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رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

البريد ، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة هافي

 اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:

 https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login  . 

جيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال ستمنح املنصة )املوقع( صفة الباحث ملن قام بالتس -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  :املتن: بحرف 16)العنوان: بحرف تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30و )الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، 

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في موضع الذكر األول  ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

و الرفض، 
َ
 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة جهة القبول أ

ً
فضال

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى ا
َ
ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 ملجلة اسم الباحث، أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من  عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية
َ
يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 لب عليهن  التمايز في البحث.يغ (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث ف
َ
ي فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

 هدافه التي يسعى ِإلى تح
َ
همية بحثه وأ

َ
د يعمل الباحث على تحديد أ ِ

ن يحد 
َ
قيقها، وأ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع ا
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه .يجب أ

 
 ملنهج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  
 
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
د من موضوعاتها يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

م الب
 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
ا تضم  التفاصيل الواردة آنف

ً
وزان

َ
حث وُيعطى أ

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

صحابها بشكل مباشر و 
َ
ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى أ ِ

ة وال تعب  توجهاتهم الفكري 

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            

 

 

 



 ويــــاتـــــملحتا
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1 - 24 

عنون غيمها ( دراسة داللية 
ُ
 التوظيف القرآني لإلنسان في ديوان ) سماء ال ت

سامة                                                  
ُ
 أ

َ
 و محمد محمود سعيد نور عبدالكريم دبانأ

25 - 48 

 هللا محمد رسول هللا( للشيخ محمد قناوي من علماء القرن ال
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ارد( لعب
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َ
 و أ
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385 – 426 

( دراسة نظرية
ً
سباب اختالل االمن االقتصادي )الفقر انموذجا

َ
 أ

اب                                                             
 
ميرة وحيدة خط

َ
 و شالل حميد سليمانأ

427 – 450 
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ُ
 الصورة
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اهلل حممد رسول اهلل( للشيخ حممد قناوي من  ال ِإله ِإلَّاِإعراب )

 علماء القرن الثاني عشر من اهلجرة

 حتقيق ودراسة

 صالح الدين سليم حممد أمحد                              

7/5/2022 تأريخ القبول:       29/3/2022 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

ياء التراث المفقود، سعيت جاهًدا لتحقيق مخطوطة من تراث لغتنا خدمة في ِإح        
اهلل محمد رسول اهلل( للشيخ محمد  ال ِإله ِإاَل ختيار على رسالة: إعراب )الغّراء، فوقع اال

قناوي، فبعد َأن حررُت النص على وفق قواعد اإلمالء المعاصرة مع المحافظة على جوهر 
كمال ما سقط منه، ولسال مة النص ببطت كييًرا من الألفاظ الُملبسة مع توييق النص واِ 

يستحق التعليق عليه من استدراك  النصوص وترجمة لكل علم ورد اسمه، والتعليق على ما
رسالة في قلة التأليف في ة هذه الهميَ أَ توبيح نكرة أو بيان غامض، وتكمن على قبية أو 

نعم  ،وط محفوظ وقسم آخر بائعطخر مخوالقسم اآل ،، وهناك قسم منها محققموبوعها
هناك مباحث إلعراب كلمة التوحيد في باب ) ال ( النافية للجنس في كتب النحو ومصادر 

 .فات مستقلة كييرة في هذا الموبوعنجد مؤلَ  التفسير غير اننا نكاد ال
 .ِإعراب ، معنى ، نحوالكلمات المفتاحية:     

 المقدمة:
ن ، والصالة والسالم على سيدنا محمد المصطفى، وعلى الحمد هلل حمد الشاكري        

 اله وصحبه .
من تراث لغتنا  حياء تراينا اللغوي المفقود، سعيُت جاهدًا لتحقيق رسالةإِ خدمة في          

اهلل محمد رسول اهلل( ذلك بعد متابعة  ال ِإله ِإالَ إعراب ) وقع االختيار على رسالة:ف الغّراء

                                                 

 جامعة الموصل .علوم السياسيَّةكلية ال / 



 حتقيق ودراسة ِإعراب )ال ِإله ِإلَّا اهلل حممد رسول اهلل( للشيخ حممد قناوي من علماء القرن الثاني عشر من اهلجرة
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افات الدوريات العراقية والعربية، وما ُحّقق من المخطوطات المدّونة جادة ودقيقة في كش
في الكشافات والفهارس، ومتابعة الشبكة المعلوماتية الدولية )اإلنترنيت(، تبين لنا أّن هذه 
الرسالة لم ُتحَقق َبْعد؛ فشرعنا في جمع ُنسخها، فلم نجد سوى نسخة ُكِتَبت بخط المؤلف؛ 

 ناوي".قحمد أنها "من آيار المرحوم الوالد الشيخ محمد إذ كتب عليها نجله أ
فها مؤل   نَ أَ النور، على الرغم من ِإلى  خراجهاا ِ تحقيقها، و ِإلى  والذي دفعنا          

قيمتها العلمية، وما  –معروف تعذر حصولنا على ترجمة له في المظان التي رجعنا اليها 
سبقه من النحاة واللغويين يم انها لما تحقق تبمنه من معلومات مفيدة نقل معظمها ممن 

 واقتبى البحث تقسيمه على قسمين:، وتنشر
عنى الأول منها بالقسم الدراسي، وبم محورين: جعلنا الأول لبيان مطالب التحقيق  -

بوصف النسخة المعتمدة فيه، يُم منهج التحرير والتحقيق بما يخص المتن والهامش من 
كشف الياني اهمية الرسالة ودواعي التحقيق التي تبم معالجات فنية ومختصرات، و 

مسوغات التحقيق ، يم ذكر مصادر المخطوط ومراجعه مع عرض مصورات مختارة من 
 الأصل المتعمد في التحقيق.

أَما القسم الياني من البحث فبّم الرسالة محققًا مع العمل على خدمة النص وببطه  -
 ح الجوانب الدقيقة لكل مسألة ما أمكن.وتوييق ما فيه، والتعليق عليه لتوبي

 ومن اهلل تعالى نستمد العزم والتصميم ، وآخر دعونا أن الحمد هلل رب العالمين
 :القسم األول: الدراسة

حمد َأيدينا سوى ماكتبه نجله َأالشيخ محمد قناوي لم نجد ترجمته في المظان التي بين 
 لده.ار و هذا المخطوط من آيا نَ أَ على واجهة المخطوط ب

 :المحور األول: مطالب التحقيق
علم التحقيق يستدعي جملة إجراءات علمية وفنية ينبغي للمحقق الأخذ بها، ومراعاتها، 

ظهاره للحياة، والوصولِإلى  وهذه مرآة المحقق الطامح مستوى ِإلى  إحياء مخطوط وا 
لفن؛ لذا دأب اإلخراج الفني المربي للمحقق وللقارئ بوصفه العنصر المتلقي لهذا ا

المحققون السير على منهج علمي يكشف به المحقق كل خبايا المخطوط الذي يحققه، 
 ومن هذه المطالب التي ينبغي متابعها:
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 وصف النسخة المعتمدة في التحقيق: -
اهلل محمد رسول اهلل( على نسخة واحدة فريدة ويبدو  ال ِإله ِإاَل ارتكز تحقيق رسالة )إعراب 

بخط  او ابنه َأحمد الذي ورد ذكره في المخطوط بإمالء والده فط يد المؤل  انها كتبت بخ
 . في عمومها النسخ المعتاد، النسخة جيدة

 : بما يأتيجمال وصف النسخة الفني إِ ويمكن 
 انها نسخة تامة ، فريدة ، خالية من العيوب ، باستيناء تحريفات في موابع قليلة . -
بة المركزية في جامعة محمد بين سعود االسالمية ، (، محفوظة في المكت6490رقمها ) -

 مصورة من مكتبة خاصة للسيد عبدالعزيز الخليل .
 ( كلمات .10( سطر ، وفي كل سطر نحو )23مسطرتها ) -
 خطها نسخي ، مقروء ، وابح. -
 (.7ان عدد الصفحات )ِإلى  وترقيم صفحات المخطوط حديث ، يشير -
كله، فال تآكل فيه، يميل لالخبرار، والنسخة وورقها جيد يمتاز بالمحافظة على هي -

 كاملة وابحة، ولكنها ال تخلو من التحريف والغموض في بعض الموابع. 
ذ كتب في آخر إِ  ؛حافظ المصّنف على ترتيب صفحات الرسالة باتباعه نظام التعقبية -

وجه كل صفحة من كل لوحة أّول كلمة من ظهر الصفحة التي تليها من اللوحة نفسها؛ 
 خشية السقط، والتلف والبياع وحفاظًا على ترتيب الصفحات

وعلق المؤلف في نهاية المخطوط "هذا آخر ما يتعلق بفبل اعراب هذه الكلمة  -
المشرفة على اختصار وباهلل تعالى التوفيق وسالم على المرسلين والحمد هلل رب 

 العالمين".
 منهج التحرير والتحقيق: -

همية ، لجعل االفادة من التراث ميسورا ، وستبقى الكتب ان التحقيق عمل في غاية اال
 الترايية تحتفظ بقيمتها العالية على الرغم مما يؤلف بعدها من كتب . 

 النور المنهج االتي :ِإلى  ولقد اتبعنا في تحرير هذه الرسالة وتحقيقها واخراجها
 أواًل: المتن

وجه أَ نَر برورة ملحة إليبات  رة ، ولمتحرير النص على وفق قواعد االمالء المعاص -
 مالء.الن للقدماء طريقتهم الخاصة باإلِ  االختالف ؛
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كملنا ماسقط منه ، ووبعنا الزيادة على أَ ا على جوهر النص قدر االمكان ، و حافظن -
 النص بين عبادتين ، بما رجحنا انه يعزز المعنى ، ويزيد في التوبيح ، ويعدل ما

 .اختل من الجمل غير المستقيمة 
فعال وميزنا لبسة ، وعين مجموعة من الأَ لسالمة النص ، ببطنا كييرا من االلفاظ الم -

لكتروني، المصحف اإلِ ِإلى  االفعال المبنية للمجهول ، وشكلنا اآليات القرآنية بالرجوع
 اسم السورة ورقم اآلية.ِإلى  شارةوخرجناها باإلِ 

 يبت الرموز والمصطلحات المستعملة في تحرير المتن.
 داللته الرمز

 اآليات القرآنية ﴿...﴾
 النصوص المنقولة من المصادر "..."
 زيادة يقتبيها السياق ]...[
 لتوبيح الغامض وبيان التحريف )*(

 ثانيًا: الهامش :
 يمكن إيجاز عملنا في تحقيق متن المخطوط في اآلتي:

اَلن المؤلف لم أصحابها ؛ ِإلى  توييق النصوص المنقولة من مصادرها المنسوبة  -1
هـ(،  778يذكر أسماء مؤلفاتهم، باستيناء )شرح التسهيل( لمحب الدين ناظر الجيش )ت 

الكتب النظيرة الُأخر، وبيان االختالفات إن وجدت مع مراعاة استعمال ِإلى  والرجوع
 الرموز اآلتية:

 داللته الرمز
 الجزء ج

 دون تاريخ د.ت
 القواللحصر النصوص المنقولة او ا "..."

