إﺑﺮﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﻜﻮراﱐ واﺣ ٌﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﲑ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ .أﻟّﻒ ﻣﺆ ٍ
ﻟﻔﺎت
درس اﻟﻜﻮراﱐ ﻣ ّﺪ ًة
ﲨّﺔً ﰲ ﳎﺎﻻت ﻋﺪﻳﺪة ،ﻣﺜﻞ اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻜﻼم واﳊﺪﻳﺚ واﻟﻠﻐﺔّ .
ﻃﻮﻳﻠﺔً ﰲ اﳌﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﻮي ﺎﺑﳌﺪﻳﻨﺔ اﳌﻨﻮرة ،وﻛﺎن ﺷﻴﺦ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻟﻄﻮاﺋﻒ ﰲ
اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻋﻠّﻢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ،وﻧﻮﻗﺸﺖ آراؤﻩ  -وﻣﺎ ﺗﺰال  -إﱃ ﻳﻮﻣﻨﺎ
ٍ
ﻫﺬا .ﻟﻠﻜﻮراﱐ ﺛﻼﺛﺔُ أﻋﻤﺎل ﰲ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ "ﻻ إﻟﻪ إﻻ ﷲ"؛ أﳘﻬﺎ ﻛﺘﺎب )إِﻧـْﺒَﺎﻩُ
ْاﻷَﻧـْﺒ ِﺎﻩ َﻋﻠَﻰ َْﲢ ِﻘ ِﻴﻖ إِ ْﻋﺮ ِ
اب َﻻ إِﻟَﻪَ إِﱠﻻ ﷲُ( ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ُﳛﻠِّﻞ اﻟﻜﻮراﱐ ﻛﻠﻤﺔ
َ
َ
ﻟﻐﻮﺎﻳ وﻛﻼﻣﻴًّﺎ ،وﻣﺜﻞ ذﻟﻚ ،وﻳﻨﺎﻗﺶ اﻵراء اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ
ﳓﻮﺎﻳ وﺻﺮﻓﻴًّﺎ و ًّ
اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ًّ
اﳌﺴﺄﻟﺔ
ﺑﻊ ﻧﺴﺦ ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ر
أ
ﲢﻘﻴﻘﻪ
ﰲ
اﻋﺘﻤﺪﺎﻧ
اﻟﺬي
اﻟﻌﻤﻞ،
ﻫﺬا
َ
ﻟﻠﻤﺨﻄﻮﻃﺎت ،ﳛﺘﻮي اﺛﲏ ﻋﺸﺮ ﻣﺒﺤﺜًﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﺣﺮوف ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ؛ ﻓﻜﺎن
اﳌﺒﺤﺚ اﻷول :ﰲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻧﻔﻲ اﳉﻨﺲ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻧﺴﺒﺔ ﺷﻲء إﻟﻴﻪ أو ﻧﺴﺒﺘﻪ إﱃ
ﺷﻲء أم ﻻ ،وﺗﻨﺎول اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﻻ اﻟﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺲ ،وﻛﺎن اﳌﺒﺤﺚ
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﰲ ﻣﻌﲎ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ،واﳌﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ ﰲ أن اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻲ إﺛﺒﺎت
وﺎﺑﻟﻌﻜﺲ ،وﺗﻨﺎول اﳌﺒﺤﺚ اﳋﺎﻣﺲ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﺘﺎﺑﻊ وﻛﺎﻧﺖ إﺷﻜﺎﻟﻴﺘﻪ ﰲ اﻹﺟﺎﺑﺔ
ﻋﻦ اﻟﺴﺆال :أﻳﻌﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ اﳌﺘﺒﻮع أم ﻻ؟ّ ،أﻣﺎ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎدس ﻓﻜﺎن ﰲ
اﳌﻨﺤﻲ ،واﳌﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰲ ﺎﻧﺻﺐ اﳌﺴﺘﺜﲎ
دراﺳﺔ ﻗﻮﳍﻢ اﳌﺒﺪل ﻣﻨﻪ ﰲ ﺣﻜﻢ
ّ
وراﻓﻌﻪ ،واﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﰲ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ إﻋﺮاب ﻻ إﻟﻪ إﻻ ﷲ ،واﳌﺒﺤﺚ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﰲ
أي ﻗﺴﻢ ﻣﻦ أﻗﺴﺎم اﻟﻘﻀﻴﺔ؟ ،واﳌﺒﺤﺚ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﰲ :ﻫﻞ
ﻛﻮن "ﻻ إﻟﻪ إﻻ ﷲ" ﻣﻦ ّ
ﺗﺪل " ﻻ إﻟﻪ إﻻ ﷲ" ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﷲ ﰲ وﺟﻮب اﻟﻮﺟﻮد؟ ،واﳌﺒﺤﺚ اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ
ّ
ﺗﺪل " ﻻ إﻟﻪ إﻻ ﷲ " ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻷﻓﻌﺎل؟ ،واﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ ﰲ :ﻫﻞ
ﰲ :ﻫﻞ ّ
ّ
ﺗﺪل" ﻻ إﻟﻪ إﻻ ﷲ" ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﻮﺟﻮد؟ .واﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳌﺎﻛﺜﺔُ ﰲ ﺛﻨﺎﺎﻳ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻛﺜﲑةٌ
وﻳﺘﻠﻤﺴﻬﺎ ﺣﲔ ﻳﺒﺪأ ﺑﻘﺮاءﺗﻪ وﺑﺘﻘﻠﻴﺐ ﺻﻔﺤﺎﺗﻪ ﻣﺘﻔ ّﻜًﺮا ﰲ ﻋﺮض
اﻟﻘﺎرئ،
اﻫﺎ
ﺮ
ﻳ
ﺔ
ﺟﻠﻴﻠ
ٌ
ّ
اﻵراء وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ،وﻣﺜﻞ ذﻟﻚ ﻛﺜﲑ إن ﺷﺎء ﷲ

إﻧﺒﺎﻩ اﻷﻧﺒﺎﻩ

ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ إﻋﺮاب ﻻ إﻟﻪ إﻻ ﷲ
ﻹﺑﺮﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﻜﻮراﱐ
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درس املرحلة
أمحد گمي ولد سنة  1871يف مدينة آغري (َّ )Ağrı
شرقي تركياَ .
لألئمة واخلطباء ،ثّ التحق جبامعة أتاتور يف مدينة
الثانوية يف اثنوية ابتنوس ّ
أرضروم ( ،)Erzurumكلية العلوم واآلداب ،قسم اللغة العربية وآداهبا،

وتابع الدراسات العليا يف اجلامعة نفسها ،فحصل على درجة املاجستري يف
اللغة الرتكية وآداهبا عام 202م ،ثّ حصل على الدكتوراه يف قسم اللغة العربية

وآداهبا عام 2011م أبطروحته املوسومة بـ ـ "إبرهيم بن حسن الكوراين وكتابه
عضو يف اهليئة التدريسيّة -
إنباه األنباه على حتقيق إعراب ال إله إال هللا" .هو ٌ
مبرتبة أستاذ مشار  -يف جامعة ماردين آرتوقلو ،كلية اآلداب ،قسم اللغة
العربية وآداهبا ،وال يزال على رأس عمله .له عدد من الدراسات العلمية القيّمة
ابللغة العربية والرتكية والكردية واإلجنليزية.
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مق ّدمة

بسمميحرلا نمحرلا هللا 
ِ
ِ
ٍ
حممد
احلمد هلل ّ
عرب ُمبني على سيّد اخللق ّ
رب العاملني ُمْنزل القرآن بكالم ٍّ
الغر امليامني .وبعد:
املبعوث رمحة وهداية للثقلني ،وعلى آله وصحبه ّ
جليل القدر يف إحياء َم َوات الكتب قمنا بتحقيق كتاب
ملا كان علم التحقيق َ
ِ
ِ
ِ
يق إِ ْعر ِ
اب َال إِلَهَ إِاال هللاُ) فكلمة التوحيد هذه مجعت املسلمني
(إنْبَاهُ ْاألَنْبَاه َعلَى َحتْق ِ َ

ثار اختالف
متفقني عليها ال خالف وال اختالف وال مذاهبّ ،إال أنّـها كانت َم َ
مطالب ،وال
مذاهب وذكروا فيها وجوهاً قصدوا منها
النحاة يف إعراهبا فذهبوا فيها
َ
َ
خيفى أ ّن اخلوض يف إعراب ال إله إال هللا قدمي جديد قبل عصر املؤلف وبعده.

غبار الزمن فقرأته فحصاً ومفاتشةً فوجدته
الكتاب
لت
وقد تناو ُ
ُ
َ
أنفض عنه َ
املاد َة على اثين عشر ابابً على عدد حروف كلمة التوحيد ،وقد
كتاابً جليالً يعرض ّ
ِ
ف
مناقشات العلماء حول املسائل النحوية وأوجه اخلالف بينهم ومن َثَّ
ذكر املؤلّ ُ
يذكر رأيه فيها ،وكذلك يعرض فلسفة الكالم املتعلّقة مبعىن كلمة التوحيد أبسلوب
عسري ابدئ األمر ث يـَتَـيَ ّسر شيئاً فشيئاً ،فأابن وأجاد.
ِ ِ
قسم
أدرت
وقد ُ
َ
الكتاب على قسمني قسم الدراسة وقسم التحقيق؛ ّأما ُ
الدراسة فقد تناول حياة املؤلف وشيوخه وتالميذه وآاثره وقيمة الكتاب وأثره يف
اخلالفني...
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ِ
خرجت
سم التحقيق فقد قُ ْم ُ
ت بنسخ الكتاب وضبط الشواهد ث ّ
و ّأما ق ُ
الشواهد الشعرية والنثرية من َمظَا ِّّنا وكذلك آي الذكر احلكيم واألحاديث الشريفة
كل أولئك إىل مصادرها ُموثَّقةً.
أحلت َّ
وعرفت ابألعالم و ُ
ونسبت األقوال إىل قائليها ّ
اعتمدت يف حتقيق الرسالة على ثالث نسخ خطية وهي :نسخة مكتبة
وقد
ُ
امللك عبد العزيز ابملدينة املنورة ،قسم عارف حكمت برقم ( )14/416ونسخة
مكتبة عاطف أفندي للمخطوطات إبسطنبول برقم ( )2441ونسخة مكتبة
السليمانية للمخطوطات ،قسم الللي إبسطنبول برقم (.)2160
اج الكتاب على النحو الذي
املقل قصدت فيه وجهَ هللا وإخر َ
وما هذا ّإال ُج ْه ُد ِّ
ٍ
فبفضل من هللا ومنّ ٍة ،وإن كانت الثانية فحسيب
أصبت
أراد له املؤلف أ ْن يكون ،فإن
ُ

إخالص النّـيّة داعياً 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
الدين ،الشهرزوري ،ال ُكردي ،املدين)ُ .ولد بشهران من جبال الكرد1026 ،هـ ــ.

وأخذ العلم عن دمحم شريف الكوراين الصديقي ،ث ارحتل إىل بغداد وأقام هبا م ّدة ،ث
دخل دمشق ،ث إىل مصر ،ث إىل احلرمني .وتويف يف املدينة املنورة سنة
.1580/1101

مشاخيه
 .1صفي الدين أمحد بن العارف ابهلل دمحم املدين املعروف ابلقشاشي.
.2
.1
.4
.6

مال دمحم شريف ابن القاضي حممود بن مال كمال الدين الكوراين.
مال عبد الكرمي ابن العالمة مال أب بكر شارح احملرر املشهور ابملصنف.
ابن السيد هداية هللا احلسيين الكوراين.
مال أمحد الكردي اجمللي.

 .5جنم الدين ابن شيخ اإلسالم بدر الدين الغزي.
 .7الشيخ عبد الباقي الزرقاين األزهري ،وغريهم رضي هللا عليهم أمجعني.

أعماله
 .1إبداء النعمة بتحقيق سبق الرمحة.
 .2اإلسفار عن أصل استخارة أعمال الليل والنهار.
 .1إحتاف اخللف بتحقيق مذهب السلف.
األواه بفضل اجلهر بذكر هللا.
 .4إحتاف املنيب ّ
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 .6االحتبا يف أن النوم ال يضاد مطلق اإلدرا .
 .5إخبار األحبار أبجوبة سؤاالت أهل آطار.
 .7إشراق الشمس بتعريب الكلمات اخلمس.
 .9إظهار القدر ألهل بدر.
 .8اإلعالم ملا يف قوله تعاىل{ :وعلى الذين يطيقونه فدية} من النسخ
واإلحكام.
 .10اإلعالن بدفع التناقض يف صورة األعيان.
 .11إعمال الفكر والرواايت يف شرح حديث إمنا األعمال ابلنيات.
 .12إفاضة العالم بتحقيق مسألة الكالم.
 .11اقتفاء اآلاثر بتوحيد األفعال مع الكسب ابالختيار.
 .14اإلملاع احمليط بتحقيق الكسب الوسيط بني طريف اإلفراط والتفريط.
 .16إمداد ذوي االستعداد لسلو مسلك السداد يف التوحيد والصفات.
 .15األمم إليقاظ اهلمم.
 .17إنباه األنباه على حتقيق إعراب ال إله إال هللا.
 .19اإلملام بتحرير قويل سعدي والعصام.
 .18االهتمام حبكم إدرا املسبوق الركوع ومل ير اإلمام.
 .20التحريرات الباهرة ملباحث الدرة الفاخرة.
 .21حتقيق التوفيق بني كالمي أهل الكالم وأهل الطريق  ،أو (تدقيق التطبيق بني
املشرعني وأهل التحقيق).
كالمي ّ
 .22التعريف بتحقيق التأليف.
 .21تفسري آية إميان فرعون.
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 .24تكملة القول اجللي يف حتقيق قول اإلمام زيد بن علي.
 .26تكميل التعريف لكتاب يف التصريف.
 .25تكملة العوامل اجلرجانية.
 .27تنبيه العقول على تنزيه الصوفية عن اعتقاد التجسيم والعينية واالحتاد
واحللول.
 .29التوجيه املختار يف نفي القلب عن حديث اختصام اجلنة والنار.
 .28جواب العتيد ملسألة أول واجب ومسألة التقليد.
 .10اجلواب الكايف عن مسألة إحاطة العلم املخلوق بغري املتناهي.
احلق.
احملق فيما هو ُّ
 .11اجلواب ُّ

 .12اجلواب املشكور عن السؤال املنظور.
 .11جواب سؤاالت الشيخ إسحاق بن مجعان.
 .14جواب سؤاالت أهل اليمن.
 .16جواب سؤاالت أهل جهر بلدة بساحل حبر الصني من بالد جاوه.
 .15جواب سؤاالت عن قول تقبل هللا واملصافحة خلف الصلوات.
 .17حاشية شرح األندلسية للقيصري يف العروض.
 .19حاشية على رسالة الوضع لإلجيي.
رد ما استشكل يف بعض كالم حميي الدين بن عرب.
ُّ .18
 .40رسالة يف آداب البحث واملناظرة مع شرحها.
 .41رسالة يف جواز رؤية هللا تعاىل.
 .42شرح العقيدة الصحيحة.
 .41ضياء املصباح يف شرح هبجة األرواح.
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 .44عجالة ذوي اإلنتباه بتحقيق إعراب ال إله إالّ هللا.
 .46العجالة فيما كتب دمحم بن دمحم القلعي سؤاله.
 .45فيض الواهب جبواب سؤال أب املواهب.
 .47القول اجللي يف حتقيق قول اإلمام زيد بن علي.
 .49جملي املعاين على عقيدة الدواين.
 .48مد الفيء يف تقرير ليس كمثله شيء.
صحة القول بوحدة الوجود.
 .60مرقاة الصعود إىل ّ
 .61مسالك اإلرشاد إىل األحاديث الواردة يف اجلهاد.
الويل.
اجللي يف حكم شطح ّ
 .62املسلك ّ

 .61املسلك الوسط الداين إىل الدر امللتقط للصاغاين.
 .64املسلك القومي يف مطابقة تعلق اخلرب لتعلق العلم القدمي.
 .66مطلع اجلود بتحقيق التّنزيه يف وحدة الوجود.
اس اإليناس أبجوبة أهل فاس.
 .65نرب ُ

 .67النرباس الكاشف لاللتباس الواقع يف األساس لعقائد طائفة مسوا أنفسهم
ابألكياس.
 .69نظم الزبرجد يف األربعني املسلسلة أبمحد .وعشرات أخرى من أعماله.
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مق ّدمة املؤلّف

بسم هللا الرمن الرحيم [ب]1

احلمد هلل الذي نصب يف اآلفاق واألنفس على وحدانيته برهاان سليالَ ﴿ 1ش ِه َد
هللا أَنَّه الَ إِلَه إِالَ هو﴾﴿ 2ومن أَص َد ُق ِمن ِ
هللا قيِالً﴾ 1ندب أويل األلباب إىل النظر
ََ ْ ْ
َ
ُ ُ َ َُ
يف مصنوعاته فأحاطوا مبا شاء من علمه إمجاال وتفصيال وحتريوا يف كربايء ذاته وتاهوا
فلم يهتدوا إليه سبيال؛ من ليس كمثله شيء كيف جيد َم ْن ِمثْـلُه أشياءُ إليه دليال وأىن
ٍ
حملدود أن حييط مبن هو بكل شيء حميط إنه كان مستحيال.
أمحده على أن هداان إىل توحيده إمياان مبا نزل على عبده من الفرقان تنـزيال،
وأشكره على أن أوالان من لطائف نعمه وطرائف كرمه عطاء جزيال ،وأشهد أن ال إله
إال هللا الذي بيده ملكوت كل شيء ،إنه كان على كل شيء وكيال.
وأشهد أن سيدان دمحما عبده ورسوله اهلادي إىل مفاتيح اجلنة اليت ذللت قطوفها
تذليال ،فيا من بعثه ليتمم 4مكارم األخالق 6فجمع له ما ذهب يف سائر األنبياء
مشاليال ،5وأنزل إليه الكتاب مصدقا بني يديه 7من الكتاب توراة وإجنيال ،وأسرى به
 -1يف هامشم  :يف القاموس" :سليل مسلول وسل انتزاعك الشيء وإخراجه يف رفق" ،انتهى.
 -2اقتباس من سورة آل عمران ،اآلية.19 :
 -1اقتباس من سورة النساء ،اآلية.122 :
 -4يف ل  :لتميم.
 -6يف هامش م وع :قال ملسو هيلع هللا ىلص :إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق ،متفق عليه .عن أب هريرة هنع هللا يضر.
 -5يف هامش م :يف القاموس" :ذهبوا مشاليل فرقا".
 -7يف ل  :مصدقا ملا بني يديه.
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ب
إىل السماوات العلى إىل املستوى وأخدمه جربيالُ ﴿ ،ثَّ َد َىن فَـتَ َد َّىل ،فَكاَ َن قاَ َ
قَـو َس ْ ِ
ني أَْو أَ ْد َىن﴾ 9فأهله ملا شاء أتهيال.
ْ
صل عليه صالة يغدودق 8من سحائبها وابل 10كل كمال يفيده مع األنفاس
رفعة وتفضيال ،وسلم عليه تسليما يفيض من ظالل سكائبه انئل كل إفضال يزيده مع
اآلانت تعظيما ،وتبجيال ،11وعلى آله وأصحابه الذين كانوا لإلهتداء جنوما وألراضي
القلوب أهاليال ،12ولغليل األكباد العطشى [ا ]2واألفئدة الظمأى بفيض 11العلوم
سالسيال ،14ما دامت مفاتيح اجلنة 16شهادة أن 15ال إله إال هللا وعينها سلسبيال،
وما هل هالل 17وتـهلل سحاب وانـهل وبل وهلل مهلل تـهليال.

 -9اقتباس من سورة النجم ،اآلية.8-9 :
 -8يف هامش م :يف القاموس" :اغدق املطر واغدودق كثر قطر".
 -10يف هامش م :مطر شديد.
 -11يف هامش م وع :قال ملسو هيلع هللا ىلص :إن هللا أعطى موسى الكالم وأعطاين الرؤية وأفضلين ابملقام احملمود واحلوض
املورود .أخرجه ابن عساكر عن جابر.
 -12يف هامش م :يف القاموس" :اهلالل لرفق من املطر مجعه أهلة وأهاليل ويف القاموس ماء زالل كـغراب سريع
املر يف احللق ابرد عذب صاف سهل سلس وماء سكوب منسكب أو مسكوب والنائل العطا".
 -11يف ع  :يفيض.
 -14يف هامش م :السالسيل مجع سلسال كـخلحال املاء العذب والبارد على ما يف القاموس.
 -16يف هامش م :سيجيء يف احلديث األول يف اخلامتة إن شاء هللا.
" -15أن" ساقطة من ل وع.
 -17يف هامش م :يف القاموس" :هل اهلالل ظهر وهتلل الوجه والسحاب تألأل وهل املطر اشتد انصبابه وهلل
قال ال إله إال هللا" ،انتهى .ويف ع  :هالهيل.
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أما بعد فهذا أيها الذكي املتوقد 19هو القول السديد املعرب عما يتعلق بكلمة
التوحيد مما معظمه الكالم يف اإلعراب عن الوجوه اليت ذكروها يف اإلعراب وما يتوقف
عليه التحقيق من املبادي على وجه البسط واإلستيعاب وهلذا ترمجناه 18أوال بـِ
"رفع االشتباه عن قواعد إعراب ال إله إال هللا"
واثنيا بـِ
"إنباه األنباه 20على حتقيق إعراب ال إله إال هللا"
ينور بشوارق حتقيقاته ما أوردوها يف تلك الوجوه من غياهب 21الشبهات
ويكشف ببوارق تدقيقاته ما ذكروا 22فيها من حوالك 21املعضالت 24فإنه كما
اختلفت يف معرفة هللا القدوس الواسع سبحانه آراء أويل األلباب كذلك اختلفت يف
إعراب كلمة التوحيد أقوال األصحاب صناعة اإلعراب فكما أن أولئك منهم من
احنرف إىل التنـزيه ومنهم من احنرف إىل التشبيه ومنهم من مجع مجعا مشروعا ،كذلك
هؤال ء منهم من مال إىل حاصل املعىن من غري رعاية أصول الصناعة ،ومنهم من مال
 -19يف هامش م :الذكاء سرعة ذكى كـرضى وسعى وكرم فهو ذكي والوقاد كـكسان الطرف املاضي كاملتوقد
والظرف الكناية ظرف الكرم ،كذا يف القاموس.
 -18يف ل وع :ترمجته.
 -20يف هامش م :األول مصدر ،والثاين مجع تنبيه مبعىن شريف.
 -21يف هامش م :الغيهب الظلمة.
 -22يف ع  :ذكروها.
 -21يف هامش م :واحللكة ابلضم واحللك حمركة شدة السواد حلك كـعرج فهو حالك ،كذا يف القاموس.
 -24يف هامش م :املعضالت :الشدائد.
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إىل ظاهر الصناعة من غري التفات إىل املعىن ،ومنهم من مجع مجعا مسموعا ،ذلك
أبن حتقيق املقام وتوضيح املرام موقوف على تفصيل أصول جممالت وتقرير ّأمهات

قواعد مهمات منها ينتظم برهان كشف معضالت فإن من تكلم يف هذه املسألة وكان
قد أخل بـها احنرف عن جهة املقصد وما [ب ]2حل بـها فرتاه يقع يف إشكال يرى
أنه مغلق دونه أبواب اجلواب أو يتفصى 26عنه مبا يقضي العجب العجاب حىت من
هو يف صناعة النحو ال ينكر مقامه أو هو فيها إمام كالعالمة الزخشري 25وأب

حيان 27ومن قيل فيه إنه أحنى من سيبويه 29أال هو ابن هشام 28إذا جاء إىل
املطلوب فإما أن ينحرف إىل ما ال يساعده املعىن وال الصناعة يف البيان أو يستشكل
ما جوابه ينتظم من أصول قد تضمنها تصانيفهم وتصانيف غريهم من أئمة اللسان،
فكأنه مل يكن تلك األصول يف حني من دهرهم شيئا مذكورا ،وال يف بطون
تصنيفاتـهم 10أمرا مسطورا ،ذلك لتعلموا أن هللا الذي ﴿الَ َخيْ َفى َعلَْي ِه َش ْيءٌ ِيف

 -26يف ع  :يتقضى.
 -25هو حممود بن عمر بن دمحم اخلوارزمي ،الزخشري( ،أبو القاسم ،جار هللا) مفسر ،حمدث ،متكلم ،حنوي،
لغوي ،بياين ،أديب ،انظم ،انثر ،مشار يف عدة علوم ،مات سنة  .1144/619راجع :معجم املؤلفني،
.195/12
- 27هو دمحم بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرانطي اجلياين ،األندلسي (أثري الدين ،أبو حيان) أديب،
حنوي ،لغوي ،مفسر ،حمدث ،مقرئ ،مؤرخ ،مات سنة  .114/746راجع :معجم املؤلفني.110/12 ،
 -29هو عمرو بن عثمان بن قنرب سيبويه (أبو بشر) .أديب ،حنوي ،مات سنة  .785/190راجع :معجم
املؤلفني.10/9 ،
 -28هو عبد هللا بن يوسف بن أمحد بن عبد هللا ابن هشام األنصاري ،املعروف اببن هشام (مجال الدين ،أبو
دمحم) .حنوي ،مات سنة  .1150/751راحع :معجم املؤلفني.151/5 ،
 -10يف ل  :يف صحايف تصنيفاهتم.
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اْألَْر ِ
السماَِء﴾﴿ 11الَ ُِحييطُو َن بِ َش ْي ٍء ِم ْن ِع ْل ِم ِه إِالَّ ِمباَ شآءَ﴾﴿ 12أَ ْعطَى
ض َوالَ ِيف َّ
ُك َّل َشي ٍء َخ ْل َقهُ ُثَّ َه َدى﴾{ 11وكل ميسر ملا خلق له}﴿ 14ماَ يـَ ْفتَ ِح هللاُ لِلنَّ ِ
اس ِم ْن
ْ
15
16
ِ
ك َهلاَ﴾ {وما ميسك فال مرسل له} .
َر ْمحٍَة فَالَ ممُْس َ
وملا كان األمر كما ذكر حاولت أن أحرر هذه املسألة بتوفيق هللا حتريرا شافيا
وأفصلها تفصيال بتحقيق مباديها ومقاصدها وافيا ،وأقرر أمهات تلك األصول يف
مباحث على سبيل التفصيل ،وأحررها على وجه يرتاح إليه روح سيبويه وتقر به عني

اخلليل 17إذا نظر فيها تلقاها ابلقبول كل منصف حاذق عليم ويرغب فيها وال يرغب
ب َع ْن ِملَّ ِة إِبْراَ ِه َيم﴾.19
عنها ﴿ َوَم ْن يـَ ْر َغ ُ
ث بعدها يقع الشروع يف مبحث الكالم على إعراب كلمة التوحيد مؤسسا
على ما مهدت يف القواعد املقررة على طرز جديد ومنط سديد والنظر فيه من الذكي

 -11اقتباس من سورة آل عمران ،اآلية.6 :
 -12اقتباس من سورة البقرة ،اآلية.266 :
 -11اقتباس من سورة طه ،اآلية.60 :
 -14راجع :سنن ابن ماجه ،16/1 ،رقم.81 :
 -16اقتباس من سورة فاطر ،اآلية.2 :
 -15راجع :املوطأ ،258/2 ،رقم.566 :
 -17هو اخلليل بن أمحد الفراهيد .هو صاحب العربية والعروض كان آية يف الذكاء يف استخراج مسائل النحو
وهو أول من استخرج العروض وحصر أشعار العرب وعمل أول كتاب يف املعاجم املعروف بـِ"العني" .مات سنة
 .176راجع :معجم املؤلفني.112/4 ،
 -19اقتباس من سورة البقر ،اآلية.110 :

20
املنصف على ذلك شهيد ويدرج فيه ما نقل [ا ]1عن انظر اجليش 18يف شرح
التسهيل مما يتعلق يف هذه املسألة من األقاويل ويشرح كالمه شرحا مييز به القشر من
اللباب ويتجلى فيه جلية احلق اليت كانت من وراء حجاب؛ فإنه تكلم يف تلك
األقوال اليت مجعها ابجلرح والتعديل ،فجرح مما جرح ما عليه يعول ورجح ما على
فساده يدل الدليل.
ث يدرج فيه ما يتعلق ابإلعراب من رسالة األستاذ احملقق اهلمهام 40والعالمة

املدقق القمقام 41موالان جالل الدين دمحم الدواين 42أحله هللا دار اخللد اليت قطوفها
دواين ،فإنه عمل يف هذه املسألة رسالة هي كما وصفها يف خطبتها مباحث موردة
على وجه فيه إشارة إىل املنقول واملعقول وإىل ما عليه أرابب املكاشفة يف األصول،
غري أنه عدل فيها عن املشهور ألمر إذا أتملته ال يكون موجبا للعدول ،واختار ما إذا
راجعت األصول وراعيتها قد ال تتلقاه ابلقبول وسيكشف جلية احلال إذا انتهى األمر
إىل الكالم على ذلك املقال إن شاء هللا الكبري املتعال.
ث يعقب هذا املبحث إن شاء هللا مبباحث أخرى مما ذكرها العالمة الدواين
ونبه عليها ومما مل يلم بـها ومل يعرج عليها.
 -18هو دمحم بن يوسف بن أمحد بن عبد الدائم التميمي ،املصري ،احلليب ،املعروف بناظر اجليش (حمب الدين،
أبو عبد هللا) حنوي ،بياين ،مات سنة  .1117/779راجع :معجم املؤلفني.121/12 ،
 -40يف هامش م :يف القاموس" :اهلمام كغراب امللك العظيم اهلمة أو السيد الشجاع السخي خاص ابلرجال
كاهلمام ث قال واهلمهم ابلكسر األسد كاهلمهام واهلمهوم ابلضم".
 -41يف هامش م :والقمقام ويضم السيد واألمر العظيم والبحر.
 -42هو دمحم بن اسعد الصديقي ،الدواين الشافعي (جالل الدين) فقيه ،متكلم ،حكيم ،منطقي ،مفسر ،مشار
يف علوم .مات سنة  .1622/829راجع :معجم املؤلفني.47/8 ،

22
ث خنتم الكتاب مبا تيسر من األحاديث الواردة يف فضل كلمة التوحيد عسى
أن يعود بركاهتا على الكتاب وصاحبه ومن بلغ بفضل هللا ورمحته إنه محيد جميد.
ث نذيل 41األحاديث بذكر سند تلقني الذكر املتصل إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص تربكا بذكر
رجال السند الذين هم كلمات هللا التامات املستنـزل بذكرهم الرمحة من هللا الرمحن
الرحيم منـ زل الربكات وعلى هللا الذي بيده ملكوت كل شيء اإلعتماد أن يهديين
[ب ]3سبيل الرشاد ويسلك ب مسلك السداد إنه ويل كل توفيق وإمداد .آمني.

 -41يف ل :ث يذيل.

23

املبحث األول
يف أن نفي اجلنس نفسه من غري نسبة شيء إليه أو نسبته إىل شيء ،هل
هو ممكن أم ال؟

24
السيد -قدس سره -ذكر يف حاشيته على املطول نقال عن صاحب املفتاح يف
"مباحث القصر" :أن أنفس الذوات ميتنع نفيها وإمنا ينفي صفاهتا وحتقيق ذلك
يطلب من علوم آخر" ،44انتهى.

واختلفوا يف املراد ابلذوات فمنهم من زعم أن املراد ابلذوات األجسام وجعل
احلوالة راجعة إىل الطبيعيات ومنهم من قال :إن املراد ابلذوات حقائق األشياء ،ألّنا
عند املعتزلة 46ليست جمعولة جبعل جاعل فال ميكن توجه النفي إليها وإمنا املنفي عنها
واملثبت هلا الوجود وما يتبعه من الصفات؛ وجعل احلوالة راجعة إىل علم الكالم وعلى
كل منهما كالم.45

 -44راجع :مفتاح العلوم ،ص.280 :
 -46املعتزلة :هم أصحاب واصل بن عطاء الغزال اعتزل عن جملس احلسن البصري .راجع :التعريفات.292/1 ،
 -45يف هامش م :قال -قدس سره -يف حاشية املطول :منهم من زعم أنه نقل عن السكاكي أن املراد ابلذوات
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
احلوالة راجعة إىل الطبيعات حيث بني فيها أن أجزاء العامل ال حتتمل الزايدة المتناع التداخل وال للنقصان المتناع
اخللل .قال ويرد عليه بعد كون ذلك البيان مربعا خروج القصر الواقع يف األعراض عن هذا التحقيق .فلذلك اختار
بعضهم أن املراد ابلذوات حقائق األشياء .وهي متقررة يف أنفسها ليست جمعولة جبعل جاعل عند املعتزلة ،فال
ميكن توجه النفي إليها .إمنا املنفي عنها واملثبت هلا الوجود وما يتبعه من الصفات وحتقيق ذلك موسهل إىل علم
الكالم .قال -قدس سره -ويرد عليه أيضا أن ما ذهبوا إليه من تعزز ذوات األشياء حقائقها يف أنفسها من غري
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
إمكانه وصدقه .وأما الثاين في كون كاذاب لكنه ممكن وإال مل يعتقدوه خالفوهم والكالم هنا يف املعىن الثاين دون
األول.
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والتحقيق ما ذكره السيد -قدس سره -يف حاشية املطول حيث قال" :وال
يبعد أن يقال كما أن الذات يطلق مبعىن احلقيقة فيتناول اجلواهر واألعراض ويطلق
مبعىن القائم بذاته فال يتناول األعراض كذلك يطلق على املستقل ابملفهومية ،أي:
املفهوم امللحوظ ابلذات وهذا معىن ما قالوا :الذات ما يصح أن يعلم وخيرب عنه
وحينئذ تطلق الصفة على ما ال يستقل ابملفهومية ،أي :ما يكون الة ملالحظة مفهوم
آخر وال خفاء يف أن احلكم ابلنفي واإلثبات إمنا يتوجهان إىل النسب احلكمية اليت
هي صفات بـهذا املعىن فإنك إذا تصورت مثال زيدا أو اإلنسان أو السواد ومل تتصور
شيئا آخر معه 47أصال مل يتأت[ 49ا ]4منك نفي وال إثبات وإن تصورت معه مفهوم
الوجود أو القيام أو القعود ومل تالحظ بينهما نسبة فال إمكان لنفي وال إثبات أيضا
وإن الحظتها فإما إن جتعلها ملحوظة ابلذات ال من حيث إّنا نسبة الوجود أو
القيام 48إىل أحدمها فال ميكنك أيضا إثباهتا وال نفيها .نعم ميكن أن جتعلها حمكوما
عليها أو بـها فتقول نسبة الوجود إىل زيد واقعة أو تقول هذه النسبة نسبة الوجود إىل
زيد وإما إن جتعلها آلة ملالحظة الطرفني وتالحظها من حيث إّنا آلة بينهما فحينئذ
ميكنك نفيها وإثباهتا؛ فظهر أن احلكم ابلنفي واإلثبات ميتنع ورودمها على الذوات،
بل ال يتواردان إال على الصفات اليت هي النسب احلكمية من حيث إّنا ملحوظة بني
أطرافها وآلة لتعرف أحواهلا.60
 -47يف ع  :ومل تتصور معه شيئا آخر.
 -49يف ل  :ومل يتصور معه شيئا أصال يتأت.
 " -48أو القعود ومل تالحظ بينهما نسبة فال إمكان لنفي وال إثبات أيضا وإن الحظتها فأما إن جتعلها ملحوظة
ابلذات ال من حيث أّنا نسبة الوجود أو القيام" ساقطة من ع.
 -60راجع :شرح مطول ،ص.211 :
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ث قال -قدس سره" -ومما 61ذكرانه يتم وجه حتقيقه يف القصر ويكون احلوالة
راجعة إىل العلوم اليت يعلم هبا احملل الذي يتوارد عليه النفي واإلثبات حبسب

احلقيقة 62"،انتهى.

وحاصله أن النفي لكونه ال يرد حبسب احلقيقة إال على النسب 61احلكمية من
حيث إّنا ملحوظة بني أطرافها 64ال ميكن أن يتوجه إىل نفس مدخوله الذي مل
يتصور معه نسبة بينه وبني غريه ألن النسبة ال تتحقق إال ابملنتسبني فإذا انتفى أحدمها
انتفت النسبة ومىت انتفت النسبة انتفى مورد النفي الذي إليه يتوجه حبسب احلقيقة
فلم يتأت حينئذ نفي كما مل يتأت إثبات.
قال -قدس سره -يف حاشية الشرح القدمي 66للتجريد" :السلب رفع النسبة
اإلجيابية املتصورة بني بني فحيث ال يتصور نسبة مل يتصور هنا إجياب وال سلب وال

 -61يف ع  :مبا.
 -62راجع :شرح مطول ،ص.212 :
 -61يف ع  :النسبة.
 -64يف ل وع :بني طر ْفيها.
 -66يف هامش م :هو الشرح املسمى بسديد العقائد يف شرح جتريد القواعد لشمس الدين دمحم بن أب القاسم ابن
أمحد األصفهاين  .ويف الطبقات الصغرى للتاج السبكي دمحم ابن أب القاسم عبد الرمحن ابن أمحد ابن دمحم
األصفهاين .شيخنا مشس الدين أبو الثنا ولد إبصفهان سنة  574وقدم القاهرة ودرس ابلعربية بعد أن درس
بدمشق يف الرواحيه .وكان أبرعا يف ...؟ انتهى .وقال احلافظ ابن حجر يف الدرر الكامنة وصنف شرح ختصر ابن
احلاجب وشرح املطالع لألرموي وجتريد النصر الطوسي وشرح قصيدة الشاوي يف العروض وصنف انظر العني يف
املنطق وشرح مقدمة ابن احلاجب وشرح البديع ألب علي وطوالع البيضاوي ومنهاجه وعمل تفسريا .قال الصفدي
رأيت يكتب تفسريه من خاطره من غري مراجعة ،مات يف ذي القعدة سنة  748ابلطاعون العام ،انتهى.
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يكون ذلك ارتفاعا للنقيضني وإمنا ارتفاع النقيضني أن يكون [ب ]4هنا نسبة
متصورة ال يصدق إجياهبا وال سلبها" انتهى.
وقال الرضي 65ما نصه" :وأما احلرف فال بد يف كونه جزء كالم من فعل أو
اسم ،وقد حيتاج إىل املفرد -كما ذكران -يعين كالتنوين يف "زيد قائم" وقد حيتاج إىل
اجلملة كحرف النفي واإلستفهام وحرف الشرط" ،67انتهى .فعد حرف النفي من
احلروف اليت حتتاج إىل اجلملة.
فظهر أن النفي إذا ورد على احملكوم عليه كان متوجها إىل نسبة شيء ما إليه
إن مل يكن مذكورا يقدر ألبتة؛ وإن ورد على احلكم به كان متوجها إىل نسبة شيئ ما
مال وال
كذلك إن مل يكن مذكورا يقدر قطعا؛ وتبني أن "ال" التربئة يف حنو" :ال َ
أهل" ميتنع أن يتوجه إىل نفس مال وأهل من غري أن يقدر له خرب أصال وأن احلق؛
َ
يف معىن قوهلم وبنو متيم ال يثبتونه ،أي :إذا علم هو أّنم يلتزمون حذفه ال أّنم ال
يثبتونه أصال ال لفظا وال تقديرا.
فما اعرتض به اإلمام فخر الدين الرازي- 69رمحه هللا -يف تفسري الكبري على
النحويني يف تقديرهم اخلرب لـِ"ال" التربئة يف "ال إله إال هللا" بقوله" :وأي حامل حيملكم
على التزام هذا اإلضمار ،بل نقول محل الكالم على الظاهر أوىل من ذلك اإلضمار
 -65دمحم بن احلسن اإلسرتاابذي ،السمنائي نزيل النجف (رضي الدين) حنوي ،صريف ،متكلم ،منطقي ،مات
سنة  .1297/575راجع :معجم املؤلفني.191/8 ،
 -67راجع :شرح الرضي على الكافية.250/4 ،
 -69دمحم بن عمر أمحد بن احلسني أبو عبدهللا فخر الدين الرازى أصله من طربستان ومولده ىف الري ويقال له ابن
خطيب الري ،مات سنة  .1208/505راجع :موسوعة األعالم.220/1 ،
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الذي ذكرمت ألان لو التزمنا ذلك كان معناه ال إله يف الوجود إال هللا ،فكان هذا نفيا
لوجود اإلله الثاين؛ ولو أجرينا الكالم على ظاهره كان هذا نفيا ملاهية اإلله الثاين.
ومعلوم أن نفي املاهية أقوى يف إثبات التوحيد من نفي الوجود؛ فثبت أن اإلجراء
على ظاهره أوىل وأقوى" ،68انتهى.
فجوابه أن احلامل هلم على التزام اإلضمار ما ثبت [ا ]6عندهم بداللة استقراء
اللغة أن "ال" ال بد له من اسم وخرب ملا ثبت عندهم أن "ال" من احلروف اليت حتتاج
إىل اجلملة ،واجلملة ال بد هلا من طرفني .فإذا كاان مذكورين فقد مت ما جيتاج إليه
"ال" ،وإن ذكر أحدمها دون اآلخر فال بد من تقديره ليتحقق معىن "ال" ،فإن معىن
احلرف ال يتعقل إال بتعقل متعلقه .وإذا كان متعلقه أمرين :كحرف النفي فال يتعقل
إال هبما .فإن مل يكن أحدمها مذكورا ال بد من تقديره ،ويبني ذلك 50ما مر من أن
النفي رفع للنسبة اليت ال تتحقق إال ابملنتسبني ،فإذا ورد على أحدمها البد من تقدير
االخر إن مل يكن مذكورا ليتحقق النسبة اليت إليها يتجه النفي.
ث قال اإلمام" :فإن قيل نفي املاهية غري معقول فإنك إذا قلت السواد ليس

وصريورة الشيء 51عني نقيضه
بسواد كنت قد حكمت أبن السواد انقلب إىل نقيضه ْ
غري معقول .أما إذا قلت السواد غري موجود كان كالما معقوال فلهذا السبب أضمران
فيه اإلضمار ".اجلواب :قولكم نفي املاهية غري معقول قلنا :هذا ابطل .فإنك إذا
قلت السواد ليس مبوجود فقد نقيت الوجود لكن الوجود من حيث هو وجود ماهية
 -68راجع :من أسرار التنـزيل ،ص.106-104 :
 -50يف ل وع :وسر ذلك.
" -51الشيء" ساقطة من ع.
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فإذا نفيت املاهية املطلقة فقد نفيت املاهية املسماة ابلوجود وإذا كان كذلك 52صار
نفي املاهية أمرا معقوال وإذا عقل ذلك فلم ال جيوز إجراء هذه الكلمة على ظاهرها؟
فإن قلت :إان إذا قلنا السواد ليس مبوجود .فإنك ما نفيت املاهية وما نفيت الوجود
أيضا وإمنا نفيت موصوفية املاهية ابلوجود .فنقول :موصوفية املاهية ابلوجود هل هي
أمر [ب ]5مغاير للماهية والوجود أم ال؟ فإن كانت مغايرة هلا كان لذلك املغاير
ماهية فكان قولنا السواد ليس مبوجود نفيا لتلك املاهية املسماة ابملوصوفية وحينئذ
يعود الكالم املذكور وأما إن قلنا إن موصوفية املاهية ابلوجود ليست أمرا مغايرا
للماهية وللوجود امتنع توجيه النفي إليها وإذا امتنع ذلك بقي النفي متوجها إما إىل
املاهية وإما إىل الوجود وحينئذ حيصل غرضنا من أن املاهية ميكن نفيها وإذا كان األمر
كذلك صح أن قولنا ال إله إال هو حق وصدق من غري حاجة إىل إضمار" ،51انتهى
كالم اإلمام بطوله.

وكأن األستاذ احملقق جال الدين دمحم بن أسعد الدواين الصديقي- 54رمحه هللا-
من هنا أخذ ما ذكره -رمحه هللا -يف الثالث من مباحث رسالته املتعلقة بكلمة
جليل النظر حيكم أبن نفي املاهية نفسها بدون اعتبار
التوحيد من أنه قد يقال
ُ
الوجود واتصافها به كنفي السواد نفسه ال نفي وجوده عنه بعيد فكما أن جعل
الشيء ابعتبار الوجود إذ ال معىن جلعل الشيء وتصيريه نفسه فكذلك نفيه ورفعه

 -52يف ل  :وإن كان كذلك.
 -51راجع :من أسرار التنـزيل ،ص.106 :
 -54هو دمحم بن أسعد الصديقي ،الدواين الشافعي (جالل الدين) فقيه ،متكلم ،حكيم ،منطقي ،مفسر ،مشار
يف علوم ،مات سنة  .1622/829راجع :معجم املؤلفني.47/8 ،
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أيضا ابعتبار رفع الوجود عنه وال يبعد أن يقال إن علة حذف اخلرب على تقدير كونه
وجودا هو هذا وأما دقيق النظر فقد حيكم خبالف ذلك ،ألن نفي املاهية ابعتبار
الوجود ينتهي ابآلخرة إىل نفي ماهية ما ابعتبار نفسها وذلك ألن اتصافها ابلوجود
ال يكون ابعتبار اتصاف ذلك االتصاف ابلوجود إىل ما ال يتناهى فال بد من
اإلنتهاء إىل اتصاف منتف بنفسه ال ابعتبار اتصافه ابلوجود دفعا للتسلسل فتدبر"،
انتهى.
وكل من الكالمني منحرف عن مست غرض النحوي ،ألن من قال من
النحويني بوجوب تقدير اخلرب لـِ"ال" التربئة [ا ]5يف حنو "ال إله إال هللا" مل يرد أن نفي
املاهية اليت هي اسم "ال" التربئة إمنا كان غري معقول ألنه نفي لنفس املاهية ونفي
نفس املاهية حمال مطلقا حىت يرد أن نفي املاهية ابعتبار الوجود واتصافها به ينتهي
ابألخرية إىل نفي ماهية ما ابعتبار نفسها دفعا للتسلسل.
وإمنا املراد أن نفي املاهية اليت هي مدخول "ال" يف نفسها من غري تقدير خرب
هلا ونسبة إليها غري متصور ملا عرفت من امتناع توجه النفي إليها يف نفسها من غري
اعتبار نسبة وجودها إليها القتداء النفي أمرين منفيا ومنفيا عنه لوجوب وروده على
النسبة احلكمية اليت ال تتحقق إال ابلطرفني فانتهاء نفي الوجود عن اجلنس الواقع اسم
"ال" ابألخرية إىل انتفاء ماهية ما ابعتبار نفسها ،أعين االتصاف امللحوظ بني اسم
"ال" وخربها اليستلزم صحة نفيه يف نفسه ابتداء من غري اعتبار نسبة الوجود إليه
كما أن جعل املاهية يف نفسها وإجيادها يف حد ذاهتا إمنا هو إبحداث الوجود فيها.
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وهو وإن كان ينتهي ابألخرية إىل جعل ماهية ما ابعتبار نفسها ،أعين
االتصاف امللحوظ بني املاهية ووجودها اليستلزم ذلك صحة جعل املاهية يف نفسها
ابتداء من غري اعتبار إحداث الوجود فيها وذلك ألن جعلها يف نفسها ابتداء إن مل
يكن مبعىن إحداث الوجود فيها ،فهو جعلها إايها وجعلها إايها حمال غري معقول
أصال إذ المغايرة بني املاهية ونفسها حىت يتصور توسط جعل بينهما فيكون
أحدمها 56جمعولة تلك األخرى كما صرح به السيد -قدس سره -يف شرحه للمواقف
حيث قال :والصواب أن يقال معىن قوهلم [ب ]6املاهيات ليست جمعولة ،إّنا يف
حد أنفسها ال يتعلق هبا جعل جاعل وأتثري مؤثر ،فإنك إذا الحظت ماهية السواد
ومل تالحظ معها مفهوما سواها مل يعقل هنا جعل إذ المغايرة بني املاهية ونفسها
حىت يتصور توسط جعل بينهما فيكون إحدامها جمعولة تلك األخرى وكذا ال يتصور
أتثري الفاعل يف الوجود مبعىن جعل الوجود وجودا ،بل أتثريه يف املاهية ابعتبار الوجود
مبعىن أنه جيعلها متصفة ابلوجود ،ال مبعىن أنه جيعل اتصافها موجودا متحققا يف اخلارج
فإن الصباغ مثال إذا صبغ ثواب فإنه ال جيعل الثوب ثواب وال الصبغ صبغا ،بل جيعل
الثوب متصفا ابلصبغ يف اخلارج وإن مل جيعل اتصافه به موجودا اثبتا يف اخلارج
وليست املاهيات يف أنفسها جمعولة وال وجوداهتا أيضا يف أنفسها جمعولة ،بل املاهيات
يف كوّنا موجودة جمعولة .قال" :وهذا املعىن مما ال ينبغي أن ينازع فيه وال منافاة بني
نفي اجملعولية عن املاهيات ابملعىن الذي ذكرانه أوال وبني إثباهتا هلا مبا بينا آنفا فالقول

 -56يف ل وع  :إحداههما.
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بنفي اجملعولية مطلقا وإبثباهتا مطلقا كالمها صحيح إذا محال على ما صورانه"،55
انتهى.
والتحقيق أن ماهيات املمكنات كلها حبسب ثبوهتا يف علم هللا الذايت
األزيل أزلية غري جمعولة فيه قطعا ،ألن كل جمعول ال بد وأن يكون معلوما للجاعل قبل
اجلعل ،وكل معلوم فال بد له من نوع ثبوت يف علم العامل به ،ألن العلم نسبة بني
املعلوم وبني العامل به؛ واليتحقق النسبة إال ابملنتسبني املتمايزين بوجه ما ابلضرورة وال
متايز إال أبن يكون لكل منهما نوع ثبوت وإال لزم أن يكون املعدوم املطلق أي ما
صدق عليه .هذا [ا ]7املفهوم على تقدير اتصافه به املستلزم ،ألن "ال" يكون له
وجود بوجه ما يف علم ما املساوي للمجهول املطلق معلوما بوجه ما والالزم ابطل
الشتماله على اجتماع النقيضني فكذا امللزوم فلكل معلوم نوع ثبوت يف علم هللا
الذايت األزيل .وهذا الثبوت للمعلومات أزيل غري جمعول إذ لو كان جمعوال لزم أن تكون
اثبتة قبل إثباهتا ملا تبني من توقف جعلها على العلم هبا وتوقف العلم هبا على حتقق
نوع وجود هلا المتناع تعلق العلم مبا ال ثبوت له بوجه ما وكلما لزم ثبوهتا قبل جعلها
اثبتة لزم من جعلها يف العلم إثبات الثابت وحتصيل احلاصل وهو حمال.
وإذا امتنع كون املاهيات جمعولة ابعتبار ثبوهتا العلمي األزيل فإمنا جمعوليتها
ابعتبار وجودها اخلارجي أو الذهين الكوين؛ فإن كال من هذين الوجودين حادث
للماهيات الثابتة يف علم هللا أزال ،وكل حادث فهو مفتقر إىل حمدث هو اجلاعل
فيكون كال منهما جمعوال ابلضرورة وقد تبني أن كال منهما مسبوق ابلثبوت العلمي
 -55راجع :حواشي الشرواين والعبادي.15/1 ،
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األزيل ،واملاهية بسبب ثبوهتا قابلة ألن يفاض عليها الوجود اخلارجي ث الذهين وكلما
كان كذلك مل يكن شيء من قسمي اجلعل 57أعين جعل الشيء يف حدذاته وجعل
الشيء شيئا املعرب عن األول ابجلعل البسيط وعن الثاين ابملركب مستغنيا عن سبق
قابل مطلقا؛ أما الثاين فظاهر .وأما األول فلكون اجلعل متوسطا بني أمرين؛ مها
املاهية الثابتة يف العلم األزيل ،ووجودها املفاض عليها اجملعول احلادث؛ فظهر أن
اجلعل مطلقا ال يتصور إال متوسطا بني أمرين ،وأوهلما املاهية الثابتة ووجودها ،وكلما
كان كذلك [ب ]7كان اجلعل ابتداء متعلقا بوجود املاهية من حيث إفاضته عليها
وتعيينه على الوجه الذي يقتضيه تلك املاهي ة فيما سبق به علم احلكيم العليم القدير
ال بنفس املاهية جمردة عن اعتبار وجودها وال بوجودها جمردا عن اعتبار إفاضته عليها.
ومن هنا يتضح معىن قول السيد -قدس سره -يف شرح املواقف" :وليست
املاهيات يف أنفسها جمعولة وال وجوداهتا أيضا يف أنفسها جمعولة ،بل املاهيات يف
كوّنا موجودة جمعولة" 59انتهى.
ومبا تقرر يظهر أن يف كالم األستاد احملقق جالل الدين دمحم الدواين  -روح هللا
روحه  -يف حاشيته على الشرح اجلديد للتجريد وهو قوله :إن اجلعل متعلق ابتداء
بنفس املاهية 58ال بكوّنا هي وال بكوّنا موجودة ث العقل ينتزع منه كوّنا هي وكوّنا

 -57فيل  :يف قسم اجلعل.
 -59راجع :كتاب املواقف.101/1 ،
 -58يف ع  :إن اجلعل ابتداء متعلق بنفس املاهية.
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موجودة كما هو مذهب اإلشراقيني .70وحتقيق ذلك أنه فرق بني جعل الشيء شيئا
وبني جعل الشيء واملاهية ليست جمعولة إايها ،بل جمعولة يف حد ذاهتا مبعىن أن
نفسها تابع للجاعل وإن صح أن يقال أيضا وجودها تابع له كما أن عند من جيعل
أثر الفاعل وهو االتصاف ابلوجود يصح أن يقال جعلها الفاعل متصفا ابالتصاف
ابلوجود أو متصفا ابالتصاف بذلك االتصاف فكما أن األثر األوىل عنده هو
االتصاف ال مبعىن أنه جعله شيئا ،بل جعله يف نفسه واالتصافات األخر مرتتبة عليه؛
كذلك األثر األوىل عندهم هو املاهية ال مبعىن جعلها إايها أو غريها ،بل جعلها يف
نفسها وصحة انتزاع االتصاف مطلقا يرتتب عليه[ .ا ]9وقوهلم :العقل حيكم أبنه
جعلها موجودا ال يدل على أنه ليس املاهية بنفسها أثر الفاعل كما أن العقل حيكم
أبنه جعلها متصفة ابلوجود أو متصفة بذلك االتصاف ،وال يدل ذلك على أن
االتصاف ليس أثرا له .وقوهلم :العقل حيكم أبنه مل جيعل إايها إمنا يدل على نفي
اجلعل الثاين ،أعين جعلها إايها ال على نفي جعلها يف نفسها والفرق بني اجلعلني مما
ال ينبغي أن خيفي على ذي بصرية .وإن شئت زايدة توضيح للمرام فاستمع ملا يتلى
عليك من الكالم؛ وهو أن التأثري قد يكون اخرتاعيا ،أعين إبفاضة األثر على قابل
كالصور واألعراض على املادة القابلة هلا ومن هذا القبيل جعل املوجود الذهين
خارجيا وابلعكس وهذا التأثري خبصوصه يستدعي جمعوال وجمعوال إليها وقد يكون
إبداعيا ،أعين :إجياد األيس عن الليس املطلق وال يقتضي جمعوال وجمعوال إليه ،بل هو
جعل البسيط مقدس عن شوائب التكثري مستغن عن سبق قابل متعلق بذات الشيء

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

التعريفات.121/1 ،
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فقط وهذا هو التأثري احلقيقي يف الشيء؛ واألول هو ابحلقيقة أتثري يف بعض أوصافه،
أعين :كونه شيئا آخر ،هو املوجود أو غريه فأثره ابلذات هو ذلك االتصاف .وملا كان
املتعارف هو التأثري األول وكان يف تصور هذا التأثري نوع غموض مل يفهمه كثريون
وقصروا التأثري على املعىن الثاين ومل يعلموا أن ما يفيد الفاعل 71شيئا جيب أن يكون
له هوية حىت ميكن أن يفيده شيئا" انتهى .حبثا من وجوه:
أما أوال فألن حقائق األشياء وماهياهتا هي تعييناهتا يف علم هللا تعاىل أزال إذ
ليس وراء هللا مرمى يتعني فيه متعني فإنه األول الذي ليس قبله شيء إذ كان تعاىل ومل
يكن شيء غريه [ب ]8وقد تبني فيما سبق أن املاهيات يف ثبوهتا العلمي األزيل غري
جمعولة ابلضرورة ،وأن جمعوليتها إمنا هي اعتبار 72الوجود اخلارجي أو الذهين وكلما
كان كذلك كان التأثري اإلبداعي الذي هو جعل الشيء وإجياده يف حدذاته مسبوقا
بقابل وجمعول إليه؛ وهو املاهية الثابتة يف العلم األزيل ضرورة تقدم ثبوهتا يف العلم
األزيل على وجوديها اخلارجي والذهين الكوين لقدمه وحدوثهما فلم يكن اإلبداعي
مقدسا عن شوائب التكثري مستغنيا عن سبق قابل مطلقا كما زعمه .فليس متعلقا
بذات الشيء فقط وإن كان وجود الوجود يف املاهية هو عني وجود املاهية خبالف
وجود سائر األعراض يف موضوعاهتا فإن وجودها يف موضوعاهتا هو وجودها يف
أنفسها ال عني وجود موضوعاهتا لتحقق وجود موضوعاهتا قبل ذلك كما نقله هو يف

 -71يف ل  :ما يفيده الفاعل.
 -72يف ل وع :ابعتبار.
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احلاشية املذكورة عن ابن سينا 71حيث قال" :قال الشيخ يف التعليقات وجود
األعراض يف أنفسها وجودها يف موضوعاهتا سوى أن الغرض الذي هو الوجود كما
كان خالفا هلا حلاجاهتا إىل الوجود حىت تكون موجودة واستغناء الوجود عن الوجود
حىت يكون موجودا مل يصح أن يقال وجوده يف موضوعه هو وجوده يف نفسه مبعىن أن
للوجود وجودا كما يكون للبياض وجود ،بل مبعىن أن وجوده يف موضوعه هو نفس
وجود موضوعه وغريه من األعراض وجوده يف موضوعه هو وجود ذلك" ،انتهى.
وذلك ألن هذا الفرق بني اجلعل البسيط واملركب غري قادح يف مقصودان إذ الغرض أن
اجلعل مطلقا ال بد له من أمرين يتوسط بينهما؛ ومها متحققان [ا ]8يف البسيط
كاملركب وإن كان وجود الوجود هو عني وجود املاهية.
وأما اثنيا فألنه قد صرح أن جعل املوجود الذهين موجودا خارجيا من قبيل
اجلعل اإلخرتاعي .ومن املعلوم املقطوع به أن التأثري اإلبداعي كله من قبيل جعل
املوجود العلمي موجودا خارجيا ملا تبني أن املاهيات الثابتة يف علم هللا األزيل ليست
جمعولة يف ثبوهتا العلمي األزيل وإمنا هي جمعولة يف وجودها اخلارجي والذهين الكوين

وال جيعل هللا تعاىل يف إحدى الوجودين 74إال ما كان اثبتا يف علمه األزيل ابلضرورة.
فظهر أن اجلعل البسيط الذي هو اجلعل اإلبداعي كله جعل للموجود العلمي موجودا
خارجيا إبفاضة الوجود اخلارجي عليه ليظهر يف األعيان بعد أن مل يكن فيها .وكلما

 -71هو أمحد بن دمحم بن إسحاق بن إبراهيم بن أسباط الدينوري ويعرف اببن السين (أبو بكر) ،حمدث ،مات
سنة  .876/154راجع :معجم املؤلفني.90/2 ،
 -74يف ل  :يف أحد الوجودين.
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كان كذلك كان البسيط كاملركب يف احتياجه إىل سبق قابل وإن كان بينهما الفرق
املذكور الذي اليقدح يف مقصودان.
وأما اثلثا فألن الوجود العلمي األزيل املعرب عنه ابلثبوت الغري اجملعول للماهيات
كاف يف إفادة الفاعل 76إايها شيئا ضرورة أن اإلفادة ال تتوقف إال على حتقق قابل
متعني وكل ماهية ملمكن ما اثبتة يف علم هللا األزيل فهي متصفة ابلقابلية متميزة يف
علم هللا عن غريها وكل ما كان كذلك فهو قابل متعني.
فقوله :وملا كان املتعارف هو التأثري األول إىل قوله ومل يعلموا ما يفيده الفاعل
شيئا جيب أن يكون له هوية حىت ميكن أن يفيده شيئا إن أراد أنه جيب أن يكون له
هوية ووجود خارجي جمعول 75ففيه أنه مستلزم للدور أو التسلسل كما هو ظاهر غين
عن البيان وإن أراد أنه جيب أن يكون له هوية وتعني يف اجلملة علميا أو خارجيا
جمعوال أو غري جمعول فهو مسلم وغري مضر ،ألن حقائق األشياء هلا ثبوت يف علم هللا
األزيل أزال فلها [ب ]9تعني وقبول ومما يوضح ما تقرر قوله تعاىل ﴿إَِّمناَ قَـ ْولُناَ لِ َش ْي ٍء
ول لَهُ ُك ْن فَـيَ ُكو ُن﴾ .77فإن توجيه قوله "كن" إىل املمكن الثابت يف
إِذاَ أََرْدانَهُ أَ ْن نَـ ُق َ
العلم األزيل املعرب عنه بشيء حني أرادته هو عني تكوينه يف أحد الوجودين أي
اخلارجي والذهين الكوين الستحالة أن يكون قوله "كن" موجها إليه لتكوينه يف العلم
أو جلعله إايه ملا مر من امتناع األمرين ،فلم يبق يف املعقول إال إبرازه يف أحد الوجودين
إبفاضة أحدمها على حقيقته اليت ليس هلا قبل التكوين اإلبداعي إال الثبوت العلمي
 -76يف ل :كان كاف يف إفادة الفاعل.
 -75يف ل :ومل يعلموا يفيده الفاعل شيئا أن أراد أنه جيب أن يكون له هوية ووجود خارجي جمعول.
 -77اقتباس من سورة النحل ،اآلية.40 :
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األزيل الغري اجملعول؛ وكلما كان كذلك كان الثبوت العلمي األزيل الغري اجملعول للشيء
كافيا إلفادة الفاعل إايه شيئا وكان اجلعل اإلبداعي أيضا كاالخرتاعي متوسطا بني
أمرين ال متعلقا ابتداء بنفس املاهية جمردة عن اعتبار إفاضته الوجود عليها ،وهو
املطلوب وابهلل التوفيق.
ث نقول :وإذا ظهر أن اجلعل ولو جعال بسيطا إمنا يتصور بني أمرين فقد ظهر
اندفاع ما أورده بعض احملققني على املشائيني 79يف حواشيه على شرح حكمة العني

حيث قال" :احلق ما ذهب إليه الرواقيون 78من أن األثر نفس الذات وما ذكره غريهم
من أن األثر هو الوجود واالتصاف فريد عليه أن كون االتصاف جمعوال اليكون إال
ابعتبار أن نفس ماهية االتصاف أثر للفاعل الكون االتصاف اتصافا والكون
االتصاف موجودا .وإذا لزم هؤالء القول بتعلق جلعل بنفس ماهية االتصاف .فاحلق
أن ال يهرب عنه أوال .ويقال اجلعل يتعلق بنفس ماهية املمكن حىت يكون األثر يف
التأثري اخلارجي خارجيا" ،انتهى.
[ا ]10ووجه االندفاع أن معىن كون االتصاف أثرا للفاعل هو أن الفاعل إذا
أحدث الوجود يف املاهية ،أي :أفاضه عليها ترتب عليه اتصاف املاهية ابلوجود .ألن
أتثري الفاعل يتعلق ابتداء بنفس مهية االتصاف من غري اعتبار شيء آخر فإن هذا
غري الزم من كالمهم.
 -79املشائيون :لقبوا بذلك ألّنم كانوا مشائني يف ركاب أفالطون متعلمني منه العلم و احلكمة بطريق املباحثة.
راجع :كشاف إصطالحات الفنون والعلوم.1210/1 ،
 -78الرواقيون  :هم الذين حضروا جملسه وجلسوا يف الرواق واقتبسوا أنوار احلكمة من عباراته وإشاراته  .راجع:
دستور العلماء أو جامع العلوم يف اصطالحات الفنون.144/1 ،
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فإن معىن قوهلم الفاعل مل جيعل املاهية ماهية ،بل جعل املاهية موجودة هو أن
الفاعل مل جيعل املاهية إايها ،بل أحدث الوجود فيها .فاتصفت ابلوجود فليس معىن
جعلها موجودة إال جعلها متصفة ابلوجود إبحداث الوجود فيها.
وال خفاء أن ذات االتصاف حينئذ مل يرتتب على اجلعل إال عند توسطه بني
أمرين ،مها املاهية والوجود إبحداث الثاين ال ابتداء.90
وتعلق اجلعل بذات االتصاف هبذا املعىن ال يستلزم صحة تعلقه بنفس املاهية
ابتداء من غري اعتبار شيء آخر معها .فال يلزمهم القول بتعلق اجلعل بنفس ماهية
االتصاف ابتداء جمردا عن توسطه بني أمرين .وكلما كان كذلك مل يتجه قوله "فاحلق
أن ال يهرب عنه أوال" ،إخل .فاتضح أن احلق أن اجلعل ال يتعلق بنفس املاهية ابتداء
من غري اعتبار شيء آخر معها ،كما أن احلق أن النفي ال يتسلط على نفس املاهية
ابتداء من غري اعتبار نسبة شيء آخر معها .وابهلل التوفيق وإليه املنتهى.

 -90يف ل وع :إبحداث الثاين يف األول ال ابتداء.
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املبحث الثاين
يف كيفية عمل "ال" النافية للجنس

40
قد ثبت بداللة االستقراء أن "ال" النافية الداخلة على اجلملة االمسية إذا أريد
هبا نفي اجلنس على سبيل التنصيص عملت عمل "إن" لكوّنا نقيضتها والزمة

لألمساء لزومها .هذا مذهب األخفش 91واملربد 92واألكثرين.

وأما مذهب سيبويه فاملشهور عنه [ب ]10أن "ال" إن كان امسها مبنيا مثل:
"ال رجل يف الدار" فال تعمل إال يف االسم خاصة .قالوا ألنه ملا صار االسم الذي
كان معراب بسببها مبنيا صار دخلها عليه سبب بنائه مع قربه منها استبعد أن يكون
اخلرب البعيد منها يستحق بسببها إعرااب ،فيبقى على أصله من الرفع ابالبتداء.
وقال ابن هشام يف حاشية التسهيل والذي عندي أن سيبويه يرى يف "ال
رجل" أن كلمة "ال" ال عمل هلا أصال ،ال يف االسم وال يف اخلرب ،ألّنا صارت جزؤ
كلمة؛ وهلذا جعل النصب يف "ال رجل ظريفا" كالرفع يف "اي زيد الفاضل" ال على
حمل االسم بعد "ال" ،إنتهى.
وإذا مل يرد بـها ذلك 91عملت عمل "ليس" عند احلجازيني أو أمهلت عند متيم
واألوىل تسمى النافية للجنس والتربئة .والثانية تسمى املشبهة بـ"ليس" واحلجازية
والتميمية.

 -91هو سعيد بن مسعدة اجملاشعي ابلوالء ،البلخي ،املعروف ابألخفش األوسط (أبو احلسن) .حنوي ،لغوي،
عروضي ،مات سنة  .910/216راجع :معجم املؤلفني.211/4 ،
 -92هو دمحم بن يزيد بن عبد األكرب الثماىل األزدي ،أبو العباس ،املعروف ابملربد :إمام العربية ببغداد يف زمنه،
وأحد أئمة األدب واألخبار ،مات سنة  .988/295راجع :األعالم للزركلي.144/7 ،
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فالنافية للجنس على سبيل التنصيص الداخلة على املبتدأ واخلرب ال تعمل فيهما
عمل "إن" إال إذا كاان نكرتني واألوىل متصلة هبا؛ فإن كان امسها مضافا أو مشبها
غالم سف ٍر
به ،وهو ما اتصل به شيء من متام معناه كان معراب منصواب حنو" :ال َ

حاضر ،وال خريا من زيد عندان" وإن
مذموم ،وال طالعا جبال
ٌ
ضر ،وال حسنا فعلهُ
ٌ
حا ٌ
كان مفردا بين على ما ينصب به.
قال ابن هشام يف املغين قيل" :لتضمنه معىن من االستغراقية وقيل لرتكيبه مع ال

تركيب مخسة عشر" ،94انتهى.

ويف أوضح املسالك وشرحه قيل علة البناء فيه تضمن معىن "من" االستغراقية
بدليل ظهورها يف قوله:
فقام يذود الناس عنها بسيفه

وقال أال ،ال من سبيل إىل هند

96

واختار هذا القول ابن عصفور وعلله أبن تركيب االسم مع احلرف قليل
والبناء للتضمن كثري ،واعرتض ابن الضائع 95أبن املتضمن ملعىن "من" إمنا هو
ألنفسها ال االسم بعدها وقيل :علة البناء تركيب االسم مع احلرف كما يف تركيب
 -91يف هامش م  :أي :نفي اجلنس على سبيل التنصيص سواء مل يرد هبا نفي اجلنس أصال ،بل نفي الوحدة أو
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".
 -94راجع :مغين اللبيب.219/1 ،
 -96البيت من الطويل وقائله مل يسم .راجع :شرح التصريح 218 /1؛ وأوضح املسالك  ،291/1وختليص
الشواهد ،ص ،185 :وشرح التّسهيل .64/2
ّ
95
 -يف م  :ابن الصائغ.
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االمسني [ا ]11كـ"مخسة عشر" ،هذا قول سيبويه واجلماعة ويؤيده أّنم إذا فصلوا
أعربوا فقالوا "ال فيها رجل وال امرأة ،انتهى.
أقول :وفيما اعرتض به ابن الضائع :97على ابن عصفور 99نظر ،فإن فائدة
"من" االستغراقية التنصيص على العموم يف حنو "ما جائين من رجل" ،وتوكيد العموم
يف حنو "ما جائين من أحد أو من داير" كما صرح به ابن هشام وغريه.
والعموم سواء كان هو املنصوص عليه أو كان

98

املؤكد هو العموم اجلنس

الذي هو مدخول "ال" ألفراده من حيث إنه حمكوم عليه بنفي اخلرب عنه.
وال خفاء أن العموم وصف للجنس ،وكون العموم منصوصا عليه أو مؤكدا
وصف للعموم ووصف الوصف وصف ،فهو معىن يوجد يف مدخول "ال" ،ال يف "ال"
فهو املتضمن له ،ال "ال".
وأما ما نسب إىل سيبويه واجلماعة إن أرادوا به الرتكيب احلقيقي ففيه أن املعىن
يف حنو "ال رجل يف الدار" على نفي احلصول يف الدار على جنس الرجل الذي هو
اسم "ال" ،ال على اإلثبات احلصول يف الدار للمبتدأ الذي هو جمموع "ال رجل"،
لكنهم قالوا" :إن جمموع "ال رجل" عنده مبتدأ و"يف الدار" خربه ،فيلزم أن يكون
 -97هو علي بن دمحم بن علي بن يوسف اإلشبيلي ،املعروف اببن الضائع (أبو احلسن) حنوي ،مات سنة
 .1291/590راجع :معجم املولفني.224/7 ،
 -99هو هبة هللا بن صدفة بن هبة هللا بن اثبت ابن عصفور اإلزجي ،الصائغ .فاضل بغدادي .تعلم يف كربه،
وخرج جماميع ،مات سنة  .1116/681راجع :معجم املولفني.118/11 ،
" -98كان" ساقطة من ع.
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جمموع "ال رجل" حمكوما عليه بـ"يف الدار" ،فتصري القضية معدولة ،لكن املعىن على
السلب؛ وإن أرادوا به ما يشبه الرتكيب يف عدم االنفصال ،أي أّنا لعدم انفصاهلا عن
امسها الشرتاطهم كون امسها نكرة متصلة هبا شبيهه 80خبمسة مع عشرة يف عدم
انفصاهلا عن عشرة فتوجيههم لبناء االسم له وجه؛ لكن فيه أنه ال يصدق على جمموع
"ال رجل" حد املبتدأ على أن احلكم على جمموع "ال" مع االسم لكونه مبتدأ يشعر
بربط اخلرب به ،مثل ربطه ابملبتدأ املعدول ،وعدم الرتكيب احلقيقي [ب ]11يقتضي
سلب الربط فتنافيا.
ومقتضى كالم ابن هشام يف املغين على طبق ما سبق عنه نقله يف حاشية
التسهيل هو أن ال عند سيبويه مركبة مع امسها تركيبا حقيقيا مثل تركيب مخسة عشر
حيث قال" :والذي عندي أن سيبويه يرى أن املركبة ال تعمل يف االسم أيضا ،ألن
جزؤ الشيء ال يعمل فيه .وأما "ال رجل ظريفا" ابلنصب؛ فإنه عند سيبويه مثل "اي
زيد الفاضل" ابلرفع" انتهى.
وحينئذ فوجه عدم عملها ال يف االسم وال يف اخلرب ظاهر كما قال؛ لكن الذي

نقله الشمين 81عن سيبويه حيث قال" :قال سيبويه وإمنا تر التنوين يف معموهلا ألّنا
جعلت وما عملت فيه مبنـزلة اسم واحد كـ"مخسة عشر" انتهى.

 -80فيل  :شبهه.
 -81هو أمحد بن دمحم بن دمحم بن حسن بن علي بن حيىي بن دمحم بن خلف هللا التميمي ،الداري القسنطيين
األصل ،ويعرف ابلشمين (تقي الدين أبو العباس) مفسر ،حمدث ،فقية ،أصويل متكلم ،حنوي ،مات سنة
 .1459/972راجع :معجم املؤلفني.148/2 ،
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يدل على أن "ال" عاملة يف االسم عنده حيث أضاف املعمول إىل ضمريها
أوال وأسند عملت إىل ضمريها .اثنيا وهو دليل على أّنا ليست مركبة مع امسها تركيبا
حقيقيا؛ ومل يصر اجملموع كلمة واحدة كما يشري إىل ذلك قوله مبنـزلة اسم واحد حيث
مل يقل امسا واحدا ولو كانت مركبة مع امسها تركيبا حقيقيا ملا جاز أن يعمل يف االسم
ملا قال ابن هشام لكنه صرح بعملها فيه ،فال يكون مركبا معها تركيبا حقيقيا ،وعلى
هذا فالقول أبن جمموع "ال رجل" مبتدأ مشكل صناعة ومعىن كما مر آنفا؛ اللهم إال
أن يقال معىن قول سيبويه "ال رجل" مرفوع احملل ابالبتداء هو أن رجل الواقع بعد
"ال" مرفوع احملل ابالبتداء ،ال أن جمموع "ال رجل" هو املبتدأ ويكون فائدة التعبري
بـ"ال رجل" حينئذ هي التنبيه على ارتفاع اخلرب 82وإن مل يكن بـ"ال" التربئة بل بكونه
خرب املبتدأ ،لكن محله عليه إمنا هو من حيث إنه واقع بعد "ال" النافية للجنس ،أي
أنه مربوط ابملبتدأ ابلنفي ال ابإلجياب .ويقرب إىل ذلك ما ذكره املوىل اجلامي- 81
قدس سره -يف شرح قول ابن احلاجب" :84وأو [ا ]12مبعىن "إىل أ ْن" أَْو "إال أ ْن" ما
نصه ،أي بشرط أن يكون مبعىن "إىل" أو "إال" الداخلتني على "أ ْن" املقدرة بعدها إال
أن" 86أ ْن" داخل يف مفهومها أيضا" إنتهى.

 -82يف ل  :على أن ارتفاع اخلرب.
 -81هو عبد الرمحن بن أمحد بن دمحم الشريازي ،املشهور ابجلامي (نور الدين ،أبو الربكات) عامل مشار يف العلوم
العقلية والنقلية ،مات سنة  .1482/989راجع :معجم املؤلفني.122/6 ،
 -84هو املظفر بن الفضل بن حيىي بن عبد هللا العلوي ،احلسيين ،املوصلي (أبو علي ،ابن حاجب الدار) فاضل،
مات سنة  .1269/656راجع :معجم املؤلفني.100/12 ،
 -86يف ع  :ألن أ ْن.
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وأما خربها فمعرب مرفوع واجب الذكر إذا مل يعلم إمجاعا من متيم وغريهم،
ألن من شروط احلذف وجود دليل حايل أو مقايل إذا كان احملذوف أحد ركين اجلملة
كما إذا كان احملذوف اجلملة أبسرها على ما صرح به ابن هشام يف املغين؛ ث قال:
"والشرتاط الدليل فيما تقدم كان مردودا قول مجاعة أن بين متيم ال يثبتون خرب "ال"
التربئة وإمنا ذلك عند وجود الدليل .وأما حنو {ال أحد أغري من هللا} ،85وقولك
مبتدأ من غري قرينة "ال رجل يفعل كذا" فإثبات اخلرب فيه إمجاع" 87إنتهى .قال التقي
الشمين" :يعين من التميميني وغريهم" إنتهى .ومما أثبت فيه اخلرب قوله ملسو هيلع هللا ىلص{ :ال شيء
أغري من هللا} ،89وقوله ملسو هيلع هللا ىلص{ :ال أحد أحب إليه املدح من هللا ،وال أحد أحب إليه
88
أذى مسعه من هللا} 100،وقوله{ :من
على
أصرب
أحد
ال
{
:
له
و
وق
،
العذر من هللا}
ً
كان ال شيء أحب إليه من هللا ورسوله} 101،وقوله{ :ال فقر أشد من اجلهل ،وال
مال أعود من العقل ،وال وحدة أوحش من العجب 102،وال مظاهر أوثق من
املشاورة} 101،وقول الشاعر:

 -85راجع :مسلم ،كتاب التوبة ،ص ،1129 :رقم.2904 :
 -87يف ل  :فإثبات فيه إمجاع؛ راجع :مغين اللبيب.504/2 ،
 -89راجع :مسلم ،كتاب التوبة ،ص ،1106 :رقم.2752 :
 -88راجع :مسلم ،كتاب التوبة ،ص ،1104 :رقم2750 :؛ وسنن الرتمذى ،الدعوات ،642/6 :رقم:
.1610
 -100راجع :مسلم ،كتاب التوبة ،ص ،1104 :رقم.2750 :
 -101راجع :املعجم الصغري ،12/2 ،رقم.759 :
 -102يف ل  :ال مال أعود من عقل وحدة أحوش من العجب.
 -101راجع :املعجم الكبري ،59/1 ،رقم.2599 :
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ِ
ِ
وح
َوالَ َك ِر َمي م َن اْل ِولْ َدان َم ْ
صبُ ُ

104

وأما إذا علم فحذفه كثري عند أهل احلجاز وقد يثبتونه؛ وأما بنو متيم وطي فال
يثبتونه مبعىن أّنم يلتزمون حذفه إما على اإلطالق أو إذا كان مرفوعا خاصة.
قال ابن هشام يف أوضح املسالك" :وإذا علم ،أي اخلرب فحذفه كثري حنو

106
ض ْي َر﴾ 105ويلتزمه التميميون والطائيون" 107انتهى .قال
﴿فَلَ فَ ْو َ
ت﴾ ﴿قاَلُوا الَ َ

108

يف شرح أوضح املسالك[ :ب" ]12هذا نقل ابن مالك109؛ ونقل ابن خروف
عن بين متيم" :أّنم ال يظهرون خربا مرفوعا ويظهرون اجملرور والظرف وهو ظاهر كالم
سيبويه" انتهى.
فإن قلت :القول ابلتزام حذف اخلرب مطلقا أو مقيدا بكونه مرفوعا مشكل،

ألن التزام احلذف ال يكفي فيه جمرد القرينة ،بل ال بد مع القرينة من وجود شاغل
حليزه ،وهم يقولون "ال مال وال أهل" مثال ،وظاهر أن احملذوف فيهما ويف أمثاهلما ال
شاغل حليزه.
104
صَّرَمةً" .راجع :املعجم
"وَرَّد َجا ِزُرُه ْم َح ْرفًا ُم َ
 البيت من البسيط وهو حلامت بن عبد هللا الطائي ،وصدره َاملفصل يف شواهد اللغة العربية.111/2 ،
 -106اقتباس من سورة سبأ ،اآلية.61 :
 -105اقتباس من سورة الشعراء ،اآلية.60 :
 -107راجع :أوضح املسالك.28/2 ،
 -109هو دمحم بن عبد هللا بن مالك الطائي ،األندلسي ،اجلياين (مجال الدين ،أبو عبد هللا) حنوي ،لغوي ،مات
سنة  .1274/572راجع :معجم املؤلفني.214/10 ،
 -108هو علي بن دمحم بن علي بن دمحم احلضرمي ،ابن خروف ،أبو احلسن :النحوي ،عامل ابلعربية ،أندلسي ،من
أهل إشبيلية ،مات سنة  .1212/508رجتع :األعالم للزركلي.110/4 ،
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قلت على وجوب تقدير وجوب 110أن يكون مع القرينة الشاغل للحيز فيما
هو واجب احلذف ،خنتار نقل ابن خروف الذي هو ظاهر كالم سيبويه ،وال إشكال،
وذلك ألن كل ما يصح فيه تقدير موجود مطلقا من غري تقييد بظرف ،فال بد أن
يوجد ث ما يكون شاغال حليز احملذوف كاالستثناء يف حنو قوله ملسو هيلع هللا ىلص {ال شفاء إال
شفاؤك}

111

و{ال عيش إال عيش اآلخرة}

112

وأمثاهلما ،فلم يلتزم حذفه جملرد

القرينة ،وكل ما ال يصح فيه تقدير موجود مطلقا ،بل مقيد 111بظرف فهو جائز
إظهاره ،فانتفاء الشاغل حليزه غري مضر "وال مال وال أهل" من هذا القبيل ،فإنه ال
يصح فيهما تقدير موجود مطلقا ضرورة أن ماال ما وأهال ما موجود ،فال بد من
تقييده بنحو له أو مثة أو غري ذلك مما تدل عليه القرينة احلالية أو املقالية ،ومن قال
بنقل ابن مالك فعليه البيان يف ذلك.
وإذا تقرر هذا فاعلم أن ما ذكره العالمة الزخشري 114يف مفصله من
قوله" :وبنو متيم ال يثبتونه يف كالمهم أصال إن أراد أّنم ال يذكرونه عُلم أو مل يُعلم.
فهو من اجلماعة الذين رد عليهم ابن هشام أبن عدم إثباهتم اخلرب إمنا هو عند

 -110يف ل وع :قلت على تقدير وجوب.
 -111راجع :مسلم ،كتاب السالم ،ص ،802 :رقم.2181 :
 -112راجع :مسلم ،كتاب اجلهاد ،رقم ،1906 :والرتمذى ،املناقب ،584/6 :رقم.1967 :
 -111يف ل وع  :مقيدا.
 -114هو حممود بن عمر بن دمحم اخلوارزمي ،الزخشري (أبو القاسم ،جار هللا) مفسر ،حمدث ،متكلم ،حنوي،
لغوي ،بياين ،أديب ،انظم ،انثر ،مشار يف عدة علوم ،مات سنة  .1144/619راجع :معجم املؤلفني،
.195/12
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الدليل 116على حذفه ال مطلقا [ا ]11ومما يوضح الرد عليه ما نسبه يف مفصله إىل
حامت 115من قوله:
ِ
ِ
وح
َوالَ َك ِر َمي م َن اْل ِولْ َدان َم ْ
صبُ ُ
فإن "مصبوح" مما لو حذف ال يعلم ،وهذا البيت إن مل يصح نسبته إىل حامت،
فناقل اإلمجاع على إثباهتم اخلرب مثبت وانقل عدم اإلثبات انف ،واملثبت مقدم على
النايف على ما هو مقرر يف حمله وإن صح نسبته إليه ،فهو دليل على أّنم يذكرون
اخلرب إذا مل يُعلم كاحلجازيني على ما مر عن ابن هشام من أن إثبات اخلرب إمجاع إذا مل
يُعلم ،أي من التميميني وغريهم كما صرح به الشمين ،فتأويل الزخشري البيت يف
مفصله بقوله وقول حامت:
ِ
ِ
وح
َوالَ َك ِر َمي م َن اْل ِولْ َدان َم ْ
صبُ ُ
حيتمل أمرين :أحدمها أن يُرت فيه طائية إىل اللغة احلجازية ،والثاين أن ال جيعل
مصبوحا خربا ،ولكن صفة حممولة على حمل "ال" مع املنفي" 117انتهى؛ مما ال داعي
إليه ضرورة أّنم ما صرحوا أبان ال نثبت اخلرب لـ"ال" التربئة يف كالمنا أصال عُلم أو مل
يُعلم .وما يوجد يف حمل اخلرب يف لغتنا فهو نعت على احملل ال خرب ،وإمنا هم نطقوا
ابلرتكيب فيما مل يعلم على حنو ما ينطق به احلجازي من ذكر ما يرى خربا ،واملعىن
 -116يف ل  :إمنا عند الدليل.
 -115هو حامت بن عبد هللا بن سعد بن احلشرج الطائي (أبو عدي) فارس ،شاعر ،جواد ،جاهلي كان من أهل
جند ،وقدم الشام ،مات سنة  676مـ .راجع :معجم املؤلفني.171/1 ،
 -117راجع :شرح املفصل.106/1 ،
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على اخلربية يف مجيع موارد استعماالته ،فإن معىن البيت مثال نفي املصبوحية عن
جنس الكرمي من الولدان ،ال نفي الوجود عن جنس الكرمي من الولدان 119املوصوف
املصبوحية وإن كان مستلزما له ،وكذلك املعىن يف حنو قول النيب احلجازي صلى هللا
عليه وسلم{ :ال أحد أغري من هللا}

118

نفي األغريية من هللا

120

عن أحد ال نفي

الوجود عن أحد املوصوف ابألغريية من هللا وإن كان مستلزما له

121

وهو ظاهر،

وقس عليهما أمثاهلما .فظهر أن املعىن على اخلربية يف اللغتني فمن استقراء كالمهم؛
ونقل عنهم أّنم ال يثب تونه أصال إن مسع هذا البيت أو حنوه منهم فحكمه عليهم
حينئذ أبّنم [ب ]13ال يثبتونه أصال ،ال على احلجازيني مع احتاد املعىن يف اللغتني
حتكم ْحبت .122وإن مل يسمع فهذا البيت دليل على نقص 121استقرائه وحجة على
ٌ
فساد حكمه الكلي؛ ونقله ال ينتهض حجة لتأويل البيت على أنه اعرتض يف شرح
أوضح املسالك على من قال" :إن الفرزدق 124غلط يف قوله "وإذ ما مثلهم بشر"
بنصب مثلهم مع تقدمه على االسم ،ألنه متيمي مل يعرف شرط عمل ما عند

"-119ال نفي الوجود عن جنس الكرمي من الولدان" ساقطة من ع.
 -118راجع :مسلم ،كتاب التوبة ،ص ،1129 :رقم.2904 :
 -120يف ل  :من هللا تعاىل.
" -121وكذلك املعىن يف حنو قول النيب احلجازي ملسو هيلع هللا ىلص{ :ال أحد أغري من هللا} نفي األغريية من هللا عن أحد ال
نفي الوجود عن أحد املوصوف ابألغريية من هللا وإن كان مستلزما له" ساقطة من ع.
 -122يف ع  :حبث.
 -121يف ل  :على نقل.
 -124هو مهام بن غالب بن صعصعة بن انجية ابن عقال بن دمحم بن سفيان بن جماشع بن دارم التميمي،
املعروف ابلفرزدق ،لقب ابلفرزدق جلهامة وجهه وغلظه( .أبو فراس) شاعر ،من أهل البصرة عظيم األثر يف اللغة
واألخبار ،كان شريفا يف قومه ،ولد  .729/110راجع :معجم املؤلفني.162/11 ،

50
احلجازيني ،فقصد أن يتكلم بلغة احلجازي فغلط فيها" 126انتهى بقوله" :وفيه نظر
فإن العرب ال يطاوعه لسانه أن ينطق بغري لغته كما قاله سيبويه" انتهى.
فإن مت هذا ،فالبيت مما ال حيتمل اإلحتمال األول أصال ،وإن أراد أّنم ال
يذكرونه إذا عُلم فظاهر أنه ال حجة فيه لتأويل البيت بل فيه حجة لعدم أتويله ،وإن
أراد أّنم يلتزمون حذفه ألن اخلرب عندهم ال يكون إال عاما ،والعام يدل عليه النفي
127
فهو حمذوف دائما لوجود الدليل ،وأما ما يذكر مما يرى 125أنه خرب خاص
كـ"مصبوح" يف البيت؛ فهو إما خروج إىل اللغة احلجازية أو نعت على احملل،
129
فاإلحتمال األول فيه ما مر من أن الناقل إن مسع هذا البيت فحكمه على أحد
القبيلتني ابحلذف دون األخرى مع أن املعىن واحد فيهما حتكم وإن مل يسمع
فاستقراؤه انقص ،فالبيت حجة عليه.
وأما اإلحتمال الثاين ففيه التزام تقدير ما ال حيتاج إليه املعىن من غري ضرورة،
بل تقدير ما ُخيرج الكالم عن إفادة املعىن املقصود مبنطوقه ألن املعىن يف البيت كما مر
على نفي املصبوحية عن جنس الكرمي من الولدان املوصوف ابملصبوحية 128وإن

كان 110مستلزما له على

111

تقدير التزام حذف اخلرب العام يكون التقدير يف البيت

 -126راجع :أوضح املسالك.292/1 ،
 -125يف ل  :ما يرى.
 -127يف ل  :أنه جزئ خاص.
أحدي.
 -129يف ل :
ْ
 "-128عن جنس الكرمي من الولدان املوصوف ابملصبوحية" ساقطة من ع.
-110يف ل  :كانت.
 -111يف ل  :وعلى؛ ويف ع  :عن.

