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ملخص الدراسة:
كتابُ (الْمُفرَدِ والْمُؤلَّفِ) ،ألبي القاسم الزخمشريُّ (ت 538هـ) ،مـٌ وـُّيُّّ ،لهفـ
مبكهــا اركرمــا ،يف ــ  ،أوــماّ ،وفرمــا ل مفــرد مــر الك ــم ،وا َــر ل مؤلهــف مــر
ارفردات ،ففي أوم ارفرد ذكر ّنُّاع الك م ارفرد الثالثا :االسم والفيفل واحلرف متناوال
حتت كل نُّع ّأوامَ  ،وّحُّالَ ّ ،مفا القوـم الثـاني فـ كر فتـ َوـيفاَ ُـروبِ ل مؤلهفـات:
ارؤلهف مر الفيفل واالسم ،ومر احلرف واالسـم ،ومـر احلـرف والفيفـل ،ومـر حـرفا،
ومر ارفرد وارؤلهف ،وارؤلهف مع ارؤلهف ،وارفرد مع ارؤلهفَا ،وارؤلهف مع ارؤلهفَا.
ي سـ َ
حقهقت ع ى مخس نوخ طهتا ،وأـّفمتُ لـ بّ اسـا َناولـت فت ـا الزخمشـر ت
وحتاَ  ،وبتفنتُ  ،الّ اسا من جَ الكتاب (الْمُفرَدِ والْمُؤلَّفِ) ومادفَ  ،ومـن جَ الزخمشـري
وم هبَ النحُّيف فت .

املقدمة:

احلمــد ر ا العــاوال والوــسال والســسم نلــم ٍ يعلــا همــد ونلــم ل ـ
وأصحاب والتابعا هلم بإحسانل أمعا بعد:
فهذا أحدُ مؤلفات أبـ الاامـم الشريـر عل مـٌ وـو ل ابت ـر ياسـيم ل
فوزعع نِلم العربية في نلم بابال أوعهلما للمفرد من ال لمل واآلخر للمؤلّـ
من اوفردات.
وقفتُ نلي ل بتحايق الدكتو ن د احللـيم اورصـف ل ق ـق ناـدزنل زمـن
نلازيت مبتون اللحـول قـراًالو ويت عـا وماا ٍـةل وقـد كـان لايـق الـدكتو مـا
زُالّـــق مـــن قيمـــة ال تـــاال وّ زريوـــي مؤلّفــ ل وكاٍـــت لــ نليــ يعـــاليق
وامتد اكات ويوحيحاتل ثم ييسعر ل الوقـو نلـم لايـق خـر للـدكتو ال
بهيجة احلسينل يادعم زماٍـ دـد،ال وحلُـتُ لاياهـا خل،لوـال ونن كـان دون
خلق لايق الدكتو ن د احلليمل فعشمتُ نلم ننادال لايا ونخراد ل خدمـ وة
للعلم وأهل ل مُحاوِّ اواا بة ،والتسدزدل وقد زسعر ار ل مخس ٍسخٍ ٍفائِس
لل تاال ملهنع ثسث مل يتيسعر لِمن يادعمين.
وقد اقتوت ط يعة ال حث أن ز ـون نلـم قسـمال قسـمٍ للد امـة و خـر
للتحايق.
أمعا الاسم األوعل (الد امة) فاد داً م حـثال أوعهلمـال يرهتـ بــ(أبو
الاامــم الشريــر عل حملــة نــن حيايـ ومــهي )ل وفيـ حــدزث مــودش نــن أبـ
الاامم الشرير عل حياِي ومهيِ .
أمعـــا او حـــث الثـــاٍ  :فحمـــق نلـــوان (كتـــاا (اوفـــرد واوؤلّــ ) نر ــا
ود امةو )ل يلاولـتُ فيـ مـلها ال تـاا ومادعيـ ل ومـا وقفـتُ نليـ مـن شـرو
لل تاال وملها الشرير ِّ ومذه اللحو ع في .
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ودـــاً الاســـم الثـــاٍ (التحايـــق)ل أ بعـــة م احـــثل أوعهلـــا :ورادعـــة
ق زســتود ننــادال لايــق
التحاــياا الســاباال ب يــان مــا وقــم فيهمــا مــن خل،ـ ٍ
ال تــاال واو حــث الثــاٍ  :لاي ـقُ ٍس ـ ة ال تــاال واو حــث الثالــث :وــلها
التحايقل واو حث األخه :للُسخ كتاا (اوفرد واوؤّل )ل بيعلـتُ فيـ وصـ
ت مناذج موو وال لللسخ.
اللسخ اخلمس اوعتمدالل ونر ُ
ر أمـ ُل أن زوفالـا
وبعدُل فهذا دهْد ل صواب من ارل وخل،لـ مـينل وا ،
وز ا ك أنماللال وزرزقلا اإلخسصل وأن زتاعللا وزا ق ملال نٍ مسيم جمي .

*
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كتاا (اوُفْرد واوُؤلَّ ) ألب الاامِم الشعرْيرِ ع  -د امةو ولاياوا
د .نل بن مومم بن همد ش ه

الاسم األوعل(:الد امة)
او حث األوعل :أبو الاامم الشرير عل حملة نن حياي ومهي .
او حث الثاٍ  :كتاا (اوفرد واوؤّل ) نر ا ود امة.
او حث األوعل :أبو الاامم الشرير عل حملة نن حياي ومهي (.)1

( )1يرهتُ لسهال الشرير بإجيازل فاد أفا ـت موـاد ود امـات مـاباة يرهتـ
ونرض حياي ومهي و ثا هل ومي ن أن يُولع يلك األنمال الساباة ثسثة ،أصلا :
ق
أوهلا  :مواد يراثيةل يلاولت حيايـ ومـهي وشـيما مـن أخ ـا ه ومؤلفايـ ل مـا بـا مُاـ ع
ومُ ثرل ومن يلك اوواد  :األٍساا 315/6ل الوديش ذكـر ااـاز واايـش 93ل ٍشهـة
األل اً 290ل معجم ال لدان 147/3ل معجم األدباً 2687/6ل نٍ ـاه الـرواال 265/3ل
وفيــات األنيــان 168/5ل جممــم اآلداا معجــم األلاــاا 193/3ل نشــا ال التعــيا
345ل ميــــشان اّنتــــدال 78/4ل مــــه أنــــسم اللــ ـ سً 151/20ل يــــا زخ اإلمــــسم
697/11ل الــــوا بالوفيــــات 133/25ل مــــر ال اجللــــان 269/3ل اجلــــواهر اووــــية
448- 447/3ل ال لغة يرادم أئمـة اللحـو واللغـة 220ل العاـد الـثما - 137/7
150ل لســان اويــشان 8/8ل اللجــوم الشاهــرال 274/5ل يــاج الجادــم 291ل بغيــة الونــاال
279/2ل ط اات اوفسعـرزنل للسـيوط 120ل ط اـات اوفسـرزنل للـداوود 314/2ل
مفتــا الســعادال 90- 87/2ل مــلّم الوصــول 314/3ل شــذ ات الــذه 194/6ل
ال لم واأللااا 297/2ل هدزة العا فا .402/2
ثاٍيها :مادعمات هاّا كت الشرير ل ومي ي ذكر ل عوها

ثا ه.

و خرها :الد امات اوعاصرال اليت يستجل حياال الشرير وف ره وأثره و ثـا هل د امـة
ولليس وماا ٍةل كت أو مـائق نلميـة أو أثـاث مليـو الل ومـن يلـك الد امـات:
(ملها الشرير
دا اوعــا

يفسهه الار ن وبيان ننجازه)ل للدكتو موطفم الواو اجلـوزينل

ل موــر/الاــاهرالل الط عــة األو ل1959مل (الشريــر )ل للــدكتو همــد
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ٍس ومولده:
هــو همــود بــن نمــر بــن همــد بــن نمــر( )1اخلــوا زم ع الشريــر عل أبــو
الااممل دا ارل فخر خوا زمل ولـد زـوم األ بعـاً السـابم والعيـرزنل مـن
شهر د ل ملة 467هـ()2ل بـ(ز ْمخير)ل من قرى خوا زم(.)3
حياي و حسي :
أد ك الشرير والدز صغهال ول معهما حوادث وح ازاتل فاد مسم
من أبي م يسـميتهم (زريـر)()4ل وزسـجعق شـعرُ الشريـر ع حادثـة ،مـجن
أمحد احلو ل اهليمة اوورزة العامعة لل تاال مط عة جللة ال يـان العربـ ل موـر/الااهرالل
الط عة األو ل 1966مل (الشرير  :ثا ه وملهج اللحو )ل ننداد ن د احلميد قامم
اللجــا ل مــالة مادســته مادعمــة ن قســم اللغــة العربيــة والد امــات اإلمــسميةل كليــة
الجبيــةل دامعــة الفــاييل لي يــال 1982مل (الشريــر  :حيايـ و ثــا ه)ل للــدكتو هــسل
ٍــاد ل جملــة نــامل ال ت ـ ل العــدد4:ل 1411هـــ 1990مل (الشريــر  :مــهي -
ثــا ه -مذه ـ اللحــو )ل يـ لي كمــال دــر ن هــر ل دا اجللــان للليــر والتوززــمل
نمعان/األ دنل الط عة األو ل 2014م.
( )1كذا أغل اوواد ل وداً (همود بن نمر بن همد بـن أمحـد)  :العاـد الـثما
144/7ل وبغية الوناال 279/2ل وملم الوصول 314/3ل ودـاً (همـود بـن نمـر بـن
أمحد)  :معجم األدباً .2687/6
( )2زلُر :معجـم األدبـاً 2688/6ل نٍ ـاه الـرواال 266/3ل وفيـات األنيـان 173/5ل
العاد الثما .137/7
( )3زلُر :أحسن التااميم 287ل 289ل معجم ال لدان .147/3
( )4زلُر :الوديش ذكر اااز واايش 134ل معجم ال لدان 147/3ل وٍاق في حـدزث
الشرير ع« :مسعتُ أبـ قال:ادتـاز بِشريـر أنرابـ ف،سـ ل نـن امسِهـا وامـمِ ك ههـال
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والدهل نهد مؤزعد اولكل ن ي ِد ار بن ٍُام اولك (ت494هـ)ل وامتعطاف
نزاه ليفكّ أمْره()1ل وقد يو والده و ثـاه بيـعر()2ل وممـا زُـذكر نـن أمعـ قوعـة
يُ ا قّتهال فاد وها ما صلم ولدُها همود بالعوفو الـذ ٍـدع نلـ ل مربوطوـا
باخليطل فجذب فاٍاطعت دل ()3ل ومل ز ن للشرير ع حظٌّ الشواجل ومل
ز ن ل ناِ بعده(.)4
وزلاق نن بعض حال أن دلـ اليُملـم قُطعتْلفايعخـذ ِدـس مـن خيـ
زستعا بها اوي لوكان زُلا نليها ثياب الطوال فيُُن أٍ أنرج()5ل فايق:
أصاب برد الثلا بعض أمفا ه بلواح خوا زم فسـاطت دلـ ()6ل وقيـق:
حلت ن خبـا ى مـاط نـن الدابةلفاٍ سـرت دلـ ()7ل ولعلـ أصـاب
نٍ
خُرَّاج دل فاطعها(.)8

فايق ل  :زرير والرعدعاًل فاال ّ :خه ش عر و دعل ومل زُلْمِمْ بها».
( )1زلُر :دزواٍ .412
( )2زلُر :دزواٍ .270
( )3زلُر :معجـم األدبـاً 2688/6ل نٍ ـاه الـرواال 268/3ل وفيـات األنيـان 170/5ل
العاد الثما .139/7
( )4زلُر :الشرير ل ألمحد احلو 98- 96ل ودزواٍ .170
( )5زلُر :نٍ اه الرواال 268/3ل بغية الوناال .280/2
( )6زلُـــر :معجـــم األدبـــاً 2688/6ل يـــا زخ اإلمـــسم 364/13ل الـــوا بالوفيـــات
135/25ل العاد الثما .140/7
( )7زلُــــر :وفيــــات األنيــــان169/5لمعجــــم األدبــــاً127/19ل الــــوا بالوفيــــات
.136/25
( )8زلُر :معجم األدباً2688/6ل بغية الوناال .280/2
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يلاّق الشرير ع ال سد زتلّام العلم واللغة واألدا والتفسه واحلـدزثل
وايعوق ب عض باولوك والوز اً و داّت الدولة ميدحهم وزتارعا نليهم.
فيذكر أٍ ل،ـمعا بلغ منع الطل ،ا لق ن (خبا ى)ل ثم ن (مرْو) زمن أب
اوُفر السمعاٍ (ت489هـ)()1ل ثم ن (خرامان) و(أصفهان)ل وبهـا ايوـق
بـ ـ عض وّيهـــا ومـــدحهم()2ل ثـــم بلـــغ (العـــرا ) فـــدخق (بغـــداد) ق ـــق
ملة500هـل وفيها ادتمم ب ب احلسا الدامغاٍ (ت540هـ)ل ومسم بها مِن
بعــض نلمائهــا()3لويودعــ ن (احلجــاز)لللحــال ف قــام هلــاك مــدال جمــاو ا
بـــ(م ة)لزُفيد وزســتفيدل وبهــا كــان أوعلُ لاائِـ بعلـ ع ابــن وهعــا( احلسـينع(ت
بعــد550هـــ)ل ث ـمع اٍ ف ـ ادعــا ن (خــوا زم)لو طرزا ـ نليهــا ن ـرعج نلــم
(مرْو)ل وفيها حاز ٍسخت من (يهذز اللغة) لألزهر ل ملة 503هـ(.)4
أقام الشرير ع بــ(خوا زم) مـدعاللوفيها أصـي بون ـة مسعاهـا (اللاه ـة)
ملة 512هـ()5ل ثم نـاوده احلـلا ن (م ـة)ل لياـدم نليهـا ومي ـث بهـا زملـا
أطول مِن ززا ي األُو ل فوا زاال ل (:دا ار) لطول نقامت مب ـة()6ل فاـرأ
( )1زلُر :األٍساا .315/6
( )2زلُر :الشرير ل ألمحد احلـو 43- 36ل دزـوان الشريـر 86ل 98ل 153ل
281ل .425
( )3زلُر :نٍ اه الرواال 268/3ل وفيات األنيان .169/5
( )4زلُر :نٍ اه الرواال .180/4
( )5زلُر :ماامات الشرير .11
( )6زلُر :معجـم األدبـاً 2687/6ل نٍ ـاه الـرواال 368/3ل وفيـات األنيـان 169/5ل
العاد الثما .138/7
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كتاا مي وز نلم ابن طلحة اليابُر األٍدلس لحوال ملة 518هـ()1ل قيق:
وكــان حيــق الشريــر ع ن (م ــة) بس ـ

اليــابُر ()2ل ويوثعاــت صــلت بــابن

وهعا(ل وبها ألّ كثها من كت .
و طرزق نودي األخهال ن (خوا زم) مرع بـ(بغداد)لمـلة 533هــلولام
ث ثلــاً
بهــا أبــا الســعادات ابــن اليــجر (ت542هـــ)ل وكــان بيلهمــا أحادز ـ ُ
مت ادل()3ل ثم وصق (الر ع) وفيها امتفاد مل يلميذه طاهر بن أمحد بن همـد
ابن اللجا الاشوزينل ومسم مل ()4ل ثم امتارع ب اواام (خوا زم)ل وم ث
بها بوم ملا ن وفاي ل كما مي ي .
شيوخ :
ٍهق الشرير ع من نلمـاً نوـرهل احلـدزث واألصـول والفاـ واألدا
والعربيــةل امــتام مــلهم وامــتفاد واز ـةو أو أخــذا أو مسانــال وكــان مــلهم:
احلس ـ ُن بــن أمحــد بــن همــد بــن الاامــم السعــمرْق،لد ل أبــو همــد احلــافظل
(ت491هـ)()5ل ون ـد ار بـن طلحـة بـن همـد بـن ن ـد ار اليـابُر ل أبـوب ر

(ٍ )1اق أبو حيعان أن حلة الشرير ع نليـ كاٍـت «ق ـق العيـرزن ومخـس ممـة»ل زلُـر:
التــذزيق والت ميــق 361/11ل والتحدزــد بســلة 518ه ــل نلــد الفهوز بــاد

 :ال لغــة

.221
( )2زلُر :التذزيق والت ميق 361/11ل العاد الثما 138/7ل أزها الرزاض .77/3
( )3زلُرٍ :شهة األل ا 291ل معجم األدباً 2688/6ل وفيات األنيان 340/2ل الوا
بالوفيات .175/27
( )4زلُر :التدوزن أخ ا قشوزن.98/3
( )5زلُر :الوا بالوفيات .137/25
جملة العلوم العربية
العدد الثالث واخلمسون شوال 1440هـ

181

األٍدلس ل (ت523هـ)()1ل ونل ع بن نيسم بن محشال بـن وهعا(لأبوالطيـ
احلســينل (ت بعــد550هـــ)()2ل وهمــود بــن درزــر الوع ـع األصــفهاٍ ل أبــو
ور بن أمحـد بـن ن ـد ار ابـن ال طِـر
مُورل فرزد العورل (ت507هـ)()3ل وٍ ْ
ال غداد عل أبو اخلطاال (494هـ)(.)4
يسميذه:
يذكر اوواد أن الشرير ع ما دخق بلدا نلّا وادتمعوا نلي ل ويلمذوا ل ل
ونليـ ُييـدع الرحــال فلوٍـ ()5ل وّشــتها ِه ويطوافِـ بــال سد أثــر كثــرالِ مــن
يلاّـــم نلـ ـ ل ومـــلهم :أمحـــد بـــن همـــود اخلـــوا زم ل قا ـ ـ مسرقلـــدل
(ت...هـــ)()6ل ونمسانيــق بــن ن ــد ار الطَّ ـ ِوزل ل اخلــوا زم ل أبــو احملامــنل
(ت...هـ)()7ل ونل بـن نيسـم بـن محـشال بـن وهعا(لأبوالطيـ احلسـين()8ل
وهمـــد بـــن أبـــ الاامـــم بـــن بـــاجبوكل ال اّـــال اخلـــوا زم ل أبوالفوـــق
( )1زلُر :العاد الثما 138/7ل ال لغة 124ل بغية الوناال .46/2
()2زلُـــر :معجـــم ال لـــدان 234/2ل 365/3ل نٍ ـــاه الـــرواال 268/3ل العاـــد الـــثما
289/5ل اللجوم الشاهرال .274/5
( )3زلُــر :معجــم األدبــاً 2686/6ل 2688ل وفيــات األنيــان 168/5ل بغيــة الونــاال
279/2ل.276
( )4زلُر :مه األنسم 47/19ل 152/20ل 155ل العاد الثما .138/7
( )5زلُر :األٍساا 316/6ل وفيات األنيان .168/5
( )6زلُر :وفيات األنيان 171/5ل مه األنسم 155/20ل العاد الثما .147/7
( )7زلُر :األٍساا 316/6ل مه األنسم 154/20ل العاد الثما .37/6
()8زلُر :معجم األدباً 1832/4ل نٍ اه الـرواال 268/3ل الـوا بالوفيـات 250/21ل
العاد الثما .218/6
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اللحو علززن اويازخل (ت562هـ)()1ل وزعاوا بن نل بن همد بـن دعفـر
ال ْلخ اجل،لْدل عل أبو زوم ل(ت ...هـ)(.)2
مذه وأقوال العلماً في :
كـــان الشريـــر زُهـــر مـــذه اّنتـــشالل وزوـــر بـــذلك يفســـهه
(ال يعا )ل وزلاظر نلي ()3ل أمعا الفا فاد كان حلفي،ا(.)4
وقيـــق :كـــان الشريـــر ممـــن زُوـــرا بــ اوثـــق نلـــم األدا واللحـــو
واللغة()5لنلّامة ،األدا وٍسعابة ،العرال وامم العلـمل كـثه الفوـقل غازـةو
الذكاً ودودال الارحيةل ُمتفلعلا كقع نلم(.)6
وقيق :كان الشرير أنلـم فوـسً العجـم بالعربيـة زماٍـ ل وأكثـرهم
اكتســـابا واطسنـ ـا نلـــم كت هـــال وبـ ـ خُـ ـِتم فوـــس ُهم()7ل ولُاّـ ـ بــــ(فخر
خوا زم)(.)8
( )1زلُــر :الــد الــثما 131لالــوا بالوفيــات 242/4لوفي ـ قعيــده الوــفد فاــال:
«ب ـــاًزن موحَّـــديا بيلهمـــا ألــ وبعـــدهما دـــيم وبعـــد الـــواو كـــا »ليـــا زخ اإلمـــسم
268/12ل 285ل ط اات اوفسرزنل للسيوط 117ل وداً (بـاجيوك) بيـاً بعـد األلـ
 :معجم األدباً 2618/6ل بغية الوناال .215/1
( )2زلُر :معجم األدباً 2844/6ل بغية الوناال .351/2
( )3زلُر :ميشان اّنتدال 78/4لمه أنسم الل سً 151/20ل لسان اويشان .4/6
()4يرهوا ل

ط اات احللفيةل زلُر :اجلواهر اووية 160/2ل ياج الجادم .291

( )5زلُر :األٍساا 315/6ل نٍ اه الرواال .265/3
( )6زلُر :بغية الوناال .279/2
( )7زلُر :نٍ اه الرواال 270/3ل وفيات األنيان .340/2
( )8زلُــر :معجــم األدبــاً 1961/5ل نٍ ــاه الــرواال 268/3ل بغيــة الطل ـ 1710/4ل
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وفاي :
أقام الشرير بـ(خوا زم) بعد دون األخه مـن م ـة ن أن يـوفّ ليلـة
د ْرداٍيعة)(.)1
نرفةل ملة 538هـل ِبـ( ُ
ثا ه:
للشرير ع يواٍي ُ كثهالل التفسه واحلـدزث والروازـة ونلـم الفـرائض
والفاــ واألصــول واللحــو واللغــة واألمثــال واحل ــم واوــوانظ والعــروض
واليـــعرل وزُـــذكر أن الشريـــر َّ ٍا،ـــق كت ــ ن ميْـــهد أبــ حليفـــة اللعمـــان
(ت150هـ)()2ل ف وق كت ب (.)3
وقد وصـق نليلـا نِلـ ُم كـثهٍ مـن هـذه اووـلفاتل بعوُـها مط ـوع مليـو ل
وملهـــا غـــه مط وعلرطوطوـــا أو مفاـــودا()4ل ومـــن هـــذه اوولفات:أمـــا(
الــد الــثما 131ل جممــم اآلداا 193/3ل الــوا بالوفيــات 327/16ل بغيــة الونــاال
.279/2
()1وهـ قوـ ة خــوا زم نلــم شــاطن ٍهــر ديحــونل زاــال هلـا بلغــتهم :كركــاٍال وقــد
نرعبت فايق هلا :دُرْداٍيعةلزلُر :أحسن التااميم 288ل معجم ال لدان .122/2
( )2زلُر :بغية الطل 726/2ل العاد الثما 143/7ل أزها الرزاض .291
( ّ )3زشال اويهد قائما ب غداد ملطاة األنُميةل وزتعوقُ بهـذا اويـهد مد مـة دليلـة
قدميةل نُرفتْ مبد مة اإلمام أب حليفةل بلاهـا شـر اولـك أبـو أمـعد همـد بـن ملوـو
العميد اخلوا زم (ت494هـ)ل وقـد فتحـت هـذه اود مـة مـلة 459هــل زلُـر :وفيـات
األنيان 414/5ل يا زخ اإلمسم .14/10
( )4ممن ُنِل من اوعاصرزن مبؤلفات الشرير ع ومولفاي ل يتععا ويوثياوال الدكتو أمحد
احلو

كتابـ (الشريـر )ل 1966مل الوـحيفة 56ل ومـا بعـدهال والـدكتو ال بهيجـة

باقر احلسين مادعمة لاياها ل تاا (احملاداال باوسـائق اللحوزـة)ل 1973مل الوـحيفة:
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ال سغــةل وأطــوا الــذه ل واألمنــوذجل واجل ــال واألم لــة واويــاهل ودزــوان
شعرل والفائق غرز احلدزثل وال يعا ل واوفرد واوؤلّ ل (وهـو الـذ
أنمــق نلــم لاياــ ل ومــي ي يفوــيق ال ــسم نليــ )ل واوفوعــق صــلعة
اإلنراا.
او حث الثاٍ  :كتاا (اوفرد واوؤلّ ) نر ا ود امةو
أوعّ :ملها ال تاا ومادعي .
قدعم الشرير ع ل تاب بتادمة زسهالل قا بت األمطر الس عةل مـ ك ن ا ايهـا
و ص ألفاظها بولعة بدزعية يُهـر فيهـا اوجادفـات واأللفـاظ اوتجاٍسـةل وفيهـا
حدزثُ ثاة ب نع من زو ط ما في وحيذق ل فل الُّفر ونلوع اولشلة.
وقد ما اوادعمة :امم ال تاال ومـن أُلّـ هلـمل وملهجـ نـرض
اوادال العلميةل وختمها بسؤا ِل ار أن زُليل الثلاً والدناً.
ا اوفرد واوؤّل ».
ف معا امم ال تاا الذ ا يواه فاال نل « :هذا كتا ُ
حق مب ة او رمة.
ص ب أهق الساباة وال رمل ممّن َّ
وقد خ ع
وخلّــص ملهج ـ ال تــاا ي ثي ـ اوــادال العلميــةل ويارز ـ مــا ز عــد
ويسهيق ما زوع .
ر والتمامُـ نٍوــا اللــا( وصــد لســاٍهم فيـ
وخامتـةُ اوادعمــة مــؤاُل ا ،
21ل ومــا بعــدهال ون ــد احلميــد قامــم اللجــا

مــالت للمادســته (الشريــر ثــا ه

وملهج اللحو )ل 1982مل الوحيفة88 :ل وما بعـدهال والـدكتو مـليم اللعيمـ
مادمة لايا ل تاا ( بيم األبرا )ل 1982مل الوـحيفة  25/1ومـا بعـدهال والـدكتو
هــسل ٍــاد

ثثــ (الشريــر  :حيايــ و ثــا ه)ل 1990مل الوــحيفة511 :ل ومــا

بعدهال والدكتو كمال در

كتاب (الشريـر  :مـهي  -ثـا ه  -مذه ـ اللحـو )ل

2014مل الوحيفة83 :ل وما بعدها.
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ومحدهم نزاه نلم اإلفادال.
ثم قسم الشرير كتاب قسما :للمفرد قسمل و خر للمؤّل .
فالاســم األوعل ناــده لــذكر أٍــواع ال لــم اوفــرد الثسثــة :اّمــم والفعــق
واحل ـر ل ن ـرع كــق ٍــوعل وحــاول أن زستاو ـ لــت كــق ٍــوع أقســام ل
وأحوال. ،
لل نلـم صـفةل
ل نلـم ذات ودا
فاّمم زلاسـم ن دـلسٍ ونل،ـمل ون دال
ون نــا ومعلــمل وأحــوال اّمــم :اإلنــراا وال لــاًل والتثليــة واجلمــمل
واإلظها واإل ما ل والتعرز والتل هل والتذكه والت ٍيث.
لم
لل ون يـا
لد وغه متعـد
والفعق زلاسم ن ماضٍ وموا ع وأمرل ون متع
وٍاقصٍل وأحوال الفعق :اإلنراا وال لاًل وال لاً للفانق وال لاً للمفعول.
ق وغه ونامقل وبيعن أ عن احلر ّ حال ل .
وقسعم احلر ن نام ٍ
و الاسم اآلخر اخلاص بالت لي ل زذكر يسع ،ة ُرواِ للمؤلّفاتل ه :
الوــرا األوعل :اوؤلّــ مــن امســال ومــل،ك فيــ  :او تــدأ مــم اخلــرل
واووا مم اووا نليـ ل واووصـو مـم الوـفةل واو ـدل ملـ مـم او ـدلل
واوؤكّــد مــم الت كيــدل واوعطــو مــم اوعطــو نليـ ل وذا احلــال مــم احلــالل
واوادا مم مميعشهل واوستثلم مـم اوسـتثلم ملـ ل والوـفة اويـعهة واووـد مـم
فانلهما ومفعوهلما.
الورا الثاٍ  :اوؤلّ مـن الفعـق واّمـمل وهـو :الفعـق مـم الفانـقل
والفعق مم اوفعولل والفعق مم احلال والتمييش واوستثلم.
الورا الثالث :اوؤّل من احلر واّمـمل وهـو :حـر التعرزـ مـم
اوعر ب ل وحر اللداً مم اولادى.
َّ
الورا الرابم :اوؤّل من احلـر والفعـقل وهـو( :قـد) مـم اوا ـ أو
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اووا عل ومو والسا مم اووا ع.
الوــرا اخلــامس :اوؤلّ ـ مــن حــرفال وهــو :لــوّل ولومــال وهلّــال
ولـمعال وألّال وأمعال ونمعا.
الورا السـاد( :اوؤلّـ مـن اوفـرد واوؤلّـ ل وملـ ـربانل أوهلمـا:
اّمم مم اوؤلّ ل وهو :امم الشمانل وش ه ل موـافوا ن اجلملـةل واّمـم
اووصول مم صلت ل والوراُ اآلخر :احلر مم اوؤّل .
الوــرا الســابم :اوؤلّ ـ مــم اوؤلّ ـ ل وهــو :هلتــا اليــر واجلــشاًل
وهلتا العط ل و(قال) واجلملة احمل يعة بعدها.
الورا الثامن :اوفرد مم اوؤلّف،ال وهو حر الير اوفرد (ننْ ولو) مم
هلت الير واجلشاً.
الورا التامـم :اوؤلّـ مـم اوـؤلّف،ال وهـو اليـر اوؤلَّـ مـم هلتـ
الير واجلشاً.
بيان اوؤلّفاتل والتمثيق هلال وذِكرِ ودـ ي ليفهـال
وقد دأ،ا الشرير
ثم خيتم د م اوؤلّفات ثورٍ داممٍ هلذه اوؤلفـات مـن حيـث الفائـدال فملهـا
مؤلّ مفيدل وملها مؤلّ غه مفيد.
ثاٍيا :شرو (اوفرد واوؤلّ ).
حُ كتاا (اوفرد واوؤلّـ ) بـ عض نلازـة مـن العلمـاً بعـد الشريـر عل
ت نليـ هـذا اليـ نل
غه أٍها مل ي لغ اهتمامهم ب تاب (اوفوعق)ل ومما وقف ُ
نلازـ ُة نالِــما اثـلال همـا :صـد األفا ـق اخلـوا زم (ت616هــ)ل وابـ ُن
احلاد (ت646هـ).
أوعّ :شــر صــد ُ األفا ــق اخلــوا زم كتــاا (اوفــرد واوؤلّ ـ )ل فاــد
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ض
ٍالتْ للا اوواد ل شـرحا()1ل مل زوـق نليلـال نّ شـيما ممـا حفُتـ للـا بعـ ُ
كت ل أو بعضُ شرو اوفوعقل فيما حفُتْ للا مل نشا ات ونحـاّتل وممـا
وقفت نلي ملها:
أ -ما داً شرح ماط ،الشٍدل اوسمعم ( رام الساط)ل فاد أحال ن
شرح (اوفرد واوؤّل ) ثسثة موا م:
- 1حا ذكر اختسفهم ح م (برا )ل زاول« :وهو نلد أهقِ احلجا ِز
ق
مـ ين نلـم ال سـرِل وأمعــا نلـد بـين متـيمٍ ف،غـهُ مُلوـر ل واحلـق مـذه ُ أهـ ِ
ت هذه اوس ل ،ة (شر اوفرد واوؤل )»(.)2
احلجازِل وقد ذكر ُ
 - 2كسم نن ال يت:
()3
ك نلّـــــا الف،رْق،ـــــدانِ
ل،عْمْـــ ـ ُر أ،بيـــ ـ ،
ل مُفا ِقُـــــــ ـ ُ أ،خُـــــــــوهُ
وكُـــــــــق أق
قال« :و ال يتِ اوتمثَّقِ ب مِر كيفُْت فِ (شر اوفرد واوؤّل )»(.)4
 - 3شرح قول أب العسً اوع عر (ت449هـ):
()1
هلجِـــــــــ ُه ظِسل،هـــــــــا
ملـــــــــم ا ،
مُــــــــــــــــــــتُلّلِا ِب،ز ،ــــــــــــــــــــة

( )1زلُر :معجم األدباً 2197/5ل الوا بالوفيات 90/24ل قسئد اجلمان 358/5ل
لفة األدز 83/1ل ودعل الدكتو ن د الرمحن العثـيما مـن موـلفاي الـيت مل زطّلـم
نليها وّ زعلم هلا ودودال زلُر :مادمت للتخمه 24/1ل .32
( )2شرو ماط الشٍد .1908/5
( )3من الوافرل لعمرو بن معد كرا  :دزواٍـ 178ل ال تـاا 350/2ل وحلوـرم
بــن نــامر :احلمامــةللل حج 313ل اوؤيلـ واوختلـ ل لآلمــد 106لولعمــرو أو
للحورم

