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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

، فقال هالذي افتتح كالمه املبني بسمه والثناء عليه مبا هو أهلاحلمد هلل 
        : سبحانه

جل -حنمده  1
ما من به من توفيق وهداية، والصالة والسالم األمتان نعمة يوايف  محدا -وعال

صلى اهلل عليه وعلى آله  ،رمحةال نيباألكمالن على أفضل البشرية، سيدنا حممد 
 .وصحابته، وتابعيهم بإحسان إىل يوم الدين

 وبعد؛
فهذه احللقة الثانية من سلسلة حلقات درر البسملة الواردة عن الشيخ اهلاليل 

من خالل كتابه نور البصر يف شرح املختصر، واليت قدمنا  -رمحه اهلل ورضي عنه-
الدرة األخرية لتعلقها باألقوال الواردة يف قرآنية البسملة  -على غري ترتيب–منها 

، كما كانت لنا وقفة باطها بتخصص املوقعالرتوذلك ومناقشتها من قبل الشيخ؛ 
امسه ونسبه، ووالدته ونشأته، ومكانته العلمية، تعريفية بالشيخ اهلاليل من خالل ذكر 

 .ومؤلفاته القرائية، ووفاته
 .رمحه اهللويف حلقة اليوم نرجع إىل ترتيب تلك الدرر كما ذكرها اهلاليل 

ونقف من هذه الدرة على تفسري ، البسملة تفسري مفرداتب املتعلقةالدرة : وأوهلا
إىل احللقة القادمة بتوفيق وعون ( الرمحن الرحيم)تاركني الصفتني ( بـــسم اهلل: )لفظي

 .من اهلل عز وجل
أنه توقف عند معاين ( بـــسم اهلل: )وملخص ما أثاره اهلاليل للنقاش يف لفظي

، واالستعانة، واإللصاقلتعدية، اليت ترد ل( بـــسم: )األربعة عشر من لفظالباء 
واجملاوزة،  ،والتعويض ،ةلزيادواواملقابلة، واالستعالء،  واملصاحبة، ،لوالبدوالسببية، 

 .والظرفية، والغاية، واليمني

                                                 

 .1سورة الفاحتة اآلية لا 1
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بيتني شعريني جيمعان هذه املعاين للباء على  -رمحه اهلل–وساق اهلاليل 
 .الرتتيب الذي ذكرت

 فبني املصاحبة واالستعانة، :من هذه املعاين ثنتاناملشهور رمحه اهلل أن –مث بني 
 .مع التمثيل هلما معنامها

مبينا معناه يف اللغة ( اسم)إىل احلديث عن  -رمحه اهلل–مث انتقل الشيخ 
بسم اهلل : من مثل من قال وإطالقاته، وأن بعض العلماء بىن عليه مسائل فقهية،

عليه امسك طالق هل تطلق : ومنها من قال لزوجه ألفعلن، هل يكون قسما باهلل أم ال؟
 .أم ال؟زوجته 

من حيث كونه امسا خاصا بذات  (اهلل)ىل احلديث عن لفظ اجلاللة إمث انتقل 
موالنا عز وجل، وأنه هو االسم األعظم يف القول املختار، وأنه أعرف املعارف، وليس 

 .2مث ختم خبصائص هذا االسم يف االستعمال ،مبشتق
–حول ما ذكر، قال  -رمحه اهلل–ك القارئ الكرمي يستمتع مبا كتبه اهلاليل ولنرت 

 :-رضي اهلل عنه وأرضاه
 في تفسير مفرداتـها: الدرة األولى 

 :فحرف يرد ملعان أشار هلا بعضهم بقوله: أما الباء
 تَـَعـدِّ لُـُصوقًا َواْسَتِعـْن بَِتَسبُّبِ 

 ــةــــــــالظَّْرَف غَـايَ َوِزْد بـَْعَضُهْم َأْن َجاَوَز 
 ِصَحابًا قَابـَُلوَك بِااِلْسـِتْعلَ  لْ َوَبدِّ  

