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 ملخص البحث 
استطاَع الباحُث أْن يعثَر على َمْخطوٍط يتناوُل إعراَب كلمِة التاوحيد ) َل إلهَ إَل هللا(  

لمؤلٍِّف مشهوٍر من نَُحاة القَْرن العَاْشر الِهْجِرّي, وَحقاَق الُمؤلُِّف هذِه الَمْسألة 
وعرضها عرًضا جيًدا مع ذكِر اآلراء المخالفة لَما اتفق عليه النحاة, وأصل  

َمْخطوط هو سؤال من بعِض الَحلَبيين عن إعراِب كلمة التاوحيد وما َجاء فيها من ال
ح البَاِْزلي إعراب كلمة ) هللا( بدًَل وهو إعراب جمهور النحاة, َوَردا على   آراء, ورجا
الذين أَعربوها مستثنى أو خبًرا, واستطاَع الُمَحقِّق جمَع  نسختيِن من الَمْخُطوط 

 ول على نسخٍة األوَقاْف الَمْفقُودة. وتَعَذار الحص
 

Abstract 
The researcher was able to find a message in the syntax of the 

word monotheism (there is no god but Allah) by one of the 

scholars of the tenth century AH, and the style of these letters is 

almost identical, since the sixth century AH scholars began 

writing letters and small books in the syntax of the word “there 

is no god but Allah”, and most of the disagreement takes place. 

About the word (God) because the expression in question is 

different in its syntactic formation and it known as appositive 

grammatically instead of predicates that does not negate the 

deleted gender in language. 
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 المبحث األول: َتْرَجمة للُمَؤل ِّف 
 ُمَحمَّد بن َداود الَبْازِّلِّي  
 اسمه ونسبه ومولده 

شيخ    الشافعيّ   ويّ م  الح    م  ث    الكرديّ   شمس الّدين أبو عبد هللا محمد بن داود البازليّ هو  
 (1) اإلسالم مفتي المسلمين العاّلمة.

أم ا      له,  النسب  هذا  ذكرت  بأن  المصادر  ابن عمرف  تهد ول اكتفت  جزيرة  في   في 
وتعلم في ,  (2) فلم تذكر المصادر في أي شهر ولد ،  هـ845ضحوة يوم الجمعة من سنة  

 .(3) إلى أن توفي 895أذربيجان، وأقام في حماة من سنة 
وكذلك حفظت لنا بعض كتب التراجم شيئا عن أسرته, إذ ذكروا أن  ابنه أخذ بعض  

علومه عنه , وهذا يدل على أن  عائلته عائلة ِعلم وأدب ودين, قال ابن العماد الحنبلي: 
األصل )) الكردي  البازلي  داود  بن  محمد  الّدين  شمس  العاّلمة  بن  محمد  الّدين  كمال 

توفي بدمشق يوم السبت تاسع عشري شوال، وكان    لعالم العاّلمةالحموي الشافعي اإلمام ا
 هــ.923سنة  (4)(والده إذ ذاك حّيا

 مكانته العلمية  
تبوأ البازلي مكانة عظيمة في زمانه تمثلت في بداية طلبه للعلم إذ كان طالب       

 يوعقائد الّنفس  رالصغيعلم ذو مكانة سامية وذهن وقاد, فقد نقل عنه أنه حفظ الحاوي  
وغيرها, فهذا يدل على    وعروض األندلسي والشمسية وكافية ابن الحاجب وتصريف العّزي 

 سرعة حفظ ومكانة علمية راقية وصلها هذا العالم الجليل.
وكذلك ترحاله في طلب العلم وانتقاله من بلد إلى آخر طلًبا واشتغاًل بالعلوم جميًعا      

د في جزيرة ابن عمر فأخذ عن علمائها ولم يشبع شغفه من ذلك  عن علماء البلدان, فقد ول
الطلب, فسافر إلى اذربيجان وهي بالد بعيدة عن مكان ولدته ونشاته فنراه يمم وجه قبل 
المشرق وبدأ بالحفظ فيها والطلب عن علمائها, فحفظ المتون السابق ذكرها من غير ما 

ي تبريز, وأخذ عن والده وغيره من العلماء, حفظه من غيرها, فلبث فيها عشر سنين فيها وف
 .(5)هـ 870هـ وقيل في محرم من سنة 890ثم قدم الشام سنة  
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فانتفع من كثير من الفضالء من علمائها, وكان يقصد حلب والقصير والقصير       
هجرية ث م     896هذه قرب حمص في هذه المدة, فتزوج فيها  ثم ذهب إلى الحج سنة  

الحجاز إلى حماة فعاش فيها بقية حياته متقشًفا زاهًدا ورًعا صوام الدهر   هاجر مباشرة من
إذ كان ل ينقطع صيامه إل لعذر شديد, ولزم التدريس فيها وتعلم الطلبة ونشر علمه في 

وصار مدرسها وشيخها في العقليات مع فضيلة في الفقه وترقى بعد الفاقة وزوج ربوعها, 
ك شرع في التصنيف فصنف كتبه كلها في حماة تقريبا, فكان  , وكذلبنته في بيت البارزي 

 (6) الطلبة يقصدونه من كل صوب وحدب.
 

 شيوخه:
من خالل بحثنا في كتب الطبقات والتراجم والتاريخ وفهارس الكتب والمصن فات        

لفت نظري أن شيوخ البازلي كانوا قلة واغلبهم غير مشهور, والذي ورد ذكرهم هم مغمورون  
حتى كللت من كثرة البحث والتنقير عن حياتهم وسيرتهم فلم أهتِد إلى شيء من ذاك,  
فاألمانة العلمية تقتضي أن أذكر اسماءهم كما وردت في بعض المصنفات كما هي, ولم 

 أقف لهم على ترجمة بعد طول بحث وتحر وهم: 
وأخذ المعقولت  ذكره ابن عماد الحنبلي أنه من شيوخه فقال: ))  ظهير,  (7) منال -1

 , ولم أقف له على ترجمة أو سنة وفاة.(8) ((عن منال ظهير
, وهو أحد الذين أخذ عنهم المعقولت كالذي سبقه, وكذلك  منال محمد القتجفاني -2

 .(9) لم أظفر له على ترجمة
وهو كالذي سبقه وذكره ابن عماد الحنبلي بقوله: مولنا عثمان    ,عثمان الباوي  -3

 الباوي, وهو أحد الذين أخذ عنهم المعقولت. 
األشلوبي -4 الدين  ذكر نجم  كما  المنقولت  عنهم  أخذ  الذين  شيوخه  من  وهو   ,

 .(10) المترجمون إل أنا لم نظفر بترجمة له أو سنة وفاة
م له, وقد ذكر محمد بن داود البازلي في داود بن محمد البازلي وهو والد الم ت   -5 رج 

كتابه )غاية المرام في رجال البخاري إلى سيد األنام( أنه أخذ صحيح البخاري بجميعه  
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من والده )داود بن محمد البازلي( فهذا يدل على أن ه  تتلمذ على يدي والده, ولم أظفر 
 .(11) بترجمٍة لوالده ول سنة وفاته

 التبريزي, وقد ذكره في مقدمة كتابه السالف ذكره )غاية  مظفر الدين بن عبد هللا -6
 المرام( فذكر هذا الشيخ في الذين أخذ عنهم صحيح البخاري, ولم أظفر بترجمة له. 

