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د .حممَّد بن علي بن حممَّد العَمري
أستاذ النحو وأصوله املشارك بقسم اللغة العربية
يف جامعة امللك خالد بأبها

د .حممَّد بن علي بن حممَّد العَمري

ملخص البحث:
هذا البحث حتقيقٌ ودراسةٌ لكتاب (كنـز السعادة يف كلمة الشهادة) لشهاب
الدين أمحد بن حممد بن منصور األمشوني ،املتوفى سنة 809هـ1407/م ،تكمن
أهميته يف مخسة أمورٍ ،هي:
 أنَّ مؤلفه كان قارئًا لكتب السنَّة يف جمالس احلافظ العراقي ،الذي أخذ عنه مجيعالـمُـحَدِّثني يف القرن الثامن اهلجري سند روايتها ،ومنهم ابن حجر العسقالني،
أشهر احملدِّثني من القرن الثامن إىل زمننا هذا.
 أنَّه األثر الوحيد الباقي هلذا العامل اجلليل ،الذي مل تنصفه كتب الرتاجم ،إذ جاءتترمجته عندهم مقتضبةً يف أسطرٍ معدودةٍ ،على الرغم من مكانته العلمية واملهارية
العالية.
 أنه تفرَّد من بني مجيع ما أُلِّفَ يف كلمة الشهادة بدراستها يف ثالثة مستوياتٍ(املفردة ،الرتكيب ،الدِّاللة) ،وال أعلم له نظريًا يف ذلك.
 أنه متيَّز عن مجيع ما أُلِّف يف موضوعه يف اختيار املادة العلمية ،وتقسيمها ،وطريقةعرضها.
 أنَّ فيه إضافاتٍ علميةً مل أجدها يف غريه.وقد خلص هذا البحث بفضل اهلل تعاىل إىل :إخراجِ هذا الكتاب القيِّم ،وحتقيقِ
ما فيه من فوائد ،حسب أصول التحقيق املعروفة ،وتقديم تعريفٍ مبؤلِّفه هو األوفى
حتى اآلن ،مبينٍّ على شذراتٍ عنه ،جاءت متفرِّقةً يف الكتب املطبوعة واملخطوطة،
ودراسةٍ كاشفةٍ للكتاب ،تعرِّفه وتبيِّن قيمتَه العلمية.
الكلمات الدالة :كلمة الشهادة ،ال إله إال اهلل ،األمشوني ،لفظ اجلاللة ،كنز السعادة.
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Abstract
This research is verification and examination of a book titled KanzulSaadaah Fi Kalimat Ash-Shahadah by Shihabud-Din Ahmad Bin
Muhammad Bin Mansour Al-Ashmoni, who died in 809 H. \ 1407 A. D. The
significance of the book lies in five issue as follows:
- The author of this book used to read Sunnah Scriptures in the sessions
delivered by Al-Hafiz Al-Iraqi, from whom all Hadith narrators took the
chain of authorities on the narrations related by him during the eighth
Hijra century, including Ibn Hajar Al-Asqalani , who is considered the
most famous among all narrators from the eighth century until now.
- This book is the only tradition left by this honorable scholar, and to
which none of the biography books has given fair attention. His
biography was only mentioned curtly, in few lines, by biographers,
despite his great scholastic and sophisticated status.
- This book stands alone among all what have been compiled about the
word of Shahaadah (bearing witness that there is no god but Allah, and
that Muhammad (pbuh) is the Messenger of Allah). It examines the word
of Shahaadah on three levels: the word level, the structure level and the
connotation level. I know of no book which is equivalent for this book.
- This book is unique from all what have been compiled in the same area
for three issues: the choice of its scientific material, the method it is
distributed and the way it is displayed.
- This book contains scientific additions which I did not find in any other book.
Thanks to Allah, the Al-Mighty, this research was concluded by
compiling this valuable book, and verifying its benefits according the known
principles of verification. It also presented an introduction of its author
which is considered the most comprehensive until now, and which is based
on different miscellaneous information about him. These different
miscellaneous information about the author were scattered in different
printed and scripted books. This is in addition to a pilot study which
introduces the book and demonstrates its scientific value.
Keywords: Kalimat Ash-Shahaadah (the word of witness), La Ilahaa Illa
Allah (there is no god but Allah), Al-Ashmoni, Lafz Algalalah (the word
Allah), Kanz Al-Saadah (the treasure of happiness).
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املقدمة
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل وآله ،وبعد:
فهذ ا كتابٌ صغري احلجم ،عظيم الفائدة والنَّفع ،امسه (كنـز السَّعادة يف كلمة
الشَّهادة) لشهاب الدين أمحد بن حممد األمشوني ،املتوفى سنة 809هـ1407/م ،تكمن
أهميته يف أمورٍ ،هي:
 . 1أنَّ مؤلفه بلغ منزلةً من التمكُّن يف اللُّغة علمًا وأداءً ،قدَّمته ليقرأ كتب السُّنَّة يف جمالس
احلافظ العراقي ،الذي ارحتل إليه طالب سند الصحاح من مجيع أقطار العامل اإلسالمي
يف القرن الثامن اهلجري ،ومنهم تلميذه ابن حجر العسقالني ،فكان األمشوني يقرأ،
ويأخذ النَّاس السند بالسَّماع منه يف حضرة العراقي .ومع ذلك ظل األمشوني ،رمحه
اهلل ،غائبًا عن الدَّرس؛ ألنَّ كتب الرتاجم مل تنصفه ،فذكرته يف أسطرٍ معدودةٍ؛ وألن كتبه
اليت ألَّفها يف اللُّغة مل تظهر.
 . 2أنَّ هذا الكتاب هو األثر الوحيد الذي رأى النُّور حتى اآلن من بني مؤلَّفات صاحبه
القليلة.
 .3أنَّه تفرَّد من بني مجيع ما أُلِّفَ يف كلمة الشهادة بدراستها يف ثالثة مستوياتٍ( :املفردة،
الرتكيب ،الدِّاللة) ،وال أعلم له نظريًا يف ذلك ،وتفرَّد يف اختيار املادة العلميَّة،
ت علميةٍ مل أجدها يف غريه.
وتقسيمها ،وطريقة عرضها ،واشتمل على إضافا ٍ
لذلك حقَّقت هذا الكتاب ،حني وقعت على خمطوطةٍ نادرةٍ لـه ،يف املدينـة املنـورة ،مل
أجد هلا ثانيةً يف العامل ،وسرت يف حتقيقها على ما نهجه لنـا علماننـا يف التَّحقيـق مـن ضـب ٍ
ف
ق للنُّقـول مـن مصـادرها العاليـة قـدر االسـتطاعة ،ونسـب ٍة لـعراء ،وتعريـ ٍ
للنَّص ،وتوثي ٍ
باألعالم ،وختريجٍ للشَّواهد والقراءات ،وتوضيحٍ للغوامض واملشكالت ،وما ال بدَّ منـه مـن
تعليقاتٍ وإضافاتٍ ،مع وصفٍ للنُّسخةِ ،وإرفاق مناذجَ منهـا ،إال أنـي مل أصـنع لـه فهـارس
كاشفة؛ لصغر الكتاب ،ولضيق املساحة املتاحـة للنشـر يف اةلـة ،فأمـا منهجـي يف اهلـوام
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والتوثيق فالتزمت فيه بشرط اةلة ،فجمعت اهلوام

كلها يف آخـر البحـث ،ووثقـت باسـم

املؤلف إن مل يكن له إال كتاب واحد يف مصادري ،وباسم املؤلف واسم الكتـاب إن كـان لـه
غري كتاب.
ثم درست الكتاب يف مبحثني ،حتدثت يف األول منهما عن سرية املؤلف ومنزلته
العلمية ،فظفرت مببحثٍ هو األوفى عنه ،جمموعٍ من شذراتٍ متفرقةٍ ،وقعت عليها ،بعد أن
بلغت اجلهد وا ستفرغت الطاقة يف تتبُّع كلِّ سبيلٍ قد يفضي إىل معلومةٍ عنه .وحتدثت يف
املبحث الثاني عن الكتاب :عنوانه ،ونسبته ،وموضوعه ،وبنيته ،ومادته العلمية ،ومنهجه،
واإلضافات العلمية فيه ،وما ظهر لي من املآخذ عليه.
أسأل اهلل تعاىل أن جيعل عملي هذا ،على ما فيه من قصورٍ هو من لوازم كلِّ خملوقٍ،
خالصًا لوجهه الكريم ،وأن جيعل مؤلِّف هذا الكتاب وناسخه وحمقِّقه وقارئه ممَّن يفوز بكنـز
السَّعادة يف الدنيا واآلخرة ،إنه هو اجلواد الكريم الرب الرنوف الرحيم.
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القسم األول :الدراسة
املبحث األول
(املؤلِّف) سريته ومنزلته العلمية

ال تسعفنا املصادر( )1اليت ترمجت للشِّهاب األمشوني إال مبعلوماتٍ يسريةٍ ،ال تكفي
لبناء تصوُّرٍ واضحٍ عن سريته ومنزلته العلمية ،وكلُّ ما كتبه عنه أصحاب الرتاجم هو نقلٌ
لكالمٍ مقتضبٍ عنه ،الثنني من معاصريه ،هما :املقريزي ،الذي قال إنه صحبه سنني ،وابن
حجر العسقال ني الذي عدَّه يف شيوخه ،وقد نقَّبت طويلًا يف الكتب ،وتتبَّعت كلَّ طريق
ل إىل معرفة شي ٍء عنه ،فظفرت مبا يأتي:
حمتم ٍ

أوالً :امسه:
أمحد بن حممد بن منصور بن عبداهلل ،شهاب الدِّين ،األمشوني احلنفي النحوي
القاهري ،وال خالف يف امسه ،فأمَّا ما وقع من ابن حجرٍ ،من إثبات امسه مرَّةً (أمحد بن
حممد بن منصور)( )2ومرَّةً (أمحد بن منصور)( )3فال دليل فيه على وقوع اخلالف يف نسبه؛ ألنَّ
السَّخاوي قال "وقرأته خبطِّه نفسه بإثبات حممد" ()4؛ وألنَّ املقريزي أثبت (حممدًا) يف نسبه ،وقد
نصَّ على أنه صحبه سنني ،والظاهر ،واهلل أعلم ،أنَّه غلب عليه يف حياته نسبته إىل جدِّه
(منصور)؛ فرتجم له ابن حجر يف (أمحد بن حممد) ،ونبَّه إليه يف (أمحد بن منصور) فقال "
تقدم يف أمحد بن حممد بن منصور" ( ،)5وقد تابع السَّخاوي شيخه ابن حجر ،فذكر األمشوني
يف املوضعني ،إال أنه عكس فأثبت ترمجته يف (أمحد بن منصور) وقدم التنبيه إىل ذلك يف
(أمحد بن حممد)(.)6

ثانياً :مولده:
مل أجد نصًّا على تاريخ والدته أو مكانها عند أحد ،إال أنهم أمجعوا على أنَّه مات
سنة 809هـ ،ونصَّ صاحبه املقريزي على أنَّه تويف "عن حنو ستني سنةً"( ،)7ثم نصَّ ابن تغري
بردي على أنَّه مات "عن ستني سنةً"( ،)8وبناء عليه يكون قد ولد سنة 749هـ أو قريبًا منها،
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قبلها بقليلٍ أو بعدها بقليلٍ .أمَّا مكان والدته فأظنَّ أنَّه ولد يف (أَمشون)؛ ولذلك نسب إليها
عند مجيع من ترجم له.

ثالثاً :طلبه العلم:

()9

يظهر من قول السَّخاوي يف ترمجته لألمشوني "الشِّهاب األمشوني ،ثم القاهري" أنـه
بدأ طلبه للعلم يف أمشون ،ثم انتقل إىل القاهرة ،ومل أجد غري هذه اإلشارة ،أمَّا العلـوم الـيت
طلبها فقال ابن حجر إنَّه كان "مشاركًا يف الفنون"( ،)10وقال ابن تغري بردي إنَّ له "مشـاركةً يف
النص على العلوم اآلتية:
َّ
عدَّة علومٍ" ( ،)11وقد وجدت
 الفقه :قال املقريزي "شارك يف الفقه"( ،)12وقال ابن تغري بردي "كان فقيهًا فاضلًا"(،)13وسيأتي احلديث عن مذهبه الفقهي.
 احلديث :قال ابن حجر "كان يقرأ على شيخنا العراقي يف كلِّ سنةٍ من رمضان"( ،)14وسيأتيبعد قليلٍ احلديث عن قراءته كتب السُّنَّة يف جمالس احلافظ العراقي ،وأخذ كبار احملدِّثني
يف عصره ،كابن حجرٍ ،وبدر الدِّين العيين وغريهما ،السند عن العراقي مساعًا بقراءته،
وقد عقَّب السَّخاوي على نصِّ ابن حجرٍ السابق بقوله" :ومما قرأه على العراقي...
صحيح البخاري ومسلمٍ"(.)15
 العربية :قال املقريزي "برع يف النَّحو ،وصنَّف فيه"( ،)16وقال ابن حجر "كان فاضلًا يفالعربية ،مشاركًا يف الفنون"( ،)17وقال ابن تغري بردي "كان بارعًا يف النحو ،له فيه
تصانيف جيِّدةٌ"( ،)18ويبدو أن النَّحو هو أخصُّ علومه ،لذلك وُصف بالرباعة والفضل
فيه ،وباملشاركة يف غريه ،ونسب إليه فوصف بـ (النحوي) عند مجيع من ترجم له،
ومؤلَّفاته املذكورة عندهم له كلُّها يف النَّحو ،كما سيأتي.
وفضله يف العربية مل يأت من إتقان علومها ،خاصَّةً النَّحو ،فحسب ،بل كانت له
ت لغويةٌ متعدِّدةٌ ،منها:
مهارا ٌ
اجليد"( ،)19وقال ابن تغري بـردي "كانـت لـه
 اإلنشاء األدبي :قال املقريزي "كان يقول الشِّعر ِّيدٌ طوىل يف النَّظم والنَّثر ،ومعرفةٌ تامَّة باألدبيَّات"(.)20
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 النَّظم العلمي :ذكر مجيع من ترجم له أنَّ له منظومةً يف النَّحو ،قال ابن حجر إنَّه "آذن فيهـابعلوِّ قدره يف الفنِّ" ( ،)21وسيأتي احلديث عنها يف مؤلفاته.
 اخل ُّ العربي :قال السَّخاوي" :وكَتَبَ اخل َّ املنسوب"( ،)22واخل ُّ املنسوب هو ستة أنواعٍ مناخلطوط ،وُضِعَت يف بدايات القرن الرَّابع اهلجـري ،هـي :الثُّلـث ،والرَّ،ـان ،والتَّوقيـع،
واحملقَّق ،والبديع ،والرِّقاع ،ومرَّت مبراحلَ من التَّطوير ،يف ظلِّ تنافس مصـر والعـراق يف
االهتمام باخل ِّ العربي على مرِّ القرون(.)23
 القراءة اجلهريَّة :كان األمشوني يقـرأ كتـب السُّـنَّة يف جمـالس احلـافظ العراقـي ،ليأخـذهااحلاضرون من طالب السند عن العراقي بقراءته ،وال شكَّ أنـه مل يُقـدَّم للقـراءة يف هـذه
اةالس إال وقد بـرع يف إتقـان قـراءة النُّصـو

ضـبطًا وأداءً ،مـع جهـارةٍ يف الصَّـوت،

وحُسنٍ يف اإلخراج ،ووُضوحٍ يف النطق.
ت له من عدَّةِ وجوهٍ ،هي:
وهذا املركز املرموق يف جمالس احلافظ العراقي ثاب ٌ
 أنَّ احلافظ ابن حجرٍ العسقالني أثبتها فقال "وكان يقرأ على شيخنا العراقي يف كلِّ سنةٍ منرمضان ،فسمعتُ بقراءته" (.)24
 أنَّ اإلمام بدر الدين العَيين أثبتها يف مقدِّمة كتابه (عمدة القاري شـرح صـحيح البخـاري)عند ذكر سنده يف رواية صحيح البخاري ،إذ قال "أمَّا إسنادي يف هـذا الكتـاب إىل اإلمـام
البخاري ،رمحه اهلل ،فمن طريقني عن حمدِّثني كبريين :األول الشيخ اإلمام ...زيـن الـدين
عبدالرحيم بن أبي احملاسن حسني بن عبدالرمحن العراقي ...فسـمعته عليـه مـن أولـه إىل
آخره يف جمالس متعددةٍ ،آخرها آخر شهر رمضان املعظم قدره ،مـن سـنة نـان ونـانني
وسبعمائة ،جبامع القلعة ،بظاهر القاهرة ...بقراءة الشيخ شهاب الدين أمحد بن حممـد بـن
منصور األمشوني احلنفي"(.)25
 أنَّ السَّخاوي أثبتها يف قوله عن األمشوني "ممـا قـرأه علـى العراقـي ...صـحيح البخـاريومسلمٍ" (.)26
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 أنَّ السَّخاوي قال يف ترمجة ابن األشقر حممد بن عثمان بن سليمان الكَرادي :إنه قـرأ خبـابن األشقر هذا أنَّه مسع البخاري على احلافظ العراقي بقراءة الشِّهاب األمشـوني سـنة
803هـ(.)27
 أني وجدت نسـخ ًة لصـحيح البخـاري ،حمفوظـ ًة يف مكتبـة كـوبريلي بإسـطنبول ،رقمهـا( ،)362نسخها شهاب الدِّين النُّويري (ت733هـ) عـن نسـخة شـرف الـدِّين اليُـونيين
(ت701هـ) ،ووقعتُ يف اللَّوحة  296منها علـى سـتَّة بالغـاتٍ مثبتـةٍ علـى حواشـيها،
تثبت أنَّ شهاب الدِّين األمشوني قد قرأها علـى احلـافظ العراقـي ،كـلَّ قـراءةٍ يف بـال ٍ،
حاولت قراءتَها ،فظهر لي منها قطعًا ما يلي:
 "بلغ أمحد األمشوني قراءةً على اإلمام العالمة زين الدِّين العراقي يف  37جملسًا ،جبامعالقلعة ...رمضان ...ونانني" ...
 "بلغ أمحد بن منصور قراءةً يف املرَّة الثالثة على الشَّيخ اإلمام العالمة زين الدِّين عبدالرحيمالعراقي ،أحسن اهلل إليه يف الدنيا واآلخرة ،يف  42جملسًا ،آخرها يوم االثنني  27رمضان
سنة 785هـ بقلعة اجلبل احملروسة باجلامع ،واحلمد هلل وحده".
 "بلغ أمحد بن حمم د بن منصور األمشوني احلنفي قراءةً يف املرَّة اخلامسة ،على احلافظ اإلمامالعالمة أبي الفضل العراقي ،يف  36جملسًا ،آخرها يوم ...سنة 786هـ".
 "أمحد األمشوني قراءةً واجلماعة مساعًا يف املرَّة السَّادسة على العالمة احلافظ أبي الفضلزين الدِّين عبدالرحيم بن احلسني العراقي ،يف  31جملسًا ،سنة 787هـ".
" -بلغ أمحد األمشوني قراءةً واجلماعة مساعًا على ...العراقي ...سنة 788هـ".

رابعاً :مذهبه الفقهي:
نص املقريزي على أنَّه "مـال إىل أهـل الظَّـاهر ،ثـم احنـرف عنـه ،وأكثـر مـن الوقيعـة
َّ
فيهم"( ،)28وعقَّب ابن تغري بردي على ذلك بقوله" :خُتم لـه خبـريٍ؛ ألنَّـه اقتـدى برجـلٍ هـو
أعرف بكتاب اهلل وسنَّة نبيه  من هؤالء األوباش الظاهريَّـة الـذين ينظـرون احلـديث فـال
يفهمون معناه"( ،)29ويظهر من قوله (خُتمَ له خبري) أنَّ تركـه املـذهب الظَّـاهري كـان يف آخـر
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حياته ،أمَّا املذهب الذي حتوَّل إليه فهو احلنفي؛ يدلُّ على ذلك أن مجيع من ترمجوا له نسـبوه
إليه ،فوصفوه بـ (احلنفي) ،وأن الدَّاري ترجم له يف (الطبقات السَّنية يف تراجم احلنفيَّة) ،أمَّـا
الرجل الذي ذكر ابن تغري بردي أنَّه اقتدى به فرتك املذهب الظَّاهري فـال أعلـم مـن هـو،
ولوال أنَّ احلافظ العراقي وتلميذه ابن حجرٍ العسقالني شافعيَّان()30؛ لغلـب علـى ظـين أنَّـه
أحدهما؛ التصاله بهما ،على أنه ليس ببعيدٍ أن يكون اقتدى بهما أو بأحـدهما يف تـرك الظَّـاهر ،ثـم
اختار مذهب األحناف.

خامساً :شيوخه:
مل يذكر مرتمجو األمشوني من شيوخه الذين تلمذ هلم إال احلافظ زين الدين العراقـي:
عبدالرحيم بن احلسني بن عبدالرمحن (806 -735هــ) ،شـيخ احملـدِّثني يف عصـره ،احلـافظ
املشهور ،صاحب األلفيَّة املعروفة عند احملدِّثني ،شيخ ابن حجرٍ العسقالني(.)31
وإذا كانت املصادر قد ضنَّت علينا بذكر شيوخه اآلخرين ،فـال شـكَّ أنَّـه قـد حفـظ
ري مـن علمـاء القـاهرة يف زمنـه ،ثـم انـتظم يف
القرآن ،ودرس العلوم ال شرعيَّة على عد ٍد كـب ٍ
دروس علوم العربيَّة عند عددٍ من علمائها حتى بـرَّع فيهـا وصـنَّف ،وال سـيما أنَّـه كـان يف
ل (ت:
القاهرة ،وهو يف مرحلة الطلب ،ثالثةٌ من كبـار النُّحـاة ،هـم :بهـاء الـدِّين ابـن عقيـ ٍ
769هـ)( ،)32ومشس الدِّين ابن الصَّائغ (ت776 :هـ)( ،)33وناظر اجلي

(ت778 :هـ)(.)34

سادساً :تالميذه:
مل أقع مع كثرة البحث والتَّفتي

عن تالمذة شهاب الدِّين األمشوني إال على ثالثةٍ ،هم:

 احلافظ ابن حجرٍ العسقالني:شهاب الدِّين أمحد بن علي بن حممد (852-773هـ) ،شـيخاإلسالم ،اإلمام الكبري ،صاحب فتح الباري ،واإلصابة يف متييـز الصـحابة( ،)35وقـد عـدَّ
األمشوني يف الطَّبقة اخلامسة من شيوخه ،وهي الطَّبقة األخرية مـن حيـث العلـوِّ ،ومجـع
فيها أمساء شيوخه من أقرانه ،الذين إمنـا عـدَّهم شـيوخًا لـه؛ ألنَّـه أخـذ عـنهم يف أثنـاء
املذاكرة بعض الفوائد ،ولـمَّا كان ابن حجرٍ قد أخذ احلديث عن شيخه العراقـي مساعًـا
بقراءة األمشوني؛ عدَّه ضمن مشيخته من هذه الطَّبقة(.)36
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وإذا أخذنا مببدأ ابن حجرٍ هذا؛ فسيكون كلُّ من مسـع احلـديث علـى احلـافظ العراقـي
بقراءة األمشوني من تالمذته ،وهم كثريٌ جدًّا ،يصعب حصرهم ،وقـد مـرَّ قبـل قليـل أن
اإلمام بدر الدِّين العيين وابن األشقر قد مسعا على احلافظ العراقي بقراءته.
 ابن اجلالل الزَّيتوني :عبداهلل بن حممد بـن عيسـى العَـويف (845-775هــ) ،حـافظٌ فقيـهٌلغويٌ حمدِّثُ قارئٌ بالقراءات السَّبع ،تقدم يف العلوم ،وأذن له كبار علماء عصره باإلفتاء
والتَّدريس ،توىل القضاء ،وكان حممود السِّرية ،نص السَّخاوي على أنَّه اجتمع به وعرض
عليه بعض حمفوظاته ،وقال :إنَّه أخذ العربية عن الشِّهاب األمشوني(.)37
 ابن البَرقي :علي بن حممد بن حممد بن حسني املخزومي (875-797هـ) ،حفـظ القـرآن،وطلب العلوم الشرعيَّة على كبار علماء عصره ،وأخذ العربيَّـة عـن عـدد مـن العلمـاء،
منهم الشِّهاب األمشوني ،ثم درَّس يف األزهر ،وولي القضاء ،وقد نصَّ السَّخاوي علـى
أنه أخذ عنه بعض مسموعه(.)38

سابعاً :مؤلَّفاته:
 .1التُّحفة األدبية يف علم العربية :منظومةٌ يف النَّحو على قافيـة الـالم ،ذكرهـا املقريـزي

()39

،

الفن" ،وقـال "مسعـتُ شـيًا منهـا
وابن حجر العسقالني ،وقال إنَّه "آذن فيها بعلوِّ قدره يف ِّ
من لفظه ،وسألين أن أقرِّظها؛ فكتبـت عليهـا شـيًا"( ،)40ونقـل نسـبة هـذه املنظومـة إليـه
مرتمجوه الذين مرَّ ذكرهم مجيعًا ،وكذلك فعل حـاجي خليفـة وإمساعيـل البغـدادي(،)41
وهي مفقودة.
 .2شرح التُّحفة :شرحٌ للمنظومة السَّابقة ،ذكره ابن حجـرٍ ،وقـال :إنـه مفيـدٌ مل يكتمـل(،)42
ونقل عنه ذلك السَّخاوي والسُّيوطي والدَّاري وابـن القاضـي وابـن الغَـزي وإمساعيـل
البغدادي وعمر رضا كحالة( ،)43وهو مفقود.
 .3كتابٌ يف فضل ال إله إال اهلل :قال ابن حجرٍ "وصنَّف كتابًا يف فضل ال إله إال اهلل"( )44ونقل
عنـه ذلـك السَّــخاوي والسُّـيوطي والــدَّاري وابـن القاضــي وابـن الغَــزي وعمـر رضــا
كحالة( ،)45ويغلب على ظين أنَّه كتاب (كنـز السَّعادة يف كلمة الشَّهادة) الذي أحقِّقه.
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 .4شرح ألفيَّة ابن مالكٍ :انفرد بذكره ابـن القاضـي( )46مـع تـأخُّره ،مل يـذكره أحـد سـواه،
ويغلب على ظين أنَّه سهوٌ منه ،وأنَّه خل بـني شـهاب الـدِّين األمشـوني ،ونـور الـدِّين
األمشوني أبي احلسن علي بن حممـد بـن عيسـى (838هــ900-هــ) صـاحب (شـرح
األمشوني) الشَّهري لأللفيَّة ،املسمَّى (منهج السَّالك إىل ألفيَّة ابن مالك) ،واهلل أعلم.