الترجمة لكل علم ورد اسمه في الشرح أّول مرة بإيجاز، بذكر اسمه كاماًل، مع ذكر  -2
 شيء من مصنفاته إن كانت له مصنفات، وسنة وفاته.

 توبيح بعض العبارات فيه بطريقة موجزة أو موسعة على وفق ما يقتبيه المقام. -3
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التي  -وهي قليلة– أصحابهاِإلى  نسبة ما لم ينسبه المؤلف من اآلراء والأقوال -4
 يوردها من قبيل )قيل( أو )قال(، وما شاكل ذلك، وتوييقها من مبانها المختلفة.

ك على قبية او توبيح نكرة او بيان ار مايستحق عليه التعليق ، من استد التعليق -5
 غامض.

 المحور الثاني: اهمية الرسالة ودواعي تحقيق مع عرض مصورات مختارة منها:
اهلل محمد رسول اهلل( على اعراب  ال ِإله ِإالَ إعراب كلمة التوحيد ) رّكز المصّنف في 

 ال ِإله ِإاَل صدر وعجز صدرها )ِإلى  اسم جّل وعّز الواقع بعد )إاّل( بعد تقسيم هذه الكلمة
اهلل( وعجزها )محمد رسول اهلل( وقال عجزها ظاهر اإلعراب؛ إذ هو جملة اسمية من 

تبط اهمية هذه الرسالة لقلة التأليف في موبوعها ، ربما مبتدأ وخبر ومباف إليه. وتر 
بواب )ال( أَ ك مباحث إلعراب كلمة التوحيد في بياع قسم من هذه المؤلفات .نعم هنا

النافية للجنس من كتب النحو فبال عن مصادر التفسير غير اننا ال نجد مؤلفات مستقلة 
 كييرة لهذا الموبوع .

االعرابية لالسم المعّظم بعد )إال(، وذكر المصنف ان إذ بين المصنف الأوجه       
في القرآن يرفُع وهو الكيير ولم يأِت  -اهللُ  ال ِإله ِإاَل –االسم المعّظم في هذا التركيب 

، (1)أما إذا ُرفع فاآلمال فيه للناس على اختالف اعرابهم خمسة ،الكريم غيره، وقد ينصب

                                                 

 هـ( للرفع ستة أوجه: 761( عند ابن هشام االنصاري )ت 1)
أن خبــر )ال( محــذوف، و)إاّل اهلل( بــدل مــن موبــع )ال( مــع اســمها، أو مــن موبــع اســمها قبــل دخولهــا، وهــذا هــو  -

 االعراب المشهور لدى المتقدمين وأكير المتأخرين.
 إلبدال من البمير المستكن فيه، وهذا االعراب اختاره بعض.أن خبر )ال( محذوف، وا -
أن الخبــر محــذوف أيبــًا، و)إاّل اهلل( صــفة لـــ )إلــه( علــى الموبــع، أي موبــع )ال( مــع اســمها، أو موبــع اســمها  -

 قبل دخول )ال(.
عـن الشـلوبيين، ونقلـه  أن يكون االستيناء مفّرغًا، و)إله( اسم )ال( بني معها، و)إال اهلل( الخبر وهذا االعـراب منقـول -

 ابن عمرون عن الزمخشري.
 أن )ال إله( مع موبع الخبر، و)إال اهلل( في موبع المبتدأ. وهذا اإلعراب منسوب للزمخشري. -
أن )ال( مبنيــة مــع اســمها، و)إال اهلل( مرفــوع بـــ )إلــه( ارتفــاع االســم بالصــفة واســتغني بــالمرفوع عــن الخبــر، كمــا فــي  -

 ن، وما قائم الَعْمران.مسألة: ما مبروب الزيدا
ينظــر: )اعــراب ال إلــه إاّل اهلل(، محمــد بــن عبــد اهلل بــن يوســف بــن هشــام االنصــاري، تحقيــق: د.حســن موســى الشــاعر، 

 .42هـ، ص 1409، المدينة المنورة، 82و 81مجلة الجامعة العربية اإلسالمية، العددان 
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ل على شيء منها، فالقوالن المعتبران أن يكون رفعه منها قوالن معتبران، ويالية ال ُمعو  
 على البدلية، وأن يكون على الخبرية.

اهلل( أو ما كان على وفق هذا  ال ِإله ِإالَ والمتتبع آليات الذكر الحكيم التي وردت فيها ) 
الأسلوب، يجد كلها جاءت برفع االسم الواقع بعد )إال(، وخلت القراءة القرآنية حتى الشاذة 
منها من وجه نصب االسم المعَظم. والجدول اآلتي يبين اآليات مع السور التي وردت في 

 الذكر الحكيم.
 (1)السورة ورقم اآلية اآليات

 19، محمد/ 35الصافات/ الَلهُ  ال ِإله ِإالَ 
،  87، النساء/ 18و 6و 2، آل عمران/ 255و 163البقرة/ ُهوَ  ال ِإله ِإالَ 

،  129و 31، التوبة/ 158الأعراف/ ، 106و 102االنعام/
 26، النمل/ 116، المؤمنون/ 98و 8، طه/ 30، الرعد/ 14هود/

 65و 62و  3، غافر/ 6، الزمر/ 3، فاطر/ 88و 70، القصص/
 9، المزمل/ 13، التغابن/ 23و 22،      الحشر/ 8، الدخان/

 25، الأنبياء/ 14، طه/ 2النحل/ َأَناْ  ال ِإله ِإالَ 
 87الأنبياء/ َأنتَ  ِإالَ ال ِإله 

َفاَل َكاِشَف َلُه ِإاَل 
 ُهوَ 

 107، يونس/ 17االنعام/

 مضمون الرسالة ومادته:
تميزت الرسالة بالمنهجية العالية متناسقًا مع مادته، فقد شرح المصنف كَل جزئية  .1

وردت، ولم تشرد منه قاعدة أو مصطلح أو فائدة معتمدًا على كالم محب الدين ناظر 
 هـ( في كتابه شرح التسهيل. 778جيش )ت ال

                                                 

 .53-52دنش، طهران، د.ت، ص ( المعجم المفهرس، محمد فؤاد عبد الباقي، مكتبة أون ا1)
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اعتمد المصنف على إمالء كتابي أظهر مذهب عصره في القرن العاشر من الهجرة،  .2
ورسم الحرف، فمياًل كان يكتب )سواء( و)االبتداء( و)االستيناء( بدون الهمزة المتطرفة. 

 نه السياق.( رّبما كان المقصود منه )حينئٍذ( وهذا بيّ وكان يستعمل )
اعتماد المصنف على نوع من الورق الجّيد غير المتآكل، المحافظ على رونق مداده،  .3

 دليل على رفعة فن الكتابة في عصره، ودربة القائمين على استعماله.
 

 مصادر المخطوط ومراجعه:
كانت المصادر التي أفاد منها المصّنف في كتابة هذه الرسالة يّرة وعالية القيمة، جمعت 
بين مؤلفات المتقدمين ومذاهبهم، ومؤلفات المتأخرين ومداخالتهم، إذ وازن المصّنف بين 
المذاهب العلمية من جهة، وبين آراء العلماء على اختالف العصور من جهة واخرى 
بًأسلوب وابح ، يتسم بالدقة والموبوعية حشد فيها آراء العلماء من النحاة واللغويين 

هـ( ومحب  672هـ( وابن مالك )ت  215خفش الأوسط )ت هـ( والأ 180كسيبويه )ت 
هـ( وهو بذلك لم يترك عصرًا وال  838هـ( والدماميني )ت  778الدين ناظر الجيش )ت 

 مذهبًا إال وأرد فيه رأيًا، أو مسألة، أو خالفًا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 حتقيق ودراسة ِإعراب )ال ِإله ِإلَّا اهلل حممد رسول اهلل( للشيخ حممد قناوي من علماء القرن الثاني عشر من اهلجرة

                                                                                                          صالح الدين سليم حممد أمحد                                                                                                                       

 56 

 اللوحة األولى من المخطوط

 



 
 هـ1444م( /8/12/2022) كانون اأَلوَّل                    (                 91العدد )                          

 57 

 اللوحة اأَلخيرة من المخطوط
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 النص ُمحققًا القسم الثاني : 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم                               

، فعجزها (2)، فقد َعِلمَت أّنها قد احتوت على صدر وعجز(1)عراب هذه الكلمةا إِ مَ وأَ        
ظاهر اإلعراب؛ إذ هو جملة من مبتدأ وخبر ومباف إليه، وأّما صدرها، فـ )ال( فيه 

له: مبني معها،  لتبّمنه معنى )من(؛ إذ التقدير: )ال ِمن إله(، ولهذا كانت نصًا نافية، وا 
ما ال نهاية ِإلى  مبتدأ ما ُيقَدُر منها -جَل وعزَ –في العموم، كأّن المتكل م نفى كل إله غيره 

أّن اسمها معرب ِإلى  (4)، وذهب الزجاج(3)مّما ُيقّدر، وقيل: يبنى االسم معها ِلَتركيبٍ 
ذا فرّعنا على المشهور من البناء، فموبع االسم نصب بـ )ال( العاملة ، وا  (5)منصوب بها

                                                 

