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يه، ويواف هب منعيف ما أايك فيه، رب العاملني، محدا كثريا طيبا مباركااحلمد هلل 

ف وهادي األمة، وكاش رمحةال نيب عبده ورسوله،حممد  سيدناوالصالة والسالم على 
 صلى اهلل عليه وعلى آله وصحابته، وتابعيهم بإحسان إىل يوم الدين. ،الغمة

 وبعد؛
املقرئ شيخ ال املنقولة عنة من سلسلة حلقات درر البسملة لثفهذه احللقة الثا

لماسي املتوىف جز بن أمحد اهلاليل السيعبد العز  سيدي  عاألصويل البار  هالفقيالنحوي 
 .نور البصر يف شرح املختصرالقيم من خالل كتابه هـ( 1111) سنة:

من  وما ورد فيها ،قرآنية البسملةسللة مب امها تتعلقاملاضيتني إحد درتنيالفبعد 
 اقتصراليت ، سملةالب تفسري مفرداتبتتعلق  والثانية ،ناقشتها من قبل الشيخومأقوال 
ومعانيها  بدءا حبرف الباء من  على تفسري لفظي:  فيها احلديث

ىن يف اللغة وإطالقاته، وأن بعض العلماء ب معىن عن ديث احلمث  ،األربعة عشر
 بسم اهلل ألفعلن، هل يكون قسما باهلل أم ال؟من مثل من قال:  عليه مسائل فقهية،

 .أم ال؟عليه زوجته ومنها من قال لزوجه: امسك طالق هل تطلق 
من  ىل احلديث عن لفظ اجلاللة إبعد ذلك  -اهللرمحه –الشيخ نتقل لي

حيث كونه امسا خاصا بذات موالنا عز وجل، وأنه هو االسم األعظم يف القول املختار، 
 .1يف االستعمال هخصائصذكر مث ختم ب ،وأنه أعرف املعارف، وليس مبشتق

عن  -اهلله رمح–لتتميم ما جادت به قرحية الشيخ اهلاليل  هذه تليتلقتنا حو 
 .ومها:  فظني املتبقيني من ألفاظ البسملةالل

 لرمحة،ن مشتقتان من ااتفص امأهن مسنيحول هذين اال-اهللمحه ر – هوملخص كالم
م املنعيقصد به  من حيث كون األول ""الرحيمخيتلف عن اسم  "الرحمن" مسا نأو 

                                                 

 . لقرائية: حبث ومقال(ااملكتبة  أيقونة)أيب عمرو الداين التابع للرابطة احملمدية للعلماء،  ركزمالثانية على موقع  احللقةتنظر  1
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خلق اجلنة لتوفيق لإلميان، و بالنعم اليت ال تدخل حتت كسب العباد، كبعث الرسل، وا
نتفاء معناه ولغة؛ ال ال جيوز إطالقه على غريه شرعا -تعاىل–باهلل  خاصأنه و  ونعيمها،

 عن غريه سبحانه.
 لرحيماال يراعى فيها القيد املذكور يف سابقه، فيكون معىن ف "الرحيم"اسم أما 

 مطلقا، ولذلك صح إطالقه على غري اهلل تعاىل. املنعم  
احتة، على ما فصل يف الف إمجاالاشتملت  البسملةأن  -اهللرمحه –الشيخ وذكر 

شارة إىل وال املعاد، واإلمن اإلشارة إىل أصول العبادة وفروعها، والرتغيب والرتهيب، وأح
 .درجات السعداء، ودرك ضدهم

عيش القارئ الكرمي ي كولنرت  وصرفية، وبالغية بتنبيهات لغوية -اهللرمحه –ختم مث 
 .حول ما ذكراهلاليل مع ما كتب 
 :-رضي اهلل عنه وأرضاه–قال 

فلصله صفة مشتقة من الرمحة، مث اختلف فقيل: الرمحن باق على  :وأما الرحمن
وهو -إلنعام مبعىن إرادة ا -تعاىل–وصفيته، ومعناه ذو الرمحة، ويف كون الرمحة يف حقه 

 خالف. -3أو مبعىن اإلنعام نفسه، وهو للباقالين 2لألشعري،
األول  ىعلو وعلى الثاين يقال: اللهم امجعنا وأحبتنا يف مستقر رمحتك، أي اجلنة، 