الشافعي   -7 الخيضري  هللا  عبد  بن  محمد  بن  محمد  الدين  قطب  القضاة  قاضي 
ًيا محدًثا, أخذ عنه البازلي الدمشقي العابد الحافظ التقي الورع, كان فقيها أصولًيا مفسًرا نحو 

 .(12)هـ(894صحيح البخاري كما ذكر في مقدمة كتابه )غاية المرام( )ت 

 تالمذته:
سمع على الشمس  ,  الشافعي، الصوفي، الشاذلي  علي بن عطية بن علوان الحموي  -1

 محمد بن داود البازلي كثيرًا من البخاري، وقرأ عليه من أول مسلم إلى أثناء كتاب الصالة 
 .(13) هـ(936هـ أو  924 )ت 

كان دّينا خّيرا، له  , الشافعي المقرئ المجود  يمحمد بن حسين الّداديخي ثم الحلب -2
أخالق حسنة. أخذ القراءات عن مغربي كان بداديخ، وبرع فيها وفي غيرها، وأخذ عن  

 .(14) هـ(925)ت  البازلي بحماة
, أخذ عن أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الرحيم الحصكفي الموصلي الشافعي -3

 .(15)هـ(925الشمس البازلي وغيره من العلماء) ت 
زين الدين عبد الرحمن بن محمد بن يوسف الكلسي الحلبي الحنفي, كان مشتغاًل   -4

البازلي السخاوي واجازه وكذلك  العلوم, أخذ عن  فيه    ,(16) بالنحو والتصريف وباقي  قال 
البازلي: )) البازلي بحماة باإلفتاء والتدريس، وأجاز له بعد أن  الشمس  وأذن له الشمس 

الفروع   في  المتبحر  والمنقول،  المعقول  بين  الجامع  العاّلمة،  العالم  باإلمام  وصفه 
 .(17) هـ(930(( مات بحلب سنة )واألصول

العامل المعروف موسى أبن الحسن الألآلني: موسى بن الحسن، الشيخ العالم،   -5
اشتغل ببالده على    ,الشافعي نزيل حلب   -بالنون    -بالمنال موسى األول الكردي الألآلني  

 .(18) هـ(930)ت  جماعة منهم المنال محمد الخبيصي، وأخذ عن الشمس البازلي
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علي بن عطية بن الحسن بن محمد بن الحداد الشيخ اإلمام العالمة، القرم الهمام   -6 
 الهيتي الشافعي، الحموي، الشافعي، الصوفي، الشاذلي   هاء واألصوليينالفهامة، شيخ الفق

سمع على الشمس محمد بن داود البازلي كثيرًا من البخاري، وقرأ عليه من أول مسلم إلى 
 .(19)أثناء كتاب الصالة

رهان الّدين إبراهيم بن العاّلمة زين الّدين حسن بن عبد الرحمن بن محمد الحلبي  ب -7
, أخذ عن البازلي كثيرا )ت هير بابن العمادي الشيخ اإلمام شيخ اإلسالمالشافعي، الش

 .(20) هـ(954
شمس الّدين محمد بن الشيخ زين الّدين عمر بن ولي هللا الشيخ شهاب الّدين   -8

 .(21)هـ(956قرأ على البازلي )ت  الّسفيري الحلبي الشافعي اإلمام العاّلمة
زين الّدين رجب بن علي بن الحاج أحمد بن محمود اليعفوري الحموي الشافعي،  -9

هـ( ولعل ه 960أخذ عن البازلي بعض العلوم, )ت    [ اإلمام العاّلمة3الشهير بالعزازي ]
 .(22) آخر تالميذ البازلي وفاة

 ( 23) واشتغل على البازلي  شمس الدين محمد بن قاسم بن يحيى الكيالني الحموي، -10
ا -11 البازلي  لدين محمد بن عمر بن أحمد السفيري الشافعي شمس  , وقد أخذ عن 

, عالم بالحديث، من الشافعية. حلبي المولد والوفاة,(24) وذكر ذلك في شرحه على البخاري 
 . (25) هـ(956 ت ) (زار دمشق والقاهرة. له كتب، منها )شرح الجامع الصحيح للبخاري 

 مؤلفاته:
 .(26) لى سيد األنامإغاية المرام في رجال البخاري  -1
 (27) شية على شرح جمع الجوامع للمحليحا -2
 .(28) قدمة العاجل لذخيرة اآلجلم -3
 .(29) بي الحسن الشعري أمناقب  -4
ومنه نسخة  رسالة في اعراب )ل إله إل  هللا( وهو المخطوط الذي نقوم بتحقيقه,   -5

 .( 102في مكتبة جوتا بألمانيا بالرقم ) 
 .(30) التحفة المرضية في المسائل الشامية -6
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 .(31) بديع البديع في مدح الشفيع -7
ين -8 , ومنه نسخة مخطوطة في مركز  بغية الطالبين في حل مشكالت جالل الدِّ

 .(32) ( ورقة161( في )  611647الماجد بالرقم )جمعة 
, وهي رسالة في الفقه  رسالة في بيان وضع الفقهاء كتبهم على الترتيب المعهود  -9

المتحدة  العربية  المارات  في  الماجد  جمعة  مركز  في  مخطوطة  نسخة  ومنها  الشافعي 
 هـ(.910( ونسخت سنة )715767بالرقم )
 .(33)نزهة األبصار في فضائل الصدقة -10
  2/  1435المكتبة القادرّية رقم  ) مخطوط    في الكالم  -رسالة في كلمة التوحيد   -11
 .(34) (85 –  81ورقة 

األ -12 ذوي  حلب تحفه  استشكال  من  علينا  ورد  فيما  العقائد  رب  في  رسالة  وهي   ,
 هـ(.910( منسوخ سنة ) 715771واإليمان ومنه نسخة في مركز جمعة الماجد بالرقم )

 
 الثَّاني المبحث 

 دراسة المخطوط 
 المطلب األول: نسبة الر ِّسالة إلى البازلي

إن  ِمم ا ل شك فيه أن  العلماء قد تعارفوا على أموٍر شائعة في نسبة المخطوط      
إلى صاحبه, وذكروها في مصنفاتهم وكتبهم, فمنها مثاًل صفحة العنوان مع كونها أضعف 

يترتب عليه لما  النسبة  بعض األمور في  منهم في  اخ ووهم  النسُّ أحياًنا من خطأ من  ا 
المخطوطات, وكذلك ذكروا منها أن الكتاب يذكر الكاتب في مقدمته أنه له أو يذكر اثناء  
الكتاب بعض كتبه السابقة له في التأليف أو التي ذكر فيها بعض المسائل, ومنها أيًضا 

هم بنص اسمه في ترجمة حياة  ذكر هذا المخطوط عند أصحاب التراجم والتاريخ وتصريح
المؤلف, وذلك أيًضا نقول العلماء المتأخرين عن صاحب الكتاب وتصريحهم باسم الكتاب 

 أو مؤلفه من األمور التي يمكن أن تستدل بها على صحة نسبة أي كتاب إلى صاحبه.
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ومن هذه التوطئة نذهب إلى صحة نسبة هذه الرسالة ) رسالة في ل إله إل هللا(      
لعدة أمور ظهرت عن طريق دراسة  ذلك  للبازلي ول شك في  أن ها  فنلحظ  البازلي,  إلى 

 المخطوط وهي مثال:  
تصريح الشيخ محمد بن داود البازلي في مقدمة الرسالة بأن هذه الرسالة له وهي    -1

جواب لبعض األسئلة التي وردت له فقال: ))قال فقير عفو هللا تعالى: محمد بن الشيخ  
فهذا تصريح بأن الرسالة   (35)استشكل بعض الحلبيين...((-عفا هللا عنهما   -ازليداود الب

 للمؤلف. 
الرسائل في اإلجابة عن   -2 البازلي قد ألف بعض  التراجم أن  ذكرت بعض كتب 

بعد ان ذكر مصنفاته: )) الحنبلي  العماد  ابن  له قال  التي ردت  وأجوبة  بعض األسئلة 
 .(36) ((سئلة ترفع إليهعن إشكالت كانت ترد عليه وأ (شافية
البازلي نفسه   -3 البازلي أن  إلى  الرسالة  الواضحة على صحة  الدلئل  وكذلك من 

يصرح فيها في أكثر من موضع أنه ذكر بعض المور التي تتعلق في بعض المسائل  
وقْد  في كتابه مقدمة العاجل وهو مصنف ثابت له, فنراه يقول في رسالته التي نحققها: ))

ْين ا الوِ  عق ض  ْاِجل لذ خيرِة اآلجِل( فلت ر ْاج  م ة الع  م اة بـ)م ق دِّ ِتنا الم س   .(37) ((ْطر  في ك ر ْاس 
 الرسائل المؤلفة في إعراب )ال إله اال هللا(

سبق أْن ذكرنا أن  رسالتنا التي نقوم بتحقيقها هي لمحمد بن داود البازلي, وهذه       
نِّفت  في إعراب كلمة التوحيد, وهي جزء من رسائل عديدة   الرسالة هي أحد الرسائل التي ص 

 ألفت في هذا الفن نذكر منها مثال:
 هـ. 761المتوفى سنة , رسالة في إعراب ل إله إل هللا. لبن هشام األنصاري  -
 هـ.794رسالة في إعراب ل إله إل هللا. للزركشي المتوفى سنة  -
 هـ(.835)ت  الفناري محمد ل هللا إله إعراب ل إ رسالة في  -
رسالة في إعراب ل إله إل هللا. وتسمى التجريد في إعراب كلمة التوحيد لمصنفها   -