 ( )ال إله إاّل اهلل محمد رسول اهلل(.1)
 ( صدرها )ال إاّل اهلل( وعجزها )محمد رسول اهلل(.2)
( قال المرادي: وذكـر الشـلوبين أنـه ال خـالف فـي أّن الخبـر مرفـوع، بــ )إاّل(، عنـد عـدم تركيبهـا مـع اسـمها. 3)

مرفوعـًا قبـل التركيـب، و)ال( واسـمها فـي موبـع رفـع باالبتـداء. وأما مذهب سيبويه أن الخبر مرفوع، بمـا كـان 
وذهـب االخفـش، إلـى أنهـا رفعـت الخبـر مـع التركيـب، كمـا ترفعـه مـع عـدم التركيـب. ينظـر: الجنـى الـداني فـي 
حروف المعاني، المـرادي، ابـو محمـد بـدر الـدين حسـن بـن قاسـم، )ت هــ(، تحقيـق: فخـر الـدين القبـاوة ومحمـد 

؛ ومغنــي اللبيــب ابــن هشــام ، 291م، ص 1992-هـــ1413ار الكتــب العلميــة، بيــروت، لبنــان، نــديم فابــل، د
 –هــ(، تحقيـق مـازن مبـارك ، ومحمـد علـي حمـداهلل ، دار الفكـر 761عبداهلل بن يوسف بن احمد عبداهلل ، ت)

ى ؛ وشرح الأشموني على ألفية ابن مالك، االشـموني ، علـي بـن محمـد عيسـ745، ص 1985، 1دمشق ، ط
 .332، ص 2م(، ج 1998-ه1419هـ ( دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، )900ابو الحسن ، )ت

( هو أبو اسحاق بن محمد بن الّسري بن سهل الزّجاج، كان من أهل العلم، بالأدب والدين المتين، وصّنف 4)
هــ(. ينظـر: وفيـات الأعيـان  316كتابًا في معاني القرآن، ولـه كتـاب الأمـالي، وكتـاب االشـتقاق، وغيرهـا، ت )

وابنــاء ابنــاء الزمــان، ابــن خلكــان، أبــو العبــاس شــمس الــدين بــن محمــد، )ت هـــ(، تحقيــق: إحســان عبــاس، دار 
 .50، ص 1م، ج 1950صادر، بيروت، 

 ( قال الزجاج: لو قيل في الكالم )ال رجَل عندك إاّل زيدًا( جاز، و)ال إله إاّل اهلَل( جاز ولكن الأجود مـا فـي5)
 ِإَنهُــْم َكــاُنوا ِإَذا ِقيــَل َلهُــْم اَل ِإَلــَه ِإاَل الَلــُه َيْســـَتْكِبُرونَ  القــرآن، وهــو اجــود أيبــًا فــي الكــالم. قــال عــّز وجــل: 

ذا نصبت بعد )إاّل( نصبت على االسـتيناء. ينظـر: معـاني القـرآن واعرابـه، الزجـاج، ابـراهيم 35]الصافات:  [ وا 
، 1م، ج 1988-هـــ1408عبـد الجليــل عبـدة الشــلبي، دار الكتـب، بيــروت، هــ(، تحقيــق:  316بـن ســري، )ت 

 .336ص 
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المجموع من )ال إله( في موبع رفع باالبتداء، والخبر الُمقّدر هو لهذا (1)عمل )إّن(، ]و[ 
 .(4): )ال( هي العاملة فيه(3)وقال الأخفش، ،(2)المبتدأ، ولم يعمل فيه )ال( عند سيبويه

 
 
 

                                                 

 ( زيادة يقتبيها السياق  .1)
( هو أبو عمرو بـن عيمـان بـن قنبـر الشـهير بــ )سـيبويه(، إمـام فـي العربيـة، رأس المدرسـة البصـرية فـي النحـو، مـن 2)

محمـــد بـــن الحســـن الزبيـــدي االندلســـي )ت  هــــ(،  هــــ(. ينظـــر: طبقـــات النحـــويين، أبـــو بكـــر 180آيـــاره )الكتـــاب(، )ت 
ـــراهيم، دار المعـــارف، مصـــر، د.ت، ص  ـــو الفبـــل اب ـــار النحـــويين البصـــريين، ص 66تحقيـــق: محمـــد أب ؛ 37؛ وأخب

هـ( مكتبة مينى ، بيروت ، دار احياء التـراث 1408ومعجم المؤلفين، عمر بن محمد راغب بن عبدالغني كحالة ، )ت 
. إذ قال سـيبويه: فـي بـاب ال ُيغّيـر فيـه )ال( االسـماء عـن حالهـا التـي كانـت 10، ص 8، ج العربي ، دمشق ، )د.ت(

عليها قبل أن تدخل )ال(. اعلم أن المعارف ال تجري مجرى النكرة في هذا الباب؛ لأن )ال( ال تعمـل فـي المعرفـة أبـدًا. 
هـــ(، تحقيــق عبدالســالم محمــد 180ت)ينظــر: الكتــاب، الكتــاب ، ســيبويه ، عمــرو بــن عيمــان بــن قنبــر ، ابــو بشــر ، 

 . 296، ص2م، ج1988 -هـ 1408القاهرة ،  –هارون ، مكتبة الخانجي 
( هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة الشهير بـ)الأخفس الأوسـط(، عـالم فـي العربيـة، لغـوي، وعروبـي، ِمـن تصـانيفه: 3)

ين البصـــريين وأخـــذ بعبـــهم عـــن بعـــض، هــــ(. ينظـــر: اخبـــار النحـــوي 215معـــاني القـــرآن، االشـــتقاق، الَعـــروض، )ت 
الســيرافي، أبــو ســعيد الحســن بــن عبــد اهلل، تحقيــق: طــه محمــد الزينــّي، ومحمــد عبــد المــنعم الخفــاجي، مصــطفى البــابي 

، ص 6؛ ومعجـم المـؤلفين، ج 261، ص 1؛ ووفيـات الأعيـان، ج 39م، ص 1955-هــ1374، 1الحلبي، مصـر، ط
265. 

. واختار ابـن مالـك قـول 56الخبر. ينظر: اعراب ال إله إال اهلل، ابن هشام،  ص  ( كان الأخفش يرى أن )ال( ترفع4)
الأخفش )فإذا قلَت: ال رجل قائٌم، فقائم مرفـوع بــ )ال( كمـا المبـاف وشـبهه، إذ التركيـب ال يقتبـي منـع العمـل، بـدليل 

 672 الطـائي ابـو عبـد اهلل، )ت عملها في االسم(. ينظر: المساعد على تسهيل الفوائـد، ابـن مالـك، محمـد بـن عبـد اهلل
. وقـــال الوقـــاد: وهـــذا مـــذهب 341، ص 1هــــ(، تحقيـــق: محمـــد كامـــل بركـــات، منشـــورات جامعـــة أم القـــرى، د.ت، ج 

ــد بــن عبــد اهلل بــن أبــي بكــر الجرجــاني  الأخفــش والمــازني والمبــّرد. ينظــر: شــرح التصــريح علــى التوبــيح، الوقــاد، خال
، وقــال الزركشــي " ومــذهب 337، ص 1هـــ، ج 1421العلميــة، بيــروت، لبنــان،  هـــ(، دار الكتــب 905الأزهــري، )ت 

االخفش ان اسمها في محل رفع وهـي عاملـة فـي الخبـر" ، ينظـر : معنـى ال الـه اال اهلل ، الزركشـي ، ابـو عبـداهلل بـدر 
م، 1985-هـــ1405هـــ(، تحقيــق : علــي محــي الــدين ، دار االعتصــام ، القــاهرة ، 794الــدين محمــد بــن عبــداهلل ، ت)

 .71ص
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: وقد تكلم القابي محب (3)في تعليقه على المعنى (2)ل الدمامينيقا (1)]و[           
ن كان  الدين ناظر في شرح التسهيل على اعراب هذه الكلمة الشريفة بكالم أورده بجملته وا 

: قال أهل العلم: إّن االسم المعَظم في هذا التركيب (4)فيه طول؛ الشتماله على فوائد، قال
في القرآن العزيز غيره، وقد ُينصب، أّما إذا ُرِفَع فالأقوال فيه ُيرَفع وهو الكيير، ولم يأِت 

َل على شيء  للناس على اختالف اعرابهم خمسة، منها قوالن معتبران، ويالية ال ُمعو 
، أما القول (6)، وأن يكون الخبرية(5)منها، فالقوالن المعتبران: أن يكون رفعه على البدلية

                                                 

 ( زيادة يقتبيها السياق  .1)
( هــو محمــد بــن أبــي بكــر بــن محمــد بــن ُســليمان بــن جعفــر القرشــي المخزومــي االســكندراني بــدر الــدين المعــروف بـــ 2)

)الـدماميني(، المــالكي النحــوي الأديــب، مــن مصــنفاته: تحفــة الغريـب فــي حاشــية مغنــي اللبيــب، وشــرح البخــاري، وشــرح 
هـ(. ينظر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، السيوطي، عبد الرحمن بـن أبـي بكـر  838رها، )ت التسهيل، وغي

، ص 1هـــ(، تحقيــق: محمــد أبــو الفبــل ابــراهيم، المكتبــة العصــرية، لبنــان، صــيدا، د.ت، ج  911جــالل الــدين، )ت 
66-67. 
هــ(، صـححُه وعلـق عليـه: احمـد  828)ت (ينظر : شرح الدماميني على مغني اللبيب ، محمد بن أبي بكر، 3)

 .74م، ص2007-هـ1428، 1عز وعناية، مؤسسة دار التاريخ العربي، بيروت، لبنان، ط
( ينظـر: شـرح التسـهيل المسـمى تمهيـد القواعـد لتسـهيل الفوائــد، نـاظر الجـيش ، محمـد بـن يوسـف احمـد عبدالــدائم 4)

ة فــي النحــو العربــي تشــمل ياليــة شــروح للتســهيل ، ابــن هـــ( والكتــاب بــمن الموســوعة العلميــ778محــي الــدين ، ت)
مصــر ،  –مالــك ، ابــو حيــان ، نــاظر الجــيش ، تحقيــق : علــي محمــد فــاخر واخــرون ، دار الســالم للطباعــة والنشــر 

