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 اأُلْسَتاذ الُمَساِعد الدُّْكُتور
 َحْيَدر َعِمي ُحُمو الِخْرَسان

 ربيِة ِلمُعموِم اإلنَساِني ةِ َجاِمَعُة ِذي َقار/ ُكمِّية الت  
 ِقْسم اُلمُّغة الَعَرِبي ة

dr.heider.ali.hello@utq.edu.iq 
  

 الُممخ ُص: 
 دَ عْ بَ  إلى النُّورِ  وِ ثِ عْ بَ وَ  وِ ائِ يَ حْ إِ  ةَ لَ اوَ حَ مُ وَ  -ةِ المغَ  اءُ مَ مَ ـ عُ يُ نْ مِ وَ  -اءِ مَ الُقدَ  اءِ الُعممَ  َث في ُتراثِ حْ إفَّ البَ 

اًء فَ وَ  ؿِ يْ ىذا الجِ  اءِ نَ بْ ى أَ مَ ًا عَ بَ اجِ ُيَعدُّ وَ  اتِ بَ تَ كْ المَ  وؼِ فُ ي رُ أو فِ  ةِ يمَ دِ القَ  يؽِ ادِ نَ ي الصَّ فِ  التُّرابُ  طَّاهُ غَ  فْ أَ 
ةِ ٍة لِ مَ دْ خِ  فْ مِ  وهُ لُ ذَ ا بَ مَ يْ فِ  ـيِ الفِ سْ إل ـْ يُ نْ مِ   ؾَ مْ إلى تِ  صوؿِ ي الوُ فِ  يؽِ التَّحقِ  ـِ مْ ى عِ مَ ُد عَ نِ تَ سْ ُر يَ ىذا األمْ وَ ، ألمَّ

 د للِ مْ )الحَ  ةِ الَ سَ رِ  ؽُ يْ قِ حْ ي تَ أتِ يَ وَ  ـ،وىُ قُ بَ ى ُتراِث َمْف سَ مَ وا عَ عُ طَّمِ يَ لِ  الُقرَّاءِ وَ  يفَ سِ الدَّارِ  فَ يْ ا بَ ىَ رِ شْ نَ ، وَ اآلثارِ 
مَُّف ىذه ضَ تَ تَ  ذْ ، إِ األمَّةِ  اءِ مَ ُعمَ  فْ مِ  فَ يْ اضِ المَ  اثِ رَ تُ  اءِ يَ حْ إِ  ودِ يُ جُ  فَ مْ ضِ  يفِ الد   فِ يْ زَ  بفِ  اللِ  دِ بْ عَ ؿ( لِ يْ مِ الجَ 
ي فِ رْ الصَّ حوي وَ النَّ  بِ انِ الجَ  فَ الـَ مِ ا الكَ يَ يْ ى الُمؤل ُؼ فِ وفَ تَ د اسْ قَ ، فَ دِ مْ حَ الَ  ةِ مَ مْ جُ ًا لِ يَ افِ ًا وَ حَ رْ ُة شَ الَ سَ الر  
، مَ مْ عِ  فْ مِ  وُ سََّر لَ يَ ا تَ مَ ي بِ اقِ يَ الس  وَ  ، وِ ولِ بُ قَ  وْ ا أَ يَ ضِ عْ د  بَ رَ ا وَ يَ تِ شَ اقَ نَ مُ وَ  وُ لَ  يفَ قِ ابِ السَّ  اءِ مَ مَ العُ  اءِ ِو آلرَ ضِ رْ عَ  عَ ـٍ
 ةِ يَّ رِ بَ خَ ي الؼ فِ تِ االخْ ال، وَ  أوْ  دٍ احِ ى وَ نَ عْ مَ ا بِ مَ ىُ  ؿْ ىَ ر(، وَ كْ د( و)الشُّ مْ حَ )الْ  فَ يْ بَ  وؿِ القَ  الؼِ تِ اخْ  يَّفَ بَ  ذْ إِ 
( ى الـُ )للِ نَ عْ مَ وَ ِد، يْ ِس، أو العَ نْ اِؽ، أو الجِ رَ غْ تَ السْ د( لِ مْ حَ الالـُ في )الْ  ؿْ ىَ وَ ا، يَ ي تِ ائِ شَ أو انْ  دِ مْ حَ الْ  ةِ مَ مْ جُ 

فَ صَ تِ الخْ  )الل( أو  ةِ اللَ الجَ  ظِ فْ لَ  اؽِ قَ تِ اشْ وَ ، مَّؽِ عَ الُمتَ م ِؽ بِ عَ اِص الُمتَ صَ تِ الخْ  وِؼ، أوْ وصُ المَ ِة بِ اِص الص 
 ةِ بَّتَ الُمثَ  ؿِ ائِ سَ المَ  فَ يرىا مِ غَ ره، وَ يْ أو غَ  ـُ ظَ عْ األَ  و االسـُ )الل( ىُ  ةِ اللَ الجَ  ظِ فْ لَ  فِ وْ ي كَ الؼ فِ الخِ وَ ، هِ ودِ مُ جُ 
    . ةِ الَ سَ ىذه الر   اتِ حَ فَ ي صَ فِ 

ا أَ   ِة: يَ اآلتِ  اطِ قَ النُّ ا بِ يَ انُ يَ ُف بَ كِ مْ يُ فَ  ةِ الَ سَ ُؽ ىذه الر  يْ قِ حْ تَ  اإليي ؿَ صَ التي وَ  جِ ائِ تَ ُـّ النَّ ىَ أمَّ
ْف كِ لَ اِنِو، وَ مَ ويو زَ بَ يْ سِ َكاَف ِنْحِريرًا في النَّحِو حتَّى ُلق َب بِ وأنَُّو  وِ يَّتِ مِ مْ ، وعِ ؤل ؼِ اَة المُ يََّف الَبحُث َحيَ / بَ ٔ

ـْ َتذُكْر ُكُتُب التَّراجُ  اَث دَ حْ وُربَّما أفَّ األَ  -يؽِ قِ وُع التَّحْ ضُ وْ وىي مَ  -ةِ لَ دَ مْ ة في الحَ الَ سَ اِتِو سوى رِ فَ ؤلَ مُ  فْ ـِ مِ ل
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 اِتِو. فَ ؤلَّ اِع مُ يَ ْد َتَسبَّبْت ِبضَ قَ 
ٌر في ثَ ٌي أو أَ أْ ُة لـ ُيعَرْؼ لو رَ الَ لوال ىذه الر سَ  ِة، إذْ ٍة في الد راسَ مَ يْ تِ ٍة يَ خَ / اْعَتَمَد التَّحقيُؽ عمى ُنسْ ٕ

 ِة. المغَ 
ٍة في اعَ ضَ َما َيْمِمُكُو مف بِ ِة بِ الَ َحْمُد لِل الَجِمْيِؿ( في ىذه الر سَ ِة )المَ مْ َؿ في جُ وْ / اْسَتوَفى الُمؤل ُؼ القَ ٖ
َؽ إلى بَ  ، إذْ المَغةِ  رِفيَِّة َوالدَّالليَِّة ِضْمَف المَ عْ َتَطرَّ يَِّة، وىذا َيْعِكُس وِ اِئِؿ النَّحْ سَ ِض الَمَسائِؿ الَبالغيَِّة والصَّ
  اِء.الُقَدمَ  دَ نْ يََّة الد راَسِة عِ وعِ َموسُ 

 .ـْ يُ لَ  وِ اتِ شَ اقَ نَ مُ وَ  / اْمَتاَز الُمؤل ُؼ بالد قَِّة في َنْقِمِو آراَء الُعَمَماِء السَّاِبقيَف َعميوِ ٗ
 : )الَحْمُد لِل، الِجْنس، الَعْيد، َصاِحب الَكشَّاؼ، الَفَناِري، االْسَتْغَراؽ(. الكممات المفتاحيَّة 
 

Message heal the sick person by talking as praise be to god 

almighty Abdullah bin zain al-din ajlouni (t 1112 ah) study 

and achieve 

Dr. Haider Ali hello Al-Kharrsan 

 

  Abstract : 

The research in the heritage of scientists Akaddme-, including scientists 

Allgh- and try to revive it and sent him to the light after it covered with dust 

in the old boxes or library shelves is the duty of this generation to fulfill them 

to their predecessors in their service to the nation, and this is based on the 

knowledge of the investigation of access  to those effects, and dissemination 

among scholars and readers to familiarize themselves with the legacy of their 

predecessors, comes the achievement of a message (Praise be to God Galilee) 

Abdullah bin Zainuddin within the revival of the past two heritage efforts of 

the nation's scientists, as this letter contains a detailed explanation of the 

phrase praise, the author has met the speech  grammar and morphological side 

and contextual including facilitating his knowledge, with the presentation of 

the views of his former scientists and discussed some of which or accepted, as 

between the different  Say between (Praise) and (thanks), and whether the two 

words, one or not, and the difference in newsworthy phrase praise or 

Anchaiatha, Is lam in (praise) for absorption, or sex, or covenant, and the 

meaning of L (God) to the jurisdiction of such Balmousov, or jurisdiction of  
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on Palmtalq, and derivation of the word Allah (God) or stagnation, and the 

dispute in the fact that the word Allah (God) is the greatest name or other, and 

other issues installed in these pages the message. 

 As for the most important results reached by the fulfillment of this 

message, they can be explained by the following points: 

1\ search between the author's life, and Almath and that he was in Nharira 

as even the title of his time Bsebojh, but did not mention the books of 

biography of his works only in a message Ahamdlh- is the subject of 

Althakiq- and perhaps events that have caused the loss of his works. 

 2\ The investigation relied on an orphan version in the study, as if it were 

not for this thesis, no opinion or impact on the language would be known.  

 3\ author meets to say in the sentence (Praise be to God Galilee) in this 

letter as belonging to the goods in the language, as it touched on some issues 

rhetorical and grammatical and semantic within the grammatical issues, this 

study reflects the objectivity of the ancients. 

  4\ The author was distinguished for his accuracy in conveying the 

opinions of the scholars who preceded him and his discussions with them. 

Keywords: (Praise be to God, sex, the covenant, alkashaf owner, alfanari, 

immersion).  

ُؿ: الد رَ سْ القِ    ُة:اسَ ـُ األوَّ
 : اآلتيةِ  ياُنيا بالنقاطِ بَ  مكفُ يُ  موضوعاتٍ  ُة مجموعةَ تضمَُّف الد راسَ تَ 

  :هُ وآثارُ  وُ اتُ يَ وحَ  ؼِ المؤل   بُ سَ نَ أوَّاًل: 
 يُّ نفِ الحَ  يُّ رِ مَ العُ يسى عِ  وسى بفُ مُ  بفُ  يفِ الد   زيفِ  بفُ  اللِ  بدُ عَ  حويُّ النَّ  الـُ ىو العَ 

 مذىبَ  وِ : الحنبمي؛ التباعِ ، وقيؿَ الحنفيَّ  المذىبَ  وِ التباعِ  ُلق َب بالحنفي نسبةً ، يُّ مونِ جْ العَ 
 ـَ دِ ، قَ دمشؽَ  نزيؿَ األردف،  ؿِ في شما عجموف الواقعةِ  إلى مدينةِ  موني نسبةً جْ ، والعَ الحنابمةِ 
ًا المَ ، عَ حوِ بالنَّ  الكبيرِ  وِ ؛ لعممِ وِ وأوانِ  وِ وقتِ  ، وفريدَ وِ سيبويو زمانِ  ا، وكافَ واستوطنيَ  دمشؽَ 
ٌؽ مْ خَ  بوِ  عَ بيا، وأفاَد وانتفَ  َس رَ ، ودَ ةِ يَّ اسِ مَ جْ القَ  َف في مدرسةِ طِ شيورًا، قَ ًا مَ حريرَ اًل نِ فاضِ 



 هـ1113-م  0201. لسنة (1الرابع/ ملحق ) العدد / المجلد الثالث مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /  

 

 

 
 

 

315 

 وُ وفاتُ  ، وكانتْ رَ يَ واشتَ  اعَ شَ  وُ مُ ففضْ  حو، وبالجممةِ برى في النَّ الكُ  اللِ  آيةَ  ثيٌر، وكافَ كَ 
 غيرِ الصَّ  بابِ  ة ومائة وألؼ، وُدِفَف بمقبرةِ رَ شْ شواؿ سنة اثنتي عَ  عشرِ  في ثالثِ  بدمشؽَ 

دمشؽ وأكبرىا، وفييا  مدينةِ  قابرِ مَ  أشيرِ  ، وىي أحدُ الحبشي مف سيدي بالؿِ  القربِ بِ 
   .(ٔ)اريخيةالتَّ  اتِ خصيَّ الشَّ  مف كثيرٍ  قبورُ 

 ا. أيدينَ  فَ يْ التي بَ  الةُ سَ ، وىي الر  (ٕ)ةِ لَ دَ مْ الة في الحَ سَ : رِ هِ ف آثارِ مِ  الُمصنَّفاتُ  وذكرتْ 
 .  هِ آثارِ وَ  يفِ الد   زيفِ  بفِ  اللِ  عبدِ  مف حياةِ  يرِ والس   راجـِ التَّ  بُ تُ كُ  وُ تْ رَ كَ ا ذَ ىذا ُكؿُّ مَ 

 : ةِ وطَ طُ خْ المَ  ؼُ صْ وَ ثانيًا: 
 طاءِ الغِ  ؼِ اشِ كَ  ا مكتبةُ يَ حتفُظ بِ ، تَ يتيمةٍ  ةٍ خَ سْ عمى نُ  الةِ سَ الر   ُت في تحقيؽِ مدْ تَ اعْ / ٔ
 . ؼِ األشرَ  جؼِ في النَّ 
 َحَدَث ليا مف الَفَناءِ ، وَ مفِ الزَّ  يُ وادِ ٌخ ُأخرى َقَضْت عمييا عَ ُنسَ  سالةِ لمر   د تكوفُ / قَ ٕ

 ُكتبِ  ُأمَّاتِ  ا في طيَّاتِ يَ مائِ عنيا سوى أسْ سمْع ي لـ نَ الت المخطوطاتِ  ا َحَدَث آلالؼِ مَ 
 . التُّراثِ 
في  دُ وجَ يُ  ، إذْ األسطرِ  ا ُمتفقةَ يَ فحاتُ بدو صَ ( صفحة، وتَ ٗٔفي ) ةُ المخطوطَ  / تقعُ ٖ

( ٘ٔ -ٕٔ) بيفَ  فيتراوحُ  الواحدِ  طرِ في السَّ  عدَّؿ الكمماتِ طرًا، أمَّا مُ ( سَ ٕ٘) ُكؿ  صفحةٍ 
 كممة. 
 ، وقد ُأْعِجَمْت الحروؼُ شكوؿٍ مَ  يرِ غَ  ٍد متوسطٍ طٍّ واحِ خَ مُّيا بِ كُ  خطوطةُ ِتَبت المَ / كُ ٗ

 . شرقيَّةِ المَ  ريقةِ الطَّ بِ 
، سوى المألوفةِ  اإلمالءِ  عف قواعدِ  في المخطوطةِ  ةُ اإلمالئيَّ  القواعدُ  خرجُ / ال تَ ٘

                                 
سرر ا درررفيي عررن ألقرر ن درنرر ن درأرر ان للرر م أخررل در عرر  ن هررف ب قرر  خررا ل ررن خررا ن هررف خررا ن هررف نرر د  يُنظرر   ( ٔ)

 م ولل ئ  درعه ي نلقع ل ى شبكة دإلات ات.   ٙ٘/ ٙونعجم درهؤر قا  مٙٛ/ ٖىر( ٕٙٓٔدر سقنن )ت

 .  ٙ٘/ ٙيُنظ   نعجم درهؤر قا ( ٕ)
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 . فيؼِ الطَّ  بعض االختالؼِ 
سنة  ؿِ األوَّ  بيعٍ مف رَ  ادي والعشريفَ الحَ  في يوـِ ا يَ مف جمعِ  الفراغِ  تأريخُ  افَ / كَ ٙ
 ىػ . ٔٓٔٔ
 ا، وأظنُّيا ىي نسخةُ يَ عِ جامِ  اسـَ  كرتْ ا، بؿ ذَ يَ ناسخِ  اسـَ  المخطوطةُ  ذكْر / لـ تَ ٚ
 . ؼِ المؤل  

والُجَمِؿ في  الكمماِت  عَض بَ  المخطوطةِ  فحاتِ صَ  ؤلُؼ في بعضِ / ُيضيُؼ المُ ٛ
 . وفائدةٍ  شرحٍ  معنى أو زيادةِ  األصمي؛ إليضاحِ  المخطوطةِ  رِ لسطَ  قابؿٍ مُ  سطرٍ 

 : ؽِ يْ التَّحقِ  جُ يَ نْ مَ ثالثًا: 
إالَّ  ةِ عروفَ المَ  سِـ الرَّ  يُت قواعدَ اعَ ا، وقد رَ يَ نسخِ دأُت بِ بَ  رُت المخطوطةَ اختَ  أفْ  عدَ / بَ ٔ

 اإلمالئي.  ، وىو غيرُ ريؼِ الشَّ  صحؼِ المُ  سـُ رَ  قتضيوِ يَ  افَ ا كَ مَ 
 . زىريفِ مُ  قوسيفِ  وحصرُتيا بيفَ  ةِ رآنيَّ القُ  تِ رَّجُت اآليا/ خَ ٕ
 . يوافِ الد   كرُت اسـَ ، وذَ ةَ عريَّ الش   واىدَ رَّجُت الشَّ / خَ ٖ
يا أو في ابِ حَ أصْ  في كتبِ  ةِ رفيَّ والصَّ  ةِ والمغويَّ  ةِ حويَّ النَّ  األقواؿِ  شرُت إلى مواضعَ / أَ ٗ
 الموجودة فييا.  الكتبِ 
 ُت إلى مصادرِ رْ ، وأشَ أسماؤىـ في المخطوطةِ  الواردةِ  العمماءِ  رَّفُت بأعالـِ / عَ ٘
 ـ. يِ تراجمِ 
]  [ ونبَّيُت عمى  ربَّعيفِ مُ  بيف قوسيفِ  ياؽُ قتضيو الس  مَّا يَ ُت ما أضفُتُو أو مِ رْ صَ / حَ ٙ
 ذلؾ. 
 . عتمدةِ المُ  رقيـِ التَّ  الماتِ عَ  سالةِ ُت في الر  عْ ضَ / وَ ٚ
 . ةِ األخيرَ األولى وَ  سالةِ الر   ًا مف مخطوطةِ ور صُ  سالةِ الر   ُت بمقدمةِ قْ لحَ / أَ ٛ
 ا. مَ راجعيُ ومَ  حقيؽِ والتَّ  راسةِ الد   مصادرِ لِ  فنيَّةً  يارَس فَ  سالةِ الر   ُت بخاتمةِ قْ لحَ / أَ ٜ
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         : ةِ وطَ طُ ف المخْ ٌر مِ وَ صُ رابعًا: 
 الصفحة األولى مف المخطوطة: 
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 الصفحة األخيرة مف المخطوطة: 
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 : ةِ وطَ طُ خْ المَ  ؽُ يْ قِ حْ اني: تَ الثَّ  ـُ سْ القِ 
 ـِ يْ حِ الرَّ  فِ مَ حْ الرَّ  اللِ  ـِ سْ بِ 