 هـ.1014علي بن سلطان القاري. المتوفى سنة 
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إنباه األنباه على تحقيق إعراب ل إله إل هللا، لمصنفها إبراهيم بن حسن الكوراني،   -
 هـ.1101المتوفى سنة  

 
 مخطوطات الكتاب

 بعد البحث والتحري عن هذه الرسالة وجدت ثالث نسخ وهي: 
(  217345والنسخة الثانية موجودة في مكتبة الشيخ عبد القادر الكيالني بالرقم ) -1
الهجري, وهي بخط 4في ) العاشر  القرن  ( أوراق في كل ورقة صفحتان, ونسخت في 

دم من نسخة المانيا, وكذلك وضوح  النسخ, وهي أجود النسختين عندي فتاريخ نسخها أق
الخط والعبارة وتخلو من السقط والتحريف والطمس فهي في غاية الجودة, واعتمدتها نسخة 

 األصل في التحقيق, ورمزت لها بالرمز )أ(. 
أ(  102نسخة ألمانيا, وجاءت في مجموع محفوظ في مكتبة جوتا بألمانيا بالرقم )  -2

الة مخطوطة, وجاءت رسالة البازلي في أول وجاءت في مجموع يحوي اثنتي عشرة رس
( سطرا, وخطها 29( و) 25( صفحات, في كل صفحة بين )6ورقة منه, وعدد صفحاتها )  

هجرية في حلب الشهباء, وهي أقل جودة من نسخة مكتبة  1124خط النسخ ونسخت سنة  
 عبد القادر الكيالني فرمزت لها بالرمز ) ب(. 

مكتب -3 بها  تحتفظ  الثالثة  ) النسخة  بالرقم  العراق  في  العامة  األوقاف  (  13799ة 
( ولم يذكر تاريخ النسخ, ومما 12×20( في أربع ورقات بمقاس )  4مجاميع الرسالة رقم ) 

يحزن الباحثين وطلبة العلم أن هذا المجموع مفقود وهو من مفقودات مخطوطات مكتبة  
لم أجد المخطوط   وبعد بحث وتحر  2003الوقاف بعد الجتياح المريكي للعراق عام  

 (38) في مكتبة الوقاف واكتفي بذكره في فهارس المكتبة 
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   صور من المخطوطة 

 
 الصفحة الولى من المخطوط )نسخة جوتا(        
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 الصفحة الثانية من المخطوط )نسخة جوتا(
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 الصفحة الخيرة من المخطوط )نسخة جوتا(

 

 
 الصفحة الولى من نسخة الصل ) المكتبة القادرية في بغداد( 
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 الصفحة الخيرة من نسخة الصل ) نسخة المكتبة القادرية في بغداد(

ِن الر ِحْيمِ   ِبْسِم هللِا الر ْحم 
ْاود الب ْاِزِليّ         ْيخ د  م د  بن  الش  الى م ح  ْفِو هللِا ت ع  ف ا هللا    -ق ْال  ف ِقير  ع  ل    - ع ْنه م ا ع   اْست شك 

ْين التِّْفت ْاز ْاِنيّ  ْعد الدِّ ْول ى س  م الم  ال  ل ِبّيين  ك  ْ إل ه إل  هللا (   (40) في ت ْلِوْيِحهِ  (39) بعض  الح  لمِة )ل  ك 
: ))ل  يجوز  أْن يكون   يث  ق ْال  ل ى   (41) ح  ب ر؛ ألن  الم ْعنى ع  ْوِقع الخ  الستثناء  م ف ر ًغا واقًعا م 

ل ى ن ْفي م غ ايرِة هللِا عن ك لِّ إلٍه(( الى ل ع  ْود ع ن آلهٍة سوى هللا  ت ع  وب ْين  ق ْولِه  (42)ن ْفي الو ج 
ِلِه: ))إن  الن في في المستثنى منه ف رِّغ    الستثناء الم ف ر غ وهو: الذي ترك  فيه  (43)في م ط و 

( يتوجه إلى م ق د ر وهو    (44)للعمل ْذك ور بعد )إل  ْنه بالم ْست ثنى الم  ِغل  ع  ( وش  الذي قبل  )إل 
( لإلخراج م ْست ثنى منه؛ ألن  )إل 

والخراج ي ْقت ِضي م ْخر ًجا منه عام لي ت ناول المستثنى وغيره,    
ص((ويتحق ق اإلخراج ولئال  يلزم الت   م التِّْفت ْاز ْاِني    (45)ْخِصْيص من غير م خ ص  ال  إلى آخِر ك 

افع والمقصود بيان وجه الت ْوفيق,  ْم ين من الت د  ْ ي ْخف ى م ا بين  الك ال  ث م  ق ال  الم ْست ْشِكل: ول 
و اب:  ل وا الج  ْيٌء فت ف ض  ح  ل ك م ش   فإْن ل 
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ؤال إشكاِلك اعلْم أيُّها األخ  الن اِصح  الس       ال الو اِضح: ق د ب ل غ ن ا س  اِئل  ع ْن ه ذ ا اإلْشك 
م التِّْفت ْاز ْاِني ِفي ت ْلِويِحِه, وم ا ذ ك ره في  ال  ْجت ه  على ِمْنو اِلك  في وجِه الت ْوِفيق بين  ك  ْسب م ا ن س  ح 

م ط وِلهِ 
ل    (46) م ن ِجْد لالشكال وجًها أصاًل, فزد ب دل في الستثناِء الم ف ر غ لتصريح أن ا ت أ م ْلن اه ف 

يِن ل ْيط لب  الت ْوِفيق بينهما إذ ا   م  ليكم مهاًل مهاًل, إْذ ل  تالزم  بين  الك ال  الت أمل فيما يتلو ع 
ًة في الِعْلم, فأنى ْن ل ه أ ْدن ى ِمْسك  ْمع   (47) افترقا, ول تضايق  بينه ما عند  م  اعتقاد  م ْن ر ْام  الج 

ْراٍب بي  س  ْار  الِعْلم  ك  ِب والنُّون, فإن ا هلِل وإن ا إليِه راجعون, فلقد ص  ْمع بين الض  نهما فقْد ر ام  الج 
رم الم ْست ْسق ى( ن وا الو  ب ه الظ مآن ماًء, )واْست ْسم  و اًء.  ( 48)بقيعٍة ي ْحس   فلذلك  ل م ي ْطل بوا له د 

: إ   ق  أقول  و ْاب الذي لث م  إنِّي أ ق ْول  والح  م الت ْلِوْيِح هو الص  ال  ْنه , وإن ه     (49) ن  ك  ِحْيد  ع  م 
م ة  م اة بـ)م ق دِّ ِتنا الم س  ْين ا الِوْطر  في ك ر ْاس  ْيٍء الب ت ة , وقْد ق ض  ليس  ِمن الستثناِء الم ف ر غ ِفي ش 

ْاِجل لذ خيرِة اآلجِل( ع. (50) الع   فلت ر ْاج 
د الم ر اد, إْذ      لِّ )إله(, ل  م ْست ثنى م ف ر غ من خبِرِه وإل  لف س  ٌل من م ح  وبيانه  أن  )هللا ( ب د 

الى  -الق ْصد  بهذِه الك ل مة توحيده ون ْفي إلٍه ِسو اه ل إثبات وجوده فإن ه  م ْجِمٌع    -ت ب ْارك  وت ع 
ْال ف ْونا في الشتراِك ف ق ط مع اعتراِفِهم بوجوِدِه    عليه بين  الم ْسِلمين والك ف ار, وإن م ا ل   -خ  ج 

ال ى    -وع ال   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  چ  (51) چک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳ  چ بدليل قوِلِه ت ع 

ْرك ة ل غير     (52) چٹ  ٹ  ٹ  ْيِر إشراِك, فالق ْصد  إن م ا هو ن في الشِّ ِدين ِمن غ  أي: م و حِّ
ْاِرج ي ْسأل  ْيء في الخ  ْرت ب ًة أ ْخرى بعد  الو جود؛ ألن ه إذ ا ث ب ت  الش  ِلمة الت ْوِحيد م  م ى ك  ولهذا ت س 

ِعل  م ستثنى مفر ًغا ل1أ هو واحٌد أو ل ه  /   ْعن ى الم ْسب ْوق ألجِلِه؛ و/ شريٌك, ول ْو ج  د  الم  ف س 
ت ْحِصيل   ألن ه  م ر اًدا؛  ه ذ ا  ول ْيس   موجوٌد  فإن ه   هللا   إل   موجوٌد  إله   ل  ْعن ى  الم  يكون   ألن ه  
ه إله, ول  ي ت أت ى   ْحد  ب م ت ر اٍخ ع ن الغ ر ض بمراحل  ب ل الق ْصٌد أن ه  و  ْاِصل, وقول ه بالم ْوج  الح 