 :خشاٍة األدا .426/3

( )4شرو ماط الشٍد .2020/5
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زاول« :حر ُ اجلرِّ متم دخق نلم (ما) اّمتفهاميعةِ مـا،طل ومـا فِيـ مِـن
السر ق،د ذكرُي (شر اوفرد)»(.)2
ِّ
ا  -ما ٍال للا أبـو ناصـم فخـر الـدزن اّمـفلد (ت698هــ)ل نـن
صد األفا قل شرح للمفوقل اوسمعم (اوات س يو يي ما الت س)ل
ومن ذلك:
 - 1مــا دــاً مســ لة اإلقحــام بــا اووــا واووــا نليــ مــن بــاا
ااــرو اتل نــن صــد األفا ــق اخلــوا زم « :وذكــر صــاح ُ (الـتعخمهِ)
(شر ِ اوفردِ واوؤّل ) نن صاح ِ (احلوـائقِ) أٍعـ ُ ق،ـال« :مـ لتُ هيـم مـن
مل
خبرامان والعرا ِ مِن األُدباًِ نن قولِ ِذ الرمعة هذا :لِم قال( :م ْغُـوم)ل و ْ
زاُ ـقْ( :بــاغِم)َل ف،ل ـ ْم أدِ ـدْ مــن زعرفُ ـ ل ف ،ـدُلِلْتُ نلــم امــرأال نُماٍيع ـةِ نِلــدها
بِاللّغاتِ واوعاٍ نِلمل امسُها أم احلسال ف،راق ْتُها وم لتُها نن معلم ال يـتِل
ف،االتْ :ننع (م ْغُوما) ليس مِن صِـفةِ (داعٍ)ل ونمنـا اوـرادُ :داعٍ دُنـا ُه م ْغـومل
،فحُذفت لِدّل ِة (داعٍ) نلي »(.)3
ت (شـ ـ ْر اوفـــر ِد
- 2و مو ـــم خـــر زاـــول اّمـــفلد « :و أزـ ـ ُ
واوؤّل ِ) لِواح ِ العتخْمه يسْمِيةِ هـذا اللعـوعِ مِـن العِلْـمِ وـوا أنع م احثـ
أ،وائقِ الع ْهدِ معْدودال مُتلاهِيـةل ف ،ـان الرعدـقُ متـم مُـمِق نـن شـ ً ومل زُ ْم ِلْـ ُ
لِاِور با ِن في أنْ زُمثعق مبا هو أ،ظْهرُ مِل ف،ياولُ :هـذا ٍحْـوُ ك،ـذال ك،مـا مـرع
دواا اخل،ليقِ هُلال ومِث ُل ،غهُ نشزشٍ كُتِهمل ف،لمعا ك،ثُر ،أثْلاًِ م ـاحِثهم هـذا

( )1زلُر :ماط الشٍد .255
( )2شرو ماط الشٍد .2020/5
( )3اوات س يو يي ما الت س (لايق مطيم ار) .360- 359/1
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ظ مُـمع العِلْـ ُم ب،مْـ ِر ِه ٍحْــوال ٍُِــه نِلـ ِم الفــرائض ف،إٍعـ ل،ـــمعا ك،ثُــر فِيـ :
اللّفْـ ُ
ا كذا وف،رزو ُة األ عم ك،ذال مُمع العِ ْل ُم ف،رائض»(.)1
ف،رزوةُ األ ِ
- 3وٍاق ب اا يـاً الت ٍيـث مسـ لة نـدم اّنتـداد بالعـا ضل قولـ :
«وذك،ر صاح ُ التعخمهِ (شـرْ اوفـردِ واوؤلّـ ِ)ٍُِ :ـهُه ق،ـولُهم( :مـجْديا
السعهْوِ)ل ف،إعٍ ّ زجوزُ نث اتُ األل ِ نلـم اّدتمـاعِ فِيـ نلـم حـدِّهما لِمـا أ عن
ذلِك نا ض مل زُعْت عد ِب ِ»(.)2
ثاٍيــا :أمعــا بـنُ احلادـ فاــد شــر بعــض لفُـ ل دــاً أماليـ « :وقــال
مُمْلِيالوقد مُمِق نن ق،ولِ الشعمخْي ِر ع (اوفرد واوؤّل ) ل،معا ق،سـم احل،ـرْ ن
نامِـقٍ وغ،ـهِ نامِـقٍلُثمع ق،ــال بعْــد ذلِـك« :،وّ حــال لـ جلمـودِه ولُشُومِـ وييِــرالو
واحِدالو»()3لفاال :معلاهُ أعٍ ّ زدلُّك ،دّلـةِ اّمـمِ والفِعـقِل فـإنع اّمـم زـدل
نلم ذات بانت ا ِ معلمل والفِعقُ كذلكلفإعٍ قـدْ زا،ـم موقِـم اّمـ ِم أّ يـرى
أٍعك ،ياولُ( :داً ززد زوراُ نمرا)لفـ(زوراُ نمرا) مو مِ ٍوـ نلـم
احلاللف،اـــد صـــا نذن دالـــا نلـــم ذات بانت ـــا ِ معملولـــذلك زا،ـــم صـــفةو
وخرالواحلر ُ ليس كذلكلف،هذا قولُـ  ّ« :حـال لـ جلمـودِه ولُشُومِـ ويـهالو
ر أنلمُ بالوعواا»(.)4
واحِدالو»ل وا ُ
ثالثا :مذه الشرير ع كتاب .
للشرير ع كتابـ (اوفـرد واوؤلّـ ) مـلها ايسـم بسـمات مي ـنُ نر ـها
فيما زل :
( )1اوات س يو يي ما الت س (لايق اللحياٍ ) .84- 83/1
( )2اوات س يو يي ما الت س (لايق اللحياٍ ) .559/2
( )3اوفرد واوؤل ل الوحيفة .243
( )4األمال اللحوزةل .111- 110/4
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- 1يرمعــم الشريـر ع مســائق ال تــاا مـ يق اّختوــا واّقتوــا ل
زعر ها جمملةل دون يفرزم أو امتطرادل أو يطلّ حورل ومن شـواهد ذلـك
أٍـ ز تفـ باوثــال واللمـوذج الواحــد للمسـ لةل ومــن شـواهده أٍعـ فّـ مــن
نرض اخلس ل ومذاه اللحوزا وأدلتهم وانجا ـايهمل فال تـاا رتوـر
يعليم .
- 2أو د الشرير بعوـا مـن ـوابط اللحـول وقوانـده ال لّيـةل ومـن
ذلك:
 أنع لسان العرا مفرد ومؤّل .
 أنع األصـــق اوعـــرا الوـــر ُل واألصـــق اّمـــم اإلنـــرااُل
واألصق اّمم او ينع الس ونُل واألصق بلاً األمر الس ونُ.
 أنع هلة الفعق اللاقصل وما أحلق ب من أفعال اواا بة وفعلـ اوـد
والذم وفعل التعج ل أٍعها «ّ بدع فيها كلّها من ثالـث»ل فـس زل يـ اوعلـم
نّ خب ٍر أو رووصٍ أو مفعو ِل يعجع .
 أنع اوؤلّ ٍونان :مفيد وغ ُه مفيد.
- 3داًت اليواهد كتاا (اوفرد واوؤلّـ ) قليلـةل فهـ أ بعـة نيـر
شاهدال ملها يسمُ زاتل وبيتا شعرل وأثر واحد نن نمر ابن اخلطـاا ـ
ار نل ل ومثل،ان اثلان من األمثال.
- 4نرض الشرير لغاتِ العرا أ بعة مـواطنل ووصـ بعوـهال
ومسعم بعض أهلهال فثمع (اللغةُ اليـائعةُ)ل وهـ التفرزـق بـا ننـراا (كـسل
كلتا) نذا أ يفا ن مومرل وننرابهما نذا أ يفا ن ظاهرل وذكر (لغـة طيـن)
(ذو) امسا موصوّل ومما ذكرل دون ٍس ة أو نشا الل لغـةُ احلجـاز (مـال
وّ) اللتا مبعلم (ليس) ناملتا او تدأ واخلر.
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- 5غالــ موــطلحات ال تــاال مل ــرج نــن ميــهو موــطلحات
ال وــرزال أمعــا مــا مل زُؤْل ،ـ ْ مــن موــطلحات (اوفــرد واوؤلّ ـ ) فامــتعماُل
(ال لازة )،مرادفوا ووطلي (اوومر)ل و(اجلمم األقوـم) مرزـدا بـ مـا ميلـم مـن
الور ل وٍ نلـم صـيغة ملتهـم اجلمـمل و(اجلمـم اووـحعي)ل وهـو اجلمـم
السامل دع او سعرل و(الوفة)،ل و(ّم كـ )ل و(ّم ي كيـد اللفـ ) مرزـدا بهـا
ّم اجلحدل و(احلرو او سوطة) زعـين بهـا :حـرو التهجعـ ل و(الوـوت)
زعين ب  :حر اللداً.
- 6داًت ال تاا قرز ا من نحدى نيرال مس لة من مسائق اخلـس ل
زذكر الشرير ع أزا واحدا مما ا يواه وزس تُ نن باق اآل اًل نّ مسـ لة
اّمم الثسث ماكن الومط نذا ٍ ّر فاد ٍاق في مذه ا :الوـر واولـمل
وهو فيما زذكره من اآل اً موافق ههو ال وـرزال نلّـا نبـدال الل ـرال مـن
معرفة فاد وافق ال وفيا وال غدادزا اشجا وصفها.
- 7درى الشرير ع كتاب (اوفـرد واوؤلّـ ) نلـم مذه ـ وطرزاتـ
كت األخرىل نّ بوعة موا مل ه :
 أٍع يع الومائر م تدئا بالغائ فاوخاط فاوت لم رالفوا طرزات اوفوعق.
 أٍع اكتفـم بعسمتـ الت ٍيـث :التـاً واأللـ ل و اوفوعـق زاد نسمـة
ثالثةل ه  :اإلشا ال بـ(هذ ).
 أٍع ـ أو د (ّم ي كيــد اللف ـ ) مــن موا ــم ٍو ـ اووــا ع بعــد (أن)
مومرالل وقد طوى ذكرها اوفوعق واألمنوذج.
 أٍع دعق بلاً األمر نلم الس ونل و اوفوعق دعل م لي،ا نلم الوق .
 أعٍ أدخق اجلملة اليرطية والُرفيـة اجلملـة الفعليـة الواقعـة خـرال
و اوفوعق دعلهما قسيما للجملة الفعلية.

*
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الاسم الثاٍ ( :التحايق)
او حث األوعل :مرادعة التحاياا الساباا.
او حث الثاٍ  :لايق ٍس ة ال تاا.
او حث الثالث :ملها التحايق.
او حث الرابمٍُ :سخ كتاا (اوفرد واوؤل ).
او حث األوعل :مرادعة التحاياا الساباا.
ت
م اتْ الدكتو الُ بهيجة احلسين بتحايق كتاا (اوفرد واوؤّل )ل ف حسل ْ
لِلعلم وللشرير ِّل بإخراد هاّاوا نام 1387هـ 1967مل مم مالة أخرى
للشرير ع امسها (مس لة كلمة اليهادال)()1ل ثم حاّا الـدكتو ن ـد احللـيم
ن ــد ال امــط اورصــف ل نــام 1410هـــ 1990م()2ل وق ـدعم ل ـ بد امــة نــن
الارائن اللحوزـةل وحـاول امـتلهام شـواهدها فِ ـر الشريـر ِّ مـن ال تـاا
احملاّق.
واحملاّاــانل مــم فوــلهما بِلي ـرِ يــراث الشريــر عل قــد أل،ـــ عم بعملــهما مــا
زستود ننادال التحايقل ونخراج ال تاا مبا زليقل و الفارات التاليـة بيـان
جممق باخللق التحاياال وزتلوه بيان مفوعق.
أمعــا نهــال ال يــان فــإ عن لايا،ـ الــدكتو ال بهيجــة والــدكتو ن ــد احللــيمل
انتو هما ما زل من نش ال:
- 1ياـادمُ زمـ ِن التحايــقل وقــد ييسعــر بعــدهما ظهــو كتـ للشريــر ل
وغــههل ممــا غــاا نلهمــال أو كــان رطوطــا زملهمــال ومع ـ اختلفــت قوانــد
( )1يلُــر مبجلــة اامــم العلم ـ العراق ـ ل االــد اخلــامس نيــرل 1387هـــ 1967مل
الوفحات .121- 87
(ٍ )2يره بدا اهلاٍ للط انةل الااهرالل 1990م.
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ال عي ق ونسمات رزا اللووصل ممـا أمـعفتلا بـ التااٍـة اجلدزـدالل واشـتهر
لدى احملاّاا.
- 2نش ال انتماد ٍسخ التحايقل فاد ذكرت الـدكتو ال بهيجـة ٍسـختا
لل تاال الجكية (كوبرزلل ) واوورزةل ومل يير ن ودـ انتمادهـا لللسـخة
اوورزة أصلوال مم أنع اللسخة الجكية أقد ُم وأ،وْفمل وأمعا الدكتو ن د احللـيمل
فاــد ٍاــق نــن برول مــان ٍســختا لل تــاا بجكيــا()1ل نحــداهما الــيت ذكريهــا
الــدكتو ال بهيجــةل غــه أٍع ـ مل زعتمــد نلّــا اللســخة اووــرزةل وهاهــق الجكيــة
(كوبرزلل )ل غم يوافرها للمحاّاة ق ل بثسثة ناودل ففاي كـثه مـن اواابلـة
والتوحييل ودرى نلم لايا خلقل مي ي ذكره.
- 3فــواتُ ــرزا بعــض اليــواهدل مــن اآلزــات واليــعرل أو الــوهم
التخرزال ومن ذلك:
 ما فات الـدكتو ال بهيجـةل ـرزا قولـ « :زـا ر للمسـلما»ل فهـوار نل .
لعمر بن اخلطاا
رجيها لل يت« :بآزة ،زادمون اخليق شعثا»ل أٍها مل ياـ
 ما ذكر ْينلم قائل فاالـت«:مل زلسـ ن قائـق معـيعن»ل وال يـت مـذكو ميـتهر
كتاا مي وز ومن بعدهل وفي ملسوبا لألنيم.
- 4رالفةُ ميهو ال تابة ومُتعفـق اإلمـسًل كإهمـال اهلمـشل وغـههل ممـا
هو ظاهرل وقد كاٍت هذه مسةو لتحايق الدكتو ن د احلليمل ود امـت ل فـث عم
األخطــاًُ اإلمسئيــة الــيت ّ يُخطمهــا نــال وّ زُعــذ فيهــا دا (ُ نربيعــةل وّ
يُعلع طال ها التتعم.

( )1زلُر :مادمة لايا للمفرد واوؤلّ .54
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- 5ما وقفتُ نلي من خل،ق التحاياال صلعفت نلم ودهال أوعهلمـا
متعلق بالتوحي والتحرز ل واآلخـر للسـاط واإلقحـامل وبيـان ذلـك فيمـا
زل :
لايا،ـ الـدكتو ال بهيجـة والـدكتو
أوعّ :خل،ق التوـحي والتحرزـ
ن د احلليمل وذا ددول ب ياٍها:
لايق د.بهيجة

صحيفة لايق د.ن د احلليم صحيفة

التووز

مسلسق
.1

- -

- -

ابتعد

58

ز عدُ

.2

- -

- -

و مت

58

و ملْتُ

.3

- -

- -

اوعرفة

58

اوعربا

.4

وزوه امس

100

- -

- -

وزطه امس

.5

لسمم أحوال

102

- -

- -

ول أحوال

.6

أو ما عد ال وثرو

102

- -

- -

أو ثرو

.7

والعدد

103

- -

- -

والعدل

.8

وال لاً زي

104

- -

- -

وال لاً لي

.9

أٍتت األ ض

105

- -

 - -أٍ تتِ األ ض

.10

- -

- -

ب ل أو باً

60

أو زاً

.11

- -

- -

واويتثلم

63

واوستثلم

.12

- -

- -

63

واجلرع وهو

.13

- -

 - -وخيتص اوذكر في

64

اوذكر مل

.14

- -

 - -مترات ومس رات

64

م ،رات

.15

- -

 - -واوؤٍث ما با في

65

ما ه في

واجلر وه
للموا
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مسلسق
.16

- -

- -

.17

- -

- -

.18

- -

- -

.19

وو ( را)

106

.20

- -

- -

.21

ومن أحوال الفعق 108

لد
ون متع
66
ون متعدد
واثلا

66

أو اثلا

وغه متعد
ل
67
وغه متعدد
 -ويفا

األو

  -وو ( ربتُ)67

ويفا ُ األول
ومن أحوال

.22

واجلشم ب م

109

- -

- -

.23

ال لاً للمجهول

109

- -

 - -ال لاً للمفعول

.24

- -

- -

عم أول وأوعل
متحركاي

69

واجلشم بلم
أو أوعل
متحرعكاي

.25

- -

- -

وائتمن

69

واُ ْلتُمِس

.26

مل ز ن

109

- -

- -

مل ُز ْن

.27

وزا ه

109

- -

- -

وبا ه

.28

- -

 - -وحرو اّمتفهام

70

وحرفا
اّمتفهام

.29

- -

- -

مس وقة إلفادال

.30

صغر نن اوعلم

111

- -

112

- -

- -

112

- -

 - -كاهلاد ليط

- -

أن ج ين نمرو

.31
.32
.33
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صحيفة لايق د.ن د احلليم صحيفة

التووز

وود ائتسفها
يوطمة
كاهلاو ليط
- -

كتاا (اوُفْرد واوُؤلَّ ) ألب الاامِم الشعرْيرِ ع  -د امةو ولاياوا
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72

مسوقة إلفادال

 - -صفر نن اوعلم

74

وود ائتسفهما
يوطمة
أنج ين نمرو

مسلسق
.34

لايق د.بهيجة
مم فانليهما أو
مفعوهلما

صحيفة لايق د.ن د احلليم صحيفة
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- -

- -

.35

- -

 - -وو :معد ز را

76

.36

- -

 - -مل زلُر يراك ها

76

.37

- -

 - -وي بعط شر،ا ود ا ح ا

77

.38

- -

- -

.39

- -

- -

ربت ي دبا ل
وهو كحر
التعرز

77
78

التووز
مم فانلهما
ومفعوهلما
وو :معد
كرا
مل زلُر
يراكي ها
وي بعط شر،ا
وذ عى ح،ا
ربتُ ي دز ا ل
وهو حر
التعرز

.40

- -

- -

ومتعالاايها بيل

78

ومتعلاايها بيعلة

.41

- -

- -

واخللطة بس

78

واخللطة ثس

.42

- -

- -

ٍُرا الت لي

ٍُ 79رٍا الت لي

.43

وو :لوّل ولو ما 116

.44
.45
.46

- -

- -

اخليق ثعثا

82

الدا فيهم 118

- -

- -

118

- -

- -

 -الذ

ونن بك لتح م
بيلهم

- -

وو :لوّل
ولوما
اخليق شعثا
الدا

الذ

ملهم
ونن بك
ليح م بيلهم
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مسلسق

لايق د.بهيجة

.47

معاود ول مسابق

صحيفة لايق د.ن د احلليم صحيفة

التووز
مااود ول

119

- -

- -

119

- -

- -

.49

- -

- -

وأيم ومتم

85

وأٍعم ومتم

.50

- -

- -

ٍوع مايد

86

ٍوع مفيد

.51

واحلمد ل وصلواي

120

- -

- -

.52

نل زد الفاه

121

- -

 - -نلم زد الفاه

.48

داًٍ ززد وخرج
نمرو

مساو
داً ززد وخرج
نمرو

واحلمد ر
وصلواي

ثاٍيا :الساط واإلقحام لاي ،ا الدكتو ال بهيجة والدكتو ن د احلليم.
وهــذا ملحــوظ مرادعــة نملــهما نلــم اللســختال ممــا دــاً مــاقطوا مــن
حل ــم ذلــك ن مــا
التحايــق أو وقــم مُاحمــا اوــٌ نلــم غــه وده ـ ل وا ُ
انتمـــداه التحايـــقل فالـــدكتو ال بهيجـــة انتمـــدت ٍســـختا :كـــوبرزلل
واووــرزةل والــدكتو ن ــد احللــيم انتمــد اللســخة اووــرزةل ومل زلتفــت ن
غهها.
أ -موا م الساط واإلقحام من لايق الدكتو ال بهيجة:
 - 1ص :100من قول  ...« :يوخعيتُ في »...
ماط حر الواو ق ق( :يوخعيتُ)ل وهـو اللسـخة اووـرزة (ويوخعيـتُ)
بالواول ومل يير ن فرو اللسخ.
 - 2ص :101قول « :أدعخره وعاد »
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ماط مل كلمة (زوم)ل صواب ( :ليوم معاد )ل كما اللسخة اووـرزةل
ومل يير ن فرو اللسخ.
ت و ربْلا»
 - 3ص :105قول « :و ربْ ُ
ماطت كلمة (ويوربا)ل بعدهمال وه مث تـة اللسـختا كـوبرزلل ل
واوورزة!.
ت ونلمتُ»
 - 4ص« :106ووددتُ و أز ُ
وصواب كس اللسختا كوبرزلل واوورزة «و أزتُ ونلمتُ وودـدتُ»
بت خه (ووددتُ) نلهما.
 - 5ص« :107ما ّ جيوز الس وت نلم فانل ل بق ّبد ل من خر»
الع ـــا ال (بـــق ّبـــد لـ ـ مـــن خـــر) ماحمـــة اوـــٌ ليســـت مـــن كـــسم
الشرير علومل يرد ٍسخة كوبرزلل ل ونمنا ه من يعليـق ٍامـخ اووـرزةل
ومل يير ن ود ن افتها اوٌ.
ق ززــدل وبــمس الوــاح ُ
 - 6ص :107مــن قول ـ ...« :ياــولٍ :عــم الرد ـ ُ
نمرو»
س ززــدل وبــمس صــاح ا
مــاطت بعــدها ن ــا ال الشريــر « :وٍعــم د ـ و
نمــرو»ل ٍعــم أ ــافتها احلاشــيةل وهمــا ملهــا أٍهــا مــن نزوــاحات ٍامــخ
اوورزةل واحلق أٍعها من ن ا ال الشرير عل امتد كها اللعامخ وأ افها طـرعال
اوخطو .
 - 7ص« :109وملها ال لاً للمجهول»
وقول ـ « :للمجهــول»ل صــوابها كمــا يا ـدعم «للمفعــول»ل وقــد مــاط مــن
ال سم ق لها مطران بتمامهمال هما ...« :وهو األمرِ نلم األ،صقِ الذ هـو
الس ونُل و اوا ِ نلم الف،تيِ.
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ي أوَّلِــ أو أوَّلِ مُتحرعكايِــ ِل ك،ـــ( را)
وملهــا ال لــاًُ لِلفانــقِل وهــو ف،ــت ُ
[و(الْتمس).»...
وقد داًا أصق اللسخة اوورزة طرعيها من يوـحيي اللامـخِ اخلِيـوق ِّ
أ افهما نلم اوٌ.
 - 8ص :110قول يعداد حرو العط  ...« :وثم وأو ول ن وبق»
ماط ملها حر العطـ (حتعـم) مـن مو ـع بـا (أو) و(ول ـن)ل وهـو
ثابت مو ع من ٍسخة كوبرزلل ل وننْ ماط من اللسخة اوورزة.
ين نلي »
 - 9ص :110قول  ...« :ملها اوؤل من امسال او تدأ مم او ع
ين نليـ »ل
مــاط ملهــا كلمــة (هــو)ل والوــواا ...« :وهــو او تــدأ مــم اوـ ع
وال لمة ثابتة اللسخة اوورزةل وم اٍُها ٍسخة كوبرزلل (وهما).
 - 10ص :110قول  ...« :امسية وو :ززد أبوه ملطلقل فعلية وـو ززـد قـام
غسم »
ماط ملها العط (أو)ل والوـواا« :أو فعليـةل وـو ززـد قـام غسمـ »ل
والعاط (أو) ثابت اللسختا.
 - 11ص :114قول  ...« :ونن كان أحدهما مث تا واآلخر ملفيا نل »
ماط ملها كلمة (ل )ل والوواا« :أحدهما مث تا لـ » وشـ اجلملـة (لـ )
ثابت اللسختا.
 - 12ص :116قول بيان أٍواع اولادى ...« :أو ٍ رال أو مفردا أو معرفة»
أقحــم حــر العطـ (أو) بــا اوفــرد واوعرفــةل وهــذا لــيس اللســختا
أصــسلثم نن ال ــسم يــامع مســتايم بــدوٍها نذ مــرا ُد الشريــر ع اولــادى اوفــرد
اوعرفةل ومثال (زا ززدُ)ل بعدُل دل وا ي.
 - 13ص :116قول « :وأمعا اوؤل من حرفال وو :لوّ »...
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أقحمت ق لها ن ا ال «اوؤل من حـرفا»ل بـا نسمتـ يلوـيصل وهـ
من ززادال احملااةل وليست من كسم الشرير عل وليست العسمة مما زعهـد بياٍـا
نلم ززادال احملاقل بق حاّها أن ي ون با معاوفا.
 - 14ص :116قول  ...« :وأمعا اوؤل من حرفا  ...كمعد كرا»
ماط ملها حـر الـربط ( )ل والوـواا ...« :ف معـد كـرا»ل وهـو
ثابت اللسختا.
 - 15ومــن اولحــوظ نمــااطها ألحــر العطـ (ول أو) ممــا دــرت نليـ ل
لاياهال باطّراد.
ا -موا م الساط واإلقحام من لايق الدكتو ن د احلليم:
 - 1ص :58قول  ...« :اخلوا زم الشرير ل هذا كتاا »...
ار نلــ » ق ـق قولـ  :هـذا كتـااُل وهـ
ماطت ملها الع ا ال« :
اللسخة اوورزة اليت نوعل نليهال وبها اكتفم نن غهها.
 - 2ص ...« :60فالسعامل ما ليس ب ل ِ أو با ًِ -أو واو »...-
كلمة (باً)ل أٍ أقحم قول « :أو واو»ل وذكر
زُوا ن التوحي
احلاشية أٍها من موحعي اللسخة!ل والوواا :أ عن ذلك مـن يفسـه اخلِيـوق ل
وليس يوحيحا مل ل زاول اللامخ« :أ  :ما ليس خره ألفوا أو زاً أو واوا».
 - 3ص :61داً « ...والتثلية واجلمم »...
ماط احلر « :و التثلية واجلمم».
 - 4ص ...« :63وما مبعلم ليس »...
ماطت كلمة (وّ) ق ق قول « :مبعلم (ليس)».
ت غازات (مثق) دمت أوعل »...
 - 5ص ...« :63واجلهاتِ الس ِ
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أقحم كلمة(« :مثق)» با قومال وّ ود هلا نذ ليسـت هلـة (دمتـ
أوعلُ) متثــيسو للغازــات الســتِّل واألك ـ ُر ملهــا أنع كلمــة (مثــق) ليس ـتْ أصــق
اوخطو !.
 - 6ص :68يعداد أمساً الير « ...ما ومن وأٍعم ومتم »...
ماطت كلمة (وأ ) من ومطها.
 - 7ص« :69وملها ال لاً للمفعول»
مــاط ملـ ل ق ــق قولـ « :للمفعــول»ل مــطران بتمامهمــال دــاًا أصــق
طرعيها من يوحيي اللامخِ اخلِيوق ِّ أ ـافهما ...« :وهـو األمـ ِر
اوخطو
نلم األ،صقِ الذ هو الس ونُل و اوا ِ نلم الف،تيِ.
وملهــا ال لــاًُ لِلفانــقِل وهــو ف،ــتيُ أوَّلِــ أو أوَّلِ مُتحرعكايِــ ِل ك،ـــ( را)
[و(الْتمس).»...
 - 8ص :69التمثيـــق وـــا زلـــوا نـــن اوفعـــول بــ نذا نُــدِم حـــال ال لـــاً
للمجهول «...ياول :قولـك :دفـم ززـد اوـال ن نمـرو زـوم اجلمعـةل
دُفِم اوا ُل ن ززد زوم اجلمعة».
أقحم الع ـا ات (« :قولـك :دفـم ززـد اوـال ن نمـرو زـوم اجلمعـةل)»
وليست اوخطو ل ب ْل أن ز ون هلا ود فاد لوعل (ززد) من دافم للمال
ن مدفوع ل ل ولو وق نلم ٍسخة (كوبرزلل ) لعر يتمة األمثلـة السـاقطة
من ٍسخت اوورزة اليت انتمدها ويورع فيها.
 - 9ص :71قول  ...« :وهدعثا نل »...
ماطت كلمة (ب ) بعد (هدعثا)ل وه ثابتة اللسخة اوورزة.
 - 10ص :71قول  ...« :وززد أكرمت »...
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ماطت كلمة (ننْ) من هلة اخلرل ثم احملاّق ٍفسُـ زـذكر احلاشـية ()3
أن اللســخة زاديهــا!ل وقــد داٍ ــ الوــواال فاوثــالُ مسُــو جلملــة اليــر
والُــر الــواقعا خــرال وقــد دعلــهما الشريــر ع مــن الفعليعــةل و حاشــية
لايا ذِكر للمس لة.
 - 11ص :72قول  ...« :اٍومام الثاٍ ن األوعل نلم بعض حاّي »...
ماطت كلمة (للدّلة) ق ق (نلم بعض)ل وه مث تة اللسخة اوورزة.
 - 12ص :74من قول  ...« :والاوم كلّهم أهعون »...
ماط احلر الواو با التوكيدزن (كلّهم) و(أهعـون)ل وهـ اللسـخة
اوورزةل وغهِهال مث تة.
 - 13ص :75قول  ...« :نلّا نذا يادمت نلي ل وو قول »... :
مــاطت الع ــا ال (وهمــا ٍ ريــان) ق ــق «وــو قول ـ »:ل وه ـ اللســخة
اوورزة.
 - 14ص :79دــاً قولـ  ...« :ومــن ثــم مل زســتام مثــق ( :ــربتُ ) ٍُــرا
الت لي نلي »...
كــذا دــاً اللســخةل وفيهــا ٍُــرل ذلــك أ عن ن ــا ال «مل زســتام مثــق:
( ــربُت )» ماحمــة ّ زتلمـ ع بهــا ال ــسمل وبــدوٍها ال ــس ُم زســتايمُ وزوــيل
فاول « :ومِن ثمع ٍُرٍا الت لي نلي »ل مراده بيان ود ائتس حـر اللـداً
مم اّمم اولادىل وزؤكّد ززاديها مـن غـه ودـ أٍعهـا ليسـت بايـة اللسـخل
وه مما فاي اواابلة نليهال ولو فعق ّمت ان ل األمر.
 - 15ص :80قول  ...« :وّ خيلو اولادى من أنع ز ون موافوا أو موا نا
أو ٍ رال »...
ماطت (ل ) بعد «موا نا»ل وه اللسخة اوورزة.
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 - 16ص ...« :80وملها احلر اوؤّل مم الفعق »...
أقحم كلمة« :اوؤّل »ل وليست أصـق اللسـخة اووـرزةل ومل زيـر ن
نفادي نزاها من اللسخ األخرى.
او حث الثاٍ  :لايق ٍس ة ال تاا.
كتاا (اوفرد واوؤّل ) من كت الشرير عل وهذا ظاهر أوعل ال تـاال
بلســخ اخلمــس دــاً فيهــا« :هــذا كِتــااُ (الْمُفْــر ِد والْمُؤلَّــ ِ)» مــن قِيــق
الشرير ع.
ويرهة ال تاا بـ(اوفرد واوؤلّ )ل ممـا امـتفاض أغلـ اووـاد الـيت
يرهــت للشريــر ملســوبا ل ـ بهــذا اّمــم()1ل ومثعــة موــاد يــذكر (اوفــرد
واوؤلّـ )ل و(اوفــرد واوركّـ ) معــا وك ٍهمــا كتابــان()2ل وّ أُ اهمــا نّ كتابــا
ض اوواد بـذكر (اوفـرد
واحدال فالجكي من مرادفات الت لي ل واكتفتْ بع ُ
واوركّ )()3ل ومل يذكر اّمم اآلخـرل ومسعـاه غههـم (اوفـرد واوؤٍـث)()4ل
()5
وحسـ ُل وك ٍـ لرزـ ل لمــة (اوؤلّـ )ل وغــهه ذكــره بامــم (اوفــرد)
اللحول فسلِم من اإلش ال السابق.