 ظـِ َؿ مف أعْ عَ جَ زائؿ، وَ الجَ  وُ مَ عَ ـ نِ يُ حَ نَ ، ومَ ائؿِ الفضَ  أىؿِ  تبةَ َع رُ فَ الذي رَ  ُد للِ مْ الحَ 
ف مِ  عمى المبعوثِ  الـُ والسَّ  الةُ الصَّ ؿ، وَ سائِ الرَّ  ي األنسابِ تباعدِ مُ  بيفَ  ؿِ ائِ الوسَ وَ  ابِ بَ األسْ 

 . مائؿِ الشَّ  بأحسفِ  و الُمتحم يفَ ابِ حَ صْ وأَ  مى آلوِ ، وعَ ائؿِ بَ القَ  أفصحِ 
 : وبعدُ 
 : يفِ الد   زيفِ  الل بفُ  بدُ عَ  يُّ رِ مْ العَ  العالميفَ  أفقرُ  فيقوؿُ 
ا مَ  عٌ جمو ، مَ ((ؿِ يْ مِ الجَ  للِ  دِ مْ الحَ  ؿِ ثْ ى مِ مَ عَ  الـِ ي الكَ يؿ فِ مِ شفي العَ تَ )) الةٌ سَ ىذه رِ 

ُت مف ، ولسْ ةِ اعَ البضَ  ةِ عترٌؼ بقمَّ ي مُ ؛ ألن  األعالـِ  األئمةِ  الـِ ييا مف الكالـ، مف كَ فِ 
حصُؿ يٌؼ، وُربَّما يَ حَ  وِ مكِ ال يجري في مُ  أنَّوُ  اللِ  عـِ نِ  الئؿِ مف جَ  كفْ ، لَ ناعةِ الص   افِ رسَ فُ 

، والغنيُّ يَّافِ سَ  وِ جبروتِ  سطوةِ عيُؼ في يؼ، والقويُّ والضَّ مف السَّ  ؿُ حصَ ما ال يَ  مف اإلبرةِ 
 : وعميو التَّكالفُ  وبالِل الُمستعافُ  ، فنقوؿُ مثالفِ  ممكوتوِ  والفقيُر مف فيضِ 

 (ٔ)أـ بالفضائؿِ  واء تعمَّؽَ سَ  ،عمى الجميؿِ  بالمسافِ  ىو الثناءُ  :(اعمـ أفَّ )الحمدَ 
 ، انتيى. (ٖ)ؿِ أـ بالفواضِ  ؿِ ائِ : بالفضَ (المختصرِ )، وفي (ٕ)(ؿِ طوَّ المُ )كذا في  بالفواضؿِ 
 . ؾٌ فيو ُمستدرَ  المسافِ  فَّ قيدَ : إِ عريؼِ عمى التَّ  دَ ورِ وأُ 

 ُذِكَر لفوائَد منيا:  نَّوُ : بأَ يبَ وُأجِ 
قولو:  بضميمةِ  يُص ، ومنيا: التنصِ بالمسافِ  الحمدِ  اصِ صَ عمى اختِ  التنصيُص 

                                 
م سرعف دررفيا نسرعل  خرا لهر  درهطرلل شر ت خ صرقل دره تر ت عن درهطلل )أو( وررق  )أم( مهر  عرن درهرتا. يُنظر   (ٔ)
  .  ٖٓٔىر( ٜٔٚ)ت رت ت زداند

 .  ٖٓٔش ت خ صقل دره ت ت درهطلل يُنظ   ( ٕ)

ج ء عن ش ت درهصتص  ر ت ت زدان ))در هُف ىل درأن ء خ ر سر ن ل رى قصرف درتعظرقم سرلدء خع لرع خ رنعهرة أو خ ق ىر (( ( ٖ)
 ورم خ   عقو درعب ية عن درهتا مه  ان ه  درهؤرف ))خ ر ع ئ  أم خ ر لدض ((.    ٕٔش ت درهصتص  



 هـ1113-م  0201. لسنة (1الرابع/ ملحق ) العدد / المجلد الثالث مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /  

 

 

 
 

 

320 

( كرُ رفي الذي ىو )الشُّ العُ  حمدِ ال (، عمى مقابمةِ ؿِ أـ بالفواضِ  بالفضائؿِ  تعمَّؽَ  (ٔ)اء)سو 
 لغًة. 

 ا. عمى تعريفيمَ  المذكورةِ  ميمةِ بينيما بالضَّ  سبةِ الن   تفريعِ  يورُ ومنيا: ظُ 
، نحو قولؾ: )أثنى الُل عمى بالمسافِ  ُيطمُؽ عمى ما ليَس  (ٕ)(: إفَّ )الثناءَ وقد ُيقاؿُ 

يَت نَ ثْ ا أَ مَ كَ  تَ ، أنْ ؾَ يْ مَ اًء عَ نَ ي ثَ صِ حْ (، وقولو )صمَّى الُل عميو ]وآلو[ وسمَّـ(: ))ال أُ وِ ذاتِ 
 .(ٖ)((ؾَ سِ فْ ى نَ مَ عَ 

 )الحمد(.  في تعريؼِ  المسافِ  فال ُبدَّ مف ذكرِ 
، ـَ مِ ولو سَ  ،اٌز ال حقيقةَ جَ مَ  المسافِ بِ  عمى ما ليَس  الثناءِ  رُد عميو: إفَّ إطالؽَ ويَ 

؛ ألفَّ القوَؿ في عمى الحاؿِ  ؿ  المح ، مف إطالؽِ وؿُ القَ  مف المسافِ  رادَ أفَّ المُ  فالظاىرُ 
فْ الكالـِ  مف جنسِ  قوٌؿ؛ ألنَّوُ  اللِ  ؾَّ أفَّ ثناءَ ، وال شَ إالَّ بالمسافِ  ال يكوفُ  الغالبِ   لـْ  ، وا 
 هُ دُ إْف كاف حقيقًة فحمْ  اللِ  ، تعالى الُل عف ذلؾ، والحاصُؿ: إفَّ ثناءَ المسافِ  بجارحةِ  يكفْ 
ْف كافَ حقيقَ   حُّ االحتراُز عنو بذكرِ ال يصُ  ؿِ اٌز، فعمى األوَّ جَ ُه مَ دُ زًا فحمْ جااؤه مَ نَ ثَ  ٌة، وا 

ة اجَ وعمى الثاني فال حَ ، القوؿُ  ُيراَد مف المسافِ  ، إالَّ أفْ عريؼُ المساف، بؿ ال يصحُّ التَّ 
 ، واألرجحُ جاٌز والُمراُد الحقيقةُ بالمساف مَ  عمى ما ليَس  الثناءِ  لالحتراز عنو؛ ألفَّ إطالؽَ 

 : ؿَ ُيقا أفْ 
حقيقًة؛ ألفَّ القوَؿ  هُ دُ مْ ، فيكوف حَ تعالى حقيقةٌ  وِ عمى ثنائِ  (ٗ)الثناءِ  إفَّ إطالؽَ 

                                 
 أثبتن ه عن درهتا. عن درهصطلطة )سلد( ودرصلدب ن ( ٗ)

 عن درهصطلطة )درأن ( ودرصلدب ن  أثبتن ه عن درهتا. ( ٘)

م وصر ق   ٕٔٓ/ٙم  ٜٙ/ٔم ونسرنف أمهرف خرا منبر  ٕٗٔ/ٔمت ب درهلطر  ره ررا خرا أار  وي  در فيث عن  ( ٙ)
م  ٕٔٓ/ ٔم وسرنا أخرن  دو  ر سجسرت ان  ٖٕٙٔ/ٕوسرنا دخرا ن جرو  خرا ن جرو  ٔ٘/ٕنس م رهسر م درنقسر خليي 
 .  ٕٖٗ/ ٖم ودرك عن ر ك قنن  ٚٛٔ/ ٘وسنا درت نذي ر ت نذي 

 عن درهصطلطة )درأن ( ودرصلدب ن  أثبتن ه عن درهتا.  (ٔ)
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 قواًل، أي: بمجردِ  وِ ، أي: لكونِ وِ ًا بخصوصِ دَ ُد لل( ليس حمْ مْ المخصوَص يعني نحو: )الحَ 
بعُض  اؿَ مَّة قومظيٌر ليا، ومف ثَ  الكماؿِ  داؿٌّ عمى صفاتِ  حقيقًة قواًل؛ بؿ ألنَّوُ  وِ كونِ 

 بالقوؿِ  قد يكوفُ  ، وذلؾَ ماؿِ الكَ  : حقيقُة )الحمد( إظياُر صفاتِ (ٔ)وفيَّةمف الصُّ  المحق قيفَ 
تدؿُّ عمييا  خاوةِ السَّ  ، وىذا أقوى؛ ألفَّ األفعاَؿ التي آثارُ بالفعؿِ  رفَت، وقد يكوفُ كما عَ 

يَّة، قد ا عمييا وضعِ يَ داللتَ  ، فإفَّ األقواؿِ  فييا تخمٌُّؼ، بخالؼِ  ال ُيتصوَّرُ  داللًة قطعيَّةً 
عالى تَ  أنَّوُ  وذلؾَ  (،وِ اتِ عمى ذَ  (ٕ))حمُد الل وثناؤه ا، ومف ىذا القبيؿِ يُ عنيا مدلولُ  يتخمَّؼُ 
رمِو التي ال ى، ووَضَع عمييا موائَد كَ ال ُتحصَ  عمى ممكناتٍ  الوجودِ  َط بساطَ سَ حيف بَ 

، متناىيةٍ  غيرِ  تفصيميَّةٍ  قطعيَّةٍ  ا بدالالتٍ ىَ ، وأظيرَ وِ مالِ كَ  َؼ عف صفاتِ شَ كَ  تتناىى، فقدْ 
، الالتِ في العبارات مثؿ ىذه الدَّ  ، وال ُيَتصوَّرُ (ٖ)تدؿُّ عمييا الوجودِ  ؿَّ ذرٍَّة مف ذرَّاتِ فإفَّ كُ 

َت يْ نَ ثْ ا أَ مَ َت كَ أنْ  يؾَ مَ اًء عَ نَ ي ثَ صِ )صمَّى الُل عميو ]وآلو[ وسمَّـ(: ))ال ُأحْ  وليذا قاؿ النبيُّ 
 انتيى.  (ٗ)((ؾَ سِ فْ ى نَ مَ عَ 

، المسافِ  لػ )حمد العباد(، فال إشكاَؿ في ذكرِ  عريؼُ التَّ  يكوفَ  فْ ى ىذا ينبغي أَ وعمَ 
مَّى الُل )صَ  وِ لكف بيانيـ وجو كوف )الحمد( رأس )الشكر( في قولِ تعالى،  هِ مدِ حَ  إلخراجِ 

 أقوى أفرادِ  المسافِ ا ىو بِ مَ  ، يكوفُ (٘)((هُ مدْ حْ بٌد لـ يَ ا َشَكَر الَل عَ عميو ]وآلو[ وسمَّـ(: ))مَ 

                                 
م خك لهرلد عقروم ولبلر ود ُهرأودئ ُ  هُ ق ل دخُا درجلزي عن درصلعقة  ))ىذد د سُم ظهَ  ر نرلم قبر  سرنة نر ئتقام ورهر  أظهر َ ( ٕ)

م در ذي ررةِ  لررا دالبرر  ِ  درطبررع خرر   هِ  ونج ىررفةُ    ِ درررنل  لنررفىم يي ضررةُ  صررل َ ه   أنل درتل م صرر ُ م و مأقرر ةٍ   خعبرر يدتٍ  وِ لررا صرر تِ 
درترن  ةِ نَ َسردر َ  ذرا نرا درصصر لِ  إرى غق ِ  ودرصف ِ  ودإلب صِ  ب ِ ودرصل  ودر  مِ  ىفِ نا درز   درجهق ةِ  ل ى دالب  ِ  وِ ومه ِ 

 م ثُرمل رربل َ درنلم ع بل  إخ قُ  ل قهم عن أشرق ءَ  أودئ ُ  . ول ى ىذد م نَ عن دالب ى.. اق  ودرألدبَ عن درف   درهفدئ َ  خكسبُ 
 .   ٚٗٔم(( خ بق  إخ ق   خا درجلزي ا خ خعقهِ ل ى َنا خعفىم نِ 

 عن درهصطلطة )ثن وه( ودرصلدب ن  أثبتن ه عن درهتا. ( ٖ)

 .   ٗ-ٖ/ ٔىر( ٕٜٙيي درل ععن )تيُنظ   أسنى درهط رب ش ت يوض درط ربم درن ضن أخل ي قى زم ي  دالاص ( ٗ)

 .  ٕٔٓ/ ٙم  ٜٙ/ ٔم ونسنف أمهف خا منب  ٕٗٔ/ ٔدرهلط  ره را خا أا   (٘)

م وععرق ة درلرك  ٕٗٗ/ ٓٔىرر( ٕٔٔفه(( عن  درهصنف رعبف در زد  درصنع ان )تهُ  ْ ويَ  در فيث خ  ظ ))  يَ ( ٙ)
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 ؽُ حق  ىذا المُ  هُ رَ كَ ُيخالُؼ ما ذَ  ،بالكماؿِ  المنعـِ  ا داللًة عمى ات صاؼِ ىَ وأظيرُ  كرِ الشُّ 
 رُه عمماءُ كَ ، وُيخالفُو أيضًا ما ذَ القوؿِ  أقوى مف داللةِ  ف أفَّ داللَة الفعؿِ ، مِ وفيُّ الصُّ 

 حِ ولو وفعمو)صمَّى الُل عميو ]وآلو[ وسمَّـ( مف ترجُّ ق تعارضِ  (ٔ)سألةِ الفقو في مَ  أصوؿِ 
أقوى مف  وِ عمى مدلولِ  : ألفَّ داللَة القوؿِ (ٖ)المختصر ، قاؿ القاضي في شرحِ (ٕ)قولو
. (٘)ؿَ مِ فإفَّ لو محا ، بخالؼ الفعؿِ (ٗ)يختمؼُ ؛ ألفَّ القوَؿ ُوِضَع لذلؾ فال الفعؿِ  داللةِ 

 انتيى. 
فإنَّيـ ليُؿ لفظًا أو غيره، كاف الدَّ  (ٙ)ة، سواءالبتَّ  ليؿِ عف الدَّ  ؼُ ال يتخمَّ  دلوؿُ وأيضًا المَ 

َـّ (ٚ)بشيٍء آخر(( بو العمـُ  حالٍة يمزـُ مف العمـِ يء بِ الشَّ  أوَّاًل: ))بكوفِ  اللةَ عرَّفوا الدَّ  ، ُث
 الدليَؿ المفظيَّ ، فالقوُؿ: بأفَّ (ٛ)واحدٌ  اللة في الكؿ  ، فمعنى الدَّ وعقميَّةٍ  ا إلى وضعيَّةٍ قسَّموىَ 

)صمَّى الُل عميو ]وآلو[ وسمَّـ(: ))ال  وُ غير مستقيـ، واعمـ أفَّ قولَ  وُ تخمَُّؼ عنو مدلولُ يَ 
)أنت( مبتدأ، و)كما  ُيقدَّرَ  ُؿ أفْ مَ تَ ((، ُيحْ ى نفسؾَ َت عمَ أنَت كما أثنيْ  اًء عميؾَ نَ صي ثَ ُأحْ 

                                                                                    
ا خ  ررظ )رررم ي هررفه(( عررن  دركلررف ودربقرر ن عررن م وويَ  مهرر  عررن درهررت ٚىررر( ٕٖٚهلل ره هررف خررا جع رر  درسرر ن ي )ت

 .  ٕ٘/ ٔىر( ٕٙٚوخص يج دالم  يث ودآلث يم درزي عن )ت ٜٓٔ/ ٔىر( ٕٚٗخ سق  درن آن ر أع بن )ت

 عن درهصطلطة )نسئ ة( ودرصلدب ن  أثبتن ه عن درهتا. ( ٔ)

/ ٗىررر( ٖٔ٘د ي درظ رر ي )تيُنظرر   درلدضرر  عررن أصررلل در نرروم أخررل درلعرر ء ل ررن لنقرر  خررا ن هررف خررا لنقرر  درب ررف( ٕ)
ٔٙٙ . 