  .ـــــــــــــــلَّ ــــــــــــــا كُ ــــَيِميًنا َتُحْز ِلْلَبا َمَعــــانِـــيَـــهَ 
 .فهذه أربعة عشر معىن، واملشهور مما ذكروا منها هنا املصاحبة واالستعانة

ما يكون منها على وجه التربك، فكأن  :فاملراد هبا بقرينة املقام :احبةأما المص
 .أفعل كذا حالة كوين متربكا فيه بسم اهلل: املبتدئ بالبسملة يقول
والتربك منسحب . ومدخول الباء ئ،مها العمل املبدوء به أو الباد :فاملصطحبان

 .يف اإلعراب إن شاء اهلل على مجيع العمل، سواء قدر العامل عاما أو خاصا، كما يأيت

                                                 

 (.121-121: ص)نور البصر  2
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فليس املراد هبا طلب العون كما توهم، بل املراد هبا  كون  :وأما االستعانة
 .مدخول الباء واسطة يف حصول العمل على الوجه املعتد به
كتبت بالقلم، مبعىن أن القلم : وباء االستعانة هي الداخلة على آلة الفعل، حنو

أن اسم اهلل تعاىل هو : ذا هنا يقال معناهاهو الواسطة يل يف حصول الكتابة، وك
 .الواسطة يف حصول العمل املشروع فيه لربكة االسم الشريف

 .ل املصاحبة واالستعانة هنا واحدفمآ
واعرتض الثاين بأن باء االستعانة ملا كانت هي الداخلة على اآللة، وقد علم أن 

كان جعلها لآللة سوء أدب؛ ألن اسم   اآللة غري مقصودة لنفسها، وإمنا تقصد بالتبع،
 . اهلل تعاىل جيب له التعظيم واإلجالل، واآللية تقتضي التبعية واالبتذال

جهة توقف الفعل عليها، وجهة تبعية، فروعي يف : وأجيب بأن اآللية هلا جهتان
يف ودفع بأن ما فيه سوء أدب ال جيوز استعماله . االستعانة هنا اجلهة األوىل دون الثانية

اجلانب العلي، وإن أريد به معىن صحيح ال إخالل فيه باألدب، وبأن مراعاة إحدى 
اجلهتني دون األخرى مما يدق عن أفهام العوام، وال شعور هلم به، والبسملة مطلوبة 

 .منهم كاخلواص، فكيف يطالبون مبا ال شعور هلم به؟
اهلل تعاىل، فريد عليه ويرد بأن املقام ليس فيه إطالق لفظ اآللة على اسم : قلت 

بارك هو ما ذكر، بل غاية ما فيه أن الناطق بالبسملة، يعتقد باالستعانة أن االسم امل
الذي شرع فيه، وأنه لوال بركته مل يطمع يف حصوله، وهذا  الواسطة يف حصول مطلوبه

يني املعىن ال يدق عن أفهام الناطقني بالبسملة، وإن كانوا عوامَّ، وإذا كان مآل املعن
واحدا وهو التربك، فاملآل هو الذي يسبق ألذهان العوام، وهذا حمقق منهم، فليس يف 

 .مطلوبية البسملة منهم أمر هلم مبا ال شعور هلم به كما قيل
 وقد أطال أرباب احلواشي على الكشاف وتفسري البيضاوي يف توجيه ترجيح

 .3ن احتاد املآلكل من املصاحبة واآللية، وال حاجة إىل ذلك بعدما علمت م

                                                 

وحاشـية الشـيخ زادة علــي  (22: 1)ينظـر حاشـية السـيد الشــريف علـي بـن حممـد اجلرجــاين علـى تفسـري الكشـاف للز شــري  3
 (.21: 1)وحاشية الشهاب اخلفاجي ( 11: 1)على تفسري البيضاوي 
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 :وقد حكي يف معىن الباء هنا أقوال أخر
سر على اسم : أهنا مبعىن على، ولعل قائله أراد االستعالء اجملازي كقولك :منها

 .اهلل
 .أهنا لإللصاق، وهذان راجعان ملعىن ما قبلهما: ومنها
 .إهنا زائدة، وهو مرغوب عنه :وقيل