( )1زلُــرٍ :شهــة األل ــا 290ل معجــم األدبــاً 2691/6ل العاــد الــثما 139/7ل يــاج
الجادم 292ل مفتا السعادال 88/2ل شذ ات الذه .195/6
( )2زلُر :معجم األدباً 2691/6ل وفيات األنيـان 169- 168/5ل هدزـة العـا فا
.403/2
( )3زلُر :الوا بالوفيات 134/25
( )4زلُر :ملّم الوصول .315/3
( )5زلُر :ط اات اوفسرزنل للداوود .316/2
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وقد حفُت للا بعض اوواد ٍووصا من كتاا (اوفرد واوؤلّـ )ل فممعـا
وقفتُ نلي ٍاسنل أحدهما أمال ابن احلاد ل داً فيـ « :وقـال مُمْلِيـال
وقد مُمِق نن ق،ولِ الشعمخْي ِر ع (اوفرد واوؤّل ) ل،معا ق،سم احل،ـرْ ن نامِـقٍ
وغ،ـ ـهِ نامِـ ـقٍلُثمع ق،ـــال بعْـــد ذلِـ ـك« :،وّ حـــال لـ ـ جلمـــودِه ولُشُومِـ ـ وييِـــرالو
واحِدالو»()1لثم فسعره معلاه وشرح (.)2
واللاــق اآلخــر (اوات ـ س يو ــيي مــا الت ـ س) شــر اوفوــقل ألب ـ
ناصم اّمفلد (ت698هـ)ل حيث داً شرح باا احلـال مـن اوفوعـق
قولُ ـ « :و (اوفــر ِد واوؤلّ ـ ِ) :أٍعهمــا نذا يطاباــا يعْرزفوــا أ،بيــا نلّــا أْ ،ن زتطاباــا
نِنرابال ٍِشانا ن نِرْقهِما(.)4(»)3
او حث الثالث :ملها التحايق.
ت بيلهال وقرأتُ الـلصعل ثـم
هعتُ ٍسخ كتاا (اوفرد واوؤّل )ل ووازٍ ُ
شرنتُ لا ياـ ونخرادـ ل مسـتعيلا بـار يعـا ل وٍهجْـتُ ذلـك مـ يلوال
أهم ما في :
 ٍسختُ اوخطو ل دانلوا اللسخة ،الجكية (كوبرزلل )ل أصـلوال وقابلـتُنليها اللسخ األ بمل وذكرتُ فرو اللسخ موا عها من حاشية ال تاا.
 أخرد ـتُ ال تــاا وفــق قوانــد الرمــم واإلمــسً ونسمــات الجقــيماحلدزثةل و طتُ الـلصع ميـ ولوال وقسـمتُ اوـٌ فاـرات وفـق الف ـرال الـيت
لملهال ويتابعها اللووص.
( )1زلُر :اوفرد واوؤل .243
( )2األمال اللحوزةل ّبن احلاد .110/4
( )3زلُر :اوفرد واوؤل .251
( )4اوات س يو يي ما الت س (لايق مطيم ار) .73/1
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ت
 فسعرتُ ما غمُض من اللصع أو اٍ همل أو احتيا ن يفسهل وناجلـ ُنحاّت كسم الشرير ع.
 أنع ما زديُ نلم اللصعل ـرو وال كتاسـيمٍ لفاـرات أو نلوٍـة وسـائقق في ن حاشية.
أو يرقيمل دعلت با معاوفال ه ذا [ ]ل ومل أُح ْ
 بطــتُ هــذا ال تــاا ب تــ الشريــر ع األخــرىل خاصــةو اوفوــقواألمنوذج فال يا ل بغية امتجسً ف ر الشرير ع ويت م ائ با كت .
 خرعدــت ال تــاال وشــواهد اليــعرل وأقــوال العــرا ولغــايِهمواألمثالل من اوواد األصيلة.
 خرعدت اآل اًل ومسائق العربيـةل واخلـس واوـذاه ل مـم التعليـقنلم ما زلشمل ويوثيق ذلك من مواد ها األصيلة العالية.
او حث الرابمٍُ :سخ كتاا (اوفرد واوؤلّ ).
أوعّ :وص اللسخ.
اللسخة األو  :اللسخة الجكيةل كوبرزلل ل وه األصق:
وه ٍسخة هفوظة كوبرزلل ل نمتاٍ ول/يركيال من جمموعل لـت
قم ()1/1393ل حيو  13مالةل داً (اوفـرد واوؤلّـ ) بوـد اامـوعل
نير و قـاتل وز ـدأ يرقيمهـا بــ()1ل وزلتهـ بــ()9ل خطُّهـا ٍسـخ ع ديعـد
مي ولل  17مطرال ومتومعط كلمات السطر  11كلمةل كُت ت العلواٍـات
ط نرزض.
فيها خب ّ
وهــ ٍســخة ناليــةل قيمتُهــا ياــدعم زملهــال حــدود مــلة 635هـــل
ب غدادل و ٍامخها الفاي اللحـو  :أبـ نمـحا نبـراهيم بـن حييـم بـن أبـ
حفاظ او لام ل (ت666هـ).
نلم طرعيها ش ً زسه من التعلياـاتِ واحلواشـ والتوـحيحاتل ونليهـا
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قراًات (بلغ قراًال)ل مواطن مـن طُـر اللسـخةل ودـاً بالو قـة األخـهال
طرعيها« :احلمدُ رل أٍهاهُ قراًالو وثثا بِادْ ِ طاقِت أ ـع ُ ن ـادِ ار وأحـودُهم
ق احملرومةِ نلم
لِعفوهِ ملما ُن ب ُن ن دِ الرمحن بنِ مليمان اوغرب ع احلرب عل ٍشز ُ
وحيدِ دهْرِه وفرزدِ أهقِ زماٍِ األمـتاذِ اجلـاممِ واللعـو ِ السـاطمِ والغيـثِ اهلـام ِم
والسي ِ الااطمِ الييخِ ٍو ِ الدزن ال حه ع اوـال ع أمتـم ارُ بودـودِهل وذلـك
مبلشلِ م ِل اوعمو ِ جبوا ِ اجلاممِ األزْهرِ مِـن موـر احملرومـةِ جمـالس خرُهـا
حو ،ال زو ِم اّثلال الرابمِ والعيرزن مِن دُمادى األُ ْو ل ملة 936هـ».
اللسخة الثاٍية :اللسخة اإلزراٍيةل و مشها (ن):
وه مما أمعفين بهال مي و ال زميل الدكتو همد يوفيق همعد حدزدل
ٍسخة هفوظة م ت ة جملس اليو ىل طهران/نزرانل من جمموعل لـت
قـــم ()5296ل حيـــو  4كتــ ل دـــاً (اوفـــرد واوؤلّــ ) ثاٍيهـــال مثـــاٍ
و قاتل وز دأ يرقيمها بـ()6ل وزلته بـ()13ل خطها ٍسـتعليق ماـروًل 9
ط
أمــطرل ومتومعــط كلمــات الســطر  14كلمــةل كُت ــت العلواٍــات فيهــا خبــ ّ
نـــــرزضل وبهـــــا يعاي ـــــاتل كتــــ اللســـــخة همـــــد بـــــن مـــــليمان بـــــن
بهراموز لمبجمونهال ملة 726هـ.
وداًت نلم و قتها األو ل وحدِهاليعلياات الطر واحلواشـ ل و
ت اواابلة .»...
خرها نشا ال صرحية باواابلةل «بلغ ْ
وبهذه اللسخة خرْم مادا ه و قتانل ز دأ اخلرم مـن أوعل قـول الشريـر :
«الرعفْمُ :وهُو لِلفانِقِ» ن خر قول « :وزلْتوِ ُ ِبـ (أنْ) مُوْمرالو بعْد (حتعـم)ل
ول،امِ (ك»)ْ ،ل ومو م اخلرم هذا ما با خر اللوحـة 6ال وأوعل اللوحـة 7أل
ولعق هذا مما مل زفْطِ ْن نلي دامم ااموعل وجملِّدُهل فالجقيم حادِث مُتعوِق.
اللسخة الثالثة :اللسخة اوورزةل و مشها (م):
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وهــ ٍســـخة هفوظـــة دا ال تـ ـ اووـــرزةل الااهرال/موـــرل ـــمن
جمموعل لت قم ()1592ل حيو  5مائقل داً (اوفـرد واوؤلّـ ) بوـد
اامــوعل مخــس و قــاتل وز ــدأ يرقيمهــا بـــ()1ل وزلته ـ بـــ()5ل خطهــا
ٍسخ ع وا ي ديعد مي ول بعوُـ ل  19مـطرال ومتومعـط كلمـات السـطر
 17كلمةل كُت ت العلواٍات فيها خبطّ نرزضل كت هـا أمحـد بـن همـد ـس
اخلِيوق اخلوا زم ع.
ت اللســــخةُل حواشــــيها وطر ُهــــال بالتعلياــــات والتوــــحيحات
حفلــ ـ ِ
والتو ــيحاتل وهـ بالــم كايـ اللســخةل ونليهــا ماابلــة وقــراًالل دــاً
خرهــا« :قــد فــر مــن يوــحييِ كتــاا (اوفــرد واوؤلّ ـ ) وماابلت ـ بال تــاا
الليلـة الثاملـة مـن
اوسطو للييخ أ شد الدزن اليراب نلـم اجل ـق اواطـ
احملرعم ملة يسم ومثاٍا وم عمائةل أمحدُ بن همد اخليوق اخلوا زم ».
اللسخة الرابعة :اللسخة الجكيةل و مشها (():
وه مما أمعفين بهال مي و ال زميل الدكتو همد يوفيق همعد حدزدل
ٍسخة هفوظة م ت ة أمعد أفلد ل نمتاٍ ول/يركيال من جممـوعل لـت
ت
قــم ()3/46ل حيــو  10مــائقل دــاً (اوفــرد واوؤلّـ ) ابعهــال مـ ع
و قاتل وز دأ يرقيمها بـ()14ل وزلته بـ()21ل خطها ٍسخ ع معتادل 21
مطرال ومتومعط كلمات السطر  9كلماتل مُيعشت العلواٍات فيها بالـم أمحـر
نرزضل كت ها أمحد بن أب ب ر السعلف اوال ل (ت1007هـ).
ونليها يوحيحات زسهال دد،ال وبها يعاي ات.
اللسخة اخلامسة :اللسخة الجكيةل و مشها (ل):
وه ٍسخة هفوظة م ت ة ّل لـ ل نمـتاٍ ول/يركيال ـمن جممـوعل
مُـ ـ عم (زاد ذ الطلـ ـ وعرفـــة األدا)ل لـــت قـــم ()3740ل حيـــو 14

208

كتاا (اوُفْرد واوُؤلَّ ) ألب الاامِم الشعرْيرِ ع  -د امةو ولاياوا
د .نل بن مومم بن همد ش ه

مــالةل دــاً (اوفــرد واوؤلّ ـ ) بوــد اامــوعل مخــس و قــاتل وز ــدأ
يرقيمها بـ()1ل وزلته بـ()5ل خطها ٍسخ ع هيـق ميـ ولل  21مـطرال
ومتومعط كلمـات السـطر  13كلمـةل مُيعـشت العلواٍـات بالـم أمحـر نـرزضل
كاي ها جمهول.
نلم طر ها يعلياات وبعضُ شرْ ل ووا ي بها ثا العجمـةل خباصـة
ي ٍيث ما ح ّا التذكهل والع سل خر ااموع أث ُر قراًالل قال « :عمت باخلهل
ول احلمدُ»ل ويا زخ بالالم ٍفس ل 1086هـ.
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ثاٍيا :صو من اللسخ.

الو قة األو من ٍسخة األصق

الو قة األخهال من ٍسخة األصق
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الو قة األو من اللسخة (ن)

الو قة األخهال من اللسخة (ن)
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الو قة األو من اللسخة (م)

الو قة األخهال من اللسخة (م)
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الو قة األو من اللسخة (ل)

الو قة األخهال من اللسخة (ل)
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اللص احملاّق:
كتااُ الْمُفْر ِد والْمُؤلَّ ِ
ألب الاام ِم الشَّمخْي ِر ِّ اوتوفّم ملة 538هـ
ِب ْس ِم ارِ الرعحْمنِ الرعحِيمِ[وِب ِ أ،مْتعِاُ](.)1
[قـــال اليعـــيخُ العلّامــةُ([)2دـــا ُ ارِ]([ )3أبُـــو الا،امِــمِ محْمُـــو ُد بْــنُ نُمـــر[بْ ِن
مُحمع ـدِ]( )4بْ ـ ِن أ،حْمــد اخل،ــوا ِ ْزمِ الشعمخْي ـ ِر ]()5ل ِ ـ ارُ نلْ ـ ُ(:)7(])6هــذا
كِتااُ(الْمُفْردِ والْمُؤَّل ِ)ل نمِلُْت ُ لِذ ِو السعابِا،ةِ وال ،رمِ مِـنْ مـاكِلةِ( )8احل،ـرمِل
نمـــق مــ ْن ط،ــ َّ لِمــ ْن حــ َّ()9ل يوخَّيــتُ( )10فِيــ ِ ق،يْـــد األ،وابِــدِ()11ل وصـــيد
( )1ماقط من ن ومل و (ٍ« :ستعاُ»ل وم اٍها ل« :وما يوفِياِ نلّا بِ ِل نل،ي ِ يوكَّلْتُ».
( )2ن« :اإلمامُ».
( )3ززادال من نل و(.
( )4ماقط من ل.
( )5ماقط من نل و(.
( )6ل « :حِم ُ ارُ».
( )7ي ملة من مل ول.
( )8م« :ما ِكِل ».
( )9أ  :صلعة ،حاذِ ون زُح ل وهو مثق ميهو ل قالوا« :اِصلعْ ُ صلْعة ،من ط،ـ ع لِمـن
ح َّ»ل زاال ذلك ون زلتمس مل التلوع

الي ً والتحسا في ل زلُر :أمثال أب ن يـد

238ل يهذز اللغة 305/13ل ههرال األمثال .91/1
( )10م« :ويوخَّيتُ».
( ) 11قيد األوابد :مُايعـد الوحـو ل ومـن جمـازه أن زاـال لأل،لفـا ِظ التِـ زـ ِد معلاهـا أ،وابِـدُل
وأوابد ال سم غرائ ل زلُر :أما( ال سغة 1/1ل احمل م 386/9ل اوو ا اوله .521
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اليعــوا ِدِ()1ل وياْرِز ـ مــا ز ْعُ ـدُ ن ـ ِن الف،هْ ـمِل ويسْ ـهِيق مــا زوْ ـعُ ُ نلّــا نل،ــم
اليع ْهمِ()2ل و ـمِلْتُ لِمـنْ زوْـِطُ هـذا التع ْريِيْـ وزحْـذِ ُ( )3هـ ِذهِ األ،مـالِيْ أ ْن
زُوْـــرا ل،ـ ـ ُ مـــم الْمُعْـ ـ ِربِا بِسـ ـ ْه ِم الف،ـــا ِ(ِل وزطِيْـــر امْـ ـ ُم ُ بيْـــل ُه ْم بِوـ ـرْاِ
لل وزجْعـق لِـ ْ
الا،واٍِسِ()4ل وم،لْتُ بِّ [العُِيم]( )5أنْ زُلْطِق فِ َّ أْ ،لسِلتهمْ بِحـق
فِيْ ِهمْ لِسان صِدْ ٍل وزُوزِنهمْ أنْ زحْمدُوٍِ نل،م دلِيـقِ مـا أ،ف،ـ ْديُ ُهمْل [ودشِزـقِ
مــــا أصْــ ـفْ ،ديُ ُهمْل]( )6بِثلــــاً أفْتخِــ ـ ُر بِــ ـ ِ نلــــم األ،نــــا ِد ل ودُنــــاً ،أدعخِــ ـ ُرهُ
ر
لِمعــا ِد ()7لف،حسْـِ ( )8بِثلــائِ ِه ْم ،فخْــرا مُيــيَّدال وبِـدُنائِ ِهمْ ذُخْــرا مُخلَّــدال وا ،
أ،مْتهْ ِد ل ونزعا ُه أ،مْتعِاُ.
( )1اليعــــوا دُ مــــن اإلبــــق اللعــــافرالُل ومــــن ال ــــسمُ :اليعــــوا دُ هـــمُ شــــا داللوه :
الغرز ةلزلُر :الوحا 494/2ل اوشهر 186/1ل ياج العرو( .68/1
( )2اليعــهم :ذكــ ع الفــؤادل اللافــذ األمــو ل زلُــر :العــا 405/3ل ههــرال اللغــة
.72/3
( )3مل و(« :وزحْ ُذوْ».
( )4الاــواٍس :دمــم ق،وٍسٍلوهــو :أ،نْلــم ال يو ـةِ مــن احلدزــدل زلُــر :يهــذز اللغــة
مس ـ بِو ـرْاِ أ،نلــم الــرأ(ِل وذِلــك
410/8ل والوــحا 967/3ل واوــراد أن زيــتهِر ا ُ
كِلازة نن كوٍِ ناليا نليهِمل زلُر :طر اخلِيوق نلم ٍسخة م.
( )5ماقط من نل ومل و(ل ول.
( )6ماقط من م.
هل ـةل زلُـر:
وقول « :أصْـفْ ،دُيهُمْ» أ  :أنطيـتُهمل مـن الوَّـف،دل ه عركوـال وهـو العطـاً وا ِ
الوحا 498/2ل واواازيس .293/3
( )7م« :لِيومِ معا ِد »ل و (« :لِلمعادِ».
( )8نل ومل و(ل ول« :وح ْسِ ».
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الا،و ُل فِ الْمُفْردِ
ِانْلْ ،م أنع لِسان العراِ مُفْرد ومُؤَّل .
ف،الْمُفْردُ [ثسثة]( :)1امْمل وهُـو الـدعال نل،ـم معْلـم زوِـي اإلِمْـلادُ نل،يـ ِ()2ل
ك،ـ(ززد).
وفِعْقل وهُو الدعال نل،م اقْتِرانِ احل،دثِ( )3بِشمانٍل ك،ـ( را).
وحرْ ل وهُو الدعال نل،م معْلم فِ ،غ ِههِل ك،ـ(هقْ)(.)4
[اّممُ]
[أقسا ُم اّممِ]
ولِس ْممِ اٍْاِسام(:)5
 ن دِلْسٍل ك،ـ( دُقٍ)ل ونل،مٍلك،ـ(ززد)(.)6( )1ي ملة من نل و(.
( )2دعق الشرير اإلملاد من خوائص اّمم  :اوفوق .50
( )3نل ومل و(ل ول« :حدث».
اوفوعــق 326ل 384ل وزلُــر :األصــول
( )4كــذا حــدع الشريــر الفعــق واحلــر
38/1ل نلق اللحو 142ل اجلمق 1ل الت ورال والتذكرال 74/1ل مثا الولانة .141
( )5يلاوهلــا الشريــر ل بتومعــمل مفوعــل 50ل 54ل ويلُــر يلــك التاســيمات :
األصول 36/1ل اإلزوا العود 52ل او هال ّبن دين 8- 5ل الفوائد والاوانـد
14ل مثا الولانة .153
( )6داً اوفوعق « : 50مِـن أصـلا ِ اّمـم امـمُ اجلـلسِل وهُـو مـا ُنلّـق نلـم شـ ً
ش ه ُ .وزلْاسِمُ ن امـمِ ناٍلوامـمِ معْلـم .وكسهُمـا زلْاسِـمُ ن امـمٍ غ،ـهِ
ونلم كُقع ما أْ ،
صِف،ةلواممٍ هُو صِـف،ة .ف،اّمـمُ غ،ـهُ الوعـف،ةِ ٍحـو :دُـقٍ وف،ـر(ٍ و ِنلْـمٍ ودهْـقٍ .والوعـف،ةُ
ٍحو :ا ِك وداِلسٍ وم ْفهُومٍ ومُوْـمرٍل ومِـن أ،صـلا ِ اّمـمِ العل،مُلوهُـو مـا ُنلّـق نلـم
ش ه ُ».
ش ً بِعيلِ غ،ه مُتلاوِلٍ ما أْ ،
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ل( )1نلـم حـالٍل
ل نلم ذاتل وهُو الْموصُـو ُل 1/ا /ودال
ون دالوهُو الوعف،ةُ.
ون ناٍ ومعْلم()2ل ٍحْو(:ف،ر(ٍ) و( رْا).[أحوا ُل اّممِ]
و،ل ُ أحْوال:
 مِلْها اإلنْرااُ:وهُو:اخْتِس ُ خِـ ِرهِ([ )3لِعوامِـق]( )4بِحرك،ـات ملْفُـوظ( )5بِهـا أوْ مُا،ـدَّ الل أْ ،و
ِبحُرُو (.)6
ف،اّخْتِس ُ بِاحل،ركـاتِ الْملْفُـوظِ( )7بِهـا فِـ كُـقِّ امْـمٍ مُـتم ِّ ٍن خِـ ُر ُه حـرْ
مـــالِم أوْ دـــا ٍ مجْـــراهُل ف،السعـــاِلمُ :مـــا ل،ـــيس بِــِ،ل أوْ زـــاً

()8

[مُتحـــرِّك مـــا

(« :( )1ون دالٍع».
( )2قــــال ابــ ـنُ زعــــي « :اوــــرادُ بامــــم العــــا مــــا كــــان شخْوــــا زُدْ ِكــ ـ ال وــ ـرُل
كـــــ( دــ ـقٍ)لو(فــــر(ٍ) لوووهمــــا مــــن او،رئيعاتلواوعــــاٍ ن ــــا ال نــــن اووــــاد ل
كـــ(العِلْــم)لو(الاُـدْ ال)لموــد ْ :نلِــم وقــد  .وذلــك ممّــا زُـدْ ك بالعاــق دون حامعــة
ال ور»ل شر اوفوق .73/1
ختِس ُ اآلخِرِ».
( )3م« :يغيرُ اآلخِرِ»ل و ل« :ا ْ
( )4ماقط من نل و (« :بِعوامِق».
(« :( )5ملْفُوظة».
( )6زلُر :شر السها 240/1ل اإلزوا العود 56ل اوفوق .62- 61
(« :( )7ا ،ولْفُوظةِ».
( )8دعق الشرير (السامل) ماابق (اوعتقع)ل و اوفوق 62ل مسعاه (الوعحيي).
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ق ،ل،هُمــا]()1ل واجل،ــا ِ مجْــراهُ :مــا( )2كــان زــاً أ ْو واوا مــاكِلا مــا قْ ،ل،هُمــا()3ل
ك،ـ(ـُ )ٍ ْ ،و(دلْوٍ).
وبالْمُا،دَّ الِ( :)4فِ كُقِّ ا ْممٍ خِ ُرهُ حرْ ّ مِيق لِلْحرك،ـةِ نل،يـ ِل ك،ــ(نوا
ومُعْدى)ل أ،وْ ل،ها نل،ي ِ مِيق غ،ه أٍعها ُمسْـتثْا،ل،ة نل،يـ ِل ك،ــ(الا،ا ِ ْ) فِـ الرعفْـ ِم
واجل،رِّ ألعٍ ُ ِف اللعوْ ِ ك،ـ(الوعا ِاِ)(ّ )5مِْتخْف،افِها( )6نل،ي ِ.
وقد ألفيتُ بعض العلماًل بعدهل زذكرهما نلم السواًل ماابق اوعتقع فالس ّاك زرى أنع
«اّمم أو الفعق نذا مل ز ن حروف األصول معتسو مُمع صحيحا ومالِمالونذا كـان خبسفـ
مُـــــمع معـــــتس»ل مفتـــــا العلـــــوم 31ل وذكـــــر أبوحيعـــــان بلـــــاً (فعـــــق) وقسعـــــم ن
صحييلومهموزلومثاللوأدو لولفي لوملاوصلوأصملثم قال(« :الوحيي) :وزاالُ
ل (السامل)لوهو :ما مل ز ن أحد األقسام بعده»ل اّ ييا .157/1
ولليرز اجلرداٍ يفويق لطي فيهما با اللحوزا والورفيال م لـاهُ احلـر ُ اولُـو
من ال لمةل فـ(السامل) و(الوـحيي) نلـد الوـرفيا :مـا مـلمتْ حروفُـ األصـليةلاليت
يُاابــق بالفــاً والعــا والسملمــن حــرو العلّةلواهلمشاللوالتوــعي ل وهمــا ُن ـ ْر
اللحوزا :ما لـيس

خـره حـر ُ نلّةلمـواً كـان غـهه أوّلومـواً كـان أصـلي،ا أو

زائدال زلُر :التعرزفات 186ل .207
( )1ي ملة من ن.
(« :( )2وهُو ما»ل وّ زتلم بها ال سم.
( )3مل ول، « :ق ْل،ها».
( )4مل ول« :والْمُا،دع الُ».
ومراده :اّختس ُ باحلركات اوا عد ال ماابق اّختس باحلركات اولفوظ بها.
( )5لمعق الياً للحركة وظهو ها نليها ٍُه ال اًِ احلر ِ الوحييِل زلُر :اوفوق .530
متِخْف،افِها».
( )6نل ومل و(ل ول « :ا ْ
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وبِــاحلُرُو ِ :فِــ األ،مْــماًِ السعــتَّةِ مُوــاف،ةو()1ل وهِــ ( :أبُــو ُه وأخُــوهُ()2ل
وحمُوهُا()3ل [وهلُوهُ]()4ل وفُوهُلوذُو مالٍ) ألٍعهـا [ -نذا كاٍـتْ]( )5مُفْـردالو -
مُعْربة بِاحل،ركاتِ()6ل ٍحْـو(:أال و أقٍ()7ل [وحـمٍ]()8ل وهـنٍل و[ف،ـمٍ]())9ل نلّـا
(ذُو[مالٍ)]()10ل ف،إنَّ اإل اف،ة، ،ل ُ ّزِمة(.)11
وفِ ـ التعثْلِي ـ ِة والْجمْ ـمِ [اووــحَّيِ]()12ل ٍحْو[ق،ولِ ـك :،دــاًٍِ ](ُ )13مسْ ـلِما ِن
ا و ُمسْلِمِا.
ت بِ ُمسْلِم ِ
ا و ُمسْ ِلمِال ومر ْ ُ
و ُمسْلِمُونل و أزتُ ُمسْلِم ِ

( )1لغه زاً اوت لّم.
( )2مل ول« :أ،خُو ُه وأ،بُوهُ».
( )3م« :وحمُوهُ».
( )4األصق« :وهلُوها»ل والتوحيي من نل ومل و(ل ول.
( )5ززادال من (.
( )6األصق« :ألٍعها مُعْربة مُفْردالو بِاحل،ركـاتِ»ل فوـق باحلـال بـا اخلـر ومتعلّاـ اجلـا ع
واارو ل واوث تُ اوسئمُ من م ول.
( )7مل ول« :أقٍلوأا».
( )8ماقط من مل و(ل ول.
( )9ماقط من (ل و ن« :وف،مٍل وهنٍ».
( )10ماقط من نل ومل و(ل ول.
(ّ« :( )11زِمة ل.»ُ ،
وزلُر :اواتو 234/1ل األصول .326/3
( )12ي ملة من (.
( )13ي ملة من مل و(ل ول.
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وفِ (كِل،ا) مُوافوا ن مُوْمرٍ ِف اللُّغةِ اليعائِعةِ()1ل ٍحْو :دـاًٍِ كِل،اهُمـال
ح ْـ ُم
ح ْمُـ ُ ُ
ت كِل،يهِمــال ومــر ْتُ ِب ِل،يهِمــال ونذا أُ ِــي ن ظ،ــاهِرٍ(، )2ف ُ
و أزـ ُ
(نوا)( 2/.)3أ/
وزُا،الُ لِلْمُعْراِ :الْمُتم ِّنُل وهُو نل،م رْباِ:مُلْورِ لوهُو ما فِيـ ِ اجل،ـر
والتعلْوِزنُ.
و ،غهُ مُلْورِ ()4ل وهُـو مـا نُـدِما فِيـ ِ()5ل وفُـتِي فِـ مو ِـمِ اجل،ـرِّل نلّـا نذا
أُ ِي أوْ دخ ،ل ُ ّ ُم التععْرِز ِ(.)6
( )1اللغةُ اليائعة اويهو ال التفرزقُ با ننرااِ (كسل وكلتا) مواف،ا ن ظاهرل وننرابِـ
موافوا ن مومرل واللغةُ غ ُه اليائعةِ ندمُ التفرزـق بـا حال،يـ اإل ـافة ن ظـاهر أو
مومرل وفيها ودهانل ود ل لاٍة يُجر (كسل وكلتـا) جمـرى اوثلـم مطلاوـال فيعـرا
باحلرو ل وود خر ل لحا ث بن كع زُجروٍها جمـرى اواوـو ل فيعـرا باحلركـات
اوا ـدع الل زلُــر :معــاٍ الاــر نل للفــراً 184/2ل معــاٍ الاــر نل لألخف ـ 408/2ل
معاٍ الار ن وننراب 362/3ل 364ل اإلزوا شـر اوفوـق 82- 81/1ل شـر
ال افية اليافية .187/1
(« :( )2مُُْهرٍ».
( )3أ  :زُعراُ باحلركات اوا عد ال نلم األل ل فعا وٍو ا ودر،ا.
جلــر والعت ْل ـوِزنُل و ،غ ـهُ
( )4مُ « :ملْو ـ ِر ل و ،غ ـهُ ُملْو ـ ِر ل ف،الْ ُملْو ـ ِر ُ :مــا دخ ،ل ـ ُ ا ،
الْ ُملْو ِر ِ .»...
( )5دـاً األصــولل ّبـن السـرعاج « :50/1فــاوعراُ زُاــالُ لـ  :مُتم ّنلوهــو زلاســم
أزوا نلم ربا :فِ ،اسْم ّ زُيِ ُ الفعقلوقِسـم ُزيْـ ُ الفعقلفالـذ ّ زُيـِ ُ الفعـق هـو
مُتم ّن ُملْو ِر زُرف،مُ مو مِ الرعفمِ وزُجـر مو ـمِ اجلـرِّ وزُلوـ ُ مو ـمِ اللعوـ ِ
وزُلوعنُلوقِسم زُوا ِعُ الفعق غ،هُ مُلور ّ زدخلُـ اجلـرعلوّ التعلـوزنُ»ل وزلُـر :اجلمـق
218ل اإلزوا العود 58ل اوفوق .62
( )6زاــول مــي وز « :وهيـمُ مــا ّ زلوـ ِر نذا أدخلــت نليـ األلـ والــسم أو أُ ــي
اجنرَّ ألٍها أمساً أُدْخِق نليها ما زدخقُ نلم اولو ِر ِ .ودخـق فيهـا اجلـر كمـا زـدخقُ
اولو ِر ِ »ل ال تاا .23- 22/1
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واأل،صْقُ الوعرْ ُ()1لونٍعما زمْتلِمُ ّدْتِماعِ م اِ فِي ِ مِنْ أمْ اا ِيسْـعة()2ل
وهِ :التععْرِزـ ُل والعت ٍِْيـثُل ووزْ ُن الفِعْ ـقِل والوصْـ ُل والعـدْلُل واجل،مْ ـمُل
والتعرْكِي ُل وال ُعجْمةُل واألِ،ل ُ واللعونُ الْمُوا ِنتانِ ِل،لِف ِ ،العت ٍِْيثِ.
()5
حليْوِ
وما أح ُد م ي ِ( )3التععْرِز ُ نذا ٍُ ِّر اٍْور ()4ل والثعسثِ السعاكِنُ ا ،