52
"ال كرمي من الولدان مصبوح" ،موجود واملستفاد منه [ا ]14املعىن الثاين ال األول،

واملقصود هو األول ال الثاين؛ وهذا اإلحتمال هو الظاهر من الشق األول من شقي
تقدير املوىل اجلامي لكالم ابن احلاجب حيث قال" :وحيذف خرب "ال" هذه حذفا
كثريا إذا كان اخلرب عاما كـ"املوجود" و"احلاصل" لداللة النفي عليه ،حنو ال إله إال هللا،

أي ال إله موجود إال هللا .وبنو متيم ال يثبتونه ،أي ال يظهرون اخلرب يف اللفظ .ألن

احلذف عندهم واجب أو 112املراد أّنم ال يثبتونه أصال ال لفظا وال تقديرا ،فيقولون
معىن قوهلم "ال أهل وال مال" انتفى األهل واملال فال حيتاج إىل تقدير اخلرب؛ وعلى
التقديرين حيملون ما يرى خربا يف مثل "ال رجل قائم" على الصفة دون اخلرب" إنتهى.
وقد عرفت ما فيه من ارتكاب حذف ما ال حيتاج إليه املعىن مع أن األصل

عدم احلذف؛ ومما يوضح ذلك أن ابن احلاجب رد على سيبويه يف قوله" :أبن مثل
"ال أاب له وال غالمي له" مضاف بقوله وليس مبضاف لفساد املعىن" 111انتهى .وقال
قدس سره -يف تقديره" :وليس أي مثل هذين الرتكيبني مبضاف حقيقة لفساداملعىن .املراد املفاد هبما على تقدير اإلضافة وهو نفي بثبوت جنس األب أوالغالمني
ملرجع الضمري اجملرور ابالستقالل من غري احتياج إىل تقدير خرب .وهذا املعىن يفسد
من وجهني على تقدير اإلضافة:

 -112يف ع  :و.
 -111راجع :شرح الرضي على الكافية.178/2 ،

53
أما أوال فألن معىن هذا الرتكيب على تقدير اإلضافة ال أابه وال غالميه،114
وهذا ال يتم إال بتقدير خرب 116أي ال أابه موجود وال غالميه موجودان.
وأما اثنيا فألن املراد نفي بثبوت جنس األب والغالمني له ال نفي الوجود عن
أبيه املعلوم أو غالميه املعلومني" انتهى.
فجعل ارتكاب احلذف مع عدم احتياج املعىن إليه يف الوجه األول وعدم إفادة
املعىن املقصود يف الوجه الثاين ردا على سيبويه ومثلهما [ب ]14موجود يف البيت
وأمثاله .فإن معىن البيت ال حيتاج إىل تقدير حمذوف واملعىن املقصود يفوت بتقدير
العام وإن استلزم املقصود هنا دون املثالني.
وأما الشق الثاين ففيه حبث:
أما أوال فألن "ال" لو كانت مبعىن "انتفى" كان املعىن على ربط السلب ال
على سلب الربط لكن التايل ابطل ،ألن املعىن على كوّنا حرفا انفيا للخرب املذكور
عن االسم "ال" على ربط االنتفاء ابالسم املوصوف مبا يرى خربا؛ فاملقدم مثله
فليست مبعىن "انتفى" ال أصالة وال نيابة ال عند وجود الدليل على حذف اخلرب وال
عند عدمه فال داعي إىل إخراج الكلمة عن أصلها؛ ودعوى أّنم ال يثبتونه أصال حىت

 -114يف ل  :على تقدير ال أابه وال غالميه.
 -116يف ل  :ال يتم بتقدير خرب.

54
إذا وجد ما يرى خربا 115يف مثل "ال رجل قائم" مما لو حذف مل يعلم جيعل نعتا على
احملل.
وأما اثنيا فألنه يلزم أن يكون املستثىن يف حنو "ال أحد فيها إال زيد" واجب
النصب ،ألن التقدير حينئذ انتفى أحد فيها إال زيد؛ واملعىن حينئذ على ربط االنتفاء
بـ"أحد" فيها ال على نفي ربط احلصول فيها أبحد عنه فيكون االستثناء يف كالم تام
موجب فيجب نصبه مع أن املختار هو الرفع والنصب جائز مرجوح وكذلك يلزم أن
يكون املستثىن واجب النصب يف حنو "ال إله إال هللا" ملا مر آنفا مع أن الرفع هو
الواجب وميتنع النصب كما سيجيء بيانه إن شاء هللا.
وأما اثلثا فلما أورده عليه

117

تلميذه الالري

119

-رمحه هللا -حيث قال:

"فيكون حينئذ "ال" من أمساء األفعال وزيفه املصنف يعين ابن احلاجب أبن اسم
الفعل مل يكن على مثل هذه الصيغة .قال" :وال خيفى أن نصب االسم بعدها يدل
أيضا على فساد هذا القول" انتهى .قيل عليه" :ومل يلتفت الشارح 118إىل تزييفه ،ألنه
جيوز أن تكون انئبة 140لـ"انتفى" كنيابة "اي" مكان أدعوا ويكون فاعل الفعل الضمري
املبهم املميز ابملنصوب بعدها" انتهى.
وفيه [ا ]16حبث:
 -115يف ع  :خرب.
 -117يف ل  :أورد عليه.
 -119هو عبد عبد الغفور الالري ،احلنفي ،حنوي ،مات سنة  .1605/812راجع :معجم املؤلفني.258/6 ،
 -118يف هامش م  :القائل هو عصام الدين إبراهيم ابن دمحم بن عرب شاه اإلسفراييين.
 -140يف ل  :انئبا.

55
أما أوال فلما عرفت أن ال ابقية على حرفيتها حني إثبات اخلرب لعدم الدليل
وحني حذفه لوجود الدليل ،وكلما كان كذلك فهي ليست مبعىن "انتفى" ال أصالة وال
نيابة؛ ألن املعىن كلما مر على سلب الربط ال على ربط السلب.
وأما اثنيا فألن االستثناء يف حنو "ال أحد فيها إال زيد" إن كان من ضمري
"انتفى" املقدر الذي انبت عنه ال املميز ابلنكرة اليت بعدها كان املستثىن مفرغا يف
أت إال يوم كذا" فعلى تقدير استقامة املعىن هنا استقامته يف
اإلجياب كما يف حنو "قر ُ

أت إال يوم كذا" كان الواجب فيه رفع املستثىن ،ألن املستثىن منه هنا لكونه فاعال
" قر ُ
مرفوع لكن املستثىن يف حنو هذا املثال ختار البدل جائز النصب جوازا مرجوحا وإن
كان من أحد 141لزم أن يكون املستثىن واجب النصب سواء كان "ال" انئبة عن
"انتفى" استرت فيه الضمري أومل يسترت أو مبعىن "انتفى" أصالة استكن فيه الضمري أوال.
أما إذا مل يستكن فيه الضمري فألن الكالم موجب واملستثىن منه مذكور ،وكلما
كان كذلك فاملستثىن فيه واجب النصب.
وأما إذا استكن فيه الضمري فلذلك

142

ولكونه مستثىن مما جيب نصبه أعين

التمييز ،وكلما كان كذلك كان النصب واجبا إما على االستثناء أو على اإلبدال؛ وإن
كان من الضمري املسترت يف "ال" لكوّنا مبعىن "انتفى" أصالة لزم أيضا أن يكون
املستثىن واجب النصب ،ألن الكالم موجب واملستثىن منه مذكور حكما مع أن
النصب كما عرفت جائز مرجوح والرفع هو املختار؛ وكذلك يلزم يف "ال إله إال هللا"
 -141يف ل  :من لوم أحد.
 -142يف ل  :فكذلك.

56
إذا جعل االستثناء من "إله" كما هو املشهور أو من الضمري املسترت يف "ال" اليت مبعىن
"انتفى" أصالة أن يكون املستثىن [ب ]15واجب النصب ،ألنه أيضا واقع بعد كالم
تام موجب ،ألن التقدير حينئذ انتفى "إله إال هللا" أو انتفى هو "إهلا إال هللا" وأاي ما
كان فاحلكم فيه بربط االنتفاء ال بنفي االرتباط؛ وكلما كان كذلك كان كالما موجبا،
واملستثىن منه مذكور حقيقة 141أو حكما فيكون تاما أيضا؛ فيلزم وجوب نصب
املستثىن لكن املستثىن يف "ال إله إال هللا" كما أنه ميتنع نصبه مساعا ،بل وقياسا أيضا
كما سيجيء بيانه يف "املبحث السابع" إن شاء هللا تعاىل؛ كذلك ميتنع نصبه
ابعرتاف هذا القائل حيث قال يف قول ابن احلاجب والشارح -قدس سره" :-وإذا
تعذر البدل على اللفظ فعلى املوضع حيمل ما نصه ،أي خيتار البدل على املوضع
اختيارا فوق االختيار يف احلمل على اللفظ فيما مل يتعذر يف كثري من املواضع ،144فإن
النصب على االستثناء ههنا كثريا ما يكون ضعيفا إليهامه البدل على اللفظ حنو "ال
أحد فيها إال زيدا" و"ما زي ٌد شيئا إال شيئا" .نعم ،ال إيهام يف "ما جائين من أحد إال
خوف اإليهام إىل امتناع النصب؛ وهلذا امتنع يف "ال إله إال هللا"
زيدا" وقد يفضى
ُ

ألن إيهام البدل ههنا من اللفظ إيهام الكفر وبينه وبني
تناف" انتهى.

 -141يف ل  :حقيقية.
 -144يف ع  :املوضع.
" -146وبني" ساقطة من ع.

146

قصد التصريح ابلتوحيد

57
فتوجيهه المتناع النصب وإن كان غري وجيه لعدم اطراده يف نظائر هذا
الرتكيب حنو قوله ملسو هيلع هللا ىلص{ :ال شفاء إال شفاؤك}
اآلخرة}

147

145

و{ال عيش إال عيش

لكن الذي صرح به من امتناع النصب يف "ال إله إال هللا" صحيح

وسيأتيك بيانه يف "املبحث السابع" على وجه مطرد يف مجيع مواده اجلزئية إن شاء هللا
تعاىل؛ فبطل القول مبا يقتضي أن [ا ]15يكون منصواب على سبيل الوجوب وابهلل
التوفيق يف نيل كل مطلوب.
إحلاق وتذييل يف أتييد وتكميل
استشكلت القول املنسوب إىل سيبويه ،أعين قوهلم علة البناء يف
اعلم أين ملا
ُ
حنو "ال رجل يف الدار" تركيب االسم مع احلرف كما يف تركيب االمسني كـ"مخسةَ

أيت يف 149قول ابن هشام يف املغين وغريه أن سيبويه يرى أن املركبة ال تعمل
عشر" ور ُ
َ
148
فبحثت عليه بدمشق
يف االسم أيضا اتبعت داعية االطالع على كتاب سيبويه،
ُ
فظفرت به ،فلما راجعته
حبثت عليه
ُ
الشام فلم أظفر به؛ ث بعد الوصول إىل مصر ُ

أيت أن سيبويه يدل كالمه 160يف حنو عشرة مواضع على أّنا عاملة يف االسم ورأيت
ر ُ
أحببت نقل
كب مع "ال" تركيبا حقيقيا ،ف ُ
أن كالمه ليس فيه نص على أن االسم مر ٌ

 -145راجع :مسلم ،كتاب السالم ،ص ،802 :رقم.2181 :
 -147راجع :مسلم ،كتاب اجلهاد ،رقم1906 :؛ سنن الرتمذى ،املناقب ،584/6 :رقم.1967 :
" -149يف" ساقطة من ل وع.
148
عث.
يف ل وع  :انبُ َ -160يف ع  :يدل أن كالمه.

58
كالمه هنا بلفظه إزاحة لألوهام وإراحة لألفهام وإيضاحا للمرام
فنقول وابهلل التوفيق.

161

وحتقيقا للمقام

قال إمام الفن سيبويه -رمحه هللا تعاىل وشكر سعيه -ما نصه" :هذا ابب
النفي بـ"ال" وال تعمل فيما بعدها فتنصبه بغري تنوين ونصبها ملا بعدها كنصب إن ملا
بعدها وتر التنوين ملا تعمل فيه الزم ألّنا جعلت وما عملت فيه مبنـزلة اسم واحد
حنو "مخسة عشر"؛ وذلك ألّنا ال تشبه سائر ما ينصب مما ليس ابسم وهو الفعل
وما جرى 162جمراه ألّنا ال تعمل إال يف نكرة و"ال" و"ما" تعمل فيه يف موضع ابتداء
فلما خولف هبا 161عن حال أخواهتا خولف بلفظها كما خولف بـ"مخسة عشر"
فـ"ال" ال تعمل إال يف نكرة وكما أن " ُرب" ال تعمل إال يف نكرة وكما أن "كم" ال

تعمل يف اخلرب ويف االستفهام [ب ]16إال يف النكرة ،ألنك ال تذكر بعد "ال" إذا
كانت عاملة شيئا بعينه كما 164ال تذكر ذلك بعد " ُرب" وذلك ألن " ُرب" إمنا هي
للعدد مبنـزلة " َكم" فخولف بلفظها حني خالفت أخواهتا كما خولف "أبَيُّهم" حني
خالفت الذي وكما قالوا اي هللا 166حني خالفت ما فيه األلف والالم وسرتى أيضا
حنو ذلك إن شاء هللا تعاىل.

 -161يف ل :وأيضا للمرام.
 -162يف م :جرا.
" -161هبا" ساقطة من ع.
 -164يف ع  :فكما.
 -166يف م  :ابهلل.
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فجعلت وما بعدها كـ"مخسة عشر" يف اللفظ وهي عاملة فيما بعدها كما
ابن ِأم" ،فهي مثلها يف اللفظ ويف أن األول عامل يف اآلخر ،وخولف
قالوا" :اي َ
بـ"مخسة عشر" ،ألّنا إمنا هي مخسة وعشرة؛ فـ"ال" ال تعمل إال يف نكرة من قِبَل أّنا
جواب فيما زعم اخلليل لقوله" :هل من عبد أو جارية" ،فصار اجلواب نكرة كما أنه
ال يقع يف هذه املسألة إال نكرة .واعلم أن "ال" و"ما" عملت فيه يف موضع ابتداء
كما أنك إذا قلت؛ "هل من رجل فالكالم يف موضع اسم مرفوع مبتدأ ،وكذلك" :ما
من رجل" و"ما من شيء" ،والذي يبىن عليه يف زمان أو مكان ولكنك تضمره وإن
شئت أظهرتَه؛ وكذلك "ال رجل" و"ال شيء" إمنا تريد ال رجل يف مكان وال شيء
يف زمان .والدليل على أن ال رجل يف موضع مبتدأ وما من رجل يف موضع اسم مبتدأ
يف لغة متيم قول العرب من أهل احلجاز" :ال رجل أفضل منك ".وأخربان يونس 165أن
من العرب من يقول" :ما من رجل أفضل منك" كأنه 167قال "ما رجل أفضل منك
وهل رجل خري منك" 169إىل هنا كالم سيبويه بلفظه -رمحه هللا.-
اضع بكون "ال" عاملة فيما يليها ،وكلما
وال خيفى كونُه صرحيا يف حنو عشرة مو َ

كان كذلك مل يكن مركبا مع "ال" و"إال" ملا عملت [ا ]17فيه ملا قال ابن هشام:
"إن جزؤ الشيء ال يعمل فيه وإمنا شبههما بـ"مخسة عشر" يف عدم انفصال أحدمها
 -165هو يونس بن حبيب ابلوالء ،املعروف ابلنحوي (أبو عبد الرمحن) أديب ،حنوي ،عامل ابلشعر ،عارف
بطبقات شعراء العرب ،من قرية اجلبل على دجلة بني بغداد وواسط ،وأخذ عنه سيبويه والكسائي والفراء وغريهم،
وكانت له حلقة ابلبصرة ينتاهبا طالب العلم وأهل األدب وفصحاء األعراب ووفود البادية ،وكان له يف العربية
مذاهب وأقيسة يتفرد هبا ،مات سنة  .789/192راجع :معجم املؤلفني.147/11 ،
 -167يف ع  :فإنه.
 -169راجع :كتاب سيبويه.275-274/2 ،
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عن اآلخر فقط كما ذكرانه يف الشق الثاين من االستشكال ،أعين قولنا :وإن أرادوا به
فجعلت وما بعدها كـ"مخسة
ما يشبه الرتكيب يف عدم االنفصال" إخل .وذلك أنه قال ُ
عشر" يف اللفظ فصرح أبن التشبيه إمنا هو يف اللفظ من حيث عدم االنفصال فقط،
فأعطى حكمه اللفظي من حذف التنوين دون املعنوي من كون اجملموع كلمة واحدة
بسبب الرتكيب احلقيقي ،وهلذا قال بعده متصال به وهي عاملة فيما بعده دفعا هلذا
الوهم وتنبيها على أن التشبيه إمنا هو يف اللفظ ال يف املعىن.
ث وقفت على شرح كتاب سيبويه للسريايف 168فرأيتُه نقل عن الزجاج 150ما
هو نص يف ذلك حيث قال" :قال أبو إسحاق :وإمنا شبهها بـ"مخسة عشر" ،يعين
سيبويه ،ألّنا ال تفارق ما تعمل فيه كما أن مخسة ال تفارق عشرة" انتهى .وهو
صريح يف أن التشبيه إمنا هو يف جمرد عدم االنفصال واملفارقة ال أّنا مركبة مع "ما"
بعدها تركيبا يصري اجملموع به كلمة واحدة كـ"مخسة عشر" كما يوضحه قوله ،ألّنا ال
تفارق ما تعمل فيه" إخل .فإنه صرح بكوّنا عاملة فيما بعدها لكنها ملا مل تفارقه
شبههما بـ"مخسة عشر" يف ذلك مع حتقق عملها فيه ،وكلما انتفى الرتكيب احلقيقي
انتفى كوّنا جزؤا من كلمة فانتفى املانع من عملها فيما بعدها؛ فظهر أ ّن ظ ّن ابن
هشام يف سيبويه أن "ال" عنده ال تعمل يف االسم أيضا إذا كان مفردا ظن مل يوافق ما
قصده سيبويه.
 -168هو احلسن بن عبد هللا بن املرزابن السريايف (أبو سعيد) عامل مشار يف النحو والفقه واللغة والشعر
والعروض والقراءات والفرائض واحلديث والكالم واحلساب واهلندسة ،مات سنة  .878/159راجع :معجم
املؤلفني.242/1 ،
 -150هو إبراهيم بن السري ،بن سهل الزجاج (أبو اسحاق) النحوي ،اللغوي ،املفسر ،مات سنة .821/111
راجع :معجم املؤلفني.11/1 :
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وأما ما نسب إىل سيبويه من أن االسم املفرد مبين على ما [ب ]17ينصب
به وعلة بنائه تركيب االسم مع احلرف كما يف تركيب االمسني كـ"مخسة عشر" إن كان
معىن ونقال ،وإن كان املراد به التشبيه
املراد به الرتكيب احلقيقي فقد ظهر ُ
فساده ً
صحيح للبناء يف حدذاته ولكن يف نسبته إىل
الصوري يف عدم االنفصال فهو وجهٌ
ٌ
حبث؛ فإنه قال" :إن "ال" تعمل فيما بعدها فتنصبه بغري تنوين" إخل.
سيبويه ٌ
وهو صريح يف أّنا عاملة فيما بعدها ابلنصب ،ولكن بغري تنوين ملا ذكره من
وحيمل كالمه على أن املراد "فتنصبه" أي
التشبيه وأورده من النظائر إال أن يُتكلف ُ
حمال بغري تنوين لفظا لكونه مبنيا على الفتح ،وال خيفى ما فيه من التكلف فلرياجع.
فإن قلت :أليس معىن قوله" :أن "ال" وما عملت فيه يف موضع ابتداء؟"..

إخل .إن اجملموع كلمة واحدة فيكون الرتكيب 151حقيقيا.

قلت :ال وذلك ألنه شبه "ال رجل" بقولك "هل من رجل" و"ما من رجل"
وحكم على "ما من رجل" أبنه يف موضع اسم مبتدأ كما حكم على "ال رجل" أبنه
يف موضع مبتدأ؛ ومن املعلوم أن قائال مل يقل أبن جمموع "هل من رجل" و"ما من
رجل" مبتدأ وإمنا املبتدأ هو النكرة اجملرورة لفظا بـ"من" الزائدة يف سياق االستفهام أو
النفي املرفوعة حمال ابالبتداء ،وإمنا املراد وهللا أعلم أن حنو "ال رجل" يذكر كثريا من
غري ذكر ما هو خرب؛ فرمبا يوهم ذلك أنه ال حاجة إىل تقدير خرب يف املعىن ،فأراد أن
يبني أن تر اخلرب لفظا ال يدل على عدم االحتياج [ا ]19إىل تقديره معىن يف أن

 -151يف ع  :تركيبا.
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"ال" 152مع "ما" عملت فيه ليس تركيبا تاما حىت يكون مستغنيا عن تقدير خرب
وذلك ألن "ال" وما عملت فيه يف موضع مبتدأ ،أي ما عملت فيه "ال" مبتدأ يف
األصل نَ َس َخْتهُ "ال" ،فهو يف موضع مبتدأ؛ وكلما كان كذلك فال بد له من خرب إن
مل يذكر البد من تقديره إبمجاع التميميني واحلجازيني ،وهلذا احتج بلغة أهل احلجاز
املظهرين للخرب على أن بين متيم التاركني لذكر اخلرب لفظا يقدرونه معىن حيث قال:
"والدليل على أن "ال رجل" يف موضع مبتدأ يف لغة متيم".
قول العرب من أهل احلجاز "ال رجل أفضل منك" يعين أن إظهار أهل
احلجاز اخلرب يف مثل الرتكيب الذي مل يُظهر فيه اخلرب بنو متيم دليل على أن اخلرب
مقدر يف لغة متيم مراد معىن ،ألن املعىن املراد من الرتكيب املظهر فيه اخلرب واملرتو فيه
ذكره واح ٌد يف اللغتني ،وكلما كان كذلك كان اخلرب مقدرا عند متيم ألبتة.
وملا كان اخلرب احملذوف أمرا معلوما حبسب القرائن الدالة على أنه من الظروف
الزمانية أو املكانية حقيقة أو جمازا ،قال سيبويه" :والذي يبىن عليه يف زمان أو مكان
ولكنك تضمره وإن شئت أظهرته".151
وملا كان متثيل سيبويه للخرب احملذوف عند العلم به إذا شئت إظهاره وقع
بقوله" :ال رجل يف مكان وال شيء يف زمان" ،قال ابن خروف أحد شراح كتاب
سيبويه" :عن بين متيم إّنم ال [ب ]18يظهرون خربا مرفوعا ويظهرون اجملرور والظرف

 -152يف ع  :فإن ال.
 -151راجع :كتاب سيبويه.276/2 ،
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وهو ظاهر كالم سيبويه" انتهى .وقد مر نقله عن شرح أوضح املسالك وابهلل التوفيق
اهلادي لكل سالك واحلمد هلل رب العاملني.
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املبحث الثالث
يف معىن االتستثناء
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154
دخل يف متعدد مذكور أو مقدر عنه يف
االتستثناء هو إخراج ما هو ُم َ
حكمه 156بـِ"إال" أو إحدى أخواهتا ،واملراد ابإلخراج الداللة على اخلروج وابإلدخال

الداللة على الدخول؛ فاملعىن أنه الداللة على خروج ما هو مدلول على دخول يف
متعدد ،إخل .فهو إعالم من املتكلمني 155للسامع أبن ما دل املتعدد على دخوله فيه
من املذكور بعد "إال" أو إحدى أخواهتا خارج عنه يف نيته من حيث إنه حمكوم عليه
حبكم نف ٍي أو ٍ
إثبات.
قال يف شرح أوضح املسالك عن الشاطيب 157ومعىن إخراجه أن ذكره بعد
"إال" مبني أنه مل يُِرد دخوله فيما تقدم فبني ذلك للسامع بتلك القرينة ال أنه كان
مرادا للمتكلم ث أخرجه هذا حقيقة اإلخراج عند أئِمة اللسان سيبويه وغريه وهو
الذي ال يصح غريه ،انتهى.
وتفصيل ذلك أن املستثىن يف حنو "ما جائين أحد إال زي ٌد" مثال ُمدخل يف
املتعدد املذكور الذي هو "أحد" بال شك مبعىن أنه مدلول على دخوله فيه من حيث
هو هو ،أي قبل احلكم املعترب بعد االستثناء لكونه فردا من أفراده ،لكن إدخاله فيه،
أي الداللة على دخوله فيه ِ
وفهمه عنه ليس مرادا للمتكلم؛ ألنه مل [ا ]18يقصد أن
حيكم على "زيد" بنفي اجمليء عنه كما حيكم على سائر أفراد أحد بذلك بعد
" -154ما هو" ساقطة من ع.
" -156يف حكمه" ساقطة من ع.
 -155فيل وع :املتكلم.
 -157هو إبراهيم بن موسى بن دمحم اللخمي ،الغرانطي ،املالكي الشهري ابلشاطيب( ،أبو إسحاق) حمدث ،فقيه
أصويل ،لغوي ،مفسر ،مات سنة  .1199/780راجع :معجم املؤلفني.119/1 ،
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استثنائه ،فاحتاج إىل لفظ يدل به السامع على مراده من أحد القابل ألن يراد به
مجيع أفراده ،وإن يراد به بعضها دون بعض لكونه موضوعا للماهية من حيث هي
ُ
هي على ما هو التحقيق يف وضع أمساء األجناس ،وكانت لفظة "إال" مما وضعها
مذكور أو مقدر ليس مرادا
متعدد
الواضع للداللة على أن املذكور بعدها مما تناوله
ٌ
ٌ
ابحلكم الوارد على ذلك املتعدد ،فجاء بـ"إال" ذاكرا بعدها زيدا الذي مل يكن مقصودا
ابحلكم على أحد بنفي اجمليء ليخرج هبا زيدا قبل احلكم عن أحد لئال يتناوله بعد

احلكم فيفوت غرضه .فإذا مت الكالم واعترب انعقاد احلكم انصب العامل على القبيلتني
انصبابةً واحد ًة ،فصار "أحد" يف ضمن األفراد اليت هي ما عدا زيدا منفيا عنه حص ًة
من اجمليء لوقوعه يف سياق النفي وصار "زيد" مثبتا له حصة من اجمليء لوقوعه يف

سياق إال املفيد 159لإلثبات فلم يبق أح ٌد بعد احلكم متناوال ملا بعد "إال" كما كان
متناوال له قبل احلكم ،وذلك ألن التناول إمنا هو للماهية من حيث 158هي هي ،ال
حلصة من حصصها واحد الواقع يف سياق النفي بعد احلكم حصة من أحد من حيث
عرفت فلم يبق شامال ملا بعد "إال" فكما أن
هو هو؛ والتناول لآلخر ال لألول كما َ
عدم تناوله له بعد
تناوله ملا بعد "إال" قبل احلكم من مقتضي وضعه اللغوي ،كذلك ُ
قليل ومع
احلكم من مقتضى وضعه اللغوي .فإن املاهية ال بشرط شيء مع القليل ٌ
ب ومع املنفي منفي؛ وقد قلنا إنه موضوع للماهية
املوجب َ
الكثري كثري ومع َ
موج ٌ

[ب ]19من حيث هي هي ،أي ال بشرط شيء هذا.

 -159فيل وع :املفيدة.
" -158من حيث" ساقطة من ع.
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قال صاحب التوضيح 170يف تنقيحه االستثناء :هو املنع عن دخول بعض ما
يتناوله صدر الكالم يف حكمه بـ"إال" وأخواهتا؛ وقال يف توضيحه" :وهذا تعريف
دت به وهو أجود سائر التعاريف ،ألن من قال هو إخراج بـ"إال" وأخواهتا إن
تفر ُ
أراد 171حقيقة اإلخراج فممتنع؛ ألن اإلخراج إما أن يكون بعد احلكم فيكون تناقضا
واالستثناء واقع يف كالم هللا تعاىل أو قبل احلكم ،وحقيقة اإلخراج ال يكون إال بعد
غري داخل يف حكم صدر الكالم فيمتنع اإلخراج من احلكم ،وإمنا
الدخول واملستثىن ُ
املستثىن داخل يف حكم صدر الكالم من حيث التناول ،أي من حيث إنه يفهم
املستثىن من صدر الكالم وضعا واإلخراج ليس من حيث التناول ،ألن التناول بعد
ٍ
غري مرادة على أّنم صرحوا أبنه إخراج ما
االستثناء ابق؛ فعلم أن حقيقة اإلخراج ُ

لواله لدخل .فعلم أن املراد ابإلخراج املنع عن الدخول جمازا وهو غري مستعمل يف
احلدود ،فالتعريف الذي ذكرته أوىل" 172انتهى.
أقول :املراد ال هذا وال ذا وال ذلك 171أي ال أن اإلخراج جماز عن املنع وال
أن اإلخراج من التناول من حيث هو هو ،وال أنه من احلكم بل املراد أنه اإلخراج من
حمكوم
التناول من حيث احلكم ،أي من حيث إن املتعدد الذي يتناول ما بعد "إال"
ٌ
عليه حبكم ما نف ٍي أو ٍ
إثبات .قوله" :فال إخراج ألن التناول ٍ
ابق بعد".

 -170أي :التفتازاين.
" -171إن أراد" ساقطة من ع.
 -172راجع :شرح التلويح على التوضيح.44/2 ،
" -171وال ذلك" ساقطة من ع.
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قلنا :إن أردمت أن التناول ٍ
ابق بعد احلك ِم املعت ِرب بعد االستثناء فهو ممنوع ،ألن
[ا ]20التناول إمنا هو ملاهية املتعدد من حيث هي هي ،ال هلا من حيث ما؛ تصري

معروضة ألمر ما فإن املاهية مع كل عارض 174مقابلة هلا مع ضدها على ما هو مقرر
يف حمله وأحد املتقابلني ال يصدق على اآلخر ،فإحدى الواقع يف سياق النفي احملكوم
عليه بنفي اجمليء بعد إخراج زيد عنه بـ"إال" صار معروضا للحكم ابلنفي ،فال يشمل
ما هو معروض للحكم ابإلثبات أعين زيدا فالتناول بعد احلكم وضعا ٍ
منتف قطعا.
وإن أردمت أن التناول ٍ
ابق قبل اعتبار احلكم فهو مسلم وال ضري ،فإن الواضع
فعدم
ما جعل "إال" عالم ًة النتفاء التناول ملا بعدها إال بعد احلكم ،فإنه احملتاج إليهُ ،
انتفاء التناول قبل احلكم ال يضران بل ال يصح لغة وإال ملا احتيج إىل االستثناء وهلذا
قالوا هو إخراج ما لواله لدخل ،أي الداللة على خروج ما لواله لدخل ،أي لدل
الكالم على دخوله يف احلكم.
فاملراد ابإلخراج هو اإلخراج على حقيقته ال املنع جمازا ،وذلك ألن حقيقة
اإلخراج املراد هنا هي الداللة على خروج ما كان مدلوال على دخوله كما مر وهو
هبذا املعىن ال يتوقف إال على حقيقة اإلدخال مبعىن الداللة على الدخول وهي
متحققة فإن ذكر املستثىن منه املتناول جلميع أفراده اليت منها املستثىن إدخال له فيه
ابملعىن املذكور فصح اإلخراج على حقيقته من غري مانع.

 -174يف ل  :مع كل ما عارض.
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وأما تعريفه أبنه 176املنع عن دخول ،إخل .فإن أراد به حقيقة املنع فهو ممتنع،
ألن حقيقة املنع عن الدخول ،أي الداللة على كونه ممنوعا من الدخول ال يتحقق إال
بعد اإلخراج ،أي الداللة على كونه خرجا [ب ]20ضرورة أن ما ال يكون خرجا،
أي مدلوال على خروجه ال يكون ممنوعا ،أي :مدلوال على ممنوعيته عن الدخول يف
اج حقيقيا وأما
احلكم لكن اإلخراج احلقيقي عنده ممتنع أما قبل احلكم فألنه ال إخر َ
ممتنع ،ألنه موقوف على املمتنع واملوقوف على
بعده فألنه تناقض؛ فاملنع احلقيقي ٌ
املمتنع ممتنع؛ وإن أراد به اإلخراج جمازا إطالقا لالزم على امللزوم ،ألن املخرج قبل
احلكم لئال يدخل فيه بعد انعقاده ممنوع دخوله فيه بال شك كان صحيحا؛ لكن
اجملاز مما جيب صيانة احلدود عنه فما ظَنه واردا على القوم انقلب عليه ،فانظر بعد
ذلك إن أجود التعاريف ماذا ،وابهلل التوفيق يف جعل أصنام الشبهات جذاذا.175

 -176يف ل  :وأما تقريره أبن.
 -175يف ل :أصنام الشهاب جذذا.
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املبحث الرابع
يف أن االتستثناء من النفي إثبات وابلعكس

70
استدل القائلون به على ذلك أبن النقل من أئمة اللغة أنه كذلك ،وهو املعتمد
يف إثبات مدلوالت األلفاظ وأبنه لو مل يكن من النفي إثباتا ال يتم التوحيد بقولنا "ال
إله إال هللا" ألن معناه حينئذ نفي األلوهية عن غريه تعاىل فقط؛ والتوحيد إمنا يتم
إبثبات األلوهية له تعاىل ،ونفيها عمن سواه ،والالزم ابطل فكذا امللزوم ،فاالستثناء
من النفي إثبات وابلعكس ،ومن مل يوافقهم على هذا ،قال ليس االستثناء من النفي
إثباتا وال من اإلثبات نفيا لتحقق الواسطة ،وهي عدم احلكم فمقتضى االستثناء بقاء
املستثىن مسكوتا عنه غري حمكوم عليه بنفي وال إثبات.
وأجابوا عن األول أبن كالم أهل العربية أنه من النفي إثبات جماز تعبريا
[ا ]21عن الالزم وهو عدم احلكم ابلنفي ابمللزوم وهو احلكم ابإلثبات كما أن
العكس جماز تعبريا عن عدم احلكم ابلثبوت ابحلكم ابلعدم ،وعن الثاين أبن داللة "ال
إله إال هللا" على اإلثبات حبسب عرف الشرع ال حبسب الوضع اللغوي.
أقول االستثناء إما مفسر ابإلخراج على ما فسره القوم أو ابملنع على ما عرف
به صاحب التوضيح كما مر مفصال وأاي ما كان فهو من النفي إثبات وابلعكس
قطعا ،ألن من املقرر أن النفي واإلثبات نقيضان فكما ال جيتمعان كذلك ال يرتفعان
لعدم الواسطة بني النقيضني .فإذا أخرج 177شيء من أحدمها أو منع عن الدخول فيه
دخل يف اآلخر ابلضرورة وإال لزم ارتفاع النقيضني ،وهو حمال؛ فإن ما يصح أن خيرب
عنه وإن كان يف نفس األمر يصح أن حيكم عليه بنفي أو إثبات ،وأن يسكت

 -177يف ل :خرج.
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عنه 179فال حيكم عليه بشيء منهما ،وال يكون ذلك ارتفاع النقيضني .فإن ارتفاع
النقيضني على ما مر يف "املبحث األول" عن السيد -قدس سره -أن يكون هنا
نسبة متصورة ال يصدق إجياهبا وال سلبها فحيث ال يتصور نسبة كما يف املسكوت
سلب ،فال يكون ارتفاعا النقيضني؛ لكن بعد النطق به
عنه مل يتصور هنا
ٌ
إجياب وال ٌ
واحلكم عليه ابخلروج عن حكم املستثىن منه أو بكونه ممنوع الدخول يف حكم املستثىن
منه مل يبق مسكوتا عنه كما هو ظاهر.
وحكم املستثىن منه إما نفي أو إثبات ،فإذا أخرج عن النفي كان املعىن أنه
ليس منفيا عنه .هذا األمر الذي نفي عن املستثىن منه إن كان قصر الصفة على
املوصوف ،حنو "ما قام إال زيد" و"ما قام إال زيدا" وليس [ب ]21منفيا عما نفي
عنه املستثىن منه إن كان قصر املوصوف على الصفة حنو "ما زيد إال قائم" ،فعلى
األول يلزم أن يكون اثبتا ملا 178نفي عن املستثىن منه وعلى الثاىن يلزم أن يكون اثبتا
ملا نفي عنه املستثىن منه 190وإال لزم ارتفاع النقيضني وهو حمال.
وإذا أخرج عن اإلثبات كان املعىن أنه ليس مثبتا له ما أثبت للمستثىن منه حنو
"قام القوم إال زيدا" ،فيلزم أن يكون منفيا عنه وإال لزم ارتفاع النقيضتني وهو حمال؛
فاالستثناء من النفي إثبات وابلعكس قطعا؛ أما إذا كان االستثناء مبعىن اإلخراج
فظاهر وأما إذا كان مبعىن املنع ،فألن املنع عن دخول بعض ما يتناوله صدر الكالم

 -179يف ل :فإن سكت عنه.
 -178يف ل وع :اثبتا له ما.
" -190منه" ساقطة من ع.
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هو الداللة على كون ذلك البعض الذي يتناوله صدر الكالم ممنوعا دخوله يف
حكمه.
وكلما كان ذلك البعض مدلوال على كونه ممنوعا دخوله يف حكم صدر الكالم
كان مدلوال على أنه غري داخل يف حكم صدر الكالم ،وكلما كان كذلك كان
مدلوال على أنه خارج عن حكم صدر الكالم ،وكلما كان كذلك كان مدلوال على
أنه داخل يف نقيضه إذ ال واسطة بينهما بعد النطق أبحدمها ،فالداللة بـ"إال" على
ممنوعية دخوله يف حكم صدر الكالم هو الداللة على عدم دخوله فيه املساوي مع
خروجه عنه املستلزم لدخوله يف نقيضه بعد النطق به النتفاء الواسطة حينئذ فليس
مسكوتا عنه ألبتة ،ألن املنع عن الدخول هو معىن 191االستثناء الذي هو معىن "إال"
و"إال" منطوق هبا يف الكالم بال شك.
وكل معىن نطق ابلدال عليه يف كالم ال يكون مسكوتا عنه يف ذلك الكالم،
فاملنع عن الدخول املدلول عليه بـ"إال" ال يكون مسكوتا عنه ،واملنع على ما مر
يستلزم الدخول يف نقيض [ا ]22حكم صدر الكالم فهو منطوق به ال مسكوت
عنه.
إثبات وابلعكس قطعا؛ نعم ،قد يذكر يف
فقد اتضح أن االستثناء من النفي ٌ
وحكم غري صريح غري مقصود،
الكالم حكم صريح هو املقصود ابالستثناء عنه؛
ٌ

فاالستثناء من النفي إثبات وابلعكس من احلكم املقصود ويكون غري املقصود
مسكوتا عنه ،وهذا ال يضران وال جيديكم نفعا.
" -191معىن" ساقطة من ع.
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وذلك مثل ما إذا قال قائل أَنْفي القيام عن القوم إال عن زيد ،192فإنه يدل
كالمه على إثبات عدم نفيه القيام عن زيد ال على إثبات القيام له ،فإن "إال" إمنا
اج زيد عن القوم يف حكمهم الذي هو نفي املتكلم القيام عنهم وإخراجه
تفيد إخر َ
عنهم يف هذا احلكم يستلزم إدخاله يف نقيضه.
القيام عنه ،ال أن يثبت القيام له فهو مسكوت
ُ
ونقيضه أن ال ينفى املتكلم َ
ثبوت عدم نفي املتكلم القيام
عنه يف إثبات القيام له ونفيه عنه وإمنا املنطوق به َ

عنه.191

يام لزيد ال
القيام للقوم إال لزيد دل كالمه على نفي إثباته الق َ
وإذا قال أثبت َ
على نفي القيام عنه ،ألن ما يفيده "إال" إمنا هو إخراج زيد عن القوم يف حكمهم
الذي هو إثبات املتكلم القيام هلم ،وإخراجه عنهم يف هذا احلكم إمنا يستلزم ادخاله
يف نقيض حكمهم ،ونقيض حكمهم هو أن ال يثبت املتكلم القيام لزيد ال أن ينفى
القيام عنه ،فهو مسكوت عنه يف نفي القيام عنه وإثباته له وإمنا املنطوق به هو عدم
إثبات املتكلم القيام له.
وأما إذا قال "ما قام القوم إال زي ٌد" فليس معناه معىن أنفي 194القيام عن القوم
إال عن زيد حىت يكون [ب ]22املستثىن مسكوتا عنه يف إثبات القيام له ونفيه عنه،
بل معناه أنتفي القيام عن القوم "إال" عن زيد ،ألن "ما" لنفي القيام عن القوم ،ونفي
 -192يف ل :إال زيد.
" -191القيام عنه" ساقطة من ع.
 -194يف ع  :نفي.
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الشيء عن الشيء هو الداللة على انتفائه عنه؛ فمعىن "ما قام القوم" انتفى القيام عن
القوم ،فإن احلكم هنا معترب بني "قام" و"القوم" .ومثة بني فعل النفي وضمري املتكلم،
والقيام والقوم فضلة؛ فمعناه أدل على انتفاء القيام عن القوم أو أحكم ابنتفاء القيام
عن القوم إال عن زيد ،والنفي هنا مستفاد من احلرف المن فعل املتكلم ،196فمعىن ما
ذكرانه ،أي انتفى القيام عن القوم إال عن زيد وإال مقيد 195اخراج زيد عن القوم يف
حكمهم الذي هو انتفاء القيام عنهم ،فيلزم أن يدخل يف نقيضه ونقيض انتفاء القيام
ثبوت القيام ،فإخراجه عن االنتفاء يستلزم إدخاله يف الثبوت ،وإدخاله يف الثبوت هو
إثبات قطعا من غري شبهة.
عني اإلثبات ،فاالستثناء من النفي ٌ
وإذا قال "قام القوم إال زيدا" ،كان املعىن ثبت القيام للقوم إال لزيد ال أثبت
القيام للقوم إال لزيد؛ فإذا أخرجت "إال زيدا" عن "القوم" يف حكمهم الذي هو
ثبوت القيام ،فقد أدخلته يف نقيضه الذي هو انتفاء القيام ،واإلداخل يف االنتفاء هو
عني نفيه عنه ،فاالستثناء من اإلثبات نفي قطعا فال يكون مسكوتا عنه هذا.
قال العالمة التفتازاين 197يف شرح الشرح" :إنكار داللة "ما قام إال زيد" على
ثبوت القيام لزيد يكاد يلحق إبنكار الضرورايت وإمجاع أهل العربية أنه من النفي
إثبات ال حيتمل التأويل" انتهى.
ٌ

 -196يف ل :من الفعل املتكلم.
 -195يف ع ول :تفيد.
 -197هو مسعود بن عمر بن عبد هللا التفتازاين (سعد الدين) عامل مشار يف النحو والتصريف واملعاين والبيان
والفقه واألصلني واملنطق وغري ذلك ،مات سنة  .1198/781راجع :معجم املؤلفني.229/12 ،
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قيل عليه" :ال نسلم أن إنكار داللة ما ذكر من حيث الوضع إنكار الضروري؛
[ا ]21وإمنا يصح ذلك لو مل يثبتوا داللة ما ذكر؛ حبسب العرف واإلمجاع على ما
ذكر .إن أريد به ثبوت هذا الكالم منهم فال خفاء يف قبوله التأويل مبا ذكران ،وإن
أريد اتفاقهم على ثبوت مفهومه احلقيقي بال أتويل فممنوع" انتهى.
ولك أن تقول إن املراد أن العقل ال جيوز عادة أن أيول كالمهم اجملمع عليه،
وإن كانت العبارة قابلة للتأويل يف اجلملة مع قطع النظر عن العادة؛ ألن مثل هذا،
أي اإلمجاع على إثبات مدلول لفظ جمازا إبطالق األخص على األعم غري معهود
منهم حىت إنه لو تسامح بعضهم نبه عليه اآلخر ولو واحد يف مرة؛ فلما اتفقوا على
هذا التعبري من غري ٍ
تنبيه من واحد منهم على خالفه ،دل ذلك على أن ظاهره هو
املراد ال غري؛ وألن جتويز ذلك يف مادة ما مبجرد احتمال العبارة يؤدي إىل ارتفاع
الوثوق هبم يف إثبات مدلوالت سائر األلفاظ الحتمال التأويل فيها كلها أو أكثرها
قريبا أو بعيدا ،فيلزم أن ال يُثبت اللغةُ رأسا أو أكثرها ابلنقل عنهم لكنه قد تقرر أن
طريق معرفة اللغة النقل.
ث بعد ثبوت اإلمجاع وتسليم أن حنو "ما قام إال زيد" يدل على اإلثبات ال
داعي إىل أتويل كالمهم اجملمع عليه ودعوى أن تلك الداللة حبسب العرف العام ال
الوضع اللغوي.
فإن قلت :الداعي هو أن القول بكونه من النفي إثباتا وابلعكس ال يصح يف
كثري من الصور حنو قوله ملسو هيلع هللا ىلص{ :ال صلة إال بطهور}
 -199راجع :فتح الباري شرح صحيح البخاري.128/12 ،

199

فإن صاحب التوضيح
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قال" :لو كان نفيا أو إثباتا يلزم كل صالة بطهور اثبتة وهذا ابطل [ب ،]23ألن
الشرائط اآلخر لو كانت مفقود ًة والطهور موجود ال جيوز الصالة" انتهى ملخصا.
قلت :من الواضح أن القصر يف احلديث ليس حبقيقي ،بل هو إضايف ابلنسبة

إىل احلدث ،198فمعىن {ال صلة إال بطهور}

180

أن صحة الصالة مقصورة على

الطهور ال تتعداه إىل احلَ َدث 181إذ ال صالة إال ابجتماع شرائطها اليت منها الطهور

ال أن صحتها ابلطهور خاصة ال بسائر الشروط؛ ويزيده وضوحا ما ذكره النحاة من
أن "ال" التربئة ال تقع إال جوااب لسؤال مذكور أو مقدر؛ فـ{ال صلة إال بطهور}

182

جواب عن سؤال من يقول" :هل من صالة بال طهور"؟ مبعىن "هل من صالة مع
عدم طهور"؟ وعدم الطهور مسا ٍو للحدث ،فكأنه قال "هل من صالة حبدث"؟
فقال{ :ال صلة إال بطهور}

181

أي الطهور ال بد له يف صحة الصالة ،فيكون

شرطا يف صحتها؛ فال صالة مع احلدث اجملامع لعدم الطهور النتفاء املشروط ابنتفاء

الشرط ،هذا ،وقس عليه أمثاله كقوله ملسو هيلع هللا ىلص{ :ال صلة إال بفاحتة الكتاب} ،184إذ
املراد ال صالة شرعية إال بفاحتة الكتاب ،فإن خطاب الشارع على ما تقرر يف حمله
حيمل على املعىن الشرعي إال إذا مل يكن أو صرفه صارف وهنا موجود وال صارف؛
فالتقدير ال صالة شرعية موجودة إال بفاحتة الكتاب أي أن وجودها الشرعي مقصور
 -198يف ل  :إىل احلديث.
 -180راجع :فتح الباري شرح صحيح البخاري.128/12 ،
 -181يف ل  :إىل احلديث.
 -182راجع :فتح الباري شرح صحيح البخاري.128/12 ،
 -181راجع :فتح الباري شرح صحيح البخاري.128/12 ،
 -184راجع :اجلامع الصحيح سنن الرتمذي ،أبواب الصالة.26/2 ،
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على قرائة فاحتة الكتاب ،ال يتعداها إىل عدمها سواء قرأ بغريها من القران أو مل يقرأ
بشيء أصال كما يوضح ذلك حديث الصحيحني{ :ال صلة ملن مل يقرأ فيها بفاحتة

الكتاب}.186

فال يرد ما ذكره القاضي أبو بكر الباقالين[ 185ا" : ]24من أنه ال يصح
النفي لصالة بدون فاحتة الكتاب مع وجودها حسا فالبد من تقدير شيء وهو مرتدد
بني الصحة والكمال وال مرجح لواحد منهما فكان جممال" انتهى.
فإان إذا قيدان الصالة ابلشرعية وال بد فما يوجد يف احلس من الصالة بغري
فاحتة الكتاب ،إمنا هو صورة الصالة ال الصالة الشرعية فيصح السلب كليا من غري
مانع وإذا صح السلب كليا تعني تقدير الصحة ال الكمال إذا أريد تقدير فعل
خاص؛ فإن انتفاء صحتها شرعا هو غري انتفاء وجودها شرعا؛ ولذلك قال صلى هللا
صل} 187فنفي عنه الصالة مع وجودها
صل فإنك مل تُ َ
عليه وسلم للمسيء صالتَهَ { ،

حسا وإذا تعني تقدير الصحة فال إمجال يف احلديث.

 -186راجع :اجلامع الصحيح سنن الرتمذي ،أبواب الصالة ،26/2 ،رقم.241 :
 -185هو دمحم بن الطيب بن دمحم بن جعفر بن القاسم البصري ،ث البغدادي ،املعروف ابلباقالين (أبو بكر)
متكلم على مذهب األشعري ،ولد ابلبصرة ،وسكن بغداد ،مات سنة  .1011/401راجع :معجم املؤلفني،
.108/10
 -187راجع :فتح الباري شرح صحيح البخاري.90/6 ،
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ث ال خيفى أن انتفاء صحة الصالة الشرعية يف نفس األمر ابنتفاء فاحتة
اجتهاده إىل عدم
الكتاب ال ينايف صحتها شرعا مع انتفاء فاحتة الكتاب 189ملن أداه
ُ

وجوهبا يف الصالة ،ألن ذلك أيضا شرع مقرر من عند الشارع وله أجر ،هذا.
188

نكاح إال بويل}
وكقوله ملسو هيلع هللا ىلص{ :ال َ
مبعىن أن صحته مقصورة على الويل ال تتعداه إىل عدمه ،الأّنا التتعداها إىل غريها من
أي ال نكاح شرعيا صحيح إال بويل

األركان والشروط فوجود نكاح بال ويل حسا إمنا هو صورة النكاح الالنكاح الشرعي،
فصح السلب الكلي وتعني 200تقدير الصحة فال إمجال؛ فاندفع ما أورده القاضي هنا
أيضا ،وقد انفتح الباب حبمد هللا لفهم أمثاهلا فعليك بقياس أشكاهلا عليها وحل
إشكاهلا.
فإن قلت :قال صاحب التوضيح" :يف قوله تعاىل ﴿ َوماَ كاَ َن لِ ُم ْؤِمن أَ ْن يَ ْقتُ َل
ُم ْؤِمنا إِالَ َخطَأ﴾ 201هو كقوله وما كان له أن يقتل مؤمنا عمدا [ب ]24ال 202أنه
كان له أن يقتل خطأ ،ألنه يوجب إذن الشرع به ،وال جيوز إذ ُن الشرع ابلقتل اخلطأ،

ألن جهة احلرمة اثبتةٌ فيه بناء على تر الرتوي وهلذا جيب فيه الكفارةُ .قال" :وهذا،

" -189ال ينايف صحتها شرعا مع انتفاء فاحتة الكتاب" ساقطة من ع.
 -188راجع :اجلامع الصحيح سنن الرتمذي ،كتاب النكاح ،409/1 ،رقم.1109 :
 -200يف ل  :تعيني.
 -201اقتباس من سورة النساء ،اآلية.82 :
 -202يف التوضيح :إال أنه.
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تفردت به إبيراده ،وهو أقوى دليل على هذا املذهب ،والشافعية محلوا االستثناء
دليل
ُ
يف قوله إال خطأ على املنقطع فرارا عن هذا ،لكن األصل هو املتصل" 201إنتهى.
قلت :ال حجة يف ذلك وإن زعم أنه أقوى دليل على ما ذهبوا إليه ألان ال نفر
من كونه متصال ،بل خنتار أنه متصل مفرغ كما ذكره البيضاوي 204حيث قال:
"ونصبه على احلال أو املفعول له ،أي ال يقتله يف شيء من األحوال إال حال اخلطأ
أو ال يقتله لعلة إال للخطأ 206أو على أنه صفة مصدر حمذوف ،أي إال قتال

خطأ" 205انتهى.

وال يلزم من ذلك إذن الشرع ابلقتل اخلطأ ،وإن كان االستثناء من النفي إثباتا؛
وذلك ألن ما يفيد االستثناء إثباته للمستثىن على ما أشار إليه البيضاوي حيث قال:
"وما كان ملؤمن ما صح له وليس من شانه أن يقتل مؤمنا بغري حق إال خطأ فإنه
على عرضته" 207انتهى .هو صحة صدور القتل وجوازه من املؤمن من حيث هو
مؤمن عقال ال جوازه شرعا ،واملوجب لإلذن هو الثاين ال األول.

 -201راجع :التوضيح.414/2 :
 -204هو عبد هللا بن عمر بن دمحم بن علي البيضاوي ،الشريازي ،الشافعي ،قاض ،عامل ابلفقه والتفسري واالصلني
والعربية واملنطق واحلديث ،مات سنة  .1295/596راجع :معجم املؤلفني.87/5 ،
 -206يف ل  :لعلة للخطإ.
 -205راجع :بيضاوي.214/2 ،
 -207راجع :بيضاوي.214/2 ،
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وإمنا قلنا من حيث هو مؤمن ملا تقرر من أن تعليق احلكم ابملشتق يفيد علية
مأخذ االشتقاق فتعليق نفي القتل ابملؤمن يفيد علية اإلميان ،أي ما صح ملؤمن أن
يصدر منه قتل مؤمن إلميانه ،فإن إميانه [ا ]26مانع له من ذلك.
فإن قلت :صحة صدور القتل مبعىن اجلواز العقلي اثبت للمؤمن يف مجيع
أحواله فيكون ينفى عنه يف غري حال اخلطأ وأية فائدة يف إثباته له يف حال اخلطأ.
قلت :قد تقرر يف حمله أن كل فعل اختياري له ٍ
مباد منها القصد املسبوق
ابلتصديق بفائدة ما له؛ واملؤمن بتحرمي قتل املؤمن وابلوعيد الشديد عليه من حيث
إنه مؤمن بذلك مصدق أبنه ال فائدة له تصديقا يقينيا.
وكلما كان كذلك ال يتأتى منه من تلك احليثية التصديق اليقيين بفائدة لقتله
المتناع اجتماع املتنافيني ،ولكن من حيث استعماله الوهم قد يتوهم فائدة ما من
احلظوظ العاجلة فينازع ومهه عقله ويدافعه فقد يغلب حكم عقله على حكم ومهه
فيدفعه وقد ينعكس فيصدر منه القتل؛ ومن مثة كان اخلطاب اإلهلي موجها إىل أويل
ص َحيوة يَ أُ ِويل اْألَلْباَ ِ
﴿ولَ ُك ْم ِيف اْ ِلقصاَ ِ
ب﴾ 209أي ذوي
األلباب يف قوله العلي َ
العقول اخلالصة من شوائب الوهم .فإّنم الذين يرجى منهم اإلتقاء املدلول عليه بقوله
العلي ﴿لَ َعلا ُك ْم تَتا ُقو َن﴾ 208وإذا كان صدور القتل بغلبة حكم الوهم على حكم
العقل فال حمالة بقدر غلبة احلكم الومهي يضعف وينقص التصديق اليقيين اإلمياين؛
فظهر أنه ال يصح عقال ملؤم ٍن من حيث هو مؤمن أن يقتل مؤمنا يف غري حال
 -209اقتباس من سورة البقرة ،اآلية.178 :
 -208اقتباس من سورة البقرة ،اآلية.178 :
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اخلطأ؛ وأما يف حال اخلطأ فال ميتنع صدور القتل منه من حيث إنه مؤمن ،فإنه لعدم
قصده إىل القتل أو لعدم قصده إىل قتل املؤمن ال يلزم أن يكون له تصديق بفائدة ما
له حىت يكون قادحا [ب ]25يف إميانه ،فصدوره منه من حيث إنه مؤمن صحيح من
غري نقص يف إميانه؛ فظهر فائدة إثباته له يف حال اخلطأ وصحة نفي إمكان صدوره
منه عقال يف غري حال اخلطأ.
فإن قلت :خطاب الشارع حيمل على املعىن الشرعي إال إذا مل يكن أو صرفه
صارف على ما هو مقرر يف حمله فما الصارف هنا؟
عنه
ٌ
قلت :الصارف استحالتُه عقال ،فإن اإلذن الشرعي هو اإلابحتة والتخيري بني
الفعل والرت ؛ وال شك أن فعله أو كف النفس عن فعله ال يكون إال عن ٍ
قصد ،ألنه

210
قصد فيه مطلقا أو إىل
من املبادي لألفعال االختيارية كما مر أو القتل اخلطأ ال َ
قتل املؤمن فيستحيل محل اجلواز على الشرعي الستلزامه القصد يف حني عدم القصد
ألم ٍر و ٍ
احد ،وهو حمال ،هذا.

وأما قوهلم :إن داللة "ال إله إال هللا" حبسب عرف الشرع ال حبسب الوضع

التوحيد َمن ال معرفةَ له بعرف
اللغوي ،فريده 211أنه لو كان كذلك ملا فهم منها
َ
الشرع من كفار قريش والالزم ابطل ،فإنه ملسو هيلع هللا ىلص ملا دعا قريشا إىل كلمة "ال إله إال هللا"
حني كانوا اجتمعوا عند أبـي طالب قاموا وقالوا﴿" :أَ َج َع َل اْآل ِلَةَ إِ َلا واَ ِحدا إِ ان َهذاَ

 -210يف ل وع  :و.
 -211يف ل  :فريد.
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ش ْيء عُجاَب﴾
لَ َ
يكون إال بقصر األلوهية عليه تعاىل؛ وذلك ال يتأتى إال إبثباهتا له ونفيها عما سواه،
212

التوحيد؛ وذلك ال
وهذا دليل واضح على أّنم فهموا منها
َ

فعلم أن "إال" دالة على اإلثبات لغة ال شرعا.
فإن قلت :لعلهم إمنا فهموا قصر األلوهية منها السبق عليهم بعرف الشرع
ومبراده ملسو هيلع هللا ىلص من هذه الكلمة ملكان خالطتِهم [ا ]25للمؤمنني.
قلت :لو كان كذلك لكان الواجب عند عرض الكلمة على من مل خيالط
عرف الشرع أن 211يعلمهم ملسو هيلع هللا ىلص معىن
املؤمنني أصال من األعراب الذين مل يبلغهم ُ
الكلمة الذي يراد منها حبسب عرف الشرع ،ويعرفهم مبراده حىت يصح إسالمهم
ضرورة أن ه ال ينخرط يف سلك املوحدين إال ابإلقرار هبذه الكلمة على ما يريده صلى
هللا عليه وسلم منها.
ولو وقع منه ذلك لنقل إلينا ،فإنه من أهم مهمات الدين فإنه مفتاح اإلسالم
واألساس الذي يبىن عليه سائر العبادات لكنه مل ينقل فلم يكن واقعا فلم يكن واجبا
فلم يكن داللتها حبسب عرف الشرع ،فهو حبسب الوضع اللغوي وهو املطلوب ،وهللا
املوفق لكل مرغوب.

 -212سورة ص ،اآلية.6 :
 -211يف ل  :أن مل.
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املبحث اخلامس
يف أن العامل يف التابع هل هو العامل يف املتبوع أم ال؟
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اختلف النحويون يف عوامل التوابع ،فقال بعضهم ابنسحاب عامل املتبوع إىل
214
التابع يف اجلميع ،وقال آخرون بتقدير العامل للتابع يف اجلميع ،وفصل آخرون
وقالوا إن كان التابع هو البدل أو العطف ابحلرف فالعامل مقدر وإال فاالنسحاب،
وقال بعضهم إن العامل يف عطف النسق هو احلرف ،وقال بعضهم يف الصفة
والتأكيد وعطف البيان معنوي أي كوّنا تابعة.
وتفصيله ما ذكره الرضي" :وهو أن يف عامل الصفة والتأكيد وعطف البيان
ثالثة أقوال".
قال سيبويه :العامل فيها هو العامل يف املتبوع ،وقال األخفش :العامل معنوي،
وقال بعضهم :إن عامل الثاين مقدر من جنس األول؛ أما البدل فاألخفش

والزايدي 216والفارسي[ 215ب ]26وأكثر املتأخرين على أن العامل فيه مقدر من
جنس األول ،ومذهب سيبويه واملربد والسريايف والزخشري واملصنف ،يعين ابن
احلاجب أن العامل يف البدل هو العامل يف املبدل منه؛ وأما عطف النسق ففيه ثالثة
أقوال :قال سيبويه :العامل يف املعطوف هو األول بواسطة احلرف ،وقال الفارسي

 -214يف ل  :اآلخرون.
 -216هو إبراهيم بن سفيان بن سليمان بن أب بكر ابن عبد الرمحن بن زايد بن أبيه الزايدي (أبو اسحاق)
حنوي ،لغوي ،راوية ،شاعر ،قرأ على األصمعي ،مات سنة  .951/248راجع :معجم املؤلفني.14/1 ،
 -215هو احلسن بن أمحد بن عبد الغفار بن دمحم بن سليمان بن اابن الفارسي ،الفسوي (أبو علي) حنوي،
صريف ،عامل ابلعربية والقراءات ،ولد ببلدة فسا ،وقدم بغداد ،مات سنة  .897/177راجع :معجم املؤلفني،
.200/1
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وابن اجلين :217العامل يف الثاين مقدر من جنس األول ،وقال بعضهم :العامل حرف
العطف" 219انتهى.
قيل" :وفائدة اخلالف يف هذا كله جواز الوقف على املتبوع دون التابع عند
من قال العامل يف التابع غري األول ،وامتناعه عند من قال العامل فيهما هو
األول" 218انتهى.
والقول ابالنسحاب يف اجلميع هو املختار -وهو مذهب سيبويه -ومقتضى
مذهبه أن يكون وحدة العامل لفظيا كان أو معنواي وحدة نوعية حىت يصح أن يتعدد
له أفراد فيثبت يف ضمن 220بعضها للمتبوع ،ويف ضمن بعض آخر للتابع يف حنو
"جاء زيد وعمرو" أو يثبت ألحدمها يف ضمن بعض ،وينفى عن اآلخر يف بعض آخر
يف حنو "جاء زيد ال عمرو" و"ما جاء القوم إال زيد"؛ ومقتضى كون وحدة العامل
اللفظي وحدة نوعية إن يكون اسم اجلنس الذي من جزئياته املصدر موضوعا للماهية
من حيث هي هي أي ال بشرط شيء كما إليه ذهب احملققون ،ال للماهية بقيد
ٍ
وحدة ما ،أي الفرد املنتشر كما ذهب إليه آخرون ،وذلك ألن عموم الفرد املنتشر
عموم على سبيل البدلية ال على سبيل الشمول واالشرتا ؛ فال يتعدد له أفراد ال على
ٌ
سبيل البدل خبالف [ا ]27املوضوع للماهية من حيث هي هي؛ فإنه إذا عم عم
 -217هو عثمان بن جين املوصلي (أبو الفتح) .أديب ،حنوي ،صريف ،لغوي ،مشار يف بعض العلوم ،مات سنة
 .1001/182راجع :معجم املؤلفني.261/5 ،
 -219راجع :شرح الرضي.291/2 ،
 -218راجع :شرح الرضي.292/2 ،
 -220يف ل  :فيثبت ضمن بعضها.
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مجيع أفراده على سبيل الشمول واالشرتا  ،وإذا خص بواحد اختص به ،فهو قابل
جلميع املتقابالت ،221فإن ه مع الواحد واحد ومع الكثري كثري ومع النفي منفي ومع
اإلثبات مثبت ومع التقييد مقيد ومع اإلطالق مطلق إىل غري ذلك من العوارض.
فلو كان القائل ابالنسحاب قائال أبن اسم اجلنس موضوعٌ للفرد املنتشر ال
للماهية من حيث هي هي ،لزم من ذلك قيام العرض الواحد مبحلني ختلفني يف حنو
قولنا "جاء زيد وعمرو" ألن الواو تدل على اشرتاكهما يف اجمليء ،فلو كان اجملىيء
الذي هو اسم جنس 222املدلول عليه ضمنا يف "جاء" موضوعا للفرد املنتشر كان إذا
نسب إىل أحدمها اختص به؛ ألنه ال يتعدد إال على سبيل البدل ،فال يصح اشرتا
اآلخر فيه .وقد دل الواو على االشرتا هذا خلف خبالف ما إذا كان موضوعا

للماهية من حيث هي هي ،فإن اشرتاكهما حينئذ يف مطلق اجمليئ 221فيثبت ألحدمها
يف ضمن فرد ولآلخر يف آخر وال غبار عليه.
فظهر أن وحدة العامل عند القائل ابالنسحاب وحدةٌ نوعيةٌ ،ومما يشهد
لذلك إمجاعهم على صحة حنو "جاء الزيدان" و"قام الزيدون" من غري تقدير ،فلو مل

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

 -221يف ع  :املقابالت.
 -222يف ع  :هو اسم جنس.
 -221يف ل  :يف مطلق فيثبت.
" -224عليه" ساقطة من ع.
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ومن هنا يظهر أن ما ذكره العالمة الزخشري من وجوب تقدير انصب
ِ ِ
رية َويَ ْو َم
[ب ]27لـِ﴿يَ ْو َم ُحنَ ْي﴾ يف قوله تعاىل ﴿لََق ْد نَ َ
ص َرُك ُم هللاُ ِيف َمواَط َن َكث َ
ُحنَ ْي إِ ْذ أَ ْع َجبَ ْت ُك ْم َكثْ َرتُ ُك ْم﴾ 226حيث قال :إن الواجب أن يكون يوم حنني
منصواب بفعل مضمر ال هبذا الظاهر ،قال" :وموجب ذلك أن قوله﴿ 225إِ ْذ
جعلت انصبَه هذا الظاهر مل يصح ألن
أَ ْع َجبَ ْت ُك ْم﴾ بدل من ﴿يَ ْو َم ُحنَ ْي﴾ ،فلو
َ
﴿ َكثْ َرتُ ُك ْم﴾ مل تعجبهم يف مجيع تلك املواطن ومل يكونوا كثريا يف مجيعها ،فبقي أن
يكون انصبه فعال خاصا به ،انتهى؛ مع كونه قائال ابالنسحاب على ما يدل عليه
قوله يف املفصل حيث يقول" :وأما التوابع فهي يف رفعها ونصبها وجرها داخلة حتت

صب عمل العامل على القبيلتني انصبابةً واحد ًة" 227انتهى .غري
أحكام املتبوعات يـَْن َ
واقع يف حمله؛ فإن العامل على القول ابالنسحاب وحدة نوعية كما مر ،والواحد
قابل ألن يكون 229له أفر ٌاد متعددة ،وإذا صح أن يكون له أفر ٌاد ،فهو يتقيد
ابلنوع ٌ

بقيد يف ضمن فرد ،ويكون مطلقا يف ضمن فرد آخر ،وال يلزم من تقييده يف ضمن
بعض أفراده تقييده يف ضمن اجلميع؛ فوقوع "إذ" بدال من "يوم حنني" املعطوف على
حمل "مواطن" 228املعمولة لـ"نصركم هللا" ال يستلزم أن يقع زمان إعجاب الكثرة ظرفا
للنصر الواقع يف املواطن الكثرية حىت يلزم كثرُهتم وإعجاهبا إايهم يف تلك املواطن

 -226اقتباس من سورة التوبة ،اآلية.26 :
 -225يف ل  :أن قول.
 -227راجع :الكشاف.268/2 ،
 -229يف ع  :ال يكون.
 -228يف هامش م  :أما بذاته إن كان اسم زمان كمقتل احلنني أو بتقدير مضاف من جانب املعطوف أي
ومواطن يوم حنني أو من جانب املعطوف عليه أي يف أايم مواطن.
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الكثرية؛ وإمنا يستلزم أن يكون ظرفا للنصر الواحد ابلنوع العامل يف مواطن كثرية وال
حمذور يف ذلك؛ ألن العامل لكونه واحدا ابلنوع يصح أن يتعدد له أفراد ،فكما يصح
إذا عمل يف مواطن كثرية [ا ]29أن يتحقق يف ضمن أفراد متغايرة شخصا وزماان
ومكاان ،كذلك يصح إذا عمل يف "يوم حنني" املتبوع لـِ﴿إِ ْذ أَ ْع َجبَ ْت ُك ْم﴾ أن يتحقق
يف ضمن فرد آخر غري األفراد املتحققة يف سائر املواطن شخصا وزماان ومكاان 210فال

يلزم من تقييد الفرد األخري بكونه يف زمن إعجاب الكثرة إايهم أن يتقيد سائر األفراد
بذلك الزمن حىت يلزم ما ذكره.
فإن قلت :هو مبين على أن األصل يف العطف أن تقيد 211املعطوف مبا يقيد
به املعطوف عليه وابلعكس.
قلت :األصل إن كان مبعىن القاعدة فقد منعه العالمة التفتازاين حيث قال:
"وال نسلم أن ذلك هو األصل حىت يفتقر خالفه إىل دليل" انتهى؛ وذلك ألن من
املعلوم أنه ليس منقوال من الواضع بل هو مأخوذ من االستقراء ،وملا مل يكن التقييد يف
بعض املواد ظهر أنه استقراء انقص ،فال يستلزم تشار املتعاطفني يف القيود كليا كما
أشار إليه البيضاوي ،فدعوى الكلية يف هذا األصل ث ارتكاب احلذف فيما مل يكن
التشريك دعوى ال دليل عليها؛ وإن كان مبعىن األوىل إن مل مينع مانع كقوهلم األصل
األصل يف الكالم احلقيقة
يف الفاعل أن يلي فعلَه وحنوه ،أو مبعىن الكثري كقوهلم " ُ
وحنوه؛ فعلى تقدير التسليم ال ُجيديكم نفعا لوجود املانع الدال على أن االية ليست

" -210ومكاان" ساقطة من ع.
 -211يف ل  :أن يقيد.
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داخلة حتت األصل مبعىن األوىل أو الكثري ،بل هي 212من القليل الذي ال يصح فيه
االشرتا يف القيود ،وابهلل التوفيق يف كل صدر 211وورود.

 -212يف ل  :هو.
 -211يف ع  :صدور.
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املبحث السادس
يف تقرير قولم املبدل منه يف حكم املنحي

92
ملا دل االستقراء [ب ]29على أن البدل هو املقصود ابلنسبة دون متبوعه،
ولذا عرفوه به؛ وأن األول إمنا ذكر لنحو من التوكيد والتوطئة كما صرحوا به أيضا.
قالوا إن املبدل منه يف حكم املنحي؛ أي املعرض عنه واملبعد واملزال ،وإن البدل يف
حكم تكرير العامل؛ ومعىن كون املبدل منه يف حكم املنحي أنه لو حذف وأقيم البدل
مقامه أبن ينسب إليه ابتداء ما كان منسواب إىل متبوعه ابتداء ،صح أصل املعىن وإن
فات التوكيد املستفاد من ذكره فحيث مل خيتل أصل املعىن حبذفه كان يف حكم املنحي
يف أن املعىن ال خيتل بعدمه ،ومعىن كون البدل يف حكم تكرير العامل أن البدل لكونه
مقصودا ابلنسبة إذا ذكر يعترب معه النسبة ،أي ينسب إليه العامل اثنيا قصدا
ِ
ب إليه العامل اثنيا قصدا
واستقالال .ويلزم من ذلك التكرار حكما ،ألنه إذا نُس َ
واستقالال ،فكأنه ذكر العامل مرة أخرى؛ وملا كان مقتضى ذلك صحة احالله حمل
األول ،قالوا البدل يف نية احالله خل األول وإن البدل ال بد وإن يصلح الحالله حمل
األول؛ ومن هنا حكموا ابمتناع البدلية فيما ال يصلح فيه اإلحالل وتعني البيان.
قال ابن هشام يف املغىن يف الفروق بني البدل والعطف البيان" :السابع أنه أي

عطف 214البيان ليس يف نية إحالله حمل األول ،خبالف البدل ،وهلذا امتنع البدل
وتعني البيان يف حنو "اي زيد احلارث" و"اي سعيد ُك ْرٌز" ابلرفع 216أو كرزا ابلنصب،
خبالف "اي سعيد كرز" ابلضم فإنه [ا ]28ابلعكس ،وحنو "أان الضارب الرجل ز ٍ
يد"
الرجال والنساء ،أو النسا ِء و ِ
ِ
ويف حنو "زيد أفضل ِ
الرجال" ويف حنو "اي أيها
الناس

 -214يف ل  :العطف.
 -216يف ل  :ابلضم.
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الرجل غالم زيد" ويف حنو "أي الرجلني ز ٍ
يد وعمرٍو جائك" ويف حنو "جائين كال
ُ ُ
215
أخويك ز ٍ
يد وعمرٍو" انتهى.
ْ
ومن هنا أيضا منع الزخشري يف كشافه" :ابدال﴿ 217أَ ِن ٱ ْعبُ ُدوا هللاَ﴾
على تقدير كون "أن" مصدرية من اهلاء يف "به" يف قوله تعاىل حكاية عن سيدان
ت َلُ ْم إِالا ماَ أَ َم ْرتَِن بِ ِه أَ ِن ٱ ْعبُ ُدوا هللاَ﴾ 218قال إلنك
عيسى عليه السالم ﴿ماَ قُ ْل ُ
ِ
ِ
ت بـِ﴿أَ ِن ٱ ْعبُ ُدوا هللاَ﴾ مل
لو أقمت ﴿أَن ٱ ْعبُ ُدوا هللاَ﴾ مقام اهلاء ،فقلت إال ما أُم ْر ُ
يصح لبقاء املوصول بغري راجع إليه من صلته" 240انتهى.

219

واعرتض عليه ابن هشام يف املغين فقال" :ويصح أن يقدر بدال من اهلاء يف
"به" ،ووهم الزخشري فمنع ذلك ظنا منه أن املبدل منه يف حكم الساقط فتبقى
الصلة بال عائد ،والعائد موجود حسا فال مينع" 241انتهى.
وقال الدماميين يف شرحه للمغين يف هذا املقام" :وأبعد من هذا يف الرد الز ُام
الزخشري مبا ال حميص له عنه وال يستطيع إنكاره ،وذلك أنه قال يف املفصل ما هذا
نصهُ" ،وقوهلم إن البدل يف حكم تنحية األول إيذان منهم ابستقالله بنفسه ومفارقته
التأكيد والصفة يف كوّنما تتمتني ملا يتبعانه ،ال أن يـَ ْع ُنوا إهدار األول وإطراحه ،أال
 -215راجع :مغين اللبيب.469/2 ،
" -217ابدال" ساقطة من ع.
 -219اقتباس من سورة نوح ،اآلية1 :؛ اقتباس من سورة حنل ،اآلية.15 :
 -218اقتباس من سورة املائدة ،اآلية.117 :
 -240راجع :الكشاف.115/2 ،
 -241راجع :مغين اللبيب.11/1 ،
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ذهبت هتدر األول مل يسد
غالمه رجال صاحلا" فلو
َ
ترا َ تقول" :زيد رأيت َ
كالمك" 242فانظر هذا مع ما وقع له يف الكشاف" انتهى.
ُ
أقول[ :ب ]28وكل من االعرتاضني غري وارد.
أما اعرتاض ابن هشام فألن مراده يف كشافه أنه لو استقام أن يعرب بدال
لصح حذف الضمري وإقامة البدل مق َامه كما هو شأن البدل ،فإنه البد وأن يصلح
إلحالله حمل األول ،لكن التايل ابطل ملا ذكره ،فاملقدم مثله ال أن العائد مع وجوده
وذكره لفظا ال حيصل به اإلرتباط لو أبدل منه ﴿أَ ِن ٱ ْعبُ ُدوا هللاَ﴾ بناء على أن املبدل
منه يف قوة الساقط ابلكلية ،فإن ذلك هو التوهم الذي قد تصدى لرده يف مفصله
ونفاه أن يكون مرادا هلم من قوهلم إن البدل يف حكم تنحية األول حيث قال ال أن
يعنوا إهدار األول وإطراحه ،إخل.
وال خفاء يف أن كالمه يف الكشاف صريح يف أن املانع من اإلبدال هو حذفه
ابلفعل وإقامة ﴿أَ ِن ٱ ْعبُ ُدوا هللاَ﴾ مقامه ملا يلزم من ذلك بقاء املوصول بال عائد إليه
من صلته ال جمرد كونه مبدال منه ،ويف قوة الساقط مع كونه مذكورا ابلفعل يرد أن
العائد موجود حسا فال مينع.
واستوضح من ذلك حال ما ذكره يف "الباب اخلامس" من أن بعضهم مينع
اإلبدال من العائد بناء على أن املبدل منه يف نية الطرح فيبقى املوصول بال عائد يف
التقدير ،قال" :وقد مر أن الزخشري منع يف ﴿أَ ِن ٱ ْعبُ ُدوا هللاَ﴾ أن يكون بدال من
 -242راجع :شرح املفصل.55/1 ،
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ِِ
حكم املطروح لزم
اهلاء يف ﴿أَ َم ْرتَِن به﴾ ورددانه عليه ،ولو لزم إعطاء منوي الطرح َ
حكم املؤخر ،فكان ميتنع "ضرب زيدا غالمه" ويرد ذلك قوله
إعطاء منوي التأخري َ
ِ ِ
ِِ
يم َربُهُ﴾ 241واإلمجاع" 244انتهى.
تعاىل [اَ ﴿ ]10وإذ ابْ تَ لَى إبْراَه َ
فإن املنع إمنا يبىن على أن شأن املبدل منه صحة احلذف وإقامته البدل مقامه
على ما دل عليه االستقراء؛ فكل ما ال صح حذفه ابلفعل وإقامته البدل مقامه ال

يصح أن يبدل منه شيء ،والعائد كذلك فال يصح أن يبدل منه شيء246؛ ألن
العا ئد مبجرد كونه صحيح احلذف ويف حكم املطروح ال حيصل به اإلرتباط ولو كان
مر؛ ومما
مذكورا ابلفعل ،فإن هذا هو التوهم الذي رده الزخشري يف مفصله كما ّ
نسجه على هذا املنوال ما ذكره يف قواعده من أن 245العائد املقدر احلذف املوجود ال
معدوم ،انتهى.
فإن املقدر احلذف املذكور ابلفعل وإن كان موجودا فيحصل به اإلرتباط ،لكن
لو مل يصح حذفه ابلفعل ال يصح أن يبدل منه شيء؛ ألن شان املبدل منه صحة
احلذف ابلفعل كما مر ،لكن العائد ال يصح حذفه ملا ذكره فال يصح اإلبدال منه.

 -241اقتباس من سورة البقر ،اآلية.124 :
 -244راجع :مغين اللبيب.666/2 ،
" -246شيء" ساقطة من ع.
" -245أن" ساقطة من ع.
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وأما اعرتاض الدماميين فألنه ميكن أن يقرر كالمه يف املفصل على وجه ال
ينايف ما وقع له يف كشافه ،فلننقل كالمه يف هذا الفصل بتمامه يتضح عند الناظر
مقتضى سياق كالمه.
فنقول :قال ما هذا نصه" :وهو الذي يعتمد ابحلديث ،وإمنا يذكر األول لنح ٍو
من التوطئة وليفاد مبجموعهما فضل تو ٍ
كيد وتبي ٍ
ني اليكون يف اإلفراد ،ث أراد أتييد
ُ
ُ
ذلك بكالم سيبويه ،فقال" :قال سيبويه عقيب ذكره أمثلة البدل يعين هبا األمثل َة اليت

ذكرها يف الفصل املتقدم على هذا الفصل .وهي قوله وبدل البعض من الكل كقوله
َ
وجوهها أوَهلا" ،أراد "رأيت أكثر
أكثرهم وثلثَـْيهم وصرفت َ
[ب" ]10رأيت َ
قومك َ
قومك وثلثي قومك وصرفت وجوه أوهلا" ولكنه ثىن االسم توكيدا ،وقوهلم إنه يف حكم
تنحية األول إيذان منهم إىل آخر ما نقله الدماميين"
الفصل.

247

هذا إمتام كالمه يف هذا

ومقتضى سياقه أن قوله و قوهلم إنه يف حكم تنحية األول ...إخل .جواب عن
سؤ ٍال مقد ٍر يرد على قوله يف أول الفصل ،وليفاد مبجموعهما فضل تو ٍ
كيد وتبيني...
إخل.
تقدير السؤال أنه قد تقرر فيما بينهم أن األول من االمسني يف احلكم املنحي
واملعرض عنه ،وما هو كذلك فهو مهدر ال فائدة فيه كما أن املعرض عنه كذلك،
فكيف يقال إنه ذكر ليفاد مبجموعهما فضل توكيد وتبيني ...إخل.

 -247راجع :شرح املفصل.55/1 ،
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وتقرير اجلواب أن قوهلم إنه يف حكم تنحية األول ...إخل .ال يعنون بذلك
احه حبيث ال يكون لذكره فائدةٌ أصال ،فإّنم قد يذكرون مع األول
إهدار األول وإطر َ
َ
يسد كالمك وما ينتفي
ضمريا به حيصل ارتباط الكالم ،فلو ذهبت هتدر األول مل ُ
سداد الكالم إبهداره ليس يف حكم املنحي من كل وجه .فلم يعنوا بقوهلم "إنه يف
حكم تنحية األول" أنه مهدر ابلكلية بل ذلك إيذان منهم ابستقالله بنفسه ...إخل.
واستقالله بنفسه يستلزم صحة إحالله حمل األول.
قال يف الفصل الذي يلي هذا الفصل ما نصه" :والذي يدل على كونه
مستقال بنفسه أنه يف حكم تكرير العامل بدليل اجمليء ،ذلك صرحيا يف قوله عز وجل
ِا ِ
ض ِع ُفوا لِ َم ْن آ َم َن ِم ْن ُه ْم﴾ 249وقوله ﴿ َجلََع ْلناَ لِ َم ْن يَ ْك ُف ُر ِابل ار ْمحَ ِن لِبُ يُوتِِ ْم
اتستُ ْ
ين ْ
﴿للذ َ
ُتس ُقفا ِم ْن ِف ا
ضة﴾ 248وهذا من بدل [ا ]11االشتمال" 260انتهى.
فلو مل يصح حذف األول وإقامة البدل مقامه لَما صح تكرار العامل صرحيا؛
فظهر أن العامل داخل عليه يف التقدير ،وهو قوهلم إن البدل يف نية إحالله حمل
األول ،فحيث ميتنع اإلحالل ميتنع اإلبدال والزخشري قائل هبذا .قال يف فصل عطف
البيان ما نصه" :والذي ِ
يفصله لك من البدل شيئان:

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

إحدمها قول املرار:
َ
262
ِ
ي بِ ْش ٍر َعلَْي ِه الطَّْيـ ُر تَـ ْرقُـبُهُ ُوقُوعاَ
أَانَ ابْ ُن التَّا ِر اْلبَ ْك ِر ِّ
ألن "بِ ْشرا" لو جعل بدال "من البكري" والبدل يف حكم تكرير العامل لكان
"التار " يف التقدير داخال على "بِ ْش ٍر".
والثاين أن األول ههنا هو ما يعتمده احلديث ،وورده 261الثاين من أجل أن
أمره ،والبدل على خالف ذلك إذ هو كما ذكرت املعتمد ابحلديث واألول
َ
يوضح ُ

كالبساط لذكره" 264انتهى .فإنه حكم ابمتناع االبدال يف قول املرار المتناع اإلحالل
فلو كان املرار من استقالله بنفسه ...إخل .جمرد كونه هو العمدة من غري أن يصح
حذف األول وإقامة الثاين مقامه ملا كان حلكمه ابمتناع البدل وتعني 266البيان يف
معىن إذ هذا املعىن ،أي كونه هو املعتمد ابحلديث ،واألول كالبساط لذكره
قول املرار ً
متحقق يف مجيع مواده كما دل عليه كالمه هنا ،ويف البدل فال معىن حلكمه مبنع
ٌ
البدل يف بعض دون بعض.

 -261هو املرار بن سعيد بن حبيب الفقعسى ،أبو حسان ،شاعر إسالمى ،من شعراء الدولة االموية .راجع:
األعالم للزركلي.188/7 ،
 -262البيت من الوافر وهو ملرار األسدي ،راجع :املعجم املفصل يف شواهد اللغة العربية.245/4 ،
 -261يف ل  :وورود.
 -264راجع :املفصل يف صنعة اإلعراب.150/1 ،
 -266يف ل  :تعيني.
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فظهر أن الزخشري قائل يف مفصله بصحة حذف األول وإقامة البدل مقامه
كما جرى عليه يف كشافه فال منافاة ،فإن املنفي يف املفصل بقوله ال أن يعنوا ،إخل.
هو اإلهدار ابلكلية مع كونه مذكورا يف الكالم ابلفعل ،وهو صحيح فإّنم ما َعنَوا
ذلك بقوهلم إنه يف حكم تنحية [ب ]11األول بل ما ذكرانه من صحة حذف
األول وإحالل البدل حمله ،واملثبت يف الكشاف هو صحة حذف األول وإقامة البدل
مقام اهلاء لعدم صحة حذفه
مقامه؛ فإنه ملا نفي البدليةَ عنه النتفاء صحة إقامته َ
َ
لبقاء املوصول بال راجع إليه من صلته دل ذلك على أن البدل البد وأن يصلح
إلحالله حمل األول فحيث ال يصلح لذلك كما هنا ال يكون بدال ،وهو أي ما بين
عليه منع البدلية يف االية من القاعدة املذكورة ،أي قوهلم البد وأن يصلح البدل
صحيح وإن كان منع البدلية يف اآلية بناء على هذه القاعدة
إلحالله حمل األول أيضا
ٌ
فيه ما سيظهر 265إن شاء هللا تعاىل.
واملوجب النتفاء الربط يف الكشاف حذفه ابلفعل ،ويف املفصل يف املثال
عدم االعتداد به مع كونه مذكورا ابلفعل بناء على أن معىن قوهلم إن األول يف
املذكور ُ

267
هدر ابلكلية
حكم املنحي كقوهلم إن البدل يف حكم تنحية األول هو أن األول ُم ٌ
وإن كان مذكورا ابلفعل فافرتقا ،ولعدم املنافاة بينهما اتفقا؛ نعم ،يرد عليه أن املبدل
269
الغالم"
منه يف مثال املفصل أما الغالم من حيث هو مضاف إىل ضمري "زيدا" و" ُ

من حيث هو هو ال من حيث هو مضاف ،فإن كان األول فيتم شاهدا على ما
 -265يف ل  :يظهر.
 -267يف ل :احلكم.
 -269يف ل  :إىل ضمري ز ٍ
يد أو الغالم.
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ادعاه ،لكن يرد أنه ال يصح حذفُه وإقامة البدل مقامه عنده لبقاء املبتدأ بال عائد
إليه من خربه اجلملة كما ال يصح عنده إبدال ﴿أَ ِن ا ْعبُ ُدوا هللاَ﴾ من اهلاء يف "به"
لعدم صحة حذفه لبقاء املوصول بال راجع إليه من صلته؛ وقد دل كالمه هنا ويف
الكشاف على صحة حذفه وإقامة البدل مقامه على ما هو املقرر بينهم .إن البدل
[ا ]12البد وأن يصلح الحالله حمل األول ،وإن كان الثاين فيصح حذفه وإحالل
الثاين حمله أبن يقال "زيد رأيت له رجال صاحلا" فإن اإلضافة المية الم امللك؛ فإذا
أبرزت صح الربط واملعىن ،لكن ال يقوم شاهدا على ما ادعاه إذ ال يلزم من كون
الغالم مهدرا كون الضمري مهدرا ،وانتفاء الربط إمنا يرتتب على الثاين دون األول،
لكن هذا حبث آخر غري ما ذكره الدماميين.
فإن حاصل إيراده أن الزخشري إمنا منع اإلبدال يف كشافه يف اآلية املذكورة
بناء على قوهلم إن البدل يف حكم تنحية األول مبعىن أنه يصح حذفه وإقامة البدل
مقامه .وقد رد 268يف مفصله على من فسر قوهلم هذا هبذا املعىن وبني أن مرادهم
250
احه وإقام َة البدل مقامه
ر
إط
ا
نو
ع
ـ
ي
أن
ال
،
خل
إ
...
بذلك هو اإليذان ابستقالله
ْ
َ
َ
وحيث 251إن ما ذكره يف املفصل هو مراد القوم هبذا القول ابعرتافه ،فمنعُه يف كشافه
اإلبدال
بناء على أن معناه صحة حذفه وإقامة البدل مقامه فحيث إنتفى ،انتفى
ُ
فاس ٌد ابعرتافه يف مفصله ،فال يستطيع إنكاره بعد اإلقرار.

