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ملّخ�ُص البحث

ُيعّد مهّذب الّدين البرصّي، الذي عاش يف البرصة، وتويّف يف القرن احلادي 
عرش امليالدّي، من املؤّلفنَي املكثِرين؛ إْذ تبلُغ مؤّلفاته املئات، فهو عاملٌ يف فنون 
متنّوعة من املعارف، ما بني الّتفسري، واحلديث النّبوّي الرّشيف، والّلغة، والنّحو، 

والرّصف، وغري ذلك، رحل يف طلب العلم، وزار بلدانًا إسالمّيًة عديدًة.
و)رسالة البسملة( إحدى آثاره العلمّية املخطوطة، وهي عىل ِصغرها تتضّمن 
آراًء نحوّيًة مهّمًة لكبار النّحاة واملفرّسين، كابن احلاجب، والّزخمرشّي وغريهم.
بيد أّن ما ورد يف هذه الّرسالة هو جمموعُة آراٍء استقاها املهّذب من العلامء، 

عكسْت ثقافته ومرجعّياته املعرفّية، ومل ينفرْد بشٍء جديٍد.
القراءة  النّسخ، واضحة  وفيام له صلة بصفِة املخطوطِة، فهي مكتوبة بخّط 
إاّل ما ندر، وال تتجاوز صفحاتا سّت صفحات. وامتاز أسلوب املؤّلف بالّدّقة 
العلمّية، والعرض املوضوعّي املبّسط، معتمدًا عىل مصادر يذكرها، وُيشري إىل 
مؤّلفيها. وإحياء ألثٍر علميٍّ بقي خمطوطًا لسنواٍت متامديٍة، رشعُت بتحقيق هذه 
تراجم  وكتابة  مظاهّنا،  من  اآلراء  تلك  ختريج  عىل  عمل  انصّب  وقْد  الّرسالة، 
عليها  تعارف  خطواٌت  وهي  املفردات،  بعض  ورشح  ألصحاهبا،  خمترصة 

املحّققون.
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Abstract

    Muhathab Al-Deen Al-Basry, who lived in Basra and 
died in the Eleventh Century, was a prolific author. His re-
search interests have been diverse including interpreta-
tion, Hadith (Prophetic traditions), Arabic language, gram-
mar, morphology, and other fields. He visited a number 
of countries for the sake of scholarly knowledge. Resalat 
Al-Basmala is one of his manuscripts. Though small in size, 
the manuscript contains very important viewpoints of 
distinguished grammarians and interpreters such as bin 
Al-Hajeb, Al-Zamakhshary, etc. The opinions found in the 
Resala (letter) are those of some scholars and savants, not 
his own views. The manuscript has been written in naskh  
handwriting. It is generally legible and written in 6 pages. 
The style is characterized by scholarly accuracy and simple 
and objective exposition with reference to various authors.  
The present paper is an attempt to highlight these views, 
note down short biographies of the authors concerned, 
and explain some lexical items.
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مقّدمة

حْيِم محِن الرَّ بِْسِم اهللِ الرَّ
اآليات  نزول  بداية  مع  الكريم  القرآن  لفهم  األوىل  املحاوالت  بدأْت 
إمجالّية،  بصورة  الّصحابة–القرآن  مقّدمتهم  النّاس–ويف  فهم  فبعدما  القرآنّية، 
القرآن  مفردات  معرفة  إىل  تتطّلع  عقوهلم  أخذْت  الّتوحيد،  إىل  دعوة  فيه  وأّن 
فكّلام  املفرّسين،  أّول    النّبيُّ فكان  أفكار،  من  فيها  اجلديد  ومعرفة  الكريم، 
إليه.  ُيوحى  ما  بادر إىل توضيح مرادها، ورشح كلامتا، معتمدًا عىل  آية   نزلْت 
ثّم تابع الّصحابة، ويف طليعتهم اإلمام عّل،تفسري القرآن الكريم، كلٌّ بحسب 
جهده، إىل أْن ظهر تفسري عبد اهلل بن عّباس، املسّمى بـ )تنوير املقباس من 

تفسري ابن عّباس(، كأّوِل تفسرٍي.
التي  حيِم( من اآليات  الرَّ محِن  الرَّ لـ )بِْسِم اهللِ  التي هي اختصار  والبسملة، 
دًا أّن أّي عمٍل ال ُيبدأ هبا أبرت، ليكون  حتّدث عنها النّبّي ، وبنّي أمّهّيتها، مؤكِّ
العمل بذلك، وما يتضّمنه من املعنى، مباركًا بذكر اهلل تعاىل، ولئاّل يكون العمل 
باطاًل مبتورًا؛ ألّن نصيب أّي عمٍل من البقاء بقدر ما هلل فيه مْن نصيب، كام جاء 

يف األثر.
وللبسملِة فضائل تفّردْت هبا عن سائر آيات الكتاب املبني، فهي أّوُل يشء 
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قال:  أّنه   النّبّي بن مسعود)1( عن  اهلل  عبد  املحفوظ، وروى  الّلوح  ُكتب يف 
ِحْيِم(،  محِن الرَّ َيه اهللُ ِمن زبانية جهنّم، فليتعّهد قراءَة )بِْسِم اهللِ الرَّ َمْن أراَد أْن ُينجِّ
خزنِة  مْن  خازٍن  من  وقايًة  حرٍف  بكّل  له  اهللُ  جعل  حرفًا،  عرش  تسعة  فعددها 

جهنّم)2(، وغري ذلك من الفضائل اخلاّصة هبا.
وآية البسملة تنطوي عىل أرساٍر خفّيٍة، ومعاٍن كثريٍة، فقْد روي عن اإلمام 
 ،)3(لو شئُت ألوقرُت سبعنَي بعريًا ِمن تفسرِي فاحتِة الكتاِب أّنه قال:    علٍّ 
وهي ليسْت واحدًة يف كّل الّسور، بمعنى أّن آية البسملة يف سورة الفاحتة هي 
غريها يف سورة البقرة، وِمن العلامء َمن َكَتَب رسالًة يف بسملة سورة األنفال)4(. 
وآية البسملة خاّصة بالنّبّي حمّمد  دون سائر األنبياء)5(. واألسامء الرّشيفة 
محن( فيها  ين أّن )الرَّ الواردة فيها تشتمل عىل بركاٍت عظيمٍة، فريى بعض املفرسِّ
حيم(  رمحة شاملة تشمل مجيع اخلَْلق، فلوالها ملا ُرزق الكافر قطرة ماء، وأّن )الرَّ
فيها رمحة خاّصة باملؤمنني، قال تعاىل: ﴿َيَأَيا الَِّذيَن آَمنُوا اْذُكُروا اهللَ ِذْكرًا َكثرِيًا 
َن  َو َماَلئَكُتُه لُِيْخِرَجكم مِّ َعَلْيُكْم  الَِّذى ُيصيل  ُهَو  َو َأِصياًل *  ُبْكَرًة  * َوسبُِّحوُه 
الظُلَمِت إىِل النُّوِر َو كاَن بِامْلُْؤِمننَِي َرِحيًم﴾) 6(. والّرمحة املوجودة يف الّدنيا جزٌء 
واحٌد من مائة جزء، ففي الّروايات املأثورة : إّن هللِ مائَة رمحٍة، أنزَل منها رمحًة 
 .)7(يتامحوَن وهبا  يتعاطفوَن،  فبها   ، واهلوامِّ والبهائِم  واإلنِس  اجلنِّ  بني  واحدًة 
اسم  إىل  ترجع  والّتسعون  والّتسعة  محن(،  )الرَّ اسم  إىل  ترجع  النّازلة  محة  والرَّ

حيم(، فسبحانك ريّب ما أعظم رمحتك. )الرَّ
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ِمْن اآثاِر العلماِء يف تف�صري الب�ْصَمَلة
أشارْت ُكُتٌب كثرية إىل جهود العلامء يف رشح البسملة وتفسريها، فُذكرْت 
 ،اح بعد النّبّي كتٌب ورسائُل وضعْت لذلك، وكان ابن خزيمة)8( أّول الرّشّ
البسملة(،  )كتاب  فلُه  والّصحابة،   ، عّباس  وابن   ،عّل واإلمام 
وللخطيب البغدادّي كتاب يف البسملة)9(، وألمحد بن عّل بن يوسف، املعروف 
وأليب  الّرحيِم(،  الّرمحِن  اهللِ  بسِم  فضل  يف  الكريم  الرّسّ  )البويّن()10( )رسالة  بـ 
البسملة،  يف  كتاب  القاري  ولعّل  البسملة()11(،  )كتاب  )ت#665(  شامة 
محِن  ّر النّظيم يف فضل بسِم اهللِ الرَّ وملحّمد البابّل )ت1077#( كتاب )عقد الدُّ

حيِم()12(. الرَّ
لرسائل  ذكر  املخطوط(،  اإلسالمّي  العريّب  اث  للرتُّ الّشامل  )الفهرس  ويف 
كثرية عن البسملة وإعراهبا ورشحها، تقرب من املائة رسالة، وأكثرها مفقود)13(.

نبذٌة عن حياة املوؤلِّف
َضا، املولود يف البرصة)14(، واملتوّف يف سنة  ب الّدين، َأمَحُد بن َعْبِد الرِّ هو مهذِّ
املظاّن، وهو مؤلِّف مكثٌر، أحصينا له يف  ُترّجح بعض  )1090#(، بحسب ما 
كتابه)املناهج( الذي حّققناه)15( ثامنية وعرشين كتابًا، وفاتنا الكثري؛ إْذ تبلغ مؤّلفاته 
املئات، وقْد رأيُت يف خزانة نزار املنصورّي خمطوطة يف تفسري القرآن الكريم تزيد 
عىل ستامئة صفحة. وإّن كّل كتبِه ال تزال خمطوطة، ما عدا سبعة كتب أو رسائل 
تقريبًا، قْد ُحّققْت، منها: )فائق املقال(، حتقيق: غالم حسني قيرصّية، و)املناهج، 
أو املقنعة األنيسة واملغنية النّفيسة(، الذي حّققُته باالشرتاك مع الّدكتور توفيق 
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أو البسملة(،  )رسالة  بـ  املوسوم  اليوم  نحّققه  الذي  املخطوط  وهذا   احلّجاج، 
)كالم عىل البسملة(. واكتفيُت بمقتطٍف من حياتِِه؛ ألّنني استوفيُت الكتابة عن 

حياتِه يف كتاب املناهج.