 ال يقال. 
يف اإلنعام الذي هو الرمحة على  الثاين، ومتعلقها على األول  مث على كل يعترب

قيد زائد، وهو كون ذلك اإلنعام متعلقا بالنعم اليت ليس من شلهنا أن جتيء على أيدي 
ت  املنعم بالنعم اليت ال تدخل حت الرحمن:العباد، وال هي مكتسبة هلم، فيكون معىن 

لتوفيق لإلميان، وخلق اجلنة ونعيمها، هذا الذي اختاره كسب العباد، كبعث الرسل، وا
                                                 

مثائة، وقيل: احلسـن علي بن إمساعيل، صـاحب األصـول والقائم بنصـرة مذهب أهل السنة، تويف سنة نيف و ال ني و ال أبوهو  2
بيني عن أصــــول وكتاب الت ،وكتاب إيضــــاح الربهان ،وكتاب املوجز ،له من الكتب: كتاب اللمع .مثائةســـنة أربع وعشــــرين و ال
: 11( وســــــــــــــري أعالم النبالء للـذهيب )482: 3ألعيــان البن خلكــان )ترمجتــه وفيــات امن مصــــــــــــــادر الـدين. وغري ذلـك. 

025-024.) 
القاضـــــــي أبو بكر حممد بن الطيب الباقالين، كان على مذهب الشـــــــيخ أيب احلســـــــن األشـــــــعري، ســـــــكن بغداد، وصـــــــنف هو  3

ذهبه، تويف ســــــــنة  موانتهت إليه الرياســــــــة يف ،التصــــــــانيف الكثرية املشــــــــهورة يف علم الكالم وغريه، وكان يف علمه أوحد زمانه
 .(462: 2ترمجته وفيات األعيان البن خلكان )من مصادر هـ( 253)
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و فإنه ال جيوز إطالقه على غريه شرعا وه -تعاىل–، ويدل له اختصاصه باهلل 4الغزايل
 واضح، ولغة؛ النتفاء معناه عن غريه سبحانه.
وضعه،  حتريف له عن م -لعنة اهلل عليهم-واستعمال أصحاب مسيلمة إياه فيه 

 يب فاستعملوه فيه.كما حرفوا لفظ الن
جحه ور  ،علم على ذات الباري تبارك وتعاىل :الرحمن: 6وابن مالك 5وقال األعلم 

 .7صاحب املغين
، ةومرادهم: أنه علم بالغلبة التقديرية، بلن يقدر كلنه وصف لكل من اتصف بالرمح

 .مث صار علما على الواحد احلق دون كل من يتصف هبا، واهلل تعاىل أعلم
فصفة ملخوذة أيضا من الرمحة، لكن ال يراعى فيها القيد املذكور  ما الرحيم:وأ

 ىل. : املنعم مطلقا، ولذلك صح إطالقه على غري اهلل تعاالرحيميف سابقه، فيكون معىن 
م جبميع هو املنع -تعاىل–ليتناول ما مل يتناوله األول؛ ألنه  الرحمنوذكر بعد 

الكسب أم ال، فقد علم هبذا التفسري لالمسني أن  النعم، سواء كانت مما تدخل حتت
 متعلق الثاين شامل ملتعلق األول وزيادة.

 .املنعم جبالئل النعم :الرحمنوقيل: 
 املنعم بدقائقها كمية أو كيفية فيهما. والرحيم:

 .ذو الرمحة العامة لكل مربوب :الرحمنوقيل:  

                                                 

حممد بن حممد زين الدين، أبو حامد الطوسـي. صـاحب التصـانيف الكثرية، من أشهرها: كتاب اإلحياء، وبداية اهلداية يف هو  4
هـــــــــــــــ(. من مصادر ترمجته: طبقات الشافعية لتا  الدين 050واملنخول، يف أصول الفقه. تويف سنة ) ،التصـوف، واملستصفى

ووفيات األعيان  (472: 1)والوايف بالوفيات للصفدي  (345: 12)وسري أعالم النبالء للذهيب  (121: 6)السـبكي
 (416: 2)البن خلكان 