 -268يف ل  :وقد ورد.
 -250راجع :املفصل يف صنعة اإلعراب.167/1 ،
 -251يف ل  :مقامه حيث.
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وقد عرفت أن الزخشري قائل بصحة احلذف وإحالل البدل حملَه يف مفصله
على طبق ما بين عليه كالمه يف كشافه فاندفع ما أورده الدماميين.
وأما ما أوردانه فحاصله أن ما استشهد به من املثال على فائدة ذكر املبدل
منه مع البدل إما أنه ال يقوم شاهدا عليه أو يقوم ويناقض ما جرى عليه يف كشافه
من منع إبدال ﴿أَ ِن ا ْعبُ ُدوا هللاَ﴾ من اهلاء يف "به" بناء على ما تقرر بينهم من أن
[ب ]12املبدل منه يف حكم املنحي ،وأن البدل البد وأن يصلح إلحالله حمل األول
املستلزم لصحة حذفه كما دل عليه كالمه يف املفصل حسب ما مر تقر ُيره.
كالميه يف الكشاف واملفصل؛ فلو استشهد مبثال من
وهذا ال يندفع بتوافق ْ
ٍ
تناقض ،فإّنم اشرتطوا الضمري
أمثلة بدل البعض أو االشتمال لقام شاهدا من غري
فيهما ملفوظا به أو مقدرا .فلو كان األول مهدرا ابلكلية مع كونه مذكورا ابلفعل ملا
معىن.
كان الشرتاطهم ذلك ً
فإن قلت :حنن خنتار الشق األول من الرتديد ،أي إن املبدل منه هو الغالم من
حيث هو مضاف وال منافاة؛ ألن الالزم من قوهلم إن البدل البد وأن يصلح إلحالله
مبدل منه ،ويف حكم املنحي
حمل األول وما يف معناه هو أن املبدل منه من حيث إنه ٌ
يصح حذفه ابلفعل وإقامة البدل مقامه يف مجيع املواد؛ وهذا ال ينايف امتناع حذفه ال
ٍ
عارض كانتفاء الربط يف املثال املذكور ،فعدم صحة حذفه يف
من هذه احليثية بل ألم ٍر
املثال املذكور هلذا األمر العارضي ال يقدح يف كلية.
قوهلم إن البدل البد وأن يصلح إلحالله حمل األول وما يف معناه يناقض ما
بين عليه كالمه يف الكشاف ودل عليه كالمه يف املفصل غاية ما يف الباب أنه يلزم أن
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يكون مقصودا وغري مقصود ،وال حمذور يف ذلك إذا كاان من جهتني ختلفتني ،وهنا
كذلك فإن كونَه مقصودا إمنا هو لربط الكالم وكونه غري مقصود ،إمنا هو لكونه
كالباسط لذكر البدل.

مانع.
قلت :فقد رجع األمر إىل أن املبدل منه يف حكم املنحي لو مل مينع ٌ
[ا ]11ولو كان املراد هذا ملا منعوا البدلية يف األمثلة املذكورة؛ إذ يصح أن يقال يف
مانع ،فإن قول املرار:
اجلميع إن املبدل منه فيها يصح حذفه ابلفعل لو مل مينع ٌ
ِ
ي بِ ْش ٍر
أَانَ ابْ ُن َتا ِر اْلبَ ْك ِر ِّ
يصح فيه حذف "البكري" وإقامه "بشر" مقامه لو ال مانع لزوم إضافة الصفة
املعرفة ابلالم إىل ما ليس معرفا ابلالم.
فإن قلت :ال خفاء يف أن العامل يف املثال املذكور هو "رأيت" ،وال شك أنه
كما يعمل يف "غالمه" يعمل يف "رجال صاحلا" خبالف "التار " يف البيت ،فإنه ال
يصح إضافته إىل "بشر" النتفاء تعريفه ابلالم ،فاملانع يف املثال عدم ارتباط الكالم مع
مانع عرضي،
صحة توجه العامل؛ ويف البيت امتناع توجه العامل إىل البدل ،واألول ٌ
والثاين ذايت فافرتقا؛ فلهذا حكموا مبنع اإلبدال يف األمثلة املذكورة دون حنو هذا
املثال.

قلت :فحينئذ ال وجه ملنعه يف كشافه إبدال ﴿أَ ِن ا ْعبُ ُدوا هللاَ﴾ عن اهلاء يف
"به" إذ ال خفاء يف أن العامل يف اآلية هو حرف اجلر املفضي ابلفعل إىل جمروره ،وال
شك يف أنه كما يعمل يف االسم الصريح كذلك يعمل يف االسم أتويال؛ و﴿أَ ِن
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ا ْعبُ ُدوا هللاَ﴾ على تقدير كون "أن" فيها مصدريةً يف أتويل املصدر ،252فيصح عمل
الباء فيه وليس ﮐـَ"التار " يف بيت املرار .فإنه كما بينتم ميتنع إضافته إىل "بشر"

النتفاء تعريفه ابلالم وليس الباء كذلك يف اآلية فاملانع يف البيت عدم صحة توجه
العامل إىل البدل؛ ويف اآلية عدم ارتباط الكالم مع صحة التوجه ،واألول مانع ذايت،
والثاين َعَرضي فافرتقا.
فتجويز البيضاوي [بِ َ ]11
افق
إبدال ﴿أَن ا ْعبُ ُدوا هللاَ﴾ من اهلاء يف "به" مو ٌ
للقواعد؛ وإيراده على صاحب الكشاف بقوله وليس من شرط البدل جواز طرح
املبدل مطلقا ليلزم 251منه بقاء املوصول بال عائد" 254انتهى ُمصاب امل َحّز.
َ
فإن قلت :ال نسلم أن صاحب املفصل لو استشهد مبثال من أمثلة بدل
البعض أو اإلشتمال لقام شاهدا على ما ادعاه من غري أن يناقض كليةَ قوهلم إن
البدل البد وأن يصلح إلحالله حمل األول ،فإّنم كما مر قد اشرتطوا يف بديل البعض
واإلشتمال الضمري ملفوظا به أو مقدرا.
فلو صح حذف املبدل منه ابلفعل وإقامة البدل مقامه لبقي العائد بال مرجع،
لكن التايل ابطل ،فاملقدم مثله فينايف صدق قوهلم إن البدل البد وأن يصلح إلحالله
حمل األول كليا.

 -252راجع :تفسري الكشاف.727-725/1 ،
 -251يف ل :فيلزم.
 -254راجع :تفسري البيضاوي.281/2 ،
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قلت :ال خفاء يف أن الضمري إمنا احتيج إليه لسبق ذكر املبدل منه يُربط الثاين
مالبسه بغري ضمري .فإذا حذف املبدل منه
بعضه أو
ابألول لعدم داللته على أنه ُ
ُ
ابلفعل وأقيم البدل مقامه ال يؤتى ابلضمري لعدم اإلحتياج إليه لعدم مقتضيه بل يؤتى
ٍ
صنِيع سيبويه
ابلظاهر على وجه يكون الكالم مربوطا .واملعىن صحيحا كما دل عليه َ
أكثرهم وثلثيهم
يف األمثلة املذكورة دالل ًة واضح ًة حيث قال يف قوله "ر ُ
أيت قومك َ
وجوه أوهلا"
قومك
ُ
وصرفت وجوهها أوهلا" أراد "ر ُ
ُ
وصرفت َ
قومك وثلثي َ
أكثر َ
أيت َ

االسم توكيدا ،256انتهى.
ولكنه ثُين ُ

فإنه أقام الظاهر مقام الضمري الرابط بعد حذف املبدل منه لعدم سبق ذكره؛
وصرح [ا ]14أبن مراده ذلك حتقيقا ملا دل عليه االستقراء أن البدل هو املقصود
االسم توكيدا ،أي ذكره مرتني أوال ظاهرا ،واثنيا مضمرا
ابلنسبة ،ث قال ولكنه ثُين
ُ
إلفادة التوكيد ،فنبه على فائدة مجع البدل مع املبدل منه إزاحةً ملا ميكن أن يتوهم من
االسم
أنه إذا كان مراد املتكلم األمثلة املذكورة ما ذكرته ،فلم عدل من مراده وثىن
َ
وكرره.
ث كالم سيبويه هذا كما أن فيه دالل ًة على ما ذكرانه كذلك فيه داللةٌ على أن
املبدل منه يف حكم املنحي ،وأن البدل يف حكم تكرير العامل ،وأنه يف نية إحالله
حمل األول.
حمل األول ،وأنه البد أن يصلح إلحالله َ
َ
فظهر أنه لو استشهد مبثال من أمثلة بدل البعض أو االشتمال لقام شاهدا من
حمل األول.
غري منافاة لكلية قوهلم :إن البدل البد وأن يصلح إلحالله َ
 -256راجع :الكتاب لسيبويه.160/1 ،
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ومن هنا يظهر أن أتنيث الفعل يف حنو "فَـتـنت ِهْن ٌد حسن ِ
ابهلا" ليس مانعا
ََ ْ
ُُْ
حمل األول ،إذ كما أن الضمري يف ابهلا مما اقتضاه سبق ذكر
من صحة إحالل البدل َ

ث املبدل منه
املبدل منه لربط البدل به ،كذلك تاء التأنيث يف "فتنت" مما اقتضاه أتني ُ
ف املبدل منه ال حاجة إىل الضمري
للداللة على أن الفاعل مؤنث ،فكما أنه إذا ُح ِذ َ
للربط به ،كذلك إذا مل يكن الفاعل مؤنثا ال حاجة إىل عالمة التأنيث؛ فإن مقتضى
كون املبدل منه يف حكم املنحي وكون البدل يف حكم تنحية األول وكونِه يف نية
حلول البدل حملَه يف أن يكون منسواب [ب]14
إحالله حمل األول ،ليس إال أن يصح ُ
255
مقامه يف ذلك ويف مجيع
يقوم
أن
يقتضي
وال
؛
ابتداء
ل
و
األ
إىل
منسواب
كان
ما
إليه
َ
ما يقتضيه خصوص لفظ األول ،فإن ذلك غري ملتزم ،ألن البدل من التوابع والتابع
كل اثن إبعراب سابقه من جهة واحدة ،وما قالوا كل اثن إبعراب سابقه
وخبصوصيات سابقه.
وح ْس ُن ابهلا"
وال خفاء يف أن التأنيث من مقتضيات خصوص لفظ "هند ُ
ليس بدال منها "إال" من حيث إّنا فاعل لـِ"فتنت" الواحد ابلنوع ،أي من حيث إنه
صاحل؛ ألن يسند إىل املذكر وإىل املؤنث ،ال من حيث إن تاء التأنيث ملحقة به،
فكما يقبل حلوق التاء عند إسناده إىل املؤنث ،كذلك يقبل عدم حلوقها عند إسناده
إىل املذكر على ما هو مقتضى كونه واحدا ابلنوع وكليا .وابهلل التوفيق يف إيضاح ما
كان مشكال ،وجعل ما كان خفيا جليا.

 -255يف ع  :إليه ابتداء ما كان.
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املبحث السابع
يف انصب املستثىن ورافعه
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اختلف يف انصب املستثىن على مثانية أقوال استوفاها يف شرح أوضح املسالك.
منها أنه نفس "إال" وحدها وإليه ذهب ابن مالك وزعم أنه مذهب سيبويه واملربد،
ومنها أنه 257الفعل املتقدم بواسطة "إال" وإليه ذهب السريايف 259والفارسي وابن
الباذش 258ومنها أنه الفعل املتقدم بغري واسطة "إال" وإليه ذهب ابن خروف.

واألصح على ما ذكره ابن هشام يف املغين ،هو األول حيث قال انتصاب ما
بعد "إال" يف ﴿فَ َش ِربُوا ِم ْنهُ إِالا قَِليل﴾ 270وحنوها هبا على األصح" 271انتهى.
قال الدماميين والشمين :هذا مذهب املربد والزجاج.272
قال الشمين :وممن صرح أبنه األصح [ا ]16بدر الدين ابن مالك.
ووجهه ما قاله الرضي" :إن "إال" مقومة ملعىن االستثناء وحمصلة له ،والعامل ما
به يتقوم املعىن املقتضي أو إن "إال" انئبة عن "أستثين" كما أن حرف النداء انئب عن
أُاندي.
 -257يف ع  :أن.
259
السريايف ،أبو سعيد العالمة ،إمام النحو ،وصاحب التصانيف ،وحنوي
 هو احلسن بن عبد هللا بن املرزابن ْبغداد ،وكان أبوه جموسيا فأسلم ،مات سنة  .879/159راجع :نزهة األلباء ،ص.227 :
 -258هو علي بن أمحد بن خلف األنصاري الغرانطي ،املعروف اببن الباذش ،من العلماء ابلعربية ،من أهل
غرانطة ،مولدا ووفاة ،مات سنة  .1111/629راجع :األعالم للزركلي.266/4 ،
 -270اقتباس من سورة البقرة ،اآلية.248 :
 -271راجع :مغين اللبيب.70/1 ،
 -272هو إبراهيم بن السري بن سهل ،أبو إسحاق الزجاج :عامل ابلنحو واللغة .ولد ومات يف بغداد .كان يف
فتوته خيرط الزجاج ومال إىل النحو فعلمه املربد ،مات سنة  .821/111راجع :األعالم للزركلي.40/1،
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وقال البصريون العامل الفعل املتقدم أو معناه بتوسط "إال" ألنه شيء يتعلق به
الفعل معىن وقد جاء بعد متام الكالم فشابه املفعول" 271انتهى.
واعرتض أبنه يرده صحة "القوم إال زيدا" إخوتك مع أنه ال فعل َمثه وال معناه.
قال الرضي :وللبصريني أن يقولوا إن يف إخوتك معىن الفعل إذ كان يف إخوة
معىن النسب ،أي ينتسبون إليك ابألخوة.274
قال الدماميين :قلت مثل هذا اإلعتذار ال يتأيت يف مثل قولك "هذه األعيان
إال هذه اخلشبة حجارة" انتهى.
أقول :قد ذكر ابن هشام يف املغين يف "ابب إن املفتوحة املشددة" ما نصه:
"وإن كان ،أي اخلرب جامدا قدر ابلكون حنو "بلغين أن هذا زيد" تقديره بلغين كونه
زيدا؛ ألن كل خرب جامد ،يصح نسبته إىل املخرب عنه بلفظ الكون ،تقول هذا زيد
وإن شئت هذا كائن زيدا ومعنامها واحد 276انتهى.
عقدها
وعلى هذا فللبصريني أن يقولوا إن املستثىن يف كل ما وقع يف مجلة امسية ُ
من امسني جامدين؛ إنه منصوب مبعىن كائن فيندرج فيه مثال الدماميين وغريه إلطراده.
واعرتض الدماميين على توجيه الرضي للقول األصح أبنه ينتقض بنحو "ما قام
أحدا إال بكر" ابلرفع على البدل إذ االستثناء هبا موجود وال نصب ،انتهى.
 -271راجع :شرح الرضي على الكافية.90/2 ،
 -274راجع :شرح الرضي على الكافية.92-91/2 ،
 -276راجع :مغين اللبيب.40/1 ،
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أقول :الناصب سواء قلنا إنه [ب" ]16إال" أو "الفعل" بواسطتها أو "الفعل"
وحده حيث مل يكن انصبا على اإلطالق؛ ألن من املستثىن ما يكون مرفوعا وجواب أو
جوازا راجحا دل ذلك على أن لعمله شرطا مىت حتقق حتقق العمل ومىت انتفى انتفى.
وحبثت على هذا
أقسام االستثناء أبسرها وتتبعتَها عن آخرها
وأنت إذا استقرأت
َ
َ
الشرط حبثا
وجدت أنه الذي ذكره البصريون وهو مشاهبته ابملفعول يف جميئه فضلةً
َ
الفعل معىن وقد جاء بعد متام الكالم فشابه املفعول"
حيث قالوا ،ألنه شيء تعلق به ُ
انتصاب املفعول فما 275عمل فيه الفعل
انتهى ،يعين فانتصب ابلفعل بواسطة "إال"
َ
إال بعد مشاهبته ،وما حصلت املشاهبةُ إال جمليئه بعد متام الكالم ،أي جمليئه فضلة،
فإن ما مت الكالم بدونه ال حيتاج إليه الكالم يف متامه فيكون فضلة.

أقسام االستثناء ما نصه" :واملشبه
قال العالمة الزخشري يف املفصل بعد ما عد َ
ابملفعول منها هو األول ،والثاين يف أحد وجهيه وشبهه به جمليئه فضلة" 277انتهى.
وهذه أما إن تتحقق معىن وصورة أو معىن ال صورة أو صورة ال معىن مع مانع
من االتباع صناعي أو معنوي أو ال معىن وال صورة من غري مانع فالنصب على
االستثناء واجب يف القسم األول ،والثاين؛ وممتنع يف القسم الرابع ،ويف الثالث لوال
املانع كان القياس جواز االتباع يف ضروبه مطلقا ،لكن املانع موجود فصار على ثالثة
أضرب.
األول :جيب فيه النصب.
 -275يف ل  :فيما.
 -277راجع :شرح املفصل يف صنعة اإلعراب.458/1 ،
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والثاين :جيوز فيه النصب جوازا راجحا.
والثالث :جيوز فيه النصب جوازا مرجوحا.
وما أورده [ا ]15الدماميين نقضا من أمثلة الضرب الثالث من القسم الثالث؛
فلهذا مل جيب النصب فيه بل كان جائزا جوازا مرجوحا.
وتفصيل الكالم يف هذا املقام هو أن الكالم الذي يقع فيه االستثناء إما أن
موجبا أو منفيا .فإن كان موجبا فسواء كان مذكورا بركنيه ،حنو "جاء القوم إال
يكون َ

زيدا" و"القوم إخوتك إال زيدا أو ال" حنو قولك "القوم إال زيدا" يف جواب من قال
القوم" فاملستثىن فيه واجب
"من جائك وإخويت إال زيدا" يف جواب من قال "من ُ
املفعول يف جمئيه فضلةً؛ ألن املستثىن بعد اإلجياب
النصب؛ ألن املستثىن حينئذ يشبه
َ

نفي ،فاملستثىن يف اجلواب
معىن وال صورًة ،ألن االستثناء من اإلثبات ٌ
ليس بعمدة ال ً
املثبت للمستثىن منه ،فامتنع اتباعه ملا هو اثبت له الفعل
الفعل أو معناه ُ
منفي عنه ُ
املفعول يف أنه ليس بفاعل معىن،
فليس بفاعل معىن ،كما أنه ليس بفاعل لفظا فيشبه
َ
كما أنه ليس بفاعل لفظا.
املفعول
فإن كان ذلك
َ
الكالم املوجب التام مذكورا بركنيه كاملثالني األولني شابَهَ
ُ
معىن؛ ألن
ومعىن .وإن كان غري مذكور بركنيه كاملثالني األخريين شابه
َ
املفعول ً
صورًة ً
الفعل مل يكن اثبتا له يف املعىن ،ال صورة لعدم كون الكالم مذكورا بركنيه فكأنه مل
املفعول صورًة ،لكن
جييء بعد متام الكالم ،وما مل جييء بعد متام الكالم صورة مل يُ ْشبِ ِه
َ
مشاهبته املعنوية املوجبة المتناع كونه تابعا كافيةٌ لتحقق كونه فضلة ،فهي كافية

000
الكالم
لوجوب نصبه سواء قلنا إن نصبه بـ"إال" أو بـ"الفعل" وإن [ب ]15كان
ُ
منفيا.
الكالم تاما ،أي مذكورا فيه املستثىن منه أو ال يكون تاما ،أي
فإما أن يكون
ُ
ال يكون املستثىن منه مذكورا فيه .فإن كان غري تام فال نصب على االستثناء ال
بـِ"إال" وال بغريها ال وجواب وال جوازا بل يعرب على حسب العوامل ،وهو املسمى
ابملفرغ حنو "ما قام إال زي ٌد و"ما رأيت إال زيدا" و"ما مررت إال بز ٍ
يد"؛ وذلك ألنه
ُ
ُ

التابع إمنا
تابع يف احلقيقة للمستثىن منه احملذوف ،وبدل منه َ
ٌ
بدل البعض من الكل ،و ُ
معرب على حسب العوامل ال عمل لـِ"إال" فيه
ب إبعراب متبوعه ،ومتبوعُه
ٌ
عر ُ
يُ َ
فكذلك التابع 279النتفاء شرط النصب على االستثناء أي مشاهبته ابملفعول.
فاعل
أما يف املثال األول فألن املستثىن وإن كان تابعا للمحذوف حقيقة ،لكنه ٌ
لفظا ومعىن ظاهرا أما لفظا فلعدم ذكر متبوعه لفظا ،وأما معىن فألن االستثناء من
ت له معىن.
النفي إثبات ،فالفعل أو معناه مثبَ ٌ
وأما يف املثالني األخريين فألن الفاعل وإن كان مذكورا لكن املستثىن لكونه

مفعوال به ملا قبل "إال" ظاهرا لفظا ومعىن 278وإن كان تابعا للمفعول به حقيقة مل
يكن مفعوال حكما ومشاهبةً ال لفظا وال معىن ،وكلما كان كذلك مل جيز النصب على
االستثناء النتفاء املشروط ابنتفاء الشرط.
279
معرب على حسب العوامل ال عمل إلال فيه .فكذلك التابع"
ب إبعراب متبوعه ومتبوعُه ٌ
عر ُ
 "و ُالتابع إمنا يُ َ
ساقطة من ع.
 -278يف ل  :يف معىن.
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فإن 290كان الكالم تاما فإما أن يكون الكالم مذكورا بركنيه أو ال يكون
كذلك؛ فإن مل يكن مذكورا بركنيه فكذلك النصب على االستثناء الابألول
يوم ال ظل إال ِظلهُ} 291وقوله
والبغريها ،الوجواب والجوازا ،وذلك حنو قوله ملسو هيلع هللا ىلصَ { :
عيش [ا ]17اآلخرة} 292،وقوله {الشفا َء إال ِشفا ُؤك} 291وأمثال
عيش إال ُ
{ال َ
ِ
معىن وصورةً.
ذلك ،وذلك النتفاء مشاهبته ابملفعول ً
أما معىن فألن املستثىن لكونه بدال من اسم "ال" محال على حمله البعيد الذي
حمكوم عليه ابخلرب احملذوف الذي هو معىن الفعل فيكون فاعال
الرفع ابالبتداء
ٌ
هو ُ
إثبات ،فيكون املستثىن مثبتا له اخلرب احملذوف
معىن؛ ألن االستثناء من النفي ٌ
وعمد ًة ً
املنفي عن اسم "ال"؛ ألن اخلرب احملذوف لكونه واحدا ابلنوع صاحل ألن يُنفى يف
سياق النفي ويُثبَت يف سياق اإلثبات.

ِ
كأحد ُرْكين
بطرفيه صار املستثىن صورةً
وأما لفظا فألن الكالم لكونه مل يذكر ْ
بعضهم أنه خرب "ال" حقيقة كما سيجيء 294نقله والكالم عليه إن شاء
الكالم ظنه ُ

الرفع
هللا تعاىل؛ وكلما انتفى املشاهبة صورة ومعىن انتفى النصب وجواب وجوازا ،فتعني ُ
على االتباع.

 -290يف ل وع:وإن.
 -291راجع :صحيح البخاري ،111/1 ،رقم.550 :
 -292راجع :مسلم ،كتاب اجلهاد ،رقم.1906 :
 -291راجع :مسلم ،كتاب السالم ،ص ،802 :رقم.2181 :
 -294يف ل  :جييء.
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وإن كان الكالم مذكورا بركنيه ،فإما أن يكون املستثىن مقدما على املستثىن منه
أو مؤخرا عنه.
فإن كان مقدما وجب نصبه مطلقا متصال كان أو منقطعا ،حنو "ما جائين إال
أخا أح ٌد" و"ما ذهب إال محارا أح ٌد" ألنه ُمشابه للمفعول صورة جمليئه بعد اعتبار
ومشارٌ ملا يشبه املفعول معىن يف 296امتناع االتباع ملانع التقدمي،295
متام الكالم ُ
فشابه املفعول يف امتناع كونه فاعال هلذا املانع ،فصح أن يقال إنه فضلةٌ من هذا
الوجه وإن كان الفعل اثبتا له.297

وإن كان مؤخرا ،فإما أن يكون متصال أو منقطعا ،فإن كان منقطعا فإما أن
يكون تسليط [ب ]17العامل على املستثىن منه أو ال ميكن؛ فإن مل يكن وجب
املال إال ما نقص" إذ ال يقال زاد النقص ومثله "ما نفع
نصبه اتفاقا ،حنو "ما زاد هذا ُ
زي ٌد إال ما ضر" إذ ال يقال نفع الضر ،وذلك لشبهه ابملفعول صورة ومشاركتِه ملا
يُ ْشبِ ُهه معىن يف امتناع كونه فاعال للفعل املذكور المتناع التسليط ،فهو أحق أبن يقال
فيه إنه فضلةٌ من الذي تقدمه؛ ألنه وإن كان بعد النفي املقتضي لإلثبات لكن ملا
اإلثبات ملانع خصوص مادة الفعل خبالف الذي تقدمه ،فإنه وإن امتنع فيه
امتنع
ُ
اثبت له معىن صار أحق بكونه فضلة ،وصار كالذي يُ ْشبِه
االتباع ،لكن الفعل ٌ
املفعول معىن وصورة شبها أقوى من شبه الذي تقدمه.
َ

" -296يف" ساقطة من ل وع.
 -295يف ل  :التقدم.
" -297له" ساقطة من ل.
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وإن أمكن تسليطه فكذلك جيب عند احلجازيني حنو "ما ذهب أح ٌد إال
بدل الغلط
محارا" لوجود الشبه الصوري ومانع امتناع االتباع ،إذ ال يتصور فيه إال ُ

املنقطع إمنا يصدر بطريق الروية
وهو ال يصدر 299إال بطريق السهو والغفلة ،واملستثىن
ُ
والفطانة.

النصب لوجود الشبه الصوري وامتناع االتباع ظاهرا لكونه
وأما متيم فريجحون
َ
ٍ
بضرب من التأويل.
من غري جنسه وجييزون االتباع جوازا مرجوحا المكان االتباع
وإن كان متصال حنو "ما جاء أح ٌد إال زيد" و"ما رأيت أحدا إال زيدا" و"ما
مررت أبحد إال بزيد" جاز النصب؛ ألنه شبيهٌ ابملفعول صورة جمليئه بعد ُمضي اجلملة
بطرفيه واختري االتباع.
إثبات،
أما يف املرفوع فلكونه [ا ]19فاعال يف املعىن؛ ألن االستثناء من النفي ٌ
وكلما كان كذلك مل يكن شبيها ابملفعول يف املعىن ،ورعاية املعىن أوىل من رعاية الشبه
الصوري.
وأما يف املنصوب بواسطة أو بالواسطة ،فلكون املذكور بعد "إال" مفعوال
حقيقة ملا قبلها ،وكلما وجد ما يقتضي نصبه على أن يكون مفعوال به حقيقة
كان النصب به أرجح وأوىل من النصب مبا يقتضي أن يكون مفعوال مشاهبة.

 -299يف ل :يتصور.
" -298ملا قبلها وكلما وجد ما يقتضي نصبه على أن يكون مفعوال به حقيقة" ساقطة من ع.
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فإن قلت :املنصوب هنا كاملنصوب يف املفرغ مفعول به لفظا ومعىن ملا قبل
ِ
قبل "إال" فيه على القطع يف املفرغ وعلى األرجح هنا؟
"إال" فل َم أَ َ
عملوا ما َ
قلت :ألن املفعول به الذي هو املستثىن منه ملا كان مذكورا هنا صار الفعل
قبل "إال" من قوة
الستيفائه مفعولَه ،كأنه غريُ طالب ملفعول فينكسر بذكر مفعوله َ
إعمال غريه فيه ولو مرجوحا خبالف املفرغ؛ فإن
طلبه للمفعول الواقع بعدها ما جيوز
ُ
الفعل فيه لعدم ذكر مفعوله لفظا قبل "إال" يف غاية قوة الطلب ملا بعد "إال" متوجه
بشَر ِاشره فلم ينكسر من َس ْوَرة طلبه ما جيوز إعمال غريه فيه.
إليه َ
فقد اتضح أن املشاهبة ابملفعول عليه يدور النصب على االستثناء بـِ"إال" أو
بغريها وجودا وعدما.
فإن قلت :إّنم قالوا إن النصب يف الكالم التام غري املوجب عرب جي ٌد وإن
كان االتباع أرجح ،وأرادوا ابلكالم التام ما كان املستثىن منه فيه مذكورا ،وبغري التام

291
كالم تام هبذا [ب ]19املعىن ،ألن اسم
يوم ال ظل إال ظله}
مقابله فنحو { َ
ٌ
"ال" هو املستثىن منه ،وهو مذكور فيقتضي أن يكون النصب فيه جائزا؛ وقد قلتم ال
نصب على االستثناء ال وجواب وال جوازا.
َ

قلت :من املعلوم أن القوانني النحويةَ كلها مستنبطةٌ من استقراء كالم العرب،
مجيع أقسام االستثناء اليت نقلوها
فإذا وقع النـزاعُ
فاملرجع السماعُ ،وحنن إذا استقرأان َ
ُ

إلينا من مساعهم من العرب املوثوق بعربيتهم َو َج ْدانهم قالوا إن النصب يف حنو ﴿ماَ
 -280راجع :صحيح البخاري ،111/1 ،رقم.550 :

006
281
ِ ِ
إله إال هللاُ" السماعُ منهم الرفع ،ورأينا
فَ َعلُوهُ إِالا قَليل م ْن ُه ْم﴾ عرب جي ٌد ويف "ال َ
األمر إىل الفارق املظ ِهر سر اختالف السماع
أن املستثىن منه مذكور فيهما ،فاحتاج ُ
يف الرتكيبني مع اشرتاكهما يف ذكر املستثىن منه.

فبَ َحثْنا على هذا فوجدان أن ما ذكره البصريون من مشاهبة املستثىن ابملفعول
مطرد يف مجيع املواد جا ٍر يف مجيع األقسام اليت نقلوها إلينا من مساعهم على طبق ما
ٌ
النصب على االستثناء ،وحيث ينتفي ،ينتفي على
ِمسعوه ،فإنه حيث يتحقق ،يتحقق
ُ
التفصيل الذي سبق.
الصحيح واإلستقراءُ التام .وظهر
ط
فظهر لنا من هذا أن ما ذكروه هو اإلستنبا ُ
ُ
أن قوهلم إن النصب جا ٌئز يف الكالم التام غري املوجب إن أرادوا به مطلقا أعم من أن

الكالم مذكورا بركنيه أوال ،فهو لكونه خالفا للقياس والسماع ال ُم َعول عليه؛
يكون
ُ
وإن أرادوا به ما إذا كان الكالم مذكورا بركنيه بقرينة أّنم ذكروه يف مقابلة املفرغ فكونه
مذكورا بركنيه يعرف من املقابلة ،فإن املفرغ لكونه معراب على حسب العوامل ثالثةُ
أقسام :مرفوع ومنصوب وجمرور؛ كما أن التام [ا ]18إذا أُتْبع على املختار ثالثة

الكالم غري مذكور بركنيه يف املفرغ فيكون مذكورا يف التام،
أقسام أيضا؛ ففي املرفوع
ُ
ويف املنصوب واجملرور مذكوٌر بركنيه يف املفرغ دون املفعول ،ففي التام مذكور بركنيه مع
املفعول أيضا؛ فلو أرادوا ابلتام ما كان مذكورا بركنيه دخل األخريان من املفرغ يف
التام ،فاصطلحوا على هذا املعىن للكالم التام ليتميز القسمان.

 -281اقتباس من سورة النساء ،اآلية.55 :

007
ويؤيد ذلك أّنم مثلوا للتام بنحو ﴿ماَ فَ َعلُوهُ إِالا قَلِيل ِم ْن ُه ْم﴾ 282وهو مذكور

بركنيه ،ورمبا يكون إيراد ابن احلاجب هذا القسم بعد املفرغ يف كافيته ،ومل جيعله
متصال ابلقسم التام تنبيها على أنه ليس من الذي جيوز فيه النصب وإن كان بدال من
غ املرفوع من حيث إن الكالم غري مذكور بركنيه،
مذكور ،فهذا القسم يُ َشبه املفر َ
التام من حيث إنه بدل من مذكور ،وليس بواحد منهما فناسب ذكره بعدمها؛
ويشبه َ
فلك أن تسميه الشبيهَ ابملفرغ ،ولك أن تسميه الشبيه ابلتام.

بدل ٍ
بعض
وأما رافعه يف حنو "ما قام أح ٌد إال زي ٌد" فهو عند البصريني لكونه َ
كل رافع ِ
متبوعه على اإلنسحاب على األصح.
من ٍ ُ
ٍ
عطف
حرف
وأما عند الكوفيني فهو لكونه معطوفا على املستثىن منه وإال ُ
افع املعطوف عليه.
عندهم رافعُه ر ُ
فإن قلت :البدل الواقع بعد "إال" يف حنو املثال املذكور خالف للمبدل منه يف
منسوب إىل "أحد" نفيا وإىل "زي ٌد" إثباتا ،فليس مقصودا
النفي واإلجياب؛ فإن "قام"
ٌ

مبا نسب إىل املتبوع من القيام املنفي بل بنقيضه ،فلم يصح إحاللُه [ب ]18حمله
فليس يف حكم تكرير العامل مع أن البدل تابع مقصود مبا نُسب إىل املتبوع دونه،
والبد وأن يصلح إلحالله حمل األول وأنه يف حكم تكرير العامل كما تقرر سابقا
وأيضا هو بدل بعض ،وال ضمري معه يربطه ابملبدل منه.

 -282اقتباس من سورة النساء ،اآلية.55 :

008
281
مقدم على احلكم يف نية املتكلم ،واملستثىن هنا
قلت :قد تقدم أن االستثناء ٌ
هو البد ُل فاإلبدال أيضا مقدم على احلكم ،وقد تقدم أيضا أن وحد َة العامل يف التابع

واملتبوع نوعيةٌ؛ فـَ"زي ٌد" يف املثال املذكور إمنا يبدل من "أحد" قبل احلكم عليه بنفي
القيام ،وكلما كان كذلك مل يكون املنسوب إىل املتبوع هو القيام املنفي بل القيام من
حيث هو هو؛ ألن املنسوب إىل متبوعه هو قام الواحد ابلنوع الصاحل ألن يُنسب إىل
ما هو يف سياق النفي ابلنفي وإىل ما هو يف سياق اإلجياب ابإلجياب ،وهذا بعينه هو
املقصود نسبته إىل البدل غري أن حصةَ ِ
متبوعه منه بعد احلكم لكونه يف سياق النفي
يكون منفيا ،وحصة البدل لكونه يف سياق اإلجياب يكون موجبا ،فإنه إذا اعترب
كل من
صب
احلكم يـَْن َ
العامل الواحد ابلنوع على القبيلتني انصباب ًة واحد ًة ،فيأخذ ٌ
ُ

الوضع اللغوي،
التابع واملتبوع منه حصتَه الالئقة به من نفي وإجياب حسبما يقتضيه
ُ
املنسوب إليهما دفعةً واحد ًة،
العامل
فاملتمايزان أمنا مها احلصتان بعد احلكم ،ال
ُ
ُ
واملنصب عليهما انصبابةً واحد ًة؛ فظهر أنه ال خالفةَ بينهما ابإلجياب والسلب ،إذ ال
مقصود مبا نُسب إىل املتبوع دونه وأنه يصح
سلب قبل اإلبدال واالستثناء ،وظهر أنه
ٌ

حمل [ا ]40األول ،ألن تقدير الكالم لكون اإلبدال قبل احلكم ابلنفي "قام
إحاللُه َ
أحد زيد" وال شك يف صحة إحالله حمل األول ،فيقال "قام زيد" وأنه يف حكم تكرير
العامل؛ ألن العامل لكونه واحدا ابلنوع صاحل ألن يذكر اثنيا يف سياق اإلجياب كما
ذكر أوال يف سياق النفي ،فيقال "ما قام أحد إال قام زيد" فاندفع اإلشكال حبذافريه.
وأما أنه ال ضمري فيه ،فجوابه ما أقول إن بدل البعض من الكل على قسمني:
بدل اجلزء من الكل وبدل اجلزئي من الكلي ،واحملتاج إىل الضمري للربط هو األول
" -281قد" ساقطة من ل.

009
دون الثاين ،وذلك ألن اجلزء إذا قيس إىل كله الواقع يف الرتكيب فبالنظر إىل جمرد
مفهومه ال يفهم منه أنه جزؤ هلذا الكل لعدم اختصاصه به؛ فإن األلفاظ املعرب هبا
عن األجزاء أعضاء كانت كالرأس واليد أو غري أعضاء كالقليل والكثري والنصف
والثلث إىل غري ذلك صاحلة ألن تضاف إىل كل ذي أجزاء له هذا اجلزء بداللة
االستقراء؛ وكلما كان كذلك فال يكون ختصا بواحد منها خبصوصه ابلذات ،وكلما
كان كذلك فال بد للداللة على اختصاصه بواحد منها بعينه من رابط خارجي خيصه
به ملفوظ حنو قوله تعاىل ﴿ماَ فَ َعلُوهُ إِالا قَِليل ِم ْن ُه ْم﴾ 284وقوله تعاىل ُثَّ ﴿تَ َولا ْوا إِالا
286
ش ِربُوا ِم ْنهُ إِالا قَلِيل ِم ْن ُه ْم﴾ 285وقوله تعاىل
قَلِيل ِم ْن ُه ْم﴾ وقوله تعاىل ﴿فَ َ
297
صموا َكثِري ِم ْن ُه ْم﴾ 289وقوله
ب هللاُ َعلَْي ِه ْم ثُا َع ُموا َو َ
صموا ثُا تَ َ
﴿فَ َع ُموا َو َ
ِ
ص َفهُ﴾ 288أو مقد ٍر حنو قوله تعاىل ﴿قُِم اللاْي َل إِالا
تعاىل ﴿قُِم اللاْي َل إِالا قَليل ،نِ ْ
قَلِيل﴾ 100أي :منه.
وأما [ب ]40اجلزئي فإنه إذا قيس إىل كلية فبالنظر إىل جمرد مفهومه مقيسا
اجه حتته ،وإنه من أفراده لصدق 101الكلي عليه وعلى غريه وكونه
إىل كلية يـُ ْف َه ُم اندر ُ
 -284اقتباس من سورة النساء ،اآلية.55 :
 -286اقتباس من سورة البقرة ،اآلية245 :؛ كلمة "ث" زائدة ،ال توجد يف اآلية.
 -285اقتباس من سورة البقرة ،اآلية.248 :
" -287ث ﴿تولوا إال قليال منهم﴾ وقوله تعاىل ﴿فشربوا منه إال قليال منهم﴾ وقوله تعاىل ﴿فعموا وصموا ث تاب
هللا عليهم﴾" ساقطة من ل وع.
 -289اقتباس من سورة املائدة ،اآلية.71 :
 -288اقتباس من سورة املزمل ،اآلية.1-2 :
 -100اقتباس من سورة املزمل ،اآلية.2 :
 -101يف ل  :بصدق.

021
أخص منه ،فهو مربوط به ربطا ذاتيا معنواي ،فال حاجةَ إىل ر ٍ
ابط خارجي لفظي
ٍ
ملفوظ أو مقد ٍر؛ فإن الرابط اخلارجي إمنا احتيج إليه يف اجلزء وحنوه النتفاء الربط
حتياج معه إىل اللفظي بال
الذايت املعنوي فيه فحيث ُوجد املعنوي يف شيء انتفى اال ُ
101
بدل
خفاء .ونريده 102وضوحا ما ذكره ابن هشام يف املغين من قوله" :إمنا مل حيتج
ُ
ٍ
نفس املبتدأ
الكل إىل رابط ،ألنه نفس املبدل منه يف املعىن ،كما أن اجلملة اليت هي ُ
ال حتتاج إىل رابط لذلك" 104انتهى .فإنه يدل على أنه ال حاجةَ إىل الرابط اللفظي
ط املعنوي ،فاعرف ذلك ،وابهلل التوفيق يف تنوير كل حالك.
إذا وجد الرب ُ

 -102يف ل  :ويزيده.
 -101يف ل  :حيتيج.
 -104راجع :مغين اللبيب.605/2 ،

020

املبحث الثامن
يف الكلم على إعراب ال إله إال هللا

022
اعلم أوال أن القصر يف اصطالح أهل البيان على ما عرفه -السيد قدس سره-
يف شرحه للمفتاح" :هو جعل أحد طريف النسبة يف الكالم سواء كانت إسناديةً أو
غريها خصوصا ابآلخر حبيث ال يتجاوزه إما على اإلطالق أو ابإلضافة بطر ٍيق
َ
ٍ
معهودة" انتهى.
واألول :أي :الذي حبيث اليتجاوزه على اإلطالق هو القصر احلقيقي حنو
ف لَهُ إِالّ ُه َو﴾ 106و{ال شفا َء إال شفاؤك}.105
﴿فَلَ كاَ ِش َ
والثاين :أي الذي حبيث اليتجاوزه ابإلضافة هو القصر اإلضايف حنو ﴿ َوماَ
ُمَ امد إِالا َر ُتسول﴾ 107أي مقصور على الرسالة ،اليتعداها إىل التربي عن اهلال .
وكل منهما منحصر يف نوعني[ :ا ]41قصر املوصوف على الصفة ،وقصر
الصفة على املوصوف.
ووجه اإلحنصار فيهما على ما ذكره -قدس سره -يف حاشية املطول هو" :أن
القصر إمنا يتصور بني شيئني بينهما نسبةٌ ،فإما أن يكون قصرا للمنسوب إليه على
املنسوب 109وهو املراد بقصر املوصوف على الصفة ،وإما أن يكون قصرا للمنسوب
على املنسوب إليه 108وهو املراد بقصر الصفة على املوصوف" 110انتهى.
 -106اقتباس من سورة األنعام ،اآلية17 :؛ اقتباس من سورة يونس ،اآلية.107 :
 -105راجع :مسلم ،كتاب السالم ،ص ،802 :رقم.2181 :
 -107اقتباس من سورة آل عمران ،اآلية.144 :
 -109يف ع  :للمنسوب على املنسوب إليه.
" -108إليه" ساقطة من ع.

023
عموم
النعت النحوي وبينهما ٌ
واملراد الصفة املعنوية ،أي املعىن القائم ابلغري ،ال ُ
ٍ
حسن
العلم" وتفارقهما يف مثل "العلم
ٌ
من وجه لتصادقهما يف مثل "أعجبين هذا ُ

ساج ،وما هذا
ومررت هبذا الرجل" وأما حنو قولك "ما زيد إال أخو  ،وما الباب إال ٌ
إال زي ٌد" فمن قصر املوصوف على الصفة؛ ألن املعىن ما زيد اال كائن أخا وما
الباب إال كائن ساجا وما هذا إال كائن زيدا ملا مر عن ابن هشام" :أن كل خرب
ٍ
ِ
شئت هذا كائن
جامد يصح نسبتُه إىل املخرب عنه بلفظ الكون ،تقول هذا زي ٌد وإن َ
زيدا ،ومعنامها واح ٌد" 111انتهى.
وهبذا يتضح ما علله به العالمة التفتازاين من قوله" :إذ املعىن أنه مقصور على
االتصاف بكونه أخا أو ساجا أو زيدا" 112انتهى.
وقصر املوصوف على الصفة من اإلضايف حنو ﴿ َوماَ ُمَ امد إِالا َر ُتسول﴾
شاعر إال زي ٌد" وقصر الصفة على
وقصر الصفة على املوصوف منه حنو "ما
ٌ
115
114
ف لَهُ إِال ُه َو﴾ 116و{ال شايف إال أنت}
املوصوف من احلقيقي حنو ﴿الَ كاَ ِش َ
قصر املوصوف على الصفة منه فقد قالوا ال يكاد يوجد [ب ]41إال على طريق
وأما ُ
االدعاء.
111

 -110راجع :حاشية السيد على املطول ،ص.206 :
 -111راجع :مغين اللبيب.40/1 ،
 -112راجع :حاشية السيد على املطول ،ص.206 :
 -111اقتباس من سورة آل عمران ،اآلية.144 :
114
شاعر إال زي ٌد وقصر الصفة على املوصوف" ساقطة من ع.
 "منه حنو ما ٌ -116اقتباس من سورة األنعام ،اآلية17 :؛ اقتباس من سورة يونس ،اآلية.107 :
 -115راجع :صحيح البخاري ،112/7 ،رقم.6742 :

024
ولقائل أن يقول بل يكاد يوجد على التحقيق ال على طريق االدعاء ،كقولك
يده هللاُ منه ".فإنه الميكن أن يوجد له صفة ما
"ما زيد على شيء إال على ما يُر ُ

يده هللا تعاىل منه أبدا ،فاليتأمل.
اليُر ُ

النفي واالستثناء ،ووجهُ إفادهتما القصر هو أن النفي إذا
وللقصر طُُر ٌق ،منها ُ
ورد على احملكوم عليه كان متوجها إىل نسبة شيء ما إليه ،وإذا ورد على احملكوم به
كان متوجها إىل نسبته إىل ٍ
شيء ما ملا مر حتقي ُقه يف املبحث األول؛ ث ذلك الشيء
مناسب 117للمستثىن يف
مقدر يتعني مبعونة املقام وقرائن األحوال عام
إما
مذكور أو ٌ
ٌ
ٌ
لبعض
بعضه بـ"إال" فاعتُرب
جنسه وصفته ،فإذا أخرج منه ُ
ُ
إنعقاد احلكم ،صار ذلك ا ُ
املخرج مثبتا أو مثبتا له ،وما عداه منفيا أو منفيا عنه ،وهذا هو معىن القصر.
َ

وملا كان املقصور عليه هو الذي يلي "إال" ،واملقصور هو الواقع يف سياق
النفي ،قال النحويون إذا اقرتن املبتدأ بـ"إال" وجب تقدميُ اخلرب حنو "وما لنا إال اتباع
أمحد" وإذا اقرتن اخلرب بـ"إال" وجب أتخريه حنو ﴿ َوماَ ُمَ امد إِالا َر ُتسول﴾.119
االسم
إذا متهد ذلك ،فاعلم أنه إذا أريد قصر املبتدأ من قسمه األول ،أي
ُ
اجملرد عن العوامل اللفظية املخرب عنه على اخلرب ابلنفي والستثناء ،فهو من قصر
ُ
املوصوف على الصفة ،فيدخل كلمةُ النفي على املبتدأ و"إال" على اخلرب سواء كان
النايف انسخا أو غري انسخ ،حنو ﴿ َوماَ ُمَ امد إِالا َر ُتسول﴾ ،118وحنو قوله:
مناسب.
 -117يف ع  :وقرائن األحوال ما مر
ٌ
 -119اقتباس من سورة آل عمران ،اآلية.144 :
 -118اقتباس من سورة آل عمران ،اآلية.144 :

025

[ا ]42فَالَ ثـَوب َْجم ٍد َغْيـر ثـَو ِ
ب ابْ ِن أَ ْمحَ َد
ْ َ
َ ْ

لى أَ َح ٍد إِالَّ بِلُ ْؤٍم ُمَرقَّ ِع
َع َ

120

وملا كان النفي معىن نسبيا يقتضي أمرين :منفيا ومنفيا عنه ،وكان متوجها إىل
ِ
ِ
املقتضية للمنتسبني لعدم حتققها بدوّنما ذهنا وخارجا ،وكذلك كان االستثناء
النسبة
أمر عام ،هو
معىن نسبيا يقتضي أمرين :خُْرجا ُ
وخرجا عنه؛ إقتضى ذلك أن يقدر ٌ
ً
نسب إىل
املستثىن منه
ُ
املناسب للمستثىن يف جنسه وصفته الواحد ابلنوع القابل؛ ألن يُ َ
املبتدأ ابلنفي يف سياق النفي ،وابإلجياب يف سياق اإلجياب فيتوجه االستثناء إىل
إخراج ما بعده عنه ليكون منسواب إىل املبتدأ ابإلجياب بعد اعتبار احلكم؛ ويتوجه
النفي إىل نفيه عن املبتدأ يف ضمن سائر أفراده الباقية بعد االستثناء؛ فإذا اعترب احلكم
صار الوصف الواقع بعد "إال" مثبتا للمبتدأ ،وصار العام املقدر بعد االستثناء منفيا
عن املبتدأ يف ضمن سائر أفراده؛ فقد جاء القصر فيقدر يف اآلية ﴿ َوماَ ُمَ امد﴾
متصف بصفة إال بصفة الرسالة،
متصف بشيء ﴿إِالا َر ُتسول﴾ ،أي ﴿ َوماَ ُمَ امد﴾
ٌ
اليتعداها إىل التربي عن اهلال  .ويف البيت:
فَالَ ثـَوب َْجم ٍد َغْيـر ثـَو ِ
ب ابْ ِن أَ ْمحَ َد
ْ َ
َ ْ

لى أَ َح ٍد
َع َ

متصف بشيء من األشياء إال مرقع بلؤم.121

 -120البيت من الطويل وهو للمتنيب؛ راجع :املعجم املفصل يف شواهد اللغة العربية.121/4 ،
 -121يف ل  :بلوم.

026
وإذا أريد قصر اخلرب على املبتدأ ،وهو من قصر الصفة على املوصوف فالبد
من تقدمي اخلرب ،وإدخاله يف سياق النفي وأتخري املبتدأ وإيالئه حرف االستثناء ،وهو
قول النحويني.
وإذا اقرتن املبتدأ بـ"إال" وجب تقدمي اخلرب ،والبد من تقدير عام مناسب
يستثىن منه املبتدأ الواقع بعد "إال" ،وينفى عنه اخلرب املتقدم الواقع يف [ب ]42سياق
النفي بعد استثناء حصة املبتدأ الواقع بعد "إال" منه ،فإنه لكونه واحدا 122ابلنوع قابل
ألن ينسب إليه اخلرب املتقدم ابلنفي يف سياق النفي وابإلجياب يف سياق اإلجياب
اخلرب املتقدم ،حنو" :وما ال لنا إال
فنقول هذا النايف إن كان غري "ال" التربئة فيباشر َ

اتباع أمحد وما شاعر إال زي ٌد" أي وما لنا شيء إال اتباع أمحد وما شاعر أحد إال
زيد؛ فهذا املقدر يف املثالني مرفوعٌ:
إما على أنه مبتدأ قدم عليه فيصري اخلرب املتقدم الذي كان خربا للمستثىن يف
بدل
األصل خربا هلذا املقدر ويصري املبتدأ األصلي الواقع مستثىن مفرغا اآلن بدال عنه َ
بعض عن كل من قس ٍم بدل اجلزئي من الكلي ،فال حاجة له إىل ضمري كما مر يف
آخر "املبحث السابع"،
وإما على أنه يف املثال األول فاعل للظرف العتماده على حرف النفي أو
فاعل ملتعلقه ،فإن قدر امسا فحكمه حكم املثال الثاين ،وسيجيء فإن قدر فعال
فالفعل ال حمل له من اإلعراب كنائبه الظرف.

 -122يف م  :واحد.

027
ويف مثال الثاين فاعل للوصف ساد مسد خربه لتوحوله مبتدأ من قسمه الثاين،
أي الوصف الرافع ملكتفى به عن اخلرب بعد تقدميه على أحد الوجهني اجلائزين فيه؛
فإن الصفة اليت اعتمدت على حرف نفي أو استفهام ،إن طابقت مفردا جاز فيها
األمران وهنا قد طابقت مفردا ،فيكون املستثىن املفرغ الذي كان مبتدأ يف األصل بدال
بدل ٍ
بعض عن ٍ
كل من قسم بدل اجلزئي من الكلي ،فيتحول فاعال مكتفى
عنه أيضا َ

به عن اخلرب كما حتول خربه مبتدأ رافعا ملا يكتفى به عن اخلرب ،وإن كان النايف
[ا" ]41ال" التربئة فقد تُباشر اخلرب املتقدم وقد الَتباشر ،وذلك ألن من اخلرب ما
ِ
المسية "ال"؛ ألن "ال" التربئة من
اليصلح أن يقع مبتدأ ،وكل ما كان كذلك اليصلح
دواخل املبتدأ واخلرب ،والتنسخ المسيتها إال ما كان مبتدأ فما ال يصلح أن يكون مبتدأ
ال يصلح أن يكون امسا.
فنقول هذا اخلرب املتقدم إما أن ال مينع من حتوله مبتدأ بعد التقدمي مانع أو
مينعه من ذلك مانع ،فإن كان الثاين فإما أن يكون املانع معنواي فقط أو معنواي
وصناعيا أيضا:
فاألول حنو قوله ملسو هيلع هللا ىلص{ :ال شفاء إال شفاؤك} ،323أي ال شفاء موجود إال

شفاؤ  ،ألن أصل الرتكيب شفاؤ موجود ألن القصر حقيقي ال شفاؤ شفاء وإال
لكان القصر إضافيا.
بيان ذلك أنه لو قدر أن األصل شفاؤ شفاء ،يكون املعىن شفاؤ شفاء
املشهور ابلفصاحة
كامل حىت يكون احلمل مفيدا على حنو "شعري شعري" أي
ُ
 -121راجع :مسلم ،كتاب السالم ،ص ،802 :رقم.2181 :

028
والبالغة ،وإذا كان املعىن على الكمال بشعري أبن لغريه شفاء انقصا ،وليس لغريه
ِ
شايف إال هللا تعاىل كما نص عليه الصلوة والسالم على
شفاء ال انق ٌ
ص وال ٌ
كامل إذ ال َ
أنت} 124بل الفاعل يف الوجود إال هللا تعاىل
ذلك يف احلديث اآلخر{ :ال شايف إال َ
هللا خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل ،هذا.

126
يتحول مبتدأ صناعة لكن لو قيل ال موجود
موجود صاحل ألن
وال شك إن
َ
ٌ

موجود شيءٌ إال شفاؤ  ،وهو خالف املراد بل
قديره ال
إال شفاؤ كان
َ
ُ
املتبادر أن ت َ
قصر الوجود املنسوب إىل جنس الشفاء على شفائه
ُ
خالف [ب ]41الواقع؛ إذ املر ُاد ُ
تعاىل.
ظ "شفاء" يكون
وهذا املعىن اليؤدي هبذا الرتكيب إال إذا كان املقدر لف َ
موجود شفاءٌ إال شفاؤ  ،وال قرينة تدل عليه على اخلصوص ،وحيث ال
التقدير ال
َ
فهم ال صحةَ لدخول "ال" على مثل هذا اخلرب؛ فالوجه
فهم للمراد ،وحيث ال َ
قرينةَ ال َ
فيه أن يذكر ما هو املقصود بنفي الوجود عنه بعد االستثناء ،أعين جنس الشفاء،

وجيعل بعد حتوله مبتدأ ،وحتول اخلرب املتقدم خربا له امسا 125لـ"ال" وجيعل اخلرب املقدم
مؤخرا عن اسم "ال" حمذوفا خربا لـ"ال" ،وبه يتم املعىن املراد بال إيهام ،فيكون شفاؤ
الرفع ابالبتداء احلاصل له ابلتحول
بدال من اسم "ال" محال على حمله البعيد الذي هو ُ
ٍ
بدل اجلزئي من الكلي.
إليه قبل اعتبار النسخ أو من ضمري
موجود الواقع خربا َ

 -124راجع :صحيح البخاري ،112/7 ،رقم.6742 :
" -126ان" ساقطة من ع.
" -125امسا" ساقطة من ع.

029
فإن قلت غاية ما يلزم من مباشرة "ال" اخلرب املتقدم أن يذكر خربُ "ال"

للجهل به ،وال ضمري يف ذلك ملا مر يف "املبحث الثاين" أن خرب "ال" يذكر إذا مل
يعلم إمجاعا فليباشر 127ويذكر اخلرب.

قلت املعىن املراد حاصل حبذفه خربا لـ"ال" ،وإدخال "ال" على جنس الشفاء
امسا له ،وليس حباصل حبذف شفاء وإدخال "ال" على موجود بل بذكره معه ،وإذا
ذُكَِر فاملعىن مع ذكره مع شفاء هو املعىن مع حذفه وذكر شفاء من غري زايدةٍ وال
ٍ
نقص؛ وما هو كذلك لعدم فائدته ،ال داعي إىل ذكره وما هو كذلك اليذكر ،فلذا مل
تباشر اخلرب املتقدم مع ذكر اخلرب اجملهول.
{يوم ال ظل إال ظله} 129أي {يوم ال ظل
[ا ]44والثاين حنو قوله ملسو هيلع هللا ىلصَ :
يوم ظله فيه ال يوم ظله ظل وإال لكان املعىن حينئذ يوم
أصل الرتكيب َ
إال ظله} ،ألن َ

مشعر أبن لغريه ،أي لغري عرشه ظال انقصا،
ظله ظل كامل إلفادة احلمل ،وهو ٌ
110
128
يوم
وليس كذلك على ما نقل العلقمي عن شيخه عن النووي " :أن املراد ُ
الناس لرب العاملني وقربت الشمس من الرؤوس واشتد عليهم حرها
القيامة إذا قام ُ

 -127يف ل  :فلتباشر.
 -129راجع :صحيح البخاري ،111/1 ،رقم.550 :
 -128هو إبراهيم بن عبد الرمحن العلقمي ،املصري ،الشافعي ،عارف ابلفقه ،واألصول ،مات سنة
 .1606/811راجع :معجم املؤلفني.46/1 ،
 -110هو حيىي بن شرف بن مري بن حسن ابن حسني بن دمحم بن مجعة بن حزام النووي ،الدمشقي ،الشافعي
(حميي الدين ،أبو زكرايء) فقيه ،حمدث ،حافظ ،لغوي ،مشار يف بعض العلوم .ولد بنوى من أعمال حوران،
مات سنة  .1279/577راجع :معجم املؤلفني.202/11 ،

031
وأخذهم العرق ،وال ظل هنا لشيء إال للعرش" 111انتهى ،لكنه يشكل بقوله صلى
هللا عليه وسلم فيما رواه اإلمام أمحد 112يف مسنده ،واحلاكم 111عن عقبة بن عامر:

{كل امرئ يف ظل صدقته يُقضى بي الناس}.114

ناس إال ظله فيخرج ظل
وميكن أن يُقال املراد ال ظل من شانه أن َ
أيوى إليه ال ُ
أيوى إليه غريه من الناس.
الصدقة ،ألنه ختص بصاحبها ،ليس من شانه أن َ
يوم ظله ظل ،أي ظل كامل لوجود
فإن قلت إذن يصح أن يقدر األصل َ
ظل 116الصدقة املقصورة على صاحبها الناقص ابلنسبة إىل ما هو أعم منه.
هتويل ذلك اليوم ترغيبا يف األعمال املوصلة إىل الظل،
املقصود
قلت
ُ
ُ
فاملناسب أن اليشعر العبارة بوجود ظل غ ِري ظل العرش ولو انقصا ،فإن يف إشعار
العبارة بوجود ظل غري ظل عرشه هتوينا لشأن ذلك اليوم يف اجلملة ،وهو ٍ
مناف

ِ
ِ
يوم ظله
التهويل
لغرض
املوجب للرتغيب املقصود ،فاملطابق ملقتضى املقام أن يقدر َ
يوم ظله ظل.
فيه ،ال َ
 -111راجع :شرح النووي على مسلم.121/7 ،
 -112هو أمحد بن دمحم بن حنبل بن هالل بن أسد ابن إدريس بن عبد هللا حيان بن عبد هللا ابن أنس بن عوف
بن قاسط بن مازن بن شيبان الشيباين ،املروزي ،البغدادي (أبو عبد هللا) إمام يف احلديث والفقه ،صاحب املذهب
احلنبلي ،مات سنة  .966/241راجع :معجم املؤلفني.85/2 ،
 -111هو دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن محدويه ابن نعيم بن احلكم الضيب ،الطهماين ،النيسابوري ،احلاكم،
الشافعي ،املعروف اببن البيع (أبو عبد هللا) حمدث ،حافظ مؤرخ ،ولد بنيسابور ،مات سنة  .1014/406راجع:
معجم املؤلفني.219/10 ،
 -114راجع :مسند أمحد ابن حنبل واملستدر على الصحيحني.415/1 ،
" -116ظل" ساقطة من ع.

030
وظاهر أن فيه لكونه ظرفا غري صاحل ألن يتحول [ب ]44مبتدأ صناعةً ،ومع
ذلك فإن املتبادر من يوم الفيه إال ظله يوم الفيه شيء إال ظله وهو خالف املراد بل
خالف الواقع؛ فإن املراد قصر الوجود املنسوب إىل جنس الظل يف ذلك اليوم على
ظله ،وهذا املعىن ال يتحصل من هذا الرتكيب إال إذا كان املقدر لفظ ظل فيكون
فهم املراد
التقدير يوم الفيه ظل إال ظله ،وهو ال قرينةَ عليه ،وابنتفاء القرينة ينتفى ُ
املوجب لعدم صحة دخول "ال" على اخلرب املتقدم ،فالوجه فيه أن يذكر ما هو
املقصود بنفي الوجود عنه يف ذلك اليوم ،أعين جنس الظل وجيعل امسا لـ"ال" بعد
حتوله مبتدأ خربه اخلرب املتقدم ،ويقدر اخلرب املقدم مؤخرا عن امسها خربا هلا ،وبه يتم
املعىن املراد.
ث الخيفى أن "ال" التربئة اليتقدم خربها على امسها ولو ظرفا فاليصح أن يقال
يف هذا الرتكيب "يوم الفيه ظل إال ظله" على أن يكون ظل اسم "ال" قدم عليه
ِ
يت مل تدل على نفي اجلنس على سبيل التنصيص،
اخلرب؛ ألّنا ملغاة حينئذ ،ومىت ألغ ْ
التنصيص ،وذلك ألّنم قالوا إن "ال" التربئة التقع إال جوااب
واملطلوب يف "ال" التربئة
ُ
ٍ
إلجياب جزئ ٍي فإن السائل بقوله :هل
لسؤال مذكوٍر أو مقد ٍر ،وهذا السؤال طلب
طالب للتصديق ابلوجود لظل ما يف ذلك اليوم
من ظل غري ظله يف ذلك اليوم مثال؟ ٌ
غري ظله ،115فإن أُجيب بـ"نعم" أفاد اإلجياب اجلزئي ،وإن قيل له "ال" كان رفعا
سلب كلي.
لإلجياب اجلزئي ،ورفع اإلجياب اجلزئي ٌ

115
طالب للتصديق ابلوجود لظل ما يف ذلك اليوم غري ظله" ساقطة من ع.
" -يف ذلك اليوم مثال ٌ

032
فاملطابق للسؤال أن يكون "ال" فيها عامل ًة
فإذا أراد أن يصرح جبملة النفي
ُ
عمل "إن" ألّنا اليت تدل [ا ]46على السلب الكلي على سبيل التنصيص بداللة
َ
تنصيص
ألغيت زال ال
االستقراء؛ وأما غريها فالتدل إال دالل ًة ظاهرًة ال قاطع ًة ،فلو
ْ
ُ
احتملت نفي الوحدة ولو احتماال مرجوحا فاليكون جوااب قاطعا لرتدد السائل؛ ومن
و
ْ
هنا يقول ابن هشام يف املغين يف أواخر فصل نَـ َع ْم ،ما نصه" :أنه اليدخل يف اإلسالم
بقوله "ال إله إال هللا" برفع "إله" الحتماله لنفي الوحدة" 117انتهى.
فإن قلت كيف حيتمل نفي الوحدة مع االستثناء وهم قالوا االستثناء ِم ْعيار

العموم؟

قلت ملا احتمل النايف أن يكون لنفي الوحدة احتمل "إال" أن اليكون
لالستثناء ،بل يكون مبعىن غري ،إذ على تقدير نفي الوحدة اليصح االستثناء ،فكما
اجلازم ال مطلق التصديق الدائر بني اجلازم واملظنون،
أن املعترب يف اإلميان هو
ُ
التصديق ُ
كذلك املعترب فيما يدل عليه عبارة قاطعة ابلسلب الكلي ،ال حمتملة 119دائرة بني
مانع بعد
السلب الكلي ونفي الوحدة ،وإن كان األول ،أي المينعه من حتوله مبتدأ ٌ
التقدمي فيعترب أوال حتوله مبتدأ من أحد قسميه ،ث يعترب النسخ بـ"ال" فبعد اعتبار أنه
قد حتول مبتدأ إما أن يكون من قسمه األول أو من قسمه الثاين.

 -117راجع :مغين اللبيب.147/2 ،
 -119يف م :حمتمله.

033
عيش اآلخرة} ،118أي ال عيش كامال
عيش إال ُ
فاألول حنو قوله ملسو هيلع هللا ىلص{ :ال َ

عيش ،أي عيش كامل على
عيش اآلخرة ٌ
عيش اآلخرة ألن أصل الرتكيب ُ
موجود إال ُ
طريقة "وشعري شعري" ،فلما أريد القصر قدم ،وهو على معىن الكمال[ ،ب]46
ألنه املقصود ابلقصر على املبتدأ ،فتحول مبتدأ من قسمه األول وقدر له خرب عام؛ ث
عيش إال عيش اآلخرة} ،140أي ال عيش كامال موجود إال
اعترب
ُ
النسخ فصار {ال َ

عيش اآلخرة ،فيكون القصر قصر الصفة على املوصوف قصرا حقيقيا حتقيقا ،ال
ادعاء.

والثاين حنو قوله ملسو هيلع هللا ىلص{ :ال شايف إال أنت} ،141أي ال شايف أح ٌد إال أنت،
واألصل أنت ٍ
شاف؛ فلما أريد قصر اخلرب على املبتدأ قدم ،فتحول مبتدأ من قسمه
مكتفى به اخلرب ،142ث اعترب النسخ فصار {ال شايف إال
الثاين وقدر عام مرفوعا به
ً

أنت} ،343أي ال شايف أح ٌد إال أنت ،فأنت مستثىن مفرغ مرفوع على أنه فاعل
شايف ساد مسد خربه ال غري ،فإن الوصف فيه وإن كان مفردا ،اعتمد على حرف
نفي وطابَ َق مفردا ،لكن الجيوز فيه األمر إذ السابقان يف حنو" :ما شاعر إال زي ٌد" ألن
"ال" التربئة قد نسخت الرفع املصحح لتجويز األمرين ،وهي التنسخ المسيتها إال ما
كان مبتدأ ،فيلزم أن اليتحول الوصف بعد التقدمي إال مبتدأ.

 -118راجع :مسلم ،كتاب اجلهاد ،رقم.1906 :
 -140راجع :مسلم ،كتاب اجلهاد ،رقم1906 :؛ والرتمذى ،املناقب ،584/6 :رقم.1967 :
 -141راجع :املعجم األوسط ،160/5 ،رقم.5061 :
 -142يف ل وع  :مكتفى به عن اخلرب.
 -141راجع :صحيح البخاري ،11/7 ،رقم.6742 :
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وعليه فيتعني أن يكون الضمري املرفوع املنفصل الواقع بعد "إال" مرفوعا به حمال
مستثىن مفرغا بدل من
على أنه فاعل له مكتفى به عن اخلرب ،وهو يف احلقيقة لكونه
ً
بدل ٍ
بعض من ٍ
كل من قسم بدل اجلزئي من الكلي.
أحد املقدر َ
اليقال لو كان "شايف" رافعا للمستثىن لكان مشاهبا ابملضاف ،مثل "ال حسنا
مذموم" ولو كان كذلك لكان منصواب منوان؛ ألن اسم "ال" حينئذ جيب نصبُه
فعلُه
ٌ
وتنوينه [ا ]45عند البصريني ،لكن ليس منصواب منوان ،فليس مشاهبا ابملضاف،
فليس رافعا للمستثىن ،فليس من اثين قسمي املبتدأ ،وقد قلتم إنه من اثين قسميه.
ألان نقول املشابه ابملضاف على ما مر يف "املبحث الثاين" ما اتصل به شيء
من متام معناه ،واملستثىن هنا ليس من متام معىن الوصف ،أعين "شايف" ،ألنه الفاعل
املكتفى به عن اخلرب وما هو كذلك مع الوصف ،أعين "شايف" ،ألنه كالم تام ال
مفرد فيلزم أن يكون الوصف قبل إسناده إليه قد مت معناه خبالف مرفوع حسنا يف
املثال ،فإنه من متام معناه؛ ألنه ليس الفاعل املكتفى به عن اخلرب ضرورة أن املقصود
نفي املذمومية عن احلسن الفعل ال نفي احلسن عن فعله ،واملقصود يف احلديث نفي
ُ
الشفا عن كل أحد بعد استثنائه تعاىل ال نفي "شفاء" كل أحد عن شيء آخر وهو
ظاهر.
وأما أن يقدر موصوف لشايف بعد التقدمي ليتحول مبتدأ من قسم األول،
ويقدر له اخلرب العام ،ث يقام الوصف مقام املوصوف ،ث يعترب النسخ فيكون التقدير
ال أحد شايف موجود إال أنت ،ففيه تقدير ما معىن الكالم مستغ ٍن عنه مع تقوية
ِ
نفي "الشفاء" عن كل
املعىن املراد ،فال وجهَ الرتكابه وذلك ،ألن املقصود كما مر ُ

035
ٍ
أحد بعد استثنائه تعاىل ،ال نفي الوجود عن كل أحد موصوف بكونه شافيا بعد
استثنائه تعاىل وإن كان الزما له.
وال خفاء أن التقدير إذا كان {ال شايف أحد إال أنت} 144دل على املقصود
التزاما أوليا بال واسطة؛ ولو كان التقدير ال أحد شافيا موجود إال أنت ،مل يدل عليه
إال التزاما بوسائط ،ألن الكالم إمنا يدل أوال على قصر موجود الذي هو اخلرب
ٍ
بشاف على هللا تعاىل ،وقصر
احملذوف [ب ]45املنسوب إىل جنس أحد املوصوف
هذا اخلرب لكونه صفة الوجود اليت ينتفي املوصوف ابنتفائها يستلزم قصر اجلنس عليه،
ث قصر اجلنس عليه يستلزم قصر صفته اليت هي غري الوجود عليه ،أي كونه شافيا،
هذا.
وإذ برز إىل الوجود حبمد هللا ما برز على هذا الطرز اجلديد مما كان ابداي أو
خافيا فلنشرع فيما هو املقصود ،وما توفيقي إال ابهلل الذي كان ومل يزل للمهمات
كافيا﴿ ،الَّ ِذي أَ ْعطَى ُك َّل َش ْي ٍء َخ ْل َقهُ ُثَّ َه َدى﴾ 146فأعطى كل ذي حق حقه وافيا.
إله إِال هللاُ" كما يصح أن يكون من ابب {ال
فنقول :وابهلل التوفيق أن "ال َ
145
شايف إال
عيش إال
ُ
َ
عيش اآلخرة}  ،كذلك يصح أن يكون من ابب {ال َ
147
أنت} ألنه من قصر الصفة اليت هي اخلرب ،أعين "إله" على املوصوف الذي هو

 -144راجع :املعجم األوسط ،160/5 ،رقم.5061 :
 -146اقتباس من سورة طه ،اآلية.60 :
 -145راجع :مسلم ،كتاب اجلهاد ،رقم.1906 :
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املبتدأ ،أعين اسم هللا اجلليل قصرا حقيقيا ،فإن أصل الرتكيب "هللاُ إلهٌ"؛ فلما أريد
قصر اخلرب على املبتدأ ،قدم اخلرب فاقرتن بـ"ال" وأخر املبتدأ فاقرتن بـ"إال" ،ألن املقصور
عليه هو الذي يلي "إال" ،واملقصور هو الواقع يف سياق النفي.
وقد قال النحويون :إذا اقرتن املبتدأ بـ"إال" وجب تقدمي اخلرب كما مر ،فقبل
اعتبار النسخ البد وأن يتحول مبتدأ من أحد قسميه ،ألن "ال" التربئة على ما سبق
من نواسخ املبتدأ واخلرب ،والتنسخ المسيتها إال ما كان مبتدأ فالبد أن يتحول مبتدأ
من أحد قسميه قبل اعتبار النسخ وحينئذ فإما أن يتحول مبتدأ من قسمه األول،
أي االسم اجملرد عن العوامل اللفظية املخرب عنه؛ أو من قسمه الثاين ،أي الوصف
املعتمد على نفي أو استفهام الرافع ملكتفى به عن اخلرب [ا .]47فإن حتول مبتدأ من
عيش
قسمه األول بناء على أن "إله" اسم جنس ،فيكون من ابب {ال عيش إال ُ
اآلخرة} 149فيقدر له عام ث يعترب النسخ فيصري اخلرب املتقدم املتحول مبتدأ بعد
التقدمي ،أعين "إله" اسم "ال" ،ويصري خربه العام املقدر خربها ،والتقدير :ال إله
موجود أو يف الوجود إال هللا ،واسم هللا اجلليل مرفوع على أنه بدل من اسم "ال" محال
على حمله البعيد الذي هو الرفع ابالبتداء احلاصل له ابلتحول إليه بعد التقدمي ،وقبل
اعتبار النسخ أو من الضمري العائد إىل اسم "ال" املسترت يف اخلرب احملذوف ،وعلى
التقديرين هو بدل ٍ
بعض من كل من قبيل بدل اجلزئي من الكلي فال حاجة إىل ضمري
فيه للربط كما عرفته يف آخر "املبحث السابع".

 -149راجع :مسلم ،كتاب اجلهاد ،رقم.1906 :
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وأما أن األوىل هل هو اإلبدال من اسم "ال" ابعتبار حمله أو هو اإلبدال من
ضمريه املسترت يف اخلرب احملذوف؟ فسيأيت إن شاء هللا تعاىل.
وإمنا مل جيز نصبه محال على لفظ اسم "ال" بناء على أن حركته وإن كانت
بنائيةً شبيهةً ابالعرابية حلدوثها بدخول "ال" ،وزواهلا بزواهلا أو محال على حمله القريب
الذي هو النصب بـ"ال" التربئة العاملة عمل "إن" ،ألن االبدال من لفظ "إله" أو حمله
القريب املنصوب بـ"ال" يوجب إعمال "ال" فيه ،سواء قلنا إن العامل يف البدل هو
العامل يف املبدل منه على املختار أو قلنا إنه مقدر من جنس األول ،وال شك أن
"ال" النافية للجنس ال تعمل يف معرفة وال يف موجب ،واسم هللا اجلليل معرفةٌ موجبة،
فتعذر اإلبدال من اللفظ واحملل القريب ،فلذا أُبْ ِد َل على احملل البعيد الذي ال عمل

لـ"ال" فيه أصال.

فإن قلت [ب ]47الرفع على احملل يلزم منه اعتبار االبتداء ،وقد زال بدخول
الناسخ ،فكما امتنع النصب محال على اللفظ أو احملل القريب ،كذلك ميتنع الرفع
محال على احملل البعيد ،بل الرفع أوىل ابالمتناع ،فإن النصب إذا امتنع ملان ٍع مع وجود
العامل ،فامتناع الرفع النتفاء العامل أوىل.
بدل من "إله" املرفوع ابالبتداء الواحد ابلنوع القابل ألن
قلت اسم هللا اجلليل ٌ

عرفت أن "ال" التربئة ال
ينسخ وأن الينسخ الواجب حتققه قبل اعتبار النسخ ملا
َ
تنسخ المسيتها إال ما كان مبتدأ والبدل لكونه من التوابع ،وهي كل اثن ابعراب
جهة و ٍ
سابقه من ٍ
احدة اليكون بدال عن شيء إال إذا كان ملتبسا ابعرابه من جهة

038
واحدة ،فاسم هللا اجلليل اليكون بدال عن "إله" املرفوع ابالبتداء إال إذا كان ملتبسا
ابعرابه من جهة واحدة ،أي من حيث إنه جمرد عن العوامل اللفظية مسندا إليه.
وال شك أن هذه احليثية ال تتحقق إال قبل اعتبار النسخ ،فإبدال اسم هللا
اجلليل من "إله" ال يكون إال قبل اعتبار النسخ.
فنقول كلما كان اسم هللا اجلليل بدال من "إله" املرفوع ابالبتداء ،كان بدال

عنه من حيث إنه جمرد عن العوامل اللفظية مسندا إليه148؛ وكلما كان كذلك كان
بدال منه قبل اعتبار النسخ ،وكلما كان اإلبدال قبل اعتبار النسخ كان اإلبدال قبل
زوال االبتداء ،وكلما كان كذلك كان رفع املستثىن على البدلية من اسم "ال" محال
على حمله البعيد اعتبارا لالبتداء قبل زواله ال بعده ،وكلما كان كذلك مل ميتنع الرفع
فضال عن أن يكون أوىل ابالمتناع.
فإن قلت اخلرب املقدر ،أعين موجود أو [ا ]49يف الوجود منسوب إىل اسم
"ال" نفيا وإىل البدل إثباتا فبينهما خالفةٌ ابإلجياب والسلب ،فيلزم أن اليكون البدل
مقصودا مبا نسب إىل املتبوع من الوجود املنفي بل بنقيضه ،وأن اليصح إحالله حمل
األول ،وأن اليكون يف حكم تكرير العامل مع أن الثابت ابالستقراء هو أن البدل
تابع مقصود مبا نسب إىل املتبوع دونه ،وأنه البد وأن يصلح إلحالله حمل األول ،وأنه
ٌ

" -148إليه" ساقطة من ع.
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160
البدل يف حنو "ما قام
يف حكم تكرير العامل؛ وهلذا استشكل أبو العباس ثعلب
َ
البدل مثبت له واملبدل منه منفي عنه،
أحد إال زيد" من حيث إن بينهما خالفةً ،فإن َ

واستشكله غريُه من حيث إنه ليس مقصودا مبا نسب إىل أحد من القيام املنفي ،وهلذا
ترى ابن هشام بعد ما قال يف املغين" :زعم األكثرون أن املرتفع بعد "إال" يف ذلك

كله ،يعين يف ال إله إال هللا ،وال إله إال هو ،وال إله إال إله واحد ،وال مستحقا

161
بدل من حمل اسم "ال"؛ كما يف قولك :ما جائين
للعبادة إال إلهٌ واحد و إال هللا ٌ

من أحد إال زيد ،قال ويشكل على ذلك أن البدل ال يصلح هنا حللوله حمل

األول" 162انتهى.

وقال الشمين يف حاشيته على املغين" :واستشكل أبو حيان البدل من
قلت ال إله إال هو مل جيز؛ واختار أنه
"إله" فقال ألنه الميكن فيه تكرار العامل لو َ
يح
بدل من الضمري املستكن يف اخلرب احملذوف العائد على اسم "ال"؛ قال ولوال تصر ُ
كالمهم على أّنم يريدون بقوهلم
النحويني أبنه بدل على املوضع من اسم "ال" لتأولنا َ
بدل من اسم "ال" ،أي من الضمري العائد على اسم "ال" ،انتهى.

بدل [ب ]49من "إله"
قلت قد تقدم أن اسم هللا اجلليل مرفوعٌ على أنه ٌ
املرفوع ابالبتداء الواحد ابلنوع قبل اعتبار النسخ ،وكلما كان بدال منه قبل اعتبار
 -160هو أمحد بن حيىي بن زيد بن سيار الشيباين ابلوالء ،أبو العباس ،املعروف بثعلب :إمام الكوفيني يف النحو
واللغة .كان راوية للشعر ،حمداث ،مشهورا ابحلفظ وصدق اللهجة ،ثقة حجة .ولد يف بغداد ،مات سنة
 .814/281راجع :األعالم للزركلي.257/1 ،
 -161يف ل  :أو.
 -162راجع :مغين اللبيب.671/2 ،
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النسخ كان بدال منه قبل اعتبار احلكم ابلنفي ،وكلما كان كذلك مل يكن اخلرب
املنسوب إىل "إله" املتبوع لالسم اجلليل هو موجود املنفي ،بل هو موجود الواحد
ابلنوع القابل ألن يسند إىل ما هو يف سياق النفي ابلنفي وإىل ما هو يف سياق
اإلجياب ابإلجياب؛ وهذا بعينه هو املقصود نسبته إىل البدل ،غري أن 161حصة متبوعه
بعد احلكم لكونه يف سياق النفي يكون منفيا ،وحصة البدل لكونه يف سياق اإلجياب
احد ابلنوع على التابع واملتبوع
يكون موجبا ،فإنه إذا اعترب احلكم ينصب
العامل الو ُ
ُ

انصبابةً واحد ًة ،فيأخذ كل منهما حصةَ الالئقةَ به من نفي وإجياب حسبما يقتضيه
الوضع اللغوي ،فاملتمايزان مها احلصتان بعد احلكم ال اخلرب املنسوب إليهما دفعةً
واحد ًة ،واملنصب عليهما انصبابةً واحد ًة.

فظهر أنه ال خالفة بينهما ابإلجياب والسلب؛ ألن املخالفة إمنا تتحقق بعد
احلكم ابلنفي واإلبدال كاالستثناء قبله ،فال سلب قبل اإلبدال واالستثناء ،فال خالفة
ابلسلب واإلجياب ،وكلما كان كذلك فهو مقصود مبا نسب إىل املتبوع ويصح أن
حيعل حمله ،ويف حكم تكرير العامل؛ ألن التقدير قبل احلكم ابلنفي إلهٌ موجود هللا،

وال شك يف صحة كونه مقصودا مبا نسب إىل املتبوع وأن حيل حمله ،فيقال :هللاُ
موجود وإن يتكرر فيه عامله ،ألن عامله ليس "ال" التربئة ،بل االبتداء ،واالبتداء
ٌ
موضع متبوعه [ا]48
التابع
َ
لكونه عامال معنواي إمنا يعرف صحة تكراره أبن يوضع ُ

ويسند إليه ابتداء ما كان مسندا إىل متبوعه ابتداء ،وهذا ال شك يف امكانه وصحته
شكال حبذافريه ،وابهلل التوفيق يف فتح ما كان
هنا أبن يقال هللا موجود فاندفع اإل ُ
ُمغلقا وتنويره ،هذا.
" -161أن" ساقطة من ع.

040
وأما ما نقله الشمين عن شرح الدماميين بقوله" :ويف الشرح إمنا يتم هذا
ابن هشام بقوله ويشكل على ذلك أن البدل اليصلح
اإلشكال ،أي الذي أورده ُ
هنا حللوله حمل األول أن لو كان هذا أمرا البد من اعتباره يف البدل ،وحنن نراه
يتخلف يف مثل "فُتِنت هن ٌد حسن ِ
ابهلا" و"أُكِلَ ِ
ت األ َْر ِغ َفةُ ُج ْزٌؤ منها" ،انتهى؛ ففيه
َْ
ُُْ
أن اإلشكال ال يتم ولو كان هذا أمرا البد من اعتباره ،كما قد صرحوا به على ما
عرفت آنفا من أنه يصح حلوله حمل األول،
سبق تقر ُيره يف "املبحث السادس" ملا
َ
فيقال هللا موجود.
قولكم وحنن نراه يتخلف يف مثل "فتنت هند حسن ابهلا".
قلنا قد سبق يف آخر "املبحث السادس" أن تاء التأنيث يف "فتنت" إمنا
اقتضاها أتنيث "هند" لتكون عالمة على أتنيث الفاعل ،و"ابهلا" ليس بدال منها إال
من حيث إّنا فاعل لـ"فتنت" الواحد ابلنوع ،أي للفعل املاضي من الفتنة الصاحل
ألن يسند إىل املؤنث فيلحقه تاء التأنيث وإىل املذكر فال يلحقه.
ومقتضى وجوب صحة احالل البدل حمل األول ليس إال أن يصح حلوله حمله
يف أن يكون منسواب إليه ابتداء ما كان منسواب إىل األول ابتداء ،ال يف ذلك ويف مجيع
ِ
س عليه املثال اآلخر
ما يقتضيه خصوص لفظه ،فإن ذلك غري ملتزم بل غري جائز ،وق ْ
وحنومها.

وأما ما اعرتض به الشمين على الدماميين من قوله وأقول" :املانع من
حلول [ب ]48البدل يف هذين لفظي صناعي ،وهو وجوب تاء التأنيث يف فعل
األول وامتناعها يف فعل البدل وهم يغتفرون مثل ذلك يف التابع ما اليغتفرون يف

042
املتبوع ،وفيما حنن فيه املانع معنوي" انتهى؛ ففيه مثل ما يف كالم الدماميين ،فإن تاء
التأنيث يف املثالني ليس مانعا من حلول البدل حمل األول ،كما أن وقوع أحدمها يف
سياق النفي واآلخر يف سياق اإلجياب فيما حنن فيه ليس مانعا ملا عرفت أن البدل يف
بدل من األول من حيث إنه مرفوع ابلفعل الواحد 164وحد ًة نوعية من حيث
املثالني ٌ
ظ
هي هي ،ال من حيث إن التاء الحقة به ،فإن التاء من العوارض اليت اقتضاها لف ُ
املتبوع خاصة؛ فإذا أسند إىل البدل ابتداء اليلحق التاء ،وال شك حينئذ يف صحة أن
يقال "فنت حسن ابل هند ،وأُكِ َل جزؤ من األرغفة"؛ وفيما حنن فيه بدل من "إله"
املرفوع ابالبتداء الواحد ابلنوع قبل اعتبار النسخ ،واحلكم ابلنفي فال مانع من احللول
ال لفظيا وال معنواي لصحة أن يقال هللا موجود كما مر.
وأما أّنم يغتفرون يف التابع ما اليغتفرون يف املتبوع فال ُْجيدى نفعا يف هذا
املقام ،فإّنم صرحوا أبن البدل البد وأن يصلح الحالله حمل األول ،وهذا يقتضي
صحة حذف املبدل منه ابلفعل واحالل الثاين حمله ابلفعل كما مر تقر ُيره يف "املبحث
السادس" ،فعند االحالل ابلفعل اليبقى كونه تابعا يغتفر ما كان يغتفر حني كونه
تابعا فيلزم أن اليصح احالله حمله ،وال تكرير العامل فينتقض كلية صحة االحالل،
وهو عني ما أورد 166الدماميين على اإلشكال ،فأين [ا ]60اجلواب عن إيراده؟
وأما ما نقله الشمين عن التفتازاين يف معرض اجلواب عن إشكال ابن
هشام حيث قال ويف حاشية التفتازاين عند قوله تعاىلَ ﴿ :وإِ َلُ ُك ْم إِلَه واَ ِحد الَ إِلَهَ إِالا
" -164الواحد" ساقطة من ع.
 -166يف ل و ع :أورده.