منهُج ر�صالِة الب�صملة
البسملة، ورّكز كالمه عىل  املؤلِّف دالالت مفردات  َح  رَشَ سالة  الرِّ يف هذه 
مفردات البسملة، وبيان اشتقاق أسامئها، وهي عىل ِصغرها، كشفْت عن الثقافة 
النّحوّية التي يتمّتع هبا املؤّلف، وأشار إىل املصادر التي استقى منها علومه، ككتب 
األخفش)16(، والّزّجاج)17(، والّزخمرشّي)18(، والّسّكاكّي)19(، وابن احلاجب)20(، 
عىل  وإخراجه  حمّقٍق،  نصٍّ  تقديم  هو  عمل  وألّن  وغريهم؛  مالك)21(،  وابن 
الّتوّسع بالرّشح، فلرّبام أخرجني  التي أرادها املؤلِّف، فقْد آثرُت عدم  الّصورة 

اإلسهاب عن اهلدف األصّل، وأبعدين نوعًا ما عن ضوابط الّتحقيق.
وقْد هنج املؤّلف هنج األقدمني يف عرض البسملة، ومال إىل آراء النّحوّيني 
البسملة  رشح  يف  سبقه  ممّن  اخّتذ  أّنه  ويبدو  ين،  املفرسِّ آراء  إىل  ميله  ِمن  أكثر 
وتفسريها هنجًا للكالم عن البسملة، فقْد سبقه علامء املسلمني يف بيان أرسارها، 
كام مّر بنا، وتفتقر هذه املخطوطة إىل املقّدمة الوافية؛ إْذ اكتفى صاحبها بسطرين، 
الً عىل آراء املدرستني  ثّم بدأ ببيان اشتقاق االسم، دارجًا آراء النّحوّيني، ومعوِّ
فبنّي  البسملة،  مفردات  إعراب  املخطوطة  تضّمنْت  وقْد  والكوفّية.  البرصّية 
)اسم(،  كلمة  من  الباء  اختفاء  عّلل  ثّم  املدرستني،  عند  االسم  داللة  املؤلِّف 
محن،  جًا عىل اشتقاقات مفردات )لفظ اجلاللة، والرَّ مستشهدًا بآراء النّحاة، معرِّ
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حيم(. محن( عىل )الرَّ حيم(، مبيِّنًا العّلة يف تقديم )الرَّ والرَّ
وكانْت أغلب مصادره من كتب النّحو، ككتاب سيبويه)22(، ورشح الكافية 

البن احلاجب، واجلمل للّزّجاجّي)23( والكّشاف للّزخمرشّي، وغريهم.
الكوفة  مدرستي  من  والرّصفّيني  النّحوّيني  آراء  املخطوطة  وتضّمنْت 
ح آراء املدرسة البرصّية، وهو يف ذلك ينسُب كلَّ رأي إىل  والبرصة، وكان يرجِّ

حًا باملصدر، ككتاب: )أرسار العربّية( مثاًل.   صاحبه، مرصِّ
ويّتصف أسلوب املؤلِّف باخلربة الّلغوّية العالية.

و�صُف املخطوطِة 
ِخزانة  )ورقّية(، موجودة يف  األصلّية  نسخٍة مصّورٍة عن  بعد حصويل عىل 
خريًا  اهلل  -جزاُه  بنسخها  عّل  تكّرم  إْذ  كربالء؛  نزيل  املنصورّي،  نزار  الّدكتور 
رها هو عن مكتبة  ومغفرًة ورمحًة- عندما زرُتُه يف هناية سنة 2015م، وقْد صوَّ

جملس الّشورى يف طهران، بدأُت بتحقيقها.
ب  واملخطوطة بخطِّ املؤلِّف؛ إْذ ملْ يرْد ذكٌر لناسخها، وأرّجح أْن يكون مهذِّ
)خّط  وهو  اخلّط،  متشاهبة  خمطوطاته  فكّل  مؤّلفاته،  خيّط  الذي  هو  الّدين 
الّدكتور  مع  باالشرتاك  حّققُتها  التي  )املناهج(،  خمطوطة  رأيُت  فقْد  النّسخ(، 
توفيق احلّجاج، وخمطوطة )رسالة يف اخلّط(، وخمطوطة )تفسري القرآن الكريم(، 
وخمطوطة رسالة البسملة، وكّلها مكتوبة باخلّط نفسه. وقْد ذكر يف بدايتها اسمه، 
ِه  َربِّ َعْفِو  إىَِل  الَفقرُي  َفَيقوُل  َوَبْعُد،  الّتحميد:  بعد  قال  إْذ  إليه؛  نسبتها  د  يؤكِّ ما 
َضا، َهذا َبعُض الَكالِم َعىل الَبْسَمَلِة،  َضا، امُلْشَتِهُر بامُلَهّذِب َأمَحُد بِن َعْبِد الرِّ والرِّ
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.)24(وَأْسَأُل اهللَ التَّوفيَق يِف البِداَيِة و التَّْكِمَلِة
نة واضحة، عدد صفحاتا سّت صفحات، وبخّط  وهي نسخة وحيدة ملوَّ
واضٍح هو )خّط النّسخ( كام ذكرنا، وإْن مل يكْن مشكوالً، ويف كّل صفحة مخسة 
وعرشون سطرًا، ويف كّل سطر سّت عرشة كلمة، ومل يتخّلل املخطوطة خرٌم، 
أو طمٌس، أو غموٌض، ما عدا كلمة أو كلمتني، أرشُت إليهام يف موضعهام من 

املخطوطة، وهي خالية من الّتعليقات واحلوايش واهلوامش. 

عملي يف الّتحقيق
عماًل بضوابط الّتحقيق وخطواته ومناهجه، اّتبعُت اخلطوات اآلتية يف حتقيق 

املخطوطة:
فاته ومكانته العلمّية.- 1 كتبُت تعريفًا باملؤلِّف تضّمن نبذًة عن حياته ومؤلَّ
قّدمُت عرضًا موجزًا واصفًا فيه املخطوطة.- 2
الرّتقيم، - 3 عالمات  وأدخلُت  ونحوّيًا،  ورصفّيًا  إمالئّيًا  النّّص  ضبطُت 

وأشكلُت النّص بام ُيناسبه من احلركات.
فيه، - 4 وردْت  الذي  باألصل  املخطوطة  يف  الواردة  النّصوص  عارضُت 

وأرشُت إىل األصول يف اهلوامش.
خّرجُت اآليات القرآنّية، وخّرجُت األبيات الّشعرّية من مظاهّنا.- 5
وّضحُت املطلوب توضيحه يف اهلوامش، وأرشُت إىل بيان داللة املصطلح - 6

الغامض من النّّص، وُعدُت إىل املعاجم إلزالة ُعجمة الّلفظ.
كتبُت تراجم لألعالم الواردة أسامؤهم قدر اإلمكان.- 7
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حاولُت جهد قدريت ضبط النّّص املحّقق، ووضع احلركات عليه، ليكون - 8
مقروءًا بسهولة، وقْد عانيُت كثريًا يف قراءة بعض الكلامت، ولوال عوديت 
أرادها  ما  َوفق  عىل  وضبطها  قراءتا  بوسعي  كان  ما  املصادر  بعض  إىل 
مؤلِّفها. وقْد ضّمْت املخطوطة اختصارات ككلمة )فح(، التي تكّررْت، 

وتعني: )فحينئٍذ(، فأثبّت كتابة )فحينئٍذ(، بدالً من )فح(.
عمدُت إىل درج سنة وفاة كّل َعَلٍم ورد ذكره بعد اسمه يف املتن.- 9

وضعُت كلمة )هكذا( بعد الكلمة، أو نصف اجلملة، التي صعب عّل - 10
قراءتا؛ توّخيًا لألمانة العلمّية.

وضعُت أقواسًا لآليات الرّشيفة التي كانْت خمتلطة مع سطور املخطوطة.- 11
كان املؤّلف يستخدم الياء الّلّينة بدالً من اهلمزة، ككلمة )النّظاير(، فأثبّت - 12

اهلمزة وكتبتها )نظائر(، وكلمة )فضايل(، أثبتُّ مكاهنا )فضائل(.
وضعُت الّروايات التي جاءْت يف املخطوطة بني أقواس.- 13
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الّصفحة األُوىل من املخطوطة
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الّصفحة األخرية من املخطوطة
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ر�صالُة الَب�ْصَمَلة
ِحيِم مْحِن الرَّ بِْسـِم اهللِ الرَّ

اًل، وُختَِم بِه  َأمَحُد َويلَّ احلَْمِد محدًا ُمّتِصاًل، وُأَصلِّ َعىل َمن َرقى الّسبَع)25( ُمكمَّ
مْحِن)26(، وُكتَِب  ُلوَن واآلَخُروَن، وُقِرَن اْسُمه باْسِم الرَّ النّبّيوَن، َفاْفَتخرْت به األوَّ

تِِه)27( األَْعالِم، َوَمصابِيِح الظَّالِم. َعىل َأْعىَل أْبواِب اجِلناِن، وَعىَل ِعرْتَ
َعْبِد  بِن  َأمَحُد  بامُلَهّذِب  امُلْشَتِهُر  َضا،  والرِّ ِه  َربِّ َعْفِو  إىَِل  الَفقرُي  َفَيقوُل  َوَبْعُد، 
َضا: َهذا َبعُض الَكالِم َعىل الَبْسَمَلِة، وَأْسَأُل اهللَ التَّوفيَق يِف البِداَيِة و التَّْكِمَلِة. الرِّ

َأْصُلُه  ِعنَْدُهم  َوْهَو  يِّني،  الَبرْصِ َمْذَهُب  ُل:  األَوَّ َمْذَهباِن؛  فيِه  االْسُم  )بِْسِم(: 
ها كُقْفل، وَعْينُُه َساِكنٌَة  )ِسْمٌو( بَِكرْسِ الفاء كِحرْب)28(، أو بَِفْتِحها كـَعْدَل، َأو بَِضمِّ
َدلْيَل َعىَل َحَرَكتِها؛ لَِعَدِم  َيْقَتيِض الُعُدوَل َعنُْه، َوال  َعىَل األَْصِل؛ لَِعَدم معاِرٍض 
اهلَْمَزِة)29(،  لُِدخوِل  نُي  السِّ نَِت  وُسكِّ الواُو  ُحِذَفِت  ُثمَّ  َأْفَعاِل،  َغرِي  َعىل  مَجِْعِه 
َكاَم َسَيِجيء   ، َماَقلَّ إاِلَّ  َكا،  هِبِاَم، وإِْن ُحرِّ َفُكِرَه االْستِعاَمُل   َفَبِقَي َحْرَفاِن َساِكناِن، 
ِم،  ِل ِعَوضًا عِن الالَّ -إِْن شاَء اهللُ َتَعاىَل-، ُثمَّ ُأويِتَ هِبَْمَزِة َوْصٍل َمْكُسوَرٍة يِف األَوَّ
االْبتِداِء  عن  فرارًا  ]هبا[  ُيؤَتى  تي  الَّ اهلَمزَة  ألنَّ  َمكُسوَرًة؛  اهلَمَزُة  كاَنِت  وإنَّام 
َزة  مَهْ إاِّل  َوَغرِيَها،  امَلصاِدِر  َكَهْمزاِت  َمْكُسوَرًة،  إاِّل  َتُكوُن  الَ  ِرِه،  لَِتَعذُّ اِكِن  بِالسَّ
َعنْيِ  ِة  لَِضمَّ والّتابَِعُة  َفَمفتوَحٌة،  واجلُموِع،  ِب  والتََّعجُّ والتَّفضِيِل  األَفعاِل  باِب 
ِل؟ ُقلُت: ألنَّ اهلَمزَة إِذا َوَقَعْت  الِفْعِل، َفَمضُموَمٌة. َفإِْن قلَت: مِلَ ُجِعَلْت يِف األَوَّ
احلُروِف،  وبَأَصالِة  بِزياَدِتا  ُحِكَم  ُحروٍف،  َثالَثُة  َماَبعدها  وكاَن  األُْوىَل،  يِف 
الَكِلَمِة،  آِخُر  امَلحذوَف  َأنَّ  َعىَل  ِشبيٌه  فِيِه  َأْيَضًا  الَكِلَمِة،  اْشتِقاُق  ُيْعَرُف  فحينئٍذ 
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كابن وِشْبِهِه، وَجاَء )ِسم( بِالَكرْسِ بِدوِن اهلَْمَزٍة، و)َسم( بالَفْتِح، و)ُأْسم( بَِضمِّ 
اِعِر: اهلَْمَزِة، َكام يِف األرسار)30(، و)ُسم( بالّضّم، وِمنُْه َقْوُل الشَّ