ثامناً :وفاته:
أر هلـا
ق لوفـاة الشِّـهاب األمشـوني ،رمحـه اهلل؛ إذ َّ
نص املقريزي علـى حتديـ ٍد دقيـ ٍ
َّ
بالثَّامن والعشرين من شهر شوالٍ عام 809هـ( ،)47وكذلك فعل ابن حجـر( ،)48وتبعهمـا يف
ذلك كلُّ من ترجم له ،أمَّا ما وقع يف درة احلجال البـن القاضـي مـن جعـل وفاتـه يف "ثـامن
عشر شوال"( )49فالظاهر ،واهلل أعلم ،أن (عشر) يف هذا الـنصِّ حمرَّفـةٌ عـن (عشـري)؛ ألنهـا
أثبتت بالياء عند املقريزي وابن حجر والسَّـخاوي والسُّـيوطي والـدَّاري ،بإضـافة العـدد إىل
الشَّهر ،فقارب رمسها رسم (عشر) فحرَّفها النَّاسخ أو احملقِّق.
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املبحث الثاني
(الكتاب) تعريفه وقيمته العلمية
أوالً :عنوان الكتاب:
أُثبت عنوان الكتاب يف املخطوط هكـذا (كتـاب كنــز السَّـعادة يف كلمـة الشَّـهادة)،
ونصَّ املؤلِّف على أنه مسَّى كتابه بهذا االسم يف مقدمة الكتاب ،ونُصَّ عليه مـرَّة أخـرى يف
نهايته ،ومع ذلك مل يذكره بهذا االسم أحدٌ مـن مرتمجيـه ،فقـد ذكـره ابـن حجـ ٍر بصـفته ال
بعنوانه فقال "وصنَّف كتابًا يف فضل ال إله إال اهلل"( ،)50ونقل عنه ذلك السَّـخاوي والسُّـيوطي
والدَّاري وابن القاضي وابن الغَـزي وعمـر رضـا كحالـة( ،)51فكـان إثبـات العنـوان (كنــز
السَّعادة يف كلمة الشَّهادة) أوىل من ناحيتني:
 أنَّه منصو ٌ عليه يف مقدِّمة املؤلِّـف ،ويف نهايـة الكتـاب ،ومثبَـتٌ عنوانًـا علـى خمطوطـ ِةالكتاب خب ناسخها نفسه.
 أنَّه أدلُّ على مضمونه من عبارة ابن حجرٍ (فضل ال إله إال اهلل)؛ ألن فيه حديثًا عن كلمـة(أشهد) ،فكان ذكر (الشَّهادة) يف العنوان أنسب.

ثانياً :نسبته إىل األمشوني:
مل أجد دليلًا قاطعًا على أن الكتاب الذي أحقِّقه هو لشهاب الدِّين األمشوني ،ولكـن
تضافرت جمموعةٌ من القرائن تسمح بإثباته له وإخراجه ،بقاءً على الظَّاهر ومتسكًا بـه ،حتـى
جيدَّ ما ينقضه ،وأهمُّ تلك القرائن ما يأتي:
 .1أنَّ نسبته إىل األمشون ي مثبتةٌ على غالف الكتاب خب ناسخه نفسه ،كما يظهـر يف صـور
املخطوط اآلتية ،وقد جاء العنوان هكذا( :كتاب كنـز السعادة يف كلمة الشهادة ،تصـنيف
الشَّيخ اإلمام العالمة العمدة الفهَّامة :شهاب الدِّين أمحد األمشـوني ،تغمـده اهلل برمحتـه
مبنِّه وكرمه ،آمني).
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 .2أنَّ تل ميذه وقرينه ومعاصره ابن حجرٍ قد نصَّ على أنَّه صنَّف كتابًـا يف (فضـل ال إلـه إال
اهلل)( ،)52وموضوع هذا الكتاب هو دراسة كلمة الشَّهادة ،كما سيأتي بعد قليلٍ.
 . 3أنَّ مؤلف هذا الكتاب حنفيُّ املذهب قطعًا؛ ألنَّه عند حديثه عن (حقيقة االسـتثناء) قـال
أن االسـتثنا َء تكلُّـمٌ
هلل تعـاىل ،إىل َّ
عند ذكر مذهب األ حنـاف "وذهـب مشـاُ،نا ،رمحهـم ا ُ
ورد على خمـالفيهم ،والشِّـهاب األمشـوني حنفـي،
بالباقي " ...ثم ساق بعض حججهمَّ ،
كما قلت يف حديثي عن مذهبه الفقهي فيما مضى.
متأخرٌ عن أبي حيَّان األندلسـي (ت745 :هــ) قطعًـا؛ ألنَّـه ذكـر
 .4أنَّ مؤلف هذا الكتاب ِّ
رأيه يف إعراب كلمة الشَّهادة ،ونص على امسـه ،وتـرحَّم عليـه .والشِّـهاب األمشـوني
متأخرٌ عن أبي حيَّان.
 .5أنَّ مؤلِّف هذا الكتاب قد عاد إىل كتاب (املرقاة يف إعـراب ال إلـه إال اهلل) البـن الصَّـائغ
(ت776 :هـ)؛ ألنَّ ما كتبه يف إعرابها يكاد يكون نقلًا ملا كتبه ابن الصَّائغ؛ وألنَّه يف نقلـه
لبعض أجوبة ابن الصَّائغ اليت ردَّ بها بعض االعرتاضات ،كان يقول (وأُجِيب عـن ذلـك
بكذا وكذا) ثم ينقل أجوبة ابن الصَّائغ اليت مل أجدها عنـد غـريه .والشِّـهاب األمشـوني
كان يف العقد الثَّالث من عمره حني مات ابن الصَّائغ ،وقد ذكرت يف حديثي عـن شـيو
األمشوني أنَّه من احملتمل أن يكون ابن الصَّائغ منهم.

ثالثاً :موضوعه:
موضوع الكتاب هو دراسة كلمة الشَّهادة الشَّريفة (أشهد أن ال إلـه إال اهلل) يف ثالثـة
مستوياتٍ ،هي:
 مستوى املفردة :اكتفى فيه بدراسة لفظ اجلاللة دراسةً لغويةً ،فأما بقيَّةُ املفردات فواضحةٌ. مستوى التَّركيب :فصَّل فيه اختالف العلماء يف إعراب (ال إله إال اهلل). مستوى الدِّاللة :حتدث فيه عن داللة الكلمة الشَّريفة على التَّوحيد ،وأثر هذه الداللة علىاختيار املفردات ،وطبيعة التَّركيب.
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رابعاً :بنيته:
جاءت ب نية الكتاب ذات تناسقٍ مقصودٍ ،واهتمـا ٍم واضـحٍ بالتفصـيالتِ ،دالَّـةً علـى
نفسٍ عاشقةٍ للجمالِ واألناقةِ والنِّظامِ ،فكانت على النحو اآلتي:

 املقدِّمة: القسم األول (املفردات) :وفيه سبع مسائل: .1لفظ اجلاللة :أعربي هو أم أعجمي؟
 .2إذا كان عربيًّا :أسمٌ هو أم صفةٌ؟
 .3إذا كان امسًا :أعَلَمٌ هو أم غري علَمٍ؟
 .4إذا كان عَلَمًا :أمنقولٌ هو أم مرجتلٌ؟
 .5إذا كان منقولًا :أمشتق أصله أم غري مشتقٍّ؟
 .6إذا كان أصله مشتقًّا فمن أيِّ شيءٍ اشتُقَّ؟ (اختار سبعة أقول)
 .7ما اخلصائص اللغويَّة للفظ اجلاللة؟ (اختار سبع خصائص)
 القسم الثَّاني (املركبات) :وفيه نانية أوجه إلعراب (ال إله إال اهلل). القسم الثَّالث (املتمِّمات) :وفيه سبع مسائل: .1سبب اختيار (ال) النَّافية للجنس يف كلمة الشهادة دون غريها.
 .2أثر تقدير خرب (ال) حمذوفًا على داللة (ال إله إال اهلل).
 .3حقيقة (إال) وأثر اخلالف فيه على داللة (ال إله إال اهلل).
 .4سبب اختيار (أشهد) يف كلمة الشهادة دون غريها من مقارباتها يف املعنى.
 .5حقيقة االستثناء وأثر اخلالف فيه على داللة (ال إله إال اهلل).
 .6سبب تقديم النَّفي على اإلثبات يف كلمة الشهادة.
 .7سبب تالزم النَّفي واإلثبات يف كلمة الشهادة.
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خامساً :مادَّته العلميَّة:
نصَّ األمشوني على أن كتابه جمموع من كالم العلمـاء ،فقـال يف أوَّل مقدمتـه" :هـذهِ
رسالةٌ مجعتُها من كالمِ العلماءِ ،رمحهمُ اهللُ تعاىل ،يف قولِنا( :ال إلهَ إلَّا اهلل) " ،وقد تـردَّدت يف
كتابه جمموعةٌ من أمساء العلماء ،هم :اخلليل وسيبويه والفـرَّاء واألخفـ

األوسـ واملـربد

وأبو زي ٍد البلخي وابن السِّـيد والزَّخمشـري وابـن العربـي والسُّـهيلي وفخـر الـدِّين الـرَّازي
والعُكبَري والشَّلوبني وابن احلاجب واألُبَّذي وأبـو حيَّـان ،ولكنَّـه مل يُحـل يف كالمـه إال إىل
نص عليها هـي :شـرح أمسـاء اهلل احلسـنى للـرَّازي ،واملسـائل واألجوبـة البـن
ب َّ
ثالثة كت ٍ
السِّيد ،وحواشي الشَّلوبني على املفصَّل.
وبعد التَّحقيق والتَّـدقيق تبـيَّن لـي يقينًـا أن مصـادره الرئيسـة ثالثـةٌ ،هـي :املسـائل
واألجوبة البن السِّيد ،وشرح أمساء اهلل احلسنى للرَّازي ،واملرقاةُ يف إعراب (ال إلـه إال اهلل)
البن الصَّائغ ،وأنَّ معظم مادَّته العلمية من هذه الكتب الثَّالثة ،وغلب على ظنِّـي أنَّـه طـالع
معها جمموعة من املصادر ،منها :مفردات ألفـاظ القـرآن للرَّاغـب األصـفهاني ،واملقتصـد يف
شــرح اإليضــاح لعبــدالقاهر اجلرجــاني ،والكشَّــاف للزَّخمشــري ،ونتــائج الفكــر للسُّــهيلي،
والتَّفسري الكبري للرَّازي ،والتِّبيان للعُكبَري ،وشرح املفصَّل البن يعي  ،واإليضاح يف شرحه
البن احلاجب ،واجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ،وشـرح اجلزوليَّـة لألُبَّـذي ،واالسـتغناء يف
أحكام االستثناء للقَرايف ،والبحر احملي والتَّذييل والتَّكميل ألبي حيَّان.
ومع هذا فليست هذه كلُّ مصادر األمشوني يف كتابه هذا ،فقد نقـل عـن عبـدالقاهر
اجلرجاني نصًّا يعرتض فيه قول من جعل (إال) يف كلمة الشهادة امسًا مبعنى (غري) ،مل أجـده
يف كتب اجلرجاني الباقية ،ومل أجده منقولًا عند أحد من العلماء ،باإلضافة إىل أنَّ األمشـوني
قد صدر عن معرفته الفقهية والنحوية العامَّة دون شكٍّ.
وقد جاءت املادَّة العلميَّة يف هذا الكتاب على قصره مثخنـةً باملسـائل اخلالفيَّـة ،ففيـه
ري من األدلة النَّقليـة والعقليـة ،ففيـه
عشرون مسألةً ،استندَت اآلراء املختلفة فيها إىل عددٍ كب ٍ
ثالثة وثالثون شاهدًا نقليًّا :ستة عشر شاهدًا من القرآن ،وثالثةٌ من احلديث ،وثالثة من نثـر
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العرب ،وأحد عشر شاهدًا من شعرهم .وفيه عشرون اسـتداللًا عقليًّـا :تسـعةٌ منهـا بقيـاس
الطَّرد وأحد عشر استداللًا بقياس العكس .وقـد رأيـت خـوف اإلطالـة أن ال أخُـصَّ هـذه
املسائل وأدلَّتها حبديثٍ مفصَّل يف هذه الدراسة؛ ألنها كلُّها منقولـة ،وقـد اكتفـى األمشـوني
بعرض اخلالف دون أن ،تار أو يرجِّح ترجيحًا صرً،ا ،وسيأتي بيـان ذلـك يف حـديثي عـن
مآخذي على الكتاب بعد قليلٍ.

سادساً :منهجه:
ملنهج األمشوني يف كتابه هذا مستان ،هما:
 .1تنوُّع طرق العرض ،فقد كان يؤلِّف بني ثالث طُرقٍ يف تقديم مادَّته العلميَّة ،هي:
العرض املباشر ،والسؤال واجلواب ،والفرض العقلي وجوابه فيقول (فإن قيل كذا قيل كذا).
 .2اإلجياز ،من ناحيتني :اختيار مادَّته العلميَّة ،ودقَّة عبارته ،وهذا بيان ذلك:
أ .االختيا ر :مل يضمن األمشوني كتابه كلَّ ما وقع عليه يف املصادر اليت عاد إليها ،بـل كـان
،تار منها ،وينصُّ على أنَّه مل يذكرها كلَّها ،فنجده مثلًا يقول " اعلم أنَّ اسـ َم (اهلل) تعـاىل
فيهِ مسائلُ كثريةٌ ،اقتصرنا منها على سَبعٍ ،"..:ويقول يف مبحث اخلصائص اللغوية السم
(ا هلل) تعاىل" :وهي كثريةٌ اقتصرنا منها على سبعٍ ،"..:وجنده ،تار سبعة أقـوالٍ يف األصـل
الذي اشتق منه لفظ اجلاللة ،و،تار سبع مسائل دالليةٍ يف املتمِّمات ،ومـع أنَّ اجلـدل يف
املسائل اخلالفية يف مصادره طويلٌ وكثريٌ :كان هو ينتقي حُجَّةً واحدةً فق لكلِّ مذهبٍ،
و ينتقي ردًّا واحدًا من ردود أصحاب املـذهب الـذي ليـل إليـه ،و،تـار مـن الفـروض
العقليَّة اليت متحِّص ذلك املذهب فرضًا واحدًا ال غري ويـردُّ عليـه .وال لكـن أن يكـون
ذلك قد وقع بهذه الدِّقة مصادفةً دون أن يقصد إليه وفق رنيةٍ منهجيَّةٍ واضحةٍ.
ب .دِقَّة العبارة :جاء ت عبارة األمشوني يف هذا الكتاب مباشرةً سهلةً واضـحةً ،خاليـةً مـن
الزَّخرفة اللفظيَّة والسَّجع واإلغراب ،كثيفةً ال فضول فيها ،وقد كان اإلجياز مقصدًا مـن
مقاصده ،فاستطاع يف عشرين ورقةً أن يقدِّم دراسة لكلمة الشَّهادة مـن حيـث املفـردات
والرتاكيب والداللة ،جتد فيها أهم املسائل حمرَّرةً بأوضح العبارات وأدقِّها.
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سابعاً :اإلضافات العلميَّة فيه:
ست إضافاتٍ علميةٍ ،هي:
يف هذا الكتاب ُّ
 . 1أنَّ األمشوني يف أثناء عرض اجلدل يف بعض املسائل اخلالفية افرتض بعض األقوال الـيت
مل تقل من قبل ،فهو يقـول يف موضـعني (ولقائـلٍ أن يقـول كـذا وكـذا) ،ويف موضـعني
آخرين (وله أن يقول كذا وكذا) ويف موضعٍ واحدٍ (وهلما أن يقوال كذا وكذا).
 . 2أَنَّ األمشوني فسَّر املذهب املنسوب إىل الزخمشري يف إعراب (ال إله إال اهلل) الذي جعـل
فيه (إِلهَ) اسمَ (ال) وهو خربٌ يف احلقيقةِ ،و (اهلل) خربًا يف اللَّفظِ ،وهو مبتـدأٌ يف احلقيقـة،
جيدًا مل أجده عنـد
وهو املذهب السادس يف القسم الثاني من الكتاب (املركبات) ،تفسريًا ِّ
غريه.
أن األمشوني عقد مبحثًا يف سـبب اختيـار (أشـهد) يف كلمـة الشـهادة دون غريهـا مـن
َّ . 3
مقارباتها يف املعنى حنو (أتيقَّن) أو (أتبيَّن) ،وأجاب عنه إجابةً دقيقةً ،مل أجدها عند غريه.
 . 4أن األمشوني أثار يف املسألة األخرية من كتابه سؤالًا طريفًـا حـول داللـة اجتمـاع النفـي
واإلثبات يف كلمة الشهادة ،ساقه يف صورة افرتاض عقلي فقـال " فـإن قيـل ...لِــمَ كـان
العلمُ بإهليَّتِهِ تعاىل ال يكفي بدونِ العلمِ بعَدمِ إهليَّةِ غريه؟ " ثم أجاب عنه جوابًا حمكمًـا ،مل
أجده عند غريه.
 . 5أنَّ األمشوني عقد املسألة الثَّالثة من القسم الثَّالث مـن الكتـاب (املتمِّمـات) علـى نـصٍّ
لعبد القاهر اجلرجاني يعرتض فيه قول مـن جعـل (إال) يف كلمـة الشـهادة امسًـا مبعنـى
(غري) من ناحيتني ،وهذا النصُّ مل أجده يف كتب اجلرجاني الباقية ،ومل أجد لـه أثـرًا عنـد
غريه من العلماء من سابقي األمشوني والحقيه.
 .6أنَّ األمشوني أثبت رواي ًة ألحد الشَّواهد ،مل أجدها عند غريه ،ووجدت أنَّ الشـاهد روي
عند غريه خبمس رواياتٍ خمتلفةٍ ،فكانت روايته هي السَّادسة ،وهي قول الرَّاجز:
أَقبــلَ ســيلٌ جــاءَ مِــن وادِي اللـــه
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ثامناً :مآخذ عليه:
أن فيـه عشـرين
 . 1أن األمشوني ليس له أيُّ اختيارٍ أو ترجيحٍ صريحٍ يف هذا الكتـاب ،مـع َّ
مسألةً خالفيةً ،ولو أراد أحدٌ أن يعرف مذهبه يف تلك املسائل ملا ظفر بشـيءٍ ،إال بـبعض
التَّلميحات يف بعض املسائل ،اليت ال تنهض بالقطع مبذهبه فيها ،وهذا بيان ذلك:
 يظهر أنَّ األمشوني يذهب إىل أن اسم اجلاللة (اهلل) عربي ال أعجمي ،اسـ ٌم ال صـفةٌ،ع َلمٌ منقولٌ ال مرجتلٌ؛ ال ألنَّـه صـرَّح بـذلك ،بـل ألنَّـه عنـد ذكـره هلـذه اآلراء واآلراء
املخالف ة هلا ،ذكر كلَّ رأيٍ مع حجةٍ واحدةٍ من حجج أصحابه ،ثم زاد علـى ذلـك بنقلـه
اعرتاضًا واحدًا من االعرتاضات الواردة علـى هـذه االختيـارات ،وردَّ عليـه ،ومل يفعـل
ذلك مع ما خالفها ،فكان يف ذلك إملاحة إىل ميله إليها.
 يظهر أنَّ األمشوني يرى رأي سيبويه يف أن احملذوف مـن (هللِ أبـوك) يف قـول العـرب(الهِ أبوك) هو الم اجلر ،وليس الم لفظ اجلاللة كما قال املربد؛ ال ألنَّه صرَّح بذلك ،بـل
ألنَّه بعد أن عرض القولني ،نقل عن غريه أنَّ قـول سـيبويه أوىل مـن قـول املـربد ،فكـان
ذلك النقل إملاحةً ظنيَّةً مليله إىل مذهب سيبويه.
 يظهر أنَّ األمشوني يف إعراب (ال إله إال اهلل) وما يستتبعه من مسائل خالفيـةٍ دقيقـةٍ،يرى رأي أبي حيَّان؛ ال ألنَّه صرَّح بذلك ،بل ألنَّه قال بعد أن ذكره "وهـذا ال كُلفـ َة فيـهِ،
وهو اختيارُ الشَّيخِ أثريِ الدِّينِ أبي حيَّان ،رمحَهُ اهللُ تعاىل" ،فكانت هذه العبارة إملاحـةً ظنيَّـةً
مليله إليه.
 األمشوني يرى أن االستثناء ليس نفيًا وإثباتًا ،بل هو تكلم بالباقي بعد املستثنى ،وهـوقول األحناف؛ ألنه قال قبله "وذهب مشا،نا" ...؛ ثم رد على حجة اجلمهور.
أمَّا فيما عدا ذلك من املسائل اخلالفية فقد جاءت عبارة األمشوني واصفةً ،تعرض
اخلالف وأدلَّة املختلفني ،دون ترجيجٍ ،ال بتصريحٍ وال بتلميحٍ.
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 .2أنَّ األمشوني عبَّر عن طلب التعيني بـ (هل) و (أو) ،يف مخسـة مواضـع ،هـي قولـه عـن
لفظ اجلاللة( :هل هو عربي أو غري عربيٍّ؟  ،هل هو اسمٌ أو صـفةٌ؟  ،هـل هـو علَـمٌ أو
غري علمٍ؟ هل هو منقولٌ أو غري منقولٍ؟  ،هل هو منقولٌ مـن مشـتقٍّ أو غـريه؟) .وهـذا
التعبري غري دقيقٍ؛ ألنَّه ال يُعبِّر عن املـراد منـه ،وكـان عليـه أن يُعبِّـر بــ (اهلمـزة) و (أم)
فيقول (أعربي هو أم غري عربي؟  ،أسم هو أم صفة؟ ...وهكذا)؛ ألنَّ السؤال بــ (هـل)
و (أو) سؤال تصديقٍ ،جياب عنه بـ (نعم) أو (ال) ال سؤال (تعـينيٍ) جيـاب عنـه بتعـيني
أحد الطَّرفني.
واخلل بني املوضعني ،وعدم تدقيق الفرق بينهما قديمٌ شائعٌ ،وقد خصَّ أبو الربكات
األنباري هذه املسألة بتأليفٍ مستقلٍّ ،هو كتابـه (جنـدة السُّـؤَّال يف عمـدة السُّـؤال) ،نـصَّ يف
مقدمته على أنَّه ناق

مجاعةً من أئمَّة اجلدل املشار إليهم بالبنان يف البيـان؛ فلـم يلـف أحـدًا

أن ذلـك إنَّمـا وقـع مـنهم إخـالدًا إىل قرينـة احلـال يف
يظـن َّ
ُّ
منهم يفرِّق بني املوضعني ،وأنَّه
الداللة على املراد من السُّؤال واكتفاء بها ،ثم قال "وعلى كلِّ حالٍ :فاحلقُّ أحقُّ أن يُتَّبـع" ،ثـم
بيَّن ا لفرق بينهما ،فنصَّ على أنَّ السُّؤال بـ (اهلمزة) أو (هل) مع (أو) سؤال تصديقٍ جوابـه
بـ (نعم) أو (ال) ،والسؤال بـ (اهلمزة) و (أم) سؤالٌ لتعيني أحـد الطَّـرفني جوابـه بـالتَّعيني،
والسؤال بـ (هل) و (أم) إضرابٌ عن سؤالٍ وابتداء سؤالٍ آخر؛ ألنَّ (أم) معها تكون مبعنـى
(بل).
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القسم الثاني :التحقيق.
أوالً :وصف نسخة املخطوط:
مل أجد للكتاب إال خمطوطةً وحيدةً ،يف املكتبة احملموديَّة يف املدينة املنوَّرة ،رقمها
( ،)15/2628هذا وصفها:
 املخطوطة عشر لوحات ،األوىل فيها العنوان ،والتِّسع الباقية :يف كلِّ لوحةٍ منهاصفحتان ،يف كلِّ صفحةٍ واحدٌ وعشرون سطرًا.
 أُثبِت على صفحة العنوان :اسم الكتاب واسم املؤلف ،بقلم كاتبها ،هكذا :كتاب كنـزالسَّعادة يف كلمة الشَّهادة ،تصنيف الشيخ اإلمام العالمة العمدة الفهَّامة شهاب الدِّين
أمحد األمشوني ،تغمَّده اهلل برمحته مبنه وكرمه ،آمني.
 أثب ت على صفحة العنوان خب ٍّ خمتلفٍ عن خ ِّ كاتبها عبارة االمتالك اآلتية" :قد دخل يفملك العبد الضَّعيف ،بالشِّراء الصَّحيح :عبد اللطيف بن املرحوم بدر الدِّين بن حممد
عارف ،عفى اهلل عنه ،ولوالديه ،وألستاذه ،واملسلمني أمجعني .آمني آمني آمني!  3يف
شعبان املعظَّم 1186هـ" .ومل أجد له ترمجة.
 أثبت على صفحة العنوان حتت عبارة االمتالك السَّابقة باخل ِّ نفسه "ثم وهبتُها للشَّيخحممد حسين ،عفى عنه".
 خلت املخطوطة من اسم الكاتب ،وتاريخ الكتابة ،والراجح أنها ليست خب املؤلِّف؛ألن كاتبها نفسه ترحم على املؤلِّف بقوله " تغمَّده اهلل برمحته مبنه وكرمه ،آمني".
 -كتبت خب

نسخٍ معتادٍ واضحٍ ،مبدادٍ أمحر للعناوين الرئيسة ،ومدادٍ أسود للباقي ،مع

ضب النصِّ بالشَّكل ،وهو خالٍ من األخطاء والسَّق والتَّحريف ،إال يف مواضع ال تكاد
تذكر ،أثبتُّها يف هوام

التَّحقيق.

 على حواشي الكتاب تعليقٌ واحدٌ يف اللَّوحة األوىل خب ٍّ خمتلفٍ عن خ ِّ الكاتب،وتصويبان اثنان خب ِّ الكاتب نفسه يف اللَّوحتني الثَّامنة والعَّاشرة ،وقد أثبتُّ ذلك كلَّه يف
هوام
170

التَّحقيق.
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ثانياً :صور مناذج من املخطوط:
لوحة العنوان فاللوحة األوىل فاللوحة األخرية.
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ثالثاً :النَّصُّ املُحقَّقُ:
[/2أ] بسمِ اهللِ الرَّمحنِ الرَّحيمِ
وبهِ نَستعنيُ
حممدٍ خـريِ األنـامِ ،وعلـى
سيدِنا َّ
احلمدُ هللِ على دينِ اإلسالمِ ،والصَّالةُ والسَّال ُم على ِّ
آلهِ وصحبِه السَّادةِ الكرامِ ،ورضيَ اهللُ عن تابعيهم بإحسا ٍن على الدَّوامِ ،وبعدُ:
فهذهِ رسالةٌ مجعتُها من كالمِ العلماءِ ،رمحهـمُ اهللُ تعـاىل ،يف قولِنـا( :ال إلـهَ إلَّـا اهللُ)،
األولُ يف الـــمُفرَداتِ( ،)53والثَّــاني يف الـــمُركَّباتِ ،والثَّالــثُ يف
وجعلتُهــا ثالثــةَ أقســامٍَّ :
الـمُتمِّماتِ؛ ومسَّيتُها (كنـز السَّعادةِ يف كلمةِ الشَّهادةِ) ،وسألتُ اهللَ الكريمَ الوهَّابَ ،اهلدايـةَ
إِىل صَوبِ الصَّوابِ ،فعليهِ االعتمادُ والتَّعويلُ ،وهوَ حسيب ونِعمَ الوكيلُ.