043
ُه َو﴾ .165فإن قيل كيف يصح أن البدل هو املقصود ابلنسبة والنسبة إىل املبدل منه
سلبية؟ قلنا إمنا وقعت النسبة إىل البدل بعد النقض بـ"إال" ،فالبدل هو املقصود
ابلنفي املعترب يف املبدل منه ،لكن بعد نقضه ونقض النفي إثبات ،انتهى.
فإيراده يف معرض اجلواب عن هذا اإلشكال عجيب ،وصدوره من التفتازاين
أعجب ،فإن اإلشكال إمنا جاء من اختالف النسبتني ابإلجياب والسلب ،فإن البدل
ال يصح أن حيل حمل األول من حيث إنه يف سياق النفي حىت يسند إليه ابلنفي ما
كان مسندا إليه ابلنفي ،فال يكون مقصودا ابلنسبة إىل املبدل منه.
فاجلواب أبن البدل مقصود ابلنفي املعترب يف البدل منه ،لكن بعد نقضه
ونقض النفي إثبات هو عني االعرتاف أبن النسبة إىل البدل إجيابية وإىل املبدل منه
سلبية ،وهو عني اإلشكال ،فأين اجلواب ،أفليس حقيقا أبن يقال فيه؟ ﴿إِ ان َهذاَ

ش ْيء عُجاَب﴾.167
لَ َ

وأما ما ذكره ابن هشام بقوله" :وقد جياب أبنه يدل من االسم مع "ال"،
فإّنما كالشيء الواحد ،ويصح أن خيلفهما ،ولكن يذكر اخلرب حينئذ فيقال هللا
موجود" 169انتهى؛ ففيه أن املستثىن لكونه بدال والبدل من التوابع ،وهي كل اثن
ابعراب سابقه من جهة واحدة اليكون تابعا لشيء إال إذا كان معراب ابعرابه من جهة
واحدة؛ واالسم مع "ال" إن مل يكن له حمل من اإلعراب فال [ب ]60يصح أن
 -165اقتباس من سورة البقرة ،اآلية.151 :
 -167اقتباس من سورة ص ،اآلية.6 :
 -169راجع :مغين اللبيب.671/2 ،

044
يكون املعرب املرفوع بدال عنه وإن كان له حمل من اإلعراب ،كالرفع ابالبتداء ففيه ما
يف املذهب الذي ينسب إىل سيبويه ،وقد مر الكالم عليه يف "املبحث الثاين"،

وسيأيت متام الكالم عليه إن شاء هللا تعاىل168؛ ومع ذلك فال يصدق عليه حد أحد
االبدال األربعة ،وهلذا قال الدماميين" :ما هذا البدل من األقسام املذكورة يف ابب
البدل" انتهى.
وما ذكره الشمين بقوله وأقول" :هو من بدل الكل من الكل ،لكن ابعتبار
اللفظ دون املعىن فليتأمل" انتهى؛ ال معول عليه ،فإن بدل الكل من الكل ،فسروه مبا
مدلول األول مبعىن أن ما صدقهما واح ٌد ،وأن تغاير مفهومامها فما اليصدق
مدلوله
ُ
عليه؛ هذا التفسري اليكون من أفراد بدل الكل من الكل ،وال خفاء يف أن املفهوم
الصادق على ما يصدق عليه اسم هللا اجلليل هو مفهوم "إله" ،ال مفهوم "ال إله"،
فال يصح أن يكون بدال منه ،وقد يكون أشار إىل حنو هذا بقوله "فليتأمل"؛ وهللا
أعلم وابهلل التوفيق فيما دق وجل.
بدل من الضمري املستكن يف اخلرب احملذوف العائد
وأما اختيار أب حيان أنه ٌ
على اسم "ال"؛ ففيه أن اإلبدال من الضمري املذكور إن كان بعد ربط عامله الذي هو
اخلرب احملذوف ابسم "ال" وصريورته منفيا ،أي إن كان بدال منه من حيث إنه معمول
ملوجود املنسوب إىل اسم "ال" ابلنفي ،فال يصح تكرار العامل عند اإلبدال عن
الضمري أيضا ،كما ال يصح تكراره عند اإلبدال عن اسم "ال"؛ ألن املنفي من حيث
إنه منفي الميكن أن يكون مثبتا ،فال يصح أن يقع يف سياق [ا ]61اإلثبات ،فال
" -168تعاىل" ساقطة من ل.

045
يصح تكر ُاره وإن كان بدال منه من حيث إنه مرفوع ابخلرب احملذوف الواحد ابلنوع
القابل للنفي واإلثبات حىت إذا جاء احلكم انصب على القبيلتني انصبابةً واحد ًة،

فانتفى يف ضمن أفراد لضمري اسم "ال" لوقوعه يف سياق النفي ،وثبت يف ضمن فرد
للمستثىن الواقع بدال لوقوعه يف سياق اإلثبات؛ فمثل هذا جار يف العامل يف موضع
اسم "ال" ابلرفع ،ألنه االبتداء الواحد ابلنوع القابل للنفي واإلثبات الصاحل ألن ينسخ
احلكم والنسخ انصب على القبيلتني انصبابة واحدة ،فصار
وإن الينسخ؛ فإذا اعتُرب
ُ
منسوخا يف ضمن فرد هو املبدل منه الذي هو اسم "ال" لوجود الناسخ وقبول االسم
وانتفاء املانع ومنفيا عنه اخلرب املقدر لوقوعه يف سياق النفي ،وبقي غري منسوخ يف
ضمن فرد هو البدل الواقع بعد "إال" 150المتناع توجه الناسخ إليه ملكان املانع الذي
هو "إال" والنتفاء قابلية االسم لكونه معرفةً ومثبتا له اخلرب املقدر لكونه يف سياق
اإلثبات؛ فال مرجح للعدول عن قول األكثرين إىل هذا االختيار إن كان ابالختيار

ك َخيْلُ ُق ماَ يَشآءُ َوَخيْتاَ ُر﴾.151
﴿ َوَرب َ

فإن قلت :قد ظهر وجه صحة الرفع محال على احملل البعيد ظهورا بذلك
التقريب كما ظهر وجه امتناع النصب محال على لفظ اسم "ال" أو حمله القريب ،فهل
جيوز نصبُه على االستثناء أم ال؟
قلت :الجيوز نصبه على االستثناء أيضا ملا تقدم أيضا يف "املبحث
السابع" أن مدار النصب على االستثناء هو املشاهبة ابملفعول وأن هذه املشاهبة قد

 -150يف ل :بعد ال.
 -151اقتباس من سورة القصص ،اآلية.59 :

046
ومعىن ،وقد [ب ]61حتقق صورة المعىن ،وقد
ومعىن ،وقد تنتفي صورًة ً
تتحقق صورًة ً
152
ممتنع فيما إذا انتفى املشاهبةُ ابملفعول
تتحقق معىن الصورة؛ وقد َ
عرفت أن النصب ٌ

ومعىن ،وما حنن فيه من هذا القبيل.
صورًة ً

أما معىن فألن املستثىن لكونه بدال من اسم "ال" محال على حمله البعيد
الذي هو الرفع ابالبتداء حمكوم عليه ابخلرب احملذوف الذي هو معىن الفعل ومنسوب
إثبات ،فيكون فاعال وعمدة معىن ،وما هو
إليه نسبةً إجيابيةً ،ألن االستثناء من النفي ٌ
كذلك ال يكون شبيها ابملفعول معىن.

كنيه الذي هو
بطرفيه حلذف أحد ر ْ
وأما لفظا فألن الكالم لكونه مل يذكر ْ
اخلرب ،صار املستثىن صورة كأحد ركين الكالم حىت ظنه بعضهم أنه جزؤ 151ال
حقيقةً ،كما سيجيء نقلُه والكالم عليه إن شاء هللا تعاىل؛ فانتفى املشاهبة ابملفعول
صورًة أيضا ،وكلما انتفى املشاهبة ابملفعول صورة ومعىن انتفى النصب وجواب وجوازا،
خافض أيضا ،وابهلل التوفيق يف املطالب كال وبعضا.
فتعني الرفع على االتباع إذ ال َ
فإن قلت :إّنم قالوا إن النصب جائز يف الكالم التام غري املوجب وإن
كان االتباع أرجح ،وفسروا الكالم التام مبا يكون املستثىن منه مذكورا فيه ،وما حنن
فيه كالم تام هبذا املعىن؛ ألن املستثىن منه 154وهو اسم "ال" مذكور فاندرج حتت هذه

152
ومعىن ،وقد حتقق صورة ال معىن ،وقد تتحقق
ومعىن ،وقد تنتفي صورةً ً
 "وأن هذه املشاهبة قد تتحقق صورةً ًممتنع فيما إذا انتفى املشاهبةُ ابملفعول" ساقطة من ع.
معىن ال صورة وقد عر َ
فت أن النصب ٌ
 -151يف ل  :خرب.
" -154وما حنن فيه كالم تام هبذا املعىن ،ألن املستثىن منه" ساقطة من ع.

047
القاعدة ،وكل ما كان مندرجا حتت هذه القاعدة كان النصب فيه جائزا ،فكيف
يصح نفي اجلواز؟
قلت :قد سبق اجلواب عنه يف "املبحث السابع"؛ وحاصله أّنم إن
أرادوا ابلكالم التام ،ما كان املستثىن منه مذكورا أعم من أن [ا ]62يكون مذكورا
عرفت أن
بركنيه أم ال؟ فهو لكونه خالفا ملا دل عليه االستقراء التام ،ال معول عليه ملا َ
مدار النصب على االستثناء إمنا هو املشاهبة ابملفعول ،فحيث حتققت حتقق وحيث
عرفت أن املستثىن يف حنو "ال إله إال
إنتفت انتفى على ما مر مفصال وجممال؛ وقد َ
هللا" مل يشبه املفعول ال صورة وال معىن ،فانتفى النصب على االستثناء وإن أرادوا به
ما كان املستثىن منه مذكورا فيه مع كونه مذكورا بركنيه بقرينة أّنم ذكروه يف مقابلة
املفرغ ،فيكون كل قسم منه يف مقابلة قسم من املفرغ ،فمرفوعه يف مقابلة مرفوع
املفرغ ،ومنصوبه يف مقابلة منصوبه ،وجمروره يف مقابلة جمروره.
وال خفاء يف أن املرفوع يف املفرغ مل يكن مذكورا يف ٍ
كالم مذكوٍر بركنيه؛
فالذي يقابله من التام هو املرفوع الذي ذكر يف كالم مذكور بركنيه ،وقس عليه
156
املنصوب؛ واجملرور وقد يشري إىل ذلك متثيلهم بنحو ﴿ماَ فَ َعلُوهُ إِالا قَلِيل ِم ْن ُه ْم﴾
وهو كالم تام مذكور بركنيه ،فهو صحيح وغري مضر؛ ألن حنو "ال إله إال هللا" غري
مذكور بركنيه وإن كان املستثىن منه مذكورا؛ وهللا املوفق يف كشف ما كان مستورا.

 -156اقتباس من سورة النساء ،اآلية.55 :

048
وإن حتول مبتدأ من قسمه الثاين بناء على أنه مبعىن " َمأْلُوهٌ" ،فيكون
من ابب {ال شايف إال أنت} 366فيقدر له مرفوع عام ث يعترب النسخ فيصري اخلرب
املتقدم املتحول مبتدأ بعد التقدمي ،أعين" :إله" اسم "ال" ،ويصري مرفوعه املقدر سادا
مسد خربها ،والتقدير "ال إله أحد إال هللا" ،أي :ال معبود أحد إال هللا ،فاسم هللا
اجلليل مرفوع على أنه بدل من مرفوع [ب" ]62إله" الساد مسد خربه بدل بعض من
كل من قبيل بدل اجلزئي من الكلي؛ فال حاجة إىل ضمري للربط كما مر مرارا ،وإمنا
صح الرفع بـ"إله"؛ ألن "إله" فعال مبعىن مألوه من أله إالهة وألوهة وألوهية عبد عبادة
على ما يف القاموس ،157فهو إن مل يكن وصفا مرادفا للمعبود ،فهو اسم جنس مبعىن
املفعول كالكتاب مبعىن املكتوب ،وكلما كان كذلك صح الرفع به؛ ألّنم يرفعون
ابجلوامد الصرفة اليت ال تشتبه ابلصفة قطعا كـ"األسد" و"األب" ،فرفعهم ابسم جنس
ٍ
ومعىن؛ وإن فارقها يف أن املوضوع
يشتبه ابلصفة ملشاركته إايها يف الداللة على ذات ً
له يف هذا االسم املشتبه ابلصفة على ما حقق يف حمله هو الذات مع املعىن اخلاص
من غري رجحان للمعىن على الذات خبالف الصفة ،فإّنا موضوعة ٍ
ٍ
مبهمة
لذات
ومعىن قائم هبا على أن مال األمر ،هذا املعىن املخصوص فبأي ذات يقوم ذلك
املعىن ،صح اإلطالق الصفة عليها أوىل وأحرى سواء كان رفعهم ابجلوامد مبنيا على
أتويلهم إايها ابملشتقات ،كما قال ابن هشام يف أوضح املسالك" :اخلرب املفرد اجلامد
اليتحمل ضمريا إال أن أول ابملشتق حنو "زيد أسد" إذا أريد به شجاع" 159انتهى.

 -155راجع :صحيح البخاري ،112/7 ،رقم.6742 :
 -157راجع :القاموس احمليط.1242 ،
 -159راجع :أوضح املسالك.184/1 ،

049
قال يف شرح أوضح املسالك" :وذلك عند مجهور البصريني" 158انتهى.
وكما نقل التفتازاين يف حاشيته على الكشاف عن ابن مالك :من أنه إذا قلت
"هذا أسد" مشريا إىل السبُع فال ضمري يف اخلرب ،وإذا قلته مشريا إىل الرجل الشجاع
ففيه ضمري مرفوع به؛ ألنه ُمأول مبا فيه معىن الفعل حنو جمرتء [ا ]61ولو أسند إىل
أيت رجال أسدا أبوه" .قال الشاعر:
ظاهر لرفعه كقولك" :ر ُ
سواَء ِ
ت اْلعُيُو ُن َوعُوُرهاَ،
صحيحاَ ُ
َ ٌ َ

اس ِم ْن ظُلُماَتِِه
َولَْي ٍل يـَ ُق ُ
ول النَّ ُ

ُم ُسوحاً أَعاَلِيهاَ َوساَجاَ ُك ُسوُرهاَ

َكـأَ َّن لَناَ ِمْنه بـيوتاً ح ِ
صينَةً
ُ ُُ َ

170

فرفع "األعايل" و"الكسور" بـ"مسوح" و"ساج" إلقامتهما مقام "سود".
قال السريايف" :171ذهب بـ"مسوح" إىل "سود" وبـ"ساج" إىل "كثيف"
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إنتهى؛ أو كان مبنيا على اكتفائهم مبجرد رائحة الفعل من غري أتويل ،كما اكتفوا
بذلك يف تعلق الظروف ابجلوامد من غري أتويل يف حنو قوله:
ِ ِ
ض اْألَ ْحياَ ْن
أَانَ أَبُو الْمْنهاَل بـَ ْع َ

171

 -158راجع :أوضح املسالك.184/1 ،
 -170البيتان من الطويل ومها لألعشى .راجع :املعجم املفصل يف شواهد اللغة العربية.111/1 ،
 -171هو احلسن بن عبد هللا بن املرزابن السريايف (أبو سعيد) عامل مشار يف النحو والفقه واللغة والشعر
والعروض والق راءات والفرائض واحلديث والكالم واحلساب واهلندسة .ولد بسرياف ،مات سنة .878/159
راجع :معجم املؤلفني.242/1 ،
 -172راجع :خزانة األدب.19/6 ،

051
وقوله:
أَانَ ابْ ُن ماَ ِويَّةَ إِ ْذ َج َّد النَّـ ُق ْر

174

فإن تعلق "بعض" و"إذ" ابالمسني العلمني ليس لتأوهلما ابسم يشبه الفعل ،ألن
علميتهما هي املرادة منها ،فلو أُوال خلرجا عن العلمية فيفوت املعىن املراد ،بل ملا
فيهما من معىن قولك الشجاع أو اجلواد؛ وهو أي الرفع ابجلامد بناء على االكتفاء
مبجرد رائحة الفعل حمتمل فيما حكاه ابن هشام يف املغين من أّنم قالوا "مررت برجل
أب عشرة نفسه وبقوم عرب كلهم وبقاع عرفج كله" ،فرفعوا الفاعل وأكدوه ابالمساء
اجلامدة لِما حلظوا فيها املعىن إذ كان العرب مبعىن الفصحاء ،والعرفج مبعىن اخلشن
واألب مبعىن الوالد" ،176انتهى.
واحلاصل :أن الرفع ابجلامد الصرف إما بتأويل أو غري أتويل غريُ عزي ٍز يف
كالمهم ،فالرفع بنحو "إله" لكونه مبعىن مألوه وضعا الأتويال بطريق األوىل ،فصح أن
يكون التقدير "ال إله أحد إال هللا" على أن يكون اسم هللا اجلليل مستثىن [ب]61
مفرغا مرفوعا 175ابسم "ال" سادا َم َسد خ ِربها ،وهذا التقدير أوىل من التقدير األول
ومعىن؛ أما أنه حسن من الوجه األول منهما صناعةً فألموٍر:
بوجهيه صناعةً ً

171
بض ْؤال ْن"؛ راجع :املعجم املفصل يف شواهد اللغة العربية،
علي َح َسيب ُ
 الرجز ألب املنهال ،وعجزه" :ليس َ.181/12
 -174الرجز لعبيد بن ما ِويةَ الطائي .راجع :املعجم املفصل يف شواهد اللغة العربية.40/10 ،
 -176راجع :مغين اللبيب.579/2 ،
" -175مرفوعا" ساقطة من ع.

050
أمر واح ٌد
األول :أنه سامل من كثرة احلذف ،فإن احملذوف يف هذا الوجه ٌ
177
هو أح ٌد ،ويف الوجه األول من األولني إما أمران إن قدر موجود ومها موجود
وضمريه 179املسترت فيه؛ أو ثالثة ،إن قدر يف الوجود وهي 178اجلار واجملرور ،وفاعل
الظرف؛ بل أربعة ،ألن الظرف البد له من عامل يتعلق به.
190

تقليل احلذف ما أمكن لتقل
وقد قال ابن هشام يف املغين "ينبغي ُ
خالفة األصل ولذلك كان تقدير األخفش يف "ضرب زيدا قائما" ضربه قائما أوىل من
تقدير ابقي البصريني" .حاصل" ،إذا كان 191أو إذا كان قائما ،ألنه قدر اثنني وقدروا

مخسة" 192انتهى.

الثاين :أنه سامل مما استشكله يف شرح أوضح املسالك حيث قال" :قال
ابن مالك يف شرح التسهيل رفعت البدل ،يعين :اجلاللة من اسم "ال" ،ألنه يف موضع
رفع ابالبتداء ومل حتمله على اللفظ فتنصبه؛ ألن "ال" اجلنسية التعمل يف معرفة وال
يف موجب ،وتبعه على ذلك أبو حيان واملرادي 191وانظر اجليش السمني وهو
مشكل؛ فإن اعتبار حمل اسم "ال" على أنه مبتدأ قبل دخول "ال" ،قد زال بدخول
" -177ومها موجود" ساقطة من ع.
 -179يف ع  :وضمريمها.
" -178وهي" ساقطة من ل.
 -190يف ع  :ليقل.
 -191يف ل  :إذ كان؛ يف م وع  :إذا.
 -192راجع :مغين اللبيب.516/2 ،
 -191هو أمحد بن دمحم بن إمساعيل بن يونس املرادي املصري ،املعروف ابلنحاس (أبو جعفر) حنوي ،لغوي،
مفسر ،أديب ،وفقيه .مات سنة  .860/119راجع :معجم املؤلفني.92/2 ،

052
الناسخ كما قال املوضح يف "ابب إن" ،واعتبار حمل "ال" مع امسها على أّنما يف حمل
تقدير دخول "ال" على اجلاللة ،انتهى ،ومل يذكر له
مبتدأ عند سيبويه ال يتوجه عليه ُ
جوااب أصال.

وقد عرفت حبمد هللا جوابه فيما سبق ،ووجه سالمته من هذا اإلشكال
مكشوف.
ظاهر
ٌ
ٌ
الثالث أنه سامل مما توهم أبو حيان وروده على الوجه األول من 194أن البدل
من "إله" ال ميكن فيه تكرار العامل [ا ،]64وما أجاب عنه ،وال من نقل كالمه فيما
وقفت عليه ،وقد مر اجلواب عنه ووجه سالمته غري ٍ
خاف.
الرابع :أنه سامل مما يستشكل من أن القياس يقتضي جواز 196نصب املستثىن،
سمع يف هذه الكلمة ،وال يف
ألن الكالم غري موجب ،واملستثىن منه مذكور مع أنه مل يُ َ
عيش اآلخرة} ،195و{يوم ال ظل إال ظله} ،197و{ال
نظائرها مثل {ال عيش إال ُ
199
الرفع.
شفاء إال شفاؤك} إىل غري ذلك إال ُ

ووجه سالمته أنه إذا كان مستثىن من أحد مقدرا مرفوعا بـ"إله" كان مستثىن
مفرغا من مرفوع ،فيكون مرفوعا وجواب مساعا وقياسا من غري إشكال.
" -194من" ساقطة من ل.
 -196يف ع  :جواب.
 -195راجع :مسلم ،كتاب اجلهاد ،رقم.1906 :
 -197راجع :صحيح البخاري ،111/1 ،رقم.550 :
 -199راجع :مسلم ،كتاب السالم ،ص ،802 :رقم.2181 :
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وأما إذا كان بدال من حمل اسم "ال" فيحتاج يف توجيه وجوب رفعه قياسا كما
هو مرفوع وجواب مساعا إىل ما ذكرانه من أن الكالم التام ما هو مذكور بركنيه مع كون
املستثىن منه مذكورا إذ حينئذ حيصل املشاهبة الصورية اجملوزة لصحة النصب جوازا
مرجوحا ،وهذا وإن كان يقتضيه كالمهم كما مر غري مرة ،لكنه قد يتوقف فيه ابدئ
الرأي ،ألّنم مل يصرحوا به فيما أعلم.
وأما هذا الوجه فيقبل ابدئ الرأي من غري توقف ،ألنه مصرح به جممع عليه.
معىن ،فألن املعىن املقصور إثبات األلوهية له تعاىل ونفيها
وأما أنه أحسن منه ً
عما سواه ملا مر أنه من قصر الصفة اليت هي اخلرب ،أعين" :إله" على املوصوف الذي
هو املبتدأ ،أعين :اسم هللا اجلليل قصرا حقيقيا؛ فإذا كان التقدير "ال إله أحد إال هللا"
كان املقصور حينئذ هو "إله" ،واملقصور عليه هو اسم هللا اجلليل ،فالذي يدل عليه
الكالم حينئذ هو إثبات األلوهية له تعاىل ونفيها عمن سواه ،وهو املعىن املقصود.
ُ
وأما إذا كان التقدير [ب" ]64ال إله موجود إال هللا" فاملقصور حينئذ هو
موجود املنسوب إىل " ٍ
إله" ال "إلهٌ" فالذي يدل عليه الكالم حينئذ هو إثبات الوجود
له ونفيه عن كل ٍ
إله سواه.
وال شك أن هذا غري املعىن املقصود وإن كان مستلزما له ،ووجه استلزامه أنه
إذا دل الكالم على انتفاء وجود كل " ٍ
إله" سواه دل على انتفاء األلوهية عن كل
موجود سواه؛ إذ لو كان موجود ما سواه متصفا ابأللوهية ،مل يكن الوجود منتفيا عن
كل " ٍ
إله" سواه ،واملفروض أنه ٍ
منتف ِهف ،فالتقدير األول أوىل سواء قلنا إن املعىن
املقصود ابلنظر إىل التقدير األول منطوق صريح أو غري صريح ،وابلنظر إىل الثاين

054
مفهوم أو قلنا هو مفهوم فيهما ملا عرفته أن انفهامه من األول بال واسطة ومن الثاين
بواسطة؛ وأما أنه أحسن من الوجه الثاين منهما صناعةً ،فلألمر األول من تلك
األمور؛ وأما أنه أحسن معىن فلما مر يف األول بعينه ،وكلما كان هذا الوجه أحسن
من وجهي التقدير األول صناعة ومعىن ،كان هو األوىل ابالختيار ،وإن كان األول
من األول هو املشهور يف كالمهم كل االشتهار.
198
ت يف إعراب 180هذا
بل أقول :هو أوىل ابلقبول من مجيع الوجوه اليت أُبْ ِرَز ْ

االسم اجلليل ،وإن استضعفه القاضي حمب الدين انظر اجليش يف شرح التسهيل على
ما نقله عنه الدماميين 181يف تعليقه على املغين ،وهو كالم طويل مجع فيه وجوها
182
غريه
وتبعه
،
عليه
تكلم
وما
الدماميين
عنه
له
نق
،
اجلليل
االسم
هذا
اب
ر
إع
يف
أبرزها
ُ
من شراح املغين يف النقل والسكوت عليه ،فلننقله بطوله حىت حتيط أبطراف الكالم،
ونتكلم عليه بتوفيق هللا وأتييده مبا يكشف قناع [ا ]66الريب عن وجه املرام حىت
يتضح لدى الناظر ما هو احلق والتحقيق يف املقام.

 -198يف ع  :هذا.
 -180يف ل  :يف اإلعراب.
 -181هو دمحم بن أب بكر بن عمر بن أب بكر ،القرشي املخزومي ،اإلسكندري ،املالكي ،ويعرف اببن الدماميين
(بدر الدين) أديب ،انثر ،انظم ،حنوي ،عروضي فقيه .مشار يف بعض العلوم .ولد ابإلسكندرية ،مات سنة
 .1424/927راجع :معجم املؤلفني.116/8 ،
 -182يف ل  :أبرزوها.

055
فنقول :قال الدماميين قد تكلم القاضي حمب الدين انظر اجليش يف شرح
التسهيل على إعراب هذه الكلمة الشريفة أورده جبملته وإن كان فيه طول الشتماله

على فوائد.181

قال أهل العلم :إن االسم املعظم يف هذا الرتكيب يرفع ،وهو الكثري ومل أيت يف
القران غريه وقد ينصب.
أما إذا رفع فاألقوال فيه للناس على اختالف إعراهبم مخسة :منها قوالن
معتربان ،وثالثة ال معول على شيئ؛ منها القوالن املعتربان أبن يكون رفعه على البدلية
وأن يكون على اخلربية؛ أما القول البدلية فهو املشهور اجلاري على ألسنة املعربني،
وهو رأي ابن مالك ،فإنه قال ملا تكلم على حذف خرب "ال" العاملة عمل "إن"،
وأكثر ما حيذفه احلجازيون مع "إال" ،حنو "ال إله إال هللا" ،وهذا الكالم منه يدل على
أن رفع االسم املعظم ليس على اخلربية ،وحينئذ يتعني أن يكون على البدلية ،ث
األقرب أن يكون على البدلية من الضمري املسترت يف اخلرب املقدر ،184وقد قيل إنه
بدل من اسم "ال" ابعتبار حمل االسم قبل دخول "ال".
وإمنا كان القول ابلبدل من الضمري املسترت أوىل؛ ألن اإلبدال من األقرب أوىل
من اإلبدال من األبعد ،وألنه ال داعيةَ إىل االتباع ابعتبار احملل مع إمكان االتباع
ابعتبار اللفظ.

 -181راجع :شرح التسهيل.2147/6 ،
" -184املقدر" ساقطة من ل.

056
أقول :يف أولويته نظر:
أما أوال فألن األقربية إمنا هو يف التقدير ال يف اللفظ ،إذ احملذوف معدوم يف
اللفظ ،والبدل متصل بـ"إله" املوجود يف اللفظ ،مثل اتصاله ابحملذوف [ب ]66لو
ذكر ،واملوجود يف اللفظ أقرب إليه لفظا وحسا وإن كان احملذوف أقرب إليه حكما
وتقديرا ،واألقربية حبسب اللفظ واحلس لو مل يرتجح على األقربية حبسب التقدير ال
تكون مرجوحة ،بل ذكروا ما يدل على أّنا أرجح ،وهو أّنم قالوا :إذا تعلق بذي
احلدثني حاالن وجب أن يلي كل منهما صاحبه ،ث قالوا :يف "هذا بسرا أطيب منه
رطبا" إن صاحب "بسرا" وإن كان هو الضمري املسترت يف "أطيب" ،لكن ملا كان
مسترتا أو املسترت كاملعدوم قدم احلال إىل حيث يلي مرجعه الذي هو عبارة عنه؛
َوَو ْجهُ داللته على ما ذكرانه هو أنـهم جعلوا الضمري الستتاره كاملعدوم مع أن اللفظ
الذي يسترت فيه موجود يف اللفظ ،وأجروا احلكم الذي كان من حقه أن ُجيرى على
الضمري ،وهو إيالءُ احلال إايه لكونه صاحبها على مرجعه لكونه موجودا يف اللفظ
حقيقة؛ والضمري فيما حنن فيه مع أنه مسترت حمذوف عامله الذي استرت فيه ،فهو
معدوم يف اللفظ حقيقة ال كاملعدوم فيقتضي أن يكون احلكم الذي كان جيرى عليه،
وهو اإلبدال منه جيرى على مرجعه الذي هو اسم "ال" لكونه موجودا يف اللفظ
حقيقة بطريق األوىل.
وأما اثنيا فألن اإلبدال من حمل اسم "ال" ،إمنا يعترب قبل النسخ ملا مر تقريره يف
هذا املبحث يف الكالم على التقدير املشهور ،أي" :ال إله موجود إال هللا" يف جواب
ما استشكله مجاعةٌ منهم ابن هشام ،وال شك أن رفع االسم قبل النسخ لفظي ال

057
حملي مبعىن أن رفعه ٍ
ابق يف اللفظ حني اإلبدال وصريورته منسوخا بعد اإلبدال غري
قادح يف كونه لفظيا ،أي :ابقيا يف اللفظ قبل النسخ ،وهو [ا ]65ظاهر.
قال انظر اجليش :ث البدل إن كان من الضمري املستكن يف اخلرب ،كان البدل
فيه نظري البدل يف حنو "ما قام أحد إال زيد" ألن البدل يف املسئلتني ابعتبار اللفظ
وإن كان من اسم "ال" ،كان البدل فيه نظري البدل يف حنو "ال أحد فيها إال زي ٌد" ألن
البدل يف املسئلتني ابعتبار احملل.
أقول :قد عرفت ما فيه آنفا.
قال :وقد استشكل الناس البدل فيما ذكران .أما يف "ما قام أحد إال زيد"
فمن 186جهتني إحدامها 185أنه بدل بعض ،وليس مثة ضمري يعود على املبدل منه.
أقول قد سبق اجلواب عنه يف آخر "املبحث السابع".
ب واملبدل منه منفي.
قال :الثانية أن بينهما خالفةً ،فإن البدل موج ٌ
أقول هذا اإلشكال ألب العباس ثعلب على ما ذكره بدر الدين ابن مالك

187

يف شرح ألفية والده ،ولفظه" :قال أبو العباس ثعلب :كيف يكون بدال وهو موجوب
ومتبوعه منفي"؟ انتهى .وهذا اعرتاض منه على مذهب البصريني ،فإنه كويف،

 -186يف ع  :فهو من.
 -185يف ل  :أحديهما.
 -187من قوله "على ما ذكره بدرالدين ابن مالك"...إىل قوله "على مذهب اجلمهور من مرجح" ساقطة من ل.

058
واملستثىن عندهم يف حنو "ما قام أحد إال زيد" معطوف على املستثىن منه و"إال"
حرف عطف عندهم كما مر يف "املبحث السابع" ،وقد عرفت اجلواب عنه أيضا فيه.
قال وقد أجيب عن األول أبن "إال" وما بعدها من متام الكالم األول و"إال"
قرينة مفهمة إن الثاين قد كان يتناوله األول .فمعلوم أنه بعضه ،فال حيتاج فيه إىل
رابطة خبالف "قبضت املال بعضه".
أقول وفيه حبث:
أما أوال فألن الثاين ال يعلم أنه قد كان يتناوله األول إال إذا علم أن االستثناء
متصل وال يكون متصال إال إذا كان املستثىن حبيث لوال االستثناء لدخل يف املستثىن
[ب ]65منه لكونه مما يتناوله وضعا؛ فإذا علم أن الثاين مما يتناوله األول وضعا لوال
االستثناء من خارج لعلمه بوضع لفظ املستثىن منه سابقا علم أن "إال" فيه االستثناء
االتصايل ،فعلم أبن االستثناء االتصايل موقوف على العلم أبن االستثناء متصل ،أي
على العلم أبن الثاين مما يتناوله األول وضعا لوال االستثناء فلو كان اتصال االستثناء
وتناول األول للثاين معلوما بـ"إال" لزم الدور.
وأما اثنيا فألن "إال" لو كانت قرينة مفهمة أن الثاين قد كان يتناوله األول يف
مجيع املواد ،لزم أن يكون كل استثناء متصال ،وفساده غين عن البيان وإن كانت قرينة
مفهمة ذلك يف بعض دون بعض احتاج األمر يف فهم كون الثاين مما يتناوله األول يف
ذلك البعض إىل قرينة أخرى غري "إال" فلم يكن "إال" قرينة.

059
وأما اثلثا فألن "إال" لو كانت قرينة مفهمة ودالة على الربط مل يكن البدل
حمتاجا مع وجودها إىل ضمري يف املثال املذكور ونظائره ،لكن الالزم ابطل ،فإن
االحتياج إىل الضمري للربط ابق مع وجود "إال" يف نظائر املثال املذكور ،حنو قوله
تعاىل ﴿ماَ فَ َعلُوهُ إِالا قَلِيل ِم ْن ُه ْم﴾ 189وقوله تعاىل ﴿ 399تَ َولا ْوا إِالا قَلِيل
400
ش ِربُوا ِم ْنهُ إِالا قَلِيل ِم ْن ُه ْم﴾ 401وقوله تعاىل ﴿قُِم اللاْي َل
ِم ْن ُه ْم﴾ وقوله تعاىل ﴿فَ َ
ِ
ص َفهُ﴾ 402فإذا أوردان املثال املذكور مع "إال" موجبا أو منفيا مل يرتبط؛
إِالا قَليل ،نِ ْ
فإذا أوردان املثال املذكور مع "إال" موجبا أو منفيا مل يرتبط" 401إال" ابلضمري ،حنو
"قبضت املال إال بعضه" أو "ما قبضت املال إال بعضه" ،فلم يكن "إال" دالة على

الربط وقرينة مفهمة ،فاجلواب ما أسلفناه يف آخر "املبحث السابع".
قال :وعن الثاين أبنه بدل من األول يف عمل العامل فيه وختالفهما يف
النفي 404واإلجياب ،ال مينع البدلية[ ،ا ]67ألن مذهب البدل جيعل األول كأنه مل
يذكر والثاين يف موضعه.
وقد قال ابن الضائع" :إذا قلت "ما قام أحد إال زيد" ،فـ"إال زيد" هو البدل،
وهو الذي يقع يف موضع "أحد" فليس زيد وحده بدال من أحد ،قال :وإمنا "إال زيد"
 -189اقتباس من سورة النساء ،اآلية.55 :
 -188يف النسخ "ث تولوا" وهو خطأ ،ألن آية البقرة 245ليس فيها "ث".
 -400اقتباس من سورة البقرة ،اآلية.245 :
 -401اقتباس من سورة البقرة ،اآلية.248 :
 -402اقتباس من سورة املزمل ،اآلية.1-2 :
" -401فإذا أوردان املثال املذكور مع إال موجبا أو منفيا مل يرتبط" ساقطة من ع.
" -404يف النفي" ساقطة من ع.

061
هو األحد الذي نفيت عنه القيام 406فـ"إال زيد" بيان األحد الذي عنيت؛ ث قال بعد
ذلك :فعلى هذا البدل يف االستثناء أشبه ببدل الشيء من الشيء من بدل البعض
من الكل؛ وقال يف موضع آخر :لو قيل إن البدل يف االستثناء قسم على حدته ليس
من تلك اإلبدال اليت تثبت يف غري االستثناء ،405لكان وجها وهو احلق" ،انتهى.
أقول :ما نقله أوال هو جواب السريايف على ما نقله بدر الدين ابن مالك يف
شرح ألفية والده حيث قال" :وأجاب السريايف أبن قال هو بدل يف عمل العامل فيه
وختالفهما ابلنفي واإلجياب ال مينع البدلية؛ ألن مذهب البدل فيه أن جيعل البدل كأنه
مل يذكر والثاين يف موضعه وقد يتخالف املوصوف والصفة نفيا وإثباتا ،حنو "مررت
برجل ال كرمي وال لبيب" ،انتهى.
ويف كالم كل منهما حبث 407أما يف كالم السريايف فمن وجوه:
أما أوال فألنه لو كان جمرد كون البدل معموال لعامل متبوعه كافيا يف صحة
اإلبدال ولو اختلف نسبة العامل إليهما ابإلجياب والسلب حني اعتبار اإلبدال ملا
كان الشرتاطهم؛ ألن البدل البد وأن يصلح الحالله حمل األول معىن ،لكن التايل
ابطل فاملقدم مثله ،وهذا يف احلقيقة تسليم لورود اإلشكال ،وقد عرفت يف "املبحث
السابع" أن اإلشكال مندفع من غري اضطرار إىل هذا.

 -406يف ع  :للقيام.
 " -405االستثناء قسم على حدته ليس من تلك اإلبدال اليت تثبت يف غري االستثناء" ساقطة من ع.
 -407يف ع  :ويف كل كالم منهما حبث.

060
وأما اثنيا فألن قوله" :ألن مذهب البدل ...إخل" ،ال تقريب [ب ]67فيه بل
هو عني منشأ اإلشكال ،فإن اإلشكال إمنا نشأ من أن البدل البد وأن يصلح
الحالله حمل األول ،والبدل هنا موجب له ،الفعل ومتبوعه منفي عنه؛ الفعل فال
يصلح الحالله حمل األول ،وإال لكان منفيا عنه .الفعل أيضا 409كمتبوعه ،لكن
الفعل موجب له ،فكيف جيعل ما هو دليل على اإلشكال دليال على اجلواب عنه مع
بقائه؟
وأما اثلثا فألن قياسه على حنو "مررت برجل ال كرمي وال لبيب" قياس فاسد
ألن الصفة ،إما جمموع "ال كرمي" إن كان ال حرفا ،فإّنا حينئذ مع ما بعدها كلمة
واحدة أجرى على اإلعراب على اخرها كما صرح به السيد -قدس سره -يف حاشية
الكشاف ،408وال خفاء أن اجملموع ال خالفة بينه وبني موصوفه نفيا وإثباتا ،غاية
األمران املوصوف أمر وجودي والصفة أمر عدمي ،واتصاف الوجودي ابلعدمي ال
غبار عليه؛ واختالف البدل ومتبوعه ابلنفي واإلثبات يف حنو "ما قام أحد إال زيد"
ليس مبعىن كون أحدمها أمرا وجوداي واآلخر عدميا بل اختالفهما يف نسبة العامل إىل

أحدمها نفيا وإىل اآلخر إجيااب مع كون كل منهما أمرا وجوداي ،وهو ظاهر؛ وإما نفس
"ال" إن كانت امسا مبعىن "غري" كما نقله التفتازاين يف شرحه للكشاف عن
السخاوي" :410وظاهر أن ال خالفة حينئذ بني الصفة واملوصوف نفيا وإثباتا.

" -409أيضا" ساقطة من ع.
" -408الكشاف" ساقطة من ع.
 -410هو عبد املعطي بن أمحد بن دمحم السخاوي ،املدين .مفسر ،فقيه ،مؤرخ ،مات سنة  .1661/850راجع:
معجم املؤلفني.175/5 ،

062
وأما يف كالم ابن الضائع فألن قوله" :إن "إال زيد" 411هو البدل "...إخل،
خرق إلمجاع البصريني من غري حجة إذ ال قائل فيما أعلم أبن "إال" مركب مع
املستثىن واإلعراب للمجموع ،وقد عرفت أن اإلشكال مندفع عن البصريني من غري
حاجة إىل هذا اجلواب اخلارق إلمجاعهم؛
وإن قيل إن املراد أن "إال" وإن مل يكن مركبا مع "زيد" ،لكن اجملموع يصح
إحالله حمل املتبوع [ا ]69فهو ال جيدى نفعا يف دفع اإلشكال؛ ألن غاية ما يلزم من
صحة إحالل "إال زيد" حمل "أحد" أن يصري تقدير الكالم "ما قام إال زيد" فيصري
مستثىن مفرغا؛ واإلشكال ليس ختصا بنحو "ما قام أحد إال زيد" ،بل وارد على
املفرغ أيضا ضرورة أن "إال" لالستثناء وهو يقتضي أمرين خرجا وخرجا عنه ،فاملخرج
عنه إن مل يكن مذكورا البد من تقديره ،وهو مقدر يف املفرغ ،واملفرغ يف احلقيقة
بدل 412من ذلك املقدر عند البصريني كما أنه معطوف على ذلك املقدر عند
الكوفيني.
وهبذا 411أجابوا عن اعرتاض ثعلب أبنه يلزم يف حنو "ما قام إال زيد" أن يلي

حرف العطف العامل وليس شيء من أحرف العطف بل 414يلي العوامل هذا.

 -411يف ع  :زيدا.
 -412يف م :بدال.
 -411يف ع  :وهلذا.
" -414بل" ساقطة من ع.

063
وال خفاء أن الفعل منسوب إىل ذلك املقدر ابلنفي وإىل املفرغ ابإلجياب،
فجاء اإلختالف بني البدل ومتبوعه ابإلجياب والسلب ،و"إال زيد" ال يقع موضعه إال
يف أنه يلي العامل من غري فصل لفظا كما كان يليه املستثىن منه كذلك ،ال أنه يصري
العامل منسواب إليه ابلنفي كما كان منسواب إىل متبوعه ،كذلك فاإلشكال قائم على
ساقيه مل يتزلزل بعد.416
قال :وأما يف حنو "ال أحد فيها إال زيد" فوجه اإلشكال فيه أن "زيد" أبدل

من "أحد" وأنت ال ميكنك أن حتله حمله" انتهى.415

أقول :قد مضى اجلواب عنه يف هذا املبحث يف الكالم على التقدير املشهور.
قال :وقد أجاب الشلوبني 417عن ذلك" :أبن هذا الكالم إمنا هو على توهم
"ما فيها أحد إال زيد" ،إذ املعىن واحد ،وهذا ميكن فيه احللول أبن تقول "ما فيها إال
زيد" ،انتهى؛ وهو كالم حسن ،انتهى.
أقول :يف حسنه نظر ،بل يف صحته كالم:
أما أوال فألن ابن هشام ذكر يف املغين" :أن شرط جواز [ب ]69العطف
الذي يسمى العطف على املعىن يف القرآن ،ويقال له العطف على التوهم يف غري

" -416بعد" ساقطة من ع.
" -415انتهى" ساقطة من ع.
 -417هو عمر بن دمحم بن عمر بن عبد هللا األزدي ،األندلسي ،اإلشبيلي ،املعروف ابلشلوبيين (أبو علي) حنوي،
لغوي ،ولد إبشبيلية ،مات سنة  .1247/546راجع :معجم املؤلفني.115/7 ،

064
القرآن صحة دخول ذلك العامل املتوهم وشرط حسنه كثرة دخوله هنا  ،وهلذا حسن
قول زهري:419
ضى َوالَ ساَبِ ٍق َشْيئاً إِذاَ كاَ َن جاَئِياً
ت ُم ْد ِرَ ماَ َم َ
بَداَ ِيل أَِّين لَ ْس ُ

418

وقول اآلخر:
احلاَ ِزُم َّ
ماَ ْ
الش ْه ِم ِم ْقداَماً َوالَ بَطَ ٍل إِ ْن َملْ يَ ُك ْن لِْل َه َوى ابِ ْحلَ ِّق َغالَّابً

420

ومل حيسن قول اآلخر:
ت ذاَ نـَْيـر ِ
ب فِي ِه ُم
َوماَ ُكْن ُ
َ

ِ
ش فِي ِه ُم ُ 421مْن ِم ُل
َوالَ ُمْنم ٌ

422

لقلة دخول الباء على خرب كان خبالف خربي "ليس" و"ما" ،421انتهى.
فعلى تقدير إجراء البدل جمرى عطف النسق يف اإلعراب على التوهم أو املعىن
إما أن يكون العامل املتوهم الرافع لـ"أحد" يف "ما فيها أحد إال زيد" هو "ما" النافية
 -419هو زهري بن أب سلمى  ،واسم أب سلمى :ربيعة بن رايح بن قرة بن احلارث بن مازن ،وينته نسبه إىل
ضر بن نِزار بن َم َعد بن عدانن .وهو أحد الثالثة املقدمني على سائر الشعراء ،مات سنة 511مـ .راجع :شرح
ُم َ
املعلقات السبع ،ص.101 :
 -418البيت من الطويل وهو لزهري بن أب سلمى .راجع :املعجم املفصل يف شواهد اللغة العربية.112/9 ،
 -420البيت من البسيط ،وهو بال نسبة .راجع :املعجم املفصل يف شواهد اللغة العربية.102/1 ،
 -421يف ع  :وال منمل.
 -422البيت من املتقارب وهو بال نسبة .راجع :املعجم املفصل يف شواهد اللغة العربية.291/5 ،
 -421يف هامش :قال ابن هشام يف املغين" :النريب النميمة واملنمل الكثري النميمة واملنمش املفسد ذات البني"،
انتهى .راجع :مغين اللبيب.477/2 ،

065
بناء على قول ابن عصفور" :إن عملها اليبطل بتقدمي خربها إذا كان ظرفا أو االبتداء
بناء 424على بطالن عملها بتقدمي عند اجلمهور والظرف العتماده على حرف النفي
أو متعلقة االسم أو الفعل؛ فعلى األول ميتنع اعمال "ما فيها" بعد "إال" فيمتنع الرفع
على توهم اإلبدال من "أحد" من امسه 426النتفاء شرط جواز االتباع على التوهم،
ألّنم إمنا اشرتطوا صحة دخول ذلك العامل املتوهم على املتبوع جلواز االتباع لئال يلزم
أن يكون التابع معراب إبعراب اليصح أن يكون ملتبوعه ،فال يكون تابعا ،وقد فرضناه
تابعا ِهف ،فإذا مل يصح توجه العامل املتوهم إىل التابع مل يكن التابع معراب إبعراب
سابقه من جهة واحدة فلم يصح أن يكون تابعا له ،فامتنع االتباع 425على التوهم.

وعلى التقادير اآلخر إن اعترب أعمال االبتداء من حيث إن معموله منفي عنه
اخلرب وإعمال الظرف [ا ]68أو متعلقة امسا كان أو فعال من حيث إن مرفوعه منفي
عنه الفعل املقدر أو معناه الذي يف االسم أو الذي يف الظرف فكذلك؛ ألن الواقع يف
سياق النفي من حيث إنه يف سياق النفي اليصح أن يقع يف سياق اإلجياب ،فال
يعمل فيما هو يف سياق اإلجياب فانتفى شرط االتباع على التوهم؛ وإن اعترب إعمال

كل منهما من حيث هو هو ،أي من حيث كون 427كل واحد منهما واحدا ابلنوع
قابال للنفي واإلثبات والنسخ وعدمه ،فكل منهما هبذا االعتبار موجود يف "ال أحد

" -424بناء" ساقطة من ع.
 -426يف ل  :من "أحد" من امسه.
 -425يف ع  :االمتناع.
" -427كون" ساقطة من ع.

066
فيها إال زيد" لصحة أن يكون "أحد" بدال من حمل اسم "ال" ،ومن فاعل الظرف أو
فاعل متعلقه مع صحة اإلحالل حمل متبوعه على التقادير.
أما على األول فألن اإلبدال من اسم "ال" إمنا وقع محال على حمله املرفوع
ابالبتداء الواحد ابلنوع القابل للنسخ وعدمه قبل اعتبار النسخ ،وكلما كان قبل
اعتتبار النسخ صح إعماله فيما بعد "إال" على ما مر مرارا.
وأما على األخريين فكذلك ألن اإلبدال من فاعل الظرف أو فاعل متعلقه إمنا
يعترب قبل اعتبار النسخ وربطه ابسم "ال" ابلنفي ،وكلما كان كذلك كان قابال للنفي
واإلثبات فصح إعماله فيما هو يف سياق اإلجياب ،وصح اإلحالل إذ التقدير قبل
النسخ واحلكم ابلنفي فيها أحد زيد.
وال شك يف صحة أن يقال فيها زيد على األول والثاين؛ وحصل أو حاصل
فيها زيد على اآلخر ،وإذا صح اإلحالل اندفع اإلشكال ،فال حاجة إىل ارتكاب
اإلبدال على التوهم لصحة اإلحالل.
وأما اثلثا فألن قوله :إذ املعىن واحد غري مسلم إذ "ال أحد فيها إال زيد" نص
يف االستغراق و"ما فيها أحد إال زيد" ظاهر يف االستغراق [ب ]68ال نص فليس
املعىن واحدا حىت إن ابن هشام قال" :اليدخل يف اإلسالم بقوله "ال إله إال هللا" برفع
"إله" الحتماله لنفي الواحدة" 429انتهى .وقد مضى نقله وتوجيهه.

 -429راجع :مغين اللبيب.147/2 ،
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وأما اثلثا فألن غاية ما يلزم من اإلبدال على التوهم أن يقال" :ما فيها إال
زيد" فيكون مستثىن مفرغا ،وقد عرفت أن اإلشكال وارد على املفرغ غري مندفع مبثل
هذا اإلحالل.
قال الدماميين وعلى قول الشلوبني يكون كلمة احلق على معىن ال يستحق
العبادة أحد إال هللا ،وهذا ميكن فيه إحالل البدل حمل املبدل منه أبن نقول :ال

يستحق العبادة إال هللا ،428انتهى.

أقول فيه ما يف قول الشلوبني من الشقوق الثالثة األخرية؛ وأما يف قول من
قال :أو يكون املعىن "ما يف الوجود إله إال هللا" ،وميكن اإلحالل أيضا ،انتهى .فرتد
الشقوق األربعة.
قال انظر اجليش" :410وأما القول اخلربية يف االسم املعظم فقد قال به مجاعة،
ويظهر يل أنه أرجح من القول ابلبدلية ،وقد ضعف القول ابخلربية ثالثة أمور ،وهو
أنه يلزم من القول بذلك كون خرب "ال" معرفة ،وال ال تعمل يف املعارف ،وأن االسم
املعظم مستثىن واملستثىن ال يصح أن يكون غري املستثىن منه ،ألنه مل يذكر إال ليتبني به
ما قصد ابملستثىن منه ،وأن االسم ال عام واالسم املعظم خاص ،واخلاص اليكون خربا
عن العام ،ال يقال احليوان إنسان" انتهى.

" -428وهذا ميكن فيه إحالل البدل حمل املبدل منه أبن نقول :ال يستحق العبادة إال هللا" ساقطة من ع.
 -410هو دمحم بن يوسف بن أمحد بن عبد الدائم التميمي ،املصري ،احلليب ،املعروف بناظر اجليش (حمب الدين،
أبو عبد هللا) حنوي ،بياين ،ولد ابلقاهرة ،مات سنة  .1117/779راجع :معجم املؤلفني.121/12 ،

068
أقول ال شك أن حرف النفي الداخل على اجلملة ،إمنا هو لسلب الربط
احلاصل بني طرفيها ،أي لقطع النسبة اليت هي العالقة بينهما ملا تقرر يف "املبحث
األول" :أن النفي واإلثبات إمنا يتوجهان [ا ]50إىل النسبة احلكمية والربط يف االمسية
بنسبة اخلرب إىل املبتدأ يف قسمه األول ونسبة املبتدأ إىل مرفوعه املكتفى به عن اخلرب
يف قسمه الثاين ،فحرف النفي الداخل عليها لقطع هذه النسبة وقطعها يف القسم
األول بنفي اخلرب عن املبتدأ منسوخني أو غري منسوخني أو منسوخا املبتدأ دون اخلرب،
فـ"ال" التربية الداخلة على القسم األول من املبتدأ أو خربه لنفي اخلرب عن املبتدأ سواء
قلنا إّنا عاملة فيهما على اإلطالق ،أي :411سواء كان امسها معراب أو مبنيا ،وهو
قول األخفش واألكثرين؛ أو إّنا عاملة فيهما إن مل يكن امسها مبنيا ،وهو قول اجلميع
من غري خالف؛ وعلى تقدير أن يكون امسها مبنيا سواء قلنا إّنا عاملة يف االسم
فقط ،وهو قول سيبويه على املشهور ،أو ليست بعاملة يف االسم أيضا ،وهو قول
سيبويه على رأي ابن هشام ،وقد مضى نقل كالمه يف "املبحث الثاين".
إذا 412متهد هذا فاعلم أن القول أبن اسم هللا اجلليل مرفوع على أنه خرب ،ال
قول غري صحيح؛ أما إذا قلنا :إّنا عاملة يف االسم واخلرب فألّنا ال تعمل "إال" يف
نكرة منفية واسم هللا اجلليل معرفة موجبة؛ وأما على القول أبّنا غري عاملة يف اخلرب
فقط أو فيه ويف االسم أيضا ،فألن خربها ال يكون "إال" منفيا نسخ أو مل ينسخ؛
واسم هللا اجلليل لوقوعه بعد "إال" اليصح أن يكون منفيا أصال فال يصح أن يكون
خربا.
" -411أي" ساقطة من ع.
 -412يف ع  :وإذا.

069
ث البد أن يكون يف الكالم تقديرا ملا تقرر وتكرر أن النفي يقتضي منفيا
ومنفيا عنه ،واالستثناء يقتضي خرجا وخرجا عنه ،فبعد التقدير [ب ]60إما أن
يكون اسم هللا اجلليل بدال من اسم "ال" على حمله البعيد فيكون مبتدأ ال خربا؛ ألن
التابع معرب إبعراب متبوعه ومعمول لعامل متبوعه ،ومتبوعه مبتدءا أو بدال من
ضمري موجودا ملقدر أو ضمري يف الوجود مقدرا.
وال خفاء أن الضمري يف األول انئب الفاعل ويف الثاين فاعل الظرف ،فهو إما
بدل من انئب الفاعل ،أو من الفاعل وعلى التقديرين اليكون خربا أو بدال من خرب
حمذوف نفسه ال من ضمريه وحينئذ ،فإما أن يبقى على علميته من غري أتويل أو
أيول ،وعلى األول ال يصح االستثناء ألن الكالم مفروض فيما إذا كان "ال" التربئة
داخلة على القسم األول من املبتدأ ،مثل قوله:
والَ ثـَوب َْجم ٍد َغْيـر ثـَو ِ
ب ابْ ِن أَ ْمحَ َد
َ ْ َ
َ ْ

لى أَ َح ٍد إِالَّ بِلُ ْؤٍم ُمَرقَّ ِع
َع َ

411

فيكون الكالم مسوقا لقصر املوصوف على الصفة ،فاخلرب املقدر البد أن
يكون وصفا واسم هللا اجلليل على تقدير كونه علما من غري أتويل دال على الذات
وال شيء من الدال على الذات من جزئيات الدال على الصفة ،فال يصح أن يكون
بدال من نفس اخلرب بدل اجلزئي من الكلي كما صح إبدال "مرقع بلؤم" من نفس
اخلرب احملذوف فال يصح أن يكون مستثىن مفرغا ،إذ ال شك أن املفرغ متصل
واملتصل ما يكون املستثىن حبيث لوال االستثناء لدخل يف املستثىن منه لتأويله إايه
وضعا ،والعل م مع الوصف ليس كذلك ومع هذا فهو عكس املعىن املقصود ،إذ
 -411البيت من الطويل وهو للمتنيب؛ راجع :املعجم املفصل يف شواهد اللغة العربية.121/4 ،

071
املقصود كما مر وسيعرتف به انظر اجليش قصر األلوهية على هللا تعاىل وهو قصر
الصفة على املوصوف.
وعلى تقدير أن يكون اسم هللا اجلليل [ا ]51بدال من نفس اخلرب احملذوف
بدل اجلزئي من الكلي ينقلب القصر ،وأيضا يلزم محل اجلزئي احلقيقي على كليه وهو
إن مل يكن ابطال قطعا ،ففي صحته خالف وال خالف يف صحة هذا الرتكيب.
ويلزم أيضا كون املبتدأ نكرة واخلرب معرفة يف مجلة خربية ،والنكرة إن مل تكن
خصصة فهي خرب اتفاقا ،وإن كانت خصصة فكذلك عند اجلمهور.
وعلى الثاين فإما أن أيول ابملعبود حبق فيلزم محل الشيء على نفسه يف
اإلجياب ،ألن املراد بـ"إله" الواقع اسم "ال" هو املعبود حبق على ما صرح به التفتازاين
يف املطول" :إذ لو كان املراد منه مطلق املعبود على ما هو معناه يف أصل اللغة كان ما
ذكره التفتازاين واردا وهو أنه يلزم الكذب لكثرة املعبودات الباطلة فحيث أن يكون
"إله" مبعىن املعبود ابحلق" انتهى.
ومحل الشيء على نفسه وإن صح فهو لغو من الكالم ،ال جدوى له فضال
عن أن يفيد التوحيد فيما حنن فيه؛ أو أيول بنحو واجب الوجود وخالق العامل ،فيكون
املعىن ال فرد من أفراد إال له موصوف بشيء من األوصاف إال بوصف وجوب الوجود
أو خالقية العامل.

070
وهذا أبعد التزام أنه قصر إضايف ليصح ويصدق اليفيد التوحيد إذ ال داللة
للكالم األعلى أن كل ما يوصف ابأللوهية فهو مقصور على وصف وجوب الوجود
مثال ،ال يتعداها إىل صفة إمكان الوجود مثال.
وأما أن هذا املقصور على هذا الوصف هل هو واحد أم ال؟ فال داللة للكالم
عليه أصال ،وعلى فرض إفادته التوحيد يف بعض التأويالت [ب ]61يفوت املعىن
املقصود ابلقصر ملا عرفت من انقالب القصر ،ومع هذا كله اليصح أن يقال فيه إنه
خرب لـ"ال" التربئة أصال ،ألنه موجب وخرب "ال" كما مر منفي.
فإن قلت قد قال الشمين يف قول أب الطيب:
فَالَ ثـَوب َْجم ٍد َغْيـر ثـَو ِ
ب ابْ ِن أَ ْمحَ َد
ْ َ
َ ْ

لى أَ َح ٍد إِالَّ بِلُ ْؤٍم ُمَرقَّ ِع
َع َ

414

إن "مرقع" خرب لـ"ال" و"بلؤم" متعلقة به" انتهى.
وال شك أن "مرقع" مستثىن مفرغ من خرب حمذوف نفسه ال من ضمريه بدل
منه بدل بعض من كل من قسم بدل اجلزئي من الكلي ،فإن الكالم مسوق لقصر
املوصوف الذي هو "ثوب جمد" املوصوف بكونه "غري ثوب ابن أمحد" الصفة اليت
هي املرقعية "ابللوم".

 -414البيت من الطويل وهو للمتنيب؛ راجع :املعجم املفصل يف شواهد اللغة العربية.121/4 ،
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وال خفاء يف أن "مرقع ابللؤم" دال على الصفة وهو جزئي من جزئيات اخلرب
احملذوف ،أعين :موصوف بصفة ما فصح أنه استثناء متصل مفرغ من نفس اخلرب
احملذوف.
وال شك أنه موجب لكونه بعد "إال" ،وقد حكم الشمين أبنه خرب لـ"ال"،
فكذلك االسم املعظم هنا لو أول على فرض إفادته التوحيد يف بعض التأويالت فلم
قلتم إنه اليصح أن يقال فيه إنه خرب لـ"ال" التربئة لكونه موجبا.
قلت :كون خرب "ال" منفيا ليس إال عملت فيه أم "ال" أمر حمقق اثبت مقرر
ال ِمرية فيه كما مر توضيحه؛ فقول الشمين إن أراد به ظاهره ،فالكالم معه كالكالم
مع غريه ،وإن أراد أنه خرب السم "ال" فهو صحيح ،وال ضري ملا مر غري مرة أن
اإلبدال كاالستثناء مقدم على النسخ واحلكم.
وال شك أن اخلرب املقدر لـ"ال" قبل النسخ واحلكم ابلنفي ليس مبنفي وال
منسوخ ،بل قابل للنفي واإلثبات والنسخ وعدمه فهو حينئذ مرفوع بغري "ال" سواء
قلنا إن العامل يف اخلرب هو االبتداء أو [ا ]52املبتدأ أو كالمها ،وكذلك املستثىن
الواقع بدال منه؛ ألن التابع معرب إبعراب متبوعه ومعمول لعامله فيكون اخلرب املقدر
مربوطا ابملبتدأ على هذه القابلية الكلية الصاحلة للنفي يف سياق النفي واإلجياب يف
سياق اإلجياب ،فإذا اعترب احلكم ابلنفي ال يصري اخلرب املقدر منفيا بـ"ال" عن امسها
إال يف ضمن األوصاف اليت هي غري املرقعية ابللؤم ،ألنه الواقع يف سياق النفي.
وأما حصة البدل فلوقوعه بعد "إال" اليكون منفيا عنه بل مثبتا له ،لكن "ال"
من حيث إنه اسم "ال" الذي اليربط به خربها إال ابلنفي الستحالة ذلك المتناع أن

073
يكون املثبت لشيء من حيث هو مثبت له منفيا عن ذلك الشيء ،بل من حيث إنه
مبتدأ واقع يف سياق اإلجياب فيكون حمموال عليه ابعتبار حمله البعيد الذي هو الرفع
ابالبتداء ال له ابعتبار كونه منسوخا بـ"ال" وحمكوما عليه بنفي ما حيمل عليه عنه ،فال
يكون خربا لـ"ال" التربئة بل خربا المسها ،وهو كما "ال يضران ،ال جيد بكم نفعا"،
واملوفق هو هللا الذي بيده ملكوت كل شيء إعطاء ومنعا ،هذا.
واعلم أن ابن هشام ممن رد القول خبربية اسم هللا اجلليل لـ"ال" التربئة حيث قال
يف املغين" :قال بعضهم يف "ال إله إال هللا" أن اسم هللا سبحانه وتعاىل خرب "ال"
التربئة ويرده أّنا ال تعمل إال يف نكرة منفية واسم هللا تعاىل معرفة موجبة؛ نعم ،يصح
أن يقال إنه خرب لـ"ال" مع امسها ،فإّنما يف موضع رفع ابالبتداء عند سيبويه .زعم أن
املركبة ال تعمل يف اخلرب لضعفها ابلرتكيب ،أن تعمل فيما تباعد منها ،وهو خرب
[ب]62؛ كذا قال ابن مالك" :والذي عندي أن سيبويه يرى أن املركبة ال تعمل يف
االسم أيضا ،ألن جزئ الشيء ال يعمل فيه ،وأما "ال رجل ظريفا" ابلنصب فإنه عند
سيبويه مثل "اي زيد الفاضل" ابلرفع وكذا البحث يف "ال إله إال هو" للتعريف
واإلجياب أيضا ،ويف "ال إله إال إله واحد" لإلجياب ،وإذا قيل :ال مستحقا للعبادة إال
إله واحد ،مل يتجه االعتذار املقدم ،ألن "ال" يف ذلك عاملة يف االسم واخلرب لعدم
الرتكيب" 416انتهى.
قال الشمين نقال عن الدماميين يف الشرح" :كيف جتعل الكلمتان معا مبتدءا
مع أن تعريف املبتدأ غري صادق عليهما ،إذ هو اسم جمرد عن العوامل اللفظية غري
 -416راجع :مغين اللبيب.671-672/2 ،
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الزائدة مسند إليه أو صفة معتمدة على نفي أو استفهام رافعة لظاهر أو ضمري
منفصل ،وليس جمموع "ال إله" امسا جمردا وال صفة معتمدة؛ واعرتض عليه الشمين

بقوله :وأقول ال نسلم أن جمموع "ال إله" ليس امسا 415جمردا ،بل هو اسم جمرد مركب
من كلمتني كخمسة عشر يف قولك عندي مخسة عشر" انتهى.
وأقول :ال خيفى أن الرتكيب يف كالم سيبويه إن كان املراد به الرتكيب احلقيقي
مثل تركيب "مخسة عشر" فال شك أن ما أورده الدماميين مندفع مبا ذكره الشمين
لصدق تعريف املبتدأ عليه حينئذ ولكن القول برتكيب "ال" مع امسها حبيث يصري "ال"
جزءا من امسها ويصري اجملموع كلمة واحدة مركبة من كلمتني كـ"مخسة عشر" مشكل
يف املعىن جدا ،ألن املعىن يف حنو "ال رجل يفعل كذا" على نفي الفعل من جنس
الرجل ال على إثبات الفعل لـ "ال رجل" وعلى القول ابلرتكيب احلقيقي؛ وجعل
اجملموع مبتدءا ث جعل اخلرب عليه يقتضي أن يكون املعىن إثبات الفعل لـ "ال رجل"
[ا ]51ال نفيه عن جنس الرجل فيصري السالبة موجبة معدولة املوضوع.
وال شك أن احلمل حينئذ إن صح فاملعىن املستفاد منه غري مراد وقد مضى
مثله يف "املبحث الثاين" ومثل هذا ال ينبغي أن يصدر ممن له أدىن معرفة ابألدب
فضال عن سيبويه إمام الفن ولسان العرب.
ث إن كان يف الكالم استثناء كما يف "ال إله إال هللا" زاد إشكاال على إشكال،
ألن "ال" حينئذ وإن كانت ال تقتضي أمرين منفيا ومنفيا عنه ،لكن "إال" البد هلا من
أمرين خرجا وخرجا عنه ،فإن كان ما بعدها مستثىن من جمموع "ال إله" فمع أنه
" -415امسا" ساقطة من ع.

075
اليصح االستثناء املتصل ضرورة أن اسم هللا اجلليل فرد ملفهوم "إله" ال ملفهوم "ال إله"
يلزم أن يكون املستثىن خربا عن املستثىن منه وهو ابطل؛ ألن االستثناء يقتضي أن
يكون َثَّ حكم للمستثىن منه أخرج عنه املستثىن ،وعلى تقدير أن يكون املستثىن منه
هو عني املبتدأ ال يتصور َثَّ حكم إال احلاصل حبمل املستثىن على املستثىن منه فال
يوجد حكم للمستثىن منه أخرج عنه املستثىن فيه بـ "إال".
وإن كان مستثىن من ضمري خرب مقدر جملموع "ال إله" فظاهر أنه حينئذ ليس
خبرب ،ومع ذلك يكون معىن الكالم إثبات الوجود جملموع "ال إله" ونفيه عنه تعاىل،
ألن االستثناء من اإلثبات نفي ،وهو عكس معىن التوحيد.
وإن كان الرتكيب يف كالم سيبويه مل يرد به الرتكيب احلقيقي ،بل ما يشبه
الرتكيب يف عدم االنفصال ،أي :أّنا لعدم انفصاهلا عن امسها شبيهة خبمسة مع عشر
يف عدم انفصاهلا عن عشر ،فاملعىن حينئذ وإن [ب ]63كان على السلب ال على
العدول لعدم تركيب "ال" مع االسم ،لكن القول أبن جمموع "ال إله" مرفوع احملل أبنه
مبتدأ مشكل صناعة ومعىن.
أما صناعة :فلما ذكره الدماميين من أن تعريف املبتدأ غري صادق عليهما ،فإن
"ال" إذا مل يكن جزءا من االسم كخمسة يف مخسة عشر ال يصدق على اجملموع إنه
اسم جمرد ...إخل ،كما يصدق على مخسة عشر يف قولك عندي مخسة عشر ،بل إمنا
يصدق عليه اسم وحرف ،فال يندفع مبا ذكره الشمين.

076
مر يف "املبحث الثاين" من أن عدم تركيب "ال" مع االسم
وأما معىن :فلما ّ
تركيبا حقيقي ا يقتضي أن يكون املعىن على سلب اخلرب عن االسم واحلكم على اجملموع

أبنه مبتدأ يقتضي أن يكون املعىن 417على اإلجياب وبينهما تناف.

مر من كون املستثىن خربا عن املستثىن
ث االستثناء إن كان من "إله" يلزم ما ّ
منه ،وإن كان من ضمري موجود فاحلكم مبوجود على املبتدأ الذي هو جمموع "ال إله"
إلشعاره ابإلجياب املعدول يشعر أبن االستثناء من اإلثبات وعدم تركيب "ال" مع
االسم تركيبا حقيقيا القتضائه أن يكون املعىن على السلب يقتضي أن يكون االستثناء
مر.
من النفي وبينهما تناف مع أن االسم اجلليل ال يكون حينئذ خربا كما ّ
وقد تقدم يف "املبحث الثاين" أن سيبويه قائل بعمل "ال" التربئة يف االسم
على ما يدل قوله وإمنا تر التنوين يف معموهلا ،ألّنا جعلت وما عملت فيه مبنزلة اسم
واحد كـ"مخسة عشر" ،انتهى.
وكلما كان كذلك ال يكون الرتكيب حقيقيا كما يشري إليه قوله مبنزلة اسم
واحد حيث مل يقل امسا واحدا وإال ملا جاز أن تعمل [ا ]54فيه ملا ذكره ابن هشام
من أن جزء الشيء ال يعمل فيه فإن كان سيبويه مع هذا قد قال أبن "ال" مع االسم
املفرد مرفوع احملل ابالبتداء ،وأراد من ذلك ظاهره فهو كما تبني مشكل صناعة
ومعىن.

" -417على سلب اخلرب عن االسم واحلكم على اجملموع أبنه مبتدأ يقتضي أن يكون املعىن" ساقطة من ع.

077
مر يف "املبحث
وإن أراد أن االسم الواقع بعد "ال" مرفوع احملل ابالبتداء كما ّ
الثاين" فهو صحيح من غري إشكال ،لكن ال يتأتى حينئذ ما ذكره ابن هشام من أنه
يصح أن يقال :إن اسم هللا سبحانه وتعاىل خرب لـ"ال" مع امسها ،فإّنما يف موضع رفع
ابالبتداء عند سيبويه ،ألن سيبويه على هذا ليس قائال به كما أن األخفش واألكثر
كذلك؛ ث هو يف حدذاته اليظهر له وجه صحيح حىت يكون قوال موجها البن
هشام ،وابهلل التوفيق العليم العالم.
قال انظر اجليش :واجلواب عن هذه األمور:
أما األول فهو أنك قد عرفت أن مذهب سيبويه أن حال تركيب االسم املعظم
مع "ال" ال عمل هلا يف اخلرب وأن االسم حينئذ مرفوع مبا كان مرفوعا به قبل دخول

"ال"؛ وقد علل ذلك أبن شبهها 419بـ"إ ّن" ضعيف حني ركبت صارت كجزء كلمة،
وجزء الكلمة ال يعمل ومقتضى هذا أن يبطل عملها يف االسم أيضا ،لكن أبقوا
عملها يف أقرب املعمولني وجعلت هي مع معموهلا مبنـزلة مبتدأ واخلرب بعدمها على ما
كان عليه مع التجرد ،وإذا كان كذلك مل يثبت عمل "ال" يف املعرفة.
وأما الثاين فال نسلم أن اسم "ال" هو املستثىن منه ،وذلك أن االسم املعظم إذا
كان خربا كان االستثناء [ب ]64مفرغا ،واملفرغ هو الذي ال يكون املستثىن منه فيه
مذكورا.

 -419يف ع  :تشييهها.

078
نعم ،االستثناء إمنا هو من شيء مقدر لصحة املعىن ،وال اعتداد بذلك املقدر
لفظا ،وال خالف يعلم يف حنو "ما زيد إال قائم"؛ إن "قائم" خرب عن "زيد" ،وال شك
أن "زيد" الفاعل يف قوهلم "ما قام إال زيد" مع أنه مستثىن من مقدر يف املعىن،
والتقدير "ما قام أحد إال زيد"؛ فعلى هذا ال منافاة بني كون االسم املعظم خربا عن
اسم قبله وبني كونه مستثىن من مقدر ،إذ جعله خربا منظورا 418فيه إىل جانب
اللفظ ،وجعله مستثىن منظور فيه إىل جانب املعىن.
وأما الثالث فهو أن يقال قولك إن اخلاص ال يكون خربا عن العام ُم َسلم،
لكن يف "ال إله إال هللا" مل خيرب خباص عن عام ،ألن العموم منفي ،والكالم إمنا سيق
لنفي العموم ،وختصيص اخلرب املذكور بواحد من أفراد ما دل عليه اللفظ العام.
أقول يف كل من األجوبة الثالثة حبث:
أما يف األول فألن خرب "ال" التربئة على ما عرفت ال يكون إال منفيا نسخ أو
مل ينسخ ،واسم هللا اجلليل لكونه واقعا بعد "إال" ال يصح أن يكون منفيا أصال فال
يصح أن يكون خربا وإن مل يعمل فيه "ال" بل وإن مل يعمل فيه ويف االسم أيضا -
فعدم عمل "ال" يف اخلرب وكونه مرفوعا مبا كان مرفوعا به قبل دخول "ال" -ال يستلزم
صحة كونه خرب "ال" على مذهب سيبويه.
ث إن هذا الرتكيب صحيح ابالتفاق ،وقد مر أن "ال" عند األخفش واألكثر
عاملة يف االسم واخلرب سواء كان امسها مبنيا أو معراب ،فلو كان اسم هللا اجلليل خربا
 -418يف م  :منظور.

079
لـ"ال" لكان "ال" عاملة فيه عند األخفش [ا ]56واألكثر ال حمالة ،لكنها اليصح أن
تكون عاملة عندهم ،فال يصح أن يكون اسم هللا اجلليل خربا لـ"ال" عندهم؛ فلو كان
االسم اجلليل خربا لزم أن اليصح هذا الرتكيب إال عند سيبويه مع أنه صحيح عند
اجلميع ،فالبد من اختياره على مذهب اجلمهور من مرجح وال مرجح بل ال مصحح،
ألن االستثناء إما من اسم "ال" أو مفرغ؛ وأاي ما كان فغري مستقيم كما مر وسيأيت.
وأما يف الثاين فألن القائل الذي ذكر يف تضعيف القول ابخلربية األمور الثالثة،
االسم اجلليل مستثىن من اسم "ال"؛ فعلى تقدير تسليمه
إمنا بىن كالمه على أن يكون ُ
ال شك يف لزوم ما ذكره ،ويف بطالن الالزم كما بينه وبيناه أيضا ،وعلى تقدير منعه
والذهاب إىل أن االستثناء مفرغ ،فاخلرب يف احلقيقة ذلك احملذوف لفظا ومعىن.
وأما املستثىن فإمنا هو بدل عن اخلرب ال من حيث إنه خرب "ال" التربئة ومربوط
ابمسها ابلنفي حىت يرد أن البدل من اخلرب خرب أيضا ،بل من حيث إنه خرب املبتدأ
قبل النسخ ،واحلكم ابلنفي فال يكون خربا لـ"ال" وبعد النسخ واحلكم ال يكون منفيا،
فال يصح أن يكون خربا لـ"ال" ،ال على مذهب سيبويه وال على مذهب األخفش
واألكثرين.
أما على مذهب األخفش واألكثر فظاهر ،وأما على مذهب سيبويه فلما
قدمنا أن "ال" التربئة الداخلة على القسم األول من املبتدأ وخربه هي لنفي اخلرب عن
املبتدأ عملت فيهما معا أو مل تعمل يف شيء منهما أو يف األول دون اآلخر؛ وابجلملة
خربها ال يكون إال منفيا نُسخ أو مل ينسخ ،واسم هللا اجلليل لكونه واقعا يف سياق

081
اإلجياب ال يكون منفيا [ب ]65أصال ،فال يصح أن يكون خربا لـ"ال" ،ال لفظا وال
معىن قطعا.
نعم ،يصح أن يقال إنه خرب السم "ال" ،وبينهما فرق وقد بيناه يف بيت أب
الطيب.
فقوله :ال خالف يعلم يف حنو "ما زيد إال قائم" أن "قائم" خرب عن "زيد" ،ال
دليل فيه على أن االسم املعظم هنا خربٌ لـ"ال" التربئة ولو لفظا ،ألن "قائم" ليس خربا

لـ"زيد" من حيث إنه اسم "ما" احلجازية اليت خربها حيمل على امسها ابلنفي ،وال من
حيث إنه املبتدأ الداخل عليه "ما" التميمية النافية للخرب عن املبتدأ ،بل من حيث إنه
مبتدأ غري منسوخ بـ"ما" احلجازية وال منفيا عنه خربه بـ"ما" التميمية ،أي من حيث
إنه مبتدأ قبل احلكم عليه ابلنفي سواء كان النايف انسخا أو ال.
فهو بدل من خرب املبتدأ الذي مل ينسخ القابل للنسخ وعدمه والنفي واإلثبات
فلهذا وجب فيه الرفع ،وصح أن يذكر يف سياق اإلجياب وإن كان املبدل منه بعد
احلكم يصري منسوخا ومنفيا.
ومن هنا يقول ابن احلاجب" :وإذا تعذر البدل على اللفظ فعلى املوضع مثل
"ما جائين من أحد إال زيد ،وال أحد فيها إال عمرو ،وما زيد شيئا إال شيء؛ ألن
"من" أي االستغراقية ال تزاد بعد اإلثبات ،و"ما" و"ال" ال تقدران عاملتني بعد
اإلثبات ،ألّنما إمنا عملتا للنفي ،وقد انتقض النفي بـ"إال" خبالف "ليس زيد إال
شيئا" ،ألّنا عملت للفعلية "ال" للنفي ،فال أثر لنقض معىن النفي يف عملها لبقاء

080
األمر العاملة هي ألجله ومن ث جاز "ليس زيد إال قائما" ،وامتنع "ما زيد إال
قائما" 440انتهى.
فغاية ما يلزم من اتفاقهم على أن "قائم" خرب لـ"زيد" هو أن يقال :إن االسم
اجلليل خرب عن "إله" محال على حمله البعيد الذي هو [ا ]55الرفع ابالبتدائية الواحد
ابلنوع القابل للنسخ وعدمه والنفي واإلثبات ،وهذا ال ُجي ِديه نفعا ألنه حينئذ خرب
املبتدأ ال خرب "ال" التربئة مع أن قياسه على "ما زيد إال قائم" غري صحيح ،ألنه من
قبيل "ما قائم إال زيد" ال من قبيل "ما زيد إال قائم" ملا عرفت أنه من قصر اخلرب على
املبتدأ واخلرب هو "إله" واملبتدأ هو اسم "هللا" اجلليل ،فال يصح استثناؤه من نفس
اخلرب احملذوف مثل استثناء "قائم" ،بل إمنا هو مستثىن إما من اسم "إله" أو من ضمري
خربه على تقدير أن يتحول اخلرب املقدم ،أعين" :إله" مبتدأ من قسمه األول أو هو
مستثىن مفرغ من "أحد" املقدر املرفوع 441بـ"إله" على تقدير أن يتحول مبتدأ من
قسمه الثاين ،وقد تقدم الكالم على كل من التقديرين.
فظهر أن التفريع على ما مهده بقوله" :فعلى هذا ال منافاة بني كون االسم
املعظم خربا عن اسم قبله وبني كونه مستثىن من مقدر" غريُ صحيح؛ وعلى فرض
صحته ال يضر ذلك القائل كما ال جيدي هذا 442نفعا.

 -440راجع :شرح الرضي على الكافية.107/2 ،
" -441املرفوع" ساقطة من ع.
 -442كررت كلمة "هذا" يف م.

082
وأما يف الثالث فألنه ال شك يف أن "ال إله إال هللا" منه 441نفي وإثبات ،ومها
حكمان ،وكل حكم البد له من طرفني ،فعلى تقدير أن يكون املستثىن مفرغا ويكون
االستثناء من نفس اخلرب احملذوف ،ال عن ضمريه يكون طرفا النفي ،مها اسم "ال" بعد
النسخ ،واخلربُ احملذوف وطرفا اإلثبات ،مها اسم "ال" من حيث إنه مبتدأ قبل النسخ،
واملستثىن من اخلرب احملذوف ،أعين :االسم اجلليل؛ فاملبتدأ هو "إله" واخلرب هو االسم
اجلليل فإذا محل على "إله" ابإلثبات لزم اإلخبار عن العام ابخلاص ال حمالة ،فقوله:
لكن يف [ب" ]66ال إله إال هللا" مل خيرب خباص عن عام ،إن أراد أنه مل خيرب خباص
عن عام يف طريف النفي فهو صحيح وغري مضر ،إذ الكالم ليس يف طريف النفي ،بل
يف طريف اإلثبات اللذين مها اسم "ال" ،واالسم اجلليل؛ وإن أراد يف طريف اإلثبات فهو
خالف ما يلزم تقديره 444ملا عرفت من لزوم محل االسم اجلليل على "إله" محال إجيابيا
على تقدير كونه خربا لـ"إله" مثل خربية "قائم" لـ"زيد" يف "ما زيد إال قائم" ،وهو
إخبار عن العام ابخلاص ،وهو قد سلم بطالنه سواء كان صحيحا أو ابطال ،فقد لزمه
ما سلم بطالنه ،فـ ﴿أَيْ َن اْملََفرَ ،كلا الَ َوَزَر﴾.446
فقوله ألن العموم منفي.
قلنا :ما املراد هبذا العموم املنفي.
فإن قال :هو عموم "إله".
 -441يف ل وع :فيه.
 -444يف ل  :من تقديره.
 -446اقتباس من سورة القيامة ،اآلية.11-10 :

083
قلنا عماذا نفي؟
فإن قال إنه منفي عن اخلرب احملذوف.
قلنا :غري صحيح ملا عرفت أن النفي الداخل على املبتدأ من قسمه األول
وخربه ،إمنا هو لنفي اخلرب عن االسم "ال" لنفي االسم عن اخلرب.
وإن قال :عن االسم اجلليل ،فبطالنه أظهر من أن خيفى وليس يف الرتكيب
عموم "إله" على تقدير أن يكون االسم اجلليل خربا
شيء آخر ،يصح أن ينفى عنه ُ
ومستثىن مفرغا من نفس اخلرب احملذوف.
نعم ،إذا قدران االسم اجلليل مستثىن مفرغا عن "أحد" املقدر املرفوع بـ"إله"
الذي هو اسم "ال" الساد مسد خربه ،صح أن ينفى عنه "إله" بعد استثناء االسم
اجلليل منه ،وقد قدمناه وهو ال يقول به ،فإن هذا القول عنده من األقوال الثالثة اليت
قال فيها يف أول كالمه :ال معول على شيء منها ،وسينقله ويرده ،وإمنا الراجح عنده
القول أبنه خرب ،مثل خربية "قائم" يف "ما زيد إال قائم" [ا ،]57وهو كما ترى مع أن
مر.
الكالم على هذا التقدير يكون من قصر املوصوف على الصفة ملا ّ
وقوله :والكالم إمنا سيق لنفي العموم وختصيص اخلرب املذكور بواحد من أفراد
ما دل عليه اللفظ العام يشعر خبالف ذلك ،وهو مع كونه خارجا عن القاعدة

084
النحوية والبيانية كالم غري منتظم شديد االضطراب ،وهللا أعلم ابلصواب﴿ ،يَْ ُحو هللاُ
ت و ِع ْن َدهُ أُم اْ ِ
ِ
لكتاَ ِ
ب﴾.445
ماَ يَشآءُ َويُثْب ُ َ
قال انظر اجليش وأما األقوال الثالثة اليت ال عمل عليها فأحدها أن "إال"
ليست أداة استثناء وإمنا هي مبعىن غري ،وهي مع االسم املعظم صفة السم "ال"
ابعتبار احملل ذكر ذلك الشيخ عبد القاهر اجلرجاين عن بعضهم والتقدير" :ال إله غري
هللا يف الوجود".
أقول :هذا القول إمنا يتم عند من يقول :إن "إال" جيوز أن يكون مبعىن "غري"
فيما مل 447يتعذر االستثناء فيه ،كما جيوز أن يكون مبعىن "غري" فيما يتعذر فيه
االستثناء ،وعند من يشرتط لكونه مبعىن "غري" صحة االستثناء؛ وأما عند من يشرتط
له تعذر االستثناء يف فصيح الكالم كابن احلاجب فال ،لعدم تعذر االستثناء فيما حنن
فيه ،وهو من أفصح الكالم.
قال وال شك أبن القول أبن "إال" يف هذا
مانع مينعه من جهة الصناعة النحوية.
أقول :قد عرفت آنفا ما يف هذا اإلطالق.

 -445اقتباس من سورة الرعد ،اآلية.18 :
 -447يف ع  :ال.
" -449هذا" ساقطة من ع.

449

الرتكيب مبعىن "غري" ليس له

085
قال وإمنا مينعه من جهة املعىن ،وذلك أن املقصود من هذا الكالم أمران :نفي
اإلهليّة عن غري هللا تعاىل؛ وإثبات اإلهلية له تعاىل.
أقول :هذا كالم حق ،فإن الرتكيب من قصر الصفة اليت هي اخلرب ،أعين:
مر مفصال.
"إله" على املوصوف الذي هو املبتدأ[ ،ب ]67أعين :االسم اجلليل كما ّ
قال وال يفيده الرتكيب حينئذ.
أقول ألن حاصله نفي الوجود عن كل إله يوصف مبغايرة هللا تعاىل ،وال يلزم
من ذلك وجود "إله" ال يغايره تعاىل ملا قال الشيخ ابن حجر املكي 448يف ِمنَحه
املكية نقال عن الراغب" :460أن النفي بـ"غري" ال مفهوم له حيث قال :صريح كالم
الراغب أنه ال مفهوم للنفي بـ"غري" ،وعبارة "غري" تقال على أوجه:
األول أن تكون للنفي اجملرد من غري إثبات حنو "مررت برجل غري قائم" وقال
ضل ِمما ِن اتابع هواَه بِغَ ِري هدى ِمن ِ
هللا﴾ ،461وقالَ ﴿ :و ُه َو ِيف
تعاىلَ ﴿ :وَم ْن أَ َ
ََ َ ُ ْ ُ
َ
اْخلِصاَِم غَْي ُر ُمبِي﴾ ،462انتهى املقصود منه" ،انتهى.
قال :فإن قيل يستفاد ذلك ابملفهوم.
-448هو أمحد بن دمحم بن دمحم بن علي بن دمحم بن علي بن حجر اهليتمي ،السعدي ،األنصاري الشافعي (شهاب
الدين ،أبو العباس) فقيه مشار يف أنواع من العلوم ،مات سنة  .1655/871راجع :معجم املؤلفني.162/2 ،
 -460هو احلسني بن دمحم بن املفضل املعروف ابلراغب األصفهاين (أبو القاسم) .أديب ،لغوي ،حكيم ،مفسر،
مات سنة  .1109/602راجع :معجم املؤلفني.68/4 ،
 -461اقتباس من سورة القصص ،اآلية.60 :
 -462اقتباس من سورة الزخرف ،اآلية.19 :

086
مفهوم له؛ أو على أن
أقول إما بناء على منع كليته أن النفي بـ"غري" ال
َ
وجوده تعاىل مسلم الثبوت ،وإمنا النزاع يف قصر األلوهية عليه ،فإذا نفي الوجود عن
كل إله يوصف مبغايرته تعاىل ،وهو تعاىل موجود يلزم قصر الوجود املنسوب إىل
جنس "إله" عليه ،ولزم من هذا قصر األلوهية عليه تعاىل ،وهو املقصود.
قال قلنا أين داللة املنطوق من داللة املفهوم؟
أقول هذا مبين على أن ما يدل عليه حنو" :ال عامل إال زيد" من إثبات العلم

لـ"زيد" منطوق كنفي العلم عن غري زيد ،وهو ما ذكره احملقق اجلالل احمللي 461يف
شرح مجع اجلوامع بقوله" :قيل إنه منطوق ،أي :صراحة لسرعة تبادره إىل
األذهان" 464انتهى.