 .إهنا للقسم :ومن الغريب ما قيل
هي للتعدية متعلقة باحلمد، يعين يف الفاحتة وحنوها مما  :منه قول من قال و  حْ نَ وَ 

  .واهلل تعاىل أعلم. ذكر فيه احلمد بعدها
 ،هو اللفظ الدال على معىن بالوضع :فاالسم يف أصل اللغة :ما لفظ اسموأ

شخصيا كان الوضع أو نوعيا، فكل لفظ دل على معىن فهو اسم لذلك املعىن، فيتناول 
 .م النحوي وقسميهاالس

   : فقوله تعاىل
يتناول مجيع ما ذكر، واملسمى  4

 .هو مدلول اللفظ املذكور
" مسيت ابين زيدا: "والتسمية تطلق غالبا على وضع االسم للمعىن كما يف قولك

   ﴾5 .﴿﴿: وضعت له هذا االسم وعينته للداللة عليه، ومنه :أي

 ﴾6. 
فالن : وتطلق تارة على إطالق اللفظ على الشيء ونسبته إليه، كما لو قيل

يسمى العامل حبرا؛ : ملاذا مسيته عاملا وهو جاهل؟ وكما يقال: عامل، فيقول منكر علمه
يطلق عليه اسم البحر واجلبل، وهو : لرسوخ قدمه فيه، أي التساعه يف العلم، وجبال؛
 : استعمال شائع، قال الشاعر

 .َوُتَسمِّي اْلَبِخيَل بِاْسِم اْلَجَوادِ   اَل تـَُقْل ِفي اْلَجَواِد َما لَْيَس ِفيهِ 
 .ال تطلق على البخيل لفظ اجلواد: أي

                                                 

 .من سورة البقرة 21من اآلية  4
 .من سورة آل عمران 23من اآلية  5
 .من سورة احلج 13من اآلبة  6
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ال : كقولك ملن تريد أن ال يذكر امسك  وتطلق تارة أخرى على جمرد ذكر االسم،
 .يال تذكر امس :تسمين؛ أي

وهو - 7قال لعمر بن أيب سلمة -صلى اهلل عليه وسلم–ومنه ما يف احلديث أنه 
«َسمِّ اهلَل وَُكْل بِيِميِنكَ »: -ويده تطيش يف الصحفة صغري

 .أذكر اسم اهلل :أي 8
9ويف حديث أيب

 .ر امسي؟كَ أو ذَ  :أي 10؟«أَْو مَسَّاين اهللُ » 
 :يُنشد  13(مل يزل) 12وكان شيخي املنتوري 11املواق: قال

 ُأْسُرْد َحِديَث الصَّاحِلِنَي َومَسِِّهمْ 
 ـمْ ـــِهــــــــــــَواُحُضْر جَمَاِلَسُهْم تـََنْل بـَرََكاتِ 

 الرَّمَحَاتُ  فَِبذِْكرِِهْم تَـتَـنَـزَّلُ  
 واْ ـــــــــــــــــــــــــَوقُـبُـوَرُهـْم ُزْرَها ِإَذا َما َماتُ 

 .اذكر أمساءهم، ولذا فرع عليه ما بعده: مسهم، معناه: فقوله
 :والثاين ،هو اللفظ الدال :وقد علم مما ذكرنا أن االسم غري املسمى؛ ألن األول

طويلة  ةمسأل :؟أهو عني املسمى أم غريه هو املعىن املدلول، ومسألة اختالفهم يف االسم

                                                 

ولـد باحلبشـة يف السـنة الثانيـة، روى عـن  أمـه أم سـلمة أم املـؤمنني  عمر بن أيب سلمة بن عبـد األسـد، ربيـب النـيب  7
أحاديــث يف الصــحيحني وغريمهــا، وعـن أبيــه، وروى عنــه ابنــه حممـد، وســعيد بــن املســيب وعـروة وأبــو أمامــة بــن ســهل  النـيب 

: 4)اإلصـابة يف متييــز  الصــحابة  :مـن مصــادر ترمجتــه. يف خالفـة عبــد امللــك بـن مــروان( هـــ12)مــات باملدينـة ســنة . وغـريهم
411). 