ىررر(م شرر مو  لعررف درررفيا لبررف ٙٗٙخررا در  جررب درهرر ركن )ت يُنظرر   شرر ت نصتصرر  درهنتهررى دالصررلرنم لأهرر ن (ٖ)
  ٖ٘ٓىر( ٙ٘ٚدر مها دإليجن )ت

خررا در  جررب ديُنظرر   شرر ت نصتصرر  درهنتهررى دالصررلرنم  نرر  أثبتنرر ه عررن درهررتا. ودرصررلدبعررن درهصطلطررة )يتص ررف( ( ٗ)
 .  ٖ٘ٓدره ركن 

. وخكه ة درنل  ))وإاله  يُرْ َهُم ننرو عرن خعرأل دالمرلدل ذررا ن  أثبتن ه عن درهتاودرصلدب عن درهصطلطة )ن  نف( ( ٘)
 .    ٖ٘ٓش ت نصتص  درهنتهى دالصلرن  خن ينة ب يجقة عقنُع درصط ُ عقو مأق ًد((. يُنظ  

 عن درهصطلطة )سلد( ودرصلدب ن  أثبتن ه عن درهتا. ( ٙ)

 . ٛٓٔع ي  ت ر ل يف درج ج ان درت( ٚ)

 . ٚٗ/ ٔيُنظ   درهن ي عن ش ت ننطع درهظ   ( ٛ)
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 (، فُحِذَؼ عامؿُ فسؾَ ا أثنيَت عمى نَ مَ ُمثٍف بثناٍء كَ  الخبر، تقديره: )أنتَ  أثنيَت( في موضعِ 
ـَ المصدرُ المصدرِ  َـّ المصدر، وُأقيـَ صِ  وُ مقامَ  ، وُأقي  المصدرِ في  ، كما قيؿَ وُ مقامَ  وُ فتُ ُث

ـٌ بَ خَ  أنَّوُ  الذي ُقد َر خبرٌ  وِ عاممِ  حذؼِ  بعدَ  ما أثنيَت ُمستحؽٌّ ثناًء كَ  )أنتَ  ، أو ُيقدَّرُ ٌر ُمقدَّ
وأمَّا ، جممتيفِ  الكالـِ  ، ىذا عمى جعؿِ وُ مقامَ  وُ ، وُأقيـَ صفتُ المفعوؿُ ، فُحِذَؼ ؾَ عمى نفسِ 

(، و)كما في )عميؾَ  تأكيٌد لمكاؼِ  ممًة واحدًة، فالضميُر المرفوعُ جُ  الكالـِ  عمى جعؿِ 
، )ما( مصدريةٌ  كم يا فكممةُ  أو الصفة لػ )ثناء(، وعمى التقاديرِ  الحاؿِ  أثنيَت( في موضعِ 

 ىنا.  محذوؼٌ  أو الموصوؼِ  عمى الموصوؿِ  ، والعائدُ وصوفةٌ ، أو مأو موصولةٌ 
َـّ ىَ   : (ٔ)نا ُأموٌر ثالثةٌ اىُ ُث

 . عظيـِ التَّ  ، وقصدِ عميوِ  ، والمحمودِ بوِ  في المحمودِ  الجميؿُ 
عمى  بالجميؿِ  )الحمد( الوصؼَ  ا حتى يكوفَ يَ في )الحمد( مجموعُ  ُيعتبرَ  فإمَّا أفْ 

ؿِ  هُ صُّ ُمطمقًا ممَّا ذكرَ وىو أخَ ، عظيـِ التَّ  عمى قصدِ  الجميؿِ   طَّردُ ، فال يَ (ٕ)في الُمطوَّ
ال عمى  عمى الجميؿِ  بالجميؿِ  عمى الوصؼِ  صدؽُ يَ  أفَّ ما فيوِ  )الحمد( مف جيةِ  وُ تعريفُ 
، فال (ٖ)في المختصرِ  هُ بػ )حمد(، وأخصُّ ُمطمقًا أيضًا ممَّا ذكرَ  ، وأنَّو ليَس التعظيـِ  قصدِ 
ى مَ ال عَ  عظيـِ التَّ  عمى قصدِ  الجميؿِ  بالوصؼِ  أفَّ ما فيو يصدؽُ  جيةِ  مف ما فيو، يطَّردُ 

 قصدَ  يستمزـُ  بالجميؿِ  (ٗ)أفَّ الثناءَ  يدَّعيَ  بػ )حمد(، الميَـّ إالَّ أفْ  ليَس  وأنَّوُ  الجميؿِ 
ؿِ  ، فيطَّردُ عظيـِ التَّ   أفْ  يستمزـُ  عظيـِ التَّ  بالجميؿ عمى قصدِ  ، وكذا الوصؼُ ما في المطوَّ
 . ما في المختصرِ  ، فيطَّردُ عمى الجميؿِ  وفَ يك

                                 
 عن درهصطلطة )ث أة( ودرصلدب ن  أثبتن ه عن درهتا. ( ٜ)

 .   ٖٓٔدرهطلل ش ت خ صقل دره ت تيُنظ   ( ٓٔ)

 .    ٕٔ  درهصتصش ت يُنظ   ( ٔ)

 عن درهصطلطة )درأن ( ودرصلدب ن  أثبتن ه عن درهتا. ( ٕ)
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مَّا أف ُيعَتبرَ  ،عدِ البُ  في غايةِ  عوتيفِ الدَّ  إالَّ أفَّ ىاتيفِ   )الحمد( األمرافِ  في حقيقةِ  وا 
؛ (ٔ)ؿِ ما في المطوَّ  ، فيطردُ عمى الجميؿِ  يؿِ بالجم )الحمد( الوصؼَ  حتى يكوفَ  األوَّالفِ 

ما في  عميو دوفَ  المحمودُ  ، وقد ُذِكَر الجميؿُ لجميؿِ إالَّ با ال يكوفُ  (ٕ)ألفَّ الثناءَ 
 (ٖ)فيو الثناءُ  دخؿُ ؛ ألنَّو يَ الجميؿ المحمود عميو، فال يطَّردُ  ، إذ لـ يذكْر ختصرِ المُ 

 ؛ ألنَّوُ ُس بػ )حمد(، وال ينعك ليَس  ، مع أنَّوُ التعظيـ، ال عمى الجميؿِ  عمى قصدِ  بالمسافِ 
 ، مع أنَّو )حمٌد(، إالَّ أفْ التعظيـِ  ال عمى قصدِ  لجميؿِ عمى ا بالجميؿِ  عف الوصؼِ  يخرجُ 

مَّا أف ُيعتَبرَ عوتيفِ مف الدَّ  ؽَ بَ ُيدَّعى ما سَ   حقيقة )الحمد( الوصؼ بالجميؿِ  في تحقيؽِ  ، وا 
ؿِ ؛ ألفَّ تَ ؿِ ما في المطوَّ  دوفَ  ما في المختصرِ  التعظيـ فيطَّردُ  عمى قصدِ   عريَؼ المطوَّ

 بالجميؿِ  عمى الوصؼِ  ؛ ألنَّو يصدؽُ مف وجٍو فال يطَّردُ  مف الُمعرَّؼِ  تعريفًا باألعـ   يكوفُ 
 عنو الوصؼُ  ؛ ألنَّو يخرجُ بػ )حمد(، وال ينعكُس  ، مع أنَّو ليَس التعظيـِ  ال عمى قصدِ 

ـُ إذا ُأعتُِبَر ُكؿُّ واحدٍ  بالجميؿِ  مف  عمى قصد التعظيـ مع أنَّو )حمٌد(، وقد تزيُد األقسا
 ما يصحُّ مف تعريؼِ  ، أو األخير مع األوسط، فعميؾ باستخراجِ الوِ عمى ح الثالثةِ 
لمعالمة  ؿِ المطوَّ  ، ىذا ما في حاشيةِ ، وما ال يصحُّ عمى ُكؿٍّ مف التقاديرِ الكتابيفِ 
 . تغييرٍ  مع بعضِ  (ٗ)الخطائي

 صدَ عى أفَّ قا، وُيدَّ يَ في حقيقة )الحمد( مجموعُ  أف ُيعَتَبرَ  وافقًة لممشيورِ واألقرُب مُ 
أـ  بالفضائؿِ  تعمَّؽَ  (٘)قولو: ))سواء بقرينةِ  عميو في المحمودِ  الجميؿُ  يستمزـُ  التعظيـِ 

ُـّ ما في الكتابيف.  عمى الجميؿ يستمـز قصدَ  ُر الثناءِ كْ ((، وذِ بالفواضؿِ   التعظيـ، فيت
                                 

 .    ٖٓٔدرهطلل ش ت خ صقل دره ت ت يُنظ   ( ٖ)

 عن درهصطلطة )درأن ( ودرصلدب ن  أثبتن ه عن درهتا.  (ٗ)

 .  ٜٙىر( ٜٔٓه ن خا لبف دهلل درصط ئن )تلأ ل ى نصتص  درهع انم م شقة درصط ئن (٘)

 . ٓٚ -ٜٙيُنظ   م شقة درصط ئن ل ى نصتص  درهع ان ( ٙ)

 دب ن  أثبتن ه عن درهتا. عن درهصطلطة )سلد( ودرصل  (ٚ)
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، أو عند الحامد جمياًل في الواقعِ  عميو أعُـّ مف أف يكوفَ  المحمودُ  نعـ الجميؿُ 
ُـّ جميٌؿ عند الحامدِ  األمواؿِ  ونيبِ   الد ماءِ  الـ( بسفؾِ )الظَّ  ، فوصؼُ موِ بزع ، ولذا ُيَذ

 . (ٔ)في محم وِ  لـ يقعْ  هُ ؛ ألفَّ حمدَ الحامدُ 
 عميو، والجميؿِ  المحمودِ  في الجميؿِ  ىؿ ُيشَتَرُط االختيارُ  يٌء: وىو أنَّوُ بقي شَ 

 بو أـ ال؟  المحمودِ 
بو، ولكف َدَرَج الناُس  ُمطَمٌؽ عف التقييدِ  والمختصرِ  ؿِ وَّ المط ُقمُت: ما في تعريؼِ 
 فإنَّو ُنِقَؿ عنوُ  الرازيُّ  بذلؾ اإلماـُ  عميو، وممَّف صرَّحَ  المحمودِ  عمى اشتراطو في الجميؿِ 

 . انتيى. (ٕ)عنو باالختيار رَ دَ عمى ما صَ  المختارُ  ؿُ ال ُيحَمُد إالَّ الفاعِ  :أنَّو قاؿَ 
 : حيُث قاؿَ  (ٖ)الفناريُّ  ؿُ الفاضِ  ةِ عف األئم وُ مَ ونقَ 
 . انتيى. (ٗ)عميو اختياريَّاً  المحمودِ  رَّحوا بوجوب كوفِ صَ 

 : يذيبِ التَّ  في شرحِ  (٘)الدواني الجالؿُ  بو، فقاؿَ  في المحمودِ  وُ وأمَّا اشتراطُ 

                                 
 خ ق ِ   لسِ درن   وقت ِ  نلدلِ الد نا اهبِ   َ عَ ل ى ن  عرَ  ن ءِ درأل  ق ل درع نة درصط ئن  ))إنل أمفدً إذد أثنى ل ى ظ رٍم خ الدعِ ( ٛ)

  م در هرمل إ ل أن يُنر لَ وِ ررم ينرْع عرن ن   ر هُ ؛ النل مهرفَ ٌفم وررذد يُرذم  ىرذد در  نرفُ ْهرم ع رظر ىُ  أالرُو مَ عظقمِ درتل  معٍّ ل ى قصفِ 
يجعرُ   درهرذمليةِ  م أو يجع و در  نُف جهقً م ودرظ ىُ  أنل در  نَف عن درصرليةِ درجهقُ  ألم  نا أن يكلَن جهق ً عن درلدقعِ 

 .  ٓٚ -ٜٙدره هلَ  ل قو جهق ً وُيصل يه خصليخو((. م شقة درصط ئن 

 .    ٕٕٗ -ٖٕٕ/ ٔ  دزي ن  خ  در قب ريُنظ   ( ٔ)

 هف خا مهزة خا ن هف در ن يي در ونن درع رم در  ض  ونا نؤر  خو  )ش ت إيسر غلجن نُ  ياِ درف   )در ن يي(  شه ُ ( ٕ)
عررن درهنطررع(م و)لليصرر ت دالعكرر ي( وىررن يسرر رة عررن درع ررلم درعن قةمو)عصررلل دربررفدئع عررن أصررلل درلرر دئع(مو)أاهلذ  

. قرر ل دخررا مجرر   مرر ن درهررلرى در نرر يي ل يعرر ً خرر رع لم ى  ررة(.وغق  درع لم(مو)شرر ت در رر دئأل درس دجقة(مو)خ سررق  در  خ
ىرر(. ٖٗٛىرر( وخرلعن سرنة)ٔ٘ٚ) لر مدرع خقةم ول هن درهع ان ودربق ن ول م درن دءدتم مأق  درهلر يمة عرن در نرلنم وررف 

 س درنهرن م ودركنى ودالرنر ب ر لرقع لبرٓٔٔ/ٙ م ودالل م ر زيم ن ٕ٘ٗ/ٔيُنظ   ن ت ت درسع  ة رط ش مب ى زد ه 
ٖ/ٖٗ .   

 .  ٙٚٔةم ن هف خا مهزة در ن يي يُنظ   لقا داللق ن عن خ سق  سلية در  خ ( ٖ)

ىررر( عررن  ودن )نررا خرر   مرر زيون( وسرركا شررق دزم وىررل قرر ٍض ُٜٛٔورِررَف جرر ل درررفيا ن هررف خررا أسررعف درررفودان )ت( ٗ)
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، (ٖ)عدِ لسَّ لممولى ا حواشي الكشاؼِ  (ٕ)]في[ وُ بَ سَ ، ونَ (ٔ)اختياريَّاً  يكوفَ  إنَّو ُيشَتَرُط أفْ 
 لـ ُيوَجْد فييا.  : بأنَّوُ األفاضؿِ  بعُض  وردَّهُ 

  عنو: ويمكُف الجوابُ 
حموٌؿ عمى مَ  عدُ السَّ  هُ رَ كَ كما ذَ  وُ عميو، وقولُ  المحمودِ  عمى الجميؿِ  وُ قياسُ  بأنَّو يمكفُ 

 . (ٗ)عوى العينيَّةِ ال عمى الدَّ  التشبيوِ 
 عمى صفاتِ  الثناءُ  ال يكوفَ  أفْ  يو يستمزـُ عم في المحمودِ  قمَت: اشتراُط االختيارِ  فإفْ 

أو  -كما ىو الحؽُّ  -عمى الذَّاِت  زائدةً  كانتْ  (٘)حمدًا، سواء والقدرةِ  كالعمـِ  اتيَّةِ الذَّ  اللِ 

                                                                                    
ررر  وننطنرررن. ررررو لرررف  نرررا درتصررر اقف ودرلررر وت ننهررر   )أ اهرررلذ  درع رررلم(م و)م شرررقة ل رررى شررر ت وعنقرررو ونرررتك  م ون س 

درنلشجن( و)خ سق  سلية درك ع ون( و)ش ت خهذيب درهنطع( وغق ى . وور َن قع ء ع يس وخلع ن خه م وقف خج وَز لهر ه 
 .    ٚٗ/ ٜم ونعجم درهؤر قام له  م  رة ٕٖ/ ٙدرأه اقا وُ ِعَا ق يب ً نا ق ية  ودن. يُنظ   دالل م ر زيم ن 

 . ٕٔت درفودان ل ى نتا درتهذيب عن درهنطع ر سعف درت ت زدانم ن هف خا أسعف درفودان ش  يُنظ   ( ٘)
وقق   ))در هُف ىل ر ًة  انقأُل درذلم م م رهرفِت وىرل درأنر ُء درَ َسرُام وىرل ألرم  نرا درل ركِ  در  رليم وىرل درأنر ُء ل رى     

جقِ م وىل ألم  نا درل كِ  درُع عنم وىرل در عرُ  درُهنبرُع لرا دإلمس ِن. ول ع ً  درلصُف خ رجهقِ  ل ى درجهقِ  رنصِف درتب
خعظقِم درهنعِم ركلاِِو ننعه ً خ سرِب درُهتع  رِعم ألنرن نر  ينعر ِن خ،زدئروم ع،الرُو ينرُع خر،زدِء در عر ئِ  ودر لدضرِ م خص عرِو مقرث 

أيع ً((. درهرفيس  وداليم نِ  م وىل خ رجن نِ هُ ومفَ  خ ر س نِ  ع،الو ينعُ  درهلي ِ  م وأبل  خ سبِ در لدض ِ  خ،زدءِ  وُ وقللُ يصتل  
 . أي  ي صُ  ىذد خ  بتق ي.  ٜٚ/ ٔدالعع  عقه  يُ نز وُيل ُي إرقو عن درهطلل ر هفيس دالع  ان 

 صطلطة )ر لدشن( ودرصلدب ن  أثبتن ه عن درهتا. عن دره( ٙ)

ٌم خر رن ل ودرتصر يف ودرهعر ان ودربقر ن ودالصررلل ىرل نسرعل  خرا لهر  خرا لبررف دهلل سرعف دررفيا درت تر زدانم وىرل لرر ر( ٚ)
ودرك م ودرهنطع ودر  س ة وغق  ذرام ونا خص اق و  درل ت درهطلل رت صرقل دره تر تم ودرلر ت درهصتصر  رت صرقل 
دره ت تم ودرت لي  ل ى درتننق  عن أصلل در نوم وش ت درعن ئف درنس قة عن ل م درك مم وش ت درلهسقة عن درهنطرعم 

عن درن لم وم شقة ل ى دركل   رم ختمم وغق  ذرا نرا دركترب. ومر ن سرعف دررفيا يُرفي ُس خسره قنف وغق ىر   ودإليش  
نررا خرر   درهلرر  م وقررف داتهررت إرقررو نع عررة درع ررلم عررن ىررذه درررب  م ونررع ىررذد مرر ن عررن رسرر او ركنررٌة خعجررزه أمق ارر ً عررن 

م ونعجررررم ٕٕٛ/ٕٔم ونعجررررم درهررررؤر قا ٜٕٔ/ٚىررررر(. يُنظرررر   داللرررر م ٜٔٚدرهنرررر ظ ةم وقررررف نرررر ت خسرررره قنف سررررنة )
 .   ٖٛٙ -ٖ٘ٙ/ٔدرهطبلل ت درع خقةم إرق س س مق  

 .   ٖٓٔدرهطلل ش ت خ صقل دره ت ت يُنظ   ( ٛ)

 عن درهصطلطة )سلد( ودرصلدب ن  أثبتن ه عن درهتا.  (ٔ)
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 ٌد قطعًا. مْ ، مع أنَّو حَ هُ كما ىو غيرُ  الذَّاتِ  عيفَ 
 المذكورةُ  ، والصفاتُ اختياريًَّا حقيقًة أو تنزيالً  يكوفَ  قمُت: االختياريُّ أعُـّ مف أفْ 

: إفَّ إلى أمٍر خارٍج، أو ُيقاؿُ  وِ احتياجِ  فييا، وعدـِ  الذَّاتِ  ؛ الستقالؿِ االختياريةِ  بمنزلةِ 
 ورٌة مف األفعاؿِ نشأ عنيا صُ عميو ما يَ  ورة، والمحمودُ عمييا صُ  محمودٌ  الصفاتِ 
 بما قاـَ  رَ س  ، وأمَّا إذا فُ باالختيارِ  رَ دَ بما صَ  االختياريُّ  رَ س  ، وىذا إذا فُ ةِ االختياريَّ 
 عمييا، ولؾ أفْ  في الحمدِ  فال إشكاؿَ  -ختاُر كثيٍر مف األخيارِ كما ىو مُ  -بالمختار

أفعاٍؿ  (ٔ)مبادئَ  الصفاتِ  تمؾَ  جازًا؛ لكوفِ مَ  ؿِ األوَّ  َؿ )الحمد( عمييا عمى التفسيرِ عَ جْ تَ 
 آنفًا.  تَ فْ رَ وبمنزلتيا كما عَ  ةٍ اختياريَّ 

