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 1        المقدمة

 

 ٱ       ٻ  ٻ  ٻ
 الُمَقديَمظ

مشى  ن  عمى خير م   سمم  أ  صمي و أ  , و مم, وجعل العمم نوًرا والجيل ظالًماالحمد هلل الذي عمَّم بالق    
 :وبعد, () أمتو خير األمم, سيدنا محمد اهللعمى قدم, وجعل 

دور  فييا ي مظان, وبقيت ىذه اآلثار محفوظة فا من تراثيما ضخمً لنا تراثً  األسالف تركلقد     
زائن ومنيا ما ىو في خ, بوٌع ومتداولٌ , منيا ما ىو مط, ينيل منيا من عرفياالعمم العامة والخاّصة

 ا كان كتاب : , ولمَّ المخطوطات لم ير النور بعد  

ىلطليىبنىربدىالقادرىالنبتوتييزهرويذرحىاألىظىفيىحليالدررىالجوهروَّ)) , (هـ(5601المتوفىىدنظى)ىظى
من مباحث في عموم مختمفة,  اشتممت عميو, لما ةلتي تميزت بغزارة المادة العمميَّ ا شروحال من

, والنحوية , وترسيخ القواعد المغويةالمبيم, وزيادة اإلفيام يقّدم من خالليا إيضاحشيخ أن استطاع ال
 ىب إليو.ما ذ بيم من عبارتو, فكان موفًقا في جل  ما أ موضًحاشارًحا  فأقبل عميو النبتيتي  

   ،ىماىومتي:طروحتيإلومنىأدبابىاختواريىلكذاىالموضوعىلكيىوكونىرنواًناى

 محبتي لكتاب اهلل تعالى, ورغبتي في المغة العربية.: الدببىاألول
براز جيدحياء إ الدببىالثاني:  القدامى في إخراج مؤلفاتيم إلى مكتبة المغة العربية. التراث وا 

 تاب وما حوتو عباراتو, فقد جاءت مشيرة إلى المقصود من ىذا الفن. أىمية ىذا الك :ثالثالىالدبب
 لعلَّ  ,بدراستو وتحقيقو فقمت  –حسب عممي ب –لم تحّقق ولم تطبع  من المخطوطات التيوىو     

فأثنوا  ,وزمالئي الكرام ,ساتذتي األفاضل الذين ليم اىتمام بيذا العممأ, فاستشرت بعض اهلل ينفع بو
ي واجيت معوقات خالل  أن  إالَّ  عمى تحقيق المراد, ة, وأخمصت النيَّ عقدت العزمف ,عمى االختيار

 التحقيق والدراسة ليذا الكتاب , منيا:
الرأي  ال يمكن تجاوزه, فأشار عميَّ ذوو والرسالة ليا وقت معموم ,أنَّ المخطوط ذو حجم كبير    

قع عمى عاتقي تحقيق قد و , و ة طاّلبثالثم الكتاب عمى س  ق  ف ,واالختصاص مشاركتو مع زمالء لي
, فصار العنوان ) الدرر الجوىرية في حل  شرح األزىرية لمشيخ عمي ل من ىذا المخطوطمث األوَّ الث  
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ه( دراسة وتحقيق من بداية المخطوطة إلى باب جمع المؤنث 1665بن عبد القادر النبتيتي )ت
  السالم(.

لم  -رحمو اهلل -, فم ن  ترجم لوجم التي ترجمت لمشيخ النبتيتي  تراواألخرى قمَّة المصادر من كتب ال
إغفال ذكرىا  إلى , مما اضطرنيرحمتو في طمب العمم ونسبو وأسرتويذكر أموًرا خاصة بو, كنشأتو و 

 تحت يدي من معمومات متوفرة عنو . , مكتفًيا بما وقعفي فصل دراستو
 , فجزء منيا مامن مصادر وعمماءالشيخ  إليوومن الصعوبات األخرى التي واجيتني ما أحال     

, إال أنني سعيت جاىًدا ا, فكان الوصول إليو صعبً التراث لم يحقق, والمحقق لم ينشر خزائنزال في 
 بحمد اهلل ومنتو .في جم يا  قت  فّ جيًدا حتى و  قتــًا, والخر و إلى تحقيق المبتغى ونيل المرام , فمم أدَّ 

ىلىىقدمون:رالبحثىتقدومهىبطدىالمقدمظىىاقتضتىطبوطظىوقد

ىفصول:ىأربطظالقدمىاألول:ىالدرادظ،ىوفوهىى

ىالفصلىاألول:ىالتطروفىباألرالمىورناوظىالطلماءىباألزهروظ،ىوفوهىمبحثان:

ى،ىوفوهىمطلبان:ىالتطروفىباألزهريىوالنبتوتييىالمبحثىاألول:

ىوفىباألزهري.المطلبىاألول:ىالتطر

ىالمطلبىالثاني:ىالتطروفىبالنبتوتّي.

ىرناوظىالطلماءىبذرحىاألزهروظ:المبحثىالثاني:ى

ى:ذرحىاألزهروظ،ىوفوهىمبحثانىالفصلىالثاني:ىدرادظىالدررىالجوهروظىفيىحلي

ى.وفوهىثالثظىمطالبىمنكجىالنبتوتييىومصادرهىوالملخذىرلوهىثىاألول:المبح

ىفيىكتابهى.ىتوتييمنكجىالنبى:المطلبىاألوَّل

ىالمطلبىالثاني:ىالمصادرىالتيىصّرحىبكاىفيىكتابهى.

ىلخذىرلىىالذرحى.الثالث:ىالمالمطلبى

ىوهىأربطظىمطالبى.الثاني:ىوفالمبحثى

ىهىرلىىاألزهري.رتراضاتاوتهىاالمطلبىاألّول:ىاختوار

ىالمطلبىالثاني:ىردوده.
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ىظ.راؤهىالبصرًوآالمطلبىالثالث:ى

ىاتىالكوفوظىالتيىذكرهاىالنبتوتّي.المطلبىالرابع:ىالمصطلح

ىالفصلىالثالث:ىموقفهىمنىأصولىالنحوىوفوهىمبحثان:

ىالمبحثىاالّول:ىوفوهىثالثظىمطالب:

ىجماع.المطلبىاألّول:ىاإل

ىالمطلبىالثاني:ىالدماع.

ىالمطلبىالثالث:ىالقواس.

ى.المبحثىالثاني:ىالتطلولىرندىالنبتوتّي

ى،ىوفوه:.تحقوقىالمخطوطىىمنكج:ىرابعىالالفصلى

ىتوثوقىندبظىالكتابىورنوانه.

ىظ.وصفىالندخىالخطّو

ىمنكجيىفيىالتحقوق.

ىصورىلبداواتىالمخطوطىونكاوته.

ىوالقدمىالثاني:ىالنصىالمحقق.

ىوأتبطتىذلكىبفكارسىجامطظىللتحقوق.

, فـ) كل  ابن آدم خطّ  ,وبعد: فأقول ىذا ىو جيدي  فما كان فيو من صواب فمن,(1)اء(وحسبي أني اجتيدت 
ن كانت األخرى فمنّ  يتقّبل مني ىذا  القدير أن   أسأل اهلل العميَّ , كما ل اهلل المغفرةأ, وأسيتوفيق اهلل وحده, وا 

و ولي ذلك والقادر عميو , وصمى , إنَّ , وأن يوفقني لما يحبو ويرضاهلعمل وأن يجعمو في موازين حسناتيا
  بإحسان إلى يوم الدين.وعمى آلو وصحبو ومن تبعيم  ,اهلل وسمم عمى نبينا محمد

 
                                           

الترمذي في سننو: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهلل) صمى اهلل عميو وسمم(, باب  ( الحديث أخرجو(1
  .2466, برقم: 4/656حديث قتادة: 
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ىل:الفصلىاألوَّ

ىالتعروفىباألرالمىورناوةىالعلماءىباألزهروة

ى:المبحثىاألول

ىالمطلبىاألول:ىالتعروفىباألزهري:

ى:ولقبهىادمهىوندبه
، (ٕ)النحكمّ  الشافعيّ  (ٔ)األزىرمّ  جاكمف أبي بكر بف محمد بف أحمد الجر ىك خالد بف عبد اهلل ب     

 بالصعيد بمدة: ِإْخِميـنسبة إلى ُجرجا: كىي قرية مف أعماؿ الصعيد قرب  :(ٖ)والجرجيّ 
، كلقب كالدتو لمحؿ النسبة كىذه ،(ٗ)ةعمى النيؿ مف الجية الغربي   ، تطؿ  الثاني اإلقميـ في

ا بالكقادّ   .(ٙ)زيف الديفك ، (٘)أيضن
ىىمولدهىونذأتهى:

 أبكيػو مػ  كىك طفػؿ ؿ، ثـ تحك  (ٚ)كثمانمائة في جرجا كثالثيف ثماف سنة األزىرمّ  خالد الشيخ د  لِ كُ      
ا  فػػي كبػػره، كقيػػؿ كػػاف عمػػره سػػت  ؿ عمػػى طمػػب العمػػـ إال  قبِػػيُ  و لػػـ أن ػػ، إال  اكقػػرأ القػػرغف صػػغيرن  ،القػػاىرة إلػػى

ا فػػي األزىػػر يكقػػد المشػػاعؿ كيتعيػػد بزيتيػػا كقػػادن و كػػاف ، أن ػػسػػبب اقبالػػو عميػػو ، كُذكػػر أف  كثالثػػيف سػػنة
عميػو شػتمو، كأراد  فشتمو كعي ػره بجيمػو، فعػز   ،اس أحد الطمبةا فتيمة عمى كر  فسقطت منو يكمن   ،كفتيميا

عمػدة، كمختصػر أبػي فقػرأ ال، (ٛ)عمػى طمػب العمػـ أكػب  ك أف يزيؿ عف نفسو عار الجيػؿ، فتػرؾ الكقػادة، 

                                           
 .  ٔٚٔ/ٖينظر: الضكء الالم :  نسبة إلى األزىر الشريؼ. ((ٔ
 .ٔٚٔ/ٖالضكء الالم : ، ك ٖٛ/ٓٔشذرات الذىب: :( ينظر(ٕ
 . ٗٚ/ٕ: ، كسمـ الكصكؿ إلى طبقات الفحكؿٜٓٔ/ٔ:  سائرةكالككاكب ال، ٔٚٔ/ٖ( ينظر: الضكء الالم  : (ٖ
 . ٖٕٔ/ٔ( ينظر: كمعجـ البمداف : (ٗ
  .ٖٛ/ٓٔ: يتيا كفتيميا، ينظر: شذرات الذىبألّنو كاف كقادنا في األزىر، يكقد المشاعؿ كيتعيد بز ( (٘
 . ٖٛ/ٓٔ( ينظر: شذرات الذىب : (ٙ
 . ٗٚ/ٕ: كسمـ الكصكؿ إلى طبقات الفحكؿ، ٔٚٔ/ٖ: الضكء الالم  : ( ينظر(ٚ
 .ٕ٘/ٛ: شذرات الذىب : ( ينظر(ٛ
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كالصػرؼ  ،فقػو الشػافعي، ك صػكؿكاأل ،نطػؽمكال ،كالمعػاني كالبيػاف ،كقرأ العربية، (ٕ)كالمنياج ،(ٔ)شجاع
 . (ٖ)كالفرائض كالحساب

ى
 :ذووخه

 ، كمػػنيـ عمػػى سػػبيؿ اإليجػػازعممػػاء، كفػػي مختمػػؼ العمػػـك كالفنػػكفأخػػذ الشػػيخ عػػف جميػػرة مػػف ال     
 : مرتبيف بحسب سني الكفيات

 :ّداودّالمالكيّ ّ -1
بيػ  أبػي بػف الحسػف، أبػي بػف سػميماف بف داكد    ، (ٗ)كيعػرؼ بػيبي الجػكد ،المػالكيّ  الخطيػب البنبػيّ  الر 
 كالعمػدة ،غفالقػر  فحفػظ ابيػ يكنشػ ،نصػر بنػي ةجزيػر  مػف بػالقرب عمائةكسػب عيفتسػك  اثنتػيف سػنة يف كلد

ػأ ي الفرعي كالمختصر ،كالرسالة الػؾ، اْبػف كألفيػة ا،ضن ـ   م   والفقػ يفػ غاؿشػتاال فػالـز ،ةالقػاىر  ىِإلػ تقػؿان ثػ
 افالبيػ فػي يّ الحمػكانؿ كالجػال، الصنياجّي فػي الفقػو ابكمف شيكخو الشي، (٘)اكغيرى كالعربية كالفرائض

 شػػػرح ، لػػػواالقفيسػػػيّ  جمػػػاؿكال المغربػػػيّ  بي ػػػة عػػػف العقبػػػانيالفقػػػو، كالعر  أصػػػكؿ فػػػي كالمعػػػاني، كالقايػػػاتي
 .(ٚ)(قٖٙٛ :سنة )تعنو الفرائض كالحساب،  ، أخذ االزىرمّ (ٙ)الكالعيّ  مجمكع عمى مطكؿ

 

 

 

                                           
ق(، ٓٓ٘الفقو الشافعي، ألحمد بف الحسيف بف أحمد األصفياني، الشافعي)ت  ( مختصر أبي شجاع كتاب في فركع(ٔ

    .ٓ٘ٔ/ٕ، كمعجـ المؤلفيف: ٕ٘ٙٔ/ٕينظر: كشؼ الظنكف: 
ق(، ينظر: ٙٚٙأبي زكريا: يحيى بف شرؼ النككم)ت  شرح اإلماـ الحافظ ىك ،( المنياج في شرح مسمـ بف الحجاج(ٕ

 . ٘٘٘/ٔينظر: كشؼ الظنكف:
ـ: عال، كاألٕٛٓ/ٕ، كديكاف اإلسالـ: ٗٚ/ٕ، سمـ الكصكؿ إلى طبقات الفحكؿ: ٜٓٔ/ٔ: ( ينظر: الككاكب السائرة(ٖ

 . ٔٚٔ/ٔ، كمعجـ المفسريف : ٕ٘/ٛ، كشذرات الذىب: ٜٕٚ/ٕـ: عالكاأل
 . ٜٔٓٔ/ٖكالدرر في ترجمة شيخ اإلسالـ ابف حجر : ( ينظر: الجكاىر (ٗ
 . ٕٔٔ/ٖ: ( ينظر: الضكء الالم (٘
 . ٖٚٔ/ٗ:( ينظر: معجـ المؤلفيف(ٙ
 . ٕٜ/ٕكسمـ الكصكؿ إلى طبقات الفحكؿ:  ،ٔٔٔ/ٔ( ينظر: نظـ العقياف في أعياف األعياف : (ٚ
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     : يعيشّالمغربيّ -2
ػػ الفنػػكف، ككػػاف مػػف اعنػػو العربيػػة كعػػددن  أخػػذ األزىػػرمّ  ،المػػالكيّ  المغربػػيّ  يعػػيش ىػػك     يقػػيـ راخي ػػ اعالمن

 ّ.( ٔ) (ىػٗٙٛ :سنة )ت األزىر، الجام  بسطح

3- :ّ  المنُّاوي 
 بػػف ازكريػػ كأ بػػ رؼالشػػ ـالسػػال عبػػد بػػف مخمػػكؼ بػػف مػػدأ ح بػػف دمحمػػ بػػف دمحمػػ بػػف دمحمػػ بػػف يحيػػى   
 ،يّ الش ػػافع القػاىرمّ  مّ المنػػاك  ؿاأل صػ الحػػدادمّ  الػزيف بػػف ابالشػي بػػف جمػاؿال بػػف القطػب بػػف يفالػد سػعد
 مػف األكؿ رالعشػ يفػ دِلػكُ  اخبارم، ث،محد   صكلي،أ بالمناكم، فقيو، عرؼيُ ك  ،دمحم العابديف زيف دكال
ةال مذ  عمػى حاشػيةك  ،(ٕ)المزنػيّ  مختصر منيا : شرح ،لو تصانيؼ عمائة،كسب سعيفكت مافث سنة حج 

 فػػي لمسػػييميّ  نػػؼاأل الػػركض عمػػى حاشػػية ،الشػػافعيّ  الفقػػو فػػركع فػػي ككالىمػػا ،(ٖ)الكرديػػة البيجػػة شػػرح
 . (ٙ) (قٔٚٛ :سنة )ت، (٘)العسقالني حجر البف الطاعكف في الماعكف بذؿ تمخيصك  ،(ٗ)السيرة

 :ّيّ نّ الشُّمّ  -4
 الشػيخ خميفػة بػف اهلل خمفػة بػف محمػد بػف يحيػى بػف عمػيّ  بػف الحسػف بف محمد بف محمد بف أحمد    

ػػػر المحػػػد ث األصػػػكلّي المػػػتكم ـ النحػػػكّم، العػػػالـ اإلمػػػاـ  سػػػنيف األزىػػػر الحنفيػػػة، لػػػـز أئمػػػة أحػػػد العالمػػػة المفس 
 .(ٚ)طكيمة
    

                                           
 . ٕٚٛ/ٓٔ: الضكء الالم  : ( ينظر(ٔ
 .ٖ٘ٙٔ/ٕق(، ينظر:  ٕٗٙالشافعية لمشيخ، إسماعيؿ بف يحيى المزني، الشافعي )ت مختصر المزني في فركع ( (ٕ
كىي خمسة غالؼ بيت،  ق(،ٜٗٚالبيجة الكردية في فركع الفقو الشافعي لعمر بف مظفر الكردم الشافعي، )ت ( (ٖ

  .ٕٙٔ/ٔينظر: كشؼ الظنكف:
ق(، ينظر: كشؼ    ٔٛ٘بف أحمد السييمي، )ت ( الركض األنؼ، في شرح غريب السير لعبد الرحمف بف عبد اهلل (ٗ

 . ٖ/ٛمعجـ المؤلفيف : ك  ، ٜٚٔ/ٔالظنكف:
 . ٕٕٚ/ٖٔ: ( ينظر: معجـ المؤلفيف(٘
 .ٖٔٔ/ٚكشذرات الذىب :  ،ٜٓٗ/ٖ، كسمـ الكصكؿ إلى طبقات الفحكؿ :  ٕ٘ٗ/ٓٔ( ينظر: الضكء الالم  : (ٙ
: رر في ترجمة شيخ اإلسالـ ابف حجرالجكاىر كالد، ك ٓٓٔ/ٕالمستكفى بعد الكافي: ( ينظر: المنيؿ الصافي ك (ٚ

ٖ/ٕٔٓٛ . 
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 انػػو،زم يفػػ اةالن حػػ اـِإمػػقػػاؿ عنػػو السػػيكطي:)) ،  (ٔ)اسػػتراباذ عمػػؿ مػػف: فمْ ُشػػ ىِإلػػ ةنسػػب: يّ نِ الش ػػم  ك     
 الظمػػػػ ف فيكمػػػػو بحػػػػار مػػػػف كارتػػػػكل كالبػػػػادم، العػػػػاكؼ عمكمػػػػو بنشػػػػر شػػػػيد انػػػػو،أ ك  يفػػػػ اءالعممػػػػ يخكشػػػ

كالبسيط،  يطالكس عمى ؽالفائ ،يزالكج بمفظو دقائقو اؼككش   يط،المح بحره فيك يرالت فس اكالصادم، أم  
كاي يف فالرحمة يثالحد اأم  ك   .(ٕ)((عميو مقفالتو فتحك  ،مشكالتو كؿ   حؿ   ِفي كالمعكؿ ،ِإليو كالدارية ةالر 

 لمقاضػػي" الشػػفاء ألفػاظ عػػف الخفػاء مزيػػؿ"ك ،ىشػاـ ابػػف مغنػػي عمػى الكػػالـ مػف المنصػػؼ" كصػن ؼ    
 في بالقاىرة تكفى ،(٘)"النخبة نظـ شرح"ك ،(ٗ)"الدراية كماؿ" اهكسم  " الكقاية مختصر شرح"ك ،(ٖ)عياض

 .(ٙ)سنة كسبعيف إحدل عف ،(ىػٕٚٛ :سنة) الحجة ذم في

5- ّ:ّ ّالكافيجي 
ب بالكػافيجّي  أبك عبداهلل محيي الديف محمد بػف سػميماف الركمػي الحنفػّي، المعػركؼ بالكػافيجّي، لق ػ    

لػػو تصػػانيؼ  ،مامػػا فػػي عمػػـ الكػػالـ كأصػػكؿ الفقػػو كالنحػػكإكػػاف  ،(ٚ)لكثػػرة اشػػتغالو بكافيػػة ابػػف الحاجػػب
ػػكقػػد ذكػػر السػػيكطي أن ػػ كثيػػرة ،  أقػػدر ال  : ، ف ق ػػاؿ  ي لػػو مصػػنفاتو ليكتبيػػا فػػي ترجمتػػوا أف يسػػم  و سػػيلو يكمن
  لو مؤلفات منيا :، ك (ٛ)أسماءىا فاآل أعرؼ فال أنسيتيا ك ِثير ة مؤلفات كلي: ؿاق ،ؾذل عمى

 ،مختصػػػر الجرمينػػػيّ  كشػػػرح القكاعػػػد، كشػػػرح الكشػػػاؼ، عمػػػى كحاشػػػية ،البيضػػػاكمّ  تفسػػػير عمػػػى حاشػػػية
ّ .(ٓٔػ)(ق ٜٚٛ :سنة )ت ،(ٜ)ؿالمطك   عمى كحاشية

 

                                           
 . ٖٚٔ/٘: تكضيح المشتبو : ( ينظر(ٔ
 . ٖ٘ٚ/ٔ: ( بغية الكعاة(ٕ
 .ٜٗٔ/ٕ: معجـ المؤلفيف: ينظر .كتاب في السير( (ٖ
 .ٜٗٔ/ٕمعجـ المؤلفيف:  ينظر :كماؿ الدراية في شرح النقاية في الفقو، ( (ٗ
  : ينظرشرح نظـ نخبة الفكر في مصطمح أىؿ األثر في عمـك الحديث كسماه العالي الرئبة شرح نظـ النخبة، ( (٘

 . ٜٗٔ/ٕ: معجـ المؤلفيف
 . ٖٕٓ/ٔ، كاألعالـ : ٕٕٛ/ٔ: طبقات الفحكؿ: سمـ الكصكؿ إلى ( ينظر(ٙ
 . ٜٙٔ/ٔ: الحنفيةالفكائد البيية في تراجـ ك  ،ٖٕٙ/٘: سمـ الكصكؿ إلى طبقات الفحكؿ :نظر( ي(ٚ
 . ٚٔٔ/ٔ: بغية الكعاة : ( ينظر(ٛ
 . ٗٙ/ٗ: ديكاف اإلسالـ :( ينظر(ٜ

، كنثؿ النباؿ بمعجـ ٓ٘ٔ/ٙكاألعالـ : ،ٖ٘ٔ/ٔ، كنظـ العقياف في أعياف األعياف:ٚٔٔ/ٔ: ( ينظر: بغية الكعاة(ٓٔ
 .ٜٔ٘/ٗالرجاؿ:
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 :ّالس ْنهوريّ ّ -6
ـ   النطكبسػػػيّ  حسػػػف أ ُبػػك الػػػّديف نػػكر مػػػيّ ع بػػػف اهلل عبػػد بػػػف مػػيّ ع     ـ   السػػػنيكرمّ  ثػػ  ِرمّ زىػػػاأل   القػػػاىرمّ  ثػػ

 .(ٔ)بالسنيكرمّ  يعرؼك  يرالض ر  يّ المالك
ـ  تحػػك   ،سػػنيكرلػى إ امنيػ كانتقػؿ بنطػكبس اتقريبنػػ ائ ػةكثمانم ةعشػر  أ ربػ  :سػنة كلػد  ؿ فحفػظ بيػا القػرغف ثػ

 ،كابػف الحاجػب األ صػميّ  ،ابػف مالػؾة كألفي ػ ،تيفيأل زىػر منيػا كحفػظ الشػاطب  افقطف الجػام ،ةالى القاىر 
، قػاؿ عنػو صػاحب شػجرة (ٖ)كالقػراءات ةكالعربي   بالفقو ، اشتيركشرحو لمعضد ،(ٕ)كابف الحاجب الفرعي

 .(ٗ)كقتو(( في ةالمالكي   شيخ المحّدث الحافظ الفاضؿ الجميؿ العالـ الكامؿ : ))اإِلماـشجرة النكر

، كشػػػػػرحاف الخميػػػػػؿالفقػػػػػو كالعربيػػػػػة، مػػػػػف تصػػػػػانيفو: شػػػػػرح عمػػػػػى المختصػػػػػر  أخػػػػػذ عنػػػػػو االزىػػػػػرمّ    
د تكعكػو أ يامػا ك صػمى عميػو بعػ (ىػػٜٛٛ :سػنة)  عشر ر ج ب مات في ليمة اأْلربعاء تاس، (٘)جركميةلآل

ـ  دففمف الغ  . (ٙ)خ عبد اهلل المنكفيبحكش الشي د ث
 :ّالجوجريّ   -7
 دهبمػػ أىػػؿ يفبػػ ؼرِ ، ُعػػ(ٚ)القػػاىرمّ  الجػػكجرمّ  الػػديف شػػمس الش ػػيخ محمػػد، بػػف المػػنعـ عبػػد بػػف محمػػد    
 .(ٛ)بالجكجرم اغيرى يكف ،الّديف نبيو فباب
 كاشػتغؿ القػاىرة ائ ػة، قػدـانممكث ريفكعشػ لِإحػد سػنة ،اآلخػرة ايػأ ن   الظ ػفك  ،الجمػادييف لِإحد يف كلد   
 اكمّ المنػ كالـز كالمحم ػي، ،الُبمقينػيّ  كالعمػـ ،حجػر كابػف ،اـالُيمػ كابػف كالكػافيجي القاياتي عمى الفنكف في

د  لمقػراءة الطمبػة ويلإ يرسؿ المحّمي ككاف كاإلفتاء، اإلقراء في لو فكُأذِ  ،الذكاء بمزيد ؼرِ كعُ  ،الخط كجك 
 ب خره كصار ،الفضالء عنو كأخذ ؼتعف   ثـ ،اكمّ المن عف القضاء في كناب كغيرىا، تصانيفو في عميو

                                           
 .  ٜٕٙ/ٖينظر: معجـ البمداف: ،ة( نسبة إلى سنيكر، كىي بمدة صغيرة تق  بيف دمياط كاالسكندري(ٔ
 . ٘ٛ/ٕٔ: معجـ المؤلفيف: ت ابف الحاجب في أصكؿ الفقو ينظر( كىي مف مؤلفا(ٕ
 . ٜٕٗ/٘: الضكء الالم  : ( ينظر(ٖ
 . ٖٔٚ/ٔ( شجرة النكر الزكية : (ٗ
 . ٖٛٔ/ٚ: : معجـ المؤلفيف( ينظر(٘
 . ٕٔ٘-ٜٕٗ/٘: لضكء الالم ا( ينظر:  (ٙ
 . ٕٕ٘/ٜ، كشذرات الذىب :ٓٛٔ/ٖالكصكؿ إلى طبقات الفحكؿ:ـ : كسم( ينظر(ٚ
ُر: ىي إحد(ٛ ْكج   .ٛٚٔ/ٕ: معجـ البمداف: ينظر ،ل قرل دمياط في ككرة الّسمّنكدية( ج 
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 ابػف" شػذكر"ك ،(ٔ)المقػرئ ابػف" إرشاد"ك ،النقيب البف" السالؾ عمدة شرح" ،بالفتاكل كُقصد القاىرة شيخ
 . (ٕ) (قٜٛٛ :سنة ذلؾ، )ت كغير ،"المنفرجة"ك ،"البكصيرم ىمزية"ك ىشاـ

 
 :ّاويّ السخّ -8

 الخيػر أبػك الػد يف شػمس الممقب محمد، بف عثماف بف بكر أبي بف محمد بف الرحمف عبد بف محمد   
 ،(ٖ)الشػافعي   القػاىرم   األصػؿ السػخاكم محمػد، كأبػي الفضػؿ أبػي الجػالؿ أك الػّزيف ابػف الم ػو، عبػد كأبك

 الشػيخ بزاكيػة رمضػاف شػير فػي بػو ىكصػم   العظػيـ، القػرغف حفػظ ،نزيؿ الحػرميف ،(ٗ)كيعرؼ بالس خاكم
 كالنخبػػػة مالػػػؾ، ابػػػف كألفيػػػة كالمنيػػػاج، كالتنبيػػػو، األحكػػاـ، عمػػػدة كحفػػػظ ،المػػػالكيّ  العػػػدكمّ  الػػػديف شػػمس
 أشػد   كالزمػو عميػو كسػم  ،كثيرنا شيخو عمى كقرأ العسقالني، حجر بف الفضؿ أبي اإلسالـ شيخ لشيخو

 القػرف ىػؿأل الالمػ  كلو تصانيؼ منيا : الضػكء ،(٘)غيره فيو يشاركو لـ ما عنو حمؿ حتى ، المالزمة
ح السػػػخاكم فػػػي ىػػػذا الكتػػػاب بتممػػػذة األزىػػػرم عمػػػى يديػػػو ، كقػػػد صػػػر  (ٙ)امجمػػػدن  عشػػػر اثنػػػي فػػػي ،التاسػػػ 
 عمػى الجاريػة حاديػثاأل فػي الحسػنة المقاصػدك  ،(ٚ)((... ا، كبػرع فػي العربيػةرن يكسػم  منػي يسػ :((لقكلو
 نجيػػػؿ،كاإل التػػػكراة فػػػي النظػػػر تحػػػريـ فػػػي صػػػيؿاأل صػػػؿاألك  االختتػػػاف، مسػػػيلة فػػػي البسػػػتافك  لسػػػنة،األ

 ابػػف اإلسػػالـ شػػيخ ترجمػػة فػػي كالػػدرر السػػاعة، كالجػػكاىر شػػراطأ مػػف الحاجػػة إليػػو تحسػػف فيمػػا كالقناعػػة
 .(ٛ) (ىػٕٜٓ :سنة )ت ،حجر

 

                                           
 . ٕٓٙ/ٓٔرشاد البف المقرم في فركع الفقو الشافعي، ينظر: معجـ المؤلفيف:(  اإل(ٔ
ـ الكصكؿ ، كسمٖٕٔ/ٛكالضكء الالم  : ،ٛٗٔٔ/ٖابف حجر: : الجكاىر كالدرر في ترجمة شيخ اإلسالـ ( ينظر(ٕ

 .ٖٚٗ/ٚكشذرات الذىب : ،ٜ٘/ٕسالـ :كديكاف اإل ،ٓٛٔ/ٖإلى طبقات الفحكؿ:
 . ٕ٘ٔ/ٔ: نظـ العقياف:( ينظر(ٖ
حيف فتح مصر أّياـ عمر ( نسبة إلى قرية سخا في مصر، كىي مف فتكح خارجة بف حذافة بكالية عمرك بف العاص (ٗ

 . ٜٙٔ/ٖ: معجـ البمداف:ينظر ،رضي اهلل عنو بعمر بف الخطا
 . ٚٚ – ٙٚ/ٔ، كشذرات الذىب:ٖ٘/ٔ: الككاكب السائرة:( ينظر(٘
 . ٓ٘ٔ/ٓٔمعجـ المؤلفيف:: ( ينظر(ٙ
 . ٖٓٔ/ٕ( الضكء الالم  :(ٚ
  ٓ٘ٔ/ٓٔ:، كمعجـ المؤلفيف ٜٜٛ/ٕ، كفيرس الفيارس : ٖ٘/ٔرة :، كالككاكب السائٕ/ٛ( ينظر: الضكء الالم  : (ٛ

 . ٕٗٔ/ٛكشذرات الذىب :  ، ٖٖ/ٔكتحصيؿ المراـ :   ٓ٘ٔ/ٓٔ:
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ىتالموذه:
نيـ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر مػرتبيف بحسػب ملو تالميذ كثر نيمكا مف عممو كأفادكا منو، نذكر    

 :سني الكفيات
1- ّ:  القسطالني 
 بػػف محمػػد بػػف أحمػػد بػػف الممػػؾ عبػػد بػػف بكػػر أبػػي بػػف محمػػد بػػف أحمػػد ب ػػاسالع أبػػك اإلمػػاـ الشػػيخ    

 بمصػػر كلػػد ،(ٕ)"المدنيػػة المكاىػػب" كتػػاب صػػاحب ،(ٔ)الشػػافعيّ  المصػػرمّ  القسػػطالنيّ  عمػػيّ  بػػف الحسػػيف
" البخػارم" كقػرأ ،البكػرم كالجػالؿ ،كالعجمػكنيّ  كالعّبادمّ  ،األزىرمّ  خالد عف كأخذ  ،كالمتكف القرغف كحفظ
 الخػراز أحمػد الشػيخ مقػاـ مشػيخة ككلػي ،فيد ابف النجـ عف كأخذ كجاكر كحجّ  ،كالسخاكمّ  الشاكمّ  عمى

 كصػػن ؼ ،الطمبػػة كأقػػرأ بػػو كتفػػّرد مػػرمالع بالجػػام  يعػػظ ، ككػػاف"األبػػرار نزىػػة" مناقبػػو فػػي كعمػػؿ ،بالقرافػػة
 ،"الشػػاطبية شػػرح"ك ،"اليمػػز عمػػى كىشػاـ حمػػزة كقػػؼ فػػي الكنػػز"ك ،(ٖ)"الجزريػة شػػرح فػػي السػػنية العقػكد"
 ،"القػػادر عبػػد الشػػيخ مناقػػب فػػي الزاىػػر الػػركض"ك ،كالمبػػاس الصػػحبة فػػي األنفػػاس نفػػائس"ك ،"البػػردة"ك
 عشػر فػي البخػارم كشػرح ،"بػالرب  العمػؿ فػي رسػائؿ"ك ،"البخػارم صػحيح بخػتـ كالقارم السام  تحفة"ك

 كمسػالؾ القػدر، جميػؿ كتػاب" المدنيػة المكاىب"ك شركحو، أحسف وكلعم   تصانيفو أجؿ   مف ، كىكمجمدات
ػػا ككػػاف" المصػػطفى عمػػى الصػػالة فػػي ءالحنفػػا  )ت كالتحريػػر، التقريػػر حسػػف القػػدر، جميػػؿ ،حافظنػػا ،إمامن
 . ((ٗ)ػىٖٕٜسنة 

 :ّالنحويّ ّهاللّابنّ -2
 عمػػى بحمػػب ، اشػػتغؿ(٘)الشػػافعيّ  ،النحػػكمّ  ىػػالؿ بػػابف المعػػركؼ النحػػكمّ  بػػف ىػػالؿ بػػف عمػػيّ  محمػػد   

 خالػػػد الشػػيخ كلػػـز ،القػػاىرة فارتحػػؿ إلػػى ،مطمكبػػو يبمػػػ  فمػػـ ،المكصػػمي كالعػػالء الػػدايخي محمػػد الشػػيخ
 تفسػػير عمػػى حاشػػية ،منيػػا كتػػب عػػدة ؼخالػد، أل ػػ الشػػيخ مػػات أف إلػػى طكيمػػة مػػدة العربيػػة فػػي األزىػرمّ 

                                           
  ،ٓ٘ٔ/ٓٔ:، كمعجـ المؤلفيفٜٜٛ/ٕ: لفيارس، كفيرس اٖ٘/ٔ، كالككاكب السائرة : ٕ/ٛ: الضكء الالم  : ( ينظر(ٔ

 .ٕٗٔ/ٛكشذرات الذىب :  ، ٖٖ/ٔكتحصيؿ المراـ : 
 . ٘ٛ/ٕمعجـ المؤلفيف :ينظر:  ،النبكيةكتاب في السيرة المكاىب المدنية بالمنح المحمدية، ( (ٕ
 .ٙٓٔ( مصنؼ في عمـ التجكيد، ينظر: النكر السافر عف أخبار القرف العاشر: (ٖ
، ٜٚٔ/ٔ: الفحكؿالكصكؿ إلى طبقات كمسمـ  ،ٜٕٔ/ٔ، كالككاكب السائرة : ٕٖٗ/ٔ: الدرر الكامنة ( ينظر:(ٗ

متا ُع الُفض الء بت راِجـ القرّ   .ٓٚٙ/ٔ: النكر الزكية في طبقات المالكية شجرةك  ،ٖٙٙ/ٔالظنكف :، ككشؼ ٕٗ/ٕاء: كا 
 ٕٖٕ/ٕ( ينظر: ىدية العارفيف: (٘
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 عمػػػى بػػػالتطريؼ"  اهسػػػم   الزنجػػػاني تصػػػريؼ كشػػػرح عمػػػى ،المػػػراح عمػػػى كحاشػػػية ،البيضػػػاكمّ  القاضػػػي
 النػػػاس، عميػػػو مػػػا خػػػالؼ كىػػػك ،مقبػػػكالن  إيماننػػػا غمػػػف مكسػػػى فرعػػػكف أف فييػػػا أثبػػػت كرسػػػالة ،"التصػػػريؼ
كمػات بعػد أف رجػ   ،(ٔ)فػاحش فيػو كىجك يابس، شعر لو ككاف: كقاؿ ،كثيرنا الحنبمي ابف منو كغضب
 .(ٕ) (قٖٖٜ :سنة) القعدة عشر سادس ،األربعاء يكـ إلى حمب

 :ّابنّالشمبيّ   -ٖ
 ةالحنفي   ، شيخالشمبيّ  بابف المعركؼ ،المصرمّ  الديف شياب ،العالـ اإلماـ، الشيخ يكنس، بف أحمد   

 فػي اعتقػاد لػو ككاف  كالمساكيف، الفقراء عمى الصدقة كثير النفس، كريـ ،عالمنا كاف كرئيسيـ، بمصر
 الطمػب فػي سػمطاف ابػف القطػب دمشػؽ لمفتػي رفيقنػا ككػاف كعفػك، كعمـ حياء ذا كالمجاذيب، الصالحيف

 فػي المصػرمّ  ثـ ،الطرابمسيّ  الديف برىاف مةالعال   كالشيخ الشحنة، ابف الديف سرم القضاة قاضي عمى
 الزيمعػي شػرح عمى حاشية ،لو مصنفات منيا النحك، في األزىرمّ  اهلل عبد بف خالد الشيخ كعمى الفقو،

 العمػػر مػػف كلػػو كمػػات ،كميػػةجرّ حاشػػية عمػػى شػػرح اآلك  ،محمػػد بػػف عمػػيّ  حفيػػدة جمعيػػا لمكنػز، كالفتػػاكل
 ،(قٜٚٗ :سػنة) األكؿ ربيػ  عاشػر الجمعػة يػكـ دمشػؽ بجام  غائبة عميو يكصم   سنة، كستكف بض 
 مف خالينا مكاننا النصر بباب أحد كجد ما حتى كغيرىـ، اركالتجّ  كالعمماء باألمراء حافمة جنازتو ككانت
 .(ٖ)الناس 

ى:مصنفاته
،  ٕٔساسػػػية فػػي الجامعػػػة المستنصػػػرية، المجمػػػد :كميػػػة التربيػػػة األ: نشػػػرتو مجمػػة النحكيػػػة األلغػػاز -ٔ

 . ٕ٘ٔٓ، سنة: ٜٛالعدد:
 ، سػػػنة:الطبعػػػة: األكلػػػى،  لبنػػػاف -بيػػػركت -دار الكتػػػب العمميػػػة : التكضػػػيح بمضػػػمكف التصػػػريح -ٕ

 .ـٕٓٓٓ -ىػٕٔٗٔ
نشػرتو  ، كىك إعػراب أللفيػة ابػف مالػؾ، راجعػو، عزيػز ايغزيػر،اإلعراب صناعة في الطالب تمريف -ٖ

 ـ . ٜٕٓٓ، سنة: المكتبة العصرية في بيركت

                                           
 . ٜٙ/ ٔ: الككاكب السائرة : ( ينظر(ٔ
كتيريخ اإلسالـ :  ،ٛ٘٘/ٕكمعجـ المفسريف : ، ٜٕٓ/ٙ، كاألعالـ : ٜٙ-ٛٙ/ٔ: الككاكب السائرة : ( ينظر(ٕ

 .ٖٕٕٛ/ٖتراجـ أئمة التفسير : ، كالمكسكعة الميسرة في ٘ٓٔ-ٗٓٔ/ٖ
،  ٕ٘ٙ/ ٛلذىب :، كشذرات ا ٕٔٚ/ٔ، كسمـ الكصكؿ إلى طبقات الفحكؿ :  ٙٔٔ/ٕ: الككاكب السائرة : ( ينظر(ٖ

 .ٕٙٚ/ٔ: عالـ كاأل



                     ٕٔ                                        باألعالم وعناية العلماء باألزهريةالفصل األول: التعريف 
    

 

 )خ( .: البردة شرح في الزبدة -ٗ
باعتنػػاء نػػزار حمػػادم، الناشػػر: دار االمػػاـ ابػػف عرفػػة ،  :فػػي أصػػكؿ عمػػـ العربيػػة اآلجركميػػة شػػرح -٘

 قرطاج .  –تكنس 
 )خ( :العربية عمـ في األزىرية المقدمة -ٙ
 .  المطبعة الكبرل ببكالؽ، القاىرة :األزىرية المقدمة شرح -ٚ
 بيركت -الناشر: الرسالة ، عبد الكريـ مجاىد: حققو: اإلعراب قكاعد إلى الطالب مكصؿ -ٛ

 . ـٜٜٙٔىػ ٘ٔٗٔ ، سنة:الطبعة: األكلى
 بيركت  –الناشر مكتبة النيضة  .األنصارم ىشاـ البف" اإلعراب قكاعد عف اإلعراب" كتاب شرح -ٜ

 .)خ( .الكافية إعراب -ٓٔ

 .)خ( ،(ٔ)چی  ی       ی  ی    چ : غية تفسير -ٔٔ
تحقيػؽ محمػد بركػات، الناشػر، دار الغػكاني ،  :ةالجزرّيػ المقدمة ألفاظ حؿ في األزىرية الحكاشي -ٕٔ

 .ـ ٕٔٓٓ، سنة: سكريا –دمشؽ 
 .: )خ(البردة شرح في الزبدة مختصر -ٖٔ

ى:مكانتهىالعلموةى،ىوثناءىالعلماءىرلوه
سػػػاع معرفتػػػو بفنكنيػػػا ، كات  لبراعتػػػو فػػػي عمػػػـك العربيػػػة؛ بمكانػػػو عمميػػػة مرمكقػػػة شػػػيخ األزىػػػرمّ تمتػػػ  ال   

ػػالمختمفػػة، ممػػا حػػدل بيىػػؿ التػػراجـ كالس ػػ عمػػى  ف تػػرجـ لػػو مػػف الثنػػاء عميػػو، كنعتػػو بيكصػػاؼ تػػدؿ  ير مم 
 براعتو كفضمو ، كمما قيؿ فيو :

بي ة ِفي : )) برعقكؿ العالمة السخاكمّ  -ٔ       .(ٕ)الّطمب ة (( كأقرأ غيرىا، ِفي كشارؾ اْلع ر 
ا كصػنؼ الطمبػة، بػو كانتفعػت كبػرع، : ))اشػتغؿقاؿ :الغزم محمد بف محمد الديف نجـ -ٕ  عمػى شػرحن

عرابنػا بالتكضػيح، المشػيكر كىػك ىشػاـ، البػف مالػؾ ابػف ةألفي ػ إلى المسالؾ أكضح  البػف ةاأللفي ػ عمػى كا 
ا مالػػػؾ، كميػػػة،اآل عمػػػى كشػػػرحن  فػػػي ةالجزري ػػػ عمػػػى كغخػػػر ىشػػػاـ، البػػػف اإلعػػػراب قكاعػػػد عمػػػى كغخػػػر جر 

 .(ٖ)لكضكحيا(( بتصانيفو النف  ككثر كشرحيا، األزىرية، مةكالمقد   البردة، عمى كغخر التجكيد،

                                           
 .  ٘ٚ( سكرة الكاقعة : اآلية : (ٔ
 . ٔٚٔ/ٖ( الضكء الالم  : (ٕ
 . ٜٓٔ/ٔ( الككاكب السائرة : (ٖ
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 ؼكصػػن   النػػاس كأشػػغؿ كبػػرع الطمػػب عمػػى قػػاؿ : ))أكػػب   :الدمشػػقي العكػػرم أحمػػد بػػف الحػػي عبػػد -ٖ
عػػراب مثمػو، ؼن  ُصػ مػػا التكضػيح عمػػى حػافالن  اشػرحن  كميػةاآل عمػػى اكشػرحن  مالػؾ، ابػػف ةألفي ػ كا   ا،نافعنػػ جر 
 مػةكالمقد   البػردة، عمػى كغخػر التجكيػد، فػي ةالجزري ػ عمػى كغخػر ىشاـ، البف األعراب قكاعد عمى كغخر

 .  (ٔ)ككضكحيا(( إلخالصو بتصانيفو النف  ككثر كشرحيا، ةاألزىري  
، كلػػػػػو فػػػػػي ذلػػػػػؾ عػػػػػدة  فاضػػػػػال فػػػػػي النحػػػػػكمحمػػػػػد بػػػػػف أحمػػػػػد بػػػػػف أيػػػػػاس الحنفػػػػػي : )) كػػػػػاف  -ٗ

  .(ٕ)((تصانيؼ
ىوفاتهى:

 ،الحػػاج ى ببركػػةفػػي مكػػاف يسػػم   عائػػدا مػػف الحػػج  ػػػػػػ رحمػػو اهلل تعػػالى  ػػػػػػ الشػػيخ خالػػد األزىػػرمّ  تػػكفي     
بعػػد أف حصػػؿ لػػو كلمركػػب الغػػزاكم القػػادـ معػػو  ،( ػىػػ ٜ٘ٓ :سػػنة) الحػػج   مػػف اراجعنػػ ،(ٖ)القػػاىرة خػػارج

خرجػت عمػى الركػب فاسػتكلكا عميػو، كأسػركا  العربػاف مػف ، كذلػؾ أف طائفػة(ٗ)محنة عظيمػة مػف العػرب
، ككػاف أميػػر الركػب فػي تمػؾ السػنة األميػػر كنيبػكا الركػب الػػذم كػاف الشػيخ فيػو، كقتمػكا الرجػاؿ، النسػاء

 ، كاهلل قػد مػات مقتػكالن  -رحمػو اهلل -الركاية يككف الشػيخ، كعمى ىذه (٘)محمد بف خاص بؾ أخك خكند
 أعمـ.

 
 
 
 
 
 
ى

                                           
 . ٕ٘/ٛ( شذرات الذىب : (ٔ
 . ٕ٘ٗ/ ٖ: ( بدائ  الزىكر(ٕ
، ينظر: حسف المحاضرة : كيقيـ فييا ثالثة أياـ أك أربعة( مكاف يقصده الركب إذا خرج مف مصر أك رج  إلييا، (ٖ

ٕ/ٖٔٓ . 
 . ٔٚٔ/ٔمعجـ المفسريف : ، ك ٜٕٚ/ٕ: كاألعالـ ، ٜٓٔ/ٔ( ينظر: الككاكب السائرة : (ٗ
 . ٕ٘ٗ/  ٖ: بدائ  الزىكر : ( ينظر(٘
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ىلمطلبىالثاني:ا
ىالتعروفىبالنبتوتّي:

ىادمهىوندبهى:ى
كىػػي قريػػة بمصػػر مػػف أعمػػاؿ  ،تْيػػتِ بْ ن  نسػػبة إلػػى  ،ي  تِػػيْ تِ بْ كالن  ،  ي  تِػػيْ تِ بْ بػػف عبػػد القػػادر الن   عمػػي   :ىػػك    

 .(ٕ)بنكاحي الخانقاه (ٔ)ةالشرقي  
ىرلمهىورمله:

 ،كالحساب ِميق اتال عمـ في ريفبحالمت أحدككاف ، (ٖ)الجام  األزىر امؤقتن اشتغؿ الشيخ رحمو اهلل      
ػ ؾذلػ مػ  ككػاف ، كفػاؽ،كاأل (ٗ)الزايرجػة فف في الفائقيف العامميف اءالعمم مفك  ، (٘)االدب عمػـ فػي اعالمن

مو مف ، أم ا في النحك فالعركض كالقكافيالقكؿ الكافي في شرح الكافي في فقد أل ؼ كتابنا في ىذا الفف "
كلػػو ، (ٚ)، كغخػػر عمػػى اآلجّركميػػة(ٙ): شػػرح عمػػى قطػػر النػػدليشػػيد لػػو بػػذلؾ منيػػاالمؤلفػػات كالشػػركح مػػا 

، كالػدرر الجكىرّيػة (ٛ)مؤلفات أخػرل فػي عمػـك شػتى، كػالفرائض، كالػػتيريخ، كالميقػات، كالفمػؾ، كالميػراث
 . مكضكع تحقيقنا كدراستنا، الذم ىك في حّؿ شرح األزىرّية

 

 

                                           
 .ٖٔٓ/ٗ( ينظر: األعالـ : (ٔ
قد ح   ان قاه: ُبقعة يسكنيا أ ىؿ الصالح( الخ(ٕ في  تْ ث  د  كالخير، كالصكفية، كالنكف مفتكحة، ُمع ر ب، قاؿ المقريزم: ك 

م ى الصكفية فييا لعبادة اهلل ت عا   . ٕٓٚ/ٕ٘: لى، ينظر: تاج العركساإِلسالـ في حدكد األربعمائة، كُجِعم ْت لُمت خ 
ينظر :  ،كىا مما يجتم  لو الناس( المؤقت :ىك الذم يؤميـ أكقات الصمكات الخمس فقط، دكف الجم  كاألعياد كنح(ٖ

 . ٖٔ/ٔشرح الفصكؿ الميمة : 
إلى العالـ المعركؼ بيبي العباس  ، نسب ىذا العمـمف القكانيف الصناعية، الستخراج الغيكب ( عمـ الزايرجة: ىك(ٗ

يعقكب بف  بمراكش، كبعيد ر المائة السادسةعالـ المتصكفة بالمغرب، كاف في غخكىك مف أ ،أحمد السبتي
 . ٜٛٗ/ٕ، ينظر : كشؼ الظنكف : مف ممكؾ المكحديفمنصكر، 

 .ٖٔٓ/ٗ، كاألعالـ : ٔٙٔ/ٖ:ثر: خالصة األ( ينظر (٘
 ،ٕٙٔ/ٚ( ينظر: معجـ المؤلفيف: (ٙ
 . ٖٔٓ/ٗعالـ: ( ينظر: األ(ٚ
 ،ٕٙٔ/ٚ ( ينظر: معجـ المؤلفيف:(ٛ
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ى:مولده
 يذكر السنة التي كلد فييا.  -رحمو اهلل -جد ممف ترجـ لوألـ     

ىذووخهى:ى
كقد ذكر الشيخ  ،خذ الحديث عف شيكخ كالفقو عف جم و أأن   ذكر بعض مف ترجـ لمعالمة النبتيتيّ     
العالمػػػة  عمػػػى أف   ، كىػػػذا يػػػدؿّ (ٔ)المنػػػاكمعنػػػد ذكػػػره العالمػػػة  " شػػػيخنا" فػػػي شػػػرحو لفػػػظ  النبتيتػػػيّ  عمػػػيّ 

 :  مرتبيف بحسب سني الكفاة كىذه ترجمة مكجزة لبعضيـ ،مف ضمف مف أخذ منو المؤلؼ المناكمّ 
ّ:ّالشنشوريّ ّ-1

، ، األزىػرمّ الػديف، الشػافعيّ  ، جمػاؿالشنشػكرمّ  العجميّ  عبد اهلل بف عميّ ىك عبد اهلل بف محمد بف     
، كػاف خطيػب الجػام  األزىػر بمصػػر، ة، مػف فقيػػاء الشػافعي  ث، أصػكليّ حاسػب، خطيػب، محػد   فرضػيّ 

، كالفكائػػد فػػتح القريػػب المجيػػب بشػػرح الترتيػػب :، لػػو كتػػب منيػػا(ٕ)ةنسػػبتو إلػػى شنشػػكر مػػف قػػرل المنكفي ػػ
الفكائػػػد غػػػب شػػػرح مرشػػػدة الطالػػػب البػػػف اليػػػائـ، ك بغيػػػة الرا، ك شنشػػػكرية فػػػي شػػػرح المنظكمػػػة الرحبيػػػةال

 .((ٖ)ىػٜٜٜ :سنة ت) ،الممقبات المرضية في شرح
ّ:ّالسنهوريّ ّ-2

بف عز الديف بف ناصر الديف بف عز العرب مد عز الديف بف محمد ناصر الديف ىك سالـ بف مح    
الكبير مفتي المالكية، اجتم  فيو مف العمـك ما لـ  اإلماـ،  ث، المحد   ، المصرم(ٗ)أبك النجا السنيكرم
الحديث كما ذكره صاحب  أخذ منو الشارح النبتيتيّ  ، كقدـ إلى مصر،سنيكرػكلد ب ،لـ يجتم  في غيره

، كأخذ ، كأدرؾ الناصر المقانيّ البنكفرم، كعف الشمس محمد كأخذ عف النجـ الغيطيّ  ،(٘)خالصة األثر
، كغيػرىـ، كلػو مؤلفػات ، كالشػمس البػابميّ الرممػيّ  ، كالخيػر، كالنكر األجيكرمّ : البرىاف المقانيّ كأخذ عنو
كشػرح  ،، كرسػالة فػي ليمػة النصػؼ مػف شػعبافة عمى مختصر الشيخ خميػؿ فػي الفقػو: حاشياكثيرة مني

                                           
 . ٕٙٔ/٘: ينظر: معجـ البمداف: مف قرل مصر القديمة ليا ذكر في فتكح مصر ( ينظر:(ٔ
 .  ٕٛٔ/ٗعالـ:( ينظر: األ(ٕ
يضاح المكنكف : ،ٕٛٔ/ٙ: معجـ المؤلفيفك  ،ٕٛٔ/ٗكاألعالـ:  ، ٘٘ٙٔ/ٕ: ( ينظر: كشؼ الظنكف(ٖ   .ٚٛٔ /ٖكا 
 .  ٖٛ/٘: سمـ الكصكؿ إلى طبقات الفحكؿ :ينظر ،إسكندريةْنيكر، بمد قرب ( الس ْنيكرم: نسبة إلى س  (ٗ
 . ٔٙٔ/ٖ( ينظر: خالصة األثر:(٘
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كبمػػػػ  مػػػػف العمػػػػر نحػػػػك  ،كدفػػػػف بمقبػػػػرة المجػػػػاكريف (ىػػػػػ٘ٔٓٔ :سػػػػنة)ككانػػػػت كفاتػػػػو  ،رسػػػػالة الكضػػػػ 
 .(ٔ)السبعيف

 :ّالمناويّ   - ٖ
 ثػػػـ المنػػػاكمّ  بػػػف زيػػػف العابػػػديف الحػػػدادمّ  ىػػػك محمػػػد بػػػف عبػػػد الػػػرؤكؼ بػػػف تػػػاج العػػػارفيف بػػػف عمػػػيّ     

مف كبار كىك  ،ىػ عاش في القاىرة، كتكفي بيإٜ٘كلد سنة ،(ٕ)المشيكر بالمناكمّ  ،زيف الديف القاىرمّ 
انػػزكل لمبحػػث كالتصػػنيؼ، ككػػاف قميػػؿ الطعػػاـ كثيػػر السػػير، فمػػرض كضػػعفت  ،العممػاء بالػػديف كالفنػػكف

، منيا: شرح عمى تائية ابف امصنفن  كفثمانلو ، ي منو ت ليفوأطرافو، فجعؿ كلده تاج الديف محمد يستمم
شػػرح عمػػػى ك ، حاشػػية عمػػى شػػرح المنيػػاج لمجػػالؿ المحمػػيّ ك شػػرح المشػػاىد البػػف عربػػي، ك ، (ٖ)الفػػارض
 . (ٗ)(قٖٔٓٔ :سنة ت) ،ة، كالجكاىر المضيئة في االحكاـ السمطانيةاألزىريّ 

 :ّالمحبيّ   -ٖ
ة لحنفّيػػػ، كأجػػؿ عممػػاء ا، شػػيخ اإلسػػالـالممقػػب شػػمس الػػػديف، الحنفػػيّ  لمصػػرمّ ا ىػػك محمػػد المحبػػيّ    

 قو عف النكر عمػيّ ، أخذ الفالدىر في المغة كالعربية كالحديث، كأكحد أفراد الكبار في المذىب كالخالؼ
، كعمػػـك حػػديث عػػف أبػػي النجػػا سػػالـ السػػنيكرم، كعػػف اإلمػػاـ السػػراج الحػػانكتي، كالبػػف غػػانـ المقدسػػيّ 

: الشػػػياب أحمػػػد الشػػػكبرم، كالحسػػػف كغيػػػره، كأخػػػذ عنػػػو جمػػػ ؛ مػػػنيـ بػػػي بكػػػر الشػػػنكانيّ عربيػػػة عػػػف أال
بػف تػاج الػديف المحاسػني خطيػب ، كمػف الدمشػقييف محمػد الشرنباللي، كيحيى الشػياكم مػف المصػرييف

 ،(٘)أخػذ الفقػو عػف جمػ  مػنيـ الشػمس محمػد المحبػيّ  النبتيتػيّ  ذكر صاحب خالصػة األثػر أف   ،دمشؽ
 . (ٙ)، كدفف بتربة المجاكريف رحمو اهلل (ىػٔٗٓٔسنة )ككانت كفاتو 

 

                                           
: الظنكف ككشؼ ،ٜٔٔ/ٔاالبتياج بتطريز الديباج : كنيؿ   ٖٗٔ/ٖأسماء الّرجاؿ : ي( ينظر: دّرة الحجاؿ ف(ٔ

 . ٕٗٓ/ٗكمعجـ المؤلفيف:  ،ٕٚ/ٖكاألعالـ : ،ٛٔٗ/ٔ: الزكية شجرة النكرك  ،ٕٗٓ/ٕخالصة األثر: ، ك ٕٛٙٔ/ٕ
 . ٙٙٔ/ٓٔكمعجـ المؤلفيف:  ، ٕٗٓ/ٙ: األعالـ:( ينظر(ٕ
ينظر: معجـ ، قصيد في التصكؼ لعمر بف عمي بف المرشد بف عمي المعركؼ بابف الفارض ( كىي(ٖ

 . ٖٔٓ/ٚالمؤلفيف:
 .ٔ٘٘/ٕكمعجـ المفسريف :  ،ٕٗٓ/  ٙعالـ : ( ينظر: األ(ٗ
 . ٔٙٔ/ٖ( ينظر: خالصة األثر: (٘
 . ٖٔٓ/ٗ: المصدر نفسو( ينظر: (ٙ
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 :ّالشنوانيّ  -ٗ

 ،األصػؿ التكنسػيّ  ،(ٔ)بػف كفػاء الشػنكانيّ  ديف عمػر بػف عمػيّ ىك أبك بكر بف إسماعيؿ بػف شػياب الػ   
 ،ىػػػٜٜ٘كلػػد ببمػػدة شػػنكاف بالمنكفيػػة سػػنة  ،عػػالـ بػػالنحك كالصػػرؼ ،كالمصػػرم المكلػػد كالػػدار، الشػػافعيّ 

ة مجيػػب النػػداء إلػػى شػػرح قطػػر : ىدايػػلػػو كتػػب منيػػا ،، كبيػػا كفاتػػوـ فػػي القػػاىرةكتعم ػػ ،(ٕ)لييػػا نسػػب ا  ك 
، (ٖ)ة لخالػػد األزىػػرمّ مػػة األزىري ػػ، حاشػػية عمػػى شػػرح المقد  كميػػةلػػدرة الشػػنكانية فػػي شػػرح اآلجر  ، كاالنػػدل

ذكػػػر ك  ،ف مالػػػؾ كغيرىػػػاحاشػػػية عمػػػى أكضػػػح المسػػػالؾ أللفيػػػة ابػػػك  ،المناىػػػؿ الكافيػػػة فػػػي شػػػرح الشػػػافية
كبمػ   ،( ىػػٜٔٓٔسػنة  ت) ،(ٗ)أخذ العربية عف أبػي بكػر الشػنكانيّ  صاحب خالصة األثر أف النبتيتيّ 

 .(٘)كدفف بمقبرة المجاكريف ،مف العمر نحك الستيف
 

ىتالموذهى:ى
ػػا فيمػػا بعػػد، تتممػػذ عمػػى يػػد الشػػيخ عمػػي     ىػػذه ك  النبتيتػػّي مجمكعػػة مػػف الرجػػاؿ الػػذيف صػػاركا أعالمن

  .مرتيبف بحسب سني كفاتيـ  -التي كقفت عمييا  -ترجمة مكجزة لمف ذكرت كتب التراجـ 
 
ّ:ّّعبدّالمنعمّالنبتيتيّ ّ-1

قػػاؿ الزبيػػدم صػػاحب  ،، كالمػػدرس فيػػو، إمػػاـ المسػػجد الحسػػينيد عبػػد المػػنعـ النبتيتػػيّ ىػػك أبػػك محمػػ    
 .(ٙ)(ىػٗٛٓٔسنة )ت ، عركس: سم  منو بعض شيكخ مشايخناتاج ال

ّ:المقانيّ ّ-2
 الشريؼ المالكيّ  بف ىاركف السيدبف عمي بف عبد القدكس بف محمد  ىك خميؿ بف إبراىيـ بف عميّ    

ث المحقػػػؽ المػػػدقؽ الفقيػػػو، أخػػػذ عػػػف كالػػػده، كعػػػف أخكيػػػو، كالنػػػكر األجيػػػكرم  ، المحػػػد  الشػػػيير بالمقػػػانيّ 

                                           
 . ٕٙ/ٕعالـ:( ينظر: األ(ٔ
 . ٔٛ/ٔلى طبقات الفحكؿ : إ( ينظر: سمـ الكصكؿ (ٕ
 . ٖٔٔٗة، مخطكط، جامعة الممؾ سعكد، برقـ: ( كتسم ى: الدرر البيية عمى شرح األزىريّ (ٖ
 . ٔٙٔ/ٖخالصة األثر:  ( ينظر: (ٗ
، كشجرة النكر الزركية : ٕٙٔ/ٖ: سالـ، كديكاف اإلٜٚ/ٔ، كخالصة األثر: ٖٔٓ/ٔ: األلباء( ينظر: ريحانة (٘

يضاح المكنكف ٕٙ/ٕعالـ: كاأل،  ٜٔٗ/ٔ  . ٖٛ/ٗ: ، كا 
 . ٛٔٔ/٘: تاج العركسك  ، ٔٙٔ/ٖ: ( ينظر: خالصة األثر(ٙ
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ي، كأحمد الشػكبرم الشكبرم الشافع، كالشمس كالشبراممسي، كالشيخ عبداهلل الخرشي، كالشياب القميكبي
 يػػد ذكم اإلسػػناد فػػي أسػػماء شػػيكخو"،تحػػاؼ ذكم اإلرشػػاد بتجر إ، مػػف غثػػاره : "النبتيتػػيّ  ، كعمػػيّ الحنفػػيّ 

ىػػ. ٗٓٔٔسػنة  ت)، ريـ". كعقػد دركسػا بالمسػجد الحػراـى باسـ محمد الكػك"تنبيو الفييـ بذكر مف تسم  
  .(ٔ)(ق٘ٓٔٔ: كقيؿ

  .(ٕ) الدمشقيّ ّمحمدّبنّحسينّالمنالّ-3
ى

ىمصنفاتهى:
 ؛ منيا :رحمو اهلل مؤلفات كثيرة النبتيتيّ  ألؼ الشيخ عميّ 

  )خ( :(ٖ)إجابة طالب اليدل في شرح مجيب النداء في شرح قطر الندل في النحك - ٔ

 .()نحك ٜٖٓ، عدد االكراؽ: مصر –زىرية ، المكتبة األٖٖٜٖٙ مخطكط برقـ:

 )خ( :(ٗ)السامعيف كالناظريفإرشاد الحائريف بشرح بيجة  - ٕ

 )تاريخ( .  ٔ٘ كراؽ:، عدد األمصر –زىرية المكتبة األ، ٔٙٚ٘: الرقـ

   : )خ(البدكر المشرقات في أعماؿ المناسخات - ٖ

 )ميراث( .  ٓ٘كراؽ: ، عدد األمصر –زىرية ، المكتبة األ ٕ٘ٔٗٗالرقـ : 

    كىػك المصػنؼ الػذم ، (ىػػٖٚٓٔسػنة )فػرغ مػف تيليفيػا ، الدرر الجكىرّيػة فػي حػؿ  شػرح األزىرّيػة  - ٗ

 . كالحمد هلل رب  العالميف ،كالذم تناكلناه بالدرس كالتحقيؽ، يديناأبيف 

 

                                           
المؤلفيف : معجـ ك ، ٕٚٔ/ٔالفيارس: كفيرس  ،ٜ٘ٗ/ٔ، كشجرة النكر الزكية: ٔٛ/ٕ: سمؾ الدرر : ( ينظر(ٔ

ٗ/ٔٔٓ . 
 . ٔٙٔ/ٔ: ( ينظر: خالصة األثر(ٕ
 .ٚ٘ٚ/ٔ، كىدية العارفيف: ٕٙٔ/ٚ( ينظر: معجـ المؤلفيف: (ٖ
  .ٕٙٔ/ٚينظر: معجـ المؤلفيف: ( (ٗ
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 .درر األلي في شرح رسالة ابف كالي في بياف أنكاع الجناس كبحكر الشعر: )خ( - ٘

 .، )بالغة كعركض(ٜٕبية السعكدية، عدد األكراؽ:، مكتبة الممؾ سعكد، المممكة العر ٖٙٔ٘الرقـ:

  .كلو رسائؿ كثيرة في فنكف شتى  

 . )خ( :رسالة النبتيتي في استخراج حركات الككاكب -ٙ

   )فمؾ ك ميقات( .  ٜكراؽ: مصر ، عدد األ –زىرية ، المكتبة األ ٜٖٖٛٔٔالرقـ : 

 )خ( :السراج المنير في شرح معراج البشير النذير، كتسمى (ٔ)شرح عمى معراج النجـ الغيطي -ٚ

 )تاريخ( .  ٕٖٕاالكراؽ: ، عدد مصر –زىرية ، المكتبة األ ٜٜٖٛٓالرقـ : 

)كىػك شػرح أللفػاظ شػرح خالػد األزىػرم عمػى اآلجركميػة  :شػرح اآلجركميػة فتح رب البرية فػي حػؿ   -ٛ

 )خ(.(ٕ) في ضياء العربية(

 ( .نحك)  ٖٕ٘مصر ، عدد االكراؽ:  –، المكتبة االزىرية  ٓٙٛٗالرقـ : 

)كىػػك شػػرح عمػػى الرسػػالة الفتحيػػة فػػي األعمػػاؿ الجيبيػػة  :الفتكحػػات الكىبيػػة بشػػرح الرسػػالة الفتحيػػة -ٜ

عمػػػػـ ) ٖٓكراؽ: ، عػػػػدد األ سػػػػكريا–مكتبػػػػة األسػػػػد ،  ٖٖٙ٘٘الػػػػرقـ :  ،)خ((ٖ) لسػػػػبط المػػػػارديني(

 ( .الميقات

  .)خ((ٗ)القكؿ الكافي في شرح الكافي في العركض كالقكافي -ٓٔ

 ( .عركض)  ٜ٘كراؽ: مصر ، عدد األ –زىرية ، المكتبة األ ٕ٘٘ٛٙالرقـ :  

 

  
                                           

 .ٔٙٔ/ٖثر: ( ينظر: خالصة األ(ٔ
 .ٔٙٔ/ٖ: المصدر نفسوينظر: ( (ٕ
 .ٕٙٔ/ٚ، كمعجـ المؤلفيف: ٔٙٔ/ٖثر: ( ينظر: خالصة األ(ٖ
 .ٖٔٓ/ٗ: عالـ ينظر: األ( (ٗ
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ىمكانتهىالعلموةى،ىوثناءىالعلماءىرلوه.
، ككػاف مػف كالفرائض كاألدب كالنحك كالعػركض مكانتو في عمـ الميقات كالحساب مة النبتيتيّ لمعال      

 ،ؼ المؤلفػات الكثيػرة النافعػة، كصػن  ا بالجػام  األزىػركمؤقتنػاألكفػاؽ، العمماء الفػائقيف فػي فػف الزيراجػة ك 
 عميو : كمما قالو العمماء ثناءن 

، حسػاب، أحػُد المتبّحػريف فػي عمػـِ الميقػات كالمؤقػُت الجػام  األزىػر)): ما قالو صػاحب خالصػة األثػر
سماء بججمػاع أىػؿ كاألمف العمماء العالميف الفائقيف في فّف الزيراجة كاألكفاؽ، كالمنفرديف بعمـ الدعكل 

ػا فػػي عمػـ األدبالخػالؼ كالكفػاؽ، ككػاف مػػ  ذلػؾ مفنننػ ، لػػو باالشػتغاؿ ا، مجػدن ائؼ العبكديػػةبكظػ ا، قائمن
لو ...  ،ِمْني ا نافعة شييرة ك ِثير ة مؤلفات ل وُ ك  ،كفاؼه كقناعةه   .(ٔ)(( ش ت ى فنكف فى ك ِثير ة رسائؿ ك 

ايرجػة، كاألكفػاؽ، كاألدب  عالـه مشارؾه في الميقات كالحساب كالفػرائض كالز ))كقاؿ عمر رضا كحالة : 
 . (ٕ)((، كلي التكقيت بالجام  األزىركالنحك، كالعركض

، كػػاف مؤقػػت تيػػت بشػػرقية مصػػرعػػالـه بالميقػػاِت كالِحسػػاِب، مػػف أىػػؿ نب))كقػػاؿ خيػػر الػػديف الزركمػػي : 
 . (ٖ)((الجام  األزىر

ىرقودتهىومذهبهىالفقكي.ى
و حنفػػػي الشػػػارح نفسػػػو عمػػػى أن ػػػ ، كقػػػد نػػػص  مػػػف عممػػػاء المػػػذىب الحنفػػػيّ  النبتيتػػػيّ  الشػػػيخ عمػػػيّ  دّ يعػػ    

 بػف عمػيّ ، التقصػيرِ  أقػداـ عمػى القػائـُ ، الفقيػر العبػد فيقػكؿ  ...)): حيث قاؿ في بدايػة شػرحو ،المذىب
 . (ٗ) أجمعيف (( كالمسمميف، كمحبيو، ككالديو، الخفيّ  بالمطؼ مكاله عاممو ،الحنفي   النبتيتي   القادر عبد
عالـ مشارؾ في الميقػات  ،، الحنفيّ ، المصرمّ بف عبد القادر النبتيتيّ  عميّ ))قاؿ عمر رضا كحالة : ك 

 .(٘)((كالحساب ...
المؤقػت بجػام   الحنفػيّ  ثػـ المصػرمّ  يّ تػبػف عبػد القػادر النبتي عمػيّ ))كقاؿ صاحب ىدية العػارفيف :    

 .(ٙ)((األزىر بالقاىرة...

                                           
 . ٔٙٔ/ٖ( خالصة األثر: (ٔ
 . ٕٙٔ/  ٚ( معجـ المؤلفيف : (ٕ
 . ٖٔٓ/  ٗ: عالـ ( األ(ٖ
 .ٙٔٔ( النص المحقؽ: (ٗ
 . ٕٙٔ/  ٚ( معجـ المؤلفيف : (٘
 . ٚ٘ٚ/ ٔ( ىدية العارفيف : (ٙ
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ىوفاته:

 يحددكلـ  ، (ٔ)ىػٓٙٓٔتكفي بمصر بعد سنة  ون  إ، فقيؿ اختمؼ أىؿ التراجـ كالسير في سنة كفاتو    
 كذكػػر، (ٕ)و تػػكفي سػػنة نيػػؼ كسػػتيف كألػػؼأن ػػ فػػذكر  ،صػػاحب خالصػػة األثػػر السػػنة التػػي تػػكفي فييػػا

 وأن ػ األعػالـ صػاحب كذكػر (ٖ)كدفف بتربة المجػاكريف، ىػٔٙٓٔو تكفي سنة ة العارفيف بين  صاحب ىدي  
يضاح المكنكف مف إصاحب  كذلؾ ألف   ،قٔٙٓٔو تكفي سنة ، كالصحيح أن   (ىػ٘ٙٓٔ سنة نحك )ت

 . (ٗ)و تكفي في ىذه السنةالمعاصريف لمشيخ النبتيتّي، كذكر أن  

ى

ى

ى

ى

ى

ى

ى

ى

ى

ى

ى

                                           
 . ٕٙٔ/ٚمعجـ المؤلفيف:  :( ينظر(ٔ
 . ٔٙٔ/ٖخالصة األثر:  :( ينظر(ٕ
 . ٚ٘ٚ/ٔىدية العارفيف:  :( ينظر(ٖ
 . ٜ٘/ٖ: كشؼ الظنكف: ( ينظر(ٗ
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ىالمبحثىالثاني:ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
ىرناوةىالعلماءىبذرحىاألزهروة:ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

ا كتحشػػية،      ا المػػتف الميّسػػر، كذلػػؾ لممكانػػة العممّيػػة التػػي اّتسػػـ بيػػا ىػػذاىػػتـ العممػػاء باألزىريػػة شػػرحن
ػاف عمػى شػيء ، كىػذا إف دؿ  ، لػذا أقبػؿ عميػو الفضػالءفضالن عما تمت  بػو مػف حسػف تبكيػب كتفريػ   جنم 

 دؿ  عمى أف  اهلل عز كجؿ قد كتب لو القبكؿ، فقد قاـ حكلو العديد مف الشركح كالحكاشي، كمنيا:
  
 (ىػػػػٗٗٓٔ)ت:  (ٔ)الحمبػي ابػراىيـ بػف عميل: زىريةاأل شرح لفاظأ لحؿ العمكية العقكد فرائد حاشية - ٔ

شػػػػػػكرات الييئػػػػػػة العامػػػػػػة السػػػػػػكرية لمكتػػػػػػاب، كزارة الثقافػػػػػػة ، دمشػػػػػػؽ، نفخػػػػػػر الػػػػػػديف قبػػػػػػاكة، م تحقيػػػػػػؽ:
  ـ(.ٕٚٓٓ)ٔط
ق( )خ(: ٕٔٓٔ)ت (ٕ)حمػػد بػػف محمػػد بػػف الشػػمبيأل: ىاألزىريػػةالفكائػػد السػػنية عمػػى شػػرح المقدمػػة  – ٕ

 .ٕٜٙٚ، ذات الرقـ :  ٕٛكراؽ : دمشؽ ، كعدد األ –سد المكتبة : األ
 محمكد بف محمد بف معطار حسفل :األزىرية عمى األزىرم خالد الشيخ شرح عمى العطار حاشية - ٖ
 . ٚٔٔاألكراؽ :  عدد، سعكد الممؾ جامعة المكتبة : ،(ٖ) ىػ(ٕٓ٘ٔت  )
 )خ( الشنكاني عمي بف عمر الديف شياب بف اسماعيؿ بف بكر ابك :األزىرية شرح عمى حاشية - ٗ

 .  ٕٗٔاألكراؽ :  عدد، سعكد بف محمد اإلماـ جامعة مكتبة ،ٖٜٕ٘الرقـ : 
 الطرابمسػي قاسػـ بػف مصػطفى : األزىريػة عمػى األزىػرم خالػد الشيخ شرح عمى الطرابمسي حاشية - ٘

، ذات ٕٖٔاألكراؽ :  كاممػػة، كعػػدد األزىريػػة )خ(، (ٗ) ( ىػػػ ٓٛٓٔ :ت)  الشػػافعي المػػدني ثػػـ الحمبػػي
 . ٜٜٜٖٚالرقـ : 

 :مكتبػة، ٖٗٚٙ: الػرقـذات )خ(  :(٘)األزىريػة عمػى خالػد الشػيخ شػرح عمػى عياد سعد ابف حاشية - ٙ
 . ٚ٘األكراؽ :  عدد، األزىرية

                                           
 . ٖ/ٚ( ينظر ترجمتو: معجـ المؤلفيف: (ٔ
 . ٛٚ/ٕ( المصدر نفسو: (ٕ
 . ٕ٘ٛ/ٖ( المصدر نفسو: (ٖ
 . ٖٚٛ/ٗثر:( ينظر ترجمتو في خالصة األ(ٗ
 . ٕٓ/ٓٔ( ينظر: معجـ المؤلفيف:(٘



                     ٖٕ                                        باألعالم وعناية العلماء باألزهريةالفصل األول: التعريف 
    

 

،  ٖٕٛٔالػرقـ : ذات )خ(،  الكػكمي محمػد السػمي  عبػدل :العربيػة عمػـ فػي زىريػةاأل المقدمة شرح - ٚ
 . ٜٓاألكراؽ :  عدد، المكرمة مكة مكتبة : مكتبة

)خ(، ذات  :(ٔ)االزىػػرم خالػػد لمشػػيخ العربيػػة عمػػـ فػػي األزىريػػة المقدمػػة شػػرح ميػػر عمػػىاأل حاشػػية - ٛ
 ٗ٘األكراؽ :  عدد، مكتبة : األزىرية، ٕٗٗٙالرقـ : 

مكتبػة ، ٗٓ٘ٙالػرقـ : ، )خ(  :(ٕ)العربيػة عمػـ فػي األزىريػة المقدمػة شرح عمى قش الشيخ حاشية - ٜ
 . ٕٛٔاألكراؽ :  عدد، : االزىرية 

ىػػػ(، ٜٙٓٔ) ت: لشػػياب الػػديف أحمػػد بػػف سػػالمة القميػػكبيىحاشػػية القميػػكبي عمػػى شػػرح األزىريػػة: -ٓٔ
 تحقيؽ كدراسة: رمضاف عمي عبد الجكاد الجمجمكني، بيركت، دار الكتب العممية.

ىػػػػ(، دراسػػػة ٜٔٓٔالشػػػنكاني) ت: أبػػػك بكػػػر بػػػف إسػػػماعيؿ  عمػػػى شػػػرح األزىريػػػة:الػػػدرر البييػػػة  -ٔٔ
 ـ(.ٕ٘ٓٓكتحقيؽ: مطر السعيد سميماف السعيد، مصر، الزقازيؽ، جامعة األزىر، )

لمشػيخ منصػكر الطػبالكم، دراسػة كتحقيػؽ: سػعد أحمػد  العقكد الجكىرية في حػؿ ألفػاظ األزىريػة: -ٕٔ
 ـ(. ٕٕٓٓسعد، رسالة ماجستير، مصر، المنصكرة، )

                                           
 . ٛٚ/ٕ: معجـ المؤلفيف( (ٔ
 . ٕ٘ٔ/ٔٔ: المصدر نفسو( (ٕ
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ػاضغصلػاضثاظي:

ػػظظػسيػحلؼػذرحػاألزعرغَّدرادظػػاضدررػاضجوعرغَّػ

ػاضطبحثػاألول:

ػ:طظؼجػاضظبتغتّيػسيػصتابهػاضططضبػاألّول:

ػ ترتغبػاضصتابػ:ػ-1

ػػ     سػػب ظكلػػكعءاه  ء فػ  رػػر هم كظرا نػػ زوػػرمٌ كفػؽ اكارابػػب اكػػذم كلػػ ه اأ علػػ  ءجػء  اكتاػػءب ظماظظن
كألكفػػػءظم ظػػػف رػػػركح  م كظػػػء زادن اكم اباػػػ   ء ظسػػػا  ن ة ككػػػبس تاء نػػػزورب ػػػاأ علػػػ ء كأ كا ػػػهم كذكػػػؾ كتكمػػػه رػػػر ن 

اػه كػـ بخػرج أك  بءف عل    اكم ءة ف    ض اكظسءئؿم كظء  ءكؿ ارجب ه أك االعاراض علبهم  بف خ ؼاكك 
م    ػػدأ تاء ػػه فػػ   ػػءب اكتػػ ـ  إذ مكزبػػءدة اكفىػػـ ؛ظػػء وػػ  زبػػءدات ب الػػبىء اكظ ػػءـعػػف اك ػػءب اكظكلػػكع كػػهم كا 

ػف  اكظافاكذم  دأ اكربخ  ه  ظػبفم ك  ػد ذكػؾ اكظاتل  ك ف ظ مػءن كرػركطه عمػد اكليػكببف ؿ كب ػبٌ م ثـ أخػذ بف  
ذكػػؾ كوػػك  بسػػا رض ظ ءمبػػه كرػػركطه عمػػد اكم ػػءةم كاخػػا فىـ فػػ  اكتػػ ـم كاكفػػرؽ  بمػػه ك ػػبف اكلفػػظم كتػػؿٌ 

  .ككـ بخرج عمه زورمٌ ظ ءفظ عل  اكارابب اكذم كل ه اأ

ػ:ػبغاظهػأجَّلػطوضطهػشبلػاذغًئػذصرػإذاػ-2

ذام عمػػػه با ػػػد ث اكػػػذم اك ػػػءب بخػػػص   فبظػػػء ت ظػػػه    ػػػر اكم اباػػػ ٌ  اكرػػػبخ كاػػػـزا     ظمءسػػػ ة  ػػػدثت ظػػػء كا 
إال  فػ  ظػكاطف يلبلػةم  اكطػءرئ اك ػءب عػف اك ػدبث ؿكبؤٌجػ  ءأ ؿم بلاـز مران اأ كاب  بف اداخؿ ك  ؿ

 : يككه ف بؿ ف   ء ىءم كظف ذكؾبجءز فبىء إك  أف بأا  اكادعاه اكلركرة اك  اإل
ػػػػػػء كػػػػػػه اكظظبػػػػػػزة االسػػػػػػـ ع ظػػػػػػءت كظػػػػػػف))   ػػػػػػءكامكبف كاكظػػػػػػرادم ي ككػػػػػػه: أم( التنوووووو  ن) يسػػػػػػبظبه عػػػػػػف أبلن

  بػػػػػءف كسػػػػػبأا م ظ ب ػػػػػدنا إالٌ  رذتى بيػػػػػ كػػػػػـ ظػػػػػء  خػػػػػ ؼ يبػػػػػدم غبػػػػػر ظػػػػػف ذتػػػػػرن ب ػػػػػ    اكػػػػػذم كوػػػػػكم اكظطلػػػػػؽ
 . (ُ)((ذكؾ
 

                                           
 . ُٓٗ ( اكمص اكظ  ؽ:(ُ
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ء يككه: ))  يسظبف:جظع اكظذتر اكسءكـ عل  كظف ذكؾ أبلن
م أك أيلػبؼ إكػ  غبروػءم خرج ظء كـ بلؼ إكبىء  أف كـ بي  م()المضاف إلى  اء المتكمّ ك ؿ: اأ لػؼ أ ػ ن
ٌظػػػػء إذا أيلػػػػبؼ إكػػػػ  غبروػػػػء فسػػػػبأا  أإعرا ػػػػه  ػػػػءك ركؼ اكظػػػػءورةم ك  لػػػػؼ أ ػػػػ ن فظػػػػءور أفٌ ٌظػػػػء إذا كػػػػـ بي أ

 .(ُ)(( بءمه

ػ.اضطذصلػإررابػ-3

 ي ػد  بكاكلم اك ءرئ عف االكا ءس كرفع اإلرتءؿ إلزاكة كفءظ؛اأ   ض إعراب اكم ابا ٌ  اكربخ  ءكؿ   
 : ت ككه اأكفءظم ظف كفظ إعراب ف  اكظ اظلة اككجكن بذتر فمرانم اكظاف ف  اأزورمٌ 

 لػػػظبر وػػػ  اكاػػػ  اكبػػػء   إلػػءفة :ب مػػػ  مفبىػػػء اكبػػػء  إث ػػءت علػػػ  كظ د ظػػػة  ػػػفة:  ءكم ػػب( ةاألزهرّ ووو) ))
ـ   ظػف خلٌكوػء عل  كلظ د ظة اك بءمبة اإللءفة عل  ك ءكجر  م د ظةاكظ  غءكب ف  وك تظء اكظاتل ـ  فػ  تظػء اكلػ
 . (ِ)((اكمسخ   ض
ؤدم  بمنػء أف  اخػا ؼ  رتػة اإلعػراب اػػثػـ  ػءكؿ فػ  ظكالػع أيخػر أف بػر ط  ػبف اإلعػراب كاكظ مػ م ظ    

 : إك  االخا ؼ ف  اكظ م م ت ككه
 أ سفى  ظء ا كؿ أف فب    م اكث ثة ظف تً   ب اظؿ اكارتبب ذاو ف " زبد" فػ (ز د أحسن ما): يككؾ   ))  

 بكجػد كػـ: كاكظ م  مظءض ف ؿ" أ سف"ك (النفي) ظء ظ م  أف (عمى)  مء ن  ماكفءعلبة عل  (ز د برفع) زبده 
 (عموى)  مػء  م أ سػف ظف ػكؿ "ازبػدن " : أم م(بنصوب ) زبدنا أ سفى  ظء: ا كؿ أف ب     ( ) مإ سءفه  زبد ظف
م ف ؿ"  سفأ" أكم ظ ادأ كو  م(التعجب) ظء ظ م  أف  إف ثـم كاكجظلة ظء عل  ب كد لظبر كفءعله ظءضو

 رن ػػب  : أم مزبػػدنا  س ػػفى  رػػ  : كاكظ مػػ  م"ظػػء" خ ػػر كاكفءعػػؿ اكف ػػؿ ظػػف فءكجظلػػة اءظػػةم متػػرة "ظػػء" ج لػػت
فٍ م  سػػمنء  زبػػدنا ٌ س ػػف  رػػ : كاكظ مػػ  كجك نػػء ظ ػػذكؼ كاكخ ػػر كىػػء  ػػفة فءكجظلػػة مءي ػػةم متػػرة ج لاىػػء كا 
فم عظبـ ر    أ سف اكذم: كاكظ م  كجك نءم ظ ذكؼ كاكخ ر مكه  لة فءكجظلة مظك كالن  ءاسظن  ج لاىء كا 
" ظػػء" ظ مػػ  أف (عمووى)  مػػء  مزبػػدو : أم م(بخفضوو ) زبػػدو  أ سػػفي  ظػػء: ا ػػكؿ أف بجػػكز ( ) عظػػبـم رػػ   زبػػدنا

ـى م اكفىػػـ كطلػػب: أم (االسووتفمام) ػػء" فىػػًرحى " :تػػػ كفىًىػػ ػػه أف ػػ م كوػػ  كب ػػر ؾم فىٍىظن ًلظى فىػػه عى " ظػػء"ك  ءك لػػبم كعىرى

                                           
 . ِٔٔ ( اكمص اكظ  ؽ:(ُ
 . ُْْ ( اكمص اكظ  ؽ:(ِ
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 زبػد فػ  رػ  و  أم   كاكظ مػ م إكبػه" أ سف"  إلءفة ظجركر كزبدم خ روء افلبؿ اسـ  ءكرفع" أ سفي "ك ظ ادأ
                  م كغبروء.(ُ) سف((

ػ:اضغوائدػواضتظبغؼاتػ-4

ـ  ة اظب ػػز تاػػءب اكػػدرر اكجكورٌبػػ     ج لىػػء اكرػػبخ اكم اباػػٌ  خءاظػػة كتثبػػرفكائػػد كاكام بىػػءتم ك ظػػف اك  ء اكائػػه علػػ  تػػ
كا لب ػءت  وػذن اكام بىػءت كاكفكائػد علػ  ظ لكظػءت كيػد ارػاظلت, اأ ػكاب   ػض فػ  أك خءاظػة ءتمظكلػكعظف اك

  اكيظػػكضم كزبػػءدة بىػػءـم كاكلػػ ه كظسػػأكة ظػػف اكظسػػءئؿم أك رفػػع اإل بػػءف رأبػػه كارجب ػػاظثٌػػؿ فػػ  تثبػػر ظػػف اأ
 :  ف جظع اكظذتر كظء أيك ؽ  ه  ف ءؿمى   ىء ت ظه عأكؾ خءاظاه اكا  فظف ذ, فىءـاإل
 كذكؾ أف   مكاسـ جمس مكاسـ جظع معل  ث ثة ألرب: جظع : االسـ اكداؿ عل  أتثر ظف اثمبف فائدة  ))

 :اكداؿ عل  أتثر ظف اثمبف كرىءدة اكاأظؿ
 .ترار اككا د  ءك طؼ علبىء دالكة ا ءد اكظجاظ ة دااًل ء كآلأف بتكف ظكلكعن  ٌظءإ 
 .ءن علبه دالكة اكظفرد عل  جظلة أجزا  ظسظ  ء كظجظكع اآل ءد دااًل ٌظء أف بتكف ظكلكعن ا  ك  
 . (ِ) ... ((فبه اعا ءر اكفردبة  ن ء كل  ب ة ظيٍليى ٌظء أف بتكف ظكلكعن ا  ك  

عػػف اكتػػ ـ عمػػد   ػػدثمػػران باعػػف اك ػػءب اكػػذم با ػػدث فبػػهم كظػػف ذكػػؾ  فءئػػدة اكاػػ  بػػذتروء   بػػدةكيػػد اتػػكف اك    
 مران بساطرد ف   دبثه عف "ظء" ك ءالاىء فب كؿ:     ثـ اكليكببف

كوػػك إعػػراب  ماجاظػػع فػ  "غػػػ ظ " إعرا ػػءف: أ ػدوظء ا ػػدبرم كوػك إعػػراب "غػ ـ"م كاكثػػءم  ظ لػ ٌ  فائودة: ))
تػأكؼ "اكفاػ "  ملظػةر ظػف اكتبػخاكظءمع ف  اكا ػدبرم وػك اك ػرؼ اأ م أف  اكبء م كاكفرؽ  بف اكا دبرم كاكظ ل ٌ 

 .(ّ)((وك اكتلظة  اظءظىء تػ " أمء كأمت " م كاكظءمع ف  اكظ ل ٌ ظث ن 
 ت ككه :  مم كو  طرب ة اك داظ كر ظء اكيع سؤاؿ سءئؿ فم  ه إك  ذكؾم ثـ أجءب عل  ذكؾ اكسؤاؿ   
ه بلػـز أم ػ ؛ ػرؼت االسـ كاكف ؿ  ركؼم ف  بتكف عدظىء ع ظة كلءظيبؿ ال خفء  أف ع  إفٍ  تنب  :   ))

ػكجىػة تكمػه كفظنػ مءجىة تكمه طرفن  :اك رؼ كه جىاءف  أف   :أيجبب م ظمه اكدكر ءم كظػف اكثءمبػة بتػكف ء ظ لكظن
 .(ْ)((ف  دكر  بمئذ م كك اأعدظه ع ظة كل رؼ ال ظف اكجىة 

                                           
 . ِّّ ( اكمص اكظ  ؽ:(ُ
 . ّٓٔ ( اكمص اكظ  ؽ:(ِ
 . ُِٕ كظ  ؽ:( اكمص ا(ّ
 . ِِٗ-ِِٖ ( اكمص اكظ  ؽ:(ْ
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ػػء  كة ظػػف اكظسػػءئؿمفػػ  ظسػػأم ا ٌمػػءن كاعاظػػدن أك رأم كر  ظػػء مٌ ػػه إكػػ  يػػكؿ    دكف علػػ  غبػػرن ظػػف إذ بػػران راج ن
 :ف  إعراب اأسظء  اكسٌاة ت ككه ماكا رب   ذكؾ

أم: وػذن اأسػظء   ػءك ركؼ اكطئػة  مظػء أعر ػتإم   رػظكم  فػ  رػرح أكفبػة ا ػف ظءكػؾ:أيءؿ ا تنب  :  ))    
ىظػء ء  بم  كاكظجظػكع  ػءك ركؼ فرينػىػـ أرادكا أف ب ر ػكا اكظثم ػوظءم كذكؾ أم  إلعراب اكظثم  كاكظجظكع عل   د  

  كاكظجظكع كـ فأعر كا   ض اكظفردات  ىء كبأمس  ىء اكط عم فإذا اما ؿ اإلعراب  ىء إك  اكظثم   مك بف اكظفرد
م  اأكفةبمفر كسء ؽ  ىء ال اسا ظؿ ء فألم  كفظن  ٌظءأء كظ م م ىء ار ه اكظثم  كفظن أم   ؛ظء اخابرت وذن اأسظء م كا 

كا ػد ظمىظػء رخػرم فػءأب  ظ مػ  ف سػالزاـ تػؿ   ٌظػءأك  مه اثمػءف ظلءفةم كاكظلءؼ ظػع اكظلػءؼ إكبػتذكؾ إال  
م   مبسالـز اال ف كاأخ بسالـز أخء ظء اخابرت وذن اأ ػرؼ كظػء  بمىػء ك ػبف اك رتػءت اكػث ث كتذا اك كاي م كا 

م كذكؾ أف اكم ابا   ٌرح ف  ظكلع سء ؽ  إعراب وذن اأسظء   ءك ركؼم إاٌل (ُ) (( ظف اكظمءس ة اكظءورة
   ككه: ءٌمه كـ ب بف عٌلة وذا اإلعراب ظتافبن أ
 م(الضوّمة)عون أم: مءئ ػة  م)ن ابوة(اكظػءورة  ءكػة تكمىػء  )الو ا (ظمىػء  أم: رفع تؿ    عالمة رفعما( )))    

   .  (ِ) ((ظف اأيكاؿ )المشم ر(اك كؿ  )عمى(كذكؾ 

ػأصولػاضغػهػ:برارتهػسيػرضمػاضصالمػواضطظطقػو -5

مػت سػظة تءكاكف ػه كأ ػككه اكظمطؽ كعلـ اكتػ ـ اك ر بةم ت لـ   لـ لة  بخ  ءك لكـ اكظاٌ إٌف اواظءـ اكر    
زة  ءم فلـ بدع  ء نء ظف أ كاب تاء ه إال  اك لكـم  فجء  اكررح ظالظمنء كى م ادٌؿ عل  اظٌتمه ظف وذنكدبه ظ ر 

ـ اكم ػك ظػف خػ ؿ إث ءاػه كػ  ض كلظ مه كا دنا ظف الػؾ اك لػكـم كأراد  ػذكؾ أف بكف ػؽ  ػبف وػذن اك لػكـ كعلػ
اكظسءئؿ اكم كب ة عف طربؽ علـ اكظمطؽ كعلـ اكت ـ كاأ ػكؿم كظػف أجػؿ ذكػؾ مجػد اكرػرح ال بخلػك ظػف 

أكفػءظ اكظمءط ػة كاكظاتلظػبف   ظؿه بساكظف خ ؿ اا    كرر ه كجداٌ  اكظكالعم ظف تثبر مزعة فلسفبة ف 
 م(ٓ)ةم كاكظءوب   (ْ)م كاك دٌ (ّ)ظثؿ : اككاجب اككجكد

                                           
 . ّٕٔ-ّٕٓ ( اكمص اكظ  ؽ:(ُ
 . ِّٕ ( اكمص اكظ  ؽ:(ِ
 . ُِّ ( اكمص اكظ  ؽ:(ّ
 . ُّٗ ( اكمص اكظ  ؽ:(ْ
 . ُِّ ( اكمص اكظ  ؽ:(ٓ
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م (ْ)م كظ لػػػـك اكث ػػػكت  ءكلػػػركرة(ّ)م كاكظفىكظب ػػػةم كاكظطء  ب ػػةم كاكالػػػظمب ة(ِ)م كاك  ب ػػػة اك رفب ػػػة(ُ)كاكجػػكور 
 ىػء فػ  وػكاظش اكا  بػؽم فمػران  ر فػتي م كيد عى كاكف ىء  كغبروء ظف اأكفءظ اكرءئ ة عمد اكظمءط ة كاكظاتلظبف

 :كفؽ أ كؿ اكظمءط ةم فب كؿعل  ءكؿ أف بر ط  بمىظء  بف با دث عف اك  ية  بف اكلفظ كاكظ م  ب 
فػػه ظػػء علػػ  جػػءر اكلفػػظ ظػػف بػػراد  ظػػء اكظ مػػ  كا ربػػؼ))  اكاػػ  اكذومب ػػة اك ػػكرة أم ػػه ظػػفم اكظمط بػػكف  ػػه عر 
 فبسػظ   ظمػه فىظىػء اكسػءظع ف  إ  بػث ظف أم ه ٌظءأم  ه عمءوء اكظاتل ـ إف  بث ظف: أم  إزائىءم اكلفظ عى لً كي 

ػء كجءرو ... )) ف ءؿ:  مم ثـ اما ؿ إك  اأ ككببف كا ربفىـ كلظ م (ٓ) ء((ظفىكظن    ػذ اؽ رج  ػه ظػء علػ  أبلن
 .(ٔ) اكذوف(( ف  ل ء ؿك ال اكخءرج  لظ م ك ظكلكع اكلفظ أف   ظف اأ ككببف

    ؽ  بف اكا ربفبفم فتءمت رؤباه كلظ م  رءظلة كت  اكا ربفبف ف ءؿ: ك  د ذكؾ  ءكؿ أف بكف       
 .(ٕ)(( ظمىظء  تؿ   ك ديه اكظذو بف عل  جءر اكلفظ ظف براد  ظء اكظ م  افسبر أف )) كاك ء ؿ:

ام  ءر اكت ـ ف  اأجزا  اكث ثة: االسـ كاكف ؿ كاك ػرؼ  ػدكبؿ ع لػٌ  ت ظػٌ م  عل كتذكؾ بسادؿ       
م ظء كذكؾ عمد يككه:  أن إمَّوا  خمو ) ال اكظفػرد: أم (ألنَّ ) اكث ثػة وذن ف  اكظفرد  ءم  ءر اك  ؿ ـى تى  ى  ))كا 

 ماكلفظ دكف مفىءـاال علبه اككايع وك اكظ م  إذ ؛(بالمفم م َّة) اكالظم ٌ  أكم اكظطء   ٌ  ظ مءن: أم ( ستقلَّ 
ػء بتػكف ال  اػ  رخػر  لفػظ ا ل ػه إكػ  اكلفػظ ذكؾ علبه بدؿ   اكذم اكظ م  ب اءج ال ب م  م ظمىظػء إال   ظمفىظن
 ( سووتقلَّ ) فػػ  ظبراكٌلػػ برجػػع أف كب ػػ   م كظىػػكرن كجػػكدن فػػ  رخػػر كفػػظ عػػف اكلفػػظ كؾ ػػذ ظسػػايفو  وػػك  ػػؿ

 علػػػ  اكفىػػػـ باكيػػػؼ رخػػػر كفػػػظ إكػػػ   ػػػءكمظر الم ك ػػػدن إكبػػػه  ػػػءكمظر ظمػػػه اكظ مػػػ  فىػػػـ بتػػػكف: أم كلظفػػػردم
: يػككىـ ظ مػ  وػك كوػذا كفظػهم ظجػرد ظػف ظ مػءن فػبفىـ مغبػرن عػف ذكػؾ فػ  ظسػايفو  وك  ؿم إكبه املظءظه

                                           
 .ِّّ ( اكمص اكظ  ؽ:(ُ
 . َُٔ ( اكمص اكظ  ؽ:(ِ
 . ِّّ ( اكمص اكظ  ؽ:(ّ
 . ُُٖ ( اكمص اكظ  ؽ:(ْ
 . ُّٓ مص اكظ  ؽ:( اك(ٓ
 . ُّٓ ( اكمص اكظ  ؽ:(ٔ
 . ُّٓ ( اكمص اكظ  ؽ:(ٕ
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 فػ  ب اػءج  ػؿم فىكظب ػةظ ءك كفظػه أكم اكالظم ٌ  أك اكظطء   ٌ  ظ مءن ( ستقلَّ  ال أ ) مفسهم ظ م  عل  بدؿ  
 .(ُ)إكبه(( لظبظة إك  ذكؾ
 ػػه  إث ػػءت اك  ػػءئؽ اكم كب ػػة ظػػء اسػػادؿٌ ف  ىػػء اكرػػبخ اكم اباػػٌ  فػػ  ظمىجػػه علػػ  دك ػػة اكاػػ  اسػػا ءكظػػف اأ   

ء أ ػككبً  ران بسػادؿ   ءكسػ ر كاكا سػبـاأ ككبكف ف  إث ػءت أ ػككىـ اكف ىب ػةم فمػ ء علػ  اكػذم بظثػؿ ظ ػطل ن
ف كػػـ ب ػػرح  اسػػظباه م فب ػػكؿ :  كاكف ػػػؿ االسػػـ ع ظػػءت ب  ػػؿ ال كفػػظ كيًجػػد إذا ))كتػػذكؾ  رفب ػػة "يػػط " كا 

م ظػءم  رفنػء بتػكف  ظرادفػه كال  مفسه   مفسػه ب  ػؿ الم يػط ف لاػه ظػء: يككػؾ فػ " يػط" أف    ظرادفػه؛ كال :يلمػء كا 
 فػ  إكبػه ظسػمدنا السػا ظءكه  رفنػء أك مف ػ ن  بتػكف أف الظامػءع فػءؽ ءاٌ  اسػـ كوػك اكظذتكرة اك  ظءت ظف ربئنء

م ظء اكظ م م  .(ِ) ظرادفه (( ب  ؿ كا 
ػتطاطضهػطعػاضطصادرػ:ػػػ-6

 كلػػػػػرد   أكم اك كاعػػػػد إلث ػػػػػءت  ػػػػأيكاكىـ كاسارػػػػػىد اكم ػػػػءة ظػػػػػف سػػػػ  ه ظػػػػػف  ػػػػ را  اكم اباػػػػػ ٌ  اكرػػػػبخ اسػػػػا ءف   
ػ:عل  اكم ك اآلا  كرن  اخالفت االسارىءد وذا أف   إالم العاراضكا

 : ا لى : النقل نص  األ 
دكف  ذؼ أك ايببػر فػ  اكػمص اكظم ػكؿم ك  ػد ذكػؾ  ظف ء   رفبً جظلة ظف اكم كص م  ن  م ؿ اكم ابا ٌ     

اكم ػكص  جػؿ  ف ماك ػءظكس اكظ ػبط م لػه عػف ا ظػء مػرل ذكػؾ عمػدب بؿ إك  اكظ در اكذم م ػؿ ظمػهم كتثبػرن 
كك ػػؿ اكسػػ ب فػػ  ذكػػؾ أٌف وػػذن اكظ ػػءم  ال ا  ػػؿ  مءيػػد م لىػػء  رفًبػػك بػػءف ظ ػػءم  اأكفػػءظ اكاػػ  اسػػا ءف  ىػػء 

 فظف ذكؾ: اكا رؼ كال اكايببرم
م  ػث ث أىرىػءًب   : كأٍ ػليهي م كأرػأكل مكأرىػأكاته  مكأىٍرػبىأكاته  مأرػبىء ي  هي  يػظٍ جى    ي اكر  : اك ءظكس كف  ))      بىػءرتو

 زائػػدةوم غبػر أ ػ ن  كتكمىػء اأككػ  اكبػء  وظػزي  ب ػػ    ال أم ػهي  غلػطه؛  ػءكىظزم أرىػءًئ    أٍ ػليهي : اكجػكوًرمٌ  ؿي كيىػكٍ 
ػػء كبجظػػعم اأكػػؼ   ػػد اكاػػ  اكبػػء ي  ايىظػػزي  فػػ  مأ ءً بػػتي : أٍ بىػػءتو  جظػػع فػػ  ا ػػكؿ تظػػء  ك تػػ م أرػػبء  علػػ  أبلن

  ف إدربس عفم كييىب ة أك ريكىم ه  ال ريبىٍ  ه  : يبرنكا موء  اكر   ف  كبس أمه ؛ غرببه  كأرأكني م  (أشا ا)
ٍظػػعه  كأم ىػػءم فىٍ ػػ  ي  أٍرػػبىء ى  إف  : اكخلبػػؿ عػػف اكجػػكورم   اكم ػػكم ك تءبػػةي  ظكسػػ   ترػػءعر كا ػػدنم غبػػرً  علػػ  جى
رىبى  ظيٍخاىل ةه   تءبىةه م رخرن إك  كري ىرىا ى   كذكػؾ  بمىظػء؛ بظبػز ككػـ اأىٍخفىػشً  ظػذوب علػ  ظذوب اكخلبؿ فبىء لى

                                           
 . ِّْ ( اكمص اكظ  ؽ:(ُ
 . ِِٖ ( اكمص اكظ  ؽ:(ِ
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ٍظػعه  كوػ م أٍفً ػ  ي  أمىػء برل اأىٍخفىشى  أف    علػ  جظػع فإمػه  كرػ را م ترػءعر اكظسػا ظؿ كا ػدن غبػر علػ  جى
ػءم في ىػ  ى  علػ  بجظػع ال فػءع ن  أف   كا د؛ غبر  ظمػهم ك ػدؿه م أف ػءؿو  عػف مءئ ػةه  فىٍ ػ  ي  أمىػء فبػرل اكخلبػؿ كأظ 
ماكتسػء كأظ ػءم ر  ه  كو  اكظسا ظؿم ككا دوء كجظعه  م أمىػء فىبىػرىل ًئ   م تىفىػٍرخو  أٍف ػءؿه  كتثػرة  ػرفىء ايػًرؾى  كأٍفػراخو

 ف بمئذو (م كاتك  را ت  را ) ف ءرت أٍربىأكاتو  عل  جظ ت تكمىء ف  ً فىٍ   ى  ري  ىىتٍ  االسا ظءؿ؛ أم ىء
؛ زعـ تظء كأسظء نم أ مء ن  ب رؼ ال  أ بلزظيهي  ال م (ُ)كاكاػء  ((  ػءأكؼ  ن كأسظء أ مء ن  بجظ كا ال أم ىـ اكجكورم 

 .فظثؿ وذن اكظ ءم  ال ا اظؿ اكا رؼ أك اكايببر ظطل نء
 ء كب ٌرح  ءسـ اكظ در كظؤكفهم ت ككه:كمران ف  ظكلع رخر بم ؿ م ػً    
م ةمػء   اى ك  مكظ مػ  م لفظػه تػذا عمءبػةن  مػ  زبػده : كاأ ؿ ظ در عى  ف  رر ه عل  اكظيم  ف ءؿ اكدظءظبم )) 

أم:  م ػػػه اكظف ػػػكؿ أم: اكظ مػػػ   ارػػػدبد اكبػػػء  تظػػػء فػػػ  يػػػككىـ: "وػػػذا اكثػػػكب مسػػػ  فػػػ ف" اثػػػـ بسػػػا ظؿ ظػػػرادن 
 . (ِ)((ظمسكجه

ء كب رح  ءسـ اكظ مؼ دكف تاء هم ت ككه:      ـٌ ف  ظكلع رخر بم ؿ م ن  ث
ا لغ اكيرض  مف  ع ءرات و  يكاكب كىء إاٌل اك  ءئر ال بكدعكف ظ ء د اك دكد  كذك  :ـ اك رظبفٌظءإيءؿ )) 
 .(ّ)((كفم كب سمىء اكظماىكفئبفىظىء اكظ اد مغبر ي كر كال ازدبءدة ظف

كف  رخر بذتر اكتاءب ظف غبر ذتر ظؤكًفًهم كيد باجءولىظء ظ نءم كبظىر ذكؾ جلب ء ظف خػ ؿ ا ءظلػه ظػع 
كاسػادؿ   كيػءؿ فػ  اكا ػرب :ؿ: ))  إذ  يػء ماكػذم  ػرح  ػه فػ  أتثػر ظػف ظكلػع زوػرمررح اكا رب  كأل

  علظباه   ككىـ: وػذن عرفػءت ظ ءرتنػءم  م ػب ظ ءرتنػء علػ  اك ػءؿم ككػك تػءف متػرة كجػرل علبػه سب كبه عل
 .  (ْ)  فاهم ك أم ه كك تءف مترة كدخلت علبه اأكؼ كاك ـ كو  ال ادخؿ علبه((

ػء:   )بوال ا (ظ ر نػءم كركان غبػرن  كوػك وتػذا ركان أ ػك اكفػا   ػف جمػ   ءكبػء  :يػءؿ فػ  اكا ػرب ))كيككػه أبلن
ذا ث ت إعرا ىء ف  اكجر  يلمء  ه ف  اكرف ؛  )الصوائ((ع كاكم بم كيب ػد ا ػف عل  اك مء م كا  ذكػؾ   ءكػة اكجػر 

 . (ٓ) أم ه ظ ٌؿ اكسظءع((

                                           
 . ُٔٓ-ُٓٓ ( اكمص اكظ  ؽ:(ُ
 . ُّٓ ( اكمص اكظ  ؽ:(ِ
  . ُُٔ ( اكمص اكظ  ؽ:(ّ
 . ّّٓ ( اكمص اكظ  ؽ:(ْ
 . ِّٕ ( اكمص اكظ  ؽ:(ٓ



                     ُّني: دراسة الدرر الجوهرية في حّل شرح االزهرية                                      الفصل الثا
    

 

 كمران ف  ظكلع رخر ال بربر إكبهم ت ككه:   
علظنء: جء   زبدو  كأٌظء اكظرت ب اإللءف  فإم ه بجظع أٌكؿ اكظالءبفبف كبلءؼ إك  اكثءم  فب ءؿ: ف  غ ـً ))

غ ظػػك زبػػدم كعػػف اكتػػكفببف بجػػكز جظ ىظػػء ظ نػػء فب ػػءؿ: جػػء  غ ظػػك اكزبػػدكفم كظػػررت  ي ظػػ  اكزبػػدبفم 
 م كظف ذكؾ تثبر.(ُ) (( تسر اكداؿ فبىظء

ػء دكف أف      ىػء ظػف غبػر االرػءرة إكػ  اكتاػءب اكػذم م ػؿ ظمػه أك االرػءرة  با ػرؼكتثبر ظػء م ػؿ م ك ن
 يءؿ اك  ضم ت ككه: إك  ظؤكفه ظتافبنء   ككه:

أم:  ثءؿ ظػف اكظ لػـك  ث كاػه  ءكلػركرةمإٌظء أف بتكف وذا اكظ أم ه ال بخلكيءؿ:  م ض: ظخءكفةيءؿ اك  )) 
 ظػء ذتػرم كظػء علظػت أٌف ظ لػكـ اكث ػكت  ءكلػركرة  دى ك ؿ ف  ب سػف اكا ب ػإٍف تءف اأال بجىؿ غءك ء أك الم ف

ف فيًرض أم ه خكطب  ه ظف كظف ثـ أطلؽ اكظ مؼ فبه ككـ ب بدن  ذكؾ فػ  اكظػافم  مبجىله كبس  ت ـم كا 
ف تػػءف اكثػػءم  فتػػذكؾ كً  ػػكا  ف خكطػػب  ػػه ظػػف ب لػػـ ظى ء علظػػت أف غبػػر اكظ لػػكـ اكث ػػكت  ءكلػػركرة تػػ ـم كا 

 .   (ِ)ظلظكمه((

  النقل بالمعنى : الثان ة :

مءسػ نء يككػه إكػ  أ ػد اك لظػء م  رفًبػءم ظػف اآلرا   ػءكظ م  ككػـ بم لىػء  اتثبرن م ؿ اكربخ اكم اباٌ  ك خ فه     
ذا ظء يك ؿ  كأإلءفةم  كأ ء ذفن  ا رفنءم سكا  تءف ذكؾ  ظء وك ظكجكد ف  تاء ه مجد ف  اكمص اكظم كؿ كا 

م كر  ظء بػدؿ  ذكػؾ علػ  أف اكرػبخ اكم اباػ   يػد اعاظػد علػ   ءفظاػه كال ب ػكد إكػ  اكظ ػدر ااأخبرن  كأ ءا دبظن 
كظػػف ذكػػؾ ظػػء م لػػه عػػف  اكظ مػػ  إبجػػءزنا كاخا ػػءرنام أك زبػػءدة فػػ  اكرػػرح كاكاكلػػب مأك أٌمػػه بأخػػذ  ظ ءرػػرةم

 اك ل ٌ  ظف تاء ه فرائد اك  كد اك لكب ة:
أم: دعػكل جػكاب عػف  مء أك  ػءط ن ع  تذا: زعـ كه   ن د  اظف  )أْن  ّدِعَي()ككه( أم: كلربخ ا ف ظءكؾ )) 

  )ذهبوووت(ي ػػػؿ دخػػػكؿ اك ءظػػػؿ  )المناسوووبة(أجػػػؿ     ىػػػء خػػػر اكاػػػ  جػػػظػػػء ي ػػػؿ اآل كسووورة( )أنّ ذكػػػؾم كوػػػك 
عمػػد دخػػكؿ  )كسوورة إعووراب(ء عمىػػء يءئظػػة ظ ءظىػػء فػػ  إفػػءدة اكظمءسػػ ة أم: جػػء ت خلفنػػ ) خمفتمووا( م دخككػػه

اأ ػػؿ   ػػء    ػػأف يػػءؿ: ال كجػػه كزكاكىػػء ظػػع   ػػء  سػػ  ىءم ظػػع أف  ذكػػؾ   لػػىـ  عى فىػػاك ءظػػؿ اكظ الػػ  كػػهم كدى 

                                           
 . َّٔ ( اكمص اكظ  ؽ:(ُ
 . ُٕٖ/ُفرائد اك  كد اك لكبة:( (ِ
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ة كجكاز ء إذا كـ بفت جءمب اإلعراب  ءكتلب  خ ك ن  مبة  تسرة اكظمءس ة أتثراك مء كأف   ماكر   عل  ظء تءف
 .(ُ)((ا دبرن
 م إذ يءؿ اك ل   :  ااكا رؼ فبه ظءورن  كعمد ظ ء لاه  مص اك ل  م كجدمء    

)) كأرءر اكظ مؼ كلجكاب عف ذكؾ   ككه: ككهم أم: كلربخ ا ف ظءكؾ أف بجبب عف وذا االعاراض  ػأف 
تسرة ظع اك ءظؿ غبريوء ي ؿ كجكدن اكا  تءمت كلظمءس ةم كأٌف تسرة اكظمءس ة ذو ت عمد دخكؿ بدع  أٌف اك

 .(ِ) اك ءظؿ كخٌلفاىء تسرة اإلعراب اكذم جل ه اك ءظؿ كا  ؿ  ىء اكظمءس ة((
ػ:ػػبغاتػوبغانػططاظغؼاحػاألرذػ-7

ظ ػءدروـ اكاػ  اعاظػدكوء فػ  إث ػءت كتكمػه ظ ػدرنا ظػف م  اكم ػءة علبه سءر االسارىءد  ءكر ر اك ر   ظمى     
اكرػػ رمم كاكرػػبخ اكم اباػػٌ  كػػـ بخػػرج عػػف وػػذا اكظسػػءرم ف ػػد   ءكرػػءود  ءفلػػة ظ ػػمفءاىـ اك كاعػػد أك مفبىػػءم فجػػء ت

ث ػءت اكػدكبؿ أك   لػعكردت أ بءت تثبرة ف  اكدرر اكجكوربػة اسارػىد ظػف خ كىػء اكرػبخ اكم اباػٌ    بػءف اك كاعػد كا 
كفػءظ اكاػ  ا اػءج إكػ  أممء مران ف  تثبر ظف اكظكاطف ب بف اكظ ءم  اكظ جظب ػة كتثبػر ظػف اأكلرد  كاالعاراضم إال  

 بلءحم فظف ذكؾ : اإل
 ْ وووووووووووووَت ِإْن َجووووووووووووواَءْت ِبوووووووووووووِ  أممووووووووووووو د اأر 
 

 ُموووووووووووووووووووووَرّجال    موووووووووووووووووووووبُس الُبوووووووووووووووووووووُر دا  
  

 أقوووووووووووووووووووووووووووووووووووووائُمن أحِضوووووووووووووووووووووووووووووووووووووُر ا الش وووووووووووووووووووووووووووووووووووووُم َدا 
 

 

ع   ػد االسػافىءـ يػغ ذكػؾ رػ ه اكك ػؼ اككام كاكػذم سػك  مػءدرةه  ه اسػـ لػركرةه ؿ مػكف اكاكتبػد علػ  يءئػؿ ظػع أم ػدخأي ف
 .(ّ)(( ءكف ؿ اكظلءرع م ك: أا ككف

إذ  ةة أك اكظ جظٌبػثـ وك   د ذكؾ ب بف ظػء ب اػءج إكػ  رػرح كاكلػب م سػكا  تػءف ذكػؾ ظػف اكمء بػة اك ػرفبٌ      
ـ  خفبفػػءنم كاأي  ىظػػزابف  بمىظػػء اكػػرا م  ػػذفت ظمػػه اكىظػػزة اكثءمبػػة ا "أرأت"أ ػػله  "بػػتر أ"ك))  يػػءؿ: اكىظػػزة  ظلػػكد  لػػ

  ػءكجبـ   ػػد اكػرا : اكػػذم رػػ رن  ػبف اكج ػػكدة كاكسػ كطةم ا ػػكؿ: أخ رمػػ   ن كاكػداؿ اكظىظلػػة: اكي ػف اكمػػءعـم كظػػرج  

                                           
 .ِّٕ ( اكمص اكظ  ؽ:(ُ
 . ُٕٖ/ُ( فرائد اك  كد اك لكبة:(ِ
 . ِِِ ( اكمص اكظ  ؽ:(ّ
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ؿ اكر رم  سف اكظلظس تءكي ف اكمءعـم أرظر أمت  إ لػءر اكرػىكدم ك  ػد إف جء ت وذن  رءب بازكجىء ظرج  
 .(ُ)((ظمهمتء ىء علبهم بيمتر كيكع ذكؾ 

ء     :  ا لب ه عل  يكؿ اكرءعر كظف ذكؾ أبلن
 اْقتَووووووووَد  َعووووووووِد   ِفووووووووي اْلَكووووووووَرمْ بأبوووووووو  )) 
 

 (ِ) ((َ َمووووووووْن ُ َشوووووووواِبْ  َأَبووووووووُ  َفَمووووووووا َ َموووووووومَ  
  

ؿاأفأ ه   ككه : )) ظجركر  ءكتسرةم كأ ػه اكثػءم  ظم ػكب  ءكفا ػةم كوػذا اك بػت ظ اػ س ظػف اكظثػؿ اكسػءئر  ك 
ـ فػ  كلػع اكرػ ه فػ  لىػف بػؿ: ظػء ظى  مم كاخالػؼ فػ  ظ مػ  مفػ  اكظلػـ فػ  اكظثػؿ((لػـ ءن فظء ظأ ء هرأظف ))

 .ل إكبه اكار هـ أ كن  بف كلع زرعه  بث أدٌ لى ظكل هم كيبؿ: فظء ظى 
 . (ّ)((اكككد عل  ظرء ىة أ به   دكبؿ ظج  مه  بث كـ ازفظ  أكيبؿ: اك كاب فظء ظلظت 

اكرػءود اكم ػكم عمػد االسارػػىءد  ءكرػ ر فػ  أتثػر ظػف ظكلػػعم   لػعك كتػذكؾ ظػف ظمىجػه ػػػػػ ر ظػه اـ ػػػػػػ  بػءف ظ
 كظف ذكؾ يككه: 

) هو  موا  مأم: أجػؿ ث لػه اال(ثق)ف و  اشوت وػ ر()ما تقدَّ ر فبه اك رتةم وػكاك سـ اكثءم  ظظء ا د   ) (  ))   
  ()فإنَّو مكبفاػ  ) موا فوي آخور(  واء نحو :  رموي(كب ػدك كبيػزكم  ( ودع و: كو , ا)  خػرن رأم: ظػء في آخور(( 
أم:  )فقو((فػ   ءكػة اكرفػع  )الضوّمة(خػرن اكػكاك أك اكبػء  رأم: اكػذم  ر ف و (دَّ َقو) ُ ك أك بػء م اخػرن ك رأم: ظء 

م كيد اظىػر فػ  ف سب كظء فبه ظف اكث ؿم فإف اككاك كاكبء   رفءف ث ب فم كا ربتىظء  ءكلٌظة بزبدوظء ث  ن 
 ءعر ظف   ر اكطكبؿ : اككاك يكؿ اكر  ظثءؿ ظىكروظء عل ماكلركرة فبىظء

 ُق َِّضوووووتْ  َ ْسوووووم ُ  القموووووبَ  عووووولَّ  قموووووتُ  ا)) إذ
 

 بال جووووووووود ُتْغِر ووووووووو  َتْنَفووووووووو    ال هووووووووو اِجُس  
 .(ْ)(( "اككاك ف  "بسلكي  لـ   :اكرءود فبه 

 
 

 

                                           
 .ِِِ ( اكمص اكظ  ؽ:(ُ
 .ّّٕ ( اكمص اكظ  ؽ:(ِ
 . ّْٕ ( اكمص اكظ  ؽ:(ّ
 . َّٓ ( اكمص اكظ  ؽ:(ْ
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ػضطغرداتػ:ػاػػرظاغتهػبضبطػ-8

ػػةءأ  اكم اباػػ ٌ اعامػ        ك ػػكمىء ر  ظػػء عمءبػػةم بطىػءكب  كفػػءظاأ   ػػض رػػتؿبي  مػران ظػػء م فتثبػػرناكفػػءظ عمءبػة خء  
أك ك ػػدـ اكلػػ س  بمىػػء ك ػػبف ظػػء برػػءتلىء ظػػف كفػػظ رخػػرم  مكاإلبلػػءح اكفىػػـ كزبػػءدة أكم كاكا ربػػؼ اكا ػػ بؼ فعػػ

 : يككه كظمىءم اكظ م  اكلفظ كبكافؽ علبىء اكا  اك رتة كبذتر
   ػرم إكبىػء اكمس ة كتف أف  ؛ كوك اكفا  كاكظرىكر اك ء م  اثلبث اك  رة إك  مس ة (البصر  ن فقال)))     
ـ   ب كككن ككـ ظرىكراف كجىءف كفا ىء اك ء   تسر فم  ءكلػ ػظ ت كا   اأسػظء  اىػذبب فػ  تػذا مةو يىػكي  علػ  اك  ػرة لي

 .(ُ)كاكليءت ((
ء يككه:     كظف ذكؾ أبلن
را  علػػ  أم: اكظم كطػة  م طاػػبف ظػف ا اىػء كتسػر اكػ )التحت وة(اكظثمػءة  بفوت  الجو م  سووك ن ال واء(  َجْ ورِ   )) 

 أك بىظػبفه " فػ  وػذا اكظكلػع اػأا   ظ مػ   ٍبػرً مأف " جى (ِ) ((اأرىرم كك ل ة اسا ظءكه ا اظلكا ث ؿ اكتسرة ظع اكبء 
ـٍ أك أجػػػؿٍ  ف كػػػـ الػػػ ط  رتءاىػػػء الكا سػػػت  ػػػػ"  ى  ػػػءنم أك  ظ مىػػػ : م ػػػ بىػػػري م كا  م " اكظ رتػػػة كاكاػػػ  ظ مءوػػػء جى ػػػري اكً  ى

 . (ّ)كاك ىظء ىةي 
ء يك      م كوػك  م ءكخء  اكظ جظة كستكف اكفء  رخرن لءد ظ جظة ) خفض())كه: كظمه أبلن ظ در خفػض تتػـر

ر  ف  اإًلٍعرابً  ٍفًعم ك ظ م  اكجى م كًلد  اكر   . (ْ) ((كية: اكد عىةي كاكس ٍبري اكل ب في

 رظاغتهػباالضغاظػػوبغانػدالضتؼا:ػ-9

م  تلظػءت اأزورب ػةم كا لبػؿ أكفءظىػءم كرػرح  ءكؿ اكربخ اكم اباٌ  ف  أتثر ظػف ظكلػع أف ب ػب ف ظ ػء    
يػد ا ءبمػت طرب اػه فػ  ذكػؾ ا  ػء كط ب ػة ك  ظء أرػتؿ ظمىػءم   بػدنا عػف اكجءمػب اكم ػكٌم اكػذم با ػدث عمػهم

 ت ككػه: ظػء يبػؿ فبىػء فمجدن أ بءمء باكسع ف  ررح   ض اأكفءظ  ا  بتءد بػأا  علػ  تػؿ   اكلفظ اكظرركح
ًلٍلػػتي : ظ ػػدر لػػللت: "تػػػ)الضووالل(, )) : كىٍلػػتى كظى "م كوػػك متىزى  مـ  لػػكبي  متءكلػػ كة كاكلػػؿ ال ظ ػػدر "لػػؿ 

ػػ مءكلػػـٌ   كاأيٍلػػلككىةي  ػػلىؿي ك م ة  ءكتسػػرل  كاكل  ػػ ٌظػػءأك  ماكىػػدمم كوػػك اكتفػػر ظ رتػػة: لػػد   اكل  م  ؿ  بًلػػ ؿ  لى لػػ الن

                                           
 م ُُٔ-َُٔ ( اكمص اكظ  ؽ:(ُ
 .َُُّّٕٔ ( اكمص اكظ  ؽ:(ِ
ٍبًر( .َّٕظر: اك ءظكس اكظ بط: ( بم(ّ  م )جى
 .  ُّّ ( اكمص اكظ  ؽ:(ْ
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م (ُ)چٻ ٻ پ چ  م كظمػه:أيٍمًسػبىهي  كخف  كغػءبم كف منػء مءٌظءك ءر ارا نء كعظ ملءع كظءت :فىك  ظ م 
 .(ِ)((ه: دفمه كغب هم : ذوب عم م كألل  كلل  
))ك" يػػط " ظجػػردة ظرػػد دة  ظ مػػ  ت ككػػه:  كأ بءمػػء بػػكجز فبتافػػ   افسػػبر اكلفػػظ  ظرادفػػهم أك  لػػد ظ مػػءن    

ذا تءمػػػت  ظ مػػػ  " سػػػب" سيػػػ ماكػػػدور ت مت اكطػػػء  ظخ ػػػكص  ءكظءلػػػ م أك فػػػ  ظػػػء ام طػػػع ظػػػف عظػػػرمم كا 
 . (ّ) كك  اىء أكفنء((

ء يككه:      ػءزان كأجػءزى  ػه كجػءكىزىني:  )مجاز(, ))كظمه أبلن ػٍكزان كظىجى ػٍكزان جى ٍكًلػعى جى ظ در ظبظ  ظف جػءزى اكظى
ل فىهي  أٌف تؿ  ظء اسايٍ ًظؿ ف  غبر ظ مءن اكليكٌم اكظكلكع كه  )لغ ّ (؛كاكظجءز خ ؼ اك  ب ة  سءرى فبهم كخى

ث ارؾ ظ مءن اأ ل م كال بيرادي ظمه إاٌل اكظ م  اكثػءم  ظػء كػـ اػدٌؿ يربمػة أك الم ككـ براىر فبظء ميً ؿى إكبه   ب
 .(ْ) ((ك ؿ بتكف ظجءزنا كيكبنءعل  اكظ م  اأ

 
ػاعتطاطهػباضتصوغبػاضضعوي:ػ-ػ11

 ػػؿ ذوػػب إكػػ  أ  ػػد ظػػف ذكػػؾ ظػػف ف سػػبم كفػػءظ   بػػءف اكظ ػػءم  اكظ جظبػػة كأل اكرػػبخ اكم اباػػ ٌ  كػػـ بتاػػؼً     
اكا  اؤوله  كظلتاه اكليكبةم عه ة كاخطئاه ك  ض اكظ جظببفم ظظء بدؿ عل  س ة اط  اكليكب خ ؿ ردكدن

 كظف ذكؾ يككه: كا كبب ظء بران خطأم
ػػػرىبى (( زَّ َنووو)المُ  ))      ـى كلى ػػػري م كاكرجػػػؿ ا ءعػػػد عػػػف تػػػؿ  ظتػػػركنم كاكامػػػزن اكا ءعػػػدم ةن مىزىاوػػػةن كمىزىاًوب ػػػم مىػػػزينىم تىتى

 . (ٓ) ((ي ب  طه لى كاكخلر كاكربءض غى  ك  اك سءابفاكامٌزن ف  اكخركج إكاسا ظءؿ 
 عػف اك ػرب فب ػكؿ:  عى ظً ظػء سيػ علػ علػ  كفػظ رخػرم ظسػامدنا فػ  ارجب ػه  ءكمران ف  ظكلػع رخػر بػؤثر كفظنػ

 ءكفكيب ػػػػػة  أىب ػػػػػدى  ك م ءكفكيب ػػػػػة ب كظػػػػػءف  ءكا اب ػػػػػة أك : ػػػػػءؿي وػػػػػؿ بي  مكيػػػػػد اخالػػػػػؼ فػػػػػ  اكظػػػػػؤمثابف اكيػػػػػءئ ابف  ))
 .(ٔ)(( ءكسظءع

                                           
 .َِ( سكرة اكر را : ظف اآلبة: (ُ

 . ُّٓ اكمص اكظ  ؽ:(ِ) 
 . ِّٕ ( اكمص اكظ  ؽ:(ّ
 . ُٗٓ ( اكمص اكظ  ؽ:(ْ
 . َُّ ( اكمص اكظ  ؽ:(ٓ
 . ّٖٖ اكمص اكظ  ؽ: ((ٔ
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ء يككه: ك  ػًظ ىهيم  ػ ء ة  ػءكفا  ك  عمى أصحاب ( )))ظمه أبلن ػً  ىهي تػػ سى ػ متسػرءك ى ـٌ: عءرػرنم  ءك ه ى  ي ك ى لػ
ٍ ب  ستكف اك بف ف  كية رػءذة م كجظعه ك ء ب: تفىًرحو بو كوـ أ  ءب جظع  ى ً  ٌظػء رػذكذن جظ نػء أ مك ى

ػكأٌظػء رػذ مك ء ب؛ فألف أف ءال كـ بج   جظ نء كفءعػؿ فػ  اكليػة اكف ػ   ب سػءتف اك ػبف  ٍ كذن جظ نػء ك ى
ػء كػـ بجػ   جظ نػء ك ػ ب  اك ػبف فػ  اكليػة اكف ػب ة  خػ ؼ ظ اػؿ اك ػبف؛ فإم ػه جظع  ػء ب؛ فألم ػ ه أبلن

 . (ُ) ((ؿ م ك:" ثكب كأثكاب ٍ جء  ف  اكلية اكف ب ة جظ نء كفى 
 
ػرظاغتهػباألصوات:ػ-11

كا لبؿ تؿ   كتم كظف ذكؾ  دبثه عف  فءت ظف علـ اأ كاتم  جءم نء ف  رر ه وذا امءكؿ اكم ابا       
 يءؿ:إذ   كتم فمران  بمء ب بف  فءاىء تؿٌ 
 )من مقوا(ع حور ف( أم: ظخػرج  بمق(ع()متصال   ( تءكخط بتكف طرفه اأعل اممتد  ( أم: ))مست( ال  ))  

ء (م كوظػػ) الشووفت ن م كوػػك ركػػة اكمطػػؽ) المسووان(م كوػػك اك ل ػػـك )الحموو (أم: ظخػػءرج ك ػػركؼ خءرجػػة ظػػف 
 ػءكه  ػه عػف مبه ذكؾ اكظخرج عمػد اا  ػرفة  فا  اكربف اكظ جظة كتسروء كالظىء وء م فبث ماء اكفـ اككا دةػط  

 .(ِ)((عمه  ءك رؼ ري ػ ػػ  ى بي  مفبه ثـ بخرج ظمه   مؼم فب دث عمد ذكؾ اك كت سي  ى  ٍ اساطءكة؛ فبي 
 ك بمء رخر با دث عف ظخءرج اك ركؼ:   

ذا أردت  بءف ذكؾ ))  )المسوان(   ػركؼ الالم  الن ن مون(  ,)الحم   ػركؼ لممزة  الع ن  األلف من()فاكا 
ػػ, كوػػك بػػذتر كبؤمػػثم فظػػف ذت ػػرن جظ ػػه علػػ  أٍكًسػػمة  تسػػر اك ػػبف ـ  ػػػػم  أ فٍ كظى اك ػػبفم  ثه جظ ػػه علػػ  أٍكسيػػف  لػػ

ػ مء اكظػبـ فظػءورأظ  )الشفت ن(,   ركؼ) الم م  الفاء من(  ف اكرػفة اكسػفل  ىػء ظػء اكفػء  فيبػر ظػءور؛ أم  كأظ 
 .(ّ)((ظع اكثمءبء اك لبء

ػ:ػجوبظدئضظػواألطرغػظػاألػ-12

كوػػك م كاك لػػؿ كاالعاػػراضم اكخػػ ؼ كظػػكاطفم ردكدن فػػ  إذ اسػػا ظله ماكم اباػػ ٌ  اكرػػبخ علبػػه سػػءر مىػػ  وػػك     
ـ  بجب ػػكف علبىػػءم كوػػك ظػػء بسػػػظ  يػػػدظبف ػػذكؾ كػػـ بخػػرج عػػف ظػػمى  اأ   م فىػػـ بػػكردكف أسػػئلة باكي كمىػػءم كظػػف ثػػػ

                                           
 . ُّٗ ( اكمص اكظ  ؽ:(ُ
 . ُٖٔ ( اكمص اكظ  ؽ:(ِ
 . َُٖ اكمص اكظ  ؽ: ((ّ
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ػاءرة بجػػبب عػف سلكب اخالفت  كرن ف  اكررحم فػم كوذا اأم أك أجببى لتي ػيي  بؿى أم : إف يً  (ُ) أسلكب ) اكفم لة (
م كأخرل  ػ )يلت( م كتل ىء ال اخرج عف دائرة اكسؤاؿ كاكجكاب اكا  اساخدظت ظف ي ػؿ اكم ػءةم جبب( أاك كؿ  ػ )
 يككه:  ذكؾكظثءؿ 

ؿم كوػػك فػػ  اكتػػكفببف مظبػػر كة كوػػك ظػػف اك ػػدر اأك  أكيػػد خػػءكؼ اكفػػٌرا  فػػ  اكظسػػفػػإف يبػػؿ: أبػػف اإلجظػػءع  ))   
م   ٌف وػذا أظء و   ػبف االسػـ كاكف ػؿم فػءكجكاب: سب كبه ف  اك  رببفم يءؿ: إٌف " ت " كبست كا دا ظف اكث ثة؛ كا 

ىػػػػء غبػػػػر م كػػػػبس  أم  ىػػػػء أ ػػػػدوظءىػػػػء اسػػػػـ كف ػػػػؿ كا ػػػػءرض أدكاىػػػػء عمػػػػدنم كاك ػػػػكؿ  أم  اك ػػػػكؿ   ػػػػد اك تػػػػـ علبىػػػػء  أم  
 .(ِ)((اكث ثة
ػػكتػػذكؾ عمػػد يككػػه: ))     ظػػء  ف  أء إذا علػػـ فػػإٍف يبػػؿ بلػػـز ظػػف وػػذا اكػػدكر؛ أٌمػػه ال بي لػػـ تػػكف الػػؾ اكتسػػرة خفلن

ػم فءكجكاب: أم   دخلت علبه اسـ؛ إذ  كرة الؾ اكتسرة ظكجكدة ف  غبر االسـ ء ه اظتف ظ رفة تػكف اكتسػرة خفلن
ؼ اماىػػ م كفبػػه مظػػر كاكيٌػػ مه اسػػـم تظػػء بي لػػـ   ءظلػػه اكظخ ػػكص ت ػػرؼ اكجػػر  م ػػأي ػػؿ ظ رفػػة ظػػء دخلػػت علبػػه 

 .(ّ)ظؿ ((اكاظببز  بمئذ عل  اك ء
ػء: )) أم: اكػذم دٌؿ اكف ػؿ علبػه  ءكالػظبف كوػك  ميلمػء: م ػـ؛ كتمػه اكالػظبف مفػإف يبػؿ: اكف ػؿ ظسػا ؿكجء  أبلن

ػه اك دث كاكزظءفم كاكمس ة كاك دث ال ب  ػؿ اكا بػبف؛ أم ػ عا ػر اءم كال ب ػءؿ ب اظػؿ أف بتػكف اككالػع كلػع ظ ىظن
كاك ظؿ عل  اسا  ءب  مـه تٍ  ه  ي  تي  ى ثٍ اال اظءؿ ال بي د ه ب ءؿ ظجر  ء؛ أم  ء ال ظ ىظن اك دث اكذم جيز ي اكف ؿ ظ بمن 

 .(ْ)(( فاأظؿ ماأ ؿ اكظطلؽ اكظ لـك عل  اكب بف

 

 

 

                                           
( كوك أسلكب بيسا ظؿ كلجكاب عف االعارالءت اككاردة أك اكظ اظلةم كوذن اكلفظة ظم كاةم أم أف ام ت تلظة (ُ

 مكا دة ظف ظرتب اءـ ظفبد اخا ر  ىذن اكتلظة اككا دة  تءباهم تءك سظلة ظف ) سـ اـ(م كاكس  لة ظف )س  ءف اـ(
 .ِٖبيمظر: دركس ف  اكا ربؼ: 

 . ُٕٖ ( اكمص اكظ  ؽ:(ِ
 . ُّٗ ( اكمص اكظ  ؽ:(ّ
 . ُِْ ( اكمص اكظ  ؽ:(ْ
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ػ:ػواضتطضغلػضؼاػظاضصرسّغػباألبظغظرظاغتهػػ-13

 مبة اك رفبة ك  ض اأكفءظ اكا  ا اءج إكػ  ذكػؾم كوػك بسػبر فػ  ذكػؾ اعام  اكربخ اكم ابا    بءف اأ    
ال متػءد مػرل تاء نػء م كًبػء بخلػك ظػف ذتػر اكظ ء ػث اك ػرفب ة كًزمىػة تػٌؿ عل  مى  ظف س  ه ظف اكم كببفم إذ 

ف تػءف اكتاػػءب اواظػءـ اك ػػداظ دؿ  علػ إم ظػء بػف مف دؿ  علػ  رػػ  إكوػذا  مظثػءؿ ظمىػء     لػـك اكليػة جظب نػء كا 
 م كظف ذكؾ يككه: ظخاً ء  أ دوء دكف اآلخر

ذا أردت اكلػػب  ذكػػؾ ك بػػءف )) ...      كا لػػككف " اكسػػء ؽ علبػػه ي ػػؿ اكاكتبػػد  ) فمتبموو ن أصووم ( م ػػلهأكا 
  الـ اكف ػػػؿم كػػػك اأم (  ن ابووو   نَّ )لتبمووو  نَ  ف ػػػءر   ػػػد اكاكتبػػػد مأتػػػد  ػػػءكمكف ثػػػـ مكبف كمػػػكف تػػػػ " ام ػػػركف"ا ػػػك 

زكائػػد  كاكثءمبػػة كاكثءكثػػة كلاكتبػػدم كاكتػػؿٌ  م  مػػكف اكرفػػعكػػك اأظاكاكبػػءتم  )  ثووالث ن نووات(ك اكجظءعػػة اكاكثءمبػػة ك 
تػت   ػد إف تءمػت سػءتمةم  ػؿ مىػء ا ر  أككػبس اكظ مػ   مأعم  الـ اكف ػؿ ى(ل  األ كت ال ا  ) تحرَّ ,عل  اكف ؿ
ء تءمػت ككظ ػ مأم: ي ػؿ اكػكاك ) قبمموا(أم :  رؼ اك ـ اككايػع  ا() انفت  م متةىء كجدت فبه ظا ر  اكظ م  أم  

اكػذم  نم  مػء  علػ  أف  علػ  غبػر  ػد   فواجتمع سواكنان( ,ا)ألف وأم: اكػكاك  ت(بَ مِ )قُ عمد ذكؾ  ءكفن أاك ءعدة يل ىء 
تذكؾ تظء بتف كـ كاكثءم  ظدغظءم كاكظتركن ظء  مظمىظء  رؼ ظدٌ  ؿك اأن أف بتكمء ف  تلظة كا دةم ك عل   د  

ؿاأومػػػءم كاكسػػػءتف  اللتقووواء  ؛األلوووف تْ فَ ذِ ) ُحووواأكػػػؼ اكظم ل ػػػة عػػػف اكػػػكاكم كاكسػػػءتف اكثػػػءم  اكػػػكاك اكثءمبػػػة  ك 
 مفءكا   سءتمءف اكلٌظةت فى ذً عل  اككاك اكا  و  الـ اكف ؿم ف ي  اكلٌظةككؾ أف ا كؿ: اساث لت  مالساكن ن(
 .(ُ)((...ىء جز  تلظةأم   ؛ كك اأم  ذفت ك  كاككاك اكثءمبةك اككاك اأ

ءم عمد يككه:    ؿم عل  كزف بى  كذتر اكا لبؿ اك رف  أبلن ػمٍ ))كأ ؿ ب يكؿ بٍ كي كػ  إة عبمػه مي لػت لػظ   مري  ي
مت ف  اكظءل م ككبس اكم ؿ ك ساث ءؿ؛ أٌف اك رتة عل   رؼ اك ٌلة اكسءتف ػت  مت اك بف تظء سي ػت  فءئهم فسي 

م   كتػػذا كتػػذكؾ يككػػه: )) م(ِ)((بف ػػؿءتؿ اكظءلػػ م ف ػػءر ب ػػكؿ علػػ  كزف ظػػء وػػك كبرػػظػػء ي لػػه ال اسػػاث ؿم كا 
" ءدم"م فإم ه أ له "كا د" ميً لىت فءؤين اكا  وػ  اكػكاك إكػ  ظكلػع اكػ ـم ثػـ ي لػت  ػءكمظر فبىػء كامتسػءر ظػء 

م   م ظء ييد ظظء وك عل  اكفء  اآلخر اك تظ ٌ ي لىءم فإعرا ه كبس عل  اك ـ اآلخر اك  ب  م كا  ت اك ء  عل  م كا 
 . (ّ)((اأكؼ؛ كا ٌذر اال ادا   ءكسءتف

                                           
 . ِٗٗ ( اكمص اكظ  ؽ:(ُ
 . ُُْ ( اكمص اكظ  ؽ:(ِ
 . ِٖٓ ( اكمص اكظ  ؽ:(ّ
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ء يككه: ))     (اك سـ اكثءم :  ) (  كظمه أبلن اجاظع فبػه اكػكاك  ماسـ ظف كؿ أ له ظ مكم تظلركب )مبنيٌّ
 .(ُ)((كاكبء م كسيً  ىت إ داوظء  ءكستكفم ف ل ت اككاك بء  كأيدًغظىت اكبء  ف  اكبء م كييًل ىت اكلٌظة تسرةن 

ا ببمػػه كظ مػػ   ذكػػؾ ظػػف فان فػػ  ظكلػػع أخػػر بػػرٌج   مبػػة  ػػرفبة علػػ  أخػػرل ظ لػػ ن سػػ ب االخابػػءرم ثػػـ مػػر 
ثػػـ ب اظػػؿ أف بتػػكف  ػفة ظرػػٌ ىة  ءسػػـ اكفءعػػؿم فظ مػػءن  ب ػػكؿ: )) م إذاكػػداؿ علػػ  اك ػػفة اكظرػ ىة )اكف بػر(

ءف اكظاطءككػة أيػكل اكدائـ اكف ر كاك ءجةم كوذا أكك  ظف ج له ظػف  ػءب اكظ ءكيػة؛ أٌف ظػء ب  ػؿ فػ  اأزظػ
 .(ِ)((ظظء ب  ؿ  ءكتثرة ف  زظف كا د

ػػػء اعاظػػػءدن علػػػ  اكظ ػػػءدر اأخػػػرل فػػػ   بػػػءف اك لػػػءبء اك ػػػرفبة     ذتر اكظ ػػػءم  تػػػم كظػػػف اكظ  ػػػظ أبلن
كيػػءؿ اكظخالفػػة كل مبػػة اك ػػرفبة؛ كتكمىػػء ا اظػػؿ أتثػػر ظػػف ظ مػػ م ت ككػػه: فػػ  افسػػبر )اكظ مػػ ( إذ يػػءؿ: ))  

ٌظػء  اكظ م  إٌظء ظف ؿ اكسبد ف   كار  اك طب: تظء وك اكظءور ظف عم  ب م : إذا ي دم أم: اكظ  دم كا 
 .(ّ)((ظخفؼ "ظ م "  ءكاردبد اسـ ظف كؿ ظمهم أم: اكظ  كد

ػػء اعاظػػءدن علػػ  اك ػػءظكس اكظ ػػبط فػػ   بػػءف       يػػءؿ فػػ  اك ػػءظكس: اكظسػػءئؿ اك ػػرفبةم ت ككػػه: ))كظمػػه أبلن
م كوىٍظزىةي اكظءً  ظيٍم ىًل ىةه   .(ْ)م  ءك ىٍ ًر ((ءكسيًظعى: اٍسً ًم  ظن  عف وء و

م فىىك فى بره ظف في ىرا ى كو  فى بػرىةه / كف  اك ءظكس يءؿ: كظمه يككه: )) ـى م تىتىري م كاكًفٍ ػرىةيم  ُّفى يرى ب/ ًظػٍف فى ػءًئرى
ػػٍلًب ظػػٍف كىػػديًف ا ػػدى ظػػٍف ًعظػػءـً اك   :  ءكتسػػر... كاكفىٍ ػػرىةي كاكفى ىػػءرىةيم ً فاً ًىظػػء: ظػػء اٍماىلى كتءًوػػًؿ إكػػ  اك ىٍجػػًب كاكفى بػػري

.. . كاكفءًيرىةي: اكد اًوبىةي((اكتىسبري
 م كظف ذكؾ تثبر بطكؿ اكظ ءـ  ذتروء.(ٓ)

ػرظاغتهػباضحدودػواضتطرغغاتػ:-14

كغءك نء ظء تءف ب د ـ اكظ م  اكليكم كىءم ثـ بذتر ظ مءوػء  مكاالواظءـ  ءك دكدتءف اكم ابا   تثبر االعامء      
جءظ نػػء ظءم نػػءم د   اكا ربػػؼ أك اك ػػ اكظسػػأكة اكاػػ  با ػػدث عمىػػء كبتػػكف ذكػػؾ ظػػف خػػ ؿ  بػػءف ح فػػ  اال ػػط
 : تثرةم فب كؿ ف  ا ربؼ اك دٌ  اكم ابا    عمدا ربفءت اك ككردت الؾ

                                           
 . ِٓٓ ( اكمص اكظ  ؽ:(ُ
 . ُِْ ( اكمص اكظ  ؽ:(ِ
 . ُِٓ ( اكمص اكظ  ؽ:(ّ
 . ُٕٗ ( اكمص اكظ  ؽ:(ْ
 . ُِْ ( اكمص اكظ  ؽ:(ٓ
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اػهم ظمػؾ  أسػؾم رػ    د   كظف تػؿ   ماك ءجز  بف اكربئبف كاكدفع كاكظمع ظماى  اكر   :كوك كية اك د  ))   
كاظبػػز اكرػػ   عػػف اكرػػ  م كاكظػػراد فػػ  ا ربػػؼ  ممسػػءف ظػػف اكيلػػبكظػػء ب اػػرم اإل م: سػػكراهابر كظػػف اكرػػ
رؼ ظ مػ   ػف كـ اكجػد اك ربمػة اككالػ ة أٌف اكظػراد ظ لػـك ظمػهم فػإذا ذتػر اكلفػظ بفىػـ ظػف أوػؿ اكا  اكت ـم ك 

  .(ُ)((ا غبر ظرىكر كظء جءز اسا ظءكه فبهاكظلفكظ؛ إذ كك كـ بتف تذكؾ  ؿ تءف ظجءزن 
 :يءؿ كظف ذكؾ ا ربفه ك بءس اكر هم إذ ميد بتاف   ذتر اال ط حك    
يبػػءس اكرػػ ه: كوػػك  ظػػؿ اكفػػرع علػػ  اأ ػػؿ  لػػرب ظػػف اكرػػ ه غبػػر اك ل ػػة اكاػػ  عٌلػػؽ علبىػػء اك تػػـ فػػ  ))

 .(ِ)((اأ ؿ
 كعمدظء  ءكؿ أف بفرؽ  بف اكظجءز كاك  ب ةم عر ؼ اكظجءز   ككه:     
 .(ّ)((سد ف  اكرجؿ اكرجءعتءسا ظءؿ اأ ماكلفظ ف  غبر ظء كلع كهاكظجءز اكليكم: اسا ظءؿ ))    

 كعر ؼ اك  ب ة اكليكبة   ككه:
 .(ْ)((اأسد ف  اك بكاف اكظفارس اسا ظءؿ اكلفظ فبظء كلع كه: تءسا ظءؿ))    

 :رظاغتهػبذرحػاضطصطضحاتػاضظحوغظػ-15

ٌ  ظء  اكفمكف اأخرلم كيد كيؼ اكربخ اكم اباكلم ءة ظ طل ءاىـ اكخءٌ ة اكا  ا ءرفكا علبىءم ت  بة عل    
ء كافبنػػءمعلػ  وػػذا اكظ ػػطل ءت كعػػر ؼ  ىػػء كيػػد ب ػػءكؿ فػػ    ػػض اكظكالػػع  م ك ػػب ف ظ ءمبىػػءم كرػػر ىء رػػر ن

 فظف ذكؾ يككه:  ا دبؿ وذا اكظ طل م أك إلءفة اسظبة أخرل كهم 
 ؛ل  خف ة االسـم كعل  اظت مه ف   ءب االسظبةفءئداه اكدالكة ع :ك  اكاظت ف؛ ك ككىـك اأى  )امكبف اكاظتبف))    

اكذم وك اكامكبفم فىك ك ؼ كلتلظةم كاكك ؼ  كتكمه كـ بر ه اك رؼ فب م م كال اكف ؿ فبظمع ظف اك رؼ
ةم كامػػكبف اك ػػرؼم كوػػك اك  ػػؽ كفظنػػء كيءكػػب اأسػػظء  اكظ ر ػػة سػػظ   امػػكبف اأظتمٌبػػظػػاظت ف ال ظيظىت ػػفم كبي 

                                           
 . ُُٔ اكمص اكظ  ؽ:( (ُ
 . ُّّ ( اكمص اكظ  ؽ:(ِ
 . َُٔ ( اكمص اكظ  ؽ:(ّ
 . َُٔ ( اكمص اكظ  ؽ:(ْ
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كرجػءؿ كيبػػؿ: وػػك رجػؿ كلامتبػػر؛ أٌف ظدكككػػه غبػػر  )رجوول (,ك متػػرة م ػػك:   : ز وود(,)نحووظ رفػػة  ماكظا ػرفة
 .(ُ)اكم ؿ (( ظ ب فم كاكذم بدٌؿ عل  أم ه ف  رجؿ كلاظتبف ال كلامتبر   ءؤن ظع اك لظبة   د

كعمػػػد  دبثػػػه عػػػف اكظلػػػظرم راح ب ػػػب ف ظ مػػػءن اكظ جظػػػ  كاكارتب ػػػ  كاكم ػػػكمم كاكخػػػ ؼ فػػػ  اسػػػظباه  ػػػبف  
 ببف كاك  رببف   ف كا د ف ءؿ:اكتكف

     (() ألػػػظرن: أخفػػػءن كاكظكلػػػع كاكظف ػػػكؿ ذا أخفباػػػه كسػػػاراهم كفػػػ  اك ػػػءظكس: ظػػػف ألػػػظراه إ )ُمْضوووَمر 
 ركفه اكظكلكعة كػه كوػ  اكاػء  كاكتػءؼ كاكىػء  ظىظكسػةم  عمد اك  رببف؛ أف   اماى م سيظ   ذكؾ مظلظر

ـى كوػك اكىػزاؿ؛ أم ػ  اكلظبر ظف كاكىظس كية اك كت اكخفٌ م كبسظ   رى كتىػرى ه اكلظكرم ظ در لظىرى تمى ى
ػػ ػػء أف بتػػكف علػػ   ػػرؼ كا ػد أك  ػػرفبفم  كاكٌلػػيلبػؿ اك ػػركؼم إذ وػػك إظ  م ظبر أبلن م كاكسػػر  ء اك مػػبي اكػػذا ؿي

   ػػه عػػف اكظػػػءور ه بتٌمػػ ؛ أم ػػ  اكتمءبػػة كاكظتم ػػكداخػػؿ اكخػػءطرم تػػذا فػػ  اك ػػءظكسم كعمػػد اكتػػكفببف بسػػظ  
ظػف كم ػكن  (أنوت)كم ػك:  مـعلػ  ظػاتل   ظػء دؿ   أم: "أمػء" كم ػكن ظػف تػؿ   نا(أ)م ك يككػؾ:  ) ذل ( اماخا ءرن 

علػ  اكػذات  علػ  غءئػبم كاكظػراد ظػء دؿ   ظػء دؿ   ظػف تػؿ  كم ػكن  )هو (م ػك:  ) (ظء دؿ  عل  ظخءطػبم  تؿ  
 .(ِ)(( ة ظع الؾ اك فةاكظرخ  

ء:      كيككه أبلن
ـ  أك ))  ػػء اكاثمبػػة فىػػ  لػػ اسػػـ ظفػػرد ظ ػػرب ظمتػػر إكػػ  ظثلػػه  زبػػءدة فػػ  رخػػرن  ػػءك  كلاجربػػدم كعطػػؼ ظثلػػه  ظ 

 . (ّ)(( علبهم ف  بجكز اثمبة اكظثم   كال اكظجظكع عل   د ن
ثـ مران فػ  ظكلػع رخػر ب ػءكؿ ا ػدبؿ   ػض اكظ ػطل ءت كبػؤثر اسػظبة علػ  أخػرل كظػء بػران ظمءسػ نء  ػبف 

ل: تنوو  ن التمكوو ن()اك سػػـ   ت ككػػه: )) ماكلفػػظ كظ مػػ  اكظ ػػطل  اأككػػ  اكػػاظت ف؛ ك ػػككىـ فءئداػػه اكدالكػػة األ َّ
 ؛ كتكمه كـ بر ه اك رؼ فب م م كال اكف ؿ فبظمع ظف اك رؼكعل  اظت مه ف   ءب االسظٌبة عل  خف ة االسـم

ػػػفم كبسػػػظ   امػػػكبف اأظتمٌبػػػةم كامػػػكبف  اكػػػذم وػػػك اكامػػػكبفم فىػػػك ك ػػػؼ كلتلظػػػةم كاكك ػػػؼ ظػػػاظت ف ال ظيظىت 
 (,)رجولمتػرة م ػك:  )نحو : ز ود,  (ك رؼم كوػك اك  ػؽ كفظنػء كيءكػب اأسػظء  اكظ ر ػة اكظا ػرفة ظ رفػة ا

 .(ْ)((كرجءؿ

                                           
 . ُٖٗ ( اكمص اكظ  ؽ:(ُ
 . ِّٖ ( اكمص اكظ  ؽ:(ِ
 . ّٕٗ ( اكمص اكظ  ؽ:(ّ
 . ُٖٗ ( اكمص اكظ  ؽ:(ْ
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ػ.اضبالزظاعتطاطهػبػ-16

 م(ِ)م كاالسػػا ءرة(ُ)اكم اباػػ     بػػءف أكفػػءظ علػػـ اك  غػػة كظ ػػطل ءاه تءكسػػجعم ك راعػػة االسػػاى ؿ اوػػاـٌ     
يػرب إكػ  اأذوػءف  ظػف خػ ؿ االظثلػة اكاػ  ذتروػء أطل ءت كاتػكف م ك ءكؿ اكلػب  وػذن اكظ ػ(ّ)كاكظجءز

 كاسارىد  ىءم ف بف با دث عف االسا ءرة ب كؿ: 
 ػؿ  ػذتر ردبفػه  مؿ: أف ال ب ػرح  ػذتر اكظسػا ءرتظػء فػ  اكظطػك   كف  علـ اك بءف عل  اك كؿ اأ  ٌ   ))

ة تءسػا ءرة اكسػ ع كلرجػؿ اكرػجءع كسػ ع كلظمٌبػة اسػا ءرة اه اكػداؿ علبػهم فءكظ  ػكد   ككمػء: أظفػءر اكظمب ػكالًزظً 
 ؿ ايا رمء عل  ذتر الزظػه كبما ػؿ  ػػػػ أعم  اكس ع ػػػػ ح  ذتر اكظسا ءرء كـ م ر  ام كتم  ف  يككمء: رأبت أسدن 

 .(ْ)((ف اكتمءبةأظمه إك  اكظ  كدم تظء ر
ء يككه:   كظمه أبلن

كاكظسػا ءر كػه  م ءر ظمػه: وػك اك بػكاف اكظفاػرسكاكظسػا مفءكظسا ءر: وك كفظ اكس ع اكيبر اكظ رح  ػه))   
 .(ٓ)((ةوك: اكظمبٌ 

 مىظء يءؿ:بكف   دبثه عف اك  ب ة كاكظجءزم ك بءف اكفرؽ   
ػػػىٍ فءك  ب ػػػة اكاػػػ  كػػػـ اي ))     كاكظجػػػءز اكيءكػػػب  مظ مءوػػػء اكظجػػػءزم تمءبػػػةه  بى لىػػػكغى  تٍ رى ًجػػػكاكاػػػ  وي  م ػػػرب ه  ٍر جى

 .(ٔ)بتكف تمءبة(( (أ  الكغبر اكيءكب تمءبة ) ماالسا ظءؿ  رب 
 عر فه   ككه:إذ  (جمءس اكط ءؽ) ة اكا  ذتروءاك  غب   كظف اكا ربفءت

ء أك تػءف اكا ء ػؿ   ب ًبػ أم: سكا  مكوك اكجظع  بف ظالءد بفم أم:  بف ظ مببف ظا ء لبف ف  اكجظلة))    
ر ف  علـ اك دبعاعا ءربً   . (ٕ)((ءم ك ءإلبجءب كاكسلب تظء وك ظ ر 

 

                                           
 . ُّٗ ( اكمص اكظ  ؽ:(ُ
 . ُِٗ ( اكمص اكظ  ؽ:(ِ
 . ُٗٓ ( اكمص اكظ  ؽ:(ّ
 . َِْ ص اكظ  ؽ:( اكم(ْ
 . َِْ ( اكمص اكظ  ؽ:(ٓ
 . َِْ ( اكمص اكظ  ؽ:(ٔ
 . ُِْ ( اكمص اكظ  ؽ:(ٕ
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ػ:ػرنػاضتصضفػطدػاضبػ-17

ػ اخابءرن اآلرا  اك  بدة عػف وكم رر هظف اأسس اكا   م  علبىء اكم اباٌ      ؿ سػكا  تػءف اكاتل ػؼ كاكاظ  
اكاط ب ب ػػػػة اإلعرا ب ػػػػةم ف مػػػػد  دبثػػػػه عػػػػف اأسػػػػظء  اكسػػػػا ة ذتػػػػر اكظػػػػذوب  ـفػػػػ  اكظسػػػػءئؿ اكم كبػػػػةم أ ذكػػػػؾ 

 اكظرىكرم كوك مبء ة اككاك عف اكلظ ة  بث يءؿ: 
اكظػءورة  )الو ا (ظمىػء  أم: رفػع تػؿٌ  ) عالمة رفعما(...  )مرف عة(كىء  ؿي ث  ظى ة اكظي اكسا   )فمذ( األسماء())    

ظػػف اأيػػكاؿم كوػػك أسػػىؿ  )المشووم ر(اك ػػكؿ  )عمووى(كذكػػؾ  مة()عوون الضوومَّ أم: مءئ ػػة  )ن ابووة( ءكػػة تكمىػػء 
 .(ُ)((ؼاكظذاوب كأ  دوء عف اكاتل  

ف   ظػء بػران اسػىؿ اكظػذاوب كبػرل أكظ درم كأبىظء أ ؿ كآلخرم  كجداػه بػرجٌ كعمد  دبثه عف اكف ؿ كا   
 ف ءؿ:اك  ض اتل ؼ ف  وذن اكظسأكةم 

ظػػف ف ػػؿ اكفءعػػؿ اكػػذم وػػك  كاك ء ػػؿ أف اكف ػػؿ اال ػػط    علػػ  ظػػء بفىػػـ ظػػف تػػ ـ اكرػػبخ ظرػػاؽ  ))    
 ػػؿ اكفءعػػؿم إذ وػػك أثػػرنم أم: عػػف ف    ءكظ ػػدر  ظ مػػ  اك ػػءدرال ظػػف اك ػػدث اكظسػػظ  م اكظ ػػدر اك  ب ػػ 

كبه ذوب اك  ربكف كوك اك ػ ب م كال ا  ظف اكظ ءدر  ظ م  اك ءدرم ك  ه ظراؽ  ح  ه غبرن أم  كعل  ظء  ر  
اك ػػءرؼ كل  ػػءرة عػػف ظءوروػػءم  ظػػف اكا ربػػر اكظخػػؿٌ  ؼ كػػه اكػػ  ض فػػ  ا ربػػر وػػذا اكظ ػػؿ   ءجػػة إكػػ  ظػػء اتل ػػ

 .(ِ)(( ىءدم إك  اك راط اكظسا بـؾ اكفاءح اك لبـ اكر ك فء  جكوروءم كر   اكظتدٌ 
م ظء يءكػه اكرػبخ أ ػك  ب ػءف اك لظء  ف  ظأخذوـ عل  أ    ب ءفم ف ءؿ: )) ررا  كظف ذكؾ ارجب ه ك  ض    كا 

ػه " :  ثنء ظمػهم كم   مىػء أم تسػرة إت ظىػـ م ػـو ككػك يبػؿ:  ظػءوري م إذا  مػكن كلظف ػكؿ ا  ػ  وػؿ تسػرة "رىػًربى
" اكظذتكرة زاكػت كجػ تظػء يػءككا فػ  را  "ظم ػكر" إذا رخظػت "ظم ػكرنا"  مء ت تسػرة أخػرلم كتػءف كجىنػء"رىًربى

 عل  كيػة ظػف ال بماظػرم فػإم ىـ زعظػكا أم ىػء لػظ ة  مػء  غبػر اكلػٌظة اكاػ  وػ  ظػف  رتػءت اكتلظػة اأ ػلبة
م ظػء جػء   ك  ب ءف اكا  كـ اتف ظثءرة  ػبف اكم ػءأم فىك بذوب ظذو ىـ ف  وذن اكظسأكة اكا  أثءروء  (ّ)(( ةم كا 

 ىء أ ك  ب ءف   ثنء ظف مفسه كلرد  عل  ا ف ظءكؾ م كبرل أف وػذا مػكع ظػف اكاتٌلػؼ اكػذم ال داعػ  كػه ف ػءؿ: 
ؿ اكظءلػ  كبيٍتسىػري )) ـ  أك  ػ كظء اتل فه أ ك  ب ءف ف  "ررب" ظ مبنء كلظف كؿ ال  ءجة إكبه؛ أف  يكؿ اكم ػءة بيلى

                                           
 . ِّٕ ( اكمص اكظ  ؽ:(ُ
 . َِٓ ( اكمص اكظ  ؽ:(ِ
 . ِْٕ ( اكمص اكظ  ؽ:(ّ
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سكرم ًعٍلظنء  أم ه ال ظ م  كتسر اكظتسكرم فظػء تػءف ظتسػكرنا ب  ػ  علػ  ظء ي ؿ رخرن ظ ظكؿ عل  غبر اكظت
 .   (ُ)(( ءكه

ػسيػبطضػاضطدائل.ػطظاباإلػ-17

ػػػػء ررا  اكم ػػػػءة طمػػػػءباإل إكػػػػ   ػػػػد   كػػػػ  اكاف ػػػػبؿ فػػػػ  ظ ظػػػػـ اكظسػػػػءئؿإ ظػػػػءؿ اكرػػػػبخ اكم اباػػػػ ٌ     م ظسا رلن
  طرب ابف:  طمءباإلم كجء  وذا كب ة كاكليكب ةكاكليكببفم ظسارىدنا  تثبر ظف اكركاود اكم 

ػ:اضترجحػدونػطظاب:اإلػىاألوض

يػػػكاؿ ألك  ػػض اكظسػػػءئؿ ظػػػف خػػ ؿ عرلػػػه فػػػ  رػػػرح  ماإلطمػػءببطبػػػؿ ك   هاكم اباػػػٌ  فػػ  رػػػر  كااظثػػؿ فػػػ  أفٌ ػػػػ
كػػـ  وػػككاآلرا م كظػء الػػظ ماه وػذن اآلرا  ظػػف علػػؿ كرػكاودم كظػػء ا ر لػت كػػه ظػػف ردكد كاعارالػءتم كتػػؿ ذكػؾ ك 

ػم كظف ذكؾ:ب بف رأبهـ كبدؿ  دككن ك 
 أم: أجؿ اإلا ػءع كلم ػب اكثء ػت اكظسػا ؽ ما(تباع  إبالنصب  العالمَ )بجكز أف ا كؿ: بء سب كبه  ) ())    
عمػػه  ػػرؼ  ر اكمءئػػبه فػػ  اأ ػػؿ ظف ػػكؿ  ػػه  ءكف ػػؿ اكظ ػػد  فإم ػػ مأم: كظ ػػؿ ذكػػؾ اكظمػػءدل اكظا ػػكع م( ِ مِّووحَ مَ )لِ 

 .م ب فىك ف  ظ ؿٌ  "مبء"كوك  ماكمدا 

أم اكم بم كاكخلبػؿ  مخرم كاخاءر ا ف اأم ءرم اكثءم أ د اككجىبف عل  اآل  ى ه ال ارج  كظءور ت ظىـ أم  
بخاػػػءر اكرفػػػع فػػػ  اكظ طػػػكؼم كأ ػػػك عظػػػر اكم ػػػبم كأ ػػػك اك  ػػػءس بكافػػػؽ اكخلبػػػؿ إذا تػػػءف اكظ طػػػكؼ م ػػػك: 

اكظ ػرؼ  ػءك ـ ظػع اكػ ـ   ػأف ج ػؿ م"اك سف" ف  جكاز  ذؼ اك ـ ظمهم كبكافؽ أ ء عظر إذا كـ بتف تذكؾ
و بوالجرِّ  ,العوالمِ ) :( أف ا ػكؿعُ ِنوتَ مْ )  َ  معلظءم ف  بجكز  ػذؼ اكػ ـ ظمػه (  ِ )لمفِ و ا ػءعأم: أجػؿ اإلا( إتباع 

 .(ِ)((ف  رخرن اكظءورً  نً ف  تسرً 

ػاإلدؼابػطعػاضترجغح:ػظاضثاظغ

ة كاك لػػػؿم ثػػػـ خاظىػػػء  رأبػػػه دكٌػػػف اك جػػػ م كاسػػػا رض اأيػػػكاؿم ك ػػػب  سػػػىب فبىػػػء كعػػػرض اأأكومػػػءؾ ظسػػػءئؿ     
 م ت ككه:و  تثبرةك كارجب ه ظ بمنء عل اه كس ب ارجب ه 

                                           
 . ِْٕ( اكمص اكظ  ؽ: (ُ
 . ِٖٗ ( اكمص اكظ  ؽ:(ِ
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م    هذا()))   ة ه ظرفػكع  لػظ  م ػإكيبػؿ: م )المشوم ر(عل  اك كؿ  )ه (ظء اكظذتكر ظف رفع جظع اكظذتر  ءككاكم كا 
كيبػػؿ: م   اكبػء  ظمػع ظػف ظىكروػء اكث ػؿرة علػ تسػرة ظ ػد   رةم كبجػػر  ه بم ػب  فا ػة ظ ػد  رة علػ  اكػكاكم تظػء أم ػظ ػد  

رة علػ  ظػء ي ػؿ اكبػء م رة كظجركر  تسػرة ظ ػد  ه ظم كب  فا ة ظ د  رة عل  ظء ي ؿ اككاكم تظء أم  ظ د   ةظرفكع  لظ  
ه بجػرم كيبؿ: أم ػم  ة ظء ي ؿ اككاكم كظف ظىكر اكفا ة كاكتسرة تسرة ظء ي ؿ اكبء ة لظ  كاكظءمع ظف ظىكر اكلظ  

إف كػـ  ظمكمػةءت اكػث ث ظػءورة علػ  مػكف م كاإلعػراب  ءك رتػ لبف" ف  كزـك اكبء  ف  اأ كاؿ اكث ثة"غس لظجر 
ف تءف أعجظبن  مءبتف أعجظبن  ػ.إعراب ظءال بم رؼ هء اظامع اكامكبف كأيعر فا كؿ: وذا زبدبفم كا 

 :  ؿ اكجظ  دوكعلبه أ    مف  كزـك اككاكم كاإلعراب عل  اكمكف ظمكمة "وءركف"كيبؿ: بجرم ظجرم  

وووووووووووووي   ِبوووووووووووووت  كوووووووووووووالَمحُز نِ  (ووووووووووووواَل َهمِّ
 

 بالمووووووووووووووواِ(ُر نِ   اعَتَرْتِنوووووووووووووووي الُمُمووووووووووووووو مُ  
رم كيبػػؿ غبػػر ء كاإلعػػراب ظ ػػد  كاكظػػءطركف  ءكطػػء  اكظىظلػػة جظػػع ظػػءطرم كيبػػؿ: الزظػػه اكػػكاك كفػػا  اكمػػكف ظطل نػػ 

 .ذكؾ
يلػػت:   ة زبػػءدة اكمػػكففظػػء عل ػػ مةىػػء ع ظػػفػػإف يبػػؿ: يػػد علظمػػء أف اكػػكاك علػػ  اكليػػة اكظرػػىكرة زبػػدت علػػ  أم      

 .ء   دنه ج    ىء كلدالكة عل  اظءـ االسـ كامف ءكه عظ  اكظرىكر ف  مكف وذا اكجظع أم  
ثػـ  ظػؿ م ـ اإلفػراد م ػك: ظػررت  ءكظىاػدبفاػكو   كيبؿ: ًزًبدى كدفع اكوـ اإللءفة ف  م ك: ظررت   مبف تراـم كظف

 . بهـ عل  ظء كجد فظء ال بكجد فبه وذا اكاكوٌ 
 ء عف  رتة اكظفرد.كيبؿ: زبدت عكلن 
 . ء عف اكامكبف ف  اكظفردكيبؿ: زبدت عكلن 
 . كوك اكجءرم عل  أكسمة اكظ ر بف مء عف اك رتة كاكامكبف ف  اكظفردكيبؿ: زبدت عكلن 

ف أردت  بءمػػػػه ف لبػػػػؾ إظػػػػف وػػػػذن اأيػػػػكاؿ غبػػػػر اأكؿ ظػػػػردكد  ظػػػػء بطػػػػكؿ ذتػػػػرن كال طءئػػػػؿ ظػػػػف  كتػػػػؿ   بػػػػرادنم كا 
 .(ُ)((ت ءكظطكال

 

 

 

                                           
 . ّْٔ-ّّٔ ( اكمص اكظ  ؽ:(ُ
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ػارتطادهػرضىػاضػاطوسػاضطحغطػ:ػػ–ػ18

اك ػػءظكس اكظ ػػبط ظ ػػدرنا ظىٌظػػء عمػػد اكرػػبخ اكم اباػػٌ  فػػ  اكثبػػؽ ظ ػػءم  اأكفػػءظ كا بػػبف أ ػػككىء  ب ػػدٌ     
ف اكرػبخ سػ ب م كيػد  ػب  ةم كبظتف اك كؿ إٌف وذا اكظ در بتءد بتكف ك بدنا ف  وذا اك ػءبة كاكظ جظبٌ اكليكبٌ 

طرائػه علػ  اكتاػءبم كظػء  ظػؿ  ػبف دفابػه ظػف ظػءدة كيكبػة غزبػرةم دعػت إؾ ظػف خػ ؿ م كذكػاعاظءدن علبػه
إذ اكربخ إك  اكا رب   إعجء ه اكذم بدؿ  عل  س ب اعاظءدن عل  اك ءظكس أتثػر ظػف غبػرن ظػف اكظ ػءجـ 

م ظػء سػظ ءن كوػك ظ ظػـ  )القوام س(,تاء ػه  )في(يءكه اكربخ ظجد اكػدبف ؿ: ))يء أم: اكظسػظ    ىػذا اكلفػظ؛ كا 
 .(ُ)((ظء  اك  ر؛ أم ه اك  ر اأعظـ ف  اكلية

تسىػظىءم  )كوالفتى(كظف اك فت كلمظػر أمػه بػرد  تػٌؿ ظػء خػءكؼ اك ػءظكس كبا لػ  ذكػؾ ظػف خػ ؿ يككػه: ))   
كجػػـز اكػػ  ض  أم ػػه  مكة )كفابػػة(اػػكافم كجظ ػػه فابػػءف كفاػػكوػػك اكرػػءب كاكسػػخٌ  كاكتػػربـم كاثمباػػه: فابػػءف كف

  يػكؿ  ػء ب اك ػءظكس علػ  م كوػك  ػذكؾ بػرجٌ (ِ)((كوك ظخءكؼ ك رب  اك ءظكس  أم ه كاكم كبءئ م بءئ 
ظػف ظمزكػة عمػد أوػؿ  يكؿ ا ف سبدن اكذم ذوػب وػذا اكظػذوبم كال اخفػ  علػ  أ ػد ظػء باظاػع  ػه ا ػف سػبدن

م ثػـ بؤتػد وػذا اجـ ظف اكظ ءجـ إال كا ف سبدن كه فبه بػدن م ف  بخلك ظ اكليةم  ك فه ظ درنا ظ جظًبء ظىظنء
كعمػػد اا  ػػ   كاكليكبػػة كاكم كبػةم االعاظػءد ظػػف خػ ؿ عرلػػه كظػػء جػء  فػػ  اك ػءظكس ظػػف اك لػػءبء اك ػرفبة

 م ظمىء:اٌ  بسارىد  ءك ءظكس  طرؽ ظخالفةكتاءب اكدرر اكجكوربة كجدت اكم اب
 ا مع االشارة:اال لى: األخذ  نص  

 م كو  تثبرةم ت ككه:ء رفبن م  ن م لىء  إذد اكربخ  م كص اك ءظكس دكف اكا رؼ  ىءم اسارى    
ـى  تسر اك ـ كفا  اكظبـ  ى ))   .(ّ)ظء ك لت   ـ(( :سافىـ  هم كأ لهبي  ؼه رٍ يءؿ ف  اك ءظكس: كًك

ٍ مًػػ   علػػ  اكس ػػتكًفم أك سيػػؤاؿه عػػف كيككػػه: )) ـه مػػءًيصه ظى : اٍسػػ ـٍ ػػ ػػؿي فػػ  يػػءؿ فػػ  اك ػػءظكس: )) تى اك ىػػدىًدم كبىٍ ظى
ك فىةه ظف تءًؼ اكا ٍر به كظءم ثيـ  ييً رىٍتم كأيٍسًتمىٍت كو  م أك ظيؤى كبيٍم ىبي ظء  ىٍ ػدىوء  كً ٍسًاٍفىءـً  اكخى ىًر عىظىؿى ريب 

ؿه تىر ااىظببزن  ـٍ رىجي : تى م كيد بيٍرفىعيم اى كؿي م تػ: ريب  ـه يد أاءم م كيد ايٍج ىؿي بم أك كلخى ىًرم كبيٍخفىضي ظء  ىٍ دىوء  بمىئذو
ب ًة ((اءظً  ءاٍسظن  ـ  كاكتىظ   . (ْ) ء فىايٍ رىؼي كايرىد دي فى  ك سافىءـ أٍتثىري ظف اكتى

                                           
 . َُٓ ( اكمص اكظ  ؽ:(ُ
 . ِٗٔ مص اكظ  ؽ:( اك(ِ
 . ُّٓ ( اكمص اكظ  ؽ:(ّ
 . َِّ ( اكمص اكظ  ؽ:(ْ
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 ل  :إشارة األخذ بتصرف مع اإل الثان ة:
م ك  ػد اكرجػكع خػذ كااليا ػءس ظػف اك ػءظكس اكظ ػبطظخالفة ب رح  ىء علػ  اأ ءأكفءظن  اكربخ  اسا ظؿ    

م ف ػد أخػذ اكرػبخ ظػء كافػؽ ظمىػء ظػرادنم ككلػ  ظ  ػدنم ت ككػه:   ء ب منػ ا ءظكس كجػدت اكا ػرؼ ظػءورن إك  اك
اكتلظة كزكـ رخروء لر نء  ظف اك مء م م بض اكىدـم ب ءؿ:  مء  مبنء ك مء ن ك مبءمنء ك مءبةنم ك مء ي   المبني(  )))

 .  (ُ)((كا دنا ظف ستكفم أك  رتة ال ك ءظؿم تذا ف  اك ءظكس
ء: ))    ف ء كًخف ة  تسروظءم كبفا  كاخكفءم كوذا ظف غبر كفظهم تذا ف   )لمخفَّة(كظمىء أبلن ظ در خىؼ  خى

 . (ِ) ((اك ءظكس
اكبػػكـي اكػػذم ي ػػؿ بكظػػؾ  لبلػػةم ا مػػ  ظ رفػػة  مكيػػءؿ فػػ  اك ػػءظكس: أظػػس ظثلثػػة اآلخػػر ٌظٍ ًمٌبػػةكيككػػه: ))    

ػػػس كأ: رأباػػػه أظػػػسو ظكا ػػػرب ظي ػػػر ؼم فػػػإذا دخلىػػػء "اؿ" فظ ػػػرب كسيػػػًظعى  ظػػػكس مكمنػػػءم كوػػػ  رػػػءذةم كجظ ػػػه أيظي
 ىػػػءم ثػػػـ ارػػػءر إكػػػ  ظ ػػػدر  م فجظبػػػع ظػػػء ذتػػػرت ظػػػف االظثلػػػة يػػػد ايا سػػػىء اكم اباػػػٌ  كا ػػػرؼ(ّ)(( فءٌظػػػءس

 .االيا ءس

 شارة:إاألخذ من غ ر  ثالثا:
كزظػه: ت ككػه: ))     ػض اكظفػردات إال  أم ػه كػـ ب ػر ح  ػذكؾكم اباٌ   م كص اك ػءظكسم ظ بمنػء اسارىد ا   

تسظ ه ككع  ه كىٍزظنء ككيزكظنء ككيٍزظىةن ككزظء  ءملظءظىءم كالزىظىه ظي زىظىةنم كاكاىزىظىه: اعام هم كوك تىيظىزىةوم إذا كىًزـى 
ظػػءني ك  )(رحتوو ( ))م كيككػػه: (ْ) ((رػػبئنء ال بيفءًريػػه مىػػعى: رى ػػهي ك ػػه تىظى م كوػػذن (ٓ) ((  ػػدني أ فػػا  اكاػػء  كبي ػػءؿي طىرى ى

 طءكة .الظثلة تثبرة ال باسع اكظ ءـ كذتروء خربة اإلا
 
 
 
 

                                           
 . ِٖٕ ( اكمص اكظ  ؽ:(ُ
 . ُِٖ ( اكمص اكظ  ؽ:(ِ
 . ِِٖ ( اكمص اكظ  ؽ:(ّ
 .ُُْ-َُْ ( اكمص اكظ  ؽ:(ْ
 .ُٗٓ ( اكمص اكظ  ؽ:(ٓ
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ػاضططضبػاضثاظي:
ػ:اضطصادرػاضتيػصرَّحػبؼاػػاضظبتغتيؼ

ػ:أ  ء ىء كفءةكيد را اىء   سب سم       
) ت: : جظىرة اكمسب -ٔ  .(ُ) وػ(َِْأ ك ظمذر ورءـ  ف ظ ظد اكتل   

 وػ(.ّّٕ:)تع د اكر ظف  ف إس ءؽ اكزجء    : رظءك  اكزجءج  -ِ

 . (ِ) وػ(ّّٗأ ك م ر اكفءرا   )ت:  :اأكفءظ كاك ركؼ -ّ

 . (ّ)وػ(ّّٗبؿ  ف  ظ ءد اكجكورم) ت: اك  ءح اءج  اكلية ك  ءح اك ر بة: أ ك م ر إسظءع -ْ 

 .وػ( ّْٖاـ  ف عل   ف سبمء )ت: اكظكسب   : اك سبف  ف ع د -ٓ

: ظر اك  بػدم اك لػكم رػرؼ اكػدبف اكجػكام  م )ترجرة أمسءب اكم  : ظ ظد  ف اس د  ف عل   ف ظ  -ٔ
 وػ(. ٖٖٓ

 .وػ(ٖٖٓاكا فة اكرربفة كاكطرفة اكظمبفة: ررؼ اكدبف اكجك ام  )ت:  -ٕ

 . (ْ) وػ(َٕٔاكظ د ظة اكجزككبة: عبس   ف ع د اك زبز اكجزكك ) ت:  -ٖ

ف  ػف سػ بد اك ظبػرم كظ ظػد  ػف مرػكا :لبء  اك لكـ ررح رظس اك لـك كدكا  ت ـ اك رب ظف اكتلكـ -ٗ
 . (ٓ) وػ(َُٔ :)ت

 وػ(.ّٕٔ)ت:  ال ف اكخ ءز اكظك ل    ررح اكجزككبة: -َُ

 ػػف اإلظػءـ جظػػءؿ اكػػدبف ظ ظػػد  ػػف ظءكػػؾ  ػػدر اكػػدبف ظ ظػػد   :ح ا ػػف اكمػػءظـ علػػ  أكفبػػة ا ػف ظءكػػؾرػر  -ُُ
 وػ(. ٖٔٔ)ت: 

 وػ(.ٗٔٔاكظ رب: عل   ف ظؤظف اكظ ركؼ  ء ف ع فكر) ت:  -ُِ

                                           
 . ُّٖ ( اكمص اكظ  ؽ:(ُ
 . ُٗٔ ( اكمص اكظ  ؽ:(ِ
 . ُٕٔ ( اكمص اكظ  ؽ:(ّ
 . ُٕٕ ص اكظ  ؽ:( اكم(ْ
 . ُّٔ ( اكمص اكظ  ؽ:(ٓ
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 وػ(.ِٕٔجظءؿ اكدبف ظ ظد  ف ظءكؾ ) ت:  ف  اكم ك:اكخ  ة  -ُّ

 وػ(.ِٕٔررح اكاسىبؿ: جظءؿ اكدبف ظ ظد  ف ظءكؾ ) ت:  -ُْ

ربػػس اكرػػىبر رػػرح ام ػػب  اكف ػػكؿ فػػ  اخا ػػءر اكظ  ػػكؿ: أ ػػك اك  ػػءس رػػىءب اكػػدبف أ ظػػد  ػػف إد -ُٓ
 .(ُ)وػ(ْٖٔ ءك راف  ) ت: 

 .وػ(َِٕ: تؼ  ء ف اك ءئغ )ررح اكلظ ة: أ ك ع د اـم رظس اكدبفم اكظ رك  -ُٔ

 .(ِ)وػ( ْٕٗ:تمظءر ررح طكاكع اأمكار: ظ ظكد ع د اكر ظف اال  ىءم  )ظطءكع اأ -ُٕ

أكلػػ  اكظسػػءكؾ  إكػػ  رػػرح أكفب ػػة ا ػػف ظءكػػؾ: ع ػػد اـ  ػػف بكسػػؼ  ػػف أ ظػػد  ػػف ع ػػد اـ م جظػػءؿ  -ُٖ
 وػ(.ُٕٔاكدبفم ا ف ورءـ ) ت: 

 وػ(.ُٕٔ: تم جظءؿ اكدبفم ا ف ورءـ )  ف أ ظد  ف ع د اـظيم  اكل بب: ع د اـ  ف بكسؼ  -ُٗ
 .(ّ) وػ(ٕٔٔ) ت:   كار  اك طب عل  اكرظسبة ف  اكظمطؽ: يطب اكدبف اكرازم -َِ

 وػ(.َٕٕاكظ  ءح اكظمبر: أ ظد  ف ظ ظد  ف عل  اكفبكظٌ  ثـ اك ظكٌمم أ ك اك  ءس )ت:  -ُِ

 وػ(. ٕٕٔ اك سبم  اكظ ركؼ  م رن تءر )ت: اك  ءب ف  ررح اكل ءب: جظءؿ اكدبف ع د اـ -ِِ

 وػ( .ْٕٗ در اكدبف ظ ظد  ف ع د اـ  ف  ىءدر اكزرتر  )ت:  :ارمبؼ اكظسءظع كجظع اكجكاظع -ِّ

 . (ْ)ق( ْٕٗاكظطك ؿ: س د اكدبف اكا فاءزامٌ  ) ت:  -ِْ

 .(ٓ)وػ(ُِٖ: جظءؿ اكدبف  ف وطبؿ )ت:اكظسظ   عكدة ذكم اكىظـ" ررح اكطءورب ة: -ِٓ

 وػ(. ُٕٖ: ) ت ظ ظد  ف ب  كب اكفبركزر ءدم اك ءظكس اكظ بط : ظجد اكدبف أ ك طءور -ِٔ

 

                                           
 . َِْ ( اكمص اكظ  ؽ:(ُ
 . ُّٔ ( اكمص اكظ  ؽ:(ِ
 . ُِٓ ( اكمص اكظ  ؽ:(ّ
 . ُْٓ ( اكمص اكظ  ؽ:(ْ
 . ِْْ ( اكمص اكظ  ؽ:(ٓ
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 .(ُ) وػ(ِٕٖ) ت:  ظ ظد  ف أ    تر اكدظءظبم     ررح اكظيم : -ِٕ

ب بػػػ   ػػػف بكسػػػؼ أ ػػػك سػػػبؼ  ػػػف ظ ظػػػد  ػػػف عبسػػػ  مظػػػءـ اكػػػدبف  : ءرػػػبة اكسػػػراظ  علػػػ  اكظطػػػك ؿ -ِٖ
 . وػ(ّّٖ)ت:اكسبراظ  

 وػ(.ّٕٖ ت:) وك رىءب اكدبف أ ظد  ف عل   ف ظم كر اك ظبرم اك جءئ  ررح اكتءفبة : – 2ٕ

 ق(.َٖٔت:) إا ءف اك مع ف  ررح رسءكة اككلع: خكاجه عل   ف ب ب  اكسظريمدم -ٖٓ

 وػ(.َٓٗ) ت:  ررح اكا رب : كخءكد اأزورم -ُّ

 وػ(. ُُٗ)ت سمة: اأر ءن كاكمظءئر: ج ؿ اكدبف اكسبكط  -ِّ

 .(ِ) وػ(ُٖٗ) ت:  ظ ظد  ف يءسـ اكيزم  ءربة اك زٌم عل  ررح اكجءر ردٌم: -ّّ

 .(ّ) وػ(َٕٗ) ت:  زبف اكدبف  ف إ راوبـ  ء ف مجبـ اكظ رم اك  ر اكرائؽ ررح تمز اكديءئؽ: -ّْ 

 (.َُُّ) ت: ع د اكرؤكؼ اكظمءكم ررح اأر  بف اكمككبة: -3ٖ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 . ُّٓ ( اكمص اكظ  ؽ:(ُ
 . ُّٕ ( اكمص اكظ  ؽ:(ِ
 . ُّٔ ( اكمص اكظ  ؽ:(ّ
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ػاضططضبػاضثاضثػ:
 ـضــىػاضــذــارح:اضــطــؽخــذػرـ

 ػد كيفػت فػ  أثمػء  عظلػ  ف بخلػك ظػف أكوػءـ أك أخطػء م التاءب اكدرر اكجكورٌبة تيبػرن ظػف اكظؤك فػءت     
ظػف  كبظتػف  ظلػه علػ  اكسػىك كسػ ؽ اك لػـم ةة كاك لظٌبػف  ا  بؽ وذا اكتاءب عل    ػض اكظأخػذ اكظمىجٌبػ

سػبرة ال اػم ص ظػف يبظػة وػذا اكتاػءب كأوظب اػهم كو  عل  اكرغـ ظف كيكعىء كتػف ا ػد  ظ خػذ ب مي ؿ اكمءسخ
غبػػر أف  اك ء ػػث ظلػػـز  ػػذتروء ظػػف أجػػؿ  بػػءف ظكالػػع اكخلػػؿ فػػ  وػػذا اكتاػػءبم كظػػف ثػػـ ا كبظىػػء كبظتػػف 

 ا سبظىء إك  يسظبف:
ػطؽخذػتطبغرغظ:

ت ككه: م  أؿ اكا ربؼ "  ض كتؿ كغبر"ظف ا ربؼ اكم ابا    اكظ خذ اكا  بربةم فظمىء ظء اسا ظله أظ ء     
ـ امافػء  اكتػؿ عمػد عػدـ اك ػد  كال مسػلٌ م كيككػه: )) (ُ) ((ظفرد يرر  ه اك كؿ اكل بؼ اك ءدر ظػف اكػ  ض))
 .(ّ)((كيد بخرج عف ذكؾ اأ ؿ فب ظؿ اك ظؿ اكيبر اكخءصم كيككه: )) (ِ)(( ىء

ه ال بظمػػع ظمػػهم يػػءؿ  ػػؿ عػػف ا ػػف درسػػاكبه أم ػػ ظػػء مي م إالٌ (ْ)كوػػذا االسػػا ظءؿ ال بجػػك زن اكم كبػػكف كاكليكبػػكف
 .(ٓ) م فخءكفه جظبع ع رن((درساكبه ب كؿ: بجكز اكتؿ كاك  ض اك يءمٌ : )) تءف ا ف

 
ػطؽخذػطظؼجغظ:

م فظف خ ؿ خبة ف  اكم ؿ كيد اتكف وذن اك كرة ظف اكظ خذ اكا  بظتف أف ا سب عل  اكرعدـ اكديٌ     
 مىء إكػ  أ ػ ء ىءاكرػبخ كػـ برػر إكػ  ذكػؾ ككػـ بمسػ  إال أف   مكجػدت جظلػة ظػف اآلرا  يبلػت ظسػ  نءرر ه اا    

 :  عف ا ف اكمءظـ م كص تثبرةم تم له كيد تءف ذكؾ ف 
جراؤوظء إ خص   مرة م كاإلعراب  ءك رتءت اكظ د  اإلجرا  ظجرل اكظثم   :كت  كتلاء  ءالت ف  اإلعراب))     

ظػػػءف كفلػػءفة ككفظىظػػػء ظفػػرد كظ مءوظػػػء ىظػػػء اسػػظءف ظ ز أم   ؛    ػػػءؿ اإللػػءفة إكػػػ  اكظلػػظرظجػػرل اكظثم ػػ

                                           
 . َِٔ( اكمص اكظ  ؽ: (ُ
 . ُُٗكظ  ؽ: ( اكمص ا(ِ
 . ِْٔ( اكمص اكظ  ؽ: (ّ
 )تلؿ(.ُٗٓ/ُُ)  ض(م كُُٗ/ٕ( بيمظر: كسءف اك رب: (ْ
 .ُّٔ( اكركارد ف  اكلية:(ٓ



                     ِٓني: دراسة الدرر الجوهرية في حّل شرح االزهرية                                      الفصل الثا
    

 

 م كاعا ػػءر اكلفػػظ فبفػػردم كيػػد اجاظػػع االعا ػػءراف فػػ  أجبػػز فػػ  لػػظبروظء اعا ػػءر اكظ مػػ  فبثم ػػ كػػذكؾك  م ظثم ػػ
 يككه:

 ِكاَلُهمووووووووا ِحوووووووو ن جووووووووّد الْجوووووووورُ  َب نمَمووووووووا
 

 قوووووووووود أْقَمَعووووووووووا  كووووووووووال أْنَفْ ممووووووووووا َرابووووووووووى 
  

فلظػػء تػػءف كتػػ    (ُ)چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  چ امزبػػؿ يػػءؿ ا ػػءك : اعا ػػءر اكلفػػظ أتثػػر ك ػػه جػػء  اك  أف  إال      
ػػاكظثم ػػ لجربػػء ظجػػرل اكظفػػرد اػءرةم كظجػػر أي ظػف اكاثمبػػة  فػػراد ك ػػظ  ظػػف اإل كتلاػء  ػػظ   جراؤوظػػء إ ص    أخػػرلم كخي
كاإللءفة إك   ماإلعراب  ءك ركؼ فرع اإلعراب  ءك رتءت     ءؿ اإللءفة إك  اكظلظرم أف  ظجرل اكظثم  
كاأ ػػؿ ظػػع  ماكظػػءور أ ػػؿ كلظلػػظرم ف ظػػؿ اكفػػرع ظػػع اكفػػرع رع اإللػػءفة إكػػ  اكظػػءورم أف  اكظلػػظر فػػ

 .(ِ)((اأ ؿ ا  ب  كتظءؿ اكظمءس ة
كظػػف اكظ خػػذ اأخػػرل عػػدـ اسػػا رارن علػػ  اسػػظبة اأسػػظء  اكسػػا ةم فمػػران  بمنػػء بسػػظبىء اأسػػظء  اكخظسػػة    

ػػءم كال ظػػف اأسػػظء  اكخظسػػة كاكظػػراد  ءالسػػـ اكظفػػرد ومػػء ظػػء كػػبس ظثمػػ مفب ػػكؿ : )) م ك بمنػػء (ّ) ((كال ظجظكعن
أم: ثػءم  ظكالػع اكػكاك اككاي ػة ع ظػة كلرفػع مبء ػة  اكثػءم  اكظكلػع ) (سظء  اكسا ة ت ككه: )) بسظبىء اأ

اأسػػػػظء  اكسػػػػٌاة  ظ مػػػػ   :أم م) هووووي(اكظ ال ػػػػة اكظلػػػػءفةم  )فووووي األسووووماء السووووّتة(عػػػػف اكلػػػػٌظةم تػػػػءئف 
 .(ْ)((ظجظكعىء
خػذ عػمىـ اكم ػكم تءكرػمكام  اكػذم اث اػت أسءاذاهم ظف اكػذبف أك  ض  تف أف بؤخذ علبه إغظءرنكبظ    

كيبؿ: أك مكمنءم ))ت ككه:  مسءاذاهم ف د م ؿ عمه   ض اآلرا  دكف أف بمس ىء إكبهأتاب اكاراجـ أم ه أ د 
ء كظزبد اكخفة؛ أجؿ ث ؿ اكارتبػب ػء: م (ٓ) ((م ك:  ءذمجءمةم فإم ه بيست في أبلن كظػف ثػـ يػءؿ  ))كيككػه أبلن

فبػػػه   لػػػىـ: وػػػك اكػػػذم ارتب ػػػة كل لظبػػػةم ك بمئػػػذ فك ػػػفه  ءكارتبػػػب إم ظػػػء وػػػك  ءعا ػػػءر أ ػػػله اكظم ػػػكؿ 

                                           
 . ّّظف اآلبة  :اكتىؼسكرة ( (ُ
 . ّٖٕ( اكمص اكظ  ؽ: (ِ
 . ّّْ( اكمص اكظ  ؽ: (ّ
 . ّٔٔ( اكمص اكظ  ؽ: (ْ
 . ِِٓ( اكمص اكظ  ؽ: (ٓ
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كيبػؿ: كتاػءبم كريد  كتذكؾ اكظم ءكم كاكذم  رح  ذترن كرػىد كػه  ءكالظػذة علػ  بدبػه ك ككػه: )) م(ُ)((عمه
 . (ِ) ((ظة اكظمءكمف  ررح اأر  بفم كربخمء اك      أم ه كـ بيٍم ىؿي كجكد تاءب ظع إسظءعبؿم تذا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 . ِّٓ ( اكمص اكظ  ؽ: (ُ
 . ُّّ( اكمص اكظ  ؽ: (ِ
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ػاختغاراته.ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ -1

ة ظػف خػ ؿ اه اكظسػا لٌ أظىػر رخ ػبٌ  م ف ػدسػ  ه ظػف اكم ػءةء آلرا  ظػف ظساسػلظن اكرػبخ اكم اباػٌ  كـ بتف    
كجػػء  وػػذا كبخاػػءر ظػػء بػػران ظمءسػػ نءم م كبػػرد علػػبىـ  كب اػػرضم ظظػػء يػػءككن اتثبػػرن جداػػه بػػرفض فك اخابءرااػػهم 

ػاالخابءر عف علـ كدرابة م كفػ  اأخػرل يػد ة كاكػدكبؿم ف د بتكف اخابءرن ف    ض اكظسءئؿ ظدعكظء  ءك ج 
ف ر ب ػػب  ًتػػظػػء ذي  م كتػػؿٌ   سػػب ظػػء عمػػدوـ ظػػف دكبػػؿ أك ك ػػكؿ عػػءكـ ظػػف اك لظػػء  مب م ػػكما كظػػذوبتػػكف ظؤبػػدن 

 )  ظمذ كظذ ( ب كؿ: عمد ت ظه عل  : اكا   رح  ىء م كظف اخابءرااهك راعاه فبه مه ظف علـ اكم كاظت  
 :اكرءعر يكؿ: م كم ف لب ة تكمىء كاكتثبرم جظلة بلبىء أف: اكثءمبة كاك ءكة ))  
 قَدت  ياااااااااااااااااااد  ُ      ُ ـَل ُمااااااااااااااااااا   َ اااااااااااااااااااَمااااااااااااااااااا     

 
 

  ت ككه: اسظب ة اكجظلة اتكف كيد

 َ وووواِفع   َأَنووووا ُمووووذْ  الَخْ وووورَ  َأْبِغووووي ِزلووووتُ  َفَمووووا
 

  أْموووووووَرَدا ِشوووووووْبتُ  ِحوووووووْ نَ  َ َكْموووووووال   َ ِل ووووووود ا 
 :ظذو ءف ذكؾ كف  

 اكظخاءر. كوكم اكجظلة إك  ظلءفءف ظرفءف" كظمذ ظذ" أف: أ دوظء 
م ع ػدت زظػءف ظػذ كاكا ػدبرم عمىظػء خ ػرا بتػكف ظ ػذكؼ زظػءف اسػـ كب ػدر ظ ادرف ظءأمى: اكثءم  كاكظذوب 

 .(ُ) ((بءفع أمء زظءف كظذ
ء :    ظء اتكف "وؿ" ظرارتة إذا كـ بكجد ف   بزوء ف ؿ ال  ءجة كيءؿ اك  ض : يككه إمٌ  ))كظف ذكؾ أبلن
م كوػذا وػك اكػذم تػر أظػر عػءرضكاالخا ءص  ءكف ػؿ فبظػء ذ م"وؿ"  ءكمظر إك  ذااىء ظرارتة أفٌ   ؛إكبه

 .   (ِ) ((بجب اعاظءدن 

                                           
 . ُّٗ-ُّٖ( اكمص اكظ  ؽ: (ُ
 . ِْٓ( اكمص اكظ  ؽ: (ِ
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كوػػك اك ػػكؿ  )أ لمووا(أم: اأيػػكاؿ اكث ثػة  ما() أصووحّ )) ظػػء  فػػ  اكتػػ ـ ب ػكؿ: ليػػكاؿ اك أك  ػد اف ػػبله     
ـ عمػد  ػدكرن  ػؼ  ػه اكظػاتلٌ اكػذم ااٌ  م()ألّن السك ت خالف التكم  ـ؛ كذكؾ  أٌف  سف اكستكت ظف اكظاتل  

اد ومػػػػء  ػػػػءكخ ؼ اكخػػػػ ؼ اكليػػػػكم ال اكخػػػػ ؼ اال ػػػػط   ؛ أٌف اكسػػػػتكت كاكػػػػاتلـ ال ظمػػػػه ف ػػػػ م كاكظػػػػر 
 )أ ضوا(ـ أم: اكظػاتلٌ  ) كو ن السوك ت صوفت ( ػءؿ  ػدكرن ظمػه  م(صفة المتكمِّ  مَ )فكما أن التكم  بجاظ ءف 
فلىػػػذن  ؛ أٌف ا لػػػؽ اكسػػػتكت  ػػػءكاتلـ  ءكف ػػػؿ أاػػػـ كأيػػػكل ظػػػف اكا لػػػؽ  ػػػءكاتلـ  ػػػءك كةمعػػػف اكػػػاتلـ عمػػػد اكتػػػؼٌ 

 . (ُ) اأيكاؿ(( ؿ أ  ٌ اكظمءس ة اكلفظبة تءف اك كؿ اأكٌ 
ء ارجب ه    ص ظػف ))ك مبػت علػ   رتػة كلػاخلٌ  ة  مػء  " بػث" إذ يػءؿ:كؿ اكرل  ف  علٌػي كظف ذكؾ أبلن

جظػع غءبػةم  )بالغا وات(ظ ػدر رػ ىه إبػءن ك ػه ظثلػه  )الضوم تشوب ما(خ ػكص  )عموى(اكا ء  اكسءتمبف ك
ف أ؛ أمىء  ءرت غءبة ف  اكمطؽ   ػد بت  ذكؾسظٌ  ماكظركؼ اكظ طكعة عف اإللءفة كاكظرادكو  اكظدام 
ىػء م ككجه اكر ه تظء يءكه اكظرادم: أف " بث" يط ػت عػف اإللػءفة إكػ  اكظفػرد اكػذم تػءف   ٌ ءتءمت كسطن 

 رػػػًتؿي إلػػػءفة "  بػػػث " إكػػػ كال بي  مء عػػػف اإللػػػءفة إكػػػ  ذكػػؾ ىػػػطً " يي  ك  ػػدي  م تظػػػء أف " ي ػػػؿي ف الػػءؼ إكبػػػهأ
:  أف أثروء ال بظىرم كفبه مظر؛ أف ذكؾ ؿ ذكؾ ف  اكظيم كعلٌ   مء ت  إلءفةكبىإأف إلءفاىء  ؛اكجظلة

كوػك أف   م ػه اكرلػ  ؿفػءأكك  ظػء عل ػ مككػبس تػذكؾ مإلءفاىء إك  اكظفرد اكظ م  ت  إلػءفة ب ال  أفٌ 
 . (ِ) فاىء ت  إلءفة((م كاكظ در كبس ظكجكدنام فإلءكبه ف  اك  ب ة ظ ءدر الؾ اكجظلةاكظلءؼ إ

))كذوػب اكػ  ض: إكػ  أف ة عػدـ جػر  االسػـ غبػر اكظم ػرؼ  ءكتسػرة ك ككػه: كبرج  يكؿ اكجظىكر ف  علٌػ
اكث ػؿ  م كال ث ػؿ ظػع اكا ػدبرم كأيجبػب  ػأف  كلث ػؿظء اظام ت ف  غبر اكظم رؼ ؛  أف اكتسرة إم   ا دبروء ظ ل  

ه ب كؿ  ؿ ال ب ل  أف بتكف جكا نء كىذا اك  ض؛  أم   مكابم كال بخف  ظء ف  وذا اكجبا ءر  عمه ظطل نء
كتمػه  بػث  ماكف ػؿ ال بدخلػه اكتسػر ظطل نػء فتػذا ظػء أرػ ىه  ػأف   ؛اكجػكاب م  دـ اكث ؿ ظع اكا ػدبرم كاأككػ 

ع اكظؤمث اكظلءؼ كبػء  ـز علبه أف اي د ر اكتسرة ف  جظج ؿ وذا اك  ض عل ة ا دبر اكتسرة عدـ اكث ؿم ك
م علبػه اكا ػدبر كل ل ػة ظافػؽ   كاك ء ػؿ أف   ماػهاك تـ بػدكر ظػع عل   م فإف  ـ ف   ءكة اكم ب؛ إذ ال ث ؿلٌ كظاتا

 . (ّ) كا دبر اك رتءت اكث ث وك يكؿ اكجظىكر كوك اك  ب  ((

                                           
 . ُُٕ-َُٕ( اكمص اكظ  ؽ: (ُ
 . ِْٖ( اكمص اكظ  ؽ: (ِ
 . ِِٕ( اكمص اكظ  ؽ: (ّ
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ء يككه :  ء ظػف " كوك إظٌ  ,(مقدمتي)أم: ررح  ظ م  أفا  كأترؼم كأكل   )أن أشرح()) كظف ذكؾ أبلن
ـ  مفسػهم فىػ  ا ػد   :اكػ ـز  ظ مػ  "ـى دً يىػ"ر؛ الف  ؿ: كبس فػ  داكىػء اكظتٌسػ ـز أك اكظا دمم فظف اأكٌ ـ" اكدً يى 

ظػف  "ـا ػدٌ "ىػء م  أظة  مفسىءم كظف اكثءم : فف  داكىء اكتسر كاكفا م ف ءكتسر اسػـ فءعػؿ؛  ظ مػ   ظ م  ظا دٌ 
كظػء ارػاظلت علبػه ظظػء ب الػ   تٍ ظى د  أمىء يي ـ ظ مءوء عل  غبرنم ك ءكفا  اسـ ظف كؿ  ظ م  ىً اعام   ىء كفى 

 . (ُ) كاكتسر وك اكظخاءر(( ما دبظىء

ػ:ارتراضاتهػرضىػاضطصظفػ-ػ2

 ظف اعارالءاه عل  اأزورٌم :     

ػكً  مفتءف علػ  اكرػبخ أف ب ػكؿ "اؿ" افلبؿ اسظبة عل  أخرل ت ككه: )) -ُ كاكظػراد فػ  جظبػع  متى رٍفػء عى ظى
ظبةم ككػػك يػػءؿ: أداة اكا ربػػؼ كتػػءف أككػػ ؛ كرػػظككىءم أـ اكاػػ  وػػ  أيسػػءظىء غبػػر اكظك ػػككة كاالسػػافىء

ككرػظككىء  م((ظسػفراظ ػر اظ ػبءـ فػ  ا))كبس ظف  : دكىء ف  كية  ظبرم ت ككه علبه اك  ة كاكس ـ
 .(2)  رؼ اكمدا  ((

مٌ كظف اعارالءاه عل  اكربخ يككه:  – ِ   (عم موا ) ودلّ أم: اكػذم  )لعدم موا(ظء  رتت كاك اكجظءعػة ))كا 
ـ اكربخ يءئ  بكرد سؤاال عل  ذكؾ م ؛ أف  اك ذؼ  يبر دكبؿ عل  اكظ ذكؼ ظظمكع م ثـ اكوٌ كوك اكلظة
كت ال ا  ) إذا تحرّ ه ء عل  اك ءعدة اكظ ررة ظف أمٌ أمت كبس وذا جءربن  ) فإن قمت(ء عمه ف ءؿ: فأكردن ظجب ن 

كظجءمسػػة  ا() ألف وو ىػػء( أم : ا كبلىػػء  ػػمءعة )يل  جووب( ,)قبمموواأم : اك ػػرؼ اككايػػع   انفووت  مووا( بالضوومّ 
 . (3) فظء اك ءظؿ عل  ذكؾ(( م ءفىء  ظء ذترظع ااٌ  )هاهنا(أكفء  ) لم تقمب(اكفا ة )ك(و  

ظػف ف ػؿ اكفءعػؿ  )) كاك ء ؿ أف اكف ؿ اال ط    عل  ظء بفىـ ظف ت ـ اكربخ ظراؽ  كيككه :   - ّ
اكفءعػؿ؛ إذ م أم: عػف ف ػؿ ظ ػدر  ظ مػ  اك ػءدر   ءكاكذم وك اكظ ػدر اك  ب ػ  ال ظػف اك ػدث اكظسػظٌ 

                                           
 . ُْْ( اكمص اكظ  ؽ: (ُ
 . ُِِ ( اكمص اكظ  ؽ:(ِ
 . ََّ ( اكمص اكظ  ؽ:(ّ
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كبػه ذوػب اك  ػربكفم كوػك  ه ظرػاؽ  ح  ه غبػرن أٌمػم كعل  ظء  ر  وك أثرن ظػف اكظ ػءدر  ظ مػ  اك ػءدرم كا 
 .(1) اك  ب  ((

ء يككه: ))        ا ػدبر اك ػرؼم ككػك يػءؿ اسػـ ف ػرؼ  )الثاني: ترك ب حرف,  اسوم(اك سػـ  ) (كظمه أبلن
ـ   با  ػػد ظػػع ظػػء بػػأا م كتػػءف أٌككػػ ؛ كػػئٌ   إال أف ب ػػءؿ فبظػػء بػػأا م كاك ػػرؼ ظػػؤخر فبخػػءكؼ ظػػء ومػػءم فػػإٌف  اكل ىيػػ

 .(2) (( )نح : الرجل(اك رؼ ظ ٌدـ تظء ف  

ػآراؤهػاضظحوغظ:ػ–ػ3

ظء   ابا    ضه ظف اآلرا  اكا  اسا ؿ  ىء عف غبرن ظف اكم ءةم فلـ بتف ظساسلظء كتؿ  متءف كلربخ اك     
كيػػد ٌأ  ػد ظػػف يػػءؿ: إٌف امكبمىظػء امػػكبف عػػكض ))  ك  ػػض(م إذ يػءؿ: يككػػه فػػ  امػكبف )تػػؿ م فظػػف ذكػؾيبػؿ

أٌف امكبف اكاظتبف بزكؿ ظع اإللءفةم كامكبف اك ػكض  تى ظٍ لً إذ يد عى  مكاظتبفم ك ظؿ ت ـ اكظ ٌمؼ علبه
ر أٌف اكمءئب تءكظسامبب ف  اك بءـ  ءكرا ة اكا  يػ ءـ  ىػء عمػهم فتػءف بكجد ظع كجكدوء  تظءم فإٌف ظف اكظ ر 

ء عف اكظلءؼ إكبه   .(3) ((اكظسامبب ظكجكد  تظػنءم فتبؼ بتكف امكبف اكاظتبف عكلن
ء      ـ   لػىـ ظػف : ))يػءؿ اكػ  ض: كيػد اػكو  رأبه ف  إلءفة "ذك" إك  اسػـ اكجػمسم ف ػءؿ كظف ذكؾ أبلن

كػػكوـ اكفءسػػد ظػػء كيػػع فػػ  أف اكظػػراد  ػػه اكمتػػرةم فءسارػػتؿ  ىػػذا ا مم ىػػء ال الػػءؼ إكػػ  اسػػـ اكجػػمسإيػػككىـ 
 .(4) اك دبث: ))أف ب ؿ ذا ر ظه((

كظف ثىـ  مران ف  ظكلع رخػر بػأا   ػرأم كػـ أجػد ظػف اكم ػءة ظػف يػءؿ  ػهم إذ بػرل أف اأف ػءؿ اكخظسػة     
علػ  إدراج اكظخػءط ابف )عن الضّمة فوي األفعوال الخمسوة( مءئ ػة إمظء و  عل  اك  ب  ساةم فب كؿ: ))

 سف أف ا د  سػا ةم ككػك يػءؿ  ػدؿ فػ  اأف ػءؿ فػ  اأظثلػة كتػءف أككػ ؛ أم ىػء كبسػت ا ت اكظخءط بفم كاأ
 .(5) ((تءف  ظمزكاىء أف ءاًل  أعبءمىءم  ؿ أظثلة بت م   ىء عف تؿ  ف ؿو 
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ػاضططضبػاضثاظيػ:

ػردوده

زةظػػف اأظػػكر اك ػػ خػػذنا  ػػ را رم فلػػـ بتػػف اكرػػبخ  ردكدن علػػ  اكم ػػءةعمػػد اكم اباػػ   ظ ػػر   سػػ  ه ظػػف اك لظػػء  فٍ ظى
ة ف ءمت رخ باه اكداك ػ مخءكؼ   روءف ف خءكؼا  ء كاف ه  دكبؿم ك ف كافؽ رأبن إف مكبمءيش تءف برد    ؿم ظطل نء

إال   متثبػرة بطػكؿ اكظ ػءـ   رلػىء اكظػف خػ ؿ ظاػء  ا  كػردكدن كجػدت كػه ردكدن م مه ظف وذا اك لػـعل  اظت  
 ظمىء : أم   اخارت

 يءؿ: مف  امكبف جظع اكظؤمث اكسءكـر ن عل  م رة تءرد   -ُ
فبػه إاٌل  ػرؼ كا ػد؛ أٌف اكاػء   دٍ زى )) إٌف جظع اكظذتر اكسءكـ ًزٍبدى فبه  رفءفم كف  جظػع اكظؤمػث كػـ بيػ     

اك رتػة فػ  ظسػلظءت ظكازبػة  ظكجكدة ف  ظفردنم فزبد اكامكبف فبه؛ كبكازم اكمكف ف  جظع اكظػذترم تظػء أفٌ 
كمظره فبه؛  أٌف اكاء  اكا  ف  اكظفرد كبست  ...ظمىظء ع ظة اإلعراب  : تؿ  أم مة ف  ظسلظبفك رؼ اك لٌ 

ػ موػ  اكاػء  اكاػػ  فػ  اكجظػع  ظػء فػػ   ـ فىػذا اكجظػػع اكػذم فبػػه امػكبف اكظ ء لػة ال بخػػاٌص ل   ػػؿ غبروػءم ككػػك سي
 م"إ ط  تػػػػ"م  ػػؿ يػػد بتػػكف كظػػذتر ت"ومداتػ"ا تػػءم  ػػؿ بتػػكف فبػػه كفبظػػء فبػػه اكاػػء  ا ػػدبرن ظفػػردن اكاػػء  كفظنػػ

إك  ذكػؾم كيػءؿ اكػ  ض: إٌف  ـ  ىمدات ك مءت كظسلظءت إرءرةه كف  اكاظثبؿ اكظا د   مكاك تـ كا د ف  اكجظع
ٌف اكامػػكبف فػػ  ظ ء لػػة اكمػػكف كال بخفػػ  لػػ فهم   ماأكػػؼ كاكاػػء  فػػ  ظ ء لػػة اكػػكاك؛ كػػدالكاىظء علػػ  اكجظػػعم كا 

 . (1) فاأظؿ(( مال اككاك ك دوء أك اكبء  ك دوءء أٌف ع ظة اكجظع اككاك كاكمكفم أك اكبء  كاكمكف ظ ن 

 : ن عل  اك ل  ٌ رد   -ِ

ن ف  ظسأكة امكبف " تؿ ك  ػض " فػءكم اباٌ  بػرفض أف بتػكف اكامػكبف فبىظػء كلاظتػبف كظف ذكؾ أبلء ردٌ     
ك ػػكؿ   لػػىـ : ))كاكثءكػػث: امػػكبف " تػػؿ ك  ػػض" إذا يط ػػء عػػف اإللػػءفةم كيبػػؿ: وػػك امػػكبف اكاظتػػبف رجػػع 

 .(2)ؿ اإللءفة اكا  تءمت ا ءرله((كزكا
)) كيد أي  د ظف يءؿ: إٌف امكبمىظء امكبف عكض كاظتبفم ك ظؿ ت ـ اكظ ٌمؼ علبه؛ إذ يد  :نتءف رد  ف   

ر أٌف ءم فإٌف ظف اكظ ر  علظت أٌف امكبف اكاظتبف بزكؿ ظع اإللءفةم كامكبف اك كض بكجد ظع كجكدوء  تظن 

                                           
 . َِِ ( اكمص اكظ  ؽ:(ُ
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ػأرا ة اكا  يءـ  ىء عمهم فتاكمءئب تءكظسامبب ف  اك بءـ  ءك ءم فتبػؼ بتػكف امػكبف ف اكظسػامبب ظكجػكد  تظن
 . (1) ء عف اكظلءؼ إكبه((اكاظتبف عكلن 

( ف ءؿ :إء كػػ )اسظن  " بث"عل  ا ف ظءكؾ ف  كيكع  نردٌ  -ّ  ف 

 ف " خ فء ال ف ظءكؾ م كال دكبؿ كه ف  يككه:إكػ "  ء))ككـ ا ع اسظن 

 ْنووووووَت رَاِع وووووو ْن أَ إّن َحْ وووووُث اسووووووتَقرَّ َموووووو  
 

وووووووووووووووى ِف وووووووووووووووِ  ِعوووووووووووووووّزة  َأموووووووووووووووانُ    ِحم 
يلمء:وك مظبر  م ف  اكظتءفءم فإف يبؿ بؤدم إك  ج ؿ اكظتءف  ءال  ا ك" ظ " اسظن كجكاز ا دبر" بث" خ رن      

 .(2) سءعة اإلجء ة (( ةظبرن ف  اكزظءفم إف ف  بـك اكجظ : إف  ظتة دار زبدم كميككؾ

 :  ككه اء  ه  جكاز دخكؿ "اؿ" عل  اكف ؿكؾ كظف ثـ برفض ف  ظكلع رخر يكؿ ا ف ظء - ْ

  ال الَبِم ِ(  ال ِذ  الرَّْأِ   الَجَدلِ       ْرَضى ُحُك َمُت ُ ما أنت بالَحَكِم التُ   
 مفأدخػػؿ أؿ عل )ارلػػ ( كوػػك ف ػػؿ ظلػػءرعم كسػػكغ دخككػػه علبػػه تكمػػه برػػ ه اكك ػػؼ م ػػك: ظرلػػ     

ظػف أف ب ػكؿ اكظرلػ م كريد   أمػه كػك يءكػه ككيػع  ءر تػءف ظاظتمنػأف اكرػءع ماة ظف ب ػكؿ  ػءكجكاز اخابػءرن ك جٌ 
ظف جىة عدـ اأمبث اكك ػؼ اكظسػمد إكػ  اكظؤمػثم كفبػه أف اأمبػث اكك ػؼ  بمئػذ جػءئز  ف  ظ ذكر أردٌ 

 .(3) ال كاجب((

 ـ ف ءؿ : ن عل  ا ف جم  ف  ظسأكة اكظلءؼ إك  بء  اكظاتلٌ ردٌ  -ٓ

يسػـ  مف  يككػؾ: جػء  خػءدظ  كغ ظػ  كغ ـه  م ك: خءدـه  م(لمتكمّ )ذهب ا إلى أن المضاف إلى  اء ا))   
 ؛) ال مبن وا( مؿ اكظ ػربفلـ بتف ظف اك سػـ اأكٌ  مك دـ ظىكر اإلعراب فبه ؛)ل س معربا(ه ثءكث ب مكف أمٌ 

ا كامافػ  رن ظػء تػءف إعرا ػه ظ ػدٌ  تػؿ   ك دـ ظ ال  اك مء  فلبس ظف اكثءم  اكظ م م كعل  وػذا اكا لبػؿ بلػـز أفٌ 
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ذا فبػػػه  يٍ ػػػده ظػػػءورم  ػػػؿ خطػػػأ كوػػػ مم ػػػك: ع ػػػءؾ كر ػػػءؾ مءه ظ الػػػ  اك مػػػء  بتػػػكف ال ظ ر ػػػء كال ظ مبنػػػعمػػػ
ا((رن ا ال ظ د   ظء تءف ظءورن ء إال    إعرا ن سظ  ه ال بي ء أم  م كأبلن  رب 

 (1).  

 ة  مء  االسـ كظرء ىة اك رؼ فب كؿ :ن عل  ا ف ظءكؾ ف  عل  رد   -ٔ

اك تػػـ علػػ  االسػػـ  ءك مػػء  أجػػؿ ظرػػء ىاه كل ػػرؼ فػػ   ه ال ب ػػ    أم ػػ))كظػػف ومػػء اعاػػرض   لػػىـ:     
كاكر ه االفا ءرم تظء ذتروػء   ماأيسءـ اأر  ة كو : اكر ه اككل  م كاكر ه اكظ مكمم كاكر ه االسا ظءك 

م   اك ػػرؼ كػػـ بػػ فى  ا ػػف ظءكػػؾ؛ أف    ظػػء ك ػػدـ اػػداكؿ اكظ ػػءم  اكارتب بػػة تظػػء ذتػػرن اكرػػبخأجػػؿ رػػ   ظمىػػءم كا 
 .اكظ مؼ ومءم كظف ررطه اكجءظع أف بتكف وك س ب اك تـ

ف كـ اتف أس ء ن  كايجبب  أف    يبػءس  ةاإلك ءؽ  س  ىء عل  طرب  ه ب     أم  ك مء  اك رؼ إال   ءوذن اأمكاع كا 
ة اكاػػػػ  علػػػػؽ علبىػػػػء اك تػػػػـ فػػػػ  اكرػػػػ ه: كوػػػػك  ظػػػػؿ اكفػػػػرع علػػػػ  اأ ػػػػؿ  لػػػػرب ظػػػػف اكرػػػػ ه غبػػػػر اك ل ػػػػ

 .(2)((اأ ؿ

 ـ : ءف ف  إعراب جظع اكظذتر اكسءكـ اكظلءؼ إك  بء  اكظاتل      بً أعل   نردٌ  -ٕ

كبه ذوػب أ ػك  ب ػإ: ))كيبؿ     م    ػأف   ؿكعل ػ مءفف ظسلظ  ظظء بظىر إعرا هم كا  ر ظػء ايب ػذات اكػكاك  ءيبػة كا 
رت  ػػفاه ايب ػػ فػػإف  م إذا اسػػا ءؿ خػً   ر تػءكخظر فػػ  اكػػدف  ظػػف اكظ ػػد   اكظ ػػؿٌ  ك ػفىءم كاكا ػػدبر كلرػػ   خلػكٌ 

م  خػػػ ؼ اكػػػكاك فػػػإف اكخظػػػر  ػػػكراه  ءيبػػػة رم كوػػػك ظ ػػػءرض  ػػػأف  م فىػػػك ظكجػػػكد  مفسػػػه ال ظ ػػػدٌ دكف ذااػػػه
تايبػر  معءيؿ ف  أف  كرة اكػكاك غبػر  ػكرة اكبػء ؛ فىػك ظػف ايبػر اكػذات  كراىء كبست  ءيبةم كال برؾ  

 .(3) تءكظكجكد(( ةل    ككاك اكجظع  ءك لب بء م كتمىـ يءككا اكظم لب ك أكؼ اكظثم  

ة اكخػػركج عػػف دائػػرة اك  ػػث اكم ػػكمم كاسػػام ءط ظسػػءئؿ م كب ػػ اك لظػػء    ػػضثػػـ مػػران بػػرفض ظ ػػءكالت  -ٖ
 ءف ف ءؿ : ك  ب  أظء ف ؿ عل  م ك 

إذا ) اكا  تءمت فبه كل مء  كلفءعػؿ  (بَ رِ )شَ تسرة را   )في(أم: اكم ءة  ) قال ا (أم ظثؿ اكذم  )كما(  )) 
)غ ور أم: اكظ مػ  كلظف ػكؿ  )ف  (الؾ ذو ت كخلفاىء تسرة أيخرل ظتءمىء  ن الكسرة(إ)  ه ( بن ( لممفع ل
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ف ػػد مظػػر فبػػه  ػػأف إسػػمءدن إكػػ  اكم ػػكببف غبػػر  ػػ ب م ككػػـ  )المبنووي لمفاعوول(اكاػػ  تءمػػت فػػ   الكسوورة(
مٌ   كا  ػػذكؾمب ػػرٌ  ػػ مظمػػه ءظػػء يءكػػه اكرػػبخ أ ػػك  بػػءف   ثنػػكا  كلظف ػػكؿ ا  ػػ   " إذا  مػػكنبى رً وػػؿ تسػػرة "ٌرػػ :هي كم  

تظػء  ءزاكػت كجػء ت تسػرة أخػرل كتػءف كجىنػ " اكظػذتكرةبى رً تسرة "رىػ :مىء أمإككك يبؿ:  مظءور ت ظىـ م ـ
غبػػر  ة  مػػء و ىػػء لػػظ  ىـ زعظػػكا أم  م  إا" علػػ  كيػػة ظػػف ال بماظػػرم فػػظػػت "ظم ػػكرن خ  يػػءككا فػػ  را  "ظم ػػكر" إذا ري 

 .(1)  لبة ((ة اكا  و  ظف  رتءت اكتلظة اأاكلظ  
كخفاىػء  ءكسػتكف  )بالفعول الماضوي(وػذن اك  ظػة (  تخوت   )كظف ردكدن عل    ص اكم ػءة يككػه: )) – ٗ

 ءكظ رتػػة اكاػػ  ا اػػرز عمىػػء  اسػػايمء ن  ؛فلػػـ اػػدخؿ علػػ  غبػػرن ظػػف اأف ػػءؿم كال ظػػف اأسػػظء  مكث ػػؿ اكف ػػؿ
دالكػػة كجػػكد اػػء    زبمػػبم فتػػؿ ظػػف "يػػءـ كي ػػد" ف ػػؿ ظػػءضو  ) قعوودت(ومػػد  )قامووت(يككػػؾ:  )نحوو ( ءكسػػءتمة 

اكاأمبث اكسءتمة فبهم كظثؿ وػذن اك  ظػة فػ  اخا ء ػىء  ءكف ػؿ اكظءلػ  اػء  اكفءعػؿ ظلػظكظة تءمػت أـ 
 "كػبس" يبءسػء علػ  "ظػء" اكمءفبػة  جػءظع اكمفػ م ةعلػ  ظػف زعػـ  رفبػ ة أـ ظتسكرةم ك ىػذن اك  ظػة رىد  ظفاك 

كى ػئس" كػدخكؿ  ـى كعل  ظف زعـ اسظبة "ًم ٍ  ماكارج كعل  ظف زعـ  رفبة "عس " يبءسءن عل  "ك ؿ"  جءظع 
م كت ػكؿ اكككػد ـى  ٍ ت ػكؿ   لػىـ كيػد  رػر   مػت: كاـ ظػء وػ   ػمً  معلبىظء ف    ػض اكظكالػع  رؼ اكجر  

 .(2) ر عل   ئس اك بر((سب  اكاكسبر: م ـ  بئكيد سءر إك  ظ  ك اه عل   ظءر  طاآلخر 

ء رٌدن عل  اكتسءئ  ف  عل ة – َُ  يءؿ:إذ إعراب اكف ؿ اكظلءرع  كظف ذكؾ أبلن
ءظىـ ب ػػكؿ:  ػػرؼ اكظلػػءرعة وػػك عل ػػة اإلعػػرابم فبجػػب امافػػء  اإلعػػراب  ءمافػػء  اكتسػػءئ  إظػػ ك ػػأف  ...  ))

 . (3) ((م كف  وذا مظر؛ كجكاز االعاظءد عل  اكا دبر تظء جء  ف  أتثر اك كاظؿعٌلاهً 
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ػاضططضب:ػاضثاضثػ:
ػراؤهػاضبصرغظ:آ

مػدكس كاكاػ  ك ػؿ  ػداوء  ػ د اأ مرض كظيءر ىػءك  رببف عل  اكم ءة فػ  ظرػءرؽ اأال بمتر أثر ا    
م كيػد بتػكف سػ ب وػذا اكاػأثر ا دنا ظظػف اػأثركا  م ػك اك  ػرببفكب د اكم اباٌ  ك م كغبروء ظف   د اكظسلظبف

م فكجداػه فػ  مىػءاػ  بجبػدوء اكم اباػٌ  كبػاظتف ظاكمزعػة اكجدكب ػة كاكفلسػفب ة اكطءغبػة علػ  اكم ػك اك  ػرٌم كاك
ظ طل ءاىـم كبدافع عف ررائىـم  م كبسا ظؿأيكاكىـؿ   للىـم كبرج  تثبر ظف اكظسءئؿ بم ك م كوـ كب ل  

كظكاف ػػءت كبػػرد علػػ  خ ػػكظىـم علػػ  اكػػرغـ ظػػف ظخػػءكفاىـ فػػ    ػػض اكظسػػءئؿ اكاػػ  ال ا سػػب أظػػءـ الػػؾ ا
   م كظف الؾ اكظسءئؿ:     اكا  كافؽ  ىء اك  رببف

  هو ( , القسوم الثواني مون األقسوام الثالثوة الفعول)))يسػءـ اكف ػؿ فب ػكؿ: أكؿ اك  رببف ف  برج   ي - ُ
 ثالثووة أقسووام عمووى(كاكظػػراد ظػػء  ػػدؽ علبػػه كفػػظ اكف ػػؿ ) مـكظػػء ا ػػد   مكػػ  اػػأخبر اكف ػػؿ علػػ  كوػػكك تػػءف اأ
 مػء  علػ   رم إسػ ءط اأظػ مكيسظءف عمػد اكتػكفببف كاأخفػش مكوك يكؿ جظىكر اك  رببف ()األص ّ اك كؿ 

 .(1) ((ظلءرع أ له أف  

ء ظكاف اه اك  رببف ف   مء  ف ؿ اأ  - ِ اك سػـ اكثػءم  ظػف اكظ مػ  ف ػؿ  ) ()) ظر ك ككه: كظف ذكؾ أبلن
كوػك اكسػتكفم أك مءئ ػه فػ  اك ػكؿ  مظء بجـز  ه ظلءرعه اكظ دك   اء  اكخطػءب (عمى )مبنيّ كوك  )األمر(

 . (2) (( (البصر  ن)جظىكر )عند( كذكؾ  م(األص ّ )

  ػأف   ؛ : إكػ  أف ا ػدبروء ظ ل ػ))كذوب اك  ضظكاف اىـ ف  عدـ جر  االسـ غبر اكظم رؼ ك ككه:   - ّ 
 م كال ث ؿ ظع اكا دبر.ظء اظام ت ف  غبر اكظم رؼ كلث ؿاكتسرة إم  

  أف بتكف  ؿ ال ب ل ظف ل ؼم ءر  عمه ظطل نءم كال بخف  ظء ف  وذا اكجكاب ى اى اكث ؿ بي  كأيجبب:  أف   
 ماكف ؿ ال بدخله اكتسػر ظطل نػء جكا نء كىذا اك  ض؛ أم ه ب كؿ   دـ اكث ؿ ظع اكا دبرم كاأكك  اكجكاب  أف  

ـز علبػه أف اي ػد ر اكتسػرة فػ  كتمه  بث ج ؿ وذا اك  ض عل ة ا دبر اكتسرة عدـ اكث ػؿم كػ مفتذا ظء أر ىه

                                           
 . ُِْ ( اكمص اكظ  ؽ:(ُ
 . ِٓٗ ( اكمص اكظ  ؽ:(ِ
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 ػؿ كاك ء ماك تػـ بػدكر ظػع عل اػه م فػإف   ػب؛ إذ ال ث ػؿـ فػ   ءكػة اكمع اكظؤمث اكظلػءؼ كبػء  اكظػاتل  جظ
 .(1) كوك اك  ب (( مم كا دبر اك رتءت اكث ث وك يكؿ اكجظىكرأف اكا دبر كل ل ة ظافؽ علبه

ظػف ألػظراه إذا أخفباػه كسػاراه كفػ   )مضومر())كاك سـ اكثءم : فب كؿ:  ماكظ طل ظكاف اه كىـ ف   – ْ
 ركفػه  أف   ؛  ذكػؾ عمػد اك  ػرببفم سػظ  اماىػ (( ره ظى ٍلػكلػع كاكظف ػكؿ ظي اك ءظكس: ))ألظرن: أخفػءن كاكظ

  اكلػػظبر ظػػف سػػظ  كاكىظػػس  كيػػة اك ػػكت اكخفػػ م كبي  ماكظكلػػكعة كػػه كوػػ  اكاػػء  كاكتػػءؼ كاكىػػء  ظىظكسػػة
ػ ػتمى  ظرى اكلظكر ظ در لى ء أف بتػكف علػ   ػرؼ وػك إظ ػه يلبػؿ اك ػركؼ؛ إذ كوػك اكىػزاؿ؛ أم ػ مـى ري كتىػ رى  ى

ء اك مب اكذا ؿم كاكسرٌ   مك  رفبفكا د أ  . (2)كداخؿ اكخءطر(( مكاكلظبر أبلن

أم: ظرػػء هه ك سػػـ  )مضووار (اك سػػـ اكثػػءم :  ) (  ))ظكاف اػػه كىػػـ فػػ  عل ػػة إعػػراب اكف ػػؿ اكظلػػءرع:  – ٓ
ػػ اكظ ػػكغ كلفءعػػؿ تػػػ "يبػػءـ" ظػػف جىاػػ  اكلفػػظ كاكظ مػػ ك رتػػءت ء ظػػف جىػػة اكلفػػظ م فلجربءمػػه علبػػه فػػ  ام أظ 

كا ػد ظمىظػء بػأا   تػؿ   ء ظػف جىػة اكظ مػ م فػإف  كعػدد اك ػركؼ ظطل نػءم كأظ ػ تمءتم ككك   سب اأ ؿكاكس
 .  (3)  ظ م  اك ءؿ كاالسا  ءؿم يءؿ اكرءط  : كوذا اكاكجبه أ سف ظء سظ ت((

ء ظكاف اه اك  رببف  أف اك مء  أ ػؿ فػ  اأف ػءؿ فػرع فػ  اأسػظء م إذ يػءؿ: )) – ٔ : ك ؿاأكظف ذكؾ أبلن
)  ككررؼ اكظ رب عل  اكظ مٌ  يد ظه علبػهم  فىػك أكؿه فػ  اكػذتر ميكة أك ف   عل  خ ؼ اأ ؿ )ُمْعَرب 

ر    فتؿٌ  مأ ؿ ف  اك ركؼكاك مء  سظء م ف ءؿ كاأ ؿ ف  اأأٌظء اكتكفبكف فءإلعراب عمدوـ م  أ(4) ((
 .ة أزاكاه عف أ لهسظء  كاأف ءؿ فل لٌ زاؿ عف اإلعراب ظف اأ

ػ

ػ

ػ

                                           
 . ِِٕ ( اكمص اكظ  ؽ:(ُ
 . ِّٖ ( اكمص اكظ  ؽ:(ِ
 . ُِْ ( اكمص اكظ  ؽ:(ّ
 . ُِٗ ( اكمص اكظ  ؽ:(ْ
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ػططضبػاضرابع:اض

ػاضطصطضحاتػاضصوسغظػسيػصتابه:

م ةإذا ظػء يكرمػت  ءكظ ػطل ءت اك  ػرب   اكرػبخ اكم اباػ ٌ   ظلىءيلبلة و  اكظ طل ءت اكتكفبة اكا  اسا    
 ظءتف ظ دكدة :أكجء ت ف  

ػاضخغض:

 وػػك ظػػف اكظ ػػطل ءت اكرػػءئ ة عمػػد اكتػػكفببفم ككػػـ ب بػػدكن   ػػركؼ اكخفػػض أك ظػػء كيػػع ظلػػءفنء إكبػػهم     
ػػ كيػػد أطل ػػه ث لػػب ظػػف اكتػػكفببف ء علػػ  اكتسػػر اكػػذم ب ػػع فػػ  رخػػر اأف ػػءؿ اكظجزكظػػة عمػػدظء اا ػػرؾ أبلن

اكخفػػض   أف  ال  م كذتػػر اكرػػبخ أف  "اكخفػػض" ظ ػػطل  خػػءص  أوػػؿ اكتكفػػة  ف ػػءؿ: ))إ (ُ)الكا ػػء  اكسػػءتمبف
 . (ِ) (( ع ءرة أوؿ اك  رة ع ءرة أوؿ اكتكفةم كاكجر  

اكم اباػٌ  فػ  أتثػر ظػف ظكلػع ظظػء بػدؿ  علػ  ارجب ػه كىػذن اكاسػظبة كبفلػلىء  ظلىء كوذن اكاسظبة اسػا    
" اكذم بسا  اك  ربكفم فظف ذكؾ يككه:  ظلهعل  ظ طل  " اكجر 

ػػء  ) (  ))كيككػػه:  ظ ػػدر دخػػؿ م ػػبض خػػرجم  )دخوو ل(,ظػػف ع ٌظػػءت االسػػـ اكظظبػػزة كػػه عػػف يسػػبظبه أبلن
م ظػػػء تءمػػػت ع ظػػػة علػػػ  االسػػػـ؛ أك كجػػػكد أ )حووور ف الخفوووض(,كاكظػػػراد ي ػػػكؿ أ ػػػد   ػػػدوء فبػػػه  ءكف ػػػؿم كا 

 ,  قوس( مون الرسو لِ  )نحو : مون الِ الخا ء ىء  ه كتكمىء ا ظؿ اكخءص  هم كوك اكخفضم تظػء فػ  
 . (ّ) ((كوك عرركف  رفنء ظف  ركؼ اكجر   )الباقي(أم: يد ر عل  ظثؿ وذا كمظطهم 

ء: )) م كأف  م لػـ  ىػذا أف اأسػظء  بػدخلىء ا  كيككه أبلن اأف ػءؿ  كرفػع كاكم ػب كاكخفػضم كال بػدخلىء اكجػـز
 . (ْ) ((بدخلىء اكرفع كاكم ب كاكجـز كال بدخلىء اكخفض

 

                                           
 .  َُٔ( بمظر: ظجءكس ث لب: (ُ
 . ُِٗ  ؽ : ( اكمص اكظ (ِ
 . ُِٔ( اكمص اكظ  ؽ : (ّ
 . ِّّ( اكمص اكظ  ؽ : (ْ
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ػاضظطت:
م كب ء لػػػه ظ ػػػطل  اك ػػػفة عػػػف اك  ػػػرببفم كذوػػػب اكػػػدتاكر رػػػكي  اكم ػػػت ظػػػف ظ ػػػطل ءت اكتػػػكفببف   

كتػءف سػب كبه كاك  ػربكف بسػظكمه ؿ ظػف ا ػطل  علػ  اسػظبة اكم ػت  ءسػظهم وك أك  لبؼ إك  أف  اكفر ا  
  ظؿكبه اكدتاكر ركي  لبؼم فسب كبه ػػػػ ر ظه اـ ػػػػ يػد اسػاإم إال  أم   كجدت خ ؼ ظء ذوب (ُ) اك فة

 ء: ظػررتي كظف اكم ت أبلن  : ))م كظف ذكؾ ظء كرد ف  اكتاءبي ؿ اكفر ا  كغبرن ظف اكتكفببف وذا اكظ طل 
ه كـ بػزد علبػؾ ء عل  أم  ء أبلن ؾ رجؿم كبتكف م ان تظء أم   يلت وك رجؿه ؾ فظثلؾ م ت عل  أم   مظثلؾ  رجؿو 

 اكربخ اكم اباٌ  عمد يككه:   ظلهم كيد اسا (ِ) ((ككـ بم ص عمؾ ف  ر   ظف اأظكر
كاعلـ أم ه بجكز أف اتكف "ظء" ف  اكظكل بف ظك ككةم كاكجظلة   دوء  لة كىػءم كبجػكز أف افس ػر ))    

رىٍت عل  غبر ظف و  كه  ءسـم فاتكف اكجظلة  .(ّ) ((ظف ي بؿ اكم ت اكس   ؛ أم ىء جى
علـ ظم كؿ ظف اسـ فءعؿ خلد تظءكؾم كوك  دؿ ظف اك  ػدم أك عطػؼ  بػءفم  )خالد(ككتذكؾ ف  يككه: )) 

م اهم كبجكز ج له خ رنا كظ ادأ ظ ذكؼم كاكجظلة  بن عبدال() اككجىبف وك ظرفكع اسـ اكربخم كعل  ت 
ػػٍف خءكػػد   ف ػػءؿ: وػػك ا ػػف ع ػػداـم أك ظ ارلػػة  ػػبف اك ػػكؿ كاكظ ػػكؿم كظسػػاأمفةم   )األزهوورّ (كتأم ػػه يبػػؿ: ظى

 .(ْ) ((أم: اكظمسكب إك  اأزور اكذم وك أرىر ظف أف بيذتر مم ت ثءفو كخءكد
ػاضجحد:

م كيػػػد (ٓ)متػػػءركوػػػك اإل مم كسػػػظكا  ركفػػػه   ػػػركؼ اكج ػػػدج ػػػدناا ػػػطل  اكتكفبػػػكف علػػػ  اسػػػظبة اكمفػػػ     
 اكم اباٌ  ف  ظكلع كا د كذكؾ ف  يككه:  ظله اسا
يػػءؿ فػػ  اك ػػءظكس: ))وػػؿ: تلظػػة اسػػافىءـ  )نحوو : هوول(ظثػػءؿ اكظرػػارؾ اكػػذم ال ب ظػػؿ علػػ  اأ ػػؿ ))   

كيػػػد أيدخلػػػت علبىػػػء "اؿ"م يبػػػؿ أ ػػػ  كف  ظ مػػػ  اكجػػػزا  كاكج ػػػد كاأظػػػرم اتػػػكف  ظمزكػػػة "أـ ك ػػػؿ"م كيػػػد اتػػػ
 . (ٔ) كبتظؿ عدد  ركؼ اأ ؿ(( ؛اكىؿ ث له ف ءؿ: أرد    اكريبش: وؿ كؾ ف  ز د كاظر

                                           
 . َِِ( بمظر: اكظدارس اكم كبة: (ُ
 .  ِّْ/ُ( بمظر: اكتاءب: (ِ
 . ِّٔ( اكمص اكظ  ؽ : (ّ
 . ُّْ( اكمص اكظ  ؽ : (ْ
 .ُٕٔ( بمظر: اكظدارس اكم كبة: (ٓ
 . ِْْ( اكمص اكظ  ؽ : (ٔ
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ػاضصضظ:

ػء ظػف أف بتػكفظ طل  اطل ه اكفر ا  عل  اأ    زائػد فػ   ومػءؾ  رؼ اكزائدة ف  اك ررف اكتربـ اأد نػء كاكرعن

اك ػػرب اج ػػؿ )ظػػء( ب ػػكؿ: ))م (ِ)چ پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺچ م ف مػػد إعرا ػػه ك ككػػه ا ػػءك : (ُ)اك ػػررف

فػ  وػذن اآلبػة كاكػدكبؿ علػ  ذكػؾ أف   ػرؼ اكجػر   ك"ظػء"  ػرؼ  ػلةم (ّ) ((اة كا ػدن  لة ًف  اكظ رفة كاكمتػر 
كزبػءدة اكظا  ؿ  ىء اخطءوء كعظؿ ف  االسـ اككايع   دوء " ر ظة"م  كب ء ؿ اك لة عمد اكتكفببف اك رك كا

 اكم اباٌ  ظ طل  اك لة ف  يككه:  عف اك  رببفم كيد اسا ظؿ
أمػػػء اسػػػايفر اـ"م كاأكػػػؼ اكظجىككػػػة تػػػأكؼ "فءعػػػؿ كفػػػءعكؿ": كوػػػ  تػػػؿ  أكػػػؼ كأكػػػؼ اك  ػػػءرة تػػػػ ")) ...    