( )1و د اواتو « :309/3انلم أنع التعلوزن األصقِ لألمساًِ كُلِّها نسمـةو فاصِـلةو
بيلها وبا غههال وأٍع ُ ل،يس للسعائِقِ أنْ زسْ ل :لِم اٍِْور اّممَُلفإٍعما اوس لةُ نمعـا ل،ـم
زلو ِر ْ :ما اواٍِمُ ل ،مِن الوعر َِ وما الذ أ،زال ُ ،نن مِلهاجِ ما هو امـم مِثلُـ نذْ كاٍـا
اّمسيعةِ مواًَ»ل وزلُر :نلق اللحو 174ل 456ل شر السها .101/2
م ااِ الِتسْعةِ».
(« :( )2الس اِ ِمنْ األ ْ
(« :( )3م ي ِ أوْ أ،مْ ابِ ِ»ل وّ ودـ لشزـادال (أ،مْـ ابِ ِ) نذ مل زُعهـد ملـم الوـر
كلمة واحدال لثسثة أم اا.
وــق 64- 63 :فاــال« :نّلــا وــو
( )4وقــد امــتثلم الشريــر مــن ذلــك مسـ لةو اوف ع
ح ِ ال تااِ»ل فلحـو (أ،حْمـر) ممـا ملـم الوـر
(أمحر) فإنع في خسفوا با األخف ِ وصا ِ
مس ـ ب ـ ثــم ٍُ ّــر فــإن مــي وز -وشــيخ اخلليــق  -ميلعــان
للوصــفية ووزن الفعــق نذا ع
صــرف ل وخالفهمــا األخف ـ ُ واجلرم ـ ل وهانــة مــن ال وــرزا وال ــوفيال فاختــا وا
صــرف ل يلُــر اوس ـ لة ثججهــا ونللــها  :ال تــاا 198/3ل اواتو ـ 312/3ل مــا
زلوــر ومــا ّ زلوــر 11ل اٍّتوــا ل ّبــن وّلــاد 203ل شــر الســها 190/11ل
اوسائق ال ورزات 322/1ل الغرعالل ّبن الدعهان 122/2أل التذزيق والت ميق 63/5أ.
( )5مل ول« :األومط».
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فِي ِ مذْه انِ()1لوزُوْر ُ ،غهُ الْمُلْورِ ِ ِف [ رُو الِ]( )2اليععْرِ()3ل وزُعد( )4أِل ُ
ا واجل،مْ ُم األ،قْوم(.)5
ثم ِ
العت ٍِْي ِ
( )1الور ُ وملعُ ل وكذا داً األمنوذج 16ل وقال اوفوعق « : 64ومـا فيـ ِ مـ انِ
ِمــن الثعسث ـ ِّ ال عســاكنِ احل ْي ـوِ ،كـــ(ٍُو ٍ) و(ُلــو ) مُلوــر

اللّغ ـةِ الفوــيحةِ الــيت نليهــا

التلشزقُ لِمُااومةِ الس ونِ أحد ال عس اِلوق،وم زُجْرُوٍ ُ نلـم الايـا(ِ ف،ـس زوْـ ِرفُوٍ »ل وهـو
قــول ابــنِ قتي ــة أدا ال اي ـ 282ل ون ــدِ الاــاهر اجلردــاٍ ع اجلمــق 52ل وهــذا
اوذه ملاول نن نيسم بن نمرل  :شر اجلمقل ّبن نوفو 211/2ل والتـذزيق
والت ميق  54/5أل ويو يي اوااصد .145/4
وٍاق الفا م نن الشعداج أٍع «زرى ألّا زُور األنجم اوعرفةُ وننْ كان ثسثي،ا وأومطُ
ماكن»ل التعلياة .58/3
واجلمهو ّ زرون في نلّا الوعر ل و دَّ بعوُهم نلم من دوعز ملم الوـر ل أو أود ـ ل
بعدم السماع وبتفرزق قيا( األنجم ع نلم اوؤٍعثل زلُر اورادم اوتادعمة واإلزوا
شر اوفوق 119- 118/1ل وشر الر

:

148/1/1ل واوااصد اليافية .645/5

( )2ماقط من نل ومل ول.
( )3ومل قولُ اللابغة:
ف،ل،ت ْيِيلْك ،ق،وائِد ول،ي ْدف،عنْ

دي نِل،يك ،ق،وادِم األ،كْوا ِ

فلوعن(قوائد)لوه ّ يلور ل زلُـر :دزـوان اللابغـة 54ل ال تـاا 26/1ل 511/3ل
اواتو .143/1
( )4ل« :ويُعد».
( )5داً اوفوعق « :62واّممُ ميتلِـمُ مِـن الوعـر ِ متـم ادتمـم فيـ اثلـانِ مِـن أمـ اا
يِســعة أ،و ي ،ـ عر ُ واحــد مِلهــا»ل وماوــوده بــالت را الع ّلـةُ ياــوم ماــام نلّتـيْنل فعلّتــا أل ـ
ث نلّـة ولشومـ كالعلّـة الثاٍيـةل ونلّتـا اجلمــم
ح لـمل ومحـراً)ل الت ٍيـ ُ
الت ٍيـثل وـوُ ( :
األقوــمل وــو( :مســادد)ل أعٍ ـ هــم وأعٍ ـ ّ ٍُــه ل ـ

األمســاًل زلُــر :األصــول
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وأ،لْاااُ [حركاتِ]( )1اإلنْرااِ:
[الرعفْــمُ :وهُـــو لِلْفانِـ ـقِ()2ل ولِمـــا( )3أُ ْلحِـــق بِـ ـ ِ مِـــن الْمُ ْتـــدِأ وخ ـ ـ ِرهِ()4ل
[وامْ ـمِ(كان)]()5ل واخل ،ـ ِر فِ ـ بــااِ(()6ننع) [وأ،خوايِهــا]( )7و(ّ) [الــيت]( )8لِلفْ ـ ِ

79/2ل 90ل الت ورال والتذكرال 549/2ل 568ل الفوائد والاواند 634ل مثا الوـلانة
403ل .405
( )1ي ملة من نلوملو(لول
( )2وكـــذا صـــلم الشريـــر

ت بعـــده
اوفوـــق  65فاــدعم الفانـــق ودعـــق اورفونـــا ِ

«ملحاــات بِالفانـقِ نلــم مـ يقِ التعيـ ي ِ والتعارزـ ِ»ل في ــون الفانــق أصــق اورفونــات
ووده «أنع الفانق زُْهـر برفعـ فائـدالُ دخـولِ اإلنـراا ال ـسمل مـن حيـث كـان ي لُّـ ُ
ززادالِ اإلنراا نٍعما احتُمـق للفـر بـا اوعـاٍ ل الـيت لوّهـا وقـم ل،ـ ْس .فـالرفمُ نمنـا هـو
للفر با الفانق واوفعول اللذزن جيوز أن ز ون كق واحد ملهما فانسو ومفعولوا و فـمُ
او تــدأ واخلــر مل ز ــن ألم ـرِ زُخْيــم الت ام ـ ل بــق لوــرا مــن اّمتحســانل والتي ـ ي
خ ــرا نلـ »ل شــر اوفوــقل ّبــن زعــي
بالفانــقل مــن حيــث كــان كــق واحــد ملهمــا مُ ْ
187/1ل وزلُر :نلـق اللحـو 263ل اواتوـد 210/1ل 216- 215ل مثـا الوـلانة
250ل 274ل اورهق .313
( )3مل ول« :وما».
(« :( )4واخل رِ».
( )5ماقط من مل و(ل ول.
( )6مل و(ل ول« :باب ».
( )7ماقط من مل و(ل ول.
( )8ي ملة من (.
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اجلِلْسِل وا ْممِ (ما) و(ّ)([)1اللّتاِ] بِمْعلم (ل،يس)(.)2
واللعوْ ـ ُ :وهُــو ِللْمفْعُــولِل وزتل ـوع ُع ن مفْعُــولٍ مُطْل ،ـقٍل ومفْعُــو ٍل بِ ـ ِل
()4
ومفْعُولٍ فِي ِ :وهُو الُّرْف،انِل ومفْعُولٍ مع ُل ومفْعُولٍ ل،ـ ُل ولِمـا( )3أُ ْلحِـق بِـ ِ
مِــن احلــالِل والتعمْيِي ـشِل والْ ُمسْــتثْلم()5ل وخ رِ(كــان) و(كــاد ونســم)ل و(مــا)
و(ّ) [اللّتاِ] بِمعْلم (ل،يس)ل وا ْممِ (ننع) و(ّ) [اليت] لِلفْ ِ اجلِلْسِ.
واجل،ر( :)6وهُو لِلْمُوا ِ نل،ي ِ ل،يس نلّا.
و[مِلْها]( )7الِلاًُ:وهُــــو :مُــ ـ ُو ُن خِــ ـ ِرهِ()8ل أ ْو حرك،تُــ ـ ُ ّ لِعامِــ ـقٍ()9ل 2/ا/واأل،صْــ ـقُ
(« :( )1وامْمِ (كان)ل وامْمِ (ما) و(ّ)».
( )2لغة أهق احلجازل وأما بلو متيم فهفعون ما بعـدهما نلـم اّبتـداً واخلـرل زلُـر:
ال تاا 59/1ل اواتو 188/4ل اوفوق .134
( )3م« :وما».
( )4أ  :أُحلق باوفعولل وزلُر ود ش اولحاات ب اوفوق 110ل 116ل 121ل .125
( )5قــال اوفوعــق « : 118وهــو نلــم ثسثــةِ أودــ  :مــا امــتثين بـــ(نلّا) مِــن كـــسمٍ
مُود لوذلك (داًٍ الاومُ نلّا ززدا)لوبـ(ندا وخس) بعد كقِّ كسمٍل ...لف مـا (مـا نـدا
وماخس) فاللو ُ ليس نلّا .وكذلك (ليس وّ ز ون)لوذلك (داًٍ الاومُ أو ما دـاًٍ
ندا ززدالوخس ززدالوما ندا ززدا وماخس ززدا...ل و(ليس ززدا وّ ز ون ززدا)».
( )6زاود اجلرع الـدائمل فاإل ـافة «هـ اواتوِـيةُ للجرِّلك،مـا أنع الفانليعـة ،واوفعوليعـة ،همـا
اواتوِيان للرعفمِ واللعو ِ»ل اوفوق .135
( )7ماقط من مل ول.
وزاود باول « :ملهـا» ل أ  :مـن أحـوال اّمـم ال لـاًُل كمـا أ عن مـن أحوالـ اإلنـراال
والتثلية واجلممل واإلظها واإل ما ل والتعرز والتل هل والتذكه والت ٍيث.
( )8م« :اآلخِرِ».
( )9مل و(ل ول« :بِعامِقٍ».
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اإلنْرااُ()1ل والِلاًُ لِي ِ(، )2غهِ الْمُتم ِّ ِن ومُلام ِت ُ(، )3ل ُ بِ عْضِ الوُدُوهِ.
ق ِف الِلاًِ()4ل [فِ ](ٍ)5حْوِ، ( :كمْلومنْ)(.)6
ف،ال عس ُونُ :وهِو األ،صْ ُ
واحل،رك،ــةُل [وهِــ ]()7نمعــا ف،تْحــة أ ْو ــمعة( )8أ ْو ،كسْــرالل فِــ ٍحْــوِ :أزْــنل
وك،ي ل وثـمَّل وأ،زعـانل واآلنل وفِ :حيـثُل وقْ ،ـقُ وبعْـدُل واجلِهـاتِ السعـتِّ
[غ،ازـــات]()9ل ودِمْتُـ ـ ُ أوع ُل ومِـ ـنْ نـ ـقُل وزـــا ح ،ـ ـمُ()10ل و[ ]( :)11هـ ـؤًُِّل
وأمْسِ()12لوٍشالِل وف،جا ِل و[زا]()13ف،سا ِ.
( )1ألنع األمساً يدلع نلم معانٍ رتلفة بويغة واحـدالل ولـو مل يعـرا ألشْـ ،ق معلاهـال
زلُــر :اإلزوــا ل للشدــاد 77ل نلــق اللحــو 142ل اواتوــد 108- 170/1ل مثــا
الولانة .192
(« :( )2لِي هةِ».
(« :( )3ومُلام ةِ».
( )4وودهـ أنع ال لــاً ٍاــيض اإلنــراال واإلنــراا ز ــونُ باحلركــةل فودـ أن ز ــون أصــق
ٍايوِ بالس ونل زلُر :الت ورال والتذكرال 78/1ل اواتود 132/1ل مثا الولانة .193
( )5ماقط من مل و(.
( )6مٍ« :حْو :منْلوك،مْ».
( )7ماقط من م.
( )8مل ول « :معةلأوْ ،فتْحة».
( )9ماقط من (.
وداً اوفوعق « : 210والذ هـو حـد ال ـسمِ وأصـلُ أنْ ُزلْط،ـق بهـنع مُوـافاتل ف،لمعـا
اُقتطِم نلهنع ما زُوفن نلي ل ومُـ ِت نليهنعلصِـرن حُـدودا زُلتهـم نلدهالف،لـذلِك مُـمعا
غازات».
(ٍ )10ا،ق مي وز نن شيخ اخلليق يعليق (مِن نقُ) أٍعهـم «ل،معـا أ ادوا أن جيعـق مبلشلـة
(ق ،ـقُ وبعـدُ)حرَّكوه كمـا حركـوا (أوَّلُ) فاـالوا( :ابــدأ بهـذا أوَّلُ)لكمـا قـالوا( :زـا ح ،ـمُ
،أ ْقِقْ) اللداً»ل ال تاا .278/3
( )11ماقط من مل ول.
( )12بعدها ل« :وأ،مام»ل ماحمة ّ ود هلا.
( )13ززادال من مل و(ل ول.
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ومِلْها التعثْلِيةُ:وهِ ـ ( )1أنْ يشِزــد فِ ـ خِ ـ ِر ِه ألِفوــا أ ْو زــاً مــاكِلةو( )2مفْتُوحــا مــا قْ ،ل،هــا وٍُوٍــا
م ْسُو الولوه ِذ ِه اللونُ يسْاُطُ نِلْد اإل اف،ةِ.
ومِلْها اجل،مْمُ:وهُــو رْبانِلمــالِم، :أ ْ :م ـلِم فِي ـ ِ الواحِ ـدُ()3ل وزخْــتص الْمُــذكَّرُ مِلْ ـ ُ
بِوِف،اتِ العُا،سًِ و،أنْسمِ ِهمْ()4ل ٍحْو(ُ :)5مسْلِمُونل وززدُون()6ل [ويسْاُطُ ٍُوٍُـ ُ
نِلــد اإل ــاف،ةِل ك،لُــو ِن التعثْلِي ـةِ]()7ل والْمُؤٍَّْ ـثُ نــام ل،هُ ـ ْم ولِغهِ ِهمْل[ك،ا،ولِ ـك:،
ق،ائِماتل وهِلْداتل ويمراتل وم ،رات(.)9(])8
و ُم ،سَّر :وهُو ما ،ل ْم زسْ ،ل ْم فِي ِ الواحِدُل ٍحْوِ :دالٍل ود اهِم.
( )1م« :وهُو».
( )2مل ول« :ماكِلا».
( )3ل« :ملِم فِي ِبِلا ًُ الواحِدِ وٍُْمُ ُ».
( )4ومما ذُكر شرطوا وا زُجمم ماوا وذكر :أنْ ز ون نل،ماو وذكّرٍ ناققٍ خا ٍل من ياًِ الت ٍيـثِ
ومن الجكي لأو أنْ ي ون صفةو وذكرٍ ناققٍ خالٍ من ياًِ الت ٍيثِ ومـن الجكي ِلوليسـت
من بـااِ (،أفْعـق ف،عْـسً) وّ(ف،عْـس،ن فْ ،عل،ـم)لوّ ممّـا زسـتو فيـ اوـذكرُ واوؤٍـثل زلُـر:
شــر اوادعمــة احملسـ ة 133/1ل 137- 136ل الفوائــد والاوانــد 131ل مثــا الوــلانة
228ل اوفوق .232
( )5مل ولٍ« :حْو ق،وِلك.»:،
(« :( )6ززدُون و ُم ْسلِمُون».
( )7ي ملة من (.
( )8مل ولِ « :هلْداتلوق،ائِماتل ويمراتل وَ ُملْ ،رات».
( )9ماقط من (.
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ومِلْها اإلظْها ُ واإل ْما ُ:ف،الْمُُْهرُ :هُو اّ ْم ُم الوعرِزيُ.
والْمُوْمرُ[ :هُـو]( )1ال ِلازـةُل وّ زخْلُـو مِـنْ أنْ ز ُـون مُتعوِـلوا أوْ مُلْف،وِـلوال
ومرْفُونا()2أوْ ملْوُوبا أوْ مجْرُو ا.
ف،مرْفُــوعُ الْمُتعوِ ـقِ[ٍحْوُ(:ززد]( )3ــرا) ن [( ــربْن)ل و( ــربْت) ن
( ــــربْتُنَّ)ل و( ــــربْتُ) و]( ( )4ــــربْلا)()5ل[و(يوْــ ـ ِربِا)]()6لوملْوُــــوُب ُ:
( )1ززادال من (.
( )2مل و(« :أوْ م ْرفُونا».
( )3ززادال من م.
( )4ماقط من (.
ق مــا أُدْ ِمــق اآليـ  :متوـقُ اورفــوع الغائـ ل مــذكّرا ومؤٍثــال مفــردا ومثلــم
( )5ويفوــي ُ
وجممونــال مثاُل ـ  ( :ــرال و ــربال و ــربُوال و ــربتْل و ــربتال و ــربْن)ل ثــم
متوــق اورفــوع اوخا ،ط ـ ل مــذكّرا ومؤٍثــال مفــردا ومثلــم وجممونــال مثال ـ  ( :ــربْتل
و ــرْبتُمال و ــرْبتُمل و ــرْبتِل و ــرْبتُمال و ــربُتنع)ل ثــم متوــق اورفــوع اوــت لّمل
مثال ـ  ( :ــرْبتُل و ــربْلا)ل زلُــر :اللمــم 188- 187ل الوا ــيل للشبيــد 117ل
شر اوادمة احملس ة .143/1
( )6ماقط من (.
ظاهر اوثـال( :يوْـ ِربِا) أ عن الشريـر َّ أحلـق زـاً اوخا ،ط ـة بوـمائر الرفـم اوتوـلةل وكـذا
صلم اوفوق 327ل والياً من وو (يوْرِبِا) مُختل فيها نذ زرى مي وز واجلمهـو ُ
أٍها مهُ الفانق ويفيـد الت ٍيثلكمـا أن الـواو (ا ْـرِبُوا) و(زوْـرِبُون) ـمهُ الفانـق
ويفيد التذكهلوخالفهم األخف ُ واوازٍ وهانة من اللحوزا فالياً حـر دالع نلـم
الت ٍيــث مبلشلــة التــاً (قام ـتْ) والفانــق ــمه مســت نعلكما كــان كــذلك مــم اوــذكّر
(ا ْرِاْ)ل زلُـر :التعلياـة 204- 203/4ل الفوائـد والاوانـد 408ل شـر اوادمـة
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( ـــرب ُ) 3/أ /ن [( ـــربهُنَّ)()1لو( ـــربك )،ن ( ـــرب ُنَّ)ل و( ـــربِل )
و]( ()2ـــربلا)()3ل ومجْـ ـرُو ُهُ( :غُسمُـــ ُ) ن [(غُسمِهُـــنَّ)ل و(غُسمُـــك )،ن
(غُس ِم ُنَّ)لو(غُس ِم ) و](()4غُس ُملا)(.)5
ومرْفُـــوعُ الْمُلْف،وِــقِ(( :)6هُـــو)ن [(هُـــنَّ)ل و(أٍْـــت) ن (،أٍْــتُنَّ)ل و(أٍــا)

احملس ـ ة 157/1ل مثــا الوــلانة 155ل شــر اجلمــقل ّبــن نوــفو ل 15- 14/2ل
ص او اٍ 445ل اوااصد اليافية .347/6
( )1ل « :ربهُم».
( )2ماقط من (.
ق اولوـوا الغائـ ل مـذكّرا ومؤٍثـال مفـردا ومثلـم
( )3ويفويقُ ما أُدْمِق اآليـ  :متوـ ُ
وجممونال مثالُ  ( :رب ل و ربهمال و ربهمل و ربهال و ربهمال و ـربهنَّ)ل ثـم
ق اولوـوا اوخاط،ـ ل مـذكّرا ومؤٍثـال مفـردا ومثلـم وجممونـال مثالُـ  ( :ـربك،ل
متو ُ
و رب ُمال و رب ُمل و ربكِل و رب ُمال و رب ُنع)ل ثم متوقُ اولووا اوـت لّمل
مثالُ  ( :ربينل و ربلا)ل زلُر :اللمم 188ل الوا يل للشبيد 118ل شر اوادمة
احملس ة .146/1
( )4ماقط من (.
ق ااــرو الغائـ ل مــذكّرا ومؤٍثــال مفــردا ومثلــم
ق مــا أُدْ ِمــق اآليـ  :متوـ ُ
( )5ويفوــي ُ
وجممونال مثالُ ( :غس ُم ل وغسمُهمال وغسمُهمل وغسمُهال وغسمُهمـال وغسمُهـنَّ)ل
ثم متوقُ اارو اوخا ،ط ل مذكّرا ومؤٍثـال مفـردا ومثلـم وجممونـال مثالُـ ( :غسمُـك،ل
وغسمُ ُمـــال وغسمُ ُـــمل وغسمُـ ـكِل وغسمُ مـــال وغس ُم ـــنَّ)ل ثـــم متوـ ـقُ ااـــرو
اوـت لّمل مثاُلـ ( :غسمِـ ل وغسمُلــا)ل زلُـر :الوا ــيل للشبيـد 118ل شــر اوادمــة
احملس ة .146/1
(« :( )6واوْ ،رفُوعُ الْ ُملْف،وِقُ».
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و](ٍ()1حْنُ)لوملْوُوُب ُ( :نزعاهُ) ن [(نزعاهُنَّ)ل و(نزعـاك )،ن (نزعـاكُنَّ)ل و(نزعـا )
و](()2نزعاٍا)()3ل وّ مجْرُو ،ل ُ(.)4
ومِلْها التععْرِز ُ والتعلْ ِهُ:ف،الْمعْرِف،ةُ خمْسة( :)5العل،ـمُل والْمُوْـمرُل والْمُـ ْهمُ :وهُـو أمْـماًُ اإلِشـا ِال

( )1ماقط من (.
( )2ماقط من (.
( )3خــال متثيـقُ الشريــر ِّل هلــال مذه ـ

اوفوــق ومــذه اجلمهــو

نذ زل غـ أنْ

زُادعم «مـا للمـت لّمِنلـم غههلومـا لِلمخاط،ـ ِ نلـم الغائِـ »ل اوفوـق 174ل ذلـك أنع
«أنْر أٍواعِ اووْمرِ ـمهُ اوـت لّمِلثمع اوخاط،ـ ِلثمع الغائِـ ِ»ل اوفوـق 247ل وزُهـر
هلا أعٍ يل ّ ذلك ف دأ بومائر الغائ ثـم اوخاطـ ثـم اوـت لّمل زلُـر يرييـ الوـمائر
 :ال تاا 364/2ل األصول 120/2ل الفوائد والاواند 399ل أمرا العربية .24
( ) 4أ  ّ :ز ي

مه ملفوق هقع درع ألنع اارو ّ زفا

اجلا ع وّ زتادم نلي ل

زلُر :األصول 117/2ل نلق اللحو 411ل الفوائد والاواند .417
( )5و اوفوــق 247ل ذكرهـــا الشريـــر بالجييــ ٍفسِــ ل ماــدعما العل،ــم نلـــم بايـــة
اوعا

ل وناّ باول « :وأنرفُها اوومرُلثم العل،مُلثم اوـ همُلثم الـدعاخقُ نليـ حـر ُ

التععرز ِلوأمعا اووا ُ ،فيُعت رُ أمرُه مبا زُوا ُ نلي ».
ومــذه ُ الشريــر ع هــذا أنــر اوعــا
خــرانل أحــدهما :أ عن الع ،لــم أنــر اوعــا

هــو مــذه ُ اجلمهــو ل و اوس ـ لة مــذه ان
ل وٍُ ِس ـ او ـذه للســها ع وال ــوفيال

واوــذه اآلخــر :أ عن اوــ هم ( امــم اإلشــا ال) أنرفهــال وهــو ملســوا ن الفــرعا ًِ مــن
ال ـوفيا وابـنِ السـرعاجل يلُــر اوــذاه وحججهـا ونللــها  :األصـولل ّبــن السـرعاج
154/1ل 313/2ل الفوائـــد والاوانـــد 395ل شـــر اوادمـــة احملسـ ـ ة 169/1ل مثـــا
الولانة 157ل أمرا العربية 345ل اإلٍوـا 709- 707/2ل الغـرعالل ّبـن الـ عدهعان
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والْموصُوّتُل والْمُعرع ُ بِاللّامِلوالْمُوا ُ ن أ،ح ِد أْ ،بعتِها(.)1
والعل ِرالُ :ما شاع ِف أُمَِّت ِ(.)2
ومِلْها التعذْكِهُ والتع ٍِْيثُ:ت فِي ِ نِحْدى العسمتاِ( :)4التعا ًُ واألِ،ل ُ(.)5
ف،الْمُذكَّرُ( :)3ما ل،يس ْ
والْمُؤٍَّثُ :ما هِ فِي ِل ٍحْو :صالِحة وحُ ْل،م وصحْراًل وز ُونُ حاِياِي،ال
ك،ت ٍِْي ـثِ الْم ـ ْر،أ ِال واحلُ ْل،ملومجازِز،ــا()6لك،ت ٍِْي ـثِ الُُّلْم ـ ِة والُيْــرىل واحل،اِياِ ـ
ك،دُ( )7مِن الْمجا ِز ِّ.
2/2ا 3-أل ال دزم 4/1/2ل شر اجلمقل ّبن خـرو 310/1ل شـر اوفوعـقل
ّبن زعي 184/5ل شر اجلمقل ّبن نوفو 207/1ل .136/2
( )1زعين :أحد اوعا

األ بعة الساباةل فيتحوعق مل اووا ُ ن العل،مل واووـا ُ ن

اوومرل واووا ُ ن او همل واووا ُ ن اوع عر باللّام.
()2زلُر :اواتو 276/4ل اجلمق 178ل ومثا الولانة .157
( )3ل« :والْمُذكَّرُ».
( )4و اوفوق  248ل زاد الشرير اليـاً نسمـ وة ثالثـ وة للت ٍيـثل ومثعـق هلـا بــ(هذ )ل
وقد أو ي بعضُ شرعا اوفوعق نش ال العسمة واوثال واجلواا نلهمال زلُر :اإلزوا
شر اوفوق 527/1ل وشر اوفوقل ّبن زعي .193- 192/5
ح لمل وصحراً).
( )5ماوو الول ومدودالول ومثعق هلما الشرير ع بـ( ُ
(« :( )6أوْ مجا ِزز،ا».
واوؤٍث احلايا ع :ما كان بإزائ مُذكّر مِن احليوانِلوكان ل ُ ،ف،رْج األٍُْثـمل كـاورأال واأليـان
واللاقةل واوؤٍث غه احلايا ع ( اااز ع) :ما كـان خبـس ذلـكل زلُـر :شـر السـها
115/6لالت ملةل للفا م 293ل ال لغة الفر با اوذكر واوؤٍث .63
(« :( )7أكْثرُ».
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والتعاًُ يجِ ًُ ظ،ـاهِرالو( )1ك،مـا أ،زـتل ومُا،ـدَّ الو فِـ ٍحْـوِ :األْ ،ضِ واللَّعْـقِل
والدعلِيقُ نل،يها اإلِمْلادُ والتعوْ ِغهُ()2لك،ا،ولِـك،[ :،أبْا،ل،ـتِ األْ ،ضُ]()3ل وأُ زْوـةل
[وٍُعيل،ة](.)4
[الفِعْقُ]
[أقسامُ الفعقِ]
ق اٍْاِسام:
ولِلْفِعْ ِ
ن ماضٍ:وهُو ما دلَّ نل،م معْلم قْ ،د وُدِد.ومُوــا ِعٍ:وهُــو [الوعــالِيُ]( )5لِلْحــا ِل واّمْ ـتِاْ الِل الْمُعْتاِ ـ ُ نل،ــم أوَّلِ ـ ِ
الشَّوائِ ُد األْ ،بمُ(.)6
وأ،مْرٍ:وهُو ،أمْ ُر الف،انِقِ الْمُخاط)7(ِ ،ل ٍحْو( :اِ ْرِاْ).
( )1م« :ظ،اهِرالو فِي ِ».
( )2وخُصع بـالثسث ع ملهـال دـاً ال تـاا (« :481/3بـااُ يحاـهِ اوؤٍَّـثِ) اِنلـمْ أنع كُـقَّ
مؤٍَّث كان نلـم ثسثـةِ أ،حـر ف،ـتحاهُه بِاهلاًِلوذلِـك قولُـك (ق،ـدمٍ) :قُدميـةل و (زـد):
ث واوـذكّرِ»ل وزلُـر :اوـذكر
ق أٍَّهـم نٍَّمـا أدخلـوا اهلـاً لِي ْفرِقـوا بـا اوؤٍَّـ ِ
زُدزَّةل وزنـم اخلليـ ُ
واوؤٍثل للمرد 87ل واوذكر اوؤٍثل ّبن األٍ ا

327/2ل الت ملةل للفا م .300

( )3ماقط من (ل و م« :أٍْ تتِ األْ ،ضُ».
وأبالتِ األ ضُ :نذا أٍ تتِ ال اقل زلُر :العا 170/5ل دزوان األدا .322/2
( )4ززادال من (.
( )5األصق« :صالِي»ل واوث تُ اوسئمُ من مل ول.
( )6وه  :اهلمشال واللون والتاً والياًل زلُر :ال تاا 14- 13/1ل اواتو 1/2ل اجلمق .7
ا مــن (ل ول ووده ـ أنع
( )7األصــقل ومِ« :للْمُخا ،ط ـ ِ»ل واوث ـتُ هــو الوــوا ُ
صيغة (اِ ْرِاْ)ل مرفونها مه مستج يادزره :أٍتل وزسمعم مه الفانقِ اوخا ،ط ِل
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ل:وهُو ما يعـدعى( )1الف،انِـق ن مفْعُـولٍ 3/ا[/بِـ ِ]()2واحِـدل
ون مُتعدٍحْو :ربْتُ ززدال أ،وِ اثْلاِ ثاٍِيهِما ،غهُ األ،وَّلِل ٍحْو، :أنْط،يتُ ززدا دِ ْهمـال
أوْ هُو األ،وَّلُ()3ل ٍحْو :ظ،للْتُ ززدا نالِمال ومِثْلُـ ُ :حسِـ ْتُ وخِلْـتُ وزنمْـتُ
ت و أ،زتُ( )4ووددْتُل أ،وْثسثةل ٍحْو، :أنْل،مْتُ ززدا نمْرا ناقِلوا(.)5
ونلِمْ ُ
ت وقُمْتُ.
ل:وهُو ما ل،شِم الف،انِق و،ل ْم زتجاو ْزهُ()6ل ٍحْو :ذه ْ ُ
وغ،هِ مُتعد
ل:وهُو ما داز الس ُوتُ نل،م ف،انِ ِل ِل ٍحْو ( :را)(.)7
ون ياموٍاقِصٍ:وهُو [ماّ زجُوزُ الس ُوتُ نل،م ف،انِ ِل ِ]()8ل ٍحْو:
نذ زعراُ فانلوا ومعلاه :اوخا ،ط ل في ون وفا يعرزـ ِ الشريـر عل هلـال و األمنـوذج
ق اوخا ،ط ـ ُ نلــم مثــال (ِافْع ـقْ)ل وــو:
27ل حيــث زاــول« :األم ـرُ :مــا ُزــؤم ُر ب ـ الفان ـ ُ
اِ ْـرِاْ»ل ووـوه اوفوـق 343ل 344ل وزلُــر :اإلزوـا العوـد 53ل الوا ــيل
للشبيد 71ل اجلمقل للجرداٍ 41ل ال افية .201
(« :( )1زتعدعى».
( )2ماقط من مل و(.
( ) 3والفر با اوفعول،ا الوـربا أ عن مفعـو،ل (ظـ عن ونلـم) األصـق م تـدأ وخـرل
ف مــا أ عن اخلــر اوفــرد هــو او تــدأ اوعلــم ف ــذلك اوفعــوّن الواقعــان بعــدهمال خبــس
(أنطم وكسم) فاوفعول الثاٍ فيهما غه األوعلل فس ز ون كاخلرل زلُر :مثا الوـلانة
167ل الت ورال والتذكرال 113/1ل شر اوفوق .110- 109/7
( )4م« :و أ،زتُ ونلِ ْمتُ»ل و (« :نلِ ْمتُ وزن ْمتُ».
( )5مل و(ل ول« :ف،ا ِلوا».
( )6زلُــر يعرزــ اوتعــدع وغــهه  :ال تــاا 34/1ل 41ل اواتوــ 91/3ل 93ل
األصول .276/2
( )7م « :رْبتُ».
( )8ماقط من مل و(ل ول.
والفعقُ اللاقص نلد مي وز ما «ّ زجوزُ فيـ اّقتوـا ُ نلـم الفانِـق»ل ال تـاا 45/1ل
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 ك،ــانل وصــا ()1ل وأ،صْ يلو،أمْسملوأْ ،ــحملوظ،قَّلوبات()2ل ومــا
زالل وما برِ ل وما ف،تِن()3ل وما اٍْف،كَّل وما دامل ول،يس.