بِاْسِم الَّذي يِف ُكـلِّ ســُورٍة ُسُمْه)31(
)32(، وقوُل اآلَخر: َوُيرَوَى )ِسُمْه( بِالَكرْسِ

ــاَركــا ــَب ُم ــَمً  ــ ُس َأْســـــَمَك  ــا)33(َواهللُ  ــاَركـ ــثـ إِْيـ بِـــِه  اهللُ  آَثـــــَرَك 
ِة امَلْحذوَفِة األعجاز)34(. َفَعىَل َهذا َيكوُن أَحَد األَْساَمِء الَعرْشَ

الواُو  بِالَفتِح، ُحِذَفْت  َأْصُلُه )َوَسَم(  ِعنَدُهم  الُكوفِّينَي، َوهَو  الّثاين: َمذَهُب 
َفِقيَل: اْسم،  نُي َساِكنًَة، فُأويِتَ بِاهلَْمَزِة امَلكُسوَرِة)35(؛ ملِا َمرَّ يِف حَمَلِّها،  وَبِقَيْت السِّ
َيقوُلوَن:  م  َفإهنَّ ّينَي،  الَبرْصِ ُة  ُحجَّ ا  َأمَّ امَلْذُكوَرِة.  األْساَمِء  َأَحَد  َيكوُن  َهذا ال  َفَعىَل 
ه، وَعاَل عىَل  ُه َعاَل َعىَل ُمَسامَّ )36(، َوْهَو الُعُلوُّ واالْرتِفاُع؛ ألَنَّ ُموِّ ُه َمْأُخوٌذ ِمَن السُّ إِنَّ
الِفعَل  أعني:  قسيميه،  بِِخالِف  خُمرَْبًا،  َأْو  َخرَبًا،  َيَقُع  َوَأْيَضًا  َمْعنَاُه،  ِمْن  َتُه  حَتْ َما 
ليجزَيه)37(به، واحلرف  إاّل  يقُع  األّوَل ال  املثابة؛ ألّن  ليسا هبذه  فإهّنام  واحلرَف، 

ِصلة، َفِلَهذا ازداد رشفًا، وَساَم عليهام.
ُة الكوفّينَي، فإهّنُم َيقوُلوَن: إّنُه َمأُخوٌذ ِمَن الَوْسِم، وهو الَعالَمُة)38(؛  وأّما ُحجَّ
ألَّنُه ِسَمٌة َعىل ُمَساّمُه وُيْعَرُف هِبا؛ وَذلَك ألنَّ التََّلّفَظ بَِزيٍد مثاًل َيُدلُّ َعىَل َمْدُلِولِه، 

َوهي الّذاُت امَلعلوَمُة، وُتْعَرُف بِِه، فكأّنُه َعالَمٌة َعليَها.
ّيوَن ُهَو امُلْختاُر)39(، َوأّما ما َذَهَب إِليِه الُكوفّيوَن َففاِسٌد  وَما َذَهَب إليِه الَبرْصِ
امَلعنَى.  بَِحَسِب  خُمْتارًا  كاَن  وإِْن  َتعاىل-،  اهللُ  َشاَء  -إِْن  َسنَذُكُرَها  ُوجوٍه،   ِمْن 
الً: أنَّ التَّْصغرَي والتَّكسرَي َيُرّداِن األَْشياَء إىَل ُأصُوهِلا، َوِمْن َثمَّ ِقيَل يِف  ُثمَّ اْعَلم َأوَّ
فّينَي  ْ َباِب ِعنَْد التَّصغرِي: ُبَوْيٌب، ويف مَجِْعِه ِعنَْدُهم: أْبواٌب، ُثمَّ اْعَلْم ثانِيًا: أنَّ الرصَّ
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ُلُه  َأوَّ ُضمَّ  ُثمَّ  )َسُمَو(،  وَأْصُلُه  )اْسٌم(،  وَأْصُلُه   ،)40() )ُسَميٌّ َتْصغرِيِه:  يف  َقالوا 
)ُسْميو(،  َفصاَر  الثَّالِثِة،  اِكنَِة  السَّ الّتْصغرِي  ياء  وِزيَد  ثانيِه،  َوُفتَِح  للتَّْصغرِي، 
اِكنَُة َمَع الواَو امُلَتَحّرَكِة، َواْنُتِخرَي بَِقْلِب الواِو ياًء ُدوَن الَعْكِس  َفاْجَتَمَعِت الَياُء السَّ
، وملْ َيِرْد: ُوَسيٌم، َتْصغرَي  ، َفِقيَل: ُسَميٌّ وإْدَغاِمها فَِيها، َكام يِف َسيٍِّد وَمّيٍت وَمْرِميٍّ

ُل. اْسٍم، َفَهذا الَوْجُه األَوَّ
الّثايِن: قاُلوا يِف تْكسرِيِه: أْسامء، وأصُله أسامٌو)41(، َوقعْت الواُو التِي ِهِي الُم 
يف:  كام  مَهزًة،  ُقِلَبْت  اجلَْمع،ِ  لِبناِء  ِهَي  التِي  الّزاِئَدِة،  األَلِِف  بعَد  فًة  متطرِّ الِفعِل 

ِكساء، وِرداء، وَسامء، َفقيَل: َأْسامٌء، ومَلْ َيِرد: أْوساٌم، مَجْع اْسم.
ِل ُيْبنَى َعىَل أنَّ امَلْحذوَف ِهَي الاّلُم؛ َوَذلَك  الّثالُِث: أنَّ ُوُجوَد اهلَْمَزِة يِف األَوَّ
اْبنًَا َأْصُلُه )بِنَو( كـ)ِحَيل(،  َأاَل َتَرى  ُتَعّوُض َعِن الاّلِم َغالِبًا، ال َعِن الَفاِء،  ا  ألهَنَّ
)َوَعَد(،  َأْصُلُه  َو)ِعَدٌة(  ِل،  األَوَّ يِف  اهلَْمزة  َعنُْه  َضْت  َوُعوِّ الاّلُم،  ِمنُْه  ُحِذَفْت 
ُة، وَكاَنِت  ْض َعنُْه اهلَْمَزة، ُثمَّ ملَّا ُأْدِخَلْت َعَلْيِه الَباُء اجلَارَّ ُحِذَفْت ِمنُْه الَفاُء َومَلْ ُيَعوَّ
ُحِذَفْت، وَعِمَلِت  َذَف،  حُتْ َأْن  ها  َوِمْن َحقِّ ٍة،  َمرَّ َغرْيَ  َر  َتَقرَّ َكام  لِلَوْصِل  فِيِه  اهلَْمَزُة 
ِه؟ ُقْلُت:  َعِمَلِت الباُء، ومِلَ كاَن َعَمُلها اجلَرَّ دوَن َغرْيِ ، َفإِْن ُقْلَت: مِلَ  الَباُء بِه اجلَرَّ
ألنَّ ُحُرْوَف اجلَرِّ ُمالِزَمٌة األَْسامَء، َوُكلُّ ما الََزَم َشْيئًا َوْهَو َخاِرُج َعنُْه يِف احلَِقْيَقِة 
واالْْبتداُء  للَفاِعِليَِّة  الِفْعُل  َأَخَذُه  ْفَع  الرَّ ألَنَّ  ؛  اجلَرَّ َعَمُلَها  ا  وَأمَّ َغالَبًا،  فِْيِه  َر  أثَّ
َفَبِقَي  للَمْفُعولّيِة،  أَخذُه  والنَّْصُب  ِة،  امَلْعنَويِّ ْفِع  الرَّ َعواِمِل  ِمْن  لِلُمْبتدأ)42( وَغرْيه 
ُقْلَت  فإِْن  َعاِماًل،  َجَعَلُه  َمْن  َمذَهِب  َعىل  وامُلضاُف  اجلَرِّ  ُحروُف  فَأَخذْتُه   ، اجلَرُّ
َذُف ِمَن  ا مَهزُة َوْصٍل حُتْ لُه ُحِذَفِت اهلَمزُة ِمنُْه يِف اخلَطِّ والِقياُس إْثباُتا فِيِه؛ ألهنَّ
ي َخَلَق﴾)43(، ُقْلُت:  ، وَيْشَهُد بِِه َقْوُلُه َتَعاىَل: ﴿اِْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك الذَّ اللَّْفِظ الْ َغرْيَ
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ِظ؛ َوَذلَِك لِثِْقِلَها ولَِكْثَرِة االْستِْعامِل باِلَبْسَملِة،  َحْذُفَها يِف اخلَطِّ َتَبعًا حِلَْذفِها يِف التََّلفُّ
الَباُء  َلِت  ُطوِّ َوقيَل:   ،ربَِّك باِْسِم  اْقرْأ  بِِخالِف  خَيَفى،  الْ  َكام  َذلَك،  َفنَاَسَب 
كاَن  وإْن   ، واجلَرُّ احلَْرفيَِّة  لُِلزوِمَها  الَكرْسِ  َعىَل  َوُبنَِيْت  اهلَْمَزِة)44(،  َعِن  َتعوْيضًا 
ِه  الِقياُس َفْتَحها حَتِقيَقًا؛ ألنَّ ُكلَّ َحْرٍف َجاَء ملَِْعنًى َوْهَو َعىْلَ َحْرٍف َواِحٍد ِمْن َحقِّ
االْبتِداِء،  َكالم  اِف)45(،  الَكشَّ َصاِحُب  بِِه  َح  رَصَّ َكام  الَفْتِح،  َعىَل  َمبنيًَّا  َيكوَن  أْن 
َها، َفال َيرُد َنْحُو َكاِف التَّشبِْيِه  ها، والَفاُء ملَِعانِيِه بَِأرْسِ َوواو الَعطِف َوالَقَسِم، وَغرْيِ
َوَمْن، َفاْفَهْم، َوْهَي ُمَتعّلقٌة بَِمْحذوٍف، َتقديُرُه: بِْسِم اهللِ َأْقرُأ، أو أْبَتدُئ، أو أتلو؛ 
َع يف َعَمٍل  ارَع إَذا َأراَد أْن َيرْشَ ألَنَّ َما َيْتَبُع التَّْسِمَيَة َمْطلوٌب الُبدَّ ِمنُْه، َكاَم أنَّ الشَّ
يَقوِل: بِْسِم اهللِ، َكاَن َمعناُه: بِْسِم اهللِ َأرْشُع، أو أْبَتِدُئ، إىل غرِي ذلَك، َكالّذابِِح إَذا 
َل ِمنُه، قاَل: بِسِم اهللِ، كاَن امَلعنَى: أذَبُح، أو  َذَبَح، وامُلسافِر إَذا َحلَّ بمكاٍن أو ارحَتَ
، أو أْرحَتُِل، وَنظريُه يِف َحذِف امُلتعلِِّق َقوُلُه َتعاىَل: يِف تِْسِع آياٍت إىل فِْرَعْوَن  َأِحلُّ

وَقْوِمِه، أْي: اْذَهْب)46(
ومنُه قوُل الّشاعِر:

وقالْت: إيلَّ  َصــْدَرهــا  َبــْت  األَواِقــي)47(َضَ َوَقْتَك  َلَقْد  ياَعِدّيًا 
أي: أقبلْت، أو جاءْت.