. ينظــر: روح المعــاني فــي تفســير القــرآن والســبع الميــاني، اآللوســي، شــهاب الــدين 1428، ص 1428م، ص2007
، 1هـــ(، تحقيــق: علــي عبـــد اهلل عطيــة، دار الكتــب العلميــة، بيـــروت، ط 1270حســـيني، )ت محمــود بــن عبــد اهلل ال

 6، ص2هـ ، ج1415
 .43( ينظر: اعراب ال إله إال اهلل، ابن هشام، ص 5)
. وقال ابن هشام في المغني " وقوله بعبهم في " ال اله اال 43( ينظر: اعراب ال اله اال اهلل ، ابن هشام ، ص 6)

اسم اهلل سبحانه وتعالى خبـر )ال( التبرئـة ، وَيـرّده انهـا التعمـل اال فـي نكـرة منفيـة واسـم اهلل معرفـة موجبـة ، اهلل " ان 
نعم يصـح ان يقـال انـه خبـر لــ)ال( مـع اسـمها فـي موبـع رفـع باالبتـداء عنـد سـيبويه.." ، ينظـر : مغنـي اللبيـب عـن 

 .745كتب االعاريب ، ، ص
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لّما  (2)؛ فإنه قال(1)لى ألسنة الُمعربين وهو رأي ابن مالكبالبدلية فهو المشهور الجاري ع
تكلم عن حرف خبر )ال( العاملة عمل )إَن(: واكير ما يحذفه الحجازيون مع )إاّل( 

هذا الكالم منه يدل أَن رفع االسم العظيم ليس على  (4)، ]و[ (3)هو( ال ِإله ِإالَ نحو:)
دلية، يم الأقرب أن يكون البدل من البمير الخبرية، وحينئٍذ يتعين أن يكون على الب

: إنه بدل من اسم )ال( العتبار عمل االبتداء (6). وقد قيل(5)المستتر في الخبر المقّدر
 يعني محل االسم قبل دخول )ال(.

                                                 

لك الطائي الجياني المعروف بـ )ابن مالك(، عاش في جيـان فـي االنـدلس التـي ولـد ( هو محمد بن عبد اهلل بن ما1)
فيها، من مصـنفاته: الألفيـة النحويـة، وتسـهيل الفوائـد وتكميـل المقاصـد، والكافيـة الشـافية، وايجـاز التصـريف فـي علـم 

هــ(،  764لـرحمن، )ت هـ(. ينظر: فوات الوفيات، عمر بن شاكر بن أحمـد بـن عبـد ا 672التصريف، وغيرها، )ت 
؛ ينظــر: الأعــالم، الزركلــي، خيــر الــدين بــن 408، ص 3، ج 1974تحقيــق: احســان عبــاس، دار صــادر، بيــروت، 

؛ ومعجـــــم 233، ص 6، ج 2000، 5هــــــ(، دار العلـــــم للماليـــــين، ط 1396د بـــــن علـــــي، )ت -محمـــــود بـــــن محـــــم
 .234، ص 10المؤلفين، ج 

هـــ( ، تحقيــق : محمــد 672ن مالــك ، محمــد بــن عبــداهلل بــن مالــك ، )ت( ينظــر: المســاعد فــي تســهيل الفوائــد ، ابــ2)
 .341، ص1، ج1968كامل بركات ، القاهرة ، 

( لعلـــه يريـــد )ال إلـــه إال اهلل(، قـــال الشـــيخ خالـــد المعـــروف بالوقـــاد فـــي شـــرح التصـــريح: قـــال ابـــن مالـــك فـــي شـــرح 3)
فـي موبـع رفـع باالبتـداء، ولـم تحملـه علـى اللفـظ مـن اسـم )ال(؛ لأنـه  -يعنـي االسـم العظـيم–التسهيل: رفعـت البـدل 

فتنصبه؛ لأن )ال( الجنسية ال تعمل فـي معرفـة وال فـي موجب...وقـال فـي بـاب )إّن(، واعتبـار محـل )ال( مـع اسـمها 
؛ وحاشـية الصـبان 544، ص 1على أنهما في محل مبتدأ عند سـيبويه ال يتوجـه عليـه دخـول )ال( علـى الجاللـة. ج 

هــ(، دار الكتـب العلميـة،  1206ي لألفيـة ابـن مالـك، الصـبان، أبـو العرفـان محمـد بـن علـي، )ت على شـرح االشـمون
 .17، ص 2م، ج 1997-هـ1417، 1بيروت، لبنان، ط

 ( زيادة يقتبيها السياق  .4)
( لفظ الجاللة بدل من البمير المستكن في الخبر المحذوف وهو )موجـود( ال خبـر )ال( لوجـوب تنكيـره؛ 5)

هــا خبــر فــي الأصــل الســمها وال يصــح أن يكــون لفــظ الجاللــة خبــر إلــه لتعريفــه وتنكيــر إلــه. ينظــر: ولأن خبر 
 .75، ص2. وبحر المحيط في التفسير، ج24، ص 2حاشية الصبان، ج 

؛ همـع الهوامـع فـي شـرح جمـع الجوامـع، 504، ص 1( ينظر: شرح االشـموني علـى ألفيـة ابـن مالـك، ج 6)
هـ( تحقيق: عبدالحميد هنداوي ، المكتبة التوفيقيـة 911بكر جالل الدين )ت  السيوطي ، عبدالرحمن بن ابي

، ص 2؛ وشــرح الربــي علــى الكافيــة، ج 24، ص2؛ وحاشــية الصــبان، ج53، ص 1، مصـر )د.ت(، ج 
112. 
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نما كان القول بالبدل من البمير المستتر اولى؛ لأن االبدال من الأقرب أولى من  (1)وا 
اتباع باعتبار المحل مع إمكان االتباع باعتبار اللفظ، ِإلى  داعيةاالبدل من الأبعد، ولأنه 

يم إن كان )البدل( من البمير المستتر في الخبر كان البدل فيه نظير البدل في نحو )ما 
ن كان من االسم كان البدل فيه نظير البدل  قام أحٌد إاّل زيٌد(؛ لأن البدل باعتبار اللفظ، وا 

 زيد(، و كان البدل في المسألتين باعتبار المحل، وقد استشكل في نحو: )ال أحد فيها إالّ 
الناس البدل فيما ذكرنا، أما في نحو: )ما قام إال زيد( فمن جهتين: احديهما: أنه بدل 

اليانية: أن بينهما مخالفة، فإن البدل  )*( )المبدل منه(ِإلى  يعود (2)بعض وليس َيَم بمير
 منفي. )*( موجب و)المبدل منه(

وقد اجيب عن الأَول بأن )إاّل( وما بعدها من تمام الكالم الأول، و)إاّل( قرينة ُمفِهَمٌة أّن 
، بخالف نحو: (4)رابطةِإلى  ، فمعلوم أّنه بعبه وال يحتاج(3)الياني كان قد يتناوله الأول

 فهما(، ومن الياني بأَنه بدل من الأَول في عمل العامل، و)تخال(5) )قببُت الماَل بعَبه(

                                                 

( وُعل ل كون البدل باعتبار المحل، إذا تعتذر البدل عـن اللفـظ أبـدل عـن الموبـع ميـل: مـا جـاء مـن أحـد 1)
يــد، وال أحــد فيهـــا إاّل زيــد، ومـــا زيــد شـــيئًا إال شــيء، لأن )ِمـــن( ال تــزاد بعـــد االيبــات، و)مـــا( و)ال(، ال إاّل ز 

، 2تقدران عاملتين بعـد االيبـات؛ لأنهمـا عملتـا للنفـي وقـد انـتقض النفـي بــ )إال(. ينظـر: حاشـية الصـبان، ج 
فية ، االستراباذي ، ربي . شرح الربي على الكا107، ص 2؛ وشرح الربي على الكافية، ج 215ص 

 .107، ص2م، ج1978-هـ1398الدين ، تصحيح وتعليق ، يوسف حسن عمر ، 
، 2( قــال االلولســي :" االول : انــه بــدل بعــض وال بــمير للمبــدل منــه وهــو َشــْرط فيــه" روح المعــاني ، ج2)

 .  7ص
 ( في الأصل البدل منه والصواب ماايبتناه .*)
 اب ماايبتناه.( في الأصل البدل منه والصو *)
 . 7، ص2( ينظر : روح المعاني ، ج3)
، 17( ينظر : الرابط وأيره في العربية ، حمزة عبداهلل النشتري ، الجامعـة االسـالمية بالمدينـة المنـورة، ص4)

 .150-149م، ص1985-هـ1405، 68-67العددان: 
بـمير وانمـا اشـترطوه مـن  ( قال الدماميني : " انهم لم يشـترطوا البـمير فـي بـدل الـبعض مـن حيـث هـو5)

حيث كونه رابطا ، فاذا وجد الرابط بدونه حصل الغرض من غيـر جمـود علـى اشـتراط وجـوده ....."، ينظـر 
 .75: شرح الدماميني على مغني اللبيب ،  ص
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مذهب البدل يجعل الأَول كأّنه لم  )*( ال يمنع البدلية، )لأَن( )*( بالنفي )وااليجاب()*(
 .(1)يذكر، والياني في موبعه

، وهو الذي يقع في (3): إذا قلت )ما قاَم أحٌد إاّل زيٌد( هو البدل(2)وقد قال ابن البائع
ّنما )إال زيٌد( هو بيان لـ )أحد(موبع )أحٌد(، فليس )زيٌد( وحده بداًل من )أحد( قال: و   (4)ا 

، يم قال بعد ذلك: فعلى )*(الذي نفيَت عنه القيام، فـ )إاّل زيد( بيان لآلخر الذي )عَنيت(
. وقال (5)هذا، البدُل في االستيناء أشبُه ببدل الشيء من الشيء من بدل البعض من الكل

حّدِته ليس من تلك االبدال في موبع آخر: لو قيل: إن البدل في االستيناء قسٌم على 
 .(6)التي تبيت في غير االستيناء، لكان وجهًا وهو الحق

وأما في نحو: )ال أحد فيها إاّل زيٌد(، فوجه اإلشكال فيه أّن زيدًا بدل من )أحد( وانت ال 
م عن ذلك بأن هذا الكالم إّنما هو على َتَوه   (7)يمكنك أْن ُتِحَلُه محَلُه، وقد اجاب الشلوبين

)ما فيها أحد إاّل زيٌد(، إذ المعنى واحد، وهذا يمكن فيه الحلول بأن يقول: )ما فيها إاّل 
                                                 