قال الكمال ابن أب شريف 466يف حاشيته" :وممن صرح أبنه منطوق أبو
467
احلسني ابن القطان والشيخ أبو إسحاق الشريازي 465يف امللخص ،ورجحه القرايف

 -461هو جالل الدين دمحم بن أمحد بن دمحم بن إبراهيم احمللي الشافعي :أصويل ،مفسر ،مات سنة
 .1468/954راجع :األعالم للزركلي.111/6 ،
 -464راجع :حاشية العطار على شرح اجلالل احمللي على مجع اجلوامع.128/1 ،
 -466هو دمحم بن دمحم بن أب بكر بن علي ابن مسعود بن رضوان ،املري ،القدسي ،الشافعي ،املعروف اببن أب
شريف (كمال الدين ،أبو املعايل) فقيه ،أصويل ،مفسر ،متكلم ،ولد ابلقدس ،مات سنة  .1600/805راجع:
معجم املؤلفني.200/11 ،
 -465هو أمحد بن إسحاق الشريازي ،عامل أبصول الفقه ،مات سنة  .1468/951راجع :معجم املؤلفني،
.151/1

087
يف قواعده [ا ،]59والربماوي 469شيخ الشارح ،أي :اجلالل احمللي يف شرح ألفيته
قال" :بدليل أنه لو قال "ما له علي إال دينار" كان ذلك إقرارا ابلدينار ،ولو كان
ابملفهوم مل يؤخذ به لعدم اعتبار املفهوم يف األقارير" 468انتهى.

قال الكمال "وهو الذي يثلَج له الصدر ،إذ كيف يقال يف "ال إله إال هللا"،

إن داللتها على إثبات األلوهية ابملفهوم" 450انتهى.

والذي جرى عليه التاج السبكي 451يف مجع اجلوامع أن ما يدل عليه حنو "ال
عامل إال زيد" من إثبات العلم لـ"زيد" مفهوم ،قال الكمال :وهو املشهور يف
األصول ،452انتهى.

 -467هو أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن بن عبد هللا الصهناجي األصل ،البهنسي ،املشهور ابلقرايف (شهاب
الدين ،أبو العباس) فقيه ،أصويل ،مفسر ،ومشار يف علوم أخرى .ولد مبصر ،مات سنة  .1296/594راجع:
معجم املؤلفني.169/1 ،
 -469هو دمحم بن عبد الدائم بن موسى بن عبد الدائم بن فارس بن دمحم بن رمحة ابن إبراهيم النعيمي ،العسقالين
األصل ،الربماوي ،ث القاهري ،الشافعي (مشس الدين ،أبو عبد هللا) حمدث ،فقيه ،أصويل ،فرضي ،حنوي ،انظم،
مات سنة  .1429/911راجع :معجم املؤلفني.112/10 ،
 -468راجع :حاشية العطار على شرح اجلالل احمللي على مجع اجلوامع.128/1 ،
 -450راجع :حاشية العطار على شرح اجلالل احمللي على مجع اجلوامع.128/1 ،
 -451هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف بن متام بن يوسف بن موسى بن متام األنصاري ،الشافعي،
السبكي (أبو نصر ،تارج الدين) فقيه ،أصويل ،مؤرخ ،أديب ،انظم ،انثر ،ولد ابلقاهرة ،مات سنة .1170/771
راجع :معجم املؤلفني.226/5 ،
 -452راجع :حاشية العطار على شرح اجلالل احمللي على مجع اجلوامع.128/1 ،

088
أقول ملا كان املنطوق على الطريقة اليت سلكها ابن احلاجب على قسمني:
صريح وغري صريح؛ فالصريح ما دل عليه اللفظ مطابقة أو تضمنا ،حقيقة أو جمازا،
وغري الصريح :ما دل عليه اللفظ التزاما لزم القائل أبن اإلثبات بعد النفي يف حنو" :ال
عامل إال زيد" منطوق صريح أن يقول إن "إال" دالة على اإلثبات مطابقة أو تضمنا،
لكن الثابت ابإلستقراء هو أن "إال" لالستثناء املفسر ابإلخراج املذكور وهو ليس عني
اإلثبات ،وال مشتمال عليه ،فال يكون اإلثبات مدلوال مطابقيا هلا وال تضمنيا؛ فال
يكون منطوقا صرحيا ،بل اإلخراج املذكور يف حنو "ال عامل إال زيد" ملزوم لإلثبات،
فيكون اإلثبات منطوقا غري صريح ،لكنه ظاهر قريب إىل املنطوق الصريح لسرعة
تبادره إىل األذهان ،فهو كاملنطوق الصريح ،فإن أرادوا هذا فال غبار.
اللهم إال أن يقال :إن ظاهر قوهلم االستثناء من النفي إثبات إذا لوحظ مع
تفسريه ابإلخراج لزم من اجملموع أن اإلثبات مدلول "إال" تضمنا [ب ،]68فتكون
موضوعة لإلخراج واإلثبات ،لكنهم اكتفوا يف تعريف االستثناء ابإلخراج الستلزامه
اإلثبات استلزاما قريبا واضحا مع قيام قرينة ظاهر قوهلم :االستثناء من النفي إثبات،
وابجلملة يلزمهم أن يلتزموا أن يف التعريف تساحما اعتمادا على وضوح القرينة
واشتهار أن االستثناء من النفي إثبات فيتم حينئذ أنه منطوق صريح؛ لكن داللته
على املقصود مبنطوقه الصريح إمنا يتم إذا كان التقدير "ال إله أحد إال هللا" ،وأما على
التقدير املشهور ،أي "ال إله موجود إال هللا" فال.

089
وأما ما اختاره انظر اجليش من أن االسم اجلليل خرب كـ"قائم" يف "ما زيد إال
قائ م" فغري صحيح أو غري مفيد للمعىن املقصود أصال فضال أن يفيده منطوقا صرحيا
أو غري صريح.
قال :ث هذا املفهوم إن كان مفهوم لقب فال عربة به ،إذ مل يقل به إال الدقاق،
وإن كان مفهوم صفة فقد عرف يف أصول الفقه أنه غري جممع على ثبوته ،فقد تبني
ضعف هذا القول ال حمالة.
أقول :قال التاج السبكي يف مجع اجلوامع :املفاهيم ،أي :املخالفة إال اللقب
حجة لغة ،وقيل :شرعا ،وقيل :معىن ،واحتج ابللقب الدقاق والصرييف من الشافعية،
وابن ُخ َويْ ِزَمْندا ٍد 451من املالكية وبعض احلنابلة ،وأنكر أبو حنيفة 454الكل مطلقا
وقوم يف اخلرب ،والشيخ اإلمام ،يعين :والده التقي السبكي 456يف غري الشرع ،وإمام
احلرمني صفة ال يناسب احلكم ،وقوم العدد دون غريه" 455انتهى.

-451هو دمحم بن أمحد عبد هللا بن خويز املالكي ،العراقي .فقيه ،أصويل ،مات سنة  .1000/180راجع :معجم
املؤلفني.290/9 ،
 -454هو النعمان بن اثبت الكويف ،التيمي ابلوالء (أبو حنيفة) فقيه ،جمتهد ،إمام احلنفية .أصله من أبناء فارس،
وولد ونشأ ابلكوفة ،مات سنة  .757/160راجع :معجم املؤلفني.104/11 ،
 -456هو علي بن عبد الكايف بن علي بن متام بن يوسف بن موسى بن متام األنصاري ،اخلزرجي السبكي،
الشافعي( ،تقي الدين ،أبو احلسن) عامل مشار يف الفقه والتفسري واألصلني واملنطق والقراءات واحلديث واخلالف
واألدب والنحو واللغة واحلكمة ،ولد بسبك ،مات سنة  .1166/765راجع :معجم املؤلفني.127/7 ،
 -455راجع :شرح العطار على شرح اجلالل احمللي على مجع اجلوامع.118-110/1 ،

091
قال انظر اجليش :الثاين ينسب إىل الزخشري أن "ال إله" يف موضع اخلرب و"إال
هللا" [ا ]58يف موضع املبتدأ ،وقد قرر ذلك بتقرير للنظر فيه جمال ،وال خيفى ضعف

هذا القول 457فإنه يلزم منه أن اخلرب يبىن مع "ال" وهي اليبىن معها إال املبتدأ ،ث لو
كان األمر كذلك مل جيز نصب االسم املعظم يف هذا الرتكيب ،وقد جوزوه كما
سيأيت.
أقول :قال ابن هشام يف املغين" :ومل يتكلم الزخشري يف كشافه على

املسألة 459اكتفاء بتأليف مفرد له فيها ،زعم فيه أن األصل "هللا إلهٌ" ،واملعرفة مبتدأ،
والنكرة خرب على القاعدة ث قُدم اخلرب ث أدخل النفي على اخلرب واإلجياب على
املبتدأ ،وركبت "ال" مع اخلرب فيقال له :فما تقول يف حنو "ال طالعا جبال إال زي ٌد" ِمل

انتصب خرب املبتدأ؟ فإن قال :إن "ال" عاملة عمل "ليس" ،فذلك ممتنع؛ لتقدم اخلرب،
والنتقاض النفي ،ولتعريف أحد اجلزئني ،فأما قوله :جيب كون املعرفة املبتدأ ،فقد مر
أن اإلخبار عن النكرة املختصة املقدمة ابملعرفة جائز ،حنو ﴿إِ ان أَ او َل ب ْيت و ِ
ض َع
َ ُ
لِلنا ِ
اس لَلا ِذي بِبَ اكةَ﴾" 458انتهى.
وال خيفى أنه لو كان حمصول كالم الزخشري ما ذكره من غري زايدة عليه
ألمكن توجيهه حبيث ال يَِرُد عليه شيء مما أوردوه ،إذ ال كالم يف صحة قوله :إن
األصل "هللا إلهٌ" واملعرفة مبتدأ والنكرة خرب على القاعدة ،ث قدم اخلرب ث أدخل النفي
على اخلرب واإلجياب على املبتدأ ملا عرفت من أن الكالم من قصر الصفة اليت هي
" -457القول" ساقطة من ع.
" -459املسألة" ساقطة من ع.
 -458اقتباس من سورة آل عمران ،اآلية.85 :؛ راجع :مغين اللبيب.671/2 ،

090
اخلرب على املوصوف الذي هو املبتدأ ،وأن املقصور عليه هو الذي يلي "إال"،
واملقصور هو الواقع يف سياق النفي ،وهلذا قال النحويون :إذا اقرتن املبتدأ بـ"إال"
مر ،فإىل هنا ال كالم فيه ،وإمنا الكالم يف قوله :وركبت
وجب تقدمي اخلرب كما ّ
[ب" ]58ال" مع اخلرب ،واألمر فيه سهل ،إلمكان أن يقال :إن املراد وركبت "ال" مع
"ما" كان خربا ،أي :قبل التقدمي ،لكن بعد التقدمي قد حتول مبتدأ من قسمه األول
فقدر له اخلرب فيتحول املستثىن بدال من حمل اسم "ال" ،فيكون مبتدأ أيضا ،لكن
للخرب احملذوف ،ال هلذا اخلرب املتقدم املتحول مبتدأ قبل النسخ؛ وكالمه يف املفصل
يدل على هذا ،حيث قال :خرب "ال" اليت لنفي اجلنس هو يف قول أهل احلجاز ،ث
حذو "إن" من حيث إّنا نقيضتها
قال :وارتفاعه ابحلرف أيضا ،ألن "ال" حمذو هبا َ

مال،
أهل ،وال َ
والزمة لألمساء لزومها ،ث قال :وحيذفه احلجازيون كثريا ،فيقولون" :ال َ
أبس ،وال فىت إال علي ،وال سيف إال ذو الفقار" ومنه كلمة الشهادة ،ومعناها :ال
وال َ
إله يف الوجود إال هللا" 470انتهى.

وال شك أن "يف الوجود" خرب ،فيكون "إله" قد حتول بعد التقدمي مبتدأ هلذا

471
بدل من حمل "إله"
اخلرب ليصح وقوعه امسا لـ"ال" ،فإذا أعرب االسم اجلليل أبنه ٌ
املرفوع ابالبتداء كان مبتدءا أيضا ،لكن هلذا اخلرب احملذوف ،ال للخرب األصلي املتقدم
املتحول مبتدءا ،وال غبار عليه إذ ال يلزم الرتكيب مع اخلرب من حيث 472إنه خرب ،وال

النقض بـ"ال طالعا جبال إال زيد" ،إذ مل يبق بعد التقدمي على كونه خرب املبتدأ حىت يرد
 -470راجع :املفصل يف صنعة اإلعراب.62/1 ،
 -471يف ل  :فيصح.
" -472حيث" ساقطة من ل.

092
"مل انتصب خرب املبتدأ" ،بل حتول مبتدأ بعد التقدمي فقدر له خرب ،فانتصب بـ"ال"
لكونه شبيها ابملضاف ،لكنهم نقلوا عنه أن كلمة الشهادة عنده كالم تام ال حذف
فيه كما دل عليه كالم انظر اجليش ،هذا .وصرح به يف شرح أوضح املسالك حيث
قال[ :ا ]70قال أبو حيان وأكثر ما حيذفه احلجازيون مع "إال" حنو "ال إله إال هللا"،
أي :لنا أو يف الوجود أو حنو ذلك.
قال الزخشري يف جزء له لطيف على كلمة الشهادة :هكذا قالوا ،والصواب
أنه كالم تام وال حذف ،وأن األصل "هللا إلهٌ" إىل آخر ما نقله ،والتناقض الذي بني
كالمه هذا وبني ما ذكر يف املفصل وإن دفع أبن ما ذكره يف املفصل جرى على
املشهور ،والذي ذكره هنا اختيار له خالفا للجمهور كما يدل عليه قوله :هكذا قالوا
والصواب ...إخل ،لكن الذي ذكره يف رسالته ال دليل على صحته ،وأما على فساده
فالدليل منتظم.
أما أوال فألن الثابت ابالستقراء وبنقله ونقل غريه أن "ال" من دواخل املبتدأ
واخلرب ،وال تنسخ المسيتها إال املبتدأ ،فالبد أن يتحول بعد التقدمي مبتدأ من أحد
قسميه ليصح وقوعه امسا لـ"ال"؛ وإذا حتول مبتدأ اقتضى خربا ،ال حمالة إن كان من
قسمه األول أو ما يكتفى به عن اخلرب إن كان من قسمه الثاين ،وحيث مل يكن
مذكورا فال بد من تقديره ،فلم يستقم قوله :إن الكالم تام ال حذف فيه ،وال أن ال
ركبت مع اخلرب ،أي :من حيث هو خرب.
وأما اثنيا فألن "إال" لالستثناء ،وهو معىن يقتضي أمرين خرجا وخرجا عنه،
واملخرج هو الواقع بعدها؛ واملخرج عنه ال يصح أن يكون "إله" على تقدير كونه خربا

093
ملا بعد "إال" إذ ال بد أن يكون بني املستثىن منه وأمر آخر غري املستثىن حكم خيرج
املستثىن بـ"إال" عنه يف حكمه ،ألن االستثناء هو إخراج ما كان مدخال يف متعدد عنه
يف حكمه؛ فلو كان املستثىن [ب ]70منه خربا للمستثىن لزم أن ال يكون يف الكالم
حكم "إال" املنعقد بني املستثىن منه واملستثىن ،وهو ابطل وليس مذكورا يف الكالم ما
يصح أن يكون خرجا عنه ،فالبد من تقديره ،فال يكون الكالم تاما من غري حذف.
وأما اثلثا فألن "ال" للنفي ،وهو معىن يقتضي أمرين منفيا ومنفيا عنه ملا مر
مرارا ،واملذكور يف سياق النفي ليس إال أمرا واحدا؛ فإن اعترب منفيا احتاج الكالم إىل
تقدير منفي عنه وإن اعترب منفيا عنه احتاج إىل تقدير منفي؛ وأاي ما كان فحيث مل
يكن مذكورا ،ال بد من تقديره فال يكون الكالم تاما من غري حذف.
وأما ما نقله يف شرح أوضح املسالك عن ابن هشام أنه بعد نقله مقالة
الزخشري قال :قلت وقد يرجح قوله أبن فيه سالمة من دعوى احلذف ودعوى إبدال
ما ال حيل حمل املبدل منه وذلك على قول اجلمهور ،ومن اإلخبار عن النكرة ابملعرفة،
وعن العام ابخلاص وذلك على قول من جيعل املعرف خربا ،انتهى فمما ال طائل حتته:
أما األول فألن دعوى احلذف قد قامت عليها الشهود ،فال سالمة منها ألبتة.
وأما الثاين فلما عرفت من صحة اإلحالل من غري إشكال ،وال إخالل.
وأما الثالث فألنه ال يلزم من انتفاء كونه بدال من حمل اسم "ال" كما يقوله
اجلمهور ،وكونه مبتدأ قدم عليه اخلرب من غري حذف يف الكالم ،كما يقول به
الزخشري أن يكون خربا عن "إله" حىت يلزم اإلخبار عن العام ابخلاص ،وعن النكرة

094
ابملعرفة جلواز أن يكون بدال عن مرفوع "إله" املكتفى به عن اخلرب ،بل هو األوجه كما
عرفت ،فصدور مثل تلك املقالة من العالمة [ا ]71الزخشري إن كان عجيبا
فرتجيحه من ابن هشام مع رده عليه يف املغين أعجب وأغرب.
قيل جعل الزخشري كلمة التوحيد مجلة تامة مستغنية عن تتقدير اخلرب ،وكتب
فيها رسالة؛ وحمصول ما ذكره" :أن أصل الرتكيب "هللا إلهٌ ،فدخل "ال" و"إال"
للحصر ،فاملسند إليه هو "هللا" واملسند هو "إله" ،وهذا مما يتحري يف تعقله األذكياء
ويتعجبون من كالمه ،وأان ُأوضحه بكالم وجيز ،وهو أنه لو بدل كلمة "ال" و"إال"
بكلمة "إمنا إله هللا" لكان كالما تاما ،وإمنا هو النفي واإلثبات فكلمة "ال" هو النفي
وكلمة "إال" هو اإلثبات؛ فعلم أن قول النحاة ابلتقدير لداع لفظي ،وهو أن لفظة
"ال" تطلب خربا وال حيتاج إليه املعىن" انتهى.
لداع معنوي ،وذلك ألن النفي الذي هو مدلول
أقول بل قول النحاة ابلتقدير ٍ

"ال" ال يعقل إال مبنفي ومنفي عنه كما مر غري مرة؛ واملذكور من األمرين ليس إال
أحدمها ،فلو مل يقدر اآلخر مل يعقل معىن "ال" ،وكلما مل يعقل معىن "ال" فال نفي
وحيث "ال" نفي فال إثبات ،ألن اإلثبات مفاد االستثناء ،وهو إخراج عن متعدد يف
حكمه ،وحيث ال حكم ابلنفي على متعدد النتفاء طريف النسبة ابنتفاء أحد طرفيه ال
إخراج عنه يف حكمه وحيث ال إخراج ال إثبات ،فلو مل يقدر خرب "ال" أو ما يكتفى
به عن اخلرب ال داللة للكالم ال على نفي وال على إثبات ،وكلما كان كذلك كان
لداع معنوي وهو املطلوب،
لداع معنوي ،فقول النحويني ابلتقدير ٍ
القول بتقديره ٍ
فإيضاحه هلذا املطلوب زاد به عجبا على عجب ،ولن يصلح العطار ما أفسد الدهر
[ب ،]71فسبحان عالم الغيوب له األمر.

095
وأما ما أورده انظر اجليش من قوله :لو كان األمر كذلك مل جيز نصب االسم
املعظم يف هذا الرتكيب ،وقد جوزوه كما سيأيت فغري و ٍ
ارد؛ ألن لزوم انتفاء جواز
النصب يف االسم اجلليل إمنا يقدح فيما ذكره ،لو كان النصب يف هذا الرتكيب
مسموعا كما أن الرفع مسموع لكن التايل ابطل ملا سيحكيه انظر اجليش من أن
السماع الرفع 471فمن جوز النصب إمنا جوزه ابلقياس ،وحيث إن استنباط الزخشري
مؤيد ابلسماع دون استنباط هؤالء فلو مل حيتج بقوله عليهم ال حيتج بقوهلم عليه ،بل
نقول :إن القول جبواز النصب قياس فاسد كما مر ،وسيأيت الكالم عليه إن شاء هللا
تعاىل.
قال انظر اجليش والقول الثالث إن االسم املعظم مرفوع بـِ"إله" ،ألنه كما
يرتفع االسم ابلصفة يف قولك" :أقائم الزيدان" فيكون املرفوع قد أغىن عن اخلرب؛ وقد
قرر ذلك أبن "إله" مبعىن "مألوه" من "أَلِهَ" ،أي :عبد ،فيكون االسم املعظم مرفوعا
على أنه مفعول أقيم مقام الفاعل ،واستغين به عن اخلرب كما يف حنو قولنا "ما
مضروب العمران" ،وضعف هذا القول غري خفي ،ألن "إهلا" ليس بوصف وال
يستحق عمال ،ث لو كان "إله" عامال الرفع فيما يليه لوجب إعرابه وتنوينه ،ألنه
يطول إذ ذا .
أقول بل ضعف ما ذكره غري خفي:
أما أوال فألن انتفاء كونه صفة ال يستلزم انتفاء جواز عمله ملا مر من أّنم
أعملوا يف الرفع والنصب ما ال يكون صفة وال مشبها هبا من اجلوامد الصرفة بتأويل
" -471الرفع" ساقطة من ع.

096
أو بغري أتويل حىت إن رفع ضمري املبتدأ ابخلرب اجلامد املؤول ابملشتق ،حنو [ا:]72
مر ،فالرفع بـ"إله" لكونه فِعاال
"زيد أسد" إذا أريد به شجاع قياس عند البصريني كما ّ

مبعىن مفعول وضعا ال أتويال ألجل العمل أوىل وأقيس ،فيصح أن يكون رافعا لضمري
املبتدأ يف أصل الرتكيب الذي هو "هللا إله" ،أي :هللا معبود هو ،فإذا قدم ليقصر على
املبتدأ صح أن يكون رافعا لظاهر يكون البدل الواقع بعد "إال" بدال منه بدل اجلزئي
من الكلي ،فيكون التقدير" :ال إله أحد إال هللا" كما يصح أن تقول" :ال معبود أحد
إال هللا".
وأما اثنيا فألن إعرابه وتنوينه إمنا يلزم لو كان املرفوع به من تتمة معناه حنو" :ال
حسنا فعله مذموم" ،ألن املشابه ابملضاف هو ما اتصل به شيء من متام معناه على

مر 474فما ال يكون كذلك ال يكون مطوال ،وظاهر أن املرفوع بـ"إله" هنا ليس من
ما ّ
متام معناه ،ألن املقصود نفي األلوهية عن كل أحد إال عنه تعاىل ،ال نفي ألوهية كل
أحد عن شيء آخر؛ فأحد املقدر املعروف بـ"إله" املبدل منه لالسم اجلليل منفي عنه
"إله" ،وكلما كان منفيا عنه "إله" مل يكن من متام معىن "إله" املنفي ،ألن املنفي عنه ال
يكون من متام معىن املنفي؛ ألّنما طرفا النسبة اليت يتوجه عليها النفي ،وأحد الطرفني
ال يكون من متام معىن اآلخر ،وإال ملا صح أن يُنسب أحدمها إىل اآلخر نسبة تامة
خربية ،لكن التايل ابطل ،وكلما مل يكن من متام معىن "إله" املنفي مل يكن "إله" مطوال

" -474على ما مر" ساقطة من ع.

097
ومشاهبا ابملضاف ،وكلما مل يكن كذلك مل يلزم إعرابه وال تنوينه ،وقد مر مثل هذا يف

شايف إال أنت}.476
{ال َ

قال :وقد أجاب بعض الفضالء عن هذا أبن بعض النحاة ُجييز حذف التنوين
475
ِ
ب [ب ]72لَ ُك ُم اْليَ ْو َم﴾ و﴿الَ
من مثل ذلك ،وعليه حيمل قوله تعاىل ﴿فَلَ غاَل َ
يب َعلَْي ُك ْم﴾.477
تَثْ ِر َ
أقول وفيه حبث:
أما أوال فألن فيما ذكره تسليما ألن "إهلا" هنا إذا كان عامال الرفع فيما يليه
كان مشاهبا ابملضاف ،وقد عرفت أنه توهم ساقط.
وأما اثنيا فألن احلصر املستفاد من تقدمي الظرف من قوله :وعليه حيمل قوله
ِ
ب لَ ُك ْم﴾ ،إىل آخره ليس على وجهه؛ ألن الظروف يف مثل ذلك
تعاىل﴿ :فَلَ غاَل َ
ليست متعلقة ابسم "ال" اتفاقا حىت ال يكون له وجه "إال" ما ذكره ،بل إمنا ذهب
إىل ذلك البغداديون؛ وأما البصريون فالظروف يف مثل ذلك عندهم متعلقة مبحذوف
ال ابسم "ال" ،ولذلك رد ابن هشام يف "الباب اخلامس" من املغين على مجاعة يف
ِ 479
ِ
ِ
يب
تعليقهم الظروف" :من قوله تعاىل﴿ :الَ عاَص َم اْليَ ْو َم م ْن أَ ْم ِر هللا﴾ ﴿الَ تَثْ ِر َ

 -476راجع :املعجم األوسط ،160/5 ،رقم.5061 :
 -475اقتباس من سورة األنفال ،اآلية.49 :
 -477اقتباس من سورة يوسف ،اآلية.86 :
 -479اقتباس من سورة هود ،اآلية.41 :

098
َعلَْي ُك ْم﴾ 478ومن قوله ملسو هيلع هللا ىلص{ :ال مانع ملا أعطيت ،وال معطي ملا منعت} 490ابسم
"ال" بقوله :وذلك ابطل عند البصريني ،ألن اسم "ال" حينئذ مطول ،فيجب نصبه
وتنوينه؛ وإمنا التعلق يف ذلك مبحذوف "إال" عند البغداديني وقد مضى" 491انتهى.

وأشار به إىل ما ذكره يف "الباب الثاين"" :وهو أنه ملا نقل عن أب علي أنه قال
يف قول الشاعر:
أَراَ ِين َوالَ ُك ْفراَ َن ِِّلِ آيةَ

ِ ِ
ت َغْيـَر ُمنِ ِيل
لنَـ ْفس َي قَ ْد طاَلَْب ُ

492

ِ
ت له ،إمنا انتصابه ابسم "ال"،
ورفَـ ْق َ
إن "آية" وهي مصدر :أ ََويْ ُ
ت لَهُ إذا َرمحْتَهُ َ
أي :وال كفران هلل رمح ًة مين لنفسي" 491انتهى.
قال معرتضا عليه" :ولزمه من هذا تر تنوين االسم املطول ،وهو قول
البغداديني ،أجازوا "ال طالعا جبال" أجروه يف ذلك جمرى املضاف كما أجرى جمراه يف
اإلعراب" 494انتهى.496

 -478اقتباس من سورة يوسف ،اآلية.82 :
 -490راجع :البخاري ،ابب الذكر بعد الصالة ،126/2 ،ومسلم ،كتاب املساجد :ص ،215 :رقم.681 :
 -491راجع :مغين اللبيب.642/2 ،
 -492البيت من الطويل وهو البن الدمينة ،راجع :املعجم املفصل يف شواهد اللغة العربية.698/5 ،؛ راجع:
شرح التسهيل ،ص.1415 :
 -491راجع :مغين اللبيب.184/2 ،
 -494راجع :مغين اللبيب.184/2 ،
" -496انتهى" ساقطة من ع.

099
اللهم إال أن يريد أنه على تقدير تعلق الظرف ابسم "ال" على قول ذلك
ِ
ب لَ ُك ْم﴾ 495إخل ،ال على قول البصريني،
البعض [ا ]71حيمل قوله تعاىل﴿ :فَلَ غاَل َ
فإن النصب والتنوين عندهم واجب ال جائز كما عند ذلك البعض فيستقيم حينئذ.
قال انظر اجليش ويف هذا اجلواب نظر ،ألن الذي ُجييز حذف التنوين يف "ال

إله إال هللا" فذلك ُجييز إثباته أيضا ،وال يُعلم أن أحدا أجاز التنوين يف "ال إله إال
هللا".
أقول :ويف نظره نظر ،فإن حاصل جواب بعض الفضالء املبين على تسليم
ارد على ما أجازه بعض
كون االسم مطوال ،هو أن تر التنوين فيه مع كونه مطوال و ٌ
النحويني من تر تنوين املطول ،فعلى قول ذلك البعض من النحويني للمتكلم أن

يتكلم ابتداء أبي وجه خيتاره 497وتركه بناء على أن كال منهما جائز يف العربية ،لكن
إذا نطق متكلم أبحد الوجهني يف ٍ
كالم ما صار ذلك الوجه الزما لذلك الكالم ،فإذا
رواه أحد عنه فليس له أن ينطق به ابلوجه اآلخر على أنه كالم ذلك املتكلم الذي

مسعه منه ،499ألنه خالف ما مسعه وإن كان جائزا له النطق به لصحته يف العربية ،ال
على أنه كالم ذلك املتكلم؛ ومن املعلوم أن "ال إله إال هللا" قد روي إلينا ابلتواتر غري
منون ،فدل ذلك على أّنم ما مسعوها إال 498غري منون َفرَوْوها 480كما مسعوها من
 -495اقتباس من سورة آل عمران ،اآلية.150 :
 -497يف ل وع:خيتاره من التنوين.
" -499منه" ساقطة من ع.
 -498يف ع  :ال.
 -480يف ع  :فردوها.

211
غري تغيري وإن كان تنوينها أيضا جائزا بناء على كون االسم مطوال وكون املطول جائزا
تر تنوينه.
فقوله :وال يعلم أن أحدا أجاز التنوين يف "ال إله إال هللا" إن أراد أنه ال يعلم
أن أحدا أجازه قياسا ،فهو إنكار ملا اعرتف به اآلن فإنه القائل إن الذي جييز حذف
التنوين ،فذلك جييز إثباته أيضا ،والعلم هبذا هو العلم مبن جييز التنوين فيه قياسا،
فكيف يقال :وال يعلم أن أحدا أجاز التنوين؟ إخل[ .ب ]71وإن أراد أنه ال يعلم أن
أحدا أجازه مساعا مبعىن أنه ال يعلم أن أحدا أجاز تنوينه بناء على أنه مسعه منوان ممن
يوثق ابلسماع منه فهو مسلم وغري مضر ،إذ ال يلزم من جواز وجهني يف نوع ما من
أنواع الكالم إن يُسمع كالمها يف كل فرد من أفراد ذلك النوع.
قال :هذا آخر الكالم على توجيه الرفع ،وأما النصب فقد ذكروا له توجيهني:
أحدمها أن يكون على االستثناء 481من الضمري املستكن يف اخلرب املقدر.
أقول هذا القول ظاهر الفساد ،ألن املستثىن منه إذا كان الضمري املستكن يف
اخلرب املقدر يكون مقدرا أيضا ،والكالم غري موجب ،وكلما كان املستثىن منه غري
مذكور ويكون الكالم غري موجب كان االستثناء مفرغا ،وكلما كان مفرغا كان معراب
ِ
س إِالَّ سواء قدر موجود
حبسب العوامل ،والعامل هنا هو اخلرب احملذوف ،وهو راَف ٌع لَْي َ
أو يف الوجود غري أن املرفوع به على األول انئب الفاعل ،وعلى الثاين فاعل ،وكلما
كان العامل رافعا ليس إال كان املستثىن مرفوعا ليس إال ،وكلما كان كذلك كان

 -481يف ل  :االستثنائية.

210
القول بنصبه فاسدا ظاهر الفساد ،فالقول أبن االسم اجلليل منصوب على االستثناء
من الضمري املستكن يف اخلرب املقدر فاس ٌد ظاهر الفساد ،وهو املطلوب.
قال :الثاين أن يكون "إال هللا" صفة السم "ال" ،أما كونه صفةً وهو ال يكون
إال إن كان مبعىن غري ،وقد عرفت أن األمر إذا كان كذلك ال يكون الكالم داال
مبنطوقه على ثبوت اإلهلية هلل تعاىل ،واملقصود األعظم هو إثبات األلوهية هلل تعاىل
بعد نفيها عن غريه تعاىل ،وعلى هذا ميتنع هذا التوجيه ،أعين :كون االسم صفة السم
"ال".
أقول يف هذا التوجيه زايدة ضعف على ما نقله اجلرجاين

482

عن بعضهم

[ا]74؛ فإّنما يشرتكان يف أّنما اليدالن على املقصود إال ابملفهوم ،وقد مر وجه
داللته وينفرد هذا منه أبن النصب غري مسموع يف الرتكيب ،فال داعي إىل العدول عن
املسموع الدال على املعىن املقصود مبنطوقه 481إىل ما مل يسمع ،وهو ال يدل على
املقصود إال مبفهومه ،هذا على القول أبن اإلثبات بعد النفي يف االستثناء منطوق؛
وأما على القول أبن ه مفهوم فنقول ال داعي إىل العدول عما يدل على املقصود
مبفهومه بواسطة واحدة إىل ما مل يسمع ،وهو اليدل على املقصود مبفهومه إال
بواسطتني.484

 -482هو عبدالقاهر بن عبد الرمحن بن دمحم اجلرجاين األشعري ،الشافعي (أبو بكر) حنوي ،بياين ،متكلم ،فقيه،
مفسر ،مات سنة  .1079/471راجع :معجم املؤلفني.110/6 ،
 -481يف ع  :ومنطوقه.
 -484يف ع  :بواسطة.
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قال :وأما التوجيه األول فقالوا فيه مرجوح ،وكان حقه أن يكون راجحا ،ألن
الكالم غري موجب ،واملقتضي لعدم أرجحية البدل هنا أن الرتجيح يف حنو" :ما قام

القوم إال زيدا" إمنا كان حلصول املشاكلة حىت لو حصلت املشاركة 486يف تركيب
استواي حنو" :ما ضربت أحدا إال زيدا" ِ
فمن ث قالوا :وإذا مل حيصل مشاركة 485يف
االتباع كان النصب على االستثناء أوىل.
أقول :ابملشاركة

487

يف االتباع أن يكوان متشاركني يف كون إعراب كل منهما

لفظيا ،وهنا ليس كذلك ،ألن الضمري املسترت يف اخلرب احملذوف مرفوعٌ حمال والبدل
مرفوع لفظا ،فال نسلم أن انتفائها يستلزم أولوية النصب يف االستثناء ،ألن رفع
املستثىن يف حنو ﴿ماَ فَ َعلُوهُ إِالا قَِليل ِم ْن ُه ْم﴾ 489أرجح مع أن رفع املستثىن منه حملي
ورفع املستثىن لفظي وإن أراد أن املشاركة 488يف االتباع ال حتصل إال أن يكون
املستثىن منه مرفوعا مع كونه مذكورا مع املستثىن مثل" :ما قام القوم إال زيد" وهنا
ليس كذلك ،ألن املستثىن منه وإن كان مرفوعا لكنه غري مذكور [ب ]74فلذا كان
النصب أرجح فيلزم أن يكون النصب يف املفرغ يف 600حنو "ما قام إال زي ٌد" أرجح،
ألن املستثىن منه غري مذكور مع أن الرفع واجب ،والنصب ممتنع؛ وإن أراد غري ذلك
فال بد من بيانه حىت يُنظر يف صحته وفساده.
 -486يف ل وع  :املشاكلة.
 -485يف ل وع :مشاكلة.
 -487يف ل وع :ابملشاكلة.
 -489اقتباس من سورة النساء ،اآلية.55 :
 -488يف ل وع :املشاكلة.
" -600يف" ساقطة يف ع.
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قال :قالوا ويف هذا الرتكيب يرتجح النصب يف القياس ،لكن السماع واألكثر
الرفع.
أقول :قد عرفت أن النصب اليصح قياسا فضال عن أن يكون مرتجحا.
قال :ونقل عن األُبدي 601أنك إذا قلت" :ال رجل يف الدار إال عمرا" كان
نصب "عمرا" على االستثناء أحسن من رفعه على البدل.
أقول :وفيه حبث:
أما أوال فألن ما ذكره خالف ملا تقرر من القاعدة أن االتباع فيما هو يف كالم
غري موجب ،واملستثىن منه مذكور هو األرجح ،وهذه القاعدة ُم َشيدةُ األركان مبا

استنبطه البصريون من أن النصب على االستثناء إمنا هو لشبهه ابملفعول ،وقد عرفت
معىن
حتققت صورًة
أن املشاهبة ابملفعول إن
ْ
ومعىن فالنصب و ٌ
اجب أو صورًة ال ً
ً
انتفت صورًة ومعىن فالرفع واجب أو معىن ال صورًة
فالنصب جائز مرجوح ،وإن
ْ
أرجح على ما فصلناه سابقا ،واملستثىن يف مثل "ال رجل يف الدار إال
فالرفع جائٌز ُ

 -601هو أمحد بن دمحم بن دمحم البجائي األبذي ،شهاب الدين ،حنوي من أهل األندلس ،وهو من أهل أبذة
(Ubedع) بقرب جيان ،مات سنة  .1465/950راجع :األعالم للزركلي.228/1 ،؛ ويف هامش م  :أُبدة
كقربة بلد ابألندلس ،قاموس.
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عمرا" شبيه ابملفعول صورًة ال معىن ،فالرفع راجح
خالف هذا من غري دليل غري مسموعة.

602

فد ْع َوى
والنصب مرجوحَ ،

وأما اثنيا فألن أحسنية النصب على االستثناء يف" :ال رجل يف الدار إال عمرا"
على فرض تسليمه ال يستلزم جواز النصب يف "ال إله إال هللا" فضال عن أرجحيته،
مر بيانه
وذلك ألن املستثىن يف "ال إله إال هللا" مل يشبه املفعول ال صورة وال معىن كما ّ
كنيه شابه
خبالف املستثىن يف [ا ]76املثال املذكور ،فإن الكالم لكونه مذكورا بر ْ
املستثىن فيه املفعول صورة فقياس أحدمها على اآلخر قياس مع الفارق.

قال :هذا ما ذكروه والذي يقتضيه النظر أن النصب الجيوز ،بل وال البدل؛
وتقرير ذلك أن يقال :إن "إال" يف الكالم التام املوجب حنو "قام القوم إال زيدا"
متمحضة لالستثناء ،فهي ُخترج ما بعدها مما قبلها ،وذلك أن هذا الكالم إمنا قُصد به
اإلخبار عن القوم ابلقيام ،ث إن زيدا أحد منهم ومل يكن يشاركهم فيما أسند إليهم
فوجب إخراجه ،وكذا حكم "إال" يف الكالم التام غري املوجب حنو" :ما قام القوم إال
زيدا"601؛ ومن ث كان حنو هذا الرتكيب مفيدا للحصر مع أّنا لالستثناء أيضا ،ألن
املذكور بعد "إال" البد أن يكون خرجا من شيء قبلها ،فإن كان ما قبلها تاما مل حيتج
إىل التقدير وإال فيتعني تقدير شيء قبل "إال" ليصح إخراج "زيد" منه ،لكن إمنا
أحوج إىل هذا التقدير تصحيح املعىن فيتعني من هذا أن املعىن الذي 604قلت إنه
املقصود يف الكالم الذي ليس بتام ،إمنا هو ثبوت احلكم املنفي قبل "إال" ملا بعدها
 -602يف ع  :أرجح.
 -601يف ل  :زي ٌد.
" -604الذي" ساقطة من ع.
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وإن االستثناء ليس مبقصود ،وهلذا اتفق النحاة على أن املذكور بعد "إال" يف حنو "ما
قام إال زيد" 606معمول العامل الذي قبله ،وال شك أن املقصود من هذا الرتكيب
الشريف أمران ومها :نفي األلوهية عن كل شيء وإثباهتا هلل تعاىل كما تقدم.
وإذا كانت "إال" مسوقةً حملض استثناء ال يتم هذا املطلوب سواء نصبنا أو
أبدلنا ،وذلك أن ه ال ينصب وال يبدل إال إذا كان الكالم الذي قبل "إال" تاما بتقدير
خرب حمذوف ،وحينئذ ليس احلكم ابلنفي على ما بعد "إال" يف الكالم املوجب
وابإلثبات [ب ]76عليه يف غري املوجب جممعا عليه إذ ال يقول بذلك إال َم ْن مذهبه
إثبات ومن ليس مذهبه ذلك يقول :إن ما
نفي ومن النفي ٌ
أن االستثناء من اإلثبات ٌ
مسكوت عنه فكيف يكون قول "ال إله إال هللا" توحيدا؟؛ فتعني أن تكون
بعد "إال"
ٌ
"إال" يف هذا الرتكيب مسوقةً لقصد إثبات ما نفي قبلها ملا بعدها وال يتم ذلك إال أن
يكون ما قبلها غري تام واليكون غري تام إال أبن ال يقدر قبل "إال" خربٌ حمذوف وإذا
مل يقدر خرب قبلها وجب أن يكون ما بعدها هو اخلرب وهذا هو الذي تركن إليه
النفس ،وقد تقدم تقرير صحة كون االسم املعظم يف هذا الرتكيب هو اخلرب.
ُ
أقول انتهى كالم انظر اجليش بطوله ،وفيه حبث:
أما أوال فألنه إن أراد أن "إال" موضوعة لغة حملض اإلثبات ال لالستثناء يف
الكالم غري التام غري املوجب 605فال يقتضي خرجا وخرجا عنه ،فال يقدر قبل "إال"

 -606يف ع  :ما قام زيدا.
 -605يف ع  :غري املوجب غري التام.
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عن حمذوف .607ففيه أن هذا مما مل يثبت لغة وعلى فرض ثبوته ال جيدى نفعا فيما
قصده من كون اإلثبات بعد النفي جممعا عليه إال إن سلم هؤالء أن هذا الثابت
لغة 609جمرى على ظاهره من غري أتويل وأىن له هذا على أن "إال" إن مل ِ
تقتض أمرين
فالنفي يقتضي أمرين ال حمالة ،وحيث إن املذكور أحدمها ،فاملقدر قبل "إال" إما اخلرب
أو املرفوع املكتفى به عن اخلرب وأاي ما كان فال يتم مدعاه من اإلمجاع وكون ما بعد
"إال" خربا وإن أراد أن "إال" مع داللتها على االستثناء تدل على اإلثبات بعد النفي

لغة لكن املقصود 608يف الكالم غري التام غري املوجب هو اإلثبات ويف غريه االستثناء
ففيه أن هذا هو حمل [ا ]75النـزاع فإن من ال يقول أبصل داللة "إال" على اإلثبات
كيف يقول أبّنا يف مثل هذا الكالم مسوقة لقصد اإلثبات؟ فإن دعوى كوّنا مسوقة
إثبات وهم قد أ ّولوا
لقصد اإلثبات فرعٌ عما ثبت ابإلمجاع من أن االستثناء من النفي ٌ
ذلك لوجود 610الواسطة يف زعمهم بني احلكم ابلنفي واحلكم ابإلثبات وهي عدم
احلكم فدعوى أن "إال" يف الكالم غري التام غري املوجب مسوقة لقصد إثبات ما نُفي
قبلها ملا بعدها ال ُجيديه نفعا فيما قصده من كون داللة "إال" على ثبوت ما نفي
قبلها ملا بعدها جممعا عليها حينئذ؛ وهم لو قالوا أبصل داللة "إال" على اإلثبات بعد
النفي لكفى وحصل املقصود من داللة "إال" مع كوّنا لالستثناء على ثبوت ما نُفي
قبلها ملا بعدها ابإلمجاع من غري حاجة إىل دعوى أن "إال" يف الكالم غري التام غري
املوجب مسوق لقصد اإلثبات ال لالستثناء.
 -607يف ل :عن خرب حمذوف.
" -609لغة" ساقطة من ع.
 -608يف ع  :املقام.
 -610يف ل  :بوجود.
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وأما اثنيا فألنه قال أوال :إن املذكور بعد "إال" البد أن يكون خرجا من شيء
قبلها ،فإن كان ما قبلها تاما مل حيتج إىل التقدير وإال فيتعني تقدير شيء قبل "إال"
ليصح إخراج زيد منه .ث قال يف آخر كالمه :611فتعني أن يكون "إال" يف هذا
الرتكيب مسوقة لقصد إثبات ما نفي قبلها 612ملا بعدها وال يتم ذلك إال أن يكون ما
قبلها غري تام أبن اليقدر قبل "إال" خرب حمذوف وبينهما تناقض؛ واحلق ما ذكره أوال
ابطل فبطل ما بناه عليه من قوله :وإذا مل يقدر خرب قبلها وجب أن
فما ذكره آخرا ٌ
يكون ما بعدها هو اخلرب.

فانظر أيها الناظر الندس 611هل هذا الذي ذكره هو الذي تركن إليه النفس؟
وقد تقدم بطالن كون االسم اجلليل يف هذا [ب ]75الرتكيب هو اخلرب.
فإن قلت لعله أراد أن املستثىن منه وإن كان مقدرا ،لكنه إمنا يقدر لصحة
إعتداد بذلك املقدر لفظا فكأنه مل يقدر قبل "إال" خرب حمذوف فما بعدها
املعىن وال
َ
هو اخلرب املعتد به كما قرره سابقا يف جوابه الثاين من األجوبة الثالثة اليت ذكرها عن
األمور الثالثة اليت ذكروها يف تضعيف القول ابخلربية ،حيث قال :وأما الثاين فال نسلم
أن اسم "ال" هو املستثىن منه ،وذلك أن االسم املعظم إذا كان خربا كان االستثناء
مفرغا واملفرغ هو الذي اليكون املستثىن منه فيه مذكورا.

 -611يف ل  :كالم.
 -612يف ع  :ما نفي ما قبلها.
 -611يف هامشم  :يف القاموس " :الندس الرجل السريع االستماع للصوت اخلفي والفهم كالندس كعضد وكتف"
انتهى.
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نعم ،االستثناء إمنا هو من شيء مقدر لصحة املعىن وال إعتداد بذلك املقدر
لفظا وال خالف يعلم يف حنو" :ما زيد إال قائم" إن "قائم" خرب عن "زيد" إىل أن قال
فعلى هذا ال منافاة بني كون االسم خربا عن اسم قبله وبني كونه مستثىن من مقدر
فيندفع التناقض بني كالميه.
قلت إن أراد هذا يندفع التناقض لكن اليستلزم مطلوبه ملا قدمناه يف الكالم
على جوابه الثاين من تلك األجوبة من أن اخلرب يف احلقيقة هو ذلك احملذوف لفظا
ومعىن وأن ما بعد "إال" إمنا هو بدل عنه من حيث إنه خرب املبتدأ قبل النسخ واحلكم
ابلنفي فال يكون خربا لـِ"ال" أصال ال لفظا وال معىن وبعد النسخ واحلكم ال يكون
منفيا فال يصح أن يكون خربا لـِ"ال" ال على مذهب سيبويه وال على مذهب
األخفش واألكثرين؛ وقد عرفت هنا أيضا أن اتفاق النحاة على أن "قائم" يف "ما
زيد إال قائم" خرب عن "زيد" ال حجة فيه على أن االسم اجلليل خرب لـِ"ال" وإمنا
يستلزم أن يكون خربا السم "ال" من حيث إنه مبتدأ قبل النسخ وهو أي :كون
االسم اجلليل خربا السم "ال" من [ا ]77تلك احليثية كخربية "قائم" لـِ"زيد" يف "ما
زيد إال قائم" على فرض صحته ال ُجيديه نفعا مع أنه فاسد كما بيناه يف الكالم على
القول ابخلربية على التفصيل ،وهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل.
وإن أردت اإلحاطة على اإلمجال مبا تضمنه الكالم السابق من األقوال
فاستمع ملا يتلى :عليك من املقال وهو أن يقال إن "ال إله إال هللا" إما أن يكون فيه
تقديرا أو هو كالم تام بال تقدير.
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وعلى األول فاملقدر إما اخلرب أو املرفوع بـ"ما" مبعىن الصفة 614املعتمدة املكتفى
به عن اخلرب.
وعلى الثاين املستثىن مفرغ مرفوع على أنه بدل 616من "أحد" املقدر املرفوع
بـِ"إله" الذي مبعىن "مألوه" الساد مسد خربه فيكون بدال عما هو انئب عن الفاعل؛
وقد مر أن هذا هو األوجه صناعة ومعىن.
وعلى األول فما بعد "إال" إما مرفوع أو منصوب وعلى التقديرين فـ"إال" إما
لالستثناء أو مبعىن "غري".
فإن كان ما بعد "إال" مرفوعا و"إال" لالستثناء فرفع املستثىن إما على أنه بدل
من حمل "إله" املرفوع ابالبتداء الواحد ابلنوع القابل للنسخ وعدمه قبل اعتبار النسخ
فيكون بدال من املبتدأ ،وخربه خرب املبتدأ وهو حنو موجود احملذوف الواحد ابلنوع
القابل ،ألن يُسند إىل ما هو يف سياق النفي ابلنفي وإىل ما هو يف سياق اإلجياب
احلكم متيزت احلصتان وصار اخلرب منسوخا بـ"ال" على األكثر أو
ابإلجياب؛ فإذا اعتُرب ُ
بدل من الضمري الراجع إىل "إله" املسترت يف اخلرب احملذوف الذي هو موجود فيكون
بدال عن انئب الفاعل كالوجه األول غري أن العامل هنا حمذوف ويف األول مذكور أو
مسترت يف اخلرب احملذوف [ب ]77الذي هو يف الوجود فيكون بدال عن فاعل الظرف
أو بدال من نفس اخلرب احملذوف لـِ"ال" ال من ضمريه وهو ما ذكره انظر اجليش يف

" -614الصفة" ساقطة من ع.
 -616يف ع  :أبدل.

201
جوابه الثاين من األجوبة الثالثة عن األمور الثالثة اليت ذكروها يف تضعيف القول
ابخلربية وقد تبني بطالنه.
وإن كانت مبعىن "غري" فهي مع االسم اجلليل مرفوعة على أّنا صفة السم
"ال" محال على حمله البعيد املرفوع ابالبتداء وهو ما ذكره اجلرجاين عن بعضهم وقد
تقدم ما فيه.
وإن كان ما بعد "إال" منصواب و"إال" لالستثناء فهو منصوب على أنه مستثىن
من ضمري اخلرب احملذوف وهو التوجيه األول من التوجيهني الذين ذكرمها انظر اجليش
عنهم للنصب وقد مضى أنه فاسد أو مبعىن "غري" فهي مع ما بعدها صفة السم "ال"
محال على احملل القريب املنصوب بـِ"ال" أو على اللفظ لكون حركتها شبيهة ابإلعرابية
وهو التوجيه الثاين للنصب من التوجيهني املذكورين وقد عرفت ما فيه.
وعلى التقدير األول وهو أن يكون الكالم تاما من غري حذف فما بعد "إال"
إما خرب لـِ"ال" التربئة مستثىن من امسها وهو قول مجاعة وهو ابطل كما تبني سابقا أو
خرب "ال" التربئة و"إال" حملض اإلثبات ال لالستثناء وهو ما ذكره انظر اجليش يف آخر
كالمه وهو فاسد أيضا كما سبق أو خرب للمبتدأ الذي هو جمموع "ال" مع امسها وهو
ما جوزه ابن هشام يف املغين وقد مضى أنه ال يغين أو مبتدأ خلربه املقدم املقرتن بـِ"ال"
أعين" :إله" وهو قول الزخشري وقد عرفت حاله فيما تقدم وهللا أعلم.
فهذه إثنا عشر وجها على عدد حروف ال إله إال هللا واملقصود [ا ]79منها
واحد وهو األول وال إله سواه.
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وملا انتهى فيما سبق تفصيال وإمجاال الكالم فلنورد البحثني األولني من رسالة
العالمة الدواين ههنا استيفاء ملا يتعلق ابملقام ونذكر يف خالهلما ما يتضح به املقصود
واملرام فنقول وابهلل التوفيق وبيده ملكوت التحقيق.
قال األستاذ احملقق والعالمة املدقق يف رسالته بعد ذكر اخلطبة "املبحث األول"
فيما ذهب إليه بعض من أهل املنقول من أنه البد فيها من تقدير اخلرب وهو أن يقال
املقدر:
إما أن يكون من األمور العامة كالوجود واإلمكان وما يراد فهما،وإما أن يكون من األمور اخلاصة مثل لنا وللخلق وغريمها مما يناسب املقام.فإن كان األول يلزم أحد األمرين إما عدم إثبات الوجود ابلفعل للواحد
احلقيقي وإما عدم تنـزيهه عن إمكان الشركة ضرورة لزوم األمر األول على تقدير
إضمار العام كاإلمكان ولزوم األمر الثاين على تقدير إضمار اخلاص كالوجود نفسه ال
صحته وإمكانه وال شك 615أن كال منهما معترب يف التوحيد وإن كان الثاين يرد عليه
أن الدال عليه إما ٍ
منتف أو خفي ال يبىن 617عليه ومنه يظهر عدم جواز ارتكاب أن
املضمر هو املوجود 619املقيد ابلفعل واإلمكان حىت يكون مفاد هذه الكلمة نفي
الوجود بقسميه عمن سواه وإثباته له ونقل عنه يف احلاشية ما نصه" :قيل لصعوبة هذا

" -615شك" ساقطة من ع.
 -617يف ع  :ينهى.
 -619يف ع  :الوجود.
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اإلشكال ذهب صاحب الكشاف ومن تبعه إىل 618أنه ال حاجة يف هذا املقام
وأمثاله إىل تقدير اخلرب ،بل "إال هللا" مبتدأ و"ال إله" خربه وكان أصله هللا إلهٌ ،أي:

مستحق للعبادة وأُدخل [ب" ]79ال" و"إال" إلفادة احلصر رداً خلطاء املشركني"
انتهى.

إضمار إما اخلرب
أقول قد عرفت أن املضمر على تقدير أن يكون يف الكالم
ٌ
أو املرفوع بـِ"إله" املكتفى به عن اخلرب وقد عرفت أيضا أن املعىن املقصود يف "ال إله
إال هللا" هو قصر األلوهية على هللا تعاىل والعالمة الدواين قائل هبذا كما سيشري إليه
يف "املبحث اخلامس" من رسالته وصرح به يف شرحه للعقائد العضدية حيث قال:
"واعلم أن التوحيد إما حبصر وجوب الوجود أو حبصر اخلالقية أو حبصر املعبودية؛ ث
قال واألول كذا والثاين كذا وساق الكالم وحقق املقام إىل أن قال" :والثالث وهو
حصر املعبودية وهو أن اليشر بعبادة ربه أحدا فقد دل عليه الدالئل السمعية
وانعقد عليه إمجاع األنبياء وكلهم دعوا املكلفني أوال إىل هذا التوحيد ونـَ َه ْوهم عن
اإلشرا يف العبادة ،قال هللا تعاىل ﴿أَتَ ْعبُ ُدو َن ماَ تَ ْن ِحتُو َن ،واَللُ َخلَ َق ُك ْم َوماَ
تَ ْع َملُو َن﴾ 620انتهى.
ك ِم ْن َر ُتسول إِالا
ومصداق إمجاع األنبياء قوله تعاىل ﴿ َوماَ أَ ْر َتس ْلناَ ِم ْن قَ ْب ِل َ
نُ ِ
وحي إِلَْي ِه أَناهُ الَ إِلَهَ إِالا أَانَ فاَ ْعب ُد ِ
ون﴾ 621بعد قوله تعاىل ﴿أَِم ااّتَ ُذوا ِم ْن ُدونِِه آ ِلَة
ُ
قُ ْل هاَتُوا بُ ْرهاَنَ ُك ْم َهذاَ ِذ ْك ُر َم ْن َم ِع َي َو ِذ ْك ُر َم ْن قَ ْبلِي بَ ْل أَ ْكثَ ُرُه ْم الَ يَ ْعلَ ُمو َن اْلَ اق
" -618إىل" ساقطة من ع.
 -620سورة الصافات ،اآلية.85-86 :
 -621سورة األنبياء ،اآلية.26 :
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ضو َن﴾ 622وقوله تعاىل ﴿ي ن ِز ُل اْملَلَئِ َكةَ ِابلر ِ ِ
ِ
فَ ُه ْم ُم ْع ِر ُ
َُ ّ
وح م ْن أَ ْم ِره َعلَى َم ْن يَشآءُ
ِمن ِعباَ ِدهِ أَ ْن أَنْ ِذروا أَناهُ الَ إِلَ َه إِالا أَانَ فاَلتا ُق ِ
ون﴾ 621وقوله تعاىل ﴿ َولََق ْد بَ َعثْناَ ِيف ُك ِّل
ْ
ُ
624
اتسأَ ْل َم ْن أَ ْر َتس ْلناَ
أُامة َر ُتسوال أَ ِن ا ْعبُ ُدوا هللاَ واَ ْجتَنِبُوا الطااغُ َ
وت﴾ وقوله تعاىل ﴿ َو ْ
ِ ِ
ك ِمن رتسلِنَا أَجع ْلنَا ِمن ُد ِ
ون ال ار ْمحَ ِن آ ِلَة يُ ْعبَ ُدو َن﴾.626
م ْن قَ ْبل َ ْ ُ ُ َ َ ْ
وال خفاء يف [ا ]78أن هذا الرتكيب ال يدل على هذا املعىن ،أي :حصر
املعبودية فيه تعاىل مبنطوقه إال إذا كان االسم اجلليل مستثىن مفرغا من "أحد" املقدر
املرفوع بـ"إله" ،ألن املقصور حينئذ هو "إله" املقصود قصره عليه تعاىل؛ فإن قصر
املعبودية عليه إمنا يتأتى إذا كان املقصور "إله" ال موجود وال ممكن وال غريمها مما ذكر
يف اإلشكال أو مل يذكر وإذا كان األمر كذلك فنحن خنتار الشق األخري من الرتديد،
625
ورود لشيء
أي :إن املضمر يف الكالم هو املرفوع بـِ"إله" املكتفى به عن اخلرب وال َ
من شقوق ما أورده من اإلشكال.
أما عدم ورود أن الدال على احلذف منتف أو خفي فألن النفي الداخل على
القسم الثاين من املبتدأ على ما مر لنفي املبتدأ عن مرفوعه املكتفى به عن اخلرب .ومن
املعلوم أن "ال" النافية للجنس الميكن طرفا النسبة املنفية هبا إال نكرتني كما تقدم

 -622سورة األنبياء ،اآلية.24 :
 -621سورة النحل ،اآلية.2 :
 -624اقتباس من سورة النحل ،اآلية.15 :
 -626سورة الزخرف ،اآلية.46 :
 -625يف ل  :يف أن الكالم.
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فهي دالة على أن ث 627نكرة مقدرة مرفوعة بـِ"إله" هي املنفي عنها "إله" وحيث ال
قرينة على نكرة خصوصة يقدر نكرة عامة وهو حنو "أحد" ،فإن عدم قرينة اخلصوص
قرينة على العموم فاندفع اإلشكال الوارد على تقدير ما يف سياق الشق الثاين من
الرتديد من أن الدال على احملذوف إما ٍ
منتف أو خفي.
وأما عدم ورود أنه يلزم عدم إثبات الوجود ابلفعل للواحد احلقيقي فألنه من
املعلوم أن إثبات شيء لشيء على وجه االحنصار فيه فرع على أصل ثبوته له وأصل
ثبوته له فرع على ثبوت املثبت له يف نفسه ضرورة أن ما ال ثبوت له يف نفسه ال يثبت
غريه وقد مر أن الكالم من قصر الصفة اليت هي اخلرب أعين" :إله" على املوصوف
له ُ

الذي هو املبتدأ ،أعين [ب ]78االسم اجلليل ،فإثبات األلوهية له تعاىل على وجه

االحنصار فرع على أصل ثبوهتا له تعاىل وأصل ثبوهتا له تعاىل فرع على ثبوته تعاىل يف
نفسه فوجوده تعاىل يف نفسه بل أصل ثبوت األلوهية له تعاىل أيضا على ما يقتضيه
داللة هذا الكالم لغة أمر مسلم الثبوت مفروغ عنه ال نزاع فيه وإمنا النـزاع يف قصر
األلوهية عليه تعاىل فاملوحد خيصها به فيقول "ال إله إال هللا" واملشر ينكر ذلك
استكبارا فيقول ﴿أَجعل اْآل ِلةَ إِ َلا و ِ
ش ْيء ُعجاَب﴾ 629قال تعاىل
احدا إِ ان َهذاَ لَ َ
ََ َ َ
َ
ِ ِ
ِ
يل َلُ ْم الَ إِلَهَ إِالا هللاُ يَ ْستَ ْكِبُو َنَ ،ويَ ُقولُو َن أَئِناا لَتَا ِرُكوا آ ِلَتِنَا
﴿إنا ُه ْم َكانُوا إذاَ ق َ
شِ
اعر َْمنُون﴾ ،628فاندفع اإلشكال الوارد على تقدير أن اخلرب املضمر هو ممكن.
لِ َ

 -627يف ل  :مت.
 -629سورة ص ،اآلية.6 :
 -628سورة الصافات ،اآلية.15-16 :
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وأما عدم ورود أنه يلزم عدم تنـزيهه تعاىل عن إمكان الشركة فألن نسبة
األلوهية إىل هللا سبحانه وتعاىل ابإلثبات وإىل كل أحد سواه ابلنفي ضرورية ،أي:
ممتنعة االنفكا وكلما كان نسبة األلوهية إىل املوضوع نفيا وإثباتا ضروريةً مل يرد
اإلشكال على تقدير أن اخلرب املضمر هو موجود ضرورة أن الشريك لو كان ممكن
الوجود لكان ممكن االتصاف ابأللوهية لكن التايل ابطل ابلضرورة؛ ألن األلوهية
عدم تنـزيهه عن إمكان
مسلوبة عن كل أحد سواه ابلضرورة فكذلك املقدم فلم يلزم ُ
الشريك فاندفع اإلشكال حبذافريه.

فإن قلت كوّنا ضرورية عقال ويف مراد الشارع ال كالم فيه وإمنا الكالم يف
كوّنا ضرورية لغة فإن ثبت أّنا تدل على هذا املعىن لغة وإن أهل اللسان يفهمون
[ا ]90منها ذلك مت األمر وإال فال.
قلت هي ضرورية لغة أيضا ،وها هو ذا آتيك بيانه بعد متهيد مقدمة وهي أن
اجلملة االمسية من املقرر أّنا تدل على الثبوت وهي إما مثبتة أو منفية ،وملا كان
الثبوت أعم من أن يكون على وجه االستمرار أو ال على وجه االستمرار صح أن
يقصد هبا استمرار الثبوت إذا كانت مثبتة واستمرار النفي إذا كانت منفية حبسب
املقامات.
قال السيد  -قدس سره -يف شرح املفتاح" :إن اجلملة االمسية جبزئيتها كما إذا
كانت مثبتة يقصد هبا حبسب املقامات استمرار الثبوت كذلك إذا كانت منفية يقصد
هبا حبسبها استمرار النفي" انتهى.
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ومن املعلوم أن كال من استمرار الثبوت واستمرار النفي أعم من أن يكون
ممكن الزوال أو غري ممكن الزوال فصح أن يقصد هبا نفيا و إثباتا االستمرار الذي
ميتنع زواله وهو املعرب عنه ابلضرورة يف اصطالح أهل امليزان.
وإثبات فهي يف احلقيقة
نفي
ٌ
إذا متهد هذا فنقول ملا كان يف "ال إله إال هللا" ٌ
مجلتان امسيتان ،ألن كال من النفي واإلثبات يقتضي طرفني ينعقد احلكم بينهما
فطرفا اإلثبات هو االسم اجلليل مع حصة اإلجياب من "إله" وطرفا النفي هو "أحد"
مع حصة النفي من "إله" فصح أن يقصد ابألوىل استمرار الثبوت املمتنع االنفكا
وابلثانية استمرار النفي املمتنع االنفكا ؛ ومقام الدعوة إىل كلمة التوحيد قرينة على
أن املعىن املراد من "ال إله إال هللا" نفيا وإثباتا هو هذا االستمرار املمتنع االنفكا
ضرورة أن الشارع ال يقول إال صدقا ،واستمرار [ب ]90ثبوت األلوهية له تعاىل على
سبيل امتناع االنفكا واستمرار انتفاء األلوهية عن غريه تعاىل هو املطابق ملا يف نفس
يبق إال أن أهل اللسان هل 610فهموا ذلك منه حىت
األمر فهو املقصود للشارع فلم َ
يكون داللته عليه لغويةً أم ال؟

ِ ِ
ِ
يل َلُ ْم الَ
فنقول :إّنم قد فهموا منه ذلك بدليل قوله تعاىل ﴿إنا ُه ْم َكانُوا إذاَ ق َ
شِ
إِلَه إِالا هللا يست ْكِبو َن ،وي ُقولُو َن أَئِناا لَتا ِرُكوا ِ
اعر َْمنُون﴾ 611ووجه داللته
آلَتِنَا لِ َ
َ
َ
ُ َ َْ ُ ََ
على ما ذكرانه هو أن الصادق أخرب أبن إنكارهم ملا يلزم من اإلعرتاف بـِ"ال إله إال
إنكار حملض استكبار ال ملتمسك
هللا" من تر آهلتهم واختصاصه تعاىل ابأللوهية ٌ
" -610هل" ساقطة من ع.
 -611سورة الصافات ،اآلية.15-16 :
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عقلي فلو مل يفهموا من كالمه ما قصده ملسو هيلع هللا ىلص يف مقام الدعوة إىل كلمة التوحيد من
االستمرار على سبيل امتناع االنفكا نفيا وإثباتا ما كان إنكارهم لذلك استكبارا بل
إنكارا لدليل عقلي وذلك ألّنم لو مل يفهموا ما قصده من االستمرار على سبيل
الوجوب نفيا وإثباتا لكانوا فهموا إما االستمر َار الذي ميكن زواله نفيا وإثباتا أو
الثبوت واالنتفاء من غري استمرار؛ وأاي ما كان فلهم أن يقولوا :إذا كان نسبة األلوهية
إليه تعاىل ممكنة االنفكا كان استمرار ثبوهتا له تعاىل على التقدير األول وثبوهتا له
[ا ]91ال على االستمرار على التقدير الثاين مفتقرا إىل علة ،ألن كل ممكن فهو
مفتقر يف وجوده وعدمه إىل علة وكلما كان كذلك فهو مثل آهلتهم يف أن ألوهيته
جيعل اجلاعل ال لذاته فما املرجح الختصاصه بدوام استحقاق األلوهية دون آهلتهم
على التقدير األول واختصاصه أبصل استحقاق األلوهية ال على االستمرار على
التقدير الثاين وكلما كان هلم هذا الكالم على التقديرين مل يكن إنكارهم استكبارا بل
إنكارا لدليل لكنه استكبار ابلنص فلم يكن هلم هذا الكالم فلم يفهموا منه االستمرار
الذي ميكن زواله ففهموا االستمرار املمتنع االنفكا نفيا وإثباتا وهو املطلوب وحينئذ
فإنكارهم ليس إال استكبارا ،ألّنم إن سلكوا على منهج مقتضى العقل السليم فال
سبيل هلم إال إىل أن يقولوا مثال :ما الدليل على أن هللا تعاىل أرسلك إلينا رسوال
ول ِ
هللا إِلَْي ُكم َِ
ك
اس إِِّين َر ُتس ُ
مجيعا الا ِذي لَهُ ُم ْل ُ
ْ
وخاطبك آمرا بقوله ﴿قُ ْل َي أَيّ َها النا ُ
سمو ِ
ات َواْألَ ْر ِ
يت﴾ 612ث خاطبنا آمرا بقوله ﴿فَآ ِمنُوا
ض الَ إِلَ َه إِالا ُه َو ُْي ِي َوُيِ ُ
ال ا َ َ
611
لل ورتسولِ ِه الناِ ِب اْألُِم ِي الا ِذي ي ْؤِمن ِاب ِ
ِ
لل َوَك ِل َماتِِه َواتابِعُوهُ لَ َعلا ُك ْم تَ ْهتَ ُدو َن﴾
ِاب َ َ ُ
ُ ُ
ّ ّّ
 -612اقتباس من سورة األعراف ،اآلية.169 :
 -611اقتباس من سورة األعراف ،اآلية.169 :
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فإذا جاء ابلبينات وأظهر املعجزات فقد جائهم احلق من رهبم فلو أنكروا بعدها ال
يكون إنكارهم إال استكبارا ﴿وَما َعلَى ال ار ُتس ِ
ي﴾.614
ول إِالا اْلبَلَغُ اْملُبِ ُ
َ
ومن هنا يظهر نكتة التعبري عما أنكروه من الزم مدلول "ال إله إال هللا" ،أعين
ِ ِ 616
مدخول اهلمزة اليت هي لإلنكار اإلبطايل يف قوله تعاىل ﴿أَئِناا لَتَا ِرُكوا آلَتنَا﴾

ابجلملة االمسية جبزئها املؤكدة بـِ"إن" و"الالم".

وبيان ذلك أّنم ملا فهموا منها استمرار ثبوت األلوهية له تعاىل على سبيل
امتناع االنفكا واستمرار انتفاء األلوهية عن غريه تعاىل كذلك دل ذلك التزاما على
أّنم يلزمهم تر آهلتهم ظاهرا وابطنا تركا مستمرا غري ممكن الزوال ظاهرا أبن ال
يعبدوها بظواهرهم من االعرتاف أبلوهيتهم [ب ]91ابللسان وخدمتهم ابألركان أبدا
وابطنا أبن ال يعتقدوا استحقاقهم األلوهية كما كانوا يعتقدونه أوال ،بل يعتقدون أّنم
ال يستحقوّنا أبدا سرمدا فلما استبكروا أنكروا ما دل عليه التزاما من الرت املؤكد
الثابت فأدخلوا مهزة اإلنكار اإلبطالية على االمسية املؤكدة بتوكيدين ليكون إنكار أحد
التوكيدين إنكارا للزوم الرت الظاهري ،وإنكار اآلخر إنكارا للزوم الرت الباطين وإنكار
اثبت مستمر غري زائل وإنكار تعلقه ابجلمع
الثبوت إنكارا للزوم أن كال من الرتكني ٌ
املضاف املفيد لالستغراق إنكارا لتعلقه بكل إله هلم على أنه سلب كلي ال على أنه
سلب جزئي واإلنكار اإلبطايل مفيد لنفي ما بعدها وهلذا لزم ثبوته إن كان منفيا ألن
إثبات.
نفي النفي ٌ
 -614اقتباس من سورة النور ،اآلية64 :؛ ومن سورة العنكبوت ،اآلية.19 :
 -616اقتباس من سورة الصافات ،اآلية.15 :

209
ث ملا كان مقتضى العقل أن ال ينكر شيء إال لدليل على خالفه ،وصفوه مبا
يقدح يف ظاهره وابطنه حىت يكونوا معذورين يف إنكارهم ما دل عليه كالمه فقالوا
شِ
اعر َْمنُون﴾ 615فوصفوه ابلشعر واجلنون قدحا ابألول يف
﴿أَئِناا لَتَا ِرُكوا آ ِلَتِنَا لِ َ
ظاهره وابلثاين يف ابطنه ،فإن الشاعر 617إليراده يف كالمه ما ال حقيقة له من األمور
املخيلة ال وثوق بكالمه واجملنون لزوال عقله ال معول على ما يتصوره يف اعتقاده.

وكلما كان الرت املؤكد الثابت الزما من كالم من ال معول على ظاهره وال
على ابطنه ال يُلتفت إىل العمل مبقتضاه ال يف الظاهر وال يف الباطن فرد احلق سبحانه
ِ
ي﴾ 619بل جاء يف
ص اد َق اْملُْر َتسل َ
وتعاىل عليهم بقوله العلي احلكيم ﴿بَ ْل جآ َء ِاب ْلَ ِّق َو َ
أن أمركم أبن تقولوا "ال إله إال هللا" ابحلق الثابت يف نفس األمر ال ابألمر املخيل
ص اد َق
الذي ال حقيقة له وال له صورة [ا ]92إال يف اخليال فال يكون شاعرا ﴿ َو َ
ِ
ي﴾ 539أبن سلك مسل َكهم يف الدعاء إىل كلمة 640التوحيد عن قصد وشعور
اْملُْر َتسل َ
641
إمجاع الرسل عن
كما تشاهدونه فال يكون جمنوان ،ألن اإلخبار عما وقع عليه ُ
قصد وشعور ال يصدر عن اجملانني هذا ومما يدل على أّنا ضرورية لغة قوله تعاىل

 -615اقتباس من سورة الصافات ،اآلية.15 :
" -617فإن الشاعر" ساقطة من ع.
 -619اقتباس من سورة الصافات ،اآلية.17 :
 -618اقتباس من سورة الصافات ،اآلية.17 :
 -640يف هامش ل  :اي ودود اي ودود اي ذا العرش اجمليد اي فعال ملا يريد أسئلك الذي بنور وجهك الذي مأل
أدكان عرشك وأسئلك بقدرتك اليت قدرت هبا على خلقك وبرمحتك اليت وسعت كل شيء ال إله إال أنت اي
مغيث اي مغيث أغثين.
 -641يف ل وع  :تشاهدون.
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﴿وما أَرتس ْلنَا ِمن رتسول إِالا بِلِس ِ
ان قَ ْوِم ِه﴾
ْ َُ
ََ ْ َ
َ
قصد الشارع هبذه الكلمة كما مر ما هو املطابق ملا يف نفس األمر من أن األلوهية
642

ووجه داللته على ما ذكرانه هو أن

اثبتةٌ هلل تعاىل ابلضرورة ومنتفيةٌ عن غريه ابلضرورة ،641فلو مل يفهم قومه منها ما
قصده ملسو هيلع هللا ىلص مل يكن رسوال إليهم بلساّنم لكن التايل ابطل ابلنص فاملقدم مثله.
وأما الشق األول من الرتديد املذكور وهو أن املضمر يف الكالم هو اخلرب،

فيمكن أن خيتار ابختيار أن املقدر هو األمر األول من األمرين املذكورين يف الشق
األول ،أعين :موجود وال إشكال أيضا .قوله :يلزم عدم تنـزيهه تعاىل عن إمكان
الشركة.
قلنا إمنا يلزم ذلك لو مل يكن القضية ضرورية لكنها ضرورية لغةً وعقال وشرعا

كما مر تقديره وصرح به 644بعض الفضالء يف شرحه لألربعني النووية يف جواب
سؤال نقله عن اإلمام حيث قال :ولإلمام الرازي ههنا سؤال مشهور وهو أنه إن قدر
"ال إله يف الوجود إال هللا" جلاز أن يكون يف اإلمكان وإن قدر "ال إله يف اإلمكان إال
هللا" يصري املعىن ال إله ممكن إال هللا فإنه ممكن وإن قدر "ال إله يف الوجود واإلمكان
إال هللا" يصري املعىن "ال إله ممكن موجود [ب ]92إال هللا" فإنه موجود ممكن واجلميع
ابطل فال يتم به التوحيد لكنها كلمة توحيد إتفاقا.

 -642اقتباس من سورة إبراهيم ،اآلية.4 :
" -641ابلضرورة" ساقطة من ع.
" -644به" ساقطة من ل وع.
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قال :وجوابه أن يقال :التقدير ال إله موجود أزال وأبدا إال هللا فإنه موجود أزال
وأبدا ألّنا سالبة ضرورية فيمكن معناه الوجود ضروري السلب عن كل فرد من أفراد
اإلله حال احلكم وقبله وبعده إال هللا فإنه معبود حبق ضروري وجوده حال احلكم وقبله
وبعده إذ جيب أن يُثبت للمستثىن ما نفي عن املستثىن منه وإذا ثبت أن الوجود
ضروري السلب عن 646مجيع أفراد اإلله 645غري هللا مل يتصف غري هللا بوجود أزال
وأبدا وإال مل يكن وجوده ضروراي وإذا كان كذلك حيصل به التوحيد ،ألن املراد نفي
تعدد املعبود ابحلق أزال وأبدا" انتهى.
لكن احلقيق ابإلختيار هو أن املضمر أحد املرفوع بـِ"إله" إذ نفي الوجود عن
كل إله غريه تعاىل ابلضرورة راجع ابحلقيقة إىل نفي األعيان اليت َمسوها آهلة من حيث
إّنا آهلة ال إىل وجودها يف حدذاهتا ضرورة أّنا موجودة يف اخلارج ابلفعل حمسوسة؛
وحاصل نفي الوجود عن كل فرد من أفراد إله من تلك احليثية غري هللا راجع إىل نفي
األلوهية عن كل موجود غري هللا وهذا املعىن هو املقصود شرعا كما مر وهو منطوق
الكالم إن كان املضمر "أحد" خبالف ما إذا كان املضمر "موجود" فتقدير موجود
خرج للكالم عن إفادته املعىن املقصود مبنطوقه فتقدير "أحد" أوىل.
ومن هنا يظهر ضعف ما نقله الشمين عن التفتازاين حيث قال" :ويف تلويح
التفتازاين :ث ال خيفى أن االستثناء ههنا بدل من اسم "ال" على احملل واخلرب حمذوف،
أي :ال إله [ا ]91موجود أو يف الوجود إال هللا.

 -646يف ع  :من.
 -645يف ع  :مجيع أفراد ال إله إال غري هللا.
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647
قدرت يف اإلمكان ونفي اإلمكان يستلزم نفي الوجود من
فإن قلت هالّ
َ
غري عكس؟

قلت هذا رد خلطاء املشركني يف اعتقاد تعدد اآلهلة يف الوجود ،ألن 649القرينة
وهي نفي اجلنس إمنا تدل على الوجود دون اإلمكان ،وألن التوحيد هو بيان وجوده
ونفي إله غريه ال بيان إمكانه وعدم إمكان غريه" 648انتهى.
وكذا ضعف ما يف احلواشي احلسنية على املطول ،وكأنه مأخوذ من التلويح
وهو قوله" :وإمنا مل يقدر اخلرب يف اإلمكان أو ممكن مع أن فيه ردا خلطاء املشركني يف
اعتقاد تعدد اآلهلة على وجه أبلغ وهو سلو الطريقة الربهانية ،ألن نفي اإلمكان
يستلزم نفي الوجود بدون العكس ،ألن املقصود بكلمة التوحيد هو إثبات الوجود له
تعاىل وإثبات اإلمكان ال يستلزم إثبات الوجود.
فإن قلت يف الكالم ال ينفى اإلمكان عن غريه تعاىل.
قلت ذلك النفي مستدل عليه بدالئل آخر ،وليس مبقصود يف البيان ههنا
على أن املتمردين ال يدعون إمكان غريه تعاىل بدون الوجود" انتهى.
وذلك ملا عرفت أن املعىن املقصود من هذه الكلمة إثبات األلوهية له تعاىل
ابلضرورة ونفيها عن كل أحد سواه ابلضرورة ،وأن الكالم على تقدير أن يكون "إله"
 -647يف ع  :هذا.
 -649يف ل وع :وألن.
 -648راجع :شرح التلويح على التوضيح ملنت التنقيح يف أصول الفقه.88/1 ،
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رافعا لـِ"أحد" املقدر ويكون االسم اجلليل مستثىن مفرغا من هذا املقدر دال على
ذلك املعىن املقصود مبنطوقه وأن الكالم دال على أن أصل وجوده تعاىل مسلم
الثبوت ،بل على أن أصل 660ثبوت األلوهية له تعاىل مسلم الثبوت [ب.]91

وال شك أن األلوهية صفةٌ ال تكون إال ملوجود حقيقة واتفاقا فإثبات األلوهية
ابلضرورة له تعاىل الذي دل الكالم التزاما على أن أصل وجوده مسلم الثبوت مستلزم
لوجوب وجوده ال حمالة ،وكذلك نفي األلوهية اليت ال تكون صفة إال ملوجود عن كل
مستلزم المتناع وجود موصوف هبا غريه ابلضرورة.
أحد سواه ابلضرورة
ٌ
فظهر أن هذا الرتكيب لداللته على إثبات األلوهية تعاىل ابلضرورة دال على
أنه تعاىل واجب الوجود لداللتها على نفيها من كل أحد سواه ابلضرورة دال على أن
وجود موصوف ابأللوهية غريه 661ممتنع ابلضرورة وحيث إن هذا املعىن هو املقصود
من كلمة التوحيد فليس املراد منها هو بيان وجوده ونفي إله غريه وإن كان يستلزم
املقصود إذا كانت ضرورية.
فقوهلما :وألن التوحيد هو بيان وجوده ونفي إله غريه وألن املقصود بكلمة
التوحيد هو إثبات الوجود له تعاىل ونفيه عن إله غريه ليس ابملعىن املقصود على أنـهما
اعرتافا أبن نفي الوجود ابلفعل ال يستلزم نفي اإلمكان خبالف العكس وهو كصريح
نفي الوجود
االعرتاف أبن القضية ليست ضروريةً ضرورة أّنا لو كانت ضرورية استلزم ُ
وجوده ابلضرورة ممتنع الوجود ابلضرورة وال شيء من ممتنع
نفي اإلمكان ،ألن ما نفي ُ
 -660يف ع  :مسلم بل الثبوت على أصل.
 -661يف ع  :غري.
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الوجود ابلضرورة مبمكن الوجود فلو كان الكالم داال على نفي الوجود ابلضرورة كان
داال على امتناع الوجود ابلضرورة لكن قالوا :نفي الوجود ال يستلزم نفي اإلمكان
فيلزم أن ال يكون الكالم داال على نفي إمكان الشريك وال على وجوب وجوده
[ا ]94تعاىل ،ألنه ال يثبت للمستثىن إال ما نفي عن املستثىن منه وما نفي عنه على
نفي اإلمكان هو الوجود ال
ذلك التقدير ،أي :تقدير عدم استلزام نفي الوجود َ
ابلضرورة فالثابت له هو الوجود ال ابلضرورة فيكون ممكنا كآهلتهم وهذا املعىن لكونه
ليس مطابقا للواقع اليصح أن يكون مقصودا للشارع الصادق األمني.
فقوله نفي اإلمكان مستدل عليه بدالئل آخر وليس مقصودا يف البيان غري
صحيح ،ألنه يستلزم أن اليكون كلمة التوحيد دالة على التوحيد بل يستلزم أن
اليكون كالما صادقا وإن يقع التناقض بينها وبني تلك الدالئل اآلخر اليت يستدل هبا
على نفي إمكان الشريك ومع ذلك كله فال يتأتى به الرد خلطاء املشركني يف
اعتقادهم تعدد اآلهلة يف الوجود الذي علال به ترجيح تقدير موجود على ممكن إذ
على تقدير عدم استلزام نفي الوجود نفي اإلمكان املستلزم إلثبات الوجود للمستثىن
ال ابلضرورة كان هلم اإلنكار لدليل عقلي ال حملض استكبار ،لكنه استكبار كما مر
بيانه.
بيان املالزمة أنه لو مل يكن الوجود اثبتا للمستثىن ابلضرورة كان هلم أن يقولوا:
إن الوجود إذا مل يكن اثبتا له ابلضرورة كان حمتاجا يف وجوده إىل علة فهو كآهلتهم
من املمكنات فما املرجح الختصاصه ابأللوهية مع اشرتا اجلميع يف اإلمكان وهم
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إذا كانوا جيادلون ابلباطل ليدحضوا به احلق فكيف لو وجدوا مثل 662هذه الفرصة؟
فإن قال الشارع :مرادي هبذا الكالم نفي الوجود عن الشريك ابلضرورة وإثباته له
تعاىل ابلضرورة اصطالحا مين ال ما يدل عليه يف اللسان من عدم استلزام نفي الوجود
وجوب وجوده وهو املرجح الختصاصه ابأللوهية لزم
لنفي اإلمكان فيستلزم [ب]94
َ
أن ال يكون رسوال إليهم بلساّنم ،لكنه رسول إليهم بلساّنم ليبني هلم ما أُمروا به
فيفقهوه عنه بيسر وسرعة فأنزل إليه قرآان عربيا ال أعجميا لئال يكون هلم على هللا
553
حجة كما دل عليه قوله تعاىل ﴿ َولَ ْو َج َع ْلنَاهُ (قرآان) أَ ْع َج ِميا لََقالُوا لَ ْو الَ
ت آ َيتِِه أَأَ ْع َج ِمي َو َع َربِ ي﴾ 664فلم يبق هلم بعد أن أرسل إليهم رسوال بلساّنم
صلَ ْ
فُ ِّ
اس علَى ِ
ِ
هللا
حجة على هللا ،قال تعاىل ﴿ ُر ُتسل ُمبَ ِّ
ين لِئَلا يَ ُكو َن لِلنا ِ َ
ين َوُم ْنذ ِر َ
ش ِر َ
ُح اجة بَ ْع َد الر ُتس ِل﴾﴿ 666فَلِلا ِه ا ْلُ اجةُ الْبَالِغَةُ﴾ 665إذا نوزع ،ولئن نزل عن هذا املقام
مر يف
فنقول يلزم حينئذ أن يكون داللتها على التوحيد حبسب الوضع الشرعي وقد ّ
"املبحث الرابع" أنه لو كان كذلك لكان الواجب عند عرض الكلمة على من مل
ُخيالِط املؤمنني من األَعراب الذين مل يبلغهم عرف الشرع أن يعلمهم ملسو هيلع هللا ىلص معىن الكلمة
الذي يراد منها حبسب عرف الشرع ضرورة أنه ال ينخرط يف سلك املوحدين إال
ابإلقرار هبذه الكلمة على ما يريده ملسو هيلع هللا ىلص منها ولو وقع منه ذلك لنُقل إلينا فإنه من أهم

 -662يف ع  :مثال.
" -661قرآان" ساقطة من م ول وع.
 -664اقتباس من سورة فصلت ،اآلية.44 :
 -666اقتباس من سورة النساء ،اآلية.156 :
 -665اقتباس من سورة األنعام ،اآلية.148 :
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مهمات الدين ،لكنه مل يـُْنـ َقل فلم يكن واقعا فلم يكن واجبا فلم يكن داللتها حبسب
عرف الشرع فهو حبسب الوضع اللغوي وهو املطلوب.
ومن هنا يتضح ضعف ما نقله ابن السيد اجلرجاين يف شرحه الرشاد لإلرشاد
667
يف النحو للعالمة التفتازاين عن بعض احملققني بقوله" :قال بعض احملققني  :كلمةُ
الشهادة غري تامة يف التوحيد ابلنظر إىل املعىن اللغوي ،ألن التقدير الخيلو عن أحد
األمرين ،وقد عرفت أنه اليتم وإمنا تقدر كلمة الشهادة تامة يف أداء [ا ]96معىن
التوحيد ،ألّنا قد صارت علما عليه شرعا فتأمل" انتهى.
وأشار بقوله" :ألن التقدير ال خيلو عن أحد األمرين" ...إخل .إىل ما ذكره قبل
هذا الكالم يف صورة السؤال حيث قال" :فإن قيل إن قدرت يف كلمة التوحيد
موجودا مل يلزم منه إال نفي وجود ما سوى هللا تعاىل من اآلهلة ال نفي إمكان وجوده
إثبات إمكان الوجود هلل تعاىل ال إثبات وجوده وعلى
وإن قدرت ممكنا مل يلزم منه إال ُ
التقديرين ال يتم التوحيد ،ألنه إمنا يتم التوحيد بنفي إمكان الوجود عما سوى هللا
تعاىل من اآلهلة وإثبات الوجود له تعاىل" انتهى.
أما أوال فلما عرفت أن التقدير خيلو عن أحد األمرين وذلك أبن يكون املضمر
هو أحد املرفوع بـِ"إله" املكتفى به عن اخلرب ويكون االسم اجلليل مستثىن مفرغا بدال
منه.

" -667بقوله قال بعض حمققني" ساقطة من ع.
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وأما اثنيا فلما عرفت أن نفي الوجود يستلزم نفي اإلمكان ،ألن حصة السلب
منها سالبة ضرورية كما أن حصة اإلجياب شخصية ضرورية.
وأما اثلثا فلما بينا أن داللتها على املعىن املقصود لغوية ال شرعية.
ث إن ابن السيد 669ملا كان التقدير عنده الخيلو عن أحد األمرين املذكورين
وأاي ما كان فال يتم التوحيد اعتمد يف اجلواب عن السؤال املذكور على ما ذهب إليه
الزخشري من أن الكالم التام بال حذف ليندفع األشكال الوارد على تقدير أن يكون
يف الكالم حذف ألحد األمرين املذكورين فقال :قلنا :قد صرح جار هللا العالمة
الزخشري أن التقدير السديد يف هذا أن املرفوع بعد "إال" خرب ،وإال لغو لفظا؛
واألصل يف كلمة الشهادة "هللا إله" ث "إله هللا" ث أريد 668التصريح إبثبات [ب]96
األلوهية له تعاىل ونفيها عما سواه فقدم حرف النفي ووسط حرف االستثناء" انتهى.
خالف ملا نقله عنه ابن هشام وانظر اجليش
ونقله هذا من الزخشري كما ترى
ٌ
وغريمها من أن "إال هللا" مبتدأ و"ال إله" خربه ،لكنه موافق ملا وجدته يف بعض
حواشي املفصل حيث قال نقال عن الزخشري" :القول السديد أن املرفوع بعد "إال"
لغو؛ بيانه أن األصل يف كلمة الشهادة "هللا إلهٌ" ث "إله هللا" ث أريد
هو اخلرب وإال ٌ
إثبات األلوهية هلل وحده ونفيها عما سواه فقدم حرف النفي على أول اجلملة
ووسطت كلمة "إال" فعادت إىل قولك "ال إله إال هللا" انتهى.