لو عدُ السَّ  هُ رَ )الحمد( ما ذكَ  في تعريؼِ  حَ رجَّ يُ  واألقرُب أفْ  ، (ٖ)ومختصرهِ  (ٕ)في ُمطوَّ
فْ  حيث لـ ُيقي دْ   ؛ ألفَّ الباعُث عمى )الحمد( كما يكوفُ (ٗ)غيُرهُ  بالقيدِ  رَّحَ صَ  باالختياري، وا 
 . اختياريٍّ  غيرَ  اختياريًا يكوفُ 

 عميو(؟  بو( و )المحمودِ  مَت: ما الفرُؽ بيف )المحمودِ قُ  فإفْ 
 )الحمد( مف ُأموٍر خمسٍة:  ال ُبدَّ في تحّقِؽ حقيقةِ  أنَّوُ  مُت: اعمـْ قُ 
 . فةِ راُء الص  ىو إجْ ٌؼ: وَ صْ وَ 
 . فةَ ٌؼ: وىو َمْف ُيجِري تمؾ الص  اصِ ووَ 

                                 
 عن درهصطلطة )نب  ي( ودرصلدب ن  أثبتن ه عن درهتا. (ٕ)

 .  ٖٓٔره ت تيُنظ   درهطلل ش ت خ صقل د( ٖ)

 .  ٕٔيُنظ   ش ت درهصتص  ( ٗ)

 دإلمسرر نِ  در ررنم ويكررلن قبرر َ  عررم  غقرر َ ُت  يَ فْ م وققرر   درَهررعقررو دبتقرر يٌ  ل  نرر  ر ه هررل ِ ُصررُف  يَ ْهررقرر ل درصطرر ئن  ))در َ ( ٘)
م ويكرلُن خعرف دإلمسر نِ ُف يَ هْ وخعفهم ودر َ  َصرَ  إمسر اُُو إررى  ًم وَ خعر رى مقلر وِ ل رى ملاِر وِ ُف أوررى؛ رف رتِرْهرم ع ر َ صل  در نل

 ل رى نر  ررق َ    خ  بتقر يِ خعر رىم وإا عرُة َنر هِ خ بتقر يِ  درنلرلدلِ  وجزير ِ   لِ َهردركَ  م وأنل ن  ررو ُسرب  او وخعر رى نرا صر  تِ درعب  ِ 
 .     ٙٗوي دالخص ي((. م شقة درصط ئن ل ى نصتص  درهع ان ى ل ى ذَ  َ نهل    يصْ  خ  بتق يِ 
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 . فةُ الص   ي عميو تمؾَ جرِ وٌؼ: وىو َمْف تَ وصُ ومَ 
 . وِ وفي مقابمتِ  وِ مِ ألج فةُ الص   ي عميو تمؾَ رِ جْ : وىو ما تَ وٌؼ عميوِ وصُ ومَ 
رَ إذا تَ  فةُ الص   وٌؼ بو: وىو تمؾَ وصُ ومَ   . ذلؾَ  قرَّ

َتو دْ مَ اؾ أحٌد عطيًَّة فحَ طَ ذاتًا واعتبارًا، كما إذا أعْ  غايرافِ تَ قد يَ  بو وعميوِ  فالمحمودُ 
 وُ تَ دْ مَ حَ فَ  طيَّةً عَ  اؾَ طَ عْ اعتبارًا فقط، كما إذا أَ  ، كشجاعٍة مثاًل، وقد يتغايرافِ فاتِ بباقي الص  
 (ٔ)اعَ دَ  إنَّوُ  حموٌد عميو: مف حيثُ ، ومَ بو الوصؼُ  عَ قَ وَ  إنَّوُ  حموٌد بو، مف حيثُ بيا، فيو مَ 
          ُؽ.رْ ، فاتَّضَح الفَ َث عميوِ وبعَ  الموصؼَ 

بيا  الوصؼُ  يكوفُ  ٌة نفسانيٌَّة، فكيؼَ مكَ ؛ ألنَّيا مَ ةٍ اختياريَّ  غيرُ  ةُ جاعَ مَت: الشَّ فإْف قُ   
                  بو وعميو؟   في المحمودِ  االختيارِ  ًا عمى اشتراطِ دَ مْ يا حَ أو بإزائِ 
حمودًا مَ  ، فإذا وقعتْ في اليمكةِ  فسِ النَّ  وعمى إلقاءِ  جاعُة ُتطَمُؽ عمى الممكةِ مُت: الشَّ قُ 

 راُد المعنى الثاني. عمييا أو بيا فالمُ 
كونو  ، مف حيثُ ـِ نعِ المُ  بُئ عف تعظيـِ عٌؿ ُينغًة، وىو فِ كُر( لُ و)الحمُد( ُعرفًا ىو )الشُّ 

 .  هِ أو غيرِ  مًا عمى الحامدِ نعِ مُ 
عنو  يخرج؛ ألنَّو جامعٍ  غيرُ  ؛ ألنَّوُ صحيحٍ  )الحمد( بالمنبئ غيرُ  مَت: تعريؼُ فإْف قُ 
فيو، إذ ال معنى  أعني: االعتقاد، إذ ال أنباءَ  الحمد، وىو )الحمُد الجناني( بعض أفرادِ 

امُد الحَ  وُ عَ ، ولو اطَّمَ وِ العِ اط   ، وال بالنسبة إلى غيره؛ لعدـِ الحامدِ  إلى نفسِ  بالنسبة وِ إلنبائِ 
.  عريؼُ التَّ  ، فال يكوفُ أو الفعؿُ  بقوٍؿ أو فعٍؿ فالُمنبُئ ىو القوؿُ   جامعًا كما مرَّ

 معَ المنبئ عنو، أي: بحيث لو اطَّ  معرفةَ  المنبئِ  معرفةُ  تُقي دَ  أفْ  ُقمُت: الُمراُد باألنباءِ 
ـَ تعظيمَ  الجناني أعني االعتقاد، إذ  ىذا المعنى في الحمدِ  ؽِ ، وال ريَب في تحقُّ وُ عميو عِم

                                 
  لى( ودرصلدب ن  أثبتن ه عن درهتا. عن درهصطلطة ) (ٙ)
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 . (ٔ)بالمنبئ فيو الجيؿُ  حُ دَ قْ ال يَ 
و السُّ  مٍد؛ ألنَّو ال حَ ليس بِ  ، واالعتقادُ صحيحٌ  (ٕ)بالمنبئ عريؼَ ؤاُؿ: بأفَّ التَّ وقد ُيوجَّ

                   إليو.  بالنسبةِ  إنباءَ 
، بؿ مف الحامدِ  كوفَ يَ  ال يمـز أفْ  فيو قطعًا، واالطالعُ  ُمتحق ؽٌ  وُيجاُب: بأفَّ اإلنباءَ 

فْ أو إخبارٍ  مف غيره بإلياـٍ  يكوفَ  أفْ  يجوزُ  ٍؿ، فيذا عْ بقوٍؿ أو فِ  الحامدِ  مف جيةِ  كافَ  ، وا 
ىو  يكوفَ  مـز أفْ حتى يَ  أو الفعؿِ  في ذلؾ القوؿِ  عظيـِ عف التَّ  اإلنباءِ  ال ُيوِجُب انحصارَ 

 مدًا. الذي دؿَّ عميو بأحدىما حَ  الحمد فقط، بؿ يكوف االعتقادُ 
ا مَ ىُ أحدُ  ذاؾ القوؿ أو الفعؿ حمدًا أيضًا، فيكوف ىناؾ حمدافِ  يكوفَ  : أفْ غايُة األمرِ 

بيف  سبةَ َت ذلؾ َظَيَر لؾ أفَّ الن  مْ مِ ، إذا عَ نعـِ المُ  ا عف تعظيـِ مَ ُينبُئ عف اآلخر، وكالىُ 
، وأعُـّ مف الموردِ  أخصُّ باعتبارِ  مف وجٍو، فالحمُد المغويُّ  صوُص والخُ  العموـُ  الحمديفِ 

موـُ إلى العُ  عَ بالعكس، ورجَ  يُّ رفِ العُ  ، والحمدُ ةُ والفضميَّ  ةُ الفاضمَ  وُ ، إذ ُمتعم قُ الُمتعم ؽِ  جيةِ 
 ةُ : المزيَّ ، وبالفضميةِ ةُ الُمتعد يَ  ةُ زيَّ : المَ ، والُمراُد بالفاضمةِ جزئيتيفِ  موجبٍة جزئيٍَّة وسالبتيفِ 

 المزايا ال تتعدَّى وتعدية األثر.  َد أفَّ نفَس رَ وَ  ، فإفْ ةُ القاصرَ 
ال اإلعطاء، وال شؾَّ  الفاضمة ال تتعدَّى؛ ألنَّيا العطيَّةُ  أفَّ نفَس  ُيجاُب: بأنَّا ال ُنسم ـُ 
فْ  لممنعـِ  في تعديتيا مف المنعـِ   الفاضمة ال تتعدَّى، أي: ال تنتقؿُ  فَس أفَّ ن َـ مِ سَ  عميو، وا 

أثٍر  ا إيراثُ يَ التي مف شأنِ  ةُ الفعميَّ  الجميمةُ  فاتُ الص   ا، فُيقاُؿ: المزايا الُمتعد يةُ يَ مف موصوفِ 
، كػ )العفو(، و)إيصاؿ النفع(، و)اإلنعاـ(، فإنَّيا مزايا تتعدَّى إلى الغيرِ  في الغيرِ 

 كػ )العمـ(، و)اعتداؿ القامة(.  الذاتيَّةِ  فاتِ الص   بخالؼِ  بيا، يتأثَّرُ  بمعنى: أفَّ الغيرَ 
   التَّأثيُر ال االنتقاؿ، فتأمَّؿ.   : المراُد بالتعديةِ وبالجممةِ 

                                 
 عن درهصطلطة )درهنبن( ودرصلدب ن  أثبتن ه عن درهتا. ( ٔ)

 عن درهصطلطة )درهنبن( ودرصلدب ن  أثبتن ه عن درهتا. (ٕ)
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 ، وفي ُكؿٍّ منيما: إمَّا أفْ وُعرفيٌّ  لؾ ُلغويٌّ  رَ يَ كما ظَ  أفَّ )الحمد( لو معنيافِ  واعمـْ 
مف  ، فيذه ستةٌ بالمصدرِ  لممفعوؿ، أو الحاصؿِ  ني  ، أو المبلمفاعؿِ  ُيراَد بالمصدر المبني  

َـّ الجميعَ )الحمد( ليَ  إرادة ما ُيطَمُؽ عميو لفظُ  ُـّ إلييا جوازُ ، وُيضَ في ثالثةٍ  اثنيفِ  بِ رْ ضَ  ، ُع
ـُ سبعًة، وفي ُكؿٍّ مف ىذه السَّ  ، أو في )الحمد( إمَّا لالستغراؽِ  الالـُ  بعةِ فتصيُر األقسا

وفي ُكؿٍّ  ،في سبعةٍ  (ٔ)ثالثةٍ  بِ رْ مٌة مف ضَ اصِ يذه أحٌد وعشروف، حَ ، ف، أو العيدِ الجنسِ 
، بالُمتعمَّؽِ  الُمتعم ؽِ  ، أو الختصاصِ بالموصوؼِ  فةِ الص   منيا الـُ )لل( إمَّا الختصاصِ 

 في واحٍد وعشريف، فتدبَّر.  اثنيفِ  ، مف ضربِ وأربعوفَ  فيذه اثنافِ 
 ةُ العارضَ  ، والحالةُ مَّى مصدرًا مبنيًَّا لمفاعؿِ أفَّ النسبَة مف حيث ىي ىي ُتس اعمـْ وَ 
 ا ُمتعم قةٌ المبني لمفاعؿ، ومف حيث إنَّيَ  اًل بالمصدرِ اصِ في زماف لحوقو ُتسمَّى حَ  لمفاعؿِ 

ُتسمَّى  وِ لحوقِ  في زمافِ  لممفعوؿِ  ةُ العارضَ  ، والحالةُ صدرًا مبنيًَّا لممفعوؿِ بالمفعوؿ ُتسمَّى مَ 
 . لممفعوؿِ  ني  المب حاصاًل بالمصدرِ 

َـّ إفَّ الـَ  ًا فَ ا وصْ يَ ا وحديثِ يَ لل قديمِ  المحامدِ  جميعَ  تْ )الحمد( عمى االستغراؽ أفادَ  ُث
، فال فرٌد منو لغيره، إالَّ )لل( لالختصاصِ  وفعاًل وعمى الجنس، فكذلؾ مف حيث إفَّ الـَ 

، ففراُر الزمخشري اني بااللتزاـِ بالُمطابقة، وفي الث عمى األفرادِ  ؿِ في األوَّ  الالـِ  أفَّ داللةَ 
 : بأفَّ أفعاؿَ القائؿِ  المنافي لمذىبوِ  رًا مف االستغراؽِ ذَ ليس حَ  (ٕ)لمجنسِ  مف االستغراؽِ 

الجنس  عمى تقديرِ  ؿٌ حاصِ  ا لل؛ ألفَّ االستغراؽَ يَ عف كونِ  ليـ، فتخرجُ  مخموقةٌ  العبادِ 
فْ ىي األصؿُ  خالُؼ األصؿ، والماىيَّةُ  أيضًا، بؿ ألفَّ االستغراؽَ  في ىذا المقاـ  كافَ  ، وا 

مَّا ألفَّ المصدرَ  المحامد لو، كؿ   ، وىو كوفُ واحداً  (ٖ)امَ مؤداىُ  نائٌب عف الفعؿ، وقد  وا 

                                 
 عن درهصطلطة )ث أة( ودرصلدب ن  أثبتن ه عن درهتا. ( ٔ)

 .  ٕٙ/ ٔيُنظ   دركل   ( ٕ)

 ب ن  أثبتن ه عن درهتا.  دىه ( ودرصلدعن درهصطلطة )نل ( ٖ)
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 ٌر؛ ألفَّ االستغراؽَ ظَ ، وفييما نَ (ٔ)العدوؿ لوال إرادة الدواـ الذي ىو نكتةُ  كاف حقُّو النصبَ 
في مقاـ المنع، مف  أنَّو لممرَّةِ  عف الفعؿِ  وِ ابتِ ، وكذا لنيالمنعِ  عمى خالؼ األصؿ في مقاـِ 

ـَ أنَّو ليا ُمجرَّدًا، فال يسمـُ سَ  إفْ  حيث إنَّوُ  ا ُيفيده مَ ُمقترنًا بِ  إذا كافَ  أنَّو ال ُيفيُد االستغراؽَ  ِم
َـّ عَ  لو ولو  ، إمَّا غفمًة عنو، أو أفَّ الجميعَ وِ لمذىبِ  االستغراؽِ  منافاةِ  ـُ دَ كػ )اؿ( ىنا، ُث

 ا الُل في العباد. يَ عَ القدرة التي أودَ  بالواسطة، أي: بواسطةِ 
 لمعيدِ  ةٌ موضوعَ  : إفَّ الالـَ إلى الجنسِ  مف االستغراؽِ  واألرجُح أْف ُيقاَؿ في وجو فرارهِ 

 اُد مف المقاـ. فَ تَ فيو إنَّما ُيسْ  الخارجي، والجنس أي: الماىيَّة، وأمَّا االستغراؽُ 
ففرَّ منو،  ثُبوتيٌّ  ؿِ في األوَّ  مف المفردِ  : إفَّ االستغراؽَ ف جد هِ وقاؿ الفناريُّ نقاًل ع

 . (ٕ)الثبوتَ  ال يستمزـُ  واإلثباتُ ، في الوجو الثاني إثباتيٌّ  واالستغراؽَ 
مةُ  الفناري: أفَّ ما  يحيى المغربي )رحمو الُل تعالى(: معنى كالـِ  قاؿ شيُخنا العالَّ

بو، إذ ىو مؤدَّى التصوُّر الذي ال  بو اإلقرارَ  القوؿُ  ثابٌت ُيوجبُ  استغراؽٌ  في المفردِ 
ذلؾ، وما في  مف مذىبو، أعني ثبوتَ  ، فيوجُب بأفَّ األفعاَؿ لِل، وما ذاؾَ بُ ذِ الكَ  وُ يطرقُ 

                                 
ىر(  ))ع،ن قُ َت  نر  ٖٛ٘)ت درزنصل ي   ؟ عن لَ ةٌ أو لهفيل  ودر م عن )در هف(م ى  ىن جنسقةٌ  ُأبُتِ َف عن دالرف( ٗ)

    مُ   وُ إرى ن  يع عُ  درجن م ونعن ه  دإلش يةُ  (م وىل خع يفُ   درع دكَ هَ  َ سَ يْ عن )أَ   ُت  ىل ا ل درتع يفِ عقو؟ قُ  ع يفِ نعنى درتل 
 مٌ ْىرروَ  أقررٌ  نررا درنرر سِ مَ   وُ ُهررلى  تَ درررذي يرَ  ؟ ود سررت  د ُ دالععرر لِ   دك نرر  ىررل نررا خررقا أجنرر سِ نرر  ىررلم ودرِعرر هررفَ نررا أنل در َ  أمررفٍ 
ىررر( عررن م شررقتو درُهسررهل ة )د اتصرر   عقهرر  ٖٛٙدرهنقرر  دإلسرركنفيي )ت خرراُ  أمهررفُ  . وقرر لَ  ٕٙ/ ٔم(( دركلرر   هُ نرْ ِنرر

هرُف عقرو إررى نصر َ  درعَ يَ  إنلر  أنْ  م ودرعهرفُ نسن  وإنل  جِ  إنل  لهفي   خ ر مِ  ك ديِ درتل    ))خع يفُ خعهلنو دركل   نا د لتزدل(
عررن ا ررل ععَرَعَصررى ِعْ َلررلُن در لُسررلَل   سررلية  ع يفِ مرر رتل   نررا دالعرر د ِ  لررا غقرر هِ  هُ خ لتبرر ٍي يُهقر ررزُ  درجررن ِ  عرر ٍ  ُنعررقلٍا نررا أعرر د ِ 

عن ا ل )أَمْ ُت  ع يفِ م رتل     نا دره ىقل تِ   لا غق ىَ ىَ خ لتب ٍي يُهقر زُ  َ  درعهُف عقو إرى دره ىقلةِ نص ِ يَ  [م وإنل  أنْ ٙٔدرهزن 
هلُل دآلمر  م ا رل  )در لُجرُ  أْعَعررُ  نرا درهرْ أِة(م ومر  اررللن نعرم  إرقرو ُشررىررل دررذي يَ  درُصبرَزم وَشر ِْخُت درَهر َء(م ودرجنسرن  