أبو احلجا  يوســــف بن ســــليمان بن عيســــى النحوي، املعروف باألعلم من أهل شــــنتمرية الغرب؛ رحل إىل قرطبة وأقام هبا هو  5
مدة، وأخذ عن أيب القاسـم إبراهيم بن حممد بن زكريا اإلفليلي وأيب سـهل احلراين وأيب بكر مسـلم بن أمحد األديب. تويف سنة 

( واألعالم 73 -74-12)ص:( وســري أعالم النبالء للذهيب 81: 7وفيات األعيان ) ترمجتهمن مصــادر هـــــــــــــــ( 276)
 (.433: 8للزركلي )

مجال الدين  الطائي اجلياين األندلســــــــــي الشــــــــــافعي النحوي، صــــــــــاحب  ،أبو عبد اهلل حممد عبد اهلل بن عبد اهلل بن مالكهو  6
ــــــــــــــ( 674تويف ســنة ) التســهيل واأللفية وغريمها. : 1بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة للســيوطي )ترمجته من مصــادر هـ

135). 
يف ذكر  :الباب الرابع :(ه761) :ســـــنة املتوىف مغين اللبيب عن كتب األعاريب جلمال الدين ابن هشـــــام األنصـــــارييقصـــــد  7

 (.  651)ص:أحكام يكثر دورها )ما افرتق يف احلال والتمييز وما اجتمعا فيه 
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 ذو الرمحة اخلاصة لكل حمبوب. والرحيم:
، 8سبقت غضبه، كما يف احلديث -تعاىل–وأخر عن األول: إشارة إىل أن رمحته 

 وذلك ألن يف ختصيص الرمحة باحملبوبني ترهيبا من سلوك سبيل املغضوب عليهم. 
على ما فصل يف الفاحتة، من اإلشارة إىل أصول  وهبذا اشتملت البسملة إمجاال

رك وال املعاد، واإلشارة إىل درجات السعداء، ودالعبادة وفروعها، والرتغيب والرتهيب، وأح
 .9ضدهم، كما أشار إليه البقاعي

 .مها مبعىن :وقيل 
 وقيل: يعترب يف األول كثرة الرمحة، ويف الثاين دوامها. 

 تنبيهات:
د جعله بع م  ح  ذكروا أن الرمحن والرحيم صفتان مشبهتان ملخوذتان من ر   :األول

 .بالضم م  ح  الزما، ونقله إىل ر  
ومحلهم على ذلك: كوهنما ال مفعول هلما يف البسملة، وكون وزهنما كوزهنا  

م إن رحم بالضيف حواشي البيضاوي مبا حاصله:  10كالغضبان والكرمي، واعرتضه الشهاب

                                                 

 :يف كتاب أخرجه البخاري يف صحيحه، «إن اهلل ملا قضى اخللق كتب عنده فوق عرشه إن رمحيت سبقت غضيب» ولفظه: 8

 يف باب قوله تعاىل: أخرجه أيضا و  7244وهو رب العرش العظيم. ح: ،باب: وكان عرشه على املاء ،التوحيد

     ويف  7203ح:من الكتاب نفسه  [171آية الصافات ]سورة

من الكتاب  7002ح:[44آية الربو  ]سورة         باب قوله تعاىل:

 . 172نفسه. وأخرجه ابن ماجه يف سننه باب فيما أنكرته اجلهمية، ح: 
ؤرخ أديب، مبن علي بن أيب بكر البقاعي،  -بضــــــم الراء وختفيف الباء  -إبراهيم بن عمر بن حســــــن الربا  البقاعي يقصــــــد  9

هــــــــــــــــ( من مؤلفاته: 880قاهرة، وتويف بدمشــق ســنة )أصــله من البقاع يف ســورية، وســكن دمشــق ورحل إىل بيت املقد  وال
د ،والباحة يف علمي احلســاب واملســاحة، وأخبار اجلالد يف فتح البال ،عنوان الزمان يف تراجم الشــيوخ واألقران، وعنوان العنوان

نظم الدرر يف كتابه ينظر  و ( 07 - 06:  1األعالم للزركلي )ترمجته من مصـــادر ونظم الدرر يف تناســـب اتيات والســـور، 
  (.46 -40: 1)تناسب اتيات والسور، 