القسمُ األوَّلُ[ :يف املفردات]
اعلم أنَّ اسمَ (اهلل) تعاىل فيهِ مسائلُ كثريةٌ ،اقتصرنا منها على سَبعٍ:
إحداها :هل هو عربي أو غريُ عربيٍّ؟.
ذهبَ أبو زيدٍ البَلخيُّ( ،)54فيما نقـلَ عنـهُ اإلمـامُ فخـرُ الـدِّينِ الـرَّازيُّ( ،)55يف شـرحِ
األمساءِ احلُسنى( ،)56إىل أنَّه سُرياني ،وأصلُهُ (الها) ،فعرَّبَتهُ العربُ ،فحـذفَت مَدَّتَـهُ الثَّانيـةَ،
وألزمَتهُ المَ التَّعريفِ ،فقالت (اهلل)؛ بدليلِ قولِه([ :)57خملع البسي ]
وحَلفةٍ مِن أَبي رِياحٍ يَسمعُها الهُهُ الكُبارُ

()58

فجاءَ ب ِه على أصلِه قبلَ المِ التَّعريفِ.

وذهبَ أكثرُ العُلما ِء إىل أنَّهُ عربـي ،واحتجُّـوا بقولِـهِ تعـاىل ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
()60
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﭼ([ )59لقمان ،25 :والزمر ،]38 :وأجابُوا عنِ احتجاجِهم
بأنَّه ال دِاللةَ يف البيتِ على أنَّ أصلَهُ (الها) فعُرِّبَ؛ جلوازِ أن يكونَ أصلُهُ (لَيَها) فأُعِلَّ ،كما سيأتي.
فإِن قيلَ :وال دِاللةَ يف اآليةِ على أنَّ العربَ لو سُ لَت عنِ اهللِ تعـاىل لَذكرَتـهُ بلفظِـهِ؛
جلوازِ أن تذكرَهُ بلفظٍ آخرَ مبعناهُ! [/2ب] ولو سُـلِّمَ أنَّهـا تـذكرُهُ بلفظِـهِ ،فيَجـو ُز أن يكـونَ
سُريانيًّا فعرَّبَتهُ!.
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قيلَ :كِالهما خِالفُ الظَّاهرِ؛ ألنَّ العربَ ،وإن كانَت تَعُبدُ األوثانَ ،فقد كانَت تعـرِفُ
أنَّهُ خالِقُ األوثانِ وغريِها ،ويب ُعدُ مع هذا أنَّها ما كانت تَعرفُ لهُ امسًا يف لُغَتِها حتَّـى أخذَتـهُ
من لُغةٍ أُخرى(.)61
الثَّانيةُ :إذا كان اسمُ (اهللِ) تعاىل عربيًّا ،فهل هو اسمٌ أو صفةٌ؟.
ذهبَ بعضُهُم إىل أنَّهُ صِفةٌ؛ واحتجَّ بأنَّ االسمَ إنَّما يُحتاجُ إليـهِ فيمـا يُـدرَكُ حبِـسٍّ أو
وَهمٍ ،واهللُ تعاىل ال يُدرَكُ حبِسٍّ وال وَهمٍ؛ فال يُعرَفُ بامسِهِ وإنَّما يُعرَفُ بِصفاتِهِ(.)62
وذهبَ أكثرُ العلماءِ إىل أنَّهُ اسمٌ ال صِفةٌ()63؛ واحتجُّوا بأنَّهُ يُوصَفُ وال يُوصَـفُ بِـهِ،
فيُقالُ( :إلهٌ واحدٌ) وال يُقـالُ( :واحـدٌ إلـهٌ) ،كمـا يُقـالَُ ( :رجُـلٌ كـريمٌ) وال يُقـالُ( :كـريمٌ
رَجُلٌ)( .)64و بأنَّهُ ال بُدَّ لصفاتِهِ تعاىل مِن موصوفٍ تَجرِي عليهِ ،وما سـوى اسـ ِم (اهللِ) تعـاىل
ب أن يكونَ اسمُ (اهللِ) تعاىل موصوفًا(.)65
صفاتٌ؛ فوج َ
وأجابُوا عنِ احتِجاجِهم( )66بأنَّهُ ،لـمَّا عُلمَ أنَّ للعالَـمِ صانِعًا ،ال لتَنِعُ أن يُعرَفَ بامسِهِ(.)67
فإن قيل :لِـمَ ال جيوزُ أن يكونَ اسمُ (اهللِ) تعاىل صِفةً جاريةً على موصوفٍ ال نعلمُـهُ
ت بِهِ نفسَـكَ ،اسـتأثَرتَ بِـهِ يف عِلـمِ
من أمسائِهِ تعاىل؛ بدليلِ قولِهِ " أسألُكَ بكُلِّ اسمٍ سَمَّي َ
حدًا مِن خلقِكَ ...احلديث"()68؟.
الغَيبِ عندَكَ ،أو علَّمتَهُ أَ َ

ب مجيـعَ
قيل :لَمَّـا قـالَ اهللُ تعـاىل ﭽ ﭳ ﭴ ﭵﭼ [األعـراف ،]180 :فنسـ َ

أمسائِهِ إليهِ ،ومل ينسبها إىل غريِهِ؛ عُلِمَ أنَّ ُه [موصوفٌ]( )69ال صِفةٌ(.)70
الثَّالثةُ :إِذا كانَ اسمُ (اهللِ) تعاىل امسًا ال صِفةً ،فهل هو عَلَمٌ أو غريُ عَلَمٍ؟.
ذهبَ قومٌ إىل أنَّهُ غريُ عَلَمٍ ،واحتجُّوا بأنَّ العَلَمَ إنَّما يُحتـاجُ إليـ ِه [/3أ] فيمـا يَـدخُلُ
ل حتتَ جِنسٍ وال نوعٍ ،فال يكونُ لهُ اسمُ عَلَمٍ(.)71
حتتَ جِنسٍ أو نَوعٍ ،واهللُ تعاىل ال يدخُ ُ

وذه ـبَ أَكثَ ـرُ العُلمــا ِء إىل أنَّ ـهُ عَلَ ـمٌ ،واحتجُّــوا بقولِ ـهِ تعــاىل ﭽ ﭚ ﭛﭜ ﭝﭼ

حدًا سوى اهللِ امسُهُ (اهللُ)؟( )72وبأنَّـهُ ال بُـدَّ
[مريم ،]65:قال الـمُفَسِّرون :معناهُ :هل تعلمُ أَ َ
لكُلِّ ذاتٍ خمصوصةٍ مِن اسمٍ يُعَرِّفُها ،وما سوى (اهللِ) تعاىل صِفاتٌ؛ فوجبَ أن يكـونَ اسـمُ
(اهللِ) تعاىل امسًا يُعَرِّفُ ذاتَهُ الـمخصوصةَ.
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َـــيزُهُ
وأجابوا عن احتجاجِهم( )73بأنَّ الـمُرادَ بـ (العَلَمِ) إنَّما يَخـتَصُّ بِـهِ ،ال أنَّـه يُـم ِّ
عن غريِهِ؛ ألنَّ (العَلَمَ) بهذا الـمعنى إنَّما وُضِـعَ للفَصـلِ بـنيَ الــمُتَشابِهاتِ ،واهللُ تعـاىل ال
شبيهَ لهُ ،وال نَظريَ لهُ(.)74
فإن قيلَ :والصِّفةُ إنَّما وُضعَت للفَصلِ بنيَ الـمُتَشابِهاتِ؛ فلِمَ جـازت لـهُ الصِّـفةُ ومل
جيُز لهُ العَلَمُ بهذا الـمعنى؟(.)75
قيلَ :ليسَت الصِّف ُة للفصلِ مُطلقًا ،بل هي نوعانِ:
نوعٌ يُرادُ بِهِ ما ذُكرَ ،وهو الَّذي جيري على موصوفِهِ يف إعرابِهِ ،وال جيوزُ قَطعُـهُ عنـهُ؛
ألَنَّهُ لـمَّا كانَ الـموصوفُ ال يُفهَمُ إلَّا بذِكرِ صِفتِهِ صارا كشَيءٍ واحدٍ؛ وهلذا شبَّهَ سـيبوَيهِ

()76

الصِّفةَ والـموصوفَ بالصِّلةِ والـموصولِ.
الترَحُّمِ ،وهـو الَّـذي جيـوزُ قَطعُـهُ
ونوعٌ يُرادُ بِهِ مُـجَرَّدُ التَّوكيدِ أو الـمَدحِ أو الذَّمِّ أو َّ
عن موصوفِهِ ،إمَّا برَفعِهِ على إِضمارِ مُبَتدَأٍ ،وإمَّا بنَصبِهِ على إضمارِ فعلٍ .وصِفاتُ اهللِ تعاىل
يُــرادُ بِهــا مُـــجَرَّدُ الـــمَدحِ ،كمــا يف قولِ ـهِ تعــاىل ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ

()77

[املائدة.]44 :
الرَّابعةُ :إذا كانَ اسمُ (اهللِ) تعاىل عَلَمًا ،فهل هو منقولٌ أو غريُ منقولٍ؟.
ذهبَ األكثرون إِىل أنَّهُ غريُ منقولٍ()78؛ واحتجُّوا بأنَّهُ لو كـان منقولًـا لكـا َن لـهُ تعـاىل
مسي ،واللَّازمُ باطلٌ فالـملزومُ مثلُهُ .بيانُ الـمُالزمةِ :أنَّ الــمشركني مسَّـوا أوثـانَهم (آهلـةً)

[/3ب] بــدليلِ قولِ ـهِ تعــاىل ﭽﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭼ [

 ،]5 :وبُطــالنُ اللَّــاز ِم أنَّ اهللَ

تعاىل نفى أن يكونَ لهُ مسي بقولِهِ تعاىل ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭼ([ )79مريم.]65 :

وذهبَ أكثرُ النَّحويِّني( )80إىل أنَّـهُ منقـولٌ( ،)81واحتجُّـوا بـأنَّ لَفـظَ (إلـه) يقـعُ علـى

الـمعبودِ حبَقٍّ ،وعلى غريِهِ ،قال اهللُ تعاىل ﭽﯽ ﯾﯿﰁ ﰂﰃﰄﭼ [البقـرة،]163 :

وقال تعاىل ﭽﭑﭒ ﭓﭔ ﭕﭼ [اجلاثية ،]23 :فلمَّـا دخلَـت عليـهِ (أل) ،ولزمَـت
فيهِ؛ اختُصَّ بالـمعبودِ حبقٍّ ،كما اختُصَّ (البيتُ) بالكعبةِ ،و (النَّجمُ) بالثُّريَّا(.)82
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وأجابوا عن احتجاجِهم( )83بأنَّ الَّذي مسَّى بهِ الــمُشركون أوثـانَهُم إنَّمـا هـو (إلـهٌ)
الـــمُجرَّدُ مِــن (أل) ،وأمَّــا الـــمُعرَّفُ بهــا فلــم يُسَــمَّ بــ ِه إلَّــا اهللُ ســبحانَهُ وتعــاىل(،)84
وال يَلزمُ مِن كونِهِ منقولًا أن ال يكونَ مُختَصًّا ،فإنَّهُ ال خِالفَ يف وُجودِ أمساءٍ منقولـةٍ وهـي
مُختَصَّةٌ بـمُسَمَّياتِها ،كاحلارِثِ والعبَّاسِ(.)85
اخلامسةُ :إذا كانَ اسمُ (اهللِ) تعاىل منقولًا ،فهل هو منقولٌ مِن مُشتَقٍّ أو من غريِهِ؟.
اتَّفقَ القائلون بنقلِهِ :أنَّه [منقولٌ]( )86مِن مُشتَقٍّ ،وفيهِ قوالنِ:
أحدُهما :أنَّهُ (إِلهٌ) على (فِعالٍ) مبعنى (مَفعولٍ)()87؛ ألنَّهُ مُؤتَـم بِهِ ،ثُمَّ دخلَـت عليـهِ
حذِفَت اهلمزةُ لكثرةِ االستعمالِ؛ إمَّا اعتباطًا ،وإمَّـا بإِلقـا ِء حركتِهـا
(أل) ،فقيلَ( :اإلِالهُ) ،ثُمَّ ُ
ب حركتِها ،يف اللَّامِ بعـدَها
على اللَّامِ السَّاكنةِ قبلَها ،فقيلَ( :اللَّاهُ) ،ثُمَّ أُدغمَتِ اللَّامُ ،بعدَ سل ِ
وفُخِّمَت ،فقيلَ( :اهللُ) ،وصارت أَلِفُهُ كالعوَضِ عن اهلمزةِ الــمحذوف ِة()88؛ وهلـذا ال يُجمَـعُ
الضرُورةِ ،كقولِهِ([ :)89الطَّويل]
بينَهما إلَّا يف َّ
وال دُميَـــةٍ وال عَقيلـــ ِة رَبـــرَبِ

مَعـــاذَ اإللـــ ِه أن تكـــونَ كظَبيـــةٍ

()90

والثَّاني :أنَّهُ (لَاه) بوَزنِ (فَال) ،وأصلُهُ (لَيَهٌ) على وزنِ (فَعَل) ،فقلبَ الياءَ ألفًا؛
لتحرُّكها وانفتاحِ ما قبلَها(/4[ )91أ] ،ومنهُ قولُهُ:
...............

()92

يَســـــــمعُها الهُـــــ ـهُ الكُبـــــــا ُر

ثُمَّ دخلَت عليهِ (أل) ،وأُدغمَت اللَّامُ يف اللَّامِ ،وفُخِّمَت ،فقيلَ( :اهللُ).
األولِ زائدةٌ ،وعلى الثَّاني َب َدلٌ مِن أَصلٍ ،وهي على القولنيِ:
واأللفُ( )93على َّ
 ثابتةٌ يف اللَّفظِ إلَّا يف الضَّرورةِ ،كقولِهِ([ :)94الرَّجز]ل جاءَ مِن وادِي اللـه [يَـحرِدُ حَردَ]( )95اجلَنَّةِ الـمُغِلَّه
أَقبلَ سي ٌ

()96

 ساقِطةٌ يف اخل ِّ؛ قيلَ :ل لَّا يشتبهَ خب ِّ (اللَّات) اسمِ الصَّنمِ ،يف مَن وقفَ عليهِ باهلـاءِ ،ثُـمَّكتبَ هُ على الوقفِ؛ أو خب ِّ (الالهي) اسمِ الفاعلِ مِن (هلا يلهو) يف مَن وقفَ عليهِ حبـذفِ
الياءِ ،ثُمَّ كتبَهُ على الوقفِ .وقيلَ :حذفُ األلفِ لغةٌ قليلةٌ جاءَ اخل ُّ عليها ،والُت ِزمَ ذلـك
لكثرةِ االستعمالِ(.)97
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فإن قيلَ :قد تقرَّر أنَّ (أل) زائدةٌ يف اسمِ (اهلل) فما معناها فيهِ؟.
ل (اهلل) كانَ معنا ُه (الذي عُ ِهدَت أُلُوهِيَّتُـهُ ومل يـزل
قيلَ :جيوزُ أن تكو َن للعهدِ ،فإذا قي َ
كذلكَ)(.)98
ِـي( )99يف
ن السِّـي ِد الَبطَليَوس ُّ
ل الكوفيُّـون ،قـال ابـ ُ
وجيو ُز أن يكو َن للتَّعظـيمِ ،كمـا قـا َ
مسائلِهِ(" :)100مل جند يف كالمِ العربِ امسًا عُظِّمَ بـ (أل) فنقيسَ هذا عليهِ" ( )101انتهى كالمه.
ولقائلٍ أن يقولَ :قد وجدنا السمِ (اهلل) تعاىل خصائصَ مل جندها لغريِهِ ،فال لتنـ ُع أن
يكونَ تعظيمُهُ بـ (أل) من خصائصِهِ.
ونقلَ السُّهيلِيُّ( )102وابنُ العربيِّ( )103أنَّ (أل) يف اسمِ (اهلل) تعاىل أصليَّةٌ غـريُ زائـدةٍ،
واعتذرا عن وصلِ اهلمزةِ بكثرةِ االستعمالِ(.)104
وقد رُدَّ قولُهما بأنَّهُ لو كانت (أل) فيهِ أصليَّةً لكانَ وزنُهُ (فَعَّالًا) كـ (سـآل) و (آلل)،
أن (أل) فيـ ِه زائـدةٌ
ولو كانَ كذلكَ لوجبَ تنوينُهُ؛ ألنَّهُ ليسَ فيهِ ما لنعُهُ من التنـوينِ ،فعُلِـ َم َّ
غريُ أصليَّةٍ(.)105
وهلما أن يقوال :لـمَّا اختُصَّ اسمُ (اهلل) تعاىل خبصائصَ مل يَشرَكهُ فيها غـريُهُ ،ال لتنـعُ
أن يكو َن تركُ تنوينِ ِه [/4ب] مِن خصائِصِهِ.
السَّادسةُ :إذا كانَ لفظُ (إاله) أو (اله) مُشتقًّا ،فمِن أيِّ شيءٍ اشتُقَّ؟.
فيهِ سبعةُ أقوالٍ:
حتيرَ ،وسُمِّيَ بهِ تعاىل؛ ألنَّ القلوبَ تَحارُ يف
أحدُها :أنَّ لفظَ (إله) مشتق مِن (أَلِهَ) إذا َّ
عظمتِهِ(.)106
والثَّاني :أنَّهُ مشتق مِن (أَلِهَ إليهِ) إذا َف ِزعَ ،وسُمِّيَ بهِ تعاىل؛ ألنَّ كلَّ شـيءٍ يَفـ َزعُ إليـهِ،
أي :يلجأُ(.)107
والثَّالثُ :أنَّهُ مشتق مِن (أَلِهَ باملكانِ) إذا ثبتَ وأقامَ ،وسُمِّيَ بهِ تعاىل لدوامِ بقائِهِ(،)108
ومنهُ قولُهُ([ :)109الطَّويل]
ني رُســـومُها
أَلِــــهنَا بِـــدارٍ مـــا تَـ ـبِ ُ
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والرَّابعُ :أنَّهُ مشتق مِن (وَلِــــهَ إليهِ) إذا اشتدَّ شوقُهُ ،وسُمِّيَ بـهِ تعـاىل؛ ألنَّ القلـوبَ
تشتاقُ إىل معرفتِهِ .وأصلُ (إله)( :وِاله) كما أنَّ أصلَ (إِشاح)( :وِشاح) ،فأُبدِلت الواوُ فيهـا
ب إىل اخلليلِ( ،)111رمحَهُ اهللُ تعاىل(.)112
همزةً ،ونُس َ
وقد [رُدَّ]( )113بأنَّه لو كانت اهلمزةُ يف (إله) بدلًا مِن واوٍ؛ جلـازَ أن يُقـالَ فيـهِ( :وِالهٌ)
على األصلِ ،كما يُقالُ يف (إِشاحٍ)( :وِشاحٌ) ،وجلازَ أن يُقالَ يف مجعِهِ( :أَولِـهَةٌ) كما يُقـالُ يف
مجعِ (وِشاحٍ)( :أَوشِحَةٌ) ،ولَـمَّا قيلَ( :إلهٌ وآلِهَةٌ) ومل يُقَل (وِالهٌ وأَولِـهَةٌ) عُلِمَ أنَّ اهلمزةَ فيـهِ
أصلٌ ال بدلٌ(.)114
ل لز َم يف (إلهٍ)؛ ألنَّهُ اختُصَّ خبصائصَ مل يَشرَك ُه فيهـا غـريُهُ ،ثُـمَّ
ولهُ أن يقولَ :إنَّ البد َ
جاءَ اجلمعُ على التزامِ البدلِ(.)115
واخلامسُ :أنَّهُ مشتق من (أَلَـهَهُ إِالهَةً) كـ (عََبدَهُ عِبَادَةً) وزنًا ومعنًى ،ومنهُ قـراءةُ ابـنِ
عبَّــاسٍ( ،)116رض ـيَ اهللُ عنهمــا ﭽ ﮜ ﮝﭼ [األعــراف ،]127 :أي :عِبادتَــك،
وسُمِّيَ بهِ تعاىل؛ ألنَّ ُه ال يُعَبدُ حبقٍّ إال هو(.)117
والسَّادسُ :أنَّ لفظَ (إِاله) مشتق مِن (لَاهَ يَلِيهُ) إذا احتجبَ ،وسُـمِّيَ بـهِ تعـاىل؛ ألنَّـه
حجبَ القلوبَ واألبصارَ عن كُنهِ جاللِهِ( ،)118ومنهُ قولُهُ(/5[ :)119أ] [البسي ]
الهَــت فمــا عُرفَــت يومًــا خبارِجــةٍ

يــا ليتَهــا خرجَــت حتَّــى رأيناهــا

()120

والسَّابعُ :أنَّهُ مشتق مِن (الهَ يَلِيهُ) إذا ارتفـعَ( ،)121وسُـمِّيَ بـهِ تعـاىل؛ ألنَّـهُ مُرتَفِـ ٌع ال
ُل علـى أنَّ عـنيَ الفعـلِ يـا ٌء ال واوٌ:
تقدمَ يف املسألةِ قبلَها إعاللُ (لَاهَ يَلِيهُ) ،ويد ُّ
بِاملكانِ .وقد َّ
أنهم قالوا[( :لَـهْيَ]( )122أبوكَ)( )123فظهرت اليا ُء لـمَّا نُقِلَت إىل موضعِ الالمِ.
فإن قيلَ :هذهِ املعاني إن كانت موجودةً يف األ َزلِ لزِمَ قِ َدمُ العالَـمِ ،وإن مل تكن
موجود ًة لز َم أن ال يكونَ البارئُ ،تعاىل ،إِلـهًا يف األ َزلِ ،وكِالهما باطلٌ.
جدُ فيهم هذه املعاني؛
قيلَ :البارئُ ،تعاىل ،موصوفٌ يف األزلِ بأنَّهُ ،لُقُ خلقًا تُو َ
فكانت موجودةً يف األزَلِ بهذا االعتبارِ(.)124
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السَّابعةُ :يف خصائصِ اسمِ (اهللِ) تعاىل:
وهي كثريةٌ اقتصرنا منها على سبعٍ:
إحداها :أنَّهُ مل يُسَمَّ بهِ غريُ البارئِ تعاىل( ،)125كمـا تقـدَّم ،خبـالفِ غـريِهِ مـن أمسائِـهِ
تعاىل ،فقد تسمَّى مُسيلَمةُ( )126الكذَّابُ بـ (الرَّمحنِ) ،وأنشدَ شاعرُهم([ :)127البسي ]
ت رمحانا
ت للمَجدِ يا بنَ األكرمنيَ أبًا فأنتَ غيثُ الوَرى ال زل َ
سَـمَو َ

()128

والثَّانيةُ  :أنَّهُ يُش ِعرُ بالذَّاتِ اجلامِعةِ لصفاتِ اإلهليَّةِ ،خبالفِ غريِهِ مِن أمسائِهِ تعاىل؛ فإنَّهُ
ال يُش ِعرُ إال بصفةٍ مِن عِلمٍ أو قُدرَةٍ أو حنوِ ذلكَ.
والثَّالثةُ :أنَّهُ يُنسَبُ إليهِ مجيعُ أمسائِهِ تعـاىل ،وال يُنسَـبُ هـوَ إىل شـيءٍ منهـا ،فيقـالُ:
الرَّمحنُ مِن أمساءِ اهللِ تعاىل ،وال يُقالُ :اسمُ (اهلل) تعاىل مِن أمساءِ الرَّمحنِ(.)129
والرَّابعةُ :أنَّهُ لزمَت فيهِ (أل) حتى صارت كبعضِ حروفِهِ؛ وهلـذا دخلَـت عليـهِ (يـا)
فقيلَ( :يا أهللُ) خبالفِ غريِهِ مِن أمسائِهِ تعاىل ،فال يُقالُ( :يا الرَّمحنُ)؛ ألنَّهُ تعرَّفَ بـ (أل) فـال
يتعرَّفُ بالنِّداءِ؛ ل لَّا جيتمعَ عليهِ تعريفانِ(.)130
واخلامسةُ :أنَّهُ إذا [/5ب] حُذفَ حرفُ النِّداءِ مِن أوَّلِهِ عُوِّضَ مبيمٍ مُشدَّدةٍ يف آخـرِهِ،
فقيلَ( :اللَّهُمَّ)()131؛ وهلذا ال يُجمعُ بينهما إال يف الضَّرورةِ ،كقولِهِ([ :)132الرَّجز]
ث ألَمَّـــــا
إنِّـــــي إذا مـــــا حَـــ ـدَ ٌ

أقــولُ :يــا اللَّهُــمَّ يــا اللَّهُــمَّ

()133

وقالَ الفرَّاءُ( :)134معنى (اللَّهُمَّ) :يا أهللُ أُمَّ خبـريٍ ،أي :اقصُـد ،فحُـذفت (يـا) وهمـزةُ
(أُمَّ) بإلقاءِ حركتِها على اهلاءِ قبلَها بعدَ سلبِ حركتِها( ،)135وقد رُدَّ بأنَّ (اللَّهُمَّ) تُسـتعملُ يف

موضعٍ ال يَصِحُّ فيهِ هذا التقديرُ ،كقولِهِ تعـاىل ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥﭼ [األنفال.)136(]32 :
السَّادسةُ :أنَّهُ يُقالُ فيهِ عندَ التَّعجبِ (هللِ أبوكَ) و (الهِ أبـوكَ)( ،)137ومنـهُ قولُـهُ(:)138
[البسي ]
ت يف حَسَــبٍ
ال ِه ابــ ُن عمِّــكَ ال أفضــل َ
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وأصلُ (هللِ أبوكَ)( :لِـ اهللِ أبوكَ) فحُذفت اهلمزةُ استغناءً عنها بالمِ اجلرِّ ،فالتَقـت المُ
اجلرِّ والمُ التَّعريفِ والمُ اجلاللةِ ،وأُدغمَت المُ التَّعريفِ يف المِ اجلاللةِ.
وأصلُ (الهِ أبـوكَ)( :هللِ أبـوكَ) فحُـذفت عنـدَ سـيبويهِ المُ اجلـرِّ والمُ التَّعريـفِ

وحُذفت عندَ املربّدِ( )141المُ التَّعريفِ والمُ اجلاللةِ ،وفُتحَت المُ اجلرِّ ألجلِ األلفِ بعدَها

()140

()142

،

.

