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شروط النشر
قة بالمخطوطـات والوثائق، والنصوص 	 

ّ
ـة البحـوث العلمية والدراسـات المتعل

ّ
تنشـر المجل

قـة، والمتابعات النقدّيـة الموضوعّية لها.
ّ
المحق

حالة 	  فادة مـن المصـادر والإ يلتـزم الباحـث بمقتضيـات البحـث العلمـّي وشـرائطه فـي الإ

 يتضّمـن البحـث أو النـّص 
ّ

خـذ بـأدب البحـث فـي المناقشـة والنقـد، وأل
أ
عليهـا، وال

ـق مواضيـع تثيـر نعـرات طائفيـة أو حساسـية معينـة تجـاه ديانـة أو مذهـب أو فرقـة.
ّ
المحق

 إلـى أية وسـيلة نشـر أخـرى، وعلى 	 
ً
مـا

ّ
، وليـس مقد

ً
أن يكـون البحـث غيـر منشـور سـابقا

الباحـث تقديـم تعّهـد مسـتقل بذلك.

فـي 	  و)12(  المتـن،  فـي   )16( بحجـم   )Simplified Arabic( بخـط  البحـث  ُيكتـب 

.)A4( )20( صفحـة  عـن  يقـل  ل  أن  علـى  الهامـش، 

 علـى ورق )A4( بنسـخة واحـدة مـع قـرص 	 
ً
ـق مطبوعـا

ّ
م البحـث أو النـّص المحق

ّ
ُيقـد

.
ً

ـم الصفحـات ترقيًمـا متسلسـا
ّ
رق

ُ
مدمـج )CD(، علـى أن ت

ة 	 
ّ
 في صفحة مسـتقل

ّ
ية، كل نكليز بية، وآخـر باللغة الإ ـص للبحـث باللغة العر

ّ
تقديـم ملخ

خص علـى صفحة واحدة.
ّ
يد المل ويضـّم عنـوان البحـث، وأن ل يز

شـارة، بإثبـات اسـم المصـدر، واسـم 	  صـول العلميـة المتعارفـة فـي التوثيـق والإ
أُ
راعـى ال

ُ
ت

مـة بشـكل 
ّ
ـف، ورقـم الجـزء، ورقـم الصفحـة، مـع مراعـاة أن تكـون الهوامـش مرق

ّ
المؤل

 صفحـة.
ّ

مسـتقل فـي كل

يـزّود البحـث بقائمـة المصـادر بشـكل مسـتقل عـن البحـث، وتتضّمـن اسـم المصدر أو 	 

ـق أو الُمراجـع أو المترجـم فـي حـال 
ّ
ـف، ويليـه اسـم المحق

ِّ
، فاسـم المؤل

ً
المرجـع أول

يخ النشـر، وُيراعى   تار
ً
شـر فيـه، وأخيرا

ُ
وجـوده، ثـم الطبعـة، فدار النشـر، ثم البلد الذي ن

سـماء الكتـب أو البحـوث فـي المجات، وفـي حالة 
أ
لفبائـي ل

أ
فـي إعدادهـا الترتيـب ال

بية. وجـود مصـادر أجنبيـة تضـاف قائمـة بهـا منفصلة عـن قائمـة المصـادر العر



تخضـع البحـوث لبرنامـج السـتال العلمـي ولتقويـم سـرّي لبيـان صاحيتها للنشـر، ول 	 

تية: 
آ
قبـل، علـى وفـق الضوابـط ال

ُ
بلـت للنشـر أم لـم ت

ُ
عـاد إلـى أصحابهـا سـواء ق

ُ
ت

ة أقصاها أسـبوعان . 1
ّ

م المادة الُمرَسـلة للنشـر خال مد
ّ
ق بتسـل

ّ
غ الباحث أو المحق

َّ
ُيبل

م.
ّ
يخ التسـل من تار

ير على نشـرها وموعده . 2 ـغ أصحـاب البحـوث المقبولـة للنشـر بموافقـة هيـأة التحر
َّ
ُيبل

ة أقصاها شـهران.
ّ

ـع خـال مد
ّ
المتوق

البحـوث التـي يـرى المقّومـون وجـوب إجـراء تعديـات أو إضافـات عليهـا قبـل . 	

دة، ليعملـوا على إعـادة إعدادها  ّ
عـاد إلـى أصحابهـا مـع الماحظات المحـد

ُ
نشـرها ت

للنشـر.  
ً
نهائيا

غ أصحابها من دون ضرورة إبداء أسباب الرفض.. 	
ّ
البحوث المرفوضة يبل

شـر فيـه بحثه، مع ثاثة . 	
ُ
ـق نسـخة واحدة من العدد الذي ن

ّ
 باحـث أو محق

ّ
يمنـح كل

مسـتات من المادة المنشـورة، ومكافأة مالية.

ة في أولوّية النشر: 	 
ّ
تراعي المجل

ير للبحث.- 1 م رئيس التحر
ّ
يخ تسل تار

يخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها.- 2 تار

ما أمكن ذلك.- 	
ّ
تنّوع مادة البحوث كل

ة.	 
ّ
البحوث والدراسات المنشورة تعّبر عن آراء أصحابها، ول تعّبر بالضرورة عن رأي المجل

ب البحوث على وفق أسس فنية ل عاقة لها بمكانة الباحث.	 
َّ
رت

ُ
ت

 عـن سـيرته 	 
ً
ـة موجـزا

ّ
ـق أو الباحـث الـذي لـم يسـبق لـه النشـر فـي المجل

ّ
يرسـل المحق

يد المجلة  غراض التعريف والتوثيـق، على بر
أ
لكترونـي؛ ل يـده الإ العلمّيـة، وعنوانـه، وبر

kh@hrc.iq :لكترونـي الإ

ير الحق في إجراء بعض التعديات الازمة على البحوث المقبولة للنشر.	  لهيأة التحر



بين اإلفراط ... والتفريط

ير رئيس التحر

نبيـاء والمرسـلين حبيبنـا 
أ
الحمـد هلل رّب العالميـن والصـاة والسـام علـى أشـرف ال

:
ُ

يـن، وبعـد محّمـد وعلـى آل بيتـه الطيبيـن الطاهر

ية اعتمـاد قواعـد  نسـانية فـي مجتمعاتنـا البشـر يـات بنـاء النفـس الإ  مـن ضرور
ّ

إن

  ُيسـتند عليهـا فـي طـّي مراحـل السـير في هـذه الحياة . 
ً
وأسـس صحيحـة تكـون مرتكـزا

 مـن العمـل على جعلهـا ملكة 
ّ

ومنهـا بـل مـن  أهمهـا )العتـدال والوسـطية(، التـي لبـد

زت عليها جميع الشـرائع 
ّ
مـور الممدوحة التي رك

أ
 من ال

ُّ
مسـتقرة فـي النفـوس، حيـث تعد

نبيـاء ، فجـاءت متناغمـة مـع الفطـرة 
أ
يعة خاتـم ال ـدت عليهـا شـر

ّ
ك السـماوية، وأ

سـراف ومجـاوزة  فـراط الـذي ُيعـّرف بالإ نسـانية فـي النجـذاب نحـو الفضائـل. فالإ الإ

يـط وهـو التقصيـر والتضييـع، أمـران مرفوضـان ومنبـوذان حتى  الحـدود فـي ِقبـال التفر

ييـف الوقائـع، وعـدم الوصـول إلـى الحقائـق   مـن شـأنهما تز
ّ

ن
أ
مـن القوانيـن الوضعيـة؛ ل

بشـكل صحيـح. ومـن هـذا المنطلـق نقول:

ـرة لتبّني تحقيـق التراث 
ّ
كاديمية فـي جامعاتنا الموق

أ
 مـا نـراه مـن توّجـٍه للطبقـة ال

ّ
إن

يـح الجامعيـة- وإن لـم يصـل إلـى مسـتوى  طار
أ
المخطـوط علـى مسـتوى الرسـائل وال

سـاع رقعة  إسـهامات هذه 
ّ
الطمـوح- أمـٌر مفـِرح، ويبعـث فـي نفوسـنا بصيـَص أمـٍل في ات

فـة فـي هـذا الميـدان الصعب.
ّ
ـة الطيبـة المثق

ّ
الثل

كاديميـة 
أ
وسـاط ال

أ
قيـن فـي ال

ّ
نـا إذ نـرى دعـوات الماضيـن مـن أسـاطين المحق

ّ
 وإن

سـامية تأخـذ نصيبها من  ممـن كانـت لهـم بصمـة واضحـة ومميـزة فـي إثـراء المكتبـة الإ

شـكاليات التـي رافقت  التطبيـق علـى أرض الواقـع،  نجـد مـن واجبنـا أن نبّيـن بعض الإ

الجوانـب التطبيقيـة لهـذا التوّجـه المبـارك. منهـا - علـى سـبيل المثـال ل الحصـر- تبّني 

يـط فـي التعامـل مـع هـذا المشـروع مـن دون قصـد، فتـرى  فـراط أوالتفر منهَجـي الإ



 منـه فـي الحـرص علـى التـراث– يصـّور التحقيـق للباحثيـن بالمعتـرك 
ً
البعـض – إفراطـا

ـاع عليه 
ّ
حـد الولـوج فيـه، فيحرمهـم بذلـك مـن البحـث عنه والط

أ
الصعـب ول يتسـنى ل

مة لهذا العمـل، وهو بهذا 
ّ

مـن دون المحاولـة فـي استكشـاف الطاقـات المتاحـة والمتقد

يـق أمامهـم للخـوض فـي هـذا العالم.  الطر
ّ

يسـد

ل من 
ّ
ـد عليه فـي هـذه النافذة-  هنـاك َمـن يقل

ّ
وفـي ِقبـال هـذا البعـض - وهـو مـا نؤك

 
ً
ـه، وينزلـه منـزل

ّ
أهميـة هـذا التخّصـص وممارسـته، فيقّصـر فـي تقييمـه لـه ويبخسـه حق

براز الجوانـب العلمية لشـخصية الباحث، وهـو بذلك ل  ، فـا يجـد فيـه مسـاحة لإ
ً
سـها

 
َ

 سـهل
ً
يرقـى لهتمـام هـذه الطبقـة - بحسـب وجهـة نظـره-، بـل قـد يجـده البعـض منفذا

مـن ل يـرى فيـه القـدرة علـى كتابـة رسـالة أو أطروحـة، فيحيلـه إلـى مشـروع 
َ
المـرام ل