م وإاله  يُلجبُو درجنسن  ب صلةم ع رزنصل ي  َجَعَ  خع يَف )در هف( نا درنلع درأر ان نرا ارللن  هَ   يُلِجُب دست  دقرَ  درعهفِ 
 نصلرر ي َجَع َرُو ر جررن ِ درزل  در نرروم وغقر ُ  صرللِ أُ  خ صررط تِ  وِ ؛ رعرفِم دلتن ئِردرجررن ِ  قررف لبرلرَ  لنررو ختع يرفِ  م وإْن مر نَ درعهرفِ 

 (.    ٕم شقة يقم ) ٕٙ/ ٔبعقٍف((. دركل   خِ  م ورق َ هفِ در  أالدعِ  ى خ،ع  خِو  ست  دِ  جهقعِ عَ نَ عرَ 

 .   ٖٛٔ -ٕٛٔةم ن هف خا مهزة در ن يي يُنظ   لقا داللق ن عن خ سق  سلية در  خ ( ٔ)
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؛ ألفَّ الحكـَ إثباٌت، واإلثباُت مف حيث ىو )لل( إثباتيٌّ  مف الـِ  وىو الُمستفادُ  النسبةِ 
ـُ الحاكـُ بقضيٍَّة ويثبُتيا ُمعتقدًا عدـ كُ حْ قرار بأنَّو ثابٌت، إذ قد يَ ـٌ ال يقتضي اإلكْ إثباٌت حُ 
 . (ٔ)ثبوتيا

 بمدلولو، والنسبة بحكـ قابمة لمصدؽِ  بعد اإلقرارِ  ُؿ: أفَّ المفرَد ال يقبُؿ الكذبَ والحاصِ 
ف أثبتيا بِ والكذبِ   .كموِ حُ ، فال تقتضي تحتُـّ الثبوت لو وا 

 المعنى اإللزامي، وداللةُ  المعنى الُمطابقي، وباإلثباتِ  وتِ ُيراَد بالثب وُيحَتمُؿ أفْ 
  ُشبيًة، انتيى. عقميٌَّة عمى الصحيح، وىو قد يكوفُ  االلتزاـِ 
 : أنَّو قاؿَ  (ٕ)ميفِ السَّ  يابِ ـ عف الش  َؿ بعُضيُ قَ ونَ 

، )الحمد( خبريٌَّة لفظاً  ؛ ألفَّ جممةَ (ٖ)لمجنسِ  رَّ الزمخشريُّ عف االستغراؽِ إنَّما فَ 
 . انتيى. (ٗ)حمدٍ  ؿ  كُ  إنشاءُ  العبدِ  إنشائيٌَّة معنى، وليس في وسعِ 

 ُؿ بيا الحمدُ صَ حْ )الحمد( خبريٌَّة لفظًا ومعنى ويَ  وفيو نظٌر؛ ألفَّ التحقيَؽ أفَّ جممةَ   
غيره الحساف ُمثٍف عميو، وقد ذكره ابُف  بأوصاؼِ  يد؛ ألفَّ المخبرَ كما ُيفيده كالـُ السَّ 

 : قاؿَ  حيثُ  مؾِ المَ 

                                 
 رم أمص  ل ى نصفي رك م ي قى دره  خن عقه  خقا يفيل نا درهص  ي. ( ٕ)

م ن سررٌ  لرر رٌم خ رع خقلررة  رسررهقا در  بررنا درهعرر و  خدرررفيشرره ب أخررل درعبرر س أمهررف خررا يلسررف خررا لبررف درررفديم ىررل ( ٖ)
ودرن دءدتم نا أى  م بم دستن ل ودشته  عرن درنر ى ةم نرا متبرو  )خ سرق  درنر آن( للر ون جرزءًدم و)درنرلل دررلجقز عرن 
أمك م دركت ب درعزيز(م و)درفي درهصلن عن ل لم دركت ب درهكنلن( و)لهرفة در  ر ظ عرن خ سرق  أشر   دالر ر ظ( عرن 

يب درنر آنم و)شر ت درلر طبقة( عرن درنر دءدت(م و)شر ت خسرهق  در لدئرف وخكهقر  درهن صرف  خرا ن ررا عرن درن رل(. غ  
  .  ٕٔٔ/ ٕم ونعجم درهؤر قا ٕٗٚ/ ٔ  دالل م ظ ىر(. ينٙ٘ٚخلعن سنة )

 .  ٖٓٔ ل  يُنظ  درك( ٗ)

يُبق ْا وجَو ذررام وُيْلربو أْن يُنر َل  إنل درهط رلَب نرا  ق ل درسهقُا در  بن   ))َنَنَع درزنصل ي  ملاَرَه  ر ست  دِ م ورم( ٘)
درعبِف إال ُء در هِف   دإلبب ُي خوم ومقنئٍذ َيستِ قُ  ملاُهر  ر سرت  دِ م إذ   يُْهكرُا درعبرُف أن يُنلرَع جهقرَع دره  نرِف ننرو 

  .  ٖٛ/ ٔىر( ٙ٘ٚهقا در  بن )تونا غق ِِه خص ِ  ملاَِه  ر جنِ ((. درفي درهصلن عن ل لم دركت ب درهكنلنم درس
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الل )صمَّى الُل عميو  عمى رسوؿِ  الةِ بالصَّ  المخبرِ  ُمثٍف، بخالؼِ  (ٔ)الُمخِبُر بالثناء
، فجممُة )الحمد لل( فرٌد مف أفرادِ   .(ٕ)الحمدِ  ]وآلو[ وسمـ( فميس بُمصؿٍّ

َـّ اعمـْ  فْ ، الكيؼِ  فيو مف مقولةِ  بالجنافِ  كافَ  ( إفْ أفَّ )الحمدَ  ُث  فيو باألركافِ  كافَ  وا 
فْ الفعؿِ  مف مقولةِ   عبارةً  (ٗ)]فػػ[ المسافِ  (ٖ)( ]بػػ[)الحمدُ  كافَ  ، إفْ فكذلؾَ  بالمسافِ  كافَ  ، وا 

 عف نفسِ  عبارةً  دؿُّ عمى التعظيـ، وأمَّا لو كافَ بما يَ  عف معنى المصدر، أعني التَّكمُّـَ 
 .الكيؼِ  المخصوص فيو مف مقولةِ  الكالـِ 

في  ، وىي تُقارُب العرَض متو وال نسبتو لذاتوِ والكيُؼ: ىيئٌة قارٌَّة ال تقتضي قس
 . وِ حصولِ  باعتبارِ  ، والييئةَ وِ باعتبار عروضِ  ُيقاؿُ  ؛ ألفَّ المفيوـَ المفيوـِ 

 المسندِ  ، ُأستُِفيَد قصرُ ُمعرَّفًا بػ )أؿ( الجنسيةِ  إليو إذا كافَ  سندَ بقَي شيٌء: وىو أفَّ المُ 
)الحمد(  في )الحمد لل( ُيفيُد قصرَ  الجنسِ  أفَّ تعريؼَ  ، وبيذا يظيرُ إليو عمى المسندِ 
 )لل(.  بكونوِ  عمى االتصاؼِ 

 الُمستفادِ  االختصاصِ  يفُ )لل( عَ  مف الـِ  فادُ تَ سْ المُ  االختصاُص  :فإف ُقمَت: فعمى ىذا
  تأسيسًا. )الحمد( فيكوف تأكيدًا، أـ غيره فيكوفَ  مف الـِ 
 : نقاًل عف جد هِ  الفناريُّ  الفاضؿُ  هُ رَ كَ ممَّا ذَ  مُت: ُيؤَخُذ جواُب ىذا السؤاؿِ قُ 

، (٘)بوتِ ال الثُّ  )لل( اختصاٌص في اإلثباتِ  الُمستفاَد مف الـِ  مف أفَّ االختصاَص 
                                 

 عن درهصطلطة )خ رأن ( ودرصلدب ن  أثبتن ه عن درهتا. ( ٙ)

 يكررلنَ  أنْ  اعهررٍة أو  م خلرر طِ  عررن نن خ ررةِ  يكررلنَ  م  نررا أنْ أَلرر لررا ثنرر ٍء خ ر سرر نِ  برر يةٌ ( لِ   )) )در هررفُ قرر ل دخررُا دره رراِ ( ٚ)
عقرو ارلُع  ر ههرفوتِ  يكرلنَ  م  نرا أنْ (م ركنلرو أَلر(  ىل )در هرفُ درهفتُ . و)دبتق يٍ  ن  ُيْ َهُف ل قو العُ  خ صق ِ عن  ر ه هل ِ 

خررا دره رررا در ونررن ن هررف خرررا لبررف در طقررف خرررا لبررف درعزيرررز  دبتقرر ٍي أم  ((. شرر ت نصررر خق  درسررنة رونرر م درب رررليم 
 .  ٘  ص ىر(مٗ٘ٛدرك ن ان )ت

 زي  ٌة ينتعقه  درسق  . ( ٔ)

 زي  ٌة ينتعقه  درسق  . ( ٕ)

 .  ٗٛٔنظ   لقا داللق ن عن خ سق  سلية در  خ ة يُ ( ٖ)
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، فعمى ىذا يحتمُؿ (ٔ)غابفِ التَّ  في سورةِ  بوتِ بالثُّ  قاؿَ  أنَّوُ  الكشاؼِ  وُنِقَؿ نفُسُو عف صاحبِ 
 : التأكيد والتأسيس. األمريفِ 

 االختصاص بو تعالى، فيو لمتأكيد.  اختصاَص  )لل( أفادتْ  : الـُ ؿَ تقو  ولؾ أفْ 
ـَ )الحمد( عمى اسـِ  ـُ بو عارضيٌّ  )الل( باعتبارِ  وُقد  أنَّو أىُـّ، ال ُيقاُؿ: االىتما

ـُ عمى العارضِ المقاـِ  بواسطةِ  ، والذاتيُّ ُيقدَّ ـُ باسـ )الل( ذاتيٌّ ، في االعتبارِ  ، واالىتما
ا، فال ُبدَّ يكونا في مرتبٍة واحدٍة حتى يتعارضا فيتساقطَ  فال أقؿَّ مف أفْ  ـْ ولئف لـ ُيقدَّ 

 الحاؿ، ال رعايةَ لمقتضى  المفظِ  البالغة ُمطابقةَ  مف نكتٍة زائدٍة؛ ألنَّا نقوُؿ: كوفُ  لمتقديـِ 
َح العارُض.  الذاتيَّةِ  األمورِ   ُرج 

حَ تساقطا لما مَ  (ٕ)وقد ُيقاُؿ: إنَّيما ، فُرج   المبتدأ عمى الخبرِ  األصُؿ في تقديـِ  رَّ
 ، فإفَّ مرتبةَ بحسب األصؿِ  مسدَّ الفعؿِ  السَّاد   خصوصًا إذا كاف معدواًل بو عف المصدرِ 

 . المعموؿِ  ُمتقد مٌة عمى رتبةِ  العامؿِ 
فْ  الذاتيَّ  : بأفَّ االىتماـَ السؤاؿِ  وقد ُأجيَب عف أصؿِ   أىَـّ، لكنَّوُ  كافَ  باسـ )الل( وا 

دؿُّ فالالئُؽ ذكُر ما يَ  ر ما يدؿُّ عميو،كْ ذِ  (ٖ)ؤونةَ مَ  في العقوؿِ  هُ واستقرارُ  كفْت شيرُتوُ  أمرٌ 
ال في  الخفيَّاتِ  ، فإفَّ الشأَف في إظيارِ وِ بػ )الحمد(؛ لخفائِ  العارضِ  عمى االىتماـِ 

 . الواضحاتِ  توضيحِ 
[، ٖٙواِت{ ]الجاثية مَ ب  السَّ رَ  دُ مْ تعالى: }فممِو الحَ  وُ : ما ُذِكَر يرُد عميو قولُ قيؿَ  فإفْ 

 وُ لَ في سورة التغابف: }وَ  وُ [، وقولُ ِٛٔض{ ]الروـ رْ األَ وَ  واتِ مَ ي السَّ ُد فِ مْ حَ الْ  وُ لَ : }وَ وُ وقولُ 
                                 

َم درظ ع نِ ٔدرزنصل ي  عن خ سق ه قلرو خع رى  عَرُو درُهْ ُا َوَرُو درَ ْهُف   سلية درت  خا ق لَ ( ٗ)   لل ختنرفيهههَ فُ قَررِ  [ ))ُقف 
ُُ ُمروُ رَ  قنةِ  َا ل ى در نلزل وج لم وذرا النل درهُ  خ هللِ  ودر هفِ  اِ  ْ درهُ  ل ى نعنى دبتص صِ  م وُ شرنٍء ونبفُلر    ؛ الالو ُنبرف

 .    ٖٔٗ((. دركل     ننوُ هَ وع ولَ  عمِ درن   ؛ النل أصللَ فُ هْ ل قوم ومذرا در َ  خوم ودرههقهاُ  مُ ودرن ئِ 

 عن درهصطلطة )إاله ( ودرصلدب ن  أثبتن ه عن درهتا. ( ٘)

 عن درهصطلطة )نلاة( ودرصلدب ن  أثبتن ه عن درهتا. ( ٙ)
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ـُ حمٍد.  ـ اسـَ دَّ يُث قَ [، حَ ُٔد{ ]اآلية مْ حَ الْ  ـَ مقا  )الل( مع أفَّ المقا
ـَ في اآليا مُت: ُأجيُب عنو بمنعِ قُ   وِ اختصاصِ  بيافِ  قاـُ ، بؿ مَ الحمدِ  مقاـُ  تِ أفَّ المقا

 . رؼِ الظَّ  قتضي تقديـَ ، وىذا يَ (ٔ)ُب الكشاؼِ احِ إليو صَ  ارَ شَ كما أَ  عالى بالحمدِ تَ  وِ واستحقاقِ 
ـُ )الحمد( ال يحتاُج إلى نكتٍة؛ ألنَّو ُمبتدٌأ قارٌّ قُ  فإفْ  تكوُف  في محم و، والنكتةُ  مَت: تقدي

 ار  فيو. عف أصمو، ال لمق زاؿِ لممُ 
: سيأتي في بحثِ  مُت: قاؿ الفاضؿُ قُ   وُ فتقد مُ  إلى اسـٍ  أنَّؾ تعمدُ  المسندِ  تقديـِ  الفناريُّ

 فاعاًل، ُكؿُّ ذلؾ يستدعي نكتًة وال حاجةَ  وُ أخرى فتجعمُ  (ٕ)هُ تارًة، وتجعمُو ُمسندًا إليو وتؤخرُ 
ٌر في األصؿِ  في ذلؾ إلى اعتبارِ   (ٗ)ُأعتُِبَر )الحمد( مؤخراً  (ٖ)واء، فسأو ُمقدَّـٌ  أنَّو ُمؤخَّ

: )حمدًا أحمُد الَل( يكوفَ  : )أحمُد الَل حمدًا(، أو ُمقدَّمًا بأفْ التقديرُ  يكوفَ  بأفْ  في األصؿِ 
ـُ بياُف النكتةِ  ال لمقار   وِ عف أصمِ  زاؿِ إنَّما ىي لممُ  لالقتصار بأفَّ النكتةَ  فال وجوَ  ،يستقي

 ى. . انتي(٘)بتدأٌ مُ  فيو؛ ألنَّوُ 
ونحوىا  المحامد، وىذه الصفاتُ  ، الُمستحؽُّ لجميعِ الوجودِ  الواجبِ  لمذاتِ  ( اسـٌ و)اللُ 

 (ٙ))قدس سره( األكبرِ  ما ُنِقَؿ عف الشيخِ  هُ ـ، وُيؤي دُ يِ ُمعيَّنٌة لمُمسمَّى ال جزؤه، خالفًا لبعضِ 

                                 
 .  ٖٔٗيُنظ   دركل   ( ٔ)

 عن درهصطلطة )خلب ه( ودرصلدب ن  أثبتن ه عن درهتا. ( ٕ)

 عن درهصطلطة )عسلد( ودرصلدب ن  أثبتن ه عن درهتا. ( ٖ)

 عن درهصطلطة )نلب د( ودرصلدب ن  أثبتن ه عن درهتا. ( ٗ)

 .  ٗٛٔ -ٕٛٔيُنظ   لقا داللق ن عن خ سق  سلية در  خ ة ( ٘)

ل ن خا ن هف أخل خك  در  خهن درط ئن دالافرسن درهع و  خه قن درفيا خا ل خن درُه نلب خ رلقع  ىل ن هف خا( ٙ)
دالمب م عق سل  نرا أئهرة درُهتك  هرقا عرن مر  ل رمم وررف عرن ن سرقو خ الارفر م وداتنر  إررى دشربق قةم وزدي درلر م وخر   

( صفيت لنروم ععهر  خععرهم ل رى إيدقرة  نروم مهر  در وم ودرع د  ودر ج زم وأاك  ل قو أى  درفي ي درهص ية )شط  ت
ىرر(م ٖٛٙأييع  ُم در   م وُمِبَ م عسعى عن ب صو ل ن خا عرت  دربجر ئن عنجر م ودسرتن ل عرن  نلرعم عترلعن عقهر  )

وُ ِعررَا خسرر   ق سررقلنم وىررل مهرر  ينررلل درررذىبن  قررفوة درنرر ئ قا خلمررفة درلجررل . رررو ا ررل أيخعه ئررة مترر ب ويسرر رةم ننهرر   
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 في بعض كالمو:  أنَّو قاؿَ 
 . (ٔ)ال غيره اتِ الذَّ  دليؿُ  قيفَ حق  عند المُ  ُظ الجاللةِ فْ لَ 

 تُنسَب لمعبدِ  بيا، أي: أفْ  (ٕ)مكُف التخمُّؽُ تعالى يُ  وِ في محؿٍّ آخر: جميُع أسمائِ  وقاؿَ 
جرى مَ  ، إالَّ اسـ )الل( عند َمْف ُيجريوِ ا عمى الصفاتِ يَ بو، أي: لداللتِ  عمى ما يميؽُ 

  . انتيى.(ٖ)الذاتُ  وُ ، إذ مدلولُ ـِ مَ العَ 
فيو نبٌأ مقتضٌب،  (ٗ)ابتداءً  العميَّةِ  ِضَع لمذاتِ ـُ شخٍص وُ مَ إنَُّو عَ  :مـٌ فقيؿَ وعمى أنَّو عَ 

، وصيرورتو عمى ىذا وِ عف أصٍؿ، أو َبُعَد التَّصرُؼ فيو أي: في أصمِ  ُمتفر عٍ  أي: غيرُ 
َـّ عمى كوفِ  غير )الل( يكفي تصُور الموضوع لو، ولو بوجٍو ما، ال  الواضعِ  المفظ، ُث

ـَ عميو، ال تمييزَ  هُ إحضارُ  الشخصِ  ـِ مَ عَ  ألفَّ الغرَض مف وضعِ ؛ وِ نْ تصوُّره بالكُ   ِلُيحَك
عمى  في حواشيوِ  ما قالو الُمحق ُؽ العصاـُ  دفعَ  وبيذا يمكفُ  ـيُ كما ادَّعاه بعضُ  األشخاصِ 

 ات بعينو ووضعَ خصي بأنَّو الذي تصوُّر الذَّ الشَّ  العمـِ  تصوُّرُ  ؿُ شكُ الجامي، مف أنَّو يَ 
 كافَ  إفْ  وضُعوُ  ، فال ُيمكفُ وِ بشخصِ  صوُّره تعالى لغيرهِ تَ  ظ )الل( فإنَّو لـ يقعْ بإزائو بمف

 . (٘)هُ الواضُع غيرَ 
فْ وُ وقولُ   الوضعِ  فائدةُ  لغيره حتى تترتَّبَ  وِ وضعِ  إيَّاه فال ُيمكُف معرفةُ  كافَ  : وا 

                                                                                    
م ت درهكقرة عرن نع عرة دالسر دي دره ركقرة ودرهكقرة(م و)ن  ضر ة دالخر دي ونسر ن ة دالبقر ي عرن دال خقر ت ودرنرلد ي )در تل 

م ونعجرم درهرؤر قا ٕٔٛ/ٙودالبب ي(م و)عصلص در كم(م و)ن  خق  در قب(م و)ودرتع ي  ت( وغق ى . ينظر   داللر م 
ٔٔ/ٗٓ     . 