كأكؼ اك كض ا دؿ ظف اكامكبف تػ "رأبت زبدا"م كأكؼ اك لة اك ػؿ  ىػء  مإلر ءع اكفا ة ف  االسـ كاكف ؿ
 .(ْ) (( فا ة اك ءفبة

 اضُطَصظِّى:

ـ  أ اكظيتىم ػ  ظبر عمد اك  رببفم إال  أف  كب  د  ه اكلٌ     ظبر ظػف ظػف اكلػظبر؛ كتكمػه برػظؿ غبػر اكٌلػعػ
م ككػبس ظيتىم ػ سظء  اكظءورةم فتػٌؿ لػظبر رءرة كاالسـ اكظك كؿ؛ أمىف تمءبءت عف اأسظء  تءسـ اإلاأ
 لـ بفريكا  بمىظء.ف م أظ ء اكتكفبكف(ٓ)ظلظرنا ظيتىم   تؿ  
ؽ  ػػػبف اكظ ػػػطل  ذتػػػر اكفػػػر ظ ءككػػػة اكرػػػبخ اكم اباػػػٌ  ة عمػػػد كذتػػػر وػػػذا اكظ ػػػطل  فػػػ  اكػػػدرر اكجكورٌبػػػ  

ام    ػػه عػػف اكظػػءور اخا ػػءرن ه بتم ػػ ؛ أم ػػ  اكتمءبػػة كاكظتم ػػكعمػػد اكتػػكفببف بسػػظ  )) اك  ػػرم كاكتػػكف  ف ػػءؿ:
ظػء دؿ  علػ   ـ كم ػك: "أمػت" ظػف تػؿ  علػ  ظػاتل   ظػء دؿ   أم: "أمػء" كم ػكن ظػف تػؿ   نوا(أ)م ك يككؾ:  ) ذل (

 ػػة ظػػع الػػؾ علػػ  اكػػذات اكظرخ   علػػ  غءئػػبم كاكظػػراد ظػػء دؿ   ظػػء دؿ   ظػػف تػػؿ   )هوو (م ػػك:  ) (ظخءطػػبم 
( علػ  اكلػظبر اكظػءور ف ػط م كوػذا ظخػءكؼ كظػء جػء  فػ  اكظيتىم ػ م كوػك   ككػه وػذا ب ا ػر )(ٔ) (( اك فة

                                           
 .  ِْٕ ( بمظر: دراسة ف  اكم ك اكتكف :(ُ
 :   ُٗٓ( رؿ عظراف: ظف اآلبة: (ِ
 .  ِْْ/ُ( ظ ءم  اك ررف : (ّ
 . ّٔٓ( اكمص اكظ  ؽ : (ْ
 .  ٓٓ( بمظر: ظسءئؿ اكخ ؼ اكم كم  بف اكتكفببف: (ٓ
 . ِّٗ-ِّٖ( اكمص اكظ  ؽ : (ٔ
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رفػػع ))  (ُ)چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ  )ظ ػءم  اك ػررف( ك ػكؿ اكفػر ا  فػ  اعػراب يككػه ا ػءك :
ظ ػطل  بػراد  ) اكظيتىم ػ (فػػػ  (ِ) ((ظءئىـ ت ككػؾ: ال ا ككػكا: وػـ أظػكات  ػؿ وػـ أ بػء ظيتىم   ظف أس  إلظءر

  ه اكظءور كاكظلظر عل   د  سكا  عمد اكتكفببف.

ػداة:األ

اكلفظػػػة اسػػا ظؿ كلػػر ط  ػػػبف اكتػػ ـ أك كلدالكػػة علػػػ  ظ مػػ  فػػ  غبروػػػء  :فػػ  ا ػػط ح اكم ػػكببفاأداة    
االداة أك اأدكات ظػػف اكظ ػػطل ءت اكاػػ  اطل ىػػء اكفػػر ا  م ك (ّ)  اكف ػػؿتػػءكا ربؼ فػػ  االسػػـ أك االسػػا  ءؿ فػػ

عل  اك ركؼ اكا  اسظ    ركؼ اكظ ءم  عمد اك  رببفم كذتروء ف  تاء ػه) ظ ػءم  اك ػررف( فػ  ظكالػع 
كظممػػت أف ظػػء  مككػػك أدخلػػت اك ػػرب )أٍف( ي ػػؿ )ظػػء( ف بػػؿ: علظػػتي أف ظػػء فبػػؾ خبػػرتثبػػرةم ظمىػػء يككػػه: ))  

اػ  ظ ىػء اكػ ـ أك اسػافىءـ ككتمىـ إذا ك   ربئنء ظػف وىػًذن اك ػركؼ أداة ظثػؿ )إف( اك مءفى  كا نءفبؾ خبر تى 
ـى  ت ككػػؾ: اعلػػـ كػػ  ... تػػءف )أك كػػئف( ككػػك اتافػػكا  الػػؾ اأداة فلػػـ بيػػدخلكا علبىػػء )أىٍف(  ع ػػد اـ أـ زبػػدأيػػء

لىء عل  ظ ػطل  ) ػركؼ اكظ ػءم ( م كاثم  اكدتاكر ظىدم اكظخزكظ  عل  وذن اكاسظبة كفل  (ْ)(( كا نء 
م كوذا اكظ طل  كرد ف  اكدرر اكجكوربة ف  ظكالع ظخالفة ظمىء (ٓ)ة كاخا ءر ف  اكلفظكظء ا ظله ظف دي  

 ت ككه: مظمىء ظء ذترن ف  علؿ اك مء  عل  اكفا 
 .(ٔ) ((ك ظركو  اكفرؽ  بف ظ مببف أداة كا دةم م ك: بء كزبدو )) اكرا ع:     
ػػء  علػػ  االسػػا  ءؿ إذا  عمػػد ت ظػػه عػػف اكف ػػؿ اكظءلػػ م كا ػػٌكؿ ظ مػػءن ظػػف اكظءلػػ  كبػػدؿٌ  كذتػػر اأداة أبلن

كال الػػر  دالكاػػة علػػ  االسػػا  ءؿ  )الماضووي(أم: اكػػذم ال بػػدؿ  اكف ػػؿ الثوواني( ): )اياػػرف  ػػأداة رػػرطم ف ػػءؿ 
الكاه عل  اكظءل  اك ءرض ايارامه  أداة ررطم م ك: "إف يءـ"م كال برد اكظلءرع اكظ ارف  ػ "كـ ككك"؛ أف د

                                           
 :   ُْٓ( اك  رة: ظف اآلبة: (ُ
 . ّٗ/ُ( ظ ءم  اك ررف: (ِ
 .  َُ( بمظر: اكظ جـ اككسبط: (ّ
 .  َِٕ/ِ( ظ ءم  اك ررف: (ْ
 .  ُّٖ( بمظر: ظدرسة اكتكفة: (ٓ
 .  ُّٓ( اكمص اكظ  ؽ: (ٔ
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عءرلػػة ظػػف "كػػـ ككػػك" م كتػػذا ال بػػرد علػػ    ػػر عػػدـ اكدالكػػة علػػ  االسػػا  ءؿ فػػ  اكظءلػػ  ظػػء بػػدؿ علػػ  
  .(ُ)((اك ءلر

 :اضخاضغظ

ف ءؿ  ت إك  اكتكفببفم  كوـ بطل كمىء عل  اسـ اكف ؿ؛ أٌف  بيىء ظخءكفة ك بغ اأسً وذن اكاسظبة مي     
م إاٌل أٌف (ِ)ءؿم إاٌل اا ػػرؼ ا ػػرفىء كدخػػكؿ ع ظػػءت االسػػـ علبىػػءف ػػعلػػ  اكػػرغـ ظػػف اأدباىػػء ظ ػػءم  اأ

كام ػػب اكػػدكك  ظلػػظر فػػ  اكخلفػػة تأمػػؾ يلػػت: فػػ  ظ ػػءم  اك ػػررف   ككػػه: )) اكفػػرا  سػػٌظءن " اكخلفػػة" كذتروػػء
 .(ّ) ((دكمؾ دككل دكمؾ

ةم  يػػنء  ىػذن اكاسػظبف ا ػف  ػء ر سٌ ءفءكخلفة كاكخءكفة  ظ م  كا دم إذ اكظ  كد  ىظء اسـ اكف ؿم فلـ بت    
 تظء ذوب اكم اباٌ    ككه: 

م أك ظلػػءرعم أك أظػػر تىبىػػءت إلووى أّن اسووم الفعوول( ) ذهووب أبوو  جعفوور بوون صووابر))       كأكن ظطل ػػء ظػػءضو
 مظػف اكخ فػة م تسػر اكػ ـ )خالفوة(أم: اسػـ اكف ػؿ  ) سما((خءرج عف اكػث ثم  )قسم رابع(ك ه ك بىؿ 

أم: أيبـ ظ ءظه ف  إفءدة  )عن الفعل(ظساخلؼ  : ظ م  )خمف(اسـ اكف ؿ  أم: )ألّن ( ؛ككجه اسظباه  ذكؾ
 طلؽ وذن اكاسظبة عل  اسـ اكف ؿ.أم فءكفٌرا  أٌكؿ ظف (ْ) ((ظ مءن

 

  

                                           
   . ِِْ( اكمص اكظ  ؽ: (ُ
 .  ُٓم كظسءئؿ اكخ ؼ اكم كم  بف اكتكفببف: َْ/ُاكظ ء د اكرءفبة: ( بمظر:(ِ
 .  َِٔ/ُ( ظ ءم  اك ررف: (ّ
 . ُٖٔ( اكمص اكظ  ؽ:  (ْ
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ىالغصلىالثالث:
ى.والتطلولىموقغهىمنىأصولىالنحو

ىموقغهىمنىأصولىالنحو:ىوفوهىثالثظىمطالب:ىالمبحثىاألوَّل:
ىالمطلبىاألوَّل:

ى:جماعاإل

ى. (ٔ)العـز واالتفاؽ لغة :ىىىىىىى

 أمػػ  عمػػ  عصػػ  فػػ  -والسػػ ـ الصػػ ة عم ػػو- محمػػن أمػػ  فػػ  المجتيػػن ف فػػاؽىػػو اتّ  اصططحًا: :   
 .(ٕ)ن ن ّ 
المفيػـو  ىػاا انتهػؿ  , ثػـسػتعمميا الفهيػاف فػ  تلصػ ؿ الهواعػن الفهيّ ػاالمعتبػ ة التػ   األنلَّ  وىو أحن    

إل  النحاة حت  صا  أصً  مف األصػوؿ التػ  اعتمػنوىا فػ  تلصػ ؿ  واعػن النحػو والمصػ , و هصػن بػو 
 .(ٖ)نحويّ فا يـ عم  حكـ إجماع النحاة مف أىؿ البص ة والكوف , واتّ 

 اعبػاب الهػوؿ عمػ  إجمػسماه ))أا ف  كتابو الخصائص وعهن لو بابً  ,اش طً  و ن اشت ط لو ابف جن ّ    
 مػػػػػػػػا  كػػػػػػػػوف اعمػػػػػػػػـ أف إجمػػػػػػػػاع أىػػػػػػػػؿ البمػػػػػػػػن ف إنّ فهػػػػػػػػاؿ  )) ,(ٗ) (( أىػػػػػػػػؿ الع ب ػػػػػػػػ  متػػػػػػػػ   كػػػػػػػػوف حّجػػػػػػػػ

 ا إف لػػػػػـفلّمػػػػػ ,نصػػػػػوصم  خػػػػػالؼ المنصػػػػػوص والمهػػػػػ   عمػػػػػ  ال  إاا أعطػػػػػاؾ خصػػػػػمؾ  ػػػػػنه أالّ حّجػػػػػ
 اإلجمػػػػػػػػػاع إاا أفّ  وىػػػػػػػػػاا معنػػػػػػػػػاه, (٘) ((   عم ػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػط  ػػػػػػػػػنه بػػػػػػػػػالؾ فػػػػػػػػػ   كػػػػػػػػػوف إجمػػػػػػػػػاعيـ حّجػػػػػػػػػ 
يػػػاا عم ػػو, و ػػػن اسػػتنؿَّ ب  ؛ بػػػؿ  جػػب تهػػػن ـ الػػنّص لػػػـ  كػػف ُحّجػػ خػػالؼ المنصػػوص أو الَمهػػػ   عم ػػو 

عمػػ  ُمخػػالف يـ فػػ   , سػػواف أكػػاف فػػ  إثبػػات الحكػػـ أـ فػػ  الػػ ن  ةعػػنَّ  مواضػػ  األصػػؿ عممػػاف الع ب ػػ  فػػ 
جماع أف  كوف مف المجتيػن ف ولػ   عػواـ و اشت ط ف  اإلأنّ  ضح مف نص ابف جن ّ , وكالؾ  تّ  افاآل

 النا .

                                           
 . ٓٔالتع  فات   ( (ٔ
 مصن  نفسو.( ال(ٕ
 .ٚ٘ٔ نظ   اال ت اح   ((ٖ
 . ٜٓٔ/ٔالخصائص  ( (ٗ
 . ٜٓٔ/ٔالمصن  نفسو  ( (٘
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جمػاع أّما الس وط  ف  ى أفَّ اجماع الع ب أ ًضا حجَّ  ال تنك  إف أمكف الو وؼ عم يا فهاؿ  ))     وا 
الع ب  بش ف و بمصيـ و سكتوف ـ ومف صو ه أف  تكمّ ,   لنا بالو وؼ عم و , ولكف أنّ الع ب أ ضا حجّ 

عمػ  جػواز توسػط خبػ  )مػا( الحجاز ػ  ونصػبو بهولػو  )اسػتنؿّ   اؿ ابف مالؾ فػ  شػ ح التسػي ؿ  ,عم و
 الف زنؽ 

ََطططططططططْت ُمططططططططط َت ا    ْ َ طططططططططَ  أ ْ  عا   فَأْصطططططططططَداأ
 

طططْرَ  أ أ دَ طططإأ   ِذ عاَ ْذ َ ططط     َأطططإ   (ٔ) ((إْذ هأطططْ  
 

 اعت ؼ بو معظـ عمماف الع ب ػ , فهػن امػتمت مؤلفػاتيـ مف أصوؿ النحو صً  أبوصفو  واإلجماع     
 عم  مخالف يـ. باحتجاجاتيـ بو ف  إثبات الهواعن وف  ال ن  

صػػػؿ و حػػػتفي بػػػو فػػػ  المسػػػائؿ بيػػػاا األ وخػػػ ؿ تتبعػػػ  ليػػػاه المسػػػائؿ عنػػػن النبت تػػػ   وجنتػػػو  سػػػتنؿّ    
 ف الؾ  ولو   المختمؼ ف يا, و  ى أنَّو ال  جب الخ وج عنو, وم

فػػّّف العممػػاف تتبعػػوا كػػ ـ العػػ ب الفصػػ ح, فوجػػنوه لػػـ  خػػ ج عػػف ىػػاه الػػث ث,  ,ّمػػا اسػػته افً أو ))...    
, فالنحػػػاة  ػػػن أجمعػػػوا عمػػػ  أّف الكػػػ ـ  ػػػن انحصػػػ  فػػػ  ىػػػاه (ٕ) ((فانعهػػػن إجمػػػاعيـ بلّنػػػو ال  ابػػػ  أصػػػً  

 فهن خ ؽ اإلجماع., والهائؿ بخ ؼ الؾ والح ؼ   االسـ, والفعؿ, ساـ الث ثاأل
ػ  االجماع مف وجعؿ كػ ن ه عمػ  ابػف صػاب  فػ  مسػلل  أ سػاـ  المخػالف ف, عمػ   ػ ني  وبيػا, تنكػ  ال حجَّ

 الك ـ , فهاؿ   
مطمها ماٍض, أو مضا ع, أو أم  كي يػات واوه  )إلى ُّن اس  الف ل(واىب أبو جعف  بف صاب  ))   

)عهططذا اللططعل(  ...فططة()خ ل  أي  اسػػـ الفعػػؿ   ه()عسطط   خػػا ج عػػف الػػث ث,  )َسطط  إادطط (وصػػو وح يػػؿ 
د طت ...  )اطت الصان  مف ابف صاب  بز انة اسـ الفعؿ عم  الث ثػ  ولػ   منيػا عمػ  فػ ض تسػم مو 

فهوا عم  الث ث  ؿ, فهن اتّ باتفا يـ وىـ الصن  األوَّ  و جاف بعن االتفاؽ ممف  عتنّ أنّ ...  ا  ل ت اإلج  ع(
ا أي  الهػػوؿ الحػػانث؛ ألّف فػػ  االعتػػنان بػػو خ  ًػػ )فططً  أ  ططّت دطط ( ,الكممػػ  ال ر ػػ  يػػا أ سػػاـالمػػاكو ة, إنَّ 

 .(ٖ) ((والُمَص    إل و ,الواجب اتباعو ,المعّوؿ عم و ,بو لإلجماع المعتني 

                                           
 .ٗٙٔ نظ   اال ت اح   ((ٔ
 .ٚٛٔ- ٙٛٔ ( النص المحهؽ (ٕ
 .ٚٛٔ- ٙٛٔ ( النص المحهؽ (ٖ
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عمػ  اخت ػا  لفػظ  كّجمػاعيـ ثا ىـ لفظا عم  آخ , إجم  عم و عمماف األم  مف أما  ومف الؾ أ ًضا 
جػػ ى عمػػ    ))واكػػ  الشػػ ب سػػبب االخت ػػا  فهػػاؿ لفػػاظ عنػػن النطػػؽ بالشػػيانة,مػػف األه "اشػػين" نوف ر ػػ  

مهتصػػ  ف عم ػػو نوف ر ػػ ه مػػف المفػػظ الػػناؿ عمػػ  " أشػػين"ألسػػن  األئمػػ  سػػمفيا وخمفيػػا فػػ  أناف الشػػيانة 
ا فكػاف كاإلجمػاع عمػ  تع ػ ف ىػاه   أ ًضػنحو  "أعمـ" وىو موافؽ أللفػاظ الكتػاب والسػنَّ  ,تحه ؽ الش ف

ف ػو أّف الشػيانة اسػـ مػػف  السػ َّ  ن؛ إا لػـ  نهػؿ ر ػ ه ولعػؿَّ فظػ  نوف ر  ىػا, وال تخمػو عػف معنػ  التعب ػالم
ػػالمشػػاىنة, وىػػ  االطػػ ع عمػػ  الشػػ ف ع اًنػػ ت ا, فاشػػت ط فػػ  األناف مػػا  صنػػ  عػػف المشػػاىنة, واختصَّ

بمفػظ المضػا ع, وال  جػوز "شػينت"؛ ألّف  "أشػين"منػو المفػظ, وىػو  شتؽّ اوىو ما  ,بش ف  نّؿ عم  الؾ
الماضػػ  موضػػوع إلخبػػا  بمػػا و ػػ  نحػػو  " مػػت", أي  ف مػػا مضػػ  مػػف الزمػػاف, فمػػو  مػػت  "شػػينت", 

 . (ٔ) ((احتمؿ اإلخبا  عف الماض  بو ف  الحاؿ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ى

ى

ى

ى

                                           
 . ٕٚٔ ( النص المحهؽ (ٔ
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ىالمطلبىالثانيى:

ى:الدماع

 وُتُكم ػػػـَ  فشػػاع بػػو َسػػػمَّْعتَ  مػػا  أ ًضػػا والسػػماع حسػػػٍف, صػػوتٍ  مػػف اأُلُافُ  اسػػػتَماَّت مػػا اسػػـُ  )) :لغططة    
ى.(ٔ)((بو

فَػػوُ  ,"النهػػؿ"أبػػو الب كػات بػػف األنبػػا ي  سػػماه :ال اططع  االصططحً  عفطط       الع بػػ ي  الكػػ ـ))  بهولػػو وع َّ
 .(ٕ)الكث ة (( حن   إل  الهم  حن   عف الخا ج الصح ح النهؿ المنهوؿ الفص ح

فهولػو  الع بػ , أخػ ج مػا كػاف أعجم  ػا, والفصػػاح , أخػ ج بعػض المصػات التػ  تخػتصي بيػا بعػػض      
 , وصػحَّ  النهػؿ  أي ممػف  وثػؽ بيػـ ممػف نهػؿ عػف العػ ب الػا ف نػالهبائؿ كالكسكس  والكشكش  والعنع

 كاف فّاا مط ًنا,  كوف أف  أي الكث ة, حن   إل  الهمَّ  حن   عف خا ًجا المنهوؿ  كوف  حتفي بك ميـ, وأف
 المولَّػن ف, مػف العػ ب ر ػ  كػ ـ فػ  جػاف مػا إًاا عنػو فخػ ج))  بهولػو الػؾ  ؤكػن ثـ نهً , ُ َعني  ف   م ً  
 . (ٖ)ك ميـ(( مف شاَّ  وما
فَػوُ  ,"السػماع" فسمَّاه الس وط  أمَّا      كػ ـ فشػمؿ بفصػاحتو,  وثَػؽُ  َمػف كػ ـِ  فػ  ثبػتَ  مػا))  بلنَّػو وع َّ
 وبعػنه, زمنػو وفػ  بعثتػو  بػؿ العػ ب وكػ ـ وسػمـ, عم ػو اهلل صػم  نب ػو وكػ ـ الهػ آُف, وىو تعال , اهلل
 كػؿ   فػ  ُبػنَّ  ال أنػواع ث ثػ  فيػاه ,كاف  أو مسمـ عف ونثً ا نظًما المولَّن ف بكث ة األلسن  فسنت زمف إل 
 . (ٗ)((الثيبوت مف منيا
المصػ , ورػا تيـ فػ  الػؾ المحافظػ  عمػ  لصػ  العػ ب مػف  و ن اعتمن عم و عمماف الع ب   ف  تػنو ف    

عاجـ األ م   ونخوؿس ـ مف خ ؿ الفتوحات االس  , وخاص  بعن انتشا  اإلعجم ّ التلث  بالمصات األ
  لحفػػظ لصػػتيـ سػػوى المجػػوف إلػػ  تػػنو نيا بعػػن هػػ  لعممػػاف الع بّ ػػ واخػػت ط العػػ ب بيػػـ, فمػػـ تكػػف مػػف ط  

 .  (٘)م ف بياسماعيا مف المتكمّ 

                                           
 . ٗٚ/ٕتيا ب المص   ( (ٔ
 . ٔٛنل    ( لم  األ(ٕ
 . ٕٛ   المصن  نفسو( (ٖ
 . ٕٗ( اال ت اح   (ٗ
 .ٜٕٔ نظ   الشاىن وأصوؿ النحو ف  كتاب س بو و   ((٘
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بػػػنأ بػػػو عممػػػاف البصػػػ ة ثػػػـ عممػػػاف الكوفػػػ  مػػػف خػػػ ؿ  إا ,وبمػػػو أوج التػػػنو ف فػػػ  الهػػػ ن ف األوَّؿ والثػػػان 
صػم  ف الػا ف لػـ تفسػن ألسػنتيـ بمخالطػ   ح تيـ إل  البواني السته اف المصػ  وسػماعيـ مػف سػكانيا األ

عمّػػ  البان ػػ  بهولػػ   )) ىػػؿ أخػػا المصػػ  مػػف أ, وانحصػػا  ؿ ابػػف جنػػ  سػػبب ىػػاه الػػ ح تعػػاجـ, وعمّػػاأل
ـَ أف أىػػؿ  امتنػاع الػؾ مػا َعػَ َض لمصػات الحاضػ ة وأىػؿ المػػن  مػف االخػت ؿ والفسػان والخطػؿ, ولػو ُعِمػ
من نٍ  با وف عم  فصاحتيـ, ولـ  عت ض ش ف مف الفسان لمصػتيـ, لوجػب األخػا عػنيـ كمػا  ؤخػا عػف 

 .    (ٔ) ((أىؿ الوب 
بعػض المسػائؿ النحو ػ ,  وتلصػ م   السػماع عنػنمسػلل الهػنام  فػ  ن اه  حػاو حػاووالش ب النبت تّ      

, فيػػو لػػـ لحػػن ث النبػػوي, وشػػع  العػػ ب ونثػػ ىـوطػػ ؽ اسػػتنالليـ  بػػاله آف الكػػ  ـ والهػػ افات اله آن ػػ , وا
 ا أو نانً ا .وع الشائ , ولـ  هبؿ ما   اه شاا   نك  المسم

 
ىأوًَّلا:ىاالدتذؼادىبالػرآنىالكرومى:

 ب نيا ومف لخنمتو, األسا  ىاا عم   امت الت  الع ب   الن اسات لجم   محوً ا الك  ـ آفكاف اله      
 شواىنىا أخات النحو   الهواعن أفّ  شؾ   , وما مفالفصح  الع ب   الننث ت ولواله  ,النحو ّ  الن اسات

عجاًزا, وب ر ً  وب اًنا فصاح ً  النصوص أعم  ألنَّو لخنمتو, كانت كما الك  ـ, اله آف مف  ال ك ؼ وا 
 عف ألفاظو تمهؼ الؾ مف بو مبنوف ؿفلوّ  )) العكب ي البهاف أبو  اؿ آ اتو, المحكـ اهلل كتاب وىو

  ف تب إل  بو ؿو توصّ  معناه, عم  الو وؼ ف   سمؾ ط  ؽ وأ وـ  عان و, ممف معان و تمه  ثـ حفظو,
 المنهول  اله افات وجوه ف  والنظ  خطابو, أنحاف مف مهاصنه واشتهاؽ إع ابو مع ف  ومصزاه, أر اضو

, ولالؾ ف  نكان ن ى كتاًبا مف كتب الع ب    خمو مف شواىنه, واالستعان  (ٕ) األثبات(( األئم  عف
المواض  الت  استشين  بالشواىن اله آن  , فبمو عننُ  النبت ت ّ و ن اىتـ  ام  نل ؿ, ا  حّج  و  إلثباتبآ اتو 

و  اك  اآل   كامم , أنّ  ,وكاف منيجو ف  ع ض الشواىن اله آن  ا, موضعً  ف ثمانف يا باله آف الك  ـ 
 توزعت عم  األر اض التال   و ن  ,وأح انا  اك  جزفا مف اآل   وىو موطف الشاىن

الصالب عم  شواىنه اله آن  , وط  و  االستشيان عم  معان  األلفاظ المش وح  وتوث هيا, وىاا ىو -ٔ
فهن  ,أشين))   بما و ن ف  اله آف الك  ـ, كهولوعم و  فتا ة  ش ح المفظ ثـ  ستنؿّ ف  الؾ متنوع , 

                                           
 . ٚ/ٕالخصائص   ((ٔ
 .ٔ/ٔ  التب اف ف  إع اب اله آف ((ٕ
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ا وأ ضً  ,أي  نحف اآلف شاىنوف بالؾ, (ٔ)چگ گ گ  ڳ ڳچ   وعم و  ولو  ,أخب  ف  الحاؿ
معت عم  كاا وأنا أخب  ف  الهسـ نحو  أشين باهلل كاف كاا, أي  ُأ سـ باهلل لهن أطَّ  "أشين"فهن استعمؿ 

تباعً بو, وىاه المعان  مفهونة ف  ر  ه مف األلفاظ, فماا ا تص  احت اطً  ا لمملثو  و ولو  أشين أف ال ا وا 
 .(ٕ) ((  و بمعن  اعمـى بنفسو؛ ألنَّ إلو إال اهلل, تعنَّ 

 وتا ة  لت  بآ   ثـ  فس  معن  المفظ العائن إل  المانة المش وح , كهولو      

 (ٖ)چے  ۓ     چ  ولػو تعػال    ّماأو  ,و مف مانة التث  بألنَّ  ؛ىاا االسـ عم يا  من  إط ؽ نَّ وف  السي ))
 . (ٗ) ((فحكا   عمف  اؿ مف المنافه ف

أي  انهطػػ  ك مػػو,  ,ـ ال جػػؿ ثػػـ سػػكتتكمَّػػ  ( مصػػن  سػػكت, وتهػػوؿ)السططتع   ))ومنػػو أ ًضػػا  ولػػو    

والمػ ان ىنػا  ,(٘)چہ ھ ھ ھ ھ چ :بمعنػ  السػكوف بػالنوف, ومنػو  ولػو   و لت  سكوت
 .(ٙ)((  )م   (عنـ النطؽ, والمعن   ص   السكوت حسنا 

 مػػفأي  مفيومػػو الصػػانؽ عم ػػو ال عمػػ  المفػػظ, وىػػو لصػػ  ))  )الاططإ (  الثالػػث )ع(  )) ومنيػػا  ولػػو    
 المػاِف, وَمسػ ؿُ , الَعظ َمػ ُ  أو الَمْيُزوَلُ , أو الضاِمَ ُة, والناَ  ُ , الُمَحنَّنُ  َأْع هُ   الَجَبؿِ  مف َطَ ُفُو   ش فٍ  كؿ  

ػػػ َّافِ  عمػػػ  َ ْعُبػػػَنهُ  أفْ  وىػػػو ,(ٚ) چ ڳ ڳ  ڳ ڳ   ڱ ڱ ڱچ  ُسػػػَمْ ـٍ  ِبػػػب نِ  سػػػونٌ  وآ اـٌ  ػػػ َّافِ  ال السَّ  أو, الضَّ
, عم   َسػْبَع ِ  عمػ  الهُػْ آفُ  َنػَزؿَ "و, ُمَتَمك نػاً  الػن فِ  فػ  َ ػْنُخؿُ  ال  أي ,أْمػِ هِ  عم  ُطَملن َن ٍ  َرْ  ِ  عم  أو َشؾ 

  .(ٛ) ((  أوُجوٍ  َسْبَع ُ  الواِحنِ  الَحْ ؼِ  ف   كوفَ  أف َمْعَناهُ  وَلْ َ   الَعَ ِب, ُلَصاِت  مف ُلصاٍت  َسْب ِ "  أْحُ ؼٍ 

 

 

                                           
 .ٔسو ة المنافهوف  مف اآل    (ٔ) 
 . ٕٛٔ-ٕٚٔالنص المحهؽ  ( (ٕ
 . ٖٔاألحزاب مف اآل   سو ة ( (ٖ
 . ٖ٘٘النص المحهؽ  ( (ٗ

 . ٗ٘ٔسو ة االع اؼ  مف اآل    (٘)
 . ٓٚٔالنص المحهؽ  ( (ٙ
 .ٔٔ( سو ة الحف  مف اآل   (ٚ
 . ٘ٛٔالنص المحهؽ  ( (ٛ
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 كهولو  ,الب ر   مسائؿالاالستشيان عم   -ٕ

نّ   ))كهولػػو       ۇئ چ  إ هاعػػا لموافهػػ   ػػوؿ كػػ ـ اهلل  ؛مػػا اختػػا  لفػػظ الفه ػػ  والصنػػ  نوف ر  ىمػػاوا 

نَّ  ,(ٔ)چ ۆئ ۆئ ۈئ  .(ٕ) (( ـ الفه   عم  الصن ؛  عا   لمسج ما  نَّ وا 
ثػّؿ لػو بػلكث  مػف م إا   توضػ ح معنػ  جنػا  الطبػاؽ,لؾ أ ًضػا استشػيانه بػاآلي الحكػ ـ فػومف ا    

بػ ف معن ػػ ف متهػابم ف فػػ    ف, أي و هػػاؿ ليمػا جنػػا  الطبػاؽ, وىػػو الجمػ  بػ ف متضػػانَّ )) آ ػ   إا  ػاؿ  
  فػػ  عمػػـ البػػن  , ا, وباإل جػػاب والسػػمب كمػػا ىػػو مهػػ َّ ا أو اعتبا ً ػػالجممػػ , أي  سػػواف كػػاف التهابػػؿ حه هً ػػ

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ چ , ونحػػػػو  (ٗ)چڇ  ڇ چ ونحػػػػو   (ٖ)چڑ  ک کچ   ومنػػػػو  ولػػػػو 

 . (ٙ)(((٘)چۉ
   االستشيان عم  مسائؿ نحو   -ٖ

هػن  ستشػين بػلكث  ف استشػين باآل ػات اله آن ػ , فػ  توث ػؽ الهواعػن النحو ػ ,كث  ة ىػ  المواضػ  التػ     
تهػػن   ح كػػ  اإلعػػ اب عمػػ  االسػػـ الصػػح ح اآلخػػ  التػػ  هولػػو فػػ  ك ,لتلك ػػن المػػانة المشػػ وح  مػػف آ ػػ 

 تظي  ف و ح ك  اإلع اب 
 ,كسػكوف لمو ػؼ ,فالم ان ع م  إع ابو ف  آخ ه لص ح تو لظيو  الح ك  عم و ما لـ  منػ  مػان ))    

گ چ  (ٚ)چٹ ڤ ٹچ نحػػػػػػػو  ,ا, أو لإلنرػػػػػػػاـبسػػػػػػػكوف الػػػػػػػناؿ و ًفػػػػػػػ ,نحػػػػػػػو  جػػػػػػػاَف ز ػػػػػػػنْ 

 .(ٓٔ) (( بسكوف اليمزة (ٜ)چڱ  ڳ ڳ چ ,أو لمتخف ؼ نحو (ٛ)چڳ

                                           
 .  ٖٛسو ة محمن  مف اآل   (ٔ) 
 . ٕٗٔالنص المحهؽ  ( (ٕ

 .ٛٔسو ة الكيؼ  مف اآل    (ٖ) 
 .ٕٛ٘سو ة البه ة  مف اآل    (ٗ) 
 .ٕٙٛسو ة البه ة  مف اآل    (٘) 
 . ٕٗٔالنص المحهؽ  ( (ٙ
 ..ٕ( سو ة الحف   مف اآل   (ٚ
 .  ٙ( سو ة العان ات   آ   (ٛ
 . ٗ٘مف اآل     ( سو ة البه ة(ٜ

 . ٖٕٙالنص المحهؽ  ( (ٓٔ
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ومف الؾ أ ًضا اختصاص الس ف وسػوؼ بالفعػؿ المضػا ع, وتصّ ػ  ناللتػو بػنخوليا عم ػو, إا  ػاؿ      
نوف  )ال ضططط إع(لػػػنخوؿ عمػػػ  الفعػػػؿ دططط كػػػػ "سػػػوؼ"  ()ع خططط     ," " وىػػػو ,والمػػػ ان بالسػػػ ف مسػػػماىا))

 ؛(ٕ)چڌ  ڌ  ڎ     ڎ  چ (ٔ)چٻ  ٻ  چ  ولػو تعػال    ) اطع(كمػا فػ   ,الماض  واألمػ 

نَّ  ؛(ٕ)چ ػػػوا  لمناللػػػ  عمػػػ  تػػػلخ   الفعػػػؿ مػػػف الحػػػاؿ المحتمػػػؿ لػػػو المضػػػا ع  ؛تا بالفعػػػؿ المضػػػا عمػػػا اختصَّ
 .(ٖ) ((ليما ف كاف محتمً  أبعن  ,ا لوف ص   بيما متع نً  ,ال ستهباؿ الاي ىو محتمؿ أ ضً 

وع م  ثـ ن اه ف  أكث  مف موض   ستشين بكمم  واحنة مف اآل   وى  موض  الشاىن, كهولو  ))    

ڌ          چنحػو   أو خف فػ (ٗ) چڌ    چ شن نة كانػت نحػو   أف  هبؿ نوف التوك ن االفعؿ المضا ع أ ضً 

    . (ٙ)(((٘) چ

 الص ف    االستشيان عم  مسائؿ  -ٗ

أصػػػمو  فػػّفَّ  ,(7)چچ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ چ كمػػا فػػػ  المصػػطف ف مػػف  ولػػػو تعػػال   ))كهولػػو     
, ثػـ اولػ  وانفػتح مػا  بميػا  مبػت ألًفػاألكػت ال ػاف   وفتح ما  بميا, فممػا تح َّ لو األالمصطف  ف بكس  ال اف 

   هػػاؿ  و فػػ  المثنَّػػ  ألنَّػػا, وال  مػػب  ىػػاا بػػالمثنَّ مفتوًحػػحػػافت األلػػؼ اللتهػػاِف السػػاكن ف وبهػػ  مػػا  بميػػا 
  (ٛ) ((المصطف  ف ب ائ ف بهمب األلؼ  اف

 ْهػػػػػُوؿ, عمػػػػػ    وأصػػػػػؿ  هُػػػػػوؿ ,ونحػػػػػو توضػػػػػل فصسػػػػػؿ وجيػػػػػو, (ٜ) چی  ی  ی  جئچ ))و ولػػػػػو     
نت فػػػػ  الماضػػػػ , ولػػػػ   نت العػػػػ ف كمػػػػا سػػػػك    ع نػػػػو إلػػػػ  فائػػػػو؛ فسػػػػك    ُنهمػػػػت ضػػػػمَّ ُصػػػػنْ عمػػػػ  وزف  َ 

                                           
 . ٕٗٔ  مف اآل   ( سو ة البه ة(ٔ
 .   ٘( سو ة الضح   آ   (ٕ
 . ٕٕٔ-ٕٕٓالنص المحهؽ  ( (ٖ
 .  ٕٖمف اآل     ( سو ة  وسؼ(ٗ
  اآل   نفسيا .( مف (٘
 . ٕٕٕالنص المحهؽ  ( (ٙ
 . ٚٗ( سو ة ص  آ    (ٚ
 . ٖ٘ٛالنص المحهؽ  ( (ٛ

 .٘ٗسو ة ىون  مف اآل     (ٜ)
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نَّ  مػػػػػا ىػػػػػو ل شػػػػػاكؿ النهػػػػػؿ ل سػػػػػتثهاؿ؛ ألّف الح كػػػػػ  عمػػػػػ  حػػػػػ ؼ العّمػػػػػ  السػػػػػاكف مػػػػػا  بمػػػػػو ال تسػػػػػتثهؿ, وا 
 .(ٔ) ((ؿٌ وْ عُ فَ الماض , فصا   هوؿ عم  وزف 

  عم  المصات االستشيان -٘

 ػػاؿ الػػبعض  تحتمميػػا  ,بالكسػػ  (2)چٿ  ٹ ٹ   ٹ   چ  ػػاؿ فػػ  المصنػػ   و ػػ افة مػػف  ػػ أ ))كهولػػو     
يػػػا تحتمػػػؿ بالفتحػػػ  جمػػػ  ز ػػػن, فّنَّ  ثَ ْ ػػػوكػػػالؾ إاا  مػػػت  جمسػػػت حَ  ,(ٖ)وتحتمػػػؿ لصػػػ  البنػػػاف عمػػػ  الكسػػػ 

, اا, و فتحونيػا نصػبً  كسػ ونيا جػ   ا أف بنػ  أسػن و ػاؿ الزجػاج  وحكػ  أ ًضػ اإلع اب والبناف عم  الفػتح,
 .(ٗ) (( ول ست مضاف  "الاي"موصوؿ بمعن   اسـ" ح ث"  إل  أفَّ 

 

ىالػرآنوظى:الػراءاتىثانوا:ى

 إالّ , النحو ػ  الهواعػن تلصػ ؿ فػ  النحاة عم يا عتمنا الت  المصان  أىـ مف اله افات اله آن   تػعني      
إلػ  سػ بو و واسػتااه ع سػ  بػف  بَ ِسػليػـ حتػ  نُ  اكمصػن ً  جممتيػا فػ  الهػ افات  لخػاوا لـ البص   ف أفَّ 

زوف وجيًػا ر ػ  مهػ وف بػو؛ اله افة عم  مااىب الع ب  , والؾ  عنػ  أنَّيػـ  جػو  ف   اعم  أف ليـ اخت ا ً 
نَّما, (٘)ألنَّو وافؽ  واعنىـ وأصوليـ  تمػؾ منيػا وافػؽ ومػا ومها  سػيـ,  واعنىـ عم يا  طب ػهوا أف أ انوا وا 

 فػ  عػنيوه التلو ػؿ مػ  طابهيػا األولػ , ومػا الن جػ  فػ   بمػوه تلو ػؿ الػ  الحاجػ  نوف والمها    الهواعن
 فهػن الػؾ ومػف, (ٙ)اشػاا   وأ نػانً ا وجعمػوه  فضوه فهن و واعنىـ, مها  سيـ  هبؿ لـ ما أمَّا, الثان   الن ج 
 تعال   لهولو   افتو ف  الشاـ أىؿ مه ئ عام  بف اهلل عبن البص  وف خطَّل

  (ٚ)چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆۓ  ڭ    چ 

                                           
 . ٔٗٔالنص المحهؽ  ( (ٔ
 . ٗٗمف اآل     الهمـسو ة ( (ٕ
 . ٙٚٔ(  نظ   مصن  المب ب (ٖ
 . ٕ٘ٛالنص المحهؽ  ( (ٗ
 . ٖٙٔ, وأبو عم  الفا س  لعبن الفتاح شمب   ٖٔٙ/ٔاله اف  نظ   را   النيا   ف  طبهات ( (٘
 . ٕٛ نظ   اله ا  ف  النحو الع ب   ( (ٙ
 . ٖٚٔ( سو ة األنعاـ   مف اآل     (ٚ
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,  واعػنىـ مػف و اعػنة أصػوليـ مػف أصً   تخالؼ اله افة ىاه الفَّ  ؛(ٔ)(ش كاِئيـ)وج ّ  ,(أوالَنىـ)بنصب
 أحػن عػام  ابػف أف مػ , الشػع  ضػ و ة ف  إالَّ  إل و والمضاؼ المضاؼ ب ف الفصؿ  جوز ال أنَّو وى 
  . (ٕ)سننىا لصح  بيا  عتني  و  افتو السبع  اله اف
 فهػػن, الز ػػات حب ػػب بػػف حمػػزة السػػبع  الهػػ اف وأحػػن الكوفػػ  أىػػؿ مهػػ ئ مػػ  فعمػػوه مػػا أ ًضػػا الػػؾ ومػػف    

( مػػ ـ بكسػػ (ٖ)چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹچ    تعػػال  لهولػػو   افتػػو فػػ  هو خطَّػػؤ   عمػػ , (ٗ))األ حػػاـِ
 ـبعػن  هولػوف فيػـ, مها  سيـ خالفت اله افة ىاه ألفَّ  والؾ(, بو) ف  المتَّصؿ الضم   عم  عطؼ أنَّو

 .(٘)الجا  بّعانة إالّ  المج و  الضم   عم  العطؼ جواز
وعمػػػػ  العكػػػػ  مػػػػف الػػػػؾ نجػػػػن الكػػػػوف  ف الػػػػا ف كػػػػانوا  مثمػػػػوف مػػػػوطف الهػػػػ افات  ػػػػن اعتبػػػػ وا الهػػػػ افات 

فػػػػػػ  ن اسػػػػػػ   عم يػػػػػػا ا مػػػػػػف مصػػػػػػان  التشػػػػػػ    المصػػػػػػوي, والػػػػػػؾ العتمػػػػػػانىـمع ًنػػػػػػا ال  نضػػػػػػب ومصػػػػػػن ً 
أئمػػػػػتيـ  ػػػػػ ى , وكػػػػػاف بعػػػػػض فنػػػػػ اىـ  عتػػػػػزوف بال وا ػػػػػ  والتمهػػػػػ فالمصػػػػػ  أكثػػػػػ  مػػػػػا  كػػػػػوف عمػػػػػ  النهػػػػػؿ, 

, ومػػػػف الػػػػؾ مػػػػا (ٙ)أفَّ اخػػػػت ؼ الهػػػػ افات  نبنػػػػ  عمػػػػ  مػػػػا بػػػػ ف الهبائػػػػؿ مػػػػف اخػػػػت ؼ فػػػػ  الميجػػػػات
ا مػػػػاىبً ب فػػػػ  إعػػػػ اب مػػػػا انفػػػػ ن بػػػػو مػػػػف ح فػػػػو ف أ ػػػػت كػػػػّ  مػػػػنيـ  ػػػػن اىػػػػح بػػػػو ابػػػػف خالو ػػػػو  )) صػػػػ ّ 

ط  ػػػػؽ  ا ال  منػػػػ , فوافػػػػؽ بػػػػالمفظ والحكا ػػػػ مػػػػف اله ػػػػا  وجيًػػػػ نَ َصػػػػنف , و َ مػػػػف مػػػػااىب الع ب ػػػػ  ال ُ ػػػػ
 .(ٚ) ((النهؿ وال وا   ر   مؤث  ل خت ا  عم  واجب اآلثا 

ػػا       كػػاف سػػواف, بػػو  ُػػِ ئ وأنَّػػ و ن مػػا بكػػؿ   االحتجػػاج وأجػػازوا آخػػ  منًحػػ  اتخػػاوا فهػػن البصػػنان وف  أمَّ
 ابػػف وكػػاف, منػػو بػػلجون بشػػ ف العػػ ب  ػػتكمَّـ لػػـ محكػػـ فآالهػػ   أف  ػػ وفيػػـ ألنَّ  ا؛شػػاا   أـ أحػػاًنا أـ متػػواتً ا
 التػػ  بال وا ػػ  ومػػنعوًما عم ػػو لممجمػػ  الفصػػاح  فػػ  مسػػاوً ا  كػػوف  ػػن   افتػػو مػػف الشػػااَّ  أفَّ   ػػ ى جنػػ ّ 
 اله افات مف الشااَّ   هبموا لـ يـنّف ىاا وم ,  نيهُ  األسا  ىاا عم   جوز ف , (ٛ)و سوخو صحتو تثبت

                                           
 . ٖٖ/ٔ(  نظ   المحتسب   (ٔ
 .ٖٛ نظ   تل  ب النحو وأصولو   ((ٕ
 . ٔ( سو ة النساف  مف اآل     (ٖ
 . ٖٕٙتحاؼ فض ف البش    إ(  نظ   (ٗ
 . ٕٛٓ نظ   مف أس ا  المص  ( (٘
 . ٕٜٔ نظ   الميجات الع ب   ف  الت اث  ( (ٙ
 . ٕٙالحّج  ف  اله افات السب     ((ٚ
 . ٖٕٙ/  ٔ(  نظ   المحتسب   (ٛ
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تو عم  اله افات  لػـ فػّاا, ليػا الػؾ  متمسػوف كانوا بؿ, تسننىا م و َّ  بلنلَّ   نعـ ما أو ن اس  نوف ع َّ
ا  أ نػػػاه  هبػػػؿ مػػػا ُنِعػػػـ وتضػػػع فيا, فيػػػاا ابػػػف جنػػػ  كمػػػ  ن ىػػػا مػػػف ح ًجػػػا ا جػػػنو  لػػػـ تػػػنعميا  أنلّػػػ ا جػػػنو 

ـ  , (ٔ)چہ   ةُك   للمالئچ  ػػػ افة أبػػػ  جعفػػػ   ز ػػػن   , نػػػ اه  ػػػ فض و ػػػ نّ بال وا ػػػ  التػػػاف؛ ألنَّيػػػا لصػػػ   بضػػػ

لػـ  صفػؿ   جػنه كص ػ ه مػف النحػاة النبت تػ   مػف خػ ؿ الهػ افات, والمتتبػ  الستشػيانات (ٕ)ضع ف  م اول 
فػػ  منيجػػو عنػػن التبػػا ف ظػػاى   أفّ إاّل  , ث ث عشػػ ة  ػػ افةين ػػػػػػ  حمػػو اهلل ػػػػػػ بػػػػىػػاا الجانػػب, فهػػن استشػػ
  ث نسبتيا أو عنـ نسبتيا, وب اف الؾ عم  النحو اآلت   االستشيان بيا مف ح 

ىندبظىالػراءةى:ى–ى1
 م مػػػػػ  ىػػػػػ  المػػػػػواطف التػػػػػ  نسػػػػػب ف يػػػػػا الشػػػػػ ب الهػػػػػ افة إلػػػػػ   ا ئيػػػػػا,  ػػػػػاؿ عنػػػػػن  ولػػػػػو تعػػػػػال  ))      

 .(ٗ)((تابعو الفتح  إل  الم ـ ف    افة و ش ومف بنهؿ (3)چٺٺٺٺچ

ططإ)دتسططإ الططتال  (5)چپ  پ چ ))  وعنػػن  ولػػو تعػػال   )لتسططإ  أي  ألجػػؿ إتبػػاع ح كػػ  الػػناؿ  (ٙ) ( د م:
 ا لضَـّ ال ـ إتباعً  أو بضـ  , بف عم ّ وز ن  ,ف  لص  تم ـ وبعض رطفاف, وبيا   أ الحسف البص يّ  الً (

بػ اى ـ بػف عبمػ , و ػ أ بيػا ز ػن المكػ , الناؿ, وى  لص   ػ  , نَّ  وا  مػا جػاز اإلتبػاع فػ  ىػات ف الكممتػ ف؛ وا 
بن  تم ـ  ا لم اف, عم  أفّ الناؿ إتباعً  يما تنزلتا لكث ة استعماليما كالكمم  الواحنة كمنحن  الجبؿ بضـ  ألنَّ 
 .(ٚ)((تباعوا الكمم  الواحنة باإل خصَّ  لف
ىإهمالىندبظىالػراءة:ى–ى2

ث ػػً ا مػػا نػػ اه  يمػػؿ نسػػب  , فكنػػن االستشػػيان بػػاله افات اله آن ػػ وىػػاا كػػاف الصالػػب فػػ  فػػ  ط  هتػػو ع    
    ولو , ومف الؾاله افة

                                           
 . ٖٗ( سو ة البه ة   مف اآل     (ٔ
 . ٖٔ/ٔ(  نظ   المحتسب   (ٕ
 . ٙٓٔمف اآل    ( سو ة البه ة  (ٖ
 . ٕٕٖ ( النص المحهؽ (ٗ
 . ٕمف اآل     ( فاتح  الكتاب(٘
 . ٕٙٔ/ٔاتحاؼ فض ف البش     ,ٖٚ/ٔ  المحتسب    نظ  ((ٙ
 . ٖٕٖ-ٕٕٖ ( النص المحهؽ (ٚ
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فكاف عم  الش ب ػػػػ  حمو اهلل ػػػػ وأف  ب َّف , (ٕ)(( بالكس  (1)چٹ   ٹ    ح ِث   ٿ چ و  افة مف   أ   ))    
 أ ػػو  بػػواًل أو  فًضػػا, فهػػن بحثػػت عػػف  ػػ افة "ح ػػث" بالكسػػ  فػػ  كتػػب الهػػ افات ولػػـ أجػػن مػػف نسػػب ىػػاه 

 اله افة ألحن مف اله َّاف.

فيػػاه الهػػ افة مشػػيو ة, وبيػػا , (ٗ) ((بالتػػاف الفو  ػػ  (ٖ)چڳ  چ و ػػ أ جماعػػ   ولػػو تعػػال   ))و ولػػو     
استنّؿ الكوف وف عم  اشتهاؽ فعؿ األم  مف المضا ع, فكاف عم  الش ب أف  عزوىا إل   ّ ائيػا؛ لكػوف 

, وال  مكػف  ّنىػا إف صػّح سػننىا وتػوات ت   أتيػا, والنحػو لتهع ػن النحػوياله افات مصن  مػف مصػان  ا
 خاضًعا ليا ال العك  كما اىب البص  وف.    

و لصػ  صػح ح , ولػ   نَّػإ  و ػاؿ ,ثـ اعمػـ أف بعضػيـ أجػاز تهػن   الفػتح فػ  االخت ػا ))ؿ أ ًضا  و ا   

, والػػاي  بػػنو أف (ٙ) ((بسػػكوف الػػواو (5)چۇئ  ۇئ ۆئ  ۆئ     عفػػوْ وئ  چ   وخػػ َّج عم ػػو  ػػ افة ,ضػػ و ة
  .الش ب, ال   ّن ىاه اله افة لسكوتو عنيا وعنـ التعم ؽ عم يا

كهػػػ افة  ,(ٚ)و ػػػن  بػػػنؿ التنػػػو ف حػػػ ؼ إطػػػ ؽ فػػػ  ر ػػػ  الهػػػواف عنػػػن  ولػػػو  )) واستشػػػين بمػػػا ىػػػو شػػػاا     
 .(ٛ)((فاا  س  إ)) والم ؿ بعضيـ  

 .(ٓٔ)(((ٜ)چطعاـ ت ز اُنوٌ چ و  يف ف  الشواا  ))  ومف اله افات ما صّ ح بشاواىا, كهولو    

                                           
 . ٗٗمف اآل     الهمـسو ة ( (ٔ
 . ٕ٘ٛ ( النص المحهؽ (ٕ
 . ٛ٘(  ون   مف اآل     (ٖ
 . ٜٕ٘ ( النص المحهؽ (ٗ
 . ٖٕٚ( سو ة البه ة   مف اآل   (٘
 . ٖٛٓ النص المحهؽ  ((ٙ
 . ٕٙٓ/ٗ  الكتاب لس بو و  (  نظ (ٚ
 . ٕٛٓ ( النص المحهؽ (ٛ
  . ٖٚسو ة  وسؼ  مف اآل    ( (ٜ

 . ٖٛٛ ( النص المحهؽ (ٓٔ



                     ٔٛ                                 الفصل الثالث: دراسة الدرر الجوهرية في حّل شرح االزهرية   
    

 

                   ئو ػ    )) ف يػا, كهولػو ومػف الهػ افات مػا احػتّف بػو فػ  الهضػا ا النحو ػ , وخػ ؼ النحػاة الحاصػؿ     

فػػػاىب سػػػ بو و  ,واختمػػػؼ فػػػ  المحػػػاوؼ, (ٕ)چۇچ   ئو ػػػ  و ولػػػو  ))((, (1)چڱ  ڱ  ں چ 
وحػاؼ  ,ولـ  عين الؾ فػ  نػوف الو ا ػ  ,يا  ن تحاؼ ب  سببألنَّ  ؛حو ابف مالؾو جَّ  ,(ٖ)يا نوف ال ف أنَّ 

                                          ,(ٗ)چۀ   ۀ  ہ چ  يا تخف فػا فػ  نحػػو  حػافُ  نَ ِيػو ػن عُ , الضػّم وألنيػا نائبػ  عػف  ,حافػو أولػ  نَ ِيػمػا عُ 

 .(ٙ)((فف    افة مف سكَّ , (٘)چېئ  ىئچ 

 (7)چٿ  ٹ ٹ   ٹ   چ  اؿ فػ  المصنػ   و ػ افة مػف  ػ أ كهولو )) ومنيا ما استشين بو عم  المصات    

بالفتحػ   ثَ ْ ػوكػالؾ إاا  مػت  جمسػت حَ   اؿ الػبعض  تحتمميػا وتحتمػؿ لصػ  البنػاف عمػ  الكسػ , ,بالكس 
 كسػ ونيا ا أف بنػ  أسػن أ ًضػ  َ ِكػو اؿ الزجػاج  وحُ  يا تحتمؿ اإلع اب والبناف عم  الفتح,جم  ز ن, فّنَّ 

 . (ٛ) (( ول ست مضاف  "الاي"موصوؿ بمعن   اسـ" ح ث"  , إل  أفَّ اا, و فتحونيا نصبً ج   

ى:الحدوثىالنبوييثالثا:ىاالدتذؼادىب

  جػػػو زوا مصػػػان ىـ, ولػػػـ مػػػف مصػػػنً ا  عػػػنوه ولػػػـ الشػػػ  ؼ النبػػػوي   بالحػػػن ث االحتجػػػاج البصػػػ  وف  فػػػض    
  وي أنَّػػو بػػو االستشػػيان تػػ ؾ فػػ  تيـوحّجػػ الكػػوف  ف, إلػػ  تعػػناىـ بػػؿ عنػػنىـ األمػػ   هػػؼ ولػػـ بػػو, االستشػػيان
  ػلمنوا لػـ ولػاا ع ًبػا, ول سوا الموال  مف الصالب ف  كانوا  واتو أفَّ و , األح اف مف كث   ف  بالمفظ ال بالمعن 

 نػػػ اىـ ألننػػػا  األمػػػ ؛ ىػػػاا فػػػ  سػػػ فواأ  بَّمػػػا البصػػػ   ف أفَّ  و مكػػػف الهػػػوؿ, (ٜ)التح  ػػػؼ أو المحػػػف و ػػػوع مػػػف

                                           
 . ٚٔمف اآل     األحهاؼسو ة  ((ٔ
 .  ٓٛاألنعاـ  مف اآل   سو ة ( (ٕ
 . ٜٔ٘/ٖ(  نظ  الكتاب لس بو و   (ٖ
 .  ٚٙالبه ة  مف اآل    سو ة ( (ٗ
 ٜٓٔاألنعاـ  مف اآل    سو ة ( (٘
  . ٜٖٛ – ٖٛٛ ( النص المحهؽ (ٙ
 . ٗٗمف اآل     الهمـسو ة ( (ٚ
 . ٕ٘ٛ المحهؽ ( النص (ٛ
 . ٜٚ نظ   اله ا  ف  النحو الع ب   ( (ٜ
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 بالهسػـ  ثهػوف األسػوا ي وال  ائػن بػف وعمػ  البصػ يّ  المػوال  كالحسػف مػف الػ واة بعض وك ـ بشع   ستشينوف
 .(ٔ)خ اآل

بػػو, فيػػاا أبػػو عمػػّ  الفا سػػّ   االستشػػيان مػػف وأكثػػ وا, النبػػوي بالحػػن ث احتجػػوا فهػػن البصػػنان وف أّمػػا    
 .                                                            (ٕ)ا ستشين ف  كتابو الش  از ات بلكث  مف اثن  عش  حن ثً 

  عنػ  وىػاا المحػنث ف, النا سػ ف استحساف ال   النبويّ  بالحن ث االستشيان مف البصنان  ف ومو ؼ    
 .بو االحتجاج عنـ ف  ا ائعيـ وأسهطوا المتهنم ف خطل صححوا وأنَّيـ ا,جن   سم ـ يـمو ف أف

 عمػػػ   ػػنؿّ  ممػػا, والنحو َّػػ  المصو َّػػ  مصػػان ىـ  مػػع آخػػ  مصػػن ا زانوا  ػػن يػػـأنَّ  عمػػ  أ ًضػػا نل ػػؿ وىػػاا
 ر ػ ىـ بػو  ػاؿ عمَّػا تختمػؼ جن ػنة  واعػن ظيػو  و بمػا, النحو َّػ  والهواعن األحكاـ استنباط ف  عيـتوسّ 
 بالحػػن ث أخػػاوا فهػػن النحػػاة, مػػف شػػا عو ومػػف  مالػػؾ ابػػف إل ػػو فطػػف مػػا وىػػاا, والكػػوف  ف البصػػ   ف مػػف

 النحػاة , فيػؤالف(ٖ)ال وا ػ  ون ػ  المفػظ سػ م  إلػ  االطمئنػاف بعػن كث ػ ة موا ؼ ف  بو واستشينوا النبوي
 اسػتن كوا أو أثبتوىػا, جن ػنة  واعػن مػف ف يػا جػاف مػا واسػتخ ص األحان ػث باسته اف  اموا مف أوَّؿ ىـ
 آ ػػات فػػ  مثمػػو  ػػ ن ولػػـ الشػػ  ؼ النبػػوي الحػػن ث أسػػموب فػػ  و ن ممػػا األوائػػؿ النحػػاة  واعػػن عمػػ  بيػػا

 . الفصحاف الع ب ك ـ مف النحاة جمعو ف ما وال العز ز, الكتاب
ػػػا      و واعػػػنىـ أصػػػوليـ بنػػػوا و ػػػن عا ًضػػػا استشػػػياًنا بالحػػػن ث استشػػػيانىـ فكػػػاف النحػػػاة, متهػػػنمو أمَّ

 . (ٗ)الفصحاف الع ب وك ـ وجؿ عز اهلل ك ـ عم  النحو َّ 
عمػػ  مختمػػؼ و  انبو  ػػحػػن ثًا  عشػػ  بسػػبع و  ػػن استشػػين وخػػ ؿ تتبعػػ  أل ػػواؿ الشػػ ب النبت تػػّ  وجنتُػػ   

ولػـ ُ ػْاَك  فػ  كتػب   وجػنت منيػا مػا لػـ  ثبػت عنػو ,ىػاه األحان ػثعنن محاولت  لتخ  ف ا, و ن جاتي
, ث النبو ػػ حان ػػالحػػن ث ومتونػػو, كالصػػح ح ف والمسػػان ن, وال فػػ  أي كتػػاب مػػف الكتػػب التػػ  تيػػتـ باأل

   حػػ ف شػك  إل ػػو الصػحاب , فهػػاؿ  فػالجواب عنػػو شػبو الجػػواب عّمػا أو ن عمػػ   ولػو ))...  كهولػو 
ـْ عم  طيا ة ُ وسَّ   .(٘) ُ  عم ؾ ال زؽ((ُن

 

                                           
 ٖٜ-ٕٜصولو   أتا  ب النحو و   (  نظ (ٔ
 . ٔٗٔالمن س  البصنان   ف  تا  ب النحو الع ب    :(  نظ (ٕ
 . ٓ٘ نظ   ف  أصوؿ النحو  ( (ٖ
 . ٓٓٔ نظ   اله ا  ف  النحو الع ب    ((ٗ
 . ٜٔٔ  نظ   النص المحهؽ   ((٘
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 الػػػنن ا واآلخػػػ ة  ػػػا  حمػػػفُ  )) : ومنيػػػا مػػػا حكػػػـ المحههػػػوف بضػػػعفو كالشػػػوكان  وابػػػف الهػػػ ـ, كهولػػػو  
هلل )) كػػؿي أمػػ  اي بػػاؿ ال  بػػنأ بحمػػن ا    ولػػو ,فو الشػػ ب األلبػػان ضػػعَّ واآلخػػ  مػػا  ,(ٔ) ((و ح ميمػػا

, فيو أ ط ((  .(ٕ) والص ة عم َّ
ومف الم حظات األخ ى الت   مكػف أف ن حظيػا فػ  كتػاب الػن   الجوى  ػ , ىػ  عػنـ الن ػ  فػ      

 , ومف الؾ مف نهمو عف صاحب الهامو  نهؿ الحن ث بللفاظو الوا نة عنو 
َفِخْفػػُت أف  كػػوف  ػػن التُػػِبَ  ِث  َعػػَ َؼ باِطَنػػُو, وفػػ  الحػػن والَبَسػػُو  خاَلَطػػُو, وف ًنػػا   وفػػ  الهػػامو  )) 

َفَلْشػَفَهْت َأْف َ ُكػوَف َ ػِن ...  »  الثابػت عنػو ,(ٗ) ((أف  كوف  ن التُِبَ  ب فلشفهت  , والصح ح ))(ٖ) ب ((
 . (٘)« ... اْلتُِبَ  ِب 

, والثابػػت عنػػو كمػػا (ٙ) (( بعػػثيـ كمػػا  بعثنػػ  اهللَ  َفػػِّفَّ  َوُ ُسػػِمِو, اهللِ  َأْنِبَ ػػافِ  َعَمػػ  )َصػػميوا) ومنػػو أ ًضػػا      
فكػاف   ,(ٚ)(("ُبِعثْػتُ  َكَمػا ُبِعثُػوا  َػنْ  فَػِّنَُّيـْ  َاَكْ ُتُمػوِن , ِإَاا النَِّب  ػ فَ  َعَم  َصميوا ))  ولو  الجام  الصح حجاف ف  

 .عم  الش ب التلكن مف س م  الحن ث
أّنػػػو ػػػػػػػ  حمػػػو اهلل ػػػػػػ لػػػـ  ستشػػػين باألحان ػػػث الصػػػح ح , فهػػن استشػػػين بعػػػنن منيػػػا فػػػ   وىػػاا ال عنػػػ     

, سػن ف ىػاه  فتهػوؿ النػوف عمػ  اإلعػ اب و جعؿ, ال اف سن ف باب تمـز و ن ))المسائؿ النحو   كهولو  
, السماع عم  مهصو  وأنَّو اط ان ال أنَّو والصح ح, ىاا  اناطّ  ف  واختمفوا بسن فٍ  وم  ت اسن نً  و أ ت
 .(ٛ) (( وسؼ كسن فِ  سن نا عم يـ اجعميا الميَـّ ))    ولو ومنو
الشػػػػػ ب النبت تػػػػػ  عمػػػػػ  أف "أـ " فػػػػػ  لصػػػػ  حم ػػػػػ  تػػػػػلت  بمعنػػػػػ  "اؿ" ر ػػػػػ  االسػػػػػتفيام    سػػػػػتنؿّ وكػػػػالؾ ا    

 والموصول  مف خ ؿ الحن ث النبوي الش  ؼ ف هوؿ   

                                           
, والموضػوعات ٕ٘/ٔ اؿ الشػوكان  فػ  اسػنانه كػّااب    نظػ   الفوائػن المجموعػ   , ٕٕٔ نظ   النص المحهؽ   ((ٔ

ٕ/ٖٔٔ. 
 .ٖٙٔ  نظ   النص المحهؽ   ((ٕ
 .ٙٙٔ  نظ   النص المحهؽ   ((ٖ
 . ٖٕٓٗ,   ـ الحن ث  ٖٚٙ/ٕالمستن ؾ عم  الصح ح ف  ((ٗ
 . ٜٛٔ/ٕ, ومسنن الشام  ف لمطب ان  ٕٗٚ/ٕ, والمستن ؾ عم  الصح ح ف ٖٙٔ/ٔ نظ   سنف النا م   نظ    ((٘
. 

 .ٖٚٔ  نظ   النص المحهؽ   ((ٙ
 .ٔٔٗ/ٙلمسنف والمسان ن  الجام  الصح ح  ((ٚ
 . ٕٖٙ  ( النص المحهؽ(ٛ
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اا ع فػػػػت ىػػػػاا فكػػػػاف عمػػػػ  الشػػػػ ب أف  هػػػػوؿ "اؿ" ))    والمػػػػ ان فػػػػ  جم ػػػػ  أ سػػػػاميا ر ػػػػ   ,لمػػػػا ع فػػػػت, وا 
 ,التػػ  ىػػ  بػػنليا فػػ  لصػػ  حم ػػ  "أـ" أناة التع  ػػؼ لكػػاف أولػػ ؛ لشػػمولياالموصػػول  واالسػػتفيام  , ولػػو  ػػاؿ  

 . (ٕ) (( (ٔ)((مسف امص اـ ف  امب  ا)ل   مف )كهولو عم و الص ة والس ـ 
يػا ال تضػاؼ نَّ إـ بعضػيـ مػف  ػوليـ و ػن تػوىَّ  )) إضاف  "او" إل  اسـ الجن  بهولػو  ستنؿي عم اكما     

و ػػػ  فػػػ  الحػػػن ث  ))أف  صػػػؿ اا  فاستشػػػكؿ بيػػػاا الػػػوىـ الفاسػػػن مػػػا ,إلػػػ  اسػػػـ الجػػػن  أف المػػػ ان بػػػو النكػػػ ة

ېئ  ىئ  چ   ف منيػػاآالمضػػاؼ إلػػ  الضػػم   لػػ   باسػػـ جػػن , ورػػاب عنػػو مواضػػ  فػػ  الهػػ   فَّ ّفػػ, ((و حمػػ

 .(ٗ)(((ٖ)چىئ  ىئ  
 . (٘)((( )الً مف الؾ األصؿ تمؾ  )اذف (ثـ  ((صافكـوف  الحن ث ))لتلخاوا م )) ومف الؾ أ ًضا  ولو 

))(٘) . 
ىرابطا:ىذطرىالطربىونثرهمى:

  إط  ػػو, عمػػ   لخػػاوه لػػـ فػػلنَّيـ, الع بػػ  بالشػػع  استشػػيانىـ ط  هػػ  فػػ  متشػػنًنا منيًجػػا البصػػ  وف انػػتيف   
نَّما وممػا  ػنّؿ عمػ  , جانباأل مخالطتيـ وعنـ لصتيـ لس م  والمخض م ف؛ الجاىم  ف أشعا  عم  اعتمنوا وا 

 سػػمعتو فمػػا حجػػف عشػػ  إل ػػو ))جمسػػت  وهولػػب حن ثػػو عػػف أبػػ  عمػػ و بػػف العػػ فالػػؾ  ػػوؿ األصػػمع  عنػػن 
 .(ٙ)(( إس م  بب ت  حتف
 أمَّػا والمخضػ م ف, الجاىم ػ  الطبهتػ ف فػ  محصػو ة بيػا  حػتف التػ  الع ب وأشعا    ال افع   هوؿ الؾ وف 

 تشػػػػنن الم حػػػػظ ومػػػػف, بلشػػػػعا ىـ االستشػػػػيان منعػػػػوا النحػػػػاة والفػػػػ زنؽ, فػػػػلكث  كج  ػػػػ  فسػػػػ م و األ الشػػػػع اف
 . (ٚ)األم  ىاا ف  البص   ف

 

                                           
 . ٖٙ, وش ح معان  اآلثا   / ٚ٘ٔ/  ٔ, ومسنن الشافع   ٗٛ/  ٜٖ  األ نؤوط  ه ؽ( مسنن أحمن, تح(ٔ
 . ٕٕٔ ( النص المحهؽ (ٕ
 . ٘ٓٔ( سو ة البه ة   مف اآل   (ٖ
 . ٖٛٙ  ( النص المحهؽ(ٗ
 . ٜٕٙ ( النص المحهؽ (٘
 . ٗٔٗ/ٕعمـو المص    ( المزى  ف  (ٙ
 .ٜٛصولو   أ  تا  ب النحو و (  نظ (ٚ
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 اتخػاوا حػ ف  سػ   بشػ ف إالَّ  البصػ   ف نائػ ة عػف  خ جػوا لػـ أنيػـ ر ػ  , مػ ً   توسػعوا فهػن الكوف ػوف أمَّا    
 ع ًبػا البصػ  وف عػّنه مػا وىػاا, النحو َّػ   واعػنىـ تلصػ ؿ فػ  شػاىًنا بللفاظيػا الموثوؽ المجيول  األشعا  مف
 ,أنفسػيـ البصػ  وف عم ػو سػا   ػن الكوف ػوف بػو   مػ  الػاي الع ػب ىاا ن ى نناأ إالَّ , النحو  واعن تلص ؿ ف 
, عنيػا سػللتو ب تػػػًا وخمسػوف ألػؼ سػ بو و كتػاب فػ ))  سػ بو و, ف هػوؿ إمػاميـ عػف  ػػ ويمػثً   الج مػ ّ  فيػاا

 .(ٔ)(( الخمس ف  ع ؼ ولـ, ألًفا فع ؼ
ػاأّما البصنان وف فهن اختمػؼ األمػ  عنػنىـ كث ػً ا      , االستشػيان ط  هػ  فػ  أورمػوا إا األوائػؿ, عم ػو سػا  عمَّ

ثبػػات التلصػػ ؿ مصػػان  مػػف مصػػنً ا المولػػن ف شػػع  مػػف واتخػػاوا ػػ  وا   كب ػػ  مػػف وا بشػػع  عػػنناحتّجػػ فهػػن, الحجَّ
 حػػاوه وحػػاا ,(ٕ)والبحتػػ يّ  والمتنبػػ ّ  تمػػاـ أبػػ  بشػػع  إا استشػػين الفا سػػ ّ  عمػػ    أبػػو ومػػنيـ, المولػػن ف الشػػع اف

جعػػؿ مػػا جػػاب  أأالػػؾ  ؿ عػػف المولػػن ف واله ػػا  عم ػػو, وعنػػنما ُسػػئِ الزمخشػػ ي فكػػاف  ػػ ى االحتجػػاج بشػػع  
ػا المفػظ, نوف المعنػ  عمػ  والمتنبػ ّ  نػوا  أبػ  بشػع  جنػ ّ  ابف واحتفَّ  ,(ٖ) هولو بمثاب  ما   و و  ال ضػ , أمَّ

 وأبػػو السػػمم ّ  أشػػج  بشػػع ىـ احػػتفَّ  الػػا ف المحػػنث ف ىػػؤالف ومػػف حػػ ج, نوف مػػف المولّػػن ف بشػػع  احػػتفَّ  فهػػن
 ب ب عػػ   عػػ ش ابػػف واحػػتفَّ , السػػنني العطػػاف وأبػػو ال حهػػ  وابػػف أم ػػؿ بػػف والمؤمػػؿ والمتنبػػ  تمػػاـ وأبػػو نػػوا 
 .                                                    (ٗ)كث   اور  ىم والمتنب ّ  نوا  أب  بشع  الحاجب ابف واحتفَّ , تماـ وأب  والمتنب  نو  وأب  ال   
 خػػػ ؿ مػػػف, النحو ػػػ  الهواعػػػن اسػػػتنباط فػػػ  المػػللوؼ عػػػف خ جػػػوا البصػػػنان  ف النحػػػاة أفَّ  الهػػػوؿ  مكننػػػا ولػػاا   

   . االحتجاج أصوؿ ضمف  المولن ف شع  أن جوا ح ف ال س ماو  االستشيان منيف ف  توسعيـ
 ل بع  وست ففهن استشين بػػ,  بالشع  الع ب ومف الم حظ ف  ش ح النبت تّ  نجنه  كث  مف االستشيان    
, وصو  االستشيان جافت مختمف  مف موض  فالسابهو   تشنن كما اىب وعم  مختمؼ أزمانو, ولـ اب تً 

  آلخ 
 االكتفاف باك  شط  مف الب ت سواف كاف صنً ا أـ عجًزا  -ٔ

, ومف الؾ  ولو  بجواز شطً ا عش  أ بع  ت  بمو عننىان اه ف  موض   ستشين بلنصاؼ األب ات وال 
ومما  جوز ف و الوجياف اسـ الصوت, تهوؿ  صاح الص اب تنو ف اسـ الصوت مف عنمو, إا  اؿ  ))  

                                           
 .ٕٔٔ( مف تا  ب النحو   (ٔ
 . ٗٗٔ  المن س  البصنان   ف  تا  ب النحو الع ب   (  نظ (ٕ
 .ٖٔ نظ   مف أس ا  المص   ( (ٖ
  .ٖٔ   نظ   المصن  نفسو( (ٗ



                     ٙٛ                                 الفصل الثالث: دراسة الدرر الجوهرية في حّل شرح االزهرية   
    

 

" م  عنـ التنو ف مع ف  نال  عم  معن  مخصوص, وم  التنو ف نك ة مبيم  ناّل  عم  "راؽ راؽ
, معن  مبيـ,  عن  إف أ نت صوتا ما نونت "راٍؽ راٍؽ", واف أ نت صوتا مخصوًصا ت كت التنو ف

   واك  األصمع   أّف الع ب ال تهوؿ إاّل " ا ٍو " بالتنو ف, وأنك  ما أو ن مف  وؿ اي ال م 
ططططفططط طط  فططلطط طط طط  إ طط   مططن ُ  سطط لطط                                   .(ٔ) (( َع
 أ ًضا ما استشين بو عم  نخوؿ "اؿ" عم  التم  ز لمض و ة كهوؿ الشاع   وومن

دَ  ال  ْفَس ))  ع َصَتْتَ  َعح  ََْ سأ َمْن َمْ إ      )) (ٕ). 

 عم  الفعؿ, نحو  وؿ الشاع   الج ّ ما استشين بو عم  نخوؿ ح ؼ أ ًضا  وومن
 .(ٖ) (( ططدأ طط ا  طط َ  صططَ  طططط    دطط   ططْ  طط  لَ ططَعال      ))

 ب ات الت  ال  تس  المهاـ لاك ىا.ور   الؾ مف أنصاؼ األ
 اك  الب ت كامً       -ٕ

ب ًتا استشين مف خ ليا عم  كث   مف المسائؿ المختمف  ف   سبع  وأ بعوفب ات التام  فعننىا أّما األ    
وجاف االستشيان بياه األب ات مختمؼ مف موض  آلخ , فتا ة  كتف  باك  ب ت واحن ف  المسلل   النحو,

   ؤب الواحنة, كاستشيانه بّع اب األسماف السّت  بالح كات المهن ة بعن الزاـ آخ ىا األلؼ كهوؿ 
 َعََُدططططططططططططططططططططط  َُد َهططططططططططططططططططططط إ ن  ََُد َهططططططططططططططططططططط  ))
 

 (ٗ) ((ََطططططططْت َدَ َغططططططط  فططططططط  الَ ْجطططططططت  َ  َ َ  َهططططططط  
 و وؿ الف زنؽ ف  جواز نخوؿ "اؿ" الموصول  عم  الفعؿ  

تأعَ  أطططططط أ ))   ططططط  ُ ططططط  دططططط لَاَت   ال أْإَضطططططى اأ
 

ِ  عال ذ   الطططططططإ ُْ   عالَجطططططططَتل     (٘) ((عال الَد   ططططططط
 و وؿ ج    ف  جواز كس  نوف جم  الماك  لمض و ة  

 َمَإْفَ ططططططططططططط  َجْ َفطططططططططططططإا عد  ططططططططططططط  ُد  ططططططططططططط   ))
 

 (ٙ) ((ُع َتْإَ ططططططططططططططط  نَمططططططططططططططط   َ   َخطططططططططططططططإ  ن   
 
                                            

 . ٕٓٓ-ٜٜٔ ( النص المحهؽ (ٔ
 . ٕٙٔ ( النص المحهؽ (ٕ
 . ٕٚٔ المحهؽ ( النص (ٖ
 . ٖٗٚ ( النص المحهؽ (ٗ
 . ٕٗٔ ( النص المحهؽ (٘
 . ٖ٘ٛ ( النص المحهؽ (ٙ
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 و وؿ الشاع  بجواز إع اب المثن  بالح كات الظاى ة 
ََ  ططططططططططططططط  اللطططططططططططططططذ انأ ))   ططططططططططططططط  َُد َططططططططططططططط  َُإ 
 

 (ٔ) ((َفططططططططططططط لّ ْع أ ال َ ْح  ططططططططططططط أ الَ  َ ططططططططططططط نأ  
 بهوؿ الشاع  ومف الؾ ما استشين بو مف خ وج الح وؼ إل  االسم   مستناًل  

ططططططط ))  ُأال أ م طططططططى َلطططططططعم علطططططططع ت ططططططط أ م ل :
 

 (ٕ) ((دأْذ ططططططط    َلطططططططعم لططططططط  َ فأْ  ططططططط  ُعا   أططططططط ْ  
   مع ب  "او" الموصول  أف تلت  و ستشين بهوؿ الشاع  عم  جواز   

طططططططططططإعن لل ططططططططططط أ أ   ّ ططططططططططط ف))  تطططططططططططإا ذ  أعس 
 

 (ٖ) ((فَاْسطططد َ   طططن ذ  م  طططَتَهْ   ططط  تَف   َ ططط  
  

 االستشيان بلكث  مف ب ت ف  المسلل  الواحنة   -ٖ
ن اه ف  موض  آخ   ستشين بلكث  مف ب ت ف  ع ض المسلل  النحوّ  , ومف الؾ استشيانه عم      

  بهوؿ ج      والح ؼ, األّوؿ جواز نخوؿ الت نـ ف  الفعؿ
َ   ططططططططططط)) َل عال   َططططططططططط دَ ُ  ن  ال  طططططططططططْعَ  َمططططططططططط ذ 
 

 ََُصطططططططططط َدنعَأططططططططططعل  : إْن ََُصططططططططططْد  َلَلططططططططططت  
 

 والثان  بهوؿ النابص  
ططططططططططططلأ َ ْ ططططططططططططَإ َُن  إ ت َدَ طططططططططططط   ُف ططططططططططططَت الّ َإا 

 
نْ   ََطططططططت  ْل د إ َا ل َ ططططططط  َعَتطططططططَأْن  ططططططط   َطططططططنأ  (ٗ)((َل  

المنهوص ف  حالت  ال ف  والج    خ  االسـآومف الؾ أ ًضا استشيانه بجواز ظيو  الح ك  عم   
 لمض و ة, كهوؿ البع ث 

طططططططططإزأ الَفطططططططططَإنَتز ))   طططططططططإ  ال أطططططططططإعز  عم 
 

 َخد  ططططططططططططط أ الرّطططططططططططططَإ  َتططططططططططططط د  أ ا ْن أطططططططططططططت   
 و وؿ شاع  آخ   

 ال َدططططططططططط َإَل ا أ فططططططططططط  الغطططططططططططعا     َهطططططططططططلْ 
 

 (٘) (( أْصططططططططططططططد ْاَن إاّل ل ططططططططططططططن   ح  طططططططططططططط  
  

                                           
 . ٖٖٛ ( النص المحهؽ (ٔ
 . ٖٗٔ ( النص المحهؽ (ٕ
 . ٖٔٚ ( النص المحهؽ (ٖ
 . ٕٛٓ-ٕٚٓ ( النص المحهؽ (ٗ
 . ٕٙٚ ( النص المحهؽ (٘
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 االستشيان بالشع  التعم م    -ٗ

 لفظ "ما و ن مف المصات ف   مف الؾو  ,ا مف األب ات التعم م   الت   سيؿ حفظياعننً  النبت ت ّ أو ن   
ى إا  اؿ  اسـ",

 فطططط  االسطططط  سططططد  لغطططط   ت  طططط  سطططط   ))
 

 عَا ططططططططط  َطططططططططت ج  ططططططططط  التطططططططططل  طططططططططإ جً 
 عتسطططططططإ  ططططططط  سططططططط  د ططططططط  اسططططططط  دضططططططط :  

 
 (ٔ) ((عفطططططط  سطططططط   رططططططً  اسططططططد    لططططططً 

  ما أو نه واستشين بو ف  أ ساـ التنو ف, إا  اؿ  ومف الؾ أ ًضا 

 م  ططططططل د طططططط  َُسطططططط     ططططططع     م ططططططإذ ))
 

  لسطططططط      ططططططن   ططططططإ  طططططط  اططططططإنافطططططط ن  
 تْ إ ن  عال  ت طططططططط ْض ع  عَمطططططططط ع َ دططططططططلْ  نْ ت طططططططط َ                

 
 (ٕ) (( طط  ه ططنا ع ااططل   ع طط ل   إ  اضططحأ   ْ   ططعإَ  

 
 

ى

ىبؼا:ىالطبػاتىالتيىاحتجَّ

ىالذطرىالجاهلي:ىى–ى1
و المختمف  الت  ُاكػ ت فػ  أب ات مف الشع  الجاىم , واحتفَّ بيا ف  مسائؿ النح ثمان  النبت تّ  ب ستشينا   

 ىـ, ومػف الػؾ عشػ  ور ػوالنابصػ  وزى ػ  بػف أبػ  سػمم  واأل الهػ   شػع  امػ ئومف الؾ استشيانه بش حو, 
     اله   استشيانه بهوؿ ام ئ

طططططططططططْن َُْذإ مطططططططططط    عَُه أ ططططططططططط      َ   عْإ أ طططططططططط    
 

 (ٖ) (( مططططططط لد  رْططططططإ َ  َُْت ططططططى َتاإ هططططططط  َ َ ططططططإذ  
  االسـ ر   المنص ؼ جوا  ج   استشين بهولو عم   كما  

 .(ٗ)((َن   ططْ  ططَ  ططْتَإ مأ ططْتإ خ  طط  خطط أ الْ ططْ  ططْعَ  َتخَ ططَ  و))
 
 

                                           
 . ٖٛٔ ( النص المحهؽ (ٔ
 . ٕٔٔ ( النص المحهؽ (ٕ
 . ٖٗ٘ المحهؽ  ( النص(ٖ
 . ٜٕٓ ( النص المحهؽ (ٗ
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  ًضا استناللو بهوؿ زى   بف أب  سمم  عم  و ون ح ث لمزماف ف هوؿ أومف الؾ 
بص  ىػا  , أو خفػض بمػف, و ػن تخفػض ))  ن ت ن لمزماف, والصالب كونيا ف  محؿ نصػب عمػ  الظ ف َّػ  

 نحو  ولو  
 (1) (( إلى ا   الل  إا    ُ  َ     

ومنػػػو استشػػػيانه بشػػػع  األعشػػػ  فػػػ  مجػػػ ف جممػػػ  اسػػػم   بعػػػن "مػػػا" ؛ألف الصالػػػب أف  ػػػلت  بعػػػنىا جممػػػ     
 :  كهولوو ن تكوف الجمم  اسم َّ : ))فعم  , إا  اؿ

طططططْذ ََُ ططططط  َ ططططط ف  ذ  ططططط  الَخْ طططططَإ  أ  َفَ ططططط  ن لططططط أ َُْدغ 
 

ْ طططططَإَتاَعل  طططططتا:   طططططْد أ ُع طططططْ َن    ً: ا   (2) ((َعَتْ ططططط
  

ىالذطراءىالمخضرمون:ىىى–ى2

االسػ ـ الجاىم ػ  و  الػا ف عاشػوا فػ  المخضػ م ف شػع  بعػض الشػع افأب ػات  مػف  ثمان  ػاستشين النبت تّ  ب 
   (3)س موإسمـ وحسف لف اإلس ـأن ؾ الاي  الي ل  ن بف ثو  ْ مَ كػػ حُ 
 اسططططططططَ َل    م طططططططط ة: م ططططططططى ُْاططططططططَعذ   َن ))
 

 (4) ((ف ططططططططط  هططططططططط  إال َل َاطططططططططةذ ع غ  ططططططططط أ  
 .وىو الخف ؼ ف  المثنَّ  فتح نوف أحوا  ف مثن  أحوا إا 

  بز ن الخ   ثـ سّماه النبّ   الطائ  الاي كاف اسمو ف  الجاىم   و وؿ ز ن الخ ؿ
 سططططططططططط   ْل فطططططططططططعاإَس َ ْإدأطططططططططططعع د َ طططططططططططت    ))
 

 (٘) ((ُهططططل ُإع طططط  دسططططفأل اللطططط ع ذ  ا َتطططط    
 ػ  الواو م  الناصب لمض و ة  فسكشيانه بهوؿ عام  بف الطف ؿ بجواز تومف الؾ أ ًضا است 

 ف ططططططط  سطططططططعت    مططططططط  إذ  طططططططن عإارطططططططة  ))
    
 

 (ٙ) ((د طططططططططأأَ  َعاَل َُ    عْ ََُدطططططططططى ا  َُْن َُْسططططططططط أ  
  

ى
                                           

 . ٕ٘ٛ النص المحهؽ ( (ٔ
 . ٜٖٔ-ٖٛٔ النص المحهؽ ( (ٕ
 . ٜٕٙ/٘ٔتل  ب نمشؽ البف عساك      نظ ( (ٖ
 . ٖٗٛ النص المحهؽ ( (ٗ
 . ٕٗٗ النص المحهؽ ( (٘
 . ٖٙٓ النص المحهؽ ( (ٙ
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ىالذطرىاإلدالمي:ىىى-3

 ,والفػػػ زنؽ ,ج  ػػػ استشػػػيانه بشػػػع  , كالنحو ػػػ  استشػػػياناهفػػػ  فػػػ  و كػػػاف لػػػو النصػػػ ب األ اإلسػػػ م الشػػػع  
 ومػف الػؾ مػا اسػتنؿّ  ب تًػا, ث ثػ  وعشػ  فب فهػن استشػينسػ م  ف, واي ال م  ور ػ ىـ مػف الشػع اف اإل, و ؤب 

ىبو مف  وؿ     المجنوف 

ِ  د  ْلَ َ  َ ططططططططططططططططططططة  َتاإأهأ ))  َعَلططططططططططططططططططططْع ُن  َعا
 

 (ٔ) ((َعَتاإ   د طططَأْمَ ى َاْضطططَإ أعَ  اْه َطططَت  ل َ ططط  
  

فضػ و ٌة ولصػٌ  , وعمؽ عم  ىاا الب ت بهولو  ))عم  عنـ تهن   الفتح  ف  االسـ المنهوص ف  حال  النصب
      ((.شااٌة ال  متفت إل يا وال  عوَّؿ ف  ش ف عم يا

 ثـ ن اه ف  موطف آخ   ستشين بهوؿ  ؤب  بف العجاج  

َْ َططططططططَت  َمططططططططت    ف طططططططط  اْلَتططططططططَإ ْ دأدطططططططط  ))  ا

 

 (ٕ)(( أَ طططططططط د ْ  ََُدطططططططط أ َفَ طططططططط  َ َ طططططططط َ َعَ ططططططططْن  

 

 توف  ف  خ ف  المنصو . و ؤب  شاع  مخضـ  عاش العص  ف األموي والعباس 

 :  بشع  ج    واستشين أ ًضا 

ططططططططططإزأ الَفطططططططططططَإنَتز  ططططططططططإ  ال أطططططططططططإعز  ))  عم 
 

 (ٖ) ((َخد  ططططططططططط أ الرّطططططططططططَإ  َتططططططططططط د  أ ا ْن أطططططططططططت   
 عبنالممؾ بف م واف  مف بن  عا َة بحض ة  وؿ الف زنؽ  خاطب  جً  و  

تأعَ  أطططططط أ ))   طططططط  ُ طططططط  دطططططط لَاَت   ال أْإَضططططططى اأ
 

ِ  عال ذ   الطططططططإ ُْ   عالَجطططططططَتل     (ٗ) ((عال الَد   ططططططط
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ىىى:ىىالذطرىالمولدونى)المحدثون(ى-ى4

ع ه, إالَّ أفَّ الشػػ ب النبت تػػّ  بػػف ى مػػ  آخػػ  مػػف  ؤخػػا عنػػو و حػػتّف بشػػإبػػ اى ـ ن أكثػػ  العممػػاف لهػػن حػػنّ     
 ب  العتاى   أبعن مف الؾ فن اه  ستشين بهوؿ أاىب 

  ططططططططططططططططططط    طططططططططططططططططططإ  ذا الفضطططططططططططططططططططلإ   ))
 

 (ٔ) (( ططططططططططططططططططططططططططططططن ال طططططططططططططططططططططططططططططط س ذععه 
  و وؿ المتنب   

 .(ٕ)))ف  ت    إج     سً   عاات((

ى:اللؼجاتى

ثبػػات األصػػوؿ  التػػ  اعتمػػنىا العممػػاف فػػ  تلصػػ ؿ الهواعػػن ا مػػف المصػػان الميجػػات مصػػن ً  تعػػني      وا 
ػا  وثػؽ بفصػاحتو مػف الهبائػؿ الع ب ػ  , فكػاف اإلجمػاع عمػ  , النحو   والمصو ػ  معتمػن ف فػ  بحػثيـ عم 

, فنػػ اىـ (ٖ)االعتمػػان فػػ  ط  هػػ  احتجػػاجيـ عمػػ  البعػػن المكػػان  ليػػاه الهبائػػؿ ومػػنى تورميػػا فػػ  البػػناوة
لبعػػػنىا عػػػف مػػػواطف االخػػػت ط بػػػاألمـ األخػػػ ى, وألنَّيػػػا كمػػػا  ػػػاؿ ابػػػف فػػػا     ؛ حتجػػػوف بمصػػػ   ػػػ  ش

نػػت  ػػ  ش, مػػ  فصػػاحتيا وُحسػػف لصاتيػػا و  َّػػ  ألسػػنتيا, ِإَاا أتػػتيـ الُوفػػون مػػف العػػ ب تخّ ػػ وا مػػف وكا))
فػػاجتم  َمػػا تخّ ػػ وا مػػف تمػػؾ المصػػات ِإلػػ  َنحػػػائ ىـ  ,عا ىـ أحسػػَف لصػػاتيـ وأصػػف  ك ميػػـك ميػػـ وأشػػ

 .(ٗ) ((فصا وا بالؾ أفصح الع ب ,وس ئهيـ الت  ُطبعوا عم يا
ػػػا عػػػ     ف  بائػػػؿ أخػػػ ى مورمػػػ  فػػػ  البػػػناوة كتمػػػ ـ و ػػػ   وأسػػػن وىػػػا ؿ وبعػػػض الطػػػائ  ف وأخػػػاوا أ ض 

ور  ىـ, و فضوا  بائؿ أخ ى كمخـ وجااـ؛ لمجاو تيـ الهػبط فػ  مصػ , و ضػاع  ورسػاف الخػت طيـ 
حبػػاش بػػال ـو فػػ  بػػ ن الشػػاـ, وتصمػػب لمجػػاو تيـ ال ونػػاف, وبعػػض  بائػػؿ الػػ مف ور ػػ ىـ ممػػف جػػاو  األ

 الؾ ح ًصا عم  س م  المص . , وكؿي (٘)والف  

                                           
 . ٖٚٙ ( النص المحهؽ (ٔ
 . ٖٙٚ ( النص المحهؽ (ٕ
 . ٜٔصوؿ النحو أف    (  نظ (ٖ
 . ٕٛالصاحب  ف  فهو المص  ( (ٗ
 . ٕٔصوؿ النحو أ  ف  (  نظ  (٘
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والمتصػػفح لكتػػاب النبت تػػ    جػػنه  ػػن اسػػتعاف بكث ػػ  مػػف ليجػػات العػػ ب ولصػػاتيـ لتلصػػ ؿ بعػػض الهواعػػن      
ومػػف الػػؾ ا  ػػ اه مخالًفػػا لمشػػائ  المسػػموع, , و ػػ فض منيػػا مػػ, ثػػـ  حػػاوؿ أف  ػػ جح لصػػ  عمػػ  أخػػ ىالنحو ػػ 

لصػػػ  أخػػػ ى ر ػػػ  فصػػػح , وىػػػ  فػػػتح الػػػ اف والنػػػوف فػػػ   وف يمػػػا(, ح ػػػث  اؿ ))وابػػػنـ )مػػػ ف حن ثػػو عػػػف لفظػػػ 
ى.(ٔ) ((األحواؿ الث ث  واإلع اب عم  اليمزة والم ـ

فه ؿ ف  جم   األحػواؿ  , ختمؼ ف  ىاا البناف م  توف  الش وط الستَّ و ن اوعنن حن ثو عف )أمِ (  اؿ  )) 
, وأع بػوه فػ  حالػ  ال فػ  إعػ اب أكث  بن  تمػ ـ عم ػو فػ  حػالت  النصػب والجػ    وىو لص  الحجاز  ف ووافهيـ

ال  نصػ ؼ فػ     مف ر   تنو ف, واىب با   بنػ  تمػ ـ إلػ  إع ابػو إعػ اب مػاال  نص ؼ ف فعوه بالضمَّ  ما
 .(ٕ) ((األحواؿ الث ث  العمم   والعنؿ عف األم 

 ,(ٖ)لص  طائ   م  األلؼ, أي  م  كؿ منيا(( )العاع(م   ))و  اؿ  إاومف الؾ حن ثو عف )ح ُث(,   
   .(ٗ)(( ع بونيا ف  األحواؿ الث ث  وُحك  أف فهع ))ثـ أ نفيا بهولو 

وَحَضاِ , بالضان المعجم  بعن الحاف الميممػ    اسػـ نجػـ, وَسػَفاِ  بفػتح السػ ف )) ومنو أ ًضا  ولو     
ّمػا إ ,الحضػ , وىػاا النػوع مبنػ   عنػن الحجػاز  ف ضػنَّ  الميمم  ففاف  اسـ بئ , وبكس  الس ف  او أسف 

لتضّمنو معن  الحػ ؼ, وىػو تػاف التلن ػث, أو لمشػابيتو المبنػّ , وىػو اسػـ الفعػؿ الػاي عمػ  وزف َفعػاِؿ 
 .(٘) ((الاي لمم , نحو  َنَزاِؿ وَنَ اِؾ ف  الزن  المبن ؛ لمشابيتو الح ؼ ف  االستعماؿ

ـَ بػػال افواىػػب بنػػو تمػػ ـ إلػػ))و ولػػو     عػػ اب مػػا ال  خػػتـ بيػػا إعػػ اب مػػا ال  نصػػ ؼ؛  ,  بنػػاف مػػا ُخػػِت وا 
 . (ٙ) ((و  ؿ  العنؿ ,لمعمم   والتلن ث
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ىالمطلبىالثالث:
ىالػواسى:

 .(ٔ) اَ  الشَّْ َف َ ه ُسو َ ْ سًا َوِ َ اًسا واْ تاسو وَ  َّسو ِإاا  نَّ ه َعَم  ِمثَاِلِو  الل  س لغة :     
جػ اف حكػـ األصػؿ ا   , و حمػؿ الفػ ع عمػ  أصػؿ بعمَّػ بو الب كػات بػف االنبػا ي أنػو   )) أع َّفو    :اصحًا:    

 . (ٖ), و  ؿ   )) إلحاؽ الف ع باألصؿ بجام  ((( ٕ)عم  الف ع ((
 تصػحّ  حتػ  تواف ىػا  جػب أ بعػ  أ كاف مف لو بنَّ  ف   سم , لـ ف ما المسموع عم  الحمؿ اله ا  كاف لمَّا   

 أصػػؿ,  أشػػ اف أ بعػػ  مػػف   ػػا  لكػػؿ بػػنَّ  )) وال  األنبػػا ي  أبػػو الب كػػات بػػف  هػػوؿ ىػػاا وفػػ  اله ػػا , عمم ػػ 
َـّ  لػػـ مػػا  فػػ  عمػػ  الناللػػ  فػػ    اًسػػا ت كػػب أف مثػػؿ والػػؾ وحكػػـ, وِعمَّػػ , وفػػ ع,  أسػػنن اسػػـ  فتهػػوؿ فاعمػػو,  سػػ
 لػـ مػا ىػو والفػ ع الفاعػؿ, ىػو فاألصػؿ الفاعػؿ, عمػ    اًسػا م فوًعػا  كػوف أف فوجػب عم ػو, مهنًَّما إل و الفعؿ
َـّ   ىػػو الػاي لمصػػؿ  كػوف أف ال فػػ  فػ  واألصػػؿ ال فػ , ىػػو والحكػـ اإلسػػنان, ىػ  الجامعػػ  والِعمَّػ  فاعمُػػُو, ُ َسػ

نَّمػػا الفاعػػؿ, َـّ  لػػـ مػػا ىػػو الػػاي الفػػ ع عمػػ  ُأجػػ ي وا   ىػػاا وعمػػ  اإلسػػنان, ىػػ  التػػ  الجامعػػ  بالِعمَّػػ  فاعمػػو ُ َسػػ
  .(ٗ)((النحو أ  س  مف   ا  كؿ     ا  ت ك ب النحو
نحو ػػ , وسػػا  عم ػػو الخمػػؼ مػػف فػػ  تلصػػ ؿ مسػػائؿ الام  صػػؿ مػػف أصػػوؿ النحػػو انتيجػػو الهػػنواله ػػا  أ   

 عمػػ   واعػػنىـ  بنػػوف أنَّيػػـ البصػػ   ف عػػف ؼَ  ِ ُعػػلمه ػػا , فهػػن  الَّ أنَّيػػـ اختمفػػوا فػػ  ط  هػػ  اسػػتعماليـ, إبعػػنىـ
اا عػػػ ض ليػػػـ مػػػا  خػػػالؼ وال , العػػػ ب كػػػ ـ مػػػف الصالػػػب الشػػػائ   ه سػػػوف عمػػػ  المثػػػاؿ الواحػػػن أو النػػػان , وا 

 عف أب  عم و بف الع ف  ولو    َ مِ , و ظي  الؾ جم  ا بما سُ (٘) واعنىـ  نوه , ونسبوه إل  المحف والشاوا
 .  (ٙ)لصات(( َخاَلفن  ما وُأَسم   األكث  عم  أحمؿُ   فهاؿ حجَّ  وىـ الع ب ف و خالفْتؾ ف ما تصن  ))ك ؼ     

 .  (ٙ)لصات((
 
 

                                           
 )   ( . ٚٛٔ/ٙ  لساف الع ب   (  نظ (ٔ
 . ٖٜنل    ( لم  األ(ٕ
 . ٖٜ   المصن  نفسو( (ٖ
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نَّيػػـ  ه سػػوف عمػػ  المثػػاؿ الواحػػػن أو إعػػنيـ تسػػاىميـ فػػ  أمػػ  اله ػػا , و  ػػؿ   شػػاعا الكوف ػػوف  فهػػن أّمػػ    
ف تعا ض ىاا المثاؿ مػ   واعػنىـ , فيػاا الهػوؿ مػ نون, فيػـ لػـ  خ جػوا عػف  واعػن اله ػا  التػ  (ٔ)النان , وا 

 , ا عػف أىػؿ الحضػ  والمػنو االسػتنالؿ واالستشػيان, فلخػاسا  عم يػا البصػ  وف, إالَّ أنيػـ توسػعوا فػ  نائػ ة 
خّصػوا مػػنيـ و عمػ يـ  واحتػ  حممػ ,نب ت ليػـ  واعػن جن ػػنة  فضػيا البصػ  وفواستشػينوا بلشػعا  المولػن ف, فػا

 ثػػـ كث ػػً ا, نحػػًوا مػػنيـ وأخػػا ور  ىمػػا, والخم ػػؿ ع سػػ  فمهػػ  البصػػ ة الكسػػائ ّ  عم نػػا ف ػػو   )) ػػنـ ا ػػالو الكسػػائ , إا 
 بالبصػ ة أخػاه كػاف مػا بػالؾ فلفسػن والمحػف الخطػل مػف الفسػان عػنيـ فلخػا  الحطمػ  أعػ اب فمهػ  بصػنان إلػ  صا 
 أىػػػؿ ر ػػػ  وشػػػع  والمحػػػف الخطػػػل مػػػف  جػػػوز ال الػػػاي الشػػػااّ   سػػػم  كػػػاف الكسػػػائ  أفّ  والػػػؾ  اهلل عبػػػن  ػػػاؿ ,كمػػػو

 .(ٕ)النحو(( أفسن حت  عم و و ه   أصً   الؾ ف جعؿ والض و ات الفصاح 
ن عمػ  الكػوف  ف و ؤوسػيـ كالكسػائ  الػاي شػينت  , وتشنّ ومف الم حظ أفَّ األم  ال  خمو مف عصب   بص  ّ    

, و ن أنفا خم  , وأخا عنيـ المص  و ج لو كتب الت اجـ ب ح تو وع شو ب ف أع اب البان   ممف  وثؽ بفصاحتيـ
كعبػػو وتمكينػو مػف عمػـ النحػػو, مػاـ الشػافع  بعمػو , وشػػين لػو اإل(ٖ)عشػ ة  ن نػ  حبػ  فػ  الكتابػػ  سػوى مػا حفػظ 

 .(ٗ)الكسائّ  (( عم  ع اؿ فيو النحو ف   تبّح  أف أ ان فهاؿ ف و   ))مف
ػػح وخػػالؼ  النبت تػػّ  ؛ إا اسػػتعممو فػػ  مواضػػ   ولهػػن بػػنا أثػػ  اله ػػا  جم  ػػا فػػ  شػػ ح    متف  ػػ  مػػف شػػ حو,  و جَّ

  , ومنيا  ولو  واعت ض مف خ لو عم  جمم  مف المسائؿ النحو َّ 
 حالػػ  فػ   عنػ  السػػالـ المػاك  جمػ  (ج طط  َطت  طذتإه  تططعن ُن) وشػ طو بشػ طو, إالّ  الجمػػ  ىػاا  جمػ  ))فػ    

 حالػػ  فػػ  و جمػػ , مسػػمـ ومػػاك ىا مسػػمم  جمػػ  (ت سطط    ) طػػ ؽاإل مػػف أخػػاا امطػػ نً    اسػػا (ع ططعن دططعاع) ال فػ 
 ف " فحم ا  كػ فعؿأ وفع ف, سك انات    هاؿ ف " سك ى  "كػ فع ف فعم   فخ ج مسمموف  فه ؿ ونوف بواو ال ف 
 .(٘) ونوف (( بواو جم  ُ  لـ وأحم  سك اف وىو ماك ىما ألفّ , حم اوات   هاؿ

                                           
 .ٜ نظ   مف أس ا  المص    ((ٔ
 .ٗٗٚٔ/ٗنباف   ( معجـ األ(ٕ
 . ٕٛ٘/ ٕ  إنباه ال واة   (  نظ (ٖ
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 . ٖٛٗ ( النص المحهؽ (٘
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  هػوؿ كػلف   اسػ   ألفػاظ بػو  عػ ؼ كم  ػا  انوًنػا الواضػ ُ   ضػ  أف وىػو وعنن حن ثو عف الوض  النوع   اؿ  ))   
, الفاعػؿ مػ  الفعػؿ اجتمػ  ومتػ  ,إل ػو المضػاؼ عمػ  المضػاؼ  ُػن ـ, إل ػو والمضاؼ المضاؼ اجتم  مت   مث 
 .(ٔ) ز ن (( وض ب, ز نٍ  ر ـُ   فتهوؿ, عم و الفعؿ ُ ن ـ
بناللػػ  وجػػون تػػاف التلن ػػث  " ػػاـ و عػػن" فعػػؿ مػػاضٍ  فْ ِمػػ فكػػؿ  وعنػػن  ن ه عمػػ  مػػف زعػػـ ح ف ػػ  لػػ    ػػاؿ  ))   

الساكن  ف و, ومثػؿ ىػاه الع مػ  فػ  اختصاصػيا بالفعػؿ الماضػ  تػاف الفاعػؿ مضػموم  كانػت أـ مفتوحػ  أـ 
وعمػ  مػف زعػـ  ا عمػ  "مػا" الناف ػ  بجػام  النفػ ,و "ل  "   اًسػعم  مف زعـ ح ف َّ  ن  مكسو ة, وبياه الع م   َ 

ػلا, فعً اسػمو ا ثػـ التنػو ف  هػ    اًسػ ,  الت جػ " بجػامعمػ  "لعػؿَّ  ا  "عس "   اًسػح ف َّ  ففػ  بػاب العمػـ  ,اا   اًسػمَّ
 . (ٕ) ((المختـو بو وِ 
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 . ٓٛٔ-ٜٚٔ ( النص المحهؽ (ٔ
 . ٕٕٗ ( النص المحهؽ (ٕ
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ىالمبحثىالثاني:

ىالتطلول:

أجمػػ  الػػػ واة والمؤ خػػوف عمػػػ  أفَّ العمَّػػ  وافهػػػت نشػػػلة النحػػو, وولػػػنت مػػ  والنتػػػو؛ ألفَّ طب عػػ  العهػػػؿ البشػػػ ي     
 ل  وجون تمؾ األش اف. إمجبول  عم  تتب  األش اف, واستنباط األسباب واألحكاـ الت  أنت 

أوائػؿ النحػاة الػا ف اىتمػوا و ن أجمػ  أكثػ  أىػؿ النحػو عمػ  أّف عبػن اهلل بػف أبػ  إسػحاؽ الحضػ مّ  كػاف مػف     
بالتعم ػػػػؿ , فهػػػػن  ػػػػاؿ ف ػػػػو ابػػػػف سػػػػ ـ   ))أوؿ مػػػػف بعػػػػف النحػػػػو, ومػػػػّن اله ػػػػا , وشػػػػ ح العمػػػػؿ, عبػػػػن اهلل بػػػػف أبػػػػ  

, إا  ػػاؿ  ))مػػّ  الفػػ زنؽ بعبػػن اهلل بػػف أبػػ  إسػػحاؽ الحضػػ م  النحػػوي, , وخ ػػ  نل ػػؿ مػػا  واه الفػػ اف(ٔ)إسػػحاؽ((
 ل   ولو  إفلنشنه أب اتًا مف الشع , حت  انتي  

 عْ َ ططططط  اْدطططططَن َ طططططإَعاَن َلططططط  َ طططططت   َنَ ططططط ن   َعَمططططططض  
 

ططططططططَن الَ طططططططط ل  إال   أسططططططططا    ج  طططططططط َُع    :   
 . (ٕ), وعم كـ أف تتلّولوا ((فهاؿ لمف زنؽ  ع ـَ  فعت   فهاؿ  عم  ما  سوؤؾ و نوؤؾ, عم نا أف نهوؿ 

ؿ مف بسط اله     معاصػ  و وؿ ف  العمػؿ النحو ػ , وبػالؾ فسػح المجػاؿ لإالَّ أفَّ الخم ؿ بف أحمن الف اى ني ىو أوَّ
  )) أعػف العػ ب أخػاتيا أـ اخت عتيػا مػف فه ػؿ لػو – حمػو اهلل  - , فهػن ُسػئؿ عػف العمَّػومف أت  بعنه لمبحػث ف يػا

ف ِمػمَ نفسؾ   فهاؿ  إف الع ب نطهت بيا عم  سػج تيا وطباعيػا, وع فػت موا ػ  ك ميػا, و ػاـ فػ  عهوليػا عِ  و , وا 
متػػو مػػف لص ػػ ي عمَّػػ  لمػػا عمَّ   مَّػػ  لمػػا عممتػػو منػػو ... , فػػّف سػػنح, واعتممػػت أنػػا بمػػا عنػػني أنَّػػو عِ عنيػػا الػػؾ لػػـ  نهػػؿ

 . (ٖ)فم لت بيا(( ؽ مما اك تو بالمعموؿ حو, ىو ألالن
ػؿ , ىػو أوَّ العػ فا ابف جنّ  , ف ػ ى أفَّ أبػا عمػ و بػف أمّ     ا مػف نهػؿ اسػتعماؿ التعم ػؿ عػف العػ ب, فهػن أو ن نص 

, ىػا  ))سػمعت  جػً  مػف الػ مف  هػوؿ  فُػ ٌف َلُصػوٌب جاَفتػُو كتػاب  فاحتَه  عف األصمعّ , عف أب  عمػ و, أنَّػو  ػاؿ
 . (ٗ), أل   بصح ف ((فهمت لو  أتهوؿ جافتو كتاب    اؿ  نعـ

والػػاي  بػػنو أّف عمػػؿ النحػػاة التػػ  سػػبهت الخم ػػؿ كانػػت عمػػً   سػػ  ة, تسػػاعن عمػػ  فيػػـ كػػ ـ العػػ ب, كمػػا  ػػنو     
معظميا عم  المعان  الت  أ انىا الشع اف ف   صائنىـ وأشػعا ىـ, والػنل ؿ عمػ  الػؾ مػا مػ َّ بنػا مػف مو ػؼ عبػن 

                                           
 . ٘ٓٔ/ٖ(  أنباه ال واة   ٔ)
 . ٖٕ , لشو   ض ؼ  ؛ والمنا   النحو   ٕٛٔ/ٕف اف   , لم(  معان  اله آفٕ)
 . ٘  (  اإل ضاح ف  عمؿ النحوٖ)
 . ٜٕٗ/ٔ  (  الخصائصٗ)



                     ٜٚ                                 الفصل الثالث: دراسة الدرر الجوهرية في حّل شرح االزهرية   
    

 

الف اى ػنّي, فتطػو  مفيػوـ التعم ػؿ عمػػ   الفػ زنؽ, حتػ  جػاف الخم ػؿ بػف أحمػن إسػحاؽ الحضػ م  مػ اهلل بػف أبػ  
عػّن م جًعػا تمم ػاه سػ بو و  خػ ج لنػا أىػـ كتػاب,  ُ   ن و, وأخا منطمًها جن ػًنا سػا  عم ػو النحػاة مػف بعػنه, فيػاا

, جمػػ  ف ػػو النحػػو مهسػػًما عمػػ  أبػػواب, واكػػ  فػػ  كػػؿ  بػػاب منيػػا أحكامػػو المؤ ػػنة بالعمػػؿ, وألىػػؿ النحػػ
 نة أـ باألمثمػ  النػان ة؛ إا  هػوؿ ت كث ة مف ط , سواف أتعممت بالهاعنة المطّػىاه التعم   اك ِ  فْ مِ  وأكث َ 

 . (ٔ)(( وىـ  حاولوف بو وجًياإل و إالّ   ))ول   ش ف  ضط وف 
وت  س بو و جم   النحاة البص   ف, وىـ لو تب  ف  تعم ميـ لممسائؿ النحو َّ , فمنيـ مف تبنَّ   أ و     

وسػػػع  إل جػػػان عمَّػػػ  جن ػػػنة, وىػػػـ  تنػػػاولوف جزئ ػػػات النحػػػو, فشػػػمؿ التعم ػػػؿ وعمَّتػػػو, ومػػػنيـ مػػػف خالفػػػو 
 . (ٕ)ظواى  المص  النحوي كؿّ 

ولـ  كف البص  وف وحنىـ مف سػع  لتلصػ ؿ الهاعػنة النحو َّػ  مػف خػ ؿ التعم ػؿ, فػالكوف وف أ ًضػا    
الاي  عّن المؤس  لممباحث المصو ػ , و ػن ُعػ ؼ  كاف ليـ النو  الكب   ف  ىاا المجاؿ, أوليـ ال ؤاس 

 . (ٖ)أحن وسائؿ التعم ؿ المصوي هو بالتلو ؿ, الاي  عنّ منى تعمّ 
والثان  أبو حن ف  النعماف صاحب اله ا  الفهيّ , و عػني اله ػا  الفهيػّ  أحػن وسػائؿ التعم ػؿ أ ًضػا,    

ز ف, و عني ثـ جاف الف مسوؼ الكننّي, وىو أحن عمماف الكوف   أوَّؿ مف تفمسؼ ف  العالـ اإلس م   المب َّ
عم  ط  ه  ال وناف, ولهن اىتـ بالتعم ػؿ اىتمامػًا بالصػًا, حتػ  أنَّػو ألّػؼ ف ػو  سػال , وأىػناىا الػ  الخم فػ  

 . (ٗ)العباس  )الملموف( , أسماىا )العم  والمعموؿ(
وًضا ف  تفاص ميا, وأكث ىـ تفص ً  ف  أنواعيا ثـ جاف ابف جنّ  ل كوف أشنَّ النحاة تمسًكا بيا, وخ    

وأعنػػ  بػػالؾ حػػاا يـ المتفهيػػ ف, ال ألفػػافيـ  -  ))اعمػػـ أّف عمػػَؿ النحػػو  ف ومػػف الػػؾ  ولػػووتهسػػ ماتيا, 
أنَّيػػػـ إنَّمػػا  ح مػػػوف عمػػػ  لػػػ  عمػػػؿ المتفهيػػ ف؛ والػػػؾ إلػػ  عمػػػؿ المتكم مػػػ ف, منيػػا إالمستضػػعف ف, أ ػػػ ُب 

لحاؿ أو خفتيا عم  النف , ول   كالؾ حن ث عمؿ الفهو؛ والػؾ إنَّمػا ىػ  , و حتجوف ف و ثهؿ االح   
 ال تػػ ى أفّ أأعػػ ـ وامػػا ات لو ػػوع األحكػػاـ, ووجػػوه الحكمػػ  ف يػػا خف َّػػ  عنيػػا, ر ػػ  بان ػػ  العظمػػ  لنػػا, 

                                           
 . ٖٔ/ٔ(  الكتاب   ٔ)
 . ٕ٘ٔ  أصوؿ التفك   النحوي   (   نظ ٕ)
 . ٓٔ(   نظ   التعم ؿ المصوي عنن الكوف  ف   ٖ)
 . ٛٔ   المصن  نفسو  (   نظ ٗ)
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جوبػو الػ  مػا , والط ؽ, ور ػ  الػؾ, إنَّمػا   جػ  فػ  و , والص ة حف, وف ائض الطيو ت ت ب مناسؾ ال
 . (ٔ), ول   كالؾ عمؿ النحو  ف((م  بعممو ...و ن األ

, يـ, إلػ  أف جػاف ابػف مضػاف اله طبػ وبه  النحاة سائ  ف عم  مػنيف األوائػؿ فػ  تعمػ  تيـ و  اسػ   
مػػػف النحػػو العمػػػؿ الػػاي كػػاف فػػػ  حممتػػو عمػػػ  العمػػؿ ر ػػػ  مسػػبوؽ, إا  ػػػاؿ   ))وممػػا  جػػػب أف  سػػهط 

ـَ ز ػٌن(ومثاؿ الؾ سؤاؿ السائؿ عف )ز ن( مف  ولنا  , ...  اؿالثوان  والثوالث ـَ ُ فػَ    ف هػاؿ       ) ػا لػ
ـَ ُ فػ  الفاعػؿ  فالصػواب أف  هػاؿ  كػاا نطهػت العػ ب , ثبػت ألنَّو فاعػؿ, وكػؿ فاعػؿ م فػوع, ف هػوؿ  ولػ

 .(ٕ)الؾ باالسته اف مف الك ـ المتوات ((
بيػػػا النحػػػاة الهػػػنام  إنَّمػػػا ىػػػ  عمػػػؿ ممتحمػػػ   وأ ان ابػػػف مضػػػاف أف  بػػػّ ف أّف أرمػػػب العمػػػؿ التػػػ   ػػػاؿ   

العمػػؿ الثػػوان  والثوالػػث؛ ألفَّ الهػػوؿ ف يػػا  ال سػػ ماوحججيػػـ ف يػػا واى ػػ , ال تهػػـو عمػػ  نل ػػؿ أو ب ىػػاف, و 
إنَّما ىو تفك   اات , ول   تفك ً ا موضوع  ا, ول   لمص  منو نص ب؛ والؾ ألفَّ صاحبو مستص ؽ فػ  

ؽ ف و كاف بع ػًنا عػف م نانػو, ومثػاؿ الػؾ عمميػـ ف مػا ال  نصػ ؼ, وفػ  تفك   عهم  مج ن, وكمما أر  
ل  المانة المن وس  إإع اب ما أع ب , وبناف ما بن ؛ ألنَّيا ال تستنن ال  مهنمات مصنوع , وال تمت 

ألم  إل  أف  ض ب المثؿ , و ن بالصوا ف  تضع ؼ العمَّ  النحو   حت  وصؿ ا(ٖ)بصم     ب  أو بع نة
, ناللػػػ  عمػػػ  ضػػػعؼ (ٗ)  نحػػػوي((  ))أضػػػعؼ مػػػف حّجػػػّ مػػػ  المصػػػوي أحمػػػن بػػػف فػػػا  الع  ػػػاؿ بيػػػا, إا
   .حّجتو
  ))وأمَّا ما اىب ال و رفم  العواـ مف أّف عمػؿ النحػو تكػوف و ن  ّن الس وط  عم  ابف مضاف, فهاؿ   

, فبمعػزؿ عػف تابًعػا ليػاع  لموجون, ال الوجػون واى   وممتحم , واستنالليـ عم  الؾ بلنَّيا تكوف ى  تاب
ف كنػػػا نحػػػف نسػػػتعمميا, فمػػػ   الػػػؾ عمػػػ  سػػػب ؿ االبتػػػناف  الحػػػؽ؛ والػػػؾ أفَّ ىػػػاه األوضػػػاع والصػػػ و, وا 

ف يػػػػا مػػػػف التو  ػػػػؼ, فػػػػنحف إاا صػػػػانفنا الصػػػػ و  واالبتػػػػناع, بػػػػؿ عمػػػػ  وجػػػػو اال تػػػػناف واالتبػػػػاع, وال بػػػػنّ 
ضيا مف وض  واض  حك ـ جؿَّ وع   يا أو بعالمستعمم  واألوضاع بحاؿ مف األحواؿ, وعممنا أنَّيا كمّ 

                                           
 . ٛٗ/ٔ  (  الخصائصٔ)
 . ٜٖ(  ال ّن عم  النحاة   ٕ)
 . ٓٗال ّن عم  النحاة     (   نظ ٖ)
 . ٖٗٛ/ٕنش اح   (  ف ض اإلٗ)
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تطمبنػػػا بيػػػا وجػػػو الحكمػػػ  المخصَّصػػػ  لتمػػػؾ الحػػػاؿ مػػػف بػػػ ف أخواتيػػػا, فػػػّاا حصػػػمنا عم ػػػو, فػػػالؾ را ػػػ  
 .(ٔ)المطموب((

وكمػػػا انهسػػػـ الهػػػنماف تجػػػاه العمػػػؿ, انهسػػػـ المحػػػنثوف كػػػالؾ, فكػػػاف بعضػػػيـ منكػػػً ا ليػػػا, منانً ػػػا الػػػ      
 ؾ  ػ ى أفَّ العمَّػ  ل سػت أمػً ا الزًمػا, و جػب عم نػا أف نلخػا منيػا ط حيا مف النحو, فالنكتو  مػازف مبػا

ػا الػنكتو  عبػن (ٕ)ما  حهؽ را   النحو مف تعم ـ وضبط المص , وأف نت ؾ اإللحاح ف  السػؤاؿ عنيػا , أمَّ
الػػ حمف السػػ ن, ف ػػ ى أّف أرمػػب العمػػؿ جػػافت عػػف ط  ػػؽ الظػػّف والحػػن , ولػػـ تكػػف عػػف ط  ػػؽ العمػػـ 

ف كان ت النف  تطمئف ال  بعضيا, فّنَّيػا ال تسػت  ح الػ  بعضػيا اآلخػ ؛ لمػا ف ػو مػف جيػن وال ه ف, وا 
ف ساغ بعضيا وُ بػؿ, فػاآلخ  ال  سػاغ وال  هبػؿ, حػ ف تكمَّػؼ النحػاة فػ  بعضػيا, وفمسػفوىا,  وعناف, وا 

 . (ٖ)وظي  ف يا المنيف المنطه , واالفت اض العهم , فلصبحت مستك ى 
  ))عمػػػ  الػػ رـ مػػػف  ناعتنػػػا بعػػنـ مصػػػنا    التعم ػػػؿ, وعػػػنـ  ن الصػػػصبو هػػوؿ الػػػنكتو  محمػػػون أحمػػ   

 . (ٗ)تعب  ه عف وا   لصوي, فّننا نجن ف  كتبيـ تعم  ت ط  ف ,  جن  االىتماـ بيا؛ لخصوص تيا((
وو ػػػؼ الهسػػػـ اآلخػػػ  مػػػف المحػػػنث ف مناصػػػً ا ليػػػا, ومػػػنافًعا عػػػف األوائػػػؿ مػػػف النحػػػاة, فالػػػنكتو  عبػػػن    

نك  ا تباط ظاى ة لصو   بظاى ة لصو   أخ ى ف  العنـ والوجون, وال بل  مػف تسػم   ال حمف أ وب ال  
, وتػ ى الػنكتو ة حم مػ  أحمػن عمػا  ة أّف التعم ػؿ زان منطمهػات جن ػنة تهػوـ عمػ  المنطػؽ, (٘)الؾ تعم  ً 

 . (ٙ)وأصبح ىنًفا ُتعّنؿ الهواعن مف خ لو
لـ  ت ؾ مسلل  إال وأت   - حمو اهلل  -الجوى   (( نجن الش بوعنن إمعاف النظ  ف  كتاب ))الن      

 ليا ال  حكـ  أو نت ج .بتعم ؿ ليا أو أكث  حت   صؿ مف خ 
 
 
ى

                                           
 . ٓٚ(  اال ت اح   ٔ)
 . ٗٙٔ – ٖٙٔ  النحو     (   نظ   النحو الع ب  , العمّ ٕ)
 . ٘ٗ(   نظ   من س  البص ة   ٖ)
 . ٜ٘ٛ  األنوات النحو   ف  كتب التفس   ( ٗ)
 . ٖٓ – ٜٕ(   نظ   ن اسات نهن   ف  النحو الع ب    ٘)
 . ٗٔٔ(   نظ   االتجاىات النحو   لنى الهنماف   ٙ)
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ى:ىىرندىالنبتوتيىالطللىأنواعىمن

 وف ما  لت  نمااج مف العمؿ الت  جافت ف  ىاا كتاب 

ج اؤىمػا مجػػ ى المثنػػ  بحػاؿ اإلضػػاف  إلػػ  إ وخػػصَّ  ػاؿ فػػ  إعػػ اب " كػ  وكمتػػا "  )) :ىمنادةةبظىرلَّةةظ.ٔ
اإلعػػػػ اب بػػػػالح وؼ فػػػػ ع اإلعػػػػ اب بالح كػػػػات واإلضػػػػاف  إلػػػػ  المضػػػػم  فػػػػ ع اإلضػػػػاف  إلػػػػ   المضػػػػم , ألفَّ 
تحصػػػػ   لكمػػػػاؿ  ,واألصػػػػؿ مػػػػ  األصػػػػؿ ,الظػػػػاى  أصػػػػؿ لممضػػػػم , فحمػػػػؿ الفػػػػ ع مػػػػ  الفػػػػ ع الظػػػػاى , ألفَّ 

 .(ٔ) ((المناسب 

و شػػػابو نحػػػو  ضػػػ ب, فّنَّػػػ ,الشػػػبو بػػػالمع ب  ))البنػػػاف عمػػػ  ح كػػػ أسػػػباب فػػػ    ػػػاؿ :ذةةةبهىرلَّةةةظ .ٕ
 .(ٕ) ((المضا ع

 عهطع) التع  ػؼ خػ ؼ (ال  ت طإ   طع ن: الرط   ) الهسػـ (ع))) واك  ف  تنو ف التنك     :ىفرقىرلَّظ.ٖ
 معنػ  وىػو, معػ َّف ر ػ  بػو المػ ان بػلفّ  إشػعاً ا, التنك ػ  عمػ  لمناللػ  (ال د   طة ا سط    لطد ض الًاز

 .(ٖ) ((مع ف  كاف  نّوف لـ وما, نك ة كاف منيا نّوف فما (ع تإ      إف    د ن فَإ )    ولو

نَّمػػػا جعمػػػت" أؿ" المع فػػػ  ع مػػػ  لعنػػػن  ولػػػو  )) :ىاختصةةةا ىرلَّةةةظ.ٗ  فّنَّيػػػا , سػػػـ؛ الختصاصػػػيا بػػػووا 
نَّما  هبؿ الؾ االسـ, فّّف معنػ  االسػـ موضوع  لمتع  ؼ و ف  اإلبياـ مسػتهؿ ممحػوظ بالػاات  هبػؿ , وا 

 .(ٗ) ((التع  ف, بخ ؼ معن  الفعؿ والح ؼ, ف  استه ؿ لو حت   هبؿ التع  ف

 لػو وكػاف ,االسػـ عمػ  اإلعػ اب فػ  فمحمػوؿ المضػا ع الفعػؿ  ولػو  )) وأمَّػا ناك ىا عنػ :ىروضىرلَّظ.٘
  عػػػ ب ولػػـ, مػػان  منيمػػا  منػػ  لػػـ مػػا والنصػػب بػػػال ف  فػػُلع ب ,ل سػػـ كمػػا اإلعػػ اب مػػف أنػػواع ث ثػػ 
 ال والفعػػػؿ, المعنػػػ  فػػػ  خبػػػا إ اإلضػػػاف  ألفَّ  تهبميػػػا؛ ال واألفعػػػاؿ, لإلضػػػاف  إال  كػػػوف ال ألنَّػػػو ؛بػػالج   
 .(٘) بالجـز (( عنو عو ض بالج     ع ب لـ فمما, أصً   المعن  ف  عنو  خب  أف  صحي 

                                           
 . ٖٛٚ ( النص المحهؽ (ٔ
 . ٕٓٛ ( النص المحهؽ (ٕ
 . ٜٜٔ-ٜٛٔ ( النص المحهؽ (ٖ
 . ٖٕٔ ( النص المحهؽ (ٗ
 . ٕٖٖ ( النص المحهؽ (٘
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مهػنَّ ة بعػن الػواو تهػن ً ا  وً ػا, فيػ  فػ   ػوة و مكف أف  جاب بػلف ال الناى ػ    )) اؿ إا :ىاختصارىرلَّظ.ٙ
نَّمػا اسػتصن  بػاك ىا أوال عػف تك ا ىػا ل ختصػا , ف كػوف الػؾ فػ   ػوة  ولػو  ال تلكػؿ  الموجونة لفًظػا, وا 

 .(ٔ) ((  السمؾ وال تش ب المبف, فتع َّف الني  عف فعؿ كؿ  منيما ف  كؿ حاؿ

والبنػػاف ىػػو  ) د طط ( الثػػان   )ع())عنػػن  ولػػو  عمػػ  بنػػاف األفعػػاؿ,  اسػػتنؿ بيػػا النبت تػػ    :ىأصةةلىرلَّةةظ.ٚ
أي  )عال ر لططط  ل  ططط ( األصػػػؿ فػػػ  األفعػػػاؿ؛ ألنَّيػػػا لػػػـ تعَتِوْ ىػػػا معػػػاٍف ُ ْفَتهَػػػ  فػػػ  تم زىػػػا إلػػػ  إعػػػ اب, 

 .(ٕ) ((  لمهسم ف الماكو  ف عم  األصح  

وىػ  مػف العمػؿ الكث ػ ة التػ  و نت فػ  كتابػو ح ػث مػ َّ اك ىػا عنػن  :ىوقلظىاالدةتطمالىىالخغَّظىرلَّظ.ٛ
   الفتح عم " أ ف"و الكس  عم " ّجْ  ِ " بن  ش ف ألي    ؿ فّف )) ولو  
 الػؾ  ػلب  لطبػ  أو, كث ػً ا الثه ػؿ اسػتعماؿ لػـز ُكِسػ  فمػو, كث   ك ميـ ف " أ ف" استعماؿ بلف  ُأج ب

 .(ٖ) االستعماؿ((  م ؿ فّنَّو" َجْ  ِ " بخ ؼ

 فػ   بميػا مػا مفتػوح وب ػاف, ال فػ  فػ  باأللؼ المثنَّ  ُأع ب اك ىا عنن  ولو   )) إنَّما  :ىاللبسىأمن.ٜ
 الكػػ ـ فػػ  الػػنو  كث ػػ ة كانػػت لمػػا التثن ػػ  ألفَّ  لإلضػػاف ؛ تحػػاؼ مكسػػو ة نػػوف وول يػػا, والنصػػب الجػػ   
 تكث ػ  عػف ااحتػ ازً  اإلع اب بظيو  اإلح ؿ وت ؾ, عم يا النال  الع م  خف  أم  ف تستجم  أف ناسب
  نحػو اسػًما ,الفعػؿ مػ  التثن ػ  عمػ  بيػا ومػنلوؿ الزوائػن أخػؼ ألنَّيػا ألفػا؛ التثن ػ  ع م  فجعمت المب 

 .(ٗ) أخواؾ(( فع   نحو اوح فً , َ  عَ فَ 

 جعؿ  أي واجيو  عن   ابمو مف (ال ل د ة   ع ن: الر ل ) الهسـ (ع)عنن  ولو  ))  رلَّظىمػابلظى:ى.ٓٔ
 مفػ نه خػ  وسػواف, جمع تػو عمػ  مػاناـ المؤنػث لجمػ  ال حػؽ ىو التنو ف والؾ, آخ  ش ًئا مهابمو ف 
 ,(ع سط    ), مؤمنػات  نحػو صػف  أو, وبنػات (ه طتا   اطع) مفػ نه كػاف عمًما  خؿ لـ أو, التاف عف
  ل د ة ف ) جعؿ ونحوىما ومسممات ىننات تنو ف  أي (فإّ  ) بهولو إل يا أشا  ما بالؾ تسم تو وعمَّ 
 أصػؿ (ع سط   نَ ) ىنػنات أصػؿ (ن طت نَ )  نحػو السػالـ الماك  جم  وىو أصمو ( ف ) الكائن ( ال عن

                                           
 . ٖٖٗ ( النص المحهؽ (ٔ
 . ٜٕٔ ( النص المحهؽ (ٕ
 . ٕٔٛ ( النص المحهؽ (ٖ
 . ٖٓٛ ( النص المحهؽ (ٗ
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 عمػػ  التنػػو ف  أي (تع طط ) مػػف أعنػػ , ألجمػػو ف ػػو بيػػا جػػ ف الػػاي المعنػػ  (فطط ) شػػابييا ألنَّػػو مسػػممات؛
َـّ  مصػػن  مثمثػػا لتمػػاـ ع مػػ  المشػيو  ـي  تػ ػػا وانفصػػؿ تػـّ   ػػن (االسطط ) كػػوف عمػػ  ع مػػ   أي,  ػػت  فػػ , بعػػنه عمَّ
 ت ط ) المػاك  جمػ  فػ  النػوف مهػاـ  ػائـ المؤنػث جمػ  فػ  فػالتنو ف, والػ ـ األلػؼ إلػ  وال إضػاف  إل   حتاج

 .(ٔ) ((العاات ف  الذ  ال  ع ن  ل   َ   ة)) السالـ الماك  جم  ف  الت  (ال عن ُنّ 

  عف الستصنائو مع ب ال مبن    منيا واحن كؿّ   أي ( د   ة ت    عالاإع )) اؿ  رلَّظىادتعناءى:.  ٔٔ
 (م   ط )  تعا ػب ال والمػ ان(...  طتاعل ال) الحػ وؼ  أي (    ط )و تتصػ ؼ ال الح وؼ ألفَّ  اإلع اب؛

  حتػاج  أي ( سط لإ  ط ) واحػن ت ك ػب فػ  واحػنة بصػ ص  بالت ك ػب الطا ئػ  المعػان  مف الح وؼ  أي
 .(ٕ)((فائنة لص   إع ابيا لكاف ُأع بت فمو, لممعان  المم َّز (اإلمإا  إلى) عم و النالل  أي (تالل   ف )

)ج طط  الػػاي  صػػنؽ عم ػػو لفػػظ  )فطط (ليػػا  كػػوف أي  أوَّ  ال عضطط  )ا عل()عنػػن  ولػػو   رلَّةةظىتطةةادلى:. ٕٔ
 , فجعػػػؿ الثه ػػػؿ لمهم ػػػؿ فػػػ  الكػػػ ـ مػػػف المثنَّػػػ نو انػػػا يػػػا تهػػػ  ضػػػم   الجمػػػ  وىػػػو أ ػػػؿي ألنَّ  ؛ال طططذتإ السططط ل (

 .(ٖ)((تعاناًل 

فػّف   ػؿ  ألي شػ ف بنػ  "ج ػ " عمػ  الكسػ  و"أ ػف" عمػ  اك ىػا فػ   ولػو  )) كثرةىاالدةتطمالى:ى. ٖٔ
ا ,أو لطبػ   ػلب  الػؾ الفتح  ُأج ب بلف استعماؿ "أ ف" ف  ك ميـ كث ػ , فمػو ُكِسػ  لػـز اسػتعماؿ الثه ػؿ كث ػ ً 

 .(ٗ) ((فّنو  م ؿ االستعماؿبخ ؼ "ج  " 
)ف ططط  الح كػػػ   (إأ ت  َلططط) ططط   أ   ف ػػػو الح كػػػ  الهسػػػـ الثػػػان   مػػػف  سػػػم  مػػػا تهػػػنَّ  (ع))) ظىثػةةةلى:رلَّةةة. 14

والػؾ فػ  االسػـ  ,والم ان ثهؿ الح ك  عم  الح ؼ الثه ؿ, وىػو ال ػاف المكسػو  مػا  بميػا ... ,لًس رل ل(
ا أو ر ػػ  منصػػ ؼ, وح ػػث منصػػ فً  ,آخػػ ه  ػػاف الزمػػو  بميػػا كسػػ ة ٍب  َ ْعػػمُ  اسػػـٍ  ؿي ُكػػ وُ طُ ابِ المنهػػوص, وَضػػ

وال فػ ؽ أف تكػوف ال ػاف  ,حصؿ مناط تهن   الح ك  ىو الثهػؿ, فح ػث ُوِجػَن  ُػن  ت, وح ػث انتفػ  ظيػ ت

                                           
 . ٕٔٓ-ٕٓٓ ( النص المحهؽ (ٔ
 . ٖٖٔ ( النص المحهؽ (ٕ
 . ٖٛ٘ ( النص المحهؽ (ٖ
 . ٕٔٛ ( النص المحهؽ (ٗ
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ف ططط   إَ ت  َلططط) أ أي  الهاضػػػ  ونحػػػوه   () فإ  ططط ,والػػػوال  ) ت لل ضططط (موجػػػونة أو محاوفػػػ , مثػػػاؿ الموجػػػونة 
 .(ٔ) ((لثهميما ؛حال  الج    )التسإ (  ف و تهنَّ  )ع( ,ال ف  ف  حال  (الضّ ة
إ ف طط  ) لططت  أي    سػػـ  )  طط (  اأ ًضػػ ) عالططذ   لططتإ إمإادطط  َسطط  ن ()) التػةةاءىالدةةاكنون: رلَّةةظ. 15

ڄ  چ نحػو   ,  ف ػو السػكوفمػا  هػنَّ  وىػو ,عم ػو  سػـ ثالػث  وبهػ ,إ ف   اإتطة() لت  أي  سػـ ع  (   اإ 

بح كػ   منػ  مػف ظيو ىػا اشػتصاؿ المحػؿّ  , ةمجزـو وع مػ  جزمػو السػكوف المهػنَّ  " كفػ "ف (ٕ)چڄ  ڃ
 . (ٖ) ((مف التهاف الساكن ف الّتخميص

 

 

  

                                           
 . ٕ٘ٚ-ٕٗٚ ( النص المحهؽ (ٔ
 . ٔ  مف اآل    الب ن سو ة ( (ٕ
 . ٜٕٛ ( النص المحهؽ (ٖ
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ى:رابعالغصلىال

ىتحػوقىالمخطوطىىفيىمنؼجي

ىتوثوقىندبظىالكتابىورنوانه:-4

 (األزهرّوظذرحىىفيىحليىظجوهروَّالدررىال)                      

   نذذذذأ  لأذ   ذذذذو  ء  ذذذذ  عليذذذذم    ؤ ذذذذي  ذذذذ  ما يذذذذ   ذذذذ  م   ذذذذ   ذذذذ  هذذذذو  هذذذذل   نذذذذم   ذذذذو   ذذذذص      
ًًرةىلمطًًًاٍ ىاجامط ًًًى....""قذذذ ل    إو؛    ذذذ    ًًورةىألغًًًا ىفًًًيىكثوً ىتحػوػًًًاتىرلًًً ىامذًًًتمًل,ىودً
ىالجوهروًًظىالًًدرر)ىودًًموُتُه,ىىاالدًًتغؼا ىرًً ىامعنو ًً,ىىلألفؼًًا ى ًًاهرا,ىرلّوًًظىوتنػوحًًات,ىجلّوًًظ

 .ذ4ل""بأصلهىنغعىكماىبهىونغعىأ ىبغضلهىالمنا ىاللهىوأدال(ىاألزهرّوظىذرحىحليىفي
قذذذذذ ل     نذذذذذ   ذذذذذ   وإل ن  ذذذذذ     نذذذذذألين   ذذذذذو     ذذذذذ     ل ذذذذذو   ذذذذذ ء هذذذذذو    نذذذذذم  ذذذذذ   ذذذذذ        ذذذذذ   

 .  "األزهرّوظذرحىىفيىحليىظالجوهروَّهذاىكتابىالدررى"          ل ن  
 ؛ ألن  و  ه    ؤ ي       ن        ل ا هل       نم    ل ب على    ق  م  ؤّ  مل    ّلل    و 

   هل   نم   و   لب ل قل   نم   و   لمم    ؤ ي.   لب     ل ن على   ل ق   ألل ى    ن    و
ذذذذذ   علذذذذذى   مذذذذذل و ذذذذذ ح أن  ذذذذذم  ذذذذذ     لذذذذذ ب  ذذذذذ ي       ذذذذذ ا  ل   ذذذذذ     ؤ ذذذذذي  لذذذذذم لذذذذذو    نذذذذذم    لأ  

 .ذ2ل       ل  ألزه ّي 
ىندبظىالكتابىإل ىمؤلغهى:

 ؛        على و ك أ ل  ليال    ذذذذ    م  هللذذذذ  من عما   ق ا     مليل ّ  أن هو     ل ب   ل       ك      
م  ذذذذ    ذذذذ     لذذذذ ب أ  ذذذذ ذذذذ   قا    ذذذذص      مليلذذذذ ّ   ّ  ذذذذ  و ذذذذ   نذذذذم    لذذذذ ب أن    ذذذذي  علذذذذ  ذذذذ   ذذذذ    :اأوًلا

 ذ.  ألزه ّي            ل  ى هو          ل  ا      له ي  م ن     لو   أ    ألزه ّي 
     ذذذذي     ذذذذ  م م  ذذذذن لذذذذ  يي  ذذذذو     ذذذذ   أ  ذذذذ    ألل ذذذذى لأذ ذذذذ ء  ذذذذ   ذذذذ        ذذذذل ن  ل نذذذذأ ا:انًيًًًًث

 .      ّ  من عما   ق ا     مليل ّ   ّ  م  ل  م            ل    اين عل        ّل  

                                           
  .447   ص     قق  ذ (4
  . 426/  7   م    ؤ  ين     ل 464/  3ذ أّل     ث    (2
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ًًًً    ذذذذن و ذذذذك  ألزه ّيذذذذ    ذذذذ   علذذذذى  ذذذذن  ؤ   لذذذذم و ذذذذ ل  أن     يذذذذ   ذذذذن لذذذذ  م  ل ذذذذ       مليلذذذذ    ا:ثالًث
 على نميل    ث ل  

ين  ذذذذ  علذذذذم  ؤقذذذذح    ذذذذ     ألزهذذذذ   أ ذذذذا    لم ذذذذ   مذذذذن عمذذذذا   قذذذذ ا     مليلذذذذ ّ  علذذذذ ّ لل      مذذذذ ّ  و ذذذذ 
 ذذذذذذذ    ألزه ّيذذذذذذذ ل ذذذذذذذم  ؤ  ذذذذذذذ ح  ثيذذذذذذذ "  ذذذذذذذ ي "     ذذذذذذذ     ذذذذذذذ    " ذذذذذذذ   علذذذذذذذى     يقذذذذذذذ ح ل   نذذذذذذذ ب ...

 . ذ4لذذ    ل
عذذذذ  م   ذذذذذ  ك         ذذذذ ّ       ذذذذ  ّ    مليلذذذذ ّ مذذذذن عمذذذذا   قذذذذ ا   علذذذذ ّ للقذذذذ ل   ع ذذذذ    ذذذذ      ذذذذ    ل 

 ذذذذذذذذذن  ل ذذذذذذذذذ ق ل ألاب ل    ذذذذذذذذذل  ل   ذذذذذذذذذ لض.... ذذذذذذذذذ     يقذذذذذذذذذ ح ل   نذذذذذذذذذ ب ل   ذذذذذذذذذ   ض ل  ز ي  ذذذذذذذذذ  ل أل
 .ذ2لذذ ألزه ّي  ؤ   لم    ثي "   "    على 

م         ؤقح       ّ  ثم       ّ  من عما   ق ا     ملي  ّ  عل ّ لللق ل    ب هاي        ين   
 . ذ3لذذ ألزه ّي   ثم عاه  لو        "     ألزه  ...  ن ل   ي م

  عذذذذذ  م م   يقذذذذذ ح ل   نذذذذذ ب   ذذذذذذن مذذذذذن عمذذذذذا   قذذذذذ ا     مليلذذذذذذ ّ  علذذذذذذ ّ لل  لقذذذذذ ل أيذذذذذ    ذذذذذاين   ز  لذذذذذ 
 ذذذذذذذم  لذذذذذذذب     ذذذذذذذ    " ذذذذذذذ   علذذذذذذذى    ذذذذذذذ ن  ؤقذذذذذذذح    ذذذذذذذ     ألزهذذذذذذذ       ذذذذذذذ أهذذذذذذذل  مليذذذذذذذح م ذذذذذذذ قي  

 .ذ4لذذ ألزه ّي 
 :تو الخطوَّىتو وصفىالندخ -2

   ل   وج         أطي      ن  ل ي
    نأ      ل ا" لأذ    
 ذ.4662ل ح  قم ل  ألزه ّي  نأ     لظ       لم  • 
 ذ ل ق .454عاا أل  ق     ل• 
 . ذ  ل   غ  م  44-40ذ نط               ل  ا"   ل    ل نط   نل24عاا  ألنط    ل• 
   لل  ح.أط    ن   يا  ا  • 
 .     ن    إن  عيل من    ا من إن  عيل    ال ّ • 

                                           
 . 464/  3ث   ذ أّل    أل(4
 . 426/  7     م    ؤ  ينذ (2
 .  757/  4  ذ هاي        ين(3
 . 304/  4  عّلمذ  أل(4
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 لنم ين لأ ي ه  ي  .      مي    ث     ن   ل  ن   لن ل  ي     ن    • 
  يز    لن عن       م  للن   أل   .• 
 ؤ   ذذذذ     ذذذذ  و ذذذذ      نذذذذ  مقل ذذذذم  لل ل ذذذذ ن    ذذذذ     ذذذذن  قذذذذل هذذذذو     ذذذذ      مذذذذ  ك   ذذذذن أذذذذط   ح  ل ذذذذق     • 

لذذذذذى يذذذذذا    مذذذذذا    قيذذذذذ  إ ذذذذذى  ذذذذذل ه    ليذذذذذل إنذذذذذ  عيل مذذذذذن    ذذذذذا مذذذذذن إنذذذذذ  عيل  ؤ  ذذذذذم ع  ذذذذذن أذذذذذط  
   ذذذذذ    ذذذذذ    أل ذذذذذا  ذذذذذن  ذذذذذ    ميذذذذذ    ثذذذذذ     ذذذذذن  ذذذذذ ل  نذذذذذ   لنذذذذذ    ذذذذذوهم     ل   ذذذذذ    ّ  ملذذذذذا      ذذذذذال ّ 

 .ذ4ل لم   لنليم ذذأ  ل    ّل" ل ألنم ين لأ ي  ن      "    ملي  على    م   
  .  ل   ل    علي   قليل   ا  ل   قصأ م له   نأ     ل  ن      ن   • 
 ل  زح   وه    نأ  مذ لأذ  ل يز ح   ل    ل زح م  .      قق  ل ص   لقا   لح هوه    نأ  أ ّل  • 
 

االنسخةاالثانيةا)ب(:ا

 ذ. 90550ل ح  قم ل  ألزه ّي  نأ     لظ       لم  • 
 ذ     .376  لذ ل ق    لعاا     ل  376ق    لعاا أل  • 
  .ذ  ل   غ  م  44-9ل نط   ن   ل    ل                ل  ا"ذ نط   24  ل ألنط عاا  •

     يل ا .    ن •  
     يل ال  ي     ن • 
 أّط    ن   يا ل  ح. • 
   ي ز    لن عن       م  للن  أل   .• 
   ذذذذذذذ   لط  ثذذذذذذم نذذذذذذقطل    أطذذذذذذذ ل قذذذذذذ   ذذذذذذن أل  44   يذذذذذذم نذذذذذذقط    ذذذذذذذ  للهذذذذذذوه    نذذذذذذأ    ق ذذذذذذ • 
  لقذذذذذا أ ذذذذذ ح إ ذذذذذى و ذذذذذك  ذذذذذ     ذذذذذل  ش  ذذذذذل  ذ ل قذذذذذ  أأذذذذذ  20  ثذذذذذم نذذذذذقط    ذذذذذ  لذ ل قذذذذذ  أأذذذذذ  20ل

 . م نب  ل  م
 
 
 

                                           
 .454 ل    ذ (4
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ا:ىالتحػوقىفيىمنؼجي -3
    آلل       ج على    ل ب هو  ل قيق    ن ح  
 أ ذذذذذّل    ألزه ّيذذذذذ   ذذذذذ       لظذذذذذ     نذذذذذأ  ل ألذذذذذ ح  نذذذذذألين  علذذذذذى   ذذذذذ ص   ل قيذذذذذق  ذذذذذ   عل ذذذذذاح :اأوًلا

 .   ؤ ي  نأ  على ل ق مل    ؤ     أط    ن ل  قل      ل    نأ  أل    ؛ لل قيق
ًًًًًاًا    قل عذذذذذا  نذذذذذبم أ ذذذذذّل   لق ذذذذذح مل  يذذذذذ    ذذذذذ ّص   عل ذذذذذال     لذذذذذ     نذذذذذأ   ذذذذذن    لذذذذذ ب  نذذذذذأح :اثاني

 .ل مط     ل  أل   ظ   ل  ل ل ج إ ى  مط    ايث   إل ّل ي 
 .    ل ا"    نأ         ثمل        ي        أطلط ل  نأ مين     لق ح  لمح :اثالثًا
ًًًًا     ذذذذل ب أثمذذذذح  ألأذذذذ       نذذذذأ   ذذذذ   ذذذذ  ل ذذذذل ب     ل ذذذذا"    نذذذذأ   ذذذذ   ذذذذ  مأطذذذذ   ز ذذذذح إو  :ارابًع
 .   ش      و ك لمّي ح      لن   

    ل لاه  عام إ ى    ش      لأ  ح    لن     أثمل       ل ا"    نأ       ل  ا"   زي ا" :اخامًسا
 . ألأ      نأ 
 .      عن  م ل ييز   غ  ق مأط ل ذ قلنين مين  ألزه ّي   لن ل  ح :اسادًسا
  ذذذذذذل      يذذذذذ  علذذذذذذى  لا  ذذذذذ   /ا/     أطذذذذذلط  ذذذذذذ    لل ذذذذذ   قذذذذذم مي   ذذذذذذ   ذذذذذ  لين أطذذذذذذين ل ذذذذذ ح :اسًًًًًابًعا
 .    ل ا"    نأ   ن  ل  
 . ]ا[ ين  لا    على   زي ا" ل  قل  قلنين مين  ل ل لع ح ل    ع  ل  ح :اثامًنا
 .   ث     م   نم  آلي  ل لمح    آلي   قم مي ن    نل ه  إ ى   ق آ ي   آلي ح عزلح :اتاسًعا
 . قّ       ىإ لعزلل       ل ا"   ق  ء ح  لب  ن   ق آ ي    ق  ء ح لثقح :ااعاشرًا

  ذذذذذذذذ     ل ذذذذذذذذلا     ذذذذذذذذايم    لذذذذذذذذ ب   ذذذذذذذذ    ذذذذذذذذل  ا"    مليذذذذذذذذ   أل  ايذذذذذذذذم ملأذذذذذذذذ يج ق ذذذذذذذذح :عشًًًًًًًًراحًًًًًًًًاد 
ذذذذ     ذذذذ   ملأ ي ذذذذم   ل يذذذذح    ذذذذ ي ين     نذذذذ    لذذذذب  ذذذذن  قذذذذا أّ  لذذذذم غي ه ذذذذ   ذذذذ     ل ذذذذلا    ذذذذايم  أ  

   . « »لل  ل   مين قلنين 
 .      ش      ايم أل   لحأ :عشراثاني
 إن مايل  ذذذذذم    ل ي ذذذذذ    ذذذذذ ع  ل نذذذذذم     ذذذذذ      م ذذذذذ  و ذذذذذ   ذذذذذ      ذذذذذ  ي    ألميذذذذذ ح أ   ذذذذذح :عشًًًًًراثالًًًًً 
ث  ي ذذذذذذذ   أل  ذذذذذذذن   ذذذذذذذ ا      ذذذذذذذل ل  ل ذذذذذذذ  ث  ث ذذذذذذذ    ذذذذذذذ   ّل ظذذذذذذذ   أذذذذذذذلّلي   ألاب   ذذذذذذذ ا  أل أّل    ل ذذذذذذذا

    ل ي     هو     ل ب عن  ل ي    ايل ن.
 .أل   ل  ل اح           مي ح أل م ض               ل  ح    ح :عشرارابع



                      408                                                          : منهج تحقيق المخطوطرابعفصل الال
    

 

                   نلط ح إ ى و ك نميّل       ا ه   ن    ؤ ي و  ه    ل  ل ألقل ل     لص قحلث   :عشراخامس
 .قلم  ن      ا    ل  و  لم  اه لث  أل    م 
 .  ل  ل ل ج إ ى ل ليق     لي  ل  ل لي      ن  ل على عّلقح :عشراسادس
 .   ل ب      ل  ا"    ل ي  ل    طل  ح     يم     ل  حم  حع    :عشراسابع
 . ل ز" ل     و  هم   ل  ا  ألعّلم ل   ح :عشراثامن
 . مط إ ى   ل       ن    ل مطح   ل قيم  م ّل  ح   لز ح :عشراتاسع

ل إل ّل ي   ل مط    ي ل ج   م إ ى   ؛ ل ق   قل عا     لي   نلي   لي   ملقليم    ص لق حق ا:اعشرون
ا.ا]ا[  قل ين ه و م   ل    أل ي  ل   ق    ل   أ  لم   للم مين ل يق    م ألاأل  يم إ  مقا  ل ,ا مط
  نب قل عا   ل قيق.مقا  لمل   على ل     ل ب  آأ     عل ي      س ل  ح عشرون:الوااالحاد 
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 صورىلبداواتىالمخطوطىونؼاوته. -4
ىندخظ)أ(.ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
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 الخاتمة

نا أبذل جهداا ليس أ، و فضًلا عن شرح األزهرية وكتابه نبتيتي  أن قضيت مدة ليست قصيرة مع ال بعد      
 يأتي: ليها بماإأهم النتائج التي توصمت  ألخص نأتحقيقه ودراسته، يمكنني و  قراءته في بيسير

 وما يخصهم.  همئبأسما، فعرفت  والنبتيتي   األزهريعن حياة كشفت الدراسة   -1

النبتيتني  ومندن نضنوجه الفكنري والعممني، وبيننت الطبيعنة العممينة التني  شخصنيةعنن كشفت الدراسة   -2
تون جتماعيننة التنني اثننرت عمنن  المسننتمتننع بهننا ذلننك العصننر الننذي شننهد الكثيننر مننن األحننداث السياسننية واا

  العممي لعمماء تمك الحقبة.  

نننا بعمنننوم الشنننريعة كالفقنننه واألصنننول  ،ثقافنننة عامنننة لمنبتيتننني  الثقافنننة ااجتماعينننة   -3 وأننننه كنننان أكثنننر اهتماما
 .والكًلم والمنطق، وأنه كان مشاركاا في عموم أخرن كعموم العربية وغيرها

مننع أخننذ   البصننريمننذه  اليميننل إلنن   ، فقنند أظهننرت الدراسننة أنننه كنناننحننوي  وفيمننا يخننص مذهبننه ال  -4
 ببعض آراء الكوفيين .

 .لم تحقق  زالت ما ولهم مؤلفات،  نبتيتي  ذكرهم ال أعًلمعم  الدراسة  وقفت  -5

ن معناهنا منن يلفظنة لفظنة ، ويبنشنرح األزهرينة يتتبنع واحندة،  وهني أن  ةا طريق شرحهي ف نبتيتي  بع الات   -6
  وية.خًلل الوقف عم  أمهات الكت  النح

نن شننرحهفنني  نبتيتننيجنناء منننهج ال  -7 عمنن  عنندم  ، وهننذا ينندل  أخننرن مننرة لننه ا، وموافقاننمننرة زهننريألل امعارضا
 .ما يذكر  تسميم بكل  ال

  .بالحدود والتعريفاتكان كثير العناية   شرحهفي  النبتيتي  نت الدراسة أن  بي    -8

 عنايته بالمسائل النحوية والصرفية والبًلغية وغيرها.   - 9

منواد لووينة غزينرة، واشنتمل عمن  عندد  بين دفتيه ضم   شرح النبتيتي    أثناء الدراسة أن  في اتضح لي  -11
ا ن يضنبط كثينرا أ، ولنم يننس بشرحها وتفسير غامضنها نبتيتي  بنية وغري  الموة، وقد قام الغير قميل من األ

 ر بالمهممة وغير المهممة من الحروف.، وعب  األلفاظ بالنص عم  حركاته وسكناتهمن 



 115       الخاتمة

 

رها، بثقافته الدينية من فقه وأصول ومنطق وكًلم وغي اكان متأثرا  نبتيتي  أسمو  ال ن  أأبانت الدراسة   -11
 ،كًلمينننةوكثنننرت فننني أثنائهنننا المصنننطمحات األصنننولية وال ،األسنننالي  المنطقينننة مشنننتممة عمننن  تنننهفجننناءت لو
 وغيرها.

 ليهننا فنني كثيننرإقينناس وامجمنناع والتعميننل مسننتنداا غيننر  مننن النحننويين آخننذاا بالسننماع وال نبتيتنني  بننع الات   - 12
 .رحهمن المسائل التي عرضها في ش

 .عصر  الذي عاش فيهمنذ زمن سيبويه وحت  كثيراا من اآلراء واألقوال  شرحهفي  نبتيتي  د الحش   -13

بموننات القبائننل العربيننة ولهجاتهننا، فنسنن  عنندداا منهننا إلنن  قائميهننا، ووصننف قسننماا منهننا  نبتيتنني  ال اهننتم    -14
 وحكم عم  آخر بالضعف والرداءة. ،بالفصاحة

عمننن  عننندد منننن  لنبتيتننني  ، فقننند وقنننف انبتيتننني  ال شنننرحفننني  االدراسنننة أن  لمتصنننوي  المونننوي نصنننيبا  أباننننت -15
 فيها من الخطأ.  ما وقع ااستعماات المووية، فصو  

 عنننن اسنننتدراكه ًلا ، فضنننمسنننألة منهنننا ، وبينننان كنننل  نحوينننةعنننن األحكنننام والقواعننند ال نبتيتننني  لنننم يوفنننل ال  -16
 . زهرييذكرها األلم لممسائل التي 

ه لم يسمم من بعض ن  أ عن بقية الحواشي،  إا   امونيا شرحه  كونيعم  أن  نبتيتي  ة حرص المع شد    -17
 ن  الكمال هلل وحد . فإ  ، المؤاخذات

     

 



                     ٙٔٔ          النص المحقق
    

 

 ٱ       ٻ  ٻ  ٻ
 يا ربِّ يسِّر

 ] خطبة المؤلف [

ْْ فض لـض ه بلهـ  م ( ٔ)]       ْْ رعـم َمـ علـ   ِة فهعرعـاْ, وأرـرز ـوفزََ أدّهـ ا, وضصـب هـ علي ـ ااًمـأحـمُد َمـ
ََ هـ , و إا, وأشهُد أْ ال يديِ  ما كاْ ُمستترف  لي   ل وفآل ـفألهَ  إاّل فهلَل وحدُه ال شـري  اهضـماررر , فهعـاهَرو 

َُ رهـا  عـ  فهمسـت رِل وفهماضـ  وفهحـال, شـهاد ً  فهذي ال َيعِزُب عـْ علمـِ  ما ـال ذّر  وفهظوفهِر, ضاععـًة ي ـت
ّْ ســـيدضا وموالضـــا محمـــًدف عرـــدُه ورســـوهُ , وحريرـــُ  و لعمـــالفأل ســـ لّ  ِْ  ,يلـــ ُ , وأشـــهُد أ فهمرعـــوُب راهررهـــا

ِْ فهوفضـــ  ,فهلاضـــ ِ  ـــ ,فهُمعـــَرُب راهريـــا َْ رـــيْ فههـــدى وفهضـــبللصـــّل  فهلل وعلـــ  صهـــ  وأصـــحارِ  فهُمِميِّ  ,ِزي
ِْ ع  فألقوفل وفألععالو فهَموصُ  مر األر فه ارميْ ,فهتارعيْ, وتارِم فهتارعيْعل  اَ  ,ِعيْ راهسبلمِة مْ فهلح

صمـيْ  ,(ٕ)وف تلـ  فه ديـدفْ ,لـ  فهلرقـدفْدفرمـيْ متبلزمـيْ مـا فت   مابلوفهضه  إهـ  يـَو فهـديْ, صـبل  وسـ
 ورعد: 

َُ علـ  أقـدفَ فهت صـيِر, علـّ  رـْ عرـد فه ـادر فهضرتيتـ ِّ فهحضلـ ِّ      عاملـ  مـواله  ,عي ول فهعرد فهل ير, فه ار
 راهلط  فه لّ , ووفهدي , ومحري , وفهمسلميْ أ معيْ: 

  إاّل ِرــ , وال َيت ِضــ  َمْعِرَعُتــ فهمرضــّية مصــدرُه علــَ أصــول فهعرريــة ال تصــ   همــا كــاْ ريــاْ علــَ فهشــريعة 
رــ , وقــد ُعضــَ  ر  ــوف أهــل فإل ــادِ  وفإلصــارِة, علت   (ٗ)ُهُمــوف (ٖ)رــ  فهســل  وفه لــ  عصــارة اهضــَّ ِرِســوفُه هطبل 

و معوف شوفرده, وكاْ مّمْ أه ـ   دهروِفِرَ  , وأررزوف ح اِرَ  , وأحرزوف دقاِرَ  , وحّرروف رقاِرَ  , وقّرروف قوفع
صـاحُب فه ـدَ فهرفسـ   ,َ فهعصـر وفهزمـاْ, فه ـامم رـيْ فهريـاْ وفهرضـاْمـاإأ/ وصض َ  وأ اد ٕعي  وأعاد, /

, ومـــْ  ملـــة م هلاتـــ  فهرفر ـــة , فهشـــي   اهـــد رـــْ عرـــد فهلل فألزهـــريّ   فهعلـــ ِّ فهعـــار  رررِّـــ ,وفهم ـــاَ فهشـــام 

                                           
 ( مْ هضا س ط مْ ب .(ٔ
 . ٖٚٓ/ ٜ :: تهذيب فهلغةيضظر ,قاَْيْغُرراْ وال يلتر ( فهلرقدفْ: َض ماْ ِع  فهس َماء اَل (ٕ
 ) دد(.ٗ٘ٗ/ٕفهليل وفهضهار: يضظر: فهصحاح:  فه ديدفْ:    
 ( )عصار ( ع  فهم طوط .(ٖ
 ا هل مــم كمــا كاضــ  عــل فهــوفو علًمــ  ّضــإهمــْ ضــَ فهمــيَ وأهحــ  فهــوفو  حــت   ف, و ذه فهلغــة أ ازهــا أرــو علــ  فهلارســ ( هــ(ٗ

 .ٕٗٔ :, وفهمسارل فهمضاور ٖٙيضظر: فهح ة ع  فه رفءف : ,فأله  علما هلتاضية
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أ زَل فهلُل ه    ,ة, فهت  أمبلها هرعض فهطلرةفهضظير  فهرهي   ,ةمت  فألزهري  م دِّ لات  فهلار ة, شرح  عل  ومصض  
 .قرفِر , وفّد اره وفقتضار ف  مْ فهاوفِب طلر , وقد َعَك  فهضاس عل  قرفءت  و 

 .احً رِ ا شَ حً رْ ( رعُض أهل فهعلَ فهصلحاء أْ أكتَب ه  علي  شَ سألني)    
ْ   عأَ ْرُتُ :  ,رعـد ذهـَ فهضظـاَ فهمضيـ  شـ ءٍ  رسـيطة, رعرـارف  علـ  فهشـوفرد محيطـة, وأي  ا علي  شـروحً  رأ

َ  شـ ء هــَ , , وفه مـر ضــورٌ إهـ  فهشـمس ضــياءٌ  يوهـل يهــد ,أعرغـ  عـ  قاهــب فهتـأهي  وفهتصــضي  أو هـل اَــ
 :(1)عأ ارض  ر ول فهشاعر؟ فيكْ مذكورً 

ــــــــــــــــ       ــــــــــــــــ         لــ  ـ ـــــــــــــــــ آلـ  كــ
 

  لــ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    هلل  لــكــ يــــــــــــــــــــــ  
ـــــــــ   ـــــــــ                                                               ـــــــــ   ـــــــــ      يعطـــــــــي  

 
ـــــــي  ســـــــ    ـــــــ    ـــــــ    ــــــــ يك    ـــــــ  ل

مــْ عــيض فهكــريَ فه ــوفد, و علــ  دأرــ  فهت ــاط عرفرــد غــرر عرــارف  فه ــَو  فعشــرع  هــ  عيمــا أرفد مســتمدً  
ا رحســْ فهتطــار  هَ فهكاعيــة, ع ــاء رلضــل فهلل شــرًحا رــديم فالضتظــاَ, عارً ــوعوفرــد درر فســتعارفت ,فهشــاعية

ٍْ كايـر  عـ  أهلـاظ يسـير وفالضس اَ,  امًعـ ف ظـاهرً  , علـ  تح ي ـا   لّيـة, وتض يحـا  علّيـةمشـتمبًل  ,ا همعـا
 .ب/ٕ( /ة  ح   زه ي    ل     لج ه ية  ي     يُتُ  )ا عْ فالستلهاَ, وسم  هؤلعهاَ, مغضيً 

ح , أو  لل وأسال فهلل فهمضاْ رلضل  أْ يضلم ر  كما ضلم رأصل , عرحَ فهلل مْ وق  عل  زهل عصح      
ّْ فهلكر رفقد, وفهو د عاقد, وقد ضاع  فألوقا , وضاق  فألقوف , وزفد فشتعال فهرال رضار  ,عأصلح  عإ

ـــل أْ يتـــأول ر لمـــ  رلضـــل  وكرمـــ , وذهـــَ رعـــد أْ يتأمـــل (ٕ) عليصـــلح )فالشـــتغال, عمـــْ رأى ذهـــَ    ,قر
 .(ٖ)وص رها أواًل  ,فوي عل أول عكره ص رً 

 فأ ـــــ   لعمـــــــــــــــ   آلعجـــــ    عيـــــ     ـــــن
 

ـــــــ  آلعــــــ ف    ـــــــة  نــــــــــــــ ــــــيـ  زل ــــــــ آلآل   لـــــ
ــــــ                                                           ــــــ   أ ك ـــــ   عـمـــــــــــــــ ـــــ   ق كــ    ســـــ ا  ل

 
 فا  ل نــــــــ  ا فـــــــ    ـــــــ     كـــــــ  ــــــ    

ــ أـــــــــــــــ ا ل عنــــا   يــــ  ـ                                                             كـــــــــ ن ســــ
 

ــــــــ     ـــــــيـ  لــــــــ ي ـــــــ       ل  ـــــــنف      جــ
                                            

  :ر  تماَأمْ قول فه ارل ض  وقد ضمّ  فهريتاْ مْ فهسريم, (ٔ)
م ـة ...  ا  س ه   ي ساماـ   ا         ا ز ل تا        ك   ق  ي   

ـ  اع  أاس   ـ      ا   آلا      ل       ... كاـ آلا ا ا        ــ عا ــيا
 .ٖٗٔ :ديوفض يضظر:      
 ( )عليصح ( ع  فهم طوط .(ٕ
, وفهــدر فهم تــار شــرح تضــوير ٖٓ/ٔ( فألريــا  مــْ فهطويــل, وهــ  رــبل ضســرة عــ : فهــدر فهم تــار حاشــية فرــْ عارــديْ: (ٖ

 .ٖٕ/ٔ, وعروس فألعرفح شرح تل يص فهملتاح: ٛ/ٔفألرصار:
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ذف و ـد سـهوً وال تكْ مّمْ إذف رأى أهـ  صـوفب غّطـ حسـد مـْ فهلل َ عسـل   ,ف ضـادى عليـ  وأرـدفهف وفحـدً اه, وف 
ا عل  , وال تكْ معيضً اا , عاضظر إهي  رعيْ فهرضا مصلحً ضصا , ويصّد عْ  ميل فألوصراب فإل يسد  

 :(1)افهرغض ه  ملضحً 
ــــــــي     لــــــــ       آل ــــــــ ز  كــــــــ   عيــــــــ ـ     عا
 

ــــــــــــ   لعي  ــــــــــــ   ــــــــــــي     ل ــــــــــــ    ا آلاج    عا
  

 :(2)وقال ص ر
ـــــ  ـــــة     عـــــي   لـ  ــــــ  كميم  عـــــ  كـــــ   عي
 

ـــــي  ا  لســـــ ط آل ـــــ ق  ل ســـــ  ي    ك ـــــ  أ   عا
  

 ,وأضــا أرــرأ إهــ  فهلل مــْ فه ــو  وفهحــول, وأســتغلره مــْ زهــل فهلعــل وفه ــول, ال رّب غيــره, وال مر ــو إاّل  يــره
هي  أستضد, وأستمد     وهو حسر  وضعَ فهوكيل. ,مْ عيض عضل  فه زيل علي  أعتمد, وف 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                           
يضظــر: امــار فه لــوب  ,رــْ  علــر رــْ أرــ  طاهــب فهطيــار معاويــةضســر  فهاعــاهر  إهــ  عرــدفهلل رــْ  ,فهريــ  مــْ فهــوفعر (ٔ)

 . ٕٖٚ/ٔهلمضا  وفهمضسوب: 
 .ٚ٘ٔ:  فهشاعع , ديوفض هئلماَفهري  مْ فهطويل  (ٕ)
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 ] شرح خطبة المصنف [
 رحم  فهلل:قال فهم ه  

 ٱ       ٻ  ٻ  ٻ
 رمو ـــب فقتـــدفء راهكتـــاب فهعزيــز, وعمـــبًل  اا, أو متيمًضــا رـــ , أو متررًكـــأو فرتـــدفر  مســتعيضً  ,أرتــدأ :أي    

ال يردأ عي  رسَ فهلل, وعـ  روفيـة رسـَ فهلل فهـرحمْ فهـرحيَ  أ/ ذي رالٍ ٖ/أمرٍ  كل   »:وهو قوه   ,فهحديب
 .(ٔ)«عهو أرتر

مــْ أمــر ذي رــاٍل هــَ يرــدأ عيــ  رســَ فهلل, وهــَ يرــَ  أرتــر, كمــا أّضــ  كــَ مرــدوء رــ  ر ــ  أرتــر, عــإْ قيــل: كــَ 
ّْ حـديب فهرسـملة يضـاع   لفألوفألمرفْ محسوسـاْ ال يضكـرفْ, مـم أ وفهاـاض  رملهومـ   ,رعرارتـ  ومضطوقـ  و 

فهصحار , ع ال حيْ شك  إهي   , عاه وفب عض  شر  فه وفب عّما أورد عل  قوه  فهم اه  أو فهعرع   
 :«   عل  طهار  ُيوس َْ  عـْ أْ , ع ـال: كـَ ُمسـتديَ هلطهـار  وال ي ـد كلايتـ  عضـبًل (ٕ)«ُم عليَ فهرز ُد

 .يوسم علي 
لفأل فهش ِّ  عْ وتو يه  َ  و   ة كاهصـبل  عضـد فهشـاعع  ال تصـ   مـْ رتـار  فهصـور , وفهصـح   : أْ فهرتـار  أعـ

 َ فضتلــاء فهكــلّ , ومـْ رتــار  فهامــر , ورتـار  فهرركــة, وال ضسـلِّ (ٖ)ألّضهـا  ــزء مــْ عـرض فهلاتحــة ؛رـدوْ فهتســمية
 .عضد عدَ فهردء رها

ْ  فهااض : وحديب فهطّ  وعْ فهش ِّ   عضـد فه ـارليْ   َ رِ   فألاـر همـاضم ال يضـاع  فالقتضـاء كمـا ُعـت ل ـ هار  أ
اضم هضا غلرة  ياضة ضلس قارلهـا, وعضـد غلرـة أحـد عضد غيرهَ عي عل عدَ فهم ّماأرت صيص فهعّلة ع ط, و 

ا غللة فه ارل, عإْ فهلل تعـاه  ال ي رـل فهـدعاء عـْ قلـب يْ ال ير   هآل ر تأاير, ومْ فهموفضم أيضً فهضد  

                                           
ضّ  هَ يار  هذف فهحديب عْ فهضر  (ٔ)  رـ   مـا ورد عـ  م ـدما  فهشـروح, وفسـتهلّ عـ  فهصـحاح, وفهمسـاضيد, وفهسـضْ, وف 

ُكــل  َأْمـٍر ِذي َرـاٍل اَل ُيْرــَدُأ ِعيـِ  ِرَحْمــِد فهلِل »  :قوهـ فهشـرفح مصـضلاتهَ, وذكــر علـ  أّضـ  حــديب شـري , وفهاارــ  عضـ  
فإلحسـاْ عـ  ت ريـب و , ٗٛٔ/ ٜ, وفهسـضْ فهكرـرى هلضسـار : ٓٔٙ/ٔ, يضظر: سضْ فرـْ ما ـة  : فألرضـ وط: «َأْقَطمُ 

/  ٖ, وفهســضْ فهكرــرى هلريه ــ : ٜٕٕ/ٔ, وســضْ فهــدفر قطضــ  تح يــ : هاشــَ فهمــدض : ٖٚٔ/ٔ: صــحي  فرــْ حرــاْ
ٕٜ٘ . 

ــــَ أعاــــر (ٕ)  ــــ هــــذف فهحــــديب ه ضّ معــــ  فهصــــحاح, وفه علي ــــب علــــ  شــــرح ِكــــذُ  مــــاســــاضيد, وفهســــضْ, وف  ــــ  تحلــــة فهحري ر ع
 . (هـٕٕٔٔهسليماْ رْ محمد رْ عمر فهر يرم  )  , ٕٔٙ/ٔ:فه طيب

 .ٖٓٔ/ ٔاعع : يضظر: فألَ هلش (ٖ)
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ضـاعةُ (ٔ)الهٍ  ومعــاض   ةة وفهرروري ـا هصــلا  فالهوهي ـا كـاْ هــذف فالسـَ  امًعـفسـَ إهـ  فهلل هلتشــري , وهم ـ , وف 
ر ـبل  مـا  ,ب/ أسماء فهلل تعاه ٖ/ممُ  ْ   قال: يَ ض  أعك ,فسَ إه  غيره هلظُ   ُ ضَ فألسماء عي , هَ يُ  ميم 

   فه اه , أو فهرزف  وما أشرههما. هو أضا  فسَ إه 

               

 ] الكالم في لفظ الجاللة [

ا , عيكـوْ فسـمً (ٕ)فهح ـار , وهو مـذهب أهـل  تل  فهضاس ع  هلظ فه بلهة, ع يل: إّض  غير مشت   فو      
ّْ فألسـماء َض لـ  فهعـرب فشـت اقها ا يـدل  ّمـا رـاهلل تعـاه , ومِ م تص   مشت ّ  ا غيرَ علمً  إاّل هـذف  ,علـ  ذهـَ أ

 عــْ عضــبًل  ,فالســَ علــَ تض ــل فشــت اق  ال قرــل فهرســول وال رعــده, وال فســتعملوف هلظــ  عــ  صــلة فهلل تعــاه 
 (ٗ)إهيـ  عـ   ميـم فهحـوفر  عُ زَ ْلـأي : يُ  ,فهلـزع وهـو , امـْ افهتوّهـ   مشـت   ض ـإوقيـل  ,(ٖ)وضع  صلة هغيـره 

                                           
ْْ َقْلـِب اَلهٍ  »: ( مْ قوه  (ٔ ّْ فهلل ال يست يُب دعاء ِمـ سـضْ فهترمـذي: . « فدعوف فهلل وأضتَ موقضْو راإل ارة, وفعلموف أ

 .ٜٖٚٗ, رقَ فهحديب:ٜٖٗ/٘تح ي  فهرشار:
ّْ هلــظ فه بلهــة )فهلل( غيــر مشــت    (ٕ) ّْ فالشــت ا  يســتلَز مــاد  يشــت    ذهــب فهســهيل , وأرــو ركــر رــْ فهعررــ  إهــ  أ  ؛ أل

قــديَ, وفه ــديَ ال مــاد  هــ  عيســتحيل فالشــت ا ا, وذهــب فهمــازض  إهــ  أّضــ  فســَ ذف  مرت ــل غيــر  وفســم  , مضهــا
ّْ فهعــرب عاملـ  هـذف فهللــظ معاملـة فألسـماء فألعــبلَ عـ  فهضــدفء, مـضهَ مــْ فسـتدّل علـ  عــدَ فشـت اق  مشـت , و  رـأ

ّْ فألهــ ضــدفء, ع ــاهوف: ع معــوف ريضــ  ورــيْ يــاء فه وفهــبلَ عيــ  أصــليتاْ, وهــو كاضتــا زفرــدتيْ  يــا فهلل, عــدّل ذهــَ علــ  أ
 . ٜٔٔال فه  فال فهلل هلزركش :  معض , و ٓٗيضظر: ضتار  فهلكر: , المتضم فه مم ريضهما

, عللـظ فه بلهـة هـَ يسـتعمل فسَ ص ـرْ م غير مشت ّ علَ هذف فهرأي, ويرى أْ هلظ فه بلهة )فهلل(  إه ( يميل فهشارح (ٖ
 ت  راهوص  كاهرحيَ أو فهعليَ, وهذف يـدلّ أرفد أْ يص  ضلس   اء رللظ )فهلل( اَ أوصلا كاألسماء فأل رى, عإذف 

 ما ه  تارعة هموصو  وفحد, وهو فهلل تعاه  . ميم فهصلا  إضّ  ْ  أعل  
وف تللـوف عـ  أصـل , عسـيروي  ذهـب إهـ  أّضـ  مـْ )إهـ (, علمـا أد ـل فألهـ   ذهب كايـر مـْ فهعلمـاء إهـ  أّضـ  مشـت ,ّ (ٗ) 

هيـ  ل( قيـل: )فهضـاس(,أوفهبلَ عي  حذع  أهل , وعّوض عضهـا رـاأله  وفهـبلَ, كمـا عـ  )ُأضـاس( عـإذف د لـ  عليهـا )  وف 
ْْ يرى أّض  مشت ّ  ,ذهب فهكسار  وفهلرفء , وقيـل: مـْ )وهـ  يوهـ ( مْ )أه  و يأه  وتأه ( رمعض  تـذهل وفعت ـر ومضهَ َم

 ه  وفهبلَ صار ساد (, وهما د ل  علي  فألإساد  ع  )وِ  :هها, كما قاهوفإو همز  عصار فوقلر  فهو  ,ررمعض  تحيّ 
عصار )إهـ ( ال  ,ا عْ فههمز ه  ريْ فهبلَ وفههاء هتكْو عوضً اَ حذع  فههمز  هكار  فالستعمال, عزيد  فأل ,ه ()فإل   

فالسـتتار مـْ )اله يلـوه(  :يألُـوه( مـْ ) فه   ضـ  مشـت ّ إ :ب ع  )فهرحمْ( هكار  فالستعمال, وقيلهل  كما ال تكتأتكتب 
رـيْ  هلـا مـْ )هـوه( عصـار )اله( علمـا أد لـ  عليـ  )فل( صـار )فهـبله (, عحـذع  فألهـ أو فذف فستتر؛ هكْ قلرـ  فهـو إ

, وفهممتـم فهكريـر: ٕٙ, وفهكشـا : ٜٙٔ-ٜ٘ٔ/ ٕيضظـر: فهكتـاب:  ,هكاـر  فالسـتعمال فهبلَ وفههاء كما ع  فهرحمْ؛
                                                           .ٕٙ/ٔوي: ا, وتلسير فهريضٕٗٔ/ ٔ, وتلسير فهرحر فهمحيط: ٖٓ-ٜٕ-ٕٛ/ ٔ, وهوفمم فألضوفر فهرهية: ٔٗ
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َْ ))وقال ع  فه اموس:  أَهَ  ِإالَهًة وُأُهوَهًة وُأُهوِهي ًة: َعَرَد ِعراَدً  ومض  َهْلُظ فه بلِهة, وفْ ُتِلَ  عي  عل  ِعْشِري
ها  ,َقْواًل َذَكْرُتها ع  فهمراِسيطِ  ٌَ غيرُ  (ٔ)(أّض )وأَصح   .(ٕ)((ُمْشَت    َعَل

ََ عل  فهرحمْ فهرحيَ؛ ألّض  فسَ ذف      مة عل  اْ مْ فهرحمة, وفهذف  م د  وهما فسما صلة مشت    ,وُقدِّ
 ؛ا علـ  فهـرحمْ وفهـرحيَ فهلـذيْ همـا فسـما صـلةمً فهصلة فه ارمة رها, عليكْ فهلل فهذي هو فسَ فهذف  م د  

 .هيوفع  فالسَ فهمسّم  ع  فهت ديَ

 في الرحمن الرحيم [] الكالم 

وُقدَِّ فهرحمْ عل  فهرحيَ؛ ألّض   اص راهلل مْ  هة فهللظ, عـبل ي ـال هغيـره, وفهـرحيَ عـاَ مـْ تلـَ      
مْ  هة فهمعضـ  م ـّدَ عـ  فهعمـل علـ  فهعـاَ  ا؛ عي ال ه  وهغيره مّمْ قاَ ر  معضاه, وفه اص  فه هة أيضً 

هيوفعــ   ؛ا عــ  فهــذكر علــ  فهعــاَ مــْ تلــَ فه هــةمً مــْ  هــة فهللــظ م ــدّ  مــْ تلــَ فه هــة, علــيكْ فه ــاص  
ْ ف تللـ   فه اص مـْ  هـة فهللـظ فه ـاص   مـْ  هـة فهمعضـ  عـ  فهت ـديَ علـ  فهعـاَ مـْ تلـَ فه هـة, وف 

ّْ عَ ٗا همـا مـْ أرضيـة/, أيًضـ(ٖ)فه هة عيهمـا ّْ زيـاد  فهرضـاء تـدّل ؛ بلْ أرلـ  مـْ ععيـلْعـأ/ فهمراهغـة, إاّل أ أل
 .(٘)كما ع  ا َقَطَم و َقط َم ا, (ٗ)غاهًرا  عل  زياد  فهمعض

                                           
 ( زياد  مْ فه اموس .(ٔ

 , )فه (.ٕٕٗٔفه اموس فهمحيط:  (ٕ)
 ؛ا هلرحمْ؛ ألضهَ  علوف فهرحيَ تارعً اّل أّض  قّدَ فهرحمْ عل  فهرحيَ تض  فهترق  مْ فألدض  إه  فألعل , إفه ياس ي (ٖ)

 ّْ  رى م رى فألسماء فألعبلَ مْ حيب ال يسـّم  رـ  غيـره, وفهـرحيَ رـاٍ  علـ  صـلت  و رياضـ  علـ   افهرحمْاأل
وي: ا, تلسـير فهريضـ٘٘/ٔ  تلسـير فه ـرفْ فهم يـد: يضظـر: فهرحـر فهمديـد عـ ,غيره, علذهَ قّدَ فهرحمْ عل  فهرحيَ

 .ٔٚٔ :ْ فهكريَ الرْ أر  فهرريمص, وتلسير فه ر ٜٖ/ٔ
ْ  حـذر يـدّل علـ  فهمراهغـة مـم قلّـة حروعـ  عـْ حـاذر فهـذي ال يـدّل  علـ  عـدَ دلّ قول فهضرتيتّ : غاهًرا يـ( (ٗ فّطـرفده, عـإ

ْ  وكــأْ فه ارــل رــذهَ ضظــر  »علــ  فهمراهغــة, قــال فرــْ هشــاَ:  علــ  كاــر  فهمعضــ  وهــيس  كاــر  فْهحــرو  تــدل   ِإهــ  َأ
 . ٙ/ٗ :شرح فهرض  عل  فهكاعية :ويضظر ,٘ٛٔ:. مغض  فهلريب «رمطرد

وَكس ـَر, عاألصـل عيهمـا ا قطـم وكسـرا عضـعلوف عـيْ فهلعـل  َقط ـمَ : ضحو ,ا َعع لَ ا وضع  فهعرب أرضية هلتكاير مضها َ  (٘)
ل: قـَو ع ـال ,فهعلماء ع  فهحر  فهزفرـد هلدالهة عل  فهتكرفر, وقد ف تل   مـْ وحملـ  علـ  فهـوفو ,فألصـل هـو فألو 

ل: ص ــرْو زفرــد , وقــال عهــ ا, َ ْهــَورَ ا  زفرــد  عهــ ا, ورْيطــر, حْوقــلا مــْ وفهيــاء وحملــ  علــ  فهــوفو, فهزفرــد هــو فألو 
ل, هــو فهزفرــد أْ: فه ليــل مالهمــا, ومــذهب ــ  فهزفرــد؛ هــو فهاــاض  أْ: ركــر أرــ  ومــذهب  فألو    أحــ    عهــو تكــرر, ألض 

 فهماـال ترلـ  حتـ  رـاهتكرير تزيـد اـَ فهكلمـة, أصـل مـْ مـا هـو عتسـتوع  ترـدأ إض مـا ألض ـَ فه يـاس؛ هو وهذف, راهزياد 
 .  ٜٕٔ :, وفهممتم فهكرير ع  فهتصري ٗٙٔد, يضظر: فهمضص  الرْ  ض : تري فهذي
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َّ هَ يُ  ومعض  فهرحمْ فهراه ُ        (ٔ)ر  غيره تعاه , وتسـمية أهـل فهيمامـة سَ  ع  فهرحمة وفإلضعاَ, ومْ َا
عض  فهرحيَ: ذو فهرحمة وم, (ٗ)وعدم  (ٖ)وي وز صرع ,   ع  فهكلرمْ فهتعضّ  (ٕ)ر   ـــــهعض  فهلل ــــ مسيلمة
ْ صـــ   , (ٙ): عـــاهرحمْ أرلـــ  مضـــ (٘)قـــال فرـــْ ح ـــر ,فهكايــر   يـــا رحمـــْ فهـــدضيا وفآل ـــر  » :عـــ  فهحـــديب وف 

 يا رحمْار وههَ: (ٛ)وفالستدالل عل  فألرلغية ا عل  زياد  فهمعض ,هزياد  رضار  فهدفهة غاهرً  ,(ٚ)«ورحيمهما
 وأت  ر  ,(ٓٔ)عي  ضظر ههذف فهحديب فهدفل عل  فستوفرهما ع  ذهَ , (ٜ)ا فهدضيا وفآل ر  ورحيَ فآل ر 

                                           
  )فهيمامـة( فمـرأ  تسـمّ  إهـ قيل: فسمها ع  فه اهلية: ) و( حتـ  سـّماها ملـَ حميـر )حسـاْ ترـم( راهيمامـة, ضسـرة  (ٔ)

 . ٓٛٔ/ٔعطار: م, وفهروض فهٖٖٔ/ٔاار فهربلد وأ رار فهعراد:صيضظر:  ,ذف  عيْو زرقاء حاد  فهرصر
 قال شاعرهَ: (ٕ)

اك  ا اي     ت    ل  اج    يا      ا      أاـ  ***  اأان تا غاي ث   ل  ا اى  ا ز ل ت  ا   ا نا سا ا  
    فهت ريــر و , ٕٓ٘/ٔوفهــردود وفهض ــود شــرح م تصــر فرــْ فهحا ــب: ,ٕٗ/ٖيضظــر: أضــوفر فهرــرو  عــ  أضــوفء فهلــرو :      

   ٕٓ/ٕوفهتحرير:
ّْ  ة ماضعـــة هلصـــر ,اْ وتارعـــ  فهســـيوط  عـــ   ـــوفز صـــر  ) رحمـــْ( هعـــدَ و ـــود عّلـــ( أ ـــاز أرـــو حّيـــ(ٖ هلـــظ  وهـــ  أ

فهممضـوع مـْ  (ععلـ   - ععـبلْ)ج عـْ وْز رَ )فهرحمْ( ال م ضـب هـ  مـْ هلظهمـا, عـبل ي ـال: رحمـ , وعليـ  ع ـد َ ـ
 .ٔٔٔ/  ٔوهمم فههوفمم:  ,ٙ٘ٛ/ٕ :فرتشا  فهضرب :يضظر ,فهصر 

ّْ  فهعلماء ذهب رعض (ٗ) راألغلـب عـ  ؛ ألّض  عل  وْز ععبلْ, وقد أهح  فه ياس ي تض  مضم صر  )فهرحمْ( إه  أ
ّْ )فهـرحمْ( فسـَ م ـتّص ر يّ   ة رار  مْ غير فهضظر إه  فال تصاص فهعـارض, وي صـد راال تصـاص فهعـارض, أ

   .ٚٛ٘/٘ :وفهم اصد فهشاعية ,ٜٔٔٔ/ٖ:, وتوضي  فهم اصدٕٙفهكشا : يضظر:  ,وال م ضب ه  راهلل 
ه, وهـ  ٖٚٚوهـد عـ  مصـر سـضة  بلض , فهعسـ أحمد رْ عل  رْ محمد رـْ محمـد رـْ علـ  رـْ أحمـد فهكضـاض هو: ( (٘

 مضــة عــ وفهــدرر فهكا مصــضلا  كايــر  مضهــا: عــت  فهرــاري رشــرح صــحي  فهر ــاري, وفإلصــارة عــ  تمييــز فهصــحارة,
, وفهرـدر ٕ٘٘/ ٔ, وطر ـا  فهحلـاظ هلسـيوط : ٗٚ/ ٔيضظـر: شـذرف  فهـذهب: .(هــٕ٘ٛأعياْ فهمرة فهاامضة )  

 .ٚٛ/ ٔفهطاهم رمحاسْ مْ رعد فه ْر فهسارم: 
ــ  (ٙ ا وأرد   بلرــل فهــضعَ وأصــوهها ت ــول: عــبلْ غضــراْ إذف فمــتؤل غضــرً  يتضــاول( قــال فرــْ ح ــر: عــاهرحمْ أرلــ  ألّض

 .٘٘ٔ/  ٛيضظر عت  فهراري رشرح صحي  فهر اري:  ,راهرحيَ هيكوْ كاهتتمة
 .ٖٔٔ/ٕ, وفهموضوعا  ٕ٘/ٔيضظر: فهلوفرد فهم موعة:  ,قال فهشوكاض  ع  فسضاده كّذفب(ٚ) 
ّْ ع  )فهرحمْ( حروعا أكار مْ )فهرحيَ( هذف ُقّدَ, ورّده فرْ أر  فهرريم, هو كاْ فأل(ٛ)  مر رعدد ذهب فهزم شري إه  أ

 .ٔٚٔ, وتلسير فه رفْ الرْ أر  فهرريم: ٕٙيضظر: فهكشا :  ,رذِ فهحرو  هكاْ حاذر أرل  مْ حَ 
 ت ري  فهحديب. تَ( (ٜ

ّْ فهـرحمْ, وفهـ (ٓٔ) ْ رحيَ رمعضـ  وفحـد ؛التّ ذهب أرو عريد  إه  أ سـاع فهكـبلَ, وهمـا مشـت اْ مـْ هلـظ وفحـد )رِحـَ( وف 
ّْ عـ  فهـرحمْ معضـ  أرلـ  مـْ رحـيَ, علـ  فهـرحمْ تسـمية موصـو   ف تل  هلظيهما كما ع  ضدماْ وضـديَ, وُرد  رـأ

ّْ فأل ّماأرعمَو فهرحمة ه ميم  ل  , وع  فهرحيَ تسمية موصو  هرعض  ل  ,    =  فهرحمْ    علَ عيرى أ
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ْ ذكــر رعــد مــا دل   (ٔ)ا هوصــل تتميًمــ  ّْ مــا دّل عليــ  مــْ دقار هــا, وف  علــ   تعــاه  راهرحمــة إشــار  إهــ  أ
ــ  غيــر ملتلــ  إهيــ , عــبل يســأل وال هــربّل يتــوه   ,ام صــود أيًضــ , بلرلهــا فهــذي هــو فهم صــود فألعظــَ َ أّض

عـْ  ّمـاإ ,  تعـاه  م ـازهرحمة عط  وميـل روحـاض  غايتـ  فإلضعـاَ, عهـ  السـتحاهتها عـ  ح ِّـوف, يعط 
ّماضلس فإلضعاَ عتكوْ صلة ععل, أو عْ إرفدت  عتكوْ صلة ذف , و  مـْ رـاب فهتمايـل فهم ـرر عـ  علـَ  ف 

 فهرياْ, وفهكبلَ عل  فهرسملة ملرد راهتأهي  عبل حا ة إه  فهتطويل ر  ع  هذف فهتصضي . 
ّْ فهمسـتح       سـتعاْ رـ  عـ   ميـم فألمـور هـو ْ يُ أِل  وت صيص فهرسملة رهذه فهابلاـة؛ هـيعلَ فهعـار  أ

 ,ب/ ركلي تـ ٗهـا عا لهـا وص لهـا,  ليلهـا وح يرهـا, عيتوّ ـ  /فهمعرود فهح ي  , وهـو فهـذي يعطـ  فهـضعَ كل  
 وي عل  ميم فهمعّول علي .

 

 ] الكالم في الحمد لله [

ـــ   وقــد أرد  فهشــي     ـــ رحمــ  فهلل تعــاه ـــ ــ) ل ا حيــب قــال:  ,فهرســملة راهحمــد ـــ عــرفده, أو أ: كــلّ  أي (     
صـاع  رصـلا  فهكمـال وهو ما يشعر رتعظيَ فهمحمود ويضرئ عْ تحميده, مْ فعت اد فتِّ  ,ماهيت  وح ي ت 

أي: مملـــَو  ,)هلل( عليـــ  مـــْ فألعمـــال اارـــ  مســـتح ّ  تيـــاْ رمـــا يـــدل  عـــْ ذهـــَ راهم ـــال, وفإل وفهتر مـــة
ا ًعـأي: راهذف  فهوف ب فهو ود, كمـا أعادتـ  فه ملـة؛ إذ فهمسـضد إهيـ  إذف كـاْ معر   ,ر  , وم تص  ومستح   

 عـرفده رــ أوف تصــاص فه ـضس يو ــب ف تصـاص  ميــم  ,رـبلَ فه ــضس, يليـد قصــره علـ  فهمســضد وعكسـ 
 ارو  عرد هغيره يضاع  ف تصاص فه ضس, أو فستح اق  إياه؛ هو و ّْ  .ده ع  ضمْ ذهَ فهلرد؛ أل

                                                                                                                              
ڈ     ژ  ژ  ڑ  چ   :فهرحمة مستدال عل  علميت  رأّض  ورد غير تارم السـَ قرلـ  ضحـو قوهـ   مشت  مْعلَ     =

, وتلســير ٕٔ/ٔرــ  عريــد : ْ ألصيضظــر: م ــاز فه ــر  [ٕ, ٔفهــرحمْ: ]  چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  وقوهــ  [ ٘طــ :] چ
 .ٕٛٔ/ٔ, وفهرحر فهحيط: ٚ٘/ٔ امم فهرياْ فهطرري: 

إهـ  أّضـ  رـدل مـْ هلـظ فه بلهـة افهللا ألّضـ  فسـَ  ص ـرْوإهـ  أّضـ  ضعـ , وذهـب  قـوٌَ ف تل  فهضحا  ع  إعرفر , عـذهب  ((ٔ
مصضوع م تّص راهعلمّية اكاهدررفْا مْ ادرر ا, و اء عل  رضاء ال يكْو ع  فهضعو , وفهدهيل عل  أّض  علـَ  ع ـد 

وذكـر فهسـهيل  أْ  ,أْ يكـوْ ضعتـا و ـب أْ يكـْو رـدال مـْ افهللا ورد ع  فه رصْ غير تارم السـَ قرلـ , علّمـا فمتضـم
 . ٔٗيضظر: ضتار  فهلكر:  فهردل ممتضم عضده.
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 عــرفد فهحمـــد هـــ  أفهدفهـــة علــ  ارـــو  كــل عـــرد مـــْ  فالســـتغرفقيةَ ــــــ هضـــا  ـــــــ و  افلا فه ضســيةاوحيضرــذ ســـ
وفسـتح اق  فهحمـد  ,هصـلا  فهكمـال , وقـْر فهحمـد راه بلهـة فهدفهـة علـ  فسـت ماع  (ٔ)وف تصاص  رـ 

ض  هذفت ؛ هربل   ذهَ؛ فقتدفء راهكتاب فهعزيز, وما ورد ع  ذهَ مْ ما ععل  يتوهَ ف تصاص  رصلة ُأ رى, وف 
, (ٕ)وع  روفية رحمد فهلل عهـو أرتـر(( ,د هللِ مْ راهحَ  عي ِ  أُ دَ رْ ال يُ  أمرٍ  فهم تار: )) كل   فأل رار ع  قول فهضر ّ 

 ْ راهحمد رعد فهرسملة ترييْ هكيلية فهعمل رحديايهما, ويحمل فالرتدفء عيهما عل  فهعرع ّ صوع  فعتتاح فه ر 
ف مــْ حــيْ فهشــروع عــ  فهشــ ء إهــ  حــيْ فأل ــذ عــ  فهم صــود, أو يحمــل عيهمــا علــ  فهــذي يعترــر ممتــد  

 َِّ أ/ عــ  تحصـيل فهرركــة فالرتــدفء ٘, ومــا يلهــَ مـْ فهحــديايْ مــْ أّضـ  يشــترط /وفهعرعـ ّ  مــْ فهح ي ــ ّ  فألعـ
اّل راهرسملة, وفهحمدهة معا عمحمول عل  ف  رل ورغيرهما مْ كلِّ عأصل فهرركة يحصل رأحدهما,  هكمال, وف 

 ِرِذْكِر فهلُل( فهحديب.  ال يردأ عي ِ  أمرٍ  ذكر فهلل كما أعهم  حديب )كل  
َ, وهـو ؛ عـاه رر فهمت ـدِّ ض ـبًل  ّمـاأ, وع ـبًل  معـ  ض ـبًل  تعاه    قد قاَ فهدهيل عل  و وب حمدهوفعلَ أض       
شــكر فهلل فهمــضعَ وف ــب هآليــا  وفأل رــار  ؛ عــؤلْع ــبًل  ّمــاأ, و (ٖ)أمــر ال يرــدأ عيــ  راهحمــد هلل فهحــديب كــل  

أحـد  فآلمر  راهتدرر فهمو رـة هلتلكـر, فهحااـة عليـ , فهدفعيـة إهيـ , وهـو تعـاه ؛ ع ـد أعـاض ضعمـ  علـ  كـلِّ 
ْ كاْ قد ع فهسـمم, وهـو مع ـول فهمعضـ ,  رإي ارـ   ورد و  ريضهَ عيهما, وفهحاصل أض ـاظاهر  وراطضة, وف 

 .عطار  فهع ل فهشرع

                                           
ــــم أ)فل( فالســــتغرفقية  (ٔ) ــــ  أْ تكــــوْ الســــتغرف   مي ــــرفد فه ــــضس ضحــــو قوه ] فهضســــاء مــــْ چٿ  ٹ  ٹ  چ  :ع

ّما )فل( فه ضسـية عتكـْو هتعريـ  فه ـضس ضحـو قوهـ  أوقوع )كل( موقعها,  عرد مض  وعبلمتها يص ّ  أي: كلّ  [ٕٛفآلية:
:  كاـر مضـ , وفهمعـر  رــ أوفحـد علـ   ْ يـدلّ أضساْ, وهـو ويرفد ر   ضس فإل[ ٕ]فهعصر: صيـة: چٻ  ٻ  ٻ  پ  چ

ل: أْ يكـْو ضعتـرـ)فل( هذف أ از فهضحـا  عيـ  فهـو هيْ: فأل القترفض  ا ع  فهللظ؛)فل( فه ضسية ضكر  ع  فهمعض  معرعً   اًـ و 
ا, وفهشــاهد عضــدهَ قــول ًــــ ا هلظيًــــ معرعــا رـــ )فل( تعريل ه راعترــار ْ يكــْو حــااًل أ ــر: وفآل ,  ضكــر  عــ  فهمعضــ راعترــار أّضــ
 فهشاعر:

ــــــــِ ن ا       ــــــــيـ  ياس  ــــــــا  لم    ما ــــــــِ  عا ــــــــ   أا   ـ  لا   ا
 

ـــــــــــــت    ا ياع ن  ـــــــــــــتا فم ـــــــــــــيت  َل ـ  ـ  ـــــــــــــيي      ن
يضظـر:  . هكوضـ  معرعـا رــ)فل(ْ يكْو حـااًل أ)يسرض ( أْ تكْو ضعتا هلريَ هكوض  ضكر  ع  فهمعض , وي وز  ع  عي وز      

                                                               ٕٖ/ٔ, وشرح فألشموض  عل  أهلية فرْ ماهَ ٖٕٚ/ٖأوض  فهمساهَ عل  أهلية فرْ ماهَ: 
ْ  ) فل( عـ  ) فهحمـد(, فســتغرفقية؛ ألأرفد فهشـي  أْ ي ـول    همـا شـمل   ميـم أضـوفع فهحمــد مـْ شـكر ومـدح واضــاء, ضّ : إ

 ضوفع .أوفحد مْ أعرفد فه ضس يغض  عْ ذكر  ميم  رُ كْ عذِ  , ضاس فهحمدأو ضسية  ألّض  ذكر فهحمد, وفهمرفد  ميم 
        ,ٗٛٔ/ ٜيضظـر: فهسـضْ فهكرـرى هلضسـار :  ,ي: ممحـو  فهرركـةأ «ْقَطـُم ُكل  َأْمٍر ِذى َراٍل اَل ُيْرَدُأ ِعيِ  ِرَحْمِد فهل ـِ  أَ  » (ٕ)

 .ٖٚٔ/ٔوصحي  فرْ حراْ: 
 ( تَ ت ري  فهحديب.(ٖ
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ّْ إ عـاه وفب: ,قوهضا: فهحمـد هلل إ رـار عـْ ارـو   ميـم فهمحامـد هلل, وال يلـَز مضـ  صـدور مضـا عإْ قيل:
فأل رار ع  فهارو  حمد؛ إذ هو وص  راه ميل عل   هة فهتعظيَ وفهتر يل, ععل  هذف فهت دير كضا مْ 

فســتعماهها عــ   وف تــار فهشــي  وغيــره حــر  فهحــاء فهحل يــة وفهمــيَ فهشــلوية وفهــدفل فهلســاضية عــ  ,فهحامــديْ
 . فهاضاء عل  ماهَ فهمماهَ, حت  ال ي لو م رج عْ ضصير  مْ ذهَ

 يثار الحمد على المدح والثناء [إ] 

ّْ فإلضسـاْ      , عـإ َّ وصار هلظ فهحمد دوْ فهمدح؛ هوروده عـ  مـتْ فهحـديب, وفهلـر  ريضهمـا أْ فهمـدح أعـ
؛ ألّضــ  يطلــ  علــ  (ٔ)يمــدح فإلضســاْ رمــا عيــ , ورمــا هــيس عيــ , وال يحمــده إاّل رمــا عيــ  َّ , وقيــل: فهحمــد أعــ

  هـيس رـيْ مترفدعاْ؛ ألّضـ , وقيل: هما هلظاْ(ٕ)فهمكرر وغير فهمكرر, وفهمدح ال يطل  إال عل  فهمكرر
 )عمــا( ,, عمعضــ  فهمــدح هــو معضــ  فهحمــد(ٖ) ت ــديَ رعــض فهحــرو  علــ  رعــضب/ إاّل ٘حمــد ومــدح / 

ڀ ڀ ڀ چ : كمـا عـ  قوهـ   ,وفهااض  أعض  رمعض  فهمصـاحرة هـو فألضسـب هضـا ,رمعض  ع  أو مم

ض  (٘)أي: مــم ظلمهــَ (ٗ)چ ٺ ٺ   ٺ ٺ ّْ , وف  وأعــاض  فهحمــد أحــاط وأعــَّ  مــا أتــ  رهــا إشــار  إهــ  أ
فه ميلـة  مـم حـال, وهـ  هيرـة عـ   )   ـ   (عرد مـْ أعـرفد  أي: كلّ  )ج يع(عو   ها    لعستفحت  

طلــ  ويــرفد رهــا مــا يشــمل فهملكــا , وعــ  فه ــاموس: فهحــال ة وتُ َكــلَ ْ رســ   عمَ إفهــضلس غيــر رفســ ة, عــ

                                           
ّْ فهمــدح يكــْو هلحــ  وفهميــ , وهل مــاد أيًضــ (ٔ) هيــ  ذهــب فرــْ كايــر, وأرــو حــاتَ؛ أل ا كمــا يمــدح فهطعــاَ وفهمكــاْ, وف 

 .ٛ/ٔٔر  حاتَ:أ, وتلسير ٕٗ/ٔيضظر تلسير فرْ كاير: , ويكْو قرل فإلحساْ ورعده
, وفآليــا   يــر دالرــل ه وهضــا, ع ــد فســتهل اْ  ميــم معــفهحمــد تضــمّ  (ٕ) ٍْ ض  فهشــكر وفهمــدح وفهاضــاء, عاهحامــد شــاكر ومــا

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  چ  و [ٔ]عاتحـــة فهكتـــاب:پ  پ  پ  پ  چ  رــــ )فهحمـــد( ع ـــد قـــال:  ِ ســـرحاض  فهكايـــر مـــْ صيـــ

َّ هـــذكر عـــ   ,[ٜٖصيـــة:: ] ســـور  إرـــرفهيَچٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ      ۈۈۆ  ۆ   , فآليـــا  ل هـــذهأوّ علـــو كـــاْ فهمـــدح أعـــ
فهملــردف  عــ  غريــب فه ــرصْ و , ٖٖ/ٔ, وفهرحــر فهمحــيط: ٖٗٔ/ْٔ هل رطرــ :صيضظــر: تلســير فه ــامم ألحكــاَ فه ــر 

 .ٕٙ٘/ٔهؤلصلهاض : 
ّْ ذهب فرْ فأل (ٖ) عـ  فهتصـري , وعلـ  هـذف ال عـر  ريضهمـا عـ   متسـاوياْهما ) حمد( م لوب )مدح(؛ ألضّ  ضراري إه  أ

ّْ فهمـــدح ي ـــم علـــ  أشـــياء وال ي ـــم علـــ  أ ـــرى, عـــيمكْ أْ تمـــدح  ـــوهر  وال يمكـــْ ه أرـــو حّيـــعـــرد   ,فهمعضـــ  اْ, رـــأ
: ٖٓٔ/ٔيضظر: فهرحر فهمحيط:  ,حمدها  .ٜٚ/ٔ, فهدر فهمصْو

 .ٙسور  فهرعد: مْ فآلية: (ٗ) 
 . ٙٚٗفه ض  فهدفض : :يضظر(٘) 
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  ركسر فهكا  وسكوْ فهماضـا  تحـ  وعـت  فهضـوْ: هـ  فهشـد   ضساْ وما هو علي , وفهِكيَضةُ فإلكاهحاهة ِكيَضُة 
 .(ٔ)ُصروُع ُ و ورلت  فهكا : فهكلاهة وحاالُ  فهد ْهِر وأْحوفُهُ   ,ةذه  فهمُ 

 ,َر عــ   اضــب فهضعمــةتــمــا تســتعمل عــ   اضــب فهض مــة, وتُ هــا إض  هضــا؛ عإضّ  (ٕ)اهــارُ ت ض  اوفألحســْ )) قيــل:    
ويمكْ أْ يكوْ  ,ع  شرح  مم فه وفمم (ٗ)كما ذكره فهزركش ( ٖ)((هذفة عل  وفستعماال  فه رصْ, وفهسض  

ا, أي: يحــّل راإلضســاْ مّمــا ال قــدر  هــ  علــ  يعضــ  كلهــا ضــمضً  ,هافهمــرفد هضــا رــاألحوفل فهشــديد , أو ضــد  
  قد كاْ ع  زمْ تأهي  عإض   ,ة وفهمرض, وكيد فألعدفء, أو ما أشر  ذهَدعع , كاهضعمة وفهض مة, وفهصح  

 ال فهسلطاْ  (ٙ)ومْ مع  مْ فهعساكر, وريْ قاضصوه (٘)ذف فهكتاب وفقعة عظيمة ريْ فقرردي فهدويدفره
ـــ  فهســـعادف  ـــدور ,, قللـــ  عيهـــا فألســـوف (ٚ)فهملـــَ فهضاصـــري محمـــد أر وُأ ـــذ  فهضســـاء مـــْ  ,وضهرـــ  فه

غاهرة عل   وفهمكاره فهمريعةأ / فهشضيعة, ٙ/ا رأى فهشي  تلَ فألحوفلكما سيأت  ذكرها, وهم  ,(ٛ) امافهحمّ 
َْ   عإض ـ, يَر غيرها فقتدفء ر     هَ غيرها مْ فألحوفل ع  ذهَ فهوق , وكأض    ,عليـ  فهصـبل  وفهسـبلَ َكـا

َذف َرَأى َما يُ و  ,َحالٍ  ُكلِّ  َعَل  ِهل  ِ  فْهَحْمدُ  »: َقالَ   َيْكَرهُ  َما َرَأى إَذف َ   ع ر فِ  َقاَل: فْهَحْمُد ِهل ِ  فه ـِذي ِرِضْعَمِتـِ  تَـِت
اِهَحاُ    .(ٜ)« فهص 

 

 

                                           
 ) حول (.,ٜٜٛيضظر: فه اموس فهمحيط: (ٔ) 
 .ٗٓٔ/ٔي  فهمسامم ر مم فه وفمم: ض: يضظر تشفهم طوط وما أارت  مْ فألصل( ع   ت ضب عل ) (ٕ)
 .ٗٓٔ/ٔ  فهمسامم ر مم فه وفمم:شضيت (ٖ)
,      ( ه٘ٗٚســضة: ), وهــد فهشــاعع ّ  رــدر فهــديْ أرــو عرــد فهلل محمــد رــْ رهــادر رــْ عرــد فهلل فهمصــري فهزركشــ ّ  :هــو (ٗ)

 .ٗٛ/ٔ, فهمع َ فه امم: ٖٖ٘/ٙشذرف  فهذهب:  . هـ(ٜٗٚا )  كاْ ع يها أصوهيا أديرً و 
 . :هَ أ د ه  تر مة( (٘
, تـوّه  فألمـر رعـد م تـل أهو: ( (ٙ رو سعيد فهملَ فهظاهر قاضصوه  فألشرع , فهملـَ فهااهـب وفألررعـْو مـْ ملـَو فهتـَر

 . ٗٓٗ/ٖيضظر: ردفرم فهزهور:  . ه(ٜٗٓفهسعادف  سضة ) فرْ أ ت  فهملَ فهضاصر محمد أر 
فهاــاض  وفألررعــوْ مــْ  هــو: فهملــَ ضاصــر فهــديْ محمــد أرــو فهســعادف  رــْ فهملــَ فألشــر  قايترــاي فهظــاهري, فهملــَ( (ٚ

ه( علـ  يـد فقرـردي فهدويـدفر. ٜٗٓٓ) هــ( إهـ  أْ قتـل سـضة ٜٔٓ, حكـَ مصـر رعـد وعـا  وفهـده سـضة)ملَو فهتـَر
 . ٕٖٖ/ ٖرم فهزهور:: ردفيضظر

 . ٖٗٛ-ٖٖٛ/ ٖ :: ردفرم فهزهور ع  وقارم فهدهور( يضظر(ٛ
  ., )حسض  فهمح  (ٖٖٓٛ, رقَ فهحديب:ٖٔٚ/ٗ فألرض وط(: :سضْ فرْ ما ة, )تح ي  يضظر: (ٜ)
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 ادة [ــشهــالم في الــكــ] ال

ُكــل  ُ ْطَرــٍة َهــْيَس ِعيَهــا َتَشــه ٌد, َعِهــَ  َكاْهَيــِد  »:   عليــ  فهصــبل  وفهســبلَ ه وهــ ؛: أتــ  راهتشــهد) أ ــه (    
«فْهَ ْذَماءِ 

ما عضده  ىد  أ :امضم هزيد ركذفـ اأي: فهم طوعة فهرركة, وفهشهاد  ه  فه رر فه اطم, وشهد ك (ٔ) 
فهشـــهاد : ))وههـــذف قـــال فرـــْ عـــارس:    رمعضـــ  أ رـــر رـــ ,ألض ـــ ؛فهمصـــراح يتعـــدى راهرـــاءمـــْ فهشـــهاد , وعـــ  

 .(ٕ) ((دَ وهِ فإل رار رما قد شُ 
, م تصـريْ عليـ  دوْ غيـره اأشـهدا رى عل  أهسـضة فألرمـة سـللها و للهـا عـ  أدفء فهشـهاد   عارد :     

عكـــاْ  ,اة أيًضـــعلـــَا وهـــو موفعـــ  ألهلـــاظ فهكتـــاب وفهســـض  أضحـــو: ا ,علـــ  تح يـــ  فهشـــ ء مـــْ فهللـــظ فهـــدفلّ 
هعـّل فهسـّر و  ,د؛ إذ هَ يض ل غيرهكاإل ماع عل  تعييْ هذه فهللظة دوْ غيرها, وال ت لو عْ معض  فهتعرّ 

ّْ فهشهاد  فسَ مْ فهمشاهد , وه  فالطبلع علـ  فهشـ ء عياًضـ ا, عاشـترط عـ  فألدفء مـا يغضـ  عـْ عي  أ
ــ رللــظ فهمضــارع, وال  اأشــهدامضــ  فهللــظ, وهـو  شــت   ف  رشــ ء يـدّل علــ  ذهــَ وهــو مـا فهمشـاهد , وف تص 

ّْ فهماض  موضوع إل رار رما وقم عيما مض  مْ فهزماْ, علـو أي:  ,ضحو: اقم ا ,ي وز اشهد ا؛ أل
حكايــة عــْ أوالد يع ــوب  وعليــ  قوهــ   ,قلــ : اشــهد ا, فحتمــل فإل رــار عــْ فهماضــ  رــ  عــ  فهحــال

 رسـرقة حـيْ ب/ أرـيهَ أواًل ٙ؛ ألّضهَ شهدوف عضد/(ٖ) چک ک گ گ گ چ  عليهَ فهصبل  وفهسبلَ:

ههـَ عـ  ذهـَ, ع ـاهوف: مـا  مَ ضْ ال ُصـهـَ همهَ فعتـذروف عـْ أضلسـهَ, أض  ا فت  علمّ  (ٗ)چڑ  ک ک  چ قاهوف: 
  ْ اه مـــْ إ ـــرفج فهصـــوفع مـــْ رحلـــ , وفهمضـــارع فرضـــَ ســـر  إاّل رمـــا عايض ـــ شـــهدضا عضـــدَ ســـار ا ر وهضـــا: إ

 .(٘)موضوع هئل رار ع  فهحال

أي: ضحــْ  ,(ٙ)چگ گ گ  ڳ ڳچ  :وعليــ  قوهــ   ,ع ــد أ رــر عــ  فهحــال ,ذف قــال: أشــهدإعــ    
ع  فه سَ ضحو: أشهد راهلل كاْ كذف, أي: ُأقسـَ رـاهلل ه ـد  اأشهداا ع د فستعمل وأيضً  ,فآلْ شاهدوْ رذهَ

                                           
 . (ٙٓٔٔ, وسضْ فهترمذي: )ٜٓٗ/ٗ(, )صحح  فهمح  (, ٔٗٛٗ: )دفودسضْ أر   (ٔ)
 (.)شهد ٗٔ٘/ٔوم مل فهلغة:   ,ٕٖ٘ -ٕٖٗفهمصراح فهمضير, هلليوم :  (ٕ)

 . ٔٛيوس : مْ فآلية: سور  (ٖ) 
 .ٔٛيوس : مْ فآلية: سور  (ٗ) 
 . ٕٖ٘/ٔيضظر: فهمصراح فهمضير هلليوم : (٘) 
: مْ فآلية: (ٙ)   .ٔسور  فهمضاع ْو
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ا راًعـتّ فا و لع  عل  كذف وأضا أ رر ر , وهذه فهمعاض  مل ود  ع  غيره مْ فألهلاظ, علذف فقتصر فحتياًطـأط  
 .(ٔ)ع  فهمصراح علَ, فضته  ماأ  رمعض  ى رضلس ؛ ألض  وقوه : أشهد أْ ال إه  إال فهلل, تعد   ,هلمأاور

هكوضــ   ؛ظهــر مضهمــاأرلــ  عــ  فهمعضــ  و أوقــال فهــرعض: وف تيــر هلــظ فهشــهاد  دوْ فهعلــَ وفهي ــيْ؛ ألّضــ     
ا عـ  فهرـوفطْ ع ـط, همـا يسـتعمبلْ غاهًرـضّ إر بل  فهعلَ وفهي ـيْ ع ,شياء وروفطضها ع  ظوفهر فألمستعمبًل 
 فضته . ,(ٕ)هَ ت رل شهادت ْ مكاْ فهشهاد  تي ّ أعلَ و أت  فهشاهد رللظ أوهذف هو 

 )إـ   هلل(, أي: ال معرـود رحـ  عـ  فهو ــود (ٖ)هوه رمعضــ  معرـودأرمعضـ  مـ ,كلعـال  (إلـ)أ    وُأذعـْ    
 .  رهذف فالسَ فألضلسأي: فهذف  فألقدس فهمسم  

ت ـول: رأيتـ  وحــده, وهـو مضصــوب عضـد أهــل  ,فهوحـد  فالضلــرفد ))قــال فه ـوهري عـ  صــحاح : )  ـ  (   
, كأضــَ قلــ : أوحدتــ  رر يتــ  (ٗ)حــال فهكوعــة علــ  فهظــر , وعضــد أهــل فهرصــر  علــ  فهمصــدر عــ  كــلِّ 

هــذف فهموضــم, وقــال أرــو فهعرــاس: يحتمــل أيًضــا و ًهــا  اوحــدها  ْ عَ ِضــأ/ أَر غيــره, اــَ وُ ٚأي: هــَ/ فحــادً فتّ 
 هُ دَ َحــوَ   , اــَ وضــعتإضلــرفًدف مضلــرًدف كأضــَ قلــ : رأيــ  ر ــبًل ص ــر, وهــو أْ يكــوْ فهر ــل عــ  ضلســ  مضلــرد, 

 .ضته ف (٘)((موضع 

                                           
 , )شهد(.ٕٖ٘( يضظر: فهمصراح فهمضير هلليوم : (ٔ

 . ٗٙٔ/  ٖ :صول فهل  أفهتمهيد ع  يضظر:  (ٕ)
 ( .أه ) ٖٕٕٕ/ٙيضظر: فهصحاح تاج فهلغة:   ((ٖ
ألّضــ   ــرج عــْ فهوصــ  ع ــرى  حــال؛ ههــذه فهمســأهة ركــْو ) وحــده ( مضصــوًرا علــ  كــلِّ  وهــو قــول فه ليــل, وفعتــلّ  ((ٗ

  . ٕٔٛ/ٖ  هيس  رًرف يمكْ فالستغضاء ر , يضظر: فهعيْ:  وألضّ  م رى فهمصدر,
ْ  ل عــْ فهلــرفء وهشــاَ ِ ــوضُ          هــا أتــ  عــيهْ ) وحــده (  يــأت  عــ  ابلاــة موفضــم ي لــض عــيهْ؛ ألض   وتــارعهَ فهمرــرد أ

ِْ َمْوِضَم (   وُعَيْيُر وحِدهِ , ُ َحْيُش وحِدهِ مضاعة, وقد فستدهوف عل  ذهَ رما روي عْ فهعرب ك وههَ: )  َعَمْوُضوَعا
 ِْ , َوُهَما فهل ـَذف َِّ ِْ َأحـدًف َواَل ُي ا فهذ  ِْ اَل ُيشـاِورف  اَل  :َأي ,(( موضـم مـدح َضِسـيُ  َوْحـِدهِ , وفهموضـم فهااهـب قـوههَ ))ِهطـا

 , وتهـذيب ٕٕٗ/ ٖ,  يضظر:فهم تضـب: ااِضَ  َهُ , وأْصُل  فهاْوُب فّهذي اَل ُيْسـَدى علـ  َسـَدفه غيـُره مـْ فهاَِّيـاب هدّقتـ 
 . ٖٔٛ/ٗ, وفإلراضة ع  فهلغة: ٜٕٔ/٘فهلغة: 

ْْ عـضهَ سـيروي  أض  أّما رضو تمـيَ ع ـد ض ـل        ل, عـإ ْْ  هـَ ي ـرْو ا وحـدا علـ  فالسـَ فألو    كـاْ ضصـًرا  كـاْ  ـر ف ع ـّر, وف 
 ْْ  . ٖٗٚ/ ٔكاْ رععا عرعم, يضظر: فهكتاب:   عضصب, وف 

 , )وحد(.ٛٗ٘, ٚٗ٘فهصحاح تاج فهلغة:  (٘)
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, كَعِلـََ  ))َوُحَد, :وع  فه اموس : وِحـَد ً  وُوْحـَد ً  وَوْحـًدف وُوحـوًدف وُوحـوَد ً  َوَحـاَد ً أي: فضلـرد  عيهمـا, َيِحـد وَكـُرََ
َْ ال عضــدَ  فهحــالِ  علــ  وَضْصــُر , (ٕ)ُيْ َمــمُ  وال ُياَض ــ  ال (ٔ))مصــدر( ورأيتــ  وحــده ... ْلــَرًدفضمُ  َرِ ــ َ   فهَرْصــِريِّي
, وأ طأ فهَمْصَدِر, عل  ,  فسٌَ  هو أو, عل  رِإس اطِ  (ٖ)فهظ ْر ِ  عل  َيْضِصُر ُ  مضهَ ويوُضُس  فه وهري  ٌْ ُمَمك 

ُْ : وفهتوحيـدُ  ...وحـده, أي: توحـده وعـبل ,هو قال: ا  لس وحده ـُد  فألوحـدُ  وفهلل, َوْحـَدهُ  رـاهلل فإِليمـا وفهُمَتَوحِّ
 فضته . ,(٘)((فهَوْحدفِضي ةِ  (ٗ))ُذو(

وهـذف توكيـد  ,ال فهلل, حاهـة كوضـ  مضلـرًدف عـْ فهممااـل وفهمشـار إْ ال إهـ  أوفهمعض  عضد فهرصرييْ, أشـهد 
 .توحيد فهذف 

ر  وعسِّ  ,(ٙ)ععيل رمعض  عاعل, وأصل فهشركة توزيم فهش ء ريْ فاضيْ عل   هة فهشيوع (ل  )    ي   
ْ   ,اهلٌ َســرأض هــا ف ــتبلط فهضصــيريْ تَ  , وتلســيرها(ٚ)ا رأض هــا  لــط فهضصــيريًْـ أيضــ  ,فهشــركة فســَ فهمصــدر عــإ

 ّمــاأو , طُ ْلـ  فه َ لُـعْ هـا ععـل فإلضسـاْ, وعِ ا, عظهـر أض  وفهمصـدر أشـَر مصـدر أشـرك  فهر ـل ا أشـركت  شـركً 
  ْ ّْ فســـَ فالشـــترفَ؛ أل فال ـــتبلط عصـــلة فهمـــال يارـــ  عـــْ ععلهـــا هـــيس ههـــا فســـَ مـــْ فهمـــاد  وال تظـــْ أ

وعـ   ,ا أشـَر فهـر بلْ ا فعتعـال مـْ فهشـركة هـ  إذف عـت  فهعـددب /ٚفالشترفَ ع  ععلها أيًضا مصـدر,/
َُ  ))فه ــاموس: ــْر ــْرَكُة, فهشِّ َِّ  ركســرهما, وفهشِّ أي: أشــَر أحــدهما فآل ــر  َتَركافْشــ وقــد ,ِرَمْعًضــ : فهاــاض  وَضــ

(( روكأمي ,َر راهكسروفهشِّ   .فضته  ,(ٛ)فهمشاَر
ـــ  عـــ  شـــ ء ممـــا يتعلـــ  رعلـــ ّ      ـــ , رـــل هـــو فهمضلـــرد  ذفتـــ  وســـض ّ  أي: ال مشـــاركة ه صـــلات  وال أععاه

ي اد فهررية, وهذف توكيد هتوحيد فألععال  .راألهوهية تعاه هو توكيد ال تصاص   :وقد ي ال ,راهعرودية, وف 

                                           
 , )فهوفحد(.ٕٖٗ :س فهمحيط ي تضيها فهسيا ( زياد  مْ فه امو (ٔ
وعلـ  وحـديهما, وقلضـا ذهـَ , ي ال:  لس عل  وحـده, و لسـا علـ  وحـدهما  وفَز أْ ,فرْ سيده ض ل فرْ ماهَ عْ ((ٕ

 . ٜٓٗ/ٖفهمحكَ وفهمحيط فألعظَ: يضظر: و  , ٕٓٗ/ٖ: شرح فهتسهيل: , رتاضية ا وحدها و معها, يضظروحديضا
 . ٖٚٚ/ٔ  :: فهكتابْ  اوحدها رمضزهة ا عضدها, يضظرأل(  (ٖ
 , )فهوفحد(ٕٖٗ :( زياد  مْ فه اموس (ٗ

 , )فهوفحد(.ٕٖٗفه اموس فهمحيط:   (٘)
 ( .فْهعيْ َوفهد فل) ٓٛ/ٔ :: فهمحكَ وفهمحيط فألعظَ( يضظر (ٙ
 .(َ ش ر) ٖٔ/ٓٔ :: تهذيب فهلغة( يضظر (ٚ

 ) شَر (.,ٜٗٗفه اموس فهمحيط:   (ٛ)
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وفسـتعمال  ,وفهتضزه فهتراعد ,مكروه وفهر ل تراعد عْ كلِّ  ,َضَزفهًة وَضَزفِهَيةً , َضُزَه, َكَكُرََ وَضَربَ  (   ز  نا ) ل       
 , أي: فهتراعـد فهمرـرّ (ٔ)كـذف عـ  فه ـاموس ,قرـي ٌ  ه ع  فه روج إهـ  فهرسـاتيْ وفه ضـر وفهريـاض غلـطٌ فهتضزّ 
, وهو فهمعض  فه ارَ رذفت  فهضلس ّ   ()كـ   ا, و ورً 

رل صـلة هذفتـ   ا رم لو ا وال قارمً ـ, عليس م لوقً (ٕ)
  ــ ل   ف(ضطـ  كـاهتللظ, أي: عـْ فهتللظـا  ) ,( مـْ هلـظ رـاهكبلَ)  ل ـ  م اهطـة  )عـ (ف مرـر   ,فهعليـة

ــ ,فهمعهــود  مصــدر قــال: كــاه ول وفه يــل وفهم اهــة, قــال عــ   , ــي  ل ـــ  (  فهحاداــة )وهــ  حــرو  فهته ِّ
, وفه ـال وفه يـل فهَ ْيـرِ  عـ  وفهَ ـْولُ  ,سـماْفأو فه ـال وفه يـل  ,وَمَ اَهةً  وَم ااًل  وَقْوَهةً  وقيبًل  َقْواًل  قالَ فه اموس: 

ألّض  فشتهر كبلم  تعاه  ع  فهمعض  فه ديَ؛ عيضصر  إهي   ,, وهَ ي يد فهشي  فهكبلَ راهضلس ّ (ٖ)فهش رِّ  ع 
 .عضد فإلطبل 

ْ كاْ ي ال هها أيضً عإض   ة عل  فهكبلَ فهضلس ّ راألهسضة فهدفهّ   ُ فهم هلة فهمتلوّ  فهحاداةُ  فألهلاظُ  ّماأو       ا ها وف 
تهار فه ـرصْ عيهــا دوْ هــ  عضـد فإلطـبل  راعترـار دالهتهــا؛ الشـ أ/ عــبل تـرفد رـاهكبلَٛهكـْ/ ,كبلمـ  تعـاه 
هيــ  تر ــم فه ــوفص فهتــ  هــ  مــْ صــلا  فهحــرو , وعــوفرض ا عضــد فه ــر   صوًصــ فهكــبلَ فهضلســ ّ  فء, وف 

 .(ٗ)عليَ رها ع  كتب فهع ارد ,فهذيل فألهلاظ, وهذه مسأهة طويلةُ 

                                           
 , ) ضزه (.ٕٗ٘ٔيضظر: فه اموس فهمحيط:  (ٔ)
وهـو    ,وفسـت رار ,وضهـ , و  رـر ,أمـر يتغير, الشاعر  رأْ كبلَ فهلل قديَ قارَ راهضلس هذف فه ول تعارع  علي  فأل ( (ٕ

ْ  , هلل عبلمــا  تـدل علــ  كبلمـ  فهضلســ , وقــد  عـل فال حـر و هـيس رصــو     فهكتــب فهمضزهـة علــ  ف ــتبل   كـلّ  وف 
, ورد  هـذف فه ـول؛ رـأْ ذهـَ ي تضـ  أْ يكـْو هغاتها كلها عرارف  عْ كبلَ فهلل فه ديَ  تـدل علـ  معضـ  كتـاب فهلل

, عســور   فهمســد مــابل علــ  قــوههَ وفحــد, إاّل أًضــ  رلغــا  م تللــةرصْ فهكــبلَ عــ  فهكتــب فهمضزهــة فهتــورف  وفإلض يــل وفه ــ
أهــل اعر  و فألزمــة فهع يديــة رــيْ فألشــو  ,ٚٓٔ :: غايــة فهمــرفَ عــ  علــَ فهكــبلَو ــود  عــ  فهتــورف  وفإلض يــل, يضظــرم

 .  ٕٙٔ: فهحديب
 ) فه ول (. ,ٔ٘ٓٔفه اموس فهمحيط: يضظر:  (ٖ)
 :ف تلل  فهمذفهب ع  مسم   فهكبلَ عل  أقوفل ((ٗ
ْ  فأل  ل: أ وهو قول     ,و  وفألصوف  فهحر كبلَ ح ي ٌة ع  فهللظ, م اٌز ع  فهمعض , عاهكبلَ ال ح ي ة ه  إاّل فه و 

 . ٕٛ٘, يضظر:  شرح فألصول فه مسة هعرد فه رار: فهمعتزهة
   ْ س, وأْ فألصوف  وفهحرو  هيس  ح ي ة فهكبلَ رل دفّهة علي , وهذف فهكبلَ ح ي ة ع  فهمعض  فه ارَ راهضل فهااض : أ

 .ٛٛ :قول فهكبلرية وأكار فألشاعر , يضظر: غاية فهمرفَ ع  علَ فهكبلَ
   ْ فهكبلَ ح ي ة ع  فهللظ وفهمعض  عل  سريل فالشترفَ, عإطبلق  عل  فهللظ وحده وعل  فهمعض  وحده      فهااهب: أ

                       =     .          ٕٗ٘ٔ/ٖ: موق  فرْ تيمية مْ فألشاعر يضظر:  ,وهذف قول فه ويض  ,ح ي ة
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   ْ معضــ  فهكــبلَ فهمضســوب هلل, هــو معضــ  قــارَ رذفتــ  يتعلــ  رــ  مــا يتعلــ   وحاصــل كبلمهــَ فهمرســوط أ
  ,وفهت ــديَ وفهتــأ ير ,ه عــْ فهحــرو  وفهصــو مضــز   ,مســتحيل وكــلّ  , ــارز وكــلّ  ,وف ــب رــاهعلَ, وهــو كــلّ 

ّْ هذه كلّ  ,وفهسكوْ وفهلحْ, وفإلعرفب ها مْ أوصا  فهكـبلَ فهحاداـة, وكـبلَ وسارر أضوفع فهتغييرف ؛ أل
هضـــا, كمـــا ال ضحـــيط رذفتـــ  ور ميـــم ح ـــار     م هوهـــةٌ ال يوصـــ  رأوصـــا  فهحـــوفدب, وكيليُتـــ ,يَفهلل قـــد

 ,ر عضـ , علـذهَ ف تللـ  رـا تبل  فألهسـضةوفهعرـار  غيـر فهمعر ـ ,ما ه  عرـارف  عضـ إض   صلات , وفهحرو ُ 
 , فهلل تعــاه  قــديَ, وهــو فهمعضـ  فه ــارَ رـذف  (ٔ)ر عضــ  رهـاعحــرو  فه ـرصْ حاداــة وفهمعر ـ ,وهـَ ي تلــ  هـو

 وفهــتبلو   عليــ  فهكتارــة وفهم ــروء وفهمكتــوب قــديَ, أي: مــا ده ــ وفه ــرفء  وفهكتارــة حاداــة, وفهمتلــو  عــاهتبلو  
ْ  فهذكر حادب,  وفه رفء , وكذهَ ذكر فهلل   .عهَرب فهعراد قديَ, وهو رّب فهعز , عاوفهمذكور هو عإ

ـــ ا )أ      أي: ُأقـــر وأعتـــر  وُأذعـــْ,  ) أ ـــه ( ـــدَ   ( ـ    كايـــرف, أعضـــ : مض ـــول مـــْ فســـَ ملعـــول  مـــْ ُحمِّ
ــفهمضــاع  فهعــيْ, وهــو احُ  ب/ مــْ فهحمــد  ٛ/ هــ   , وقــد فشــت   علــ  ضريضــا  ٌَ َلــ, عَ (ٕ)َدا راهتشــديدمِّ

, وهــو محمــد, وفآل ــر عــ  فهحامديــة, وهــو أحمــد, وصاــر (ٖ)ســماْ: أحــدهما يليــد فهمراهغــة عــ  فهمحموديــةف
لفأل وفهعرد  ,, إذف  ضم وذلّ دَ رَ مْ عَ   ( )ع    , وال تصاص كلمة فهشهاد  ر  ,  أشهرراهذكر هضا؛ ألض   و 

 ريعـ      شـ ء عهـو عرـده, وفالصـطبلح: مـا يصـ هغة: فإلضساْ حًرف أو رقيً ا, وكل  مْ عك  علـ   دمـة

                                                                                                                              
ْ    فهرفرم:  = ْ   أ    حرو  فآلدمييْ ت َو رهَ, عبل يكْو    فهكبلَ م از ع  كبلَ فهلل تعاه , ح ي ة ع  كبلَ فآلدمييْ؛ أل

  ال ي َو راهلل تعاه  عيمتضم أْ يكْو كبلم , وهذف فه رصض  عإضّ  َ, ر بل  فهكبلَفهكبلَ قارما رغير فهمتكلّ 
 . ٔٗٔ/ٖ :يضظر: فهموفق  هئلي   ,فه ول ض ل عْ أر  فهحسْ فألشعري

ِّْ  فه امس:    اه, عدالهت  عليهما رطري  فهمطار ة,  زء عل  مسمّ فهكبلَ ح ي ة ع  فهللظ وفهمعض , عكل مضهما   أ
  وهذف مال  مال فإلضساْ عهو فسَ هلروح وفه سد, ,ْرملرده رطري  فهتضمّ  وفحد مضهما ودالهت  عل  كلِّ 

: سلةوفهصوفع  فهمر  ,ٜٚٙ/ٖ :يضظر: فهتسعيضية الرْ تيمية ,قريضة فحتاج إه  حدهماأذف فطل  عل  إع
ٕ/ٖٚٚ . 