ـف.  
َّ
ـف والمؤل

ِّ
تحقيـق صغيـر ليعمـل عليـه مـن دون معرفـة، فيجنـي بذلـك علـى المؤل

 فيـه، ولكنـه ل يمتلك أدواتـه، ولم 
ً
 بهـذا المجـال، راغبـا

ً
خـر فتـراه مهتمـا

آ
أّمـا البعـض ال

يهـا، فيخطـئ الهـدف. كتسـابها، فيعطـي القـوس لغيـر بار يحـاول ا

مـة 
أ
كاديميـة منهـا- فـي إحيـاء تـراث ال

أ
فـة – ونخـّص ال

ّ
 مشـاركة الطبقـة المثق

ّ
إن

ـى بسـهولة، ويحتاج إلى 
ّ
ه ل يتأت

ّ
يـق الصحيـح، غيـر أن سـامية خطـوة مهمـة علـى الطر الإ

 
ً
يـف بأهمية التـراث المخطوط باعتبـاره جزءا رضيـة الازمـة لذلـك، ومنها التعر

أ
تهيئـة ال

يخهـا وهويتها، والتركيـز على تدريس  مـة وهويتهـا إن لم يكن هـو تار
أ
يـخ ال  مـن تار

ً
مهمـا

ح الباحـث بـأدوات 
ّ
وليـة والعليـا ممـا يسـل

أ
مناهـج التحقيـق العلميـة فـي الدراسـات ال

العمـل فيـه. وقبـل هـذا وأهـّم منه، هـو أن نعّمـق لدى أصحاب الشـأن من هـذه الطبقة 

 مـا يمـّت إليـه بصلـة مـن تحقيـق وفهرسـة 
ّ

 عالـم المخطوطـات وكل
ّ

المباركـة فكـرة أن

 
ً
 مسـتقلة

ً
وترميـم هـي تخّصصـات علميـة بـدأت منـذ عقـود تظهـر مامحها بوصفهـا علوما

 مـن إيـاء الهتمـام الـازم بدراسـتها ومعرفتهـا وتطبيقهـا، 
ّ

لهـا مناهجهـا وأصولهـا، ولبـد

كلها وصعوباتهـا، فالتنظير في هذه   مشـا
ّ

والولـوج فـي معتركهـا كـي يكونوا علـى دراية بكل

 فاقـد الشـيء ل يعطيـه. 
ّ

المجـالت  قـد يكـون داًء ل دواء، ول يخفـى علـى اللبيـب  أن

 .
ً
 وآخرا

ً
 هلل أول

ُ
والحمد
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الملّخص

تُعـّد هـذه الرسـالة الماثلـة بين يـدي القـارئ الكريم، هي إحـدى الدراسـات المهّمة 

آليـة البسـملة المباركـة، ولمـا يتلوها من حمد الله تبـارك وتعالى، لمؤلِّفها السـيّد محّمد 

بـن الحسـن الخراسـانّي )ت1322هــ(، والتـي كتبهـا بطلـٍب مـن بعـض خاّلنـه فـي بلدة 

)خبوشـان(؛ التـي تُعـرف اليـوم بــ)قوچــان(، ناقـش في هـذه الرسـالة األبعـاد النحويّة، 

والبالغيّـة، واألدبيـة، التـي تتضّمنهـا البسـملة والحمدلـة، مسـتعرًضا اآلراء التـي أوردهـا 

المفــّسرون وغيرهـم، وقـد ردَّ المؤلّـف بعـض هـذه اآلراء ورّجـح بعضهـا اآلخر، ثـمَّ إنّه 

ـم هذه الرسـالة على مقّدمٍة، وسـبعة فصـول، وخاتمة، ولقد أجاد بذلـك وأفاد، جزاه  قَسَّ

الله خيـر جزاء المحسـنين. 
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Abstract

This treatise between the hands of the dear reader is one of the 
important studies of the holy Basmalah verse, and the verse after it, 
which praises Allah, Blessed and Exalted be He, written by Al-Sayed 
Muhammad bin Al-Hasan Al-Khurasani )d.1322 AH(, which he wrote 
at the request of one of his companions in the town of )Khabushan(; 
Which is known today as )Qavan(. he discusses in this work the 
grammatical, rhetorical, and literary dimensions contained in the 
Basmalah and the Hamdala. He also reviews the opinions presented 
by interpreters, and rejects some of these opinions and favored some 
others. he divides this treatise into an introduction, seven chapters, 
and a conclusion. This work is very well put and expertly done, may 
Allah reward him the best reward for his work.
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مة التحقيق مقدِّ

الحمـد للـه رّب العالميـن، والصـالة والسـالم علـى خيـر خلقـه محّمـد وآلـه الطيّبيـن 

الطاهريـن. عـن اإلمـام أميـر المؤمنيـن قال: حّدثني رسـول الله عن اللـه عّز وجّل 

أنّـه قـال: <كّل أَْمـٍر ذي بـال ال يذكر بسـم الله فيه فهـو أبتر>)1(. إّن لهـذه اآلية المباركة 

ومـا يتلوهـا مـن التحميـد لله تبـارك وتعالى أهميّة فـي الكالم بجميـع تفّرعاتـه وغاياته، 

وقـد أولـى علماء المسـلمين هذه اآلية المباركـة اهتماماً خاّصاً ببحثها مـن جميع جهاتها 

وبحـث داللتهـا البالغيّـة والنحويّـة، وأهميّـة االبتـداء بهـا في الـكالم... وغير ذلـك. وهذه 

الرسـالة الماثلـة بيـن يـدي القـارئ الكريـم، هـي إحـدى الدراسـات المهّمـة لهـذه اآليـة 

المباركـة، ولمـا يتلوهـا مـن حمـد اللـه تبـارك وتعالـى، بيَّـن فيهـا مؤلِّفهـا السـيّد محّمد 

بـن الحسـن الخراسـانّي الدالالت النحويّـة والبالغيّة واألدبيّة بشـكل مقتضـب، مع تفريعٍ 

واسـتعراض لألوجـه النحويّـة المحتملـة فيهـا، وترجيـح مـا هـو صـواب من وجهـة نظره، 

مـة الموجزة عن مؤلِّف هذه الرسـالة.  مهـا للقـارئ الكريـم نضع هذه المقدِّ ونحـن إذ نقدِّ

ترجمة المؤلِّف: 

اسمه ونسبه ومولده: 
هـو السـيّد محّمـد بـن الحسـن بـن علـّي نقـّي بـن عبـد اللـه بـن مهـدي الحسـينّي 

الخراسـانّي الهـروّي، عالـٌم فاضـٌل جليـٌل. 

ِولـَد المترَجـم لـه في المشـهد الرضـوّي المقّدس في الليلة الحادية عــشرة من شـهر 

رجـب سـنة )1257هـ(. ونشـأ بيـن علماء تلك الديار المقّدسـة، أخذ العلـوم والفنون عن 

)1( وسائل الشيعة: الحّر العاملّي: 170/7.
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شـيوخه الذيـن قرأ عليهـم هناك، حتّى صـار يُعرف بـ)المحّقـق الهندّي()1(. 

ووالـده كان مـن العلمـاء البارزين ومن تالمذة صاحب الجواهر، قال الشـيخ آغا بزرك 

الطهرانـّي فـي حّقـه: <فقيـٌه فاضـٌل، كان فـي النجـف األشـرف مـن تالميذ الشـيخ محّمد 

حسـن صاحب )الجواهر( وغيره، رجع إلى خراسـان فصار من أجاّلء العلماء في المشـهد 

الرضوّي المقّدس، وقام بالوظائف الشـرعيّة وكان يؤّم الناس في مسـجد )گــوهر شـاد(، 

وتوفّـي فـي نيـف وثمانيـن ومائتين وألف، وقـام مقامه بوظائف الجماعة واإلرشـاد ولده 

السـيّد محّمد المعروف بـ)المحّقـق( والمتوفّى )1322(>)2(.

مؤلَّفاته: 
سـيقف القـارئ الكريـم علـى جملـة مـن مؤلَّفات صاحـب الترجمـة، ويتّضح له 

مـن خاللهـا كيـف كان ولَعـه واهتمامـه بعلـوم اللغـة العربيّـة، مـع مكانـة علميّـة 

مرموقـة، وإجـادة لهـذه الفنـون العلميّة.

قال السـيّد أحمد اإلشـكورّي حفظه اللـه: <عالٌم ملمٌّ بأطـراف العلوم، واهتمامه 

األكثـر بالعلـوم األدبيّـة، مجـّد فـي التأليـف، مـع ُحسـن التعبيـر، ويسـر التحريـر، 

الموضوع>)3(. وتنـّوع 

للسـيّد صاحـب الترجمـة مـن المؤلَّفـات مـا يربـو علـى السـتّين مؤلَّفاً بيـن تامٍّ 

وناقـص)4(، وسأسـرد بعـض مؤلَّفاتـه علـى مـا ذكرهـا الشـيخ الطهرانّي والسـيّد 

اإلشـكورّي حفظـه الله فـي كتابيهمـا )الذريعة( و)تراجـم الرجال(، مرتّبـاً ذلك على 

الهجاء:  حـروف 

اإلحقاق في االشتقاق. . 1

)1( ينظر: نقباء البشر: آغا بزرك الطهرانّي: 188رقم 264، تراجم الرجال: أحمد الحسينّي: 385-384/2.

)2( ينظر الكرام البررة: آغا بزرك الطهرانّي: 302رقم612.

)3( تراجم الرجال: 385/2.

)4( ينظر نقباء البشر: 188رقم 264.
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اإلكمال في اإلعالل واإلبدال.. 2

الجوهر النضيد في البسملة والتحميد. وهو هذا الكتاب الذي بين يدي القارئ الكريم.. 3

حقيقة التصّوف.. 4

خالصة الفوائد الصمدية.. 5

دبستان شعراء.. 6

الدّر الثمين في شرح نظم األربعين.. 7

شرح األنموذج للزمخشرّي.. 8

شرح ديباجة شرح ابن الناظم.. 9

شرح ديباجة شرح التصريف.. 10

شرح الشاطبيّة.. 11

شرح نهاية اإليجاز. . 12

الطراز في األلغاز.. 13

قرض الشعر والبديع.. 14

الكشكول.. 15

نجاة العباد في يوم المعاد.. 16

نهاية اإليجاز.. 17

نهج الفصاحة.. 18

نظم األربعين.. 19

الوافي في العروض والقوافي.. 20

هـذه جملـة مـن مؤلَّفاتـه، ولـه مؤلَّفـات أُخـرى أعرضنـا عن ذكرهـا؛ خشـية اإلطالة، 

يمكـن لمـن يريـد االطّـالع عليها مراجعـة )الذريعـة، وتراجـم الرجـال( وغيرهما.
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وفاته: 
توفّي السـيّد المترَجم رحمه الله تعالى سـنة )1322هـ( في مشـهد اإلمام الرضا× 

وُدفـن هنـاك، وكان أيّـام حياتـه يـؤّم المصليـن فـي مسـجد )گــوهر شـاد(، وبعـد وفاته 
َخلف مقامه ولُده العالم الفاضل المتكلّم الواعظ السـيّد يحيى المولود سـنة 1296هـ.)1(

هذه الرسالة: 
كثيـرون الذيـن كتبـوا عـن خصوصيّـة آيتـي البسـملة والحمدلـة، وكلٌّ اتّجـه اتّجاهـاً 

معيّنـاً واسـتعرض اآليتيـن مـن جانب يناسـب ذوقـه العلمّي. وهذه الرسـالة كتبها السـيّد 

محّمـد بن الحسـن الخراسـانّي تلبيًة لرغبـة بعض خاّلنه كما ذكر ذلك فـي مقّدمتها، قال: 

<اسـتدعى منِّي بعض الِخاّلن في بلدة خبوشـان)2( أْن أُؤلِّف مختــصراً في تحقيق البسملة 
والتحميد>.