شــهاب الدين اخلفاجي املصــري: قاضــي القضــاة وصــاحب التصــانيف يف األدب واللغة. نســبته  أمحد بن حممد بن عمر،هو  10
إىل قبيلة خفاجة. من أشــــهر كتبه: شــــفاء العليل يف كالم العرب من الدخيل، وشــــرح درة الغواص يف أوهام اخلواص للحريري، 

عام  البيضـــــــاوي، وغري ذلك. توىف وطراز اجملالس، ونســـــــيم الريا  يف شـــــــرح شـــــــفاء القاضـــــــي عيا ، وحاشـــــــية على تفســـــــري
 (.438: 1هـ( ترمجته يف  األعالم للزركلي )1562)
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م وهو املشار له يف باب نع فـ ع ل ، إمنا نصوا على أنه يقا  ف ع ل  إىل غري مسموع وإن ن ق ل  
 بقول اخلالصة: 

 11م ْن ذ ي   ال   ٍة ك ن ْعم  م ْسج ال    ال  و اْجع ْل ك ب يس  س اء  و اْجع ْل فـ ع  
ما صيغتا أهن :وهو حينئذ جامد ال تتصرف منه صفة مشبهة وال غريها، واختار هو

 . 12مبالغة"
كيف يصح ما اختاره، وقد علم أن فعالن ليس من أوزان املبالغة؛ إذ  :فإن قيل
 اخلمس املذكورة يف قول اخلالصة: هي حمصورة يف

 13ف ع اٌل أ ْو م ْفع اٌل... البيتني
أن فعيال ال يكون منها إال إذا عمل النصب، وهو هنا غري ونص بعض الشراح: 

 . 14عامله
أن احملصور يف اخلمسة هو املقيس، وأما املسموع فال ينحصر  :فاجلواب عن األول

رِّيب لكثري الشرب، وفـ عَّال بضم الف اء فيها، فمنه ف عِّيل بكسر الفاء والعني املشددة حنو: ش 
بضم  ةوشد العني، حنو: و ضَّاء وح سَّان وك بَّار للمبالغة يف الوضاءة واحلسن والكرب، وفـ ع ل  

ففتح، حنو: مه  زة ول م زة وض ح كة ول ع بة، وف عالن بفتح الفاء وضمها، حنو: لومان ونومان 
اخلاصني بالنداء، وهذه املسموعة ال تعمل عمل الفعل، بل اخلمسة األوىل أيضا ال تعمل 

 ا من العمل إضمار فعل هو العامل.عند الكوفيني، وتكلفوا ملا مسع فيه

                                                 

الفاعل،  باب إعمال اســــم :شـــرح األلفية البن عقيلينظر بيت من ألفية ابن مالك، من باب نعم وبئس وما جرى جمرامها،   11
(3 :132.) 
 (.62: 1حاشية الشهاب على تفسري البيضاوي )ينظر  12
 :ونصهما كامال 13

 فعال أو مفعال أو فعول** يف كثرة عن فاعل بديل
 فيستحق ماله من عمل ** ويف فعيل قل ذا وفعل.

 (.76: 3إعمال اسم الفاعل، ) :باب ،البن عقيل ابن مالك لفيةأشرح ينظر 
 (.77: 3شرح األلفية البن عقيل ) 14
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كما نقله يف النكت: أن عمل الثال ة األول من اخلمسة هو  15واختار أبو حيان
 . 16املقيس، وأن عمل األخريين مقصور على السماع

أنا ال نسلم كون فعيل ال يدل على املبالغة، إال إذا عمل  :واجلواب عن الثاين
النصب، بل كالمهم يدل على عدم الشر ، أال ترى أن الكوفيني عللوا ما ذهبوا إليه من  
كوهنا ال تعمل؛ بلهنا زادت على معىن الفعل، فال حتمل عليه يف العمل، فاملبالغة عندهم 

 غة.فاحلق أنه ال مانع من كوهنما وزين مبالتنايف العمل، فكيف يكون العمل شرطا هلا،؟ 
مث ما ذكر بعضهم من كوهنما للمبالغة مع كوهنما عنده صفتني مشبهتني: مبحوث 
فيه بلن الصفة املشبهة مباينة ألمثلة املبالغة معىن وعمال، وجياب بلن مرادهم باملبالغة: ما 