ْْ  وفه رـرُ  ,  معضـ  وفحـد هـو فألمـر وفهضهـ إّضـ  »: عـْ فهكـبلَ فهضلسـ ّ وهـذف قـال فألشـاعر  ( (ٔ عضـ  راهعرريـة كــاْ  رَ رِّـعُ  إ
ْْ  ,قرصضا ْْ  ,كاْ تورف  عض  راهعررية رَ رِّ عُ  وف  توضي  فهم اصـد وتصـحي   , « ر عض  راهسرياضي  كاْ إض يبلرِّ عُ  وف 

 .ٕٛٙ/ٔ: ماَ فرْ فه يَفه وفعد ع  شرح قصيد  فإل
  . ) ح َ د( ٓٛ/ٔ :م تار فهصحاح :( يضظر(ٕ
 . ٔٗشرح كتاب فهحدود ع  فهضحو:  : ( يضظر(ٖ
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ْ  طريــ   مــ  علــ  مــا رعــده,وقد   ,(ٔ)ةْ فهصــلا  فهتــ  غلــب عليهــا فإلســمي  وفرتياعــ , وهــو مــ إشــار  إهــ  أ
ذالهها حسرما ي تض   رر  وكما يشعر ر   ,(ٕ)مْ توفضم هلل رعع  :حصول فهكمال تح ير فهضلس, وف 

ْ  فهعرودي ـ ,مـا عيـ  مــْ فإلشـار  إهــ  أْ مرترـة فهرســاهة وهري ـة ال كســري ة, وهِ (ٖ) چٻ  ٻ   چ ة عــ  وأل
ة وفهعرودي ــ ,كيــ  ال ,هكوضهـا رــاهعكس ,أكمـل مــْ رســاهت  فهرسـول؛ هكوضهــا فضصــرفًعا مـْ فه لــ  إهــ  فهحــ ِّ 

 ,وعـدَ مضازعـة فألقـدفر ,تَر فال تيـار, وفال تيـار وفها ـة راهلاعـل فهم تـار, وفهتسـليَ ألمـر فهوفحـد فه هـار
   وهكـوْ م امـ ,وتعظيًمـا هضـاموس فألهوهيـة وضعـو  فهرروريـة , مـا أرفدحت  ال ير   ه  مم فهلل مـرفد إاّل 

سكاْ ععول رمعض  ملعول مْ فهر   )  س ل ( ,   عردهه  أضّ   َ   عضده ح   اماأشر  فهم  ْسل رلت  فهرفء, وف 
, (ٗ), و مع  َأْرُسل وُرُسل وُرْسلٌ سهلة فهسير ,فهسيْ فهمهملة, وهو فالضرعاب عل  توفرد, ي ال: ضاقة َرْسل

فهضرــ  فهمرســل؛ هتتــارم فهــوح  عليــ , اــَ   َ مِّ وهــو هغــة: مــْ ُيرعــب هترليــ  أ رــار مــْ رعاــ  هم صــوده, وُســ
 أ/ فهرشـر أ ـّص ٜمْ فهضر , إذ قد يكوْ مـْ فهمبلركـة ر بلعـ , وراعترـار/ فهرسول راعترار فهمبلركة أعَ  

ة علـ  تغـاير , وقـد دّل فهكتـاب وفهسـض  (٘)مض , إذ فهرسـول فصـطبلًحا: ر ـل ُرعـب هـدعو  فه لـ  إهـ  فهحـ 
عمــضهَ مــْ قــال:  ,(ٚ), كمــا قاهــ  فهتلتــازفض (ٙ)ترفدعهمــا رحســب معضــ  ص ــر  ال يضــاع  فهضرــ  وفهرســول؛ هكض ــ

  ., وفعُتِرض رعد موفع ت  هلمض ول ع  عدد فهرسل وفهكتب(ٛ)فهرسول ضر  ذو فهكتاب

                                           
  )عرد (.ٕٓٚ/ٖيضظر: هساْ فهعرب:  (ٔ)
ْْ َتَكر ـَر َوَضـَع ُ  »: مْ قوه ( (ٕ , َوَمـ ِْ فهض ـاِس َعِظـيٌَ ْْ َتَوفَضَم ِهل ِ  َرَعَعُ  فهلُل, َعهُـَو ِعـ  َضْلِسـِ  َصـِغيٌر, َوِعـ  َأْعـُي    فهلُل, َم

ْْ َكْلــٍب أو ِ ْضِزيــٍر  َْ ِمــ ُْ َعَلــْيِه ِْ فهض ــاِس َصــِغيٌر, َوِعــ  َضْلِســِ  َكِريــٌر, َحت ــ  َهُهــَو َأْهــَو   يمــاْ:شــعب فإل ,«َعُهــَو ِعــ  َأْعــُي
 .ٜٕٔ/  ٔومسضد فهر اع :  ,٘٘ٗ/   ٓٔ

 . ٔ مْ فآلية: :سور  فإلسرفء ((ٖ
 )رسل (.  ٖٕٛ-ٕٕٛ/ٔٔيضظر: هساْ فهعرب:  (ٗ)
 .ٓٔٔ :فهتعريلا  :( يضظر(٘
 .ٜٕٚ/ٕ شرح فهم اصد ع  علَ فهكبلَ: :( يضظر(ٙ

  صوه  ضحوي ربلغ  وهد ر ريـة أأرو سعيد مسعود رْ عمر رْ محمد رْ أر  ركر فهتلتازفض , عاهَ ع ي  متكلَ هو:  (ٚ)
 ,وغيرهافهمطول, و تهذيب فهمضط , و تلتازفْ ع   رفساْ, وه  مصضلا  كاير  مضها: شرح فهع ارد فهضسلية, 

 .ٜٕٔ/ ٚ: فألعبلَ, و ٖٖٓ/ ٕ, وفهردر فهطاهم: ٕ٘ٛ/ ٕ. يضظر: رغية فهوعا : (هـٖٜٚ ) ه(ـ وقيل:ٕٜٚ)      
ٹ      ٹ       ٹ  ٹ   ڤ  ڤ    ٿٺ   ٿ  ٿ  ٿچ سماعيل هَ يرد عيلـ  كتـاب إهذف فه ول عي  ضظر, رأْ ضر  فهلل ( (ٛ

 .[ٗ٘مريَ: ]  چڤ  
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سماعيل (ٔ)ردفودوقيل: ذو شرع م دد, وُضِ ض       .وف 
, هشـــي ضا (ٕ)و ـــود كتـــاب مـــم إســـماعيل, كـــذف عـــ  شـــرح فألررعـــيْ   هـــَ ُيْضَ ـــلوُرد  رأض ـــ ,وقيـــل: وكتـــاب    
 .(ٖ)اويضَ فهمُ مة فهعبل  

ههاَ     شموه ؛ هم ا هَ  َ, وفعُتِرَض رعدوفهضر  أعَّ  ,وقيل: فهرسول ضر  أتاه فهلل فهملَ راهوح , ال رضَو وف 
 .(ٗ)كما ع  موس  قرل ضزول فهملَ علي  ,يكْ روفسطة ملَ

 .(٘)  ال عار  إال فهكتابعل  أض  وقيل: وقرل, وفهمح  وْ    
ْ   ميم فهرسل رساهتهَ  اصة إاّل ضريضا     ـ ْ  إعـ اَ فعلَ أ ة إهـ  كاعـة فها لـيْ مـْ فإلضـس رسـاهت  عام 

, وكذف إه  فهمبلركة, عإض   ِّْ , وهَ يرسل سوفه إه  فه  ِّْ قاهـ    ُفرسل إهيهَ دوْ سارر فألضرياء عل  مـا وفه 

 ,(ٛ)چ ەئ ى ائ ائ ەئ چ    :(ٚ)ة كما قال فهطوع ّ لْو راهطاعا  فهعملي  هَ مكل  ألض  , (ٙ) مم مضهَ فهسرك 
ْ هَ يكل     :د رساهت  إهيهَ رآيةلوف راإليماْ راهوحدفضية؛ هظهورها ههَ, عتكليلهَ رها تحصيل هلحاصل, وأي  وف 

                                           
 [.٘٘فإلسرفء: ] چ﮲  ﮳  ﮴     ۓھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ھۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہچ  ((ٔ

 .٘ٔ/ٔيضظر: عيض فه دير شرح فه امم فهصغير:  (ٕ)
اهري, زيْ فهديْ: وهـد فه  فهمضاويمحمد عرد فهر و  رْ تاج فهعارعيْ فرْ عل  رْ زيْ فهعارديْ فهحدفدي اَ  :هو(ٖ) 

ف تصره مـْ  ع  شرح فه امم فهصغير, م لدفْ, فهتيسيرر , كضوز فهح ار  ع  فهحديب, و , مْ كت(هـٕٜ٘سضة: )
: فألعبلَيضظر:   .( هـ  ٖٔٓٔشرح  فهكرير عيض فه دير, وشرح فهشمارل هلترمذي, وتصاضي  أ رى كاير, )  

 ٓ ٙٙٔ/ٓٔ :ومع َ فهم هليْ, ٕ٘ٓ -ٕٗٓ/ ٙ
  .٘ٔ/ٔيضظر: عيض فه دير شرح فه امم فهصغير:  (ٗ)
فهــدهيل علــ  و ــود و , [ٕ٘فهحــ : ] چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  چ  :ه وقيــل هــذف فه ــول يضــت ض ر وهــ  تعــا( (٘

ْ  فهلر  ريضهما  ع د   :ك وه  تعاه  فهرساهة أمر زفرد عل  فهضرو  وص  رعض رسل  راهضرو  وفهرساهة مما يُدل عل  أ
 . ٖٔ :فهرساال  وفهرسل :يضظر  ,[ٔ٘مريَ: ] چحت      خت  مت  ىتيت  جث  مث      ىث  يث  حج  مج  چ 

ب, فهضحــوي, اَ, فهعــاهَ, فهل يــ , فهمحــدِّ مــعرــد فهوهــاب رــْ علــ  فإل وفهســرك  هــو: ,ٕٔٙ/ٕ :عتــاوى فهســرك  :( يضظــر(ٙ
يضظـر: فهـدرر فهكامضـة عـ  أعيـاْ (. هـ ٔٚٚ ) فهضاظَ. تاج فهديْ أرو ضصر فرْ فهعبلمة قاض  فه ضا  فهسرك  

 ٓ ٕٜٕ/ٙ, فهوفع  راهوعيا : ٙٙ/ٔ, شذرف  فهذهب ع  أ رار مْ ذهب ٓٔٗ/ ٔفهمارة فهاامضة: 
رغـز   تـوع ّ  ,عرد فه وي رْ عرد فهكريَ فهطوع , فهحضرل , ض َ فهديْ, ه  مصض  ع  أصول فهل  , وضظَ كايرهو:  (ٚ)

, ورغيـــــة فهوعـــــا : ٖٗ/ٜٔ, وفهـــــوفع  راهوعيـــــا : ٖٓٔ/ٖيضظـــــر: أعيـــــاْ فهعصـــــر وأعـــــوفْ فهضصـــــر: . (هٓٔٚ )
ٔ/ٜٜ٘.  

 . ٙسور  فهتحريَ: مْ فآلية: (ٛ) 
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 .(ٔ)چۆ  ۈ  ۈ   چ 
وتلاصـــيل محاســـْ إرســـال فألضريـــاء ال  ,(ٕ)رـــل قـــال رعضـــهَ: ُأرســـل إهـــ  فه مـــادف  رعـــد  علهـــا مدركـــة 

تحصــ , عمضهــا فالهتــدفء إهــ  مــا يض ــ  عــ  فآل ــر  ه صــور فهع ــل عــْ إدرفكــ , ويعاضــد فهشــرع فهع ــل 
عيــ , وكريــاْ مضــاعم فألغذيــة  ورعــم فالحتمــال عيمــا تــردد   , هيض طــم عــذر فهمكل ــ ,ب/ أدركــ  فهع ــلٜعيمــا/

 رعــد أدوفر وأطــوفر, مــم مــا عيــ  مــْ فه طــر, وتعلــيَ إاّل ها فهتــ  ال تل ــ  رهــا فهت ررــة وفألدويــة ومضــارّ 
ة رحسـب فسـتعدفدفتها فهم تللـة عـ  وتكميـل فهضلـوس فهرشـري  ة مْ فهحا يا  وفهضـروريا , فهصضارم فه لي  

وتعلـــيَ فأل ـــبل  فهلاضـــلة فهمتعل ـــة رصـــبلح فهضـــوع فإلضســـاض , وفهســـيادف  فهكاملـــة  ,فهعلميـــا  وفهعمليـــا 
عــ   (ٖ)عــا  فهررفهمــةفعــا  مــْ أهــل فهمضــازل وفه ــرى وفهمــدْ, عــبل ُيْلَتلــُ  إهــ   ر فهمتعل ــة رصــبلح فه ما

  ْ حهَ فهلل علـ  ذهـَ, وسـلَ رضـا أحسـْ , قـرّ (ٗ) يغضيضـا عـضهَبًل هضـا ع ـ قوههَ: ال حا ـة إلرسـال فهرسـل؛ أل
 .فهمساهَ

(،  ,فهمرسليْ وموالضا محمد  اتَ      عاْمتـازَ  وَمي ـَزهُ  َزهُ اّمـاوَعـَرَزُه, ك َعَزَهُ ,: َمْيًزف َيِميُزهُ  ماَزهُ  ))ي ال:) ل   اي ز 
ضمازَ  ا وريضوضـة: عـارقوف, ظر  متمكْ, و لس ريْ فه َو وسطهَ, وراضوف ريًضـ ) ي ( (٘)(( وفْسَتمازَ  وَتَمي زَ  وف 

, (ٙ)فأي: رــيْ فه يــد وفهــرديء, فســماْ  عــبل وفحــدً  ,وهــذف رــيْ رــيْ ,: فض طــما وريضوضــةً وريضوًضــ اوفهشـ ء ريًضــ
ـــ ى(، علـــ  فهلـــت  و  يرضـــ َِّ ) له          فههـــاء وعـــت  فهـــدفل فهمهملـــة: فهرشـــاد  وفهدالهـــة, قـــال عـــ  فه ـــاموس: رضـــ
هيـ  ,(ٚ)((َعَهـَدى وفْهتَـَدى, وَهـدفُه فهلُل فهط ريـ َ  وِهَدفَيًة وِهْدَيًة, ركسـرهما: أْرَشـَدهُ  اَهدفُه ُهًدى وَهْديً  ))  ,وهـ  وف 

                                           
 . ٔ :مْ فآلية :سور  فهلرقاْ (ٔ)
  .ٚ/ٔيضظر: فهتعييْ ع  شرح فألررعيْ:  (ٕ)
  رــرفهَ أو ررهــاَ مــْ يضتســرْو إهــ  ر ــل مــضهَ يســمّ لــة مــْ فهم ــوس, وقيــل: هــَ فههضــدوس قيــل: هــَ طارفهررفهمــة:  (ٖ)

 .ٖٙ/ٔ, وفهلصل ريْ فهملل: ٚٓٚ/ ٖ: فهملل وفهضحل: يضظر, ي رْو راهلل, ويضكرْو فهرسل وفألضرياء, ملَو فههضد
ّْ فهع ل يغض  عْ فهوح فحتّ  فهررفهمة هلريتهَ هذه ( (ٗ ْ فهذي يأت  ر  فهرسول هَ ي ل مْ أحـد و  », وقاهوف أيًضا: أ ف 

 إهيـ , فهوصـولاضا فهع ل فهتاَ رإدرفك  و ّما أْ ال يكْو مع وال. عإْ كاْ مع وال ع د كلف  ّما أْ يكْو مع وال و إأمريْ: 
ْ هـــَ يكـــْ مع ـــواًل  ,حا ـــة هضـــا إهـــ  فهرســـول عـــأي  , إذ قرـــول مـــا هـــيس رمع ـــول  ـــروج عـــْ حـــدِّ  عـــبل يكـــْو م رـــواًل وف 

 . ٜٙ:ٖ :فهملل وفهضحل  ,«فإلضساضية
 (.يز)م ,ٕٙ٘فه اموس فهمحيط:  (٘)
 )راْ(.  ,ٓٚفهمصراح فهمضير:  :يضظر (ٙ)
 (.هدى) ,ٖ٘ٗٔفه اموس فهمحيط:  (ٚ)



                     ٖ٘ٔ          النص المحقق
    

 

ـــَ  وَمِلْلـــُ  مصـــدر ضـــلل : اكــــ: ) لـــــ (،  فهمـــرفد فإلســـبلَ ضـــد   ) ( اَكَزَهْل  , وهـــو(ٔ)ال مصـــدر اضـــل 
َللُ و  ,أ/ٓٔة راهكسر/وفهِضل   ,(ٖ)اهضَّ ر وفأُلْضلوَهةُ ,(ٕ)َ  ويض ,كاهضبلهة وفهضل فههدي,  محركة: ضد   فهض 

و لـ  وغــاب,  ,اّمـاوصـار ترفًرـا وعظ ,ضـاع ومــا  :ضـبلاًل, عهـو رمعضـ  ل  يِضــ ل  َضـ ّمـاأو  ,وهـو فهكلـر

 .(٘) : دعض  وغير ض : ذهب عض , وأضل  , وضل  (ٗ)چٻ ٻ پ چ , ومض : ُأْضِسَيُ   وعبلًضا
أي: رحم  وحي اه  ,) ما  هلل عمي   سمـ(َ قلر  هلصبل  وفهسبلَ علي , ع ال: ا ذكر فهرسول تحر  وهمّ     

وأصـل فهصـبل : فضحضـاء وفضعطـا  مـْ فهصـلويْ,  ,راهسبلَ مْ فآلعا  فهمضاعية الرت اء غايا  فهكمـاال 
ف وف فهرحمـــة حضـــو  أي: فضحضـــ  هـــ  رحمـــة هـــ , اـــَ ســـم   ,  عليـــ , اـــَ قـــاهوف: صـــل  (ٙ)رفهظهـــ وهمـــا عرقـــاْ عـــ 

 .وصبل , إذف أرفدوف فهمراهغة عيها
أي: ر  وأرلـــــ  مـــــْ رحمـــــة عـــــ  فهحضـــــو وفهعطـــــ , عاهصـــــبل  أصـــــلها مـــــْ  صـــــل  فهلل عليـــــ ع وهـــــ :    

أي: دعــوُ  هــ   ,يُ  علــ  فهميــ ر رهــا عــْ هــذف فهمعضــ  هلمراهغــة, ومضــ  قيــل: صــل  فهمحسوســا , اــَ عر ــ
يحضو أو يعط  علي , وههذف ال تكوْ فهصبل  رمعضـ  فهـدعاء علـ  فإلطـبل , رـل ت تلـ  هغـة  ْْ مَ  اءَ دعَ 

مْ فهملَ فستغلار, كذف ض ل عـْ و  ,دعاء ض , عه  مْ فهلل فهرحمة, ومْ فألدم ّ تصدر ع ْْ را تبل  مَ 
 . (ٚ)فرْ عراس

ْ   إه ف ضظرً  ,فهمعض  راهح ي ة (ٜ)وسها مْ زعَ أّضها ابلاية )):(ٛ)قال فهدوفض       ريْ ي معهما طلب فآل أ
, رل تار  ههذف فهلرد, وتار  هذهَ, وفرـْ عرـاس أعـر  مضـا روضـم فهرحمة, عإض   ها هَ توضم هل در فهمشتَر

                                           
( )ضبلل( ردهيل قوه  تعاه  وكذهَ( (ٔ  .[ ٙٔٔفهضساء: ] چگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    چ  :مصدر )ضل 
 .)ضلل ( ٛٗٚٔ/٘ :فهُضّل راهضَّ مْ ال يعر  أراه, يضظر: فهصحاح تاج فهلغة ((ٕ
  .() ض ل ل ٜ/ٚ :, يضظر: فهعيْصاحُب َغوفياٍ  وَرطاال ٍ ي ال ر ل  : معها أضاهيل ,راهضَّ  :فالضلوهة ((ٖ
 .ٕٓ( سور  فهشعرفء: مْ فآلية: (ٗ

 (.ضبلل),ٕٗٓٔ:يضظر: فه اموس فهمحيط  (٘)
ــُ ود ومْضــ  ســمِّ فهصــلويْ همــا  :وقيــل( (ٙ ُكــوع َوفهس  ــبل  ِعــ   :َقــاهوف,   فْهُمَصــلِّ عظمــاْ يضحضيــاْ ِعــ  فهر  وهَهــَذف كترــ  فهص 

 . ٜٗ :حرير أهلاظ فهتضري ت  :, يضظرفْهُمصح  راهوفو
 .٘ٙٗ/ ٗٔهعرب: ( يضظر: هساْ ف(ٚ

هـ   ,فهشـاعع  ـــــ وهـ  َقْرَيـة مـْ قـرى كـازرْو ,ِضْسـَرة إهـ  دوفْـــــ فهـدوفض   يْ: مَحم د رـْ أسـعد فهمل ـب  ـبلل فهـدِّ هو(ٛ) 
يضظـــر: فهرـــدر  (.هٜٛٔ )  ,فهمصـــضلا , ِمْضَهـــا شـــرح فهت ْ ِريـــد هلطوســـ , َوشـــرح فهت ْهـــِذيب وحاشـــية علـــ  فْهَعُضـــد

 .٘/ٓٔ, ومع َ فهم هليْ: ٕٕٗ/ٕ, وهدية فهعارعيْ: ٜٕٔ/ ٕفهطاهم رمحاسْ مْ رعد فه ْر فهسارم:
 .ٚٔ/ٔ: هلمضاوييضظر: عيض فه دير ع  شرح فه امم فهصلير  ,عْ فهدوفض  فهمضاويع  فهضص فهذي ض ل   (اضارية) (ٜ)
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فمتاااًل ألمره تعاه   ,اـ  وَ مم فهشي  ريْ فهصبل  وفهسبلَ هلًظا كما هو فهظاهر مْ إاراتها  ط, (ٔ)((فهلغة
 .ا هكرفهة فإلعرفدتعاه  رهما, وت ضرً 

ب/ ٓٔومــالهَ فهمبلركــة راهصــبل  / فألضريــاء   كمــا ف ــتص  وقيــل:  مــم رــيْ فهصــبل  وفهســبلَ؛ هيليــد أض ــ  
ــ  علــ  غيــرهَ إاّل ترًعــا, ف تُ ف همــرفترهَ فهرعيعــة, عــبل ُيصــل  تمييــزً  ,علــيهَ ْ وقــم إ وف راهســبلَ أيًضــا, إاّل ص 

عكــاْ  , طاًرـا أو  وفًرــا, وفهملهــَو مـْ فآليــة فإلتيــاْ رهمـا علــ  صــيغة فألمـر, وهــ  فألصــل عـ  فهــدعاء
قياًسـا   رـاهوقوع  عـدل إهـ  فإل رـار فهمـرفد رهـا فإلضشـاء تلـا اًل : رأض ـوُأ يـب ,عل  فهشـي  فإلتيـاْ رهـا عيهمـا

 ّْ فإل رـار رارـو  فهحمـد يســتلَز فهحمـد, وفإل رـار رارـو  فهـدعاء ال يسـتلَز فهــدعاء, علـ  فهحمـد, وُرد  رـأ
ّْ فهعرــد يســأل ف )) :(ٕ)وعــ  فهرحــر فهرفرــ  هلل أْ يصــّل , وال يصــّل  رضلســ  مــم أّضــ  مــأمور وفهحكمــة عــ  أ

  عـ  عـاهمرفد مـْ فهصـبل  عـ  فآليـة سـ فهها, عاهمصـلِّ  ,راهصبل  قصوره عْ فه ياَ رهـذف فهحـ  كمـا يضرغـ 
 , فضته .(ٖ)((وضسرتها إه  فهعرد م ازٌ  ,فهح ي ة هو فهلل تعاه 

ّْ عاردتها فالمتاال ألمره تعاه  رهما ,  تل  ع  عارد  فهصبل  وفهسبلَ علي  فأّض   وفعلَ        وفهظاهر أ
, عهـو أقطـم كل  َأمٍر ذي راٍل ال يرـدُأ عيـ  رحمـِد فهلل » :وفه رر  ,أي: ممحـو  فهرركـة (ٗ)« وفهصـبل  علـ  

ْْ  »وه رر  ,عْ أر  هرير  (٘)ويّ اروفه فهره  َدفََ  َمـا َهـ ُ  َتْسـَتْغِلرُ  فْهَمبَلِرَكـةُ  تَـَزلِ  َهـَْ  ِكتَـاٍب  ِع  َعَل    َصل   َم
ََ  ِع  فْسِم    ا., وغيره عْ أر  هرير  مرعوعً (ٚ)روفه فهطررفض  (ٙ)«فْهِكَتاِب  َذِه

  

                                           
  .ٚٔ/ٔعيض فه دير ع  شرح فه امم فهصغير:  (ٔ)
 . هـ (ْٜٓٚ ُض يَ فهمصري  :)رررفهيَ فهمعرو  راإر فهرفر  شرح كضز فهدقار , هزيْ فهديْ رْ فهرح (ٕ)
 . ٖٛٗ/ٔفهرحر فهرفر  شرح كضز فهدقار :  (ٖ)
, رـاب  طرـة فهضرـ , ٖ٘/ٔ:ضعي  موفرد فهظمآْ إه  زوفرـد فرـْ حرـاْ قال عض  فألهراض  ضعي  فألروفء, يضظر: (ٗ)

 .ٙ٘رقَ فهحديب: 
وي فهحضرل , كاْ مملوكا هرعض أهل فهموصل عأعت ـ  وحرـب إهيـ  عـْ فهحـديب, افهحاعظ أرو محمد عرد فه ادر فهره(٘) 

 :شــذرف  فهــذهبو  ,ٖٔٔ/ٔ :ررــلإيضظــر: تــاري   .(هٕٔٙفهحــديب, وهــ  فألررعــوْ فهمترايضــة فإلســضاد وفهــربلد, )  
٘/ٜٗ :  ٔ/ٔ, وكش  فهظضوْ عْ أسام  فهكتب وفهلضْو

 .ٔٛٔ/ٜٔ, وفهمع َ فهكرير هلطررفض : ٕٖٕ/ٕرفض : فهمع َ فألوسط هلطر (ٙ)
سليماْ رْ أحمد رْ أيوب رْ مطير فهل م  فهشام , أرو فه اسَ: مْ كرـار فهمحـدايْ هـ  ابلاـة )معـا َ( عـ   :هو(ٚ) 

        فألوفرـل,فهحـرو . وهـ  كتـب عـ  فهتلسـير, و ع  فهحديب  مضهـا )فهمع ـَ فهصـغير, رتّـب عيـ  أسـماء فهمشـاي  علـ  
/ ٖوفألعـبلَ: ٖٓٔ,/ٔفألضساب هلسمعاض :و  ,ٙ/ٔوهياء:يضظر: حلية فأل .هـ( ٖٓٙ وغير ذهَ, )  ,فهضرو  دالرلو 

ٕٔٔ . 
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ْ   َوُرُسِلِ , فهللِ  َأْضِرَياءِ  َعَل  َصل وف»عْ أر  هرير :  (ٕ)وغيره (ٔ)  ورد عيما روفه فهريه    اَ فعلَ أضّ     فهللَ  َعِإ
َْ  َعَلــ  َصــل وف»وروي أيًضــا  ,(ٖ)« يرعــاهَ كمــا يرعاضــ  ــي عكــاْ يضرغــ  هلشــي  أْ  ,(ٗ)« َذَكْرُتُمــوِض  ِإَذف فهض ِريِّ

 ./أٔٔ/    عل  سارر فألضرياء وفهمرسليْ عضد ذكره يصلِّ 

 ] الكالم في اآلل [

ا  هَ مطر ـوْ علـ  كرفهـة فهلصـل رــ اعلـأت  فهشي  رـ اعل ا إشار  إه  م اهلة فهشـيعة  عـإض  ,( عما آل )
,  وفآلل هغــة: أهــل إشــار  إهــ  ترف ــ  رترــة فآلل عضــ   رــيْ فهضرــ  وصهــ , وأيًضــا عــ  تكــرفر حــر  فه ــرِّ 

 غاهًرا, عبل ي ال:   ٌ  عيما عي  َشرَ وُأطل  عل  ذهَ, وال ُيستعمل إاّل  فهر ل وأتراع  وأوهيا ه, 
توفهــ  همزتــاْ, عُأرــده   الٌ أْ َأاوأصــل  أهــل, ُأرــده  فههــاء همــز , عصــار  ,صل فإلســكا , كمــا ي ــال: أهلــ 

وقيـل: أهلـ  مض لرـة عـْ فهـوفو رـدهيل , (٘)كذف ع  فه ـاموس ,ل ايْ ل وُأهَ يْ وَ ردهيل تصغيره عل ا أُ  ,فهااضية أهًلا
 .(ٙ)تصغيره عل  ا أويل ا

: أوالد علـ , وأوالد عرـاس, (ٚ)مـْ  هـة فهضسـب عضـد فهسـادف  فهحضليـة  مسـة ـــــ ـــــ اَ فعلَ أْ صهـ     
فرـْ    وه الء فه مسة مـْ رضـ  هاشـَ؛ ألض ـ ,رْ عرد فهمطلب علر, وأوالد ع يل, وأوالد حارب وأوالد 

رْ هشاَ رْ عرد مضا , وهعرد مضا  أررعة رضيْ, هاشَ وفهمطلـب وضوعـل وعرـد عردفهلل رْ عرد فهمطلب 

                                           
, وهـد سـضة: أرو ركر أحمـد رـْ فهحسـيْ رـْ علـ  رـْ عرـدفهلل رـْ موسـ  فهريه ـ  فه سـرو ردي فهل يـ  فهشـاعع ّ  هو: (ٔ)

مشـهور  مضهـا, فهسـضْ فهكريـر, وفهسـضْ فهصـغير, مـاَ فهشـاعع , هـ  مصـضلا  ل مْ  مم ضصـوص فإل, أوّ (هـٖٓٛ)
هـــ( عــ  ٛ٘ٗ حمــد, وغيــر ذهــَ مــْ فهتصــاضي  ) أيمــاْ, ومضاقــب فهشــاعع , ومضاقــب ودالرــل فهضرــو , وشــعب فإل

 . ٛ/ٗ, وطر ا  فهشاععية فهكررى: ٖٛ٘/ٔ, و مع َ فهرلدفْ: ٙٚ-٘ٚيضظر: وعيا  فألعياْ: ف/ .ضيسارور
, وموفهـب فه ليـل عـ  م تصـر فه ليـل: ٕٙٔ/ٕ, ومصـض  عرـد فهـرزف : ٙ٘ٙ/ٙ: يضظر: فهدر فهمضاـور هلسـيوط  (ٕ)

ٔ/ٔٚ  
ْ   َوُرُســِلِ , فهللِ  َأْضِرَيــاءِ  َعَلــ  َصــل وف » ٕٚٚ/ ٔيمــاْ: , وشــعب فإلٖٕٙ/ ٔفهــدعوف  فهكرــرى: عــ   (ٖ) ــِإ  َكَمــا َرَعــَاُهَْ  فهللَ  َع

 . «َرَعاَِض  
َْ  َعَلـــ  َصـــل وف »(ٗ)  ـــي ـــِإض ُهَْ  َذَكْرُتُمـــوِض , ِإَذف فهض ِريِّ يضظـــر: فه ـــامم فهصـــحي  هلســـضْ وفهمســـاضيد:  ,«اُرِعْاـــ ُ  َكَمـــا ُرِعاُـــوف َقـــدْ  َع

 .ٖٕٚ/  ٕ, وفه امم فهصغير وزيادت : ٔٔٗ/ٙ
 )صل(.ٖٜٙيضظر: فه اموس فهمحيط:  (٘)
ْْ اصل يــ ولا, تحركــ  فهــوفو وفضلــت  مــا قرلهــاذهــب فهكســار  إهــ  أْ أصــل  اأو ( (ٙ وصــغروه  ,ع لرــ  أهلــا ل ا ك مــل, ِمــ

 .  ٛٔ/ٔ :شرح فألشموض   :يضظر ,عل  اأويلا
 . ٜ٘/ٔ, وشرح فهع يد  فهوفسطية هلهرفس: ٖٜ/ْٔ همك  فه يس : صعرفب فه ر إيضظر: مشكل  (ٚ)
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, فهضرـ   وهو عَ   ,رْ أر  طاهب و علر وع يل أ وفْ هعل ّ  ,ا فهضر  شمس, وفهعراس وفهحارب عم  
وكـاْ ريضـ  ورـيْ ع يـل عشـر  ,د, وهـد هـ  أرـو طاهـب ومـا  وهـَ يع ـبالو فألوكاْ ألر  طاهب أررعة مْ 

وريْ  علر وعل  عشر سضيْ, وأمهَ عاطمة رض  أسـد رـْ عرـد  ,سضيْ, وريْ ع يل و علر عشر سضيْ
 .(ٕ)ب/ كذف ع  فهرحر شرح كضز فهدقار ٔٔ/(ٔ)مضا , كذف ع  غاية فهرياْ و مهر  فهضسب

تأهي  فهسـيد محمـد رـْ فهحسـْ رـْ علـ  رـْ  أضساب فهضر   ش ر ُ فهتحلة فهشريلة وفهطرعة فهمضيلة وع  
ّْ عرد مضا  فرضـ  هاشـَ, وهاشـَ فرضـ  عرـد فهمطلـب, وعرـد فهمطلـب هـ  مـْ (ٖ)فهحسيْ فه وفض  د فألوال, أ

َ وضــرفر وأرــو ههــب وقــاَ أرــو طاهــب وعرــدفهلل وفهعرــاس وفهحــارب وحمــز  وفهزريــر وفهغيــدف  و حــل وفهم ــو 
, ومـضهَ مـْ أسـ ط فهغيـدف  وقـال: هـو  وعرد فهكعرة, ومْ فهعلماء مْ أس ط عرد فهكعرة و عل  مْ فه َو

عيكوْ أوالد عردفهمطلب أعمام  ومضهَ فهحارب وفهعراس وأرو طاهـب  ,رْ عرد فهللهو   حل, ومحمد 
 عيكـوْ علـ    ,, وطلي  وهدفه ُأَ هاضئ, وحماضة(ٗ)وطلي  وطاهب, وطاهب وهدفه  علر وع يل أوالده عل ّ 

 عاعلَ. ,وهيسا أ ويْ ه  فهضر , و علر وع يل فرضا طاهب أ   عل ّ  فرْ عَِّ 
 أو كـل   ,مـ مْ رضو هاشَ ورضـو فهمطلـب, وفآلل مـْ غيـر  هـة فهضسـب كـل   َ فهشاعع : صه  ماوعضد فإل

شــمل فألصــحاب, وهــذف فه ــول فأل يــر م تــار علــ  ف ــتبل  فهــروفيتيْ, وفآلل رهــذف فهمعضــ  ي مــ مْ ت ــ ّ 
هــ  وفهر ــوع , قــال عــ  فه ــاموس: فهصــدر أعلــ  م ــدَ فهشــ ء وأو   ( هلل   ــ  ـ  هـــجعم  ) لــ ي,(٘)فهضــووي

 , وع  فهصحاح: وفهمصدر راهتسكيْ,(ٙ)كاهمصدر

                                           
 هـ(.ٕٗٓ اَ رْ محمد رْ فهسارب فهكلر , ) , كتاب  مهر  فهضسب ألر  فهمضذر هشٖٓيضظر:  مهر  فهضسب:  (ٔ)
 . ٕ٘ٙ/ٕيضظر: فهرحر فهرفر  شرح كضز فهدقار :  (ٕ)
: إ صـــاحب كتـــاب اّل إهـــَ يـــذكر فســـم  فعـــبله رهـــذه فهصـــيغة (ٖ)  كتـــب فهتـــرف َ  ّمـــاأ, و ٕٕ٘ -ٕٔ٘: ٖيضـــاح فهمكضـــْو

ّْ أ رى ع د فأل  «عريدي فهعلوي شر  فهديْ فه ـوفض  محمد رْ فسعد رْ عل  رْ معمر فه » :سم ف مع  عل  أ
 .هـ(  ٛٛ٘عاهَ راألضساب, أصل  مْ فهموصل, وهد ع  مصر, ) 

ـــدرر: ٙٔ/ٔ, وفهض ـــَو فهزفهـــر : ٖٔ/ٙيضظـــر: فألعـــبلَ:        ـــربلء: ٘ٚٗ/ٔ, وســـلَ فه , ٕٓٔ/ٔٗ, وســـير أعـــبلَ فهض
, ٖٓٔ/ٕ, هديــــة فهعــــارعيْ: ٔٗٗ/ٔ, رغيــــة فهوعــــا : ٖٗ/ٔ, وفهمحمــــدوْ فهشــــعرفء: ٖٖٕ/ ٔراهوعيــــا :  فهــــوفع  

 . ٖٗٓ/ ٔء: مع َ فألدرا
, وفهرحـر فهرفرـ  شـرح كضـز فهـدقار : ٖٓيضظر:  مهر  فهضسب:  .ا ما  وهَ يع بّْ طاهرً أ مصادر اء ع  رعض فه (ٗ)

ٕ  /ٕٙ٘. 
 .ٕٗٔ/ٗيضظر: شرح فهضووي عل  مسلَ:  (٘)
ْدُر(. ٖٕٗيضظر: فه اموس فهمحيط:  (ٙ)  )فهص 
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 : (ٔ)قال فهشاعر 

ـــــــ اها  ـــــــت   لِ ـــــــ   ا  ا  ع  م  عا ـــــــ   جا ــــــــة فا ما لاي    ا
 

ــــــ  فا  لس ــــــ ا ا   ـــــا آلاع  آلـ  ي ــــــة   ا ــــــ   ا  ل اط    ا
وأصــدرت  أي: ر عتــ ,  ,فهمطّيــة مصــدر قوهــَ: صــدر يصــدر صــدرً صــدر ف)): (ٕ)قــال أرــو عريــد  أ/ٕٔ/ 

عهو صـحي  ال  ( مْ َص   َيِص   ل  ي )أي: موضعها,  (ٖ)((ومض  مصادر فألععال ,وفهموضم مصدر
هم يرهـا علـ  وعـ   ؛فهصحيحة أي: فهتـ  ال عيـب عيهـا )   ع  (هصدور,  أي: محبل   ,ة ر  وال عيبعل  

, صـحارة رـاهلت   ُ عَ مِ َســ كـ  ُ رَ حِ َصـ ) عمـا أ ـ    (, (ٗ)وال ي ل  ما هضا مْ ررفعـة فالسـتهبلل ,فهشريعة
, و مـٌم هصـاحب, وَصـْحب رسـكوْ : كَلـِرحٍ وهَ أصـحاب  مـم َصـِحٍب , : عاشرهاهضَّ ر  رحُ كسر وصَ يو 

ا هلاعـــل عـــ  فهلغـــة  هـــَ ي ـــ ء  مًعـــا هصـــاحب؛ عـــؤلْ أععـــااًل شـــذوذه  مًعـــ ّمـــاأ, (٘)فهعـــيْ عـــ  هغـــة شـــاذ 
ا هصحي  ا هَ ي  ء  معً ب ساكْ فهعيْ  مم صاحب؛ عؤلض  أيضً ا هصحْ شذوذه  معً  ّماأ, و (ٙ)فهلصح 

                                           
 :ٗٗٔ: ع  ديوفض  فهري  مْ فهرسيط, الرْ م رل (ٔ)
 ضـدفد, عاهسـدعة عـ  هغـة تمـيَ فهظلمـة, وعـ  هغـة قـيس فهضـوء, وقيـل: ف ـتبلط فهسد : ظلمة فهليل, وقيل: مـْ فأل     

 إذف أر ـ  سـتوره: وقـال أرـو عريـد : أسـد  فهليـل وأزد  ,ل فألسـلارفهضوء وفهظلمة كاهوق  ما ريْ فهل ر إهـ  أوّ 
ــد : فهظلمــة وفهصــر  وفقراهــ  فه ــاموس فهمحــيط: و , ٕٖٚٔ: فهصــحاح تــاج فهلغــة: يضظــر, وفظلــَ, وقــال فهلــرفء: فهس 

 .ٚٗٔ – ٙٗٔ/  ٜ, و هساْ فهعرب: ٛٔٛ
ــ  أرــو رــْ َمْعمــر هــو: ((ٕ وعــاهَ  ,يــامهَأوأ رــار فهعــرب و , عريــد  مــوه  هرضــ  تــيَ مــْ قــريش عــاهَ عاهــَ رــاهلغو فهماض 

: طر ا  فهضحوييْ ريضظ (,هـٕٛٓ , و) فهرصري فهحسْ عيها ما  فهت  فهليلة ع  ,(هـٓٔٔ :سضة) وهد ,راهروفية
 .ٗٛ :هراءوضزهة فأل, ٘ٚٔ :وفهلغوييْ

 .)صدر( ٓٔٚ/ٕفهصحاح تاج فهلغة:  (ٖ)
 تـدل رعرـار  فهمسـارل, عـ  فهشروع قرل تأهيل , فرتدفء ع  فهمصض  يشير أْ فء, وه فالرتد حسْ فهمعتز فْرْ َوَسماهُ  ((ٗ

 .ٕٗٗ:, وفهكليا ٙٚٔ :فهرديم الرْ فهمعتزكتاب  م صوده, يضظر: عل 
صـحب:  » :وه  هغـة سـمع  عـْ فهعـرب وفستشـهد رهـا فه ليـل عـ  فهعـيْ ع ـال ,ال فعلَ كي  حكَ فهشي  رشذوذه ((٘

ْحبِ  حراْ وفهُصْحرة وفهِصحاب. وفأَلصحاُب:  ماعة فهص  ْحب, وفهص   . ٕٗٔ/ٖ :فهعيْ ,« فهّصاِحُب: ي مُم راهص 
       ْ    , ضحــو: شــاهدٍ كمــا كســروف عليــ  عــاعبًل  ا أععــالٍ ا ا علــ  قــد كســروف مضــ  شــيرً  فهعــرب وكــذهَ مــا  ــاء عــْ ســيروي  أ

 .      ٖ٘ٙ/ٖ :: فهكتاب, يضظروصاحبٍ 
ا فسما وفحدً       :   ف ي  ء عل  فه مم وفستدلّ أّما فهسيرفع  عذهب إه  أْ اَصْحبا كـ اقَو  عل  ذهـَ رتصـغيره عي وهـْو

ا وركيرْو :وهو كاْ  معا هصغر عل  ,ا ع  تصغير ركبا ُصَحْيبا عضد تصغيره كما قاهوف ا ُركيب  , اُصَحْيرْو
 . ٖٔ/ٖ :: فألصول ع  فهضحويضظر

ّْ اصــحب ا عضــده  مــم مكســر, وهــيس فســَ  مــم( (ٙ عــبل يمكــْ  معــ   ,هــذف فهو ــ  فضلــرد رــ  فأل لــش مــْ فهعلمــاء؛ أل
 .ٓٛٗ/ٔ :: فرتشا  فهضربعل  أععال, يضظر
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ضحــو:ا اــوب  لٍ ْعــلَ ا هِ    ــاء عـ  فهلغــة فهلصــيحة  مًعـفهعـيْ عــ  فهلغــة فهلصـيحة ر ــبل  معتــل فهعـيْ؛ عإض ــ
 .(ٔ)وأاوفب ا

ْ هـَ يُ ا متعارًعـف تماًعـ وفهمرفد راهصحار  هضا: مْ ف تمم رـاهضر       هـو و , أو رصه فهضرـ  شـعر رـ ا, وف 
ا وهـو مـْ غيـر فإلضـس, وُيشـترط عضـد فهحضليـة فهمـو  علـ  مْ رعد مساعة, وهو مْ  ضس فهع بلء م مًضـ

 .(ٕ)فإليماْ ع  فهصحارة
صـ , تو ـ  هشـ ء مـْ حسـْ : ذكر  ـضس سـيرت  عات  ا وصلةً مْ وصل  يصل  وصلً  ) ل     ي (    

وهـــ  فهرـــرفء مـــْ  ,حَ رِ : كَلـــََ لِ َســـمصـــدر  )  لســــ ة(فهســـير , وتوفصـــلوف فهشـــ ء: وصـــل  رعضـــهَ هـــرعض 
ْ   (ٖ)) ــ   لم ــ (صــليْ رــاهررفء  ب/, أي: فهمت  ٕٔفهعيــوب / َْ كَلــِرَح, عــإ َْ كَ َعــل ال مــْ َهِحــ  مصــدر َهَحــ

لفهلحْ مْ  أّما, (ٗ)اه: عطْ هح ت  وفضتر معض عيطل  عل  فألصوف  فهم عوهة, وعل  فهلغة, وعل   فألو 

عرفب وغيره , وعل  فه طأ كما هضا, أي: مْ  طأ فإل(٘)چپ پ  پ چ ومض  ,عحو فهكبلَ ومعضاه
ــ    ميــم  ) ــي( رــ  فهلســاْ, يعضــ  أععــاههَ  هلــظ يــدل   قــول: وهــو فهكــبلَ أو كــلّ  أي: عــ  كــلِّ  ,(ٙ) ()  ف

راهضصـــب عيهمـــا علـــ   (ـ   ــــس  ســــ) ,هم يرهــا علـــ  وعـــ  فهشــرع فهمســـتطاب ؛هـــا صـــوفبوأقــوفههَ كل  
ــ)    ــي  ــ ء رهــا هتوكيــد فهعامــل وت ريــر معضــاه حاهــة كوضهمــا  ,فهملعوهيــة فهمطل ــة ا ( مــْ دفَ يــدَو دوًم

 وُهْزَمًة وهزما  ازومً وهِ  اَهْزمً هزم : كسمع  وهم ر   ) آلـز ي (أي: راقييْ  ,وديمومة: َر   افمً و ودَ 

                                           
أكاـر مـْ ابلامرـة ا رعـد أْ أحصـ  َأْععـالاعلـ   اَعْعلا مم يالست رفء فهدقي  أْ ف أ از م مم فهلغة فهمصري  رعد ((ٔ

ــاْوا, اَهْلــظ وَأْهلــاظوا, اَشــْكل وَأْشــكالا :ضحــو هلــظ, وكلهــا مو ــود  عــ  أمهــا  فهمرف ــم ــْرد وَأْعــرفدوا, اَ ْلــْ وَأْ َل        ا  َع
: مع ـــَ فهصـــوفب ,  يضظـــراوَأْصـــحابحب اصـــ, واواشـــاهد وأشـــهادا, واضاصـــر وأضصـــارا ,اَشـــْ ص وأْشـــ اصوا

 . ٘/ٔ :فهلغوي
 . ٕٚ/  ٔسبلَ: يضظر: شرح المية شي  فإل (ٕ)
 , يضظــر: فهتوقيــ  علــ  مهمــا  ّمــا رإزفهــة فإلعــرفب أو فهتصــحي إ ,عليــ  ة( فهلحــْ: صــر  فهكــبلَ عــْ ســضض  فه اريــ(ٖ

 . ٕٛٛ :فهتعاري 
 )هحْ( . ٖٕٓٔ :: فه اموس فهمحيط( يضظر(ٗ

 . ٖٓمْ فآلية:  سور  محمد:(٘) 
 . ٕ)فهم ال( ع  شرح فألزهرية: (ٙ)
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ــًة, وفهَتَزَمــ  ,راضضــمامها ــَزٍ , :والَزَمــ  ُمبلَزَم مضهمــا  أي: كــل   ,(ٔ)ال ُيلاِرقــ  اإذف َهــِزََ شــيرً  فعتض ــ , وهــو كُهَم
  َ مصـدر ض ـص  )نــ(( ،هففه يعـروه: غشـي  وصتـاه كـاعتر ( عـرّ   يعآل يه  ) ,عض  مبلزمة فآل ر غير مضل

ي ـال: د ـل عليـ  , , وفسـَ هل ـدر فهـذفهب مـْ فهمض ـوص(ٕ)كاهشاقص : وهو فه سرفْ ع  فهحظِّ الَز متعدّ 
( مصـدر زفل يـزول: إذف فض ضـ  وهلـَ أي: رـاقييْ    ز   , )(ٖ)وال ي ال ض صـاْ ,ع  ديض  وع ل  ض ٌص 
 .زماْ, ال يض صاْ وال يض طعاْا عل  غاية فهكمال مدى فألمعً 
ص رعض فهكبلَ عْ رعض عل  و ـ  مضاسـب, وهـو ضـوع مـْ فالقتضـاب, وهـ  عرار  عْ ت لّ    ع () 

لفألو  ,ظـر  مــْ فهظــرو  فهصـاهحة هلزمــاْ وفهمكــاْ كايـر, وفهاــاض  قليــل, ت ـول عــ  فهتمايــل فهزمــاض :  و 
رعـد عمـروا, وتصـل  هضـا ههمـا, عهـ  ظـر  زمـاْ  أ/ا دفر زيـدٍ ٖٔا اء زيد رعد عمروا, وع  فهمكـاض  /

ة معضاهـا وضي ـ ,ا؛ ه طعها عْ فإلضاعة هلًظـفهضَّ ة عل  ترار فهللظ, وظر  مكاْ راعترار فهرقَ, مرضي  راع
فهضارــب عضهــا فهــوفو فهعاطلــة  ملــة علــ   ّمــاأرلعــل فهشــرط فهمحــذو , أو رمــا ضــاب عضــ , وهــو  ّمــاإ متعل ــة
رعـد فهرسـملة وفهحمدهـة وعضد رعض ه  متعل ة راهلعل فهوفقم رعـد فهلـاء أي: مهمـا يكـْ مـْ شـ ء  , ملة

 .وفهتشهد وفهصبل 
  ملــة, أو ملــرًدف يــ دي ال  إأْ ال يضصــب  مضــارع قــال, ومــْ حكــَ فه ــول ومــا تصــر  مضــ  ) يـــ  (    

ی  ی  ی  چ :ف, وفهلــاء هلتع يــب ملصــل علــ   ملــة ك وهــ  معضــ  فه ملــة, ك لــ  قصــيد  أو شــعرً 

ة عيضــ  إهــ  يْ ــُول, علــ  وْز يضصــر ُض لــ  ضــم   :وأصــل يُ ــول ,وضحــو توضــأ عغســل و هــ , (ٗ) چجئ
ّْ فهحركــة علــ  حــر  فهعّلــة ض  فهعــيْ كمــا ســكِّ عارــ ؛ عســكِّ  ض  عــ  فهماضــ , وهــيس فهض ــل هبلســتا ال؛ أل

ض    ) لع ـ (  وعاعلـ ,(٘)ما هو هيشاكل فهماض , عصار ي ول علـ  وْز ععـولفهساكْ ما قرل  ال تستا ل, وف 

                                           
 . )هزم (ٛ٘ٔٔ  :: فه اموس فهمحيط( يضظر(ٔ
 ,   َوفْه مـــم: فشـــ اص, وشـــ اص ,ا مـــْ ماهـــ , وضصـــل  وضصـــيل ( فهشـــ ص: طارلـــة مـــْ فهشـــ ء, وت ـــول أعطـــاه ش ًصـــ(ٕ

 .ٔ٘ٔ/  ٚفهمحكَ وفهمحيط فألعظَ: و , ٕ٘ٗ/  ٛيضظر: تهذيب فهلغة: 
 .)ض ص( ٛٛٔ/ٛٔ :تاج فهعروس: ( يضظر(ٖ

 .٘ٗسور  هود: مْ فآلية:  (ٗ)
ع  فهعرار  سهو وهعل  ي صد ا يلعلا, وقد ال ي صد فهوْز فهصرع  رل ي صد فهت ريـب, وهـو قـال علـ  وْز ايـ ولا  (٘)

  عضل  .أهكاْ 



                     ٕٗٔ          النص المحقق
    

 

 (ٔ)«تعـس عرـد فهـدضيا وفهـديضار » معضاه فهلغـوي قوهـ  عليـ  فهصـبل  وفهسـبلَ: ومْ ,اَ معضاه هغة وشرعً ت د  
أي: فهمضعك  عل   دمتهما ومرفعاتهما, وف تار هلظ فهعرد مم ما عي  مْ هلظ فه ضوع؛ توطرة هوصل  

وهـو فهظهـر  ,فه ـا   رـوْز ععيـل مـْ فهل ـر, فهمـأ وذ مـْ فضكسـار فهل ـار رت ـديَ فهلـاء علـ ) ل ـي (رللظ 
 .(ٕ)مْ فهلاقر : وه  فهدفهية وفههبلَ :, وقيلفهذي ال ير   مم فضكساره قدر ٌ 

ـــال:  , َع ُـــَر, ))وعـــ  فه ـــاموس ق ْْ ب/  ٖٔ/ َع يـــَر ٌ وهـــ   ُعَ ـــرفءَ  مـــْ َع يـــرٌ  َعهـــو َكَكـــُرََ  وفهِلْ ـــَرُ , َع ـــاِرَر, ِمـــ
ْْ  فْضَتَضدَ  ما ِرلتِحِهما: وفهَلَ اَرُ , وفهَلْ َر ُ  راهكسر... ـْلِب  ِعظاَِ  م ْْ  فهص  ِْ  مـ : وفهَل يـرُ  فهَعْ ـِب إهـ   فهكاِهـلِ  َهـُد
عمعضــاه فهــدفرَ  ,هة راســَ فهلاعــلاــَ يحتمــل أْ يكــوْ صــلة مشــرّ , فضتهــ  (ٖ)فهد فِهَيــُة((: وفهلــاِقَر ُ  فهَكســيُر...

ّْ ما يحصل ع  فألزماْ  وى ممـا أقـ فهمتطاوهةفهل ر وفهحا ة, وهذف أوه  مْ  عل  مْ راب فهمراهغة؛ أل
فهل يـر  ضـد   ) ل نـي(أي: ررـ  أو ماهكـ , أو سـيده  ،) ـ   (عضـل  )إلـا( ,يحصل راهكار  عـ  زمـْ وفحـد

ذف عـت  مـد   ,فهل ر إه  ضد  ـ: ك ,وفهغض  , وفهمـرفد فهغضـ  فهمطلـ  فهـذي هـَ يكـْ محتا ـا ال عـ  ذفتـ , وال وف 
ضّ  ,عــ  صــلات , وال عــ  أععاهــ  إهــ  مــا ســوفه ضّ  ,مــا عــدفه كــل  مــا هــو محتــاج إهيــ  وف  مــا ف تــار هلــظ فهل يــر وف 

ض   ,(ٗ)چ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئچ :إي اعـا هموفع ـة قـول كـبلَ فهلل  ؛وفهغض  دوْ غيرهما َ فهل يـر مـا قـد  وف 
وهتحصــيل فهمطار ــة  ,إهــ  فهلل؛ رعايــة هللــظ فهعرــد :وهــَ ي ــل ,مــواله :علــ  فهغضــ ؛ رعايــة هلســ م, وقــال

يْ, أي: ريْ معضيـيْ وي ال ههما  ضاس فهطرا , وهو فه مم ريْ متضاد   ,كما ريْ فهل ير وفهغض ّ  ,ريضهما
 ر ع  ا, وراإلي اب وفهسلب كما هو م ر  ا أو فعتراري  , أي: سوفء كاْ فهت ارل ح ي ي  (٘)مت ارليْ ع  فه ملة

ــــ   ــــ  قوه ــــديم, ومض ــــَ فهر ۋ ۋ چ , وضحــــو: (ٚ)چڇ  ڇ چ وضحــــو:  (ٙ)چڑ  ک کچ : عل

 (ٛ)چۅ ۅ ۉ ۉ

                                           
,  » :فهللظ ع  صحي  فهر اري (ٔ) َْ َتِعَس َعْرُد فهدِّيَضاِر, َوفهدِّْرَهَِ َْ ُيْعـَط هَـ ْْ هَـ ْْ ُأْعِطَ  َرِضَ , َوفِ  َوفْهَ ِطيَلِة, َوفْهَ ِميَصِة, ِإ

 . ٙٛٛٔرقَ  ٖٗ/  ٗصحي  فهر اري: فهحديب:  ,«َيْرَض 
 )ع ر(. ٕٙ/  ٘, وهساْ فهعرب: ٖٕٓ/  ٕيضظر: فهزفهر ع  معاض  كلما  فهضاس:  (ٕ)
 )فهَلْ ُر(.  ٚ٘ٗفه اموس فهمحيط:  (ٖ)

 . ٖٛفآلية: سور  محمد: مْ(ٗ) 
 . ٕٚٚ :: فهكليا ( يضظر(٘

 .ٛٔسور  فهكه : مْ فآلية: (ٙ) 
 .ٕٛ٘سور  فهر ر : مْ فآلية: (ٚ) 
 .ٕٙٛسور  فهر ر : مْ فآلية: (ٛ) 
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وعلــ  كــبل  ,ماهــَ, وهــو رــدل مــْ فهعرــد, أو عطــ  ريــاْــــ: ك دَ َلــعلــَ مض ــول مــْ فســَ عاعــل  َ  )  لــ (و 
ــ  هلل)فهــو هيْ هــو مرعــوع فســَ فهشــي ,  ــ  ع  همرتــدأ  فوي ــوز  علــ   رــرً  ,أ/ ضعتــ ٗٔ/ ,(رــْ أرــ  ركــر  
ــ ْْ  اهــد ؟ ع ــال: هــو فرــْ عرــد  قيــمحــذو , وفه ملــة مســتأضلة, وكأض  معترضــة رــيْ فه ــول هلل, أو ف ل: َمــ

ٍْ ه اهــد :()  زهـ قـ و ,وفهم ـول )فــ   ,أي: فهمضسـوب إهـ  فألزهـر فهـذي هــو أشـهر مـْ أْ ُيـذكر ,ضعـ  اـا
وي ـال سـال يسـأل, ك ـا  , أهة ومسـأهةرمعضـ  سـ فال وُسـ ,عـ  كـذفسأه  كذف, وعـْ كـذف و  :, ي السألني(

ِْ ي ــا , وهمــا  ــ فِل, فهكايــرُ : وكُهَمــَز ٍ . َســأْهَت ُ  مــاوفهمســ ول  (ٔ)َيَتســاوال  ,حاَ َتــ ُ  َقَضــ : ُســْ َه ُ  وأْســأَه ُ   فهس 
ِْ  ِربللِ  قولُ  أّماو   :(ٕ) ريرٍ  ر

ـ   ـ  أ  ســـــــــــــــــــــــــــ يام آلاه  ـــــــــــــــــــــــــــ  آلاه  ـ   إ   
 

ــــــــــــــ  تا   م ــــــــــــــةـ   هـــــــــــــــ  جا ــــــــــــــ ا    ع  ـ     (ٖ) 
                     

 , ال ضظيـر هـ وهـذف مـابًل  ,, ووزضـ  ععـايلتهَ, وفهيـاء عـ  سـايلتهَ(ٗ)(سـأهت )ع مم ريْ فهلغتيْ فههمـز  عـ   
 ) ــ  (ْ أي: أتـي ّ  )أعآلــ (وهـو فسـَ موصـول رمعضـ  فهـذي,  (   ) ا , وعاعل سأل (٘)فه اموس ع  كذف

عسد, أي: فهذي ُأ َز وأتي ْ رأْ أععاه  وأقوفه   ارية علـ  وعـ  فهشـريعة  كمضم وكَر ضد    َ لَ مصدر صَ 
ــ)   آلا  ,فهمطهــر  ومــا أَســُم , َوِســَع  فهشــ ُء, راهكســر َيَســُع , َكَيَضــُعُ , َســَعًة, كَدَعــٍة, وِزَضــةٍ ))( ي ــال: نيع  سا

: مـــا ُأطيُ ـــ ُ  ََ ـــيِّ ِ  وفهوفِســـُم: ِضـــد  , ...ذف أي:  (ٛ)وفهطاقـــة كاهســـعة (ٚ)( د   ـــفه)وفهوســـم راهتاليـــب  ,(ٙ)((فهض 
إ ارتـ , وي ـوز أْ تكـوْ فهم اهلـة   عـْ عْ فهد ول عيها وال أقدر علـ  فهت ل ـ  ( آلا  لا  ا )    تضي  عل 

: وهـو عـ  فهمسـت رل كاهكـذب عـ  فهماضـ , أو هـو (ٜ)فه اء وهو فسَ مـْ فإل ـبل  رمعض  فه ل  رضَِّ 

                                           
 . ( سأه , )ٕٔٓٔ: ارت  مْ فه اموسأوفهصحي  ما  ,ع  فهم طوط (والْاس)( (ٔ

رــبلل رــْ  ريــر رـْ عطيــة رــْ حذيلــة رـْ رــدر رــْ ســلمة رـْ عــو  رــْ كليــب فرـْ يررــوع فهتميمــ , أرــوه  ريــر  هـو: (ٕ)
يضظــر تــاري  دمشــ  , هـــ( ٓٗٔشــعرهَ, ) أرضــاء  ريــر و أ وتــ  مــْ أعضــل أفهشــاعر فهمعــرو  عــ  فهه ــاء, كــاْ 

 . ٕٚ/  ٕ: فألعبلَو  ,ٕٔ٘/  ٘م تصر تاري  دمش :   ٓٔٗ/ ٓٔالرْ عساكر: 
     عرفبصضاعة فإل , وسرٗٙ/ ٔ, م اهس اعلب:ٖٕٛ/ٕيضظر: فه صارص:  ,  مْ فهمت ارب هربلل رْ  ريرفهري (ٖ)

:ٕ /ٜ٘ . 
 . )سأَهُ  ( ,ٕٔٓٔ :يضظر فه اموس فهمحيط ,ارت  مْ فه اموس هو فهصحي أم طوط وما ع  فه )مسأهت (( (ٗ

 (. )سأَهُ   ,ٕٔٓٔفه اموس فهمحيط: : يضظر (٘)
 . )وسم( ٓٚٚ :فهمحيطفه اموس ( (ٙ
 .  ٔٔ٘/ٗفإلراضة ع  فهلغة: مْ  وفهصحي  ما أارت  ,)فهحد ( ع  فهم طوط( (ٚ
 . ) حر  فهوفو( ٔٔ٘/ٗ :ة: فإلراضة ع  فهلغ( يضظر(ٛ
 . )خ ل   ( ٛٚ :: م تار فهصحاح( يضظر(ٜ
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ب/ كـاْ ٗٔل  /هّ أب ضلس  هلتأهي  وفهترييْ وفهتوضي  هما ا ضص  , عإْ فهشي  هم  (ٔ)أْ تعد ِعَدً  وال تض زها
)أ  ف هلطاهب رـذهَ, عكـاْ عليـ  فهوعـاء روعـده, عمعضـ  ال يسـعض : ال ي ـوز هـ  تـَر مـا سـأهض  عيـ  دً عْ وَ 

 ,َا فهــبلَز أو فهمتعــديمــْ ا قــدّ  ّمــاإوهــو  ،( آلي ـــ   )  أي: شــرح رمعضــ  أعــت  وأكشــ , وأوّضــ ,(أ ــ ح
لفألعمْ   ,مـة رضلسـهارمعضـ  مت دِّ  َ رضلسـ , عهـ فهـبلَز رمعضـ  ت ـد   ادَّقـا ْ  أل ؛ر: هيس ع  دفههـا فهمكّسـو 

َ مْ فعتض  رها وعهَ معضاها ها ت دِّ إض   :عراهكسر فسَ عاعل؛ رمعض  ,مْ فهااض : عل  دفهها فهكسر وفهلت و 
 وفهكسـر هـو ,همـا فشـتمل  عليـ  ممـا ي تضـ  ت ـديمها  ْ مَ دِّ هـا قُـعل  غيره, وراهلت  فسَ ملعول رمعض  أض  

 .فهم تار
, ))وَقـــَدََ قـــال عـــ  فه ـــاموس:        وُمَ دَِّمـــةُ  َتَ ـــد َمُهَ...: وفْســـَتْ َدَمُهَ وَقـــد َمُهَ وُقـــُدوًما َقـــْدًما, كَضَصـــرَ  فهَ ـــْوََ

 ُكـلِّ  مـْو  وُتْلَ ُ , تُْضَت ُ  ما أولُ : فإِلِرلِ  مْو  ُه,فّماوُقد قاِدَمُت ُ  ُمَتَ دِّموُه, وكذف: دفه ِ  َعْت ُ  َاْعَلٍب  وعْ فهَ ْيِش,
 .فضته  (ٕ)وفهَ ْرَهة(( ضاِصَيةوفه أوُهُ ,: ش ءٍ 

 .ة عل  فهمعاض  فهم صوصة عل  فهم تاره  فألهلاظ فهم صوصة فهدفهّ  وع  فالصطبلح:     
َ يعضــ  رإضــاعة فهيـاء فهتــ  هـ  ضــمير فهمــتكلِّ  ,مـة علــ  إارـا  فهيــاء عيهـاراهضصــب: صــلة هم دّ  ة()  زه ي ـو 

كمــا عــ  رعــض  فهضــَّ مــة علــ   لوهــا مــْ علــ  فإلضــاعة فهرياضيــة هلم دِّ  مــة, ورــاه رِّ كمــا هــو عــ  غاهــب فهم دِّ 
 .اعرب محركً  إه ضسرة  ) ي عمـ  لع  ية( ة فهكارضةزهري  ألففهضس , أي ه  

ِْ  عررة, إه  ضسروف ضهَإ : (((ٖ)قال فهعيض   ., فضته (ٗ)(( تَهاَمة مْ َوِه : ِرلْتَحَتْي
  ,ْ فهمعلَو عضد أهل هذف فهلْأي: فهعلَ فهمعي   (٘)فهعهد فه ار  وفإلضاعة رياضية وفأله  وفهبلَ هتعري  

                                           
 . ) ل ( ٚٓٛ: فه اموس فهمحيط: ( يضظر(ٔ

( .  ٚٗٔٔفه اموس فهمحيط:  (ٕ) ََ  )فهَ َد
ه(,  ٕٙٚحمد رْ حسيْ رْ يوس  فهعضتـار  رـدر فهـديْ فهعيضـ  وهـد سـضة: )أمحمود رْ أحمد رْ موس  رْ هو:  (ٖ)

, هـ  مصـضلا  عديـد  مضهـا: عمـد  فه ـاري شـرح رصـحي  ماما عارعً إكاْ  ا راهغرريـة وفهتصـري  وغيرهمـا مـْ فهعلـَو
                                                  .ه(٘٘ٛهل ــــــــــــ , )  وشـــــــــــرح فههدفيــــــــــــة عـــــــــــ  ف فهحضليــــــــــــة, اــــــــــــار, وطر ـــــــــــا معـــــــــــاض  فأل شــــــــــــرحو فهر ـــــــــــاري, 

 . ٗٚٔ/  ٔاْ ع  أعياْ فألعياْ:ي, وضظَ فهع ٖٙٔ/  ٚ: فألعبلَ, و ٕ٘ٚ/  ٕيضظر: رغية فهوعا : 
 .ٓٓٔ/  ٖٔعمد  فه اري شرح صحي  فهر اري:  (ٗ)
ــد  إاّل قــاٍض وفحــدوهــ  الَ يشــار رهــا إهــ   ماعــة معيضــة مــْ فألعــرفد ضحــو:  ــاء ( (٘ ــَ يكــْ عــ  فهرل    ,فه اضــ , إذف ه

 . .  ٛ :يضظر: فت اْ فهصضم
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اّل ععلَ فهعررية يض سَ إه  فاض  عشر قسمً , أ/٘ٔ/ (ٔ)وفهمرفد علَ فهضحو وفالشـت ا   ,وفهصـر  ,ا, فهلغـةوف 
ضشــــاء فهرســــارل وفه طــــب ف  و  ,وقــــرض فهشـــعر ,وفه ــــط   ,وفهعـــروض وفه اعيــــة ,وفهريــــاْ ,وفهضحـــو, وفهمعــــاض 

 .ا ررأس  ال قسمً فهرديم ع د  علوه ذيبًل  ّماأوفهمحاضرف , ومض  فهتوفري , و 
ة علَ فهعررية هو فهعلَ فهراحب عـْ أحـوفل فهللـظ صـح   :(ٖ)لع  حاشية عل  فهمطو   (ٕ)قال فهسيرفم     

ـــفشت اق :هغــة, وعــْ أصــل  وعروعــ  : ــوهر فهللــظ ومادتــ ف, عاهراحــب عــْ أحــوفل وعســادً   ا, وعــْ هيرتــ ـــ
ــ ,اًــــ تصريل وعــْ , فهمعــاض  :ضحــو, وعــْ حــال مطار تــ  هم تضــ  فهحــال :ا ورضــاءوعــْ أحــوفل ص ــره إعرفًر

 : فهرـديم, وعـْ روّيـ :فهريـاْ, وعـْ محاسـض  :ا و لـاءف تبلع  ع  فهتعرير رـ  عـْ فهمعضـ  فهوفحـد وضـوحً 
قــريض فهشــعر, وعــْ كيليــة ترتيــب  :فهــضظَ, وترتيرــ  :فه اعيــة, وعــْ كيليتــ  :فهعــروض, وعــْ ص ــر فهــوْز

, (٘)اعشــر علًمــ (ٗ)ا(فاضــ), عهــذه علــَ فه ــطِّ  :فهرســارل وفه طــب, وعــْ إيــرفده عــ  فهكتارــة :إضشــاء فهمضاــور
  .فضته 
) لآلي أ ميآله  مة وقد يطل  علَ فهعررية ويرفد ر  فهمتعل  راإلعرفب وهو فهضحو فهم ه  عي  هذه فهم دِّ     

 ,(ٙ)ول و وده وأ ذهالر  كـ: فعتعل , حر  وفطّ يَ, وتطلّ ا راهتحر   طلرً رَ لَ مْ طَ  , مم طاهب ل ع   لطم ة(
  ,ة فهمطل ـة؛ هت ويـة فهعامـل وت ريـر معضـاهمضصـوب علـ  فهملعوهي ـ  (ــــ )    ,وفإلمبلء حكاية قوهَ هغيـَر

هَ  ,صول فهمبللع صر  عض  فألعهاَ رح ,ما طال عي  فهكبلَا كاْ فهشرح ترييْ فهكبلَ وتوسع , ورر  وهم  
ـ ا صـر ُهطًلـضـ: ا كـ َ ّطـمـْ اهَ  ّمـاإ , ()لطيـ ـ :ب/, ر وهـ ٘ٔ  /يطل  فهسارل عـ  سـ فه  فهشـرح رـل  صص 

 .(ٚ)رمعض  صغره ,هطل  ا وهطاعة: صغر ود   كَر هطلً ـ: ـا ك َ طُ : رع  ودضا, أو مْ اهَ اهضَّ ر
ل: فهمرفد أض  فألععل     ر عهم  عل  رفري .يتعسّ ول هطاهري , سهل ال ا  شرح قريب فهتضو 

                                           
وقيـل: فهضحـو: علـَ يعـر   ,هضحو: هو علَ ر وفضيْ يعر  رها أحوفل فهترفكيب فهعررية مْ فإلعرفب وفهرضاء وغيرهمـاف( (ٔ

  .ٕٓٗ :يضظر: فهتعريلا , وقيل: علَ رأصول يعر  رها صحة فهكبلَ وعساده ,ر  أحوفل فهكلَ مْ حيب فإلعبلل
فهمصـري فهحضلـ , عـاهَ رـاهمع وال ,  ,فهسـيرفم هو: يحيـ  رـْ يوسـ  أرـو سـي  رـْ محمـد رـْ عيسـ  ضظـاَ فهـديْ  (ٕ)

 هـ( . ٖٖٛه  شرح عل  فهمطول, ما  راهطاعوْ سضة ), وفهمضط  وفهرياْ, وعاهَ راهل   وغيره مْ فهعلَو
 .ٛٚٔ/ٛ فألعبلَ:و  ,ٖٙٗ/ ٕرغية فهوعا  , و ٕٙٙ/  ٓٔ :مهل فه ْر فهتاسفهضوء فهبلمم أل يضظر:      

 هـ (.  ٕٜٚهلعبلمة سعد فهديْ مسعود رْ عمر فهتلتازفض  )    ,ل شرح تل يص ملتاح فهعلَوفهمطو   (ٖ)
 )فاض ( ع  فهم طوط .( (ٗ

 هَ أق  علي  . (٘)
 )طلب( . ,ٜٓٔ: فه اموس فهمحيط: ( يضظر(ٙ
 ., )هط ( ٖ٘ٛفه اموس فهمحيط: ( يضظر: (ٚ
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ا ال ا فهلطيـ  كـوْ فه سـَ شـلاعً   صـغير حسـْ فهوضـم, رـديم فهصـضم, وأيًضـوفهمرفد عل  فهااض : أض      
ه, عكــأْ معاضيــ  ظــاهر  راديــة رضلســها, وال تح رهــا فألهلــاظ هعــذورتها ءيح ــب فهرصــر عــْ إدرفَ مــا ورف

أي: فهشــديد فهرحمــة رعرــاده, عهــل فهســارل  , وسبلســتها, ومــْ أســماء فهلل تعــاه  فهلطيــ , ومعضــاه فهــر و 
 ,رحيــب ال تضــي  عضــ  صــدورهَ ,رــأْ ي عــل ذهــَ فهشــرح علــ  قــدر ع ــوههَ ,طلــب فهرعــ  راهمرتــدريْ

  فهاـوفب: رِّ وُعـ ,هغـة فه ـزفء ,لمَلـ   ( (ٔ) )ط لـ ـفهـذي طلرـ  راهشـروع عيـ  حـال كـوض   ) أج آل  إلا  لـ (
 ,مَ مِ عيـ  كَســ بَ ِغــمصــدر رغـب مضـارع رَ   (ــــ ) آل غي ,(ٕ)فه ــزفء  إيصـال فهضلــم إهـ  فهعرـد علــ  طريـ  رأض ـ
عاطلـة  ّمـاف  ا, و أي: ومرغًرـ ,ا, اـَ فهـوفو عاطلـة علـ  طاهًرـ(ٖ)أرفده ومـال إهيـ  ,, ورغرـةفهضَّ ا راهلت  و رغرً 

و ـوده  حـاول , َرـلَ فسَ عاعل طَ   مم طاهب  ()لمطـ   ملة عل   ملة أي: وععل  ذهَ أل ل فهترغيب 
ّْ فهضلس تميل إه  تحصيل فهلارد  رسهوهةأي: طاهر  هذه فهم دِّ  ,وأو ده ا  صوصً  ,مة هبلشتغال رها؛ عإ

    لـ ـ    هلل  ماـعا )جا   ضة مضكشلة, وهـذف فهشـرح وفضـ  موّضـحة مريّ هلاظ قليلة موضّ أإذف كاض  كاير , مْ 
أ لـص هلل: تـَر )) هيس عي  رياء, قال عـ  فه ـاموس:  أ/ٙٔهها /أي: هتعظيَ ذفت  وف  بل ,(ٗ) ( لك يـ ل جه 
   .(٘)فضته (( فهرياء
ّْ فه اهص هو ه  تعاه  عضد فه َو هـو ا  اهصً ا هلاوفب يضاع  قوه  ااضيً  طاهرً اًل قوه  أو   عإْ قل :     ا, عإ

وال ض ا  مْ ع اب, عبل يعردوض   ,فهذي يكوْ فه صد ر  تعظيَ ذفت  مْ غير أْ يشَر مع  طلب اوفب
ض  ًـ , وال  وعــ ا عــ  اوفرــطمًعــ  ,ال همــا يريــدلعّ ـوهــو فهــ ,ا هــ  رامتاــال أمــرهًـ مــا يعردوضــ  تعظيمــا مــْ ع ارــ , وف 

 .وهذف هو فهم اَ فألكمل ,د مْ شأْ فهعريدوفألدب رتَر فهتعرض هلسيِّ 
         فهشي   ْ  إويمكْ أْ ي ال:  ,عل  ضلس فهشرح عل  فإل ارة هذهَ فهسارل, ال اًل طلر  هلاوفب أو   قل :     
 ,فألدض  إه  فألعل  ْْ ة مِ وال تكوْ فهتررية إاّل رحسب فهترقيَ  ,كاْ ع  م اَ فهتعليَ وفهتررية ــــ فهلل  رحم ــــ 

ّْ فهضلــوس  ُ  ,عؤل ــل ذهــَ أتــ  رــذيضَ فهطلرــيْ أحســْ إهيهــا أل ــل فإلحســاْ, عــإذف  ْْ َمــ علــ  حــبِّ   ْ َلــرِ عــإ
رـل  ,فشتغل  رذف  فهمحروب, وهَ يكْ هها سوفه مطلوب, علَ تلتل  إه  ما سـوفه ْ مضها ذهَ فهحبّ تمك  

 .اه إاّل إي   هَ ترَ 

                                           
 .ٕ)طلرا( ع  شرح فألزهرية: ( (ٔ

 .أ ٙ هوحة: زهرية:يضظر: فهدرر فهرهية عل  شرح فأل (ٕ)
 . )رغب( ,ٜٓ :: فه اموس فهمحيط( يضظر(ٖ

 . ٕ)فهكريَ( زياد  مْ فألزهرية:  (ٗ)
 )َ َلَص(. ,ٛٔٙفه اموس فهمحيط:  (٘)
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ّْ فألعمال ال تو ب عل  فهلل شيرا, عما عل  فإله  شـ ء ي ـب,  (ـــ )   ج   علـ   هـو  ّمـاأ, ال  لاء أ

ڤ  ڤ ڤ ڦ چ :أْ يو ــــب مــــا شــــاء علــــ  مــــْ شــــاء, كيــــ  شــــاء وهــــو علــــ  ضلســــ , قــــال 

راهـدفل فهمهملـة:  ى, هـد)ل يـ (أي: هلظلـر رـاهمطلوب  ,)لم ـ ز(ع عل  ذهَ فهشـرح مو رـا  ,(ٔ)چڦ
ْ  كرم  هغة ع  هـدْ, أي: عضـده؛ إض   فهشـرح مـ ار  مـا هـو مـْ رـاب فهتلضـيل مضـ  وفإلضعـاَ, ال مـْ رـاب أ

ـــإ) ,ال يضلـــَ عـــْ فهملـــزَو ب/ٙٔهئلهـــزفَ فهـــذي / لاألعـــ, ركســـر همـــز  افْا وعتحهـــا  (ن  علـــ  فهتعليـــل  :و 
 ,فهمطلـوب وغيـره مـْ فهممكضـا  ,(ٕ) )عما  لـ (أي: ألّض   ,وفهااض  عل  ت دير د ول فهبلَ , فهمستأض 
ة تـ ار وفهحكَ وفهطاقة, وفه ـدر  صـلة أزهّيـا: وهو فه ضاء كً مْ فه در محرّ  ,رمعض  قادر تاَ فه در  )ف ي (

 .يزفل ع  فهم دورف  عضد تعل ها رها عيما ال
رـاه يَ وفهــدفل فهمهملـة رـوْز ععيــل ملتـوح فهلــاء  )جــ ي ( ,( أي: رإعطـاء عــيْ فهمطلـوب حـااًل )   إلج  ـة

فألهيــ  رــ   اء, وم ــاَ فهكــَرصــا  راإلعطــاء وفه ــدر  علــ  فهعطــأي:  ليــ  ال يلارقــ  فالتّ  ,مكســور فهعــيْ
 . فإل ارة هسعة كرم  وعضل فهضعَ, وت ديَ فهمعمول عي  إشار  هلحصر, عكأض  قال: ال ي م مض  إال   تض يز
ــًــــ فإل ارــة وقعــ  قطع ,ضعــَ ة فهســ فل, وقــد تكــوْ ا؛ هكضهــا قــد تكــوْ رإعطــاء عــيْ فهمســ ول, وذهــَ مظّض

  رـار عـا ر  مضهـاأكما ضط  ر   ر  وقد ت  ر هآل ,رإعطاء عوض أصل , كدعم ض مة, أو حصول ضعمة
وال إاــَ إال أعطــاه فهلل إحــدى  تعــاه  رــدعو  هــيس عيهــا قطيعــة رحــَ مــا مــْ عرــد يــدعو فهلل » :مســلَ  رــر

ْْ يـد  رها هـ  عـ  فأل ـر , و  ّماف  أْ يع ل ه  دعوت , و  ّماإابلب   ,(ٖ)«أْ يـدعم عضـ  مـْ فهـربلء ر ـدره ّمـاف  أ
 ّْ فهلل ه , أهَ صمَر ررعم حوفر ـَ إهـ   ؟ عي ـول رععتهـا, عي ـول فهلل: ف ُيرعُب عي ول عردً  و اء ع  فألار: إ

ما سأه  شيرا إاّل أ رتَ؛ هكْ أض ـز  فهـرعض عـ  فهـدضيا وفهـرعض مـد ر هـَ ع ـذه فآلْ, عي ـول فهعرـد: 
ا ا مـا أههمـ  مـْ مضا ـا  فهلل, وطلًرـأ/, عوًضـٚٔ َض ه  حا ة ع  فهدضيا, ضعَ يكلـ  فهـدفع  / ـهيت  هَ تُ 
 ,عيضضــا فهغطــاءأأزفل فهلل عــْ  ,ضــرفعة إهيــ  رــذل فضكســاره, و ضــوع فعت ــاره, رــل هــو عــيْ فهعطــاءمضــ  فه

 .و علضا مْ فه وفص, وأهل حضر  فال تصاص

                                           
 .ٗ٘سور  فألضعاَ: مْ فآلية: (ٔ) 
 . ٕ)عل  ما يشاء( ع  شرح فألزهرية:  (ٕ)
َْ َيْســَتْعِ لْ  » :عــ  مســلَ (ٖ) , َمــا هَــ َْ َيــْدُع رِــِإاٍَْ أو َقِطيَعــِة َرِحــٍَ   ِقيــَل: َيــا َرُســوَل فهلِل َمــا « اَل َيــَزفُل ُيْســَتَ اُب ِهْلَعْرــِد, َمــا هَــ

ََ َوَيـَدُع فهـد َعاءَ  فاِلْسِتْعَ اُل؟ َقاَل: َيُ وُل: َقْد َدَعْوُ  َوَقْد َدَعْوُ , َعَلَْ     يضظـر:  ,«َأَر َيْسـَتِ يُب ِهـ , َعَيْسَتْحِسـُر ِعْضـَد َذِهـ
 .ٖٕ٘ٚ فهحديب: رقَ, ٜٕٙٓ/  ٗصحي  مسلَ: 
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 ] باب الكالم [

 ] الكالم رند اللعويين [

 (ُ)()الكػمـفقػاؿ   ,كلمَّا كاف الكبلـ هك المقصكد بالحقيقة, إذ به يقع التفاهـ كالتخاطػ  بػدب بتيريفػه    
كمػػػػا فػػػػز دكلػػػػؾ  زيػػػػد دػػػػا ـ, بم  الػػػػذا   ,المفػػػػظ تػػػػاري يطمػػػػؽ كيػػػػراد بػػػػه مي ػػػػا  بفػػػػتك الكػػػػاؼ, كا مػػػػـ بفَّ 

, كالػػبلـ فػػز (ِ)ه كمػػا فػػز دكلػػؾ  زيػػد مبتػػدب, بم  هػػذا المفػػظ كمػػا ه ػػاالمخصكصػػة, كبيخػػرل يػػراد بػػه  ف ػػ
يي ػز , بم هػذ  الصػي ة الحاضػري الملػتممة  مػ  كػبلـ , باري  الكبلـ لمحضكر؛ بدليؿ دكله فيما  يأتز

ؿاألكممة لحضكر اللزء كد ك , مثمث  )عند( ,مف رها  اكف ال كف, ظػرؼ فػز المكػاف كالزمػاف  يػر  كَّ
فقػد  , يقاؿ    دم كذا, فيقػاؿ بكلػؾ   ػد ً ٍ د الميؿ كً ٍ د الحا ط, كي تيمؿ  ير ظرؼ, ف, تقكؿ متمك  

بم  خػػذ , كدػػد  ,افيقػػاؿ    ػػدؾ زيػػدن  ,بهػػا رليػػراد بػػه القمػػ  كالميقػػكؿ, كدػػد ي ػػك  , ا ػػتيمؿ  يػػر الظػػرؼ

, (ّ)چڃ ڃ   ڃ چ   :دػػاؿ  " لػػدف"كحػػدها, كمػػا ادخمكهػػا  مػػ   "فٍ ًمػػ" بدخمػػكا  ميػػه مػػف حػػركؼ ال ػػر  

ذا دخمػػ   ميهػػا الػػبلـ كا ػػ    , كال يقػػاؿ(ْ)چڀ ڀ چ كدػػاؿ  ػػبحا ه  مضػػ  إلػػ    ػػد , كال إلػػ  لد ػػه, كال
ذا كا ػػ  محركػػة ال ػػكف فهػػز ك ى  ,بمي ػػ  ال احيػػة ػػفيقػػاؿ    ػػ  مػػف لي ػػد, بم  مػػف ال احيػػة, كال ػػ رى صى  ـى ري ككى

 ا ػػ , يقػػاؿ  هػػك يملػػز بالتحريػػؾ ال دي  ىػػكاليى  , / بمي ػػ   مػػاؿ كخػػالؼ, فيقػػاؿ   ى ىػػدى  ػػف الطريػػؽُٕ/
          . (ٓ)فهك   يد ك ا د ,ا بهػن    ارفك ف الحؽ خالفه, كردَّ  ,ا, ك  د  اكف ال كف, ماؿدن  ى ا ال  ى ك طن 

                                           
فٍ  ؛ ألفَّ دػػاؿ بفػػتك الكػػاؼ ((ُ ـ كهػػك مػػف )الكٍمػػـ( بت ػػكيف الػػبل كػػاف كبلهمػػا ملػػتؽٌ  ًكػػبلـ بك ػػر الكػػاؼ تي ػػز ال ػػركح, كال

   داؿ اللا ر ,فكبلهما يحمؿ ميا زى لها تأثير فز ال فس ,ال رح
 .جراحات السناف لها التئاـ***  وال يمتاـ ما جرح المساف 

 . ُٖ/ُ    لرح ال امز  م  الفكا د الضيا يةي ظر    
ع لميافو فز بٌكؿ كضػيه ال المفظ يختمؼ فز مفهكمه   د الم كييف كال حكييف, فالمفظ   د الم كييف ما كض براد بفَّ ( (ِ

يخرج   ها كاأل د, فهك لفظ كضع لمحيكاف المفترس كال يلاركه فيه  ير , بٌما ال حػاي في ظػركف إلػ  المفػظ ك بلدتػه 
 .فز التركي  مع األلفاظ األخرل 

 .ْٖمف اآلية  األ بياء  كري (ّ) 
 . ٕٔ كري ال  اء  مف اآلية  (ْ) 
 َ ُٗ/  ِ  ( ي ظر  المحكـ كالمحيط األ ظـ(ٓ
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ـ  (  مػػػع لي )المغػػػوييفكالمػػػراد بػػػه فػػػز اصػػػطبلح     كهػػػز المفػػػظ  ,الػػػبلـ م  ػػػك  إلػػػ  ل ػػػة اليػػػر   ػػػكم بضػػػ
بػػه  زى ً ػػكيقػػاؿ  لى  ,(ُ)دػػـك  ػػف ب راضػػهـ بهػػا كػػؿ   كفػػز القػػامكس  الم ػػة بصػػكا  ييبػػر ,المكضػػكع لميػػاف

ا ل نػ ,ـ كخػا , كل ػ  فػز دكلػه كػػ   ػي  كد ػا كرضػ ا فمي ػا  تكمَّػلىً ػزى ل ػكن  ٌمػابك  ,به جى هى   لى ػػناكرضز ل ي
 .(ِ)ككممة ال ية فاحلة, خطأبكمم اي 

)عػػػف ر بػػػه بَّػػػيى مي  بم  ,ف ػػػر   صػػػر بمي ػػػ ػ  كػػػ ,رى بىػػػكيبػػػادي مصػػػدر  ى  )عبػػػار (  كخبػػػر  ,كالكػػػبلـ مبتػػػدب 
ػػذىؿى  لىٍفػػظو  كيػػؿ   بك القػػكؿي  الكػػبلـي  ))كفػػز القػػامكس   ,كتقػػٌدـ مي ػػا  ,القػػوؿ( , بػػه مى ػػات الًم ػػافي ػػا, بك امًّ   اًدصن
مىٍصػدىره   القىػٍكؿي  بك, اللَّػر   فػز كالقالىػةي  كالقيػؿي  كالقػاؿي كيؿ, كالقكؿ فػز الخيػر ادكاؿ, ك مع ال مع بدبك ميه 
قىالىةن  كدىٍكلىةن  كديبلن  دىٍكالن  داؿى  بك, له اٍ مافً  كالقاؿي  كالقيؿي   ., ا ته (ّ)((كمىقاالن  كمى
 . )ما(ا   د الم كييف  ف  باري بيضن  )و(

ة كهػز كهػز المكصػكلة, بك تامَّػ ,ف تكػكف ميرفػة  ادصػةب ٌمػاإة  ػميَّ ة, كاالحرفيَّ ك  ةا ميَّ  تأتز"ما"  فا ػػدي 
   ك اف

 ,مها ا ػـ, تكػكف هػز ك اممهػا صػفة لػه فػز المي ػ التػز لػـ يتقػدٌ  اللػزء, كهػز  ري بقكلؾبم مقدَّ   ة امَّ 

بم  فػػػػ يـ اللػػػػزء هػػػػز, كاألصػػػػؿ فػػػػ يـ اللػػػػزء  (ْ)چ  ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹچ :  حػػػػك دكلػػػػه 
ب/ ال فػػز الصػددا  ثػػـ حػذؼ المضػػاؼ كبي يػػ    ػه المضػػاؼ إليػػه ُٖألٌف الكػػبلـ فػز اإلبػػداء / ؛إبػداهها
 فا مـ. ,(ٓ)مها ذلؾكهز التز تقدَّ   ةكخاصَّ , فارتفع

ػ"ما "ك  هػذا مػف  طػؼ اليػاـ ,)بنيسػ(( ابم  م ػت  ين  ,ا()كػاف مكتيي ػبم لػزء  ,ر بلػزءة فتف َّػه ا  امَّ
ضػػميمة فػػز بداء المي ػػ  المػػراد مػػف اإلتيػػاف بػػه,  ػػكاء كػػاف ذلػػؾ  إلػػ بم   يػػر محتػػاج  , مػػ  الخػػاص

                                           
 ُُٕٓ, كالقامكس المحيط ّْ/ُي ظر  الخصا ص   , كدد  قمه صاح  القامكس,البف   ز بصؿ هذا التيريؼ( (ُ

 .)الم ك(
 ) الم  ىةي (. ,ُُّّي ظر  القامكس المحيط   (ِ)
(. ), َُُٓالقامكس المحيط  (ّ)  دىٍكؿي

 .ُِٕ كري البقري  مف اآلية  (ْ) 
كهػػز بػػذلؾ تكػػكف ميرفػػة,  حػػك    ػػمته   ػػبل  يمػػا, كبكثػػر ال حػػاي ال يثبػػ  م ػػزء )مػػا( كهػػز التػػز يتقػػدمها ا ػػـ, ( (ٓ

 .  ُْٕميرفة تامة, ي ظر  لرح ال مبكلز الم ٌم  تحفة األخكاف 
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ػػػ ,ا, بك ل ػػاف حػػػاؿ, بك كتابػػةن , بك  صػػبن بك إلػػػارين  ,االلػػزء لفظنػػ بف يكػػكف المكتػػػك   (ُ)بيفكٍ مى كالػػترط اللَّ
ـه   كبل مَّ كحد  ال يي  "داـ"ا, داؿ  فمك كت  بحيث ييبر   ه المفظ المفيد اصطبلحن 

 (ِ). 
 ,بم  فز الم ة, فبل يلترط فيه مػا ذكػر ,م از ماكبل بأٌف ت مية الخط   ,(ّ)بف هلاـكا ترضه ال ماؿ  

 . (ْ)ا ته 
الػذ ٍكري بك ػر الػذاؿ المي مػة  (,ذكػر )بم  مثػؿ, بك  مػ  مػا  )كمػا( ,فافهذاف دكالف فز الكبلـ ل كيًّػ    
ػي ي  الًحٍفػظي لملػزًء,  ها ك ككف الكاؼكضم   , كالصػبليي  كالتَّػٍذكاًر, كبالك ػر فقػط  الص  , كالثَّ ػاءي, كاللػرؼي

مػػف ك مػػف المىطىػػًر  الكاًبػػؿي اللػػديدي, ك  ,مػػف الر ػػاًؿ  القػػكم  اللػػ اعي ك كالػػد اء كالكتػػا  فيػػه تفصػػيؿ الػػديف, 
,    القػػكؿ تػػيفي ػػٍم ي المى  فػػ () (ٔ)بم  دالػػه اللػػيد م ػػد الػػديف, كمػػا ه ػػا (ٓ)كاللػػزءي ي ػػرم  مػػ  الم ػػافالص 
ه البحػر األ ظػـ فػز ا  كهك ميظـ ماء البحػر؛ أل َّػما  مَّ   بهذا المفظ؛ كال َّ بم  الم مَّ  ,)القاموس(كتابه 
 .(ٕ)الم ة

                                           
الميػركؼ باللػمكبيف   ػبة   دل ػزٌ األ زدمٌ لػبيمز األ مػر بػف محمػد بػف  مػر بػف  بػدا  األ  تاذ ببػك  مػزٌ األهك   (ُ)

, كله مص فا  كثيري م هػا  تيميػؽ  مػ  كتػا   ػيبكيه, (هػِٔٓ دلس, كلد   ة  )  ك  األإل  حصف لمكبي ية ب
 , ّّْ – ِّّ/  ِي ظػر إ بػا  الػركاي  مػ  ب بػا  ال حػاي   .(ػهػْٓٔ )   فصػاح, كحكالز اإل, يضاحاإل كلرح 

 , َُّ/  ُٔالكافز بالكفيا   ك , ِْٓ/  ّككفيا  األ ياف  
 .ُٔٗ/ُ  ٌية الكبير لملمكبيفلرح المقدمة ال زكلي ظر   (ِ)
 بػػد ا  بػػف يك ػػؼ بػػف بحمػػد بػػف  بػػد ا  بػػف يك ػػؼ, ببػػك محمػػد,  مػػاؿ الػػديف, ابػػف هلػػاـ, كلػػد كمػػا  فػػز   هػػك (ّ)

 ,م  ػػز المبيػػ   ػػف كتػػ  األ اريػػ , كلػػذرا  الػػذه   كلػػه تصػػا يؼ كثيػػري م هػػا ,ا فػػز اليربيػػةػػػػن مامإمصػػر كػػاف 
كال ػػامع  ,يؼ ابػػف الحا ػػ , كرفػػع الخصاصػػة  ػػف دػػراءي الخبلصػػةكبكضػػك الم ػػالؾ, ك مػػدي الطالػػ  لػػرح تصػػر 

/  ْ بػا  الػركاي  ال ك  ُْٕ/  ْ  األ بلـي ظر   . (هػُٕٔ )   التصا يؼ الص ير كالكبير فز ال حك ك يرها مف 
 .ٕٕ/  ُ, كال كهر الم ضد فز طبقا  متأخرم بصحا  بحمد  ِّٗ

  ػاف بحػركؼ ميي ػة, المفػظ, فػالمفظ هػك الصػك  الػذم يخر ػه األ ؛ لخمػك  مػفالمكتك  كػبلـه  فٌ بال يرل ابف هلاـ  (ْ)
ي ظػر لػرح لػذكر الػذه    ,صػكا  التػز لػيس لهػا مي ػ ا مػف األمفيػد؛ حتػ  يخػرج مػا لػـ يكػف مفيػدن   كحدَّ  بقكله

ُ/ُٓ. 
 (. ذكر),ّٔٗي ظر  القامكس المحيط   (ٓ)
راهيـ بػف  مػر اللػيرازم الفيػركز يبػادم, كلػد فػز ماـ الم كم م د الديف محمػد بػف ييقػك  بػف محمػد بػف إبػاإلهك   (ٔ)

, له تصػا يؼ م هػا  البم ػة فػز تػرا ـ ب مػة ال حػك كالم ػة, كلػرح دصػيدي با ػ   ػياد, (هػِٕٗببلد فارس   ة  ) 
/  ُ, كالكفيػػا  كاالحػػداث  َٕٗ/ِي ظػػر  فهػػرس الفهػػارس   .(هػػػُٕٖ ) , المردػػاي الكفيػػة فػػز طبقػػا  الح فيػػةك 

 .ُْٔ/  ٕ  األ بلـ, ُٗٔ
 )دمس( . ,ٕٔٓ    القامكس المحيط( ي ظر(ٕ
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هػذ  اليبػاري التػز ذكرهػا المهلػؼ هػز  بػاري القػامكس  فَّ لػد, يقتضػز بإ ...كمػا ذكػر   دكلػه كا مـ بفَّ     
 ,كما   / فز دكلهُٖ باري  ف, كال قص /  كلي   كذلؾ, بؿ فيها زيادي ك قص, فالزيادي دكله ,بيي ها

,  الكىػبلـي  ))إذ دد ب قط الهمزي دبؿ الػكاك, ك بػاري القػامكس بيي هػا هػز  ب ىٍفً ػه,  ميٍكتىفيػػػنا كػاف مػا بك القػكؿي
(( ال ًميظىةي, كدرية األرضي    ـٌ الضكب  .ا ته  (ُ)بطىبىًرٍ تافى
 ٌمػاب ,ا؛ لكك همػا مييتىمػديف   ػد بهػؿ الم ػةمػا لمقامكس فز ادتصػار   ميهتبين  ؛ما ادتصر  م  هذيفكال َّ    

 . يرهما فمف ال ث الذم صرفه  ف كتابه كما بخبر به هك
همػػػػا ب  ػػػػ  بػػػػالمي    َّ هػػػػذيف القػػػػكليف؛ ألمػػػػا ادتصػػػػر  مػػػػ  ه إ َّ بأ َّػػػػ كدػػػػد ب ػػػػا  الػػػػبيض  ػػػػف المهلػػػػؼ  

ؿ األ االصطبلحز؛ ألفَّ  ال فػالكبلـ  , افيه كك ه مفيدن  رى بً  تي اكَّ فكا ػا بكلػ  بػأف ي يػؿ ال قػؿ م همػا إليػه, كال
  (ِ)طمؽ  م  الحديث الذم هك التكمـ, داؿ اللا ريي 

ن ػػػػػػػد   ػػػػػػػَؾ    َي    اَقػػػػػػػالالوا: َكَممال ػػػػػػػغ  ػػػػػػػَ  مال    َو  
 

: َ ػػػػػػح    ػػػػػػي يَؾ قالم ػػػػػػتال  يح َذاَؾ َلػػػػػػو  كاَنػػػػػػاَيش 
ف يقػـك ب ف ػؾ مي ػ  أ, كذلػؾ كػ(ّ)كيطمؽ  م  مػا فػز الػ فس ممػا ييبػر   ػه بػالمفظ المفيػد   ػد الػبيض 

إطبلؽ الكػبلـ  , كبهذا  مم  بفَّ امن   ذلؾ الذم تخيمته كبلبك  حك ذلؾ, في مَّ  ,, بك ديد  مرك"داـ زيد"
 ا بالمتكمميف. م  ما فز ال فس ليس مخصكصن 

 

 

 

                                           
 ) الكبلـ (. ,ُُٓٓ( القامكس المحيط  (ُ
, ك ارتلػاؼ الضػر   ُِّ/  ّ, كلرح الت ػهيؿ  ِْ/  ُ( البي  مف الب يط, ببل   بة فز  لرح لذكر الذه   (ِ

 .ِٗ/  ٖ, كمي ـ اللكاهد ال حكية  ِِٓٔ/  ٓ
, فرفػػع المصػػدر,  مػػؿ  مػػؿ مصػػدر ا ػػـ ,"كػػبلـ" فػػ ف "ه ػػدنا كبلمػػؾ  "دكلػػه فيػػه كاللػػاهد               فػػز الكػػاؼ كهػػك فػػا بلن

بٌما البصريكف فم يكا  مؿ  ,ه دنا, كهذا الك ه ب از  الككفيكف كالب داديكف  "دكله هك به مفيكالن  ك ص  ,"كبلمؾ "
, كلػػرح ِِٓٔ-ِِْٔ/ٓ    ارتلػػاؼ الضػػر ي ظػػر , تيمػػؿ فيهػػاا ػػـ المصػػدر  مػػؿ المصػػدر كبضػػمركا بفيػػاالن 

 .  َّٓلذكر الذه  البف هلاـ  
 . ُٗ/ُ  لرح الرضز  م  الكافية  ( ي ظر(ّ
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 م والمطن  رند المككلمين [] الكال

( بم  مصػػػطمك, بم  يي ػػػز فػػػز األلفػػػاظ )وفػػػ  ا ػػػطمح حيػػػث دػػػاؿ  ,ففػػز كػػػبلـ المصػػػ ؼ  ظػػػر     
مػػيف كا متكم  م  ـ  كهػػـ بهػػؿ بصػػكؿ الػػديف, ك يػػ مػػع مػػتكم   مػػيف()المتكم    ػػد  المتفػػؽ  مػػ  ا ػػتيمالها لميػػافو 

ػب بك ألفَّ  ,كالتهركا بذلؾ؛ ألٌف الكبلـ   ػكاف مبػاحثهـ  ,ا   ػدهـحػث الكػبلـ بلػهر مبػاحثهـ, كبكثػر  زا ن
كهػك  ,ب / المفا مةُٗمصدر ميمز  كهك المبدكء بميـ زا دي ل ير / )عف المعنى(( بم  ميبر به )عبار 
ٍيً يَّتيػػػه   برادى. بػػػالقىٍكًؿ كػػػذا  ))دػػػاؿ فػػػز القػػػامكس  , (ُ)المقصػػػكد  ل ػػػة ٍي اتيػػػه كمى ٍيً ي ػػػه كمى ٍي ىػػػ  الكػػػبلـً كمى كمى
 .ا ته  (ِ)((كاًحده 

يي ػػز  إذا   كمػػا هػػك الظػػاهر مػػف   ػػ (ٓ))مفيػػؿ( إٌمػػاالمي ػػ   )) (ْ)فػػز حكالػػز القطػػ  (ّ)كدػػاؿ ال ػػيد
 .ا ته  (ٔ)((بم  المقصكد ,بالتلديد ا ـ مفيكؿ م ه مخفؼ "مي  " ٌماال بم  المقصد, ك  ,دصد
 ػػر بػػالفتك  مػػ  خػػبلؼ ا  قػػكؿ بيػػد التخفيػػؼ ببػػدؿ الكفػػتك ال ػػكف مػػا ع مػػف هػػذا الحمػػؿ؛ أل َّػػ  قػػاؿكال يي  

 .تأمؿ , م  بف تقرب المي   بك ر ال كف االحتماؿ الثا ز مب ز    القياس, بك  قكؿ

 

                                           
 . ُٕٗ/ ّ    د تكر اليمماءي ظر( (ُ

 ) ى ا ي(.ُُّٔالقامكس المحيط   (ِ)
 حالػية  م هػا كثيػري مص فا  كله, هػ(  َْٕ )   ة كلد, ال ر ا زٌ  اللريؼ الح فزٌ   مزٌ  بف محمد بف  مزٌ  هك ( (ّ

         ,المفتػػػػاح مػػػػف الثالػػػث الق ػػػػـ كلػػػػرح, الطك ػػػزٌ  لم صػػػػير الت ريػػػػد كلػػػرح, لميضػػػػد الكادػػػػؼ كلػػػرح, ؿمطػػػػكَّ ال  مػػػ 
 ِ  الفحػكؿ طبقػا  إل  الكصكؿ ك مـ, ّٔٗ/  ُ  ؿالمكمٌ  كالتاج ,ُٔٗ/  ِ  الك اي ب ية  ي ظر. (هػ ُٖٔ) 
 /ّٖٖ. 

خػػػر,  ػػػالـ يا لػػػه  ػػػف دطػػػ  بالتحتػػػا ز تمييػػػزن ز محمػػػد بػػػف محمػػػد الػػػرازم الميػػػركؼ بالقطػػػ  التحتػػػا ز, ك ػػػمٌ   هػػػك (ْ)
ة لرح المطػالع, كحالػية  مػ  الكلػاؼ, كحالػي, ك الحاكملارا , كلرح بالحكمة كالم طؽ, له تصا يؼ م ها  اإل
, ُِٖ/  ِب يػػػة الك ػػػاي  ك , ٗٗ/  ٔي ظػػػر  الػػػدرر الكام ػػػة    .(هػػػػٕٔٔ  مػػػ  مػػػتف اللم ػػػية فػػػز الم طػػػؽ, ) 

 . ُٓ/  ْـ  , كديكاف اال بلّٖ/  ٕ  األ بلـك 
  .ّٓمف حالية ال ر ا ز   كالصحيك ما بثبته ,م ه( فز المخطكط )ل ؿ (ٓ)
 .ّٓحالية اللريؼ ال ر ا ز  م  لرح القط  الرازم  م  متف اللم ية فز الم طؽ  مخطكط   (ٔ)
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بمفظه كػذا     زيده كاألصؿ مصدر  ى  ))فز لرحه  م  الم  ز  (ُ)فقاؿ الدمامي ز ,فز االصطبلح ٌمابك 
ي   بتلديد الياء كما فز دكلهـ  "هذا بم  الم ,ا به المفيكؿ, ثـ ي تيمؿ مرادن (ِ)ي اػػَّ ي تى ك  ,كمي   ,  ايةن 

 .(ّ)((الثك    ج فبلف" بم  م  ك ه
 .ا ته  ,صد بذلؾ المفظه دى أل َّ  ؛ بمي   القصدكال يمت ع بف يككف ا ـ مكاف مفيبلن  دم  
 ه ما يراد مف المفظ. َّ أا بفيف ر اصطبلحن  ت بيه 
 ػدـ  بػأفَّ  ز  يػر المصػدر الميمػز مػردكدفػ عى مػا  يػمً إ َّ  ديؿ مف إطبلؽ المصدر  مػ  المفيػكؿما  ت بيه 

 فا مـ. , ما ه ال يم ع صحته فيه
فه به الم طقيكف كتيريؼ المي   بما يراد مف المفظ  ارو      ه الصػكري الذه يػة التػز  َّػبمػف    م  ما  رَّ

م ػػه ال ػػمع فهمهػػا  ه مػػف حيػػث إفٌ ب َّػػ ٌمػػابـ   اهػػا بػػه, المػػتكم   بم  مػػف حيػػث إفٌ , (ْ)كضػػع المفػػظ ب زا هػػا
لخػار ز اممي ػ  لالمفػظ مكضػكع  مػف بفَّ  ,حه حذاؽ األصكلييفا  م  ما ر َّ بيضن  ك ارو  ,في م  مفهكما

 .(ٓ)محاصؿ فز الذهفل / ال ُٗ/
 م همػػا, كالمػػرادي   مػػ  المػػذهبيف لصػػدده بكػػؿ   راد مػػف المفػػظ  ػػارو تف ػػير المي ػػ  بمػػا ييػػ بفَّ   كالحاصػػؿ    

 ها حاصمة فز الذهف. َّ إمف حيث  بالصكر الذه ية الميمكما ي 
ػػه كمػا يي ثػـ ا مػـ ب َّػػ     ػػ  مي ػ  كمفهكمػػا باال تبػار ال ػػابؽ, ي ػمَّ مَّ  ى المفػػظ   مػػف حيػث إفٌ ا مػدلكالن   بيضن

 ؛مف المي   فز اال ػتيماؿ   ب ـ  , كالم مَّ م مَّ   مَّ  ٌ كمف حيث ككف المكضكع له ا ما يي  , ميه يدؿ  
, مػػثبل يقػػاؿ لكػػؿ   بػػ فس األفػػراد, كالمي ػػ  دػػد يخػػتص   لت اكلػػه   لمفػػظ م ػػمَّ  مػػف زيػػد كبكػػر ك مػػرك المفهػػـك

                                           
ة  المخزكمػػز القرلػػز, كلػػد  ػػ  بػػدر الػػديف محمػػد بػػف ببػػز بكػػر بػػف  مػػر بػػف ببػػز بكػػر بػػف محمػػد بػػف  ػػممافهػػك   (ُ)

 .(هػػػّٕٖالبخػػارم, كلػػرح الت ػػهيؿ, ) ,  لػػرحك  ,, لػػه مصػػ فا  م هػػا   ػػكاهر البحػػكر فػػز اليػػركض(هػػػْٕٔ)
 . َٔ/  ٗكلذرا  الذه    ٔٔ/ ُي ظر  ب ية الك اي  

 . )كمي اي( ُّ/ُكذا فز المخطكط, كفز لرح الم  ز  ( (ِ
 .ُّ/ُلرح الم  ز لمدمامي ز ( (ّ
 . ِّ  القط  الرازم( ي ظر  حالية ال ر ا ز  م  لرح (ْ
  اختمؼ اليمماء فز كضع المفظ   م  مذاه  ((ٓ

ؿ       الخارج ال تقرار بحكامه.     فز المك كد بم الخار ز لممي   مكضكع هب َّ   األكَّ
ف الذه ز, لممي    كالثا ز           ربل   مػف فػ ف ك ػدمنا, ك ػكدنا الذه يػة الميػا ز مػع األلفػاظ لػدكراف الخػارج, يطػابؽ لػـ كال

ا .  ما  ر بلن  كري  م ه در  فمما ل رنا,  ما  ل رنا فظ ه تحٌرؾ ف ذا ,طمبلن   ٌما  طمبلن  تخيمه بيد مف لبحن  ر بلن
 كالخار ز . الذه ز مف ب ـٌ  هك حيث مف لممي   مكضكع بٌ ه  كالثالث      

 .  ُُْل كامع  كال يث الهامع لرح  مع ا ,ِّٖ-ِّٕ/ِ    البحر المحيط فز بصكؿ الفقهي ظر      
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ـ   ,ه مي ػػػا  َّػػػإ  كال يقػػػاؿ, الر ػػػؿ دكف  كاإللتزامػػػزٌ  المػػػدلكؿ التضػػػم زٌ  لت اكلػػػه ؛ مػػػف الم ػػػمَّ  كالمػػػدلكؿ ب ػػػ
 .المدلكؿ  ميه باليباري )بالنيس(بمي   المتصكر المتخيؿ  )القائـ( , الم مَّ 

المكضكع فز المصحؼ  ,ظـ المخصكص الذم ليس مف تأليؼ المخمكديفت مية ال  كمف هذا ا مـ بفَّ  
 .(ُ)ما هك با تبار داللته  م  الكبلـ ال ف زٌ المقركء باألل  ة كبلـ ا ؛ إ َّ 

 ن [ــيــويــحــنــد الـــنــــالم رـــ] الك

كتأتز  م   ,ل ككف  بالفتك كا()أي   ,  بة إل  ال حك ,كمٌ حٍ  مع  ى  ,ف  ا طمح النحوييف(الكبلـ ) )و(
  (3), داؿ اللا ر(ِ)حرؼ لم داء القري , بك البييد, بك المتك ط  م  خبلؼ فز ذلؾ  ك هيف 

ػػػَحى نػػػؽ ال    ألػػػـ تسػػػمع  أي  َعب ػػػَد ف ػػػ  َرو 
 

 ديؿال َ ػػػػػػػػػػػف   ػػػػػػػػػػػػػهال ات لػػػَ حمػػػػػػػػػػػػػػػام بكػػػػػػػػػػػا َ  
(   رى  كفػػز الحػػديث )بمٍ  

ػػكدػػد تي  (ْ) ػػا كهػػك ه ػػا كمػػا بيػػده ,بلفهػػا, كحػػرؼ تف ػػير كمػػا ه ػػا د  مى  ـ(ه  ف  ر  )فػػ  عال
ا لمكػكفييف كمػف خبلفنػ ,بك بػدؿ لػه ال  طػؼ   ػؽ ,فز اصػطبلح   طؼ بياف  م  ما دبمها, كهك دكله

بم   ا أي: مؤلؼ(م  )عر به بم  ميبَّ )عبار ( ب/ بي هـ َِالميركؼ بمي   التيارؼ / ؼي رٍ كاليي  ,(ٓ)تابيهـ
ػػكلػػـ يقػػؿ مرى  ,م تمػػع لفػػة بػػيف كهػػز كدػػكع األي  ,؛ إذ هػػك تركيػػ  كزيػػاديص  ف التػػأليؼ كمػػا ديػػؿ  بخػػ ؛ ألكَّ
مػػر ك ميػػه األ ,ه حتػػ  ال يخػػرج م ػػه يػػد دار   مػػ    ػػد  كم ػػب  مػػف الػػتمؿ بػػالثك  )اشػػتمؿ( ,(ٔ)ال ػػز يف

                                           
لفظ )كبلـ(   د المتكمميف إذا بطمؽ ي صرؼ لمصػفة ال ف ػية القديمػة الم زهػة  ػف الحػركؼ  "القا ـ بال فس" بم بفٌ ( (ُ

ػػا باصػػطبلحهـ ,كاألصػػكا  القا مػػة بػػذا  ا  تيػػال    ي ظػػر ,بٌمػػا المي ػػ  القػػا ـ بأ ف ػػ ا الحػػادث فػػبل ي ػػمَّ  كبلمن
 . ٗ  األزهريةحالية الليد ح ف اليطار  م  لرح 

ؿ  ( (ِ  ك ميه المبرد كال زكلز .     ,ها لمقري  كالهمزيب ٌ بم  إذا كا   لم داء فيها بدكاؿ  األكَّ
 ب ها لمبييد كػ "يا", ك ميه ابف مالؾ .   الثا ز     
 .ّْ/ ِي ظر  همع الهكامع  , بٌ ها لممتك ط البيد  الثالث     
 . ٖٓ/ ُيؿ لكثير  زي, الديكاف  البي  مف الطك ( فز المخطكط هدير) (ّ)
د بىفمػك, كيػهتى  بػأدكاـ فيهخػذي بهػـ ذا ى اللَّػماؿ, فػأدكؿ  بىم رٌ  ب ػا  »  ( مػف دكلػه (ْ فىػرىطيكـ  مػ  الحػكض, فمػف كىرى

 . ِِّٕ, ردـ  ٓٔ/  ّاللاكر    قيؽم  د بحمد, تح ,« كف  م  ب قابهـفيقاؿ  مازالكا بيدىؾ يرتد  
ًفػػض دػػكؿ ا( (ٓ ػػال يكػػكف الكاآلخػػر  ليػػاطؼ ال يصػػمك  ػػقكطه دا مػػا, ا لكػػكفييف لك ػػك  كهػػز  بفَّ إٌ مػػا ري ا يػػاطؼ مبلزمن

 .َُٔي ظر  م  ز المبي    ,ليطؼ اللٍَّزء  م  مرادفه
 .ُٓٗ/ُة ابف ميط البف القكاس    لرح بلفيٌ ( ي ظر(ٔ
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كاحػد م هػا   مػ  كػؿ    مب ,شػيا (أ)ثمثػ   ميػع  )عمػى(احتػكل م مػكع ذلػؾ المهلػؼ   مب ,(ُ)حػاط بػهب
  .كهز  مع لزء

ػػاكا ه  كبىٍلػػيىاكا ه  بلػػيىاءي  هي  مييػػ اللػػزءي  ))كفػػز القػػامكس       ػػاًيز    كبٍصػػميهي , كبلػػاكل كبلى  ,يىػػاي و  بػػثبلث بىلى
مىطه  ػػػػبالهىٍمزً ػػػػ  بلىاً ز   بٍصميهي   ال كهًرمٌ  كدىٍكؿي  ٍكً ها  األكل الياءً  هىٍمزي  يىًصك   ال أل َّهي  , ى ٍيرى  بٍصبلن  ًلكى  زىاً دىيو,  ى
ػزي  فػبل بباًبيػ ي    و بٍبيىػا  مػع فػز تىقيػكؿي  كما كحكػز  ,, كي مػع بيضػا  مػ  بلػياءاألًلػؼً  بىٍيػدى  التػز اليػاءي  تيٍهمى
دريػس إكتص ير  لييىٍزءه ال ليكىمءه بك لي ىيَّة,  ػف  ,ليس فز اللزء هاء أل ه؛   ىًري ه  , كبلاك ي (ِ)(ايايبل)

ًميػػؿً   ػػف ال ػػكهرم   كحكايػػةي , (ّ)بػػف مك ػػ  ال حػػكم ٍمػػعه  كب َّهػػا, ءي فىٍيػػبل بٍلػػيىاءى  فَّ ب  الخى  كاًحػػًدً ,  يػػرً   مػػ   ى
ػرى ى  ميٍختىمَّػةه  حكايىػةه , يخػر  إلػ  كلييىرىاءى  كىلىاً رو  ػٍذهى ى  فيهػا ضى ًميػؿً  مى ػٍذهىً    مػ  الخى كلػـ يميػز  (ْ)األىٍخفىػشً  مى
ٍمػعه  كهز, (ٓ)بٍفًيبلءي  ب ها يىرىل األىٍخفىشى  بفَّ  كذلؾبي هما؛  ليػيىرا كىلػا ٍر  الم ػتيمؿ كاًحػًد ً   يػرً   مػ   ى   ,ءكى

ػػعي  ال فػػاً بلن  ألفَّ ف  ػػه  مػػع  مػػ   يػػر كاحػػد؛  ًميػػؿي  بٌمػػاك , فييىػػبلءى   مػػ  ييٍ مى   ػػف  اً بىػػةه  فىٍيػػبلءي  ب هػػا فىيىػػرل الخى
ٍمػػعه  ,(ٔ)م ػػه بفيػػاؿو كبىػػدىؿه  ػػاً ز   بٌمػػاك , لػػزءه  (ٕ)الم ػػتيمؿ كهػػزلكاًحػػًدها  ك ى , ب هػػا فىيىػػرىل (ٖ)الًك ى  كىفىػػٍرخو  بٍفيػػاؿه

/َِ / , ػػٍرفيها تيػػًرؾى  كبٍفػػراخو ثٍػػرىيً  صى ٍكً هػػا فػػز ًبفىٍيػػبلءى  ليػػب هى ٍ  هػػاأل َّ  ؛االٍ ػػًتٍيمىاؿً  ًلكى ًميىػػ ٍ  كى  بٍلػػيىأكا و   مػػ   ي

                                           
 . ) ش ؿ ـ ( ِٔٔ/ٔ  الييف  ( ي ظر(ُ
 .,)اللىٍزءي(ْٓ – ْْ  قامكسكما بثبته مف ال مخطكط,لايا( فز الب( )(ِ
 َ( لـ ب د له تر مة (ّ
 داـر بػف م الػع ب ػز مػكل  كاألد  كىػافى  بػال حك كالم ػة األىخفػش االك ػط,  ػالـ الح ػف ببػك مٍ ػيدىي بػف هك   ػييد( (ْ

 ببيػػا  كلػػرح ,القػػريف ميػػا ز تف ػػير  م هػػا كتبػػا,  ػػكف البصػػري كدػػرب ال حػػك  مػػ   ػػيبكيه, كصػػ ؼ. بىمػػد بهػػؿ مػػف
 ال حػػػػػكييف بخبػػػػػار ي ظػػػػػر  .هػػػػػػ ( ُِٓكالقػػػػػكافز, )   الممػػػػػكؾ, ككتػػػػػا  اللػػػػػير, كااللػػػػػتقاؽ, كميػػػػػا ز ,الميػػػػػا ز
 . َُِ-َُُ/ّ األ بلـ ,  ك َْ البصرييف

 . َّ/ُ  ي ظر  المقتض ( (ٓ
 ؿكلػ , إلػ  بكٌ قم  الهمزتػاف, فقمبػ  الهمػزي األثبلياء  ا ـه لم ميع, كأف بصمه  فيبلء لي اء, فا ت »( داؿ الخميؿ  (ٔ

 .) ش م ء ( ِٔٗ/ٔ  . الييف « لفياء, كما دمبكا )ب كؽ( فقالكا  )بي ؽ(  الكممة, ف يم 
 . ْٓ  ( )هك( فز القامكس(ٕ
  ػف ال ػبية, بخػذ القػراء ب مػة ب ػد, بحػد ب ػز مػكل  الك ػا زفيػركز  بهمػف بػف بػف ا   بػد بػف حمزي بف  مزٌ   هك ((ٖ

 .  (هػُٖٗ ) حمقته,  فز ك مس بحمد, بف الخميؿ فمقز لبصريا إل  خرج ثـ ,الهراء كمياذ الرها ز,  يفر ببز
 .ِٓٗ/ّ  ككفيا  اال ياف ,ٗٓ-ٖٓ  األلباء زهة   ي ظر      
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ـي  الى  فحي  ػػذو , (ُ)( كصػػحراء كصػػحراكا ) فصػػار  ٍمػػزى ـى  كمػػا كبٍ ػػماءن, بٍب ىػػاءن  يىٍصػػًرؼى  ال بفٍ  يى ػػ ؛ زى ى  ال ػػكهرم 
 ا ته . (ّ)(( كالتاءً  باألًلؼ كبٍ ماءن  بٍب ىاءن  يىٍ مىييكا (ِ)لـ هـ أل

إلػػ  ذلػػؾ   مػػ  ب زا ػػه, كفػػز التيبيػػر بمهلػػؼ إلػػاريه  كالػػتماؿ الكػػبلـ  مػػ  تمػػؾ الثبلثػػة مػػف الػػتماؿ الكػػؿ  
م مكع الثبلثػة ال خفػاء  فَّ  ف الت اير بي هما, فكتبيَّ  ,ؿ  ميه متحدافمى ؿ كالملتى مً فا دفع ما ديؿ  إٌف الملتى 

حػػػدل إاإل ػػ اد الػػذم هػػك ربػػط  ٌمػػاب, ك (ْ)()زائػػػد عميهػػاذكػػر  إلػػ يحتػػاج  ()ال ,كاحػػد م هػػا كػػؿ   بٌ ػػه  يػػري 
بفاد بذلؾ ثبػك   ,)عمى ال حيح((ٔ), فهك لرط ال  زء(ٓ)الكممتيف باألخرل بحيث يح ف ال كك   ميه

 بم  الثبلثة المحتاج إليها  )و  ( ,زا د  م  الثبلثة, ك يأتز بياف الزا د الذم ال يحتاج إل  ذكر 
 ا, كليس هك  مع لفظة, ك تأتز اإللاري إل  ذلؾ. كاف بك كثيرن دميبلن  ,(ٕ)اليربز لميظ(: )ابكلها
 .بم  الحاصؿ بها تماـ المي   )التام ( ا اإلفاديى بم  كك ه مفيدن  )اإلفاد (الثا ز  )و( 

                                           
 ,)اللىٍزءي(.ْٓ-ْْالقامكس  فز (( )خضراء كخضراكا (ُ
 . المخطكط( فز ( )ال(ِ

 )اللىٍزءي(.,ْٓ – ْْالقامكس المحيط   (ّ)
  ي ظػر ,فػادي التامػة ت ػتمزمهبيػا كهػك "الكضػع اليػر  الم ػاير لمقصػد"؛ ألٌف اإلضاؼ الليد ح ف اليطػار ديػدا راب( (ْ

 .َُزهرية  حالية اليطار  م  لرح األ
 . ِّ    التيريفا ر( ي ظ(ٓ
 ػػ اد بحػػدهما تف ػػر اليبلدػػة بػػيف الػػرك يف األ ا ػػييف المػػذيف تتكلػػد مػػف إ كفػػز ضػػك هكيػػؼ ال يكػػكف اإل ػػ اد  ػػزءنا, ( (ٔ

 . ُٖٕ   ظرية  حك الكبلـ رهية  ربية بصيمةي ظر   ,لآلخر داللة ال ممة
  مػػف خػػػبلؿ بيػػػاف اليبلدػػة بػػػيف الم ػػػ د كالم ػػ د اليػػػه, كهػػػذ  فػػيمكف القػػػكؿ بف الفا ػػػدي ال تػػتـ كال يتضػػػك القصػػػد إاٌل       

   القضية التف  إليها الليد  بد القاهر ال ر ا ز فز كثير مف المكاضع فز كتابه دال ؿ اال  از, كم ها دكله 
ًفي ه, ب ؾى ترل ال اسى ًإذا ذىكىػركا »        لػـ يزيػدكا فيػه  مػ  ًذٍكػًر  [ْمػريـ  ] چٿ  ٹ  ٹ  چ  كمف دديًؽ ذلؾ كخى

. كلػيس اٌل إاال تيارًي, كلـ ي  بكا اللرؼ  ـٍ كا ًلممزيَّة ميكً بان ً كاها, هكذا تػرل األمػر فػز ظػاهر كبلًمهػ  ًإليها, كلـ يىرى
ك ةي التز تػدخؿي  مػ  ال  فػكس   ػد هػذا األىمري  م  ذلؾ, كال هذا  اللَّرؼي اليظيـي, كال هذ  المزيةي ال ميمةي, كهذ  الرَّ

ػًمؾ بػالكبلـ طريػؽي مػا ي ػ دي الفٍيػؿي فيػه ًإلػ  اللػزًء, كهػك ًلمػا هػك مػف  ىػبىًبًه,  ًد اال تياري, كلكػف ألٍف  ي الكبلـً لم رَّ
ا بفَّ ذلػؾ اإًل ػ ادى كتمػؾ ال  ػبةى ًإلػ  ا بىيد , مبي ن فز المي   م صكبن   هفييرفعي به ما يي  د ًإليه, كييهت  بالذم الفيؿي ل

ؿ, ًإ َّما كا ا مف ب ًؿ هذا الثا ز, كلما بي ىه كبي ىه مفى االتَّصاًؿ كالمبلب ةً ذلؾ األ  . ََُ/ُدال ؿ اال  از   ,«كَّ
  باإل ػ اد, كالقصػد ال يتبػيف ال تتحػؽ إاٌل بلـ دي التز هز  زء مف ب زاء الكبم إ ه ال يمكف اال ت  اء   ه, فاإلفا      

 .كالمفظ يمكف القكؿ ب ه  امع لكؿ هذ  األ زاء  , باإل  ادإاٌل 
دٌيػػد  بػػاليربز ليخػػرج المركَّبػػا   يػػر المفيػػدي التػػز كضػػي  مفرداتهػػا لميا يهػػا فػػز  يػػر ل ػػة اليػػر , فػػبل ت ػػٌم  فػػز ( (ٕ

ػػػا, كال يمحقهػػػا حكػػػـ الب ػػػاء كا إل ػػػرا  ك يرهػػػا ممػػػا يمحػػػؽ الكممػػػا  اليربيػػػة, ي ظػػػر  المقاصػػػد اصػػػطبلح ال حػػػاي كبلمن
 .ّٖ/ُاللافية  
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ظ فػراد المفػ اك  ك حػك , ا مف ك ه؛ لصددهما  مػ " دػاـ زيػد"كا مـ بف بيف المفظ كالمفيد  مكما كخصكصن  
فراد المفيد بصدده  م  اإللاري. بصدده  م  المفرد,  كال

ؼ لممهلَّػػ صػػفا ه  , فهػػذ  الثبلثػػةي (ُ)ابم  كك ػػه مقصػػكدن  ,مصػػدر دصػػد بمي ػػ  براد )الق ػػد( الثالػػث )و( 
  . ك تأتز اإللاري إل  ذلؾ فز كبلـ المص ؼ ,ـر ا , ال مف صفا  المتكم  بالمي   الذم درَّ 

ػػ  اب/ بتلػػديد الكػػاؼ تركيبنػػُِ/ هي بىػػكَّ مصػػدر رى  التركيػػ ( قيػػد )و الكػػبلـ  د  كضػػع بيضػػه  مػػ  بيػػض فػػز حى
لمػا  ػيأتز  ,بم  إلػ  التصػريك بػه ,(إليػ( )ال حاجػ كما يفهػـ مػف تف ػير مػا بمهلػؼ ,الذم ال بٌد له م ه

فػػز الكػػبلـ التركيػػ ,  (ِ)طمحػػة فبػػاككري ت ػػتمـز التركيػػ , كلػـ يلػػترط فػز دػػكؿ المصػػ ؼ إٌف اإلفػػادي المػػذ
ػػا دػػد تكػػكف كبلا كتقػػديرن ٌف الكممػػة الكاحػػدي ك ػػكدن فػػز ـ ب , (ّ)إذا دامػػ  مقػػاـ الكػػبلـ كػػػ " يـ" فػػز ال ػػكا  ,امن

 .ري بيدهاكالصحيك بٌف الكبلـ هك ال ممة المقدَّ 
ها مف صفا  صؼ به؛ أل َّ كيتَّ  ,مف المفظ كاإلفادي كالقصد التماؿ المهلؼ  م  كؿ   ف ف دم   ال يصك   

 .كا   ف ذلؾـ, كبرد  ال المتكم  

 

 

 

 

 

 

                                           
 . )دصد( ّٗ/ٕ    تاج اليركس( ي ظر(ُ
محمػػد ببػػك بكػػر محمػػد بػػف   , كهػػكَِٕ/  ُتكضػػيك المقاصػػد   مػػف فػػز المخطػػكط كالصػػحيك مػػا بثبتٌػػه طمحػػة كبػػب( (ِ

ػػال ا ك ميػػركؼ بػػابف طمحػػة, كػػاف بديبنػػطمحػػة بػػف محمػػد بػػف  بػػد الممػػؾ بػػف خمػػؼ بػػف بحمػػد األمػػكم بلػػبيمز ال ا فػػز مامن
. ي ظر   مـ الكصكؿ إل  طبقػا  الفحػكؿ  (هػ ُٖٔ)  ا, اليربية كالكبلـ درَّس فز بلبيمية بكثر مف خم يف  امن 

ّ  /ُُٓ . 
 ب. ُِزهرية  لكحة  , الدرر البهية  م  لرح األَِٕ/  ُ( ي ظر  تكضيك المقاصد  (ّ
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 فاد , والق د [] با  الميظ وال وت, واإل

 [ وال وت ] الميظ

ف ٌف  ,ال؛ ألٌ ه المكضكع له بكَّ بم  المي   الم كمٌ )ف  األ ؿ( ( بم  هذ  الصي ة )الميظ بدكؿ ػ( ف)       
ي ػػػػ  بصػػػػؿ لمم ـ  مػػػػ  اللػػػػزء كهػػػػك المػػػػراد ه ػػػػا, فػػػػالمي   الم ػػػػكمٌ األصػػػػؿ لػػػػه اطبلدػػػػا , م هػػػػا المتقػػػػد  

دػػاؿ فػػز , )إذا(تقػػكؿ ذلػػؾ  م ػػدر ليظػػت الشػػ  (كخبػػر  ) ,مػػه  ميػػه, كالمفػػظ مبتػػدب؛ لتقد  االصػػطبلحزٌ 
ذا كدي   ))المفتكحة الهمزي ال اك ة المث اي تح    " بم" الم  ز فز الكبلـ  م   بيد  (ُ)(مببمي   )كال

ا ػه, ييقىػاؿ  ىأىلتي   بىمتقكؿ  ا تكتمته الحديث,  , حك ,يرمالضَّ تقكؿ كدبؿ فيؿ م  د لمضمير حكز  ه ًكٍتمى
ـ التَّاء لىك ً ٍ   ب ,ذىًلؾ ًبضى , "تقػكؿػ "ذا ظرؼ لإالحديث؛ ألٌف  فتح  فىقم  ًإذا  ىأىلته "بم"مكاف "  ًإذا" ػكى

  /ُِ  /(ِ)كدد  ظـ ذلؾ بيضهـ فقاؿ

ػػػػػػػػػػػػػف   إ ذا كنيػػػػػػػػػػػػػت ب ػػػػػػػػػػػػػَ ي     ال رال س ػػػػػػػػػػػػػيَ  تال م  ع 
 

ػػػػػػػػػفَ   ـ  مالع تَػػػػػػػػػر ؼ   ـ   ال  تػػػػػػػػػا ؾ ف يػػػػػػػػػ(  َ ػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػا تال َوا     م    ال رال س ػػػػػػػػػػػػػيَ ف تكػػػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػػػ ذا َيو 

 
َتمػػػػػؼ َأمػػػػػر   الت ػػػػػا     ال َحػػػػػت  يَ فَ    (ّ)(( غيػػػػػر مالف 

 
 

 

 ميػػه  متيمػػؽ بمحػػذكؼ يػػدؿ  , مأػبػػ  المي ػػ , كدكلػػه تيػػ  بفيػػؿ خفػػز  ب, بم  (ْ)يػػ   ػػتر كمي ػػ  ك ٌ     
ا  م صػكبن ككف فيػبلن ف يب, كال ي كز "ك ي ػ "كيتيمؽ ب فيبلن  "مأػب"ا رن ي  حاؿ كك ؾ مف   بم  إذا ك َّ  ,تف ر 

  لما يمـز  ميه مف الفصؿ باأل  بز كتقديـ ميمكؿ الصفة  م  المكصكؼ ,يتيمؽ بتف ر  "مأػب"بك ي  ك
 .ككبلهما محذكر

ر مػا بيػدها, المف  ػ مػاال َّ ري, ك ذا لي ػ  المف  ػإ فَّ لػة؛ أللممصػاحبة ال لآل "ذا ف تكػف بػال ك "مػف دكلػه  ء ابكال 
 ,بفػػتك التػػاء(( )طرحتَػػ  بقكلػػؾ كتف ػػيرؾ ه ػػا لىفىٍظػػ  ,ذا بمػػا يػػذكر بيػػدهاا لػػه مػػع إرن كػػف مفٌ ػػتف ال ك   بم

                                           
 . زيادي مف اللارح ( (ُ
 كاأللػػبا   ,ِٖٗ/ُ, كلػػرح الػػدمامي ز  مػػ  م  ػػز المبيػػ  َُٕم  ػػز المبيػػ   بػػبل   ػػبة فػػز   ,بيتػػاف مػػف الب ػػيطال( (ِ

 .َِْ/ُُ, كخزا ة األد   ِٔٓ/ّكطز  يكال ظا ر لم 
 .َُٕ( م  ز المبي   (ّ
 .َُٖ/  ّ( ي ظر  كتا  األفياؿ البف القطاع  (ْ
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هي كبه كىمى ىعى   كييقاؿي  ما ي ك   طىرىحى ل كاف يتيػدٌ  ه ال بػدَّ أل َّػ ؛كاحترز بذلؾ  ف المفًظ بمي ػ  ال يطػؽً , (ُ)بيد ي برى
 ., ا ته  (ِ)  طؽ  مببه  فظى لى  بالباء, داؿ فز القامكس 

ػػبفكػاف المفػػظ باللػزء  , لممي ػ  االصػػطبلحزصػػبلن بكلهػذا لػػـ ييتبػرك    ا   ػػ  لممي ػ  االصػػطبلحز, كلمَّ
 ,زيد دا ـ مثبل هك الكبلـػ  بؿ الكبلـ متيمقه ك ,كفيؿ اللخص ليس هك الكبلـ ,كاف ذلؾ فيؿ اللخص

( ؼ النحا ر  ف  عال   ػه ) ؿ(ق  ثـ نال ) ,صؿؾ ذلؾ األرً كتي  ,  به المصدر يتيمؽ بهذ  ال ممةيٍ  ى ذا  ى إكلفظؾ 
فيمػػا تيارفػػه  ممػػاء   مب ,ـ فيػػهذا  ظػػر فػػز  مػػـ ال حػػك كتكمَّػػإ   ػػزايو ك ػػازو مػػف  حػػا ي حػػكػ  مػػع  ػػاحو كػػ

كذلػؾ  ,ب/ بػهِِ/ (3))إلى المميػوظ( اٌل إبحيث إذا بطمؽ   دهـ ال ي صرؼ  ,بمي   ا ـ المفيكؿ ,ال حك
ؿ  ػػف هػػػذا المي ػػػ  ًقػػػثػػـ  ي ي ػػػاد, فمي ػػا  اإل ,ربك ػػد كدػػػدَّ   مب ,( مصػػػدر خمػػػؽؽ  م  )كػػالفَ  م الممفػػكظ بػػػهب

صػؿ مصػػدر يػراد بػػه المخمػػكؽ إذا فػػز األ "الخمػؽ"كمػػا بٌف   بم ,)بمعنػى المفمػػوؽ( المصػدرم كا ػػتيمؿ
م هػا م قػكؿ  ػف  كالخمؽ كادػع  ميهػا فهػز مخمكدػة, فكػؿ   ,ثر الخمؽبها ف  َّ  ,طمؽ  م  المك كدا  مثبلب

ؿاألمي ػػػػا   ( , إلػػػػ  مي ػػػػ  ثػػػػافو  كَّ ا ػػػػـ  )بمعنػػػػى(  يمػػػػه )الفمػػػػؽ( فَّ كذاؾ أل ؛ػػػػػػنافردبػػػػيف ال قمػػػػيف )إالا أفا
مصػدر ميمػز مػف  ,)مجاز( يي ز المك كد الذم هك متيمؽ مي ا  المصػدرم ,()المفموؽبم   ,المفيكؿ

ٍكزن  ازان  ا ازى المىٍكًضعى  ى مَّفىهي  ,كمى ى زى ي   ارى فيه, كخى كب ازى به ك اكى
ألٌف  ؛()لغويا كالم از خبلؼ الحقيقة  ,(ْ)

إليػػه بحيػػث تػػرؾ مي ػػا   ؿى ًقػػال, كلػػـ يلػػتهر فيمػػا  ي المكضػػكع لػػه بكَّ  ؿ فػػز  يػػر مي ػػا  الم ػػكمٌ مً يٍ  ػػتي مػػا ا كػػؿَّ 
ؿاألدري ة  م  المي    م ه إاٌل المي   الثا ز ما لـ تدؿٌ  رادي كال يي  ,األصمز  .اػػًّ ا ل كييككف م ازن  كَّ

فز األصؿ مصدر  (الميظ)إٌف  (و), (ٓ)ةال حقيقة  رفيَّ  كالخمؽ بمي   المخمكؽ كذلؾ فهك م از ل كمٌ  
الم ػاز  كهػز ضػدَّ  ,(حقيقػ ) هالػذم هػك متيمقػ (بمعنػى المميػوظ)صمز ك يمػه  قمه  ف المي   األ ,ظى فى لى 

                                           
 . )طرح( ,ُِّالقامكس المحيط    ( ي ظر(ُ
 . )لىفظىه( ٖٗٔالقامكس المحيط   ر ي ظ ((ِ
  ,بم  بف ال حػػػاي تصػػػرفكا فيػػػػه تصػػػرفيف, كهمػػػػا ال قػػػؿ كالتخصػػػػيص, بم  ال قػػػؿ مػػػػف المصػػػدر إلػػػػ  ا ػػػـ المفيػػػػكؿ ((ّ

 .ٔزهرية  ي ظر  ت قيك األ ,كالتخصيص بما يطرحه الم اف دكف  ير 
 .)  كز(  َٔٓ  القامكس المحيط  ( ي ظر(ْ
 ير , بحيث يصير الكضع  إل صمز الذم كضع له اليرفية  هك  قؿ المفظ مف الكضع األ الحقيقة  ( بد اـ الحقيقة(ٓ

 فهاـ ال امييف مف  يػر بف يحضػر ببػالهـ الكضػع األصػمز, با, كي بؽ إل  ا تقؿ إليه ملهكرن  كما ا,األصمز مه كرن 
كهػز المفػظ الػذم الم كيػة  كالحقيقػة , ربػعصػبح  فػز ذكا  األبرض ك  مػ  األ مػا د َّ  مثؿ كممة دابة كا   فز كؿ  

تيماؿ اللػػرع كا ػػ  الحقيقػػة اللػػر يةك  ,كضػػيه بهػػؿ الم ػػة لمي ػػ  ابتػػداء, كلػػـ يطػػرب  ميػػه ت ييػػر, مثػػؿ كممػػة إ  ػػاف
 .ّٕٕ/  ُ, كميزاف األصكؿ فز  تا ج اليقكؿ  ُِٕ/  ُي ظر  التقري  كاالرلاد   الصبلي بمي   الد اء,



                     َُٔ          النص المحقق
    

 

بحيػث ه ػر المي ػ   ,كهػك الممفػكظ ها ػتيماؿ المفػظ كالػتهر فػز متيمقػ ؼى رى كٍ يىػه تى ة؛ أل َّػال ل كيَّ  ( عرفي  )
ؿاألاٌل المي ػ  الثػػا ز, كال يػػراد المي ػػ  إطػػبلؽ األصػؿ كصػػار ال يػػراد م ػػه   ػػد اإل  بقري ػػة كمػػا هػػك الَّ إ كَّ
فػالميظ ) ,ةما كاف كذلؾ كاف حقيقة  رفيَّػككمَّ  , / التز كضع لهاِِلأف المفظ الم تيمؿ فز الحقيقة /

ذا ا ػػتيمؿ فػػز الرمػػز كػػاف حقيقػػة   ػػد الم ػػكييف إف المفػػظ ب, كاألصػػؿ  (بمعنػػى المميػػوظ حقيقػػ  عرفي ػػ
ذا ا ػػتيمؿ فػػػز الممفػػكظ كػػاف م ػػػازن , كال حػػكييف ذا (ُ)  ػػد ال حػػػكييف ةن  رفيَّػػ حقيقػػػةن   ,ا   ػػد الم ػػكييفكال , كال

ذا ا تيمؿ فز المخمكؽ كاف م ازا   دهماا تيمؿ الخمؽ فز اإل  .ي اد كاف حقيقة   دهما, كال
 .(ِ) د فز الر ؿ الل اع  ا تيماؿ المفظ فز  ير ما كضع له كا تيماؿ األكتيريؼ الم از الم كمٌ 

 .ا تيماؿ المفظ فيما كضع له  كا تيماؿ األ د فز الحيكاف المفترس  ةكالحقيقة الم كيَّ 
 .ة   يؿ الم از الم كم حقيقة   د ال حكييف كا تيماؿ المفظ فز الممفكظكالحقيقة اليرفيَّ 

ؿاألف ال قؿ فيه ترؾ المي   بك  ,كبهذا التقرير ظهر لؾ الفرؽ بي هما     قكؿ صار حقيقػة ٌف الم ب, ك (ّ)كَّ
ؿاألٌف الم از بم  ا تيماؿ المفظ فز  ير ما كضع له لػـ يتػرؾ فيػه المي ػ  بفيما  قؿ إليه, ك  كلػيس  ,كَّ

  .حقيقة فيما ا تيمؿ فيه
ـه  )) بفػػتك المثمثػػة كتلػػديد المػػيـ المفتكحػػة, دػػاؿ فػػز القػػامكس ( ـ  )ومػػف ثَػػ , بمي ػػ  بػػه, ييلػػاري  اٍ ػػ  ه ػػاؾى

رَّؼي  ال ظىٍرؼه  البىييدً  لممىكافً  ػف فقػكؿي , يىتىصى بىػه مى ((ـه ٍهػكى  (ٓ)چې ې ې  ى چ فػز   (ْ)لربيػ ى  مفيػكالن  بٍ رى
(ٔ) 

 . ا ته 

                                           
ذا ديػؿ  مػز مػف الفػـ, فه ػر ال حػاي هػذا المي ػ  كا ػتيممك  فػز مي ػ  يخػر, فػالمي   األصمز لػ )لفػظ( هػك الر  ألفَّ ( (ُ

 .   ِّ/ُ  , ي ظر  حالية الصباف  م  لرح االلمك زلمفظ فهـ ال حاي م ه مي   الكبلـهذا ا
  .َِِ  ي ظر  التيريفا  (ِ)
  حالػػية الصػػباف  ي ظػػر ,مػػا طػػرح مػػف الفػػـ بم ه ػػر مي ػػا  األصػػمز الػػذم كضػػع لػػه كهػػك مي ػػ  الرمػػز بك كػػؿٌ ( (ّ

ُ/ِّ. 
" مفيكؿ لػػ "ربي "  ك الفراء هك دكؿ( ك (ْ  ,مقامهػا "ثػـ"كدامػ   "ما"فحذف   "كاذا ربي  ما ثـ الكبلـ   د  " تقدير, بف "ثَـّ

ملػكؿ إ ػرا    كديامها مقامه, ي ظػرصمته  كترؾ حذؼ المكصكؿ كخالفه البصريكف فز هذ  الم ألة بيدـ  كاز
 . ٖٕٓ/ِ  القريف

   ال ػرا  كذه  ابف زكريا األ صارم إل  بٌف مفيكؿ "ربيػ " محػذكؼ, كالتقػدير فيػه " بم  ربيػ  األلػياء, ي ظػر  ك        
 . ّْٓ  القريف اليظيـ

 .َِ  اف  مف اآلية   كري اإل(ٓ) 
 (.ثَـّ ) ,َُٖٓالقامكس المحيط   (ٔ)
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لػػه مػػا  (سػػاغ)  , دػػاؿ فػػز القػػامكس(ُ)ةكالمي ػػ  بم  مػػف ب ػػؿ كػػكف المفػػظ بمي ػػ  الممفػػكظ حقيقػػة  رفٌيػػ 
كالػدفع كالم ػػع  ,ي يفالحػا ز بػيف اللػ  كهػك ل ػة (,فػ  الحػػد  )بم  االتيػاف بػه  (,اسػتعمال() (ِ) ػاز  فيػؿ

  ػاف كما ييتػرم اإل ,ها    كرتي ر بأ ؾ, كمف الل  م ؾك ه, تي لزء حدَّ  ب/ كؿ  ِّكمف /  ,م ته  اللزء
 .(ّ)كتميز اللزء  ف اللزء ,مف ال ض 

ألٌف المػراد ميمػـك م ػه, فػ ذا ذكػر المفػظ يفهػـ  ؛ف لـ تك د القري ة الكاضحةال كالمراد فز تيريؼ الكبلـ, ك  
ا  يػر ملػهكر لمػا  ػاز ا ػتيماله مي   الممفػكظ؛ إذ لػك لػـ يكػف كػذلؾ بػؿ كػاف م ػازن  (ْ)ؼر يمف بهؿ ال

بم   )ت ػػاف( ا  ػػكاء كا ػػ  حػػدكد ال حػػك, بك حػػدكد  مػػـ الميػػزاف بك  يرهمػػامطمقنػػ (5))ألفا الحػػدود( ,فيػػه
ذم الػ )المجػاز( ا ػتيماؿ )عف(ك م   بيؿ الك ك    د  يرهـ  ,كية   د ال حايكلاألتحفظ  م   بيؿ 

ة, كهػػػك ال يػػػر الملػػػهكر إذا لػػػـ تك ػػػد القري ػػػة الكاضػػػحة؛ ألٌف المػػػراد م ػػػه ال يكػػػكف لػػػـ يكػػػف حقيقػػػة  رفيَّػػػ
ػػ ػػا تػن ف لػػـ يكػػف كلفػػال ك  ,ؼيػػهت  بػػه لمكلػػؼ  ػػف حقيقػػة الميػػرٌ  مػػاإ ٌ كالتيريػػؼ  ,اميمكمن  ,  ػػد ال حػػكييف اامن

  ))(ٕ)ـ الحرميفماإؼ التاـ, داؿ ه يهت  بها لمكل َّ  كالكبلـ كاألصكؿ, ف (ٔ)كأهؿ الميزاف ,بخبلؼ  يرهـ
تبمػ  ال ػرض مػف  يػر دصػكر  ,فز  بارا  هز دكال  لهػا إاٌل البصا ر ال يكد كف مقاصد الحدكد  كذك 

 ا ته .   ,(ٖ)((كف, كيح  ها الم تهكف يفهمها المبتد ,ياديكال ز 

                                           
كػاف  فػ ذا بريػد مي ػا  الم ػكمٌ  ,د ال حػايخرج  ف مي ا  الم كم المتيارؼ  ميه فز الميا ـ إلػ  مي ػ  يخػر   ػ  بم( (ُ

ذا بريد به المي   ال حكم كاف م ازا .   ,حقيقة  كال
 ) اغ( . ,ْٖٕالقامكس المحيط   (ِ)
د  ) ,ِٕٔ    القامكس المحيط( ي ظر(ّ  . (الحى
 . كيقصد بهـ ال حاي ال الم كيكف ( (ْ
 . ّٖ, ي ظر  التيريفا   ا   تيال ػًّػقدري ك ب  حق( الحدكد   مع حد, كهك فز الم ة الم ع, كفز اللرع   قكبة م(ٓ
ي ظر  التكديؼ  مػ  مهمػا   ,إ  اد بمر آلخر إي ابا بك  مبايقصد بهـ  مماء الم طؽ, فاإل  اد فز  رفهـ هك  ( (ٔ

  ُْٓالتياريؼ 
الحػػرميف, فقيػػه  مػػاـ هػػك  بػػد الممػػؾ بػػف  بػػد ا  بػػف يك ػػؼ بػػف محمػػد ال ػػكي ز ببػػك الميػػالز ركػػف الػػديف الممقػػ  ب (ٕ)

فػػز  ػػكيف مػػف  ػػكاحز  ي ػػابكر, لػػه مصػػ فا  كثيػػري م هػػا   ( هػػػُْٗر, بديػػ , كلػػد  ػػ ة  )ـ مف  ػػ, مػػتكمٌ بصػػكلزٌ 
 ُٗي ظر  الػكافز بالكفيػا    . (هػْٖٕ فز بصكؿ الفقه, كم يث الخمؽ, )  البرهافصكؿ الديف, ك باللامؿ فز 

 .ِّْ/  ُمي ـ المهلفا  األصكلية اللافيية   ,ُْٖ/  ٔ, كمي ـ المهلفيف  َُٔ/ ْ  األ بلـ, ك ُُٔ/ 
 . ّٗ/  ُالبرهاف فز بصكؿ الفقه  (ٖ) 
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كال فػز  ,ال فػز الم طػؽ ,هتيريفا إلػ  اآلف ال م ػاز فيػ لـ برى  ))ه داؿ   َّ ب (ُ) ف ابف ال بكز ؿى قً كلكف  ي 
 .(ِ)((ر فيها التياريؼ, فما ظ ؾ ب يرهاصكؿ التز تحرَّ الكبلـ, كال فز األ

 كيقػاؿ دا ػه ب يػر   ,مصػدر دػاس)كػاف قياسػ((  ,ؿ المفظ بمي   الممفػكظيٍ ه  م   ى ال يخفاؾ ب َّ  )و(    
مىػ  ًمثىاًلػهً ا كديا ن  / دىٍي ن ِّك ميه يىًقي ه / بم   يشػمؿ( أف), (ّ)فا قػاس, كتقػيس تلػبه ا كادتا ػه  دػدَّر   ى

 ف(أ)ام  مثػؿ مػا  )كمػا( ,ال خصػكص الحػركؼ كالحركػا  مػف الفػـ (,مطروح)بمي    ,كؿ ممفكظ ييـ
ال  مفمػوؽ( )كػؿ   م  ييػـبيشػمؿ( ) بمي ػ  المخمػكؽكهك التقدير الم يػكؿ  )الفمؽ(   زبالمقيس  ميه 

صؿ فيػه بم   مماء ال حك لـ ي تصحبكا هذا األا ( النح ف  أ ال  إ, )خصكص مخمكؽ, كهك األصؿ فيهما
هي باللزءً و )ف   بؿ  ,فمـ يبقك   م   مكمه ػ ( خىصَّ ػ اخىصًّ يصػز  كييٍفػتىكي  ,كخصكصػة اكخيصكصن  , ًخص 
ةن  يَّةن كتىًخصَّ ييمىد , كخىص  مىهي ك يمه له دكف  ير     كى هي به فاخٍ , فىضَّ ه باللزًء  خىصَّ , تىصَّ كتىخىصَّ كاٍختىصَّ صى

ػػػػ  مب (ْ)د  الزـه ميتىيػػػػ ػػػػ ( بم  بممفػػػػكظ)بمػػػػاا  يمػػػػك  خاصًّ كهػػػػك ال ارحػػػػة  )المسػػػػاف( بم  يمفظػػػػه (()يطرحال
 ال  المفظ الميهكدي.يلهر به خيصَّ الم اف بالذكر؛ أل َّ  ماال َّ ك  ,المخصكصة كالحمؽ كاللفتيف

ا    بيػػػاف لمػػػا, كالصػػػك  مصػػػدر صػػػا  يصػػػي , كيصػػػا   ػػػادل كػػػػ  بصػػػ)مػػػف ال ػػػوت(كدكلػػػه      
, بالك ػػر  ى كصػػكَّ  ػػي ي ػػفي كتخفيػػؼ المث ػػاي التحتيػػة   كالص  , كلػػيس المػػراد (ٓ)كػػذا فػػز القػػامكس ,الػػذ ٍكري الحى ى

كهػك  , مػع حػرؼ)عمػى بعػض الحػروؼ( م  المحتػكم ب)المشػتمؿ(  ا, بؿ المراد الصػك الصك  مطمقن 
, (ٔ)تميزا فز الم ػمكعي كالثقؿ كما ديؿ  هي ة  ارضة لمصك  يتميز بها  ف صك  يخر مثمه فز الحدَّ 

كدػػػػاؿ  ,كا تػػػػًرض هػػػػذا؛ بػػػػأٌف الحػػػػرؼ لػػػػيس هػػػػك الهي ػػػػة اليارضػػػػة فقػػػػط, بػػػػؿ هػػػػك الصػػػػك  مػػػػع الهي ػػػػة

                                           
(هػػػ, لػػه ِٕٕببػػك  صػػر تػػاج الػػديف  بػػد الكهػػا  بػػف  مػػز بػػف  بػػد الكػػافز ال ػػبكز, كلػػد فػػز القػػاهري  ػػ ة ) هػػك   (ُ)

 مػػع الحا ػػ , ك م هػػاج, كلػػرح مختصػػر ابػػف بهػػاج لػػرح الاإلم هػػا  طبقػػا  اللػػافيية الكبػػرل, ك  تصػػا يؼ كثيػػري
/  ُ, كالبػدر الطػالع  ٔٔ/  ُ(هػػ. ي ظػر  لػذرا  الػذه   ُٕٕ ,)  ,ربييفال كامع فز بصكؿ الفقه, كتا  األ

 .ُْٖ/  ْ  األ بلـ, ك َُْ
  .ٓهمع الهكامع فز م ع المكا ع  لكحة/  (ِ)
 )ديس ( . ,ُٕٖ/ٔ  ل اف الير   ( ي ظر(ّ

ه) ,ُٕٔ    القامكس المحيطي ظر (ْ)  ( .خىصَّ
 )صا (.ُٓٓي ظر  القامكس المحيط   (ٓ)
 .َِٗ( ي ظر  ال ديد فز الحكمة  (ٔ
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ا ال ب/ هػػذ  الكيفيػػة حرفنػػِْ  الصػػك  با تبػػار /مػػا ي ػػمَّ إ َّ  كلػػ األك   ))فػػز لػػرح الطكالػػع  (ُ)األصػػفها ز
 .ا ته  ,(ِ)((الكيفية

اؿ الياـ كهك الصك   م  الخاص كهك الحركؼ, كالمراد ف هذا االلتماؿ مف با  التمبك مـ بهذا    
 .ها بالذكر دك هاالم تمزمة لم طؽ بالحركا , كلذا خصَّ  اله ا يةالحركؼ 

بم  فػز  فوا فيػ(()ت ر   بم   مماء ال حػكالنحا (  ف  أ)المذككر مف  ذا( ف )تخمص كتبيَّ   مبص( )وتمفا 
 (ّ) فتقمَّػ هي بتيػا  دمَّ يقاؿ لهػا تصػرف  فػز األمػر تصػريفن  القم  كالتحكيؿ  كالتصريؼ ل ة, ()ت رفيفالمفظ 
  م  التصرفافب )و ما(

لهما   .صمز, الذم هك المي   المصدرم إل  ا ـ المفيكؿ ف مي ا  األ )النقؿ( :بكَّ
ػػ : )التف ػػيص(ثا يهمػػا)و(  ػػبيػػد بف كػػاف   ,صمصػػدر خصَّ ك  كالم ػػاف كاللػػفتيف, الصػػ ظبمػػا يمفػػ اامًّ

ا ف هذيف التصرفيف لـ ي فرد بهما ال حاي؛ لك كدهما   د بهؿ الم ػة, م ػت دن إف يقكؿ  م  م كفز هذا رد  
فهك بمي    ,ف المفظ فز بصؿ الم ة مصدر, بمي   الرمزبلما فز لرح ر الة الكضع حيث داؿ  ا مـ 

  ,لمػػا هػػك صػك  ميتمػػد  مػػ  مخػػرج, كمػا هػػك  يػػر ذلػػؾ, صػادر ذلػػؾ مػػف الفػػـ ك يػػر  فيت ػػاكؿالممفػكظ, 
 ا ته . (ْ) فز  رؼ الم ة بما هك صادر مف الفـ مف الصك  الميتمد  م  مخرج صَّ لكف خي 

ػػ   ,(ٔ)((لقػػا ببم   ,باللػػزء مػػف فمػػه ظى فىػػكلى  ,بػػالكبلـ ظى فىػػلى  ))حيػػث دػػاؿ  (ٓ)ـكمػػا فػػز ضػػياء الحم ػػا لً كبيضن
 ا ته .

                                           
صػػفها ز, كلػػد بأصػػبهاف هػػك محمػػكد بػػف  بػػد الػػرحمف بػػف بحمػػد بػػف محمػػد بػػف ببػػز بكػػر بػػف  مػػز لػػمس الػػديف األ(ُ) 

 (قْٗٔ ) م هػػا لػػرح مختصػػر ابػػف الحا ػػ , ك ػػاظر اليػػيف فػػز الم طػػؽ,  ي تصػػا يؼ ػػد , كلػػه(قْٕٔ ػػ ة)
 ٕ  األ ػبلـ, ك ِٖٗ/ ِالبػدر الطػالع  ك  ,ُِٖ/  ٖ, كلػذرا  الػذه   ِٖٕ/ ِي ظر  ب ية الك ػاي   .بالطا كف

 /ُٕٔ . 
 .   ُٔلكحة   مطالع األ ظار فز لرح طكالع األ كار (ِ)
(. ِٕٖ( ي ظر  القامكس المحيط  (ّ  )صرؼي

 .ُٕ  لرح ر الة الكضع لم مرد دم (ْ)
بػػف  لػػكاف بػػف  ػػييد الحميػػرم, كهػػك مختصػػر لكتػػا  كالػػد , لػػمس اليمػػـك ( كتػػا  ضػػياء الحمػػـك فػػز الم ػػة, لمحمػػد (ٓ

, ككلػػؼ الظ ػػكف  ٕٔ/ ُِ, كمي ػػـ المػػهلفيف  َُٗ/ ِي ظػػر  هديػػة اليػػارفيف   .كدكاء كػػبلـ اليػػر  مػػف الكمػػـك
ٔ /َُٗ. 

 .َِٖٔ/  ٗهذا القكؿ لكالد   لكاف بف  ييد الحميرم فز لمس اليمـك كدكاء كبلـ الير  مف الكمـك   (ٔ)
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 ا ته . ,(ُ)((داؿ البيض )) ك ميه فبل ت فرد ال حاي ال بال قؿ كال بالتخصيص
ظػػاهر كػػكف المفػػظ بمي ػػ  "الرمػػز" فػػز الم ػػة بف بهػػؿ الم ػػة لػػـ ي قمػػك   ػػف المصػػدر, فهػػك لػػاهد  بدػكؿ ك  

ٌف المفػظ ب ايػة مػا فػز البػا   (ّ)(النقؿ عػف الم ػدر إلػى اسػـ الميعػوؿ (ِ) )بػػػ() / ال حػاي ِْال فراد /
ـ يك د؛ ألٌف المفظ كالرمز ا تيماله فز الرمز مف الفـ, فال قؿ فز الم ة ل صَّ ا, ثـ خي بمي   الرمز مطمقن 

ف ك ػػػػد فهػػػػك تخصػػػػيص ليمػػػػـك المصػػػػدر ال المفيػػػػكؿ, فظهػػػػر بٌف  كبلهمػػػػا مصػػػػدراف, كالتخصػػػػيص كال
 التصرفيف المذككريف مف خصكصيا  ال حاي ال دخؿ ل يرهـ فيها.

التخصػػػػيص فهػػػػك تخصيصػػػػاف  ٌمػػػػاببأهػػػػؿ الم ػػػػة, ك  بٌف ال قػػػػؿ ال  ػػػػزاع فػػػػز بٌ ػػػػه مخػػػػتص    كالحاصػػػػؿ   
 ,بػػال حكييف, كتخصػيص مػػف  يػر  قػػؿ كهػك  تخصػػيص بهػؿ الم ػػة ؿ  كهػػك مخػتص  تخصػيص بيػػد ال قػ

 .فتأمؿ
ف كظهر مف تخصػيص المفػظ بمػا يخػرج مػف الفػـ مػف القػكؿ, ك   بكلػ  مػف ا ػتيماؿ  ا ػتيماله فػز الحػد  ال

 ا فيهػا حتػ  صػار كالحقيقػة, فا ػتيماله فػزا, كا تيمؿ كثيرن ه يطمؽ  م  الربم كاال تقاد  البن القكؿ؛ أل َّ 
ـى  ,ركا تيماؿ الملترؾ المدـك فز الحدكد, ف ف دم   حيث كاف المفظ المراد به الصك  كما تقرَّ  الحد   فًم

 ؟لـ ي تيمؿ الصك  دكف المفظ 
بم   ()اسػتعمال( فػ  الحػد  ألٌف المفػظ  )و(ا  ػف القػكؿ بمي ػ  الػربم كاال تقػاد, يثػر  بالػذكر احتػرازن   دم ا 
)مػف  لكف ا ػتيماله فيػه بحػؽ   ,كا تيماؿ  ير  ليس خطأ بؿ  ا ز ,متييفبم  ليس ب )أولى( الكبلـ حدَّ 

كالمػراد بػه ه ػا مػا  ,جػنس(إلػ  المفػظ ) بال  ػبة (ال ػوت )ألفا  ؛مػا كػاف بكلػ كال َّ , فيػهاستعماؿ ال وت( 
دكلػه ه ػا فيػه إلػاري إلػ   كلكػفَّ  ,كهػك مقػكؿ  مػ  كثيػريف مختمفػيف بالحقػا ؽ ,اصطمك  ميه بهػؿ الميػزاف

الكلػػػؼ التػػػاـ  ػػػف  ,يػػػدكف بالحػػػد  ر ب/ دكف ال حػػػكييف يِٓهـ /, فػػػ  َّ تهـ لم حػػػكييف فػػػز المػػػراد بالحػػػد  مخػػػالف
مػا كالصػك  إ َّ , كا ػتيماله البييػد فيػه خطػأ   ػدهـ ,المحدكد, فا تيماؿ ال  س القريػ  متيػيف فػز الحػد  

( بم  ؼ)الحػػرو  بم  صػػاح  )ذي(( الصػػك  )عمػػىبم  لصػػدده  ,((النطمقػػ )بعيػػد هػػك  ػػ س المفػػظ

                                           
 .َِٖٔ/  ٗي ظر  لمس اليمـك كدكاء كبلـ الير  مف الكمـك   (ُ)
 .ّزهرية  )بم( فز لرح األ( (ِ
 . ة بيد بف ه ر مي ا  األصمز "الرمز" إل  مي   بخر كهك الكبلـ   د ال حايه صار حقيقة  رفيٌ بم ب ٌ ( (ّ
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 فيقػػاؿ لكػػؿ   ,(ُ) ج ػػاذبم   يػػر ذم الحػػركؼ, كهػػك الصػػك  ال ,غيػػر (وعمػػى )الملػػتمؿ  مػػ     ػػها, 
ه ال يطمػػؽ إاٌل  مػػ  ذم الحػػركؼ فهػػك بم  مخػػالؼ لمفػػظ فػػز ذلػػؾ؛ أل َّػػ ,)بفػػمؼ الميػػظ(م همػػا صػػك  

ا  بم  م ػمَّ ( )ل ػوت مكضػكع )اسـ(بم  المفظ  (()ف ن   ,م ه, ك  س دري  بال  بة إل  الصك  بخص  
 )ذي( , ػ س حػركؼ (عمػى) بم  محتػكو  )مشػتمؿ( ,صك , إذ المراد ه ػا الصػك  الم ػكم, كهػك ال ػداء

 ,كتحػرؾ ,الضػـٌ كهػك ل ػة  مكضػع القطػع كالقطيػة ب, ديىػقٍ ع كمى طىػقٍ  مػع مى  (مقاطع) ,بم  صاح   ػ س
 ,(2)ما يقطع به الل ر  كًمٍ بىرو بيضا ما يقطع به الباطؿ,  الحؽٌ  ,كمقطع الحؽ  مكضع التقاء الحكـ فيه

فخػػرج بػػذلؾ الصػػك  الملػػتمؿ  مػػ   ػػػػػػ كمػػا  ػػيأتز ػػػػػػػكالمػػراد ه ػػا بالمقػػاطع المخػػارج الميهػػكدي ألحقيتها
لكك ها ال تخرج   د بيضهـ مػف تمػؾ المخػارج الميهػكدي, كهػز حػركؼ  ,حركؼ لي   بصاحبة مقاطع

ا هػػك الم صػػكص فػػز يػػـك ال ػػكؼ, ككمػػا لػػك خػػرج صػػك  مػػف  ارحػػة بخػػرل يلػػتمؿ  مػػ  حػػركؼ كمػػ

كت ػػػػػػػبيك  ,(3)چٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ  پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ چ :القيامػػػػػػػة فػػػػػػػز دكلػػػػػػػه 
 مػ   المػراد صػك  ملػتمؿه   إاٌل بف يقػاؿ ,اكبصكا  المبل كػة, فػ ٌف ذلػؾ لػيس بمفػظ اصػطبلحن  ,الحص 
 تبػار   بهذا اال مَّ  / كتخرج مف تمؾ المخارج الميهكد, فيي ِٓ  اف, /ظ بها اإلتمفَّ يمكف بف يى  ,حركؼ

 .اكما بلبه ذلؾ لفظن  , كال ف  ت بيك الحص  كالمبل كةً 

ا؛ ألٌف هػػذا بمػػر كدػػد يقػػاؿ  لػػيس ذلػػؾ لفظنػػ, (ْ)د بقكلػػه  مقػػاطع با تبػػار ال الػػ كدػػاؿ الػػبيض  إ مػػا ديَّػػ  
 .فا مـ, (ٓ)ة فز االصطبلحاصطبلحز كال ملاحَّ 

 حػك  ,  مػع ظػاهري  )كػالظوا ر(   مػ  بلفػاظ بالفيػؿثـ ال فػرؽ بػيف بف يكػكف ذلػؾ الصػك  ملػتمبلن    
, كداًخؿي الخاًطرً مالضٌ ك  )) كهك ل ة , مع ضمير ائر(ما ال ا )و زيد ك مرك, , كال  ر    (ٔ)((يري  الًي ى ي الذاًبؿي

                                           
ػرَّ   ربيػة لقػكؿ ابػف الحمبػز  ) بػة كلي ػ )اللاذج( فز المخطكط, كالصػحيك "ال ػاذج", كديػؿ هػز كممػة ميرَّ ( (ُ إذا مى

بػة  ػف كممػة بيخػرل   ميػة  ػهـ األلحػاظ فػز كهػـ  ,(بؾ كممة ا تمع فيها ال يف مع الذاؿ فحكمها بى ها كممة مييىرَّ
 . ِٓ  األلفاظ

 ., )اليضد(ِٗٗي ظر  القامكس المحيط   (ِ)
 .ُِ كري فصم   مف اآلية   (ّ)
  . ٔزهرية  لكحة  ( ي ظر  الدرر البهية  م  لرح األ(ْ
 كضػع  مػ  طا فػة اٌتفػاؽ االصػطبلح  بي همػا, كديػؿ لم ا ػبة يخػر, إلػ  ل كم مي   مف المفظ إخراج  االصطبلح ((ٓ

  المػػراد, كديػػؿ لبيػػاف يخػػر؛ إلػػ  مي ػػ  ل ػػكم مي ػػ   ػػف اللػػزء إخػػراج االصػػطبلح  المي ػػ , كديػػؿ بػػ زاء المفػػظ
 . ِٖ  لتيريفا ا, يي ظر  ميي يف دـك بيف مييف لفظه   االصطبلح

ٍمري ) ,ِْٗ  القامكس المحيط( (ٔ  .(لض 
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كزان, خى )البارز  ػػػػ ا ر االصطبلحيةمالضٌ ك يأتز تيريؼ ػػػػ  زى بيري ز,  ,بم  الفضػاء ,رازإل  البً  جى رى ( بىرى كتىبىػرَّ
فاءً كظهىرى   .(ُ)بيدى الخى
الصػػػك    ذلػػػؾ( مػػػا  ػػػو فػػػ  قػػػو  )  مػػػ ملػػػتمبل  (أو) ,ا ر االصػػػطبلحية  حػػػك  ب ػػػ  كهػػػكمالٌضػػػكتمػػػؾ 

ك ػيأتز تيريفهػا ػػػػ   ت طَّػ  ر( مػف ا ػتتر كت ػتَّ المسػتتر  ائرال ػما كالملتمؿ  مػ  بلفػاظ بالفيػؿ, كذلػؾ )
ػ ,اا, بك كا بن كال فرؽ بيف بف يككف ا تتارها  ا زن  ػػػ فز االصطبلح   ي رً ٍضػكيى   ى رى كذلؾ كمػا فػز  حػك  ضى

 مػ   يػدؿ   ,  بلفاظا؛ ألٌف الصك  هك الم مكع, كهذ  لي ػ  بم ػمك ة, فبل يقاؿ  إ ها ال ت مَّ كاضر ٍ 
ألٌ هػػا  ؛ظ بهػػاال بالفيػػؿ؛ ليػػدـ دػػدري اإل  ػػاف  مػػ  الػػتمفٌ  ( هػػا أليػػاظ بػػالقو  إن   :نقػػوؿ)ا إ َّػػ ػ(فػػ)ذلػػؾ الحػػس, 

 .(ِ) م  ذم مقاطع ملتمؿه  به   ها, فهز فز الحكـ صك ه  ها لفظ ييبر  مرادي لـ يكضع ل ميافو 
دكؿ الميربيف فز  حك  "اضر " ضمير م تتر تقدير  " ب  ", كفز  حك  "ضر " ضمير م ػتتر  ٌمابك  

ب/ ِٔتقدير  هك, فالممفكظ به مف " ب   كهػك" لػيس  ػيف ذلػؾ الم ػتتر؛ بػؿ هػك ضػمير بػارز م فصػؿ /
  م  المبتد,, حت  لػك ديػؿ  "اضػر  ب ػ " بك ت هيبلن  ,ال يمكف ال طؽ به ا  مَّ بدالن  يير لمتيبير به تي ا

لؤللفػػػاظ بالفيػػػؿ فػػػز الحكػػػـ  م ػػػاكية ,ير الم ػػػتترمالٌضػػػا لػػػذلؾ كػػػاف " ب ػػػ  كهػػػك" تككيػػػدن  ,"ضػػػر  هػػػك"
 ,كاإل ػػػ اد إليهػػػا ,كتككيػػػدها ,في ػػػرم  ميهػػػا مػػػا ي ػػػرم  مػػػ  الممفػػػكظ بػػػه بالفيػػػؿ مػػػف األحكػػػاـ ,(ّ) ميهػػػا

كممػػػة تقػػػاؿ   ػػػد  )أال تػػػر ( ,كم ػػػزء الحػػػاؿ م هػػػا, فهػػز كػػػالمفظ المك ػػػكد فػػػز الخػػػارج ,ليطػػؼ  ميهػػػاكا
,  )))مستح ر (ا ر الم تتري مالضٌ بم   ,()أناها ,بلـ ترى إل  كذا  كمثمها, التي   ـى ػرى ك ًمػ , ك ىصى ػرى حىضى
, ا كحضارىين  ًضدَّ حيضيكرن  , كيييىدَّل  ا ى رى رى كتىحىضَّ كاٍحتىضى

رى اللػزءى, , ييقا(ْ) رى ي, كبٍحضى رى ي, كتىحىضَّ ؿي  حىضى
ػػرى ي إيَّػػا ي   ؼي رى ٍيػػـ بصػػك  كحػػركؼ تي مصػػدر  طػػؽ بم  تكمَّػػ ,عنػػد النطػػؽ(كالمػػراد حاضػػري ه ػػا) ,(ٓ)((كبٍحضى

ػػهي  خالىطىػػهي, ,يقػػاؿ  البػػس األمػػر ,يمبسػػها( بمػػا)الميػػا ز  (بهػػا)  بم  خالطػػه, كفػػز القػػامكس )) كالبى ى
, مف دكًلؾى (ٔ) «فىًخٍف ي بف يككف دد التيًبسى بز »كفز الحديًث  , هي    ىرىؼى باًط ى اكفبل ن  كًلٍط ي ز ف , بم  خي

                                           
( . ,َِٓ( ي ظر  القامكس المحيط  (ُ زى  )بىرى
 . ُٔ/ُ  الفكا د اليمكية  ( ي ظر(ِ
 . ّٖ/ّ  لرح الرضز  م  الكافية  ( ي ظر(ّ
 )بيدم( فز المخطكط .( (ْ
رى ) ,ّٕٔ  القامكس المحيط( (ٓ  ( .حىضى

, ُّٔ/ُ, ي ظػػػػر   ػػػػ ف الػػػػدارمز « ... ٍلػػػػفىقىٍ  بىٍف يىكيػػػػكفى دىػػػػًد اٍلتيػػػػًبسى ًبػػػػزفىأى...  »  الثابػػػػ    ػػػػه  (ٔ)
 .ُٖٗ/ِلمطبرا ز  م  د اللامييف, كِْٕ/ِكالم تدرؾ  م  الصحيحيف 
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, بم  اٍخػًتبلىطه  )استح ػارا ال فيػا   مػع  امػؿ  مػف العوامػؿ( يفالطهػا)بم  بمػا  ,ا تهػ  (ُ)((ربًيًه لىػٍبسه
 ه, بً تى لٍ بم  مي  سه بً تى مٍ ميٍمًبس, كمي  ره كبمٍ  ,ا طَّ  ى   مف دكلهـ  لىبىسى  ميه األمر  خمطه كبلب ه ,مع(, وال لبس(

ة, كدد ا دفع بذلؾ ما     بف فا تيماؿ المفظ فيها حقيقة  رفيٌ  ,(ِ)اللبهة بم  االلتبا   الضـٌ ب بسي م  لاك 
 / المفظ  م  حقيقتػه ِٔا, ففيه ا تيماؿ /ر م ازن يقاؿ  إطبلؽ المفظ  م  الم مكع حقيقة ك م  المقدَّ 

 ا فز مقاـ التيريؼ.كم از , كذلؾ مم كع خصكصن 
ػ ـ المفػظ ا ػـ... إلػػد تفهػيـ المبتػػد,, كزيػادي التبيػيف زاد  مػ  مػا تقػدَّ  ػػػػػ رحمػه ا ػػػػػ ا كػاف مػراد اللػيد كلمَّ

 ػكاء ا تمػد  مػ  بيػض حػركؼ  ,  بالمفظ مف حيث الم ة ما  ػمعالم مَّ  (3): )وال وت(ا بقكلهإيضاحن 
ال يقػػـك بذاتػػه مػػف  مػػا  مػػيفك فػػز اصػػطبلح المتكم  (, كهػػ)عػػرض ,مػػف حيػػث ا ػػتيماله ,بك ال ,المي ػػـ

اٌل لىػ ,فال ممػة صػفة كالػفة(, )يقػـو بمحػػؿ   بػؿ ,الممك ػا   ,بٌف اليػػرض ال يقػـك بمحػؿ, كذلػؾ باطػػؿ ـى زً كال
ػػ)يفػػر  , لكػػاف بخصػػر "داخػػؿ"كلػػك ب ػػقط لفػػظ  ,)مػػف دافػػؿ(ا بػػبل ا فصػػاؿ مبتػػد ا ( ذلػػؾ اليػػرض خرك ن

كهػز  ,(ْ)كػذا فػز القػامكس ,يك مف الحيكاف, ك ميها" ر ا  كر كف "بالهمزي مكضع ال فس كالر  الرئ ()ك
   ضك محيط بالقم  ذك ليبتيف

 .فز ال ا   األيمف كهز ذا  ثبلث لي   همااحدإ 
في ػػذ   ,كي ب ػػط كي قػػبض ,راش المػػيف لمقمػػ كػػالفً  ,كهػػز ذا  لػػيبتيف ,فػػز ال ا ػػ  األي ػػر  كاألخػػرل 

متيمػػػؽ بػػػػ   ,)إلػػػى فارجهػػػا( باضػػه البخػػػار الػػػدخا ز المحتػػرؽبا ب ػػاطه لمقمػػػ  ال  ػػيـ, كيخػػػرج   ػػػه با ق
ب ف ػه؛ كذلػؾ لػأف ال ػكهر ال اليػرض, إذ دػد  ا كاف الخركج ي تمـز ا تقاؿ الخػارج إلػ  محػؿ  كلمَّ  ,يخرج

 , (ٓ)فؾ, كدد ي كَّ كهز ا ـ محرَّ , (عَ مَ داؿ ). ه ال يقـك ب ف ه مم  ب َّ 

                                           
(., ِٕٓالقامكس المحيط   (ُ)  )لىًبسى
 ) لبس (. ْٕٗ/  ّ( ي ظر  الصحاح تاج الم ة  (ِ
فه ابف   ز  ( (ّ له فز الحمؽ كالفـ كاللفتيف  ضر  حت  ييال فس م تطيبل متصبلن  بف الصك   رض يخرج مع » رَّ

, تحقيػػػؽ  ػػػر صػػػ ا ة اإل ػػػرا  ,«مقػػػاطع تث يػػػه  ػػػف امتػػػداد  كا ػػػتطالته في ػػػم  المقطػػػع بي مػػػا  ػػػرض لػػػه حرفػػػا
 .  ٔ/ُ  ه داكم

ٍهيىةي(.ُِٖٔي ظر  القامكس المحيط   (ْ)  )الري
ك ػ ـ, فهػـ يب ك هػا  مػ  ال ػككف إذا كليهػا متحػرؾ, كيك ػرك ها  )مع( ب  كاف الييف ل ة   بها المػرادم إلػ  ربييػة( (ٓ

ببػػك إذا  ػػاء  دبػػؿ   ػػاكف, كهػػز بػػذلؾ حػػرؼ  ػػٌر ال يقػػاد اإل مػػاع  مػػ  حرفيتهػػا إذا كا ػػ   ػػاك ة, كمػػا ذهػػ  
  , كرصؼ المبا زَّٔ  ,  كال    الدا زَُٖ/ِلم حاس   إ را  القريفي ظر    يفر ال حاس كتابيه المالقز,

ِّٗ   .                                                                                        =         
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 جي ري خٍ كالمي   يى  ,ا, بك هز لممصاحبةاللزء كبصمها مين  ضـ  , بك كممة ت(ِ)بك حرؼ خفض ,(ُ)فكدد ي كَّ 
ػػمي  ب/ يكػػكف ِٕ/ ( كػػالخط  اممتػػد  ( بم  ))مسػػتطيم  األ فػػاس حػػاؿ كك ػػه  بالتحريػػؾ كاحػػدي  ()الػػنيس    ى احً صى

بم  مخػػارج لحػػركؼ خار ػػة مػػف  )مػػف مقػػاطع حػػروؼ( ,بم  مخػػرج , بمقطػػع()مت ػػم   طرفػػه األ مػػ 
لػػفة بفػػتك  ,(, كهمػػا طبقتػػا الفػػـ الكاحػػدي)والشػػيتيف , كهػػك يلػػة ال طػػؽمسػػاف()والالحمقػػـك  كهػػك ,)الحمػػؽ(

فيػه ثػـ  سي بى ٍحػفيي  ,ه بػه  ػف ا ػتطالةصػالكالمها هاء, فيث يه ذلؾ المخرج   د ات   ,الليف المي مة كك رها
 ة كيفيػةه   ه بالحرؼ, كمف حيػث هػك   ػد بهػؿ ال ػ َّ  ري بَّ يى يي  ,يخرج م ه بي ؼ, فيحدث   د ذلؾ الصك 

مف  ير تأثير لتمكج الهكاء, كالقرع الذم هػك ب ػاس بي ػؼ, كالقمػع  تحدث بمحض خمؽ ا   ,اءلمهك 
, بم  يككف كؿ م هما ذا صػبلبة (ّ)كالمقمكع لمقالع ,بلرط مقاكمة القرع لمقارع ,الذم هك ا فصاؿ بي ؼ

ذا صػدمه لػزء الف  طف؛ ف ٌ ه إذا ا فصؿ بيضػه  ػف بيػضال كالق ميػه, ك  ػد لػـ يخػرج لػه صػك , كال
ؼ بالصػك  يدفيػه بيضػه بػبيض, كال يػزاؿ الهػكاء المتكي ػ (ْ)ج الهكاء كاصطكاؾالحكماء يحدث مف تمك  

                                                                                                                              
    , كالبي  الذم     إل   رير ربٌما  يبكيه ف يؿ  كك ها ضركري فز اللي    = 

اـل وَ واَي َمع   ن كال ف  كاَنت  زيارتالكـ ل مامااوريش  م  ـ  ... وا   كال
 .  َّٔ  , كال    الدا زِٕٖ/ِادم, بأ ه لـ يحفظ ل ة ال ككف فيها,  ي ظر الكتا   كا تذر له المر       
فالثاب  فز ديكا ه   ,كبدكؿ  بي   رير الذم ا تلهد به ال حاي  م  ت كيف الييف فز "مع " اختمف  فيه الركاية       

ُ/ِِٓ                                                                                                  
اـل وَ واَي                       ن كال ف  كاَنت  زيارتالكـ ل ماماا فيكـوريش  م                               ... وا 
ؿ  اختبلؼ الركاية ك ػدـ ثبػك  الػدليؿ, كاآلخػر حكػـ  ػيبكيه ب ػكك ها       ك م  هذا فبل لاهد فز البي  ل ببيف  األكَّ

 كري, فبل يقاس  ميها كهك الصحيك؛ ليدـ اطرادها.لمضر 
, فالخميػؿ ك ػيبكيه ذهبػا ٌ هػـ اختمفػكا فػز حركتهػا إذا  ك ػ كدد ا تدٌؿ ال حاي  مػ  ا ػميتها مػف خػبلؿ ت كي هػا, إاٌل ب( (ُ

 " فهز  م  حرفيف فز حالتز اإلضافة كاإلفراد.ربي  يدنا"كفتحة داؿ إل  ب ها فتحة إ را   
  حركتها كحركػة التػاء فػز "فتػ " رد  المهػا   ػد اإلفػراد, كتػابيهـ ابػف مالػؾ فػز هػذ   س كاألخفش بفَّ كمذه  يك       

, اكاليمػركف مينػ ,االزيداف مينػالم ألة بأف "مع" تأتز  م  حالة الرفع فز  ميع المكادع كاال ـ المقصكر كقكلهـ  
 .       ِّٗ/ِي ظر  لرح الت هيؿ  

ا بلػػبه  الحػػرؼ   ؛ بٌ هػػ   فهػػز حػػرؼ  ػػٌر, ك مَّػػة حرفيتهػػا إذا  ػػك  حػػاس, بأ هػػا إٍف  ػػك  كهػػك بػػذلؾ يكافػػؽ دػػكؿ ال ( (ِ
 .     ّْٕ/ُ  , ي ظر  بمالز ابف الل رملم ي ها  م  حرفيف

 . ٗ  حالية ال  ا ز  م  لرح القطر  لكحة  ( ي ظر(ّ
ػػًديدي ًباللَّػػٍزًء اٍليىػػ » ػػاء فػػز ل ػػاف اليػػر   ( (ْ ػػٍر ي اللَّ ػػؾ   الضَّ , الصَّ ػػةن بًػػأىم  لىػػٍزءو كىػػافى امَّ ػػٍر ي  ى ًديػػؿى  هيػػكى الضَّ ًريًض, كى

ٌكان  ك ه صى كَّه يىصي  . )صكؾ( ,ْٔٓ/ َُ, ل اف الير   « صى
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ضػافةي  لمػا يخفػ  مػف  ػدـ  ,لمحػركؼ لي ػ  لمبيػاف مقػاطعى  ما بيد  إل  بف يصػؿ إلػ  الػدماغ في ػمع, كال
 ا تقامة المي  .

بمي ػ  المخػارج, فاإلضػػافة بمي ػ  الػبلـ كمػػا  مػا بدخػؿ المصػ ؼ "حػػركؼ",  إلػاري إلػ  بٌف المقػػاطعكال َّ  
 .ر ا  لؾدرَّ 
طمؽ(   ا فػز دكلػه مػف مقػاطع حػركؼ, هػكبم  ت ػمية المخػرج مقطينػ)المقطػع عمػى المفػار ( لفػظ  )وا 

, كيىًحؿ   (1)()مف إطمؽ الحاؿ   ؿ  المكاف, كبه يىحيؿ  بلًّ  ,الحاء كك رها بضـ   ,بتلديد البلـ مف حى مػكالن حى   كحي
مىبلن  ؿى به   اًدره  محرَّكةن  / ِٕ/كحى , يي ز مف إطبلؽ ا ـ الحاؿ كهك لفظ مقطع, ال هك  ف ه, كهك (ِ) ىزى

( )عمىالخارج   )إذ(با ػـ الحػاؿ فػز  الخػركج, فهػك مػف ت ػمية المحػؿ   بم  المخرج يي ػز محػؿَّ  (3)الَمَحؿ 
, كهػك مػا ساكف(حرؼ )هما( حرفاف ثانيا  )م مَّ  )حرؼ مع حرك  أو( ا    دهـ( ا ـ م مَّ )المقطع لفظ

ػػ )عمػػى مػػا  ػػراح(  يػػر م  ػػف الحركػػة, كذلػػؾ ب ػػاء رح التصػػريك خػػبلؼ التيػػريض, كتبيػػيف األمػػر كالصَّ
, كصارح بما فز  ف ه  كا  ,  ػد ببػز  مػز الح ػيف بالقصػر (4))بػ( ابػف سػينا(ح ببدا , كصرَّ صرح  بىافى
ػ)و( مػـ األلحػاف, , كهػز كممػة يك ا يػة مي اهػا (ٓ)()فػ  الموسػيقى ا  بف  بػدا ا  مػ  مػا صػٌرح بػه بيضن
 والمفػػر  محػػؿ   ,(7)فػػ  كتػػا  االليػػاظ والحػػروؼ (6)اليػػاراب ) الػػديف ـ ببػػك  صػػر الفيم ػػكؼ  اصػػرمػػااإل

 ( بم  كالحركة.)الحرؼ  س  فرو (

                                           
وئ  وئ  چ   كهز بف يحٌؿ اللزء فز  ير , فيذكر الحاؿ كيراد به المحٌؿ,  حك دكله تيال    حك  الحاٌؿ كالحال ية( (ُ

 تحػؿٌ   ٌ ػة فػز فهػـ الرحمػة, فيهػا تحػؿٌ  التػز ال  ة( الرحمة) مف فالمراد  ,[َُٕ مراف  يؿ] مف چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  
 . ِْٓ   كاهر الببل ة لمهالمز  ي ظر ,ا  رحمة فيها

( ,ٖٔٗ القامكس المحيط   ( ي ظر(ِ  .)حؿَّ
 تيػال  كقكلػه - فيػه الحػاؿَّ  بػه كبريػد المحػٌؿ, لفػظ ذكر إذا فيما كذلؾ  ير , فيه يحؿ   ال لزء ككف هز »  المحمٌية( (ّ

 .ِْٓ  لمهالمز الببل ة  كاهر ,«ال ادم فز يحؿٌ  مف كالمراد [ُٕاليمؽ  ] چائ  ەئ   چ 
, لػه (هػػّٕٓكديػؿ  ) (,هػػَّٕ( الح يف بف  بدا  بف  مز بف  ػي ا, ي ػم  )اللػيد الػر يس(, كلػد فػز بمػد  ػ ة )(ْ

. (هػػِّٖكديػؿ  ) (هػػّْٖز الطػ , )  , كالقػا كف كالمختصػر فػلػارا مص فا  م ها  اللػفاء فػز الحكمػة, كاإل
 .ُِْ/ ِ  األ بلـ, ك َِٓ/ْ, كالكافز بالكفيا   ُٕٓ/  ِ ياف  ي ظر  كفيا  األ

 . ٖٔ – ٖٓ( ي ظر  كتا  المك يق   (ٓ
( محمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف طرخػػػاف بػػػف بكزلػػػ  التركػػػز, لػػػه مصػػػ فا  م هػػػا  المػػػدخؿ إلػػػ  صػػػ ا ة المك ػػػيق , كاآلدا  (ٔ

, )  بطاؿ بحكاال الممككية, ك   .َِ/ ٕ  األ بلـ, ك َِٗ/ ْي ظر  لذرا  الذه    .(هػّّٗـ ال  ـك
 . ُّٔ  كتا  الحركؼ لمفارابز  ( ي ظر(ٕ
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 ادة [ـــــــــــف] اإل

ػػ ,(  طػػؼ  مػػ  فػػالمفظ)واإلفػػاد         بمي ػػ  ,يػػدمػػف الف)م ػػدر أفػػاد( ا هػػز فػػز األصػػؿ الم ػػكم بيضن
هػػا حي  ػػذو مي ػػ , كالكػػبلـ , كلػػـ ي ػػتيمؿ اإلفػػادي ه ػػا بمي اهػػا المصػػدرم؛ أل َّ (ُ)ا ػػتحداث المػػاؿ بك الخيػػر

 مصػدر بفهػـ (ِ)()إفهاـ  فػاديبم  اإل )المراد بها( ماإ َّ و( لفظ, كال يصك بف يككف المفظ  فس المي  , )
( )السػػػكوت ,يقػػبك ( ضػػدَّ )يحسػػػف ,ا مي ػػ بم   يػػؿ الكػػػبلـ مفيػػدن )مػػػف الميػػظ( بػػؿ  ,اال مطمقنػػ )معنػػى(

بمي   ال ككف بال كف,   بم  ا قطع كبلمه, كيأتز  كك  ,ـ الر ؿ ثـ  ك تكمَّ   مصدر  ك , كتقكؿ

كالمػػراد ه ػػا  ػػدـ ال طػػؽ, كالمي ػػ  يصػػير ال ػػكك   ,(ّ)چہ ھ ھ ھ ھ چ :كم ػػه دكلػػه 
ال يصػير ال ػامع المػذككر بيػد  بم   مػ  ذلػؾ المي ػ  الػذم يفهػـ مػف المفػظ, كذلػؾ بػأف ,)عميػ((ح  ا 

ػا تب/ ا تظػارن ِٖ/ ,ا للػزء يخػػررن فهمػه لممي ػ  م تًظػ كاال تظػار الػذم يبقػػ  مػع الم ػ د "كقػا ـ" بػػدكف  ,اامًّ
ـ مػػف ذلػػؾ بٌف اال تظػػار الػػذم يكػػكف ل يػػر ًمػػ, ك ي (ْ)الم ػػ د إليػػه, بك يبقػػ  مػػع الم ػػ د إليػػه بػػدكف الم ػػ د

"ضػر  زيػػد", "ك ػاء زيػد" ال  بػري بػه, فػػبل   كمػا فػز ,ه كالحػاؿالم ػ د كالم ػ د إليػه كا تظػار المفيػكؿ بػػ
 )أو( ,لػه)مف السامع( ح ف ال كك   ميه ب )أو( ,بذلؾ المفظ ـ(المتكم   )مفبح ف ال كك   ميه  خؿ  يي 
 )عمػػى فهػػذ  ثبلثػػة بدػػكاؿ  اريػػة ,ـ كال ػػامعبم  المػػتكم   ,)منهػػا(كاحػػد ( )مػػف كػػؿ  ح ػػف ال ػػكك   ميػػه ب

( بم  األدػػكاؿ الثبلثػػة ها)وأ ػػحا  ,كممػػف هػػك الصػػادر م ػػه ,المػػذككر مػػف ال ػػكك  (5)فػػ  ذلػػؾ( فػػمؼ
صؼ بػه ( الذم اتَّ ـ)ألفا السكوت فمؼ التكم  ـ؛ كذلؾ كهك القكؿ بأٌف ح ف ال كك  مف المتكم   ,)أولها(
ٌف الم ػػكم ال الخػػبلؼ االصػػطبلحز؛ أل الخػػبلؼي  , كالمػػراد ه ػػا بػػالخبلؼً ـ   ػػد صػػدكر  م ػػه فيػػبلن المػػتكم  

)يكػػػوف السػػػكوت  ,ه( حػػػاؿ صػػػدكر  م ػػػــ  ػػػي  المػػػتكم  الػػػتكم   )فكمػػػا أف   ,ـ ال ي تميػػػافال ػػػكك  كالػػػتكم  

                                           
  )فيد(. ,َّٖي ظر  القامكس المحيط  (ُ) 
كيقصد باإلفهاـ ما كاف خافينا  ف ذهف ال امع كم هكال, بٌما ما كاف ميركفنػا ك يػر مختمػؼ فيػه, فمػذه  المػرادم ( (ِ

 .  ِٖٔ/ُكبلمنا,  حك  ال ار حاري, كال ماء  الية؛ ألٌ ها  ير م هكلة, ي ظر تكضيك المقاصد   ييد  بٌ ه ال 
 . ُْٓ راؼ  مف اآلية  كري األ (ّ)
يمكػف القػكؿ  بفَّ اإل ػ اد  ػزء مػػف ب ػزاء الكػبلـ مػع اإلفػػادي كالمفػظ كالقصػد, كلػذا  ٌرفػه ببػػك الفػداء  بػأٌف الكػبلـ مػػا ( (ْ

ػػا؛ ألفَّ اأٍليٍخػػرىلإحػػداهما إلػػ   ً دى ٍ بيٍ ػػتضػػٌمف كممتػػيف  اإل ػػ اد   ػػبة بحػػد  , كمػػا خػػالؼ هػػذا اللػػرط فهػػك لػػيس كبلمن
  . ُُٓ/ُال زبيف إل  اآلخر, ي ظر  الك اش  

ـ  ميػه كال ػامع, ي ظػر  مػا يح ػف  ػكك  المػتكمٌ  ال ػامع, كديػؿ كديػؿ  ميػه, المتىكٌمـ  كك  يح ف ما ديؿ  الكبلـ( (ٓ
 .ْٖ/ُ  همع الهكامع
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ػػـ المػػتكم    بم ,( ػػيت( ـ بالفيػػؿ بتػػـ كبدػػكل مػػف ؽ ال ػػكك  بػػالتكم  ألٌف تيٌمػػ؛ ـ ػػف الػػتكم     ػػد الكػػؼ   ا()أي  
ؿاأل ة كاف القكؿفمهذ  الم ا بة المفظيَّ  ,ـ بالقكيالتيمؽ بالتكم    .(ُ)األدكاؿ بصكَّ  كَّ

, فػػبل يػػراد بف زالحػػالز ال الم ػػتقبم الفيمػػز   صػػاؼي ـ االت  صػػاؼ بػػالمتكم  ضػػك بػػذلؾ بٌف المػػراد باالت  كدػػد اتَّ  
 ,مػا هػك  مػ  ضػٍر  مػف الت ػٌكزـ فيػبل فػز الم ػتقبؿ؛ ألٌف كصػفه بػه إ َّ صؼ بالتكم  بف يتَّ  ال امع يصك  

فػػػالخبلؼ  ,كبػػػاليكس ,  المػػػتكمـ يمزمػػػه ح ػػػف  ػػػكك  ال ػػػامعكذاؾ  مػػػ  الحقيقػػػة, كديػػػؿ  ح ػػػف  ػػػكك 
 لفظز.

ػػِٖكا مػػـ بف بػػيف المفػػظ /  ػػ ا / كاإلفػػادي  مكمن   ,مػػف ك ػػه, في تميػػاف فػػز مثػػؿ  "زيػػد دػػا ـ" اكخصكصن
لػاري, ككػؿ لػي يف كػاف كيك د المفظ بدكف اإلفادي كما فز المفرد, كتك د اإلفادي بػدكف المفػظ كمػا فػز اإل

خػر ا يلارؾ اآل مَّ  خر فصبل, فيحترز بكؿ  خر مف ك ه ي يؿ بحدهما    ا كاآلف اآلم هما ب ـٌ م كؿ  
 ,ا فا ػػدي تامػػة مػػا لػػيس كػػذلؾبم  المػػذككر مػػف الػػتراط كػػكف الكػػبلـ لفظػػا مفيػػدن  )ففػػر  بػػذلؾ( ,مػػف  يػػر 

, كبالمفيػد (ِ)م هما مفيػد كلػيس بمفػظ لاري كالكتابة كاليقد كال ص , إذ كؿ  اؿ األربع, اإلك فبالمفظ خرج الد
 ,ا بدا   ممن ػ  كك ,زيد ك مركػ  تأكيد لرفع تكهـ الم مكع, ك ها(كم  )ك , مع مفرد ,()الميردات الكمما 

مػا كا ػ  الكػبلـ كهػز التامػة؛ كال َّ  ( فػز حػد  ات الت  ال تييد اليائػد  المػذكور المرك بي ا أ)بذلؾ خػرج  (و)
كهػك  مػ  الملػهكر  ,)عمػى إسػناد(  محتكيػة  بم ,)م م)غيػر مشػتا  المركَّبػ   بم لكونها()؛ تفيدها ال

كلػـ يكػف فيػه إ ػ اد ال  , ػف ذلػؾ المركَّػ ذا خػبل  , فػ(ّ) م  ك ه يفيد فا دي تامػة ,كممة إل  بيخرل ضـ  
غمـ ػ:)كا  اإلضافية المركَّب, كذلؾ هك ٌما, خرج  ف بف يككف كبل(ْ)كال بح   األصؿ ,بح   الحاؿ

ػ)و( بيمبػؾ,  ػ ز كػكالمز ػ ,ك بػدا  ,زيػد(  ,الػتمم   مػ  إ ػػ ادسػنادي  التػ ( ات اإلالمرك بػ)ا خػرج بيضن
مػا فيػه  كيمػـز م ػه بفَّ  ,خػرل  مػ  ك ػه مفيػدكممػة إلػ  بي  ـ بف اإل  اد ضـ  إف ديؿ  تقدَّ  ,)ال تييد(كلك ها 

 .ها ال تفيد َّ أة بكصؼ اإل  اديَّ  ا؛ فبل يصك  إ  اد ال يككف إاٌل مفيدن 

                                           
هػػذا الك ػػه رٌ حػػه ال ػػيكطز, ألٌف الػػتكٌمـ كال ػػكك  صػػفة المػػتكٌمـ, كالمػػراد "بح ػػف ال ػػكك   ميػػه"  ػػكك  المػػتكٌمـ,  ( (ُ

 .ْٖ/ُ    همع الهكامعي ظر
 فهػػػاـ بػػػال قكش, بم  بػػػالكبلـ المكتػػػك , كاليقػػػد  هػػػك فهػػػاـ باليػػػد بك اليػػػيف كالحا ػػػ , كالكتابػػػة  هػػػز اإللػػػاري  اإل( اإل(ِ

 صابع أل داد مخصكصة, كال ص   كهز اليبلما  الم صكبة لفهػـ مي اهػا, ك يػؿ المحػرا  دلػيبلن فهاـ بيقد األاإل
   مػػ   كا ػػ  تػػدؿٌ  فٍ ال ح ػػار دلػػيبل  مػػ  حػػدكد المػػزارع, فهػػذ  الػػدكاؿ ال يطمػػؽ  ميهػػا ا ػػـ المفػػظ, ك  مػػ  القبمػػة, كاأل

 .ُٗ – ُٖ   م  اآل ركمية كمايككف ميه صك , ي ظر  لرح ح ف الكفر  هـ الترطكا فز المفظ بفٍ أل ٌ  ؛مي  
 . ِّ    التيريفا ( ي ظر(ّ
 .دخكلهبكذلؾ لزكاؿ اإل  اد الذم كاف فيها,  حك " إف داـ زيد", فقبؿ دخكؿ اللرط كاف مفيدنا, ثـ زال  اإلفادي  ((ْ
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, ـ اإل  اد فز الحاؿ, كفيما ه ا اإل  اد بح   األصؿ ال الحاؿالمراد باإل  اد فيما تقدَّ  بأفٌ   فال كا  
ب/, فػػالمراد بقكلػػه ال تفيػػد الفا ػػدي ِٗاإل ػػ اد مػػا يلػػمؿ الفا ػػدي ال ادصػػة / المػػراد بالفا ػػدي فػػز حػػد    بك يقػػاؿ
ػػػاإ) ,التامػػػة   يػػػاء, كقػػػكؿ كلػػػاألميمهػػػا  دؿي ٍبػػػكدػػػد تي  ,بك ػػػر الهمػػػزي كتلػػػديد المػػػيـ مركبػػػة مػػػف "إف كمػػػا" (ما
   (ُ)اللا ر

َنػػػػػػػػػا َشػػػػػػػػػاَلت َنَعاَمتالهػػػػػػػػػا  َيػػػػػػػػػا َلي َتمػػػػػػػػػا أم 
 

 إي مػػػػػػػػا إلػػػػػػػػى َجناػػػػػػػػ  إي مػػػػػػػػا إلػػػػػػػػى َنػػػػػػػػار 
  (ِ)كقكله "ما"كدد تحذؼ  

ػػػػػػػػػػػػػدال مػػػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػػػيؼ    َسػػػػػػػػػػػػػَقت(ال الرواع 
 

يػػػػػػػػػػػػؼ  فَمػػػػػػػػػػػػف  َيعػػػػػػػػػػػػَدما  ف مػػػػػػػػػػػػف َفر   وا 
التفصػيؿ   م هػا ػػػػ  هػا إف لػاء ا  تيػال  يأتز بياػػػ  , كترد لميافو (ّ)مف خريؼ ٌماال مف صيؼ ك  ٌماإبم   

( ناق ػ ا  مركبػا  )المركَّبػ( بم  أل ػؿ كك هػا تمػؾ ؛ )لكونهػافهػز لتفصػيؿ  ٌمػة  ػدـ اإلفػادي, كما ه ػا
التمم   م  إ  اد أو(  ,قاـ زيد )نحو: إف  ليدـ التمالها  م  إ  اد فز الحاؿ  ؛إفادي المي   التاـ  ف

 ته كالتمم  بم  ما تضمَّ  )م مونها(بم  أل ؿ ككف  ؛ )لكوف((4) ديدي كلكف ال تفيد فا دي ,فز الحاؿ
فمصػدراف  ثىباتىػةن كثيبكتىػةن  ٌمػاب, ك اا كثيبكتنػثىباتنػمصدر ثىبى ى ك صر  ,(ٓ)(معمـو الثبوت) ٌماإ ميه مف المي  , 

ف فػػا هػػك  , حػػا    ك مػػف  ىفػػا ي يىٍ ًفيػػه, كيىٍ فػػ)أو االنتيػػا ( بم  كػػكف ثبػػك  مي اهػػا ميمكمػػا,  ,(ٔ)لثبيػػ  ككػػـر

                                           
/  ُْ صػػارم, ي ظػػر  ل ػػاف اليػػر   ( البيػػ  مػػف الب ػػيط, كاختمػػؼ فػػز   ػػبته, فمػػ هـ مػػف   ػػبه إلػػ  األحػػكص األ(ُ

, كمػػ هـ مػػف ِْٖ /  ّ, المي ػػـ المفصػػؿ  ُِْ/  ُّكتػػاج اليػػركس   ِِّٕ/ ٔ, كالصػػحاح تػػاج الم ػػة  ْٔ
, كلػػػرح ديػػػكاف ٖٖ/ ُُ, كخزا ػػػة األد   ُِِٗ/  ِي ظػػػر  لػػػرح الكافيػػػة اللػػػافية      ػػػبة إلػػػ   ػػػيد بػػػف دػػػرط

 .ِْٖ/ ُكالمحت   فز ك ك  القراءا     ُُْ/ ِالحما ة لمتبريزم  
 .ُُٗتقار , كهك لم مر بف تكل  فز ديكا ه  ( البي  مف الم(ِ
  هذا البي  اختمؼ ال حاي فيه ((ّ
  مػػا  ػػاء  ه ػػا مػػري كاحػػديٌمػػا( يمزمهػػا بف تكػػكف مكػػرري, كال ٌ إ)مػػا( ال ي ػػكز إل اههػػا مػػف )إف(, ك)فمػػذه   ػػيبكيه        

 .لمضركري 
ف  ػقته مػف خريػؼ فمػف   كالمي ػ  ,اٍل ػكا كالفػاء فػاء  ,فػز هػذا البيػ  لػرطية "ًإف"اٍلمبرد كاألصميز كمذه          كاًل

 الرم. ييدـ
 . فز البي  زا دي "ًإف"  كداؿ ببك  بيدي      
 . ْٖ, كم  ز المبي   ّٗ/ُ, كاال تصار ل يبكيه  ِٕٔ/ُي ظر  الكتا  ل يبكيه        
ا فهذ  ال ممة تيد  ( (ْ تيػاج إلػ  فكا ػ  الزيػادي كال قصػاف لبلح ,هػا كالمفظػة الكاحػدي بػدخكؿ "إف"  ميهػا, أل ٌ دكالن ال كبلمن

 .َِ/ُالخصا ص    ي ظرتمامها ب كا  اللرط, 
 . حك  ال ماء فكؽ األرض, ألفَّ المخاط  ال ي هؿ ككف ال ماء فكؽ األرض ((ٓ
 )ثب ( .  ُْٗ  القامكس المحيط  ( ي ظر(ٔ
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مىػػه, , ك ت حػػ   كا تفػػ  مى ػػٍيؿي ال يثػػاءى  حى ػػدى ي ك ال َّ حى بم  كػػكف ا تفا ػػه  (ُ) ىفػػا ي يىٍ فيػػك ي  لي ىػػةه فػػز يىٍ ًفيػػًه , اللػػزءى   ى
ا مػاال يحتػاج فػز تحصػيمه  البػا, كهػز ل ػة الحا ػة, كالمػراد ه ػ بال ػرور (ميمكما ال ي هػؿ ذلػؾ بحػد )

 تأمؿ., إل   ظر

ػما كاف مضمك ه مما تقضز اليادي بيدـ  همه ال يككف كبل فَّ بـ فز ذلؾ؛ كحاصؿ الكبل  ا اصػطبلحن  امن
ف خكطػػ  بػػه مػػف ال ي هػػؿ مضػػمك ه , فػػالحكـ فػػز ذلػػؾ لم الػػ  فػػز اليػػادي كال ػػادر ال حكػػـ لػػه, فػػبل (ِ)كال

يػد  / هػك كاضػك إذا بيريػد المفِٗبك لكػكف مضػمك ها ميمػـك الثبػك ... إلػد /  ف دكلهبييتبر كال يخف  
  .هفت بَّ  ,بؿ تككف داخمة ,مكرإذا لـ يرد ذلؾ فبل تخرج هذ  األ ٌماببالفيؿ كما  رل  ميه بيضهـ, 

 :هذا كبرد  إيضاحه بالمثاؿ كحيث تقررَّ 
ؿاأل )ف   (الكػؿ مػف )أقػؿ( كهػك الػبيض )الجػز دكلؾ  نحو(:الذم هك ميمـك لمثبك  بالضركري مثاله ) :(و 

 .(ّ)د ثمث الثبلثةكهك ا ـ ل ميع األ زاء, كالكاح
كالثبلثػة ثمػث  ,)الكؿ أقػؿ مػف الجػز (كهك الميمـك اال تفاء بالضركري  كس ذلؾ  حك دكلؾ    والثان () 

 . فهذا ليس بكبلـ ,بخبر ليس بكبلـ ككؿ ما ليس ,ليدـ اإلفادي ؛الكاحد؛ ألٌف هذا ليس بخبر

     

 

 

 

 

                                           
 .(  ف ) ,َُّْ( ي ظر  القامكس المحيط  (ُ
ـ" فػبل ي ػت كر بف يكػكف فػز ه ال فا ػدي بهػا, فمػك دمػ   "ر ػؿ دػا داء بػال كري المحضػة, ألٌ ػلذا م ع بكثر ال حاي االبتػ( (ِ

ػػ  األصػػؿ فػػز الكػػبلـ بك حػػٌد  ؛ ألفَّ ـ, فمػػـ يكػػف فػػز هػػذا الكػػبلـ فا ػػدير ػػؿ دػػا ال ػػاس  ف ييػػرؼ مػػا ال بف تخبػػر  مَّ
ؿ ال حػػك البػػف الػػكراؽ  , ك مػػَّّ/ُ, كلػػرح كتػػا   ػػيبكيه لم ػػيرافز  ٗٓ/ُ  األصػػكؿ فػػز ال حػػك  ي ظػػرييػػرؼ,  

 . ِِْ/ُ, كلرح المفصؿ البف يييش  ِّٓ
 هذا ال ييٌد,   د البيض كبلما لكك ه ميمكمنا كال ي همه ال امع .  ( (ّ
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 (ّ)هػذا خبػر بػأفَّ  (ِ)ك ػكزع فيػه, (ُ)ليػه ابػف مالػؾهذا  م  القكؿ بالتراط ت ديد الفا دي, كهػك مػا ذهػ  إك 
كال ػـز بصػدده بح ػ  خصكصػية المػادي ال يػدفع احتمػاؿ الصػدؽ كالكػذ   ,ككؿ خبر كبلـ, فهذا كبلـ

األمػكر ال يمػـز ا تيػاش  ا؛ ألفَّ بحػد ال ي ػافز كك ػه مفيػدن  بح   الخبر مف حيث هك, ككك ه ميمكما لكؿ  
ـ   د بٌف هذا األمر الضركرم  ير حاصؿ حيف التكمٌ  رً بً ف فز ظف المخٍ الذهف بها دا ما, في كز بف يكك 

فيفيد اإلخبار بلػزء م هػا  ,ا فمثؿ هذ  الضركريا   ا د إل  المح كس بأحد الحكاسكبيضن  ,المخاط 
كليس مف لرط الكبلـ  ,امن بال  بة لفادد ذلؾ الحس الذم يدرؾ به هذا ال كع مف المح ك ا  فيككف كبل

ػػا لػػبيض دكف بيػػض يكػػكف كبليكػػكف مفيػػدن  ٌمػػا , ف(ْ)بحػػد ا   ػػد كػػؿٌ يػػدن بف يكػػكف مف ا, كدػػد بطػػاؿ دطينػػ امن
 .(ٓ)فبل  طيؿ به فز هذا المقاـ ,اليمماء فز ذلؾ الكبلـ

 

 

 

                                           
 .ُّٓ/ ُ( ي ظر  لرح الكافية اللافية (ُ
 ا  بػػػد ا  هػػذ » :, ككػػػاف ال ػػزاع فػػػز هػػذ  الم ػػػألة حػػكؿ تػػػأكيمهـ لكػػبلـ  ػػػيبكيه از ػػه فػػز هػػػذ  الم ػػألة ببػػػك حينػػاف ((ِ

ػ ,ا فهذا ا ـه مبتدب يب    ميه ما بيد  كهك  بد ا ميركفن  ا حتػ  ييب ػ   ميػه بك يب ػ   مػ  كلـ يكػف ليكػكف هػذا كبلمن
 . ٖٕ/ِ, الكتا  ل يبكيه «  ميه م  د إليه زما دبمه. فالمبتدب مي  د كالمب 

  يطمؽ حقيقة إاٌل  م  ال مؿ المفيدي.   يبكيه الترط اإلفادي فز الكبلـ, كالكبلـ ال فابف مالؾ يرل بفَّ     
 ػ اد كلػـ يلػترط الفا ػدي؛   ػيبكيه يلػترط اإل بٌما ببك حٌياف فيرل بف ظاهر كػبلـ  ػيبكيه ال يحتمػؿ هػذا التأكيػؿ؛ ألفَّ     

ـٌ مػػف الفا ػػدي, فػػالكبلـ ال يكػػكف كبلٌمػػا حتػػ  يب ػػ   ميػػه بك يتيمػػؽ ب يضػػه بػػبيض كتيمػػؽ المبتػػدب لكػػكف اإل ػػ اد ب ػػ
  .ّْ/ُ  , كالتذييؿ كالتكميؿٓ/ُ  ي ظر  لرح الت هيؿبر, بالخ

, كصػٌرح بهػا فػز كتابػه, ك قػد فػادي يبكيه الترط اإل كالصحيك ما ذه  إليه ابف مالؾ فز تأكيمه لكبلـ  يبكيه, ألفَّ    
 . ِٔ/ُالكتا  ل يبكيه   ,« با  اال تقامة مف الكبلـ كاإلحالة هذا » بابنا ب ما 

 . ٔٗي ظر  التيريفا    ,يصمك ال كك   ميه, كديؿ ما يحتمؿ الصدؽ كالكذ  الخبر  هك ما( (ّ
    تمهيػػػد القكا ػػػدي ظػػػر ,بأ ػػػه ثػػػبلث كممػػػا   ػػػكاء حصػػػم  فا ػػػدي بـ ال  هػػػذا مػػػا ذهػػػ  إليػػػه  ػػػاظر ال ػػػيش كحػػػدَّ ( (ْ

ُ/ُّٖ. 
, كالتبيػػيف ٔٗٔ/ُ ز , كلػػرح كتػػا   ػػيبكيه لمرمػػآِّالخػػبلؼ فػػز هػػذ  الم ػػألة   مػػؿ ال حػػك البػػف الػػكراؽ ( ي ظػػر (ٓ

, كالمقاصػػػد اللػػػافية  ُّٖ/ُ, كتمهيػػػد القكا ػػػد  ّٓ, كر ػػػالة المباحػػػث المرضػػػية  ُُّ ػػػف مػػػذاه  ال حػػػكييف  
 . َٓ/ُ, كهمع الهكامع  ِّ/ُ
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 د [ــــــصـــػـــ] ال

ليػػه يقصػػد  كػػػ  يضػػربه, كيطمػػؽ / والق ػػد()      ب/ فػػز الم ػػة  مػػ  َّمصػػدر دصػػد كضػػر , كلػػه كال
يي ػػػز الملػػػي ة مطمقػػػا,  ,()اإلراد  ,بيخػػػرل م هػػػا ك مػػػ  ميػػػافو  ,ال تمػػػاد كاألىـ  كاليػػػدؿا ػػػتقامة الطريػػػؽ كا

ػػبم  اإلرادي اصػػطبلحا  )و ػػ ( بم دصػػد  بمفظػػه  )المػػتكمـ(( بك ػػر الصػػاد مػػف بػػا  ضػػر  د)أف يق  
بم   سػامع كػاف(أي: )مي   ذلؾ المفظ الذم خاطبه به, كليس المراد  اميا ميي ا, بؿ السامع(  )إفاد َ 

 . د مخاطبا بك  ير مخاط ك 
ؿ الميػػػػدـك م زلػػػػة بػػػػؿ يكفػػػػز بف ي ػػػػز   ,دػػػػاؿ الػػػػبيض  المخاطػػػػ  الحقيقػػػػز ال ي ػػػػتمـز المخاطػػػػ  بالفيػػػػؿ 

 رادي بهػػذا تف ػػير األخػػٌص دػػاؿ الػػبيض  كتف ػػير اإل ,فالم ػػاز فػػز الت زيػػؿ ال فػػز الخطػػا  ,(ُ)المك ػػكد
  ا ته . ,فتأمؿ ,(ِ)باأل ـٌ 

ـ  كَّ ػػػػمفػػرد ال    ,)كػػمـ النػػائـ(بم  بالػػتراط القصػػد  )ففػػر  بػػذلؾ( ـ ي  دي, كً ػػال ػػكف كفػػتك الػػكاك الملػػدَّ  ـ بضػػ
ػػ ,(ّ)بػػال كف كالمث ػػاي التحتيػػة كالملػػددي ل ػػة فػػز  ػػـك يػػاؿ مك ػػكري الفػػاء, بػػكزف فً  " يػػاـ"ا  مػػ  كي مػػع بيضن
كػػ  د ػا  فز األمر (ْ)ا( ه)مف  )السا  (خرج كبلـ  , )و(كالمراد ما يتمفظ به ال ا ـ  م  صكري الكبلـ

ٍيًرً   ,  ه ك يهيكًّا   ىً يىهي ك ىفىؿى  ا ىٍهكن  ال ػهك  بم  الصادر م ه الكبلـ  م  الطريؽ  ,(ٓ)كذىهى ى دىٍمبيه إل   ى
 ,لػـ يصػدر مػف الكػبلـ  مػ  دصػد, ككػبلـ الم مػ   ميػه مػا مف كؿ   )نحو ما(خرج الكبلـ )و(  ,كال فمة

  كالتلػػديد كالتخفيػػؼ ,كفػػز المكحػػدي الثا يػػة , ػػيف مي مػػةبمكحػػدتيف ك  (ٔ)كالبب ػػاء ,كالم  ػػكف ,كال ػػكراف
( بم  بضػػػاد مي مػػػة يي ػػػز م قكطػػػة بمعجمػػػ  (7))ابػػػف ال ػػػائع ببػػػك الح ػػػف , )وذ ػػػ (طػػػا ر بخضػػػر

                                           
 .ُْٖ, كالكميا   ٕٔ/ ُ( ي ظر  حالية اليطار  م  لرح ال بلؿ المحمز (ُ
 . َِٖ/ِ  ( ي ظر  تي ير التحرير(ِ
 .ٕٓٗٔ/  َُمـك كدكاء الير  مف الكمـك  ( ي ظر  لمس الي(ّ
 .  ) ه ( فز المخطكط( (ْ
 .) ها( ,ُِٕٗ  القامكس المحيط ( ي ظر(ٓ
ي ظػر  لػرح الت ػهيؿ البػف  ,كم ه الخطػأ  حػك  ضػرب ز زيػد, كب ػ  تريػد  ضػرب  زيػدنا ( كزاد األخفش الخطأ, فقاؿ (ٔ

 .ٔ/ ُمالؾ  
(هػ, كله تصا يؼ م هػا, ُْٔ دل ز, كلد   ة  )بأللبيمز,  حكم ( ببك الح ف  مز بف محمد بف  مز بف يك ؼ ا(ٕ

مبلء  م  إيضاح ببز  مز, ك لرح  مؿ الز اج, كلرح كتا   يبكيه,   . (هػَٖٔ  )ال
, كتكضػػيك ٓٗ/  ْحاطػػة فػػز بخبػػار  ر اطػػة  , كاإلُّّ/ ّلكتػػابز المكصػػكؿ كالصػػمة   ي ظػػر  الػػذيؿ كالتكممػػة    

 َ َِْ/  ِ  , كب ية الك ائّٗ/  ٓالملتبه  
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ـى  مػػػػػه, كدػػػػػكؿ ال ػػػػػكهرم )) ال تقػػػػػؿ  ,اإلهمػػػػػاؿ, مػػػػػف ب  ػػػػػـ الكتػػػػػا  ضػػػػػدَّ  كاإل  ػػػػػا  قطػػػػػه كي مػػػػػة ك  ى
)) ٍم ى ((ـى هً  ه كى إداؿ فز القامكس ))    /َّ/ (ُ) ى ى

بي ه كبيف  ف ه, بك  خؿَّ  ,مف بهممه )فمهمم ( ,(ِ) 
 .كهك ليد ببز حياف ,بم  فييف مترككة ال قط( ّ)تركه كلـ ي تيممه((

فػز الكػبلـ  )إلػى أفا الق ػد(, ببػز حيَّػاف (ٓ)بمهممة فمي مة, كهك تمميػذ (ْ)كدد احترز بذلؾ  ف الصا  
( بم  القصػد ف ناػ(لمفهػـك مػف دػكؿ اللػيد رحمػه ا  )كهػذا هػك ا ,()ال يشػترط ,التصػريك بػه لرط كلكفَّ 
الحاًصػػؿي مػػػف كػػػؿ  لػػزءو  مػػػا بىًقػػػزى كثىبىػػ ى كذىهىػػػ ى مػػػا  مصػػػدر حصػػػؿ ,)مػػػف ح ػػػوؿ(ميمػػـك  )مسػػػتياد(

هػػػـ لػػػرطكا بف تكػػػكف الفا ػػػدي ا؛ أل َّ ؛ ألٌف المفيػػػد ال يكػػػكف إاٌل مقصػػػكدن )اليائػػػد (بم  مػػػف ثبػػػك  , (ٔ)ً ػػػكا ي 
فكصػؼ  ,ـ بػها لمػا يػتكمَّ ـ ي تد ز بف يككف داصدن المتكم    ككً   في  ٍ , كحي (ٕ)هاـ  مييح ف  كك  المتكم  
بهػػا   ػػد اليقػػبلء   ا, فالفا ػػدي الميتػد  ي ػػتمـز كصػػفه بكك ػه مقصػػكدن  ,ا بػالمي   المػػذككرالكػبلـ بكك ػػه مفيػػدن 

ا يصدر مَّ ـ, كلأف اليقبلء اإل راض  هز الحاصمة مف الكبلـ الصادر ممف له دصد كرهية حاؿ التكمٌ 
ف كػاف مفيػدن  ,(مػثم  )حالػة كك ػه  )قاـ زيػد(  بم  مقكله كهك )ألفا قوؿ النائـ( ؛مف  حك ال ا ـ ا بأصػؿ كال

ز فكبلمػػه فػػز حي ػػ ,بػػه؛ ف ٌ ػػه فػػز تمػػؾ الحالػػة ال دصػػد لػػه كال رهيػػة ييتػػد   )ال يسػػتياد منػػ( شػػ  (كضػػيه 
لػػـ يطػػابؽ الكادػػع؛ إذ ال يلػػترط فػػز الكػػبلـ م زلػػة مػػاال يفيػػد مطمػػؽ اإلفػػادي, ال أل ػػؿ كك ػػه  ؿه زَّ  ىػػاليػػدـ, مي 

 حك دكؿ الر ؿ  صيد  ال ماء,  , تحاؿ مي ا ااالصطبلحز مطابقته لمكادع, بؿ ي كز بف يككف مما 
ب/  ػف ابػػف الضػػا ع مػف بٌ ػػه دا ػػؿ ُّإلػػ  بٌف مػػا بفهمػه المصػػ ؼ / ,, كذهػػ  الػبيض(ٖ)رضكحممػ  األ

                                           
 )  ـ(., ُُٖٗ/  ٓ( الصحاح تاج الم ة  (ُ

 .(الييٍ ـي , )ُُّٓالقامكس المحيط   (ِ)
 ., )الهمؿ(َُّٕالقامكس المحيط   (ّ)
ال حكم, كلد بالقػاهري ( هك محمد بف  بد الرحمف بف  مز بف ببز الح ف لمس الديف الزمردم بف الصا   الح فز (ْ

لفيػػة البػػف مالػػؾ, لػػرح الملػػارؽ فػػز الحػػديث, كال مػػز  مػػ  الك ػػز, كلػػرح األ , لػػه مهلفػػا  م هػػا,(هػػػ َْٕ ػػ ة  )
, ِْٖ, ِْٕ/ ٓ, كالػػػػدرر الكام ػػػػة  ُّٔ-ُِٔ/ ِي ظػػػػر   ايػػػػة ال هايػػػػة فػػػػز طبقػػػػا  القػػػػراء  ق(.  َٕٕ) 

 .ُٓٓ/  ُ, ك ب ية الك اي  ُٖٓ-ُْٖ/ ِككدم  اكطبقا  المف ريف لمد
ه اف, ككت  الترا ـ ت مػع  مػ  بٌ ػ يؿ ابف الصا   مف ليكخ ببز حيٌ ـ محقؽ كتا  ارتلاؼ الضر  فقد ( كدد تكهٌ (ٓ

 . ِٓ/  ُي ظر  ارتلاؼ الضر    ,افبخذ اليربية  ف ببز حيٌ 
 . )حصؿ( ,ْٖٗ  القامكس المحيط  ( ي ظر(ٔ
 .ٕٓ/ُ, كر الة المباحث المرضية  ِٖٔ/ ُلرح الكافية اللافية  , ك ّّ/ُ( ي ظر  بكضك الم الؾ  (ٕ
 . ُٖٔ/ُلكتا  ل يبكيه    ا( ي ظر(ٖ
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بػف الضػا ع, بٌ ػه ال يلػترط امف كبلمه بم  كػبلـ  ـى هً ) كفي اف  ), ثـ داؿ ببك حيَّ (ُ)بالقصد ليس  م  بابه
 (ِ)ما فيها بف يككف كبلمه  م  التركيػ  المكضػكع فػز ل ػاف اليػر ((ياها, إ َّ إـ فادي دصد المتكمٌ فز اإل
 .ا ته 

حيػػث ذهبػػكا إلػػ  بٌ ػػه  ,بم  ابػػف الضػػا ع ,)عمػػى فػػمؼ قولػػ((مػػف  ممػػاء ال حػػك ملػػكا  )والمتػػ فروف(  
 ,((3)ـ الجزولػ مػا)اإل  بم المتػأخريف (منهـ) ,ك بالقصد, كصٌرحكا به فز تيريؼ الكػبلـيلترط التصري
 (6), وابػف ع ػيور((5))ف  تسػهيم( حيث صٌرح بػه )ابف مالؾ(ـ ما, كاإل(ْ)(ف  مقدمت() حيث صٌرح به
الء لما صٌرح به هه  كلك كاف القصد م تفادا مف حصكؿ الفا دي كما داؿ ,(ٕ)()ف  مقرب(حيث صٌرح به 

 ذكر القصد فقط, ال الت صيص  م  التراط فز الكت  المذككري إاٌل  األ مة مف فحكؿ, كلـ يحصؿ م هـ
 .التصريك بذكر 
التصريك به مف ههالء األ مة ال يقضز بمخالفة ابف الضا ع؛ إذ لػيس فػز التصػريك بػذلؾ   ك ميه فيقاؿ

ػالتصػريك بمػا  مػـ التز  داللة  م   دـ ا تفادي القصد, مف الفا دي ب ه ي ػكز بف يكػكف  مػ  مػا  رينػا  اامن
أل هػػػا مه ػػػكري فػػػز  ؛(ٖ) كلػػػـ يكتػػػؼ بداللػػػة االلتػػػزاـ ,هػػػك األصػػػؿ فػػػز القيػػػكد التػػػز تػػػذكر فػػػز التيػػػاريؼ

 ,بك ر الذاؿ المي مة كر()إلى ذ  دا ية  )وال حاج ( ,ما  اء مكتفيا فيه بها ففيه ت امك ٌمابالتياريؼ, ك 

                                           
 . ٕٕ/ُ  ( ي ظر  فرا د اليقكد اليمكية(ُ
 .ّٔ( التذييؿ كالتكميؿ  (ِ
ال زكلػز, مػف  ممػاء اليربيػة لػه مصػ فا  م هػا   يكمػاريمز بػف  ي ػ  بػف يممبخػ  بػف اليزيػز  بد بف هك   ي   ((ّ

 ابػف لػرح كمختصػر ال حػك, فػز كاآلمػالز   ػياد با ػ  دصػيدي ال ػراج, كلػرح ابػف بصػكؿ كلػرح ال حػك, فز ر الة
    َُْ/ٓ األ بلـ , ك ْٖٗ-ْٖٖ/ّ  ي ظر  كفيا  األ ياف .هػ(َُٔ)  ,المت بز لديكاف   ز

ٌ مػػا ,بالقصػػد ال زكلػػز يصػػرح لػـ( (ْ  المركَّػػ  المفػػظ هػػك  الكػػبلـ)   لقكلػػه فػػاديكاإل كالتركيػػ  المفػظ الكػػبلـ فػػز الػػترط كال
ف كبلٌما ييد ليربيةا كافؽ ما كؿَّ  بف يرل فهك( بالكضع المفيد  .ّ  ال زكلية المقدمة  ي ظر ,القصد مف خبل كال

 .ٔ-ٓ/  ُ  الت هيؿ لرح  , ي ظرا لذاتها مقصكدن ا مفيدن   ادن إف ابف مالؾ الكبلـ  بأ ه ما تضمَّ  ه ٌرف( (ٓ
ـ فا  كثيػػر فػػز  مػػك , لػػه مصػػ  صػػفكر, كلػػد بألػػبيميه بػػابف الميػػركؼ لػػبيمز,األ محمػػد بػػف مػػهمف بػػف  مػػز  هػػك( (ٔ

  الػػػكافز بالكفيػػػا   هػػػػ(, ي ظػػػرٗٔٔ)   ,اللػػػيراء  ػػػردا ك  ,المت ٌبػػػز لػػػرحك  ,ال زكليػػػة لػػػرح البػػػديعمختمفػػة م هػػػا  
 . ِٕ/ٓ  األ بلـ, ك ُٓٔ/ِِ

ٌ ما, بالقصد يصرح لـ هف  ٌ   صفكر ابف كذلؾ(  (ٕ  .ْٓ/ُ  المقر   ي ظر ,فاديكاإل كالتركي  المفظ الترط كال
في د فهـ مدلكؿ المفظ مػف المفػظ ي تقػؿ الػذهف مػف  ,كذلؾ المي   له الـز مف خارج ,( كهز بف يككف المفظ له مي  (ٖ

, كأف تلير إل  لرا  رماف كلك ددر  دـ هذا اال تقاؿ الذه ز لما كاف ذلؾ البلـز مفهكما ,مدلكؿ المفظ إل  الزمه
, ُِٗ/  ِحكػاـ لآلمػدم  حكػاـ فػز بصػكؿ األ, ي ظػر  اإلالحػبلكي مبلزمػة لػه تريػد حمػك, ألفَّ هذا   ػؿ, ك   كتقكؿ

 .ِِ  كاللرح الكاضك الم  ؽ
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, بم  تػذكر (ُ)تقػكؿ  مػا زاؿى ًم  ػز  مػ  ذيٍكػرو   التػذكر  الضػـٌ كب ,ا هب را   مػ  ل ػ  اللزء رى كى مصدر ذى 
الكػػبلـ مػػع التصػػريك  فػػز حػػد   )التركيػػ ( / بػػذكر ُّتصػػريك /الكمػػا تقػػٌدـ, كالمػػراد  ػػدـ االحتيػػاج إلػػ  

 مف ا تمزاـ الفا دي له.  )لما سي ت (بالمفظ كاإلفادي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 )ذكر( . ,ّٔٗ  القامكس المحيط  ( ي ظر(ُ
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 الوضع والكركيب [باب ] 

ػػ )وال(     ػػمصػػدر كى  (ُ))إلػػى ذكػػر الو ػػع(ا حا ػػة بيضن ػػيى  عى ضى ا ين ًضػػكٍ كمى  ,اين كٍضػػ ػػػػػػ بفػػتك ضػػادها ػػػػػػ عي ضى
 )افت ا ػػ((بم    ػػد  فػػز الكضػػع  )ألفا ال ػػحيح(؛ كذلػػؾ (ِ)حػػطٌ   ابك ػػر الضػػاد كفتحهػػا, كمكضػػك ن 

)فػػػػ  ا مػػػػا هػػػػك ه ػػػػه ػػػػا لػػػػيس فػػػػز المفػػػػردا , كال َّ  )والكػػػػمـ( ,ا المركَّبػػػػدكف  )بػػػػالميردات(بم  الكضػػػػع 
بتثميػػػػث الػػػػداؿ بم   )وداللتهػػػػا(ا , المركَّبػػػلكك ػػػه مػػػػف  ؛فالكضػػػػع  يػػػػر ميتبػػػر فػػػػز الكػػػػبلـ ,ات(المرك بػػػ
اٌل  ,()عمػى األ ػح  بػؿ باليقػؿ  ,بم  لـ تكػف بالكضػع ,( و عيا )غير ا   م  ميا يها المركَّب  ألكد هػا كال

 .لير كتكدؼ فىٍهـ ميا يها  م   قمها  ف ا ,ب مة الم ة فز كتبهـ كالمفردا 
بف داللػػة الكػػبلـ مػػف كدػػاؿ الػػبيض  مػػا ذكػػر  اللػػيد مػػف بٌف الصػػحيك اختصػػاص الكضػػع بػػالمفردا , ك  

؛ ألٌف الصػػػحيك   ػػػدهـ (ّ)ة  مػػػ  الصػػػحيك  يػػػر صػػػحيك  مػػػ  الصػػػحيك   ػػػد المحققػػػيف يػػػر كضػػػييٌ 
 .(ْ)اختصاص الكضع بالمفردا , كبٌف داللة الكبلـ كضيٌية

ٌ ه لفظ مفيد بالقصد,   يدخؿ الكبلـ األ  مز, فكضع باليربز؛ ل بٌل ال بٌد مف ديد ال   (ٓ)كداؿ اللاطبز 
, إذ مػدار  مػـ اليربيػة مػف إخرا ػه  ػف الحػد   كلكف ليس بكضع الير , فميس بكبلـ اصػطبلحا, فػبل بػدَّ 

 .ا ته  ,(ٔ) م  التفردة بيف الكبلـ اليربز كالي مز
بالمفردا , كهك بلفػاظ  اللخصز المختٌص ا , هك الكضع المركَّبكيمكف بف يقاؿ  الكضع الم فز  ف  

الكضػع  ٌمػابمخصكصة, كػالقرء لمحػيض كالطهػر, فهػذا كضػع لخصػز, ك  ميي ة كضيها الكاضع لميافو 
 ,لفػػاظ ديا ػػيةبا ييػػرؼ بػػه كهػػك بف يضػػع الكاضػػع دا ك ػػا كميًّػػ  ب/ فهػػك الكضػػع ال ػػك زِّا  /المركَّبػػفػػز 

                                           
 .ّْٗ, كالكميا   ِِٓزاء المي   كدليبل  ميه  ي ظر التيريفا   إ( الكضع  هك  يؿ المفظ (ُ
 . )كضع( ,ََُّ/ّالصحاح تاج الم ة    ي ظرككضع م ه فبلف, بم  حٌط مف در ته  ( (ِ
 , ال   ػػمـ بف المركَّػػ  لػػيس بمكضػػكع  ػػاإ » هـ الرضػػز فهػػك يػػرل  ػػدـ اختصػػاص الكضػػع بػػالمفردا , لقكلػػه  كمػػ ((ّ

ٌمػا بف ال ك , ميي ة  ػما ية, كتمػؾ هػز التػز تحتػاج فػز ميرفتهػا إلػ   مػـ الم ػة ٌما بف يضع بلفاظاإالكاضع  كبيا ه بفٌ 
  . ِٓ/ِ م  الكافية  , لرح الرضز « ...لفاظ فهز ديا يةيضع دا ك ا كميا ييرؼ به األ

 ب. ٖزهرية  لكحة  ( ي ظر  الدرر البهية  م  لرح األ(ْ
الضػػػرير, مػػػف ب مػػػة ال حػػػك كالقػػػراءا   اللػػػاطبز الر ي ػػػز بحمػػػد, بػػػف خمػػػؼ القا ػػػـ ببػػػز بػػػف فيػػػري بػػػف القا ػػػـ  هػػػك ((ٓ

ًفظى  كالر ػػػػـ, القػػػػراءا  فػػػػز  بتػػػػرا  ك قيمػػػػة األمػػػػا ز حػػػػرزالتف ػػػػير, بلػػػػؼ دصػػػػيدتيف ملػػػػهكرتيف  ك   ال خمػػػػؽه  هيمػػػػاكحى
كف,  .ُِّ/ُ  اء الكباركميرفة القرٌ  ,ُٕ/ْ  كفيا  األ ياف  هػ(. ي ظرَٗٓ)  ييٍحصى

 .ّٕ/  ُ( ي ظر  المقاصد اللافية  (ٔ
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كمتػ  ا تمػع  ,ديد ـ المضاؼ  م  المضػاؼ إليػهكأف يقكؿ مثبل  مت  ا تمع المضاؼ كالمضاؼ إليه, 
 .فا مـ, زيده   ى رى , كضى زيدو  الفيؿ مع الفا ؿ, ديد ـ الفيؿ  ميه, فتقكؿ   بلـي 

, )الميػػػظبهػػػا  )أعنػػػ ( ,التػػػز ا تًبػػػر الػػػتماؿ المهلػػػؼ  ميهػػػا ,)الثمثػػػ ( األمػػػكر مثػػػاؿ اجتمػػػاع  ػػػذ ( )
دػكؿ مػف لػه دصػد كرهيػة, داصػدا  ,بػه اإليضػاحال ز ز الذم ت مع فيػه, كيحصػؿ  (1)والق د( ,واإلفاد 
يصػاله إلػ  فهػـ الم ػتفيدبم  هػذا المفػظ؛ إذ الكم ػ )العمػـ نػافع(  فػاديبه اإل فيػذكر  ,ز دػد يػراد إيضػاحه كال
ؿ بػػيف يػػدم األميػػر, بم  دػػاـ ػمثػػاؿ, كالمثػػاؿ هػػك اللػػخص ل ػػة, كم ػػه تمثَّػػ  مػػف  ز ياتػػه كيقػػاؿ لػػه ا ػػزءن 

ه هػػك مػػع زيػػادي الملخصػػا , كهػػذا ب ػػاء ٌ ػػز؛ ألال ز ػػز تتلػػخص فيػػه الكم ػػ بف مثالػػه بػػيف يديػػه, كال لػػؾَّ 
ػمً مصػدر  ى  )فػالعمـ( ,ز يكػكف فػز ضػمف  ز ياتػه م  ما هػك لػا ع مػف بف الكم ػ ػمى كهػك  , رفػه  عى مً ه ك ى

بم  محتكو  مشتمؿ(  وت ()ألن   ؛كذلؾ ,بم  ممفكظ به ,(ليظ)ه ب َّ كيصدؽ  ميه  ,خبر  )نافع(ك ,مبتدب
بيػػػض حػػػركؼ  (, و)المسػػػاف بيػػػض حػػػركؼ (, و)بعػػػض حػػػروؼ الحمػػػؽ,بم  مخػػػارج  مقػػػاطع ()عمػػػى

  بة إل  اله اء, كهك تقطيػع  )بعض الحروؼ الهجائي (الملتممة  ميها  بم الحركؼ (, و  )الشيتيف
ه ػػك  الحػػركؼ كته يتهػػا   لبيػػاف الحػػركؼ التػػز ركػػ  م هػػا بػػذكر ب ػػماء تمػػؾ الحػػركؼ, يقػػاؿ ,الكممػػة

ذا برد  بيػػػاف ذلػػػؾ (ِ)بم   ػػػدد  ميايبػػه , /ِّه ػػػك  فبل ػػا /  كمػػف الم ػػػاز , ػػددتها بأ ػػػما ها , كال
ث, ه َّػكيي  ري كَّ ذى كهػك ييػ)المسػاف(  حػركؼوالػمـ والنػوف مػف(  ,)الحمؽ حركؼ )فالهمز  والعيف واأللؼ مف(

واليػػا  )والمػيـ , (ّ) َّثػػه  ميػه  مػ  بٍل يػف بضػػـ اليػيفبكمػف , فمػف ذكَّػر   ميػه  مػ  بٍلً ػػ ة بك ػر اليػيف
هػا مػف اللػفة ال ػفم  مػع الث ايػا الفػاء ف يػر ظػاهر؛ أل َّ  ٌمػابك  ,المػيـ فظػاهر ٌمػاب)الشػيتيف(,  حركؼمف( 

؛ إذ المهلػه كالمر ػاف ال يخر ػػاف (ْ) چٹ ڤ ڤ   ڤچ : دكلػه  هػذا  مػ  حػد   اليميػا, كليػؿَّ 
 فا مـ. , مف بحدهماإاٌل 

                                           
ه ال يفيػػد فػػادي ي  ػػز  ػػف ا تبػػار القصػػد, ككػػذلؾ ي  ػػز  ػػف ا تبػػار التركيػػ ؛ أل َّػػ( كذهػػ  ال ػػك رم إلػػ  بٌف ديػػد اإل(ُ

كال يلػترط بف  , حك )هذا زيد(, بك مف فيؿ كا ـ  حك  )داـ زيد( ,مف ا ميف إٌمابا ف مركَّ الفا دي المذككري إاٌل ما كا
دكف اآلخػػر  حػػك  )دػػـ كخػػذ( كيكك ػػا  يػػر ممفػػكظيف  حػػك   ايكػػكف  ػػزء الكػػبلـ ممفػػكظيف, فقػػد يكػػكف بحػػدهما ممفكظنػػ

/  ُلػذكر الػذه  لم ػك رم   ي ظػر  لػرح ,ر بيػد إذ الكبلـ هك المقدٌ  ؛) يـ( فز  كا  مف داؿ  ) هؿ زيد دا ـ (
ُِٔ – ُّٔ. 