ك وك،ــرال وهِ ـ أ،فْعــالُ الْمُا،ا ب ـةِل
[ومِلْ ـ ُ]( :)4ك،ــاد ونســم وأ،وْش ـ ،

ويُف،ا ِ ُ األُول(ِ )5ف أ،نع خ رها نمعا مُوا ِع وحْدهُل وهُو خ رُ(كـاد) و(ك،ـرا)ل
ٍحْو :كاد ززد زخْرُجُل[و ك،را نمْرو زذْه ُ]()6ل ونمعا مـم(()7أنْ)ل وهُـو خ ـ ُر

وزوِ ُ التامَّ ب ٍ ما «زُاتورُ نلم الفانِق فِي »ل ال تاا 46/1ل واورفوعُ باا األفعال
اللاقوة ميَّ بالفانق فاولكُ ( :كلعاهم) مُاا( نلم ( ـربلاهم)ل و اوفوعـق 354ل
زاـــول الشريـــر « :وٍُاوـــاٍُهن مِـــن حيـ ـثُ ننع وو( ـــرا وقتـــق) كـــسم متـــم أ،خـــذ
مرفون لوهؤًِّ ما مل ز خذْن اولووا مم اورفوعِ مل ز ُنَّ ك،سما»ل وزلُر :نلـق اللحـو
245ل شـــر اللمـــمل لل ـــاقول 334/1ل اإلزوـــا
الر

شـــر اوفوـــق 67/2ل شـــر

.1023/2/2

( )1ل« :صا ل وك،ان».
ص ـ يل وأ،مْســمل
ص ـ يلوظ،قَّل وباتلوأْ ،ــحم»ل و ل« :وأْ ،
( )2م« :وأ،مْسملوأْ ،
وظ،قَّل وأْ ،حمل وبات».
(« :( )3وما ،فتِنل ومابرِ ».
( )4األصق« :و ِملْها»ل واوث تُ اوسئمُ من مل و(ل ول.
ألوَّل».
( )5ل« :ا ،
وزعين باألُولِ( :كان) وأخوايها.
( )6ي ملة من (.
( )7م،« :أوْ مم».
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(نسم) و(أ،وْشك)،ل ٍحْو :نسم ززد أْ ،ن زخْرُج(.)1
 ومِلْ ـ ٍُِ[:عْم وبِ ـمْسل وهُمــا]( )2فِعْل،ــا الْم ـدْ ِ وال ـذعمِّل ياُــولُ(ٍِ :)3عْــم
الرَّدُـقُ ززــدل[وبِمْس الوعــاحِ ُ نمْــرول وٍِعْــم دُلوــا ززــدل]( )4وبِـمْس صــاحِ ا
نمْرو(.)5
 ومِ ْل ُ فِعْل،ا( )6التععج ِل ٍحْو :ما أ،كْرم ززدا!ل وأ،كْ ِر ْم بِشزد!.
ّ()7بُدَّ فِيها كُلِّها( )8مِنْ ثالِث ونلّا ،ل ْم ز ُ ْن ك،ل،اما(.)9
( )1داً شر اوفوق « :202/4األصـقُ (نسـم) أنْ ز ـون خرهـا (أنْ) لِمـا
فيها مِن الطّممِ واإلشفا ِل وهما معليان زاتويان اّمتا الل و(أنْ) مُؤذٍِـة باّمـتا الِل
وأصقُ(كاد) أنْ ّ ز ون خرها (أنْ) ألنع اوراد بها قُـراُ حوـولِ الفعـقِ احلـال»ل
وزلُـــر :ال تـــاا 12/3ل 158ل 159ل اواتوـ ـ 70/3ل 75ل األصـــول 207/2ل
اوفوق .365
( )2ماقط من (.
(« :( )3وو».
( )4ي ملة من مل و(ل ول.
حا
ح ُ نمْـرول وبِـمْس صـا ِ
دلوا ززـدلوِبمْس الوعـا ِ
(ٍِ« :( )5عْم الرَّدُقُ ززدلوٍِعْم ُ
نمْرو»ل بتادزمٍ ل عض اجلمق وي خه.
( )6م« :فِعْقُ».
( )7مل و(« :و ّ».
( )8زعين بها األفعال( :كان) و(كاد) وأخوايهمال وفع ،ل اود والذمل وفع ،ل التعج .
( )9وهــذا ملحــظ مــن الشريــر دقيــقل ن ْذ ّ زل ي ـ اوعلــم وّ زــتمع نّ خبــر (كــان
وكاد)ل ومبخووص (ٍعم وبمس)ل ومبفعول فع ،ل التعج ل قال مـي وز « :أل،ـا يـرى أنع
(كان) يعمقُ نمق( را)لولوقلت(:كان ن دُار) مل ز ُـن كسمـال ولـو قُلت (:ـرا
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[أحوالُ الفعقِ]
ومِنْ أ،حْواِل ِ:
اإلنْرااُ:وهُو فِ الْمُوا ِعِ [مِ ْل ُ]( )1ف،حسْ ُ(.)2
لل وهُو وُقُو ُن ُ موْقِعـا زوْـلُيُ لِلِامْـمِ()3ل
وننْراُب ُ الرعفْمُ بِعامِقٍ 4/أ/معْل ِو
ٍحْو :هُو زوْرِاُ.
()4
واللعوْ ُبِـ (أ،نْ ول،نْ وك ْ ،ونذنْ)ل وزلْتوِ ُ بِـ(أنْ) مُوْمرالو بعْد(حتعم)ل
ول،امِ(ك)5(])ْ ،لول،ا ِم ي ْكِيدِ اللعفْ ِ()6ل و(أ،وْ) بِمعْلم :ن أ،نْل وواوِ الْجمْمِل
ن دُار) كان كسما» ال تاا 90/2ل ويادعم قرز ـا قولُـ

 :اوفوـق 354ل نـن األفعـال

اللاقوة« :وهـؤًِّ مـا مل ز خـذْن اولوـوا مـم اورفـوعِ مل ز ُـنَّ ك،سمـا»ل وزلُـر :ل ـاا
اإلنراال لألمفرازيين 426ل نمدال ذو اهلمم .389
( )1ماقط من م.
( ) 2لي ه باّمم وموـا نت لـ ل يلُـر أودـ اويـابهة يلـك  :اواتوـ 3- 1/2ل
األصول 50/1ل نلق اللحو 144- 143ل الت ورال والتذكرال .77- 76/1
( )3درى الشرير ل هلـا و اوفوعـق 329- 328ل نلـم وِفـا ِ مـذه ِ ال وـرزا
ودْ ا يفاع اووا عل ولغههم مذاه أُخرل كال سائ الـذ زـرى أنع نامـق الرفـم هـو
حر اووا نةل وكالفرعاً الذ زرى أنع التجرعد نن اللاص واجلازم هو العامقل زلُر:
ال تاا 9/3ل 10ل اواتو 81/4ل نلق اللحو 187ل مثـا الوـلانة 243- 242ل
شر اوادعمة احملس ة 347/2ل اإلٍوا 550/2ل وما بعدها.
(« :( )4وُزلْو ُ».
( )5من أوعل قول « :ال عرفْمُ :وهُو لِلفانِقِ »..بالوحيفة224 :ل ن هلا ماقط من ن.
( )6طــوى الشريــر ِذ ْكــر هــذه الــسم مــن اووا ــم الــيت زتلو ـ ُ الفعــق بعــدها بـــ(أنْ)

236

كتاا (اوُفْرد واوُؤلَّ ) ألب الاامِم الشعرْيرِ ع  -د امةو ولاياوا
د .نل بن مومم بن همد ش ه

والف،اًِ فِ دوااِ األ،مْرِ واللعهْ ِ واللعفْ ِ( )1واّمْتِفْهامِ والتعملِّ والعرْضِ()2ل ياُولُ:
()3

مِرْتُ

()4

حتَّم أ،دْخُل،هال ودِمْتُ

لِتُ ْرِملِ ل

ﱡ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ

ﲄﲅﱠ()5لول،،لْشملَّك ،أوْ ياْوِيين([ )6حاِّ ]()7ل ول،ا يْكُقِ السعمك ،وييْرا
اللَّ نل وائْتِلِ فُ،كْرِمك،ل ﱡ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱽ ﱠ ()8ل وما ي ْيِيْلا
ف،تُحدِّثلال ﱡ ﱞﱟ ﱠﱡﱢﱣﱠ()9لﱡ ﲯﲰﲱﲲ

ﲳﲴﲵﱠ()10لوأل،ا يلْشِلُ ف،تُوِي خها.
مومرالول  :اوفوق 330ل واألمنوذج .26
(« :( )1واللع ْف ِ والعل ْه ِ».
( )2درى الشرير ل هلا و اوفوعق 330ل وفاقوـا وـذه مـي وز واجلمهـو ل وخسفوـا
للجرم ـ ع الــذ زــرى اللو ـ بــاألحر ل ّ بـــ(أن) اووــمرالل وخس وفــا لل ــوفيا أن
اللاص للموا ع بعد األحر هـو الوعـر ُل زلُـر :ال تـاا 28/3ل 30ل 38ل 46ل
معــــاٍ الاــــر نل للفــــراً 26/1ل 115ل اواتوــ ـ 6/2ل 7ل 14ل شــــر الســــها
32/10ل احللقل ّبن السِّيد 91ل 255ل اإلٍوا 555/2ل .557
( )3م« :مر ْتُ».
د ْمُتك.»،
( )4نل ومل ول« :و ِ
( )5ال ارال.143 :
( )6نل ومل و(ل ول« :يُعْطِيِل ».
( )7ززادال من (ل ول.
( )8ط .81 :
( )9األنرا .53 :
األصقل ونل ومل ول« :هقْ»ل ماقطوا ملها الفاً.
( )10اللساً.73 :
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ألمْــرِل و(ل،ــا) [فِــ ]( )2اللعهْــ ِل و(ننْ)
والْجــ ْشمُ :بِـــ(،لمْ( )1ول،معــا)ل ول،ــا ِم ا ،
[اليعرْطِيةُ]()3ل وِب،مْماً فِيها معْلـم (ننْ)ل وهِـ  :مـال ومـنْ()4ل وأ ل وأٍَّـمل
ومتمل [وأ،زن]()5ل ومهْمال وحيثُمال ونذْما(.)6
وزُجْــشمُ( )7بِـــ(ننْ) مُوْــمر وال بعْــد األ،شْــياًِ الْمُجاب ـةِ( )8بِالف،ــاًِ غ ،ـ ِه اللعفْ ـ ِ()9ل
ك،ا،ولِك :،ائْتِِل أُكْ ِرمْك،ل وك،ذلِك ،ال اقِ (.)10

( )1ن« :والْج ْشمُ :ل،مْ».
( )2ماقط من (.
( )3األصـــق« :و(ننْ) لِليعــرْ ِ»ل و م ول« :و(ننْ) فِــ اليعــرْ ِ»ل و ن« :و(ننْ)
اليعرْ »ل واوث ت اوسئم للسيا من (.
( )4نل و(« :منْلوما».
( )5ي ملة من نل ومل و(ل ول.
( )6ن« :وأ،زن ،ومتمل وحيثُمالونذْمال وأٍَّمل ومهْما».
( )7ن« :ويُجْشمُ»ل و (« :وزلْج ِشمُ».
(« :( )8اليت يُجااُ».
( ) 9فس زاـال( :مـا ي ييلـا لـ عدثْلا)ل خسفـا للشدـاد

 :اجلمـق 210ل ولل ـوفيا :

التورزي 337/4ل وقد غُلِّط ،دواز اجلشم بعد حذ الفاً اللفـ ل و ُدع ب ٍـ مل زـرد بـ
السماعل وّ زاتوي قيا(ل زلُر :شر اجلمـقل ّبـن بابيـاذ 442/1ل احللـقل ّبـن
السيد 273ل شر اجلمقل ّبن نوفو 195/2ل اّ ييا .1683/4
( )10نل ومل و(ل ول« :ال وا ِق ».
متِفْهامُلياولُ( :هقْ ل،لـا مِـنْ شُـف،عاً
حلُقْ)لواّ ْ
ومراده بال اق العل ْه ُلياولُ ّ( :يطْغوا ز ْ
و ْ).
زيْف،عُوا)لوالتعمعل ( :ل،يتِل ُك ْلتُ معهُمْ ،أفُشْ)لوالعرْضُلياولُ( :أ،ل،ا يلْشِلُ يُ ِ
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ألمْـرِ نل،ـم األ،صْـقِ الـ ِذ هُـو السـ ُونُ()2ل
[ومِلْها]()1الِلاًُل [وهُو فِ ا ،وفِ الْما ِ نل،م الف،تْيِ.
ي أ،وَّلِــ ِ أْ ،و أ،وَّلِ( )5مُتحرعك،ايِــ ِل
ومِلْهـــا الِلـــاًُ]( )3لِلف،انِــقِ()4ل وهُـــو ف،ــتْ ُك،ـ( را) [و(الْتمس).
ولِلْمفْعُولِل وهُو م أ،وَّلِـ ِ أوْ أ،وَّلِ مُتحرعك،ايِـ ِ ك،ــ( ُرِا)]( )6و(اُلْـتُمِس)ل
وهمْشالُ الوصْقِ يت ْ ُم الوَّمَّ 4/ا/دُون الْف،تْيِ(.)7
ت بُلِـ
ونذا ث ت لِلْفِعْقِ مفْعُول ِب ِ [مُجرعد](، )8ل ْم زُـ ْن نلّـا ل،ـ ُ()9ل ف،ـإنْ ل،ـ ْم زثُْـ ْ
( )1ماقط من ل.
وزاود باول « :ملها»ل أ  :من أحوال الفعق ال لاًُ.
( )2قــال اوفوعــق « :345وهــو مــ ين نل،ــم الوقْــ ِ نِلــد أصــحابلا ال وــرزالوقال
احل ـم
ال وفيعون:هو جمشوم بـالسم مُوـمرالولوهذا خلْـ مِـن الاـولِ»ل زلُـر اخلـس
نلــم فعــق األمــر  :اواتو ـ 192/2ل السمــاتل للشدــاد 96- 94ل اإلٍوــا
.524/2
( )3ي ملة من مل و(.
( )4لِ« :للْفِعْقِ».
( )5نل ول« :و،أوعلِ».
( )6ماقط من ل.
( )7فتاــولُ وــو (ِافْتعــق)ُ :ا ْفتُعِقلبِوــمِّ همــشالِ الوصْــقِ ال لــاًِ للمفْ ُعــولِل زلُــر:
األلفاتل ّبن خالوز 29ل األزهية 29ل األلفاتل للداٍ .30
( )8ماقط من مل ول.
ومل أق نلم ود وصف للمفعول ب باارعد ماابق اوفعول اوتعدَّى نلي ثـر اجلـرعل
وألفي ـتُهم زس ـمعون هــذا اوفعــول ب ـ اا ـرعد مــن احلــر (اوفعــول الوــحيي)  :األصــول
81/1ل اٍّتوا ل ّبن ولّاد 81ل شر السها 77/4ل وزسمعوٍ (اوفعـول الوـرزي)
 :شــر اوفوــقل ّبــن زعــي 104/6ل اإلزوــا شــر اوفوــق 53/2ل وشــر
الر .245/1/1
ذلــك ال وفيــونل ف دــازوا ٍياب ـ ،ة غــه اوفعــول بـ مــم ودــودهل وخــال
( )9وخــال
األخف ـ ُ ف دــاز ذلــك بيــر يا ـدعم اللائ ـ نلــم اوفعــول ب ـ ل يلُــر اوــذاه وأدلتهــا
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لِغــ ِههِ ُمسْــتوِزا فِيــ ِ الْمفْعُــولُ([ )1بِــ ِ]( )2بِحــرْ ِ [اجل،ــرِّ]( )3ومــائِرُ مف،انِيلِــ ِ()4ل
ياُولُ:دُفِم الْمالُ ن ززد( )5زوم ا ْلجُمُعةِ [ل،ا غ،ـهُل ف،ـإنْ يركْـت (الْمـال) قُلْـت:
دُفِم( )6نل،ي ِ زوْم اجلُمُعةِل أ ْو زومُ اجلُمُعةِ](.)7
[احلر ُ]
[أقسا ُم احلر ِ]
ولِلْحرْ ِ اٍْاِسام:
 ن نامِقٍلوهُو: حُرُو ُ( )8اجل،ـرِّ :مِـنْ ونـنْون ()9ونل،ـم [وحتعـم]()10وفِـ ل وال ،ـا ُ
والـــردود نليهـــا  :اخلوـــائص 397/1ل اإلزوـــا
التسهيق 129/2ل شر الر .245- 244/1/1
( )1م« :مفْعُول».

شـــر اوفوـــق 53/2ل شـ ـر

( )2ماقط من نل وم.
( )3ماقط من نل ومل و(ل ول.
( )4وهــذا مــذه األكثــرزنل وذه ـ بعوــهم ن التفوــيق واّختيــا بيلهــال فايــق:
اّختيــا اووــد ل وقيــق :الُــر ل وقيــق :ااــرو بــاحلر ل زلُــر :الت وــرال والتــذكرال
127/1ل مثا الولانة 325ل شر اوادعمة احملس ة 374/2ل أمـرا العربيـة 95ل شـر
الر

.247/1/1

( )5نُ « :فِم اوالُ لشزد».
( )6نُ « :فِم».
( )7ماقط من مل وبعدها ن ّ« :غ،هُ»ل وّ ود هلال فاوثال مسُو لِلجواز.
( )8نل و(« :ح ْر ُ».
( )9م« :ون وننْ».
( )10ماقط من م.

240

كتاا (اوُفْرد واوُؤلَّ ) ألب الاامِم الشعرْيرِ ع  -د امةو ولاياوا
د .نل بن مومم بن همد ش ه

وال ــاًُ والــسمُ([ )1الشعوائِ ـدُ]()2ل و ُاَّل وواوُ الا،س ـمِ( )3ويــا ُهُ [وبــا ُهُ]()4ل ومُ ـ ْذ
ومُلْذُ()5ل وحاشا وندا وخس(.)6
 ونوامِقُ اللعوْـ ِ قْ ،ـق الرعفْـمِ فِـ الْمُ ْتـدأِ واخل ،ـرِ :ننَّل وأنَّل ول،يـتل
ول،عــقَّل [و،ل ِــنَّل]([ )7وك،ـ نع()9(])8ل و(ّ) اللعافِيـةُ لِ ْلجِـلْسِل ك،ا،ولِـك :،ننَّ ززــدا
ق،ائِم()10ل[وّ خها مِنْ ززد ذاهِ ](.)11
 ونامِل،ـــا( )12الرعفْـ ـ ِم قْ ،ـــق اللعوْـ ـ ِ( )13فِيهِمـــا( :مـــا) و(ل،ـــا) [اللّتـــانِ]
بِمعْلم(()14ل،يس)()15ل ٍحْو :ما ززد مُلْط،لِاوال ول،ا دُق أ،فْوق مِلْك.،
( )1م« :و ُاَّلوال اًُ وال ،ا ُ واللّامُ».
( )2ي ملة من م.
والشوائــد ه ـ  :األحــر ُ الثسثــة ال ــا ُ وال ــا ًُ والــسمُل زلُــر :اجلمــق 60ل الوا ــيل
للشبيد 49ل مثا الولانة .175
( )3األصق« :والواوُ ِللْا،سمِ»ل واوث تُ اوسئم من نل ومل ول.
( )4ي ملة من م.
( )5م« :و ُملْذُلومُذْ».
(« :( )6وخس وندا».
( )7ماقط من ل.
( )8ن« :وك ،نعلولِ ،نَّل ول،يتلول،عـقَّ»ل و م« :ولِ ،نَّلوك ،نعلول،يتلول،عـقَّ»ل و
(« :وك ،نعلولِ ،نَّ».
( )9ماقط من ن.
( )10ن« :ذا ِه ».
( )11ماقط من ن.
(« :( )12ونامِقُ».
و ِ»ل مهوا من اللامخ.
( ( )13ي ر ت ن ا ال« :ونامِقُ ال عرفْمِ ،ق ْق اللع ْ
( )14ن« :لِمعْلم».
( )15لغة أهق احلجازل وأما بلو متيم فهفعون ما بعدهما نلم اّبتداً واخلـرل زلُـر:
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 وٍواصِ ُ الفِعْقِلودوا ِز ُم ُ(.)1
 و[ن ]( )2غ،هِ نامِقٍ()3لوهُو:ُـم وأ،وْلونمعــا([ )5و،أمْ]()6ل ول،ـا()7وبـ ْ
ق
 حُـرُو ُ العطْـ ِ :الـواوُ والف،ــاًُ()4وث َّ
و،ل ِنْ وحتعم(.)8
 وحرْف،ا اّمْتِفْهامِ:اهل،مْشالُ و(هقْ).
 و[حرْف،ا اّمْتِاْ الِ]()9مو والسعاُ.
 ول،اما اّبْتِدا ًِ والتععْرِز ِ(.)10
ال تاا 59/1ل اواتو 188/4ل اوفوق .134
( )1يادعم ذكرها ننراا الفعق الوحيفة236 :ل .238
( )2ي ملة من (.
( )3وياســيم احلــر ن نامــق ون غــه نامــق ملُــو في ـ ن اّختوــاص مبــا دخلــت
نلي ل أو ندم اّختواصل زلُر :األصول 161/1ل نلق اللحو 193ل 217ل شـر
اوادمة احملس ة .216/1
( )4ن« :الف،ا ًُ والواوُ».
( )5وهذا وفاقوا وذه اجلمهو وأكثر اللحـوزال زلُـر :األصـول 56/2ل اجلمـق 17ل
الت ورال والتذكرال 131/1ل اوادعمـة اجلشوليـة 72ل وخسفوـا ليـوٍس وأبـ نلـ ع الفا مـ
وابن كيسان وهانة من اللحوزا احملاّاال فس زرون (نمعا) من هلـة حـرو العطـ ل
قــالوا :ونمنــا ذكروهــا بــاا العط ـ مــم (أو) ووافاتهــا هلــا اوعلــمل زلُــر مــذه هم
واحتجادهم  :اإلزوا العود 297ل الفوائد والاواند 381ل الغرعالل ّبن الدهعان
950/2ل اوفوعق 417ل التسهيق 174ل اجللم الداٍ .529
( )6ماقط من نل وم.
(« :( )7وأ»ّ،ل لرزفوا.
( )8م« :وحتعم ولِ ،نْ وبق وّ ونمعا».
( )9ي ملة من ن.
ح ـدها ِه ـ ح ـرْ ُ التععرز ـ ِ نِلــد ِم ـي وز ل
وــق « :444وه ـذِهِ ال ّل ـامُ و ْ
( )10دــاً اوف ع

242

كتاا (اوُفْرد واوُؤلَّ ) ألب الاامِم الشعرْيرِ ع  -د امةو ولاياوا
د .نل بن مومم بن همد ش ه

 و(ل،وْ) فِ اليعرْ ِ.
[ و(،أمعا)](.)1
[أحوا ُل احلر ِ]
وّ حال ،ل ُ ِلجُمُو ِد ِه ولُشُو ِم ِ ويِه وال واحِدالو(.)2

واهلمشالُ ق ،لها همشالُ وصْقٍ مجْلُوبة لسبتداًِ بهال ك،همْشالِ (ابن) و(امم)ل ونلـد اخلليـقِ نِ عن
حر التععرز ِ (أل) ك،ـ(هقْ) و(بقْ)ل ونمنا امتمرع بِها التعخفي ُ لِلْ ،ثْرالِ»ل ومذه ُ اخلليـق
ملاول  :ال تاا 324/3ل واواتو 83/1ل والسماتل للشدـاد 41ل ومـا ٍسـ
الشريــر ن مــي وز ل هـدُه ملســوبا لـ ل كــذلكل  :شــر اوادمــة احملسـ ة 271/1ل
ال دزم 41/1/2ل شر ال افية اليافية .319/1
ولاي ـ ُق مــذه ِ مــي وز أنع حــر التعرز ـ نلــده (أل)ل حر وفــا ثلائ،يــال وفا وقــا للخليــقل
وخيالف

ٍوع اهلمشال أوعل،هال فه نلـد مـي وز همـشال وصـقٍل مُعتـد بهـا الو ـملك،ما

زُعتـدع بهمــشال (امــتمم) ووــوهل أ عمــا همشيُهــا نلــد اخلليــق فهـ همــشال قطملوُصــلتْ ل ثــرال
اّمــتعمالل زلُــر :ال تــاا 226/4ل شــر التســهيق 253/1ل اجللــم الــداٍ 138ل
192ل التذزيق والت ميق218- 217/3ل اوااصد اليافية .550/1
والاــو ُل بــ عن حــر التعرزــ هــو الــسم وحــدها قــو ُل اجلمهــو  :بوــرزا وكــوفيال
واوت خرزنل زلُر :السماتل للشداد 41ل مرع الولانة 335/1ل السماتل للهرو
118ل شر التسهيق 253/1ل اجللم الداٍ 138ل 193ل ص او اٍ .71
( )1األصق« :وما»ل و ل« :ونمعا» ب سر اهلمشال خطو فاد يادعم ذكرهـا حـرو
العط ل واوث تُ الوحيي من م فه اوفتوحة اليت «فيها معلم الير » اوفوق .441
( )2مُمق ابـنُ احلادـ نـن هـذه الع ـا ال وفسعـرها  :أماليـ 111- 110/4ل باولـ :
«معلاهُ أٍع ّ زدل ك،دّلةِ اّممِ والفعقِ .فإنع اّمم زدل نلم ذات بِانت ا ِ معلملوالفعقُ
كذلِكلف،إٍعـــ ق،ــــد زا،ـــمُ موقِــــم اّمـــمِ أ ّ،يــــرى أٍعـــك ،ياــــولُ( :دــــاً ززــــد زوْـــرِاُ
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الا،وْ ُل فِ اوُؤلَّ ِ  5/ا/
[ رواُ اوؤلَّ ِ]
الْمُؤَّل ُ نل،م ُرُوال مِلْها:
[ ]- 1او،ؤلَّ ُ مِن امْماِل وهُما(:)1
الْمُْتدأُ مم الْمْلِ ِّ نل،ي ِ()2ل ٍحْو [ق،ولِك :)3(]،ززد غُسمُك،ل ونمْرو قائِم(.)4د ُ ائْتِسفِهِما ك،و ُن الثعاٍِ ُمسْلدا ن األ،وَّلِل مُحدَّثا(ِ )5ب ِ ن ْل ُ.
وو ْ
ك
ح ْمي ِ،:أٍعها( )7حدِزث نـنِ األ،وَّلِ()8ل وذلِـ ،
ويا،مُ ا ْلجُمْل،ةُ موقِع ُ ف،ت ْخُذُ(ُ )6
ح ُـوم
بِس [زوِقُ]( )9بيلها وبيلـ ُ مِـنْ ـ ِمهٍ زرْدِـمُ مِلْهـا نِل،يـ ِل وأنَّ محلَّهـا م ْ
نل،ي ِ بِإنْراِب ِ وهُو الرعفْمُ.

نمْرا)ل ،فـــ(زوْرِاُ ن ْمــرا) مو ِ ـمِ ٍو ـ نلــم احلــالِ .ف،ا ـدْ صــا نذنْ دالــا نلــم ذات
بِانت ا ِ معلملولِذلِك زا،مُ صِفةو وخرال واحلر ُ ل،يس ك،ذلِك».
( )1نل ومل ول« :وهُو».
( )2زعين ب  :اخلرل زاولُ مي وز

(باا اوسلد واوسلد نلي )« :ف،مِن ذلك ،اّممُ او تدأُ

والْم ْلِ نلي ِل وهُو ق،ولُك(:،ن دُ ار أ،خُوك)،ل و(هذا أ،خُوك»)،ل ال تاا .23/1
( )3ماقط من نل و (« :ك،ا،وِلك.»،
( )4م« :ززد قائِملونمْرو غُس ُمك.»،
( )5نل ومل و(ل ول« :ومُحدَّثا» بالواو.
( )6ن« :ف،ي ْخُذُ».
( )7م« :حُ ْم ُ بٍَِّ،ها».
( )8ن،« :أوَّلٍ».
( )9ي ملة من نل ومل و(ل ول.
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وهِ ـ نمعــا امْ ـمِيَّةلٍحْو :ززــد ،أبُــوهُ مُلْط،لِــقلأ ْو فِعْلِيعــة()1لٍحْــو :ززــد ق،ــام
غُل،ا ُم ُل وززد ق،امل وززد ننْ أ،كْرمْت ُ [أ،كْرمك)2(]،ل وززد أ،مامـك ،أ،وْ فِـ الـدعا ِ أ ْو
،ر أ،مامك.)3(،
مِن ال ِرا ِم أل عن التعاْدِزر :امْتا َّ
ألن
وحاُّها أنْ ي ُون ك،الْملُواِ ن ْل ُ فِـ صِـحَّةِ الوعـدْ ِ وال ،ـذِاِ فِيهـا(َّ )4
د اّئْتِل،ا ِ هُو معْلم اخل ،رِزَّةِل ف،إذا( )5زال هذا الْمعْلم ف،ل،ا ائْتِل،ـا ل ومِـنْ ثـمع
وْ
،لمْ زسْت ِامْ[:ززد هقْ ربْت َُل]( )6وززد ا ْ ِرْب ُل ونمْرو ّ ُي ْ ِر ْم ُل وب ْر ل،وْل،ا
أ،كْرمْت ُ.
( )1أحلــقل هلــال الشريــر باجلمل ـ ِة الفعلي ـةِ اليــرطيعة( ،ن ْن أكرمت ـ أكرم ـك )،والُرفعي ـة،
(أمامــك /الــدعا /مِن ال ــرام)ل و اوفوــق 71ل واألمنــوذج 17ل دعلــهما قســيما
للجملتا الفعليةِ واّمسيةِل لي ون اخلر اجلملة أ بعة أٍواع وفاقوا ألب نلـ ع الفا مـ
اإلزوا .87
( )2ماقط من مل و (« :زُ ْرِمك.»،
( )3وكذا قدع الشرير متعلق الُر واجلا ع وااـرو الواقـم خـرال  :اوفوـق 71ل
وــهمل ك ـابن الس ـرعاج واب ـنِ دعل ـ ل اوتع ّلــق امســا:
وفا وقــا جلمهــو ال وــرزال وق ـدع بع ُ
مستارعل زلُر :األصول 63/1ل اللمم 112ل و اوس لة مذاه وهلا حجـا يلُـر :
اإلٍوــــا 245/1ل الل ــــاا نلــــق ال لــــاً واإلنــــراا 140- 139/1ل التــــذزيق
والت ميق .51- 49/4
( )4ذلك أٍع باخلر زام التوـدزق والت ـذز

أّ يـرى أٍـك نذا قلـت( :ن ـدُار دـالس)

فإمنــا الوــد وال ــذا وقــم دلــو( ن ــدار ّ ن ــدارل زلُــر :األصــول 62/1ل
نلق اللحو 314ل شر السها .157/1
( )5م« :ونذا»ل و (« :فإنْ».
( )6ماقط من (.
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والْمُوا ُ مم الْمُوا ِ نل،ي ِ:ص
د ُ ائْتِل،افِهِما نمعـا معْلـم اّخْتِوـاصِل أوْ معْلـم التع ْـيِاِل ف،اّخْتِوـا ُ
وو ْ
()1
فِـــ ق،ولِـــك( :،غُــــسمُ ززــــد) ألنَّ اإل ــــاف، ،ة بِمعْلــــم اللّــــامِ الْمو ُــــونةِ
لِ ْلخُوُوصِيَّةِل والتع ْيِاُ فِ ق،ولِك( :،خايمُ فِوَّـة) ألنَّ اإل ـاف،ة ،بِمعْلـم (مِـنْ)
[التع ]( )2لِلْ يانِ()3ل وزُا،الُ لِه ِذهِ اإل اف،ةِ :الْمعْلوِزَّةُ والْحاِياِيَّةُ( )4ألٍعها مسُوق،ة
لِإف،ادالِ معْلم([ )5ون اد ِال حاِيا،ة](.)6
()7
[وأمعــا الوعـف،ةُ 5/ا/الْمُوــافُ ،ة ن ف،انِلِهــا أوْ مفْعُولِهــال ٍحْــو( :حسـنِ]
الْودْ ـ ِ)ل و( ــا ِاِ ززــد)لف،ت ْلِي واقِــم ل،فُْوــا نل،ــم ط،رِز ـقِ اليع ـ ِ صِ ـفْر ن ـ ِن