 .  ٚ/ ٔ ن درفيا ن هف خا ل ن درهع و  خ خا ل خنن ق يُنظ   خ سق  دخا ل خنم درلقع دالمب ( ٚ)

 عن درهصطلطة )درتص  ف( ودرصلدب ن  أثبتن ه عن درهتا. ( ٛ)

  . ٙ٘ٔ -٘٘ٔدرهكقةم ن قن درفيا ن هف خا ل ن خا ل خن  يُنظ   در تلم ت( ٜ)

 عن درهصطلطة )دختفد( ودرصلدب ن  أثبتن ه عن درهتا. ( ٔ)

 .  ٕٔل ى در لدئف درعق ئقة ر ج نن يُنظ   م شقة لص م درفيا ( ٕ)
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بوحيو تعالى  معرفُة لمغيرِ مكُف اليُ  ، مدفوٌع أيضًا؛ ألنَّوُ (ٔ)بعينوِ  خصِ ـُ الشَّ يْ العممي، وىو فَ 
ىو الُل تعالى،  اضَع األلفاظِ : إفَّ وَ (ٕ)األشعريُّ  ا قاؿ الشيُخ أبو الحسفِ مَ ، كَ لألنبياءِ 

 . (ٖ)الوحيًا بِ عميمَ تَ  هُ ووَقَؼ عمييا عبادَ 
 (ٙ)ـيِ رؤيتِ  قبؿَ  (٘)األبناءِ  في غيبةِ  (ٗ)ـيِ ائِ نألب األعالـَ  اآلباءِ  شكُؿ بوضعِ يَ : وَ وُ وقولُ 

بعد ذلؾ:  وُ ، وقولُ وِ أفَّ الشرَط التَّصور بالوجو ال بالُكنْ  فْ ا عرفَت مِ مِ بِ  وٌع أيضًا،مدف
ؿِ مِ  وِ مع أنَّو ُيبد ُؿ تشخُّصاتِ  لمشخصِ  ـِ مَ العَ  وبوضعِ  يومًا فيومًا، فمـ  إلى آخرهِ  هِ مرِ عُ  ف أوَّ
 وِ ضوٌع لو بمشخَّصاتِ ، فإنَّو مو لمشخصِ  العمـُ  عَ ضِ وُ  حيفَ  وِ بشخصِ  ـٌ مَ ُمسمَّى عَ  ُيتصوَّْر 

                                 
 .  ٖٔيُنظ   درهصفي ا سو ( ٖ)

ىل ل ن خرا إسره لق  خرا إسر   م نؤسر  نرذىب دالشر ل ةم مر ن نرا درهتك هرقام وخ نرى نرذىب درهعتزررة وخنرفم ( ٗ)
(م ىررر(. ونررا نؤر  خرو  )إن نررة درصررفيع(م و)درر   ل ررى درهجسررهةٕٖٗعرقهمم ثررم يجررع وجر ى  خص عهررمم وخررلعن خب رفد  )

 .   ٖٕٙ/ ٗو)نن  ت دإلس نققا(م و)دإلخ اة لا أصلل درفي اة(م و)يس رة عن دإليه ن(. يُنظ   دالل م 

م وُ َ  م َنررَنررارَ  -وىررل نررا دالشرر ل ة -ىررر(ٙٓٙ)ت ُت دررر لدزيل فْ وَجرر م خرر ْ درهلجررل ةِ  وِ عررن متبِرر دالشررع ي   قررللَ  رررم أجررفْ ( ٘)
 دالر ر ظِ   وييل ً خت راَ  ً َضرَهر ْ َع لِ  َرخعر رى بَ  م خهعنرى أنل دهللَ بن   در   ُت ُم  ه  خلقق قلرةٌ ي  ودرُجبل ئن  ودركع  ))ق ل دالشع  عن لَ 
عرن  َف دالصرلرقلنَ  َرترَ   ))دبْ م وققر َ ٘ٚٔ/ ٕدرهع ان(( خ سق  در دزي  رت اَ  دالر  ظ نلضللةٌ  درهع انم وخ نل خ اَ  وخ اَ 
 إرى أنل ودضرعَ  بَ ىَ ذَ  . وننهم َناْ  ٌص ُنعقلنلنَ صَ َب إرى أالو أشْ ىَ ذَ  ع رى. وننهم َناْ إرى أالو دهلُل خ بَ ىَ ذَ    عهنهم َناْ درلدضعِ 
 لِ ل  ل رى دالول فَ تَ ... ويُخلهر  ُيْسرودالغر دضِ  در  جرةِ   سِ سَ نَ  بِ سَ مَ  خفييجنل درلجل ِ  م عقكلن درلضعُ  ِ دربلَ  ىل العُ  دالر  ظِ 
فلى َصررأالررو خعرر رى خَ  نررا ذررراَ  َ مُ [م عررقُرعْ َٖٔم آَ َم داَلْسررَه َء ُم لَهرر    سررلية دربنرر ةخعرر رى  عَوَل لرر وُ وننهرر  قلرُرر دآليرر تِ  خرربعألِ 
دالسرره ء((. خ سررق  درنرر آن دركرر يمم درسررقف نصررط ى  خ رراَ  مَ آ َ   لررمَ أولً م ثُررمل لَ  درُك  قررةِ  ر هعرر ان ودرطبرر ئعِ  دالر رر ظِ  رلضررعِ 

 .      ٜٕٖ/ ٘درصهقنن 

 م( ودرصلدب ن  أثبتن ه عن درهتا. عن درهصطلطة )الابق ئه( ٙ)

 عن درهصطلطة )دالخن ( ودرصلدب ن  أثبتن ه عن درهتا. ( ٚ)

آ م خ ررا دالسرره ء  تبررقلُا رنرر  أنل قصلررَة خع ررقمِ كررذد يَ   آخرر ء دالخنرر ء... وىَ هَ  درلررٌة ))ل ررى أنل ودضررعَ  إنل ألرر َم دالشررص صِ ( ٛ)
إررى  درُهسرتنفةِ  دالععر لِ  خعر رى؛ النل جهقرعَ  دهللِ  عَ ْضرُع ُمر   إاسر ٍن وَ ْضروَ  يكرلنُ م أو ةِ در  ظقلر ىرذه دالسره ءِ  نا قبقر ِ  رقستْ 
شرنٍء   و ِ ُبر ىرل دهللُ خعر رى؛ رعرفمِ  دالر ر ظِ    خر نل ودضرعَ نا درنرللِ  عَ نْ ع  نَ  ودالمّنقلةِ  خ الورليلةِ  ُنستنفٌة إرى درع لةِ  درهع للِ 

((. خ سرق  درنر آن دركر يمم وِ ودضرعقلتِ  لع عرن طرللِ ىرل درلرصل   درنلر درلدضرعِ  لنِ َمر  اْ ِنر عَ ْنرم مه    نَ وِ وقفيخِ  وِ لا مكلنتِ 
 .  ٖٖٓ/ ٘درسقف نصط ى درصهقنن 
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الذي ُوِضَع المفُظ لو بيذا  بخصوصوِ  ، فال ُيمكُف تصوُّرهُ هِ إلى آخرِ  هِ مرِ عُ  ؿِ مف أوَّ  الُمتبد لةِ 
 ؿِ التي تبقى مف أوَّ  األصميَّةِ  أيضًا: بأفَّ الُمراَد بالُمشخَّصاتِ  وُ مكُف دفعُ ، يُ الخصوصِ 

 . هِ إلى آخرِ  هِ مرِ عُ 
 َب عمييا بعدَ مَ خصيًَّا، بؿ غَ وصفًا شَ  لمذاتِ  : لـ ُيوضعْ ، أيـٌ بالغمبةِ مَ : عَ وقيؿَ 

 .وِ التَّصرُِّؼ في أصمِ 
لو  يكوفَ  أفْ  بعدَ  االستعماؿِ  بحسبِ  هِ أفرادِ  ببعضِ  ومعنى الغمبة: اختصاُص المفظِ 

َـّ تارًة يتَّفُؽ استعماؿُ الوضعِ  موـٌ فييا بحسبِ عُ  عميو،  بَ مَ ما غَ  في غيرِ  ذلؾ المفظِ  ، ُث
ُة األولى تحقيقيٌَّة، والثانية تقديريٌَّة، واالسـُ ، فالغمبَ ُيسَتعَمُؿ لتبدٍُّؿ في ذلؾ الفردِ وتارًة 

ذلؾ  ، بأْف يصيرَ الجنس، وتارًة ال ينتيي إليوِ  ـِ مَ د  عَ الغالُب في األولى قد ينتيي إلى حَ 
، الشخصِ  ـِ مَ الجنس، واالسـُ الغالُب في الثانية قد ينتيي إلى حد  عَ  االسـ بمنزلة اسـِ 

 .، وتارًة ال ينتيي إلى ذلؾالعمـِ  فيصيُر بمنزلةِ 
َـّ إفَّ أصمَ   إلى الالـِ  الثانيةِ  اليمزةِ  حركةُ  : )اآللو(، فُنِقَمتْ الكشاؼِ  عند صاحبِ  وُ ُث

َـّ ُحِذَفت اليمزُة، وُعو َض عنيا حرُؼ التعريؼ، وُأدِغَمت الالـ في الالـ، بعد  األولى، ُث
 . (ٔ))الل( لى فصارَ األو  الالـِ  تسكيفِ 

مف كممٍة إلى كممٍة أخرى ال إلى حرٍؼ مف الكممة، وىو  الحركةِ  فإْف قيَؿ: يمزـُ نقؿُ 
 . (ٕ)غيُر جائزٍ 

اليمزُة محذوفًة  : عمى ما ذكرَت تكوفُ قيؿَ  ، فإفْ كالجزءِ  ُأجيُب: بأفَّ الالـَ صارتْ 
ـُ؛ لوجودِ  ، فُيْمَنعُ الثابتِ  لعمٍَّة، والمحذوُؼ لعمٍَّة في قوَّةِ   ، وكذا ُيمَنعُ الفاصؿِ  اإلدغا

 . منو في التقديرِ  ضِ وَّ عَ والمُ  ضِ وَ العِ  اجتماعِ  ؛ لمزوـِ عويُض التَّ 

                                 
 .  ٖٕيُنظ   خ سق  دركل   ( ٔ)

 عن درهصطلطة )ج يز( ودرصلدب ن  أثبتن ه عن درهتا. ( ٕ)
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ارُتِكَب فيو  ، فإنَّوُ ريؼِ الشَّ  يكوَف ىذا مف خواص  ىذا االسـِ  يجوُز أفْ  واُب: بأنَّوُ الجَ 
 ، ونقؿُ التعويضِ  ، ولزوـُ لحذؼِ ا وىي: لزوـُ ، لمقياسِ  أموٌر ُكمُّيا مخالفةٌ  عمى ىذا المذىبِ 

ال نظيَر لو،  ، مع أنَّوُ المزوـِ  ؿِ بيعمى س ُمتجانسٍ  غيرُ  في حرفيفِ  في كممتيفِ  الحركةِ 
، وتسكيُف متحر كيفِ  ما بعدىا، وذلؾ ُيوجُب اجتماع المثميفِ  إلى مثؿِ  الحركةِ  ؿُ قْ ونَ 

دغاـ المنقوؿِ  العمؿِ  إليو الموجب لكوفِ  المنقوؿِ   ألجؿِ  إليو فيما بعد اليمزةِ  كال عمٍؿ، وا 
خارجًا  حيث كافَ  الخواص، والُمسمَّى ، حيُث امتاَز بيذه الصفةِ بيف ىذا االسـِ  التطبيؽِ 
 وطرؽ القياس.  العقؿِ  عف دائرةِ 
: ُحِذَفت اليمزُة اعتباطًا، وِ ، فعمى قولِ (ٔ)البيضاويُّ  هُ )إلو( ُمنكرًا، واختارَ  وُ : أصمُ وقيؿَ 

َـّ جِ   )الل(.  ًا عنيا، وُأدِغـَ فصارَ ضَ وَ عِ  عريؼِ التَّ  بحرؼِ  يءَ ُث
، فإفَّ عويضِ والتَّ  اإلدغاـِ  ٌؼ غيُر قياٍس وجوبُ ذْ : والدليُؿ عمى أنَّو حَ (ٕ)يدُ قاؿ السَّ 

 . انتيى. (ٖ)حذوَؼ قياسًا في حكـ المثبتالمَ 
ـٌ بالغمبةِ مَ عَ  بأنَّوُ  مَت: عمى القوؿِ قُ  فإفْ 

 ؟ تحقيقيَّةٌ  أـ تقديريَّةٌ  (٘)بةٌ مَ ، غَ (ٗ)
الذي ىو لفظ )اآللو( عمى رأي الكشاؼ ُكؿٌّ منيما  وُ ُقمُت: ىو أي لفظ )الل(، وأصمُ 

 عمـِ  ، فيو بمثابةِ خصِ الشَّ  إلى حد  عمـِ  انتيتْ  ؿِ ، إالَّ أنَّيا في األوَّ قديريَّةِ التَّ  ـٌ بالغمبةِ مَ عَ 
فيو  وُ استعمالُ  بودٌة بحؽٍّ، لـ يجْز عذاٌت موصوفٌة بأنَّيا مَ  دَ جِ ، بمعنى: أنَّو لو وُ خصِ الشَّ 

                                 
 .  ٖٔ/ ٔي يُنظ   خ سق  دربقع و ( ٖ)

سرقنن درهعر و  خ رلر يف درج جر انم عق سرل  نرا مبر ي درع هر ء خ رع خقرةم وررف عرن ىل ل ن خا ن هف خا ل ن در ( ٗ)
ىرر عر ل درج جر ان إررى سره قنفم ثُرمل لر   إررى شرق دز ٜٛٚخ مل ُق ب دست دخ  م و يس عن شق دزم ورهل   ب هر  خقهرلي سرنة 

)درتع ي ررر ت(م و)م شرررقة ل رررى ىرررر(. ررررو بهسرررلن ُنصرررنل  ًم ننهررر   ٙٔٛخعرررف نرررلت خقهرررليم ع قررر م عقهررر  إررررى وع خرررو سرررنة )
  .  ٕٙٔ/ٚم ونعجم درهؤر قا ٚ/٘دركل  (م و)ش ت نلدقف دإليجن(م و)نن رقف درع لم( يُنظ   دالل م 

  . ٖٙدر  شقة ل ى دركل  م درل يف درج ج ان يُنظ   ( ٘)

 . ٕٗٔ/ ٔ   شقة ل ى دركل  يُنظ   در( ٔ)

 ستنقَم درك ُم نع )أم( درُهع  رة. ٌة(م متى يَ بَ  َ   )أغَ نفي ُ ودرتل  وعةٌ ذُ  ْ نَ  ه مِ هزُة د ست ىن  ىَ ( ٕ)
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( مف )اآللو(، و)اآللوُ  وُ ( أصمُ ، و)اللُ (ٔ)ما في الكشاؼ وُ خالفُ يُ  : ما ذكرتَ قيؿَ  ، فإفْ لغةً 
َـّ قَ (، اسـٌ يَ سِ رَ ( و)الفَ جؿِ كػ )الرَّ  األجناسِ  أسماءِ   غمبَ ُع عمى كؿ  معبوٍد بحؽٍّ أو باطٍؿ، ُث

ريا(، وكذا غمب عمى )الثَّ  -اسـٌ لكؿ  كوكبٍ  -(جـَ لنَّ بحؽٍّ، كما أفَّ )ا عمى المعبودِ 
ُمختصٌّ  والتفخيـِ  واإلدغاـِ  ( أي: بحذؼ اليمزةِ )اللُ القحط، وأمَّا  نة( عمى عاـِ )السَّ 

  . انتيى.(ٕ)ال ُيطَمُؽ عمى غيره بالمعبودِ 
( يقتضي نةِ السَّ بػ ) وُ ، وتشبييُ فيو تحقيقيَّةٌ  جـ( أفَّ الغمبةَ فإفَّ مقتضى تشبييو بػ )النَّ 

 األفرادِ  عمى بعضِ  جنٍس؛ ألفَّ الغالبَ  اسـَ  وِ ، بؿ باٍؽ عمى كونِ ُؿ إلى حد  العمميَّةِ صِ يَ  أنَّوُ 
نة( لػ )عاـ القحط(، فإفَّ ، و)السَّ (ٖ)جنٍس كػ )أسود( لػ )لحيتو السوداء( اسـَ  قد يكوفُ 

َؿ إلى حد  صَ ، وأنَّو وَ في )اآللو( تقديريَّةٌ  لنا أفَّ الغمبةَ  ًا، وقد قدمتَ مَ مَ الغمبَة لـ ُتصي ره عَ 
 . الجنس عمـِ 