 ( في الأصل يخافهما والصواب ماايبتناه.*)
 ( في الأصل وال يجاب والصواب ماايبتناه.*)
 اب ماايبتناه.( في الأصل ال والصو *)
؛ وينظــر: شــرح التســهيل ، لنــاظر 278-277، ص 1( ينظــر: شــرح الــدماميني علــى مغنــي اللبيــب، ج 1)

 .2143الجيش ، ص 
( هو علي بن محمد بن علي بـن يوسـف االشـبيلي، ابـو الحسـن الشـهير بــ )ابـن البـائع(، بلـي الغايـة فـي 2)

ح الفارسـي، ولـه تعليـق علـى الكتـاب، وسـمع عليـه النحو، والزم الشلوبين، وفاق أصـحابه، وأملـى علـى ايبـا
 .204، ص 2هـ(. ينظر: بغية الوعاة، ج  680ابو حيان، )ت 

هـــأ(، 680( ينظــر : شـــرح جمــل الزجـــاجي ، ابــن البـــائع ، علـــي بــن محمـــد بــن علـــي بــن يوســـف ، )ت3)
 .144، ص2، ج2015تحقيق: يحيى علوان حسون ، دار االمل للطابعة والنشر ، 

 .257، ص 2؛ وهمع الهوامع، ج 1443رح التسهيل، لناظر الجيش، ص ( ينظر: ش4)
 ( في الأصل )عَليت( ولعل الصواب ماايبتناه.*)
 .1442( ينظر: شرح التسهيل، لناظر الجيش ، ص 5)
 .253، ص 2؛ وهمع الهوامع، ج 504، ص 1( ينظر: شرح االشموني على ألفية ابن مالك، ج 6)
أبــو علـــي الشــلوبين، ولــد فــي اشــبيلية، بـــرع فــي النحــو حتــى صــار إمـــام ( هــو عمــر بــن محمــد الأزدي، 7)

هــ(.  645عصـره، وأقـرأ نحـو سـتين سـنة، ومـن مصـنفاته: التوطئـة، تعليـق علـى كتـاب سـيبويه وغيرهـا، )ت 
 .451، ص 3ينظر: وفيات االعيان، ج 
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: "فعلى قول الشلوبين فيكون كلمة )الحق( على (2)وهو كالم حسن. قال الدماميني (1)زيٌد(
 )*(معنى )ال يستحق العبادة أحد إاّل اهلل( وهذا يمكن فيه اجمال البدل محل )المبدل منه(

 .(3)ن نقول: )ال يستحق  العبادة إاّل اهلل("بأ
: وأّما القول بالخبرية في االسم المعَظم، فقد قال به جماعة، ويظهر (4)قال ناظر الجيش

 :(5) لي أَنه ارجح في القول بالبدلية، وقد بعف القول بالبدلية يالية أمور، وهي
 عمل في المعارف.إَنه يلزم القول بذلك كون خبر )ال(، معرفة، و)ال( الت -
إَن االسم المعَظم مستينى، والمستينى ال يصح أن يكون عين المستينى منه؛ لأّنه لم  -

 .(6)يذكر إال ليبين به ما قصد بالمستينى منه
، ال يقال (7)إّن اسم )ال( عام، واالسم المعَظم خاص، والخاص ال يكون خبرًا عن العام -

 الحيوان إنسان.
 
 
 

                                                 

 زيـٌد( برفـع زيـد مراعـاة ( واستشكل بعدم صـحة إحـالل البـدل محـل المبـدل منـه، فـي قولـك: )ال أحـد فيهـا إال1)
لمحــل )ال( مــع اســمها، واجــاب الشــلوبين بــأن هــذا الكــالم علــى تــوهم )مــا فيهــا أحــٌد إاّل زيــد( وهــذا يمكــن فيــه 

 .215، ص 2اإلحالل، بأن يقال: ما فيها إال زيد. ينظر: حاشية الصبان، ج 
 ( الدماميني، سبق تخريجه.2)
 ه.( في الأصل البدل منه والصواب ما ايبتنا*)
( ينظـــر : التجريـــد فـــي اعـــراب كلمـــة التوحيـــد ومـــايتعلق بمـــا معنـــاه مـــن التمجيـــد ، علـــي الســـلطان القـــارئ ، 3)

 .  6، ص2؛ روح المعاني ، ج24، ص1991المكتب االسالمي ، دار عمار ، 
 ( ناظر الجيش، سبق تخريجه.4)
 .1430( ينظر : شرح التسهيل لناظر الجيش ، ص5)
ه إال اهلل(: " وال يصح أن يكون لفظ الجاللة خبر إلـه لتعريفـه وتنكيـر إلـه، ومـا قـال ( قال الصبان في )ال إل6)

ابن الحاجب مـن أن المسـتينى مـن مـذكور ال يكـون خبـرًا عـن المسـتينى منـه؛ لأنـه لـم يـذكر إال لبيـان مـا قصـد 
 .24، ص 2بالمستينى منه". ينظر: حاشية الصبان، ج 

 .1432ش، ص ( ينظر: شرح التسهيل ، لناظر الجي7)
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 مور:والجواب عن هذه الأ
أن )ال( حال تركيب االسم معها ال  (1)أّما الأول: فهو أنك قد عرفت أن مذهب سيبويه

، وقد علل ذلك (2)عمل لها في الخبر، وأنه حينئذ مرفوٌع ما كان مرفوعًا به قبل دخول )ال(
بأن شبهها بأن بعف حين ركبت، وصارت كجزء كلمة وجزء الكلمة ال يعمل، ومقتبى 

في االسم والخبر، ولكن ابقى عملها في اقرب المعمولين، وجعلت  هذا أن يبطل عملها
ذا كان كذلك،  هي ومعمولها بمنزلة المبتدأ، والخبر بعدها على ما كان عليه قبل الّتجرد. وا 

 .(3)فلم ييبت عمل )ال( في المعرفة
كان خبرًا وأما الياني: فال نسلم ان اسم )ال( هو المستينى منه وذلك الّن االسم المعَظم إذا 

 كان االستيناء مفرغًا، والمفرغ هو الذي لم يكن المستينى منه فيه 
، نعم االستيناء فيه إّنما هو من شيء مقدر لصحة المعنى، وال اعتداد بذلك (4)مذكورًا 

المقدر أصاًل. وال خالف ُيعلم في نحو: )ما زيد إاّل قائم(، أن قائم خبر عن زيد، وال شك 
قولنا )ما قام إال زيد(، فعلى هذا ال منافاة في كون االسم المعَظم خبرًا  أن )زيدًا( فاعل في

 (5)جانب اللفظِإلى  عن اسم قبله، وتبين كونه مستينى من مقدر، إذ جعله خبرًا منظور فيه
 .(6)جانب المعنىِإلى  وجعله مستينى منظور فيه

                                                 

 ( سيبويه، سبقه تخريجه.1)
، ومذهب سيبويه أن الخبر مرفوع، بما كان مرفوعـًا بـه قبـل التركيـب،  295، ص2( ينظر : الكتاب ، ج2)

.ومعنـى ال الـه اال اهلل ، للزركشـي، 291و)ال( واسمها في موبع رفع باالبتداء. ينظـر: الجنـى الـداني، ص 
 .73ص
فقال: "والذي عندي أن سيبويه يرى أن المركبة ال تعمل في االسم أيبًا؛ ( واعترض ابن هشام على هذا 3)

لأّن ُجزء الشيء ال يعمل فيه، وأما: )ال رجل ظريفًا( بالنصب فإّنه عنـد سـيبويه ميـل )يـا زيـد الفابـل( وكـذا 
 .745البحث في ال اهلل إال هو...". ينظر: مغني اللبيب، ص 

ابن مالـك ، ابـن هشـام ، عبـداهلل بـن يوسـف بـن احمـد بـن عبـداهلل ابـو ( ينظر : اوبح المسالك الى الفية 4)
هـــ(، تحقيــق: يوســف الشــيخ محمــد البقــاعي ، دار الفكــر للطباعــة والنشــر )د.ت( ، 761جمــال الــدين ، )ت 

 .222، ص2ج
 .220، ص 2( ينظر: حاشية الصبان، ج 5)
 .1431( شرح التسهيل ، لناظر الجيش، ص 6)
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ال عن العام مسلم لكن في ) وأما اليالث: فهو أن يقال أن قولكم: إن الخاص ال يكون خبراً 
اهلل( لم يخبر بخاص عن العام؛ لأَن العموم منفي والكالم إّنما سيق لنفي العموم،  ِإله ِإاَل 

 .(1)وتخصيص الخبر المذكور بواحد ِمن أفراد ما دَل عليه اللفظ العام
عنى )غير(، أما الأقوال اليالية الأخيرة: فأحدها: أن )إال( ليست أداة استيناء إنما هي بم

 وهي مع االسم المعَظم صفة السم )ال( باعتبار المحل ذكر ذلك الشيخ 
، وال شّك أن (3)عن بعبهم والتقدير ال إله غير اهلل في الوجود (2)الجرجاني )*(عبدالقادر

القول بأن )إاّل( في هذا التركيب بمعنى غير، ليس له مانع يمنعه من جهة الصناعة 
ّنما يمتن ، وذلك أن المقصود من هذا الكالم أمران: نفي (4)ع من حيث المعنىالنحوية، وا 

االلوهية من غير اهلل تعالى، وايبات اإللهية هلل تعالى، فال يقيك التركيب حينئذ فإن قيل: 
يستفاد ذلك من المفهوم، قلنا: أين داللة المفهوم من المنطوق؟ يم هذا المفهوم إن كان 

                                                 

 .1432( المصدر نفسه، ص 1)
 ( في الأصل عبد القادر الجرجاني والصواب ماايبتناه.*)
( هــو عبــد القــاهر عبــد الــرحمن الجرجــاني، إمــام العربيــة واللغــة والبيــان، صــّنف فــي النحــو والأدب كتــب مفيــدة، ومــن 2)

 .49، ص9هـ(.ينظر : االعالم : ج 471مصنفاته: شرح االيباح، دالئل االعجاز، اسرار البالغة، وغيرها، )ت 
( قال أبو علي الفارسي: وقد يحمل في هذا الباب البدل على الوبع السـتحالة حملـه علـى اللفـظ نحـو: )ال أحـد فيهـا 3)