ه    ه ذ ا تفر د  فيعي ن  اآللهة  و ج ود  لينتفي  )ل(  اسم  محلِّ  من  بدًل  )هللِا(  ْعِل  ب ج  إل   ْعن ى  الم 
إل  وأداة الن في فتساقطا فتعي ن    (53) باأللوهي ة الو ْاِجب ة لذاتِه؛ ألن ه لم ا انتق ض  الن ْفيُّ بإل  تعادل

ه, ول ق د   ْحد  ل ة و  ال  : ))إل     -ر ِحم ه هللا  -(54) ب ْال غ  في الت ْدِقْيِق ابن  ه ب ْير ةاأل ل ْوِهي ة للج  حيث  قال 
ْيٌء, أي: ل ْيس كذ اتِه  ْيٍء, إْذ ل ْيس  كِمْثِلِه ش  ه ن ا م وجب الستثنائية فإن  هللا  ل  ي ْست ْثن ى من ش 

ْيء  ح   ْيٌء؛ ألن  الِمْثِلي ة تطرقها الشتباه, ول ي ْعر ف الش  ق  م ْعرفتِه إل بأْن ل  ي ْشِبه ه  يعني  ش 
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ْود و)هللا( مرتفع   ْيٍء ب ل و ْاجب الو ج  ِبْيٌه فكيف ي ْست ْثن ى ع ن ش  ل  وع ال  بأْن لي ْس ل ه  ش  فتفر د ج 
 .(55) بعد اإلبانة له األلوهية((

ْاِجل         م ة الع  ْاي ة في الب اِب وق د ت ك ل ْمن ا عليه في )م ق دِّ هذِه ِعب ْارت ه  بحروِفِه وهي غ 
ه  أن  ابن    يِّد  إلى ذ ِخْير ة اآلجِل( وك لُّ ه ذ ا ي ْفِصح  بلساٍن ذ ْلٍق أن ه  ل ْيس  بمستثنى م ف ر غ, وي ؤ 

ام ْمل عل ى الل ْفظ,  لم يذكره    (57) في ت ْوِضْيحهِ   (56) ِهش  في الم ف ر غ ب ْل ِفي الت ْام المتعذر الح 
لِّ اسِم )ل(, ل ِلي ة ِمن م ح  ل ى الب د  ل ة ع  ال  ل ى م ْست ْثن ى م ف ر غ ِمن    (58)وك لُّ ه ذا ل ي ْحِمل الج  ع 

الت ف كُّر ط أ في  ْوِء الت ْدِبْير والخ  ال من س  ا أت ى اإلْشك  ب ِرها, فإن م  فإن ه  ل م ا رأى ِجْبِرْيل  في   خ 
ْوح  ول إلى الرُّ ص  ْمي ة ق ْاصًرا نظره على الظ اِهر فحر م الو  صورِة دحية ظ ن ه  إنساًنا ِفي ه ذِه الدُّ
ِر ف ْهمه وي ِقف  عند  م ْنت ه ى ِعْلِمِه )سرسدي س له دايم درس  ل ى ق د  الظ اِهر, ون ظ ر  ك لِّ أحٍد ع 

ْس لقدر ه م ه والي اوست(م سوراي اوست ق  .(59)يم هرك 
ْير ة        يٍء, ي ِريد أن ه  بدٌل من    -ر ِضي  هللا  عنه    -(60) فقول  أِبي ه ر  ل  ي ْست ْثن ى من ش 

  , أ ل على لفِظِه وهو الن ْصب لتعذُّر ذلك  ( محمول على محلِِّه وهو الر ْفع ؛ ألن ه  م ْبت د  اسِم )ل 
ذ   ْاِجب وجه الت ع  ْاِمل, ول يجوز  ه ن ا أْن تكون     (61)ر كما قال  ابن  الح  أن  البدل  بني ِة تكرار الع 

لة وإل  ي لزم عمل )ل( في الم ع ارف وهو باطٌل, فإن  هللا  علٌم لذاِت   ال  ْاِملة في الج  )ل( ع 
ِلْيل  بن أحمد  لِّي الح صر في   (62)الب ْاِري ت ع الى كم ا قال  الخ  , وإي اك  أْن تظن  أن ه ك  والتِّْفت ْاز انيُّ

ْبِنيُّ على اسمية   ود بالذ ات وأيًضا )إله( م  هم فإن ه  ينتِفي الت ْوِحْيد الم ْقص  فرد كما وهم  بعض 
ْذك ور أو  ( فهو منه بتقدير من؛ ألن ه  في جواِب )ه ْل ِمْن إلٍه ِسو ى هللا( فـ)ِمْن( م  منويٌّ )إل 

اءْت/   ج  وق د  ت ْخِفْيًفا  ْقب وض 1ح ِذف   الم  الط ِويل  الب ْحِر  من  ْاِعر  الش  قوِل  في  ظاهرًة  ظ/ 
در والبتداء زحاًفا:  وض علة والص   الع ر 

ْيِفه   ا ِبس  ْنه  ِبْيٍل ِإل ى ِهْندِ       ف ق ام  ي ذ ود  الن اس  ع  : أ ل  ل  ِمْن س  ق ال  و 
 (63) 

؛ ألن ه  ليس    فل ْو أ ْبِدل ت  م  ِزي ادة )ِمن( في األ بياِت ول ْيس ذلك  بالم ْرِضيِّ من ل فِظ )إله( ل ز 
ل: الذي هو تابٌع مقصوٌد  (64) مذهب  الب ْصريِّ  ث م  ي ْنب ِغي أْن ي ْعل م  أن  هذا البدل  م خالٌف للب د 

الٌف لحكِم الم   ل منه إيجاًبا وسلًبا ومن حيث بالنِّْسبة دون  متبوِعِه ِمن حيث أن  حكم ه  م خ  ْبد 
ر ح وا بِه.  ِمير مع أن ه بدل بعض كم ا ص   خلوُّه من الض 
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الك ْوِفيُّون        ث م  ذهب   بمعنى )ل(    (65)وِمن  لب  للس  ( ه ن ا حرف عطف  إلى أن  )إل 
ْلب ول لسالب اإليجاب, وأنت  خبيٌر أن   ْال ف ت )ل( من جهِة أن ها للس  نفي الن في إثباٌت   وخ 

رك ل غير.   فهي ه ن ا إلثبات للوحدانية وقطع عرِق الشِّ
ك لُّ   وهكذا  مستثنى  ل  بدٌل  أن ه   على  مجمعون   ِبي ة  الع ر  أهل   أن   الك الم  هذا  وحاصل  

( على الب د ل ل يكون لالستثناء فعالمة الستثناِء الن ْصب ل غير؛ ألن ه    ِمل  )إل  موضٍع ح 
ِلية   قة بالمفعول به كم ا بين في موضِعِه, فحيث  ر فع أو ج ر  أو نصب على الب د  ف ْضل ًة م ْلح 

, )وما مررت  بأحٍد إل  (66) چ  ٺڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ چفمصروف معناه عن الستثناء نحو:  
ثة على الستث ناء, والر ْفع زيٍد( )وم ا رأيت أحًدا إل  زيًدا( فيجوز  الن ْصب  في األمثلِة الث ال 

ر في الث اني, والن ْصب  في الث ْاِلث على البدلية, فنصب البدلية غير نصب  ل, والج  في األو 
ِقْيل ر ح  بهذا ابن  ع  ة فتأم ل  (67) الستثناء, وق ْد ص  ْص  , ل (68) مع وضوِحِه في شرِح الخ ال 
ل.   يختلف عليك  الستثناء بنصِب الب د 

راج بل لب د  من     ِثْير  األْمو اج مقتمة الفجاج ل يسلك فيه بنوِر السِّ ِبي ة ك  فإن  ب ْحر  الع ر 
ال   خ  م ا  الستثناء  من  منصوب  يقولون:  ت ر ْاه م  أل   للجناح  ات  ه ْيه  ذلك   وم ع  الحتياِج, 

ِرْيِريُّ  الحريريّ   (69)الح  أن   على  البدليِة,  على  ْوه    (70)مع موافقِتهم  الو ج  ليس  من أصحاِب 
ْاء ل م  ق ع  عجز  عن الم ِسْير, ول ْو ش  واألقوال, وإن م ا هو ط يٌر من أْضع ِف طيٌر أبابيل إذ ا و 