األشـربة،  :ومسـلم يف كتـاب 6213: ح التسـمية علـى الطعـام واألكـل بـاليمني، :األطعمة، باب :أخرجه البخاري يف كتاب 8
 . 2122: آداب الطعام والشراب وأحكامهما ح :باب

شـهد بـدرا واملشـاهد   أيب بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيـد أبـو املنـذر وأبـو الطفيـل، سـيد القـراء، مـن أصـحاب العقبـة الثانيـة، 9
أخـر  لـه األئمـة أحاديثـه يف صـحاحهم، . إن اهلل أمرين أن أقرأ عليك: ليهنك العلم أبا املنذر، وقال له كلها، قال له النيب 

اإلصـابة يف مـن مصـادر ترمجتـه  يف خالفـة عثمـان( هــ21)مـن أصـحاب الفتيـا، تـويف سـنة  :وعده مسروق يف السنة
 (.   112 -111: 1)متييز  الصحابة 

اســتحباب قــراءة القــرآن علــى أهــل الفضــل واحلــذاق  :صــالة املســافرين وقصــرها، بـاب :أخرحـه مســلم يف صــحيحه، يف كتــاب 10
 . 177: فيه وإن كان القارئ أفضل من املقروء عليه ح

أبـو عبـد اهلل، فقيـه، مـن  حممد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف العبدري، األندلسي، الغرناطي املالكي، الشهري بـاملواق، 11
. شرح كبري على  تصر خليل مساه التا  واإلكليل واملختصر يف فروع الفقه املـالكي، وسـنن املهتـدين يف مقامـات الـدين: آثاره

 .( 226-224)مجته يف نيل االبتها  تر ( هـ171)تويف عام 

القيسي، الغرناطي األصل، املعـروف بـاملنتوري، حمـد   أبو عبد اهلل، حممد بن عبد امللك بن علي بن عبد امللك ابن عبد اهلل 12
األمـــايل يف األحاديـــث العـــوايل، املسلســـالت، الغريـــب وحتفـــة اجللـــيس وبغيـــة : مـــن آثـــاره( هــــ124)تـــويف عـــام .فقيـــه، مقـــرئ

 .(634: 2)، فهرس الفهارس (271:ص) ترمجته يف نيل االبتها . األنيس، وشرح ابن بري يف قراءة نافع

 (. ع)اقطة من س "مل يزل" 13
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النيل؛ إذ اخلالف فيها لفظي، كما قال الشيخ زكرياء يف شرح لب الذيل، قليلة 
 .14األصول

بسم اهلل ألفعلن، هل يكون : وبىن بعضهم عليه مسائل فقهية، منها من قال
امسك طالق هل تطلق أم ال؟ واجلاري على : قسما باهلل أم ال؟ ومنها من قال لزوجه

 .15السم الذات جمازا، واهلل أعلممذهبنا عدم لزوم اليمني والطالق، إال إذا نوى با
 : ولكون االسم غري املسمى حسن التمين يف قول الشاعر

 َوَقْد َزَعَم اْلَواُشوَن َأْن َقْد َشَتْمِتِني
 يــــــِـــ َلَقْد قـَبََّل اْسِمي فَاِك ِحيَن ذََكْرتِن

 َويَا َحبََّذا ِمْن ِفـيِك َلْو ُعِلَم الشَّْتمُ  
 ـمُ ـــــــــــــــــــــــوْا ااِلسْ ــــــــــــْثَل َما َزَعمُ فـََلْيَت اْلُمَسمَّى مِ 

 . الكالم على مأخذ لفظ االسم ولغاته -إن شاء اهلل-ويأيت يف اإلعراب 
اسم جنس، أضيف إىل معرفة، فيعم مجيع أمساء اهلل تعاىل، : ولفظ االسم هنا
ظاهر، وال خبصوص األمساء الثالثة  واألمساء ال بلفظه، وه عفالتربك مبصدوقه وهو مجي