ف فيهـا األبعاد النحويّـة والبالغيّـة، مسـتعرضاً اآلراء التي أوردها  ناقـش السـيِّد المؤلّـِ

ـم هذه  المفــّسرون وغيرهـم، وقـد ردَّ بعـض هذه اآلراء ورّجـح البعض اآلخر، ثمَّ إنّه قَسَّ

الرسـالة إلـى مقّدمـة وسـبعة فصـول وخاتمـة، تكلّـم فـي المقّدمـة بإيجـاز عـن )نحـت 

البسـملة والحمدلـة(، وفـي الفصل األّول عـن )الباء ومتعلقها(، وفي الثاني عن )االسـم(، 

وفـي الثالـث عـن )لفـظ الجاللة(، وفـي الرابع عن )الرحمـن الرحيم(، وفـي الخامس عن 

)ال مـن الحمـد(، وفـي السـادس عـن )الحمـد(، وفـي السـابع عـن )الحث علـى االبتداء 

بالبسـملة والحمدلـة(، أّمـا الخاتمة ناقـش فيها ما أُرد على )حديثّي البسـملة والحمدلة(، 

ف قـد اسـتعرض ألهـّم المباحـث فـي هـذه اآليـة المباركـة ومـا  وبهـذا يكـون المؤلّـِ

يتلوهـا مـن الحمدلـة، وقـد وفق بذلك جـزاه اللـه خير جزاء المحسـنين. 

النسخة المعتمدة ومنهج التحقيق: 
اعتمـدُت فـي تحقيـق هـذه الرسـالة علـى نسـخة واحـدة حصلـُت عليهـا مـن مركـز 

)1( ينظر نقباء البشر: 188رقم 264.

)2( خبوشان: هي إحدى مدن إيران، وتعرف اليوم بقوچـان. )ينظر فرهنكنامه تطبيقي: 66( 
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تصويـر المخطوطـات وفهرسـتها فـي العتبة العبّاسـيّة المقّدسـة، وهذه النسـخة هي من 

ممتلـكات مكتبـة دانشـكاه مشـهد الهيـات في إيـران بالرقـم 575. 

وأّما منهج التحقيق فاتبعُت فيه ما يأتي: 
1-تّم تنضيد النسخة الخطيّة ومقابلة المنّضد مع المخطوط.

2- تقطيع النّص، بوضع عالمات الترقيم وغيرها.

3-تخريج اآليات واألقوال من مصادرها.

4-كّل ما بين معقوفين فهو مّنا إاّل ما أشرنا إلى مصدره في الهامش. 

وفـي الختـام أسـأل الله تعالـى أن ينفعنا بهذا العمـل في الدنيا واآلخـرة، وأن يتجاوز 

عـن خطايانـا إنّـه سـميع مجيـب، كما نرجو مـن أهل الفضـل والِعلم أن يصفحـوا عّما قد 

يشـوب هـذا العمل مـن قصور أو تقصير وأن يلتمسـوا العذر لهـذا الفقير. 

تـّم إنهـاء العمل على هذه الرسـالة المنيفة يوم شـهادة سـيّدة النسـاء فاطمة الزهراء 

صلـوات اللـه عليهـا يـوم األربعـاء 3جمـادى اآلخـرة مـن سـنة 1441هــ فـي جـوار أميـر 

المؤمنيـن علـي بـن أبـي طالب× فـي النجف األشـرف 

إبراهيم الشريفّي
بريَّة/ النجف األشرف  المدرسة الشُّ



صور أول النسخة 
املعتمدة وآخرها
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صور أول النسخة 
املعتمدة وآخرها
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الصفحة اأُلولى من النسخة المعتمدة
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الصفحة األخيرة من النسخة المعتمدة
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الحمُد لله ربِّ العالمين، وصلّى الله على محّمد وآله الطّاهرين.

وبعـُد، فقـد قـال العبـد الحقيـر محّمـد بـن الحسـن الحسـينّي، أُوتيـا كتابهمـا 

بيمينهما، وحوسـبا حسـاباً يسـيراً: اسـتدعى منِّي بعض الِخاّلن في بلدة خبوشـان أْن 

ف مختصـراً في تحقيق البسـملة والتحميـد، فأجبته وسـميّته بـ)الجوهر النضيد  أُؤلّـِ

فـي البسـملة والتحميـد(، وهـذا مـع مـا بـي من تفـرّق البـال، وتشـتّت الحـال، لِما 

كنـُت عليـه مـن جناح السـفر، وعلى اللـه توكّلُت فيما َعـرَض لي وَخطر، فلنــشرع 

فـي المقصـود بعـون الملـك المعبود. فأقـول: تحقيـق المقام على اإلجمـال يتوقّف 

مـة، وفصول سـبعة، وخاتمة. علـى مقدِّ

مة المقدِّ

ِمـن دأب العـرب النحـت، وذلـك بأْن تأخـذ كلمتيـن أو أكثر وتجعلهمـا كلمة واحدة، 

كمـا يقولـون: البسـملة، والحمدلـة، فـي <بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم>، و<الحمـد لله>، 

والحوقلـة فـي <ال حـول وال قوَّة إالَّ باللـه>، والحيعلة في <حّي على الصـالة> و<حّي على 

الفـالح>،)1( قال الشـاعر: 

ألم يحزنك حيعلة المنادي)))

)1( ينظر: معجم مقاييس اللغة: ابن فارس: 328/1-330، المزهر في علوم اللغة وأنواعها: السيوطّي: 

 .485-482 /1

)2( عجز بيٍت، لمجهول القائل, وصدره: )أقول لها ودمع العين جار(. )األمالي: القالي: 274/2( 
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ثـم يَتــصرَّفون فيهـا تََصــرّف المصـادر، فيقولـون: بَْسـَمَل يُبَْسـِمُل بَْسـَملًة، َوَحْمـَدَل 

يَُحْمـِدُل َحْمَدلَـًة)1(. 

)1( ينظر الصرف العربّي: محّمد فاضل السامرائّي: 25-24.



351  و/يسنشسي  نظاس ل لسي ث/مااظ

الفصل األّول
في الباء ومتعّلقها، وفيه بحثان

البحث األّول: في <الباء>، وفيه مسائل: 
األُولـى: هـل <البـاء> هنا للتعدية، أو للمالبسـة، أو للمصاحبة، أو لالسـتعانة؟ أقوال، 

ذهب إلـى كلٍّ جمٌع)1(.

وَمْن قال إنَّها للمصاحبة، هل المصاحبة عنده مع الفاعل، أو المفعول)2(؟ وجهان.

وَمـْن قـال إنَّهـا لالسـتعانة، قـال: إنَّ توفيـق العبـد للخيـرات ليـس إالَّ باسـتعانة اللـه 

وتأثيـر أسـمائه جـلَّ اسـمه، وأُورَِد عليـه بأنَّ دخول باء االسـتعانة آلة خسيسـة كالقّدُوم)3( 

والقلـم؛ وأُجيـب بـأنَّ مجرور تلـك الباء إّمـا أخّس من الُمْسـتَِعين فآلة خسيسـة، أو أرفع 

شـأناً منه فوسـيلة وذريعة، كما في: أسـألك اللّهمَّ بمحّمد وآل محّمد أْن تقضي حاجتي، 

ومـا نحـن فيه مـن الثاني)4(.

)التحرير  في  عاشور  وابن   ،)32/1 الكّشاف:  )تفسير  في  الزمخشرّي  للمالبسة،  إنّها  قال:  )1( مّمن 
والتنوير: 147/1(، وغيرهما. 

المعاني:  )روح  في  واآللوسّي   ,)25/1 التنزيل:  )أنوار  في  البيضاوّي  لالستعانة،  إنّها  قال  ومّمن 
47/1(، وغيرهما.

وأّما كونها للمصاحبة فعند أهل التفسير وغيرهم تأتي المصاحبة بمعنى المالبسة، ولم يفرّقوا 
بينهما، حيث جعلوهما من المترادفات في الداللة. )ينظر: حاشية الشهاب: القاضي شهاب الدين: 

40/1، التحرير والتنوير: 147/1(  
وأّما كونها للتعدية فلم أجد َمْن قال إنّها تأتي في )البسملة( للتعدية.

وللباء استعماالت كثيرة. )ينظر مغني اللبيب: ابن هشام: 110-106/1( 

)2( تقّدم أن الزمخشرّي قال بالمالبسة التي هي بمعنى المصاحبة, و قال مصاحبتها مع الفاعل: <أن 

يتعلق بها تعلق الدهن باإلنبات في قوله: تنبت بالدهن، على معنى متبركاً بسم الله أقرأ، وكذلك 

قول الداعي للمعرس: بالرفاء والبنين، معناه أعرست ملتبساً بالرفاء والبنين، وهذا الوجه أعرب 

وأحسن>. )تفسير الكّشاف: 32/1، وينظر حاشية على الكّشاف: الجرجانّي: 32( 

)3( القّدوم: <الحديدة التي ينحت بها الخشب>. )العين: الفراهيدّي: 122/5(

)4( ينظر: الدر المصون: السمين الحلبّي: 14/1، حاشية الشهاب: 48/1. 
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الثانيـة: األصـل فـي األحـرف الواحـدة الفتـح، وإنَّمـا كُــسرت البـاء؛ ليوافـق حركتهـا 

عملهـا، وُخولـف بـالم الجـّر مـع الضمائـر غيـر اليـاء؛ تبعاً لهـا)1(.

الثالثـة: طّولـْت البـاء هنا)2(؛ ليكـون طولها عوضاً عن ألف اسـم، فإنَّهـا حذفت خطَّاً؛ 

االستعمال)3(. لكثرة 

البحث الثاني: في متعّلقها، وفيه مسائل: 
األُولـى: هـل المتعلّـق فعـل؛ نظراً إلى أنّه األصـل في العمل)4(، أو اسـم نظراً إلى قلّة 

التقديـر فـإّن الفعـل جملة، وتقليل التقديـر ما أمكن أولى، إْن لم يكـن الزماً؟ قوالن.