وقوُل اآلخر:
منُهم َفَقاَل  الطََّعاِم،  إىل  الطَّعاَما)48(فقلُت:  اإلنَس  َيسُد  فريٌق: 

َكِة، أْي: أْنكْحَت،  فاِء والَبننِي)49(، وبالُيْمِن والرَبَ أْي: َهُلّموا، وِمنُه َقوهُلم: بالرَّ
رًا َعن امُلَتعلِِّق؟  َر ُمتأخِّ ُقدِّ جَت، أو َأعَرْسَت، إىَل غرِي ذلَك، فإْن ُقلَت: مِلَ  أو َتزوَّ
ُل دوَن الثَّاين، وَكانوا َيبتِدئوَن  ُقْلُت: ملَّا كاَن األَهمُّ ِمَن امُلتعّلِق واملتعّلِق به ُهَو األوَّ
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بأْسامِء آهلَتِهم، فيُقولوَن: باْسِم الاّلِت وباْسم العّزى، َوَجَب َتقديُمُه َعليِه هلَذا، 
)50(، بَِتقديِمِه  اَك َنْسَتِعنْيُ اَك َنْعُبُد وإيَّ ولالْختِصاِص أيضًا، َكام يِف َقولِِه َتَعاىل: إيَّ
ِه َمْجَراَها َوُمْرَساَها﴾)51(، اللَُّهمَّ  َعىَل الِفْعِل، وَيشهُد بِذلَك َقوُله َتعاىَل: ﴿بِْسِم اللَّ
ُم لَِئاّل َيلزُم َتْقدْيُم َمْعُمولِِه  َر َمْصَدرًا، كاَم ْهَو رأُي الَبرصّينَي، َفِحْينئٍذ ُيَقدَّ إاّل إَذا ُقدِّ
ْعَي﴾)52(، و﴿َوالَ  عليِه، َوُهَو جائُز، وأتى ِمنُه يف َقولِِه َتعاىَل: ﴿َفَلمَّ َبَلَغ َمَعُه السَّ
َمعُموَليِهام؛  عن  رْا  ُأخِّ َمصدراِن  أَفَة  والرَّ عَي  السَّ فإنَّ  َرْأَفٌة﴾)53(،  هِبَِم  َتْأُخْذُكْم 
َعىل  َيلزُم  َوأْيضًا  لرأهِيِم،  َوْجَه  َفاْل  الِفْعِل،  رائحة  َيكفيِه  مِمّا  الّظرَف  ألنَّ  َوذلَك 
ا َقوُلُه تعاىل: ﴿إِْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك﴾  . وَأمَّ رأهِيم أْن َيعمَل حَمذوفًا، وُأجيَب َعنُه باِم مرَّ
وأوَقَع  أْثبَت  َتقديُمُه  فكاَن  َنَزَلْت،  ُسورٍة  َل  أوَّ كانْت  ملَّا  ُه  فإنَّ الِفعِل،  بَِتقدْيِم 
ُمْفَتتِحًا  إْقرأ  أْي:  بِـ)ُمفَتتِحًا(،  ُمتعّلُق  إنَّه  وأْوىل؛ ألنَّه األهّم وهو ظرٌف، وقيَل: 
ُنقَل  َهَكذا  مفَتتِحًا،  ربِّك  باْسم  اْقرْأ  فُيقاُل:  تْأخريُه،  جَيوُز  َفحينِئٍذ  ربَِّك،  باْسِم 
يِف حاِشيِة الكّشاِف. فإْن قلَت: ما َمعنَى: فيه، وما َمعنى: تعّلقها، قلُت: َمعناَها 
ِك، َوِحْينئٍذ َيكوُن تعلُّقها  بِح، أِو الرتَّ ّكنِي بالذَّ االْستعانُة)54(، وَتَعّلقها كتَعّلِق السِّ

ْهِن﴾)55(.  ْهِن باإلْنباِت، كاَم يِف َقولِِه َتعاىل: ﴿َتنُْبُت بالدُّ كتعلُِّق الدُّ
واهللُ: اسُم َعَلٍم ُمفرٍد ُموضوٌع للّذاِت الواجِب)56( امُلْسَتجِمِع جلميِع صفاِت 
الكامِل، داّلة عليِه داللًة جاِمعًة مَلعاين األْسامِء احلُسنى، ما ظهَر منْها وما ملْ يظَهر؛ 
حيُم والواحُد  محُن والرَّ ولذلَك ُيقال: هذا االْسُم من أْسامِء اهللِ تعاىَل؛ ألنَّه ُيقاُل: الرَّ
الواجِب،  ذاِت  ملفُهوِم  اسٌم  وقيَل:  بالَعكِس،  ُيقاُل  وال  أْسامئه،  من  والعظيُم 
، وفيِه َنَظٌر؛ ألّنا  فيكوُن كّلّيًا انَحرَص يف َفْرٍد، فاَل يكوُن َعَلاًم؛ ألنَّ َمفهوَمُه جزِئيٌّ
؛ لالّتفاِق، عىل أنَّ َقوَلنا: اَل إَلَه إاِّل اهللُ كلَمُة َتوحيٍد، وإَذا  ُم أنَّ مفهوَمُه كلٌّ ال ُنَسلِّ
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ٌّ َيصدُق عىَل كثرْييَن، فَكيَف ُيسَتفاُد  يًا، والُكّلُّ ِمن َحيث ُهَو كلِّ كاَن َمفهوُمُه ُكلِّ
َف بـاَلِم الّتعريِف، فاْسُتثِقلْت اهلَمزُة،  ُثمَّ ُعرِّ إَله بالّتنكرِي،  ِمنُه، وأْصُلُه  التَّوحيُد 
امَلجرورِة  امليِم  َوَقَعْت بعَد  ملَّا  ُثمَّ  الّتْفخيِم منُه،  ملَِا يف  للّتعظيِم؛  َم  فُحذفْت، وُفخِّ
أو  َمفتوٌح  أْو  َمها َحرٌف مضموٌم  َتقدَّ إذا  َلفَظ اجلاللِة  َقْت؛ وذلَك ألنَّ  ُرقِّ بالباِء 
َ يِف موضِعِه، وقيَل:  َقْت، َكام ُبنيِّ َمها حرٌف مكْسوٌر ُرقِّ َمْت، وإذا تقدَّ ابُتدَئ هِبا ُفخِّ
أصُلُه )اإِلله(، ُحذَفِت اهلمزُة وُعّوضْت عنْها الُم الّتعريِف، فقيَل: اهللُ؛ ولذلَك 
ُيقاُل: يا أهللُ بالقطِع، كاَم يقاُل: يا إلُه، وهَو مْن أسامِء األجناِس، كرجٍل، ُيستعمُل يِف 
كلِّ َمعبوٍد، َسواٌء كاَن املعبوُد بحقٍّ أو اَل، ُثمَّ ُغلَِّب عىَل املعبوِد باحلقِّ جّل جالله، 
كتغليِب النّجِم عىَل الثُّرّيا َمَع أّنه اسٌم لكلِّ َكوكٍب، والبيُت عىَل الكعبِة، واملدينُة 
عىل مدينِة الّرسوِل ، وَهكذا، َوهَو اْسٌم ال ِصفٌة، أاَلَ َترى أنَّه ال ُيقاُل: يشٌء إلٌه، 
كام ال ُيقال: يشٌء َفَرٌس، بْل يقاُل: إلٌه معبوٌد، كام ُيقال: رجٌل حمموٌد، والّصفاُت 
 ، ْل. و)اهللُ( باحلذِف اَل ُيستعمُل إاّل يف املعبوِد باحلقِّ الُبدَّ هَلا مْن موصوٍف، فَتأمَّ
طُة استثَقاالً  )57(: أصُلُه )اإِللُه(، ثمَّ ُحذفِت اهلمزُة املتوسِّ وقاَل أبو اهليثِم الّرازيِّ
َتا إىل الاّلِم الّساكنِة قبَلها، فَقالوا: الاّله، فَحّركوا  هَلا، فلاّم َحذُفوها، َنقُلوا َكرْسَ
ها الّسكوُن، فالتقْت الَماِن متَحّركاِن)58(، وَحقُّ األّوِل)59(  الَم الّتعريِف، ومْن حقِّ
كوُن، فأسكنُوها، وأدغُموها يِف الثانَيِة، فقاَل: اهلل، ونظرُيُه قوُلُه تعاىَل:  منُهام السُّ

وَحّولوا  اهلمزَة،  فَحذُفوا  أنا(،  )لكْن  األصِل  يف  كاَن  َريّب﴾)60(،  اهللُ  ُهَو  ﴿لَّكِنَّا 
فتحَتها إىل النوِن قْبلها، فصارْت )لكنّنا(، وَهكذا َحكَى الفّراُء)61(، وأّما َما قيَل 
َنَظٌر؛  ففيِه  وَحذفِها،  إلْيها  َحركتِها  نقِل  بعَد  اهلمزِة  عِن  َضْت  ُعوِّ الاّلَم  أنَّ  ِمن 
الاّلِم،  إىَل  حركتِها  نقِل  عىَل  موقوٌف  اهلمزِة  َحذَف  ألنَّ  وذلَك  الّدوِر؛  لُِلزوِم 
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ونقِل حركتِها موقوٌف عىَل َحذفها؛ ليتأّتى َتعويُض الاّلِم َعنها، وُأجيَب بأنَّ نقَل 
ِض  امُلَعوَّ َحْذِف  بعَد  إاّل  بِِه  ُيؤَتى  اَل  الِعَوَض  احلذِف؛ ألنَّ  احلركِة موقوٌف عىل 
عنُه)62(، وَعىَل كلِّ تقديٍر، َفُهَو ُمشَتقٌّ ِمن اَله)63( اْشتقاقًا َجْعلّيًا)64(، َفال َيلزُم منُه 
َة اإلطالِق، َكام ذكرُه  أْن يكوَن ِصفًة؛ ألنَّ اعتباَر ذلَك لرتجيِح االْسِم، ال لِصحَّ

)65(، وَمعناُه: احلفا]كذا[، َكام قاَل الّشاعُر: ّكاكيُّ السَّ
بِباِرزٍة َيومًا  ُترى  فليَس  يا َليَتها َخَرَجْت َحّتَى َعَرْفناَها)66(اَلَهْت 

وقيَل: الّظهوُر، وهَو جمروٌر بإضافِة االسِم إليِه، وهْل العامُل فيِه املضاِف أو 
ِل، لقوهِلم: كلُّ اسٍم ُأضيَف  الاّلُم املقّدرُة، ففيِه ِخالٌف، فَذَهَب بعُضهم إىل األوَّ
إىل اسٍم آخَر هَو العامُل فيِه، وهَو مذهُب ِسيبَويه)67(، وآخروَن إىَل الثاين، وهَو 