اليت يف البسملة فقط، وحيتمل أن يكون مصدوقه اسم اجلاللة فقط، كما يأيت يف 
 . اإلعراب إن شاء اهلل

فهو من قبيل الَعَلم الشخصي، وإن قلنا  -أعين لفظ اهلل- :وأما اسم الجللة
فهو اسم خاص بذات موالنا املعبود باحلق،  مبنع إطالق الشخص على اهلل تعاىل،
 .املتصف بكل كمال، املنزه عن كل نقص

أكثر العلماء على أن االسم األعظم هو : "قال الشيخ زكرياء عن بعض الشافعية
 .16"اهلل، واختار النووي تبعا جلماعة أنه احلي القيوم

لتخلف شروطها اليت منها  وعلى كل فتخلف اإلجابة لكثري من الداعني هبما
 .أكل احلالل

                                                 

 (.13:ص)غاية األصول شرح لب األصول ينظر " واخللف لفظي"عبارة الشيخ زكريا  14

َُجــزُِّئ كمطلــق جــزء، وإن  " يف ذلــك شــراح املختصــر، يف فصــل أركــان الطــالق، عنــد قــول املصــنف خليــل ينظــر  15
وأدب امل

 (.  62: 4)شرح  تصر خليل للخرشي ينظر  .على سبيل املثال" (يد)ــك

 (.7: 1)مغين احملتا  إىل معرفة ألفاظ املنها   16
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. أن اسم اجلاللة أعرف املعارف؛ ألنه ال يقبل الشركة بوجه :ونقل عن سيبويه
هو أعرف  :فعل به خريا كثريا لقوله -تعاىل–وحكي عنه أنه ريء يف النوم فأخرب أن اهلل 

 . 17املعارف
اعلم أنه  ": التفتازاينقال السعد : "وقال الشنواين يف شرح مقدمة الشيخ زكرياء

كما حتريت األوهام يف ذاته وصفاته، فكذا يف اللفظ الدال عليه، هل هو اسم أو صفة 
 .؟؟"مشتق، أو غري مشتق، عريب أو معرب

املختار عندنا أن هذا اللفظ اسم هلل تعاىل، وأنه ليس " :وقال اإلمام الفخر
 ".فقهاءقول اخلليل وسيبويه، وأكثر األصوليني وال ومبشتق، وه
 ،والشافعي ،وهو املروي عن أيب حنيفة" 18:قال السيد يف شرح املواقف 
 .والغزايل ،واخلطايب

 .19وغريه وممن اختار أيضا هذا القول تلميذ الغزايل ابن العريب
مبعىن أنه اسم له : "أبو القاسم القشريي، نقال عن اخلليل بن أمحد 20قال ويل اهلل

كما يكون لغريه أمساء األعالم واأللقاب، إال أنه مل يطلق عليه اسم العلم   خاص،
 .انتهى كالم الشنواين". واللقب؛ لعدم التوقيف

قال . هِ تِ يَّ مِ لَ عَ وانظر قوله مل يطلق عليه اسم العلم مع تصريح كثري من األئمة بِ 
 .21"وكل ما قيل في اشتقاقه فهو تعسف: "الغزايل يف املقصد األسىن

وال دليل قطعي ألحد  ،باشتقاقه يف أصله اختالفا كثريا نوقد اختلف القائلو 
أله يأله إالهة كعبد : يقال ،معبود :مبعىن مألوه، أي "إلـاه" أصله: منهم، وأكثرهم يقول

وض عنها حرف التعريف، وجعل يعبد عبادة وزنا ومعىن، مث حذفت مهزته شذوذا، وع
 .علما

                                                 

يف كتابه، ووجدته تكلم عـن لفـظ اجلاللـة وحكمهـا مـع " أن اسم اجلاللة أعرف املعارف: "مل أقف لسيبويه على هذه اللفظة 17
 (.176: 2)املوسوم بالكتاب النداء يف كتابه 