ل منه في اإلعراِب ف ق ط كم ا   (71) ي ْست ِطع أْن ي طير اللة ه ن ا بدٌل تابٌع للم ْبد  بالجملة فإن  الج 
ْرف ول صفة لعدِم    (72) نسق عند سيبويهم ّر, ول ي ْمِكن أْن يكون  عطف   ّسطه الح  لعدِم ت و 

الشتقاق ول تقديًرا, ول عطف  ب ي ان لعدِم اإليضاِح, ول تأكيًدا لفظًيا لعدِم اتحاد الل فظين  
وأخواته,  الن فس  من  ْوصة  الم ْخص  األلفاِظ  لعدِم  معنوًيا  ول  وهيأِتها,  وف  الح ر  جوهِر  في 

يكون   أْن  ع ين    فتعي ن  ليس   ألن ه   بعض؛  بدل   وهو  والت ْقِسيم  ْبر  الس  ي قتضيه  ْسب ما  ح  بدًل 
اء الم ْبدل ول مشتماًل عليه ول ي ْمِكن وقوع البدل/   ل الب عض, إْذ 2كالِبد  ل ط فتعي ن ب د  و/ الغ 

ْبِكي ب كما نقل عنه السُّ في طبقاِتِه الك ْبر ى:   (73) ل خامس  في كالِم هللِا, قال  صاحب الم ْنت خ 
اِهي ة أقوى   )) ل ي ق د ر خبر ل )موجود(؛ ألن ه  يكون  نفًيا لوجوِد اآللهة ل لماهياتها ونفي الم 

أن  الو ج ود عين الماهي ة فنفيه   (74) أي: في الت جريد والت وحيد, وأجاب  أ ب و ع بد هللا المرسيّ 
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م صاحب المنتخب وأقول  مع الجملة والت    (75)نفيها(( ال  ْذه ِبين,   (76)فصيل ك  أولى لسمِك الم 
ْن ي ق ْول: الوجود  ْن ي ق ْول غيرها, وهذِه المسالة  أيًضا ق د قضين ا   (77) مذهب م  ْين الم اهي ة وم  ع 

ؤ ال. واب عنها قديما لم ا ورد  علينا السُّ  الِوْطر  عن الج 
م أن  )ل  إله  إل  هللا  ْاِصل  الك ال  ( ليس  من الستثناِء الم ف ر ِغ كما قال في التلويح وكالم  وح 

افع؟ وم ْن   ل ْم ي ِرد على موضٍع واحد, فِمْن أين  الت د  المطول انما هو في الستثناء المفرغ ف 
ظ ن  ذلك  فقد افتر ى إثًما مبيًنا وتحم ل  بهتاًنا عظيًما أل  يتِق هللا  الذين  ينتجعون  في كالِم 

ب  ِمم ن ي ْرك ب  ث ب ج  هذا البحر من  هللاِ   في غيِر مراتِعِه فيحرفون  الك ِلم  عن مواضِعِه, والع ج 
ائرة في حدِتها ومعانيها]  ِمع  األمثلة الس  بية ومبانيها كأن ه  م ا س  غير مرساٍة راسخٍة في الع ر 

 : (78) نظًما[
اي ْا ب ْاِري  الق ْوِس ب ْرًيا ل ْست  ت           ْ ت ْعسر الق ْوس اعِط الق ْوس  ب ْاِرْيه  ا      ل    (79) ْحِسن ه 

ْاط ب ومالحظة المق ام, وعرف المخاطب,  ال واعتقاد الم خ  اة الح  غ ة م ر ْاع  ل باِب الب ال  فأو 
يذكر مع غيره ألدنى  ما  كثيًرا  ث م   فيسع غيره  الحق  عنه  ويرد  ْيرة,  الح  فيقع في مهاِوي 

فيظنُّ من ل دراية  له في الف نِّ أن ه  منه كما أن هم يذكرون  الواجب بالر فع و  مالبسة بينهما  
وجائزه في باِب م ا اضمر عامله على شرطية الت فسير نحو: زيٌد أ ضربت, وزيًدا ضربته ,  
وزيٌد قام , وعمٌرو أ كرمته فيسبق إلى األذهان الواهية أن ها من اشتغال العامل وليس كذلك؛ 

لِّط  عليه هو أو نظيره أو ألن   ه ل يكون إل  منصوًبا, إذ من شرطها أن يكون بحيث لو س 
ْاِنع   ل يجوز  الن صب لمكان أداة الستفهام الموجب للت ْصِدير الم  مناسبة لنصِبِه والمثال األو 

امل, فأين    لتقديِم الع امل عليه, وأنت  خبير أن ه  ل يجوز  أن يقع المعمول إل  حيث ي قع الع 
 هذا ِمن اشتغاِل العامل. 

   / حيث  مثالنا  وكذلك  ذلك   من  يكون  ل  رفع  من  2فإذا  يكون  ل  الجاللة  رفع   ظ/ 
ْسبني(, وحسبتهما  الستثناِء بشيٍء ولقوِلهم في تنازِع الِفْعلين إذا كان ا من أ فعال الق ل وب )ح 

ور وليس  يخاف إذا أظهر منطلًقا الز يدان منطلًقا بأن يجب  الظهار في مثلِ   هذِه الصُّ
المعمول واشتغل كلُّ عامٍل بمعموِلِه يرتفع الت ن ازع كيف ل والت نازع هو توارد ع املين فأكثر 
على معموٍل فأكثر فأين الت وارد؟ فأين الشتغال؟ ومثالنا أيًضا حيث  ح مل  على الب د ل ل 
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ل في موضع آخر استعار  اسم يكون الستثناء وهو الحق إْن شاء  هللا,    ن ع م في الم ط و 
 الستثناء لهذا البدل فليطلب ثم . 

أ ث م  كلمة )ل إله  إل  هللا(        ْلج  ك هذا الم ْست ْشِكل بتلك  الل فظة لر ب ما كان  له  م  فل و ت م س 
ْن ل ْم ي ك ن مرتاًحا بعلم الم   بط  قضيتان: سالبة كلية, وشخصية موجبة, فم  ْنِطق, ي ْخبط خ 

عشواء, وي ْمِشي على غير سواء, لن ه ي ر ى إيجاًبا في كسوٍة سالبٍة فينهض م تأماًل ألركانها  
الٌط   ف يِه إلى الماِء ليبلغ  ف ْاه, ول يعلم الِمْسِكين أن ه غ  ول ْم ي نلها لرفع شأنها فيحير  كباسٍط ك 

ول  ول قوة  إل  باللِ  ِظْيم أو ساٍه, فال ح  ِلّي الع  ِكيمة, (80) ]الع  ل ك الش  [, قال خاض في ذلك وع 
ڱ    ڱگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  چالم ْست ِقيم    (81) وأن ى الّطروق في الطريق

ق ع   (82) چڱ  ں  ں ْيف  و  ائض ك  ل م ي ْهتِد للذ ه اب ول لإلياب فبالل  انظْر إلى ه ذ ا الخ  ف 
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  چ   (83)   في )حيٍص مع بيٍص(

 .(84)  چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  
اء فيرى الغ اْ      و اس بالفكرِة وإن ما العلم  نوٌر ي ْقِذف ه  هللا  تعالى في بصيرِة م ْن ش  ِئب من الح 

ي ال,   ْون بالِحّسِ الم ْشت ر ك في الخ  ال كم ا ي رى الم ْحز  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے   ے   چ في الح 

وا أ ْمر  الِعْلم    (85) چۓ      ْمل ة فقد يئس  ن ا هللا  (86) چڎ         ڈ  ڈ       ژ  ژ  ڑچ وبالج  ر  , بص 
البداية  القيمة  في  هلِل  والحمد   الِغو اية,  ِبيِل  س  ل وك   س  وإي اك م  ان ا  ون ج  اية,  الِهد  طريق   وإي اك م 
ِفيع فينا يوم    د الِقي امة الش  ِهد  م ْشه  الم على سيِدنا محمٍد سيِد م ْن ش  الة والس  والنِّهاية والص 

امة وحس3/ ْول ى وِنْعم  الن ِصْير.تمت.و/ الحْسرِة والن د  ِكْيل ِنْعم  الم   بنا هللا وِنْعم  الو 
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 الهوامش 
 