إال عبــد اهلل( علــى موبــع )ال( مــع أحــد، لأن الموبــع رفــع االبتــداء...قال عبــد القــاهر الجرجــاني: تقــول: )ال أحــَد فيهــا 
لموقع؛ لأن موبع )ال( مع ما عملت فيه الرفع باالبتـداء، فكأنـك قلـت: )ال أحـد إاّل عبُد اهلل( فترفع عبد اهلل حماًل على ا

هــــ(، تحقيـــق: كـــاظم بحـــر  471فيهـــا إاّل عبـــد اهلل(. ينظـــر: المقتصـــد فـــي شـــرح االيبـــاح، عبـــد القـــاهر الجرجـــاني، )ت 
حجـازيون كييـرًا . قـال الزمخشـري فـي بـاب حـذف خبـر )ال(: ويحذفـه ال755، ص 1982المرجـان، دار الكتـب العلميـة، 

فيقولــون: ال أهــَل، وال مــاَل، وال بأَس...ومنــه كلمــة الشــهادة ومعناهــا ال إلــه فــي الوجــود إال اهلل وبنــو تمــيم ال ييبتونــه فــي 
 583كالمهــم أصــاًل. ينظــر: المفصــل فــي صــنعة االعــراب، الزمخشــري، أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن احمــد، )ت 

 .52، ص 1993الهالل، بيروت، هـ(، تحقيق: علي بو ملحم، مكتبة 
( وقــد رد االمــام الــرازي علــى مــن قــدر الخبــر )فــي الوجــود( قــال :" ان جماعــة مــن النحــويين قــالوا: الكــالم فيــه حــذف 4)

وابمار والتقـدير : ال الـه لنـا أو ال الـه فـي الوجـود اال اهلل، اعلـم ان هـذا الكـالم غيـر متطـابق للتوحيـد الحـق .." مفـاتيح 
زي ، ابو عبداهلل محمد بن عمر بن الحسن الملقب بفخر الدين الرازي ، دار احيـاء التـراث العربـي ، بيـروت الغيب ، الرا

. وقال ابن هشام : " وقد رد االمام فخرالدين على من قـدر الخبـر " فـي الوجـود" ، الن 149، ص4هـ، ج1420، 3، ط
عمومــه المــراد منــه ، فــال يكــون اقــرارا بالوحدانيــة  هــذا النفــي عــام متســغرق ، فتقييــده بــالوجود مخصــص ، فــال يبقــى علــى

 .55-54على االطالق " ، ينظر : اعراب ال اله اال اهلل ، ابن هشام ، ص
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قلت: وقال به بعض الحنابلة أيبًا،  (2)لم يقل به إال الدّقاقإذ  (1)مفهوم لقب فال عبرة له
ن كان مفهوم صفة فقد عرفت في أصول الفقه أنه غير مجموع على يبوته، فقد (3)قال : وا 

 تبين بعف هذا القول ال محالة.
: أن )ال إله( في موبع الخبر، و)إاّل اهلل( -(4)ينسب للزمخشري –والقول الياني         

، وقد قرر ذلك التقدير للنظر فيه مجال، وال يخفى بعف هذا القول، (5)المبتدأفي موبع 

                                                 

( قال اآللوسي في اعراب هذه الكلمة الطيبة أقوال: .....، والخامس أن )إاّل( بمعنى غير وهي مع اسمه 1)
 إله غير اهلل تعالى في الوجود، وال خلل فيه صـناعة، صفة السم )ال( ال باعتبار المحل أي ال -عّز اسمه–

ّنمــا التخلــل فيــه كمــا قيــل معنــى، لأن المقصــود نفــي االلوهيــة عــن غيــره تعــالى وايباتهــا لــه ســبحانه، وعلــى  وا 
االستيناء يستفاد كل من المنطوق وعلى هـذا ال يقيـد المنطـوق إاّل نفـي الألوهيـة مـن غيـره تعـالى دون ايباتهـا 

ــدقاق وبعــض لــه عــّز وجــ ل، واعتبــار المفهــوم غيــر مجمــع عليــه الســيما مفهــوم اللقــب فإنــه لــم يقــل بــه إال ال
 .82، ص 12الحنابلة. ، ج 

( هــو علــي بــن عبــد اهلل بــن الــدقاق أبــو القاســم الــدقيقي النحــوي، أحــد الأئمــة العلمــاء فــي النحــو، أخــذ عــن 2)
ه وبركــة تعليمــه، ولــه شــرح االيبــاح، شــرح الفارســي والرمــاني والســيرافي، تخــرج بــه خلــق كييــر لحســن خلقــ

 .178، ص 2هـ(، ينظر: بغية الوعاة، ج  415الجْرمي، العروض، المقدّمات، )ت 
 .1432( يقصد ناظر الجيش. ينظر كالمه في: شرح التسهيل ، ص 3)
ن (هو محمود بن عمر بن محمد بن عمر، أبو القاسـم الزمخشـري، النحـوي، اللغـوي، المـتكلم، المفسـر، مـ4)

هــ(. ينظـر: طبقـات  538تصانيفه: الكشاف في التفسير، والفائق في غريب الحديث، واسـاس البالغـة، )ت 
المفســرين العشــرين، الســيوطي، عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر جــالل الــدين، تحقيــق: علــي محمــد عمــر، مكتبــة 

 .12/186؛ ومعجم المؤلفين: 7/187؛ وينظر: االعالم، 120هـ، ص 1396الوهبة، القاهرة، 
هـــ( 538( مسـألة فـي كلمــة الشـهادة ، الزمخشـري ، محمــود بـن عمـر بــن محمـد بـن عمــر ابـو القاسـم )ت 5)

م ، ص 1967 -هـ 1387من مجلة المجمع العلمي العراقي ،   15تحقيق : بهيجة باقر الحسني ، المجلد 
الكلمـة الطيبـة اقـوال  ، قال اآللوسي فـي اعـراب هـذه60، ينظر: اعراب ال إله إال اهلل، ابن هشام، ص 125

: .... الســادس ونســب الــى الزمخشــري ان " ال" فــي موبــوع الخبــر و " اال اهلل" فــي موبــع مبتــدأ واالصــل 
اهلل إله ، فلما اريد قصر الصفة على الموصوف قدم الخبر وقرن المبتدأ بـ" اال" اذ المقصور عليـه هـو الـذي 

المبتــدأ اذا قــرن بـــ" إال" وجــب تقــديم الخبــر عليــه كمــا هــو يلــي " إال" والمقصــود هــو الواقــع فــي ســياق النفــي و 
مقرر في موبعه ، وفيه تمحل مـع انـه عليـه ان يكـون الخبـر مبنيـا مـع " ال" وهـي اليبنـى معهـا اال المبتـدا، 
وانه لو كان االمر كما ذكر لم يكن لنصب االسم الواقع بعد االوجه ، وقد جوزه جماعة في هذا التركيب.."، 

 .82، ص12ني ، جروح المعا
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فإّنه يلزم منه أَن الخبر يبنى مع )ال( وهي ال يبنى معها إال المبتدأ يم لو كان الأمر كذلك 
 كما سيأتي. (1)لم يجز نصب االسم المعَظم في هذا التركيب وقد جوزه

م مرفوع بـ )إله( كما يرتفع االسم بالصفة في قولنا: "أقام والقول اليالث: أن االسم المعظَ 
من  (2)الزيدان" ؟ فيكون المرفوع قد أغنى عن الخبر وقد قرر ذلك بأَن )إله( بمعنى َمْألوه

)ُأِله( أي )ُعِبد(، فيكون االسم المعَظم مرفوعًا على أّنه مفعول أقيم مقام )الفاعل( واستغنى 
. وبعف هذا القول غير خفي؛ (3)نا: )ما مبروٌب الَعْمران(به الخبر كما في نحو قول

لأن )إلهًا( ليس وصفًا، فال يستحق عماًل، يم لو كان )إله( عاماًل الرفع لوجب اعرابه 
 (6)اذ ذاك (5)مطول *(4)وتنوينه؛ لأنه

                                                 

( وقــال الــدماميني :... فــي الجهــة السادســة مــن البــاب الخــامس مــن حواشــي المغنــي: " واليخفــى بــعف هــذا 1)
، وانه يلزم منه ان الخبر يبنى مـع )ال( وال يبنـى اال المبتـدأ ، يـم لـو كـان كـذلك  -يعني قول الزمخشري  –القول 

ية ياسـين علـى التصـريح ، العليمـي ، ياسـين بـن تـاج الـدين لم يجز نصب االسم العظيم، وقد جوزوه" ينظر: حاش
، ُسِئل المازني: هل تجيز )ال إله إال اهلَل( فأجازه على 1/246هـ(، دار احياء الكتب العربية ، د.ت، ج1061ت)

وجهــين: علـــى تمـــام الكـــالم؛ لأنـــه أبــمر لنـــا، وللنـــاس فنصـــبه باالســـتيناء، والوجــه اآلخـــر قـــال: ال إلـــه غيـــَر اهلل، 
أبـــمر الخبـــر وجعـــل )إال( ومـــا بعـــدها فـــي موبـــع )غيـــر(. ينظـــر: النكـــت فـــي تفســـير كتـــاب ســـيبويه، الأعلـــم و 

 .625م، ص 1987-هـ1407الشنتمري، تحقيق: زهير سلطان، الكويت، 
( إله ِفعال بمعنى مفعول؛ لأّنه مأُلوه أي معبود. ينظر: لسان العرب، ابن منظـور، محمـد بـن مكـرم بـن علـي، 2)

. قــــال االلوســــي :" ان االســــم المعظــــم 469، ص 13هـــــ، ج 1414، 3، دار صــــادر، بيــــروت، طهـــــ( 711)ت 
مرفوع باله كما هو حال المبتدأ اذا كان وصفا ، فان " اله" بمعنى مالوه من أِله اذا ُعبد فيكون قائما مقام الفاعـل 

واال لوجب اعرابـه وتنوينـه وال  وسادًا مسد الخبر كما في " مامبروب العمران" وتعقب بمنع "اله" ان يكون وصفا
 .82، ص2قائل به " روح المعاني ، ج