والصـواب األّول؛ فإّن االسـم المقّدر إّما مبتـدأ فالتعلّق إْن كان به فتقدير الخبر الزم، أو 

بخبـر مقـّدر فليـس بالمقـّدر أوَّالً، أو خبر فكذلك، فالمقـّدر على القول الثانـي أقلّه لفظان 

وأكثـره أربعـة، هـذا مـع ما فيه مـن تقدير لفٍظ ال حاجـة إليه معنى، ولـم يُلفظ به قّط.

الثانيـة: هـل المقـّدر مقـّدم نظـراً إلـى أنَّ األصل فـي العامل التقـّدم)5(، أو مؤّخـر نظراً 

إلى أّن اسـم الله أشـرف وأهّم؛ ]ال[سـيّما في ابتداء األعمال، فإنَّ التبرّك به واالهتمام وهو 

المقصـود لذاتـه، وأّمـا قولـه تعالـى: }اْقَرْأ بِاْسـِم َربَِّك{)6( فالمقصـود األهّم هنـاك األمر 

بالقـراءة وإظهـار الرسـالة، كمـا نّص عليه جمـٌع)7(؛ فلهذا قـّدم؟ قوالن، واألرجـح الثاني.

؟ التنصيص على األّول كثير)8(، وال أحفظ على  الثالثة: هل المقّدر المؤّخر خاصٌّ أو عامٌّ

الثاني أيضاً سوى ما يلزم على القول بتقدير االسم وقد مرَّ بيانه.

)1( ينظر البيان في غريب إعراب القرآن: األنبارّي: 31/1.

)2( أي: طّولت في الخّط عند الكتابة.

)3( ينظر تفسير الكّشاف: 35/1.

)4( ينظر: التبيين عن مذاهب النحويين: العكبرّي: 263-264، مغني اللبيب: 447/2.

)5( ينظر: شرح الرضّي على الكافية: الرضي اإلسترآبادّي: 162/3، مختصر المعاني: التفتازانّي: 63.

)6( سورة العلق: اآلية 1.

)7( ينظر: تفسير الكّشاف: 30/1، مدارك التنزيل: النسفّي: 5/1، الدر المصون: 23-22/1. 

)8( ينظر: تفسير الكّشاف: 29/1-30، مالح األلواح: العينّي: 144.
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الرابعـة: هـل المقـّدر مـاٍض، نظـراً إلـى أّن المـراد اإلنشـاء، والماضـي كثيراً مـا يُورد 

لإلنشـاء)1(، والحمـل علـى الكثيـر أَولـى إْن لـم يكن الزمـاً، أو مضـارع نظراً إلـى أنّه أقوى 

شـباهة باالسـم)2(، فهـو أقـوى علـى العمل فتقديـره أَولى؟ قـوالن، واألرجـح األّول.

الخامسـة: هـل المقـّدر مـن ماّدة واحـدة، نظراً إلـى جريانه في جميـع المواضع، أو 

مـن مواّد كثيرة بحسـب المقامـات)3(؟ قوالن، واألرجـح الثاني.

السـادس: هـل المقـّدر مجـرّد)4(، نظـراً إلـى قلّـة التقديـر، أو مزيـد)5( فيـه نظـراً إلى 

زيـادة المعنـى والمبالغـة؟ وجهـان واألرجـح األَّول، وال أحفـظ اآلن نّصـاً منهـم فيـه.

السـابعة: بَـَدأَ يَبْـَدأُ، كََمَنـَع، بمعنـى َخلَق)6(، إْن تعّدى بنفسـه، كقولـه تعالى: }َكَما 

َبَدَأُكـْم َتُعـوُدوَن{)7(، وبمعنى التقديـم إْن تعّدى بالباء، كقول الشـاطبّي: <بََدأُْت ِبِبْسـِم 
الله>)8(.

تنبيـه: ورد فـي الحديـث: <باسـمك ربّـي وضعـُت جنبـي>)9(، وهـذا يقـّوي جميـع ما 

اخترناه في الخالفيّات، وأّما قوله تعالى: }اْقَرْأ بِاْسـِم َربَِّك{)10( فيقّوي ما عدا المسـألة 

الثانيـة وقد مـّر وجهه. 

)1( ينظر شرح الرضي على الكافية: 346/1.

)2( ينظر علل النحو: ابن الوراق: 69.

)3( ينظر تفسير التحرير والتنوير: 147-146/1.

)4( المجرّد هو: ما كانت جميع حروفه أصليّة، وأقل المجرّد ثالثة أحرف نحو )قتل(، وأكثره أربعة 

نحو )دحرج(. )ينظر الصرف العربّي: 21(

)5( المزيد هو: ما زيد فيه حرف أو أكثر على حروفه األصليّة، وقد تكون هذه الزيادة بحرف نحو 

)قاتل(، أو حرفين نحو )تقاتل( وهكذا. )ينظر الصرف العربّي: 21(

)6( ينظر تاج العروس: الزبيدّي: 109/1.

)7( سورة األعراف: اآلية 29.

)8( حرز األماني ووجه التهاني: الشاطبّي: 10.

)9( مسند أحمد: أحمد بن حنبل: 246/2.

)10( سورة العلق: اآلية1.
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الفصل الثاني
في االسم وفيه أبحاث

البحـث األّول: فـي اشـتقاقه، عـن الكوفيّين أنّـه من الَوْسـم؛ لكونه ِسـَمة وعالمة على 

ـُموِّ بمعنى الرِّفعة، إذ كّل اسـم يرفع مسـّماه ويميّزه  مسـّماه. وعن البــصريّين أنّه من السُّ

عن أمثاله)1(. واألرجح الثاني؛ السـتعمال أسـماء وأسامي وُسـَمّي والتسمية وما اشتّق منه)2(. 

واّدعـاء القلـب فـي الجميـع باطل)3(؛ لكونه سـماعيّاً نـادراً عند كثيرين منهم، سـلّمنا أنّه 

يرد قياسـيّاً، لكن كونه قياسـيّاً إنَّما هو في بابي <جاء> و<خطايا>، على قول الخليل ال غير)4(. 

ولتعويـض الهمـزة، ولو كان المحذوف فاًء لعّوضت الهاء كما في <عدة>؛ والسـتعمال 

<سـم> بال تعويـض كما جاء <يد> و<غد>، ولـم يجيء <عد>)5(.
قال الشاعر: 

واهلل أْسَماَك ُسمًا ُمَباركًا)))
وقال اآلخر: 

بِاْسِم الذي في كلِّ ُسوَرةٍ ِسُمه)))

)1( ينظر: اإلنصاف في مسائل الخالف: األنبارّي: 6/1، مشكل إعراب القرآن: القيسّي: 66.

)2( ينظر: أسرار العربيّة: أبو البركات األنبارّي: 36، إمالء ما َمّن به الرحمن: العكبرّي: 1/ 4.

)3( الذي اّدعى القلب هم الكوفيّون، حيث ذهبوا إلى أّن هذه األمثلة مقلوبة قلب مكان، فإّن )أسماء( 

أصله )أوسام(، فزحلقت الواو من أّول الكلمة إلى آخرها، وإّن موضع الحذف هو الالم فصار )اسماً(، 

وهكذا في )اسم(. )ينظر: حاشية القونوّي على تفسير البيضاوّي: 103، حاشية الشهاب: 44(

)4( حكاه عنه سيبويه في كتابه: 378-377/4.

)5( ينظر: أسرار العربية: 36، اإلنصاف في مسائل الخالف: أبو البركات األنبارّي: 9/1. 

)6( صدر بيٍت، لمجهول القائل, وعجزه: )آثرك الله به إيثاركا(. )الصحاح: الجوهرّي: 2383/6(. 

معاني  في  الزاهر  )ينظر  تعلمه(.  على طريق  )قد وردت  القائل, وعجزه:  لمجهول  بيٍت،  )7( صدر 

كلمات الناس: ابن األنبارّي: 45( 
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 ، اً في غير البسـملة كما مرَّ البحـث الثانـي: فـي همزته، هي همـزة وصل تثبت خطّـَ

ومجمـل القـول فـي الهمـزات الوصليَّـة: أنَّ الهمزة في األمـر من غير الرباعـّي، والماضي، 

والمصدر منه، ومن غير الثالثّي وصليَّة، وكذا الهمزة في عــشرة أسـماء سـماعيَّة، وهي: 

اسـم، واسـت، وابـن، وابنـم، وامـرء، وامرأة، واثنيـن، واثنتيـن، وال، وايمن في القسـم، 

وما سـوى هذه كلُّهـا قطعيَّة)1(. 

البحـث الثالـث: هـل االسـم ُمقَحـٌم أم ال؟ عن الكوفيّيـن األّول)2(، بناًء علـى ما ذهبوا 

إليـه من جـواز زيادة األسـماء)3(، كما قـال لبيد: 

إلى الَحْوِل ثّم اسُم الساِم علَيُكما))) 

وعـن البصــريّين الثانـي)5(، وهـو الحـّق؛ إذ دعوى جواز زيادة األسـماء مـردودة على 

مّدعيها، واالسـتدالل بالشـعر خطأ. 

أّوالً: إلمكان دعوى أنَّ المراد بالسـالم هو الله؛ إذ من أسـمائه تعالى السـالم، والمراد 

أّن اسـم اللـه رقيب عليكما، وحافظ لكمـا، بل ولعلّه الظاهر. 

وثانيـاً: ألنّـه ضـرورة لو سـلّم فيه الزيادة فال يقـاس عليه غيره، ]ال[سـيّما الكالم الذي 

هـو فـي أعلـى درجـات الفصاحـة، ولـو سـلّم الجـواز لكانـت شـاّذة، فكيف يخـرج عليه 

التنزيل؟!

البحـث الرابـع: فـي معنـاه عنـد َمْن لم يقـل بزيادتـه، فقيـل: إنَّ المراد بصفـة الله، 

)1( ينظر إرشاد السالك إلى حّل ألفية ابن مالك: ابن قيّم الجوزية: 105-104/2.

شرح   ،11 العكبرّي:  القرآن:  إعراب  في  التبيان   ،98/1 القرطبّي:  القرآن:  ألحكام  الجامع  )2( ينظر: 

المفّصل: ابن يعيش: 15/3.

)3( نسب ابن جّني القول بزيادة االسم ألبي عبيدة، قال: <قال أبو عبيدة في قول لبيد: إلى الحول 

ثّم اسم السالم عليكما..، كأنّه قال: ثّم السالم عليكما. وكذلك قال في قولنا: )بسم الله(: إنّما هو 

)بالله(، واعتقد زيادة )اسم(...>. )الخصائص: 29/3( 

)4( صدر بيٍت، للبيد, وعجزه: )وَمن يبك حواًل كاماًل فقد اعتذر(. )ديوان لبيد بن ربيعة: 79(

)5( ينظر خزانة األدب: البغدادّي: 312-311/4.
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وقيـل: المـراد بـه الـذات، فالمـراد باللـه هـو االسـم، أو اإلضافـة بيانيّـة، وقيل المـراد به 

لفـظ يـدّل علـى ذاتـه تعالـى)1(، وهنـا كالم طويل الذيـل ذكرناه في شـرح الشـاطبيّة)2( ال 

نحفظـه اآلن.