بػ  المرادُ  يكوفَ  أفْ  ؛ لجوازِ ؽَ بَ ال مخالفَة بينو وبيف ما سَ  عنو بأنَّوُ  : قد ُأجيبَ متُ قُ 
ال مف المحكي، وقولو:  رًا، قاؿ مف الحكايةِ نكَّ الكشاؼ )إلو( مُ  صاحبِ  )اآللو( في كالـِ 

َـّ غمب، أي: بعد تعري بحؽٍّ، أي: عمى ىذا  )اآللو(، وقولو: عمى المعبودِ  وِ وصيرورتِ  وِ فِ ُث
بػ  وُ كما سبؽ، وتشبييُ  تقديريَّةٌ فيو  ، فالغمبةُ خارجًا في ىذا الفردِ  نحصرِ المُ  المفيوـِ 

، وكذا تشبييية بالنسبة ا تحقيقيَّةً يَ كونِ  الغمبة ال في الغمبة بوصؼِ  جـ( في مجرَّدِ )النَّ 
الغمبة، أي: ال في الغمبة التي لـ تصؿ إلى حد  العمميَّة، بؿ باٍؽ عمى  أيضًا في مجرَّدِ 

 كونو اسـَ جنٍس. 
وال يضرُّ تفاوُتيا في  الغمبة، نة( في مجرَّدِ جـ( و)السَّ بػ )النَّ  وُ ُؿ: إفَّ تشبييَ والحاصِ 

                                 
 . ٖٕيُنظ   دركل   ( ٖ)

 . ٕٗٔ/ ٔم ودرب   دره قط ٖٕيُنظ   دركل   ( ٗ)

 عن درهصطلطة )درسل د( ودرصلدب ن  أثبتن ه عن درهتا. ( ٘)
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فْ بو ت تقديريٌَّة، وفي الُمشبَّوِ  بو، فإنَّيا في الُمشبَّوِ  والُمشبَّوِ  الُمشبَّوِ   حقيقيٌَّة، وىي أيضًا وا 
 ، ولـ تصؿْ إلى حد  العمميَّةِ  جـ( وصمتْ تحقيقيًَّة، إالَّ أنَّيا في )النَّ  بوِ  في الُمشبَّوِ  كانتْ 

 (. نةِ إليو في )السَّ 
فيو تحقيقيًَّة ال  الكشاؼ لو، فجعَؿ الغمبةَ  تشبيوِ  : أنَّو أخَذ بظاىرِ يدِ وُنِقَؿ عف الس  
 ؿَ بْ قَ  ، إالَّ أنَّوُ المعيَّنةِ  اتِ الذَّ  ـٌ لتمؾَ مَ وبعدىا عَ  اليمزةِ  حذؼِ  لو( قبؿَ تقديريًَّة، فقاؿ: )اإل

عمى  لـ ُيطَمؽْ  ريا(، وبعد الحذؼِ جـ( عمى غير )الثُّ )النَّ  إطالؽَ  ُأطِمَؽ عمى غيرهِ  الحذؼِ 
 . يدِ . انتيى ما ُنِقَؿ عف الس  (ٔ)غيره أصالً 

 : )اإللو( قبؿَ اسـَ جنٍس، فقاؿَ  وُ مَ عَ إللو( عممًا، بؿ جَ )ا جعؿْ لـ يَ  أنَّوُ  عدِ وُنِقَؿ عف السَّ 
جؿ(، يقُع كػ )الرَّ  األجناسِ  ، بؿ مف أسماءِ الغالبةِ  مف األعالـِ  ليَس  والتعويضِ  الحذؼِ 
َـّ غمبَ عمى كُ  ، (ٕ)بحؽٍّ، أي: عمى ىذا المفيوـِ  عمى المعبودِ  ؿ  معبوٍد بحؽٍّ أو باطٍؿ، ُث

، وغمبة د  العمميَّةِ إلى حَ  )الل( انتيتْ  لفظِ  إلى أفَّ غمبةَ  صاحُب الكشاؼِ  : وأشارَ قاؿَ 
)الحؽ (،  بحؽٍّ، بتعريؼِ  )الل( المعبودِ  لفظِ  في جانبِ  وِ )اآللو( لـ تنتِو إلى حد ىا بقولِ 
 . انتيى ما ُنِقَؿ عنو. (ٖ))بحؽٍّ( وفي )اإللو معبود بحؽٍّ( بتنكيرِ 

)الل(  في لفظِ  َؿ الغمبةَ عَ جَ  ُمجرََّد تفنٍُّف، إالَّ أنَّوُ  وُ ريفَ )الحؽ ( وتع تنكيرَ  ؿَ عَ جَ  يدُ والسَّ 

                                 
 دإلط  ِ  ُننص ع ً إرقو لنفَ   ً رو خ ر  بةهَ  َ لَ   يَ صَ عَ  درهصصلصةِ  ( ل ٌم ))ل ى درذلدتِ ي ى درلل يُف درُج ج ان  أنل )دإلروَ ( ٙ)

 ُنصتصل ً خ رهعبل ِ  درههزةِ    درههزة وص ي )دهلل(م خ ذ ِ  ذِ ع خ رت قق ِ  د بتص صِ  م ثُمل ُأييَف خ مقفُ در  ربةِ  دالل مِ  مس ئ ِ 
 جمِ دررنل  إطر  َ  ُأطِ رَع ل رى غقر هِ  در رذ ِ  قبر َ  م إ ل أالوُ درُهعقلنةِ  درذلدتِ  ٌم رت اَ  َ لَ  هُ درههزة وخعفَ  مذ ِ  ( قب َ در ع م عر )إروٌ 

     .ٖٙأصً (( در  شقة ل ى دركل   ر ج ج ان  هِ ل ى غق  درأ  يل م وخعفه رم يُطَ ْع ل ى غق ِ 

الصرِ  دسرُم ىرر(  )) )دإلررُو( عرن دٜٔ٘رم أجْف قلَل درت ت زدان عن نؤر  خِِو درهلجل ِة. قر ل أخرل درس رعل  درعهر  ي )ت( ٔ)
جررنٍ  ينررُع ل ررى ُمرر   نعبررلٍ  خ ررعٍّ أو خ طررٍ م أي نررع قطررِع درنلظررِ  لررا وصررِف درَ نقلررِة ودررربط ِن   نررع دلتبرر ِي أمررفىه    

 . ٓٔ/ ٔخعقنِوم ثُمل ُغ  َب ل ى درهعبلِ  خِ رَ ع ((. إيش   درعن  درس قم إرى نزدي  درن آن درك يمم أخل درسعل  درعه  ي 

 .  ٖٕدركل    يُنظ  ( ٕ)
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 . (ٔ)تقديريًَّة، وفي )اإللو( تحقيقيَّةً 
 (ٕ))الل( لإلشارةِ  لفظِ  )الحؽ( في جانبِ  في تعريؼِ  كتةَ النُّ  ؿَ عَ جَ  وبعُض األفاضؿِ 

إلى أفَّ  (ٖ)إلشارةِ ل هِ في تنكيرِ ، و خصِ الشَّ  ـِ مَ إلى حد  عَ  )الل( انتيتْ  في لفظِ  إلى أفَّ الغمبةَ 
َـّ إفَّ عمـَ  الغمبةِ  ، مع كوفِ الجنسِ  ـِ مَ عَ  )اإللو( بمنزلةِ  لفظَ   في ُكؿٍّ منيما تقديريًَّة، ُث

جـ( لو بػ )النَّ  الكشاؼِ  صاحبِ  تشبيوُ  يكوفَ  ويجوُز أفْ معرفٌة لفظًا نكرٌة معنى،  الجنسِ 
 عدِ السَّ  رادُ مُ  يكوفَ  أفْ  وحينئٍذ يمكفُ  ،(ٗ)نة( مف حيث المعنىمف حيث المفظ، و)السَّ 

 في قولو.  والمنفيَّةِ  ثبتةِ المُ  بالعمميَّةِ 
 ، وغمبةَ ةِ د  العمميَّ إلى حَ  )الل( انتيتْ  لفظِ  إلى أفَّ غمبةَ  ُب الكشاؼِ احِ وأشاَر صَ 

)الل(  ، ويصيُر المعنى: أفَّ غمبَة لفظِ (٘)خصيَّةالشَّ  )اإللو( لـ تنتِو إلى حد ىا العمميَّةِ 
خصيَّة، الشَّ  )اإللو( لـ تنتِو إليو إلى حد  العمميَّةِ  ، وغمبةِ خصيَّةِ الشَّ  إلى حد  العمميَّةِ  انتيتْ 

 حد  العمميَّة الجنسيَّة، والعمميَُّة الجنسيَُّة مف حيث المعنى مثؿ أسماءِ  ؿِ عْ أي: بؿ إلى جَ 
 . يدِ والسَّ  عدِ نة( فال مخالفَة بيف السَّ كػ )السَّ  األجناسِ 

َؿ: يْ قِ  ، فإفْ (ٙ)، وفي )اإللو( تحقيقيَّةٌ )الل( تقديريةٌ  في لفظِ  وأمَّا عند البيضاوي فالغمبةُ 
باقيًا عمى  الَعَمـِ  (ٛ)ال يجوُز نداءُ  ؟ مع أنَّوُ (ٚ)هُ نداؤُ  جازَ  ًا، كيؼَ لفُظ )الل( عممَ  حيُث صارَ 
  ؟نكيرِ بالتَّ  العمميَّةِ  ، وىذا ال يمكُف فيو دعوى زواؿِ وِ عمى عمميَّتِ 

                                 
 .  ٖٚ -ٖٙيُنظ   در  شقة ل ى دركل   ( ٖ)

 عن درهصطلطة )دإلش ية( ودرصلدب ن  أثبتن ه عن درهتا. ( ٗ)

 عن درهصطلطة )دإلش ية( ودرصلدب ن  أثبتن ه عن درهتا.  (٘)

 .  ٖٚ-ٖٙيُنظ   در  شقة ل ى دركل   ( ٙ)

 .  ٖٕيُنظ   دركل   ( ٚ)

 .  ٖ٘ -ٖٗ/ ٔيُنظ   خ سق  دربقع وي ( ٛ)

 عن درهصطلطة )افده( ودرصلدب ن  أثبتن ه عن درهتا. ( ٜ)

 عن درهصطلطة )افد( ودرصلدب ن  أثبتن ه عن درهتا.  (ٓٔ)



 هـ1113-م  0201. لسنة (1الرابع/ ملحق ) العدد / المجلد الثالث مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /  

 

 

 
 

 

343 

، ولؾ ـِ كْ عف ىذا الحُ  مستثنىً  ريؼُ الشَّ  يكوَف ىذا االسـُ  عنو: بأنَّو ال يجوُز أفْ  ُأجيبُ 
، الكالـِ  ، بؿ اإلقباؿ إللقاءِ عريؼَ في المعرفة التَّ  (ٔ)داءِ مف الن   : ليس المقصودُ تقوؿَ  أفْ 
 .  وُ فْ رِ اعْ فَ 

، فال (ٕ)وِ َر إلى أصمِ ظَ ُمشتؽٌّ نَ  وُ إنَّ  ٌد، وَمْف قاؿَ امِ وىو جَ  األكثرِ  عندَ  ربيٌّ وىو عَ 
 في المعنى.  خالؼَ 

، ُعر َب )الىا( بالمد   وُ مف غيرىا، وأصمُ  وُ : ُمعرٌَّب، أي: سِمَعت العرُب أصمَ وقيؿَ 
دخاؿِ  األخيرةِ  األلؼِ  بحذؼِ  )أؿ( عميو، وُأدِغـَ فصاَر )الل( وا 

عمى  العمـِ  أىؿِ  ، وأكثرُ (ٖ)
 . عاءِ الدُّ  وطُ رُ شُ  يعًا إذا توفَّرتْ رِ سَ  جيبَ الذي إذا ُدِعَي بو أُ  األعظـُ  اللِ  اسـُ  أنَّوُ 

ا دَّنَ رُ ال تَ ، وَ لنا اآلماؿَ  ق ؽْ ، حَ وجودٍ مَ  ؿ  كُ  ايةَ ا غَ ، ويَ ودِ والجُ  رِ يْ الخَ  َض يْ فِ الميَـّ يا مُ 
 . ؤاؿِ ى السُّ دَ لَ  ائبيفَ خَ 

 تََبعًا لجماعٍة.  وويُّ النَّ  هُ (، واختارَ وـُ يُّ القَ  يُّ )الحَ  األعظـُ  : اسـُ اللِ وقيؿَ 
 : االسـُ األعظـُ اؿَ قَ  )رضي الُل عنو ونفعنا بو( أنَّوُ  (ٗ)الُجنيدِ  رؼِ اوُنِقَؿ عف الع

اعي بو الدَّ  وِ إجابتِ  باعتبارِ  ـُ أعظَ  رَّ مف أنَّوُ اًء عمى ما مَ نَ اعي بِ الدَّ  اؿِ حَ  ختمُؼ باختالؼِ يَ 

                                 
 عن درهصطلطة )درنفد( ودرصلدب ن  أثبتن ه عن درهتا. ( ٔ)

  .ٔٔ -ٓٔ/ ٔيُنظ   إيش   درعن  درس قم ( ٕ)

م ل قرروِ  ودررر مِ  دالرررفِ  م وإ برر لِ درأ اقررةِ  فِ دالرِرر م عُعرر  َب خ ررذ ِ خ رسرر ي اقلةِ  ) ىرر ( ُ وُ قرر ل أخررل درسررعل   ))ققرر   أْصرر( ٖ)
 .  ٔٔ/ ٔن  قب و سنلة وقق   ُنط ن ً((. إيش   درعن  درس قم  نكس ْ يَ  إذد رمْ  وِ وخ صقم  نِ 

 وُ ووع خُر وننلر هُ  هُ ررفُ م نل خ ررفياِ  نا درع ه ءِ  ىر(م صلعن  ٜٕٚىل درجنقف خا ن هف خا درجنقف درب فد يم درصزدز )ت( ٗ)
م ق لَ درصِ  يعه ُ  خ رصزلدز؛ الالو م نَ  درنلديي م وُلِ َ  درجنقفُ  رعه ِ  خب فد م م ن يُعَ   خ رنلديي ي اسبةً  أمُف ُنع ص يو  ن   زل

عرن  خك لرمَ  . وىرل أولُل َنراْ اقروِ رهع  هرلنَ تك   م ودرهُ وِ  صر متِ رِ  ع دءُ م ودرل  وِ الر  ظِ  وُ ج سَ نَ  ونَ  ع ُ يَ  ةُ بَ تَ م دركَ وُ قن ي نأ َ لَ  يأتْ 
هُ خب رفد م وَلر لمقفِ درتل  ل مِ  ننهر  نر    يسر ئ ُ  وُ . رَرودرس رنةِ  دركتر بِ  خنلدلرفِ  وِ ذىبِرنَ  ؛ رعربطِ  ِ صرل  درتل  نرذىبِ  شرقعَ   هر ءُ درعُ  فل
/ ٕ. يُنظرر   داللرر م رلىقررة(و)عررن دإل م ورررو ) ودء داليودت(ودإلرلىقلررةِ  لمقررفِ م وننهرر  نرر  ىررل عررن درتل وِ إرررى خعررأل أبلداِرر وُ بَررتَ مَ 

ٔٗٔ       . 
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 . (ٔ)إليو سريعًا يكوُف أعظـَ بالنسبةِ  اعياُب بو الدَّ ريعًا، فاالسـُ الذي ُيجَ سَ 
 اعي بو. الدَّ  ثوابِ  باعتبارِ  : أعظميَُّة االسـِ وقيؿَ 

ى مَ : وعَ ، وقاؿَ مف بعضٍ  أعظـَ  وِ أسمائِ  ببعضِ  يكوفَ  أفْ  عُ نْ ـ مَ يِ وُنِقَؿ عف بعضِ 
 . وِ الُل بعممِ  رَ فيو ممَّا استأثَ  هِ وجودِ  ضِ رْ فَ 

، فيو التبعيَّةُ  ، ويجوزُ حيـ( لممدحِ كػ )الجميؿ( و)الرَّ  هُ بعدَ  )الل( الواقعُ  اسـِ  تُ عْ ونَ 
إذا  عتِ النَّ  واجبي الحذؼ؛ ألفَّ قاعدةَ  ، أو فعٍؿ محذوؼٍ عنيا خبرًا لمبتدأ محذوؼٍ  والقطعُ 
واجبي  حذوؼٍ مَ  فعؿٍ  إذا ُقِطَع  يكوُف خبرًا لمبتدأ محذوٍؼ، أو مفعوؿِ  ـِ أو الذَّ  لممدحِ  كافَ 

، ، ولكف خبر مبتدأ محذوؼٍ وُ قطعُ  فيجوزُ  خصيصِ أو التَّ  لمتوضيحِ  فَ ، وأمَّا إذا كاالحذؼِ 
 الحذؼ.  (ٕ)أو مفعوؿ فعٍؿ محذوٍؼ جائزي

، إالَّ إذا خصيصِ أو التَّ  وضيحِ التَّ  عتَ نَ  ال يقطعُ  حوييفَ النَّ  قوؿِ  بيفَ  أفَّ التوفيؽَ  واعمـْ 
ـَ المنعوتُ   . ُعِم

 (ٖ)فعٍؿ محذوٍؼ جائزي ٍؼ، أو مفعوؿِ مبتدأ محذو  خبرَ  ـ: إذا ُقِطَع يكوفُ يُ وقولُ 
ـَ المنعوتُ  ٌؿ؛ ألنَّوُ كِ شْ الحذؼ مُ  ، خصيصِ أو التَّ  لمتوضيحِ  يكوفَ  َج عف أفْ رَ خَ  إذا ُعِم
ـَ كافَ اـ  والذَّ  ادحِ المَ  عتِ النَّ  مثؿَ  فيصيرُ   ؟ (ٗ)ًا، وفي الثاني جائزاً بَ واجِ  ؿِ الحذُؼ في األوَّ  ، َفِم
أو  وِ بِ  معناه يمدحُ  يكوفَ  أفْ  ال يمزـُ  َص خص  أو المُ  حَ الموض   تَ عبأفَّ النَّ  وُ يمكُف دفعُ وَ 
مدُح بو معناه يَ  ، وُحِمَؿ عميو ما إذا كافَ أو الذـ   لممدحِ  إذا ُقِطَع يكوفُ  أنَّوُ  ، فال يمزـُ يذُـّ 
ـ  أو الذَّ  المادحِ  عتِ النَّ  ، بخالؼِ ذُـّ أو يَ  أو  بوِ  مدحُ يَ مَّا معناه مِ  يكوفَ  فيو أفْ  يمزـُ  ، فإنَّوُ ا