 . ّٓٔ/  ِ( ي ظر  ب اس الببل ة  (ِ
 .َٖٔ/  ِ, كال مهري  ِٔٓ/  ٕ( ي ظر  الييف  (ّ
 .ِِ , اآلية(  كري الرحمف(ْ
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( أفهػـ معنػى يحسػف السػكوت عميػ( مػف ألن ػ) كذلؾ ,(مييده )ا  م  اليمـ  افع, ب َّ يصدؽ بيضن )و(     
ـ ا مػػف المػػتكم  ػن بػػا متطم  ينػػبم  متطم  ا( منتظػػر  ( لػػه ))السػػامعبم  ال ي ػػتمر  ر(ي)بحيػػال ال ي ػػ ,بػػهـ( المػػتكما 

كالم ػ د إليػه   , كيحصؿ بػه الػربط؛ لك ػكد الم ػ دبفتك الخاء  ير ما  ميه يفيد  المي  ,ر(فَ آ)لش   
الصادر  (ـألفا المتكما )ذلؾ؛  ,( لمي ا )مق ود باإلفاد ا  م  اليمـ  افع؛ بٌ ه ؽ بيضن يصد )و(, كاإل  اد

ا كػاف بك  يػر مخاطػ , فاإلفػادي مخاطبنػ ,لػه )إفػاد  السػامع(بم  بهػذا المفػظ  ,(ُ)()ق د بػ(م ه الكػبلـ 
المي ػ   )يجهؿ ذلؾ(بم     ػه )إذا كاف السامع(  ,ال مف م رد ال طؽ بالمفظ ,حاصمة بكا طة القصد

ف خكط  به مف هك  الـ به؛ ليكافؽ كبلمه ه ا كبلمػه المتقػد   ـ, كهػك المراد حيث كاف ال ال   همه, كال
ال فبي هما كما داؿ الػبيض  مخالفػة دػاؿ  ))أل َّػ ...لكك ه مضمك ه  دكله بف يكػكف  ٌمػاإ ه ال يخمػكإلد, كال

ؿاألٍف كػاف  بك ال, فػبم  ال ي هػؿ  البػا   ,كتػه بالضػركريبهذا المثاؿ مف الميمـك بث د فػبل يح ػف التقي ػ كَّ
ف فيػػًرض ب َّػػ لمػػا  ممػػ  بفٌ  ,ب/ّّ/ ,بمػػا ذكػػر ه خكطػػ  بػػه مػػف ميمػػـك الثبػػك  بالضػػركري لػػيس بكػػبلـ, كال
ف كػاف الثػا ز فكػذلؾ ,ي همه لمػا  ممػ  بف  ,كمف ثـ بطمؽ المصػ ؼ فيػه كلػـ يقيػد  بػذلؾ فػز المػتف, كال

كاختػار  ...ف خكط  به مف ييمـ مضمك ه فبل ك ه لهػذا التقييػد ير الميمـك الثبك  بالضركري كبلـ, كال 
اللتماله  م  بيض حركؼ المخارج الثبلثة كما بيَّ ه, كلي لط الطال   ؛المص ؼ خصكص هذا المثاؿ

بذكر  فع اليمـ الذم هك ثمري الطمػ , كلػـ ي ظػر إلػ  إيهػاـ اختصػاص الكػبلـ بمػا الػتمؿ  مػ  حػركؼ 
 ا ته . ,(ِ)ه لضيؼ هذا االيهاـ((كليمَّ  ,ز تيريؼ المفظالمخارج, كدد  مع بي هما ف

(كهػػز التامػػة  ,)المػػذكور (الفا ػػدي  المفيػػدً  بم  إفػػاديي )واإلفػػاد (  فػػبل تك ػػد  ,)التركيػػ (بم  تمػػـز  )تسػػتمـز
 , ػف المفيػد المركَّػ ؼ با ليػدـ تخم ػ مركَّ مت  كيً د  كيً د, فبل يككف ذلؾ إاٌل  ,م ه إذ هز بخص   ؛بدك ه

                                           
  »  "قكلػه ب م ػتدالًّ  مر حػا دػكؿ  ػيبكيهك  مف القصػد, م( كذه  ابف مالؾ إل  بٌف  يبكيه ال يرل الخطأ كبلٌما لخ(ُ

 ف بف كػؿ مػا" فبػيَّ « مػا كػاف بمػرنا بميػركؼ, بك  هينػا  ػف م كػر, بك ذكػرنا   تيػال إاٌل  ,بف يدـ كمه  ميه ال لػهكبلـ ا
 »   كل هذ  الثبلثة مف كبلـ ابف يدـ  ميػه, بم يهاخػذ بػه, كلػيس الخطػأ بحػد هػذ  الثبلثػة, كال يهاخػذ بػه لقكلػه 

بقػكؿ الػذم  مبػه الفػرح فقػاؿ مخط نػا  المهػـ ب ػ   ؾ لػـ ييتػدٌ فمػيس بكػبلـ, كلػذل ,«كليس  ميكـ   اح فيما بخطأتـ بػه
فػػ ف بطمػػؽ  مػػ  الخطػػأ كػػبلـ فيمػػ   ػػبيؿ  ,«بخطػػأ مػػف لػػدي الفػػرح »فقػػاؿ   بػػدم كب ػػا ربػػؾ, بػػؿ  ػػذر  الر ػػكؿ 

 .ٔ/  ُ, كلرح الت هيؿ  ِٔ/  ُي ظر  الكتا   ,الم از
 .ٖٔ- ٖٓ/ُ  ( فرا د اليقكد اليمكية(ِ
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 ,ازيػدن  ري بيػدها, كاألصػؿ إذا دمػ    يػـ ضػرب ي المفيد هك ال ممة المقدَّ  فَّ  يرد حرؼ ال كا  ك يـ, فكال 
 .(ُ)ابك  مرن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

                                           
فػػز الكػػبلـ التركيػػ , فػػز ـ بٌف الكممػػة الكاحػػدي ك ػػكدا كتقػػديرا دػػد تكػػكف كبلٌمػػا إذا دامػػ  مقػػاـ ( لػػـ يلػػترط ابػػف طمحػػة (ُ

الكبلـ "ك يـ" ك "ال" فز ال كا , كالصحيك بف الكبلـ هك ال ممة المقػدري "بيػدهما ال كاحػدي م همػا, ي ظػر  ارتلػاؼ 
 .ُٕ/ ُكتكضيك المقاصد   ,ُِْ/ ُالضر   
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 جزاء الكالم [أ] باب 

 )ال بػدا(ا كما ه ػا باريًّ بك ا ت ,ا كال ريرحقيقين   (مرك   )وكؿا  , ا فرغ مف تيريؼ الكبلـ, كهك مركَّ كلمَّ    
 ,كالمػراد ال ػػ س فيصػػدؽ  مػػ  مػا فػػكؽ الكاحػػد اث ػػيف فػػأكثر ,بم  ببيػػاض لػػ( مػػف أجػػزا () فػراؽبم  ال 
ـ    ()يترك ػػ فقػػاؿ   ,إلػػ  ذكػػر ب زا ػػه ػػػػػ رحمػػه ا  تيػػال ػػػػػ احتػػاج المصػػ ؼ  ,)منهػػا(كي تمػػع  بم  ي ضػػ

)ثمثػ   ػػػػػ ه  ميػهكما  ػ  ب   ػػػػ ال مف  مييها /ّّا/بم  مف م مك ه ,(  منها)وأجزا  الكمـ الت  يترك  
 , ال يختمؼ باختبلؼ الم ا .ألٌف دليؿ الحصر  قمز   ؛بالم ة اليربية ككك ها ثبلثة ال يختص   ,أشيا (

 م [ـــــــــــــــ] االد

  (1)بم  ما يصدؽ  ميه هذا المفظ, كفز لفظه ل ا , داؿ اللا ر )االسـ(ؿ الثبلثة كبكٌ 

 ت  عَ م  هػػػػػا سالػػػػػكم   لغػػػػػات   عال ب  االسػػػػػـ َسػػػػػ فػػػػػ 
 

نػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػد جمعػػػػػػػػػت الكػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػرتجم   وا 
 امػػػػػػاسػػػػػػـ ب ػػػػػػـ وكسػػػػػػر مػػػػػػع سػػػػػػـ به 

 
 وفػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػما ثػػػػػػػػػمال حسػػػػػػػػػبما نقػػػػػػػػػم 

  

ـي اللػػزًء, بالك ػػر ك  دػػاؿ فػػز القػػامكس )) تيػػه, كالمٍَّفػػظي المىٍكضػػكعي  ,الضػػـٌ كبيٍ ػػ ا ي, ميثىمَّثىتىػػٍيًف   ىبلمى  ك يػػميهي ك يػػمى
ٍكهىًر كاليىرى   .ا ته  (ِ)ًض لمتٍَّمييًز(( م  ال ى
ػػػ , بػػػاف  ػػػف م ػػػمًّ بفهػػػك ل ػػػة  مػػػا  ك حكهػػػا مػػػف  ,مثػػػؿ  زيػػػد كه ػػػد كر ػػػؿ كامػػػربي ,بك  يػػػر  ا كػػػافلخصن

 بك ك حكهما مف الميا ز, ك كاء كاف فيبلن  ,المر يا , ك الـ كميمـك ك حكهما مف الصفا , ك مـ كددري
ف كا ا ف ,كػ  داـ كًمٍف" ا   د ال حاي حرفن   ألٌف كؿَّ ؛ هما ا ماف ل ة ,اا  حكين اصطبلحن  ا كحرفن يبلن ف  هما كال

ف  ػػف بػػي  تي  "فٍ ًمػػ"ك ,  هػػك القيػػاـف  ػػف م ػػمَّ  , بال تػػرل بف" دػػاـ " مػػثبل يبػػي  ف  ػػف م ػػمًّ كاحػػد م همػػا يبػػي  
ا  فأكضػػحه ككلػػؼ مي ػػا , بم  ارتفػػع ه  ػػما بم ػػمَّ ا؛ أل َّػػا ػػمن  زى , ك يػػم  (ّ)  هػػك ابتػػداء ال ايػػة مػػثبلن م ػػمًّ 

                                           
 ترد فز المص فا  . ثر  م  القا ؿ كلـ بلـ  ((ُ
 ,) ىمىا(.ُِٔٗ( القامكس المحيط  (ِ
 خػبلؿ مػف يمػـز كلكك ػه, ال حػك بكضػاع  ػف خار ػا حػد   لكػكف ال حػكم؛ ال ا ػ  مف الز ا ز رفضه التيريؼ هذا( (ّ

 بػػزمف مقتػػرف  يػػر المي ػػ  كهػػذا مي ػػ   مػػ  يػػدؿٌ  مػػا م هػػا ب ػػماء؛ ألفَّ  الحػػركؼ مػػف الكثيػػر يكػػكف بف التيريػػؼ هػػذا
 كدػد ,ال حػاي م ػزل  يػر كلكػكف م ػزاهـ,  رضػهـ يخػالؼ ال أل ػه ؛الم اطقػة م ظػكر كفػؽ كب از (, كلكف إف)   حك
 =بػه, كالمفيػكؿ الفا ػؿ حٌيػز فػز كادينا بك مفيكالن  بك فا بلن  كاف ما الير  كبلـ فز اال ـ  »  فقاؿ اال ـ حدَّ   رَّؼ



                     ُْٖ          النص المحقق
    

 

إذ ال  ؛كالحتيا هما إليه فز اإلفادي ,مه  ميهماكلذا ددَّ  ,ا  إل  األذهاف  م  د يميه الفيؿ كالحرؼبم مَّ 
فحػذف   " ػمك"كالفيؿ ال بٌد له مف فا ؿ, كال يكػكف الفا ػؿ إاٌل ا ػما, كبصػمه  ,ي يقد كبلـ إاٌل كفيه ا ـ

 ,, ك  ػػد الكػػكفييف مػػف ال ػػمة(ُ)يفه, فقيػػؿ  ا ػػـ, كهػػذا   ػػد البصػػريلػػض   هػػا الهمػػزي فػػز بكٌ الػػكاك, ك ػػك  
 ؛كلػيس بصػحيك ,(ِ)ب/ مكا هػاّْفحػذف  الػكاك ك كضػ  الهمػزي / ",ك ػـ"كهز اليبلمة, كبصمه   ػدهـ 

ي  ال ك ػم ,  ػمَّ   كفز اإلخبار   ػه ,بك ما ال بك اـ   يًمٌز ككي ىي ـ, كفز تك ير   لقكلهـ فز تص ير 
 .(ّ) امز بكا , ك مع ال مع ا مبب ماء ك   ك ميه

 

 ل [ـــــــطـــــ] الغ

 بم  ما صدده هذا المفظ كهك ل ة بالك ػر, حركػة اإل  ػاف, بك ك ايػة  ػف كػؿ  )اليعؿ(   ثا يهما )و(    
 .ك يأتز مي ا  اصطبلحا ,عى  ى كبالفتك مصدر فىيىؿ كمى  ,متيد   , مؿ
ا بػه مػف االختصػاص مػا لػيس   بهذا المفظ؛ ألٌف هذ  األحرؼ التز هز الفاء كالييف كالبلـ لهما لق  كال َّ  

  كذلؾ مف ك هيف ,ل يرها
بخػػػبلؼ اال ػػػـ, فػػػ ٌف م ػػػه مػػػا ال يػػػكزف  ,ه مػػػا مػػػف فيػػػؿ إال كهػػػك يػػػكزف بهػػػا, بك ببيضػػػهاب َّػػػ  بحػػػدهما 

 .ه ال يكزف لزء م هكبخبلؼ الحرؼ ف  َّ  ,كالمضمرا 

 (ْ)چوئ وئ  ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ چ : ر بهػػػا  ػػػف  ميػػػع األحػػػداث كمػػػا فػػػز دكلػػػه الثػػػا ز  ب ػػػه ييبَّػػػ 
 ك يأتز مي ا  اصطبلحا.

 

 

                                                                                                                              
ٌ ما با ـ, ليس ما فيه يدخؿ كال. بلبتة ا ـ  ه  يخرج كليس كبكضا ه, ال حك مقاييس فز داخؿ الحدٌ  هذا =  دم ػا كال
 . ْٖ  ال حك  مؿ فز يضاحاإل  ي ظر ,«   تكمـ ك ميه  قصد, له أل ا الير , كبلـ فز

 .ٖ/ُ صاؼ  ( ي ظر  اإل(ُ
 .ٖ/ُ  المصدر  ف ه( (ِ
 .ٗ – ٖ/  ُ  المصدر  ف ه( (ّ
 . ِّ   بياء(  كري األ(ْ
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 [ ــــــــرفـــــحــــــ] ال

فيػهي   لػزءو  كػؿ   مػفبم  مفهكمه الصادؽ  ميه ال  م  المفظ, كهك ل ة ))  )الحرؼ(  الثالث )و(      ,طىرى
بىؿً  مف ػدَّدي  بىٍ ػبل ي   ال ى كلىػةي, بك الضػاًمرىيي, كال ادىػةي , الميحى ػةي  بك المىٍهزي  ًبػببلدً   ػكده  كيراـه  المػاًء, كمى ػيؿي , اليىظيمى

مىٍيـو  رَّاءً  ال ال َّرَّاءً   م  يىٍيبيدى ي  بفٍ  كهك ,(ُ) چ ڳ ڳ  ڳ ڳ   ڱ ڱ ڱچ   ي ,  م  بك, الضَّ   مػ  بك لىػؾ 
ٍيػػرً  أ ي ىػػةو   ى ؿى "ك, ميتىمىك  نػػا الػػديفً  فػػز يىػػٍدخيؿي  ال  بم ,بٍمػػًر ً   مػػ  طيمى ػػٍبيىةً   مػػ  القيػػٍريفي   ىػػزى ػػٍبعً   (ِ)"بٍحػػريؼو   ى   ى
ً , لي ىاً   مف لي ا و  ٍي ىا ي  كلىٍيسى  اليىرى ػٍرؼً  فز يككفى  بف مى ػٍبيىةي  الكاًحػدً  الحى ,  ى ػهو فٍ  بك ي ػٍبيىةو   مػ   ػاءى  كال  بك  ى
, بك  ىلىرىيو  ٍي ى  كلكفً  بٍكثىرى دىةه  ال ٍَّبعي  الم  ىا ي  هًذ ً   المى                      .(ّ)(( القيٍريفً  فز ميتىفىر 

كالحرؼ  , / اإل  ادّْ/ لككف الفيؿ ركفى  ؛خر  ف الفيؿبيف اال ـ كالفيؿ بي ا كاف الحرؼ كصمة كلمَّ  
بم  الثبلثػة األلػياء  )و ػ (ك  ػبة اليػرض إلػ  ال ػكهر,  ؾ, ف  بة الفيؿ كالحػرؼ إلػ  اال ػـليس كذل
  ك قػػبلن  قػػبلن  )وال رابػػع لهػػا(طػػبلؽ, المػػراد بقػػكلهـ الكممػػا  الػػثبلث   ػػد اإل )الكممػػات الػػثمال( ,المػػذككري
 .كا تقراءن 

ليػه ب ػ د  إلػ  ببػز األ ػكد الػدهلز بٌ ػه دػاؿ )) دخمػ   مػ  ابػف مابفػز  (ْ)ا ذكر  الز ػا زمى فمً  , قبلن  بٌما 
دػػاؿ  إ ػػز  ,لػػه  فػػيـ تفكػػر يػػا بميػػر المػػهم يف, فقمػػ  اا متفكػػرن فربيتػػه مطردنػػ (رضػػز ا    ػػه)ببػػز طالػػ  

في ػا  فقم   إف فيم  هػذا بحييت ػا كثبػ َّ   مي  ببمدؾ لح ا فأرد  بف بضع له كتابا فز بصكؿ اليربية,
كفيػؿ  ا ػـكٌمػه ا  الػرحمف الػرحيـ, الكػبلـ  هذ  الم ة, ثـ بتيته بيد ثبلث فػألق  إلػزَّ صػحيفة فيهػا  ب ػـ

   ػػػف يأتز فز الكبلـ  ف الليد رحمه ا  تيالػػػ   قبلن  ٌمابك , (ٓ)خر ((يإل   ,كحرؼ

                                           
 .ُُ(  كري الحج  مف اآلية (ُ
تَّ  اٍ تىهىػ  ًإلىػ   ىػٍبيىًة بىٍحػريؼو  »  مف دكله  ((ِ ٍؿ بىٍ تىًزيدي ي حى ـٍ بىزى ٍرؼو فىمى مى  حى ,صػحيك البخػارم, بػا  «بىٍدرىبىً ز ً ٍبًريؿي  ى

 . ُِّٗ, ردـ الحديث  ُُّ/ْذكر المبل كة  
 )حرؼ(. ٕٗٗ( القامكس المحيط  (ّ
 فػػز  ز, ك ػػمز بالز ػػا ز   ػػبة إلػػ  ببػػز ا ػػحاؽ الز ػػاج, كلػػدالز ػػا القا ػػـ ببػػك ًإ ػػحاؽ بػػف الػػرحمف  بػػد  هػػك ((ْ

 األ بػارم بػف بكػر كببػز دريػد كابػف ك فطكيػه الٌز ػاج  ػف بدملؽ كحٌدث طبرية,  كف ,  ثَـّ ب داد فز ك لأ  هاك د,
 ,الم ة فز الزاهرك  ال حك,  مؿ فز كاإليضاح ,الكبرل ال مؿ يرهـ, له مص فا  كثيري م ها  ك  الص ير كاألخفش

 . ِٗٗ/ّ األ بلـ ك  ,ٕٕ/ِ    ب ية الك ايهػ (. ي ظرّّٕ ) 
 .ِّٖمالز الز ا ز  ب( (ٓ
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كا كػػبلـ اليػػر  الفصػػيك, فك ػػدك  لػػـ يخػػرج  ػػف هػػذ  الػػثبلث, فا يقػػد فػػ ٌف اليممػػاء تتبيػػ ,(ُ)ا ػػتقراءن  ٌمػػابك 
 .(ِ)هـ بأٌ ه ال رابع بصبلن إ ما ي 

 ] الخالف في ادم الغطل [

ـَ  (3))وذ   أبو جعيػر بػف  ػابر  , بك مضػارع, بك بمػر كهيهػا  (اليعػؿ   إلػى أفا اسػ كبك    مطمقػا مػاضو
بك ػػػر الػػػبلـ مػػػف  (يػػػ   ال  )فَ  ػػػـ الفيػػػؿ بم  ا )وسػػػما (خػػػارج  ػػػف الػػػثبلث,  )قسػػػـ رابػػػع(كصػػػه كحيهػػػؿ 

بم  بدػيـ  )عػف اليعػؿ(م ػتخمؼ   بمي ػ  )فمػؼ(بم  ا ػـ الفيػؿ  )ألناػ(( ؛كك ه ت ميته بػذلؾ ,الخبلفة
مػا كضػي  لتكػكف  كضػا  ػف بفيالهػا, كالحامػؿ  مػ  ذلػؾ مقامه فز إفادي مي ا , ف ٌف ب ماء األفياؿ إ َّ 

خمػؼ  ػف  )ك (( ,كالمه ث ك ير  مع المبال ة فز المي   ها بمفظ كاحد مع المذكررـك االختصار؛ أل َّ 
كهيها  خمؼ  ف لفظ "بييد", كبك  خمؼ  ف  ,ب / كحيهؿ خمؼ  ف "بدبؿ" بك   ؿ ّٓ/ ,لفظ "ا ك "
الصػادر مػف ابػف صػابر بزيػادي ا ػـ الفيػؿ  مػ  الثبلثػة كلػيس م هػا  مػ   ()و ذا القوؿال , (ْ)لفظ "بتك ع"

ػػدكثن ))  يقػػاؿ( الَ دَ )َحػػ ,فػػرض ت ػػميمه ػػدىثى حي داثىػػةن  احى ـى   كحى ـ  داليػػه إذا ذيًكػػرى مػػع دىػػدي ػػ , كتيضى ـى  ... ىقػػيضي دىػػدي
ػػديثي  ال ديػػد((   ,مصػػدر ب مػػع القػػـك  مػػ  األميػػر, إذا ا تميػػكا  ميػػه ((6)اإلجمػػاع )بعػػد انعقػػاد (ٓ)كالحى

ؿاألفاؽ ممف ييتد باتفػادهـ كهػـ الصػدر كالمي   ب ه  اء بيد االتٌ   المػذككري (عمػى الثمثػ )فقػكا , فقػد اتَّ كَّ

                                           
ما داؿ  فز بكثر  ز ياته؛ ألٌف الحكـ لك كاف فز  ميع  ز ياته ( هك الحكـ  م  كمز  بك كد  فز بكثر  ز ياته, كال ٌ (ُ

 بتتبػع ال ز يػا  كقكل ػا  كػؿ   ه ال تحصػؿ إاٌل ؛ ألٌف مقدماتػ  هػذا  ا ػتقراءن  ػمٌ لـ يكف ا تقراءن, بؿ ديا نا مق ػمنا, كيي 
 ه األ ػفؿ   ػد المضػ ؛ ألٌف اإل  ػاف كالبهػا ـ كال ػباع كػذلؾ, كهػك ا ػتقراء  ػادص ال يفيػد اليقػيفحيكاف يحػرؾ فٌكػ

ػل ػكاز ك ػكد  ز ػز لػـ ي ػتقرب, كيكػػكف حكمػه مخالفنػا لً   ,ه األ مػ    ػد المضػػ كالتم ػاح؛ ف  ػػه يحػرؾ فٌكػ ا الػتؽَّ مى
 . َُٔ /ُ, كالكميا   ُٖيريفا   ي ظر  الت

 .ُِي ظر  لرح دطر ال دل البف هلاـ  ( (ِ
ػػإ( هػػػ ككػػاف ِٓٔ ػػدلس  ػػ ة  )( هػػك بحمػػد بػػف محمػػد بػػف صػػابر ببػػك  يفػػر القي ػػز, كلػػد فػػز األ(ّ ػػمامن ا ا, ككاتبنػػا بار ن

لػػػػكافز كا َٓ/ ُٓ ػػػػبلـ ي ظػػػػر  تػػػػاريد اإل (.هػػػػػ ِٔٔ  ), يتمػػػػذه  بمػػػػذه  بهػػػػؿ الظػػػػاهر ا ح ػػػػف الخػػػػطٌ كلػػػػا رن 
 .                                        ُّٔ/ ُبالكفيا  

 . َِزهرية  , كحالية اليطار  م  لرح األّٔ/ ُ( ي ظر  حالية الصباف  (ْ
 . , )حدث(ُٕٔ القامكس المحيط ( (ٓ
 اإل ماع  ل ة  اليـز كاالتفاؽ .( (ٔ
ا  اٌتفػػػاؽ م تهػػػدم بمػػػة محمػػػد فػػػز  صػػػر بيػػػد كفػػػاي ال بػػػ     ز  مػػػ  بم بمػػػر كػػػاف, ي ظػػػر  الحػػػدكد األ يقػػػة اصػػػطبلحن

 . ُٖكالتيريفا  الدديقة  
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بم  القكؿ الحادث؛ ألٌف فز اال تداد به خردا لئل ماع الميتد  ,)فم يالعتدا ب(( ,إ ها بد اـ الكممة ال  ير
ي ر إليه ,الكا   اتبا ه ,الميٌكؿ  ميه, به  .كالميصى
ؿاأللة كهك مف الصدر أفز الم  (ُ)ف ف ديؿ  بيف اإل ماع كدد خالؼ الفٌراء  الككفييف  ظير  كهك فز ؟كَّ

 .(ّ)داؿ  إٌف " كبل" لي   كاحدا مف الثبلثة؛ كال ما هز بيف اال ـ كالفيؿ ,فز البصرييف (ِ) يبكيه
ها بحدهما,   د , كالقكؿ بأ َّ  (ْ)ها ا ـ كفيؿ لتيارض بدلتهاإٌف هذا القكؿ بيد الحكـ  ميها بأ َّ  فال كا  

 .ليس بأ ها  ير الثبلثة
كال يخفػ  بٌف هػذ  الثبلثػة لػيس المػراد ب هػا ب ػزاء  ,بالكدؼ فقط لتيارض األدلة ما داؿب ه إ َّ   كالحاصؿ 

كتتكدؼ  ,ـ, كهز التز ي صرؼ إليها لفظ األ زاء   د اإلطبلؽ, حت  يلترط ا تما ها فيهبلحقيقية لمك
 .كي يدـ با يداـ بيضها ,حقيقته  ميها

)مػػػف يتركػػػ   (ال)ف  ممػػػة تمػػػؾ األ ػػػزاء, بم  مػػػ ,)المػػػراد أفا الكػػػمـ يتركػػػ  مػػػف مجموعهػػػا(مػػػا إ َّ  )و(
ب ػه ال يلػترط فػز الم مػكع لػمكؿ  ميػع  , / كال ميػعّٓكالفرؽ بيف الم مكع /  ,بم  كمها ,جميعها(
لصػػدؽ الم مػػكع  ؛م هػػا بخػػبلؼ ال ميػػع, فتركػػ  الكػػبلـ مػػف  ممتهػػا ال يقتضػػز تركبػػه مػػف كػػؿ   ,األفػػراد

اللتهار إطبلده  ميهػا يك ػد بػدكف بيضػها, فػ ٌف  ؛ـبلببيض األفراد دكف ال ميع, فهز ب زاء  رفٌية لمك
 , كالظفري فز اليرؼ اللىٍيري  بال ترل بٌ ه ييد   , دـ ماهز  زء له  زاء اليرفٌية ال يمـز مف  دـ بيضهااأل
 ب زاءن  يد  كبف األ صاف تي  ,, كمع ذلؾ ال يقاؿ با يداـ "زيد" با يداـ بحد هذ  األ زاءاليد مثبلن  ب زاءى  كاليدي 

بػه مػف   ال يتصػٌكر ترك  مركَّػ با يداـ الل ري با يػداـ بحػد ب صػا ها, كال خفػاء بٌف كػؿَّ   كال يقاؿ ,لمل ري

                                           
ككػػاف , , ديػػؿ  أل ػػه كػػاف يفػػرم الكػػبلـهػػك ببػػك زكريػػا يحيػػ  بػػف زيػػاد الػػديممز الكػػكفز الميػػركؼ بػػالفراء, لقػػ  بػػذلؾ ((ُ

صػػؿ بالمػػأمكف كاتٌ لككفػػة كب ػػداد, اليربيػػة كب مػػـ الكػػكفييف بػػال حك بيػػد الك ػػا ز ككػػاف يتػػردد بػػيف ا الفػػراء إمامػػا فػػز
  تػكفز فػز طريػؽ  ,كمف تصا يفه  كتا  الحدكد فز ال حػك, كالمقصػكر كالممػدكد, ك يػر ذلػؾ ,كالد أل يناكاتخذ  مرب

   ة مكة
 . ِٖٖٖ/ّ المك ك ة المي ري, ك َّٕ/ِهػ(. ي ظر  مي ـ المف ريف  َِٕ)    
 ,الخميػؿ  ػف بخػذ ال حػك  مػرك, بػف كيػ  بػف الحػارث ب ػز مػكل  بلػر ببػا د بػر كيك ػ  بػف  ثماف بف  مرك هك  ((ِ

 مػف بػه يمحػؽ كلػـ دبمػه بحػد مثمػه إلػ  ي ػبقه لػـ الػذم كتابػه ك مػؿ ك يػر  األخفػش, الخطا  ببز  ف الم ا  بخذ
 .ّٖ  البصرييف ال حكييف بخبار  هػ( . ي ظرَُٖبيد  )  

 . ُٕ/  ُ  ( ي ظر  لرح التصريك(ّ
كاآلخر ا تفػاء   ,ح  ككف بحد الدليميف بحيث يقتضز بحدهما ثبك  بمركفز االصطبل ,ل ة  التما ع  »التيارض   ((ْ

بك هػك ,  ػكاء ت ػاكيا فػز القػكي بك زاد بحػدهما  مػ  اآلخػر فيهػا بكصػؼ هػك تػابع كاحد فز زماف كاحد, فز محؿ  
 .ْٔٔ  , مي ـ المصطمحا  الفقهية«التما ع بيف الدليميف مطمقا بحيث يقتضز بحدهما  ير ما يقتضز اآلخر
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امن   ال يككف كبلمركَّ   ير هذ  الثبلثة, ككؿٌ 
اليقمػز الث ػا ز يخػذا مػف داللػة األمثمػة  )فػ فا التركيػ (, (ُ)

 عمػػى)  بػػيف م مػػكع الثبلثػػة كػػا ف بم ,ا()بينهػػ حصػػؿ بم  حصػػؿ  بمي ػػ  ",كدػػع الربيػػع"مػػف )الواقػػع( 
  بم   ك يف  ربيف(

فػبل ي ػٌم  ذلػؾ  ,بم  الفا ػدي التامػة)غير مييػد فائػد  الكػمـ(  هبيػمركَّ  تركي ه  ,بم  الضربيف  (أحد ما) 
 ال زا د  ميها  )ست  أقساـ(بم  هذا ال كع يي ز ما صدده  , )و و(لذلؾ امكبل المركَّ 

 .)نحو: ليتما(كما فز  ,حرفيف()تركي  بم  األد اـ  (:)أحد ا 
حػد مػع لػ ؛ لػ بل يتَّ ا ـ فحرؼ لكاف بكٌ   بتقدير الحرؼ, كلك داؿ واسـ( تركي  حرؼ :)الثان الق ـ (و) 

)نحػو: المهـ إال بف يقاؿ فيما يأتز, كالحرؼ مهخر فيخالؼ ما ه ا, ف ٌف الحرؼ مقٌدـ كما فز  ,ما يأتز
   (.الرجؿ

 (.غمـ زيد نحو:)كما فز  ,ف ال إسناد بينهما(سمياتركي   :)الثالالالق ـ  و()
 ()نحو: قمماكما فز  ,)تركي  فعؿ وحرؼ(الق ـ الرابع   و()
 .(ِ))نحو: حبذا(كما فز  ,/ )تركي  اسـ وفعؿ(بّٔ/  )الفامس(الق ـ  و( )

ذ  فهػ, )نحػو: ذاؾ(م همػا  المركَّػ بتقديـ اال ـ, كتأخير الحرؼ, ك وحرؼ(  )السادس تركي  اسـكالق ـ 
 . تة بد اـ

هذا ال ادس,  فالصكا  إ قاطي  ,(ّ)داؿ البيض  كلك  ظر إل  التقديـ كالتأخير لزاد  األد اـ  م  ال تة
ـي  بدله الفيؿي  ذكرى كبف يي  ه تركيػ  ما تػرؾ الفيػؿ مػع الفيػؿ؛ أل َّػ, كدد يقاؿ  إ َّ  تةن  مع الفيؿ لتصير األد ا

 .أل ماءبيف فيميف بحيث يكك ا كالكممة الكاحدي كبادز ا

                                           
  .ٗ/ ُزهرية ( ي ظر  الدرر البهية  م  لرح األ(ُ
( اختمؼ ال حاي فز حبذا, فم هـ مف ذه  إل  ب ها مركبة مػف الفيػؿ ) حػٌ  ( كالفا ػؿ ) ذا (, كز ػـ ابػف مالػؾ فػز (ِ

لػرح الت ػػهيؿ بٌف هػذا دػػكؿ  ػيبكيه, كبػػه دػاؿ ابػػف الحا ػػ , كببػك البقػػاء اليكبػرم, ك يػػرهـ, كالمتتبػع لقػػكؿ  ػػيبكيه 
كز ػـ الخميػؿ رحمػه ا  بٌف حٌبػذا بم زلػة حػٌ  اللػزء, كلكػف "ذا كحػ " بم زلػة كممػة  »ل خبلؼ ذلػؾ فقػد دػاؿ  ير 

ـ   , بال تػرل ب ػؾ تقػكؿ لممه ػثكاحدي  حك  "لكال", كهك ا ػـ مرفػكع كمػا تقػكؿ  يػا ابػفى  ػ كال  ,حبػذا  , فػاليـ  م ػركره
, أل ه كالمثىػؿحٌبذً , أل ه صار مع حٌ   م  ما ذكر ي لؾ, كصا  تقكؿ ك"ذا"   ػد المبػرد  ,« ر المذكر هك البلـز

ي ظػػر   ,ا ػػما كاحػػدا, فصػػار مبتػػدب, كلػػـز طريقػػة كاحػػدي "حػػ ٌ "مػػع  "ذا"ا ػـ مػػبهـ يقػػع  مػػ  كػػؿ لػػزء, ثػػـ  يمػػ  
, ُّْ, كالتبيػيف  ػف مػذاه  ال حػكييف  َٓ, كالكافية فػز  مػـ ال حػك  ِّ/ّلرح الت هيؿ  ك , َُٖ/ِالكتا   

 . ُِْ, كالممع فز اليربية  ِٕٗك مؿ ال حك   ُُْ/ِ, كاألصكؿ فز ال حك ُْٓ/ِكالمقتض   
 .ِٗ/ ُ( ي ظر  فرا د اليقكد اليمكية (ّ
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 المركَّػػ   ذلػػؾ ة في ػػمَّ بم  الفا ػػدي التاٌمػػ )يييػػد فائػػد  الكػػمـ( هبم  تركيػػ  مركبػػ )وال ػػر  الثػػان  مػػا( 
 :()قسمافبم  التركي   )و و( ,امن كبل
)عمػى وجػ( يكػوف اليعػؿ ظػاهريف حالػة كػكف ذلػؾ التركيػ   فعؿ واسـ( )تركي بم  الق ميف  أحد ما() 

ك يػـ اليبػد, بك تركيػ  فيػؿ ظػاهر كا ػـ  ,قػاـ زيػد(نحػو: ) كما فز ,()عف االسـبم  محدثا به  حديثا(
ـ" مع مرفك ه "ا تق فَّ  كما فز  حك  "ا تقـ", ف ,بك م تتر ك كبا ,كما فز  حك  " مم " ,مضمر بارز

ر مهلؼ مف فيؿ األمر الم طكؽ به, كمف ضمير المفرد المخاط  الم تتر فز المقدٌ  الم تتر فيه كبلـه 
بك تركيػ   ؟(ُ) حػك " دػاـ" فػز  ػكا  مػا فيػؿ زيػد ,تركي  فيػؿ كا ػـ مضػمر م ػتتر  ػكازا بػ "ب  ", بك

 , ممة  حك  " داـ زيد" سماى(ت)و  ",بد ك" حك  " يا زيد" ألف تقدير الكبلـ  ,فيؿ مقدر كا ـ م تتر فيه
 . لكك ها مبدكءي بفيؿ ؛)جمم  فعمي (بم  داـ زيد ك حك , مف  ممة صدرها فيؿ 

 )عمى وج( يكػوف أحػد ما(حاؿ كك ػه  )تركي  اسميف(به فا دي الكبلـ مٌما يفيد مركَّ  )الثان (الق ـ )و(  
 اليػػدؿ ضػػدٌ  ,ؿ(د  زيػػد َعػػ نحػػو:)كمػػا فػػز  ,فػػر()اآلاال ػػـ  )عػػف(بم  مخبػػرا بػػه  )فبػػرا(بم  اال ػػميف 

ا تف  مػػا فػ , ػادؿ ه م ػػتقيـ كاليدالػة كاليدكلػة بم  ذكا  ػدؿ, بك / كمػا دػاـ فػز ال فػكس ب َّػّٔ/,ال ػكر
بك  ,كػ "هيها  اليقيػؽ" ,, ثـ ال فرؽ بيف بف يكك ا ا ميف حقيقة(ِ)ديؿ  إٌ ه إخبار بالذا  كهك ال ي كز

ير الضػػػمٌ كػػػػ "زيػػػد دػػػا ـ", فػػػ ٌف الكصػػؼ مػػػع مرفك ػػػه الم ػػػتتر فػػػز حكػػـ اال ػػػـ المفػػػرد, بػػػدليؿ بٌف  ,حكمػػا
ا ف زيدن إالم تتر فيه, ف قط ما ديؿ  "الم تتر فيه ال يبرز مع التث ية كال مع, بخبلؼ الفيؿ مع مرفك ه 

ػػ  ممػػة " زيػػد  ػػدؿ" ك حكهػػا مػػف كػػؿ   ى()وتسػػم  " ثبلثػػة ب ػػماء ال ا ػػماف فقػػط, دػػا ـه  با ػػـ   ٍ رى د   ممػػة صي
اٌل فهك يتركَّ  ,  الكبلـ م ها, هذا بدؿ ما يتركَّ لككف صدرها ا من  ؛ ()جمم  اسميا   .  مف بكثركال

                                           
 كالضػٌمير الفيػؿ مػع الفا ػدي حصػكؿ لػرط بف  رابيهػا »  كهذا القكؿ خبلفنا لمػا صػرَّح بػه فػز لػرح التصػريك لقكلػه( (ُ

, «األصػٌك   مػ  كبلٌمػا ي ػٌم  ال ضػمير فيػه يكػكف بف تقػدير مػ   فقػاـ اال تتار, كا   الضٌمير يككف بف الم كم
 .ُٕ/ُ  لرح التصريك

 ( لم حاي فز هذ  الم ألة ثبلثة مذاه   (ِ
ؿ  ذه  إل  بٌف ذلؾ  م   بيؿ المبال ة, حيث  يم  الذا   فس المصدر مبال ة. األ       كَّ
                فمي ا   ادؿ. ,يد  دؿز   مذه  الككفييف ب ه محرؼ  ف بصمه, ف ذا دم  كالثا ز      
لػػػرح , ك ْٖ/ ْ ظػػػر  التػػػذييؿ كالتكميػػػؿ  ه  مػػػ  حػػػذؼ مضػػػاؼ تقػػػدير   ذك  ػػػدؿ, يب َّػػػ المبػػػردكالثالػػػث  مػػػذه       

 . ُٖٓ/  ُالتصريك  م  التكضيك  
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فيؿ كثبلثة ب ماء,  ,ـ  تة  ا ماف, فيؿ كا ـ, فيؿ كال مافداؿ فز التكضيك  )) كصكر تأليؼ الكبل 
فمف فيؿ كا ـ  دػاـ زيػد, كمػف فيػؿ كا ػميف  , مة الق ـ, بك  ممة اللرط ك كابهفيؿ كبربية ب ماء,  م

 مم  با, كمف فيؿ كبربية ب ماء  حك  ا م طمقن ا, كمف فيؿ كثبلثة ب ماء  حك   مم  زيدن كاف زيد دا من 
ا, كمف  ممتز الق ـ كال كا   حك  كا  ألكرم ؾ, بك مف  ممتز اللرط كال زاء  حك  قن ا م طما  مرن زيدن 

 ا ته . ,(ُ)((إٍف داـ زيد داـ  مرك, بك مف ا ـ ك ممة  حك  زيد يقـك ببك 
)لمحػرؼ ك  ػ   ,حى رً كفىػ ؿى ًخػمصدر دى  ,( ب ككف الخاءؿ)ال دف  ر فقد  مم  بٌ ه حيث  مم  ما تقرَّ  (و) 

 ,فز اإلتيػاف بػه ا ف  الذات()ليس مق ود  بم  الحرؼ  )ألنا((فز تركي  الكبلـ كتحققه؛ بم   ف  ذلؾ(
ن  كلهػػذا ال يكػػكف  ػػزءا لئل ػػ اد,  بك ػػر المكحػػدي  هي طىػػبي رٍ كيى  هي طىػػبً رٍ يى  طى بىػػمصػػدر رى  ,مػػا يػػؤتى بػػ( لمػػربط ()وا 

 لمػربط بػيفار, أو( أ/ فػ  الػد 37سػمييف نحػو: زيػد/ا)بيف  (ِ)كالمبلزمػة كيطمؽ ل ة  م  اللد   ,كضمها
لمػربط أو(  ,)نحػو: إف  ت ػر  أ ػر مػف الفيمػيف,  لـ يقؿ بيف  ممتيف لتػأثير الحػرؼ فػز كػؿ   ,)فعميف(

ػمػف ال ممػة  ى  المقصػكدى  ا كػاف الفيػؿي ألٌ ػه لٌمػ ؛لػـ يقػؿ بػيف  ممػة كا ػـ ,واسـ ( ) فعؿبيف إليػه  الػربطى   ى  ى
 ػمية ابك فيميػة ك  ,كرمتػ((أ)نحػو: إف جػا  زيػد  ,فيميتػيف )بػيف جممتػيف(لمػربط  نحو: مررت بزيػد, أو()

 .(ّ) حك  إف دخم  الدار فيبدم حر  

 

 

 

 

 

                                           
 َ ُٔ/ ُ( لرح التصريك  م  التكضيك (ُ
  )ربط( . ,ٕٔٔ  القامكس المحيط  ( ي ظر(ِ
"  الحرؼ له دخؿ فز تحقيؽ الكبلـ, كا تدٌؿ  م  ذلؾ بمػا ذهػ  إليػه  ػيبكيه, مػف بفَّ  إل  بفَّ  ذه  ابف هلاـ( (ّ "بالى

, كػػاف الكػػبلـ مهلفػػا مػػف تقػػديرنا, فػػ ف ديػػؿ  "بالى مػػاء" التػػز تػػأتز بمي ػػ  التم ػػز ال خبػػر لهػػا   ػػد  ػػيبكيه ال لفظنػػا كال
 . ْٗٗ  ظر م  ز المبي , ي بذلؾ حمبلن  م  مي ا  كهك التم زكتـ الكبلـ  ,حرؼ كا ـ
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 م [ـــات االدــمالـــاب رـــ] ب

ذا  رف  ما تقرَّ   بم  المتقػدـ  )فعمم  االسػـ( , ما مف الثبلثة مف اليبلز كبلًّ ر كبرد  ميرفة ما يميٌ كال
ؿاأل كري إذا بي يد  ميرفة كا    ػيف فز التق يـ, ف ٌف "بؿ" فيه لميهد الذكرم, كال  ,ال ػمةي  ,كاليبلمػة ,كَّ

ػٍيًف, كمىٍ صػك ه فػز الطَّريػًؽ ييٍهتىػدل بػهالضـٌ كاأليٍ مكمًة ب , كالفصؿي بيفى األىٍرضى
كػاليمـ كاليبلمػة الدالػة , (ُ)

ا مػػ  داللتهػػا ملػػتركة, فػػبل يحصػػؿ تمييػػز المطمػػك  بهػػا, ف ٌ ػػه إ َّ مػػا مػػ  اللػػزء, كلمػػا كػػاف بيػػض اليبل
 ,كلػػطر اللػػػزء ,المقا ػػػـ  كالق ػػيـ ل ػػة )المميػػػز  لػػ( عػػػف قسػػػيمي((دػػاؿ   ,يحصػػؿ باليبلمػػة الخاصػػػة

 .(ِ)ا ميه تح  بصؿ كمز   له كم در ن ما كاف مقاببلن   ا د يـ اللزء, كاصطبلحن ءما ى كدي  ءمابد ً  هي يي مٍ ك ى 

 ض [ـــغــخــ] ال
ػػ      إلػػ  التمييػػز باليبلمػػة  اٍحًتػػيجى تحػػ  الكػػبلـ, ا مػػع اال ػػـ مػػف الفيػػؿ كالحػػرؼ م ػػدر ن  ا كػػاف كػػؿ  كلمَّ

  بم  دبكله. )الفيض(الخاصة فقاؿ  
  اال ػـ, كالػذم ذكػر  ه ػا مػا ميػع  بل مفػرد مضػاؼ, فػييـ  اليبلمة فز دكله  فيبلمة اال ـ كا مـ بٌف  

الخفػض, ثػـ اليبلمػة مطػردي   اال ـ م ها , ما  اال ـ؛ بؿ بيضها, فالمراد  بلماليس هك  ميع  بل
بف  راد بف يصػػكَّ , ك بلمػػة االط ػػ(ّ)رد كمػػ يكسه مطَّػػف  َّػػ   / الحػػدَّ  ّٕكبهػػذا فاردػػ  /  , يػػر م يك ػػة
  م   بما دؿَّ   اال ـ حدكد خبر , كأف تقكؿ فز حد  مكت يمه مبتدب, كت يؿ ال إل  الحد   كؿ   تضيؼ لفظى 

                                           
 ) مـ( . ,َُُْ  القامكس المحيط  ( ي ظر(ُ
 .ّٕٓ/  ِ, كالمي ـ الك يط  ُٓ/  ّ, كد تكر اليمماء  ُٕٓ( ي ظر  التيريفا   (ِ
 ( الحد  الم ع كالحا ز بيف لي يف. (ّ

 . ا رد األمر تبع بيضه بيضن االطراد ل ة  اطٌ      
 ا مف دخكؿ  ير  فيه. ك د المحدكد, كيمزمه كك ه ما ين  الحدٌ ما ك د ه كمَّ  َّ با  هك اصطبلحن      
  هار.  تتابي  افراد  ك ر  م رل كاحدا ك رم األاطراد الحدٌ      
              َُْي ظػػػر الكميػػػا    ,ك ػػػد المحػػػدكد ه كممػػػا ا تفػػػ  الحػػػد ا تفػػػ  المحػػػدكد, بك كممػػػا ك ػػػد الحػػػد  اال يكػػػاس  هػػػك بٌ ػػػ     

 .ُّٗك
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ككػذا تقػكؿ فػز  ,(ُ)فهػك ا ػـفػز  ف ػه  يػر مقتػرف  ما دٌؿ  م  مي   كؿٌ ف مي   فز  ف ه  ير مقترف,
بف ت يػؿ مكػاف هػذيف  قيضػهما  ,كالمػراد بػاليكس   ػد ال حػايما دخمه الخفض فهك ا ـ,  كؿ   ,ةالخاصَّ 

مػا لػـ يدخمػه الخفػض  بف تقػكؿ  كػؿ    م  مي   فػز  ف ػه فمػيس با ػـ, كال يصػكٌ  ما لـ يدؿٌ  فتقكؿ  كؿ  
هػا ال " مػف ب ػماء األفيػاؿ, ف  َّ ك ػزاؿً   حػك  "دراؾً  دي رً  يىػفز اال ـ لي   لملػمكؿ؛ لػ بٌل  "ك"اؿ ,فميس با ـ

كالم ا ػػ  فػػز مقػػاـ  ,فػػالمراد مػػا صػػدؽ  ميػػه هػػذا المفػػظ فػػز ال ممػػة ,المػػذككري اليبلمػػا تقبػػؿ لػػي ا مػػف 
 ,فػػز الميػػارؼ لػػي ا فلػػي ا باديهػػا؛ إذ هػػك متػػرؽ   ؿي ٍهػ ى  المبتػػد,ى  كال يضػػر   ,التيمػيـ مػػا يميػػز  الػػ  األفػػراد

كبمي ػ   ,الرفػع كضػدن  ,فً ض فز األصؿ مصدر خفض, كيطمؽ  م  الًد ة كال ػير المػي  بم الخف )و و(
 بهػؿ البصػري  بػاريي   بف الخفض  باري بهػؿ الككفػة, كال ػرَّ اٌل إ ,, فهك مرادؼ له فيه(ِ)فز اإل را  ال ر  

هػػػا أل َّ  ؛دتصػػػر  ميهػػػااك  ,بفػػػتك الكػػػاؼ )الكسػػػر ( ,, كالمػػػراد بػػػه ه ػػػا  مػػػ  القػػػكؿ بػػػأف اإل ػػػرا  لفظػػػز  (ّ)
اٌل  )عنػػد دفػػوؿ عامػػؿ خػػر اال ػـ يفػػز  ()التػػ  تحػػدالال  فمثمهػػا مػػا  ػػا    هػػا مػػف يػاء بك فتحػػة األصػؿ, كال

 ثي دً ٍحػه المي حدثها اليامؿ, كالمفهػـك مػف لفػظ  امػؿ الخفػض ب َّػف الك ري ال يي ب  د   دكله ظاهري  الفيض(
 .ا ته  (ْ)را ((ا مف اإل بحدث فيه  ك ن  ,لها, ففز القامكس   )) مؿ اللزء فز اللزء

 مػ   ؛ ألٌ ػه م ػاز مب ػزٌ (ٓ)ب / إليه فز االصطبلح ا تياريه  ّٖحداث /   بة اإل كيمكف بف ي ا  بأفٌ  

, فالك ري حقيقة حادثة   ػد  ال بػه (ٔ)چڃ چ چ  چ : ك  بة اإلرادي إل  ال دار فز دكله  ,ةال  بيٌ 
  . (ٕ)تباعكاال ,الب اء, كالم ا بةفخر   الك ري التز لـ تكف كذلؾ كك ري  ,كال بيد  كال دبمه

                                           
                                                لبقاء اليكبرم تيريفا  بخرل لبل ـ م هاكذكر ببك ا ((ُ
  يخػػركف كضػػيه, كدػػاؿى  بصػػؿً  فػػز الت ػػكيف ا ػػتحؽَّ  مػػا  يخػػركف كضػػيه, كدػػاؿى  بٌكؿ فػػز اإل ػػرا  ا ػػتحؽٌ  مػػا اال ػػـ    

  مػ  يػدؿن  كلػـ  ىٍفً ػهً  فػز مي ػ   مػ  دؿٌ  فػظو ل كػؿ   هػك  يخػركف  ىفً ًه, كدػاؿى  فز ميفرد مي    م  دؿٌ  لفظو  كؿ   اال ـي 
 . ُِّ-ُِِ  المي  , يي ظر  التبييف  ف مذاه  ال حكييف ذلؾ زماف

 .ّْْ, ك الكميا   ُْٔ( ي ظر  القامكس المحيط  (ِ
ؿ ربس المدر ػػتيف فقػػد فػػرؽ بػػيف ال ػػٌر كالخفػػض كالك ػػر, فػػال ٌر مػػا كدػػع فػػز ب  ػػاز األفيػػا بٌمػػا الخميػػؿ الػػذم ييػػد  ( (ّ
كالخفػض مػا كدػع فػز ب  ػاز الكمػـ م ك ػا,  حػك  زيػد,   ,لػـ يػذه  الر ػؿ    د ا تقباؿ بلؼ الكصؿ  حػكلم زكمة ا

 .  َّ  اليمـك لمخكارزمز كف  حك  الـ "ال مؿ", ي ظر  مفاتيككالك ر ما كدع فز ب  از الكمـ  ير م 
 .َُّٔ( القامكس المحيط  (ْ
ا, لزء لممبال ة فز التلبيه مع طرح ذكر اللبه مف البيف كقكلؾ  لقيػ  ب ػدن ( اال تياري  اٌد اء مي   الحقيقة فز ال(ٓ

 .ْٖ, كالتكديؼ  م  مهما  التياريؼ  َِِكب   تي ز به الر ؿ الل اع, ي ظر  التيريفا   
 َ ٕٕالكهؼ  مف اآلية   كري ( (ٔ
 .ِِ/  ُ( ي ظر  لرح التصريك  (ٕ
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ا )حرف ػبم  اليامػؿ لمخفػض  ض(اسػوا  كػاف الفيػ)ك ا, ا بك تقػديرن ثـ ال فرؽ بيف بف يككف الحػدكث لفظنػ
مػف األدػكاؿ  (ُ) ()األ ػحا القػكؿ  )وال ثالػال لهمػا عمػى(فهػذاف د ػماف ليامػؿ الخفػض, , ا()اسم  كػاف  أـ(

مثاؿ الم ركر بالحرؼ  ,ا بك مهكالن كال فرؽ فز اال ـ بف يككف صريحن  ػػػ إف لاء ا  تيال ػػػ ها اآلتز بيا ي 
(كمثاؿ الم ركر باال ـ الصػريك  )و(مرر ,  )نحو: بزيد(  اللػار , كالكهػؿي  كال ػبلـ الطػار   ,)غمـ زيػد 

ػػةه كً ٍممػػافه  , بك مػػف حػػيف يكلػػد إلػػ  بف يلػػي , كال مػػع ضػػدَّ  ػػةه كً ٍممى ػػةه كهػػز  بٍ ًممى ػػةي ال ي كاال ػػـ  , يبلمى مكمى

 (ّ)چ  ی  جئ حئ مئچ كمثػػػػػاؿ اال ػػػػػـ المػػػػػهكؿ  , (ِ), كػػػػػذا فػػػػػز القػػػػػامكسكال يمكًميَّػػػػػةي كال يبلًميَّػػػػػةي 
ف لـ تكف مك كدي كال مقدٌ  ػفالمضاؼ إليه هك اال ـ المهكؿ مف بف كالفيؿ كال   ا يقػاؿري, كبهػذا ي ػا   مَّ

 .فا مـ, (ْ)(يـك ي فع الصادديف)إضافة اال ـ لمفيؿ المضارع فز  دد ك د 
داؿ البيض  ف ٍف ديؿ يمـز مف هذا الػدكر؛ ألٌ ػه ال يييمػـ  ,فزيد ك بلـ زيد, ا ـ بدليؿ الك ري فز يخرهما

 .ما دخم   ميه ا ـ؛ إذ صكري تمؾ الك ري مك كدي فز  ير اال ـ فَّ ب ـى مً ا إذا  ي تمؾ الك ري خفضن  ككفي 
ػب َّػ فال كا     ػه ا ػـ, كمػا يييمػـ بياممػه ب ميػه  ا دبػؿ ميرفػة مػا دخمػ ه تمكػف ميرفػة كػكف الك ػري خفضن

 .ا ته  ,(ٓ)المخصكص كحرؼ ال ر  
 ,اا لفظينػكدػاؿ الػبيض  يمكػف بف يكػكف تيريفنػ,  / التمييز حي  ذ  مػ  اليامػؿ ّٖكفيه  ظر لتكدؼ /  

الك ري التػز تحػدث   ػد دخػكؿ  امػؿ الخفػض هػز   ؼ, فيقاؿ لهبم  لمف ييمـ التيريؼ كال ييمـ الميرَّ 
 ا ته . ,(ٔ)ؼالذم هك الميرَّ م ٌم  الخفض 

 

                                           
 , ُّْ/  ُي ظر  لرح كتا   يبكيه لم يرافز   ,بالتكهـ , كال رٌ  اكريبالم ة, كال رٌ بالتبييٌ  ( كزاد بيضهـ ال رٌ (ُ

 .ٓٓ/  ِ, كهمع الهكامع  ّْٕٓ/  ٗكتمهيد القكا د بلرح ت هيؿ الفكا د       
 . ُُّْ( ي ظر  القامكس المحيط  (ِ
 َ ُُٗ(  كري الما دي  مف اآلية  (ّ

( بالرفع إاٌل          مضػاؼ إلػ   يػر محػض,  أل َّه از الككفيكف دراءي ال ص ؛ بص , ك دربها بال  ا  افين درب ال ميع )يـك
ٌف الير   ضػافة إلػ  الفيػؿ المضػارع, ذا بىضافٍ  المكادي  إل  األفياؿ  صبكها, كم ع البصريكف الب ػاء فػز اإلإكال

كا ذلؾ بالمضاؼ إل  الفيػؿ الماضػز؛ أل ؼ المضػارع ميػر , كالماضػز مب ػز ف ػرل الب ػاء إلػ  مػا بضػي فَّ كخىص 
  .ِٕٗ/  ُ, كالك ز فز القراءا  اليلر  َّٓ/ ُي ظر  إيضاح الكدؼ كاالبتداء   ,إليه

 . ُُْ/  ُ    اإل صاؼ( ي ظر(ْ
 . ُِٕ /ُ    فرا د اليقكد اليمكية( ي ظر(ٓ
  ب. َُ( ي ظر  الدرر البهية  م  لرح األزهرية  لكحة  (ٔ
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 ] الكنوين [
بم  دبكلػه, كالمػراد بػالت كيف المطمػؽ,  ,)التنػويف( ا  ػف د ػيميهله بيضن  زىًي اٍلميمىي    اال ـ مامف  بل )و(

بم  )و ػو(  ػػػػػ ك  ػيأتز بيػاف ذلػؾػػػػػ  اذكػر  مػف  يػر ديػد بخػبلؼ مػا لػـ يػذكر إال مقيػدن  كهك الػذم يصػك  
ػ(ُ)ر  ٌك ػ  بم  بدخمػ   ميػه  ك نػا فػز الكممػةالت كيف, ل ة  مصػد ز بػذلؾ المصػدر مػا ي ػكف بػه م  , ثػـ  ي

 ما فز المصدر مف مي   الحدث .ا بحدكثه ك ركضه لً ت كي نا, إليارن  ي  ال كفي م  اال ـ, ب  ز  ي 

 , كلهػذا  يػر ؼى (ِ)ـ, كالتفييؿ مف بب ية األحػداثه حادث بفيؿ المتكمن ز الت كيف ت كي نا؛ أل َّ ما  يم  كديؿ  إ ٌ  
 ,(ّ)  فػز " ر لػف كضػيفف"األىكلكة, كال كف    المتحرٌ ر  خي  ,بصالة )نوف ساكن (ه فز االصطبلح  بأ َّ 

لػػه كػػػ  خر ػػ  البلحقػػة ألكٌ  ,تفصػػمه  مػػا بيػػد  ,خػػر اال ػػـ بيػػد كمالػػهيبم  )اآلفػػر(, بم  تتبػػع  )تمحػػؽ(

كلػػـ يقػػؿ  (ْ)چې چ   ػػكف التككيػػد  حػػك ا ك ػر, كالبلحقػػة لك ػػطه كػػػ "م ك ػػر", كالبلحقػػة آلخػر الفيػػؿ ك
 .زا دي ل ير التككيد؛ ألٌف المراد باآلخر يخر اال ـ كما بي ا   الليد

ػ ,خر" زيػد"آكالمراد ما كاف يخرا حقيقة, ك       ,الػزكاؿ مػف الثبػا  ضػدَّ  (تال بالػث  )تَ , (ٓ)خر" يػد"آا كػبك حكمن
ٍصػبلن  ,اللػزء باللػزء مصدر كصػؿ (م     )وَ  ,بم  فز المفظ تالية لحركة يخر اال ـ ػمىةن, بالك ػر  كى كصي

ػػؿى  لػػـ يىٍ قىًطػػٍع  ,الضػػـٌ ك  ػػمىهي كاتَّصى ػػهي, كبٍكصى ىمى ػػمىهي  ألى ككصَّ
الكدػػؼ بم  فػػز درج  كفػػز االصػػطبلح  ضػػدَّ  ,(ٔ)

ال ػػككف, كلحقػػكؽ اآلخػػر, كالثبػػك    فهػػذ  ثػػبلث حػػاال  ,ب/ الكػػبلـ كالت امػػه ك ػػدـ اإلم ػػاؾ   ػػه ّٗ/
بم  فػز تمػؾ  ,)فػيهف( كالمراد ه ا الكثيػركال ال  هك الذم ي مبؾ كييمكؾ,  ,ا(لب  )غا , تثب  ال كفبلن صٍ كى 

كال الػػ  بف تكػػكف ثابتػػة فػػز , الحػػاال  بم  ال الػػ  بف تكػػكف  ػػاك ة, كال الػػ  بف تكػػكف الحقػػة لآلخػػر

                                           
  .ِٕ/ُ  لرح األلمك ز  ( ي ظر(ُ
 .ِِٗ( ي ظر  الكميا   (ِ
, كلػػػػرح ُٓٔ/  ْي ظػػػػر لػػػػرح المفصػػػػؿ البػػػػف ييػػػػيش   ,( مػػػػف الر لػػػػة كالضػػػػيؼ, كزادكا ال ػػػػكف لئللحػػػػاؽ ب يفػػػػر(ّ

 .ِْٕالتصريؼ لمثما ي ز  
 .ُٓ(  كري اليمؽ  مف اآلية  (ْ
كالحقيقػػة بف يخرهػػا يػاء محذكفػػة,  كاألصػػؿ "يػدم" كمثمهػػا " ػػد" بصػػمها  ,الػداؿ فػػز "يػػد" هػز يخػػر الكممػػة فػز المفػػظ ((ٓ

 .ُٔي ظر  ت قيك األزهرية    ,ك" كالمحذكؼ م ها الكاك, فالداؿ يخر "يد" كالكاك يخر " د"  حكمنا ال حقيقة" د
(َُٖٔ ( ي ظر  القامكس المحيط  (ٔ ؿى  . , )كصى
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ػفػز اللػزء يى  مصػدر خػطَّ  ,ا()فط ػبم  ال ػكف( ؼال ذَ ح  )وتال  ,الكصؿ ػ, بك رى ؽَّ بم  لىػ ط  خي       مكس كفػز القػا ـى  ى
 ا ته . (ُ))) هك الكىٍت ي بالقمـً ((

  ت ػػكيف  ػػمَّ كيي  ,"(ْ)كدػػدف (ّ)فخػػرج  ػػكف " بصػػابف ,(ِ)كفػػز االصػػطبلح  تصػػكير المفػػظ بحػػركؼ ه ا يػػة
ػػفٍ " ك ػػكف, (ٓ)التػػر ـ بٍ هى ى

 ألفَّ  ؛(ٗ) )ال كف(مػػا يرت ػػـ الت ػػكيف بػػدؿ, كال ٌ (ٖ)  ت ػػكيف ال ػػالز ػػمَّ كيي  ,(ٕ)كب ػػف" (ٔ)
كهػك اإلم ػاؾ  ػف  ا()ووقي ػ  كمػا ذكػر  بقكلػه ,اا كرفينػكالت كيف فيه ي قط  رن  ,ؼة  م  التكدٌ الكتابة مب يٌ 

,  كبكدىؼى داؿ فز القامكس ))  فا دي , الكبلـ بكدػؼ  الكىػبلـً  فىًصػيك فػز كلػيس كبٍدمىػعى, بٍم ىػؾى   ك  ه  ىكى ى
 ا ته .(َُ) هذا((الَّ إ

 

                                           
ط ( ,ٖٕٔ( القامكس المحيط  (ُ  .)خى
 .ٗٗ( التيريفا   (ِ
  .ُّٖ  ديكا ه فز( مف دكؿ  رير  (ّ

َؿ  ـَ َعاذ  َتابَ أق م   الم و   *** وقالول  : إف  َأَ ب ت َلَقد َأَ اَبففوالع 
  . ّٖ فز ديكا ه  ( مف دكؿ ال اب ة(ْ

ف   ؿ  ب ر َحال َنا َوَكَ ف  َقد  ؿال َغي َر َأف  ر كاَبَنا *** َلم ا َتزال  أف َد التاَرح 
حػػدل إكلػػد  مػػف حركتهػػا طػػبلؽ, كهػػز القافيػػة المتحركػػة التػػز ت مػػف حػػركؼ اإل( هػػك مػػا يمحػػؽ القافيػػة المطمقػػة بػػدالن (ٓ

 .ٕٔالتيريفا    ,كالميف حركؼ المدٌ 
 . ُّ/ِمف دكؿ الي اج مف الر ز فز ديكا ه ( (ٔ

 مف طمؿ كاألتحمى أنهجف ***ما  ا  أحزانا وشجوا قد شجا 
 .ب هج بم بمز كاهتربكب ه ف   ,األتحمز  مكضع فز اليمف تص ع فيه البركد     
  ُٖٖفز ممحؽ ديكا ه  كر الر زمف دكؿ رهبة بف الي اج مف ملط( (ٕ

ف   ـ  يا َسم َم  وا  ف   ***  َقاَلت َبَناتال الَع  كاف َفق يرا  مالع َدم ا َقاَلت  َوا 
ا  ف األخفش كاليركضييف هـ مف زادكا هذا الت كيف ك مٌ إ  دي, كهز القافية ال اك ة, كديؿما يمحؽ القافية المقيٌ  ( هك(ٖ

ا, كز ػـ ابػف الحا ػ    الحركػة اٌلتػز دبػؿ لحادػه  ميػكًّ مٌ , كهك زيادي  م  الكزف, ك يػالٌزياديي   ألٌف ال مكَّ  ,بهذا اال ـ
, كحالػية ُّ/  ُ, كلػرح األلػمك ز  ٖٔي ظػر  التيريفػا   ,ا لقٌمته, ك فا  ال يرافز, كالز ػاجبٌ ه إ ما  يٌمز  الين 

 . ْٗ/ ُالصباف  
 .زيادي مف المحقؽ لي تقيـ ال ص( (ٗ
(. َٖٔ( القامكس المحيط  (َُ ٍدؼي  )الكى
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  ػد  لتز الرفػع كال ػرٌ فػز حػا ا كال يػاءن كن ا  ػد الكدػؼ, ال ك ا فػز حالػة ال صػ  ما ر ـ بدؿ الت كيف بلفن كال َّ  
ي ػػا   ػػف  ػػهاؿ الػػبيض حيػػث دػػاؿ  الت ػػكيف يكػػكف دكف الػػكاك كاليػػاء, كبهػػذا  األلػػؼ (ُ)(لخفػػة)الكدػػؼ 
ػ كضن       كفػز القػامكس فػز بد ػاـ األلػؼ, ا  ػف الت ػكيف؟ ا تهػ ا  ػف حػرؼ, كهػؿ ل ػا حػرؼ يكػكف  كضن
 , ا ته .(ِ)يف, كػ  ربي  زيدان((لؼ اليكض تبدؿ مف الت ك ب)) ك 
ذا  رفػػ  ذلػػؾ كبرد  مػػا هػػك  يػػر ال الػػ ,   )أفا التنػػويف قػػد بم  فمػػف القميػػؿ  ,)فمػػف غيػػر الغالػػ (كال
)اللتقا  السػاكنيف( ؾ , كحرَّكته فتحرَّ ه كَّ  ى  ضدَّ  هكرَّ بالفتك, كحى  ا / حركن ّٗ/ ـى ري ككى  ؾى ري حى   يقاؿ ,ؾ(ر  حَ يال 

ؿاأل ,لتقػ   ػاك افاف ٌف فيه  ,انظر( ا)محظور  بم  لدفيه كما فز  ػ ,الت ػكيف كالثػا ز ال ػكف كَّ ؿاألؾ ر  فحي  كَّ
حيث خبل  ف "اؿ" كاإلضافة, بخبلؼ ال كف  ,كلـ يحذؼ؛ ألٌ ه م زؿ مف اال ـ م زلة ال زء؛ لمزكمه له

ف كػاف كصػفها ال ػككف؛  فَّ حيػث حػذف  مػف  حػك  "اضػربى  الخفيفػة البلحقػة لمفيػؿ لمتككيػد " كال هػػا أل ٌ القػـك
, كبذلؾ صار لم كف البلحقة لبل ـ مزٌيػ اضرً     ير الزمة له, فمـ ت زؿ م زلة ال زء م ه فصار ة القـك

 بلرؼي  األلرؼً  عي هـ دصدكا بذلؾ؛ ألٌف األ ماء بلرؼ مف األفياؿ, كتابً كليمَّ  , م  ال كف البلحقة لمفيؿ
ػ )و( ,مف تابع  يػر  ؿاأل  )قػد يمحػؽا بف الت ػكيف مػف  يػر ال الػ  بيضن  نحػو:)كمػا فػز  , قػيض يًخػر( و 

ػ , يمػه دصػيرا  ٍقًصػر رى  يى مصدر دىصى  (3))بالق ر(حالة كك ه  (شربت ما   , كفػز  ي رً ٍضػيى   ى رى مػف بػا  ضى
 .له كدد لحقها الت كيف, فالميـ بكٌ (ْ)القامكس  القصر خبلؼ المدٌ 

يخػر , ثػـ حػذف  األلػؼ؛ اللتقػاء  ما لحقه دبؿ القصر, فهك الحؽ لؤللؼ, كهزكا تيًرض بأٌف الت كيف إ َّ  
 .اال اك يف, كدمب  الهاء همزي, كما حيذؼ ليٌمة فهك مك كد حكمن 

( تحركػػ  الػػكاك كا فػػتك مػػا دبمهػػا فقمبػػ  ا فػػ ٌف األصػػؿ )مػػك خػػرن ياأللػػؼ لي ػػ  كردَّ هػػذا اال تػػراض  بػػأف 
 .(ٓ)بلفا

                                           
 فز المخطكط .  (لخف )( (ُ

 )ب(.ُّْٖالقامكس المحيط    (ِ)
ػػ(ّ /  ِحػػدهما الت ػػكيف, ي ظػػر  الكتػػا   با( كهػػذا الك ػػه رٌد   ػػيبكيه, ك فػػ  بف يكػػكف ا ػػـ  مػػ  حػػرفيف ( بف يكػػكف )من

ِّْ. 
 .ِْٔ( ي ظر  القامكس المحيط  (ْ
/  ِ, كالمصػباح الم يػر فػز  ريػ  اللػرح الكبيػر  َْٕٔ/ ٗ  ( ي ظر  لمس اليمـك كدكاء كبلـ اليػر  مػف الكمػـك(ٓ

ٖٓٔ . 



                     ُٕٗ          النص المحقق
    

 

 .فػػز المفػػظ ارن بػػاآلخر مػػا كػػاف يًخػػ ة, كالمػػرادف األلػػؼ بصػػميٌ أا, فكػػا م  ػػين بػػأٌف الػػكاك صػػار    ػػين   كبي يػػ  
مػػا ي هضػػاف  مػػ  بٌف المقصػػكر فػػرع  مػػ  الممػػدكد, كال حا ػػة هػػذا ال ػػكا  كهػػذا اال تػػراض إ ٌ   كبدػػكؿ

ب ف ها ال فرع, داؿ فػز القػامكس   بصؿه  ,ف ٌف القصر ل ة م مك ة ,ا   هب/ إل   يمه فر ن  َْدا ية /
ا  م  هػذ  الم ػة يمكػف بف يقػاؿ كبيضن  (ُ)(( بالقىٍصرً  مان, اٍ ًقً ز  ًمعى ك ي  ,هاءو   ف ميٍ قىًمبىةه  الماءً  كهىٍمزىيي )) 

 فتأٌمؿ. ,لزء  ر ما ليس بيدر؛ ألٌف المراد باآلخً الت كيف الحؽ لآلخً 
(َمػفػ  عَ الت كيف ))إذا كاف(  ا, كذلؾلزكمن ( و م   ؼال ذَ ح  )قد يال مف  ير ال ال  بٌف الت كيف )و(  المػراد مػا  ـ 

 صفة ليمـ بال ر  ػػػػ  ()مو وؼ   ,ية, كالمق , ديؿ  كما هك ك اية  ف اليمـ كفبلف كفبل ةكالك , ييـٌ اال ـ
فػ ٍف  ,االبتػداء بػه ممصػؽ بػه, فخػرج مػا لػـ يكػف االبػف فػز  يػر محػؿ  )بػابف( بم  ذلؾ اليمـ م يػك   ػػػػ 

ألٌف  ؛ابػػه  البنػػ ه فػػز محػػؿ االبتػػداءؿ  ػػطر؛ أٌل َّػػكلهػػذا تر ػػـ إذا كػػاف االبػػف بكَّ  ,كػػاف لػػـ تحػػذؼ األلػػؼ
ًيػؿ ؿ ال ػطر بيػد , كمػا لػـ يكػف االبػف كصػفن ثػـ يبتػد, بػأكَّ  ,القار, ي تهز إل  يخػر ال ػطر دبمػه ا بػأف  ي

ػػخبػػرن  ػػبػػأف فى  ,ا بػػاليمـػػػػػن ا دبمػػه, بك لػػـ يكػػف ممصقا  مَّ  حػػك   ػػاء زيػػد الفاضػػؿ ابػػف  ػػـ  ,بي همػػا فاصػػؿه  ؿى صى
 . مرك

فػاؽ, بك باتٌ  (ِ)تصر  ميػه المصػ ؼ, كفػز الم  ػز ))بك اب ػةػادػ فاؽ, كلػذاػػػكا مـ بٌف الحذؼ مػع ابػف باالت  
صفة  بال ر   )م اؼ( كيرٌد  ميه بٌف ابف  صفكر خالؼ فز اب ة ,ا ته  ,(ّ)ب     د دـك مف الير ((

ـٌ اال ػـ )إلػى عمػـ(بم  ممصػؽ ذلػؾ االبػف  ,البػف ك يػر  كمػا تقػٌدـ, فخػرج مػا إذا كػاف بػػيف  المػراد مػا ييػ
ذلػػؾ دميػػؿ, كمػػدار   ز كػػريـ ابػػف كػػريـ, بك بػػيف  مػػـ كصػػفة  كخالػػد ابػػف بخي ػػا؛ ألفَّ  حػػك   ػػاء ,كصػػفيف

 .بفتك الخاء المي مة كبير فا دي)آفر( الحذؼ  م  كثري اال تيماؿ, كال يظهر لكصفه اليمـ بقكله  
/ ال   َْاألكثػر   ػبة اإل  ػاف إلػ  ببيػه / ؿ؛ ألفَّ ا لػؤلكٌ  يـ الترط بيضهـ بف يكػكف اليمػـ الثػا ز ببنػ 

د                                                             ., كفيه كبلـ ال  طيؿ بذكر (ْ)إل   ى

                                           
 . كالماءىيي( كالمهي  )الماءي ُِّٓ( القامكس المحيط  (ُ

 حػػػذف  ٌمػػػا إذاب,[ُِالتحػػػريـ  ] چې ې  ى چ   ,  حػػػك دكلػػػه األلػػػؼ( اب ػػػة  إذا كتبػػػ  بالهػػػاء فاالختيػػػار إثبػػػا  (ِ
, كبد  الكاتػػ  البػػف دتيبػػة  ِٓٓ/  ِديع فػػز  مػػـ اليربيػػة  ي ظػػر  البػػ, فتكتػػ  بالتػػاء  حػػك  هػػذ  ه ػػد ب ػػ  فػػبلف

ُِٖ.  
  . ْْٖ( م  ز المبي   (ّ
 َ ُّّ/  ُ( ي ظر  لرح المفصؿ البف يييش  (ْ
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 بػػف زيػػفي  ببػػز بكػػر, بك زيػػدي  بػػفي  ( بك زيػػدي و  عمػػر  بػػفال  قػػاؿ زيػػدال ( دكلػػؾ ) ) نحػػو مثػػاؿ مػػا ا ػػتكف  اللػػركط
بػػف فػػبلف, بك  ء الػػديف, بك فػػبلفي فاطمػػة بك ب ػػ   مػػرك, بك ببػػز الخيػػر بك ضػػيا ب ػػ ي  اليابػػديف, بك ه ػػدي 

بم  أل ػػؿ التخفيػػؼ؛ لكثػػري  ,(تفيييػػا)  ك حػػك  فيحػػذؼ تنػػويف زيػػد( ) ب ػػ  فػػبلف, بك ب ػػ  فبل ػػة فبل ػػةي 
يي ز ي صػرؼ إليػه   ػد  ,ذكر  مف  ير ديد بم  الت كيف الخاص باال ـ الذم يصكٌ  و و(اال تيماؿ, )

   :(أربع  )أقساـاإلطبلؽ 
ؿ:األ )الق ـ   ه فز ة اال ـ, ك م  تمك  ف؛ لقكلهـ فا دته الداللة  م  خفَّ   التمك  كلاأل (ُ)(لتمكيفتنويف ا و 

فهػك  ,الػذم هػك الت ػكيف (ّ)كال الفيػؿ فيم ػع مػف الصػرؼ ,؛ لكك ه لـ يلػبه الحػرؼ فيب ػ (ِ)ةبا  اال ميٌ 
 اهك البلحؽ لفظنػك  ,كت كيف الصرؼ ,ة  ت كيف األمك يٌ ف, كي مَّ كَّ مى ف ال مي كالكصؼ متمك   ,كصؼ لمكممة

فػػز كديػػؿ  هػػك  ,كر ػػاؿ)رجػػؿ (,  كػػري  حػػك   (و, )نحػػو: زيػػدل الػػ  األ ػػماء الميربػػة المتصػػرفة ميرفػػة 
ة ه فز ر ؿ لمتمكيف ال لمت كير بقاه  مع اليمميٌ كالذم يدٌؿ  م  ب َّ  ,فر ؿ لمت كير؛ ألٌف مدلكله  ير مييَّ 

)) ب ػا ال   , ك يقػؿ  ػف الرضػز بٌ ػه دػاؿ(ٔ)ذا فػز التكضػيككػ دى كىرى  ,ك يػر  (ٓ)ابف الحا ػ  (ْ)ه(دال)ال قؿ, بيد 
كػػاأللؼ كالػػكاك فػػز  ,فػػري َّ حػػرؼو يفيػػد فا ػػدتيف ,ايكػػكف ت ػػكيف كاحػػد لمتمكػػيف كالت كيػػر مينػػ فم يػػا مػػف ب برل 

ػ(ٕ)[م مما  كم ممكف, ف قكؿ ػ ؿى ًيػفػ ف  ي  ,ا  الت كيف فز ر ؿ يفيد الت كيػر بيضن ػ ممن , (ٖ)ص لمتمكػيف((ا؛ تمحَّ
 فميس التمكيف مع اليممية هك  يف التمكيف المك كد دبمها.  بم,  ا ته

                                           
هػا لػـ تلػبه الحػرؼ, فتب ػ  كال  ٌ ال ( هك الت كيف البلحؽ لؤل ماء الميربة الم صرفة لمداللة  مػ  بقا هػا  مػ  بصػمها, ك (ُ

 َ ْْٓ/  ُكزيد كر ؿ, ي ظر  م  ز المبي   الفيؿ, فتم ع مف الصرؼ 
 .ِْ/ ُ    لرح التصريك( ي ظر(ِ
 . ّٖ/ُ    بكضك الم الؾ( ي ظر(ّ
 )داؿ( فز المخطكط .( (ْ
ه لػػك ٌ ػػبال تػػرل بف كػاف اال ػػـ  كػػري, ال كلػيس الت ػػكيف فػػز ر ػػؿ ت ػػكيف ت كيػػر, ك  »يضػػاح البػػف الحا ػػ   (  ػاء فػػز اإل(ٓ

ػػ ؿى ًيػػ ي  اإليضػػاح فػػز لػػرح  ,«ت ػػكيف, كلػػك كػػاف ت ػػكيف ت كيػػر لك ػػ  زكالػػه   ػػد زكاؿ الت كيػػر م ػػه ال ؿٍ زي ا لػػـ يىػػ ممن
 . ِٕٕ/  ِالمفصؿ  

كمػػا ا ػػتيمؿ بػػالك هيف فيمػػ  » فقػػد دػػاؿ فػػز التكضػػيك   ,( مػػا  قمػػه  ػػف ابػػف الحا ػػ  ك يػػر   ػػف التكضػػيك لػػـ يثبػػ (ٔ
لت كيػر فػز  حػك  كتػا  كر ػؿ كفػرس يه كبلفػاظ بيخػر كمػا  ػاء التيريػؼ كاال مي ييف كدد  اء  م  ذلؾ  صه كمه ك 

 .ٖٗ/ ْك ,ْْٓ/  ُبكضك الم الؾ   ,«
 ( إل  ه ا ال قط مف   .(ٕ
 . ْٓ/  ُ( لرح الرضز  م  الكافية  (ٖ
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 ,كهػػك البلحػػػؽ لػػبيض األ ػػماء المب يػػػةب/,  ُْخػػػبلؼ التيريػػؼ/ )الثػػان : تنػػػويف التنكيػػر(الق ػػـ )و(  
 فما, ا بيف ميرفتها ك كرتهافردن ف, كهك مي   دكله   لمداللة  م  الت كير, إليارنا بأٌف المراد به  ير مييٌ 

ػػ(ُ)م هػػا كػػاف  كػػري, كمػػا لػػـ ي ػػٌكف كػػاف ميرفػػة ػٌكف  ػػأ, فا ن ا ػػمك  ا, ثػـ الت ػػكيف يقػػع ديا ن ففػػز بػػا   اٌمػػا ديا ن
ػػ ()نحػػو: سػػيبوي(  اليمػـ المختػػـك بكيػػًه  , كهػك يب ػػ   مػػ  الك ػػر فا  يػػر ميػػيٌ بػػالت كيف إذا برد  بػه لخصن

اٌل  نػفت ٌك ػه إذا لػـ تػرد بػه مييٌ  ,ا مف ال مع بيف ال اك يففرارن   ,ةركػه بػبل ت ػكيف كهػك ميرفػة باليممٌيػ فتتا, كال
 )و ػ((ا ففز با  ا ـ الفيؿ المختـك بالهاء  حك  مػه  ما ن  ٌمابك , (ِ)كمثمه   فطكيه, ك مركيه كخالكيه

ع  دمػه م, كيككف مع الت كيف  كري ك "ا ك "ز به الفيؿ كمي ا  م  كممة بي ي   م  ال ككف, كهز ا ـ  ي 
 .ميرفة

" ككػػاف  كػػرين    ي مى ًصػػكدػػاؿ الػػبيض  إف كي       ٍف لػػـ ت ,ٌك ػػ  فقمػػ   "صػػهو صػػهو صػػٍؿ لػػـ ت ػػٌكف, ككػػاف ك كال
؛ أٌل ه حالة الت كيف يككف لكاحد مف يحػاد الفيػؿ الػذم المفػظ بػه, كفػز حالػة  ػدـ الت ػكيف يكػكف (ّ)ميرفةن 
ػػ  "ؿػ"ببػػ ػػه مػػف دبيػػؿ الميػػرؼ إالػػبيض  الظػػاهر  كدػػاؿ ,(ْ)ا, فتيريفػػه مػػف دبيػػؿ تيريػػؼ  مػػـ ال ػػ س ممن

 ع الت كيف ال كك ي مف هذا الحديث, كم , ف ٌف مي   "صه" ببل ت كيف ال كك ي  با تبار المي  يةالحضكر 
" بالب ػػاء  مػػ  الك ػػر؛ فػػرارن امطمقنػػ ا مػػف ال مػػع بػػيف ال ػػاك يف مػػع الت ػػكيف  كػػري, كمػػع  دمػػه , ككػػذا "إيػػهو

 ,مػا مف حػديثو  تزادين برد  ا  ف فٍ  ,ميرفة, ف قكؿ " إيه" ببل ت كيف إذا طمب  م ه زيادي مف حديث مييف
 / مػػع  ػػدـ الت ػػكيف  ُْ, كالقػػكؿ بػػأٌف ا ػػـ الفيػػؿ المختػػـك بالهػػاء /(ٓ)ميػػيف بك  يػػر ميػػيف  بم , ك تػػه
كهػك دػكؿ  ػػػػػ االصػطبلحز  م  القكؿ بأٌف مدلكلػه الفيػؿي  ٌمابك  , م  بٌف مدلكؿ ا ـ الفيؿ المصدر مب ز  

ألٌف م ػه مػا بيلػـز  ؛ا فػز ا ػـ الفيػؿػػػن ما كػاف الت ػكيف  ما كال َّ  ,فبل؛ ألٌف  ميع األفياؿ  كرا  ػػػػ ال مهكر
كم ه ما  ," فز اإل راء, كم ه ما بيلـز  دمه  حك  " زاؿ كدراؾ"اا" فز التي  , ك "كيهن  حك  "كاهن الت كيف 

تقػكؿ  صػاح ال ػرا   ,يه ", كمما ي كز فيه الك هاف ا ـ الصك ال  از فيه الك هاف  حك  " صه كمه ك 
ة  مػػ   ػػدـ الت ػػكيف ميرفػػة دالػػة  مػػ  مي ػػ  مخصػػكص, كمػػع الت ػػكيف  كػػري مبهمػػة داٌلػػ  ػػاؽ" مػػع " ػاؽ

                                           
 . ٕٔ     التيريفا ( ي ظر(ُ
 .ُُٕال ي صرؼ, ي ظر  لذكر الذه    ( ب از ال رمز إ را  هذ  األ ماء إ را  ما(ِ
 .ِٕ  األزهرية لرح  م  اليطار , كحاليةَّٓ / ّ( ي ظر  كلرح ابف  قيؿ  (ّ
 .ُٕٓ  التيريفا  ,الذهف فز لمميهكد مكضكع هف  َّ  كأ امة؛ ذه نا, بيي ه للزء كضع ما  ال  س  مـ( (ْ
 . َُُ-َُٗ/ُ  فرا د اليقكد اليمكية( ي ظر  (ٓ
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", ك  , ػػػػ  كٌ  ,ا مػػػػامي ػػػػ  مػػػػبهـ, يي ػػػػز إف برد  صػػػػكتن  ػػػػال " ػػػػاؽو  ػػػػاؽو ا تركػػػػ  ف برد  صػػػػكتا مخصكصن
 .(ُ)الت كيف

   (ّ)يهو " بالت كيف, كب كر ما بكرد مف دكؿ ذم الرمةب  بٌف الير  ال تقكؿ إاٌل " (ِ)كذكر األصميز

 (ْ)ـػػالػػف أـ سػػع (  ػػا إيػػنػػمػػقػػا فػػنػػػيػػػػوق                               

 , ا ته .(ٓ)بم  مف  كاز ذلؾ ,اف  كالصكا  ما داله ال مهكرداؿ ببك حيٌ 
 ك  مػا دالػه ذة, كصػكَّ أ األصميز فز إ كػار  مػا كرد  ػف ذم الرٌمػك قؿ  ف ببز  مز الفار ز ب ه خطَّ 

 التز  مع المه ث يقدـ  ميها ب ير  مـ. (ٕ)األصميز (ٔ)كداؿ  هذ  مف بكابد ة,الرمٌ 

يخػر, كذلػؾ  فػز مقابمػه لػزءه  ؿى ًيػبم   ي  ,مػف دابمػه يي ػز كا هػه ,)الثالال: تنػويف المقابمػ (الق ـ )و(  
ػ ,لػـ يخػؿ  مييته, ك كاء خبل مفرد   ػف التػاء, بك  داـ  م الت كيف هك البلحؽ ل مع المه ث ما  ا ممن

                                           
ؼ؛ ي   له, كهػك ضػر  مػف التكمٌػما هك لمت كير ال ميه( إ ٌ ال ( ذه  الرضز إل  بٌف القكؿ فز ت كيف ) اؽ, كصه, ك (ُ

 .َُّ/  ّإذ ال مي   لمتيريؼ كالت كير فز هذ  األ ماء, ي ظر  لرح الرضز  
هػػك ببػػك  ػػييد  بػػد الممػػؾ بػػف دريػػ  بػػف  بػػدا  األصػػميز, مػػف ب مػػة الم ػػة, كركاي ال ريػػ  كاألخبػػار, لػػه مهلفػػا   ((ِ

 .  ُِٔ/ْ أل بلـاهػ(. ي ظر  ُِٔ, ك يرها, )  الفارؽ, ك اإلبؿ, ك الخيؿ م ها 
صػػاحبته ك مػػ  كتفػػه دطيػػة حبػػؿ  "ميػػة"لقػػ  بػػذلؾ أل ػػه بتػػ  , اليػػدكم بػػف م ػػيكد ابػػف حارثػػةهػػك  ػػيبلف بػػف  قبػػة ( (ّ

ٍمػػرك بػػف اليػػبلء  فػػتك اللػػير بػػ ,ةكهػػز الرمػػة فا ت ػػقاها فقالػػ  الػػر  يػػا ذا الرٌمػػ مر, القػػيس كخػػتـ بػػذم ادػػاؿ ببػػك  ى
 . ُِْ/ٓ , كاأل بلـَّٔ/ِي ظر  ديكاف اال بلـ  هػ(.ُُٕ)  , الرمة

   كتمامه ,,الطكيؿ مف البي ( (ْ
 البمقع الديار تكميـ باؿ وما

القفػر  األرض  البمقػع( الببلدػع) ك, محبكبتػه ا ػـ هك  كديؿ,  الـ بأـ الخ ف اء  ف تك ز الير  إف  ديؿ(  الـ بـ)   
 الخالز.                         المكاف بك, فيها لزء ال الم دبة

ػا حػديثا الر ـك مف طم  إ ما أل ه ؛م ك ة  ير( إيه) بػ بت  بٌ ه البي  هذا فز اللاهد      كلػك,  ػالـ بـ  ػف مخصكصن
 .ٖٕٕ/  ِ  الديكاف  م ك ة بها بت  حديث بم براد

 . ََِ/ ْالتذييؿ كالتكميؿ    ي ظر ,ز االحت اج بكبلـ ذم الرمة الذم رفض األصميز االحت اج بها( بم  ك (ٓ
              )ببػػػػد(. ٗٔ/  ّي ظػػػػر  ل ػػػػاف اليػػػػر    , ػػػػسبػػػػؿ ك فػػػػر  مػػػػف اإلبػػػػدي, كهػػػػز مػػػػا تكحلػػػػ  مػػػػف اإلببػػػػد   مػػػػع ( بكا(ٔ

  .األصميز بٌف دكؿ األصميز مف الكبلـ الم تكحش الذم تفرد به براد ببك  مزٌ 
ل ػيرافز  ػف  ما ػة مػف   ا همػا  قمػكتخط تػه, كال ٌ     م  األصػميزٌ فز رد   الفار زٌ  ( هذا ال قؿ لـ يثب   ف ببز  مزٌ (ٕ

 ٔٗ/ ُيػه( مػف  يػر ت ػكيف, ي ظػر  لػرح كتػا  لم ػيرافز  إالبصرييف ب هـ صكبكا دكؿ ذم الرٌمة كب ازكا م ػزء )
 . ُٓٗ/ُيًه( بمي   حد ث مف  ير ت كيف, ي ظر  التيميقة  إم زء ) زٌ ب از ببك  م, كٕٔ/ ْك 
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ة ت ػميته بػذلؾ مػا بلػار ٌمػك  ؛(ومسػممات حك  مهم ػا , ) ,( كب ا , بك صفةن  ندات :نحوكاف مفرد  )
( الكا  ػة )فػ  مقابمػ  النػوف ؿى ًيػب /  ي ِْ/  ,بم  ت ػكيف ه ػدا  كم ػمما  ك حكهمػا ف ناػ(()  إليهػا بقكلػه

ه بصؿ م مما ؛ أل َّ ( ومسمميف) ,( بصؿ ه دا يفَ زيد   حك  ) ,كهك  مع المذكر ال الـ ,( بصمه ف )
عممػ  )( بم  الت ػكيف  مػ  الملػهكر )كونػ(( المي ز الذم  زء بها فيه أل مه, ب  ز مف ف لابهها )

َـّ االسػـا مصدر تػـ يػتـ, بم   بلمػة  مػ  كػكف )مثمثن  (لتماـ كا فصػؿ  مػا بيػد , فػبل يحتػاج إلػ   ( دػد تػ
كمػػا أفا ) ,مقػػاـ ال ػػكف فػػز  مػػع المػػذكر كال إلػػ  األلػػؼ كالػػبلـ, فػػالت كيف فػػز  مػػع المه ػػث دػػا ـ ,إضػػافة
بم  كاحػػد إفػػراد ذلػػؾ  ,قائمػػ  مقػػاـ التنػػويف الػػذي فػػ  الواحػػد(التػػز فػػز  مػػع المػػذكر ال ػػالـ ) النػػوف(

 اا ككحػدن يىًحدي فيهػا كىحػادين ككحػكدي ككحػكدن  ـى ري ككى  ـى كًحد كيمً  (ُ)كالكاحد ا ـ فا ؿ ]مف[ ,ال مع, كهك كم مـ
ديػػػاس   ػػػد  "إحػػدل"  ػػػد ال ميػػع, كفػػػز  لػػاذه  "بحػػػد"فػػػز  ك إبػػداؿ الػػػكاك همػػزين , اككحػػدين كًحػػػدين بقػػز مفػػػردن 

ػػفػػ  ذلػػؾفالكاحػػد بمي ػػز الم فػػرد ) ,(ِ)المػػاز ز ا ( بم  فػػز كك هػػا  بلمػػة  مػػ  تمػػاـ اال ػػـ كا فصػػاله  مَّ
 اكالدليؿ  م  بٌف هذا الت كيف لتماـ اال ـ كك ه ليس بتمكيف خبلفن  ,بيد , فال ار كالم ركر متيمؽ بقا مة

لثبكته مع ما فيه فر يتاف كػ " رفا ", كال ت كير لثبكته فز الميرفا , كال  كض  ف لزء,  ؛(ّ)لمربيز
بم  بػػالمي   ال  ,)قالػػ( الر ػػ ( ,ضػػ  م هػػابػػأٌف الك ػػري  كَّ  ؛مػػردكد (ْ)ه  ػػكض  ػػف الفتحػػةكالقػػكؿ بأ َّػػ
  الت كيف الذم فز الكاحددا ـ مقاـ  ه َّ بمي ا   ,المفظ الذم داله الرضز صكرته ت كيف المقابمة بالمفظ؛ ف فَّ 

 
 

                                           
 (  قط مف  .(ُ
البصػري كمػا   كلػد فػز ال حك, مف ب مة  ليباف مازف كك يته ببك  ثماف مفبقية  بف حبي  بف محمد بف بكر  هك( (ِ

  هػ( . ي ظػر  ب يػة الك ػايِْٗ, )  ك يرها كالتصريؼ, اليامة, فيه تمحف اليركض, كما  له مص فا  م ها ,فيها
  . ٗٔ/ِ , كاأل بلـ ّْٔ  ُ
ػف ًيػز مػف ب مػة ال حػك, بىخػذالرب صػالك بػف الفػرج بػف  ي ػ  بػف هػك   مػزٌ  ,فز المخطػكط يز(ي)الرب ((ّ  ال ػيرافز,  ى

 مختصػػر كلػػرح كتػػا  البػػديع(,  م هػػا ال حػػك, فػػز تصػػا يؼ لػػه  ػػً يف   لػػر الفار ػػز فػػبلـز لػػيراز, ًإلىػػ  كرحػػؿ
  ب يػػػػػة هػػػػػػ( . ي ظػػػػػرَِْك يرهػػػػا )  المت بػػػػػز,  لػػػػػير تف ػػػػير فػػػػػز   ػػػػػز ابػػػػػف خطػػػػأ  مػػػػػ  الت بيػػػػػه ك ال رمػػػػز,
 . ُّٖ/ْ األ بلـ ك  ,ُُٖ/ِ الك اي

    تػه بٌف الت ػكيف هػذا ي ػقط بػاأللؼ كالػبلـ كالكدػؼ مػا هػك ت ػكيف الصػرؼ, كح ٌ إلػ  بٌف هػذا الت ػكيف إ ٌ  الربيز ذه       
 . ُِٕ-ُِٔها ال ت قط, ي ظر  التبييف  ف مذاه  ال حكييف  بخبلؼ ال كف ف  ٌ 

الحركػػة بػػالفتك فػػز ؛ فػػ ٌف هػػذا اال ػػـ ي ػػتحؽ الت ػػكيف فػػز م ػػمما   ػػكض  ػػف الفتحػػة( ذهػػ  الزمخلػػرم إلػػ  بٌف (ْ
 .ْٕ/  ُض  ف الحركة بالت كيف, ي ظر  لرح الرضز  م  الكافية  ر  ك  ال ص , فمما تيذٌ 
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ال امع ألد اـ الت كيف فقط, كهك كك ه  بلمة لتماـ اال ـ, كما بٌف ال كف دا مة مقاـ الت كيف   فز المي 
 . /ِْ/(ُ)الذم فز الكاحد فز ذلؾ, ا ته 

مػا مقابمػة م ه ألٌف فػز كػؿ   "؛م ػمميف"ملػابه ال ػكف فػز  "م مما "داؿ البيض  كظاهر  بف الت كيف فز  
حيػث  ,ذلػؾ فز تك يه المقابمة خبلؼي  (ّ), لكف المفهـك مف كبلـ لارح المبا (ِ)لمت كيف الذم فز المفرد

داؿ  )) إٌف  مع المذكر ال الـ ًزٍيدى فيه حرفاف, كفز  مع المه ث لـ يزد فيه إاٌل حرؼ كاحد؛ ألٌف التاء 
الحركة فز م مما  مكازية   مع المذكر, كما بفٌ مك كدي فز مفرد , فزيد الت كيف فيه؛ ليكازم ال كف فز 

 .ا ته   (ْ)م هما  بلمة اإل را (( بم  كؿ   ,لحرؼ اليٌمة فز م مميف
ػ ,ال مع ك ظره فيه؛ بأٌف التاء التز فز المفرد لي   هز التاء التز فز فهػذا ال مػع  ـى مً بؿ  يرهػا, كلػك  ى

ا ا, بػػػؿ يكػػػكف فيػػػه كفيمػػػا فيػػػه التػػػاء تقػػػديرن تػػػاء لفظنػػػبمػػػا فػػػز مفػػػرد  ال الػػػذم فيػػػه ت ػػػكيف المقابمػػػة ال يخػػػتص  
كفػػز التمثيػػؿ المتقػػدـ به ػػدا   ,كالحكػػـ كاحػػد فػػز ال مػػع ,(ٓ)كه ػػدا , بػػؿ دػػد يكػػكف لمػػذكر ك صػػطببل 

 .كب ا  كم مما  إلارين إل  ذلؾ
ٌف الت كيف فز مقابمة ا   ,(ٔ)ل كفكداؿ البيض  إٌف األلؼ كالتاء فز مقابمة الكاك؛ لداللتهما  م  ال مع, كال

 ,بك الياء كحدها ,ال الكاك كحدها ,األٌف  بلمة ال مع الكاك كال كف, بك الياء كال كف مين كال يخف  ضيفه؛ 
 فتأمؿ.

ػا   يػؿ  ممن كا مـ بٌف الحكـ  مػ  ت ػكيف  مػع المه ػث بأٌ ػه لممقابمػة محمػه مػا داـ  مينػا كمػا تقػٌدـ, فػ ف  ي
 ميؾ  ,, كفز هذا المقاـ م ادلا  يطكؿ بها الكبلـ(ٕ)خرج ت كي ه  ف المقابمة, فصار لمتمكيف كالصرؼ

 بها فز المطكال .

                                           
 .ْٔ/  ُ( ي ظر  لرح الرضز  م  الكافية  (ُ
لممحػة فػز , كاٗ/  ِلػرح الرضػز  مػ  الكافيػة  , ك ْٓٗ/ِ ػرا    ر صػ ا ة اإل, ك ُّّ/ّ( ي ظر  المقتض   (ِ

 . ّٗ/ ُبكضك الم الؾ  , ك ِٕٕ/  ُالمقاصد  تكضيك , ك ُْٓل    الدا ز  , كآُٓ/  ُلرح الممحة  
 . «يي ز االيبا  فز لرح المبا  لبل فر  »حمد الح  ز الميركؼ ب قري كار, ككتابه ب( هك  بدا  بف محمد بف (ّ
 .فز اليبا  ( لـ بدؼ  ميه(ْ
رهػػا التػػز  ميػػ  بػػاأللؼ كالتػػاء إٌ مػػا هػػز ب ػػماء صػػطببل  كحماٌمػػا  ك يهػػذ  األ ػػماء كا ذهػػ  الثمػػا ي ز إلػػ  بفَّ  ((ٓ

 . َُٓميدكدي ال يقاس  ميها, ي ظر  الفكا د كالقكا د  
 .ِٓ/ ُ( هذا ما  قمه األزهرم, ي ظر  لرح التصريك  (ٔ
  ي ظػػر ,ذهػػ  المبػػرد إلػػ   ػػدـ الصػػرؼ؛ لك ػػكد  بلمػػة التأ يػػث, فهػػز ال ت ػػكف ألٌ هػػا ال ت صػػرؼ كال ي ػػكز فتحهػػا( (ٕ

 .ّٕ/ْ  المقتض 
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كي  , كهػك الخمػؼ كهػذ  اليبػاري بكلػ  مػف التيبيػر بػالتيكيض؛ ألٌ ػه  ض(وَ )الرابع: تنويف الع  الق ـ )و( 
ػػّْفيػػؿ الفا ػػؿ, كلػػيس / ف كػػاف لفػػظ التيػػكيض م ا ػػبا لمفػػظ التمكػػيف كالت كيػػر ب/  كضن ا  ػػف لػػزء, كال

همػػا فيمػػا  ػػبؽ, كهػػذا الت ػػكيف د ػػماف   ػػكض  ػػف حػػرؼ بصػػمز, ك ػػكض  ػػف  ممػػة  مػػ  مػػا الميبػػر ب
(ت ػػػكيف  نحػػػو:(ه ػػػا, كذلػػػؾ )  ,كتطمػػػؽ  مػػػ  اللػػػمس ,بػػػال يـ  مػػػع  اريػػػة  كهػػػز فىتٌيػػػة ال  ػػػاء ,)جػػػوار 

 ہ ھ ھچ :بػال يف كاللػيف المي متػيف, دػاؿ  (غواش  )ك ,(ُ)كال يمة مف ا  تيػال  ,كال في ة

تيػة  مػ  كزف ة اآلبم  " ػكار ك ػكاش" ك حكهمػا مػف ال مػكع الميتٌمػ, طية  مع  اليةكهز األ  ,(ِ)چ 
(  حك ت كيف )و( ,م قكص م تحؽ لم ع الصرؼ فكا ؿ, كمف كؿ    .)يومئذ 

يضػػاحه   ذا برد  بيػػاف ذلػػؾ كال ؿاأل )فػػ كال  )عػػوض عػػف حػػرؼ ,بم  ت ػػكيف " ػػكار ك ػػكاش" ك حكهمػػا (و 
رىهػا مػف  يػًر  دػاؿ فػز القػامكس )) (ْ)االمحذكفػة ا تباطػ (اليػا  (ّ)و ػو أ م  ػبىطى الذًبيحػةى يىٍيًبطيهػا   ىحى  ى
ا ا ك رًّ بم  المحذكفة رفين  ,ا ته  (ٓ) كاٍ تىبىطى (( الكىًذ ى  مزَّ  اٍفتىيىمىهي, ,كهز  ىمي ةه فىًتيَّةه, فهك  ىبيطه  ,ً مَّةو 

ة الياء ال ا بة ا  ف ضمَّ , ال  كضن (ٕ)كال مهكر ,(ٔ)ا ل يبكيهة تقتضز الحذؼ, كل ير دليؿ كفادن ل ير  مَّ 
بم  ت ػكيف تمكػيف لصػيركرته بيػد الحػذؼ  (َُ)كلػيس هػك ت ػكيف صػرؼ, (ٗ)لممبػرد (ٖ)]خبلفنػا[  ف الك ري

                                           
 . ) رل( َُِٕ  القامكس المحيط  ( ي ظر(ُ
 .ُْ راؼ  مف اآلية  (  كري األ(ِ
 )كهز( فز   .( (ّ
 اليػػاء حػػذؼ  ػػاز صػفة كاليػػاء الػػكاك ب ػا  مػػف كػػاف مػا بفَّ  يػػرل ا  ػػػػػػ  ػػػػػ رحمػػه  ػػيبكيه فػػ ف,  ظػر فيػػه القػػكؿ كهػذا( (ْ

  ,الخفػػة إلػػ  كبلمهػػا فػػز تميػػؿ اليػػر  فٌ أل ,بػػالت كيف هػػا طق ا ػػتخفكا دػػد فػػالير , لمخفػػة بػػالت كيف   هػػا كالتيػػكيض
 .  َّٖ/ّ  الكتا  ي ظر

 .( ىبىطى , )ٕٕٔ( القامكس المحيط  (ٓ
كطمػ   ,هذا القػكؿ  يػر دديػؽ, ف ػيبكيه ا تػٌؿ لحػذؼ اليػاء فػز الرفػع كال ػٌر كالتيػكيض   هػا بػالت كيف طمبػا لمخفٌػة ((ٔ

 . َّٖ/ ّ  الكتا   ي ظرالخٌفة مف اليمؿ الميتبري   د ال حاي,  
, ّٕ/ْ, كلػػػرح كتػػػا   ػػػيبكيه لم ػػػيرافز َُٓ, كاإليضػػػاح فػػػز  مػػػؿ ال حػػػك ُٗ/ِ  األصػػػكؿ فػػػز ال حػػػك ( ي ظػػػر(ٕ

, ُِٕ/ُ, كالك ػػاش  ُٕٓ/ُ  الممحػػة فػػز لػػرح الممحػػة, ك ِّٓ, كالممتػػع الكبيػػر فػػز التصػػريؼ ُِّ/ّكالتيميقػػة 
 .ٖٔٔ/ِكارتلاؼ الضر   

  .,   قط مف( (ٖ
 . ُّْ/ ُتض   ( ي ظر  المق(ٗ
اللتحادػػه بػػأكزاف اآلحػػاد بيػػد حػػذؼ اليػػاء كػػػػ " ػػبلـ ككػػبلـ" .  ,الت ػػكيف هػػك ت ػػكيف صػػرؼ كذهػػ  األخفػػش إلػػ  بفَّ  ((َُ

 .ُٔالمكضك المبيف ألد اـ الت كيف    ي ظر
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كي ػتظـ فػز  ,(ُ)ا لؤلخفػشحاد مثؿ "  بلـ ككبلـ " مع دطع ال ظر  ف المحػذكؼ خبلفنػا بأكزاف اآلممحقن 
ػػٍيـ كيييىٍيػػؿمثػػؿ " ل  ػػمؾ ت ػػكيف اليػػكض  ػػف اليػػاء الت ػػكيف البلحػػؽ همػػا ف  َّ  ,"  كييمػػ   مػػب"  " مصػػ َّربي ى

كت كي همػػػا  ,ك يبيطػػػر"  حػػػك "بيبيطر ,مم ك ػػاف مػػػف الصػػػرؼ؛ لكك همػػػا صػػفة, كيلػػػبهاف الفيػػػؿ فػػػز ز تػػه
 حك  "   ػدؿ "  , / زا د  ير بصمز ّْا  ف حرؼ /, كدد يككف  كضن (ِ) ف الياء المحذكفة ضه كى  ً 

ػػ  ػػادؿ " التػػز هػػز بلػػؼ ال مػػع, لكػػف فػػز المي ػػ  الػػذم يظهػػر ب ػػه ت ػػكيف ا  ػػف بلػػؼ "  بػػالت كيف  كضن
" ,بالك ر , كلهذا ي رٌ (ّ)الصرؼ  .كليس ذها  األلؼ التز هز  مـ ال ميية كذها  الياء مف "  كارو

 "  كارمو " بال ر   ابيضن  كفز حالة ال ر   ,كاألصؿ فز "  كارم" حالة الرفع "  كارمه " بالرفع مع الت كيف
كالتق  مع الت كيف كهك  ,فصار   اك ة , فى ذً كالك ري  م  الياء فحي  الضٌمةمف  ت كيف, ا تثقؿ كؿ  مع ال

بيد اإل بلؿ ا تحق  الكممة م ع هػذا  (ْ) [ثـ]ها  زء الكممة لدفع ذلؾ االلتقاء,  اكف فحذف  الياء؛ أل َّ 
ا؛ ألٌف الحػرؼ الخػامس كهػك اليػاء ها مػف صػي  م تهػ  ال مػكع تقػديرن , كهك ت كيف التمكيف؛ أل َّ (ٓ)الت كيف

ػ ها, كبر ك هػا يحصػؿ ثقػؿ فػز ا حػذؼ خيػؼ ر ػكع اليػاء لػزكاؿ ضػدَّ كالمك كد فحذؼ ذلؾ الت كيف, فممَّ
ػ كمثؿ هذا تقكؿ فز " كاش كبي يـ كييييؿ كدػاض" ,ا   ها لخفتهالكممة, فهز بت كيف  كضن  ا المػربي,  ممن

ـ  مػػػ  م ػػػع الصػػػرؼ؛ ألٌف  ػػػب  كاإل ػػػبلؿ مقػػػدَّ  األصػػػؿ فػػػز األ ػػػماء الصػػػرؼ,  مػػػ  بفَّ  كهػػػذا مب ػػػزٌ 
كهػز  يػر  ,ه الملػابهةأل َّػ ؛اإل بلؿ دكم, كهك الثقؿ الظاهر فز الكممػة, ك ػب  م ػع الصػرؼ ضػييؼ

ـ  مػػ  اإل ػػبلؿ, فػػالت كيف  ػػكض  ػػف حركػػة اليػػاء التػػز هػػز  مػػ  بف م ػػع الصػػرؼ مقػػدَّ  ٌمػػابك , ظػػاهر
كفػػز حالػػة  , مػػ  اليػػاء الضػػٌمة" بحالػػة الرفػػع " ػػكارمي ال  ػػف اليػػاء  ف ػػها, كاألصػػؿ فػػز  الضػػٌمة كالك ػػري

 ؛(ٔ) ه[تقبمػ]ال ر " كارم" بالك ري  م  الياء مف  ير ت ػكيف التمكػيف فػز الحػاليف؛ ألٌف هػذ  الصػي ة ال 
ـى إ َّ  ًم كالك ػري  مػ  اليػاء؛ فحػذف  ثػـ  الضػٌمةب/ ْْمػف / ا ػتثقؿ كػؿ   ,ال مػكع  ها مػف صػي  م تهػًلما  ي

,] ثػػـ  ػػٌكض   هػػا الت ػػكيف, الت ػػكيف مػػع اليػػاء ال ػػاك ة, فحػػذف    ػػاك اف  فػػالتق ,يفض   هػػا الت ػػك  ػػك  

                                           
 .ْْٔ/ ُ( ي ظر  م  ز المبي   (ُ
 .ِٔ/ ُ( ي ظر  لرح التصريك  (ِ
ػا  ػف األلػؼ المحذكفػة كمػا  ك ضػ   ػف  ت كيف "  دؿ" ذه  ابف مالؾ إل  بفَّ ( (ّ هك ت ػكيف  ػكض  ػزء بػه  كضن

 .ُِْٔ-ُِْٓ/ّي ظر  لرح الكافية اللافية   ,الياء فز  كار
 . قط مف   ( (ْ
 . ْٖٓ/ِ  بمالز ابف الحا    ( ي ظر(ٓ
 ]تقبؿ[ فز ب .( (ٔ
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" بػالت كيف الياء لدفع التقػاء ال ػاك يف, فصػار " ػكارو  (ُ)  اك اف الت كيف مع الياء ال اك ة فحذف [ فالتق 
 ؼ الياء المك بة  به إل  حذبلن ض الت كيف   ها تكصٌ ك  ما  ي كالك ري, كال َّ  الضٌمةا  ف تمؾ الحركة  كضن 

 .(ّ)كفز هذا م ادلا   ميؾ بها فز الكت  المطكال , (ِ)لمثقؿ فز الكممة
ز حالػة فػممػ  بٌف اليػاء ثابتػة فػز " ػكارم" مػا هػك اال ػتثقاؿ,  كحيث  مم  بٌف  ٌمػة حػذؼ الحركػة إ َّ  

 ا بػػة  ػػف ة لي ػػ  ال صػػ  بالفتحػػة الظػػاهري مػػف  يػػر ت ػػكيف؛ ألٌف الفتحػػة فػػز ذلػػؾ بصػػميٌ  ال صػػ , كبفَّ 
 حركة ثقيمة كما فز حالة ال ر بالفتحة.

( محذكفػة تضػاؼ "إذ" )عػف جممػ بم  خمػؼ  (ض  وَ )ع  "إذ" فز يكم ذو لػػ بم  الت كيف البلحؽ  )والثان ( 
كاف كذا ككذا, فحذف  تمؾ ال ممة المضػافة  "يـك إذ"كاألصؿ  ,ه ي   إضافة "إذ" إل  ال ممةإليها؛ أل َّ 

ػ الركـي   ٍ بى مً بم  يـك إذ  ي  (ْ)چې ې ې  چ :إذ" كدكله لػػ " "   ٍ فى ذً يفرح المهم ػكف, فحي
ذاؿ  , ػاك اف  ا فػالتقػػػن ا كتح ي إي ػازن  ؛ا  ف ال ممة المحذكفػةك زء بالت كيف  كضن  " مب  الرـك" ممة 

 " "إذ" كالت كيف, فك ري الذاؿ  م  بصؿ التقاء ال اك يف, كلي   هذ  الك ػري ك ػري إ ػرا  ب ضػافة " يػـك
ألٌف "إذ" مبلزمة لمب اء؛ للبهها بػالحرؼ فػز االفتقػار إلػ   ممػة, كفػز الكضػع  ؛(ٓ)ا لؤلخفشخبلفن  ,يهاإل

كلي ػ  اإلضػافة فػز "  ,(6)چٻ ٻ ٻ ٻ پ چ    كدػد تفػتك "إذ" كمػا فػز دكلػه تيػال  مػ  حػرفيف,
ـ  ْْ, بػؿ مػف إضػافة /(ٕ)ا البػف مالػؾخبلفنػ ,يكم ذ" ك حكها مػف إضػافة بحػد المتػرادفيف لآلخػر   / األ ػ

 .(ٖ)ا لمدمامي ز" كل ر يراؾ" كفادن  إل  األخص  

                                           
 زيادي مف  .( (ُ
 . َِٗ  لرح كتا  الحدكد فز ال حك  ( ي ظر(ِ
, ّٕ/ْ, كلػػػرح كتػػػا   ػػػيبكيه لم ػػػيرافز َُٓيضػػػاح فػػػز  مػػػؿ ال حػػػك , كاإلُٗ/ِؿ فػػػز ال حػػػك صػػػك ( ي ظػػػر  األ(ّ

, كلػػػػرح الرضػػػز  مػػػػ  ٕٗٓ/ِ, كبمػػػػالز ابػػػف الحا ػػػ   ِّٓ, كالممتػػػع الكبيػػػػر فػػػز التصػػػريؼ ُِّ/ّكالتيميقػػػة 
, كارتلػػػاؼ ُِٕ/ُ, كالك ػػػاش  ُٕٓ/ُكالممحػػػة فػػػز لػػػرح الممحػػػة  , َْٔ, كلػػػرح ابػػػف ال ػػػاظـ ََّ/ِاللػػػافية  
 .ٖٔٔ/ِالضر   

 .ْ(  كري الرـك  مف اآلية  (ْ
, فك ػػرتها ك ػػري ضػػافتها إلػػ   ممػػة, فممػػا زالػػ  مػػف المفػػظ صػػار  ميربػػةإا مػػف خفػػش ب اءهػػا  الػػ ن ( حيػػث  يػػؿ األ(ٓ

 .َِٕ/  ِ ي ظر  لرح الت هيؿ  ,إ را 
 .َِ(  كري الليراء  مف اآلية  (ٔ
 . َِٕ/ِ  لرح الت هيؿ  ( ي ظر(ٕ
 .ِْٗ-ِْٖ /ِ لمدمامي ز ز المبي ( ي ظر  لرح م  (ٖ
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بم  الت ػكيف المحكػـك  ميػه  )العػوض عػف الميػرد(بم  لػيس مػف ت ػكيف اليػكض الت ػكيف  )ولػيس منػ(( 
(ا  ػػف اإلضػػافة يىػػطً إذا دي  )فػػ  مثػػؿ كػػؿ وبعػػض(  ػػد الػػبيض بأٌ ػػه  ػػكض  ػػف كممػػة مفػػردي كمػػا   )فػػ فا

مػػا كا ػػا فػػز الحقيقػػة , كال َّ ال  ػػكض بصػػبلن  (ُ)تنػػويف تمكػػيف()ؿ كبيػػضكػػيي ػػز )تنوينهمػػا( التحقيػػؽ بف 
بم   )ويوجػػد عنػػد عػػدمها(هػػا تم ػػع م ػػه أل َّ  ؛)عنػػد اإل ػػاف (بم  ال يك ػػد  )يػػزوؿ(ه ت ػػكيف تمكػػيف؛ أل َّػػ

 .ا  د دطع ما يدخمه  ف اإلضافة, بخبلؼ ت كيف اليكض؛ ف ٌف المضاؼ إليه مك كد ميه حكمن 
ػ (ِ)ما     بف يقػاؿ  إٌف اللػيد ر ا  ا دفعكبما درَّ   , ا بصػبلن حكػـ بػأٌف ت ػكيف " كػؿ كبيػض" لػيس  كضن

اليػػكض  (ّ)كحاصػػؿ ال ػػكا  بٌف دكلػػه ] لػػيس مػػف [ ,كحكػػـ بأٌ ػػه  ػػكض  ػػف المفػػرد, كالحكمػػاف مت افيػػاف
  , كبلػػار بثبػػك  ال فػػز الػػداخؿ  ميػػه إلػػ  رد  (ْ)ر بػػه القػػكؿ الضػػييؼ الصػػادر مػػف الػػبيض ػػف مفػػرد دػػرَّ 

بم  القكؿ  )و ذا(يلير إل  هذا دكله   ,ما ذكر  فز ك ه ال فز لً ه ليس ت كيف  كض بصبلن ه, كب َّ كبطبل 
ػػ مػػػا فػػػز ه مخػػالؼ لً لك َّػػػ , (5))و ػػػو القػػػوؿ ال ػػػحيح(مػػػا هػػك ت ػػػكيف تمكػػػيف,  كال َّ ا بصػػػبلن بأٌ ػػه لػػػيس  كضن

ػػ هف ٌ ػػ ,الم  ػػز ػػحػػؽ كهػػك البلَّ حيػػث دػػاؿ   ,ـ ت ػػكيف اليػػكض إلػػ  بربيػػة بد ػػاـفيػػه د َّ ا  ػػف حػػرؼ  كضن
ؿاألفػػػ بصػػػمز, بك زا ػػػد بك مضػػػاؼ إليػػػه, بك مفػػػرد, بك  ممػػػة  كالثػػػا ز  كػػػػ  ," ك ػػػكاشو     حػػػك  "  ػػػكارو كَّ

كالثالػػث  ت ػػكيف " كػػؿ كبيػػض" إذا دطيػػا  ػػف اإلضػػافة, , " فػػ ٌف ت كي ػػه  ػػكض  ػػف بلػػؼ   ػػادؿ"  ػػدؿ
لػػػػػ حػػػؽ كالرابػػػع  البلَّ  ب / ْٓ/  ,افة التػػػز كا ػػػ  تيارضػػػهاإلضػػػ ر ػػػع لػػػزكاؿ ,كديػػػؿ  هػػػك ت ػػػكيف التمكػػػيف

 ا ته  . ,(ٔ)"إذ"
إذ دػد  ممػ  بٌف  ,(ٕ)بيد مف داؿ  إٌف ت كي هما ت ػكيف  ػكض كتمكػيف, كحمػؿ كػبلـ المصػٌ ؼ  ميػهكدد بٌ 

ر بٌف ال ا ػ  ت كيف التمكيف يزكؿ مع اإلضافة, كت كيف اليكض يك د مع ك كدهػا حكمػا, فػ ٌف مػف المقػرَّ 

                                           
 . ِٔ/ُربيه فز لرح التصريك    ( ي ظر(ُ
 .دصد به األزهرم( (ِ
 ( زيادي مف  .(ّ
  لمتمكػػيف, ي ظػػر الت ػػكيف فيهمػػا بفَّ   المحققػػيف لميػػكض, كمػػذه  « كبيػػض كػػؿ» فػػز الت ػػكيف ال مهػػكر بػػأف مػػذه ( (ْ

 .َِٗ  ال حك فز الحدكد كتا  لرح
   ػدمها,  ي ظػر لػرح التصػريك مع كيثب  اإلضافة, مع يذه  تمكيف ت كيف ت كي هما زهرم؛ بفَّ ك ٌمة ذلؾ   د األ( (ٓ

ُ/ِٔ. 
 .ْْٕ-ْْٔ( ي ظر  م  ز المبي   (ٔ
ٌ مػا ت ػكيف تمكػيف  مػراد  لػيس ت ػكيف  ػكض ه يمكف حمػؿ كػبلـ المصػ ؼ, بفَّ داله الحمبز فز الفرا د, بأ َّ ( (ٕ فح ػ  كال

ا,  .ُُِ/ُ  ليمكيةفرا د اليقكد ا  ي ظر بيضن
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ا, فكيػػؼ يكػػكف ت ػػكيف ػن دػػاـ بهػػا   ػػه, فكػػاف الم ػػت ي  مك ػػكد حكمػػ كالم ػػت ي  فػػز القيػػاـ بالرتبػػة التػػز
 .فتأمؿ ,ا  ف المضاؼ إليهالتمكيف  كضن 

ال تك ػػد فػػز  يػػر , كهػػز  ة باال ػػـ, فػػبل تػػدخؿ  مػػ   يػػر ؛ لػػداللتها  مػػ  ميػػافو كهػػذ  األربيػػة مختٌصػػ 
بخبلؼ  ,ه  كري ـ بأ َّ فيكصؼ اال ,ة, كال يك د ذلؾ فز الفيؿ كالحرؼ كالت كيرالتمكيف فز صفة اال ميٌ 

فٍ ه ال يتَّ ف  َّػ ,الحرؼ , بػالت كير, فػالمراد بٌ ػه فػز حكػـ ال كػري  ؼى ًصػكي  صػؼ بتيريػؼ كال ت كيػر, كالفيػؿ كال
ػ ,م همػا ال يقبػؿ ال مييػة بال مع, كالفيؿ كالحرؼ كؿ   كت كيف اليكض خاصه  ا  ػف المضػاؼ كيقػع بيضن

ػػػ ,تػػػر ـإليػػػه, كالحػػػرؼ كالفيػػػؿ ال يضػػػافاف, بخػػػبلؼ ت ػػػكيف ال بػػػف اؿ لمتػػػر ـ كمػػػا صػػػٌرح بػػػه بم  المحصَّ
مػا  ػزء )) إ َّ   داؿ لارح المبا  , (ِ)صؿ بال كف  ف ها؛ ألٌ ها حرؼ ب ف يا بٌف التر ـ يحمدَّ  ,(ُ)يييش

ػػدَّي فػػز الحمػػؽ, فػػ ذا بيبػػدؿ م هػػا الت ػػكيف حصػػؿ التػػر ٌ  كذلػػؾ ؛بػػه؛ لك ػػكد التػػر ـ ـ؛ ألٌف ألٌف حػػرؼ اليٌمػػة مى
((ة فز االت كيف   َّ   ا ته ., (ّ)لخيلـك

ز ـ كهػك الت ٌ ػألٌف التػر ٌ  كذلػؾ ؛ـت ػكيف تػرؾ التػر ٌ   ثـ اختمفكا فز التيبير   ه, فقيػؿ  الصػكا  بف يقػاؿ 
, (ْ)الصك  فيها, ف ذا ب لدكا كلـ يتر مكا,  اءكا بال كف فز مكا ها يحصؿ بأحرؼ اإلطبلؽ؛ لقبكلها لمد  

ػػػر ؼ بأٌ ػػػه البلحػػػؽ لمقػػػكافز (ٓ)ـ  مػػػ  حػػػذؼ مضػػػاؼت ػػػكيف التػػػر ٌ   كديػػػؿ  ي ػػػكز بف يقػػػاؿ , / ْٓ/ , ك ي
كذلؾ فز  ,المكلد مف حركة إلباع (ٔ)كهز التز يخرها حرؼ إطبلؽ كهك األلؼ, كالكاك, كالياء ,المطمقة

  (7)هذا الت كيف باال ـ, كذلؾ كقكؿ  رير إ لاد ب ز تميـ, كال يختص  

تَػػػػػػػػػػػػػابَ أق م ػػػػػػػػػػػػػ َؿ والع  ـَ َعػػػػػػػػػػػػػاذ   ف  الم ػػػػػػػػػػػػػو 
 

 إف  َأَ ػػػػػػػػػػب ت َلَقػػػػػػػػػػد َأَ ػػػػػػػػػػاَبف وقالػػػػػػػػػػول  : 
  

                                           
مَّد  هك( (ُ مٌز ببك البقاء المكصػمز الحمبػز الميػركؼ  بػابف بف يييش بف  مز يييش بف ميحى الصػا ع,  كبػابف ييػيش  ى

   ز, ك يرهما  البف الممككز التصريؼ المفصؿ, كلرح مف ب مة ال حك كالتصريؼ, ك له تصا يؼ م ها  لرح
 .َِٔ/ِ األ بلـ , ك ُٖ/ِٗ  هػ(. ي ظر  الكافز بالكفيا ّْٔ)       
 .ُٕٓ/  ٓ( ي ظر  لرح المفصؿ  (ِ
  .ٔقري كار   ( اليبا  فز لرح المبا , ليبدا  بف محمد بف احمد الح ي ز الميركؼ ب(ّ
 ,ُٕٓ/ُ, كالممحة فز لرح الممحة  ُِٕيؿ الفكا د  ه, ت ٕٗ/ٓ( ي ظر  لرح كتا   يبكيه لم يرافز  (ْ

 . ِٔ/  ُلرح التصريك  ك , ْٖ/ ُ, كلرح الرضز  م  الكافية  ْٕ/ُكا د  تخميص اللكاهد كتمخيص الفك      
 . ِٗ/ُالصك  بمدي ت ا س الركم, ي ظر  لرح األلمك ز  التر ـ مدٌ  بم دطع التر ـ؛ ألفَّ  ((ٓ
 .ٕٔالتيريفا   ك  ,ُٕٓ/ٓلرح المفصؿ البف يييش ( ي ظر  (ٔ
 . ُّٖال ميرم, الديكاف  ( البي  مف الكافر, مطمع لقصيدي يه ك فيها الرا ز (ٕ
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 "اليتابا ك بصابا", ف زء بالت كيف بدالن   كاألصؿ ,فالت كيف لحؽ اليركض كالقافية كهما " تابف كبصابف"
مػػف األلػػؼ, كدػػد دخػػؿ الت ػػكيف فػػز هػػذا البيػػ  اال ػػـ كالفيػػؿ؛ ف ٌ ػػه دخػػؿ اليػػركض كهػػز ا ػػـ, كدخػػؿ 

  (2) ز دكؿ ال اب ةا كما فكدد يدخؿ الحرؼ بيضن  ,(ُ)الضر  كهك فيؿ

ػػػػػػػػػػػػؿال َغي ػػػػػػػػػػػػَر َأف  ر كاَبَنػػػػػػػػػػػػا  أف ػػػػػػػػػػػػَد التاَرح 
 

ف    ؿ  ب ر َحال َنػػػػػػػػػا َوَكػػػػػػػػػػَ ف  َقػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػا تَػػػػػػػػػػزال  َلم 
 كف القػكافز  مػ  حالهػا فػز دى ـ, كالح ػازيكف يىػ مػف اليػاء؛ لتػرؾ التػر ٌ ف زء بالت كيف بػدالن  ,األصؿ ددم 

 .التر ـ
 . (ْ) كقراءي بيضهـ  )) كالميؿ اذا ي رف(( ,(ّ)كدد يبدؿ الت كيف حرؼ إطبلؽ فز  ير القكافز 

, كهز التز (ٓ) ديك  ال الز؛ كهك البلحؽ آلخر القكافز المقيَّ ا  مٌ ا  اد ن خفش كاليركضيكف ت كي ن كزاد األ
 كز  حػدَّ اا؛ لت ػ   الينػ ػمَّ  مػ  الػكزف, كمػف ثػـ يي  ا, كيكػكف زا ػدن ا لػيس حػرؼ مػدٌ يككف حرؼ ركيهػا  ػاك ن 

 . ا ته  ,(ٕ) ((كز حدَّ اكس   )) بل فز األمر  مكا   , ففز القام(ٔ)الكزف
, ك يمػه ابػف ييػيش مػف (ٖ)ا, كفا دتػه الفػرؽ بػيف الكدػؼ كالكصػؿز األخفش الحركة الػذم دبمػه  مػكًّ كي م  

ػػ , ػػكع ت ػػكيف التػػر ـ ػػف دػػاؿ  كال َّ  ـى ا بٌف التػػر ٌ زا من ز م   يػػ أ/66/مػػا يحصػػؿ بػػال كف  ف ػػها؛ ألٌ هػػا حػػرؼ ب ى
فأبػػدل   ,بػػثبلث  ك ػػا  فه     ىػػكاألصػػؿ   ػػد  مي  ,ةبم  ي يػػؿ فيهػػا   َّػػ ,ا؛ ألٌ ػػه ي ػػ ف صػػكتهػن الم   ػػز م  يػػ

 ,(َُ)ا؛ لقمتهز  الين م  ما  ي , كز ـ ابف الحا   بٌ ه إ َّ (ٗ)ااألخيري ياء تخفيفن 

                                           
 .ْٖ/ُلرح الرضز  م  الكافية   ( ي ظر(ُ
 .ّٖ  كـر الب تا ز  قيؽ( البي  مف الكامؿ لم اب ة الذبيا ز فز ديكا ه تح(ِ
 . َِٔ/ْالكتا  ل يبكيه    ( ي ظر(ّ
پ  چ اءي المتػكاتري  القػر ( إلػ  حػرؼ إطػبلؽ, ك لـ ب د مف درب بأبداؿ الت كيف فز )ي رو , ْ كري الف ر  مف اآلية  ( (ْ

 . ُِْ/ّ, ي ظر  ميا ز القراءا  لؤلزهرم  , چڀ  ڀ 
 .ٔ  ( ي ظر  القكافز لؤلخفش األك ط(ٓ
 .ِٖ/  ُ( ي ظر  لرح التصريك  (ٔ
 (. بل, )ُُّٖ( القامكس المحيط  (ٕ
 .ُْٕ, ك ال    الدا ز  ُٕٔ/ِ( ي ظر  ارتلاؼ الضر   (ٖ
 .ُٕٓ/ٓ( ي ظر  لرح المفصؿ البف يييش  (ٗ
 .ِٕٕ/  ِيضاح فز لرح المفصؿ  ( ي ظر  اإل(َُ
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اف يزيد اللا ر ك كداال  ليؿَّ  ,ثبك  هذا الت كيف بلبتة؛ ألٌ ه يك ر الكزف (ِ)كال يرافز (ُ)كب كر الز ا ز  
 .(ّ)ـ ال امع بٌف ال كف ت كيفؼ صكرته بالهمزي, فتكهَّ فضيَّ  ,إيذا ا بتمامه بف فز يخر كؿ بي 

يف بم رد الظف, كالملهكر تحريؾ ما دبمه بالك ري يكفز هذا تكهيـ األخفش كاليركض)) داؿ المكضك   
كػػػ   (ْ) ػػكف ]التككيػػد[مػػا دبػػؿ  ة  مػػ  حركػػابػػف الحا ػػ  الفػػتك؛ حمػػبلن كاختػػار  ,كمػػا فػػز " صػػه كيكم ػػذ"

ي ػكف  (ٔ) [اليصػرييف] م  ما له بصؿ فز المي ػ  ك ػمي  بيػض  اكهك بلبه ديا ن  داؿ  ...(ٓ)بفٍ اضرً 
        , ا ته . (ٕ)كهذا بخبلؼ ما ب ميكا  ميه(( ,ما دبمه, كيقكؿ  ال اك اف ي تمياف فز الكدؼ

دي بلحػػؽ لمقػػكافز المطمقػػة كالقػػكافز المقٌيػػكدػػاؿ فػػز الم  ػػز  )) كز ػػـ ابػػف مالػػؾ فػػز التحفػػة, بٌف ت ػػمية ال
باال ػػـ كي ػػامع األلػػؼ كالػػبلـ, كيثبػػ  فػػز  كلهػػذا ال يخػػتص   ,مػػا هػػك  ػػكف بخػػرل زا ػػدي, كال َّ ا م ػػازه ت كي نػػ
   (8)كقكؿ اللا ر ,كهك البلحؽ لما ال ي صرؼ ,كزاد بيضهـ  ابيا كهك الت كيف الضركري ,الكدؼ

ـَ َدفَ ػػَ يو                                           َر عال ػػد ر ف  ػػ  فػػتال ال  ػػ  مػػو   َز ػػ  يػػَ نػػد 

 

 

                                           
 . ُِْٗ/ ّكلرح الكافية اللافية  ي ظر  ( (ُ
 ,ا   بػد  ػييد ببػك ف ػٌما  بهػزاد؛ ا ػمه م ك ػينا ببػك  كػاف ,المرزباف كك يته ببك  ييد بف ا   بد بف الح ف  هك ((ِ

 القريف   ه كبخذا كمبرماف, ال راج ابف  ف ال حك  كبخذ دريد, ابف  م  كالم ة م اهد بف بكر ببز  م  اٍلقيٍريف دىرىبى 
 اللػير البصرييف, كصػ ية ال حكييف بخبارك  ال حك, له مص فا  م ها  اإلد اع فز ,بب داد القضاء ككلز ,كالح ا 

 .  ُٔٗ-ُٓٗ/ِ األ بلـ ك  ,َٕٓ/ُ  هػ( . ي ظر  ب ية الك ائّٖكالببل ة, ك يرها, )  
 .ُْٕ, كال    الدا ز  ُُ/ ُ( ي ظر  لرح الت هيؿ  (ّ
 فز  . [التمكيف] ((ْ
 .ِٖ/ُفز لرح التصريك  فز  ضربا(ا) ((ٓ
 ]البصرييف[ فز   .( (ٔ
 . ِٖ/ُ  لرح التصريك ( (ٕ
     . كتمامه ُْمر, القيس فز ديكا ه  ( البي  مف الطكيؿ ال(ٖ

   جم ""فقالت لؾ الويمت إنؾ مر                                            
مػػع بٌ ػػه ا ػػـ ال ي صػػرؼ لميمميػػة  لضػػركري اللػػير)  يػػزيو(, حيػػث بدخػػؿ  ميهػػا ال ػػر كالت ػػكيف  :اللػػاهد فيػػه دكلػػة     

, كالمقاصػػػػػػد ٕٖٔ/ٓكالتأ يػػػػػػث؛ ألٌف الػػػػػػكزف ال ي ػػػػػػتقيـ إاٌل بصػػػػػػرؼ مػػػػػػا ال ي صػػػػػػرؼ, ي ظػػػػػػر  المقاصػػػػػػد اللػػػػػػافية 
 . ُُٖٓ/ْال حكية 
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  (1)كقكؿ اللا ر ,كلمم ادل المضمـك

 اػػهَ ػػ  يػػػػَ مػػر  عَ ػػطػػا مػػمـ اهلل يَ ػػسَ                                    

ؿاأل؛ ألٌف ؿكٌ األَّ بدكؿ فز الثا ز دكف   كبقكله   ,/ ألٌف الضركري بباح  الصرؼ ْٔت كيف التمكيف؛ / كَّ
 .الضـٌ  م   الثا ز فميس ت كيف تمكيف؛ ألٌف اال ـ مب ز   ٌمابك 

ػػ كقػػكؿ بيضػػهـ  " هػػهالءو  ,كثام ػػا  كهػػك الت ػػكيف اللػػاذ , كفا دتػػه م ػػرد تكثيػػر (ّ)حكػػا  ببػػك زيػػد(ِ)ؾ "دكمي
 .كما ديؿ فز بلؼ" فبيثرا," ,المفظ

كلي   بت كيف, كفيما  (ٓ)  فز يخر اال ـ ك كف "ضيفف" كف زيد (ْ) [هذ]الصحيك بف  كداؿ ابف مالؾ 
ه  ميه فز الكصؿ دكف الكدؼ, ك ػكف " داله  ظر؛ ألٌف الذم حكا   ما  ت كي نا, فهذا دليؿ م ه  م  ب َّ 

 , ا ته . (ٔ)ضيفف" لي   كذلؾ((

يف الم ػػادل  مػػف ت ػػك بٌف بد ػػاـ الت ػػكيف  لػػري  ك يػػؿ كػػبلًّ ))  :ةفػػز لػػرح ال زكلٌيػػ (ٕ)كذكػػر ابػػف الخبػػاز
بيادمػة  "ز ر ػبلن ا برب ػه, دػاؿ  كاليالػر ت ػكيف الحكايػة مثػؿ  بف ت ػم  كت كيف صرؼ ما ال ي صػرؼ د ػمن 

                                           
  كتمامه .ِّٔرم فز ديكا ه   صاكهك لؤلحكص األ ( البي  مف الكافر(ُ

 ". َوَلي َس َعَمي َؾ َيا َمَطرال الس ماـل " 
, أل ػػه م ػػادل مفػػرد  مػػـ, كلكػػف اللػػا ر  كٌ      ـٌ   ػػهكاللػػاهد فيػػه دكلػػه  "يػػا مطػػر", كالقيػػاس  يػػا مطػػر بالب ػػاء  مػػ  الضػػ

 .ِّٓ/ُ , كاإل صاؼَِِ/ِ, كالكتا  ل يبكيه ِٖ, ي ظر  ال مؿ فز ال حك اضطرارنا إلدامة الكزف
 .َِّ/ِ, الكتا  « كطاؿ كال كري ,كلـ   مع  ربيا يقكله, كله ك ه مف القياس إذا  يٌكف »كداؿ  يبكيه      
  . ِٗ/ ُٓ  تهذي  الم ة  ي ظر  هذ  الم ة   بها ببك زيد لب ز  قيؿ( (ِ
ميػػركفيف, ا فػػرد بالم ػػة  مػػـ فػػز الم ػػة كال حػػك كاألد , مػػف  ممػػاء البصػػري ال , صػػارم ػػييد بػػف بكس بػػف ثابػػ  األ ((ّ

رلػػاد إ  ي ظػػر.  (هػػػِِٓ ) كديػػؿ (هػػػِِْ ) كال ريػػ  كال ػػكادر لػػه مصػػ فا  م هػػا, الهمػػز, كال ػػكادر فػػز الم ػػة, 
 . َّ/ِ  كال با  الركاي ,ُّٗٓ/ّ  ري األ
 ]هذا[ فز ب .( (ْ
, ْٖٓال ػكي    لفػاظ البػفي ظػر  األ, ( ضيفف  كهػك الطفيمػز الػذم ي ػزؿ  مػ  الضػيؼ الم تضػاؼ فيأكػؿ طيامػه(ٓ

 . َّٗ/  ُبا ة فز الم ة اليربية  , كاإلَِٖ/ٖكالمحكـ كالمحيط األ ظـ  
 .ْْٗ-ْْٖ( م  ز المبي   (ٔ
( هػػك بحمػػد بػػف الح ػػيف لػػمس الػػديف الخبػػاز األربمػػز المكصػػمز ال حػػكم الضػػرم, لػػه تصػػا يؼ م هػػا  تك يػػه الممػػع, (ٕ

 .ُُٕ/ُ  األ بلـظر  ي  هػ (.ّٗٔ  )كلرح بلفية ابف ميطز, كلرح ال زكلية, 
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ه ت ػكيف الصػرؼ؛ ألٌف الػذم كػاف دبػؿ الت ػمية  , كهذا ا تػراؼ م ػه بأ َّػؾ تحكز المفظ الم مَّ  َّ  لبيبة", ف
   (ِ)ك ميها بيضهـ فز دكله, (ُ)((حكز بيدها

اـل   عميػػػػػػػؾ بهػػػػػػػا ـ عشػػػػػػػر  تنػػػػػػػوينه أقسػػػػػػػا
 

 مػػػػػػا حػػػػػػرزا غيػػػػػػر   ها مػػػػػػف  تقسػػػػػػيمَ  فا  فػػػػػػ 
 د  ر ز  والمنك ػػػػػػػػ ض  و  وَعػػػػػػػػ و قابػػػػػػػػؿ   ف  ك ػػػػػػػػمَ                

 
 (4)مػا  مػزا (ّ)[و احػؾ   وغػاؿ   ر  ا ػطال  ـ  ن  ورَ ] 

 
 

    
 .فا مـ ذلؾ  مؾ ا  ب ا كبؾ بح ف الم الؾى 

صاصػػػها باال ػػػـ, فهػػػك ييػػػرؼ بهػػػا بم  ة؛ الخت ػػػميَّ   هػػػز الدالػػػة  مػػػ  االكؿاألكالحاصػػػؿ بٌف األربيػػػة 
 بقبكلها.

 ] األلف والالم [

بم  دبكلهمػا, بك ك كدهمػا  ,()األلؼ والمـ (ٓ)ا  ف د يميه  اال ـ المميزي له بيضن ٌمامف  بل)و(      
 ميػػع  فػ فَّ  ,ب/ فا ػدي فػز هػذا التقييػد ْٕ/ ه ال كبيػربكلػه كديػدهما الػبيض بقكلػه  الزا ػدتيف, كالظػاهر ب َّػػ

 مػػا فػػز لفػػظ ك يرهػػا زا ػػدي  مػػ  ب يػػة الكممػػة, كلػػيس ل ػػا " بؿ" مػػف بب يػػة الكممػػة إالَّ  ,ـ "بؿ" الميرفػػةبد ػػا
 .(ٔ)ال بللة

ر   ه با مه ال بمفظه, فيقاؿ  الباء يبَّ كاف مكضك ا  م  حرؼ بطريؽ األصالة, يي  (ٕ)كا مـ ]بف ما[    
 ,صػػؿ بالفيػػؿ" الق ػػـ, كمػػا يقػػاؿ  فػػز المتَّ ك" ك الق ػػـ, كال يقػػاؿ ا, كال يقػػاؿ " " ال ػػاري, كيقػػاؿ  ك ال ػػاري

ر   ػػه بمفػػظ ال التػػاء فا ػػؿ, كال يقػػاؿ  " " فا ػػؿ, كمػػا كػػاف  مػػ  بكثػػر مػػف حػػرؼ فييبَّػػ   حػػك  ضػػرب 

                                           
 .ْْٗ( م  ز المبي   (ُ
ػ البيتاف مف الب يط اف( هذ(ِ ا ل راج الديف  مر بف محمد بف  مز بف فتكح الػدم هكرم المصػرم اللػافيز, كػاف  المن

ي ظػػر   ايػػة  .هػػػ (ِٕٓ )  ؼ  ممػػة مػػف الكتػػ  بيػػد  كلػػـ ي تفػػع بهػػا, باألصػػكؿ كال حػػك, ككػػاف ضػػ ي ا بيممػػه, خمٌػػ
 .ْٓالمكضك المبيف ألد اـ الت كيف  ك  ,ٕٓٗ/ ُاء  ا  القرٌ ال هاية فز طبق

 )كر ـ بك احؾ اضطر  اؿ( فز   .( (ّ
 .ْٓ( المكضك المبيف ألد اـ الت كيف  (ْ
 )د ميه( فز   .( (ٓ
  فالليد مف القا ميف بأف لفظ ال بللة  مـ  ير ملتٌؽ كما بلر ا فز بداية التحقيؽ .( (ٔ
 ثبته. ب فز  , كالصحيك ما (إ ما)( (ٕ
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مكضػكع  مػ  حػرؼ  ػارض  (ُ)ر   م  حػرؼ كاحػد, كهػك المػراد ]بقػكلهـ[ض له ما صيَّ ر با مه, كلك  
ًؽ  ف ؾ" ف , ف ٌ ه دد كاف  م  بكثػر مػف كاحػد, فػ قص (ِ)صح  األصؿه ي ت َّ   حك  "ًؿ هذا األمر", "كى

 ,كال يقػاؿ  القػاؼ كالػبلـ ,"كًؿ" فيػؿ بمػر ,فيقػاؿ  "ًؽ" فيػؿ بمػر ,ر   ه بمفظه ال با ػمهإل  الكاحد فييبَّ 
الهػػاء كالػػبلـ كراهػػة   القػػاؼ كالػػداؿ, كال فػػز "هػػؿ"  المػػيـ كال ػػكف, كال فػػز " دػػد"  "مػػف"فػػز  كمػػا ال يقػػاؿ

 .اإلطالة
ذ  .ما  رف لً  ,"اؿ"  ا  رف  هذا فكاف  م  الليد بف يقكؿكال
بـ  لتيريؼ لكاف بكل ؛ للمكلهاكالمراد فز  ميع بد امها  ير المكصكلة كاال تفهامية, كلك داؿ  بداي ا 

 ,(ّ)«مبػر امصػياـ فػز بم ػفرالػيس مػف »  كقكلػه  ميػه الصػبلي كال ػبلـ ,التز هز بدلها فز ل ػة حميػر
تػد,, كهػك لػامؿ تػ  بمػا هػك األلػهر كاأل ػهؿ  مػ  المببه كدد ييتذر   ػه؛ بأ َّػ كللمكلها حرؼ ال داء,

ال )و(  ,(ٔ)ه م مك همػػػاكالقػػػكؿ بأ َّػػ ,(ٓ)ه الهمػػػزي كحػػدهاكالقػػكؿ بأ َّػػ, (ْ)هاكحػػػدى  ؼ الػػبلـي لمقػػكؿ بػػأٌف الميػػػر  

                                           
  . فز   ]بقكله[( (ُ
فه ابف حـز بقكله ( (ِ ا بػ ص بمػر ثبػ  إٌمػ ؿٌ هػك كػ » كي ٌم  ا تصحا  حاؿ األصؿ, كهك مف بدلة األصكلييف, ك رَّ

 ف  ما   تقؿ م ػه إلػ  مػا  قم ػا الػ ٌص  ,م مؿ ي قمه  ف حاله ثـ  اء  ٌص  ,بك إ ماع فيه تحريـ بك تحميؿ بك إي ا 
فػ ذا ثبػ   مػ  مػا دػد  ,ككا ػ  كمهػا د ػاكل ,ببرهاف  مػ  بحػد الك ػك  التػز اختمفػكا  ميػه  ٌص ف ذا اختمفكا كلـ يأ  

,األحكػػاـ فػػز « ميػػه ك  تصػػح  تمػػؾ الحػػاؿ كال   تقػػؿ   هػػا إلػػ  د ػػاكل ال دليػػؿ  ميهػػا  اإل مػػاع بك الػػ ٌص  صػػكٌ 
 . ُٓٓ/ّبصكؿ اإلحكاـ  

بػري, كا تصػحا  حػاؿ األصػؿ فػز األ ػماء اإل ػرا , كمػا كداؿ   ه ببك البركا  اال بارم  ب ه مػف بدلػة ال حػك الميت  
األفياؿ هك الب اء كما ب ر  م هػا فمملػابهته اال ػـ,  صؿ فزا تصحا  حاؿ األك ب ز م ها ليٌمة ملابهته لمحرؼ, 

  . ُِْي ظر  لمع األدلة  
 . ّٔآلثار  / , كلرح ميا ز إُٓ/  ُ, كم  د اللافيز  ْٖ/  ّٗاألر هكط  ليي    قيؽ( م  د بحمد, تح(ّ
  ي ظػػر ,كهمػػزي الكصػؿ  ػػزء بهػػا كصػمة لم ػػاكف كالتػػز كػاف ي ػػ  ك ػػرها اللتقػاء ال ػػاك يف ,هػك دػػكؿ بكثػر ال حػػاي( (ْ

 . ُِٖ/ّ  التذييؿ كالتكميؿ
هك دكؿ المبػرد كمػا  قمػه األزهػرم كلػـ ب ػد  فػز المقتضػ , بػأف الميػرؼ الهمػزي كحػدها, كزيػد  الػبلـ لمفػرؽ بي هػا  ((ٓ

فهاـ, حٌ تػػػه فػػػز ذلػػػؾ؛ بف بكلػػػ  الحػػػركؼ التػػػز تكضػػػع لمميػػػا ز هػػػز حػػػركؼ اليمٌػػػة, كحٌركػػػ  اللتقػػػاء كهمػػػزي اال ػػػت
  حميػػر, ي ظػػر لػػرح التصػػريك ل ػػة فػػز صػػكرتها  ػػف تت يػػر" الػػبلـ" كبف اال ػػتفهاـ, كهمػػزي همػػزي ال ػػاك يف فصػػار 

ُ/ُٕٗ-َُٖ . 
  ػػد الخميػػؿ همػػزي  دطػػع كلمػػا كثػػر ا ػػتيمالها  هػػك دػػكؿ الخميػػؿ ك ػػيبكيه, إاٌل بٌ همػػا اختمفػػا فػػز  ػػكع الهمػػزي, فهػػز( (ٔ

 ,"بؿ" الميػػٌرؼ بف بي همػػا فػػز خػػبلؼ  يكًممػػ  مياممػػة همػػزي الكصػػؿ, بٌمػػا   ػػد  ػػيبكيه فهػػز همػػزي كصػػؿ زا ػػدي, فػػبل
ٌ ما  .  ُّٖ/ُ  , كلرح الكافية اللافيةِّْ/ّالكتا  ل يبكيه  الهمزي,  ي ظر فز بي هما الخبلؼ كال
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  ()ال ػػػيتكػػػكف فػػػز اال ػػػـ )و( اليمػػػـ,  االسػػػـ( فػػػ )كػػػكف ت / ْٕبػػػؿ / ,هػػػذ  اليبلمػػػة بػػػاليمـ تخػػػتص  
ػػػ (ِ)]بػػػيف[ , كبفيػػػؿ التفضػػػيؿ, كال فػػػرؽ(ُ)ةهالملػػػبَّ  كهػػػك الطػػػار  ,نحػػػو: الغػػػمـ() ,ا بال مبػػػةبف يكػػػكف  ممن

مف ال ممة   اك مماف, ككاف فز األصؿ كصفن  ةك ميه ب مم ,ف يكلد إل  حيف يلي اللار , بك مف حي
ػػ (ّ)[لػػدي]كهػػز  ال بال مبػػة بػػؿ بح ػػ   االضػػرا , ثػػـ  مبػػ   ميػػه اليمميػػة كػػالمهمف كالكػػافر, بك كػػاف  ممن
ا بك ل ير مف ييقؿ حيكا ن   ػػػػ كما  مم  ػػػػ ا لمف ييقؿبف يككف  ممن  ا حك  الر ؿ, كال فرؽ بيضن  ,األصؿ
 ا,  حك  الفرس كالح ر كالل ر.بك  مادن 

, كدػػد يى  مػػف اليقظػػة محركػػة ضػػدَّ  )الَيَقظػػاف(مثػػاؿ الصػػفة )و(   ـى كفىػػًرح يقاظػػة كيقاظنػػقيػػال ػػـك ػػري د ا, كدػػظى ككى
 ,ايقػاظ, كهػز يقظػ , ك ميهػا يقػاظ  كيقظػةن تيقظنػبكككتؼ, ك ػكراف كال مػع  سه دً ك ى  ظه قً يى  ا تيقظ كر ؿه 

           مػػ  الحػػذر, كهػػك مػػف الصػػفا  الملػػبهة, كمثػػاؿ بفيػػؿ التفضػػيؿ  حػػك  اليقظػػافي  ؽي مىػػطٍ هػػه كيي  بٌ  يقظػػهبك 
كالقكؿ بأف " بؿ" الداخمة  م  الصفة " األفضؿ" فهذ  الكمما  كمها ب ماء؛ لدخكؿ األلؼ كالبلـ  ميها, 

الصػفة  ألفى  ؛, بؿ داؿ فز الم  ػز  )) بف هػذا القػكؿ لػيس بلػزء(ْ)مكصكلة لي   ميرفة  ير صحيك
كلهػذا كا ػ  الداخمػة  مػ  ا ػـ التفضػيؿ  ,يي ػز الػداؿ  مػ  الحػدث ,الملبهة لمثبػك , فػبل تػهكؿ بالفيػؿ

 .(ٓ)ا((فادن لي   مكصكلة ات  
 ,(ٕ)اإلبهاـ مكضك ة لمتيريؼ كرفع (ٔ)ها[بؿ" الميرفة  بلمة لبل ـ؛ الختصاصها به ] ف  َّ  " ٍ مى يً ما  ي كال َّ 
مػػا يقبػػؿ ذلػػؾ اال ػػـ, فػػ ٌف مي ػػ  اال ػػـ م ػػتقؿ ممحػػكظ بالػػذا  يقبػػؿ التييػػيف, بخػػبلؼ مي ػػ  الفيػػؿ كال َّ 

                                           
بف الصفة ي   تأكيمها بفيؿ  ؛الداخمة  م  الصفة الملبهة بأ ها مكصكلة, كبحتٌج لقكله خالؼ ابف مالؾ فز "اؿ"( (ُ

 . . ََِ/ُليككف فز حكـ ال ممة المصرح ب زبيها, ي ظر  لرح الت هيؿ  
 . زيادي مف  ( (ِ
ػػػرىا   الضػػػرا ,  ػػػاء فػػػز ل ػػػاف اليػػػر   ) مػػػـ( ال يٍممػػػةي بالضػػػـٌ  (لػػػهكي)( الصػػػحيك (ّ ـى , ك لػػػهكي الض  ًمػػػ الر ػػػؿي ك يػػػر ي  ى

ٍممن  ـى اٍ ًتبلٌما ,ابالك ر يىٍ مىـي  ى  .ِّٖٗ/  ٓي ظر  ل اف الير   , إذا هاج  كاٍ تىمى
  مذاه  ثبلثة فيها. كالمضرك  الضار ,   حك. الصفا   م  "اؿ "الداخمة( (ْ
ؿ  مذه        ا ػـ ال مكصػكؿ, حػرؼ المػاز ز, ب هػا كالثػا ز  مػذه   مكصكلة, ال تيريؼ, حرؼ ب ها األخفش, األكَّ

 .ْٕٕ/ُ  , كالمقاصد اللافيةَِِال    الدا ز    مكصكؿ, ي ظر ا ـ هاب َّ  ال مهكر, مذه   مكصكؿ, كالثالث
  .ُٕ( م  ز المبي   (ٓ
 فز  . (فا ه )( (ٔ
  فبل ػػػػػـ   ػػػػػدما دخمػػػػػ   ميػػػػػه "اؿ"  قمتػػػػػه مػػػػػف المفػػػػػرد اللػػػػػا ع إلػػػػػ  لػػػػػزء محػػػػػدد ال يقبػػػػػؿ الق ػػػػػمة بك االلػػػػػتراؾ,          ( (ٕ

 . َُٕ  ي ظر  المدخؿ إل  درا ة ال حك
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ه ؛ لك َّػػػدم ػػػا   يػػػـ ,ب/ م ػػػتقؿْٖفػػػ ف ديػػػؿ  الفيػػػؿ / ,(ُ)كالحػػػرؼ, فػػػبل ا ػػػتقبلؿ لػػػه حتػػػ  يقبػػػؿ التييػػػيف
بم  الذم دٌؿ الفيؿ  ميه بالتضميف كهك الحدث كالزماف, كال  ػبة كالحػدث ال يقبػؿ التييػيف؛  ,التضميف

ا؛ ال مبهمن  ابر الحدث الذم  يزءي الفيؿ ميي ن  تاكال يقاؿ يحتمؿ بف يككف الكاضع  ,(ِ) [مبهـ]ه كضع أل َّ 
كاليمؿ  م  ا تصػحا  األصػؿ المطمػؽ الميمػـك  ,به حكـ  ي بي ثٍ م رد االحتماؿ ال يى  (ّ) ]هك[  أل ه يقاؿ

 فتأمؿ. , م  اليقيف
هػا مكضػك ة لتييػيف الػذا  المػدلكؿ  ميهػا مطابقػة   األلؼ كالبلـ باال ـ؛ أل َّ اختصَّ  )) كداؿ الرضز  

 ,(ْ)كالحػػرؼ مدلكلػػػه فػػز  يػػػر  ال فػػز  ف ػػػه(( ,افػػز  فػػس الػػػداؿ, كالفيػػؿ ال يػػػدٌؿ  مػػ  الػػػذا  إاٌل ضػػم ن 
ا   ػػػد كبيػػػض الكػػػكفييف, كاضػػػطرارن  (ٓ)ا   ػػػد ابػػػف مالػػػؾالمكصػػػكلة فقػػػد تػػػدخؿ  مػػػ  الفيػػػؿ اختيػػػارن  اٌمػػػبك  

  (7)مف ب ز  ذريى بحضري  بدالممؾ بف مركاف , كقكؿ الفرزدؽ يخاط  ر بلن (ٔ)ال مهكر

كالوَمتالػػػػػػػ(ال  َ ػػػػػػػى حال  مػػػػػػػا أنػػػػػػػت بػػػػػػػالَحَكـ  التالر 
 

ي الػػػػػػػػػػػػر أ ي  والَجػػػػػػػػػػػػَدؿ   بميػػػػػػػػػػػػ وال ال   وال ذ 
  

                                           
ٌ مػػا اخػػتٌص اال ػػـ بػػالتيريؼ؛ ألفَّ ( (ُ ػػا  ميػػه ميي نػػا   ػػد التخاطػػ , بخػػبلؼ األفيػػاؿ  كال التيريػػؼ ي يػػؿ اال ػػـ محككمن

ػػا  ميهػػا فػػبل تحتػػاج إلػػ  تيريػػؼ, ككػػذلؾ بفَّ  ػػا بهػػا, كال يمكػػف تيريػػؼ  ف ٌ هػػا ال تقػػع محككمن األفيػػاؿ ال تقػػع إاٌل محككمن
مي ػػا  لٌمػػا كػػاف بػػيف اال ػػـ كالفيػػؿ صػػار كػػال زء م همػػا, ك ػػزء اللػػزء ال يكصػػؼ بتيريػػؼ بك ت كيػػر,  ؛ ألفَّ الحػػرؼ

 .ٕٖ/ُي ظر  لرح المفصؿ البف يييش 
, إذ ال ديمػة لهػذ  ال ػكابؽ ب يػر اال ػـ ةيػدالل"اؿ" التصق  باال ػـ لمقيػاـ بكظيفيػة  كمف المحدثيف مف ذه  إل  بفَّ     

هػػا التصػػق  بالفيػػؿ فػػبل دكر لهػػا, كال كظيفػػة تهديهػػا, ي ظػػر  داللػػة المكاصػػؽ ؼ مػػا لػػك ب َّ الػػذم التصػػق  بػػه, بخػػبل
 . ّٕ التصريفية

 .فز   [ا]مبهم( (ِ
 . قط مف ب( (ّ
 .ْْ/ ُ( لرح الرضز  م  الكافية  (ْ
 .ُّٔ/ ُ( ي ظر  لرح الكافية اللافية  (ٓ
, كهمػػع ُُٓ/ ُكلػػرح االلػػمك ز   ,/ُصػػد  , كتكضػػيك المقاِْْ/ ِ صػػاؼ فػػز م ػػا ؿ الخػػبلؼ  ( ي ظػػر  اإل(ٔ

 .ِْْ, ِّّ/ ُالهكامع  
 , ميػه فػز حضػري  بػد الممػؾ بػف مػركاف اؿ  ريرن ( البي  مف الب يط, ديؿ  هك لمفرزدؽ, داله فز ه اء ب رابز فضٌ (ٕ

, كلػػرح ابػػف َِِ/ُ, كلػػرح الت ػػهيؿ بػػف مالػػؾ  ِْْ/ِ صػػاؼ  إل, كهػػك مػػف لػػكاهد اديكا ػػهالبيػػ  ال يك ػػد فػػز 
, ِْٖ/ ُالمقاصػػػد كالم ػػػالؾ   , تكضػػػيكَِِ, كال  ػػػ  الػػػدا ز  ُِْٓ/ ٓ, كارتلػػػاؼ الضػػػر   ّٔ ُاظـ  ال ػػػ

 . ُٓ/  ُد   , كخزا ة األِّّ/ُ, كهمع الهكامع  ْٓ/ ُكبكضك الم الؾ  
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 , حػك  مرضػز ,غ دخكله  ميه كك ه يلػبه الكصػؼكهك فيؿ مضارع, ك كَّ  (ُ)[ترض ] م " بؿ"فأدخؿ 
ػػ ه لػػك دالػػه , كريدَّ بأ َّػػ(ِ)مػػف بف يقػػكؿ المرضػػز اا؛ بف اللػػا ر كػػاف متمك نػػة مػػف يقػػكؿ بػػال كاز اختيػػارن كح َّ

ؼ حي  ذ تأ يث الكص مف  هة  دـ تأ يث الكصؼ الم  د إل  المه ث, كفيه بفَّ  ,بلدٌ  لكدع فز محذكرو 
  ا ز ال كا  .

كب ػاز بيضػهـ بف , (ّ)  هػؿ فيمػ   حػك  اؿ فيمػ , بمي ػ ,اال تفهامية فقد تػدخؿ  مػ  الماضػز ٌمابك  
ـ    / ْٖبد ػاـ "اؿ"  مييهػا, كهػز المكصػكلة كمػا فز"الضػار  كالمضػرك " / يراد باأللؼ كالبلـ مػا ييػ

المقار ة لمكضع كما فز "الي ع", بك   ا ديكالز , ة, حيث ال  هد ميَّ مف الصفا  التز لـ ت م   ميها اال
  (ٔ)كما فز دكؿ اللا ر ,كاليارضة لمضركري, "(ٓ)كالذم (ْ) ير المقار ة كما فز" اآلف

  

                                           
 .)الترضز ( ( فز  (ُ
 .َُِ/  ُ( ي ظر  لرح الت هيؿ البف مالؾ  (ِ
 . ٖٕي ظر  م  ز المبي    ف هلاـ, كهك إبداؿ الخفيؼ بالثقيؿ,هذا الك ه ا ت ربه دطر  كما  قؿ   ه اب( (ّ
 هد, كاليػر  تميػؿ ه, فالهمزي بثقؿ مف الهاء؛ لككف الهاء حرؼ مهمكس ال يحتاج إل  لقطر  فز ا ت راب الحؽ  ك      

  .إل  الخفة
كافقهمػػا,  مػػ  خػػبلؼ بػػيف الز ػػاج كالفار ػػز كمػػف كف القػػكؿ بزيػػادي )بؿ( فػػز )اآلف( هػػك دػػكؿ فريػػؽ مػػف اليممػػاء, إ( (ْ

ف هذا القكؿ دد التهر لدل كثير مف ال حكييف كابف مالػؾ كلػراح األلفيػة, كلك ػه ال هذيف اليالميف فز  مة زيادتها, ك 
بػؿ إف  ,ا  ميه, ف ف فريقا يخر مف اليمماء يرل بف )بؿ( فز )اآلف( ميرفة ال زا دي, كالمبرد كابف ييػيشليس م مين 
, كتكضػػػػػػيك َٗٗ/ ِ, ي ظػػػػػػر  ارتلػػػػػػاؼ الضػػػػػػر   به كيريػػػػػػد بهػػػػػػـ البصػػػػػػرييفاف  يمػػػػػػه مػػػػػػذه  بصػػػػػػحاببػػػػػػا حٌيػػػػػػ
 .  ُِٖ/ُ, كبكضك الم الؾ  ْْٔ/ُالمقاصد 

ة ذلػػػؾ   ػػػد  بف تيػػػرؼ ك مٌػػػ ,كهػػػك الملػػػهكر بػػػيف ال حػػػكييف المػػػاز زؿ( فػػػز )الػػػذم( كبخكاتهػػػا, زا ػػػدي, هػػػك ربم ب( )(ٓ
  ػبه المصػادر إلػ  ببػز الح ػف األخفػش, كهػك بف كبف ه اؾ ربيا يخر فيهػا ت ,ما هك بصمته ال بػ )بؿ(المكصكؿ إ ٌ 

/, ُ, كالم ػػا د  مػػ  ت ػػهيؿ الفكا ػػد  ْٔ/ّالتػذييؿ كالتكميػػؿ    ,  ي ظػػر)بؿ( فػز األ ػػماء المكصػػكلة هػػز الميرفػػة
 .َِٖ/ِ, كتيميؽ الفرا د  ٖٔٔ/ِكتمهيد القكا د   ,ٕٕ

 كصدر البي   "  ( البي  مف الطكيؿ(ٔ
 ف عرفت وجو ناأرأيتؾ لما                                                 

دخػػػؿ الػػػبلـ  مػػػ  التمييػػػز الػػػذم ي ػػػ  ت كيػػػر    ػػػد البصػػػرييف, فهػػػز زا ػػػدي ب" كاللػػػاهد فيػػػه " طبػػػ  الػػػ فس " حيػػػث      
فػز  كهػك ,فاأللؼ كالبلـ  يػر زا ػدي فػز هػذا البيػ  ,ف يككف التمييز ميرفةب  دهـ, بخبلؼ الككفييف, فهـ ي يزكف 

, كلػرح ابػف ال ػاظـ  ِّْ/  ُببل   ػبة فػز لػرح الكافيػة اللػافية  , ك َُّ  لرالد بف لها  اليلكرمالمفضميا  
 . ُٖٕ/  ُ, كلرح ابف  قيؿ  ُّٖ/ُ, كبكضك الم الؾ  ْٔٔ/ُ, كتكضيك المقاصد كالم الؾ  َِٕ/  ُ
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بَت الن ي َس  (ُ) [َ َدد تَ ]                         و َوط  ر   يا َقي سال َعف  َعم 
ؿاأل حك  ادخمكا  ,كاليارضة لملذكذ ؿاألف كَّ  فز اليمـ  , كالزا دي(ِ)ًلمىمًك األصؿ كالحارث , كاليارضةكَّ

 .(ْ), كاال تفهامية كػ " اؿ ر ؿ فز الدار", بم  هؿ(ّ)اليقبةػ  بال مبة ك

 ات الخغض [ــم] دخول رال
 دبكؿي  مصدر دخؿ  قيض خرج, كالمرادي  ,)دفوؿ(ا   اال ـ المميزي له  ف د يميه بيضن ٌمامف  بل)و(  

مػا كا ػ   بلمػة  مػ  اال ػـ؛ الختصاصػها بػه بحػدها فيػه بالفيػؿ, كال َّ  بك ك ػكد ,()حروؼ الفيػض بحد
ر  مػ  ( بم  دػد  وقػس ,)نحػو: مػف اهلل ومػف الرسػوؿكمػا فػز  ,كهػك الخفػض ,لكك ها تيمؿ الخاص به

 .ك يأتز بيا ها ,اكهك  لركف حرفن  مف حركؼ ال رٌ  (الباق )هذا ك مطه  (ٓ) [مثؿ]
ه دد يدخؿ الحرؼ  م  مػا لػيس با ػـ داؿ  أل َّ  ,كلـ يذكر حركفه رٌ ه فز التكضيك اكتف  بال كا مـ ب ًّ  

كهك ليس با ـ فز  ",بف دم " م   "مف", كهك فز المفظ  حك    ب  مف بف دم , فدخؿ حرؼ ال رٌ 
ف كاف ا مان بتأكيؿ ,المفظ  ., ا ته (ٔ)بم  مف ديامؾ ,كال

  

                                           
 .    قط مف( (ُ
,  حػك  الحػارث فػػ "بؿ" فػز هػذا اال ػـ ال تفيػد "بؿ" الداخمة  م  األ بلـ التز كا   صفا  دبؿ  قمهػا إلػ  اليمميػة ((ِ

 ػػماء صػػار  بم زلػػة الصػػفا  ال البػػة, ي ظػػر  حػػركؼ الميػػا ز مػػا دخمػػ  لت يػػؿ اللػػزء بيي ػػه, فهػػذ  األتيريفػػا كال ٌ 
 .ٗٔلمرما ز  

 ػؾ إذا كحاصػمه ب» : يػر زا ػدي, فقػاؿ ,بٌما ابف  قيؿ فيرل بف "بؿ" فز "الحارث" كما لاكمه كػػػ  ال يمػاف كالح ػف      
  بتيػػ  بػػاأللؼ كالػػبلـ لمداللػػة  مػػ  ذلػػؾ كقكلػػؾ , بمي ػػا ز بػػه تفػػاهالن مٌ مػػا  يػػه إ ٌ بٌ ػػ ,برد  بػػالم قكؿ مػػف صػػفة  ك حػػك 

 مػػ  مي ػػ  كهػػك ممػػا  مػػا دؿٌ  ككػػذا كػػؿٌ  ,كهػػك ب ػػه ييػػيش كيحػػرث ,ز بػػه لمتفػػاهؿمٌ مػػا  يػػه إ ٌ  ظػػرا إلػػ  بٌ ػػ "الحػػارث"
ف لـ ت ,ك حك  "فضؿػ "يكصؼ به فز ال ممة ك ػكال ا لػـ تػدخؿ األلػؼ كالػبلـ بػؿ  ظػر إلػ  هػذا ك ظػر  إلػ  كك ػه  ممن

, لػرح ابػف  قيػؿ  «فدخكؿ األلؼ كالبلـ بفاد مي   ال ي تفاد بدك هما فمي تا بزا ػدتيف ,فضؿ كحارث ك يماف  تقكؿ
ُ/ُٖٓ . 
ا لمػػا  مػػ   مػػ  كلكػػف مصػػحكبه ,كالبيػػ  "لمكيبػػة" كالمدي ػػة "لطيبػػة "فأصػػؿ "اؿ" فػػز هػػذ  األ ػػماء بف تكػػكف لميهػػد( (ّ

ػػمب  التيريػػؼ كال تحػػذؼ م ػػه إاٌل فػػز  ػػداء بك  ,بيػػض مػػا لػػه مي ػػا  صػػار  ممػػا بال مبػػة كصػػار  "اؿ" الزمػػة لػػه ك ي
 . ُٕٗإضافة بك  ادر مف الكبلـ, ال    الدا ز  

رلاد ال الؾ  ّٕ/  ُ, كبكضك الم الؾ  َِِ( ي ظر  ال    الدا ز  (ْ  .َُٓ/  ُ, كال
 .فز  ]مثاؿ[ ( (ٓ
 .ّٕ/ ُظر  بكضك الم الؾ  ( ي (ٔ
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   (ُ)كمثؿ دكله
بال(  ـَ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح  م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ب َنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  َوالم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ(  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َلي 

 
 

ه ال يككف  بلمة أل َّ   داؿ ,كلـ يذكر ال رٌ  كبيضهـ اكتف  بحرؼ ال رٌ  , م  الفيؿ فدخؿ حرؼ ال رٌ 
خفض ال خفض  ما فز محؿٌ  فَّ بر   دهـ ليدـ ك كد  فز لفظها, كدد تقرَّ  ؛ةة فز األ ماء المب يٌ لبل ميَّ 
ػػه يػػدخؿ  مػػ  المب ٌيػػبخػػبلؼ الحػػرؼ, ف  َّػػ ,فيػػه  مػػ   بحػػرؼ ال ػػرٌ ب /  ْٗك بيضػػهـ التيبيػػر /ا , كر َّ

ففػز , كذلػؾ مػع المضػاؼ ,يك ػد حيػث ال يك ػد الحػرؼ , كردَّ بػأف ال ػرٌ (ِ)لقصػكر ال ػرٌ  التيبيػر بػال رٌ 
لي بػر بكػؿ  ؛كحركفه بيف ال رٌ  (ْ) [ مع] –رحمه ا  تيال   -ا, كالليدبيضن  (ّ)التيبير بالحرؼ دصكر

 خر.م هما دصكر اآل
 -رحمػه ا  تيػال  -مػا ادتصػر اللػيد, كال َّ (ٓ)فكؽ اث ػيف كثبلثػيف  بلمػة  اال ـ كثيري ما بل كا مـ بفَّ  

 فرد م ه,  ال كؿٌ  ,كالمراد م ها بياف ميظـ بفراد اال ـ ,ك بلمتها المذككري للهرتها (ٔ)م ها  م  ]األربية[

                                           
 تمامه  ك ( البي  مف الر ز, (ُ

 وال مالفال ط  الم َياف  جان بال(               
 صػػاؼ  , كبػػبل   ػػبة فػػز  اإلِٓٓ/ِصػػؿ البػػف ييػػيش  فلػػرح المي ظػػر   ,ألبػػز خالػػد الق ػػا ز  ػػبه ابػػف ييػػيش      
لرح الرضز , ك ّْٖ, ك تك يه الممع  ُُٖ/ ُ , كالمبا  فز  مؿ الب اء كاإل را  ِٕٗ, كالبياف كالتبييف  ّٗ/ُ

  .ِّ/ُ, همع الهكامع  ْْ/ُ  , المقاصد اللافيةِْٔ/ْ م  الكافية  
باإلضػافة  بػه, بخػبلؼ ال ػرٌ  بالحرؼ هك األصؿ, كالحػرؼ ييمػؿ فيمػا اخػتٌص  ( إليه ذه   اظر ال يش؛ بأٌف ال رَّ (ِ

ف كػػػػػاف  اممػػػػػه اال ػػػػػـ المضػػػػػاؼصػػػػػار بػػػػػ فكػػػػػأٌف ال ػػػػػرٌ  ,فػػػػػأف فيػػػػػه مي ػػػػػ  ) مػػػػػف ( بك ) الػػػػػبلـ (            ,ذلؾ الحػػػػػرؼ كال
 .ُِٕٖ/  ٔ  ي ظر  تمهيد القكا د

 .ُٕ/  ُ( ي ظر  لرح ابف  قيؿ  (ّ
  قط مف   .( (ْ
ال ػػػٌر, كالت ػػػكيف,   , كهػػػزُْ-ُّ-ُِ/ُ  لبل ػػػـ  بلمػػػا  كثيػػػري م هػػػا مػػػا ذكرهػػػا ابػػػف مالػػػؾ فػػػز لػػػرح الت ػػػهيؿ( (ٓ

ضػػػافته, كاإلضػػػافة إل بػػػداؿ اال ػػػـ الصػػػريك م ػػػهكال ػػػداء, كاؿ, كال  ,يػػػه, كاإللػػػاري إلػػػ  م ػػػٌما , ك ػػػكد الٌضػػػمير إليػػػه, كال
كاإلخبػػار بػػه مػػع مبالػػري الفيػػؿ, كمكافقػػة ثابػػ  اال ػػمية فػػز لفظػػه كمي ػػا , كبضػػاؼ ابػػف الحا ػػ  فػػز لػػرح الكافيػػة 

ا كتك ػػػيرنا, كتصػػػ ير , ي ظػػػر  لػػػرح الكافيػػػة     , كبضػػػاؼ ُِٕ-ُِٔ بلمػػػا  بخػػػر كهػػػز   يتػػػه, ك ميػػػه تصػػػحيحن
كك ػػه  بػػاري  ػػف لػػخص,    , كبضػػاؼ ابػػف فػػبلحْٕ/ُي ظػػر  المبػػا    ,, كمفيػػكالن كك ػػه فػػا بلن   اليكبػرم فػػز المبػػا 

كدخكؿ الـ االبتداء, ككاك الحاؿ, كبضاؼ ابػف القػكاس  لحػكؽ بلػؼ ال دبػة, كترخيمػه, ككك ػه مضػمرنا, بك  ممػا, بك 
, ي ظر  لرح بلفية ابف ميطز  . َُِ/ُابف القكاس   مفردنا, بك تمييزنا, بك حاالن

 .  ( فزبربية)( (ٔ



                     ُِٖ          النص المحقق
    

 

 .(ُ) حك  دط ك زاؿ ,المذككري اليبلما مف هذ    ابيض األ ماء ال يقبؿ لي فبل يىًردي بفَّ 
ػر مػا حقَّػبكهك الخفض كالت ػكيف, ك  ,ه التأخيرما حقَّ  اليبلما مف هذ  ا  ػػػ رحمه ػػػ ـ الليد كدد ددَّ   ه خَّ

بخصػر مػف  الن بكَّ  ,ا إلػ  بٌف لفػظ اليبلمتػيف المػذككرتيفكهك األلؼ كالبلـ, كحػركؼ الخفػض  ظػرن  ,التقديـ
 ا. ـ كضين د  فىقي  ,اـ طبين كاألخصر مقدٌ  ,ثا يا لفظ اليبلمتيف المذككرتيف

كلكػف  , حك  مف ا   ؿ كهك دكلهـ؛ لطكؿ الكبلـ  م  بيض, ما لؤلكٌ ما بٌخر كددَّ ا بأٌ ه إ َّ بيضن  كبي ي  
ػػ ؛هػػذا ال ػػكا  ػػ ٌمػػة تػػأخير األلػػؼ كالػػبلـ المي   ا هػػك لتػػأخير حػػركؼ الخفػػض, كيمكػػف بف يقػػاؿإ مَّ  ةي بى احى صى

ال ي ب ز التفريؽ بي هما, ال  فيكالمتصاحب ,ءكؿ  م  بكا ؿ األ ماكملاركتها فز الدخ ,لحركؼ الخفض
 ما األخكيف المت ا  يف فز اليمؿ؛ ف ٌف الفصؿ بي هما مم كع. يَّ 

 ل [ـــــطـــغــــات الــــــــمالــــــــاب رـــــــــــــب]
ػػ     بك ػػر الفػػاء )وعممػػ  اليعػػؿ( فقػػاؿ   ,  الفيػػؿمػػا  اال ػػـ لػػرع فػػز بيػػاف  بلمػػاا فػػرغ مػػف  بلكلمَّ
بػال ظر  ,هػابم  ميظػـ مػا يصػدؽ  ميػه هػذا المفػظ مػف األفػراد ال كمٌ  ا,بك بمػرن  ,ابك مضػار ن  ,كاف اضين ما

   المذككريمااألفياؿ ال يقبؿ لي ا مف هذ  اليبل  / ه ا, فبل يرد بف بيضْٗالمذككري / اليبلما إل  
كخػبل ك ػدا  ,فػ  به ػد بف تفيػؿمػف ك  ككفػ ,مػف حبػذا , كحػ َّ (ِ)ه فز التي  كما بٍفيىمى , به بٍفًيؿٍ   كػ  ,

هػػػا بح ػػػ  الكضػػػع تقبػػػؿ تػػػاء هػػػذ  األفيػػػاؿ ماضػػػية با تبػػػار ب َّ  ه بي يػػػ  بػػػأفَّ مػػػع ب َّػػػ ,(ّ)ا كاصػػػبن  كحالػػػا
كاليارض  ير ميتبر,  ,الير  التزم  دخكؿ تاء التأ يث فيها ألفَّ  ؛ك دـ دبكلها لها  ارضه  ,(ْ)التأ يث

اللػػيد دػػد  فػػ فَّ  , ػكاء كا ػػ  ملػػتركة بك خاصػة ,طمػػؽ اليبلمػػةمػا اليبػػري باألصػػؿ, كالمػراد باليبلمػػة مكال َّ 

                                           
 . ُٓ  اإليضاح فز  مؿ ال حك ( ي ظر(ُ
كا تدٌلكا  م  ا ميته بتص ير , ككقكلهـ "بحي  ه" فالتص ير يػرٌد  ,ذه  الككفيكف  دا الك ا ز إل  بفَّ "بٍفيىؿ" ا ـ( (ِ

 .   ِِٕ/ّااللياء إل  بصكلها, ي ظر  بكضك الم الؾ  
هػا حػركؼ ت ػٌر اال ػـ بيػدها كمػا ت ػٌر "حتػ " اال ػـ بيػدها  ز "حالػا كخػبل ك ػدا " ف ػيبكيه يػرل ب َّ اختمؼ ال حاي ف( (ّ

كفيهػػا مي ػػ  اال ػػتث اء, بٌمػػا المبػػرد كابػػف   ػػز  فػػذهبا إلػػ  ب هػػا تػػأتز بفيػػاالن كحػػركؼ, فػػ ذا كػػاف مػػا بيػػدها م صػػكبنا, 
ف كاف  م ركرن    لا فيػؿ ال فا ػؿ لػه, ي ظػر  الكتػا  ل ػيبكيهحا ا فهز حركؼ, كذه  الفراء إل  بفَّ فهز بفياؿ, كال

 . َْٕ, كالمكفز فز ال حك الككفز ٗٔ  كالممع, ُّٗ/ْ  كالمقتض  ,ّْٗ/ِ
 تصػػريؼ هػػك إٌ مػػا حالػػي   يقػػكؿ بف فمقا ػػؿ( حالػػي ) بػػػ احت ا ػػه بٌمػػا »  كهػػذا اال ػػتدالؿ رفضػػه ال ػػيرافز بقكلػػه( (ْ

           يحالػػػ , بحالػػػ  كال اال ػػػتث اء, يقػػػع( حالػػػي )   كلػػػيس بػػػه, ي ػػػتث   حػػػرؼ هػػػك الػػػذم( حالػػػا) لفػػػظ مػػػف فيػػػؿ
 كب ػـ بػا , إال دػكي كال حػكؿ كال ا , إاٌل  إلػه ال  )مػف كب ػمؿ, كحكدػؿ, همٌػؿ  كم زلػة مف حال  حالي   كم زلة
 .  ٗٗ/ّ  , لرح كتا   يبكيه«بفيؿ ليس مما الفيؿ صٌرؼ فقد( ا 
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دػاؿ  ككأ ػه  ,كمػا يلػير إليػه تقريػر  ,الحظ فز بياف مطمػؽ الفيػؿ بيا ػه بيبلمػة ملػتركة ك بلمػة خاصػة
ػ , مػ  المتلػاركيف فيهػا , كالملػتركة تػدؿٌ ك بلمة الفيؿ ملػتركة كخاصػة ػ ة تػدؿ  كالخاصَّ ة  مػ  المختصَّ

 .به
 [كركظالطالمظ المذ]  

 ]قد: للماضي والمضارع[
لكك هػػا  ؛ةدها بالحرفيَّػػيػػة, كا ػػت     ػػف تقيبم  الحرفيَّػػ ,قػػد(فالملػػتركة بػػيف الماضػػز كالمضػػارع )     

)الما ػ  الفيػؿ  فتػدفؿ عمػى(ا مع دري ة المثػاؿ, كحيػث كا ػ  ملػتركة )المرادي   د اإلطبلؽ خصكصن 
ػ ,(الم ػارعالفيػؿ ) )عمػى(تػدخؿ  و( ,نحو قولؾ : قػد قػاـ ع بك ػر الضػاد  رٍ مػف ضػار ه لػابهه, كالض 

ة مػػا كا ػػ  "دػػد" الحرفيَّػػكال َّ  ,(قػػد يقػػواـل  حػػك  ) ,بم  الملػػابه ال ػػـ الفا ػػؿ فػػز الحركػػا  كال ػػك ا  ؿي ٍثػػالمً 
 ها تدخؿ  م بخبلؼ "دد" اال مية ف  َّ  ,الختصاصها بها, فبل تدخؿ  م  األ ماء ؛ بلمة  م  األفياؿ

فَّفىػػةن  ػػػػػػ كدػػد )) األفيػػاؿ, دػػاؿ فػػز القػػامكس  ـي ًفٍيػػؿو ميراًدفػػةه  ػػػػػػ ميخى ٍرًفيَّػػةه كاٍ ػػًميَّةه, كهػػز  مػػ  ك هػػيف  ا ػػ حى
ـه, كدػػد زٍيػػدن   زدىػػدٍ , ليىٍكفػػز , كتيٍ ػػتى  اًدٍرهىػػ ٍ ػػ ي ـه ميػػراًدؼه لحى ـه, بم  يكفػػز, كا ػػ ٍبً يَّػػةن  البػػًدٍرهىػػ ٍيػػدو اػن ٍيمىؿي مى , دػػٍد زى

بىػػػةن, دػػػدي  ـه, بال ػػػككًف, كميٍيرى ٍيػػػدو ]ًدٍرهىػػػ بىػػػًرم  الميٍثبىػػػً ,  (ُ) [زى ًؼ الخى ػػػر  ػػػةه بالفيػػػًؿ الميتىصى ٍرًفيَّػػػةي ميٍختىصَّ بػػػالرفًع, كالحى
, كلها ً تةي مىيافو   ًد مف  اًزـو ك اًص و كحرًؼ تىٍ فيسو رَّ  المي ى

ـي ال اً ػػ ي  د ػػعي  دػػد يىٍقػػدى ـى زيػػده , التَّكى  ,(ِ)چڦ  ڄ  ڄ  ڦ   چ  التحقيػػؽي , ك كتىٍقريػػ ي الماضػػز مػػف الحػػاًؿ  دػػد دػػا
    (ْ)كالتٍَّكثير ,كالتٍَّقميؿي  دد يىٍصديؽي الكىذك ي  ,, ب ىٍصً  تىٍيًرؼى (ّ)((دد ك  ى فز خيرو فتىٍيًرفىه))كال فز  

                                           
  قط مف   .( (ُ
 .ُْيية   (  كري اللمس(ِ
ا " فز ال فػز" دد " تك فَّ ب( ذه  ابف  يد   إل  (ّ ٍ ًزلىة " مى , فقػد  ػمع بيػض الفصػحاء يىقيػكؿ  دػد ك ػ  ًفػز خيػر كف ًبمى

ي ظػر    ,ف صػ  ال ػكا  " تيرفػه " "دػد"ه  فػ  بػػ فتيرفه,  م  مي   " ما ك   فز خير فتيرفه " ك  د ابػف مالػؾ ب َّػ
  .ّٓ/ْ   هيؿ, كلرح التُُٓ/  ٔ ظـ  المحكـ كالمحيط األ

فذه  البيض إل  ب هػا مػع الفيػؿ المضػارع تفيػد التقميػؿ؛ أل هػا بم زلػة "ربمػا" فػز  م زء "دد" لمتكثير مختمؼ فيه,( (ْ
 بٌما الزمخلرم فذه  إل  ب ها تفيد التكثير كما فز ,كك ها تفيد التقميؿ فكذلؾ "دد" مع المضارع

, َُِ/ُي ظػػر  الكلػػاؼ   ,كمي ػػا  كثػػري الرهيػػة [,ُْْ البقػػري ] چ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻچ  دكلػػه تيػػال       
 . ُْٖ, كلرح دكا د اإل را  لمقك رم  ِٗٓكال    الدا ز  

يمكف القكؿ بف "دد" مع المضػارع فػز كك هػا لمتقميػؿ بك لمتكثيػر إٌ مػا يحػدد  ال ػياؽ الػذم تػرد فيػه, فقكل ػا  دػد ي ػكد     
ف دم ا   دد ي كد البخيػؿ, فهػز لمتقميػؿ؛فهز لمتكثير؛ الف الكريـ لـ ي ي  بهذ ,الكريـ   =ا ال ي  لكال كثري  طا ه, كال
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َير   قد َف مال   مال(ال  اأت رالؾال الق ر   (1) أنام 
ٍمتىػه اٍ ػمن  كدكؿي      يى ف  ى ػدٍَّدتىه اال كهرم   كال مىػ(ِ)لى ػٍرؼى ً مَّػةو ,  ى ػدَّدي مػا كػاف يًخػري ي حى تىقػكؿي فػز  ,طه, كال مػا ييلى
, كال مػا ليػد دى ًلػ بلَّ هي  , ل ػككًف حػرًؼ الًيمَّػًة مػع التٍَّ ػكيًف. ك  كى  هيػكَّ ـي  مػ  حػٍرؼو كاحػدو ذا دػد, إ ٌمػابيىٍبقىػ  اال ػ

, ك ظيري ي ٍف مً  ىمٍَّي ى بها تقكؿي  دده, كمً  , بالتخفيؼ ال  يري , ك ىٍف  ىفه ـه  فه  ا ته . ,(ّ)((يىده كدى
 [الطالمات الخاصظ ]

  الدين ودوف للغطل المضارع 
ؿاأل  الق ػػػـ الخػػػاص ثبلثػػػة بد ػػػاـ )و( هػػػا الميهػػػكدي   ػػػد أل َّ  ؛المهممػػػة بم   ػػػيف اال ػػػتقباؿ السػػػيف() كَّ

 كد  ا لميهػػد, فتخػػرج  ػػيف اال ػػت ادي  ا ػػتفهػػا بػػ "اؿ" صػػرفن , فهػػز المػػرادي بػػاإلطبلؽ, كلػػذا  رَّ (ْ)ال حػاي
ا, ك ػيف الك ك ػة , بك  يف الصيركري  حك  ا تح ر الطيف, بم  صػار ح ػرن االمتاع, بم  ك دته  يدن 

ا تمػيـ فيمحقػكف لػي ن  ٌمػابك , فردا بي ه كبػيف المػذكر ,كهز الممحقة   د الكدؼ بكاؼ المه ث ,فز ل ة بكر
 .ذلؾك ير , (ٓ)فيقاؿ  بكرمتكش كمرر  بكش ,    دهـ ليف الكلكلةكت مَّ  ,مي مة

دكف الماضز  )الم ارع(لدخكؿ  م  الفيؿ باكػ " كؼ"  ()وتفتص   ,"س" كهك ,كالمراد بال يف م ماها

 ,(ٕ)چڌ  ڌ  ڎ     ڎ  چ  , /َٓ/(ٔ)چٻ  ٻ  چ دكله تيال    )نحو(كما فز  ,كاألمر
 لبل تقباؿ لمداللة  م  تأخير الفيؿ مف الحاؿ المحتمؿ له المضارع  ؛تا بالفيؿ المضارعما اختصَّ كال َّ 

                                                                                                                              
 ,ك"دد" فز البي  إ َّما هز لمتقميؿ؛ ألٌف دكله  مصػفرا ب اممػه ,لما  رؼ  ف البخيؿ مف لٌحة  طا ه كدٌمة ا فاده  =

 . َُِ/ّ  مري كاحدي, ي ظر  الم ا د  م  ت هيؿ الفكا د ك اية  ف الم ية, كالم ية ال تككف إاٌل 
                                                      كتمامه  ( البي  مف الب يط لزهير بف ببز  مم (ُ

                             يميد ف  الرمح ميد المائح األسف                                       
 ,اللػػخص تصػػيبه ريػػك   ت ػػة في لػػ   ميػػه   ػػفألاك  ,يضػػطر   كيميػػد ,ك ايػػة  ػػف الم يػػة  همصػػفرا ب اممػػ  كدكلػػه     

 .   ٕٓ  هي ظر ديكا 
 . )ددد( ,ِِٓ/ِ  الصحاح تاج الم ة  ( ي ظر(ِ
 .(القىد  ) ,َّٗ  القامكس المحيط ((ّ
 .ِّّ/ْ  فته, ي ظر الكتا ك ٌماها  يبكيه حركؼ ت فيس, بم  فيما لـ يكف بيد, كلذا دالكا   كَّ ( (ْ
 .  ِٗبز فز فقه الم ة  الصاح  ( ي ظر(ٓ
 . ُِْمف اآلية   (  كري البقري(ٔ
 .   ٓ(  كري الضح   يية (ٕ
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  كهؿ ال يف صي ة ,(ُ)لهما ف كاف محتمبلن ببيد  ,ا لهفيصير بهما متيي ن  ,االذم هك محتمؿ بيضن 
  ,(ِ)دكالف ,ة, بك فرع  ف  كؼ, كزماف اال تقباؿ فيها بضيؽ مف زماف اال تقباؿ فز  كؼبصميٌ 

 كيمت ع ال مع بي هما. (ّ)كديؿ  هما مترادفاف
 
 
 
 

                                           
ػػا لحقهػػا مػػف ال ػػيف ك ػػكؼ كمػػا لحقػػ  اال ػػـ كاأللػػؼ كالػػبلـ  »لػػذا  يمهػػا  ػػيبكيه بم زلػػة األلػػؼ كالػػبلـ فقػػاؿ    ((ُ كًلمى

التيريؼ بدخكلها  م  اال ػـ, فمػف  فدخكلها  م  المضارع يفيد مي  , كما بفاد  "بؿ" ,ُٓ/ُ, الكتا   «لمميرفة
ه كادػػع ال محالػة, كدػد دػاؿ الزمخلػرم فػػز ميا يهمػا التأكيػد فقػالكا همػا حرفػاف مهكػػداف, إذا دخػبل  مػ  فيػؿ بفػادا بٌ ػ

   مي ػػػػا    [,ُِٓال  ػػػػاء  ] چڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ںڱ  ں     ڱ  ڱ   چ  الكلػػػػاؼ فػػػػز تف ػػػػير  لقكلػػػػه تيػػػػال  
ف تػػأخر كػػا األ ػػكر  إيتػػاء بفٌ  ي ظػػر  الكلػػاؼ   ,افػػال رض بػػه تككيػػد الك ػػد كتثبيتػػه ال كك ػػه متػػأخرن  ,ف ال محالػػةكال
ُ/ّٖٓ. 
ؿ( األ(ِ  ففز  ػكؼ زيػادي فػز ,فز ال يف مي   يختمؼ  ما فز  كؼ ما ذه  إليه ابف األثير, كببك الفداء مف بفَّ   كَّ

ي ظػػر   ,ي فه بػػيف ال كلػػف فػػز ال فػػزٌمػػا ال ػػيف فهػػز  ػػكا  ) لػػف يفيػػؿ ( كالفػػرؽ بىػػب ,الت فػػيس كهػػز  ػػكا  ) ال يفيػػؿ(
 . ٗٗ/  ِ, كالك اش  ّْٖ/  ِ  البديع فز  مـ اليربية

) ػٍؼ ك ػٍك  هػـ ب ميػكا  مػ  بفَّ أل ٌ  ؛ال ػيف فػرع  ػكؼ اف مػف بفَّ ما ذه  إليه ابػف مالػؾ ككافقػه ببػك حٌيػ  كالثا ز      
ػ ,ك ٍز( فركع  كؼ ػ اك مػ  هػذا ال يمت ػع بف تكػكف ال ػيف فر ن  كيمكػف حممهػا  مػ  )بيمػف( فػز الق ػـ  ,ا ميهػا بيضن

ػػفي ا ( /  ُ  , كالتػػذييؿ كالتكميػػؿِٔ/  ُ  كلػػرح الت ػػهيؿ البػػف مالػػؾ ,حيػػث ديػػؿ  ) بيػػـ ا  كبيمػػف ا  كبـ ا  كمي
ٗٗ . 
ـ كالػدليؿ  مػ  صػحة مػا ذهبػكا إليػه مػا كرد فػز الػذكر الحكػي ,كالرا ك ما ذه  إليه ابف األثير كببك الفداء ك يرهـ     

 ,[ٖٗيك ػػؼ ] چڃ        ڃ  ڃ      ڃ    چ    ڄڦ  ڦ    ڄ    ڄ  ڄچ  ب ا ػػه  مػػ  ل ػػاف ييقػػك   ميػػه ال ػػبلـ أل
ف ػػػػاء بك ػػػػد  [,ْٕمػػػػريـ  ] چۋ  ۋ   ۅ  ۅ    ٴۇۆ  ۈ  ۈچ  كدكلػػػه  مػػػػ  ل ػػػػاف إبػػػػراهيـ  ميػػػػه ال ػػػبلـ ألبيػػػػه 

هيـ, كذلؾ لما فيمػك  بػه كبػأخيهـ يك ػؼ, ك د ييقك  بطكؿ مف ك د إبرا ييقك  ب كؼ, كك د إبراهيـ بال يف, ألفَّ 
 چٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ چ  فهك ك دهـ باال ت فار فػز الم ػتقبؿ حػيف طمبػكا ذلػؾ م ػه, دػاؿ تيػال 

  بخبلؼ يية إبراهيـ ف  ه د ا  ببا  إل  اإل بلـ, فمـ ي ت ي  كفز  هاية الحديث داؿ له  [,ٕٗيك ؼ ]

 مػػ   ف ػػاء بال ػػيف الدالػػة  مػػ  القػػر , يػػدؿٌ  ,[ْٕمػػريـ  ] چۈٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ    ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ چ                  
 . ِٔ/ْي ظر  ميا ز ال حك   ,ذلؾ بده  بقكله  } بلـ  ميؾ{ فالفرؽ كاضك

/  ّ  الكتػا  ال يف ك كؼ   د  ػيبكيه بم زلػة حػرؼ كاحػد, فقكلػؾ   ػكؼ يفيػؿ, بم زلػة دكلػؾ   ػيفيؿ. ي ظػر  ( (ّ
ُُٓ 
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   والخغيغظ للغطل المضارع [] نون الكوكيد الثػيلظ  

ػػػػ بك , (ّ) چڌ    چ كا ػػػػ   حػػػػك   (ِ)لػػػػديدي (ُ)بف يقبػػػػؿ  ػػػػكف التككيػػػػد اك بلمػػػػة الفيػػػػؿ المضػػػػارع بيضن

 : (ٔ)بىةه دكؿ ري  ٌمابك  ,(ٓ) چڌ          چ حك   (ْ)خفيفة
 أري ػػػػػػػػػػػػَت إ ف  َجػػػػػػػػػػػػاَ ت  ب ػػػػػػػػػػػػ(  أممػػػػػػػػػػػػود ا

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَرجا    اودرال م  ويمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبسال البالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمال

وا الػػ   ػػأح ف  ػػمال ػػائػػأق   وَداػػهال ػػش  ػػرال
ع بيػد دػغ ذلػؾ لػبه الكصػؼ الكا, كالػذم  ػكٌ  ػادريه  ضػركريه  ,مػع ب ػه ا ػـ "دا ػؿ"دخؿ  كف التككيػد  مػ  أف 

بهمػزتيف بي همػا الػراء, حػذف   "  يػبرب"  هي بصػمي  ", ريػ ب" , ك(ٕ)فَّ  حك  بتقػكلى  ,اال تفهاـ بالفيؿ المضارع
بل بػػال يـ بيػػد ال ػػا ـ, كمػػر َّ  في ٍصػػبضػػـ الهمػػزي كالػػداؿ المهممػػة  ال ي  ممػػكدي ا, كاألي م ػػه الهمػػزي الثا يػػة تخفيفنػػ

                                           
هػا تػدخؿ  مػ  فيػؿ األمػر األزهرم فز لػرحه  ػكف التككيػد مػف اليبلمػا  المختٌصػة بالفيػؿ المضػارع؛ أل َّ  لـ يذكر( (ُ

ا, لكف بلرط داللتها  م  الطم ,بي هػا, بم   ػكف التككيػد مػف اليبلمػا  المييػزي كدد ذكرها بيػض ال حػاي  مػ  ب َّ  ضن
 بٌيف ذلؾ دكف إطبلده لكاف بفضؿ .      اللارح ال بتيتزٌ  لفيؿ األمر بلرط داللتها  م  الطم , كلك بفَّ 

هػذ  ال ػػكف   ػػد دخكلهػػا  مػػ  المضػػارع تخمصػػه مػػف الحػػاؿ إلػػ  اال ػػتقباؿ, فػػ ذا كػػاف الفيػػؿ لمحػػاؿ لػػـ تػػدخؿ  ميػػه ( (ِ
هػػاتيف ال ػػك يف اللػػديدي كالخفيفػػة مػػف حػػركؼ  ا مػػـ بفَّ  » :ال ػػكف,  حػػك  كا  ألح ػػبؾ كاذبػػا,  فقػػد دػػاؿ ابػػف ييػػيش

ا فز لفظها ة, كتهثراف فيها تأثيريف  تأثيرن   م  األفياؿ الم تقبمة خاصٌ كال تدخبلف إاٌل  ,اد بهما التأكيدالميا ز, كالمر 
كتأثير المي   إخبلص الفيؿ لبل تقباؿ  ,افتأثير المفظ إخراج الفيؿ إل  الب اء بيد بف كاف ميربن  ,ا فز مي اهاكتأثيرن 

 .ُّٔ/ٓ , لرح المفصؿ البف يييش «بيد بف كاف يصمك لهما
 .  ِّمف اآلية   (  كري يك ؼ(ّ
كػػٌؿ كاحػػدي م همػػا بصػػؿ فػػز  ف ػػها, بٌمػػا الككفيػػكف  همػػا بصػػؿ لؤليخػػرل فمػػذه  البصػػرييف بفَّ اختمػػؼ ال حػػاي فػػز بيٌ ( (ْ

 " فػػذهبكا إلػػ  بٌف الثقيمػػة بصػػؿ لمخفيفػػة, كحممكهمػػا  مػػ  "بف" المخففػػة كالثقيمػػة, فكمػػا بفَّ "بف" الخفيفػػة فػػرع  ػػف "إفَّ
  ُٖٔ/ُي, فكذلؾ  كف التككيد الخفيفة فرع مف الثقيمة, ي ظر  اإل صاؼ  الملدد

  ( مف اآلية  ف ها .(ٓ
 ألفَّ  ؛مػػف التككيػػد بالخفيفػػة بلػػدٌ  چڌ    چ  كدػػد ا تمػػع التككيػػداف فػػز اآليػػة الكريمػػة, إاٌل بٌف التككيػػد بالثقيمػػة فػػز     

ا  م     ه مف كك ه ا   بلدٌ ف ف امربي اليزيز ك , م  زيادي المي   تدؿٌ  زيادي المب   هػا كا ػ  صا رنا؛ أل ٌ  حرصن
, فأكػػػد  ال ػػػ ف بالثقيمػػػة بخػػػبلؼ الصػػػ ار, ي ظػػػر  حالػػػية تتكدػػػع حب ػػػه فػػػز بيتهػػػا فتقػػػر  م ػػػه كتػػػرا  كممػػػا براد 

 . ُّْ/ّالصباف  
 . ُّٕ  لرهبة بف الي اج فز ممحؽ ديكا ه( البي  مف الر ز (ٔ
 .َِٗ/ُ, كتكضيك المقاصد  ُْ/ُؿ  , كلرح الت هيُّٕ/ُالخصا ص   ( ي ظر(ٕ
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ػ ر ػؿ اللػير, يتزك هػا   ػاء  هػذ  بلػا ًّ   ػز إفٍ خبرٍ تقػكؿ  بى, بػيف ال يػكدي كال ػبكطة  ي ري يٍ الراء  الذم لى
 .(ُ)يي كر كدكع ذلؾ م ه ؟ب   ب حضار اللهكد, ليقد  كاحها  ميه ره ح ف المممس كال صف ال ا ـ, بيمً 

 ات الغطل الماضي [مـــرال] 

 ء الكأنيث :كا 
  التػاء  ػمٌ بم  مي  ,مصػدر ب َّػث ,(تا  الت نيالة  م  الفيؿ )ة الدالٌ الق ـ الثا ز مف اليبلمة الخاصٌ  )و(
فخر ػ   ,ة  م  تأ يث الم  د إليه ذلؾ الفيػؿ, بك تأ يػث فػرد  المقصػكد بػالحكـالدالٌ  ,اكضين  الساكن ()

بَّػػ ٍ  ,المفػػظب/  مػػ  تأ يػػث ُٓة /الداٌلػػ ػػ ٍ كثي  كمػػا فػػز  ري , كخػػرج بال ػػػاك ة (ِ), فػػز ل ػػة مػػف  ػػكف التػػاءمَّ
ها ف  َّ  , حك  دا مة, بك بحركة ب اء ,تهلثقمها كخفَّ  ؛باال ـ ةه ها مختصَّ بحركة إ را , ف  َّ  كة بصالةن المتحرٌ 

 ,كتك د فػز الحػرؼ , حك  ال دكي ,اكتأ يث الم  د إليه بيضن  ,تك د فز اال ـ لمداللة  م  تأ يث الكممة
   دالػ ي كمػا فػز  حػك ,ليػارض المتحركػةي  اكضػين      مػ  األكثػر, كيخػرج بقكل ػامَّػكثي  ,كريبَّ  , حك  ال 

بك ػػر التػػاء فػػز  (ْ)چوئ  وئ  ۇئ  چ  ك ,(ّ)چۈئ ېئ ېئ چ , ب قػػؿ حركػػة الهمػػزي إلػػ  التػػاء بمٌيػػة
لفيػػؿ اػ( )بػػهػػذ  اليبلمػػة  ()وتفػػتص   ,ص مػػف التقػػاء ال ػػاك يف فيهمػػالمػػتخمٌ  ؛  كفتحهػػا فػػز الثا يػػةكلػػاأل
 ,, كال مف األ ماء ا ت  اءن (ٓ)فمـ تدخؿ  م   ير  مف األفياؿ ,كثقؿ الفيؿ ,لخفتها بال ككف ؛الما  ()

مػف "دػاـ كديػد"  زي ػ , فكػؿ   )وقعػدت(ه ػد  )قامػت(دكلػؾ   )نحػو(, بالمحركة التز احترز   ها بال اك ة
 .(ٔ)فيه ال اك ة بداللة ك كد تاء التأ يث ,فيؿ ماضو 

                                           
 . ِّٗ/ُْ, كل اف الير   ِّٔ/ُ, كاإلبا ة فز الم ة  ّٔ/ُلرح التصريك   ( ي ظر(ُ
 .  , ) مؿ(ْْٕ/ُُل اف الير   ي ظر هذ  الم ة   بها ببك زيد إل   يقىٍيؿ, ( (ِ
 .  ُٓمف اآلية   (  كري يك ؼ(ّ
 . ُُمف اآلية   (  كري فصم (ْ
ألٌف المضػارع ي ػكف فػز حالػة ال ػػـز  هػا بتػاء المضػارع,  حػك  تفيػػؿ, بك لفيػؿ المضػارع؛ لبل ػػت  اء  فمػـ تمحػؽ ا ((ٓ

كالتػػػػػػػاء  ػػػػػػػاك ة  فيػػػػػػػهدم إلػػػػػػػ  التقػػػػػػػاء  ػػػػػػػاك يف, كلػػػػػػػـ تٌتصػػػػػػػؿ بفيػػػػػػػؿ األمػػػػػػػر؛ لبل ػػػػػػػت  اء   هػػػػػػػا بيػػػػػػػاء "افيمػػػػػػػز",              
 . ُٔ/ُي ظر  لرح الت هيؿ  

دها بدؿه م ها, بك مبتدب خبر  ال ممة التز دبمػه, كتابيػه مػف المحػدثيف فػز هػذا تاء التأ يث   د ال مكلز ا ـ كما بي ((ٔ
القكؿ  بد الرحمف بيك , فذه  إل  بف التاء فز "دام " ضمير يدٌؿ  مػ  ال ا ػ , كا ػتي   بف تكػكف ال ػكف فػز 

ػا هػا ت"ضربف" ا ما مع ب ها تدٌؿ  م  ال ا  , بٌما ال كف فبل تػدٌؿ  مػ  ال ا ػ  فح ػ , بػؿ إ َّ   صػمك لممخاطػ  بيضن
 = اضربف" كلـ ي تبيد مف ك كد لفظيف يػدالف  مػ  الفا ػؿ فػز  فػس ال ممػة, فقػد امكػف بف يقػاؿ  "  ػ  ب ػا"  حك
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, بـ مك ػكرين  الفا ؿ مضمكمة كا ػ  بـ مفتكحػةن  كمثؿ هذ  اليبلمة فز اختصاصها بالفيؿ الماضز تاءي  
د   ػ ,"لػيس" ةـ حرفيػ ى  م  مف زى  كبهذ  اليبلمة رى ك مػ  مػف ز ػـ  ,(ُ)ا  مػ  "مػا" ال افيػة ب ػامع ال فػزديا ن

ػػ بػػ س"ة "ً ٍيػػـ ا ػػميَّ ك مػػ  مػػف ز ػػ ,(ِ)" ب ػػامع التر ػػزا  مػػ  "ليػػؿَّ حرفيػػة "  ػػ " ديا ن لػػدخكؿ حػػرؼ  ,ـ كى
ككقػكؿ  ,بب ػ   كا  مػا هػز بػ يـ الكلػد رى ل ػكدػد بي  ػػػػػ كقكؿ بيضػهـ ,(ّ)  ميهما فز بيض المكاضع ال رٌ 

كتأكلها الما يكف , (ْ)رير  م  ب س اليي َّ ال يـ  ػػػػيرال َّ  يئاآلخر كدد  ار إل  محبكبته  م  حمار بط
مػػا هػػز بكلػػد   ميمػػكؿ الصػػفة, كاألصػػؿ  / كدخػػكؿ حػػرؼ ال ػػرٌ ُٓكصػػفته / ؼ مػػ  حػػذؼ المكصػػك 

مػا دخػؿ فػز الحقيقػة إ َّ  ر  مػ   يػر مقػكؿ فيػه بػ س الييػر, فحػرؼ ال ػرٌ مقكؿ فيه  يـ الكلد, ك يـ ال ي  
  م  اال ـ.              

                                                                                                                              
, كدرا ػػا  ِّّ/ّفمػػف الممكػػف القػػكؿ "ضػػرب  فاطمػػة"  فالتػػاء فػػز ال ممتػػيف فا ػػؿ,  ي ظػػر  همػػع الهكامػػع    =

 . ٕٓكُٕ قدية  
ا لخمكهػا مػف الحػدث ديا نػ ؛خكاتهػاب)لػيس( حػرؼ كضػع لم فػز فهػز ال تلػبه كػاف ك  ( ذه  ببك  مز الفار ز إل  بفَّ (ُ

 . ِِِ  الم ا ؿ الحمبيا   ي ظر , م  )ما( ال افية فهز حرؼ باإل ماع
هػػا بلػػبه  الفيػػؿ التػػاء  ميهػػا؛ أل َّ  مػػ ( )  ػػ (   ػػد الكػػكفييف حػػرؼ لػػداللتها  مػػ  التر ػػز كهػػز تلػػبه )ليػػؿ(, كدخ(ِ

/  ُ  , كحالػية الصػبافّٔ-ّٓ/ ُ  , كلػرح االلػمك زِٖ  ي ظػر  لػرح دطػر ال ػدل,  حرؼبكك ها  م  ثبلثة 
ُٔ . 