واحلاصلُ أنَّهما اتَّفقا على حذفِ المِ التَّعريفِ ،واختلفا يف غريِهـا؛ فسـيبويهِ حـذفَ

المَ اجلرِّ ،واملربّدُ حذفَ المَ اجلاللةِ(.)143

قيلَ :وقولُ سيبويهِ أَوىل؛ ألنَّهُ فيهِ حذفٌ فق ُّ ،ويف قولِ املربّدِ حذفٌ وتغـيريٌ ،وتقليـلُ

اإلعاللِ أوىل مِن التَّكثريِ(.)144

وال يُقالُ :بل قولُ املربّدِ أوىل؛ ألنَّهُ فيهِ بقا ُء حرفِ اجلرِّ عاملًا ،ويف قولِ سيبويهِ حـذفُ
حرفِ اجلرِّ وبقاءُ عملِهِ.
ألنَّا نقولُ :قد حُذفَ حرفُ اجلرِّ وبقيَ عملُهُ يف قولِهِ( :بِكـم درهـمٍ اشـرتيتَ؟) ،ويف
ف أصـبحتَ؟ ( :خـريٍ
ب [/6أ] :كيـ َ
قولِهم يف القسـمِ( :اهللِ ألفعلَـنَّ) ،ويف قـولِهم يف جـوا ِ

عافاكَ اهللُ) وحنوَ ذلك(.)145

والسَّابعةُ :أنَّهُ فُخِّمَت المُهُ بعدَ الضَّمِّ والفتحِ ،ورُقِّقَـت بعـدَ الكسـرِ( .)146ونقـلَ أبـو

البقاءِ ( )147أنَّ منهم مَن رقَّقَها على كلِّ حالٍ( .)148قيلَ :وهو خالفُ ما عليهِ كالمُ العربِ(.)149
وخصائصُ اسمِ اهللِ تعاىل كثريةٌ ،حتى قيلَ إنَّهُ اسمُ اهللِ األعظمُ.

القِسمُ الثَّاني[ :يف املركَّبات]
اعلم أنَّهُ جيوزُ فيما بعدَ (إلَّا) مِن قولِنا (إلَّا اهلل) نانيةُ أوجهٍ ،سـتةٌ عـن رفـعٍ ،واثنـانِ
عن نصبٍ ،أمَّا أوجهُ الرَّفعِ:

فأحـدُها :أنَّ (إل ـهَ) اس ـ ُم (ال) ،بُــين معهــا علــى الفــتحِ()150؛ لتضــمُّنِهِ معنــى (مِــن)

شرَ ( ،)152وخربُها حمذوفٌ ،و (إِلَّا اهللُ) بـدلٌ مِـن
االستغراقيَّةِ( ،)151أو لرتكيبِهِ تركيبَ مخسةَ ع َ
موضعِ (ال) معَ امسِها( ،)153أو موضعِ امسِها قبلَ دخولِها؛ ألنَّ (ال) وامسَها يف موضعِ رفعٍ

باالبتــداءِ( ،)154إذِ التقــديرُ (ال إِلــهَ لنــا أو يف الوجــودِ إِلَّــا اهللُ)( ،)155وهــوَ مشــهورٌ بــنيَ

املعربنيَ(.)156
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د .حممَّد بن علي بن حممَّد العَمري
وقد رُدَّ بأنَّ البدلَ يف نِيَّةِ تكرارِ العاملِ ،وال لكنُ هُنا تكرارُ العاملِ؛ إذ ال يُقالُ يف (ال
رجُلَ يف الدَّارِ إِلَّا زيدٌ)( :ال رجُلَ يف الدَّارِ إِلَّا ال زيدٌ)( .)157وأُجيبَ بِأنَّا مل نقُل إنَّـهُ بـدلٌ مِـن
ُـد َر
ل منـ ُه ق ِّ
ظ هـو (ال) ،فـإذا أُبـ ِد َ
ل يف اللَّفـ ِ
ألن العامـ َ
امسِها على اللَّفظِ حتى يلزمَ ما ذُ ِكرَ؛ َّ
العاملُ فيهِ عاملًا يف بدلِهِ ،وال يُمكِنُ تقديرُ (ال) عاملةً يف البـ َدلِ؛ ألنَّهـا ال تعمـلُ فيمـا بعـدَ
(إِلَّا) .وإنَّما قلنا إنَّهُ بدلٌ مِن اسمِ (ال) على املوضعِ ،والعاملُ يف املوضـعِ هـو االبتـداءُ ،فـإذا
أُب ِدلَ مِنهُ ُقدِّرَ العاملُ فيهِ عاملًا يف َبدَلِهِ ،فقد أمكنَ هُنا تَكـرارُ العامـلِ ،وهـوَ تقـديرُ االبتـداءِ
عاملًا يف الب َدلِ(.)158
َقدمَ ،و (إلَّا اهللُ) صفةٌ ملوضعِ (ال)
والثَّاني :أنَّ (إلهَ) اسمُ (ال) ،وخربُها حمذوفٌ كما ت َّ

حـد قولِـ ِه تعـاىل ﭽ ﮀ ﮁﮂ ﮃﮄﭼ
ل دخولِهـا ،علـى ِّ
مع امسِها ،أو موض ِع امسِهـا قبـ َ
[األعــراف )159( ]59 :يف مَــن رفــ َع (ﮄ)( ،)160والتَّقــديرُ (ال إِلــهَ غــريُهُ لنــا أو يف [/6ب]

الوجُودِ) ،ووقعَت (إلَّا) صفةً علـى حـدِّ قولِـهِ تعـاىل ﭽﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥﭼ
[األنبياء.)161(]22 :
فإِن قيلَ( :ال) عامل ٌة [عملَ](( )162إنَّ) ،و (إنَّ) ال يُعتبَرُ حملُ امسِها ،فكذا [ال](.! )163
قيلَ :الفَرقُ بينَهما أنَّ حملَّ اسمِ (إِنَّ) زالَ وانتَسخَ؛ وهلذا امتنعَ رفعُ النَّعتِ واملعطـوفِ
قبلَ مُضِيِّ اخلربِ ،وحملُّ اسمِ (ال) ،إذا كانَ مُفرَدًا ،باقٍ عندَ سيبوي ِه على الرَّفعِ باالبتـداءِ ،ومـا
بعدَهُ مرفوعٌ بأنَّهُ خربُ الـمبتدأِ ال خربُها؛ ألَنَّها إنَّما تعمـلُ عنـدَهُ يف االسـ ِم ال يف اخلـربِ()164؛
وهلذا جازَ رفعُ النَّعتِ والـمعطوفِ قبلَ مُضِيِّ الـخربِ.
والثَّالثُ :أنَّ (إلهَ) اسمُ (ال) ،وخربُها حمذوفٌ ،و (إلَّا اهللُ) بدلٌ مِن الضَّـمريِ املسـتَكنِّ
فيهِ ،كما تقولُ (ما أحدٌ يقومُ إلَّا زيدٌ) فـ (زيدٌ) بدلٌ مِن الضَّمريِ يف (يقومُ) ،فهو بدلٌ مرفـوعٌ
مِن ضمريٍ مرفوعٍ عائدٍ على اسمِ (ال) .وهذا ال كُلفةَ فيهِ ،وهو اختيارُ الشَّيخِ أثريِ الدِّينِ أبـي
حيَّان( ،)165رمحَهُ اهللُ تعاىل(.)166
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ُفر ٌ ،وهـو منقـولٌ عـن
والرَّابِعُ :أنَّ (إلهَ) اسمُ (ال) ،و (إلَّا اهللُ) خربُها ،واالستثناءُ م َّ
الشَّلَوبنيِ( )167فيما علَّقهُ على املفصَّلِ( )168للزَّخمشريِّ ( ،)169وقد ردَّه أبو حيَّان وابنُ احلاجـبِ
ل (ال) يف الــمعارفِ ،بـل اخلـربُ
( ،)170قال أبو حيَّـان :ألنَّ مـا بعـد (إلَّـا) معرفـةٌ ،وال تعمـ ُ
ب
حمذوفٌ ،أي :ال إلـ َه لنـا إلَّـا اهللُ .هـذا إن جعلنـا (ال) هـذ ِه عاملـ ًة يف اخلـربِ ،وهـو مـذه ُ
األخف ِ( ،)171أمَّا إذا جعلناها غريَ عاملةٍ فيهِ ،بل هو مرفوعٌ مبا كانَ عليهِ قبلَ دخولِها ،وهـو
مذهبُ سيبويهِ( ،)172فكانَ ينبغي أن يكونَ خربًا؛ إلَّا أنَّهُ منعَ مِن ذلكَ كونُ املبتدأِ نكرةً واخلربِ
معرفةً ،وهو ممنوعٌ إلَّا يف ضرائرِ األشعارِ )173(.وقالَ ابنُ احلاجبِ :ألنَّ ما بعدَ (إِلَّـا) مُسـتثنًى
مِن اسمِ (ال) ،وال جيوزُ أن يكونَ الـمُستثنَى خربًا عن الـمُستثنَى مِنهُ؛ ألنَّهُ مُبيِّنٌ لهُ (.)174
وأُجيبَ عن قولِ أبي حيَّان [بأَنَّهُ ]( )175ال يضرُّ سيبويهِ اإلخبارُ بالـمعرفةِ عن النَّكـرةِ
َو ُ هنا موجودٌ وهو النَّفيُ(.)177
َو ِ [/7أ] وهو االستفهامُ ( ،)176والـمُس ِّ
عندَ وجودِ الـمُس ِّ
وعن قولِ ابنِ احلاجبِ بأنَّهُ لـيسَ االسـتثناءُ إخراجًـا مِـن الــمَحكومِ عليـهِ بـل مِـن
احلُكمِ ،ولو سُلِّمَ أنَّهُ إخراجٌ منهُ لكن ليسَ الـمُستثنى منهُ الـمَحكومَ عليهِ :اسـ ُم (ال) ،الَّـذي
أُخربَ عنهُ بـما بعدَ (إلَّا) ،بل اخلربُ العامُّ ،وهو (موجـودٌ) أو (كـائنٌ) ،إلَّـا أنَّـهُ حُـذِفَ لقصـدِ
التَّفرِيغِ ،وأُقيمَ الـمُستَثنى مَقامَهُ ،وأُعرِبَ إعرابَهُ(.)178
َقدمَ تامًّا مع حذفِ اخلربِ هنا وهناك!
َرغًا ،وفيما ت َّ
فإن قيلَ :لِـمَ جُعلَ االستثناءُ هُنا مُف َّ
قيلَ :الـمحذوفُ هُنا أُعرِضَ عنهُ يف اإلعرابِ حتَّى صارَ نِسيًا منسيًّا ،وهناكَ حُكِ َم لـهُ
حبُكمِ القاعدَةِ؛ فافرتقا(.)179
واخلا مسُ :أنَّ (إلهَ) اسمُ (ال) ،و (إلَّا اهللُ) مرفوعٌ بـ (إلهَ) ارتفـاعَ االسـمِ بالوصـفِ،
وأغنى الـمرفوعُ عن اخلربِ ،على حدِّ (ما مضروبٌ الزَّيدانِ)؛ ألنَّ (إِهلًا) بـمعنى (مألوهٍ) كمـا
تقدمَ .ولو قيلَ (ال معبو َد إلَّا اهللُ) مل لتنع فيهِ ما ذُكرَ(.)180
َّ
وقد رُدَّ [بأنَّ]( )181سيبويهِ منعَ حنوَ (إنَّ قائمًا أخواكَ)( ،)182وإذا امتنعَ يف (إنَّ) امتنـعَ
ُطولًـا؛ فكـا َن
وبـأن (إهلًـا) لـو كـا َن عاملًـا لكـا َن م َّ
َّ
يف (ال) ،بل أوىل؛ ألنَّها فرعُها يف العملِ.
مُنَوَّنًا(.)183
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د .حممَّد بن علي بن حممَّد العَمري
َو ِ االبتـداءِ
ل بأنَّ األخف َ أجازَهُ( ،)184وإنَّما منعهُ سيبويهِ؛ لع َدمِ مُس ِّ
األو ِ
وأُجيبَ عن َّ
َو ُ هُنا موجودٌ ،وهو النَّفي ،وحين ذٍ فال خالفَ بينهُما يف جوازِهِ(.)185
بالنَّكرةِ ،والـمُس ِّ

وعن الثَّاني بأنَّ تنوينَهُ حُذفَ ختفيفًا :أمَّا عندَ من يُجِيزُهُ( ،)186وجيعلُ منـهُ ﭽ ﭺ ﭻ
ﭼﭼ [األنفــال ،]48 :و ﭽ ﮯ ﮰﮱﭼ [يوســف ،]92 :و (ال مــان َع لـــما
أعطيتَ)()187؛ فال إشكالَ ،وأمَّا عندَ مَن لنعُهُ ( ،)188وجيعـلُ الظُّـروفَ مُتعلِّقـةً مبحـذوفٍ ،ال
باسمِ (ال)؛ فال لنعُهُ هنا لكثرةِ االستعمالِ(.)189
والسَّادسُ :أنَّ (إلهَ) اسمُ (ال) [/7ب] ،وهو خربٌ يف احلقيقةِ ،و (اهللُ) خربٌ يف اللَّفظِ،
وهو مُبتدأٌ يف احلقيقةِ .ونُسبَ إىل الزَّخمشـريِّ( ،)190وتقريـرُ ُه أنَّ الكـال َم لـهُ اعتبـارانِ :اعتبـارُ
ل (جـاءَني
أصلهِ ،واعتبارُ تفري ٍع يزيدُ ُه فائدَةً ،واالستثناءُ تفري ٌع يزيـدُ الكـال َم فائـدةً ،فـإذا قيـ َ
زيدٌ) ثبتَ جميءُ زيدٍ ،وجازَ جميءُ غريِهِ ،وإذا قيلَ (ما جاءَني إلَّا زيدٌ) ثبتَ جمي ُء زيـدٍ وانتفـى
ُرعَ عليهِ وقيلَ (ال إلهَ إلَّا اهللُ) ثبتَت إهليَّـةُ
جميءُ غريِهِ ،وكذا هُنا أصلُ الكالمِ (اهللُ إِلهٌ) ،فلمَّا ف ِّ
اهللِ تعاىل وانتفت إهليَّةُ ما سواهُ.
وقد رُدَّ بأنَّهُ مُخالفٌ لقولِ النَّحويِّنيَ :إنَّ الذي يُبنى مع (ال) هو الـمُبتدأُ ال
اخلربُ(.)191
ولهُ أن يقولَ :لـمَّا حلَّ اخلربُ حملَّ الـمُبتدأِ لقصدِ التَّفرِيعِ أخذَ حكمَهُ فبُينَ مع(ال).

وأمَّا وجها النَّصبِ:
تقـدمَ ،ومـا بعـدَ (ال) منصـوبٌ
فأحدُهما :أنَّ (إلهَ) اسمُ (ال) ،وخربُها حمذوفٌ ،كما َّ
على االستثناءِ ( ،)192قالَ أبو احلسنِ األَُّبذِيُّ(" )193إذا قُلتَ (ال رجلَ يف الـدَّا ِر إلَّـا زيـدًا) كـانَ
نصبُ زيدٍ على االستثناءِ أحسنُ من رفعِ ِه على البدلِ؛ لوُجـودِ الــمُشاكلةِ يف االسـتثناءِ دونَ
البدلِ"( )194انتهى كالمُهُ.
ُؤيدُهُ أنَّهم قالوا :إنَّ الرَّفعَ على اإلتباعِ يف حن ِو (ما قـامَ أحـ ٌد إلَّـا زيـدٌ) أحسـنُ مِـن
وي ِّ
ب علـى االسـتثناءِ ،لوجـو ِد الــمُشاكل ِة يف اإلتبـا ِع دو َن االسـتثناءِ ،حتَّـى لـو وُجـدَت
النَّص ِ
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الـمُشاكلةُ فيهما استويا ،حنوَ (ما رأيتُ أحدًا إلَّا زيدًا) ،وال يُن َكرُ كـونُ النَّصـبِ هنـا أحسـنُ
والرَّفعُ أكثرُ؛ فقد يكونُ الشَّيءُ واجبًا يف االستعمالِ شاذًّا يف القياسِ كـ (استحوذَ)(.)195
والثَّاني :أنَّ (إلهَ) اسمُ (ال) ،وخربُهـا حمـذوفٌ ،و (إلَّـا اهللَ) صـفةٌ السـمِ (ال) علـى
اللَّفــظِ أو علــى الـــموضعِ بعــ َد دخولِهــا ،والتَّقــديرُ/8[ :أ] (ال إلــهَ غــريَ اهللِ لنــا أو يف
الوجودِ)( ،)196وال جيوزُ النَّصبُ على البدلِ مِـن اسـمِ (ال) علـى اللَّفـظِ؛ ألنَّ البـدلَ يف نيَّـةِ
تكرارِ العاملِ ،والعامِلُ يف اللَّفظِ هو (ال) ،فإِذا أُب ِدلَ مِنهُ ُقدِّرَ العامِلُ فيهِ عاملًـا يف بدلِـهِ ،وال
ل فيما بع َد (إال)(.)197
يُمكِنُ تَقدي ُر (ال) عامِلةً يف البدلِ؛ ألنَّها ال تعم ُ
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القسمُ الثَّالثُ[ :يف املُتَمِّماتِ]
تقدمَ سبعُ مسائِلَ:
اعلم أنَّهُ يتعلَّقُ مبا َّ
أحدُها( :ال) النَّافيةُ إذا دخلَت على النَّكرةِ تـارةً تنصِـبُ االسـ َم وترفـعُ الــخربَ ،كــ
(إنَّ) ،غريَ أنَّ امسَها إن كان عاملًا ظهرَ نصبُهُ ،حنو (ال طالِعًـا جبلًـا حاضِـرٌ)( ،)198وإن كـانَ
تقدمَ ،وتُفيدُ نفيَ مجيـعِ أفرادِهـا()199؛ إذ
غريَ عاملٍ بُينَ على ما يُنصبُ بهِ لو كانَ مُعرَبًا؛ لـمَا َّ
لو وُجدَ فردٌ منها لَوُجدَت؛ ولذلكَ ال يُقالُ (ال رجُلَ يف الدَّارِ بل رجالنِ).
وتار ًة [ترفعُ]( )200االسمَ وتنصبُ اخلربَ ،كـ (ليسَ) ،ومنهُ قولُهُ([ :)201جمزوء الكامل]
مـــن صـــدَّ عـــن [نريانِهـــا]

()202

س ال بـــراحُ
فأَنـــا ابـــنُ قَـــي ٍ

()203

وتُفيدُ نفيَ واحدٍ مِن اجلنسِ؛ وهلذا يُقالُ (ال رجلٌ يف الدَّارِ بـل رجـالنِ) ،وقـد تُفيـدُ
ُتقدمِ؛ إذ ال يُقالُ [فيه :ال براحُ لي بل براحانِ](.)204
نفيَ اجلنسِ بدِاللةِ البيتِ الـم ِّ
إذا تقرَّرَ هذا فإنَّما اختريَ (ال) النَّافية للجنسِ يف قولِنـا (ال إلـهَ إلَّـا اهللُ)؛ ألنَّ دِاللتَهـا
ي أقوى مِن دِالل ِة (ال) النَّافيةِ الـمُوَحِّدةِ وغريِها مِن كلماتِ النَّفيِ(.)205
على النَّف ِ
الثَّانيةُ :خربُ (ال) [النَّافيةِ للجِنسِ]( )206إن مل يدُلَّ عليهِ دليلٌ امتنعَ حذفُهُ ،حنوَ (ال أحدَ
ريهِم ،ورُبَّما
أغريُ مِن اهللِ)( ،)207وإن دلَّ عليهِ دليلٌ كُثرَ حذفُهُ عندَ احلجازيِّنيَ ،ووجبَ عندَ غ ِ
ذُكرَ( ،)208كقولِ حامتٍ الطَّائيِّ ([ :)209البسي ]
ورَدَّ جــاز ُرهُم [حَرفًــا]( )210مُصــرَّمةً

وال كــــريمَ مِــــن الولــــدانِ مَصــــبوحُ

()211

إذا تقرَّرَ هذا فحذفُ اخلربِ يف [/8ب] قولِنا (ال إلهَ إلَّا اهللُ) مِـمَّا دلَّ علي ِه دليلٌ؛ ألنَّـهُ
يف التَّقديرِ جوابٌ لِمَن قالَ (هل لنا أو يف الوُجودِ إلهٌ غـريُ اهللِ تعـاىل؟) ،فحـذفَ اخلـربَ مِـن
اجلوابِ لذكرِهِ يف السُّؤالِ.
وقد ردَّهُ اإلمامُ فخرُ الدِّينِ الرَّازي بأنَّ األصلَ عدمُ التَّقديرِ ،ولو سُـلِّمَ فـالنَّفيُ عـام،
وتقديرُهُ مبا ذُكرَ ختصيصٌ لهُ ،فال يكونُ توحيدًا ،فتعيَّنَ محلُ الكالمِ علـى ظـاهرِهِ؛ ألنَّ قولَنـا
(ال إلهَ) يُفيدُ النَّفيَ العامَّ وقولَنا (إلَّا اهللُ) يُفيدُ التَّوحيدَ التَّامَّ (.)212
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وَأُجيبَ بأنَّ (ال) إنَّما تدخلُ على الـمبتدأِ واخلربِ ،وما بعدَ (إلَّـا) ال يصـحُّ أن يكـونَ
خربًا؛ ألنَّهُ معرفةٌ ،وال تعملُ (ال) يف الـمعارفِ ،وهي عاملةٌ يف اخلربِ علـى قـولِ األخفـ ِ؛
وألنَّ الـمعرِف ةَ ال تكونُ خربًا عن النَّكرةِ يف الكالمِ؛ وألنَّهُ خا

واسمُ (ال) عام ،وال يُخبَـرُ

باخلا ِّ عن العامِّ ،فقولُكَ (احليوانُ إنسانٌ) مُمتَنِعٌ؛ ألنَّ يف احليوانِ ما ليسَ بإنسانٍ ،وقولُـكَ
(اإلنسانُ حيوانٌ) صحيحٌ؛ ألنَّهُ ليسَ يف اإلنسانِ ما ليسَ حبيوانٍ ،وإذا مل يكُنِ اخلـربُ موجـودًا
لزمَ تقديرُهُ ،وإلَّا بقيَ الـمبتدأُ بال خربٍ؛ وهذا باطلٌ ،والـمرادُ بـ (لنا) مجيعُ العالَـمِ ،وهـو مـا
سوى اهللِ تعاىل ،وبـ (الـموجودِ) مُسَمَّى الوُجودِ العَيينِّ والـذِّهينِّ ،فكـانَ النَّفـيُ عامًّـا فكـانَ
التَّوحيدُ تامًّا(.)213
ولقائلٍ أن يقولَ :يف اجلوابِ نظرٌ ،أمَّا كونُ (ال) عاملةٌ يف اخلربِ على قـولِ األخفـ ِ،
فمُعارَضٌ بأنَّها غريُ عاملةٍ فيهِ ،على قولِ سيبويهِ ،وأمَّـا كـونُ الــمعرفةِ ال تكـونُ خـربًا عـن
ت ال يف النَّفيِ.
النَّكرةِ يف الكالمِ فإنَّما ذلكَ يف اإلثبا ِ
الثَّالثةُ :قالَ الشَّيخُ عبدُ القا ِهرِ اجلُرجانيُّ( :)214كلمـةُ (إلَّـا) يف قولِنـا (ال إلـهَ إلَّـا اهللُ)
لالستثناءِ؛ ألنَّها لو كانت مبعنى (غَري) ،وال بُدَّ مِن إضمارِ خربِهِ ،فلو أُضـم َر قبـلَ (إلَّـا) لـزمَ
وُقوعُ اخلربِ [/9أ] بنيَ الصِّفةِ والـموصوفِ ،ولو أُضمرَ بعدَ (إلَّا) لزمَ وُقـوعُ االسـتثناءِ قبـلَ
متامِ الكالمِ ،وكالهُما ال جيوزُ(.)215
وقالَ اإلمامُ فخرُ الدِّينِ الرَّازيُّ :هو مبعنى (غَري)؛ ألنَّها لـو كانَـت لالسـتثناءِ مل يكُـن
قولُنا (ال إلهَ إلَّا اهللُ) توحيدًا ،واللَّازمُ باطلٌ فالـملزومُ باطلٌ مثلُـهُ ،بيـانُ الــمُالزمةِ أنَّهـا لـو
كانت كذلكَ لكانَ نفيًا آلهلةٍ يُستثنى مِنهُمُ اهللُ ،وال يكونُ نفيًا آلهل ٍة ال يُستثنى مِـنهُمُ اهللُ ،بَـل
يكونُ إثباتًا لذلكَ عندَ من يقولُ بالـمفهومِ(.)216
وقالَ اجلمهورُ :جيوزُ األمرانِ ،وكونُها لالستثناءِ أحسنُ؛ ألنَّها موضوعةٌ لهُ( ،)217وقـد
ل علـى (إلَّـا) يف
أن (غـريًا) موضـوعةٌ للصِّـفةِ ،وقـد تُحمـ ُ
ل على (غريٍ) يف الصِّف ِة كما َّ
تُحم ُ
االستثناءِ ،واجلامعُ بينَهُما أنَّ ما بع َدهُما مُغايرٌ لِما قبلَهُما ،وال مانعَ هنا من وُقوعِ (إلَّا) مبعنى

186

جملة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

د .حممَّد بن علي بن حممَّد العَمري
(غَـريٍ) علــى حــدِّ قولِـهِ تعــاىل ﭽﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﭼ [األنبيــاء،)218(]22 :
وظاهرُ كالمِ سيبويهِ أنَّهُ ال يُشرتطُ كونُها تابعةً جلمعٍ منكورٍ؛ لتمثيلِهِ بنحوِ (لو كانَ معنا رجلٌ
إلَّا زي ٌد لَغلبَنا)(.)219
وأجابوا عن قولِ اجلُرجانيِّ بأنَّهُ ال لتنعُ الفصلُ بنيَ الصِّـفةِ والــموصوفِ بـالظَّرفِ؛
ل متـا ِم الكـال ِم()220؛ بـدليلِ
ريهِ ،وال وُقـو ُع الــمُستَثنى قبـ َ
ألنَّهُ يُتَّسَعُ فيـ ِه مـا ال يَُّتسَـ ُع يف غـ ِ
قولِهِ[ )221(:الطويل]
ي إلَّـــا آلَ أمحـــدَ شـــيعةٌ
ومـــا لـــ َ

وما ليَ إلَّـا مـذهبَ احلـقِّ مـذهبُ

()222

وعن قولِ الرَّازيِّ ،رمحَهُ اهللُ ،بأنَّ (إلَّا) ليست تابع ًة لـجَمعٍ حتَّى يلـزمَ مـا ذكـرَ ،إنَّمـا
هيَ تابعةٌ ملفردٍ ،وال يستقيمُ تقديرُهُ جبمعٍ؛ ألنَّ حنوَ (ال رجالَ) نفيٌ للجمعِ ،وال يلزمُ من نفيِ
اجلمعِ نفيُ اجلنسِ.
ري [/9ب] لفـظُ (أشــهدُ أن ال إلـ َه إلَّــا اهللُ) دونَ
الرَّابعـةُ :إن قيـلَ[ :لـــمَ]( )223اخــت َ
(أعلمُ) أو (أتبيَّنُ) أو حنوِ ذلكَ؟
ب الـذي جـرى جمـرى
قيلَ :ألنَّها أبلـ ُغ مِـن غريِهـا؛ ألنَّهـا إخبـارٌ عـن اعتقـا ِد القلـ ِ