 -669مل أقف على ترمجته.
 -668يف ع  :أراد.
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وال أدري أي النقلني هو الصحيح فإين ما وقفت على رسالة الزخشري وعلى
تقدير صحة هذا النقل عنه سواء أراد أنه خرب عن "ال" أو عن املبتدأ الذي هو "إله"
أو عن املبتدأ الذي هو جمموع "ال إله" فهو على مجيع التقادير كالم ال معول عليه
أصال وقد مر الكالم على كل منها يف حماهلا.
وأما قول التفتازاين وألن القرينة وهي نفي اجلنس إمنا تدل على الوجود دون
اإلمكان فهو صحيح ،ألنه ليس من أفراد الكون العام يف اصطالح النحويني من حنو
"حصل" و"ثبت" و"استقر" و"كان" و"وجد" ،وإن كان من األمور العامة كأخويه
من الوجوب واالمتناع وغريها املذكورة يف كتب احلكمة والكالم.
فإيراد العالمة الدواين اإلمكان مع الوجود يف الشق األول من األشكال
السابق ،نقله املشعر أبنه من األفعال العامة عند النحويني كالوجود فيه ما فيه.
وأما قوله يف احلاشية" :قيل لصعوبة هذا اإلشكال ذهب صاحب [ا]95
الكشاف ومن تبعه إىل أنه ال حاجة يف هذا املقام وأمثاله إىل تقدير اخلرب" ...إخل،
فالذي يظهر أن العدول عن املشهور الذي ذكره يف مفصله من أن املعىن "ال إله يف
الوجود إال هللا" إىل ما ذكره يف ذلك التأليف ليس لصعوبة هذا اإلشكال ،بل ألنه ملا
رأى أن املعىن املقصود هو قصر األلوهية على هللا وهذا يقتضي أن يكون أصل
الرتكيب "هللا إله ال هللا موجود" أو "هللا يف الوجود"؛ فإن 650فرض أن تقديره صحيح
من غري إشكال عدل عن املشهور وقال :واألصل "هللا إلهٌ" ،وملا كان هذا من قصر
الصفة اليت هي اخلرب على املوصوف الذي هو املبتدأ وكان يف هذا القصر البد من
 -650يف ل وع  :وإن.
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تقدمي اخلرب وأتخري املبتدأ كما مر قال :ث قدم اخلرب ث أدخل النفي على اخلرب
واإلجياب على املبتدأ ،ولقد أصاب إىل هنا فلو سكت عن 651هذا ومل يزد أن الكالم
تام من غري تقدير ألمكن تطبيقه على التقدير الدال على املقصود مبنطوقه ،أعين:
تقدير "أحد" ولكن ملا زاد أن الكالم تام فات تطبيقه على الوجه املفيد للمرام ،بل
خرج عن االنتظام كما سبق عليه الكالم.
652
إمتامه
هللا
اد
ر
أ
ما
ه
ن
لك
املقصود،
املعىن
حول
ن
د
ن
د
فصاحب الكشاف إمنا
ْ
َ
َ
َ
َ

على يديه وال حييطون بعلمه إال مبا شاء خيلق ما يشاء وخيتار ،وإن من شيء إال
خزائنه لديه.
قال العالمة الدواين -روح هللا روحه" :-ث الباعث هلم على ارتكاب إضمار
اخلرب أّنم زعموا أنه البد لـِ"ال" هذه من اخلرب كما هو الظاهر واملتعارف مع عدم
جواز كون املذكور خربا عنه.
أما على تقدير أن يكون كلمة "إال" مبعناه أعين :االستثناء فظاهر ضرورة عدم
جواز [ب ]95كون املستثىن خربا عن املستثىن منه وعلى تقدير عدم اإلضمار يلزم
أن يكون االستثناء عن اسم كلمة "ال" فال يكون خربا عنه؛ وأما على تقدير كوّنا
مبعىن "غري" فألّنا هبذا املعىن التكون إال للصفة كما هو املشهور فال يكون خربا
عنه".

 -651يف ل وع :على.
" -652إمنا" ساقطة من ع.
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أقول الباعث هلم على اإلضمار خربا كان املضمر أو مرفوعا بـِ"إله" مكتفى
عن اخلرب هو ما تقرر وتكرر من أن "ال" للنفي وهو معىن يقتضي أمرين منفيا ومنفيا
عنه ،واملذكور يف سياق النفي ليس إال أمرا واحدا؛ فإن اعترب منفيا إحتاج األمر إىل
تقدير منفي عنه وإن اعترب منفيا عنه إحتاج إىل تقدير منفي ،فاإلضمار ألحد األمرين
البد منه لتوقف معىن الكالم على معىن "ال" الذي اليعقل إال بتعقل متعلقه الذي
هو املنفي واملنفي عنه وهلذا َعدوا احلروف النفي من احلروف اليت حتتاج إىل اجلملة
مر يف "املبحث األول".
كما ّ
ث عدم جواز كون املذكور بعد "إال" خربا على تقدير أن يكون "إال" لالستثناء
قد مر تقديره عند الكالم على كالم انظر اجليش؛ وأما إذا كان مبعىن "غري" فوجهه ما
ذكره من أّنا هبذا املعىن التكون إال للصفة فال تكون خربا ،ألنه الجيوز فيها كل ما
جيوز يف "غري" ،فإن "غري" وإن كان أصله أن يكون صفة مفيدة ملغايرة جمروره ملوصوفه
فمقتضاه أن يعرب نعتا لكنه قد يعرب بدال ومبتدءا وخربا ،ويقع صفته حيث يصح
االستثناء وحيث اليصح إتفاقا خبالف "إال" فإّنا التكون مع تاليها إال صفة والتقع
وصفا إال حيث يصح االستثناء عند مجاعات منهم ابن مالك أو إال حيث يتعذر
عند ابن احلاجب [ا ]97يف فصيح الكالم ،فعلى هذا جتويزه فيما سيأيت وقوعها بدال
خار ٌج عن اللغة.
فإن قلت :ال نسلم أن "غري" يعرب بدال ومبتدءا وخربا حقيقة ،بل هو نعت
دائما ملذكور أو مقدر ومنعوته هو الواقع بدال أو مبتدءا أو خربا حقيقة فحيث مل
يُذكر يقام غري مقامه جمازا فليكون "إال" خربا جمازا ونعتا حملذوف هو اخلرب حقيقة.
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قلت :قد صرح ابن هشام أبن "إال" هذه الجيوز حذف موصوفها حيث قال:
"وتفارق "إال" هذه غريا من وجهني :أحدمها أنه ال جيوز حذف موصوفها ال يقال
"جائين إال زي ٌد" ويقال "جائين غري زيد" ونظريها يف ذلك اجلمل والظروف ،فإّنا تقع
صفات وال جيوز أن تنوب عن موصوفاهتا" 651انتهى .فعلى تقدير وقوعها بدال من
اسم "ال" محال على احملل البعيد جمازا يلزم القول حبذف موصوفها وذلك ممتنع.
فإن قلت :قد نقل السفاقسي 654يف إعرابه املسمى ابجمليد يف إعراب القران
اجمليد نقال عن ابن عصفور ما نصه :إمنا يعين النحويون ابلوصف بـِ"إال" عطف
البيان ،انتهى.
وهم قد قالوا :يصح يف عطف البيان أن يعرب بدل كل فعلى هذا إعراب "إال
هللا" بدال عن اسم "ال" محال على احملل البعيد غري خارج عن اللغة.
قلت قد قال ابن هشام يف أوضح املسالك :يصح يف عطف البيان أن يعرب

بدل كل 656إال إذا امتنع االستغناء عنه 655حنو "هند قام زيد أخوها" أو امتنع إحالله
احلارث"
حمل األول حنو "اي زيد
ُ
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إىل آخر األمثلة اليت ذكرها فقيده بصحة

 -651راجع :مغين اللبيب.72/1 ،
 -654هو إبراهيم بن دمحم بن إبراهيم بن أب القاسم القيسي ،السفاقسي ،املالكي (برهان الدين أبو اسحاق)
حنوي ،مات سنة  .1142/742راجع :معجم املؤلفني.92/1 ،
" -656فعلى هذا إعراب إال هللا بدال عن اسم ال محال على احملل البعيد غري خارج عن اللغة .قلت :قد قال ابن
هشام يف أوضح املسالك :يصح يف عطف البيان أن يَعرب بدل كل" ساقطة من ع.
" -655عنه" ساقطة من ع.
 -657راجع :أوضح املسالك.148/1 ،
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وعطف البيان هنا ميتنع االستغناء عنه معىن إذا املقصود
االستغناء وصحة اإلحالل
ُ
"ال إله غري هللا" ال "ال إله مطلقا تعاىل هللا" عن ذلك عل ّوا كبريا.
قال [ب" ]97البحث الثاين" متعلق مبا ذهب إليه البعض اآلخر من عدم

اإلضمار أبن نقول 659إن ذلك إما بناء على أن املذكور ،أعين أن "إال" مع مدخوهلا
هو اخلرب وإما بناء على أنه ال حاجة لـِ"ال" إىل اخلرب ،فإن كان األول يرد عليه ما

658
مغاير لكل واحد من أفراده فكيف
قد عرفته يف "البحث األول" وإن اجلنس ٌ
يصدق حينئذ سلب مغايرة الفرد عنه؟ اللهم إال أن يقال :إن ذلك بناء 670على
تضمني "من" وإن املفهوم منه أنه انتفى من هذا اجلنس غري هذا الفرد".

أقول من املعلوم املقرر أن "ال" التربئة تفيد نفي اجلنس على سبيل التنصيص،
أي :إمنا يفيد عموم النكرة الواقعة يف سياقها جلميع أفرادها نصا خبالف سائر حروف
النفي ،فإّنا تفيد ذلك ظاهرا إال نصا فـ"ال" التربئة لنفي خربها عن امسها يف ضمن
مجيع أفراده ال لنفي خربها عن مفهوم امسها من حيث هو هو ،وكلما كان كذلك
كان املعىن على نفي مغايرته تعاىل لكل فرد من أفراد "إله" ال على نفي مغايرته تعاىل
ملفهوم "إله" فاملعىن :ال فرد من أفراد ٍ
إله مغاير له تعاىل ،ويلزم من ذلك أن اليكون له
فرد ما غريه تعاىل ضرورة أنه لو كان له فرد ما غريه تعاىل لكان متصفا مبغايرته تعاىل
فلم يصدق سلب مغايرته تعاىل عنه ،لكن سلب مغايرته تعاىل عن كل فرد من أفراد
إله صادق فلم يكن له فرد ما غريه تعاىل ،وال غبار عليه معىن ،فال يرد ما ذكره من أن
 -659يف ل وع :يقول.
" -658قد" ساقطة من ع.
" -670بناء" ساقطة من ع.
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اجلنس مغاير لكل واحد من أفراده فكيف يصدق سلب املغايرة عنه حىت حيتاج إىل
االعتذار عنه أبن ذلك بناء على تضمني من ...إخل .على أن مدخول "ال" متضمن
ملعىن "من" اتفاقا وإمنا اخلالف يف أن بنا ء امسها إذا كان مفردا هل هو لتضمنه معىن
ِ
مر مفصال يف "املبحث الثاين".
"م ْن" أو للرتكيب كما ّ
وقد تقدم فيه أيضا أن معىن "من" االستغراقية التنصيص على العموم أو توكيد
العموم فالقول [ا ]99بتضمن 671معىن "من" مع القول أبن املراد من اسم "ال" هو
املفهوم ال األفراد قوالن متناقضان.
قال :والوجه أن يقال إن املغايرة املنفية هي املغايرة يف الوجود ال املغايرة يف
املفهوم حىت اليصدق؛ وال شك أن املراد من اجلنس املنفي بـِ"ال" هذه هو املفهوم من
غري اعتبار حصوله يف األفراد كلها أو بعضها فيكون حمموال مبعىن عدم اعتبار حصوله
يف األفراد ال مبعىن اعتبار عدم حصوله فيها أصال حىت اليصح محله عليه ومىت حتقق
احلمل حتقق عدم املغايرة يف الوجود.
أقول :فيه حبث:
أما أوال فألن املغايرة املنفية لو كانت هي املغايرة يف الوجود كان حاصل املعىن
أن مفهوم "إله" اليغاير هذا الفرد يف الوجود اخلارجي مبعىن أنه حيمل عليه محل مواطأة
الذي هو احتاد املتغايرين مفهوما يف الوجود اخلارجي فيخرج الكالم عن داللته على
التوحيد ابلكلية ال مبنطوقه وال مبفهومه وهو ظاهر إذ ال نزاع يف أصل محله عليه وإمنا
 -671يف ل  :بتضمني.
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النـزاع يف قصره عليه والرتكيب ال يفيده حينئذ ،فإن صحة محله عليه ال يستلزم عدم
صحة محله على غريه كما ال خيفى.
وأما اثنيا فألن قوله" :وال شك أن املراد من اجلنس املنفي بـِ"ال" هذه هو
املفهوم من غري اعتبار حصوله يف األفراد"...إخل ،فيه شك ،بل ال شك يف أن املراد
من اجلنس الذي هو مدخول "ال" هذه ليس هو املفهوم من غري اعتبار حصوله يف
األفراد ،بل هو جزئياته املعلومة إمجاال بوجه 672كلي ،ألن اجلنس أعين" :إله" على
تقدير خربية "إال هللا" مبعىن غري هللا لـِ"ال" التربئة موضوع قضية سالبة كلية واحملكوم
عليه فيها كسائر احملصورات إمنا هو اجلزئيات [ب ]99امللحوظة يف مرآة 671عنوان
احلاصل يف النفس مما دل عليه
املوضوع ال نفس املفهوم ،ألن احملكوم عليه ليس إال
َ

معىن
اللفظ وضعا ملا قال ابن سينا يف رسالة احلدود ما نصه ويقال :موضوع لكل ً
حيكم عليه بسلب إلجياب 674أو إجياب ،انتهى.

واملعىن هو الصورة الذهنية من حيث وضع إبزائها اللفظ فالصورة احلاصلة يف
الذهن من حيث إّنا مستفادة من داللة اللفظ وضعا هي املوضوع وقد ثبت
ابالستقراء أن "ال" التربئة نص يف استغراق اجلنس الواقع امسا هلا مبعىن أّنا دالة على
نفي خربها عن مجيع أفراد امسها داللةً قاطعة فاملفهوم من "ال إله غري هللا" على أن
يكون "غري هللا" خربا لـِ"ال" التربئة ال فرد من مفهوم "إله" مغاير هلل وكلما كان كذلك
كان احملكوم عليه أفراد اجلنس املعلومة إمجاال بوجه كلي ال نفس مفهومه من حيث
 -672يف ع  :إمجاعا ال بوجه.
 -671يف ع  :مرادة.
 -674يف ل  :اإلجياب.
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هو هو ،ألّن ا الصورة احلاصلة يف الذهن اليت دل عليها لفظ "ال إله" داللة وضعية؛
الحظ على أن يكون مرآة ملشاهدة اجلزئيات
غاية ما يف الباب أن مفهوم اجلنس يُ َ
فيها ال لذاهتا.

فإن قلت :قد قال -روح هللا روحه -يف حاشية التهذيب ما نصه :واعلم أن
التحقيق أن احلكم على نفس الطبيعة إال أّنا يف الطبيعية قد أ ُِخ َذت من حيث إّنا
شيء واحد ابلوحدة الذهنية فيصدق عليها هبذا االعتبار ما ال يتعدى إىل أفرادها
كالنوعية فيما مر ،يعين قوله :كقولنا "اإلنسان نوع" ولذلك اليصلح احلكم عليها
للتخصيص والتعميم ،بل هي شخصية كما يشعر به كالم الشيخ يف كتبه ويف املهملة
أُخذت من حيث هي هي بال زايدة ٍ
شرط [ا ]98فيصلح احلكم الصادق عليها هبذا
ِ
ت من حيث إّنا يصلح 676لالنطباق
االعتبار للتخصيص والتعميم ويف احملصورة أُخ َذ ْ
على اجلزئيات ال على أن يكون هذا الوصف قيدا له بل على حنو يصلح لالنطباق
فال َجَرَم ذلك احلكم يتعدى إىل األشخاص إما على مجيعها وهو الكلية أو إىل
بعضها وهو اجلزئية وليس احلكم يف املهملة وللمحصورة على األفراد أصال إال ابلعرض
مبعىن أن احلكم واقع على شيء يتعدى منه ذلك احلكم إىل الفرد و675ينطبق عليه
كيف ال واحملكوم عليه ابحلقيقة ليس إال األمر احلاصل يف النفس وهو الطبيعة دون
األفراد؛ وما يقال من أن األفراد معا حمكوم عليها ومعلومة ابلوجه الكلي فمعناه أن
األمر الكلي حاصل يف 677النفس على وجه يصلح آلة للتطبيق على اجلزئيات فذلك
" -676يصلح" ساقطة من ع.
" -675و" ساقطة من ع.
" -677يف" ساقطة من ع.
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األمر معلوم وحمكوم عليه ابلذات وتلك اجلزئيات معلومة وحمكوم عليها ابلعرض
للقطع أبنه ليس يف النفس إال أمر واحد هو ذلك الوجه إال أنه لوحظ على وجه
يصلح لالنطباق على األفراد ولذلك يتعدى منه احلكم إليها مبعىن أنه لو 679لوحظ
تلك األفراد وجد ذلك األمر منطبقا عليه فتُعرف أحكامها حينئذ ابلفعل ،انتهى.

قلت هذا على تقدير متامه ال ُجيديه نفعا هنا ،ألنه جزم هنا أبن املراد من
اجلنس املنفي بـِ"ال" هذه هو املفهوم من غري اعتبار حصوله يف األفراد وهو مناف
678
ِ
ت من حيث
ملا ذكره يف حاشية التهذيب فإنه صرح أبن الطبيعة يف احملصورة أُخ َذ ْ
إّنا تصلح لالنطباق على اجلزئيات على أنه ال يتم ،ألن ما ذكره من أن احملكوم عليه
صحيح ،لكن قوله :وهو [ب ]98الطبيعة
ابحلقيقة ليس إال األمر احلاصل يف النفس
ٌ
دون األفراد ال يساعده البيان ،ألن الطبيعة وإن كانت حاصلة يف النفس ،لكنها يف
احملصورات واملهملة ليست ملحوظةً لذاهتا حىت يكون هي احملكوم عليها ،بل هي آلة
ملالحظة جزئياتـها ومرآة 690ملشاهدتـها إمجاال ،ألن الكلي الواقع موضوعا وإن كان

حني اإلطالق ال يستفاد منه إال احلقيقة من حيث هي هي ،لكن إذا وجدت قرينة
كالسور دالة على أن املراد هي احلقيقة يف ضمن أفرادها أو بعضها كان احلاصل يف
ّ
النفس حينئذ من ذلك الكلي الواقع موضوعا هو اجلزئيات املشهودة إمجاال يف مرآته
فهي امللحوظة قصدا وابلذات ال نفس املفهوم وإن كان حاصال يف النفس أيضا ،فإان
إذا قلنا" :كل إنسان كذا" فلفظ اإلنسان دل على حقيقته من حيث هي هي ،ولفظ
" -679لو" ساقطة من ع.
 -678يف ع  :مبا.
 -690يف ع  :ومرادة.
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كل لكونه امسا موضوعا الستغراق أفراد املنكر الذي أضيف هو إليه دل على
استغراق أفراد حقيقة اإلنسان فاملستفاد من "كل إنسان" ابلداللة الوضعية املطابقية
كل فرد هلذه احلقيقة فهو املوضوع ،ألنه املعىن والصورة الذهنية من حيث ُوضع
ِ
س عليها اجلزئيتني فليس
إبزائها لفظ "كل إنسان" وقد مر تقدير السالبة الكلية وق ْ
املوضوع يف احملصورات نفس الطبيعة؛ وإن شئت زايدة توضيح هلذا املرام فاستمع ملا
ذكره 691السيد -قدس سره -من التحقيق يف هذا املقام.
قال  -قدس سره -فيما نقل عنه مما كتبه على حاشية حاشيته على الشرح
القدمي للتجريد ما نصه :الناظر يف املرآة رمبا كان متوجها إىل الصورة املرتسمة فيها
مشتغال هبا ابحثا عن أحواهلا حبيث يغفل عن املرآة وأحواهلا من صفائها وصقالتها
واستواء أجزائها وغري ذلك من أحكامها فقد جعل املرآة آلة ملالحظة تلك الصورة
وصفاهتا لينظر فيها ويـُتَوصل منها إليها فاملنظور [ا ]80املبصر ابحلقيقة يف هذه احلالة
هو الصورة املنطبعة ال اآللة املتوسطة إذ ال التفات إليها ولذلك ال يتمكن حينئذ من
تعرف حاهلا وإجراء األحكام عليها ورمبا جعل املرآة ملحوظة بذاهتا مقصودة ابلنظر
فيها غري ملتفت إىل ما عداها مما ينتقش فيها ويتعرف جودة صنعتها ورصانة جوهرها
وذلك مما ال يشك فيه؛ ويتضح به الفرق بني العلم ابلوجه والعلم ابلشيء من ذلك
الوجه فإن البصرية رمبا توجهت إىل مفهوم قاصدة إليه متمكنة من تعرف أحواله دون
أحوال جزئياته ورمبا جعلته آلة ملالحظة تلك اجلزئيات ومرآة ملشاهدهتا إمجاال؛ مثال
األول قولنا مفهوم الشيء يساوي املمكن العام ،ومثال الثاين كل شيء فهو كذا؛ فإن
العقل قد الحظ يف األول مفهوم الشيء وجعله مقصودا يف نفسه وال يتمكن هبذه
" -691ملا ذكره" ساقطة من ع.
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املالحظة من إجراء حكم على جزئياته أصال ،ويف الثاين قد جعل ذلك املفهوم آلة
ومرآة ملالحظة اجلزئيات فيتمكن به من مالحظة اجلزئيات وإحاطتها يف احلكم عليها،
فاملعلوم يف األول هو املفهوم الذي هو وجه جلزئياته واملعلوم يف الثاين هو اجلزئيات
692
ود ْع عنك ما قيل أو يقال ،انتهى.
إمجاال من ذلك الوجه هكذا حقق املقال َ
فها هو هذا قد صرح  -قدس سره -أبن املعلوم يف األول هو املفهوم الذي هو
وجه جلزئياته ويف الثاين هو اجلزئيات إمجاال من ذلك الوجه؛ فإن اجلزئيات كما أن هلا
وجها به يتميز كل من اآل خر كذلك هلا وجه به يتحد كل منها مع اآلخر ووجه
احتادها هو عني احلقيقة املشرتكة بينها اليت هي متام حقيقة كل واحد منها إن كانت
مفهوم لكلي ما من حيث هو هو
شخصية أو جزؤها إن كانت نوعية ،فإذا ارتسم
ٌ
يف الذهن ث جاء لفظ كل فدل على إحاطة أفراده [ب ]80داللة وضعية،صار
املفهوم حينئذ مرآة ملالحظة ما دل عليه كل من األفراد ،691فاملعلوم هو جزئيات
ذلك املفهوم املدلول عليها بكل املشهودة يف مرآة حقيقة الكلي فاجلزئيات هي
احملكوم عليها قصدا وابلذات للقطع أبنه ليس يف النفس إال ما دل عليه كل املضاف

إىل املوضوع من أفراد الكلي املضاف إليه امللحوظة إمجاال يف مرآة العنوان لكونه وجها
عني كل منها أو جزؤها.
للجميع الحتاد اجلميع فيها لكونه َ
فانظر بعد صريح واضح هذا املقال هل ملا ذكره العالمة الدواين من التأويل

هلذا جمال؟ حيث قال :وما يقال ...إخل ،و694إن أمر سيد احملققني  -قدس سره-
 -692يف ع  :من ذلك الشيئ.
 -691يف ع  :ما دل عليه كل فرد من األفراد.
 -694يف ع  :أو.
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ود ْع عنك ما قيل أو يقال هو احلقيق ابإلمتثال وابهلل
بقوله :هكذا حقق املقال َ
التوفيق يف احلال واملآل.
قال -روح هللا روحه :-وإن كان الثاين يرد عليه أنه يلزم حينئذ انتفاء احلكم
واإلعتقاد وهو ابطل قطعا ضرورة اقتضاء التوحيد لذلك.
أقول وذلك ألن االعتقاد متعلقه النسبة وهي ال تتحقق إال ابملنتسبني وعلى
ذلك التقدير ،أي :تقدير عدم احتياج "ال" إىل اخلرب اليكون املذكور يف كل من
سياق النفي واإلجياب إال أمرا واحدا فال يتصور نسبة فال يتصور اعتقاد.
قال -روح هللا روحه :-واليبعد أن يقال إن القول بعدم احتياج "ال" إىل اخلرب
الخيرج املركب عن "ال" وامسها عن العقد وذلك ألن معىن هذا املركب كـَ"ال رجل"
على هذا التقدير انتفى هذا اجلنس؛ فإذا قلنا" :ال رجل إال حامت" معناه انتفى هذا
اجلنس عن غري هذا الفرد وخيدشه أن تركب الكالم من احلرف واالسم مما ليس إليه
سبيل ويدفع مبا قيل يف النداء مثل" :اي زيد" من أن [ا" ]81اي" قائم مقام "أ َْدعو".

والشريف العالمة قد صرح يف بيان ما نقل عن بين متيم من عدم إثباهتم خرب
"ال" هذه أبنه حيتمل أن يكون مر ُادهم بذلك عدم احتياج "ال" إىل اخلرب بناء على أن
مر آنفا نفي هذا اجلنس.
املفهوم منه كما ّ
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أقول بل القول بعدم احتياج "ال" إىل اخلرب 696خيرج املركب عن "ال" وامسها
عن العقد وذلك ملا مر من أن االعتقاد متعلقه النسبة وهي ال تتحقق إال ابملنتسبني
وعلى تقدير عدم االحتياج اليوجد من املنتسبني إجيااب وسلبا إال واح ٌد فال نسبة فال
عقد هلا ال إجيااب وال سلبا.
وليس معىن هذا املركب وأمثاله على هذا التقدير انتفى هذا اجلنس ملا مر يف
"املبحث األول" من أن نفي املاهية ابعتبار الوجود واتصافها به وإن كان املعىن ينتهي
ابألخرية إىل نفي ماهية ما ابعتبار نفسها ،فيكون حاصل العمىن انتفى هذا اجلنس،
لكن نفي املاهية اليت هي مدخول "ال" يف نفسها من غري تقدير خرب هلا ونسبته إليها
غري متصور ملا عرفت فيه أيضا من امتناع توجه النفي إليها يف نفسها من غري اعتبار
نسبة وجودها إليها القتضاء النفي أمرين منفيا ومنفيا عنه لوجوب وروده على النسبة
احلكمية اليت ال تتحقق إال ابملنتسبني ،فانتهاء نفي الوجود عن اجلنس الواقع اسم "ال"
ابألخرية إىل انتتفاء ماهية ما ابعتبار نفسها ،أعين :اإلتصاف امللحوظ بني اسم "ال"
وخربها املستلزم ألن يكون حاصل املعىن ،انتفى هذا اجلنس ال يستلزم عدم احتياج
"ال" إىل اخلرب ال لفظا وال تقديرا فال يستلزم صحة نفي اجلنس الداخلة هي عليه يف
نفسه ابتداء من غري اعتبار نسبة الوجود إليه حىت يكون [ب ]81معىن هذا املركب
على هذا التقدير انتفى هذا اجلنس.

" -696بناء على أن املفهوم منه كما مر آنفا نفي هذا اجلنس أقول بل القول بعدم احتياج ال إىل اخلرب" ساقطة
من ع.
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وأما أن "ال" مبعىن "انتفى" أصالة أو نيابة وأن بين متيم ال يثبتون اخلرب ،فقد
تقدم الكالم عليه يف "املبحث الثاين" على وجه االستثناء واالستيعاب مبا تبني منه أن
احلق يف معىن قوهلم وبنو متيم ال يثبتونه أّنم يلتزمون حذفه ،وأن "ال" لو كانت مبعىن
"انتفى" أصالة أو نيابة كان املعىن يف حنو "ال رجل" على ربط السلب ،لكن املعىن
على سلب الربط وهللا أعلم ابلصواب.
قال -رمحه هللا :-فإن قيل كلمة "إال" على هذا التقدير ،أعين على تقدير
عدم احتياج "ال" إىل اخلرب بناء على ما ذكرانه إما أن يكون مبعىن االستثناء وإما أن
يكون مبعىن الغري.
قلنا :هي مبعىن الغري وال جمال لكوّنا مبعىن االستثناء" ،ال" 695ملا قد يتهوم من
التناقض بناء على أن سلب اجلنس عن كل فرد ينايف إثباته لواحد من أفراده.
وهذا كما قيل يف االستثناء املنفي ،فإن قول القائل" :ما جاء القوم إال زيدا"
ُيوِه ُم ذلك التناقض أيضا ضرورة وجوب مشول املنفي عنهم الفعل لـِ"زيد" املثبت هو
له ،فإنه مدفوع مبثل ما دفع به ذلك عن االستثناء واختاره جنم األئمة وشيخ األمة من
أن االستثناء مقدم يف االعتبار على نسبة الفعل إىل املستثىن منه وهو 697أن يقال
ههنا أيضا إن اجلنس اخلارج عنه هذا الفرد ٍ
منتف يف ضمن كل ما عداه؛ و"ال" ملا قد
يتوهم من عدم تناول اجلنس املنفي ملا هو بعد "إال" وهو شرط لالستثناء مبا 699قد
 -695يف ع  :ألنه.
 -697يف ع  :وذلك وهو.
 -699يف ل وع  :ملا.
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وبينه مع اعتبار عدم
عرفته من الفرق بني اجلنس بدون اعتبار حصوله يف األفراد ْ
حصوله فيها ،بل ألّنا لو كانت لالستثناء ملا أفاد الكالم التوحيد وذلك ألنه يكون
حاصلة حينئذ إن هذا اجلنس على تقدير عدم [ا ]82دخول هذا الفرد فيه ٍ
منتف
فيفهم منه عدم انتفائه يف أفراد غري خارج عنها ذلك الفرد فأين التوحيد؟
أقول :دفع التناقض مبا ذكره من أن االستثناء مقدم يف االعتبار على النسبة
واحلكم ابلنفي صحيح وقد مر تفصيله يف "املبحث الثاين" 698ومنه يتضح اندفاع
توهم عدم تناول اجلنس ملا هو بعد "إال" ،ألن احلكم ابلنفي حيث ال يـُ ْعترب إال بعد
االستثناء فال شك يف تناول اجلنس للمثبت واملنفي قبل احلكم وإن كان بعد احلكم
ابلنفي ال يتناول املذكور بعد "إال" لكونه يف سياق اإلجياب كما مر حتقيقه يف
"املبحث الثاين" أيضا.
وأما قوله "بل ألّنا" ...إخل ،ففيه حبث؛ ألن حاصل املعىن على تقدير كون
"ال" مبعىن "انتفى" أصالة أو نيابة وفرض صحة ذلك انتفى هذا اجلنس إال هذا الفرد،
عرفت من تقدم اعتبار االستثناء
أي :إن هذا اجلنس بعد إخراج هذا الفرد منه ملا
َ
على احلكم ابلنفي ٍ
منتف يف ضمن مجيع أفراده ،ألن السلب بعد االستثناء كلي
لداللة "ال" التربئة على االستغراق داللة قاطعة كما مر وحينئذ فمفهومه أن هذا
اجلنس قبل إخراج هذا الفرد منه ليس ٍ
مبنتف يف ضمن مجيع أفراده ،بل يف ضمن
بعض دون بعض ،ألن رفع اإلجياب الكلي يستلزم السلب اجلزئي ،وال شك أن
االستثناء يدل لغة على أن هذا البعض الذي مل ينتف اجلنس يف ضمنه هو الفرد
 -698يف م :الثالث.

243
الواقع بعد "إال" فدل الكالم على أن هذا اجلنس م ٍ
نتف يف ضمن غري هذا الفرد ألبتة
وهذا على تقدير كون "ال" مبعىن "انتفى" وفرد صحته هو املعىن املطلوب من التوحيد
وال غبار عليه فأين قوله أين التوحيد؟
قال -رمحه هللا :-فالواجب محلها مبعىن "الغري" وجعلها تابعة [ب ]82حملل
اسم "ال" هذه بدال عنه أو صفة كما قال الشاعر:
ِ 680

يك إِالَّ الْ َف ْرقَداَن
َوُك ُّل أَ ٍخ ُمفاَ ِرقُهُ أَ ُخوهُ لَ َع ْم ُر أَبِ َ

فإن قوله "إال الفرقدان" صفة لـ"كل أخ" ،وأنت تعرف مما ذكران يف هذين
البحثني َم ْن 681قال ِمن احملققني" :أن للنحاة خالفا يف أنه هل يضمر لـِ"ال" خرب مثل
يف الوجود أو يصح أن يوجد أم ال قصد به اإلشارة إىل ما ذكران.
ومرام هذا اخلالف ميكن أن يكون أحد األمرين احتياج ال إىل اخلرب وعدم
احتياجها إليه أو كون املذكور بعد "إال" خربا أو تابعا لالسم "ال" خربا ،بناء على أنه
يزعم عدم احنصار "إال" مبعىن الغري يف الصفة ،وتعرف منه أيضا أن املختار ما هو من
املذهبني فال تغفل ،انتهى.
أقول قد مر ما يف كوّنا مبعىن "غري" وجعلها تابعة حملل اسم "ال" بدال أو
نعتا.
 -680البيت من الوافر ،وهو لعمرو بن معد يكرب ،ويُنسب إىل حضرمي بن عام ٍر األسدي .راجع :املعجم
املفصل يف شواهد اللغة العربية.168/9 ،
 -681يف ل وع :أن من.
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ظاهر يف الرتديد األول ،أي :احتياج
ث إن كالم البيضاوي هذا الذي نقله ٌ
"ال" إىل اخلرب وعدم احتياجها إليه وحيتمل 682الرتديد الثاين ،أي :أن املذكور بعد
خرب أو تابع وكان املختار عنده هو أن "ال" ال ختتاج إىل اخلرب وأن املذكور بعد
"إال" ٌ
"إال" تابع بقرينة أنه يف آخر "البحث الثاين" ْأورد على القول أبن "ال" حيتاج إىل اخلرب
وأن املذكور أي" :إال" مع مدخوهلا هو اخلرب ما أورد ومل يذكر عنه جوااب وأاي ما كان
فال يليق ابإلختيار.
نعم ،إن محل كالم البيضاوي على معىن أن للنحويني خالفا هل يضمر
ِ
خرب ،بل يضمر مرفوع يكتفي به عن اخلرب كان احلقيق
لـ"ال" خرب أم ال يضمر ٌ
تابع لذلك املقدر
ابإلختيار هو الشق الثاين وحينئذ فاملذكور بعد "إال" كما عرفت ٌ

املرفوع بدل جزئي من كلي والتقدير "ال إله أحد إال هللا" وهو املنعم على من يشاء
من عباده ابإليصال [ا ]81إىل غاية ما يتمناه ولديه مزيد وهو الويل احلميد.

 -682يف ع  :احتياجها إليه أو كون املذكور بعد إال وحيتمل.
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املبحث التاتسع
يف أن "ال إله إال هللا" من أي قسم من أقسام القضية.

246
اعلم أن "ال إله إال هللا" على املختار من أن التقدير "ال إله أحد إال هللا"
قضيتان محليتان:
ُأوالمها سالبة كلية ضرورية موضوعها "أحد" بعد االستثناء وحمموهلا حصة
النفي من "إله".
واثنيتهما موجبة شخصية ضرورية موضوعها االسم اجلليل وحمموهلا حصة
اإلجياب من "إله" وإمنا قلنا بعد االستثناء ملا سبق من أن االستثناء مقدم على احلكم
و"أحد" قبل االستثناء وإن كان شامال ملسمى االسم اجلليل وغريه لصدقه عليه وعلى
غريه لغة فال يصح سلب األلوهية عنه حينئذ ،كليا لكنه بعد االستثناء ال يشمله لغة
ملا بيناه يف "املبحث الثالث"؛ وإذا انتفى مشوله هلل تعاىل لغة حينئذ صح السلب
الكلي عند انعقاد احلكم املعترب بعد االستثناء فيصح أّنا سالبة كلية بعد االستثناء.
وعلى املشهور من أن التقدير "ال إله موجود إال هللا" أيضا قضيتان:
ُأوالمها :سالبة كلية ضرورية.
واثنيتهما :موجبة شخصية ضرورية إال أن موضوع املوجبة يف هذا التقدير اسم
هللا تعاىل وحمموهلا حصة اإلجياب من موجود وموضوع السالبة "إلهٌ" بعد االستثناء
بناء على أن اسم هللا تعاىل بدل من حمل "إله" ،أعين :حمله البعيد الذي هو الرفع
ابالبتداء احلاصل له ابلتحول إليه بعد التقدمي كما بيناه مفصال يف "املبحث الثامن"
بياان شافيا إبذن هللا؛ وحمموهلا حصة السلب من موجود واباللتفات إىل ما ذكرانه يف
التقدير األول يتبني وجهُ التقييد بقيد بعد االستثناء [ب ]81هنا أيضا.
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وعلى ما عزاه انظر اجليش إىل اجلرجاين عن بعضهم من أن التقدير "ال إله غري
هللا يف الوجود" فهي قضية واحدة هي محلية كلية سالبة ضرورية موضوعها "إله"
املوصوف أبنه غري هللا وحمموهلا يف الوجود.
وأما ما ذهب إليه األستاذ العالمة اجلالل الدواين -رمحه هللا تعاىل -من أّنا
الزم هو قضية كلية حيث قال" :املبحث الرابع" هو أنه إذا كانت
قضية شخصية هلا ٌ
"ال" هذه لنفي اجلنس وكانت "إال" مع مدخوهلا تابعة المسها فكان احلكم معتربا يف
ذلك املركب فهو من أي قسم من أقسام القضية فيقال :إنه إذا كان مضمونه أن هذا
اجلنس ٍ
منتف فيماعدا هذا الفرد كان 681قضيةً شخصي ًة هلا الزم هو قضية كلية وهو
قولنا كل ما هو فرد له سوى هذا الفرد ٍ
منتف وال استبعاد يف شيء من الالزم وامللزوم
ولزوم أحدمها لآلخر ،أعين :لزوم الكلية املذكورة للشخصية املذكورة انتهى؛ ففيه
حبث:
أما أوال فألنه مبين على ما اختاره من القول بعدم احتياج "ال" إىل اخلرب
وانعقاد احلكم بني "ال" وامسها وقد بينا يف "املبحث الثاين" أنه اليصح أن يكون "ال"
مبعىن "انتفى" ال أصالة أبن يكون من أمساء األفعال وال نيابة عن "انتفى" كنيابة "اي"
عن "أ َْدعو" ،ألّنا لو كانت مبعىن "انتفى" كان املعىن على ربط االنتفاء بـِ"إله" ال على
نفي ارتباطه به عنه ،لكن املعىن على نفي االرتباط ال على ربط االنتفاء بـِ"ال" شبهية
عند أدىن التفات إىل املعىن اللغوي ألمثال هذه الرتاكيب واملبين على الفاسد فاس ٌد.

 -681يف ل  :كانت.
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وأما اثنيا فألن احلكم عنده ملا مل يكن منعقدا [ا ]84إال بني "ال" وامسها وإال
عنده مبعىن "غري" بدل عن حمل اسم "ال" أو نعت له كما مر عنه يف "الثامن" :كان
احملمول هو "ال" اليت مبعىن "انتفى" عنده واملوضوع "إله" فاملعىن على هذا انتفى إله
غري هللا ومن املعلوم أن املوضوع مل يعرب عنه بعنوان هذا اجلنس حىت يتجه بوجه ما
كوّنا شخصية وإمنا عرب عنه بعنوان "إله" وهو جنس ال شخص بال شبهة ث هو
عنده جنس مأخوذ من حيث هو هو بال شرط زائد كما هو الشأن يف موضوع
القضية املهملة ،وذلك ألنه قال يف "املبحث الثاين" من رسالته ما نصه" :وال شك أن
املراد من اجلنس املنفي بـِ"ال" هذه هو املفهوم من غري اعتبار حصوله يف األفراد كلها
أو بعضها" ...إحل .كما مر عنه 684يف "املبحث الثامن" وإذا كان املراد هبذا اجلنس
عنده ما ذكره مل يصح أن يكون القضية شخصية بال خفاء.
فإن قلت هو إمنا قال :إنه إذا كان مضمونه أن هذا اجلنس ٍ
منتف فيماعدا
هذا الفرد كان قضية شخصية فإمنا حكم بكون الكالم شخصية ابعتبار مضمونه ال
منطوقه وهذا املعىن الذي مساه مضموان من لوازم املنطوق عنده ،أعين :انتفى إله غري
هللا فيصح أنه مضمونه بوجه ما وال شك أن العنوان يف املضمون هذا اجلنس ،ال لفظ
"إله".
قلت لو صح احلكم على قضية مهملة أبّنا شخصية ابعتبار استلزامها لقضية
عنوان موضوعها هذا اجلنس لكان كل مهملة شخصية لتحقق استلزام مثل هذا
ابطل ابالتفاق على أنه وإن عرب عنه بعنوان
املضمون يف مجيع املهمالت ،لكن الالزم ٌ
" -684عنه" ساقطة يف ع.
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هذا اجلنس فليس املراد به إال اجلنس [ب ]84بال شرط زائ ٍد الصاحل للصدق على
األفراد كال أو بعضا بقرينة قوله فيماعدا هذا الفرد فال يصح أن يكون املضمون أيضا
قضيةً شخصيةً كما اليصح أن يكون املنطوق شخصية ومنه يتضح أنه اليصح أن
يقال :حنن أنخذ اجلنس بشرط الوحدة الذهنية فتكون القضية طبيعية .وقد قال يف
686
مر عنه يف "الثامن" أن
فيما
حاشية التهذيب" :إن الطبيعة شخصية حيث قال
ّ
التحقيق أن احلكم على نفس الطبيعة 685إال أّنا يف الطبيعية قد أخذت من حيث
إّنا شيء واحد ابلوحدة الذهنية فيصدق عليها هبذا االعتبار ما ال يتعدى إىل أفرادها
كالنوع يف قولنا" :اإلنسان نوع" ،ولذلك اليصلح احلكم عليها للتخصيص والتعميم،
بل هي شخصية كما يشعر به كالم الشيخ يف كتبه" انتهى.
أما أوال فلما تبني أنه خالف ما دل عليه كالمه صرحيا يف "الثاين" وضمنا يف
"الرابع" من أن املراد ابجلنس هو املأخوذ بال شرط الصاحل للصدق على األفراد كما
هو الشأن يف موضوع القضااي املهملة.
وأما اثنيا فألن الكالم خيرج عن إفادة معىن التوحيد ابلكلية ،ألن حاصله
حينئذ هذا اجلنس املأخوذ بشرط الوحدة الذهنية املغاير هلل تعاىل ٍ
منتف وليس هذا من
التوحيد يف شيء وال يُ َشم منه رائحة الداللة عليه.
أما اثلثا فألن الكالم على هذا التقدير مع عدم داللته على التوحيد الذي هو
يد أن هذا
مر آنفا ،فإن أُر َ
املقصود منه معناه فاسد ،ألن حاصل املعىن حينئذ ما ّ
" -686يف حاشية التهذيب إن الطبيعة شخصية حيث قال" ساقطة من ع.
 -685يف ع  :الطبيعية.
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اجلنس ٍ
منتف يف الذهن فهو قطعي البطالن إذ كل من ينطق هبذا الرتكيب مستحضرا
ملعناه قد حتقق هذا اجلنس يف ذهنه بصورته الذهنية فكيف يصح نفيُه؟؛ وإن أريد يف

اخلارج فهو [ا ]86معىن صحيح يف ذاته إذ كل موجود ذهين مأخوذا بشرط وجوده
الذهين ال يوجد يف اخلارج ،لكنه اليصح تفسريا هلذا الكالم؛ ألن املراد من "ال إله إال
هللا" هو الداللة على التوحيد يف األلوهية ال بيان أحكام األمور الذهنية وهذا معلوم
ابلضرورة وعلى هذا التفسري يكون بينه وبني الداللة على التوحيد بُعد املشرقني؛

فسبحان هللا وال إله إال هللا وهللا أكرب وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم واحلمد
هلل رب العاملني.
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املبحث العاشر
يف أن "ال إله إال هللا" هل تدل على توحيد هللا يف وجوب الوجود؟
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اعلم أوال أن "ال إله إال هللا" تدل مبنطوقه على توحيد األلوهية ،أي :على أن
األلوهية اثبتةٌ هلل تعاىل منفيةٌ عما سواه تعاىل وذلك ملا تبني أن الكالم من قصر

الصفة اليت هي اخلرب ،أعين" :إله" على املوصوف الذي هو املبتدأ ،أعين :اسم هللا
اجلليل قصرا حقيقيا وذلك الشتماله على النفي واإلثبات ومها من طرق القصر ووجه
مر هو أن النفي إذا ورد على احملكوم عليه كان متوجها إىل نسبة
إفادهتما القصر كما ّ
شيء ما إليه وإذا ورد على احملكوم به كان متوجها إىل نسبته إىل شيء ما ث ذلك
الشيء إما مذكور أو مقدر يتعني مبعونة املقام وقرائن األحوال عام مناسب للمستثىن
يف جنسه وصفته فإذا أخرج منه بعضه بـِ"إال" فاعترب انعقاد احلكم صار ذلك البعض
املخرج مثبتا أو مثبتا له وماعداه منفيا أو منفيا عنه وهذا هو معىن القصر ويف "ال إله
إال هللا" على التقدير املختار قد ورد النفي على احملكوم [ب ]86به فهو متوجه إىل
نسبته إىل "أحد" املقدر فإذا أخرج منه اسم هللا اجلليل بـِ"إال" فاعترب انعقاد الكم دل
على أن هللا تعاىل اثبت له األلوهية وكل أحد سواه منفي عنه األلوهية وعلى التقدير
املشهور قد ورد النفي على احملكوم عليه فهو متوجه إىل نسبة موجود املقدر إليه فإذا
أخرج منه ،أي :من "إله" اسم هللا بـِ"إال" ث اعترب انعقاد احلكم كان هللا مثبتا له
الوجود وغريه من اآلهلة منفيا عنها الوجود ،وكلما دل هذا الكالم مبنطوقه على إثبات
األلوهية له تعاىل على وجه االحنصار فيه فقد دل التزاما على وجوده تعاىل يف ذاته
كأصل ثبوت األلوهية له تعاىل ابلضرورة إذ من البني أن إثبات األلوهية له تعاىل على
وجه االحنصار فرع على أصل ثبوهتا له تعاىل وأصل ثبوهتا له تعاىل 687فرع على
وجوده تعاىل يف ذاته ضرورة أن ما ال ثبوت له يف ذاته ال يُثبت له غريه؛ وقد تبني أن
" -687تعاىل" ساقطة من ع.
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هذا الكالم الشتماله على النفي واإلثبات قضيتان محليتان وإّنما 689ضروريتان لغة
ألن املعىن املراد من "ال إله إال هللا" نفيا وإثباتا ،ال شك هو االستمرار املمتنع
االنفكا  ،أي أن األلوهية اثبتة هلل تعاىل ثبوتا ميتنع انفكاكها عنه تعاىل ومنتفية عن
غريه انتفاء ميتنع انفكاكها عنه وهذا هو معىن الضرورة يف عرف املنطقيني وقد دل
ِ ِ
ِ
يل َلُ ْم الَ إِلَهَ إِالا هللاُ يَ ْستَ ْكِبُو َنَ ،ويَ ُقولُو َن أَئِناا لَتَا ِرُكوا
قوله تعاىل ﴿إنا ُه ْم َكانُوا إذَا ق َ
شِ
اعر َْمنُون﴾ 688إن إنكارهم لرت آهلتهم واختصاصه تعاىل ابأللوهية
آ ِلَتِنَا لِ َ
الالزمني من االعرتاف بـِ"ال إله إال هللا" إنكاٌر حملض استكبار ال [ا ]85ملتمسك
عقلي وهو دليل على أّنم فهموا املراد وإال ملا كان إنكارهم استكبارا ملا بيناه يف
"الثامن" ،لكن الالزم ابطل ابلنص فدل على أّنم فهموا املراد كيف ال؟ وقد قال
تعاىل ﴿وما أَرتس ْلنَا ِمن رتسول إِالا بِلِس ِ
ان قَ ْوِم ِه﴾ 500وقال تعاىل ﴿إِ اان َج َع ْلنَاهُ قُ ْرآان
ْ َُ
ََ ْ َ
َ
501
َع َربِيا لَ َعلا ُك ْم تَ ْع ِقلُو َن﴾ .
وإذا تبني أن "ال إله إال هللا" يدل لغة على أن هللا تعاىل موجود اثبت له
األلوهية على وجه القصر عليه قصرا حقيقيا ضروراي ،فقد تبني أّنا دالة لغة على أن
هللا تعاىل اثبت له وجوب الوجود لذاته على وجه االحنصار فيه قصرا حقيقيا ضروراي
أيضا ،وذلك ألن املوجود الذي ثبت له األلوهية ابلضرورة األزلية األبدية لو مل يكن
واجب الوجود لذاته بل ممكنا جلاز انفكا األلوهية عنه جبواز االنعدام الذي هو من

" -689وإّنما" ساقطة من ع.
 -688سورة الصافات ،اآلية.15-16 :
 -500اقتباس من سورة إبراهيم ،اآلية.4 :
 -501سورة الزخرف ،اآلية.1 :
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لوازم املمكن ،لكن "ال إله إال هللا" قد دلت على أن االنفكا ممتنع لداللتها على أن
اإلجياب ضروري سرمدي فيكون االنعدام على ذلك املوجود ممتنعا لذاته وكل موجود
امتنع ا نعدامه لذاته فهو موجود لذاته وهو املراد بواجب الوجود لذاته ،فاهلل الذي دل
كلمة التوحيد على وجوده وعلى ثبوت األلوهية له على وجه القصر عليه قصرا
حقيقيا ضروراي اثبت له وجوب الوجود لذاته على وجه القصر عليه قصرا حقيقيا
مسعت بيانَه وهو املطلوب وابهلل التوفيق
ضروراي يف عني تلك الداللة على الوجه الذي َ
واحلمد هلل رب العاملني.

255

املبحث الادي عشر
يف أن "ال إله إال هللا" هل تدل على توحيد األفعال؟

256
أي :أن [ب ]85هللا تعاىل ال شريك له يف اخلالقية ،قد تبني داللة "ال إله إال
هللا" على توحيد األلوهية ث توحيد وجوب الوجود ومقتضى املعىن األول ،أي :قصر
األلوهية على هللا تعاىل قصرا حقيقيا ضروراي هو أن هللا تعاىل هو الذي يستحق أن
يعبده كل خلوق وكلما كان كذلك فهو النافع الضار على اإلطالق ال غري وذلك أن
كل من ال يكون انفعا ضارا على اإلطالق ال يستحق أن يعبده كل خلوق ،ألن
العبادة هي الطاعة واإلنقياد واخلضوع ومن ال ميلك ضرا وال نفعا 502ابلنسبة إىل
بعض املخلوقني ال يستحق أن يعبده ذلك البعض ويطيعه وينقاد له ،فإن من ال يقدر
على إيصال نفع إىل شخص أو دفع ضر عنه ال يرجوه ذلك الشخص ومن ال يقدر
على إيصال ضر إليه ال خيافه وكل من ال ُخياف وال يُرجى أصال لعدم كماله ال

يستحق أن يـُ ْعبَد وهو ظاهر ،لكن الذي يقتضيه منطوق "ال إله إال هللا" من قصر
األلوهية على هللا تعاىل قصرا حقيقيا ضروراي هو أن هللا تعاىل هو الذي يستحق أن
يعبده كل خلوق فهو النافع الضار على اإلطالق ،وكلما كان كذلك فهو اخلالق لكل
شيء وهو املطلوب؛ ومقتضى املعىن الثاين أعين :قصر وجوب الوجود على هللا تعاىل
قصرا حقيقيا ضروراي هو أن هللا تعاىل هو الغين لذاته وأن كل موجود سواه فهو مفتقر
إليه افتقارا ذاتيا لكونه ممكنا والفقر من لوازم اإلمكان كما أن الغنـى من لوازم الوجوب
فكل موجود سواه فهو مفتقر إليه يف أصل وجوده وسائر كماالته املرتتبة على وجوده
كما أن هللا تعاىل غين بذاته لذاته عما سواه يف [ا ]87وجوده ومجيع كماالته ،ألن
الوجود إذا كان ذاتيا له 501كان الكمال ذاتيا له وإذا كان الوجود ابلذات مقصورا

 -502يف ل وع  :نفعا وال ضرا.
" -501له" ساقطة من ع.
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عليه كان الكمال ابلذات مقصورا عليه أيضا فالكماالت كلها من الوجود وما يتبعه
من صفات الكمال هلل تعاىل ابلذات ولغريه من املوجودات ابإلفاضة منه تعاىل
واجلَ ْعل.
فنقول :كلما احنصر الكمال ابلذات كله يف هللا تعاىل ثبت أنه ال قوة ابلذات
إال هلل ،ألّنا من الكماالت وكلما ما 504كان كذلك فال قوة ألحد إال ابهلل 506كما
قال تعاىل ﴿ما شآء هللا الَ قُ او َة إِالا ِاب ِ
لل﴾ 505فنقول ال فعل ألحد إال بقوة ابلضرورة
َ َ ُ
507
وال قوة ألحد على فعل ما إال ابهلل إذ ال قوة ابلذات إال هلل فال فعل ألحد إال
ابهلل فال فعل حقيقية إال هلل إذ من ال قوة له إال بغريه فالقوة حقيقة لذلك الغري
فالفعل له أيضا ،ملا تبني أنه ال فعل إال بقوة وحيث إن القوة هلل مجيعا فالفعل كذلك
هلل مجيعا وهو املطلوب ،وإذا تبني أن "ال إله إال هللا" دلت على أنه ال قوة ألحد إال
ابهلل فقد ثبت داللتها على أنه ال جرب وال استقالل بيان ذلك أن االستثناء من النفي
إثبات كما بيناه بياان شافيا إبذن هللا فقوله تعاىل ﴿الَ قُ او َة إِالا ِاب ِ
لل﴾ 509الذي
ٌ

اثبت له القوة ابهلل ال لذاته ،وكلما كان
تضمنْته "ال إله إال هللا" يدل على أن العبد ٌ
كذلك فله فعل إبذن هللا 508ومتكينه ال استقالال فبإثبات أصل القوة املؤثرة ابإلذن
بطل اجلرب وإبثبات أتثريه ابإلذن ال ابالستقالل بطل االستقالل الذي يقول به أهل
" -504ما" ساقطة من ل وع.
 -506يف ع  :إال إبذن هللا.
 -505اقتباس من سورة الكهف ،اآلية.18 :
 -507يف ع  :ألحد على ما فعل ما.
 -509اقتباس من سورة الكهف ،اآلية.18 :
 -508يف ع  :هللا تعاىل.
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االعتزال وإذا بطل األمران 510فالصحيح [ب ]87هو القول ابلكسب الذي ذهب
511
أمر بني أمرين ال جرب وال تفويض
إليه األشعري وأتباعه من أهل السنة وهو ٌ
وحقيقته حتصيل العبد ما تعلق به إرادته عند تعلق إرادة هللا تعاىل 512أيضا بقدرته
املؤثرة ال مستقال ،بل إبذن هللا ،أي :متكينه إايه من التأثري إبعانته وإفاضته قوة التأثري
على قدرة العبد احلادثة.
والدليل على أن حقيقة الكسب عند األشعري ما ذكرانه نص الشيخ األشعري
يف كتاب اإلابنة الذي هو آخر مصنفاته امل َع ّول عليه يف اإلعتقاد بنص احلافظ ابن
عساكر 511واحلافظ ابن تيمية 514حيث قال -رمحه هللا تعاىل" :-وزعموا أي :املعتزلة
واملكذبون ابلقدر أّنم ميلكون الضر والنفع ألنفسهم ردا لقول هللا تعاىل ﴿قُ ْل الَ
ضرا َوالَ نَ ْفعا إِالا َما شآ َء هللاُ﴾ 516واحنرافا عن القرآن وعما أمجع
أَ ْملِ ُ
ك لِنَ ْف ِسي َ
املسلمون عليه وزعموا أّنم ينفردون ابلقدرة على أعماهلم دون رهبم وأثبتوا ألنفسهم

" -510األمران" ساقطة من ع.
 -511هو علي بن إمساعيل بن إسحاق بن سامل بن إمساعيل بن عبد هللا بن موسى بن بالل بن عامر ابن أب
موسى عبد هللا بن قيس األشعري  ،اليماين البصري (أبو احلسن) متكلم ،مشار يف بعض العلوم ،تنسب إليه
الطائفة األشعرية .ولد ابلبصرة ،مات سنة  .847/110راجع :معجم املؤلفني.16/7 ،
 -512يف ع  :إرادته تعاىل به.
 -511هو نصر بن عبد الرمحن بن إمساعيل بن علي بن احلسني بن زايد بن عبد القوي الفناري ،اإلسكندري (أبو
الفتح) فاضل ،له معرفة ابألدب ،مات سنة  .1156/650راجع :معجم املؤلفني.98/11 ،
 -514هو أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن عبد هللا بن أب القاسم اخلضر النمريي احلراين الدمشقي
احلنبلي ،أبو العباس ،تقي الدين ابن تيمية ،ولد يف حران ،مات سنة  .1129/729راجع :األعالم للزركلي،
.144/1
 -516اقتباس من سورة يونس ،اآلية.48 :
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غىن عن هللا تعاىل ووصفوا أنفسهم ابلقدرة على ما مل ي ِ
صفوا هللا 515ابلقدرة عليه" ،إىل
َ
ً
517
هنا كالمه بلفظه -رمحه هللا تعاىل. -
وهو يدل دالل ًة واضحة على أنه مل ينكر على املعتزلة إال زعمهم أّنم ميلكون
الضر والنفع ألنفسهم استقالال وأّنم ينفردون ابلقدرة على أعماهلم دون رهبم وهو
معىن االستقالل املستلزم للغىن عن هللا تعاىل الباطل ابلنقل والعقل.
وأما الدليل الذي استدل به األشاعرة على أن القدرة احلادثة غري مؤثرة أصال
من أنه لو كان فعل العبد بقدرته وأتثريها فيه وأنه واقع بقدرة هللا تعاىل ملا ثبت
ابلربهان أن هللا قادر على مجيع املمكنات فلو أراد هللا شيئا وأراد العبد ضده لزم إما
وقوعهما معا [ا ]89أو عدمهما معا 519أو كون أحدمها غري قادر على ما فرض
قدرته عليه وأتثريه فيه واللوازم كلها حماالت ،انتهى.
ففيه أن اللوازم منه إمنا هو بطالن االستقالل الذي رده األشعري على أهل
اإلعتزال ال ما ادعوه من نفي التأثري ابلكلية عن القدرة احلادثة وذلك ألن التمانع
الالزم منه املستلزم للمحاالت املذكورة إمنا يلزم على تقدير استقالل العبد.
وأما إذا قلنا أبن العبد ال تؤثر قدرته يف شيء ما إال إبذن هللا 518ومتكينه
ومشيئته فال شك أنه إذا شاء العبد ما مل يشأ هللا مل يقع ذلك أصال؛ وكلما كان
 -515يف ع  :هللا تعاىل.
 -517راجع :اإلابنة عن أصول الداينة ،ص.9 :
" -519معا" ساقطة من ع.
 -518يف ل  :هللا تعاىل.
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كذلك مل يلزم شيء من احملاالت املذكورة أصال ،أما األول والثاين فظاهر وأما الثالث
فألان مل نفرض أن العبد قادر على ما مل يشأ هللا حىت يلزم من عدم وقوع مراده خالف
املفروض ،بل الذي نقوله إن العبد اليقدر إال على إحداث ما يريد هللا منه أن حيدثه
وميكنه منه مبعونته من عنده ملا تبني أنه ال قوة له إال ابهلل ،وكلما كان كذلك فال متانع
فال لزوم لشيء من احملاالت ،بل كل ما استدل به يف املواقف واملقاصد على نفي
أصل التأثري إمنا يدل على نفي االستقالل ابلتأثري كما يزعمه املعتزلة ،ال على نفي
أصل التأثري ابإلذن قطعا كما يظهر مبراجعتها مع أدىن التفات ،فإن التفتازاين ذكر
مخسة وجوه يف شرح املقاصد صرح يف أربعة منها بنفي االستقالل والذي تر
التصريح به فيه وهو الثاين منها قد صرح به السيد اجلرجاين يف شرح املواقف فرجع
مجيع الوجوه املذكورة يف نفي أصل التأثري إىل نفي االستقالل وهو احلق وبه نقول
وابهلل التوفيق.
ويزيد املقام أتييدا ووضوحا قوله تعاىل ﴿أَفَ لَ ْم يَ ِسريُوا [بِ ]98يف اْألَ ْر ِ
ض
ِ اِ
ين ِم ْن قَ ْبلِ ِه ْم َكانُوا أَ ْكثَ َر ِم ْن ُه ْم َوأَ َش اد قُ اوة َوآ َثرا ِيف
فَ يَ ْنظُُروا َك ْي َ
ف َكا َن َعاقبَةُ الذ َ
اْألَ ْر ِ
ض فَ َما أَ ْغ َىن َع ْن ُه ْم َما َكانُوا يَ ْك ِسبُو َن﴾.520
وجه التأييد أن يف اآلية إثباتا للقوة للفريقني وإثباتا لألشدية للذين من قبلهم
آثرا ِيف
وإثباتا للتأثري لقوة الفريقني على تفاوهتما يف الشدة حيث قال ﴿ َو َ
اْأل َْر ِ
ض﴾ 521فإن اآلاثر إمنا ترتتب على التأثري ابلضرورة وال أتثري إال بقوة وال قوة إال
 -520سورة الغافر ،اآلية.92 :
 -521اقتباس من سورة الغافر ،اآلية21 :؛ اقتباس من سورة الغافر ،اآلية.92 :
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ابهلل فال أتثري لقوهتم يف حتصيل اآلاثر إال ابهلل فثبت أن لقوهتم أتثريا يف حصول األثر
إبذن هللا وهو املعرب عنه ابلكسب فإن هللا تعاىل مساه يف آخر اآلية كسبا حيث قال
﴿فَ َما أَ ْغ َىن َع ْن ُه ْم َما َكانُوا يَ ْك ِسبُو َن﴾.522
فظهر أن الكسب هو حتصيل العبد األثر بتأثري قدرته احلادثة إبذن هللا ومتكينه
ومشيئته ال مستقال فبطل اخلرب إبثبات القوة وأتثريها وبطل االستقالل ابإلذن
والتمكني وابهلل التوفيق واحلمد هلل رب العاملني وهلذا املطلوب مزيد تفصيل وتقرير
وتنوير ذكرانه يف قصد السبيل وبلغة املسري فمن شاء فلرياجعهما وابهلل التوفيق وإىل
هللا املصري واحلمد هلل رب العاملني.

 -522اقتباس من سورة احلجر ،اآلية94 :؛ اقتباس من سورة الزمر ،اآلية60 :؛ اقتباس من سورة الغافر ،اآلية:
.92
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املبحث الثاين عشر
يف أن "ال إله إال هللا" هل تدل على توحيد الوجود؟

263
أي :إن هللا تعاىل ال شريك له يف الوجود ،أي :احلقيقي كما يقول به حمققوا
أهل الكشف والشهود.
فنقول أوال قال األستاذ العالمة اجلالل الدواين  -رمحه هللا -يف رسالته
املذكورة "البحث اخلامس"" :يف أن هذه الكلمة الطيبة هل حيتمل التوحيد أم ال على
521
ما ذهب إليه أصحاب املكاشفات القائلني أبن التوحيد تنـزيه الوجود البحث
[ا ]88عن الشركة يف الوجود ال عن الشركة يف خصوص صفة اإلهلية مع جواز
الشركة يف الوجود قالوا كل ما شم رائحة الوجود فهو للحق عارية عند الغري ،فيجب
ردها إىل مالكها حىت يصح التوحيد ويبقى احلق واحدا أحدا.
قلنا :بلى حيتمل ذلك فإنه إذا كانت كلمة "إال" مبعىن الغري بدال عن "إله"
املنفي كان النفي يف احلقيقة متوجها إىل الغري وسلب الغري مطلقا توحيد حقيقي
عندهم ،ال يقال فحينئذ ال يفيد هذه العبارة التوحيد ابملعىن اآلخر؛ ألان نقول ميكن
ذلك أبن محل سلب الغري على سلبه يف صفة اإلهلية ال مطلقا أو محل "إال" على
الصفة ال على البدل" انتهى.
أقول وفيه حبث:
أما أوال فألنه مبين على ما اختاره يف "البحث الثاين" من رسالته من أن
الواجب محل "إال" مبعىن "الغري" وجعلها تابعة حملل اسم ال هذه بدال منه أو صفة كما
مر عند الكالم عليه أن جتويز وقوعهما
أوردانه يف "الثامن" وقد ّ
 -521يف هامش م  :البحث احملض اخلالص.
 -524يف ع  :وقوعها.

524

بدال خارج عن
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قواعد اللغة؛ فإن الثابت ابالستقراء كما هو املذكور يف كتب النحو أن "إال" اليت
مبعىن "غري" ال يكون مع تاليها إال صفة ،أي :نعتا.
وقيل عطف بيان فال يصح إعراهبا بدال ،أما على األصح املشهور فظاهر وأما
على الثاين املرجوح فألن عطف البيان إمنا يصح أن يعرب بدل كل إذا مل ميتنع
االستغناء عنه 526وقد مر أن االستغناء هنا ممتنع فال يصح أن يعرب بدال على
القولني.
وأما اثنيا فألنه إن سلم صحة وقوعها بدال لغة فال يصدق عليها تعريف أحد
اإلبدال األربعة ،ألن غري هللا ال يصدق على هللا املعبود ابحلق وإله يصدق على هللا
فال يكون ما صدقهما واحدا فال يكون بدل الكل من الكل ث ال مالبسة بني الشيء
وغريه من حيث إنه غريه ،أي :من حيث إنه ملحوظ بعنوان الغريية [ب]88؛
فالذهن ال يذهب عند مساع "إله" املراد به هنا املعبود حبق إىل غري هللا ،أي :إىل
الذات امللحوظة هبذا العنوان فال يكون بدل االشتمال وظاهر 525أنه ليس أحد
البدلني اآلخرين.
وأما اثلثا فألنه إن سلم صدق تعريف أحد اإلبدال عليه فإما أن يكون
مقتضى قواعد اللغة عند وقوعها بدال من اسم "ال" وتوجه النفي إليها يف احلقيقة أن
ال يالحظ معها معىن املبدل منه الذي هو "إله" ابلكلية بناء على أن البدل هو
املقصود ابلنسبة ،وأن املبدل منه يف حكم املنحي أو 527ليس كذلك بل يالحظ معها
" -526عنه" ساقطة من ع.
 -525يف ل  :فظاهر.
 -527يف ع  :وليس.
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معىن املبدل منه؛ فإن كان األول مل يصح إرادة املعىن الثاين إذ 529على هذا التقدير ال
داللة للكالم عليه لغة فأرادته عن الكالم حينئذ إرادة خارجة عن قانون الوضع وإن

كان الثاين كان السلب حينئذ سلبا للغري مقيدا بصفة األلوهية ال مطلقا ،وهو 528قد
قال التوحيد عندهم هو سلب الغري مطلقا ال مقيدا ابلقيد املذكور فال يكون الكالم
على هذا داال على التوحيد عندهم على أن كون املبدل منه يف حكم املنحي كما مر
مفصال يف "املبحث السادس" ليس املراد به أنه مهدر ال فائدة فيه حىت إنه ال يالحظ
معناه يف الكالم أصال أو ال يرى أّنم يقولون ،وإمنا ذكر األول لنحو من التوطئة
وليفاد مبجموعهما فضل توكيد وتبيني ال يكون يف األفراد؛ وهذا عني اعتبار مالحظة
معناه مع البدل كما هو ظاهر ومع هذا كله ،فالكالم عنده مركب من "ال" وامسها
من غري احتياج إىل اخلرب ،وقد تبني يف "الثاين" و"الثامن" و"التاسع" إمجاال وتفصيال
أنه ال يصح أن يكون "ال" مبعىن "انتفى" ال أصالة وال نيابة وابهلل [ا ]100التوفيق.
فالوجه يف داللة "ال إله إال هللا" عندهم على التوحيد ما يبدو لك بعد متهيد
مشتمل على تنبيهني:

األول :قال اإلمام حجة اإلسالم كاشف الظالم بنور هللا العالم -روح هللا
روحه وأعلى يف مواطن اللقاء فتوحه -يف "الفصل األول" من كتابه مشكوة األنوار ما
نصه" :ترقى العارفون من حضيض اجملاز إىل يـَ َف ِاع احلقيقة واستكملوا معارجهم فر ْأوا
ابملشاهدة العيانية أن ال شيء يف الوجود إال هللا تعاىل وأن ﴿ ُكل َش ْيء َهالِك إِالا
َو ْج َههُ﴾ 510ال أنه يصري هالكا يف 511وقت من األوقات ،بل هو هالك أزال وأبدا ال
 -529يف ع  :املعىن الثاين وعلى.
" -528هو" ساقطة من ل.

 -510اقتباس من سورة القصص ،اآلية.99 :
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يتصور إال كذلك فإن كل شيء سواه إذا اعترب ذاته من حيث ذاته فهو عدم حمض،
وإذا اعترب من الوجه الذي يسرى إليه الوجود من األول احلق ُرئي موجودا ال يف ذاته،

لكن من الوجه الذي يلي موجوده فيكون املوجود وجه هللا تعاىل فلكل شيء وجهان:
عدم حمض ،وابعتبار وجه هللا
وجه إىل نفسه ووجه إىل ربه فهو ابعتبار وجه نفسه ٌ
تعاىل موجود ،فإذا ال موجود إال هللا تعاىل ووجهه تعاىل فإذاُ ﴿ 512كل َش ْيء َهالِك
إِالا َو ْج َههُ﴾ 511أزال وأبدا ومل يفتقر هؤالء إىل قيام القيامة ليسمعوا نداء املنادي
لِل اْلو ِ
ِِ
اح ِد اْل َق اها ِر﴾ ،514بل هذا النداء ال يفارق مسعهم أبدا ومل
﴿لِ َم ِن اْملُْل ُ
ك اْليَ ْو َم ا َ
يفهموا من معىن قوله هللا أكرب إنه أكرب من غريه حاش هلل إذ ليس يف الوجود معه غريه
حىت يكون أكرب منه ،بل ليس لغريه رتبة املعية بل رتبة التبعية ،بل ليس لغريه وجود إال
من الوجه الذي يليه فاملوجود وجهه فقط وحمال أن يقال إنه أكرب من وجهه بل معناه
أكرب من أن يقال له [ب ]100أكرب مبعىن اإلضافة واملقايسة ،وأكرب من أن يُدر
كنه معرفته إال هللا ،بل كل
غريه كنه كربايئه نبيا كان أو َملَكاً ،بل ال يعرف هللا َ
معروف داخل حتت سلطنة العارف واستيالئه دخوال ما وذلك ينايف اجلالل
والكربايء" 516انتهى.
وقال يف "الفصل الثاين" منه يف "قطب الثاين"" :وال يبعد أيها املعتكف يف
طور آخر يظهر فيه ما ال يظهر يف العقل كما ال يبعد
عامل العقل أن يكون وراء العقل ٌ

 -511يف م  :يف يف.
 -512يف ل  :فإذن.
 -511اقتباس من سورة القصص ،اآلية.99 :
 -514اقتباس من سورة الغافر ،اآلية.15 :

 -516راجع :مشكاة األنوار ،ص.655-66 :
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أن يكون العقل طورا وراء التميز 515واإلحساس ينكشف فيه عوامل وعجائب وغرائب
519
517
جتعل أقصى الكمال وقفا على نفسك"
يقصر عنها اإلحساس والتميز وال ْ
انتهى.

وقال اإلمام الشافعي- 518شكر هللا سعيه" :-إن للعقل حدا ينتهي إليه كما
أن للبصر حدا ينتهي إليه" 540انتهى؛ نقله احلافظ ابن حجر يف كتابه توايل التأنيس
مبعايل ابن إدريس يف "الفصل السابع" وقال اإلمام الشافعي -طاب ثراه" :-هلل أمساء
وصفات ال يسع أحدا ردها ومن خالف بعد ثبوت احلجة عليه كفر ،وأما قبل قيام
الرِوية والفكر ،فنثبت
احلجة فإنه يعذر ابجلهل ،ألن علم ذلك ال يُدر ابلعقل وال َ
س َك ِمثْلِ ِه
هذه الصفات وننفى عنها التشبيه كما نفى عن نفسه فقال ﴿لَْي َ
َش ْيء﴾" 541انتهى .نقله احلافظ ابن حجر يف فتح الباري يف كتاب التوحيد.
وحاصل كالم حجة اإلسالم أن العامل لكون وجوده غري مستقل ،بل هو
فائض منه تعاىل كما ال يتصف بكونه عني احلق لكونه مبدعا كذلك ال يتصف أبنه
غريه مغايرة تامة مستقلة حبيث يتصف أبنه موجود ٍ
اثن مع هللا تعاىل ،فإن هللا
[ا ]101سبحانه كما كان يف األزل وال شيء معه لكونه األول قبل كل شيء
 -515يف ل  :التمييز.
 -517يف ل  :التمييز.
 -519راجع :مشكاة األنوار ،ص.79-77 :
 -518هو دمحم بن إدريس بن العباس بن عثمان ابن شافع القرشي ،املطليب ،الشافعي ،احلجازي ،املكي( ،أبو عبد
هللا) أحد األئمة األربعة عند أهل السنة ،ولد بغزة بفلسطني ،مات سنة  .918/204راجع :معجم املؤلفني،
.12/8
 -540راجع :توايل التأنيس مبعايل ابن إدريس البن حجر ،ص155 :؛ آداب الشافعي ومناقبه ،ص.207 :
 -541اقتباس من سورة الشورى ،اآلية21 :؛ راجع :فتح الباري شرح صحيح البخاري.407/11 ،
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فكذلك اآلن كما كان ال شيء معه وإن أوجد العامل األعلى واألسفل مبا فيهما ،ألن
العامل جبميع أجزائه لكون من فيض وجوده على حقائق الكائنات ال يتصف بكونه
موجودا معه بل موجودا به ومنه فليس للعامل رتبة املعية بل رتبة التبعية وهلذا نفي أن
يكون هللا أكرب معناه أنه أكرب من غريه مع كثرة هذه األغيار املشهودة ،فإّنا ليست
أغيارا مستقلة وإمنا هي وجوه نور الوجود املطلق ابإلطالق احلقيقي ،أي :الذي ال
يقابله تقييد مع قابليته لكل قيد املستلزم لتنـزهه عن كل قيد يف عني جتلية فيما شاء
منها كما يوضحه قوله تعاىل ﴿فَأَي نما تُولوا فَثَ ام وجه ِ
هللا﴾َ ﴿ ،542ولَهُ ُكل
َُْ
َْ َ َ
َش ْيء﴾ ،541وكلما كان كذلك مل يصح التفضيل ابملعىن املعروف املستلزم لكونه
املفضل عليه مغايرا للمفضل مغايرة مستقلة مبعىن أنه ليس وجها من وجوهه وإمنا
يصح التفضيل بنحو املعىن املراد من حنو قوهلم هذا بسرا أطيب منه رطبا ﴿وِاِ
لِل اْملَثَ ُل
َ
اْألَ ْعلَى﴾ 544كما يوضحه قوله تعاىل ﴿أَ َوَملْ يَ َرْوا أَ ان هللاَ الا ِذي َخلَ َق ُه ْم ُه َو أَ َشد
قُ اوة﴾ 546مع قوله تعاىل ﴿646أَ ان اْل ُق اوةَ ِاِ
لِل َِ
مجيعا﴾ 547يف كل ذي قوة إذ ال قوة
هلم 549إال ابهلل فال قوة إال هلل وكلما كان كذلك فلله القوة الظاهرة يف مجيع مظاهر
األقوايء مجيعا وليس معىن وحدة الوجود أن العامل عني احلق حىت يتوهم من كالم
حجة اإلسالم وغريه من احملققني أنه خروج عن دائرة الشرع الشريف وإمنا املراد أن
العامل ليس موجودا اثنيا معه مستقال كما تقرر.
 -542اقتباس من سورة البقر ،اآلية.116 :
 -541اقتباس من سورة النمل ،اآلية81 :؛ "وله كل شيء" ساقطة من ل وع.
 -544اقتباس من سورة النحل ،اآلية.50 :
 -546اقتباس من سورة فصلت ،اآلية.16 :
 -545يف النسخ "وأن" وهو خطأ ،ألن آية البقرة ليس فيها الواو.
 -547اقتباس من سورة البقرة ،اآلية.156 :
" -549هلم" ساقطة من ل.
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قال اإلمام أستاذ [ب ]101التحقيق

548

سيدي الشيخ حمي الدين دمحم بن

علي ابن العرب - 560قدس سره -يف "الباب  "٥٥٥من الفتوحات املكية يف حضره
اإلبداع بعد بسط وتفصيل ما نصه" :وهذا يدلك على أن العامل ما هو عني احلق وإمنا
هو ما ظهر يف الوجود احلق إذ لو كان عني احلق ما صح كونه بديعا" 561انتهى.
وهذا هو الذي دل

562

عليه نصوص الكتاب والسنة والنظر العقلي الصحيح

ومقاالت حمققي أهل الكشف الصريح ومنه ينكشف بعض وجوه قوله تعاىل ﴿هللاُ
سمو ِ
ات َواْألَ ْر ِ
ض﴾.561
نُ ُ
ور ال ا َ َ
التنبيه الثاين :كل من حكم على قلبه سلطان شيء وتقيد قلبه به فهو عبد
ِ
س عبد الدينار ،تعس
لذلك الشيء ،أي :يطلق عليه العبد لغة كما قال ملسو هيلع هللا ىلص{ :تَع َ
عبد الدرهم ،وعبد اللة ،وعبد اخلميصة ،فيكون ما تقيد به قلبه إلا لغة
ومعبودا} 564وهلذا أطلق على اهلوى أنه "إله" يف الكتاب والسنة.

 -548يف ل  :احملققني.
 -560هو دمحم بن علي بن دمحم بن أمحد بن عبد هللا الطائي ،احلامتي ،املرسي ،املعروف اببن عرب (حمىي الدين،
الشيخ األكرب) حكيم ،صويف ،متكلم ،فقيه ،مفسر أديب ،شاعر ،مشار يف علوم أخرى ولد يف مرسية
ابألندلس ،مات سنة  .1240/519راجع :معجم املؤلفني.40/11 ،
 -561راجع :الفتوحات املكية ،الباب.47/9 ،669 :
" -562دل" ساقطة من ع.
 -561اقتباس من سورة النور ،اآلية.16 :
 -564راجع :البخاري ،جهاد  ،70رقاق 10؛ ابن ماجة ،زهد .9
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قال اإلمام حجة اإلسالم يف "الباب الثاين" من كتاب العلم من اإلحياء" :كل
566
ت َم ِن ااّتَ َذ إِ َلَهُ َه َواهُ﴾
متبع هواه فقد اختذ هواه معبودا ،قال هللا تعاىل ﴿أَفَ َرأَيْ َ
وقال ملسو هيلع هللا ىلص{ :أبغض إله عُبِ َد يف األرض عند هللا هو الوى}" 565انتهى.
وقال يف "ابب الصدق" من اإلحياء أيضا" :كل ما تقيد العبد به فهو عبد له،
كما قال عيسى عليه الصلوة والسالم" :اي عبيد الدنيا" وقال نبينا ملسو هيلع هللا ىلص{ :تعس عبد

الدينار ،تعس عبد الدرهم ،وعبد اللة ،وعبد اخلميصة} ،567مسي كل من تقيد
قلبه بشيء عبدا له" 569انتهى.

وقال يف "ابب الزهد" منه :من طلب غري هللا فقد عبده وكل مطلوب معبود

وكل طالب عب ٌد ابإلضافة إىل مطلبة" 568انتهى.

ومن املعلوم أنه ما يف الوجود إال وهو [ا ]102مطلوب لطالب ما ويفتقر إليه
مفتقر ما المتناع أن يكون خلقه عبثا تعاىل هللا احلكيم عن ذلك.
قال الشيخ حمي الدين يف "الباب " :"76وما يف الوجود شيء إال ويفتقر إليه

مفتقر ما من مجيع األشياء" 550انتهى.

وقال يف "الباب " :"157وكل طالب فهو فقري إىل مطلوبه ضرورة" 551انتهى.
 -566اقتباس من سورة اجلاثية ،اآلية.21 :
 -565راجع :إحياء علوم الدين.67/1 ،
 -567راجع :البخاري ،جهاد  ،70رقاق 10؛ ابن ماجة ،زهد .9
 -569راجع :إحياء علوم الدين.2728/4 ،
 -568راجع :إحياء علوم الدين.2462/4 ،
 -550راجع :الفتوحات املكية ،الباب.271/2 ،70:
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وهلذا قال يف "الباب  :"٤5٤وما من شيء إال وله نصيب يف األلوهية يدعيه،
فلهذا توجه عليه النفي ،ألن اإلله 552من ال تعني 551له نصيب فله األنصباء كلها
وهو مسمى هللا وكل شيء له نصيب فهو اسم من أمسائه ،فالكل أمساؤه" 554انتهى.
وقال يف "الباب  :"٥٥9قال هللا تعاىل ﴿وِاِ
لِل اْألَ ْسآءُ ا ْلُ ْس َىن﴾ ،556وإن
َ
كان له مجيع األمساء اليت يفتقر كل فقري إىل مسماها وال فقري إال إىل هللا ،فإنه يقول
﴿ي أَي ها النااس أَنْتم اْل ُف َقرآء إِ َىل ِ
هللا﴾ 555ومع هذا فال يطلق عليه من األمساء إال ما
َ َ
ُ
ُ ُُ
557
يعطى احلسن عرفا وشرعا ،ولذلك نعت أمساؤه ابحلسىن" انتهى.
فتحصل مما نقل أن اإلله 559يطلق لغة على كل مطلوب لطالب ما وعلى كل
ما يفتقر إليه مفتقر ما من حيث إنه مطلوب ومفتقر إليه لذلك الطالب الفقري إليه،
وإن كان قد يطلق عليه العبد أيضا لكونه فقريا إىل غريه وطالبا له عن حيثية أخرى،
ومن املعلوم مما تقرر أن كل موجود فهو كذلك.
فنقول كل موجود يطلق عليه من حيث إنه مطلوب لطالب ما أنه إله لعبد ما
ابلضرورة وقد دلت "ال إله إال هللا" ابملنطوق على أنه ال إله لعبد ما أحد إال هللا
 -551راجع :الفتوحات املكية ،الباب.417/1 ،157 :
 -552يف ع  :ألن ال إله.
 -551يف ل وع  :يتعني.
 -554راجع :الفتوحات املكية ،الباب.111/7 ،454 :
 -556اقتباس من سورة األعراف ،اآلية.190 :
 -555اقتباس من سورة فاطر ،اآلية.16 :
" -557ابحلسىن" ساقطة من ع ؛ راجع :الفتوحات املكية ،الباب.262/7 ،629 :
 -559يف ع  :أن ال إله.
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ابلضرورة فال موجود من حيث يفتقر إليه طالب ما

558

أحد إال هللا ابلضرورة؛ أو

نقول كل شيء من احليثية [ب ]102املذكورة إله لعبد ما وال إله لعبد ما موجود إال

هللا فال شيء من تلك احليثية موجود إال هللا ويف اجلامع الكبري للسيوطي - 570رمحه
هللا -عن مكحول :ما أراد عبد سفرا فقال :هؤالء الكلمات إال كأله هللا 571وكفاه
ووقاه ،اللهم ال شيء إال أنت ،وال شيء إال ما شئت ،وال حول وال قوة إال بك،
صيب نا إِالا ما َكتب هللا لَنا هو موالَ َان وعلَى ِ
هللا فَ ْليَ تَ َواك ِل الْ ُم ْؤِمنُو َن﴾،572
َ َ َ ُ َ َُ َْ َ َ
﴿لَ ْن يُ ِ َ َ
571
ِ
سمو ِ
ِ ِ
ات َواْألَ ْر ِ
ِ
ت َولِيِّي ِيف
ض أَنْ َ
ب هللاُ الَ إلَ َه إالا ُه َو﴾  ،اللهم ﴿فَاط َر ال ا َ
﴿ َح ْس َ
ي﴾ ،574عزاه البن جرير576؛ أو
الدنْيَا َواْآل ِخ َرةِ تَ َوفاِن ُم ْس ِلما َوأَ ْلِْق ِن ِابل ا
صالِِ َ
نقول كل شيء من احليثية املذكورة إله لعبد ما وال إله لعبد ما غري هللا موجود فال

شيء من تلك احليثية 575غري هللا موجود ،وعلى التقادير الثالث فالكالم دال على
أن هللا ال شريك له يف حقيقي الوجود وهو املقصود.