كما فز   ميها بما  مع  ف الير   م  ذلؾ بدخكؿ حرؼ ال رٌ  ) يـ كب س( ا ماف, كا تدؿَّ  ( ذه  الفراء إل  بفَّ (ّ
ف ػػداههـ  ,يػػـ المػػكل  كيػػا  يػػـ ال صػػير"اليػػر  تقػػكؿ  "يػػا   همػػا ا ػػماف بفَّ  مػػ  ب ى ا ػػتدٌؿ مػػف الكػػكفييف  كمػػف ,األمثمػة
يك  مػػػ  ر لػػػرح التصػػػ, ك ِٖ/ُاإل صػػػاؼ    ي ظػػػر, ال ػػػداء مػػػف خصػػػا ص األ ػػػماء  مػػػ  اال ػػػمية؛ ألفَّ  يػػػدؿٌ  , يػػػـ

  .ّٔ/  ُ  حالية الخضرم, ك ّْ/  ُ  التكضيك
 . َُُِ/  ِ  ( ي ظر لرح الكافية اللافية(ْ
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لكػف دػاؿ , (ِ)[لب ا زا], كذا داؿ (ُ)ا  ب ماءي   ٍ ا , كتباركى  يا  حك  تبارك ى  ,تبارؾ يقبؿ التاءيف ت بيه 
ا فػػرد  تػػاء فػػز لػػرح الكافيػػة  كدػػد ا فػػرد  تػػاء التأ يػػث ال ػػاك ة بمحادهػػا " يػػـ كبػػ س" كمػػا  (ّ)ابػػف اب ػػه

 .الفا ؿ بمحادها تبارؾ

 ر[ــل األمــطــظ فــالمــ]ر
 .  ياء المخاطبظ مع الطلب   
 ,)مػع الطمػ (حالػة كك هػا  ()المفاطبػ ضػمير المه ثػة  )يػا (  ةالق ـ الثالث مػف اليبلمػة المختٌصػ )و(

اللزء إل   كديؿ  كممة تضـ   ,(ٓ)كديؿ  حرؼ خفض ,(ْ)فف كت كَّ كا مـ بف لفظ "مع" ديؿ  ا ـ كدد ت كَّ 
بم  ياء المخاطبة مصاحبة  ,بك هز لممصاحبة, كالمي ياف الآلخراف م ا باف ه ا ,اكبصمها مين  ,اللزء

ما هك اليبلمة, هذا ما هي كال الطم  كحد  بؿ م مك ي  بك مضمكمة إل  طم , فميس اليبلمة الياء كحدها,
بػؿ الطمػ   ,ااؿ لػركط كلػيس المػراد الطمػ  مطمقنػكاألحػك  ,ف ف دكله مع الطم  كادع حاالن  ريي,فادته اليباب

 ,بم  مػف بصػؿ كػػريـ ,مػف صػاغ اللػزء  هيػأ   مػ  مثػاؿ م ػتقيـ, كهػك مػف صػي ة كريمػة )بال ػيغ (
الحػػركؼ  , فمػػف حيػػث ضػػـٌ رالب يػػة كاحػػد بالػػذا  مختمفػػاف باال تبػػاكهػػز ك  كالصػػي ة  بمي ػػ  المصػػك ة,

هػا كيفيػة فهػا الػبيض  بأ َّ ك رَّ  ,  صػي ة  ب ية, كمف حيػث الصػكغ ت ػمَّ بيضها إل  بيض كتركبها ت مَّ 
, كالمػػػراد الصػػػي ة (ٔ) مػػػ  بيػػػض تيٍيػػػرىض لحػػػرؼ الكممػػػة با تبػػػار حركاتهػػػا ك ػػػك اتها, كتقػػػديـ بيضػػػها

 ,( يا ه د, كاديدم يا زي ػ باألمر نحو: قوم ب/ )ِٓبم  تمؾ اليبلمة / (ص  وتفت) ,المكضك ة لمطم 
مػػػا لػػػك كا ػػػ  يػػػاء المخاطبػػػة مػػػع  )بفػػػمؼ(لمطمػػػ ,  صػػػي تهما مكضػػػك ة م همػػػا فيػػػؿ بمػػػر؛ ألفَّ  فكػػػؿ  

بم  الياء  ها()ف ن   ,بك كا   مع  ير الطم  بصبلن  ,)بالمـ(كهك الطم   ,الكا ف ب ير الصي ة )الطم (

                                           
كتػػػاء التأ يػػػث, كالقػػػكؿ بػػػدخكؿ تػػػاء التأ يػػػث  مػػػ  "تبػػػارؾ " ردَّ   بم بف الفيػػػؿ "تبػػػارؾ"  ػػػاز بف تمحقػػػه تػػػاء الفا ػػػؿ( (ُ

 .ّْ/ُ  كهمع الهكامع , ْ  لكحة  حالية الب ا ز  م  اآل ركمية  ي ظر ,ف  ب  الم عال يكطز كلـ يبيٌ 
 ]ال  ارم[ فز   ( (ِ
ب ايػة فػز الم ػر ,  لها  الديف بحمد بف  مز بف م صكر الحميرم الب ا ز,  مز بالب ا ز   بة إل  مدي ػةهك     

كديػػػكاف  ,ْْ/  ِ  هػػػؿ القػػػرف التا ػػػعأل ظػػػر  الضػػػكء البلمػػػع . يي  (هػػػػ ّٕٖ  ) ,لػػػه لػػػرح اآل ركميػػػة فػػػز ال حػػػك
 . ِِ  كمي ـ ب بلـ ال زا ر ,َّٕ/  ُ اإل بلـ

 . لـ بدؼ له  م  تر مة( (ّ
 . َّٔ    ال    الدا ز( ي ظر(ْ
 . ّْٕ/ُ    بمالز ابف الل رم( ي ظر(ٓ
 . ٔٓ  الكميا ( ي ظر (ٔ
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األمر   ػػػد ا فرادهػػػا  ػػػف الطمػػػ  بػػػاختصاصػػػها  ليػػػدـ ؛ف مػػػع الطمػػػ  بػػػالبلـ  بلمػػػة  مػػػ  األمػػػرال تكػػػك 
دكلػؾ   نحػو( ,)الم ػارعالفيػؿ  )عمػى(مػع الػبلـ الظػاهري  )تػدفؿ( فهػز حي  ػذ ,بالصي ة المكضك ة لػه

  ھچ   مف دكله تيال  فى يٍ ضً رٍ  حك  يي  ,ا مع البلـ المقدريكتدخؿ  م  الفيؿ بيضن  ,)لتقوم  يا ند(

فٍ  بم  ليرضيف فػ فَّ  (ُ)چھ   مػا داللتهػا كال َّ  ,   مػ  طمػ  لػـ تكػف مكضػك ةدلَّػ صػي ة المضػارع كال
ػ(ِ) ارضة   بتفيمػيف ياه ػد, كبخػبلؼ مػا إذا كػاف  حػك دكلػؾ ,ا  مػ  المضػارع بػدكف الػبلـ, كتػدخؿ بيضن

ـى بػؿ يكػكف ذلػ ,فػبل يكػكف  بلمػة  مػ  األمػر ,كمػه",  حك  "صػه ,الطم  بالمفظ بدكف الياء  ؾ المفػظ ا ػ
 كما  يأتز. ,(ّ)اال بمرن  بمرو  ؿو يٍ فً 
ذا دبؿ , ا م  الطم  بالصي ة المكضك ة له كاف بمرن  بف المفظ إذا دىًبؿ ياء المخاطبة دؿَّ   كالحاصؿ    كال

 . م  الطم  كلـ يقبؿ الياء لـ يكف فيؿ بمر دؿَّ  بك  م  الطم  بالصي ة, ياء المخاطبة كلـ يدؿٌ 
مما ذكر  المص ؼ, فم ها ما يدخؿ  م  بكله كػأدكا   الفيؿ مف حيث هك بكثري  ً  ماكال يخف  بف  بل 

, كحركؼ المضار ة, كلػك التػز هػز حػرؼ امت ػاع المت ػاع,  ,كال كاص  ,اليرض كالتحضيض كال كاـز
كالتصػريؼ كهػك اخػتبلؼ بزم تػه, كم هػا مػا يػدخؿ فػز يخػر   ,ما, كم ها ما يػدخؿ فػز ك ػطهكطالما كدمٌ 

, كات    /ِٓ/ كيػاء المخاطبػػة ا ر المرفك ػػة البػػارزي بػػه الضػػمٌ صػػاؿ ك ػػكف التككيػػد الثقيمػػة كالخفيفػػة, كال ػـز
ا ككك ػػه كفػػز مي ػػا  كك ػػه ماضػػين  ,لػػه رضي ٍيػػ, كب ػػاه  مػػف  يػػر  ػػارض يي "فى ٍمػػيى  كفيمػػكا كفى بلى يىػػفى "  مػػ  حػػد  
ؿ ال ػػػبلكػػػر , بك كك ػػػه ال يخبػػػر   ػػػه, ككك ػػػه ال يضػػػاؼ كال يضػػػاؼ إليػػػه, كدػػػد ذاا ككك ػػػه بمػػػرن مضػػػار ن 

 ,(ْ)لػػػبا ها فػػػز األ  الفيػػػؿ بضػػػع  لػػػري  بلمػػػة, ك ػػػدَّ مػػػاال ػػػيكطز بف  ميػػػع مػػػا ذكػػػر  ال ػػػاس مػػػف  بل
 للهرته ك هكلته  م  المبتد,. ,ما ادتصر الليد م ها  م  ما ذكر كال ٌ  ,فرا يها إف ل  

                                           
 . ِّّ  (  كري البقري مف اآلية(ُ
ًضعى مكضعى الطم , حيث  دؿ بػه لصػي ة األمػر لمتككيػد كاإللػيار بك ػك  ( (ِ ألٌف الفيؿ "يرضيف" فز المفظ خبره كي

 . َٗ/ُالم ار ة, ي ظر  لرح لذكر الذه  البف هلاـ  
كدػػػد اختمػػػؼ فيػػػه الخػػػتبلؼ  ,قبػػػؿ اليػػػاء  حػػػك "همـ"هػػػذا القػػػكؿ ال يلػػػمؿ  ميػػػع ب ػػػماء فيػػػؿ األمػػػر؛ ألٌف م هػػػا مػػػا ي( (ّ

" تتصؿ به الضػٌما ر ك ػا ر  َـّ الم ا , فهك فز ل ة بهؿ الح از ا ـ فيؿ, ك  د ب ز تميـ فيؿ ي رك ها م رل  "لػػيػػػػ
 . ّٖ/ّهمما, كهممز, كهممكا, كهممف" فيم  هذ  الم ة "همـ" فيؿ بمر, ي ظر  الخصا ص    األفياؿ فيقكلكف

, كبحػػػػرؼ  ك ػػػػكؼ, ,تػػػػاء الفا ػػػػؿ كيػػػػاه , كتػػػػاء التأ يػػػػث ال ػػػػاك ة, كدػػػػد, كال ػػػػيف( كهػػػػز (ْ كلػػػػك, كال كاصػػػػ  كال ػػػػكاـز
صػػػاله بضػػػمير الرفػػػع البػػػارز, كلزكمػػػه مػػػع يػػػا المػػػتكمـ  ػػػكف الكدايػػػة, كت ييػػػر صػػػي ته المضػػػار ة, ك ك ػػػا التككيػػػد, كات  

 . ُٗ/  ّي ظر  األلبا  كال ظا ر  , الختبلؼ الزماف
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 رف [ــحــال ظــالّمــ]ر
بم  ميظػػـ مػػا  )وعممػػ  الحػػرؼ( فقػػاؿ  ,  الفيػػؿ لػػرع فػػز  بلمػػة الحػػرؼمػػاا فػػرغ مػػف  بلكلٌمػػ     
 كضػـٌ  ,همابفتك اليػيف كالػداؿ, كي ػكز ضػم   مي (دَ )عَ فرد م ها   ميه هذا المفظ مف اإلفراد ال كؿ   ؽي دي صٍ يى 

ـي  ,اليػػػيف ك ػػػككف الػػػداؿ   ػػػبة إلػػػ  اليػػػدـ, كهػػػك كمػػػا دػػػاؿ فػػػز القػػػامكس    ,مك ػػػكري فػػػز ال ميػػػع كالمػػػي
ػػػٍدما ب ,كبضػػػمتيف كبالتحريػػػؾ  الفقػػػداف... ,الضػػػـٌ ))ب ػػػهي,  ي ًممى ػػػهي كيى ًدمى ـى ,كبالتحريػػػؾ...  الضػػػـٌ  ى ػػػػدي كدػػػد  ى

... ـى ػػػري (( ,ككى كدػػػكؿ المتكممػػػيف كيً ػػػدى فاٍ يىػػػدىـ لحػػػفه
ه مػػػأخكذ فػػػز كالمػػػراد باليػػػدـ ه ػػػا ال فػػػز؛ ألٌ ػػػ ,ا تهػػػ  (ُ)

بم   ػػػدـ دبكلػػػه ب ف ػػػه, كال بمرادفػػػه  )أف ال يقبػػػؿ(بم   بلمػػػة الحػػػرؼ  )و ػػػ (تيريفهػػػا, حيػػػث دػػػاؿ  
ت مػػا)مػػف عم]فػػز هػػذا الكتػػا  مػػف ذلػػؾ المػػذكور( المػػراد  ػػدـ ا ػػتقامة المي ػػ  مػػع لػػزء ), ك شػػيئا()

المميػزي لػه  ػف د ػيميه  ت اليعػؿ(مػامػف عمال لػي ا مػف المػذككر ) )و(المميزي له  ػف د ػيميه,  االسـ(
 .(ّ)بم  اال ـ كالفيؿ عممتهما( مف) (ِ) [فز  ير هذا الكتا  )ما لـ يذكر( ال لي ا مف)و(
ف كػاف فيػػه إحالػة  مػثػـ   بكثػػر  اليبلمػا بم  بػأف  ,إ مػػاالن  ,ب/ففيػه إ ػبلـ لممبتػدّٓ  م هػػكؿ /هػذا كال

 الميممػيف  ػاديي ك , , بؿ يتطم  الكدكؼ  م  باديهػا مػف اليػالـ بهػافبل يقؼ  ممه  ميه فقط مما ذكر ه ا
مػا   لػارا  تلػير إلػ  بفٌ ة بزيادي الميػارؼ لػي ا فلػي ا, فيػأتكف بت بيه المتيمميف  م  ارتقاء الرت  اليميٌ 

الػػ فس ارتقػػاء اليػػالز ليػػدـ   ي ميػػطٍ تى فى  ,  فكدػػه مقػػاـ يخػػر, مقػػامهـ  ػػافؿ بال  ػػبة إليػػهامػػاهػػـ فيػػه مػػف المق
 .كتخضع كتميف لبمكغ مرادها رضاها بال افؿ, كتذؿ  

ػػػرى تى  ري دى ٍصػػػمى  (ؾال ر  تَػػػفَ كحيػػػث كػػػاف كػػػذلؾ )  ػػػ هي كى ػػػرٍ تى  هبى رى كضى , كالمػػػراد ا تفػػػاء (ٓ)بالك ػػػر  كدَّ ػػػه ,(ْ)اركا نػػػا كتً كن
مميػزي لػه  ػف  لػ((    َمػَم )عَ   ػه ك ػف مرادفػه  اليبلمػا بم   ميػع  ,ك"اؿ" لبل ػت راؽ ,ا( مطمقنػ)العمم 

ة اال ػميَّ  المطمقػة ا تفػاءى  اليبلمػا   ميػعى  دبكؿ كممػةو  د يميه اال ـ كالفيؿ, مثبتة لحرفيته ال تمزاـ ا تفاءً 
ة   هػا, ة  ػف كممػة ا تفػاء اال ػميٌ  بلمػة اال ػميٌ  ال يمـز مػف ا تفػاءً دكلهـ  ٌمابة  ف تمؾ الكممة, ك كالفيميٌ 

 المصػ ؼً  ؿي ٍيػف ى  , ػةألف اليبلمػة  يػر م كٌ  ؛ة   هػاة  ف كممػة ا تفػاء الفيمٌيػكال مف ا تفاء  بلمة الفيميٌ 

                                           
 )اليدـ(. ُُّٔ  يط( القامكس المح(ُ
  قط مف   .( (ِ
 .ْٔ/ُ, كحالية الصباف  ّٔ, كلرح دطر ال دل كبؿ الصدل  ِِٗ/ُ   تكضيك المقاصد ( ي ظر(ّ
 . ُُٗ/ُ  كتا  االفياؿ  ( ي ظر(ْ
/ ٓتىػػػػًرؾى  بالك ػػػػر  المػػػػربي اليػػػػا س, يقػػػػاؿ  تىػػػػًرؾى الر ػػػػػؿ  إذا تػػػػزكج بػػػػالمربي اليػػػػا س, ي ظػػػػر  التكممػػػػة كالتػػػػػذييؿ  ( (ٓ

 . )ترؾ(ُٗ/ِٕ)تكؾ(, كتاج اليركس  ُٕٖ
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 إذا ه ال يتـ إاٌل  َّ ؛ ألظاهرو  ة با تفاء  بلمته  يري ة كالفيميَّ مف اال ميَّ  ؿ  كي  ة ا تفاءى  م  ك كد الحرفيٌ  الدليؿى 
 .(ُ)دم ا بك ك  ا يكاس اليبلمة

 , ر ػػاكمػػا درَّ  اليبلمػػا  ػػة, كالمصػػ ؼ براد  ميػػع فػػال كا   ػػف ذلػػؾ  بف ذاؾ فيمػػا إذا بيريػػد  بلمػػة مييٌ  
فيمـز مف  دـ دبكلهػا اليػدـ مػف حيػث  ,اليبلمة مف حيث القبكؿ لرط االمطمقة ت يكس, كبيضن  كاليبلمةي 

, بػؿ (ِ)كي ػتحيؿ ك ػكد الملػركط بػدكف لػرطه ,حيث كك هػا  بلمػة مف ال , /ّٓ/ االزمن  اكك ها لرطن 
 .لهمػا, كلػيس هػذا مػف ا يكػاس اليبلمػة ـ مػع  ػدـ  بلمػة مػامف اال ػـ كالفيػؿ   ػد المػتيمٌ  ي تحيؿ كؿٌ 

ر ة, ك ظيػ, إذ لػـ يبػؽ بيػد ا تفا همػا إال الحرفٌيػ(ّ)تهػاة  ف كممػة ثبتػ  حرفيٌ ة كالفيميٌ كحيث ا تف  اال ميٌ 
, فيبلمة ال يـ المميزي لهػا  ػف بخكيهػا ,خى ,جى   (ْ)ابف مالؾ مةي بلَّ ذلؾ فز التمييز باليبلمة كما داله اليى  حى

 ,كهػػز كالفيػػؿ مػػثبلن  ,ك بلمػػة الخػػاء المميػػزي لهػػا  قطػػة مػػف فكدهػػا ,كهػػز كاال ػػـ مػػثبلن  , قطػػة مػػف ب ػػفمها
مػف هػذ  الثبلثػة  حػرؼه  دى فؿ, فمتػ  كيً ػك بلمة الحاء المهممة  دـ ال قطة بالكمية ال مف فكؽ كال مػف ب ػ

ككػذلؾ إذا  ,ليػدـ اليبلمػة بال قطػة ؛ال تفػاء كصػؼ األ ػا ـ   ػه ؛ه حػاء مهممػةب َّػ ـى مً  ف ال قطة  ي  خاؿو 
"دػط"  مػا دم ػا كال بمرادفػه؛ ألفَّ كال َّ ,   اال ـ كالفيؿ ب ف ه كال بمرادفه يككف حرفػاماكيً د لفظ ال يقبؿ  بل
المت اع بف يككف  ؛كهك ا ـ باتفاؽ ,المذككري اليبلما ,ال يقبؿ ب ف ه لي ا مف  فز دكلؾ  ما فيمته دط

  .(ٓ)ما يقبؿ بمرادفهكال َّ  ,ا إليه فز المي  ال تيماله م  دن  ؛ابك حرفن  فيبلن 

ه يمػـز أل َّػ ؛  اال ػـ كالفيػؿ حػركؼ, فػبل يكػكف  ػدمها  بلمػة لمحػرؼامػديؿ ال خفػاء بف  بل إفٍ  ت بيه 
 .م ه الدكر

                                           
 .ُّٔ/  ُ  فرا د اليقكد اليمكية  ( ي ظر(ُ
  .ُّٔ/  ُ  المصدر  ف ه( (ِ
 مػا فيبقػ  يختبرهػا بم ي برها, ثـ المحتممة الك ك   ميع يذكر بف كهك  كالتق يـ بال بر اليمماء   د ي ٌم  ما هذا( (ّ

 حػرفيف لي ػا فهمػا, فيػبلف( كبػ س  يػـ) بفَّ   مػ  اليممػاء تدؿٌ ا ػ المصػطمك هػذا خػبلؿ كمػف,  دا  ما كي فز يصمك
بٌ همػػا لػػك كا ػػا ا ػػميف لب يػػا  مػػ  الفػػتك؛ كذلػػؾ للػػبه الحػػرؼ, كال   ا ػػميف لي ػػا إٌ هػػا  مػػ  كالػػدليؿ, ال حػػاي ب  مػػاع

بف يكك ػػا أل ربتػػا, فممػػا ا تفػػ  الحرفيػػة   هػػا كاال ػػمية, لػػـ يبػػؽ إاٌل همػػا كبػػيف الحػػرؼ, كلػػك كا ػػا ا ػػميف ملػػابهة بي 
 . ُُٕ فيميف, ي ظر  االدتراح فز بصكؿ ال حك

 . ُِٕ/  ُ  لرح الكافية اللافية  ( ي ظر(ْ
 . ُُ  لرح ابف ال اظـ  ( ي ظر(ٓ
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ا, كمػف الثا يػة يكػكف  دمػه ا ميمكمنػك هة كك ه لفظن  ,(ُ)اه طرفن كك ً   هةي   بأف الحرؼ له  هتاف   ي بي  
 فبل دكر حي  ذ . , كلاأل بلمة لمحرؼ ال مف ال هة 

  م  المفظ كالتركي , بخذ فز تبييف كؿ   د امه, ككاف ذلؾ ملتمبلن با ذكر المص ؼ تيريؼ الكبلـ ك كلمَّ  
ـ (فقاؿ ,زيادي إيضاح لممبتد ب/ْٓا فيه /م هما بم بضـ المثمثػة كتلػديد المػيـ حػرؼ يقتضػز ثبلثػة  : )ثالػ

 كهز ه ا لبل ت  اؼ, كلمترتي  الذكرم. ػػػػك يأتز الكبلـ  ميها ػػػػبيمكر

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 .)حرفا( فز   ( (ُ
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 ظ [ـــــلفـــــام الـــــســـاب أقـــــ] ب
ه لفدظ ولدو الكالم, والمراد ما صدد  لميده أّ د د  أي: المذكور في حَ  ,( "أل" فيه لمعهد الذكري)والمفظ     

 ال ثالث لهما:  )قسمان( مهماًل 
لاأل  .لن غيره  (1))مفرد(: وَّ

فهدو داخدل  ,(ٖ)بلمفظ آخر, فا تفى بهدذا مدا أورده مدن أن الفعدل مرّكد م  ظَ  ْ أي: مُ  (ٕ)ب()مرك  الثا ي:  )و(
لاألإدخاله في القسم  دددد  كما سيأتي ددددد في افي ,في القسم الثا ي  .أل ي المفرد  ,وَّ

 .م لميدهد  الحتياجده إليده قُد ؛المركَّدبا لكدون المفدرد أصدل ا, وأيًضدوضدعً  مَ د  ا قُدا طبعً ا كان المفرد مقدمً ولمَّ 
لاأل ّمدداأ, ولقمددي   والمددم أن الدددليل لمددى اال حصددار فددي القسددمين اسددتقرا ي   فأل دده ال يوجددد فددي الخددارج  وَّ

ه أل َّ  ؛ما ا حصر المفظ في القسمينأي: وا  َّ  )ألنو(الثا ي فهو ما ذكره بقوله  ّماأبحسب التتبع غيرهما, و 
أي: ال يدراد بجدز  مدن أجزا ده  ,إذ هدو فدرد غيدر معدين ,( صاد  بكدل جدز جزؤه أن ال يدل   ّماإيخمو  )ال

( جدزؤه لمدى )أو يدل ,ه جز  مع ى ذلك المفدظ َّ إأي: من حيث  ,(ٗ))معناه(من أجزا   )عمى جزء(داللة 
 .جز  مع اه

 
 
 

 
 

                                           
 . ٚ: لفظ يدّل لمى مع ى واحد ويسّمى كممة, وأقسامه ثالث: اسم, وفعل, وحرف, ي ظر:  حو مير: المفرد( (ٔ
فه السيد ( (ٕ الجرجا ي: بأ ده لفدظ يتركدب مدن كممتدين أو أكثدر, ويقسدم إلدى مفيدد وغيدر مفيدد: المفيدد: ويسدّمى جممدة لرَّ

يحسددن السددكوت لميهددا, وهددي إّمددا ا بددا ية أو خبريددة, ولكددل م همددا أقسددام, وغيددر المفيددد: هددو الكددالم إن سددكت لميدده 
 م ال يحصل لمسامع م ه فا دة, ويقسم إلى: المتكم  

ددددب اإ    ددددب العددددددي  حددددو  حددددو: ضددددافيالمركَّ ددددغددددالم زيددددد, والمركَّ ب م ددددع الصددددرف  حددددو: بعمبددددك : أحددددد لبددددر, ومركَّ
 . ٛ-ٚوحضرموت, ي ظر:  حو مير : 

 .)مركّبه( في ب( (ٖ
كذا لّرفه ابن هبام, والترض السجالي لمى هدذا التعريدف؛ ألن ابدن هبدام اّتبدع اصدطالح الم اطقدة, أّمدا ال حداة   ( (ٗ

وحابدية السدجالي لمدى  ,ٙٔ/ٔ: بدرح قطدر ال دد : ي ظدرواحدد والمركَّدب ضدّده, بمفدظ فالمفرد ل دهم هدو الممفدوظ 
 .ٓٔبرح القطر: لوحة :
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 ] اللفظ المفرد [
لاأل )ف     السالبة تصدد  ب فدي  أنّ  ىوال يخف (ٔ))المفرد(جزؤه لمى جز  مع اه هو  أي: الذي ال يدلّ  (و 

 فيصد  ذلك بخمس صور: ,الموضوع
 .(ٖ)ا"وِ " لممً  ,كهمزة االستفهام ,ليس له جز  أصاًل  (ٕ) ]أل ه[مع ى  ى: أن ال يكون لمفظ جز  لهولاألُ 

مدن أجزا ده  كاًل  ألنَّ  ؛)كزيد( ,لمى جز  مع اه ولكن ليس لجز ه داللة أصاًل  ,والثا ية: أن يكون له جز 
 ,مدن مع دى مجمولهدا وهدو زيدد واحدد م هدا بدا فراده لمدى بدي ٍ  ب/ والدال ال يدل  ٗ٘وهي الزاي واليا  /
 .(ٗ)صةومع اه الذات المبخَّ 

ن ا؛ أل َّدكد "لبد اهلل" لمًمد ,يمِ مَ لك ه غير مع اه العَ  ,لمى جز  المع ى والثالثة: أن يكون له جز  دال   ه وا 
لمدى ذات واجدب الوجدود لكدن  يددل   "اهلل"كان "لبد" يدل بحسب الوضع لمدى ذات اتصدفت بالعبوديدة, و

بعددد التعميدد  لمددى ذات معي ددة فقددد ا سددمذ ل دده إرادة ذلددك المع ددى, وجددر  مجددر   ّمدداأة بدده, و قبددل التسددميّ 
ر داللدة المفدظ بالتبدار أحدد ال ُيتصدوَّ يت بده, إذ إال لمدى الدذات التدي سدمَّ  الكممة الواحدة, وصار ال يددل  

 .(٘)ه مع ى ذلك الوضع اآلخر َّ إمن حيث  ,وضعيه لمى جز  مع ى الوضع اآلخر
 لكدن داللتده ,لمدى جدز  جدز  المع دى لمفظ جدز , ولجدز  مع داه جدز , وجدز  المفدظ دال  والرابعة: أن يكون 

 :ب مددن بددي ينمع دداه مركَّدد لمددى اإ سددان؛ ألنَّ  المًمدد (ٙ) ] لماهيددة اإ سددان[ ال دداط  كددالحيوان ةٌ غيددر مددراد
, وجدز  (ٚ) [لماهيَّدة اإ سدان]مدن الحيدوان وال داط  جدز   ص العارض لها, وكل  ة اإ سان مع التبخّ ماهيّ 

ب مددن مركَّد (ٛ)ةين وهدو الماهّيدأين, وأحدد الجدز أب مدن جدز أن اإ سدان مركَّد :وتوضديحه ,الجدز  جدز  لمكدل
ص, فدالحيوان الدذي هدو ة, وتبدخّ و اطقّيد ,ةب مدن ثالثدة أجدزا : حيوا ّيدفاإ سان مركَّد  ,ةي اطقو ة حيوا يّ 

                                           
 . ٖٕٕ: التعريفات : ( ي ظر(ٔ
 .زيادة من ب( (ٕ
 . ٕ٘ٔ:تحرير القوالد الم طقيةو  ,ٖٛ/ٔ: التقرير والتحبير: ( ي ظر(ٖ
 . ٖٛ/ٔ: التقرير والتحبير: ( ي ظر(ٗ
 . ٕ٘ٔالقوالد الم طقية : ي ظر: تحرير ( (٘
 .زيادة من ب( (ٙ
 .سقط من ب( (ٚ
لددن  الحيدوان ال دداط  مدع قطدع ال ظدر طمد  غالًبدا لمدى األمددر المتعقدل, مثدل المتعقدل مددن اإ سدان, وهدوالماهيدة: ت( (ٛ

 . ٜ٘ٔ , التعريفات:الوجود الخارجي
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لكدن داللتده غيدر  ,ةلمدى ال اطقّيد ة, وكذا ال اط  الدذي هدو جدز  المفدظ يددل  لمى الحيوا يّ  جز  المفظ يدل  
 . (ٔ)افردً ممرادة فيكون لفظهم 

 لددن ه ال مع ددى لدده, فضدداًل فإّ دد ,مددوب "زيددد"أ/ كددد "ديددز" مق٘٘/ الخددامس: أن ال يكددون لدده مع ددى أصدداًل و 
 جز ه.

 المركَّب[االسم ]
, والتُدرض بدأن القيدود فدي مفهدوم من مفرد (المرك ب)جزؤه لمى جز  مع اه هو  الذي يدلّ  والثاني()    

ى لددوْ األسدداب  لمددى العدددم, فكددان  (ٕ)رة, والوجددود فددي التصددوّ ة, وفددي مفهددوم المفددرد لدمّيددوجودّيدد المركَّددب
 .(ٖ)لمى تعريف المفرد المركَّبتقديم تعريف 

ب مدن فإ ده مركَّد ,غيدر لمدم كغالمم زيالد() :المركَّدبمثدال  ,مَ د  قُ مة فَ م بأن ذات المفرد مقدَّ ما تقدَّ  :والجواب
 المركَّددبفددي  والمددراد بددالجز  الدددالّ  ,مع اهمددا لمددى جددز  كددل   م همددا دال   مفددردين همددا: غددالم و زيددد, وكددل  

 .االجز  التركيبي ال مطمقً 
ال يبترط فيده  المركَّبو  ,جز  من أجزا ه ن بهذا أن المفرد يبترط فيه سمب الداللة لن كل  وقد تبيَّ      

بخدالف  ,جز  من أجزا  لفظه, بل يكفي الداللدة مدن الدبعض وهدو الجدز  التركيبدي وجود الداللة من كل  
ا أيًضد مَ ِمدوالدزاي مدن "زيدد", فدال التبدار بده فدي الداللدة, وقدد لُ  ,كالغين مدن "غدالم" ,الجز  غير التركيبي

 ظددرهم إلددى المعددا ي  الم طدد , فددإنَّ  لممددا ُ  رَ ِكدده بمددا ذُ دَّ , وقددد َحددالمركَّددبواحددد مددن المفددرد و  كددل   د  بددذلك َحدد
 ظدرهم أصدالة إلدى المفدظ مدن حيدث اإلدراب والب دا , ولهدذا مبدى أكثدر  فدإنَّ  ,بخدالف ال حدويين ,أصالةً 

 .(ٗ)بحسب العرف ,ما يمفظ به مرتين المركَّبالمفرد ما يمفظ به مرة واحدة, و  ل حاة لمى أنَّ ا
" حدال كو ده اهلل لخدروج مثدل "لبدد؛ غيدر مدا ع المركَّدبوتعريدف  ,ولمى هذا فتعريف المفرد غيدر جدامع 

 .بودخوله في تعريف المركَّ  ,ا لبخص لن تعريف المفردلممً 
 
 

                                           
 .   ٖٛ/ٔالتقرير والتحبير:  ي ظر:( (ٔ
الذهن بادراك مكو اته وماهيته التي يتركب م ها دون الحكم لميده أو بده, ي ظدر:  التصور: هو حصول البي  في  ((ٕ

 .  ٛٔي ظر:  البرح الواضح الم س  : 
 . ٕٙٔ: تحرير القوالد الم طقية : ( ي ظر(ٖ
  . ٕٙٔ:  المصدر  فسه( (ٗ
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 ]أقسام المفرد [
أي:  ثمثالالأ أقسالالام(م ذكددره, والمددراد مددا صدددقه )أي: المتقددد   ,ب / الددذكري٘٘معهددد /ل"ال" فيدده  والمفالالرد()

 لصدد  كدل   ,إلدى جز ياتده , وهدذا التقسديم مدن بداب تقسديم الكمديّ ولقاًل  (ٔ)لها استقرا ً  ال رابعَ  ثالثةٌ  أقسامٌ 
 م:قسَّ من األقسام لمى المُ 

لاأل , ُمَثمَّثَتَددْيِن: َلالَمتُدده, (ٕ)ةوُسددَما ةوُسددمُ  ,الضددمّ ُأْسددُم البدديِ , بالكسددر و ))  قددال فددي القدداموس: )اسالالم( :وَّ
 ,(ٖ)(( , والجمدع أْسدماٌ  وأْسدماواٌت, وجمدع الجمدع َأَسداميلَجْوَهِر والَعَرِض لمتَّْمييزِ والمَّْفُظ الَمْوضوُع لمى ا

 ا تهى.  
 .)فعل( :الثا يو()
 (.حرف) :الثالثو()

أن يسالالل(ل(  ّمالالاإيخمالالو  )الأي: المفددرد  ألنالالو() ؛العقددل با حصددار المفددرد فددي هددذه الثالثددةمددا حكددم وا  َّ      
 ,إذ المع دى هدو الواقدع لميده اال فهدام دون المفدظ ,(أ)بالمفيومي ال (٘), أو التضم يّ (ٗ)أي: مع اه المطابقيّ 

 م همدا, ا إالَّ تعمقه بمفظ آخر حتى ال يكون م فهمً  إلىلميه ذلك المفظ  يع ي ال يحتاج المع ى الذي يدل  
دأن يرجدع  بذلك المفظ لن لفظ آخر في وجوده وظهوره, ويصدح   بل هو مستغنٍ   (ٙ)(يسدتقلي )ير فدمالضَّ

المع ددى م دده بددال ظر إليدده وحددده, ال بددال ظر إلددى لفددظ آخددر يتوقددف الفهددم لمددى  مُ ْهددأي: يكددون فَ  ,لممفددرد
وهذا هو مع ى قولهم:  ,(ٚ)مع اه من مجرد لفظه مُ هَ فْ فيُ  ,في ذلك لن غيره ا ضمامه إليه, بل هو مستغنٍ 

                                           
 . لمما  المغة وال حو استقصوا كالم العرب وتتبعوه فمم يجدوا غير هذه األقسام الثالثة  وهو أنَّ  ( (ٔ
 .)سما(,ٜٕٙٔ( في القاموس, وُسُمُه وُسَماهُ )( (ٕ
 )سما( .,ٜٕٙٔ( القاموس المحيط : (ٖ
لمفددظ إلددى ذلددك  ه ل ددد سددماع اي تقددل ذه دد المفددظ المسددموع موضددوع لمع ددى فددال بددّد أنْ  السددامع إذا لمددم أنَّ  وهددي أنَّ  ( (ٗ

: حابددية الجرجددا ي لمددى بددرح القطددب ي ظددركمم أو ال, كمفددظ إ سددان أو بددجرة, سددوا  كددان ذلددك مددراد المددت المع ددى
 .ٕ٘الرازي: 

هي أن يدّل المفظ لمى جدز  مدا وضدع لده فدي ضدمن كدّل مع دى, إذ ال يمكدن وضدع لفدظ يكدون مخصوًصدا لمع دى  ((٘
ه, فددددددددددداطم  لفدددددددددددظ الكدددددددددددّل والمدددددددددددراد بددددددددددده بعضددددددددددده,                                         مرّكدددددددددددب, مثدددددددددددل ا كسدددددددددددر خالدددددددددددد, فدددددددددددالمراد يدددددددددددده أو رجمددددددددددد

 . ٕٕوالبرح الواضح الم س  : ,ٕ٘:الرازي القطب برح لمى الجرجا ي : حابيةي ظر
 ّما أن يستقل بالمفهومية( .إمير يعود لمى  )يستقل( من قول األزهري :) يخمو الضَّ  ( أراد أنَّ (ٙ
 .ٗٗٔ/ٔ فرا د العقود العموية :  ي ظر:( (ٚ
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ة, بددل فهوميَّددم, أو لفظدده بال يّ أو التضددم   مع دداه المطددابقيّ  )أو ال يسالالل(ل( ,لمددى مع ددى  فسدده قددولهم: يدددل  
 يحتاج في ذلك إلى ضميمة إليه.

لفظه ال يفهم م ه المع ى حتى ( فإن )الحرفهو  ,وهو الذي ال يستقلّ  ,أي: ثا ي القسمين الثاني()    
 وهددذا هددو المددراد بقددولهم: مددا دلَّ  ,أ/ٙ٘/ (ٔ)إلددى غيددره, وكددذا مع دداه ال يفهددم حتددى يتعمدد  بمفددظ آخددر يدد ظمَّ 

در الحدرف فدي التقسديم, وا  َّ (ٕ)لمى مع ى في غيره ال في  فسده د ,لبدرف االسدم والفعدل لميده ؛مدا أخَّ ره وأخَّ
 أكثر.ه بي  واحد, ومقابمه أل َّ  ؛في البيان

لاأل )و       ,, أو لفظدده يّ أو التضدم   ة مع داه المطددابقيّ وهدو الددذي يسدتقل بالمفهوميَّدد ,ل القسدمينأي: أوَّ  (و 
ة بحسدب , ال بجدوهره, فخرجدت األسدما  الداّلدهِ ِتد َ أي: بصديغته وزِ  (ئلو)بيي ا( وضعً ل  أن يد إّما)ال يخمو 

الزمن, ومع ى كالم  (ٖ)الجوهر له مدخل في الداللة لمى ]مع ى[ كد "األمس والغد", والمراد أنَّ  ر,الجوه
أي: زمدان واحدد مدن  ,()عمالى أحالدبهي ته لمى الزمن, وال دخدل لجدوهره فدي الداللدة  ه يدلّ كالم البيذ أ َّ 

بالثدددا  بالتبدددار  ,()الثمثالالالأوقميدددل الوقدددت وكثيدددره, ووصدددفها بقولددده  ,جمدددع زمدددن وهدددو العصدددر ,األزمنالالالأ()
 لمى أحد األزم ة الثالثة. ()أو ال يدلّ تقبال الماضي والحال واالس

ه ممحدوظ ة, وأل َّدمسدتقل بالمفهوميَّد فإن مع اه المطابقيّ  ,)االسم( (ٗ) [هو أي: الذي ال يدل  ] الثاني()    
غيدر   يّ مع داه التضدمّ  كدونُ  ر  ُضدبدذلك فدال يَ  فمم تحتج إلى بي , وحيث استقل مع اه المطدابقيّ  ,بالذات

ه لددم بهي تدده لمددى زمددن فأل َّدد واالسددتفهام, وكو دده ال يدددلّ  (٘)(البددرط)كمددا فددي أسددما   ,ةمسددتقل بالمفهوميَّدد
 به ولميه. اأن يقع محكومً  ه م سوب إلى غيره وال بالعكس, ومن ه ا صحَّ  َّ أة, ال يعتبر معه  سبة تامَّ 

                                           
والحدد  أن الحددرف لدده  » الحددرف يخمددو مددن المع ددى, وتابعدده السدديوطي بقولدده : رفددض ابددن ال حدداس قددول ال حدداة بددأنَّ ( (ٔ

فدإن لدم يفهدم موضدوله  ,ا  قول: اليخمو المخاطدب بدالحرف مدن أن يفهدم موضدوله لغدة أو المع ى في  فسه, أل َّ 
ه لو خوطب باالسم والفعل وهو ال يفهدم موضدولهما لغدة ه ال مع ى له, أل َّ لمع ى أ َّ لغة فال دليل في لدم فهمه ا

ن خوطدددب مدددن يفهددم موضدددوله لغدددة, فإ َّددد كمدددا إذا  ,ه يفهددم م ددده مع دددى لمدددال بفهمدده موضدددوله لغدددةكددان كدددذلك, وا 
لددده مع دددى فدددي  وكدددذا بددداقي الحددروف, فدددإًذا لّرف دددا أنَّ  , سدددا ا بددددد"هل" وهدددو يفهدددم أ َّهددا موضدددولة لالسدددتفهامإخاطب ددا 

 .ٚ/٘,  األبباه وال ظا ر : « فسه
 . ٕٗي ظر: اتقان الص ع في برح رسالة الوضع: ( (ٕ
 ( زيادة من ب .(ٖ
 . سقط من ب( (ٗ
 . )البروط( في المخطوط( (٘
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لاأل و )      ا األفعددال الفعددل مددا لددد وذلددك ألنَّ  ؛)الفعالالل(بهي تدده لمددى أحددد األزم ددة هددو  أي: الددذي يدددلّ  (و 
 ,ه ممحوظ بذاته؛ أل َّ (ٔ)ة وهو الحدثمستقل بالمفهوميَّ   يّ لمى مع ى تضمّ  يدل   ال اقصة كد "ضرب" مثاًل 

ب/ ٙ٘من حيث / ,دة بالزمان الممحوظةة المقيَّ ة وهي ال سبة الحكميَّ ولمى مع ى غير مستقل بالمفهوميَّ 
 ,هما بداآلخرأحددُ  ميه, وآلة التعريف حالهمدا مدرتبطٌ أي: المحكوم به, والمحكوم ل , ها حالة بين طرفيهاإ

 (ٕ) [ذكر] بالفالل وجب ذكره كما وجبل إاّل صّ حَ تَ مدلول الفعل ال تَ  ا كا ت هذه ال سبة التي هي جز ُ ولمّ 
كدذلك لفظددة ن مخصدوص, ابتددا  معديَّ  لكدل   ااًمدل الفظدة "ِمدْن" موضدولة وضدعً  فكمدا أنَّ متعمد  الحدرف, 

ا الحرف لمّ   أنَّ بخصوصها, إالَّ  ت لميه المحتاجة إلى فاللٍ  سبة لمحدث الذي دلَّ  "َضَرَب" موضوع لكل  
 فدي كدل   بددَّ  إذ ال ,بده الميده وال محكوًمد اة لدم يقدع محكوًمد لمدى مع دى غيدر مسدتقل بالمفهوميَّدإاّل  لم يدلّ 

ن من التبدار ال سدبة بي ده ليتمكَّ  ,بالذات اممحوظً  ميه والمحكوم به أن يكونأي: المحكوم ل ,واحد م هما
فيده الحددث,  رَ ِبدا التُ لّمد والفعلُ  ,ةلمحاذاة األلفاظ بالصورة الذه يَّ وبين غيره, واحتاج إلى المتعم  رلاية 

ا أن يكدون مسد دً  االفالل لتمك المحاذاة, ووجب أيضً ة, وجب ذكر إليه ا تسابه إلى غيره  سبة تامَّ  مَّ وضُ 
 .خالف وضعه (ٖ) [لمى]ه أل َّ  ؛إليه
فهو غير مستقل  وهو المع ى المطابقيّ  ,دها وهو الزمنيّما مجموع مع اه وهو الحدث وال سبة وقأو       

لميده كمدا يبدهد بده التأمدل  ا لدن أن يقدع محكوًمد, فضداًل (ٗ)[بده]ا فال يصمح أن يقدع محكوًمد ,ةبالمفهوميَّ 
  .الصاد 

وهدو الحددث, ال   يّ ة بالتبدار مع داه التضدمّ ما هدو مسدتقل بالمفهوميَّدالفعل إ َّ  ضح أنَّ وبهذا ظهر واتَّ     
ن دلَّ  ث وال سددبة وقيدددها الددذي هددو الزمددانوهددو المجمددوع مددن الحددد مع دداه المطددابقيّ  بهي تدده لمددى أحددد  وا 

 .لميك بها في المطوالت ,األزم ة الثالثة, وفي هذا المقام من الم اقبات ما يطول ذكره

                                           
اة كسدديبويه, والرضددي, وابددن مالددك األفعددال ال اقصددة مجددردة مددن الحدددث غيددر مجددزوم بدده, فددبعض ال حدد القددول بددأنَّ ( (ٔ

هذه األفعال تدّل لمى الحدث العام والزمان, ولم تبترك مع األفعال التامة في داللتها لمدى الزمدان  ذهبوا إلى أنَّ 
ددد , ٔٛٔ/ٗ, وبدددرح الرضدددي لمدددى الكافيدددة: ٙٗ/ٔ: الكتددداب: ي ظدددرا فدددي  دددوع الحددددث, ص, وتختمدددف أيًضدددالمخصَّ

 .  ٖٖٛ/ ٔوبرح التسهيل :
 . سقط من ب( (ٕ
  سقط من ب .( (ٖ
  ب . ]لميه[ في( (ٗ
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 ّمداا  سدم, و ا ّمداإأ/ ذات أجدزا  ل اديدة, وهدي المفدرد: ٚ٘ة م فصدمة /ة بدرطيَّ ر قضديَّ ل مما تقدرَّ تحصَّ      
وهدددو بكسدددر العدددين المهممدددة بعددددها  دددون فدددألف فددددال مهممدددة كالمعا ددددة:  (ٔ)نالالالاد()والع   ,حدددرف ّمددداا  فعدددل, و 

هددذه الثالثددة, أو بددين ن المفارقدة والمجا بددة والمعارضددة بددالخالف, والمددراد الت ددافي أو التخددالف والتقابددل بددي
     ,يقال: ح َّ األمر َيح  : بمع ى ثبت ووجب ووقع بال بك   ,بمع ى متحق  ثابت )ح(ي(ي( ,(ٕ)ااث ين م ه

يم ددددع  يمنالالالالج الجمالالالالج و(ه )أل َّدددد ؛امددددا كددددان الع دددداد ه ددددا حقيقًيددددأي: ثبتددددت, وا  َّ  (ٖ)چہ  ہ   ہ  چ 
فدا القضدية وال رَ طَ  المتضدادة والخمدو ل هدا أي: ال يصدد ُ ة أي: يم ع الجمع بين أجزا  القضيَّ  (ٗ))الخمو(
 لحقيقة اال فصال بين ا, وما ذاك إاّل فيها بالت افي بين أجزا ها في الصد  والكذب معً  مَ كِ أل ه حُ  ,يكذبان

العدد ة زوجيَّ  فإنَّ  ,فرد ّماا  زوج, و  ّماإالعدد  :وذلك كقولك ,ةاألجزا , ولذا ُسمي ت القضية المذكورة حقيقيَّ 
ا, وال وفدددردً  ازوًجددد نالدددزوج والفدددرد ال يجتمعدددان لمدددى لددددد بحيدددث يكو دددا أو فرديتددده مت افيدددان, بمع دددى أنَّ 

ا, وكددذلك االسددم والفعددل والحددرف الع دداد بي همدددا ا وال فددردً يرتفعددان لددن لدددد بحيددث يكددون العدددد ال زوًجددد
 ,ا, وال ي فدك لدن أحددها وحرًفدعاًل ا وفحقيقي, فالمفرد الواحد ال تجتمع فيه هذه الثالثة, أل ي يكون اسمً 

  .ا, واحترز بالحقيقي لن الع اد الذي يم ع الجمع وال يم ع الخمو وال حرفً ا وال فعاًل أي: ال يكون اسمً 

لاألمثددال      بددجر أو حجددر, فددإن الحجددر والبددجر ال يجتمعددان لمددى بددي  واحددد  إّمددا: هددذا البددي  وَّ
 .ا مثاًل بأن يكون حيوا ً  ,ارتفالهما ل ها, ولكن يجوز ا وبجرً بحيث يكون حجرً 

ا كمدا ال حجر وال بجر يجتمعان بأن يكدون حيواً د ومثال الثا ي: هذا البي  ال حجر وال بجر, فإنَّ    
ذا ارتفدع ال حجدر ٚ٘ه إذا ارتفع /أل ّ  ؛, وال يجوز ارتفالهمامرّ  ب/ ال بجر وجدد  قيضده وهدو حجدر, وا 

مدا  ثدم إنّ  ,وز الجمدع بدين البدجر والحجدر فدي البدي  الواحددوجد  قيضه وهو بجر, ومعموم أ ه ال يجد
أن يقدع  أن يصحَّ  ّماإه أل ّ  :امن قول البعض في وجه الحصر أيضً  ذكره البيذ في دليل الحصر يقرب

                                           
 والدزوج, الفرد بين كما الواقع, لن ال ظر قطع مع الجزأين لذات بالت افي الحكم فيها يكون التي القضية  » :الع اد( (ٔ

 .ٕٛٗ, التوقيف لمى مهمات التعاريف : «والحجر  والبجر
 . ٕٛٗ: التوقيف لمى مهمات التعاريف : ( ي ظر(ٕ
 . ٙغافر: من اآلية ( سورة (ٖ
مكددان أن تجتمددع فددي كممددة واحدددة بددأن تكددون اسددًما وفعدداًل وحرفًددا, وال اث ددان م هددا, وكددذلك ال الخمددو: مع دداه لدددم اإ( (ٗ

يمكن أن تكون كممة غير واحد من هذه الثالثة, وهي أي ما وجدت كممدة فهدي إّمدا اسدم أو فعدل أو حدرف, ي ظدر: 
 .    ٚحابية العطار لمى برح األزهرية : 
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لاأل ,ا بده ولميده أو المحكومً  أن  أو ال يصدحَّ  ,ا بده فقدطأن يقدع محكوًمد أن يصدحَّ  ّمداإاالسدم, والثدا ي  وَّ
لاأل ,ه وال لميها بيكون محكومً   ا تهى. ,والثا ي الحرف ,الفعل وَّ

ا بالدذكر ون كالمده مفيددً ا أبار المص ف إلى حدود الثالثة في ضمن دليل الحصر, وأراد أن يكولمَّ     
المذكور من دليل الحصر العقمي  بذلك( م  م  )وقد ع   :بقوله اه لميها أيضً وت األفهام والطباع  بَّ اوغيره لتف

مصدددر أحدداط بدده, إذا بمدد  أقصدداه  لإلحاطالالأ(أي: الثالثددة االسددم والفعددل والحددرف ) منيالالا( واحالالد كالالل   )حالالد  
أي: الواقدع االبدتراك  ر,بالكسد ه ِبدركةً َمدمِ ه فدي البيدع والميدراث, كعَ كَ رِ من َبد (بالمشلرك)وأحصى لممه, 

 )وىو( ,فيه بين الثالثة وهو المفظ المفرد, وبين االسم والفعل فقط وهو المفظ المفرد المستقل بالمفهوميدة
أي:  بالو يملالاز(أي: الدذي ) بمالا() الإلحاطدة أيًضد )و( ,الداخل تحتده األ دواع (ٔ)الجنس(أي: المبترك )

وهو في االسم لدم داللته بهي ته لمى أحد األزم ة  ,خر(عن اآلمن األ واع الثالثة ) واحد( كل  ي فصل )
وفدي الحدرف لددم االسدتقالل  ,وهو داللته بهي ته لمى أحد األزم دة الثالثدة ,الثالثة وفي الفعل ضد ذلك

بمع ى فاصل, إذ الغرض  (ٕ)(ل  ص  )الف  أ/ واحد لن اآلخرٛ٘أي الذي يمتاز به كل / وىو() ,بالمفهومية
 .ه يتركب م هما س والفصل فإ َّ معرفة الج من الحد  

ا, من دليل الحصر: بأ ه لفظ مفدرد يسدتقل مع داه المطدابقي بالمفهوميدة وضدعً  مَ مِ االسم الذي لُ  د  فحَ      
 .(ٖ)وال يدل بهي ته لمى أحد األزم ة الثالثة

                                           
 هفإ َّد كالمدا  والكثيدر القميدل لمدى إطالقده يصدح   ه اسدمفقد لّرفه ال حاة : بأ َّ  اختمف العمما  في تعريف " الج س ": ((ٔ

 تحتده فدإن كاإ سدان, بداألغراض مختمفدين كثيدرين لمى مقول : كميوالبحر, ولّرفه األصوليون القطرة لمى يطم 
إ سددان والبقددر والغدد م بالحقددا  , كددأن يقددال: ا مختمفددين كثيددرين لمددى مقددول : كمّدديرأة, ولّرفدده الم طقيددونوامدد رجددال

والبددرح الواضددح  ,ٖٕٛ/ٔدسددتور العممددا  :  ي ظددر:حيددوان, فمفددظ حيددوان  حمددل لمددى كثيددرين مختمفددين بالحقيقددة, 
 . ٕٚالم س : 

ه يقدال: هدو فدي ذاتده كمفدظ  داط  بال سدبة لإل سدان فإ َّد ,كّمي يقال به لمى البي  في جواب أي بدي   »الفصل: ( (ٕ
ألّ ددده يفصدددل اإ سدددان لدددن بقيدددة مبددداركيه فدددي  ؛ذاتددده, فيقدددال:  ددداط , وُسدددم ي فصددداًل اإ سدددان أي بدددي  هدددو فدددي 

 .ٕٛ-ٕٚ, الواضح الم س  : «الحيوا ية
وأخدذ بده الكثيدر مددن ال حداة, وقيدل فدي حدّد االسدم تعريفدات أخدر ذكرهدا العكبددري  ,هدذا حدّد ابدن الحاجدب فدي الكافيدة ((ٖ

 م ها :
 .َ فِسهِ  في ُمفرد مع ى لمى دلّ  لفظٍ  كل   االسمُ : مع اه, وقولهم وكبف فأوضحه  ِبُمَسمَّاه, َسما : ما االسم حدّ      
 اإلدراب استح ّ  ما المع ى, وقولهم: السم ذلك زمان لمى يدلّ  ولم َ فسه في مع ى لمى لفظ دلّ  كل   هو: وقولهم     

, والتبيددين: ٔٔلمددم ال حددو:  وضددعه, ي ظددر: الكافيددة فددي أصددلِ  فددي الت ددوين اسددتح َّ  مددا: وضددعه, وقددولهم أّول فددي
ٕٕٔ. 
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 بهي ته لمى أحد األزم ة الثالثة. ويدل   ,بالمفهومية الفعل: لفظ مفرد يستقل مع اه التضم يّ  وحدّ     
 .بهي ته لمى أحد األزم ة الثالثة وال يدلّ  ,ةبالمفهوميَّ  الحرف: لفظ مفرد ال يستقلّ  وحدّ 

 ه [ـــامــســــم وأقــــ] االس
 ب فقال:المرتَّ  (ٔ)وال بر ثم أخذ في بيا ها من جهة أقسامها لمى طري  المف       
لاأل وال(سم  )  ير مالّضدتقدديم هدذا  )وىو(ل" فيه لمعهد الذكري افد " ,(االسم)ل األقسام الثالثة أي: أوّ  (و 

ر وتقرَّ  مَ ه اسم, وذاك قد ُلمِ ل األقسام بأ َّ ه ُيظهر اإخبار لن أوّ , فإ َّ (ٕ)لى من تأخيره ل هلمى االسم أوْ 
دَّم "وهو" لمى االسم لكان الظاهر اإخبدار لدن االسدم الدذي ا, ولو قَ فال حاجة إلى اإلالم به ثا يً  ,اًل أوَّ 

لاألهددو القسددم            وهددو واضددح ال خفددا  فيدده, والمددراد أن مددا صدددقه أقسددام ثالثددة,  ,ثمثالالأ أقسالالام(ه )بأ َّدد ,وَّ
لاألالقسددم  لعاقددل أو غيددره  ,معرفددة كددان أو  كددرة , تددهاسددم مفعددول مددن أظهرتدده إذا كبددفته وبيَّ  (ر  ي الالظ  )م  : وَّ

 وفرس.زيد و رجل(  :نحو)
الال)م   والقسددم الثددا ي: وفددي القدداموس: ))أضددمره: أخفدداه والموضددع  ,مددن أضددمرته إذا أخفيتدده وسددترته (ر  م  ض 

ألن حروفدده الموضددولة لدده وهددي التددا   ل ددد البصددريين؛ (ٗ)]ي ذلددكم  ا تهددى, ُسدد, (ٖ)((رٌ مَ ْضددوالمفعددول مُ 
د, ويسدمى الخفي   الصوتُ  ب/ لغةً ٛ٘/ والهمّس  ,والكاف والها  مهموسة دير مدن مالضَّ مصددر  ,ورمالض 

 , أن يكدون لمدى حدرف واحدد أو حدرفين ّمداإأل ه قميل الحروف, إذ هدو  ؛وهو الهزال مَ رُ وكَ  رَ صَ ك َ  رَ ضمَ 
دددو  ى سدددمَّ , ول دددد الكدددوفيين يُ (٘)وداخدددل الخددداطر, كدددذا فدددي القددداموس ,, والسدددر  الدددذابلُ  ير أيضدددا الع دددبُ مالضَّ

أي: "أ دا" و حدوه مدن  انالا(قولدك: ) (نحالو )وذلك ,أل ه يك ى به لن الظاهر اختصدارا ؛(ٙ)الك اية والمك ى

                                           
كداال واحدد م همدا اتّ  ثم يوّفى بما يمي  بكل   ,لبارة لن ذكر البي ين لمى جهة االجتماع مطمقين لن التقييد »هو:  ((ٔ

الحقيقدة جمدع ثدم تفريد , وابدتقاقهما  واحد م هما ما يمي  به, وهدو فدى السامع لوضوح الحال يرد إلى كلّ  لمى أنَّ 
الطددددددراز ألسددددددرار البالغددددددة ولمددددددوم حقددددددا    ,«مددددددن قددددددولهم: لددددددف الثددددددوب إذا جمعدددددده, و بددددددر الثيدددددداب إذا فرقهددددددا

 . ٕٕٔ/ٕ:اإلجاز
 األّول وهو االسم لكان أفضل لما سيبي ه الحًقا. ه لو قال: القسمهذا التراض من البارح لمى البيذ االزهري, بأ َّ  ((ٕ
 )الضّمُر( . ,ٜٕٗموس المحيط : ( القا(ٖ
 .( من ه ا سقط من ب (ٗ
 (  . )الضمر,ٜٕٗ( ي ظر: القاموس المحيط : (٘
ال فر  بين المك ى والمّضمر ل د الكوفيين, فهما مترادفان وبمع ى واحدد ل ددهم, أّمدا البصدريون فالمضدمرات  دوع   ((ٙ

 . ٕٜٕ/ٕى مضمر, ي ظر: برح المفصل البن يعيش: ى وليس كّل مك َّ فكّل مّضمر مك َّ  ,من الك ايات ل دهم
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مدا  مدن كدل  و  )ىالو( حدو:  و() ,لمدى مخاطدب ما دلَّ  من كل   (نت")أ حو: " (و) ,ملمى متكم   كل ما دلَّ 
 صة مع تمك الصفة.لمى الذات المبخَّ  والمراد ما دلَّ  ,لمى غا ب دلَّ 
 :نحالو) , َمدغْ المُ  (ٔ) )و( مرَ ْكدم كمُ هَ بْ والُمد ,ابدتبه ,اسم مفعول مدن أبهدم األمدر (م  ي  ب  م  القسم الثالث: ) )و( 

 ,ما قال: "هذا وهذه" فدأتى باسدم ولدم يدأِت بغيرهداوا  َّ  ,و حو: "الذي والتي" ,( لممؤ ثوىذه) ,لممذكر ىذا(
لمدا  ,دَّ ورُ  ,(ٕ)فمم يعمل  حو: "الذي والتي" إبارة إلى القول المبهور: وهو أن أسدما  اإبدارة مدن المدبهم

 والمضدمر؛   ا بين الظداهر, وقد جعمه قوم مترددً (ٖ)ذهب إليه البعض من أن أسما  اإبارة من قبيل المظهر
ه يوصدف  َّدإوبدبها بدالمظهر مدن حيدث  ,ه ال يفدار  تعريدف اإبدارة َّدإضمر من حيدث مله ببها بال ألنَّ 

 .ويوصف به

 حَ مَ مدن َصد أن يصالم(( ّماإ)ال يخمو ( أي: االسم و)ألن   ؛وقد حكم العقل باال حصار في هذه الثالثة     
ليه حسن وأحسدن, والمع دى ه دا لمدى  مَ رَ وكَ  عَ  َ كمَ  لاألله وا  يصدمح لكدل  أو ال( جالنسلكالل أي: حسدن ) وَّ

 .ج س
لاأل ) ّمدداأف      جدد س  وم ددع بعضددهم صددالحية المددبهم لكددل   ,المالالبيم(الددذي يصددمح لكددل جدد س فهددو ) (و 
مصددر ك دى يك دي  أن يكون كنايأ( ّماأ)الذي ال يصمح لكل ج س فال يخمو  )الثاني( ّماأ )و( ,أ /ٜ٘/

تَدَتَكمََّم ببديٍ   نأيدل لميده, و  ففي القاموس : َكَ ى به لن كذا َيْكِ ي وَيْكُ و: َتَكمََّم بما ,()عن غيرهويك و 
 . ا تهى ,(ٗ)(( وْأ َت ُتِريُد غيَرهُ 

غير صريح في الداللة  (٘),]بمفظ[كان أو مع ى وفي الرضي: )) إ ها أن يعبر بها لن بي  معين لفظا
 :وقال فالن ,الك: جا  ي فالن, وأ ت تريد زيدً كقو  ,لإلبهام لمى بعض السامعين (ٙ)إّماالداللة لميه 

 أو لالختصار ...الفرجكد "هن: في  ,عبر ل هلمى بعض من يسمع, أو لب الة المُ  اامً كيت وكيت إبه

                                           
 . يقتضيها السيا  زيادة من المحق ( (ٔ
ن  ((ٕ إّ ما كا ت هذه األسما  من قبيل المدبهم؛ ألّن الموصدول مدبهم بددون صدمته, واسدم اإبدارة مدبهم بددون صدفته, وا 

 .ٖٕٙ/ٔالوضع, ي ظر: الك اش : كا ت هذه األسما  معارف فإّ ها مبهمة بحسب 
ي ظددر:  ,مدع أن لدددم االسدتقالل موجددود فيهدا ,لة ليسددت بمضدمراتو سد وي إلددى أن أسدما  اإبددارة والموصد( ذهدب اإ(ٖ

 . ٜٛ/  ٔ هاية السول برح م هاج الوصول : 
 )َكَ ى(. ,ٜٕٖٔ( القاموس المحيط : (ٗ
 . زيادة من برح الرضي يقتضيها المقام( (٘
 . المخطوط)أم( في ( (ٙ
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, (ِ)لغيػر للػؾ((كثير الرماد, أم: كثيػر القػرل, أك (ُ)[فيالفه ] كقكلؾ: ,أك لنكع مف الفصاحة...ائرمالض  ك
 .انتيى

ر المسػػترار  ػػؿ  ػػلكر رديفػػو ؿ: أف ال يصػػرح  ػػلككٌ طىػػكمػػا فػػع المي  كفػػع ممػػـ ال يػػاف ممػػى القػػكؿ ا صػػ ٌ 
مرجػؿ الجػجاع  قكلنا: أظفار المنية استرارة الس ع لممنيػة كاسػترارة السػ ع ل و الداؿ مميو, فالمقصكدي كالًزمً 

لينتقؿ  ,أمنع الس ع,  ؿ اقتصرنا ممى لكر الزمو ,المسترار, لكنا لـ نصرح  لكر افع قكلنا: رأيت أسدن 
كالمسترار منو: ىك  ,فالمسترار: ىك لفظ الس ع الغير المصرح  و ,ف الكنايةأمنو إلى المقصكد, كما ج

 .(ّ)لخإكالمسترار لو ىك: المنية...  ,الحيكاف المفترس
ة كالمجاز إلا كػاف فػع نفسػو  حيػث ال : ثـ كؿ كاحد مف الحقيق(ْ)كفع أيصكؿ الفقو قاؿ فع التنقي      

ال   ,يسػػتتر المػػراد منػػو فصػػري  ػػيٍ فالحقيقػػة التػػع لػػـ تي  , فكنايػػةكا  مرناىػػا  بى مىػػكغى  تٍ رى ًجػػكالتػػع ىي  ,صػػري ه  ٍر جى
 يكػكف كنايػة. )أو ال( ,كنايةه  الغالًب  كغيري  ,صري ه  ب/ االسترماؿً  ٗٓ/ الغالبي  كالمجازي  ,كنايةه  المجازم  

لال ) ٌماأف    ا.و كنع  و الظاىر اختصارن ؛  نٌ (5)ر(مَ ضْ )المُ اللم يككف كناية مف غيره فيك  (وَّ
كقػػد ممػػـ  ػػللؾ حػػد كػػؿ كاحػػد منيمػػا  ,(رُ َهااظْ )المُ الػػلم ال يكػػكف كنايػػة مػػف غيػػره فيػػك  )الثااي( ( ٌمػػاأ)و( 

 ,لػػـ يكػػف كنايػػة مػػف غيػػره لإلحاطػػة  المجػػترؾ ك مػػا يمتػػاز  ػػو كػػؿ كاحػػد مػػف امخػػر, فحػػد المظيػػر مػػا
لكؿ جنس, كالم يـ ما كاف كناية مف غيره كصم  لكؿ  اما كاف كناية مف غيره كليس صالحن كالمضمر 

 .(ٔ)جنس
قاؿ ال رض: فع دليؿ الحصػر نظػر؛ إل لفػظ الجػعل كالممكػف  ا مكػاف الرػاـ أك الخػاص كيصػم       

  .(ٕ)انتيى ,لكؿ جنس
 

                                           
 زيادة مف المؤلؼ .( (ُ
 . ُْٕ/  ّ( جرح الرضع ممى الكافية : (ِ
 . ٖٗ – ٖٖالمطكؿ جرح تمخيص المفتاح لمتفتازانع :  ينظر:( (ّ
الر اس أحمد  ف إدريس  عاـ جياب الديف أ مصكؿ فع اختصار المحصكؿ فع ا صكؿ: تأليؼ ا ( جرح تنقي  الف(ْ

 ىػ ( .ْٖٔالقرافع ) ت 
 صػػؿ ال يسػػتقؿٌ متٌ  كيقسػػـ إلػػى:  ,أك الغائػػب, تحقيقنػػا أك تقػػديرنا ـ أك المخاطػػبالمػػتكمٌ المضػػمر: اسػػـ يجػػار  ػػو إلػػى ( (ٓ

 . ُِٕ, كالترريفات: ِّ, ينظر: الكافية فع ممـ النحك:  نفسو ما يستقؿٌ كىك منفصؿ: ك   نفسو فع التمفظ.
 . ّْ/  ُ( ينظر: جرح تنقي  الفصكؿ : (ٔ
 . َِٓفع أيصكؿ الفقو : ( ينظر: الت صرة (ٕ
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 ]أقدام الفعل[

ػػلً  ,ى تػػأخير الفرػػؿ ممػػى كىػػكلػػكٍ ا كػػاف  وهااو( ,الفعاال)والقساام الثااي(  ماان اللساايم الث ثاا        ,ا تقػػدـمى
 ,كىػػك قػػكؿ جميػػكر ال صػػرييف ,()الصاا ّ القػػكؿ  )ث ثاا  ألساايم  ماا (كالمػػراد مػػا صػػدؽ مميػػو لفػػظ الفرػػؿ 

, كانتصر لو المكض  فع (ُ)ممى أف أصمو مضارع  نالن  ,كقسماف مند الككفييف كا خفش  إسقاط ا مر
 كسيأتع تقديره .  ,(ِ)المغنع
ؿا القسـ      (  :ك  ٍٍ ثػـ  الضػٌمةفحػلفت  ,فثقمػت ,الضػـٌ كػػ ققاضػعق تحكلػت اليػال   ,أصػمو ماضػع)ماي
ن   ؛اليػػػػال و أصػػػػؿ لممضػػػػارع, كىػػػػك ينجػػػػأ منػػػػو  زيػػػػادة حػػػػرؼ  ن ػػػػ ؛ـ الماضػػػػعد  مػػػػا قيػػػػاللتقػػػػال السػػػػاكنيف, كا 

 كما أج و للؾ. ,كػ ققرد كرقدق ,كنحكه ,أم: قاـ ,)(حو: ليم( ,مثالو ,المضارمة
 ى,ق مف جيتع المفظ كالمرنػقائـكػ ق ,أم: مجا وه لالسـ المصكغ لمفامؿ ,)مضيرع(القسـ الثانع: )و(    

 ٌماأك  ,مف جية المفظ فمجريانو مميو فع الحركات كالسكنات كلك  حسب ا صؿ كمدد الحركؼ مطمقا ٌماأ
, قػػاؿ الجػػاط ع: كىػػلا (ّ)كاحػػد منيمػػا يػػأتع  مرنػػى الحػػاؿ كاالسػػتق اؿ كػػؿ   أ/ مػػف جيػػة المرنػػى فػػإف  َٔ/

 .(ْ)التكجيو أحسف ما سمرت
لمجػػا يتو االسػػـ فػػع احتمػػاؿ ا  يػػاـ  ؛امضػػارمن  عى م  قػػاؿ: ))سيػػ ,(ٓ)ة ال ػػف المصػػنؼكفػػع جػػرح ا لفي ػػ    

 ى.انتي (ٔ)كالجرياف ممى حركات اسـ الفامؿ (( ال,كالتخصيص, كق كؿ الـ اال تد

                                           
الفرػػؿ قسػػماف مػػاض كمضػػارع, أٌمػػا فرػػؿ  خفػػش إلػػى أف  الككفيػػكف كا  لىػػباختمفػػت النحػػاة فػػع اقسػػاـ الفرػػؿ : فقػػد ( (ُ

 . ٕٗجرح الحدكد فع النحك :  ينظر: لمضارع كلـ  يجرمكه أصالن  نفسو,ا مر فيك فرؿ مقتطع مف ا
  سـ الفامؿ  الفرؿ الدائـ, كىػـ  ػللؾ يضػيفكف قسػما ثالثػا  نػكاع الفرػؿ؛كاصطم  الفرال مف الككفيكف ممى تسمية ا     

, كالمػدارس ٖٔ:ا يضػاح فػع ممػؿ النحػك, ك ُّٖ/ُ:ا صػكؿ فػع النحػك , ينظػر:كجػدكه يرمػؿ ممػؿ الفرػؿ يـن   
 .    ُٔٔالنحكية: 

 . ََّ/  ُمغنع الم يب :  ينظر:( (ِ
 .  ُِّ/ُا صكؿ فع النحك: ينظر:( (ّ
 . َُّ/  ُ: المقاصد الجافية : ( ينظر(ْ
 الديف, مالـ فع النحك كالمغػة   در اهلل, كلق و م د أ ك الطائع, ككنيتو  مالؾ  ف اهلل م د  ف محمد  ف ىك : محمد( (ٓ

 : جػػرحب كالرػػركض كغيرىػػا مػػف الرمػػـك منيػػاكتػػكفع فييػػا, لػػو تصػػانيؼ فػػع النحػػك كال الغػػة كا د دمجػػؽ كلػػد فػػع
ىػػ(. ٖٔٔالمرػانع, )ت  فػع  ا لىػاف كركض كال يػاف, المرػانع فػع  كالمصػ اح النػاظـ, ا ػف  جػرح يررؼ ا لفية
 .ِّٗ/ ُُكمرجـ المؤلفيف :  ,ُّ/ٕ:  ا مالـ ينظر:

 . َُ( جرح ا ف الناظـ : (ٔ
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كا صػػؿ يٍقػػـك  سػػككف  ,قػػكؿػػػػ يك ,أم: يقػػـك كنحػػكه )(حااو: وقااوم( ,مثالػػو  حسػػب ا صػػؿ فػػع الحركػػات 
 ك حسب الحاؿ كػ قيجمس كيأكؿق. ,(ُ)فنقمت حركت الكاك إلى ما ق ميا ,القاؼ

كدليػؿ انحصػار الفرػؿ فػع ىػله  ,كنحػكه كػػػ قاجمػسق ,أم: ققػـق ,(حو: لم( ,)أمرالقسـ الثالث: )و(      
 ) ما  االسابقليل(أم: مف جية الكضع  ,ي(وضعً  ل  دُ أن وَ  ّميإ)أم: الفرؿ  ؛)ل(ه( ؛ا قساـ الثالثة مقمع  
 .ايدؿ ممى االستق اؿ كضرن  )أو ال( ,أم: الزمف المستق ؿ

ممػػى االسػػتق اؿ الرػػارض اقترانػػو  ػػأداة  ةتػػدالل كال تضػػر   )الميضاا (الفرػػؿ  أم: الػػلم ال يػػدؿ   )الثااي( ( 
مػف قلػـ  ةداللتػو ممػى الماضػع مارضػ  ػ قلػـ كلػكق؛  ف   نحك: قإف قاـق, كال يرد المضارع المقترف ,جرط
 دؿٌ  اإمٌ فممى الحاضر,  ككلا ال يرد ممى حصر مدـ الداللة ممى االستق اؿ فع الماضع ما يدؿٌ  ,كلكق

الػلم  (لوَّ ال )و  ,(ِ)ممى االستق اؿ, إل ليس لمحاضر صيغة مخصكصة  و ممى الحاضر يجب أف يدؿٌ 
الػػلم ال  )الثااي( ( , ػػللؾ يخػػتٌص  )أو ال(ا أم:  الداللػػة مميػػو كضػػرن  ليالساابقليل( أن وخاابّ   ّماايإ) يػػدؿ  

و حقيقػة فييمػا فإٌنػ )المضايرع(مميػو كممػى الحػاؿ الفرػؿ   ؿ يػدؿٌ  ,ا الداللة ممى االستق اؿ كضرن  يختٌص 
 .ا ص ٌ  ممى

ػػ كال يضػػر   ,(ّ)كقيػؿ: حقيقػػة فػػع الحػػاؿ مجػػاز فػػع االسػػتق اؿ كمكسػو   , ػػػ لػػـ ـى زً مػػدـ داللتػػو ممييمػػا إلا جي
 .(ْ)ؿ مميورك  مدـ الداللة مارض نجأ مف لـ, ككلا إلا أيدخمت مميو قلكق فال يي  ب/0ٓ/فإف ,نحك: لـ يقـ

لال )و  أم:  ,ممػى الطمػب و  يػا يػدؿٌ  ٌنػ ؛ الصػيغة )المار( الداللة ممى االستق اؿ فرؿ  اللم يختٌص  (وَّ
ما ىك  امت ػار الحػدث المػأمكر فرؿ ا مر إن   ةاستق الي ك يلا ت يف أف   ,إيجاد الحدث فع الزمف المستق ؿ

ـ   ال  امت ار ككف ا مر إنجال, فإف   , إيقامو ا نجال إيقاع مرنى يقارنو, فيكػكف  يػلا االمت ػار حاليػا, ثىػ
ال  نحػك:  رػت كاجػتريت, كىػلا حػالع   ,ـ  ػالمفظ ا نجػائعإلػى المػتكمٌ  انجال تارة يكػكف حدثػو مسػتندن ا  إف  

ـ  المفظ ا نجائع كىػك ا مػر, إلى غير المتكمٌ  مستنده  وي ثي دى كليست فرميتو  يلا االمت ار, كمنو ما حى  ,غير
تػػػو  يػػػلا كفرميٌ  ,مػػػف حيػػػث ا نجػػػال, كمسػػػتق ؿ مػػػف حيػػػث الحػػػدث المطمػػػكب  ػػػو حػػػالع   :كىػػػلا لػػػو زمانػػػاف

                                           
 . ٖٗٓينظر: مغنع الم يب: ( (ُ
ال ينفػػؾ أف يكػػكف فػػع حٌيػػز الزجػػاجع فرػػؿ الحػػاؿ, كالفرػػؿ منػػده نكمػػاف, مػػاض كمسػػتق ؿ, كفرػػؿ الحػػاؿ كلػػلا أنكػػر  ((ِ

 .. ٖٔيضاح فع ممؿ النحك: الماضع  كالمستق ؿ, ينظر: ا 
 . ُِٗ/ُىلا الرأم ت ناه ناظر الجيش مف المحققيف, ينظر: تمييد القكامد:  ((ّ
ممػػى  و إلا خػػال مػػف القػػرائف لػػـ يحمػػؿ إاٌل و حقيقػػة فػػع الحػػاؿ مجػػاز فػػع االسػػتق اؿ,  ن ػػأن ػػ الػػدمامينعكالػػلم اختػػاره  ((ْ

 .ََُ/ُ, ينظر: ترميؽ الفرائد:  قرينةالحاؿ كلـ يصرؼ إلى االستق اؿ؛ إاٌل 
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ؿا االمت ػػار ال  امت ػػار   ,كاحػػد مػػف الثالثػػة لإلحاطػػة  المجػػترؾ كىػػك الجػػنس كػػؿ   مػػـ  ػػللؾ حػػدٌ , كقػػد مي ك 
 .خر كىك الفصؿ, كسيأتع التصري   تراريفيامنيا مف ام كاحدو  ك ما  و يمتاز كؿٌ 

 (بَ َها)وذَ  :لمفائدة  قكلػو اتتميمن  ,لكر ما يقا مو ,ف الفرؿ ثالثة أقساـ ممى ا ص ٌ كلما لكر الجيخ أ     
كلىب كفرح  كسرتيف: لغة  ىجـ فع المردف ممى  ,أك امتقد ر  ا : سار أك مى ا كملى ن ا كلىك ن كمنع, لىا ن 

 )لساامين( أم: الفرػػؿ )الكوفوااون إلاا  أ(ااه(, كالمػػراد ىنػػا امتقػػد (ُ)ك ػػرؽ  صػػره ,فػػزاؿ مقمػػو كثيػػرن  لىػػبو 
 يػاف للػؾ فػع  كمي ساوتب () (ّ)ا مر فأصمو المضارع اقتطع منػو ٌماأ, ك (ِ)ماضو كمضارع ال ثالث ليما

  .الكالـ ممى إمراب الفرؿ مفصالن إف جال اهلل ترالى
 

 [ قدام الحرفأ] 
مػا صػدؽ  أ/0ٔ/و, كالمػراد ـ مػا فػع قكىػكق, كيػأتع فيمػا ىنػا فتنٌ ػتقػدٌ  وهو( ,الحرف :الثيلث )والقسم    

 : ( أم: أقساـ ثالثةث ث  ألسيممميو الحرؼ )

 الحروف المذتركة [ : ]
ؿا       ( لااونأم: كقػػع االجػػتراؾ فيػػو ) ,اجػػتركا فػػع الجػػعل فيػػك مجػػترؾ فٍ ( ًمػػكرٌ بَ ْشاامُ  مٌ ْساالِ منيػػا: ) ك 

كحيث كاف كػللؾ  ,خر كاحد منيما دكف ام أم: جنسييما فال يختٌص  ,)السميء والفعيل( مرنى كسط 
( مػف رفػع وال وعمال فوهماي شاوّ يمنيمػا ) أم: ممػى كػؿ   ,) موهمي(للؾ الحرؼ المجترؾ  ينيما  فودخل()

 ػقماػػك ما خرج منو مف ا صؿ, كجال ممى خالفو فال يضرٌ  ,أم:  حسب ا صؿ ,أك نصب أك خفٍض 
نيمػػػا مجػػػتركاف  ػػػيف ا سػػػمال أمػػػع  ,فإنيمػػػا يرمػػػالف لرػػػارض الحمػػػؿ  يمػػػا ممػػػى قلػػػيسق ,كالق النػػػافيتيف

 . (ْ)مف الررب مف ييمميا ممى ا صؿ ف  أممى  ,كا فراؿ

                                           
 )لىىىبى ( . ,ٖٔ( ينظر القامكس المحيط : (ُ
 . ُّْىلا ليس قكؿ الككفييف فحسب,  ؿ لىب ا خفش مف ال صرييف ليلا القكؿ, ينظر: الحدكد فع النحك:( (ِ
 .ْْٓ/ِ: ا نصاؼ: ( ينظر(ّ
خكؾ( ك) ما قاـ زيد( أىا حرفا يدخؿ ممى االسـ كالفرؿ, كما فع نحك: )ما زيد أك ا ر امماؿ )ما( لم   ( ترؾ التميميكف(ْ

 . ُٕٔ/  ُينظر: كالمرتجؿ : , يدخؿ ممى االسـ كالفرؿ فيع مندىـ تج و )ىؿ( فع ككنيا حرفا غير مختٌص 
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قػاؿ فػع القػامكس: ))ىػؿ: كممػة اسػتفياـ تكػكف  )(حو: هال(مثاؿ المجترؾ اللم ال يرمؿ ممى ا صؿ  
قيش:   ػع الػر قيػؿ  ,كقػد أيدخمػت ممييػا قاؿق  ,كقد تككف  مرنى الجزال كالجحػد كا مػر , منزلة قأـ ك ؿق

 انتيى. ,(ِ)اليؿ ثقمو ليكمؿ مدد حركؼ ا صؿ(( فقاؿ: أجد   ,(ُ)ىؿ لؾ فع ز د كتمر
  ,)) حرؼ مكضػكع لطمػب التصػديؽ ا يجػا ع, دكف التصػكر كدكف التصػديؽ السػم ع كفع المغنع:    

كنحػك: ىػؿ زيػد قػائـ  , حصكؿ التصديؽ  نفس النس ة ري رً جٍ  ف تقديـ االسـ يي  ؛ضر ت افيمتنع :ىؿ زيدن 
 انتيى. ,(ّ)((كىؿ لـ يقـ زيده  ,إلا أيريد  ػ قأـق المتصمة ,أـ ممرك

, كىػك الػلم  لطمػب الحكػـ ممػى جػعل  جػعلكػكف إاٌل :)) كال ت( ٓ)فػع جػرح الطاىريػة (ْ)ؿيػكقػاؿ ا ػف ىط
 كال تدخؿ اليمزة ممييا غال ا, كقد جال دخكليا ممييا فع  ,(ٔ)ير ر منو مند أىؿ المنطؽ  التصديؽ((

 : (ٕ)قكلو
 سااااااااااايِ ْل فاااااااااااوارَس َوْرُلاااااااااااوع ِلَشااااااااااادَّب(ي 
 

 ذي الَكااااااامِ  القااااااايعِ   ِ فْ َساااااالِ رأو(اااااااي  لْ أَهاااااا 
  

هال زواد إلا أردت التصديؽ  حصكؿ ا خكة لزيػد: ) بقول() , قمب اليال ىمزة -ب/ كيقاؿ ليا قأؿقُٔ/
 ,فقػد دخمػت فػع الثػانع ممػى الفرػؿ )هل ليم زواد؟(إلا أردت التصديؽ  حصكؿ القياـ تقػكؿ:  اخوك؟ و(

ؿا كفع  ممى االسـ كليس مرو فرػؿ, فػإف للػؾ جػرط فػع تسػميتيا مجػتركة حػيف دخكليػا ممػى االسػـ  ك 
(ّ كمػػا لكػػره  قكلػػو:  أم: محككمػػا ممييػػا  االجػػتراؾ منػػد دخكليػػا  مشاابرك ( لْ )َهااأم: تسػػتمر  (مااي بكااونُ )وا 

 ػأف يكػكف االسػـ  (لٌ ْعافِ كىػك مجمػكع مػا دخمػت مميػو ) زهي(ف  حو  أم : كجػكد ) إذا لم وكن(ممى االسـ )

                                           
 )ىىٍؿ(  . َُِٕ:ث تو مف القامكسأ( فع المخطكط )زيد كممر ( كالصحي  ما (ُ
 )ىىٍؿ( . َُِٕ:( القامكس المحيط (ِ
 . ْٕٓ-ْٔٓ/  ُ( مغنع الم يب : (ّ
ممػػػع  ػػػف محمػػػد المرػػركؼ  ًػػػاٍ ف ىطيػػػؿ النجػػػرم اليمػػػانع أديػػػب, نحػػػكم, مػػػف كىػػػك :  ( فػػػع المخطػػػكطؿ ػػػا ػػف ىط) ((ْ

 .ػػػ(ق ُِٖ)ت ,تصػػانيفو: جػػرح المفصػػؿ لمزمخجػػرم, كممػػدة لكم اليمػػـ ممػػى الحسػػ ة فػػع مممػػع المسػػاف كالقمػػـ
 . ُٕ/  ٓ :ا مالـك  ,ّْٗ/  ُال در الطالع  :ينظر

 ( ممدة لكم اليمـ ممى المحس ة فع مممع المساف كالقمـ ال ف ىطيؿ .(ٓ
 . ِْٕ( ممدة لكم اليمـ : (ٔ
قكلػػو: , قالػو زيػد الخيػر )الخيػؿ( الطػائع الصػحا ع مػف أ يػات قاليػا فػع إغػارة ممػى  نػع ير ػكع ,( ال يػت مػف ال سػيط(ٕ

 كالجػػٌدة:  فػػت  الجػػيف, الحممػػة, كالقػػاع: المسػػتكم مػػف ا رض, كا كػػـ: تػػؿ مػػف حجػػارة قمػػفق جػػٌدتنا: ال ػػال  مرنػػى 
  .ُٔٓ – ُٓٓكقيؿ: تجمع الجعل كارتفامو, ينظر: جرر زيد الخيؿ الطائع :  ,كاحدة
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أم:  ل(فْعااأم مػػدخكليا ) زهااي()فاا  حو   دى ًجػػ( أم: كي كااينَ  فاا نْ ) ,ـ تمثيمػػوكالفرػػؿ يمػػع االسػػـ كمػػا تقػػد   ,يمييػا
 .(ُ)أم:  الفرؿ فع تمؾ الحالة )له( ىع (بخب   )فدخمت ممى اسـ مرو فرؿ 

از دخكليػا ممػى اكيا, كجممى اجتر  ى,  مرنى ت قمة ممى االسـ مجتركةكالحاصؿ أف التع تكجد داخ   
 , يػػا ممػػى االسػػـ  ككصػػفت  االختصػػاصاز دخكلي كجػػ ,لا دخمػػت ممػػى الفرػػؿ زاؿ اجػػتراكياإا سػػمال, فػػ

نمػا ىػك ممػى فرػؿ مقػدر  كدخكليا حينئػلو  ( ؟لايمَ  دٌ ْوازَ  لْ )َها( قكلػؾ: نْ ِما دٌ وْ زَ اَ )فالػيس ممػى االسػـ حقيقػة, كا 
 الفرػؿ مواه(  دلَّ ( مف التركيػب لفظػا, ثا ػت فيػو تقػديرا ق ػؿ االسػـ )محذوف لفعلٍ  لفي ِ نو )أمرفكع ممى 
 ,)هال لايم زواد لايم( :لمحػلكؼ مػع االسػـ كالفرػؿ المػلككريفاأم: الفرػؿ )بقدوره(  , رد االسـ )المذكور(

ٱ  ٻ   ٻ  چ , كمف للؾ قكلو ترالى: ت مميو ا كاخري ما دل   مف ا كائؿً  ؼى لً حتى  أفٍ  مادة الررًب  فإف  

 . (ّ)كالككفييف قزيدق فامؿ  الفرؿ الملككر كمند ا خفش ,مند جميكر ال صرييف(ِ)چ
ا نحػك: قىػؿ زيػدن  , ػاب االجػتغاؿزىا كجب نصب االسـ  ردىا فع كالختصاصيا  الفرؿ إلا كاف فع حي   

 .توق ٍ رى ضى 
ا, كال يمييا فع نثر  إلا كلييا الفرؿ لفظن إاٌل  ,ة  الفرؿال تككف مختصٌ  :كقد قاؿ ال رض, أ/ِٔىلا /       

ا ضػػر تق, كال ىػػؿ زيػػده كال قىػػؿ زيػػدن   ,ا ضػػر توقا : قىػػؿ زيػػدن  صػػري  الفرػػؿ, كال يجػػكز اختيػػارن الكػػالـ إاٌل 
ف    (ْ)لثة,  رفع قزيدق فع الثاجى رى خى  ما لكره المصنؼ كغيره مف قكلو: فػ قزيػدق مػف :قىػؿ  كىك قكؿ ق ي , كا 

 .و سائغ حسفال  ن   ,خره تصحي  لمكجو الق ي  ال ريدآقاـ زيدق إلى 
فالمجػػتركة ىػػع التػػع تكجػػد   ,ةٌصػػتكمخ ,مجػػتركة :كفيػػـ مػػف كػػالـ المصػػنؼ أف قىػػؿق ممػػى قسػػميف    
ما تككف قىػؿق : قكلو إنٌ ع تكجد داخمو ممى الفرؿ, كقاؿ ال رضالتة ىع , كالمختصٌ ممى ا سمال ةداخم

كاالختصػاص  ,قىػؿق  ػالنظر إلػى لاتيػا مجػتركة  ف   زىا فرؿ ال حاجة إليو؛مجتركة إلا لـ يكجد فع حي  
 انتيى. ,(ٓ) الفرؿ فيما لكر أمر مارض, كىلا ىك اللم يجب امتماده

 

                                           
 . أ ُٓالدرر ال يية: لكحة  ينظر:( (ُ
 .ُِٖمف امية  :( سكرة النسال(ِ
 .ّٕ/ُ, كجرح التصري :ٕٕٓينظر: مغنع الم يب:  ((ّ
 . ُٕٔٔ/  ْكتمييد القكامد :  ,َّٗ/  ٔ :( ينظر: التلييؿ كالتكميؿ (ْ
 . ُِٓ/ُ( ينظر: فرائد الرقكد الرمكية : (ٓ
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ػ ,أنيػا فػع ا صػؿ  مرنػىق قػد ق زىػا؛فع اختصاصيا  الفرؿ إلا كاف فع حي   كالسرٌ    , الفرػؿ ةه كقػد مختص 
نحػك :  ,, ككػاف مقتضػى ىػلا أف ال تػدخؿ ممػى الجممػة التػع طرفاىػا اسػمافقىؿق أف تكػكف كػللؾ ؽ  حى فى 

 ًت كىػرً ثػـ تي  , ف أصػميا ق أىىػؿق ؛ممى ىمزة االستفياـ فع إفادتيػا لػو تٍ قى طً  أنيا لما ني , إاٌل قىؿ زيد أخكؾق
 ,كأيقيمػت مقاميػا فػع إفػادة االسػتفياـ, دخمػت ممػى الجممػة التػع طرفاىػا اسػماف ,اليمزة لكثرة االسػترماؿ

غيػػره  , كلػػـ تػػرض  فصػػؿو وي إلػػى ألفيػػا فترانقيػػ في حً تى ا يلفػػة  فىػػزىػػا نتػػلكر ا خػػال ك كحيػػث تػػرل الفرػػؿ فػػع حي  
لا لـ تره فػع حي   لػـ يقػـ ممػى كػكف  واف: أنػالجػيخ أ ػك حٌيػ, كلكػف لكػر (ُ)منػو لاىمػة بي مى ٍسػزىػا تي  ينيما, كا 

ۈ  ٴۇ  ۋ  چ : مرنػى ,(ِ)ما ىك جػعل قالػو المفسػركف فػع اميػة, إنٌ ب/ كاض ه ِٔ/ قىؿق  مرنى ققدق دليؿه 

ػػػال تفسػػػير إمػػػراب, كال يي  ,كىػػػك تفسػػػير  مرنػػػى ,(ّ)چۋ , كقػػػاؿ الجػػػالؿ (ْ)إلػػػييـ فػػػع مثػػػؿ ىػػػلا عي رجى
 انتيى. ,(ٓ)أنيا مند إرادة االستفياـ ليست  مرنى ق قدقالسيكطع: ك الجممة فأكثر النحاة متفقكف ممى 

 
 ة باألدماء[ـ] الحروف المختّص

 أم: الحػرؼ المخػتٌص  )ووعمال( ,فال تترداىا لغيرىا ليلسميء( )لسم وخبّ  مف أقساـ الحرؼ  )و(    
كلػػـ يكػػف   , ق يػػؿ ا صػػؿ فػػع المخػػتٌص  ؛  فٌ أم: فػػع ا سػػمال الرمػػؿ الخػػاص  يػػا كىػػك الجػػرٌ  )فوهااي(

كػػالجزل منػػو أف يرمػػؿ الرمػػؿ الخػػاص  ػػللؾ الق يػػؿ, كقػػد يخػػرج مػػف للػػؾ ا صػػؿ فيرمػػؿ الرمػػؿ الغيػػر 

                                           
 . ب ُٓ: الدرر ال يية: لكحة ( ينظر(ُ
قىػػؿق تػػأتع  رٌ مػػا قػػد امتمػػد فػػع قكلػػو ىػػلا ممػػى مػػا لىػػب إليػػو الزمخجػػرم فػػع تفسػػير ال حػػر المحػػيط مػػف قكلػػو: أف   ((ِ

 مرنى ققدق إلا كانػت  مرنػى االسػتفياـ خاصػة, كا صػؿ فييػا قأىػؿق, مستجػيدا لملى ػو  قػكؿ زيػد الخيػر المػلككر 
 .  ٓٔٔ/ْ. ينظر: الكجاؼ: جميراممى التقرير كالتقريب ق ىلمتف, كالمرنى فع امية: قأقد أتفع  ا

 .  ُ( سكرة ا نساف: آية (ّ
فالحػلاؽ مػف  ,فع ىػله المسػألة –رحمو اهلل  –, ر ما تكىـ الجيخ أ ك حياف ِّٓٔ/  ٓ: ارتجاؼ الضرب : ( ينظر(ْ

, كالمقتضػػػػب: ُٖٗ/ّققػػػػدق تػػػػأتع  مرنػػػػى قىػػػػؿق, ينظػػػػر: الكتػػػػاب:  النحػػػػاة  كالخميػػػػؿ كسػػػػي كيو كالم ػػػػرد قػػػػالكا: أف  
ّ/ِٖٗ.  

       . َٗٔ/  ِ: ىمع اليكامع : ( ينظر(ٓ
  چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ چ  لىػػب الخميػػؿ إلػػى أف قىػػؿق فػػع االسػػتفياـ تكػػكف  مرنػػى ق ألػػيس ق نحػػك قكلػػو ترػػالى :     

                                        . ُٕٗالجمؿ فع النحك :  ينظر:أم : أليس فع للؾ قسـ.  [ٓ]الفجر آية: 
: أم [ّٓا مراؼ مف امية: ]چ ڀ  ڀ  ٺ   ٺچ  يا تأتع  مرنى قماق نحك قكلو ترالى :كلىب الزجاجع ممى أن        

 . ِ تأكيمو, ينظر: حركؼ المرانع كالصفات : ما ينظركف إال  
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كػػػ ق الـ ق الترريػػؼ كىػػال   ,كقػػد ال يرمػػؿ  الكميػػة  ,(ُ)كػػػ ق إف  ق كأخكاتيػػا ,كىػػك الرفػػع كالنصػػب ,الخػػاص
ـ الترريؼ كالجزل مف المررؼ,  و, كال أال  يككف كالجزل مف المختٌص  جرط ممؿ المختٌص  فإف   ,التن يو

)(حاو:  ,الػلم يرمػؿ الرمػؿ الخػاص جزل الجعل غير مامؿ فيو, مثاؿ المختٌص  كما أفٌ  ,فال ترمؿ فيو

ڱ  ں  ں   ڻ چ كقولاه بعايل   ,إلػىق قمف ك : كػ ,ةكنحكىا مف الحركؼ الجارٌ  ق فعق يرنع  ف (

 (ّ) چہ  ہ  ھ   چ             (ِ)چ

 باألفعال[ة ـالحروف المختّص ]
 )ووعمال فوهاي(كزىا إلى غيرىا افيدخؿ ممييا كال يتج ليلفعيل( )لسم وخبّ  مف أقساـ الحرؼ  (و)     

نحػك:  ,, كقػد ال يرمػؿ  الكميػة(ْ)نحػك: ق لػفق , نو الخاص  يا, كقد يرمػؿ الرمػؿ الغيػر الخػاص ؛الجـز
يػػا كػػالجزل مػػف قالسػػيف كسػػكؼق, كتػػال التأنيػػث السػػاكنة, كأحػػرؼ المضػػارمة مػػع اختصاصػػيا  الفرػػؿ؛  نٌ 

)كقولاه أم: لػـ كنحكىػا مػف حػركؼ الجػـز  )(حو: لام(كمثاؿ الخاص اللم يرمؿ الرمؿ الخاص  ,الفرؿ

ٿ  چ  بعيل ( : ٺ   ٺ  ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ     .أ/ّٔ/( 5)چپ  
 
 
 

                                           
ق كاخكاتيا  ((ُ   يػا قػد تخػرج مػف ىػلا ف تنصب االسػـ  رػدىا كترفػع الخ ػر, كلىػب  رػض النحػاة إلػى أن  أا صؿ فع قإف 

 كاستدٌلكا ممى ملى يـ  ما ركاه أ ك زيد مف  نع مقيؿ لقكؿ جامرىـ : ,صؿ فتجٌر االسـا 
 وداٍع د ي هل من مجوب إل  ال(دى*** لعل أل  المغوار م(ك لروب

  جر قأ عق  ػ قلرؿق  ككللؾ اجازة الفرال الجر  يله الحركؼ  ما ركم مف الررب   قكؿ الجامر :       
                                 ل صروف الدهر أو دوالبهي*** ودل((ي المم  من لميبهي                          

مػف الكثػرة فػال    القمػة الخػارج و مػف أخ ػار إاٌل أٌف أ ا ال ركات ا ن ارم رفض ىػلا االسػتدالؿ, كمػده لغػة جػالة؛  ن ػ      
 . ُُٖ/ٓكالتلييؿ كالتكميؿ :  ,ِٖ-ُٖ: لمع ا دلة : يقاس مميو, ينظر

 . َِ( سكرة اللاريات: آية (ِ
 . ِِ( سكرة اللاريات: آية (ّ
 لكر  رض النحاة أف مف الررب مف يجـز  ػ قلفق تج ييا  ػ قلـق مستدال ممى للؾ  قكؿ الجامر : ((ْ

 دك م(ظرأويدي سليوي  زَّ مي ك(ت لعدكم *** فمن وحْل لمعو(ون لع                           
 .ِِٕالجنى الدانع :  ينظر: جـز قيحؿق  ػ لف,      
 .ْ - ّ( سكرة ا خالص آية (ٓ
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 [ تدمية أقدام الكالم ] باب ادباب 
 دم[تدمية االدبب  ]

ة ف مٌمػػجػػرع فػػع الجػػرح ي ػػيٌ  ,: االسػػـ كالفرػػؿ كالحػػرؼ, كلكػػر أقسػػامياا فػػرغ مػػف ا قسػػاـ الثالثػػةكلٌمػػ    
()وسُ فقاؿ:  ,التسمية  مفظ اسـ, كلفظ فرؿ, كلفظ حرؼ ( نائػب الفامػؿ )االسمك - ال نال لممجيػكؿػػػػ  م َّ

ػػػ ػػػ ه(و  مُ ُسااالِ  ؛ي)اسااامً ى النحكيػػػكف ال صػػػريكف االسػػػـ م  أم: سى  ,أمػػػاله ,ك ػػػو ,(ُ)ارتفػػػع :اك  مي ى سيػػػم  مصػػػدر سى
) م  أم: الرتفامو  ,فيك مف ق يؿ المحلكؼ الالـ ,فأسميتولع الجعل: رفع لو مف  رد   كأسامو كسما

   ممػػػـأ :أخ ػػر  مرنػػىمػػف ػػػػػػ  ليإلخلااير() الفرػػػؿ كالحػػرؼ :كىمػػا ,المنػػدرجيف مرػػو تحػػت الكػػالـ لسااوموه(
ممحػػكظ  الػػلات  مرنػػاه المطػػا قع مسػػتقؿٌ  ,  فٌ ( أم: مػػف مرنػػاه) (ااه ا خ ػػار و( يرنػػع  مرنػػاه ) لااه()

الػػلم ىػك مجمػكع الحػدث كالزمػػاف  ,  ف مرنػاه المطػا قعٌ ا خ ػػار  ػو ال منػو و يصػ ٌ  خػالؼ الفرػؿ, فإٌنػ
مرنػػػاه  ٌمػػػاأ ,م ىػػػك الزمػػػاف كالنسػػػ ة, ككػػػلا التضػػػمنع الػػػل, كغيػػػر ممحػػػكظ  الػػػلاًت كالنسػػػ ة غيػػػر مسػػػتقؿٌ 

فٍ  الػػلم ىػػك الحػػدث مسػػتقؿٌ  التضػػمنعٌ  , (ِ)ا خ ػػار منػػو ا خ ػػار  ػػو ال يصػػ ٌ  صػػ    ممحػػكظ  الػػلات, كا 
 ,ا  الػلات ممحكظنػ و أك منو أف يككف مسػتقال   رً خ المي  جرطى  ك خالؼ الحرؼ فمـ يخ ر  و كال منو؛  فٌ 

ؼ فػع مػف الفرػؿ كالحػر  كػؿ   ؿى مً رٍ سػتي , نرػـ إلا اـحتى يػتمكف مػف امت ػار النسػ ة  ينػو ك ػيف غيػره كمػا تقػد  
 ق ضربق فع لفظة فيجكز ا خ ار  و كمنو  قكؿ: ىلا ضرب, ك ؿى مً رٍ ستي  أف ا ,غير مرناه المكضكع لو

 فاممـ. ,فع اال تدال ق مفق كال  ,فع الحدث ق ضربق  ؿٍ مى رٍ تى سٍ ثنائع, فمـ يي  ق ًمفٍ ق كىله ًمٍف, ك, ثالثع
 ,ب/ التسميو ال يمـز اطرادهّٔاه, ككجو /سم  أم: مالمة ممى مي  ةه مى و سً ا؛  نٌ ع اسمن م  كقاؿ الككفيكف: سي  

ػػ منيمػػا مالمػػة ممػػى مي كػػال    ف   ؛الفرػػؿ أسػػمال, ككػػلا الحػػرؼ اسػػـ (ّ)كاالسػػـ ]ك[ مػػف  و مجػػتؽٌ اه؛  ٌنػػم  سى
أصميا ق كمدة ق, كممى ىلا فيككف  ,ةقدى فحلفت الفال كما فع قمً  ,قةه مى سٍ كىع الرالمة, كأصميا قكى  ,ةً مى السً 

ى أظيػر كػكف االسػـ مالمػة لممسػمٌ  الككفييف  امت ار المرنى, فػإف     قكؿى مف ق يؿ المحلكؼ الفال, كرج  

                                           
 . ٖ/  ُنصاؼ : ا , ك ٖٕ/ُّتيليب المغة:  ينظر:( (ُ
قػكليـ , نسب أ ك حٌياف إلى  رض النحاة  أٌنيـ جكزكا ا خ ار مف الفرؿ, كاستدٌلكا ممى للؾ  ما ركم مػف الرػرب ((ِ

 ہ  ہ  ھ  چ ككػللؾ قكلػو ترػالى :  ,فأخ ر  ػ ق خيػر ق مػف قتسػمع ق كىػك فرػؿ ,خير مف أف تراه قق تسمع  المريدم 

فرػػؿ ق ليسػػجنفق, ينظػػر: التػػلييؿ كالتكميػػػؿ :   ػػداققففامػػؿ  ,[ّٓ]يكسػػؼ:آية:چھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ   ﮲    ھ 
ُ/ْٓ . 
 ( زيادة مف المحقؽ ليستقيـ النص .(ّ



                    ِْٗ          النص المحقق

 

فػػع جمػػع أسػػمال: أسػػاـو ال   قػػكؿ ال صػػرييف  امت ػػار المفػػظ المسػػمكع كيػػرج   ,(ُ)ىمػػف ككنػػو رفرػػو لممسػػم  
سىي ـق ق ال قكي  ,كجال فع االسـ لغة أيخرل  ق,سميتقع فع الفرؿ مً كسي  ,أكساـ كأكاسـ, كفع التصغير قسمع 

ػاأ, ك القمػب فػع الجميػع  ريػده  للؾ يجيد لككنو مف السمك, كادمػالي  ككؿٌ  (ِ)ىدلػ:ك قىمى سى ق :كىع  فػإفٌ  يضن
 فاممـ .  ,هي ري دٍ صى  ؼى لً ممى ما حي  د فع كالميـ داخمةن يى رٍ اليمزة لـ تي 

 تدمية الفعل[ دبب ]
 ؿى رى يرنع الصيغة التع ممى كزف فى  ,ـ فع التقسيـ, كىك الفرؿ االصطالحعالمتقد     الفعل(م  )وسُ     
أم:  ليسم أصمه(لو ) تسميةن  (فعً  اه مممال الفف )أم: سمٌ  ,كاضرب بي رً ضٍ يى  بى رى كػ: ضى  كافرؿٍ  يفرؿي 

و المفظ الداؿ ممى الحدث الجارم ممى  أنٌ : كمير ؼ ,)المصدر(أم :أصمو  )وهو( ,اللم اجتؽ  منو
أم:  المصدر( لنّ ) ؛ى  يلا المفظ ال ىلا المفظ نفسو, كالمراد المسمٌ قبى رى ضى ػ قب لرٍ كمفظ الضى  ,(ّ)فرمو

كمصدر ا  ؿ: اسـ لممكاف  ,الحدث يصدر منو  فٌ  ؛)هو فعل الفي ل حقوق (ى  يلا المفظ المسمٌ 
لصدكر  ؛(ْ)ا, كالمصدر الحقيقع ىك فرؿ الفامؿحقيقي   اس مصدرن فالحدث لي ,منو ري دي صٍ ثـ تى  هي دي رً اللم تى 

ى سمٌ ا يي ,  مرنى صادر ممى ىلا, فالفامؿ أيضن ةه مجازيٌ  تسميةه  االحدث مصدرن  كتسميةي  ,الحدث منو
ره مف الفامؿ لصدك  ر؛أ/  مرنى صادْٔ/ اى مصدرن سم  لصدكر الفرؿ منو, كككف الفرؿ يي  ؛امصدرن 

 ج ييما, كللاأكىك ما يؤثره الفامؿ مف قياـ كقركد كما  ,(ٓ)ا لصدكر الحدث منوػػ  حقيقي افكاف مصدرن 

 

                                           
 . ٖ/  ُ: ا نصاؼ : ( ينظر(ُ
 . ُّ/  ُ:  المصدر نفسو( (ِ
 . َُٗ/  ّدستكر الرممال :  :( ينظر(ّ
يػػا ليسػػػت  مفرػػػكؿ  نػػو مفرػػػكؿ الفامػػػؿ حقيقػػةن, خػػػالؼ سػػائر المفرػػػكالت, فإنٌ ؛ اػػػػػن  مطمقسيػػػم ع ىػػلا النػػػكع مفرػػكالن لػػلا  ((ْ

أك مرػػو؛ فمػػللؾ  ,أك  جمػػو ,مػػا ىػػك امت ػػار إلصػػاؽ الفرػػؿ  ػػو, أك كقكمػػو فيػػو إنٌ منيػػا مفرػػكالن  كتسػػمية كػػؿٌ  ,الفامػػؿ
 ,      ا خيٌصت ىله  التقييد خيٌص للؾ  ا طالؽاحتاجت فع حمؿ المفركؿ ممييا الى التقييد  حرؼ الجر, كلمٌ 

 . ُُٗينظر: جرح ا ف الناظـ:       
  :  ٌنو مفركؿ حقيقع لفرؿ الفامؿ, لـ يصدر منو سػكل للػؾ الحػدث, نحػك: جمػسى الضػيؼي جمكسنػا, فالضػيؼ كقيؿ( (ٓ

ھ  ے  چ: قكلػػػو ترػػػالى فػػػع كات()السػػػمكمميػػػو فقػػػد أمػػػرب ا ػػػف ىجػػػاـ  أكجػػػد الجمػػػكس كأحدثػػػو  رػػػد أف لػػػـ يكػػػف, 

  أن ا إمرا يا مفركؿ  و فقد مػٌده خطػخمقيا كأكجدىا  رد أف لـ تكف مكجكدة, أمٌ  مفركؿ مطمؽ؛ كللؾ  ٌنو چے
 . ٖٕٓ/ٔ الردـ, ينظر: مغنع الم يب:( مف المفركؿ  و مكجكد فع الحقيقة, كالسماكات أكجدىا اهلل )  ف  

 الفامؿ يحدثو كيخرجو مف الردـ الى الكجػكد, كصػيغ الفرػؿ تػدٌؿ مميػو,    كلللؾ مٌده السيرافع أص  المفركالت؛  ف      
 . ِْٔ/ُجرح كتاب سي كيو :  كجميع ا فراؿ المتردية ماممة فيو, ينظر:
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ػدد ً تسمية لو باسـ الصادر عنػو  سسػم   الفاعؿ فعًل  ي ما ينشأ عف فعؿم  س   َد ػد انً اه سػيبسيو    عنػو (1)اا َس
ر عب  االصطلَي بما ي  ى الفعؿ سم  األفعاؿ  في   ر بو عف كؿ  يعب   "ؿد عد فد "ألف لفظ  ؛ي الفعؿ فعًل سقيؿ: سم  
 .(0)بو عنو
مػف فعػؿ الفاعػؿ الػو  ىػس  مػف كػلـ الشػيش مشػتؽ   ـ  يدػف  سالَاصؿ أف الفعػؿ االصػطلَي عمػى مػا ي      

  إو ىػػس (3)أ : عػف فعػػؿ الفاعػؿ ى بالمصػػدر بمعنػى الصػػادر سػم  ال مػف الَػػدث الم    المصػدر الَيييػػي
سىػػس   ليػػو وىػػب البصػػريسفا  مػػف المصػػادر بمعنػػى الصػػادر  س  و مشػػتؽ  سعمػػى مػػا صػػرح بػػو  يػػره أن ػػ  أ ػػره

الصارؼ لمعبارة  ؼ لو البعض في تيرير ىوا المَؿ مف التيرير المخؿ    سال َاجة إلى ما تكم  (4)الصَيح
ـ  الفت   ؾد ب  ر لصفاء جسىرىا  سرد د  كد عف ظاىرىا  الم    .(5)الياد  إلى الصراط المستييـ اح العمي

 

                                           
ن  (1    413/  3ينظػػر: شػرح الر ػػي عمػى الكافيػػة :   افنيميػػا الر ػي سأبػػس َي ػمػا ( لػـ أجػػد ىػوه النسػػبة فػي الكتػػاب  سا 

 . 132/  7سالتوييؿ سالتكميؿ : 
  الفعؿ اختص  بالفاء سالعيف ساللـ ألسباب منيا: سقيؿ أف  ( (0

ؿ: أف   ولؾ   سكػػ جميػ  األفعػػاؿ تػػسذف بيػػوه الَػرسؼ أس ببع ػػيا  بخػػلؼ االسػػـ فػػنف  منػو مػػا ال يػػسذف كالم ػػمرات   األس 
 و ال يسذف منو شيء .الَرؼ فنن  

    [03األنبيػػػػاء: ] چوئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  چ  َػػػػداث كمػػػػا فػػػػي قسلػػػػو تعػػػػالى:ر بيػػػػا عػػػػف جميػػػػ  األو يعب ػػػػال ػػػػاني: أن ػػػػ
 . 161ينظر: عمدة وس  اليمـ: 

ن   » : 1/193ال الث: ما قالو ابف بابشاو في شرح الميدمة المَسبة: الػو  ىػس  سبيف المصػدريب فعًل ليفرؽ بينو ما لسا 
ساألفعػػاؿ تػػأتي عمػػى أسذاف   المصػػدر يػػأتي عمػػى أسذاف ك يػرة ميػػيي س يػػر ميػيي الَػدث  سىػػس اسػػـ الفعػؿ. ألف  

ػػفد "يػػا يجمعيػػا لفػػظ سكم    مَصػػسرة مييسػػة قػػد جممػػت فػػي فصػػؿ الفعػػؿ سال ل ػػي ىػػس   فعػػؿ  ل ػػي "فعػػؿ"   ألف  "ؿد عد
 .« أصؿ الرباعي سما ذاد

    بػػة تشػػمؿ جميػػ  المخػػارج  فاختػػارسا الفػػاء الرابػػ : أراد أىػػؿ المضػػة س ػػ  عبػػارات لجميػػ  الَػػسادث  فصػػا سا عبػػارة مرك   
 . 1/399دب: مف الشفة  سالعيف مف الَمؽ  ساللـ مف المساف  ينظر: تاج عمـس األ

ة  ينظر:( (3  . ب 15الدرر البيية: لَس
  1/16  سشػػرح كتػػاب سػػيبسيو لمسػػيرافي: 59 ػػاح فػػي عمػػؿ النَػػس: ي  ساإل1/137: األصػػسؿ فػػي النَػػس: ( ينظػػر(4

 . 161سرار العربية: أ  س 34  سممَة اإلعراب: 325سعمؿ النَس: 
ػػػا المَػػػد سف فكػػػاف ليػػػـ رأ   ((5 خػػػر فػػػي ىػػػوه المسػػػألة  فالشػػػيش صػػػبَي الصػػػالح يػػػر  أف  أسػػػماء األعيػػػاف أصػػػؿ آأم 

سػماء المعػاني  أالمشػاىدة المرييػة التػي تناسلتيػا الَػساي قبػؿ  البداىػة تي ػي بسجػسد األسػماء مػف المشتيات  ألف  
ض" سىػس المصػسؽ بؿ  مف  ير الممكف أف يكسف قد س   قبؿ لفظ اإلبؿ  أس "التأر  خاو اإلؿ" الو  يعني ات  "فالتأب  

    فك يػػر مػػف أسػػماء األعيػػاف تفرعػػت عنيػػا الصػػفات سالمصػػادر ساألفعػػاؿس ػػ  قبػػؿ لفػػظ "األرضبػػاألرض  قػػد 
 . 180ينظر: دراسات في فيو المضة: 
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 الحرف[تسمية سبب  ]
لوقوعهُفي ُ) ؛سالمراد ما يصدؽ عميو لفظ الَػرؼ ا(,ف ُرُ حُ اه عمماء الفف )( أ : سم  فُ رُ الحُ ُىُ مُ )وسُ      

( أ : واتػو بالياا ُاليسسُمصويو ُ يعنػى )  شيء بالطاء الميممة: سىس منتيى كؿ   ا(ف ُرُ اُأي:ُطُ الكالمُحرفُ 
لػػـ   سييػػاؿ ىػػس قاصػػد كػػوا  (1)ساألـ    سىػػس اسػػتيامة الطريػػؽ ساالعتمػػاد  - مػػف اليصػػد -ليسػػت ميصػػسدة 

ن  ًنػك  سالمػراد أف الَػرؼ لػيي ر    أ : مراده مايؿ لضيره  س ير قاصد لو  مراده عنو يدمؿ   مػا ا فػي الكػلـ  سا 
 .يؤتى بو لمربط كما عممت

د أنػو كػاف ييػسؿ: أ جيػذ عف المبر   ؿد ي  مف ال ل ة بأسماييا الموكسرة  سن   ؿ  سىوا ىس المشيسر في تسمية ك   
ػ لما دؿ   ساَد اسـ   ؿ  ب/ أسماء؛ ألف ك  64يا /ييا كم  م  أف أ سد  ا؛ ألنيػا يػا َرسًفػييا كم  م  عميو  سأ جيػذ أف أ سد

 .(0)مف الكلـ متفرقة    طد ق  
 أقسام المركَّب[ ]

كػاف أس  يػػر ا مفيػدً   مطميػػا (المرك ي )ُوبيسلػو:  المرك ػبا فػرغ مػف تيسػػيـ المفػرد شػرع فػي تيسػػيـ سلم ػ     
 ال راب  ليا  سىوا مف تيسيـ الكؿ إلى أجذايو. ثالثةُأقسام(مفيد )
لاُل)اليسـ       ػو  ػأ( مػف أ ػاؼ الشػيء إلػى الشػيء: إضياف ب )( منيا: مرك  ُلُ ك ي) و  ط  اب  لصػيو بػو  س د

همييياُم زليييةُثا ستُ بالبنػػػاء لممجيػػػسؿ مػػػف النػػػذسؿ : بمعنػػػى الَمػػػسؿ أ : ندػػػذ ؿ النَسيػػػسف ) (  ُ ل يييزُ كممتيييسنُ ُ 

مػف الكممػة  التنػسيف   ى منذلػةد سلػاألت ال انيػة مػف لدػذ  ى  سالمعنػى ن  سلػاأل( أ : مف الكممػة اُقبمهاالت وسنُممُ 
أ : بسبب الجام   بجامع("الضلـ" )ا" بمنذلة التنسيف مف "ذيدً  فنف   (زس ُ ُالمُ كغُ   سولؾ )(3)آلخرىا اللَؽ  
مػػف الم ػػاؼ إليػػو سمػػف  ساَػػد   ؿ  أ : ك ػػ م همييا(ُلُ )والت ييوسنُك ييا ( مطمًيػػإلسييهُضييافُ المُ ُنُ أ)سىػػس   بينيمػػا

سىػي   ال ينفػؾ عنيػا (واحي  ُ ُحاليةُ لػو ) فػارؽ  م   أ :  يػر   - اػً امػسلذ  ملذمةً  و  مد مف الذد  - (مُ الزُ )مُ التنسيف 
ػ(4)الجر لمم اؼ  سالسكسف لمتنسيف و فػي منذلت ػ ؿد ذ  ا إف الم ػاؼ إليػو شػابو التنػسيف فػي الملذمػة ن ػ  فمم 

أ : آخػر الكممػة الساقعػة  )عميىُميا(أ : التضييػر بالَركػات ساقػ   )واإلعيرا (  كسف اإلعراب لػيي عميػو

                                           
د ( . 312اليامسي المَيط :  ينظر:( (1  )اليدص 
   االسػػـ ىػػس "عمػػى " قػػد تػػأتي مشػػتركة لمَػػرؼ ساالسػػـ سالفعػػؿ  ال أف   أراد المبػػرد أف    406/  4الميت ػػب : ينظػػر: ( (0

 ستيػسؿ: َػرؼ   ىػوه   فػػػ :عمػى ػسب   ذيػد   الَرؼ سالفعؿ في المفػظ  كيسلػؾ: عمػىالَرؼ أس الفعؿ  سلكف قد يت فؽ 
م س . عدل مف فعؿ   ىوه فعل   سب   ذيًدا عدل  يدع 

 . 1/106: أس ح المسالؾ: ( ينظر(3
 .163/  1فرايد العيسد العمسية:  ينظر:( (4
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: "ذيػد سرجػؿ" عمػى آخرىمػا  أعنػي مف الم اؼ إليو سالتنسيف  فاإلعراب فػي نَػس أ : قبؿ كؿ    (قبمه)
ف   فػي الػداؿ سالػلـ   تضي ػر اإلعػراب   عمى الداؿ ساللـ الساقعتيف قبػؿ التنػسيف  سالتنػسيف مػلـذ لمسػكسف  سا 

ف تضي ر إعراب 65/ س "ذيد" ملـذ لمجر    سكوا اإلعراب في: " لـ ذيد" عمى الميـ الساق  قبؿ "ذيد" أ/ سا 
  لـ.
ػػػ )الثيييا  (ُاليسػػـ )و(ُُُُ ػػػة  مزجييي (ب )مرك  سبػػػالجيـ   نسػػبة إلػػػى المػػػذج سىػػس بػػػالذا  بعػػػد المػػيـ المفتَس

ػػ  الخمػػط چ  چ   ڇ   چ  سمنػػو قسلػػػو تعػػػالى:  (0)ا المػػػرج بػػالراء الخمػػػط    سأيً ػػػ(1)ر  سبكسػػػر المػػيـ: المػػػسذ الم 

صػػمتا َتػػى ات   ت فيػػو الكممتػػاف بَيػػث صػػارتا كالكممػػة الساَػػدةطدػػم  خ    بسالمعنػػى مرك ػػ  أ : مخػػتمط (3)چ
أ : ندػذ ؿ النَسيػسف   مجيػسؿبالبنػاء لم ( ل يزُ كممتيسنُ ُ ُكيلُ ): و  ط  المذجػي  ػاب   المرك ػبأ :  )وهو(  اخط ػ

يتيا ُالتن سيمُمُ ) أ : مَػؿ   م زلية(ى )سلػاألمػف  هما()ثا ستُ  أ :  )قبمهيا(ُأ : مػف الكممػة التػي سقعػت ا(م 
  ى يػاءسلػاأللػـ يكػف آخػر الكممػة  اليبػؿ  ستضييػر البعػد  مػاصػمة بيػا فػي لػذـس فػتح آخػر تاء التأنيػث مت  

ألجؿ ؛ ا لمذيد الخفةأي ً  ف  سك  و ي  فنن    نَس: باونجانة  ا  سقيؿ: أس نسنً (4)فو يسك  فنن    نَس: "معد  كرب"
تػا جد ذ  م  فد   "بعؿ" اسـ صنـ  س"بؾ" اسـ صػاَب البمػد فنف    )كبعمبك(م اؿ ما خل عنيما   (5) يؿ التركيب

( )بجامعُ,مف "بعؿ" منذلة تاء فاطمة منيا في التضير باإلعراب ؿ  ذ  ند ؾ" م    س"بد (6)ا عمى البمدةتا عممً مد ع  سج  
لاُلُ  ُزُ )أنُالجُ ( أ : بسبب الجام  بينيما  سىس )بجامع المذجػي   المرك ػبأ : مػف  )م هما( ؿ  ( مف ك  و 

مػف مػيـ فاطمػة سالـ بعػػؿ   ( فػي كػػؿ  وهيي ُالحيت ُواحي  ُ ُحالييةُ ُميالزمُ   أعنػي )سمػا فيػو تػاء التأنيػث مبنػػي  
  سعمػى التػاء مػف (7)أ : عمى بؾ مػف بعمبػؾ  منيما ( مف كؿ  الجز ُالثا   عمى)فييما ساق   (واإلعرا )

  خػػػر المعػػرب َيييػػػة انتيػػؿ إليػػػو ممػػػا قبمػػو  فصػػػار اإلعػػراب عميػػػو إعػػراب مػػػاال ينصػػػرؼآ فاطمػػة؛ ألف  

                                           
 .)المذج(  025: اليامسي المَيط : ( ينظر(1
 . )المرج(  025:  اليامسي المَيط: ( ينظر(0
 . 5( سسرة ؽ: مف اآلية (3
 . 3994/  8ستمييد اليساعد :   1024/ 3: تس يح المياصد سالمسالؾ : ( ينظر(4
ة: ( ينظر(5  . أ 16: الدرر البيية: لَس
 . 453/  1:  : معجـ البمداف ( ينظر(6
كمػػا نيػػؿ سػػيبسيو عػػف بعػػض عجػػذه  سيجػػر     ػػافي بػػنعراب صػػدره بَركػػات ظػػاىرةعػػراب المرك ػػب اإلإسقيػػؿ يعػػرب  ((7

المساعد عمى تسػييؿ   س 3/096الكتاب لسيبسيو : ينظر:   يفأعراب خمسة عشر بفتح الجذ إ  سقيؿ يعرب العرب
 . 107الفسايد:/
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ىػوا اليسػـ ال يكػسف  ألف   ؛ب/65لمعمميػة سالتركيػب / ا مف  ير تنػسيفسجر  ا ا  سبالفتَة نصبً رفعً  ال م ةب
ينيػو فسصػفو بالتركيػب إن   و  : ىس الػو  تركيب ػا  سمف  ـ قاؿ فيو بع يـ عممً في الضالب إال   مػا لمعمميػة  َس

ال  (1)ىس باعتبار أصمو المنيسؿ عنو شػيء  يػدؿ  و ال شيء مف األعلـ  فيس اآلف مف قسـ المفرد؛ ألن    سا 
   فاعمـ.(0)همف أجذايو عمى جذء معنا

المذجي  المرك بيا مف ن  أج بو األعلـ المختسمة بػ "سيو" م  ساإلعراب عمى الجذء ال اني خر   :سبيسلو    
ف كػػاف   (3)عمػػى الكسػػر عمػػى المشػػيسر و مبنػػي  نَػػس: سػػيبسيو سعمرسيػػو سنفطسيػػو  فنن ػػ ساإلعػػراب فييػػا سا 

عربػة إعػراب مػا ال ينصػرؼ  سىػس مػا يػا م  عمى  ير المشيسر مف أن   م اأالجذء ال اني  س ليي عمى  امَمي  
ػػفمػػـ تد  (4)اختػػاره الجرمػػي إعرابيػػا إعػػراب مػػاال ينصػػرؼ  :افلكػػف قػػاؿ الشػػيش أبػػس َي ػػ  مػػف ال ػػابط ج  ر  خ 

 انتيى.   (5)يستند فيو إلى سماع  أف  إال    ؿ  ك  ش  م  
ال  أ : إعػػػػراب مػػػػار  يعػػػػرب اإلعػػػػراب المػػػػوكس   فييػػػػؿ  فػػػػي إعػػػػراب نَػػػػس: معػػػػد  كػػػػرب ؼد م ػػػػت  خ  اس     

ؿاألاإل افي  في اؼ الجذء  المرك بسقيؿ: يعرب إعراب   (6)ينصرؼ ينيو يكسف اإلعراب  س  لم اني  َس
ؿاألا في األَساؿ ال ل ة عمى الجذء اإلعراب ميدرً  سلػـ   بالكسػرة سينػسف جر  سىس الياء  سالجذء ال اني ي   س 
ال  ألن ػػ؛ تفػػتح اليػػاء   (7) فكانػػت تظيػػر الفتَػػة عمػػى اليػػاء كػػػ "اليا ػػي"و بالتركيػػب َصػػؿ مذيػػد ال يػػؿ  سا 

 فاعمـ.

  المذجػػي عجػػذه يَػػوؼ فػػي التػػرخيـ كمػػا تَػػوؼ فيػػو تػػاء التأنيػػث المرك ػػب سقيػػؿ: سجػػو التنذيػػؿ أف      
 . (8)ر ما قبميار صدره كما يصض  سيصض  

                                           
ة: : ( ينظر(1  ب .15الدرر البيية: لَس
 .1/107: تسييؿ الفسايد: ( ينظر(0
لذمسىػا أعسىػا اإلعػراب س سولؾ ألن يـ أجرسىا مجر  األصسات لكسف أساخرىا ليسػت فػي كػلـ العػرب  فاسػت يمسىا فمن( (3

  161  سالممػػ  فػػي العربيػػة: 99: اإلي ػػاح فػػي عمػػؿ النَػػس: ينظػػرعمػػى الكسػػر؛ لسػػكسف مػػا قبػػؿ اآلخػػر  البنػػاء 
 .0/141  ساألصسؿ في النَس: 1/98سشرح المفصؿ البف يعيش: 

 . 117/ 1: بف ىشاـال  سشرح شوسر الوىب 964/  0( ينظر: ارتشاؼ ال رب: (4
 .  315/  0: التوييؿ سالتكميؿ : ( ينظر(5
 ستابعػػو   العجػػذ مػػف )معػػد  كػػرب( نػػذؿ مػػف الصػػدر منذلػػة تػػاء التأنيػػث ف  أَيػػث وىػػب إلػػى   ( ىػػس رأ  ابػػف النػػاظـ(6

  1024/  3ستس يح المياصد سالمسالؾ :   461شرح ابف الناظـ :  ينظر:  المراد  في ىوه المسألة
 . 022/  1التوييؿ سالتكميؿ :  ينظر:  َيافبس أَو ( ىوا السجو رج  (7
 . 642/  0الممَة شرح الممَة البف الصايغ :  ينظر:( (8
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ـ  نسبة إلى اإلسناد سىػس   إس ا ي(ب )مرك  ( )الثالم(اليسـ )وُُُُ  المرك ػبأ :  وهيو()  ساإللصػاؽ ال ػ
ػػ سيي   (أُ كممتييسنُُ)كييلُ  و   ػػابط    االسػػناد  عمػػى مػػا اشػػتير ى أس سلػػاأل هما(احيي إت سأ لصػػيت )م  أ :   

ـ  ل  منيما؛ ألف ك ػ أ/ كؿ  66ال انية  لصدؽ لفظ إَد  عمى / سلػـ ييػؿ عمػى   )إليىُال رير (  منيمػا ان ػ
ما أفاد  أ : قاـ ذيد  سم مو مف كؿ   (زس ُ ُامُ كيُقُ استضناء عنو بداللة التم يؿ بيسلو: ) ؛سجو يفيد فايدة تامة

ف كاف  سىس مبني    قاـ ذيد" يد كػ "إف  فاإلسناد  عمى ما يشمؿ  ير الم المرك ب ؽ  مد ط  ة  سقد ي  فايدة تام   سا 
وا س   َ  ه  ر  َ  ند  ؽد رد ي بو كػ "شاب قرناىا"  س"بد م  جذآه معربيف  سا  و ال يتضير ؛ ألن  (1)مف  ير تضيير و  لفظ يد ك"  

ي وا أجريتػو مجػر  المفػردات  سقػإ  فكػولؾ لفظو في األصؿ  سيَكـ عمى مَمو بالرف  سالنصب سالجر  
 .(0)ة بالجممة الفعمي  ة إال  و لـ يسم  التسمي  ألن   ؛ةة عمى الجممة الفعمي  الجممة االسمي  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 .91كتاب الَدسد في النَس: شرح  :( ينظر(1
: ا عمػػى الجممػػة الفعمي ػػة فنيػػسؿ: قػػاـ قػػايـ أبػػسه  كمػػا نيػػسؿأجػػاذ أبػػس َي ػػاف سالشػػاطبي التسػػمية بالجممػػة االسػػمي ة قياًسػػ ((0

 .379/  1سالمياصد الشافية :   0/893: ارتشاؼ ال رب : نظرا  سبرؽ نَره  يتأبط شر 
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 [ناءــبــــراب والــــاب اإلعــــــب ] 
ب مػ  و يرك ػر أقسامو ال ل ة  سأن  مظير  سم مر  سمبيـ  سقر   : أف االسـ ينيسـ إلىاًل ا وكر أس  سلم      

ُمُ ث يي) :افً ا أس مسػػتأن  فيػػاؿ مرتًبػػ  ا بَسػػبيمالػػو مػػف اإلعػػراب سالبنػػاء  أخػػو فػػي تيسػػيمو  انًيػػ سال بػػد    عامػػؿ
 : )قسمان(( أ : بعد التركيب م  عامؿ االسم

ؿاألاليسـ      ي)مُ  :منيمػا س   بد ىدػا  لكػف ود ا أس تيػديرً لفًظػ  أ : جػار عميػو اإلعػراب بالفعػؿ أس بػاليسة ( ُ رُ ع 
ًَ إلى أن   جم    بخػلؼ   مػ  عامػؿ بد اإلعراب فيو بالفعؿ؛ بػأف ر ك ػ دد ج  ا س   لم  ا إال  و ال يياؿ معرب اصطل

 .(0)ب م  عامؿك  لو لس ر   أ : صالح لإلعراب سمستَؽ    (1)باليسة و معرب  فنن    االسـ قبؿ التركيب

ت إَػداىما يد ( اسـ مفعسؿ أصمو مبنس  كم رسب اجتم  فيػو الػساس ساليػاء  سس ػب   ُ مب (اليسـ ال اني: )و)
أ : لػـ   المعػرب  ػد     سالمبني  كسرةً  ال م ةت بد م  ت الياء في الياء  سق  مد د   أ  ت الساس ياء س يمببالسكسف  ف

 .(3) سال قسةعًل يجر  عميو اإلعراب ف  

 صؼ باإلعراب سالبناء  سمف الصالح مف المت   أف مراد الشيش بالمعرب سالمبني ىنا أعـ   :سالَاصؿ     
مشػتياف مػف  ف المعػرب سالمبنػي  إ  سبيػوا أ جيػب عػف قػسؿ اليايػؿ: ب/ فيػط66صػؼ بيمػا/ال المت   (4)ليما

ـ الكلـ عمى سكاف المناسب أف ييد      سمعرفة المشتؽ منو سابية عمى معرفة المشتؽ(5)اإلعراب سالبناء
 .(6)اإلعراب سالبناء

( والُثاليمُلهميا)  عمى الَاؿ   ـ  ميد   مَلف لإلعراب سالبناء  سالمَؿ   المعرب سالمبني   بأف   :جيبأ  س      
أ : َالة ولؾ  ا(في)رال  يف ساسطإو ىما  داف  سليي بيف ال د    الصَيحأ : لممعرب سالمبني عمى 

أ : لجماعػة   الػلـ لمتبيػيف )لصيوم(ا أ : خػالؼ خلًفػ ة سيَتمؿ النصب عمى المفعسلية المطمي  مخالفا

                                           
 .43عراب: ينظر: المفصؿ في صنعة اإل  عراب ستيبمو؛ لعدـ سجسد ما يسجب البناء فيياية لإليا ميي  ( أ  إن  (1
يا  لولؾ؛ بأف الكمـ كم   عتؿ  اعمييا  س  ئفرع فييا سطار  ساإلعراب    وىب ابف خرسؼ إلى أف البناء أصؿ في األسماء ((0

لعػػدـ مسجػػب البنػػاء  ةال معربػػة سال مبني ػػ :سقيػػؿ  90/ 1المياصػػد الشػػافية :  ينظػػر:  قبػػؿ التركيػػب أصػػميا السقػػؼ
 . 1/44شمسني:   ينظر شرح األساإلعراب فييا

 . 9/352: المياصد الشافية: ( ينظر(3
  سال ييػ  مسقػ  االسػـ المبنػي  سكػولؾ ال يت م ف معناهيشبو الَرؼ س الصالح لإلعراب ىس االسـ المتمك ف الو  ال ( (4

 . 1/35المرتجؿ البف الخشاب :  ينظر:الفعؿ الم ارع المشابو للسـ الصالح لإلعراب  
 . 1/41شمسني : ( ينظر: شرح األ(5
 . 71/  1سالمياصد الشافية لمشاطبي :   45( ينظر: تسجيو المم  : (6



                     056          النص المحقق
    

 

نَػس: خػادـ س ػلـ فػي قسلػؾ: جػاء  م(المضافُإلىُسيا ُالميتكمُ ُاهبواُإلىُأنُ َيث )  (1)خالفسنا في ولؾ
ػػس   خػػادمي  فمػػـ يكػػف مػػف اليسػػـ   لعػػدـ ظيػػسر اإلعػػراب فيػػو ؛(اب ييرُ عُ لييسسُمُ يعنػػسف أنػػو )  ي قسػػـ  الػػثلم 

ؿاأل    سعمى ىوا التعميؿ يمػـذ أف  فميي مف ال اني المبني    لعدـ ميت ى البناء ؛(0))والُمب سا(  المعرب س 
ػػاؾ  امبني ػػا سال ا سانتفػػى عنػػو ميت ػػى البنػػاء يكػػسف ال معرًبػػمػػا كػػاف إعرابػػو ميػػدرً  كػػؿ     نَػػس: عصػػاؾ سَر

 .سىوا فيو ب ع د  ظاىر  بؿ خطأ صريح 
ُ,اا سال مبني  الموكسر مف كسنو ال معربً  فكولؾ  ارً ا ال ميد   ما كاف ظاىرً ا إال  ى إعرابً سم  و ال ي  ا أن  سأي ً        

ة مػف ستشػديد الم نػاة التَتي ػ  سكسػر الصػاد الميممػة  بفػتح الخػاء المعجمػة ا(س ُيوُ )رُ ( ىؤالء اليػـس ه ُوُ مُ )سُ 
ـ   (3)خصػيتو سػؿ   :اًصػصا س خ  خد  و كمػا ال تجػر  سالمػراد أن ػ  سمخصػي   فيػس خصػي    الخػاء سكسػرىا ب ػ

أَكػاـ الػوكسرة سال أَكػاـ األنس ػة   ي  كمػا ال تجػر  عمػى الخصػ  سال أَكػاـ المبنػي    عميو أَكػاـ المعػرب
سال اشػتباه    ألَػد اليسػميفأ / لػيي مَػتمًل 67و / معمـس أن ػ  عندىـ ر  فَالو مير       جامد سال ي      جام  فل ي  

أنسػػب لمػػرادىـ ىػػوا مػػف التعبيػػر  سال يرجػػى ذساؿ إلَاقػػو بأَػػدىما  فػػالتعبير بالخصػػي    و  يرىمػػافػػي أن ػػ

                                           
ة  ينظر:( (1  . أ 16الدرر البيية: لَس
 راء النَاة  ففي الم اؼ إلى ياء المتكمـ آراء : آمف المسايؿ التي اختمفت فييا  ( ىوه المسألة(0
ؿ: ما األ     سػماه ) بػاب فػي الَكػـ ييػؼ بػيف َكمػيف( سوىػب فيػو أسعنػسف ليػا بابػا   وكره ابف جنػي فػي الخصػايصس 

ػػعػػراب سال بنػػاء  الَركػػة فػػي ) لمػػي سصػػاَبي( ال إ أف   إلػػى االسػػـ يكػػسف  ؛ فػػ ف  اكسنيػػا ليسػػت إعراًبػػ افأم 
نَػػس: )ىػػوا  لمػػي( س)رأيػػت صػػاَبي( سلػػيي بػػيف الرفػػ  سالكسػػر مناسػػبة سال   ا سىػػي فيػػوا سمنصػػسبً مرفسًعػػ
ػا كسنيػػا ليسػت َركػػة بنػاء؛ فػػ أس   مياربػة   ف الكممػة معربػة متمكنػػة  فميسػت الَركػػة فػي آخرىػػا َركػة بنػػاءم 
 .359-358/  0الخصايص :  ينظر:

ينظػر:  َساؿ الػ لث رة في األـ معرب بَركات ميد  الم اؼ إلى ياء المتكم   ال اني: سىس موىب الجميسر: سىس أف      
  سشػػرح 0/834  ستس ػػيح المياصػػد: 0/379  ساألصػػسؿ فػػي النَػػس: 0/026شػػرح المفصػػؿ البػػف يعػػيش:

                  .094الناظـ: شرح ابف س   1/692  سالبدي  في عمـ العربية: 0/194شمسني :األ
ػا سالبنػاء فيػو عػارض  سالسػبب فػي بناو مبنػي : سىس أن ػفا ؿال الث: رأ  ابف الخشاب سصدر األ     يػو عنػدىـ؛ أن ػو لم 

ؼ ـ سىػػي مت صػػؿ مجػرسر صػػارت كػػبعض َرسفػػو لشػد ة االت صػػاؿ بػػيف الم ػػاأ ػيؼ االسػػـ إلػػى يػاء المػػتكم  
  سترشػػيح 127ينظػػر: المرتجػػؿ البػػف الخشػػاب:   يػػر كاالسػػـ المبنػػيال تتضسالم ػػاؼ إليػػو فمػػـذ َالػػة ساَػػدة 

 .   72العمؿ: 
ليػو وىػػب ابػف مالػػؾ  ينظػػر:الرابػ : أن ػػ        و معػرب فػػي الرفػ  سالنصػػب بَركػات ميػػد رة  سفػي الجػػر  بالكسػرة الظػػاىرة  سا 

 . 3/079شرح التسييؿ: 
 . 307:  1اليطاع :  سكتاب األفعاؿ البف  )خصا(009:  14لساف العرب :  ينظر: ((3
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 ح َالو سيذسؿ سقد يت    و  يرىماإو المشكؿ َالو مَتمؿ لموكسرة ساألنس ة سلـ يَكـ عميو بأن    بالمشكؿ
 .الشتباه سيمَؽ بأَد الجانبيفا

  نعػػـ األنسػػب المناسػػبة فػػي المنيػػسؿ : ال سجػػو لمتخطيػػة فػػي التسػػمية بالخصػػي  قػػاؿ بعػػض المشػػايش     
 انتيى.   فتأمؿ  (1)سالمنيسؿ إليو 

مو اهلل تعالى -الشيش  راد  سم       ا ال مخالفػة مػف أ بػت قسػما  ال ًػ مخالفػة كػؿ    لشإا... بيسلو خلفً  - َر
ال   األسػػماء قبػػؿ   فيػػد وىػػب قػػـس إلػػى أف  اليػػـس الػػواىبيف إلػػى مػػا وكػػر فيػػط  فيػػس خػػارج مخػػرج التم يػػؿ  سا 

ا ال معػرب سال اتباًعػ (4)بكسػر الػداؿ (3)مو"ل   المتب  نَس: "الَمد   سقـس أف    (0)ني ة   مبسال  التركيب ال معربة  
مبنػػي  
ػػف  "مػػ   المَكػػي     سقػػـس إلػػى أف  (5) ػػ "مد " ف  االسػػتفيامية نَػػس: "مد ا ممػػف قػػاؿ لػػؾ: مسػػتفيمً  بػػالجر   ؟ذيػػد 

  ال معػػرب سال مبنػػي  مػػررت بذيػػد  
  المنػػاد   سقػػـس إلػػى أف  (7)"أمػػي" ال معػػرب سال مبنػػي   سقػػـس إلػػى أف    (6)

المفرد نَس: "يا ذيد" ال معرب سال مبني  
ـ     سكؿ  (8)  . صَيح  ير   ما وىب إليو ىؤالء األقسا

                                           
سكػاف   ما ىس ودكدر  في األصؿ  سأَكاـ الوكسريػة  ابتػة فيػوإن   الخصي   ( ىوه التسمية رف يا أبس البياء العكبر ؛ ألف  (1

 . 150ينظر: التبييف:   نسب أف ي سمى خن ياأل
ليو وىب أبػس َي ػاف سسافيػو( (0 ػا كسنيػا  يػر معػرب؛ ألن يػا لػـ ترك ػب مػ  عامػؿ  س يػر مبني ػة؛ لسػكسف   سا  السػيسطي  فأم 

التػػوييؿ ينظػػر: آخرىػػا فػػي السصػػؿ بعػػد سػػاكف كمػػا فػػي " قػػاؼ سسػػيف " سال يسجػػد فػػي المبنيػػات مػػا يكػػسف كػػولؾ  
 . 75/  1ىم  اليسام  :   س 1/135سالتكميؿ : 

 . 1فاتَة الكتاب: مف اآلية:( (3
بكسػػػػػر الػػػػػداؿ اتباًعػػػػػا لكسػػػػػرة الػػػػػلـ نسػػػػػبيا ابػػػػػف جنػػػػػي إلػػػػػى ذيػػػػػد بػػػػػف عمػػػػػي  سالَسػػػػػف البصػػػػػر   ينظػػػػػر: اليػػػػػراءة ( (4

 . 1/37المَتسب:
 .  74/  1َاشية الصباف :  ينظر:  ( قالو الصباف(5
 . 0/862رشاد السالؾ : إ ينظر:(  (6
لمسػاء  كمػا سػم ي بػػ"أصبح " سجعمو مف قبيؿ المَكػي  الػو  سػم ي بفعػؿ األمػر مػف ا إلى ىوا الرأ  وىب الكسايي ((7

مػػف الصػػباح  فيػػوه الكممػػة ك ػػرت سدارت عمػػى ألسػػنة النػػاي َتػػى صػػارت اسػػًما لمسقػػت  ينظػػر: ىمػػ  اليسامػػ  : 
0/188  .  

ة اليايميف بيوا اليسؿ  أف  ( (8 ػا كسنيػا الَركة في آخر ىوه األسماء ليست لإلعراب أس البناء سىي بػيف َكمػيف   َج  أم 
ػا أـ يكسف مرفسًعا سمنصسًبا سىي فيػو  فػدؿ  ولػؾ عمػى أن يػا ليسػت َركػة إعػراب  س إعراب  ف ف االسكسنيا  ير  م 

ف معنػاه  فيػالسا عػف ىػوه شػرط البنػاء منتفًيػا عنيػا  سىػس مشػابية الَػرؼ  أس ت ػم   كسنيا ليست َركة بنػاء  فػ ف  
 .  0/027ة  ينظر: شرح المفصؿ البف يعيش : : ال معربة سال مبني  األسماء
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 رب [ــعــمــم الـــ] االس

 
وا أردت معرفة كؿ         أس قػسةً فعًل  ( ُ رُ عُ )فالمُ   ي االسـ الصالح لإلعراب  س ير الصالح لومد س  مف ق   سا 

ييي  أس قػػػسةً فعػػػًل  (رُ س يييغُ تُ ( أ : اسػػػـ )ميييا) عمػػػى أف اإلعػػػراب معنػػػس    ؿ َػػػرؼ كتبػػػد    ا أس صػػػفةواتًػػػ (ه ُرُ )آر 
اإلعػراب  أس ليخػرج بػو التعبيػر فػي  اآلخر لبياف مَؿ   ر  ك  ا  سو  ا أس تيديرً أس َركة بَركة لفظً   (1)بَرؼ
ن  ف مد  (0)نَس[ ؿاألما لـ يكف اإلعػراب فػي يي سأف م ي في فمي  سا    مػف أليابػو الجػـذ سال فػي الَشػس؛ ألف   س 

بسكسف  ف  ك  سد ا فل ي  أف يكسف ساكنً  م اإء بساكف  سالَشس  ب/ ال تبتد67سالعرب /  سىس يكسف بالسكسف
اإلعػراب طػػارئ عمػى الكممػػة  ف اآلخػػر  سألف  فػػنوا انتفيػا تعػي    بَركػػة أخػر  ا فػػل يتَػرؾ  آخػر  أس متَرًكػ

ؽ    عمى معنى فييا داؿ   ػ  (3)الطارئ أف يكػسف فػي اآلخػر َس ػ ر  سػساء كػاف ولػؾ اآلخ  ُرُ كيخرُ ُ)حصسصيةُ ا رً آخ 
ػ )أو(ُ سىس الداؿ (زس ُ  ي ارً كػاف آخ  سىػي الكػؼ  أس مػف أطػراؼ األصػاب  إلػى الكػؼ   (كيخررُسي ُ ُ(4)ا)حكم 

ػػسم مػػو "دـ" أصػػمو "دمػػي" عمػػى سذف فد  " يدػػد    صػػؿ "ساأل  سليػػا إطلقػػات أ خػػر ػػ  ؿ سػػاكفع   َ اآلخػػر  ؼد و  ف
و أصػػمو فنن ػ    سكػوا "َػاد "(5)فصػارت عينيمػا الميمػا  بعػد نيػؿ َركتػو إلػى العػػيف  لمتخفيػؼ ؛الَيييػي
ت بالنظر فييا سانكسار ما قبميا  فنعرابو ليي مبىي الساس إلى مس   اللـ   ـ ق ه التيت فاؤ  مد ي  "ساَد" ن  

ن    عمػػى الػػلـ اآلخػػر الَيييػػي مػػا ىػػس عمػػى الفػػاء اآلخػػر الَكمػػي  سا 
ن  (6)  ؛مت الَػػاء عمػػى األلػػؼد  مػػا ق ػػ  سا 

( سىػس مػا لُ )عامي( دخػسؿ  ُ بُ س ي)بُ بػؿ   سبب كػاف ر اآلخر بأ   ر االبتداء بالساكف  سليي المراد تضي  لتعو  
ا  خػرج مػا يتضيػر آخػره ال بسػبب كػػ   أس معنسًيػراا بػو  أس ميػد  بو يتيـس المعنى الميت ي لإلعراب ممفسًظػ

                                           
أس صفة كتبدؿ آخر ذيد  سقسلو: َرًفا بَرؼ كما في الم نى سالجم  في النصب سالجر   ينظر: تشسيؽ  قسلو: واتا( (1

 .90الخلف:
 سيط مف ب .إلى ىنا ( (0
 .1/122المباب :  ينظر  ىوا اليسؿ نسبو أبس البياء ليطرب( (3
 .7في شرح األذىرية )مجاًذا(  ينظر: شرح األذىرية: ( (4
 .  414شرح التصريؼ لم مانيني :  ينظر:( (5
 . 1/383الكناش :  ينظر:( (6
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َد  ـ  " مػػ ل بػػالفتح بعػػػد يػػث  "   أس (0)اؾ إتباًعػػػر  َد   أس بسػػبب  يػػػر العامػػؿ كػػالم  (1)  سالكسػػر بعػػػد الفػػتحال ػػ
ا   ـ  ـ َرفً ]    ساألصؿ في العامؿ أف يكسف فعًل (5)التياء ساكنيفا مف صً   أس تخم  (4)  أس َكايةً (3)نيًل 

فيػو ميت ػى   أ : رفػ  االسػـ لَصػسؿ معنػى بػو (هُ عُ ف ُرُ أ : يطمب ولؾ العامػؿ ) )سصتض ( (6) [ا ـ اسمً 
ي ُ ييت ػي ) أو(ىس الفاعميػة )  لإلعراب سولؾ المعنى   أ  االسػـ الػداخؿ عميػو لَصػسؿ معنػى بػو (هُ بُ و 
أ : االسػػـ الػػداخؿ عميػػو لَصػػسؿ  (هُ جييرُ ( ييت ػػي ) )أوأ/ 68سىػػس المفعسليػػة /  فيػػو ميت ػػى لإلعػػراب

ػاإ َػاؿ اآلخػر ر  ضي ػمعنى بو  فيو ميت ى لإلعراب سىػس اإل ػافة   ػـ تد  ؿ َركػة بَركػة أف يكػسف بتبػد   م 
فػي االسػـ الػو  ال ينصػرؼ  سفػي َالػة الجػر    سىػس الرفػ   ؿ أَساؿ المعربا  سولؾ في أس  تبدال اعتباريً 

أردت إي ػاح  (7) [وانفػ]  سولؾ في َالة النصب سالجػر    ا َيييي  اًل ؿ َركة بَركة تبد  بعد نصبو  أس بتبد  
 (زسي ُ ُ)جيا ُ في التم يؿ لمتبدؿ االعتبار  في اآلخر الَيييي في َالة الرفػ :  ()تصولُ ؾ فنن    ولؾ بالم اؿ

كانػت  ف  أا" بعػد فػػ "ذيػدً   ا()رأسي ُزسي ُ ؿ الَيييػي: فػي التم يػؿ لمتبػد  و(ُ)  : مػررت بأَمػدد سفي َالة الجػر  
ف كانت أفػ "ذيد" بعد   (بزس ُ ُ)مرر ُ تيسؿ: ُو()  لت فتَة في َالة النصبة َالة الرف  تبد  َركتو  م  

 .لت كسرة َالة الجر  َركتو فتَة َالة النصب تبد  

ُفػي َالػة النصػب ((8) [و],ُ)سي ُ أ : امتػدت   (ال يطُ َالة الرف : ) (فتصول) اآلخر الَكمي   م اأ (و)     
 .(9)( سىوا جميعو في المفظيإلىُس ُ   ُ ) ظُرفي َالة الجر:  ا,ُو()س ُ ( أ : ل مت  م ُبُ )قُ 
 

                                           
ـ  سالفػتح سالكسػر  ( (1 يتضير آخر "َيث" ليي بسبب عامؿ كما في " جمسػت َيػث جمػي ذيػد" فيجػسذ اليػسؿ فيػو بال ػ

ىشػاـ : ينظػر: شػرح قطػر النػد  البػف   ساخرىا تضيػرتأ  أف  سجو ال ل ة العامؿ فييا ساَد سىس "جمي" إال  فيوه األ
13 . 

 .   0/849فادة :   ينظر: سفر السعادة  سسفير اإل" عمى ال ـ  اتباعا لَركة الميـو  ن  كبناء "م  ( (0
ركة( (3  . 126البيرة:  چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  قسلو تعالى :: نَس نيؿ َس
ذيد   ستكػسف َركػة نَس : مدف  ذيًدا  سمدف   مف  ير تضيير   د م  َركة َكاية : سىس أف يَكى المفظ المسمسع  كما س   ((4

ينظػػػر: َاشػػػية   ر العػػػارض باشػػػتضاؿ المَػػػؿ بَركػػػة الَكايػػػةرة فػػػي األلفػػػاظ المَكيػػػة لمتعػػػو  عػػػراب ميػػػد  َركػػػة اإل
 .66سمعجـ المصطمَات النَسية سالصرفية :   0/54: الصباف

ركة( (5  . 0/834ارتشاؼ ال رب :  ينظر:  الرجؿ ا رب  : نَس الساكنيف لتياءا مف لمتخمص َس
  ـ َرًفا [ في ب .] ـ اسما ( (6
وا[ في ب .( (7  ]سا 
 .سيط مف ب( (8
 .1/170فرايد العيسد العمسية: ( ينظر (9
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التغيير التقػييري تتقػوؿج ءػال ال,تػرأ ورأيػت ال,تػرأ ومػررت  ػال,ترأ وتػذ اال ػـ الػ ي ال ي  ػرؼج  ّماأو 
 .مررت  مو ر

و لػؾ تػذ حالػ   أاؿ االعت ػاري ل,ًظػت قػوؿ تػذ الت ػيّ  أؿ حػرؼ  حػرؼا وهػو ت ػي  تغيير اآلخر  اتً  ّماأو     
لػػؼ   ػػي إف  ا ػػػا علمتػػيف لثءمػػػ  والت  يػػ  اعت ػػػرا الرتػػ ج ءػػال أ ػػػوؾ والايػػياف والايػػػيوفأ تػػ ف الػػػواو واأ

أ ]أ أو تقييراج (ٔ)علمتيف لإلعراب ت لم  الرت  األؼ  أ(ٕ) [و الحو القـوءال أ وا القـو و الحا القـو
ج رأيػُت أ ػاؾ والايػييِف ا حقيقيػ ً ا ل,ًظػقػوؿ تػذ المتغيػر  اتًػب/ والواو المح وتيف اللتقػال ال ػا  يفأ و ٛٙ/

ومػررت  ػأ ذ القػوـِ  أالقػوـِ  ااج رأيػت أ ػا القػوـِ و ػالحيِف و الايِييَفأ وتقييرً ومررت  أ يؾ والاييَ  أوالايييفَ 
 .(ٖ)القوـِ  ذو  الح

تهو  أال امؿ الم  وي ّماأو  رأوحيث عثمت التم يؿ لث امؿ الظاهرأ تل يخ,اؾ التم يؿ لث امؿ المقي      
 . حوج ايٌي يضرُب ومو ر يخشر أ(٘)والتءري (ٗ)اال تيال

يا ه تذ ال ثمػ  الواحػية مت ػي  وليس محث   أا ال غيرهِخِر مطثقً والحا ؿ مف ه ا أف اإلعراب عثر اآل     
ج  قولػه ج؟ وقػي   رهمػا الشػي  ر ػاف مػف م ػاف واحػي أو مػف م ػا يفهػؿ همػا م أ تذ  ثمتيف االت,اؽ؛ إال  

وأ ػػثه ا ػػف والمػػيـ  أ()ابِِ    تػػذ إعػػراب  و( ,ئ)امِِ  ( إعػػراب فِِ ( أي ج ال  ػػريوف وال وتيػػوف )ف  م ِِخت  ا)و 
)جِء  حالػ  الرتػ  ج  (قولِ  )فِ  أاائية وهماته هماة و ؿأ هؿ إعرا هما تذ م اف واحي أو تذ م ا يف

ِ أ) أيت امِ   وتذ حال  ال  ب  أ(, وواب     ؤام   ؟ فقِء   وابِ     ئ  )مِ  ت بِءم  تػذ حالػ  الءػر  و( ,ءواب م 
 ري    ر ؛ ل ف ال     إليها  ِ والمشهور ال,تح وهو أت ح أ     إلر ال  رة  ت ثيث ال ال البص يون(

                                           
 إعػرابأ ال إعػراب حػروؼ هػذ والءم  الم  ر تذ واليال والواو األؼ ه ا القوؿ غير مءاـو  هأ ت ي ويه يرى أف   ((ٔ

م ه ػػػهأ  ال  ػػريوف  ي همػػػاأ و هػػب الثػػ س ولتء ػػب والءمػػ ؛ الت  يػػػ   ػػيف لي,ػػر ؽ اال ػػـ؛ الايػػػاية هػػ ه لحقػػت وا   مػػا
 ال ثمػ   ػيغ  تمػاـ مػف و ػارت والءمػ أ الت  يػ  عثػر لثياللػ  ايػيت؛ اأحرؼ ه ه إفّ  عثيهأ تقالواج اايوا ول  هـ
 حرتػػا واألػػؼ التػػال أف   و مػػا أ(ح ثػػر) تػػذ واألػػؼ أ(قائمػػ ) تػػذ التػػال  م الػػ  الم  ػػرأ وهػػذ لػػ لؾ وضػػ ت التػػذ

 . ٖٓ/ٔ  اؼ ج أ واإلٛٔ-ٚٔ/ٔي ظرج ال تاب ل ي ويه ج الحروؼأ  ه ه ت  لؾ أإعراب
أ و الح ]ءال( (ٕ [ أ و القـو و الح القـو  تذ أ . القـو
 .ٖٚٔ/   ٔج  ترائي ال قوي ال ثوي  ي ظرج(  (ٖ
ي ي مػف ال وامػؿ الث,ظيػ أ والت ػر  المق وي  اال تيال الت ػر   رتض ال وتيوف أف ي وف اال تيال عامًل تذ الم تيأ؛ أف  ( (ٗ

 . ٜٖ/ٔ  اؼج ع ارة عف عيـ ال امؿأ ي ظرج اإل
المضػارع رتػ   الاوائػي  أّمػا ال  ػائذ تػ هب إلػر أف  أ هو قوؿ ال وتييف غير ال  ائذ تذ عثّػ  رتػ  ال, ػؿ المضػارع ((٘

 .ٛٗٗ/ٕعؿأ ي ظرج اإل  اؼج لمضارعته ا ـ ال,ا  َ تِ ه رُ أ و هب ال  ريوف إلر أ   تذ أّوله
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ف ُضػػم  الضػػـّ وتتحهػػا وءهػػاف مشػػهوراف ولػػـ يقولػػوه   أال ػػال  ػػ ا تػػذ تهػػ يب  -عثػػر لغػػ  -ت ال  ػػرةأ وا 
 أم ػػػرب مػػػف م ػػػاف واحػػػي وهػػػو اآلخػػػر جقػػػاؿ ال حػػػاة الم  ػػػو وف إلػػػر ال  ػػػرة أأي أ(ٔ)اأ ػػػمال والثغػػػات

ِِِِ   )وح   ِِِِ)ق  أي ج الحػػػػرؼ الواقػػػػ   مِِِِء( ة  ك  ِِِِ    ب  وهِِِِو , "خِِِِ آللح كِِِِة ا تبِِِِءع  إ)أيج  الػػػػواو وال ػػػػوف  (   اآلخ 
  ػؿ   (ب     ع ِ)م   جج ال حاة الم  و وف إلػر ال وتػ أي )وقء  الكوفيون( أأ/ٜٙ/(ٖ)اولي ت إعرا ً  ((ٕ)"الصحيح
ه لػو ءػاا ال  ػريوف؛  أ  ػ حػت   اأ و إعػراب مف حر   ال يف واللـ حر  ُ  أي ج  ؿ   (ٗ)(ن  ي  ء   ك  )من م  م هما 

المختث,ػػػاف امت ػػػ  أ ت مػػػا امت ػػػ  ا أف ُيءَمػػػ  تيػػػه إعرا ػػػاف مختث,ػػػافأف ُيء ػػػؿ تػػػذ ا ػػػـ واحػػػي رت ػػػاف لءػػػا
 .(٘),قافالمت  
 ا تهر.(ٙ)ج وهاتاف الثغتاف ت يحتافوقاؿ ال  ض 

 ا تهر.(ٚ)وقاؿ تذ شرح الش ورج قوؿ ال  رييف هو ال واب
أ وهػذ تػتح الػرال وال ػوف تػذ اأحػواؿ ال ل ػ  واإلعػراب عثػر الهمػاة خرى غيػر ت ػحروتيهما لغ  أُ     

أ أو  ػم  مػرؤوف... لإل  اف أو الرءػؿأ وال يءمػ  مػف ل,ظػهرل م ث   الميـ والميـأ وتذ القاموسج ))الم
 أاواعرا ها يائمً  ...اَ لُث ُلغاٍتأ تتح الرال يائمً  وتذ اْمِرٍئ م  ألؼ الوْ ؿِ  ويقاؿ ج ويقاُؿج َمَرٌة واالمَرأُةأ

 ا تهر.أ (ٛ)وِ َمْرٍل م ر ا مف م ا يف(( أ وَمَرْرُت  اْمِرئٍ اًأ وَمْرلً وَرأْيُت اْمرَ  وتقوُؿج ه ا اْمُرٌؤ وَمْرٌلأ

 ي[ــنــبــمــالم ــاالس ]
 أأي ج   قيضػه أ: )والمب ِ  بخففِ (تقػاؿ ا ترغ مف   ػر الم ػرب شػرع تػذ الق ػـ ال ػا ذ الم  ػذّ ولم      
 أف   ؛إليهمػاـ مػف تق ػيـ اال ػـ ِهػ ما تُ  أه مخالؼ لثم رب مخال,   ها يت اتياف وال يءتم افالمراي أ    ت ف  

ولػـ يقػؿ  أولإلشارة إلػر هػ ا اأ ػؿ قػاؿ  خلتػه أت اتذ اأق اـ وعيـ اءتماعها هو اأ ؿ تذ التق يـ

                                           
 . ٖٛ/  ٕته يب اأ مال والثغات ج  ي ظرج( (ٔ
 . ٚاياية مف شرح االاهرّي ج ( (ٕ
 . ٗٛٔ/  ٕأ و الخ ائصج ٕٛ/  ٔأ والت ثيق ج ٚٗٔ/  ٔ( ي ظرج شرح  تاب  ي ويه لث يراتذج (ٖ
 الحر ػات م ر   ع يهـ  الضّم  مػف أ تأ وؾجمف م ا يف ( حمثوها عثر إعراب اأ مال ال ت أ حيث ء ثوها م ر  (ٗ

أ تالحر ػػػػػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػػػػذ ال ػػػػػػػػػػػػػوف والػػػػػػػػػػػػػرال لي ػػػػػػػػػػػػت ات اًعػػػػػػػػػػػػػا لحر ػػػػػػػػػػػػ  الهمػػػػػػػػػػػػػاة والمػػػػػػػػػػػػػيـأ                                         مػػػػػػػػػػػػػف الحػػػػػػػػػػػػروؼ والػػػػػػػػػػػػواو
 .  ٖٚٔ/  ٔوهم  الهوام  ج  أٖٙٛ/  ٕارتشاؼ الضرب ج  أٗ٘ٔ/  ٔ ف ي ي  ج ال رج شرح الم, ؿي ظ

 . ٜٚ٘ٔ/  ٗتمهيي القواعيج أ و ٗٛٔ/  ٔلت ميؿج رج الت ييؿ وا( ي ظ(٘
 .  ٛٗ/  ٔي ظرج شرح الت هيؿ ج  أقاله ا ف مالؾ( (ٙ
 . ٕٚٔ/  ٔشرح ش ور ال هب لثءوءري ج  ي ظرج( (ٚ
 )َمُرَؤ(. إٔ٘( القاموس المحيط ج (ٛ



                     ٕٕٙ          النص المحقق
    

 

 أاف ال يءتم ػاف ول ػف يرت, ػاف  ال ػواي وال يػاضالخلتيف قي يءتم ػافأ والضػيّ  ه وال   قيضه؛ أف   ضي  
 أ(ٔ)أوهػـ ارت,ػاع اإلعػراب وال  ػال ر  الضػي  وال قيضاف ال يءتم اف وال يرت, اف  ػالوءوي وال ػيـأ ولػو ع  ػ

)لِ  أي ج ا ـ  )مء( أي الم  ذّ  )وهو(ب/ ٜٙمرايه  الخلؼ ال قيض  قوله ج / وقي أشار الشي  إلر أف  
 ا(أو تقِيي    ء)لفظ ِأهأو ءػرّ  أأو   ػ ه أيقتضػذ رت ػها   امػؿ أو ح ًمػ حقيقي ً  أه()آخ     وال قوةً ت ًل  (   ي  غ  ت  ي  

"هؤالِل" مف قولؾ تذ  ج) حو(و لؾ  أ(ٕ)حال  واحية لـ يح ؿ تيه تغّيرأ ولـ ي ثح لثتغّير اأي ج ملامً 
 )مِ  ت بؤِؤال   ج تػذ حالػ  الءػر   و( ,) أيِت هِؤال   ج تػذ حالػ  ال  ػبو(  أ)جء  هؤال   ج تذ حال  الرتػ 

  عثيػه المقتضػي  لثرتػ   مػ  اخػتلؼ ال وامػؿ اليال ػر أ ػًل ولػـ يتغي ػ ,(ف  األحوا  الثفثِة (ٖ)خ هآبكس  
ر    ب آخر "َحْيُث" يتغي   ت ف   ؛التغيير ال    ب عامؿ  ما تذ "َحْيُث وَمْف " أ وال يضرّ وال  ب والءرّ 

ولإلت ػػػػاعأ أو  أوم ػػػػؿ  لػػػػؾ مػػػػا  ػػػػاف لثح ايػػػػ  أ(٘)چڳ  ڱ چ  حػػػػوج  أر  ال قػػػػؿأ و"َمػػػػْف" يتغي ػػػػ(ٗ)الثغػػػػ 
 أ تاعثـ .(ٙ)المءاورة

 
 
 
 
 
 

 

                                           
 .ٙٚٔ/ ٔج ترائي ال قوي ال ثوي ج ( ي ظر(ٔ
 ج الحػيوي تػذ ي ظػرج هػو مػا لػـا آخػره ال ػ وف أو حر ػ أ وال ت ػوف ال ػ وف أو الحر ػ  عػف عامػؿأ وعّرته ال ءائذ ((ٕ

 .  ٓ٘ٗال حو ج 
ته ا ف ال اظـ ج  أ  ه ما        . ٖٔي ظرج شرح ا ف ال اظـج  أش ه الحرؼ ش ها تاّماأوعر 
 . ٚتذ شرح اأاهري  )   ر الهماة(أ ي ظرج شرح اأاهري ج ( (ٖ
ـّ   ػ ها الثحيػا ذ إلػر طػذّ ( قيؿ تذ (ٗ أ ولغػ  الضػ  ػذ عػف وحُ  أل)حيث( لغات م ها ج )حيثُ  وحوُث(   ال,تح والضـّ

ول ػاف  أٖٔٔ/  ٕج شػرح الم, ػؿ ال ػف ي ػي  ج ي ظػر أحواؿ(  ال  رأ وهذ م  ي  تذ ءمي  اأال  ائذ )حيثِ 
  ٖٚٓٔ/  ٕال رب ج 

 .ٕ٘ ج(  ورة الحاق  ج مف اآلي  (٘
 .إف تغي رت حر ات ه ه اأ مال تثيس    ب عامؿ  ((ٙ
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 اإلعراب الظاهر والمقدَّر [ باب]

ػػ      ػػار م همػػا ق ػػميف  اعت ا تػػرغ مػػف تق ػػيـ الم,ػػري  اعت ػػار اإلعػػراب وال  ػػالأ شػػرع تػػذ تق ػػيـ  ػػؿ  ولم 
  جال  الث لهما سمءن(ق   ب     ع  )والم   تقاؿج أوعيـ ظهورهما تذ الث,ظ ظهور حر تذ اإلعراب وال  الأ

ؿاأ   أ وعثػػر أف  (ٔ)عثػػر أف اإلعػػراب ل,ظػػذ     ػػالً  أء(لفظ ِِ    )إع اب ِِتػػذ اأحػػواؿ ال ل ػػ   (   ؤ ِِظ  )مِِء ي  ج و 
 أتػالمراي علمػ  إعرا ػه تػذ آخػره ل ػػلحيته لظهػور الحر ػ  عثيػه مػا لػـ يم ػ  مػػا   أ(ٕ)اإلعػراب م  ػوي  

 أ(ٗ)چڤ الناسْٹچ  حوج أأ أو لإليغاـ(ٖ)ا   وف الياؿ وق,ً  أ حوج ءاَل اييْ  أ   وف لثوقؼ

 أأ وحر ػػػ  الح ايػػػ (ٚ)  ػػػ وف الهمػػػاة (ٙ)چبااااْكم    ڳ ڳ چ  حػػػوج أأو لثتخ,يػػػؼ أ(٘)چڳ والعادياااا ْ چ 

 .ر تذ  لؾ ءمي هاإلعراب مقي   ؛ ت ف  وحر   اإلت اع
 .ل يـ  لحي  ق وؿ آخره لظهور الحر    ؛)في (إعرا ه   (قي  )مء ي  الق ـ ال ا ذج  )و(    

تػذ الموضػ يف مو ػول أ والءمثػ    ػيها  ػث  لهػاأ ويءػوا  "مػا"أ/ ٓٚه يءوا أف ت وف /واعثـ أ        
  و ػاف يءػب أعثر غيػر مػف هػذ لػه تْ رَ ها ءَ تت وف الءمث  مف ق يؿ ال  ت ال   ذ؛ أ    أر  ا ـأف ت,   

                                           
يق ػػي  ػػاإلعراب الث,ظػػذج ع ػػارة عػػف المء ػػوؿ آخػػر ال ثمػػ  ل يػػاف الم  ػػر الحػػايث تيهػػا  التر يػػب مػػف حر ػػػ  أو ( (ٔ

 .ٖٖ/ٔوقي يتغير  لؾ المء وؿ لتغير ميلولهأ  ي ظرج شرح الت هيؿج  أ  وف
تت ػوف  أل ثـ لتغير ال وامؿ الياخثػ  عثػر ال ثمػ  الم ر ػ  ل,ًظػا أو تقػييًرايق ي  ه تغير أواخر ا أعراب الم  وياإل(  (ٕ

 .ٙٔٔ/ٔ و حّيافأ ي ظرج الت ييؿ والت ميؿج أواختاره  أالحر ات يالئؿ إعرابأ وقيؿ هو ظاهر قوؿ  ي ويه
 .  ٜٜي ج رة م   مف ظهورها اشتغاؿ المحؿ    وف الوقؼأ ي ظرج تتح رب ال ر   مقيّ اييج تاعؿ مرتوع  ضمّ ( (ٖ
 . ٘ٚ/ٙأ القرالة  اإليغاـ    ت إلر أ ذ عمرو وي قوبأ ي ظرج م ءـ القرالاتجٕ(  ورة الح  ج مف اآلي  (ٗ
 .  ٙ(  ورة ال اييات ج آي  (٘
أ وءػػام  ال يػػاف تػػذ القػػرالات ال ػػ  ج ٕٓٔقػػرأ حمػػاة وحػػيه   يغػػاـ التػػال تػػذ الضػػايأ ي ظػػرج ال ػػ    تػػذ القػػرالاتج     
ٗ/ٖٖٔ٘ . 
 . ٗ٘ ورة ال قرة مف اآلي  ( (ٙ
 أٜٓٔ/  ٔتػه تػذ  لػؾ  راهػ    ػرة الحر ػاتأ ي ظػرج المحت ػب ج وحءّ  أأ و عمرو "  ػارئ ـ "  ت ػ يف الهمػاة ( قرأ (ٚ

 .  ٜٚ  القرالات ج وحءّ 
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ػ مػا ف اإل ػراا إ   إه ءػرى ه ػا عثػر قػوؿ ال ػوتييفج قػي يقػاؿ ل ث ػو  أهػو ي رمير  ػأف يقػوؿج ومػا ُيَقػإ راا الض 
 .أف الث س ه ا مأموف رعَ ي  ويُ  أ(ٔ)يءب إ ا خيؼ الث س

ر  لؾ وعثمت ه يف الق ميفأ وأف ال ّث  ق وؿ اآلخر لثحر   وعػيـ ق ولػه لهػاأ وأريت  يػاف وحيث تقر    
 جال اائي عثيهما )قسمءن(أو علم  إعرا ه  (   إع اب      ؤ  ظ  )فءلذي ي   أ لؾ وم رت  الحرؼ القا ؿ وغيره

ؿاأ  ِ ه  خِ   آ)أي ج ا ـ  )وهو مء( أأي ج آخره  حيح خ ()صحيح اآلج  و  ِ   ف  ح  وهػو الػ ي  ,( يح  ح  ص 
و لػػؾ  أها حر ػػ  مػػا ق ثهػػا أو الَ ػػلػػـ ي ػػف مػػف حػػروؼ ال ّثػػ  التػػذ هػػذ الػػواو واألػػؼ والم  ػػاة تحػػت ءا َ 

 ا مف حروؼ ال ّث  .تالياؿ لي ت حرتً  (يي  ز  )ك  

ِ)ي  ه اأ ل   ػليس  حيحً  (ه     )آخ  أي ج ا ـ  )مء(الق ـ ال ا ذ ج  )و( تػذ  ػلحيته لظهػور  (الصِحيح      ب  ش 
 )فِِِ (أي ج ُوِءػػَي  )مِِء كِِءن( أأي ج الػػ ي يشػػػ ه ال ػػحيح )وهِِو( أاإلعػػراب عثيػػه تػػذ اأحػػواؿ ال ل ػػ 

  أ(ٕ)ي  ذ ق ؿ  ؿ م هما أيج الواو أو اليال ء(م  ؤ  قبم   أو يء    و  ا)و مف حروؼ ال ّث   حرؼ (ه     )آخ  موض  
) حو : و لؾ  أغير متحرؾ (ن  ءك  )س  ر أف يقوؿ ق ثه؛ أف ال طؼ  ػ أو حرؼ ولاأقاؿ ال  ض ج  اف  
 وعػيوٍ  وغػاوٍ  (   ب ِ)ظ  ج  حػو , )و((ٖ)و رج تػذ ال ػمالأ و ػم  لإل ػؿأ والياهيػ  أا ـ لثر وة ال غيرة (و  ل  ي  
ال  وف  خ, ِ  ب/ ال ت تقؿ الحر   عثيه لم ايل ِ ٓٚحرؼ ال ّث  ال ا ف ما ق ثه / ف  أأ ووءه الش ه ذٍ عْ ورَ 
 ؛  حػػػرؼ عث ػػػهػػػا ال ت ػػػوف إال     أو  ألػػػؼ تػػػل ت ػػػوف  ػػػحيح أ وال تشػػػ ه ال ػػػحيحاأ ّمػػػاأأ و (ٗ)الحر ػػػ  ؿَ ْقػػػ ِ 

تػػذ التم يػػؿ لمػػا آخػػره حػػرؼ يشػػ ه ال ػػحيح تػػذ حالػػ  الرتػػ  ج  )تقِِو ( أل ػػ و ها وا ,تػػاح مػػا ق ثهػػا يائمػػا
 مِ  ت) جتذ حالػ  الءػرّ  و( ,ء)ظبي  رأيت  و( ,الو  ي   ) أيت  تذ حال  ال  ب  و( ,   ب  )ظ  ه ا  و( ,و  ل  )هذا ي  

                                           
 ضػار ها ه ػي ايػيج أمػف الثػ س  حػو ع ػيهػوأ و  ضػار ه عمػرو ايػيج  حػو  ير م  الث سم( التـا ال  ريوف إ راا الض  (ٔ

لػػوريه تػػذ  ػػلـ وتػػا  هـ ا ػػف مالػػؾ تػػذ هػػ ه الم ػػأل   أوخػػال,هـ ال وتيػػوف ولػػـ يثتامػػوا اإل ػػراا ع ػػي أمػػف الثػػ س هػػوأ
                                                                   جال رب  حو قوؿ الشاعر 

 وقحطءن عي ءن   ذل  بك       *** عممت وقي بء  وهء المجي ذ  ا قوم                         
الشػػػاهي تػػػذ هػػػ ا ال يػػػت ج ) ا وهػػػا( حيػػػث ء ثهػػػا خ ػػػرا لثم تػػػيأ ال ػػػا ذ ) را المءػػػي( تػػػذ الث,ػػػظ وهػػػذ تػػػذ الم  ػػػر لػػػػ      

 .ٖٛٓ- ٖٚٓ/  ٔشرح الت هيؿ ج  ي ظرج ير ل يـ وءوي الث سأولـ ي را الّضم)قومذ(أ 
حػػرؼ ال ثّػػ    ػػي  هػػ ه اأ ػػمال التػػذ آخرهػػا واو أو يػػال ت ػػرب إعػػراب اال ػػـ ال ػػحيح إف  ػػاف ق ثهػػا  ػػا ف؛ أف   ((ٕ

أ والمقتضػبج ٖٗٛ/ٗال  وف ال ت قؿ عثيه الحر  ؛ لم ارض  خّ,  ال  وف  قػؿ الحر ػ أ ي ظػرج ال تػاب ل ػي ويهج 
ٖ /ٖٔٚ  . 
 )اليلؤ( . أٖٕٛٔ( ي ظرج القاموس المحيط ج (ٖ
 .ٜٚٔ / ٔج ترائي ال قوي ال ثوي ج  ظر( ي(ٗ
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ِِوظ   و  بِِيل   ِِظ  ت  )ف  ا يشػػ ه ال ػػحيح وحيػػث  ػػاف آخػػر هػػ ه اأم ثػػ  حرًتػػ ,(   ب  ج تػػذ  لػػؾ اآلخػػر أي فيِِ (    ؤ 
 ()الصِحيح  خػراآل )فِ (الحر ػات  (   ؤ  ظ  )كمء ت   أال لث تذ الحاالت ال لث ()الح كءت  المش ه لث حيح 
 . (ٔ)م  عيـ الما  

عثػر مػا تظهػر تيػه  وهػو اأ  ػبأ  ػؿ اقت ػر تيػه أـ الشي  ما يظهر تيػه اإلعػراب إلػر ق ػميفولـ يق   
تيمػػا تظهػػر تيػػه  ؽٌ اأ ػػؿأ والِحػػ اإلعػػراب  الحر ػػات هػػو الحر ػػات يوف مػػا تظهػػر تيػػه الحػػروؼ؛ أف  

ػػ خػػلؼ اإلعػػراب التقػػييري؛ ت   ػػ أالحػػروؼ ػػا  ػػاف تيػػه خ,ػػال قَ ه لم  ُمقػػػي ما مػػا ُيقػػي ر تيػػه  أإلػػر ق ػػميف هُ م  
 ال اائي عثيهماج )قسمءن(أو علمته  ,(في  اإلع اب      قي  )والذي ي  تقاؿ ج  أالحرؼ لشية خ,ائه

ؿاأ   ( .ف       في  ح  ي  ق  ي   :)مء و 
 وا  ا أريت م رت   ؿ مف الق ميفج )ة  ك     في  ح      ي  ق  )مء ي   ال ا ذج و( )
  ل   ج   في  ح ف (ي  ق  )الذي ي  ؿ أوّ ا (ِِِ)ف 

ؿاأ ِِِ)ج   جو   ػػػالرت   ػػػ,  لءمػػػ أ و ػػػالءر  ػػػ,  لمػػػ  رأ إ  هػػػو المو ػػػوؼ حقيقػػػ   (السِِِءل    المِِِذك    ع  م 
 .ه ال ي رب  الحروؼ أ ًل ر؛ ت     ال الـأ وقي خرج  ه ءم  الم  ر الم    

 .(2)(الت  ي )والق ـ ال ا ذج  
 . (ٖ)اأ مال الخم   وال الثج 

أ/ ٔٚلح ػػػر تقػػػيير الحػػػرؼ تػػػذ ءمػػػ  المػػػ  ر المضػػػاؼ ليػػػال / (ٗ)(مقػػػتضٍ )واعثػػػـ أف  ػػػلـ الم ػػػ ؼ 
الءمثػػ  إ ا  ا ػػت  أف   روقػػي تقػػر   أقولػػه الػػ ي م رتػػ أ وقولػػه ءمػػ  المػػ  ر م رتػػ   اإلضػػات  المػػت ثـ؛ أف  

 .(٘)واأ مال ال ت  أوالت  ي  أتيري عثيه الح ؼ تذ غير المضاؼ لثيال أت  الطرتيف توءب الح رر  م 

                                           
 . ٛٛتوءيه الثم ج  ي ظرج( (ٔ
أ  ػػر ال  ػػريف ء ثػػوا إعرا هػػا  هػػ ه اأ ػػمال ت ػػرب  ػػالحروؼأ أف   هػػ ا القػػوؿ ي ط ػػؽ عثػػر رأى مػػف  هػػب إلػػر أف  ( (ٕ

ال يخػؿ  ها لو  ا ت هذ اإلعراب  الحر ات ل اف يءب أف    حر ات مقّيرةأ وا تيلوا عثر  و ها لي ت إعراً ا؛ أ
أ تأ ػقطت الضػم  أ ومػررت  ايػيٍ اأ ورأيػت ايػيً قػاـ ايػيٌ أ تقول ػاج   ػقطت الحر ػات  قوطها  م  ػر ال ثمػ   مػا لػو

أخػػؿ  مػػف الت  يػػ  والءمػػ لػػو أ ػػقطت  األػػؼ والػػواو واليػػالوال,تحػػ  وال  ػػرة ال يخػػؿ اإلعػػراب  م  ػػر ال ثمػػ أ أّمػػا 
 . ٕٖ-ٖٔ/ٔ  اؼج أ ي ظر اإل م  ر الت  يه والءم 

لػػـ يقػػؿ اأ ػػمال ال ػػت أ تهػػو  قولػػه هػػ ا يواتػػؽ ال,ػػرال  ػػأف "هػػف" ال ت ػػرب  ػػالحروؼأ وهػػذ  ػػ لؾ خم ػػ  أ ػػمالأ   ((ٖ
 .ٖٙٛ/ٕي ظرج ارتشاؼ الضربج 

 .)مقتضذ( تذ المخطوط( (ٗ
 . لـ ي  ت الشي  عثر ت مي  واحية له ه اأ مال ( (٘
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الح ؼ تيما عياه أمر عارض  مف الخلؼأ و أف   (ٔ) [تيه] عثر الءم  المضاؼ لما   ص  ه  أ    جوُأءيب
و اؾ  أ ه ل ثمػ  م ػتقثّ ـأ ت   ػه  م ال  ال يـأ  خلؼ الح ؼ ع ي اإلضات  ليػال المػت ثّ أ    ؛ثت,ت إليهال يُ 

اأق ػاـ إعا ػ  عثػر تح ػيؿ  أ  ؿ هو لرت  التقال ال ػا  يفأ وهػا أ ػا أ  ػر لػؾ ءميػ  ليس ل ثم  م تقثّ 
 ءم  الم  ر ال الـ عثر ق ميفج جتأقوؿأ المراـ
ؿاأ     أ أو ُأضػيؼ إلػر ضؼ إليها  أف لـ يضػؼ أ ػًل لـ يُ  خرج ما (ٕ)(   كم  ت  الم   إلى يء    )المضءف  ج و 

 أإ ا ُأضػػػيؼ إلػػػر غيرهػػػا ّمػػػاأو  أتظػػػاهر أف إعرا ػػػه  ػػػالحروؼ الظػػػاهرة ؼ أ ػػػًل َضػػػّمػػػا إ ا لػػػـ يُ أغيرهػػػاأ 
 .ت يأتذ  يا ه 

 ( )فإ  ِ أيوف حػالتذ ال  ػب والءػرّ  ( ع  ال ف   ة  ءل  )ف  ح   ؿ  أاوليس ح ؼ علم  الءم  المضاؼ مطثقً  
 أل قػال اليػال التػذ هػذ علمػ  اإلعػراب ؛ل,ظػذ   إعرا ػهُ  أيج ءم  الم  ر ال الـ تذ حال  ال  ب والءػرّ 

 فيِ  الِواو(    ي  ق ِي  ) ت,ػذ تثػؾ الحالػ  أت عرا ػه تقػييري أتيػه علمػ  الرتػ  ه لـ ي ؽَ  خلؼ حال  الرت ؛ أ   
 ا ف الحاءب عثر أف تقيير الواو تذ ءم  الم  ر لل ت قاؿ  ص  أ و َ (ٖ)  ه ا التقييرف الشي  عث  ولـ ي ي  

 .(٘)ه لـ يظهر له وءه وءيهواعترضه   ض المحققيف  أ    أ(ٗ)ال لثت  ر

ب/  ه ػت ٔٚـ /أ تثما ُأضي,ت إلر يػال المػت ثّ (ٙ)ءال م ثموف لذج (أصم  سمم   )جء  م   لؾج  (مثء ) 
مء إحِياه   ت  ق  ب  واليء  وس   في  الواو   ت  ع  م  )اجت     وف الواو وتتح يال المت ثـأ تقي  (موي  م  س  )م  ال وف ت ار 

ِِِم  )ق   أوهػػػذ الػػػواو (بءلسِِِكون  ,)يِِِء   لػػػ لؾ  (الِِِواو  )  ِت َلػػػو  أيج حُ  أعػػػف ءهػػػ  هُ َلػػػو  ج حَ هُ ػػػثِ يقْ  هُ َ ػػػثَ مػػػف قَ  (ت  ب 
  َ اَتػخَ وتػلف ااي القػـو مَ  أأ والحػرؼ تػذ الحػرؼج أيخثػهج أيخثه تذ تيهِ أيغـ الثءاـ ال,رس فْ مِ  (ت  م  وأ يغ  

                                           
  قط مف ب .( (ٔ
يػػال المػػت ثـ ا ػػـ  ـ تهػػو م  ػػذأ وعثّػػ   لػػؾ ع ػػيه أف  أضػػيؼ إلػػر يػػال المػػت ث  ّمػػا ا ػػف الخشػػاب تيػػرى أف اال ػػـ إ ا أ( (ٕ

 مّت ػػًلأ وهػػذ ا ػػـ عثػػر حػػرؼ واحػػيأ وت ػػت مؿ  ػػا    ومتحر ػػ أ و  ػػروا لهػػا آخػػر اال ػػـ مضػػمر وال ي ػػوف إاّل 
قػالوا تػذ تثو أعر وا اال ـ المضاؼ إليها ال قث ت  ورتها وهذ  ػا    ت أرالمضاؼ إليها لت  ت  ورتها وال تتغيّ 

ف ا ػػت مثت متحر ػػ  و     تػػت عثػػر  ػػورتها مػػ  ا ضػػماـ مػػا ق ثهػػا  ػػاف الث,ػػظ م ػػت قًلأ مػػ أالرتػػ ج هػػ ا غلمػػوأ وا 
 . ٚٓٔ/ٔ لمهـأ  ي ظرج المرتءؿ ج  تذ  ظير له ليس ما إلر خروءه

ػمحال  الرتػ   حػوي ر الواو تذ ءم  الم  ر ال الـ المضاؼ إلر يال المت ّثـ تذ قيؿج إ ما قُ ( (ٖ ير ج م ػثمذ؛ أف  الض 
 .ٜٜ/ٔ ؿ المضاؼ  ار  الءال مف المضاؼأ ي ظرج شرح الرضذ عثر ال اتي ج المتّ 

 ٕٔال اتي  تذ عثـ ال حو ج  ي ظرج( (ٗ
 . ٙٓٔ/  ٔحاشي  الخضري ج  ي ظرج( (٘
  . ٙٔج  حو ميرج ي ظرأ ثها ع ي الشريؼ الءرءا ذ )م ثمو ذ(أ ( (ٙ
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ِِم  )وق  اأ ػػثي   ()فِِ  اليِِء   ال ارضػػ   ػػاال قلب  ()اليِِء   ج ُأيخثػػت يأ أ(ٔ)تأ ػػؿ  ػػل مضػػ  أأف ي ػػ قوه  ت  ب 
( )كسِ ة  لػت و  أيج حُ  أم ا    لها يػال الضّم   الميـ   ي ا قلب الواو التذ  ا ت تثؾ أيج ضم   (الضم ة  

ال  ػرة ق ػؿ  ف  أ مػا  أ(ٖ)رهػاق ػؿ اليػال يوءػب تغيّ  الضـّ  قال  أف   ق ثها؛ الضّم  أ ولـ ت ؽَ (ٕ)لم ا    اليال
واختػاره ا ػف  أ(ٗ) ػـ تقثػب الػواو يػال أ  ػرة الضّم ه ي يأ  قثب    إج وله ا قاؿ ال  ضأ رهاءب تغيّ و الواو ي

وظػاهر  ػلـ الشػي  أ ا تهػر أ(٘)عثر الحر   الض ي,  ق ؿ اإلقػياـ عثػر الحػرؼ القػوي اّماء ذ قاؿج إقي
ف  ا ػت هػذ أ ػؿ  الضػّم ر أيج ولػـ تقػي  أ (الضم ة   )يون  ها علم  الرتػ  أ    ؛الواو( ت     ي  )وق   أخلته وا 

ال  بِءلح وف( ب     ع ِ)م  أيج المػ  ر المءمػوع ءمػ   ػلم   السءل ( المذك    ع  م  ج   )ألن   ؛الواو تذ اإلعراب
ِِِِِِى( الضػػػػػػّم أف ي ػػػػػػوف رت ػػػػػػه  ػػػػػػالواو ال   حر ػػػػػػاتأ واأ ػػػػػػؿ تػػػػػػذ الم ػػػػػػرب  ػػػػػػالحروؼ ال القػػػػػػوؿ  )عم

 .(ٙ)()المشؤو   

ليػػه  هػب أ ػو حي ػػ(ٚ)ا يظهػر إعرا ػهّمػػف م ػثمذ مِ إج وقيػؿ      مػػا وا     أ ات الػػواو  اقيػ  ؿ  ػأف  وعث ػ أافأ وا 
 أ تػػ ف  إ ا ا ػػتحاؿ خػػًل  (ٜ)الػػي ف   ػػالخمر تػػذ  أريّ َقػػمػػف المُ  أ والتقػػيير لثشػػذل خثػػو المحػػؿ  (ٛ)ر و ػػ,هاتغي ػػ

أ الخمػػر  ػػورته  اقيػػ  رأ وهػػو م ػػارض  ػػأف  أ/ موءػػوي   , ػػه ال مقػػي  ٕٚتهػػو/ أرت يوف  اتػػه ػػ,ته تغي ػػ
تهػو مػف  أغيػر  ػورة اليػال الػواوأف  ػورة  ورتها لي ت  اقي أ وال يشؾ عاقػؿ تػذ  ت ف   الواو خلؼ 

 تاعثـ . أ(ٓٔ) الموءوي  الم قثب ل ث   جل  هـ قالوا أالءم   القثب يال وواور ال ات  تغير ألؼ الم  ر تغيّ 

                                           
 ماية ج ) ايغـ ( . إٔٛٛالقاموس المحيط ج  ي ظرج( (ٔ
 . ٙٔ حو ميرج  ي ظرج( (ٕ
 . ٖٙٔ/  ٗشرح  تاب  ي ويه لث يراتذ ج  ي ظرج( (ٖ
 . ٔٛٔ/ٔترائي ال قوي ال ثوي ج ي ظرج( (ٗ
 . ٕٚٗ/  ٕالخ ائص ج  ي ظرج( (٘
 . ٖٔ/ٔ  اؼج تيهأ ي ظرج اإل ؼٌ ثَ تَ خْ إعراب ءم  الم  ر ال الـ مُ  أف  قاؿ عثر المشهور ( (ٙ
 الػواوج ميػااف تػذ يقػاؿ ال ت مػا يػالأ ا قث ػت أّ هػا إاّل  موءػويةأ والواو يوءيأ لـ ما المقّير إليه  هب ا ف عقيؿأ أف  ( (ٚ

 . ٖٗٚ/ٕالم اعي عثر ت هيؿ ال,وائي ج  ي ظرجه اأ    لؾ رةأمقيّ 
 أ ػذ حيػاف ػراهيـ الحث ػذ أإمػا   ػ ه وا  ّ أ ت إليػه مػف  تػب أ ػذ حيػاف المط وعػ ( لـ أقؼ عثر هػ ا الػرأي تيمػا رء ػ(ٛ

 . ٕٛٔ/ ٔترائي ال قوي ال ثوي  ج  ي ظرج
 .ٜ٘ٔ/ٖٔج  ج ل اف ال ربي ظر أّ ه أطوؿ م هأ ويح,ر له تذ اأرض ليق يأ ش ه الُحب إاّل أاليف ج ما ( (ٜ

 .ٕٛٔ / ٔج  ترائي ال قوي ال ثوي  ي ظرج( (ٓٔ
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لها  ا ف تذ   أوّ والق ـ ال ا ذ مف ق مذ ءم  الم  ر ال الـج وهو الءم  الم  ر إ ا ُأضيؼ إلر  ثم 
أ ورأيػػت  حػػوج ءػػال  ػػالحو القػػوـِ  أر تيػػه الػػواو واليػػال المح وتػػ  اللتقػػال ال ػػا  يفي  َقػػأ تيُ اأحػػواؿ ال ل ػػ 

 .(ٔ)القوـِ  ذأ ومررت   الحِ القوـِ  ذ الحِ 

أ لها  ػا ف تػذ حالػ  الرتػ  خا ػ ر تيه األؼ إ ا ُأضيؼ إلر  ثم  أوّ ر تتقيّ الت  ي أ تالم  ّ  ّماأو        
ل يـ  ؛أ تل تح ؼ ال لم ر ال   الّتخث صتيم ف  حال  ال  ب والءرّ  ّماأأ و (ٕ) حوج ءال  الحا القـو

 أحواؿ ال ل  ه ي رب  الحر ات الظاهرة تذ اأـ ت    إ ا ُأضي,ت إلر يال المت ثّ  ّماأعثيهاأ و  ل يـ ما ييؿ  
أ وقػي أشػػار الم ػ ؼ إلػر إخراءػػه مػف  و ػػه ال (ٖ)ومػػررت  م ػثمذ أأ ورأيػت م ػثمذ ػػ ج ءػال م ػػثماي

إ  هو   أ(ٗ)تال ي يقير تيه حرؼ ... ال  جـ  قوله المتقيـتيه الحرؼ حال  اإلضات  إلر يال المت ث   ريقي  
 ه .تت     أـ تقريرهلثح ر  ما تقي   هو مقتضٍ 

ر علمػ  اإلعػراب الػواو واألػؼ واليػال لهػا  ػا فأ تتقػي  اأ مال ال ت  إ ا ُأضػي,ت إلػر  ثمػ  أوّ  ّماأو     
إ ا ُأضػي,ت  ّمػاأالح ػفأ و  ذأ ومػررت  ػأ ِ الح ػف اأ ورأيػت أَ ػالح ػف وءػال أُ ػ تذ اأحواؿ ال ل    حػوج

 رةأ تاعثـ  لؾ.ب  الحر ات المقي  رَ  ْ ها تُ لثيال ت يأتذ أ   

التػذ  ((٘)فيِ  الح كِة    ي  ق ِالِذي ي   )هػوأ ر تيػه اإلعػرابب/ مف ق ػمذ مػا يقػي  ٕٚالق ـ ال ا ذ / و()    
 ج ) قسمءن (هذ اإلعراب أو علمته 

                                           
 ػرب تػذ ءميػػ  وي لػػئّل يثتػ س الءمػ   ػػالم,ريأ أ  ػً اأ وءػًرا؛ تػػذ ال طػؽأ ال تػذ ال تا ػ  ليػػاالواو رتً ػاأ و الػ تحػ ؼ( (ٔ

هػا تػذ أ    وتذ ه ه الحال  ي رب إعػراب الم  ػر أّف ال طؽ مقّيـ عثر ال تا   ع ي ال حاةأر؛ حاالته  الحرؼ المقيّ 
 .   ٜ٘ٔ/ٔأ ي ظرج ال حو الواتذج مف مواض  اإلعراب التقييريأ ال اإلعراب الث,ظذ

. ي ظػػػػػرج ال حػػػػػو ج إ ػػػػه مرتػػػػػوع  ػػػػػألؼ مقػػػػػيرةتػػػػػذ إعرا ػػػػػه ويقػػػػػاؿاألػػػػؼ تػػػػػذ هػػػػػ ه الحالػػػػػ  تحػػػػػ ؼ  طقًػػػػا ال خًطػػػػػاأ ( (ٕ
 .   ٜ٘ٔ/ٔالواتذج

ـ ي ػرؼ  ػالحروؼ الم  ر المضػاؼ إلػر يػال المػت ث   ه يرى خلؼ  لؾأ حيث ي هب إلر أف   يأتذ   ي  ,حات أ   ( (ٖ
ويػػرءح وقػػوع تحريػػؼ تػػذ هػػ ه الم ػػأل أ مػػر يشػػير لهػػ ا اأ  ػػالحروؼ الظػػاهرأ وقػػي وءػػيت ت ثيقػػا تػػذ المخطػػوط

وقي أشار الم  ؼ إلر إخراءه مػف  و ػه ال يقػير تيػه  »وأ هب إلر عيـ وءوي التحريؼ إلشارة الم  ؼ  قولهج 
 .  «الحرؼ حال  اإلضات  إلر يال المت ثـ  قوله

 ...ه يقػير تيػهـ تػذ حالػ  الرتػ  تأ  ػتال ي يقير تيه حرؼ ءم  الم  ر ال ػالـ المضػاؼ ليػال المػت ث   » تتم  ال صج ((ٗ
 . ٚ. شرح اأاهري  ج «)الواو  حو ءال م ثمذ( أ ثه م ثموى

 . ٚتذ شرح اأاهري )حر  (ج( (٘
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ؿاأ     ِِ)ت  أيج ا ػػـ )مِِء( م همػػاج  و  اأمػػر لػػـ ي ػػتقـأ  ػػوال  ػػاف  رَ    َ ػػتَ  فْ ِمػػ (   )لمتعِِذ  الحر ػػ  تيػػه  (   ي  ق 
وءم ه تتياف  أوت  يتهج تتياف وتتواف أوال ريـ وهو الشاب وال خذّ  أامَ   َ  )كءلفتى(الت  ر ل ات الحرؼ 

 تاعثـ . أ(ٖ)وي ويائذاه و وهو مخالؼ ل ريح القاموس  أ    أ(ٕ)ه يائذوءـا ال  ض  أ    أ(ٔ)  (وتتي)وتتوة 

 أ ػػ "ال  ػر" أا ـ م رب آخػره ألػؼ الامػ  غيػر مهمػواة والمراي مف التش يهأ "ال,تر" وم ثه مف  ؿ      
ه أ  ػ أارً ر "غلمػذ" مق ػو أ وال ي ػم  (٘)أ ال ل و ػه مم ػوع الحر ػ (ٗ)المميوي ل و ه ضي   ؛ار مق ورً وي م  

 ػػػ "تتػػر أ اللتقػػال ال ػػا  يف تْ تَ  ِ  ػػهأ أو ُحػػ ؿَ   ػػ ػػ  ولػػيس  ػػ لؾأ و ػػوال   ػػرت األػػؼ  مػػا مُ مم ػػوع الحر 
ر تيػػه الحر ػػ  لثت ػػ ر ال لػػ ات  ػػػ "مو ػػر"أ أو تقػػي   أا أو غيػػر م  ػػرؼو ػػوال  ػػاف م  ػػرتً  أوع ػػر"
وتثؾ  ت   أ ؿ ل ارض م   مف ظهور الحر   عثيهأ و لؾ الما   اشتغاله  غير حر   اإلعراب أالحرؼ

ج حر ػػ  وأر ػػ  حر ػػات أ(ٙ)أق ػػاـج  ػػ و افج ال ػػ وف ال ػػارض أءػػؿ الوقػػؼأ وال ػػارض أءػػؿ اإليغػػاـ
 .(ٚ)أ وحر   الح اي أ وحر   ما ق ؿ يال اإلضات المءاورةوحر    أاإلت اع

                                           
 . )تتذ( تذ المخطوط( (ٔ
ـُ مػػف َءِميػػِ   لػػؾ الُ,تُػػو ُةأ اْ َقَثَ ػػِت اليػػاُل تيػػه و  »هج ( قػػاؿ ا ػػف  ػػييه مػػا  ّ ػػ(ٕ .    «عثػػر َحػػي  اْ ِقلِ ِهػػا تػػذ ُمػػوِقفٍ  اوً اواالْ ػػ

وتذ هاأ ت قوؿ تذ ت  ي  تتر ج تتيافأ ويم ف م رت   وات اليال مف  وات الواو مف خلؿ ت  يت أٖٕ٘/  ٜ المح ـج
واألؼ تذ ع ا الواوأ ي ظرج شػرح الشػاتي  لثرضػذج  أيالأ ؿ األؼ تذ تتر ال ت  ي  ع اج ع واف . ت اف أف  

ٕ/ٖٔٓٚ  . 
 ماية ) ال,تال ( . ٕٖٓٔالقاموس المحيط ج  ج( ي ظر(ٖ
ّ مػػا  ػػم ذ ممػػيوًيا؛ لمػػي   ((ٗ    ار مػػا تػػذ أل,ػػه مػػف  مقػػي  إاّل  مػػي  ه ال يُ أ  ػػ ّمذ مق ػػوًرا؛وُ ػػأل,ػػه ولوقػػوع الهمػػاة    ػػي أل,ػػهأ  وا 

 . ٙٙ٘/ٔلر ف الييف اإل تر ا يج  تي  ا ف الحاءبشرح شا أ ي ظرجالمي  
. ه ق ػػر عػػف اإلعػػراب  ثػػهأ أي حػػ س ع ػػه تثػػـ ييخثػػه رتػػ  وال   ػػب وال ءػػرّ أّ ػػ ؛ذ مق ػػوًرامػػا  ػػم  وا  ّ   »وقيػػؿج ( (٘

وريهػا إلػر  أاألؼ  ا    أ ًيا ال تتحرؾ  حر  . وتحري ها يؤيي إلر ريها إلػر أ ػثها ما امت    لؾ مف ق ؿ أف  وا  ّ 
ؾ حػرؼ تتػذ. تثمػا  قػؿ هػ ا وقػي تحػرّ  "تتػر"وتذ  أع و "عً ا"أف الو ؿ تذ  ؛أ ثها يؤيي إلر  قؿ ا ت مالها

  ال يقػوى   ػي حػرؼ ال ث ػ أف  ؛   وا ,تح ما ق ثهأ قث ته أل,ًػا   ػي أف حػ تت حر ػ  الضػّم  التػذ  ا ػت عثػر الػواوال ثّ 
أ شػػرح المقيمػػ  «  ػػا  افأ األػؼ والت ػػويفأ تحػػ تت األػػؼ اللتقػػال ال ػػا  يف ولمػػا قث تػػه أل,ًػػا التقػػر أإيها ػه  ال ػػ وف

 . ٙٔٔ/ٔالمح    ج
ال ػػػػ وف  ال,ػػػارؽ  ي همػػػػاأ أف    أف  ال ػػػ وف ال ػػػػارض لثوقػػػػؼ وال ػػػارض لليغػػػػاـ  لهمػػػػا طػػػاريل عثػػػػر ال ثمػػػػ أ إاّل ( (ٙ

 . ٛ/ٖالرضذ عثر ال اتي ج ي ظر شرح ؼ  خلؼ ال  وف ال ارض لإليغاـأ ال ارض لثوقؼ ياوؿ ع ي الوق
ـ  ػػوع م ػػتقؿ وحر ػػ  المضػػاؼ إلػػر يػػال المػػت ث   حر ػػ  اإلت ػػاعأ وحر ػػ  المءػػاورةأ وحر ػػ  الح ايػػ ء ػػؿ أ ػػو حّيػػاف  ( (ٚ

 =    أوالحر ات حر   إعرابأ وحر     ال  حوج أيف » ٖٗٛ/ٕلقوله تذ ارتشاؼ الضرب ج    , ه ج
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لم ا ػ    المءػاورةلم ا ػ   الػلـأ وحر ػ   (ٔ)چپ احلمدِ چ جتحر   اإلت اع  ػػأ ر حر   الم ا   ت م   وال ؿ  

وحر ػػػ  الح ايػػػ  لم ا ػػػ    "أب  "َضػػػ لم ا ػػػ   ر  " ُءػػػ"خػػػرٍب  تػػػػ " خػػػرٍب  ب  َضػػػ رُ ْحػػػ حػػػوج "هػػػ ا ءُ  أالمءػػػاورة
 (ٕ) حو قوؿ الشاعر أاأ ؿ

ع ِِِِِِِِون  سِِِِِِِِمعت  ال ِِِِِِِِء     ءعي  ِِِِِِِِِ (ٖ)ي   ت ج 
 

عِ فقمت    َ  ا  ت ج  ِي ي   أ/ٖٚ/ (٘): ]بِفال (ٗ)لص 
 
 

  
تح اه  أػ "ال اس" م تيأ مرتوعػػػػت (ٙ)وف" تذ اأ ؿج" ال اس ي تءوؿ القائؿ  رت  "ال اس" عثر الح اي  لق

 ال ي  رؼ  لؾ إال   رالم ا   ؛ حت  ُ  َ رَ ه حَ ت ت مي رَ هِ أ ول ف ال ي اشتُ (ٚ)االشاعر عثر ل,ظه مرتوعً 
 أأيج غلمذ )غفم ( لؾ م ؿ قولؾ ج )و(,إليها ع ي اإلطلؽ هو حر   ما ق ؿ اليال التذ لإلضات 

                                                                                                                              
 أ"اهلل ألػػـ ت ثػػـ أفّ "  ايػػ   حػػو مػػف ايػػًياأ ومػػف ايػػيأ وحر ػػ   قػػؿ  حػػوج ثػػهأ وحر ػػ  حلِ   حػػوج الحمػػيِ  وحر ػػ  إت ػػاع  =

الرءػؿأ وحر ػ  المضػاؼ إلػر يػال المػت ثـ  حػوج غلمػذ عثػر  وحر   لثتخثص مف التقال ال ا  يف  حػوج اضػربِ 
  . « ال حيح

  ج ٔ ج مف اآلي  تاتح  ال تاب( (ٔ

 وقػرأ أوايي  ف عثذ والح ف ال  ري أه ه القرالة    ها ا ف ء ذ إل راهيـ  ف أ ذ ع ث  أ   ر الياؿ چپ احلمدِ چ     
  ضػػـ" ُلثػػه اْلَحْمػػيُ " أف أ إاّل واال ػػت ماؿ القيػاس تػػذ شػػا  و لهمػػالـأ والػػ الػياؿ مضػػموم " ُلثػػه اْلَحْمػػيُ "ال اييػػ   أهػؿ

 جلوءهيف     رهما" ِلثه اْلَحْميِ " مف أ هؿ الحرتيف
     ت ػػػتهثؾ ال اإلعػػػراب تحر ػػػ  الػػػلـأ وهػػػو م  ػػػذ حػػػرؼ لحر ػػػ  الػػػياؿ وهػػػو م ػػػرب حػػػرؼ حر ػػػ  إت ػػػاع تيهػػػا أفج اأ ّوؿ

 ض ي,  . لغي  عثر إاّل  اإلت اع لحر  
ؿ  ػػ ب لث ػػا ذأ تي  غػػذ أف ي ػػوف ال ػػ ب  ال ػػا ذج اأقػػيس أف ي ػػوف ال ػػا ذ تا  ػػا لػػ ّوؿ؛ أف    ػػ ؽ مػػف رت ػػ  مػػف أاأو 

عرا ه لثاءاج ج ف و آالقر ج م ا ذ ي ظرالم  بأ   .  ٖٛ- ٖٚ/  ٔالمحت ب ج أ و ٜٓ/ٖا 
 ج ٜٛٔج  هييوا تذ  أ( ال يت مف الواتر ل ي الرم (ٕ
 .ال ء   م اف المطرأ و ييح ج ا ـ ل اقتهو  أش ري و اف واليا عثر ال  رةقاله يميح  لؿ  ف أ ذ مو ر اأ     

                                                  .الخ ررت   اال تيال وي تء وف الشاهي تيهج)ال اس(      
وعثػػر هػػ ه الروايػػ  ال شػػاهي تػػذ  أٗٚٔ/  ٗ( تػػذ شػػرح الرضػػذ عثػػر ال اتيػػ  ج وروي هػػ ا ال يػػت    ػػب )ال ػػاس     

 ال يت .
 . )ي تءحوف( تذ المخطوط( (ٖ
 . )ا تءحذ( تذ المخطوط( (ٗ
 . اياية  مف الييواف( (٘
 . لمخطوط)ي تءحوف( تذ ا( (ٙ
 . ٓٔ/ٗج المقتضبج ( ي ظر(ٚ
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م وم ا لمػػذ ر ضػػالـ, وم م  ػػورً ـ, ولػػ س مث ػػك وم م موً ػػمػػف  ػػؿ مضػػـ مىػػاؼ إلػػك  ػػا  ملمػػ  ل  ومثلػػ  
 .فدخؿ  مع مل  ض ر ملمذ ر, و مع ملمؤ ث  ,ام  و ً 

 -(ٔ) ما   دـ-ك إذم ُأى ؼ إلك  ا  ملم  لـ فمعرب في مألحومؿ ملثالثة بالحروؼ ملظاهرة ملمث    ّماأ       
معػػرب بػػالحروؼ ملظػػاهرة, وفػػي حالػػة ملرفػػع   مػػع ملمػػذ ر ملضػػالـ ف ػػذلؾ فػػي حالػػة مل  ػػب ومل ػػرّ  ّمػػاأو 

م  (ٕ)ر ملػػػذم يملم  ػػػور فال  ػػػد ر ف ػػػ  حالػػػة م ىػػػافة لل عػػػذ   ّمػػػاأو  ػػػػػػػ ـ مػػػا   ػػػد   ػػػػػػػ ر للث ػػػؿبػػػالحرؼ ملم ػػػد  
بػػؿ للضػػ وف  ,ر م لذم ػ ل عػػذ  وملف حػػة ل ,ومل ضػرة   ػػدرمف للث ػؿ الىػػّمةملم  ػػوص ف ّمػاألعػارض م ىػػافة, و 

 .(ٖ)ملعارض لإلدغاـ

ذم أردت  وىػػ ذ ذلػػؾ بال مث ػػؿ      , "ملف ػػك" مرفػػوع  لػػك ملفا ل ػػة بػػػ " ػػا " فػػػ جوو الفتىتوو   :تقوو  ) ,وم 
ذم  ا ت غ ر ظاهرة  حو:  ػا  ف ًػرة  لك مأللؼ ملظاهرة لل عذ   د  ة مُ  المة رفع  ىم   ورفع  أو  ,كر, وم 

ة فػػػ"غالمي" مرفػػوع بىػػم   ,)غالموو   ػػا   )   ,(ٗ)مأللػػؼ ملمحذوفػػة مل  ػػا  ملضػػا   فرة  لػػك   ػػوؿ: م ػػد  
لل.(٘)عارض مش غاؿ ملمحؿ بحر ة ملم اضبةل ,را قبؿ مل ا  م ع مف ظهورها مل عذرة  لك مم د  
وهو إ رمب  ,م  مع في "غػالمي" إ رمباف: أحدهما   د ري وهو إ رمب "غالـ", وملثا ي محليّ  فائدة:     

مػػػف  (ٙ)(ر ػػػخمأل)ملمػػػا ع فػػػي مل  ػػػد ري هػػػو ملحػػػرؼ  , أف  ب/ مل  ػػػد ري وملمحلػػػيّ ٖٚمل ػػػا , وملفػػػرؽ بػػػ ف /
ذلؾ   ػػوؿ فػػي و ػػ ,هػػو مل لمػػة ب مامهػػا  ػػػ " أ ػػا وأ ػػت " , وملمػػا ع فػػي ملمحلػػيّ  ػػفلؼ "ملف ػػك" مػػثاًل  ,مل لمػػة

و,ل) م لمػا قبػؿ مل ػا رة  لػك ة م ػد  م هما مرفوع بىػم    ؿ   :" حو: "ر الي وب ا ي )هوافلب ضػر مل ػ ـ  ب  ج 

                                           
   عػرب بالحر ػات ملظػاهرة فػي مألحػومؿ ـ فإ  ػوأّما إذم أىػ ؼ إلػك  ػا  ملمػ  ل   »ضاب ا ل ول : وهذم مخالؼ لما ذ ره ( (ٔ

 .« ملثالثة,  ػ  ا  مضلماي, ورأ ت مضلمي, ومررت بضلمي
مألضما  ومألفعاؿ ملمخ ومة بػاأللؼ ملم  ػورةأل ألف  ملحر ػات مل عذر ملذم ي: هو  دـ مم اف ظهور ملحر ات  لك ( (ٕ

مف مل طؽ بها, مع  حّوؿ مأللؼ إلك  ا , ف ػؤدي إلػك خػروج مل لمػة  ػف مب اهػا,   ظػر: مع ػـ  إف ظهرت فال بد  
 . ٛٗٔملم طلحات مل حو ة ومل رف ة : 

 . ٘ٛٔ/ٔ: فرمئد ملع ود ملعلو ة: (   ظر(ٖ
 لؼ غ ر موقوؼ  ل ها, أّما إف وقؼ  ل ها فهذه مأللؼ  رد, وف ها مذمهب:هذم مل وؿ إف  ا ت مأل( (ٗ

ؿ      ل   ذهب ملفرم  وملماز ي. ,: أ ها بدؿ مف مل  و ف في مألحومؿ ملثالثمألو   وم 
 وق ؿ هو قوؿ مل ضائي. ,: أف هذه مأللؼ  ادت بعد حذؼ مل  و فملثا ي     
    ,ذهب ضػػ بو  بػػدؿ مـ مل لمػػة, وق ػػؿ هػػو مػػ مل  ػػو ف, وفػػي ملرفػػع ومل ػػر  مأللػػؼ فػػي مل  ػػب بػػدؿ مػػف  : أف  ملثالػػث     

 . ٜ٘, و مدة ذوي ملهمـ: ٔٚٗٔ/ ٖ, و وى ذ ملم ا د: ٘ٛ  ظر:  و    مللمع: 
 .  ٜٓٔ/ٔمل ذ  ؿ ومل  م ؿ:  :(   ظر(٘
 . خر( في ملمخطوط)مآل( (ٙ
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فػػػي  )   ,وىػػػعها للضػػػ وف ؾأل ألف  ر  َحػػػفػػػال  ُ   لفتح كووو  لل  لب وووق لاللت للفألتووو  للنلافت لأ)فػػػي ملف ػػػكأل  فتتقووو(   
و ,قبػؿ دخػوؿ ملعامػؿ م   الفتمتكل لل  لب ل)ق لأي: ملحرؼ ملومقع  )م  "غػالمي" و حوه أف   ؿِ غْ مػف ملُشػ    لغ لت ل)فش 

وو  لح ل)ب لملفػػرمغ  ىػد     ,وهػػو مل رمبػػة, إذ مل ػا  ب ػػت مل ضػػرة ,مػػف مل ضػب ,أي: ملمشػػا لة ,)فتمن سووب  لأل ػؿ   لك 
وم  ,ؿُ غَ ْشػػ شػػغل , وملمشػػغوؿ م  ُ  افارًغػػ اًل َحػػ  ػػد مَ  (ٔ) ]لػػـ  بػػدخوؿ ملعاملػػة ملحر ػػة ملحادثػػة ِت َلػػخِ دْ فػػإذم أُ 

 ف همو  ل  ل( لق و)فت لها  المة م  ػرمب أل   أل (ٕ)م ها وم بد   ,ؾ ملحرؼ ملومحد بحر   ف في آٍف ومحد م ف  حر  
ملحادثػػػة بالعوممػػؿ فػػي مألحػػػومؿ   فتووثالث لل)فتح كوو ت لر ف أي : مأللػػؼ ومػػا قبػػؿ مل ػػػا  لمػػا ذ ػػر مػػف مل عػػػذ  

 .ملثالثة

فػال   "موضػك"  ا مػف مل ػرؼ  ػػإذم  ػاف مم وً ػ ّمػاأ ,مف مل رؼ امم و ً هذم إذم لـ   ف ملم  ور     
وملف حػة فػي  ,فػي حالػة ملرفػع ملىّمةف    رُ د   َ ما  ُ ف   ملحر ات ملثالث في مألحومؿ ملثالثة, وم     (ٖ)  رُ د    ُ ]

 .  ابة   ها بالف حة فال  دخل  مل ضرة ر   َ    ُ دوف مل ضرةأل أل    (ٗ)  مل  ب ومل ر  ]حالة 
ملم  ػػرؼ للث ػػؿ, وم ث ػػؿ مػػع مػػا مم  عػػت فػػي غ ػػر بػػفف مل ضػػرة إ    اًل ِلػػعَ مُ  ألإلػػك   ػػد رها هػػب ملػػبعضوذ 

 . (٘)مل  د ر

 ابؿ م   لذ أف   وف  ومبً  ,ا, وم  خفك ما في هذم مل ومبحاشك     مطل ً  َ ملث ؿ  ُ  بفف   :وُأ  ب       
ف ذم  ,املفعؿ م  دخل  مل ضر مطل ً  ك مل ومب بفف  لوْ مأل    وؿ بعدـ ملث ؿ مع مل  د ر, و أل    أللهذم ملبعض
ة   د ر مل ضرة  دـ ملث ؿ, لػـز  ل ػ  أف  ُ ػد ر مل ضػرة أ/  عؿ هذم ملبعض  ل  ٗٚح ث /  ل     ,ما أشبه 

,  ػػ ملح ػػـ  ػػدور مػػع  ل   فػػإف   ,(ٙ)إذ م ث ػػؿ ,ـ فػػي حالػػة مل  ػػبفػػي  مػػع ملمؤ ػػث ملمىػػاؼ ل ػػا  ملمػػ  ل  
  .(ٚ)وهو مل ح ذ ,, و  د ر ملحر ات ملثالث هو قوؿ مل مهورفؽ  ل  ة م   مل  د ر للعل   وملحا ؿ أف  

                                           
 .  ز ادة مف ب( (ٔ
 .ٖٛشذور ملذهب مبف هشاـ: شرح : (   ظر(ٕ
 ) عذر( في أ, ومل ومب ما أثب   مف ب .( (ٖ
   )مل ر ومل  ب( في ب .( (ٗ
ف حػة فػي  ,ثـ م هـ مف   د ر  لػك ألػؼ مػا م    ػرؼ  حػو: حبلػك  »:  ٕٔٙ/  ٔملمغ ي مبف فالح :   ا  في( (٘

حالة مل ر  ق اضا  لك حالة ظهور ملحر ة وهو قوّي, و م ف أف   اؿ: حمؿ مل ػر   لػك مل  ػبأل إ  مػا  ظهػر فػي 
ململفوظأل لئال  ل بس بالمب  ات أو با ىافة إلػك  ػا  ملمػ  لـ, وأّمػا ملم ػد ر فػال حا ػة إلػك ملحمػؿ ف ػ أل لعػدـ ملعل ػة 

 .  «ملم  ى ة للحمؿ 
 . ٙٛٔ/ ٔملع ود ملعلو ة:  : فرمئد(   ظر(ٙ
 .  ٓٚٔ/ٔ:ململحة مللمحة في شرح, و ٖٔ, وشرح مبف مل اظـ:ٗٛ, و و    مللمع:٘ٗ, وملمر  ؿ:ٕٙٔ:  لؿ مل حو:  ظر( (ٚ
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 ,حالػة ملرفػع  فتاوم   لف و لل  ل( لق وت ل)ـ أي:  ػا  ملمػ  لّ  تل و ا لإتو لأنلفتماو   لل,ك لم ت ول)فبون لملشػ     ب له ل) ا ل
و" قػػط"  ,و خففػػاف ,ملىػػـّ   ػػاؿ: "مػػا رأ  ػػ  قػػط" بػػالف ذ و  ,)فقوو  حالػػة مل  ػػب   )فتىتحوو  لف ػػ   رُ  ػػد   ُ  )  

ما م  طع , أو ف (ٔ) ] أي ما رأ    في ملزمف ملماىي بالماىي مخ وٌص  ,ملدهر :بمع ك مشددةً  م ردةً 
ذم  ا ت بمع ك   ملىػّمةإم  رُ د  َ ػأي: م  ُ  , مػا ه ػا  لفػامولح  هػا  (ٕ)ت ملطػا  َ    ضُ  "بضْ حَ "مف  مري, وم 

 .لما  ف ي (ٖ) )ف لح ت لفتج  ل غ رها  رُ د   َ وم  ُ  ل)فتكس ة لف       له لظ ل) ت ل ,وملف حة
ه ُم ػػػع مػػػف أو غ ػػػرُ  ف ػػػ  ب ػػػا ٌ  َض رَ ومأل ػػػؿ ف ػػػ  أف ملطر ػػػؽ إذم َ ػػػ ,مم  ػػػرمض ملم ػػػع  ض ل  ل) فعت ووو     

أي:   ل ػ اف   رد  أبػو ح  ػ, وملمػرمد ه ػا أ  ػ(ٗ)وم ػ  :  عرىػوم ل فحػات مه ,ىض لػي:   ػد  و عر   ,ضلو  
مل ػػي  لػػك مػػا قبػػؿ مل ػػا    فتكسوو ة لل)بوو ن ل, وذلػػؾ (٘)ى لػػ  بمػػا  م ػػع  ػػحة  المػػ  لػػك مبػػف مالػػؾ و  ػػد  

وووق لل)م جووو (ة ل ووو( لل  لب   ػػػاف  مػػػا دخػػػؿ  لػػػك ملغػػػالـ بعػػػد م   وملعامػػػؿ إ    ,أل ػػػؿ ملم اضػػػبة  فتجووو  للع مووو  لل   لخ 
ّم  مأثػرً  (ٚ)مػػا  ا ػػت وشػرطُ  ,(ٙ)  ل  ػدمها  ل ػػ ]لػػ   م, فػػال   ػوف أثػػرً با ىػافة  لػػـز أف لػػ  أف   ػوف معػػ , وم 

د ك  ذم: ز ـ ل  ممف     لع ل ( لل)أن ل( أي: للش   مبف مالؾ   لت ل)  لل,  وف م ي  ملعامؿ ل ح  ؿ ملحا ؿ
وووك لل)أن لوهػػػو  ,أي: د ػػػوى  ػػػومب  ػػػف ذلػػػؾ ,ا أو بػػػاطاًل حً ػػػ خػػػر مل ػػػي  ػػػي  بهػػػا أل ػػػؿ مػػػا قبػػػؿ مآل  ة ل  لس 
ووون ل)فتم لب/ ٗٚ/ ا   هػػػا قائمػػػة أي:  ػػػا ت خلًفػػػ   ه وووت لى لل ل) خ للبدخولػػػ  ل ت لب وووه ل)ا ل ,قبػػػؿ دخػػػوؿ ملعامػػػؿ    لب ل س 

: ودفع ذلؾ بعىهـ بفف قػاؿ ,  د دخوؿ ملعامؿ ملم  ىي ل  ع فب فإلل ة لس ل)ك لم امها في إفادة ملم اضبة 
ع ا ػة ب ضػرة ملم اضػبة مل , وأف  (ٛ)مأل ؿ ب ا  ملشي   لك ما  اف م و   لزوملها مع ب ا  ضببها, مع أف  

 . م  هك ,ل ومز   د رهة  رمب بال ل ّ إذم لـ  فت  ا ب م  اأ ثر خ و ً 
مل ضػرة  ا ػت قبػؿ دخػوؿ  ف  إ :, و  ػاؿ(ٜ)وم إلك مل  ػد ر ,ؼ ملذهاب: م حا ة إلك   لّ وقاؿ ملبعض    

و مل مع في حالة موو  ك,ا  ما في ألؼ ملمث   وبدخول   ارت  المة م  رمب أ ىً  ملعامؿ للم اضبة ف ط,

                                           
   ز ادة مف ب .( (ٔ
 . )مل ط( ,ٕٛٙ:  مل اموس ملمح ط :(   ظر(ٕ
 . ٜٕٚ / ٖ(   ظر: شرح مل ضه ؿ :  (ٖ
 )ملَعروُض( .,ٚٗٙ ٓ ٙٗٙ(   ظر: مل اموس ملمح ط : (ٗ
 . ٚٗٛٔ/ٗمر شاؼ ملىرب:  ,«وم أ رؼ ل  ضلفا في هذم ملمذهب  »ف اؿ: ( (٘
 )ل  دم   ل ها( في ب .(  (ٙ
 ) اف ( في ب .(  (ٚ
 . ٚٛٔ/ٔ(   ظر: فرمئد ملع ود ملعلو ة : (ٛ
 . ٜٛٔ/ٔ ملم در  فض :( (ٜ
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, (ٔ)ا بدخوؿ ملعامػؿا أ ىً هما  ارم إ رمبً لل ث  ة ومل مع, وم    ملرفع ملمو ود  ف قبؿ دخوؿ ملعامؿ  المة 
 .م  هك
فالمغا رة م   وقؼ  لك  ,ؿ ح وؿ ملمغا رةمرمده بال بد   ,(ٕ) ي(ملعرى)ؿ  اف مل بد      إفْ أوم  خفك     

 .فا لـ ,ؿ ملعرىيّ بؿ   في ف ها مل بد   ,ؿ ملح   ي لك مل بد  

 ػػرؼ لػػـ  ُ  ,معمػوؿ بػػ  ,مػػا قػ س  ل ػػ   ػػح ذ ألف   أللػػكأو   دوف ملح   ػيّ  ؿ ملعرىػػيّ ومل ػوؿ بال بػػد       
    مثػؿ ملػػذي  :أي )كموو  ح ػث قػاؿ:  , ل ػ  ؿ ملح   ػػيّ ف ػ , بخػالؼ مػػا قػاس مل بػد   فْ َعػػطْ  ػف ظػاهره, ولػـ  ُ 

لن لإ)بػػ  )لإافلبنوو للتلمىلوو  ل مل ػػي  ا ػػت ف ػػ  للب ػػا  للفا ػػؿ   ب ل  ل)ش وو ضػػرة رم  )فوو  لأي: مل حػػاة )قوو ت ف ل
مل ػي  ا ػت   فتكسو ة لل)غ و  لأي: ملمب ػي للمفعػوؿ  ,)ف و  ف ها  ضرة ُأخػرى م ا هػا  لؾ ذهبت وخلَ   فتكس ة ل

مػا حوم بػذلؾ, وم    إضػ اده إلػك مل حػو  ف غ ػر  ػح ذ, ولػـ   ػر   بػفف   ,ف ػد  ظػر ف ػ فتمبنو لتلى عو  ل ف )
ػػ ,أ/ م ػػ ٘ٚ/ ااف بحثًػػقالػػ  ملشػػ   أبػػو ح  ػػ ظػػاهر  (ٖ)؟" إذم ب ػػوه للمفعػػوؿ  ب ػػكبَ رِ هػػؿ  ضػػرة "َشػػ : و   

ا  مػا قػالوم ل ػاف و ًهػ ," ملمػذ ورة زملػت و ػا ت  ضػرة أخػرىبَ رِ  ها أي  ضرة "شَ إولو ق ؿ:  , المهـ  عـ
 ملىّمةة ب ا  غ ر ها ىم  هـ ز موم أ      إم"  لك لغة مف م    ظر, ففي رم  "م  ور" إذم رخمت "م  ورً 

 . م  هك ,(ٗ) ل ةمل ي هي مف حر ات مل لمة مأل

 ـ  َىػػقػوؿ مل حػاة  ُ  ا للمفعػوؿ م حا ػة إل ػػ أل ألف  مب ً ػػ "شػرب"اف فػي فػ  أبػو ح  ػػقػاؿ ملػبعض: ومػػا   ل      
فما  ,  م مع ك ل ضر ملم ضورا بف   ما قبؿ آخره محموؿ  لك غ ر ملم ضور, ِ ْلمً  رُ ضَ  ْ ؿ ملماىي و ُ أو  

 .( ٘) ب ك  لك حال  م اف م ضورً 
ملضػػػ ف  ,تالسوووتثق   )لف ػػػ ملحر ػػػة     ل( لق ووو)مووو لت ل :ر ف ػػػ  ملحر ػػػةمل ضػػـ ملثػػػا ي مػػػف قضػػػمي مػػػا   ػػػد  ل  )لللل

 , ػابةا ضػ ف م  ًىػأمك ض ػم, أو  ُ و د ػ    ػدً    مػا فػي: مضػ  ودت ملم ػاع:لالض  ادة أي: و د ػ  ث ػ اًل 
, وملمػػرمد ث ػػؿ ملحر ػػة  لػػك ملحػػرؼ ملث  ػػؿ, وهػػو مل ػػا  ملم ضػػور مػػا أي : أ ػػب   ث ػػ اًل ,   ػػوؿ: مضػػ ث ل  

                                           
 . ٜٕٚ/ٖ: شرح مل ضه ؿ : (   ظر(ٔ
 . مف ب ما أثب   أ ومل ومب)ملعرض( في ( (ٕ
 . ٛٛٔ/ٔ: فرمئد ملع ود ملعلو ة: (   ظر(ٖ
 . ٖٚ/ٕ: مألشباه ومل ظائر:(   ظر(ٗ
 أ . ٕٔ(   ظر: ملدرر ملبه ة  لك شرح مألزهر ة : لوحة : (٘
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ا أو م  ػرفً  ,(ٔ)قبلهػا  ضػرة ةآخػره  ػا  مزمػ ٍب رَ ْعػمُ  مضػـٍ  ؿ  ُ ػ  ُ طُ ابِ وذلؾ في ممضـ ملم  وص, وَىػ ,قبلها
 ,غ ر م  رؼ, وح ث ح ؿ م اط   ػد ر ملحر ػة هػو ملث ػؿ, فح ػث ُوِ ػَد قُػد رت, وح ػث م  فػك ظهػرت

أي: مل اىػي    )لفإن و ,وملػوملي )لك تق ا  وم فرؽ أف   وف مل ا  مو ودة أو محذوفة, مثاؿ ملمو ػودة 
وث ػؿ ملحػرؼ إذم  أللث لهمػا ألحالة مل ر    )فتكس ة لر ف     د   )   ,في حالة ملرفع  فتام  ف  لل  ل( لق ل)ت لو حوه 

فػي حالػة ل(ٖ)ه  ت لى لخ لت للف  لفتىتح  لل  له لظ ل) ت لبالف حػة  ر   َ , فإف  اف غ ر ملم  رؼ ف ُ (ٕ)ا اف ممضـ م  رفً 
 ,(ٗ)ب/  مػا فػي  حػو: "معػدي  ػرب" و"قػالي قػال"٘ٚ/ ث ػؿٍ  مػف مل حػرؾ بهػا مز ػدُ  لـ  ح ػؿْ  مل  ب ما

ف  ا ػت ملف حػة  (٘)را, و  دف مل ا   خف فً ف ض    ,ه ث اًل مل ا  ف    ز دُ   ؿ, و حر ؾُ ث  ملمر  ب فإف   ملف حػة وم 
ر هػا   ػد  , فإ   خف فة في  فضها, بخالؼ ملف حة مل ائبة  ف مل ضرة في ممضـ ملذي م    ػرؼ حالػة مل ػر  

مل ائب لػ  ح ػـ ملم ػوب   ػ , وذلػؾ  ف   دوف مل ضرة ل  اب ها   ها, ولـ  ظهر با  بار ث ؿ مأل ؿ, فإف  
فهػػػو مرفػػػوع  ,فال اىػػػي فا ػػػؿ ,)جووو الفتق اووو  فػػػي مل مث ػػػؿ لػػػذلؾ:      لق ووو)ت ل ,ول ػػػاؿٍ  فػػػي  حػػػو: ب ػػػومرٍ 

ل)بكسو ة لفال اىي م ػرور  ,) م  تلب تق ا   , لك مل ا    ةمق( ل) ةٌ ىم   (ٙ)( ِ )رفعِ  أو  المةُ  ,   ل)بام ل
ومل ضػرة  لػك مل ػا   ملىػّمةأي:   ػد ر  ل)هوافلفتتقو(   لب ضر مل ػ ـ   ب ل ج ل) م ل , لك مل ا    ة لمق( لل)بكس ة ل