الـمُشاهدةِ؛ وهلذا أكذبَ اهللُ الـمنافقنيَ يف قولِهِم لرسـولِ اهلل  ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ
[املنافقون ]22 :بقولِهِ تعاىل ﭽﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﭼ[املنافقون]22 :؛ ألنَّ
قولَهُم لهُ ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﭼ مل يكـن إخبـارًا عـن اعتقـادِهم؛ فأكـذبهُمُ اهللُ تعـاىل يف
تسميتِهِ شهادةً ،ال يف نفسِ األمرِ.
وأصلُ الكالمِ (أشهدُ بأنَّهُ ال إلهَ إلَّا اهللُ) ،ضمريُ الشَّأنِ اسمُ (أنَّ) ،و (ال إلـهَ إال اهللُ)
خربُها ،ثُمَّ تُخفَّفُ (أنَّ) ،فحُذفَ امسُها وهو الضَّمريُ ،وخافضُها وهو الباءُ ،فهـيَ يف موضـعِ
نصبٍ على نزعِ اخلافضِ ،أو جرٍّ على إرادتِهِ .وهذا بالنَّظرِ إىل لفـظِ (أشـهدُ) أمَّـا بـالنَّظرِ إىل
معناها ،وهو (أعلمُ) ،فهي يف موضعِ نصبٍ بـ (أشهدُ) ،وال حاج َة إىل تقـديرِ اخلـافضِ ،واهللُ
أعلمُ.
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اخلامسةُ :ذهبَ األكثرونَ إىل أنَّ االستثناءَ نفيٌ وإثباتٌ( ،)224واحتجُّوا بأنَّ ُه لـو مل يكُـن
كذلكَ مل يكن قولُنا (ال إلهَ إلَّـا اهللُ) [توحيـدًا] ( ،)225واللَّـازمُ باطـلٌ فالــملزومُ مثلُـهُ .بيـانُ
الـمُالزمةِ :أنَّهُ لو مل يكُن كذلكَ لكانَ قولُنا (إلَّا اهللُ) سُكوتًا عن إثباتِ إهليَّـةِ اهللِ تعـاىل ،فـال
ني على أنَّهُ توحيدٌ(.)226
يكونُ توحيدًا ،وبُطالنُ اللَّازمِ إمجاعُ الـمُسلم َ
وذهــبَ مشــاُ،نا( ،)227رمحهُــمُ اهللُ تعــاىل ،إىل أنَّ االســتثناءَ تكلُّــمٌ بالبــاقي بعــدَ
الـمُستثنى( ،)228واحتجُّوا بأنَّهُ لو مل يكُن كـذلكَ لوقـعَ اخلُلـفُ يف كـالمِ اهللِ تعـاىل ،واللَّـازمُ
باطِلٌ فالـمَلزومُ مثلُهُ ،بيانُ الـمُالزمةِ :أنَّهُ لو مل يكن كـذلكَ لكـانَ (مخسـونَ عامًـا) يف قولِـهِ
بــأولِ
تعــاىل ﭽ ﯭ ﯮ [/10أ] ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ [العنكبــوت ]14 :مُثبتــةٌ َّ
الكالمِ منفيَّةٌ بآخرِهِ ،وهوَ خُلفٌ ،وبُط النُ اللَّا ِزمِ إمجاعُ الـمُسلمنيَ أنَّهُ ال خالفَ يف كـالمِ اهللِ
تعاىل(.)229
ي إهليَّـةِ غـريِ
وأجابوا عنِ احتجاجِهم( :)230بأنَّ الـمقصودَ من قولِنا (ال إل َه إال اهللُ) نف ُ
ت عنهُ غريَ توحيدٍ(.)231
ت إهليَّةِ اهللِ تعاىل فال نزاعَ فيهِ ،فال يكونُ السُّكو ُ
اهللِ تعاىل ،أمَّا إثبا ُ
فإن قيلَ :قالَ أهلُ اللُّغ ِة (االستثناءُ نفيٌ وإثباتٌ).
قيلَ :وقالَ أهلُ اللُّغةِ (االستثناءُ تكلُّمٌ بالباقي بعدَ الـمُستثنى) ،وإذا ثبَتَ القوالنِ كان
ل االسـتثنا ُء َتكَلُّـمٌ بالبـاقي
ك أحـ ِدهِما ،واجلمـ ُع بيَنهُمـا :أن يُجعـ َ
اجلم ُع بيَنهُما أوىل مِن تَـر ِ
بعبارَتِهِ ،ونَفيًا وإثباتًا بإِشارتِهِ؛ ألنَّ الـمقصودَ مِن الكالمِ صدرُهُ ،وما بعـدَ الصَّـدرِ متـامٌ ،وال
شكَّ أنَّ الـمقصودَ ثابتٌ بالعبارةِ ،وغريَ الـمقصودِ ثابتٌ باإلشارةِ(.)232
ُقدمٌ على تصوُّرِ النَّفيِ؛ ألنَّ النَّفيَ رفـعُ اإلثبـاتِ،
السَّادسةُ :إن قيلَ :تصوُّرُ اإلثباتِ م َّ
ُـدمَ
ورفعُ الشَّيءِ ال يُتَصَوَّرُ إلَّا بعدَ تصوُّرِ [إثباتِ ذلكَ الشَّيءِ]( ،)233وإذا كانَ كذلِكَ :فلِـمَ ق ِّ
ُخرَ اإلثباتُ؟
النَّفيُ يف قَولِنا (ال إل َه إلَّا اهللُ) وأ ِّ
ت إهليَّـةِ اهللِ
ُخرَ إثبـا ُ
ُدمَ نَفيُ إهليَّةِ غريِ اهللِ تعاىل؛ ألنَّهُ لِردِّ دعوى الـمُشرِكنيَ ،وأ ِّ
قيلَ :ق ِّ
تعاىل؛ ألنَّهُ ال نزاعَ فيهِ ،وبيانُ ذلكَ :أنَّ الـمُشركنيَ اعرتفـوا بـاهللِ تعـاىل؛ بـدليلِ قولِـهِ تعـاىل
ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﭼ[لقمــان ،25 :والزمــر،]38 :
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وإنَّما زعموا أنَّ لهُ تعاىل شُـركاءَ؛ جهلًـا مـنهُم ،بـدليلِ قولِـهِ تعـاىل ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ت إهليَّـةِ اهللِ
ﭼﭼ [القصص ،]74 ،62 :فكانَ نفيُ إهليَّةِ غريِ اهللِ تعاىل أهمَّ مِـن إثبـا ِ
هلل ليسَ بإلهٍ)(.)234
تعاىل ،وصارَ [/10ب] معنا ُه (غريُ ا ِ
وال يُقالُ :ال يلزمُ مِن نفيِ ما يُغاِيرُ الشَّيءَ إثباتُ ذلكَ الشَّيءِ .ألنَّا قد قُلنـا إنَّ إثبـاتَ
إهليةِ اهللِ تعاىل ال نزاعَ فيهِ.
أن للعالَـ ِم صانِعًا معروفًا موصـوفًا بصِـفاتِ اإلهليَّـ ِة فقـد
ف َّ
السَّابعة :إن قيلَ :مَن عر َ
عرفَ اهللَ تعاىل ،وإذا كانَ كذلكَ فلِمَ كان العِلمُ بإهليَّتِهِ تعاىل ال يكفي بدونِ العِلمِ بع َدمِ إهليَّـةِ
غريهِ؟
قيلَ لهُ :لو كانَ للعالَـمِ صانعانِ لكانَ بينهُما متانُعٌ؛ ألنَّهُما إمَّا أن يتَّفقا وإمَّا أن ،تلفا،
فإن اتَّفقا لـ ِز َم عجزُهمـا أو عجـ ُز أحـدِهما ،والعـاج ُز ال يكـو ُن إهلًـا .وإن اختلفـا بـأن أرا َد
أح ُدهُما شيًا وأرادَ اآلخرُ ضدَّهُ ،فإن حصلَ مُرادُهما لـزمَ اجتمـاعُ الضِّـدَّينِ ،وإن مل ،صُـل
مرادُهما لزمَ ارتفاعُ الضِّدَّينِ ،وكالهُما حمالٌ ،وإن حصلَ مـرادُ أحـ ِدهِما لـزمَ عجـزُ اآلخـرِ،

جزُ ال يكونُ إهلًا .وهذا مأخوذٌ مِن قولِـهِ تعـاىل ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﭼ
والعا ِ
[األنبياء.]22 :
فإن قيلَ :لِـ َم ال جيوزُ فرضُ صانعنيِ ال مُخالفةَ بينهُما؟
قيلَ :ألنَّ الـمُوافقةَ بينَهُما إن كانت عن اضطرارٍ لزمَ عج ُزهُما ،وإن كانت عن اختيارٍ
أمكنَت الـمُخالفةُ؛ فعادَ التَّقسيمُ.
والكالمُ يف كلمةِ الشَّهادةِ ،تملُ أكثرَ ممَّا ذكرنـاهُ ،ويف هـذا القَـدرِ كفايـةٌ ،واهللُ ولـيُّ
التَّوفيقِ واهلدايةِ ،ال رَبَّ سِواهُ ،وال نعُب ُد إلَّا إيَّاهُ.
متَّتِ الرِّسالةُ الـمُسمَّاةُ بـ (كنـز السَّعادةِ يف كلمةِ الشَّهادةِ) ،واحلمدُ هللِ وحدَهُ ،وصلَّى
حممدٍ ،وعلى آلِهِ وصحبِهِ وسلَّمَ تسليمًا كثريًا دائمًا أبدًا إىل يومِ الدِّينِ ،آمـنيَ،
سيدِنا َّ
اهللُ على ِّ
آمنيَ ،آمنيَ.
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خامتة الدراسة والتحقيق
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل وآله ،وبعد:
كان هذا البحث حتقيقًا ودراس ًة لرسالةٍ ،صغرية احلجم ،عظيمة النفـع ،امسهـا (كنــز
السعادة يف كلمة الشهادة) ،فيها دراسة دقيقة لشهادة التوحيـد يف ثالثـة مسـتويات :املفـردة،
والرتكيب ،والداللة ،وقد خلصتُ بعد درسها وحتقيقها إىل النتائج اآلتية:
 إخراج النسخة اليتيمة من هذه الرسالة للمرة األوىل يف حد علمي. مجع قرائن كافية تعني على حتقيق نسبتها إىل شهاب الدين األمشـوني أمحـد بـن حممـد بـنمنصور ،املتوفى سنة 809هـ1407/م ،وبهذا تكون األثر الوحيد الباقي له حتى اآلن.
ث صـغريٍ هـو
 مجع ما تفرق من شذرات عن شهاب الدين األمشوني ،والرتمجة له يف مبحـ ٍاألوفى عنه يف حد علمي.
 حتقيق الرسالة حسب األصول العلمية املعروفة للتحقيق ،إال أنين مل أصنع هلا فهارس فنيـةلصغرها وضيق املساحة املتاحة للنشر يف اةالت العلمية.
 الكشف يف الدراسة عن املصادر الرئيسة للمادة العلمية يف هذه الرسـالة ،وأن املؤلـف قـداعتمد فيها على ثالثة كتـب ،هـي :املسـائل واألجوبـة البـن السـيد ،وشـرح أمسـاء اهلل
احلسنى للرازي ،واملرقاة البن الصائغ ،وحددتُ اثين عشر مصدرًا ثانويًّا يغلب على ظـين
أن املؤلف قد عاد إليها.
 الكشف يف الدراسة عن اإلضافات العلمية اجلديدة يف هذه الرسالة ،وهي: . 1أن املؤلف مل يكتف بنقل املسائل اخلالفية ،بل تدخل يف اجلدل يف مخسة مواضـع ،ذكـر
فيها ردودًا لكن لبعض املخالفني التمسك بها.
 .2أنه فسر مذهب الزخمشري يف إعراب ال إله إال اهلل تفسريًا عميقًا مل أجده عند غريه.
 .3أنه علَّل اختيار الفعل (أشهد) دون غريه يف كلمة التوحيد تعليلًا مل أجده عند غريه.
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 .4أنه عقد مبحثًا فسر فيه داللة اجتماع النفي واإلثبات يف كلمة التوحيد تفسـريًا مل أجـده عنـد
غريه.
 . 5أنه نقل نصًّا لعبدالقاهر اجلرجاني يعرتض فيه قول من جعـل (إال) يف كلمـة التوحيـد
امسًا مبعنى (غري) من وجهني ،مل أجده يف كتب عبدالقاهر الباقية.
 . 6أنه روى شاهدًا شعريًّا رواية جديدة ،تبيَّن بعد التحقيـق أنهـا روايـة سادسـة لـه؛ ألن
الشاهد ورد عند العلماء خبمس روايات غريها.
 إيضاح بنية الرسالة ،ومعامل منهج املؤلف فيها ،وأهم املآخذ عليه.وصلى اهلل وسلم على رسول اهلل وآله.
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اهلوامـش والتعليقـات:
( )1مصادر ترمجته:
 املقريزي (ت845هـ) :درر العقود الفريدة يف تراجم األعيان املفيدة (.)365/1 ابن حجرٍ العسقالني (ت 852هـ) :اةمع املؤسَّس للمعجم املفهرس ( 71 ،70/3و .)78 ابن تغري بردي (ت874هـ) :املنهل الصَّـايف واملسـتوفى بعـد الـوايف ( )113/2والـدَّليل الشَّـايف علـى املنهـلالصَّايف (.)77/1
 السَّخاوي (ت902هـ) :الضَّوء اللَّامع ألهل القرن التَّاسع ( 208/2و .)227 السُّيوطي (ت911هـ) :بغية الوعاة يف طبقات اللُّغويِّني والنُّحاة (.)384/1 تقيِّ الدِّين الدَّاري (ت1010هـ) :الطبقات السَّنيَّة يف تراجم احلنفيَّة (.)92/2 ابن القاضي (ت1025هـ) :دُرَّة احلجال يف أمساء الرِّجال.)153/1( ، ابن الغَزي (ت1167هـ) :ديوان اإلسالم (.)131/1 عمر رضا كحالة (ت1408هـ) :معجم املؤلِّفني (.)299/1( )2ينظر :العسقالني :اةمع املؤسَّس (.)70/3
( )3ينظر :العسقالني :اةمع املؤسَّس (.)78/3
( )4السخاوي :الضوء الالمع (.)227/2
( )5العسقالني :اةمع املؤسَّس (.)78/3
( )6ينظر :السخاوي :الضَّوء اللَّامع ( )227/2ثم (.)208/2
( )7املقريزي (.)365/1
( )8ابن تغري بردي :املنهل ( )113/2والدَّليل (.)77/1
( )9السخاوي :الضوء الالمع (.)227/2
( )10العسقالني :اةمع املؤسَّس (.)70/3
( )11ابن تغري بردي :املنهل (.)113/2
( )12املقريزي (.)365/1
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( )13ابن تغري بردي :املنهل (.)113/2
( )14العسقالني :اةمع املؤسَّس (.)71/3
( )15السخاوي :الضوء الالمع (.)227/2
( )16املقريزي (.)365/1
( )17العسقالني :اةمع املؤسَّس (.)71/3
( )18ابن تغري بردي :املنهل (.)113/2
( )19املقريزي (.)365/1
( )20ابن تغري بردي :املنهل (.)113/2
( )21العسقالني :اةمع املؤسَّس (.)71/3
( )22السخاوي :الضوء الالمع (.)227/2
( )23ينظر تاريخ هذه اخلطوط ومدارسها ومناذج منها يف :املوسوعة العربيَّة العامليَّة (.)104-98/10
( )24العسقالني :اةمع املؤسَّس (.)71/3
( )25العيين :عمدة القاري (.)4/1
( )26السخاوي :الضوء الالمع (.)227/2
( )27ينظر :السخاوي :الضوء الالمع (.)145-143/8
( )28ينظر :املقريزي (.)365/1
( )29ابن تغري بردي :املنهل (.)113/2
( )30ينظر :السخاوي :الضوء الالمع ( )171/4و (.)36/2
( ) 31تنظر ترمجـة العراقـي عنـد تلميـذه ابـن حجـ ٍر العسـقالني يف :اةمـع املؤسَّـس ( )230 -176/2وإنبـاء الغمـر
( )279 -275/2وذيل الدُّرر الكامنة

 145 -143والزركلي (.)345 ،344/3

( )32تنظر ترمجته يف :السيوطي :بغية الوعاة ( )48 ،47/2والزركلي (.)96/4
( )33تنظر ترمجته يف :السيوطي :بغية الوعاة ( )84/1والزركلي (.)87/6
( )34تنظر ترمجته يف :السيوطي :بغية الوعاة ( )275/1والزركلي (.)153/7
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( )35تنظر ترمجة ابن حجر لنفسه يف :رفع اإلصر

 ،64-62وقد خصَّه تلميـذه السـخاوي برتمجـة مفصـلة يف كتابـه:

اجلواهر والدرر يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر ،وينظر :الزركلي (.)179 ،178/1
( )36ينظر تقسيم ابن حج ٍر لشيوخه ،وبيـان طبقـاتهم يف اةمـع املؤسَّـس ( )78-76/1وتنظـر ترمجـة األمشـوني فيـه
(.)71 ،70/3
( )37ينظر :العسقالني :إنباء الغمر ( )190 ،189/4والسخاوي :الضوء الالمع (.)62-60/5
( )38ينظر :السخاوي :الضوء الالمع (.)10/6
( )39ينظر :املقريزي (.)365/1
( )40العسقالني :اةمع املؤسَّس (.)71/3
( )41ينظر :حاجي خليفة ( )362/1وإمساعيل باشا (.)119/1
( )42ينظر :العسقالني :اةمع املؤسَّس (.)71/3
( )43ينظر :السخاوي :الضوء الالمع ( )227/2والسيوطي :بغية الوعاة ( )384/1والداري ( )92/2وابـن القاضـي
( )153/1وابن الغزي ( )131/1وإمساعيل باشا ( )119/1وكحالة (.)299/1
( )44العسقالني :اةمع املؤسَّس (.)71/3
( )45ينظر :السخاوي :الضوء الالمع ( )227/2والسيوطي :بغية الوعاة ( )384/1والداري ( )92/2وابـن القاضـي
( )153/1وابن الغزي ( )131/1وكحالة (.)299/1
( )46ينظر :ابن القاضي (.)153/1
( )47ينظر :املقريزي (.)365/1
( )48ينظر :العسقالني :اةمع املؤسَّس (.)71/3
( )49ابن القاضي (.)153/1
( )50العسقالني :اةمع املؤسَّس (.)71/3
( )51ينظر :السخاوي :الضوء الالمع ( )227/2والسيوطي :بغية الوعاة ( )384/1والداري ( )92/2وابـن القاضـي
( )153/1وابن الغزي ( )131/1وكحالة (.)299/1
( )52ينظر :العسقالني :اةمع املؤسَّس (.)71/3
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( )53أثبت على اهلام

خب خمتلف التعليق اآلتي . 1" :قد يطلـق (املفـرد) ويـراد بـه مـا يقابـل املثنـى واةمـوع ،أعـين

الواحد .2 .وقد يطلق ويراد به ما يقابل املضاف؛ فيقال :هذا مفرد ،أي :ليس مبضـاف .3 .وقـد يطلـق علـى مـا
يقابل املركب ،وسيأتي يف مباحث األلفاظ . 4 .وقد يطلق على مـا يقابـل اجلملـة؛ فيقـال :هـذا مفـرد ،أي :لـيس
جبملة ،وهو بهذا املعنى يتناول املركبات التقييدية أيضًا .هكذا يف امليسر شرح ...فسر األول" ومكان النقـاط كلمـة
مل أستطع قراءتها.
( )54أمحد بن سهل ،املتوفى سنة 322هـ ،أحد الكبار األفذاذ من علماء اإلسالم ،مجع بـني الشَّـريعة والفلسـفة واألدب
والفنون ،سبق علماء اإلسالم كافَّةً إىل رسم األرض ،وله مؤلفاتٌ كثريةٌ يف علومٍ وفنونٍ شتَّى ،مجعها ابن النَّـديم،
منها يف اللُّغة :كتاب أمساء اهلل عزَّ وجلَّ وصفاته ،ونظم القرآن ،وصناعة الشِّعر ،وغريها .ينظر :ابـن النـديم
 ،199 ،198واحلموي ( )282-274/1والزركلي (.)134/1
( )55أبو عبداهلل ،حممد بن عمر بن احلسني القرشيُّ ،املتوفى سنة 606هـ ،كان ،سن الفارسيَّة مع العربيَّة ،وبهمـا ألَّـف
ونظم الشِّعر ووعظ ،وله مصنفاتٌ كثريةٌ ،منها :مفاتيح الغيب يف التَّفسري ،وأسرار التَّنزيل يف التَّوحيد ،واحملصـول
يف األصول .ينظر :السبكي ( )82 ،81/8والزركلي (.)313/6
( )56طبع هذا الكتاب يف املطبعة الشرقية مبصر عام 1323هـ بعنوان (لوامع البيِّنات شرح أمساء اهلل تعـاىل والصِّـفات)
ثم أخرجه طه عبد الرءوف سعد ،بعنوان( :شرح أمساء اهلل احلسنى للرازي) ،قال :وهو الكتاب املسمَّى :لوامـع
البيِّنات شرح أمساء اهلل تعاىل والصِّفات .وهذا النَّقل إىل قوله "فحذفَت مَدَّتَه الثَّانيةَ" موجـودٌ فيـه

 ،105وقـد

وصف أبو حيان مذهب البلخي بالغرابة يف :البحر احملي (.)125 ،124/1
( )57األعشى ميمون بن قيسٍ ،يف ديوانه

.333.

( )58نقل ابن الشجريِّ هذه الرواية عن سيبويه ،ومل أجدها يف كتابه ،وذكرها الفرَّاء وقـال إنَّهـا إنشـاد العامـة ،وذكرهـا
ي أيضًا ،ونقل االستشهاد بها على األصل األعجمي للفـظ اجلاللـة :أبـو حيَّـا ٍن والسَّـمني احللـيبُّ .ينظـر:
الفارس ُّ
الفــرَّاء ( )204/1والفارســي :كتــاب الشِّــعر ( )41/1وابــن الشــجري ( )197/2وأبــو حيــان :البحــر احملــي
( )125/1والسمني ( ،)29/1ويف هذا البيت رواياتٌ أخرى ال شاهدَ فيها ،تنظر يف املصادر السَّـابقة ،ويف :ابـن
جين ( )430/1واملرادي ( )1070/2والبغدادي (.)237 -234/2
( )59تنظر هذه احلجة يف :الرازي :شرح أمساء اهلل احلسنى

 105والتفسري الكبري ()169/1

( )60أي :على احتجاج من قال إنه غري عربي.
( )61ينظر :الرازي :شرح أمساء اهلل احلسنى

.106 ،105

( )62ينظر :الرازي :شرح أمساء اهلل احلسنى

.108
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( )63قال الرازي يف التفسري الكبري (" :)162/1هو قول اخلليل وسيبويه ،وقول أكثر األصوليني والفقهـاء" وكـذلك قـال
الفريوزآبادي ( )12/2ثم قال "وهو اختيار مشا،نا".
( )64ينظر هذا االحتجاج يف :الزخمشري :الكشاف (.)16/1
( )65ينظر هذا االحتجاج يف :الزخمشري :الكشـاف ( )16/1والـرازي :شـرح أمسـاء اهلل احلسـنى

 107والتفسـري

الكبري (.)163/1
( )66أي :عن احتجاج القائلني بأنَّ (اهلل) صفةٌ ال اسمٌ.
( )67ينظر هذا اجلواب يف :الرازي :شرح أمساء اهلل احلسنى

.109

( )68مل أجد احلديث بهذا اللَّفظ مع كثرة البحث والتَّفتي  ،بل هو مجلٌ جمموع ٌة من حديث ابـن مسـعود قـال :قـال
رسول اهلل " ما قال عبدٌ ق ُّ إذا أصابه هَم أو حزنٌ :اللهمَّ إنِّي عبدُكَ ابنُ عبدِكَ ابنُ أَمَتِكَ ،ناصييت بيدِكَ ،مـاضٍ
يفَّ حكمُكَ ،عَدلٌ يفَّ قضانكَ ،أسألُكَ بكُلِّ اسمٍ هو لكَ ،مسَّيتَ بهِ نفسَكَ ،أو أنزلتَه يف كتابِـكَ ،أو علَّمتَـه أحـدًا
ل القـرآ َن رَبيـ َع قلـيب ،ونـو َر صـدري ،وجـال َء حزنـي،
ب عندكَ :أن جتع َ
ت ب ِه يف عِل ِم الغَي ِ
مِن خل ِقكَ ،أو استأثر َ
وذهابَ همِّي .إال أذهبَ اهللُ همَّه ،وأبدله مكانَ حزنِه فرحًا" .ينظر :ابن حنبل ( )247/6وابـن حبـان ()253/3
واحلاكم (.)690/1
( )69يف األصل (موصوفًا) وهو خطأ.
( )70ينظر :ابن السيد

/8ب ،والرازي :شرح أمساء اهلل احلسنى

( )71ينظر :الرازي :شرح أمساء اهلل احلسنى
( )72ينظر :الراغب

.109

 108والتفسري الكبري (.)164/1

 82والرازي :شرح أمساء اهلل احلسنى

.107.

( )73أي :عن احتجاج القائلني بأنَّ (اهلل) ليس عَلَمًا.
( )74ينظر يف :الرازي :شرح أمساء اهلل احلسنى

 109والتفسري الكبري (.)164/1

( )75هذا الفرض وجوابه البن السيد يف املسائل واألجوبة

/5ب/6 ،أ.

( )76أبو بشر ،عمرو بن عثمان بن قَنرب ،اإلمام الكـبري ،صـاحب الكتـاب ،املتـوفى سـنة 180هــ تقريبًـا ،ينظـر مـثال:
التنوخي

112 -90والزركلي (.)81/5

( )77استشهد بهذه اآلية؛ ألن (الذين أسلموا) صف ٌة غرضها املدح قطعًا ،وليس التعريف والفـرق بـني املتشـابهات؛ ألنَّ
النبيني مسلمون هلل قطعًا ،ووصفهم باإلسالم على سبيل مدحهم بتسليمهم املطلق ألحكام اهلل تعاىل.