البحـث الخامـس: فـي إضافتـه إلـى اللـه بمعنـى أّي شـيء هـي؟ فقيل: هـي بمعنى 

<الـاّلم>، وهـذا عنـد َمـْن قال: المراد أنّـه بمعنى الوصـف، أو اللفظ المذكـور، أو الذات، 
والمـراد باللـه هـو االسـم. وقيـل: بمعنى <ِمـن>، وهذا عند َمْن قـال المراد بـه وبالله هو 

الـذات. وقيـل: إنّـه ليس بتقدير حـرف وهو األظهر؛ لما حّققناه مـن أّن األصّح أّن اإلضافة 

مطلقاً ليسـت بتقديـر حرف)3(.

)1( ينظر: حاشية الشهاب: 46-48، أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 26/1. 

)2( لم أقف على الشرح المذكور.

إلى  االسم  البسملة وإضافة  اآلراء بخصوص  لهذه  تعرّض  َمن  أو غيرهم  المفّسرين  أجد من  )3( لم 

لفظ الجاللة، وكونها بمعنى )الالم( أو )ِمن( أو ليس بتقدير حرف، مع أنّه عند غالبيّة النحاة ال 

تخلو اإلضافة من تقدير أحد هذين الحرفين أو غيرهما، وأّما الرأي الذي ذهب إليه المؤلِّف&س

بعدم تقدير حرف لمطلق اإلضافة، قد ذهب إليه أيضاً أبي حيّان األندلسّي في كتابه )ارتشاف 

الضرب: 4/ 1801(، قال: <والذي أذهب إليه أن اإلضافة تفيد االختصاص، وأنّها ليست على تقدير 

حرف...>.
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الفصل الثالث
في لفظ الجاللة وفيه أبحاث

البحـث األّول: اختلفـوا فـي أنّـه عربـّي أم ال، فالمشـهور أنّه عربّي؛ لوضوح اشـتقاقه 

مـن ألفـاظ عربيّـة، واسـتعماله فـي لغـة العـرب العربـاء، وقيـل: إنّـه ليـس بعربـّي بـل 

سـريانّي من <الهـا>)1(. 

البحـث الثانـي: اختلفـوا في أنّه اسـم جنس أو غيره، فقيل باألّول)2(، والمشـهور على 

الثانـي)3(؛ ألنّـه لو كان اسـم جنس لم يفد <ال إلـه إالّ الله> التوحيد)4(.

البحـث الثالـث: اختلفـوا فـي أنّـه بعد اختصاصه بـه تعالى هل هو َعلـٌم أم ال؟ فقيل 

بـاألّول، وهـو األرجـح)5(، وقيـل بالثانـي؛ ألنّـه لـو كان َعلماً لـكان واضعه إّما البــشر- وال 

يحيطـون بـه ِعلْمـاً فكيـف يضعـون لـه َعلَمـا- أو اللـه، وال طائل فيـه تعالى بذاتـه بدون 

ه هـو اللـه، والثمـرة داللة الَخلـق إليه تعالـى ال ِعلْمه تعالى بنفسـه)6(. العلـم. ورُدَّ: بأنّـَ

البحث الرابع: هل هو اسـم أو لقب؟ الظاهر األّول؛ إذ ال اسـم له تعالى سـوى لفظ 

اللـه، فلـو لـم يكـن اسـماً للـزم أْن ال يوجد لـه تعالى اسـم أصالً، وهـذا باطـل؛ إذ اللقب 

فرع االسـم والفـرع البدَّ له مـن أصل)7(.

)1( ينظر: تاج العروس: 91/19، الدر المصون: 28/1.

)2( ينظر متشابه القرآن ومختلفه: ابن شهرآشوب: 91/1.

)3( ينظر: حاشية القونوّي: 129, التحرير والتنوير: 163-162/1.

)4( وقد ذكر السيّد الخوئّي+ وجوهاً لذلك. )ينظر البيان في تفسير القرآن: 425(

)5( ينظر تاج العروس: 6/19.

)6( ينظر: حاشية الشهاب: 61-62، الدر المصون: 23/1. 

)7( لم أعثر على َمْن قال إنّه )لقب(، وأّما كونه )اسم( فهو المنقول عن أهل اللغة وغيرهم . )ينظر: 

حاشية الشهاب: 58, تاج العروس: 7-6/19( 
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البحـث الخامـس: هـل هـو منقـول أو مرتجـل؟ ظاهـر كثيـر أنّه منقـوٌل؛ لقولهـم إنّه 

مشـتقٌّ مـن كـذا أو كـذا. وقيـل إنّـه مرتجـل)1(؛ إذ ال سـابق عليـه حتّـى يُنقـل منـه، وأيضاً 

واضعـه كمـا مـّر هو الله تعالـى، وما كان معه غيره حتّى ينقله منه؟! ورُدَّ بأنَّ المسـلَّم أنَّه 

ال سـابق على الذات، وأّما أنّه ال سـابق على االسـم أيضاً فممنوع؛ إذ ال مانع من أْن يَخلق 

اللـه المشـتّق منـه ويجعل بعد ذلك اللّفظ المشـتّق مـن ذلك علماً لذاته كمـا ال يخفى)2(.

البحـث السـادس: هـل هو جامد أو مشـتّق؟ قيل: بـاألّول)3(؛ إذ لوكان مشـتّقاً لتوقّف 

علـى المشـتّق منـه، ثـم المشـتّق منـه إْن توقّف عليـه دار، وعلـى غيره تسلسـل، وعدم 

توقّفـه علـى غيـره ضـرورّي الفسـاد؛ إذ الممكـن متوقّـف علـى غيـره بالضــرورة. وقيـل: 

بالثانـي؛ لوضـوح اشـتقاقه مّما سـيأتي، والمشـتّق منه موقوف على الـذات في وجوده ال 

علـى االسـم حتّى يـدور وال علـى غيره حتّى يتسلسـل.

البحـث السـابع: قيل: إنّه مشـتّق من <ألـه> أي عبد فهو بمعنى مألـوه، أو من <َولِه> 

بمعنـى تحيّـر؛ لتحيّرهم فيه، أو من <أله> بمعنى سـكن؛ لسـكون القلب إليه، أو بمعنى 

لجـأ وفـزع؛ إذ الَخلـق يلجـؤون إليـه ويفزعون، أو مـن <اله> بمعنى شـغل؛ إذ المؤمنون 

يشـغلون بـه وبعبادتـه عـن غيره، أو من غير مـا ذكر. أو أصله ضميـر الغيبة فأدخل عليه 

الم الملُـك فقيـل <لـه>، أي َغيـرُه ُملٌك لـه وبيده أمرهم، ثـم توّهم أنَّ <لـه> كلمة واحدة 

لكثـرة االسـتعمال فأشـبع فتحـة الـالم فقيـل: <اله>، فأدخـل عليـه <ال> للتفخيـم، فقيل: 

أقوال)4(. الله، 

البحـث الثامـن: لهـذا اللّفـظ خواّص كثيـرة، منهـا: قطع همزته فـي النـداء)5(. ومنها: 

)1( ينظر: العين: 91/4، الدر المصون: 24/1.

)2( ينظر اشتقاق أسماء الله الحسنى: الزجاجّي: 29-28.

)3( ينظر: العين: 91/4، تاج العروس: 7-6/19. 

)4( ينظر: المفردات في غريب القرآن: الراغب اإلصفهانّي: 21، تاج العروس: 7/19، الدر المصون: 

.29-25/1

)5( ينظر شرح ابن عقيل: 265/2.
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كونـه أعـرف المعـارف كلّهـا مـع أنّـه َعلَـم ورتبـة الَعلـم بعـد الضميـر)1(، حكـوا أنّـه رأى 

بعضهـم سـيبويه فـي المنام فسـأله عن حالـه، فقال: غفـر الله لي؛ ألنّي كنـُت قد ذكرت 

فـي كتابـي أّن اللـه هو أعـرف المعارف)2(. ومنهـا: اختصاص ايمن به، فيقـال ايمن الله)3(. 

ومنهـا: أنّـه إذا قيـل: أي والله، يجوز إثبـات الواو وحذفها، وبعد حذفها يجوز كــسر الياء 

وفتحهـا وسـكونها مـع التقاء السـاكنين)4(. ومنها: جـواز الجمع بين <يـاء> و<ال> فيه دون 

غيـره من األسـماء)5( إالّ في الضـرورة كقوله: 

فيا الغامان الّلذان فّرا)))

، وال  ومنهـا: حـذف حـرف النداء منه كثيـراً، مع تعويض الميم المشـّددة، فيقال اللّهمَّ

يجـوز الجمع بين ياء والميم المشـّددة إالَّ في الشـعر)7(، قال: 

أقول: يا الّلهّم يا الّلهّما)))

)1( ينظر: حاشية الصبان على شرح االشمونّي: 235/1، اإلنصاف في مسائل الخالف: 708-707/2.

)2( ينظر الدر المصون: 24/1. 

)3( ينظر شرح الرضي على الكافية: 301/4.

)4( ينظر مغني اللبيب: 76/1.

)5( ينظر شرح التصريح على التوضيح: األزهرّي: 226/2.

)6( صدر بيٍت، لمجهول القائل, وعجزه: )إياكما أن تكسبانا شرا(. )خزانة األدب: 258/2( 

)7( ينظر: كتاب سيبويه: 196/2، اشتقاق أسماء الله الحسنى: 32.

)8( عجز بيٍت، لمجهول القائل, وصدره: )إنّي إذا ما حدث ألما(. )خزانة األدب: 258/2(
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الفصل الرابع
في الرحمن الرحيم وفيه أبحاث

البحـث األّول: هـل هـو غيـر عربّي كما عن تغلـب؟ نظراً إلى قولـه تعالى حكاية عن 

ْحَمـُن{)1(، ورُدَّ بأنَّ هذا اإلنـكار منهـم تعّنٌت وعنـاد، أو عربّي  العـرب: }َقاُلـوا َوَمـا الرَّ

كمـا عن غيـره)2(، قوالن، واألصـّح الثاني.