 .46/ 1الكواكب السائرة في اعيان المئة العاشرة:  و ,  10/190ينظر شذرات الذهب في اخبار من ذهب:    (1)
 .10/190شذرات الذهب:   (2)
 . 6/120عالم:  األ    (3)
 . 10/175شذرات الذهب:      (4)
 .1/47الكواكب السائرة:    ينظر  (5)
 .7/240الضوء الالمع:  و , 191- 10/190شذرات الذهب: ينظر    (6)
( ألن  األصل وينطق بنطق تركي أعجمي واصلها عربي أي  كلمة )منال( هي نطق اخر لكلمة ) مال    (7)

هذه، وقد    (مولى )نسبة إلى كلمة    (مولوي فالن )يقولون كذلك  )مولى( ومعناها العالم أو السيد أو المعلم,  
ينظر معجم الدخيل في اللغة العربية  بزيادة النون في اللغة التركية العثمانية. (منال)إلى  (مال)حرفت كلمة 

 .146, معجم اللفاظ التاريخية في العصر المملوكي:  201ة ولهجاتها:  الحديث
 . 10/191شذرات الذهب:      (8)
 المصدر نفسه.  (9)
 .1/47الكواكب السائرة:    (10)
البخاري    (11) رجال  في  المرام  األإغاية  سيد  )لى  الكتروني(:  )مصدر  -https://www.bukhariنام 

pedia.net/book/ghayh_mram/2 ) 
 .1/7الدارس في تاريخ المدارس:      (12)
 .2/204ينظر الكواكب السائرة:     (13)
 .10/175شذرات الذهب:   (14)
 .267- 1/265الكواكب السائرة:    (15)
 .4/153الضوء الالمع:     (16)
 . 10/241شذرات الذهب:      (17)
 .1/309الكواكب السائرة:      (18)
 .266-3/265ديوان السالم:  و ,  2/204الكواكب السائرة:      (19)
 .1/11معجم المفسرين:     (20)
 .10/448شذرات الذهب:   (21)
 . 10/470:  المصدر نفسه   (22)
 .3/222سلم الوصول:      (23)
 .2/329شرح البخاري للسفيري:    (24)
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 . 6/317ينظر العالم:     (25)
 .9/298معجم المؤلفين:    (26)
 .1/240ديوان السالم:     (27)
 .6/120تقدمة العاجل لذخيرة الجل:    (28)
 . 9/298معجم المؤلفين:     (29)
 المصدر نفسه   (30)
 . 350معجم أعالم شعراء المدح النبوي:    (31)
 .76فهرس المخطوطات العربية في المكتبة الوطنية النمساوية:      (32)
 .4/2735معجم تاريخ التراث السالمي في مكتبات العالم:      (33)
 المصدر نفسه.    (34)
 و.1المخطوط:    (35)
 .10/191شذرات الذهب:   (36)
 و.1المخطوط:    (37)
 . 2/166بغداد: فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الوقاف العامة في    (38)
ْيخ سعد الّدين الت ْفت از اِنيّ   (39) الشافعي اإِلم ام اْلع الم ة. ع الم بالنحو والتصريف    م ْسع ود بن عمر بن عبد هللا الش 

والمعاني و اْلب ي ان واألصلين والمنطق و غ يره ا، له من التصانيف: شرح التلخيص, الرشاد في النحو وغيرها 
 .2/285بغية الوعاة:  و ,  6/112هـ(, ينظر الدرر الكامنة:  791)ت  

وشرح به التفتازاني كتاب )تنقيح األصول( للقاضي   يقصد به كتاب )شرح التلويح على التوضيح(    (40)
هـ( وبعد أن صنف صدر الشريعة كتابه )تنقيح 747صدر الشريعة عبيد هللا ابن مسعود البخاري الحنفي )ت 

آراء   لذكر  فيه  تعرض  التنقيح(  غوامض  في حل  )التوضيح  وسماه:  ممزوجا  قام بشرحه شرحا  األصول( 
 ابنا هذا )التلويح( فهو شرح التفتازاني على )التوضيح(.المذاهب الثالثة وغيرها, أما كت

 سقطت ) أن يكون( في نسخة ب.  (41)
 .1/99شرح التلويح على التوضيح:   (42)
 في نسخة ب )والستثناء(.  (43)
 . صل غير واضحة وما اثبته من نسخة ب وفي نص المطول ) الفعل( بدلهافي نسخة ال  (44)
 . 403المطول:    (45)
يقصد به كتاب التفتازاني ) المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم( وتلخيص مفتاح العلوم هو كتاب في     (46)

  هـ( 626هـ( الذي لخ ص فيه كتاب )مفتاح العلوم( للسكاكي ) ت 739علم البالغة لجالل الدين القزويني )ت  
 وفي نسخة الصل ) معلوله( بدل ) مطوله( 

(47)  .)  في نسخة ب )فان 
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ر م( يْضرب لمن يغتر ِبالظ اِهِر  هذه ال  (48) ل ق د اْست ْسم ْنت ذ ا و  عبارة اصلها مثل من أمثال العرب وهو )و 
ط ل به سمينا, وقد ساقه الحريري في مقاماته, المثل مشهور عند المتأخرين  الف لحقيقة اْلو اِقع ووجده سمينا و  اْلم خ 

الخبيث واستصواب الخطأ ألمارة وهمية كاذبة, ينظر ستجادة القبيح واستحسان  ايضربونه عند خطأ الرأي في  
 .35/217تاج العروس:  و ,  3/178زهر األكم في األمثال والحكم:  و ,  30مقامات الحريري:

 في نسخة ب ) ما(.  (49)
 ( لوحات. 9( في )881وهي رسالة للبازلي ومنها نسخة مخطوطة في مكتبة ليزبك في المانيا بالرقم )  (50)
 . 3سورة الزمر: من اآلية      (51)
 . 65سورة العنكبوت: من اآلية   (52)
 في نسخة الصل) تعادل( زائدة اخرى.  (53)
من كبار الوزراء في الدولة    هو يحيى بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيبانّي، أبو المظفر، عون الدين،:  (54)

العباسية. عالم بالفقه واألدب. له نظم جيد. ولد في قرية من أعمال د جيل )بالعراق( ودخل بغداد في صباه،  
فتعلم صناعة اإلنشاء، وقرأ التاريخ واألدب وعلوم الدين من تصانيفه: اختالف العلماء, المقتصد في النحو 

 .175- 8/174عالم:  , األ242-6/230عيان:  هـ( ينظر وفيات األ560وغيرهما )ت 
لم أقف على مصدر هذا النقل من كتب ابن هبيرة المطبوعة ولعله في مصنفاته المخطوطة او المفقودة,    (55)

ل أني ظفرت بأقوال قريبة منه ساقها بعض النحاة والمفسرين, ينظر  إمع كثرة تنقيري وبحثي هذا القول,  
 . 1/655:  , شرح التصريح89الجنى الداني: 

النحوي, اشتهر وذاع صيته في نصاري, اإلعبد هللا بن يوسف بن أحمد ابن هشام األ   (56) مام العالمة 
هـ( ينظر بغية 761الفاق, من تصانيفه مغني اللبيب, اوضح المسالك, شذور الذهب وشرحه وغيرها, )ت 

 . 148-4/147عالم: , األ69- 2/68الوعاة:  
 د من إضافة الضمير ليستقيم المعنى.في المخطوطة ) توضيح( ولب     (57)
 قطت من نسخة )ب(.س  (58)
هذه من الشعر الفارسي القديم وناظمه الشاعر الفارسي المشهور بقاسم انوار وهو اديب وشاعر واحد    (59)

اذربيجان سنة   الهجري ولد في سراب في  التاسع  القرن  هجرية وتوفي في خرجرد سنة 757الصوفية في 
سوداي اوست    هجرية تقريبا وهذا الشعر من قطعة شعرية يقول فيها )سربلندي بين که دائم در سرم835

قيمت هر کس بقدر همت والي اوست لن تراني مي رسد از طور موسي را خطاب اين همه فرياد مشتاقان  
زاستغناي اوست بندي آن چشم مخمورم که از مستي و ناز در ميان شهر در هر گوشه اي غوغاي اوست 

اوست از تو تنها   مايه ي شادي عالم، دولت غمهاي اي دل اندر راه عشق از خوردن غم، غم مخور
( ومعناه )انظر الى رفيع  لجرم غمهاي عالم بر تن تنهاي اوست  ماند قاسم، کز تو تنها کس مباد 

 رأٍس  في رأسي ) فكري( دائمًا, سوداؤه أي ) عشقه(.
 .72فقيمة كل شخص بمقدار همته العالية.( ينظر كليات قاسم انور:  
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يل اختلف في اسمه فقيل: عبد الرحمن بن صخر, ويقال:  أبو هريرة الدوسي اليماني الصحابي الجل  (60)
هـ.  59سكن بن عمرو, سيد الصحابة الثبات الحفاظ, من اكثر الصحابة رواية لحاديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص توفي سنة  