(« :( )1مو ُونةو».
( )2ماقط من لل و (« :اليت ِه ».
( )3وزفرعقون با ما كاٍت مبعلم السم وما كاٍت مبعلم (مِـن) ذلـك أنع األُو ن ـافة،
اممٍ ن اممٍ غههل و األُخرى ن افة ،اممٍ ن ام ٍم هو بعوُـ ل فــ(ززد) غـه (غـسم)ل
وــة) بعــض (اخلــامت)ل زلُــر :األصــول 5/2ل اخلوــائص 26/3ل مثــا الوــلانة
و(الف ع
.357
( )4كما زاال هلا :احملوة وود ذلك أٍها ليسـت ياـدزر اٍّفوـالل واإل ـافة فيهـا
نلم اللفظ واوعلمل ويفيد أمرا معلوز،ا وهو امتفادال اووا من اووـا نليـ التعرزـ أو
التخوــيصل وألٍهــا يو ـمعلت معلــم حــر مــن حــرو اجلـرع :الــسم أو ( ِمــن)ل زلُــر:
األصول 5/2ل السماتل للشداد 61ل اإلزوا العود 278ل مثا الولانة .357
( )5مل ول« :معْلم ل،ها».
( )6ماقط من مل ول.
( )7ماقط من ل.
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ا الفِعْقِ()2ل وزُا،الُ ل،ها:اللّفُِْيَّةُ والْمجازِزَّةُ(.)3
الْمعْلم( )1ك،إنْرا ِ
والْموصُو ُ مم الوعف،ةِل ٍحْو ق،ولِك[ :،هذا]( )4دُق ك،رِزم.ض حاِّي ِ.
د ُ ائْتِل،افِهِما اٍْوما ُم الثعاٍِ ن األ،وَّلِ لِلدَّل،ال،ةِ نل،م بعْ ِ
وو ْ
ح ْميهــا(:)6
ويا،ــمُ اجلُمْل،ــةُ موقِعهــا()5ل ك،مــا فِــ خ ــرِ الْمُ ْتــدأِل ف،ت ْخُــذُ ُ
ق بيلهُما وهُو الوع ِمهُ الرعادِمُ مِلْها( )8نل،ي ِل وايِّوـا
الْوصْفِيَّة )7(،بِالسع ِ الواصِ ِ
محِلِّهــا بِإنْرابِهــا فْعــا وٍوْ ـ ا ود ـر،ال ك،ا،ولِ ـك[ :،هــذا]( )9دُــق ،أبُــو ُه ك ،ـرِزمل
ق ودْ ُه ُ حسن.
ت بِردُ ٍ
م ُل ومر ْ ُ
و أ،زتُ دُلوا زجْ ِر ْ(ِ )10ب ِ ف،ر ُ
( )1أ  :نا ٍ من اوعلم وخالٍ.
( )2ذلك أنع ننراا الفعـق لـيس ب صـقٍ فيـ وّ حاياـ ع كمـا كـان اّمـملألٍ نـا ٍ مـن
اوعـــاٍ الـــيت أود ـــت اإلنـــراا لسمـــملوه الفانليـــة واوفعوليـــة واإل ـــافةل وألٍــ
باختس صيغ زدلع نلم الشمانلوثروف زـدلع نلـم مـا زتوـمل مـن احلـدثلفلم زفتاـر
ن ننراا ز ي ُ نن معاٍي لفإنراب نلـم هـذا غـه حايا لأ :أٍـ ّ زسـتحا ث ـم
األصقلنمنا زسـتحا بيـ ه باّمـملونمنا كـان كـذلكلألن اوعـاٍ اوودِ ـة لإلنـراا ّ
يودد في ل زلُر :اورهقل ّبن اخليعاا .323
( )3أ  :غه احلايايةل كما زاال هلا :غه احملوة وود ذلك أٍها يادزر اٍّفوالل
واإل افة فيها نلم اللفظ دون اوعلمل ويفيد أمرا لفُي،ـال وهـو التخفيـ ثـذ التلـوزن
أو ٍون التثليـة واجلمـمل زلُـر :األصـول 5/2ل اجلمـق 94ل اإلزوـا العوـد 278ل
مثا الولانة .357
( )4ماقط من نل ومل و(ل ول.
( )5مل و(ل ول« :ويا،مُ موقِع اجلُ ْمل،ةُ».
( )6ن« :ف،ي ْخُذُ حُ ْميها»ل و مل و(« :ف،ت ْخُذُ حُ ْمها».
( )7مل ولِ« :للْوصْفِيَّةِ».
( )8نِ « :م ْلهُما»ل وّ ود للتثلية هلا.
( )9ماقط من لل ووقم م اٍها م« :داًٍِ ».
( )10ل« :يجْ ِر ْ».
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ا
ومـــا اشْـ ـتُرِ  ،فِـ ـ اجلُمْل،ـ ـةِ الواقِعـ ـ ِة خ ـــرا مِـ ـ ْن صِـ ـحع ِة الوعـ ـدْ ِ وال ،ـ ـذِ ِ
فِيها ُزيْتر ُ( )1فِ ه ِذهِ()2ل ونلّا وق،م التعلافُرُ ول،م ْزحْوُقْ ودْـ ُ اّئْتِل،ـا ِ الـ ِذ ْ
هُو الدَّل،ال،ةُ نل،م حالِ الْموصُو ِل وزلْشِلُ( )3فِعْقُ ما هُـو مِـنْ مـ ِ الْموصُـو ِ
ملْشِل، ،ة فِعْ ِل ِل ٍحْو (:دُق ك،رِزم ،أبُوهُ).
والْمُ ْدلُ [مِ ْل ُ]( )4مم ال دلِ:د ُ ائْتِل،افِهِما يوْطِمةُ األ،وَّلِ لِلثعاٍِ ويا،د ُم ُ نزَّاهُ ك،الْمُلا ِد ( )5لِي ،ط ،ناِ ُ()6ل
وو ْ
ك رْا مِن العت ْكِي ِد والعتيْدِزدِ.
وفِ ذلِ ،
()9
وّ زخْلُو الثعاٍِ مِنْ أنْ ز ُون األ،وَّل أوْ بعْو ُ أوْ شيْما([)7مِلْـ ُ]( 6/)8أ/زتل،ـعسُ
ب ل ٍحْو :أ،زتُ ززدا أ،خاك،ل و ربْتُ نمْرا أْم ُل وأ،نج لِـ ززـد( )10ثوبُـ ُل
( )1نل ومل و(ل ولُ « :ميْتر ».
( )2فغهُ اخلرزعـةل كجملـة اّمـتفهام واألمـر واللهـ وووهـال ّ جيـوز ليـ ً ملهـا أن
ز ون وصفوا وّصلةو وّخرال زلُر :اوسائق ال ورزات 724/1ل شر اوادعمـة احملسـ ة
417/2ل اوفوق .161
( )3نل ومل و(ل ول« :وزُلشَّلُ».
( )4ماقط من م.
( )5نل ومل و(ل ول« :ك،الْها ِد ْ».
( )6ن« :نلم ن ِاِ ِ».
( )7ن« :وشيْما».
( )8ززادال من ل.
( )9م« :زلْتِسُ».
س مبعلــم واحــد اّخــتس ُ واوداخل ـةُل زلُــر :الوــحا 974/3ل
واّلت ــا(ُ والتل ـع ُ
واواازيس .230/5
( )10م« :نمْرو».
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ط ،ف ،امْ ِم ِ()1لّ زا،مُ فِ ملْ ِطقٍ دشْلٍ(.)2
ق حِما ٍ) نل،م الغلِ ،
ت بِردُ ٍ
وأمعا (مر ْ ُ
ول،يس بِميْرُو فِيهِما أنْ زتط،ابا،ا( )3يعْرِزفوا وي ْل ِهالوُزيْتر ُ فِ ال د ِل
العل ِرالِ أنْ يُوص ()4ل كاول [يعا  :ﱡ ﱑﱒ] ()5ﱓﱔﱖﱠ(.)6
والْمُؤكَّدُ مم العت ْكِيدِ(:)7د ُ ائْتِسفِهِمـا نِزالُـةُ الثعـاٍِ اّشْـِت اه( )8نـنِ األ،وَّلِل ومـهْوا( )9نسـم أ ْن
وو ْ
حل ْمِ ِب ِ مِـن اللعـا ِطقِل أوْ ن ادالُ( )10اليـمُولِ واإلحاط،ـةِل ٍحْـو:
زا،م فِ يعْلِيقِ ا ُ
داًٍِ ززد ٍ ْف ُس ُ ونيُل ُ()11والاُومُ( )12كُلُّ ُه ْم أ،دْمعُون(.)13
( )1ن« :وك،امْمِ ِ».
( )2م« :ل،ا زا،مُ نلّا ِف ملْ ِطقٍ غ،هِدشْلٍ».
(« :( )3وننْ يط،ابا،ا»ل لرزفوا.
( )4م« :زُوص ».
وكذا اشج الشرير وص الل رال او دلة من معرفة اوفوق 167ل واألمنوذج 20ل
وفا وقــا وــذه ُ ال ــوفيا وال غــدادزا  :شــر اجلمــقل ّبــن نوــفو 291/1ل شــر
التسهيق 331/3ل التذزيق والت ميق .14/13
( )5ماقط من نل ومل و(ل ول.
( )6العلق.16 :
( )7ومراد الشرير ِّ :التوكيد اوعلو ع.
( )8مل ول« :اّ ْلِت ا(».
( )9ن« :مهْوا» بس ناط ل و (« :والسهْو» مُع عرفوا.
( )10مل و(ل ول« :ون ادالُ».
( )11مل ول« :أوْ نيلُ ُ».
( )12م« :أوِ الاُومُ».
( )13نل ومل و(ل ول« :وأ،دْمعُون».
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ومِنْ ح ِّق األ،وَّ ِل أ ْن ز ُون معْرِف،ةو(.)1
والْمعْطُو ُ مم الْمعْطُو ِ نل،ي ِ(:)2والعطْ ـ ُ نل،ــم ٍــوناِ(ِ :)3بحْــر ل ٍحْــو :دــاًٍِ ززــد ونمْــرول وبِغ ـ ِه
حرْ ()4ل ٍحْو:داًٍِ ززد أبُو نمْرٍو(.)5
ح ْ ـ ٍم واحِــدل و[ ]()6الثعــاٍِ
وودْ ـ ُ ائْتِل،افِهِمــا فِ ـ األ،وَّلِ اشْ ـتِراكُهُما فِ ـ ُ
و ُ نزَّاهُ ٍحْوا مِنْ يخْلِيصِ( )9الوعف،ةِ خل،ا أعٍ ُ امْم
بيانُ()7الْمعْطُو ِ نل،ي ِ()8ويخْليِ ُ

ألوَّلِ» زعين ب  :اوؤكَّد.
( )1قول « :حقِّ ا ،
ويوكيـدُ اوعرفــة يوكيـدا معلو،زــا ممـا ايفاــت نليـ اجلمانــةل أمعـا يوكيــد الل ـرال معلو،زــا ففيـ
خس بيلهمل حاصل اآلي :
ذه اجلمهو ُ وال ورزون ن اولم مطلاوـال زلُـر :ال تـاا 386/2ل األصـول 23/2ل
نلـــق اللحـــو 387ل اللمـــم 169ل الت وـــرال والتـــذكرال 165/1ل وٍُاِـــق نـــن ال ـــوفيا
واألخف دوازُ يوكيد الل رال اوؤقّتة احملدودالل كما ٍُاِـق نـن ال ـوفيا أو بعوِـهم دـوازُ
يوكيد الل رال مطلاوال مواً أكاٍت مؤقتة هدودال أم غههال زلُر :اوفوق 158ل الغـرعالل
ّبـن الــدهعان 781/2ل أمــرا العربيــة 290ل اإلٍوــا 451/2ل شــر اجلمــقل ّبــن
خرو 341/1ل شر اجلمقل ّبن نوفو 272/1ل التسهيق .165
( )2نل ومل و(ل ول« :والْمعْطُو ِ نل،ي ِ مم الْمعْطُو ِ».
( )3ن « :رْبا».
( )4وهو نط ال يان.
( )5مل ول« :والعطْـ ـ ُ نل،ـــم ٍـــوناِ :بِحْـــر لوبِغهِ ح ْر لٍحْـــو :دـــاًٍِ ززـــد
ونمْرول وداًٍِ ززد أبُونمْرٍو»ل ووقم (« :أ،خُوك ،ززد»ل مو م «ززد أبُونمْرٍو».
( )6ي ملة من مل ول.
( )7لِ« :ي ْيانُ».
( )8ن« :بيانُ الْمعْطُو ِ الْمعْطُو نل،ي ِ».
( )9نل ومل و(ل ول« :ويلْخِيوُ ُ ِ ...م ْن يلْخِيصِ».
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دال نل،م ذات والوعف،ةُ [دالّة]()1نل،م حالٍ(.)2
وذُو احل،الِ مم احل،الِ:ث الفِعْـقِ مِلْـ ُ أوْبِـ ِ()3ل
د ُ ائْتِل،افِهِما بيانُ احل،الِ هيْمة ،صاحِِها نِلْد حُدُو ِ
وو ْ
ٍحْو :ربْتُ ززدا ق،ائِمال أ ْ :حال( )4قِيا ِم أ ْو قِيا ِم ِ.
وحاُّهـا  6/ا/أنْ يتل َّـر وزتعــرَّ صـاحُِها ألٍَّهُمــا نذا يط،ابا،ـا يعْرِزفوــا أْ ،و
يـ ْل ِها( )5أ،بيــا نلّــا أ ْن زتط،ابا،ــا( )6ننْرابــا ٍِشانــا ن نِرْقِهِمــا فِـ الوصْـفِيَّةِل نلّــا نذا
يا،دعمتْ [نل،ي ِ]( )7وهُما ٍ ِريانِ()8ل ٍحْو ق،وِل ِ:
( )1ززادال من (.
( )2يلُر ودوه اشجاك الوفة ونط ال يان وافجاقهما  :األصـول 45/2ل والت وـرال
الســيد
والتــذكرال 183/1ل و مــالة الفــر بــا اللعــت وال ــدل ونطـ ال يــانل ّبــن ِّ
203- 202ل 205ل والغرعالل ّبن الدهعان .856- 855/2
( )3م« :بِ ِ أوْ ِملْ ُ».
( )4مل ولِ « :ف حالِ».
( )5م« :ويلْ ِها».
( )6نل ومل ول« :أ،بيا أنْ ّ زتط،ابا،ا»ل و (« :أ،بيـا أنْ زتط،ابا،ـا»ل والوـحيي مـا
األصق.
وٍاق أبو ناصم اّمفلد

هذه الع ا ال من كسم الشرير عل بتورع زسهل  :شرح

للمفوقل اوسمعم (اوات س يو يي ما الت س)ل زاول« :و كتااِ (اوفردِ واوؤلّـ ِ):
أٍعهما نِذا يطابا،ا يعْرِزفوا أ،بيا نلّا أنْ زتطابا،ا نِنْرابال ٍِشانا ن نِ ْر ِقهِما»ل ( 73/1لايق مطيم
ار).
( )7ماقط من ن.
( )8وا ً صاح احلال ٍ رالو مسوعغات أُخرُل ملها :أ ْن زُخوعـص بوصـ أو بإ ـافةل
أو أن زُس ـ ق بلف ـ أو امــتفهامل يلُــر اوس ـوعغات وأمثلتهــا و رجيايهــا  :شــر اوادمــة
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()2

لِميعة )1(،مُوحِيا ط،ل،ق [ق،دِزمُ]

احملس ة 313/2ل شر التسهيق 231/2ل يو يي اوااصد .701/2
( )1نل ومل و(ل ول« :لِع َّشال.»،
( )2ماقط من مل ول.
و هذا الياهد لاياات أو دها فيما زل :
أوعّ :وازةُ ال يتِ اليـاهدل دـاًت وازـة اللسـخة األصـق «لِميَّـة ،مُوحِيـا ،طل،ـق ق،ـدِزم»ل
وهـــو وفـــا

وازتــ

اوفوعـــق 113ل وال يـــا 142/4ل غـــه أ عن أوعلــ فيهمـــال و

اللســختا نل و(« :لِعـ َّـشال»،ل و وتْ اللســختان األخرزــان م ول ال يــت اليــاهد« :لِع ـشعال
مُوحِيا ،طل،ق».
ثاٍيا :متامُ ال يتِ الياهدل نلم الروازة األو ز ون متام « :نف،اهُ كُـق أ،مْـحم ُمسْـتدِزمُ»ل
مــن الــوافرل زلُــر :دزــوان كثيعــر 536ل التمــام 92لشــر اللممللل ــاقول 323/1ل
الر

خل،قُ»ل في ون مـن جمـشوً الـوافرل
651/2/1ل ومتام الروازة الثاٍية« :زلُو ُ كٍ،،ع ُ ِ

زلُر :دزـوان كثيعـر 506ل جمـالس العلمـاً 131ل 132لكتـاا اليـعر 220/1ل 245ل
514/2لأمال ابن اليجر .9/3
ثالثاٍ :س ة ال يتل يوافرت اوواد نلم ٍس ة ال يت لـ ثيعر نشعالل بروازتي ل فاليـاهد:
«لِمَّي ـة ،مُوحِيــا ،ط ،لــق ،ق ـدِزم»ل وقــم دزواٍ ـ  536بيتــا مفــردال و  :الت وــرال والتــذكرال
299/1لوكي اوي ست 127/1ل والروازة األخـرى «لِعـ عشال ،مُوحِيـا ،طل،ـق»ل وقعـتْ
الدزوان 506ل ّ مابق هلا وّ ّحقل و  :ال تاا  ( 276/1بوّ )ل ولوـيق
ت ال غــداد َّ زاــول:
نــا الــذه 279لوالتل يـ واإلزوــا لّبن بـ عر 328/2ل وألفيـ ُ
«وهــذا ال يـتُ مــن وى أوع،لـ ( :لِعـ َّـشال ،مُوحِيــا) قـالُ :هــو لِ ُثعيــر نـشعال ومن واهُ( :لِمَّيـة،
ُموْحِيــا) قــال :نعٍـ ِلــذ الر عمـ ِة ف،إنع (نـ عشال )،امـمُ ه وب ـةِ كثعيـرٍلو(معيـة )،ام ـمُ ه وب ـةِ ِذ
الرمعةِ»ل خشاٍة األدا 211/3ل ومل أق ْ نلم ال يت بروازايـ
أدده ملسوبا ل فيما يواف،ر من مواد .
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دزـوان ذ الرمعـةل ومل

والْمِاْدا ُ مم مُميِّ ِشهِ(:)1وودْ ـ ُ ائْتِل،افِهِمــا فْ ـمُ اإلبْهــامِ بِالثعــاٍِ ن ـنِ األوَّ ِل()2ل ٍحْــو :نِلْ ـدِ نِيْ ـرُون
دِ ْهمال وملوانِ ممْلال وق،فِيشانِ بُر،ال وق،دْ ُ احة محابال ونل،م التعمْرالِ مِثْلُها زُبْدا.
والْ ُمسْتثْلم مم الْ ُمسْتثْلم مِ ْل ُ:وودْـ ُ ائْتِل،افِهِمــا دُخُولُهُمــا يحْــت اّمْـتِثْلا ًِ ودـ ْر ُ فِعْلِـ ِ( )3نل،يهِمــال ون ْن
كان أ،حدُهُما مُثْ تا ،ل ُ واآلخرُ ملْفِي،ا ن ْل ُ فِـ ق،ولِـك:)4(،دـاًٍِ الا،ـومُ نلّـا ززـدال
وما داًٍِ أحد نلّا ززد.
والذ يطممن نلي اللفسُ أن ال يت لِ ُثيعر نـشعال مـن الـوافرل صـد ه« :لِعـ عشال ،مُوحِيـا ،طل،ـق
مــحم ُم ْســتدِزمُ» وفا وقــا لِروازــة الشريــر ِّ اليــاهد كت ـ
،ق ـدِزمُ»ل ومتام ـ « :ن ،فــاهُ ُكــق أْ ،
األخرىل ثم نٍع مل زُعهدْ اممُ (ميعة )،شعرِ كُثيعرل وّ ٍُاِق ال يت نن شانرٍ غـههل وقـد
قال السيوط ع « :أزتُ الشرير َّ شواهدِ مـي وز أٍيـد اووـراع ه ـذا :لِعـ عشال ،مُوحِيـا
،طل،ق ق،دِزمُ»ل زلُر :شر شواهد اوغين .249/1
( )1وقم (« :غ،هِه»ل لرزفوا.
وهو متييش اوفرد أو الذاتل زلتو ُ نن متـام اّمـمل زلُـر :األصـول 306/1ل التعلياـة
اوفوق 117ل أنع «يمييش اوفردِ أ،كثرُه فِيما كان مِاْدا ا :ك،ـيسو
39/2ل وذكر الشرير
ك،ـ(قفيشانِ)لأ،و وزٍْـا كــ(ملوانِ)ل أو مِسـاحةو كــ(مو ِم ك،ـ ع)لأو نـددا كــ( ِنيْرون)لأو
مِاْياما كـ( ِملْؤه و ِم ْثلُها)».
جل ْمل،ـةِل ٍحْـو :طـاا ززـد ٍفْسـال وفِـ ُمفْـردل »...ل
( )2داً بعدها ٍسخة ( « :فِـ ا ُ
وّ ُأ اه نلّا مُاحما فال سم هلا مسو لتمييـش اوفـردل ومـيذكرُ الشريـر ل بعـدُل متييـش
ق بلحـو
اجلملة (اوؤلّ من الفعق واّمم)ل لذا فالتفويقُ باجلملة واوفرد وكـذا التمثيـ ُ
(طاا ززد ٍفْسا)ل ليس هذا مو ع .
( )3نل ومل و(ل ول« :حُ ْمِ ِ».
ح ِو ق،وِلك.»،
( )4مْ ٍ« :
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والوعف،ةُ [الْمُيَّهةُ]()1والْموْد ُ مم ف،انِلِهِما أوْ مفْعُولِهِما(:)2د ِ ائْتِل،ـا ِ الفِعْـقِ مـم الف،انِـقِ أ،وِ الْمفْعُـولِ( )3ألٍعهُمـا
د ُ ائْتِل،افِهِما ك،و ْ
وو ْ
مُتف،رِّنانِ()4نل،ي ِل مُيَّها ِن ِب ِ(.)5
وأمعا [ٍحْوُ](()6معْ ِد ك،رِال وبعْل ،ـكَّل وبـا بـال وبيـت بيـتل وخمْسـ ،ة
نير) ف،وِزاٍُ ُ وِزانُ ال ِ ،لمِ الْمُركَّ ةِ مِن 7/أ/احلُرُو ِ الْم ْسُوط،ةِ( )7حيثُ ،ل ْم
د ومُاْتضٍ.
زُلُْْ ،ر فِ يرْكِيِها( )8ن و ْ
[ ]- 2ومِلْها اوُؤلَّ ُ مِن الفِعْقِ واّمْمِل وهُو:
الفِعْقُ مم الف،انِقِ:وودْـ ُ ائْتِل،افِهِمــا اإلمْــلادُل ٍحْــو :ــرا ززــدل وزاُــومُ نمْــرول وا ْـرِاْ
[أٍْت](.)9

( )1ي ملة من نل و(.
( )2مل ول« :ومفْعُولِهما».
( )3نل ومل و(ل ول« :والْمفْعُولِ».
( )4نل ومل و(ل ول« :مُف،رَّنانِ».
( )5م« :ومُيَّهانِ بِ ِ».
( )6ماقط من ن.
وهذه األمثلة مما ُ ّك من امسا فوقم كسمهم نل،ما أو ظرفوا أو حالوا أو نددا.
( )7ه ـ األلفــاظُ الــيت زُتهجعــم بهــا أمســاًُ مُســمعيايهال وملهــا ُ ّك ــتِ ال لِمُلفاولُــك:
( اد)لامم مُ عم ب ( ْ) من( ـرا) نذا يهجعيتـ ل زلُـر :ال يـا 128/1ل يفسـه
الفخر الراز .2/2
( )8نل ومل و(ل ول« :يراكِيِها».
( )9ماقط من ن.
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و،أمعا [ٍحْوُ](( :)1بر ٍحْ ُرهُلويـ بَّط ،شر،الوشـاا ق،رٍْاهـا()2ل وذ َّى ح،ـا)
ف،ف،ي ِ ما ِف  ( :را ززد) ِف أ،صْ ِل ِ(.)3
والفِعْقُ مم الْمفْعُولِ:د ُ ائْتِل،افِهِما ي ْكِيدُ الْمفْعُولِ لِلْفِعْقِ أوْ يوقِيُت ُ( )4أوْ وُقُو ُن ُ نل،ي ِ أوْ فِي ِ أ ْو
وو ْ
مع ُ أوْ ألدْ ِل ِل ٍحْو :ربُْت ُ رْبا [و ـرْبةو]( )5و ـرْبتاِل و ـربْتُ ززـدا زـوم
اجلُمُع ِة أ،مامك)6(،ل و ربُْت ُ ونمْرا()7ل و ربُْت ُ ي ْدِز ا ،ل ُ.
والفِعْقُ مم احل،ا ِل والتعمْيِي ِش والْ ُمسْتثْلم:ف،احل،ا ُل زجْ ِر مجْرى التعوْقِيتِ.
حمِ](ِ )10ف  :ط،اا ززد
د ِ مُسبس ِة الفِعْقِ( )8لِللعفْسِ([ )9وال عي ْ
والتعمْيِيشُ بيان لِو ْ
ٍفْسال ويفّ ،ا ،شحْما.

( )1ماقط من مل و(.
وزعين بهذه األمثلة ما كان يركي نملادز،ا.
( )2نل ومل و(ل ول« :وشاا ق،رٍْاهالوي بَّط ،شر،ا».
( )3نذ هو نل،م ملاول من اجلملة الفعلية.
( )4مل ول« :ويوقِيتُ ُ».
وي كيد الفعق ويوقيت كسهما للمفعول اوطلق.
( )5ي ملة من نل ومل و(ل ول.
( )6م،« :أوْ أ،مامك.»،
(« :( )7ما صلعْت وأ،باك.»،
(« :( )8مُسبسةِ الفِعْقِ الفانِق».
( )9ن« :بِاللع ْفسِ»ل و (« :ك،اللع ْفسِ».
جلسْمِ»ل واوث تُ اوسئمُ من نل ومل ول.
( )10األصق« :وا ِ
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والْ ُمسْتثْلم ايِّواُل ُ بِالفِعْقِ نل،م ط،رز ِق ايِّواِل ِ بِالْمفْعُولِ [ِب ِ](.)1
[ ]- 3ومِلْها اوُؤلَّ ُ مِن احل،رْ ِ واّمْمِل وهُو:
حرْ ُ التععْرِز ِ مم الْمُعرَّ ِ [ِب ِ](:)2د ُ()3ائْتِس ِ احلُرُو ِ 7/ا/مم األمْماًِ( )4ي ْيِيلُهـا ل،هـا( )5ألٍعهـا يُفِيـ ُد
وو ْ
معاٍِيها فِيها ف،يحْوُقُ اّمْتِشاجُ [بِيلها]( )6واخلُلْطُ ،ة بِحس ِ يِلْك ،الْمعاٍِ .
وحرْ ُ اللعداًِ مم الْمُلادى:وحاِياُ،ت ُ يع ُّلقُ( )7هذا اّ ْممِ بِفِعْـقٍ مُوْـمرٍ()8ل ق،ـال مِـي و ْز ُ [(ت 180هــ)]
وهــذا متيي ـ ُش اجلملــة أو اللِّس ـ ةل زلتو ـ ُ نــن متــام ال ــسمل زلُــر :األصــول 306/1ل
اوفوق 116ل اورهق .162
( )1ماقط من مل ول.
زرزـدُ :ايعوــال الْمُسْــتثْلم بِالفعــقِكايعوــالِ الْمفعُــولِ بِالفعقِ لوودـ اليعـ أ،نع اوســتثلم
واوفعــول ز ييــان بعــد متــام ال ــسمِ بالفع ـقِ والفان ـقِل زلُــر :اوفوــق 121ل الــتخمه
 469/1ل شر اوفوقل ّبن زعي .216/2
( )2ي ملة من ن.
( )3ل« :وودُوهُ».
( )4نل ومل و(ل ول« :ا ْئتِس ِ احلُرُو ِومُتعلَّا،ايِها».
( )5نل ومل و(ل ول« :بيِّلة».
( )6ماقط من م ولل و (« :بيلهُما».
( )7ل« :يعلُّاُ ».
( )8وهــذا مذه ـ

ٍاص ـ اولــادى اوفوــق 86ل وفا وقــا وــذه ههــو ال وــرزال

زلُــر :ال تــاا 291/1ل واواتوـ 182/2ل 202/4ل واألصــول 240/1ل وذهـ
غههــم ن أنع ٍاص ـ اولــادى هــو حــر اللــداً ٍفس ـ أو هــو حــر اللــداً نلــم م ـ يق
العِو يعة من الفعقل أو هو أداال اللداًل وه امم فعق ّ حر ل يلُر يلك اوذاه
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:

فِ يمْثِي ِل ِ(« :)1زا نزعاك، ،أنْلِ »()2ل نلّا أنع الفِعْق ُانْتُـشِم نل،ـم اطّراحِـ ِ ويلامِـي ِ
لِسدِّ هذا الوعوتِ( )3مس َّدهُ مم امْتِا،سِل ِ بِغـرضٍ أوْدـ أنْ [ُزسْـح ]( )4نل،يـ ِل
ف،مِنْ ثمع(،ٍُ )5رٍْا( )6فِـ التعـ ْلِي ِ نل،يـ ِ ّ ن الفِعْـقِل ودعلْلـاهُ ي ْلِيفوـا بِرأْمِـ ِ غ،ـه
ي ْلِي ِ الفِعْقِ مم الْمفْعُولِ.
وّ زخْلُو الْمُلادى مِنْ أنْ ز ُون مُوافوال أوْ مُوا ِنا ،ل ُ()7ل أوْ ٍ ِرالو()8ل أ ْو
مُفْــردا معْرِف ،ـةول ف،الثعسث ـ ُة األُولُ مُعْربــة بِاللعوْ ـ ِل والرعابِ ـمُ م ْلِ ـ نل،ــم الوعــمِّل
ك،ا،ولِك :،زا ن ْدارِ!ل وزا خها مِنْ ززد!ل وزا اكِ او!ل وزا ززدُ!.
اإلزوــــا العوــــد 227ل وكتــــاا اليــــعر 67/1ل اخلوــــائص 276/2ل اواتوــــد
754- 753/2ل اإلزوـــا

شـــر اوفوـــق 15/1ل شـــر الر ـــ 408/1/1ل

التذزيق والت ميق .223- 219/13
(« :( )1ي ْمثِيلُ ُ».
( )2ال تاا .291/1
( )3كذا وقم اللسخ هيعهال وزعين ب  :حر اللداً.
( )4األصقل ونل ولُ« :زسْتح »ل لرزفوـال و (ُ« :زسْـجم»ل والوـحيي اوث ـتُ
من م.
( )5بعدها ٍسخة م أُقحمتْ ن ا الُ« :ل،مْ زسْتاِمْ( :هقْ رْبتُ ُ)»ل وّ ودْ هلا.
( )6م،ٍُ« :را»ل لرزفوا.
( )7أ  :ش ي اووا ل وهو ما ايعوق ب ش ً من متـام معلاهلق ـق اللـداًل نمعـا بعمـقٍ أو
نطـ ل فــاألوعل وــو( :زــا حســلا ود ُهـ )ل و(زــا طالعـا د ولـا)ل والثــاٍ وــو( :زــا ثسثـةو
وثسثا) يلادى دلوال زلُر :اواتو 224/4ل األصول 344/1ل اإلزوا العوـد
.248
( )8أ  ٍ :رال غه ماوودالل كما زو عح مثال الشرير ِّ ( :اك ا).
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ونذا قُوِــد بِاللعــداًِ اّمْــتِغاثةُ دخل،ــتْ( )1نل،يــ ِ ّم مفْتُوحــة لِلْ ُمسْــتغاثِل
م ْسُو ال لِلْ ُمسْتغاثِ ،ل ُل ك،ا،ولِك :،زا لّ ،ل ِ لِلْ ُمسْلِمِا(.)2
[ ]- 4ومِلْها احل،رْ ُ [اوُؤلَّ ُ]( )3مم الفِعْقِ:
وهُــو [(ق،ــدْ)]( )4مــم الْما ِــ لِتاْرِزِــ ِ مِــن احلــالِ()5ل ومــم الْمُوــا ِ ِعلِتاْلِي ِل ِ()6ل ٍحْو ق،ولِ( )1الْمُؤذِّنِ :ق،ـدْ ق،امـتِ الوعـسالُل وق،ـولِ ِهمْ« :ننع ال ،ـذُوا

( )1م« :دخق».
( )2وهو أثر ملاول نن نمر بن اخلطاا

ار نلـ ل قيـق :نٍـ ل،معـا طُعِـن احملـراا

صا « :زا ل،ل لِلمسلما»ل زلُر :اواتو 254/4ل التعاز واوراث 222ل اللهازة
غرزـ احلــدزث واألثــر 233/3ل و ُو األثــر بلفــظ «زــا ل،لـ ل زــا ل،لمســلما»ل مُســتغيثا
بهمال زلُر :السماتل للشداد 88ل واجلمق 167ل و ص او اٍ .220
( )3ماقط من م.
( )4ي ملة من نل ومل و(ل ول.
( )5وكــذا صــرع بــ
للشداد