البحـث الثانـي: <الرحمـن> مختـصٌّ باللـه تعالـى)3(، وقـول أهـل اليمامـة لمسـيلمة: 

<رحمن اليمامة>، من باب العناد)4(، وهل هو صفة كما عن األكثر ومنهم الزمخشـرّي)5(، 
أو َعلـم كمـا عـن جمعٍ منهم ابن هشـام في المغنـي)6(؟ قوالن، ويترتّب علـى الخالف أنّه 

علـى األّول وصـف للـه، وعلـى الثاني بـدل، وعدم صرفه علـى األّول مختلـف فيه، وعلى 

الثاني ال خـالف فيه)7(.

البحـث الثالـث: وعلى الوصفيَّة هل هو منصــرف أم ال؟ فإْن قيل شـرط منع الوصف 

وجود <فعلى> ينــصرف، وإْن قيل شـرطه عدم <فعالنة> ال ينصرف)8(.

البحـث الرابـع: علـى العلميّـة هل هو اسـٌم أو لقٌب؟ ظاهـر األدعية واآلثـار األّول)9(، 

وال يبعـد أْن يُقـال بالثانـي؛ لوجـود اسـم لذاتـه تعالـى وهـو <اللـه> فـال احتيـاج إليه مع 

)1( سورة الفرقان: اآلية 60.

)2( ينظر: اشتقاق أسماء الله: 42، الدر المصون: 34/1.

)3( ينظر: المخّصص: ابن سيده: 151/17، الجامع ألحكام القرآن: 106/1.

)4( ينظر: تفسير الكّشاف: 42/1، الجامع ألحكام القرآن: 326/9.

)5( ينظر تفسير الكّشاف: 44/1.

)6( ينظر مغني اللبيب: 461/2.

)7( ينظر شرح الرضّي على الكافية: 157/1.

)8( ينظر شرح الرضّي على الكافية: 159-158/1.

)9( قول اإلمام علي بن الحسين: <يا رحمن الدنيا واآلخرة، ورحيمهما>. )الصحيفة السجاديّة: 389(
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صـدق تعريـف اللقـب عليـه، واألدعية غيـر منافية إلطالق االسـم فيها على مطلـق الَعلم 

بدليـل اطـالق األسـماء علـى جميع ما أُطلـق على اللـه تعالى.

البحـث الخامـس: هـل هـو مرتجـٌل أو منقـوٌل؟ ظاهـر تغلـب األّول، وعـن الباقيـن 

الثانـي)1(، وهـو األرجـح.

البحـث السـادس: <الرحمـن> و<الرحيـم>، فـي األصـل صفتـان مشـبَّهتان مـن رَِحـم 

بالكسـر يَرَحـم، والرحمـن أبلغ؛ ألنَّ زيـادة المباني تدّل على زيـادة المعاني، وأورد عليه 

بحـاذر وحـذر وحـذر أبلـغ، وأجيـب بأّن اتحاد النوع شـرط فيمـا ذكر، وحاذر اسـم فاعل 

وحـذر وصـف للمبالغـة)2(، وكونه تعالـى رحماناً في الدنيـا باعتبار الكـّم، ورحيماً باعتبار 

الكيـف، وفي اآلخـرة بالعكس)3(.

البحـث السـابع: <الرحمـن الرحيـم> وصفـان للـه عنـد َمـْن جعـل الرحمـن صفـة، 

والرحمـن بـدل، والرحيـم نعـت لـه عنـد مـن جعلـه علمـاً)4(. 

البحـث الثامـن: إْن قيـل: القاعـدة في تعّدد األوصـاف الترقّي من األدنـى إلى األعلى 

فَلِـَم عكـس هنـا؟! قيـل: إن جعـل الرحمـن علمـاً فليـس بوصف قطعـاً، وإْن جعـل صفًة 

فالوجـه أنّـه لّمـا ذكـر الرحمـن أّوالً أريد شـمول الرحمة كّمـاً وكيفاً؛ فخيف خروج شـيء 

منهـا فذكـر الرحيـم ثانياً تـداركاً لما خيـف خروجه؛ فهـو كالتتّمة والرديـف له)5(. 

البحـث التاسـع: إْن قيل: <الرحمـن> رقّة وانعطاف في القلب وال قلـب لله تعالى؟)6( 

قيـل: الصفـات التـي تُطلـق علـى اللـه سـبحانه إنّمـا تُطلق عليـه تعالـى باعتبـار غاياتها، 

فإطـالق <الرحمـن> عليـه تعالـى باعتبـار غايـة الرحمة، أعني لطفـه تعالى بعبيـده الذي 

)1( ينظر اشتقاق أسماء الله للزجاجّي: 42.

)2( ينظر فتح األبواب المقفلة عن مباحث البسملة: الجوهرّي: 558.

)3( ينظر فروق اللغات: نعمة الله الجزائرّي: 138-137.

)4( ينظر: إمالء ما َمّن به الرحمن: 5/1، تفسير البحر المحيط: أبو حيان األندلسّي: 128/1.

)5( ينظر تفسير الكّشاف: 46-45/1.

)6( ينظر مجمع البحرين: الطبرسّي: 69/6.
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هـو ثمـرة رقّـة القلب وغايتـه، وهكذا سـائر الصفات.

البحـث العاشـر: اختلفـوا فـي إمـكان المجـاز بـال حقيقـة، فعـن فريـق امتناعـه)1(؛ 

نظـراً إلـى أّن المجـاز فـرع، وكيـف يوجد الفرع بـال أصل. وعـن آخرين جوازه؛ اسـتدالالً 

بالرحمـن فإنّـه خـاصٌّ بالله تعالـى كما مّر، مع أنّه مجاز؛ إذ وضـع الرحمة لرقّة القلب)2(، 

وأُجيـب بوجـوه، منهـا: أنّـه يمكـن أن يكـون اسـتعمل أّوالً فـي معنـاه الحقيقّي ثـّم صار 

مهجـوراً، ومنهـا: أّن الـالزم في المجاز سـبقه بالوضع وإْن لم يُسـتعمل، وهو هنا موجود.

البحـث الحـادي عشـر: اختلفوا فـي الاّلم في الصفة المشـبّهة على ثالثة، فالمشـهور 

أنّـه بمعنـى الـذي، وعن األخفش أنّه حـرف تعريف، وعن بعضهم أنّـه موصول حرفّي)3(، 

و<ال> فـي <الرحمـن> إْن ُجِعـل صفـة يجـري فيه هـذا الخالف كما يجري فـي <الرحيم>، 
وإْن ُجِعـل علماً زائـدٌة للمح األصل.

البحـث الثانـي عشـر: يجـوز قطعهمـا إلـى الرفـع والنصـب إْن جعل الرحمـن صفًة، 

وقطـع الرحيـم فقـط إْن جعـل علماً، وهذا فـي غير القرآن المجيـد)4(، وأّما فيـه فالقراءة 

سـّنة متّبعة.

تنبيـه: ال شـّك أّن كلّــ]اً[ مـن العبـاد ال يملكـون ألنفسـهم نفعـاً وال ضـرّاً، فيجب لهم 

أْن يسـتعينوا ويسـتمّدوا مـن عالـم بأحوالهم، قادر علـى نفعهم وضرّهـم، حكيم متّصف 

بالكمـاالت، منـزّه عـن الرذاالت، ومـا ذلك إالَّ الله تعالى، فتعيّـن أْن يقول كّل واحد منهم 

فـي ابتـداء كّل من أمـوره ولو جزئياً: <بسـم الله>.

ثـّم إّن كّل واحـد منهـم متصـف بالنقائـص جامـع للمعايـب، مذنـب غيـر قابـل إذاً 

للفيوضـات، اللهـّم إاّل أْن تسـعه ]الـ[ــرحمة التـي وسـعت كّل شـيء، فتعيّـن أْن يصفـه 

)1( ينظر المزهر في علوم اللغة: 361/1.

)2( ينظر: كشاف اصطالحات الفنون: التهانوّي: 2/ 1486، حاشية عليش على الرسالة البيانيّة للصبّان: 

.137

)3( ينظر: توضيح المقاصد والمسالك: المرادّي: 434، حاشية الصبّان على شرح األشمونّي: 226.

)4( ينظر إمالء ما َمّن به الرحمن: 5/1.
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عبيـده بالرحمـة العاّمـة التاّمـة، فقيـل: <بسـم اللـه الرحمـن>.

ثـّم لّمـا تفّكـر كّل منهـم في نفسـه فرأى نفسـه أّمارًة بالسـوء، ميّالًة للهـوى، ُمعرِضة 

عـن الكمـاالت، شـاغلة عـن الطاعـات، تخيّـل أّن تلـك الرحمة العاّمـة التاّمة يمكـن أْن ال 

تشـمله؛ لفرط خبثه وسـوء سـريرته، تداركه بوصف آخر دفعاً لهذا التخيّل، فقيل: <بسـم 

الله الرحمـن الرحيم>.
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الفصل الخامس
في ال من الحمد، وفيه بحثان: 

البحـث األّول: <ال> التعريفيّـة إّمـا للجنـس أو للعهد، وكّل منهما ثالثة أقسـام: فالتي 

للجنـس: إّمـا لجميـع أفـراد الجنـس حقيقـًة ويسـّمى باالسـتغراق الحقيقّي، وآيتـه صّحة 

ي ُخــْسٍر * ِإلَّ الَِّذيـَن  > حقيقـة، نحـو: }إِنَّ اإْلِْنَسـاَن َلفـِ االسـتثناء، وأْن يخلفـه <كلٌّ

> مجازاً،  َآَمُنـوا{)1(. وإّمـا لخصائـص األفـراد ويسـّمى باالسـتغراق المجـازّي ويخلفـه <كلٌّ
نحـو: زيـد الرجـل، أي الرجـل الجامع لصفات الرجال. وإّما للماهيّـة من حيث هي، وآيته 

صّحـة كونـه معرّفـاً محدوداً، نحو: اإلنسـان حيوان ناطـق، ومقابلة األضـداد، نحو: الرجل 

خير من المـرأة)2(.

والتـي للعهـد، إّمـا للعهـد الذهنـّي، والمـراد بمدخولـه الماهيّـة ال مـن حيـث هـي، 

بـل مـن حيـث وجودهـا فـي الخـارج، وال دليـل علـى إرادة الجميـع وال البعـض المعيّن، 

فالقـدر المحّقـق هـو الفـرد الواحـد ال علـى التعييـن، نحـو: ادخـل السـوق. وإّمـا للعهد 

الذكـرّي إْن صـّح حلـول الضميـر محلّـه، نحـو: }َأْرَسـْلَنا إَِلى فِْرَعْوَن َرُسـوًل * َفَعَصى 

فِْرَعـْوُن الرَُّسـوَل{)3(. وإّما للعهد الخارجـّي، وهذا إّما للعهد الحضـورّي إْن كان مدخوله 
حاضـراً حالـة التكلّـم، نحـو: ال تضــرب الرجل، لرجـل بحضــرتك، }الَْيـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم 

ِديَنُكـْم{)4(، أو لغيـره إْن كان حاضـراً قبلهـا، نحـو: خرجـُت فإذا األسـد واقـف، حاكياً ما 
وقـع باألمس)5(.