ّجاِج. مذهُب الزَّ
، والّرمحُة لغًة:  حيِم(: ِصَفتاِن هللِ، ُبنيا للُمبالغِة ِمْن َرِحَم بالكرْسِ مْحِن الرَّ )الرَّ
، والّرمحُن أكثُر مبالغًة لِزيادِة بِناِئِه)68(؛ وذلَك ألنَّ زيادَة  الّرأفُة والَعطُف واحلُنُوُّ
، وهَو خاصُّ الّلفِظ عامُّ امَلعنَى،  البِناِء َتُدّل عىَل زيادِة امَلعنَى، كاَم يِف: َكرَسَ وَكرّسَ
ا َقوُل َبني َحنيفَة يِف ُمسيلَمَة  حيُم بالَعكِس، وهلَذا الَ ُيوَصُف بِه إاّل اهللُ تعاىل، وأمَّ والرَّ
اِب)69(: َرمحاُن الَياممِة، فَتعنٌُّت منهُم وُكفٌر. وملَّا كانْت َرمحُتُه َتُعمُّ امُلؤمَن والَكافَر  الَكذَّ
نيا ورحيُم اآلخرِة،  الدُّ قيَل: رمحُن  َكام  يِف اآلخرِة،  فَقْط  املؤمَن  نيا، وختصُّ  الدُّ يِف 
مِلَ  ُقلَت:  فإْن  للمناَسَبِة،  حيِم  الرَّ عىَل  َم  ُقدِّ اآلخرِة،  مٌة عىل رمحِة  ُمقدَّ نيا  الدُّ ورمحُة 
ّقي ِمَن األْدنى إىَل األْعىَل، َكام ُيقاُل: عاملٌ  َم األْبلُغ عىَل َما ُهو دوَنُه، والقياُس الرتَّ ُقدِّ
وكاتٌِب  نِقريٌس)73(،  وَفيلسوٌف   ،)72( َنطايِسُّ وَحكيٌم  َطبُِن)71(،  وفقيٌه  نحريٌر)70(، 
وجالهِلا،  وعظاِمها  النَِّعِم  ألصوِل  ُمَتناِوٌل  محُن  الرَّ قلُت:  ماهٌر،  وصانٌع  حاِذٌق، 
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ُأرِدَف،  ولذلَك  وَلُطَف؛  وَعُذَب  منها  َدقَّ  ما  ُمتناوٌل  فُهو  كالتَّكملِة،  حيُم  والرَّ
فَة تتبُع املوصوَف يِف  َر يف موِضعِه ِمن أنَّ الصِّ محُن جمروٌر عىَل الوصفيَِّة ملِا تقرَّ والرَّ
أربعٍة مْن َعرشٍة)74(، والعامُل فيِه هَو العامُل بَمْتُبوِعِه، أْو بنفِس التَّبعيِة، واألَصحُّ 
حيم َبعدُه نعٌت لُه، كاَم يف  محُن بدٌل ال نعٌت، والرَّ ُل، والّرحيُم كذلَك، وقيَل: الرَّ األوَّ
َر من أنَّ البدَل عىَل  املعنَى، فيكوُن العامُل فيِه حمذوفًا، مُماثٌِل للعامِل يف املتبوِع؛ ملِا تقرَّ
)75( وابُن  خَمرَْشيُّ ِل يكوُن ِصفًة، وهَو ما َذهَب إليِه الزَّ نِيَِّة تكريِر العامِل، َفَعىَل األوَّ
احلاِجِب، وعىَل الّثاين َعَلاًم، وهَو ما ذهَب إليِه األَعَلُم وابُن مالٍك، فإْن قلَت: هْل 
هَو ُمنرصٌف أْم ال؟ قلُت: بْل غرُي منرصٍف، فإْن قلَت: رَشُط منِع رصِف )َفْعالنة( 
الّصفة وجود )َفْعىَل(، وهَو باطٌل، قلُت: َكاَم أنَّ وجوَد )َفْعىَل( باطٌل، فكذلَك وجوُد 
)َفْعالنة()76( أيضًا، وامُلراد مْن وجوِد )َفْعىل( اْنتفاُء )َفْعالنة(، وهو حاصٌل، َفحينئٍذ 
ال ِعربَة بامتناِع الّتأنيِث الختصاِص العارِض، فاألوىَل أْن َيرِجَع إىَل األصِل، وهَو 
ُه منرصٌف، وهَو األْشهُر،  خمرشّي، وقيَل: إنَّ القياُس عىَل َنظاِئرِه، هَذا َما ذهَب إليِه الزَّ
ُل بالاّلزِم، َكام يِف  ، ولكنُّه ُيؤوَّ ْل. ومُها ِصفتاِن مشّبهتاِن مشتّقتاِن مْن فِعٍل متعدٍّ فتأمَّ
ام مشتّقاِن من: جرحُته وقتلُته، فهَو جريٌح وقتيٌل، وجَيوُز فْيهام  قتيٍل وجريٍح، فإهنَّ
ر، وُنصَب  النّصُب بتقديِر فعٍل، والّرفُع بتقديِر مبتدأٍ، واجلرُّ -وهَو األصُل-؛ ملِا تقرَّ
ُل وُرفَِع الثاين باِم مرَّ وبالَعكِس، ثّم البْسملُة ليَسْت بآَيٍة ِمن كلِّ ُسورٍة عنَد ُقّراِء  األوَّ
ِك بااِلبتِداِء هِبا، ِكام ُبِدَئ هِبا يِف كلِّ  امَلدينِة والَبرصِة والّشاِم، وإنَّام ُكتَبْت للَفصِل والتَّربُّ
أمٍر ِذْي باٍل؛ ولِذلَك مَلْ جَيَهروا هِبا يِف الّصالِة، وآيٌة عنَد ُقّراِء مّكَة والُكوَفِة؛ ولذلَك 
، ُرِوَي عِن ابِن عبَّاٍس: َمْن َترَكها، فقْد َترَك مائًة وأربَع  جَيهروَن هِبا، وهَو األََصحُّ
عرشَة آيًة مْن كتاِب اهللِ تعاىَل، ُثمَّ إذْا ُتلَيْت، فالُبّد مِن اّتصاِل امليِم بالاّلِم مَن اجلاللِة، 
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ونوِن  بالّراِء،  هاِئها  واتِّصال   ، مرَّ َكام  الِمها،  وَترقيِق  بالتَّلّفِظ،  اهلمزِة  َحذِف  مَع 
قيِق،  الّرمحِن براِء الّرحيِم، مَع حذِف اهلمزتنِي وتفخيِم الّراِء منُهام؛ لعدِم مقتيض الرتَّ
مسّيِة، وهَي ثالثَة عرَش حرفًا: الّداُل  ا مَن احلروِف الشَّ وإْدغاِم الاّلِم منُهام فيِهام؛ ألهنَّ
ِل الُكُتِب،  والّطاُء وما بينهام والّتاء والثاُء والنّوُن)77(، فإْن قلَت: مِلَ ابُتدَئ هِبا يِف أوَّ
َل  َل املوجوداِت ناَسَب اْسُمُه أْن يكوَن أوَّ ُل: ملَّا كاَن اهللُ تعاىَل أوَّ قلُت: لِوجوٍه؛ األوَّ
 ،)78( املكتوباِت، الّثاين: َعَمالً بَقولِِه :ُكلُّ أْمٍر ذِي َباٍل مَلْ َيبدْأ باْسِم اهللِ َفهَو َأْبَتُ
كًا  الّثالث: اقتِداًء بالِكتاِب العزيِز، الّرابع: اقتداَء َبدٍو)79( يف التَّصنيِف، اخلامس: َتربُّ
، فإْن قلَت: ما وجُه تسميتها بالَبسملِة، قلُت : َوجُه تسميتها هِبا  باسِمِه عزَّ وجلَّ
َداللًة عليَها، وهَو من قبيِل إيداِع اللَّفِظ داللًة عىَل املعنَى، وهَي َعَلٌم لَقولِنا: بِْسِم 
ا  ِجْيِع)82(، واحلَْيَعَلِة)83(، فإهنَّ حيِم، َكالتَّهليِل)80(، واحلَْوَلَقِة)81(، والرتَّ محِن الرَّ اهللِ الرَّ
ُه اسٌم جلهٍة، وذلَك  أعالٌم مَلعانِيها، ونظريُه َداللُة التَّسميِة عىَل امُلسّمى، كاجِلْسِم فإنَّ
م َأخُذوا امُلسّمى وجعلوُه َصدَر كلِّ اسٍم مَن احلروِف اهِلجائّيِة، َقصدًا للّداللِة  بأهنَّ
الواضحِة، فإْن قلَت: َهْل هَي ُمباحُة االستعامِل يف مجيِع األوقاِت عىَل الّسوّيِة أْم 
الِة الواجبِة، وُمباحًا عنَد  الَ؟ قلُت: ال، بل قْد ُتستعَمُل وجوبًا، وذلَك يف مثِل الصَّ
ِب، وُتكرُه إذا استعَملها اجلُنُب،  وِع يف األموِر والفراِغ منْها، كاألْكِل والرشُّ الرشُّ

وَقرأ أكثَر مْن َسبِع آياٍت، وقيَل: سبعنَي، وحَيُرم استعامهُلا َمع الَعزاِئِم األربِع)84(.
َقاَل  ، قال:إِذَا  النَّبِيِّ  َعِن  َعبَّاٍس  ابِن  َعِن  ُرِوَي  َما  َفَضاِئِلَها  ِمْن  ٌء  ا يَشْ وَأمَّ
ِحْيِم،  مْحَِن الرَّ : بِْسِم اهللِ الرَّ بِيُّ ِحْيِم، َفَقاَل الصَّ مْحَِن الرَّ بِِي: ُقْل: بِْسِم اهللِ الرَّ ُم لِلصَّ امُلَعلِّ
بِن  َعِلِّ  َعْن  َوُرِوَي   ،)85(ِم لِلُمَعلِّ َوَبراَءًة  أِلََبَوْيِه،  َوَبراَءًة   ، بِيِّ للِصَّ َبراَءًة  اهللُ  َكَتَب 
ِحْيِم َأْقَرُب إىَِلَ اْسِم اهللِ األَْعَظِم  مْحَِن الرَّ ُه َقاَل: إنَّ بِْسِم اهللِ الرَّ َضا َأنَّ ُمْوَسَى الرِّ
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ْم َقاَتَلُهُم اهللُ، َعَمُدوا  اِدِق  :َما هَلُ ِمْن َسواِد الَعنْيِ إىَِلَ َبياِضَها)86(، َوُرِوَي َعِن الصَّ
ا بِْدَعٌة إِذا َأْظَهُروَها)87(، َوَعِن ابِن َمْسُعوٍد َعِن  إىَِل َأَعظِم آَيٍة يِفِ كَِتاِب اهللِ َفَزَعُموا َأهنَّ
ْيُه اهللُ ِمَن الَّزَبانَِيِة التِّْسَعَة َعرَشَ َفْلَيُقْل: بِْسِم اهللِ   َأّنُه َقاَل: َمْن َأراَد َأْن ُينَجِّ النَّبِيِّ
ا تِْسَعَة َعرَشَ َحْرفًا، َفَيْجَعُل اهللُ ُكلَّ َحْرٍف ِمنَْها ُجنًّة ِمْن واِحٍد  ِحْيِم، َفإهِنَّ مْحَِن الرَّ الرَّ