" -558ما" ساقطة من ع.
 -570هو عبد الرمحن بن أب بكر بن دمحم بن أب بكر بن عثمان بن دمحم بن خضر بن أيوب ابن دمحم بن مهام
الدين اخلضريي األصل ،الطولوين ،املصري  ،الشافعي (جالل الدين ،أبو الفضل) عامل مشار يف أنواع من العلوم،
مات سنة  1006/811راجع :معجم املؤلفني.129/6 ،
" -571هللا" ساقطة من ع.
 -572اقتباس من سورة التوبة ،اآلية.61 :
 -571اقتباس من سورة التوبة ،اآلية.128 :
 -574اقتباس من سورة يوسف ،اآلية.101 :
 -576هو دمحم بن جرير بن يزيد الطربي ،أبو جعفر ،مفسر ،مقرئ ،حمدث مؤرخ ،فقيه ،أصويل ،جمتهد ،ولد يف
آمل طربستان ،مات سنة  .821/110راجع :معجم املؤلفني.147/8 ،
 -575يف ع  :احليثية املذكورة.
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واحلاصل أن موجودا ما ال يطلبه طالب ّما وال يفتقر إليه مفتقر ّما وال يعبده

عابد ّما إال ملا عنده من الكمال املطلوب له وقد تبني داللة "ال إله إال هللا" على أنه

ال كمال ذاتيا إال هلل فكما ال وجود لشيء ّما إال ابهلل كذلك ال كمال له إال ابهلل
وكل ما ال وجود له إال بغريه فالوجود لذلك الغري حقيقة وكذلك الكماالت التابعة
للوجود فلم يقع اإلفتقار إال إىل هللا تعاىل وال العبودية إال هلل سبحانه على
577
ك الْ ُمْنـتَـ َهى﴾ 678يف كل مسلك وطريق ﴿ َوإِلَْي ِه يـُْر َج ُع
التحقيق َ ﴿ .وأَ َّن إِ َىل َربِّ َ
اعبُ ْدهُ َوتَـ َوَّك ْل َعلَْي ِه﴾ ،578وابهلل التوفيق واحلمد هلل رب العاملني.
اْألَ ْم ُر ُكلُّهُ فَ ْ
خات مة فيما ورد من األحاديث يف فضل "ال إله إال هللا" خنتم هبا الكتاب

تربكا بكالم خامت [ا ]101النبيني ملسو هيلع هللا ىلص وعليهم وعلى آهلم وصحبهم أمجعني ورجاء
حلصول نصيب من اخلري احلاصل ملن يبلغ شيئا من أحاديثه كالواحد وكاألربعني
وذلك كالنضارة اليت يتضمنها قوله ملسو هيلع هللا ىلص{ :نضر هللا امرائ سع مقاليت ،فوعاها فأداها
كما سعها}

590

وقوله ملسو هيلع هللا ىلص{ :نضر هللا امرائ سع منا حديثا فأداه عنا كما سعه،

فرب ُمبلغ أوعى من تسامع} 591وقوله ملسو هيلع هللا ىلص{ :نضر هللا رجل سع منا كلمة فبلغها
ُ

فرب مبلغ أوعى من تسامع} ،592وكالشفاعة واملغفرة والبعث يف زمرة
كما سعهاُ ،
العلماء يوم القيمة وغريها من األمور اليت يتضمنها ،حنو قوله ملسو هيلع هللا ىلص{ :من حفظ على

" -577على التحقيق" ساقطة من ع.
 -579سورة النجم ،اآلية.42 :
 -578اقتباس من سورة هود ،اآلية.121 :
 -590راجع :البيهقي ،اجلامع لشعب اإلميان ،249/1 :رقم.1507 :
 -591راجع :كنـز العمال ،22/10 :رقم.28155 :
 -592راجع :البيهقي ،اجلامع لشعب اإلميان ،249/1 :رقم.1507 :
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أميت أربعي حديثا من أمر دينها بعثه هللا يوم القيمة فقيها عاملا}

591

وقوله صلى

هللا عليه وسلم{ :من كتب عن أربعي حديثا رجاء أن يغفر هللا له ،غفر له وأعطاه

ثواب الشهداء} 594وقوله ملسو هيلع هللا ىلص { :من حفظ على أميت أربعي حديثا من أمر دينها
بعثه هللا فقيها ،وكنت له شافعا وشهيدا}

596

وقوله ملسو هيلع هللا ىلص{ :من حفظ على أميت

595

شئت}
ادخ ْل من أي أبواب اجلنة َ
أربعي حديثا ينفعهم هللا تعاىل هبا ،قيل له ُ
وكالرمحة يف الدعاء النبوي فيما روي عن علي هنع هللا يضر قال :خرج علينا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
فقال{ :اللهم ارحم خلفائي ،ثلث مرات ،قيل ي رتسول هللا! ومن خلفاؤك؟ قال
الذين أيتون من بعدي ،ويروون أحاديثي ،ويعلمون ها الناس}

597

عزاه احلافظ

السيوطي -رمحه هللا -599يف اجلامع الكبري جلماعة [ب ]101منهم الطرباين
والر َام ُه ْرُمزي 598واخلطيب 580وغريهم ،ورويناه موصوال عن شيخنا العارف ابهلل العامل
الراسخ احملقق الكامل األكمل املكمل سيدي الشيخ أبـي الفضل صفي الدين أمحد

 -591راجع :كنـز العمال ،224/10 :رقم.28192 :
 -594راجع :كنـز العمال ،212/10 :رقم.28221 :
 -596راجع :البيهقي ،اجلامع لشعب اإلميان ،240/1 :رقم.1685 :
 -595راجع :كنـز العمال ،226/10 :رقم.28195 :
 -597راجع :كنـز العمال ،228/10 :رقم.28209 :
" -599رمحه هللا" ساقطة من ع.
-598هو احلسن بن عبد الرمحن بن خالد الرامهرمزي (أبو دمحم) حمدث ،حافظ أديب ،شاعر ،مات سنة
 .871/150راجع :معجم املؤلفني.216/1 ،
 -580هو أمحد بن علي بن اثبت البغدادي ،أبو بكر ،املعروف ابخلطيب :أحد احلفاظ املؤرخني املقدمني .مولده
يف غزية ،مات سنة  .1072/451راجع :األعالم للزركلي.172/1 ،
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582

بن دمحم الدجاين املدين الشهري ابلقشاشي- 581أيده هللا يف السر واإلعالن وأمده
ظاهرا وابطنا مبزيد الفضل واإلحسان -آمني ،مساعا من لفظه مبنـزله بظاهر املدينة

املنورة على ساكنها أفضل الصالة والسالم عن شيخه العارف ابهلل احملقق أب املواهب
أمحد بن علي بن عبد القدوس القرشي العباس الشناوي 581ث املدين -طاب ثراه-
عن شيخ اإلسالم الشمس دمحم بن أمحد الرملي ،584عن شيخ اإلسالم الزين زكراي بن
587
دمحم السنيكي القاهري األزهري ،586عن مشاخيه األربعة أبـي اجلود 585عبد الرمحن
وأبـي الفضائل دمحم ابن اجلمال دمحم املرشدي وابن عمهما أب بكر بن أمحد بن إبراهيم
املرشدي ،589واحلافظ النجم أبـي القاسم وأبـي حفص عمر 588ابن احلافظ الرحلة
 -581هو أمحد بن دمحم بن يونس الدجاين ،البدري ،احلسيين ،األنصاري ،املدين ،ويف بروكلمان :أمحد بن دمحم بن
عبد النيب بن يونس اليمين  ،املالكي ،الشهري ابلقشقاشي (صفي الدين) صويف مشار يف أنواع من العلوم .ولد
ابملدينة ،مات سنة  .1551/1071راجع :معجم املؤلفني.170/2 ،
 -582يف ع  :وأمدان.
 -581هو أمحد بن علي بن عبد القدوس بن دمحم املصري ،ث املدين ،املعروف ابلشناوي ،أبو املواهب .عامل،
أديب ،مات سنة  .1518/1029راجع :معجم املؤلفني.12/2 ،
 -584هو أمحد الرملي ،املنويف ،املصري ،األنصاري ،الشافعي (شهاب الدين) عامل ،فقيه ،مات سنة
 .1660/867راجع :معجم املؤلفني.224/1،
 -586هو زكراي بن دمحم بن أمحد بن زكراي األنصاري ،السنيكي ،القاهري ،األزهري الشافعي (زين الدين ،أبو
حيىي) عامل مشار يف الفقه والفرائض والتفسري والقراءات والتجويد واحلديث والتصوف والنحو والتصريف واملنطق
واجلدل .ولد بسنيكة ،مات سنة  .1620/825راجع :معجم املؤلفني.192/4 ،
 -585يف ل  :أب اجلواد.
 -587هو عبد الرمحن بن علي بن إسحاق بن دمحم بن حسن بن دمحم بن عمر بن عبد العزيز بن مصلح زين الدين
أبو الفرج التميمي الداري اخلليلي الشافعي أخو أمحد وسبط الربهان إبراهيم بن يوسف بن حممود القرماين احلنفي
املاضيني ويعرف بشقري .ولد يف مدينة اخلليل بفلسطني ،مات سنة  .1471/975راجع :الضوء الالمع.86/4 ،
 -589هو أبو بكر بن دمحم بن أب بكر بن علي بن يوسف الذروي األصل ،املكي ،الشافعي ،ويعرف ابملرشدي،
فقيه ،أديب .له نظم وجماميع ،مات سنة  .1417/920راجع :معجم املؤلفني.72/1 ،
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التقي دمحم بن فهد املكي 700كلهم عن اجلمال أبـي احملاسن دمحم بن إبراهيم املرشدي
املكي احلنفي 701قال :قرأت على إبراهيم بن دمحم احلريري املؤذن ابملسجد احلرام قال:

أان إسحق بن حيىي بن إسحق اآلمدي 702وأان يف الرابعة بدمشق قال :أان يوسف بن
خليل احلافظ ،قال :أان أبو الفتح انصر بن دمحم الوبري 701قال أان أبو الفضل جعفر
بن عبد الواحد الثقفي قال :حدثنا أبو بكر أمحد بن الفضل الباطرقاين 704إمالء قال:
حدثنا دمحم بن إسحق قال :أان أمحد بن أب عبيدة الكويف هبا ،قال :حدثنا دمحم بن
احلسني اهلمداين ،قال :حدثنا أمحد بن عيسى العلوي قال :حدثنا ابن أب فديك عن
هشام بن سعد ،عن زيد بن أسلم [ا ،]104عن عطاء ابن يسار ،عن ابن عباس -
رضي هللا عنهما -قال :مسعت علي بن أبـي طالب هنع هللا يضر يقول :قال ملسو هيلع هللا ىلص{ :اللهم
ارحم خلفائي ،قلنا من خلفاؤك؟ قال الذين أيتون من بعدي ،يروون أحاديثي
وتسنيت ،ويعلمون ها الناس}

706

وكـالفوز ابحللول يف اجلنة فيما رويناه عن شيخنا -

" -588أبـي القاسم وأبـي حفص عمر" ساقطة من ع.
 -700هو دمحم بن دمحم بن دمحم بن دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن عبد هللا بن فهد ،اهلامشي ،العلوي ،األصفوين ،ث
املكي الشافعي ،املعروف اببن فهد (تقي الدين) مؤرخ ،ولد أبصفون من صعيد مصر ،مات سنة .1455/971
راجع :معجم املؤلفني.281/11 ،
 -701هو دمحم بن إبراهيم بن أمحد ،الفوي األصل ،املكي ،احلنفي ،مجال الدين املرشدي :فقيه ،من املفتني
املدرسني .ولد وتعلم مبكة ،مات سنة  .1415/918راجع :األعالم للزركلي.100/6 ،
 -702هو إسحاق بن حيىي بن إسحاق بن إبراهيم اآلمدي ،نزيل دمشق (عفيف الدين) حمدث عمل لنفسه
معجما ،مات سنة  .1126/726راجع :معجم املؤلفني.218/2 ،
 -701مل أقف على ترمجته.
 -704هو أمحد بن الفضل بن دمحم بن أمحد بن دمحم بن جعفر الباطرقاين ،األصبهاين (أبو بكر) مقرئ ،حمدث،
مات سنة  .1057/450راجع :معجم املؤلفني.46/2 ،
 -706راجع :كنـز العمال ،228/10 :رقم.28209 :
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فسح هللا يف مدته -705بسنده السابق إىل اجلمال املرشدي قال :أخربان أبو العباس
أمحد بن دمحم بن دمحم بن إبراهيم اإلسكندري فيما قري عليه ،وأان أمسع ابلقاهرة يف
الرحلة الثالثة قدم علينا ،أان علي بن عمر بن أبـي بكر الصويف ،أان عبد الرمحن بن
مكي ،أان أبو طاهر ِ
السلَفي ،أان أبو علي أمحد بن دمحم بن الفضل بن شهراير
األصبهاين ،هبا حدثنا :707أبو دمحم هبة هللا بن دمحم بن احلسن النيسابوري أمال حدثنا:
احلاكم أبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا احلافظ ،حدثنا :أبو علي احلسني ابن دمحم الصغاين
ِمبَْرو ،أان أبو رجاء دمحم بن محدوي حدثنا :العال بن مسلمة حدثنا :إمسعيل ابن حيىي
التميمي ،عن سفيان الثوري ،عن ليث ،عن طاوس ،عن ابن عباس رضي هللا عنهما
قال :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص{ :من أدى إىل أميت حديثا واحدا يقيم به تسنة ويرد به

بدعة فله اجلنة}.709

فأقول :سائال من هللا الكرمي بلسان الذل واإلفتقار أن يدخلين ووالدي
ومشائخي وإخواين وأصحاب ومن وقف على كتابـي من احملبني يف خالص رمحته
الواسعة األقطار وأن حيشران فيمن دخل يف بركات دعاء نبيه املصطفى املختار وأن
جيعلين ومن بلغ بتوفيقه من أهل الرعاية عند الرواية والدراية [ب ]104إنه جواد كرمي
رؤف رحيم آمني .وصلى هللا على سيدان دمحم وعلى آله وصحبه أمجعني عدد خلق هللا
بدوام هللا امللك احلق املبني.

 -705يف ع  :قدس سره.
 -707يف ع  :أان.

 -709راجع :جامع الكبري ،520/9 ،رقم.46471 :
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الديث األول
أخربين شيخنا العارف ابهلل وقدويت إىل هللا سبحانه سيدي الشيخ صفي الدين

أمحد بن دمحم الدجاين املدين  -أيده هللا تعاىل -708بسنده السابق إىل القاضي زكراي

قال أان العز بن الفرات ،عن أبـي العباس أمحد بن اجلوخي ،عن أم أمحد زينب ابنة
مكي بن علي بن كامل احلرانية ،أان أبو علي حنبل بن عبد هللا بن الفرج الرصايف ،أان
أبو القاسم هبة هللا بن دمحم ابن عبد الواحد بن احلصني ،أان أبو علي احلسن ابن علي
التميمي ،أان أبو بكر أمحد بن جعفر القطيعي ،أان عبد هللا بن اإلمام أمحد بن حنبل،
حدثنا :أبـي ،أان إبراهيم بن مهدي ،أان إمسعيل ابن عباس ،عن عبد هللا بن عبد
الرمحن بن أبـي حسني عن شهر بن حوشب ،عن معاذ بن جبل هنع هللا يضر عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص
قال :قال يل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص{ :مفاتيح اجلنة شهادة أن ال إله إال هللا}.710
الديث الثاين
أخربين شيخنا سيدي الشيخ صفي الدين أمحد بن دمحم الدجاين املدين -فسح

هللا يف مدته -711عن الشيخ أبـي املواهب أمحد الشناوي  -قدس سره -عن العالمة
أمحد بن قاسم العبادي ،عن السيد اجلمال يوسف األرميوين ،عن احلافظ جالل الدين
السيوطي ،عن التقي الشمين ،عن اجلمال عبد هللا بن العال علي الكناين احلنبلي،
قال :أان عالء الدين أبو احلسن علي بن أمحد العرضي ،أخربتنا زينب بنت مكي بن
علي احلرانية بسندها السابق إىل اإلمام أمحد بن حنبل ،قال :حدثنا الوليد بن مسلم،
 -708يف ع  :قدس سره.
 -710راجع :مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،419/15 ،رقم.22102 :
 -711يف ع  :قدس سره.
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حدثنا [ا ]106األوزاعي ،حدثين عمري بن هانئ أن جنادة بن أبـي أمية حدثه ،عن
عبادة بن الصامت ،عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال{ :من شهد أن ال إله إال هللا وحده ال
شريك له ،وأن دمحما عبده ورتسوله ،وأن عيسى عبد هللا

702

ورتسوله وابن أمته

وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه ،وأن اجلنة حق ،وأن النار حق ،وأن البعث حق،
أدخله هللا اجلنة على ما كان من عمل من أي أبواب اجلنة الثمانية شاء}.711
الديث الثالث
أخربين شيخنا -متع هللا املسلمني بطول حياته -714بسنده إىل الشمس دمحم
الرملي ،عن شيخ اإلسالم علي بن ايسني الطرابلسي ،عن احلافظ مشس الدين
السخاوي ،عن أم دمحم بنت عمر بن عبد العزيز ،عن أب عمر دمحم بن أبـي العباس
الصاحلي ،عن الفخر أبـي احلسن الصاحلي ،عن أبـي علي حنبل بسنده السابق إىل
اإلمام أمحد ،حدثنا أبو معوية ،أان األعمش ،عن مشر بن عطية ،عن أشياخه ،عن
أبـي ذر هنع هللا يضر قال{ :قلت ي رتسول هللا! ِ
أوصن ،قال إذا عملت تسيئة فأتبعها
حسنة متحها .قال قلت ي رتسول هللا! أمن السنات ال إله إال هللا؟ قال هي

أفضل السنات}.716

 -712يف ل  :عبده؛ و"هللا" ساقطة من ل.
 -711راجع :مسلم ،كتاب اإلميان :ص ،46 :رقم29 :؛ والبخارى ،كتاب األنبياء ،156/4 :رقم.1416 :
 -714يف ع  :قدس سره.
 -716راجع :مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،195/16 ،رقم.21497 :
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الديث الرابع
أخربين شيخنا  -نفع هللا به -715عن شيخه أبـي املواهب ،عن النور علي بن
حيىي الزايدي ،عن الشهاب أمحد بن محزة الرملي ،عن احلافظ السخاوي ،عن احلافظ
ابن حجر ،أان أبو احلسن علي بن أبـي اجملد الدمشقي ،أان أبو العباس أمحد الصاحلي
احلجار ،أان أبو عبد هللا احلسني الزبيدي ،أان أبو الوقت [ب ]106عبد األول
السجزي ،أان أبو احلسن عبد الرمحن الداودي ،أان أبو دمحم عبد هللا احلموي
السرخسي ،أان أبو عبد هللا دمحم الفربري ،أان اإلمام أبو عبد هللا دمحم بن إمساعيل
البخاري ،حدثنا :عبد هللا بن مسلمة ،عن مالك ،عن مسى ،عن أبـي صاحل ،عن أبـي
هريرة أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال{ :من قال ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،له امللك
دل عشر
وله المد ،وهو على كل شيء قدير ،يف يوم مائة مرة ،كانت له ِع ُ

رقاب ،وكتبت له مائة حسنة ،وميت عنه مائة تسيئة ،وكانت له حرزا من
الشيطان ،يومه ذلك حىت يسى ،ومل أيت أحد بفضل مما جاء به األرجل عمل

أكثر منه}.717

الديث اخلامس
أخربان 719شيخنا -أيده هللا -718عن الشيخ أمحد الشناوي  -قدس سره-
عن الشيخ دمحم البكري ،عن والده الشيخ أبـي احلسن البكري ،عن القاضي زكراي ،عن
 -715يف ع  :قدس سره.
 -717راجع :مسلم ،كتاب الذكر والدعاء ،1090 ،رقم2581 :؛ وسنن الرتمذى ،الدعوات ،612/6 :رقم:
.1459
 -719يف ع  :أخربين.
 -718يف ع  :قدس سره.

280
احلافظ ابن حجر ،أان أبو احلسن دمحم البالسي ،أان أبو دمحم عبد الرمحن املقدسي
الصاحلي ،أان أبو العباس أمحد النابلسي ،أان أبو عبد هللا دمحم احلراين ،أان فقيه احلرم أبو
عبد هللا دمحم الصاعدي الفراوي ،أان اإلمام أبو احلسني عبد الغافر الفارسي
النيسابوري ،أنبأان اإلمام أبو أمحد دمحم اجللودي النيسابوري ،أان أبو إسحق إبراهيم
الفقيه الزاهد ،أان احلافظ اإلمام أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي ،حدثنا:
إسحق ابن منصور ،أان معاذ بن هشام حدثين أبـي ،عن قتادة ،حدثنا أنس بن
مالك ،أن نيب هللا ملسو هيلع هللا ىلص ومعاذ بن جبل رديفه [ا ]105على الرحل {قال ي معاذ!
قال لبيك ي رتسول هللا وتسعديك! قال ي معاذ! قال لبيك ي رتسول هللا
وتسعديك! قال ي معاذ! قال لبيك ي رتسول هللا وتسعديك! قال ما من عبد
يشهد أن ال إله إال هللا ،وأن دمحما عبده ورتسوله إال حرمه هللا على النار ،قال ي

رتسول هللا! أفل أخب ب ها فيستبشروا؟ قال إذا يتكلوا} .721فأخرب بـها معاذ عند
موته أتمثا ،أي :خافة إث الكتمان.721
الديث السادس
أخربين شيخنا  -نفع هللا به -722عن الشيخ أمحد الشناوي ،عن والده علي
بن عبد القدوس ،عن ابن حجر املكي ،عن اجلالل السيوطي ،عن التقي الشمين،
عن الشرف أبـي الظاهر 721دمحم بن الكويك ،عن أبـي دمحم عبد الرمحن بن عبد اهلادي
املقدسي بسنده السابق إىل مسلم حدثنا :زهري بن حرب حدثنا :جرير ،عن سهيل،
 -720راجع :املسند املستخرج على صحيح اإلمام مسلم.126/1 ،
" -721خافة إث الكتمان" ساقطة من ل وع.
 -722يف ع  :قدس سره.
 -721يف ل وع :الطاهر.
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عن عبد هللا ابن دينار ،عن أبـي صاحل ،عن أبـي هريرة قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم{ :اإليان بضع وتسبعون أو بضع وتستون شعبة ،فأفضلها قول ال إله

إال هللا ،وأدانها إماطة األذى عن الطريق ،والياء شعبة من اإليان}.724
الديث السابع

أخربين شيخنا -أيده هللا -726عن الشيخ أمحد الشناوي ،عن الشمس
العلقمي ،عن اجلالل السيوطي ،عن علم الدين صاحل البلقيين ،عن أبيه السراج عمر
بن رسالن البلقيين ،عن الشمس دمحم بن القماح ،عن أبـي إسحق إبرهيم بن عمر بن
مضر ،عن أبـي الفتح منصور الفراوي واملؤيد الطوسي كالمها ،عن فقيه احلرم أبـي عبد
هللا دمحم بن [ب ]105الفضل الفراوي بسنده إىل مسلم قال :حدثنا أبو بكر بن أبـي
شيبة وزهري بن حرب كالمها ،عن إمسعيل بن إبراهيم قال أبو بكر :حدثنا ابن علية،
عن خالد ،حدثين الوليد بن مسلم عن محران عثمان قال :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص{ :من
مات وهو يعلم أنه ال إله إال هللا دخل اجلنة}.725
الديث الثامن
أخربين شيخنا  -نفع هللا به -727عن شيخه أبـي املواهب ،عن العالمة أمحد
بن قاسم العبادي ،عن الشيخ أبـي احلسن البكري ،عن القاضي زكراي ،عن احلافظ ابن
حجر ،عن أبـي احلسن علي بن أبـي اجملد الدمشقي ،عن أبـي العباس الصاحلي
 -724راجع :مسلم ،49 ،رقم16 :؛ وسنن النسائى ،494/9 ،اإلميان ،رقم.6020 :
 -726يف ع  :قدس سره.
 -725راجع :مسلم ،46 ،رقم25 :؛ ومسند اإلمام أمحد بن حنبل ،628/1 ،رقم.489 :
 -727يف ع  :قدس سره.

283
احلجار ،أان أبو دمحم األجنب ،أان أبو زرعة طاهر املقدسي ،أان الفقيه دمحم بن احلسني
املقدمي ،729أان أبو طلحة القاسم اخلطيب ،حدثنا أبو احلسني علي القطان ،حدثنا
اإلمام احلافظ أبو عبد هللا دمحم بن يزيد بن ماجة القزويين ،حدثنا عبد احلميد بن بيان
الواسطي ،حدثنا خالد بن عبد هللا ،عن يونس ،عن محيد بن هالل ،عن هصان بن
كاهن ،عن عبد الرمحن بن مسرة ،عن معاذ بن جبل قال :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص {ما
من نفس متوت تشهد أن ال إله إال هللا ،وأن ي رتسول هللا ،يرجع ذلك إىل قلب
موقن إال غفر هللا لا}.728
الديث التاتسع
أخربين شيخنا -أمده هللا -710عن شيخه أبـي املواهب ،عن الشيخ حسن
الدجنيهي ،عن اجلالل السيوطي ،عن التقي ابن فهد املكي ،عن أبـي إسحق إبراهيم
بن دمحم بن صديق الدمشقي ،عن أبـي العباس احلجار بسنده السابق إىل ابن ماجة
قال :حدثنا إبراهيم بن املنذر اخلزامي حدثنا زكراي [ا ]107ابن منطور ،حدثين دمحم
بن عقبة ،عن أم هاين قالت :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص {ال إله إال هللا ،ال يسبقها عمل

وال ترتك ذنبا}.711

 -729يف ع  :املقوي.
 -728راجع :سنن ابن ماجه ،1247/2 ،كتاب األدب ،رقم.1785 :
 -710يف ع  :قدس سره.
 -711راجع :كنـز العمال ،419/1 ،رقم.1791 :
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الديث العاشر
وبه إىل ابن ماجة حدثنا أبو بكر بن أبـي شيبة ،حدثنا بكر بن عبد الرمحن،
حدثنا عيسى بن املختار ،عن دمحم بن أبـي ليلى ،عن عطية العويف ،عن أبـي سعيد،
عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال{ :من قال يف دبر صلة الغداة ال إله إال هللا وحده ال شريك
له ،له امللك وله المد بيده اخلري ،وهو على كل شيء قدير ،كان كعتاق رقبة من

ولد إسعيل}.712

الديث الادي عشر
أخربين شيخنا -كان هللا له -711بسنده إىل شيخ اإلسالم زكراي ،أنبأان
الشمس أبو عبد هللا القااييت ،أنبأان احلافظ الويل أبو زرعة أمحد بن احلافظ عبد الرحيم
العراقي ،أنبأان أبو حفص عمر ابن أميلة املراغي ،أان الفخر أبو احلسن بن البخاري،
أان أبو حفص عمر بن طربزد البغدادي ،أان أبو الفتح عبد امللك الكروخي ،أان
القاضي أبو عامر األزدي ،أان أبو دمحم عبد اجلبار اجلراحي املروزي ،أان أبو العباس دمحم
احملبوبـي املروزي ،أان احلافظ احلجة أبو عيسى دمحم بن عيسى بن سورة الرتمذي،
حدثنا حيىي بن حبيب ابن عربـي ،حدثنا موسى بن إبراهيم ابن كثري األنصاري قال:
مسعت طلحة بن خراش قال :مسعت جابر بن عبد هللا يقول :مسعت رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم يقول{ :أفضل الذكر ال إله إال هللا وأفضل الدعاء المد لل}.714

 -712راجع :اجلامع الكبري ،596/8 ،رقم.4097/22691 :
 -711يف ع  :قدس سره.
 -714راجع :سنن الرتمذى ،الدعاء ،452/6 ،رقم.1191 :
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قلت :قال ابن حبان :أخربان دمحم بن علي األنصاري من
مالك ابلبصرة [ب ]107حدثنا حيىي بن حبيب بن عربـي به مثله.

716

ولد أنس ابن

الديث الثاين عشر
وبه إىل الرتمذي قال :حدثنا أمحد بن منيع ،حدثنا يزيد بن هارون ،حدثنا
أزهر 715بن سنان ،حدثنا دمحم بن واسع قال :قدمت مكة فلقيين أخي سامل بن عبد
هللا بن عمر فحدثىن عن أبيه ،عن جده

717

أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال{ :من دخل

السوق فقال ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،له امللك وله المد ييي وييت
وهو حي ال يوت بيده اخلري ،وهو على كل شيء قدير كتب هللا له ألف ألف
حسنة ومى عنه ألف ألف تسيئة ورفع له ألف ألف درجة}.719
الديث الثالث عشر
وبه إىل الرتمذي قال :حدثنا علي بن خشرم ،حدثنا الفضل بن موسى ،عن
احلسني بن واقد ،عن أبـي إسحق ،عن احلارث ،عن علي هنع هللا يضر قال :قال رسول هللا
ملسو هيلع هللا ىلص{ :أال أعلمك كلمات إذا قلتَهن غفر هللا لك وإن كنت مغفورا لك قال قل

 -716يف ع  :عن.
 -715يف ع  :زهر.
" -717عن جده" ساقطة من ع.

 -719راجع :سنن الرتمذى ،الدعوات ،481/6 :رقم.1429 :
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ال إله إال هللا العلي العظيم ،ال إله إال هللا الليم الكرمي ،ال إله إال هللا تسبحان هللا

رب العرش العظيم}.718

قال :علي بن خشرم وأخربان علي بن احلسني بن واقد ،عن أبيه مبثل ذلك إال
أنه قال يف آخرها :احلمد هلل رب العاملني ،قال أبو عيسى :هذا حديث غريب ال
نعرفه إال من هذا الوجه من حديث أبـي إسحاق ،عن احلارث ،عن علي هنع هللا يضر قلت:
قال ابن أبـي شيبة حدثنا دمحم بن عبد هللا األسدي ،عن علي بن صاحل ،عن أبـي
إسحق ،عن عمرو بن مرة ،عن عبد هللا بن سلمة ،عن علي قال :قال لـي النيب صلى
هللا عليه وسلم{ :أال أعلمك كلمات إذا قلتَهن غفر لك [ا ]109مع أنه مغفور
لك ،ال إله إال هللا الليم الكرمي ،ال إله إال هللا العلي العظيم ،تسبحان رب
السموات السبع ورب العرش العظيم ،المد لل رب العاملي} .740فرواه من

حديث أبـي إسحق من غري وجه الرتمذي.
الديث الرابع عشر
أخربين شيخنا -نفع هللا به -741بسنده إىل احلافظ بن حجر ،عن احلافظ أبـي
احلسن علي اهليثمي ،عن أبـي الفتح دمحم امليدومي ،عن أبـي الفرج عبد اللطيف
احلراين ،عن دمحم الكراين ،أنبأان أبو منصور دمحم الصرييف ،أنبأان أبو احلسني بن ابدشاه
قال :أنبأان احلافظ أبو القسم 742سليمان ابن أمحد الطرباين قال يف املعجم الكبري

 -718راجع :سنن الرتمذى ،الدعوات ،628/6 ،رقم.1604 :
 -740راجع :سنن الرتمذى ،الدعوات ،628/6 ،رقم.1604 :
 -741يف ع  :قدس سره.
 -742يف ل  :القاسم.
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حدثنا علي بن عبد العزيز ،حدثنا دمحم بن عمار املوصلي حدثنا حيىي بن اليمان حدثنا
املنهال ابن اخلليفة عن أبـي عبد هللا الشامي ،عن أبـي مليكة الذماري ،عن منران
اليحصيب ،عن بالل قال :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص { :ي بلل! اند يف الناس من قال ال
إله إال هللا قبل موته بسنة دخل اجلنة أو شهر أو مجعة أو يوم أو تساعة ،قال إذا

يتكلوا ،قال وإن اتكلوا}.741
الديث اخلامس عشر

وبه إىل أبـي القاسم الطرباين يف الكبري قال :حدثنا أمحد بن دمحم بن انفع
الطحان ،حدثنا أمحد بن صاحل حينئذ وحدثنا علي بن عبد العزيز ،حدثنا هارون بن

عبد هللا قاال :حدثنا قدامة ابن دمحم األشجعي 744حدثين خرمة بن بكر بن عبد هللا
ابن األشبح ،عن أبه ،عن أبـي حرب ابن زيد 746بن خالد اجلهين قال :أشهد على
أرسلين رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص{ :أبْ ِشر الناس أنه من شهد
أبـي زيد بن خالد اجلهين أنه قالَ :
أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له فله اجلنة}.745
الديث [ب ]018السادس عشر
وبه إىل الطرباين يف الكبري قال :حدثنا أمحد ابن عبد الوهاب بن جندة
احلوطي ،حدثنا أبـي ،حدثنا إمسعيل بن عياش ،حدثنا راشد بن داود ،حدثنا يعلى بن
شداد بن أوس ،حدثين أبـي شداد بن أوس وعبادة بن الصامت يصدقه قال :كنا عند
 -741راجع :املعجم الكبري ،155/1 ،رقم.1121 :
 -744يف ل  :األمسعي.
 -746يف ع  :يزيد.

 -745راجع :املعجم الكبري ،264 /6 ،رقم.6252 :
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رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقال{ :هل منكم أحد من أهل الكتاب؟ فقيل ال ي رتسول هللا!
فأمر بغلق الباب فقال ارفعوا أيديَكم فقولوا ال إله إال هللا ،فرفعنا أيديَنا تساعة
ث وضع النب ملسو هيلع هللا ىلص يده ث قال المد لل اللهم إنك بعثتن هبذه الكلمة وأمرتن
هبا ووعدتن عليها اجلنة ،إنك ال ّتلف امليعاد ث قال أبشروا فإن هللا قد غفر

لكم}.747

قلت :قال احلافظ أبو بكر أمحد بن بن عمرو بن عبد اخلالق البزار يف مسنده
حدثنا عمر بن اخلطاب السجستاين حدثنا احلسن بن علي السكوين ،حدثنا إمسعيل
بن عياش ،عن راشد بن داود ،عن يعلى بن شداد بن أوس وعبادة حاضر فصدقه
وقال :ابيعنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقال{ :فيكم غريب؟ يعن أهل الكتاب فقلنا ال ي
رتسول! فأمر بغلق الباب وقال ارفعوا أيديكم فقولوا ال إله إال هللا فرفعنا أيدينا
تساعة ث قال اللهم إنك بعثتن هبذه الكلمة وأمرتن ب ها ووعدتن عليها اجلنة

وإنك ال ّتلف امليعاد ،ث قال أبشروا فإن هللا قد غفر لكم}.749

قال :البزار وهذا ال نعلمه يروي إال هبذا اإلسناد .قلت :وهذا احلديث أصل
لتلقني مشائخ الطريقة الذكر جلماعة من املريدين ويف التحفظ عن األجنيب عن
طريقتهم فيما خيصهم وهللا أعلم.

 -747راجع :املعجم الكبري ،147/7 ،رقم.7151 :
 -749راجع :املعجم الكبري ،147/7 ،رقم.7151 :
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الديث السابع عشر
وبه إىل [ا ]108الطرباين يف الكبري قال :حدثنا أمحد بن إبراهيم حدثنا

إبراهيم 748بن عبد هللا بن العال بن زيد حدثنا أبـي عبد هللا بن العال ،عن الزهري
واألوزاعي قاال :حدثنا املطلب بن عبد هللا ابن احلنطب حدثين عبد الرمحن ابن أبـي
عمرة حدثين أبـي قال :كنا مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف غزوة غزاها ث ضحك رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
ت نواجذه قال{ :أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأن دمحما
حىت بَ َد ْ
عبده ورتسوله ،ال يلقى هللا ب هما أحد يوم القيمة إال دخل اجلنة على ما كان من

عمل}.760

الديث الثامن عشر
أخربين شيخنا -نفع هللا به -761بسنده إىل احلافظ ابن حجر قال :أخربين أبو
املعايل عبد هللا احلالوي ،عن أم عبد هللا زينب ابنة الكمال املقدسية ،عن احلافظ أبـي
احلجاج يوسف الدمشقي ،عن أبـي سعيد خليل الداراين ،عن أبـي علي احلسن احلداد
أنبأان أبو نعيم أمحد األصبهاين احلافظ أنبأان أبو القسم 762الطرباين قال يف املعجم
األوسط حدثنا احلسني بن دمحم بن حامت العجلي حدثنا احلسني بن علي بن يزيد
الصداين ،حدثين أبـي حدثنا حفص العامري عن موسى الصغري ،عن عبيد هللا بن

" -748ثنا إبراهيم" ساقطة من ل.
 -760راجع :األحاديث الطوال ،121 ،رقم.62 :
 -761يف ع  :قدس سره.
 -762يف ل  :القاسم.
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عبد هللا بن عتبة ،عن أبـي هريرة هنع هللا يضر قال :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص{ :من قال ال إله إال

هللا نفعته يوما من دهره ولو بعد ما يصيبه العذاب}.761

قلت هذا احلديث وما يف معناه من األصول الدالة على أن من مات على

التوحيد ث دخل 764النار بذنوبه ال خيلد يف النار ولو كان من أصحاب الكبائر ومات
بال توبة خالفا للمعتزلة مما يفسر حديث عبد هللا بن عمرو مرفوعا عند الطرباين ال
يضر مع اإلسالم [ب ]108ذنب كما ال ينفع مع الشر عمل وما يف معناه ،أي:
عمل ،أي :نفعا يوجب دخوله
ال يضره مضرة توجب خلوده كما ال ينفع مع الشر
ٌ
اجلنة ،وذلك ألصول مقطوع هبا ،منها قوله تعاىل ﴿إِ ان هللاَ الَ يَغْ ِف ُر أَ ْن يُ ْش َر َك بِ ِه
ك لِ َم ْن يَشآءُ﴾ 766وقوله ملسو هيلع هللا ىلص{ :ي ابن اخلطاب! إذهب فناد يف
َويَغْ ِف ُر َما ُدو َن ذَلِ َ
الناس ال يدخل اجلنة إال املؤمنون} ،765فال ينايف حديث{ ،وأما الكافر فيطعم
حبسناته يف الدنيا حىت إذا أفضى

757

إىل اآلخرة مل يكن له حسنة يعطى هبا

خريا} ،769أي :خريا جي ِين مثرته يف اجلنة ،ال مطلق اإلاثبة ملا روي عن ابن مسعود:
{ما أحسن مسن من مسلم وال كافر إال أثبه هللا ،قيل ما إثبة الكافر؟
قال

759

إن كان قد وصل رمحا أو تصدق بصدقة أو عمل حسنة أثبه هللا تعاىل

املال والولد والصحة وأشباه ذلك ،قيل وما إثبته يف اآلخرة؟ قال عذااب دون
 -761راجع :املعجم الكبري ،12/4 ،رقم.1495 :
 -764يف ل  :أدخل.
 -766اقتباس من سورة النساء ،اآلية49 :؛ اقتباس من سورة النساء ،اآلية.115 :
 -765راجع :مسلم ،كتاب اإلميان ،ص ،71 :رقم.114 :
 -767يف ع  :أقضي.
 -769راجع :مسند أمحد ،418/21 ،رقم.14019 :
 -768يف ع  :وقال.
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العذاب وقرأ ﴿أَ ْد ِخلُوا آ َل فِ ْر َع ْو َن أَ َش اد الْ َع َذ ِ
اب﴾ ،750عزاه احلافظ السيوطي
للحاكم والبيحقي وغريمها عنه وعن زينب بنت أبـي سلمة أن أاب هلب أعتق جارية له
751

وكانت ارضعت النيب ملسو هيلع هللا ىلص{ ،فرأى أاب لب بعض أهله يف النوم

يقال هلا ثُويبة
قيت يف هذه مىن وأشار
فسأله ما وجد؟ فقال ما وجدت بعدكم راحة غري أن ي ُتس ُ
إىل النقرة اليت حتت إب هامه يف عتقي ثويبة} .762عزاه السيوطي لعبد الرزاق.

ويف صحيح البخاري قال" :عُروة وثويبة موالةٌ ألبـي هلب وكان أبو هلب اعتقها
فأرضعت النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،فلما مات أبو هلب أُريَه بعض أهله بشر ِحيبَ ٍة احليبة 751بكسر
754
ألق [ا ]110بعدكم ،أي :راحة
املهملة احلالة فقال :ماذا َ
لقيت؟ قال :أبو هلب مل َ

غري أين سقيت يف هذه بعتاقي ثويبة" 756انتهى.

والذي رأى أاب هلب يف املنام هو العباس فيما ذكره احلافظ ابن حجر عن
البيهقي 755ث قال احلافظ ابن حجر" :قال البيهقي ما ورد من بطالن اخلري للكفار،
فمعناه أّنم ال يكون هلم التخلص من النار وال دخول اجلنة وجيوز أن خيفف عنهم من

 -750اقتباس من سورة غافر ،اآلية45 :؛ راجع :املستدر  ،كتاب التفسري.261/2 :
" -751هلا ثويبة" ساقطة من ع.
 -752راجع :جامع األحاديث ،472/18 ،رقم.42818 :
" -751احليبة" ساقطة من ل.
 -754يف ل  :أي حالة؛ "احليبة بكسر املهملة احلالة" ساقطة من ع.
 -756راجع :صحيح البخاري.1851/6 ،
 -755يف ل وع  :السهيلي.
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العذاب الذي يستوجبونه على ما ارتكبوه من اجلرائم سوى الكفر مبا عملوه من
اخلريات" 757انتهى.
فظهر بطالن مذهب املرجئة 759القائلني أبنه ال يضر مع اإلميان معصية كما
ال ينفع مع الكفر طاعة ،فال حجة هلم يف حديث ابن عمرو السابق وال ما يف معناه
مثل ما نورده اآلن.
الديث التاتسع عشر
وابلسند السابق إىل الطرباين قال يف الكبري :حدثنا علي بن عبد العزيز ،حدثنا
دمحم بن عمار املوصلي ،حدثنا حيىي بن ميان ،حدثنا سفيان ،عن إبراهيم بن دمحم بن
املنتشر ،عن أبيه ،عن مسروق ،عن عبد هللا بن عمرو ،عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال{ :من قال
ال إله إال هللا مل يضره معها خطيئة} ،758فإن معناه مبقتضى األصول الصحيحة َمن

مات على التوحيد مل يضره معه خطيئة ولو كبريًة مات عليها بال توبة مضرة توجب له
اخللود ،بل ال بد من اخلروج بوعد هللا أن مل يغفر له ،وأما مضرة الدخول يف اجلملة
ِ ِ
ِ
ب َم ْن يَشآءُ َوهللاُ َعلَى ُك ِّل َش ْيء
فهو حتت املشيئة ﴿فَ يَ غْف ُر ل َم ْن يَشآءُ َويُ َع ّذ ُ
قَ ِدير﴾ ،770اللهم اغفر لنا وال تعذبنا اي أرحم الرامحني.

 -757راجع :فتح الباري شرح صحيح البخاري.146/8 ،
759
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ضر
 امل ْرجئة وامل ْرجية قال ابن األَثري ورد يف احلديث ذكر امل ْرجئة وهم ف ْرقةٌ من فَرِق ا ِإلسالم يـَ ْعتقدون أَنه ال يَ ُُ ُِ
ُِ
ِ
َخره
مع اإلميان َم ْعصية كما أَنه ال ينفع مع الكفر طاعة مسوا ُم ْرجئةً ألَن هللاَ أ َْر َجأَ تعذيبَهم على املعاصي أَي أ َ
عنهم .راجع :لسان العرب.91/1 ،
 -758راجع :اجلامع الكبري ،596/8 ،رقم.4096/22691 :
 -770اقتباس من سورة البقرة ،اآلية.294 :
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الديث املويف عشرين
وابلسند السابق إىل الطرباين يف األوسط قال :حدثنا إبراهيم ،حدثنا عمرو بن
خلف ،حدثنا فضيل بن سليمان النمريي ،حدثنا عمر بن سعيد بن سرحة التنوخي،
عن الزهري ،عن سعيد بن املسيب ،عن عبد هللا بن عمرو بن العاص ،عن عثمان ابن
[ب ]110عفان ،عن أبـي بكر الصديق قال :قلت :اي رسول هللا! فيما جناة هذا
ت عليها عمي فأَابها شهادة أن ال إله إال هللا
األمر فقال{ :يف الكلمة اليت أ ََر ْد ُ
وأن دمحما رتسول هللا}.771
الديث الواحد والعشرون
وبه إىل الطرباين يف الكبري واألوسط قال :حدثنا أمحد بن إبراهيم ،حدثنا
سليمان بن عبد الرمحن الدمشقي ،حدثنا الصلت ابن عبد الرمحن الزبيدي ،حدثنا
سفيان الثوري ،عن عبد الرمحن ابن عبد هللا ،عن قتادة ،عن أبـي جملز عن أبـي

عبيدة ،عن عبد هللا قال :772قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص{ :إذا شرع أحدكم ابلرمح إىل
الرجل فإن كان تسنانه عند ثغرة حنره فقال ال إله إال هللا فلريفع عنه الرمح}.771
الديث الثاين والعشرون
وبه إىل الطرباين يف الكبري ،حدثنا أمحد بن عمرو البزار ،حدثنا عمار بن خالد
الواسطي ،حدثنا القاسم بن مالك املزين ،عن أبـي مالك األشجعي ،عن أبيه قال:
 -771راجع :املعجم األوسط ،174/1 ،رقم.2918 :
" -772قال" ساقطة من ع.
 -771راجع :املعجم األوسط ،28/1 ،رقم.58 :
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قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص{ :أُمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال هللا ،فإذا قالوها

عصموا من دمائهم وأموالم إال حبقها وحساهبم على هللا}.774
الديث الثالث والعشرون

أخربين شيخنا -نفع هللا به -776بسنده إىل احلافظ ابن حجر أنبأان أبو دمحم
عبد هللا ابن دمحم املكي ،أنبأان اإلمام رضي الدين أبو أمحد إبراهيم الطربي ،أنبأان أبو
احلسن علي بن هبة هللا بن سالمة ،أنبأان أبو طاهر أمحد السلفي األصفهاين ،أنبأان
أبو عبد هللا القاسم بن الفضل الثقفي قال :حدثنا أبو بكر أمحد بن موسى بن ِم ْردويَه
احلافظ إمالء حدثنا أبو القاسم عبد الرمحن بن متوية 775البلخي حدثنا أبو شهاب
معمر بن دمحم العويف البلخي ،حدثنا مكي بن إبراهيم البلخي ،حدثنا عبد هللا بن
[ا ]111سعيد بن أبـي هند املزين ،عن ُمسَي موىل أبـي بكر بن عبد الرمحن ابن
احلرث ،عن أبـي صاحل أنه مسع أاب هريرة يقول :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص{ :من قال ال إله

إال هللا وحده ال شريك له ،له امللك وله المد وهو على كل شيء قدير عشر
مرات حي يصبح كتب هللا له هبا مائة حسنة ومى عنه هبا مائة تسيئة وكانت ِع ْدل
رقبة وحفظ هبا يومه حىت يسى ،ومن قالا مثل ذلك حي يسي كان له مثل

ذلك}.777

 -774راجع :مسلم ،كتاب اإلميان ،ص ،41 :رقم21 :؛ سنن الرتمذى ،اإلميان ،1/6 :رقم .2505
 -776يف ع  :قدس سره.
 -775يف ع  :مرتية.
 -777راجع :سنن النسائي الكربى ،كتاب األذكار ،19/8 ،رقم.8770 :
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الديث الرابع والعشرون
أخربين شيخنا -أيده هللا -779بسنده السابق إىل اجلمال املرشدي قال :أخربين
إبراهيم بن علي بن املظفر احلسيين ،عن أبـي الفضل أمحد بن عساكر ،عن أبـي روح
عبد املعز بن دمحم بن أبـي الفضل اهلروي ،أنبأان أبو القاسم متيم بن أبـي سعيد
اجلرجاين ،أنبأان احلاكم أبو احلسن علي بن دمحم البحاثي ،أنبأان أبو احلسن دمحم بن
أمحد الزوزين ،أنبأان احلافظ أبو حامت دمحم بن حبان بن أمحد البسيت قال :أنبأان ابن
ِسلم ،حدثنا حرملة بن حيىي ،حدثنا ابن وهب ،أخربين عمرو بن احلرث أن دراجا
حدثه عن أبـي اهليثم ،عن أبـي سعيد احلدري ،عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال{ :قال
موتسى ي رب! علمن شيئا أذكرك به وأدعوك به ،قال قل ي موتسى! ال إله إال
هللا .قال ي رب! كل عبادك يقول هذا .قال قل ال إله إال هللا .قال إمنا أريد
شيئا ّتصن به ،قال ي موتسى! لو أن السموات السبع واألرضي السبع يف كفة

وال إله إال هللا يف كفة مالت ب هن ال إله إال هللا}.778

قلت :عزاه احلافظ السيوطي جلماعة منهم أبو يعلى والبيهقي واحلاكم
[ب ]111وأبو نعيم ،عن أبـي سعيد أيضا بلفظ {قال موتسى ي رب! علمي شيئا
أذكرك به وأدعوك به ،قال ي موتسى! قل ال إله إال هللا .قال ي رب! كل عبادك
يقول هذا .قال قل ال إله إال هللا .قال ال إله إال أنت ي رب! إمنا أريد شيئا
ّتصن به ،قال ي موتسى! لو أن السموات السبع وعامرهن غريي واألرضي

 -779يف ع  :قدس سره.

 -778راجع :سنن النسائي ،عمل اليوم والليلة ،رقم.914 :
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السبع يف كفة وال إله إال هللا يف كفة مالت هبم ال إله إال هللا} 790،وعزاه يف مكان
آخر إىل أبـي يعلى ،عن أبـي سعيد أيضا بلفظ{ :تسأل موتسى ربه حي أعطاه التورية
أن يعلمه دعوة يدعو هبا فأمره أن يدعو بل إله إال هللا ،فقال موتسى كل عبادك
يدعو هبذا وأان أريد أن ّتصن بدعوة أدعوك هبا ،فقال تعاىل ي موتسى! لو أن
السموات وتساكنها والبحار وما فيها وضعوا يف كفة ووضعت ال إله إال هللا يف كفة

ت ال إله إال هللا}.791
َلوَزنَ ْ

قلت :رواية "وعامرهن غريي" من املتشاهبات اليت يُ ْسلَك فيها طريق التفويض
أو التأويل ،واألول أسلم وأحكم أل َْم ِن صاحبه من اخللل والثاين إن كان مبجرد الفكر

ففيه خطر ،فإن معرفة املتشاهبات فوق طَْور العقول من طريق أفكارها ،وإن كان عن
وْه ٍ
ب إهلي فهو أتويل الراسخني يف العلم الذي مع اشتماله على نفي التشبيه املوافق
َ
792
ِ
ِ
ِ
ِ
س َكمثْله َش ْيء﴾  ،ليس فيه صرف الكالم عن ظاهره كما يصرفه أهل النظر
لـ﴿لَْي َ
الفكري.
رب 791إىل ذلك أن يقال إن ال إله إال هللا قد تبني أّنا دالة على أن
ومما يـُ َق ُ
الكماالت ابلذات كلها هلل تعاىل وأن كل ما حصل لغريه تعاىل منها فإمنا هو من
غريه ،أنه ليس لغريه ابلنسبة
إفاضة هللا تعاىل عليهّ ،
ومر أن معىن ليس يف الوجود معه ُ
إليه [ا ]112تعاىل رتبة املعية وإمنا له رتبة التبعية فليست أغيارا مستقلة ،وإمنا هي
وجوه نور الوجود املطلق املنـزه عن كل قيد مع القابلية هلا املستلزم لتنـزيهه عن كل قيد
 -790راجع :صحيح ابن حبان ،102/14 ،كتاب التاريخ ،رقم.5219 :
 -791راجع :كنـز العمال ،62/1 ،رقم.151 :
 -792اقتباس من سورة الشورى ،اآلية.11 :
 -791يف ع  :يعرب.
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سمو ِ
ات َواْألَ ْر ِ
ض﴾
يف عني جتليه فيما شاء منها كما قال سبحانه ﴿هللاُ نُ ُ
ور ال ا َ
فعمار السموات واألرض وجوه التجليات األمسائية ،وهللا اسم الذات وهلل األمساء

794

احلسىن كلها ،وله الكمال كله ابلذات وما له الكمال ابلذات ،ال شك أنه أكمل مما
له الكمال بغريه على الوجه املشار إليه يف هذا 796بُ ْسرا أطيب منه رطبا املؤيد بقوله
تعاىل يف جواب قوهلمَ ﴿ :م ْن أَ َشد ِمناا قُ اوة أَ َوَملْ يَ َرْوا أَ ان هللاَ الا ِذي َخلَ َق ُه ْم ُه َو أَ َشد
ِم ْن ُه ْم قُ اوة﴾ 795والدال على األكمل أكمل من الدال على الكامل فال إله إال هللا،
إذا قوبلت ابلسموات واألرض وعمارهن من وجوه التجليات األمسائية اليت هي غري
الذات من وجه مالت هبن لذلك ،فإن الثقل يف بعض مراتب التنـزالت من
799
797
ك قَ ْوال ثَِقيل﴾
الكماالت ،وهلذا قال هللا سبحانه وتعاىل ﴿إِ اان َتسنُ ْل ِقي َعلَْي َ
قال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري يف حديث البخاري" :ولقد رأيته ينـزل عليه
الوحي يف اليوم الشديد الربد فينفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا ما نصه زاد ابن أبـي
الزاند عن هشام هبذا اإلسناد عند البيهقي يف الدالئل وإن كان ليوحى إليه وهو على
انقته فتضرب جراّنا من ثقل ما يوحى إليه" 798انتهى.

وقال زيد بن اثبت :أنزل هللا على رسوله ملسو هيلع هللا ىلص [ب ]112وفخذه على فخذي
ِ
ت أن تـَُرض فخذي ث ُسري عنه.
فثقلت علي حىت خ ْف ُ

 -794اقتباس من سورة النور ،اآلية.16 :
 -796يف ع  :املشار إليه يقوله يف هذا.
 -795اقتباس من سورة فصلت ،اآلية.16 :
" -797هللا" ساقطة من ع.
 -799اقتباس من سورة املزمل ،اآلية.6 :

 -798راجع :فتح الباري شرح صحيح البخاري.248/11 ،؛ شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك.155/1 ،
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ث نقول :تضمن سؤال موسى عليه الصلوة والسالم بقوله "إمنا أريد شيئا
ختصين به أن يعلمه ذكرا أفضل من األذكار املتداولة بني العباد" ودل اجلواب على أن

الذي تطلبه من أفضل األذكار هو املتداولة بني العباد ،780فاملطلوب خصوصا هو
املبذول عموما ،فوقع التخصيص يف عني التعميم بتعليم مرتبة "ال إله إال هللا" وهللا
أعلم وابهلل التوفيق.
الديث اخلامس والعشرون
أخربين شيخنا -نفع هللا به -781بسنده السابق إىل اجلمال املرشدي قال:
أخربين عمر بن حسن بن مزيد 782املراغي ،عن أبـي احلسن علي بن أمحد املقدسي،
أنبأان أبو طاهر بركات بن إبراهيم اخلشوعي ،عن مرشد بن حيىي املدين ،أنبأان أبو
احلسن علي بن عمر احلراين ،حدثنا محزة بن دمحم بن علي الكناين ،حدثنا عمران بن
موسى بن محيد الطبيب ،حدثنا حيىي بن عبد هللا بن بكري ،حدثين الليث بن سعد،
عن عامر بن حيىي املعافري ،عن أبـي عبد الرمحن احلليب 781أنه قال :مسعت عبد هللا
ابن عمرو -رضي هللا عنهما -يقول :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص{ :يصاح برجل من أميت
على رؤس اخلليق يوم القيمة فينشر له تسعة وتسعون ِتسجل كل تسجل منها مد
البصر ث يقول هللا تبارك وتعاىل أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول ال ي رب ،فيقول
هللا عز وجل ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول ال ي رب فيقول هللا عز
وجل بلى إن لك عندان حسنات وإنه ال ظلم عليك ،فيخرج له بطاقة فيها
" -780ودل اجلواب على أن الذي تطلبه من أفضل األذكار هو املتداولة بني العباد" ساقطة من ع.
 -781يف ع  :قدس سره.
 -782يف ع  :يزيد.
 -781يف ل  :احلُبُلي.
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أشهد أن ال إله إال هللا وأن دمحما عبده ورتسوله فيقول ي رب ما هذه البطاقة مع
[ا ]111هذه السجلت؟ فيقول إنك ال تظلم ،قال فتوضع السجلت
كفة والبطاقة يف كفة فطاشت السجلت وثقلت البطاقة}.786

784

يف

الديث السادس والعشرون
وابإلسناد إىل مسلم قال :حدثين زهري بن حرب ،حدثنا حيىي يعين ابن سعيد،
عن محاد بن سلمة ،حدثنا اثبت ،عن أنس بن مالك قال :كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يغري
إذا طلع الفجر وكان يسمع 785اآلذان فإن مسع آذاان أمسك وإال أغار فسمع رجال
يقول :هللا أكرب ،هللا أكرب ،فقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص{ :على الفطرة ،ث قال أشهد أن ال
خرجت من النار فننظر
إله إال هللا ،أشهد أن ال إله إال هللا ،فقال رتسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
َ
فإذا هو راعي ِم ْعزى}797؛
طريق آخر وابإلسناد إىل الطرباين يف الكبري قال :حدثنا احلسني بن إسحق

التسرتي ،حدثنا موسى بن دمحم بن حيان ،حدثنا َسلم 789بن قتيبة ،حدثنا عبد اجلبار
بن العباس ،عن عون بن أب جحيفة ،عن أبيه قال :كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص { :يف مسري

 -784يف هامش م ول وع  :ويف الباب 27من الفتوحات :ما حاصله أن صاحب السجالت موضع له يف
امليزان التلفظ بـ"ال إله إال هللا " عناية به عناية به أن مل يكن له خري غريها .ويف الباب  620أنه آخر من يوزن له
من اخللق فإن "ال إله إال هللا" له البدء واخلتام .وقد يكون عني بدئها ختامها كصاحب السجالت؛ و"فيقول إنك
ال تظلم قال فتوضع السجالت" ساقطة من ل.
 -786راجع :سنن الرتمذى ،كتاب اإلميان ،24/6 :رقم.2518 :
 -785يف ل وع  :يستمع.
 -787راجع :مسلم ،ص ،156 :رقم.192 :
 -789يف ع  :مسلم.
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فسمع قائل يقول هللا أكب ،هللا أكب ،فقال النب ملسو هيلع هللا ىلص دعوة الق ،فقال أشهد
أن ال إله إال هللا ،فقال النب ملسو هيلع هللا ىلص كلمة اإلخلص ،فقال أشهد أن دمحما رتسول

هللا ،فقال رتسول هللا صلى عليه 799وتسلم خرج صاحبُها من النار ،ث قال النب
ملسو هيلع هللا ىلص جتدون هذا صاحب ِمعزا أو صاحب كلب يتصيد}.900
الديث السابع والعشرون

وبه إىل اجلمال املرشدي قال :أخربين إبراهيم بن دمحم بن صديق الدمشقي،
أنبأان أمحد ابن أبـي طالب احلجار ،عن جعفر بن علي اهلمداين ،أنبأان أبو طاهر أمحد
السلفي ،أنبأان أبو البقا املعمر [ب ]111بن دمحم احلبال ،أنبأان أبو القاسم زيد بن
جعفر العلوي ،أنبأان أبو جعفر دمحم بن علي بن دحيم الشيباين ،حدثنا أبو عمرو أمحد
بن حازم بن أبـي عذرة ،أنبأان عبيد هللا بن موسى ،أنبأان ابن أبـي ليلى ،عن الشعيب،
عن عبد الرمحن بن أبـي ليلى ،عن أبـي أيوب قال :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص{ :من قال ال
إله إال هللا وحده ال شريك له ،له امللك وله المد وهو على كل شيء قدير عشر
مرات بعد صلة الغداة كان ِ
كعدل من اعتق أربع رقاب من ولد إسعيل}.901
طريق آخر وبه إىل اجلمال املرشدي ،أنبأان إبراهيم ابن أمحد البعلي ،أنبأان
أمحد بن أبـي طالب ،أنبأان ابن الليت ،أنبأان أبو الوقت ،أنبأان أبو احلسن الداودي،
أنبأان أبو دمحم بن محوية ،أنبأان إبراهيم ،حدثنا عبد بن محيد ،حدثنا يزيد بن هارون،
أنبأان داود بن أبـي هند ،عن عامر ،عن عبد الرمحن بن أبـي ليلى ،عن أبـي أيوب
 -788يف ل وع  :فقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص.
 -900راجع :املعجم الكبري ،108/22 ،رقم.274 :

 -901راجع :اجلامع الكبري ،596/8 ،رقم.4097/22691 :
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األنصاري ،أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال{ :من قال ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،له
امللك وله المد ،بيده اخلري ،وهو على كل شيء قدير ،عشر مرات ،كن له

كعدل عشر رقاب أو رقبة}.902
الديث الثامن والعشرون

أخربين شيخنا -أيده هللا -901بسنده إىل القاضي زكراي ،عن قاضي احلرمني
السراج أبـي املكارم عبد اللطيف بن ابـي الفتح دمحم احلسن الفاسي املكي احلنبلي ،عن
كلثوم ابنة احلافظ دمحم بن رافع السالمي قالت :أنبأان أبو الفضل عبد الرحيم بن
إبراهيم بن إمسعيل ابن إبراهيم بن أبـي اليَ َسر ،أنبأان جدي أبو دمحم إمسعيل ،أنبأان أبو
طاهر بركات ابن إبراهيم اخلشوعي ،أنبأان دمحم بن هبة هللا بن أمحد األنصاري
األكفاين ،أنبأان أبو [ا ]114احلسني مكي بن دمحم األزدي املصري ،أنبأان أبو مسلم
دمحم بن أمحد البغوي ببغداد ،حدثنا أبو نصر عبد امللك بن عبد العزيز النسائي
التمار ،حدثنا محاد بن سلمة ،عن ابن أبـي الورقاء ،عن عبد هللا بن أبـي أوىف هنع هللا يضر،
قال :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص { :من قال إحدى عشر مرة ال إله إال هللا وحده ال
شريك له ،أحدا صمدا مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد ،كتب هللا له 814ألفي
ألف حسنة}.906

 -902راجع :اجلامع الكبري ،581/8 ،رقم.4102/22689 :
 -901يف ع  :قدس سره.
" -904له" ساقطة من ع.
 -906راجع :أمايل احملاملي ،ص ،440 :رقم.621 :
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الديث التاتسع والعشرون
وبه إىل السراج احلنبلي ،عن الشمس أبـي عبد هللا دمحم بن دمحم املكودي
الدهان ،عن القطب موسى اليونيين وهو آخر من حدث عنه ،أنبأان إمسعيل بن
صارم ،أنبأان أبو القاسم هبة هللا بن علي البوصريي ،أنبأان أبو صادق مرشد بن حيىي
املدين ،أنبأان أبو احلسن علي بن عمر احلراين ،أنبأان أبو القاسم محزة بن دمحم الكناين
احلافظ إمالء ،أنبأان حيىي بن يزيد يُكْىن أاب شريك ،حدثنا محام بن إمسعيل ،عن
موسى بن وردان ،عن أبـي هريرة هنع هللا يضر ،عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال{ :أكثِروا من شهادة
أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له قبل أن يال بينكم وبينها ولقنوها

موتكم}.905

الديث الثلثون
وبه إىل السراج احلنبلي ،عن إبراهيم بن دمحم املؤذن ابملسجد احلرام ،أنبأان أمحد
بن أبـي طالب ،أنبأان أبو إسحق إبراهيم بن عثمان الكاشغري ،أنبأان أبو الفتح دمحم
بن عبد الباقي ،أنبأان أبو عبد هللا ملك بن أمحد البانياسي ،أنبأان أبو احلسني أمحد بن
دمحم ،أنبأان أبو إسحق إبراهيم ابن عبد الصمد اهلامشي ،حدثنا عبيد بن أسباط ،حدثنا
أبـي ،حدثنا [ب ]114عبد امللك بن عمري ،عن وراد ،عن املغرية ابن شعبة هنع هللا يضر،
قال :إن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان يقول يف دبر كل صالة{ :ال إله إال هللا وحده ال

 -905راجع :كنـز العمال ،416/1 ،رقم.1751 :
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شريك له ،له امللك وله المد وهو على كل شيء قدير ،اللهم ال مانع ملا

أعطيت ،وال معطي ملا منعت ،وال ينفع ذا اجلد منك اجلد}.907
الديث الواحد والثلثون

وبه إىل السراج احلنبلي ،أنبأان الشهاب أبو العباس أمحد بن دمحم احلليب ث
الصاحلي ،أنبأان أبو العباس أمحد بن عبد الرمحن املرادي ،أنبأان احلافظ أبو عبد هللا دمحم
بن عبد الرمحن ،أنبأان املؤيد بن دمحم بن علي الطوسي ،أنبأان أبو بكر أمحد بن سهل،
أنبأان أبو بكر يعقوب بن أمحد الصريفيين ،حدثنا أبو دمحم احلسن بن أمحد املخلدي،
أنبأان أبو حامد الشرقي أمحد بن دمحم احلافظ ،حدثنا إبراهيم ابن عبد هللا السعدي،
حدثنا الوليد بن القاسم ،حدثنا يزيد بن كيسان ،عن أبـي حازم ،عن أبـي هريرة رضي
هللا عنه ،قال :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص { :ما قال عبد ال إله إال هللا خملصا قط إال

فتحت له أبواب السماء حىت يفضى إىل العرش ما اجتنب الكبائر}.909
الديث الثاين والثلثون

أخربين شيخنا -نفع هللا به -908بسنده السابق إىل احلافظ أبـي عيسى
الرتمذي ،قال :حدثنا سفني ابن وكيع ،حدثنا إمسعيل بن دمحم ابن جحادة ،حدثنا
عبد اجلبار ابن عباس ،عن أبـي إسحق ،عن األغر أبـي مسلم قال :أشهد على أبـي
سعيد وأبـي هريرة أّنا شهدا على النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال {من قال ال إله إال هللا وهللا أكب
صدقه ربه فقال ال إله إال أان وأان أكب ،وإذا قال ال إله إال هللا وحده[ ،ا]116
 -907راجع :البخاري ،يف ابب الذكر بعد الصالة126/2 ،؛ ومسلم ،كتاب املساجد :ص ،215 :رقم.681 :
 -909راجع :الرتمذى ،الدعوات ،676/6 :رقم.1680 :
 -908يف ع  :قدس سره.
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قال يقول هللا تبارك وتعاىل ال إله إال أان وأان وحدي ،وإذا قال ال إله إال هللا
وحده ال شريك له ،قال يقول هللا ال إله إال أان وحدي ال شريك يل ،وإذا قال
ال إله إال هللا له امللك وله المد قال هللا ال إله إال أان يل امللك ويل المد ،وإذا
قال ال إله إال هللا وال حول وال قوة إال ابلل ،قال هللا ال إله إال أان وال حول وال

قوة إال يب فكان يقول من قالا يف مرضه ث مات مل تطعمه النار}.910
الديث الثالث والثلثون

أخربين شيخنا -أيده هللا -911بسنده السابق إىل ابن حبان ،قال :أخربان أمحد
بن زهري بتسرت ،حدثنا املعتمر بن سهل األهوازي ،حدثنا دمحم بن إمسعيل الكويف ،عن
مسعر بن كدام ،عن حبيب بن أبـي اثبت ،عن عبد هللا بن ابابه ،عن أبـي هريرة
هنع هللا يضر ،عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،قال{ :من قال حي أوى إىل فراشه ال إله إال هللا وحده ال
شريك له ،له امللك وله المد وهو على كل شيء قدير ،ال حول وال قوة إال ابلل
العلي العظيم ،تسبحان هللا والمد لل وال إله إال هللا وهللا أكب ،غفرت ذنوبه أو
خطايه  -شك مسعر -وإن كان مثل زبد البحر}.912
الديث الرابع والثلثون
وابلسند السابق إىل السراج احلنبلي ،أنبأان مجع منهم احلافظ أبو الفضل عبد
911
الرحيم بن احلسني ،أنبأان أبو احلسن علي بن دمحم العرضي ،أخربتنا زينب بنت
 -910راجع :الرتمذى ،الدعوات ،482/6 :رقم.1410 :
 -911يف ع  :قدس سره.
 -912راجع :اجلامع الكبري ،515/8 ،رقم.1897/22491 :
 -911يف ل :ابنة.
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مكي ،أنبأان حنبل بن عبد هللا الرصايف ،أنبأان أبو القاسم هبة هللا ابن دمحم ،أنبأان أبو
علي احلسن بن علي ،أنبأان أبو بكر أمحد بن جعفر ،حدثنا أبو عبد الرمحن عبد هللا
بن أمحد ،قال :حدثين أبـي اإلمام أبو عبد هللا أمحد بن دمحم بن حنبل الشيباين ،حدثنا
عفان ،حدثنا محاد بن سلمة ،حدثنا سهيل بن أبـي [ب ]116صاحل وعبد هللا بن
عثمان بن خيثم ،عن عون بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود ،عن ابن مسعود هنع هللا يضر،
قال :إن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،قال914{ :اللهم فاطر السموات واألرض عامل الغيب

والشهادة إين أعهد إليك يف هذه الياة الدنيا إين أشهد أن ال إله إال أنت وحدك
ال شريك لك ،وإن تسيدان دمحما عبدك ورتسولك فإنك أن تكلن إىل نفسي تقربن
ِ
أثق إال برمحتك فاجعل يل عندك عهدا
من الشر وتباع ْدين من اخلري ،وإين ال ُ
توفينه يوم القيمة إنك ال ّتلف امليعاد إال قال هللا -عز وجل -يوم القيمة
فأوفوه إيه فيدخله هللا -عز وجل-
مللئكته إن عبدي عهد عندي عهدا ْ
النة} ،916قال سهيل :فأخربت القاسم بن عبد الرمحن أن َع ْوان أخربين بكذا وكذا،
فقال :ما يف أهلنا جارية إال وهي تقول :هذا يف ِخدرها.
الديث اخلامس والثلثون
وابلسند السابق إىل الرتمذي ،حدثنا دمحم بن حيىي ،حدثنا دمحم بن يوسف،
حدثنا يونس بن أبـي إسحق ،عن إبراهيم بن دمحم بن سعد ،عن أبيه عن سعد ،قال:
قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص { :دعوة ذي النون إذ دعى وهو يف بطن الوت ال إله إال

 -914يف ل وع  :من قال اللهم.

 -916راجع :مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،12/7 ،رقم.1815 :

316
أنت تسبحانك إين كنت من الظاملي ،فإنه مل يَدعُ هبا رجل مسلم 806يف شيء قط

إال اتستجاب هللا له}.917

الديث السادس والثلثون
وابلسند السابق إىل الطرباين يف األوسط ،قال :حدثنا أمحد ،حدثنا أبو عبد
هللا أمحد بن عبد الرمحن بن وهب ،حدثين عمي عبد هللا بن وهب ،عن عبد الرمحن
مسعت
بن زيد بن أسلم ،عن أبيه[ ،ا ]115عن الصناحبي ،حدثين سعد بن عبادة،
ُ
النيب ملسو هيلع هللا ىلص يقول{ :من قال ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،أطاع هبا 808قلبُه

وذل هبا لسانُه ،وأشهد أن دمحما رتسول هللا ،حرمه هللا على النار}.918
الديث السابع والثلثون

وبه إىل الطرباين يف األوسط ،قال :حدثنا أبو مسلم حجاج بن نصري ،حدثنا
اليمان بن املغرية ،عن عبد الكرمي بن أميه 920أن جماهدا أخربه ،عن عبد هللا بن عمرو
جئت ورسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاعد يف أُانس من أصحابه ،فيهم عمر بن
بن العاص ،قالُ :
كت آخر احلديث ورسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول{ :من صلى أربع ركعات قبل
اخلطاب ،وأدر ُ
العصر مل متسه النار} 921فقلت بيدي هكذا حير بيده أن هذا حديث جيد فقال

" -915مسلم" ساقطة من ع.
 -917راجع :سنن الرتمذى ،الدعوات ،628/6 :رقم.1606 :
" -919هبا" ساقطة من ع.
 -918راجع :كنـز العمال ،51/1 ،رقم.207 :؛ املعجم األوسط ،86/2 ،رقم.1154 :
 -920يف ل وع  :أبـي أميه.
 -921راجع :املعجم األوسط ،99/1 ،رقم.2690 :
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عمر بن اخلطاب :ملا فاتك من صدر احلديث أجود وأجود قلت :اي ابن اخلطاب!
فهات فقال عمر بن اخلطاب :حدثنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه {من شهد أن ال إله إال هللا

دخل اجلنة}.922

الديث الثامن والثلثون
وبه إىل الطرباين يف األوسط ،حدثنا دمحم بن زريق ،حدثنا أبو الطاهر ،حدثنا
سالمة بن روح األيلى ابن أخي عقيل بن خالد ،عن عقيل ،عن ابن شهاب ،أخربين
أنس بن مالك األنصاري ،قال :بينما أان أسري مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذ هبطت به راحلته
من تَلعة ورسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يسري وحده ،فلما أسهلت الطريق ضحك وكرب فكربان
لتكبريه ث سار رتوة ث ضحك وكرب فكربان لتكبريه ث أدركناه فقال القوم :اي رسول

هللا! كربان لتكبري

921

[ب ]115وال ندري مم ضحكت ،قال{ :قاد الناقة يل

بشر وبشر أمتك أنه من قال ال إله إال
جبيل ،فلما أَتسهلت التفت إيل ،فقال أ ْ

هللا وحده ال شريك له دخل اجلنة فضحكت وكبت ريب ،ث تسار رتوة ث التفت
إيل ،فقال أبشر وبشر أمتك أنه من قال ال إله إال هللا 924دخل اجلنة ،وقد حرم
كبت ،ففرحت بذلك ألميت}.926
هللا عليه النار،
فضحكت و ُ
ُ

 -922راجع :املعجم األوسط ،99/1 ،رقم.2690 :
" -921لتكبري " ساقطة من ع.
 -924يف ل وع  :ال اله اال هللا وحده ال شريك له.

 -926راجع :املعجم األوسط ،121/5 ،رقم.5622 :
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الديث التاتسع والثلثون
وبه إىل الطرباين يف األوسط ،حدثنا عيسى بن دمحم السمسار ،حدثنا أمحد بن
سهيل الوراق ،حدثنا ِم ْس َوْر بن مروع العنربي ،حدثنا األعمش ،عن سامل ابن أبـي
اجلعد ،عن ثوابن موىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،قال :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص { :من دعا بوضوء
فساعة يفرغ من 925وضوئه يقول أشهد أن ال إله إال هللا وأن 927دمحما رتسول هللا،
أللهم اجعلن من التوابي واجعلن من املتطهرين ،فتحت له مثانية أبواب اجلنة

يدخل من أيها شاء}.929

طريق آخر :وبه إىل الطرباين يف األوسط ،حدثنا أمحد ،حدثنا حيىي بن دمحم بن
السكن ،حدثنا حيىي ابن كثري العنربي ،حدثنا شعبة ،عن أبـي هاشم الرماين ،عن أبـي
جملز ،928عن قيس بن عباد ،عن أبـي سعيد اخلدري ،قال :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص :
{من قرأ تسورة الكهف كانت له نورا يوم القيمة من مقامه إىل مكة ،ومن قرأ
بعشر آيت من آخرها ث خرج الدجال مل يضره ،ومن توضأ ،فقال تسبحانك
اللهم وحبمدك ،ال إله إال أنت أتستغفرك وأتوب إليك كتب يف رق ث جعلت يف
طابع ،فلم يكسر إىل يوم القيمة} 910وقال مل يـَ ْرِوه عن شعبة إال حيىي .قال احلافظ

ابن حجر ومن خطه نقلت قلت :يعين :مرفوعا ،وقد رواه [ا ]117غندر عن شعبة
موقوفا ،قال النسائي :يف اليوم والليلة وهو الصواب ورفعه خطاء ،قال احلافظ ابن
 -925يف ل وع  :عن.
 -927يف ل وع :وأشهد أن.
 -929راجع :املعجم األوسط ،140/6 ،رقم.4986 :
 -928يف ل  :اجمللز.
 -910راجع :املعجم األوسط ،121/2 ،رقم.1466 :
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حجر ،قلت :وإن كان الصواب يف الرواية َوقفه فحكمه حكم املرفوع ،ألن مثل هذا
ال يقال من قبل الرأي وهللا أعلم ،انتهى.
الديث املوىف األربعي
وبه إىل القاضي زكراي قال :أخربين العِز أبو دمحم بن الفرات مساعا ،أنبأان به أبو
أمحد حسني بن عبد الرمحن التكرييت ،أنبأان أبو املعايل عيسى بن عبد الرمحن املطعم،
أان أبو املنحا 911عبد هللا بن عمر بن الليت ،أنبأان أبو القاسم سعيد بن أمحد بن
احلسن البناء ،أنبأان أبو نصر دمحم بن دمحم علي الزينيب ،أنبأان أبو بكر دمحم بن عمر بن
خلف بن الوراق ،حدثنا احلافظ أبو بكر عبد هللا بن أبـي داود سليمان بن األشعث
السجستاين ،قال يف كتاب البعث :أخربان سعيد ،أنبأان دمحم ،أنبأان دمحم ،حدثنا عبد
هللا ،حدثنا دمحم بن منصور الطوسي ،حدثين 912صاحل بن إسحق اجلِ ْهبِذ كويف ،دلين
عليه حيىي بن معني ،حدثنا معرف ابن واصل ،عن يعقوب ابن أبـي بنانه أو نباته ،عن

عبد الرمحن األعور ،عن أنس بن مالك ،قال :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص {إن انتسا من أهل
ال إله إال هللا يدخلون النار بذنوهبم فيقول لم أهل اللت والعزى ما أغىن عنكم
قول ال إله إال هللا وأنتم معنا فيغضب هللا فيخرجهم من النار فيلقهم يف ن هر
يسمى ن هر الياة فيبؤن من حرقهم كما يبأ القمر من كسوفه فيدخلون اجلنة
مون اجلهنميون}
س ْ
فيُ َ

 -911يف ل :املنجا.
 -912يف ل  :ثنا.

911

فقال رجل :اي أنس! أنت مسعت هذا من رسول هللا

 -911راجع :املعجم األوسط ،208/7 ،رقم.7281 :
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[ب ]117ملسو هيلع هللا ىلص ،قال أنس :مسعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول{ :من كذب علي متعمدا
فليتبوأ مقعده من النار} ،914نعم ،أان مسعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول هذا.
الديث الادي واألربعون
أخربين شيخنا -نفع هللا به -916بسنده السابق إىل اإلمام أمحد ،أنبأان حسني
وعفان ،قاال :حدثنا محاد بن سلمة ،عن عثمان البيت ،عن نعيم ،قال عثمان يف
دت النيب ملسو هيلع هللا ىلص إىل صدري فقال{ :من
حديثه ابن أبـي هند ،عن حذيفة هنع هللا يضر قال :أَسنَ ُ

قال ال إله إال هللا ،قال حسي ابتغاء وجه هللا ،ختم هللا له هبا دخل اجلنة ،ومن
صام يوما ابتغاء وجه هللا ،ختم هللا له به دخل اجلنة ،ومن تصدق بصدقة ابتغاء

وجه هللا ،ختم هللا له هبا دخل اجلنة}.915
الديث الثاين واألربعون

وابإلسناد إىل القاضي زكراي واجلالل السيوطي كالمها ،عن دمحم بن مقبل،917
عن الصالح بن أبـي عمرو ،عن أبـي احلسن بن البخاري وأبـي الفضل أمحد بن هبة
هللا ابن عساكر كالمها ،عن أبـي روح عبد املعز ابن دمحم اهلروي ،أنبأان متيم بن أبـي
سعيد اجلرجاين ،أنبأان أبو سعيد دمحم بن عبد الرمحن الكنجرودي ،أنبأان أبو عمرو
محدان ،أنبأان أبو يعلى أمحد بن علي التميمي املوصلي احلافظ ،حدثنا احلسن بن
شبيب ،حدثنا هيثم ،حدثنا كوثر ،حدثنا حكيم ،عن انفع ،عن ابن عمر ،عن أبـي
 -914راجع :مسلم ،مقدمة مسلم ،22 ،رقم2 :؛ سنن الرتمذى ،الدعوات ،16/6 ،رقم.2568 :
 -916يف ع  :قدس سره.
 -915راجع :مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،160/19 ،رقم.21124 :
 -917يف ع  :مقيل.
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بكر الصديق هنع هللا يضر ،قال :قلت :اي رسول هللا! ما جناة هذا األمر الذي حنن فيه؟ قال

{من شهد أن ال إله إال هللا فهو له جناة}.919
الديث الثالث واألربعون

وبه إىل احلافظ أبـي يعلى ،حدثنا عمرو بن الضحا  ،حدثنا أبـي ،حدثنا
مستورد أبو مهام [ا ]119اهلناي ،حدثنا اثبت ،عن أنس هنع هللا يضر ،قال :جاء رجل إىل
النيب ملسو هيلع هللا ىلص فقال{ :ي رتسول هللا! ما تركت حاجة وال داجة إال قد أتيت ،قال
أليس تشهد أن ال إله إال هللا وأن دمحما رتسول هللا ثلث مرات ،قال نعم ،قال

فإن ذلك أييت على ذلك كله}.918
الديث الرابع واألربعون

وبه إىل اإلمام أمحد ،حدثنا حسن بن موسى ،حدثنا ابن
قبيل ،عن عبد هللا بن انشر من بين سريع ،قال :مسعت أاب ُرْهم

هليعة ،حدثنا أبو
قاض أهل الشام

يقول :مسعت أاب أيوب األنصاري يقول :إن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص خرج ذات يوم إليهم،
فقال هلم{ :إن ربكم -عز وجل -خريين بي تسبعي ألفا يدخلون اجلنة غفرا بغري
حساب وبي اخلبيئة عنده ألميت ،فقال له بعض أصحابه ي رتسول هللا! أخيبأ لك
ربك؟ فدخل رتسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ث خرج وهو يكب ،فقال إن ريب زادين مع كل ألف
تسبعي ألفا واخلبيئة عنده ،قال أبو ُرْهم ي أاب أيوب! وما تظن خبيئة رتسول هللا

 -919راجع :كنـز العمال ،68/1 ،رقم.184 :

 -918راجع :مسند أب يعلى ،166/5 ،رقم.1411 :
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ملسو هيلع هللا ىلص فأكله الناس أبفواههم ،فقالوا وما أنت وخبيئة 841رتسول هللا صلى هللا عليه
وتسلم ،فقال أبو أيوب دعوا الرجل عنكم أخبكم عن خبيئة رتسول هللا صلى هللا
عليه وتسلم كما أظن ،بل كاملستيقن أن خبيئة رتسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن يقول رب من
شهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأن دمحما عبده ورتسوله مصدقا لسانه

قلبه 840فأدخله اجلنة}.942

الديث اخلامس واألربعون
وابإلسناد إىل الطرباين يف الكبري ،قال :حدثنا عبد هللا بن سعيد بن حيىي

[ب ]119الرقي ،حدثنا أبو فروة يزيد بن دمحم بن سفيان ،ثين أبـي ،حدثين 941ايسني
الزايت ،عن أبـي سلمة احلمصي ،عن حيىي بن جابر ،عن سلمة بن نفيل 944قال:
جاء شاب فقعد بني يدي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،فقال أبعلى صوته :اي رسول هللا! أرأيت
من مل يدع سيئة إال عملها وال خطيئة إال ركبها وال أشرف له سهم إال قطعه بيمينه
ومن لو قُسمت 946خطاايه على أهل املدينة لغمرهتم ،فقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص{ :أتسلمت أو
أنت مسلم؟ قال أما أان فأشهد أن ال إله إال هللا وأن دمحما رتسول هللا ،فقال
اذهب فقد بدلت تسيئاتك حسنات ،فقال ي رتسول هللا! وغدرايت وفجرايت؟ قال

 -940يف ع  :خببيئة.
 -941يف ع  :وقلبه.
 -942راجع :جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،591/10 ،رقم.19609 :
 -941يف ع  :حدثنا.
 -944يف ل  :مقبل.
 -946يف ع  :أقسمت.

303
وغدراتك وفجراتك ثلث ،فوىل الشاب وهو يقول هللا أكب ،هللا أكب ،فلم أزل
أسعه يكب حىت تَوارى}.945

الديث السادس واألربعون
وبه إىل اإلمام أمحد ،حدثنا دمحم بن بكر ،حدثنا عبد احلميد ،يعين :ابن جعفر
أنبأان صاحل بن أبـي غريب ،عن كثري بن مرة ،عن معاذ بن جبل ،قال :قال لنا معاذ
مسعت من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص شيئا كنت أكتمه ،مسعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
يف مرضه :قد
ُ
يقول{ :من كان آخر كلمه ال إله إال هللا وجبت له اجلنة}.947
يقول العبد الفقري إىل رمحة هللا اجلواد الكرمي أرحم الرامحني إبراهيم بن حسن بن
شهاب الدين الكوراين الشهرزوري ث الشهراين نزيل املدينة املنورة الغراء على ساكنها
النيب األمي خامت األنبياء وعليهم أفضل الصلوة والسالم عدد خلق هللا بدوام هللا ذي
الفضل والنعماء قد وىف هللا سبحانه على يدي األربعني املسندة 949وزاد فله احلمد
على ما أنعم أببرازها [ا ]118وسهل مجعها وأراح اخلاطر مبا أفاد فلقد كان يف
خاطري منذ سنني أن أختم هذه الرسالة أبربعني حديثا مسندةً يف فضائل ال إله إال
هللا ومل يكن عندي من األصول املسندة ما يستخرج منها هذا العدد ،فتعوق األمر إىل
أن أذن هللا وذلك أين ملا توجهت إىل اجلمع والتخريج إبشارة شيخنا  -أيده هللا تعاىل
النفع 948يف الدنيا والدين -ومل يكن يف ظين الظفر إال بنحو عشرة أحاديث
وأَ َ
دام به َ
 -945راجع :اجلامع الكبري ،51/7 ،رقم.5151 :
 -947راجع :مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،151/15 ،رقم.22014 :
" -949املسندة"
 -948يف ع  :قدس هللا سره نفع هللا لنا وللمسلمني به.
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لقلة األصول املسندة عندي يسر هللا بربكة إشارته وفاء أربعني يف مدة يسرية فاحلمد
هلل رب السموات ورب األرضني 960رب العاملني.
ولنورد ما تيسر من األحاديث الواردة يف فضل "ال إله إال هللا" من كتاب مجع
اجلوامع للحافظ أبـي الفضل جالل الدين السيوطي  -رمحه هللا تعاىل وشكر سعيه-
الذي أورد فيه األحاديث حمذوفة األسانيد غالبا مع العز وإىل خرجيها وذكر الصحاب
تتميما للمراد وتكميال للمفاد فنقول وابهلل التوفيق.
أخربين شيخنا العارف ابهلل الراسخ والطود الشامخ احملقق الكامل األكمل
املكمل سيدي الشيخ صفي الدين أمحد بن دمحم الدجاين املدين  -متع هللا املسلمني
بطول حياته يف عافيته شاملة وأعاد علينا وعليهم وعلى سائر احملبني من بركاته-

آمني ،961جبميع مجع اجلوامع للحافظ السيوطي وسائر أتليفه ،عن شيخه العارف ابهلل
احملقق الراسخ سيدي الشيخ أبـي املواهب أمحد بن علي بن عبد القدوس القرشي
العباس الشناوي ث [ب ]118املدين  -قدس هللا روحه -عن مجاعة منهم والده علي
عن الشيخ عبد الوهاب بن أمحد الشعراين ،عن احلافظ جالل الدين السيوطي  -رمحه
هللا جبميعها.-

 -960يف ل وع  :األرض.

 -961يف ع  :قدس هللا سره.
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الديث األول
ت رمحيت
{أول شيء خطه هللا يف الكتاب األول أين أان هللا ال إله إال أان َسبَـ َق ْ

غضيب ،فمن شهد أن ال إله إال هللا وأن دمحما عبده ورسوله فله اجلنة} ،962عزاه
للديلمي عن ابن عباس  -رضي هللا عنهما.-
الديث الثاين
{لكل شيء مفتاح ومفتاح السموات قول ال إله إال هللا} ،961عزاه

للطرباين ،عن معقل ابن يسار.
الديث الثالث

{افتحوا على صبيانكم أول كلمة بال إله إال هللا ولقنوهم عند املوت ال إله إال
هللا ،فإنه من كان أول كالمه ال إله إال هللا وآخر كالمه ال إله إال هللا ،ث عاش ألف

سنة 854ما ُسئل عن ذنب واحد} ،966عزاه للحاكم يف تارخيه والبيهقي ،عن ابن
عباس -رضي هللا عنهما -وقال البيهقي :غريب ويقرب منه قوله{ :إذا أفصح
أوالدكم فعلموهم ال إله إال هللا ،ث ال تبالوا مىت ماتوا ،وإذا ثُغِروا فمروهم

 -962راجع :اجلامع الكبري ،117/1 ،قسم األقوال ،رقم.9970 :
 -961راجع :اجلامع الصغري ،ص ،448 :رقم.7121 :
" -964سنة" ساقطة من ع.
 -966راجع :اجلامع الكبري ،24/2 ،قسم األقوال ،رقم.1687 :
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ابلصالة} ،965عزاه البن السىن يف عمل يوم وليلة ،عن ابن عمر -رضي هللا تعاىل
عنهما.-
الديث الرابع
قال هللا تعاىل{ :إين أان هللا ال إله إال أان ،من أقر يل ابلتوحيد دخل حصين
ومن دخل حصين أمن عذاب} ،967عزاه للشريازي يف األلقاب عن علي ،ويف املعىن
{قال هللا تعاىل :ال إله إال هللا كالمي وأان هو ،فمن قاهلا دخل حصين ومن دخل
حصين أمن عقاب} ،969عزاه البن البخاري عن علي.
الديث اخلامس
{أفضل العلم ال إله إال هللا وأفضل الدعاء االتستغفار} ،968عزاه [ا]120

للديلمي يف مسند الفردوس ،عن ابن عمر -رضي هللا 950عنهما.-
الديث السادس

{ال إله إال هللا تدفع عن قائلها تسعة وتسعي اباب من البلء أدانها

الم} ،951عزاه للديلمي ،عن ابن عباس -رضي هللا عنهما.-

 -965راجع :كنـز العمال ،440/15 ،رقم.46129 :
 -967راجع :اجلامع الصغري ،ص ،175 :رقم.5047 :
 -969راجع :كنـز العمال ،64/1 ،رقم.157 :
 -968راجع :كنـز العمال ،416/1 ،رقم.1750 :
 -950يف ل  :رضي هللا تعاىل عنهما.
 -951راجع :كنـز العمال ،51/1 ،رقم.225 :
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الديث السابع
{ال إله إال هللا كلمة كرمية على هللا ،وهلا عند هللا مكان مجعت وسولت من
قاهلا صادقا من قلبه دخل اجلنة ومن قاهلا كاذاب حقنت وأحرزت ماله ولقي هللا -عز
وجل -غد حياسبه} ،952عزاه ألبـي نعيم ،عن عياض األشعري هنع هللا يضر.
ويف املعىن قوله {ال إله إال هللا كلمة عظيمة كرمية على هللا من قاهلا خلصا

استوجب اجلنة ،ومن قاهلا كاذاب عصمت ماله ودمه وكان مصريه إىل النار} ،951عزاه
البن النجار ،عن دينار ،عن أنس.
الديث الثامن
{من قال ال إله إال هللا ومدها هدمت له أربعة آالف ذنب من الكبائر}،954
عزاه البن النجار ،عن نعيم ،عن أنس.
الديث التاتسع
{جددوا إيانكم ،أكثروا من قول ال إله إال هللا} ،956أمحد 955واحلاكم ،عن
أبـي هريرة.