البحـث الثانـي: <ال> هنـا إّما للماهيّـة من حيث هي أي ماهيّـة الحمد وحقيقته مع 

)1( سورة العصر: اآليتان 3-2.

)2( ينظر: ارتشاف الضرب: 985/2-988، شرح قطر الندى: ابن هشام: 112.

)3( سورة المزمل: اآليتان 16-15.

)4( سورة المائدة: اآلية 3. 

)5( ينظر شرح التسهيل: األندلسّي: 258-257/1.
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قطـع النظـر عـن اإلفـراد لله تعالى، أو لالسـتغراق الحقيقـّي أي كّل حمد للـه، فإْن قلَت: 

قـد يُحَمد غيـره تعالى، كما قال الشـاعر: 

إّني رأيت الناس يحمدونكا)))

قلـُت: نعـم، ولكّن الله تعالى هو مسـبّب األسـباب ووّهاب العطايـا، ال خير إاّل وينزل 

مـن عنـده، وال نعمـة إاّل وترجـع إليـه، فهو واهـب كّل العطايـا، ومحمود جميـع البرايا، 

ومـا سـواه آلـة وواسـطة؛ ألنَّ الله تعالى أبـى أْن يُجري األمور إاّل بأسـبابها، فالمحمود هو 

المسـبّب ال السـبب. وإّمـا لالسـتغراق المجـازّي أي الحمد الكامل الـذي ال حمد فوقه هو 

للـه. وإّمـا الناقـص فقد يوجد لغيرها فـي الظاهر كحمد الناس بعضهم بعضـاً. وإّما للعهد 

الخارجـّي، أي الحمـد العـاّم الموجـود في الخارج من الحامديـن لله تعالى.

)1( عجز بيٍت، لمجهول القائل, وصدره: )يا أيها المائح دلوي دونكا(. )األمالي: 248/2(
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الفصل السادس
في الحمد وفيه أبحاث

البحـث األّول: اختلفـت الكلمـة فـي الحمـد، والمـدح، والشـكر، فقيـل: الحمـد هو 

]المـدح[، وقيـل: الحمـد هـو الشـكر، وقيـل: بـل هذه ثالثـة كّل واحـد غيـر اآلخر)1(.

البحـث الثانـي: ذكـر بعضهـم أّن الحمـد في اللغـة هو: الثناء باللسـان علـى الجميل 

االختيـارّي لنعمـة أم غيرهـا)2(، وفـي العـرف: تعظيـم المنعم؛ لكونـه منعماً، باللسـان أو 

غيـره)3(، وهـو الشـكر فـي اللغة)4(. والشـكر فـي العرف: صـرف العبد جميع مـا أنعم الله 

عليـه فيمـا خلـق ال لـه)5(. والمدح هو الثناء باللسـان علـى الجميل اختياريّـاً أم ال، لنعمة 

غيرها)6(. أم 

البحـث الثالـث: قيـل: إّن مقابـل المدح هـو الذّم، فهو ِذكـر ضّد الجميل باللسـان)7(. 

ومقابـل الشـكر هـو الكفـر، فهـو تحقيـر المنعـم وعـدم االعتنـاء بـه باللسـان وغيـره)8(. 

ومقابـل المـدح هـو الهجـاء، فهو تـرك الثنـاء وإظهـار خالفه باللسـان)9(.

البحـث الرابـع: ذكـر بعضهـم فـي صـدق الشـكر، أّن الشـاكر أقـّل مرتبـة شـكره أْن 

المصون:  الدر   ،451-450/1 الحلبّي:  السمين  األلفاظ:  أشرف  تفسير  في  الحفاظ  عمدة  )1( ينظر: 

.37-36/1

)2( ينظر: فروق اللغات: 116، أنوار التنزيل وأسرار التأويل: 42/1.

)3( ينظر: التعريفات: الجرجانّي: 73، جامع العلوم في اصطالحات الفنون: 63/1.

)4( ينظر لسان العرب: ابن منظور: 155/3.

)5( ينظر التعريفات: 106.

)6( ينظر: لوامع األنوار البهية: السفارينّي: 37/1، الفروق اللغوية: أبو هالل العسكرّي: 202-201. 

)7( ينظر حاشية الشهاب: 125/1.

)8( ينظر تفسير الفخر الرازّي: 88/19.

)9( ينظر تفسير مجمع البيان: 55/1.
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يتشـاغل مـّدة حياته بقلبه وعينـه وجميع جوارحه بطاعة ربّه، ويترك األهواء النفسـانيّة، 

ويبعـد عـن الهواجس الشـيطانيّة، حتّـى )...()1( الهيـاً، وال يحرّك عضواً منه سـاهياً، وهذا 

مراتـب الشـكر، والموصـوف بمـا ذُكِـر - لََعمـِري- قليـل الوجود بيـن طوائف األنـام، كما 
ـُكوُر{)2(.)3( قـال الملـك العاّلم: }َوَقلِيـٌل ِمْن ِعَباِدَي الشَّ

البحـث الخامـس: بين الحمدين)4( وبين اللّغويين)5( عموم مـن وجه، فالحمد اللّغوّي 

أعّم متعلّقاً وأخّص مورداً، والشـكر اللّغوّي بالعكس، وكذا بين الشـكرين؛ لوجود اللّغوي 

فـي مـدح الكافـر المنعـم، والعرفي فـي: إنقاذ الغرقى، وكـذا بين الحمد اللّغوّي والشـكر 

العرفـّي وبيـن الحمد اللّغـوّي والمدح عموم مطلق، كما في: مدحـت اللؤلؤ على صفاته، 

وبيـن المـدح والشـكر لغويّاً أو عرفيّاً عمـوم من وجه كمدح اللؤلؤة، والتعظيم بما سـوى 

اللّسان وإنقاذ الغرقى)6(.

البحـث السـادس: ذكـر فـي )المقامع( ما حاصلـه: أّن <ال> في الحمـد إّما للجنس أو 

لالسـتغراق، أو للعهـد الذهنـّي أو الخارجـّي، أو القدر المشـترك بين اثنيـن أو ثالثة منها، 

أو بيـن أربعتها فهذه أربعة عــشر.

والحمـد إّمـا مصـدر معلـوم أو مجهـول أو حاصـل أحدهمـا، أو بمعنـى الفاعـل أو 

المفعول، أو بمعنى القدر المشـترك بين اثنين أو ثالثة أو أربعة أو خمسـة منها، أو بين 

سـتّتها فهـذه أربعـون، ومضـروب أربعة عشـر في األربعين سـتّون وخمسـمائة.

)1( بياض في األصل. ويحتمل تقدير )ال يعيش(، أو ما يقارب ذلك في المعنى.

)2( سورة سبأ: اآلية 13.

)3( ينظر بحار األنوار: المجلسّي: 23/68.

)4( أي: الحمد اللغوّي والحمد االصطالحّي.

)5( أي: الحمد اللغوّي والشكر اللغوّي؛ ألنّه في )البحث الثاني( من هذا الفصل جعل الحمد العرفّي 

–االصطالحّي- مرادفاً للشكر اللغوّي، ولّما كان بين الحمد االصطالحّي والشكر اللغوّي ترادف إْن 

عمت النعمة، يكون بين الحمد والشكر اللغويين عموم من وجه. والتعاريف اللغويّة والعرفيّة-

االصطالحيّة- تقّدمت في )البحث الثاني( من هذا الفصل، فراجع.

)6( ينظر: جامع العلوم في اصطالحات الفنون: 64/2-65، الرسائل األحمديّة: أحمد آل طّعان: 149/1.
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ومتعلّـق الحمـد غيـر نعمـة أو نعمـة متعّديـة إلـى الغيـر، أو غيـر متعّديـة أو القدر 

المشـترك بيـن اثنيـن منهـا أو ثالثتهـا فهـذه سـبعة ومــضروب الحاصـل فيهـا عــشرون 

وتسـعمائة وثالثـة آالف)1(.

أقـول: هـذا حاصـل كالمه وال يحضرنـي )المقامع( اآل]ن[، وللكالم فيه مجال واسـع ال 

يليق بهـذا المختصر.

البحـث السـابع: ذكـر فـي )المقامـع(: أنَّ أركان الحمـد أربعـة: حامـد، ومحمـود، 

ومحمـود بـه، ومحمـود عليـه، واألّوالن قـد يختلفـان كحمدنـا لـه تعالـى، وقـد يتّحـدان 

كحمـد اللـه سـبحانه لذاتـه، واألخيـران أيضـاً قـد يختلفـان كالحمـد بالعلم لإلنعـام، وقد 
يتّحـدان كالحمـد باإلنعـام لـه.)2(

أقـول: ولـه ركـٌن خامـس وهو آلـة الحمد، وهو اللسـان فيما سـوى اللـه تعالى، وما 

يوجـد فيـه الحمـد فـي الله جّل اسـمه، فيقـال حينئٍذ أركانه خمسـة: حامـد، ومحمود، 

ومحمـود بـه، ومحمـود لـه، ومحمـود عليـه، واألّوالن كاألخيريـن قـد يتّحـدان وقـد 

ن. يختلفا

البحـث الثامـن: فـي <الـاّلم الجـارّة> أقـوال، منهـا: أنّهـا لالسـتحقاق فـإّن اللـه تعالى 

مسـتحّق لجميـع المحامـد)3(، ومنهـا: أنّهـا لالختصـاص أي جميـع المحامـد مختـّص بالله 

تعالـى)4(، وهـذا أّمـا عنـد األشـاعرة فواضـح؛ إذ فاعـل األفعـال عندهـم هـو اللـه، وغيره 

مجبـوٌر وآلـة)5(، وأّمـا عنـد غيرهـم فـألنَّ الله لّمـا كان واهب جميـع النعـم لجميع خلقه 

وَمـن عـداه واسـطة وسـبب، كان كّل حمـد وقـع لغيـره تعالـى فهو لـه تعالـى حقيقة)6(. 

)1( ينظر مقامع الفضل: البهبهانّي: 482-480/2.

)2( ينظر مقامع الفضل: 492/2.

)3( ينظر مغني اللبيب: 208/1.

)4( ينظر التحرير والتنوير: 160/1.

)5( ينظر الملل والنحل: الشهرستانّي: 94/1. 

)6( ينظر حاشية الشهاب: 86.
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ومنهـا: أنّهـا للملـك)1(، بيانـه: أّن كّل َمـن َملـك شـيئاً فقـد َملـك ثمرتـه، والله هـو المالك 

للنعـم والواهـب إيّاهـا لعبـاده، فهـو المالـك لثمرتها وهـو الحمد.