196

جملة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

د .حممَّد بن علي بن حممَّد العَمري

( )78أي :مرجتل ،اختاره الزجاج يف تفسري أمساء اهلل احلسنى
اشتقاق أمساء اهلل

 ،25ونسبه الزجـاجيُّ يف جمـالس العلمـاءِ

 30 ،29إىل املازني ،وعـزاه ابـن السـيد يف املسـائل واألجوبـة

كيسان ،وقال الرازي يف شرح أمساء اهلل احلسنى

 56ويف

/4ب إىل املـازني وابـن

"106هو قول الشـافعي وأبـي حنيفـة واحلسـني بـن الفضـل

البجلي والقفال الشاشي وأبي سليمان اخلطابي وأبي يزيد البلخـي والشـيخ الغزالـي ،ومـن األدبـاء أحـد قـولي
اخلليل وسيبويه واملربد" واختاره يف التفسـري الكـبري ( ) 162/1وقـال "هـو قـول اخلليـل وسـيبويه وأكثـر الفقهـاء
واألصــوليني" وصــوَّبه الســمني احللــيب ( )24/1وقــال الفريوزآبــادي (" )12/2عُــزي لألكثــرين مــن الفقهــاء
واألصوليني وغريهم ،ومنهم الشافعي واخلطابي وإمام احلرمني واإلمام الرازي واخلليل بن أمحد وسـيبويه ،وهـو
اختيار مشا،نا" ،وخطَّأه ابن سيده (.)216/5
( )79ينظر هذا االحتجاج يف :ابن السيد

/2ب والرازي :شرح أمساء اهلل احلسنى

.107

( ) 80ال تدافع بني نسـبته القـول األول إىل (األكثـرين) ونسـبته هـذا القـول إىل (أكثـر النحـويني)؛ ألن املـراد يف األول
(األكثرين من العلماء من الفقهاء واألصوليني وغريهم) كما قال الفريوزآبادي يف اهلام
( )81نسبه الرازي يف شـرح أمسـاء اهلل احلسـنى

قبل السابق.

 106إىل "مجهـور املعتزلـة وكـثري مـن األدبـا "ء وقـال الفريوزآبـادي

(" )12/2عزاه الثعليب ألكثر العلماء .قال بعض مشا،نا :واحلق أنه قول كثري منهم ال قول أكثرهم".
( )82ينظر هذا االحتجاج يف الزخمشري :الكشاف (.)16/1
( )83أي :عن احتجاج الذين قالوا إنه غري منقول.
( )84ينظر هذا الرد يف :ابن السيد
( )85يف ابن السيد

/2ب والرازي :التفسري الكبري (.)169/1

/4ب/ 6-ب مناقشة مفصلة ملذهب املازني ومن وافقه ،قال فيها ابن السيد بعد أن أورد الـردود

"فبطل قول املازني بطالنًا ال خفاء به على متأمِّل".
( )86يف األصل (غري منقولٍ) وهو سهوٌ بيِّنٌ.
( )87نسبه الزجاجي يف اشتقاق أمساء اهلل

 24 ،23إىل يونس والكسائي والفراء وقطرب واألخف  ،ونـص

على أن سيبويه وافقهم يف أحد قوليـه ،ونسـبه إىل سـيبويه يف أماليـه

27

 ،56ونسـبه الـرازي يف التفسـري الكـبري

( )169/1إىل الكوفيني ،وقال الفريوزآبادي (" )15/2نقل عن أهل الكوفة ،قال ابن مال  :وعليه األكثرون" وبـه
قال سيبويه يف موضع من كتابه ( ،)195/2وخطَّأ ابن سيده يف املخصص ( )216 ،5مـن فسَّـره بــ (معبـود) ال
غري ،وذهب إىل تفسريه بـ (معبود حبقٍّ ووجوب).
( )88ينظر هـذا التحليـل يف :السـريايف (املخطـوط) ( 42/3أ ،ب) وتنظـر مناقشـة مفصـلة لـه يف الفارسـي :األغفـال
(.)53-43/1
( )89البُعيث بن حُريث ،ينظر :أبو متام :ديوان احلماسة ( )105 ،104/1وكتاب احلماسة بتفسري ابن فارس
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( )90استشهد به على ذلك أيضًا الزخمشري ،والرضي ،والبغدادي ،وابن عاشور .ينظـر :الزخمشـري :الفـائق ()445/3
والرضـي (القســم )455/1 :1والبغــدادي ( )243/2وابــن عاشـور ( .)161/1وورد شــاهدًا علــى انتصــاب
(معاذ) مصدرًا يف :املرزوقي

 ،378والتربيزي :شرح احلماسـة ( )196/1والسـمني ( )411 ،410/8وابـن

عادل ( ،)58/11وورد شاهدًا علـى أنَّ أصـل لفـظ اجلاللـة (اهلل)( :اإلاله) يف الزخمشـري :الكشـاف ()15/1
والسمني ( )9/1وابن عادل ( .)140/1ويف :أبو متـام :كتـاب احلماسـة برتتيـب األعلـم الشـنتمري ()163/2
رواية فريدة ال شاهد فيها ،هي :معاذ إهلي... ... ...
( )91وهو أحد قولي سيبويه ،ينظـر :سـيبويه ( )498/3والزجـاجي :اشـتقاق أمسـاء اهلل
 /57وقال ابن السيد يف املسائل واألجوبة

 ،27وأمـالي الزجـاجي

/8ب إنه حمكي عن اخلليل ،ونسبه الـرازي يف التفسـري الكـبري

( )169/1إىل البصريني ،وتنظر مناقشة مفصلة هلذا القول يف الفارسي :األغفال (.)72-53/1
( )92سبق خترجيه يف أول الكتاب.
( )93أي األلف اليت قبل اهلاء يف لفظ اجلاللة (اهلل).
( )94نقل القالي (ت356 :هـ) يف البارع

 173عن أبي حامت السجستاني (ت250 :هـ) قوله عن هذا الرجـز "وقـد

ونـص أبـو عبيـد البكـري (ت:
َّ
ج ٍز علـى احلـذف" ،ثـم سـاق هـذين البيـتني،
تر َ
جزِي خريًا بي َ
وضع هلم مَن ال ُ
487هـ) يف مس العلي ( )31/1على أنه يريـد بِــ (مَـن ال جُـزي خـريًا) :قطربًـا حممـد بـن املسـتنري اللغـوي
املعروف صاحب املثلث (ت206 :هـ) .أمَّـا اخلطيـب التربيـزي (ت502 :هــ) فنسـب هـذا الرجـز يف تهـذيب
إصالح املنطق ( )155/1إىل حسان بن ثابـت  ،ونسـبه التميمـي (ت538 :هــ) يف املسلسـل يف غريـب لغـة
العرب

 323إىل حنظلة بن الـمُصَبِّح ،ونقل السيوطي يف املزهـر ( )182 ،181/1عـن البطليوسـي أنـه قـال

ف أي عـن
ح وقـال األسـتاذ عبـدالعزيز املـيمين "ومطـيح يف املزهـر تصـحي "
"يقال :إن هذا الرجز حلنظلة بـن مطـي "
(مُصَبِّح) .ينظر :مس العلئ ( )31/1تعليق احملقق يف احلاشية (.)3
( )95يف األصل (جمرد جرد).
( ) 96مل أجد هذا الرجز بهذه الرواية عند أح ٍد من العلماء ،ووجـدت لـه عنـدهم مخـس روايـات غريهـا ،والفـرق بـني
الروايات الست طفيفٌ جدًّا ،وال عالقة له مبوضع الشاهد ،وتلك الروايات هي:
 رواية اخلليل يف العني (مادة :ح ر د  :)181/3أقبل سيل جاء من أمر اهلل... رواية الفراء يف معاني القرآن ( :)176/3وجاء سيل كان من أمر اهلل... -رواية ابن السكيت يف إصالح املنطق

 :266 ،47أقبل سيل كان من أمر اهلل...

 -رواية املربد يف الكامل ( :)74/1قد جاء سيل جاء من أمر اهلل...
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 رواية البطليوسي قال "وروى بعضهم (حرد الـحَيَّ ة املغلة) باحلاء غري املعجمة والياء ،وجيوز أن يريد بــ (احليـة):األرض املخصبة ،يقال :حييت األرض ،إذا أخصبت ،وماتت ،إذا أجدبت؛ فيكون مثل رواية من روى (اجلنـة)،
ويكون معنى (املغلَّة) :ذات الغلة" ،ينظر :ابن سعد اخلري (.)475/2
( )97ينظر احلديث عن هذه األلف مفصَّلًا يف :ابن السيد
( )98ينظر :ابن السيد

/11ب/12 ،أ.

/5ب/7-ب.

( )99أبو حممد ،عبداهلل بن حممد بن السِّيد ،املتوفى سنة 521ه ،لغوي معروف ،له مؤلفات كـثرية ،منهـا :االقتضـاب يف
شرح أدب الكتَّاب البن قتيبة ،واحلُلَل يف شرح أبيات اجلُمل ،وشرح سق الزنـد ،وغريهـا .ينظـر :ابـن خلكـان
( )98-96/3والسيوطي :بغية الوعاة ( )56 ،55/2والزركلي (.)123/4
( )100يقصد كتاب (املسائل واألجوبة) ،وقد حققه د .حممد سعيد احلافظ ،يف رسـالة علميـة ،حصـل بهـا علـى درجـة
الدكتوراه من جامعة القاهرة ،عام1977م ،مل تطبع بعد ،ثم أخرج د .إبراهيم السـامرائي نصوصًـا خمتـارة منـه يف
كتابه (رسائل ونصو

يف اللغة واألدب والتاريخ) ،الذي صدرت طبعته األوىل عام 1988م عن مكتبة املنـار يف

األردن.
( )101ابن السيد

/7أ.

( )102أبو القاسم ،عبدالرمحن بن عبداهلل اخلثعمي ،املتوفى سنة 581هـ ،اإلمـام احلـافظ األديـب املعـروف ،صـاحب:
الروض األُنف ،ونتائج الفكر ،واألمالي .ينظر :ابن خلكان ( )144 ،143/3والزركلي ( )313/1ولشـيخي د.
حممد إبراهيم البنا رمحه اهلل دراسة مفصلة عنه يف كتاب امسه :أبو القاسم السهيلي ومذهبه النحوي.
( )103أبو بكر ،حممد بن عبداهلل اإلشبيلي ،املتوفى سنة 543هـ ،اةتهد احلافظ األديب املعـروف ،صـاحب :العواصـم
من القواصم ،وأحكام القرآن ،وعارضة األحوذي يف شرح الرتمذي .ينظر :ابن بشكوال ( )857-855/3وابـن
خلكان ( )197 ،296/4والزركلي (.)230/6
( )104نقل السهيلي هذا القول عن شيخه ابن العربي ،واختاره ،يف نتائج الفكر

.41

( )105ينظر هذا الرد يف :أبو حيان :البحر احملي (.)124/1
( )106نسبه الفريوزآبادي إىل أبي عمرو بن العالء ،يف ( )12/2وجاء يف أبو حيان :البحـر احملـي (" )124/1قالـه أبـو
عمر" وأظنه حتريفًا واملراد (أبو عمرو) ،وهو مذهب الزخمشري يف :الكشاف ( )16/1وينظر يف :الراغـب
 83وابن السيد

/3أ ،ب والرازي :شرح أمساء اهلل احلسنى

،82

 116 ،115والتفسري الكبري (.)166/1

( )107قال ابن السيد يف املسائل واألجوبة

/3ب "مل جند عليه شاهدًا من اللغة ،وهو مـروي عـن ابـن عبَّـاس" ونسـبه

الرازي يف شرح أمساء اهلل احلسنى

 110إىل "احلارث بن أسد احملاسيب ،ومجاعة من العلماء" ،وفيه نقاش عميـق
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ق ونقـل ذلـك كمـا هـو الفريوزآبـادي
هلذا املذهب ،وقال أبو حيان يف البحر احملي (" ) 124/1قالـه ابـن إسـحا "
( )14/2وال أعلم من هو ابن إسحاق هذا.
( )108ذكره الرازي غري منسوب يف شرح أمساء اهلل احلسنى

.115

( )109مل أعثر على قائله.
"فكـأن معنـاه
َّ
( )110نقل هذه الرواية شاهدًا على املعنى نفسه الثعليب يف تفسريه :الكشف والبيان ( )98/1وعقَّب بقوله
 115والزبيـدي يف تـاج العـروس ،يف

الثابت الدائم الباقي" ،وكذلك فعل الرازي يف شرح أمساء اهلل احلسـنى
مادة :أ ل ه ( )8/19إال أنَّ الرواية عنده (كأن بقاياها وُشُومٌ على اليد).

( )111أبو عبدالرمحن ،اخلليل بن أمحد الفراهيدي األزدي ،املتوفى سنة 170هـ تقريبًا ،اإلمـام العالمـة املعـروف ،ينظـر
مثال :التنوخي

 134-123والزركلي (.)314/2

( )112ينظر نسبة هذا املذهب إىل اخلليل يف :الزجاجي :اشتقاق أمساء اهلل

 ،27وأبو حيان :البحر احملـي ()124/1

والسمني ( )27/1والفريوزآبادي ( ،)14/2وقد نقل البغـدادي يف خزانتـه ( )383/10عـن الفارسـي قولـه يف
كتابه املفقود (نقض اهلاذور) منكرًا هذا القول "ومل نعلم مـن النحـويني بصـريهم وال كـرفيهم مـن ذهـب يف هـذا
االسم إىل أنه من (الوله) ،وإمنا ذهب إليه من ليس من أهل النظر يف العربية" ،ولذلك يبعد عنـدي أن يكـون هـذا
القول للخليل ،وال سيما أنه جاء يف كتاب العني ( )90/4أن اشتقاقه من (التأله/التعبـد) وتنظـر مناقشـة عميقـة
هلذا املذهب يف :الرازي :شرح أمساء اهلل احلسنى

.113-111

( )113يف األصل (ورد) وهو حتريف.
( )114نسب ابن السيد يف املسائل واألجوبة

/4أ هذا الرد إىل الفارسي "يف بعض كالمه" ،ونصَّ البغـدادي يف خزانتـه

( )384 ،383/10على أنه يف كتاب (نقض اهلاذور) الذي رد به الفارسي على ابن خالويه ،وهو مفقود.
( )115ينظر هذا اجلواب يف :السمني (.)27/1
( )116نسبها ابن جين أيضًا إىل علـي بـن أبـي طالـب وابـن مسـعود وأنـس ابـن مالـك ،رضـي اهلل عـنهم ،وعلقمـة
واجلحدري والتيمي وأبي طالوت وأبي رجاء ،رمحهم اهلل ،ينظر :احملتسب (.)256/1
( )117وهو مذهب يونس والكسائي والفراء وقطرب واألخف  ،وسـيبويه يف أحـد قوليـه .ينظـر :الزجـاجي :اشـتقاق
أمساء اهلل

 24 ،23و ،27وسيبويه ( )196 ،195/2ونسبه أبو حيان يف البحر احملي ( )124/1إىل النضـر،

وتنظر مناقشة هذا القول يف الفارسي :األغفال ( )43-40/1وابن السيد
اهلل احلسنى
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( )118ذكره الراغب غري منسوب يف مفردات ألفاظ القرآن

 83وكذلك فعـل الـرازي يف شـرح أمسـاء اهلل احلسـنى

 113ويف التفسري الكبري (.)167 ،166/1
( )119مل أعثر على قائله.
( ) 120استشهد به علـى املعنـى نفسـه الـثعليب يف تفسـريه :الكشـف والبيـان ( )98/1والقـرطيب يف تفسـريه :القـرطيب
(.)101/17
 114والتفسري الكبري (.)166/1

( )121ذكره الرازي غري منسوب يف شرح أمساء اهلل احلسنى
( )122يف األصل (اهلي) وهو حتريف.
( )123ينظر :سيبويه (.)498/3
( )124ينظر :الرازي :شرح أمساء اهلل احلسنى
( )125ينظر :الزجاجي :اشتقاق أمساء اهلل

.118
 32 ،31والرازي :التفسري الكبري (.)169/1

( )126مسيلمة بن نامة بن كبري احلنفي الوائلي ،املتنبئ الكذاب ،اهلالك سنة 12هـ .ينظر :ابن كـثري ()736 ،735/6
والزركلي (.)226/7
( )127مل أعثر على قائله ،وهو غري منسوب يف ابن السيد

/9أ ،وتنظر هذه اخلاصيَّة فيه مفصلة

/8ب/9 ،أ.

( )128مل يقبل الزخمشري االستشهاد بهذا البيت على تسمية غري اهلل تعاىل بـ (الرمحن) ،وقال إن هذا البيـت ،وقـول بـين
حنيفة يف حق مسيلمة (رمحن اليمامة) ،إمنا هو من "باب تعنتهم يف كفرهم" ،ونـص علـى أن (الـرمحن) "مل يسـتعمل يف غـري اهلل عـز
وجل" ،ووافقـه عـدد مـن املفسـرين ،مـنهم :السـمني احللـيب وابـن عـادل ،وابـن عاشـو ٍر ونسـبه إىل (مجهـور األئمـة) .ينظـر:
الزخمشري :الكشاف ( )17 ،16/1والسمني ( )18/1وابن عادل ( )150/1وابن عاشور (.)170/1
( )129تنظر يف :ابن السيد

/8ب والرازي :شرح أمساء اهلل احلسنى

( )130ينظر :سيبويه ( )195/2والزجاجي :اشتقاق أمساء اهلل

.108 ،107

 27-24والقالي

.109

( )131نسبه سـيبويه يف كتابـه ( )196/2إىل اخلليـل ،ونسـبه الفارسـي يف املسـائل الشـريازيات ( )178/1إىل اخلليـل
وسيبويه وأصحابهما ،ونسبه الزجاجي يف اشتقاق أمساء اهلل

 33إىل البصريني (سيبويه وأصحابه).

( )132يف الزيادات اليت مجعها حمقق شرح أشعار اهلذليني ألبي سعيد السكري ( )1346/3حتقيق عميق هلـذين البيـتني،
مع أربعة أبيات بعدهما ،خلص إىل أنَّ يف نسبتها خالف ،فمن العلماء من ينسبها إىل أبي خراش اهلـذلي ،ومـنهم
من ينسبها إىل أمية بن أبي الصلت .واحلق أني مل أجد يف مصـادره الـيت ذكرهـا وال يف غريهـا مـا يثبـت انتسـاب
البيتني املذكورين يف املنت إىل أحد الرجلني ،فاملنسوب إليهما إما األبيات األربعة التالية هلما ،أو اثنان منها ،إال مـا
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جاء عند بدر الدين العيين يف املقاصد النحويـة ( )1697/4واألزهـري يف التصـريح ( )40/4مـن الـنص علـى
أنهما ألبي خراش اهلذلي ،ولعلهما اعتمدا يف ذلك على نسبة األبيات املصاحبة هلما إليه ،وقد خلصت بعد حبـث
طويل إىل ما خلص إليه البغدادي يف خزانة األدب ( ،)258/2حيث قال "وهذا البيت أيضًا من األبيات املتداولـة
يف كتب العربية ،وال يعرف قائله وال بقيته".
( )133استشهد بهذين البيتني على أنه ال جيوز اجلمع بني امليم املشددة وياء النداء يف نداء لفـظ اجلاللـة إال يف الضـرورة
املربد يف املقتضب ( )242/4والفارسي يف املسائل املشكلة (البغداديات)

 ،159ثـم ال يكـاد ،لـو كتـاب يف

النحو بعدهما من االستشهاد به على ذلك ،والرواية املذكورة هي الرواية الذائعة ،وجاءت الرواية يف نـوادر أبـي
 :458إني إذا ما (لـَمَمٌ) ألـمَّا.

زيد

( )134أبو زكريا، ،يى بن زياد بن عبداهلل ،املتوفى سـنة 207هــ ،اإلمـام الكـبري املعـروف ،صـاحب :معـاني القـرآن،
واملقصور واملمدود ،واملذكر واملؤنث ،وغريها .ينظر مثال :التنوخي

 189 -187والزركلي (.)146 ،145/8

( )135ينظر :الفراء ( ،)204 ،203/1وقد نسـب الزجـاجي هـذا القـول يف اشـتقاق أمسـاء اهلل

 33إىل الكـوفيني

(الكسائي وأصحابه).
( )136ينظر :السريايف (املطبوع) ( )185 ،184/1وابن الشجري ( )341 ،340/2وتنظـر مناقشـة الفارسـي املفصـلة
لرأي الفراء يف املسائل الشريازيات (.)198 -178/1
( )137تنظر يف :ابن السيد

/10ب/11 ،أ.

( )138لذي اإلصبع العدواني ،من قصيدة له يف املفضليات ،ينظر :الضيب
القدم ،كابن السكِّيت يف إصالح املنطـق

 ،160ونسبته إليه شائعة بني العلمـاء منـذ

 ،373وابـن قتيبـة يف أدب الكاتـب

هذه النسبة عند أحدٍ إال ما وقع عند اهلروي يف األزهية

 ،513 ،512ومل أر خـالف

 97من نسبته إىل (كعب الغنـوي) ،ولعلـه سـهو مـن

الناسخ أو احملقق.
( )139استشهد به على أن أصل (اله) هو (هللِ) الزجـاجي يف :اشـتقاق أمسـاء اهلل احلسـنى

 ،28وجمـالس العلمـاء

 ، 57ثم ال يكاد ،لو منه معجمٌ أو كتابُ لغةٍ شاهدًا على أن معنى (ختزوني) :تسوسين وتقهرنـي ،وال كتـابٌ
يف حروف املعاني شاهدًا على أن (عن) ترد مبعنى (على) .ويف البيت رواياتٌ عديـدةٌ بينهـا فـوارقُ طفيفـةٌ ،ففـي
معظم الرِّوايات جاء آخر صدر البيت هكذا( :يف حسب) ،وورد (يف نسب) ،وورد (يف خلق) ،ويبدأ عجز البيـت
يف معظم الروايات بـ (عين) ،وورد قليال (دوني) ،وهذه الفروق رصدها كثري من احملققني ،وأضيف إىل مـا قـالوه
أن أبا حامت الليثي يف كتابه (الزينة يف الكلمات اإلسالمية  180/1و  )302/2انفرد برواية غريبـة جـاءت قافيـة
البيت فيها (فتجزوني) باجليم بدال من (فتخزوني) باخلاء ،وقال يف املوضع الثاني" :هكذا أنشدناه عن املربد ،قـال:
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وقال (جتزوني) معناه (جتزيين) فأبدل من الياء واوًا؛ ألن الياء والواو يتعاقبان" .ومل أجد هذه الروايـة يف شـيء مـن
كتب املربد اليت بني أيدينا ،وقد أثبت حمقق كتاب الزينة حاشية وجدها يف إحدى نسخ خمطوطة الكتاب عنـد هـذا
املوضع قال فيها املـحَشِّي" :هذا كالم من ال ،سن شـيًا مـن علـم القـوايف ،واملـربد قـد صـنف كتابًـا يف القـوايف
وجوده ،وال يذهب عليه أن الواو والياء يتعاقبان ،وأنه لو قال (فتجزيين) كان جائزًا يف الشعر ...،ويف نفس هـذه
القصيدة :وال بنفسك يف العفراء تكفيين." ...
( )140ينظر :الكتاب (.)498/3
( )141أبو العباس ،حممد بن يزيد بن عبد األكـرب األزدي ،املتـوفى سـنة 286هــ ،اإلمـام املشـهور صـاحب املقتضـب
والكامل .ينظر :التنوخي
( )142ينظر رأي املربد يف ابن والد

 ،65 -53والزركلي (.)144/7
.233

( )143ينظر يف هـذا اخلـالف :الزجـاجي :جمـالس العلمـاء

 57 ،56والسـريايف (املطبـوع) 239/4 :وابـن السـيد

/10ب/11-ب وحواشي الشيخ حممد عبداخلالق عضيمة يف :املربد :املقتضب (.)241 ،240/4
( )144هذا القول البن السيد يف املسائل واألجوبة

/11أ.

( )145هذا الرد للسريايف ،ينظر يف :شرحه للكتاب (املطبوع) ،239/3 :ويف ابن السيد

/11أ.

( )146ينظر يف :العكربي :التبيان ( )4/1واإلسفراييين ( )118/1والفريوزآبادي (.)19 ،18/2
( )147عبداهلل بن احلسـني العُكبَـري ،املتـوفى سـنة 616هــ ،اإلمـام الكـبري املعـروف ،صـاحب :العكـربي :اللبـاب،
والعكربي :التبيان ،وشرح ديوان املتنيب ،وغريها كثري .ينظر :السيوطي :بغية الوعاة ( )40-38/2والزركلي (.)80/4
( )148ينظر هذا النقل يف العكربي :التبيان (.)4/1
( )149قال الزخمشري يف الكشاف ( )16/1عن تفخيم الم لفظ اجلاللة مطلقًا "وعلى ذلك العرب كلهم ،وإطباقهم عيـه
دليلٌ أنهم ورثوه كابرًا عن كابر" وقال السمني احلليب يف الدر املصـون ( )28 ،27/1إنَّ الزخمشـري وإن كـان قـد
أطلق التفخيم يف الالم فإنه يريد تفخيمه ما مل يتقدمه كسر فرتقَّق.
( ) 150هذا مذهب أكثر البصـريني ،أمـا الكوفيـون ومجاعـة مـن البصـريني كـاجلرمي والزجـاج والزجـاجي والسـريايف
والرماني فقالوا إنه معرب .ونسبه السريايف إىل سيبويه ،واحلق أن عبارته حتتمل القولني معًا ،كما قال ابـن فـالح.
ينظر :سيبويه ( )274/2والزجاج :معـاني القـرآن ( )69/1وشـرح الكتـاب للسـريايف (املطبـوع)16 ،15/3 :
واألنباري :اإلنصاف ( )366/1والعكربي :اللبـاب ( )227/1وابـن فـالح ( )243/3وأبـو حيـان :ارتشـاف
الضرب (.)1296/3
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( ) 151نسبه سيبويه إىل اخلليل ،وصـححه ابـن عصـفور ،واختـاره الرضـي .ينظـر :سـيبويه ( )275/2وابـن عصـفور
( )277/2والرضي (القسم األول.)815 ،814/2 :
( )152حتتمله عبارة سيبويه ،ونقل أبو حيان عن ابن هشام اخلضراوي نسبته إىل اجلماعة ،وهذا التعليل هـو اختيـار ابـن
الشجري وابن الضائع .ينظر :سيبويه ( )275 ،274/2وابن الشجري ( )528/2وأبو حيان :التذييل والتكميـل
(.)227/5
( )153وهو مذهب ابن السيد البطليوسـي يف املسـائل واألجوبـة

/52ب و53أ ،ونقلـه عنـه السـيوطي يف األشـباه

والنظائر (.)571/3
( )154وهو مذهب العكربي وابن مالك والسمني ،ينظر :التبيـان ( )132/1وابـن مالـك :شـرح التسـهيل ()285/2
والسمني (.)197/2
( )155األوىل أن يكون تقدير اخلرب :ال إلهَ (حق) أو (حبقٍّ) أو (باستحقاقٍ) ليكون التقدير حمقِّقًا ملقصود التوحيد .ينظـر:
الرازي :شرح أمساء اهلل احلسنى
( )156ينظر :ابن الصائغ

 ،123 ،122والقرايف

 ،395والزركشي

.75 ،74

.25

( )157هذا االعرتاض لألبذي يف شـرح اجلزوليـة

 ،11أصـله للمـربد ،أورده وقـال قبلـه (فـإن قـال قائـل ) ...:يف

املقتضب ( ،)395/4ونسبه السريايف يف شرح الكتاب ( )51/3إىل ثعلب ،وتبعه يف ذلك كثري من النحاة ،ونسـبه
ابن اخلباز يف ابن اخلباز

 217إىل الكسائي والفراء ،وينظر أيضًا يف :ابن الصائغ

( )158ينظر هذا اجلواب يف :اجلرجاني ( ،)705/2ويف ابن الصائغ

.25

 26 ،25منسوبًا إىل ابن عصفور.