 :ال يــا 263/2ل واوفوــق 433ل واألمنــوذج 33ل وفاقوــا

حرو اوعـاٍ 13ل وكـسمُ الشريـر ِّ اوفوعـق واألمنـوذج زـدل نلـم أنع

التارز ّ زلفكّ نن معلم التوقّمل وهذا يفسه اخلليق الذ ٍال مي وز ل زاـول« :وأمعـا
(ق،دْ) فجواا لِاولِ (:ل ،عما زفعقْ)ل ف،تاولُ( :ق،د فعق)ل وزنم اخلليقُ أنع هذا ال سم لِاـومٍ
زلتُرون اخل ر»ل ال تاا .223/4
وقـد ذكــروا أنع (قــد) يفيـ ُد مــم اوا ـ ل أزوــال التحايــقل يلُــر هــذه اوعــاٍ الثسثــة :
األزهيــة 213- 211ل شــر اوادعمــة احملس ـ ة 212/1ل 268ل ص ـ او ــاٍ 392ل
اجللم الداٍ .255
( )6وهو وفا ما و د اوفوق 433ل واألمنوذج .33
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قْ ،د زوْدُ ُ»(.)2
[و(مو )]( )3والسعاُ لِلتعسْوِز ِ( )4فِ :ميفْعقُلومو زفْعقُ( 8/.)5أ/[ ]- 5وأمعا اوُؤلَّ ُ مِنْ حرْف،اِل ٍحْو :ل،وّل ول،ومال وهلّا()6ل [ول،معا]()7ل
وأ،و د غهه لـ(قد) مم اووا ِع ثسثـة ،معـانٍ أُخـرل هـ  :العت ـثهل والتعوقّملوالتعحايـقل
زلُر :حرو اوعـاٍ 13ل األزهيـة 213- 211ل صـ او ـاٍ 392ل اجللـم الـداٍ
.259- 256
(« :( )1ك،ا،ولِ».
( )2هذا اوثـقُ زُوـراُ للرعدـقِ ي ـونُ اإلمـاًالُ هِـ الغال ـةُ نليـ ِلثُمع ز ـونُ ملـ اهللـة مـن
اإلحسانلزلُر :األمثـالل ألبـ ن يـد 50ل جممـم األمثـال 17/1ل اوستاوـم أمثـال
العرا .409/1
( )3ماقط من م.
( )4زلُــر معلــم التســوز والتلفــيس  :ال تــاا 233/4ل حــرو اوعــاٍ 5ل وقــد
نـدعهما الشريــر

حــرو اّمــتا الل زلُـر :اوفوــق 434ل األمنــوذج 33ل قــال

اوفوعق« :و (مو ) دّلة نلم ززادالِ يلفيسٍ»ل ودعـق ملـ مثـال مـي وز « :مـوعفتُ »ل
أ  :قلـ ـتُ لـ ـ مـ ـ عرالو بعـــد مرعال(:مـــو أ،فعـ ـقُ)ل زلُـــر :ال تـــاا 233/4ل الوـــحا
1378/4ل ال دزم .438/1/2
( )5ن« :مو زفْعقُل وميفْعقُ»ل و م ول« :مياُولُل ومو زاُولُ».
( ) 6وهذه األحر الثسثة للتحويضل ير ّك ـت مـن (لـو) مـم (ّ) أو(مـا)ل ومـن (هـق)
مـــم (ّ)ل يلُـــر :ال تـــاا 98/1ل 115/3ل اواتوـ ـ 76/3ل حـــرو اوعـــاٍ 5ل
األزهية 169ل اوفوق .431
( )7ماقط من (.
وه اجلازمة مركّ ةو من (مل) اللافية (ومـا)ل نـدعها الشريـر

حـرو اللفـ ل وقـال:

« ِه ـ (ل،م) ُ ـ عمتْ نليهــا (مــا)ل فــازدادتْ معلاهــا أنْ يو ـمعلتْ معلــم التعو ّق ـمِ واٍّتُــا ِ
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وأ،لّا()1ل و،أمعا()2ل [وِنمعا](، )3ف ،ـ(معْ ِد ك،رِا).
[ ]- 6ومِلْها اوُؤلَّ ُ [مِنْ]( )4اوُفْردِ واوُؤلَّ ِل وهُو نل،م ُرُوا:
 -مِلْها اّ ْممُ مم اوُؤَّل ِل وهُو:

مــتطال زمــانُ فِعلِهــا»ل اوفوــق 419ل وهــذا مــذه اجلمهــو ل وقيــق :هـ بســيطةل
وا ْ
زلُر :األصول 157/2ل اإلزوا العود 328ل اجللم الداٍ .593
( )1كذا ُ طتْ ميدعدالو اللسخ هيعهال وه من حرو التحويضل دعلوها ٍُـه
(ل،وّ ول،وما وهلّا)ل زلُـر :ال تـاا 98/1ل حـرو اوعـاٍ 5ل اوفوـق 431ل وقيـق:
ننع أصلها (هلّا) أُبدلت اهلاًُ همـشالول فت ـون مرك ـة مـن (هـقْ)ل و(ّ) اللافيـةل وقيـق:
أصــلها (أنْ) اللاص ـ ة للفعــق أو اوخفّفــة و(ّ) اللافيــةل زلُــر :شــر الســها 154/3ل
مفتا العلوم 307ل شر اوفوقل ّبن زعي 261/8ل اجللم الداٍ .510- 509
قلـتُ :وكــذا (أ،،لــا) اوخفّفــة اّمــتفتاحيةل فهـ

مــذه الشريــر ع «مُرك ــة ِمـنْ ه ْمــشالِ

متِفهامِ وح ْر ِ اللعف ِلإلنِطاًِ معْلم التعل ي ِ نل،م يحْ ّاقِ ما بعْدها»ل ال يعا .180/1
اّ ْ
( )2وهـ مُر ّك ــة مــن (أ،نْ) اووــد زة و(مــا) الشائــدالُ اوُؤ ّكــدالُ اوعوَّ ــة مــن (كــان)ل زاــول
الشرير « :ومِل ُ (أ،معـا أٍ،ـت ُملْ ،طلِاوـا اٍِ ،طل،اْـتُ)لواوعلم:أل،نْ ُكلْـت ُملْط،لِاوالو(مـا) مشِزـدال
مُعوَّ ة مِن الفِعْقِ الْمُوْمرِ» اوفوعق 126ل ويلُر (أمعا) اورك ة  :حـرو اوعـاٍ 64ل
األزهية 146ل اجللم الداٍ .528
( )3ماقط من نل ومل و(.
زاول الشرير « :ه (ننْ) اليعرطيةُ ُمعت نليها «ما» مُؤكِّدالو لِمعلم اليعرْ ِ»ل ال يـا
440/2ل وزسـ ـمعيها اجلـــشاً اوؤكَّـــد حرفُـ ـ بِــــ(ما)ل كتابيـ ـ  :اوفوـــق 439ل 451ل
واألمنوذج 34ل وزلُر :اواتوـ 34/4ل حـرو اوعـاٍ 64ل األزهيـة 142ل 143ل
ص او اٍ 103ل اجللم الداٍ .535
( )4األصق« :مم»ل واوث تُ اوسئمُ من نل ومل و(ل ول.
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 امْمُ الشعمانِ()1ل وشِْهُ ُل مُوافوا ن اجلُمْل،ـةِل ٍحْـو ق،ولِـ ِ يعـا :ﱡﱄﱅ

ج
ك أوان( )4احل،جعــــا ُ
ﱆﱠ()2ل و ﱡ ﲏﲐﲑﱠ ()3ل وق،ــــولِ ِهمْ :دِمْتُـــ ،
،أمِــهل و يِي ـك )5(،نذا احْمـ عـر الُسْ ـرُل ونذا ق،ــام ززــدل ونذا ززــد قــائِمل ول،معــا
[داً]( )6ك،لَّمُْت ُ.
ِومِ ْل ُ(:)7
( )9

بِآزةِ زُاْ ِدمُون( )8اخل،يق ُشعْثا
ث دل،س ززد.
س حيثُ ززد دالِس وحي ُ
وادْلِ ْ
وهــ ِذهِ اجلُمْل،ــةُ( )10فِــ ي ْوِزــقِ الْمُفْــردِل أ ْ :زــوم قِيــا ِم اللعــا(ِل وامْتِلــا ِع
ٍُطْاِ ِهمْل وأ،وان نِما الِ احل،جَّاجِ.
ممُ الْموصُولُ مم صِـل،تِ ِل ٍحْـو( :الـذِ أ،بُـوهُ قـائِم)ل و(الـذِ ق،ـام
 واّ ْ
( )1ل« :امْم لِلشعمانِ».
( )2اوطففا.6 :
( )3اورمست.35 :
(« :( )4زمن».
( )5مل ول« :أ،ييُتك.»،
( )6ي ملة من نل ومل و(ل ول.
( )7أ  :مما زُوا ن اجلملة لي ه بالشمان او هم.
( )8نل ومل ول« :يُاْدِمُون»ل بالتاً.
( )9مــن الــوافرل نجــشه، « :ك ـ،نع ن ،لــم مــلابِ ِها ُمــداما»ل وال يــت ملســوا لألنيــم
ال تـاا 118/3ل ولـيس دزواٍـ ل زاـول ال غـداد « :ومل أ ُه ملســوبا لألنيـم نّلــا
كتااِ مي وز »ل اخلشاٍة .514/6
( )10م« :دُ ْمل،ة».
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أبُوهُ)ل والوعل،ةُ ك،الوعف،ةِ فِ ك،وٍِها دُمْل،ةو زوِي فِيها الوعدْ ُ وال ،ذِاُ(.)1
واألمْـــماًُ الْموصُـــول،ةُ(:ال ِذ والتِــ )ل ومُثلعاهُمـــا ومجْمُونُهُمـــال و(مـــا
ومنْ)ل و(أ ) فِـ ق،ـولِ ِهمْ :نرفْـتُ( )2أزهُـمْ فِـ الـدعا ِل أ ْ :الـ ِذ فِـ الـدعا ِ
مِلْ ُهمْل و(ذُو) فِ لُغ ِة طِّ،ينٍ(.)3
ومِلْها احل،رْ ُ مم اوُؤَّل ِل [وهُو رْبانِل أ،حدُهُما](ٍ )4حْو:ّمِ اّبْتِداًِ والا،سمِ فِ  :ل،شزد مُلْط،لِقل8/

ا /ﭧ ﭨ ﱡ ﲋ ﲌ

ﲍﲎﱠ()5لووارِ ل،ي ،فعْل،نَّ()6ل ول،اْ ،د ف،عق.
 وحرْف ِ ،اّمْتِف،هامِ.
ق فِ الْمُ ْتدِأ واخل ،رِ.
 واحلُرُو ِ الْخمْسةِ( )7العوامِ ِ
( )1أ  :هلــة خرزعةلوهــذا شــر هلــة اخلــر وهلــة اللعــتل كمــا ياـدعمل وّ جيــوز
لي ً من اجلمق اإلٍيائية أن ي ون صلةو وّ ٍعتـا وّ خـرال زلُـر :األصـول 267/2ل
اوسائق ال ورزات 724/1ل شر اوادعمة احملس ة 417/2ل اوفوق .185
( )2مل ول« :نلِ ْمتُ».
( )3زلُــر :يهــذز اللغــة 44/15ل الت وــرال والتــذكرال 520/1ل األزهيــة 293ل أمــال
ابن اليجر .54/3
( )4ي ملة من ن.
( )5اللحق.124 :
داً األصقل و(« :ونن ار»ل وه

مل ول« :ونن بعك» وفاقوا للموح .

( )6ل« :ل،تفْ ،عل،نَّ».
( )7م« :السعتةِ».
وما ُأ ْث ت باوٌ نِدعال األحر اللامخة اوي هة للفعق وفـا ُ مذهِـ اوفوعـق 177ل
قل ـتُ :وهــو مــذه مــي وز ال تــاا141/2 :ل 147ل وي ع ـ اوــر ُد واب ـنُ الس ـرعاج
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 وٍواصِ ِ الفِعْقِل ودوا ِز ِم ِ غ،ه(ننْ)(.)1
 وهلّا ربْت ُل ول،وّ أ،كْرمْت ُ.
 وأمعا ززد ف،مُلْط،لِق(.)2
،ر والع ْط ِ.
و[الثَّاٍ ](ٍ )3حْو حُرُو ِ اجل ِّ
ك
أن التع ـ ْلِي فِيمــا دخل ،ـتْ نل،ي ـ ِ يِلْ ـ ،
أن بــا الاِ،ــيل،اِ( )4ف،وْ ـلوال وهُــو َّ
نلّــا َّ
()5
ألن
َّ
احلُرُو ُ مابِق لِدُخُولِهال وفِيما دخل،ـتْ نل،يـ ِ هـ ِذهِ مُا،ـاوِد ل،ـ ُ مُسـاوِ
دُخُول،ها نِلَّةُ [ذلِك )6(]،العت ْلِي ِ ومُاْتوِي ِ(.)7
والشبيــد ل زلُـــر :اواتوــ 107/4 :ل واألصـــول  229/1والوا ــيُ 61ل وذهــ
هانــة ن أٍهــا م ـتعةل مــلهم الثمــاٍيين ون ـ ُد الاــاهر واب ـ ُن اخل عيــاال زلُــر :الفوائــد
والاواند 229ل اواتود 443/1ل اورهق 169ل وود ذلك أنع من ندعها مخسةو دعق
اوفتوحة ،فرنا نن او سو ال أو الع سُل ومن ندعها متعةو دعلهما أصل،ال زلُـر :التـذزيق
والت ميق 6- 5/5ل اوااصد اليافية .313/2
ت مــن
ت (« :ننع»ل بال ســرال والتيــدزدل وّ ودــ لــ ل فاويــدعدال ليســ ْ
(ُ )1ــ ط ْ
اجلوازم لتُسـتثل م ملهـال نٍعمـا هـ مـن احلـرو اخلمسـة ممـا ياـدعم قرز ـال قلـتُ :وامـتثلا ًُ
اوؤلـ ِ مــن (اوفــرد مــم
الشريــر ِّ حلــر اليــر (ننْ) مــن هلــة اجلــوازمل ليــذكره مــم َّ
اوؤلّف،ا)ل مما مي ي .
( ) 2و(أمعـــا) هلـــا خبـــس الـــيت قـــدعم الشريـــر ذكرهـــا فيمـــا يـــ ّل مـــن حـــرفال
بالوحيفة260:ل فهذه «(أمعا) فِيها معْلم اليعرْ ِ»ل اوفوـق 441ل وهـ حـر بسـيطل
يلُر  :األزهية 144ل اجللم الداٍ .522
( )3ي ملة من ن.
( )4أح ـدُ الا ــيل،ا (ّمُ) اّبتــداً ومــا بعــدها مــن األحــر ن (ه ّلــال ولــوّل وأ عمــا)ل
والا يقُ اآلخر حرو ُ اجلرع وحرو العط .
( )5م« :مُا،اوِدل ول ُ ،مُساوِ »ل و (« :مُا،اوِد ل،هال مُساوِ ».
( )6ماقط من مل ول.
(« :( )7ومُاْتوِية ل»ُ ،ل و ل« :ومُاْتوِيتُ ُ».
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[ ]- 7ومِلْها اوُؤلَّ ُ مم اوُؤلَّ ِ()1ل وهُو(:)2
دُمْل،تا اليعرْ ِ واجل،شاًِ.ودُمْل،تا الع ْط ِ()3فِ [ٍحْوِ]( )4ق،ولِك :،داً ززد وخـرج [نمْـرول وززـدأخُوك )5(]،ونمْرو صاحُِك.،
ن فِــ [ٍحْـ ـوِ]( )6ق،ولِـ ـ ِ يعـــال،م :ﱡ ﲖﲗﲘ
واجلُمْل،تـــا ِﲚﱠ (.)7
ح ِيَّ ُة بعْدها.
[و(قال)]( )8و[اجلُمْل،ةُ]( )9الْم ْ[ ]- 8ومِلْهـــا اوُفْـــردُ مـــم اوُـــؤلَّف،اِل وهُـــو :حـ ـرْ ُ( )10اليعـ ـرْ ِل ومِـ ـ ْن
أمْماِئ ِ(:مال ومنْ()11ل و،أ ل وأٍعمل ومتمل وأ،زن).
( )1نل و(ل ول« :مِن الْمُؤلَّف،اِ».
( )2مل و(ل ول« :وهُما».
( )3األصـــق« :ودُ ْمل،تـــا العطْ ِلواجلُ ْمل،تـــا ِن فِــ ٍحْــوِ»...ل وّ ودــ لشزـــادال ن ـــا ال
(واجلملتانِ) معطوفةول نذِ العط بالواو زاتو اوغازرالل واجلملتان األمثلـة اوـذكو الل
بعدُل هما هلتا العط .
( )4ماقط من نل ومل و(ل ول.
( )5ماقط من ل.
( )6ماقط من م.
( )7التوبة.30 :
ك ق،ولُهم)ل واجلملة األخرى( :زُوا ِهمُون).
فاجلملة األو ( :ذِل ،
( )8ماقط من (.
( )9ماقط من نل ومل و(ل ول.
( )10م« :حُرُو ُ».
وقد ذكـر الشريـر أنع لليـر حرف،ـانل همـا( :نِنْ) و(ل،ـوْ)ل «زـدخسن نلـم هلـتال
ف،يجعسن األُو شرطوا والثاٍية ،دشاً»ل اوفوق 437ل وووه األمنوذج .34
(« :( )11م ْن وما».
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[ ]- 9ومِلْها اوُؤلَّ ُ 9/أ /مم اوُؤلَّف،اِل وهُو [حرْ ُ اليعرْ ِ](( :)1مهْمـال
وحيثُمال ونذْما) مم دُمْل،ت ِ اليعرْ ِ واجل،شاًِ.
اوؤل ِ]
[ٍونا َّ
وه ِذهِ الْمُؤلّف،اتُ نل،م ٍوناِ:
ق
ٍوعٍ مُفِيد :زوِي الس ُوتُ نل،ي ِل ويتساوى()2فِي ِ اجلُمْل،تـانِ مِـن الفِعْـ ِوالف،انِقِ وا ْلمُ ْتدأِ واخل ،رِل ومـا نـداهُما مِمعـا زجُـوزُ أ ْن زُسْـ ،ت نل،يـ ِل ك،اللعـداًِ
والْملادى مرْدِ ُع ُ نل،يهِما()3ل ويُسمعم( )4اجلُمْلُ ،ة ك،سما.
ح ْمُ الْمُفْـردِ فِـ حادتِـ ِ ن دُـشًْ
ح ْ ُم ُ ُ
[وٍوعٍ]( [ )5خر غ،هِ مُفِيدُ )6(]:خر زُؤَّل ُ مع ُ حتعم زلْعاِد مِلْهُما( )7ك،سم وزوِيَّ( )8الس ُوتُ نل،ي ِل ك،ا،ولِـك:،
()10
غُــسمُ ززــد ق،ــائِمل ودــاً دُــق ك،ــرِزم()9ل وززــد ٍ ْفسُ ـ ُ فِــ الــدعا ِل نٍعمــا
صـــا تْ( )11ك،سمـــا مسْـ ـ ُويا نل،يـ ـ ِ بِــــ(ق،اِئمٍ)ل وبِــــ(داً)ل وبِــــ( ِف الـ ـدعا ِ)ل

( )1ززادال من (.
( )2نل ومل و(ل ول« :والا،اٍُونُ».
( )3أ  :ن هلت الفعق واو تدأ.
( )4ل« :وزُسمعم».
( )5ماقط من ل.
( )6ي ملة من م.
( )7ن« :معهُما».
( )8نل ومل و(ل ول« :زوِي»ل بس واو.
(« :( )9و دُق ك،رِزم داً».
( )10م« :ونٍعما».
( )11نل ومل و(ل ول« :صا ».
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ح ْما.
ول،وّها(، )1ل ْم زُف،رع ْ با الْمُفْر ِد والْمُؤَّل ِ ُ
ر وصـــل،واُي ُ نل،ـــم مُحمعـــد و لِـــ ِ
ر ،أنْل،ـــمُ]([ )2بِالوعـــوااِل واحل،مْـــدُ ِ
[وا ُ
وصحِْ ِ](.)3
ك،ت ُ ِنبْراهِي ُم بْ ُن زحْيم بْ ِن ،أِب حِف،اظ الْ ِم ْلامِ ِّ(([ )4ت 666هـ)].

( )1ل« :ول،وّهُ».
( )2ماقط من نل و(.
( )3مـــاقط مـــن نل وملولل وم اٍهـــا (« :احل،مْـ ـدُ رِ نلـــم التعمـــامِل ولِلرمُـــولِ
اووْط،ف،م مُحمعد أفوقُ الوعسالِ والسعسمِ».
( )4وخامتة ن« :يمَّ كِتااُ (الْمُفْردِ والْمُؤلَّ ِ) وقْت ُبُمِ اللَّهـا ِ زـوم اجلُمْعـةِ مِـنْ شـهْرِ ارِ
ل و ِنيْرِزن وم ْعِمائة مِن اهلِجْرالِل نل زد ِ الع ْـدِ الوَّـعِي ِ
الْ ُم ا كِ بِيمٍ اآلخِرِ ملةِ ،مت
مل،يمان بنِ بهْراموز ِ»
ج ن نونِ ارِ مُحمعد بنِ ُ
الْمُحْتا ِ
وخامتة مٍ« :جش كِتااُ (الْمُفْردِ والْمُؤلَّـ ِ) بِف،وْـقِ ارِ وملِّ ِلواحل،مْـدُ رِ وحْدهُلوصـل،وايُ ُ نل،ـم
منْ ّ ٍِ َّ بعْدهُلنل،م زد ِ العْدِ الف،اِهِ أ،حْمدِ بْنِ مُحمعد اليعهِهِبِيمْسٍ اخلِيْوقِ ِّ اخل،وا ِزْمِ ع».
ج ن حْمـةِ
وخامتة (« :يمع ال ِتااُل بِعو ِن اولِكِ العسمِل نلم زدِ الع ْـدِ الوَّـعِي ِ احملْتـا ِ
السلْ ِف عل نف،ا ارُ نلْ ُ ون ْن والِدز ِ ونـنْ ميـائِخِ ِ
بِّ ِ اللّطِي ِ أ،حْمد بنِ أ،ب ب ْ ٍر بنِ أ،حْمد َّ
ر وٍِعْم الوكِيقُ»
وننْ دمِي ِم اوسلِمِال وح ْسُلا ا ُ
حسْـ ِن نوٍِـ ِل وصـل،وايُ ُ [نل،ـم]
رو ُ
ـم (ا ْل ُمفْـر ُد وا ْلمُؤلَّـ ُ) ي ْعلِياوـال بِحمْـ ِد ا ِ
وخامتة ل « :ي َّ
حِ ِ وملَّم».
ميعدٍِا مُحمعد ونل،م لِ ِ وص ْ
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ثبت املصادر واملراجع:

 أحسن التاامـيم معرفـة األقـاليمل يـ لي همـد بـن أمحـد اوادمـ ال يـا ل
ٍيــــرال م ت ــــة مــــدبول ل الاــــاهرالل موــــو ال نــــن ط عــــة ليــــدنل الط عــــة الثالثــــةل
1411هـ 1991م.
 ا ييا الورا من لسان العرالألبـ حيعـان األٍدلسـ للايق وشـر ود امـة
الــدكتو دـ نثمــان همدلمرادعــة الــدكتو موــان ن ــد التــواال م ت ــة اخلــاجن ل
الااهرالل الط عة األو ل 1418هـ 1998م.
 أزها الرزاض أخ ا الاا

نياضل ليهاا الدزن اواّر األٍدلس ل ـ ط

وحاا ونلق نلي موطفم الساا ونبـراهيم اإلبيـا

ون ـد العُـيم شـل،ل مط عـة جللـة

الت لي والجهة والليرلالااهرالل 1358هـ 1939م.
 األزهيــة نلــم احلرو لي ـ لي نل ـ بــن همــد اهلــرو ل لايــق ن ــد اوعــا
اولُّوح لمن مط ونات جممم اللغة العربية بدميقل 1391هـ 1971م.
 أمــا( ال سغــةل يـ لي دــا ار أبـ الاامــم همــود بــن نمــر الشريــر لمركش
لايق الجاثلاهليمة اوورزة العامة لل تاالالااهرالل 1985م.
 أمــــرا العربيــــةلي لي أبـــ الركــــات األٍ ــــا لنُين بتحاياـــ همــــد بهجــــة
ال يطا لمط عة الجق بدميقل 1377هـ 1957ملمن مليو ات اامـم العلمـ العربـ
بدميق.
 نشــا ال التعــيا يــرادم اللحــاال واللغــوزال ي ـ لي  :ن ــد ال ــاق بــن ن دااي ـد
اليمــاٍ ل لايــق الــدكتو ن ــد اايــد دزــاال مركــش اولــك فيوــق لل حــوث والد امــات
اإلمسميةل الرزاضل الط عة األو ل 1406هـ 1986م.
 األصـــــول اللحـــــولّبن الســـــراجللايق ن ـــــد احلســـــا الفتل لمؤمســـــة
الرمالةلبهوتلالط عة الثاٍيةل 1407هـ 1987م.
 األلفاتل ّبـن خالوزـ ل لايـق الـدكتو نلـ حسـا ال ـوعاال م ت ـة اوعـا
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الرزاضل 1402هـ 1982م.
 أمـــال ابـــن اليـــجر للايق ود امـــة الـــدكتو همـــود همـــد الطلاح لم ت ـــة
اخلاجن لالااهراللالط عة األو ل 1413هـ 1993م.
 األمال اللحوزعةلألب نمرو ابن احلادـ للايق هـاد محـود ل نـامل ال تـ
وم ت ة اللهوة العربيةل بهوت/ل لانل 1405هـ 1985م.
 األمثاللألب ن يـد الاامـم بـن مـسمللايق ويعليـق وياـدزم الـدكتو ن داايـد
قطام ل دا او مون للجاثل دميقل الط عة األو ل1980م.
 نٍ ــاه الــرواال نلــم أٍ ــاه اللحــاالل جلمــال الــدزن الافطـ ل لايــق همــد أبــو الفوــق
نبراهيمل دا الف ر العرب ل الااهراللومؤمسة ال تـ الثاافيـةلبهوتل الط عـة األو ل
1406هـ 1982م.
 اٍّتوا لسي وز نلم اوردلألب الع ا( ابن وّّدل د امة ولايق الدكتو زهه
ن د احملسن ملطانلمؤمسة الرمالةلبهوتلالط عة األو ل 1416هـ 1996م.
 األٍســاال للســمعاٍ ل انتلــم بتوــحيح والتعليــق نليـ ن ـد الــرمحن بــن حييــم
اوعلمــ اليماٍ لمط عــة جملــس دائــرال اوعــا

العثماٍيــةل حيــد بادل الط عــة األو ل

1397هـ 1977م.
 اإلٍوـــا

مســـائق اخلـــس بـــا اللحـــوزا ال وـــرزا وال وفياليــ لي أبــ

الركـــات األٍ ـــا ليعليق همـــد هيــ الـــدزن ن ـــد احلميدلاو ت ـــة العوـــرزةلبهوتل
1407هـ 1987م.
 األمنوذج اللحول يولي همود بن نمر الشرير ل انتلم ب مـام بـن محـد
اولوو ل الط عة األو ل 1420هـ 1999م.
 اإلزوا العود علصلعف أبونل ع احلسن بن أمحد الفا م عللايق حسن شـاذل
فرهودلدا العلوملالرزاضلالط عة الثاٍيةل1408هـ 1988م.
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 اإلزوا

شـر اوفوـقلّبن احلادـ للايق األمـتاذ الـدكتو نبـراهيم همـد

ن دارلدا معد الدزنلدميقلالط عة األو ل 1425هـ 2005م.
 اإلزوـــــا

نلـــــق اللحـــــو للشدـــــاد للايق الـــــدكتو مـــــازن او ـــــا كلدا

اللفائسلبهوتلالط عة الثاٍيةل 1393هـ 1973م
 ال دزم نلم العربيةلألب السعادات جمد الدزن ابن األثهللايق الدكتو فتحـ
أمحــــد نلــ ـ ع الــــدزن والــــدكتو صــــاح بــــن حســــا العازدلدامعــــة أم الارىلم ــــة
او رمةلالط عة األو ل 1420هــلمن مليو ات معهد ال حـوث العلميـة -مركـش نحيـاً
الجاث اإلمسم .
 بغية الطلـ

يـا زخ حلـ ل يـ لي كمـال الـدزن ابـن العـدزمل حاّاـ وقـدعم لـ

مهيق زكّا ل دا الف رل بهوت/ل لانل الط عة األو ل 1978م.
 بغية الوناال ط اات اللغوزعا واللحـااللجلسل الـدزن السـيوط عللايق همعـد أبـو
الفوق نبراهيملمط عة نيسم ال اب احلل،علالط عة األو ل 1384هـ 1965م.
 ال لغة الفر با اوذكر واوؤٍثل ألب الركاتل كمال الدزن األٍ ا ل لايـق
الـــــدكتو موـــــان ن ـــــد التـــــواال م ت ـــــة اخلـــــاجن ل الاـــــاهرالل الط عـــــة الثاٍيـــــةل
1417هـ 1996م.
 ال لغــــة يــــرادم أئمــــة اللحــــو واللغــــةل يــ ـ لي جمــــد الــــدزن بــــن زعاــــوا
الفهوز بــاد للايق همــد اوور لمليــو ات مركــش اوخطوطــات جبمعيــة نحيــاً الــجاث
اإلمسم ل الوفاال/ال وزتل الط عة األو ل 1407هـ 1987م.
 ياج الجادم ط اات احللفيةل ألب الفـداً ززـن الـدزن بـن قطلوبغـا السـودوٍ ل
لايق همد خـه موـان زومـ ل دا الالـمل بهوت/ل لـانل ودميق/مـو زال الط عـة
األو ل 1413هـ 1992م.
 ياج العرو( من دواهر الاامو(ل للمريوم الشبيـد ل اوط عـة اخلهزـةل موـرل
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1306هـ1307/هـ.
 يا زخ اإلمسم ووفيات اوياهه واألنسمل يـ لي

ـس الـدزن الـذه،ل حااـ

و ـ ـ ط ٍوـ ـ ونلّـــق نليـ ـ الـــدكتو بيـــا نـــواد معـــرو ل دا الغـــرا اإلمـــسم ل
بهوت/ل لانل الط عة األو ل 1424هـ 2003م.
 الت وــرال والتــذكراللألب همــد الوــيمر للايق الــدكتو فتحـ أمحـد موــطفم
نل ـ ع الدزنلدامعــة أم الاــرىل م ــة او رمةلالط عــة األو ل 1402هـــ 1982ملمــن
مط ونات مركش ال حث العلم .
 لوــيق نــا الــذه مــن معــدن دــواهر األدا نلــم جمــازات العرالص ـلعف
األنلــم اليــلتمر لحاّا ون ّلــق نليـ الــدكتو زهــه ن ــد احملسـن مــلطانلدا اليــؤون
الثاافية العامةلبغدادلالط عة األو ل 1412هـ 1992م.
 لفــة األدز ـ

وــاال مغــين الل ي ـ ل جلــسل الــدزن الســيوط ل د امــة ولايــق

الدكتو حسن اولخ والدكتو ال مهم ٍعجةل نامل ال ت احلدزثل ن بـد/نمعانل الط عـة
األو ل 1426هـ 2005م.
 الــتخمه شــر اوفوــق صــلعة اإلنــراا اوومــوم بــالتخمهل ي ـ لي صــد
األفا ــق الاامــم بــن احلســا اخلــوا زم ل لايــق الــدكتو ن ــد الــرمحن بــن مــليمان
العثيمال م ت ة الع ي انل الرزاضل الط عة األو ل 1421هـ 2000م.
 التــدوزن أخ ــا قــشوزنل ألبــ الاامــم الرافعــ الاــشوزينل لايــق نشزــش ار
العطا د ل دا ال ت العلميةل بهوت/ل لانل الط عة األو ل 1408هـ 1987م.
 التذزيق والت ميق شر التسهيقلألب حيـان األٍدلسـ لحاا الـدكتو حسـن
هلداو ل دا الالملدميقلالط عة األو لمينع الط م رتلفة.
 التـــذزيق والت ميـــقل ألبــ حيـــان األٍدلســ ل موـــو ال نـــن ٍســـخة دا ال تــ
اوورزةل اجلشً األول ملها لت قم ()6016لوباية األدشاً برقم ( )62وو.
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 التســهيق يســهيق الفوائــد وي ميــق اوااصــدل ّبــن مالــكل حاّا ـ همــد كامــق
بركاتل دا ال تاا العرب ل الااهرالل 1388هـ 1968م.
 التورزي مبومون التو ييللليـيخ خالـد األزهر للايـق الـدكتو ن ـد الفتـا
ثه لالشهراً لإلنسم العرب لالااهراللالط عة األو ل 1418هـ 1997م.
 التعاز واوراث ل للمردل حاا وقدم ل همـد الـدز اد ل دا صـاد ل بـهوتل
الط عة الثاٍيةل 1412هـ 1992م.
 التعرزفاتلللعسمة نل بن همد اليـرز اجلردـاٍ للايق الـدكتو همـد ن ـد
الرمحن اورنيل لدا اللفائسلالط عة األو ل 1424هـ 2003م.
 التعلياةلشر كتاا مي وز ألب نلـ الفا مـ للايق ويعليـق الـدكتو نـوض
الاوز لمط عــة األماٍــةلالااهراللومطابم احلســينلالرزاضلالط عة األو لمــين الط ــم
رتلفة.
 يفسه الراز ع التفسه ال ه ومفاييي الغي لللفخر الـراز ع همعـد بـن نمـرلدا
الف رل بهوت/ل لانلالط عة الثالثةل 1405هـ 1985م.
 التمام يفسه أشعا هذزق مما أغفلـ أبومـعيد السـ ر لألب الفـتي نثمـان بـن
دينلحاَّاـ وقــدَّم لـ أمحــد ٍــاد الايسـ وخدجيــة احلـدزث وأمحــد مطلوالو ادعـ
الدكتو موطفم دوادلمط عة العاٍ لبغدادلالط عة األو ل 1381هـ.
 التل ي واإلزوا نمعا وقم الوحا لي لي أب همد ابـن بـ عر اووـر للايق
موطفم حجاز لاهليمة اوورزة العامة لل تاالالط عة األو ل 1400هـ 1980ملمـن
مط ونات جممم اللغة العربية.
 يهذز اللغةلألب ملوـو األزهر للايـق ن ـد السـسم هـا ون و فاقـ ل الـدا
اوورزة للت لي واللير والجهةلالااهرالل 1384هـ 1964م.
 يو يي اوااصد واوسـالك بيـر ألفيـة ابـن مالـكلّبن أم قامـم اوراد للايـق

جملة العلوم العربية
العدد الثالث واخلمسون شوال 1440هـ

271

الـدكتو ن ــد الـرمحن نلــم مــليمانلم ت ة ال ليـات األزهرزةلالااهراللالط عــة الثاٍيــةل
1397هـ 1977م.
 مثا الولانة نلم العربيـةلألب ن ـد ار احلسـا بـن مومـم الدزلو لد امـة
ولايق الدكتو همد الفا قل دامعة اإلمام همد بن معود اإلمسميةلالرزاضلالط عة
األو ل 1411هـ 1990م.
 اجلمـــق اللحولصـ ـلعف أبـــو الاامـــم الشداد لحاّاـ ـ الـــدكتو نلـ ـ يوفيـــق
احلمدلمؤمســـــــــــــة الرمـــــــــــــالةلبهوتلودا األمقلاأل دنلالط عـــــــــــــة األو ل
1404هـ 1984م.
 اجلمقللع د الااهر اجلرداٍ علشر ود امة ولايق زسر ن ـد الغـين ن ـد ارل
دا ال ت العلميةل بهوت/ل لانل الط عة األو ل 1410هـ 1990م.
 ههرال األمثالل ألب هسل العس ر ل لايق همد أبو الفوق نبراهيم وزميلي ل
اوؤمسة العربية احلدزثةل الااهرالل الط عة األو ل 1384هـ 1964م.
 ههرال اللغةل ّبن د زدل دا صاد ل بهوتل مو عو ال نـن ط عـة دائـرال اوعـا
العثماٍيةل حيد بادل اهللدل 1344هـ.
 اجللم الداٍ

حرو اوعاٍ لصـلعة احلسـا بـن قامـم اوراد للايـق الـدكتو

فخر الدزن ق اوال واألمتاذ همد ٍدزم فا قلدا ال ت العلميةلبهوتلالط عـة األو ل
1413هـ 1992م.
 اجلواهر اووية

يـا زخ احللفيـةل يـ لي هيـ الـدزن ن ـد الاـاد ابـن أبـ الوفـاً

الارشـ ـ احللفـ ـ ل لايـــق الـــدكتو ن ـــد الفتـــا احللـــول دا هجـــر للط انـــة والليـــرل
اجليشال/مورل الط عة الثاٍيةل 1413هـ 1993م.
 حرو اوعاٍ لصلعف أبو الاامم الشداد لحاّا وقـدعم لـ الـدكتو نلـ يوفيـق
احلمدلمؤمسة الرمالةلبهوتلودا األمقلن بدلالط عة الثاٍيةل 1406هـ 1986م.