)1( ينظر مغني اللبيب: 208/1.
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الفصل السابع
]الحّث على االبتداء بالبسملة والحمدلة[

قد ورد في الحديث الحّث على االبتداء بالبسملة والحمدلة)1(، فكيف التوفيق؟! 

وقد أُجيب بوجوه)2(: 

منها: أّن <الباء> في الحديثين للمصاحبة، ومصاحبة شيء ال يصادم المصاحبة آلخر. 

ومنها: أنّها فيهما لالستعانة بالتقريب المذكور.

ومنها: أنّها فيهما للمالبسة كما مّر.

ومنها: أنّها في البسملة للتعدية، وفي الحمدلة للمصاحبة.

ومنها: عكسه.

ومنها: في البسملة للتعدية، وفي الحمدلة لالستعانة.

ومنها: عكسه.

ومنها: أنّها في البسملة للتعدية، وفي الحمدلة للمالبسة.

ومنها: عكسه.

ومنها: أنّها في البسملة للمالبسة، وفي الحمدلة للمصاحبة.

ومنها: عكسه.

ومنها: أنّها في البسملة للمالبسة، وفي الحمدلة لالستعانة.

)1( عن النبّي قال: <كّل كالم ذي بال ال يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع>. )المصّنف: ابن أبي شيبة: 

263/6(، وقال رسول الله  <...كّل أمر ذي بال لم يذكر فيه بسم الله فهو أبتر>. )بحار األنوار: 

)242/89

)2( تقّدم تخريج بعض هذه الوجوه في المباحث السابقة من تفسير )بسم الله(. وكثير منها هي من 

استنتاجات المؤلِّف إذ لم أجدها لغيره.
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ومنها: عكسه.

ومنها: أنّها في البسملة للمصاحبة، وفي الحمدلة لالستعانة.

ومنها: عكسه. 

والخامس، والسابع، والتاسع، ليس بجيّد؛ لما سيأتي.

ومنهـا: أّن المـراد بـ<اسـم اللـه> فـي حديث البسـملة ذكر اسـم من أسـماء اللـه بأّي 

لفـظ كان ال خصـوص البسـملة، فالحمدلـة داخلـة فيه.

ومنهـا: أّن المـراد بالحمـد فـي حديـث الحمدلـة هـو الثنـاء علـى الله وتمجيـده جّل 

اسـمه بـأّي لفـظ كان ال خصـوص الحمدلـة، فالبسـملة داخلـة فيه.

ومنهـا: أّن االبتـداء فـي البسـملة حقيقـّي، وفي الحمدلة عرفـّي أو إضافـّي، أو فيهما 

عرفـّي، وهـذه الثالثـة جيّـدة، أو فيهمـا إضافـّي، أو فـي البسـملة عرفـّي، وفـي الحمدلة 

إضافـّي، أو بالعكـس، وهـذه الثالثة غيـر جيّدة، ويمتنـع أْن يكون فيهمـا حقيقيّاً، أو في 

الحمدلـة حقيقيّـاً وفي البسـملة عرفيّاً، أو إضافيّاً؛ ألّن الحقيقّي منه ما لم يسـبقه شـيء، 

والشـّك أّن الشـيء يُحمل علـى معناه الحقيقّي ما أمكن، وإاّل فإلـى أقرب المجازات إليه، 

وأيضـاً: أّن أقـرب المجـازات إلى االبتداء الحقيقـّي هو العرفّي، وأّن اإلضافـّي بعيد قطعاً؛ 

لصدقـه علـى كالم قبـل الـكالم األخيـر، وال ينصــرف فهم العـرف إليه، وال يتبـادر هو من 

اللّفـظ قطعـاً، فََحْمـل االبتداء علـى الحقيقّي أو العرفّي في البسـملة وفـي الحمدلة على 

العرفـّي صحيـح عقـالً، جيّد بحسـب الصناعـة، بخالف حمله في البسـملة علـى اإلضافّي 

مطلقـاً فإنّـه صحيـح عقـالً، ولكّنه غير جيّد بحسـب الصناعـة؛ لبعده عـن الحقيقة، وعن 

أقـرب المجـازات مـع إمـكان واحـد منهمـا، وكذا حمل البسـملة علـى العرفـّي والحمدلة 

علـى اإلضافـّي؛ لخلـّوه عـن الحقيقة مع ارتكاب المجـاز البعيد، وأّما حملهـا على العرفّي 

فهـو وإْن خـال عـن الحقيقـة لكّنه ليس فيـه ارتكاب المجـاز البعيد، بل أقـرب المجازات، 

فهـو جيّد بحسـب الصناعـة أيضاً كالصورتيـن األُوليين)1(.

)1( ينظر: روض الجنان: الشهيد الثاني: 22/1، الرسائل األحمديّة: 134-133/1.
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الخاتمة فيها بحثان

البحـث األّول: قـد أُورد علـى الحديثيـن بأّن كاّلً من البسـملة والحمدلـة أيضاً أمر ذو 

شـأن فالبـدَّ فيهما من االبتـداء بآخر مثلهما فيتسلسـل؟! 

أُجيب بوجوه: 

منهـا: -وهـو أتّمهـا- أّن كّل شـيء يُبتدأ فيه بالبسـملة، والبسـملة يُبتدأ فيها بنفسـها، 

وهـذا كمـا يقال: إّن وجود كّل شـيء بالوجـود، ووجود الوجود بذاتـه. وأمثاله كثيرة، كما 

أّن ملوحـة كّل شـيء بالملـح، وملوحته بنفسـه. إلى مـا النهاية له.

ومنهـا: أّن كّل أمـر فـي الحديثيـن عاّم، وما من عـاّم إاّل وقد ُخّص، فليُخّص بالبسـملة 

والحمدلة.

البحـث الثانـي: أُورد أيضـاً علـى الحديثيـن بـأّن االبتـداء <باسـم اللـه> و<الحمد لله> 

محـاٌل، بـل االبتـداء بـ<البـاء> و<الهمـزة>، فـي االبتـداء بالحـروف الهجائيّة، وبـ<االسـم> 

و<ال> الحرفيّـة فـي االبتـداء بالكلمـات؟!

وأُجيب بوجوه: 

منهـا: -وهـو أتّمهـا- أّن هـذا أمر راجـع إلى العرف، وال شـّك أّن أهل العـرف يقولون: 

ابتـدأ زيد ببسـم اللـه، وفالن بحمد اللـه مثالً، وهـذا القدر كاٍف.

ومنهـا: أّن هـذا كمـا يقـال: فتح الحصـن األمير، وإنّمـا فتحه جنوده، فاإلسـناد مجاز، 

ولعلّـه راجـع إلـى األّول، وهـذا القدر كاٍف في هـذا المختصر.

وقـد تـّم في عصر يوم الثالثاء السـابع عشـر من شـهر شـعبان المعظّم من سـنة ألف 

ومئتيـن وإحـدى وتسـعين مـن الهجـرة المقّدسـة النبويّـة علـى هاجرها وآلـه ألف آالف 

سـالم وتحيّـة فـي بلـدة خبوشـان، بيد مؤلِّفـه الفقير إلـى الله الغنـّي الغالـب، محّمد بن 

الحسـن المنسـوب إلـى اإلمـام ]الـ[ــحسين بـن علـّي بن أبي طالـب، حــشرهما الله مع 
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أجدادهمـا الطيّبيـن الطاهريـن، ومحى اسـمهما بشـفاعتهم عن لـوح المذنبين. 

قـد تّمـت النسـخة الشـريفة في عصر يـوم الخميس في شـهر ذي القعـدة الحرام في 

سنة 1298. 
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and higher studies, which arm with the proper tools to work with. 

Last but not least, we deepen among the stakeholders of this blessed 

class the idea that the world of manuscripts and everything related to it 

in terms of examination, indexing, and restoration, is an academic spe-

cialization that began decades ago. It is an independent science with its 

own methods and origins; hence, the necessary attention must be given to 

studying and knowing them, as well as their application. This is to bring 

awareness of all its problems and difficulties, therefore theorizing in these 

areas may be a disease rather than a cure. It is no secret between the wise 

that no one gives what they do not have.

Praise be to Allah, first and last. 

.



this difficult field.

Acknowledging that the calls of the past scholars in academic fields 

have had a clear and distinctive imprint in enriching the Islamic library, we 

find it our duty to clarify some of the problems that accompany the prac-

tical aspects of this blessed approach. Among them - for example but not 

limited to – is unintentionally approaching this project and dealing with it 

in either an excessive or negligent manner. Hence, we see some individu-

als – with an excess of concern for heritage - portraying the examination 

of our heritage to researchers as a challenging field that no one is able to 

accomplish. This negative approach deprives them of entering this field, 

blocking the way for them to delve into this world.

On the other hand, and what we want to emphasize here is that there 

are those who underestimate the importance of this specialization and its 

practice. Such people belittle this field to a point where they view it as an 

easy way out when they see themselves unable to write a thesis or a book. 

Thus, they turn to a small examination project to work on without proper 

knowledge and experience. Consequently, they harm the author and the 

authored.

There are also others who have interest in this field and are desirous of 

it, but do not possess the tools needed, nor did they try to acquire them, 

which will naturally leads them to failure.

The participation of the educated class - especially the academic one - 

in reviving the heritage of the Islamic nation is an important step on the 

right path. However, this does not come easily, as it needs proper prepara-

tion.  This includes being aware of the importance of the written heritage 

and acknowledging it as a vital part of the nation’s history and identity - if 

we do not consider it to be all of its history and identity-.  Another signifi-

cant preparation is to learn the scientific examination methods in primary 



In The Name Of Allah
Most Compassionate Most Merciful

No excess and No remissness

Editor-in-chief

Praise be to Allah, Lord of the worlds, and may His blessings and peace 

be upon the most honorable of prophets and messengers, our beloved Mu-

hammad and upon his pure family.

One of the requirements to build the human soul in our human societ-

ies is to adopt correct rules and foundations that are the basis for the devel-

opment of life throughout its various stages. Among these rules, but rather 

one of the most important of them is (moderation), which needs plenty of 

practice before it becomes an individual quality. Moderation is considered 

to be a praiseworthy character trait by all the divine laws, especially in the 

laws of the Seal of the Prophets (p.b.u.h & his family). Thus, it is in harmo-

ny with the human instinct of attraction towards virtues.

 Excessiveness, which is defined as going or being beyond limits, which 

is the opposite of negligence, which is lack of care and wastefulness, are 

unacceptable and rejected even from man-made laws. This is because they 

would falsify facts, and deny the path to reach facts correctly. From this 

standpoint we say:

What we see from the tendency of the academic class in our honored 

universities to adopt the examination of our written heritage - even if it 

does not reach the levels desired- is a joyful matter, as it sends us a glim-

mer of hope in the expansion of such contributions by educated groups in 
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