( ينظر: شرح شذور الذهب في معرفة كالم العـرب، شـمس الـدين محمـد بـن عبـد المـنعم بـن محمـد الَجـْوَجري، 3)
،     ج 2004-هــ1422هـ(، تحقيق: نـواف بـن جـزاء الحـاريي، الجامعـة اإلسـالمية، المدينـة المنـورة،  889)ت 
 .355ص  ،1
 ( في االصل يطول ادراكم والصواب ماايبتناه .*)
( المطول أو المشبه بالمباف ، وهو ماله عمل فيما بعده ، نحو: ياباربًا رجاًل وياخيرا من زيد ، وياعشرين 5)

رجــاًل... ، ينظــر : ارتشــاف البــرب ، ابــو حيــان، محمــد بــن يوســف بــن علــي بــن يوســف بــن حيــان االندلســي، 
 .122، ص3حقيق: مصطفى النماس ، دار الفكر ، د.ت، جهـ( ، ت745ت)
 .82، ص2. وروح المعاني ، ج62( ينظر: اعراب ال إله إال اهلل، ابن هشام، ص 6)
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عن هذا بأن بعض النحاة يجيز حذف التنوين من نحو ذلك، (1)وقد أجاب بعض الفبالء 
اَل َغاِلَب َلُكُم اْلَيْوَم ِمَن الَناِس  قوله تعالى:  وعليه يحمل

اَل تَْيَريَب  وقوله تعالى:  (2)
َعَلْيُكُم اْلَيْومَ 

، وفي هذا الجواب نظر: لأّن الذي يجيز حذف التنوين في ميل ذلك يجيز (3)
 أيباته أيبًا، وال نعلم أن أحد أجاز التنوين في 

 خر الكالم عن توجيه الرفع.اهلل(. هذا آ ال ِإله ِإالَ )
وأما النصب فقد ذكروا له توجيهين: أحدهما: أن يكون على االستيناء من البمير في 

. الياني: أن يكون )إاّل اهلل( صفة السم )ال(، أما كونه صفة، فهو ال (4)الخبر المقدر
كون يكون إاّل إذا كانت )إال( بمعنى )غير(، وقد عرفت أن الأمر إذا كان كذلك ال ي

                                                 

( قال الزمخشري: "فإن قلت: هال قيل ال غالبًا لكم كما يقال: ال بـاربًا زيـدًا عنـدنا؟ قلـت: لـو كـان )لكـم( 1)
اكم لكـان الأمـر كمـا قلـت؛ لكنـه خبـر تقـديره: ال غالـب كـائن لكـم". ينظـر: مفعواًل لغالـب، بمعنـى: ال غالبـًا إيـ

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، الزمخشري، أبو القاسـم محمـود بـن عمـر، )ت 
. وقــال أبـــو 217، ص 2هـــ(، تحقيــق: عبـــد الــرزاق المهـــدي، دار احيــاء التـــراث العربــي، بيـــروت، ج  538

: وال يجـوز أن تتعلـق علـى بتيريـب وال نصـب اَل تَْيَريـَب َعَلـْيُكُم اْلَيـْومَ  لقولـه تعـالى: لعكبري بتفسـيره البقاء ا
اليــوم بــه؛ لأن اســم )ال( إذا عمــل ينــّون. ينظــر: امــالء مــا َمــن بــه الــرحمن مــن وجــوه االعــراب والقــراءات فــي 

هـــ(، دار الكتــب العلميــة،  616بــد اهلل، )ت جميــع القــرآن، العكبــري، أبــو البقــاء عبــد اهلل بــن الحســين بــن ع
. قال ابن هشام: " ان ابـن كيسـان حـذف التنـوين مـن نحـو 59، ص 2م، ج 1979-هـ1399، 1بيروت، ط

ن كــان جمهــور البصــريين يؤولــون ذلــك. قــال  ذلــك، وجعــل منــه )ال غالــب لكــم اليــوم( )وال تيريــب علــيكم(. وا 
لعدم التكلف". ينظر: اعراب )ال إله إال اهلل(، البن هشام،  بعض مشايخنا: وأرى أن مذهب ابن كيسان أولى

 .63ص 
 .48( سورة الأنفال، من اآلية 2)
 .9( سورة يوسف، من اآلية 3)
( قال المبرد: أن المازني كان يختار النصب. ينظر: المقتبب، المبرد، محمـد بـن يزيـد بـن عبـد الأكبـر، 4)

، 399، ص 4الخــالق عظيمــة، عــالم الكتــب، بيــروت، ج هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد  285أبــو العبــاس، )ت 
ن قلت في الكالم ال إلـه إال اهلل، جـاز أمـا القـرآن فـال يقـرأ فيـه ..... لـو قيـل فـي الكـالم: )ال  وقال الزجاج: وا 
رجَل عندك إال زيدًا( جاز، وال إله إاّل اهلَل، جاز ولكن االجود ما في القرآن، وهـو الأجـود فـي الكـالم. ينظـر: 

، وقال ابن هشام: " وأّما النصب فـي )إاّل اهلل( فمـن وجهـين: أولهمـا: 336، ص 1ني القرآن واعرابه، ج معا
 أن يكـــــون علـــــى االســـــتيناء إذا قـــــدر الخبـــــر محـــــذوفًا، أي ال إلـــــه فـــــي الوجـــــود إال اهلل عـــــز وجـــــل .... ". 

 .63ينظر: إعراب ال إله إال اهلل، ص 
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الكالم دااًل بمنطوقه على يبوت الألوهية هلل تعالى، بعد نفيها عن غير تعالى وعلى هذا 
 .(1)يمتنع هذا التوجيه أعني كون )إاّل اهلل( صفة السم )ال(

وأما التوجيه الأول فقالوا فيه مرجوح وكان حّقه أن يكون راجحًا؛ لأّن الكالم غير موجوب، 
 نا.والمقتبى لعدم أرجحية البدل ه

إن الترجيح في نحو: )ما قام القوُم إاّل زيد( إنما يكون لحصول المشاكلة، حتى لو حصلت 
نحو: )ما بربُت أحدًا إاّل زيدًا( فمن يم قالوا: إذا لم تحصل  )*(المشاكلة في تركيب استويا

المشاكلة في االتباع كان النصب على االستيناء أولى، قالوا: وفي هذا التركيب يترجح 
أنك إذا قلت: )ال  (3) . ونقل عن الأُّبذي(2)ب في القياس، لكن السماع والرفع اكيرالنص

رجل في الدار إاّل عمرو( كان نصب )عمرا( على االستيناء أحسن من رفعه على البدل، 
 .(4)هذا ما ذكروه

                                                 

)ال إلــه إاّل اهلل(، فأجــازه علــى وجهــين: ..... والوجــه اآلخــر أن  ( قــال المبــرد ســألت المــازني: "هــل تجيــز1)
تجعل )إاّل( وصفًا، كأنـه قـال: )ال إلـه غيـَر اهلل(، وابـمر الخبـر وجعـل )إاّل( ومـا بعـدها فـي موبـع )غيـر( 

. قـال أبـو حيـان: ورفـع مـا بعـد )إاّل( فـي نحـو: ")ال إلـه 625....." . ينظر: النكت في تفسير الكتاب، ص 
اهلل( على البدل على الموبع أو صـفة علـى الموبـع". ينظـر: ارتشـاف البـرب، أبـو حيـان، محمـد بـن  إال

. وقــال اآللوســي: "إن )إاّل( 167، ص 2هـــ(، دار الفكــر، د.ت، ج  745يوســف بــن حيــان الأندلســي، )ت 
 .82 ، ص2بمعنى )غير(، وهي مع اسمه عّز اسمه صفة السم )ال( ..... . " ينظر: روح البيان، ج 

 ( في الأصل استوا والصواب ماايبتناه.*)
ــذي "قــال: نــص علــى ذلــك جماعــة ومــنهم الأُبــذي 2) بــل إذا  -رحمــه اهلل تعــالى–( نقــل ابــن هشــام عــن الأُّب

حصلت مشاكلة فـي النصـب علـى االسـتيناء وفاتـت فـي االتبـاع تـرجح النصـب علـى االسـتيناء. وهـذا يتـرجح 
 .63كير الرفع". ينظر: اعراب ال إله إال اهلل، ص النصب في القياس، ولكن السماع والأ

( هــو علــي بــن محمــد بــن محمــد المعــروف بـــ )الأُبــذي( نســبة إلــى مدينــة )أّبــذة( فــي وســط االنــدلس، الزم 3)
الشــلوبين، وأبــو حســن الــدياج، فصــار إمامــًا فــي اللغــة والنحــو، ومــن مصــنفاته: امــالء علــى كتــاب ســيوبيه، 

هــ(. ينظـر: بغيـة الوعــاة، ج  680ل االشـعار السـتة الجاهليـة، وغيرهــا، )ت وعلـى االيبـاح والجمـل، ومشــك
 .199، ص 2
 .63( ينظر: اعراب ال إله إال اهلل، ابن هشام، ص 4)
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والذي يقتبيه النظر: أن الَنصب ال يجوز، بل وال البدل أيبًا، وتقرير ذلك أن يقال إال 
متحمبة لالستيناء، فهي تخرج ما  (1)الكالم التام الموجب نحو: )قام القوم إال زيدًا(  في

بعدها مما أفاد الكالم الذي قبلها، وذلك أن هذا الكالم إنما قصد به اإلخبار عن القوم 
بالقيام يم إَن زيدًا منهم ولم يكن مشاركهم فيها أسند إليهم توجب إخراجه، وكذا حكم )إاّل( 

، ومن يّم كان نحو هذا (2)لكالم التام غير الموجب أيبًا نحو: )ما قام القوم إال زيدًا(في ا
بعد )إاّل(، ال أن  )*(أيبًا؛ لأّن المذكور )*(للحصر مع أنها لالستيناء )*(التركيب مقيداً 

تقدير إال فيتعين تقدير ِإلى  يكون مخرجًا من شيء قبلها، فإن كان ما قبلها تامًا لم يحتج
هذا التقدير لتصحيح ِإلى  شيء قبل )إاّل( ليحصل اإلخراج منه، لكن إّنما أّحَوجال

. فيتبين من هذا المعنى الذي قلناه أن المقصود في الكالم الذي ليس بتام إّنما (3)المعنى
هو ايبات حكم النفي قبل )إاّل( لما بعدها، وأن االستيناء ليس بمقصود، ولهذا اتفق النحاة 