.)88(ِمنُْهْم
َضِويِّ َيْوَم اأِلْثننَْيِ ِمْن َعارِشِ الُعرْشِ  َفَق الَفراُغ ِمْن َتْسويِدَها يِفْ امَلْشَهِد الرَّ ُثمَّ اتَّ
نَِة الثَّالَِثِة ِمْن الُعرْشِ الثَّاِمِن َبْعَد ُميِضِّ احلَاِصِل ِمْن  ْهِر الثَّالِِث ِمَن السَّ ِل ِمَن الشَّ األَوَّ
ِة َعىَلَ ُمَهاِجِرِها  َباٍز)89(، ِمَن اهِلْجَرِة النَّبِويَّ ِب احلَاِصِل ِمنُْه يف  َتْضِعْيِف النُّوِن َورَضْ

.. الِة وَأَتمُّ التَِّحيَِّة، َتمَّ َتمَّ َأْفَضُل الصَّ



جمّلة ف�صلّية حمّكمةتراث الب�صرة 74

امرلاسرما ُةـليقر ممدلاملقأل ببملامأقاملاَل مأ ماددلأب .ب اب  سلا احملاَبّسدب

الهوام�ُص

، مْن أكابرهم،  محن: صحايبٌّ ، أبو عبد الرَّ 1- عبد اهلل بن مسعود بن غافل بن حبيب، اهلذيلُّ
فضاًل وعقاًل وقربًا من رسول اهلل، وهو من أهل مّكة، وِمن الّسابقني إىل اإلسالم، 
ه،  رسِّ وصاحب  األمني،  اهلل  رسول  خادم  كان  بمّكة.  القرآن  بقراءة  جهر  َمن  وأّوُل 
قدم  ثّم  الكوفة،  مال  بيت    النّبيِّ وفاة  بعد  ورفيقه يف حّله وترحاله وغزواته، ويل 
وأورد  حديثًا.   )848( له  عامًا.  سّتني  نحو  عن  فيها  فتويّف  عثامن،  حكم  يف  املدينة 
اجلاحظ )يف البيان والّتبيني( خطبة له، وخمتارات من كالمه، تويّف سنة)32#(، للمزيد: 
ُينظر: األعالم: 186/5، والبيان والّتبيني: 111/2، وأنساب األرشاف، للبالذرّي: 

. 204/1
2- بحار األنوار، املجليّس: 207/88، وإغاثة الطالبني، البكري الّدمياطّي: 10/1.

3- ُينظر: تفسري جماهد: 10/1، والّلفظ نفسه يف إحياء علوم الّدين: 515/3.
ففيه  القرآن،  علوم  قسم  املخطوط،  اإلسالمّي  العريّب  للرّتاث  الّشامل  الفهرس  ُينظر:   -4

تفصيل لذلك.
5- ُينظر: 96/8.

6- األحزاب: )43(.
7- أخرج أمحد وأبو داود عن جندب بن عبد اهلل البجّل، قال: جاء أعرايّب، فأناخ راحلته، 
ثّم عقلها، ثّم صىّل خلف رسول اهلل ، ثّم نادى: الّلهمَّ ارمحني وحمّمدًا وال ترشك يف 
رمحتنا أحدًا. فقال رسول اهلل :لقْد حظرَت رمحًة واسعًة، إّن اهلل خلق مائة رمحة، 
ّر  فأنزل رمحًة يتعاطف هبا اخللق، جنّها وإنسها وهبائمها، وعنده تسعة وتسعون. الدُّ

املنثور: 130/3.
كان  عرصه.  يف  نيسابور  إمام  الّسلمّي،  خزيمة،  بن  إسحاق  بن  حمّمد  هو  خزيمة:  ابن   -8
فقيهًا جمتهدًا، عاملًا باحلديث. مولده ووفاته بنيسابور. رحل إىل العراق والّشام واجلزيرة 
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ومرص، تزيد مصنّفاته عىل )140(، منها كتاب: )الّتوحيد وإثبات صفة الّرّب(، ُطبع 
ثالثة  منه  ُطبع  خزيمة،  ابن  )صحيح  املسّمى:  املخترص(،  )خمترص  و  وصغريًا،  كبريًا 
ترمجته  يف  للمزيد   ،)#311( سنة  تويّف  األعظمّي.  الّدكتورمصطفى  حّققها  جمّلدات، 
 ،408/9 حزم:  البن  املحىّل،  يف  أخبار  وله   ،18/1 الّشوكايّن:  القدير،  فتح  ُينظر: 

وأدب اإلمالء واالستمالء: ص6، واألعالم: 29/6.
وميزان   ،289/18 النّبالء:  أعالم  وسري   ،1140/3 للّذهبّي:  احلّفاظ،  تذكرة  ُينظر:   -9

االعتدال: 480/1، ولسان امليزان ابن حجر: 193/2.
  ،)#622( سنة  تويّف  608/1؛  رسكيس:  إليان  العربّية،  املطبوعات  معجم  ُينظر:    -10
اجلزائرّي،  القاسم،  بن  أمحد  غري  وهو  الكربى(،  املعارف  )شمس  كتاب  صاحب 

)ت1139#(، صاحب كتاب )خواّص البسملة(.
واملحاورات،  واملحارضات   ،165/8 للّسبكّي:  الكربى،  الّشافعّية  طبقات  ُينظر:   -11
للّسيوطّي: ص159، وقْد حّققه عدنان عبد الّرزاق يف رسالة ماجستري من جامعة أم 
ودان، وُطبع يف اإلمارات سنة )1425#(، وكشف الظنون: 1402/2،  درمان بالسُّ
اخلوئّي:  الّسّيد  القرآن،  تفسري  يف  والبيان   ،525/1 البغدادّي:  العارفني،  وهدّية 

ص155.
12- ُينظر: إيضاح املكنون، إسامعيل باشا البغدادّي: 108/2.

ففيه  القرآن،  املخطوط، قسم علوم  العريّب اإلسالمّي  اث  للرتُّ الّشامل  الفهرس  ُينظر:   -13
تفصيٌل لذلك.

14- ُينظر: معجم املؤّلفني: 273/1، واألعالم: 150/1، وقيل: إّنه من احلّلة، ُينظر: مرآة 
الكتب: ص2.

15- صدر عْن )مركز تراث البرصة(، الّتابع لقسم شؤون املعارف اإلسالمّية واإلنسانّية يف 
العتبة العّباسّية املقّدسة سنة 2015م.

16- أبو احلسن، سعيد بن مسعدة، املعروف باألخفش، كان موىل لبني جماشع، أخذ النّحو 
من سيبويه، تويّف سنة )215#(، ُينظر: طبقات الّزبيدّي: ص74، ومراتب النّحوّيني: 

هب: 39/2. ص109، وشذرات الذَّ
املرّبد،  صِحب  ممّن  الّلغوّي،  النّحوّي،  الّزّجاج،  الرّسّي  بن  إبراهيم  إسحاق،  أبو  هو   -17
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الّرواة: 59/1،  ُينظر: تاريخ بغداد: 89/6، وإنباه  تويّف يف سنة )210#(، للمزيد، 
 ،148/1 والِعرَب:   ،259/2 الّذهب:  وشذرات  ص121،  الّزبيدّي:  وطبقات 

ومعجم األدباء: 130/1.
18- املفرسِّ املشهور حممود بن عمر، جار اهلل، الّزخمرشّي، نسبة إىل زخمرش، من قرى خوارزم، 
الفائق يف غريب احلديث، والكّشاف  الكتب:  له من  عامل موسوعّي مؤّلف وشاعر، 
ُينظر:   ،)#538( سنة  بخوارزم  تويّف  وغريها،  األبرار،  وربيع  الّتنزيل،  حقائق  عن 
ِخزانة األدب: 15/5، واألنساب: 143/3، ومعجم البلدان: 11/1، والّلباب يف 

تذيب األنساب: 74/2.
األديب،  اخلوارزمّي،  عّل،  بن  حمّمد  بكر  أيب  بن  يوسف  يعقوب،  أبو  الّدين،  رساج   -19
املشهور بـ )الّسّكاكّي(، له من الّتصانيف: كتاب )مفتاح العلوم( يف النّحو واألدب، 
العارفني:  هدّية  ُينظر:   ،)#626( سنة  خوارزم  يف  تويّف  فاريّس،  وكتاب)الطلسم( 

553/2، ومعجم املطبوعات العربّية: 1033/1، واألعالم 222/8.
20- أبو عمرو، عثامن بن عمر بن أيب بكر بن يونس، الّروينّي، املرصّي، ثّم الّدمشقّي، ثّم 
اإلسكندرّي، الفقيه، النّحوّي، املعروف بـ)ابن احلاجب(، مجال الّدين، ولد يف صعيد 
مرص، قرأ عىل الّشاطبّي. من آثاره: األمايل، وخمترص األصول، والّشافية يف الرّصف، 
والكافية يف النّحو، رشحهام الّريّض االسرتابادّي، وتويّف بمرص سنة )646#(، للمزيد 
يف ترمجته، ينظر: معجم البلدان: 491/1، ووفيات األعيان: 248/3، وبغية الوعاة: 

134/2، وهدّية العارفني: 654/1.
اجليايّن،  الطائّي،  اهلل،  عبد  أبو  مالك،  بن  اهلل  عبد  بن  حمّمد  الّدين،  مجال  الّشيخ  هو   -21
النّحوّي، له تصانيف مشهورة، وأشهرها األلفّية يف النّحو، رشحها ولده بدر الّدين، 
األعالم:  ُينظر:   ،)#626( سنة  بدمشق  تويّف  حلب،  يف  وأقام  حيان،  أو  بجيان  ولد 

31/7، والبداية والنّهاية: 312/13.
22- عمرو بن عثامن بن قنرب، أبو برش، امللّقب بـ )سيبويه(، تلميذ اخلليل، صاحب الكتاب 
املشهور، تويّف سنة )180#(، للمزيد من ترمجته، ُينظر: الكامل يف الّتاريخ: 238/6، 
ووفيات األعيان: 463/3، وتاريخ اإلسالم: 166/15، والوايف بالوفيات: 5/8، 

وغريب احلديث: 155/1.
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دمشق  سكن  البغدادّي،  النّحوّي،  الّزّجاجّي،  القاسم  أبو  إسحاق،  بن  الّرمحن  عبد   -23
وحّدث هبا عن حمّمد اليزيدّي، وعّل بن سليامن األخفش، والّزّجاج، ونفطويه، وابن 
للمزيد،   ،)#340( سنة  تويّف  )اجلَُمل(،  كتاب  كتبه:  أشهر  من  وغريهم،  األنبارّي، 
ُينظر: إنباه الّرواة: 162/2، وطبقات الّزبيدّي: ص129، وتأويل خمتلف احلديث، 
البن قتيبة: ص6، ووفيات األعيان: 317/2، وإكامل الكامل، ابن ماكوال: 206/4، 

ونيل األوطار، للّشوكايّن: 227/6، واألعالم: 69/4.
24- مقّدمة املخطوطة.

25- إشارة إىل اإلرساء واملعراج.
26- كناية عن ذكرهيف األذان والتشّهد يف الّصالة.