 ,ثقوووال له ) ز ووو(بغ ػػػر ملف حػػػة  هووو   تح  ك لل,)قبلهووو لثق لووو  لأي: ملحػػػرؼ ملومقػػػع  مووو  لفتمكسووو   للفت ووو ا لل)أن ل
فال اىػي م  ػػوب  ,ا  ػوؿ: رأ ػػت مل اىػي وقاىػ ً  ,ف ظهػر ,  م ث ػػؿ ف ػ فإ  ػ ,بخػالؼ  حر  هػا بالف حػة
  ػوؿ  ر ػر مػف ق ػ دة مػف بحػر ملم  ػارب  ه ػو  الىػّمةمػا  ػا  محر ػا ب ّماأبف حة ظاهرة في آخره, و 

 ومألخطؿ, ف ها ملفرزدؽ

                                           
وقولػػ : قبلهػػا  ضػػر,  خػػرج بػػ  )ظبػػي( و حوهػػا,   ظػػر: شػػرح ألف  ػػة مبػػف معػػط مبػػف  ,قولػػ  معػػرب :  خػػرج بػػ  )ذي(( (ٔ

 . ٕ٘ٗ/ٔمل ومس: 
فال ا   بارة  ف  ضر  ف, ولـ  ظهر ملىّمة حمال  لػك مل ضػرة لم اضػبة ب  همػا  ,مثاؿلـ  ظهر مل ضرة م  ماع مأل( (ٕ

 . ٕ٘ٗ/ٔمبف مل ومس:  بدل ؿ قلب ملومو إلك  ا  إذم م  معا,   ظر: شرح ألف  ة مبف معط
وب ي ف   حر ة ومحػدة, وهػي  وهما ملىّمة في ملرفع, ومل ضرة في مل ّر,     ص حر   فأل    ألي م  وً ا( ولذلؾ ضم  (ٖ

 .ٖٔٔ/ٔ,   ظر: شرح ملم دمة ملمحضبة : ملف حة في حاؿ مل  ب
ل هػػا   ضػػب أبػػو  لػػي مل ػػالي  ػػاحب " ( (ٗ    ظػػر: ,مل ػػومدر " وملبػػارع فػػي مللغػػةقػػالي قػػال : مد  ػػة مػػف مػػدف أرم   ػػة وم 

 . ٚٗٗ/ٔملروض ملمعطار : 
 .)و  د ر( في أ, ومل ومب ما أثب   مف ب(  (٘
 .   ى ها ملم اـز ادة مف ملمح ؽ ( (ٙ
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 : (ٗ)أشار ب ول  (ٖ)بع ث(بال)ململ ب  (ٕ)مبف بشر بف خالد مل م ميّ  (ٔ)خدمش(و ) 

َ ل لفتل ووووووووووو   ز( َلشووووووووووو   َ لفتى ووووووووووو   ووووووووووو  ل ع 
ل

ووووووووووووو ب لل لفتث ووووووووووووو   لك  ب  وووووووووووووث  ن ووووووووووووو( لل  لخ  لفألز 
ل ملز ػد: إذم لػـ  خػرج  اا, و ػابي مػف  بػوأرمد بػ  مأل ػؿ أ ًىػ ,ةرؽ: مأل ؿ, وملثػرى بالثػا  ملمثلثػأرمد بالع

ز ػػده, وم   ػػاؿ ز ػػد اف بػػؿ  وملضػػفليّ  ,:  مػػع ز ػػد: وهػػو ملعػػود ملػػذي   ػػدح بػػ  مل ػػارالىػػـّ د ب ػػاره, ومألزُ ػػ
, و ذم مل الـ في (٘)ز دمف, فخب ث ملثرى خبر بعد خبر, أو خبر مب دأ محذوؼ, و  وز   ب   لك ملذـ  

 . (ٙ) لك مل ا  للىرورة ملىّمةح ث أظهرت  :وملشاهد ف   ,أ/ٙٚ/ ز دمأل بيَ ففي  
 :(ٚ)ا بال ضرة  ما في قوؿ ملشا روما  ا  محر ً 

له ووووووووووو  ل لفن لفووووووووووو لفتغووووووووووو فن    لاللب ووووووووووو   ك 
ل

لإال لل ن  ووووووووووووووووووب ح  لم  لووووووووووووووووووبل  ص  لتهوووووووووووووووووون 
ل  

  : أ طِ ومف ذلؾ   د ر ملف حة في قول  ,ؿ في شي   ل هام  ل فت إل ها وم  عو   شاذةٌ  ولغةٌ  فىرورةٌ 
 :  (ٜ)وقول   ,(ٛ)مل وس بار ها

                                           
 .ومخذ( في ملمخطوط ) ((ٔ
, ضُ  ((ٕ  ي بالبع ث ل ول :م  هو خدمش بف بشر بف خالد بف ب بة بف قرط  ر ع  ضب  إلك دمـر

ل.***لأم تلق فيل فستتملغ  م تبلثلمن لم لتبلثلبل(م ل
 . ٕٖ٘/ٙٔ  ظر:  فر   دمشؽ:                   

 . )ملغ ث( في ملمخطوط( (ٖ
 . ٖٗٛ:  في د وم   ,ملب ت مف ملم  ارب( (ٗ
 . ٕٔ٘/ٔ: ملم ا د مل حو ة: (   ظر(٘
 . ٜٕٛ/ٔ:  مه د مل وم د: (   ظر(ٙ
 . ٖ: د وم  , مه بف ق س ملرق ات ( ملب ت مف ملم ضرح لعبد(ٚ

للىػرورة ملشػعر ة خوفػا مػف ملزحػاؼ, ف عػؿ      ػؿملشاهد ف   قول : "ملغوم ي" ف د حرؾ مل ا  بال ضر برد ها إلك مأل     
 .   ٚٚ/ٗ,   ظر: شرح   اب ض بو   للض رمفي: مل ا   الحرؼ مل ح ذ

  ٜٔ/ٕمثاؿ :  مع مألمو  ,ٙٚ/ٔ:  مهرة مممثاؿ : بمف  حض   مف أهؿ ملمعرفة,   ظر( أي مض عف  لك  ملؾ (ٛ
  , ومأل ػػؿ ف حهػػاأل أل  هػػا مفعػػوؿ ثػػاٍف لػػػػ "أ ػػط",   ظػػر:    ؿ: )بار هػػا( ح ػػث ضػػ ف مل ػػا  شػػذوًذموملشػػاهد فػػي هػػذم ملمثػػ     

 .  ٔٔٗ/ٗشرح شاف ة مبف ملحا ب للرىي: 
                                                    =                               .      ٖٕٔ( ملب ت مف ملطو ؿ لم  وف ل لك, ملد ومف : (ٜ
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ووووووووووووووووووووووو  ل( ف  ل ل لب  ت   م  م  ل  فه  لأن  ت ووووووووووووووووووووووو   ل  
ل

وووووو  م لل ا  ل  لح  ( ف  يلب وووووو  ع  لفه ت وووووو(  لت   وووووو    ل ت 
ل  

بضػػ وف  (ٔ) چۉ  ې  ې  ې   ې چ  :وُخػػر ج  ل هػػا قػػرم ة مػػف قػػرأ ,ف ػػ حةٌ  وق ػػؿ: أف ذلػػؾ لغػػةٌ 
  الىّمةف ,قاٍض وومؿٍ ػ  ّما مثاؿ ما إذم  ا ت محذوفة فػأمثاؿ ما إذم  ا ت مل ا  مو ودة, و , هذم (ٕ)مل ا 

  لـ .أومه  ,(ٖ)ر  لك مل ا  ملمحذوفة مل  ا  ملضا   فومل ضرة   د  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                              
, ومأل ػؿ: أف  َومشٍ  ملشاهد في ملب ت قول :" =     "لػو " ح ػث حػذؼ مل ػا  مػف "ومٍش" وهػي فػي موىػع   ػب مضػـ أف 

 لػك   حمػؿ حالػة مل  ػب وهو مف أحضف ىػرورمت ملشػعرأل أل  ػ »شمو ي  ف ملمبرد قول : و  ؿ مأل ,ومش ا"  أف  
 .   ٜٚ/ٔشرح مألشمو ي:  «ر  حال ي ملرفع ومل 

 . ٜٛ:ضورة ملمائدة: مف مآل ة  ( (ٔ
مل ػذ  ؿ ومل  م ػؿ:    ظػر: ػػػػػ ي مه   ػ رىػػػػ اف إلك  عفر مل ادؽ  ضبها أبو ح    ,هال  ـ(  ب ض  ف مل ا أ( مل رم ة) (ٕ

ٔ  /ٕٔٗ . 
 فإذم قلت: هذم قاٍض, ومررت ب اٍض, فف    مالف: حذؼ حر ة, وحذؼ حػرؼ. فالحر ػة هػي : « قاؿ مبف بابشاذ( (ٖ

 « وملضا  اف هما مل  و ف ومل ا  ,وملحرؼ هو مل ا  حذفت مل  ا  ملضا   ف ,ملىّمة أو مل ضرة, حذفت للث ؿ
 .ٖٔٔ/ٔشرح ملم دمة ملمحضبة :       
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 [ والمقدر الظاهر البناء باب]
 ػا   ػاؿ: ب ,  ػ ض ملهػدـ ,مػف ملب ػا     لبن و) فتم لف اؿ:  ا فرغ مف مل الـ  لك ملمعرب شرع في ملمب يّ ولم  
م مف ضػ وف, أو حر ػة م لعامػؿ,  ػذم فػي ا ومحدً , وب ا  مل لمة لزـو آخرها ىربً وب ا ةً  اا وب اً  وب  ا ً ب  ً 

 .(ٔ)مل اموس

 ,مؽ مػف مل حػاة  مذهب ملحػذ  ضبب ب ا  ممضـ مشابه   ملحرؼ م غ ر, قاؿ ملبعض : إ    وم لـ أف       
 قضاـ:أ  أربعة مَ وقض   ,(ٕ)و رى  لك ذلؾ مبف مالؾ في ملخال ة

ؿمأل      بػػفف   ػػوف ممضػػـ مشػػبها للحػػرؼ فػػي ملوىػػع بػػفف   ػػوف  لػػك حػػرؼ, أو  ,: ملشػػب  ملوىػػعيو 
 رب ما  ا  مف مألضما   لك أ ثر مف حػرف ف, ثػـ دخلػ  أُ , ومف ثـ (ٖ) ليحرف ف بحضب ملوىع مأل

ف أ ثرهػا أل ,(ٗ)ائر  لػك مألشػهرمملَىػ حو:  د ودـ وأب وأخ, وب  ػت  , لك حرف ف ملحذؼ ح ك  ار
ب/  لػػػك حػػػرؼ أو حػػػرف ف بحضػػػب ملوىػػػع, ومػػػا وىػػػع م هػػػا  لػػػك أ ثػػػر مػػػف ذلػػػؾ فبطر ػػػؽ ٙٚ ػػػا  /

 .(٘)لحاؽم 

أي: مع ػػك غ ػػر  ,ى بامضػػـ مع ػػك مػػف معػػا ي ملحػػروؼبػػفف  ػػؤد   ,ومل ضػػـ ملثػػا ي: ملشػػب  ملمع ػػويّ      
ف ,اا  بعً مض  ؿ ملحوظً  ضما  ممض فهاـ أ, فمف ذلؾ ة  ف ذلؾ ملمع ك مف معا ي ملحروؼ ملمو ود لـ وم 

وهػو مالزم هػا م ىػافة إلػك ملمفػرد, وأضػما  م شػارة  ,ها ُأ ربت لو ػود ملعػارضفإ    , "أي"إم   (ٙ)وملشرط
 ك .هما ُأ ربا لم  ئهما  لك  ورة ملمث   إم "َذمِف و اِف" فإ   

                                           
 ُي( .مادة : )ملب  ٕٗٙٔمل اموس ملمح ط :    ظر:( (ٔ
 . ٓٔألف  ة مبف مالؾ:    ظر:( (ٕ
 ال ا   ا, أي: بعدد ملحروؼ, فف ثر ملحروؼ وىع  لك حرؼ ومحدا وىع ً ائر ب  ت لشبهها بالحروؼ شبهً م( ملىّ (ٖ

هػػا ائر م    ػػرؼ   ػػرؼ مألضػػما , و ل  م, وشػػبهها فػػي مل مػػود, فالّىػػ  ػػا فػػي أ رم ػػاػ أو حػػرف ف  ػػ ,فػػي ىػػربت
لك غ رها, فاض غ ت بضػبب إؿ مألمرأل ول و ها مح ا ة في دمل ها  لك مع اها مف أو  وىعت  لك   غة ومحدة 

, ف ػػاف م ػػرد وم للرفػػع  ػػ غة م  ضػػ عمؿ فػػي غ ػػره, ولل  ػػب  ػػذلؾمخػػ الؼ  ػػ غها  ػػف أف ُ عػػرب, فهػػـ وىػػع
 .ٗ٘/ٔ ,   ظر: أوىذ ملمضالؾ: ر, فلـ  ح ج م  رمب لب اف موىع ما لب اف موقع إ رمب ملىّ مل  اغة  اف ً 

 بػاخ الؼ إ رمبهػا  ػف ائر إ  مػا ب  ػت لالضػ غ ا مف مل حاة مف ذهػب إلػك أف ملّىػم شهر, ألف  قاؿ ملش   : لك مأل( (ٗ
  .  ٔٓٗ/ٕمعا  ها,   ظر: شرح ملرىي  لك مل اف ة :  مخ الؼ   غها

 . ٖٗمل عر فات : ملم در ف,  مّ حاد وشرط  معامل  , ل عامؿ ِزْ دَ  مثاؿ,  لك مثاؿ  عؿ: م لحاؽ( (٘
 =ل                                                                                     :وهو قضماف  ((ٙ
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 غ ر مض عماؿ ملحروؼ, بفف   وف  اماًل  وهو أف  ض عمؿ ممضـ ,ملشب  ممض عماليومل ضـ ملثالث:     
 ملشػػػػب َ  وشػػػػمؿ ذلػػػػؾ ملشػػػػب ُ  ,غ ػػػػر معمولػػػػة(ٕ)]هػػػػا  املػػػػة أل    أل(ٔ)فعػػػػاؿولهػػػػذم ب  ػػػػت أضػػػػما  مأل معمػػػػوؿ,

 .مل ر  ب قبؿ مألضما  فب  ت ,(ٖ)هماليم 

, ومػػف ثػػـ ب  ػػت ملظػػروؼ ام مزًمػػ ملػػة مف  ػػارً  أف  ف  ػػر ممضػػـ إلػػكوهػػو  ,ورمبعهػػا: ملشػػب  ممف  ػػاريللللل
 "أي" إم   (ٗ)ف وح ث", وب  ت مألضما  ملمو ولةأل مف  ارها إلك مل لةأ ػ "  ,ا إلك مل مؿملمىافة لزومً 

م   ,اف ها خالفً  فإف   ـ مػا فػي  ػوف ممف  ػار , و  د  (٘)ك "مللذمف وملل اف" ُأ رباأل لم  ئهما  لك  ورة ملمث   وم 
 ف  ب . ,مف مم  رمض ومل ومبا ضببً 

مف غ ر   م ن لس ل)ق لأ الة  ومأللؼ وملالـ في ملمب ي لل  س, فلذم  از م خبار     ب ول : وملمرمد ملمب يّ 
 ز ادة:
ا  ػة  لػك أف ملب ػا  م ىػافة ب  , فتبنو ا لل  لك و  ل)لح ل ل ػ   :أي ف و  ل  له وظ ل)ت لأي قضػـ  )م  م هػا:     فألللللل
ملب ػػا , أو م ىػػافة  لػػك مع ػػك ملػػالـ  لػػك أف ملب ػػا  مع ػػوي أي: حر ػػة للب ػػا , قػػاؿ أي: هػػي  ,لفظػػيّ 

أ/  ػا ٚٚ حػو: / ,ما  ظهر ف    المة ملب ا  ل شمؿ ما ب ي  لػك مأللػؼ :ك أف   وؿولمألملبعض:  اف 

                                                                                                                              
ؿ: = م ػك  :ها  ض عمؿ لالض فهاـ  حػوفإ    ,ملحرؼ في ملمع ك لشبهها ها مب  ةفإ    " م كمثؿ"  ما مو ودً ما أشب  حرفً مألو 

أل هػا فػي ممضػ فهاـ  ػالهمزة وفػي  ألوفػي ملحػال  ف هػي مشػبهة لحػرؼ مو ػود ,م ػك   ػـ أقػـ :وللشرط  حو,   ـو
                                        إف.ػ :ملشرط  

فح هػا  م شارة مع ك مف ملمعا ي  وذلؾ ألف   ,ا  اف   بغي أف  وىع فلـ  وىعفإ ها مب  ة لشبهها حرفً " ه ا ملثا ي : "
و حػػو  ", لعػؿ"ولل ر ػػي  "ل ػت"ولل م ػػي  " م"ولل هػي " مػػا " ل هػػا  مػا وىػػعوم لل فػي  لهػا حػػرؼ  ػدؿ   أف  وىػع 

 . ٕٖ-ٖٔ/ٔ  ظر شرح مبف    ؿ : , مرً ا م دّ ذلؾ فب  ت أضما  م شارة لشبهها في ملمع ك حرفً 
مػا ب  ػت ل ىػم  ها مع ػك فعػؿ مألمػر ولػ س و  ؿ مبف ملحا ب  ف بعض مل حاة : أف "درمؾ "وما  اف مػف مثلهػا إ   ( (ٔ

 . ٔٚٚ/ ٕ: أمالي مبف ملحا ب :  ظرشب  ملحرؼ, 
 ( مف ه ا ض ط مف ب .(ٕ
 فػػي بػػالحروؼ لشػػبهها ملضػػ وف  لػػك مب   ػػة فإ  هػػا ملشػػب  م همػػالي : هػػو شػػب  ممضػػـ بػػالحرؼ, مثػػؿ حػػروؼ مله ػػا ( (ٖ

 . ٖٛ/  ٔشرح مل ضه ؿ :   ظر:  م همالك, بالشب   ضم ك   د بف مالؾ وهذم معمولة, وم  املة غ ر  و ها
 .ٖٗ/ٔشرح مبف    ؿ:    ظر:( (ٗ
أل  همػا فػي مل ث  ػة َبُعػدم  ػف شػب  ملحػرؼ, فلػـ مػف خ ػائص مألضػما  ملم م   ػة, أو وق ؿ أ  هما أ ربػاأل ألف  مل ث  ػة ( (٘

 . ٜٔٔ/ٔ بؽ ضبب  و ب ملب ا ,   ظر: شرح مل ضه ؿ: 
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 حػػو: م ر لػػ ف, ومػػا ب ػػي  لػػك  , حػػو:  ػػا ز ػػدوف, ومػػا ب ػػي  لػػك مل ػػا  ,ز ػػدمف, ومػػا ب ػػي  لػػك ملػػومو
   هك., م(ٔ)ها مأل ثر ومألشهرها مأل ؿ, وأل   أل    ألما مق  ر  لك ملحر ةوم     , حو:  ـ ,ملض وف
م أو بػػفف  ػػرمد بالحر ػػة و ػػودً  ,لػػ إ م ػػف إدخػػاؿ ملمب ػػي  لػػك ملضػػ وف فػػي قولػػ : فالػػذي  ظهػػر...  :وق ػػؿ
 ملض وف  دـ ملحر ة. األ ألف   دمً 
 : (ٕ)حر ة ملب ا , وأضباب ملب ا   لك حر ة خمضة ف   ل  ل( لق ل)ت لأي قضـ  )م  : فتث ن  )   
ؿمأل   . : مل  ا  ملضا   فو 

 . ملثا ي:  وف مل لمة  لك حرؼ ومحد  بعض ملمىمرمت
 مـ ممب دم  وبا  مل ر .ػ   ,ملثالث:  وف مل لمة  رى ة ألف  ب دأ بها
 . (ٖ) حو: أ ف ,ملرمبع:  وف مل لمة لها أ ؿ في مل م ف

ل. حو: ىرب, فإ   شاب  ملمىارع  ,ملخامس: ملشب  بالمعرب

 ] البناء الظاهر [

 أو  دـ حر    أربعة أقضاـ .  فتبن ا لل  لك ل  ل)ح لأي:  ل   ف   لل  له لظ لفتايلت لل   فألل)ل ضـ م  ووو)فل
ؿ:مأل ضػ اف ملمث ػاة فػوؽ علو لفتىوت  ل)ب تبنو ا لضػؤمؿ  ػف م ػاف   ن لأ  ونح :ل)لو   فحػا ٌ  ,بالفػا  ملمف وحػة وم 

ومف  ػػاح دمر ملحػػرب, وأوؿ  ,ومل  ػػر ,أغلػػؽ, وملمػػا  مل ػػاري ىػػد   ,عَ َ ػػ مَ  ذَ  َ مهملػػة, وهػػو لغػػة م ػػدر َفػػ
وم ػػػطالحا حر ػػػة مػػػف حر ػػػات  ,(ٗ)  ف ملبػػػاب ملومضػػػع ملمف ػػػوحوملح ػػػـ بػػػ ف ملخ ػػػم ف, وبىػػػم  , ملمطػػػر

 ,  ولد مف م رد ف ذ ملفـ مف غ ر مح  اج إلك  حر ؾ شي  مػف ملعىػل  فها ف حةأل أل    تْ  َ م  ملب ا , وضُ 
 بها. ملّ لّفظ  د  ػػػػ ملشف  فػػػػ أي: 

 اف ب اؤه  لك حر ة؟  ـَ ؟ ولِ يَ  ِ لـ بُ : ةئلؿ ف   ثالثة أضفض لك حر ة  ُ  ثـ م لـ أف ممضـ إذم ب يَ      
ذم بُ  ـَ ولِ  ـَ بُ  ,    ضؤمؿ ومحدضفؿ  لك ملض وف  ُ  يَ  ِ  ا ت ملحر ة  ذم؟ وم   يَ  ِ " بُ فَ ؟ فػ "أ ْ يَ  ِ وهو: ِل

                                           
 ب . ٘ٔملدرر ملبه ة : لوحة    ظر:( (ٔ
 .ٚٗ/ٔشمو ي:شرح مأل   ظر:( (ٕ
همػزة ممضػ فهاـ,  ة معوم  لك ب ائهػا لمشػابهأما و دت أحدم مف مل حاة   وؿ بفف "أ ف" لها أ ؿ في مل م ف, وقد ( (ٖ

فز د ب ي  , ا ز د : الم ادى ملمفرد  حووب  ت  لك حر ة مل  ا  ملضا   ف, و اف  لك ملش   أف  ض شهد بغ رها 
 . لك حر ة ل علـ أّف ل  أ ؿ في مل م ف, و رض ل   ارض أو ب ل  ملب ا 

 . ٘/  ٚ:  اج ملعروس    ظر:( (ٗ
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َّ (ٔ)نو معنى حرف االستفيام أو الشرطلتضمّ  , أو (ٕ)ب/ سةاكنانٚٚ لمتية/ /, وكان بناؤه عمى حركة  لة 
,   بكسةرىماَفةا وخِ ف ةخَ  فَ مصةرر َخة (ةِ فِ )لمخِ عمى خصوص الفتح   ي/ اعإعراب, وكانأن لو أصًّ  مَ مَ عْ للُ 

يةةةاً و  ,ولفةةةتح نَ  (ٖ), وىةةةما مةةةن ظلةةةر لفظةةةو, كةةةما يةةة/ اليةةةاموسَتَخوُّ و أقةةةرب إلةةةى ا؛ ألَنةةةمةةةا كةةةان الفةةةتح خفلًفةةةوا 
 " عمى الفتح؟ نَ و"ألْ  ," عمى الكسررِ لْ "جَ  /َ نِ ,  يإن قلل: ألي ش/ء بُ (ٗ)ولما برأ بو المصنف ,السكون

 ,لطبع لةأبى ملة وا" ي/ كّميم كثلر, يمو ُكِسر لزم استعمال الثيلل كثلرا نَ استعمال "ألْ  بأنَ  :جلبأُ     
ِ.(٘)و قملل االستعمال" يإنَ رِ لْ بخّف "جَ 

 :ومل  عنر توير شروط ست  ,)بالبناء(حال  كونو  (سِ )أمِ نحو:  اليسم الثان/ (و)
 .(ٙ)ن: أن لرار بو معل  َولاأل 
 .(ٚ)ف ب "ال"عرَ الثان/: أن ال لُ  
 .الثالث: أن ال لضاف 
 .(ٛ)ارً الرابع: أن ال لكون مكسَ  

                                           
 . ٖٙٔ/  ٕ:  األصول ي/ النحو لنظر:( (ٔ
 . ٖٕٕ/ٔعمل النحو :  لنظر:( (ٕ
 مارة )الخف( . ٙٓٛالياموس المحلط :  لنظر:( (ٖ
وا النون الجتمةع سةاكنان وال بةَر مةن حةمف أحةرىما, يوجةب تحرلة  النةون بةالفتح؛ اللاء ساكن , ولو سكن ألنَ  وقلل:( (ٗ

: البلةان ية/ الكسةر, يعةرلوا إلةى الفتحة , لنظةر ألَنو لو حر   بالكسر لثيل من أجل اللةاء, ولةو ضةمُّوه لكةان بمثابة 
 . ٖٙشرح الممع: 

  .ٔٚصبيان/: وشرح الممع لأل ,ٖٚالبلان ي/ شرح الممع:  :( لنظر(٘
 . ٜٕٗٔ/ ٖارتشاف الضرب :  لنظر: ,يإن نك ر نحو : مضى لنا أمس حسن, يإَنو لعرب ((ٙ
ر ف بةةاأللف والةةّم ُعوِمةةل معاممةة  الممنةةوع مةةن الصةةرف لمعةةرل والتعرلةةف, لنظةةر: شةةرح كتةةاب سةةلبولو ألّنةةو إن ُعةة ((ٚ

 . ٔ٘/ٗلمسلراي/ : 
 .  ٜٕٗٔ/ ٖ:  الضرب ارتشاف: نحو أموس واّماس, لنظر( (ٛ
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 .(ٔ)رغَ صَ الخامس: أن ال لُ 
 .(ٕ)االسارس: أن ال لستعمل ظريً 

نَ      م نو معنى حرف التعرلةف لراللتةو عمةى وقةت معةلن, وىةو اللةوم الةمي قبةل لةوم الةتكمّ ما بن/ لتضمُّ وا 
 ,م عمةةى لةةوم ييةةو أمسةةولةةوم متيةةر   كةةلَ  , ألنَ اأو بعلةةرً ا كةةان قرلًبةة ,الصةةارب بمةةا لملةةو ملةة  اللةةوم وبمةةا قبمةةو

 ,م رخمو الم التعرلف العيري كما ىةو عةارة كةل اسةما ُأرلر بو أمس لوم التكمّ وكان ي/ األصل نكرة, يممّ 
ا مةةةن مةةةن لسةةةمع "أمةةةس" مطمًيةةة رت للبةةةارر كةةةلُّ ر  الةةةّم, وقُةةة ِت يَ مِ , ثةةةم ُحةةة(ٖ)بةةةو /َ م  بةةةو واحةةةر ممةةةا ُسةةة رَ ِصةةةييُ 

ا, ولةما وصةف بمةا يلةو "ال" ية/ قةوليم: بة "ال" العيرل  تيةرلرً  فُ رَ عَ يكأنو لُ  ,مإلى أمس لوم التكمّ اعإضاي  
 ,الةمي قبةل لومة  بملمة , تبنةى معرية  اللومُ  , ٌ لّ نِ بْ خر مّ وقال ي/ الياموس: أمس مثمث  اآل, (ٗ)الرابر أمسِ 

أ/ ٛٚوجمعةةو ُأُمةةس / ,وىةة/ شةةامة ,اًنةةمنو  ,: رألتةةو أمةةسٍ عَ مِ وتعةةرب ُمعةةَرف, يةةإما رخميةةا "ال" يمعةةرب وُسةة
 انتيى. , (٘)ساّماوأاموس ي

 ّّ  )عمىى (وكةةان بنةةاؤه  ,يةة/ اعإعةةراب و لةةو أصةةلٌ م أَنةةمَ عَ  لمتيةة/ سةةاكنان, أو لةةلُ وكةةان بنةةاؤه عمةةى حركةة ؛ لةة 
 ,, والنةرر اليملةةلاّمةاا تبفةتح الكةاف مصةرر كسةر, ومةةن الحسةاب مةا ال لبمة  سةيمً  (ٙ) ()الكسى ِ خصةوص 

ِ)التقاءِ من الّتخمُّص )عم ِأصل(ا حرك  من حركات البناء وبكسر الكاف: قرى كثلرة باللمن, واصطّحً 
نَ  ,السىىاكن( (  َولاألإم , السةةكون الكسةةر ضةةرَ  ؛ ألنَ (ٚ)مةةن ملةة  بالكسةةرة الةةّتخمُّصمةةا كةةان األصةةل يةة/ وا 

باأليعال,  بالرالل  عمى الجزم المختّص  والثان/ مختّص , باألسماء المختّص  بالرالل  عمى الجر   مختص  
ييلةل ية/  , ية/ ىةما البنةاء مةع تةوير الشةروط السةتَ  فَ ِمةوقةر اختُ , (ٛ)همةن الشة/ء بضةر   الةّتخمُّصواألصل 

                                           
َنما ىو لملةوم الةمي قبةل لومة , لنظةر ((ٔ الكتةاب  :ريض سلبولو تصغلر "أمس"؛ ألَنو للس اسًما لملوم كزلر وعمرو, وا 

 :ٖ/ٜٗٚ. 
حةوال عمةى الكسةر, ن, و لبنونيةا ية/ جملةع األ/ مبنَلة  عمةى الكسةر عنةر الحجةازللألَن " أمس " إما كانت ظرًيا يي( (ٕ

 . ٚٔ-٘ٔ/ٛ: التمللل والتكملل : لنظرا ال لنصرف, وأّما التململون يلعربونيا إعراب م
 . ٖٛٔ/ٔشرح المير م  المحسب  :  لنظر:( (ٖ
 .ٕٕٙ/ٖالرض/ عمى الكايل : شرح  :( لنظر(ٗ
 مس( .أ) , ٖٓ٘الياموس المحلط :  لنظر:( (٘
 .ٖ٘/ٔلنظر: البرلع ي/ عمم العربل :  ((ٙ
وتُةررُّ إلةى  ,أصميا النصةب وتبنةى عمةى الكسةر إما كانةت مفةررةنيل الركتور شوق/ ضلف عن الخملل أن " أمس " ( (ٚ

  . ٖ٘: المرارس النحول  : لنظرأصميا إما أضلفت وىو النصب المي لجري ي/ الظروف, 
 . ٖٛٔ/ٔالميرم  المحسب : شرح  :( لنظر(ٛ
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, وأعربوه ي/ ووايييم أكثر بن/ تملم عملو ي/ حالت/ النصب والجر   الحجازللن وىو لغ ُ  ,جملع األحوال
مةن ظلةر تنةولن, ومىةب بةاق/ بنة/ تمةلم إلةى إعرابةو  الضةّم يريعةوه ب, فال لنصةر  حال  الريع إعةراب مةا

اَل  ,(ٔ)العمملة  والعةرل عةن األمةس ,ال لنصةرف ية/ األحةوال الثّثة  إعراب ما أن ُيِيةَر شةرٌط مةن ىةمه ية وا 
ُأضةلف كةة  مةس", أوَف: كةة "مضةى األلعنة/ ُأرلةر بةو لةوم مةا, أو ُعةر   ,نبةأن ُأرلةر بةو ظلةر معةلَ  ,الشروط
نحةةو:  ,ا, أو اسةتعمل ظرًيةة(ٕ)مةةلسر كةة "مضةة/  األغ  َر كةةة "مضةةت أمةوس", أو ُصةةمسةةنا", أو ُكس ةأ"ُمضة/ 

نَ  ,"اعتكفت أمس" م وىة/ كمةا تيةرَ  ,  البنةاءما ُأعرب؛ لزوال عَمةيّ إعراب ِبِو ي/ ظلر الشرط األخلر, وا 
نَ  ,بةة "ال"نو معنى حرف التعرلف, ولكون منصريا يلما عرا المعرف تضمّ  و ية/ َنةأمةا ُأعةرب معيةا مةع وا 

 .(ٖ)و عنر إرارة تعرلفو ُقصر تنكلرهألنَ  ؛ن لمعناىاحال  بنا و متضم  

الشة/ء إلةى  ُض وىةو لغة  قةبْ  ,(بالبنىاءِعمى ِال ى ِ )ب/ ٛٚحالة  كونيةا / (ثِ ( ى)حِ  :اليسم الثالةثِ)و(ِِِ 
لت وسةةم   ,التة/ ىةة/ نفةس البنةاء أو عّمتةو, والمةرار ىنةا الحركة  (ٗ)ية/ الرىةةان  بةمَ : الحَ الضةّم و , الشة/ء
 عنر  ,نيا معنى حرف الشرطلتضمّ  ؛"ثُ لْ "حَ  تْ لَ الشفتلن عنر التمفظ بيا, وبنِ  يا تنشأ عن ضم  ا؛ ألنَ ضم  

 :  (ٙ), نحو قول الشاعر(٘)صمت بيا "ما" الكاي , وحلن م تجزم الفعملنومل  إما اتَ  ,كونيا شرطل 

ِ ىىىىىىىىىىىىت ق    ىىىىىىىىىىىىاِت س  (ث م  ِالِ ح  ِل ىىىىىىىىىىىى    ( ق ىىىىىىىىىىىى    
 

ىىىىىىىىىىىىىا ِ   م  ِا     ىىىىىىىىىىىىىاب    اًحىىىىىىىىىىىىىاِأل ىىىىىىىىىىىىى ِ    ن ج 
 , انتيى .(ٚ)قال ي/ المغن/:))وىما البلت رللل عنري عمى مجل يا لمزمن ((   

و ال قلةر ىنةا  كمةا ية/ قةوليم: اعإنسةان طةّب, يإَنةصل بيا "ما" الكاي  يير لرار بيةا بلةان اعإإما لم تتَ  ّماأ
من حلث ىو إنسان, والموجور من حلةث ىةو موجةور, وقةر لةرار بيةا التيللةر كمةا ية/ قولة : اعإنسةان مةن 

                                           
 . ٜٔ, وشرح قطر النرى: ٜٕٔشرح شمور المىب البن ىشام:  لنظر:( (ٔ
 .ٖٕٓ/ٔمن يرا ر العيور العمول : والصواب ما أثبتو ,)الملس( ي/ المخطوط( (ٕ
, وشةةةرح الرضةةة/ عمةةةى الكايلةةة : ٖٚ, و والبلةةةان يةةة/ شةةةرح الممةةةع: ٙٔ٘/ ٔلضةةةاح يةةة/ شةةةرح المفصةةةل:اعإ لنظةةةر:( (ٖ

ٖ/ٕٕٙ . 
 . ٚٚ/ٙالتكمم  والتمللل والصم :  لنظر:( (ٗ
 . ٕٚ/ٗالتسيلل: شرح  :( لنظر(٘
والممحة  شةرح  ,ٜ٘ٗوشةرح ابةن النةاظم :  ,ٕٛ٘ٔ/  ٖشرح الكايل  الشةايل  :  ( البلت من الخفلف, بّ نسب  ي/ :(ٙ

 . ٖٓ/  ٗوشرح ابن عيلل :  ,ٛٚٔومغن/ المبلب  ,ٛٚٛ/  ٕالممح  : 
 يير جاءت حلث شرطل , برخوليا عمى "ما" يجزمت يعملن ., الشاىر يلو قولو: )حلثما تستيم ليرر(    
 . ٛٚٔ( مغن/ المبلب : (ٚ
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يةا حةارة حلث ىو لصح ولمرض موضوع لمطب, وقر لرار بيا التعملل كما ي/ قولة : النةار مةن حلةث إنَ 
 ,(ٔ)اا الزًمةةتيارىةةا إلةةى الجممةة  ايتيةةارَ الي لةةتْ نِ مةةا بُ إنَ  ا كانةةت تةةأت/ ظلةةر شةةرطل , قةةال بعضةةيم:تسةةخن, ولَمةة

 .ياعمم
إلةاه  وُ يَ بَ مصةرر َشة (اتشب(هًِ) ؛وعمى خصوص الضمّ  ,ص من التياء الساكنلنلمتخمُّ  ؛عمى حرك  لتْ نِ وبُ  

 ,بةمل  تْ لَ م  والمةرار الظةروف الميطوعة  عةن اعإضةاي  ُسة ,وىة/ المةرا :جمع ظالة  (ٕ)(اتِ )بالغا(ِ ِوبو مثمو
" ثُ ْلةة: أن "حَ ةةةةةة  كمةةا قالةةو المةةراريةةةةةة  وِ بَ الَشةة ا, ووجةةوُ طً َسةةن كانةةت وَ أيةةا صةةارت ظالةة  يةة/ النطةةب بعةةر ألنَ 

ا عةةن َعةةطِ " قبةةل وبعةةر " قُ  , كمةةا أنَ (ٖ)يةةا أن تضةةاف إللةةوقطعةةت عةةن اعإضةةاي  إلةةى المفةةرر الةةمي كةةان حيَ 
 ,(ٗ) إضةةاي َّ أ/ َكةةٜٚلليةةا / إإضةةايتيا  ألنَ  ؛وال ُلشةةِكُل إضةةاي  "حلةةث" إلةةى الجممةة  ,اعإضةةاي  إلةةى ملةة 

إضةةايتيا إلةةى المفةةرر  أنَ ملةة  ليتضةة/  , ويلةةو نظةةر؛ ألنَ (٘)أثرىةةا ال لظيةةر ل ملةة  يةة/ المغنةة/: بةةأنَ وعَمةة
المضةةةاف إللةةو يةة/ الحيليةةة   ل بةةةو الرضةة/, وىةةو أنَ ى مةةا عَمةةلوْ األيةةة ,ولةةلس كةةمل  ,المبنةة/ كةةّ إضةةةاي 
عم ِ)ما ىو كا ن , ومل  البناء إنَ (ٙ)يإضايتيا كّ إضاي   اموجورً , والمصرر للس مصارر تم  الجمم 

أي: بسةبب تحرلة   ,وصةاروا ثّثة  ثَ مَ ة( مصةرر ثَة)بتثم(ىثِ ِ,( الحاصةم  يليةاالتسى ِ ِإحى  ِالمغىاتِ عمى ِ)
مةةن التيةةاء  الةةّتخمُّص , والكسةةر عمةةى لمةةا عممةةت, والفةةتح لمخّفةة الضةةمّ ( المثمثةة  بالحركةةات الةةثّث الثىىاء)

)مىى ِ (ٚ)خةةره((آالسةةاكنلن, ويةة/ الياموس:))"حلةةث" كممةة  رالةة  عمةةى المكةةان كةةة "حةةلن" يةة/ الزمةةان بثمةةث 

                                           
 . ٚٗ/  ٔوشرح االشمون/ :  ,ٗٔٔ/  ٖرح المفصل البن لعلش : : شر( لنظ(ٔ
ا عمةةى شةةل لن, التثنلةة  وقلةةل بنلةةت عمةةى الضةةّم لةةراللتيا عمةةى الظةةريلن المكةةان والزمةةان, كمةةا بنلةةت "نحةةن" لةةراللتي( (ٕ

لممةع: , يكمل  "حلث" بنلت عمى الضّم لراللتيا عمى شل لن وىما الزمان والمكان, لنظر: البلان ي/ شرح اوالجمع
ٖٖ-ٖٗ  . 

 . ٖٓٔ/  ٔتوضلح المياصر : و  :( لنظر(ٖ
ِِِِِِِِِِ( أجاز الكسا / أضاي  )حلث( إلى المفرر مستشيرا بيول أحرىم: (ٗ

ِسه(ٍلِط ال ع اًِ ِأم اِت  ِح(ث 
 .ٕٓٔ/ٔوىمع اليوامع:  ,ٙٙ/ٛلنظر: التمللل والتكملل :  ,بريع سيلل وجره      
  . ٛٚٔ: مغن/ المبلب : ( لنظر(٘
 . ٓٛٔ/  ٖ: شرح الرض/ عمى الكايل  : ( لنظر(ٙ
 )حلث( . ,ٛٙٔ( الياموس المحلط : (ٚ
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لعربونيا ي/  (ٔ)ك/ أن" ييعس"وحُ  ,أي: مع كل منيا (,ا لف)مع  )و(( لغ  طا ل  )الواو( مع و ,ال(اء
 .(ٕ)األحوال الثّث 

قال البعض: تحتمميا وتحتمةل  ,(4)بالكسر (3)چٹ   ٹ    حيثِ   ٿ  چ قال ي/ المغن/: وقراءة من قرأ      

يةا تحتمةل , يإنَ جمةس زلةرٌ  ةةةةة بالفتحة ةةةةة  ثَ ْلةوكةمل  إما قمةت: جمسةت حَ  ,(٘)وتحتمل لغ  البناء عمى الكسر
, اا, ولفتحونيةا نصةبً لكسةرونيا جةر  ا أن بنة/ أسةر وقال الزجةاج: وحكة/ ألًضة اعإعراب والبناء عمى الفتح,

 , انتيى.(ٙ)وللست مضاي  "المي"موصول بمعن/  اسم" حلث"  إلى أنَ 
, وقةةر نْ بِمةة  , أو خفةةض, والغالةةب كونيةةا يةة/ محةةل نصةةب عمةةى الظريَلةةوقةةال األخفةةش:)) قةةر تةةرر لمزمةةان

 : (ٚ)تخفض بغلرىا نحو قولو

ىىىىىىىىىىىىىىىىىاِأ ِ إلىىىىىىىىىىىىىىىىى ِِ ِأ ل ق ىىىىىىىىىىىىىىىىىتِ  حمه  ( ىىىىىىىىىىىىىىىىىث  ىىىىىىىىىىىىىىىىىقِ ِح  ِ ِ عِ ش 

ِ

ِ

ِ

ۇئ   ۆئ   ۆئ  ۈئ  چ وحممةةةةةوا عملةةةةةو  ,ييةةةةة/ عمةةةةةم جةةةةةنس لمةةةةةا مكةةةةةر ,  والراىلةةةةة  والحةةةةةربوىةةةةة/ المنَلةةةةة

لعمم نفس المكان المسةتحب لوضةع الرسةال  يلةو,  وتعالىب/ ٜٚو سبحانو/ إم المعنى أنَ  ,(ٛ)چۈئ
 لنصب المفعول بو,  عل التفضلل ال أيْ  ألنَ  ؛نفسو بأْعَممُ , ال بأْعَممُ  عملو وناصبيا "لعمم" محمويا مرلواًل 

                                           
  : الصةحاح ن ثعمبة  بةن روران بةن أسةر, لنظةريبلم  من بنى أسر, وىو ييعس ابن عمرو بن الحارث بةل ( ييعس: أبٌ (ٔ

  . ٜٜ٘/ٖتاج المغ  : 
 . ٕٕٗ/ٖ, ومعجم اليراءات: ٜٕٓ/ٕلنظر: ىمع اليوامع: ( (ٕ
 . ٗٗ( اليمم من اآلل  (ٖ
 اليراءة بالكسر لم أقف عمليا ي/ كتب اليراءات, ولم تنسب ألحر من اليّراء.( (ٗ
 .ٜٕٓ/ٕ, وىمع اليوامع: ٕٗٚ/ٗوالبرىان ي/ عموم اليرآن: ,ٙٚٔمغن/ المبلب  لنظر:( (٘
 . ٛٗٗٔ/  ٖارتشاف الضرب :  لنظر:( (ٙ
      :وصرره  ,( البلت لزىلر بن أب/ سممى(ٚ

 ألش ِول ِ(نظ ِب(وتاِكث( ة
: رلوانةةولنظةر:  ,مةن قصةلرة لمةرح يليةةا الحةارث بةن عةةوف واليةرم بةن سةنان وسةةعليما بالصةمح بةلن عةةبس ومبلةان      

ٔٓٛ . 
ىمةةع  لنظةةر:, عرابيةةا لوقوعيةةا مفعةةوالإالفارسةة/ عمةةى أبةةو عمةة/  , بيةةمه اآللةة  اسةةترلَ ٕٗٔ :نعةةام مةةن اآللةة اعإسةةورة ( (ٛ

 .ٕٕٔ/ٔاليوامع: 
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 وال رللل , (ٕ)ا البن مال " خّيً  نْ إلة "  ا, ولم تيع اسمً (ٔ)رأي بعضيمن تنصبو ي/ أ لتو بعالم جازيإن أوَ 
 رللل 

 : (ٖ)لو ي/ قولو

(ىىىىىىى  ِ  اع  ِأ ن ىىىىىىىت  ىىىىىىى   ِم  ِاسىىىىىىىتق    ( ىىىىىىىث  ِح   إ  
 

ىىىىىىىىىىىىىىىى  ةِِو  ًمىىىىىىىىىىىىىىىى ِأل (ىىىىىىىىىىىىىىىى  ِع    ِ مىىىىىىىىىىىىىىىىاأح 
 ىةو قمنةا: , ية/ المكةانلةؤري إلةى جعةل المكةان حةااَل  :قلةل , يةإنْ اا و"حمةى" اسةمً لجواز تيرلر"حلث" خبةرً          

كةةما يةة/  ,(ٗ)اعإجابةة  (( سةةاع َ   يةة/ لةةوم الجمعةة نظلةةر قولةة : إَن مكةة  رار زلةةر, ونظلةةره يةة/ الزمةةان, إنَ 
 عمم .أواهلل  ,المغن/

نت معنى ىمزة االستفيام إن يا تضمَ لمشبو المعنوي, ألنَ  (نحو: كم) ,المبنى عمى السكون :واليسم الرابع
" التة/ لمتكثلةر إن بَ نحةو: كةم مالة  أعشةرون أم ثّثةون, ومعنةى "رُ  ؟عرر بمعنى أيَ  ,استفيامل  تْ مَ عِ جُ 
 : (ٙ), نحو قول الشاعر(٘)خبرل , يي/ بمعنى كثلر تْ مَ عِ جُ 

ِمم ىىىىىىىىىىىىو ٍِ ىىىىىىىىىىىى   ك 
ىىىىىىىىىىىىواِ(7) ب ىىىىىىىىىىىىا  ِممك ه م 

(8)ِ
ِ

ق ٍةِب ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا  واِ ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى(ٍ ِس ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىو  ن ع  ِو 
ِ  :  (ٜ)وكيول الفرزرب

                                           
 . ٖٗٔ/  ٗشرح المفصل البن لعلش :  لنظر:( (ٔ
 .  ٕٖٕ/  ٕشرح التسيلل :  لنظر:( (ٕ
 ,ٚٚٔومغنة/ المبلةةب :  ,٘٘/  ٛ: والتةةمللل والتكملةل ,ٕٖٕ/ٕ: لخفلةةف, بةّ نسةب  يةة/ شةرح التسةيلل( البلةت مةن ا(ٖ

 .  ٕٕٓٓ/ ٗوتميلر اليواعر : 
 . ٚٚٔ – ٙٚٔ( مغن/ المبلب : (ٗ
 . ٓٗالبلان ي/ شرح الممع:  لنظر:( (٘
والمياصةةةةر النحولةةةة  :  ,ٕ٘ٗ: , ومغنةةةة/ المبلةةةةبٙٛٚ/ٕشةةةةاف الضةةةةرب: ارت :نسةةةةب  يةةةة/( البلةةةةت مةةةةن المرلةةةةر, بةةةةّ (ٙ

ٗ/ٕٓٓ٘. 
بةةأن حةةروف  ؛رَ , ورُ ا بةةة "مةةن" مضةةمرةمىةةب الكويلةةون إلةةى أن تمللةةز "كةةم" الخبرلةة  مفةةررا أو مجموعةةا لكةةون مجةةرورً ( (ٚ

 .ٖٙٔ/ٔ المباب : لنظر:, حمييا ال ليتض/ عمميا بعر الجرّ 
ا األلةف عمًمة عممةا لمجمةع كمةا أنَ  الةواوو جعةل , أَنةالةواولحييا أعم/, واحتج لمن ضم الملم و  ( ىمه المغ  أجازىا أبو(ٛ

  . ٕٗٔوالمسا ل المنثورة :  ,ٖٙ  ي/ اليراءات : لنظر: الحجّ  ,لمتثنل 
 .ٕٖٔ: ي/ رلوانو( البلت من الكامل, (ٜ
   يا بل الت/ ي/ األصل للس ليا لبن؛ ألنَ  ي/ الرس , والعشار: اعإوالفرع: العوج ي/ المفاصل وال لكون إاّل       

 =     . ٜٖ٘/  ٔعظم: , والمحكم والمحلط األٚٗ/  ٕ: لنظر: العلن ,وضعت أوالرىا قبل مرة قملم 
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الىىىىىىىىةًِ ِوخ  ِ( ىىىىىىىىاِج  (ىىىىىىىى   ِعمىىىىىىىىًةِل ىىىىىىىى   ىىىىىىىى    ك 
 

 ِ ىىىىىىىىا   أل ىىىىىىىى  ع اء ِق ىىىىىىىى   ش  ِع  ِعمىىىىىىىى    حم ب ىىىىىىىىت 
األلةةف سةةاكن   ألنَ  ؛ر لمتعةةمرعمةةى السةةكون نحةةو: ما ومتةةى, قةةال الةةبعض: والظةةاىر أنةةو ميةةرَ  /َ ِنةةومةةا بُ  

 . عممأ, واهلل (ٔ)آخر ا, يّ تيبل سكونً بالمات
 ] حركات البناء المقدرة [

ىى ِ حِ ( مةةن األسةةماء )أل(ىى ِ ِ  ِ ق ىى)الىى  ِتِ  :( اليسةةم الثةةان/ مةةن المبنةة/ّ و)   مةةن أنَ  ,ميلةةو مةةا تيةةرَ  (البنىىاءِ ِةِ ك 
ىقِ ِ ِ المنا  ِالمف  ِالمبنىِ:)نحواعإضاي  عمى معنى الّم, أو لبلان   الضةمّ وىةو ب ,(النى اءِ ( حصةول )لِ ب 

الةراخل عملةو لةاء النةةراء  ,: سةةلبولو)نحىو(ِمثالةو ,اأ/ وسةلأت/ معناىةا اصةةطّحً  ٓٛ/ ,الصةوت :والكسةر
 نو لتضمّ  ؛  بنا و التركلب, وعمَ "ولوةة "عمم مختوم ب أي: سلبولو ونحوه من كل   ,(اِس(بو( (كقول :ِ)

" ال "  ومن نحوه اسةمُ  ,(ٖ), يبناؤه لمشابيتو المبن/ّ (ٕ)وقلل: لمشابيتو اسم الصوت ,معنى حرف العطف
نى عمى بْ اسميا المفرر لُ  عنرنا, يإنَ ةةةة بالتنولن ةةةة ٍو ال سلبول نحو: ,قبل رخوليا " المبن/ّ العامم  عمل "إنَ 

ى عمةى مةا َنةبْ , وىما لنصب بالفتح , يلبنى عمليا كما أن المنارى المفرر لُ (ٗ)ابو لو كان معربً  بُ صَ نْ ما لُ 
)(اِنحو: "حمام" من قول  :  و() ,(٘)الضمّ بو لو كان معربًا, يسلبولو من : لا سلبولو, لبنى عمى  عُ يَ رْ لُ 

أي: "حةمام" ونحةوه مةن كةل مةا جةاء عمةى  ,سم امرأةاكة "سحاب"  ,بالحاء الميمم  والمال المعجم  (ا ِ  ِ حِ 
أو الحرلةةةر  ,كةةةة " قطةةةام " باليةةةاف المفتوحةةة  والطةةةاء الميممةةة : الصةةةير ,وزن َيَعةةةال, سةةةواء كةةةان أخةةةره مةةةلم

, وآخةر (ٙ)الحَمة والرايع الرأس إلى الصلر, أو النبلم الشرلر, وشةاعر كمبة/ اسةمو الحضةلرة ابةن ,البصر

                                                                                                                              
   أنّ ي/ ىما البلت أولى, إاّل  , والجرّ جرّ الشاىر ي/ ىما البلت قولو: "عم " حلث رولت بالريع والنصب وال =   

ي/ االستفيام, يلنصبون بيا  أجاز يليا النصب بما روي عن بعض العرب أنيم لعممونيا ي/ الخبر كما سلبولو 
 . ٔٙٔ/ٕ, الكتاب : كأنيا اسم منون  لنظر

ا يمعمّةة , وال توجةةر عمّةة  يةة/ ومةةا بنةة/ عمةةى ظلرىةةأصةةل البنةةاء,  ؛ ألّن البنةةاء عمةةى السةةكونبنلةةت عمةةى السةةكونإّنمةةا ( (ٔ
 .بنا يا عمى ظلر السكون كالتياء الساكنلن والتخفلف وظلرىيما مما لوجب بناء االسم عمى حرك  

ياالسةةةم " سةةةلب "  ,سةةةماء وأصةةةواتألةةةرى ابةةةن بابشةةةام أن "سةةةلبولو " ومةةةا شةةةاكمو كةةةةة: "نفطولةةةو وحمولةةةو"  إَنمةةةا ىةةة/ ( (ٕ
 . ٜٖٖ/ ٕ: سرح الميرم  المحسب  : لنظروالصوت "ولو " والحرك  اللتياء الساكنلن, 

 . ٖ٘ٚ/  ٔالمياصر  الشايل  :  لنظر:( (ٖ
 . ٕٛٓ /ٔيرا ر العيور العمول :  لنظر:( (ٗ
/ محةةل نصةةب, لنظةةر: صةةمل  يةةر منةةع مةةن ظيةةوره اشةةتغال آخةةره بحركةة  البنةةاء األسةةلبولو: مبنةة/ عمةةى الضةةّم الميةةرَ ( (٘

 .ٕٚٚالتطبلب النحوي: 
 . )قطم ( ٔ٘ٔٔالياموس المحلط :  لنظر:( (ٙ
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ت ل  مْ سُ  ,ورمال لبرلن ,": وى/ أرض بلن اللمنركة "وبا ,أو كان آخره راء لم,لَ بعمب/ واسمو عملر ابن شُ 
يّ لنزليا أحر منا, وى/ األرض الممكورة , ورث محمتيم الجنَ , اا أىم  اهلل أىميا عارً لمَ  ,رمإبوبار ابن 

بالحةةةةةاء  ,ارِ َبةةةةوحَ , (ٕ)كةةةةةما يةةةة/ اليةةةةاموس, (ٔ)چی  ی    جئ  حئ   مئ  ىئچ  :ىلةةةةو تعةةةةاليةةةة/ قو 
بالضةةةار المعجمةةة  بعةةةر الحةةةاء الميممةةة  : اسةةةم نجةةةم,  ,ارِ َضةةةوحَ  ,(ٖ)الميممةة  والبةةةاء الموحةةةرة : اسةةةم لألثةةةر

ب/ الحضةر, وىةما النةوع ٓٛبفتح السلن الميمم  يفاء: اسم ب ر, وبكسر السلن: مو أسةفر ضةر / ارِ فَ وسَ 
وىةو اسةم  ,وىةو تةاء التأنلةث, أو لمشةابيتو المبنة/ّ  ,معنةى الحةرف ونلتضةمّ  ّمةاإ ,(ٗ)عنر الحجازللن /  مبن

 يةة/ الزنةة  المبنةة/؛ لمشةةابيتو الحةةرف يةة/ ا ِ رَ ورَ  الِ زَ نحةةو: َنةة ,الةةمي لألمةةر عةةالِ الفعةةل الةةمي عمةةى وزن يَ 
لةةو  أنَ  مَ َمةةعْ عمةةى حركةة , كةة/ لُ  /َ ِنةةوبُ  ,(٘)الةةمي ىةةو الفعةةل كمةةا قلةةل أو لوقوعةةو موقةةع المبنةة/ّ  االسةةتعمال,

ومىةةب بنةةو  ,(ٙ)بالتأنلةةث رُ عِ ْشةةيةةا تُ مةةن التيةةاء السةةاكنلن, وألنَ  وكانةةت كسةةرة لمةةتخمص   أصةةّ يةة/ اعإعةةراب,
عةةراب مةةا ال لخةةتم بيةةا إعةةراب مةةا ال لنصةةرف؛ لمعمملةة  والتأنلةةث(ٚ)بةةالراء مَ تِ تمةةلم إلةةى بنةةاء مةةا ُخةة , (ٛ), وا 

 . (ٜ)وقلل: العرل

                                           
 . ٖٗٔ-ٖٖٔ: الشعراء سورة ( (ٔ
 )الوبراء( . ٜٓٗ: الياموس المحلط : ( لنظر(ٕ
 . ٚٓٔ: المنجر ي/ المغ   :( لنظر(ٖ
 , مستشيرا بيول األعشى :آخره الراء أجاز سلبولو ريع ونصب ما( (ٗ

با ِ ِِعم ِ ه ِ ِوم ِ  ه  ةًِِِأله م ك تِ ِ***ِو  با ِ ِِج  ِو 
 . ٜٕٚ, وشرح الفصلح البن ىشام المخم/: ٜٕٚ/ ٖ: إعراب ما ال لنصرف, لنظر الكتاب وبنو تملم لعربونو     
 .ٖٕ٘/ٔلمجوجري:  شرح شمور المىب :لنظرمر, أي وقوعو موقع يعل األ ((٘
  الةة  مةةا لةةلس لغلرىةةا مةةن الحركةةات, لنظةةر: شةةرح ميةة/ اعإ اثةةرً أليةةا  نَ ا مةةع الةةراء؛ أل( وقلةةل اختلةةرت الكسةةرة وخصوًصةة(ٙ

 .  ٙٙ/ٔكتاب سلبولو لمسلراي/: 
ال , يإما مإّنما وايب التململون أىل الحجاز ي/ بناء ما ختم بالراء نحو: حضار وسفار؛ ومل  بسبب ملميم إلى اعإ( (ٚ

م بةالراء, وخةالفوىم ية/ ظلةره تِ لحجةازللن ية/ بنةاء مةا ُخةيإما ضمُّوا ما ختم بةالراء ثيمةت عمةليم اعإمالة , يمةما واييةوا ا
 . ٘ٚٔ/  ٘بأن أعربوه إعراب ما ال لنصرف, لنظر المخصص : 

 . ٖٔٔ – ٖٓٔ/  ٗ( لنظر: أوضح المسال  : (ٛ
  اليلةةاس عنةةر سةةلبولو أن تعةةرب إعةةراب مةةا ال لنصةةرف, وىةةو بةةمل  لوايةةب بنةة/  ,"حةةمام و قطةةام" إما سةةملت بةةو امةةرأة( (ٜ

ال" إما كانةةت معرولةة  عةةن ظلةةر َعةة"يَ  "حةةمام" عنةةرىم معرولةة  عةةن حاممةة , و"قطةةام" عةةن "قاطمةة ", وكةةلّ  ألنَ تمةةلم؛  
ّب" المعرولةة  عةةن " حالية " ييةة/ تعةةرب إعةةراب مةا ال لنصةةرف؛ لكونيةةا معرولةة  "أيعةل" وجعمةةت عممةةا كمةةا ية/ "َحةة

 . ٕٚٚ/ٖلنظر الكتاب : عن صف , كما أن "عمر" معرول عن عامر عمًما ال صف , 
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( أل(ى ِ ِ  ِ ق ىت ِِ ِ )ألإن ى ,وال لظيةر لةو أثةر ,مشغوال بحركة  البنةاء السةابب عمةى النةراء الضمّ وحلث كان محل 
وىةةةو  (ثىىى ِ أِ ِ ه ىىىظِ و(ِ ) ,لمةةةا عممةةةت ,اسةةةم ال الفةةةتحر يةةة/ وكةةةما تيةةةر   ,(ةال ىىىمِ أي: يةةة/ النةةةراء المةةةمكور )

ر يةة/ أي: الميةةرَ  ,(ألىى ِالتىىاب ِ ( التيةةرلر )) لىى ِا: تةةر  يلةةو أثةةرَ يلةةو تةةأثلرً  رَ   الشةة/ء, وأثَةةبيَلةة :بالتحرلةة 
( أو   ِ العىالِ(ىاِسى(بو( ِ ( ممةثّ لممنةارى وتابعةو: )ولِ ق ى)تِ  ,المتبوع, لظير عمى تابعو المعرب ظلر البرل

 ,مصةةرر اتبعةةةو ,أي: ألجةةل اعإتبةةةاع ,()إتباعىىىاأي: بريةةةع العةةالم أو الحسةةةن  ,بىىىال أل () أو نفسةةوُ  الحسةةنُ 
 ِ ِ ق ى)المِ أي: المتبةوع ,ِ()لم ى ِ ِا لةوأي: الحاًقة ,(ٔ)بو يمضى معةو رَ ومَ  ,: مشى خمفو حَ رِ و كفَ عَ بِ وأصمو تَ 

 بةةأنَ  االتةةابع إعرابةة/, واعتُةةِرَض جعةةل حركةة  التةةابع إعراًبةة عُ ْيةةع المتبةةوع بنةةا /, ورَ ْيةةرَ   أنَ إاَل  ,ألىى ِرخىى  (
نَ  ,(ٕ)العامل ي/ التابع ىو العامل ي/ المتبوع , ولم أَر الضمّ ما ليتض/ ومل  العامل ال ليتض/ الريع, وا 

والتعبلر عنيا بالريع يلو مسامح ,  ,أ/ ال إعرابٔٛحرك  التابع إتباع / إنَ  وقلل:)), اا شايلً أَر لو جوابً 
, مٌ ىَ وَ تَةالعامةل مُ  تبةاع, وأنَ رة منع من ظيورىةا اشةتغال المحةل بحركة  اعإا بفتح  ميرَ وحلن م لكون منصوبً 

لجةوز  )و( ,(ٖ)ا لممجيةول((ر مبنًلةالمتبوع نا ب ياعل الفعةل الةمي نةاب عنةو لةاء, بةأن ليةرَ  م أنَ و توىَ كأنَ 
 ,( ِ م ىىحِ مِ )لِ ِأي: ألجةةل اعإتبةةاع لمنصةةب الثابةةت المسةةتحب ,ا(بالنصىىاِاتباًعىىِالعىىال ِ )أن تيةةول: لةةا سةةلبولو 

 ,النا ةب عنةو حةرف النةراءر و ية/ األصةل مفعةول بةو بالفعةل الميةرَ يإَنة ,أي: لمحل ملة  المنةارى المتبةوع
 .(ٗ)نصب ييو ي/ محلّ  ",لا"وىو 

أي  ,خةةةةر, واختةةةةار ابةةةةن األنبةةةةاري الثةةةةان/ألحةةةةر الةةةةوجيلن عمةةةةى اآل حَ و ال تةةةةرجُّ وظةةةةاىر كّميةةةةم أَنةةةة     
, وأبةةو العبةاس لوايةةب الخملةةل إما (ٙ), والخملةةل لختةار الريةةع يةة/ المعطةوف, وأبةةو عمةر النصةةب(٘)النصةب

بةأن جعةل  ,جواز حمف الّم منو, ولوايب أبا عمر إما لم لكن كةمل  كان المعطوف نحو: "الحسن" ي/
ا(ِإتباًعىِبالج ِ ِ,العال ِ ) :( أن تيول ِ ن ِتِ مِ )و(ِ ِ,, يّ لجوز حمف الّم منو(ٚ)المعرف بالّم مع الّم عمما

                                           
 . , )تبعو(ٙٓٚ: الياموس المحلط: ( لنظر(ٔ
 . ٜٕٕ/  ٕ: شرح التصرلح : ( لنظر(ٕ
 . ٜٕٓ/  ٔ( يرا ر العيور العمول  : (ٖ
تباعةةا إتباعةةا لمبنةةاء الميةةًرر عمةةى المنةةارى, ولجةةوز يلةةو النصةةب إ"العةةالم"  ييولنةةا: لةةا سةةلبولو العةةالم, لجةةوز يلةةو ضةةم  ( (ٗ

, ٓٙٓٔ/ٕ, وتوضةةلح المياصةةر:ٗٓٗلنظةةر: شةةرح ابةةن النةةاظم:لبولو, النصةةب صةةف  لسةة  لممحةةّل, وىةةو عمةةى أنَ 
 . ٓٗ٘/ٕوتحرلر الخصاص :

 . ٔٔ/ٕالزاىر ي/ معان/ كممات الناس: : ( لنظر(٘
 . ٖٛٛ/  ٗ: الميتضب : ( لنظر(ٙ
 . ٖٕٔ/  ٗ: المصرر نفسو( (ٚ



                     ٜٕٓ          النص المحقق
    

 

ىِأي: ألجل االتباعا(ِإتباعًِ اسةم "ال" يكةمل  لظيةر أثةر تيةرلر  ّمةاأية/ آخةره, و  الظةاىرِ  هِ ( ية/ كسةرِ  ِ )لمفظ 
مةع  بَ ك ةو رُ وكأَنة, رال سلبولو ظرلَف, بالفتح من ظلر تنولن اتباعا لمفتح الميةرَ  تيول: ,الفتح  ي/ التابع

ولجةوز , (ٕ)ملة  الموصةوف ا لمحةلّ تباًعةإ ,يليةال: "ظرلفةا" ,ولجوز نصةبو ,(ٔ)الموصوف قبل رخول "ال"
 ا لمكسةةةرِ تباًعةةةإ ولمتنةةةع "ظرلةةةف" بةةةالجر   ,(ٖ)"ال"ا لمحةةةل الموصةةةوف مةةةع تباًعةةةإيتيةةةول: "ظرلةةةٌف",  ,ريعةةةو

ب/ ٔٛأي: السةابب عمةى حركة  البنةاء العارضة  / ,(ةِ ا صىم(ِ ِالبنىاءِ ِةِ ك ى ِ حِ ِ)  ِ  ؛(ٗ)الممفوظ بو األصم/
ولجةوز إسةكان  ,أن تتبعيةا العارضة  أي: ال لصةحُّ  ,بتشةرلر مةن المثنةاة يةوب باعها(اتِ  الِ(جو ) اء,بالنر

 .إتباع ظلرىا التاء أي: ال لصحُّ 
 (بخالف) ,يا ضعلف  بمزوميا لّسم وعرم مفارقتيا لةوألنَ  ؛جعميا متبوع  و ال لصحّ وحاصل المعنى أنَ  

ية/ ملة ؟  إن قمةت: مةا السةرّ  ,العارض بعر تم  الكسرة )بسباِالن اء(أي: الحارث   (,العا  ة)الحرك  
يةا تحةرث بحةروث حةرف ي/ مل  أن حرك  البناء العارض  تشبو حرك  اعإعراب من جي  أنَ  قمت: السرّ 

الحركةة  اعإعرابلةة  تحةةرث بحةةروث العامةةل وتةةزول  كمةةا أنَ  ,النةةراء وال النايلةة  لمجةةنس, وتةةزول بةةزوال ملةة 
إتباعيةةا ليوتيةةا و لجةةوز يإَنةة ,"م مةةن "ال" العاممةة  عمةةل "إنَ مل  مةةا تيةةرَ كةة( أي: النةةراء, و ونحىىو ) ,بزوالةةو

 َس َكةمن حركة  البنةاء, ولةو عَ  ىبالمشابي  لحرك  اعإعراب ي/ كونيا تحرث وتزول, وحرك  اعإعراب أقو 
 .ومل  ممتنع  ,عمى ضعلف قوي   بناءُ  مَ زِ مل  لَ 

 
 
 

                                           
 .ٕٓٗ, واعإلضاح العضري:ٖٗٛ/ٔاألصول ي/ النحو: :( لنظر(ٔ
 . ٚٚ٘/ٔ, والبرلع ي/ عمم العربل : ٓٛٔاستحسنو ابن الخشاب, وابن األثلر, لنظر: المرتجل: ىما الوجو ( (ٕ
 . ٙٗ: الممع ي/ العربل :( لنظر(ٖ
  . المصرر نفسو( (ٗ
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ى[ىفطالبابىالمطربىوالمبنيىمنىاأل]ى
م عمىى العلىم مىن تمىح الحي يى  شرع يتكم   ,ا فرع من الكالم عمى االسم من حيث اإلعراب والبناءولم      
 :قسمان(ا )( مطمق  : )والفعلا فقامأيض  
ماأل  م  فهىو أو   ,مه عميىهقد   , ولشر  الملرب عمى المبني  (2) عمى لال  األلم( قوة أو فلال  ب  ر  ع  م  ) :و 

 .في الذكر
ر اىىىاوالبنىىىاء اىىىو األلىىىم فىىىي األفلىىىام  ألن   ,()مبنييي    ال ىىىاني و() ر فىىىي تميزاىىىا إلىىىى قاىىىتا ع  ي   ملىىىان   هىىىا لىىىم تلتاو 

 .أي لمقسمين المذكورين عمى األلح   ,لهما( )وال ثالث   ,إعراب
  .(1)م في االسمفهو واسط  بينهما عمى ما تقد   ,وال مبني   ب  را ل  لر ال م  العلم الملتم اآل وقيم: إن  
, نىي  ب  وال ما  ب  را ل  مباشرة ال م  كد بنون التوكيد مباشرة كانت أو غير ؤ أ/ المضارع الم81العلم / ن  إوقيم: 

 .(3) بت الواسط أ ن  م عند ما كالمضا  لياء المتكم   ,فهو حال  بين حالتين
 

ىفطالى[]ىالمطربىمنىاأل
ذا أردت ملرف  كم من القسمين  :وا 

ماألالقسم )في(  تركيبي  يعتقر فىي  أي: المشابه لالسم في وجود ملان   ,واو العلم المضارع ,(ب  ر  ع  )الم   و 
  ىىىى كما سيأتي توضيحهىىىى   لتوارداا عمى ليغ  واحدة (4)زاا إلى اإلعرابتمي  

                                           
ىىا الكوفيىىون فىىاإلعراب عنىىدام ألىىم فىىي ( (2 األلىىم فىىي األفلىىام البنىىاء ومىىا أعىىرب منهىىا للم ىى  اىىذا قىىوم البلىىريين, أم 

  أزالتىه عىن لم  سماء واألفلام فم  شيء زام عن اإلعراب من األ فكم   ,ألم في الحرو والبناء , لام واألسماءاألف
 . 2/40رشاد السالح: ا  و  ,2/303وتوضيح المقالد:  ,2/211, ينظر: التذييم والتكميم:ألمه

 .122/ 2فرائد اللقود اللموي :  ينظر:( (1
  . 206/  2: المقالد الشافي  : ينظر ,( اذا الوجه نقمه الشاطبي عن بلضهم(3
 , إال  أن هم التمعوا في عم   إعرابها:م المضارع  أفلام ملرب  باإلجماعاألفلا( (4

 وقات الطويم  عميها.ها أعربت لدلوم الملاني الملتمع  واألالكوفيون: ذابوا إلى أن       
                                                    البلريون: قالوا في إعرابها أوجه  ال  :     

ىىص كمىا أن   م: أن العلىم المضىىارع شىائت فيتلل  ىص كمىىا فىي ويىىذابو فهىو فلىىم يلىىمح  األو  االسىىم يكىون شىىائلا فيتلل 
تلل لىت لالسىتقبام, وكىذلح ورجىمو  ,لمحام واالستقبام, فيمكن تلليله بىدلوم وسىو و فنقىوم: سىو  يىذاب

                        لنا والرجمو التص  برجم ملين .اسم يلمح لجميت  الرجام, وقو 
 :ا لقائم, وفي العلمزيد   ال اني: يشترح االسم والعلم المضارع بدلوم الم االبتداء عميهما, فنقوم في االسم: إن  

    =                                                                                     ا ليقوم.     زيد   إن        
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يي)الم   بىم المىىراد عمىى األلىح   ,امطمق ى (المضييار  الفعيل  )ولكىن لىيس مىىراد   ميين نييون  ) أي: اللىالي ,(د  ر  ج 
ا, النىىىون لمىىىذكور عالمىىى  وضىىىمير  أي: مىىىن النىىىون الموضىىىوع  لانىىاث, وال اسىىىتلمام  (والتوكييييد (1)اإلنييياث

 :نحىو فقىط, وال تكىون إال مباشىرة وفلىالنواي التي تكىون مىت  ,ويمكن أن يقام النون الموضوع  لاناث

 .(3)كما سيأتي تحقيقه ه مبني  فإن   ,(1)چھ ھچ
لىىم فىىي ابىأن ال يعلىىم بينهمىىا ف ,اا وتقىىدير  والمجىرد مىىن نىىوني التوكيىىد ال قيمىى  واللعيعى  المباشىىرة لىىه لعظ ىى 

 ., وسيأتي بيان ذلح (4)ال تشترط المباشرة وقيم: المعظ أو التقدير,

حلىر الملىرب مىن األفلىام فىي  ,  الطىرفينملىر   ,المضىارع   العلىم   فىالملرب   :وقد أفاد بإيراد قولىه     
ال غير لم يحتج إلى ذكر ضابط له كما احتيج في الملرب  اا كان واحد  العلم المضارع واو كذلح, ولم  

 .ر آلر  إلى ألر ما ذكر اناح: فالملرب ما تغي  مه متلدد, ولذا قام فيما تقد  األسماء  ألن  من 
  :فهذ  ال ال   أقسام, مجزوم م اا  و  ,منلوب م اا  و  ,مرفوع م اإ م العلم المضارع الملرب  

ماأل م ام  .يقتم :كى ,أي: يضرب ونحو ,(ب  ر  ض  )ي  ب/ 81/:قولح )نحو( :و 
 . (ب  ر  ض  ي   ن  ل  )نحو قولح: :م ام ال اني و()
 .(ب  ر  ض  ي   م  ل  )نحو قولح:  :م ام ال الث و()

                                                                                                                              
    ه يشىىىبه اسىىىم العاعىىىم فىىىي سىىىكونه وحركاتىىىه كمىىىا فىىىي : ضىىىارب ويضىىىرب, ينظىىىر: شىىىرح كتىىىاب سىىىيبويه ال الىىىث: إن ىىى  =

 .  1/446نلا : واإل ,19-2/18لمسيرافي:
وب ن ىىيا عمىىى اىىذ   »نىىاث مبنىىي عمىىى السىىكون واعتىىم  سىىيبويه لبنائىىه بقولىىه: بنىىون اإلألن  العلىىم المضىىارع المت لىىم ( (2

( , ألن ى ,اللالمى  , كمىا أن ىىكمىىا أ سىك نا )فالاىىم  إذ  ,ه متحىىرح, ولىيس اىىذا بأبلىد فيهىىاه ف لىم  واىىو متحىرح, كمىىا أن ىه ف لىىم 
ضىارعت األسىماء وليسىت بأسىماء, وذلىح  من ياعلام, إذ جاز لهم فيها اإلعىراب حىين ,كانت اي وفالاما شيئا  واحدا  

 .2/10.  الكتاب:«قولح : ا ن  ياعلام نا , ولان ياعلام نا , ولام ياعلام نا 
ىىيىىراد منىىه أن تسىىكين المضىىارع وحممىىه عمىىى الماضىىي, الشىىتراكهما فىىي العلميىى , كمىىا ح          المضىىارع عمىىى االسىىم  ما م 

ىىفممىىا جىاز حا  ,فىأعرب ىالعلىم عمىىى االسىم فىىي اإلعىراب كىىان حا  م  م  مشىىاكم  العلىىم  لىى, ألن  العلىىم عمىى العلىىم أو   م  م 
  تحريح العلم الماضي وعىدم تسىكينه سيبويه ذاب في عم   لى أن  إالمضارع لمماضي أك ر منها لالسم, فقد سبق 

 لى حممه عمى العلم المضارع.إ
 .133البقرة : من اآلي  سورة ( (1
 ينظىىر: نتىىائج , رنىىاث بىىاق  عمىىى إعرابىىه, واإلعىىراب مقىىد  لىىمت بىىه نىىون اإلالعلىىم المضىىارع إذا ات   ( يىىرا السىىهيمي أن  (3

 . 86العكر: 
ينظىىر: ارتشىىا  الضىىىرب :  ,ا( لىىم يشىىترط األلعىىش مباشىىرة نىىىون التوكيىىد لمعلىىم المضىىارع, وذاىىب إلىىىى البنىىاء مطمق ىى(4

 . 2/46وشرح األشموني :   1/661
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ى(2) ال[ــطــنىاالفــيىمــنــبــمــ]ال
ى]ىالماضي[

 :(قسمان)فهو  ()المبن   واو  ,القسم ال اني من قسمي العلم م اأ و() 
مىن  الىه حظ ى ا عميىه, وال قائىم بىأن  عق ىأي: مت  , (3)(افاق ي)اتّ بنائىه  (1) (كىون)حالى   الماضي ( )الفعل   :ّولال  

ىىاأاإلعىىراب  للىىدم مىىا يقتضىىيه, ال فىىي المعىىظ وال فىىي التقىىدير,  قىىام زيىىد قىىام  إن   : فقىىد حكمىىوا فىىيمحىىال   م 
أو األمر المقضى به, أو ال ابت  ,أي: واجبه (ه  وكان حقّ ) ,لمعلم وحد  ال لمجمم  , بأن المحم  (4)عمرو

ىى ,()عمييى السييكون  أي: البنىىاء  (ىن ييب  )أن ي  لىىه, أو شىىأنه  أي: السىىكون  (ه  لّنيي)قىىر    :كوناس ىى نا كا ملىىدر سا
ا باأللىم, والملنىى يحتمم أن يكون الجار والمجرور متلمق ى ,(ء  )ف  البناأي: الغالب والك ير , (ل  )الص  

دلولىىه أو وجىىود  فىىي البنىىاء  ألن   :والملنىىى ,ا بمحىىذو أنىىه يتألىىم فىىي البنىىاء, ويحتمىىم أن يكىىون متلمق ىى
ىىفحىىذ  المضىىا  وأقىىيم المضىىا  إليىىه مقامىىه فانتلىىب  ,لىىماأل ن  مالض   ما د  ه ع ىىألن ىى  مىىا كىىان ألىىال  ير, وا 

 , فهىىو أليىىق بىىالمبني  ه ألىى   فاستلىىحب, أو ألن ىى , لسىىببلىىدم عنىىه إال  الحركىى , واللىىدم اىىو األلىىم, وال ي  
  اإلعىراب, واأللىىم فىىي اإلعىراب أن يكىىون بالحركىىات ضىىد  البنىىاء  أو ألن  , واحىدة   ال قيىم بمالزمتىىه حالىى   

ى  ,(5)الحركى  واىو السىكون لتتحقىق المضىادة ما دا لتمييز الملاني المقتضي  له, فالمناسب أن يكون البنىاء عا
ن  )  لوجىود مىا اقتضىى اإللىراج عىن  (ة  ك ير  عميى ح      ن يب  )وعنىه  ما د  بىم ع ى ,عمىى اىذا األلىم نا ب  ( لىم ي ىماوا 

م بىىىه فىىىي وأظهىىىر منىىىه مىىىا عم ىىى ,أي: اسىىىم العاعىىىم (6)(االسيييم   ه  لمشيييابهت  ) :واىىىو مىىىا ذكىىىر  بقولىىىه ,األلىىىم

                                           
عنىىد حدي ىىه عىىن المبنىىي مىىن األفلىىام اقتلىىر الشىىي  كالمىىه عمىىى العلىىم الماضىىي واألمىىر, وتجااىىم الحىىديث عىىن  ((2

العلم المضارع المتلم بنوني التوكيد ال قيم  واللعيع  ونون النسوة, فكان عميه ىىىى رحمىه ا  ىىىىى ذكىر المضىارع مىت 
لم ىى , واىىي مشىىابه  االسىىم التىىي ألرجتىىه عىىن ألىىمه واىىو األلىىم فيىىه البنىىاء ومىىا أ عىىرب إال  ل األفلىىام المبنيىى   ألن  

 .البناء  
 . )كونه( في الملطوط( (1
 :الكىوفيين لىم يبينىوا عم ى  البنىاء عمىى الىرغم مىن قىولهم ات عق البلريون والكوفيون عمى بنىاء العلىم الماضىي, إال  أن  ( (3

ىا المأو   »األلم في األفلام اإلعراب, وبينها السهيمي بقولىه:  أن   ن تضىمنا ملنىى م  اضىي وفلىم األمىر فإنهمىا  وا 
بناءامىا,  شاركا فيه الحر  من الدالل  عمى ملنى فىي غيىر , واىي حقيقى  الحىر , أوجىب فما, الحدث, واو اسم

ا حتى إذا ضارع العلم االسم من وجه آلر غير التضمن لمحدث, لىرج عىن مضىارع  الحىر , فكىان أقىرب شىبه  
 . 56-55, نتائج العكر: « باألسماء

 . 271/  2شرح الكافي  الشافي  :  :( ينظر(4
 .123 / 2: فرائد اللقود اللموي : ينظر ((5
 =                       . 72, وتوجيه الممت:247: عمم النحو البن الوراق: ( ينظر(6



                     194          النص المحقق
    

 

وسىىيأتي بلىىد أسىىطر بيىىان , أ/ انتهىىى83/ (2))) لمشىىابهته المضىىارع فىىي الجممىى (( :حيىىث قىىام ,التلىىريح
 .كونه أظهر

يق  في  و   م مشابهته اسم العاعم تكون )  يأي: الماضىي ) (ه  وع  يفىي وقوعىه ))و(  ,لمولىو  (ة  ف  ص  ( ة  م  ص 
)قولي  : ميررت ( نحىو )في فيقت لىع   ,اوشرط   ,(ا)خبر   في وقوعهو(  ,حاال  )في وقوعه  )و( ,لمولوم
  ,زيد ضيرب) :قولح ا في نحويقت لبر   و( ,جاء الذي ضرب) :يقت لم  في نحو قولح و( ,ب  ر  برجل ض  

 .(1)ا في نحو قولح: إن قام قمتويقت شرط   (,ا قد ضربرأيت زيد  ) في نحو قولح: يقت حاال  و( 
االسىم وحىد  اىو الىذي  فىإن   ,ما تقتضيه مشابهته لالسىمالمحكوم عميه او العلم وحد  ل   وظاار اذا أن   

بىم اىو مىت  ,مشابهته لممضارع فتقتضي أن ال يقت كىذلح وحىد  م اأيقت كذلح من غير مشارح له فيه, و 
 .م ذكر  أظهرتلميمه في التلريح المتقد  وبهذا ظهر كون , (3)واذا او اللحيح ,فاعمه

ييت  )ف  عميهىىا  المبنىىي   (وكانييت الحركيية  )  أي :عىىدم  قىىم  ,(هييات  خف  ) تىىوازنأي:  (4)(ل  اد  ع ييت  )ل   ( بللولىىهاة  ح 
, ومىن كىون اللعيى  ضىد   , و قالى  فهىو  قيىمال  ىقاىى   , م ا ر  ككاى ما ق ى , ملىدر    اللع ى ب ضىد  ناى( كل  ل  ق ي)ث   العتح 

ين, ومىن  ىم  بىين متضىاد  التلىادم ال يكىون إال   ألن    ( حلىم التلىادم بينهمىال  ع  )الف    قىم العتح  ضد    لع  
 .(6)لموافقتهما العلم في ال قم فال تلادم  (5)والكسر الضم  عدلوا عن 

                                                                                                                              
م: إن أم م  الماضي ك يرة فالتاروا له أل  الحركات. وقيم بني عمى حرك  ألمرين:   =    األو 
         والتمييىز يحلىم بالعتحى  لكونهىا ألى  الحركىات,                ,ال اني: التيرت العتح  ليميزوا بينىه وبىين المبنىي عمىى السىكون     

 .  1/26ينظر: المباب في عمم البناء واالعراب: 
 . 50/  2( شرح التلريح : (2
 .204, والمرتجم:2/79رح كتاب سيبويه البن السراج:: ش( ينظر(1
 . 2/79, وشرح كتاب سيبويه لمسيرافي:1/245ينظر: األلوم في النحو: ((3
 نا ب  أم ا سيبويه فالتار العتح في العلم الماضي  ألن  فيه بلض ما في المضىارع مىن مشىابهته السىم العاعىم, ولىم ي ى( (4

  بلض المشابه  لم تلرجه كميا عن ألمه واو البنىاء, ولىم تبقىه عمىى ألىمه واىو عمى السكون واو األلم  ألن  
ته لممضىىىارع الملىىىرب, ينظىىىر: البنىىاء عمىىىى السىىىكون, فالتىىىاروا العتحىىى  لمداللىىى  عمىىىى األلىىىم ولمداللىىى  عمىىىى مشىىىابه

 .  2/26: الكتاب
ولىم  ,او ويجلم الضم   دلىيال عميىهلم يبنو  عمى الضم   ألن  من اللرب من يحذ  واو الجمت كما في نحو: وضربو  ((5

, ألن   يكسرو   ألن    . 1/26الجر  من عالم ات االسم, ينظر: المباب :  العلم ال يدلمه الجر 
ىىا العىىراء فيىىرا أن  أ( (6 عم ىى   بنىىاء العلىىم الماضىىي عمىىى العىىتح اىىي: أن العلىىم الماضىىي يمحىىق بىىه ألىى  اال نىىين, واىىذ   م 

ىكىون الواحىد محمىوال عميىه  ألن الواحىد ألىم اال نىين, فح  األلى  يجىب فىتح مىا قبمهىا فوجىب أن ي عمىىى  األلىم   ما م 
  .2/293نلا :واإل, 26/ 2شرح كتاب سيبويه لمسيرافي :  ينظر:العرع, 
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ىر[ـــاألمى]
ي :القسم ال اني من المبنىي فلىم و()     مىا يجىزم بىه مضىارعه المبىدوء بتىاء  (عميى ني   )مبواىو  ,(ر  )الم 

ذهيب )قىد و( , (1)البصيريين)جمهىور  )عنيد(وذلىح  (,الصحّ )اللطاب واو السكون, أو نائبه في القوم 
يير  م  مضييا )فلىىمأي: األمىىر  (ه  )إلييى أن ييب/ 83وبلىىض البلىىريين / (الكوفيييون   ميير بيي م ال مجييزوم   ب  ر  ع 

ييرة يلنىىي غيىىر ممعىىوظ بهىىا, وعمىىى اىىذا كونهىىا مقىىد    اللىىين أي: حالىى  ر مضىىل  ملىىدر قىىد  ( اتقييدير    ل  )فأص 
  ا بالم األمر دالم   مجزوم  , ()لتضرب   (1)الكوفيين ومن تابلهم من البلريين :أي (ييي ندهمييي ع ب  ضر  ا

 : (4), قام الشاعر(3)وقد نطقوا بذا األلم ,ا عمى تاء المضارع لعظ  

 ش  قييييييييييري ل ييييييييييت ق م  أنييييييييييت ييييييييييياب ن  خييييييييييير  
 

يييييييييييييييييو ا    ف ت ق ضيييييييييييييييييى   يييييييييييييييييم مين ا ح   المس 
 , (6)بالتاء العوقي  (5)چڳ  چ وقرأ جماع  قوله تلالى:  

                                           
, األمىىرسىىم, وال مشىىابه  بىىين االسىىم وفلىىم لمشىىابهته اال ,فلىىام عنىىدام البنىىاء, ومىىا أعىىرب منهىىااأللىىم فىىي األ ألن  ( (2

فلىىام نحىىو: ونىىزام ودراحو بنيىىت لمشىىابهتها ماء األأضىىا  بلضىىهم عمىى  ألىىرا, بىىأن أسىىفوجىىب بقىىاؤ  عمىىى ألىىمه, و 
  . 439و 435/ 1, ينظر: االنلا : مر مبنيا لما بني ما ناب عنهفلم األمر, فمو لم يكن فلم األ

الكوفيون وأبو وزعم  »: , وابن اشام, إذ قام في المغنيلعشتابلهم من البلريين في اذ  المسأل  أبو الحسن األ( (1
لمتلعي   فحذفت الالم ,لتقم ولتقلد :وأن األلم ,واقلد قم   :الم الطمب حذفت حذفا مستمرا في نحو الحسن أن  

عميه  م  دا ه ألو النهي ولم ي  وألن   ,ه أن يؤدا بالحر األمر ملنى حق   وبقولهم أقوم ألن  , وتبلها حر  المضارع 
 ,تقييد الحدث بالزمان المحلم وكونه أمرا أو لبرا لارج عن مقلود ما وضت لالعلم إن   وألن   , بالحر إال  
 .300مغني المبيب:  , « هم قد نطقوا بذلح األلموألن  

 . 211/  2:  التذييم والتكميم ينظر: ,اإلعراب ألم في األفلام واألسماء مذاب الكوفيين أن   وذلح ألن  ( (3
ولزانى   ,2/52وشرح التلىريح   ,726ومغني المبيب :  ,1/417بال نسب  في : اإلنلا :  ,( البيت من اللعي (4

 .9/25دب: ولزان  األ
 . 58( يونس: من اآلي  : (5
, وأبىو لميىىد عىن نىافت,قىرأ يلقىوب فىي روايىى  رويىس,  ((6 وفمتعرحىىواو,  والحسىن, وقتىىادة, والوليىد, والزععرانىي, وابىىن مقسىم 

  . 568, والكامم في القراءات: 333حج  القراءات:  ينظر:  ,و تجملون و بالتاء وقرأ
وابىىن  ,2/130سىىعار العلىىيح: أن مىىن  النحىىاة مىىن حكىىم عمىىى اىىذ  القىىراءة بالشىىذوذ كىىالهروي فىىي أومىىن الغريىىب     

 بمىا روي  واىذ  القىراءة  ابتى  عنىه , 1/30أبو العداء فىي الكنىاش:,  و 2/144بابشاذ في شرح المقدم  المحسب :
 : , قااما :   »عان  أ باي  ب ن  كال ب  ماي ىحا و قاىاما ىر ضا ال ق ىر آنا عا ن ىي أان  أاع  ىم ما: وإ ن  ا ا أامارا سا ماي ه  وا م ى ا   عا قااما راس وم  ا   لا

ىىذاا قا  ىىوا( ااكا ت ىىه  فاب ىىذال حا فام تاع راح  ما ب راح  ىىم  ا   وا : )ب عاض  ب ىىيَ قاىىاما ان ي لاىىحا را ساىىم  شىىليب  :تحقيىىق ,حمىىدأمسىىند  ,«راأاااىىا أ باىىي  وا
 .35/72رنؤوط: األ
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, قام في التلريح: ()ال م  من ذلح األلم تمح  (ت  ف  ذ  )ح    م ,(1)(( (2)(كملافم)وفي الحديث ))لتألذوا 
ىى (م  )ث ييأي: ألجىىم التلعيىى , , (3)ا()تخفيف يي  اا مسىىتمر  حىىذف   المضىىارع المرفىىوع ا لىىارت لىىورته كلىىورة لم 

ى ()التاء  منه  (ت  ف  ذ  )ح   ,وذلح يعضي إلى االلتباس  )خيو((أو  ,اأي: تاء المضارع  ألجم التلعي  أيض 
يي)بالفعييل الم  أي االلىىتالط  ,)االلتبيياس(أي: ألجىىم لىىو    ا()وقف ييأي: بلىىورته  ,اللىىحيح الىىالم (   ار  ض 

بلىىال  المرفىىوع عنىىد عىىدم الوقىى  بىىال التبىىاس  ,يلنىىي اإلمسىىاح عىىن حركىى  الرفىىت ,: فىىي حالىى  الوقىى أي
ىى (م  )ث يي, (4)لمبىىاب الىىبس عمىىى مىىا فيىىه لىىبس طىىرد   , لكىىنهم حممىىوا مىىا لىىيس فيىىهالضىىم  لمتحريىىح ب ا لىىارت لم 

ح,   بقىىىت عمىىىى حالهىىىا لىىىم تحىىىر  , وال يمكىىىن النطىىىق ابتىىىداء بالسىىىاكن  ال  الضىىىاد السىىىاكن  بلىىىد حىىىذ  التىىىاء أو  
ىما  , بالكسىر و  (ل  )بهمزة الوص  بالبناء لممجهوم  (   ت  )أ  و ىال  ول  ل  ىما الشىيءا بالشىيء  وا  ,الضىم  ملدر ولا

ىىه   اما ىىماه : ألا يي (5)وول  ملىىدر  ()إلييى الن يي   أ/ لمولىىوم 84يلنىىي وسىىيم  / ,أي : ألجىىم التولىىم (   )توص 
)بالضيياد , والمىىراد انىىا الىىتمعظ (6)م بلىىوت وحىىرو  تلىىر  بهىىا الملىىانيا : تكم ىىا ومنطقىى  ونطق ىىقاىىط  ن   قا طاىىنا 

ن    السيياكنة( نحىىو:  ,م الربىىاعيزادوا الهمىىزة فىىي أو  ولىىذا  ,ح محافظىى  عمىىى لىىيغ  المضىىارعمىىا لىىم تحىىر  وا 
ن كان التحريح أيسر من جمب الهمزة  . (7)أكرم, وا 

 ال  ه لال  األلىم فىال يرتكىب إبأن    ور د  ما ذابوا اليه بأن إضمار الجازم ضلي  كإضمار الجار     
فيجىىب انتعىىاء اإلعىىراب  ,  اإلعىىرابمهم يقىىوم: حىىر  المضىىارع  اىىو عم ىىمىىاإالكسىىائي  وبىىأن  , (8)لضىىرورة
 فتأمم.  ,كما جاء في أك ر اللوامم لجواز االعتماد عمى التقدير  وفي اذا نظر ,(9)عمتهبانتعاء 

                                           
 )مضانكم( في الملطوط .( (2
قىام   » قولىه: فىي المتىون والمسىانيد, وال ابىت ه لم ي بت عنه  أن  ك ر االستشهاد بهذا الحديث من قبم النحاة, إال   ((1

بام   م لااذا  اف ك م   : ...قام عن النبي بن جا  . 21/48سنن الترمذي: « ......أان ت م  عمى مالا
 . 2/52: شرح التلريح : ( ينظر(3
 .124  /  2:  : فرائد اللقود اللموي ( ينظر(4
 .)ولم(  2068: القاموس المحيط:( ينظر(5
 . )نطق( 916: القاموس المحيط: ( ينظر(6
 . 2/323: المحتسب في وجو  القراءات: ( ينظر(7
 . 276( ينظر: التبيين: (8
ال تىدلم عميىه عوامىم , فكىان ينبغىي أن التىاء(, اىي التىي عممىت فيىه الرفىتوملنىى ذلىح أن )األلى  والنىون واليىاء و ( (9

ن دلمىىت فإنهىىا ال تىىؤ ر فيىىه, لوجىىود الزوائىىد فىىي أولىىه مضىىارع يتىىأ ر , غيىىر أننىىا نجىىد العلىىم الالنلىىب والجىىزم, وا 
  =    ها بلض العلم, ألن  تلمم في العلم الرفت, فدم  ذلح عمى أن اذ  الزوائد ال بلوامم النلب والجزم



                     197          النص المحقق
    

 

ىفطالى[ى:اإلعرابىالظاهرىوالمقدرىفيىاألىىبابى]ى

ىى     شىىرع فىىي تقسىىيم الملىىرب منىىه باعتبىىار ظهىىور  ,العلىىم باعتبىىار اإلعىىراب والبنىىاءا فىىرع مىىن تقسىىيم ولم 
 : )قسمان( ,ه العلم المضارع ال غيروقد عممت أن   ,من الفعال( ب  ر  ع  )ثم الم  اإلعراب وتقدير , فقام: 

ماأل عىدم لىر  لىه مىت آ  للىالحي  لعظىه وقبىوم )إعرابيه(ر أي: ال يقىد   )يظهير(أي: قسىم  )ميا( :منهمىا و 
 .المانت

   عميه.لر  ظهورا آللدم قبوم   او أي: ال يظهر إعرابه ,ر()ما يقد   :القسم ال اني)و(  
ى:ى[رــاهــظــرابىالــاإلعى]

ذا أردت ملرف  كم منهمىا   اىو العلىم  ,للىدم المىانت مىن ظهىور  فيىه  لىر آفىي  ) فالذي يظهير إعرابيه(وا 
ه م ال ى ,لىم بىه مىانت , ولىم يت  لىحيح لىيس حىر  عم ىلر  حر  آأي: الذي ( رخ)المضار  الصحيح اآل

ىاإسىرع ,   عمى العلىم ودلوم الكا  التي اي من حرو  الجر   ,يضرب( :) كي ,في حال  الرفت رادة إ م 
 ىم حىذ  القىوم  ,كقولىح: و يضىربو ,واأللىم ,إقام  المقوم مقام القوم المحىذو  م اا  المعظ فهو اسم, و 

 .كذا قالوا ,عميه الكا  ما ل  د  فأ   ,ب/ مقوله مقامه84وأقيم /
ن يضىربو أكىى و ,أو بملنى المقوم ,التم يم وفيه أن القوم المحذو  إن كان بملنى الملدر لم يلح   

 .فتأممه ,ا, فيلير او مستدرك  به المعظبيانا له مرادا 
وظىىاار اقتلىىار   ,()لييم يضييرب  نحىو:  ,فىىي حالى  الجىىزم (و, ) ليين يضييرب  نحىىو:  ,فىي حالىى  النلىب )و(

لىم بىه ألى  ت  افيلىرج مىا  ,عمى اذ  األم م  أن مراد  اإلعىراب الىذي يظهىر اإلعىراب بالحركىات والجىزم
 ظهىور عالمى  اإلعىراب فىي العلىم ال يلىتص   ن  أمىت  ,و الجماع , أو ياء المؤن   الملاطب اا نين, أو و 
 بىىوت النىىون فيهىىا حالىى  الرفىىت  اللمسىى , فىىإن  , بىىم يكىىون فيهىىا وفىىي غيراىىا, فيىىدلم األفلىىام (2)بالحركىىات

مىىا اقتلىىر عمىىى مىىا فملمىىه إن   ,(1)عالمىى  ظىىاارة, وكىىذلح حىىذفها فىىي حالىى  النلىىب والجىىزم عالمىى  ظىىاارة

                                                                                                                              
يلمىم  لىى أن  إيىؤدي  فىذلح  ,هىا اىي اللاممى  فىي العلىممنىا: إن  , فمىو قواي مىن تمىام ملنىا  علم من لعظه, وال تن    = 

هىىا ال   ألن  عوامىىم النلىىب والجىىزمأن نىىدلم عميىىه ه ال ينبغىىي ن ىىأ, والوجىىه اآللىىر الشىىيء فىىي نعسىىه, واىىذا ال يمكىىن
 8/385:  األدب لزان و  , 1/450: اإلنلا  : ينظر, تدلم عمى اللوامم

 .127 / 2: فرائد اللقود اللموي : ( ينظر(2
 .84, ينظر: نتائج العكر:رةفاإلعراب فيها بحركات مقد  , االنون دليم إعراب وليست إعراب   لى أن  ب إوالسهيمي ذا ((1
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ىر  مىىا يظهىر إعرابىىه فىي الجممىى هىا األلىىم, ونظىر إلىى أن ىىألن    تظهىر فيىه الحركىى  ك   ,ه يكعىي فىىي التلمىيم ذ 
 فاعمم.

 
ى:ى[اإلعرابىالمقدرى]

ى
ر فييه )يقيد  أي قسىم وميا( , ر فيه حر()يقد  أي : قسم  ) ما( :اأيض   ) والذي يقدر إعرابه قسمان (     

مجىىزوم  ويكىىنى وفىى (2)چڄ  ڄ  ڃچ نحىىو:  ,ر فيىه السىىكونمىىا يقىىد   واىىو ,عميىه قسىىم  الىىث يوبقىى ,حركيية(
 .(1)من التقاء الساكنين الت لم صبحرك   منت من ظهوراا اشتغام المحم   ,رةوعالم  جزمه السكون المقد  

ى:ى[ماىوقدرىفوهىحرف]

ذا أردت ملرف  كم        يد  ق  )فالذي ي   ,من القسمين وا  ن   ,((  ر  ر فييه ح  مىا ذكىر  عمىى سىبيم الم ى  والنشىر وا 
    واىو  ,, إذ اىو شىيء واحىداللعىاء ولقمى  الكىالم عميىه ه محىم  ن ىر فيىه الحىر , أللتقديم الىذي يقىد   ,المرتب
صيل بيه )المت   -كما سىيأتي -اإعرابه يكون ظاار   فإن   ,أ/ المجزوم85لرج / ,المضار  المرفو  ()الفعل 

)ييياء لىىم بىىه المت   أو( ,)اثنيييندالىى  عمىىى  )أليي((لىىم بىىه المت   )أو( ,أي: الدالىى  عميهىىا ,و الجماعيية(او 
ملنىىىا   يا و  أي: ق ىىى د()إذا أ ك يييا, بىىىم محمىىىه الممقىىىى إليهىىىا اللطىىىاب, ولىىىيس ذلىىىح مطمق ىىى المؤنثييية المخا بييية(

  للىىىدم مىىىت ال قيمىىى  ملىىىرب غيىىىر مبنىىىي   إذ اىىىو ,لرجىىىت اللعيعىىى  ,)الثقيمييية(أي: نىىىون التوكيىىىد  )بيييالنون(
العلىىىىم  , والضىىىىابط أن  (3) إذا باشىىىىرته فىىىىي المعىىىىظ والتقىىىىدير  إال  ء, واىىىىي ال توجىىىىب بنىىىىاامباشىىىىرتها لىىىىه لعظ ىىىى

ىى, فإن ىىالضىىم  المضىىارع إن كىىان ي رفىىت ب ن كىىان يرفىىت ب بىىات النىىون, فإن ىى ,ىن يبنىىبىىالنو د ه إذا أ ك  د ه إذا أ ك ىىوا 

                                           
 . 2 :من اآلي  :البين سورة ( (2
  إذا وليهىىىا سىىىاكن, ينظىىىر: شىىىرح ومنىىىت سىىىيبويه الحىىىذ  إال   ,جىىىاز يىىىونس حىىىذ  النىىىون لمتلعيىىى  ووافقىىىه ابىىىن مالىىىحأ     

 .  2/366التسهيم: 
 . 1/860الممح  شرح الممح :  ينظر:( (1
ظىىر: ارتشىىا  الضىىىرب : ين ,( لىىم يشىىترط األلعىىش مباشىىرة نىىىون التوكيىىد لمعلىىم المضىىارع, وذاىىب إلىىىى البنىىاء مطمقىىا(3

 .. 2/46وشرح األشموني :  ,1/661
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ل  أي المضارع المت   )فإنه(, (2)اا أو تقدير  لوجود العالم لعظ    اا أو تقدير  عمى إعرابه لعظ   ىبالنون يبق
 .(1) ر فيه نون الرفع (د  ق  ) ت  بما ذكر حينئذ 

وليس كذلح, بىم منىه مىا حىذ  منىه  , م اعمم أن عبارة الملن  توام الحلر في القسمين المذكورين 
 : (3)نحو قوم الشاعر ,االنون تلعيع  

يييييييييييير ي وت ب يت يييييييييييي  ت ييييييييييييدل ك    أب يييييييييييييت  أس 
 

يييييييييي  الييييييييييذك   يييييييييي   بييييييييييالع ن ب ر  والم س  جه   و 
 .ه نادر, فاعمم ذلح ألن    ما سكت عن اذا ال الثه إن  ويجاب بأن   

ى:ى[وىالجماعظاالفطلىالمضارعىالمتصلىبوى]

ىىىاأف  ىىىر يا م ىىىمضىىىارع ب (4)(چۈ  چ ) نحيييو: فهىىىو  ,و الجماعىىى الىىىم بىىىو المت   م  ىىىرا ي ن لا مبنىىىي  ,كن ل 
ووالمراد  ,: واو التجرب  وااللتبارالذكور, من بالء لجماع    مسند   ,لممجهوم ن  ماو   فلىم   ونحو  من كم   ولات ب 

مىىا  م ىىام (و) بمييوان(,) نحييو: لت  بىىه ألىى  اال نىىين  لىىما م ىىام مىىا ات  ( و) ,الجمىىتو ابىىه و  لىىما مضىىارع ات  
ذا أردت توضىىىيحا )نحيييو: لتبميييين( لىىىم بىىىه يىىىاء الملاطبىىى  ات   ييي ,ه  لىىىم  أ ذلىىىح وبيىىىانا  , وا   (ه  م  ) فمتبميييون أص 

ىىأ    ىىم ,نلىىرونوكىىى و ت   ,وين ونىىوناب/ و لتبمىىوون و بىىو 85/السىىابق عميىىه قبىىم التوكيىىد  فلىىار بلىىد  ,بىىالنون دا ك 
متواليىىىات,  ) وثييي ث نونيييات(و الجماعىىى  اولىىىى الم العلىىىم, وال انيىىى  و األ, (5)(وين ابيييو  ن  )لتبميييوون   التوكيىىىد

أعنىي الم  ى(وليال اليواو  ت  ك ير  ح  ) ت  ,زوائىد عمىى العلىم وال انيى  وال ال ى  لمتوكيىد, والكىم   ,ى نون الرفىتولاأل
ىهىا و  سىاكن , بىم الملنىى أن   ن كانىتأكىت بلىد نها تحر  أوليس الملنى  ,العلم  ح  ت  ف ي)وان   ,كى فيىه متحر   ت  دا ج 
أي:  ت(ب  م  )ق  عند ذلح  الع  أا كانت القاعدة قمبها ولم   ,أي: قبم الواو ا(ه  م  ب  ) ق  أي : حر  الالم الواقت  ما(

  أن يكونىا فىي كممى  واحىدة, الىذي عمىى حىد   عمىى أن   , بنىاء     عمى غير حىد   ساكنان( ع  م  ت  فاج   ,ا)ألف  الواو 

                                           
 . 61/ 2: أوضح المسالح: ( ينظر(2
 . 2/227: فرائد اللقود اللموي : ( ينظر(1
 ,1/845وارتشىىا  الضىىرب  ,2/53وشىىرح التسىىهيم :  ,354( البيىىت مىىن الرجىىز, بىىال نسىىب  فىىي : توجيىىه الممىىت : (3

 .2/112والمقالد  النحوي  : 
 جمىت النحىىاة أ, و , وقىىد حىذ  النىىون وال موجىب لمحىىذ فيىىه: )تبيتىي, تىىدلكي( األلىم فيهمىىا)تبيتين وتىدلكين(الشىااد      

 ها لمضرورة .فا ذا ن ه حا أعمى 
 .  286من اآلي  : آم عمران:  ,چۈ  ۈ  ٴۇ      ۋ  چ  من قوله تلالى : ((4
 . 2/51التلريح:شرح , و 3/511: الدر الملون:( ينظر(5
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ماألو  م  األيكىىن كىىذلح كمىىا انىىا, والسىىاكن لىىم ا, والمكىىرو  مىىا وال ىىاني مىىدغم   ,منهمىىا حىىر  مىىد   و   األلىى    و 
ييعىىن الىىواو, والسىىاكن ال ىىاني الىىواو ال انيىى   المنقمبىى    ولىىح أن تقىىوم:  ,(1)(السيياكنين   اللتقيياء   الليي(   ت  ف  ذ  ) ح 

ىى الضىىم  اسىىت قمت  ولىىى والىىواو الىىواو األ ,فىىالتقى سىىاكنان الضىىم  ت فا ذ  عمىىى الىىواو التىىي اىىي الم العلىىم, فح 
واو مىا مشىى عميىه انىا,  ,(1)اإلعالم بلد التوكيد ها جزء كمم , اذا عمى أن  ألن    ىولاأل ت  فا ذ  , ح  ال اني 
لتبمىوون كتنلىرون, تحركىت ألىمه:  :قومن, وعميه (3)اإلعالم قبم التوكيد في التلريح عمى أن   ىومش

د بالنون ال قيم   م أك   ,(4)فالتقى ساكنان, حذفت األل  اللتقاء الساكنين ,االواو وانعتح ما قبمها فقمبت ألع  
ي)  م ,فلار و لتبمونن و ب الث نونات سىكان  ,)لتيوال (ا لعظ ى (الرفيع   نيون   ت  ف  ذ  ح  مىن الىولي بعىتح الىواو وا 

ن   ,: النونىاتأي ,مثال()الأ/ 86: تتابت /أي ,وبملنى التتابت ,واو القرب والدنو ,الالم   تواليهىا  ا ر  مىا ك ىوا 
 ءكما في نحىو: النسىا ,لو كانت بلضها غير زائد فال كراا  م اأما يحلم بالزائد, ها زوائد, وال قم إن  ألن  
ى ىوي   (5)ن  ن  ج  ماأل ,)سيياكنان(التقىى : أي )فيياجتمع( ن  نا ج  ى ولىىاأل ,)نييون التوكييد(ال ىاني  و(, و الجماعييةا)و  و 
منىه,  الىت لم صمىن  بىد   ال وذلىح االجتمىاع مكىرو , ,التوكيد بلد حذ  ال اني  المدلم  في نون مدغمة(ال)

ه جىيء   ألن ىالنىون المشىددة , ولم يجىز حىذ ا ساكن  المدغم ال يكون إال   ألن     ر تحريح المدغموقد تلذ  
بالكممى  دون حىر   ا ملىم  مل ى وحذ  حىرفين ,ا اي حرفانوأيض   ,يعوت بعواتها واو التوكيد رض  غبها ل
مىن التقىاء  الىت لم صأي: ألجىم  ()اللتقاء  المجانس  لها  (الضّمة) بو الجمتاأي: و  الواو( ت  ك  ر  ) فح  ,واحد

ن    )الساكنين( الحىذ     ألن  (6)الضىم  واىو  عميهيا( ل  )يد  أي: الذي  )لعدم ما(  و الجماع اما حركت و وا 
 .بغير دليم عمى المحذو  ممنوع

ليس اذا  :أنت (قمت   ) فإن  ا عنه فقام:  عمى ذلح, فأورد  مجيب   يورد سؤاال  م الشي  قائال   م توا      
ها )قبم  أي: الحر  الواقت  وانفتح ما( الضمّ كت الواو ب)إذا تحر  ه رة من أن  ا عمى القاعدة المقر  جاري  
 مت )هاهنا(ا ألع   ) لم تقمب(اي )و( ,لمجانس  العتح  ا()ألف  أي: تحويمها  ,ها(ب  م  )ق  لناع   (يجب  

                                           
 . 30, وحاشي  الكيالني لتلري  اللزي: 94شذور الذاب البن اشام: شرح  :( ينظر(2
 . 88, وحاشي  أبو النجا عمى شرح لالد األزاري لمتن اآلجرومي : 2/134شذور الذاب لمجوجري:شرح  :( ينظر(1
 . 51/  2: تلريح شرح ال :( ينظر(3
 . 3/511ينظر: الدر الملون: ( (4
ي , والمجنون: المغطى اللقم, وسم  ره يستالذي في بطن أمه, والمجن: الترس ألن  ( يقام لمقبر جنن, والجنين: (5

: ينظر: الكامم في المغ  واألدب ,ها تستر من كان فيهاألن    ى الدروع الجننا اللتعائهم, وتسم  جن   الجن  
2/276. 

 .134-2/133: شرح شذور الذاب لمجوجري:( ينظر(6
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قػ  عمػى ف القاعدة ليسػت مطب  إفي الجواب عف ذلؾ:  () قمتُ فما الحامؿ عمى ذلؾ؟  ,صافها بما ذكرات  
) و ,األصػمي    العارضػ  الضػّم ألجمهػا هػي  عػؿ  ؾ لهػا الػواو الػذي يُ المتحر   الضـّ مرادهـ ب ما هنا, فإف  

 )العارضةة(ب / مف التقػا  السػاكنيف   لصػمي  , وٙٛص /ك  بها الواو هنا عارض  لمتخم  المحر   (الضّمةُ 
: يقمػب لي ,(ل  عَ ) فال يُ وحيث كاف كذلؾ , لي:   اعتبار لها في اإلعالؿ )ال اعتداد بيا(لي : الحادث  

 لذلؾ.ه فتنب   ,)ألجميا(
 : [صل بألف االثنينالفطل المضارع المتَّ ]

نصػرافل, ثػـ بمػوافل كػػ ل تُ قبػؿ التوكيػد ل لتُ  (وُ أصةمُ  ,ن  )لتبمةوا صؿ به للػؼ ا ثنػيف فنحػو:المت   ّمال )و(    
نون )  منه (تْ فَ ذِ )حُ  نوف الرفع ونونا التوكيد, ثـ :بثالث نونات زوائد (ن  ) لتبموانِ  فصار بعد التوكيد دَ ك  لُ 

للػػؼ ا ثنػػيف والنػػوف  ػػػػػػ لي: التقػػى فيػػه سػػاكناف ,فػػاجتمع ,الثالثػػ  )النونةةات(لي: تتػػابع  لتةةوال ( ؛الرفةة 
منه, و  جائز لف تحذؼ األلؼ  لتباس فعؿ ا ثنيف بفعؿ  الّتخم صووجب  ػػػػ ى المدغم  في الثاني ولاأل
دة لفػوات , و  تحذؼ النػوف المدػد   ساكن تكوف إّ  ها   ألن   ؛ولى المدغم و  يمكف تحريؾ األ ,(ٔ)واحدال

كهػػا وانفتػػاح مػػا قبمهػػا؛ لػػئال يمػػـز التقػػا  ا مػػع تحر  الغػػرض الػػذي جػػي  بهػػا لػػه بفواتهػػا, ولػػـ تقمػػب الػػواو للًفػػ
ه يدترط فػي التقػا   عمى القوؿ بنن  حتاج إليه إ   هنا, وهذا   يُ  يففاغتفروا التقا  الساكن ,االساكنيف ليضً 

ؿاألالسػاكنيف لف يكونػػا فػػي كممػػ  واحػػدة, ولف يكػػوف  عمػػى القػػوؿ  ّمػػالا, والثػػاني مػػدغمً  منهمػػا حػػرؼ مػػد   و 
تدػػبيها لهػػا بنػػوف  ؛كػػوا النػػوف الثانيػػ  بالكسػػره   يدػػترط لف يكونػػا فػػي كممػػ  واحػػدة فػػال إدػػكاؿ, وحر  بنن ػػ

إذ ليست منهما وهما بحالهما  ,لتقا  الساكنيف كما يتوهـص مف اى لوقوعها بعد للؼ لكهىل  لمتخم  المثنً 
 .(ٕ)كما هو ظاهر

 : (3)[صل بياء المخاطبظالفطل المضارع المتَّ ]

د بػالنوف فصػار ثػـ لك ػ ,قبػؿ التوكيػد ل لتبمػويفل هُ فنصػمُ  )لتبمين(صؿ به يا  المخاطب  فنحػو:المت   ّمالو     
نػوف الرفػع ونونػا  ,يا  مثناة تحت ساكن , فثالث نونات متواليػاتػػ و فابو  () لتبموينن  ل/ ٚٛبعد التوكيد /

                                           
 . ٕٛدرح الجرجاني عمى تصريؼ العزي:  ينظر:( (ٔ
 . ٖ٘قطر الندى  بف هداـ: ( ينظر درح (ٕ
هػػا ضػػمير ذهػػب سػػيبويه إلػػى لن   , فقػػدل تفعمػػيفلمػػ  عمػػى الفعػػؿ المضػػارع كمػػا فػػي نحػػواختمػػؼ النحػػاة فػػي اليػػا  الداخ( (ٖ

ينظػػر: الفوائػػد والقواعػػد:  ,لنهػػا مجػػردة لمتننيػػث والفاعػػؿ مسػػتترالفاعمػػ  وتػػدؿ عمػػى التننيػػث, وذهػػب األخفػػش إلػػى 
٘ٔٔ.  
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لي: الحػرؼ الواقػع  ) وانفتح ما( ,ك الواقع  بعد  ـ الفعؿ متحر   )الواو( تْ دَ جِ لي: وُ  كت() تحر   ,التوكيد
فيػػػه  )فةةةالت  ( ,مػػػ وفػػػا  بالقاعػػػدة المتقد   ,اؾ بػػػالفتف, فعنػػػد ذلػػػؾ قمبػػػت الػػػواو للًفػػػقبمهػػػا وهػػػو الػػػالـ متحػػػر  

هػا ألن   و  سػبيؿ لحػذؼ اليػا ؛ ,)المخاطبةة(المؤنثػ   )يةا(( الثػاني )و( ,المنقمب  الواو إليهػا األلف( ,)ساكنان
, لتةوال ( )نةون الرفة ا ليًضػ وحةذفت( ,)اللت ةا( السةاكنينها جػز  كممػ  ألن   ؛)فحذفت األلف( ,كمم  مستقم 
ؿاأل ,)سةةةاكنان(لي: التقػػػى سػػػبب ذلػػػؾ الحػػػذؼ  فةةةاجتم ( ,)النونةةةاتلي: تتػػػابع   و(, )يةةةا( المخاطبةةةة و 

و  يمكػف تحريػؾ المدغمػ , و  تحػذؼ  ,)مةن نةون  التوكيةد(المدغمػ  فػي الثانيػ    (لوَ األ )النون الثػاني 
لي: مف جنسها ( ياسُ جانِ تُ  )بحركةٍ ص مف التقا  الساكنيف لمتخم   كت اليا(()فحر   ,ـدة لما تقد  النوف المدد  

 ,ألجمهػا ؿّ َعػا كػاف تحريكهػا عارضػا لػـ يُ عميهػا إذا حػذفت, ولم ػ ولـ تحػذؼ لعػدـ مػا يػدؿ   ,)وى  الكسرة(
)وحيةث حةذفت نةون الرفة   ,ـ فػي السػؤاؿ والجػواب المتقػدميف فػي الػواوه   اعتداد بالعارض كما تقد  فإن  

حرًصةا عمة  )بعػد حػذفها  ر()ت ةد  لي: النوف يا( فإن  )مف العالم   بد   ولـ تبؽ ظاهرة, و  لتوال  النونات(
كػػػ :ضػػرب وسػػمع, وهػػو الجدػػع: وهػػو لف تنخػػذ  َص رَ مصػػدر َحػػ ,ا(َصةةرْ )حِ  يًضػػال عالمةةة لمرفةة ( (ٔ)ب ةةا(

 )عمةة  ب ةةا( عالمةةة الرفةة (, والمػػراد هنػػا المحافظػػ  لي: المحافظػػ  (ٕ)نصػيبؾ وتطمػػع فػػي نصػػيب غيػػرؾ
د بمػا كػاف حػذفها لتػوالي األمثػاؿ   لغيػر , كمػا حػذفت لمجػاـز فالحيثي  هنا لمتقييد, يعني لف تقػديرها مقي ػ

 د بػػالنوف, فػػإف  و الجماعػػ , لو للػػؼ ا ثنػػيف, لو يػػا  المخاطبػػ  المؤك ػػاب/ و ٚٛصػػؿ بػػه /مػػف الفعػػؿ المت  

پ  چ (ٖ)چپ  پ  چ فػي قولػه تعػالى: ا كمػاا   تقديرً الفعؿ المذكور مع نوف التوكيد حينئذ معرب لفظً 

ؿاألفإف األصؿ في   ,(ٗ)چپ   فممػا دخػؿ الجػاـز  ,قبؿ النهي والتوكيػد لتتبعػافل بتخفيػؼ النػوف لمرفػع و 
د بالنوف الثقيم  فالتقى ساكناف األلؼ والنوف ثـ لك   وهو ل ل الناهي  حذؼ نوف الرفع, وصار لو  تتبعال,

 يفوت مػا جػي  ال   يمتبس فعؿ ا ثنيف بفعؿ واحد, و  النوف؛ لئَ ال  لئَ   جائز لف تحذؼ األلؼ  ,المدغم 
, ولصؿ الثاني قبؿ (٘)كت الثاني  بالكسر كنوف المثنىفحر   ,بها ألجمه, والنوف المدغم    يمكف تحريكها

ى  مهػػا, نقمػػت ولػػاألُ ل تػػرائيفل بػػوزف تمنعػػيف, فػػالرا  فػػا  الكممػػ  والهمػػزة عينهػػا, واليػػا   التنكيػػد والجػػاـز 

                                           
 . ٜزيادة مف درح األزهري : ( (ٔ
 . )حرص( ٗٔٙالقاموس المحيط:  ينظر:( (ٕ
 . ٜٛ( سورة يونس: مف اآلي  (ٖ
 . ٕٙ: مف اآلي  ( سورة مريـ(ٗ
 . ٖ٘/  ٔ:  التصريفدرح  :( ينظر(٘
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فصػػارلترائيفل بفػػتف  ,ا, والتزمػػوا ذلػػؾ لكثػػرة ا سػػتعماؿثػػـ حػػذفت الهمػػزة تخفيًفػػ ,حركػػت الهمػػزة إلػػى الػػرا 
ى ولػاألُ : قمبػت اليػا  ػػػػػ ىولػاألُ وهػو ػػػػػ لف تقػوؿ  إّمػا, ثػـ (ٔ)ى وسػكوف اليػا  الثانيػ ولػاألُ الرا  وكسػر اليػا  

لف يقػػاؿ: حػػذفت كسػػرة اليػػا   ّمػػاا  , ثػػـ حػػذفت األلػػؼ  لتقػػا  السػػاكنيف, و كهػػا وانفتػػاح مػػا قبمهػػاا؛ لتحر  للًفػػ
, ثـ لدخؿ ْيف  ل بفتف الرا  وسكوف اليا ها جز  كمم , فصار ل َترَ ؛ ألن  (ٕ)ا, ثـ اليا   لتقا  الساكنيفتخفيفً 

ـ فصػار ز ت النػوف التػي هػي عالمػ  الرفػع لمجػفحػذف ,الدرطي  المدغم  في لمال الزائػدةالجاـز وهو لإفل 
وهما يا  المخاطب  والنوف  ,د بالنوف الثقيم  فالتقى ساكنافتريل بسكوف اليا  المفتوح ما قبمها, ثـ ُلك   ّماإل

 ,(ٖ)ل/ وهػي الكسػرةٛٛسػها /فُحر كػت اليػا  بحركػ  تجان -لمػا عممػت - رٌ ذ  َعػتَ هما مُ لحػدِ  ؼُ ذْ وحَ  ,المدغم 
 .ا ا و  تقديرً تبادر  نوف التوكيد   لفظً  لـ فهذ  األمثم  لمثم  المضارع الذي

 : [مباشرة صل بنون التوكيدل المضارع المتَّطالف]

فنصػمه قبػؿ  (4)چڃ  ڃ   چ فكقولػه تعػالى : ,اا   تقػديرً المضارع الػذي تبادػر  نػوف التوكيػد لفًظػ ّمالو  
ػػن  و د  ُصػػفممػػا دخمػػت ل ل الناهيػػ  حػػذفت نػػوف الرفػػع فصػػارل   يَ  ,والنهػػي ليصػػدونؾلالتوكيػػد  د ؾ ل, ثػػـ لك 

 ,قبمهػا عميهػا الضػّم و الجماعػ  والنػوف المدغمػ , فحػذفت الػواو لد لػ  او  ,بالنوف الثقيمػ  فػالتقى سػاكناف
فْ  ,فصػػارلو  يصػػدنؾل الػػواو المحذوفػػ   األصػػؿ؛ ألف  ا لػػـ تبادػػر  فػػي بادػػرت الفعػػؿ لفًظػػ فنػػوف التوكيػػد وا 

ػحَ , وقػد تَ (٘)اصم  بينهما تقديرً اف پ  چ  ف  لإعرابهمػا تقػديري, و للتبمػوف وتبمػواف وتبمػويفل  ؿ مػف ذلػؾ لف  ص 

 واهلل اعمـ . ,إعرابهما لفظي   (7)چپ  پ  چ ,(6)چپ  
 
 

 

                                           
 . ٕٗ/ٕينظر: المحتسب في وجو  القرا ات: ( (ٔ
 .ٕ٘ٗ/ٕلقرآف: : مدكؿ إعراب ا( ينظر(ٕ
 .ٖ٘/ٔ, ودرح التصريف : ٕٗ/ٕ( ينظر: المحتسب في وجو  القرا ات: (ٖ
 . ٚٛالقصص: مف اآلي  سورة ( (ٗ
 . ٖ٘/ٔ, ودرح التصريف: ٖٕٗ/ٔ, ودرح دذور الذهب لمجوجري: ٖٙ: درح قطر الندى: ( ينظر(٘
 . ٕٙسورة مريـ: مف اآلي :( (ٙ
 . ٜٛسورة يونس: مف اآلي :( (ٚ



                     ٖٗٓ          النص المحقق
    

 

 [ر فيه حركظ ما تقدَّ] 
 :فهو قسماف ر فيو حركة()الذي ت د  هو )و( ,ر إعرابهالقسـ الثاني مما يقد   ّمال    

ؿاأل   ,ر ظهػور الحركػ  فػي لخػر لي: ألجػؿ تعػذ  را( ) تعةذ  فيػه الحركػ   ر() ت ةد  لي: فعؿ معػرب  )ما( :و 
ؿاأل ّمػػاللعػػارض,  ّمػػاا  و  ,لذاتػػه إّمػػا ر فػػي آخػػر  لي: مػػا تقػػد   )وىةةو( فمعناهػػا لف ذاتػػه   تقبػػؿ التحريػػؾ و 

ل ومثمه ىلي: ليخد ( يخش :لف كةأ)لي: ما آخر   ,سقاط فيإى لوْ األَ  آخره( )ما ف را لذاته الحرك  تعذ  
لي: مػا  ,و()فإن ةوحيػث كػاف كػذلؾ  ,فعؿ مضارع آخػر  للػؼ  زمػ , ولف ذاتهػا   تقبػؿ التحريػؾ مف كؿ  

مثاؿ  ,حال  النصب ()الفتحةُ ر فيه قد  تُ  )و( ,حال  الرفع (الضّمة)خر  آلي: في  فيو( رُ د   َ )تُ آخر  األلؼ 
رة عمػػى   مقػػد  ل فعػػؿ مضػػارع مرفػػوع وعالمػػ  رفعػػه ضػػم  ىفػػػ ليخدػػ ,( )نحةةو: ىةةو يخشةةب/ ٛٛ/ الضػػّم 

 )الفتحةة(مثػاؿ  )و(هػو,  رِ َبػخَ  عِ ْفػرَ  ر, وهػو وفاعمػه المسػتتر فيػه فػي محػؿ  األلؼ منع مف ظهورها التعذ  
وعالمػ  نصػبه  ,منصوب بػ للفل مضارعٌ  فعؿٌ  ليخدىل, و, فػ للفل حرؼ نفي ونصب)لن يخش (نحو: 

 .(ٔ)ررة عمى األلؼ منع مف ظهورها التعذ  فتح  مقد  
ه مدػغوؿ بمػا يمنػع ظهػور حركػ  اإلعػراب الػذي ادػتغؿ  لن  ذاته تقبؿ الحرك , إ    الثاني فمعنا  لف   ّمالو  

 :(3)كقوؿ الداعر ,(ٕ)آخر  بحرك  النقؿ

 (ٗ)وَنْيَنْيةةةةةةةةةةةةُت نفسةةةةةةةةةةةة  بعةةةةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةةةةا كةةةةةةةةةةةةدُت أْفَعَمةةةةةةةةةةةةو 
 

 

ها التي تِ ا بعد نقؿ فتح  الها  إلى الالـ بعد سمب ضم  فحذفت األلؼ اعتباطً ”, ولصمه للفعمه ,بفتف الالـ
ر السػػػكوف ولػػذلؾ يقػػد   ,بكػػرٌ  بْ رِ ْضػػخػػر  بالسػػكوف لمدغػػاـ نحػػو: يَ آهػػي عالمػػ  الرفػػع, وكالػػذي ادػػتغؿ 

                                           
 .ٖٔودرح ابف الناظـ:  ,ٕٖٗ/ٕالمقدم  المحسب : ( ينظر درح (ٔ
 .ٕٕ٘/ ٔ: فرائد العقود العموي : ( ينظر(ٕ
 ( البيت مف الطويؿ وصدر  :(ٖ

 فمم أَر مثميا ُخباَسة واِحد                                                  
   ,ٚ٘ٗ/ٕواإلنصػػػاؼ:  ,ٕٔٓ/ٕسػػػيبويه لمسػػػيرافي:  ودػػػرح كتػػػاب ,ٖٚٓ/ٔبػػػال نسػػػب  فػػػي الكتػػػاب لسػػػيبويه:  وهػػػو     

 .                                                   ٕٜٔ/ٖوالصحاح تاج المغ  : 
الدػػعرا  قػػد يسػػتعمموف  ف( مضػػمرة؛ ألف  لفعمػػه( منصػػوب بػػػ)ل, فمػػذهب سػػيبويه لف )( اختمػػؼ النحػػاة  فػػي هػػذا البيػػت(ٗ

 .ه( فعملفالمعنى : )كدت لف  ,ف( مضطريفل)
 ينظػر: الكتػاب , ت حركػ  الهػا  إلػى مػا قبمهػامَػقِ لػؼ ونُ حػذفت األ فعمهػا(لصػمها )ل ابف هداـ فقد ذهػب إلػى لف   لّما      

 . ٜٖٛومغني المبيب :  ,ٖٚٓ/ٔلسيبويه : 
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ڃ  چ الػػػّتخم ص مػػػف التقػػػا  السػػػاكنيف نحػػػو: خػػػر بحركػػػ لعػػػارض ادػػػتغاؿ اآل ومنػػػه قػػػوؿ  ,(1)چڄ  ڄ  
 : (2)الداعر

 أال ُرب  مولةةةةةةةةةةةةةةةوٍد ولةةةةةةةةةةةةةةةيَس لةةةةةةةةةةةةةةةو أبٌ 
 

 ُه أبةةةةةةةةةةةةةةوانِ دَ ْمةةةةةةةةةةةةةةيَ  مْ وذي َوَلةةةةةةةةةةةةةةِد َلةةةةةةةةةةةةةة 
 .(ٖ)ر عميهاوالسكوف مقد   ,ص مف التقا  الساكنيفإسكاف الالـ لمتخفيؼ, وفتف الداؿ لمتخم   

)وىةو مةا فة   ,لي: ألجؿ ثقمه (ستث ااًل )فيو ا هي ر(د   َ )ما تُ ر فيه الحرك , هود  قَ ا تُ القسـ الثاني ممّ )و( 
 و()فإن ة فتػي,ويُ  رمة (نحةو: يَ  ,)ومةا فة  آخةره يةا(, ويعػدو ويغػزو (يةدعوة: كة ,وا)و خػر  آلي: مػا آخره( 

فػػي حالػػ  الرفػػع  (الضةةّمة)ل/ الػػذي لخػػر  الػػواو لو اليػػا  ٜٛلي: / ر فيةةو(د  َ ةة)يُ و لو يػػا , اخػػر  و آلي: مػػا 
يزيػػدهما  الضػػّم الثقػػؿ, فػػإف الػػواو واليػػا  حرفػػاف ثقػػيالف, وتحريكهمػػا بلمػػا فيػػه مػػف ؛ لي: فحسػػب )ف ةةط(
 .(ٗ)ثقال
 :  (5)الواو قوؿ الداعر مف بحر الطويؿ ىاؿ ظهورهما عممث ,وقد تظهر في الضرورة فيهما 
 ُقي َضةةةةةةةتْ  َيْسةةةةةةةُموُ  ال مةةةةةةةبَ  عةةةةةةةل   قمةةةةةةةتُ  إذا
 

 بالوجةةةةةةةةةد ُتْغِريةةةةةةةةةو َتْنَفةةةةةةةةة    ال ىةةةةةةةةةواِجُس  
ـ      ,ت فػػي موضػػعهاَفػر  عُ  (ٙ)لغػػ  ة, وفيهػػا إحػدى عدػػر ل لعػؿ  الػػواو فػػي ليسػمول, ولصػػؿ لعػػؿ   الدػاهد فيػػه ضػ

طت ول لي: سػػػم   ,تل جػػواب الدػػرطَضػػي  ا: إذا لبػػرد قمبػػه مػػف هػػوا , ول قُ و  مُ وليسػػمول مػػف لسػػموت لعنػػه ُسػػ

                                           
 . ٔ( سورة البين  : مف اآلي  (ٔ
والمبػاب  ,ٖٖٔ/ٔلمرمػاني : ودػرح كتػاب سػيبويه  ,ٖٗٙ/ٔ( البيت مف الطويؿ بال نسػب  فػي: األصػوؿ فػي النحػو: (ٕ

 ,     ٜٕٗ/٘ودرح المفصؿ  بف يعيش :  ,ٓٓٗ/ٕفي عمؿ البنا  واإلعراب : 
دػػرح , ينظػػر: المولػػود الػػذي لػػيس لػػه لٌب هػػو عيسػػى عميػػه الّسػػالـ, وذي ولػػٍد لػػـ يْمػػَدُ  لبػػواف هػػو آدـ عميػػه السػػالـ     

  .ٔٗٗ:الجنى الداني, و ٗٚٗالتصريؼ لمثمانيني:
َدُ : َيِمػػْدُ ل فسػػّكف الػػّداَؿ لمجػػـز فصػػارلَيِمْدل ل فػػاجتمع سػػاكناف الػػالـ والػػّداُؿ, ولػػـ يجػػز الجمػػع بينهمػػا, لَيْمػػاألصػػؿ فػػي ( (ٖ

فحّرؾ الّداؿ  لتقا  الّساكنيف, واختار لها الفتف إتباًعا لفتحػ  اليػا  التػي قبمهػا, ولػـ يحفػؿ بػالحرؼ الػذي قبمهػا لّمػا 
 . ٗٚٗنيني:لمثما درح التصريؼ , ينظر:كاف ساكًنا

 .ٕٕٓ/ٔ: المحصوؿ في درح الفصوؿ: ( ينظر(ٗ
, وتوضػػػيف المقاصػػػد ٕٚٓ/ٔالتػػػذييؿ والتكميػػػؿ : و  ,ٚ٘/ٔدػػػرح التسػػػهيؿ :  :بػػػال نسػػػب  فػػػي ,مػػػف الطويػػػؿ ( البيػػػت(٘

 . ٕٕٔ/ٔوهمع الهوامع :  ,ٕٚٙ/ٔ, والمقاصد النحوي  : ٜٜٕ/ٔ, وتمهيد القواعد : ٖٗ٘/ٔ:
,  للعؿل اثنتي صاحب الجنى الداني فيذكر ( (ٙ , وَرَعّؿ, وَرَعػف  , وألّف, ولف  , ووَعف  , وّلّعف  عدرة لغ  وهي: لعّؿ, وعؿ 

, ولعم َت, ينظر الجنى الداني:  , وَغف  , وَرَغف  , وَلَغف   .ٕٛ٘وَرَعف 
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ػػ ,الهػػواجسل جمػػع لهاجسػػ ل مػػف هجػػس فػػي صػػدري دػػي : إذا حػػدس تل نػػاب عػػف وهػػو مفعػػوؿل قيض 
  ,(ٔ)ة الدوؽير يرجع إلى القمب, الوجد: دد  مالضّ غريه: لمف اإلغرا : وهو التحريض, و الفاعؿ, ولتُ 

 :(2) ا  قوؿ الداعر مف بحر الطويؿ ليضً ومثاؿ ظهورها عمى اليا

َضةةةةةةةِن  َعْنَيةةةةةةةا ِ َنةةةةةةةاَي َوَلةةةةةةةْم َتُكةةةةةةةنْ   َفَعو 
 

 َعْنةةةةةةةِزي  يةةةةةةةَر َخْمةةةةةةةِس دراِىةةةةةةةمِ  يُ وِ اَسةةةةةةةتُ  
  

بػػف عبػػاس رضػػي اهلل قالػػه رجػػؿ مػػف األعػػراب فػػي عبػػداهلل , وقػػد (ٖ)ويااليػػا  مػػف تسػػ فيػػه : ضػػـّ الدػػاهد 
  فِ بْ ا لقرا  بذَ بف لبي سفياف إلحسانه إليه بنلؼ دينار لم  وي  ابه مف البادي  وهو يريد مع عنهما, حيف مرّ 

 .(ٗ)وي خمس  دراهـاا, ولـ تسهَ غيرَ  لـ يكف يممؾُ  عنزٍ 
عمػى  تَُقػد رلي: الفتحػ , وقػد  ,(٘))الةواو واليةا( لخفتيةا(مػف  كػؿ   )عمة (حال  النصػب  )وتظير الفتحة( 

 في (6)في إسالمه, ولورد  المستغفري ؼَ مِ ختُ عامر بف الطفيؿ سيد بني عامر, واالواو كما في قوؿ 
 ب/ ٜٛ:/ (8)وهو مف قصيدة مف بحر الطويؿ ,(ٚ)وليس بصحيف ,الصحاب 

 اثةةةةةةةةٍة رَ وِ  نْ ٌر ِمةةةةةةةةامِ   َعةةةةةةةةدتنِ و  ا َسةةةةةةةةَمةةةةةةةةفَ 
    

 َواَل َأبٍ  ِبةةةةةةةةةةةةةُ م   َأْن َأْسةةةةةةةةةةةةةُموْ  َأَبةةةةةةةةةةةةة  الُ  
 

                                           
 . ٕٚٔ/  ٔدرح الكافي  الدافي  :  :( ينظر(ٔ
وتوضػػػيف المقاصػػػد : ,ٖٕٛٚ/٘الضػػػرب : وارتدػػػاؼ  ,ٓٓٙ/ٕبػػػال نسػػػب  فػػػي اإلنصػػػاؼ :  ,مػػػف الطويػػػؿ ( البيػػػت(ٕ

 . ٕٓٗ/ٚوهمع الهوامع :  ,ٖٛ/ٔوالمقاصد النحوي  :  ,ٖٗ٘/ٔ
ر ه لف تقػػدّ ه معتػؿ اآلخػػر باليػا , وحقّػ)تسػاوي( فعػػؿ مضػارع مرفػوع ظهػػرت عمػى آخػر  الضػّم  مػػع لن ػ فيػه ( والدػاهد(ٖ

, وخزانػػ  ٜٚٔ/ٔعميػػؽ الفرائػػد: , وتٖٗ٘/ٔ, ينظػػر: توضػػيف المقاصػػد: وهػػذا ضػػرورة ,عمػػى آخػػر  الضػػّم  لمثقػػؿ
 . ٖٕٛ/ٛدب:األ

 . ٖٛ/ٔالمقاصد النحوي :  :( ينظر(ٗ
 . ٚٛدذور الذهب  بف هداـ: ( ينظر درح (٘
تصػػانيؼ  هلػػ ,( لبػػو العبػػاس جعفػػر بػػف محمػػد بػػف المعتػػز بػػف محمػػد بػػف المسػػتغفر بػػف الفػػتف بػػف إدريػػس المسػػتغفري(ٙ

ينظػػػر: تػػػنري   . (هػػػػٕٖٗ )ت: وفضػػػائؿ القػػػرآف, والدػػػمائؿ,ة, ود ئػػػؿ النبػػػو , معرفػػػ  الصػػػحاب , والػػػدعوات :منهػػػا
 . ٕٛٔ/ٕ: األعالـو  ,ٓٛٔ/ٔالجواهر المضي  في طبقات الحنفي  : و ,ٙٔ٘/ٜالبدار: قيؽحسالـ تاأل

كاف سيد بني  ,ف صعصع  العامري الجعفري( عامر بف الطفيؿ بف مالؾ بف َجْعَفر بف كالب بف ربيع  بف عامر ب(ٚ
 . ٕٗٔ/ٖسد الغاب : ل: ينظر .الجاهمي بني عامر في 

 . ٖٔ:  ه( ديوان(ٛ
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 ,و  لٍب  , والتقدير لبى اهلل سموي وسيادتي   بنـ  (ٔ)ف الواو مع الناصب لمضرورةوالداهد فيه: حيث سك  
 نحو:  ,وعمى اليا  ,لمقافي  ـّ ـ األ  مف جه  اآلبا  واألمهات, وكمم  ل ل زائدة لتنكيد النفي, وقد   لي:

 : (2)قوؿ الداعر مف البسيط

 مةةةةةةا َأْقةةةةةةَدَر اَل أْن ُيةةةةةةْدِن  عمةةةةةة  َشةةةةةةَحطٍ 
 

ةةةةةةةةن َداُرُه ُصةةةةةةةةولُ    َمةةةةةةةةْن َداُرُه الَحةةةةةةةةْزُن ِمم 
ا دػػػحطً  عَ َنػػػكمَ  طَ حَ : َدػػػوالدػػػحط بالدػػػيف المعجمػػػ  والحػػػا  والطػػػا  المهممتػػػيف: البعػػػد, قػػػاؿ فػػػي القػػػاموس 

سكاف الزاي: بالد العرب وما بيف زبالػ  ونجػد  فُ زْ , والحَ (3)دَ عُ ا: بَ ومدحوطً  ,محرك  بفتف الحا  المهمم  وا 
بصعيد مصر منها محمد  اليمام , لوصوؿل بالصاد المهمم  قري ٌ  بَ رْ قُ  عٌ ضِ وْ وبالذاؿ المعجم  الساكن  مَ 

 انتهى. ,بف جعفر الفقيه المالكي
وفيػػه  ,مػػا لعظػػـ اهلل, وهػػو صػػيغ  التعجػػب ؿُ ْثػػمِ  اهللَ  وقولػػه: مػػا لقػدرَ  :فػػي دػػرح الدػػواهد قػاؿ العينػػيّ     

 ا سػتفهاـِ  وهػو ضػعيؼ  قتضػا ِ  ,ا , حيث جعؿ لمال في باب التعجب اسػتفهامي إدكاؿ عمى قوؿ الفرّ 
دػػي ,  ىه جعػػؿ لمػػال نكػػرة بمعنػػفػػال إدػػكاؿ؛ ألن ػػ ػػػػػػ الػػذي هػػو الوجػػهػػػػػػ عمػػى قػػوؿ سػػيبويه  ّمػػال, و الجػػوابَ 

ػػػبعػػػد  خبػػػر , والمسػػػوغ لػػػذلؾ؛ كػػػوف القصػػػد منػػػه وحظهػػػا الرفػػػع عمػػػى ا بتػػػدا , ومػػػا ب   اإلخبػػػار  الت َعج 

                                           
 . ٖ٘ٗ/ٛدب:, وخزان  األٖٖ٘توجيه الممع: ينظر:( (ٔ
, وهو بػال نسػب  فػي اإلنصػاؼ ٕٓٙ/ٔينظر: المقاصد النحوي  :  ,( البيت نسبه العيني إلى حندج بف حندج المري(ٕ

 . ٖٖ٘/ٔف المقاصد : وتوضي ,ٕٔٛٓ/ٗوارتداؼ الضرب : ,ٜٕٓ:  والتبييف ,٘ٓٔ/ٔاإلنصاؼ : 
 والبيت فيه لكثر مف داهد:      

ؿ: قولػػػه: ل يػػػدنيل  , ينظػػػر:  حيػػػث لػػػـ ُيظهػػػر الفتحػػػ  عمػػػى الفعػػػؿ ليػػػدنيل مػػػع إمكانيػػػ  ظهورهػػػا, لمضػػػرورة الدػػػعري األو 
 .ٜٚ/ٔ, ولوضف المسالؾ: ٖٖ٘/ٔالمقاصد:توضيف 

   فػي  التقػدير كما ذهػب البصػريوف, ألف   فعاًل  اسـ وليس تدّؿ الكوفيوف عمى لف  للفعؿل في التعجبالثاني: بهذا البيت اس
 .    ٙٓٔ-٘ٓٔ/ٔنصاؼ:, ينظر: اإل: دي  لعظـ اهلل, وهذا باطؿهذا البيت يكوف

ـَ اهللع ألف  عممػػه ػػػػػ تعػػالى ػػػػػػػ   يقبػػؿ الزيػػادةفػػصػػفات اهلل ػػػػػ تعػػالى ػػػػػػ   يجػػوز التعجػػب منهػػا, الثالػػث:  ,  ال يقػػاؿ: مػػا َلْعمَػػ
 .ٔٙٔ/ٕ, والمساعد عمى تسهيؿ الفوائد:ٕٔٛٓ/ٗ: ارتداؼ الضرب: ينظر

 لنػه فػي غايػ  العظمػ   ,والمعنػى فػي مػا لعظػـ اهلل ,ونقؿ السيوطي عف الصيمري جواز التعجب مف صػفات اهلل       
عظامػػػػػه تعػػػػػالى وتعظيمػػػػػه الثنػػػػػا  عميػػػػػهه   ينكػػػػػر ألن ػػػػػومعنػػػػػى التعجػػػػػب فيػػػػػه لن ػػػػػ             ه ممػػػػػا تحػػػػػار فيػػػػػه العقػػػػػوؿ وا 

واعتقادهػػػا وكالهمػػػا حاصػػػؿ والموجػػػب لهمػػػا لمػػػر عظػػػيـ والػػػدليؿ عمػػػى جػػػواز إطػػػالؽ صػػػيغ  التعجػػػب  بالعظمػػػ 
, ينظػػر همػػع لي مػػا لسػػمعه ومػػا لبصػػر  38مررم:    چجب  حب   خب      چ  : تعػػالى والتفضػػيؿ فػػي صػػفاته تعػػالى قولػػه

 . ٕٖٓ/ٖالهوامع: 
 )َدَحَط(. ٖٚٙالقاموس المحيط :  ينظر:( (ٖ
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ا؛ وذلػؾ ا  ليضً ي عنه عمى قوؿ الفرّ : يمكف التقض  قمت, المحض, وادتراط التعريؼ في الخبر المحض
 أ/0ٓ/صػير   ائً دػي ف  له يخطػر بالبػاؿ هما قديمتاف, فألن  ن  لو  ,العباد اعتقدوا عظم  اهلل تعالى وقدرته ألف  

ومعنا  الطمب والتمني, وقوله: يدني مػف اإلدنػا    مػف  ,بٌ ج  تع هُ لفظُ  :وقد قيؿ, عمينا وقد خفيَ  ,كذلؾ
والدحط بفتحتيف:  ,حيث لثبت اليا  ساكن  مع تقدير النصب وهو قميؿ ,وفيه الداهد, الدنو, وهو القرب

 لمػػفلوقولػػه  ,ولكنػػه حػػرؾ لمضػػرورة ,البعػػد, ولصػػمه سػػاكف العػػيف,   مصػػدر دػػحط بفػػتف العػػيف فيهمػػا
 ,وللفل مصػػػدري  ,(1)هػػػا مفعػػػوؿ يػػػدنيالنصػػػب عمػػػى لن   ودار  الحػػػزف جممػػػ  صػػػمتها فػػػي محػػػؿ   ,موصػػػول 

, لراد لف يػدني مػف هػو مقػيـ بػالحزف, وؿُ ُصػ  ُ ف دارُ م ػمِ  دار  الحػزف والتقدير: ما لقدر اهلل عمى إدنا  َمػفْ 
ـ  وهو اسـ موضػع بػبالد العػرب بفػتف الحػا   الصػاد المهممػ : اسػـ موضػع  ممػف هػو مقػيـ بالصػوؿ, بضػ

 انتهى., (2)قاله الجوهري ,اليضً 
وخػر ج  ,ه لغ  صحيح , ولػيس ضػرورةن  إ :وقاؿ ,ثـ اعمـ لف بعضهـ لجاز تقدير الفتف في ا ختيار    

ويجػػوز لف يكػػوف : وقػػاؿ الػػبعض, (ٗ)بسػػكوف الػػواو  (3)چۆئ       ۆئ   ۇئ  ۇئ          يَعْفُوو ْوئ  چ  :عميػػه قػػرا ة

 عمـ .لواهلل  ,انتهى ,(5)فل لإهماؿ ل عمى
 

 فطال [أل] المبني من ا
 ,مةن األفعةال( )والمبنة ّ  :فقػاؿ ,ـ عمػى الفعػؿ المبنػيّ درع يتكم   ,ا فرغ مف الكالـ عمى الفعؿ المعربولم  

   يزيد عميها. )قسمان( ,خرجت األسما  والحروؼ
 

                                           
 . ٕٔٙ/  ٔالمقاصد النحوي  : ينظر:  ((ٔ
 . )صوؿ( ,ٙٗٚٔ/٘ينظر: الصحاح تاج المغ :  ((ٕ
 . ٖٕٚ( سورة البقرة : مف اآلي  (ٖ
, الو يعفػو  » وقرل الحسػف : :, ونسبها لبو حّياف لمحسف البصريبالسكوف, لـ لجدها في كتب القرا اتل َيْعُفوْ  لقرا ة ( (ٗ

لمفتحػ   ا وقؼ لثبتها, وفعػؿ ذلػؾ اسػتثقاً   لتقائها ساكن  مع الساكف بعدها, فإذ, فتسقط في الوصؿ بتسكيف الواو
ر الفتح  فيها كما تقّدر في األلؼ في نحو: لف يخدى, ولكثر العرب عمى استخفاؼ الفتح   , فتقد  في حرؼ العم  

, البحػر « لػؾ ضػرورةفي الواو واليا  في نحو: لف يرمػي ولػف يغػزو, وحتػى إف لصػحابنا نصػوا عمػى لف إسػكاف ذ
 . ٕٙٗ/ٕالمحيط: 

 . ٕٕٚ/ٔ( ينظر: فرائد العقود القموي  : (٘
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 ]الفطل الماضي[ :
ؿاأل     , ونصػػرل (ضةةرب)"ا كػػػ ثالثي ػػ الفًظػػ ا, فػػالمبني  تقػػديرً  ّمػػاا  و  اّمػػا لفًظػػإ عمةة  الفةةتح( )مبنةة   : فعػػؿ  و 

ل ىوكفػ اا نحػو: لدعػتقػديرً  , والمبنػي  ونحوهمػا مػف األفعػاؿ الغيػر المعتمػ  )واسةتخرج(ا كػػػ اسػتفتف وسداسي  
صػؿ بػػه التعػذر الغيػػر الػذاتي فهػو فػػي الفعػؿ المت   ّمػال, و (ٔ)رة فيػه لمتعػذر الػػذاتيمقػػد   ب/0ٓ/الحركػ   فػإف  

صةةل بةةو )إذا لةةم يت  مػػا  ,بنػػا  الفعػػؿ الماضػػي عمػػى الفػػتف محػػؿ   و جمػػع, فػػإف  اضػػمير رفػػع متحػػرؾ, لو و 
, لو بعضػه (ٕ)وضػربتف   ـ,وضػربتُ  ما,, وضػربتُ , وضػربِت , وضػربتَ بتُ ضػر وهو كػ  , (ضمير رف  متحر  

ؾ صػؿ بالفعػؿ وهػو النػوف متحػر  لكف جزؤ  المت   ,لنال ساكف فإف   ,نحو: لضربنال ,ؾصؿ بالفعؿ متحر  المت  
 ,معه عمى بنائه عمى الفتف ىه يبقفإن   ,ير ا سـ الظاهرمالضّ صاله به, فخرج بف الفعؿ بالنظر  ت  سكّ فيُ 

ا عمػػى الفػػتف, ا مبني ػػمعػػه ليًضػػ ىه يبقػػفإن ػػ ,لؾَ بَ رَ نحػػو: لَضػػ ,بػػالرفع ضػػمير النصػػبو  ,نحػػو: لضػػرب زيػػدل
, وبالفتحػػ  (ٖ)ا لألصػػؿه يبقػػي معهػػا عمػػى الفػػتف استصػػحابً ير السػػاكف وهػػو األلػػؼ فإن ػػالضػػمّ ؾ وبػػالمتحر  

صػؿ بػه لػـ يت   ا مػاا عمػى الفػتف لفًظػبنائػه ليًضػ يعني ومحػؿّ  ,و الجماعة(ا)أو و  ,يًضالتحصيؿ المناسب  
لضػربوال مػف  :نحػو ,و الجماعػ اؾ, لو و متحػر  صؿ بػه ضػمير رفػع إذا ات   ّمالالواو الدال  عمى الجماع , 

ـ  , لكػف يُ اعمى الفتف تقديرً  ىه يبنفإن   ,الزيدوف ضربواقولؾ:  عمػى  ىا لممدػارك , لو يبنػمػع الػواو طمًبػ ضػ
بحركػػػ   والمػػػانع مػػػف ظهػػػور الفػػػتف فيػػػه معهػػػا ادػػػتغاؿ المحػػػؿّ  ,(ٗ)الضػػػـّ ا عمػػػى ولػػػيس مبني ػػػ ,االفػػػتف تقػػػديرً 

لى ذلؾ (٘)المناسب  , الضـّ عمى  ىدي  مف األفعاؿ يبن ه يقتضي لف  يدير قوؿ الدي  قسماف, فإن  , وا 
 .وهو الصحيف ,بهما ا سـ يختص   الضـّ حيث قاؿ فيما ينتي: والكسر و  ,ح بذلؾ, وقد صر  الضـّ 

                                           
 . ٕٕٛ/ٔ:فرائد العقود القموي : ( ينظر(ٔ
 .ٜٕٓ/ٗ( ينظر: درح المفصؿ  بف يعيش: (ٕ
 .ٜٖ: درحاف عمى مراح األرواح :( ينظر(ٖ
 . ٕ٘/ٔمـ العربي : الضّم  عارض  في البا  و  يعتد  بها, ينظر: البديع في ع ألف  ( (ٗ
 . ٜٕٓ/ٗينظر: درح المفصؿ  بف يعيش:  ,لي ألّف الواو حرؼ مّد, و  يكوف ما قبمها إّ  مضموًما( (٘
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 .(ٕ)]...[ أ/0ٔ/(ٔ)فتف ما قبؿ الواو في نحو:غزوا ورموا ّمالو 
ير المػػذكور بالماضػػي هػػو دػػرط بنػػا  الماضػػي عمػػى مالّضػػصػػاؿ ر لف عػػدـ ات  ف لػػؾ بمػػا تقػػر  وقػػد تبػػي      

  نتفػا ا وهو السكوف, و  يمـز مف انتفػا  البنػا  لفًظػ المانع لفظي   ا؛ ألف  تقديرً  ه  درط بنائ ,االفتف لفظً 
ا عمى السػكوف, قػاؿ بعػض المدػاي  : والصػحيف لف هػذا السػكوف لػيس ببنػا , ولف درطه لف يكوف مبني  

ن   رة عمػػى آخػػر  منػػع مػػف ظهورهػػا ادػػتغاؿ المحػػؿّ عمػػى فتحػػ  مقػػد   الفعػػؿ مبنػػي   ف مػػع مػػا سػػك  بالسػػكوف, وا 
ربػػػع متحركػػػات فيمػػػا هػػػو كالكممػػػ  الواحػػػدة لكراهػػػ  تػػػوالي  :وقيػػػؿ, (3)لمتخفيػػػؼ :قيػػػؿ ,ير المػػػذكورالضػػػمّ 

 انتهى. ,(4)لكرمت واستخرجت وحمؿ عميه نحو: ,نحو:لضربتل
    :ىا ثمػػاف كممػػات متواليػػ  كقولػػه تعػػالكالكممػػ  الواحػػدة احتػػراز عػػف الكممػػات, فربمػػا اجتمػػع فيهػػ :وقػػولهـ

 .(5)چې   ى    ى  ائ  ائ  چ 
ؿاأل, فنصؿ (7)َجَنِدؿو  (6)ُعَمِبطٌ  ّمالو  ومػا حػذؼ لمتخفيػؼ  ,احذفوا األلؼ تخفيفً  ,ؿادِ نَ والثاني جَ  ,طالبِ عُ  و 

لتميػػػز لنػػال الفاعػػؿ مػػف لنػػػال  لناضػػربْ ل :ف البػػاقي نحػػومػػا سػػػك  لمتخفيػػؼ فػػي حكػػـ المنطػػػوؽ بػػه, وقيػػؿ: إن  
 صاؿ.واة في ا ت  الممس ؛, ثـ حممت اليا  والنوف عمى لنال(8)المفعوؿ

 : [فطل األمر]

عنػه  ابَ َنػ فْ ِمػ (و)نائبةعمػى  مبنػي   )أو( ,اا لو تقػديرً لفًظػ عم  السةكون( )مبن   القسـ الثاني : فعػؿ  )و( 
 .منزلته ؿٌ ز  نَ مقامه, وهو حذؼ آخر  حقيق , لو ما هو مُ : قاـ اا ومنابً نوبً 

                                           
ـ  اللفػ ت, وانفتف ما قبمها, فقمبلرميوال, فتحركت اليا األصؿ لغزوا ( (ٔ وقعػت الػواو التػي هػي ضػمير الفعػؿ بعػدها,  , ثػ

, لوكػػذلؾ لرمػػوال, ينظػػر: دػػرح عمػػى األلػػؼ المحذوفػػ  وبقيػػت الفتحػػ  قبمهػػا تػػدؿّ فحػػذفت األلػػؼ  لتقػػا  السػػاكنيف, 
 . ٜٕٓ/ٗالمفصؿ  بف يعيش: 

 . ]...[ يوجد طمس في ل ( (ٕ
 . ٖٖٔ/ٔ: الممح  درح الممح  : ( ينظر(ٖ
 . ٗٔ/ٗ: درح الرضي عمى الكافي  : ( ينظر(ٗ
 . ٗ( سورة يوسؼ مف اآلي  (٘
المحكػـ  ينظر:, َراِئب خاِثر جدا وَلبف ُعَمِبط :, وَصَدر ُعَمبط: عريض, اق  ُعَمِبَط : عظيم ون ( ُعَمِبط: َرُجؿ َضْخـ,(ٙ

 . ٖ٘٘/ٚولساف العرب : ,ٙ٘ٗ/ٕالمحكـ والمحيط األعظـ : 
( الَجَنِدؿ: اْلمَكاف الغميظ فيه حجارة, ونقؿ عف سيبويه : الجندؿ رباعي الجممود والجممد َلصغر مف الجندؿ قػدر َمػا (ٚ

 . ٚ٘/ٖوالمخصص : ,ٜٔ٘/ٚعظـ :المحكـ والمحيط األ ينظر: ,مىرْ َما يُ 
 . ٕ٘ٔ/ٔ: درح التسهيؿ : ( ينظر(ٛ
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لال )ف     عمر   )فإنرو بننر    ويػا ننػ ا  ف  يػا ييػ و  ابػ ب   ()كاضرر   ا علػ  الكػن ف ل ظ ػ أي: المبنػ    (وَّ
البنػػاع علػػ  الكػػن ف  تا لػػـ ثبااػػ ك نػػ ف الث نيػػ و  ػػ ف  مػػف الثمليػػؿ علػػ  أف م ػػؿ  ـ   ل ػػ قػػ  ع   و(1)السرركون(
 ػػ ف   /11/ال جػػؿ   ا نػػػ  ابػػ    علػػ  الكػػن ف ث ػػ ي    و  المبنػػ   (2) ف  علػػ  ال ػػث  نػػػ  ابػػ ب  نػػ  بااػػ ثب ب  

 .(1)مف الث اع الكاننيف الث خل صب  نة  منع مف ظه  نا ااثغاؿ الم ؿ   و الكن ف م    

 واك اع ناف ال ػ ؼ الػتي ي ػع عليػب ال ػتؼ ال  ػ ون فكعل  ال تؼ نائ  ال أي: المبن    )والثان (     
صؿ بب ن ف و  لـ يث  (4)صل أ   ؼ العل ة  يب  وأي: مما ناف معثًّل  (وارم   واغز   )كاخش   أ  ياع   وا   اأ    

 عػف الهمػية نػػ نك ةو  لـ ثباا ك ن ف الث ني  ب اللة الثمليؿو  ػ ف نانػ  أل ػب  يػ  أصػلية بػؿ نانػ  بػ ال  
تا اث  (5)ب جاي  يها ال تؼ  ع مب اق أ    ن   ا علػ  الكػن ف ال علػ  ب ينػ ف مبنًيػنكػ ة   ن ػصؿ بب نػ ف و  ا 

تا باا ثب ن ف الث ني  ناف مبني    . ث  ـ ا عل  ال ث  نما علم  تلؾ  يمانائببو  ا 

أ   وخ اآل صؿ بب ألؼ النيف ص ي    ه  ما اث   وعل   تؼ ما ن  م ني ؿ منيلة اآلخ  المبن    م اأ         
ن ػ :  بوأ  معثل ػ و  الجماعػة صػ ي  اآلخػ اصػؿ بػب   مػا اث   )و( وا    ا ػي   )قوال(تلؾ ن ػ :  )و( ول بمعث  

 و(نَّرإ)ف وي ا ػي  )قرول (ن ػ :  وبصؿ بب يػا المخاطبػة صػ ي  اآلخػ  أ  معثل ػما اث   )و( و ا ا ي   )قولوا(

                                           
و  ػػ  ا مػػ   »ف الاػػيع عل ػػة البنػػاع علػػ  الكػػن ف الثػػ  بينهػػا كػػيب يب ب  لػػب: لػػـ يبػػي  ( (3 و لػػـ  ال قػػؼو قػػ لهـ: ابػػ   

 ب عػ  )نػـ(   ) ت( مػف المثمننػة عػف المبػا عة       ع ػو  ب  ي صؼ بهػا  ال ث ػع م قػع المبػا عة ها ال ي  ن نا؛  ن  
 . 3/37و النثا : «
ػا عل ػأأصؿ  عؿ ا م  البناعو  أصػؿ البنػاع الكػن فو  قيؿ:      لػب ة بنائػبو  هػ  لعػ ـ مبػا عثب ا كػماعو  خلػ  أ   م 

لػبو  صصػب  علػ  صػيغة يبػا ع مػف خّللهػا مف    ؼ المبا عةو  ال عؿ المبا ع أع   ل ج   الي ائ   ػ  أ   
  ومع ال عؿ المبا ع ؾ الماب  بال ث ة ل ج   بعض المبا عة    صع   بكب  نتك المبا عةو     ا كماعو 

 و ينظػ : البيػاف  ػ   عة االكػـو  ب ػ  علػ  أصػلب مبنيػاو  ب ع ػ   عػف مبػاب يخل  مػف نػتك الي ائػ ا م    ن   م ا  عؿأ     
 . 44ا ح اللمع: 

اث صػػػالها ب عػػػؿ ا مػػػ  جػػػ , مجػػػ , بعلبػػػؾو ينظػػػ : عمػػػ ة ت ي ن ػػػب بنػػػ  علػػػ  ال ػػػث ؛  ف  نػػػتك النػػػ ف عنػػػ    :قيػػػؿ( (2
 .383الهمـ:

 . 2/169: النثا  لكيب يب: ( ينظ (1
( نما أف مبا عب يجـي ب ت بو ن   ن  : ةومبن  عل   تؼ   ؼ العل   ( المعثؿ  (4 ـ  (   )ا   ش  (   )اخ  ي   :)ا  
.  لـ و لـ يخش   ولـ يغ ي        ـ   ي  
 . 1/3857ا ثااؼ الب  :  ينظ :( (5
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أي: نائػػ  الكػػن ف  وىررو( ,عمرر  نا رر  السرركون )بننرر      مػػا بعػػ نا أي: مػػا ملػػؿ بػػب لللػػان  مػػف  اخػػش  
 .(3)منيلثب ؿ  ي  ن   ما ن  م   وأي:  تؼ اآلخ  )الحذف(

تا أ    بياف تلؾ   : ا 
 )دليرلٌ لػؼ أي: قبػؿ ا  ويرا()قنم  الث  عل    ؼ الاػيف ال اقػع  (والفتحة   ,لفال  )فالبحذوف بن اخش   

 )قنميرا دليرلٌ الث  عل    ؼ الياي ال اقع  (ة  الضبَّ و  ,الواو غز  ا)بن الم ت ؼ )و( ولؼأي: ا  ,عمييا(
أي: قبػؿ اليػاع  و)قنميرا(النائنػة علػ   ػ ؼ المػيـ ال اقػع  (والكسرر    ,رم اليرا ا)الم ت ؼ مف  و( ,عمييا
 وال()برن ق رالم ػت ؼ  )و( ونتك الم ػت  ا  نلهػا أ اخػ  أصػالة وأي: عل  الياع أ /19/  عمييا( )دليلٌ 
ػ وعّلمػة ال  ػع الثػ  نػ  ()النرون  ي  ا ػي  )قرول (مػف  )و( وا ا ي   )قولوا(مف  )و( و ا ي ا  ا   ليكػ  خخ 
لة منيلة اآلخ و  كي و  ي ة  . عاؿث  بكط نتا الم اؿ    با  ا صبؿ مني 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 . 3/213للج ج ي: ا ح ات   التن  ينظ :( (3
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 روف [ــــحــــال يـــف ابــــ] ب 

أي:  ة()والحرروف كميرا بننيَّرا   غ مف ا كماع  ا  عاؿ ا ع    النػّلـ علػ  ال ػ  ؼ   ػاؿ:  لم       
أي:  يررا()لنَّ   و(3)ال ػػ  ؼ ال ثثصػػ ؼ ال معػػ   الكػػثغنائب عػػف ا عػػ ا ؛  ف   نػػؿ  ا ػػ  منهػػا مبنػػ   

 نػػ  ان ػػّل  الػػ ن  مػػف  ػػاؿ  لػػ   وب ػػث  الػػ اؿ المهملػػة  كػػن ف الػػ ا   ؿمػػف الػػ    (اول  د  ت رري  )ال ال ػػ  ؼ 
أي: ال   ؼ مف المعان  الطا ئة بالث ني  بصػيغة  ا ػ ة  ػ  ث نيػ   )عمييا( اؿو  الم ا  ال يثعاق  

المميػي للمعػان و  لػ  أ ع بػ   )إلر  اععررا (أي ال اللػة عليػب  )ف  داللتو(أي: ي ثاج  (ر  ت ف ت ق  )با  ا   
ـ  أ تا  :لنػػاف  ع ابهػػا لغيػػ   ائػػ ةو  نػػتا نػػ  الجػػ ا  عمػػا ي ػػاؿ  اػػبب ال ػػ ؼ  أف ي ـ  ي  ل ػػ ال ػػ ؼ   اػػبب االكػػ

ـ   ػػي     لػـ ثػػ ل  ماػػابهة ال ػػ ؼ لّلكػـ  ثػػ ونػػ  ثػػ  ب   لل ػػ ؼ   االكػـ   ةو  لػػ  ألػػ   ماػػابهاالكػ تلػػؾ        ع 
ال نػػـ  ب ال يصػػ   مػػ ل  ال الاػػببو  مػػف ننػػا اعثػػ ض بعبػػهـ: بصن ػػال ال اصػػؿ أف اال ث ػػا  نػػ   .ال ػػ ؼ

 و  الاػبب المعنػ يو عل  االكـ بالبناع  جؿ ماابهثب لل  ؼ  ػ  ا قكػاـ ا  بعػة  نػ : الاػبب ال بػع
 جػػؿ اػػ ع منهػػاو  ف  ب  ال ػػ ؼ لػػـ ي ػػ ؛  ف  (2) الاػػبب االكػػثعمال    الاػػبب اال ث ػػا ي نمػػا تن نػػا ابػػف مالػػؾ

ن   الاػيع المصػنؼ ننػػاو  مػف اػ طب الجػػامع أف   /19/نمػا تنػػ ك  (3) ؿ المعػػان  الث نيبيػةامػا لعػ ـ ثػ  ا 
 .ين ف ن  كب  ال نـ

ف لػػـ ثنػػف أكػػباب   :جيرر أ  و       ا ل ػػاؽ بكػػببها علػػ   ب يصػػ    أن ػػ ال   ولبنػػاع ال ػػ ؼ ابػػصف نػػتك ا نػػ اع  ا 
ؽ عليها ال نـ  ن   مؿ ال  ع عل  ا صؿ بب   مف الابب  ي  العل ة الث  عل  ))ط ي ب قياس الابب: 

ها لّلبث اع   ن   وف  م  اف بن  :   ك المصنؼ الج ا  عف اعث اض أب   ي  و  ق  علـ بما ق   (4)((   ا صؿ
 و   العا بة و  النّلـ(5)ثلؾ المعان   ي  عا بة بكب  الث ني  و   ف   للثبعيض  لبياف الجنس ملّل  

                                           
 . 35ابف الناظـ: ا ح  :( ينظ (3
  :  ق  جمع     ق لب( (2
 واالسررررررررررررم بنررررررررررررو ب ررررررررررررر  وبننرررررررررررر      

 
 لشررررررررررررررررنو بررررررررررررررررن الحررررررررررررررررروف برررررررررررررررردن  

 كالشرررررنو الوضررررر    فررررر  اسرررررب  ج تنرررررا      
 

 والب نررررررررررروي  فررررررررررر  بتررررررررررر  وفررررررررررر  ىنرررررررررررا 
  وكنيانررررررررررررررة عرررررررررررررررن الف ررررررررررررررل نررررررررررررررر        

 
رررررررررررررررررررررررررر    ترررررررررررررررررررررررررر ثر وكافتقررررررررررررررررررررررررررار أ  

 . 34أل ية ابف مالؾ:       
 . 3/214( ينظ :   ائ  الع    العل ية : (1
 . 347لمع ا  لة: ( (4
 . 325/ 33( ينظ : الثتييؿ  الثنميؿ : (5
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ف  م   ن   ا   يػ   مكػث ؿمػا ينػ ف نػؿ معنػ   ػ  ث نيػ  ف   ال ث ثمؿ المعان  المتن  ة  ػ  ث نيػ   ا ػ و  ا 
ال ث , أق  ي صؿ االلثباس    بعض ال   ؼو  :قيؿا الث ني  التي ين ف لها المعن  اآلخ   يبو  عم  

  ال   ػػ  الن ػػ و  ال  وصػػ  ثهما  ا ػػ ة  المعنػػ  مخثلػػؼو  نػػتا  ال   ػػ  النهػػ  (3)مػػ   الـ نػػ أف الـ ا 
يػؼ الثبػػاسمػ  ابثػ اعو  أن ػ  قػ ع الـ ا  وب ي صػؿ ال ػ ؽ بث ػ يـ العامػؿ علػػ  الـ نػ  اجػة بصن ػ  ب  تا خ 

 .(2)بغي نا مف    ؼ الن   ن  :  ما     ث   ال  النانية بػ  ال  النا ية أ
بػصف  والػّلـ ننػا ث ثمػؿ الـ ا مػ   ػ ف   و   ييػ ا بػال  ؽ المػتن   ال ي يػ   ػ  ن ػ :  جئثػؾ لث عل  أف  

و  لػ  أ ػا    ػع االلثبػاس باالكػـ اػ ع خخػ  (1)بصف ين ف جملة  ا ػ ة  ن  ين ف الث ني  جملثيفو  الـ 
 : (4)ق ؿ الااع  و ال ي   عل  بناع ال   ؼو يع   المبا ع لّلكثغناع عنب عن  االلثباس باالكـ

 أ الم  عمرررررررر  ل رررررررروا ولررررررررو كنرررررررر   عالًبررررررررا
 

نررررررررررا   ل رررررررررروا لررررررررررم ت ف ت نرررررررررر  أوا  م ررررررررررو     ن ذ 
 

                                           
 الػػّلـ النػػ  ييف أفو  عنػػ  ب بػػما  البصػػ ييف عنػػ  بعػػ نا ال عػػؿ  ينثصػػ  المكػػث بلة با  عػػاؿ ثث صػػؿ الـ »نػػ  : ( (3

 نػ  المعنػ :  لػ و لث كػف : ي ثػؾق لػؾ  تلػؾ ونػ  معنػ  مثبمنة فالمتنبي نّل     ن  لل عؿو ناصبة بن كها
 نػػػ  البصػػ ييف عنػػ  الػػّلـ  نػػتك الػػّلـو بعػػ  الم ػػ  ة أف لل عػػؿ  الناصػػ  و  لػػ    ث كػػف ف     ث ػػ ي ك  لػػ و ث كػػف

 لإل كػػاف أي: و لػ    لث كػػف جئثػؾ: ن  لػؾ وبػػالّلـ مخ ػ ض مصػػ   بث ػ ي   ال عػؿ أف  ثنػػ ف لألكػماع الخا بػة
 ولل عػؿ ناصبا لّلكـ خا با ين ف ال ا    ا     ا بصف   المتن  نتا ص ة عل   ا اكث ل  عن نـو  ث  ي ك ننتا و ل   

تف  لػػف أف كػػ , المكػػث بلة ا  عػػاؿ ثنصػػ  الثػػ  كػػ , ال ػػ  ؼ  جميػػع  أفو  الن  يػػ ف ثنصػػبها ب بػػما  مػػا ن    ا 
ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  چ  جػػػػػؿ  عػػػػػي اهلل قػػػػػ ؿ ن ػػػػػ  نػػػػػ   الـ لأل عػػػػػاؿو ناصػػػػػبة ال ػػػػػ  ؼ نػػػػػتك أف   يػػػػػ  ف

 :ال  ي ؽ ق ؿ  ن   و[7ا ك اع: ] چۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  
 ف  ط  وأل   يدير  و   ن  ب   أدن  هلل***   وا   ه  أيد   وا   ب  السَّ  ىسوَّ  الذي    و  ع  د  
 ررف     س  ررن  ف   اي  رن  وع    ن  ع   و  م  ى  ذ  ت  نزبانة     ***     اي  ررم     ن   عررن  ل  ررغ  ررش  ي  لرر  

نما بيمانةو بعلها ياغؿ لن   ب   ع   ي ي       و الّلم ا  :« قبلها التي ال عؿ كب  مبينة الّلـ نتك ثج ع  ا 
 .185و  ي اف ال  ي ؽ: 67-  66    
 . 3/324الثتييؿ  الثنميؿ:  ينظ :( (2
 .3/64و  نمع اله امع: 3/324: الثتييؿ  الثنميؿ: ( ينظ (1
ع ا  الميػة الاػن  ي و3/215 الم ثب :  و1/262( البي  مف الط يؿ بّل نكبة    النثا  لكيب يب: (4  و3/91:  ا 

  3/463 الم اصػػػػ  الن  يػػػػة :  و1/229 اػػػػ ح ال بػػػػ  علػػػػ  الاػػػػا ية:  و4/21 اػػػػ ح الم صػػػػؿ البػػػػف يعػػػػيش: 
(  اصلها )ل ( )ل :الاان     نتا البي  ػ يها ال ث بػؿ ال  نػة      ال ا  ٍّ  ؛عنهػا ا  أخبػ ا مثمنن ػ ها  جعلهػا اكػم  ع  ب 

   : خيانػػػة ا    و4/21اػػ ح الم صػػؿ البػػف يعػػيش:ينظ : واالكػػـ المػػثمنف ال ينػػ ف علػػ  أقػػؿ مػػف  ػػ  يف  ف  
7/299 . 
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  ي  ل ظها ال معنانا.أ  ب ا؛  ن  ال   ية  صا   اكم       عف معن    يب ج    ل   ف 

 [ بناء الحرف] 

ػػ       )نالنسررنة(ال ػػ  ؼ  أ /19/  يعنػػ (ىرر )ا  ػػ غ مػػف  نػػـ ال ػػ  ؼ اػػ ع  ػػ  ث كػػيمها   ػػاؿ:   لم 
 ال خامس لها: و)أرن ة أقسام(ا  بعة  )الننا (أن اع  (إل )الم ا  بالنظ  

ؿا       أي: ا  جػ   ا نكػ   )ال رل(أي: البنػاع علػ  الكػن ف  وىو( ,عم  السكون )قسم بنن   :   
  وا عػ ا   البنػاع بػ    وال  نػة الكن ف عػ ـ ال  نػة  هػ  بػ    ا ناف أ   ي ك؛  ف        وامطل    بالمبن   

ال  نػة ل يلػة  المعػ   خ يػؼ أنكػ   ل يػؿو نمػا أف   ا الكػن ف خ يػؼ  المبنػ   و  أيب   الب  أليؽ بالب   
ػػ ومػػب علػػ   يػػ كو  لمػػا نػػاف الكػػن ف أصػػّل ق   (3)للل يػػؿ ؿ عػػف صكػػعلػػ  الكػػن ف ال ي  ا ا مػػا جػػاع مبنًيػػ أيب 

 (م  )نحرو: لل رعلػ  الكػن ف     ال لكب و ملاؿ المبن ع ؿ عف ا صؿ ب ال ي    ن   وكب  بنائبو بخّلؼ  ي ك
ػف   بياني ػ ولل عػؿ المبػا عو يعنػ  ب ػث  الػّلـ  كػن ف المػيـ بن الحروف الجازبة()    يب    جملػة  وة    م 

ـ   بنك  الّلـ   ث  الميـو قاؿ     الجا   المج    ص ة ناا ةو  ي ثمؿ أف ين ف تلؾ لّل ث اي عف  ل 
ـ  بنك  الّلـ   ث  الميـ   ؼ ي    انثه . و(2)كث هـ ببو  أصلب ما  صل  بّلـ((ال ام س:))  ل 

و  أكػبا  البنػاع علػ  ة   للخ  ػ  ث ة   ال  نة   لخ ؼ الث اع الكاننيفو  ن ف   عم  الفتح( )بنن   اللان  )و( 
 :(1)ا كثةال ث  مطل   

ؿا   .بؾن  : بعل وما    ننؼ ناع  الثصنيث:  أيف  ابب م لها ب  
  .(4)ن  : أي اف   وا لؼ مجا  ةاللان : 

 .(5)(م ع ؿ)اكـ   وث خيـ مبا    ن  : مبا    واللالث: ن نها   نة ا صؿ
  . م   لع   يي   ل  ن  : يا  و ا  ة ال ابع: ال  ؽ بيف معنييف   اة

                                           
  . 3/54و  ا ح الثص ي : 3/147: ث بي  الم اص : ( ينظ (3
 )ل م ب( .  3359الم يط : ( ال ام س (2
 . 3/148ث بي  الم اص : ينظ :( (1
 نان  ال  نة  ث ة مف أجؿ ل ػؿ النكػ ة  يػبو  البػم ة مػف أجػؿ  واالكث هاـنب معن  لثبم    أياف  عل  ال ث ( بن  (4

 . 3/97و ينظ : ا ح نثا  كيب يب للكي ا  :  صيف  ي   اجيالياعو  ا لؼ 
   3/148ث بي  الم اص :  ينظ :و ث بي  الم اص لص ي  ما ألبثب مف و  ا) اعؿ(    المخط ط( (5
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 . (3) الخامكة: ا ثباع
ػاأيعنػ  ب ػث  الػّلـو    و)لي  برن الحرروف الناسرخة(  وأيف (:)نحو و  طل  الثخ يؼمج    : الكا س   م 

 .(2) الل ي   بنك  الّلـ:  ه  اكـ لص  ة العنؽ نما    ال ام س
ػػ        ػػب ي صػػؿ بػػص ن   ػػث  ال ػػـ ع  مػػف بػػاق  ال  نػػا ؛  ن ػػ  /19/ا نػػاف ال ػػث  أقػػ    لػػ  الكػػن ف  لم 

ـ  بػػب   ف  الكػػن ف   ـ    النكػػ ؛  ف   البػػ مػػا ي صػػؿ ب عمػػاؿ العبػػلثيف معػػا ال اصػػلثيف  لػػ  طػػ ؼ  ن   البػػ
ـ  الا ةو  النك  ي صؿ ب عماؿ العبلة ال ا  ة الجاتبػة  لػ  أكػ ؿو  هػ  أقػ   مػف  و (1) لػ  ال ػث  البػ

 تلػػؾ  ,)التقررا  السرراكنين(  ػػع  أ ررل()عمرر  ج يػػا  عمرر  الكسررر( )وقسررم بننرر      ػػاؿ: و لػػتا ع  بػػب بػػب
 :(4)بالنك و  أكبا  البناع عل  النك  كبعة

ؿا   .: مجانكة العمؿ ن  : باع النك   المب  
ها  ػ  ا  عػاؿ ن  ؛   لها عل  الـ الج    مّل       ك  ها ن    ن   ون  : الـ ا م  واللان : ال مؿ عل  الم ابؿ

 .نظي ثها    ا كماع
 .ن  : أن    و اللالث: ا اعا  بالثصنيث

 .   اكـ  اعؿن  :  مبا   ث خيـ  مبا    و ال ابع: ن نها   نة ا صؿ
ػػن   ون ػػ : الـ الجػػ    وبػػيف أ اثػػيفال ػػ ؽ  الخػػامس:    م كػػا بينهػػا  بػػيف الـ االبثػػ اع  ػػ  ن ػػ : ل    ق ػػ       ك 

 .عب 
 . الكا س: ا ثباع
الملنػػػاة  نفرررتح الجررريم وسررركون اليرررا ( (5)ر  ي ررر)وج  أمػػػس  :(نحرررو) ومػػػف الث ػػػاع الكػػػاننيف  الكػػػابع: الخػػػ ؼ

ة اكػػثعمالب ا ثملػػ ا ل ػػؿ اػػه و  ل ل ػػأي: المن  طػػة بن طثػػيف مػػف ث ثهػػا  نكػػ  الػػ اع علػػ  ا  )التحتيررة(

                                           
 و ينظػ : اػ ح اليػاع بينهمػا كػاننة  الكػانف  ػاجي  يػ   صػيف عل  ال ث   ثباعا ل  نة الناؼ؛  ف  نبناع  نيؼ  ( (3

 . 3/97نثا  كيب يب للكي ا  : 
( . 364ال ام س الم يط :  ينظ :( (2  )ل ي   
 .3/54ي :   ثصا ح ال :( ينظ (1
 . 149- 3/148ث بي  الم اص :  ينظ :( (4
ي : يميف  للع  (5  . 6/375   لؾ: جي  ال أ عؿ تلؾو ن  لؾ: ال أ عؿ تلؾ  اهللو ينظ  العيف :  و( ج 

           .18اعو ينظ : البياف    ا ح اللمع:  ل  ال        ك   قيؿ ن  بمعن   نعـ أ    ا   نتا ال  ؿ ن       
 =.1/286 قيؿ ن  اكـ  ق  ث ث   ا ناو  بني  عل    نة اللث اع الكاننيفو  ن  ق ؿ كيب يبو ينظ : النثا :      



                     137          النص المحقق
    

 

لهػػا ال  للجػػ ا و  نػػتا بيػػاف   نكػػبة   )بررن الحررروف الجوانيررة( نػػ   وف  ث ػػث و  قػػ  ثنػػ   (3)النكػػ ة مػػع اليػػاع
بعػػػ  ال عػػػؿ الملبػػػ  أ   ثصػػػ يؽو  ثنػػػ ف لل(2): نعػػػـ  أجػػػؿ ا يجػػػا  بهػػػا الكػػػ اؿ بمعنػػػهػػػو يعنػػػ  أن  ا ثػػػ اي  

 عّلـ بع  االكث هاـ  ال ع  بالطل .المن  و  لإل
أي: بالم بػ ع لهػا نػػ  )نالغايرا (أي:  جػؿ الثاػبيب  ا(تشنييً  ,الضم    )عميبنػ   ()قسم بنن    ال ابع:  

 :(1)كثة أ/19/ البـ  بيف معناناو  أكبا  البناع عل  ية ا بهاـ  اال ثياج  ل  ما  قبؿ  بع      ا   
ال  نػػة  يهػا نػػال ا   ػ  نظي ثهػػا   ػ ف   (4)أف ثنػ ف   نػػة النلمػة نػػال ا   ػ  نظي ثهػػا نػػ  ن ػػف ؿ: ا       

 .(7)    اايثب عل  الجا ب  ي (6)نما أ ا ك الغيي (5) ن  نم ا
 .ن  : اخا ا ال ـ   وبما ن   يب نتلؾ اللان : ابب المبن       
 .ن  : قبؿ  بع  و اؿ ا ع ا  البم ةاللالث: أف ال ثن ف     
 .بب  تا كم    ث اجج ن  :  وال ابع: ن نها   نة ا صؿ    

 . (8) الخامس: ا ثباع    
نمػا تنػ   ذ()نحرو: بر  و ػاؿ ا عػ ا  ن ػ : يػا ييػ  ةالبػم  بمػا ال ثنػ ف لػب  الكا س: اػبب المبنػ       

 ت  ؛بهػاو   ػ    خػاؿ ل ظػة  ن ػ   ننػا نظػ   ػ  لغػة مػف جػ     ()برن الحرروف الجرارَّ الايع  الػة ن نهػا 

                                                                                                                              
ينظػػػػػػ : ا ثاػػػػػػاؼ  بنػػػػػػ  علػػػػػػ  النكػػػػػػ  اللث ػػػػػػاع الكػػػػػػاننيفو نػػػػػػبو  قيػػػػػػؿ اكػػػػػػـ  عػػػػػػؿة ثمن   قيػػػػػؿ ظػػػػػػ ؼ بنػػػػػػ  ل ل ػػػػػػ =    

 . 4/3789الب  :
 .1/97: الثعلي ة: ( ينظ (3
 .2/94و   اللبا     علؿ البناع  ا ع ا : 3/52ينظ : الب يع    علـ الع بية:  ((2
 .3/149 ث بي  الم اص : ينظ :( (1
 . 364/  3( ينظ   ااية الغيي عل  ا ح الجا ب  ي: (4
ـ    ػثج  ابػ  علػ  ال ا كػ و   أ( نتك اللغة أجاينػا (5 ع نمػا نانػ    علمػا للجمػاجعػؿ الػ  ب  ؛ أن ػاالمػيـ  أل ػؽ الػ   لمػف بػ

 . 325 المكائؿ المنل  ة :  و61ال جة    ال  اعا  : ينظ : وا للثلنيةا لؼ علم  
 ااػػية الغػػيي علػػ  لػػب ثصػػانيؼ منهػػاو    يػػب اػػا ع    وو  يعػػ ؼ بػػابف قاكػػـ  بػػابف الغ ابيلػػ م مػػ  بػػف قاكػػـ الغػػيي( (6

ينظ :  اية النهاية  (. نػ 938  )   اش عل   ااية الخيال     ا ح الع ائ  النك يةو  وا ح ثص يؼ العيي  
  7/5: ا عّلـ   و5/8 الب ع الّلمع:  و3/381   طب ا  ال  اع: 

 اػػ ح  ( الاػػيع  خػػ  الػػ يف أ  مػػ  بػػف ال كػػف بػػف ي كػػؼ الجػػا ب  ي لػػب ثصػػانيؼ منهػػاو اػػ ح اػػا ية ابػػف ال اجػػ و(7
لػػػػ  طب ػػػػا  ال  ػػػػ ؿ :  كػػػػلـ ال صػػػػ ؿ   و3/141: بغيػػػػة ال عػػػػاة : ينظػػػػ  . ػػػػ  ثب يػػػػي نػػػػػ(  746)   والناػػػػاؼ

3/316.   
 . 1/287نما     منت      ب م   التاؿ  ثباعا لبم ة الميـو ينظ : النثا  لكيب يب: ( (8
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ـ  ليس لنا مف ال   ؼ ما ن  مبنػ  علػ   أي: مخال ػة  )نخر ف( و(1)ةعػف الغػ    ؿ    ػ يػ   مػت  نمػا ن   البػ
و   يهػا نػػ  مػت  نػّلـ ة للاػبب الل ظػ   مبني ػ يرا اسرم()فإنَّ  و ػ  لغػة مػف   ػع بهػا )الراف رة(    تلؾ لػ  منت 

 .ط يؿ مبك ط    المط ال 
 : مت   الثيف ت  اصلب أف لػ  من 
 :مػتان افو   ػ  تلػؾ لّللػة الجمعػة أ  منػت ي مػ  : أف يليها اكػـ م  ػ ع ن ػ : مػا  أيثػب منػت يػ ـ   لا    

ؿا  المتن   الجمعػةو   ػ   ال  يػة يػ ـ   ان طػاع   هما مبث خف  الم   ع خب و  الث  ي     المع  ة أم   : أن    
 .(2)ي ماف  ال  ية   ان طاع   النن ة أم   

 الم  ػػػ ع نػػػ  المبثػػػ أو  الث ػػػ ي  بينػػػ   بػػػيف ل ائػػػب   وبػػػ المػػػتن  اللػػػان : أنهمػػػا ظ  ػػػاف  ػػػ  م بػػػع الخ
 .(1)ي ماف

  وي مػاف  الجمعػة أ  مبػ أي: منت مب  ي ـ   و  المتن  اللالث: أف الم   ع بع نما  اعؿ ب عؿ م     
 .(4) نما ظ  اف مبا اف  ل  الجملة

 : (5)ن  : ق ؿ الااع  وة النلي  ن نها  علي   و ال الة اللانية: أف يليها جملة

  /19داه  إزاره  /ررد   يررق  ررذ  ع  ررا زال  ب  رر)ب  

                                           
ـ   بناعب ي ؿب لـ ( لـ يلب  ما ن لب المصنؼ عف ابف ال ناف  ن  (3  ف  )مػت( عنػ ك مبنيػة علػ  ال قػؼ  و)مت( علػ  البػ

 لـ ث ب ف  )مت( عل    نة؛  ن ب لـ يكنف ما قبؿ أخ نػا  ثناكػ  )أيػف(و  لػـ ينػف لهػا  ػاؿ  مػف ا عػ ا   »ل  لب: 
او  ػ ف ل يهػا كػانف بعػ نا    نػ   (  ليك  عل    ؼ مب  ع  بب  ثناك  ناؼ الثابيب الث  ث ع اكم  ؿ   ثناك  )ع 

  . 2/641: ينظ : الغ ة    ا ح اللمع    «التاؿ بالبـ   مّل عل  )منت(...
و 2/317و  ا صػػ ؿ  ػػ  الن ػػػ : 1/14الم ثبػػ :  ينظػػ : و  ابػػف الكػػ جو  أبػػ  علػػ  ال ا كػػ و نػػ   أي المبػػ  ( (2

  .3/21 الثعلي ة: 
 . 542ينظ :الجن  ال ان :   نك  نتا ال أي  ل  ا خ شو( (1
 . 442اللبي :  و  مغن 542ن   أي الكهيل   جماعة مف الن  ييفو ينظ : الجن  ال ان :  : قيؿ ((4

 أيثػب مػف اليمػاف  ث ػ ي ك: مػا لم  ػ ع بعػ نا خبػ  لمبثػ أ م ػت ؼ  نناؾ ق ؿ لل  اع لـ يػتن ك المصػنؼو بػصف االكػـ ا     
  التي ث صػػػؿ المبثػػػ أ  الخبػػػ و  و منػػػت  عنػػػ ك م نبػػػة مػػػف  مػػػف     ت   الثػػػ  بمعنػػػ  الػػػتي  ف  الػػػتي نػػػ  ي مػػػافو 

 . 542و  الجن  ال ان : 548/ 4بف يعيش: و  ا ح الم صؿ ال3/136نصاؼ: ينظ : ا 
 :267:    ي انب  ( البي  مف النامؿ لل  ي ؽ  ثمامب(5

بس ة  الشنار    ود نا ف د ر ك  خ 
  .2/757ينظ : ا ح ا ان  المغن : اكـ  ليها الجملة ال عليةو  مت أف  الاان   يب :     
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 : (1)ة ن  لب ق  ثن ف الجملة اكمي  
رررررذ  أ ن رررررا ي ررررراف  ٌ  ي رررررر  ب  ررررر  الخ  رررررا ز لررررر   أ ن غ   ف ب 

 
ل يرررررررردً   ررررررررً  و  ك ي  ررررررررر د ا ا و  ررررررررن    وأب  رررررررري ن  ش   ح 

 :    تلؾ متنباف 
 .(2) ن  المخثا  و ل  الجملة فأ  نما: أف  مت  منت  ظ  اف مبا ا 
 و ب ا عنهماو  الث  ي  مػت يمػاف ع ػ  المتن  اللان : أنهما مبث خف  ي    اكـ يماف م ت ؼ ين ف خ 

 .علـ أو  اهلل (3) مت يماف أنا يا ع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                           
 . 315:  ب ي ان و( البي  مف الط يؿ لألعا  ميم ف بف قيس(3
 . 423/ 3: النثا  : ينظ  و(  ن  متن  كيب يب(2
 . 2/768: ث بي  الم اص  : ينظ  و( نتا ال  ؿ نكبب الم ا ي  ل  ا خ ش(1
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 [وّيــنــمعــّي والــفظــالل ناءــبــراب والــاإلعاب ــب ]

 [واللفظّي البناء المعنوّي]
لنلػ ة  وما البنػاععػ ا   البنػاعو م ػ   و اػ ع  ػ  النػّلـ علػ  ا المعػ    المبنػ   ا   غ مف النّلـ علػ   لم  

و (3)(و ب نررروي  ن نَّررر)أي: قػػػ ؿ  يػػ  الجمهػػ    )عمررر  القررول(أي: ثع ي ػػب  )والننرررا (  ػػاؿ:  والنػػّلـ عليػػب
ع  ل   (لررزوم)أي:  يػػ  مل ػػ ظ بػػب نػػ   و منكػػ    لػػ  المعنػػ ػػم  ػػمصػػ   لػػـي ن ك  م  ػػ اي  ػػا  ل ي  ل ي م  ػػة   اام  م   ل ي 

مان   ا ا أ  ث  ي   ل ظ   ك     أي: ع ـ ثغي   )آخر الكمبة حالة واحد (أي: ع ـ م ا قة  و(2):  ن  ع ـ الم ا قةا ل ي 
ف لـي خخ ك  الة  ا ػ ة ل ظ ػاو  يخ ج ن  : ال ث و   ن  ا  ث  ي   ل ظ   عابل()لغير  او لننػب يثغيػ  ث ػ ي    واب  ا 

ف ثغي    ن   و ّل ث     يث  ڳ  ڱ  چ  : :   ن   ق لب ثعال   ف  م    ال  (1)لغي  عامؿو  ك  خخ نا  ثغي    ها  ا 

ـ  قػاؿ  ػ  ال ػام س: ))  و)كمزوم كم لمسركون(ث  نها ال لعامؿ  كببب  بالن ؿو   ف   (4)چ ػ ـ  : ن  ػ  نػاق ص   اك 
ب ن     و عف ك  اؿ   أ و الك ن ف   عل  م  ب         ي ع م ؿ   الع      ل   ة   أ و       ع م ؿ   الخ  ػبيب نػاؼ   مػف م      مػاو الث ا 
ـ   و ل ػػ ػػ     ػػن ن     ق ص  ػػث   هاـ   (5)) نػػ ( و أ ك  ػػ    ولّل ك  ػػ  نا مػػا  ي ن ص  و أ  وث مييػػي ا ب ع  ب ػػ   ػػ  نا مػػا  ي خ   ػػض   للخ   ب ع 

و وػ: ن  ين ئت  ـ  : ث   ؿ   ي     ع و  ق       ع ؿ    ق و أثان  ق  ن  يـ     ج ؿ   ن  م ا ث ج  ػاًما ث اك  ()  ث ع    ؼ 
دُُ (6)  هػ  ُوُتَشدَّ

ل    لّلكث هاـ  ـ   مف أن   . أ/95انثه / و(7)((  الن م ي ة   الن 
 

                                           
أ ػ ث تلػؾ   عا مػف الكػن ف أ  ال  نػة ال لاػا  ا ػ    نػ  لػيـ  خخػ  النلمػة بػ ب   » نابف جنػ و   ػ  ع   ػب ب  لػب:( (3

و الخصػائص: «  بنػاع  ا عػ ا  كػم  غي ػ  ثا  لـ يثغي  ا  ا    ب لم ا لـي ب ب   ن   كم  ك بناع  ما  نصنهـ  ن   ومف الع امؿ
3/17. 

(3358ال ام س الم يط:  ينظ :( (2  . و )لـي
ـ   ال ػث   النكػ ( يثغي  خخ    يث  ليس بكب  عامؿ نما      جلكػ   يػث جلػس ييػ    يجػ ي (1 و ال ػ ؿ  يػب بالبػ

ينظػ : اػ ح قطػ  النػ , البػف ناػاـ: و  اخ نػا ثغيػ  أ  أف  لعامؿ  يهػا  ا ػ   نػ   جلػس   ال  اللّللة ا  جب هتك ا 
31 . 

 . 39( ك  ة ال اقة: مف اآلية (4
 . ييا ة مف ال ام س ( (5
6) ))  .  ام س   ال )  ث ص   ؼ 
(. 3356( ال ام س الم يط : (7 ـ   )ن 
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مػف يرػر ويػػورف األػه ,  ػػ ر,  لمكسززر(أهزالء  أ لزززو )مثػؿ  (و ,)لمفزز   وأف   وكػنف   ()لززو أينزز  أمثػؿ  )و(
ة كمػػػ  جػػػ   ك ػػػر  مػػػ  ضػػػم  ن جػػػ   وال ري  رػػػن أي ػػػ, (ٔ)بيرػػػم ام ػػػ ب و   األ ػػػرؼ  ػػػ  ,امريػػػ  و ػػػو ,  ػػػ ر 

أ(.لمض  أأ"حنث أ")ولزو أ ,(ٕ),اويورف

أي: مألفػوظ بػن  ػو كمػ   ,ي بة إاه ,األفظ (هألفظي أ)بأن أ,اذي ق ان ,اجم ور  )عمىأالقول(,ابي    و()أأأأأ
أي:  جػؿ  )ءألبنزا أمق ضزى( ,   ,األفظ أو    ,اوقدرر (جي أبه)أ   أي:  (ما) ,(3)ار  ن ,بف م اؾ

ن جػػ   بػػن ابرػػ ف مػػ  خػػرب بػػن مػػ  جػػ   بػػن اػػذاؾ و ػػو , اػػر,     ي ػػ (العامززل), مػػر ,اػػذي  ػػو مطألػػو  
زرقوضػرن ,ار مػؿ مػف ,اف األرػة و,امفروارػة و, ضػ  ة, ثػـ بػروف مػ  بقواػن  بك ػر ,ا ػرف ,امرجمػة  (ه أب أ)مز أ  

ـّ أرًضػوجػ ,وبفو  ػ  ,و كوف ,ابػ   ,امو ػد   ,وأ ػب ن: م ثألػن نُ  َ و ػ بَ  ه بأ ػ :ن , وجمُرػ    ػ  ,ا ػرف ,اضػ
 ,  ػ  كويػن  ركػة, أو  رً ػ )اإلعراب(أي: م     بن مف مثؿ  ,خرمي م  ,آل كؿ   وو  ب   و, وب  : أ بنَ 

 , خرب بذاؾ م  ارس  بن , ار,  كفو ة الـ "ُ أَلرس, وضمة الـ "أ أُلس" ,     ,آلخرأو  ذ ً   ,أو  كويً 
ف ك ف  ركة إال    ي    , أي: م كر ػ )حكانز((  بػن رػهذاػؾ ,ا ػبن ,اػذي ج )ولنس( ,ارس    ,آلخػرن  أي  ن و, 
   و  كروػػن:  ػػ ب ون و رألػػم  رألػػن, أو قواػػن  ػػو, , وايػػن ,اكػػ ـو كػػوم   ًيػػ ,ب ارػػ   أ كرػػن , كروػػن فْ ِمػػ

 هبمريػ ,مصػدر يقألػن  واػن   يوقػؿ ()وءأنقزً أ ,ورجوز أف ركوف مف  كوم ,ا ػدر  أ كػوه ُوُن, ك رة يقأل
 و,اي قػػة زم م ػػ , و,اػػداو   ,(ٗ)(أوبػػ  ,افػػرس اج م ػػ ) و ,مػػف أوػػبر ـ بػػ الرر: أا ق ػػـ بػػن ا()وءأإ باًعززميقػػوؿ 

ػػػ   يػػػ ر األػػػه  ػػػ  امػػػرو بػػػف ر ػػػ   , رضػػػر  اسمػػػر ب  ػػػوكم ؿ ,امرػػػروؼ, ق اػػػن ضػػػر,ر بػػػف امػػػرو ام 
األػ   أ ألػ    قػ ؿ امػرو: رد   ,واـ ر ضر ـ امرو  وبرن  أل قػن قبػؿ أف رصػؿ إاػه أرضػنأ,ب/59/ثرألبة
  ق ؿ ان  ريئذ: ه, ألم (ٙ)(  و,بي)و بس  ,(٘)(ةئر,ار,)قريون   ق ؿ: ُرد  قر ي ,  رد   , رد   األرن ,وم ا 

                                           
 . ٖ٘/ٔ,ابدر     األـ ,ارربرة:  ريظر:( (ٔ
 ,اك ر مف يرر ويورف. اه:و " ؤال " ث   ال م: ,    ( (ٕ

 .,اك ر م  ,اويورف,اث يرة: م  ي بن ,بف جي  إاه بي  اقرؿ      
  ٕٓٗ/ٔ, و,امق صد ,ا   رة: ٖٚٔ/ٔار, : , ريظر:  ر صي اة , مف يرر ويورف  ك    قطر   اضـّ ب,اث اثة:      
ابر ف مقوضه ,ار مؿ مف  بن , اػر, , واػرس  ك رػة, أو إوب اػ , أو م  ِج   بن ال  »ق ؿ ,بف م اؾ    ,ابي   : ( (ٖ

 .ٖ٘/ٔ رح ,او  رؿ :  , « وأيو,ان: ضـ و وح وك ر ووقؼ ,يق , أو وخأّلص  مف  كويرف   و بي  
 . ٖٗٔ/ٔمث ؿ:مجم  , ريظر: ( (ٗ
 .ٖٗٔ/ٔوم  أثبون مف مجم  , مث ؿ  ),ار,ارة(    ,امخطوط( (٘
  .ٖٗٔ/ٔوم  أثبون مف مجم  , مث ؿ ),بي  (    ,امخطوط ( (ٙ
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ػػمػػف أخألػػص   ًيػػ ا()وءأ خمًصزز,(ٕ)أوبػػ  (ٔ)( )رػػ  أبػػ  قبرصػػة  وال أ)سززاكنن (,اوقػػ    )مزز (ص  ه  ػػوخأل   : يج 
 .  , وال وقفً مي  بة, وال وخفرفً 

ذ, أردم بر ف ذاؾ      أزندًأقواؾ:  )نحو(أي:  ركو   كم      )فالحكان((و,   ب ايص   اة كوين  (؟ا)م   
وكذ,  ا(زندًأأ(ٖ)رينت) , أو   ئً  مخبرً  )لم أقال(  بن أي: مج بً   جو,بً   اة كوين مف كذاؾ ,اقوؿ  "زرد"   

  امف ق ؿ: قواؾ: "َمْف زرد" ب ار   جو,بً  ّم أو ذ, ب الوف ؽ, و  ,ق ؿ: مررم بزردٍ    امفب اجر جو,بً "َمْف زرٍد" 

ہ  ہ  چ كم     ي و قوان ور اه:  )النقل( ركة  )و( ,ن مر وع األه ,ا ك رة"ج   زرد"    رجح أي  

   وكم   ,إاه ,ايوف )م أالهمزة(أي:  جؿ ,ايقؿ بمريه ميقوؿ  ,مصدر يقؿ ()بض أالنو أنقً أ (4)چ

أ ركةأ)و(,(6)و برن ,افو ة إاه ,امرـ    قر,   ورش ومف بيقؿ ,(5)چٺٺٺٺچأ:ه   قوان ور ا

ألكسر)أي:  جؿ إوب ع  ركة ,اد,ؿ  (ٛ)ا(زًأ باعإبكسرأالدالأ (7)چپ  پ چ نحو:)كم      )اإل باع(
أو بضـ ,ا ـ , (10)بف األ وزرد  ,(ٜ)   الة ومرـ وبرض يطف ف, وب   قرأ ,ا  ف ,ابصري ال  (
 ,اد,ؿ,    اضـو إوب اً 

                                           
 .  ٖٗٔ/ٔمف مجم  , مث ؿ:ثبون أوم   )أي  قبضون(    ,امخطوط( (ٔ
 . , ) وب (ٙٓٚو,اق موس ,ام رط: , ٖٗٔ/ٔمجم  , مث ؿ: :( ريظر(ٕ
 .ز ررةمف  رح ,  )أرأرم(    ,امخطوط وم  أثبون ( (ٖ
 . ٔٚ ر, : مف ,آلرة (  ور  , (ٗ
 . ٙٓٔمف ,آلرة  (  ور  ,ابقر  :(٘
 . ٜٗٔ/ٕ: ( ريظر:  ررد  ,اد ر(ٙ
 . ٕمف ,آلرة  :(   و ة ,اكو  (ٚ
 . ٕٙٔ/ٔو  ؼ  ض   ,اب ر : إ ,ٖٚ/ٔ: ,ام و   : ( ريظر(ٛ
 ف بػػف ابػػد ,  قػػرأ األػػه  ط ػػ, أبػػو  ػػررد,  ػػرد أ ػػؿ زم يػػن , وكيروػػنر ػػ ر ,ابصػػري ,ا  ػػف بػػف أبػػ  ,ا  ػػف ػػو  ((ٜ

, مػػػػ م روى ,اقػػػػر,   ايػػػػن رػػػػويس بػػػػف ابرػػػػد, وأبػػػػو امػػػػرو بػػػػف ,ارػػػػ  , و   اػػػػف أبػػػػ  مو ػػػػه ,  ػػػػرري,ارق  ػػػػ
 . ٖٕ٘/ٔ: , ي رة ,اي  رة    طبق م ,اقرّ , و ٖٙ/ٔريظر: مرر ة ,اقّر,  ,اكب ر:  . ػ(ٓٔٔ ية)

, بػف  ػرحقػرأ األػه أ مػد , ثقػة مػ ـإ,ارجألػ  ,اكػو    ػرل ,ارػر,ؽ  زرد بف األ  بف أ مد بف م مػد بػف امػر,ف  و ((ٓٔ
وابد ,  بف امر ,امص  ف , و,ا  ف بػف , وقرأ األرن مي ـ: و م  مف م مد بف ابد ,  مطرف, و,بف مج  د

 ريظر: . ػ( ٖٛ٘, )م بف م مد بف مو ه ,اص بوي  بف ,اصقر ,اك و , وابد ,اب ق  بف ,ا  ف, واأل ّ  األ ّ 
 . ٜٕٛ/ ٔ: , وي رة ,اي  رة    طبق م ,اقرّ  ,ٚٚٔ/ٔ:,  ,اكب رمرر ة ,اقرّ 
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بر, رـ بف ,(ٔ)وقرأ ب   زرد ,امك  الة قرس,و    ي   ,(3)ابألة (2) ]أب [ و,  م  ج ز , وب ع      ورف و, 
 ػػػ    األر, ,اد,ؿ إوب اً  بضـو ػػػ مي در ,اجبؿ ػ: او  اكثر  , ورم ا م  ك اكألمة ,او, د  ك م  ويز  ,اكألمورف   ي  

ألـ واُ أ,م أال قا أالساكنن (أالّ خمُّص) ركة )و(أ,األه أف بي  ومرـ ال رخصو, ,اكألمة ,او, د  ب الوب ع
ف ,ا  كيرف ,اذي روخأل  أ/ مم  وق  و صؿ ,اوألبُّ ٜٙ /ال ركوف إال   ,اّوخألُّص أف   ص مف ,اوق ئ م  س بن, و, 

بكسرأ (4)چڄ  ڄ  ڃ  ڃ   چ قوان ور اه: )نحو(مف كألمورف كم  أ  ر إارن بقوان:  ,اموج ور,ف م  
  ب   اد   أو اخوؼ   ركو م  ج   ف   ," وي و م " و و ة "أرفَ رِ رْ    ورد ك ر  "جَ  ,مف ركفالنو (أ

أ.ن ويب   ,(٘)ص,اوق   ,ا  كيرف ال األوخأل  

بيػ  , و ركػة  "  ركػةُ وأرػفَ  رِ رْ ك ركة "جَ  ,  ب   اد   ,اوق   ,ا  كيرفرهو,ا  صؿ أف ,ا ركة ,او  ج    
   األـ. ,بي   ار م  ركةُ  ػػػػػ ك ركة ,ايوف مف "اـ ركف"ػػػػ  ,اّوخألُّص

  بػن األوخفرػؼ  مػ  جػ ّمػ أ,ابػ   امي  ػبة ,اػو,و, و  ممْ ُضػ , ركة ,امي  بة  كم     ي و: ضربو, ّم أو     
اه أربػ  مو ركػ م, وال ,ف اوػو  جػؿ ,اوخفرػؼ, إذ اػو اػـ و ػك  يم ,ابػ   كو ُ ػ ," بفوح ,او  مَ  كم     "ضربْ 

" ب ػػكوف و: "جػػ   زرػػدْ   بػػن  جػػؿ ,اوقػػؼ و,ا ػػكوف كمػػ   ػػ  ي ػػ مػػ  جػػّمػػ  أو  ,(ٙ)ركفػػ  مػػ   رػػن مػػف ,اثقػػؿ
 األوقؼ. ,,اد,ؿ

 
 ] أنواع البناء [

ػػ  فْ   وافظر ػػ   ػػرغ مػػف ذكػػر ورررػػؼ ,ابيػػ   مريور ػػوام  ك يػػم     ػػرع  ػػ  ذكػػر أيو,اػػن األػػه ,اقػػوارف, و ػػ  و, 
أ ق ؿ : ,,اووضرحال  قد ذكر    ي  ازر د  إ,افوح ... األه ـ مف قوان مبي   قد  مرألومة مم  و

                                           
روى ايػػػن و ابػػػد ,  بػػػف زرػػػد بػػػف رزرػػػد ,امكػػػ , روى ,ا ػػػروؼ اػػػف ,بػػػف كثرػػػر, اػػػـ أجػػػد اػػػن ورجمػػػة, و,اػػػذي وجدوػػػن  ((ٔ

 .ٜٔٗ/ ٔ, ريظر: ي رة ,اي  رة    طبق م ,اقر, : ,ا روؼ ابرد بف اقرؿ
 . ٜٔ/ٔ, :ي رة ,اي  رة    طبق م ,اقرّ  ثبون مفأوم   , قط مف أ ((ٕ
بػػف ,امرو ػػؿ أبػػو إ ػػم ارؿ, وقرػػؿ أبػػو إ ػػ  ؽ, وقرػػؿ أبػػو  ػػررد ,ا ػػ م  أخػػذ ,اقػػر,   اػػف أـ  (  ػػو  ػػمر بػػف رقظػػ ف(ٖ

 , ػ(ٖ٘ٔم ) اين م اؾ بف أيس و,بف م اؾ, ىر ره, واف و,ثألة بف ,  ق ,  ورو ,اصلرى  جرمة بيم  ,ادرد, 
 .ٜٔ/ٔ, :ريظر: ي رة ,اي  رة    طبق م ,اقرّ 

 . ٔ :: مف ,آلرة(  ور  ,ابرية(ٗ
 .ٜٚ/ٖ: ,اورألرقة: ر( ريظ(٘
 . ٔٙ/ٔ: أوضح ,ام  اؾ: ( ريظر(ٙ
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, صػػػألرة  )البنزززا (أي: أصػػػي ؼ   ,و ػػػو: كػػػؿ ميػػػو  وكػػػؿ صػػػيؼ مػػػف ,ا ػػػ  ,جمػػػ  يػػػوع )وينزززواع(أأأأ
األه  األه , اؼ, و,امبي ُّ  األه ,ا ذؼ, و,امبي ُّ  ,    ررد األه ,ا صر ,امبي ّ (ٔ)ال ز,ئد األر   )يربع((

بخػػ ؼ  ,رقػػ ف  ػػ  , يػػو,ع, صػػ اة و,افرارػػة ال رُ  :, وال رقػػ ؿ(ٕ) ػػ   رارػػةاألػػه ,ارػػ     ي   ,اػػو,و, و,امبيػػ ّ 
وال  ػػػػػ   ,ة, وار ػػػػػم مػػػػػر,د   يػػػػػ رقػػػػػ ف  ر ػػػػػ   ػػػػػ  , يػػػػػو,ع ,اميطقر ػػػػػ, يػػػػػو,ع ,اوػػػػػ  ال رُ   ف   ,ار مػػػػػ م
 ػ د  قرقرػة أ ػر,د كػؿ يػوع, رريػ  ركػوف ,اقػدر ,ام ػورؾ بري ػ   ػو ,آلوػ , إذ  ػرط م  ,وو بأ/59/, ار, 

و,اػو,و و, اػؼ و,ايػوف ,اقػدر ,ام ػورؾ بري ػ   ػو مطألػؽ ,األفػظ  ,اضػّمة ؾ   ف  وم ـ  قرقو  , و ي  ارس كذا
ال اكػ ف جمرػ  أ ػر,د , يػو,ع , ربرػة و, ػدً  , صػألرة و,افرارػة ال  , واػرس ر ػألـ أف  ,وارس وم ـ  قرقو ػ , و, 

اػػذاؾ , مػػف  رػػ  كوي ػػ  أ ػػر,دً  ,رقػػ ف  ػػ  مطألػػؽ , يػػو,ع,  ػػ امموي   ػػرع برػػض أ ػػر,د ,ايػػوع األػػه برػػضرُ 
أو أيألػ  أو أرجػح  ػ  يظػر ,او,ضػ   ركوف برض ,  ر,د أكثر , ورم اًل  ,ايوع, و,امر,د ب  ص اة  ي  أف

األػه  بيػ  ً   األ صر مفردٍ  يررُ  نُ ك مُ  :وي و ذاؾ, ومثؿ  ذ, مرقوؿ    , يو,ع, ق ؿ ,ابرض: وقد رق ؿ
 م.  ئدون ضبط , ق  ـ  وه ال ووفأل  قألم:  ؟,اردد ال مف ـو ان,   ف قألم  م    ئد  ذكر ,اردد  ريئذ أف  

 . و,  ك ف مف ,األزـو أو مف  بن , ار,  ,أي: يوع , من ضـّ  ()ض  أ:ا   أوّ      
أثقػؿ مػف  ,اضػـّ ـ, اكػف امػ  وقػد   )ثقزن  (و,اك ػر  ,اضػـّ أي:  وهمزا(أ,)كسزريوع , ػمن  :,اث ي (أو)أأأأأ

ؿ,  ػػ   (ٖ),ارضػػألورفامػػ ؿ أي: و جػػؿ ,اثقػػؿ ,ا  صػػؿ  ر مػػ    )ولثقمهمززا( ,,اك ػػر  ػػد م   ػػ  ,  و  (ٗ)و 
)لزز أ  كمػػ   ػػرنو  ًبػػ,اكػػ ئف  رػػن اكػػوف مداواػػن مرك   (ثقززلأالفعززل) جػػؿ (و)ه, ـ وقػػدرر األػػه مػػ  وقػػد   (٘),اثػػ ي 
 )ودخز (أ, رجمػ  ثقػر فأي: ,افرػؿ اػئّ   )فنه(مي م  مميوع مف ,ادخوؿ  كؿ   ,و,اك ر ,اضـّ أي:  ندخ (

 ن يرػػرُ كػػوف كػػؿ مػػف ,ال ػػـ و,ا ػػرؼ مداواُػػب (ٙ)اخفو مػػ  )اءسزز أوالحززر (أي: اػػـ رميرػػ  مػػف ,اػػدخوؿ  ػػ  
 . مرك  

                                           
و, ػـ "ال"  ,و ذ, ,اوق رـ ريوقض ببي   ,اميػ دى –ر من ,   - صر أيو,ع ,ابي   األه أربرة ر ضن ,ا رل ,ا يو,ي  ((ٔ

   . ٙٔ,اي  رة األجيس, واـ رفّصؿ ,ا رل برف , يو,ع , صألرة و,افرارة, ريظر: ,ادرر ,اب رة: او ة: 
و,امبيػ  األػه كمػ   ػ  ي ػو: رػ  زرػد,ف  و,امبيػ  األػه , اػؼ ,, و,رـِ , و,خػَش ؼ كمػ   ػ  ي ػو:,يز,امبي  األه ,ا ذ( (ٕ

 . ٓٓٔ/ٔكم     ي و: ر  زردوف, ريظر:    رة ,اصب ف:  ,او,و
 . ٘٘/ٔاوصررح: رح , :( ريظر(ٖ
 . أي    ,اضـّ ( (ٗ
 أي    ,اك ر .( (٘
,اضػّمة  رػن األمي  ػبة وار ػم ا مػة بيػ  , ريظػر:  ,: "ضػربو,",ام ضػ  ,اموصػؿ بػو,و ,اجم اػة ي ػو ,افرؿ ف  إ :أي( (ٙ

 . ٕٕٗ/ٔ ر,ئد ,ارقود ,ارألورة: 
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 و يفس ,ا ركة  ن افظ ّ و,ا  صؿ أف ,ابي   األه ,اقوؿ بني   ,)ف  (ن , مُ  ي/59/ يوعٌ  : ,اث ا أ(و)      
 .ا مون ,ا ركة, أو م  ي   اي   ,ابي   ال يف ن ن مريوي  وم  ي   اي  , واأله ,اقوؿ بني  

  مَ اِ  )خفنفا (أي: ,افوح و,ا كوف  )وهما(ن أي: يف ن أو ا موُ  ,(ٔ))السكو (ن , مُ  ,ار,ب  يوعٌ  (و)       
 )اءس (رريػ   )الكم أالث ث(أي: اـ رمير  مف ,ادخوؿ     )دخ (أي: ,افوح و,ا كوف  )ولخف هما(دـ وق  

 .(ٕ) وؼ واف : كػ )والحر ( ,كػ ق ـ وقـ )والفعل( ,وكـ فَ كػ أرْ 
 ر م  ذكر  قد ظ ر أف  ذه , يو,ع , ربرة ب اوب ر ,ال ور,ؾ و,الخوص ص ق م ف: و ر  وقر      

ذ, أردم بر يَ  ق ـ م ورؾ برف ,اث  , وق ـ مخوص   ,اػث     ز ر((ن)فالسزكو أوالفز  أ مػ  ببرضػ  , و, 
مثػ ؿ دخػوؿ  ,(ٗ)(,أو)ينز  أ,افػوح  ػ  ي ػو:  (و) ,(ٖ))اءس أنحزو:أكز (مث ؿ دخوؿ ,ا كوف  ػ   ,)فنهما(

)الحزر أمثػ ؿ دخػوؿ ,ا ػكوف  ػ   ,)و(رَ َ ػوظَ  ()بزا  أ,افػوح  رػن ي ػو:  ,(,أو)الفعلأنحو:أق ,ا كوف    
بهمززاأاءسزز أأوالكسززرأنخزز صُّأ الضزز ّأوأ)كػد, ؤ رؼ م ػػ (  ّأإ)ي ػػو:  ,,افػػوح  رػن )و( , ػرؼ جػػ ـز نحززو:ألزز (

مثػػ ؿ  يمززس(أ:)الحززر  ػػ   اءسزز أو()مثززالأدخززولأالكسززرأفززيأ ,ـامػػ  وقػػد   والحززر أوءأنززدخ  أالفعززل(
ؿ,  أ:)الحزر  ػ   فزيأاءسز أو(أالضز ّأ)ومثزالأدخزولأ , وي ػر مرو ػ  فرػن اػؼ   ,مثػ ؿ ,اثػ ي  (ر أن أ)وج أ ,و 
 يو(أ,)فزيألةز(أمز أرفزاأبهزا, ػـ, وذاػؾ  ّمػ إؿ  ػذاؾ مث ؿ ا  ـ و,ا رؼ,   ف جرألو   مث ال اػسوّ  ,(منذ أ

 .(٘)والجارةأحر (أ,)الرافع(أاس  إف   )فز( ,ب   ()جر أمث ال األث ي   ف  الة مف 

 اإلعراب اللفظي والمعنوي[ : ]
ػػ       مصػػدر  ,الػػة ,بك ػػر ,ا مػػز  )واإلعززراب( ب/59/   ػػرغ مػػف ,ابيػػ    ػػرع  ػػ  , اػػر,   قػػ ؿ: وام 

اف   جون: أب ف اي  , وأاربم ,امرد :  ,ارجؿُ  ف أو أج ؿ, وقوؿ: أار َ ر أو   ّ أار  إذ, أب ف أو ير  
ػػػ,ا ػػػ َ  ر ػػػ , وأاربػػػمُ : ير  ولرػػػرم, وأارب ػػػ  , ُ  ب ػػػ  وأار  ,: ج اػػػم  ػػػ  مرا  ػػػ ةُ م ,اد,ب ػػػن, وأارَبػػػيوُ      

                                           
 م ,ابي   اخفون,   و رػدخؿ ,ال ػـ و,افرػؿ و,ا ػرؼ, ريظػر: ,امق صػد ,ا ػ  رة: صؿ    ا مو و ,  , ه وقفً ور مّ ( (ٔ

ٔ/ٔٔٚ . 
 .ٚٔٔ/ٔ , و,امق صد ,ا   رة:ٖٙ/ٔ: أوضح ,ام  اؾ:( ريظر(ٕ
أصػؿ ,ابيػ   أف   ػب م ,ا ػرؼ  ػب   وضػرر   ػ  كوي ػ  األػه  ػر رف, وبيرػم األػه ,ا ػكوف   ف  بيرم كـ   ّي ػ  أ ((ٖ

 .٘ٚٔ/ٔركوف األه ,ا كوف, ريظر:  رح ,امقدمة ,ام  بة: 
ريظػر: , صػوؿ  ػ   ,كيرف, صؿ    "أرف" أف وبيه األه ,ا كوف  وقد بيرم األه ,افوح األػوخألص مػف ,اوقػ   ,ا ػ  ((ٗ

 .ٔ٘/ٔ,اي و:
 .ٕ٘/ٔريظر: ,ابدر     األـ ,ارربرة:  ((٘
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ن رورػدى   ي   ,ب ا مز  ال بمريه , ب ية ىه, وروردن أي:    دَ بَ رَ : أز,ؿ اَ ص  ب  : أج ا  , وأار  ,ا   َ 
 اربػػ ُّ  دٌ َاػاػن وَ  دَ ِاػأو وُ  ,, ٌ رَ ِاػ ـ ب ارربرػة, أو صػ رم اػن خرػؿٌ وكأل ػ هبمريػ ر,  الزمػ بػػ "اػف", ورػنو  , اػ

و,ِ ْار,ُ : )) كذ, ذكره برض م  رخي , و   ,اق موس:  ,(ٔ)ـ ب اف ش, أو أاطي  ,ارربوف, أو وكأل  ,األوفِ 
ْجر,ُ  ,اَفَرسِ و , ,ِ ب َيُة و,ِ ْ ص حُ  َ ُرْرػَرَؼ  وأف َرْصػَ ؿَ , ,اَرَرِبػ و مػف ,اَ جػرِف إذ, َصػَ ؿَ َمْرِرَ ُوؾ ب اَفَرِس و , , 

ِبػػٌؿ ِاػػر, ٌ , ُاْوقُػػُن, وَ ػػ َمُوُن مػػف ,اُ ْجيػػةِ   ػػػ   (ٕ) (َوأْلَ ػػفَ )أف ال و , و ػػذه َخْرػػٌؿ ِاػػر,ٌ  وَأْاػػُرٌ  وُمْرِرَبػػٌة, و, 
دُّ اف ,اقبرح, ... ـِ و,اُفْ ُش, وَقبرُح ,اكَ , وأْف ُروَاَد َاَؾ وَاٌد َاَرِب ُّ ,األ ْوفِ  ,,اَك ـِ  و,ايوك ُح أو ,او ْرررُض , و,ار 
ْاطػػػػػ ُ  ,اَرَربػػػػػوفِ , بػػػػػن أو  ,,ار ِ ػػػػػَقةِ و  ,ار ِصػػػػػَرِة , و األَمػػػػػْرأِ  ,اُمَوَ بوبػػػػػِة إاػػػػػه َزْوِج ػػػػػ : و,او ػػػػػَزوُُّب بػػػػػ اَرروِ  , و, 

ُؾ, وب اك ر: َرِبرُس ,اُبْ َمه ...,اض   َكةِ  و و , ـ ايبم مرروؼ, ورطألؽ األه ػػػػػ  و,اَرْرُ : ,اي   ُط, وُرَ ر 
ػػػ   , وُرْكَ ػػػُر ر,ُؤه, ػػػػػػػػػػ ,او, ػػػد و,اجمػػػ  ك اُرْرُبػػػِ , وي ِ رػػػٌة  وب او  ررػػػِؾ: َ  ػػػ ُد ,اَمِرػػػَدِ , و,امػػػ ُ  ,اكثرػػػُر ,اص 

...  ,َ ػػَرِؼ ,اي ْخػػؿِ و,او ْرررػػُ : َوْ ػذرُ  ,اَمْيِطػػِؽ مػف ,األ ْ ػػِف, وَقْطػُ  , ,اُبػػْر ِ ب اَمدريػِة, وَبقػػ ُ  أثَػِر ,اُجػػْرِح برػَد 
دُّ األرن , و,ِ ْكث ُر  ,وَوْقبرُح قوِؿ ,اق ئِؿ, و,ار  ـُ اف ,اَقْوـِ يأ59/أ وَاروَبةُ , ...,ام ِ  ,اص     (ٖ)(ُ ْرِ  )و,او َكألُّ

: روـُ ,اُجُمَرةِ  /  .(٘) ر,جرن إف  ئم ,ُأخر رطوؿ ذكر   و رن مر فٍ  ,يو ه . ,(4)((وب ا  ـِ

: أيْ  )مزا(ن ورررفُػ ,أي: مألفوظ بػن (ٙ)(هألفظي أ)بأن أأي: قوؿ ,اجم ور  )عمىأالقول(و   ,الصط ح     
 , أو أو  كًمػ ,  قرقػةً رً ف  ػو,  كػ ف آِخػ   آخر ,ال ـ ,امومكو  )به(  ُ ررِ أي: ج   ,امُ  )جي (:     أيْ 

 )العامزل(أي: مطألػو   )مق ضزى(أي:  جػؿ برػ ف  )لبنزا ( خره  ػ  ٌ آصػؿ بػ,افرؿ ,امض رع ,اذي اػـ رو  
مػػػف  (يو ,)سزززكو مػػػف جػػػـز  )يو( ,,  أو جػػػر    أو يصػػػبً ر ًرػػػ ,ر ٌ ظػػػ  ر  أو مقػػػد   )مززز أحركززز((,اػػػذي رطألبػػػن 

                                           
 . ٓٓٗ/ٕ,امصب ح ,اميرر    يرر  ,ا رح ,اكبرر:  :( ريظر(ٔ
 ثبون مف ,اق موس  و ,اص رح .أ)وألج(    ,امخطوط وم  ( (ٕ
 زر د  مف ,اق موس ار وقرـ ,ايص.( (ٖ
 .)ار ( ٖٔٔ( ,اق موس ,ام رط : (ٗ
اإلار,   دود كثرر ,  مي   قوؿ ,بف جي : " و , ب ية اػف مرػ ي  ب  افػ ظ", وقػوؿ ,بػف ررػرش: ", اػر,  , ب يػة ( (٘

 ػػو مػػ  ,خوألػػؼ آخػػره بػػن ارػػدؿ األػػه  : ؼ أو,خػػر ,اكألػػـ اور قػػ  ,ارو,مػػؿ", وقػػوؿ أبػػف ,ا  جػػ اػػف ,امرػػ ي  بػػ خو 
, و ػػرح ٖٙ/ٔـ ب ارربرػػة", ريظػػر: ,اخصػػ ئص:)أاػػر ( وكألّػػ ,امرػػ ي  ,امروػػور  األرػػن", وقػػوؿ ,بػػف إرػػ ز: "أّيػػن مػػف

 .ٜ٘/ٔ :, و,ام صوؿ     رح ,افصوؿٔٔ/ٔ, ,اك  رة    األـ ,اي و:ٜٙٔ/ٔ,امفصؿ:
 . ٜٕٙ/ٔ, وووضرح ,امق صد: ٖٖ/ٔ:  رح ,او  رؿ: ( ريظر(ٙ
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مػف  ,اػّوخألُّصو,ايقػؿ, أو  ,وبػ عو,  ,ك ا ك رػة ,,  خرب م  ك ف الرر ا مػؿ(ٔ)و و ي ئ  ,ا كوف )حذ (
 .ـو,ا كوف األوخفرؼ, و,اوقؼ و, دي ـ كم  وقد   ,,اوق   ,ا  كيرف, و,امي  بة

 ػن أبػو وي ػ  اظػ  ر قػوؿ  ػربورن ورج   ,(ٕ)وبػن قػ ؿ جمػ أ,(هأمعنزو  أالقولأبأن أأى)عم, ار,  (أو)أأأ 
,ا      ف    , ض  ة  رك م , ار, ,  ألو ك يم ,ا رك م يفس , ار,  اـ وصحّ  :ن رق ؿبني   ,(3) ف ر  

 .,ا رك م قد وزوؿ ب اوقؼ م  ,ا كـ ب  ار,  وبنف   ال رض ؼ إاه يف ن,

ؿ, اف  :وُأجر        ,وال  ػب ة  ػ  ول رر مػ  إاػه , خػّص  : بنف , ض  ة    ذاؾ مف إض  ة , اـّ و 
 ,(٘)وقػػ ؿ ,اػػبرض: ذ ػػ  أكثػػر أ ػػؿ ,ارربرػػة بػػنف , اػػر,  مريػػوي   ,(ٗ)ر واػػف ,اثػػ ي : بػػنف ,ا ركػػة مقػػد  

ر بػن اكػ ف ب ػ, واػو اَ رِ صؿ بػ اولرُّ , و,امر,د ,اولررر ,ا  انُ وبد   انُ و  ر م  ك ف و َ ر  مصدر يَ  ) ةننر(ورررفن: 
أف ركػػوف  ف , وال  ػػرؽ بػػر قرقػػة أو  كًمػػ )اءسزز (أي: ,ا ػػرؼ ,اػػذي  ػػو آخػػر  )آخززر(أي: ولرػػر  ه,اػػأوْ 

 ؿ صػفونُ ووبػد   بػنف   إذ, ك ف إار,بن ب ا روؼ, أو صفةً أو  كمً  خر  قرقةً آؿ  رؼ   بنف روبد  ,اولررر ذ,وً 
بػؿ ,امػر,د  , إذ, ك ف إار,بػن ب ا ركػ م, واػرس ,امػر,د ب ال ػـ مطألًقػ ب/59/  أو  كمً  بصفة ُأخرى  قرقةً 

ة, أاي  أي: ان مك ية    ب   ,ال مر   ,و,امك ية ,اوؤد  و,اميزاة ايد ,امألؾ ـَ رُ ككَ  فَ كُ مف مَ   ()الم مك أبن 
ف مػ  رقبػؿ ,ا ركػ م و   ,اقػ موس:)) و,ال ػـ ,امػومكو  ,,ا رؼ نُ بْ و    ِ  ,ة وقوض  ,ابي  اـ وكف  رن األ  

 ,يو ه. ,(ٙ),اث   كػ: زرد((
 
 
 
 
 

                                           
 . ٖٖ/ٔ,او  رؿ:  رح  :( ريظر(ٔ
, ٙٔٔ/ٔ, و,اوػػػذررؿ و,اوكمرػػػؿ:ٗٙن ,األمػػػ :, وووجرػػػٚ, و,امقدمػػػة ,اجزوارػػػة:ٗٗ/ٔريظػػػر: ,ابػػػدر   ػػػ  األػػػـ ,ارربرػػػة:( (ٕ

  . ٔٔو,ام  ئؿ ,ا فررة:
 . ٖٖٛ/ ٕ: ,رو  ؼ ,اضر  : ( ريظر(ٖ
 . ٕٛٔ/ٔ: ,املي     ,اي و: ( ريظر(ٗ
 .ٕ٘ٗ /ٔ:  ر,ئد ,ارقود ,ارألورة:( ريظر(٘
 ) ,امكف ( . ٖٕ٘ٔ( ,اق موس ,ام رط : (ٙ
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 (ٔ) [ــلامــعــراب والــاب اإلعــ] ب

,امكػ ف  خػ  فْ ِمػ )الخالي(بؿ  , وارس ذاؾ مطألقً  , أو  كمً   قرقةً  )الفعلأالمضارع(ولررر آخر أ)و(أأأأ
ويػوف ,اووكرػد بو ػمرو    (ٕ)أي: يػوف , يػ   )ع أالنزونن (أي: ,افر,غ  , رغ ,خ  وخ  و, وخ أو  ,,خألو  
أي:  ػػ ؿ كػوف ذاػػؾ  ,ميصػوب ف األػه ,ا ػػ ؿ مػف ولررػر ,مصػدر,ف, بمريػه ,امفرػػوؿ (ٖ)ا(اأيوأ قززدنرًأ)لفًظز

 ,   ػ  ,اوجػودأي: مفروًضػ ,,اولررر أي: أثػره و ػ  ,ار مػة ,اد,اػة األرػن مألفػوظ بػن أي: موجػود أو مقػدرٌ 
, وركوف ,اوقدرر ولررر افظ وولررػر (ٗ), قرؿ: ور ومؿ أف ال ركوي  بمريه ,امفروؿ دخؿ ,ا كوف و,ا ذؼ

)يوأأي: ,ار مػػؿ بمريػػه موجػػود  ػػ  ,األفػػظ  )ممفززوظأبززه(    أو  رً ػػ أو , ػػمً  رػػً   )بسززببأعامززل(  وقػػدرر
 طَ  ػقَ د,  ألػو َأك البوػد,  أو ,اوجػرُّ  ,, وُرردُّ األه ,امصيؼ ,ار مػؿ ,امريػويّ   أو جو,زً بنف  ذؼ وجوبً  (ر أمقد أ

  ػػ  كػػ ـ ,امصػػيؼ بػػنف رػػر,د ورمكػػف أف رجرػػؿ د,خػػً   ,اكػػ ف أ ػػمؿ وأخصػػر ,رٌ قواػػن مألفػػوظ بػػن أو مقػػد  
)آخرأصفة  )مثالأ ةنر( ,ادـ ومثرألن ان  ذ, كومثرألن ان  رم  رنو  ر م  اد, ,امألفوظ بن, وال رضرُّ ب امقد  
)جزا أأي: ب ػب  دخػوؿ ا مػؿ  ػ  ,األفػظ   اػة ,ار ػ : اأبعامزلأممفزوظأبزه(أاأيوأ قدنرًأ)لفظًأ  قرقػةً  اءس (

,اظػ  ر   ػ  زرػد,  ,اضػّمةوا مػة ر رػن  ,أ/ مي م  مر وع األه ,اف األرةٜٜ/  ػزرد و,افوه كؿ  زندأوالف ى(أ
وج ػن  ػ  ",افوػه"   ػو أف ,امرطػوؼ اػن  ّمػ أر ػ  "زرػد" األػه ,اف األرػة  و,ضػح, و  ّمػ أر   ػ  ,افوػه, و,امقد  

 زرػد و,افوػه ميصػوب ف بفو ػة  ,اأوالف زى()رينزتأزنزدًأمث اػن  ػ    اػة ,ايصػ : أ)و( , كـ ,امرطوؼ األرػن
ؿ, ظػػ  ر   ػػػ    زرػػػد و,افوػػػه  ,)مزززررتأبزنزززدأوالف زززى(مث اػػن  ػػػ    اػػػة ,اجػػر:  )و( ,ر   ػػػ  ,اثػػػ ي ومقػػد   و 

,امضػ رع ,اخػ ا   (الفعزل) آخػرصػفة  )ومثزالأ ةنزر( ,  ,افوػهر   ػومقػد   ,مجرور,ف بك ر  ظ  ر     زرػد
 ػػ "رضػر "  رػؿ  ()لز أنضزرب أ ػ    اػة ,ايصػ   اأبعامزلأممفزوظأبزه(اأيوأ قزدنرًأ)لفًظزاف ,ايويرف  قرقػة 

                                           
ؿ ,اث ئررف األػه يظررػة ,ار مػؿ و,امطػ ابرف بػر ض  ػذه ,ايظررػة ,اد,ر رف أف  أكثر  ( ررى(ٔ  ,,بف مض   ,اقرطب   و أو 

,بػف جيػ   ػ  كو بػن ,اخصػ ئص,   ػو رػرى أف  ,ار ػ  و,ايصػ   ,اص رح أف  بو,در  ػذه ,ام ػناة ك يػم ايػدإال  أف  
ثػػ ر  رػػؿ ,امػػوكألـ بمضػػ مة ,األفػػظ و,اجػػر و,اجػػـز األمػػوكألـ يف ػػن ال الرػػره, وقػػوا ـ افظػػ  ومريػػوي إي مػػ   ػػو اظ ػػور آ

 .    ٜٙ, و,ارد األه ,اي   : ٔٔٔ/ٔريظر ,اخص ئص:  ,األفظ
ريظػػر: يوػػ ئج , رصػػألم بػػن يػػوف ,اليػػ   بػػ ٍؽ األػػه إار,بػػن, و, اػػر,  مقػػدّ ,افرػػؿ ,امضػػ رع إذ, ,وّ  ( رػػرى ,ا ػػ رأل  أف  (ٕ

 . ٙٛ,افكر: 
مػػ   ,ال ػػـ مرػػر  كمػػ  أفّ  األػػه إار,بػػن مضػػ رع, بػػ ؽٍ صػػؿ بػػن ,ايويػػ م مػػف ,ا,وّ ي ػػ  ,ارضػػ  إاػػه ,اػػبرض أّف مػػ  ( (ٖ

 .  ٕٓ/ٗ,اويورف, ريظر:  رح ,ارض  األه ,اك  رة: 
 أ . ٚٔز ررة, او ة : ( ريظر: ,ادرر ,اب رة األه  رح , (ٗ
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 ػػػ  ()لزز أنضززرب أمث اػػن   اػػة ,اجػػـز  )و( ,مضػػ رع ميصػػو  بػػػ "اػػف" وا مػػة يصػػبن  و ػػة ظػػ  ر   ػػ  آخػػره
 .,ا كوف ,اظ  ر    آخره,  ذه أمثألة ,امألفوظ بن" مجزـو وا مة جزمن "رضر ْ 

ر  األه  ػ"رخ ه"  رؿ مض رع ميصو  بػ "اف" وا مة يصبن  و ة مقد   ل أنخ ى()أر:مث ؿ ,امقد  (أ)و  
 ر(اأبعامزلأمقزد أاأيوأ قزدنرًأ)لفًظز  قرقةً  اءس ()أآخرصفة  ر(ن)ومثالأ ةن ,ر, اؼ مي  مف ظ ور   ,اورذُّ 

)فززيأ,  ػػ ؿ كوي مػػ  و,قرػػرف األولرػػر وقػػدررً  مثػػ ؿٌ  )والف ززى(  األولرػػر افًظػػ مثػػ ؿٌ )زنززد(أ,  ػػ    اػػة ,ار ػػ  جػػو,زً 
 ؟أي: أقػ ـ زرػد أـ امػرو أـ يرر مػ  (؟قا أ  أ)م أف صدر مين ,اقر ـ: م  م وف م  ا قال(أ  أ)م أ ؤ,ؿ  جواب(

,اد,اػػة األػػه  "فْ َمػػ"ه, و ر,د  ,الخوصػػ ر أوػػه بكألمػػة مرًيػػ ةٌ  رألر ػػ ,صػػور ً  ةٌ   اجمألػػة األػػه  ػػذ, ,اوف ػػرر , ػػمر  
ز)  /ٜٜ ػؤ,ؿ / فزيأجزواب(وأ),اذو,م      اة ,ايصػ  زرػد أو ,افوػه  ز :قزالأ  أم  أي: أرأرػم  (؟رينزت أأ  أم 

لالأ),امث ؿ  )فزندأوالف ىأفي( ؟أو يرر م  ,, أو امرً زردً  ,  ػ  ",افوػه"      "زرػد", ووقػدررً افظً مرفوعا (أأو 
 ,)الف ززى(قػػ ـ  و(أ,قززا أزنززدأ:) قززدنر  ,ر جػو,زً أي: مقػػد   بفعززلأمحززذو ()أاألػػه ,اف األرػة ر ر مػ   اػة كػػوف 

بػؿ  ,,ا ػؤ,ؿ ن مط بقػةُ  ػرطُ  ة مريػه   ف ,اجػو, َ ري ه مف أف جمألة ,ا ؤ,ؿ  رألر  م  قر   فُ رو رَ و ذ, ,اوقدرر رُ 
أو األرػػن  ,ه  ػػر  أو ابػػدُ  ,,ا ػػؤ,ؿ مرػػ د  ػػ  ,اجػػو, , وا ػػذ, قػػ ؿ ,افق ػػ   ,ا يفرػػة: قػػ ؿ ازرػػد ,مر,وػػن طػػ اؽٌ 

ف إاػ د  ,اجػو,  روضػم    ,  ف  كػ ف   اًفػ , ق ؿ: زرػد يرػـ ,ف دخؿ  ذه ,اد,رإ,ام   إاه برم ,  ور اه 
 ,يو ه. ,(ٔ)م     ,ا ؤ,ؿ

ة, وبرضػ ـ يظػر إاػه األ ػؤ,ؿ مط بقػة مريوّرػ مطػ بؽٌ  ػػػػػراألػه مػ  وقر   ػػػػػ    كػ ـ ,ا ػرل  يػ  ,اجػو, ُ     
  وػه وكػوف جمألػة  قػ ؿ: كػ ف , ي ػ  أف ررػر  "زرػد" مبوػدأ ال  ػ اً   ,ة صػور كوف ,ا ؤ,ؿ جمألػة , ػمر  

 .وارس ب درد, , ,يو ه(ٕ)ة كجمألة ,ا ؤ,ؿ,اجو,  , مر  
)بفعززلأن مفرػػوؿ مي مػػ  ميصػػو  األػػه أي ػػ أي: كػػؿ   )الثززانيأمنصززوبا (,امثػػ ؿ  )فززي(زرػػد أو ,افوػػه  )و(

 )الف ززى(رأرػػم  )و( ,ميصػػو  بفو ػػة ظػػ  ر   ػػ  آخػػره ا(رينززتأزنززدًأأ:) قززدنر , , جػػو,زً رً أايػػ  مقػػد   محززذو (
   بقوان ور اه:ؿ األر مؿ ,ام ذوؼ بوقوان جو,بً ث  ر, ومَ األه آخره األورذ   ميصو  بفو ةٍ 

                                           
 . ٜٔٛ/ٖ:  (   رة ,بف ا بدرف) ,امخو ر ,ادر األه ,ام و ر ردُّ : ( ريظر(ٔ
 أ.ٚٔاو ة :  ,ز ررة: ,ادرر ,اب رة األه  رح , ( ريظر(ٕ
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 . (ٕ)چىىائ (ٔ)ېېچ  
اأبعامزلأاأيوأ قزدنرًأ)لفًظزـ صؿ بآخره  ػ   كمػ  وقػد  ,امض رع ,اذي اـ رو   )الفعل(صفة آخر ر(ن)ومثالأ ةن

رأمقزد أأ/ ٓٓٔ/منصزوبا أبعامزلأأىسزعنوأأفنقزو  أأونسعىأزنزد أأ)ح ىأنقو  أ :,      اة ,ايصػ جو,زً  ر(مقد أ
ؿ, وا مة يص   ,وهوأي أالمصدرن((  ر.ر  األورذّ  و ة ظ  ر , و,اث ي   و ة مقد   و 

 
 ] أنواع اإلعراب [

 
 و ػو كػؿُّ  ,جمػ  يػوع ,)وينزواع( قػ ؿ:  ,   رع مف ورررؼ , ار,   ػرع  ػ  ,اكػ ـ األػه أيو,اػنوام       

أي: مػف  رػ   ػو  )اإلعزراب(أي: ضػرو   ,مػف ,اجػيس صػيؼ, و ػو أخػصُّ  ضر  مف ,ا   , وكػؿُّ 
 بقوان:أيو,ع ال ز,ئد األر  , وقد ذكر   وفصر  )يربع((أاأله  برؿ , جم ؿ 

 ولررػػػػرٌ  ػػػػػػػػػ األػػػػه ,اقػػػػوؿ بػػػػنف , اػػػػر,  مريػػػػوي  ػػػػػػػػ ن, و,صػػػػط    رَ َضػػػػن ضػػػػد وَ َرػػػػ َ مصػػػػدر رَ  (ا أف زززز)ر أأأأأأ
ن  ي ػػ  ـ, وقرػػؿ: الروف اػػن األػػه أخورػػن  امػػ  وقػػد  ه ر ًرػػر ػػم   ,ومػػ  يػػ   اي ػػ  ,اضػػّمة نُ مخصػػوص ا موُػػ

 .(ٖ)ـ األر م د  قُ  ـ  إار,  ,ارمد, ومف ثَ 
: ,اي ْصػ ُ و ػ  ,اقػ موس:))  , َ َصػمصػدر يَ  ,بفوح ,ايػوف و ػكوف ,اصػ د ,ام مألػة  مو ػد  (ب أص أ)ون أأأأأأ

ُؾ, و,ال َرةُ  ـُ ,اَمْيُصوُ , وُر ر  ـَ ,اق ِ َرػُة مػَف ,اَف ػ دِ و  ,,اَرأَل  و ػو  ػ  ,ِ ْاػَر,ِ  كػ افوحِ ,  ػ  ,اَقػو,  : أف َوْ ػأَل
 ,يو ه. ,(ٗ)((مف ,اُ د, ِ  مف َمل ِير  , أَرؽُّ  ِ : َضْر ٌ وَيْصُ  ,اَررَ ,    ,اِبي ِ , ,صِط ٌح ي ِوي  

 

                                           
وجوبػ  رف ػره  ذ ػ  ,ابصػرروف إاػه أيػن أروفػ  بفرػؿ م ػذوؼ قػد  :,اكررمة ,خوألؼ ,اي       إار,  "أ د"    ,آلرة( (ٔ

وأج ز ", مروف  ب اضّمرر ,اذي ررود إارن مف ", وج رؾ "أ د"ذ   ,افر,  مف ,اكو ررف إاه أف ,افرؿ ,اذي برده, و 
  ,چې  ې  ى  ى  ائ  چ وقػػػ ؿ  ػػػ  قواػػػن ورػػػ اه: , البوػػػد, , خفػػػش ر ػػػ  ,ال ػػػـ ,اموقػػػدـ برػػػد إْف ب 

, ٖٗ٘/ٔف اسخفػػش: آمرػػ ي  ,اقػػر , ريظػػر:   بوػدأ برػػد إْف, وأف ركػػوف ر ػػ  أ ػػد األػػه  رػػؿ مضػمر أقػػرس ,اػػوج رف
 .ٖٕٔ/٘, و رح ,امفصؿ البف رررش:ٖٙٙ/ٔو,ابدر     األـ ,ارربرة:

 . ٙمف ,آلرة  :,اووبة ور  ( (ٕ
 . ٙٗٔ/ٔ:, و,اوذررؿ و,اوكمرؿٖٜ/ٔ,ام  بة: ( ريظر:  رح ,امقدمة (ٖ
 )يص ( . ,ٖٛٔ( ,اق موس ,ام رط : (ٗ
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 ؛ـ عمػ  الخفػ ـ, وقد  ا لما تقد  ي فتحً وما ناب عنيا, سم   و الفتحةُ عالمتُ  ا: تغيير مخصوٌص واصطالحً 
صالة عاممو فػي طالنظر أل ,طالتقديـ فيو أحؽ   ,, والعمؿ لمفعؿ ططريؽ األصالةعاممو قد يكوف فعاًل  ألف  

 العمؿ.
الد َعُة وىو لغة:  ,مصدر خف  ككـر ,طالخاء المعجمة وسكوف الفاء آخره ضاد معجمة (ض َفَ )وخَ        

ْفعِ و , والس ْيُر الم ي فُ  َ.(ٔ)كذا في القاموس ,وطمعن  الَجر  في اإِلْعراِب , ِضد  الر 
 ,اـ وجػػو تسػػميتو خفًضػػالكسػرة ومػػا نػػاب عنيػػا, وتقػد   وُ ب/ عالمتُػػٓٓٔ/ مخصػػوٌص  واصػطالحا: تغييػػرٌ  

 عاممو يجر الفعؿ إل  االسـ. وألف   ,ـ عم  الجـز الختصاصو طاالسـوقد  
(م َزَ )وجَ ََََ 

واليميف أمضاىا, واألمػر قطعػو ال عػودة  ,طفتح الجيـ وسكوف الزاي مصدر جزمو قطعو (ٕ)
مػػ,ه,  والسػػقاءَ  ,وميػػؿ راءة وضػػع الحػػروؼ مواضػػعيا فػػي طيػػافوعميػػو سػػكت, والقػػ والحػػرؼ أسػػكنو ,فيػػو

الحػروؼ, والقمػـ ال حػرؼ لػو,  تسػويةُ  ,فػي الخػط   أوجطػو, والجػزـُ  ,صو, وعم  فالف كذا وكػذاخر   والنخؿَ 
 واصػػػطالحًا: تغييػػػرٌ  ,(ٖ), أو مػػػف الع ػػػرة إلػػػ  األرطعػػػيفاطالكسػػػر: المامػػػة مػػػف الما ػػػية فصػػػاعدً  ةُ َمػػػزْ والجِ 

 .لقطعو الحركة اجزمً  يَ م  سُ  ,وما ناب عنو و السكوفُ متُ عال مخصوٌص 
 ىذه األرطعة األنواع تنقسـ طالنظر إل  االختصاص واال تراؾ طيف االسـ والفعؿ.  ثـ ال يخفاؾ أف   

 طاألسػػػماء, وقسػػػـ مخػػػتص   قسػػػـ مخػػػتص   ,قسػػػماف , والمخػػػتّص م ػػػترؾ ومخػػػتص   :والحػػػرؼ قسػػػماف    
 طاألفعاؿ.