                                 
 م نطبلع ضها )يس ئ  درُجنقف(.    ٘٘ٔعن دإلرلىقلةم درجنقف خا ن هف درب فد ي يُنظ   ( ٘)

 عن درهصطلطة )ج يزي( ودرصلدب ن  أثبتن ه عن درهتا. ( ٙ)

 صلدب ن  أثبتن ه عن درهتا. عن درهصطلطة )ج يزي( ودر( ٔ)

 درصلدب ن  أثبتن ه عن درهتا. عن درهصطلطة )ج يزد( و ( ٕ)
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 . ذُـّ يَ 
 ٌة. فَة ألفاٌظ ُمترادفَ والوصَؼ والص   عتَ أفَّ النَّ  ـْ واعمَ 
( كػ )ضاربٍ  بالفعؿِ  (، والوصؼُ ( و)القصيرِ ويؿِ كػ )الطَّ  بالحميةِ  عُت يكوفُ : النَّ وقيؿَ 

 غير ذلؾ.  ( وقيؿَ جٍ و)خارِ 
 (ٔ)اءِ ضَ القَ  ؿِ صْ ي فَ فِ  ةُ اعَ فَ الشَّ  وُ ْف لَ ِبمَ  ةِ امَ قَ تِ ى االسْ مَ ًا عَ ورَ صُ قْ ا مَ نَ فَ صْ وَ  ؿْ عَ الميَـّ اجْ 

 . ةِ امَ يَ القِ  ـَ وْ يَ 
ة نَ سَ  ؿِ يع األوَّ بِ رَ  فْ مِ  يفَ رِ شْ العِ ي وَ ادِ الحَ  ـِ وْ ي يَ ا فِ يَ عِ مْ ف جَ مِ  اغُ رَ الفَ  افَ كَ ا: وَ ُعيَ امِ جَ  اؿَ قَ 

 . رِ يْ الخَ بِ  مَّتْ تَ  (ٕ)]لميجرة[ ٔٓٔٔ
 الخاتمة:

َصَؿ التي وَ  تائجِ النَّ  أىـ   ُف بيافُ كِ مْ ا يُ يَ وتحقيقِ  لر سالةِ ىذه ا ةِ مف دراسَ  االنتياءِ  بعدَ 
 ُث بالنُّقاِط اآلتيِة: حْ إلييا البَ 
 . وِ اتِ فَ ووَ  وِ التِ ورحْ  وِ وتدريسِ  وِ استِ رَ ودِ  وِ بِ ياَة المؤل ِؼ بدءًا بنسَ حُث حَ / بيََّف البَ ٔ
 لـْ  ، ولكفْ وِ ى ُلق َب بسيبويو زمانِ حتَّ  وِ حيرًا في النَّ رِ حْ نِ  افَ حُث أفَّ الُمؤل َؼ كَ / ذَكَر البَ ٕ

وُربَّما  -حقيؽِ التَّ  وىي موضوعُ  -سوى رسالة في الحمدلةِ  وِ مف مؤلفاتِ  راجـِ التَّ  بُ تُ كُ  ْر ذكُ تَ 
الًة سَ ترُؾ رِ يَ  دريسِ بالتَّ  رَ يَ تَ ويٍّ اشْ حْ ـٍ نَ الِ عَ لِ  ، فكيؼَ وِ مؤلفاتِ  ضياعِ بِ  بَّبتْ سَ تَ  قدْ  أفَّ األحداثَ 

 ا. ىَ ال غيرَ  دةً واحَ 
، ىذا العالـِ  ، وىذا أمٌر ُيحيي سيرةَ راسةِ َد التَّحقيُؽ عمى ُنسخٍة يتيمٍة في الد  مَ تَ / اعْ ٖ

 . لـ ُيعَرْؼ لو رأٌي أو أثٌر في المغةِ  سالةُ إذ لوال ىذه الر  
ـ يِ في تحقيقاتِ  عند الُمحق قيفَ  عتمدةِ المُ  حقيؽِ وَؿ التَّ صُ حُث أُ ى البَ اعَ / رَ ٗ

                                 
 عن درهصطلطة )درنع ( ودرصلدب ن  أثبتن ه عن درهتا. ( ٖ)

 زي  ة ينتعقه  درسق  . ( ٗ)
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 . اتِ لممخطوطَ 
ْمِمُكُو بَما يَ  )الَحْمُد لِل الَجِمْيِؿ( في ىذه الر سالةِ  ى الُمؤل ُؼ القوَؿ في جممةِ وفَ تَ / اسْ ٘

 مف بضاعٍة في المَغِة. 
، النَّحويَّةِ  في عدٍد مف المسائؿِ  الُمؤل ؼِ  ًة مف آراءِ مَ مْ ىذه الر سالُة جُ  تْ مَّنَ ضَ / تَ ٙ
 . ْف َسَبَقُو مف العمماءِ مَ اٌت لِ ناقشَ دوٌد ومُ لو رُ  تْ وكانَ 

 ؿِ المسائِ  فَ مْ ضِ  الدَّالليَّةِ وَ  ةِ يَّ والصَّرفِ  الغيَّةِ البَ  ائؿِ سَ المَ  رََّؽ الُمؤل ُؼ إلى بعضِ طَ / تَ ٚ
 . اءِ مَ دَ عند القُ  ةِ راسَ الد   وسوعيَّةَ ُس مَ كِ عْ النَّحويَِّة، وىذا يَ 

  .   ميوِ عَ  قيفَ ابِ السَّ  اءِ مَ مَ لعُ ا آراءَ  وِ مِ قْ في نَ  اَز الُمؤل ُؼ بالد قَّةِ تَ / امْ ٛ
 قائمة المصادر والمراجع: 

  القرآف الكريـ
إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا القرآف الكريـ ) تفسير أبي السعود(: محمد بف محمد / ٔ

 ت.ٓبيروت ،د –ىػ( ، دار إحياء التراث العربي ٜٔ٘العمادي أبو السعود )ت
القاضي أبو يحيى زكريا األنصاري الشافعي أسنى المطالب شرح روض الطالب، / ٕ

ىػ(، ٜٚ٘ىػ(، ومعو حاشية الشيخ أبي العباس بف أحمد الرممي الكبير )تٕٜٙ)ت
و وخرَّج أحاديثو وعمَّؽ عميو: د. محمد محمد تامر، دار الكتب العممية،  ضبط نصَّ

 لبناف.  -بيروت
 -ممالييف، بيروت، دار العمـ ل٘ىػ(، طٓٔٗٔاألعالـ، خير الديف الزركمي )ت/ ٖ

 ـ. ٜٓٛٔلبناف، 
ي(، ناصر الديف أبو سعيد عبد الل بف أنوار التنزيؿ وأسرار التأويؿ )تفسير البيضاو / ٗ

 لبناف.  -ىػ(، دار الفكر، بيروت٘ٛٙعمر بف محمد الشيرازي البيضاوي )ت
تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في الكشاؼ لمزمخشري، جماؿ الديف الزيمعي / ٘
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، الناشر: وزارة األوقاؼ ٔىػ(، دراسة وتحقيؽ: سمطاف بف فيد الطبيشي، طٕٙٚ)ت
 ـ.  ٖٕٓٓ -ىػٕٗٗٔالسعودية، 

ىػ(، ٙٔٛالتعريفات، السيد الشريؼ عمي بف محمد بف عمي الحسيني الجرجاني )ت/ ٙ
 -، دار الكتب العممية، بيروتٕوضع حواشيو وفيارسو: محمد باسؿ عيوف السود، ط

 ـ.ٖٕٓٓ -ىػٕٗٗٔلبناف، 
محيي الديف محمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف  تفسير ابف عربي، الشيخ األكبر/ ٚ

تصحيح: سمير مصطفى رباب،  ىػ(،ٖٛٙعبد الل الحاتمي المعروؼ بابف عربي )ت
     لبناف.  -دار إحياء التراث العربي، بيروت

ر الفكر لمطباعة ، دأىػ(، طٙٓٙتفسير الرازي )مفاتيح الغيب(، أبو بكر الرازي )ت/ ٛ
 ـ .  ٜٔٛٔ -ىػ ٔٓٗٔبيروت،  –والنشر والتوزيع، لبناف 

الجامع الصحيح، أبو الحسيف مسمـ بف الحجاج بف مسمـ القشيري النيسابوري / ٜ
 لبناف.  -ىػ(، دار الفكر، بيروتٕٔٙ)ت
ىػ( ٜٔٓحاشية الخطائي موالنا زاده نظاـ الديف عثماف بف عبد الل الخطائي )ت/ ٓٔ

ىػ(، تحقيؽ: محمد عبد السالـ ٜٔٚتصر المعاني لسعد الديف التفتازاني )تعمى مخ
 لبناف. -محمد اسويسي، دار الكتب العممية، بيروت

الحاشية عمى الكشاؼ، عمي بف محمد بف عمي الحسيني الشريؼ / ٔٔ
ىػ(، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحمبي وأوالده بمصر، ٙٔٛالجرجاني)ت

 ـ. ٜٙٙٔ -ىػٖ٘ٛٔ
/ الدر المصوف في عمـو الكتاب المكنوف، أحمد بف يوسؼ المعروؼ بالسميف ٕٔ

 سوريا. -ىػ(، تحقيؽ: د. أحمد محمد الخراط، دار القمـ، دمشؽٙ٘ٚالحمبي )ت
ىػ(، وىو أوؿ عمٍؿ يجمع ُكؿَّ ٜٕٛ/ رسائؿ الُجنيد، الجنيد بف محمد البغدادي )تٖٔ
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يو رسالة )في اإللوىيَّة( تحقيؽ: الدكتور جماؿ رسائؿ اإلماـ الجنيد وأقوالو المأثورة، وف
، دار اقرأ لمطباعة والنشر ٔرجب سيدبي، تصدير: الدكتور عاطؼ العراقي، ط

 ـ.ٕ٘ٓٓ -ىػٕ٘ٗٔدمشؽ،  -والتوزيع، سوريا
سمؾ الدرر في أعياف القرف الثاني عشر، أبو الفضؿ محمد خميؿ بف عمي بف / ٗٔ

، دار البشائر اإلسالمية، دار ٖ، طٙٛ/ ٖ( ىػٕٙٓٔمحمد بف محمد مراد الحسيني )ت
   ـ. ٜٛٛٔ -ىػٛٓٗٔابف حـز 

ىػ(، تحقيؽ وتعميؽ: سعيد ٕ٘ٚسنف أبي داود،  أبو داود األشعث السجستاني )ت/ ٘ٔ
 ـ. ٜٜٓٔ -ىػٓٔٗٔ، دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ٔمحمد المحاـ، ط

ىػ(، تحقيؽ وترقيـ وتعميؽ: محمد ٖٕٚتسنف ابف ماجو، محمد بف يزيد القزويني )/ ٙٔ
 لبناف.  -فؤاد عبد الباقي، دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع، بيروت

سنف الترمذي )الجامع الصحيح(، أبو عيسى محمد بف عيسى بف سورة الترمذي / ٚٔ
، دار الفكر لمطباعة ٕىػ(، تحقيؽ وتصحيح: عبد الوىاب عبد المطيؼ، طٜٕٚ)ت

 ـ.ٖٜٛٔ -ىػٖٓٗٔلبناف،  -ع، بيروتوالنشر والتوزي
شرح الدواني عمى متف التيذيب في المنطؽ لمسعد التفتازاني، تأليؼ: محمد بف / ٛٔ

أسعد الدواني، مخطوط بخط الناسخ إبراىيـ المراد في القرف الثالث عشر اليجري، مف 
 مخطوطات جامعة الممؾ سعود. 

، مطبعة سرور، إيراف، ٔ(، طىػٜٔٚشرح المختصر، سعد الديف التفتازاني )ت/ ٜٔ
 ىػ .ٕ٘ٗٔ

الفتوحات المكية، محيي الديف محمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف عبد الل / ٕٓ
ىػ(، ضبطو وصحَّحو ووضع فيارسو: أحمد ٖٛٙالحاتمي المعروؼ بابف عربي )ت

 لبناف. -شمس الديف، دار الكتب العممية، بيروت
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و عثماف بف الحاجب المالكي شرح مختصر المنتيى األصولي، أبو عمر / ٕٔ
ىػ(، ٙ٘ٚىػ(، شرحو: العالمة القاضي عضد الديف عبد الرحمف اإليجي )تٙٗٙ)ت

ىػ(، ٜٔٚ، وعمى المختصر والشرح حاشية العالمة سعد الديف التفتازاني )تٖ٘ٓ
ىػ(، وعمى حاشية الجرجاني حاشية المحقؽ ٙٔٛوحاشية السيد الشريؼ الجرجاني )ت

ىػ(، وعمى المختصر وشرحو وحاشية السعد ٙٛٛفناري )تالشيخ حسف اليروي ال
ىػ(، تحقيؽ: ٖٙٗٔوالجرجاني حاشية الشيخ محمد أبو الفضؿ الوراقي الجيزاوي )ت

لبناف،  -، دار الكتب العممية، بيروتٔمحمد حسف محمد حسف إسماعيؿ، ط
 ـ. ٕٗٓٓ -ىػٕٗٗٔ

ومي محمد بف عبد شرح مصابيح السنة لإلماـ البغوي، تأليؼ: ابف الممؾ الر / ٕٕ
ىػ(، تحقيؽ ودراسة: لجنة مختصَّة مف ٗ٘ٛالمطيؼ بف عبد العزيز الكرماني )ت
، طباعة وتوزيع: إدارة الثقافة اإلسالمية، ٔالمحق قيف بإشراؼ نور الديف طالب، ط

 ـ.  ٕٕٔٓ -ىػٖٖٗٔ
ىػ(، ٖٗٛة، محمد بف حمزة الفناري)تعيف األعياف في تفسير سورة الفاتح/ ٖٕ

 ىػ . ٕٖ٘ٔدر سعادت سي، طبعة حجرية، الناشر: رفعت لؾ، مطبعة: 
/ الفوائد الفنارية، شرح العالمة شمس الديف الفناري عمى متف إيساغوجي في ٕٗ

المنطؽ )ألثير الديف األبيري(، لمعالمة محمد بف حمزة بف محمد شمس الديف الفناري 
ية لمعالمة أحمد بف محمد ىػ(، ويميو شرح العالمة قوؿ أحمد عمى الفوائد الفنار ٖٗٛ)ت

بف عمر بف مسمـ شياب الديف قوؿ أحمد الشيير بػ )ابف خضر(، اعتنى بو وضبطو: 
 لبناف. -، دار الكتب العممية، بيروتٔمحمد عبد العزيز أحمد الخالدي، ط

ىػ(، ٜٕٖالكافي، أبو جعفر محمد بف يعقوب بف إسحاؽ الكميني الرازي )ت/ ٕ٘
، مطبعة الحيدري، دار الكتب اإلسالمية، ٘لغفاري، طتصحيح وتعميؽ: عمي أكبر ا
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  ش. ٖٖٙٔطيراف، 
كتاب تمبيس إبميس، أبو الفرج عبد الرحمف بف عمي بف الجوزي، دراسة وتحقيؽ: / ٕٙ

  ىػ . ٖٕٗٔد. أحمد بف عثماف المزيد، دار الوطف لمنشر، 
، أبو بكر كتاب فضيمة الشكر لل عمى نعمتو وما يجُب مف الشكر لممنعـ عميو/ ٕٚ

ىػ(، تحقيؽ: محمد ٕٖٚمحمد بف جعفر بف محمد بف سيؿ السامري الخرائطي )ت
سوريا،  -، دار الفكر، دمشؽٔمطيع الحافظ، قدـ لو: الدكتور عبد الكريـ اليافي، ط

 ـ.  ٕٜٛٔ -ىػٕٓٗٔ
الكشؼ والبياف في تفسير القرآف المعروؼ بػ )تفسير الثعمبي(، أبو إسحاؽ أحمد / ٕٛ

، دار الكتب ٔىػ(، تحقيؽ: سيد كسروي حسف، طٕٚٗف إبراىيـ الثعمبي )تبف محمد ب
 ـ. ٕٗٓٓ -ىػٕ٘ٗٔلبناف،  -العممية، بيروت

ىػ(، تقديـ: محمد ىادي األميني، ٜٖ٘ٔالكنى واأللقاب، الشيخ عباس القمي )ت/ ٜٕ
 إيراف.  -مكتبة الصدر، طيراف

 لبناف.  -وتىػ(، دار صادر، بير ٕٔٗمسند أحمد، أحمد بف حنبؿ )ت/ ٖٓ
ىػ(، تحقيؽ: حبيب ٕٔٔالمصنؼ، أبو بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ الصنعاني )ت/ ٖٔ

 ىػ .    ٖٓٗٔ، الناشر: المجمس العممي، اليند، ٕالرحمف األعظمي، ط
المطوؿ شرح تمخيص المفتاح، العالمة سعد الديف مسعود بف عمر التفتازاني / ٕٖ
لبناف،  -، دار الكتب العممية، بيروتٖىػ(، تحقيؽ: د. عبد الحميد ىنداوي، طٜٔٚ)

 ـ.ٖٕٔٓ -ىػٖٗٗٔ
)تراجـ ُمصنفي الكتب العربية(، عمر رضا كحالة، دار إحياء  معجـ المؤلفيف/ ٖٖ

 لبناف.  -التراث العربي، بيروت
، أحمد بف مصطفى مفتاح السعادة/ ٖٗ الشيير  ومصباح السيادة في موضوعات العمـو
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 لبناف.  -ممية، بيروت، دار الكتب العطاش كبرى زادهب
ىػ(، تحقيؽ: ٜٚٔالموطأ، أبو عبد الل مالؾ بف أنس بف مالؾ األصبحي )ت/ ٖ٘

 ـ. ٜ٘ٛٔ -ىػٜٓٗٔمحمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، 
الواضح في أصوؿ الفقو، أبو الوفاء عمي عقيؿ بف محمد بف عقيؿ البغدادي / ٖٙ

، مؤسسة الرسالة ٔالل بف عبد المحسف التركي، طىػ(، تحقيؽ: د. عبد ٖٔ٘الظفري )ت
 ـ. ٜٜٜٔ -ىػٕٓٗٔلبناف،  -لمطباعة والنشر والتوزيع، بيروت

 اإلنترنت: 
  .عشائر العمري موقع عمى شبكة اإلنترنت

 