 . 353-7/351, اإلصابة في تمييز الصحابة:  18/91ينظر الوافي بالوفيات:  
احب  اْلع الم ة جمال الّدين أ ب و ع ْمرو بن اْلح    (61) اِجب اْلكْرِدي اْلم ْقِرئ الن ْحِوّي اْلم اِلِكي األصولي اْلف ِقيه. ص 

التصانيف المنقحة, من جهابذة النحاة وعلمائهم حفظ القران واخذ القراءات عن الشاطبي وبرع في الصول  
الشافية وشرحها و  التصريف  الكافية وشرحها وفي  النحو  المختصر وله في  له في الصول  شرح  والنحو, 

 . 135- 2/134, بغية الوعاة:  3/248هـ(. ينظر وفيات العيان:  646المفصل وغيرها )ت 
ا  ا زاهدً ا عفيفً دب والعروض, كان فاضال بليغً الخليل بن احمد الفراهيدي الزدي عالم اللغة والنحو واأل (62)

عمرو بن العالء  بي  أ ول من صنف في المعجم العربي وهو مبدع علم العروض, تتلمذ على  أا تقيا,  ورعً 
, 3/1260دباء:  هـ( ينظر معجم األ175خفش ويونس بن حبيب وغيرهم )توطبقته, واخذ عنه سيبويه واأل

 .133البلغة في تراجم ائمة اللغة:  
ورواه صاحب العين ولم ينسبه إلى أحد, وجاء شاهدا على   البيت من الطويل وهو مجهول القائل,    (63)

قوله: "أل ل من سبيل" حيث ظهرت "من" بعد "ل" فدل ذلك على أن اسم "ل" إذا لم تذكر معه "من" فهو 
تهذيب و ,  8/352متضمن إياها, فهو دليل وشاهد على ان )من( الجنسية هنا وليست زائدة,  ينظر العين:  

 .1/328شرح الشموني:  و ,  1/522رح الكافية الشافية:  شو ,  15/304اللغة:  
 . 1/526ينظر همع الهوامع:      (64)
 . 510الجنى الداني:     (65)
 .66  اآليةسورة النساء: من      (66)
طار اسمه في الفاق وبرع  بهاء الّدين أبو محمد عبد هللا بن عبد الرحمن بن عقيل الشافعي النحوي, (67)

في علم النحو تتلمذ على ابي حيان الندلسي وقال في حقه ابو حيان: ما تحت أديم السماء أنحى من ابن 
عقيل, وبرع في الفقه والصول والقراءات, واخذ عنه الجمال بن ظهيرة والولي العراقي وغيرهما, من تصانيفه:  

شذرات الذهب:  و ,  2/47هـ( ينظر بغية الوعاة:  769ن وغيرها, )ت  شرح اللفية وشرح التسهيل وتفسير القرا
8/368 -369. 
 .215- 2/213ينظر شرح ابن عقيل:    (68)
القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري, الديب حامل لواء الدب والبالغة والنظم والنثر, اخذ    (69)

, ملحة العراب, والمقامات وغيرها, النحو عن المجاشعي والقصباني وغيرهم, من تصانيفه: درة الغواص
 .234, البلغة:  4/63هـ(  ينظر وفيات العيان:  515)ت 

 . 126ينظر شرح ملحة العراب للحريري:    (70)
 في نسخة ب )يطيرون( وهو وهم.  (71)
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عمرو بن عثمان المعروف بسيبويه الحارثي مولهم، أخذ النحو عن عيسى بن عمر، واللغة عن أبي    (72)
خفش األكبر, عالم العربية نال شهرة واسعة وطار ذكره في الفاق, وكتابه يعد اول كتاب يصلنا الخّطاب األ

هـ( ينظر معجم 180في النحو العربي واشهر كتاب فيها بال منازع, اخذ عنه قطرب والخفش الوسط, ) ت 
 . 3/463, وفيات العيان:  5/2122الدباء:  

, قاضي القضاة, ولد بمصر واخذ عن الذهبي والحافظ  ّسبكى عبد الوهاب بن على بن عبد الكافى ال  (73)
المزي برع في الحديث والتراجم والصول والفقه والدب, من تصانيفه: جمع الجوامع, شرح مختصر ابن 

 .3/45, ديوان السالم:  105- 104/ 3هـ( ينظر طبقات الشافعية ابن قاضي شهبة:  771الحاجب, )ت  
بن أبي الفضل أبو عبد هللا المرسي السلمي شرف الدين، األديب النحوي   محمد بن عبد هللا بن محمد  (74)

عالم المة في النحو والتفسير والفقه والصول والدب, طاف البلدان في طلب أ المفسر المحدث الفقيه, من  
والكافي في بمرسية اخذ عن ابن غلبون والشلوبين وغيرهما من تصانيفه: ري الضمان   570العلم, ولد سنة 

, سير اعالم  6/2546دباء: هـ  ( ينظر معجم األ655النحو والضوابط النحوية في علم العربية وغيرها )ت 
 . 16/458النبالء:  

 . 72-8/71ينظر طبقات الشافعية الكبرى:   (75)
الضمان في تفسير القران(هذا من   ما كتاب المرسي فهو )ريِّ أقف على هذا الكتاب ول صاحبه,  ألم    (76)

ه المخطوطة في المكتبة الوطنية بتونس تبدأ من سورة  ئوعثر على احد اجزا  مفقودةالكتب التي كانت تعد  
 ندلسي وغيره.بي حيان األأخرين كأكتب التفسير الكبيرة ونقل عنه بعض المت  من  سبأ الى سورة النسان, وهو

 في نسخة ب )الوجوب(.   (77)
 زائدة من ب.   (78)
هذا بيت من البسيط وهو مجهول القائل واختلف في روايته فمنهم من رواه )يا باري  القوِس ب ْرًيا ليس     (79)

لِّ الق ْوس  باِريها( ينظر الفصيح لثعلب:   ن اء  وو   .4/411, شرح الشافية للرضي: 264ي ْحِسن ها ... خلِّ الع 
 زائدة من نسخة ب.   (80)
 وهم من الناسخ.   صل ) الطريقة( وهو في نسخة األ    (81)
 .40سورة النور: من اآلية      (82)
، أي في اختالٍط من أمرهم ل م خرج  لهم منه    (83) ْيص  ب ْيص   .2/334. ينظر جمهرة المثال:  وقعوا في ح 
 ( 106, 105)  اآليتينسورة يوسف:     (84)
 .40  اآليةسورة النور: من      (85)
 . 13 اآليةسورة الممتحنة: من      (86)
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 المصادر المراجع 
 القران الكريم            

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر    اإلصابة في تمييز الصحابة,  -
هـ( تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض, دار  852العسقالني )المتوفى: 

 هـ.  1415 -الكتب العلمية بيروت, الطبعة: األولى 
األعالم, خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )المتوفى:  -

 م.  2002أيار / مايو  -دار العلم للماليين, الطبعة الخامسة عشر  هـ( 1396
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة, عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي  -

 لبنان / صيدا.   -هـ( المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم, المكتبة العصرية 911)المتوفى: 
 ي, مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآباد البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة  -

  -هـ 1421هـ( دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع, الطبعة األولى 817)المتوفى: 
 م. 2000

أبو هالل الحسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران  ,جمهرة األمثال -
 .بيروت –هـ( دار الفكر 395العسكري )المتوفى: نحو 

اج العروس من جواهر القاموس, محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني، أبو الفيض، ت -
 هـ( المحقق: مجموعة من المحققين, دار الهداية. 1205الملّقب بمرتضى، الز بيدي )المتوفى: 

هـ( المحقق: 370تهذيب اللغة, محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور )المتوفى:  -
 م. 2001بيروت, الطبعة األولى،  –, دار إحياء التراث العربي محمد عوض مرعب

الجنى الداني في حروف المعاني, أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد هللا بن علّي   -
األستاذ محمد  -هـ( المحقق: د فخر الدين قباوة 749المرادي المصري المالكي )المتوفى: 

 م.  1992 -هـ   1413لبنان, الطبعة األولى،  –نديم فاضل,  دار الكتب العلمية، بيروت 
هـ(  927عبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي )المتوفى:  الدارس في تاريخ المدارس,  -