جِل: أقرباؤه من ولده وولد ولده وبني عّمه ِدْنيًا، ُينظر:  ُة الرَّ 27- ِعرتُة الّرجل: أصله. وِعرْتَ
ها  لِِعرْتِ )عاَدْت  امَلَثل:  وأْصُله، ويف  نَِصاُبه،  كّل يشٍء:  وِعرْتُ  العني )عرت(: 100/1، 

مَلِْيس(. املحيط يف الّلغة: 79/1، وِعرْتة الّرجل: َنْسله. مجهرة الّلغة: 186/1.
يف  و)االسم   .22/1 والكوفّيني:  البرصّيني  بني  اخلالف  مسائل  يف  اإلنصاف  ُينظر:   -28
ُينظر:  به(،  واملفعول  الفاعل  حيِّز  يف  واقعًا  أو  مفعوالً  أو  فاعاًل  ماكان  العرب  كالم 
الّزّجاجّي: ص48،  بن إسحاق،  الّرمحن  القاسم، عبد  أبو  النّحو،  اإليضاح يف علل 

محن: 104/1. وذكر العكربّي: أّن لالسم سبَع لغات، ُينظر: إمالء ما َمّن به الرَّ
أّن  احللق، وعنده:  املخارج أقىص  الّشهادة وامللكوت، هلا من  اهلمزة من حروف عامل   -29
احلروف قسم منها من عامَل الّشهادة، وقسم من عامل الغيب، ُينظر: الفتوحات املّكّية: 

ص227.
30- يقصد: كتاب )أرسار العربّية(، لعبد الّرمحن بن حمّمد بن عبيد اهلل، أبو الربكات األنبارّي 
)ت577#(، وقْد ُطبع ثالث مّرات، األوىل: يف ليدن سنة )1886م(، والثانية: بتحقيق 
حمّمد هبجة البيطار من مطبعة الرتّقي بدمشق سنة) 1957م(، والّثالثة: بتحقيق حمّمد 

حسني شمس الّدين سنة )1997م(.
31- روى أبو زيد يف نوادره: قال رجٌل -زعُموا أّنه ِمن َكلب-:

ــْه ُم ــرِّ ــَق ُي بــــاِزالً  فيها  َيْعَلُمْه َأْرَســـــَل  َطريقًا  َينُْحو  هبا  ــَو  وْه
باْسِم الذي يف كل ُسورٍة ُسُمْه
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والبازل: البعري الذى انشّق نابه، وهو يف الّسنة الّتاسعة، و)يقرمه(: يرتكه عن االستعامل، 
ني يف  ُينظر: نوادر أيب زيد: ص166، وورد الّرجز بكرس السِّ وهو من الّشواهد النّحوّية، 
معاين القرآن وإعرابه للّزّجاج: 39/1، وبنيَّ الّزّجاج: أّن األلف يف )ابن( للوصل، تقوُل 

يف تصغريه: )ُبني(.
اِعِر: 32- ومنه قوُل الشَّ

ــا مـــقـــّدُمـــْه   ــنَـ ــَبـ ــَجـ ــا أْعـ ــنـ ــاُمـ ــِح وِقـــْرَضـــاٌب ِســُمـــــْهوعـ ــْم ــّس ــى: أبـــا ال ــدع ُي

جل: إذا أَكَل خبزًا يابسًا. والبيت يف اإلنصاف: 22/1، بال عزو، وَقْرَضَب الرَّ
سنة  عىل  أعثر  مل  الفجاءة(،  بن  قطري  عارص  أموّي  )شاعر   ، القنَايِنّ خالد  أليب  البيت   -33

وفاته، وهو القائل:

َلـــزاهـــٌد ــاِة  ــيـ احلـ يف  إيّن  حكِيِمَلـــعـــمـــُرَك  أمَّ  ــَق  أْلـ ملْ  مــا  الــعــيــِش  ويف 

ِمثُلَها ــَر  ُي ملْ  البيِض  ــراِت  اخلــِف ــِممــَن  ــي ــِق ــَس ل وال  ــثٍّ  ــ ب ــذي  ــ ل ــاًء  ــفـ شـ
ُينظر: معجم شواهد العربّية: ص667، واإلنصاف: 21/1، وإصالح املنطق: ص134، 

ورشح املفّصل: 24/1، واللِّسان: 401/14.
34- مثل: ابن ِمن بنو، واسم من سمو ... الخ، أي: املحذوف أّوله أو آخره.

35- ُيريد مهزة الوصل.
رَت،  َصغَّ فإذا  الواُو،  ونقصاُنه  زائدٌة،  االسِم  وألُف  ُمّو،  السُّ تأسيِسِه؛:  أصُل  االسم:   -36

ْيت بكذا، قال: ُقْلَت: ُسَمّي، وسميت، وَأْسميت، وَتَسمَّ
باسِم الَِّذي يف كلِّ سورٍة ِسُمه  

العني )سمو(: 77/2. وُينظر: اإلنصاف يف مسائل اخلالف: 4/1، البن األنبارّي، ففيه 
تفصيٌل واٍف لكّل هذه اآلراء.

37- يف هامش النّسخة: ن.ل: لُيسنَد به.
38- هذه عبارة ابن األنبارّي بترّصف، ُينظر اإلنصاف: 17/1.

39- وهذا رأي ابن األنبارّي وعبارته، ُينظر: اإلنصاف :21/1.
40- ُينظر: اإلنصاف: 21/1.

41- هكذا وردْت.
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عبد  بن  عمر  أّن  ُروي  وقْد  الباء،  لوَن  ُيطوِّ الكّتاب  كان  املخطوطة،  يف  ُكتبْت  هكذا   -42
ينات، ودّوروا امليم، وأحلق هبا  لوا الباء، وأظهروا السِّ  العزيز )99#(، قال لكاتبه: طوِّ
البسملة  وكتاب   ،253/5 األولياء:  حلية  ُينظر:  وُمرَساَها﴾،  جمَراَها  اهللِ  ﴿بِْسِم 

للمقديّس: ص569، واألعالم: 50/5، وتفسري النّسفّي: 17/1.
43- سورة العلق: )1(.

 ،2/1 لألخفش:  القرآن،  ومعاين   ،279/2 الوعاة:  وبغية   ،10/1 الكّشاف:  ُينظر:   -44
عرشة  اثنتا  منه  فانفجرْت  فقال:  )الوصل(،  ألف  عن  القول  األخفش  فّصل  وقد 

عينًا، موصول؛ ألّنك تقول: )ثنّيتا عرشة(، ُينظر: معاين القرآن: 3/1.
45- ُينظر: الكّشاف: 10/1.

46- سورة النّمل: )12(.
47- البيت لعدّي بن ربيعة )94 ق #(، امللّقب بـ)الّزير سامل( من أبيات َيْرثِي أخاه ُمَهْلِهاًل:

ــْت ــال وق إيّل  َصـــْدَرهـــا  َبــــــْت  ــَك األَواِقــــيَضَ ــْتـ ــْد َوَقـ ــَق ــًا َل ــِدّيـ ــا َعـ ي

ــْعــَد َنــداَمــى ـــي يف الــَعــْيــِش َب ــالِقمــا ُأَرجِّ ــْأِس َح ــك ــوا بِ ــُق ــْد َأراُهــــْم ُس ق

وعْزمُا َحــْزمــًا  ــاِر  ــج األَْح ــَت  حَتْ ــالِقإنَّ  ــ ــْغ ــ ِم ذا  َأَلــــــــدَّ  ــًم  ــ ــي ــ ــِص ــ وَخ

ـــ ــنْ َي ال  َأْرَبــــــُد  الـــِوجـــاِر  يف  راِقَحـــيَّـــٌة  َنـــْفـــَثـــُة  ــَم  ــي ــلِ ــسَّ ال ِمـــنْـــه  َفــــُع 

ْيـ بالسَّ الــَكــتـِـيــَبــَة  ُب  َيــــْرِ ــاِرٌس  ــ ــراِق ف ــْخـ ــِب املِـ ــالِعـ ــِف ِدراكـــــًا َكـ ــ
ُينظر :احلامسة البرصّية: 103/1، واألواقي: مجع واِقَية.

48- البيت:

منُهم فــقــاَل  ــاِم،  ــَع ــطَّ ال إىل  ــعــامــافقلُت:  ــُد اإلنــــَس الــطَّ ــس فـــريـــٌق: ي
لتأّبط رّشًا بلفظ )نحسد النّاس(، ُينظر: ديوان تأّبط رّشًا: ص256.

وهو الّشاهد رقم )308( يف ألفّية ابن مالك، والّشاهد يف البيت )يا َعِدّيًا(، حيث اضطّر 
الّشاعر إىل تنوين املنادى، ومل يكتِف بذلك، بل نصبه مع كونه مفردًا علاًم، لُيشابه به املنادى 

املعرب املنّون بأصله، وهو النّكرة غري املقصودة.
ويف الّلسان: فقلُت: إىل الّطعاِم، فقال منُهم            زعيٌم: َنْحسُد اإلْنَس الطََّعاَما، عىل لسان 
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، فهم حيسدوَن البرَش عىل نعمة الّطعام. اجلنِّ
49- الّرفاء والبنني ُيدعى هبام للمتزّوج، والّرفاء االلتحام وااللتئام واالّتفاق، ومنه أخذ رفء 
األمثال:  وجممع   ،306/1 األمثال:  ومجهرة  ص50،  الكاتب:  أدب  ُينظر:  الّثوب، 

144/1، وموسوعة أمثال العرب: 320/3.
50- سورة الفاحتة، )4(.

51- ﴿َوقاَل اْرَكُبوا فِيها بِْسِم اهللِ جَمْريا َوُمْرساها إِنَّ َربِّى َلَغُفوٌر َرِحيٌم﴾، سورة هود، )41(.
ْعَي َقاَل َيا ُبنَيَّ إيِنِّ َأَرى يِف امْلَنَاِم َأينِّ َأْذَبُحك َفاْنُظْر ماذا َترى قاَل يا َأَبِت  52- ﴿َفَلمَّ َبَلَغ َمَعُه السَّ

اْفَعْل ما ُتْؤَمُر َسَتِجُدنِى إِْن شاَء اهللُ ِمَن الّصابِِريَن﴾، سورة الّصافات: )102(.
ِديِن اهللِ  َرْأَفٌة يِف  هِبَِم  َتْأُخْذُكْم  ِماَئَة َجْلَدٍة َوالَ  ِمنُْهَم  َفاْجلُِدوا ُكلَّ َواِحٍد  ايِن  انَِيُة َوالزَّ 53- ﴿الزَّ
َم َطائَِفٌة ِمْن امْلُْؤِمننَِي﴾، سورة النّور:   إِْن ُكنُتْم ُتْؤِمنُوَن بِاهللِ َواْلَيْوِم اآلِخِر َوْلَيْشَهْد َعَذاهَبُ

.)2(
54- مغني الّلبيب: 103/1، وفيه: أّن ِمن فوائد الباء االستعانة )ومنه باء البسملة(، وُينظر: 

جممع البيان يف تفسري القرآن: 42/1.
ْهِن َوِصْبٍغ لِّْلكِلنَِي﴾، سورة املؤمنون: )22(. ُرُج ِمن ُطوِر َسْينَاء َتنُبُت بِالدُّ 55- ﴿َوَشَجَرًة َتْ