. وال شك (4)بعد )إال( في نحو: )ما قام إاّل زيد( معمول للعامل الذي قبلها *()على المذكور
                                                 

( ذكر ابن هشام ان االّبذي قال :" واليجوز البدل من اسم )ال( على اللفظ في : الرجل في الدار اال زيدا 1)
ل ، ولو قدر فسد المعنى ، وعملت )ال( في المعرفة ، ينظر : اعراب ال اله ، الن البدل في نية تكرار العام

. وقال ابن حيان :" وال فرق فـي المعنـى بـين : ماقـام القـوم اال زيـدا ، واال زيـٌد، 64اال اله ، ابن هشام ، ص
ن تابعـا لمـا من حيث ان " زيدًا " مستينى من جهة المعنى، اال انهم فرقوا من حيـث االعـراب ، فـاعربوا ماكـا

قبله بداًل، واعربوا هذا منصوبا على االسـتيناء ، غيـر ان االتبـاع للمشـاكلة اللفظيـة ، والنصـب جـائز والنعلـم 
ه( 745فــي ذلــك خالفــا". ينظــر البحــر المحــيط ، ابــن حيــان ، محمــد بــن يوســف بــن علــي بــن يوســف )ت

 .75، ص2هـ، ج1420تحقيق : صدقي محمد جميل ، دار الفكر ، بيروت ، 
 .254، ص 2( ينظر: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج 2)
 ( في الأصل )مقيد( والصواب ماايبتناه.*)
 ( في الأصل )انها االستيناء( والصواب ماايبتناه.*)
 ( في الأصل )لأن الذكر( والصواب ماايبتناه.*)
 .1435( ينظر: شرح التسهيل، لناظر الجيش ، ص 3)
 لصواب ماايبتناه.( في الأصل )الذكور( وا*)
ــه العامــل، واآلخــر أن يشــغل 4) ( قــال المــرادي: " اعلــم ان المســتينى بـــ )إاّل( لــه حــاالن: أحــدهما أن يفــرغ ل

العامـل بغيــره. ويسـمى الأول التفريــي، واليـاني التمــام وحكمــه، فـي التفريــي كحكمـه لــو لـم يوجــد )إال(، كقولــك: 
م زيد، وال أير لـ )إال( في ذلك....." . ينظر: الجنـى الـداني فـي )ما قام إال زيد(، فزيد فاعل قام كقولك ما قا

 .251، ص 2؛ وهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج 514حروف المعاني، ص 
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اهلل تعالى  )*(المقصود من هذا التركيب أمران، وهما: نفي الألوهية عن كل شيء سوى
ن كانت مسوقة  )*(لمحض االستيناء ال يتم هذا المطلوب سواء )*(وايباتها هلل كما تقدم. وا 

لك ال ينصب وال يبدل إال إذا كان الكالم قبل )إاّل( تامًا، بتقدير ؛ وذ)*(نصبنا أو أبدلنا
خبر محذوف، وحينئذ  ليس الحكم بالنفي على ما بعد )إاّل( في الكالم الموجب وباإليبات 
عليه متعلق بالحكم في قوله: ليس الحكم في غير الموجب مجمعًا عليه، إذ ال يقول بذلك 

ِمن االيبات نفي وِمن النفي ايبات، وَمن ليس مذهبه ذلك  إاّل َمن كان مذهبه أن االستيناء
 اهلل توحيدًا؟ ال ِإله ِإالَ يقول: إن ما بعد )إال( مسكوت عنه، فكيف يكون قول 

قلت: فيه نظر؛ لأنه يكون توحيدًا بحسب داللة العرف وبأنه ال نزاع في يبوت الألوهية 
كفر بزيادة إله آخر، فنفي االلوهية عما لموالنا جّل وعز، لجميع العقالء، وانما كفر َمن 

بناًء على ما ظهر ( 1)عداه هذا هو المحتاج إليه وبه يحصل التوحيد. يم قال ناظر الجيش
لقصد  )*(له من البحث الذي اعتربناه فتعّين أن يكون )إاّل( في هذا التركيب مسوقة

غير تام، وال يكون (2) بلها[أيبات ما نفي قبلها لما بعدها، وال يتم ذلك إاّل أن يكون ]ما ق
ذا لم يقدر خبر قبلها وجب أن يكون ما بعدها  غير تام إاّل بأن )ال( يقدر خبر محذوف، وا 
خبر. وهذا ما تركن إليه النفس، وقد تقدم تقدير صحة كون االسم المعَظم في هذا 

 .(3)التركيب هو الخبر
 

                                                 

 ( في الأصل )سوا( والصواب ماايبتناه.*)
 ( في الأصل )مسبوقة( والصواب ماايبتناه.*)
 ( في الأصل )سوا( والصواب ماايبتناه.*)
 )بدلنا( والصواب ماايبتناه. ( في الأصل*)
 ( ناظر الجيش، سبق تخريجه.1)
 ( في الأصل )يستحقه( والصواب )مسوقة(.*)
 ( زيادة يقتبيها السياق  .2)
 .1436( ينظر: شرح التسهيل لناظر الجيش ، ص 3)
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إيبات أم ال، ال يدخل في هذا يقتبي في كون االستيناء من النفي  (1)قلت: كالمه
دخل ذلك أَ ( 3)صوليينوكيير من الأُ  (2)االستيناء المرفوع وظاهر كالم اإلمام الرازي

ه يلزم على نَ االستيناء من النفي ليس بإيبات َأ نَ وردوا على القائل بأَ ولهذا أَ  ؛الخالف فيه
ر في بحث ناظر ن ال يحصل التوحيد بكلمة الشهادة، وأجيب بما ذكرناه من النظذلك أَ 

عراب هذه الكلمة المشرفة على اختصار، وباهلل تعالى إِ ق بفبل يتعلَ  الجيش، هذا آخر ما
 التوفيق وسالم على المرسلين والحمد هلل رب العالمين.

 

 

                                                 

 .1435( يقصد ناظر الجيش، ينظر كالمه في شرح التسهيل ، ص1)
بن الحسن التيمي البكري الـرازي الملقـب بــ )فخـر الـدين الـرازي( اإلمـام ( وهو أبو محمد عبد اهلل بن عمر 2)

المفسر الأصولي، أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل، من مصـنفاته: مفـاتيح الغيـب فـي تفسـير 
هــ(. ،  606القرآن، وهو التفسير الكبير، ومعالم أصول الدين، والمحصـول فـي علـم الأصـول، وغيرهـا، )ت 

 .313، ص 6 ج
( قـال الـرازي :" االسـتيناء يقتبـي صـرف الحكـم عـن المسـتينى الحـرف المحكـوم بـه عنـه واذا كـان تــأيير 3)

االســتيناء فــي صــرف الحكــم فقــط بقــي المســتينى غيــر محكــوم عليــه ال بــالنفي وال بااليبــات ، ... وممــا يــدل 
م : " الصــالة اال بطهــور وال نكــاح اال علــى ان االســتيناء مــن النفــي لــيس بايبــات قولــه عليــه الصــالة والســال

بـَولي " ويقـال : الملـك اال بالرجـال ، وال رجـال اال بالمـال واالسـتيناء فـي جملـة هـذه الصـور اليفيـد ان يكــون 
حكــم المســتينى مــن النفــي ايباتــا..."، مفــاتيح الغيــب ، الــرازي ـ، ابــو عبــداهلل محمــد بــن عمــر بــن الحســن ، 

. واللبـاب فـي علـوم الكتـاب ، ابـن عـادل ، 175، ص3ث العربـي ، بيـروت ،طهـ( ، دار احياء الترا606ت)
هـ(، تحقيق : عادل احمـد عبـدالموجود وعلـي محمـد عـوض 775ابو حفص سراج الدين عمر بن علي ، ت)

، وتفســير ابــن عرفــة ، 560، ص 6م، ج1998-هـــ1419، 1لبنــان ، ط –بيــروت  –، دار الكتــب العلميــة 
هـ(، تحقيـق : حسـن المنـاعي ، مركـز 802د ابن عرفة الورغمي ابو عبداهلل ، ت)ابن عرفة ، محمد بن محم

. وعقــد الــرازي فــي مصــنفه )مــن اســرار 253، ص1، ج1986، 1تــونس ،ط –البحــوث العلميــة ، الزيتونيــة 
التنزيـل( فصـال كــامال فـي شـرح المباحــث المتعلقـة بكلمـة ال الــه اال اهلل قـال : "....كـون االســتيناء مـن النفــي 
ليس بايبات هو انه جاء في الحديث والعرف كييرة لالستيناء مع انه اليقتبي اليبوت .." من اسرار التنزيـل 

هــــ(، تحقيـــق : عبــدالقادر أحمـــد عطـــا ، دار 606، الــرازي ، ابـــو عبــداهلل محمـــد بـــن عمــر بـــن الحســن ، ت)
 .107المسلم ، مصر ، د.ت، ص
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Parsing of: ‘There is no god but God, Muhammad is the 
Messenger of God’ ,by sheikh Muhammad Al-Kanawi a 

Scholar of the Twelveth Century AH: An Investigation and 
Study  

 Salah al-Din Salim Muhammad Ahmad

  

Abstract 

                Serving the revival of lost heritage, I strived to codify a 

letter that tackles the parsing of the expression (There is no God but 

Allah, Muhammad is the Messenger of Allah), written by Sheikh 

Mohammed Al-Kanawi. I edited the text in accordance with the 

rules of contemporary spelling system while preserving the essence 

of the text and completing what was missed in it. For the integrity of 

the text, I put the inflection marks for a lot of number of confusing 

utterances, with the documentation of the texts and citing the 

biography of each mentioned proper noun, and commented on what 

is worth commenting on, such as redressing an issue, clarifying an 

unknown thing, or explaining an ambiguous matter. The importance 

of this letter lies in the lack of authorship in its subject; perhaps the 

loss of some parts of it. Yes, it is true that there are some sections 

written about the parsing of the word of monotheism, i.e. (There is 

no God but Allah, Muhammad is the Messenger of Allah), under the 

heading that talks about “La” that denotes negation of the genus, 

found in the grammar books and sources of exegeses, however, we 

can hardly find many independent literatures on this subject. 
       Key words: syntax, meaning, grammar. 
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