ذة من األمثلة املبالغة امللخو تفيده الصفة املشبهة من الثبوت الذي األصل فيه الدوام، ال 
اليت هي مبعىن الكثرة، أال ترى أن قولك هذا حسن، معناه أنه ذو حسن  ابت له مستقر 
فيه، خبالف قولك: هذا حاسن اتن أو غدا، فمعناه أن احلسن حدث له اتن أو 
سيحدث، فالصفة املشبهة أبلغ من اسم الفاعل باعتبار الدوام، ولذا تصاغ من أفعال 

 جايا اليت هي الزمة ملوصوفاهتا واهلل أعلم.الس
ان وههنا فائدة حسنة، وهي: أن بعض املتلخرين كقال بعضهم: : التنبيه الثاني
 ها جماز؛لاليت هي صيغة املبالغة، كرحيم وغفار وغفور، ك -تعاىل–يقول: إن صفات اهلل 

ينسب  ألن املبالغة هي أن وال مبالغة يف صفات اهلل تعاىل؛ ،إذ هي موضوعة للمبالغة
ا غاية يف الكمال ال متكن املبالغة فيها، وأيض -تعاىل–له، وصفات اهلل  للشيء أكثر مما

منزهة عن  -اىلتع–فاملبالغة إمنا تكون يف صفات تقبل الزيادة والنقص، وصفات اهلل 
 ذلك". انتهى. 

 وكنت حبثت فيه من وجهني:

                                                 

قرأ هبا د األندلس وإفريقية، مث قدم اإلســــــــكندرية فحممد بن يوســــــــف بن حيان الغرناطي األندلســــــــي اجلياين، مسع الكثري ببال 15
القراآت، من تصـانيفه: البحر احملي  يف التفسـري، وغريب القرآن، وشـرح التسـهيل، والنكت احلسـان، والشـذى يف مسللة كذا، 

الدرر الكامنة البن حجر  الدرر الكامنة ترمجته من مصــادر هـــــــــــــــ( 720وعقدة الآليل نكت األملي وغري ذلك. تويف ســنة )
(2 :354). 
 (.  24)ص:النكت احلسان، يف شرح غاية اإلحسان، أليب حيان  16
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كثرة التعلق التنجيزي، وهو قابل للزيادة وضدها،  : أن املبالغة راجعة إىل  أحدهما
 كما يف غفار وغفور.

ر مما هو لشيء أكث ىليست هي أن يدع يف النحو: أن املبالغة املذكورة وثانيهما
، له، وإمنا معناها الكثرة، ف ض رَّاٌب و ض ر وٌب و م ْضر اٌب و ض رِّيٌب و ض ر ٌب معناها: كثري الضرب

املغفرة، وعالم: كثري متعلق العلم، وليس يف شيء من هذا دعوى  وغفار وغفور: كثري
 أكثر مما كان.

قسم إىل مقبولة البديع، وتن فنوأما املبالغة اليت ذكرها هذا البعض فهي املذكورة يف 
 .17ومردودة، كما عرف يف حمله

 غري واحد.رأيت البحث األول عند  مث بعد هذا
 وأما الثاين فلم أقف على من نبه عليه. وباهلل التوفيق.  

فاملراد  -تعاىل–يف أمساء اهلل  ققال بعضهم: "حيثما ذكر االشتقا: التنبيه الثالث
ة، ميقد -تعاىل–منه: أن يف االسم معىن املصدر، ال أن االسم ملخوذ منه؛ ألن أمساء اهلل 

 .فال يصح كوهنا ملخوذة من شيء
 وفيه نظر؛ ألن احملكوم عليه باالشتقاق هو اللفظ فق ، وهو حادث، فال حمذور

 يق.والقدمي هو املعىن، وال يتصور فيه االشتقاق، وباهلل التوف ،من املصدريف كونه ملخوذا 
 هذا ما ورد عن شيخنا العالمة سيدي أمحد بن عبد العزيز اهلاليل السجلماسي

 البسملة، ونقفدرر من من الدرة األوىل   امسييف  -رمحه اهلل–
اىل درة أخرى من درر البسملة، وباهلل تعمع   يف احللقة القادمة -عز وجل-بعون من اهلل 

  وصلى اهلل على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليما.التوفيق، 
 
 

                                                 

 (.  225 - 383)ص:ينظر اإليضاح يف علوم البالغة للخطيب القزويين الفن الثالث فن علم البديع  17

 