( )159وجاءت يف نانية مواضع أخرى مـن القـرآن الكـريم ،هـي :األعـراف ،85 ،73 ،65 :وهـود،84 ،61 ،50 :
واملؤمنون.32 ،23 :
( )160وهم القراء السبعة غري الكسائي ،ينظر :القريواني (.)467/1
( )161ذهب إليه القرطيب يف تفسريه القرطيب ( ،)103/1وينظر يف :ابن الصائغ

 ،30 ،29والزركشي

.81-76

( )162يف األصل (قبل).
( )163يف األصل (إلَّا).
( )164ينظر :الكتاب (.)275/2
( )165اإلمام أستاذ األئمة ،حممد بن يوسف بن علي الغرناطي األندلسي ،املتوفى سنة 745هـ ،صاحب البحـر احملـي ،
والتذييل والتكميل ،وارتشاف الضرب .ينظر :السيوطي :بغية الوعاة ( )285 -280/1والزركلي (.)152/7
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( )166يف أبو حيان :البحر احملي ( ،)637/1وقال ناظر اجلي

يف ناظر اجلي

( :)1428/3إنه األقرب.

( )167أبو علي ،عمر بن حممد بن عمر اإلشبيلي األزدي ،املتوفى سنة 645هــ ،لـه التوط ـة وشـرح املقدمـة اجلزوليـة
الكبري .ينظر :السيوطي :بغية الوعاة ( )225 ،224/2والزركلي (.)62/5
( )168حققه د .محاد بن حممد الثمالي بعنوان (حواشي املفصل من كالم األستاذ أبي علي الشلوبني) وحصـل بـه علـى
درجة املاجستري ،من كلية اللغة العربية ،جبامعة أم القـرى ،عـام 1402هــ1982/م .ومل أجـد هـذا القـول فيـه،
وينظر هذا النقل عنه عند ابن الصائغ يف املرقاة

 ،31 ،30ونص فيه أيضًا على أن ابن عمرون نقل هذا القـول

عن الزخمشري يف حواشيه على املفصل ،قال "وإن كان يف املفصل غريه".
( )169أبو القاسم ،جار اهلل حممود بن عمر بن حممد ،املتوفى سنة 538هـ ،اإلمام الكبري صـاحب الكشـاف ،واملفصَّـل،
وأساس البالغة ،والفائق .ينظر :السيوطي :بغية الوعاة ( )280 ،279/2والزركلي (.)178/7
( ) 170أبو عمرو ،عثمان بن عمر بن أبي بكـر الكـردي ،األصـولي الفقيـه النحـوي ،املتـوفى سـنة 646هــ ،صـاحب
املقدمتني :الكافية يف النحو ،والشافية يف الصـرف .ينظـر :السـيوطي :بغيـة الوعـاة ( )135 ،134/2والزركلـي
(.)211/4
( )171األوس  ،أبو احلسن ،سعيد بن مسعدة ،املتوفى سنة 215هـ ،اإلمام املتقدم املشهور صاحب سـيبويه ،لـه معـاني
القرآن .ينظر :التنوخي

 ،90 -85والزركلي ( ،)102 ،101/3ومذهبه املذكور هـو مـذهب املـربد ومجاعـة،

قاله ابن فالح يف املغين ( )278/3وحرر املسألة فيه.
( )172ينظر :الكتاب (.)275/2
( )173مضمون هذا الكالم يف أبو حيان :البحر احملي ( )637/1وقد نقل املؤلف عبـارة السـمني احللـيب عنـه يف الـدر
املصون (.)197/2
( )174ينظر :ابن احلاجب (.)185/1
( )175يف األصل (ألنه) وما أثبتُّه أوىل.
( )176أي :يف املسألة اليت أجاز فيها ذلك ،قال سيبويه يف كتابه (" )160/2فإذا قلت :كم جريبًا أرضك؟ ،فــ (أرضُـكَ)
مرتفعةٌ بـ (كم) ؛ ألنها مبتدأة ،و(األرض) مبنية عليها" ،فاملسوِّ عنده يف هذه املسألة هو االستفهام ،وقاس عليهـا
اةيب كلمة الشهادة يف هذا املوضع؛ ألن املسو فيها النفي ،وال فرق بني االستفهام والنفي يف ذلك.
( )177هذا اجلواب البن الصائغ يف املرقاة

.33

( )178هذا اجلواب البن الصائغ يف املرقاة

.34
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( )179ينظر :ابن الصائغ

.34

( )180ظاهر كالم ابن الصائغ يف املرقاة

 37 ،36أنَّ هذا القول له؛ إذ قـال بعـد إيـراده "وشـجعين علـى ذلـك" ...

وقال "قال لي بعض الفضالء من أهل العصر ،وقد عرضتُ ذلك عليـه ،" ...وورد هـذا القـول غـري منسـوب يف
ناظر اجلي

(.)1433/3

( )181زيادة ال بدَّ منها.
( ) 182مل أجد لسيبويه يف منع ذلك نصًّا ،ولكن يُفهَم منعه عنـده وعنـد مجهـور النحـاة مـن نسـبة إجازتـه إىل األخفـ
والفراء ال غري يف :ابـن السـرَّاج ( )256/1وابـن احلاجـب ( )162/1وابـن مالـك :شـرح الكافيـة ()478/1
والرضي (القسم.)253/1 :1
( )183هذان االعرتاضان البن الصائغ يف املرقاة

.37

( )184والفراء ،ينظر :ابن السرَّاج ( )256/1وابن احلاجب ( )162/1وابن مالك :شرح الكافية ( )478/1والرضـي
(القسم.)253/1 :1
( )185هذا اجلواب البن الصائغ يف املرقاة

.37

( )186ابن كيسان وابن مالك ،ولكن ابن كيسان يرى أن حذف أحسن من إثباته ،وأما ابن مالك فيجيـز احلـذف بقلـة.
ينظر :شرح التسهيل ( )63/2وأبو حيان :ارتشاف الضرب ( )1304/3وابن الصائغ

 ،37والسيوطي :همع

اهلوامع (.)204/2
( )187جزء من ذِكرٍ كان يقوله الرسول  إذا رفع رأسه من الركوع ،ودبر كل صالة ،ينظر :البخاري (كتـاب الصـالة،
باب الذكر بعد الصالة ،رقم احلديث  )844ومسلم (كتاب الصالة ،باب ما يقـول إذا رفـع رأسـه مـن الركـوع،
رقم احلديث .)477
( )188وهم اجلمهور .ينظر :أبو حيان :ارتشاف الضرب ( )1304/3والسيوطي :همع اهلوامع (.)204/2
( )189ينظر مضمون هذا اجلواب يف ابن الصائغ

.37

( )190يف رسالة صغرية أمالها وقيدها عنه بعض طالبه ،حقِّقت غري مرة ،تنظر يف :الدالي (.)214-199/3
( )191ينظر هذا االعرتاض يف ابن الصائغ

 36وناظر اجلي

(.)1432/3

( )192نقل األعلم يف النكت ( )626 ،625/1عن املربد أن املازني أجاز هذا الوجه ،وأجازه الزجاج يف معـاني القـرآن
وإعرابه ( )336/1وعدَّا الرفع أجود منه ،وذهب إليه األبذي يف شرح اجلزولية
من املشاكلة بني املستثنى واملستثنى منه ،ونسبه ابن الصائغ يف املرقاة
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( )193علي بن حممد بن حممد بن عبدالرحيم اإلشبيلي ،املتوفى سنة 680هـ ،مل يصل إلينـا مـن كتبـه إال شـرح املقدمـة
اجلزولية .ينظر :السيوطي :بغية الوعاة (.)199/2
( )194نقل ابن الصائغ يف املرقاة

 37هذا النص عن األبذي بتصرف يسري ،وقال إنه قالـه يف شـرح الكراسـة .وهـو

مفقود ،ومضمون هذا النص يف األبَّذي
( )195ينظر :األبَّذي

.11
.38

 11 ،10وابن الصائغ

( )196نقل األعلم يف النكت ( )626 ،625/1عن املربد أن املازني أجاز هذا الوجه ،وينظـر يف :ابـن الصـائغ
وناظر اجلي
( )197ينظر :األبَّذي

،39

(.)1434 ،1433/3
 ،11وابن الصائغ

.39

( )198قوله (إِن كانَ عامِلًا ظَهَرَ نَصبُهُ) يشمل :املضاف والشبيه باملضاف؛ ألنَّ املضـاف عامـلٌ يف املضـاف إليـه ،ولكنـه
مثَّل هنا للشبيه باملضاف ال غري.
( )199أي :أفراد النكرة اليت دخلت عليها (ال).
( )200يف األصل (وترفع).
( )201سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس ،جد طرفة بن العبد ،من محاسية له مشهورة ،ينظر :أبو متـام :ديـوان احلماسـة
( )137/1وكتاب احلماسة بتفسري ابن فارس

 159وكتاب احلماسة برتتيـب األعلـم الشـنتمري (،)106/1

واملرزوقي ( )500/1والتربيزي :شرح احلماسة (.)29/2
( )202يف األصل (تيارنا) وهو حتريف واضح.
( ) 203استشهد به على إعمال (ال) عمل ليس عنـد بعـض العـرب سـيبويه يف الكتـاب يف موضـعني ،همـا ( )58/1و
( ،)296/2ثم ال يكاد ،لو كتاب حنوٍ من االستشهاد به على ذلك ،والرواية عند سيبويه يف املوضـع األول (مـن
فرَّ) ويف الثاني (من صدَّ) ،والثانية أكثر ورودًا عند أهل النحو واللغة.
( )204يف األصل :براحان فيه ال براح لي براحان.
( )205ينظر :الرازي :شرح أمساء اهلل احلسنى

.127 ،126

( )206يف األصل (املوحدة للجنس) والصواب ما أثبتُّه.
( )207من حديث للرسول  رواه البخاري ومسلم ،ينظر :البخاري (كتاب التفسري ،الباب السابع من سـورة األنعـام،
رقم احلديث ،4634والباب األول من سورة األعراف ،رقم احلديث )4637ومسلم (كتـاب التوبـة ،بـاب غـرية
اهلل تعاىل وحتريم الفواح  ،رقم احلديث .)2760
( )208ينظر :أبو حيان :التذييل والتكميل (.)239/5
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( )209نسب هذين الشطرين إىل حامت الطائي :ابن السريايف يف شرح أبيات سيبويه ( ،)6/2وخطأه الغُندِجانيُّ يف فرحـة
 ،126 ،125وشنَّع عليه ،ونقل الزخمشري الشـطر الثـاني منـه يف املفصـل

األديب

وعقَّب عليه ابن يعي
حامت
يعي

 59ونسـبه إىل حـامت،

يف ( )265/1بقوله "وما أظنه له" ،وقد وضعهما ،يى بن مدرك الطائي يف شـرحه لـديوان

 142ممَّا نسب حلامتٍ وليس له .وجاء يف شرح شواهد اإليضاح املنسوب إىل ابن بري

 ،205ويف ابـن

( :)265/1نقل نسبة هذين الشطرين إىل أبي ذنيب اهلذلي عن اجلرمي ،وقال أبو علي القيسي يف إيضـاح

شواهد اإليضاح (" :)271/1ومل أرهما يف شعره" ،ونص العيين يف املقاصد النحوية ( )819/2على أن ذلك غل
مــن اجلرمــي .ونســبهما ابــن قتيبــة يف الشــعر والشــعراء ( ،)245/1واألصــفهاني يف األغــاني (،)245/17
والغندجاني يف فرحة األديب

 ،126واألعلم الشنتمري يف حتصيل عني الذهب

 ،352والعيين يف املقاصـد

النحوية ( )819/2إىل رجل من بين النَّبيت بن قاصد دون ذكر امسه ،وكذلك فعـل القيسـي يف إيضـاح شـواهد
اإليضاح ( ،) 271/1إال أنه قال إن امسه :عمرو بن مالك بن األوس ،قال" :والنَّبيت حـي مـن األنصـار" .وهـذا
األخري واهلل تعاىل أعلم هو الصواب ،يدل على ذلك اخلرب الذي يرد هذا الشعر يف سياقه ،وهو خرب ال يكاد ،لـو
منه كتابٌ ذكر حامتًا وشعره وأخباره ،وملخصه أن حامتًا صادف النابغـة الـذبياني ورجـال مـن بـين النبيـت عنـد
كل واحـ ٍد مـنكم شـعرًا يـذكر فيـه فعالـه ،فـإني أتـزوج
ماوية بنت عَفزَر ،فقالت هلم "انقلبوا إىل رحالكم ،وليقل ُّ
أكرمكم وأشعركم" ،فقال كل منهم أبياتًا يفاخر فيها صاحبيه ،ويذكر فيها فعاله وفعـال قومـه ،فقـال النَّبـييت أبياتًـا
منها هذان الشطران.
( )210يف األصل (حرمًا) ،وهو حتريف ،و احلَرف املصرَّمة هي الناقة مقطوعة اللنب لقلة املرعى.
( )211أثبت سيبويه البيت بهذه الصورة يف الكتاب ( ،)299/2وتناقله كثري من النحاة من بعده ،واحلق أنـه ملفـق مـن
بيتني ،هما:
ورد جازرهم حرفًا مصرَّمةً يف الرأس منها ويف األنقاء متليحُ
إذا اللقاحُ غدت ملقى أصرَّتها وال كريمَ من الوِلدانِ مصبوحُ
هكذا رواية أهل األدب ،كابن قتيبة يف الشعر والشعراء ( ،)245/1واألصفهاني يف األغـاني ( ،)245/17وقـد
تنبه بعض النحاة إىل التلفيق يف هذا الشـاهد فصـوبوه ،كـاخلوارزمي يف الـتخمري ( ،)293 ،292/1والقيسـي يف
إيضاح شواهد اإليضاح ( ،)271/1والعيين يف املقاصد النحوية (.)819/2
( )212ينظر :الرازي :شرح أمساء اهلل احلسنى
( )213تنظر هذه االعرتاضات يف :ابن يعي
اجلي

 122والتفسري الكبري (.)193 ،192/4

( )266 ،265/1ابن فالح ( )283/3وابن الصـائغ

( )1431 ،1430/3والراعي األندلسي

 30 ،29ونـاظر

.58-56

( )214أبو بكر ،عبدالقاهر بن عبدالرمحن بن حممد ،اإلمام املعروف ،املتـوفى سـنة 471هــ ،صـاحب دالئـل اإلعجـاز
وأسرار البالغة ،واملقتصـد يف شـرح اإليضـاح ،والتكملـة للفارسـي .ينظـر :األنبـاري :نزهـة األلبـاء

،314

والزركلي (.)49 /48/4
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( )215مل أجد هذا النص يف شيء من كتب اجلرجاني.
( )216ينظر :الرازي :شرح أمساء اهلل احلسنى

 124والتفسري الكبري ( ،)193 ،192/4واملفهـوم عنـد األصـوليني:

هو ما يفهم من اللفظ يف غري حمل املنطوق ،وهو قسمان :مفهـوم موافقـة ومفهـوم خمالفـة ،ويف االسـتدالل بهمـا
خالف ،ينظر يف :آل تيمية (.)706-673/1
( )217ينظر :الزركشي
( )218ينظر :ابن يعي

.81-76
( )74-70/2والقرايف

 345-331وأبو حيان :التذييل والتكميل (.)302-382/8

( )219قال يف الكتاب (" :)334/2وإذا قال( :ما أتاني أحدٌ إال زيدٌ) فأنت باخليـار ،إن شـ ت جعلـت (إال زيـدٌ) بـدلًا،
وإن ش ت جعلته صفة".
( )220ينظر :القرايف

.345
.50

( )221الكميت بن زيد األسدي ،ينظر :أبو رياش

( )222استشهد به على ذلك املربد يف املقتضب ( )398/4والكامل ( )614/2ثم ال يكاد كتـابٌ يف النحـو ،لـو منـه،
ورواية عجز هذا البيت عند املربد وعند أبي رياش

 ،50وعند معظم املتقدمني واملتأخرين (وما لي إال مَشعَبَ

احلق مشعبُ) فأما الرواية اليت أثبتها ابن هشام يف أوضح املسالك ( )234/2وبعض املتأخرين بعده.
( )223يف األصل (لِما).
( )224وهو قول مجهور العلماء من الشافعية واملالكية واحلنابلة ،وطائفة من احملققني األحناف .ينظر :أوزيقـان
 ،156وينظر أيضًا :القرايف

،155

.568-549

( )225يف األصل (توحيد).
( )226تنظر هذه احلجة يف :أوزيقان

.175-173

( )227يقصد :األحناف ،وهو حنفي املذهب.
( )228ينظر :أوزيقان

.162-156

( )229ينظر :أوزيقان

.198 ،197

( )230أي عن احتجاج مجهور الفقهاء.
( )231ينظر :أوزيقان

.178-175

( )232ينظر :أوزيقان

.168 ،167

( )233يف األصل :اإلثبات لذلك الشيء .ثم عدَّله الكاتب نفسه على احلاشية بهذا الشكل الذي أثبتُّه.
( )234ينظر :الرازي :شرح أمساء اهلل احلسنى

 ،128 ،127والزركشي
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املصادر واملراجع
 القرآن الكريم. آل تيمية ،عبدالسالم بـن تيميـة (ت652هــ1254/م) وولـده :عبـداحلليم بـن عبدالسـالم (ت682هــ1283/م)وحفيده :أمحد بن عبداحلليم (ت728هـ1328/م) ،املسوَّدة يف أصول الفقه ،حققه وضب نصه وعلق عليه :د .أمحـد
بن إبراهيم الذروي ،الطبعة األوىل ،دار الفضيلة ،الرياض1422 ،هـ2001/م.
 األبَّذي ،أبو احلسن علي بن حممد (ت680هـ1281/م) شرح اجلزولية (من أول باب االستثناء إىل آخر باب ختفيـفاهلمزة) دراسة وحتقيق :معتاد بن معتق بن عاقل احلربي ،رسالة ماجستري ،كلية اللغة العربية ،جامعة أم القرى1423 ،هـ.
 األزهري ،خالد بن عبداهلل (ت905 :هــ1500/م) التصـريح مبضـمون التوضـيح ،دراسـة وحتقيـق :د .عبـدالفتاححبريي إبراهيم ،الطبعة األوىل ،اجلزء األول1413 :هـ1992/م ،وبقية األجزاء1418 :هـ1997 /م.
 اإلسفراييين ،حممد بن حممد بن أمحد (ت684 :هـ1285/م) فاحتة اإلعراب بـإعراب الفاحتـة ،حتقيـق وتعليـق :أ .د.حمسن بن سامل العمريي ،الطبعة األوىل ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة1431 ،هـ2010/م.
 إمساعيل باشا (ت1339 :هـ 1920/م) هدية العارفني أمساء املؤلفني وآثار املصنفني ،دار إحياء الرتاث العربي ،بريوت. األصفهاني ،أبو الفرج علي بن احلسني (ت356 :هـ967/م) األغـاني ،الطبعـة األوىل ،دار إحيـاء الـرتاث العربـي،بريوت1414 ،هـ1994/م.
 األعشى ،ميمون بن قيس ،ديوان األعشى الكبري ،شرح وتعليق :د .حممـد حممـد حسـني ،الطبعـة السـابعة ،مؤسسـةالرسالة ،بريوت1403 ،هـ 1983م.
 األعلم ،أبو احلجاج يوسف بن سليمان الشنتمري ،أبو احلجاج يوسف بـن سـليمان (ت476 :هــ1084 /م) (ت:476هـ1084 /م):
 .1حتصيل عني الذهب من معدن جوهر األدب يف علم جمازات العرب ،حققه وعلق عليه :د.زهري عبداحملسن سـلطان،
الطبعة الثانية ،مؤسسة الرسالة ،بريوت1415 ،هـ1994/م
 .2النكت يف تفسري كتاب سيبويه ،حتقيق :زهري عبداحملسن سلطان ،الطبعة األوىل ،معهد املخطوطـات العربيـة (املنظمـة
العربية للرتبية والثقافة والعلوم) الكويت1407 ،هـ1987/م
 األنباري ،أبو الربكات عبدالرمحن بن حممد (ت577 :هـ1182/م). .1اإلنصاف يف مسائل اخلالف بـني النحـويني البصـريني والكـوفيني ،حتقيـق :حممـد حميـي الـدين عبداحلميـد ،املكتبـة
العصرية ،بريوت1419 ،هـ1998 /م.
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د .حممَّد بن علي بن حممَّد العَمري

 .2جندة السُّؤَّال يف عمدة السؤال ،حققه وقدم له وعلق عليه :د .رمضان عبدالتواب ،الطبعة األوىل ،دار عمَّار ،عمَّـان،
1410هـ1989/م.
 .3نزهة األلباء يف طبقات األدباء ،حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار الفكر العربي ،القاهرة1418 ،هـ1998/م.
 أوزيقان ،د .أكرم بن حممد ،االستثناء عند األصوليني ،الطبعة الثانية ،الرياض ،دار املعراج الدولية1418 ،هـ. البخاري ،أبو عبداهلل حممد بن إمساعيل (ت256 :هـ870/م) صحيح البخاري ،الطبعة األوىل ،دار ابـن كـثري،دمشق1423 ،هـ2002/م.
 ابن بري ،أبو حممد عبداهلل (ت582 :هـ1187 /م) شرح شواهد اإليضاح ،تقـديم وحتقيـق :د .عيـد مصـطفىدروي  ،جممع اللغة العربية ،القاهرة1405 ،هـ1985/م.
 ابن بشكوال ،أبو القاسم خلف بن عبدامللك (ت578 :هـ1183/م) الصلة ،حتقيق :إبراهيم األبيـاري ،الطبعـةاألوىل ،دار الكتاب املصري ،القاهرة1410 ،هـ1989/م.
 البغدادي ،عبدالقادر بن عمر (ت1093 :هـ1682/م) خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ،قدم لـه ووضـعهوامشه وفهارسه :د .نبيل حممد طريفي ،الطبعة األوىل ،دار الكتب العلمية ،بريوت1418 ،هـ1998 /م.
 البنا ،د .حممد إبراهيم (ت1433 :هـ2012/م) أبو القاسم السُّهيلي ومذهبه النحوي ،الطبعة األوىل ،دار البيانالعربي ،جدة1405 ،هـ1985/م.
 البكري ،أبو عُبيد عبداهلل بن عبدالعزيز (ت487 :هـ1094/م) مس العلـي يف شـرح أمـالي القـالي ،نسـخهوصححه ونقحه وحقق ما فيه :عبدالعزيز امليمين ،دون معلومات.
 التربيزي ،اخلطيب أبو زكريا ،يى بن علي (ت502 :هـ1109/م). .1تهذيب إصالح املنطق ،حتقيق :د .فوزي عبدالعزيز مسعود ،اهلي ة املصرية العامة للكتاب ،القاهرة1986 ،م.
 .2شرح ديوان احلماسة ،عامل الكتب ،بريوت.
 ابن تغري بردي ،أبو احملاسن يوسف (ت874 :هـ1470/م): .1الدليل الشايف على املنهل الصايف ،حتقيـق وتقـدي م :فهـيم حممـد شـلتوت ،مركـز البحـث العلمـي وإحيـاء الـرتاث
اإلسالمي ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة.
 .2املنهل الصايف واملستوفى بعد الوايف ،حققه ووضـع حواشـيه :د .حممـد حممـد أمـني ،اجلـزآن األول والثـاني ،اهلي ـة
املصرية العامة للكتاب1984 ،م.
 -أبو متام ،حبيب بن أوس الطائي (ت231 :هـ846/م):
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 .1ديوان احلماسة ، ،مطبعة التوفيق ،مصر1322 ،هـ.
 .2كتاب احلماسة ،بتفسري :أبي احلسن أمحد بن فارس (ت395 :هـ1004/م) حتقيق :د .هادي حسن محودي ،الطبعـة
األوىل ،عامل الكتب ،بريوت1405 ،هـ1995/م.
 .3كتاب احلماسة ،برتتيب :األعلم الشنتمري ،أبي احلجاج يوسف بن سليمان بـن عيسـى (ت476 :هــ1084 /م)،
دراسة وحتقيق :د .مصطفى عليان ،الطبعة األوىل ،مركز إحياء الرتاث اإلسالمي جبامعة أم القرى ،مكة املكرمة1423 ،هـ.
 التميمي ،أبو طاهر حممد بن يوسف بن عبداهلل (ت538 :هـ1144/م) املسلسل يف غريب لغة العرب ،قـدم لـهوحققه وعلق عليه :األس تاذ حممد عبد اجلـواد ،وراجعـه :األسـتاذ إبـراهيم الدسـوقي البسـاطي ،وزارة الثقافـة
واإلرشاد القومي ،مصر1377 ،هـ1957/م
 التنوخي ،أبو احملاسن املفضل بن حممـد املعـري (ت442 :هــ1050/م) تـاريخ العلمـاء النحـويني ،حتقيـق :د.عبدالفتاح حممد احللو ،الطبعة الثانية ،هجر للطباعة والنشر ،القاهرة1412 ،هـ1992/م.
 اجلرجاني ،أبو بكر عبدالقاهر بن عبـدالرمحن (ت474 :هــ1082/م) املقتصـد يف شـرح اإليضـاح ،حتقيـق :د.كاظم حبر املرجان ،وزارة الثقافة واإلعالم ،العراق1982 ،م.
 ابن جين ،أبو الفتح عثمان (ت392 :هـ1002/م): .1سر صناعة اإلعراب ،دراسة وحتقيق :د .حسن هنداوي ،الطبعة الثانية ،دار القلم ،دمشق1413 ،هـ1993/م.
 .2احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها ،حتقيق :علي النجدي ناصف ،ود .عبد احللـيم النجـار ،ود.
عبدالفتاح إمساعيل شليب ،وزارة األوقاف املصرية ،القاهرة1420 ،هـ1999/م.
 ابن احلاجب ،أبو عمرو عثمان بن عمر (ت646 :هـ1249 /م) اإليضاح يف شرح املفصل ،حتقيـق :أد .إبـراهيمحممد عبداهلل ،الطبعة الثانية ،دار سعد الدين ،القاهرة1431 ،هـ2010/م.
 حاجي خليفة (ت1067 :هـ1657/م) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،دار إحياء الرتاث العربي ،بريوت. احلاكم ،أبو عبداهلل حممد بن عبداهلل النيسابوري (ت405 :هــ1014/م) املسـتدرك علـى الصـحيحني ،حتقيـق:مصطفى عبدالقادر عطا ،الطبعة األوىل ،دار الكتب العلمية ،بريوت1411 ،هـ1990/م.
 ابن حبَّان ،أبو حامت حممد بن حبان بن أمحد التميمي البسيت (ت354 :هـ965 /م) صـحيح ابـن حبـان برتتيـبابن بلبان ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ،الطبعة الثانية ،مؤسسة الرسالة ،بريوت1414 ،هـ1993/م.
 أبو حيَّان ،حممد بن يوسف األندلسي (ت745 :هـ1345 /م): .1ارتشاف الضرب من لسان العرب ،حتقيق وشرح ودراسة :د .رجب عثمان حممـد ،الطبعـة األوىل ،مكتبـة اخلـاجني،
القاهرة1418 ،هـ1998/م.
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د .حممَّد بن علي بن حممَّد العَمري