56- وتباينْت آراء العلامء يف لفظ اجلاللة )اهلل(، هل هو مشتق أو مرجتل؟ فقيل: إّنه مرجتٌل، 
وإّن األلف والاّلم الزمة له ال للّتعريف، بدليل دخول )ياء( النّداء عليه، وهو رأي 
الفعل  من  مشتّق  أّنه  سيبويه:  ورأي  ص23،  اهلل:  أسامء  اشتقاق  ُينظر:  الّزّجاجّي، 

)اله(، وشاهده قول ذي األصبع العدوايّن:

حسٍب يف  أفضلَت  ال  َك  عمِّ ابن  فتخزويِناله  ــايِن  ــ ديَّ ــَت  أنـ وال  ــي،  عــنِّ
والبيت يف الّديوان من قصيدٍة مطلعها:

ــزوِن ــا َمــْن لـِـَقــلــٍب شــديــِد اهلــمِّ حم هــــاروِنَي أمَّ  رّيــــا  ـــَر  َتـــذكَّ ــى  ــس أم
ُينظر: الّديوان، بتحقيق عبد الوهاب حمّمد عّل العدوايّن، وحمّمد نائف الّدليمّي، املوصل: 

ص89.
وفيه: أّن » اله ابن عّمك أصله: )هللِ درُّ ابن عّمَك(، فُحذف املضاف، وناب عنه املضاف 
املغني: الّسيوطّي يف رشح شواهد   إليه، وُحذف من )هلل( الم اجلّر والتي بعدها، كام ذكر 
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432/1، وورد البيت يف معجم شواهد العربّية: ص522.
57- هو أبو اهليثم الّرازّي اللُّغوّي، أحد أئّمة العربّية، له كتاب: )الّشامل يف اللُّغة(، وكتاب: 
)زيادات معاين القرآن(، وغري ذلك، وكان بارعًا يف األدب، تويّف سنة ستٍّ وسبعني 

ومائتني. تاريخ اإلسالم: 499/20.
58- هكذا يف األصل، والّصحيح: متحّركتان.

59- هكذا يف األصل، والّصحيح: األُوىل.
60- سورة الكهف: )38(.

61- حييى بن زياد بن عبد اهلل، الّديلمّي، أبو زكرّيا، كان أعلم الكوفّيني بالنّحو والّلغة، أخذ 
)املقصور  و  القرآن(،  )معاين  مؤّلفاته:  أشهر  من  يونس،  وعن  الكسائّي  عن  النّحو 
واملمدود(، وكان من ندماء الّرشيد واملأمون، له أخبار مستفيضة يف وفيات األعيان 
مّكة  إىل  طريقه  يف  وهو   ،)#207( سنة  تويّف  ج6،  ِخلِّكان:  البن  الّزمان  أبناء  وأنباء 
 ،333/2 والُبغية:  ص98،  األلّباء:  ونزهة  ص545،  املعارف:  ُينظر  املكّرمة، 
واألنساب: ص420، وتذيب الّلغة: 18/1، وشذرات الّذهب: 19/2، وطبقات 

الّزبيدّي: ص143.
ويرى  قال:  الكفعمّي،  إبراهيم  للّشيخ  احلسنى،  األسامء  رشح  يف  األسنى  املقام  ويف   -62
بعض العلامء: أّن هذا االسم املقّدس يدّل عىل األسامء احلسنى كّلها، التي هي تسعة 
كان  احلروف عىل قسمني،  املقّدس يف علم  االسم  إذا قسمَت  اساًم؛ ألّنك  وتسعون 
بعد  املقّدس  االسم  حروف  يف  والّثالثني  الّثالثة  فتضب  وثالثني،  ثالثة  قسٍم  كّل 
ص27.  األسنى:  املقام   .احلسنى األسامء  عدد  تكون  ثالثة،  وهي  املكّرر،   إسقاط 
من  مشتّق  اهلل  لفظ  أّن  الكفعمّي:  وذكر  )خفي(،  الّلسان  ُينظر  خفّي،  اله:  ومعنى 
وجوه، وأّن هذا االسم الرّشيف داّل عىل الّذات املقّدسة املوصوفة بجميع الكامالت، 
حّتى ال يشّذ به يشء، وباقي أسامئه تعاىل ال تدّل آحادها إاّل عىل آحاد املعاين، كالقادر 
فإّنه  محن،  الرَّ الّذات، مثل قولنا:  أو فعل منسوب إىل  العلم.  القدرة والعامل عىل  عىل 
مع  للّذات  اسم  واخلالق:  والعليم.  الّرحيم  وكذا  الّرمحة،  اعتبار  مع  للّذات  اسم 
، أعني:  للّذات مع وصف سلبيٍّ اعتبار وصف وجودّي خارجّي. والقّدوس: اسم 
نسبٍة وإضافٍة،  للّذات مع  اسم  والباقي:  النّقائص.  الّتطهري عن  الذي هو  الّتقديس، 
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األزمنة.  الوجود يف  استمرار  إْذ هو  واألزمنة؛  الوجود  بني  نسبة  البقاء، وهو  أعني: 
قارن  الذي  هو  واألزيّل:  منه.  أعّم  فالباقي  األزمنة،  مجيع  يف  املستمّر  هو  واألبدّي: 

وجوده مجيع األزمنة املاضية املحّققة واملقّدرة. املقام األسنى: ص26.

ياق.  ِض عنه، وما أثبتناه أوفُق بالسِّ 63- يف األصل: واحلذف واملعوَّ
64- االشتقاق اجلعّل كأْن نقول: استحجر الطني، و استنوق اجلمل.

65- ُينظر: مفتاح العلوم: ص15، وقال الّزّجاج: سَقطْت األلف من )بسم اهلل( يف الّلفظ، 
اِكن،  وكان األصُل: )باسم اهلل(؛ ألهنا ألف وصل، دَخلْت لُيَتَوّصَل هِبَا إىِل النُّْطِق بالسَّ
، والعرب تقول: َهذا إسٌم،  رَت االسم، قلَت: ُسَميٌّ لِيُل عىل ذلَِك: أنَّك إَذا صغَّ والدَّ

وهذا ُأسٌم، وهذا ِسٌم، ُينظر: معاين القرآن: 39/1.
66- وُيروى: بخارجٍة، بدل: بارزٍة، ُينظر: املقام األسنى يف تفسري األسامء احلسنى: ص25، 

وملْ أعثر عىل قائله.
67- ُينظر: الكتاب: 39/1.

محة، وهي النّعمة التي  حيم اسامن مشتّقان من الرَّ محن والرَّ 68- ذكر الّطويّس يف الّتبيان: أّن الرَّ
ُيستحّق هبا العبادة، ومها موضوعان للمبالغة، ويف رمحان خاّصة خيتّص اهلل هبا، وقيل: 
إّن تلك املزّية من حيث فعل النّعمة التي يستحّق هبا العبادة، ال ُيشاركه يف هذا املعنى 

سواه. الّتبيان: 28/1.
69- كان مسيلمة أطلق عىل نفسه )رمحن الياممة(، وأّيدْته بنو حنيفة، وهم قومه، وهو مسيلمة 
أو مسيلمة بن  بني حنيفة،  احلنفّي، من  احلقيقّي مسلمة بن حبيب  الكّذاب، واسمه 
 .ثاممة بن كثري بن حبيب احلنفّي، كان أشهر اّلذين اّدعوا النّبّوة يف زمن النّبّي حمّمد
قبل  العرب  تاريخ  ل ف  املفصَّ ُينظر:  اليمن،  نفسه رمحن  العنيّس عىل  وأطلق األسود 

اإلسالم: 29/11.
70- النّحرير تعني: الفطن والعاقل، ُينظر: الّلسان )نحر(.

، ورجٌل طبٌِن: فطٌن حاذٌق عاملٌ  للرّشّ الفطنة للخري، والّتبن  الّطاء والباء:  بفتح  الَطَبن   -71
بكلِّ يشٍء. ُينظر الّلسان )طبن(: 132/7.

72- النّطايّس: املاهر واحلاذق.

73- النّقريس: الّدليل احلاذق.
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74- هي: العدد، والنّوع، واإلعراب، والّتنكري والّتعريف.
75- ُينظر: الكّشاف )حقائق الّتنزيل وعيون األقاويل يف وجوه الّتأويل(: ص25، واألعلم 

ُيريد به: األعلم الّشنتمرّي.

76- هكذا فهمُت العبارة وأثبّتها.
ر ز س ش ص ض ط ظ ل ن(،  ذ  د  أربعة عرش، وهي: )ت ث  الّشمسّية  77- احلروف 

والقمرّية جمموعة يف عبارة: )إبغ حّجك وخف عقيمه(.
ّر املنثور، للسيوطّي: 10/1.  78- بحار األنوار: 305/73، والدُّ

79- )بدو( هكذا وردْت. 

80- الّتهليل: هو قول: ال إله إاّل اهللُ.
81- واحلوقلة أيضًا، وهي قْول: ال حوَل وال قّوَة إاّل باهللِ.

82- الرّتجيع هو قول: إّنا هللِ وإّنا إليه راجعون.
ُن: قال: َحيَّ عىل الّصالة. 83- حيعل، َحْيَعلًة، فهو حُمَْيِعل، َحْيَعل املؤذِّ

وسورة  النّجم،  وسورة  لْت،  ُفصِّ وسورة  الّسجدة،  سورة  هي:  األربع  العزائم  سور   -84
يت بالعزائم؛ ألّن سجدة الّتالوة فيها واجبة. العلق، وإّنام ُسمِّ

محِن  الرَّ اهللِ  )بِْسِم  وأرسار  الفاحتة،  سورة  تفسري  وُينظر:   ،257/89 األنوار:  بحار   -85
حيِم(، حميي الّدين بن عريب: ص107، قال: إّن بِْسِم اهللِ روضٌة من رياض اجلنّة،  الرَّ

لكّل حرٍف منه تفسري عىل حدة.
86- تفسري العّيايّش: 35/1، وبحار األنوار: 233/89.

حيِم(«. محِن الرَّ 87- بحار األنوار: 21/82، ويف ذيل احلديث: »وهي)بِْسِم اهللِ الرَّ
88- بحار األنوار: 257/89.

89- يعني ذلك: أّن تاريخ الفراغ من كتابة املخطوطة كان يف مطلع الّشهر الّثالث من سنة 
)73 10( هجرّية.
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اإليضاح يف علل النّحو، أبو القاسم، عبد الّرمحن بن إسحاق، الّزّجاجّي)ت#340(، - 14
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بحار األنوار، املجليّس )ت1111#(، حتقيق: إبراهيم امليانجّي، وحمّمد باقر البهبودّي، - 15
ط2، دار إحياء الرّتاث العريّب، بريوت، 1983م.

الرّتاث - 16 إحياء  دار  ط1،  شريي،  عل  حتقيق:  )ت#774(،  كثري  ابن  والنّهاية،  البداية 
العريّب، بريوت، لبنان، 1988م.

البسملة، شهاب الّدين، أبو حمّمد املقديّس )ت655#(، حتقيق: الّدكتور عدنان عبد - 17
الّرّزاق احلموّي، املجمع الّثقايّف، أبو ظبي، 2005م.
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