 .املواقف يف علم الكالم للعضد اإلجيي 18

 (.242: 2)العريب أحكام القرآن البن  19

تـــويف عـــام . والتواضـــع رعالـــو و  زاهـــدال مـــع مجـــع بـــني الشـــريعة واحلقيقـــة ،عبـــد الـــرحيم بـــن عبـــد الكـــرمي ويل الـــدين أبـــو القاســـم 20
 (.216: 2)ترمجته  وفيات األعيان البن خلكان ( هـ436)
 (.41:ص)املقصد األسىن يف شرح أمساء اهلل احلسىن للغزايل  21
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وحذفت " أل"أصله اإلله حبرف التعريف، فنقلت كسرة اهلمزة إىل الم  :وقيل
 .22اهلمزة قياسا، مث أدغمت الالم يف الالم شذوذا؛ ألن القياس أن ال يعتد بالعارض

القول بأن أصله إاله، أواإلاله بدون أل أو هبا، وبالغ يف  وقد أنكر ابن مالك
 . التعرض الشتقاقه واهلل تعاىل أعلم موىل عدتقرير بطالنه، ونقل كالمه الشنواين، واأل

 : ولهذا االسم الشريف خصائص في االستعمال
 .23تفخيم المه بعد غري الكسرة على الراجح، وقيل مطلقا للتعظيم: منها

مع كوهنا الزمة ومعوضة مع  رجحان قطع مهزته يف النداء للتعظيم أيضا، :ومنها
 ،الالم من مهزة قطعية أصلية على القول بأن أصله إاله، وخص القطع بالنداء دون غريه

قال اهلل؛ ألنه يف النداء تتمحض العوضية، وتضعف مراعاة أصلها الذي هو  :حنو
 .التعريف؛ ألن التعريف حاصل بالنداء، ويف غري النداء أجريت على األصل

 .24اللهم: تعويض امليم من حرف النداء الداخل عليه حنوكثرة   :ومنها
أنه قد حيذف يف الشعر حرف اجلر الداخل عليها، وحتذف أل ويبقى  :ومنها
 :اجلر كقوله

 .َعنِّي َواَل أَْنَت َديَّاِني فـََتْخُزونِــي  اَلِه اْبِن َعمَِّك اَل أُْفِضْلَت ِفي َحَسب  
 .هلل ابن عمك :أي

أنه قد تقلب ألفه املتوسطة احملذوفة يف اخلط ياء، وتقدم عليها اهلاء، مع  :ومنها
هلل أبوك وهو بفتح الالم وسكون اهلاء  :أي ،هَلَْي أبوك: حذف حرف اجلر وأل، فيقال

 .25وفتح الياء، مبين لتضمنه معىن حرف التعجب
                                                 

ومغـين احملتـا  إىل معرفـة ألفـاظ املنهـا  للشـيخ حممـد بـن ( 61: 1)اخلفـاجي علـى تفسـري البيضـاوي حاشية الشـهاب ينظر  22
 (.7: 1)اخلطيب الشربيين 

 : يف املقدمة يف باب الالمات وأحكام متفرقة قال ابن اجلزري   23
 عن ضم أو فتح كعبد اهلل** وفخم الالم من اسم اهلل 

 .فتح رب الربية شرح املقدمة اجلزرية، لصفوت حممود سامل :املقدمة مع شرحهاتراجع 

 : قال ابن مالك يف ألفيته 24
 لـإال مع اهلل وحمكي اجلم  **وباضطرار خص مجع  يا وأل

 .ضــوشذ يا اللهم يف قري** ض ــواألكثر اللهم  بالتعوي
 (.241 -241: 2)شرح األلفية البن عقيل  ينظر 

 (. 221: 2)ي الدين األسرتاباذي شرح كافية ابن احلاجب  لرض 25
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 السجلماسيهذا ما ورد عن شيخنا العالمة سيدي أمحد بن عبد العزيز اهلاليل 
البسملة، ونقف يف احللقة درر من من الدرة األوىل ( بسم اهلل) يتحول لفظ -رمحه اهلل–

إلمتام هذه الدرة، واهلل املوفق، واحلمد ( الرمحن الرحيم)مع لفظيت  -إن شاء اهلل– القادمة
  .هلل رب العاملني، وصلى اهلل على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم تسليما

 