272

كتاا (اوُفْرد واوُؤلَّ ) ألب الاامِم الشعرْيرِ ع  -د امةو ولاياوا
د .نل بن مومم بن همد ش ه

 احللــق نصــس اخللــقلألب ه عمــد ابــن الســيد ال طليوم ـ عللايق مــعيد ن ــد
ال ـــرزم مـــعود لدا الرشـــيد للليـــرلبغدادل 1980ملمـــن مليـــو ات وزا ال الثاافـــة
واإلنسم.
 احلمامةل ألب ن يدال ال حج ل لايق الدكتو همد نبراهيم حـوَّ وأمحـد همـد
ن يدل ٍيرال اامم الثاا لأبو ظ/،اإلما اتلالط عة األو ل 1428هـ 2007م.
 خشاٍة األدا ول ل ـاا لسـان العراليـ لي ن ـد الاـاد ال غـداد للايق ن ـد
السسم ها ونلم ت ة اخلاجن لالااهراللالط عة الرابعةل 1420هـ 2000م.
 اخلوـــــائصلي لي ابـــــن دينلحاّاـــ ـ همـــــد نلـــ ـ اللجـــــا لدا ال تـــــاا
العرب لبهوتلمو عو ال نن ط عة دا ال ت اوورزةل 1370هـ 1951م.
 الد الثما أمساً اوولفال ي لي أب طال ياج الـدزن ابـن السـان ل حاّاـ
ونلــق نليـ أمحــد شــوق بــلا وهمــد مــعيد حليـ ل دا الغــرا اإلمــسم ل يــوٍسل
الط عة األو ل 1430هـ 2009م.
 دزوان األدالي لي أب نبراهيم الفا اب للايق الدكتو أمحد رتا نمرلاهليمة
العامة ليؤون اوطابم األمهزـةلالااهرالل 1395هــ 1975ملمـن مط ونـات جممـم اللغـة
العربية.
 دزوان الشرير ل لايـق ن ـد السـتا

ـي ل مؤمسـة اوختـا ل الااهرال/موـرل

الط عة األو ل 1425هـ 2004م.
 دزوان اللابغة الذبياٍ ل لايق همد أبو الفوـق نبـراهيمل دا اوعـا

ل الاـاهرالل

الط عة الثالثةل 1990م.
 دزـــوان كثيعـــر نشعالللايـــق نحســـان نعـــا(لدا الثاافةلبهوتلالط عـــة األو ل
1971م.
 مالة الفر با اللعت وال دل ونط ال يان

من كتـاا مـائق اللغـةل
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ألب ـ همــد بــن الســيد ال طليوم ـ ل قرأهــا وحااهــا ونلــق نليهــا الــدكتو وليــد همــد
الســراق،ل مط ونــات مركــش اولــك فيوــق لل حــوث والد امــات اإلمــسميةل الرزــاضل
الط عة األو ل 1428هـ 2007م.
 ص او اٍ

شر حرو اوعاٍ لللمالا أمحد بن ن د اللو للايـق أمحـد

همــد اخلرعا لمط عــة ززــد بــن ثابتلدميــقل 1395هـــ 1975ملمــن مط ونــات جممــم
اللغة العربية بدميق.
 الشرير ل ي لي الدكتو أمحد همد احلـو ل مط عـة ال يـان العربـ ل ٍيـرال دا
الف ر العرب ل الااهرالل الط عة األو ل 1388هـ 1966م.
 الشريــر  :ثــا ه وملهجـ اللحــو ل ننــداد ن ــد احلميــد قامــم اللجــا ل مــالة
مادســته مادعمــة ن قســم اللغــة العربيــة والد امــات اإلمــسميةل كليــة الجبيــةل دامعــة
الفاييل لي يال 1982م.
 الشرير  :حياي و ثا هل للدكتو هـسل ٍاد لجملـة نـامل ال تـ ل العـدد4:ل
1411هـ 1990م.
 الشرير :مهي  -ثا ه -مذه اللحـو ل يـ لي كمـال دـر ن هـر ل دا
اجللان لللير والتوززمل نمعان/األ دنل الط عة األو ل 2014م.
 مــاط الشٍـــدل ألبــ العـــسً اوعــ عر ل دا بـــهوت ودا صــاد ل بهوت/ل لـــانل
1376هـ 1957م.
 مـلّم الوصــول ن ط اــات الفحــولل حلــاد خليفــةل لايــق همــود ن ــد الاــاد
األ ٍــا و ل م ت ــة ن مي النمــتاٍ ول/يركيال 2010مل مــن مليــو ات ملُمــة اوــؤمتر
اإلمسم ل مركش األثاث للتا زخ والفلون والثاافة اإلمسمية بإمتاٍ ول.
 مه أنسم الل سًل ي لي

س الدزن الذه،ل لايق شعي األ ٍـا و وبيـا

معرو لو خرونل مؤمسة الرمالةل بهوتل الط عة الثالثةل 1405هـ 1985م.
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 شذ ات الذه

أخ ا من ذهـ ل يـ لي ن ـداحل ابـن العمـاد احلل ل للايـق

ن ــدالااد األ ٍــا و وهمــود األ ٍــا و ل دا ابــن كــثهل دميــقل بــهوتل الط عــة
األو ل 1406هـ 1986م.
 شر أبيات اوفوعقل لإلمام فخـر الـدزن ال ي ـا ك اخلـوا زم ل د امـة ولايـق
همد ٍو موان زومـ ل مليـو ات كليـة الـدنوال اإلمـسميةل طرابلس/لي يـال الط عـة
األو ل 1999م.
 شر أبيات مغين الل يـ ل يوـلي ن ـد الاـاد بـن نمـر ال غـداد ل لايـق ن ـد
العشزش با وأمحد زوم دقا ل دا اوـ مون للـجاثل دميق/مـو زال الط عـة األو ل
1401هـ 1981م.
 شر التسـهيقلّبن مالـكللايق الـدكتو ن ـد الـرمحن السـيد والـدكتو همـد
بدو اوختونلهجر للط انة والليرلالااهراللالط عة األو ل 1410هـ 1990م.
 شر اجلمق ّبن خرو للايق ود امة الدكتو ال ملوى همـد نرالدامعـة أم
الارىلم ة او رمةلالط عة األو ل 1419هـ 1998م.
 شــــر اجلمــــق ّبــــن نوــــفو للايق الــــدكتو صــــاح أبــــو دلا لنــــامل
ال ت لبهوتلالط عة األو ل 1419هـ 1999م.
 شــر الر ـ ل افيــة ابــن احلاد ـ للايق الــدكتو حســن احلفُ ـ وحييــم بيــه
مور لدامعة اإلماملالرزاضلالط عة األو ل 1414هـ 1994م.
 شر ال افية اليافيةلي لي هال الدزن ابن مالكل حاا وقدعم ل الدكتو ن ـد
اوـــلعم هرزـــد لدا اوـ ـ مون للجاثلدميـــقلالط عة األو ل 1402هــــ 1982ملمـــن
مليو ات مركش ال حث العلم ونحياً الجاث اإلمسم لدامعة أم الارىل م ة او رمة.
 شــر اللمــملّبن برهــان الع ر للايــق الــدكتو فــازش فــا (لاالس الــوطين
للثاافة والفلون واآلداالال وزتل الط عة األو ل 1404هـ 1984م.
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 شــر اوفوــقل ّبــن زعــي ل لايــق الــدكتو ن ــد اللطيـ بــن همــد اخلطيـ ل
م ت ة دا العروبةل ال وزتل الط عة األو ل 1435هـ 2014م.
 شــــر اوادمــــة احملســ ـ ةللطاهر بــــن أمحــــد بــــن بابيــــاذللايق خالــــد ن ــــد
ال رزملاوط عةالعورزةلال وزتلالط عةاألو ل 1976م.
 شر هق الشداد ل ّبن بابياذل يادزم ولايق الدكتو نلـ يوفيـق احلمـدل
نامل ال ت احلدزثل ن بد/األ دنل الط عة األو ل 2016م.
 شر شواهد مغين الل ي ل للسـيوط ل وقـ نلـم ط عـ ونلـق حواشـي أمحـد
ظافر كودانل ٍيرال جللة الجاث العرب ل 1386هـ 1966م.
 شـــر كتـــاا مـــي وز للســـها لحاّا وقـــدعم لـــ ونلّـــق نليـــ جممونـــة مـــن
األمايذاللدا ال ت والوثائق الاوميةلالااهرالليوا زخ الط م متعددال.
 شرو ماط الشٍدل للترزش وال طليوم واخلوا زم ل لايق األمايذال موطفم
الساا ون د الرحيم همود ون ـد السـسم هـا ون ونبـراهيم األبيـا

وحامـد ن ـد اايـدل

اهليمة اوورزة العامة لل تاال الااهرال/مورل الط عة الثالثةل 1408هـ 1987م.
 الوحا

ياج اللغة وصحا العربيةلي لي نمسانيق بن محّاد اجلوهر للايق

أمحد ن د الغفو نطّا لدا العلم للمسزالبهوتلالط عة الثالثةل 1404هـ 1984م.
 ط اات اوفسرزنل جلسل الدزن السيوط ل لايق نل همد نمرل م ت ـة وه ـةل
الااهرالل الط عة األو ل 1396هـ 1976م.
 ط اات اوفسرزنل حملمد بن نل بن أمحـد الـداوود

ـس الـدزنل دا ال تـ

العلميةل بهوت/ل لانل 1403هـ 1983م.
 العاد الثما يـا زخ ال لـد األمـال يـ لي ياـ الـدزن همـد بـن أمحـد الفامـ
او ـ ل لايــق همــد حامــد الفا ـ وفــؤاد مــيد وهمــود الطلــاح ل مؤمســة الرمــالةل
بهوت/ل لانل الط عة الثاٍيةل 1406هـ 1986م.
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 نلـــق اللحـــولألب احلســـن الو عا للايـــق ود امـــة الـــدكتو همـــود دامـــم
الد وز لم ت ة الرشدلالرزاضلالط عة األو ل 1420هـ 1999م.
 نمــــدال ذو اهلمــــم نلــــم احملســ ـ ة نلمــ ـ اللســــان والالملّبــــن هطيــــق
اليمينلد امـــــــــة ولايـــــــــق الــــــــدكتو شـــــــــرز ن ـــــــــد ال ـــــــــرزم جنـــــــــا لدا
نمعا لنمعان/األ دنلالط عة األو ل 1428هـ 2008م.
 العالللخليق بن أمحـد الفراهيـد للايق الـدكتو مهـد اوخشومـ والـدكتو
نبراهيم السامرائ لدا الرشيد للليرلبغدادل 1980م.
 الغرعاللّبن الدهعان الغـرعال شـر اللمـم ّبـن الـدعهان (اجلـشً الثـاٍ )لموـو ال
نـن ٍسـخة قلــيا نل ليركيـالبرقم ()949لوملـ ٍسـخة فلميــة جبامعـة اإلمــام همـد بــن
معود اإلمسميةلبرقم (.)5704
 الغرعالل ّبن الدهعان الغرال شـر اللمـملمن أوعل بـاا (ننع وأخوايهـا) ن خـر
بــاا (العط ـ ) ألب ـ همــد مــعيد ابــن الدهعانلد امــة ولايــق فرزــد بــن ن ــد العشزــش
الشامقلدا التدمرزةلالرزاضلالط عة األو ل 1432هـ 2011م.
 الغرز ـ اوو ـلع ل ألب ـ ن يــد الاامــم بــن م ـلّامل لايــق الــدكتو همــد اوختــا
الع يــــد ل اامــــم التوٍســــ للعلــــومل ودا مــــحلونل يــــوٍسل الط عــــة الثاٍيــــةل
1416هـ 1996م.
 الفوائــد والاوانــدل لعمــر بــن ثابــت الثمــاٍيينل لايــق الــدكتو ن ــد الوهــاا
ال حلةلمؤمسة الرمالةلالط عة األو ل 1422هـ 2002م.
 الاامو( احمليطلي لي جمد الدزن الفهوز باد لدا اجليقلبهوتلدون يا زخ.
 قسئد اجلمان فرائد شعراً هذا الشمانل اويهو بـ(ناود اجلمـان شـعراً هـذا
الشمان)ل ل مال الدزن ابن اليععا اووصل ل لايق كامـق مـلمان اجل ـو ل دا ال تـ
العلميةل بهوت/ل لانل الط عة األو ل 2005م.
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 ال افيـــــــة اللحـــــــولّبن احلادــــــ للايق الـــــــدكتو طـــــــا

جنـــــــملدا

الوفاًلدداللالط عة األو ل 1407هـ 1986م.
 كتاا األلفات ومعرفة أصوهلال ألب نمرو الداٍ ل لايق الدكتو غـا قـدعو
احلمدل دا نمعا ل نمعان/األ دنل الط عة األو ل 1429هـ 2008م.
 كتاا الت ملةل ألب نل الفا م ل لايق ود امة الدكتو كاظم ثـر اوردـانل
مطابم مدزرزة دا ال ت ل دامعة اووصقل 1401هـ 1981م.
 كتــــاا اليــــعرلألب نلـــ الفا مـــ للايق وشــــر الــــدكتو همــــود همــــد
الطلاح لم ت ة اخلاجن لالااهراللالط عة األو ل 1408هـ 1988م.
 كتــاا مــي وز ل ٍيــر م ت ــة اوثلــم ب غــدادل موـ عو ال نــن ط عــة اوط عــة األمهزــةل
بوّ ل  1316هـ.
 ال تاال لسي وز ل لايق ن د السسم ها ونل م ت ـة اخلـاجن ل الاـاهرالل الط عـة
الثالثةل 1408هـ 1988م.
 ال يــا نــن حاــائق غــوامض التلشزــق ونيــون األقاوزقلجلــا ار أب ـ الاامــم
الشريــــر للايق ويعليــــق ود امــــة اليــــيخ نــــادل ن ــــد اوودــــود وزميلي لم ت ــــة
الع ي انلالرزاضلالط عة األو ل 1418هـ 1998م.
 كي اوي ست ونزوا اوعوستلألب احلسن ال اقول للايق الـدكتو همـد
أمحد الدال لجممم اللغة العربيةلدميقلالط عة األو ل 1415هـ 1995م.
 ال لم واأللااال لع ـا( الامعـ ل ياـدزم همـد هـاد األمـيينل م ت ـة الوـد ل
طهران/نزرانل م ت ة العرفانل صيدا/ل لانل الط عة اخلامسةل 1359هـ.
 السمــاتل ي ـ لي أب ـ احلســن اهلــرو ل لايــق حييــم نلــوان ال لــداو ل م ت ــة
الفس ل ال وزتل الط عة األو ل 1400هـ 1980م.
 السماتلي لي الشدعاد ع أب الاامـم ن ـد الـرمحن بـن نمـحا للايق الـدكتو
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مازن او ا كلاوط عة اهلا يعةلدميقل 1389هـ 1969م.
 ل ـــاا اإلنرااللتـــاج الـــدزن اّمـــفرازيينللايق الـــدكتو بهـــاً الـــدزن ن ـــد
الرمحنلدا الرفان لالرزاضلالط عة األو ل 1405هـ 1984م.
 الل اا نلق ال لاً واإلنراال ألب ال اـاً الع ـر ل لايـق غـاز طليمـاتل
دا الف ـــر اوعاصـــرل بهوت/ل لـــانل ودا الف ـــرل دميق/مـــو زال الط عــــة األو ل
1416هـ 1995مل من مط ونات مركش هعة اوادد للثاافة والجاث بدب .
 لســان اويــشانل يـ لي أمحــد بــن نلـ بــن حجــر العســاسٍ ل لايــق ن ــد الفتــا
أبوغدالل م تـ اوط ونـات اإلمـسميةل دا ال يـائر اإلمـسميةل بهوت/ل لـانل الط عـة
األو ل 1423هـ 2002م.
 اللمـــــــم العربيـــــــةلّبن دينللايـــــــق حســـــــا همـــــــد شـــــــر لنامل
ال ت لالااهراللالط عة األو ل 1398هـ 1978م.
 ما زلور وما ّ زلوـر لللشداجللايق هـدى همـود ق،رعانةلم ت ـة اخلـاجن ل
الااهرالل الط عة الثالثةل1420هـ 2000م.
 او ها يفسه أمساً شعراً احلمامةل صلعة أب الفتي ابن دينل يادزم ولايق
الــدكتو حســن هلــداو ل دا الالــمل بــهوتل ودا اولــا الل دميــقل الط عــة األو ل
1407هـ 1987م.
 جمـــــالس العلماًلللشدـــــاد للايق ن ـــــد الســـــسم ها ونلم ت ـــــة اخلـــــاجن
بالااهراللودا الرفان بالرزاضلالط عة الثاٍيةل 1403هـ 1983م.
 جممــم اآلداا معجــم األلاــاال ل مــال الــدزن ابــن الفــوط اليــي اٍ ل لايــق
همد كـاظمل مؤمسـة الط انـة والليـر -وزا ال الثاافـة واإل شـاد اإلمـسم ل طهـرانل
الط عة األو ل 1416هـ.
 جممــم األمثاللي ـ لي أمحــد بــن ه عمــد اويــداٍ عللايق ه عمــد هي ـ الــدزن ن ــد
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احلميدلمط عة السعادال مبورل 1959م.
 احملاداال باوسائق اللحوزةل للشرير ل قدعمت ل وحاّات ونلّاـت نليـ الـدكتو ال
بهيجة باقر احلسينل مط عة أمعدل بغداد/العرا ل الط عـة األو ل 1393هــ 1973مل
ماندت دامعة بغداد نلم ٍيره.
 احمل ــم واحملــيط األنُــم اللغــةلي لي نلــ بــن نمسانيــق بــن مــيدهللايق
موطفم الساا و خرزنلمعهد اوخطوطات العربيةلالااهراللمين الط م رتلفة.
 اوــذكر واوؤٍــثلألب ب ــر همــد بــن الاامــم األٍ ــا للايق الــدكتو طــا
اجللاب لدا الرائد العرب لبهوتلالط عة الثاٍيةل 1406هـ 1986م.
 اوذكر واوؤٍثل للمـردل لايـق الـدكتو موـان ن ـد التـواا والـدكتو صـس
الدزن اهلاد ل م ت ة اخلاجن ل الااهرالل الط عة الثاٍيةل 1417هـ 1996م.
 مــر ال اجللــان ونــرال الياُــان معرفــة مــا زعتــر مــن حــوادث الشمــانل ألبـ همــد
نفيـــ الـــدزن ابـــن مـــليمان اليافع لو ـــم حواشـــي خليـــق اولوـــو ل دا ال تـــ
العلميةلبهوت /ل لانلالط عة األو ل 1417هـ 1997م.
 اورهق شر اجلمق (هق اجلرداٍ )لّبـن اخليـااللايق نلـ حيـد لدا
احل مةلدميقل 1392هـ 1972م.
 اوشهر نلـوم اللغـة وأٍوانهـالجلسل الـدزن السـيوط عللايق همعـد أمحـد دـاد
اوــو ونل ـ ع ه عمــد ال جــاو ع وه عمــد أبــو الفوــق نبراهيملالط عــة الرابعةلنيســم ال ــاب
احلل،علالااهرالل 1958م.
 اوســائق ال وــرزاتلألب نل ـ الفا م ـ للايق الــدكتو همــد اليــاطر أمحــدل
مط عة اودٍ لالااهراللالط عة األو ل 1405هـ 1985م.
 اوستاوـــم أمثـــال العـــرال للشريـــر ل دا ال تــ العلميةلبهوتلالط عـــة
الثاملةل 1408هـ 1987م.
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 اووـــ ا اوــــله غرزـــ اليــــر ال ـــ ه للرافع ليـــ لي أمحــــد بــــن همــــد
الفيوم لصحح نلم اللسخة اوط ونة باوط عة األمهزة موطفم الساالمط عة موـطفم
ال اب احلل،لالااهرالل 1369هـ 1950م.
 معـــاٍ الاـــر ن وننرابـ ـ ل للشدـــاجللايق الـــدكتو ن ـــد اجلليـ ـق شـــل،لنامل
ال ت لبهوتلالط عة األو ل 1408هـ 1988م.
 معـــــاٍ الار نلألبــــ زكرزـــــا الفراًلاجلـــــشً األول بتحايـــــق أمحـــــد زومــــ
جناي لوالييخ همد نل اللجا لدا ال ت اوورزةل 1374هـ 1955ملواجلشً الثـاٍ
بتحايق الييخ همد نل اللجا لالدا اووـرزة للتـ لي والجهـةلدون يـا زخل واجلـشً
الثالث بتحايق الدكتو ن د الفتا شل،لاهليمة اوورزة العامة لل تاال 1972م.
 معــــاٍ الاــــر نل لألخف للايــــق الــــدكتو فــــائش فا (لاوط عــــة اووــــرزة
بال وزتلالط عة األو ل 1400هـ 1979م.
 معجم األدباً ن شاد األ ز ن معرفة األدز ل يـ لي زـاقوت احلمو للايـق
نحســــان ن ــــا(ل دا الغــــرا اإلمــــسم لبهوت/ل لانل الط عــــة األو ل 1414هـــــ
1993م.
 معجــم ال لــدانل ليــاقوت احلمــو ل دا صــاد لبهوت/ل لانل الط عــة الثاٍيــةل
1995م.
 معجـــم ماـــازيس اللغـــةلألب احلســـا أمحـــد بـــن فـــا (للايق ن ـــد الســـسم
ها ونلدا اجليقلبهوتلالط عة األو ل 1411هـ 1991م.
 مفتا السعادال و موـ ا السـيادال مو ـونات العلومللطـا

كـرى زادهل دا

ال ت العلميةلبهوت /ل لانل الط عة األو ل 1405هـ 1985م.
 مفتا العلومللإلمام أب زعاوا الس ّاك ل ط وشرح األمتاذ ٍعيم ز زو ل
دا ال ت العلميةلبهوتلالط عة األو ل 1403هـ 1983م.
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 اوفوــق صــلعة اإلنــراال ألبـ الاامــم الشريــر ل لايــق ود امــة الــدكتو
خالد نمسانيق حسانل م ت ة اآلداال الااهرالل الط عة الثالثةل 2014م.
 اوااصد اليـافية شـر اخلسصـة ال افيـةللإلمام أبـ نمـحا اليـاط،للايق
الدكتو ن د الـرمحن العثـيما و خرزنلدامعـة أم الارىلم ـة او رمةلالط عـة األو ل
1428هــــ 2007ملمـــن مليـــو ات معهـــد ال حـــوث العلميـــة -مركـــش نحيـــاً الـــجاث
اإلمسم .
 ماامــــات الشريــــر ل دا ال تـــ العلميــــةل بهوت/ل لــــانل الط عــــة األو ل
1402هـ 1982م.
 اوات س يو يي ما الت س ( شر اوفوق)ل ألب ناصم فخر الـدزن ابـن نمـر
الفايه اّمفلد ل من أول قسم األفعال ن أول قسم احلـرو ل د امـة ولايـق ن ـد
ار بن همد اللحياٍ ل مالة دكتو اه مادعمة ن كليـة اللغـة العربيـةل دامعـة أم الاـرىل
م ة او رمةل 1421هـ.
 اوات س يو يي ما الت س ( شر اوفوق)ل ألب ناصم فخر الـدزن ابـن نمـر
الفايهـ اّمــفلد ل مــن أول بــاا اوفعــول فيـ حتــم ٍهازــة بــاا ومــن أصــلا اّمــم
اخلمام ل د امة ولايق مطيم ار بن نواض السلم ل مـالة دكتـو اه مادعمـة ن كليـة
اللغة العربيةل دامعة أم الارىل م ة او رمةل 1424هـ.
 اوات س يو يي ما الت س ( شر اوفوق)ل ألب ناصم فخر الـدزن ابـن نمـر
الفايه اّمفلد ل من أول باا اّنتسل ن ٍهازة ال تاال د امة ولايق أمحـد بـن
همد الشهراٍ ل مالة مادسـته مادعمـة ن كليـة اللغـة العربيـةل دامعـة أم الاـرىل م ـة
او رمةل 1424هـ.
 اواتوــد شــر اإلزوــا ل لع ــد الاــاهر اجلردــاٍ ل لايــق الــدكتو كــاظم ثــر
اوردانل دا الرشيدل بغدادل الط عة األو ل 1402هــ 1982مل مـن مليـو ات وزا ال

282

كتاا (اوُفْرد واوُؤلَّ ) ألب الاامِم الشعرْيرِ ع  -د امةو ولاياوا
د .نل بن مومم بن همد ش ه

الثاافة واإلنسم العراقية.
 اواتو ل للمردل لايق همد ن د اخلالق نُيمةل من مليو ات االس األنلم
لليؤون اإلمسميةل الااهرالل 1386هـ 1966م.
 اوادمة اجلشوليةل يولي أب مومم اجلشول ل لايق وشر الدكتو شع ان ن د
الوهاا همدل مط عة أم الارىل الااهرالل الط عة األو ل 1408هـ 1988م.
 اوؤيل واوختل

أمساً اليعراً وكلاهم وألاابهم وأٍسابهم وبعض شعرهمل

ألب الاامم ابـن بيـر اآلمـد ل صـحعح ونلّـق نليـ األمـتاذ الـدكتو

 .كرٍ ـول دا

اجليقل بهوتل الط عة األو ل 1411هـ 1991م.
 اووصعق شر اوفوعقل لإلمام حسا السلغاق ل من قسم األمسـاً حتـم ٍهازـة
م حث ال فازاتل د امة ولايق أمحد حسن ٍورل مالة دكتو اه مادعمة ن كلية اللغة
العربيةل دامعة أم الارىل 1419هـ 1999م.
 ميشان اّنتدال ٍاد الردالليـ لي

ـس الـدزن الـذه،ل لايـق نلـ همـد

ال جاو لدا اوعرفة للط انة والليرلبهوت/ل لانلالط عة األو ل 1382هـ 1963م.
 اللجوم الشاهـرال ملـوك موـر والااهراللليومـ بـن يغـر بـرد ل ٍيـرال وزا ال
الثاافة واإل شاد الاوم لمورل 1383هـ 1963م.
ٍ شهــة األل ــاً ط اــات األدبــاًلألب الركــات كمــال الــدزن األٍ ــا ل لايــق
نبراهيم السامرائ لم ت ة اولا لالش قاً/األ دنلالط عة الثالثةل 1405هـ 1985م.
 اللهازــة غرز ـ احلــدزث واألثرلاــد الــدزن ابــن األثهللايــق أمحــد الــشاو
وهمــــود الطلــــاح لدا نحيــــاً الــــجاث العرب لبهوتلموـــ عو ال نــــن ط عــــة نيســــم
احلل،لالااهرالل 1383هـ 1963م.
 هدزة العا فا أمساً اوؤلفا و ثا اوولفال ي لي

نمسانيق بـن همـد أمـا بـن

مــــه مــــليم ال ابــــاٍ ال غــــداد ل ط ــــم بعلازــــة وكالــــة اوعــــا

اجلليلــــة مط عتــ ـ
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ال هيةلنمتاٍ ولل 1951م.
 الوا يلألب ب ر الشبيـد للايق الـدكتو ن ـد ال ـرزم خليفـةلمطابم اجلمعيـة
اول يةلنمعانلالط عة األو ل 1962ملمن مليو ات اجلامعة األ دٍية.
 الوا بالوفياتل صس الدزن خليق بن أز ك الوفد ل لايق أمحد األ ٍـا و
ويركــــ موــــطفمل دا نحيــــاً الــــجاث العربــــ ل بهوت/ل لــــانل الط عــــة األو ل
1420هـ 2000م.
 الوديش ذكر اااز واايشل لود الدزن أبـ طـاهر السعـل،ف األصـ هاٍ ل لايـق
همــــــد خــــــه ال اــــــان لدا الغــــــرا اإلمــــــسم لبهوت/ل لانل الط عــــــة األو ل
1411هـ 1991م.
 وفيــات األنيــان وأٍ ــاً أبلــاً الشمــانل ّبــن خل ــانل لايــق نحســان ن ــا(ل دا
صاد ل بهوت/ل لانل 1972م.
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