ذا أردت معرفػػػة كػػػؿ    عمػػػ   )و( ()صألسااا ف َ الػػػدخوؿ عمػػػ   )فااافعرفاَوصع ياااكَن ااا ر ف َفااا (منيمػػػا  وا 
, أو امنيمػػا فييمػػا لفًظػػ كػػؿ   مػػف أفػػرادِ  واحػػدٍ  فيصػػدؽ طفػػردٍ  ,أي: فػػي جنسػػيما ,وجػػدافطمعنػػ  يُ  ()صألفعااف َ 

مػف  (نخا   ََ)وصعخفاض َا فييما ططريؽ الحمؿ , وذلؾ لقوة عامميما, وجعؿ الفعؿ م اركً , أو محاًل اتقديرً 
ػػ ,التعمػػيـ التخصػػيص ضػػد   ػػو طػػو ل ػػيء خَ واختص  ػػخَ , وتَ طػػو فػػاختّص و ص   ()بفألساا ف َ  الـز ومتعػػد   َص ص 

ادؿ عَ تُ أي: جنسيا لِ , المضارعة(َبفألفعف َ َ خ   ََ)وصعجزمَ  ,وزىا إل  األفعاؿافال يتج ,خفتيا وُ مَ قَ ؿ ثِ ادِ عَ يُ ل
 .(ٗ)فال ينتقؿ عنيا ,ايَ مَ قَ ثِ  وُ تُ خف  

                                           
 )الخف ( . ٔٗٙ: القاموس المحيط : ( ينظر(ٔ
وأف السكوف في فعمػي ال ػرط والجػزاء سػكوف  ,ات اإلعرابو ال يرى الجـز مف عالمأن   ونسب الطع  إل  المازنيّ ( (ٕ

  .ٕٙٛ/ٕ, وارت اؼ الضرب: ٓ٘/ٕ, والمطاب في عمؿ الطناء واإلعراب: ٕٙٔطناء ال إعراب, ينظر: المرتجؿ : 
(ٛٛٓٔ : القاموس المحيط:( ينظر(ٖ  . ,)جـز
 . ٙٔ, و رح اطف الناظـ:ٓٔ: الممع في العرطية:( ينظر(ٗ
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, وأف األفعػػاؿ األسػػماء يػػدخميا الرفػػع والنصػػب والخفػػ ,  أ/ أف  ٔٓٔنعمػػـ طيػػذا /      وال يػػدخميا الجػػـز
يػدخميا الرفػع والنصػب والجػـز وال يػدخميا الخفػ , والحاصػؿ أف أنػواع اإلعػراب فػي االسػـ ثالثػة: رفػػع 

المعاني التي جيء في االسـ طاإلعراب لطيانيا ثالثة أجنػاس: معنػ  ىػو  وال راطع ليا؛ ألف   ونصب وجرّ 
يػتـ الكػالـ طدونػو كالمفعوليػة,  ةالرفػع, ومعنػ  ىػو فضػم لفاعميػة ولػوعمدة في الكػالـ ال يسػتغن  عنػو كا

 .(ٔ)ولو النصب, ومعن  ىو طيف العمدة والفضمة, وىو المضاؼ إليو نحو: غالـ زيد, ولو الجر
وكػػاف لػػو ثالثػػة أنػػواع مػػف اإلعػػراب كمػػا  ,الفعػػؿ المضػػارع فمحمػػوؿ فػػي اإلعػػراب عمػػ  االسػػـ ّمػػاأو      

 لضإضػافة, و ال يكػوف إاّل ؛ ألن ػلالسـ فػُُعرب طػالرفع والنصػب مػا لػـ يمنػع منيمػا مػانع, ولػـ يعػرب طػالجر  
 ,(ٕ)أف يخطر عنو في المعن  أصاًل  خطار في المعن , والفعؿ ال يصح  إاإلضافة  ألف   ؛واألفعاؿ ال تقطميا

 .(ٖ)ـعو  عنو طالجزْ  ا لـ يعرب طالجر  فممّ 
محتممػة ليػا  )صألس ف (صيغة واحدة مف صػي  )صعرفاَوصع يكَوصعخفضَف (َمف  ؿ  كُ  ) ثف َدخو (ََََ

 :فػ "زيد" في ىذا التركيب يحتمؿ كال مف الثالثة (زندَ َ) فَأحس َ قولؾ:  ) حو(عم  سطيؿ التعاقب 
" و"أحسػفَ  )صع فا ( "مػا"معنػ  أف  )على( طناءً  ,عم  الفاعمية )برفاَزند( زيدٌ  ما أحسفَ  :فيصح أف تقوؿ

 .والمعن : لـ يوجد مف زيد إحسافٌ  ,فعؿ ما 
 "مػا"أف معنػ   )علاى( طنػاءً  ,طُحسػف أي: زيػد مفعػوؿٌ  )ب ياب(( زيػًدا أف تقوؿ: ما أحسػفَ  يصح   )و(ََََ

حسػف" فعػؿ مػاٍ  وفاعمػو ضػمير يعػود عمػ  مػا والجممػة, ثػـ إف جعمػت مػا أوىي مطتػدأ, أو " )صع عجك(
ا, ره حسنً أي: صي   ,ازيدً  فَ والمعن :  يء حس   ,ب/ مف الفعؿ والفاعؿ خطر "ما"ٔٓٔ/ تامة فالجممة نكرة

ف جعمتيػػا نكػػرة ناقصػػة فالجممػػة صػػفة ليػػا والخطػػ ا  ػػيء زيػػدً  فَ والمعنػػ :  ػػيء حس ػػ ,ار محػػذوؼ وجوًطػػوا 
ف جعمتيا اسمً  ا والمعنػ : الػذي أحسػف زيػدً  ,اوؼ وجوًطػفالجممة صمة لو والخطػر محػذ موصواًل  اعظيـ, وا 

 .عظيـ  يءٌ 
أي:  )صالس فهفم(أف معن  "مػا"  )على(طناء  ,أي: زيدٍ  )بخفض((زيٍد  يجوز أف تقوؿ: ما أحسفُ  )و(ََََ

" و"مػا" مطتػدأ و"أحسػفُ  ,و طالقمػبَفػرَ و وعَ مَ مِ وىي أفصح: عَ  ,ؾا, ويحر  مَ يْ فَ  ػػػػ حَ رِ فَ  كػ: ػػػػ ـَ يِ لطمب الفيـ, وفَ 
 ,فٌ َسػػػ ػػيء فػػػي زيػػػد حَ  أي   :طإضػػػافة "أحسػػف" إليػػػو, والمعنػػػ  ىػػا, وزيػػػد مجػػػرورطرُ تفضػػػيؿ خَ طػػالرفع اسػػػـ 

                                           
 . ٖٚٚ/ٕ: :  رح المقدمة المحسطة( ينظر(ٔ
" و "انطمػػػػػؽ كتػػػػػب", فمػػػػػو أخطػػػػػر عنػػػػػو لجػػػػػاز أف يقػػػػػع فػػػػػاعاًل  ال يصػػػػػح  ( (ٕ  ومطتػػػػػدأ, ينظػػػػػر: أف تقػػػػػوؿ: "ذىػػػػػب يقػػػػػـو

 . ٗٔالمقدمة الجزولّية: , و ٜ/ٔاإلنصاؼ:
 . ٚٔ اطف الناظـ: رح  :( ينظر(ٖ
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أي:  ,) ف وحا((وحػاؿ نصػطو  ,أي: حػاؿ رفػع زيػد ,ن (وعاصأَل)الحػاليف  )فا (أي: نوف أحسف  ,)وصع و (
أي:  ,) رفوعااا(( ووىػػو خفضػػػ )صعثفعااا (الحػػاؿ  )وفااا ( ,مػػػا ٍ  "أحسػػػف" فعػػؿٌ  ألف   ؛طنػػػاءٍ  كػػة طفتحػػػةِ محر  
ػػا أو مرفوًعػػصػػؼ طكونػػو مفتوًحػػفػػال يػػرى أف الػػذي يت   ,كػػة طػػالرفعمحر   ا ىػػو كممػػة "أحسػػف" طتماميػػا, ا إنم 

 فتُمؿ. ,(ٔ)حركة الرفع حركة الفتح ومحؿّ  يا محؿّ ا طُف المراد طمفتوحة ومرفوعة أن  ويجاب أيضً 
عمػ  سػطيؿ  )صألفعاف (صيغة واحدة مػف صػي   )صعرفاَوصع يكَوصعجزمَف (أي: وجود  )و ثف َدخو (َََ

 مػػػف فػػػػ: "ت ػػرب" يحتمػػػؿ كػػال   )و  ااركَصعلاااب (وىػػو الحػػػوت  )الَ أ ااا َصعسااا  (قولػػؾ:  ) حاااو(التعاقػػب 
و اأف الػػػواو و  )علاااى( طنػػػاءً  ,)برفااااَ  ااارك( المػػػطفَ  وت ػػػربُ  ال تُكػػػؿ السػػػمؾَ  أف تقػػػوؿ: فيصػػػح   ,الثالثػػػة

طاحةً أفيكوف نييا عف  ,أي: االطتداء )صالس ئ فف(  ,أي: انتو عف أكؿ السػمؾ ,ل رب المطف كؿ السمؾ وا 
 .المطف أ/  ربُ ٕٓٔولؾ /
 ,أف الػػواو طمعنػػ  مػػع )علااى(طنػػاء  ,أي: ت ػػربَ  )ب يااب((المػػطف  تقػوؿ: ال تُكػػؿ السػػمؾ وت ػػربَ  )و(ََََ

أي: ال تُكػؿ  ,أي: المالزمػة فػي النيػي ,و إذا الزمػوطَ حِ مف صَ  (2)(ف َصع ه َ)صع يفحب(و او  :ويقاؿ ليا
ا رديمػة مراًضػأ دُ ألنػو يول ػ ؛اطط   عُ نَ مْ يُ طينيما  الجمعَ  , فإف  (3), يعني ال تجمع طينيماالمطفَ  ؾَ طِ رْ مع  ُ  مؾَ الس  

و قاؿ: معن  الرفع مثؿ الجذاـ والطرص والفالج والتخمة والقولنج, ونسب لمطدر طف مالؾ أن   ,امزمنة سريعً 
, (ٗ)الػواو لمحػاؿ ال لمعطػؼ وال لالسػتمناؼر و قػد  كمعن  النصب, ولكف طتقدير: وأنت ت رب المطف, فكُن  

 فاعمـ .
 ؛ا لمػا يفيػـ مػف كػالـ التصػريحخالًفػ ,وقاؿ الطع : قد ا تير في مثؿ ىذا السطؾ مف غير سػاطؾ     

 , انتي .(٘)ا عم  فعؿ وىو ممتنعا معطوفً و إذا نصب طُف مضمرة يصير في الظاىر اسمً ألن  

                                           
 . ٚٚٔ/ٔ , و رح كتاب سيطويو لمسيرافي:ٕٓٔ-ٜٜ/ٔ, واألصوؿ في النحو:ٗٚٔ-ٖٚٔ/ٗ: المقتضب: ( ينظر(ٔ
ؿ فمػـ يجمػع طينيمػا فػي النيػي, يا تصرؼ الفعػؿ الثػاني عػف حكػـ الفعػؿ األعند الكوفييف تسم  واو الصرؼ؛ ألن  ( (ٕ و 

 . ٕٙٓينظر: المرتجؿ: 
 . ٖ٘ٙ, وتوجيو الممع:ٕٔ/ٕ, والمطاب في عمؿ الطناء:ٕٕٛ/ٔ, و رح المقدمة المحسطة:ٕ٘/ٕينظر: المقتضب: ((ٖ
 .  ٙٛٗ:  رح اطف الناظـ : ( ينظر(ٗ
 . ٜٕ٘/ ٔ: فرامد العقود العموية : ( ينظر(٘
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أف  )علاى(َطنػاء ,"أي: طجـز "ت ػربْ  (ٔ) )بجز (( المطفَ  وت ربْ  السمؾَ  أف تقوؿ: ال تُكؿْ  يصح   )و(ََََ
 وفي القاموس:  ,مصدر آ  )صع ه َع َ ركَصعلب َأنضف( (ٕ)الواو عاطفة ومقتضية ]الستصحاب[

وآ  كػذا  ,األي  العػود إلػ  ال ػيء, وصػيرورة ال ػيء غيػره, وتحويمػو مػف حالػة إلػ  ُأخػرى, والرجػوع
 انتي . ,(ٖ), فاستعير لمعن  الصيرورةامعاودً ا إذا فعمو صار فعؿ ذلؾ أيضً 

منيمػػا ال عػػف الجمػػع  و عػػاد مػػف النيػػي عػػف األكػػؿ إلػػ  النيػػي عػػف ال ػػرب, فيكػػوف النيػػي عػػف كػػؿ  فكُن ػػ
حاؿ في ظاىر األمر, فال ينافي ذلؾ احتماؿ النيي عف الجمع طينيما عمػ  تقػدير جعػؿ  طينيما في كؿ  
فيػػي فػػي قػػوة  ,اا قوي ػػب/ طعػػد الػػواو تقػػديرً ٕٓٔرة /ويمكػػف أف يجػػاب طػػُف ال الناىيػػة مقػػد   ,الػػواو لمعطػػؼ
ن   ,االموجػػودة لفًظػػ  عػػف تكرارىػػا لالختصػػار, فيكػػوف ذلػػؾ فػػي قػػوة قولػػو: ال تُكػػؿ اًل مػػا اسػػتغني طػػذكرىا أو  وا 

كمػا  ,ذلػؾ االحتمػاؿ , وانتفػ (ٗ)حػاؿ منيمػا فػي كػؿ   ف النيػي عػف فعػؿ كػؿ  فتعي   ,السمؾ وال ت رب المطف
حاؿ, ويحتمؿ أف يكوف المراد نفي  منيما في كؿ   يحتمؿ نفي كؿ   ,قالوا إذا قمت: ما جاءني زيد وعمرو

ػءذا جيء طػ "ال" وقمػت: مػا جػاإاجتماعيما في وقت المجيء, ف فػي  اني زيػد وال عمػرو, كػاف الكػالـ نص 
ؿاألالمعن    :(٘), وقد ألغز طعضيـ في ىذه الواو طقولوو 

ااََ ااو   ااَنلناا(َصعفعاا َ َفَ رَ فَح  اا جزو   َففَو رفوع 
َ

ااا َ ونَ َ اااأهَبعااادَ َكَ ي  َف سااا وعَ َجاااف َ َفَو ااا َ نض 
َ فػي صػيغة مػف صػي   )صألسا ف َو(صيغة مف صػي   )ف (فقط  )صعرفا(أي: وجود  )و ثف َدخو (َََََ

 )وصعخبار(أي: جعمػو مطتػدأ  ,أي: عمػ  جيػة الطػدء طزيػد علاىَصالب ادص (َ,)زندَنقاومقولؾ:  )صألفعف َ حو(
ذا أردت اإلعراب  ", وا   بفالب دص (َ) رفوعَ لصحة اإلخطار عنو  (صسمَ َ)فزندَ أي: واإلخطار عنو طجممة "يقـو

وحػده, والجممػة مػف الفعػؿ والفاعػؿ  )ونقاوم( ,الظػاىرة فػي آخػره (صعضا ة()وعال ا(َرفعا(َ ,اًل وىو جعمو أو  
لقطولػػو السػػيف  ) ضاافرع( "قػػد"لقطولػػو  )فعاا (أي: يقػػـو  )وهااو( ,أي: خطػػر زيػػد )خبااره( االمسػػتتر فيػػو جػػواز 

                                           
ف  ػمت جزمػت عمػ  النيػي فػي غيػر ىػذا الموضػع »الجـز في ىذا المثاؿ منعو سيطويو في ىذا الموضع لقولو:( (ٔ  وا 

ينياه أف يُكػؿ السػمؾ المطف والسمؾ, وال  ما أراد أف يقوؿ لو: ال تجمع طيفو إن  ومنعؾ أف ينجـز في األوؿ ألن  ... 
عم  حدة وي رب المطف عم  حدة, فإذا جـز فكُنو نياه أف يُكؿ السمؾ عمػ  كػؿ حػاؿ أو ي ػرب المػطف عمػ  كػؿ 

 . ٖٗ-ٕٗ/ ٖ, الكتاب: «حاؿ
 في المخطوط . (الصصحاب)( (ٕ
 ) األي  ( ٖٚٙ: القاموس المحيط : ( ينظر(ٖ
 . ٕٕٛ/ٔالمقدمة المحسطة: , و رح ٗٛٛ/ٔكتاب سيطويو لمرماني: رح  :( ينظر(ٗ
 . ٕٙ( الطيت مف  طال نسطة في الم كاة الفتحية :(٘
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فاعػؿ  )صعجافزم(عػف )و(فاعػؿ النصػب   َصع فياك( ا)أي: خمػوه  ,أي: طسطب تجػرده (1)) رفوعَبفع جرد(
 .الظاىرة في آخره (صعض ة()وعال (َرفع(َ ,الجـز
 )صألفعاف (فػي صػيغة مػف صػي   )صألسا ف َو(صػيغة مػف صػي   )صع يكَفا (وجود  (دخو َ)و ثف ََََ

َزناادَ  :مػػف قولػػؾ "زيػػدا", و"يضػػرب"قولػػؾ:  وىػػو مرفػػوع  ,طالنصػػب عمػػ  الحكايػػة فزناادص(َ,صَعاا َنضاارك)إ َّ
وعال اا(َ يااب(ََ,(َصساا هف)علااىَأ ةاا "فّ "إأي: العامػػؿ فيػػو النصػػب   (إ)صساامَ  يااوكَبااأ / ٖٓٔتقػػديرا/
وعال ا(ََ,عا اَ)  ياوكَبالقطولػو السػيف  ) ضافرع( "قػد"لقطولػو  )ونضركَفعا (الظاىرة في آخره  صعف ح((

 .الظاىرة في آخره  يب(َصعف ح((
و قميػػػؿ, لكن ػػ ,وىػػو جيػػػد ,(ٕ)فيػػػو إدخػػاؿ الطػػػاء عمػػ  المقصػػػور )و ثااف َصخ ياااف َصالسااامَباافعخفض(ََََ

قولػػػؾ:  ) حااو(كػػػُف يقػػوؿ: اختصػػاص الخفػػ  طاالسػػػـ  ,والكثيػػر ال ػػامع دخوليػػا عمػػػ  المقصػػور عميػػو
)صساامَ خفااوضَبفعبااف َوعال اا(َخفضاا(َ (ٖ)ه عمػػ  الحكايػػةيجػػوز جػػر   )فزنااد(طزيػػد  ) اارر (أي:  )بزنااد(
 .الظاىرة في آخره صع سرة(

)عاامَقولػػؾ:  ) حااو(ـ مػػف إدخػػاؿ الطػػاء عمػػ  المقصػػور فيػػو مػػا تقػػد   )و ثااف َصخ يااف َصعفعاا َباافعجزم(ََََ
فمػـ  صالسامَبافعخفض(َ افَصخا  ََّوص  َََّ؛عامَوعال ا(َجز ا(َصعسا و اَ)فنقمَفع َ ضفرعَ جزومَبا ,زيػد نقم(

 ؛ذلػؾ ومػا اخػتص   أي: طػيف كػؿ   (ٗ))عل عافد َبن ه اف( ؛فػال يتعػداه )صعفع َبفعجزم( اختص  َ)و( ,يكف لغيره

المػػراد طػػو التسػػكيف طػػدليؿ قولػػو:  )وصعساا و ( ,(٘)ا يػػُتيَمػػلِ  ()وصعفعاا َثقناا َ لمػػا يػػُتي  (خفناافَ َ)أل َصالساامَ 

اّل   اا َصع حرناا (َ)أخاافَة يػػا الحاصػػمة طالتحريػػؾ كمػػا أف مػػف الحركػػة فإن    فكػػاف األنسػػب أف يقػػوؿ: أخػػؼّ وا 
وىػػو  ,()صعثقناا َ وىػػو السػػكوف  ()صعخفناافَ لممفعػػوؿ  وىػػو مطنػػيٌ  ط (عَ )فااأَ السػػكوف ىػػو الحاصػػؿ طالتسػػكيف 

                                           
قوعػػو موقػػع االسػػـ فػػع لو المضػػارع رُ  أف   إلػػ  التجػػرد ىػػو عمّػػة الكػػوفييف فػػي رفػػع الفعػػؿ المضػػارع, وذىػػب الطصػػريوف( (ٔ

 . ٕٕٛلفوامد: , وتسييؿ اٖٕٖ, كما تقوؿ: زيد ضارب, ينظر: المفصؿ في صنعة اإلعراب:كقولؾ: زيد يضرب
يعني أّف الخفػ  مقصػور عمػ  االسػـ وال يػدخؿ عمػ  الفعػؿ, وأّمػا االسػـ فمػيس مقصػوًرا عمػ  الخفػ  طػؿ يتعػّداه ( (ٕ

 إل  الضـّ والفتح. 
كُنيـ قالوا: َمْف زيٍد, فحكوا لفظو حرًصا عم  تطييف لفظو فحكوه, وحتػ  ال يتػوىـ المسػؤوؿ عػف غيػر الػذي ذكػره, ( (ٖ

 . ٜٚٔ/ٖسيطويو لمسيرافي: ينظر:  رح كتاب 
 . ٖٖٔ/ٔ, وتعميؽ الفرامد: ٕ٘ٗ/ٔ, وتمييد القواعد: ٖٛٔ/ٔ, والتذييؿ والتكميؿ: ٓٗ/ٔ:  رح التسييؿ: ( ينظر(ٗ
جػـز السػتحالة دخػوؿ أدوات الجػـز عمييػا, فيػذه األدوات تكػوف لمنفػي والنيػي واألمػر والجػزاء وقيؿ أّف األسماء لـ تُ ( (٘

 . ٙٓٔر سام , ينظر: اإليضاح في عمؿ النحو: ودخوليا عم  االسـ غي



                     ٖٖٙ          النص المحقق
    

 

َ,صع حرناا َ َ ق ااث ََصالساامَ َ(َ فَّاا َخَ عاافدَ )ع َ وىػػو االسػػـ  ()صعخفناافَ وىػػو الحركػػة  ()صعثقناا َ أعطػػي  (و) ,الفعػػؿ
 .(ٔ)صعس و (َ(َ صعفع َخفََّثق َ َعفد َ ن)أ َألجؿ و(

 ؿ ألي ُسف يُ أب/ التسمسؿ فال ينطغي ٖٓٔالمغات يؤدي إل  / ئقاؿ الطع : السؤاؿ عف مطاد
 انتي . ؟(ٕ), وانفردت األفعاؿ طالجـز يء انفردت األسماء طالجر  

ػ  بَ ِصػ نُ المفعػوؿ, وىػال   بَ ِصػالفاعػؿ ونُ  عَ ِفػرُ  ـَ ا سػُلو أصػحاطو: ِلػوقاؿ الطع : ويؤيػد ذلػؾ أف الخميػؿ لم 
 بَ ِصػنُ  ـَ مػر إلػيكـ وفعمػتـ ذلػؾ لكػاف لقامػؿ أف يقػوؿ: ِلػقاؿ ليـ: أرأيتـ لو كػاف األ ؟المفعوؿُ  عَ فِ ورُ  الفاعؿُ 
 ؟المفعوؿ عَ فِ ورُ  الفاعؿُ 

جػاطتكـ عنػو تعػود إلػ  مثػؿ إو ال جػواب لسػؤالكـ إذا كانػت فقاؿ: قد أوجطتـ أن ػ ,قالوا: كاف سؤالو كسؤالنا
 انتي . ,(ٖ)سؤالكـ
اّل  ئو ال يجػػػب السػػػػؤاؿ عػػػف مطػػػػادالػػػػطع : والمػػػراد أن ػػػػوقػػػاؿ    مػػػوا الكثيػػػػر مػػػف األسػػػػماء  فقػػػػد عم  المغػػػة, وا 
 فاعممو . ,(ٗ)وغيرىا
أي: الػذي )أل َ ادعو َصالسام(َ ؛أي: حكمنػا طػذلؾ )صعفعا َثقنا (قمنا:  و(َ, فَقل ف:َصالسمَخفنف)وص  ََََََّ

 )و( ,ذات, أو معن , أو لفظ إّماو ألن   ؛بأي: غير مرك   المرك بضد  )بسنط(يدؿ عميو طحسب الوضع 
 ػػػػ والنسػطة )صعز اف (مػف َو(َ,كَ ا َصعحاد ) ر َّاأي: مػا دؿ عميػو طحسػب الوضػع  (َ) دعو َصعفعا  ألف  

ا إلػػ  نظػػرً  ,فاالسػػـ حفيػػؼ )وصعبساانطَخفنااف(فالفعػػؿ ثقيػػؿ طاعتطػػار مدلولػػو  ثقناا (َصع ر َّااك)َو ػػػػػ ـكمػػا تقػػد  
  .(٘)مدلولو

                                           
 . ٙٓٔ: اإليضاح في عمؿ النحو: ( ينظر(ٔ
 .ٕٛ/ ٔ: ىمع اليوامع: ( ينظر(ٕ

 الصػػواب أف  ويػرى  طالعمػػؿ الثػواني والثوالػث, سػم  سػقاطو مػف النحػو العرطػػي وىػو مػا يُ إوىػذا مػا حػاوؿ اطػف مضػػاء      
, وأف العرب نصطت الفاعػؿ ألّنػو قميػؿ, وألف الفعػؿ ال ثطت طاالستقراءِ ف رفع  الفاعؿ ونصب المفعوؿ إّنما إ :يقاؿ
عطػي النصػب لممفعػوؿ لكثرتػو, وال أُ عطي ثقػؿ الرفػع لمفاعػؿ لقمتػو, و ُُ , فػمػف فاعػؿ واحػد, والمفعػوالت كثيػرة لػو طػدّ 

 . ٕٚٔينظر: الرد عم  النحاة: ة العمؿ التي ذىب الييا النحاة, يضّر جيمنا لطقي
 . ٕ٘ٙ/ ٔمد العقود العموية : : فرا( ينظر(ٖ
 . ٕ٘ٙ/ٔ:  المصدر نفسو( (ٗ
 . ٙٔٔينظر: مسامؿ خالفية في النحو: ( (٘
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ت رَ ثُػػػمدلوالتػػػو, والثقيػػػؿ مػػػا كَ  تْ م ػػػطيػػػذا أف طريػػػؽ معرفػػػة الخفيػػػؼ والثقيػػػؿ المعنػػػ , فػػػالخفيؼ مػػػا قَ  ـَ ِمػػػفعُ 
ا ة أيًضػػطريػػؽ معرفػػة الثقػػؿ والخف ػػ ي ػػير إلػػ  أف   ,ثقيػػؿ والطسػػيط خفيػػؼ المرك ػػبلكػػف قولػػو: و  ,مدلوالتػػو

وقػػد يكػػوف ال ػػيء الواحػػد خفيفػػا مػػف الجيتػػيف, قػػاؿ الػػطع : االسػػـ  ,المفػػظ, فيكػػوف لمعرفتيمػػا طريقػػاف
 ,أ / سػاكف الوسػط أصػالة, طخػالؼ الفعػػؿٗٓٔو يوجػػد فيػو الثالثػي / ألن ػ ؛ا مػف جيػة المفػظخفيػؼ أيًضػ

 .(ٔ)فالثقؿ فيو مف جية المفظ والمعن 

عميػػو: أف  يػػرد  , و (ٕ)منزلػػة الجػػزء منػػو, طخػػالؼ االسػػـ إلػػ  الفاعػػؿ المنػػز ؿِ  رٌ ِقػػتُ فْ و مُ ألن ػػ الفعػػؿُ  ؿَ ُقػػوقيػػؿ: ثَ  
يس نعـ يحتػاج المطتػدأ إلػ  الخطػر, لكػف الخطػر لػ :, وجواطوالمطتدأ يحتاج إل  الخطر فيمـز أف يكوف ثقياًل 

 .فاعمـ , منزلة الجزء مف المطتدأاًل منز  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                           
 . ٕٗٙ/ٔ( فرامد العقود العموية : (ٔ
 . ٕ٘ٙ/ٔ:  المصدر نفسو: ( ينظر(ٕ
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 [ اءــنــبــوال رابــات اإلعـــمالــاب عـ] ب 
 

المذكورة ىنا  )وعهذهَصأل وصعَصألربع((فقاؿ  ماتوا فرغ مف ذكر أنواع اإلعراب  رع في ذكر عالولم       
 ,ىمػوأطكسػر العػيف الميممػة وفتحيػا:  ِعناَيػةً و ِعنػا َعنػاُه اأَلْمػُر َيْعِنيػِو وَيْعُنػوه قػاؿ فػي القػاموس:  ,)أع  (
 )أ اااوصعَصاعااارصك(لػػػ  إ ىػػػذه األنػػػواع... أي ُأريػػد طقػػػولي, , انتيػػػ (ٔ) طػػػو وعنػػػي طػػػالقوؿ, كػػػذا أراد  واعتنػػ
وىػي السػمة ومػا يسػتدؿ  ,جمػع عالمػة ( َ  اف)عالأعني الرفع والنصب والخفػ  والجػـز  ,ـ ذكرىاالمتقد  

 .(ٕ)كذا في القاموس ,طو
 و لفظػي  عمػ  القػوؿ طُن ػ ّمػاأ, اإلعػراب معنػوي   فّ إعمػ  القػوؿ  ظػاىرٌ  العالماتط هتعطير  وال يخفاؾ أف      

 .س العالمات المذكورة ىي اإلعرابنف ألف   ؛فغير ظاىر
يػػا ت إعػػراب, فإن  مػػايػػا عالمِ عْ وجَ  ىػػذه األ ػػياء إعراطػػا ؿِ ْعػػو ال منافػػاة طػػيف جَ وأجػػاب األ ػػموني: طُن ػػ     

 , انتي .(ٖ)ت إعراب مف حيث الخصوصمالو جمطو العامؿ, وعال امف حيث عمـو كونيا أثرً  إعرابٌ 
ت إعػػراب, طػػؿ ىػػي مػػف مػػايػػا مػػف حيػػث الخصػػوص عالـ أن  م  َسػػا ال نُ نظػػر, وذلػػؾ ألن ػػوقػػاؿ الػػطع : فيػػو 

نوع الحيواف  وإذ اإلنساف مف حيث خصوص ,جناست األماالحيثية المذكورة أنواع اإلعراب وليست عال
 .انتي  ,ال عالمة عميو

 ,ـمَ عَ  عُ مْ أو جَ  ,عمـ ,طمعن  ,ةالمَ عَ  معُ جَ  العالماتب/ التصريح عف ذلؾ طقولو: ٗٓٔوأجاب في /    
 انتي . ,(ٗ)اه الرفع, وكذا الطاقي, وسم  ـٌ مَ عَ  الضّمةكاصططالت جمع اصططؿ, ف

 لمعمميػػػة  مػػػف الصػػػرؼ الضػػػّمةمنػػػع  ـَ زِ الجػػػنس َلػػػ ـَ َمػػػأراد عَ  حيػػػث قػػػاؿ: إفْ : (٘)المقػػػاني ىػػػذا الناصػػػرُ  ورد  
 انتي . ,(6)وليا لسامر األنواعالؾ مع عدـ تنا, أو عمـ ال خص, فكذو مصروؼ قطعً ن  أوالتُنيث مع 

                                           
 . (, )عن ٖٙٔٔينظر: القاموس المحيط : ( (ٔ
 )عممو( . ,ٓٗٔٔ: القاموس المحيط : ( ينظر(ٕ
 . ٜٗ/ٔ موني : :  رح األ( ينظر(ٖ
 . ٚ٘/ٔ(  رح التصريح : (ٗ
  :لػو مصػنفات منيػا عػالـ طػالمعقوالت, ,, صػرفيّ صػوليّ أ, محمد طف الحسف المقاني ناصر الديف, فقيػو مػالكيّ ىو: ( (٘

 ينظػر: . (ػىػٜٛ٘ )تحا ية عم   رح جمع الجوامع في أصوؿ الفقو, وحا ػية عمػ   ػرح التصػريؼ لمزنجػاني 
 . ٖٗٚ/ٔ:  المؤلفات األصولية المالكيةمعجـ و  ,ٚٙٔ/ ٔٔ, ومعجـ المؤلفيف : ٜٖٔٔ/ٕك ؼ الظنوف : 

 . ٜٔٔينظر: ت ويؽ الخالف: ( (ٙ
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لسػػػنة المتػػػُخريف أجػػػرت عمػػػ   ىػػػذه عطػػػارة المتقػػػدميف القػػػامميف طػػػُف اإلعػػػراب معنػػػوي   مػػػف أف   :ومػػػا قيػػػؿ
جػالء كػالـ مػف غيػر مثػؿ ىػؤالء العممػاء األ فْ إذ ال يقػع ِمػ ,ففيػو نظػر ,ليػـ مػف غيػر قصػد (ٔ)المخالفيف

 .وفتنط   ,قصد
 العالمات عم  قسميف:وتمؾ 

تح وىػو طفػ ,عٍ رْ جمػع َفػ (فروعَ َ َ ف )وعال ,جمع أصؿ, والمراد طو ىنا األرجح واألنسب طػالمعرب )أيو (
ـَ  مف كػؿ   ,الفاء وسكوف الراء فعيف ميممة  ػيء أعػاله, ومػف القػـو  ػريفيـ, والمػاؿ الطامػؿ المعػد, َوَوِىػ

 :(ٗ)(ٖ)قاؿ ال ويعر ,(ٕ)وُ كَ الجوىري فحر  
اااااااااااا  ب ق ىَوعاااااااااااامَ َوصس  اااااااااااا َّ اااااااااااارَ ف     ن ع   ي 

 
ااااااااااارَ   اااااااااا(َ ااااااااااافال َوعاااااااااامَن   س    اااااااااا َف ر ع 

  
تمػؾ األنػواع األرطعػة  (َزَ نََّ َ  َ )و َ  ,أي: تدؿ عمييا (صألربع(َ َصأل وصعَ )َتمؾَ(بهفَفَ رَ عَ ) َ  ,(٘)كذا في القاموس

 والفتح والكسر والسكوف. الضـّ األرطعة المتقدمة, وىي  )ع َأ وصعَصعب ف (أيضا  (بهف)األرطعة 
, والطنامية ىي التػي ال (ٙ)فيما سطؽ أف الحركات اإلعراطية ىي التي يجمطيا العامؿ ـَ مِ و قد عُ وال يخفاؾ أن  

وىػذا الفػرؽ  ,ا طمجردىاوما طعدىا إعراطً  الضّمةـ, فميست يجمطيا العامؿ, وليست حكاية إل  آخر ما تقد  
حيث قاؿ: كيؼ تتميز أنواع اإلعراب عف أنواع الطناء  ,ا أورده الطع م  أ / ع٘ٓٔكاٍؼ في الجواب / 

ت أنػواع اإلعػراب مػايػا كمػا ىػي عال, والفتحػة, والكسػرة, والسػكوف, ألن  الضػّمةالتػي ىػي  العالماتطيذه 
 مػػف اإلعػػراب كػػال   , ويمػػـز عمػػ  القػػوؿ طػػُف  (ٚ)و معنػػوي  ت أنػػواع الطنػػاء عمػػ  القػػوؿ طُن ػػمػػاا عالىػػي أيًضػػ

                                           
, وتوضػػػػيح ٖٖ/ٔألّف مػػػف المتػػػػُخريف مػػػف ذىػػػػب إلػػػ  أّف اإلعػػػػراب لفظػػػي كػػػػاطف مالػػػؾ, ينظػػػػر:  ػػػرح التسػػػػييؿ: ( (ٔ

 . ٜٕٙ/ٔالمقاصد: 
 . , )فرع(ٕٙ٘ٔالصحاح تاج المغة: : ( ينظر(ٕ
 امػرؤ القػيس طػف ُحجػر  ال ػويعرَ ططػو لق  و ا في الجاىميػة, مي محمدً وممف سُ  ( محمد طف ُحمراف طف أطي حمراف الجعفي(ٖ

 وكاف امرؤ القيس طف حجر أرسؿ إليو في فرس يطتاعيا منو فمنعو فقاؿ امرؤ القيس: ,الكندي
َع دَعن َ  ب ه َحزن فَ***أبلغفَع  َصع ونعرَأ  َ

   المحمػػػدوف مػػػف ال ػػػعراء , و ٔٛٔ:المؤتمػػػؼ والمختمػػػؼ فػػػي أسػػػماء ال ػػػعراء, ينظػػػر: طيػػػذا الطيػػػت ال ػػػويعر ي  فسػػػمّ      
 . ٕٚٔ:وأ عارىـ

 )فرع(. ٓٛٗ/ ٖٔتاج العروس , و ٕٓ/ٗ: كتاب األفعاؿ : ( الطيت مف السريع وىو طال نسطة في(ٗ
 )َفْرع( .  ٙٗٚ( القاموس المحيط : (٘
 . ٜٔ : تر يح العمؿ:( ينظر(ٙ
 .ٕٙٙ/ٔالعموية: فرامد العقود ينظر:  ((ٚ
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 ـَ ِمػوعُ  ,(ٔ), فيمػـز اجتمػاع اإلعػراب والطنػاء عمػ  ذات واحػدةا وطناءً إعراطً  العالماتأف تكوف  والطناء لفظي  
ا, , أو مجزوًمػاا, أو مجػرورً ا, أو منصػوطً ي مػا وقعػت فيػو مرفوًعػم  أف الحركات إذا كانت لعامؿ سُ  يًضاأ

ذا كانت الزمة ولـ تكف لعامؿ وال غيره مما ذكر ساطقً  ا, أو ا, أو مفتوًحػفيػو مضػمومً ي مػا وقعػت م  ا ُسػوا 
, يُ ا, أو ساكنً مكسورً  ذا قيػؿ:  ,برَ ْعػو مُ ـ أن ػَمػعْ ا, فإذا قيؿ: مرفػوع, أو منصػوب, أو مجػرور, أو مجػزـو وا 

, أو مفتوح, أو   .و مطنيّ ـ أن  مَ عْ أو ساكف يُ  ر,مكسو مضمـو

لمناسػطة  ة؛وجزمػ ,ة, وخفضػة, ونصطةأف يقولوا في حركات اإلعراب: رفعكاف األنسب  ,وعم  ىذا    
, ويقولػوا فػي حركػات الطنػاء: ضػمّ  ة وفتحػػة لفػظ مػا ىػي عالمػة لػو وىػو الرفػع والنصػب والخفػ  والجػـز

والفػػتح  الضػػـّ الػػذي ىػػو  طػػالمطنيّ  لمناسػػطة ذلػػؾ لمفػػظ مػػا ىػػو عالمػػة لػػو ممػػا ىػػو مخػػتص   ,وكسػػرة وسػػكوف
قػوا طػيف أنػواع اإلعػراب كمػا فر   ,اعراطيػة والطناميػة أيًضػلحركات اإلليحصؿ الفرؽ طيف ا ,والكسر والسكوف

ؿاأل ,وا أنػػػواعوالطنػػػاء, فسػػػم   ا ا وكسػػػرً ا وفتًحػػػضػػػم   :وا أنػػػواع الثػػػانيوسػػػم   ,رفعػػػا ونصػػػطا وخفضػػػا وجزمػػػا :و 
 /ب٘ٓٔ/.(ٕ)اوسكونً 
عػراب والطنػاء اكتفػاًء فػي التمييػز طالمغػايرة فػي التسػمية طػيف روا طػيف حركػات اإليـ لـ يغيّ طُن   :وأجيب    

 ألف   ؛ا لمتخفيػؼة وفتحػة وكسػرة وسػكونً طمقوا عم  حركات اإلعراب ضم  أاإلعراب وأنواع الطناء, و أنواع 
مػف  مف الخفضة, والسكوف أخػؼ   مف النصطة, والكسرة أخؼ   , والفتحة أخؼ  (ٖ)مف الرفعة أخؼ   الضّمة
 فاعمـ., الجزمة

 [ لإلعراب األصلية العالمات]

َفععال اف )ف ,يضػاحيما طاألمثمػةا  األصػوؿ والفػروع و  العالمػاتمػف  عممػت ذلػؾ وأردت معرفػة كػؿ   وحيثُ 
وىػي ال تزيػد عمػ  أرطعػة, ولػيس )علىَعددَأ وصعَصاعارصك(َيا جاءت ألن   ؛ال زامد عمييا صأليو َأربع((

األصػوؿ األرطعػة  العالمػاتأي: مػف تمػؾ  ,(  هفَعال (َ)و  َ نوع إال عالمة واحدة مف غير زيػادة  لكؿ  
 .(ٗ)اهمف تمؾ األنواع األرطعة ال تتعدّ  ب وع(َ) خ   َ

 

                                           
  .ٕٙٙ/ٔ( ينظر: فرامد العقود العموية: (ٔ
 . ٕٚٙ-ٕٙٙ/ ٔ:  سوالمصدر نف( (ٕ
 . ٘ٗٔ/ٔ, والتذييؿ والتكميؿ: ٛٙ: توجيو الممع: ( ينظر(ٖ
 ٕٜ/ٔطف الخطاز عم  ألفّية اطف معطي: ا رح : ( ينظر(ٗ
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 فةةرس بةة ب     ,فةةا الرنةة ت  ُ َبةة َ لغةة  ال َ  وى   (, (ٔ)الض  ة  ) :مةةت ك ةةص ا  ةة   ى(ول  الأ)العالمةة      
ة , َّ ا  نة  الوة ع  ,)عالة ألمرفع( فا ا  طالح  ,(ٕ)أي: لجم ع ت الخي  ,ض ئم  ,  بة  نةا مخك َّ
ذا أردت إعرابة   ,()ج ء أزد   أق لص:  )نحو(ه  مث لُ   , ع ة  الا ع يَّة )وى وأةرف وع( ,بةة جة   )فزد  أفءع  ( ا 

 الظ نرة فا آخره. (الضة  )وعالة أرفعوأ
,  َّ ا  نة  مطةر الربية   ,  المطر ال بماباكح الا ِ  لغ : أ ّ  وى (أ,الفتح أ:)الثءند العالم  أ)و(أأأ 

اإلوب ت بم   حَ ك  اَ فها كَ  ,الا   ك   بضم  الاُ  ّم أيط   ع   مخرج الب    ال بت,    ,  ي  الو ق  ال ابع  اإل
 ,أ  بةة ٙٓٔ خك   ةةه   ؛)عالة   ألمن(   ( :ا  ةةطالح فةةا ,  نةةا(ٖ)    أدب يكطةة صٍ ْ ةةعوةةده مةةت مُ 

ع ةةة   (ٗ))وى   وأةن(   و ( ,بةةةة رأيةةةت )ةفع   و (بو ةةةب  ع ةةة  ال   يةةة   ا(فزد     أأ,ا)نح   و:أر د    أزد     أهةةة  مث لُ 
 فا آخره. )وعالة أن(بوأالفتح أالظءىرة( , الماع ليَّ 

ةة وَّ  ؛ نةة  الوةة ع الث لةةث ,(٘)وى   أعالة   ألم ف   (أ,الكس  رةأ:)الثءلث   العالمةة  أ)و(أأأ    بةة , هةة  مخك َّ
الظةة نرة )وعالة  أ فض  وأالكس رة(أ ,الم  ةدة ة ف و أبءلب  ء (أفزد    أأ,)ة  رر أبزد  ق لةص:  )نح و(هة  مث لُ 

 فا آخره.

 نةة   , خك   ةةه  بةة  ؛)وى   أعالة   ألمج  ز ( ,أي: عةةدم ال ر ةة  ,الس  كو (أ:)الرابع   العالمةة  )و(أ   
وعالة  أجزة وأأ,)ةج زو أبم  فعة  مضة رع  (فدض ر  أأ,)ل  أدض ر  أق لص: زيد  )نحو(مث له   ,الو ع الراب 
 الظ نر فا آخره. السكو (

ّ   ,ا مث ة  الكةا ذ رنة  لايضة ح نوة ر بهة  اليةيف فةا إعةراب نةذه  اع م أت نذه العبة رة الكةا عبَّة       ا 
 ,اإلعةراب معوة ي   مة  نةا ع ة  ال ة   بةأتَّ هة , إوَّ أمث كهة  فةا م     ذ رُ ,  كُةفبيأكا أت ل   عالم  م اض َ 

 , , ف  رت كبب  إليه  ألبةو  ال ة ئ يت بةأت اإلعةراب لاظةا  هَ كْ اَ لَ أع يه  ل  وه   تْ رَ ل ت ألبو  المعربيت جَ 

                                           
  . ٖٜ ٔ:  ابت معطالايّ أيرح ابت الخب ز ع    بّما الرف  بهذا ا بم؛  ّو  مأخ ذ مت رف  الموزل , يوظر: :قي ( (ٔ
 . ٚٚ ٙ: الك م    الذي   ال   : ( يوظر(ٕ
 . , )فكح(ٖٖٕ: ال  م س الم يط: ( يوظر(ٖ
بّما و ب ؛  ّو  ُأعرب بم  ابكغو  عو ,  أخذ مت ق لهم: )و ب  المرض, أي: غّيره(, يوظةر: يةرح ابةت الخبة ز ( (ٗ

 . ٖٜ ٔع   ألاي  ابت معطا: 
يرح ابت الخب ز ع   ألاي  ابةت معطةا:  ا؛ ل  و   ر   يبك   به  ال ب ت  يوجّر, يوظر:جر  عود الب رييت يبّم  ( (٘

ٔ ٜٖ  . 
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 ة ت عةت اإلوب ت يُ   في  أتَّ  ,(ٔ)عالم  الو ب الاك  ,  ذا ذ ر البعض   ,الضّم عالم  رفع   :في   
اكةب بمر     ِخة ت  عةدم ا عكوة  ,  ذلةص مُ  مة  نة  مةت الكهةذلةص إوَّ  ال ب ت  ك  فا م  م الكع ةيم, فة تَّ   ِ بْ بَ 

ّ   ر فةا  ة   فيعّبة , م  م   َّ    َّ   العرف ت,  الذي يوبغا أت يعط  فبةد ت  ة   بمة  يو بةب  مةت الم ة  ,  ا 
عالمة   اإلعةراب لاظةا   العالم  فا ق   مت يعك د أتَّ  ذلص   كرك ا درج ت ال م  ,  فا الك ريح: أتَّ 

  بأوَّ  ؛في  ,  وظرٌ (ٕ) ه الرف ,   ذا الب قامبمَّ  مٌ  َ عَ   لضّم , فمِ  َ العَ    بمعوالضّم  مثاًل ب   ٙٓٔرفع    
ت  لضةّم   ببمَّ الرف  يُ  تَّ إ :الار ع, إذ   ي    العالم ت  يأكا ذلص فا  ,  بة ل ا   بة  لو  بة لو ت,  ا 

 . فكأم  كب غ المؤمَّ  ,ع   الرف  مٌ  َ  عَ  ال  
 فةال يضةر   ,)ةواض ع(أي: لمجم عهة    جميعهة  ,(العالةء )ليذهأ ف ع م أتَّ  ,ع مت ذلص  يثُ  (و)    
 ,فا ك ص الم اض  )فديء( العالم تك ص  )تقع(  أ د عير م ضعً م ض   ا د مت جم   بعضه  ل   أتَّ 

 جم  .نذا ع   ببي  اإل ,موهم  فا م ضع  موه     يكعداه أي:     
 

 [ ةـــّمـــضـــالع ـــــواضـــــ] م

ذا أردت بي وهةة  ب لكا ةةي   , نةة  الرفةة  , َّ ا الخ  ةة  بةة لو ع  (الض  ة  )   نةةا  لةةا العالمةة   (ءة   ء)ف , ا 
 :)ف أ ربع أةواضع(  ع ي  رة دالَّ م إ )عالة ألمرفع(أي ك جد  )فتكو (

 : [في االسم المفرد الضّمة]
  ن  آخره. )ف أاالس أالةفر (مت ك ص ا ربع :   ئت  (وَّ الأ)الم ض   
ل  ت أ ل ؛ لي  ت ق ل  فا ا بم   َّ ا    رح المكت ع     ل   لم يذ ر لاظالي    قي  ل  اب أوَّ   اع م 

ذلةةص الك ةةدير  ,  نةة  أتَّ  َّ ا   بةة م مةةت ا عكةةراض ع يةة  بك ةةدير لاظةةبةةد  مةةت م اضةة  ب عةة دة الجةة ر,  ي
غيةر ا بةةم   َّ ا  ة ت  ّمة ا  نة  ا بةم الماةةرد,     َّ ا   لوابة  إت  ة ت ظرًفةة ّمة إي جةب أت ي ة ت اليةا  

   النم  ب ط . ,المارد
 ,في ة ت لاظة   ةا  لكغييةر   لم ضة  ,فا ا بم الماةرد  َّ ا جا  الكغيير مالمعو   بأتَّ جيب ل و  أُ  
 ,فةا ا بةم الماةرد مةت مجةا  العة م فةا الخة    َّ ا جا  الم ض  م المعو   , ا  لم ض   َّ ا   

تْ  ,مةت ا بةم الماةرد   أعةم  الذنوّية  َّ ا م نية   ع ة  أتَّ  بوة  ً  ,بمعو  ك   ة  أ   ٚٓٔ  وةت م نيكة      ا 

                                           
 . ٕٓٚ ٔ: فرائد الع  د الع  ي  : ( يوظر(ٔ
 . ٚ٘ ٔ: يرح الك ريح : ( يوظر(ٕ
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  جة  إلة         جة  إلة  ذلةص,  أي  أوَّة  ية     الجة اب,    يخاةب بب الخ رج, نةذا مة  قة ل ا مةت اإل
مةةت أت المةةراد ب لم ضةة  ا خةةر,  , نةة  مةة  يةةر و  بةة  ال ةةالم ,و أمةةر خاةةا مةة   جةة د مةة  نةة  ظةة نرك   ةة

  .فكوبَّ  , آخر اليا  م ج د في  بال ريب,  آخر نذا فا وظ ئره
ت د َّ (ٔ) ,    مةةت ا بةم   الخمبةة  المةراد ب  بةةم الماةرد نوةة  مة  لةةيس مثوةة ,    مجم ًعة      ع ةة   ,  ا 

   ك ,  مة  ُأل ة  بة لجم   ,  يبكثو  مو  م  أل   ب لمثو  مت و  :  ال(ٕ)جم ع   ة "ق م  رنط  وب  "
  أ  غيةةر مو ةةرو ظةة نر مو ةةرفً ,    فةةر  بةةيت أت ي ةة ت (ٖ)البةة لم مةةت أ لةةا  عيةةريت  أخ اكةة  المةةذ ر

   غالمةةا  فكًةة ,)والفت  ى(و ةة : جةة   ال  ضةةا  ,رة, أ  م ةةدَّ  أ مةةدُ  ()ج  ء أزد    أق لةةص:  )نح  و(اإلعةةراب 
 )عم ىأالفءعمد  ( قة ض    فكة , غالمةا   الاكة ,  ذا أ مد  ال  ضةا ,عء (وأ)فزد أوالفتىأةرف , ق ضٍ 
 مةةد مةة  أ   )زد   (أي: ع ةة  آخةةر  ف   (أظ  ءىرة أأ  أ)ض  ةَّأ  مةة مةة  عطةةو ع يه)وعالة   أرفعية  ء(أ ,بةةة جةة  

آخةر  رةأف  ()وةق  َّأ ,(ٗ)ية    زت الاعة م  مموة ع مةت ال ةرو ل ع  وَّ  ؛الكو يت فا زيد,  عدم  فا أ مد
ر  قةةة ض الم اةةة ظ بةةة   الم ةةةذ و,  ك ةةةديرن  فةةةا الاكةةة   فكةةة  ل كعةةةذّ    فكةةة , غالمةةةا  ال  ضةةةا)الفت   ى(أ

 .(٘)ل ث  ,  فا غالما ل كعذر الع رض الذاكا,  فا ال  ضا  ق ضٍ 

أأ: [في جمع التكسير الضّمة] 
 , ذلةةص الم ضةة  نةة  آخةةر ذلةةص الجمةة  ,أي: الكغييةةر )ف   أجة  عأالتكس  در( ةة ئت  )الث  ءن (الم ضةة  )و(

 , بمعوةة أي: مبوةةاّ  ()فد  وأبن  ء  أ  َ دَّ َبةة   كَ  َّ َ ةةأي: كَ  (ر أدَّ  غ أ)ت أأي: جمةة   )ة  ء(أي: جمةة  الك بةةير  )وى  و(
ر فخةرج مة   ة ت الكغي ة ,عت   لك  الكا   ت ع يه  قب  الجمة  لغيةر إعةال  هأي: مارد (ٙ))واح ه( يغ  

أ ةة ه    تَّ  ؛ع ةة ت مةةت جمةة ع الك ةة يح  الم  ةة  بةة و ةة : ق ضةة ت  ا  ,عةةال ب  اإلٚٓٔفيةة   جةة  
,  َّ ا   ل كخايةةو فةةا ط ًبةة ؛و  ةةت  ر ةة  اليةة   إلةة  مةة  قب هةة  بعةةد بةة ب  ر كةة  ,(ٚ)ق ضةةي ت  ا ع يةة ت

                                           
   ب   ا بم   البك  كعرب ب ل ر و .   ب   جم  المذ ر الب لم  م  أل لأُ  تَّ المثو   م  ( (ٔ
نةةذه ا لاةة ظ أبةةم   ل جمةة     ا ةةد لهةة  مةةت لاظهةة ,  كعةةرب إعةةراب جمةة  الك بةةير, يوظةةر فرائةةد الع ةة د الع  يةة : ( (ٕ

ٔ ٕٚٔ . 
 . ٘ٔيوظر: الم دم  الجز لي : ( (ٖ
 . ٙٔٛ ٕ: اركي و الضرب: ( يوظر(ٗ
 . ٕٙٔ ٔ,  يرح يذ ر الذنب ل ج جري: ٙٔ: الم دم  الجز لي : ( يوظر(٘
 . ٜٔ٘ ٕالك ريح: يرح  :( يوظر(ٙ
 .ٕٙٚ  ٔفرائد الع  د الع  ي :  :( يوظر(ٚ
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, ثم   فر  بيت أت ي  ت (ٔ)الي   فيهم   لك    الب  ويت تْ فَ ذِ   ذفت  ر   الي   لث  ه  فا الث وا, ثم  ُ 
 ا.  أ  ك ديرً   ت الكغيير ك  ي ً   مو رف  أ  غير مو رو,  ب ا

 :(ٕ)الكغيير الك  ي ا فه  بك  أقب م ّم أف

الرجةة   مةةت  )نح  و( ,عةةراباإل ره,  ظةة نرُ اإلعةةراب, أ  م ةةدَّ  ظةة نرِ  : كغييةةر بزيةة دة,  كغييةةر يةة  ِ  َّ ا  
ا لةو  يةدَ ت الجيم  زِ  َ كِ ت الرا   فُ رَ بِ باكح الرا   ضم الجيم فالم, ف ُ  ," ٍ جُ جم  "رَ  ()جء أالرجء  أق لص: 

مةةت  ,بةة ر و ةة : ا  ,ر اإلعةةرابم ةةدَّ  )و( ,ي لةةد , أ  بةة ع َ لمةةت ا ةةك م  يةةبَّ  , ي ةة  : رجةة  ,فةةا جمعةة 
خيذ ا  , ن  ,ه : جم  "أبير", في  الكغيير باكح البيت  الزي دةباكح الهمزة  ضم   )السءرى(ق لص: ج   

  ن  اليد  , بر"مأخ ذ مت "ا  ,ب  وه ا  بر " باكح البيت,   أ  ع   " يجم  أيضً  (ٖ)د ] المبج ت[ الم يَّ 
 أ)وعالة    أرفعية   ءأض   ة أ ,بةةةة جةةة   الفءعمد    ()ةرفوع   ء أعم   ىأ النمةةة   س   ءرى()فءلرج   ء أوال ,بُ ْ ةةة العَ 

ر لعة رض ّمة  الكعةذ  أ   ,س ءرى()الآخةر  )ف  (ر الةذاكا ل كعةذَّ  رة()ةق  َّأ   ضةمَّ  ,)الرج ء (فا آخر  ظءىرة(
 . (ٗ)نذه مب جد : مث   غير المو رو ,فو  : ج   غ م وا

  .بُ و  : رب    رُ  , ال بم الث وا: الكغيير ب لو    كبدي  الي  
  عةةت هةة  زيةةدت ع ًضةة   ةة ل ا  فةةا الزيةةد ت, ف وَّ لمةة  لةةيس ع ًضةة , ال بةةم الث لةةث: الكغييةةر ب لزيةة دة ف ةةط 

 الُعةةة دُ أ  و ةةة :  ةةةو    ةةةو ات, قةةة   فةةةا ال ةةة م س: ال ةةةو  يعوةةةا بةةة لاكح ))ٛٓٔمثةةة   ذلةةةص   ,الضةةةّم 
,, بيَوُهم  َي  تُ  الَ َجرُ  أ  بيَوُهم , الَ  ي ُ  الَجَبَ ْيِت  الم  ُ  بيتَ  الَخِبيُس  ,  َوْ  ٍ  ُ ُو    َقِ يبٌ   ب ل بر:  ُوُ  ٍّ

 ا ْ ة ِ  فةا زادَ  فمة  ,  الوَّْخَ كة تِ (٘)]به  [  نا ِ ْو اٌت  أْ و  ٌ ,  الَعم    ا بُت, اليَّ ي ُ   ا خُ , َثْعَ َب َ  لَبِوا
 ....(ٙ) َ ةةْوي ِت )ُمَث َّثَةةْيِت( ُ ةةْو اتِ   ُنمةة , اليَّةةَجرِ  َجميةة ِ  فةةا عةة م    ُيَضةةم   ,ِ ةةْو ٌ  موهمةة   ا ةةدٍ  ال اِ ةةِد ُ ةة   

   اوكه . ,(ٛ)((  ا دةٍ  َعْيتٍ  مت َكْوُبع تِ , أ  (ٚ) َرك ِت[ أي: ]ُمَكجَ  ,ِ و اتِ   َرِ يَّك تِ 

  الار  بيت  يغ  المثو   الجم  أت و ت الجم  مو و ,  و ت المثو  غير مو و  ب  م ب رة ب ل  ي .

                                           
 . ٖٖٛ: الممك  ال بير فا الك ريو: ( يوظر(ٔ
 . ٓٔ ٚ: الم   د الي في : ( يوظر(ٕ
 .  م  أثبك  ن  ال  يح فا المخط ط  (المزج ت)( (ٖ
 . ٜٔ٘ ٕالك ريح:يرح : ( يوظر(ٗ
 .( زي دة مت ال  م س (٘
 المخط ط .( )مث ث ت( فا (ٙ
 .  م  أثبك  مت ال  م س  فا المخط ط  ( يك ت  مك  )( (ٚ
ْوُ (  ,ٖٗٓٔ( ال  م س الم يط : (ٛ  .)ال َّ
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 ُم اِفة ٍ  َغْيةرُ : َ خةيمٌ   طعة مٌ  ))م, قة   فةا ال ة م س:خَ و  : كخم   كُ  ,ف ط  ال بم الراب : الكغيير ب لو  
َم ُ  ,َ َ ُرمَ  َ ُخَم,  قد  فةا خة ُؤهُ   ُكَبة َّتُ  موة , ُي ةيُبصَ  الةدا :  ُهَمةَزةٍ   الك َخَمةُ ,, َيْبَكْمِرْئ ُ  لم:  اْبَكْ َخَم ُ  َكَ خَّ

 اوكه . ,(ٔ) ُكَخم ٌت(( ُكَخمٌ   ُ عُ مْ  جَ  ,الي ْعرِ 
 . دٍ بُ  أُ  دٍ بَ و  : َأ , ال بم الخ مس: الكغيير بكبدي  الي   ف ط

  م ت.الم  غِ و  : غُ  , ال بم الب دس: الكغيير ب لو    الزي دة م  كبدي  الي  
مم  ج   ل مارد  الجم  ب يغ   ا دة,     ,ج ت ز  نِ وَ      ِ ص  دِ  ْ الكغيير الك ديري فو  : فُ  ّم أ      

  ,ص مي  و , أ  مي  و ت ْ ص مي  ت,  فُ  ْ في   : فُ  ,صٌ  ْ ي    ل  ا د  الجم  مت البات فُ    وّ  ؛مميز ل 

 ي    ل  ا ةد  ,(3)چڦ  ڄ  ڄ        ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  چ   ق   كع ل , (2) چڈ  ڈ  ژ  چ  ق   كع ل 
,  فا (ٗ)أي: براق ت,  ذا ق   البعض  ٌ   در ع دِ  ,ا درع أي: برَّ  :, في    ٌ  دِ  : الجم  مت الدر ع

 ِد ٌ    ِدْرعٌ , الةةةذََّنِب   مةةة  ُ   الَبريةةُ ,   لةةةِدَ ِ ,ب  البةةةرَّا  ٛٓٔ  ال َّةةي تُ :  ةةةَأميرٍ  الةةةدَّليُ   ))ال ةة م س:
 , اوكه .(ٙ)َمْ ب ُ ((: (٘)] َ كَّ ٍت[ ِد    و ق ٌ   أرٌض  ,أيض  ِدَ ٌ  ,  الجم  َلي َو ٌ  َمْ ب  ُ :   ك ٍب 

 فكأم . ,م  ن  فا ال يت   فا الدرعا , إوَّ  ع ي  فد   بمعو  برَّ 
   وةة ز في ةة  : و قة   ج ريةة   وةة ز   كة ب:  ثيةةرة ال  ةةم  ة ب ,  الجمةة   وةة ز   ل ا ةد,  يجمةة  أيًضةة ّمة أ   

بةةة ٌ  ,نجةةة ت  الهجةةة ت: الخيةةة ر مةةةت اإلبةةة  البةةةيض,  و قةةة ٌ  ,(ٚ)زٍ ُوةةةع ةةة   ُ   ,  نجةةة ئت بةةةيض نجةةة ت أيًضةةة  ا 
 .ر  ر  ت الجم  غير  ر  ت الماردفي دَّ  ,(ٛ) رام

أ: [في جمع المؤنث الضّمة ] 
أي: مة  ي ةد  ع ية   ,مةت الكغييةر (الس ءل )أي: المجمة ع المؤوةث  )الثءلثأجة عأةنن ث(الم ض   (و) 

ةة الك ييةةد ب لبةةالم   الكأويةةث جةةري     ,نةةذا ال اةةظ  ,ارً ع ةة  الغ لةةب,  ا   ف ةةد ي ةة ت لمةةذ ر,  قةةد ي ةة ت م بَّ

                                           
 . )الَ ْخُم ( ,ٙٙٔٔ( ال  م س الم يط : (ٔ
 . ٜٔٔمت ا ي   :اليعرا ب رة ( (ٕ
 . ٕٕ: مت ا ي  ي وسب رة ( (ٖ
 .ٕٗٚ  ٔ: فرائد الع  د الع  ي : ( يوظر(ٗ
 .)الدَّليُ ( ٕٓٙ  م  أثبك  مت ال  م س: فا المخط ط [ ب  ك]( (٘
 )الدَّليُ ( ٕٓٙ( ال  م س الم يط : (ٙ
 .) وز( ,ٖٕ٘: ال  م س الم يط: ( يوظر(ٚ
 . , )الهجو (ٜٖٕٔ: ال  م س الم يط: ( يوظر(ٛ



                     ٖٙٗ          النص المحقق
    

 

لمؤوةث يجمة   ) وأ( ف ( ,لمؤوث أ  مةذ ر ءأكء ()اسة أ,أ(ٔ)   أت ي   : م  جم  بألو  ك   مط  ً ل ْ ا َ   
)ج  ء  أمةةت ق لةةص:  الهوةةداِت  )نح  و( ,ب  بةةم لمؤوةةث الجمةة ع جمةة  بةةالم  , , أ  غيةةر بةة لم  بةة لمً جمًعةة

 ,)الةس  مةء ( و ةة : المبةة م ت مةةت ق لةةص: جةة  ت ,ال ةةا  لمؤوةةث المجمةة ع جمةة  بةةالم  و(أ,الين   ا  أ
  ب يةةةة ت,     ب ةةةة, ,  مثةةةة   جمةةةة  الك بةةةةير: بةةةةجدة  بةةةةجدات(ٕ) لمةةةذ ر و ةةةة : ا ةةةةطب   ا ةةةةطبالت

 .ا ً ا   ك ت نمز بَ  ِ ألا  ي  ,  الث لث قُ  تبَ  ِ  ,  الث وا قُ طُ بَ  َ  صَ ر   ُ  : َّ   ف  ات,ا   ر      را

خمب    َّ   ا ع   البم ع, فم   رً ا, أ  ي  ت مطردً   ّم  ي  ت قي بً إم  يجم  نذا الجم   تَّ إثم اع م  
 :(ٖ)أو اع

   ذات بمعو ,, أ  ابم جوس  ة: بوت(ٗ)    ت  ة: ف طم   ط   ع مً  ,: م  في  ك   الكأويث َّ ا الو ع  
 ,   ب     ع   أت إعرابه  إعراب ذات بمعوبو  ,أ  الكآٜٔ    ذات الم   ل  الكا بمعو ,   ب 

  جمعه  ذ ات.

  ع ة  ع ًمة ,"عاةرا ة "أ  لغيةر ع قة   ة", نوةدة "ب ا    ت في  الكة   لع قة   ة , الو ع الث وا: ع م لمؤوث 
 ظةةة نرُ ,  فةةةا ال ةةة م س: العاةةةر م ر ةةة  (٘)ظةةة نر الكةةةراب,  ةةةذا ق لةةة  الةةةبعض :رُ َاةةةهةةة  أعاةةةر,  العَ دابةةة  ل وُ 
  نةةا الَبيةة ِض, ب ليةةديد لةةيَس  ا بةةيُض   , ُ ْمةةَرةٌ  بي َضةة ُ : مةة  كع ةة  الظ بةة  ِ  مةةت اَ ْعَاةةرُ   ,  ُيَبةة َّتُ  الك ةةراِب,
, امةرأةٍ   ابمُ  ,ِبَاَ ْبِطيتَ   َقْ َع ٌ , ُك َطأْ  لم َبْيض  ُ  أرٌض : الَعْارا ُ  , لضمّ الُعْاَرُة ب:  ا بمُ , َ َاِرحَ  عار ,َعْارا ُ 
  , اوكه  . (ٙ) َوَ   ُقْربَ م ض  ب لي م  َعْاراَ :  َقْ رُ 

                                           
  ييم  المؤوةث و ة  "نوةدات" ابك بت البي طا ال    الجم  ب  لو  الك   مت الكعبير بجم  المؤوث الب لم؛  وَّ ( (ٔ

 . ٖٛ ٔ المذ ر و  : "ا طبالت", يوظر: نم  اله ام : 
    م ّم ت  برادق ت" أت   كجم  نذا الجم  ل  وه  فا ا    ابم لمةذ ر مة    يع ة ,   ,ا    فا "ا طبالت( (ٕ

  معةةد دة ك اةةظ    ي ةة س  أّوهةة  جمعةةت بةة  لو  الكةة   ل  وهةة  أبةةم   لةةم ك ّبةةرن  العةةرب, فهةةا أبةةم   بةةم عيإّ  
 ع يه ,  لذا ورانم لّ و ا المكوبا فا ق ل :

أإذاأكء أبع أالنءسأسدفءأل ول أ***أفف أالنءسأبوقء أوطبو 
           .  ال ي س "أب ا " ف لجم  الذي يم ت ك بيره   ي ح لهذا الجم  ,بجم "ب  " ع   ب ق ت     
  .ٚٛ ٔ,  نم  اله ام : ٜٛ٘ ٕ,  اركي و الضرب: ٓ٘ٔ,  الا ائد  ال  اعد: ٜٔيوظر: البي ت فا يرح ال م : أأأ  
 . ٘ٛ ٔ: نم  اله ام : ( يوظر(ٖ
 . ٖٚٗأج ز ال  في ت جم  ط    ب ل ا   الو ت, يوظر: ك جي  ال م : ( (ٗ
 . ٕٚٚ  ٔ: فرائد الع  د الع  ي   : ( يوظر(٘
 )العار( . ٕٗٗالم يط : : ال  م س ( يوظر(ٙ
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 .(ٔ)مث : رابي ت  معد دات ,لمذ ر   يع   الو ع الث لث:  ا  

 .(ٕ) دريهم ت , الو ع الراب : م غر المذ ر الذي   يع   

 ,فعةالت  غيةر فعةال  ,    ت    را , أ   ا    ب ابمً  ,لو الو ع الخ مس: ابم جوس لمؤوث ب   
أ بةر,  بوة ت عةرس, ,  موة  بوة ت (ٗ) م  عدا ذلص م   ر ع   البةم ع   ي ة س ع ية  ,(ٖ)فع أفع     

 بوة  أ بةر    بوة : جم  ابت عرس, ق  :    ي ة   جم  ابت أ بر,  الث وا  َّ ا  الك ريح: أتَّ  ذ ر فا
 اوكه ., (٘)يع      عرس؛  وَّ 

ك ء أأ)ف ن  أ ,بةال يةرط  ُ  بعُضة ,رطٍ َيةبِ   ُ بة  بعُضة , نةذا الجمة  لةيس مط ً ة رَ ِ ة  مة  ذُ مْ  اع م أت جَ      
 )ب الأر رط(أي: ب  لو  الكة    ىذاأالجةع(أع أة أج أوأد أ)فننَّأ , مجم ع جم  ك بير غير مبواٍّ ء(أة أم ألةننثأع أ

جمة   )كين  ا (موة  الكة    تْ دَ ِ ة , فُ  ج د الك   فية     عةدمه       وة  لع قة  أ  لغيةره, بة  يجمة  مط ً ة
جمعة  ع ةة  ا طةراد,  قةةد  ت ب  قةد ي ةةٜٓٔل ةت  ,فيةة  الكة    ا طمةة ت جمة  ف طمةة  تْ دَ ِجة, أ   ُ (ٙ)نوةد

 و رات,  ايكرط ابت  دْ رِ ,  لم يَ (ٚ) ات رة   لبمإل  البم ع  م  فا ا بم   المؤوث  بك   م دَّ     ً  ي  ت م
 ت:     ات    معد دات    رابي ت, ق   أب   يَّ اعار  :,  ع ي  فال ي   (ٜ): أت ي  ت لع ق (ٛ)أبا الربي 
 اوكه . ,(ٓٔ)ا ذ ر نذا اليرط غيرهاع م أ دً 

                                           
 . ٖٔٔ ٔيرح الكبهي :  :( يوظر(ٔ
    فعةالت ,فعةال أفعة     يجمة  بة  لو  الكة    »فا العب رة ك ديم  كأخير ممة  أ ةدث لبًبة ,  ال ة اب أت ي ة  : ( (ٕ

 . 94 :المقدمة الجزولية ,« فع  
 . ٕٓ: كبهي  الا ائد :( يوظر(ٖ
 . الم در واب  :( يوظر(ٗ
 . ٗٛٔ ٔ: يرح الك ريح : يوظر ((٘
 . ٖٕٕ ٕ: الم كضب: ( يوظر(ٙ
 ,  َع َةةُم  الكةة   قي بةة  ذ  كةة   الكأويةةث مط  ًةة بةة  لوُيجمةة  »  لةةذا ف ةةد  ةةدد ابةةت م لةةص يةةر ط  لهةةذا الجمةة  ف ةة  : ( (ٚ

  ألةم ي ةت فع ة  فعةالت  تْ إ بة  لو,   ا  المذ ر الذي   يع  ,  م غره,  ابم الجوس المؤوةث  المؤوث مط  ً 
كبةهي  الا ائةةد:  «  مة  بة   ذلةةص م  ة ر ع ة  البةةم ع ,    مةة ألة  ا بةةمي    ي ة  إفعة  غيةةر مو ة ليت أفعةال  

ٕٓ.  
 يةبي ي , لة  م ةوا ت إنةة فةا ٜٜ٘ لد بو   ,م يب  ال بيت عبيد اهلل بت أ مد بت عبيد اهلل بت م مد ال ريا ا أ( (ٛ

كةةأريف ا بةةالم  يوظةةر: .(هٛٛٙ )ت ,,  الببةةيط فةةا يةةرح الجمةة  ال ةة اويت, اإليضةة حموهةة : اإلف ةة ح ِفةةا يةةرح 
 . ٖ٘ٚ ٕ فهرس الاه رس: ,ٖٕٛ ٜٔ ال افا ب ل في ت:  ,ٔٔٙ ٘ٔالبي ر :   ي  ك

 .ٜٗ ٕ: الكذيي   الك مي  : يوظرو    أب   ّي ت,  ((ٜ
 . ٜٗ ٕ: الكذيي   الك مي  : ( يوظر(ٓٔ
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وَّ  الجمةة  موةة قض   تَّ  ,و ةة :  ةةذام   بةة ر ,المبوةةا   جَ رُ ْخةةيَ  مجمةة ع جمةة  ك بةةير لِ  غيةةر مبوةةاٍّ  :مةة  ق وةة  ا 
, ت   بةة راتام في ةة  :  ةذ ,يجمةة  نةذا الجمة  (ٔ)ل ةت ع ةة  ال ة   ب عرابة  إعةةراب مة    يو ةرو ,ل بوة  

  ابكغو  بجمع  جم  ك بير عت جمع  ف وَّ  ,ل مؤوث  مً عالأ م أ    ا يخرج جم  الك بير و  : ي ة  ي
 )ول  و( ,بة ا   ةة ت لع قةة  أ  غيةره , مط ً ةة )(  ف (بة   ةة ت  ,غيةر ع ةةمألمؤوةةثأ()وا  أك  ء  (ٕ)نةذا الجمةة 

هأق أر أ)  أدكو أةذكَّأ  ُ  يرطُ  , بيرط أي: فال يجم  نذا الجم  إ َّ  (و أط أر أر أف أأ,)ةذكرأي: لمؤوث ال ا  
ا مةةةت ا طةةةال  ا أخةةةذً   مطةةةردً قي ًبةةةون   و (أأب   واو)يعوةةةا فةةةا   لةةة  الرفةةة   ,جمةةة  المةةةذ ر البةةة لم (ع أة    ج أ

فخرج فع    ,ف ي : مب م ت ,   و تان  مب م,  يجم  فا   ل  الرف  ب  جم  مب م   مذ ر  )كةسمةء (
مةذ رنم    تَّ  ؛(ٖ) اتافال ي ة  :  مةر  ," فع   ة:  مراأ   ة "ب ر " فال ي    : ب راو ت,  فعال ,تفعال

 ن  قي س ق   ال  في ت فةا جمة  أ مةر  أبة د  , و ت,  أج زه الارا  ب ا  ن  ب رات  أ مر لم يجم  
أي: يةرط جمعة  بة  لو  الكة    فر رطو(أ,)ة ذكرأي: ل مؤوةث ال ةا   )وا  أل أدك ألو( (ٗ)ب ل ا   الو ت

)ع   أ  أي: ع رًيةة )ةج  ر ا(أي: مؤوةةث ذلةةص الوةة ع الةةذي لةةم ي ةةت لةة  مةةذ ر   /الأدك  و أةننث  و(111)  أ/
 ؛ب ةذو الكة   ,فهةا  ة ئض ,    م  ضً    م يضً ضَّ ي   :   ضت المرأة ك يض  يْ أ,حءئ ( أكأ,التء 
, نةةةذه نةةةا ال غةةة  بخةةةالو ق ئمةةة   مبةةة م  ,فةةةال ي كةةة ج إلةةة  عالمةةة  كأويةةةث ,   ةةةا  ل مؤوةةةث خ  ةةة  وَّةةة

ل  يض ليس   كأن م,  المراد (٘)  ئض  :   ي    أيضً الارا  أوَّ       الج نري عت ,الا ي   الميه رة
وَّ  ,فا لاظه  الك   ,  عذرا  ةيض,   ذلص ل  بير العجيز م  يجم  ع     ائض   ِ فال ي   :   ئض ت,  ا 

فال  ,الرج    عذرة ل  ت  ؛"عذرأ",    ةالعجيز  ل  بير "رج  أعجز"  مَ بْ   لم يُ ه , ف وَّ ب  ركُ   ْ زُ لمت لم كَ 
  لمة  ذنةب إلية  ابةت عت الكة  , خالًفة هم  خ  ٍ  لاظُ  ,هم    مذ ر لهم وَّ  ات,  اعذر  ات    اي   : عجز 

                                           
, فهم يعرب ت نذه ا بم   إعةراب مة    يو ةرو, يوظةر:   كميم فا نذه المبأل جح لغ ن  مذنب بيب ي  فه  ير ( (ٔ

  ٕٚٚ ٖال ك ب: 
 . ٘ٛ ٔ: نم  اله ام : ( يوظر(ٕ
 :الي عر  ت: أ مر ت  ب راو ت  ابكد  ب    أج ز ابت  يب ((ٖ

أحالئ أ سو دنءأو حةردنءأ***فةءأوج  أبنء أبن أنزارأ
,   ب ري ت, بو   ع   ك  يح جمة  المةذ ر  ب ر ,  مرا ات,جم   مرا ,   , أج ز, أيضً  ن  عود غيره ي ذ,      

 .ٖٙٚ ٖ: يرح الرضا ع   ال  في يوظر: 
 . ٙٛ  ٔ: نم  اله ام  : ( يوظر(ٗ
 . ) يض(ٖٚٓٔ ٖ ج ال غ  : ك: ال   ح ( يوظر(٘



                     ٜٖٗ          النص المحقق
    

 

,  قةةد (ٔ) نةةذا لةةيس لةة  مةةذ ر أ ةةاًل  ,مةة  موةة  فيمةة  لةة  مةةذ ر  لةةم يجمةة  بةة ل ا   إوَّ   بأوَّةةم لةةص بةةذلص مكمبةة ً 
هة    مةذ ر  وَّ   ؛ نةا وظيةر عجةزا ,ه عِ رْ َضة أي: اكبة  ج ةدُ  , نا الو ق  الكا خياةت "خيا  "بم  فا 

 اوكه . ,(ٖ)  ي ذ ت: أت جمعهم خياً ,  ق   الييف أب   يَّ (ٕ)له 

مةةت ال ةةبت   ةة  كةة  كخ  الضةةرع, ال ابةةع  ج ةةده, أ    ك ةة ت خياةة  ال ابةةع ُ   , فةةا ال ةة م س: و قةة  خياةة 
 اوكه ., (ٗ) ات  الجم  خيا , كبكرخا

 : (5)[في الفعل المضارع الضّمة ]
 ة  بةرخره أي: الةذي لةم يكَّ  )ف  أالفع  أالةض ءرعأالةع ر ( الضةّم مت م اض   )الرابع(الم ض  )و(أأأأ

ب  ية   مخ طبة ,  لةم يةدخ  ٓٔٔ  جم ع ,     الو اثويت,      أ,    (ٙ)و ت اإلو ث,    و ت الك  يد
رة و ةةة : يرمةةةا أ  م ةةةدَّ  ,زيةةةد )نح   و:أدض   ر (ظةةة نرة  الضةةةّم بةةة ا    وةةةت  ,(ٚ)ع يةةة  و  ةةةب, أ  جةةة زم

 ,د عةةةت الو  ةةةب  الجةةة زممرفةةة ع ل كجةةةرّ  ,  ةةةذا يرمةةةا )فدض   ر أود ر   ىأةرفوع   ء (عمةةةر   د ر   ى()وأ

                                           
 . ٖٔٔ ٔ الكبهي :يرح  :( يوظر(ٔ
 . الم در واب ( (ٕ
 . ٜٚ ٕ: الكذيي   الك مي  : يوظر( (ٖ
 .)الخيا ت( ٓٔٛ: ال  م س الم يط : ( يوظر(ٗ

الاعة  المضة رع اركاة   الة  أتَّ  ,ٕ٘: فا الو   العربةا و ةٌد  ك جية فا  ك ب :  ( ذنب الد ك ر مهدي المخز ما(٘
مت أج  كمييز زمو   كخ ي  , ف و  ُيرف  إذا كجةرد ممة  يةد  ع ة  الم ضةا أ  المبةك ب , و ة : ي ة ُم  ي ُعةُد, 
 يو ةةب إذا اقكةةرت بةة  مةة  يخ ةة  بةة  ل مبةةك ب ,  وةة ت الك  يةةد, أ  اقكةةرت بةةة )أت( ,  )لةةت(,  )إذت(,  ُيجةةزم إذا 

 ّم (.بب   م  يخ   ب  ل مضا ,  ن  )لم(   )ل
دخ ة  البةيت  بة و, و ة  ق لة    ,  ذلةص إتْ المضة رع ع ة  ا بةك ب    يب ة  مرف ًعة  نذا رأي بعيةد, إذ قةد يةد ّ     

يًضة  مةة  د لكةة  ع ةة  أ لةةم ي ة  أ ةةٌد بو ةةب ,  قةد يب ةة  مرف عةةً  [  ٚ: بةة رة ال ية , ا يةة ] چے  ۓ چ  :كعة ل 
 قةد ك ة   »: ال  الم ضةا,  نةذا مة  أقةره بةيب ي , ب  لة ك    د لك  مت ال    الم ضا,  ذلص إذا دخ ك  )قد( ف

 . ٕٗ ٖ, ال ك ب:« )واعُ ( فا م ض  )فع و ( فا بعض الم اض 
ة( (ٙ الاعة   كهم فةا ذلةص أتَّ  قي  ن  ب   ع   إعراب ,  وبب نذه الرأي إل  ابت دربك ي   البةهي ا  ابةت ط  ة ,   جَّ

 لعدم م جب   عّ   إعرابة  ب قية ,  اإلعةراب فية  م ةّدر موة  مةت ظهة ره مة  المض رع ابك   اإلعراب    يعدم إّ  
ت اّك  ت ب  و ت الك  يد, يوظر: نم  اله ام :   . ٖٚ  ٔعرض ل  مت يبه  ب لم ضا  ا 

فة ؛ لكجةرده الارا  الذي ع ب ع   الب رييت ق لهم بأت المبكةدأ رُ  ,  مت المال ظ أتَّ مت ال  فييت ذنب الارا ن  م( (ٚ
   ٕرأي  فا ال ب ب :  يوظر, ,  ذلص فا رف  الاع  المض رعالع ام  ال اظي , ع د ال  ع   الكجرد مرة أخر  مت
ٕ٘ 
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  ضةمَّ  و(أ,)دض ر آخةر   أظءىرةأف  ()ضةَّأأي: يضرب  يخي ,   ذا عالم  يرما  )وعالة أرفعيةء(
 .(ٔ),  الث   فا يرما ر فا يخي يرما,  الم و  مت ظه رن  الكعذَّ  )د رى( خرآ رةأف ()ةق َّأ

 [ (ٕ)ةـــحــتــفـــع الـــواضـــ] م
 )ثالث   أةواض  ع(دالةة  ع يةة  فةةا  )فتك  و أعالة   ألمن(   (ت ا  ةة   مةة  نةةا ث ويةة  عال الفتح   (أة   ء )وأأ

 .ال طّ  ,بمعو  ,ال ض   ن  م  ّ  ,جم  م ض 
 

  [ الفتحة في االسم المفرد ]
 م  يبكثو  مو ,  المةراد مة  ي ةد    ُ الب ب  كعرياُ  )ف أاالس أالةفر (موه    ئت  (وَّ الأ)الم ض       

)ر د أزيدا أ  أ مد مت ق لص:  )نحو:(عراب ظ نر اإل ,مو رف    ت أ  غير مو رو ,ع ي  نذا ال اظ
)والفت    ىأ ,ب لو ةةةةب ع ةةةة  ال   يةةةة  ا()فزد      أ ,  فكًةةةة )والفت    ى(رة و ةةةة : غالمةةةةا أ  م ةةةةدَّ  , أ مةةةةدا(أزد      أ

آخةر )فتح  أظ ءىرةأف  (أأي: زيةد  الاكة   ء(ةن( بي)وعالة  أ , مةد  غالمةاأ  ةذا  ,بةة رأيةت ةن(وبء (
مو  مت ظه رن  فا آخر الاك   , ,   ذا غالما فكً  )الفتى(آخر  رةأف ()ةق َّأفك    )و( , أ مد )زد (
 .(ٗ)ب ر   المو بب  ,  فا غالما ايكغ   الم  ّ (ٖ)ر الذاكا  الم ا ظ ب   الم ذ و الكعذ   فكً 

 : [الفتحة في جمع التكسير ]
أي: فا الجم  الم بر  )ف أجةعأالتكسدر(أي: ث وا الثالث  مك     )الثءن (الم ض   )و(أأأأ 

 ,أ  مؤوث و  : ق ضي ت  بجدات  ضخم ت م  أل   مو  ب لجم  الب لم لمذ رم بي و  غير المك د  
ظ نر  ,و  أ  غير مو ر ,  ال برة فا الث وا,    فر  أت ي  ت مو رفً  َّ ا   يو ب ب لي   فا ف وَّ 

 و  : غ م وا  ا ب ر  ,رةأ  م دَّ  , مب جدَ  )ر د أالرجء (أ  ٔٔٔالرج   مت ق لص:  )نحو:(أاإلعراب 

                                           
 .ٖٓ٘ ٔ: ك ضيح الم   د: ( يوظر(ٔ
الاك ة     أتَّ مت الم دثيت مت خ لو ال دام  فا   ت الاك   مت عالم ت اإلعراب   برانيم م طا , فه  ير   ((ٕ

وَّ ّم   ال بةةرةع ةة  معوةة    لضةة كةةد ّ  مةة  نةةا ال ر ةة  الخاياةة  المبةةك ب  عوةةد العةةرب الكةةا , ف يبةةت بع ةةم إعةةراب,  ا 
 .  ٛٚ, يوظر: إ ي   الو  :   م  فا ال     درج ال الم ي ب ت أت ُيي   به  آخر   ّ 

 .ٙ٘يوظر: يرح قطر الود :  ((ٖ
ّومة   جة  ية   المةك ّ م؛  ّت ية   لم كظهر ال ر   فا ا بم   المّك    بي   المك ّ م  ة"غالما"  و   ( (ٗ ن    لذاكه ,  ا 

ظهة ر ي   المك ّ م يجب  بر م  قب ه   ج  المو بب , ف بكث   آخر ا بم الذي قب  الي   ب بةرة المو بةب , فموة  
 . ٕٓ: دلي  الط لبيت:  ر  ت اإلعراب الثالث, يوظر
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ك  مػػ     بػػػ  ألػػتذ كمػػجا م ػػ   َ  فىل جااىو واألسااى   بانااو ى   ,)واألسااى  مػػف لك:ػػؾي  ألػػت   مػػ    
آخػػ    ة فاا  )بقاا    ذآخػػ  كمػػجا م ػػ    م بػػكب باهرػػف ظػػ   ة  ػػ   ذ)ال جااىو آخػػ   فاا   ة) فتحااظ ظااى   
 .(ٔ)بر مف ا:م   بف  ذ ك   آخ    م    أل ؿ اشهغ ؿ ا:مرؿ  ا جاهلً  ً هعج   )األسى   

 

 : [الفتحة في الفعل المضارع ]
أيي ا:ػػجي :ػػـ  ذا:معػػ ب  البضااى ع   )فاا  الف ااو  أيي ث :ػػث مكاضػػ  ا: بػػب  )الثىلااث كضػػ  ما:)و      

اي      )احو: ل  كج:ؾ  ذبل  هـ ش ء ع ى م  هق      ِ خِ آبؿ بله    عمػ كذ ك:ػف لػج بَ ى  ش اخ  ي      )ول اٌ  زلػ  ب     ض 
)فتحااظ م همػػ   مػػؿ   أيي  بػػِب  ذاناا ابى  )وعالبااظ   ذبػػػ :ػػف )بانااو ى    عػػ فويخشااى   )فيضاا ب   بمػػ ٌ 

 عػػؿ مضػػ  ع  "لػػج ب"ذ كمػػجا  ِ : هعػػج   )يخشااى  آخػػ ِ فاا     ة  )بقاا   ك هرػػف  ذ)يضاا ب آخػػ   ظااى  ة فاا  
  .(ٖ):إل   ـم   مف ظهك    ا:ع  ض  ذع ى آخ    ةٌ مق    كع مف  ببه  هرفٌ  ذ(ٕ)":ف"م بكب بػ 

 رة [ــســــكـــع الــــواضـــــ] م 
 

 لك:ػه ,)ف  ثالثاظ بواضا   أيي  ا:ف ع لػهفتكو  عالبظ لمخفض   ,)الكس ة ا:ع مف ا:ث :ثف ك    ّبىأ)و  
 ه.  ه ب   ذـ:لس :ه مبل    ئ ة أيي   ئ ة    جم       كع مه  لم  هق    )تق  فياى 

 : [الكسرة في االسم المفرد]
واأل )ا:مكض       بؿ  ذ ـ بل  ه :مف ال مط قً كهق    ذ)االسم البف   أيي مف مكاض  ا:خاض م ئف      و 

زلػ   )احو:  ةذ كاء م  ت ا:م  ة ظػ     ػػػػ  ك لأه  بل  ه ػػػػ أيي ا:جي :ـ لش به ا:اعؿ )البان ف ا:ما   
 ى ك هً )والفتى  مف لك:ؾي م  ت ب :ق ض   ذ ة  ركي ا:ق ض  كا:اهىأك مق    ,)ب  ت  زي  مف لك:ؾي 

                                           
 .ٕ٘ٛ /ٔ  ائ  ا:عقك  ا:ع كلفي  ي( ل ظ (ٔ
  ذ ل ظػ ي ػ  األ ػم ء الخهب بػه  بهػ  الخهب بػه  ب أل عػ ؿ ممػ  عم ػت رػ كؼ ا: ػ ّ م  عم ت :ف ا: بػب  كا    ( (ٕ

 .ٕٕٗ/ٕالبف لعلشي ش ح ا:مابؿذ ك ٕٔٗي ا:هبللف
   هػػ  مثػػؿ أْف  ػػ  االخهبػػ ص ب :اعػػؿ أل     عم ػػت ا: بػػب  ػػ  ا:اعػػؿ هػػ كج ػػب ابػػف م :ػػؾ ك لػػ   مػػف ا: رػػ ة إ:ػػى أ         

 .ٖٛ/ٔيش ح األشمك  ذ ٛٔٛ/ٕيا: مرف    ش ح ا:م رفذ ك ٗٔ/ٗ ح ا:ه هلؿيذ ل ظ ي شا:م هقبؿ
  ذ كشػ ح ٜٕٚ/ٕي شػ ح ا:مق مػف ا:مر ػبفيل ظ  ذكج:ؾ :م ل ة ا:ب ء    لج ب م  ا:ب ء    بم     ا:مث ؿ ا:مهق ـ( (ٖ

 . ٙ٘لط  ا:  ىي 
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 خاػض مػؿ   يأي )وعالبظ خفضاابى  ذأيي مؿ م هم  ب :ب ء ا:مكرػ ة )فزي  والفتى بخفوضى   ,ك  م 
  ا:ػجاه ذ ك ػ  : هعػج   )الفتاى آخػ    ة فا  )بقا   م ػ ة و  ,)زي آخػ   )كس ة ظى  ة ف  ب/ ٔٔٔم هم  /

كع مػف خاضػه م ػ ة  ذ ة    آخ  ا:مرػجكؼ ال:هقػ ء ا: ػ م لفذ كمػجا ا:ق ضػ  مخاػكض" هى" م   مق   
 ة ع ػػى مػػ  لبػػؿ ا:لػػ ء م ػػ  مػػف مخاػػكض كع مػػف خاضػػه م ػػ ة مقػػ    "  مػػ "ك ذ ة ع ػػى ا:لػػ ء : ثقػػؿمقػػ   

 بم  ة ا:م   بف. ظهك    اشهغ ؿ ا:مرؿ  

  : [الكسرة في جمع التكسير ]
 ذـ بل  ػػها:مهقػ    جبا  التكساي   فا )أيي ثػ    مكاضػ  ا:م ػ ة ا:ث ثػف مػ ئف  )الثاىا  ا:مكضػ  )و       

 ذأيي ا:جي  له ه كلف ا:ب ؼ :عػ ـ مػ  لم عػه مػف ا:ع ػؿ ا:م  عػف مػف ا:بػ ؼ اههػ  بل  هػ  )البان ف 

رػلف   (ٔ) چڑ  ڑ       ک  ک   ڎ  ڈ ڈ  ژ  ژ     چ   ػ ؿ مػف لك:ػه هعػ :ىي   :)احوظ   ة ا:م  ة  له 
 ذ ةمقػ    )و  ذه ئها ػ أعكج ب ل   ػجا ا:ممػ ف مػف شػ    ي  ؿ م هـ  لقكؿ مؿ   ذل ز:كف     ا  ـ بمخكؼ

ب :بػػ ء ا:مكرػػ ة  "  مػػ   "كمػػجا  ذسااى   بخفوضااى   جااىو واأل)ف ذك  مػػ     (ٕ)) ىألسااى    رػػكي مػػ  ت 
م ػ ة  )و  ذ) جاىو آخػ   )كسا ة ظاى  ة فا  مػف ا:  ػ ؿ كاأل ػ  ى  أيي خاػض مػؿّ  )وعالبظ خفضابى 

م ػ  مػف  "  مػ   " ة  ػ  آخػ    ا:ػجاه ذ كم ػ ة مقػ   م ػ  مػف ظهك  ػ  ا:هعػج   )األسى   آخ    ة ف  )بق   
 بر مف ا:م   بف. ظهك    اشهغ ؿ ا:مرؿّ 

 : [الكسرة في جمع المؤنث ] 

 )البؤااث الساىلم أيي ا:م مػكع  )فا  جبا  أيي ث :ث مكاض  ا:م  ة م ئف  )الثىلث ا:مكض   )و      
  بمع ػى ال لكبػؼ ب :بػ ؼ كال بع مػه ذ  م ب  ً كال لمكف إاّل ى عمى جب يته  ) ىقي  بؿ م  اـ  ذ ال مط قً 

م همػػػػ   إف   ػػػػ ذبخػػػػ ؼ اال ػػػػـ ا:ماػػػػ   ك مػػػػ  ا:هم ػػػػل  ذ  ػػػػجا :ػػػػـ لقلػػػػ   ب :م بػػػػ ؼ ذه : مق ب ػػػػف ػػػػه كل ألف  
ـ   ذأ/  لػ  ٕٔٔ  ػجا للػ  م  ب :م بػكب :لخػ ج / ذا:م ب ؼ ك ل  ا:م بػ ؼ   ا:م ػ ة ظػ   ة  ػ   مػ ثػ

 ,)بااا  ت  ااااا ات وبسااامبىت  ػػػ ات كم ػػػ م ت مػػػف لك:ػػػؾي  )احاااو: ممػػػ   ػػػ   ذ  أك بػػػافً ا:مؤ ػػػث ع ًمػػػ
)كسا ة ظاى  ة  م همػ  أيي خاػض مػؿ  )وعالبظ خفضاابى  ب :ب ء ا:مكرػ ة  فاا ات وبسمبىت بخفوضى  

                                           
 . ٙ(  ك ة ا: ف ي مف اهلف (ٔ
 .ٕٔ)ل  قكف ب أل   ى(    ش ح األز  لفي ( (ٕ
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ذ (ٕ)ب إل  ػ ـ (ٔ)چڳ    والعادياا  ْچ  ة مم      ركي م  م ه  أك مق    ذم هم  أيي آخ  مؿ   ذف  آخ  بى 

 "م  م ه " ة م   مف ظهك       كع مف خاضهم  م  ة مق    ذمخاكض ف ( كا:ع  ل ت ضبرً ) م  م ه  
   ـذ  جا م   مف ظهك    ا: مكف ا:ع  ض أل ؿ اإل "ضبر  ا:ع  ل تْ "االشهغ ؿ بم  ة ا:م   بفذ ك   

) ان    أيي :ػـ لبػؽ  مًعػزاو ب اى الجب يظ باه   )فإ    ذ  :ـ لزؿ ع ه مع ى ا: معلف   م ة  كامه  معً 
 .)ع به   ز  و  ,)وجىز فيه الن فب   مف لبلؿ ا:ما  ات  ى ب  م  ع   و     ج  
  ع ػى ؤ بقػ  ـَ  ِ ه رلف عُ أل       ع ى  معلهها:هقلل  بمك ه ب للً ه ال ر  ف إ:ى ل ؿ ا:بعضي كظ     جا أ    

 ا ههى.ذ (ٖ)ا معلهه لبل  ما  ً 
ف بػػ   ماػػ  ً كألػػكؿي  ػػجا ا:قلػػ  ه بلهػػ  ع ػػى أ  ػػ          ذإطػػ ؽ ا: مػػ  ع لػػه ب عهبػػ   أبػػ ه ا لبػػ   ه كا 

ع ـ :مكض  ا:كلكؼ ه مث ؿ ج:ؾي مػ "ع   ت"  إ    ذبخ ؼ  ل   مف ا:ما  ات ا:ه  :ـ لمف أب ه   مع 
ذ ج:ؾ ا:ر ج   َمْكِلؼُ ي كَعَ َ  تٌ   م  ع  فذ ك   ا:ق مكسي ))  كَ ِ طَ  مم َفذ مف ِمل ً  َعَش َ  اْثَ  ْ  ع ى ا:َلكـَ

 ػػػػ إِلبػ ا لـَ   ب لػؿ :قػكؿِ  أك بهػ ذ َهَع   ػ  كرػك اءَ  آَ ـَ  ألف    (ٗ)ذ ع  ػفُ ػم َلتْ ذ بمً ػى َمْكِضػ ٌ ي  ق ؿ ا: ك ِ ي  
ػػ ػػػػػػ ا: ػػ ـُ  ع لهمػػ   ذ(٘)((ُعِ َ ػػتْ ب/ ٕٔٔ/ مأ هػػ  ُمَعظ َمػػفٌ  ُمَق  َ ػػفٌ  هػػ أل    أك أَعَ ْ ػػَت ي ا:م  ِ ػػؾَ  َع  َمػػهُ   :م 
 ا ههى. 

  ع ػى ب بب مب  مً  ذ  لبكله ع ى ع ملهه بقك:هـي  ج  ع   ت مب  مً  كل ؿ    ا:هب ل ي)) كا ه ؿ      
ه :ػك مػ ف  مػ ة :ػ خ ت ع لػه األ:ػؼ كا:ػ ـ ك ػ  ال هػ خؿ ا:ر ؿذ ك:ك م ف  م ة :  ى ع لػه بػاههذ كبأ  ػ

 ا ههى . ذ(ٙ)ع له((
باا    ىلكساا ة   )يخفااض  أع ػػ   ذلعػػ ب ع ػػى مػػ  مػػ ف ع لػػه لبػػؿ ا:ه ػػملف )الناا ف ز ا ػػك با:قػػكؿ  )ف مااى 
ك ػػك  ذ  مػػ  ا:ع ملػػفبػػ  ً   َ ِبػػهُ كاعْ  ذ:ه ػػملفا   هبػػرب بعػػ   ذه كل ػػه  ػػ  األبػػؿ : مق ب ػػف ألف   التاااوي  

                                           
 . ٔيا:ع  ل تي آلف  ك ة ( (ٔ
ا: ػبعف  ػ   ذ ل ظػ يكا:ب لكف لم  كف ا:هػ ء  ػ  مػف  لػ  إ  ػ ـ  ب ابف م     ا:ق اءة ب إل   ـ إ:ى أب  عم كذ ( (ٕ

  . ٕٚ٘ي هربل  ا:هل ل     ا:ق اءات ا:عش ك ذ ٕٓٔيا:ق اءات
 . ٕٜٕ/ٔي   ائ  ا:عقك  ا:ع كلف ي ( ل ظ (ٖ
 .)ع ؼ( ٔٓٗٔ/ٗا: غفي ل ظ ي ا:بر ح ه ج ( (ٗ
 .)ع  ف( ٖٙٛ( ا:ق مكس ا:مرلط ي (٘
 .ٖٖٕ/ٖذ كل ظ ي ا:مه ب : لبكلهي ٕٛ/ٔ( ش ح ا:هب ل  ي (ٙ
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 ذ(ٔ)م اعػػ ت ا: معلػػف األبػػ لف  كف ا:ع ملػػفذ كللػػؿي لعػػ ب ع ػػى مػػ  مػػ ف ع لػػه لبػػؿ ا:ه ػػملف ذ لػػه ا:قػػكؿ
أيي ا:ه ػػػكلف م اعػػػ ة : ع ملػػػف ا:ر  ثػػػف  ذ)بااا  ت كاااه أع ػػػ  ا:خاػػػض ب :م ػػػ ة م اعػػػ ة :  معلػػػف األبػػػ لف 

ا:بػ ؼ  ه كل ه : هممػلف كا:بػ ؼذ ك ػك ال ل ػ م  ج:ػؾذ ك ػجا ال ل ػهقلـ ع ػى ا:قػكؿ بػأف   كا:هأ لثذ ألف  
 ه ا ػـ : ه ػكلف كا: ػ ّ ذ كال ع ى ا:قػكؿ بأ  ػه مهى  قط هبعه ا:  ّ ف اال ـذ كأ    ك ا:ه كلف ا: اؿ ع ى همم  

ه  ل  أل     به  أف ل     هذ كبعضهـ  عؿ ا:م  ة   ئبف عف ا:اهرف ا:ه  م  ت رق  ه ا:  ّ بؿ ع ى أ    ذ معً 
  هأمؿ. ذ(ٕ)م ب ؼ
 ل بػف عػف )يخفاض  ىلفتحاظ  أع ػ   ذلعػ ب إعػ اب مػ ال ل بػ ؼ ذ)با  النا ف ا:قكؿ ب ػكاز  )وعمى 
 م اع ة : ع ملف ا:ر  ثف  كف ا: معلف األب لفذ  هج  ث ثف ألكاؿي ذ) ال تاوي  ا:م  ة 

ؿاأل   ي  له م اع ة ا: معلف  قط .ك 
 كا:ث   ي  له م اع ة ا:ع ملف  قط . 
ؿاأله أخج مف ذ  إ   (ٖ)كا:ث :ثي  له م اع ههم  ك ك شبه لشبه ه اخؿ ا: غهلف   ا: بب ب :م  ةذ كمف  ك 

 ي (٘)ا:قلس ا:م  ي    مربكبهه ئلكؿ ام   (ٗ)ك كي ب ألك ه ا:ث ثف ذأ/ٖٔٔ/ ذاألخل  رجؼ ا:ه كلف
ااااااااااا  تاو  تااااااااااااى , ب   وأ  مااااااااااااى أذ عاااااااااااىت 

 
 , ا ااااااااى  ي ث اااااااا  ب   عاااااااااىو   اظاااااااا     ا   ااااااااى أ   

 ظػ ت إ:ػى     ػ  بق بػ   ذا: كالف أج ع ت ب :م   م  ا:ه كلفذ كه مه كب :اهرف ب  ه كلفذ كمع ى ه ك هه  
 ك ػك ذلت ب  ػـ ا:ػجي  ز:هػ  مػف ا:عمػ :لؽ ػم   ػػػػػ م ل ػف ا:  ػكؿػػػػػ مف أج ع تذ كأ   ب :ش ـذ كأ  هػ  بلثػ ب 

 .(ٙ)لث ب بف عبل 

                                           
 . ٗٗٔ/ٔم :  ابف ا:ر  ب ي أي ( ل ظ (ٔ
 . ٕٗ/ٔي ش ح ا:ه هلؿ ي ل ظ  ذابف م :ؾه ( ل :(ٕ
 . ٕٓٔ-ٜٕٓ/ٔذ كا:مق ب  ا:ش  لفي ٘٘ٔ-ٗ٘ٔ/ٔل ظ ي ا:هجللؿ كا:همملؿي ((ٖ
 ك ه ا:ث ثف الخه ؼ ا: كالفيأج ع ت" األ"ل كز     ((ٗ
ؿي األ      . ا:م   م  ا:ه كلفذ كج:ؾ م اع ة :ػ"أج ع ت" لبؿ ا:ه ملف بهك 
  م  ا:مؤ ث ب :م  ة مم  ل     ر :هذ      ه  م  بر ب أب هذ كع ـ :مؤ ث بر ب ا:م   ب  ه كلفذ أل   ا:ث   ي     

 كم   مف ا:ه كلف مم  لم   ا:ع ـ ا:مؤ ث. ا:  :ـذ
 .٘٘ٔ/ٔذ ل ظ  ا:هجللؿ كا:همملؿي ه ع ـ مؤ ث مم كع مف ا:ب ؼا:اه  بغل  ه كلف أل ّ ا:ث :ثي     
 . ٖٙٔذ ا: لكاف ي لؿ( ا:بلت مف ا:طك (٘
 . ٜٓ/ٖعظـي ي ا:مرمـ كا:مرلط األ( ل ظ (ٙ
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چ لك:ػه هعػ :ىي  ّمػ أك  ذ(ٔ)ه مػف مػ  ة ا:هث لػبأل  ػ  ف م   إط ؽ  ػجا اال ػـ ع لهػ    ا:بعضي ك   ا:   ل ؿ 

 ا ههى.ذ (ٖ) رم لف عمف ل ؿ مف ا:م   قلف (ٕ)چے  ۓ     

أيي ال عهػػب  (ٗ)چے  ۓ  ۓ   چ كم ػػه لك:ػػه هعػػ :ىي  ذذ كلط ػػؽ ع ػػى ا:عهػػبا:ط ػػ    يكا:هث لػػب :غػػف
 .(٘)ع لمـ

 : ون [ـــسكـــالع ـــواضـــ] م
 ذال ههعػػ ا  )فاا  بوضاا  واحاا  م ئ ػػف  فيكااو  عالبااظ لمجاازم  ,)السااكو  يا:ع مػػف ا: ابعػػف ك ػػ   ّبااىأ)و  

ك ػػجا ا:هقػ ل   ػك ا:م   ػب :بػ لعهذ كل ػكز أف لمػكف  ػػ   ذ)فا  الف او البضاى ع كج:ػؾ ا:مكضػ  مػ ئف 
)الناحي   ذ بػؿ ا:اعػؿ ك:ػلس  ػك ا:اعػؿ ا:مضػ  ع مط ًقػ ذ   مكضػ  يا:اعؿ ب ال بإع  ة ا:    مف لك:ه

أيي :لس  )ليس ف  أيي  عؿ  )بى أيي ا:برل  اهخ   )و و  ذأيي ا:جي آخ   ر ؼ برل  اآلخ  
م همػ   مػؿّ  "كلهػف  يضا ب)ػ  ػ ذف ا:  ػؿهُػك:ـ لَ   )احو: لم يض ب  كج:ؾ  ػػػػػ ـمم  هق   ػػػػ  ظ )آخ ه ح ف عم  

  ذ كا:مقػ   "لضػ بْ "ا:ظػ     ػ  آخػ   وعالبظ جزبه السكو   ,)بجزوم  امم عؿ مض  ع برل  اهخػ  
 ب :ر مف ا:ع  ضف :    ا:هق ء ا:  م لف. م   مف ظهك   اشهغ ؿ ا:مرؿّ  ذ"لهف"   آخ  

 
 
 
 
 
 
 

                                           
      ا: بػػ  بػػ ى اي ع لػػه ك ػػ ـ طلبػػف ك هػػ  ـ عػػف   ػػمّ  ذلثػػ ب  ػػك ا ػػـ ا:م ل ػػف لبػػؿ اإل ػػ ـ جمػػ  ابػػف ر ػػ  أف   ((ٔ

 . ٕٛٓ/ٔذ ل ظ   ه  ا:ب  يي ككل     ا:ق آف رم لف لكؿ ا:م   قلف ذه ملهه  لث ب
 . ٖٔمف اهلف  ياألرزاب ك ة ( (ٕ
 . ٕٙٓ/ٕ كا  ي ي مش  ؽ األ( ل ظ (ٖ
 . ٕٜمف اهلف  يلك ؼ ك ة ( (ٗ
 . ٜٕٔ/ٔي مش  ؽ األ كا ي ( ل ظ (٘
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 ظ [ااياا عاافااال ىتبااال الىب اا]   

ػػ       ذا:اػػ كع ا:ع مػػ تب/ األبػػكؿ شػػ ع  ػػ  ا:مػػ ـ ع ػػى ٖٔٔ/ ا:ع مػػ ت   ػػ غ مػػف ا:مػػ ـ ع ػػى ك:م 
ُؾذ كلػػ  ِ  ػػ ٍؿذ َ ػػْبَعفُ ب ػػمكف ا:مكرػػ ةذ لػػ ؿ  ػػ  ا:قػػ مكسي))   ال البااىت الفاا وع فساا   ّبااىأ)و  قػػ ؿي   ُلَرػػ  
 )وح كتااى  أيي رػػ كؼ أ بعػف  ذ)أ   اظ أحا ف ك ػػ   ذ(ٔ)(( ػ ب ٍ  َ ْمػ ُ ي ا:ُمَرػػ  ؾُ ي كلػ ؿ بعُضػهـ  كأْ َمػَ  ُ 

جا أ  ت مع  ف  ج  ا: هف  ذف ك لأه  ا:  ب  هج   ه    ياأل بعف )فىألح ف كا 
 . لهم  فا:ضم  ك لأه  أف :ه  مكضعلف ه كب عف  ذ)الواو  يأك:ه  
كعػػف ا:اهرػػف  ػػ  بػػ ب كارػػ   ذ(ٕ) ػػ  بػػ ب كارػػ  ا:ضػػّمفعػػف  هػػ  ه ػػكبك ػػهع ـ أ    ذ)األلااف  يث  لهمػػ  )و  

  .(ٖ) ألضً 
ا هخ ج ػ "مأ:ؼ كار ذ كلطعلف مأ:ؼ أرم  كأر فذ ككب لف م ذأبكؿ األ:ا ت ث ثفي أب لف ه بلهي    

شػم كا ػ ":هابؿ بلف ا:كاك كم  بع    م ذك ا: م     ا:خط  اكهبعه  األ:ؼ ا:ا ب ف هثبت بع  ك  ى"كا هك 
كأ:ػػؼ ا:عبػػ  ة مػػػ "أ ػػ   ذا:ا بػػ ف بػػلف  ػػكف ع مػػف مػػ  اإل ػػ ث كبػػلف ا: ػػكف ا:ثقل ػػف مػػػ "ا ع  ػػ ف" "ذكمػػ ركا

أ:ػػػػؼ إلشػػػػب ع ا:اهرػػػػف  ػػػػ  اال ػػػػـ  ي ك ػػػػ  مػػػػؿ  "  عػػػػؿ ك ػػػػ عكؿ"كاأل:ػػػػؼ ا:م هك:ػػػػف مػػػػأ:ؼ  ذ"ا ػػػػهغا  اي
ذ كأ:ؼ ا:ب ف هكبؿ به   هرف ا:ق  لػفذ كا:اػ ؽ " ألت زل ا"ذ كأ:ؼ ا:عكض هب ؿ مف ا:ه كلف مػ (ٗ)كا:اعؿ

مجا     ذأ:اه  ا ه بت    أكاخ  األ م ء كأ:اه    أكائؿ األ م ء كاأل ع ؿ أف   ذبل هم  كبلف أ:ؼ ا:كبؿ
 .  ا عه إف شئت ذكجم   له أ:ا ت  ل  أبكؿ ذ(٘)ا:ق مكس

 .ك لأه  ذك:ه  أ بعف مكاض  ذا:مث  ة هرت )اليىء ا:ر ؼ ا:ث :ث  )و 
 .ا  كار ً ك هع ـ أف :ه  ب بً  ذ)الاو  ا:ر ؼ ا: اب   )و 
 ي)الح كتى   ّم أ )و 
:هم أ  ه أل  ػ ؛أ/ الفتحظ فا  جبا  البؤااث الساىلم 111)ايى ظ ع  /كال ر  ف إ:ى لك:ه   ػ   ذ)الكس ة  يك 

 . ل ـز ع له ا:هم ا  ذ    بب   ا:هع ا   قطذ ك لأه  جم  مك ه   ل بف عف ا:اهرف

                                           
 ( . ب ) ٕٙٚ( ا:ق مكس ا:مرلط ي (ٔ
  األم  مخه ؼ  له. ه كب األ:ؼ عف ا:ضّمف    اال ـ ا:مث ى ع ى ا:مشهك ذ كل ت ع ى ا:مشهك  ألف  ( (ٕ
 .  م ء ا: هف    ر :ف ا: بب   األ( (ٖ
 . ٕٓي ا:م ل تي ( ل ظ (ٗ
 . )أ( ذٖٛٗٔا:ق مكس ا:مرلط ي ي ( ل ظ (٘
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 . 1) )ال يانا فأيي اال ػـ ا:ػجي  )ايى اظ عا  الكسا ة فيباى ك ػلأه  جمػ  مك هػ   )الفتحاظ  يث  لهم )و  
أيي  ذا ػػهك:ى يمبػػ   َرَجَ ػػُه َلْرِج ُػػهُ   ف  ذ  )الّحاا ذت ا:اػػ كعّمػػ أيي  ػػ بعف ع  ذ)السااى  ظ ا:ع مػػف  و )

 .(ٕ)إ ق ط ا:ر مف
أيي هقػـك  ذ(ٖ)هأ بهُػ يكألمهػه ذ ي لػ ـ مق مػهكم  ًبػ  مف   ب ع ػه  كًبػ )الس   تاوب  ا:ع م ت )فاذه      

كا:مػ ا   ,)عا  الساكو  ه ػكب )و   ذكا:اهرػف كا:م ػ ة ا:ضػّمفاألبػكؿ ا:هػ   ػ   الاثالث )ع  الح كىت 
هػػػ  عػػػف ا:ر مػػػفذ كرلػػػث ع مػػػت ج:ػػػؾ كال م    ذهػػػ  ه ػػػكب عػػػف ا: ػػػمكفإج :ػػػلس م   ذ م مكعهػػػ  ال  ملعهػػػ 

)ع  ل  ب عهب   :اظ مػ  ما:ضّ ل كز هجمل   ذ)تاوب  تٌ م أيي ع  )بى  ذا: ب  ا:ع م تأيي  ,)فبااى 
وبااااى باااى ياااوب عااا   ,)بااى ياااوب عااا  الفتحااظ ا:ع مػػ تأيي )وباااااى   ذأيي لقػػـك مق مهػػ  ذ الضااّبظ
 يب عهب   م  ه كب ع ه إ:ى أ بعف أل  ـ ا:ع م ت   ق مت ه ؾ  السكو   وبااى بى ياوب ع  ,الكس ة

 
 [ الضّمة] ما ينوب عن 

جا أ  ت مع  ف ج:ؾ ع ى ا:هابلؿ    يا:ع م تمف ه ؾ  ثالثظ  الضّبظ)فياوب ع  كا 
 ػػك رػػ ؿ مػػف  م ػػف  ػػبعف كعشػػ لف رػػ ال  ذ(ٗ)ا:ضػػّمفكمك هػػ  ع مػػف :   ػػ    ئبػػف عػػف  ذ)الااواو  يىك:ػػاأل 

 ك أبل ه  إف ش ء اي هع :ى    ا:م ـ ع ى ا:ر كؼ. ذث بهف :ه 

رػػ كؼ همػػ  مػػف أل      كف  ل  مػػ  مػػف ا:رػػ كؼ ا:ضػػّمفمػػ  م  ػػ  لػػ ئملف مقػػ ـ كا     ذ)األلااف  يا:ث  لػػف )و  
  ا:كاك :هك:    ب/ ع ى األ:ؼٗٔٔـ ا:كاك / م    أك:ى ب :قل ـ مق مه ذ كل    ذا: لفذ ك   ل لبف مف ا:ر م ت

 خهه     ا: لف.أه  أل    ذعقبه  ب أل:ؼأذ  ه  أل ب مف األ:ؼ إ:له ذ ك (٘)ا:ضّمفمف 

                                           
اال ـ ل    ج  ا:اهرف :ل ت ع مف إع اب   عل فذ كا   م      هرف ب  ءذ ك ببه  أف   إ:ى أفّ ب ا لـ مبطاى إ( كج ب (ٔ

ؾ : ػأ ذ :ػج: لػ ء ا:مػهم  ـ ُهْرػَجُؼ أرل ً ػ ف  ُرِ ـ ا:ه كلف  ب   أشبه ب :مض ؼ إ:ى ل ء ا:مهم  ـ    ر ؿ ا:م  ذ كبمػ  أ
 ػػإف    مهػػى مػػ  َأِمُ ػػكا ه ػػؾ ا:شػػبهف بهع لػػؼ أك إضػػ  ف ذا:مػػهم  ـ ءشػػبهف اإلضػػ  ف إ:ػػى لػػ ا مػػف :عػػ ب إ:ػػى ا:اهرػػف  ػػ ا ً ا

 . ٕٔٔإرل ء ا: رك ي ل ظ ي     آخ  اال ـ اا:م  ة هعك  : ظهك  م   ً 
بإ ق ط ا:ر ؼ :م ف أ ضؿ  ا:جي ل قط مػف  ذ ك:ك       ا:شلخ ا: بهله ّ )رجؼ( ذٜٜٚي ا:ق مكس ا:مرلطي ( ل ظ (ٕ

 .٨١ من اآلية: التوبة: چ ہ  ہ  ہ  ہچ ا:م مف ا:ر ؼ ال ا:ر مفذ  رك لك:ه هع :ىي 
 . ٕٚٔ/  ٔش ح ا:م  لف ا:ش  لف ي  ي( ل ظ (ٖ
 . ٖٔي ش ح ا:ممك ي ع ى أ:الف ابف م :ؾي ( ل ظ (ٗ
 . ٕٚي ه شل  ا:ع ؿي ( ل ظ (٘
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 ذ(ٔ)ف:مػػػ   لهػػػ  مػػػف ا:خاػػػ ء كا:غ  ػػػ ذ:شػػػبهه  برػػػ كؼ ا: ػػػلف ا:ق لبػػػف مػػػف ا:ر مػػػ ت )الااااو   يا:ث :ثػػػف )و  
 أيي ا: زئل ت ا:ه  ه كب  له . )وسينت  أبثمتاى 

 
 ة [ــحــتــفــن الــوب عــنــا يــ] م

 تي م ع  )أ    أيي لقـك مق مه   )وياوب ع  الفتحظ 
  .)الكس ةىي ك:األ
  .)األلفا:ث  لفي   )و
 هرت. ةا:مث   )اليىء ا:ث :ثفي   )و
هػ  مػف    ػه   ػ  مك هػ  رػ مهلفذ كاأل:ػؼ ع ػى ه  األبؿ    ا: ل بف عف ا:اهرػفذ أل   أل     ـ ا:م  ةكل    

ه  ب هه  أل    ذكا:ل ء آخ   ذ ك:ق ئؿ أف لقكؿي م ف األ  ب هعقلب ا:م  ة ب :ل ء ذؿ ا:ر كؼأل ه  أكّ   ا:ل ء
 .هم  مف ر كؼ ا: لفأل    ذبلف األ:ؼ كا:ل ء ككا:ى

أيي لقػػػـك مق مهػػػ  مػػػف ويااااوب عااا  الكسااا ة   ,)كباااى سااا ه  يىااااهكج:ػػػؾ  ,الااااو  )حاااذف ا: ابعػػػفي  )و  
 ي)اثاى   ا:ع م ت

 ه  األبؿ    ا: ل بف عف ا:م  ة.مه   أل   كل    )الفتحظ ىي ك:األ 
ا:رقلقػ ذ ك ػك  )حاذف الحا ف األخيا  ك ػ   )واحا ة ( ع مف وياوب ع  السكو  ,)اليىءا:ث  لفي  )و  

 ا:ع مػ ت ػج   )و  ذفذ أك ا:رممػ  ك ػك ا: ػكف مػف األ عػ ؿ ا:خم ػفأر  ر كؼ ا:عّ ف مف ا:م مف ا:معه  ػ
ع ػـ ا ا )فاكرلث أ  ت بل  ه   ذ)فياى أيي هك    )تكو   ذأ بعف عش  )لاى بواض   ت ا:ا كع ا:ه  هق   

ؿاأل أف   ف ع لػه ر :ػف  ا: ػ )عالباظ لم فا  أيي هك ػ ذ تكاو  )الاواو ك ػك ذا:ضػّمفمف ا:ث ثف ا:  ئبف عػف  ك 
 يف  بوض ي  ال ثىلث لابى  الضّبظ)ع  أيي   ئبف  ,)كوااى ايى ظ 

واأل )ا:مكضػػ   هػػ  هقػػ  أل     )جباا  البااذك  السااىلم ا:ػػجي لبػػ ؽ ع لػػه :اػػظ  )فاا  :هػػ  لمػػكف أيي أك   ذ و 
  م  ذ كُ ػػا:ثقلػػؿ : ق لػػؿ هعػػ  اًل  ؿَ ِعػػذ   ُ ىأ/ ا:مػػ ـ مػػف ا:مث  ػػ٘ٔٔ ك ا ػػ   ػػ  / ك ػػك ألػػؿ   ذضػػمل  ا: مػػ 

ك اذ ك ػك مػ  مػ ف  ػ  آخػ   ك (ٕ)عف زلػ  ة  ػ  آخػ   :  مف :اظ كار  مف ا:هغلل  م  لط  ا: ظ      :مً 
 يه ل ق ػـ ل ػملفلع ػ  أ  ػ ذ ى أو نافظ  )اسب  ذ   ك كف    ر :ف ا:   ذ أك ل ء ك كف    ر :ف ا: بب كا: ػ

                                           
 . ٕٔٓي ع ؿ ا: ركي ( ل ظ (ٔ
 .ٜٓ/ٕي ا:ب ل     ع ـ ا:ع بلفي ( ل ظ (ٕ
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 ذ  مف ه ء ا:هأ لثذ كمف ا:ه ملػبخ :لً  ذ:مجم  ع لؿ  اال ـ أف لمكف ع مً   م  كبافذ :مف لشه ط    
ذ :مػػف ا:ع ػػـ إجا  مػػ  زا:ػػت ع ملهػػهذ (ٔ) َ غ  َبػػإال أف لُ  "   ػػكف"ك رػػك ذ  ػػ  لقػػ ؿي  "ؿٌ ُ ػػ َ "  خػػ ج بػػ :ع ـ 

 ي (ٕ)كك ب أف لعكض ع ه  هع لؼ آخ ذ ل ؿ ا:ش ع 
ي اى   أااااااااااااااااااااى ا ااااااااااااااااااا   سااااااااااااااااااا    أكااااااااااااااااااا م  الس ااااااااااااااااااا   

 
 

كب :ع لػؿ مػ   ذ ػ  لقػ ؿي زل بػكف ذ  :مؤ ػثع ًمػ ذ  :غل  مػجم   رػكي زل ػبب :مجم  م  إجا م ف ع مً كخ ج 
 ركي الرؽ ا ـ   سذ كا:ا س ا ـ : جم  كاأل ثى مف ا:خلػؿذ  ػ :م ا   ذ  :مجم   ل  ع لؿإجا م ف ع مً 

ماػػ    ب ػػكفذ  ػػإف  كاك ذ مكف كأ  ػػكف   رػػكي عػػ :َ  ػػ  لقػػ ؿي الرقػػكفذ كخػػ ج ألًضػػ ذا ػػـ : مػػجم  مػػف ا:خلػػؿ
ؿاأل ك ػػك ا:مطػػ   ذؿٌ كاِبػػ يكماػػ   ا:ث :ػػثذ ك ػػـ ا:عشػػل ة ذأ ػػؿ يك ػػك مػػ   ػػكى ايذ كماػػ   ا:ثػػ    ذـٌ عػػ :َ  يك 

 فْ   "ا: ػػػجكف كا:ػػػجلف"  ػػػ  :غػػػف َمػػػبػػػؿ كال بػػػا تذ كخػػػ ج ألًضػػػ ذأ  ػػػ س ال أعػػػ ـ ء ػػػم أك ػػػ   ذا:غزلػػػ 
بػكفذ أك ػ كف كب ػكف ك  (ٗ) ضػكفأ   رػكي كخ ج ألًضػ ذما    ك ك "ا:جي" ال ع ـ كال باف ذ ألف  (ٖ)بهأع  
ب بم ػػ  ا:ظػػ ءي ك ػػ  طػػ ؼ ُبػػكف  مػػ  ِظػػ  :مػػجم  ع لػػؿ كال بػػافذ ك رػػكي ظِ ماػػ   ج:ػػؾ :ػػلس ع ًمػػ ألف  

ب/ ٘ٔٔ/ ذ   لق ؿي ط رػكف ذك رك    كال بافذ كب :خ ك مف ه ء ا:هأ لث ط رفُ ه :لس ع مً ا: لؼذ أل   
   رػكي  ػ   ل  إ    ه ملًبػًبػ   ل مػ   ػكاء مػ ف م م   ذ بً كب :خ ك مف ا:ه ملب م  م ف م م   ذ(٘)كأ  ز  مك لكف

                                           
 . ٚٙٔ-ٙٙٔ/ٔي  م  ا:هكام ي ( ل ظ (ٔ
   ٜٕٖ/ٔكهم مه    اّم :  ابف ا:ر  ب ي  ذب  ع ز ٖٜٔك ك    م رؽ  لكا ه ي ذ( ا:بلت مف ا:  ز : ؤبف(ٕ

 ى لم يك  عاياىإ  تبيب  
ا:هػػػجللؿ كا:همملػػػؿ ي  ل ظػػ ي . ػػػ  ا:  ػػػ   بػػ :كاكلع بك ػػػه  مثػػػ  ا: رػػ ة  ػػػج  ا: غػػػف إ:ػػى  ػػػجلؿ كطػػػ ء   هػػـ أ(   ػػب (ٖ

 ٔك م  ا:هكامػ ي  ذٖ٘ٔ/  ٔذ كش ح ا:هب ل  ي ٛ٘ٙ/ٕكهمهل  ا:قكاع ي  ذٕ٘ٗ/ٔا:مق ب ي  كهكضل  ذٖٔ/ٖ
 /ٖٕٔ . 

األبؿ  ػ  "أ ض" أْف ال ه مػ   ػجا ا: مػ   :مك هػ  :ل ػت مػف ا:عقػ ءذ كال بػاف :مػف لعقػؿ إاّل أّ هػ  ٌأع بػت  ػجا ( (ٗ
 عؿ ا:خكا زم  )أ ضكف( بم ز:ف مف لعقؿ  :مك هػ  أشػبهت ا:مػجم  ا:ع لػؿ  هعظلمػً  :شػأ ه  ذ :عّ فذ  ق  اإلع اب 

ۅ  ۉ  ۉ       ې  ې  ې      ې  چ بقك:ه هعػ :ى ي  كارهجّ  ذكا ها ع ا:خ ؽ م ه ذ ك  ل  ه     أ ع :ه  ماعؿ مف لعقؿ

 ش ع  ي بقكؿ ا:ك   ذٔٔ ب تي  چى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ        وئ  وئ  ۇئ  
ت  األ   ض و   إ ذ ق ىم  ب     ا                     ج  ا ى     ***  ل ق   ض  طيب  ف وه  أ عو ا   الب                  ا   خ 

ذ  ق  أ  ى )أ ضكف(     جا ا:بلت م  ى مف لعقؿذ رلث أ    ا:له   عؿ ا:ض لج ذ ك ػك مػف بػا ت مػف لعقػؿ    
 . ٖٙ٘/ٔا:هخمل  ي  ل ظ ي

 ا  ػ :م  ك:هػـ  ػ  ج:ػؾ مػف األ :ّػف ا:مك لكف  م  ا:ع ـ ا:مجم  ا:مخهـك ب :ه ء  ركي رمزة كط رفذ  مع  مػجمأ  ز ( (٘
 =                                                                             ث ث ي
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ا:مرمػػػ  ال لغلػػػ ذ  ػػػإف ُأ لػػػ   معػػػه  ػػػجا ا: مػػػ   ػػػ ء بم مػػػف جي مع ػػػى   ذ ألف    اها ًلػػػ"بػػػ ؽ  رػػػ  " ع ًمػػػ
معػ ي مػ بذ ك رػكي    رػكي   مز ل ػ  ه ملًبػًبػبػ ؽ  رػ  ذ أك مػ ف م م   ك لق ؿي  ػ ء جك  ذب رب م مكعف

  بم مػف جي " لبكله" ع ػى األبػ   لهمػ  هشػبله   ػ  ا:مرمػ   ػ  ا:ه ملػبذ  ػإف ُأ لػ   معػه  ػ ء ألًضػ
 .(ٔ) مع ي م بذ كجكك  لبكلهذ كللؿي ل كز مط قً  كبمع ى ب رب م مكعف  لق ؿي   ء جك 

 رػػؽ ا:ع مػػف بػػآخ   كع ػػى ا: ػػكاز  ػػ  ا:مخهػػـك بكلػػهذ  مػػ هـ مػػف ل ذ  ػػ ال  ا  كللػػؿي إف خػػهـ بكلػػه  ػػ ز ك  
 .(ٕ)كفذ كم هـ مف لرجؼ كلهذ كلقكؿي  لبكف لقكؿي  لبكله

 ي   ء ؿ ا:مهض لالف كلض ؼ إ:ى ا:ث     لق ؿي      ـ زل  ع مً ه ل م  أكّ ض     إ   اإل ا:م م ب ّم أك  
 ذفا:زلػ كفذ كمػ  ت بغ مػ  ا:زلػ ل    لقػ ؿي  ػ ء   مػكزلػ ذ كعػف ا:مػك للف ل ػكز  معهمػ  مًعػ   مك

 .(ٖ)بم   ا: اؿ  لهم 

كال  ذ عؿ  ع ءأكلشه ط    ا:باف أف همكف :مجم  ع لؿ خ :لف مف ه ء ا:هأ لث :ل ت مف ب ب  
   ل كزي   ء  ذا:مؤ ث   ل هكي  له ا:مجم  كا:مؤ ثذ  خ ج بباف ا:مجم  بافُ مّ كال مِ  ىذ ع ف  ع 
:ا سذ  بافً  ع لؿ  ركي   بؽٍ   ل ُ  :مجم ٍ  كب :ع لؿِ  ذا:مؤ ث ب م  ا:مجم  :ئ  ل هبس  م ُ   ر ئضكف
ذ كب :خ ك مف ه ء ا:هأ لث م  م ف (ٗ) جا ا: م  تْ عَ مِ "  بقكف"ذ ك:ك م  ت باف :  ؿ  ُ  ي   ل كز

 عؿ  ع ء أمكفذ كب   لق ؿي ع مهكف كال عّ   ذباف :مجم  ع لؿ :مف  له ه ء ا:هأ لث  ركي ع مف
كمج:ؾ م  م ف مجم   ع ى  ذرم كفأ إف مؤ ثه رم اءذ    لق ؿي  ذأ/ م  م ف مج:ؾ  ركي أرم ٙٔٔ/

 ذ كخ ج بم  ل هكي  له ا:مجم  كا:مؤ ث  ركي(٘)   لق ؿي  م ا كف ذ ركي  م اف ك م ى فكزف  ع 

                                                                                                                              
ؿياأل   = ف م ف :اظه مؤ ث ذ كا:عب ة ب :مع ى ال  ك                                       .ب : اظأّ ه ع ـ :مجم  كا 
 ا:ث   ي أّف  ج  ا:ه ء    هق ل  اال اب ؿ ب :لؿ  قكطه      م  ا:مؤ ث ا:  :ـ .     

                   ذإجا  ػػػػّم  بهػػػػ    ػػػػ  ذا:ث :ػػػػثي ا عقػػػػ  اإل مػػػػ ع ع ػػػػى  ػػػػكاز  مػػػػ  ا:ع ػػػػـ ا:مخهػػػػـك بػػػػأ:ؼ ا:هأ لػػػػث  رػػػػك ي رب ػػػػى     
 .  ٛٗٔل ظ ي  ه   ب ا:ب لف    ش ح  ظـ اه  كملف ي 

 . ٗٗٛٗ/ٜ( ل ظ ي همهل  ا:قكاع  ي (ٔ
 .    ٔٚ٘/ٕل ظ ي ا هش ؼ ا:ض بي ( (ٕ
 . ٛٙ/ٔا:هب ل ي ( ل ظ  ش ح (ٖ
 .ٚٚ/ٕعش كفيذ ش ح ا:بخ  ي :  ا يذ ا:م  س ا:ث مف كا:« أ هـ ا:  بقكف ك رف ا: رقكف »ي  كم ه لك:ه ( (ٗ
 أ  ز ا:مك لكف  م  "  م اف" كم  ش م ه  مع  مجم ا   :م ذ م ه :لف ع ى ج:ؾ بقكؿ ا:ش ع ي( (٘

                     . ا ى الب     والشِّيب  ا ى الذ ي  و ب ى إ   ط    ش ى    ه  ... وال  ىاس و   وب   =            ب 
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  ل ذ  ػ  لقػ ؿي بػبك كف  كام أةك  ؿ   ل ذ  ة ببك ذأه لق ؿي   ؿ ببك ذ كام  ببك  ك  ل ذ  إ   
ذ كل  ا هغ ى ا:شلخ عف ا:هب ل  بهج  ا:ش كط : ع ـ به  مف همثل ه ا:م هك   :ه  رلػث (ٔ)كال   لركف
كلقػ س ع لػه مػؿ م ػه م  :هػ  مػف  ذ: شػ كط ا:مػجمك ة  مثػ ؿ :س ػـ ا:م ػهك  )جىء الزي و  ل ؿي  رك 
بػػ ا لـذ  لقػػ ؿ ذاأل ػػم ء ب ا لمػػكفمرمػػػ ي رػػكي مرمػػػ  كا  مثػػ ؿ : بػػػاف  )البسااامبو   ػػ ء  )و  ذ(ٕ) كف كا 

 هقكؿي  ذاب ك رك م األ ضؿ كا:ض   ػػي م ذا:م ه معف : ش كطذ كلق س ع له مؿ باف م ه معف : ش كط
  :زلػ كف  ,)والفىعاو ب فاوع  ػ ء ػ ب )فىعو مؿ م هم   )فىلزي و  والبسمبو   ذ(ٖ)األ ض كف كا:ض ابكف

أيي   ئبػػف  ,)ايى ااظ ر :ػػف مك هػػ  ) ف ااه الااواو  أيي ا:ػ اؿ ع ػػى  )وعالبااظ  ذكا:م ػ مكف مػػؿ م همػػ  م  ػػكع
 ة لب هػ  مقػ    ا:ضػّمفك  ذكهمػكف ا:ػكاك ظػ   ة ذلب هػ  م اػكظ بهػ  ا:ضػّمفك  ذك ج  ا:ػكاك ظػ   ة ذ الضّبظ)ع  

 ة مم  كهمكف ا:كاك  ا ه  مق    ذ(٘)چڻ   ڻ  چ  ركي األع كف مف لك:ه هع :ىي  ذ(ٗ) ع ى ر ؼ مق   
 ـ بل ف ج:ؾ.كهق    ذ(ٙ)    رك لك:ؾي   َء م  م ّ 

 
 ] الملحق بجمع المذكر السالم [

كك      ا:كار   ذم    ـ  له ب  ء ا:كار  ذ م  ا:مجم  ا:  :ـ   ج:ؾ  ق  ع مت أف  كرلث هق        
:ه كار   ل  م هممؿ ا:ش كط   لس ب م  مجم   أك ذـ جم   ذ  م  ال كار  :ه مف :اظها:ش كط ا:مهق   

ه ال أل     ب/ إ:ى ه علف م رؽ ب م  ا:مجم ٙٔٔ عش كف كب به ك ك ث ثكف / ذبؿ م رؽ به ذ  :ـ
 :لس  له ا:ش كط "أ ؿ"ما    ك ك  م رؽ به ألف   "أ  كف"كمج:ؾ  ذذ إج ال لق ؿ عش (ٚ)كار  :ه

                                                                                                                              
     :مك ه باف ال هقبؿ ا:ه ءذ كباف لشػه ؾ  لهػ  ا:مػجم  كا:مؤ ػثذ  لقػ ؿ   :م  م  "ا:ع   كف"  مع  مجم ا رلث     =

ذ ك مػ  ٓ٘/ٔل ظ ي ا:م  ع  ع ػى ه ػهلؿ ا:اكائػ ي ذع  س ك:   ؿ ع  سة ا:ه  ط ؿ ممكثه     بلت أ  ه  : م أ
 .ٛٙٔ/ٔا:هكام ي 

 . ٓٙٗي هك له ا: م ي ( ل ظ (ٔ
 .ٖٚٗٔ/ٖي هكضل  ا:مق ب ي ( ل ظ (ٕ
 . ٖٓٔ/ٔي األبكؿ    ا: ركي ( ل ظ (ٖ
 . ٕٙٔ/ٔي هع لؽ ا:ا ائ ي ( ل ظ (ٗ
 . ٖ٘مف اهلف  يمرم  ك ة ( (٘
 . ٜٔ/ٔا:هب ل ي ش ح  ي( ل ظ (ٙ
 .ٜٖٗهك له ا: م ي  ي( ل ظ (ٚ
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وعػالـ  ,جمػ  عػالـ "موفعػالَ "و ال واحد لو, وألن   (ٔ)[اسـ جنس جامد كرجؿ, وكذلؾ ]أولو وألن   ؛المذكورة
لكونػو لمػا ال يل,ػؿ,  ؛وليس فيػو الرػروط المػذكورة ,اسـ ألعمى الجنة "عميوف"كرجؿ اسـ جنس جامد, و

جم  سنة, والسنة اسـ جػنس مؤنػث  "السنوف"و ,جم  أرض, وأرض اسـ جنس جامد مؤنث "أرضوف"و
 ثالثي حذفت 

 (ٗ)و]ثبوف[ (ٖ)ثبات :وجمليا ,وىي وسط الحوض والجماعة":ثبة", وكػ (ٕ)التأنيث ءض عنيا ىاالمو وعو  
ـ  , و"ُقَمػػ(٘)كػػػذا فػػي ال,ػػػاموس ,يابضػػم    ,عػػوداف يملػػػا بيمػػا ال ػػػبياف :ال,ػػاؼ وفػػػتم الػػالـ م   ػػػة ة" بضػػػ

 .(ٚ)عرااجرى جموع الت حيم في اإلجريت مأفيذه كميا  "ئيفمائة وم", وكػ (ٙ)ويجم  عمى قموف

ا, ومػػررت , ورأيػػت سػػنينً فت,ػػوؿ: ىػػذه سػػنيفٌ  ,عػػراا عمػػى النػػوفويجلػػؿ اإل ,وقػػد تمػػـز بػػاا سػػنيف اليػػاء
 » و:وأنو م, ور عمى السماع, ومنػو قولػ ,(ٜ)و ال اطرادن  أوا تم وا في اطراد ىذا, وال حيم  ,(ٛ)بسنيفٍ 

 .(ٓٔ)« الميـ اجلميا عمييـ سنينا كسنيف يوسؼ
 : ( ٔٔ)وقوؿ الراعر

ٍ اااااااااَ َد   َ ٍ ااااااااا  اااااااااد  ٍ اااااااااٍََد   ْد  دعااااااااانَج
 

ٍَد  د نٍ جَااااااااانٍ ااااااااا  ٍ ٍلدعااااااااا   ااااااااار  َدنٍ   َد ااااااااا م    و د
           

                                           
 في الم طوط .  (الوا)( (ٔ
 . ٖٖٗ/ٔ: توضيم الم,ا د: ( ينظر(ٕ
ملػػوه بػػالواو والنػػوف أّنيػػـ ج حػػرفيف وفيػػو ىػػاء التأنيػػث, إاّل  ؛ لكونػػو عمػػىفػػي "ثبػػة" أف تجمػػ  بػػاأللؼ والتػػاء األ ػػؿ( (ٖ

, ورػرح الم  ػؿ البػف يلػيش: ٕٖٚ/ٗعوًضا عف من  جملو جم  تكسير, ينظر: ررح كتاا سيبويو لمسيرافي :
ٖ/ٕٜٙ . 

 في الم طوط . (ثبوت)( (ٗ
 ) الثبوت( ٕٙٙٔ: ال,اموس المحيط :( ينظر(٘
 . )ال,مو(, ٕٖٙٔ: ال,اموس المحيط: ( ينظر(ٙ
 .ٕٖٚ/ٗكتاا سيبويو لمسيرافي: ( ينظر ررح ا(ٚ
ىذه المغة نسبيا أبو حّياف إلى بلض بني تميـ, فيـ يمزموف " سنيف" الياء ويلربونيا بالحركػات ويلاممونيػا ملاممػة ( (ٛ

 . ٛٚ٘/ٕ: ارتراؼ الضرا: ينظرالجم  المكسر, 
 . ٕٚ, ينظر: ررح ابف الناظـ: جراه مجرى "حيف"أقيؿ أف ىذا مطرد عند ال راء حيث ( (ٜ

 .ٕٕ/ٕبي عوانة : أومست رج  ,ٜٗ/ٔماـ الرافلي : : سنف اإل( ينظر(ٓٔ
                              . ٛٚ:  وديوان ,( البيت مف الطويؿ, وىو ل مة بف عبد اهلل ال,ريري(ٔٔ
  )سػػنيو( لكنػػو جلػػؿ النػػوف حػػرؼ إعػػراا الرػػاىد فيػػو قولػػو: )سػػنينو(, حيػػث جمػػ  بػػيف النػػونيف واإلضػػافة, وال,يػػاس       

 .  ٛٚ, وررح التلريؼ بضروري الت ريؼ: ٖٕٙلزمو الياء كػ" غسميف" ينظر: الم  ؿ في  نلة اإلعراا: أو 
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نما  )وهذ (ٍ  .) ل  هور(عمى ال,وؿ  )هو(المذكور مف رف  جم  المذكر بالواو, وا 
رة عمػى اليػاء بكسػرة م,ػد   رة, ويجػر  و ين ا ب تحة م,د  رة عمى الواو, كما أن  ة م,د  و مرفوع بضم  وقيؿ: أن   

 .(ٔ)من  مف ظيورىا الث,ؿ
أ/ ومجػرور بكسػرة ٚٔٔرة /و من ػوا ب تحػة م,ػد  رة عمى ما قبؿ الواو, كمػا أن ػم,د   ةوقيؿ: مرفوع بضم   

ة مػػا قبػػؿ الػػواو, ومػػف ظيػػور ال تحػػة والكسػػرة ضػػم   الضػػّمةرة عمػػى مػػا قبػػؿ اليػػاء, والمػػان  مػػف ظيػػور م,ػػد  
 .(ٕ)كسرة ما قبؿ الياء

راا بالحركػػات الػػثالث واإلعػػ, (ٖ)"غسػػميف" فػػي لػػزـو اليػػاء فػػي األحػػواؿ الثالثػػة ىمجػػر  يو يجػػر ن ػػإوقيػػؿ: 
ف كػػاف أعجمًيػػ ,اإف لػػـ يكػػف أعجمًيػػ منونػػةٍ " (ٗ)(نػػوفٍ )ظػػاىرة عمػػى  ا امتنػػ  التنػػويف فت,ػػوؿ: ىػػذا زيػػديف, وا 

 .(٘)ال ين رؼ وُأعرا إعراا ما

  (ٚ)ذىؿ ال زاعي, وعميو أبي (ٙ)في لزـو الواو, واإلعراا عمى النوف منونة "ىاروف"وقيؿ: يجري مجري 

ٍ ٍَجطااااااااااان د و ٍ ااااااااااانل د ز  اااااااااااْمٍو جااااااااااات   هد ِّ
 

ٍَج  و ر  اااااااااااااو  مٍ نل ااااااااااااانطج اااااااااااااٍْ له    ت َج  و عتدرد
 .(ٛ)والماطروف بالطاء الميممة جم  ماطر 

  

                                           
  مػا ىػي و فػي جمػ  المػذكر إن  الػؼ فػي المثنػى والػو األ ذىبػوا إلػى أف   ,( ىذا قوؿ سيبويو وتابلو جماعة مػف الب ػرييف(ٔ

إلعػػراا فييػػا يكػػوف اوعمػػى ىػػذا  ,لػػؼ فػػي حبمػػىفيػػي بمنزلػػة التػػاء مػػف قائمػػة واأل عرابػػا,إعػػراا وليسػػت إحػػروؼ 
 . ٖٓ/ٔن اؼ : واإل ,ٚٔ/ٔ: الكتاا لسيبويو:ر, ينظرم,دّ 

, وعمػى ىػذا ااعػر إعرابػا وال حػروؼ إىذه الحروؼ ليست  بو البركات االنباري ىذا ال,وؿ إلى المازني, بأفّ أ( نسا (ٕ
 . ٜٕ/ٔا قبميا, ينظر اإلن اؼ : عراا واقلً فيكوف اإل ال,وؿ

 .ٕٚٔ/ٖ: الكتاا لسيبويو : ( ينظر(ٖ
 .ثبتوأ)السنونو( وال حيم ما  ((ٗ
النػوف قامػت م,ػاـ الحػرؼ الػذاىا فجلموىػا الـ الكممػة, وأجػاز المبػرد  ما جاز إعرابو إعػراا "غسػميف"؛ ألف  قيؿ: إن  ( (٘

 . ٕٕٛ/ٖإعرابو إعراا "زيتوف" فتمـز الواو, ينظر: ررح الم  ؿ البف يليش: 
 .ٙٚ/ٔ: أوضم المسالؾ : ( ينظر(ٙ
 . ٛٙديوانو :  لنبتيتّي,( البيت مف ال  يؼ ألبي دىبؿ الجمحي وليس أبي ذىؿ ال زاعي كما ذىا ا(ٚ
ي قػػوؿ يزيػػد بػػف ملاويػػة وىػػو يتغػػزؿ أ, ولػػيس جمػػ  لػػػ"ماطر" ومػػا يػػرجم ىػػذا الػػر لموضػػ  فػػي الرػػاـ: ىػػو اسػػـ وقيػػؿ( (ٛ

 : ترىبت في "دير َ راا" عند الماطروف, وىو ُبسَتاٌف بظاىر دمرؽبن رانية 
وٍَإذ ٍ ر  لدهدنٍ جنل  دنطج ٍ لمذجيٍ د دعدنٍ***ود ٍ لَم     ٍأ  د

 . ٚٔ٘/ٔ, والروض الملطار: ٕٔٙ/ٔينظر: ملجـ البمداف:      
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 .(ٕ)وقيؿ غير ذلؾ, (ٔ)رواإلعراا م,د   ,اتمزمو الواو وفتم النوف مطم,ً  :وقيؿ
 ؟ة زيادة النوففما عم   ,يا عالمةفإف قيؿ: قد عممنا أف الواو عمى المغة المريورة زيدت عمى أن   
 .ا بلدهو جيء بيا لمداللة عمى تماـ االسـ وان  الو عم  المريور في نوف ىذا الجم  أن   قمت:ٍ
, تػوىـ اإلفػراد نحػو: مػررت بالميتػديف: مررت ببنيف كراـ, ومف وقيؿ: ِزِيَد لدف  توىـ اإلضافة في نحو 

 .(ٖ)فيو دَ جِ ما ال يوجد فيو ىذا التوىـ عمى ما وُ  ؿَ مِ ثـ حُ 
 .(ٗ)ا عف حركة الم ردوقيؿ: زيدت عوضً  
 .(٘)ا عف التنويف في الم ردوقيؿ: زيدت عوضً  
 .(ٙ)نة الملربيفا عف الحركة والتنويف في الم رد وىو الجاري عمى ألسِ وقيؿ: زيدت عوضً  
ؿاألمف ىذه األقػواؿ غيػر  وكؿ    ف أردت يػراده, إوال طائػؿ مػف  ,مػردود بمػا يطػوؿ ذكػره و  بيانػو فلميػؾ وا 

 بالمطوالت.
 
 
 
 
 
 

                                           
, وحمؿ ذلؾ بما جاء عف اللػرا ك,ػوليـ: " الياسػموف " ثبات الواو وىو في موض  جرّ ا  ( قاؿ السيرافي ب تم النوف و (ٔ

ينظػر: رػرح  ,, وي,ولػوف: " ياسػموف البػّر ", فيثبتػوف النػوف مػ  اإلضػافة وي تحونيػافي حاؿ الرف  والن ا والجػرّ 
 . ٖٜ/ٕكتاا سيبويو لمسيرافي: 

حاؿ وي تحػوف النػوف   ت بجم  فيو الواو والنوف ألزموه الواو عمى كؿ  اللرا إذا سم   نو لـز حاؿ واحدة؛ ألف  إوقيؿ:      
, ٜٛ/ٕ, والبػػدي  فػػي عمػػـ اللربيػػة: ٖٔضػػافة فكػػأنيـ حكػػوا ل ظػػو, ينظػػر: اللػػدد فػػي المغػػة: وال يحػػذفونيا فػػي اإل

 . ٜٚٔ/ٔح الكافية الرافية: ورر 
 .ٗٚ/ٔزىري بكسر النوف وعدـ التنويف لوجود "اؿ", ينظر: ررح الت ريم: ليو األإوىو ما ذىا  ((ٕ
 .ٜٕٕ/ٔ: فرائد الل,ود اللموية : ( ينظر(ٖ
 . ٜٚٔ/ٔ( ىذا ال,وؿ نسبو السيوطي لمزجاج, ينظر: ىم  اليوام  : (ٗ
 . ٜٚٔ/ٔىم  اليوام  :  :كيساف, ينظر( ىذا ال,وؿ نسبو السيوطي البف (٘
 . ٛٔ/ٔ: الكتاا لسيبويو : ( ينظر(ٙ
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 .(ٕ), وكانت فتحة لم  ة(ٔ)حركة ىذه النوف فيي لدف  الت,اء الساكنيف ّماأو 

 ,واسػـ جػنس ,واسػـ جمػ  ,ا/ عمى ثالثة أضػرا: جمػ ٚٔٔاالسـ الداؿ عمى أكثر مف اثنيف/ فائدة :
 :الداؿ عمى أكثر مف اثنيف لريادة التأمؿ وذلؾ ألف  

 . عمييا داللة تكرار الواحد باللطؼحاد المجتملة دااًل ا لآلأف يكوف موضوعً  إّما
 .اه عميو داللة الم رد عمى جممة أجزاء مسم  لمجموع اآلحاد دااًل  اكوف موضوعً أف ي ّماا  و 
والموضػوع لآلحػاد  ,الواحد ينت ي بن يو  أف  إال   ,ةفيو اعتبار ال رديّ  ىا لمح,ي,ة ُمْمغً أف يكوف موضوعً  ّماا  و 

 ,(ٖ), أو لـ يكف كػ "أبابيؿ"سودأكػ: رجؿ و  ,ل ظو واحد مستلمؿ سواء كاف لو مف ,المجتملية ىو الجم 
سواء كاف لو واحد مف ل ظو كػ "ركا و ػحا", أو لػـ يكػف  ,والموضوع لمجموع اآلحاد ىو اسـ الجم 

مػا ي ػرؽ بينػو وبػيف كػ "قـو ورىط", والموضوع لمح,ي,ة بالملنى المذكور ىػو اسػـ الجػنس, وىػو غالػا في
بو الجم  كونو عمى وزف  ؼُ رَ لْ ", ومما يُ  أة" واحدىا "كمأوحب أةكػ "تمر وتمرة", وعكسو "كػمبالتاء  هِ واحد
 ,مة"و جم  "ت   ن  أنحو: "ت ـ"  (ٗ) ]عمى[ ـكِ عميو التأنيث, ولذلؾ حُ  ماَ و اآلحاد كػ:"أبابيؿ" وغَ عمي فَ بْ لـ تُ 

عميو التأنيث ي,اؿ:  اَ مَ ا غَ ت مً  و اسـ جنس, ألف  م  أف نظيره مف نحو: "رطا ورطبة" محكـو عميو بأن  
, وممػا (٘)ا ونحػوهَطػا مسػمؾ رُ أنو في ملنػى جماعػة, ولػيس مسػموكً  ـَ مِ  ـ, وال ي,اؿ: ىذا ات ـ, فلُ ىذه تُ 

, ىوكونػو مسػم    ؼ بػو اسػـ الجمػ  كونػو عمػى وزف اآلحػاد ولػيس لػو واحػد مػف ل ظػو كػػ "قػـو ورىػط"رَ لْ يُ 
 يًضػاأوحكػـ  ,و اسػـ جمػ  "غػاز"أّنػ (ٙ)"ىعمػى نحػو: "غػز   ـَ ِكػوبالواحػد فػي تػذكيره والنسػا إليػو, ولػذلؾ حُ 

                                           
 .ٙ/ٔ: الم,تضا: ( ينظر(ٔ
ـّ ال ي ػمحاف فييػا؛ األ ؿ في حركة الت,اء الساكنيف أف تكػوف الكسػرة, إاّل أّنيػـ ا تػاروا ال تحػة  ((ٕ  ألّف الكسػر والضػ

مػا قبميػػا, وال يسػت,يـ تػوالي الكسػػرات أو الضػّمات مػػ   يػا ت,ػػ  بلػد واو مضػمـو مػػا قبميػا, أو يػػاء مكسػوروذلػؾ ألنّ 
 .  ٙ/ٔينظر: الم,تضا , الواو أو الياء

وال,وؿ ما قالو سيبويو في ىذه المسألة, فإف عّمة فتم نوف الجم  لم رؽ, ألّنيـ لو لـ يكسروا نػوف المثنػى وي تحػوا     
ينظػر:  ,, ومػررُت بالمسػمميفرأيػُت المسػمميفو  المسػمموف,جػاء وذلػؾ قولػؾ: الجم  ألّدى إلػى المػبس بينيمػا,  نوف

 .  ٛٔ/ٔالكتاا لسيبويو: 
: عمػػدة الكتػػاا ينظػػر ,بابيػػؿ" وىػػي جماعػػات مت رقػػة, وقيػػؿ: واحػػدىا "أبيػػؿ" وقيػػؿ: "إبػػوؿ" كلجػػوؿ, وقيػػؿ: إبالػػةأ"( (ٖ

 .  ٖٓٚ, والمسائؿ الحمبيات: ٜٓٙ/ٕ ناعة اإلعراا تح,يؽ ىنداوي: , وسر ٙٗٗلمنحاس: 
 جد في الم طوط وتمت إضافتيا ليست,يـ النص .ال تو ( (ٗ
 . ٕٗينظر: ررح ابف الناظـ:( (٘
  .[ٙ٘ٔ: مف اآلية آؿ عمرافسورة  ] چائ  ەئ      ەئ  چ  ومنو قولو تلالى( (ٙ
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 إذا يـ نسبوه إليو ف,الوا: رأيت ركابي, والجمػوع ال ينسػا إلييػا إال  ن  أل "؛ركوبو"جم  و اسـ أن  عمى ركاا 
 فتأمؿ. ,(ٔ)غمبت كػ: أن اري

 ة [األسماء الستَّفي  الضّمةعن  نيابة الواو] 
) اٍْكػائف  ,الضػّمةعػف  لمرفػ  نيابػةً  أي: ثاني مواض  الواو الواقلة عالمةً  ) لثنَْ(أ/ٛٔٔالموض /)و(

 بملنى مجموعيا: ,ةأي األسماء الستّ  )وهْ( ,ة المضافةالملتم   ة( أل  نءٍ ل تٍ 
لتحركيػا  ؛اقمبت الػواو ألً ػ ,محركة وٌ ب تم الكاؼ, ويجوز كسرىا, وأ ؿ األا أبَ  )أ وك(ليا: أبو مف أو   

عمى زوج المرأة, قاؿ , ويطمؽ (ٕ)باء وأبوفآوان تاح ما قبميا, ثـ حذفت األلؼ اللت,اء الساكنيف, وجملو 
 .(ٖ)وأبو المرأة: زوجيا(( وأُبوَف, آباءٌ و , وجملُ محركةٌ  أَبٌو, األِا  وأْ ؿُ  في ال,اموس:))

ب ػػتم الكػػاؼ وكسػػرىا, قػػاؿ فػػي ال,ػػاموس: واألخ مرػػددا واأُل ػػوة واإل ػػاء )أخااوك(ٍأ ػػو مػػف  :ثانييػػا )و(
ْ واٌف, بالكسر, وُأْ واٌف,واأل وات مف النسا وال ديؽ وال احا, والجم    انتيى. ,(ٗ)أ وَف وآ اٌء وا 

 ,وغيره مػف أقاربػو المرأةو أبو زوج بأن   بكسر الكاؼ عمى ما ىو المريور )  وك(حمو مف  :ثالثياٍ)و(
أي: أقػػارا زوجتػػو, وفػػي ال,ػػاموس:))  ,وي,ػػاؿ: حمػػوه ,وقػػد يطمػػؽ عمػػى أقػػارا الزوجػػة فيضػػاؼ المػػذكر

وَحْمػُو الر ُجػِؿ:  ,أبػو زوجيػا ومػف كػاف مػف ِقَبِمػِو, واألْنثَػى: حمػاةٌ  (٘) (وَحْمُؤىػا)َحْمُو المرأِة وَحُموىا وَحماه 
ًة(( أبو اْمَرَأِتِو, أو أ وىا, أو َعم يا,  , انتيى.(ٙ)أو األْحماُء: مف ِقَبِميا  ا  

ـُ, مثمثًة: أْ ُمُو فَ  ) وك(فو مف  :الراب )و(  ْوٌه, وقد ُترد ُد الميـب تم الكاؼ وكسرىا, وفي ال,اموس:)) الَ 
: َحْرُؼ َعْطٍؼ, ُلَغٌة في ثُ وَفـٌ مف الِدباِغ: َمر ٌة منو ـ    , انتيى.(ٚ)((ـ  , وُف

 :فوأ مو ذوو, وفي المحذوؼ قوال ,إلى ماؿ امضافً  )ذو( :ال امس)و(ٍ
 .الواو الثانية وىي الالـ :أحدىما 

                                           
 .ٕٗينظر: ررح ابف الناظـ:( (ٔ
ال,يػاس, والجرمػي ال ا لملػرا ال عمػى تباًعػإو جمػ  عمػى "أبػوف"  أن ػاأل ؿ في جم  "أا" أف يجم  عمػى آبػاء, إاّل ( (ٕ

 . ٘٘ٔ/ٗ لمضرورة, ينظر: ررح كتاا سيبويو لمسيرافي: يرى فيو ىذا  الجم  إاّل 
  )األا( . ٕٚ٘ٔ( ال,اموس المحيط : (ٖ
  ية(  .)األ ٕٛ٘ٔال,اموس المحيط : ينظر: ( (ٗ
 . في الم طوط ()عميا( (٘
 )حمو( . ٕٙٚٔ( ال,اموس المحيط : (ٙ
 )ال ـ( . ٙٗٔٔ( ال,اموس المحيط : (ٚ
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لاأل :والثاني  بػدليؿ قػوليـ: ذوايػا, فحػذفت اليػاء وب,يػت  "ذوي"ى وىي اللػيف, وقػاؿ ابػف مالػؾ: األ ػؿ و 
والمػراد باإلتبػاع , , انتيػى(ٔ)ثػـ لػـز اإلضػافة إلػى اسػـ الجػنس واإلتبػاع ,ا/ حػرؼ اإلعػرااٛٔٔالواو /

و باإلضافة و     ,اأو جر   ,اا, أو ن بً سواء كانت حركة الواو ضم   ,إتباع حركة الذاؿ لحركة الواو ,ىنا
ير الضمإلى  وو أضافا لممبرد فإن   الفً  ,(ٕ)يرالضمو ال يضاؼ إلى إلى الظاىر دوف إ وتو إرارة إلى أن  

 : (ٖ)ا ب,وؿ ال,ائؿتمسكً 
ٍَم ٍ ااااااااااااااااااااانٍ عااااااااااااااااااااار ٍذ ٍ ل  ااااااااااااااااااااا إ
ٍٍ

ٍ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااٍَ لَااااااااااااااااااااااااااااااااااااانسٍذوو ٍ
ٍ  

 ,بملنػى  ػاحا "ذو", وفي إضافتو إلى "ماؿ" إرارة إلى أف (ٗ)الرذوذوىو محموؿ عند الجميور عمى 
والغرض مف ذلؾ  ,لو في الملنى وٍ او مسف,ولو: "ذو ماؿ" أ  ر مف قوليـ: "ذو" بملنى  احا م  أن  

 .الواو (٘)سكوفة عمى يا اسـ مو وؿ مبنيّ فإن   ,ةإ راج "ذو" الطائي  
 .(ٙ)في جمي  األحواؿ "ملربة إعراا "ذي :وقيؿ

ؿاألف,ػط, و  وقيػؿ: فػي حالػػة الجػر   يػػا ال ألن   ؛يػا لػـ تضػػؼ لميػاءا إلػػى أن  ف يػػو إرػارة أيًضػ ,ىػػو المرػيور و 
األجنػػػاس المنكػػػرات أو  بأسػػػماءيػػػا وضػػػلت و ػػػمة إلػػػى الو ػػػؼ تضػػػاؼ إلػػػى غيػػػر اسػػػـ الجػػػنس, ألن  

 .(ٚ)الملارؼ

 

 

                                           
 . ٛٔٚٗ/  ٜتمييد ال,واعد :  ينظر: ,جده في كتبوأ( ىذا ال,وؿ ن,مو ناظر الجيش عف ابف مالؾ ولـ (ٔ
 . ٕٙ/ٔ: المساعد عمى تسييؿ ال وائد: ( ينظر(ٕ
: البػػدي  فػػي عمػػـ , وبػػال نسػػبة فػػيٖٖٗ/ٗأبػػي اللتاىيػػة: إلػػى وء الرمػػؿ نسػػبو  ػػاحا الػػدر ال ريػػد ( البيػػت مػػف مجػػز (ٖ

 . ٘ٔ٘/ٕوىم  اليوام  :  ,ٕٚ/ٔاللربية : 
ينظػػر:  ,"ذوه", وال "ذوؾفػال ي,ػاؿ:  ,اسػـ الجػنس نحػو: ذو مػػاؿ, وذو ع,ػؿووجػو الرػذوذ أف "ذو" ال تضػاؼ لغيػػر ( (ٗ

 . ٚ٘ٔ/ٔررح الم  ؿ البف يليش: 
 . السكوف في أ, وال واا أثبتو ((٘
ّنمػا  ((ٙ "ذو" عند الطائييف اسـ مو وؿ بملنى "الذي" وىي ملربة عندىـ, ولـ أجػد مػف النحػاة أحػًدا ي,ػوؿ بإعرابيػا, وا 

, وتوجيػػو ٖٛٔقيػػؿ أف طػػيء يلربونيػػا إعػػراا "ذو" التػػي بملنػػى  ػػاحا, ينظػػر: الم  ػػؿ فػػي  ػػنلة اإلعػػراا:
 . ٜٙٔ/ٔ, وررح التسييؿ:ٜٖٕالمم : 

 . ٙٗٔ/ٕلم  ؿ البف يليش: , وررح اٛ٘: المرتجؿ: ( ينظر(ٚ



                     ٖٛٙ          النص المحقق
    

 

أف المػػػراد بػػػو النكػػػرة  ,اسػػػـ الجػػػنسيػػػا ال تضػػػاؼ إلػػػى أن   :ـ بلضػػػيـ مػػػف قػػػوليـقػػػاؿ الػػػبلض: وقػػػد تػػػوى  
 ير الضمالمضاؼ إلى  ف  إف ,(ٔ)«وأف ي ؿ ذا رحم»وق  في الحديث:  فاستركؿ بيذا الوىـ ال اسد ما

 .(ٖ)چېئ  ىئ  ىئ  ىئ  چ :منيا ,فآ, وغاا عنو مواض  في ال,ر (ٕ)ليس باسـ جنس
 .ب تم الكاؼ وكسرىا )هَوك( :السادس )و(

 .(ٗ)بو عف أسماء األجناس كرجؿ وفرس ىقيؿ: ىو اسـ يكن  

 .وقيؿ: عما يست,بم الت ريم بو
وفػػي ال,ػػاموس:)) وَىػػٌف كػػأخ ملنػػاه رػػيء ت,ػػوؿ: ىػػذا َىُنػػؾ أي:  ,(٘) ا ػػة أ/ٜٔٔوقيػػؿ: عػػف ال ػػرج /

أقبمي, وىنيت كناية  وي,اؿ: لمرجؿ ياىف أقبؿ, وليا ياىنة ,وىما ىناف وىاناف ,ئؾ, وىُف المرأة فرجياير
بػػداؿ إأي: رػػيء يسػػير, وروي ىنييػػة ب ,ة أ ػػميا ىنػػوةن ػػرة ىَ م ػػغ   (ٙ)ة(ي ػػنَ عػػف فلمػػت, وفػػي الحػػديث: )ىُ 

 .انتيى (ٚ)الياء ىاء((

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
تلبػد اهلل ال  »: حيف سألو رجؿ قػائال : دلنػي عمػى عمػؿ يػدنيني مػف الجنػة ويباعػدني عػف النػار, ف,ػاؿ ( مف قولو (ٔ

 . ٖٔرقـ الحديث :  ٖٗ/ٔ حيم مسمـ :  ,«وت ؿ ذا رحمؾ  ,وتؤتي الزكاة ,وت,يـ ال الة ,تررؾ بو ريئا
 . ٕٖٔ/ٔ: فرائد الل,ود اللموية : ( ينظر(ٕ
 . ٘ٓٔ( سورة الب,رة : مف اآلية (ٖ
 .)ىنو( ,ٜٔ/ٗ: الليف: ( ينظر(ٗ
 . )ىنا( ,٘ٔٚٗ/ٙلساف اللرا: طبلة دار الملارؼ:  :( ينظر(٘
ِإذا َكب َر ِفي ال  الة, سكت ُىَني ًة قبؿ َأف ي,رأ, ف,مُت:  سوؿ اهلل  م ى اهلل عميو وسم ـكاف ر   »( عف َأبي ُىَريرة, قاؿ: (ٙ

ػي َأرَأْيػت سػكوتؾ بػيف الّتكبيػر وال,ػراءة, مػا َت,ػوؿ؟ قػاؿ ـ  باعػد بينػي وبػيف  :يا رسوَؿ اهلل بأبي َأْنػت وُأم  " َأقػوؿ: الميُػ
ـ   طاياي كما باعدت بيف المررؽ والمغرا, المُيـ  ن,ني مػف  طايػاي كمػا ُين, ػى ا لث ػوا األبػيض مػف الػد نس, الميُػ

 . ٜٛ٘رقـ الحديث :  ٜٔٗ/ٔ حيم الب اري :  ,« اغسمني مف  طاياي بالّثمج والماء واْلَبرد "
 )الينو( ., ٖٙٗٔ( ال,اموس المحيط : (ٚ
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 ة [] إعراب األسماء الستَّ
م رد رػروط وىػو بسػكوف الػراء كمػا فػي  )  رط(بؿ  ,ابالواو ليس مطم,ً  (ٔ)ةثـ اعمـ أف إعراا ىذه الستّ 

ـُ الريِء, والِتَزاُمُو في البيِ  ونحِوه, ـْ َلؾ ال,اموس: إلزا كالر ريَطِة, وفي الَمَثِؿ: "الر ْرُط أْمَمْؾ, عميَؾ أ
(ٕ) ,

 أي: بالتزاـ أمور أربلة: ,والمراد ىنا االلتزاـ

أي: ليس ملو غيره, والمراد ليسػت مثنػاة وال  ,د: عزلومف أفر  )  ردة(أي: كوف ىذه الستة  )أٍَت وَ( 
في,اؿ:  ,نوفالوىو  ,, وُيرد  في التثنية ما حذؼ منيا لإلضافةىُأعربت إعراا المثن   تْ يَ ن  عة, فمو ثُ مجمو 

ت جمػػػ  تكسػػػير ُأعربػػػت إعرابػػػو َلػػػمِ أبػػػواف وأ ػػػواف وحمػػػواف وىنػػػواف وفػػػواف, ورػػػذ فمػػػواف وفميػػػاف, أو جُ 
جم  ني أبوف, ولـ يُ ءإعرابو نحو: جاُأعربت ؾ, أو جم  ت حيم ؤ ابآني ءانحو: ج ,بالحركات الظاىرة

 انتيى. ,(ٗ): أنو ُسم (ٖ)عمـو قاؿ األمنيا ىذا الجم  إال األا واألخ والحـ, ون,ؿ أن  
بو حياف: وىو في غاية أو ي,اؿ في فـ: فُوف وفيف, قاؿ ف, وعف ثلما أن  و وحكى غيره سماع ىنوف وذو 

ال يل,ػؿ جمػ  بػاأللؼ  ما ذكر إذا ُأريد باألا وما ذكر ملو مػف يل,ػؿ فػإف ُأريػد بػو مػا , ومحؿّ (٘)الغرابة
 والتاء.

 :بالحركات الظاىرة كػرت ُأعربت ا/ فمو  غ  ٜٔٔمف كب ره ن,يض  غ ره /رة(ٍ)   ٍموالثاني: أف تكوف  
 .(ٚ)[(ٙ)حرؼ اللّمة فييا يربو ال حيم بسكوف ما قبمو ألف   ؛ؾَ ي  جاءني أبَ 

 

                                           
ء,  بػػػاأللؼ, وُجػػّر باليػػػاا َ ِ ػػبػػػالواو, ونُ   َ ِفػػممػػػا رُ  ـ يجلػػؿ "ىػػػف" منيػػا, وأنكػػػر أف تكػػوفىػػي  مسػػة عنػػػد ال ػػّراء ولػػػ( (ٔ

 .  ٖٙٛ/ٕ:  ارتراؼ الضراينظر: 
 .ٖٚٙ/ٔمجم  األمثاؿ:  :ينظر, يضرا في ح ظ الررط يجري بيف اإل واف( (ٕ
: رػػػرح ديػػػواف عمـ, أديػػػا لغػػػوي, لػػػو م ػػػن ات منيػػػايوسػػػؼ بػػػف سػػػميماف بػػػف عيسػػػى الرػػػنتمري الملػػػروؼ بػػػاألىػػػو ( (ٖ

 ,ٚٙ-٘ٙ/ٗ. ينظر: إنباه الػرواة : (ىػٙٚٗت ) وررح أبيات الجمؿ, واألدا في عمـ مجازات اللرا, الحماسة,
 .  ٖٖٕ/ٛعالـ: واأل ,ٕٛ-ٔٛ/ٚووفيات األعياف :

 . ٔٓٙ: النكت في كتاا سيبويو : ( ينظر(ٗ
 .  ٜٕٖ/ٔ: التذييؿ والتكميؿ : (  ينظر(٘
 لحركات, الت غير يليد األرياء إلى أ وليا فأعربت با اتيا في الت غير؛ ألف  وقيؿ ىي أسماء عادت إلييا الم( (ٙ

 . ٖٕٔ/ٔينظر: ررح الم,دمة المحسبة:     
 ( إلى ىنا س,ط مف ا .(ٚ
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نحػو: رحمنػػي أخ, ُأعربػت بالحركػػات الظػػاىرة,  ,فمػو قطلػػت عػف اإلضػػافة )  اان ة(والثالػث: أف تكػػوف 
 مضافيف, وأورد عمى ىػذا أف ارػتراط يما ال يكوناف إاّل فإن   (ٕ)و فو" (ٔ)يا ت,ط  عف اإلضافة إال "ذووكمّ 

االرػتراط لتح ػيؿ مػا لػيس بحا ػؿ  ألف   ؛غيػر مضػافيف فيمػا يكونػاأن   (ٖ)وىـُيػيمػا اإلضافة بالنسػبة إلي
 .يا حا مة, فكاف ينبغي استثناؤىما مف ارتراط اإلضافةم  أن  

 .فتأمؿ ,بأف ارتراطيما بالنسبة إلييما لبياف الواق  ال لتح يؿ ما ليس بحا ؿ :وأ  ب 
 : (ٗ)و م رد في قوؿ اللجاجن  أا م  ملربً  "فو"قد جاء  :فإف قيؿ

ٍخاااااااااااااااااانلطٍ ااااااااااااااااااٍَ اااااااااااااااااا   ٍخ ن اااااااااااااااااا  ٍو اااااااااااااااااان 
ٍ
 

 
 .أي:  ياريميا وفاىا

 ىو حػذؼ المضػاؼ أليػو ونػو وتابلػو ابػف مالػؾ عمػى أن ػ (ٙ)جػو أبػو الحسػف, و ر  (٘)ذ  و راأجيا بأن   ق ت:ٍ
 ة عمػػى حػػد  يػػبػػؿ المم وظػػة والمنو  ,ال يرػػترط فػػي اإلضػػافة أف تكػػوف مم وظػػة, وعمػػى ىػػذا (ٚ)ثبػػوت ل ظػػو

 سواء .

 

                                           
ػألن   ؛ مضػافةة كوف "ذو" ال تػأتي إال  ( عمّ (ٔ ضػافتيا إلػى إجنػاس, ومنػ  سػيبويو  إلػى الو ػؼ باألاًل يػـ جػاءوا بيػا تو  

عػػف اللػػرا  ضػػمر بمػػا رويضػػافة إلػػى المو أجػػاز اإلون,ػػؿ الػػبلض عػػف المبػػرد أن ػػ ,ت,ػػوؿ:  "ذوؾ" المضػػمر فػػال 
 ك,وؿ كلا بف زىير:

ٍأ نرٍذويٍأرو تهنٍذووهن.ٍ***ٍ لخزر  ةٍ ره نتٍ ٍٍَد ٍ  ٍدصٍد
 . ٜٛ/ٔ, والمباا:ٕٙ/ٔ, والبدي  في عمـ اللربية: ٕٔٗ/ٖينظر: الكتاا لسيبويو:      
تضػػاؼ إلييػػا  جلػػؿ "فػػو" قرينػػة "ذو" لتسػػاوييما فػػي لػػزـو اإلضػػافة, إاّل أّف "ذو" ال تضػػاؼ إلػػى يػػاء المػػتكّمـ و"فػػو"( (ٕ

 . . ٛ٘/ٔوليذا السبا انحّط عف درجة "ذو, ينظر: ررح الت ريم: 
 . )توىـ( في أ, وال واا ما أثبتو مف ا( (ٖ
ٍ        و دره :  ٕٕٗ/ٕ: , ديوانو:( البيت مف الرجز لملجاج(ٗ

  ت ٍتَنه ٍ ٍْصهنر جٍ لص ن
, واأل ػػؿ فػػي ىػػذه األسػػماء أف ال تلػػرا مضػػاؼو غيػػر و من ػػوبا بػػاأللؼ مػػ  أن ػػالرػػاىد فيػػو: "فػػا" حيػػث جػػاء بػػ     

  بالحروؼ إاّل إذا أضي ت .
 . ٕٓٗ/ٔينظر: الم,تضا:  ,وأجازه المبرد لمضرورة؛ ألّف الراعر أتى ب,افية ال يمح,يا التنويف( (٘
 . ٖٖٔ/ٗ: ررح الم  ؿ البف يليش : ( ينظر(ٙ
 . ٖٙ/ٖ: ررح التسييؿ : ( ينظر(ٚ
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م غطععر  يأ السععم ظعع أر   و  ععاطر اأ طععك   و اععون ّ  م(المررل  ّا)لغيرريايرر  اوالرابعع أ  ن ونععون اإل عع    
اشععول ل   والاعع    اععن ظاورأعع  (ٔ)رة ح ععم اعع  ابععل الطعع  الطعع      ععو   ععطاء ل طعع    حربععء ب لدرنعع ء الا ععد  

 .أذا  بي  وذلك لعدم الدروف الص لد  لئلحراك  ي آأرأ  الادل بدرن  الا  سب  نع
م    طدواعل    ع(ٕ)وأعو اع  ذأعك هلطعم الابعرد   ن "ذا" و ع ف لطع   الاعون م مُ ِاعاْ أذا ال طد طُ  ثم اح م  ن       

 / لاع   ٕٓٔم ال ط عر شعاولم /ح م اذأبم  و ن اطعد اإل ع    للطعر الطع    عي غطعر "ذوا" ح عم    ع ا شٍ 
بعم   وطنون ب ل سب  هلطا  لبط ن الواا   هذ ال ط زم  ن ونون ال طود دائاع  لبلدوعراز   عان ال طعد أعو اع   عي

م لام هلعم غطعر طع   الاعون ّ الو ططد ب عو  لا     و  ا    و بط ن واا   وباذا ط  ك حن اول ابن أش مأ  ن  
   ح م.  (ٖ)ملطس ل   ط   ا  ف هلطا  هال وأي ط   الاون ّ  دشو  هذ

وا   حربعء ب لدرنع ء نععأ  ع    ان لد     شرط أ اسأ وأو  ن ال و د ا  ط   ال سب وطشورط  ط ً      
ال     ي الاعم زطع دة ح عم ذلعك  ن طنعون بعبل اعطم طً   وطشورط   كُ بط   ن ولعم   حعرك ب لدرنع ء الظع أرة  ُ وا 
ن ونعون باع عم صع دك ناع   "ذو"  و عي (ٗ)«ح د اهلل ان رطع  الاسعك  ططكُ  الص ئمِ  مِ  َ   وفُ أَ لَ  » أ 

والععواو الزاعع  لاعع   ععي   ح ععم السععنون  و ععداء اإلشعع رة هلطععم   ععان ن  ععء لئلشعع رة   و اوصععول   اععي اب ط عع
  أ(ٙ)ا ظور بن سدطم الا عسي (٘)   ]ن ول[ا  و ر    و صبً عرك ب لدروف ر عً    واد وُ األدوال الثبلث  غ لبً 

 
رررررررررررريهنال يررررررررررررُلُ ماّمرررررررررررر إف ُِ   رررررررررررريامقاُمه
 

ررررررِنَذامررررررنا ماِ فررررررَاَ ْمامرررررر ا َ  ِفَيرررررر   ُْ  فَح
 

                                           
 . ٙ٘ط ظرأ شرح اطر ال دىأ  ((ٔ
ّ اع  أعو اع  رّدد  ( (ٕ ال دع ة و سعبو  هلعم لم   د  ي الا و عك  والن اعل  عي ال لع  واألدك اع   سعبم الاصع ف ل ابعرد  وا 

شرح الااصل البعن طععطشأ   ٕٙ/ٔ  والبدط   ي ح م ال ل أ ٜٗٔ/ٖشرح نو ك سطبوطم ل سطرا يأ  الابرد  ط ظرأ
ٕ/ٕٖٔ. 

 . ٙٙ/ٔأ  و   الاس لك أ ( ط ظر(ٖ
 . ٜٗٛٔرام الددطث أ  ٕٗ/ٖأ البأ ري( صدط  (ٗ
 . زط دة ان الاد ق لطسو طم ال ص( (٘
  ٘/ ٖوالوعذططل والوناطعلأ   ٓٙ/ٔأ وشعرح ابعن ال ع ظم  ٜٜٔ/ٔأ الطوطل وأو اعن شعواأد شعرح الوسعاطل( البطء ان (ٙ

شرح شذور الذأك و   ٖ٘٘/ٔأ ال ي ال بطكو   ٚٙ/ٔو و   الاس لك أ   ٖٚٗ/ٔأ ووو ط  الا  صد والاس لك
 . ٙٛٔ/ٔل  و ري أ 

الش أد  طمأ "ان ذي"   د  حرك "ذو" الاوصول  هحراك "ذو" الوعي باع عم صع دك  واألصعل  طاع   ن ونعون اب ّطع       
 باع م ص دك .الوي الط ئططن طعربو ا  هحراك "ذو"    ن  ألّ ا  باع م "الذي" هاّل 
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ح ععم  (ٕ) واو(بعع ل)   وروا  غطعر  اعرًبعع   بععو الاععو  بعن   ععي ب لطع   روا (ٔ))) وأععو أنعذا اع ل  ععي الوصعرط أ
ذا ثبء هحرابا   ي ال ر   الب      ؛ذلعك بد لع  ال عر   (ٖ)( ئغ عال)بعن اد ا    بعم  عي الر ع  وال صعك  واط ع وا 

 )بخره (أعذا  ه(ا,) ر اابنره اولكأ  )فحه(    اسوو ط  ل شروطو اث   أذ  السو    (ٗ)السا ع(( م ادلّ أل   
 أذو ا ل ُذُو  ا ل ابن ا لك  يأ ص دبم  و صل ذو ا ل ) هام ل(أذا  ه(ا,فه )أذا  ه(ا,)حمه وأذا 
  (ٙ)ح عععم العععواو الا عععاوم ال عععّا   ثعععم اسعععوث  ء (٘)و ا عععاوا  ل ر ععع  وذال ا عععاوا  لئلوبععع عابعععو  اععع ل 

لنعن هحعراك  ) فره (أذا  (ه)ا ل"  "  ص ر "ذولزووث ل  ي  دوأ "ط ء نا  اسك/ ا  اب ا   سن  ٕٓٔ/
ل والُ ع   او ا طعل نععأ  اطعر  ل   ِ طَ  ال    ةالنثر    بنسر ال  فأ  د     ان ال ِ (اق ي ة ااةِاغَا)فذالُاأ وك ب لدروف 

حععن العععرك دطععث )ُررينهي (دنعو أ    وععم   يأ    اعع   اععن دنععوء الدععدطث  )ح   رر (ال  طععل  أال عع ف ب عم  
 ا وام.  (ٚ)كاأل ى ط رطم ا ر   أ وك وأ  ك وأ طك أا لأ وان العرك ان ط ول

 )  ررااالخنييررة( يأ اعربعع  بعع لر   د لعع  نععون ر عاعع   ()ميفه ررةقا  الااثععل لاعع  السععو   )ف رر ااامُررم  (اااا
لاأل يأ أي  أبع ر اوو بعع   لنعن   حن الابود  الذي أو اسم اإلش رة   واع  بععد   أبع ر دناط ع  د ط ع  و 

 يأ    ر ()ه المرةايف ِا  الأبعر مُ ْنعح م الأبر لم دُ  ح طم    لاعطوفُ  الاعطوفِ  الاعطوف لم دنمُ   ان  
ال عععول  )  رررا(وذلعععك   (الضرررّمة) رررنا يأ   ئبععع    ()في نرررة االظععع أرة د لععع  نو اععع   )الرررهاه(ا اععع   نعععل   ر ععع ُ 

 .ف  وأو  سال الاذاأك و بعدأ  حن الون ّ (ٛ)ان األاوال )المش هي(

                                           
 .)نذا(  ي ك ( (ٔ
 .ٓٙ/ٔ أ   ثبوم ان شرح الوصرط   وا)ب لط  (  ي   و ك ( (ٕ
 .ٓٙ/ٔ أان شرح الوصرط ثبوم  وا     و ك  ي  (الص ئغ)( (ٖ
 ٓٙ/ٔ( شرح الوصرط  أ (ٗ
 .  ٛٔال ول لولد  البدر بن ا لك  ط ظرأ شرح ابن ال  ظمأ ( (٘
 . )الا اوا (  ي ك( (ٙ
 . ٖٓٙ/ٖأ النو ك لسطبوطم أ ( ط ظر(ٚ
 أ ح م  اوال هحرابا  ح د اإل     اأو ف  طم ا ل الاشاور؛ ألن   ((ٛ

لأ اععول سععطبوطم و  هحععراك        عع أللف والععواو والطعع   دععروف رة  ععي الدععروفاعع  اعربعع  بدرنعع ء ا ععد  نثععر البصععرططن   ّ  األو 
 ععم   واععد طنععون ال دعع ة دا ععو  ح ععم هحععراك الاثذا ال ععول لععم   ععد   ععي نوعع ك سععطبوطموأعع وأععي ن لععدال اععن زطععد 

-ٖٛٔ/ٔ  وأاععع  الاوااععع  أ ٛٛ/ٔ  وال بععع ك  عععي ح عععل الب ععع   واإلحعععراكأ ٚٔ/ٔط ظعععرأ اإل صععع فأ   وال اععع 
ٖٜٔ .                                                                              = 
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 طعععرك ب لدرنعع ء   وأععي الععواو مِ الِاعع فُ ذْ  يأ َدعع    العع  صهذا اسععوعال ا عع  ً  أععن"عععع واأل صعع   ععي "ال 
بن   وا م اول رؤب  طادح حدي (ٕ)  و  ص األك واألخ والدم  عطف(ٔ)الثبلث ح م العطن وأي ال ون

 أ(ٖ)د وم الط ئي

 ِفرررررررررذااْلَ رررررررررَيمْاام ااْقلَرررررررررَا اَ ررررررررراِانأنررررررررر ا

 

 َهَمرررررررررررْناُيَشررررررررررر ِنْ اَبَنرررررررررررُ اَفَمررررررررررر اَ َ رررررررررررمَا 

  

 

                                                                                                                              
    األصععل  عي اإلحععراك  ن طنععون  وأعو اععذأك اععوي اعن  اعع  ال طع س  ألن   » وأعذا اعع  رّ دعم ابععن ا لعك ل ولععمأ     =

   اذا  انن الو دطر ح م و م طو د اعم ال ظطعر  عبل حعدول ح عم  واعد  انعن ذلعك رةً  و ا دّ  ب لدرن ء ظ أرةً 
 . ٛٗ/ٔشرح الوساطلأ   « الاصطر هلطم  ي أذ  األسا    و ك

و عف  وطّو ع  ذلعك ب عول   ن أعذ  األسعا   اعربع  اعن انع  طن سعوا    عطاء  م لعم اعن أ اع  ذنعر  النو طعونالث  ي
 وط  ل أذا  م ور طء  اع  و أر وعم اعن  اعم   و عمّ  » أ بي  بنر بن األ ب ري  وأو ان او داي  د ة النو  

 . «   ان  اوطنوونسر  ي او   الأاض   طنون اعربً  الا    ي او   الر   وواو   ي او   ال صك
 . ٕٓ٘أ شرح ال ص ئد السب  الطوال ال  أ ط ء    ااا

ّ اعع  أععي دالئععل هحععراكالث لععثأ واطععل ه      عع لواو دلطععل ح ععم ال ععّا  واأللععف دلطععل ح ععم   ّ اعع  لطسععء دععروف هحععراك وا 
لطعععم ذأعععك األأاعععش  والطععع   دلطعععل ح عععم  النسعععرة  الاودععع  / ٔوأاععع  الاوااععع أ   ٚٔ/ٔ صععع فأ ط ظعععرأ اإل  وا 
ٖٜٔ  

لطم ذأك الا ز ي  و   ول  ان درف العّ   هلم ا  اب ما  اعرب  بدرن ء االراب أ       . ٚٔ/ٔط ظرأ اإل ص فأ  ا 
و اع  اعولامأ  عوك   » :الأ اسأ و ّا  الساط ي  ن  ء  ظروم اأو ا  لاعذ  األسعا   ولعم ط ع اع  ح عم دعد سعوا   ل ولعم

 عي م بأبلف ا  و دّ    طا  دروف هحراك  دروف الادّ   "  ي الأاض  ك"  ي ال صك  و" طك"و ي الر    
" لعم ونعن اعط دعرف هحعراك ال ارادأع     عم "الاع   بط اا  وبطن  أواوا   ن   والارق "و"داطك ""  بطك أطك "  و"

 . ٓٛ و ئج الانرأ  «ا  لزم  ي "الأ   والب    ط زم  طا 
لطم  ش ر ابن ا لك  ي  لاطوم ب ولمأ ال  ص  ي "أن" ( (ٔ  دسن ان اإلوا م  واإلوا م   ئز لن م ا طل  وا 

احمقا  ا اه ّنا ابخق اهالّف صافذا  ااامخييابحُن.ا***ببق
 . ٖٙٔ/ٔ  ووو ط  الا  صدأ ٔٔط ظرأ  لاط  ابن ا لكأ              
 . ٜٙٔ/ٔ  وال اد  شرح الا د أ ٕٓابن ال  ظمأ شرح  أ( ط ظر(ٕ
 . ٕٛٔطوا م أ  ي د ( البطء ان الر ز (ٖ
   دطعث  حرباع  ب لدرنعع ء الظع أرة  وأعي للع  الوعزام ال صعر  وأعي للع  ا ط عع   (بأبعم  واعن طشع بم  بعم)الشع أد  طعمأ      

  وودرطعر الأص صع أ ٜٙٔ/ٔ  وال اد  شرح الا د أٙٗ/ٔواألصل  ن وعرك ب لدروف  ط ظرأ شرح الوساطلأ 
ٔ/ٕٔٔ . 
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لاألم  أُبعع م الثعع  ي ا صععوك ب لاودعع   وأععذا البطععء ا وععبس اععن الاثععل السعع ئر اععن ا ععرور ب لنسععرة  و ُبعع و 
 ععم  ععي و عع  الشععبم  ععي   طععلأ اعع  ظَ    اععي الظ ععم  ععي الاثععل م ععي اع عع فَ ِ عع  واأوُ (ٔ)(بعع    اعع  ظ ععم شعبم ) 

 .(ٖ)  واطلأ  ا  ظ م  بو  دطن و   زرحم دطث  دى هلطم الوشبم(ٕ)او عم
 ا لعم  (ٗ) /ح عم اشع با   بطعمٕٔٔالولد /  بدلطل ا ي  م دطث لم وزنِ ا   واطلأ الصواك  ا  ظ اء     

 وا   ي األدوال الثبلث   ا الا   ب  حن ال أ  األلفَ آأرِ  لزامُ هوط وز  ي األك واألخ والدم   (٘)(يال دط  )
 أ (ٚ) بواطل رؤ     وا م اول  بي ال  م(ٙ)رة ح طا  وعرك بدرن ء ا د  

اَبَن َ ررررررررررررررررررررررر اَهَبَنررررررررررررررررررررررر ابَن َ ررررررررررررررررررررررر   ِإنَّ
 

 َقررررررررررْااَنَ َغرررررررررر افررررررررررذاالَمْ ررررررررررِااَ  َيَل َ رررررررررر  
لاأل أب      بع أللف  ط بع  وادعد ا ااع  طدواعل  ن طنعون ا صعوبً  نعل   وا  حطعف ح طعم ال شع أد  طعم؛ ألن   و 

الث لعث هذ رة ح عم األلعف  والشع أد  عي  ب أع    باودع  ا عد  ا صعوبً  ان الاود   وطدوال  ن طنون ا صعورً ح
ال ل ُ   رة ح م األلف او ا رور بنسرة ا د    م ا  ف هلطمأل    ؛ ي ال صر أو  ص    ب لط  . ر  وا 

  ك اعع  ابععل الععواو هوب ًحععرة ح ععم الععواو ا عع  اععن ظاورأعع  الث ععل  ودععر    ا ععد  اعع  ار وحعع  ب ععا     هواطععلأ     
رة بنسعرة ا عد   ر  وو عر  اعن ظاورأع  الوععذ   رة ح م األلعف ا ع ا  و صك باود  ا د  نا        رةل درن  الا د  

  َبععُوك ُبعوكأ  رة   أصععل   ل درنع  الا عد  ك اعع  ابعل الطع   هوب ًحععر    وُدع(ٛ)ح عم الطع   ا عع  اعن ظاورأع  الث ععل

                                           
  ٕٛ/ ٕاث ل أ ( ط ظرأ  اارة األ(ٔ
 . ٕٓٗ/ٔشاي أ اث ل ل ا ( ط ظرأ األ(ٕ
 . ٖٓٓ/ٕاث ل أ أ ا ا  األ( ط ظر(ٖ
 . ٕٙ/ٔأ شرح الوصرط  أ ط ظر ي زأري حن ال دط  ( أذا ال ول    م األ(ٗ
حع لم  عي ال دعو  واطل ح ّي بن الاب رك ال دط  ي   أو ح ي بن د زمو   )ال دط ن(  ي الاأطوط والصدط  ا   ثبوم( (٘

 بعل أِلَ  عُم اعن ب عي لدطع ن بعن ُأعَذْطل بعن ادرنع  بعن هْلَطع س  لعم نوع ك  عم  أَواطعل  ي ال دطع  ي لعظعم لدطوعموال ل   ساّ 
  وبلطع  ٕ٘٘/ٕوا  بع   العرواة أ  ٖٗٛٔ/ٖدب  أأع (. ط ظرأ اع م األٕٕٓ)ء   سبّلم بنال وادر  و أذ ح م ال  سم 

 .٘ٛٔ/ٕالوح ةأ
دة ر ًععع  و صععًب  و ععر ا  وطعربو اعع  ب لدرنعع ء أععذ  ال لعع   سععبء هلععم ب دعع رث   اععم ط زاععون أععذ  األسععا   د لعع  وادعع( (ٙ

 ٘٘ٔ/ٔط ظرأ شرح الااصل البن طعطشأ  الا ّدرة 
 . ٛٙٔان الر ز لرؤب   ي ا دق دطوا م أ ( البطء (ٚ

      الش أد  ي البطء اولمأ)و ب   ب أ ( دطث    ء ) ب أ ( األأطرة ا رورة بنسرة ا ّدرة ح م األلعف اع  نو عم ا ع  ً      
ط ظعرأ شعرح  بء أعذ  ال لع  العم ب دع رث الاونّ م   ان العرك اعن ط رطاع  ا عرى االسعم الا صعور  و سع للطر ط  

 .ٛ٘أ وأ طص الشواأد وو أطص الاوائدو   ٘٘ٔ/ٔالااصل البن طعطشأ
 . ٖٙ/ٔأ شرح الوصرط أ ( ط ظر(ٛ
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 ُبعُوك  أء الب   بعد سع ك درنواع   صع رثم  وبعء درن  الب   لدرن  الواو   ا    الواو باو  الب   و م  
أععذا  ععي د لعع  الر عع   و صعع م  ععي د لعع       ل أا ععلنو اعع  ث ط عع  ط ًبعع ؛ب ععم البعع   والععواو  ثععم دععذ ء الععواو

   و ص م ء الواو  لاً ب الواو ب لاود  وا او  ا  اب ا  انء   ودر    ولا  (ٔ)باو  الب   والواو  َوك""َ بَ  أال صك
عع  أوبعععء درنعع  البعع   لدرنعع  الععواو  نسععرء بعععد سعع ك   " َبععِوك" باععو  البعع   ونسععر الععواو أر ععي د لعع  ال  

ل األ اعي   ك/ اطعزانٕٔٔلسعنو ا  بععد نسعرة ناع   عي/ ؛درنوا   ثم دذ ء درنع  العواو  ثعم ا بعء طع  ً  و 
 .(ٕ) ل وال  ك اع   ل  و ي الث لث ال دون ا ك  و ي الث  ي ال  ك بدون  ل ب ال

م ا صععوك ب لاودعع  الوععي ابععل   ناعع     ععالوععي ابععل الععواو والععواو هشععب عٌ   ل ععّا اعع  ار وحعع  ب   هواطععلأ      
م د  بأن هشب ع الدرن ء بأ  ع  ورُ (ٖ)ان األلف والط   هشب ع األلف  وا رور ب لنسرة الوي ابل الط    ونل  

 .(ٗ) رورة الشعر

باع عم صع دك  والاعم بلطعر اعطم   "ذو"وأعو     ا ا  ا   طم للع  وادعدةو  األسا   الس  ن   أوالد صل     
  ان    خ والدمك واألوا م  وا   طم ثبلث لل ء وأوأ األن  طم ال  ص واإلا   وأو "الان"  وا   طم للو ن

 أ(٘)وا م ثبلث   اوالوا م وال  ص وال صر  لنن ا  اإل طان اإل
لاأل  .وال ر   أ  ن حبلا  اإلحراك الواو والط   واأللف  ي الر   وال صكو 

 رة ح م الواو والاود  ح م االلف والنسرة ح م الط  .الا د   ال ّا والث  يأ  ن العبلا  
والععواو   والنسعرة الوعي ابعل الطع    والاودع  الوعي ابعل األلععف  الوعي ابععل العواو ال عّا ن العبلاع   والث لعثأ 

 م. و ب    واأللف والط   دروف هشب ع
ووطئعع   ؛ يأ أععذ  األسععا   بعع لدروف  حربععءاعع   ُ  لاطعع  ابععن ا لععكأ)) ه   شععاو ي  ععي شععرح اعع ل األ و بطععمأ 

  م والا اعوع بع لدروف  رًاعاعم  رادوا  ن طعربعوا الاث  ع  وذلعك     (ٙ)أا إلحراك الاث عم والا اعوع ح عم دعد  

                                           
 س ط ان ك .( (ٔ
 . ٖٚٔ-ٖٙٔ/ٔأ  ط ظرأ أا  الاواا   ( أذا ال ول  سبم السطوطي هلم البصرططن(ٕ

  أ ععوا أعذ  األسعا   لنعّل أعذ  الار عط ء الوعي  وان الظ أر  ن  أعذا العر ي  طعم اعن الون ّعف الشعي  النثطعر دعطن      
 وعّد  رب  ان الا سا   وال سطا   ن  ال ل  لم ونن أ  ع   ي ذلك الواء لنّل أذ  الار ط ء  .