 م. 1990 -هـ  1410المحقق: إبراهيم شمس الدين, دار الكتب العلمية, الطبعة األولى  
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الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة, أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن   -
محمد عبد المعيد ضان, مجلس دائرة  هـ( المحقق: مراقبة /852حجر العسقالني )المتوفى: 

 م. 1972هـ/ 1392صيدر اباد/ الهند, الطبعة الثانية،   -المعارف العثمانية 
ديوان اإلسالم, شمس الدين أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن بن الغزي )المتوفى:  -

  لبنان, الطبعة األولى،  –هـ( المحقق: سيد كسروي حسن, دار الكتب العلمية، بيروت 1167
 م.  1990 - هـ  1411

زهر األكم في األمثال والحكم, الحسن بن مسعود بن محمد، أبو علي، نور الدين اليوسي   -
دار   -هـ( المحقق: د محمد حجي، د محمد األخضر, الشركة الجديدة 1102)المتوفى: 

 م.   1981 -هـ   1401المغرب, الطبعة األولى،   –الثقافة، الدار البيضاء 
ات الفحول, مصطفى بن عبد هللا القسطنطيني العثماني المعروف بـ سلم الوصول إلى طبق -

هـ( المحقق: محمود عبد القادر   1067»كاتب جلبي« وبـ »حاجي خليفة« )المتوفى 
األرناؤوط, إشراف وتقديم: أكمل الدين إحسان أوغلي, تدقيق: صالح سعداوي صالح, إعداد  

 م.  2010تركيا,  –تانبول الفهارس: صالح الدين أويغور, مكتبة إرسيكا، إس
سير أعالم النبالء, شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن ق اْيماز الذهبي   -

هـ( المحقق : مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط,  748)المتوفى : 
 م.  1985هـ /   1405مؤسسة الرسالة, الطبعة الثالثة ،  

ذهب, عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد الع كري  شذرات الذهب في أخبار من  -
هـ( حققه: محمود األرناؤوط, خرج أحاديثه: عبد القادر  1089الحنبلي، أبو الفالح )المتوفى:  

 م.   1986  -هـ  1406بيروت, الطبعة األولى،  –األرناؤوط, دار ابن كثير، دمشق 
سى، أبو الحسن، نور الدين  شرح األشموني على ألفية ابن مالك, علي بن محمد بن عي -

لبنان, الطبعة األولى   -هـ( دار الكتب العلمية بيروت900األ ْشم وني الشافعي )المتوفى: 
 م. 1998  -هـ1419

شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو, خالد بن عبد هللا   -
وكان يعرف بالوقاد  بن أبي بكر بن محمد الجرجاوّي األزهري، زين الدين المصري، 

 م. 2000  -هـ1421لبنان, الطبعة: األولى -بيروت-هـ(  دار الكتب العلمية 905)المتوفى: 
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شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه, سعد الدين مسعود بن عمر   -
  -هـ  1416هـ( تحقيق زكريا عميرات, دار الكتب العلمية,  792التفتازاني الشافعي )ت 

 .  م1996
شرح الكافية الشافية, جمال الدين أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن مالك الطائي الجياني,  -

حققه وقدم له: عبد المنعم أحمد هريدي, جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء التراث  
  -هـ   1402اإلسالمي كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية مكة المكرمة, الطبعة األولى،  

 م.  1982
شرح شافية ابن الحاجب,  محمد بن الحسن الرضي اإلستراباذي، نجم الدين )المتوفى:   -

هـ( حققهما، وضبط غريبهما، وشرح مبهمهما، األساتذة: محمد نور الحسن, محمد 686
  -هـ   1395لبنان,  –الزفزاف ,محمد محيى الدين عبد الحميد , دار الكتب العلمية بيروت 

 م.  1975
ألهل القرن التاسع, شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد  الضوء الالمع -

 –هـ( منشورات دار مكتبة الحياة 902بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي )المتوفى: 
 بيروت. 

هـ(  771طبقات الشافعية الكبرى, تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )المتوفى:  -
الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو, هجر للطباعة والنشر   المحقق: د. محمود محمد
 هـ.1413والتوزيع, الطبعة الثانية، 

طبقات الشافعية, ابن قاضي شهبة, تحقيق الدكتور الحافظ عبد العليم, عالم الكتب بيروت  -
 هـ. 1407لبنان, الطبعة الولى, 

اهيدي البصري )المتوفى:  العين, أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفر  -
 هـ( المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي, دار ومكتبة الهالل. 170

الفصيح, أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار الشيباني بالولء، أبو العباس، المعروف بثعلب  -
 هـ( تحقيق ودراسة: دكتور عاطف مدكور,  دار المعارف.291)المتوفى: 

ربية في مكتبة الوقاف العامة في بغداد, الدكتور عبد هللا الجبوري, فهرس المخطوطات الع -
 م. 1974مطبعة الرشاد بغداد, 
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تحقيق وتعريب وتدقيق: محمد  فهرس المخطوطات العربية في المكتبة الوطنية النمساوية, -
المملكة العربية السعودية, الطبعة األولى،   -عايش, مؤسسة سقيفة الصفا العلمية، جدة 

 م.  2008 - هـ  1429
 م. 1959كليات قاسم انور, تأليف سعيد نفيسي, الناشر سنايي, سنة الطبع   -
هـ(  1061ي )المتوفى: الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة, نجم الدين محمد بن محمد الغز  -

  -هـ  1418لبنان, الطبعة األولى،  –المحقق: خليل المنصور, دار الكتب العلمية، بيروت 
 م.  1997

المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية صلى هللا عليه وسلم من صحيح اإلمام   -
حققه  هـ( 956البخاري, شمس الدين محمد بن عمر بن أحمد السفيري الشافعي )المتوفى: 

لبنان, الطبعة   –وخرج أحاديثه: أحمد فتحي عبد الرحمن, دار الكتب العلمية، بيروت 
 م.  2004  -هـ  1425األولى، 

المطول شرح تلخيص المفتاح تاليف سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني, تحقيق: الدكتور   -
 . 2013عبد الحميد هنداوي, دار الكتب العلمية, بيروت لبنان, الطبعة الثالثة, 

معجم أعالم شعراء المدح النبوي, محمد أحمد درنيقة, تقديم: ياسين األيوبي, دار ومكتبة  -
 الهالل, الطبعة األولى. 

معجم األدباء = إرشاد األريب إلى معرفة األديب, شهاب الدين أبو عبد هللا ياقوت بن عبد   -
لغرب اإلسالمي، هـ(, المحقق: إحسان عباس, دار ا 626هللا الرومي الحموي )المتوفى: 

 م. 1993 -هـ   1414بيروت, الطبعة األولى، 
دار الفكر المعاصر ـ   , محمد أحمد دهمان ,معجم األلفاظ التاريخية في العصر المملوكي -

 م .  1990هـ ـ   1410الطبعة األولى , دار الفكر ـ دمشق ـ سوريا, بيروت ـ لبنان
دار القلم   ,عبد الرحيم انيا مباديدكتور فال ,معجم الدخيل في اللغة العربية الحديثة ولهجاتها -

 . م 2011 -هـ  1432الطبعة األولى، , دمشق –
معجم التاريخ »التراث اإلسالمي في مكتبات العالم )المخطوطات والمطبوعات(« إعداد:   -

تركيا, الطبعة األولى،  –أحمد طوران قره بلوط, دار العقبة، قيصري  -علي الرضا قره بلوط 
 م.  2001 - هـ  1422
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معجم المفسرين )من صدر اإلسالم وحتى العصر الحاضر( عادل نويهض, قدم له: م فتي  -
ْيخ حسن خالد, مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر،   الجمهورية اللبنانية الش 

 م.  1988 - هـ  1409لبنان الطبعة: الثالثة،   –بيروت 
 بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت.  -ثنى معجم المؤلفين, عمر رضا كحالة, مكتبة الم -
همع الهوامع في شرح جمع الجوامع, عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي   -

 مصر. –هـ( المحقق: عبد الحميد هنداوي, المكتبة التوفيقية 911)المتوفى: 
هـ(  764 الوافي بالوفيات, صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا الصفدي )المتوفى: -

 م. 2000  -هـ1420بيروت,  –المحقق: أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى, دار إحياء التراث 
وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان, أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن   -

هـ( المحقق: إحسان عباس, دار صادر  681أبي بكر ابن خلكان البرمكي اإلربلي )المتوفى: 
 بيروت.  –

 