 .2البحر احمل ي  ،دراسة وحتقيق وتعليق :الشيخ عادل أمحـد عبـداملوجود ورفاقـه ،الطبعـة األوىل ،دار الكتـب العلميـة،
بريوت1422 ،هـ2001/م.
 .3التذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيل ،حققـه :أد .حسـن هنـداوي ،الطبعـة األوىل ،دار القلـم ،دمشـق ،اجلـزء
اخلامس1422 :هـ2002/م ،واجلزء الثامن1430 :هـ2009/م.
 الثعليب ،أبو إسحاق أمحد بن حممـد بـن إبـراهيم (ت427 :هــ1035/م) الكشـف والبيـان :املعـروف بتفسـريالثعليب ،دراسة وحتقيق :اإلمام أبي حممد بن عاشور ،مراجعة وتـدقيق :األسـتاذ نظـري السـاعدي ،الطبعـة األوىل ،دار
إحياء الرتاث العربي ،بريوت1422 ،هـ2002/م.
 ابن اخلباز ،أبو العباس أمحد بن احلسني املوصلي (ت639 :هـ1242/م) توجيه اللمع ،دراسة وحتقيق :أ .د .فـايززكي حممد دياب ،الطبعة األوىل ،دار السالم ،القاهرة1423 ،هـ2002 /م.
 ابن خلكان ،أبو العباس أمحد بن حممد (ت681 :هـ1282/م) وفيـات األعيـان وأنبـاء أبنـاء الزمـان ،حتقيـق :د.إحسان عباس ،دار صادر ،بريوت ،اجلزء الثالث1900 :م ،واجلزء الرابع1971 :م.
 احلموي ،أبو عبداهلل ياقوت بن عبداهلل (ت626 :هـ1229/م) معجم األدباء ،حتقيق :د.إحسان عباس ،الطبعـةاألوىل ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت1993 ،م.
 ابن حنبل ،أمحد (ت241 :هـ855/م) مسند اإلمام أمحد بن حنبـل ،حتقيـق :شـعيب األرنـؤوط ،الطبعـة الثانيـة،مؤسسة الرسالة ،بريوت1420 ،هـ1999 /م.
 اخلوارزمي ،صدر األفاضل أبو حممد القاسم بـن احلسـني (ت617 :هــ1221/م) الـتخمري :شـرح املفصـل يفصــنعة اإلعــراب ،حتقيــق :د .عبــدالرمحن بــن ســليمان العثــيمني ،الطبعــة األوىل ،مكتبــة العبيكــان ،الريــاض،
1421هـ2000/م.
 الداري ،تقي الدين بن عبدالقادر التميمي (ت1010 :هـ1602/م) الطبقات السـنية يف تـراجم احلنفيـة ،اجلـزءالثاني ،حتقيق :د .عبدالفتاح حممد احللو ،الطبعة األوىل ،دار الرفاعي ،الرياض1403 ،هـ1983/م.
 الــدالي ،د .حممــد أمحــد ،احلصــائل يف علــوم العربيــة وتراثهــا ، ،الطبعــة األوىل ،دار النــوادر ،دمشــق،1432هـ2011/م.
 الرازي ،فخر الدين حممد بن عمر (ت606 :هـ1209/م). .1التفسري الكبري (تفسري الفخر الرازي :مفاتيح الغيب) ،الطبعة األوىل ،دار الفكر1401 ،هـ1981/م.
 .2شرح أمساء اهلل احلسنى ،راجعه وقدم له وعلق عليه :طـه عبـد الـرءوف سـعد ،الطبعـة األوىل ،املكتبـة األزهريـة،
1431هـ2011/م.
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 الراعي األندلسي ،أبـو عبـداهلل حممـد بـن إمساعيـل (ت853 :هــ1449/م) األجوبـة املرضـية عـن األسـ لةالنحوية ،دراسة وحتقيق :سالمة عبدالقادر املراقي ،رسالة ماجستري ،جامعة أم القرى1400 ،هـ.
 الراغب ،احلسني بن حممد األصفهاني (ت425 :هـ1034/م) مفردات ألفاظ القـرآن ،حتقيـق :صـفوان عـدنانداوودي ،الطبعة الثانية ،دار القلم ،دمشق1418 ،هـ1997/م.
 الرضي ،حممد بن احلسن اإلسرتاباذي (ت686 :هــ1287 /م) شـرح الرضـي لكافيـة ابـن احلاجـب ،القسـماألول ،دراسة وحتقيق :د .حسن بن حممد بن إبراهيم احلفظـي ،الطبعـة األوىل ،عمـادة البحـث العلمـي جبامعـة
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،الرياض1414 ،هـ1993/م.
 أبو رياش ،أمحد بن إبراهيم القيسي (ت339 :هـ951/م) شرح هامشيات الكميت بن زيـد األسـدي ،حتقيـق:د .داود سلوم ،ود .نوري محودي القيسي ،الطبعة الثانية ،عامل الكتب ،بريوت1406 ،هـ1986/م.
 الزبيدي ،املرتضى أبو الفيض حممد بن حممد (ت1205 :هـ1791 /م) تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس،دراسة وحتقيق :علي شريي ،دار الفكر ،بريوت1414 ،هـ1994/م.
 الزجاج ،أبو إسحاق إبراهيم بن السري (ت311 :هـ924/م). .1تفســري أمســاء اهلل احلســنى ،حتقيــق :أمحــد يوســف الــدقاق ،الطبعــة اخلامســة ،دار املــأمون للرتاثـــ دمشــق،
1406هـ1986/م.
 .2معاني القرآن وإعرابه ،الطبعة األوىل ،حتقيق :عبد اجلليل شليب ،بريوت ،عامل الكتب1408 ،هـ.
 الزجاجي ،أبو القاسم عبدالرمحن بن إسحاق (ت340 :هـ952/م). .1اشتقاق أمساء اهلل ،حتقيق :أد .عبد احلسني املبارك ،الطبعة األوىل ،دار الفكر ،البصرة1430 ،هـ2009/م.
 .2أمالي الزجاجي ،حتقيق وشرح :عبد السالم حممد هارون ،دون معلومات
 .3جمالس العلماء ،حتقيق :عبد السالم حممد هارون ،الطبعة الثانية ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة1403 ،هـ1983 /م.
 الزركشي ،بدر الدين أبو عبداهلل حممد بن عبداهلل (ت794 :هـ1392 /م) معنى ال إله إال اهلل ،الطبعـة الثالثـة،دراسة وحتقيق وتعليق :علي حميي الدين علي القره داغي ،بريوت ،دار االعتصام1405 ،هـ.
 الزركلي ،خري الدين (ت1396 :هـ1976/م) األعالم ،الطبعة الرابعة عشرة ،دار العلم للماليني ،بريوت1999 ،م. الزخمشري ،جار اهلل أبو القاسم حممود بن عمر بن حممد (ت538 :هـ1144 /م): .1الفائق يف غريب احلديث واألثر ، ،حتقيق :علي حممد البجـاوي ،وحممـد أبـو الفضـل إبـراهيم ،الطبعـة الثانيـة ،دار
املعرفة ،لبنان.
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 .2الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل ،رتبه وضبطه وصـححه :حممـد عبدالسـالم
شاهني ،الطبعة األوىل ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان1415 ،هـ1995 /م.
 .3املفصل يف صنعة اإلعراب ،قدم له ووضع هوامشه وفهارسـه :د .إميـل بـديع يعقـوب ،الطبعـة األوىل ،دار الكتـب
العلمية ،بريوت1420 ،هـ1999 /م.
 السبكي ،تاج الدين أبو نصر عبدالوهاب بن علي الثعليب (ت771 :هـ1370 /م) طبقات الشـافعية الكـربى، ،حتقيق :د .حممود حممد الطناحي ،ود .عبدالفتاح حممد احللو ،الطبعـة الثانيـة ،هجـر للطباعـة والنشـر والتوزيـع،
مصر1413 ،هـ.
 السَّخاوي ،مشس الدين حممد بن عبدالرمحن (ت902 :هـ1497/م). .1اجلواهر والدرر يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر ،حتقيق :إبراهيم باجس عبداةيـد ،الطبعـة األوىل ،دار ابـن حـزم،
بريوت1419 ،هـ1999 ،م.
 .2الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ،دار اجليل ،بريوت.
 ابن السرَّاج ،أبو بكر حممد بن سهل (ت316 :هــ929/م) األصـول يف النحـو ،حتقيـق :د.عبداحلسـني الفتلـيالطبعة الرابعة ،مؤسسة الرسالة ،بريوت1420 ،هـ1999/م.
 ابن سـعد اخلـري ،أبـو احلسـن علـي بـن إبـراهيم البلنسـي األنصـاري (ت571 :هــ1175/م) طـرر الوقشـيوالبطليوسي على كامل املربد ،دراسة وحتقيق :محد بن عبداهلل الزائـدي ،رسـالة دكتـوراه ،كليـة اللغـة العربيـة،
جامعة أم القرى1407 ،هـ.
 السكري ،أبو سعيد احلسن بن احلسني (ت275 :هـ888/م) شرح أشعار اهلـذليني ،حققـه :عبـد السـتار أمحـدفراج ،راجعه :حممود حممد شاكر ،مطبعة املدني ،القاهرة.
 ابن السكيت ،أبو يوسف يعقوب بن إسحاق (ت244 :هـ858/م) إصالح املنطق ،شرح وحتقيـق :أمحـد حممـدشاكر ،وعبد السالم هارون ،الطبعة الرابعة ،دار املعارف ،القاهرة.
 السمني ،أبو العباس أمحد بن يوسف بن حممد احلليب (ت756 :هــ1355/م) الـدر املصـون يف علـوم الكتـاباملكنون ،حتقيق :د .أمحد حممد اخلراط ،الطبعة األوىل ،دار القلم ،دمشق ،اجلزء الثالث1407 :هـ1987 /م.
 السهيلي ،أبو القاسم عبدالرمحن بن عبداهلل (ت581 :هـ1186/م) نتائج الفكر يف النحو ،حققـه وعلـق عليـه:عادل أمحد عبد املوجود ،وعلي حممد معوض ،الطبعة األوىل ،دار الكتب العلمية ،بريوت1412 ،هـ1992/م.
 سيبويه ،أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب (ت180 :هـ797/م) كتاب سيبويه ،حتقيق وشرح :عبد السالم حممدهارون ،الطبعة األوىل ،دار اجليل ،بريوت.
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 ابن السيد ،أبو حممد عبداهلل بن حممد البطليوسـي (ت521 :هــ1128/م) املسـائل واألجوبـة ،مصـورة مركـزامللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية ،رقمها (-1661ف) عن نسخة دار الكتب املصرية ( 50109تيمور).
 ابن سيده ،أبو احلسن علي بن إمساعيل (ت458 :هـ1066/م) املخصص ،الطبعـة األوىل ،دار إحيـاء الـرتاثالعربي ،بريوت1417 ،هـ1996/م.
 السريايف ،أبو سعيد احلسن بن عبداهلل (ت368 :هـ979/م) شرح كتاب سيبويه :املخطوط :مصورة عن نسـخةدار الكتب املصرية (137حنو) واملطبوع :حتقيق :أمحد حسن مهدلي ،علي سيد علي ،الطبعة األوىل ،دار الكتـب
العلمية ،بريوت1429 ،هـ2008/م.
 ابن السريايف ،أبو حممد يوسف بن أبي سعيد احلسن بن عبداهلل بن املرزُبان (ت385 :هـ995/م) شـرح أبيـاتسيبويه ،حققه :د .حممد علي الريح هاشم ،املكتبة األزهرية للرتاث ،القاهرة1434 ،هـ2013 /م.
 السيوطي ،جالل الدين عبدالرمحن بن الكمال (ت911 :هـ1505/م). .1األشــباه والنظــائر يف النحــو ،اجلــزء الثالــث :حتقيــق :إبــراهيم حممــد عبــداهلل ،جممــع اللغــة العربيــة ،دمشــق،
1407هـ1986/م.
 .2بغيــة الوعــاة يف طبقــات اللغــويني والنحــاة ،حتقيــق :حممــد أبــو الفضــل إبــراهيم ،املكتبــة العصــرية ،بــريوت،
1419هـ1998/م.
 .3املزهر يف علوم اللغة وأنواعهـا ،شـرح وتعليـق :حممـد أبـو الفضـل إبـراهيم وزميليـه ،املكتبـة العصـرية ،بـريوت،
1412هـ1992/م.
 .4همع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع ،اجلزء الثاني :حتقيق وشرح :د .عبد العال سامل مكرم ،مؤسسة الرسالة ،بـريوت،
1413هـ1992 /م.
 ابن الشجري ،أبو السعادات هبة اهلل بن علي (ت542 :هـ1148/م) أمالي ابن الشجري ،حتقيـق ودراسـة :د.حممود حممد الطناحي ،الطبعة األوىل ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة1413 ،هـ1992 /م.
 ابن الصائغ ،مشس الدين حممد بن عبدالرمحن (ت776 :هـ1365 /م) املرقاة يف إعراب ال إله إال اهلل ،حتقيـق:د .حسن موسى الشاعر ،عمَّان ،دار عمار2002 ،م.
 الضبِّي ،املفضل بن حممد الضيب (ت168 :هـ 784/م) املفضـليات ،حتقيـق وشـرح :أمحـد حممـد شـاكر ،وعبـدالسالم هارون ،الطبعة السادسة ،بريوت.
 ابن عادل ،أبو حفص عمر بن علي الدمشقي (بعد880هـ1475/م) اللباب يف علـوم الكتـاب ،حتقيـق :عـادلأمحد عبداملوجود ،وعلي حممد معوض ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان1419 ،هـ1998/م.
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 ابن عاشور ،حممد الطاهر بن حممد (ت1393 :هـ1973/م) التحرير والتنوير ،الطبعة األوىل ،مؤسسـة التـاريخالعربي ،بريوت ،لبنان1420 ،هـ2000/م.
 العسقالني ،ابن حجر أمحد بن علي بن حممد (ت852 :هـ1449 /م). .1إنباء الغمر بأنباء العمر ، ،حتقيق :د .حسن حبشـي ،اةلـس األعلـى للشـؤون اإلسـالمية ،القـاهرة ،اجلـزء الثـاني:
1415هـ1994/م ،اجلزء الرابع1419 :هـ1998/م.
 .2ذيل الدرر الكامنة ،حتقيق :د .عدنان دروي  ،معهد املخطوطات العربية ،القاهرة1412 ،هـ1992/م.
 .3رفع اإلصر عن قضاة مصر ،حتقيق :د .علي حممد عمر ،الطبعة األوىل ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة
 .4اةمع املؤسس للمعجم املفهرس ،حتقيـق :د .يوسـف عبـدالرمحن املرعشـلي ،الطبعـة األوىل ،دار املعرفـة ،بـريوت،
1413هـ1992/م.
 ابن عصفور ،أبو احلسن علي بن مؤمن (ت669 :هـ1271 /م) شرح مجل الزجاجي (الشرح الكـبري) ،حتقيـق:د .صاحب أبو جناح ،الطبعة األوىل ،عامل الكتب ،بريوت1419 ،هـ1999 /م.
 العكربي ،أبو البقاء عبداهلل بن احلسني (ت616 :هـ1220/م). .1التبيان يف إعراب القرآن ،حتقيق :علي حممد البجاوي ،طبعة عيسى البابي احلليب وشركاه
 .2اللبــاب يف علــل البنــاء واإلعــراب ،حتقيــق :غــازي خمتــار طليمــات ،الطبعــة األوىل ،دار الفكــر ،دمشــق،
1422هـ2001/م.
 العيين ،بدر الدين أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى (ت855 :هـ1451 /م). .1عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،دار الطباعة املنريية ،بريوت.
 .2املقاصد النحوية يف شرح شواهد األلفية املشهور بـ (شرح الشواهد الكربى) حتقيق :أد .علي حممـد فـاخر وزميليـه،
الطبعة األوىل ،دار السالم ،القاهرة1431 ،هـ2010/م.
 ابن الغزِّي ،أبو العالء حممد بن عبدالرمحن (ت1167 :هــ1754/م) ديـوان اإلسـالم ،حتقيـق :سـيد كسـرويحسن ،الطبعة األوىل ،دار الكتب العلمية ،بريوت1411 ،هـ1990/م.
 الغُندِجاني ،أبو حممد األعرابي امللقب باألسود (كان حيًّا سنة 340هـ952/م) فرحة األديب يف الرد علـى ابـنالسريايف يف شرح أبيات سيبويه ،حققه وقدم له :د .حممد علي سلطاني ،دار النرباس ،دمشق.
 الفارسي ،أبو علي احلسن بن أمحد (ت377 :هـ988/م). .1اإلغفال (وهو املسائل املصلحة من كتاب معاني القرآن وإعرابه ألبي إلسحاق الزجاج) حتقيـق وتعليـق :د .عبـداهلل
بن عمر احلاج إبراهيم ،اةمع الثقايف ،أبو ظيب2003 ،م.
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 .2كتاب الشعر (أو شرح األبيات املشكلة اإلعراب) حتقيق وشرح :د .حممـود حممـد الطنـاحي ،الطبعـة األوىل ،مكتبـة
اخلاجني ،القاهرة1408 ،هـ1988 /م.
 .3املســائل الشــري ازيات ،حققــه :أد .حســن بــن حممــود هنــداوي ،الطبعــة األوىل ،كنــوز إشــبيليا ،الريــاض،
1424هـ2004/م.
 .4املسائل املشكلة املعروفة بالبغداديات ،دراسة وحتقيق :صالح الدين عبـداهلل السـنكاوي ،وزارة األوقـاف والشـؤون
الدينية ،العراق.
 الفراء ،أبو زكريا ،يى بن زياد (ت207 :هـ822/م) معاني القـرآن ،دار السـرور ،اجلـزء األول :حتقيـق :أمحـديوسف جناتي ،حممد علي النجار ،واجلزء الثالث :حتقيق :د .عبدالفتاح إمساعيل شليب.
 الفراهيــدي ،أبــو عبــدالرمحن اخلليــل بــن أمحــد (ت175 :ه ــ792/م) العــني ،حتقيــق :د .مهــدي املخزومــي،د .إبراهيم السامرائي ،دار ومكتبة اهلالل.
 ابن فالح ،أبو اخلري منصور بن فالح اليمين (ت680 :هـ1281/م) املغين يف النحو (من أول الكتـاب إىل آخـرباب أفعـال املقاربـة) تقـديم وحتقيـق وتعليـق :د .عبـدالرزاق عبـدالرمحن أسـعد السـعدي ،الطبعـة األوىل ،دار
الشؤون الثقافية العامة ،بغداد1999 ،م.
 الفريوزآبادي ،حممد بن يعقوب (ت817 :هـ1414/م) بصائر ذوي التمييز يف لطـائف الكتـاب العزيـز ،اجلـزءالثاني ،حتقيق :أ .حممد علي النجار ،الطبعة الثالثة ،وزارة األوقاف املصرية ،القاهرة1416 ،هـ1996/م.
 ابن القاضي ،أبو العباس أمحد بن حممد املكناسـي (1025هــ1616/م) درة احلجـال يف أمسـاء الرجـال (ذيـلوفيات األعيان) ، ،حتقيق :حممد األمحدي أبو النور ،دار الرتاث ،القاهرة.
 القالي ،أبو علي إمساعيل بن القاسم (ت356 :هـ967/م) البـارع يف اللغـة ،حتقيـق :هاشـم الطعـان ،الطبعـةاألوىل ،مكتبة النهضة ،بغداد ،دار احلضارة العربية ،بريوت1975 ،م.
 ابن قتيبة ،عبداهلل بن مسلم الدينوري (ت276 :هـ889/م). .1أدب الكاتب ،حققه وعلق حواشـيه ووضـع فهارسـه :حممـد الـدالي ،الطبعـة الثانيـة ،مؤسسـة الرسـالة ،بـريوت،
1417هـ1996/م.
 .2الشعر والشعراء ،حتقيق وشرح :امحد حممد شاكر ،الطبعة الثانية ،دار احلديث ،القاهرة1418 ،هـ1998/م.
 القرايف ،شهاب الدين أبو العباس أمحد بن إدريس بن عبـدالرمحن (ت682 :هــ )1283/االسـتغناء يف أحكـاماالستثناء ،حتقيق :د .طه حمسن ،بغداد ،وزارة األوقاف والشؤون الدينية1402 ،هـ.
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د .حممَّد بن علي بن حممَّد العَمري

 القرطيب ،أبو عبداهلل حممد بن أمحد بن أبي بكر (ت671 :هـ1273/م) اجلامع ألحكـام القـرآن ،حتقيـق :هشـاممسري البخاري ،الطبعة األوىل ،دار عامل الكتب ،الرياض1423 ،هـ2003/م.
 القريواني :أبو حممد مكي بن أبي طالب (ت437 :هـ1046/م) الكشف عن وجـوه القـراءات السـبع وعللـهاوحججها ،حتقيق :د .حميي الدين رمضان ،الطبعة اخلامسة ،مؤسسة الرسالة1418 ،هـ1997/م.
 القيسي ،أبو علي احلسن بن عبداهلل (ت :يف القرن 6هـ12/م) إيضـاح شـواهد اإليضـاح ،دراسـة وحتقيـق :د.حممد بن محود الدعجاني ،الطبعة األوىل ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت1408 ،هـ1987/م.
 ابن كثري ،أبو الفداء إمساعيل بن عمـر (ت774 :هــ1373/م) البدايـة والنهايـة ،عنايـة وتوثيـق :عبـدالرمحنالالذقي وحممد غازي بيضون ،الطبعة الرابعة ،دار املعرفة ،بريوت1419 ،هـ1998/م.
 كحالة ،عمر رضا (ت1414 :هـ1993/م) معجم املـؤلفني :تـراجم مصـنفي الكتـب العربيـة ،الطبعـة األوىل،مؤسسة الرسالة ،بريوت.
 الليثي ،أبو حامت أمحد بن محدان الرازي (ت322 :هـ934/م) الزينة يف الكلمـات اإلسـالمية العربيـة ،عارضـهبأصوله وعلق عليه :حسني بن فيض اهلل اهلمداني اليعربي احلرازي ،الطبعة األوىل ،مركز الدراسـات واألحبـاث
اليمين ،صنعاء1415 ،هـ1994/م.
 ابن مالك ،أبو عبداهلل حممد بن عبداهلل (ت672 :هـ1274/م). .1شرح التسهيل ،حتقيق :د .عبدالرمحن السيد ،د .حممد بدوي املختون ،الطبعة األوىل ،هجر للطباعة والنشر ،القـاهرة،
1410هـ1990/م.
 .2شرح الكافية الشافية ،حققه وقدم له :د .عبـداملنعم أمحـد هريـدي ،الطبعـة األوىل ،مركـز البحـث العلمـي وإحيـاء
الرتاث اإلسالمي جبامعة أم القرى ،مكة املكرمة1402 ،هـ1982/م.
 املربّد ،أبو العباس حممد بن يزيد األزدي (ت285 :هـ898/م). .1الكامل ،حققه وعلـق عليـه وصـنع فهارسـه :د .حممـد أمحـد الـدالي ،الطبعـة الثالثـة ،مؤسسـة الرسـالة ،بـريوت،
1418هـ1997/م.
 .2املقتضب ،حتقيق :د .حممد عبد اخلالق عضيمة ،وزارة األوقاف املصرية ،القاهرة1415 ،هـ1994/م.
 املرادي ،ابن أم قاسم أبو حممد احلسن بن قاسم( ،ت749 :هــ1348 /م) توضـيح املقاصـد واملسـالك بشـرحألفية ابن مالـك ،شـرح وحتقيـق :أد .عبـدالرمحن علـي سـليمان ،الطبعـة األوىل ،دار الفكـر العربـي ،القـاهرة،
1422هـ2001/م.
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كنـز السَّعادةِ يف كلمةِ الشَّهادةِ لشهاب الدِّين األَمشوني أمحد بن مُحمَّد بن منصورٍ احلنفي النحوي...
 املرزوقي ،أبو علي أمحد بن حممد بن احلسن (ت421 :هـ1030/م) شرح ديوان احلماسة ،نشـره :أمحـد أمـني،وعبد السالم هارون ،الطبعة األوىل ،دار اجليل ،بريوت.
 مسلم ،أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي (ت261 :هـ875/م) صحيح مسلم ،الطبعـة األوىل ،دار طيبـة،الرياض1427 ،هـ2006/م.
 املقريزي ،أمحد بن علي (ت845 :هـ1442/م) درر العقود الفريـدة يف تـراجم األعيـان املفيـدة ،حققـه وعلـقعليه :د .حممود اجلليلي ،الطبعة األوىل ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت1423 ،هـ2002/م.
 املوسوعة العربية العامليـة ،الطبعـة الثانيـة ،مؤسسـة أعمـال املوسـوعة للنشـر والتوزيـع ،الريـاض1419 ،هــ/1999م.
 ناظر اجلي  ،أبو عبداهلل حممد بن يوسف بن أمحد (ت778 :هـ1377/م) متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائـد،دراسة وحتقيق :أ .د .علي حممد فاخر ورفاقه ،الطبعة األوىل ،دار السالم ،القاهرة1428 ،هـ2007/م.
 ابن النديم ،أبو الفرج حممد بن إسحاق (ت438 :هـ1047/م) الفهرست ،دار املعرفة ،بريوت. اهلروي ،أبو احلسن علـي بـن حممـد (ت415 :هــ1025/م) األزهيـة يف علـم احلـروف ،حتقيـق :عبـد املعـنيامللوحي ،جممع اللغة العربية ،دمشق1413 ،هـ1993/م.
 ابن هشام ،أبو حممد عبداهلل بن يوسف األنصاري (ت761 :هـ1360/م) أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالـك،حتقيق :حممد حميي الدين عبداحلميد ،املكتبة العصرية ،بريوت1415 ،هـ1994/م.
 ابن والد ،أبو العباس أمحد بن حممد (ت332 :هـ944/م) االنتصار لسـيبويه علـى املـربد ،دراسـة وحتقيـق :د.زهري عبداحملسن سلطان ،الطبعة األوىل ،مؤسسة الرسالة ،بريوت1416 ،هـ1996/م.
 -ابن يعي  ،أبو البقاء يعي

بن علي بن يعي

(ت643 :هـ1246/م) شرح املفصل ،قدم لـه ووضـع هوامشـه

وفهارسه :د .إميل بديع يعقوب ،الطبعة األوىل ،دار الكتب العلمية ،بريوت1422 ،هـ2001 /م.

220

جملة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