 -952راجع :كنـز العمال ،51/1 ،رقم.227 :
 -951راجع :كنـز العمال ،51/1 ،رقم227 :؛ وأمايل الشجري.26 /1 ،
 -954راجع :كنـز العمال ،50/1 ،رقم.202 :
 -956راجع :كنـز العمال ،415/1 ،رقم.1751 :
 -955يف ل وع  :اإلمام أمحد.
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الديث العاشر
{كما ال تلتقي الشفتان على قول ال إله إال هللا كذلك ال حتجب عن مساء
مساء حىت تنتهي إىل العرش هلا َد ِوي كدوي النحل تشفع لصاحبها} ،957الديلمي،
عن جابر.
الديث الادي عشر
{من قال :ال إله إال هللا صباحا ،ث قاهلا مساء اندى ٍ
مناد من السماء أال
أقرنوا اآلخرة ابألوىل ث ألقوا ما بينهما} ،959الديلمي ،عن جابر هنع هللا يضر.
الديث الثاين عشر
أهلكت
{عليكم بال إله إال هللا واالستغفار ،فأكثِروا منهما ،فإن إبليس قال:
ُ
الناس ابلذنوب وأهلكوين بال إله إال هللا [ب ]120واالستغفار ،وملا رأيت ذلك
أهلكتُهم ابألهواء وهم حيسبون أّنم مهتدون} ،958عزاه ألب يعلى ،عن أب بكر
هنع هللا يضر.

 -957راجع :كنـز العمال ،412/1 ،رقم.1954 :
 -959راجع :كنـز العمال ،156/2 ،رقم.1682 :
 -958راجع :كنـز العمال ،420/1 ،رقم.1782 :
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الديث الثالث عشر
{حضر ملك املوت رجال ميوت 871ث شق 870أعضائه فلم جيده عمل خريا
ث شق قلبه فلم جيد فيه خريا ففك حلييه فوجد طرف لسانه الصقا حبكنه يقول :ال
إله إال هللا فغفر له بكلمة اإلخالص} ،972عزاه البن أبـي الدنيا يف كتاب احملتضرين
والبيهقي ،عن أب هريرة هنع هللا يضر.
الديث الرابع عشر
{ليس على أهل ال إله إال هللا وحشة يف قبورهم ،كأنـي أنتظر إليهم،
انفلقت

873

األرض عنهم يقولون :ال إله إال هللا ،والناس بـُ ْه ٌم} ،974عزاه لتمام

واخلطيب وابن عساكر ،عن ابن عباس -رضي هللا عنهما-؛

ويف لفظ آخر{ :ليس على أهل ال إله إال هللا وحشة يف املوت وال يف القبور
وال يف النشور كأنـي أنظر إليهم عند الصيحة ينفضون رؤسهم من الرتاب يقولون:
احلمد هلل الذي أذهب عنا احلزن} ،976عزاه للطرباين ،عن ابن عمر -رضي هللا
عنهما.-

" -970ميوت" ساقطة من ل.
 -971يف ل وع  :فشق؛ "ث" ساقطة من ل وع.
 -972راجع :اجلامع الصغري ،ص ،227 :رقم.1711 :
 -971يف ع  :وتعلقت.
 -974راجع :طبقات الشافعية الكربى.15/1 ،

 -976راجع :اجلامع الصغري ،ص ،457 :رقم7520 :؛ والبيهقى ىف شعب اإلميان ،110/1 :رقم.100 :
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الديث اخلامس عشر
{ما قال عبد ال إله إال هللا خلصا إال صعدت ال يردها سحاب ،فإذا وصلت

إىل هللا تعاىل نظر هللا إىل قائلها وحق على هللا أن ال ينظر إىل موحد إال رمحه}،975
عزاه للخطيب ،عن أب هريرة.
الديث السادس عشر

{إذا قال العبد أشهد أن ال إله إال هللا ،قال هللا :اي مالئكيت! علم عبدي أن
ليس له رب غريي أُشهدكم أنـي قد غفرت له} ،977عزاه البن عساكر ،عن أنس.
الديث السابع عشر
{ما من عبد يقول :ال إله إال هللا مائة مرة إال بعثه هللا -عز وجل -يوم القيمة
ووجهه كالقمر ليلة البدر [ا ]121ومل يرفع ألحد يومئذ عمل أفضل من عمله إال من
قال مثل قوله أو زاد عليه} ،979عزاه ألبـي الشيخ والديلمي ،عن أبـي ذرهنع هللا يضر

 -975راجع :كنـز العمال ،65/1 ،رقم.191 :
 -977راجع :جامع األحاديث ،164/1 ،رقم.2629 :
 -979راجع :كنـز العمال ،67/1 ،رقم.194 :
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الديث الثامن عشر
{من قال :ال إله إال هللا قبل كل شيء ،ال إله إال هللا بعد كل شيء ،وال إله

إال هللا يبقي ربنا ويغين كل شيء عويف من اهلم واحلزن} ،978عزاه للطرباين ،عن ابن
عباس -رضي هللا عنهما.-
الديث التاتسع عشر
{إذا انم العبد على فراشه أو على مضطجعه من األرض اليت هو فيها فانقلب
يف ليلته على جنبه األمين أو جنبه األيسر ث يقول :أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال
شريك له ،له امللك وله احلمد حييي ومييت وهو حي ال ميوت بيده اخلري ،وهو على
كل شيء قدير ،يقول هللا -عز وجل :-انظروا إىل عبدي مل يـَْن َسين يف هذا الوقت

وغفرت له} ،991ابن السىن يف عمل يوم وليلة وابن
أُشهدكم على 881أين قد رمحتُه
ُ
النجار ،عن أنس.
الديث العشرون
قول ال
{من قال :إذا مر ابملقابر السالم على أهل ال إله إال هللا ،كيف وجدمت َ
إله إال هللا؟ اي ال إله إال هللا! اغفر ملن قال :ال إله إال هللا ،واحشران يف زمرة من قال:
ال إله إال هللا غفر له ذنوب مخسني سنة ،قيل :اي رسول هللا! من مل يكن له ذنوب

 -978راجع :املعجم الكبري ،162/10 ،رقم.10581 :
" -990على" ساقطة من ل وع.

 -991راجع :عمل اليوم والليلة البن السين ،ص ،162 :رقم.766 :
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مخسني سنة؟ قال لوالديه وقرابته ولعامه املسلمني} ،992الديلمي يف تاريخ مهدان
والرافع وابن النجار ،عن علي هنع هللا يضر.
الديث الادي والعشرون
{إذا صليتم صالة الفرض فقولوا يف عقب كل صالة عشر مرات ال إله إال هللا
وحده ال شريك له ،له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير يكتب له

[ب ]121من األجر كأمنا اعتق رقبة} ،991عزاه للرافعي يف تارخيه ،عن الرباء هنع هللا يضر.
الديث الثاين والعشرون

{من قال يف كل يوم مائة مرة ال إله إال هللا امللك احلق املبني كان له أمان من
الفقر وأنسا من وحشة القرب واستجلب هبا الغىن واستقرع هبا ابب اجلنة} ،994عزاه
للشريازي يف األلقاب من طريق ذي النون املصري ،عن سامل اخلواص واخلطيب
والديلمي والرافعي وابن النجار من طريق الفضل بن غامن ،عن مالك ابن أنس كالمها،
عن جعفر بن دمحم ،عن أبيه ،عن علي هنع هللا يضر قال الفضل بن غامن :لو رحل اإلنسان يف
هذا احلديث إىل خراسان لكان قليال ،وعزاه ألبـي نعيم من طريق إسحق بن زريق،
عن سامل اخلواصن عن مالك.

 -992راجع :اجلامع الكبري ،584/8 ،رقم.4109/22504 :
 -991راجع :اجلامع الصغري ،ص ،61 :رقم.714 :
 -994راجع :التمهيد.64/5 ،
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الديث الثالث والعشرون
885
كالزبَـ ْرجد فأكال منه
{أرأيت محزة وجعفر وكان بني أيديهما طبق فيه نبق َ

نبقا ،ث صار عنبا فأكال منه ،ث صار رطبا فأكال منه فقلت هلما ما وجدمتا أفضل
األعمال قاال قول ال إله إال هللا قلت :ث ماذا؟ قاال الصالة عليك اي رسول هللا!
قلت :ث ماذا؟ قاال حب أب بكر وعمر} ،995عزاه للديلمي ،عن ابن عباس ،ويف
املعىن قوله ملسو هيلع هللا ىلص{ :إين ألرجو ألميت حبب أب بكر وعمر كما أرجو هلم بقول ال إله إال
هللا} ،997عزاه للديلمي ،عن أنس هنع هللا يضر.
الديث الرابع والعشرون
خفت سلطاان أو غريه فقل :ال إله إال هللا احلليم الكرمي ،سبحان هللا رب
{إذا َ
السموات السبع ورب العرش العظيم ،ال إله إال أنت عز جار وجل ثناؤ }،999
[ا ]122عزاه البن السىن ،عن ابن عمر -رضي هللا عنهما.-
الديث اخلامس والعشرون
{من قرأ ﴿ َش ِه َد هللاُ أَنَّهُ الَ إِلَ َه إِالَّ ُه َو َوالْ َمالَئِ َكةُ َوأُولُو الْعِْل ِم قآئِ ًما ِابْ ِلق ْس ِط الَ
احل ِك ِ ِ
ِ ِ
ِ
ين ِعْن َد هللاِ اْ ِإل ْسالَ ُم﴾ ،889ث قال :وأان أشهد مبا
يم ،إ َّن ال ّد َ
إلَهَ إالَّ ُه َو اْ َلعز ُيز َْ ُ
شهد هللا واستودع هللا هذه الشهادة وهي يل عند هللا وديعة جيء به يوم القيمة ،فقيل
996
يت.
 يف ل وع  :أُر ُ -995راجع :احلاوي للفتاوي.41/2 ،؛ كنـز العمال ،671/11 ،رقم.12701 :
 -997راجع :كنـز العمال ،671/11 ،رقم.12702 :
 -999راجع :اجلامع الصغري ،قسم األقوال ،200/1 ،رقم.1285 :

 -998اقتباس من سورة آل عمران ،اآلية.18-19 :
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عبدي هذا عهد إيل عهدا وأان أحق َمن وىف ابلعهد أدخلوا عبدي اجلنة} ،980عزاه
ألب الشيخ ،عن ابن مسعود هنع هللا يضر.
اللهم أنت الذي أنعمت علينا فيسرت لنا القران للذكر وأنت الذي وفقتنا
شهدت به من أنه ال إله إال أنت واستودعنا هذه الشهادة وهي لنا
فشهدان مبا
َ
عند وديعة.
وقد بلغنا عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال{ :إذا اتستودع هللا شيئا حفظه} 981فأسئلك
أبنك ال إله إال أنت األول اآلخر الظاهر الباطن الصمد احمليط بكل شيء رمحة
وعلما ،وجباه نبيك وعبد دمحم حبيبك وخليلك ملسو هيلع هللا ىلص أن تُتم نعمتك علينا 982فتوفقنا
ملا حتب وترضى ،وحتفظ هذه الشهادة علينا حىت نلقا هبا ساملني آمني.
وصل اللهم على سيدان ونبينا دمحم عبد ورسولك النيب األمي وعلى آله
وصحبه وسلم عدد خلقك بدوامك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على
املرسلني واحلمد هلل رب العاملني.
تكملة ملا يسر هللا مجع ما أوردانها [ب ]122من األحاديث ومضت مدة
أشار األخ اللبيب 981املقبل إىل هللا املقبول إن شاء هللا بدر الدين حسن ابن علي

 -980راجع :مجع اجلوامع ،799/8 ،رقم.22775/4290 :
 -981راجع :كنـز العمال ،704/5 ،رقم.17499 :
" -982علينا" ساقطة من ع.
 -981يف ع  :األخ احلبيب.
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العجيمي املكي- 984أمت هللا علينا وعليه 986نعمته من فضله آمني -إبحلاق سلسلة
تلقني الذكر آبخر الكتاب ،ث يسر هللا على يديه مجع أسانيد شيخنا  -نفع هللا به يف

الدارين -985يف تلقني الذكر ،فعرضت ذلك على شيخنا  -نفع هللا به -987فأمر
إبحلاقها آبخر الكتاب مع العزو ،وقال  -نفع هللا به" :-989بركة العلم العزو وإن
قل" ،انتهى.
فنقول وابهلل التوفيق :اعلم أوال إن السنة املطهرة قد وردت بتلقني الذكر عند
املبايعة ومطلقا ،أما عند املبايعة فهو ما رواه احلافظ أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد
اخلالق البزاز 988يف مسنده ،حدثنا عمر بن اخلطاب السجستاين ،حدثنا احلسن بن
علي السكوين ،حدثنا إمساعيل بن عياش ،عن راشد بن داود ،عن يعلى بن شداد ابن
أوس ،حدثين أبـي شداد بن أوس وعبادة حاضر فصدقه وقال :ابيعنا رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم فقال{ :فيكم غريب يعن أهل الكتاب ،فقلنا ال ي رتسول هللا!
فأمر بغلق الباب وقال ارفعوا أيديكم فقولوا ال إله إال هللا ،فرفعنا أيدينا تساعة،
ث قال اللهم إنك بعثتن هبذه الكلمة وأمرتن هبا ووعدتن عليها اجلنة وإنك ال

 -984هو حسن بن علي بن حيىي ،أبو البقاء العجيمي ،مؤرخ .من العلماء ابحلديث ،مياين األصل مولده مبكة،
مات سنة  .1702/1111راجع :األعالم للزركلي.206/2 ،
" -986بدر الدين حسن ابن علي العجيمي املكي أمت هللا علينا وعليه" ساقطة من ل.
 -985يف ع  :قدس سره.
 -987يف ع  :قدس سره.
 -989يف ع  :قدس سره.
 -988هو أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق البصري ،البزار (أبو بكر) .حمدث ،فقيه ،مات سنة .806/282

راجع :معجم املؤلفني.15/2 ،
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ّتلف [ا ]121امليعاد ،ث قال ابشروا فإن هللا قد غفر لكم} .800قال البزار:

"وهذا ال نعلمه يروي إال هبذا اإلسناد" انتهى.

ويف هذا احلديث فوائد ننبه 801على ما يسره هللا منها ،فمن ذلك أن يف قوله
ملسو هيلع هللا ىلص" :هل فيكم غريب"؟ ث أمره بغلق الباب تعليما هلم ،إن هذا أمر خاص ال يشرع
فيه حبضور أجنيب منكر ،بل يصان عمن هو غريب عن هذا األمر أوال وآخرا ،أوال
بطلب خلو اجمللس 802عنه وآخرا بغلق الباب املانع حلضوره وذلك أن اإللقاء اإلهلي
املنـزل 801على القلب يرتتب عليه تنور القلب القابل ابستعداده املشتمل على املناسبة
اليت هي احلبل اإلهلي احلاصل يف القلب املتنـزل عليه اإللقاء والتلقني من صور اإللقاء
يف مراتب التنـزالت.
فإذا كان االستعداد تاما واملناسبة كاملة ظهرت النتيجة سريعا وإال احتاج األمر
إىل تعمل ابملواظبة على الذكر لينمحي أبنوار الذكر على التدريج ظلمات الغفلة وما
يتبعها.
فإذا كان القلوب متفقة على قصد واحد ومل يكن فيهم غريب أجنيب عن
قصدهم حصل يف اجلمع نور من التوحيد قبل التلقني بقصدهم مع انتفاء املشوش؛
فإذا جاء التلقني ورد نور كلمة التوحيد على حمل متهيء لقبوله مبناسبة اتصافه بنوع

 -800راجع :جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،كتاب اإلميان ،154/1 :رقم.21 :
 -801يف ل  :ينبه.
 -802يف ع  :احملبة.
 -801يف ل  :املتنـزل.
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من التوحيد بتجريد القصد إىل طلب الواحد احلق سبحانه فازداد نورا على قدر
االستعداد واملناسبة سرعة وبطوءا صغرا وكربا.
وأما إذا كان مثة أجنيب ِ
منكر ملا هم فيه حيدث بسبب [ب ]121احنراف
وتشتت يف النيات فيضعف املناسبة املهيئة لقبول نور
قصده اختالف يف القلوب
ٌ
التوحيد على الكمال فتخلية اجمللس من الغريب سعي يف تقوية املناسبة القلبية لقبول
أنوار التوحيد.
وفيه أيضا إشارة إىل أن املتلقن على هذا الوجه اخلاص متوجه إىل السلو يف
ب إال لألمنا،
طريق وهب األسرار ،فمن شرطه احلفظ واألمانة ،فإن األسرار ال تُ َ
وه ُ
ومما يدل على اعتناء رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مبراعات األسباب اليت تتضمن تقوية املناسبة
لقبول نور التوحيد ما ورد من األمر بتغميض العينني يف حديث علي هنع هللا يضر من قوله
ملسو هيلع هللا ىلص{ :غمض عينيك واسع من ،ثلث مرات ،ث قل أنت ،ثلث مرات ،وأان
أسع}

804

احلديث اآليت ،وذلك أن تغميض العينني يورث نوعا من الوحدة للقلب

النتفاء صور الكثرة احملسوسة الواقع عليها األبصار من املرئيات الداخل صورها إىل
القلب من طريق العني عن القلب وإذا ألقى السمع إىل امللقن انتفى صور الكثرة
املسموعة الداخلة على القلب من طريق اإلذن أيضا فيبقى صور الكثرة اخليالية اليت
ُحي ِدثُها اخلواطر ،فإذا تعمل يف نفيها ابلذكر شيئا فشيئا حىت امنحت صورة الكثرة
احلسية واخليالية عن القلب اجنلت فيه أنوار التوحيد على حسب استعداده ومناسبته.

ومن هنا قال أهل الطريق يف كيفية الذكر املقيد ابلضربني على طريق
احلمائلية أن تبدأ ابلذكر من جانبك األيسر ِ
وتقصد أن أتخذ ما [ا ]124سوى هللا
 -804راجع :عجائب اآلاثر.472/1 ،
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من قلبك وهو حتت ثديك األيسر بقولك "ال" ومتدها إىل أن تطرح "إله" وهو املنفي
عن كل أحد سوى هللا فوق كتفك األمين ،وتثبت بقولك "إال" من فوق كتفك األمين
ألقيت ما سوى هللا عنه بضرب شديد ليتأثر قلبك ويتمكن فيه
"هللا" يف قلبك الذي َ
نور الذكر وذلك أن الذكر هبذا االستحضار تعمل يف نفي الكثرة وحمو صورها عن
القلب ابلتدريج ليتمكن أنوار التوحيد ابإلثبات يف القلب شيئا فشيئا حىت يذهب
ابلظلمة أبنواعها فقد ورد يف احلديث{ :لكل شيء تسقالة وإن تسقالة القلب

915

ذكر هللا} ،805والسقل ابلسني هو الصقل ابلصاد كما يف القاموس ،وورد {ما من

قلب من القلوب إال وله تسحابة كسحابة القمر بينما القمر يضيء إذ َعلَْتهُ
تسحابة فأظلم إذ جتلت} ،807وعن أبـي الدرداء قال{ :من فقه الرجل أن يعلم
ايزداد هوام ينقص ومن فهمه أن يعلم نزغات الشيطان أىن أيتيه}.809

فعلى املريد أن يعمر قلبه ابلذكر الذي يعطيه شيخه فمىت غفل وخطر له

خاطر بغري ذكره من شهوة وغريها 808فليسرع إىل ذكره من حينه ،فإن احملل يضيق
عن محل أمرين يف زمان واحد ولوال الغفلة عن الذكر ملا خطر له ذكر اخلاطر املذموم،
فإذا رجع إىل الذكر فورا نفر 810نور الذكر ظلمةَ اخلواطر املذمومة ،وقد ورد {ذكر هللا

شفاء القلوب} ،811وورد {اذكر هللا فإنه عون لك على ما تطلب} ،812وسيجيء
 -806يف ل وع  :القلوب.
 -805راجع :كنـز العمال ،419/1 ،رقم.1777 :
 -807راجع :كنـز العمال ،158/11 ،رقم.15612 :
 -809راجع :كنـز العمال.1714/1 ،
 -808يف ع  :وغريمها.
 -810يف ع  :تغري.
 -811راجع :كنـز العمال ،414/1 ،رقم.1761 :
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من حديث علي أنه {أقرب الطرق إىل هللا وأتسهلها على عباده وأفضلها عند

هللا} 811ولكون الذكر هبذه املنـزلة [ب ]124العظمى من الفضائل ،ورد يف احلديث
{الذكر نعمة من هللا فأدوا شكرها هذا}.814

وكما أن إخالء اجمللس من الغريب األجنيب وكف احلواس عما سوى املطلوب
ودفع اخلياالت ابلذكر من أسباب تقوية املناسبة كذلك املبايعة على السمع والطاعة
واملنشط واملكره من أسباهبا وذلك أن املريد إذا رضي ابلشيخ ُمربيا وهاداي ودليال
وابيعه على ذلك فقد ابيعه على السمع والطاعة يف املنشط واملكره فإن الرتبية التتم
إال بذلك فإن الشيخ أيمره جبهاد نفسه وهواه الذي هو اجلهاد األكرب وطريق جهادها
على االستيفاء جمهولةٌ عند املريد فالبد أن يبتلي مبا يشتمل على املنشط واملكره
ختليصا ومتحيصا فيجب التسليم واالنقياد والسمع والطاعة ليتم الرتبية ويرتتب عليه
النتيجة وإذا ابيعه على السمع والطاعة يف املنشط واملكره ،فقد ابيعه على أن يريد ما
يريده الشيخ ويرت إرادة ما ال يريده الشيخ فاندرج إرادته يف إرادة الشيخ فحصل له
التوحيد اإلرادي وإذا حصل له هذا التوحيد يف اإلرادة حصل لقلبه نوع اتصال معنوي
بقلب الشيخ فإذا صدق يف هذا أمده الشيخ برقيقتها املتصلة به امدادا خيرجه إبذن
هللا من الظلمات إىل النور شيئا فشيئا على حسب قوة مناسبته وقبول استعداده سرعة
وبطوءا.
وأما تلقني الذكر مطلقا من غري أن يكون مقيدا بكونه عند املبايعة ،فمن أدلته
قوله ملسو هيلع هللا ىلص ألبـي الدرداء -رضي هللا [ا ]126عنه{ :-قل تسبحان هللا والمد لل وال
 -812راجع :كنـز العمال ،416/1 ،رقم.1766 :
 -811راجع :الربهان املؤيد ،ص.27 :
 -814راجع :كنـز العمال ،414/1 ،رقم.1748 :
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إله إال هللا وهللا أكب ،وال حول وال قوة إال ابلل ،فإهنن الباقيات الصالات ،وهن

ْن اخلطاي كما حتط الشجرة أوراقها ،وهن من كنوز اجلنة} ،816أخرجه
َْيطُط َ
الطرباين وابن مردويه ،815عن أبـي الدرداء.
ومنها ما ذكره الشيخ مجال الدين أبو احملاسن يوسف بن عبد هللا بن عمر
العجمي الكوراين 817يف رسالته "رحيان القلوب يف التوصل إىل احملبوب" من قوله -
قدس روحه" :-سأل علي هنع هللا يضر النيب ملسو هيلع هللا ىلص {فقال ي رتسول هللا! دلن عن أقرب
الطرق إىل هللا وأتسهلها على عباده وأفضلها عند هللا تعاىل ،فقال ي علي! عليك
مبداومة ذكر هللا تعاىل يف اخللوات ،فقال علي هنع هللا يضر هكذا فضيلة الذكر ،وكل
الناس ذاكرون ،فقال رتسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص َم ْه ي علي! ال تقوم الساعة وعلى الوجه
مض عينيك
األرض من يقول هللا هللا ،فقال علي كيف أَذْ ُك ُر ي رتسول هللا؟ قال غَ ْ
واسع من ،ثلث مرات ،ث قل أنت ثلث مرات فأان أسع ،فقال النب صلى
ْ
هللا عليه وتسلم ال إله إال هللا ثلث مرات مغمضا عينيه رافعا صوته وعلي رضي

هللا عنه يسمع ،ث قال علي ال إله إال هللا ثلث مرات مغمضا عينيه رافعا

صوته} 908والنيب ملسو هيلع هللا ىلص يسمع؛ ث لقن علي احلسن البصري ،وهو لقن حبيبا العجمي،
وهو لقن داود الطائي ،وهو لقن معروف الكرخي ،وهو لقن َس ِراي السقطي ،وهو لقن
أاب القاسم اجلنيد ،وهو لقن ممشاد الدينوري ،وهو لقن أمحد األسود الدينوري ،وهو

 -816راجع :كنـز العمال ،866/16 ،رقم.41558 :
 -815وقد جاء يف النسخ ابلتاء.
 -817هو يوسف بن عبد هللا بن عمر بن علي بن خضر الكردي ،الكوراين األصل ،ويعرف ابلعجمي (مجال
الدين ،أبو احملاسن) صويف ،مات سنة  .1157/759راجع :معجم املؤلفني.111/11 ،
 -819راجع :عجائب اآلاثر.472/1 ،
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لقن دمحم السهروردي [ب ]126الشهري بعموية ،وهو لقن ابنه القاضي وجيه الدين،
وهو لقن ابن أخيه أاب النجيب السهروردي ،وهو لقن ابن أخيه شهاب الدين عمر
السهروردي ،وهو لقن الشيخ جنيب الدين علي بن بزغش الشريازي ،وهو لقن الشيخ
نور الدين عبد الصمد النَطريي ،وهو لقن الشيخ بدر الدين الطوسي ،والشيخ جنم
الدين حممود األصفهاين ،ومها لقنا الشيخ الفقيه حسن الشمشريي.
قلت الذي رأيت

818

يف النسخة اليت عليها خط تلميذه الشيخ عبد الرمحن

ابن دمحم الشربيسي هكذا ،وهو والنجم األصفهاين أيضا لقنا الشيخ األوحد قطب
العصر وفريد الدهر أاب احملاسن مجال الدين يوسف بن أبـي دمحم عبد هللا الكوراين
منحنا هللا به فوق منتهى األماين مبحمد وآله وصحبه ذوي التهاين وبدور التداين،
انتهى.
وظاهر أنه من تصرفات تالمذته 820ولنوف وصل هذه السلسلة على االنفراد
وإن كان أييت ذكرها يف ضمن بقية السالسل تربكا ووصال للحديث الشريف ،فنقول:
والشيخ يوسف العجمي الكوراين ،لقن الشيخ زين الدين أاب امليامن عبد الرمحن بن
مشس الدين دمحم بن نور الدين أبـي املعايل عبد الرمحن ابن عبد السالم القرشي
الشربيسي ،وهو لقن الشيخ زين الدين أاب بكر أبـي دمحم ابن دمحم بن علي اخلوايف ،وهو
لقن الشهاب أمحد ابن الفقيه علي الدمياطي الشهري ابلزلباين ،وهو لقن شيخ اإلسالم
زكراي بن دمحم األنصاري ،وهو لقن [ا ]125الشيخ عبد الوهاب الشعراين ،وهو لقن
الشيخ عبد القدوس العباسي الشناوي ،وهو لقن ولده الشيخ علي ،وهو لقن ولده

 -818يف ل :رأيته.

 -820يف ل وع  :بعض تالمذته.
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سيدان الشيخ أاب املواهب أمحد العباسي الشناوي ث املدين ،وهو لقن سيدان وشيخنا
وقدوتنا إىل هللا تعاىل اإلمام يف الشريعة والطريقة واحلقيقة ذا النظر اإلحدى الوارث
احملمدي مركز دوائر امللك وامللكوت احمليط ابملقامات إبذن هللا ذي العزة واجلربوت،
فرد زمانه وغوث أوانه سيدي صفي الدين أمحد بن دمحم املقدسي الدجاين املدين
الشهري ابلقشاشي  -نفعنا هللا به يف الدارين ،-وهو لقن خلقا ال حيصيهم إال هللا،
منهم ملتمس بركاته وبركاتـهم إبراهيم بن حسن بن شهاب الدين الكوراين الشهرزوري،
ث الشهراين ،ث املدين- ،كان هللا له عنه يف كل ماله -آمني.
هذا أحد طرق شيخنا  -نفع هللا به يف الدارين -أوردانه على االنفراد تبعا
للحديث تربكا ،وهذا احلديث أخرجه احلافظ أبو الفتوح الطاوسي بنحو ما يف رحيان
القلوب ،وكذلك سيدان الشيخ دمحم الغوث  -طاب ثراه -يف كتابه اجلواهر وهللا أعلم،
ث الراجح أن احلسن البصري مسع من علي بن أبـي طالب هنع هللا يضر ،فإن احلفاظ ختلفون
يف ذلك ،فأنكره مجاعة منهم وأثبته مجاعة.
قال احلافظ السيوطي يف إحتاف الفرق ،وهو ،أي :اإلثبات هو الراجح عندي
لوجوه ،وقد رجحه أيضا الضياء املقدسي يف املختارة ،فإنه قال :قال احلسن بن
[ب ]125أبـي احلسن البصري عن علي ابن أبـي طالب هنع هللا يضر وقيل :مل يسمع منه
وتبعه على هذه العبارة احلافظ ابن حجر يف أطراف املختارة ولكنه بعد رجح مساعه
وصححه ث ساق الوجوه املرجحة لسماعه فمن شاء فلرياجعها يف فتاوى السيوطي
ويف السمط اجمليد لشيخنا  -نفع هللا به -فإنه ساقها ،أي :إحتاف الفرق بتمامها وزاد
عليها ما يناسب املقام وإذا صح السماع واللقاء.
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وقد وصل سند تلقني الذكر من طريق حسن البصري مجاعات من الصوفية
ومنهم احلفاظ كاحلافظ أبـ ي الفتوح الطاوسي وصله من طريق شيخه الزين اخلوايف
واملثبت مقدم على النايف كان وصل سند تلقني الذكر هو الراجح هذا حبسب لسان
فن احلديث وأهله.
وأما أكابر أهل الطريق فهم على بينة من رهبم يف النفي واإلثبات فإذا أثبتوا
شيئا وجزموا به فهو موافق للواقع وابهلل التوفيق وهللا أعلم.
ولنسق اآلن أسانيد شيخنا  -نفع هللا به -اليت أمران إبيرادها يف آخر الكتاب
بلفظ جامعها األخ اللبيب حسن ابن علي العجيمي املكي -أمدين هللا وإايه يف
اخلريات الظاهرة والباطنة إبمداده الذي ال انقطاع له أبدا مبنه وفضله -آمني فنقول:
وابهلل التوفيق .قال  -كمل هللا توفيقه -بعد أن ترجم شيخنا ببعض كماالته ما نصه
قال أي :شيخنا  -نفع هللا به -تلقنت الذكر من والدي شيخ املكمل دمحم بن يونس
املدين ومن شيخه إمامي العلماء ابهلل [ا ]127سيدان الشيخ تاج املوحدين األمني
ابن الصديق املِْرواقي 821اليمين ابليمن 822سنة إحدى عشر وألف ( )1011والشيخ
الكامل سيدان سراج الدين عمر بن الشيخ بدر الدين العاديل مبكة ،ومن صاحبنا
الشيخ املوحد الكامل فضيل ابن ضياء الدين اهلندي ومن أستاد العارفني الشيخ
األكمل احملقق عبد احلليم الكجرايت كالمها ابملدينة ث من شيخي وأستاذي واحد

العني ورافع البني وجامع أشتات الكماالت احملمدية واسع العلوم اإلهلية األمحدية إمام
زمانه وعني أعيان أقرانه سيدان أبـي املواهب أمحد بن علي بن عبد القدوس ابن الشيخ

 -821يف ل وع  :املرواحي.

" -822ابليمن" ساقطة من ع.
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دمحم الشناوي العباسي ،ومن الشيخ امل َسلك العارف ابهلل تعاىل سيدي حمفوظ بن عبد
ُ
القادر اخللويت.
فاألول تلقن من والده الشيخ يونس ،وهو تلقن من والده الشيح األوحد ويل
هللا تعاىل ذي الكرامات واملناقب العديدة واملفاخر سيدان الشيخ شهاب الدين أمحد
بن علي احلسيين الدجاين املقدسي ،وهو تلقن من شيخ اآلفاق العالمة العارف ابهلل
تعاىل سيدي دمحم بن علي بن عراق الكفاين ،وهو تلقن كفاحا يقظة وعياان من رسول
هللا ملسو هيلع هللا ىلص كما ذكر ذلك يف السفينة العراقية بعد أن تلقن من شيخه ومربيه الشيخ
األوحد األكمل العالمة احملقق سيدان علي بن ميمون احلسين اإلدريسي األندلسي
املغرب ،وهو [ب ]127تلقن من قطب العارفني أبـي العباس أمحد بن دمحم التباسي
التونسي ،وهو تلقن من الشيخ عبد الوهاب اهلندي ،وهو تلقن من أبـي موسى
السدراين ومن أبـي دمحم عبد هللا املوروري 821وأبـي يعقوب يوسف بن خيلف الكومي
القيسي حينئذ ،وتلقن سيدان دمحم املدين األنصاري 824من الشيخ األجل عبد هللا بن
دمحم ،وهو وعمر العاديل تلقنا من العارف ابهلل تعاىل الشيخ عبد اللطيف ،وهو تلقن
من خدومه القطب األوحد سيدان بدر الدين بن عمر العاديل العباسي.
وأما سيدان األمني فقد تلقن من أستاذه العامل اإلهلي قطب زمانه عمر بن أمحد
جربيل اليمين ،وهو تلقن من الشيخني اإلمامني عبد هللا وأمحد ،ومها تلقنا من والدمها
الشيخ احملقق أبـي القاسم اجلنيد ،وهو تلقن من والده الشيخ إمام املوحدين شرف
احملدثني أمحد بن موسى املشرع املكي العدانين ،وهو تلقن من العالمة شيخ الطريقة

 -821يف ع  :املورودي.

" -824األنصاري" ساقطة من ل وع ؛ ويف م :األنصاري أيضا.
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أبـي القاسم إبراهيم بن جعمان العدانين اليمين ،ومن إمام زمانه الشيخ العارف ابهلل
سيدي إمساعيل بن الصديق ابن الشيخ إمساعيل اجلربيت العقيلي.
فاألول من العالمة دمحم بن دمحم اجلزري ،وهو تلقن من القطب سيدي عمر
بن دمحم العراب العقيلي ،وهو تلقن من العامل العارف ابهلل تعاىل سيدي الوحيد عبد
الرمحن ابن القطب عبد هللا بن أسعد اليافعي ،وهو تلقن من والده ،وهو تلقن من
الشيخ شرف الدين أبـي الفضل املغرب ،وهو [ا ]129تلقن من عز الدين عبد العزيز
الصاحيب ،826وهو تلقن من مجال الدين أمحد شاه الغوري ،وهو تلقن من الشيخ
انصر الدولة السمناين ،وهو تلقن من كمال الدين شاه خسرو املرجاين ،وهو تلقن من
انصر الدين دمحم بن أبـي أمحد اجلشيت ،وهو تلقن من قطب اجملذوبني حيدر
الزواجي.825

والثاين وهو اجلربيت تلقن من العامل احملقق ويل هللا تعاىل سيدي دمحم بن دمحم
املزجاجي ،وهو تلقن من القطب إمساعيل بن إبراهيم اجلربيت العقيلي ،وهو تلقن من
الشيخ ذي األحوال اجللية واملقامات العلية أبـي بكر دمحم بن يعقوب الشهري اببن أبـي
حربة املوري ،وهو تلقن من والده دمحم ،وهو تلقن من والده يعقوب ،وهو تلقن من
والده الكميت السودي ،وهو تلقن من سيدي العالمة الويل الكامل سيدي الفقيه
أمحد بن موسى بن عجيل ،وهو تلقن من والده موسى بن علي بن عمر عجيل
العدانين اليمين ،وهو تلقن من صاحبه إمام أرابب األحوال الفقيه دمحم بن أبـي بكر
احلكمي ،وهو تلقن من الشيخ علي بن عبد الرمحن احلداد.

 -826يف ع  :الصاجين.
 -825يف ع  :الزواحي.
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وأما فضيل فقد تلقن من والده الشيخ العامل املوحد ضياء الدين اهلندي.
وأما حمفوظ فقد تلقن هو والشيخ أمحد 827الشناوي من ِج ْهبذ ميادين العرفان

الدمرداشي ،وهو تلقن من والده
وخازن جنان مقامات األيقان شيخ زمانه سيدي دمحم َ
الشيخ األكمل حسن ،وهو تلقن من والده ومربيه وقدوته الشيخ احملقق األوحد
سيدي دمحم املعروف بدمرداش احملمدي [ب .]129وهو تلقن أوال من الشيخ الكامل
العارف ابهلل تعاىل أبـي العباس أمحد بن عقبة احلضرمي ث املصري ،واثنيا من شيخ
احملققني مشس الواصلني دده عمر الروشين ،وهو ممن لبس اخلرقة يـَ َقظَ ًة من رسول هللا
ملسو هيلع هللا ىلص.
فاألول :تلقن من الشيخ أبـي زكراي ،وهو تلقن من نقطة دوائر الوالية العظمى
سيدي أبـي احلسن علي بن دمحم وفا.
والثاين تلقن من السيدي حيىي الباكوئي ،وهو تلقن من الشيخ صدر الدين
اخلياواين ،وهو تلقن من عز الدين

829

الشرواين ،وهو تلقن من أخي مرم الشرواين،

وهو تلقن من الشيخ عمر اخللويت ،وهو تلقن من أخي دمحم الشرواين ،وهو تلقن من
الشيخ اإلمام إبراهيم الزاهد الكيالين رئيس اخللوتية ،وهو تلقن من سيد املشائخ مجال
الدين التربيزي ،وهو تلقن من الشيخ دمحم بن حممود العتيقي ،وهو تلقن من الشيخ
ركن الدين السنجاين ،وهو تلقن من الشيخ قطب الدين األبـهري حينئذ وزاد الشناوي
من الشيخ األكمل املال أمحد صادق بن عبد السميع العمري املاوراء النهري الوارد إىل
ُ
مصر سنة إحدى وتسعني وتسعمائة ،وقد تلمذ له خلق كثري ،وهو تلقن من الشيخ
" -827أمحد" ساقطة من ع.

 -829يف ع  :من الشيخ عز الدين.
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األكمل خواجه أمحد الكاسكاين الشهري مبوالان خواجكي ،ومن خليفته العارف ابهلل
دمحم الشهري خبواجه جويباري ببخارى ،وهو تلقن من شيخه املذكور ،وهو تلقن من
أستاد األكابر املوىل دمحم القاضي النقشبندي حينئذ وتلقن سيدان الشناوي أيضا من
العالمة القطب اإلهلي مشس الدين دمحم بن أبـي احلسن البكري احلسين ،ومن [ا]128
الشيخ العارف ابهلل تعاىل سيدي أمحد املرصفي ،ومن الشيخ الويل أبـي العباس أمحد
املغرب ،ومن العالمة العارف ابهلل تعاىل السيد دمحم غضنفر ابن جعفر احلسيين ،هو
النهروايل ث املدين ،ومن العالمة اجلامع السيد صبغة هللا بن روح هللا بن مجال هللا
اهلندي الربوجي ث املدين ،ومن الشيخ الويل أبـي اخلري ألبنا الشبشريي املتوىف يف حدود
سنة  ،89٣ومن الشيخ اندرة الزمان السيد دمحم املصلي األعرج ،ومن أخويه يف طريق
828
هللا الشيخ عبد احلليم الكجرايت املذكور ،أوال :والشيخ األجل السيد نظام الغوثني
بعد أن تلقن من والده ومراكز دوائر مشاهده سيدي أبـي احلسن علي بن عبد
القدوس العباسي الشناوي ،ث من صهره سيدي الشيخ العارف ابهلل تعاىل يوسف
مجال الدين ابن علي داغر الرفاعي.
فأما املرصفي فقد تلقن هو وسيدي حسن الدمرداشي أيضا من الشيخ دمحم
املدعو قاسم املغرب ،وهو تلقن من الشيخ احملقق القطب دمحم املغرب شيخ جالل
الدين السيوطي ،810وهو تلقن من سيدي القطب األكمل أبـي العباس السرسي،
وهو تلقن من األستاد العالمة القطب مشس الدين دمحم بن حسن بن علي التميمي
الشهري ابحلنفي ،وهو تلقن من الشيخ العارف ابهلل انصر الدين الشهري اببن بنت

 -828يف ل  :الغوثيتني.

 -810يف ل  :شيخ اجلالل السيوطي.
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امليلق ،وهو تلقن من شيخه وجده ألمه العالمة 811العارف ابهلل سيدي شهاب الدين
بن أبـي العباس أمحد بن امليلق اإلسكندري األصويل ،وهو تلقن من القطب أبـي الدر
ايقوت العرشي [ب ،]128حينئذ وزاد الشهاب ابن امليلق ،فتلقن من الشيخ أبـي
عبد هللا دمحم بن عثمان بن إبراهيم بن عدالن الكناين ،وهو تلقن من وجيه الدين أبـي
دمحم عبد الوهاب ،وهو تلقن من قاضي القضاة عماد الدين عبد الرمحن السكري
املصري ،وهو تلقن من شهاب الدين أمحد الطوسي ،هو تلقن من دمحم بن حيىي
النيسابوري ،وهو تلقن من اإلمام حجة اإلسالم دمحم بن دمحم بن دمحم الغزايل الطوسي،
وهو تلقن من إمام احلرمني أبـي املعايل عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف اجلويين ،وهو
تلقن من الشيخ أبـي القاسم عبد الكرمي بن هوازن القشريي ،وهو تلقن من الشيخ
أبـي عبد الرمحن السلمي ،وهو تلقن من أبـي أمحد بن عيسى ،وهو تلقن من الشيخ
أبـي دمحم بن عبد هللا بن منازل ،وهو تلقن من شيخ املالمتية أبـي صاحل محدون بن
أمحد بن عمارة القصار ،وهو تلقن من أبـي تراب عسكر بن حسني 812النخشيب،
وهو تلقن من حامت األصم ،وهو تلقن من شقيق إبراهيم البلخي.
وأما أبو العباس املغرب فقد تلقن من والده الشيخ عفيف الدين عبد هللا ابن
عمر ،811وهو تلقن من العامل سند الغرب أبـي القاسم الغالمي ،وهو تلقن من اخلراز،
وهو تلقن من سيدي دمحم بن سليمان اجلزويل ،وهو تلقن من سيدي دمحم بن عبد هللا
الشريف األمغاري نسبه إىل أجداده بين أمغار ،وهو تلقن من سيدي سعيد اهلرتناين،
وهو تلقن من سيدي عبد الرمحن الرجراجي ،وهو تلقن من سيدي أبـي الفضل
" -811العالمة" ساقطة من ع.
 -812يف ع :حصني.

 -811يف ل وع :عبد هللا ابن أبـي عمر.
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اهلندي ،وهو تلقن من سيدي َعنوس البدوي ،وهو تلقن من اإلمام القرايف ،وهو تلقن
من سيدي أبـي عبد هللا املغرب.
[ا ]110وأما سيدي دمحم البكري فقد تلقن من والده قدوة الكمل الشيخ أبـي
احلسن دمحم البكري ،وهو وبدر الدين املعاديل تلقنا من املسلك الرابين األوحد سيدي
أبـي العباس أمحد بن الشيخ الكامل يوسف احلريثي حينئذ وزاد سيدي أبو احلسن،
فتلقن من والده سيدي الشيخ جالل الدين دمحم ،وهو تلقن من أبيه سيدي مجال
الدين دمحم ،وهو تلقن من أبيه الشيخ أبـي زيد عبد الرمحن البكري احلسين ،وهو
وسيدي علي بن دمحم َوفا تلقنا من والده القطب اخلامت سيدي دمحم بن دمحم وفا ،وهو
تلقن من سيدي الويل األمي احملمدي داود بن ابخال الباخرزي ،وهو تلقن من
القطب تاج الدين ابن عطاء هللا اإلسكندري ،وهو وايقوت العرشي تلقنا من القطب
سيدي أبـي العباس أمحد بن عمر األنصاري املرسي ،وهو وأبو عبد هللا املغرب تلقنا
من إمام زمانه 814سيدان القطب اجلامع أبـي احلسن ابن عبد هللا بن عبد اجلبار
احلسين اإلدرسي الشاذيل ،وهو تلقن من الشيخ أبـي عبد هللا دمحم بن علي من حرازم،
وهو تلقن من الشيخ أبـي دمحم صاحل بن عقبان الدكايل حينئذ وتلقن املرسي أيضا من
قدوة الطرفني أبـي العباس أمحد بن علي القرشي البوين ،وهو تلقن من العارف ابهلل
أبـي العباس أمحد بن علي بن ميمون القسطالين ،وهو تلقن من إمام زمانه احملقق
اجلامع والفرد الواسع سيدي أبـي عبد هللا دمحم بن أمحد القرشي ،وهو والدكايل
والكومي واملوروري والسدراين تلقنوا [ب ]110من القطب اإلهلي سيدي أبـي مدين
البجائي التلمساين ،وهو تلقن من أبـي بكر دمحم بن الوليد 816الطرطوسي ،وهو تلقن
 -814يف ع  :من الشيخ إمام زمانه.

" -816دمحم بن الوليد" ساقطة من ل وع.
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من أبـي بكر دمحم بن أمحد 815الشاشي ،وهو تلقن من أبـي غالب سامل املغرب ،وهو
تلقن من أبـي عمرو دمحم بن 817إبراهيم الزجاجي وأبـي يعقوب إسحق بن دمحم
النهرجوزي ،حينئذ وزاد سيدان أبو احلسن الشاذيل من أستاده القطب عبد السالم بن
ِ
بشيش احلسين ،وهو تلقن من القطب عبد الرمحن املدين الزايت ،وهو تلقن من
القطب الرابين تقي الدين ال ُف َق ْري ابلتصغري يف الوصفني ،وهو تلقن من الشيخ نور
الدين أبـي احلسن علي ،وهو تلقن من 819القطب الشيخ تاج الدين ،وهو تلقن من
القطب مشس الدين ،وهو تلقن من القطب الشيخ أبـي إسحاق إبراهيم البصري ،وهو
تلقن من القطب أبـي القاسم أمحد املرواين ،وهو تلقن من القطب أبـي دمحم سعيد،
وهو تلقن من الشيخ سعيد ،وهو تلقن من القطب فتح السعودي ،وهو تلقن من
القطب سعد الغزواين ،وهو تلقن من القطب الشيخ جابر ،وهو تلقن من أول
األقطاب سيدان أبـي دمحم احلسن الشهيد املسموم ابن علي بن أبـي طالب -رضي هللا
عنهما.-
وأما سيدي علي الشناوي فقد تلقن من والده عبد القدوس بن دمحم العباسي،
وهو تلقن من قطب زمانه عبد الوهاب ابن أمحد الشعراين ،ومها ،أعنيه :وعبد
القدوس ويوسف بن داغر وأبو العباس احلريشي وأبو اخلري البنا الشبشريي تلقنوا من
تاج الكمال ومشس طريق ذوي املقامات واألحوال سيدي الشيخ [ا ]111دمحم بن
أمحد العباسي الشناوي ،وهو والشعراوي أيضا تلقنا من شيخ الواصلني سيدي أبـي

" -815أب بكر دمحم بن أمحد" ساقطة من ع.
 -817يف ل :أب عمر إبراهيم الزجاجي.
" -819من" ساقطة من ع.
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احلمائل دمحم السروي ،818وهو تلقن من سيدي عبد الرمحن العجمي الغزنوي حينئذ،
وتلقن سيدي دمحم الشناوي أيضا من والده سيدان أمحد البطال الشهري لطول صمته
ابألخرس ،وهو تلقن من والده سيدي علي ،وهو تلقن من والده سيدي عبد هللا
الشناوي ،وهو تلقن من جده ألمه سيدي الشيخ عمر األشعث الشناوي ،وهو تلقن
840
من البحر النبوي القطب أمحد بن علي بن دمحم بن أبـي بكر احلسيين الشهري
ابلبدوي ،وهو كما وجد خبط بعض العلماء على ما يف طبقات الشعراوي تسلك على
يد الشيخ بري أحد أصحاب سيدي أمحد الرفاعي ،وهو أعين :أمحد الرفاعي تلقن
من الشيخ علي القاري ،وهو تلقن من أبـي الفضل بن كافح ،وهو تلقن من أبـي علي
غالم ابن تركان ،وهو تلقن من الشيخ علي البازايري ،وهو تلقن من ممَْلى العجمي
حينئذ وزاد الشعراوي من السيد علي الكازواين ،وهو تلقن من العامل العارف ابهلل
علوان احلموي ،وهو تلقن من سيدي علي بن ميمون احلسين املار سنده حينئذ وزاد
الشعراوي إذ تلقن هو وأبو احلسن البكري وأبو العباس احلريثي من الشيخ العامل اجلامع
ويل هللا تعاىل ابالتفاق نور الدين أبـي احلسن علي بن خليل املرصفي ،وهو ودمحم
السروي تلقنا من الشيخ األكمل سيدي دمحم بن عبد الدائم [ب ،]111وهو
واملرصفي أيضا تلقنا من اإلمام احملقق الشيخ أبـي شعيب مدين ،وهو خال األول من
ذرية أبـي مدين الغوث التلمساين ،وهو 841تلقن من سيدي علي صاحب الديك

حينئذ ،وتلقن الشعراوي هو 842وأبو احلسن البكري أيضا من شيخ اإلسالم ويل هللا
تعاىل أبـي حيىي زكراي بن دمحم األنصاري ،وهو تلقن من مجاعة منهم الشيخ دمحم
 -818يف ع  :السروري.
" -840الشهري" ساقطة من ع.
" -841وهو" ساقطة من ل.
" -842هو" ساقطة من ع.
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الغمري ،وهو والشيخ مدين أيضا تلقنا من الشيخ العالمة القدوة الويل الكامل سيدي
أبـي العباس عرف ابلزاهد ،وهو وصاحب الديك تلقنا من سيدي الشيخ حسن
التسرتي.
وأما السيد غضنفر فتلقن من مجاعة منهم العالمة املوىل دمحم أمني ابن أخت
اجلامي ،وهو تلقن من غياث الدين أمحد ،وهو من عالء 841الدين دمحم ،وهو من
سيد احملققني وجهبذ 844املدققني املوىل عبد الرمحن بن أمحد بن دمحم الدشيت اجلامي،
وهو تلقن من أستاده الشيخ املوحد سعد الدين الكاشغري ،وهو تلقن من العارف
ابهلل تعاىل نظام الدين اخلاموش ،وهو تلقن من أستاده األكابر طراز عصابة املفاخر
الشيخ عالء الدين دمحم العطار.
وأما سيدان صبغة هللا فتلقن من شيخ إرشاده أستاد العلماء وإمام العرفاء وقدوة
احملققني املال وجيه الدين العلوي اهلندي ،ومن والده السيد الكامل روح هللا بن مجال
هللا املوسى احلسيين ،846ومن السيد دمحم املصلي األعرج املذكور أوال ،وهم والسيد
نظام الدين 845والشيخ عبد احلليم والشيخ ضياء الدين تلقنوا من أستاد [ا]112
املوحدين املبائع الطبيعة على أن ال يكون ملن انتظم يف سلك سلسلته رجعة املخاطب
من احلضرة اإلهلية ابلغوث 847سيدان محيد الدين دمحم بن خطري الدين احلسيين ،وهو

 -841يف ع  :علماء.
 -844يف ل  :وجبهة.
 -846يف ل  :املوسوي احلسين.
" -845الدين" ساقطة من ل وع.
" -847ابلغوث" ساقطة من ع.
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تلقن من قطب املدار شيخ الظهور احلاجي حضور ،849وهو تلقن من الشيخ هدية
هللا َس ْرَم ْست ،ومن موالان الشيخ دمحم بن غياث ،ومن الشيخ علي الشريازي ،وهو
وحده تلقن من الشيخ عبد هللا املصري ،وهو تلقن من خري التابعني أويس القرين،
وهو تلقن من سيدان عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر.

وأما دمحم بن غياث فتلقن من الشيخ معني الدين ،وهو تلقن من الشيخ حسام
الدين املانِكبُوري ،وهو تلقن من الشيخ نور قطب العامل ،وهو تلقن من الشيخ عال
َ
لطف الالهوري ،وهو تلقن من الشيخ أخي سراج الدين عثمان األودهي.
وأما سيدان سرمست فتلقن من سيدان اإلمام عال شاه قاضن البكري
الفردوسي الشطاري ،وهو واملوىل دمحم القاضي واملوىل عبد الرمحن اجلامي أيضا تلقنوا
من اإلمام الكبري اخلواجه عبيد هللا بن حممود بن شهاب الدين السمرقندي املعروف
خبواجه أحرار ،وهو تلقن من أستاده موالان يعقوب اجلرخي ،وهو تلقن من قطب
العارفني اخلواجه بـهاء الدين دمحم بن البخاري املعروف بنقشبند ،وهو تلقن من شيخه
السيد أمري كالل السوخاري ،وهو تلقن من اخلواجه دمحم اباب السماسي ،وهو تلقن
من [ب ]112اخلواجه علي الراميتنـي ،وهو تلقن من اخلواجه حممود اإلجنري فغنوي،
وهو تلقن من اخلواجه عارف الريوكري ،848وهو تلقن من اخلواجه عبد اخلالق
الغجدواين ،وهو من اخلواجه يوسف اهلمداين ،وهو واحلجة الغزايل أيضا تلقنا من
الشيخ أبـي علي الغارمدي ،وهو تلقن من الشيخ أبـي القاسم بن عبد هللا الكركاين
الطوسي ،حينئذ وتلقن موالان قاضن أيضا من الشيخ عبد هللا الشطاري ،ومن السيد

 -849يف ع  :حصور.
 -848يف م :الروكروي.
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زاهد ،ومن الشيخ أيوب البيكاهي ،ومن الشيخ ركن الدين اجلونبوري ،ومن الشيخ
علي البدواين ،ومن الشيخ عبد الوهاب القادري ،860ومن الشيخ حسام الدين الشاه
مداري ،فاألول تلقن من القطب الشهري سيدان السيد علي بن شهاب بن دمحم
اهلمداين ،ومن سيدي دمحم عارف ومن الشيخ مظفر الكركاين.
فأما اهلمداين فتلقن هو وعبد الرمحن الغزنوي من قطب دائريت العلم والوالية
زين الدين أبـي بكر اخلوايف ،وهو تلقن من الشيخ عبد الرمحن القرشي البحريي ،وهو
وأمحد الزاهد أيضا وحسن التسرتي تلقنوا من الشيخ حمي الطريقة مجال الدين يوسف
ابن عبد هللا بن عمر الكوراين العجمي ث القاهري ،وهو تلقن من الشيخ جنم الدين
حممود األصفهاين ،وهو تلقن من نور الدين عبد الصمد النطنـزي ،وهو تلقن من
الشيخ جنيب الدين علي بن بزغش الشريازي.
وأما سيدي دمحم عارف فتلقن من سيدي دمحم عاشق ،وهو تلقن من الشيخ
خداقلي املاوراء النهري ،وهو والكركاين تلقنا من القطب أبـي احلسن [ا]111
اخلرقاين ،وهو تلقن من الشيخ أبـي املظفر تر الطوسي ،وهو تلقن من الشيخ
األعراب يزيد العشقي ،وهو تلقن من الشيخ دمحم املغرب ،وهو تلقن من روحانية شيخ
الشطار وأستاد األخيار سلطان العارفني أبـي يزيد طيفور بن عيسى البسطامي.
وأما الشيخ مظفر فقد تلقن من الشيخ إبراهيم العشقاابذي ،وهو تلقن من
السيد نظام الدين احلسيين ،وهو تلقن من الشيخ دمحم اخللويت.

 -860يف ع  :القاري.
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والثاين وهو السيد زاهد تلقن من الشيخ دمحم عيسى اجلونبوري ،وهو تلقن من
الشيخ فتح هللا األودهي اجلشيت ،وهو تلقن من الشيخ صدر الدين شهاب الدين
الناكوري ،وهو تلقن من الشيخ نصر الدين حممود األودهي املعروف جبراغ دهلي،
وهو والشيخ عثمان األودهي تلقنا من الشيخ نظام الدين اخلالدي الدهلوي املعروف
بشيخ نظام أوليا ،وهو تلقن من الشيخ فريد الدين شكركنج ومعناه كنـز السكر ،وهو

تلقن من الشيخ معني الدين اجلشيت ،وهو تلقن من الشيخ عثمان اهلاروين ،861وهو
تلقن من الشيخ حاجي شريف الزندي ،وهو تلقن من شيخ الطريقة قطب الدين
مودود ابن يوسف بن دمحم بن مسعان اجلشيت ،وهو تلقن من والده ،وهو تلقن من
خاله الشيخ الكبري دمحم بن أبـي أمحد إبدال اجلشيت ،وهو تلقن من والده الشيخ أمحد
بن فرشتافه ،وهو تلقن من والده الشيخ فرشتافه اجلشيت ،وهو [ب ]111والزاوجي
تلقنا من الشيخ أبـي إسحاق الشامي.
والثالث وهو البيكاهي تلقن من الشيخ دمحم بـهرام البهاري ،وهو تلقن من
الشيخ حسن بن حسني بن ُمعز مشس البلخي ،وهو تلقن من والده ،وهو تلقن من
الشيخ مظفر مشس البلخي.
والرابع وهو الركن اجلونبوري تلقن من الشيخ اببو تاج الدين ،وهو تلقن من
السيد جالل هللا البخاري خدوم العامل ،وهو تلقن من الشيخ ركن الدين أبـي الفتح
بـهار زكراي ،وهو تلقن من الشيخ صدر الدين أبـي الفضل ،وهو تلقن من والده الشيخ
الكبري والقطب الشهري أبـي الربكات بـهاء الدين زكراي األسدي امللسطاين ،862وهو

 -861يف ع  :اهلاردين.

 -862يف ع  :امللطاين.
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وابن بزغش تلقنا من العامل احملدث شيخ الشيوخ أستاد األولياء شهاب الدين عمر
السهروردي.
واخلامس وهو البدواين تلقن من الشيخ كرمي الدين األودهي ،وهو والشيخ
مظفر مشس البلخي تلقنا من خدوم العامل القطب شرف الدين أمحد ابن حيىي املنريي،
وهو تلقن من الشيخ جنيب الدين الفردوسي ،وهو تلقن من الشيخ ركن الدين
الفردوسي ،وهو تلقن من الشيخ بدر الدين السمرقندي ،وهو تلقن من الشيخ القدوة
سيف الدين الباخرزي ،وهو والشيخ دمحم اخللويت تلقنا من العالمة جنار األوليا وإكسري
األصفياء سند الكرباء أبـي اجلناب جنم الدين الكربى اخلِيوقي ،وهو تلقن من الشيخ
عمار البدليسي ،وهو والقطب األبـهري والشهاب السهروردي تلقنوا من عم الثالث
الشيخ إمام املوحدين وقدوة العارفني أبـي النجيب ضياء الدين عبد القاهر [ا]114
السهروردي ،وهو تلقن من الشيخ أبـي الفتوح أمحد بن دمحم الغزايل ،ومن عمه وجيه
الدين عمر بن دمحم املعروف بعمويه ،فأما عمه 861فتلقن من والده الشيخ املعمر دمحم
عموية ابن عبد هللا ،ومن الشيخ أخي فرج الزجناين كليهما يد أحدمها مشاركة لآلخر،
وأما أبوه عمويه فتلقن من الشيخ أمحد األسود الدينوري ،وهو والشيخ أبو إسحاق
الشامي ،تلقنا من الشيخ ممشاد الدينوري ،وهو تلقن من الشيخ هبرية البصري ،وهو
تلقن من الشيخ حذيفة املرعشي ،وهو وشقيق البلخي تلقنا من سيدان إبراهيم بن
أدهم ،وهو تلقن من الفضيل ابن عياض ،وهو تلقن من عبد الواحد بن زيد ،وهو
تلقن من كميل بن زايد.

" -861عمه" ساقطة من ع.
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وأما فرج الزجناين فتلقن من الشيخ أبـي العباس النهاوندي ،وهو تلقن من أبـي
عبد هللا دمحم ابن خفيف ،وهو تلقن من الشيخ رومي.
وأما أمحد الغزايل فتلقن من الشيخ أبـي بكر النساج الطوسي ،وهو تلقن من
أبـي القاسم الكركاين ،وهو تلقن أيضا من أبـي عثمان سعيد بن سالم املغرب ،وهو
تلقن من أبـي علي احلسن بن أمحد الكاتب املصري ،وهو تلقن من أبـي علي
الروذابري.
والسادس وهو الشيخ عبد الوهاب القادري تلقن من الشيخ عبد الرؤف

القادري ،وهو تلقن من الشيخ حممود القادري ،864وهو تلقن من الشيخ عبد الغفار
الصديقي ،وهو تلقن من الشيخ دمحم القادري ،866وهو تلقن من الشيخ علي احلسيين،
وهو تلقن من الشيخ جعفر بن أمحد احلسيين ،وهو تلقن من الشيخ إبراهيم احلسيين،
وهو تلقن من [ب ]114الشيخ العامل احملدث ويل هللا تعاىل سيدي عبد الرزاق ،وهو
تلقن من والده سلطان األوليا وبرهان كرباء األتقيا حجة هللا وخليفته سيدان عبد
القادر اجليالين احلسين ،وهو تلقن من أبـي سعد املخزمي ،وهو تلقن من الشيخ علي
اهلكاري ،وهو تلقن من أبـي الفرج الطرطوسي ،865وهو تلقن من أبـي الفضل عبد
الواحد التميمي ،وهو ومملى العجمي تلقنا من األستاد أبـي بكر الشبلي ،وهو
والرودابري والزجاجي والنهرجوري وممشاد أيضا ورومي تلقنوا من سيد الطائفة أبـي
القاسم

867

اجلنيد البغدادي ،وهو تلقن من خاله سري السقطي ،وهو تلقن من

 -864يف ع  :القاري.
 866يف ع  :القاري.
 -865يف ل :الطرسوسي.

" -867أب القاسم" ساقطة من ع.
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األستاد معروف الكرخي ،وهو تلقن من أبـي سليمان داود الطائي ،وهو تلقن من
حبيب العجمي ،وهو وعبد الواحد ابن زيد أيضا تلقنا من احلسن البصري حينئذ وزاد
الكرخي من خدومه سيدان علي الرضا ،وهو تلقن من والده موسى الكاظم ،وهو
تلقن من والده جعفر الصادق ،وهو تلقن من والده سيدان دمحم الباقر ،وهو تلقن من
والده اإلمام زين العابدين علي السجاد ،وهو تلقن من والده أحد الرحيانتني احلسني
الشهيد ،وهو وأخوه سيدان احلسن واحلسن البصري ،وكميل وأويس القرين أيضا تلقنوا
من ابب مدينة العلم سيدان علي بن أبـي طالب حينئذ وزاد سيدان جعفر الصادق
فتلقن من القاسم بن دمحم بن سيدان أبـي بكر الصديق ،وهو تلقن من سيدان سلمان
الفارسي.
والسابع وهو حسام الدين تلقن من شيخه بديع الدين الشاه مداري،869
وهو تلقن من الشيخ طيفور الشامي [ا ،]116وهو تلقن من سيدان عبد هللا حامل
راية النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،وهو وسلمان الفارسي تلقنا من خليفة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص سيدان أبـي بكر
الصديق ،وهو وسيدان عمر وعلي تلقنوا من سيد املرسلني املنـزل عليه.
فاعلم أنه ال إله إال هللا املتوشح برداء كال ،بل هو هللا ملسو هيلع هللا ىلص بكماله دواما أبدا
عليه 868وعلى جمايل كماله وتعينات نور مجاله من سائر األنبياء واملالئكة واألولياء
أمجعني والتابعني هلم إبحسان واملتشبهني واملتشبثني أبذايل كرمهم إىل يوم الدين
واحلمد هلل رب العاملني ،انتهى.

 -869يف ع  :الشامداري.

" -868عليه" ساقطة من ع.
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خامتة
احلمد هلل رب العاملني محدا كثريا طيبا مباركا فيه كما حيب ويرضى عدد خلق

هللا بدوام هللا ،850وصل اللهم على سيدان دمحم عبد ورسولك النيب األمي وعلى آله
وصحبه وتابعيهم إبحسان وسلم عدد خلقك بدوامك ،اللهم اي نور ،اي قدوس ،اي
أول األولني ،اي آخر اآلخرين ،اي حي ،اي أهلل ،اي رمحن ،اي رحيم ،إين أسئلك مبعاقد
العز من عرشك ومنتهى الرمحة من كتابك وامسك األعظم وجد األعلى وكلماتك
التامة أن تصلي على سيدان دمحم عبد ورسولك ونبيك وحبيبك عدد خلقك بدوامك
وأن متن علينا ابلعفو والعافية يف الدارين وأن أتخذ ابلزمة قلوبنا إليك وأن جتعلنا ممن
اعتمد وتوكل يف مجيع أموره عليك.
اللهم إين أسألك التوفيق حملابك وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك.
اللهم إين أسألك [ب ]116حبق االسائلني عليك فإن للسائل عليك حقا أميا
استجبت دعائهم أن تشركنا يف صاحل
عبد أو أمة من أهل الرب والبحر تقبلت دعوهتم و
َ
ما يدعونك وأن تشركهم يف صاحل ما ندعو وأن تعافينا وإايهم وأن تقبل منا ومنهم
وأن تتجاوز عنا وعنهم فإان آمنا مبا أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين.
اللهم و851ما قلت من قول فمشيتك بني يدي ذلك كله ما شئت كان وما مل
تشأ مل يكن وال حول وال قوة إال بك إنك على كل شيء قدير.

 -850يف ع  :بدوامه.

" -851و" ساقطة من ع.
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اللهم إين أسألك الرضاء بعد القضاء وبرد العيش بعد املوت ولذة النظر إىل
وجهك وشوقا إىل لقائك يف غري ضراء مضرة وال ٍ
فتنة مضلة أعوذ بك.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي أو يـُ ْعتَدى
اللهم إن أَض ّل أو أُض ّل أو أَزّل أو أُزّل أوأَظلم أو أُظْلَم أو أ َْعتَد َ
َعلَ َّي أو أكتسب ذنبا أو خطيئةً ال تغفره.
اللهم فاطر السموات واألرض عامل الغيب والشهادة ذااجلالل واإلكرام فإين
أعهد إليك يف هذه احليوة الدنيا وأُشهد وكفى بك شهيدا إين أشهد أن ال إله إال
أنت وحد ال شريك لك ،لك امللك ،ولك احلمد وأنت على كل شيء قدير
وأشهد أن دمحما عبد ورسولك وأشهد أن وعد حق ولقائك حق وأن الساعة آتية
ال ريب فيها وأنك تبعث من يف القبور وأن ال تكلين إىل نفسي فإنك إن تكلين إىل
نفسي تكلين إىل ضعف وعورة وذنب وخطيئة وإين ال أثق إال برمحتك فاغفريل ذنوب
كلها إنه ال يغفر الذنوب إال أنت وتب َعلَ َّي إنك أنت التواب الرحيم وافعل ذلك
بوالدي وإخواين وأقارب وأصحاب وأحباب ومشائخي ومشائخهم ومن اتصل بـهم من
مجيع الطرق والسالسل وأسالفهم وذرايتـهم واجعلنا يف [ا ]115بركاهتم دينا وأخرى
يف مجيع املراتب واملقامات وأجزهم عنا خري اجلزاء يف الدارين واحملبني واملسلمني،
آمني.
وصل اللهم على سيدان دمحم وسلم وعلى آله وصحبه أمجعني عدد خلق هللا
بدوام هللا امللك احلق املبني ،آمني.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على املرسلني واحلمد هلل رب
العاملني.
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852مت كتاب إنباه األنباه على حتقيق إعراب ال إله إال هللا ،ضحى يوم اجلمعة،
 8شهر صفر ،ختم ابخلري والظفر ،سنة واحد وسبعني وألف ( )١٧٠١بزاوية شيخنا
العارف ابهلل  -أيده هللا وأمد يف أايمه وابر فيها -851بظاهر املدينة املنورة الغراء،
على ساكنها أفضل الصالة السالم من رب األرض والسماء عدد خلق هللا بدوام هللا
ذي اجلالل واإلكرام واآلالء.
وكان الشروع فيه أوائل

854

سنة  1051يف دمشق الشام وكتب منه مثة إىل

آخر املبحث الثامن إال ما أحلق أبواخر املبحث األول وأواسطه وآخر الثاين يف كل
حنو ورقتني وكلمات بعدا ما بعد تتضمن تسميته 856فإنه ابملدينة املنورة أحلق سنة
 ،١٧٠١ث كتب شيء من التاسع يف املدينة املنورة سنة  ،١٧5٥ث كتب البقية يف
هذه السنة  ١٧٠١وكان الشروع يف اإلحلاق والتكملة يوم األحد  27حمرم احلرام من
هذه السنة فاحلمد هلل على ما أنعم وعلم ومن ابإلمتام 855يف مدينة نبيه األكرم صلى
هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
وليعلم الواقف أن كل ما وردانه من [ب ]115األحاديث املسندة عن الطرباين
يف الكبري فهي منقولة من كتاب البدر املنري يف زوائد املعجم الكبري للحافظ أبـي
احلسن علي اهليثمي أحد مشائخ احلافظ ابن حجر ،والكتاب خبط تلميذه احلافظ ابن
حجر؛ وكذلك كل ما كان عن الطرباين يف األوسط فهو خبط احلافظ ابن حجر على
 -852يف ل  :قال املؤلف متع هللا املسلمني بطول حياته آمني.
 -851يف ع  :قدس سره.
" -854أوائل" ساقطة من ع.
 -856يف ل :التسمية.
 -855يف ل وع  :ابإلمتام على املرام.
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هامش البدر املنري وكل ما كان عن اجلمال املرشدي فإنه يف مشيخته إرشاد املهتدي
وهو خبط احلافظ النجم عمر بن فهد املكي 857وكل ما كان عن ابن حبان فهو يف
كتاب موارد الظمآن إىل زوائد ابن حبان ألبـي احلسن اهليثمي أيضا وهو أيضا خبط
النجم عمر بن فهد واحلديث الذي أوردانه من الثقفيات فهو يف نسخة عليها خط
غري واحد من احلفاظ ،أوهلم احلافظ السلفي راوي الثقفيات عن جامعها وبعضها
خبط احلافظ ابن حجر وبعضها خبط تلميذه احلافظ السخاوي وبعضها خبط غريمها،

وما أوردانه عن السراج احلنبلي ،859فهو يف مشيخته املنهج اجللي -رمحهم هللا تعاىل
أمجعني -وسائر أصحاب احلديث من األولني واآلخرين ورمحنا هبم وفيهم ونفعنا
ابلعلم وجعلنا من أهل ال إله إال هللا ظاهرا وابطنا أوال وآخرا مبنه وكرمه ،آمني.
وصلى هللا على سيدان دمحم وعلى آله وصحبه أمجعني وسلم سبحان ربك رب
العزة عما يصفون وسالم على املرسلني واحلمد هلل رب العاملني.858
870متت هذه النسخة ضحى يوم األربعاء تاسع ذي القعدة [ا ]117سنة
 ١٧89ابملدينة املنورة على ساكنها أفضل الصالة وأزكى السالم صلى هللا عليه وعلى

 -857هو عمر بن دمحم بن دمحم بن دمحم بن دمحم ،ولكنه بعمر أشهر عبد هللا بن فهد اهلامشي ،املكي ،الشافعي
ويعرف اببن فهد (أبو القاسم) حمدث ،مؤرخ ،ولد مبكة ،مات سنة  .1490/996راجع :معجم املؤلفني،
.119/7
 -859هو أمحد بن أب بشر السراج ،الكويف (أبو جعفر) حمدث ،مات سنة  .788/191راجع :معجم املؤلفني،
.174/1
 -858يف هامش ل  :بلغ مقابلة حبسب اإلمكان يف جمالس آخرها ضحى يوم اإلثنني املبار  15ذي القعدة
سنة  1689على يد مالكها احلقري دمحم سعيد بن عبد الغين لطف هللا به وبوالديه واملسلمني.
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آله وأصحابه أئمة اهلدى ومصابيح الظالم عدد خلق هللا بدوام هللا امللك العالم،
آمني.
اللهم اغفر لكاتبها ومؤلفها وللناظر فيها وإليهم واملسلمني أمجعني ،واحلمد هلل
رب العاملني.

 -870يف ع  :وكان الفراغ من كتابته يوم السبت املبار رابع شهر الربيع الثاين من شهور سنة مثانية ومثانني وألف
من اهلجرة النبوية على صاحبها أفضل الصالة والسالم على يد العبد الفقري إىل هللا سبحانه وتعاىل دمحم بن أمحد
األزهري غفر هللا له ولوالديه وجلميع املسلمني ،آمني.
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عمر بن كثري القرشي الدمشقي .احملقق :عبد الغين بن محيد بن حممود
الكبيسي ،دار حراء  -مكة املكرمة 1405هـ.
 -14تذكره اخلواص ،مشس الدين ابو املظفر يوسف بن قزغلي بن عبد هللا ابن
اجلوزي .مكتبة نينوى ،طهران.
-16

التعريفات ،علي بن دمحم بن علي اجلرجاين ،حتقيق :إبراهيم األبياري ،دار
الكتاب العرب ،بريوت1406-هـ.

 -15التكملة لكتاب الصلة .أبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا القضاعي .حتقيق :عبد
السالم اهلراس ،الناشر دار الفكر للطباعة ،لبنان.1886-
 -17التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد .أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن
دمحم بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب .احملقق :مصطفى بن أمحد العلوى
و دمحم عبد الكبري البكرى .مؤسسة القرطبه.
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 -19توايل التأنيس مبعايل ابن إدريس البن حجر ،ابن حجر العسقالين .احملقق:
عبد هللا دمحم الكندري .دار ابن حزم .2009
 -18اجلامع الصحيح سنن الرتمذي ،دمحم بن عيسى أبو عيسى الرتمذي السلمي،
حتقيق  :أمحد دمحم شاكر وآخرون ،دار إحياء الرتاث العرب ،بريوت-
.1879
 -20اجلامع الصغري من حديث البشري النذير ،اإلمام جالل الدين عبدالرمحن بن
أب بكر بن دمحم بن سابق الدين السيوطي .دار الكتب العلمية .بريوت-
.2004
 -21اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وسننه وأايمه .دمحم
بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري ،أبو عبد هللا .احملقق :دمحم زهري بن
انصر الناصر ،دار طوق النجاة1422 .هـ.
 -22اجلامع لشعب اإلميان ،أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي ،حتقيق :د .عبد
العلي عبد احلميد حامد ،املكتبة الرشد ،الرايض.2001-
 -21حاشية العطار على شرح اجلالل احمللي على مجع اجلوامع ،للعالمة الشيخ
حسن العطار على شرح اجلال احمللي على مجع اجلوامع لإلمام ابن السبكي،
دار الكتب العلمية ،بريوت بال تاريخ.
 -24احلاوي للفتاوي يف الفقه وعلوم التفسري واحلديث واألصول والنحو واإلعراب
وسائر الفنون .جالل الدين عبد الرمحن بن أب بكر السيوطي .حتقيق :عبد
اللطيف حسن عبد الرمحن .دار الكتب العلمية  -بريوت.1891-

374
 -26حلية األولياء وطبقات األصفياء .أبو نعيم أمحد بن عبد هللا األصبهاين .دار
الكتاب العرب ،بريوت1406-هـ.
 -25خزانة األدب ولب لباب لسان العرب .عبد القادر بن عمر البغدادي،
حتقيق :عبد السالم دمحم هارون ،مكتبة اخلاجني ابلقاهرة.1894 ،
 -27الدرر يف أعيان القرن الثاين عشر دمحم خليل بن علي املرادي .دار الكتاب
اإلسالمي.
 -29دستور العلماء أو جامع العلوم يف اصطالحات الفنون ،القاضي عبد رب
النيب بن عبد رب الرسول األمحد نكري ،دائرة املعارف النظامية حيدرآابد.
بال تاريخ.
 -28ديوان أب الطيب املتنيب ،بشرح أب البقاء العكربي املسمى ابلتبيان يف شرح
الديوان ،دار املعرفة ،بريوت بال تاريخ.
 -10الرسالة القشريية ،القشريي ،املكتبة التوفيقية ،كربالء.
 -11سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عشر .أب الفضل دمحم خليل بن علي
املرادي .دار ابن حزم.
 -12سنن ابن ماجه ،دمحم بن يزيد أبو عبدهللا القزويين .حتقيق :دمحم فؤاد عبد
الباقي ،دار إحياء الكتب العربية – بريوت.
 -11السنن الكربى ويف ذيله اجلوهر النقي ،أمحد بن احلسني بن علي بن موسى
أبو بكر البيهقي .احملقق :عالء الدين علي بن عثمان املارديين الشهري اببن
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الرتكماين ،جملس دائرة املعارف النظامية الكائنة يف اهلند ببلدة حيدر آابد-
1166هـ.
 -14سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي .أبو عبد الرمحن أمحد بن
شعيب النسائي .احملقق :مكتب حتقيق الرتاث ،الطبعة اخلامسة ،دار املعرفة،
بريوت1420-هـ.
 -16سري أعالم النبالء .األمام مشس الدين دمحم بن أمحد بن عثمان الذهيب .حمقق
شعيب األرنووط .مؤسسة الرسالة ،بريوت.1894-
-15

شرح أبيات مغين اللبيب ،عبد القادر بن عمر البغدادي ،حتقيق :عبد
العزيز رابح وأمحد يوسف دقاق ،دار املأمون للرتاث-دار الثقافة العربية،
بريوت.1899-

 -17شرح التسهيل املسمى متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد ،حمب الدين دمحم
بن يوسف بن أمحد املعروف بناظر اجليش .حتقيق :أ.د .علي أمحد فاخر
وجمموعة من احملققني ،دار السالم.2007 ،
-19

شرح التصريح على التوضيح ،خالد األزهري ،حتقيق :دمحم ابسل عيون
السود ،دار الكتب العلمية ،بريوت.2000-

 -18شرح التلويح على التوضيح ملنت التنقيح يف أصول الفقه ،سعد الدين مسعود
بن عمر التفتازاين الشافعي ،احملقق  :زكراي عمريات ،دار الكتب العلمية
بريوت.1885-
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 -40شرح التلويح على التوضيح ملنت التنقيح يف أصول الفقه ،سعد الدين مسعود
بن عمر التفتازاين الشافعي ،احملقق  :زكراي عمريات ،دار الكتب العلمية،
بريوت.1885-
 -41شرح الدماميين على مغين اللبيب ،دمحم بن أب بكر الدماميين ،احملقق :أمحد
عزو عناية ،مؤسسة التاريخ العرب ،بريوت.2007-
 -42شرح الرضي على الكافية ،تعليق :يوسف حسن عمر .بنغازي.1885-
 -41شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك ،دمحم بن عبد الباقي بن يوسف
الزرقاين ،املطبعة اخلريية .بال تاريخ.
 -44شرح املعلقات السبع ،لإلمام عبد هللا احلسن بن أمحد الزوزين ،حتقيق :دمحم
عبد القادر الفاضلي ،مكتبة العصرية ،بريوت.2006-
-46

شرح املفصل يف صنعة اإلعراب املوسوم ابلتخمري ،صدر األفاضل القاسم
بن احلسني اخلوارزمي ،احملقق  :الدكتور عبد الرمحن بن سليمان العثيمني ،دار
الغرب اإلسالمي.1880 ،

 -45شرح املفصل ،موفق الدين بن يعيش .إدارة الطباعة املنريية ،مصر.
 -47صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان .دمحم بن حبان بن أمحد أبو حامت
التميمي البسيت ،حتقيق  :شعيب األرنؤوط .مؤسسة الرسالة ،بريوت-
.1881
 -49صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان ،أتليف األمري عالء الدين علي ابن
بلبان الفارسي ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت.1881-
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 -48صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري ،حتقيق:
فريق بيت األفكار الدولية ،بيت األفكار الدولية ،رايض.1889 -
 -60الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ،مشس الدين دمحم بن عبد الرمحن
السخاوي ،دار مكتبة احلياة ،بريوت-بال تاريخ.
 -61طبقات الشافعية الكربى ،تاج الدين بن علي بن عبد الكايف السبكي.
حتقيق  :د .حممود دمحم الطناحي .د.عبد الفتاح دمحم احللو .دار إحياء الكتب
العرب.
 -62العقد الثمني يف دواوين الشعراء الثالثة اجلاهليني ،طبع بنفقة لطف هللا
الزهار ،بريوت.1995-
 -61عمل اليوم والليلة البن السين .احلافظ اب بكر أمحد بن دمحم الدينوري.
حتقيق :بشري دمحم عيون .مكتبة دار البيان ،رمس.1897-
 -64فتح الباري شرح صحيح البخاري ،أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل
العسقالين الشافعي ،حتقيق  :أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين
الشافعي ،دار املعرفة ،بريوت1178-هـ.
 -66الفتوحات املكية ،حمي الدين ابن عرب .طبعه وصححه :أمحد مشس الدين،
دار الكتب العلمية ،بريوت.1888-
 -65القاموس احمليط ،العالمة جمد الدين دمحم بن يعقوب الفريوزآابدي الشريازي،
اهليئة املصرية العامة للكتاب.1878 ،

378
 -67الكتاب كتاب سيبويه ،أب بشر عمرو بن عثمان بن قنرب ،حتقيق :عبد
السالم دمحم هارون ،عامل الكتب ،بريوت.1891-
 -69كتاب املطول شرح التلخيص للعالمة سعد الدين التفتازاين ،دار الطباعة
العامره ،إسطنبول1108-هـ.
 -68كتاب املواقف ،عضد الدين عبد الرمحن بن أمحد اإلجيي ،حتقيق :د.عبد
الرمحن عمرية .دار اجليل ،بريوت.1887-
 -50كتاب خالصه األثر يف أعيان القرن احلادي عشر ،دمحم أمني بن فضل هللا بن
حمب هللا بن دمحم احمليب ،دمحم امني بن فضل هللا بن حمب هللا بن دمحم احلموي
الدمشق.
 -51كشاف إصطالحات الفنون والعلوم ،دمحم علي التهانوي ،احملقق :رفيق العجم
 علي دحروج ،مكتبة لبنان.1885 ، -52الكشاف عن حقائق التنـزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل ،أبو القاسم
حممود بن عمر الزخشري اخلوارزمي ،حتقيق :الشيخ عادل أمحج عبد
املوجود ،الشيخ علي دمحم معوض ،مكتبة العبيكان ،الرايض.1889-
 -51الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل ،أبو القاسم
حممود بن عمر الزخشري اخلوارزمي ،حتقيق :عبد الرزاق املهدي ،دار إحياء
الرتاث العرب ،بريوت.
 -54كنـز العمال يف سنن األقوال واألفعال ،عالء الدين علي بن حسام الدين
املتقي اهلندي الربهان فوري ،مؤسسة الرسالة  ،بريوت.1895-

379
 -56لسان العرب ،دمحم بن مكرم بن منظور األفريقي املصري .دار صادر–
بريوت.
 -55جممع الزوائد ومنبع الفوائد .نور الدين علي بن أب بكر اهليثمي .حتقيق :عبد
هللا دمحم الدرويش .دار الفكر ،بريوت–.1884
 -57املستدر على الصحيحني ،اإلمام احلافظ أب عبد هللا احلاكم النيسابوري.
إشراف :يوسف عبد الرمحن املرعشلي .دار املعرفة ،بريوت-بال تاريخ.
 -59مسند أب يعلى .أمحد بن علي بن املثىن أبو يعلى املوصلي التميمي .حتقيق:
حسني سليم أسد  ،دار املأمون للرتاث ،دمشق.1894-
 -58مسند اإلمام أمحد بن حنبل .أمحد بن حنبل .احملقق :شعيب األرنؤوط
وآخرون .مؤسسة الرسالة موقع اإلسالم.1886 ،
 -70املسند املستخرج على صحيح اإلمام مسلم ،أبو نعيم أمحد بن عبد هللا بن
أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران اهلراين األصبهاين ،حتقيق :دمحم حسن
دمحم حسن إمساعيل الشافعي ،دار الكتب العلمية ،بريوت.1885-
 -71مشكاة األنوار ،أبو حامد الغزايل ،حمقق :ابو العال عفيفي ،قاهرة.1854-
 -72املعجم األوسط .أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين ،حتقيق  :طارق بن
عوض هللا بن دمحم عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين ،دار احلرمني  ،القاهرة-
1416هـ.
 -71املعجم الكبري ،سليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسم الطرباين .حتقيق:
محدي بن عبداجمليد السلفي ،مكتبة ابن متيم ،القاهرة.
 -74معجم املؤلفني ،عمر رضا كحالة ،مؤسسة الرسالة .بريوت.1881-
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 -76املعجم املفصل يف شواهد اللغة العربية ،د .إميل بديع يعقوب ،دار الكتب
العلمية ،بريوت.1885-
ك .دار
 -75املعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوي ،الدكتور أ .يِ .ونْ ِسْن ْ
الدعوة .إسطنبول.1899-
 -77املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي ،دمحم فؤاد عبد الباقي ،مطبعة دار
الكتب املصرية – 1154هـ.
 -79مفتاح العلوم ،يوسف بن أب بكر بن دمحم بن علي السكاكي ،دار الكتب
العلمية ،بريوت.1897-
 -78املفصل يف صنعة اإلعراب ،أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد ،الزخشري
جار هللا ،احملقق :د .علي بو ملحم ،مكتبة اهلالل ،بريوت.1881-
 -90املفصل يف صنعة اإلعراب ،أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد ،الزخشري
جار هللا ،احملقق :د .علي بو ملحم ،مكتبة اهلالل ،بريوت.
 -91املكتبة الشاملة.2012 .
ومظهر العجائب ليث بن غالب ،أمري
 -92مناقب األسد الغالب ُممزق الكتائبُ ،
املؤمنني أب احلسن علي بن أب طالب رضي هللا عنه .ابن اجلزري مشس
الدين دمحم بن دمحم .حتقيق  :طارق الطنطاوي ،مكتبة القرآن  ،القاهرة.
 -91املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكراي حيىي بن شرف بن مري
النووي .املطبعة املصرية ابألزهر.1828-

 -94املوسوعة الصوفية أعالم التصوف واملنكرين عليه والطرق الصوفية ،د .عبد
املنعم احلفين ،الطبعة األوىل ،دار الرشاد.1882 ،

380
 -96نزهة األلباء ىف طبقات األدابء ،كمال الدين عبد الرمحن بن دمحم بن االنبارى،
حتقيق :إبراهيم سامرائي ،مكتبة املنار ،األردن.1896-
 -95هدية العارفني أمساء املؤلفني وآاثر املصنفني ،إمساعيل ابشا البغدادي .طبعة
إسطنبول.1866-
 -97وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان .أبو العباس مشس الدين أمحد بن دمحم بن
أب بكر بن خلكان .احملقق  :إحسان عباس .دار صادر ،بريوت.
 -99من أسرار التنـزيل ،اإلمام فخر الدين دمحم بن عمر بن احلسني الرازى .حتقيق:
عبد القادر أمحد عطا ،دار املسلم ،مجهورية مصر العربية.
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