  ٖٚٔ/ٔأ أا  الاواا  أ ط ظر  عرب  بدرن ء ابل الدروفأذ  األسا   ا (  سك السطوطي هلم الربعي  ن  (ٖ
 .ٕٜ/ٔأ ال ب كأ ( ط ظر(ٗ
 . وم ووثطق اآلرا   ي الصاد ء الس ب  ( (٘
ألّن وث ط   ك و خ   بوان و أوان     و لم ونن أذ  الدروف او ودة لن  ء ط رئ  ح م الن ا   وأعذا اع  ال  ظطعر ( (ٙ

 . ٚٙح ال ا أ  ظطر لم  ي العربط   ط ظرأ البط ن  ي شر 
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م ث  ع أحربوا بعض الاارداء با  لطعأ س باع  الطبع    عاذا ا و عل اإلحعراك باع  هلعم الا  بط اا  وبطن الاارد
  لاًظع ّاع    واع عم  اع  وشعبم الاث عم لاًظعأل    ؛ا  اأوطرء أذ  األسا    وا    األلا والا اوع لم ط ار لس بق 

وادعد  اع عم  بلسعو زام نعل   ّا  و    ا      والا  ف ا  الا  ف هلطم اث  نا  ال وسوعال نذلك هال   ؤل   
اع  اأوطعرء أعذ  األدعرف ونعذا البعوااي  وا        / أً ٕٕٔطسو زم / واألخُ   طسو زم االبنَ      ألكُ ا اا  آأرَ 

 .ا وام  (ٔ)لا  بط ا  وبطن الدرن ء الثبلث ان الا  سب  الظ أرة((
 

 [ الضّمةتنوب عن ] األلف 
ال الااعزة   الاعوائي الااو ع  االبوعدا  بعم )املر(( ال عّا ال سم الث  ي ان اسعاي اع  ط عوك حعن  (ه)    

 )في نرة(د لع  نو اع   )ل رهنا المرةال يفر (  نعذلك ر  ي الأعط  و  صَ ا  وُ ا هلم      ظرً   الاعبر ح ا  ب لاازة
  ي او عطنأ (الضّمة) نا يأ   ئب  

لاأل  م ح عم بع َ  أ رد  معَ الشي  نسَ  م َ ود هذا حطاوم  و ي ال  اوسأ)) ثَ ان ث طء الع ا()فذاالمثفَّاأ و 
و ي االصطبلحأ اع  و ع      ا وام(ٕ)    وث ط أ  ع م اث طن((واث و مأ ا عطف... وث ّ  مبعض... وا ث 

نععععأ   اعععلأل  َ ِ عععلاععع  وُ  جٌ رِ ْأعععل اُ  و   لٌ ْصعععوالث عععطن  َ   ٌس  ْ و ععع  ِ عععاععع     واغ عععم حعععن الاوعععع طاطن  الث عععطن
وزطدان وحاعران ل  الاأصص   "َرْ بلن" باو  الرا  وسنون ال طمأ اسم ل را ل  د الا رس  ون بو ن لآل

أ وأو األخ الش طق  واألك  والعم  وال أ و ن   دوأ ص وان  ا  ص و  ح ا ن لر  طن   و و   ألنثر
ج ل دوأ رِ أْ اُ  ث نٍ  لٌ صْ غ م حن الاوع طاطن  َ  و   (ٖ) ي  اط  الش ر مٌ   ا  زاد  ي األصل الوادد   و حَ 

 أ(ٗ)اولم ّا  م لم طسا  "نل" وال "ن ء"  و أل    ؛نبل ون و 
رررررررررررررررررالمااهاحررررررررررررررررراااذفررررررررررررررررر  ُُ اِ ْ رررررررررررررررررَتاِيْ َ ْيَ ررررررررررررررررر ا

ا
 

 
 

                                           
 . ٗ٘/ٔشاو يأ ( شرح األ(ٔ
 . )ثََ م ( ٕٚٙٔ( ال  اوس الادطط أ (ٕ
 .)ص و(  ٖٗٓٔأ  ال  اوس الادطط( ط ظر  (ٖ
 بي الططك الاو بي ووا ام أ ( البطء ان الر ز أل(ٗ

 ا                             ةاررزائررةانرريهفررْا رر امَاررمرر  ُاررلرر ْاررِا 
 . ٕٕٓ/ٔدطوان الاو بي ل عنبري أ شرح   اااا 

اء البلم وزطعدء األلعف ل وث طع   ط ظعرأ اإل صع فأ أا    ادوّج النو طون باذا البطء ح م  ن "نبل" اأأوذة ان "نل" 
ٕ/ٕٜ٘ . 
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م طصعدق بع ث طن أل  ع ؛وزوج  ٌ اْ   وَشعواث وع نِ    وأعرج  ط ع  اث ع نِ (ٔ)ا   راد ن و   دذ ء األلف ل  عرورة ا   
 وال طععدلّ   طصععدق ح ععم األأععص   واألحععم    اععن اث ععطن وذلععك  حععم    ل اععرد لٌ   ِبععزوج اُ  ح طااعع   ألن   دلّ وال طعع
ععع(ٕ)ودأعععل  طعععم  دعععوأ ال اعععرطن ل شعععاس وال اعععر  ح طعععم    عععي شعععرح ال ادععع أ والعععذي  را   ن   اععع ل الاو  

ح وصعر      ا واعم(ٖ)مك/ لعم  طاع  داعل ح عم الاث  عٕٕٔم لععدم ذنعرأم /ال دوططن طساون أعذا ال عوع اث  ع
 ا وام.  (ٗ)مم ا دق ب لاث   الارادي بأ   

و غ ععم حعن الاوعع طاطن بزطع دة  ععي آأعر  صع ل  ل و رطععد   ح عم اث عطن اع  دل   أمالاث  عع واع ل العبعضأ دعد  
 ا وام.  (ٙ)زوج  ا ل الب  ئيأ  أرج شا  و (٘)وحطف اث م ح طم

ن ح عم اث عطن بلطعر زطع دة   أل ؛أ  ي أرج ب ولم بزط دة  ي آأر  شا  وزوج(ٚ)وي وا ل سبط الرأ   اا  داال 
بعل   ولعطس نعذلك  م نبلاعم  ن اعدلول شعا  اث ع نا عط   أ اا  اسعا ن ل وث طع  ال اث طع ن د ط ع   واعد ط ع ل

  الح طااعع  حاواعع  ال أصوصعع   ونعع ن ط بلععي  ن ط ععولأ  و   م طععدل  وأععو طصععدق بااعع  ال    عع  ادلولععم زوج

اسعم لب عد    دعوأ البدعرطن عراد  و اإل (8)چڇ    ڇ  ڇ چ  دعوأ اولعم وعع لمأ    أرج ا  اصد بعم الونثطعر
لعدم داللوم ح م اث طن  وأرج   الوعرطف   طأرج بم ا  ذنر   (9) صولِ  لُ ح م اث طن  و   اولمأ ا  دل    ان  

ث   لعدم السا ح  اث   و اوال   ثناثن و ام ال طص   ان  اا   ا     وأرج ب ولمأ ص ل  ل و رطد اث  ن واث و ن

                                           
 . ٖٖٛأ لطس  ي نبلم العركأ ( ط ظر(ٔ
ح عععدأم  ونععع ن  دعععدأا   شعععار اعععن اآلأعععر  غ عععك  ُسعععّاي الشعععاس وال اعععر بععع ل ارطن؛ ألّن الععععرك هذا ا واععع  شعععطئ ن( (ٕ

 . ٜٗاألشار    ل ار ح دأم  شار ان الشاس ألُ سام بم  ط ظرأ حادة النو ك ل  د سأ 
 . ٖٛٓ/  ٔشرح ال اد  البدرط  أ  أ( ط ظر(ٖ
 . ٕٖ٘/ٔ( ط ظرأ وو   الا  صد أ (ٗ
 . ٘ٔ/ٔ( ط ظرأ شرح الانودي أ  (٘
 ك . ٗٔلود  أ   رواط  ل ب  ئي أأ شرح اآل( ط ظر(ٙ
ولم وص  طف ا ا  أد شط  ح م    ص م ان الرأ  بطن الاوصل والش م  وي طدطم بن ارا    شرف الدطن الرأأوأ ( (ٚ

وى ح ععم شععرح ابععن ا لععك  وشععرح  شععرح الا عع ر د شععط  الرأععو  ود شععط  ح ععم شععرح البأعع ري  ح ععم صععدر الشععرطع  
 .ٖٙٔ/ٛأ  واألحبلم  ٛٓٗ/ٖالادول أ أع . ط ظرأ س م الوصول هلم طب  ء ٕٜٗ رواط  ا ء س   اآل

 . ٗالا ك أ ان اآلط  أ سورة ( (ٛ
 .  صل   ي ك( (ٜ
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اا  بعم صعورة  وأعرج ب ولعمأ وحطعف اث عم ح طعم م لشعبا حربع  هحعراك الاث  عاع    وا    (ٔ) اا  اسا ن ل وث طع 
   ا وام.(2)طك اا  أو ان ب ك الول   دوأ األبوطن لؤلك واالم  وال ارطن ل شاس وال ار

 عع   ععي الععوزن والدععروف بزطعع دة  غ ععء حععن الععع طف اشععاو يأ أععو اسععم  عع ك حععن اث ععطن اوّ واعع ل األ    
لاأل أرج ب ل طد   والاعطوف  عي  بعي بنعر  نِ طْ رَ َاعب لثع  ي  دعو  العُ و    ي حاعرو وحاعر نِ رطْ اَ  دوأ العُ   و 

 ولطسعء ا ععم  م  عي هحرابعما د ع ء بع لاث   واث ع ن واث وع ن   اعذ  الاأر ع ء وب لث لعث نعبل ون وع     وحاعر

 ا وام.  (ٖ)
   بععمااعع  لععم طأر عع  هال  طععوأم        / وب لثعع  ي  دععوأ العاععرطن  ععي  بععي بنععر وحاععرٖٕٔاولععم / و طععم  ن      

ل ألا   ي الوزن  اا  أ ر  ن باا  اأو أل    ؛ولطس نذلك ن أر ع  ب لثع  ي الأعوبلف ان  و   و  ل األاعر  وا 
  وأال.  ب لدروف

 ص  ُأعع  رةاإل ععرا  ا ععرى الاث ععم  واإلحععراك ب لدرنعع ء الا ععد   أ ععي اإلحععراك نلنععبل ون وعع  دعع ال))  و بطععمأ
ولاظااع  ااعرد   ااع  اسعا ن ابلزاع ن لئل ع   أل    ؛بد ل اإل ع    هلعم الا عار راؤأا  ا رى الاث م ه

م  واحوبعع ر ال اععظ  طاععرد  واععد ا واعع    طععز  ععي  ععاطرأا  احوبعع ر الاع ععم  طث  عع لععذلكو   مواع  أاعع  اث  عع
 (ٗ)االحوب ران  ي اولم

 يُماَنيف َمرررررررر ِ اَلُ مررررررر اِحرررررررينا رررررررّااالَ ررررررر
 

 اابْقَ َ رررررررررررر اه ررررررررررررالابْفَ ْي مرررررررررررر اَيابقرررررررررررر 
               

  نع ن لنعبل   ا ع  (٘)چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  چ اع ل وعع لمأ   وبعم  ع   الو زطعل  احوب ر ال اظ  نثر   ن  هال  
 ص  م  أعععرى  وُأعععالاث  ععع ى رطععع  ا عععرى الااعععرد وععع رة  وا عععر  ُ   اعععن الوث طععع  ودعععظ     عععراداعععن اإل ون وععع  دعععظ  

  اإلحعراك بع لدروف  عرع اإلحعراك ب لدرنع ء ألن   ؛م بد ل اإل     هلم الا عارا راؤأا  ا رى الاث   
  الظ أر  صل ل ا ار   دال الارع اع  الاعرع واإل     هلم الا ار  رع اإل     هلم الظ أر  ألن  

                                           
 .ٕٓٔ/ٔأ الن  شأ ( ط ظر(ٔ
 .ٕٓ٘/ٕألُعّدة  ي هحراك الُعاَدة  واٙٛٔ/ٔأال اد   ي شرح الا د  ط ظرأ( (ٕ
 . ٘٘/ٔشرح األشاو ي أ  أ( ط ظر(ٖ
  والا  صعععد ٜٕٙال ععي ال بطععكأ سععبم الععبعض ل اععرزدق  ولععم  حثععر ح طععم  ععي دطوا ععم  ط ظععرأ   ( البطععء اععن البسععطط(ٗ

 . ٕٙٔ/ٔالش  ط أ 
 . ٖٖان اآلط   أالنافسورة ( (٘
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عع م  و أععذا  ععي الاث  عع (ٔ)((واألصععل اعع  األصععل ودصععطبل لناعع ل الا  سععب   ااععردٍ  اسععمٍ  الوث طعع   اععي  ععم    ا 
م وال   وحطف اث م ح طم   عبل ط عوز وث طع  الاث  ع(ٕ)طدر آأر  ص ل  ل و  ر هلم اث م بزط دة  يا نّ  اعرٍك 

سع  دي اإل الارن عكُ   وأعرج بع لاارد (ٖ)غطعر  اعن  اعوع الونسعطر  أ ع ز  بع عام ّاع     و الا اوع ح عم دعد  
  ك/ٖٕٔالاب ط ء /م ث    بل وُ  وأرج ب لاعرك الاب ي    م ح م الصدط    والاز ي  بل طث   ا اً م اوّ ث    بل طُ 

    وأعرج بع لو نطر الع عم  عبل طث عم(ٗ)وال ذان و دوأاع   صعطغ او عوح  ل اث عم ال اث ع ة د ط ع ً  نأذا ّا  و 
 .ر و نطر د  بل هذا  رطد وث طوم اُ     ح م ح اطومب اطً 

اععع ق والو نطعععر  وحععدم الورنطععك  واوّ   والد صععل  ن ل وث طعع  ثا  طععع  شععروط  ععي الاث عععمأ اإل ععراد  واإلحععراك
بن ااذأك  نثر الاوأأرطن  لنن ا ل  م بل طث م الاشورك وال الد ط   والا  ز ح  م ا ق الاع ال اظ  واوّ 

 .(٘)ال واز ا لك  ي شرح الوساطلأ واألص   
 ي  ام اسول وا حن وث طوعم بوث طع  َسع   ا   سوا  أ دو  بوث طوم حن وث طم غطر  م والشرط الس ب أ  ن ال طسول

 .(ٙ)ط  ن   لواأ سِ 
 . دوأ اارطن  ا  ز ّا  و   والشرط الث انأ  ن طنون لم ث ٍن  ي الو ود

 أ(ٚ)وزاد بع ام شرططن آأرطن
لاأل   دو  دد.    ب ل اين ألسا   الاأوص    أ  ن طراد بم االسولراقو 

   ح م ذلك.   بل ط  لأ نبلن وال بع  ن  ضٍ عْ وال بَ  نل   والث  يأ  ن ال طنون لاظَ 
 دوأ الزطدان   وث ط   ي ال اظ والاع م أ رك ح م ثبلث   الوث ط ُ    ي شرح الا د  البن الص ئغ و بطمأا

وذلك ح م دنم الول طك ن ل ارطن والعاعرطن واألبعوطن  ووث طع    والاس ا ن  ووث ط   ي ال اظ دون الاع م

                                           
 . ٖٕ-ٕٕابن ال  ظمأ ( شرح (ٔ
 . ٖٓٗأ أ الددود  ي ال دو( ط ظر(ٕ
ال اع  طو عان  ح عم  اع   ألن   اع  دل    طث عما و عم العدلطل  اّل   »  هذ اع لأ  اع  الونسعطر   ز ابن ا لك وث طع  ( (ٖ

الد  ع  داحطع  هلعم حطععف  اع  ح عم  اع   ناعع  ن  عء داحطع  هلعم حطععف وادعد ح عم وادعد   ععاذا    ن  الوث طع   هاّل 
اق لاظ   اعطن ا صوٍد حطف  ددأا  ح م اآلأعر اسعول م  طااع  ب لوث طع  حعن العطعف  ناع  اسعول م باع  حعن اوّ 

 . ٘ٓٔ/ٔالوساطلأ   شرح « حطف الوادد ح م الوادد
 . ٛٚأ ح ل الوث ط أ ( ط ظر(ٗ
 . ٜ٘/ٔشرح الوساطل أ  أ( ط ظر(٘
 . ٓٙ٘/ٕأ اروش ف ال ركأ ( ط ظر(ٙ
 . ٕٖٗ/ٔ رائد الع ود الع وط  أ  أ( ط ظر(ٚ
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  موأو ا  ف هلم اث    ا  ن ن  ي ال سد ا م شي  وادد و رطد وث طوم وأو نل     ي الاع م دون ال اظ

گ  گ  چ اع ل اهلل وعع لمأ   ا وبناع   ي ططكُ   وسر  (ٔ)ح ب ي و وأنا  اثلأ   م طنون ب اظ ال ا  ا   

 ا وام.   (ٕ)چ ڳ
ال د  عع  هلطععم ل ع ععم بععم اععن اولععمأ ونععون حبلاعع  ل ر عع   هذ ال ط ععوز  ن ونععون حبلاعع   )الميفرره (واولععمأ 

ثعم ال  عرق بعطن    /  عي الار عوعٕٗٔا  أي حبلاع  ل ر ع  /الر    ي الاث م الا صوك وال الا رور  وا    

هال   رلاا,في الناف  لقا چەئوئچ ) أاولم وع لم )فحه(  لظ أرة   رة ن ونون األلف ظ أرة  و ا د  
 (.الضّمة) نا يأ   ئب  ا)في نة(الظ أرة د ل  نو ا   )ه المةايف  اامل(( ر بلن ار وع  ,ميفه (

وال صك  وولطا   ون انسورة  ا  ُ حرك الاث م ب أللف  ي الر    وبط   ااووح ا  اب ا   ي ال ر  ه    و بطمأ
العبلا    أا   أالوث ط  لا  ن  ء نثطرة الدور  ي النبلم   سك  ن وسو ا   ارطن ألن   ))ودذف لئل    ؛

 ؛ حبلا  الوث ط   لاً  ءْ  َ عِ   ُ   ا حن ونثطر ال بسادورازً   بظاور اإلحراك (ٖ) [بللأاإل]الدال  ح طا   وورك 
 بَل عَ  دوأ  َ    ودر ً   (ٗ) [  عبل] دوأ    با  ح م الوث ط  ا  الاعل اساً  وادلولٌ   ا   أف الزوائد ؛ أل    لاً 

واأللف ال طانن ح طا    الوث ط  اط وك  طا  ظاور اإلحراك ألن   ؛ب ال  بلك اإلحراكُ  لَ عِ و ُ    أواك
 ل ح طا  ح ال ال ر  دأف ح م صوروا   ي الر     اذا لهلم اإلحراك ب رار األ    ئ  ظاور الدرن 

ودا وا   م ن ن اب ا   لف  ي األصلا بأ   شع رً هب وا الاود  اب ا   ا بوا األلف ط   لان ن الا  سب   و 
 دال   م طبق هالّ   ال صك هلم غطر الط   غطر ا  سك (٘)ا ك األلف  ي ألن   ؛ال صك ح م ال ر  

   ي النبلم  م اث م  ي الورود    أل    ؛ ولم   ون ن دا م ح م ال ر  ال صك ح م الر    و ال ر  
وحبلا      أللف حبلا  الوث ط  ان دطث أي زط دة  ي اآلأر لاع م الوث ط   الزطدان ي  و ولأ   

أ اررء ب لزطدطن    لط   وو ول  ي ال ر    ل الو  ان دطث أي ح م صوروا   ي  و      ط ً  ال ر  
  ان دطث أي ا   ب   ط ً  وحبلا  ال ر    حبلا  الوث ط  ان دطث أي زط دة  ي اآلأر لاع م الوث ط 

 ا ال ون  ا    ّا    و وو ول  ي ال صكأ ر طء الزطدطن  وال ول  طم ن ل ول  ي ال ر    ك/ حن األلفٕٗٔ/

                                           
 . ٙٛٔ/  ٔ( ط ظرأ ال اد   ي شرح الا د  أ (ٔ
 . ٗان اآلط   أالودرطمسورة ( (ٕ
 .ٕٕشرح ابن ال  ظمأ  االدبلل  ي    وأو وصدطف  وا   ثبوم ان شرح ابن ال  ظم أو الصواك  ط ظرأ ((ٖ
 .ٕٕشرح ابن ال  ظمأ  ) عبل(   ي   و ك  وا   ثبوم ان شرح ابن ال  ظم أو الصواك  ط ظرأ ((ٗ
 . ٕٕشرح ابن ال  ظمأ ( (٘
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تلحقتت الثن  ت ت, وثتن خوتتول الت تولن ع لتم, و   (3)((ا فاتتتم ثتن ااعتباب رالحب تاتا عث تى عوض  ع تتى  ت  ب  س 
 .ثن التقاء السا  لن الّتو ُّصأصل 

تتوقلتتلز دلتتخت ال تتون فتت  الثن  تت ااضتتافل فتت   حتتوز  م  وهُّ أو لتتخفت ت تت ,رعتتخ ا ى عالثتتل لتثاثتتم وا هصتتالم عث 
 ,(2)وهت  ثيتلم فل تا ته تك ودجتتن لل ال ألن   ؛ودجال"    و لال   ثوسى وعلسى, واافباخ ف   حوز ءجا

حذف ال ون ف  ااضافل خون غلبها ف  ت رلم  ّثاأم ع ى ثا لوجخ فلم, و نم حثل ثا ال لوجخ فلم هذا التوهّ 
تت ,ع تتى التعتتولض ثتتت األلتتف  ف  حتتذ  ااضتتافل  ظتتبا إلتتى التعتتولض ر تتا عتتن الت تتولن, ولتتم ل   (1)فت فتت ذ  فح 

ن  ان الت ولن لحذف ثع ثا  ظب   ,والالم اأا إلى التعولض ر ا عن الحب ل وا   .(4)لض 
وعالثتتتل البفتتتت  ,وعالثتتتل التن لتتل ,عتتبابإحتتتبف  زلتتتف هتتذ  فل تتتا نالنتتل أيتتتلاء هتت ن ر تتذا أن األوقتتخ ترتتتل  
 ز (5)االدلخان صالح القوم" رحذف األلف, وث م قول رعض م ث غد  بة ف   حوز "جاء   والثقخ  

َ ق لدددددددددددددددددددد َ َلَقدددددددددددددددددددد َ دددددددددددددددددددد  َ  دددددددددددددددددددد ََ  َاهللَشدددددددددددددددددددد  
 

 

 ز (6)وقول رعض م
 لقددددددددددددددددددد َ ددددددددددددددددددد  َ  دددددددددددددددددددَ اهللَ ددددددددددددددددددد  َ    ددددددددددددددددددد  

 
 

 

                                           
 . )و( ف  ب( (3
الثيتلل الثتهه تل هت  "الوتودبو", ولتلج "الجتود"  ثتا جتاء فت   ف  العرابة تصحلف؛ اجثتاع ال غتولن أن   أبّجح أن   ((2

ثجثتتتتل ال غتتتتل الرتتتتن , و 2/645, والصتتتحاح تتتتتاج ال غتتتتلز2/654الرتتتتن قتلرتتتتلز غبلتتتتب الحتتتتخلث الثوطتتتوط, ل ظتتتتبز
 . 4/232زالثوصص, و 3/288زفابج

 . سقط ثن ب ((1
 . 3/393, والثقتصخز 2/449ل ظبز سب ص اعل ااعباب, تحقلق ه خاووز  ((4
َز                 وتثاثم الطولل الرلت ثنصخب ( (5

 كفىَ كَي َ   َالعزيزَحسي ه 
تا, إاّل أّ تتم جتاء رتتم ثن تى حتتذفت ث تم ال تتون    اليت        اهخ فلتم قولتتم ز )عرتخ ( رهتتتح التخال, واألصتتل أن ل تون فتتاعال ثبفوع 

 زوهو رال  سرل ف  ,لإلضافل, واأللف لس و  ا وس ون الالم ثن "اهلل" ف و ثبفوع ف  التقخلب ث صوب ف  الثحلّ 
 .84واأللغاد ال حولل لألدهبوز ,2/707سهب السعاخة ز 

          زوتثاثم  الطولل الرلت ثنصخب ( (6
   َ يَ   عَخضباا  ن َأ يَ 

 . 25لغاد ارن هيام ف  ال حو ز أل ظبز  ,وهو ثن يواهخ ارن هيام     
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 ز(3)وث م قولم
ََ(2)لقددددد َبددددد  َ  دددددَ َاهلل َ  ل يدددددتَسدددددد ع َ 

َََََ
َالكددددددد ا َا   ضددددددد َ   َ دددددددمَالنددددددد    َ حدددددددل 

َ وبفتت  ,وألهتم اللتقتاء الستا  لن ,ثن "صتالح وعرتخ" ثن تى حتذفت  و تم لإلضتافل  اًل  رهتح الخال فل ثا فإن  
األلتف تقتت ضتثلب  ع تى ذلتك رت ن   ثتن األقتوال, واستتخل   )ال شده   القتول  ) مدى ر تاء  ,ى رتاأللفالثن   

وهتو  وهلفالأ/ أولى رالتوهلف, فجع وا 325ا ف  ال الم ثن الجثت ف و /ى أ نب خوب  الثن    ألن   ,االن لن
بة ع تتى ثقتتخ   (4), وثتتن العتتبب ثتتن ل دثتتم األلتتف فتت  األحتتوال النالنتتل, ولعبرتتم رحب تتات  (1)األلتتف ل  نلتتب

 ز (5)ج ع لم قول الياعبووب   ,األلف

ددددددددددددأ  يددددددددددددَ َ العين ندددددددددددد  نهدددددددددددد َال َ َ َ  َ   
 

 شددددددددددددددددددد ه َ  ي نددددددددددددددددددد أَمَ ي َ َََخدددددددددددددددددددنَ   َ  
  

                                           
 اليطب النا   ثن الرلت لم لبخ ر ذ  الصوبة ف   تب ال حو واأللغاد, وا   ثا الصحلح فلمز ((3

ََ َ أ  َ كَ َ َ ثَ َاهللَ َ َ ي َ ََ مَ َ َ َ سََ ََ***ََلق َب  َ  َ َاهلل َ  ل يتَس ع َ 
وقخ حذفت ال ون واأللف اللتقاء   ثن ى فاعل )طاف(قولمز )عرخ  اهلل(  لز, األوّ والرلت فلم أ نب ثن ياهخ     

, , وثع ا ز الثي  السبلتفعل ثاضوأص  ا )س عن(  لأللغادجدئت ال  ثل  )سل عن( والنا  ز السا  لن,
, وثع ى الرلت, أن )عرخ و اهلل( قخ )ر ب( فاع م, ورثع ى )بفض( )أرا( فعل ثاضالنالثز و , فاع م)عرلخ اهلل( و

ا عرلخ  اهلل فقخ طاف ثتوذ ا سثل واصل ف  سلب , واثت ت )ر ب( ثن الطواف, طافا رالرلت سرعل أيواط, أثّ 
, وألغاد ارن هيام ف  40زااعباباال تواب ل يف األرلات الثي  ل , و 3/53ز اارا ل ف  ال غل العبرللل ظبز 
 . 41 -42ال حوز 

 . سقط ثن ب( (2
 . 72ز الرلان ف  يبح ال ثتز ( ل ظب(1
 . رحب اتم, ف  ب ((4
 . 387( الرلت ثن البجد لبؤرل رن العجاج زث حق خلوا م ز (5

  الجلخ, و سرت هتذ  ال غتل  جاء الثن ى راأللف وهو ث صوب؛ ألّ م ثعطوف ع ى حلث   ,الياهخ فلم قولمز "العل ا ا"     
, ويتتتبح 3/68, ويتتتبح األيتتتثو  ز3/37إلتتتى قتتتوم ثتتتن العتتتبب, ل ظتتتبز يتتتبح الث تتتوخو ع تتتى ألهلتتتل ارتتتن ثالتتتكز 

 . 3/79التصبلحز
ا ثتتا ال لث تن أن ت تتون هتتذ  لغتتل قتتوم؛ أل  تا  تتباهم ل صتترون "ث وتتبلن" راللتتاء, ول دثتتون غلبهتا األلتتف, ف تتو  تتان حق تت     

   .2/47هذا الرلت ثص وع, ل ظبز الثقببز  ذهب ارن عصهوب إلى أن   ا, ولذ وبلن" األلفذهروا إللم أللدثوا " ث
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تتفالعل ا تتا ثن  تت , فتتاأللف فتت  ذلتتك (2)ى ظرتت وقلتتلز ثن  تت, (3)بجتتلا استتم لن التتت  هتت  الراصتتبة, وظرلا  تتى ع 
تت  ,(1)عطلتتت ح ث تتا وهتتو فتتتح ال تتون رعتتخها ع تتى لغتتلأ  اللتتاء  ت ثحتتل  ا ح  تتللستتت عالثتتل ل بفتتت, و    تتا لث 

ت ج ووتب   ,لتم ثجتبا الثهتبخ جتباء  إولعبرتم رحب تات ظتاهبة ع تى ال تون  اوثن العبب ثتن ل دثتم األلتف خائث 
 ز (4)ع لم قول الياعب

 

 يدددددددددددددددد َأَ  َدددددددددددددددد ََأ  َ ن دددددددددددددددديَالقدددددددددددددددد  امَ 
 

 َ دددددددددددددددددد لنل    َ ََ ب ع دددددددددددددددددد  َالَعيَندددددددددددددددددد مَ  
  

 ذ"ذق تت"خة جثتتت عجتتام التتذال الثيتتخ  ا  ذان  ثتتا فتت  القتتاثوج ر ستتب القتتاف و , والق تت(5)ثن تتى عتتلن ,ال تتون رضتتم  
  م ثع ى حبف لتضثُّ  ى ثر    الثن    , وذهب الدجاج إلى أن  (6)وهوز الربغوث ,ورذاللن ثعجثتلن الضمّ ر

 .(8)أص م وثسل وعيبة  (7)إذ ,وثسل عيب لذلك      ثا ر   ,ودلخ   ثنال أص م دلخ   "دلخان" ألن   ؛العطف
 

 [ تنوب عن الفتحة] األلف 
اأ )  ك مَا ل  والثوضت النا   ثن ثوضع  األلف ثا ذ ب  رقولمز  حالل  و  تا  ) ال  َلمنصب  لض 

   ه دك َ  َ َ َ )ال  قد َ أوز  ,األلتف والتالم ل ع تخ التذ بو ,  ا س  ءَالسد َ ) مَالف ح َ يَأوز  ائرتل  )ني    
وأصتل  ) أيتَأ  كَ أخ كَ ح  كَ   كَ  اَ د    قولتكز  )نح  وت ون ظاهبة  ثا ف   ,ف  ثوضت الواو

ل /اقال ارن ثالكز ذو ثال رو  ذا ثال  , ت الواوتحب   ,ب/  ل  صب, وذال ثن  ا ف  الحب ل325و ثهتوح 

                                           
 . 3/341ل ظب يبح  تاب سلرولم ل سلباف  ز  ,الث وبلن ال لير ان اا سان ر ن   ؛  السلباف ( هذا الوجم بخّ (3
 . 3/133ال  اش ز  ز( ل ظب(2
هتتؤالء  فتتإن  , و ستتر ا رعضتت م إلتتى ر تت  الع رتتب ور تت  ال جتتلمر تت  الحتتابث رتتن  عتتب, هتتذ  ال غتتل  ستتر ا العل تت  إلتتى ( (1

 چوئ  وئ  ۇئ  چ ز قبأ  افت وارن عاثب , ور احال ثجبا الثقصوب, فلجع و م راأللف ف   ل   ىبون الثن ج  ل  

 ,ثتتن فتتتح  تتون االن تتلن فتت  ال صتتب والوهتتض استتتوف الهتحتتل رعتتخ اللتتاءإلتتى أن   ارتتن  لستتان ذهتتبو  ,[٣٦طهه   ]
 .3/227زالثقاصخ ال حولل, ل ظبز و لف   ف جباها ث جبا ألن  

 . 386( الرلت ثن البجد لبؤرل رن العجاج ف  ث حق خلوا م ز (4
 . 3/243ز التذللل والت ثللز ( ل ظب(5
 )القذ ة( . ,116( ل ظبز القاثوج الثحلط ز (6
 سقط ثن ب .( (7
 . 3/75ز هثت ال واثت, و 3/65يبح التصبلح ز ل ظبز ( (8
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ح اهتتتا  ,م ثتتتا تقتتتخ  ) ددديَلقددد َ ميمددد  َوذلتتتك  ,  كََن ددد) هََ ,(3)ثتتتال افصتتتاب ذ   ,األه تتت ت  ر تتت   ق   ,وا هتتتتح ثتتتا قر  تتتا
تت (2)ستتلرولم تت  دد َ بدد َ ميدد َ فعدد   َثهعتتول حقلقتتل ) ) أ دد ك  ,اه تتا ألض  رقستتثلم  ) ال فعدد    ,اح ث 

بة  حتوز وثقتخ   ,الف حد  ) دمَأوز  ائرتل  )ني  د  حالتل  و  تا  ,الظتاهبة ) نص بَ  ال د َنصد  َا لد  
بة الثحذوفتتتل اللتقتتتاء ف تتتو ث صتتتوب وعالثتتتل  صتتترم األلتتتف الثقتتتخ   ,بألتتتت أرتتتا الولتتتب, ف رتتتا الولتتتب ثهعتتتول

 .(1)السا  لن

 ] الياء تنوب عن الكسرة [
 )ني  دد  حالتل  و  تا  ,لمخفد( َ) كد مَ ال دد َ الثن تاة تحتت  )اليدد ء النالتث ثتن أحتبف ال لارتل َ  )     

 ال دائخ ع ل از الكس ةَ يَثالث َ  اضع ) مَأوز  ائرل 
 ل ع تتم رتتم ثتتن قولتتم عالثتتل   ,)ال خفدد ( وال حاجتتل لقولتتم َ,ى ا سدد َال ثن ددَ ددي) تتائن      اَ )الثوضتتت  

ع ى الح الل أوز  رالجب  زي يم َ ل)   تَ  لزي يم,َ قولكز  )نح  وذلك  , ظاهبةوال ت ون إال   ,ل وهض
ددَ)  ال دد َ رالرتتاء الثوحتتخة   ) خفدد ( َهتتذا ال هتتظ   )  مهدد  أوز الحتتبف الواقتتت   دد  َال ف دد  َ َاليدد ءَ َ َ خفض 

ل ل ل وه تص ثتن التقتاء ستا  لن, وتهتتح ع تى ق  تل تتو ُّ  ) عد ه  أوز الحتبف الواقتت  )ال كس  َ د   ,لل وه ت
 ز (5), وث م قول الياعب(4)اءذلك عن الهب         ح   ,لغل قوم ثن العبب

ددددددددددَ  ي يَمَاسددددددددددَ َقم تَ شددددددددددي َ  مددددددددددىَ  أح 
 

يدددددددددددددبَ      ددددددددددددد َهددددددددددددديَ  ََل َحددددددددددددد  َ  ق 
     

, وفت  القتاثوجز الستوق الستبلت والثحافظتل يت وهو الوهلف ف  الث ز(6)أحوذ ىحوذللن ثن أرهتح  ون  
 وأباخ رم الياعب الج اح. ا ت ى, ,(7)ع ى الي ء

                                           
 . 1/160ز ال تاب لسلرولمز ( ل ظب(3
 . 3/271ز تث لخ القواعخز ( ل ظب(2
 . 3/352ز حايلل الصرانز ( ل ظب(1
 .  115( ل ظبز للج ف   الم العبب ز (4
 .55( الرلت ثن الطولل لحثلخ رن نوب, خلوا م ز (5
 هذ  ال غل إلى جثاعل ثن العتبب  ثتا بوو " رهتح ال ون واألصل فل ا ال سب, و سرت الياهخ فلم قولم ز" احوذللن       

 . 3/62ل ظبز يبح التس للز عن الهباء, 
 . 7/413خبز , وودا ل األ3/380, وهثت ال واثتز3/78ز يبح التصبلحز( ل ظب(6
 )الحوذ ( . ,112القاثوج الثحلط ز  ز( ل ظب(7
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ثتتن  )ال دد ك َالسدد ل  أوز الثجثتتوع  ) دديَ  ددع أوز نتتا   ثواضتتت اللتتاء ل تتون  )الثدد ني الثوضتتت َ)   
  بة  حتوز ثتببت رصتالحأو ثقتخ  َ,يم ) د  تَ  لزيد قولتكز  )نح   ا ت ظاهبة  ءسوا ,تغللب الثهبخ فلم

تت ) خفدد (  ,ع تتى الح التتل رتتالجب   )  لزيدد يم  أ/326القتتوم /  )  ال دد َخفضدد َاليدد ء  ,خةرالرتتاء الثوح 
 ,لل وه ت اط ر ت ) عد ه  أوز الحتبف التذو  )ال ف د  َ د  ل ون الجثتت ق تلال  ؛)ال كس  َ  َ  مه  الظاهبة 

الستا  لن, وقتخ ت ستب  ءبة الثحذوفتل اللتقتاوعالثل وهضم اللاء الثقتخ   ,ثجبوب رالراء  و ذا صالح القوث
 ز (3)ال ون وث م قول الياعب

 
َ دددددددمَ  َ ي َندددددددَ َلدددددددي َ  َ ددددددددددددنَ دددددددددَ َ ددددددد  يم 

َ
َ لدددددددددىََ َ  َ ي َندددددددددَ َ دددددددددمََ ددددددددد  يمَ َ   ئ دددددددددت 

َ َفدددددددددددددد اَ  ن دددددددددددددديَأ  يدددددددددددددد َ  ََ َ   َندددددددددددددد ََ ع 
َ

َندددددددددددددددددددد َزَ دددددددددددددددددددد ن َ َ َخدددددددددددددددددددد  يمَ َ َ أنَك  
َ
َ

 ز (2)وقول الياعب
  َ  ا  حدددددددددددددد َحدددددددددددددد َ َالدددددددددددددد ه َ َأكدددددددددددددد َ 

 
َ  َيقينددددددددددددديَمددددددددددددد قددددددددددددديَ ََي ََ ددددددددددددد أ   ي 

َينلددددددددددددد َاء  ددددددددددددد  اَ  قددددددددددددديَالشدددددددددددددعَ  
َ

َ  عددددددددددددديمَ حددددددددددددد  َاَ َ زتَ    ددددددددددددد َ ددددددددددددد 
َ  

  ,ا  ثتا ع ثتت فت  األثن تلفتبق أن ل تون  ستب ثتا قرتل اللتاء لهظ ت, نتم ال و ون أبرعلن   ر سب  ون آوبلن  

أصتتتت م  فتتتتإن   ,(1)چچ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ چ ا  ثتتتتا فتتتت  الثصتتتتطهلن ثتتتتن قولتتتتم تعتتتتالىز أو تقتتتتخلب  
, نتم األه ت ت  ر ت   ولتى وا هتتح ثتا قر  تا ق  األ ت اللتاء ى وفتح ثا قر  ا, ف ثا تحب  ولاألالثصطهللن ر سب اللاء 

تتحتتذفت األلتتف  ى لقتتالز م فتت  الثن  تتأل  تت ؛ىرج هتتذا رتتالثن   تتتا, وال ل اللتقتتاء  الستتا  لن ورقتت  ثتتا قر  تتا ثهتوح 

                                           
 . 3/429( الرلت ثن الوافب, وهو لجبلب ف  خلوا م ز (3
وبستتالل الثالئ تتل ز  ,2/92ز يتتبح  تتتاب ستتلرولم ل ستتلباف  ز ل ظتتب ,ستتحلم رتتن ونلتتلإلتتى   ستتب( الرلتتت ثتتن التتوافب, (2

 . 3/395والثقاصخ اليافلل ل ياطر  ز  ,3/116عباب ز , والثهصل ف  ص عل اا3/245
 سالم الذو هو األ نب يلوعا.رال سبة, ولم لعاثل ثعاث ل جثت الثذ ب ال ب  والياهخ فلم قولمز "األبرعلن" حلث ج       

 .3/200, ل ظب يبح التس لل ز ه ا, لغل ثن لغات العبب  سبة ال ون وقللز إن       
   تحقلتق   ,ستب صت اعل ااعتباب , ل ظتبزوقللز  سبت ال ون ع ى ثا هو األصل ف  التّتو ُّص ثتن التقتاء الستا  لن     

 . 2/627ه خاووز
 . 47ز ( سوبة صز آلل(1



                     186          النص المحقق
    

 

( 2)چ ڇ چ زف  اآللل لوصهم رقولم تعالى (3)لتراجا ال اوألض   ,رلائلن رق ب األلف لاء "الثصطهللن"

 .(1)الجثت ثن االن لن, وثن الثحال أن ل ون " م   ا  و " " الترعلضلل ع لم رعخن  خوول "ث  و  ,وهو جثت
بة, وقتخ وت تون ظتاهبة أو ثقتخ     ا س  ءَالسد َ   ي)َ ائنأوز نالث ثواضت اللاء  )الث لث الثوضت )   

فلثتا ع ثتت غلتب   َ ك هد  )ال  قد َ  زل ل ع تخ التذ بو رقولتماأللف والالم ف  الست   ب/ إلى أن  326أياب /
 ,ر ستتتب ال تتاف فقتتتط ) ح يددك  ,رهتتتتح ال تتاف و ستتتبها فل ثتتا   أخيددكَََ دد  تَ أ يدددكَََ:)نحددد وذلتتك  ,ةثتتب  

 (4) ) يَلق َ ميم  وذلتك  ,) هنيك  ,لع   ذو رثع ى صاحب )  يَ     ,رهتح ال اف و سبها  )  يكََ
   خفد ()ث  تا  ل  تل  ل هتذ  األستثاء الستت  ثن رقل   ) أ يكَ   َ ب َ مي  م ح اها سلرولم م أ    ثا تقخ  

 ,وهتذ  هت  الظتاهبة ) دمَالكسد ة أوز  ائرتل  )ني  د  حالتل  و  تا  )  ال  َخفض َالي ء راللاء الثوحتخة 
اأ ) ك مَ ال   هذ   ) الي ء , الولب, حذفت اللاء اللتقاء السا  لن  بة ف حوز ثببت ر رالثقخ   ّثاأو   لض 

 ثوضعلنز ) مَالف ح َ ي أوز  ائرل  ,)ني    حالل  و  ا  ,)لمنصب 

لاأل  ثتا ت تون ظتاهبة وا     ,بة فلتما, وال ت تون ثقتخ  تصبلح رثا ع م ضث    )ال نص ب  زوقولم ,)ال ثنى ز و 
    ثهعول و لّ  ,) فع   ع ى الح الل  رالجب   )  لزي يم  ,رهتح الخال يم ) أيتَالزي ََقولكز  )نح  وذلك 

أوز الحتبف الواقتت     َ)  ال  َنص  َالي ءَال ف    ,رت بألت ) نص ب أوز الدلخلن  ) ه   ,ث صوب
 وهو ال ون. ) ع ه  أوز الحبف الواقت  )ال كس  َ   وهو الخال  ,)  مه  

نتم ال فتبق أن ت تون ت تك  ,ثتن التغللتب  ثهتبخ )ال د ك َالسد ل  أوز ثجثتوع    ع َ:)الث نيالثوضت َ)   
) هددد َرتتت بألتتت  ) فعدد    ,ع تتى الح التتتل رتتالجب   )  لزيدد يم  ,ر ستتتب التتخال  أيددتَالزيدد يم َ)نحدد :ظتتاهبة 

                                           
 اج ف  ب .االلتر( (3
 . 47ز للثن اآل( سوبة صز (2
 . 880ل ظبز ثغ   ال رلبز ( (1
 ن  أ ل و  ثتا ذهرتتا إلتتى ,ا لتتم لط عتتا ع تى هتتذ  ال غتتلثت ر    , أرتو القاستتم الدجتتاح و ولق ت تا اعتتتذب رعتض ال حتتاة ل هتتّباء ( (4

ز وت وتلص الهوائتخو لص اليتواهخ ت, و 55ز يبح يذوب الذهب, ل ظبز  األسثاء الثعبرل رالحبوف وثسل ال ستل
61. 
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وهتو  ,)  مهد  أوز الحتبف الواقتت  ال كس  َ   َ)  ال  َنص  َالي ءَ ثهعول ث صتوب   ل   ن  أل ؛ نص ب 
 .(3)وهو ال ون ) ع ه  أوز الحبف الواقت  )ال ف   َ   الخال 

 (2) [ الضّمة] النون تنوب عن 
 )ني  دد  حالتتل  و  تتا   ال دد َلم  ددع أ/ 327/ )الندد مَ كدد مالحتتبف البارتتت ثتتن أحتتبف ال لارتتل وهتتو َ)   

الثوتتاطرلن, واألحستتن أن  الثوتتاطرتلن تحتتت خباجإع تتى   دديَا  عدد  َالخ سدد  َالضدد ل ) ددمَأوز  ائرتتل 
ى رل أثن ل ل     , ر علا  ا ا للست أفعاال  أل    ؛ف  األثن ل ل ان أولى زل, ولو قال رخل ف  األفعالست   تعخ  

 ,)ألد َاثنديم أوز رتخوب    َ   صََ)ا َ ثضتابع   ع  َ) هيَك َ ولذا قالز  ,فعل  ان رث دلت ا ر ا عن  ل  
ا  ا ت أو غلب ضثلب    َال  ع ا)َ صل رم ات   )أ  ا أو غلب ضثلب سواء  ا ت ضثلب   ,أوز خالل ع ل ثا

لرلتان االضتطباخ, ول تون  " تلّ "وأتى ر هظ  ,اوال ت ون إال ضثلب   )ي ءَال خ ب   صل رم ات   )أ   ,ضثلب
 ,ط ق لثن عتبف ثع تى األثن تل ا ع ى أو ي ء ت     أو  ,ثا هو رلان لثع اهاا وا    ثا خو ت فلم للج تعبله  

ال ف   ال تخول فلم ,ب   صل رم ثا ذ  وثع ى الهعل الثضابع الذو ات   والتعبلف ل ثاهلل,  لإلفباخ ا أل    ؛وا 

                                           
, ثتا هت  فت  األصتل ستا  لّن هتذ  ال تون إ   أل  ان ع ى اليلخ ال رتلت  أن لرّلن عّ ل فتح هذ  ال ون, ول تم  اوتلتبت ( (3

تال ستب, ل ت  م فتحوهتا ف  حب ل التقاء السا  لناألصل و  , فبقتوا و و  تا ثهتوحتل...  »فع   تا رقولتمز ا ستلرولم ؛ أث 
 . 3/38ال تاب لسلرولمز  «رل  ا ورلن  ون االن لن  

فاألصتل فت  , هتذ  ال تون  ارتت عتن الضتثل فت  األفعتال الوثستل لتى أن  إوذهب ارن إلاد, وارتن عقلتل, والصتّران, ( (2
الضثل  أن   للم األلف والواو واللاء رق  ع ى بفعم, إاّل إا أس خ , ولثّ ع أن ل بفت رالضم إذا  ان ثجبخا  الهعل الثضاب 

ل عواثتتتل الثتتتؤنبة فتتت  الهعتتتل  او تتتذلك فتتتإن هتتتذ  الضتتتثل تتغلتتتب ترع تتت لتتتم تعتتتخ عالثتتتل لإلعتتتباب ف ارتتتت ع  تتتا ال تتتون,
رتت هج العواثتتل  ؛ لت نبهتتاة ت ق تتب التتى فتحتتل وتتتابة التتى ستت ون, وهتتذ  ال تتون تتغلتتب  تغلتتب الضتتثلفتتتاب   ,الثضتتابع

حايتتلل الصتتّران ز و  ,3/10ع تتى تستت لل الهوائتتخ ز الثستتاعخ و  ,3/226ز الثحصتتول ز ل ظتتب, الثتتؤنبة فتت  الضتتثل
3/370. 
 فتتااعباب فل تتتا  اال تتتون خللتتل إعتتتباب وللستتت إعبار تتت ن  لتتى أإ ثتتتا ذهرتتا , أ   ل ارتتن ثالتتتك عتتن األوهتتتش والستت ل  و قتت     

 .3/13الثساعخ ع ى تس لل الهوائخ ز , ل ظبز بةرحب ات ثقخّ 
 لعتخم جتواد أن ت تون ال تون  ؛هذ  األفعال ثعبرل وال حبف إعباب فل تا الهابس  أن   لى أر  ع  ّ إو سب السلوط       

م ّ تأل ؛, وال ل تون الضتثلب حتبف إعتبابوالجادثتل, وهت  حتبف صتحلح, حبف إعباب لسقوط ا ل عواثتل ال اصترل
 .3/372ل ظبز هثت ال واثت ز  ,   ثعبرل, وال حبف إعباب فل ا, ولذا فم للج آوب ال  ثلفاعل, وأل ّ 

 وتسقط  ال إعبار    ون حبوف الع ّ  الهعل الثضابع؛ أل  ا ت ون إعبار  ا أن هذ  ال ون أير ت حبوف الع ل ثت اوأب      
, فصتتاب نروت تتا عالثتتل ل بفتتت ا ثتتن هتتذ  الوجتتو  صتتاب ااعتتباب ر تتال جتتدم , ف ثتتا يتتار ت  ؛ل ستتقوط حتتبوف الع ّتت

 وحذف ا عالثل ل  صب والجدم .
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والظاهبة  ,ف  "لتر ون ولتر وان ولتر لن" تتتتت م ثا تقخ  تتتت بة فالثقخ   ,بةنم ال فبق أن ت ون ال ون ظاهبة أو ثقخ  
لاألفت   )الف  يد  أوز الثن تاة  ,()نح :َ فعدالمَ يفعدالمَ  ل د ءَ اليد ءثت ألف ان لن  أوز الث قوطتل  ,و 

ن لتتا دلتتخان, وتقوثتتا , تثتتا لتتا دلتتخان تقوثتتانأتقتتولز  ,ر قطتتتلن ثتتن فتتوق ل ثتتذ بلن الثوتتاطرلن والثتتؤ نتلن
أوز الث قوطتل ر قطتتلن  ,فت  النتا   )ال ح يد  رالثن تاة َ)   ,وتقوثتان لتا ه تخان , تثا لا ه خان تقوثتانأو 

ولقوثتتان الدلتخان, وقتخ اوت تتف فت  الثتتؤ نتلن  ,تقتتولز الدلتخان لقوثتان ,ثتن تحتت ل غتتائرلن الثتذ بلن فقتط
 ,و الجثاعتلال رالستثاع, وثتت و وألتخ رالهوقل ت  ل ب/ رالهوقل  327ل أو/لقوثان رالتحتل   زهل لقال ,الغائرتلن
لاألل فتتت  ل تتتقأوز الثن تتا  الهو  , اليددد ء َء) فعمددد مَ يفعمددد مَ  ل ددد  حتتوز   ,لجثاعتتل التتتذ وب الثوتتتاطرلن و 
 ,لجثاعتتل التتذ وب الغتتائرلن   )ال ح ي ددرالثن تتاة  )   , تتتم لتتا دلتتخون تقوثتتون, وتقوثتتون لتتا دلتتخونأتقتتولز 

ستت اخ  إل تتن األفصتتح تجبلتتخ الهعتتل عتتن األلتتف والتتواو ع تتخ  ,ولقوثتتون الدلتتخون ,تقتتولز الدلتتخون لقوثتتون
أوز ال راللتتاء  ,) َغيدد  الثن تتاة فتتوق  ) فعمدديمَ  ل دد ء  حتتوز  ,ثتتت لتتاء الثواطرتتلَ)   ,أو جثتتت ,الن تتلن

 .وتقوثلن لا ه خ   ,تقوثلن لا ه خ   تقولز أ ت   ,الثن اة تحت

ذا عبفتتتت ذلتتتك       أو  ,)     ددد  الثتتتذ وبة  )الخ سددد  الثتتتذ وبة فتتت  هتتتذ  األثن تتتل  ) هددد ألَا  عددد   وا 
ص ثتتن التقتتاء أوز ال تتون النارتتتل الظتتاهبة الثحب تتل ل تتتو    ,الندد م َ دد تَ هدد َثَ   عَ َ)  ال دد َ  ,إعبار تتا البفتتت

 , لوفتح ا رعخ الواو واللاء ل وه   ,ثن التقاء السا  لن الّتو ُّصصل أو سبها رعخ األلف ع ى  ,السا  لن

, (4)ال تون رضتم   (1) چتُرْزَقـــَننُ   ېئ  چ فت  اليتواذز  ئ, وقتب (2)رهتح ال ون (1)چڱ  ں   اتعدا نـَنَيچ زئوقب 

ذا اجتثعت ثت  ون الوقالل جاد الهكُّ   .(5)چۇچ خغام والحذف, وقبوءز وااأتعخا   ,   حوز ,وا 

                                           
 . 37ثن اآللل  زاألحقافسوبة  ((3
, وجتتتتتاثت الرلتتتتتان فتتتتت  القتتتتتباءات 407/ 3الثرستتتتتوط فتتتتت  القتتتتتباءات العيتتتتتبز  قتتتتتباءة الهتتتتتتح  ستتتتترت إلتتتتتى  تتتتتافت فتتتتت ( (2

تت افع تت , أّثتتا ارتتن ثجاهتتخ فتتذهب إلتتى أنّ 4/3588الستترتز               :خ  ال حتتاج رقولتتما قتتبأ رهتتتح اللتتاء ال ال تتون, وهتتذا ثتتا أ  
وذلتتك غ تتط غلتتب ثعتتبوف عتتن  , تتون األولتتى( رهتتتح الرتتن أرتت   عتتلم قتتبأ )أتعتتخا    ا افع تت وذ تتب رعتتض التتبواة أن   »

عتباب القتبان 597, ل ظبزالسترت فت  القتباءاتز« وفتتح هتذ  ال تون لحتن ,ع لتم ثا فتح  افت اللاء فغ ط  وا  ّ  , افت , وا 
 .4/365ل  حاجز

 . 17لوسفز ثن اآلللز سوبة ( (1
 .  192هذ  القباءة إلى ااثام أر  ح لهل رضّم ال ون ترع ا ل  اء, ل ظبز إعباب القبآن ل راقول ز  سب الراقول ( (4
 .  80األ عامز ثن اآللل سوبة  ( (5

 . 263زالسرعل ف  القباءات ل, ل ظبزثوهه "أتحجو ى"ق ب أ    اف ت و ار ن ع اثب       
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 تتا قتتخ تحتتذف رتتال أل    ؛(2)حتتم ارتتن ثالتتكوبج   ,(3) تتا  تتون البفتتتفتتذهب ستتلرولم أ    ,فتت  الثحتتذوف ف    تتواوت   
ت ,ذلك ف   ون الوقالل خ     ع  ولم ل   ,سرب تثتا ع   ف  ذ  وح  ت, وقتخ ع  الضتّثلوأل  تا  ائرتل عتن  ,أولتى م  ف تذ  ح   خ      خ    

 تتا جتتدء وأل   , (5)نفتت  قتتباءة ثتتن ستت   , (4) چېئ  ىئچ ,(1)چۀ   ۀ  ہ چ  ا فتت   حتتوز  ا توهله تتحتتذف  
 . أ/328/ ,س لأالجدء  ف  ذ  وح   ,و ون الوقالل   ثل ,  ثل

 ,(7)والصتتتتغلب ,(6)وع لتتتتم األوهتتتتش األوستتتتط ,الثحتتتتذوف  تتتتون الوقالتتتتل وذهتتتتب أ نتتتتب الثتتتتت وبلن إلتتتتى أن  
 ثتا جت ء تا إ   وأل    ؛ف ا ت أولى رالحذف ,ع ى إعباب  ا ال تخلُّ أل    ؛ وارن ج    ,(9)وأرو ع   ,(8)والثربخ

 تتا خو تتت لغلتتب وأل    ؛ىف تتان حتتذف ا أولتت ,وقتتخ أث تتن ذلتتك ر تتون البفتتت ,م ال ستتبر تتا لتقتت  الهعتتل ثتتن تقتتخُّ 
 ذا ف  الجثتت  ,ث ا م ف و  ا ت الثحذوفل لدم وجوخ ثؤنب رال أنب ال ,و ون البفت خو ت لعاثل ,عاثل
 األلف. (30) ا وفتح ا رثخ  و قل ضث   , الض ل ) مَأو  ائرل  )ني    

ث   وا, و ال   (33)ال  ت خ و   ون  »ا  حوز ا أو  ظث  قخ جاء حذف ال ون ف  حالل البفت  نب   ت رلمز  ت ى ت ؤ   ال ج   ل  ح 
ارُّوا ت ى ت ح  ث   وا ح   .(32)« ت ؤ 

                                           
 . 1/539ال تاب لسلرولم ز  ز( ل ظب(3
 . 209 -208/ 3ال افلل اليافلل ز  ز يبح( ل ظب(2
 .  67الرقبةز ثن اآلللز سوبة ( (1
 309األ عامز ثن اآللل  سوبة ( (4
 . 3/320ز ل ظبز الث بب ف  ثا تواتب ثن القباءات ز رو عثبو رتس لن الباءأ( قبأ (5
الثحذوفتتل فت  التوهلتتف  تتون الوقالتتل  فتت  نب الثتت وبلن ع تتى أنّ  » زوهتذا القتتول ثوتتالف لثتا جتتاء فتت  يتبح التستت لل( (6

 .  3/52يبح التس للز  ,« وثذهب سلرولم واألوهش ع ج ذلك ,الراقلل  ون البفت وأن  
و تان أرتو العرتاج نع تب لهضتل األوهتش ولقتولز هتو أوستت  ,أرو الحسن سعلخ رتن ثستعخةهوز واألوهش األوسط       

ال تتاج ع ثتتا, وقتتال الثرتتبخز أحهتتظ ثتتن أوتتذ عتتن ستتلرولم األوهتتش نتتم قطتتبب, و تتان األوهتتش أع تتم ال تتاج رتتال الم 
 . 1/3176ز, وثعجم األخراء43/539هت(. ل ظبز تابلخ خثيق الرن عسا بز253وأحذق م رالجخل, )ت

وفلتتتات و  ل ظتتتبز ,هتتتت(135)ت ,الثرتتتبخ ونع تتتب ثتتتن ستتتثت ,ع تتت  رتتتن ستتت لثان رتتتن الهضتتتل األوهتتتش الصتتتغلبهتتتو ( (7
 . 1/103األعلانز

  . 283/ 3ز تث لخ القواعخز ( ل ظب(8
  . 1/114ز الحجل ل قباء السرعلز ( ل ظب(9

  .سقط ثن ب( (30
  .3/74صحلح ثس م ز )ال تخو وا( ف  أ و ب والصواب ثا أنرتم ثن صحلح ثس مز ( (33
م  ر ل تت    م  الو  أ   »( تتثتتل الحتتخلث ز (32 تتار ر ت م   أ ف ي تتوا الس تتال  تتو   ت ح  ء  إ ذ ا ف ع   ت ث  بقتتم  3/74صتتحلح ثستت م ز  «  أ خ لُّ  تتم  ع   تتى ي تت  

  .54ز
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 ز (3)وقال الياعب

دددددددددددد  يَ َ   ي  دددددددددددديَ َدددددددددددد ل ك ي َأس   أ  يددددددددددددت 
 

ددددددددددكَ َ    َ ال  س  َ دددددددددد لَعن َ    َالدددددددددد كيََهددددددددددك 
  

عالثتتل بفتتت هتتذ  األفعتتال ال تتون  الثتتذ وب ثتتن أن   ) هدد ا  ,يتت ء ثتتن ذلتتك فتت  االوتلتتابوال لقتتاج ع تتى 
أوز األفعتتتال  ,هددد    عَ َ)  يددد :َ ال ددد َ  قتتتوال,ثتتتن األ )ال شددده   القتتتول  ) مدددى إ ثتتتا هتتتو ر تتتاء  ,النارتتتتل

دالفَ َ مددىَ  َ َ ةَ  َ َقد َ َ َ )ضد َ الوثستل  والثتا ت ثتن ظ وبهتتا , (2)ل األلتتف والتواو واللتاءرتوز وهت  ثتا قأ ,  َ ع 
 . ا رحب ل الث اسرلايتغال  

 .(1)ت إعباب  ثا ف  الثن ى والجثتثالف والواو واللاء عالوقللز األ 
ا إذا أ وبت وغلب ضثلب, فت ون ضثلب   ,فاعال   ا ثن األلف والواو واللاء ت ون ضثلب  م أن  ال  تقخ   ت رلمزَ

ى فصتح فت  الثن  تيتب ا إللتم فت  التقبلتب, ول تن األأ ثتا  ,ثت ع لتمعن الثس خ إللم, وغلب ضثلب إذا قتخ  
تت ثتتا إذا قتتخ     أوالجثتتت التتت ولب عتتن الثستت خ إللتتم, و  عتتن األلتتف وال تتون, وعتتن التتواو وال تتون ثتتت  ت  خ  ب  ثت ج 

لتى األفصتح أيتاب الثصت ف رقولتتم  ب/328/ ,الجثتت أوز األفعتال الوثستل ع تخ ااعتتباب َ:)َ يقد  َ وا 
 زلب فتت   حتتو قولتتكالضتتثّ , والتتواو الضتتثلب فتت   حتتو قولتتك زالدلتتخان لقوثتتانوهتتو األلتتف  ,) عدد َ    دد  

أو ثت العالثل  تتتت  ثا ثن  ا تتتت لبالضثوه  ال ون النا لل سواء  ا ت ثت  )  ال  َ  ع  ,الدلخون لقوثون
إيتابة إلتى  اب  ثتا اقتصتب اليتلخ ع تى  تون األلتف والتواو ضتثل تز لقوثتان الدلتخان, ولقوثتون الدلتخون, وا    

 فاع م . ,(4)القول الصحلح
 
 

                                           
 ,3/203 وهثتتت ال واثتتت ز ,3/395والتتتذللل والت ثلتتلز  ,3/51التستت للز رتتال  ستترل فتت ز يتبح  ( الرلتت ثتتن البجتتد,(3

 . 3/344وحايلل الصران ز 
 .3/279ز تث لخ القواعخ هذا القول  سرم  اظب الجلش إلى األوهش, ل ظبز( (2
 . 84ل ظبز  تائج اله ب ز  ,( قالم الس ل  (1
)األلتتف والتتواو واللتتاء( فتت  آوتتب الهعتتل الثضتتابع إّ ثتتا هتت  حتتبوف تتتخّل ع تتى العتتخخ وللستتت  أّثتتا الثتتاد   فلتتبا أن  ( (4

ضثائب, أّثا األوهش فلبا أن لاء الثواطرل حبف ت  لث ولوافق ع ى اسثلل الواو واأللف, ل ظتبز يتبح البضت  
 . 533والهوائخ والقواعخز , 2/435ع ى ال افللز 
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 ية والقراءات القرآن اآليات فهرس

 سورة الفاتحة
 رقم الصفحة رقم اآلية القراءة  اآلية ت
 133 3 موالحمِد لِ  چپ  پ  چ  3

 سورة البقرة
 رقم الصفحة رقم اآلية القراءة القرآنية اآلية ت
 361 45 مْئك  وا إلى بارِ وب  ت  ف   چڳ  ڳ   ڱ  چ  3
 189 66 ك مْ إنَّ اهلل َيأم رْ  چۀ   ۀ  ہ چ  3
 168 304  چېئ  ىئ  ىئ  ىئ  چ  1

 133 306 اهللَ  نَّ َم أَ مَ عْ تَ  مْ ألَ  چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  
 330 353  چٻ  ٻ  چ  5
 393-336 311   چھ  ھ  چ  4
ْقَدَة  چ وئ  وئ    ۇئ  ۇئ ۆئ  ۆئچ  6 َأو َيْعف ْوا الذي بيده ع 

 الِنَكاحِ 
316 108 

 353 348  چڇ  ڇ چ  6
 359 363  چ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹچ  8
 353 386  چۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉچ  9

 سورة آل عمران
 رقم الصفحة رقم اآلية القراءة القرآنية اآلية ت
 168 65  چېئ  ىئ  ىئ  ىئ  چ  3

 399 386  چۈ  چ  

 النساءسورة 
 رقم الصفحة رقم اآلية القراءة القرآنية اآلية ت
 189 48 إنَّ اهلل َيأم ْرك مْ  چۀ   ۀ  ہ چ  3
 358 66  چڀ ڀ چ  3
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  چٱ  ٻ   ٻ  چ  1
 338 354 

 سورة المائدة 
 رقم الصفحة رقم اآلية القراءة القرآنية اآلية ت
 366 89 م  ك  ي  م  ه  أ   ون  م  ع  ط  ا ت  م   ط  س  و  أ   ن  م   چۉ  ې  ې  ې   ې چ  3
 چ ی  جئ حئ مئچ  3

 339 391 

 نعامسورة ال 
 حةرقم الصف رقم اآلية القراءة القرآنية اآلية ت
 356 33   چڤ  ڤ ڤ ڦ ڦچ  3
 188 80 يون  اج  ح  ت  أ چۇچ  3
 189 309 م  ك  ر  ع  ش  وما ي   چېئ  ىئچ  1
 384 335  چۇئ   ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئچ  5

 عرافالسورة 
 رقم الصفحة رقم اآلية القراءة القرآنية اآلية ت
  چ ہ ھ ھچ  3

 53 301 

 چہ ھ ھ ھ ھ چ  3
 345 360 

 التوبةسورة 
 رقم الصفحة رقم اآلية القراءة القرآنية اآلية ت
 چې  ې   ى  ى  ائ  چ  3

 6 110 

 يونسسورة 
 رقم الصفحة رقم اآلية القراءة القرآنية اآلية ت
 چڦ  ڄ  ڄ        ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  چ  3

 
 

33 154 
 394 48 واح  رَ فْ تَ مْ فَ   چڳ  چ  3
 چپ  پ  چ  1

 
 
 
 
 

89 103-101 
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 سورة هود
 رقم الصفحة رقم اآلية لقراءة القرآنيةا اآلية ت
  چی ی ی چ  3

 
54  353 

 يوسفسورة 
 رقم الصفحة رقم اآلية القراءة القرآنية اآلية ت
 130 5  چې   ى    ى  ائ  ائ  چ  3
 188 16 َطَعاٌم ت ْرَزَقان و   چېئ  ىئچ  3
 333 13   چڌ    چ  1
 333 13   چڌ          چ 5
 331 43   چۈئ ېئ ېئ چ  4
 336 83  چک ک گ گ گ چ  6
 336 83  چڑ  ک ک  چ  6
 1144 93  چے  ۓ  ۓ   چ  8

 الرعدسورة 
 رقم الصفحة رقم اآلية القراءة القرآنية اآلية ت
 334 6  چڀ ڀ ڀ ٺ ٺ   ٺ ٺچ  3

 االسراءسورة 
 رقم الصفحة رقم اآلية القراءة القرآنية اآلية ت
 چٻ  ٻ   چ 3

 3 313 
  چ ہ  ہ چ  3

 63 133 

 الكهفسورة 
 رقم الصفحة رقم اآلية القراءة القرآنية اآلية ت
 353 38  چ ڑ  ک کچ  3
 168 11  چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  چ  3
 393 66  چڃ چ چ  چ  1
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 سورة مريم
 رقم الصفحة رقم اآلية القراءة القرآنية اآلية ت
  چپ  پ  چ  3

 36 103-101 

 سورة االنبياء
 رقم الصفحة رقم اآلية ة القرآنيةالقراء اآلية ت
 چوئ وئ  ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ چ  3

 31 385 
 358 85  چڃ ڃ   ڃ چ  3

 سورة الحج
 رقم الصفحة رقم اآلية القراءة القرآنية اآلية ت
 361 3 ارىكَ س   اْس ى النَّ رَ تَ وَ  چٹ  ٹ ڤچ  3
 چ ڳ ڳ     ڳ ڳ   ڱ ڱ ڱچ  3

 33 384 

 سورة الشعراء
 رقم الصفحة رقم اآلية القراءة القرآنية اآلية ت
  چٻ ٻ ٻ ٻ پ چ  3

 30 314- 304 
 چی  ی    جئ  حئ   مئ  ىئ  چ  3

 311-315 388 
  چڈ  ڈ  ژ  چ  1

 339 154 

 سورة القصص
 رقم الصفحة رقم اآلية القراءة القرآنية اآلية ت
  چڃ  ڃ   چ  3

 86 101 

 سورة الروم
 رقم الصفحة رقم اآلية القراءة القرآنية اآلية ت
  چې ې ې چ  3
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 194        فهرس اآليات القرآنية

 

 سورة االحزاب
 رقم الصفحة رقم اآلية القراءة القرآنية اآلية ت
 چے  ۓ     چ  3

 31 144 
 394 46  ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ژ  3

 سورة ص
 رقم الصفحة رقم اآلية القراءة القرآنية اآلية ت
 چچ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ چ  3

 56 184 

 سورة غافر
 رقم الصفحة رقم اآلية القراءة القرآنية اآلية ت
 316 6  چہ  ہ   ہ  چ  3

 سورة فصمت
 رقم الصفحة رقم اآلية القراءة القرآنية اآلية ت
 331 33   چوئ  وئ  ۇئ  چ  3
پ   پٱ ٻ ٻ ٻ ٻچ  3

 چڀ پ پ ڀ ڀ ڀ 

 33 364 

 سورة الحقاف
 قم الصفحةر  رقم اآلية القراءة القرآنية اآلية ت
 188 36 أتعداَنني چڱ  ڱ  ں چ  3

 سورة محمد
 رقم الصفحة رقم اآلية القراءة القرآنية اآلية ت
 350 10  چپ پ  پ چ  3
 163 14  چڻ   ڻ  چ  3
 چ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئچ  1
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 سورة ق
 رقم الصفحة رقم اآلية القراءة القرآنية اآلية ت
 چچ  چ   ڇ   چ  3

 4 343 

 الذارياتسورة 
 رقم الصفحة رقم اآلية القراءة القرآنية اآلية ت
 چڱ  ں  ں   ڻ  چ  3

 30 356 
  چہ  ہ  ھ   چ  3

 33 356 

 سورة الرحمن
 رقم الصفحة رقم اآلية القراءة القرآنية اآلية ت
 چٹ ڤ ڤ   ڤچ  3

 33 380 

 سورة المنافقون
 رقم الصفحة رقم اآلية القراءة القرآنية اآلية ت
 336 3  چگ گ گ  ڳ ڳچ  3

 سورة التحريم
 رقم الصفحة رقم اآلية القراءة القرآنية اآلية ت
 180 5  چگ  گ  ڳچ  3
 311 6  چى ائ ائ ەئ ەئ چ  3

 سورة الممك
 رقم الصفحة رقم اآلية القراءة القرآنية اآلية ت
 چڇ    ڇ  ڇ چ  3

 5 166 

 سورة القمم
 رقم الصفحة اآليةرقم  القراءة القرآنية اآلية ت
 چٿ  ٹ   ٹ   ٹ   چ  3
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 سورة الحاقة
 رقم الصفحة رقم اآلية القراءة القرآنية اآلية ت
 چڳ  ڱ   چ  3

 39 363 

 سورة الجن
 رقم الصفحة رقم اآلية القراءة القرآنية اآلية ت
 چڎ  ڈ ڈ  ژ  ژ     ڑ  چ  3

 6 143 

 اإلنسان سورة
 رقم الصفحة رقم اآلية القراءة القرآنية اآلية ت
  چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  چ  3

 3 356 
  چې ې ې  ى چ  3

 30 360 

 سورة الشمس
 رقم الصفحة رقم اآلية القراءة القرآنية اآلية ت
  چڦ   ڦ  ڄ  ڄ  چ  3

 9 339 

 سورة الضحى
 رقم الصفحة رقم اآلية  اآلية ت
 چڎ  ڌ  ڎ        ڌچ  3

 4 330-333 

 سورة العمق
 رقم الصفحة رقم اآلية القراءة القرآنية اآلية ت
 چې چ  3

 34 395 

 سورة البينة
 رقم الصفحة رقم اآلية القراءة القرآنية اآلية ت
 چڄ  ڄ  ڃچ  3

 3 398-104 
 چڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  3
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 198        فهرس اآليات القرآنية

 

 سورة العاديات
 رقم الصفحة رقم اآلية القراءة القرآنية اآلية ت
احً بْ والعادياْت ضَ   چگ  ڳ     چ 3  3 361- 141 

 سورة اإلخالص
 رقم الصفحة رقم اآلية القراءة القرآنية اآلية ت
پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  3

 چٺ  ٿ  

 1-5 356 

 



 999        فهرس األحاديث النبوية

 

 احديث  انبويث األ فهرس

 رقم انصفاح  اناحيث  ت

 963 ((يوسف كسنين سنينا عمييم اجعميا الميم))  1
 968  ((ورحم ذا يصل أن)) 3
 143 الدينار (( عبد   س  ع  )) ت   9
ْمد  )) 4 م ى ل مَّو   اْلح  ال   ك ل   ع  ْمد  : ق ال   ي عجبو م ا ر أ ى وا  ذ ا, ح  ي ل مَّو   اْلح   الَّذ 

ات   ت ت م   ب ن ْعم ت و   ال ح   ((الصَّ
136 

 119 ((الرزق عميك ي وس ع   طيارة عمى د مْ ))  5
م وا)) 6 م ى ص   197 ((   ذ ك ْرت م ون ي إ ذ ا النَّب ي ين   ع 
م وا 7 م ى ص  , الل   أ ْنب ي اء   ع  م و   197 يبعثيم كما يبعثني الل   ف إ نَّ  و ر س 
 166  ((   بي لتبسا قد يكون أن فخفت))  8
 الرحيم الرحمن الل بسم رواية وفي, الل بسم فيو يبدأ ال بال ذي أمر كل)) 9

  ((أبتر فيو
119 

, والصالة الل بحمد يبدأ ال بال ذي أمر كل))  11  196 ((أقطع فيو عميَّ
ْطب ة   ك ل  )) 11 ْذم اء   ك اْلي د   ف ي ي   ت ش ي ٌد, ف يي ا ل ْيس   خ   137 ((اْلج 
 989  ((تحابوا حتى تومنوا وال تومنوا حتى الجنة تدخموا ال)) 13
 971 ((المسك ريح من الل عند أطيب الصائم فم لخموف))   19
 313 )) لي من امبر امصيام امسفر (( 14
الل تعالى بدعوة ليس فييا قطيعة رحمو وال إثم إال  ))ما من عبد يدعو 15

ما أْن يدَّخرىا لو في  أعطاه الل إحدى ثالث إما أن يعجل لو دعوتو, وا 
ما أن يدفع عنو من البالء بقدره(( اآل  خرة, وا 

147 

ئ ك ة  ت ْست ْغف   16 م يَّ ف ي ك ت اب  ل ْم ت ز ل  اْلم ال  مَّى ع  ر  ل و  م ا د ام  اْسم ي ف ي ))م ْن ص 
))  ذ ل ك  اْلك ت اب 

197 

 133 يما((ورحيم   ))يا رحمن الدنيا واآلخرة   17
 



 ٓٓٗ        فهرس األبيات الشعرية

 

 فهرس األبيات الشعرية

 قافية الباء
 الصفحة القائل البحر البيت ت
 وَعْيُن الُبْغِض تبرُز كلَّ عيٍب                       ٔ

 وَعْيُن الحبّْ ََل َتِجد العيوبا                                     
معاوية بن  الوافر

جعفر بن أبي 
 طالب الطيار

 
ٔٔٛ 

      نَعاِذَل والِعتَابَ  ي المَّْومَ أِقمّْ  ٕ
 وُقوِلي: إْن َأَصْبت َلَقد َأَصاَبن                    

 ٕٚٓ جرير الوافر

 ِكاَلُىما ِحين جّد الْجرُي َبينيَما   ٖ
 قد أْقَمَعا وكال أْنَفْييما َرابى                             

نسبو البعض  البسيط
 لمفرزدق

ٖٚٛ 

ل لكـــم تــرك األ ٗ  ــآلخــرِ وَّ
 واهلل الــكــريــم الــوىـــــــــــــــــــــاب  

 

 ٚٔٔ بال نسبة السريع
 

 َل َباَرَك اهلُل في الغواِنِي َىْل   ٘
 ُيْصِبْحَن إَّل لينَّ مطَّمب                           

عبد اهلل بن  المنسرح
 قيس الرقيات

ٕٚٙ 

 عمى أْحَوذيَّيَن استََقمَّت عشيًة   ٙ
 فما ىي إَل َلمَحٌة وتِغيبُ                            

 ٖٗٛ ُحميد بن ثور الطويل

 فما سودتني عامٌر من وراثٍة   ٚ
 ِبُأَم َوََل َأبٍ  َأَبى اهلل َأْن َأْسُمو                          

عامر بن  الطويل
 الطفيل

ٖٓٙ 

 قافية التاء 

 إّن أباىا وأبا أباىا ٛ
 بمغا في المجد غايتاىاقد              

 ٖٗٚ رؤبة الرجز 

 قافية الدال
ُل َغْيَر َأنَّ ِركاَبَنا              ٜ  أِفَد الّتَرحُّ

 َلمَّا َتُزْل ِبِرَحاِلَنا َوَكَأْن َقِدنْ                       
 ٕٛٓ النابغة الكامل

 ْيَت ِإْن َجاَءْت ِبِو أمموًدا        أر  ٓٔ
 اًل ويمبُس البرودُمَرجّ                        

 

 ٕٕٕ رؤبة الرجز



 ٔٓٗ        فهرس األبيات الشعرية

 

 َفَما ِزلُت َأْبِغي الَخْيَر ُمْذ َأَنا َياِفٌع   ٔٔ
 َوِليدًا َوَكْياًل ِحْيَن ِشْبُت وأْمَرَدا                   

األعشى ميمون  الطويل
 بن قيس

ٖٜٔ 

 دعاِنَي من َنْجٍد فإّن سنيَنو       ٕٔ
 عْبن ِبنا شيٍبا وَشيَّْبَنَنا ُمْردالَ                         

صمة بن  الطويل
 عبداهلل القشيري

ٖٕٙ 

 َكْم مُموٍك َباَد ممُكُيُموا               ٖٔ
 َوَنِعيٍم ُسْوَقٍة َباُدوا                    

 ٕٙٛ بال نسبة المديد

 وِعرُق الَفَرزَدق شرُّ الُعروِق      ٗٔ
 ُث الّثَرى َكاِبُئ األْزُندِ َخِبي                        

 ٕٙٚ جرير االمتقارب

 ُقيَّْضْت   إذا قمُت علَّ القمَب َيْسُمو  ٘ٔ
 ىواِجُس َل تَْنَفكُّ ُتْغِريو بالوجد                           

 ٖ٘ٓ بال نسبة الطويل

 قافية الراء
 إذا ِضْفَتُيْم أو سآَيْمَتُيْم  ٙٔ

 ِعمًَّة حاِضَرهْ وَجْدَت بيم                  
 ٖٗٔ بالل بن جرير المتقارب

 َفَمنَّ واْسَتْبَقى ولم َيْعَتِصرْ  ٚٔ
 من َفْرِعو ماًَل ولم َيْكِسِر                                                                                                     

 ٜٖٖ الشويعر السريع

 ريُر وَخالًة    َكْم عمًة َلَك َيا جَ  ٛٔ
 َفْدَعاُء َقْد حَمَبْت عميَّ ِعَشاِري                       

 ٕٚٛ الفرزدق الكامل

َنا َشاَلت َنَعاَمُتيا     ٜٔ  َيا َلْيَتما أمُّ
 إْيما إلى َجّنة إْيما إلى َنارِ                      

 

األحوص  البسيط
 األنصاري وقيل
 سعد بن قرط  

ٕٔٚ 

 ءقافية الفا
ْبَح َمْوِعَدَىا*  ٕٓ  َوَلْيَمٍة َقْد َجَعْمُت الصُّ

 َصْدَر الَمِطيَِّة َحتَّى َتْعِرَف السََّدَفا                       
 ٜٖٔ ابن مقبل البسيط

 ف أخا العمـــــــــم َل تعجْل بعيِب مصنّْ  ٕٔ
 ولــــــم تتيقن زلًة منـــــــــــــــو تعرفُ                 

 ٚٔٔ بال نسبة يلالطو 
 

 قافية الالم
 سِمعُت الناُس َيْنَتِجُعوَن َغْيثًا  ٕٕ

 فقمُت لَصْيَدَح اْنَتِجعي بالَلَ                
 

 ٕٓٚ الرمة وذ الوافر



 ٕٓٗ        فهرس األبيات الشعرية

 

َحى                   ٖٕ  ألم تسمعي أْي َعْبَد ِفي َرْونق الضُّ
 ن ىديل بكاء حمــــامات لـــــي                              

 ٗ٘ٔ كثير عزة الطويل

 ما َأْقَدَر اهلَل أْن ُيْدِني عمى َشَحطٍ  ٕٗ
 َمْن َداُرُه الَحْزُن ِممَّن َداُرُه ُصولُ                           

 ٖٚٓ بن حندج جحند البسيط

 أَلم عمى َلوٍّ ولو كنُت عالًما ٕ٘
 بأْذناِب َلوٍّ لم تَُفْتني أواِئُموْ                     

 ٖٗٔ بال نسبة الطويل

 لقد طاف عبَد اهلِل بالبيت سبعةً  ٕٙ
 وحجَّ من الناِس الكرام األفاضلُ                           

 ٕٖٛ بال نسبة الطويل

ٕٚ 
 

 ما أنت بالَحَكِم الُتْرَضى ُحُكوَمُتُو  
 وَل الَبِميِغ وَل ِذي الرَّْأِي والَجَدلِ                         

 ٕٗٔ لفرزدقا البسيط

 يا مُ وأى أذرعاتٍ يا ِمن تنورَّتُ  ٕٛ
 َأْدَنى داِرىا نظٌر عالِ  بَيْثِربَ                           

 ٖٗ٘ القيس ؤامر  الطويل

 قافية الميم
 َسَقتُو الرواِعُد من صيٍف  ٜٕ

ن من َخِريٍف فَمْن َيعَدما     وا 
 ٕٚٔ النمر بن تولب المتقارب

 ِفي اْلَكَرْم  بأبو اْقَتَدى َعِديّّ  ٖٓ
 َوَمْن ُيَشاِبْو َأَبُو َفَما َظَممَ                      

 ٖٖٚ عدي بن حاتم الرجز

 ساِئْل فوارَس َيْرُبوع ِبَشدَّتنا   ٖٔ
                    اع ذي األَكِم                                     الق َسْفحِ رأونا بِ  لْ أىَ                          

 ٕٗٗ زيد الخير البسيط

 
ٖٕ 
 

َضِني َعْنَيا ِغَناَي َوَلْم َتُكنْ   َفَعوَّ
 تساوّي َعْنِزي غيَر َخْمِس دراِىمِ                    

 ٖٙٓ بال نسبة الطويل

 قافية النون
 َحيُثَما َتْسَتِقْم ُيَقدّْْر َلَك اهلُل  ٖٖ

 ْزَمانِ َنَجاًحا ِفي َغاِبِر األَ         
 ٖٕٛ بال نسبة الخفيف

   
ٖٗ 

 َقاُلوا: َكاَلُمَك ِىْندًا َوْىَي ُمْصِغَيةٌ 
 َيْشِفيَك؟ ُقْمُت: َصِحيح َذاَك َلْو كاَنا                    

 ٔ٘ٔ بال نسبة البسيط

 ِلَتُقْم أنت ياْبَن خير قريش ٖ٘
 َفتَُقضَّى َحَوائُج المْسِمميَنا     

 ٜٕ٘ بال نسبة الخفيف



 ٖٓٗ        فهرس األبيات الشعرية

 

 عرف منيا الجيَد والعينانا أ  ٖٙ
 شبيا ظبياناأ ومنخرينِ        

 ٕٖٛ رؤبة الرجز

 بيــــــــــــــوأعرفنا جعفرًا وبني  ٖٚ
 خرينآ فعانز وانكرنا       

 ٖ٘ٛ لجرير الوافر

 طاَل َىمّْي, وِبتُّ كالَمحُزوِن  ٖٛ
 واعَتَرْتِني الُيُموُم, بالماِطُرونِ       

دىبل  وأب الخفيف
 لجمحيا

ٖٖٙ 

َقِني القذَّاُن  ٖٛ  يا أَبَتا َأرَّ
 َفالّنْوُم َل َتْطعمُو الَعيَنانُ                

 ٖٖٛ رؤبة الرجز

 إّن َحْيُث استَقرَّ ِمْن َأْنَت َراِعيو ٜٖ
 ِحًمى ِفيِو ِعّزة وَأماُن                 

 ٕٙٛ بال نسبة الخفيف

 أَل ُربَّ مولوٍد وليَس لو أٌب  ٓٗ
 لم يمدُه أبوانِ  وذي َوَلدٍ              

 ٖ٘ٓ بال نسبة الطويل

       مني اءغي الشعر توماذا تب ٔٗ
 ربعينِ وقد جاوزت حدَّ األ   

 ٖ٘ٛ سحيم بن وثيل الوافر

                قافية الواو 
 الفضل ذا ما يعرفإنَّ  ٕٗ

 من الناس ذووه                  
 ٖٚٙ العتاىية وأب مجزوء الرمل

 قافية الياء
 عن كلّْ عيٍب كميمٌة  اوعين الرض  ٖٗ

 كما أنَّ َعْيَن السخط تبدي المساويا                 
 ٛٔٔ إلمام الشافعيا الطويل

 َوَلْو أنَّ َواٍش ِباْلَيَماَمِة َداُرُه  ٗٗ
 وَت اْىَتَدى ِلَياَوَداِري ِبَأْعَمى َحْضَرم                     

 ٕٚٚ يمىمجنون ل الطويل

 فإما كراٌم ُموِسرون لقيُتُيم  ٘ٗ
 فَحْسِبَي من ذي ِعنَدَىْم ما كَفاِنَيا                      

منظور بن  الطويل
 سحيم الفقعسي

ٖٚٔ 

 أِبيُت أْسِري وتَِبيِتي َتدُلِكي   ٙٗ
 َوجَيِك بالَعْنَبِر والِمْسك الذكي                           

 
                                                                      

 - ٜٜٕ بال نسبة الرجز
ٖٜٓ 

 



 ٗٓٗ        فهرس األبيات الشعرية

 

 فهرس أنصاف األبيات
 الصفحة القائل البحر نصف البيت ت
زىير بن أبي  الطويل لقت رحميا أم قشعمِ أإلى حيث  ٚٗ

 سممى
ٕٛ٘ 

 ٜٖ٘ رؤبة الرجز  أنا ابُن سعٍد أكرَم السَّعْدِينا ٛٗ
 ٖٓٚ العجاج الرجز سممى خياشيم وفاخالط من  ٜٗ
األحوص  الوافر َيا مطٌر َعَمْيَيا اهللِ  َسالمُ  ٓ٘

 األنصاري
ٕٔٓ 

 ٕٙٔ بال نسبة الطويل َصَدْدَت َوِطبَت النَّْفَس يا َقْيُس َعْن َعْمِرو ٔ٘
 ٖٙٚ المتنبي الرجز في ِكْمَت ِرْجَمْيَيا ُسالمى واحده ٕ٘
زىير بن أبي  البسيط رِّا أناِمُموُ قد أْتُرُك الِقْرَن ُمْصفَ  ٖ٘

 سممى
ٕٕٓ 

 ٖٔٛ بال نسبة الطويل اهلل شرَّ مقالةٍ َلَقد قال عبدَ  ٗ٘
 ٖٔٛ بال نسبة الطويل لقد قال عبَداهلل قوَل عرفتو ٘٘
 ٖٛٔ الفرزدق الكامل َما زاَل ُمْذ َعَقدْت يداُه إزارهُ  ٙ٘
خالد  وأب الرجز َوالمَِّو ما َلْيِمي ِبَناَم صاِحُبو ٚ٘

 القناني
ٕٔٚ 

  الرمة وذ الطويل وقفنا فقمنا إيٍو عن أم سالم ٛ٘
 ٖٗٓ بال نسبة الطويل وَنْيَنْيُت نفسي بعد ما كدُت أْفَعَمو ٜ٘
 ٜٕٓ القيس ؤامر  الطويل وَيْوَم َدَخْمُت اْلِخْدر ِخْدَر ُعَنْيَزةٍ  ٓٙ

 الشعر التعميمي
 الصفحة القائل البحر البيت ت
 عميك بيا تنوينيم عشرٌ  أقسام ٔٙ

 ن تقسيميا من غير ما حرزاإف                        
 مكن و قابل وعوض والمنكر زد  

 احك ما ىمزاو ورنم اضطر غال                       

سراج الدين  البسيط
 عمر بن محمد

ٕٔٔ 

  اومرفوعً وما حرف يميو الفعل مجزوما  ٕٙ
 يضا وكل جاء سموعاً أ وينصب بعده                    

 

 ٖٖٗ بال نسبة  البسيط    



 ٘ٓٗ        فهرس األبيات الشعرية

 

 ه ُ  تفسرُ فعاًل  ِإذا كنيت ِبَأيْ  ٖٙ
 فضم تاءك ِفيِو َضمَّ ُمْعَتِرفِ       

ن تكن بإذا َيْوًما تفسره   َواِ 
 ففتحة التَّاء َأمر غير ُمْخَتمف                      

 ٛ٘ٔ بال نسبة البسيط

 في اَلسم سبع لغات كميا سمعت ٗٙ
ن                              مرتجال ي قد جمعت الكلَّ نوا 
 اماسم بضم وكسر مع سم بي
 ثالث حسبما نقال وفي سما                           

 ٖٛٔ بال نسبة البسيط

 

 



 404        فهرس األمثال

 

 ثمال األ فهرس

 رقم الصفحة ا ثمال ت
 672 أعط القوس باريها .1

 163 وأتبع الفرس لجامها والناقة زمامها .2
 173 َوَمْن ُيَشاِبْه َأَبُه َفَما َظَلمَ  .3

 

 



 407        فهرس األعالم

 األعالم  فهرس  

 رقم الصفحة مَعلَ ال ت رقم الصفحة َعَلمال ت
 177 أبو حيان 24 323 عمبةبي أإبراهيم بن  1
 139 عبيدة أبو 25 347 ابن أبي الربيع 2
 200 الفارسي عمي أبو 26 289 ابن األنباري 3
 185 الدؤلي األسود وأب 27 225 ابن البجائي 4
 374 النجم وأب 28 267  ابن جني 5
 363 ذهل الخزاعي وأب 29 210 ابن الخباز 7
 208 األخفش 30 162 ابن السبكي 8
 155 األخفش الصغير 31 176 ابن الصائغ 9

 155 النحوي موسى بن دريسإ 32 175 ابن الضائع 10
 338 األشموني 33 122 حجر ابن 11
 163 األصفهاني 34 169 سيناابن  12
 200 األصمعي 35 186 ابن صابر 13
 161 إمام الحرمين 36 157 ابن طمحة 14
 225 البجائي 37 177 ابن عصفور 15
 143 بالل بن جرير 38 127 ابن فارس 16
 137 البيهقي 39 177 ابن مالك 17
 132 التفتازاني 40 150 ابن هشام 18
 144 ثعمب 41 244 ابن هطيل 19
 317 الجاربردي 42 207 ابن يعيش 20
 207 جرير 43 186 أبو جعفر بن صابر 21
 150 الشموبين 44 177 الجزولي 22
 الشويعر 45 138 الجواني 23

 
339 



 408        فهرس األعالم

 األعالم  فهرس  

 

 135 عبد اهلل بن عباس 68 128 الجوهري 46
 133 الطوفي 69 322 الحسن البصري 47
 370 العجاج 70 116 األزهري   اهلل عبد بن خالد 48
 373 الطائي حاتم بن عدي 71 155 الخميل بن أحمد الفراهيدي 49
 185 طالب أبي بن عمي 72 135 الدواني 50
 307-144 العيني 73 200 الرمة وذ 51
 317 الغزي 74 201 الربعي 52
 169 الفارابي 75 136 الرهاوي 53
 187 الفراء 76 373 رؤبة بن العجاج 54
 214 الفرزدق 77 285 الزجاج 55
 296-155 لكسائيا 78 185 الزجاجي 56
 374 المحياني 79 126 الزركشي 57
 201 نيالماز  80 322 زيد بن عمي 58
 203 المبرد 81 323 زيد المكي 59
 150 آبادي الفيروز الدين مجد 82 377 سبط الرهاوي 60
 307 جعفر بن محمد 83 371 سحيم القفعسي 61
 306 المستغفري 84 187 سيبويه 62
 306 سفيان أبي بن معاوية 85 209 السيرافي 63
 133 المناوي 86 145 السيرامي 64
 338 المقاني ناصر 87 246 السيوطي 65
 138 النووي 88 179 الشاطبي 66
 322 ورش 89 138 الشافعي 67
   90 136 الطبراني 68



 409        فهرس القبائل

 

 القبائلفهرس 

 الصفحة رقم القبيلة ت
 582 سدأ .1

 552 بكر .2

 552 تميم .3

 582 الحجاز .4

 515 حمير .5

 582 ئطي .6

 552 غطفان .7

 582 فقعس .8

 552 قيس .9
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 المصادر والمراجع

 القران الكريم.

 (حرف األلف)

 ، (هػػػػػػػػػٕٛٙ: ت ) القزكينػػػػػػػػ ّ  محمػػػػػػػػكد بػػػػػػػػف محمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف زكريػػػػػػػػ  :الع اااااااااد وأخ ااااااااار الاااااااا  د آثااااااااار
   . ، )د. ت. ط(بيركت – ص در دار

 بػػػػػػف محمػػػػػػد بػػػػػػف ّمػػػػػػكشح ط لػػػػػػب أبػػػػػػ  بػػػػػػف مكػػػػػػ  محمػػػػػػد أبػػػػػػك :اإل انااااااع ناااااان معااااااان  القاااااارا ات
 قيػػػػػػػػػػؽ، تح(هػػػػػػػػػػػٖٚٗ : ت)المػػػػػػػػػػ لك   القرطبػػػػػػػػػػ  األندلسػػػػػػػػػػ  ثػػػػػػػػػػـ القيركانػػػػػػػػػػ  القيسػػػػػػػػػػ  مختػػػػػػػػػػ ر
 .) د. ت. ط( مصر ،نهضة دار ،شمب  إسم عيؿ الفت ح عبد :الدكتكر

 كتكر:دالػػػػػػػػ يػػػػػػػػؽقتح ح رم ،الصػػػػػػػػ الَعػػػػػػػػْكتب  ُمْسػػػػػػػػِمـ بػػػػػػػػف َسػػػػػػػػَممة : انااااااااع  اااااااا  الم ااااااااع العر يااااااااعاإل
، جػػػػػػػػػػػرار صػػػػػػػػػػػ ح كتكر:د، كالػػػػػػػػػػػالػػػػػػػػػػػرحمف عبػػػػػػػػػػػد نصػػػػػػػػػػػرت كتكر:د، الػػػػػػػػػػػخميفػػػػػػػػػػػة الكػػػػػػػػػػػريـ عبػػػػػػػػػػػد
 التػػػػػػػػػػػػػراث كزارة صػػػػػػػػػػػػػفية ، أبػػػػػػػػػػػػػك ج سػػػػػػػػػػػػػر كالػػػػػػػػػػػػػدكتكر:  ، عػػػػػػػػػػػػػكاد حسػػػػػػػػػػػػػف محمػػػػػػػػػػػػػد كتكر:دكالػػػػػػػػػػػػػ
 .(ـ  ٜٜٜٔ - هػ ٕٓٗٔ) ،ٔط عم ف ، سمطنة - مسقط ،كالثق فة القكم 

 تحقيػػػػػػػػػؽ، هػػػػػػػػػػ( ٘ٔ٘ ت  ابػػػػػػػػػف الَقطيػػػػػػػػ ع الصػػػػػػػػػقم  ) أ نياااااااااع  األعاااااااااما  واأل عاااااااااا  والمصاااااااااادر:
 القػػػػػػػػػػ هرة ،دار الكتػػػػػػػػػػب كالكثػػػػػػػػػػ  ؽ القكميػػػػػػػػػػة، أحمػػػػػػػػػػد محمػػػػػػػػػػد عبػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػدايـ الػػػػػػػػػػدكتكر: كدراسػػػػػػػػػػة

 .( ـ ٜٜٜٔ )

: الػػػػػدكتكر حيا اااااك, ومكان اااااك  اااااين أ ماااااع ال  عاااااير , اااااو نمااااا  ال ارعااااا  لع اااااد ال  ااااااح  ااااام  أ
عبػػػػػػػػػػػػػػػػد الفتػػػػػػػػػػػػػػػػ ح اسػػػػػػػػػػػػػػػػم عيؿ شػػػػػػػػػػػػػػػػمب ، دار المطبكعػػػػػػػػػػػػػػػػ ت الحديثػػػػػػػػػػػػػػػػة، المممكػػػػػػػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 جدة، ) د . ط . ت ( . -السعكدية

،  اال جاهااااااات النحويااااااع لاااااادى القاااااادما  , دراعااااااع  حميميااااااع  اااااا   ااااااو  المناااااااه  المعاصاااااارة
 –ردف األ –عمػػػػػػػػػػػػػ ف ، دار كا ػػػػػػػػػػػػػؿ لمنشػػػػػػػػػػػػػر كالتكزيػػػػػػػػػػػػػ  ، الػػػػػػػػػػػػػدكتكرة حميمػػػػػػػػػػػػػة احمػػػػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػػػػ يرة 

 ـ .ٕٙٓٓ ،ٔط
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 بػػػػػػف أحمػػػػػػد بػػػػػػف محمػػػػػػد بػػػػػػف أحمػػػػػػد ن اااااار : األر عااااااع القاااااارا ات  اااااا  ال  اااااار   اااااا   إ حاااااااف
 قيػػػػػػػػػػػؽ:، تح (هػػػػػػػػػػػػٚٔٔٔ: ت ) ب لبنػػػػػػػػػػػ   الشػػػػػػػػػػػهير الػػػػػػػػػػػديف شػػػػػػػػػػػه ب الػػػػػػػػػػػدمي طّ ، الغنػػػػػػػػػػػ  عبػػػػػػػػػػػد
 (.هػٕٚٗٔ - ـٕٙٓٓ ) ،ٕط ،لبن ف،  العممية الكتب دار مهرة ، أنس

  سػػػػػػيد محيػػػػػػمػػػػػػ ـ السػػػػػػيد محمػػػػػػد سػػػػػػعيد بػػػػػػف اللإل  :رعااااااالع الو ااااااع اااااارح  قااااااان الصاااااانع  اااااا  إ
  . بيركت ، )د. ت. ط( ،الديف الحسن  الجزا رم ، مطبعة جريدة

 المكشػػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػػمم ن  سػػػػػػػػػػعيد بػػػػػػػػػػف اهلل عبػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػف محمػػػػػػػػػػد :حاطااااااااااع  اااااااااا  أخ ااااااااااار  رناطااااااااااعاإل
،  دار الكتػػػػػػػػػػػػػػػب العمميػػػػػػػػػػػػػػػة، بيػػػػػػػػػػػػػػػركت، (هػػػػػػػػػػػػػػػػٙٚٚ: ت ) األندلسػػػػػػػػػػػػػػػ ، الغرنػػػػػػػػػػػػػػػ ط  األصػػػػػػػػػػػػػػػؿ،

 (.هػ ٕٗٗٔ )،ٔط

 بػػػػػػف حبػػػػػػ ف بػػػػػػف أحمػػػػػػد بػػػػػػف حبػػػػػػ ف بػػػػػػف محمػػػػػػد :ح ااااااان ا اااااان صااااااحي   قريااااااب  اااااا  اإلحعااااااان
 بػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػديف عػػػػػػػػػ   األميػػػػػػػػػر: ، ترتيػػػػػػػػػب (هػػػػػػػػػػٖٗ٘: ت ) الُبسػػػػػػػػػت  الػػػػػػػػػدارم ، ، معػػػػػػػػػ ذ
 ، الرسػػػػػػػػػػػػ لة األرنػػػػػػػػػػػػؤكط ، مؤسسػػػػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػػػػعيب قيػػػػػػػػػػػػؽ، تح (هػػػػػػػػػػػػػ ٜٖٚ: ت ) الف رسػػػػػػػػػػػػ  بمبػػػػػػػػػػػػ ف

 . (ـ ٜٛٛٔ - هػ ٛٓٗٔ) ،ٔطبيركت ، 

 بػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف عمػػػػػ  أبػػػػػ  بػػػػػف عمػػػػػ  الػػػػػديف سػػػػػيد الحسػػػػػف أبػػػػػك :األحكاااااام  ااااا  أصاااااو  األحكاااااام
 المكتػػػػػػػػػػػػب عفيفػػػػػػػػػػػػ  ، الػػػػػػػػػػػػرزاؽ عبػػػػػػػػػػػػد: يػػػػػػػػػػػػؽ، تح (هػػػػػػػػػػػػػٖٔٙ: ت ) اآلمػػػػػػػػػػػػدم الثعمبػػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػػ لـ

 .)د. ط. ت( لبن ف ،  ،دمشؽ، بيركت اإلس م 

مصػػػػػػػػر،  -متعمػػػػػػػػيـ كالثق فػػػػػػػػة، القػػػػػػػػ هرة لإبػػػػػػػػراهيـ مصػػػػػػػػطف ، مؤسسػػػػػػػػة هنػػػػػػػػداكم  :النحااااااااو إحيااااااااا 
 ـ(.ٕٕٔٓ) ٔط

تحقيػػػػػػػػػػؽ: خميػػػػػػػػػػؿ محمػػػػػػػػػػكد  ،أبػػػػػػػػػػك بكػػػػػػػػػر محمػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػف يحيػػػػػػػػػػ  الصػػػػػػػػػػكل  :أخ ااااااااااار أ اااااااااا   مااااااااااام
 -عسػػػػػػػػػػػػ كر، كمحمػػػػػػػػػػػػد عبػػػػػػػػػػػػدة عػػػػػػػػػػػػزاـ، كنظيػػػػػػػػػػػػر اإلسػػػػػػػػػػػػ ـ الهنػػػػػػػػػػػػدم، دار اآلفػػػػػػػػػػػػ ؽ، بيػػػػػػػػػػػػركت

 ـ(.ٜٓٛٔ-قٓٓٗٔ) ٖطلبن ف، 
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 (هػٖٛٙ: ت) سعيد أبك السيراف ، المرزب ف بف اهلل عبد بف حسفمل ال صريين: النحويين أخ ار
          الحمب ، ) د . ط (، الب ب  مصطف  ، خف ج  المنعـ عبد كمحمد الزين ، محمد طه: تحقيؽ     
 .(ـ  ٜٙٙٔ - هػ ٖٖٚٔ )

 (هػػػػػػػػػػػػٕٙٚ: ت ) الػػػػػػػػػػػدينكرم قتيبػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػف مسػػػػػػػػػػػمـ بػػػػػػػػػػػف اهلل عبػػػػػػػػػػػد محمػػػػػػػػػػػد أبػػػػػػػػػػػك : الكا اااااااااااب أدب
  )د. ط. ت(. ،الرس لة مؤسسة: الدال  محمد: تحقيؽ

، كر محمػػػػػػػػػػد احمػػػػػػػػػػد الصػػػػػػػػػػغبر، دار الفكػػػػػػػػػػرالػػػػػػػػػػدكت :دوات النحويااااااااااع  اااااااااا  ك ااااااااااب ال  عاااااااااايراأل
                    هػػػػػػػػػػػػػػػ ٕٕٗٔ )،ٔط ،لبنػػػػػػػػػػػػػػ ف  –بيػػػػػػػػػػػػػػركت  –دار الفكػػػػػػػػػػػػػػر المع صػػػػػػػػػػػػػػر  –دمشػػػػػػػػػػػػػػؽ  –سػػػػػػػػػػػػػػكري  

 .(ـ ٕٔٓٓ -

أبػػػػػػك حيػػػػػػ ف محمػػػػػػد بػػػػػػف يكسػػػػػػؼ بػػػػػػف عمػػػػػػ  بػػػػػػف يكسػػػػػػؼ  :لعااااااان العااااااربار  اااااااف ال اااااارب ماااااان 
تحقيػػػػػػػػػػؽ كشػػػػػػػػػػرح كدراسػػػػػػػػػػة: رجػػػػػػػػػػب ، هػػػػػػػػػػػ( ٘ٗٚ: ت  ثيػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػديف األندلسػػػػػػػػػػ  )بػػػػػػػػػػف حيػػػػػػػػػػ ف أ

 ) ،ٔط، ب لقػػػػػػػػػػ هرة  مكتبػػػػػػػػػػة الخػػػػػػػػػػ نج، مراجعػػػػػػػػػػة: رمضػػػػػػػػػػ ف عبػػػػػػػػػػد التػػػػػػػػػػكاب، عثمػػػػػػػػػػ ف محمػػػػػػػػػػد
 (.ـ ٜٜٛٔ -هػ  ٛٔٗٔ

إبػػػػػػراهيـ بػػػػػػف محمػػػػػػد بػػػػػػف أبػػػػػػ  برهػػػػػػ ف الػػػػػػديف   :ر اااااااد العااااااالي إلااااااك حاااااا  أل يااااااع ا اااااان مالاااااايإ
: د. محمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػكض تحقيػػػػػػػػػؽ، هػػػػػػػػػػ( ٚٙٚ ت :بكػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػف أيػػػػػػػػػكب بػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػيـ الجكزيػػػػػػػػػة )

  .(ـ ٜٗ٘ٔ -هػ  ٖٖٚٔ)، ٔ، طالري ض ،أضكا  السمؼ ، بف محمد السهم 

خ لػػػػػػد كبيػػػػػػر إعػػػػػػ ؿ، دار اإلمػػػػػػ ـ م لػػػػػػؾ الحااااااديث:  أهاااااا  و األ ااااااانرة  ااااااين العقيديااااااع األزمااااااع
 ـ(. ٕ٘ٓٓ -قٕٙٗٔ، ) ٔالجزا ر، ط -، البميد

: ت ) اهلل جػػػػػػػػ ر الزمخشػػػػػػػػرم أحمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف عمػػػػػػػػرك بػػػػػػػػف محمػػػػػػػػكد الق سػػػػػػػػـ أبػػػػػػػػك :أعاااااااااس ال   ااااااااع
 -بيػػػػػػػػػػػػػركت العمميػػػػػػػػػػػػػة، الكتػػػػػػػػػػػػػب دار ،السػػػػػػػػػػػػػكد عيػػػػػػػػػػػػػكف ب سػػػػػػػػػػػػػؿ محمػػػػػػػػػػػػػد: تحقيػػػػػػػػػػػػػؽ، (هػػػػػػػػػػػػػػٖٛ٘
 )د. ت. ط.(.لبن ف

أبػػػػػػػك الحسػػػػػػػف عمػػػػػػػ  بػػػػػػػف أبػػػػػػػ  الكػػػػػػػـر محمػػػػػػػد بػػػػػػػف محمػػػػػػػد بػػػػػػػف عبػػػػػػػد الكػػػػػػػريـ بػػػػػػػف  ال ا اااااااع: أعاااااااد
 :تحقيػػػػػػػػػػؽ، هػػػػػػػػػػػ(ٖٓٙ: ت  بػػػػػػػػػػف األثيػػػػػػػػػػر )رم، عػػػػػػػػػػز الػػػػػػػػػػديف الكاحػػػػػػػػػػد الشػػػػػػػػػػيب ن  الجػػػػػػػػػػز عبػػػػػػػػػػد 
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  )د.ط(،،دار الكتػػػػػػػػػػػب العمميػػػػػػػػػػػة ، عػػػػػػػػػػ دؿ أحمػػػػػػػػػػػد عبػػػػػػػػػػػد المكجػػػػػػػػػػكدك  ،عمػػػػػػػػػػ  محمػػػػػػػػػػػد معػػػػػػػػػػػكض 
 (.ـ ٜٜٗٔ -هػ ٘ٔٗٔ)

عبػػػػػػػد الػػػػػػػرحمف بػػػػػػػف محمػػػػػػػد بػػػػػػػف عبيػػػػػػػد اهلل األنصػػػػػػػ رم، أبػػػػػػػك البركػػػػػػػ ت، كمػػػػػػػ ؿ  أعااااااارار العر ياااااااع:
 -قٕٓٗٔ،) ٔألرقػػػػػػػػػػػػػػػـ بػػػػػػػػػػػػػػػف أبػػػػػػػػػػػػػػػ  األرقػػػػػػػػػػػػػػػـ، طهػػػػػػػػػػػػػػػػ(، دار اٚٚ٘الػػػػػػػػػػػػػػػديف األنبػػػػػػػػػػػػػػػ رم )ت: 

 ـ( .ٜٜٜٔ

ق(، تحقيػػػػػػػػػػؽ: الػػػػػػػػػػدكتكر: ٜٔٔجػػػػػػػػػ ؿ الػػػػػػػػػػديف السػػػػػػػػػيكط ) : اااااااااا  النحااااااااااو األ ااااااااا ار والنظااااااااااا ر
، مؤسسة الرس لة،  ـ(.ٜ٘ٛٔ -قٙٓٗٔ) )د.ت(،،ٔط  عبد الع ؿ س لـ مكـر

، دار اريػػػػػػػػػب لمطب عػػػػػػػػػة كالنشػػػػػػػػػربػػػػػػػػػك الأ، الػػػػػػػػػدكتكر عمػػػػػػػػػ  صاااااااااو  ال  كيااااااااار النحاااااااااويأ ، مكػػػػػػػػػ ـر
 ـ .ٕٚٓٓالق هرة ، )ب ط (، 

 بػػػػػػػػ بف المعػػػػػػػػركؼ النحػػػػػػػػكم سػػػػػػػػهؿ بػػػػػػػػف السػػػػػػػػرم بػػػػػػػػف محمػػػػػػػػد بكػػػػػػػػر أبػػػػػػػػك :األصااااااااو   اااااااا  النحااااااااو
 - لبنػػػػػػػػػػػػػػػ ف الرسػػػػػػػػػػػػػػػ لة، مؤسسػػػػػػػػػػػػػػػة ، الحسػػػػػػػػػػػػػػيف عبػػػػػػػػػػػػػػػد: تحقيػػػػػػػػػػػػػػػؽ، (هػػػػػػػػػػػػػػػػٖٙٔ: ت ) السػػػػػػػػػػػػػػراج
 .)د. ط. ت(بيركت

ػػػػػػػ س أحمػػػػػػػد بػػػػػػػف محمػػػػػػػد بػػػػػػػف إسػػػػػػػم عيؿ بػػػػػػػف يػػػػػػػكنس المػػػػػػػرادم  إناااااااراب القاااااااران: أبػػػػػػػك جعفػػػػػػػر النيحي
هػػػػػػػػػػػػػػ(،كض  حكاشػػػػػػػػػػػػػيه كعمػػػػػػػػػػػػػؽ عميػػػػػػػػػػػػػه: عبػػػػػػػػػػػػػد المػػػػػػػػػػػػػنعـ خميػػػػػػػػػػػػػؿ ٖٖٛالنحػػػػػػػػػػػػػكم )المتػػػػػػػػػػػػػكف : 

 هػ (. ٕٔٗٔ، ) ٔإبراهيـ ، دار الكتب العممية، بيركت، ط

ديف عمػػػػػػ  بػػػػػػف الحسػػػػػػيف بػػػػػػف عمػػػػػػ ، أبػػػػػػك الحسػػػػػػف نػػػػػػكر الػػػػػػ إنااااااراب القاااااارآن المنعااااااوب لمزجاااااااج:
هػػػػػػػػػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػػػػػػػػػؽ كدراسػػػػػػػػػػػػػػػة: إبػػػػػػػػػػػػػػػراهيـ ٖٗ٘جػػػػػػػػػػػػػػػ م  العمػػػػػػػػػػػػػػػكـ اأَلْصػػػػػػػػػػػػػػػفه ن  البػػػػػػػػػػػػػػػ قكل  )ت: 

 -بيػػػػػػػػػػػػػركت  -الكتػػػػػػػػػػػػػب المبن نيػػػػػػػػػػػػػة  القػػػػػػػػػػػػػ هرة ، كدار -الكتػػػػػػػػػػػػػ ب المصػػػػػػػػػػػػػرم  اإلبيػػػػػػػػػػػػػ رم،  دار
 هػ ( . ٕٓٗٔ)  ٗط

كبػػػػػػػػػػرم أبػػػػػػػػػػك البقػػػػػػػػػػ   عبػػػػػػػػػػد اهلل بػػػػػػػػػػف الحسػػػػػػػػػػيف بػػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػػد اهلل الع ال اااااااااان ري: الميااااااااااع إنااااااااااراب
 ،: محمػػػػػػػػػد أديػػػػػػػػػب عبػػػػػػػػػد الكاحػػػػػػػػػد جمػػػػػػػػػراف، تحقيػػػػػػػػػؽهػػػػػػػػػػ(ٙٔٙ: ت البغػػػػػػػػػدادم محػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػديف )

 (.ـٜٗٛٔهػ ٗٓٗٔ)، ٔ، طبيركت  ،المكتب اإلس م 
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دار  ،هػػػػػػػػػػ(ٜٖٙٔ)ت:  الدمشػػػػػػػػػق ّ  خيػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػديف بػػػػػػػػػف محمػػػػػػػػػكد بػػػػػػػػػف محمػػػػػػػػػد ، الزركمػػػػػػػػػ ّ : األنااااااااا م
 .(ـٕٕٓٓ )،  ٘ٔالعمـ لمم ييف، ط

: ت ) الصػػػػػػػػػػفدم أيبػػػػػػػػػػؾ بػػػػػػػػػػف خميػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػديف صػػػػػػػػػػ ح :أنيااااااااااان العصاااااااااار وأنااااااااااوان النصاااااااااار
الػػػػػػػػػدكتكر ك الػػػػػػػػػدكتكر نبيػػػػػػػػػؿ أبػػػػػػػػػك عشػػػػػػػػػمة، ك : الػػػػػػػػػدكتكر عمػػػػػػػػػ  أبػػػػػػػػػك زيػػػػػػػػػد، تحقيػػػػػػػػػؽ ،(هػػػػػػػػػػٗٙٚ

، قػػػػػػػػدـ لػػػػػػػػه: مػػػػػػػػ زف عبػػػػػػػػد القػػػػػػػػ در المبػػػػػػػػ رؾ، الػػػػػػػػدكتكر محمػػػػػػػػكد سػػػػػػػػ لـ محمػػػػػػػػدك محمػػػػػػػػد مكعػػػػػػػػد، 
، ٔ، طسػػػػػػػػػػػػػػػػػكري  ،لبنػػػػػػػػػػػػػػػػػ ف، دار الفكػػػػػػػػػػػػػػػػػر، دمشػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ  ،دار الفكػػػػػػػػػػػػػػػػػر المع صػػػػػػػػػػػػػػػػػر، بيػػػػػػػػػػػػػػػػػركت 

 (.ـ ٜٜٛٔ -هػ  ٛٔٗٔ)

 بهػػػػػػػ   ح مػػػػػػػد، أبػػػػػػػك الكػػػػػػػ ف ، عبػػػػػػػد بػػػػػػػف عمػػػػػػػ  بػػػػػػػف أحمػػػػػػػد :األ اااااااراح  ااااااارح  مخااااااايص الم  ااااااااح
هنػػػػػػػػػػػػػػػداكم ،  الحميػػػػػػػػػػػػػػػد عبػػػػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػػػػدكتكر قيػػػػػػػػػػػػػػػؽ:تح ، (هػػػػػػػػػػػػػػػػ ٖٚٚ: ت  ) السػػػػػػػػػػػػػػػبك  الػػػػػػػػػػػػػػػديف

 - هػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٖٕٗٔ) ،ٔطلبنػػػػػػػػػػػػػػػػ ف ،  - بيػػػػػػػػػػػػػػػػركت كالنشػػػػػػػػػػػػػػػػػر، لمطب عػػػػػػػػػػػػػػػػة العصػػػػػػػػػػػػػػػػرية المكتبػػػػػػػػػػػػػػػػة
 . (ـ ٖٕٓٓ

: تعبػػػػػػد الػػػػػػرحمف بػػػػػػف أبػػػػػػػ  بكػػػػػػر، جػػػػػػ ؿ الػػػػػػديف السػػػػػػػيكط  ) :االق ااااااراح  اااااا  أصاااااااو  النحااااااو 
راجعػػػػػػػػه كقػػػػػػػػدـ لػػػػػػػػه: عػػػػػػػػ   الػػػػػػػػديف ، كعمػػػػػػػػؽ عميػػػػػػػػه: عبػػػػػػػػد الحكػػػػػػػػيـ عطيػػػػػػػػةضػػػػػػػػبطه ، هػػػػػػػػػ(ٜٔٔ
 ( . ـ ٕٙٓٓ -هػ  ٕٚٗٔ )،ٕ، طدار البيركت ، دمشؽ، عطية

. د  :، تحقيػػػػػػػػػؽ(هػػػػػػػػػػٕٗٗ: ت  ) إسػػػػػػػػػح ؽ بػػػػػػػػػف يعقػػػػػػػػػكب يكسػػػػػػػػػؼ أبػػػػػػػػػك السػػػػػػػػػكيت، ابػػػػػػػػػف األل ااااااااااظ:
  . (ـٜٜٛٔ) ،ٔط ،لبن ف مكتبة ،قب كة  الديف فخر

ق(، دار التع مػػػػػػػػػؿ،)د. ط. ٕٚٙمحمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػد اهلل بػػػػػػػػػف م لػػػػػػػػػؾ) ت :  مالاااااااااي: ا ااااااااان أل ياااااااااع
 ت(.

جمػػػػػػ ؿ الػػػػػػديف أبػػػػػػ  محمػػػػػػد عبػػػػػػد اهلل بػػػػػػف هشػػػػػػ ـ بػػػػػػف يكسػػػػػػؼ  ل اااااااز ا اااااان ه ااااااام  اااااا  النحااااااو:أ
(، تحقيػػػػػػػػػػػػؽ: أسػػػػػػػػػػػػعد خضػػػػػػػػػػػػر، مؤسسػػػػػػػػػػػػة الرسػػػػػػػػػػػػ لة، بيػػػػػػػػػػػػركت، )د. هػػػػػػػػػػػػػٔٙٚ: ت)األنصػػػػػػػػػػػػ رم 

 ط. ت(. 
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، تحقيػػػػػػػػػػػػؽ الػػػػػػػػػػػػدكتكر: ق(ٜ٘ٓ: خ لػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػػػػد اهلل األزهػػػػػػػػػػػػرم) ت :  النحويااااااااااااع ل ااااااااااااازاأل 
حيػػػػػػػػػدر جبػػػػػػػػػ ر عيػػػػػػػػػداف، مجمػػػػػػػػػة كميػػػػػػػػػة التربيػػػػػػػػػة لمعمػػػػػػػػػـك اإلنسػػػػػػػػػ نية، ج معػػػػػػػػػة الككفػػػػػػػػػة، العػػػػػػػػػدد: 

 ـ(.ٖٕٔٓ، )ٖٔ

عبػػػػػػػد  بػػػػػػػف شػػػػػػػ ف  بػػػػػػػف عثمػػػػػػ ف بػػػػػػػف العبػػػػػػػ س بػػػػػػػف إدريػػػػػػػس بػػػػػػف محمػػػػػػػد اهلل عبػػػػػػػد أبػػػػػػػكإلمػػػػػػ ـ ل : األم
 دار ،(هػػػػػػػػػػػػٕٗٓ: ت ) شػػػػػػػػػػػ فع ال المكػػػػػػػػػػػ  القرشػػػػػػػػػػػ  المطمبػػػػػػػػػػػ  منػػػػػػػػػػػ ؼ عبػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػف المطمػػػػػػػػػػػب
 . (ـٜٜٓٔ-هػٓٔٗٔ )د. ط(، )بيركت، ،  المعرفة

: ت ) الق سػػػػػػػػػـ أبػػػػػػػػػك الزجػػػػػػػػػ ج ، النه كنػػػػػػػػػدم البغػػػػػػػػػدادم إسػػػػػػػػػح ؽ بػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػرحمف عبػػػػػػػػػد :األماااااااااال 
 ٚٓٗٔ) ،ٕ، طبيػػػػػػػػػػػػػػركت  ، الجيػػػػػػػػػػػػػػؿ دار ، هػػػػػػػػػػػػػػ ركف  السػػػػػػػػػػػػػػ ـ عبػػػػػػػػػػػػػػد: تحقيػػػػػػػػػػػػػػؽ (هػػػػػػػػػػػػػػػٖٖٚ

 (.ـ ٜٚٛٔ - هػ

 جمػػػػػػػ ؿ عمػػػػػػػرك أبػػػػػػػك يػػػػػػػكنس، بػػػػػػػف بكػػػػػػػر أبػػػػػػػ  بػػػػػػػف عمػػػػػػػر بػػػػػػػف عثمػػػػػػػ ف :ماااااااال  ا ااااااان الحاجااااااابأ
 كتكر:دالػػػػػػػػػػػ: كتحقيػػػػػػػػػػػؽ دراسػػػػػػػػػػػة (هػػػػػػػػػػػػٙٗٙ: ت ) المػػػػػػػػػػػ لك  الكػػػػػػػػػػػردم الح جػػػػػػػػػػػب ابػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػديف
 ، )د. ط. ت(.قدارة سميم ف ص لح فخر

ضػػػػػػػي   الػػػػػػػديف أبػػػػػػػك السػػػػػػػع دات هبػػػػػػػة اهلل بػػػػػػػف عمػػػػػػػ  بػػػػػػػف حمػػػػػػػزة ) ت :  ماااااااال  ا ااااااان ال اااااااجري:أ
، ٔق(، تحقيػػػػػػػػػػػػػػػػؽ: محمػػػػػػػػػػػػػػػػكد محمػػػػػػػػػػػػػػػػد الطنػػػػػػػػػػػػػػػػ ج ، مكتبػػػػػػػػػػػػػػػػة الخػػػػػػػػػػػػػػػػ نج ، القػػػػػػػػػػػػػػػػ هرة، طٕٗ٘

 ـ(. ٜٜٔٔ-قٖٔٗٔ)

ااااااا   إم اااااااا ع   م ال      أحمػػػػػػػد بػػػػػػػف إليػػػػػػػ س :اله جاااااااري الثاااااااام ن الق ااااااارن   عاااااااد     يماااااااا القااااااار ا     اااااااراج 
: تقػػػػػػػػػػػديـ ،البرمػػػػػػػػػػػ كم عمػػػػػػػػػػػ  مقبػػػػػػػػػػػكؿ بػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػميم ف بػػػػػػػػػػػف ، ب لسػػػػػػػػػػػ ع ت  الشػػػػػػػػػػػهير،  حسػػػػػػػػػػػيف
ػػػػػػػػػد الشػػػػػػػػػي  المقػػػػػػػػػرئ َفضػػػػػػػػػيمة  كالنشػػػػػػػػػر لمطب عػػػػػػػػػة الع لميػػػػػػػػػة النػػػػػػػػػدكة دار ،الّزعبػػػػػػػػػ   تمػػػػػػػػػيـ محمي
 (.ـ ٕٓٓٓ - هػ ٕٔٗٔ) ط(، )د.كالتكزي  ،

 بعػػػػػػػػػػد: ت) اله شػػػػػػػػػم  الخيػػػػػػػػػر أبػػػػػػػػػػك رف عػػػػػػػػػة، بػػػػػػػػػف مسػػػػػػػػػػعكد بػػػػػػػػػف اهلل عبػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػف زيػػػػػػػػػد :األمثاااااااااا 
 ق(. ٖٕٗٔ ) ٔدمشؽ، ط الديف، سعد دار ،(هػٓٓٗ
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 القفطػػػػػػػ  يكسػػػػػػػؼ بػػػػػػػف عمػػػػػػػ  الحسػػػػػػػف أبػػػػػػػك الػػػػػػػديف جمػػػػػػػ ؿ : إن اااااااار الااااااارواة نماااااااك أن اااااااار النحااااااااة
 - العربػػػػػػػػػػػػػػػ  الفكػػػػػػػػػػػػػػػر دار: إبػػػػػػػػػػػػػػػراهيـ  الفضػػػػػػػػػػػػػػػؿ أبػػػػػػػػػػػػػػػك محمػػػػػػػػػػػػػػػد: تحقيػػػػػػػػػػػػػػػؽ (هػػػػػػػػػػػػػػػػٙٗٙ: ت )

 .(ـٕٜٛٔ - هػ ٙٓٗٔ) ،ٔ، طبيركت  ، الثق فية الكتب كمؤسسة الق هرة،

عمػػػػػػػ  بػػػػػػػف َعػػػػػػػْد ف بػػػػػػػف حمػػػػػػػ د بػػػػػػػف عمػػػػػػػ   :االن خااااااااب لك اااااااف األ ياااااااات الم اااااااكمع اإلناااااااراب
: مؤسسػػػػػػػػػػػػػة , : د حػػػػػػػػػػػػػ تـ صػػػػػػػػػػػػػ لح الضػػػػػػػػػػػػػ مفتحقيػػػػػػػػػػػػػؽ, هػػػػػػػػػػػػػػ(ٙٙٙ: تالربعػػػػػػػػػػػػػ  المكصػػػػػػػػػػػػػم  )

 . (ـٜ٘ٛٔ  - هػ٘ٓٗٔ)، ٕط, بيركت –الرس لة 

أبػػػػػػػػػك العبػػػػػػػػػ س، أحمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف محمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف ك د التميمػػػػػػػػػ   الم ااااااااارد: االن صاااااااااار لعاااااااااي ويك نماااااااااك
 ،دراسػػػػػػػػػػػػػػػة كتحقيػػػػػػػػػػػػػػػؽ: د. زهيػػػػػػػػػػػػػػػر عبػػػػػػػػػػػػػػػد المحسػػػػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػػػػمط ف، هػػػػػػػػػػػػػػػػ( ٕٖٖ: تالنحػػػػػػػػػػػػػػػكم )

 (.ـ ٜٜٙٔ -هػ  ٙٔٗٔ)، ٔ، طمؤسسة الرس لة

 سػػػػػػػعد أبػػػػػػػك المػػػػػػػركزم، السػػػػػػػمع ن  التميمػػػػػػػ  منصػػػػػػػكر بػػػػػػػف محمػػػػػػػد بػػػػػػػف الكػػػػػػػريـ عبػػػػػػػد األنعااااااااب :
 مجمػػػػػػػػػس: كآخػػػػػػػػػريف اليمػػػػػػػػػ ن  المعممػػػػػػػػػ  يحيػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػرحمف عبػػػػػػػػػد: تحقيػػػػػػػػػؽ (هػػػػػػػػػػٕٙ٘: ت)

 (. ـ ٕٜٙٔ - هػ ٕٖٛٔ) ،ٔ، طآب د  حيدر العثم نية، المع رؼ دا رة

 البركػػػػػػػ ت أبػػػػػػػك :والكاااااااو يين  ال صاااااااريين النحاااااااويين  اااااااين الخااااااا ف معاااااااا    ااااااا  اإلنصااااااااف
 :تحقيػػػػػػػػػؽ (هػػػػػػػػػػٚٚ٘  ت)النحػػػػػػػػػكم  األنبػػػػػػػػػ رم سػػػػػػػػػعيد أبػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػف محمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػرحمف عبػػػػػػػػػد
 دمشؽ )د. ط. ت(. الفكر ، دار ،الحميد  عبد الديف محي  محمد

 بػػػػػػػف إدريػػػػػػػس بػػػػػػػف أحمػػػػػػػد الػػػػػػػديف شػػػػػػػه ب العبػػػػػػػ س أبػػػػػػػك أناااااااوار ال ااااااارور  ااااااا  أناااااااوا  ال ااااااارور:
 )د. ط. ت(.الكتب  ع لـ ،(هػٗٛٙ: ت) ب لقراف  الشهير الم لك  الرحمف عبد

ن صػػػػػػػر الػػػػػػػديف أبػػػػػػػك سػػػػػػػعيد عبػػػػػػػد اهلل بػػػػػػػف عمػػػػػػػر بػػػػػػػف محمػػػػػػػد  أناااااااوار ال نزيااااااا  وأعااااااارار ال  ويااااااا :
هػػػػػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػػػػػؽ: محمػػػػػػػػػػػد عبػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػرحمف المرعشػػػػػػػػػػػم ، دار ٘ٛٙالشػػػػػػػػػػػيرازم البيضػػػػػػػػػػػ كم )ت: 

 هػ( . ٛٔٗٔ، ) ٔبيركت ، ط –إحي   التراث العرب  

 ابػػػػػف اهلل عبػػػػػد بػػػػػف أحمػػػػػد بػػػػػف يكسػػػػػؼ بػػػػػف اهلل عبػػػػػد :مالاااااي ا ااااان أل ياااااع إلاااااك المعاااااالي أو ااااا 
 يكسػػػػػػػػػػػؼ: تحقيػػػػػػػػػػػؽ (هػػػػػػػػػػػػٔٙٚ: ت) هشػػػػػػػػػػػ ـ ابػػػػػػػػػػػف ديف،الػػػػػػػػػػػ جمػػػػػػػػػػػ ؿ محمػػػػػػػػػػػد، أبػػػػػػػػػػػك يكسػػػػػػػػػػػؼ،

 .) د. ط. ت(كالتكزي  كالنشر لمطب عة الفكر دار ، البق ع  محمد الشي 
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هػػػػػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػػػػػؽ: الػػػػػػػػػػػدكتكر حسػػػػػػػػػػػف  ٖٚٚأبػػػػػػػػػػػك عمػػػػػػػػػػػ  الف رسػػػػػػػػػػػّ  )ت:  اإلي ااااااااااااح الع ااااااااااادي :
 ٜٜٙٔ -هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ٜٖٛٔ، )ٔالريػػػػػػػػػػػػػػػػػ ض(،ط ج معػػػػػػػػػػػػػػػػػة -شػػػػػػػػػػػػػػػػػ ذل  فرهػػػػػػػػػػػػػػػػػكد )كميػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اآلداب 

 (. ـ

 األنبػػػػػػػ رم بكػػػػػػػر أبػػػػػػػك بشػػػػػػػ ر، بػػػػػػػف محمػػػػػػػد بػػػػػػػف الق سػػػػػػػـ بػػػػػػػف محمػػػػػػػد : إي ااااااااح الوقاااااااف واال  ااااااادا 
 مجمػػػػػػػػػػػػ  مطبكعػػػػػػػػػػػػ ت ،رمضػػػػػػػػػػػػ ف الػػػػػػػػػػػػرحمف عبػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػديف محيػػػػػػػػػػػػ : تحقيػػػػػػػػػػػػؽ (هػػػػػػػػػػػػػٕٖٛ: ت)

 (.ـٜٔٚٔ - هػٜٖٓٔ): بدمشؽ العربية المغة

:  بػػػػػػػػػف الح جػػػػػػػػػب،  )ت أبػػػػػػػػػك عمػػػػػػػػػرك عثمػػػػػػػػػ ف بػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػر: اإلي ااااااااااح  ااااااااا   ااااااااارح الم صااااااااا 
 )د.ط(،بغػػػػػػػػػػػداد ،مطبعػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػ ن  ، مكسػػػػػػػػػػ  بنػػػػػػػػػػ م العميمػػػػػػػػػػػ  كتكر:دالػػػػػػػػػػػهػػػػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػػػػؽ ٙٗٙ

 ـ(.ٕٜٛٔ-هػٕٓٗٔ)

ػػػػػػػػ ج  الق سػػػػػػػػـ أبػػػػػػػػك النحااااااااو: نماااااااا   اااااااا  ي اااااااااحاإل  الػػػػػػػػدكتكر: لمحقػػػػػػػػؽ ا(هػػػػػػػػػ ٖٖٚ: ت ) الزيجي
 .(ـ ٜٙٛٔ- هػ ٙٓٗٔ) ،٘طبيركت،  – النف  س ، دارالمب رؾ م زف

 )حرف ال ا (

 بػػػػػػف هػػػػػػ ركف بػػػػػػف عيػػػػػػذكف بػػػػػػف الق سػػػػػػـ بػػػػػػف إسػػػػػػم عيؿ القػػػػػػ ل ، عمػػػػػػ  أبػػػػػػك :ال ااااااارع  اااااا  الم ااااااع 
 مكتبػػػػػػػػػػػػة ،الطعػػػػػػػػػػػ ف هشػػػػػػػػػػػػ ـ: تحقيػػػػػػػػػػػؽ (هػػػػػػػػػػػػٖٙ٘: ت ) سػػػػػػػػػػػػمم ف بػػػػػػػػػػػف محمػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػف عيسػػػػػػػػػػػ 
 (.ـٜ٘ٚٔ) ،ٔطبيركت  العربية الحض رة دار ،بغداد النهضة

 بػػػػػػ بف المعػػػػػػركؼ محمػػػػػػد، بػػػػػػف إبػػػػػػراهيـ بػػػػػػف الػػػػػػديف زيػػػػػػف : ال حاااااار الرا اااااار  اااااارح كنااااااز الاااااادقا ر
 ت(. ط. )د. ٕ، طاإلس م   الكت ب دار (هػٜٓٚ: ت ) المصرم نجيـ

 بػػػػػػػف يكسػػػػػػػؼ بػػػػػػػف عمػػػػػػػ  بػػػػػػػف يكسػػػػػػػؼ بػػػػػػػف محمػػػػػػػد حيػػػػػػػ ف أبػػػػػػػك ال  عاااااااير:  ااااااا  المحااااااايط ال حااااااار
الشػػػػػػػػػػي  عػػػػػػػػػػ دؿ أحمػػػػػػػػػػد عبػػػػػػػػػػد  : قيػػػػػػػػػػؽ، تح (هػػػػػػػػػػػ٘ٗٚ: ت) األندلسػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػديف أثيػػػػػػػػػػر حيػػػػػػػػػػ ف

، بيػػػػػػػػػػػركت -لبنػػػػػػػػػػػ ف ،دار الكتػػػػػػػػػػػب العمميػػػػػػػػػػػة  محمػػػػػػػػػػػد معػػػػػػػػػػػكض،المكجػػػػػػػػػػػكد ، كالشػػػػػػػػػػػي  عمػػػػػػػػػػػ  
 (.ـ ٕٔٓٓ -هػ  ٕٕٗٔ ) ٔط
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 المهػػػػػػػدم بػػػػػػف محمػػػػػػد بػػػػػػف أحمػػػػػػد العبػػػػػػػ س أبػػػػػػك المجيااااااد: القاااااارآن   عاااااااير  اااااا  المديااااااد ال حاااااار
: قيػػػػػػػػػػػػػػؽ، تح (هػػػػػػػػػػػػػػػٕٕٗٔ: ت  ) الصػػػػػػػػػػػػػػكف  الف سػػػػػػػػػػػػػػ  األنجػػػػػػػػػػػػػػرم الحسػػػػػػػػػػػػػػن  عجيبػػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػػف
 ، )ط( )د.القػػػػػػػػػػ هرة ، ،زكػػػػػػػػػػ  عبػػػػػػػػػػ س حسػػػػػػػػػػف ، الػػػػػػػػػػدكتكررسػػػػػػػػػػ ف القرشػػػػػػػػػػ  اهلل عبػػػػػػػػػػد أحمػػػػػػػػػػد
  . (ق ٜٔٗٔ

محمػػػػػػد  :، تحقيػػػػػػؽمحمػػػػػػد بػػػػػػف أحمػػػػػػد بػػػػػػف إيػػػػػػ س الحنفػػػػػػ  : اااااا  وقااااااا ع الاااااادهورالزهااااااور   اااااادا ع
 ت ( . .، )بٔمصطف ، دار إحي   الكتب العربية، الق هرة، ط

 ) الجكزيػػػػػػة قػػػػػػيـ بػػػػػػف الػػػػػػديف شػػػػػػمس سػػػػػػعد بػػػػػػف أيػػػػػػكب بػػػػػػف بكػػػػػػر أبػػػػػػ  بػػػػػػف محمػػػػػػد  اااااادا ع ال وا ااااااد:
 ، العػػػػػػػػػدكم الحميػػػػػػػػػد عبػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػ دؿك  ، عطػػػػػػػػػ  العزيػػػػػػػػػز عبػػػػػػػػػد هشػػػػػػػػػ ـ: تحقيػػػػػػػػػؽ ،(هػػػػػػػػػػٔ٘ٚ: ت 

 (.ٜٜٙٔ – ٙٔٗٔ )،ٔط المكرمة مكة ، الب ز مصطف  نزار مكتبة

 عبػػػػػػد بػػػػػػف محمػػػػػػد بػػػػػػف عمػػػػػػ  بػػػػػػف محمػػػػػػد  :ال اااااادر الطااااااالع  محاعاااااان ماااااان  عااااااد القاااااارن العااااااا ع
 )د. ط. ت(.بيركت  ، المعرفة دار ، (هػٕٓ٘ٔ: ت ) اليمن  الشكك ن  اهلل

مجػػػػػػد الػػػػػػديف أبػػػػػػك السػػػػػػع دات المبػػػػػػ رؾ بػػػػػػف محمػػػػػػد بػػػػػػف محمػػػػػػد بػػػػػػف  ال ااااااديع  اااااا  نماااااام العر يااااااع:
تحقيػػػػػػػػػػػؽ ، هػػػػػػػػػػػػ( ٙٓٙ: ت محمػػػػػػػػػػػد ابػػػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػػػد الكػػػػػػػػػػػريـ الشػػػػػػػػػػػيب ن  الجػػػػػػػػػػػزرم ابػػػػػػػػػػػف األثيػػػػػػػػػػػر )

 -ج معػػػػػػػػػػة أـ القػػػػػػػػػػرل، مكػػػػػػػػػػة المكرمػػػػػػػػػػة ، فتحػػػػػػػػػػ  أحمػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػديف كتكر:دالػػػػػػػػػػكدراسػػػػػػػػػػة: 
 (.هػ ٕٓٗٔ)، ٔ، طالمممكة العربية السعكدية

 الجػػػػػػػكين ، محمػػػػػػػد بػػػػػػػف يكسػػػػػػػؼ بػػػػػػػف اهلل عبػػػػػػػد بػػػػػػػف الممػػػػػػػؾ عبػػػػػػػد :ال رهاااااااان  ااااااا  أصاااااااو  ال قاااااااك
: تحقيػػػػػػػػػػػػػؽ (هػػػػػػػػػػػػػػٛٚٗ: ت  ) الحػػػػػػػػػػػػػرميف بإمػػػػػػػػػػػػػ ـ الممقػػػػػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػػػػػديف، ركػػػػػػػػػػػػػف المعػػػػػػػػػػػػػ ل ، أبػػػػػػػػػػػػػك

 )ٔط ،لبنػػػػػػػػػػػ ف،   - بيػػػػػػػػػػػركت العمميػػػػػػػػػػػة الكتػػػػػػػػػػػب عكيضػػػػػػػػػػػة ، دار بػػػػػػػػػػػف محمػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػػ ح
 .(ـ  ٜٜٚٔ - هػ ٛٔٗٔ

أبػػػػػػػػك عبػػػػػػػػد اهلل بػػػػػػػػدر الػػػػػػػػديف محمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف عبػػػػػػػػد اهلل بػػػػػػػػف بهػػػػػػػػ در  ال رهااااااااان  اااااااا  نمااااااااوم القاااااااارآن:
هػػػػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػػػػؽ: محمػػػػػػػػػػد أبػػػػػػػػػػك الفضػػػػػػػػػػؿ إبػػػػػػػػػػراهيـ ، دار إحيػػػػػػػػػػ   الكتػػػػػػػػػػب ٜٗٚالزركشػػػػػػػػػػ  )ت: 

 ـ( . ٜٚ٘ٔ -هػ  ٖٙٚٔ، )ٔط ،العربية ، كعيس  الب ب  الحمب 
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ابػػػػػػػف أبػػػػػػ  الربيػػػػػػػ  عبيػػػػػػػد اهلل بػػػػػػف أحمػػػػػػػد السػػػػػػػبت ) ت :   :ال عااااااايط  ااااااا   ااااااارح جمااااااا  الزجااااااااج
 -حقيػػػػػػػػػػػؽ كدراسػػػػػػػػػػػة: عيػػػػػػػػػػػ د بػػػػػػػػػػػف عيػػػػػػػػػػػد الثبيتػػػػػػػػػػػ ، الغػػػػػػػػػػػرب اإلسػػػػػػػػػػػ م ، بيػػػػػػػػػػػركتهػػػػػػػػػػػػػػ( تٛٛٙ

 ـ(.ٜٙٛٔ-قٚٓٗٔ) ٔلبن ف، ط

 (هػػػػػػػػػػٜٔٔ: ت ) السػػػػػػػػػيكط  الػػػػػػػػػديف جػػػػػػػػػ ؿ بكػػػػػػػػػر، أبػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػرحمف عبػػػػػػػػػد :  ياااااااااع الونااااااااااة 
،  صػػػػػػػػػػػػػيدا - لبنػػػػػػػػػػػػػ ف ،العصػػػػػػػػػػػػػرية المكتبػػػػػػػػػػػػػة: إبػػػػػػػػػػػػػراهيـ ،  الفضػػػػػػػػػػػػػؿ أبػػػػػػػػػػػػػك محمػػػػػػػػػػػػػد: تحقيػػػػػػػػػػػػػؽ

 ت(. ط.)د.

ق(، دراسػػػػػػػػة ٜٖ٘الشػػػػػػػػريؼ عمػػػػػػػػر بػػػػػػػػف إبػػػػػػػػراهيـ الكػػػػػػػػكف ) ت :  :ممااااااااعال يااااااااان  اااااااا   اااااااارح ال 
، ٕاألردف، ط - كتحقيػػػػػػػػػػػػػػػؽ: الػػػػػػػػػػػػػػػدكتكر: عػػػػػػػػػػػػػػػ   الػػػػػػػػػػػػػػػديف حمكيػػػػػػػػػػػػػػػة ، دار عمػػػػػػػػػػػػػػػ ر، عمػػػػػػػػػػػػػػػ ف

 ـ(.ٕٕٔٓ -قٖٖٗٔ)

 )حرف ال ا (

 أبػػػػػػك الحسػػػػػػين ، الػػػػػػرّزاؽ عبػػػػػػد بػػػػػػف محّمػػػػػػد بػػػػػػف محّمػػػػػػد: ماااااان جااااااواهر القاااااااموس  اااااااج العااااااروس
بيػػػػػػػػػػػػػدم بمرتضػػػػػػػػػػػػػ ، الممقّػػػػػػػػػػػػػب الفػػػػػػػػػػػػػيض،  مػػػػػػػػػػػػػف مجمكعػػػػػػػػػػػػػة: تحقيػػػػػػػػػػػػػؽ،  (هػػػػػػػػػػػػػػٕ٘ٓٔ: ت ) الزي

 ، )د. ط. ت(.الهداية دار ، يفتحقيق

ق(، ٓٗٛأحمػػػػػػػد بػػػػػػػف يحيػػػػػػػ  بػػػػػػػف المرتضػػػػػػػ  )ت:  ااااااااج نماااااااوم األدب وقاااااااانون كااااااا م العااااااارب:
تحقيػػػػػػػػػػػػػؽ: الػػػػػػػػػػػػػدكتكر محمػػػػػػػػػػػػػد طػػػػػػػػػػػػػ هر الحمصػػػػػػػػػػػػػ ، دار سػػػػػػػػػػػػػعد الػػػػػػػػػػػػػديف لمطب عػػػػػػػػػػػػػة كالنشػػػػػػػػػػػػػر، 

 ـ( .ٕٛٓٓ-قٕٛٗٔ، )  ٔدمشؽ، ط

 صػػػػػػػػديؽ محمػػػػػػػد الطيػػػػػػػػب أبػػػػػػػك: واألو  اآلخاااااااار الطااااااااراز ماااااااا ثر جاااااااواهر ماااااااان المكماااااااا  ال ااااااااج
: ت ) الِقنيػػػػػػػػػػػػكج  البخػػػػػػػػػػػػ رم الحسػػػػػػػػػػػػين  اهلل لطػػػػػػػػػػػػؼ ابػػػػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػػف حسػػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػػ ف
 - هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٕٛٗٔ) ،ٔطقطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر،  اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مية، كالشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤكف األكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؼ كزارة ،(هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٖٚٓٔ
 . (ـ ٕٚٓٓ
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 المعػػػػػػػػركؼ اإِلربمػػػػػػػػ ، المخمػػػػػػػػ  مكهػػػػػػػػكب بػػػػػػػػف المبػػػػػػػػ رؾ بػػػػػػػػف أحمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف المبػػػػػػػػ رؾ : اااااااااري  ار اااااااا 
 كزارة ،الصػػػػػػػػػػػق ر خمػػػػػػػػػػػ س سػػػػػػػػػػػيد بػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػ م : تحقيػػػػػػػػػػػؽ (هػػػػػػػػػػػػٖٚٙ: ت ) المسػػػػػػػػػػػتكف  بػػػػػػػػػػػ بف
 (.ـ ٜٓٛٔ )العراؽ ،  لمنشر، الرشيد دار كاإلع ـ، الثق فة

هػػػػػػػػػػ( ٛٗٚ : الػػػػػػػػػذهب )ت عثمػػػػػػػػػ ف بػػػػػػػػػف أحمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف محمػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػديف شػػػػػػػػػمس  : ااااااااا ري  االعااااااااا م 
 ،لبنػػػػػػػػػػػػػػػ ف ،العربػػػػػػػػػػػػػػػ  الكتػػػػػػػػػػػػػػػ ب تػػػػػػػػػػػػػػػدمرل، دار السػػػػػػػػػػػػػػػ ـ عبػػػػػػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػػػػػػر كتكر:دالػػػػػػػػػػػػػػػ تحقيػػػػػػػػػػػػػػػؽ
   (.ـٜٚٛٔ - هػٚٓٗٔ )بيركت،

: ت) عسػػػػػػػ كر بػػػػػػػ بف المعػػػػػػػركؼ اهلل هبػػػػػػػة بػػػػػػػف الحسػػػػػػػف بػػػػػػػف عمػػػػػػػ  الق سػػػػػػػـ أبػػػػػػػك  ااااااااري  دم ااااااار:
 - هػػػػػػػػػػػػػػػػ ٘ٔٗٔ ) ،الفكػػػػػػػػػػػػػػػر العمػػػػػػػػػػػػػػػركم، دار ارامػػػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػػػػػػػرك: تحقيػػػػػػػػػػػػػػػؽ  (هػػػػػػػػػػػػػػػػٔٚ٘

 (.ـ ٜٜ٘ٔ

                  يكسػػػػػػػػؼ الشػػػػػػػػػيرازم أبػػػػػػػػػك اسػػػػػػػػح ؽ إبػػػػػػػػراهيـ بػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػف  :ال  صاااااااارة  ااااااااا  أ صاااااااااو  ال قااااااااك
، ٔ، طدمشػػػػػػػػػػػػػػػػؽ ،دار الفكػػػػػػػػػػػػػػػػر ، : د. محمػػػػػػػػػػػػػػػػد حسػػػػػػػػػػػػػػػػف هيتػػػػػػػػػػػػػػػػكتحقيػػػػػػػػػػػػػػػػؽ، هػػػػػػػػػػػػػػػػػ(ٙٚٗ: ت )
 هػػ(.ٖٓٗٔ)

ف الحسػػػػػػػػيف بػػػػػػػػف عبػػػػػػػػد اهلل العكبػػػػػػػػرم أبػػػػػػػػك البقػػػػػػػػ   عبػػػػػػػػد اهلل بػػػػػػػػ ال  يااااااااان  اااااااا  إنااااااااراب القاااااااارآن:
تحقيػػػػػػػػػػؽ : عمػػػػػػػػػػ  محمػػػػػػػػػػد البجػػػػػػػػػػ كم، عيسػػػػػػػػػػ  البػػػػػػػػػػ ب  الحمبػػػػػػػػػػ  كشػػػػػػػػػػرك  ، ) ، هػػػػػػػػػػػ(ٙٔٙ: )ت

 د . ط . ت ( .

العكبػػػػػػػرم  اهلل عبػػػػػػػد بػػػػػػػف الحسػػػػػػػيف بػػػػػػػف اهلل عبػػػػػػػد البقػػػػػػػ   أبػػػػػػػك :ال  ياااااااين نااااااان مااااااا اهب النحاااااااويين
 ،العثيمػػػػػػػػػػيف الػػػػػػػػػػرحمف عبػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػدكتكر:: تحقيػػػػػػػػػػؽ، (هػػػػػػػػػػػٙٔٙ: ت ) الػػػػػػػػػػديف محػػػػػػػػػػب البغػػػػػػػػػػدادم

 . (ـٜٙٛٔ - هػٙٓٗٔ) ،ٔطاإلس م  ،  الغرب دار

ابػػػػػػف الجػػػػػػزرم شػػػػػػمس الػػػػػػديف محمػػػػػػد بػػػػػػف محمػػػػػػد بػػػػػػف   ح ياااااار ال يعااااااير  اااااا  القاااااارا ات الع اااااار:
ق(، تحقيػػػػػػػػػػؽ: الػػػػػػػػػػدكتكر أحمػػػػػػػػػػد محمػػػػػػػػػػد مفمػػػػػػػػػػح القضػػػػػػػػػػ ة، دار ٖٛٛعمػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػف يكسػػػػػػػػػػؼ)ت: 

 ـ(.ٕٓٓٓ -هػ ٕٔٗٔعم ف، ) –الفرق ف، األردف 

: ت أبػػػػػػػػػػك زكريػػػػػػػػػػ  محيػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػديف يحيػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػرؼ النػػػػػػػػػػككم )  حرياااااااااار أل اااااااااااظ ال ن يااااااااااك:
 ( . ٛٓٗٔ)، ٔ،  طدمشؽ –: دار القمـ ، : عبد الغن  الدقرتحقيؽ هػ(ٙٚٙ
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م لػػػػػػػؾ : زيػػػػػػػف الػػػػػػػديف أبػػػػػػػك   حريااااااار الخصاصاااااااع  ااااااا   يعاااااااير الخ صاااااااع  ااااااارح أل ياااااااع ا ااااااان
تحقيػػػػػػػػؽ كدراسػػػػػػػػة: الػػػػػػػػدكتكر عبػػػػػػػػد ، هػػػػػػػػػ( ٜٗٚ تحفػػػػػػػػص عمػػػػػػػػر بػػػػػػػػف مظفػػػػػػػػر بػػػػػػػػف الػػػػػػػػكردم )

، ٔ، طالمممكػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػعكدية -مكتبػػػػػػػػػػة الرشػػػػػػػػػػد، الريػػػػػػػػػػ ض ، اهلل بػػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػػػ ؿ
 . (ـ ٕٛٓٓ -هػ  ٜٕٗٔ)

نجػػػػػػػـ  :لقطاااااااب الااااااادين الااااااارازي ناااااااد المنطقياااااااع  ااااااا   ااااااارح الرعاااااااالع ال معااااااايع حريااااااار القوا
) ت :الػػػػػػػػػػػػػػػديف عمػػػػػػػػػػػػػػػ  الكػػػػػػػػػػػػػػػػ تب   ، ة، بيػػػػػػػػػػػػػػػػركتدار الكتػػػػػػػػػػػػػػػػب العمميػػػػػػػػػػػػػػػ ق(،ٕٚٚٔالقزكينػػػػػػػػػػػػػػػ  

 ـ(.ٕٗٔٓ،)ٔط لبن ف، 

 حصااااااي  الماااااارام  اااااا  أخ ااااااار ال ياااااات الحاااااارام والم ااااااانر العظااااااام ومكااااااع والحاااااارم ووال هااااااا 
محمػػػػػػػػػد المػػػػػػػػػ لك  المكػػػػػػػػػ  المعػػػػػػػػػركؼ : الشػػػػػػػػػي  محمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف أحمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػ لـ بػػػػػػػػػف ال خاااااااااام

(، )د . ط ،مػػػػػػػػػػؾ بػػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػػد اهلل بػػػػػػػػػػف دهػػػػػػػػػػيشب لصػػػػػػػػػػب غ، دراسػػػػػػػػػػة كتحقيػػػػػػػػػػؽ: أ. د / عبػػػػػػػػػػد الم
 ـ( . ٕٗٓٓ -هػ  ٕٗٗٔ) 

 دار ، لسػػػػػػػميم ف بػػػػػػػف محمػػػػػػػد بػػػػػػػف عمػػػػػػػر البجيرمػػػػػػػ  : ح اااااااع الح ياااااااب نماااااااك  ااااااارح الخطياااااااب 
 . (ـٜٜٙٔ- هػٚٔٗٔ)ٔط ، لبن ف ،بيركت، العممية الكتب

جمػػػػػػػ ؿ الػػػػػػػديف أبػػػػػػػك محمػػػػػػػد عبػػػػػػػد اهلل بػػػػػػػف يكسػػػػػػػؼ بػػػػػػػف  ال وا اااااااد:  خمااااااايص ال اااااااواهد و مخااااااايص
: د. عبػػػػػػػػػػػ س مصػػػػػػػػػػػطف  الصػػػػػػػػػػػ لح  )كميػػػػػػػػػػػة تحقيػػػػػػػػػػػؽ، هػػػػػػػػػػػػ( ٔٙٚ:  هشػػػػػػػػػػػ ـ األنصػػػػػػػػػػػ رم )ت

 (.ـ ٜٙٛٔ -هػ  ٙٓٗٔ)، ٔ، طدار الكت ب العرب ، بغداد( -التربية 

الق سػػػػػػػـ بػػػػػػػف حسػػػػػػػيف بػػػػػػػف أحمػػػػػػػد  , وهاااااااو  ااااااارح الم صااااااا   ااااااا  صااااااانعع اإلناااااااراب:ال خميااااااار
ق(، تحقيػػػػػػػػػػػػػؽ: محمػػػػػػػػػػػػػد السػػػػػػػػػػػػػيد عثمػػػػػػػػػػػػػ ف ، دار الكتػػػػػػػػػػػػػب العمميػػػػػػػػػػػػػة ، ٚٔٙالخػػػػػػػػػػػػػكارزم ) ت :
 ـ(.ٕٔٔٓ)ٔبيركت ، لبن ف، ط

محمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف يكسػػػػػػػػؼ بػػػػػػػػف عمػػػػػػػػ  بػػػػػػػػف يكسػػػػػػػػؼ بػػػػػػػػف حّيػػػػػػػػ ف، اإلمػػػػػػػػ ـ أثيػػػػػػػػر  :ال اااااااا يي  وال كمياااااااا 
دار ، : د. حسػػػػػػػػػػػػػػػف هنػػػػػػػػػػػػػػػداكمتحقيػػػػػػػػػػػػػػػؽ،  ق(٘ٗٚ) ت : أبػػػػػػػػػػػػػػػك حيػػػػػػػػػػػػػػػ ف الػػػػػػػػػػػػػػػديف األندلسػػػػػػػػػػػػػػػ 

 . )دٔ، ط(، كبػػػػػػػػػػػػػ ق  األجػػػػػػػػػػػػػزا : دار كنػػػػػػػػػػػػػكز إشػػػػػػػػػػػػػبيمي ٘إلػػػػػػػػػػػػػ   ٔدمشػػػػػػػػػػػػػؽ )مػػػػػػػػػػػػػف  -القمػػػػػػػػػػػػػـ 
 ت(.
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دراسػػػػػػػػػػػػة ق(، ٚٔٙالق سػػػػػػػػػػػػـ بػػػػػػػػػػػػف حسػػػػػػػػػػػػيف بػػػػػػػػػػػػف أحمػػػػػػػػػػػػد الخػػػػػػػػػػػػكارزم ) ت : :العماااااااااااا   ر ااااااااااااي 
، ٔعػػػػػػػػػػػػػػ دؿ محسػػػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػػػ لـ العميػػػػػػػػػػػػػػرم، ج معػػػػػػػػػػػػػػة أـ القػػػػػػػػػػػػػػرل ، السػػػػػػػػػػػػػػعكدية، ط تحقيػػػػػػػػػػػػػػؽ:ك 
 ـ(.ٜٜٛٔ-قٜٔٗٔ)

تقػػػػػػ  الػػػػػػديف أبػػػػػػك العبػػػػػػ س أحمػػػػػػد بػػػػػػف عبػػػػػػد الحمػػػػػػيـ بػػػػػػف عبػػػػػػد السػػػػػػ ـ   يميااااااع: ال اااااان ال عااااااعينيع
: ت الحرانػػػػػػػػ  الحنبمػػػػػػػػ  الدمشػػػػػػػػق  )بػػػػػػػػف تيميػػػػػػػػة عبػػػػػػػػد اهلل بػػػػػػػػف أبػػػػػػػػ  الق سػػػػػػػػـ بػػػػػػػػف محمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف 
مكتبػػػػػػػػػػػػػػة  ، محمػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػف إبػػػػػػػػػػػػػػراهيـ العجػػػػػػػػػػػػػػ ف :دراسػػػػػػػػػػػػػػة كتحقيػػػػػػػػػػػػػػؽ: الػػػػػػػػػػػػػػدكتكر، هػػػػػػػػػػػػػػػ( ٕٛٚ

 ٕٓٗٔ)، ٔط، المممكػػػػػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػػػػعكدية ،المعػػػػػػػػػػػػػػ رؼ لمنشػػػػػػػػػػػػػػر كالتكزيػػػػػػػػػػػػػػ ، الريػػػػػػػػػػػػػػ ض 
 (.ـ ٜٜٜٔ -هػ 

بػػػػػػػك عبػػػػػػػد اهلل، جمػػػػػػػ ؿ محمػػػػػػػد بػػػػػػػف عبػػػػػػػد اهلل، ابػػػػػػػف م لػػػػػػػؾ الطػػػػػػػ    الجيػػػػػػػ ن ، أ :ي  ال وا اااااااده عااااااا
دار الكتػػػػػػػػػػػػػػػ ب العربػػػػػػػػػػػػػػػ   ، : محمػػػػػػػػػػػػػػػد ك مػػػػػػػػػػػػػػػؿ بركػػػػػػػػػػػػػػػ تتحقيػػػػػػػػػػػػػػػؽ، هػػػػػػػػػػػػػػػػ(ٕٚٙ: ت الػػػػػػػػػػػػػػػديف )

 (.ـٜٚٙٔ -هػ ٖٚٛٔ ) ،لمطب عة كالنشر

ق(، دراسػػػػػػػػػػػة ٔٚٚلتػػػػػػػػػػػ ج الػػػػػػػػػػػديف السػػػػػػػػػػػبك ) ت :  :المعاااااااااااامع  جماااااااااااع الجواماااااااااااع   ااااااااااانيف
 كتحقيػػػػػػػػػػػؽ: الػػػػػػػػػػػدكتكر سػػػػػػػػػػػػيد عبػػػػػػػػػػػد العزيػػػػػػػػػػػػز، كالػػػػػػػػػػػدكتكر عبػػػػػػػػػػػد اهلل ربيػػػػػػػػػػػػ ، مكتبػػػػػػػػػػػة قرطبػػػػػػػػػػػػة،

  ـ(.ٜٜٛٔ-قٛٔٗٔ، )ٔط

ينػػػػػػػػػ  حمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف السػػػػػػػػػيد ز لمشػػػػػػػػػيد أ :جرومياااااااااع  اااااااااوير الخااااااااا ن, حا ااااااااايع نماااااااااك  ااااااااارح اآل
، دار الكتػػػػػػػػػػػػب  الحػػػػػػػػػػػػ ج محمػػػػػػػػػػػػد معصػػػػػػػػػػػػكـ بػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػ لـ السػػػػػػػػػػػػف طكن  ق(،ٖٗٓٔ)تدحػػػػػػػػػػػػ ف
 . (ـٜٔٚٔ)لن ف،  -بيركت  العممية ،

، هػػػػػػػػػػػ(ٙٔٛ: ت    الػػػػػػػػػػزيف الشػػػػػػػػػػريؼ الجرجػػػػػػػػػػ ن  )عمػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػف محمػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػػ ال عري ااااااااااات :
دار الكتػػػػػػػػػػػػػب العمميػػػػػػػػػػػػػة  :: ضػػػػػػػػػػػػػبطه كصػػػػػػػػػػػػػححه جم عػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػف العممػػػػػػػػػػػػػ   بإشػػػػػػػػػػػػػراؼتحقيػػػػػػػػػػػػػؽ
 (.ـٖٜٛٔ-هػ ٖٓٗٔ) ،ٔط لبن ف، بيركت 

،  الف رسػػػػػػػّ  األصػػػػػػػؿالحسػػػػػػػف بػػػػػػػف أحمػػػػػػػد بػػػػػػػف عبػػػػػػػد الغفػػػػػػػ ر  : نماااااااك ك ااااااااب عاااااااي ويك ال عميقاااااااع
، ٔ، ط متحقيػػػػػػػػػػػػػػػػؽ: د. عػػػػػػػػػػػػػػػػكض بػػػػػػػػػػػػػػػػف حمػػػػػػػػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػػػػػػػػكز ، هػػػػػػػػػػػػػػػػػ(ٖٚٚ:  ت )أبػػػػػػػػػػػػػػػػك عمػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 (.ـٜٜٓٔ -هػ ٓٔٗٔ)



                     ٖٕٗ          ثبت المصادر والمراجع
    

 

محمػػػػػػد بػػػػػػدر الػػػػػػديف بػػػػػػف أبػػػػػػ  بكػػػػػػر   عمياااااار ال را ااااااد نمااااااك  عااااااهي  ال وا ااااااد: :ال را ااااااد  عمياااااار
تحقيػػػػػػػػػػؽ: الػػػػػػػػػػدكتكر محمػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػرحمف ، هػػػػػػػػػػػ( ٕٚٛ ت :بػػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػدم مين  )

 (.ـ ٖٜٛٔ -هػ  ٖٓٗٔ)، ٔ، طبف محمد المفدل

، الػػػػػػػػػػدكتكر جػػػػػػػػػػ ؿ شػػػػػػػػػػمس الػػػػػػػػػػديف ، مؤسسػػػػػػػػػػة الثق فػػػػػػػػػػة  ال عمياااااااااا  الم ااااااااااوي ننااااااااااد الكااااااااااو يين
  . (ـٜٜٗٔ)سكندرية ،الج معية ، اإل

سػػػػػػػػػميم ف بػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػكم بػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػد الكػػػػػػػػػريـ الطػػػػػػػػػكف  :  ال عياااااااااين  ااااااااا   ااااااااارح األر عاااااااااين
: أحمػػػػػػػػػػد َحػػػػػػػػػػ ج محّمػػػػػػػػػػد تحقيػػػػػػػػػػؽ هػػػػػػػػػػػ( ٙٔٚ: تالصرصػػػػػػػػػػرم، أبػػػػػػػػػػك الربيػػػػػػػػػػ ، نجػػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػػديف )

 . (ـ ٜٜٛٔ -هػ  ٜٔٗٔ)، ٔ، طلبن ف –مؤسسة الري ف بيركت ، عثم ف

لقرشػػػػػػػػ  البصػػػػػػػػرم ثػػػػػػػػـ أبػػػػػػػػك الفػػػػػػػػدا  إسػػػػػػػػم عيؿ بػػػػػػػػف عمػػػػػػػػر بػػػػػػػػف كثيػػػػػػػػر ا   عااااااااير ا اااااااان كثياااااااار:
دار الكتػػػػػػػػػػػػػػب ، : محمػػػػػػػػػػػػػػد حسػػػػػػػػػػػػػػيف شػػػػػػػػػػػػػػمس الػػػػػػػػػػػػػػديفتحقيػػػػػػػػػػػػػػؽ، هػػػػػػػػػػػػػػػ(ٗٚٚ: ت  الدمشػػػػػػػػػػػػػػق  )

 (.ق ٜٔٗٔ) ، ، )د. ط(بيركت ، محمد عم  بيضكف العممية، منشكرات

أبػػػػػػك محمػػػػػػد عبػػػػػػد الػػػػػػرحمف بػػػػػػف محمػػػػػػد بػػػػػػف إدريػػػػػػس بػػػػػػف المنػػػػػػذر التميمػػػػػػ ،  :  عااااااير أ اااااا  حااااااا م
، : أسػػػػػػػػػػعد محمػػػػػػػػػد الطيػػػػػػػػػػبتحقيػػػػػػػػػؽ، هػػػػػػػػػػػ(ٕٖٚ: ت  مػػػػػػػػػ ، الػػػػػػػػػػرازم ابػػػػػػػػػف أبػػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػ تـ )الحنظ

 (.هػ ٜٔٗٔ ) ،ٖ، طالمممكة العربية السعكدية ،مكتبة نزار مصطف  الب ز

اهلل القرشػػػػػػػػػ  عبيػػػػػػػػػد اهلل بػػػػػػػػػف أحمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف عبيػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف أبػػػػػػػػػ  الربيػػػػػػػػػ  ا :ن الكاااااااااريمآ  عاااااااااير القااااااااار 
الػػػػػػػػػػػػػػدكتكرة صػػػػػػػػػػػػػػ لحة بنػػػػػػػػػػػػػػت راشػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػف  قيػػػػػػػػػػػػػػؽ:تح ق( ،ٛٛٙ : ا شػػػػػػػػػػػػػػبيم  السػػػػػػػػػػػػػػبت  )ت

سمسػػػػػػػػػػػػػػمة  المممكػػػػػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػػػػعكدية ، –انػػػػػػػػػػػػػػيـ آؿ انػػػػػػػػػػػػػػيـ ، كزارة التعمػػػػػػػػػػػػػػيـ العػػػػػػػػػػػػػػ ل  
 . )د. ط. ت(الرس  ؿ الج معية ، 

ك محمػػػػػػػد بػػػػػػػف الطيػػػػػػػب بػػػػػػػف محمػػػػػػػد بػػػػػػػف جعفػػػػػػػر بػػػػػػػف الق سػػػػػػػـ، الق ضػػػػػػػ  أبػػػػػػػ ر ااااااااد:ال قرياااااااب واإل 
: د. عبػػػػػػػػػػد الحميػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػػ  أبػػػػػػػػػػك تحقيػػػػػػػػػػؽ، هػػػػػػػػػػػ( ٖٓٗ: ت  البػػػػػػػػػػ ق ن  المػػػػػػػػػػ لك  )بكػػػػػػػػػػر 
 (.ـ ٜٜٛٔ -هػ  ٛٔٗٔ)، ٕ، طمؤسسة الرس لة ،زنيد

أبػػػػػػػػك عبػػػػػػػػد اهلل، شػػػػػػػػمس الػػػػػػػػديف محمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف محمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف محمػػػػػػػػد المعػػػػػػػػركؼ  ال قرياااااااار وال ح ياااااااار:
دار الفكػػػػػػػػػػػر  ، هػػػػػػػػػػػػ(ٜٚٛ:  ت  ؿ لػػػػػػػػػػػه ابػػػػػػػػػػػف المكقػػػػػػػػػػػت الحنفػػػػػػػػػػػ  )بػػػػػػػػػػػ بف أميػػػػػػػػػػػر حػػػػػػػػػػػ ج كيقػػػػػػػػػػػ

 .(ـٜٜٙٔ -هػ ٚٔٗٔ، ) بيركت



                     ٕٗٗ          ثبت المصادر والمراجع
    

 

جمػػػػػػػ ؿ الػػػػػػػػديف أبػػػػػػػػك محمػػػػػػػد عبػػػػػػػػد اهلل بػػػػػػػػف يكسػػػػػػػؼ بػػػػػػػػف هشػػػػػػػػ ـ األنصػػػػػػػػ رم   مخاااااااايص ال ااااااااواهد:
 ،بغػػػػػػػػػػػداد( -: د. عبػػػػػػػػػػػ س مصػػػػػػػػػػػطف  الصػػػػػػػػػػػ لح  )كميػػػػػػػػػػػة التربيػػػػػػػػػػػة تحقيػػػػػػػػػػػؽ، هػػػػػػػػػػػػ( ٔٙٚ)ت: 

 (.ـ ٜٙٛٔ -هػ  ٙٓٗٔ)دار الكت ب العرب ، 

الَكْمػػػػػػػػَكَذان  ب حفػػػػػػػػكظ بػػػػػػػػف أحمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف الحسػػػػػػػػف َأُبػػػػػػػػك الخطػػػػػػػػ مال مهيااااااااد  اااااااا  أصااااااااو  ال قااااااااك: 
كمحمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف عمػػػػػػػػ  بػػػػػػػػف ، : مفيػػػػػػػػد محمػػػػػػػػد أبػػػػػػػػك عمشػػػػػػػػة تحقيػػػػػػػػؽ، هػػػػػػػػػ( ٓٔ٘: ت الحنبمػػػػػػػػ  )
حيػػػػػػػػػػػػ   التػػػػػػػػػػػػراث اإلسػػػػػػػػػػػػ م   ،إبػػػػػػػػػػػػراهيـ  ج معػػػػػػػػػػػػة أـ القػػػػػػػػػػػػرل  -مركػػػػػػػػػػػػز البحػػػػػػػػػػػػث العممػػػػػػػػػػػػ  كا 

 (.ـ ٜ٘ٛٔ -هػ  ٙٓٗٔ)، ٔ، ط(ٖٚ)

محمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف يكسػػػػػػػػؼ بػػػػػػػػف أحمػػػػػػػػد، محػػػػػػػػب الػػػػػػػػديف  : مهيااااااااد القوانااااااااد   اااااااارح  عااااااااهي  ال وا ااااااااد
دراسػػػػػػػػػػػػػػػػة ، هػػػػػػػػػػػػػػػػػ( ٛٚٚ:  رم، المعػػػػػػػػػػػػػػػػركؼ بنػػػػػػػػػػػػػػػػ ظر الجػػػػػػػػػػػػػػػػيش )تالمصػػػػػػػػػػػػػػػػالحمبػػػػػػػػػػػػػػػػ  ثػػػػػػػػػػػػػػػػـ 

دار السػػػػػػػػػػػػػػػػ ـ لمطب عػػػػػػػػػػػػػػػة كالنشػػػػػػػػػػػػػػػػر  ، فير كآخػػػػػػػػػػػػػػػر كتحقيػػػػػػػػػػػػػػػؽ: أ. د. عمػػػػػػػػػػػػػػػػ  محمػػػػػػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػػػػػػ خ
 (.هػ ٕٛٗٔ) ٔط، جمهكرية مصر العربية -كالتكزي  كالترجمة، الق هرة 

 بػػػػػػف اهلل عبػػػػػػد بػػػػػػف يكسػػػػػػؼ عمػػػػػػر أبػػػػػػك :ال مهيااااااد لمااااااا  اااااا  الموطاااااا  ماااااان المعااااااان  واألعااااااانيد
 قيػػػػػػػػػػػؽ:، تح (هػػػػػػػػػػػػٖٙٗ: ت  ) القرطبػػػػػػػػػػػ  النمػػػػػػػػػػػرم ع صػػػػػػػػػػػـ بػػػػػػػػػػػف البػػػػػػػػػػػر عبػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػف محمػػػػػػػػػػػد

 األكقػػػػػػػػػػ ؼ عمػػػػػػػػػػكـ كزارة البكػػػػػػػػػػرم ، الكبيػػػػػػػػػػر عبػػػػػػػػػػد محمػػػػػػػػػػد - العمػػػػػػػػػػكم أحمػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػف مصػػػػػػػػػػطف 
 . (ق ٖٚٛٔ)   ،المغرب – اإلس مية كالشؤكف

  الػػػػػػػػديف عبػػػػػػػػد الحميػػػػػػػػد، قػػػػػػػػدـ لػػػػػػػػه كعػػػػػػػػرؼ بػػػػػػػػه: عػػػػػػػػ دؿ عبػػػػػػػػد يػػػػػػػػمحمػػػػػػػػد مح  نقااااااااي  األزهريااااااااع:
 ـ(. ٕٙٔٓالمنعـ أبك العب س، دار الط    ، الق هرة، )

: تبػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػرؼ النػػػػػػػػػككم ) أبػػػػػػػػػك زكريػػػػػػػػػ  محيػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػديف يحيػػػػػػػػػ  : هااااااااا يب األعاااااااااما  والم اااااااااات 
 عنيػػػػػػػػػت بنشػػػػػػػػػر  كتصػػػػػػػػػحيحه كالتعميػػػػػػػػػؽ عميػػػػػػػػػه كمق بمػػػػػػػػػة أصػػػػػػػػػكله: شػػػػػػػػػركة العممػػػػػػػػػ  ، هػػػػػػػػػػ(ٙٚٙ

) د. ط. لبنػػػػػػػػػػػػػػ ف –دار الكتػػػػػػػػػػػػػػب العمميػػػػػػػػػػػػػػة، بيػػػػػػػػػػػػػػركت ، المنيريػػػػػػػػػػػػػػةبمسػػػػػػػػػػػػػػ عدة إدارة الطب عػػػػػػػػػػػػػػة 
 ت(.

هػػػػػػػػػ( ٖٓٚ: ت محمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف أحمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف األزهػػػػػػػػرم الهػػػػػػػػركم، أبػػػػػػػػك منصػػػػػػػػكر )  هاااااااا يب الم ااااااااع :
، ٔطبيػػػػػػػػػػػػػػػركت  –محمػػػػػػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػػػػػػكض مرعػػػػػػػػػػػػػػػب، دار إحيػػػػػػػػػػػػػػػ   التػػػػػػػػػػػػػػػراث العربػػػػػػػػػػػػػػػ   قيػػػػػػػػػػػػػػػؽ:تح
 . (ـٕٔٓٓ)
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د.  حقيػػػػػػػػػػؽ: أ.دراسػػػػػػػػػة كتق(، ٜٖٙ) ت : أحمػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف الحسػػػػػػػػػػيف بػػػػػػػػػف الخبػػػػػػػػػػ ز  وجياااااااااك الممااااااااااع:
، جمهكريػػػػػػػػػػة مصػػػػػػػػػػر العربيػػػػػػػػػػة ،دار السػػػػػػػػػػ ـ لمطب عػػػػػػػػػػة كالنشػػػػػػػػػػر ،فػػػػػػػػػػ يز زكػػػػػػػػػػ  محمػػػػػػػػػػد ديػػػػػػػػػػ ب

 .(ـ ٕٚٓٓ -هػ  ٕٛٗٔ)، ٕط

الشػػػػػػػػهير بػػػػػػػػ بف  ،ف محمػػػػػػػػد ابػػػػػػػػف أحمػػػػػػػػد القيسػػػػػػػػ بػػػػػػػػ محمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف عبػػػػػػػػد اهلل   و ااااااااي  الم اااااااا  ك:
مؤسسػػػػػػػػػػػػػػػة ، : محمػػػػػػػػػػػػػػػد نعػػػػػػػػػػػػػػػيـ العرقسكسػػػػػػػػػػػػػػػ تحقيػػػػػػػػػػػػػػػؽ، هػػػػػػػػػػػػػػػػ(ٕٗٛ: ت  ن صػػػػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػػػػديف )

 (.ـٖٜٜٔ)، ٔ، طبيركت ،الرس لة 

 بػػػػػػف أحمػػػػػػد القاااااايم: ا اااااان اإلمااااااام قصاااااايدة  اااااارح  اااااا  القوانااااااد و صااااااحي  المقاصااااااد  و ااااااي 
 ،ٖط، بيػػػػػػػػػػركت ،اإلسػػػػػػػػػػ م  المكتػػػػػػػػػػب ،الشػػػػػػػػػػ كيش زهيػػػػػػػػػػر :تحقيػػػػػػػػػػؽ عيسػػػػػػػػػػ  ، بػػػػػػػػػػف إبػػػػػػػػػػراهيـ

(ٔٗٓٙ.) 

أبػػػػػػك محمػػػػػػد بػػػػػػدر الػػػػػػديف حسػػػػػػف بػػػػػػف  : و ااااااي  المقاصااااااد والمعااااااالي   اااااارح أل يااااااع ا اااااان مالااااااي
شػػػػػػػػػػػرح ، هػػػػػػػػػػػػ(ٜٗٚ:  ت المػػػػػػػػػػػ لك  )ق سػػػػػػػػػػػـ بػػػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػػػد اهلل بػػػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػػػّ  المػػػػػػػػػػػرادم المصػػػػػػػػػػػرم 

 -هػػػػػػػػػػػػػػ ٕٛٗٔ) ٔ، طكتحقيػػػػػػػػػػػػػؽ : عبػػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػػرحمف عمػػػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػػػميم ف ، دار الفكػػػػػػػػػػػػػر العربػػػػػػػػػػػػػ 
 (.ـٕٛٓٓ

زيػػػػػػػف الػػػػػػػديف محمػػػػػػػد المػػػػػػػدعك بعبػػػػػػػد الػػػػػػػرؤكؼ بػػػػػػػف تػػػػػػػ ج  ال وقياااااااف نماااااااك مهماااااااات ال عااااااااريف:
:  ت دادم ثػػػػػػػػػػػػػـ المنػػػػػػػػػػػػػ كم القػػػػػػػػػػػػػ هرم )العػػػػػػػػػػػػ رفيف بػػػػػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػػػف زيػػػػػػػػػػػػػف الع بػػػػػػػػػػػػديف الحػػػػػػػػػػػػػ

، ٔط، القػػػػػػػػػػػػػػػػػػ هرة، عػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لـ الكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػب، الخػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لؽ ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػركتعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  تحقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ: ،هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ(ٖٔٓٔ
 (.ـٜٜٓٔ-هػٓٔٗٔ)

محمػػػػػػػػػد أمػػػػػػػػػيف بػػػػػػػػػف محمػػػػػػػػػكد البخػػػػػػػػػ رم المعػػػػػػػػػركؼ بػػػػػػػػػ مير ب دشػػػػػػػػػ   الحنفػػػػػػػػػ   : يعاااااااااير ال حريااااااااار
، ـ( ٕٖٜٔ -هػػػػػػػػػػػػػػػػ  ٖٔ٘ٔ) ،مصػػػػػػػػػػػػػػػر –مصػػػػػػػػػػػػػػػطف  البػػػػػػػػػػػػػػػ ب  اْلحَمبِػػػػػػػػػػػػػػػ   ،هػػػػػػػػػػػػػػػػ( ٕٜٚ: ت )

ـ(، كدار الفكػػػػػػػػػػػػػػػػر  ٖٜٛٔ -هػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ٖٓٗٔبيػػػػػػػػػػػػػػػػركت ) -كصػػػػػػػػػػػػػػػػكرته: دار الكتػػػػػػػػػػػػػػػػب العمميػػػػػػػػػػػػػػػػة 
  .ـ( ٜٜٙٔ -هػ  ٚٔٗٔيركت )ب -

 الثا (حرف )

 أبػػػػػػػػك إسػػػػػػػػم عيؿ بػػػػػػػػف محمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف الممػػػػػػػػؾ عبػػػػػػػػد :والمنعااااااااوب الم اااااااااف  اااااااا  القمااااااااوب ثمااااااااار
 )د. ط. ت(. الق هرة – المع رؼ ، دار (هػٜٕٗ: ت  ) الثع لب  منصكر
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 )حرف الجيم(

محمػػػػػػػد بػػػػػػػف أحمػػػػػػػد بػػػػػػػف أبػػػػػػػ  بكػػػػػػػر شػػػػػػػمس الػػػػػػػديف القرطبػػػػػػػ ) ت :  :القاااااااران  الجاااااااامع ألحكاااااااام
تحقيػػػػػػػػػػػؽ: هشػػػػػػػػػػػ ـ سػػػػػػػػػػػمير البخػػػػػػػػػػػ رم، دار عػػػػػػػػػػػ لـ الكتػػػػػػػػػػػب، الريػػػػػػػػػػػ ض، السػػػػػػػػػػػعكدية، ق(، ٔٚٙ

 ـ(.ٖٕٓٓ -هػٖٕٗٔ)د. ط(، )

ق(، تحقيػػػػػػػػؽ: ٖٓٔمحمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف جريػػػػػػػػر الطبػػػػػػػػرم) ت :  : اااااااا    وياااااااا  القاااااااارآنجااااااااامع ال يااااااااان 
  ـ(.ٕٓٓٓ -قٕٓٗٔ، )ٔأحمد محمد ش كر، مؤسسة الرس لة، ط

عثمػػػػػػ ف بػػػػػػف عمػػػػػػر أبػػػػػػك عثمػػػػػػ ف بػػػػػػف سػػػػػػعيد بػػػػػػف جااااااامع ال يااااااان  اااااا  القاااااارا ات العاااااا ع: 
 -هػػػػػػػػػػػػػػػ  ٕٛٗٔ،) ٔاإلمػػػػػػػػػػػػػػ رات،ط –هػػػػػػػػػػػػػػػ(، ج معػػػػػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػػػػػ رقة ٗٗٗعمػػػػػػػػػػػػػػرك الػػػػػػػػػػػػػػدان  )ت: 

 ـ( . ٕٚٓٓ

(، صػػػػػػػػػهيب عبػػػػػػػػػد الجبػػػػػػػػػ ر، )د. طاجمػػػػػػػػػ ع كتقػػػػػػػػػديـ  الجاااااااااامع الصاااااااااحي  لمعااااااااانن والمعاااااااااانيد:
 ـ(. ٕٗٔٓ)

، )د. ط. المكتػػػػػػػػب اإلسػػػػػػػػػ م  ،محمػػػػػػػػد ن صػػػػػػػػػر الػػػػػػػػديف األلبػػػػػػػػػ ن  الجااااااااامع الصااااااااا ير وزياد اااااااااك:
 ت(.

تحقيػػػػػػػػؽ : حميػػػػػػػػد (، هػػػػػػػػػٖٛٙ ، )ت :سػػػػػػػػعيد بػػػػػػػػف منصػػػػػػػػكر بػػػػػػػػف كمكنػػػػػػػػة :الحكمااااااااع الجديااااااااد  اااااااا 
 (.ـٕٜٛٔ-ـٖٓٗٔ ، )مطبعة ج معة بغداد، مرعيد الكبيس 

،)د.ط(، دار الفكػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  ق(، ٜٖ٘ ت :) هػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿ العسػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرم كأبػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  :مثااااااااااااااااااا جمهاااااااااااااااااارة األ
 ـ(.ٜٛٛٔ)

   

، هػػػػػػػػػػػػ(ٕٖٔ: ت  بػػػػػػػػػػػف الحسػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػف دريػػػػػػػػػػػد األزدم )أبػػػػػػػػػػػك بكػػػػػػػػػػػر محمػػػػػػػػػػػد  : الم اااااااااااع جمهااااااااااارة
 (.ـٜٚٛٔ )،ٔط، بيركت –دار العمـ لمم ييف  ، رمزم منير بعمبك : تحقيؽ



                     ٕٚٗ          ثبت المصادر والمراجع
    

 

هػػػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػػؽ الػػػػػػػػدكتكر: ٕٗٓأبػػػػػػػػك منػػػػػػػػذر هشػػػػػػػػ ـ بػػػػػػػػف محمػػػػػػػػد الكمبػػػػػػػػ ) ت :  :جمهاااااااارة النعااااااااب
، ) ٔنػػػػػػػػػػػػػ ج  حسػػػػػػػػػػػػػف، عػػػػػػػػػػػػػ لـ الكتػػػػػػػػػػػػػب، مكتبػػػػػػػػػػػػػة النهضػػػػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػػػػة، بيػػػػػػػػػػػػػركت لبنػػػػػػػػػػػػػ ف، ط

 ـ(.ٜٙٛٔ -هػػٚٓٗٔ

بػػػػػػػف عبػػػػػػػد اهلل بػػػػػػػف عمػػػػػػػّ  المػػػػػػػرادم أبػػػػػػػك محمػػػػػػػد بػػػػػػػدر الػػػػػػػديف حسػػػػػػػف بػػػػػػػف ق سػػػػػػػـ  الجناااااااك الااااااادان :
األسػػػػػػػػػػػت ذ محمػػػػػػػػػػػد ، ك د فخػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػديف قبػػػػػػػػػػػ كة  :تحقيػػػػػػػػػػػؽ، هػػػػػػػػػػػػ(ٜٗٚ: تالمصػػػػػػػػػػػرم المػػػػػػػػػػػ لك  )

 ٕٜٜٔ -هػػػػػػػػػػػػػػػ  ٖٔٗٔ، ٔ، طلبنػػػػػػػػػػػػػػ ف –دار الكتػػػػػػػػػػػػػػب العمميػػػػػػػػػػػػػػة، بيػػػػػػػػػػػػػػركت  ،نػػػػػػػػػػػػػػديـ ف ضػػػػػػػػػػػػػػؿ
 .ـ

اله شػػػػػػػػػم ، المكتبػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػيد أحمػػػػػػػػػد  جاااااااااواهر ال   اااااااااع  ااااااااا  المعاااااااااان  وال ياااااااااان وال اااااااااديع:
 بيركت، )د. ط. ت(. العصرية، صيدا، 

عبػػػػػػد القػػػػػػ در بػػػػػػف محمػػػػػػد بػػػػػػف نصػػػػػػر اهلل القرشػػػػػػ ،  :الحن يااااااع ط قااااااات  اااااا  الم اااااايع الجااااااواهر
 –ميػػػػػػػػػػػػر محمػػػػػػػػػػػػد كتػػػػػػػػػػػػب خ نػػػػػػػػػػػػه  ،هػػػػػػػػػػػػػ(٘ٚٚ: تأبػػػػػػػػػػػػك محمػػػػػػػػػػػػد، محيػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػديف الحنفػػػػػػػػػػػػ  )

 )د. ط. ت(. كراتش 

شػػػػػمس الػػػػػديف أبػػػػػك الخيػػػػػر محمػػػػػد  :حجااااار ا ااااان اإلعااااا م  اااااي   رجماااااع  ااااا  والااااادرر الجاااااواهر
: ت  ف عثمػػػػػػػػ ف بػػػػػػػػف محمػػػػػػػػد السػػػػػػػػخ كم )محمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف أبػػػػػػػػ  بكػػػػػػػػر بػػػػػػػػبػػػػػػػػف عبػػػػػػػػد الػػػػػػػػرحمف بػػػػػػػػف 

دار ابػػػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػػػـز لمطب عػػػػػػػػػػػة كالنشػػػػػػػػػػػر  ،: إبػػػػػػػػػػػراهيـ بػػػػػػػػػػػ جس عبػػػػػػػػػػػد المجيػػػػػػػػػػػدتحقيػػػػػػػػػػػؽ، هػػػػػػػػػػػ(ٕٜٓ
 (.ـ ٜٜٜٔ -هػ  ٜٔٗٔ)، ٔ، طلبن ف –كالتكزي ، بيركت 

يكسػػػػػػؼ بػػػػػف حسػػػػػػف بػػػػػف أحمػػػػػػد بػػػػػػف  :الجاااااوهر المن ااااااد  اااااا  ط قااااااات م اااااا خري أصااااااحاب أحمااااااد
: ت  ، ابػػػػػػػػػػػف الِمْبػػػػػػػػػػػَرد الحنبمػػػػػػػػػػػ  )جمػػػػػػػػػػػ ؿ الػػػػػػػػػػػديفعبػػػػػػػػػػػد الهػػػػػػػػػػػ دم الصػػػػػػػػػػػ لح ،  بػػػػػػػػػػػفحسػػػػػػػػػػػف 

حققػػػػػػػػػػػػه كقػػػػػػػػػػػػدـ لػػػػػػػػػػػػه كعمػػػػػػػػػػػػؽ عميػػػػػػػػػػػػه: الػػػػػػػػػػػػدكتكر عبػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػرحمف بػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػميم ف ، هػػػػػػػػػػػػػ( ٜٜٓ
 ٕٔٗٔ)، ٔط، المممكػػػػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػػػعكدية ،مكتبػػػػػػػػػػػػػة العبيكػػػػػػػػػػػػػ ف، الريػػػػػػػػػػػػػ ض ، العثيمػػػػػػػػػػػػػيف

 (.ـ ٕٓٓٓ -هػ 
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 )حرف الحا ( 

محمػػػػػػد بػػػػػػف مصػػػػػػطف  بػػػػػػف  :نمااااااك أل يااااااع ا اااااان مالااااااي حا اااااايع الخ ااااااري نمااااااك ا اااااان نقياااااا 
ق(، شػػػػػػػػػػػػػػػػػػرحه  كعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ عميهػػػػػػػػػػػػػػػػػػ : تركػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  فرحػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ف ٕٚٛٔالحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الُخضػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم، )ت : 

 . ـ(ٕٔٔٓ -قٕٖٗٔ، )ٗطالمصطف ، دار الكتب العممية بيركت ، لبن ف، 

 ، ) د . ط . ت ( .طبعة حجربة حا يع العجان  نمك  رح القطر:

:  تأبػػػػػػػػػػك عبػػػػػػػػػػد اهلل محمػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػف ق سػػػػػػػػػػـ الغػػػػػػػػػػزم)  اااااااااارح ال ااااااااااا يع لمجااااااااااار ردي: حا اااااااااايع 
   ـ(.ٜٗٛٔ-هػٗٓٗٔ، )ٔع لـ الكتب، ط هػ(،ٜٛٔ

 ااااااارح  زهاااااااري نماااااااكا نماااااااك  ااااااارح ال اااااااي  خالاااااااد األ  اااااااو النجاااااااأحا ااااااايع ال اااااااي  محماااااااد 
لبنػػػػػػػػػػػػػػػ ف ، ، ؽ محمػػػػػػػػػػػػػػكد نصػػػػػػػػػػػػػػػ ر، دار الكتػػػػػػػػػػػػػػػب العمميػػػػػػػػػػػػػػػة، بيػػػػػػػػػػػػػػػركتتعميػػػػػػػػػػػػػػػ :جرومياااااااااااااااعاآل
 .(ـٜٔٚٔ)

د بػػػػػػػف أبػػػػػػػك العرفػػػػػػػ ف محمػػػػػػػ :ألل ياااااااع ا ااااااان مالاااااااي  حا ااااااايع الصااااااا ان نماااااااك  ااااااارح األ ااااااامون
، لبنػػػػػػػػػػػػ ف -دار الكتػػػػػػػػػػػػب العمميػػػػػػػػػػػػة بيػػػػػػػػػػػػركت، هػػػػػػػػػػػػػ(ٕٙٓٔ: ت   الصػػػػػػػػػػػػب ف الشػػػػػػػػػػػػ فع  )عمػػػػػػػػػػػػ  

 (.ـٜٜٚٔ-هػ  ٚٔٗٔ)

بػػػػػػػف محمػػػػػػػكد العطػػػػػػػ ر حسػػػػػػػف بػػػػػػػف محمػػػػػػػد  حا ااااااايع العطاااااااار نماااااااك  ااااااارح الجااااااا   المحمااااااا :
 ، )د. ط. ت(.دار الكتب العممية، هػ(ٕٓ٘ٔ: ت  الش فع  )

: ت  عبػػػػػػػػد اهلل )بػػػػػػػػف خ لكيػػػػػػػػه، أبػػػػػػػػك الحسػػػػػػػػيف بػػػػػػػػف أحمػػػػػػػػد  : العاااااااا ع الحجااااااااع  اااااااا  القاااااااارا ات
، دار الشػػػػػػػػػػػػػركؽ  كتكر:دالػػػػػػػػػػػػػ قيػػػػػػػػػػػػػؽ:هػػػػػػػػػػػػػػ( تحٖٓٚ  بيػػػػػػػػػػػػػركت، -عبػػػػػػػػػػػػػد العػػػػػػػػػػػػػ ؿ سػػػػػػػػػػػػػ لـ مكػػػػػػػػػػػػػـر
 ػ .(ق ٔٓٗٔ)، ٗط

: حػػػػػػػػػػكال  ت حمػػػػػػػػػػد، أبػػػػػػػػػػك زرعػػػػػػػػػػة ابػػػػػػػػػػف زنجمػػػػػػػػػػة )عبػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػرحمف بػػػػػػػػػػف م  :حجااااااااااع القاااااااااارا ات
 ، )د. ط. ت( محقؽ الكت ب كمعمؽ حكاشيه: سعيد األفغ ن ، هػ(ٖٓٗ
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شػػػػػػػػػه ب الػػػػػػػػػديف   ،بيػػػػػػػػػذم  محمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف محمػػػػػػػػػد البجػػػػػػػػػ    األُ  أحمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف :النحاااااااااو  ااااااااا  الحااااااااادود
الج معػػػػػػػػػػػػػػػػة ، : نجػػػػػػػػػػػػػػػػ ة حسػػػػػػػػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػػػػػػػػد اهلل نػػػػػػػػػػػػػػػػكل تحقيػػػػػػػػػػػػػػػػؽ، هػػػػػػػػػػػػػػػػػ(ٓٙٛ: ت  األندلسػػػػػػػػػػػػػػػػ  )

 (.ـٕٔٓٓ-هػٕٔٗٔ، ) ٔ، طاإلس مية ب لمدينة المنكرة

ق(، ٜٖٖأبػػػػػػػػػػػػػك نصػػػػػػػػػػػػػر محمػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػف محمػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػف طرخػػػػػػػػػػػػػ ف الفػػػػػػػػػػػػػ راب  )  ت :  الحاااااااااااااروف:
 ـ(.ٜٙٛٔ، )ٕتحقيؽ: محسف مهدم، دار الشركؽ، بيركت ، لبن ف، ط

عبد الرحمف بف إسح ؽ البغدادم النه كندم الزج ج ، أبك الق سـ )ت:  حروف المعان  والص ات:
 ـ( .ٜٗٛٔ ،)ٔبيركت، ط –هػ(، تحقيؽ: عم  تكفيؽ الحمد، مؤسسة الرس لة ٖٖٚ

: ت  كػػػػػػػػػػػر، جػػػػػػػػػػػ ؿ الػػػػػػػػػػػديف السػػػػػػػػػػػيكط  )عبػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػرحمف بػػػػػػػػػػػف أبػػػػػػػػػػػ  ب :المحا ااااااااااارة  حعااااااااااان
 ،دار إحيػػػػػػػػػػػػػ   الكتػػػػػػػػػػػػػب العربيػػػػػػػػػػػػػة ،  محمػػػػػػػػػػػػػد أبػػػػػػػػػػػػػك الفضػػػػػػػػػػػػػؿ إبػػػػػػػػػػػػػراهيـ ، تحقيػػػػػػػػػػػػػؽ:هػػػػػػػػػػػػػػ(ٜٔٔ

 (.ـ ٜٚٙٔ -هػ  ٖٚٛٔ، )ٔ، طمصر ،عيس  الب ب  الحمب  كشرك   

مكسػػػػػػػػ  بػػػػػػػػف  أبػػػػػػػػك نعػػػػػػػػيـ أحمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف عبػػػػػػػػد اهلل بػػػػػػػػف أحمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف إسػػػػػػػػح ؽ بػػػػػػػػف حميااااااااع األوليااااااااا :
بجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكار مح فظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر،  -السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع دة ، هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ(ٖٓٗ: تمهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراف األصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبه ن  )

 –دار الكتػػػػػػػػػػػػػػػػ ب العربػػػػػػػػػػػػػػػػ   ثػػػػػػػػػػػػػػػػـ صػػػػػػػػػػػػػػػػكرته  عػػػػػػػػػػػػػػػػدة دكر منهػػػػػػػػػػػػػػػػ (، ـٜٗٚٔ -هػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٜٖٗٔ)
 .هػ(ٜٓٗٔبيركت ) -دار الكتب العممية ،دار الفكر ، بيركت ،تبيرك 

 )حرف الخا (

: ت ) عبػػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػػ در بػػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػػر البغػػػػػػػػػػدادم خزانااااااااااع األدب ولااااااااااب ل اااااااااااب لعااااااااااان العاااااااااارب: 
دار الكتػػػػػػػػػػػػػػب ، ميػػػػػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػػػػػدي  اليعقػػػػػػػػػػػػػكب، أمحمػػػػػػػػػػػػػد نبيػػػػػػػػػػػػػؿ طريفػػػػػػػػػػػػػػ  تحقيػػػػػػػػػػػػػؽ:، هػػػػػػػػػػػػػػ(ٖٜٓٔ
 (.ـٜٜٛٔ ، )بيركت ، العممية

هػػػػػػػػػػ(، الهي ػػػػػػػػػػة المصػػػػػػػػػػرية ٕٜٖأبػػػػػػػػػػك الفػػػػػػػػػػتح عثمػػػػػػػػػ ف بػػػػػػػػػػف جنػػػػػػػػػ  المكصػػػػػػػػػػم  )ت:  الخصاااااااااا ص:
 ،) د . ت ( .ٗط، الع مة لمكت ب

محمػػػػػػػد أمػػػػػػػيف بػػػػػػػف فضػػػػػػػؿ اهلل بػػػػػػػف   :خ صاااااااع األثااااااار  ااااااا  أنياااااااان القااااااارن الحاااااااادي ن ااااااار
، هػػػػػػػػػػػػػ(ٔٔٔٔ: ت محػػػػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػػػػديف بػػػػػػػػػػػػف محمػػػػػػػػػػػػد المحبػػػػػػػػػػػػ  الحمػػػػػػػػػػػػكم األصػػػػػػػػػػػػؿ، الدمشػػػػػػػػػػػػق  )

 ، )د. ط. ت(.بيركت –دار ص در 
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 )حرف الدا (

دار العمػػػػػػػػػػـ لمم يػػػػػػػػػػيف،  تػػػػػػػػػػ ليؼ الػػػػػػػػػػدكتكر صػػػػػػػػػػبح  الصػػػػػػػػػػ لح،: دراعااااااااااات  اااااااااا   قااااااااااك الم ااااااااااع
 ـ .   ٕٗٓٓ، ٙٔلبن ف ، ط  –بيركت 

مؤسسػػػػػػػة الصػػػػػػػب ح، الككيػػػػػػػت،  عبػػػػػػػد الػػػػػػػرحمف أيػػػػػػػكب،  ااااااا  النحاااااااو العر ااااااا : نقدياااااااع دراعاااااااات
 (.)د. ط. ت

الّشػػػػػػهير بػػػػػػػ بف   ك العّبػػػػػػػ س أحمػػػػػػد بػػػػػػػف محّمػػػػػػد المكن سػػػػػػػأبػػػػػػ الر جاااااااا : أعاااااااما   ااااااا  الحجااااااا  در ة
دار ، أبػػػػػػػػػػػػػك النػػػػػػػػػػػػػكر مالػػػػػػػػػػػػػدكتكر محمػػػػػػػػػػػػػد األحمػػػػػػػػػػػػػد :تحقيػػػػػػػػػػػػػؽ، ( هػػػػػػػػػػػػػػ ٕ٘ٓٔ ت :)  الق ضػػػػػػػػػػػػػ
 (.ـ ٜٔٚٔ -هػ  ٜٖٔٔ)، ٔط، تكنس -المكتبة العتيقة ك  ، الق هرة - التراث

أبػػػػػػك الفضػػػػػػؿ أحمػػػػػػد بػػػػػػف عمػػػػػػ  بػػػػػػف محمػػػػػػد بػػػػػػف  الاااااادرر الكامنااااااع  اااااا  أنيااااااان الما ااااااع الثامنااااااع:
، : محمػػػػػػػػػػد عبػػػػػػػػػػد المعيػػػػػػػػػػد ضػػػػػػػػػػ فتحقيػػػػػػػػػػؽ، هػػػػػػػػػػػ(ٕ٘ٛ: ت أحمػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػف حجػػػػػػػػػػر العسػػػػػػػػػػق ن  )

 -هػػػػػػػػػػػػػػػػػٕٜٖٔ)، ٔ، ط الهنػػػػػػػػػػػػػػػػد ،بػػػػػػػػػػػػػػػػ دآيػػػػػػػػػػػػػػػدر ح ،مجمػػػػػػػػػػػػػػػس دا ػػػػػػػػػػػػػػػػرة المعػػػػػػػػػػػػػػػػ رؼ العثم نيػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 (.ـٕٜٚٔ

 محمػػػػػػػد بػػػػػػػف عمػػػػػػػ  بػػػػػػػف لمحمػػػػػػػد :ال حاااااااار وجاااااااامع األ صاااااااار  ناااااااوير  ااااااارح المخ اااااااار الااااااادر  
 قيػػػػػػػػػػػػػؽ:تح (هػػػػػػػػػػػػػػٛٛٓٔ: ت ) الحنفػػػػػػػػػػػػػ  الحصػػػػػػػػػػػػػكف  الػػػػػػػػػػػػػديف بعػػػػػػػػػػػػػ   المعػػػػػػػػػػػػػركؼ الِحْصػػػػػػػػػػػػػن 

 .  (ٕٕٓٓ -هػٖٕٗٔ) ،ٔطالعممية ،  الكتب دار إبراهيـ ، خميؿ المنعـ عبد

 أبػػػػػػػػػػك العبػػػػػػػػػػ س، شػػػػػػػػػػه ب الػػػػػػػػػػديف، أحمػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػف يكسػػػػػػػػػػؼ بػػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػدا ـ :الاااااااااادر المصااااااااااون
، أحمػػػػػػػػػػػػػد محمػػػػػػػػػػػػػد الخػػػػػػػػػػػػػراط : الػػػػػػػػػػػػػدكتكر، هػػػػػػػػػػػػػػ(ٙ٘ٚ: ت  المعػػػػػػػػػػػػػركؼ ب لسػػػػػػػػػػػػػميف الحمبػػػػػػػػػػػػػ  )

 ، )د. ط. ت(.دار القمـ، دمشؽ

: عبػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػرحمف بػػػػػػػػػف أبػػػػػػػػػ  بكػػػػػػػػػر، جػػػػػػػػػ ؿ الػػػػػػػػػديف  ااااااااا  ال  عاااااااااير  اااااااااالمؤثر الااااااااادر المنثاااااااااور
) مصػػػػػػػػػػػػر –دار هجػػػػػػػػػػػػر ، تحقيػػػػػػػػػػػػؽ: مركػػػػػػػػػػػػز هجػػػػػػػػػػػػر لمبحػػػػػػػػػػػػكث، هػػػػػػػػػػػػػ( ٜٔٔ: ت السػػػػػػػػػػػػيكط  )

 (.ـٖٕٓٓهػ ػ ٕٗٗٔ
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، هػػػػػػػػػ(ٕٔ: ؽ بػػػػػػػ  بػػػػػػػػف عبػػػػػػػد الرسػػػػػػػػكؿ األحمػػػػػػػد نكػػػػػػػػرم )تالق ضػػػػػػػػ  عبػػػػػػػػد الن دعااااااا ور العممااااااااا :
 ،لبنػػػػػػػػػػػػػ ف  ،دار الكتػػػػػػػػػػػػػب العمميػػػػػػػػػػػػػة  ،عػػػػػػػػػػػػػرب عب راتػػػػػػػػػػػػػه الف رسػػػػػػػػػػػػػية: حسػػػػػػػػػػػػػف هػػػػػػػػػػػػػ ن  فحػػػػػػػػػػػػػص

 (.ـٕٓٓٓ -هػ ٕٔٗٔ)، ٔ، ط بيركت

راسػػػػػػػػ ن ، أحمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف الحسػػػػػػػػيف بػػػػػػػػف عمػػػػػػػػ  بػػػػػػػػف مكسػػػػػػػػ  الُخْسػػػػػػػػَرْكِجردم الخ :الاااااااادنوات الك اااااااارى
منشػػػػػػػػػػػكرات ، تحقيػػػػػػػػػػؽ: بػػػػػػػػػػدر بػػػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػػد اهلل البػػػػػػػػػػدر، هػػػػػػػػػػػػ(ٛ٘ٗ:  ت أبػػػػػػػػػػك بكػػػػػػػػػػر البيهقػػػػػػػػػػ  )

 (.ـٖٜٜٔ -هػ ٗٔٗٔ )، مركز المخطكط ت كالتراث كالكث  ؽ

أبػػػػػػك بكػػػػػػر عبػػػػػػد القػػػػػػ هر بػػػػػػف عبػػػػػػد الػػػػػػرحمف بػػػػػػف محمػػػػػػد  دال اااااا  اإلنجاااااااز  اااااا  نماااااام المعااااااان :
هػػػػػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػػػػػؽ: محمػػػػػػػػػػكد محمػػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػػ كر ٔٚٗ: تالف رسػػػػػػػػػػ  األصػػػػػػػػػػػؿ، الجرجػػػػػػػػػػػ ن  الػػػػػػػػػػدار )

 -هػػػػػػػػػػػػػػػ ٖٔٗٔ،) ٖدار المػػػػػػػػػػػػػػدن  بجػػػػػػػػػػػػػػدة، ط - أبػػػػػػػػػػػػػػك فهػػػػػػػػػػػػػػر، مطبعػػػػػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػػػػػدن  ب لقػػػػػػػػػػػػػػ هرة
 ـ(.ٕٜٜٔ

ِعػػػػػػّزة  ، تحقيػػػػػػؽ: الػػػػػػدكتكرتمػػػػػػيـ بػػػػػػف أبػػػػػػ  عػػػػػػكؼ بػػػػػػف حنيػػػػػػؼ بػػػػػػف العجػػػػػػ ف ديااااااوان ا اااااان مق اااااا :
 ـ( .ٜٜ٘ٔ-قٙٔٗٔلبن ف، ) د . ط (، )  –حسف، دار الشركؽ، بيركت 

كهػػػػػػػػب بػػػػػػػػف زمعػػػػػػػػة بػػػػػػػػف أسػػػػػػػػيد الجمحػػػػػػػػ : تحقيػػػػػػػػؽ: عبػػػػػػػػد العظػػػػػػػػيـ عبػػػػػػػػد  :ده اااااااا  ديااااااااوان أ اااااااا 
 ـ( .ٕٜٚٔ-قٕٜٖٔ، ) ٔالمحسف، مطبعة القض  ، النجؼ األشرؼ،ط

عبػػػػػػػػػػػػػد اهلل بػػػػػػػػػػػػػف محمػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػػػػػد اهلل بػػػػػػػػػػػػػف ع صػػػػػػػػػػػػػـ  :نصااااااااااااااريدياااااااااااااوان األحاااااااااااااوص األ 
تحقيػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ: عػػػػػػػػػػػػػػػػػ دؿ سػػػػػػػػػػػػػػػػػميم ف جمػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿ، مكتبػػػػػػػػػػػػػػػػػة الخػػػػػػػػػػػػػػػػػ نج ،  :ق(٘ٓٔ)ت :األنصػػػػػػػػػػػػػػػػػ رم
 (.ٜٜٓٔ -قٔٔٗٔ، )ٕالق هرة، ط

شػػػػػػػػػػمس الػػػػػػػػػػديف أبػػػػػػػػػػك المعػػػػػػػػػػ ل  محمػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػرحمف الغػػػػػػػػػػزم) ت :  :اإلعاااااااااا م ديااااااااااوان
ق(، تحقيػػػػػػػػػػػػػؽ: سػػػػػػػػػػػػػػيد كسػػػػػػػػػػػػػركم حسػػػػػػػػػػػػػػف، دار الكتػػػػػػػػػػػػػػب العمميػػػػػػػػػػػػػة بيػػػػػػػػػػػػػػركت، لبنػػػػػػػػػػػػػػ ف، ٚٙٔٔ

 ـ(.ٜٜٓٔ-قٔٔٗٔ، )ٔط

شػػػػػػػػرح كتعميػػػػػػػػؽ: الػػػػػػػػدكتكر: محمػػػػػػػػد حسػػػػػػػػيف، مكتبػػػػػػػػة  :ديااااااااوان األن ااااااااك ميمااااااااون  اااااااان قاااااااايس
 )د. ط. ت(.اآلداب، المطبعة النمكذجية، 
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أبػػػػػػػك عبػػػػػػػد اهلل محمػػػػػػػد بػػػػػػػف إدريػػػػػػػس بػػػػػػػف العبػػػػػػػ س بػػػػػػػف عثمػػػػػػػ ف بػػػػػػػف  :اإلماااااااام ال اااااااا ع  دياااااااوان
  ،هػػػػػػػػػػ(ٕٗٓ: ت شػػػػػػػػػ ف  بػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػد المطمػػػػػػػػػب بػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػد منػػػػػػػػػ ؼ المطمبػػػػػػػػػ  القرشػػػػػػػػػ  المكػػػػػػػػػ  )

 (.ـٜٜٓٔهػ/ٓٔٗٔ ، ))د. ط( ،بيركت –دار المعرفة 

اْمػػػػػػػػُرُؤ القَػػػػػػػػْيس بػػػػػػػػف حجػػػػػػػػر بػػػػػػػػف الحػػػػػػػػ رث الكنػػػػػػػػدم، مػػػػػػػػف بنػػػػػػػػ  آكػػػػػػػػؿ  ديااااااااوان اماااااااارؤ القاااااااايس:
 –دار المعرفػػػػػػػػػػػػػػة  م ، اعتنػػػػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػػػػه: عبػػػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػػػرحمف المصػػػػػػػػػػػػػػط ك ، ـ( ٘ٗ٘: تالمػػػػػػػػػػػػػػرار )

 (.ـ ٕٗٓٓ -هػ  ٕ٘ٗٔ ، )بيركت

ق(، تحقيػػػػػػػػػػػؽ ٓٔٔ)ت : جريػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػف عطيػػػػػػػػػػػة الكمبػػػػػػػػػػػ  اليربػػػػػػػػػػػكع  التميمػػػػػػػػػػػ  :جريااااااااااارن دياااااااااااوا
 ، )د. ط. ت(.ٖالدكتكر نعم ف محمد أميف طه، دار المع رؼ، ط

يػػػػػػػػؽ: عبػػػػػػػػد تحق :هػػػػػػػػػ( ٖٓ ت :) اااااااان حاااااااازن اله لاااااااا  العااااااااامري   ديااااااااوان حميااااااااد  اااااااان ثااااااااور
  ـ(.ٜٔ٘ٔ-قٖٔٚٔميمن ، دار الكتب المصرية، الق هرة، )العزيز ال

ق(، ٚٔٔ)ت : التميمػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػف نهػػػػػػػػػيس بػػػػػػػػػف مسػػػػػػػػػعكد اػػػػػػػػػي ف بػػػػػػػػػف عقبػػػػػػػػػة دياااااااااوان  ي الرماااااااااع:
 -قٕٚٗٔ، )ٔتحقيػػػػػػػػػػػػػؽ عبػػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػػرحمف المصػػػػػػػػػػػػػ كم، دار المعرفػػػػػػػػػػػػػة، بيػػػػػػػػػػػػػركت لبنػػػػػػػػػػػػػ ف، ط

 ـ(.ٕٙٓٓ

جمعػػػػػػػه كحققػػػػػػػه: راينهػػػػػػػرت  ،مػػػػػػػف بنػػػػػػػ  نميػػػػػػػر حصػػػػػػػيف بػػػػػػػف مع كيػػػػػػػة :رانااااااا  النمياااااااريالدياااااااوان 
لبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ف، )د . ط (، -فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يبرت، المعهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد األلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ن  ل بحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ث الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرقية، بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركت

 ـ( .ٜٓٛٔ-قٔٓٗٔ)

العجػػػػػػ ج بػػػػػػف رؤبػػػػػػة بػػػػػػف لبيػػػػػػد  رؤبػػػػػػة بػػػػػػف عبػػػػػػداهلل :ممحاااااار ديوانااااااكو رؤ ااااااع  اااااان العجاااااااج ديااااااوان 
ق(، اعتنػػػػػػػػػػػػ  بترتيبػػػػػػػػػػػػه كتصػػػػػػػػػػػػحيحه: كلػػػػػػػػػػػػيـ بػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػكرد ٘ٗٔ)ت :التميمػػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػػػخر

 البركسّ ، دار ابف قتيبة لمطب عة كالنشر، الككيت، )د. ط. ت(.

تحقيػػػػػػؽ: حمػػػػػػدك  ,ؽ ق( ٖٔ)ت :ر يعااااااع  اااااان رياااااااح المزناااااا  ديااااااوان زهياااااار  اااااان أ اااااا  عااااااممك
   ـ(.ٕ٘ٓٓ -قٕٙٗٔ،)ٕ، طلبن ف -طم س، دار المعرفة، بيركت 
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جمعػػػػػػػه كحققػػػػػػػه :  :ه(59) ااااااان الط يااااااا   ااااااان قااااااارة الق ااااااايريصااااااامع  ااااااان ن اااااااد ا  الدياااااااوان 
الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكتكر: خ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؤكؼ الجبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر، دار المنهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ج، عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ف ، األردف، ) 

 ـ(.ٖٕٓٓ

تحقيػػػػػػػؽ الػػػػػػػدكتكر: محمػػػػػػػد يكسػػػػػػػؼ نجػػػػػػػـ، دار صػػػػػػػ در ،  :دياااااااوان ن ااااااادا   ااااااان قااااااايس الرقياااااااات
 بيركت، لبن ف، )د. ط. ت(.

: قريب األصمع ، ركاية عبد الممؾ بف عبد اهلل بف رؤبة بف لبيد بف صخر التميم  :العجاج ديوان
 تحقيؽ : الدكتكر عبد الحفيظ السطم ، مكتبة أطمس، دمشؽ، )د . ط . ت ( .

 (،٘ٓٔ)ت :ثيػػػػػػػر بػػػػػػػف عبػػػػػػػد الػػػػػػػرحمف بػػػػػػػف األسػػػػػػػكد بػػػػػػػف عػػػػػػػ مر الخزاعػػػػػػػ ك :نااااااازة دياااااااوان كثيااااااار
 -قٜٖٔٔحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ف عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ س، دار الثق فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة، بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركت، لبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ف، )د. ط(، )إتحقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ: 

 ـ(.ٜٔٚٔ

تحقيػػػػػػػؽ:  ,ه(86)ت :   ااااااان مااااااازاحم العاااااااامريقااااااايس  ااااااان المم اااااااوح : دياااااااوان مجناااااااون ليماااااااك
 عبد الست ر أحمد فراج،  مكتبة مصر،)د. ط. ت(.

، دار صػػػػػػػػػ در ، : كػػػػػػػػػـر البسػػػػػػػػػت ن قيػػػػػػػػػؽتح ، زيػػػػػػػػػ د بػػػػػػػػػف مع كيػػػػػػػػػة :دياااااااااوان النا  اااااااااع الااااااااا  يان 
  ـ(.ٖٜٙٔ-قٖٖٛٔبيركت ، لبن ف، )

، ٔجم  كشرح كتعميؽ: الدكتكر محمد نبيؿ طريف ، دار ص در، بيركت، ط :  ولب  ن ديوان النمر
 ـ( .ٕٓٓٓ)

 

 )حرف ال ا (

أبػػػػػػػك عبػػػػػػػد اهلل محمػػػػػػػد بػػػػػػػف محمػػػػػػػد بػػػػػػػف عبػػػػػػػد  الااااااا ي  وال كمماااااااع لك اااااااا   الموصاااااااو  والصااااااامع:
كعمػػػػػػػػػػػػػػػؽ عميػػػػػػػػػػػػػػػه:  هحققػػػػػػػػػػػػػػػ، هػػػػػػػػػػػػػػػػ( ٖٓٚ:  ت مػػػػػػػػػػػػػػػؾ األنصػػػػػػػػػػػػػػػ رم األكسػػػػػػػػػػػػػػػ  المراكشػػػػػػػػػػػػػػػ  )الم

الػػػػػػػػػػػػػدكتكر بشػػػػػػػػػػػػػ ر عػػػػػػػػػػػػػكاد ك الػػػػػػػػػػػػػدكتكر إحسػػػػػػػػػػػػػ ف عبػػػػػػػػػػػػػ س، الػػػػػػػػػػػػػدكتكر محمػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػػػريفة، 
 (.ـ ٕٕٔٓ )،ٔ، طدار الغرب اإلس م ، تكنس، معركؼ
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 )حرف الرا (

 

،  بػػػػػػػػػػف مضػػػػػػػػػػ   أبػػػػػػػػػػ  العبػػػػػػػػػػ س أحمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػرحمف المخمػػػػػػػػػػ   الاااااااااارد  نمااااااااااك النحاااااااااااة
بػػػػػػػػػػػػػراهيـ البنػػػػػػػػػػػػػ  ، دار ا عتصػػػػػػػػػػػػػ ـ إق( ، تحقيػػػػػػػػػػػػػؽ : الػػػػػػػػػػػػػدكتكر محمػػػػػػػػػػػػػد ٕٜ٘القرطبػػػػػػػػػػػػػ ، )ت

 ـ .ٜٜٚٔ –ق ٜٜٖٔ،  ٔط، 

ابػػػػػػف ع بػػػػػػديف، محمػػػػػػد أمػػػػػػيف بػػػػػػف عمػػػػػػر بػػػػػػف عبػػػػػػد العزيػػػػػػز  :المخ ااااااار الاااااادر نمااااااك المح ااااااار رد  
 ) ،ٕ، طبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركت ،دار الفكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر، هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ(ٕٕ٘ٔ: ت  ع بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديف الدمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق  الحنفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  )

 (.ـٕٜٜٔ -هػ ٕٔٗٔ

  محمػػػػػػػد بػػػػػػػف محمػػػػػػػكد بػػػػػػػف أحمػػػػػػػد البػػػػػػػ برت :الاااااااردود والنقاااااااود  ااااااارح مخ صااااااار ا ااااااان الحاجاااااااب
: ضػػػػػػػػػػيؼ اهلل بػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػ لح بػػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػػكف العمػػػػػػػػػػرل )جػػػػػػػػػػػ تحقيػػػػػػػػػػؽ، هػػػػػػػػػػػ( ٙٛٚ : الحنفػػػػػػػػػػ  )ت

 )،1ط، مكتبػػػػػػػػػػػػػػػة الرشػػػػػػػػػػػػػػػد ن شػػػػػػػػػػػػػػػركف، (ٕترحيػػػػػػػػػػػػػػػب بػػػػػػػػػػػػػػػف ربيعػػػػػػػػػػػػػػػ ف الدكسػػػػػػػػػػػػػػػرم )جػػػػػػػػػػػػػػػػ  -( ٔ
 .(ـ ٕ٘ٓٓ -هػ  ٕٙٗٔ

مكتبػػػػػػػػػة الفػػػػػػػػػ ح ، عمػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػميم ف بػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػد اهلل األشػػػػػػػػػقر العتيبػػػػػػػػػ  :الرعااااااااااالت والرعااااااااا  
هػػػػػػػػػػػػ  ٓٔٗٔ)ٗ، طكالتكزيػػػػػػػػػػػ ، الككيػػػػػػػػػػػت، دار النفػػػػػػػػػػػ  س لمنشػػػػػػػػػػػر كالتكزيػػػػػػػػػػػ ، الككيػػػػػػػػػػػتلمنشػػػػػػػػػػػر 

 (.ـ ٜٜٛٔ -

عبيػػػػػد اهلل : رعاااااالع العاااااجزي إلاااااك أهااااا  ز ياااااد  ااااا  الااااارد نماااااك مااااان أنكااااار الحااااارف والصاااااوت
: تحقيػػػػػػػػػؽ، هػػػػػػػػػػ(ٗٗٗ: ت بػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػعيد بػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػ تـ السػػػػػػػػػجزّم الػػػػػػػػػكا م  البكػػػػػػػػػرم، أبػػػػػػػػػك نصػػػػػػػػػر )

ج معػػػػػػػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػػػػػػػ مية، المدينػػػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػػػ دة البحػػػػػػػػػػػػػػث العممػػػػػػػػػػػػػػ  ب ل، محمػػػػػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػػػػػريـ عبػػػػػػػػػػػػػػد اهلل
  (.ـٕٕٓٓ-قٖٕٗٔ)، ٕ، طالمنكرة، المممكة العربية السعكدية

عبػػػػػػػػد اهلل بػػػػػػػػف يكسػػػػػػػػؼ بػػػػػػػػف أحمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف عبػػػػػػػػد اهلل ابػػػػػػػػف يكسػػػػػػػػؼ،  :رعااااااااالع الم احااااااااث المر اااااااايع
: الػػػػػػػػػػػدكتكر مػػػػػػػػػػػ زف تحقيػػػػػػػػػػػؽ، هػػػػػػػػػػػػ(ٔٙٚ: ت  د، جمػػػػػػػػػػػ ؿ الػػػػػػػػػػػديف، ابػػػػػػػػػػػف هشػػػػػػػػػػػ ـ )أبػػػػػػػػػػػك محمػػػػػػػػػػػ

 (.ـٜٚٛٔ -هػ ٛٓٗٔ)ٔ، طبيركت ،دمشؽ  ،دار ابف كثير ، المب رؾ
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لإلمػػػػػػػػ ـ أحمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف عبػػػػػػػػد النػػػػػػػػكر المػػػػػػػػ لق   :رصااااااااف الم ااااااااان   اااااااا   اااااااارح حااااااااروف المعااااااااان 
ق(، تحقيػػػػػػػػػػػػؽ: أحمػػػػػػػػػػػػد محمػػػػػػػػػػػػد الخػػػػػػػػػػػػراط، مجمػػػػػػػػػػػػ  المفػػػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػػػة بدمشػػػػػػػػػػػػؽ، )د . ٕٓٚ)ت:

 ط . ت ( .

أبػػػػػػك عبػػػػػػد اهلل محمػػػػػػد بػػػػػػف عبػػػػػػد اهلل بػػػػػػف عبػػػػػػد المػػػػػػنعـ  : اااااا  خ اااااار األقطااااااار عطااااااارمالااااااروض ال
 -بيػػػػػػػػػػػػػركت  -مؤسسػػػػػػػػػػػػػة ن صػػػػػػػػػػػػر لمثق فػػػػػػػػػػػػػة  ،إحسػػػػػػػػػػػػ ف عبػػػػػػػػػػػػػ س ،هػػػػػػػػػػػػػػ(ٜٓٓ: ت الِحميػػػػػػػػػػػػرل )

 (.ـ ٜٓٛٔ ) ،ٕ، ططب  عم  مط ب  دار السراج

شػػػػػػه ب الػػػػػػديف أحمػػػػػػد بػػػػػػف محمػػػػػػد بػػػػػػف عمػػػػػػر الخفػػػػػػ ج   :ريحانااااااع األل  ااااااا وزهاااااارة الحياااااااة الاااااادنيا
  بعػػػػػػػػػػػػػػػة عيسػػػػػػػػػػػػػػػ  البػػػػػػػػػػػػػػػ بمط ، : عبػػػػػػػػػػػػػػػد الفتػػػػػػػػػػػػػػػ ح محمػػػػػػػػػػػػػػػد الحمػػػػػػػػػػػػػػػكتحقيؽ،هػػػػػػػػػػػػػػػػ(ٜٙٓٔ: ت)

 (.م 6611 -هـ  6831)، ٔ، طكشرك    الحمب

 )حرف الزاي(

محمػػػػػػد بػػػػػػف الق سػػػػػػـ بػػػػػػف محمػػػػػػد بػػػػػػف بشػػػػػػ ر، أبػػػػػػك بكػػػػػػر  :الزاهاااااار  اااااا  معااااااان  كممااااااات الناااااااس
 –مؤسسػػػػػػػػػػػػة الرسػػػػػػػػػػػػ لة  ،: د. حػػػػػػػػػػػػ تـ صػػػػػػػػػػػػ لح الضػػػػػػػػػػػػ مفتحقيػػػػػػػػػػػػؽ، هػػػػػػػػػػػػػ(ٕٖٛ: ت األنبػػػػػػػػػػػػ رم )

 (.ٕٜٜٔ-هػ  ٕٔٗٔ)، ٔط ،بيركت

 

 )حرف العين(

تحقيػػػػػػػػؽ: د. حسػػػػػػػػف  ق(ٕٜٖ) ت : الفػػػػػػػػتح عثمػػػػػػػػ ف بػػػػػػػػف جنػػػػػػػػ  كأبػػػػػػػػ :ناااااااارابعاااااااار صاااااااانانع اإل
 ـ(.ٜ٘ٛٔ)،  ٔط ،دمشؽ ،دار القمـ ،  هنداكم

عمػػػػػػػ  بػػػػػػػف محمػػػػػػػد بػػػػػػػف عبػػػػػػػد الصػػػػػػػمد الهمػػػػػػػدان  المصػػػػػػػرم  :وعااااااا ير اإل اااااااادةعااااااا ر العاااااااعادة 
: د. محمػػػػػػػػػػد تحقيػػػػػػػػػػؽ، هػػػػػػػػػػػ( ٖٗٙ: ت لحسػػػػػػػػػػف، عمػػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػػديف السػػػػػػػػػػخ كم )الشػػػػػػػػػػ فع ، أبػػػػػػػػػػك ا

، ٕ، طدار صػػػػػػػػػػػػػػػ در، تقػػػػػػػػػػػػػػػديـ: د. شػػػػػػػػػػػػػػػ كر الفحػػػػػػػػػػػػػػػ ـ )ر ػػػػػػػػػػػػػػػيس مجمػػػػػػػػػػػػػػػ  دمشػػػػػػػػػػػػػػػؽ(، الػػػػػػػػػػػػػػػدال 
 .(ـ ٜٜ٘ٔ -هػ  ٘ٔٗٔ)

القسػػػػػػػػطنطين  العثمػػػػػػػػ ن  مصػػػػػػػػطف  بػػػػػػػػف عبػػػػػػػػد اهلل  :عاااااااامم الوصااااااااو  الااااااااك ط قااااااااات ال حااااااااو 
: محمػػػػػػػػػػػػػكد عبػػػػػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػػػػػ در تحقيػػػػػػػػػػػػػؽ، هػػػػػػػػػػػػػػ( ٚٙٓٔ ت :حػػػػػػػػػػػػػ ج  خميفػػػػػػػػػػػػػة ) المعػػػػػػػػػػػػػركؼ بػػػػػػػػػػػػػػ

 (.ـ ٕٓٔٓ) ) د . ط (، ،تركي  –مكتبة إرسيك ، إست نبكؿ ، ، األرن ؤكط
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عبػػػػػػػد القػػػػػػػ در، أبػػػػػػػك العبػػػػػػػ س الحسػػػػػػػين  أحمػػػػػػػد بػػػػػػػف عمػػػػػػػ  بػػػػػػػف  :العاااااااموي لمعر اااااااع دو  المماااااااوي
 ، : محمػػػػػػػػػد عبػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػ در عطػػػػػػػػػ تحقيػػػػػػػػػؽ، هػػػػػػػػػػ(٘ٗٛ: ت العبيػػػػػػػػػدم، تقػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػديف المقريػػػػػػػػػزم )

  (.ـٜٜٚٔ -هػ ٛٔٗٔ )،ٔ، طبيركت -لبن ف ،دار الكتب العممية 

 قيػػػػػػػػؽ:، تح (هػػػػػػػػػٖٕٚ: ت ) القزكينػػػػػػػػ  يزيػػػػػػػػد بػػػػػػػػف محمػػػػػػػػد اهلل عبػػػػػػػػد أبػػػػػػػػك :عاااااااانن ا اااااااان ماجااااااااع
ػػػػػػػػدك  ، مرشػػػػػػػػد عػػػػػػػػ دؿ، ك  األرنػػػػػػػػؤكط شػػػػػػػػعيب  حػػػػػػػػػرز الّمطيػػػػػػػػؼ َعبػػػػػػػػدك  ، بممػػػػػػػػ  قػػػػػػػػر  ك مػػػػػػػػػؿ محمي

 . (ـ ٜٕٓٓ - هػ ٖٓٗٔ) ،ٔطالع لمية ،  الرس لة ، داراهلل

 -سػػػػػػػػػػميم ف بػػػػػػػػػػف األشػػػػػػػػػػعث السجسػػػػػػػػػػت ن ، دار الكتػػػػػػػػػػ ب العربػػػػػػػػػػ ، بيػػػػػػػػػػركت :عاااااااااانن أ اااااااااا  داود
 لبن ف، ) د. ط. ت(.

ق(، تحقيػػػػػػػػػؽ: أحمػػػػػػػػػد ٜٕٚمحمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف عيسػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػكرة الترمػػػػػػػػػذم) ت : :عااااااااانن ال رمااااااااا ي
بػػػػػػػػػػػراهيـ عطػػػػػػػػػػػكة عػػػػػػػػػػػكض، دار مطبعػػػػػػػػػػػة  محمػػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػػ كر، كمحمػػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػؤاد عبػػػػػػػػػػػد البػػػػػػػػػػػ ق ، كا 

 ق(.ٜ٘ٚٔ -قٜٖ٘ٔ) ٕالب ب  الحمب  مصر، ط

 دين ر بف النعم ف بف مسعكد بف مهدم بف أحمد بف عمر بف عم  الحسف أبك : قطن  الدار عنن
 - المعرفة دار، المدن  يم ن  ه شـ اهلل عبد السيد: تحقيؽ ،(هػٖ٘ٛ: ت) الدارقطن  البغدادم
 ـ( .ٜٙٙٔ -ق ٖٙٛٔ)  بيركت،

) ت :  :عاااااااااااانن الاااااااااااادارم  ق(، ٕ٘٘أبػػػػػػػػػػػػك محمػػػػػػػػػػػػد عبػػػػػػػػػػػػد اهلل بػػػػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػرحمف الػػػػػػػػػػػػدارم  
تحقيػػػػػػػػػػػػػؽ: حسػػػػػػػػػػػػػيف سػػػػػػػػػػػػػميـ أسػػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػػداران ، دار المغنػػػػػػػػػػػػػ  لمنشػػػػػػػػػػػػػر كالتكزيػػػػػػػػػػػػػ ، السػػػػػػػػػػػػػعكدية، 

 ـ(.ٕٓٓٓ -قٕٔٗٔ، )ٔط

 النسػػػػػػػػػ    الخراسػػػػػػػػػ ن ، عمػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػعيب بػػػػػػػػػف أحمػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػرحمف عبػػػػػػػػػد أبػػػػػػػػػك :لك ااااااااارىالعااااااااانن ا
بيػػػػػػػػػػػركت  – الرسػػػػػػػػػػ لة شػػػػػػػػػػمب  ، مؤسسػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػنعـ عبػػػػػػػػػػد ، تحقيػػػػػػػػػػؽ:  حسػػػػػػػػػػف (هػػػػػػػػػػػٖٖٓ: ت)

 ـ (. ٕٔٓٓ - هػ ٕٔٗٔ) ،ٔ، ط
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 الخراسػػػػػػػػػ ن ، الُخْسػػػػػػػػػَرْكِجردم مكسػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػف الحسػػػػػػػػػيف بػػػػػػػػػف أحمػػػػػػػػػد  :العااااااااانن الك ااااااااارى
دار  عطػػػػػػػػػػػػػ  ، القػػػػػػػػػػػػػ در عبػػػػػػػػػػػػػد محمػػػػػػػػػػػػػد قيػػػػػػػػػػػػػؽ:، تح (هػػػػػػػػػػػػػػٛ٘ٗ: ت ) البيهقػػػػػػػػػػػػػ  بكػػػػػػػػػػػػػر أبػػػػػػػػػػػػػك

 . (ـ ٖٕٓٓ - هػ ٕٗٗٔ )،ٖطلبن ت ،  – الكتب العممية ، بيركت

: ت) الحنبم  ابف بػ المعركؼ الحمب  يكسؼ بف إبراهيـ بف محمد األل اظ: وهم    األلحاظ عهم
 - هػٚٓٗٔ )،ٔ، طبيركت – الكتب ع لـ ،الض مف ص لح ح تـ الدكتكر: ، تحقيؽ(هػٜٔٚ
 ( .ـٜٚٛٔ

 

 )حرف ال ين(

، )د . مطبكع ت ج معة الككيتالدكتكرة خديجة الحديث ،  ال اهد وأصو  النحو    ك اب عي ويك:
 ـ( .ٜٗٚٔ-قٜٖٗٔط ( ، ) 

بػػػػػػف محمػػػػػػد بػػػػػػف محمػػػػػػد بػػػػػػف عمػػػػػػر بػػػػػػف عمػػػػػػ   :المالكيااااااع ط قااااااات  اااااا  الزكيااااااع النااااااور  ااااااجرة
الكتػػػػػػػػػػػػب دار ، عمػػػػػػػػػػػػؽ عميػػػػػػػػػػػػه: عبػػػػػػػػػػػػد المجيػػػػػػػػػػػػد خيػػػػػػػػػػػػ ل ، هػػػػػػػػػػػػػ(ٖٓٙٔ: تسػػػػػػػػػػػػ لـ مخمػػػػػػػػػػػػكؼ )

 (.ـ ٖٕٓٓ -هػ  ٕٗٗٔ)،  ٔط ،العممية، لبن ف

بػػػػػػػف العمػػػػػػػ د عبػػػػػػػد الحػػػػػػػ  بػػػػػػػف أحمػػػػػػػد بػػػػػػػف محمػػػػػػػد  : ااااااا  أخ اااااااار مااااااان  هاااااااب الااااااا هب  ااااااا رات
خػػػػػػػػػػػرج ، حققػػػػػػػػػػػه: محمػػػػػػػػػػػكد األرنػػػػػػػػػػػ ؤكط، هػػػػػػػػػػػػ(ٜٛٓٔ: تالَعكػػػػػػػػػػػرم الحنبمػػػػػػػػػػػ ، أبػػػػػػػػػػػك الفػػػػػػػػػػػ ح )

، ٔ، طبيػػػػػػػػػػػػػػػػركت -دار ابػػػػػػػػػػػػػػػف كثيػػػػػػػػػػػػػػػػر، دمشػػػػػػػػػػػػػػػؽ ، أح ديثػػػػػػػػػػػػػػػه: عبػػػػػػػػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػػػػػػػ در األرنػػػػػػػػػػػػػػػػ ؤكط
 (.ـ ٜٙٛٔ -هػ  )ٙٓٗٔ

(، ) د . ط ٜٖٙأحمػػػػػػػد بػػػػػػػف الحسػػػػػػػيف) ت : معطااااااا : ا ااااااان عأل ي ااااااا نماااااااك الخ ااااااااز ا ااااااان  ااااااارح
  . ت ( .

، مطبعػػػػػػػػػة  ق(ٜ٘ٓ) ت : خ لػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػداهلل ابػػػػػػػػػف أبػػػػػػػػػ  بكػػػػػػػػػر األزهػػػػػػػػػرم زهرياااااااااع : ااااااااارح األ 
    )د. ط. ت(.الق هرة ، –بك ؽ 
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عبػػػػػػد اهلل بػػػػػػف عبػػػػػػد الػػػػػػرحمف العقيمػػػػػػ  الهمػػػػػػدان   : اااااارح ا اااااان نقياااااا  نمااااااك أل يااااااع ا اااااان مالااااااي
دار التػػػػػػػػػػراث ، : محمػػػػػػػػػػد محيػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػديف عبػػػػػػػػػػد الحميػػػػػػػػػػد تحقيػػػػػػػػػػؽ، هػػػػػػػػػػػ(ٜٙٚ:  تالمصػػػػػػػػػػرم )

 ٓٓٗٔ) ٕٓ، طالقػػػػػػػػػػػػػػ هرة، دار مصػػػػػػػػػػػػػػر لمطب عػػػػػػػػػػػػػػة ، سػػػػػػػػػػػػػػعيد جػػػػػػػػػػػػػػكدة السػػػػػػػػػػػػػػح ر كشػػػػػػػػػػػػػػرك   -
 (.ـ ٜٓٛٔ -هػ 

 الػػػػػػديف جمػػػػػػ ؿ اإلمػػػػػػ ـ ابػػػػػػف محمػػػػػػد الػػػػػػديف بػػػػػػدر :مالااااااي ا اااااان أل يااااااع نمااااااك ناااااااظمال ا اااااان  اااااارح
 دار السػػػػػػػػػػػػكد ، عيػػػػػػػػػػػػكف ب سػػػػػػػػػػػػؿ محمػػػػػػػػػػػػد: قيػػػػػػػػػػػػؽ، تح (هػػػػػػػػػػػػػ ٙٛٙ : ت) م لػػػػػػػػػػػػؾ بػػػػػػػػػػػػف محمػػػػػػػػػػػػد
 . (ـ ٕٓٓٓ - هػ ٕٓٗٔ) ٔط العممية ، الكتب

عمػػػػػ  بػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف عيسػػػػػ ، أبػػػػػك الحسػػػػػف، نػػػػػكر  : ااااارح األ ااااامون  نماااااك أل ياااااع ا ااااان مالاااااي
 -بيػػػػػػػػػػػػػػػػركت ،دار الكتػػػػػػػػػػػػػػػػب العمميػػػػػػػػػػػػػػػػة، ، (ػهػػػػػػػػػػػػػػػػٜٓٓ: ت الػػػػػػػػػػػػػػػػديف اأُلْشػػػػػػػػػػػػػػػػُمكن  الشػػػػػػػػػػػػػػػػ فع  )

 (.ـٜٜٛٔ -هػٜٔٗٔ)ٔ، طلبن ف

حمػػػػػػػد بػػػػػػػػف الحسػػػػػػػػيف أ :الجبػػػػػػػػ ر المعتزلػػػػػػػ  ، تعميػػػػػػػػؽ لمق ضػػػػػػػػ  عبػػػػػػػد :الخمعااااااااع األصااااااااو   ااااااارح
، مطبعػػػػػػػػػة كهبػػػػػػػػػة ب لقػػػػػػػػػ هرة ، عبػػػػػػػػػد الكػػػػػػػػػريـ عثمػػػػػػػػػ ف كتكر: دالػػػػػػػػػبػػػػػػػػػف أبػػػػػػػػػ   ه شػػػػػػػػػـ ، تحقيػػػػػػػػػؽ 

 . (ـٜ٘ٙٔ-هػ ٖٗٛٔ) ٔط

 ت :أبػػػػػػػػك إسػػػػػػػػحؽ إبػػػػػػػػراهيـ بػػػػػػػػف مكسػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػ طب  ) : يااااااااع ا اااااااان مالااااااااي لم اااااااااط  أل اااااااارح 
حيػػػػػػػػػػػػ   التػػػػػػػػػػػػراث  ،: مجمكعػػػػػػػػػػػػة محققػػػػػػػػػػػػيف تحقيػػػػػػػػػػػػؽ، هػػػػػػػػػػػػػ( ٜٓٚ معهػػػػػػػػػػػػد البحػػػػػػػػػػػػكث العمميػػػػػػػػػػػػة كا 

 .(ـ ٕٚٓٓ -هػ  ٕٛٗٔ)، ٔ، طمكة المكرمة -اإلس م  بج معة أـ القرل 

لعػػػػػػز الػػػػػػديف أبػػػػػػك الفضػػػػػػؿ عبػػػػػػد العزيػػػػػػز بػػػػػػف جمعػػػػػػة   اااااارح أل يااااااع ا اااااان معطاااااا  ا اااااان القااااااواس:
تحقيػػػػػػػػػػؽ كدراسػػػػػػػػػػة: الػػػػػػػػػػػدكتكر عمػػػػػػػػػػ  مكسػػػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػػػػكمم ،  ق(، ٜٗٙبػػػػػػػػػػف زيػػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػػػكاس)ت :
 ـ(. ٜ٘ٛٔ -ق٘ٓٗٔ، )ٔالسعكدية، ط -مكتبة الخريج ، الري ض

محمػػػػػػػد بػػػػػػػف عبػػػػػػػد اهلل، ابػػػػػػػف م لػػػػػػػؾ الطػػػػػػػ    الجيػػػػػػػ ن ، أبػػػػػػػك عبػػػػػػػد اهلل،   ااااااارح  عاااااااهي  ال وا اااااااد:
د. محمػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػدكم ك : د. عبػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػرحمف السػػػػػػػػػػيد، تحقيػػػػػػػػػػػؽ ، هػػػػػػػػػػػ(ٕٚٙ: ت جمػػػػػػػػػػ ؿ الػػػػػػػػػػػديف )

 .ـ(ٜٜٓٔ -هػ ٓٔٗٔ)ٔط ،ة كالنشرلمطب عهجر  ،المختكف
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خ لػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػد اهلل بػػػػػػػػػف أبػػػػػػػػػ  بكػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػف محمػػػػػػػػػد  : ااااااااارح ال صاااااااااري  نماااااااااك ال و اااااااااي   
، دار الكتػػػػػػػػػػػػب العمميػػػػػػػػػػػػة  ،هػػػػػػػػػػػػػ(ٜ٘ٓ: ت ) الػػػػػػػػػػػػديف المصػػػػػػػػػػػػرم الجرجػػػػػػػػػػػػ كّم األزهػػػػػػػػػػػػرم، زيػػػػػػػػػػػػف

 (.ـٕٓٓٓ -هػٕٔٗٔ،)ٔ، طلبن ف -بيركت

: تحقيػػػػػػػػػػؽ ،هػػػػػػػػػػػ(ٕٗٗ: ت أبػػػػػػػػػػك الق سػػػػػػػػػػـ عمػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػف ث بػػػػػػػػػػت الثمػػػػػػػػػػ نين  ) : اااااااااارح ال صااااااااااريف
-هػػػػػػػػػػػػػػػػػٜٔٗٔ، )ٔ، طمكتبػػػػػػػػػػػػػػػػة الرشػػػػػػػػػػػػػػػػد، إبػػػػػػػػػػػػػػػػراهيـ بػػػػػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػػػػػميم ف البعيمػػػػػػػػػػػػػػػػ  كتكر:دالػػػػػػػػػػػػػػػػ

 (.ـٜٜٜٔ

 تحقيػػػػػػػػػػؽ كشػػػػػػػػػػرح، هػػػػػػػػػػػ( ٔٛٙ: ت ابػػػػػػػػػػف إّيػػػػػػػػػػ ز ) :ال صااااااااااريف   ااااااااااروري ال عريااااااااااف  اااااااااارح
دار الفكػػػػػػػػػػػػػر  ، أ. د. هػػػػػػػػػػػػػ ؿ نػػػػػػػػػػػػػ ج  المحػػػػػػػػػػػػػ م ك  ،كدراسػػػػػػػػػػػػػة كتقػػػػػػػػػػػػػديـ: أ. د. هػػػػػػػػػػػػػ دم نهػػػػػػػػػػػػػر

 .(ـ ٕٕٓٓ -هػ  ٕٕٗٔ )،ٔ، طاألردف –لمطب عة كالنشر كالتكزي  

أبػػػػػػػك العبػػػػػػػ س شػػػػػػػه ب  ااااااارح  نقاااااااي  ال صاااااااو   ااااااا  اخ صاااااااار المحصاااااااو   ااااااا  األصاااااااو  : 
: ت  المػػػػػػػػػػػػ لك  الشػػػػػػػػػػػػػهير بػػػػػػػػػػػػػ لقراف  )الػػػػػػػػػػػػديف أحمػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػف إدريػػػػػػػػػػػػػس بػػػػػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػػرحمف 

، شػػػػػػػػػػػػركة الطب عػػػػػػػػػػػػة الفنيػػػػػػػػػػػػة المتحػػػػػػػػػػػػدة ،تحقيػػػػػػػػػػػػؽ: طػػػػػػػػػػػػه عبػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػرؤكؼ سػػػػػػػػػػػػعد، هػػػػػػػػػػػػػ(ٗٛٙ
 (.ـ ٖٜٚٔ -هػ  ٖٜٖٔ )،ٔط

 ٕٜٚ ت :عبػػػػػػػػػد اهلل بػػػػػػػػػف أحمػػػػػػػػػد الفػػػػػػػػػ كه  النحػػػػػػػػػكم المكػػػػػػػػػ  ) : ااااااااارح الحااااااااادود  ااااااااا  النحاااااااااو
، ٕ، طالقػػػػػػػػػػػ هرة ،: د. المتػػػػػػػػػػػكل  رمضػػػػػػػػػػػ ف أحمػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػدميرم، مكتبػػػػػػػػػػػة كهبػػػػػػػػػػػة تحقيػػػػػػػػػػػؽ، هػػػػػػػػػػػػ(

  (.ـ ٖٜٜٔ -هػ  ٗٔٗٔ)

ق(، ٕٕٓٔحسػػػػػػػػف بػػػػػػػػف عمػػػػػػػػ  الكفػػػػػػػػراكم) ت :  جروميااااااااع: اااااااارح حعاااااااان الك ااااااااراوي نمااااااااك اآل
 مك تب سميم ف مرع ، سنفغ فكرة ،)د. ط. ت.(.

ق(، صححه كعمؽ ٕٛٛ: لإلم ـ محمد بف أب  بكر الدم مين )ت:الم يب الدمامين  نمك م ن   رح
 ـ(.ٕٚٓٓ-قٕٛٗٔ،) ٔلبن ف، ط -عميه: أحمد عزك عن ية، مؤسسة الت ري  العرب ، بيركت

شػػػػػػػرح ديػػػػػػػكاف الحم سػػػػػػػػة )ديػػػػػػػكاف الحم سػػػػػػػة: اختػػػػػػػ ر  أبػػػػػػػػك   ااااااارح دياااااااوان الحماعااااااااع لم  ريااااااازي:
نّ  يحيػػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػػف محمػػػػػػػػػػػػد الشػػػػػػػػػػػػيب ، ػ(هػػػػػػػػػػػػ ٖٕٔ : ت)تمػػػػػػػػػػػػ ـ حبيػػػػػػػػػػػػب بػػػػػػػػػػػػف أكس 

 ) د. ط. ت(.بيركت ،دار القمـ ، هػ(ٕٓ٘: ت  التبريزم، أبك زكري  )
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كبػػػػػػػرم البغػػػػػػػدادم أبػػػػػػػك البقػػػػػػػ   عبػػػػػػػد اهلل بػػػػػػػف الحسػػػػػػػيف بػػػػػػػف عبػػػػػػػد اهلل الع : ااااااارح دياااااااوان الم ن ااااااا 
بػػػػػػػػػػراهيـ األبيػػػػػػػػػػ رم، ك تحقيػػػػػػػػػػؽ: مصػػػػػػػػػػطف  السػػػػػػػػػػق ، هػػػػػػػػػػػ(ٙٔٙ: ت  محػػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػػديف ) عبػػػػػػػػػػد ، ك ا 

 ، )د. ط. ت(.بيركت، دار المعرفة  ،الحفيظ شمب 

عتنػػػػػػػػػ  اهػػػػػػػػػػ( ، ٓٙٛ: ت )لخكاجػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػف يحيػػػػػػػػػ  السػػػػػػػػػمرقندم   ااااااااارح رعاااااااااالع الو اااااااااع:
 . ،)د. ط. ت(لبن ف -به عمر أحمد الراكم، دار الكتب العممية، بيركت 

تصػػػػػػػػػػػحيح ، ق(ٙٛٙ) ت : رضػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػديف األسػػػػػػػػػػػتراب ذم : ااااااااااارح الر ااااااااااا  نماااااااااااك الكا ياااااااااااع
 -ق  ٜٖٛٔ ، )د. ط( )قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ريكنسج معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ، كتعميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ: يكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

 .(ـٜٛٚٔ

 (هػٙٛٙ: المتكف ) الديف نجـ اإلستراب ذم، الرض  الحسف بف محمد: الحاجب ا ن  ا يع  رح
 الكتب دار ، الحميد عبد الديف محي  محمد - الزفزاؼ محمد - الحسف نكر محمدتحقيؽ كضبط: 

 ( .ـ ٜ٘ٚٔ - هػ ٜٖ٘ٔ ):، ) د . ط ( لبن ف – بيركت العممية

عبػػػػػػػد اهلل بػػػػػػػف يكسػػػػػػػؼ بػػػػػػػف أحمػػػػػػػد بػػػػػػػف عبػػػػػػػد اهلل ابػػػػػػػف يكسػػػػػػػؼ، أبػػػػػػػك  : ااااااارح  ااااااا ور الااااااا هب 
، : عبػػػػػػػػػػػد الغنػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػدقرتحقيػػػػػػػػػػػؽ، هػػػػػػػػػػػػ(ٔٙٚ: ت  د، جمػػػػػػػػػػػ ؿ الػػػػػػػػػػػديف، ابػػػػػػػػػػػف هشػػػػػػػػػػػ ـ )محمػػػػػػػػػػػ

 ، )د. ط. ت(.سكري  ،الشركة المتحدة لمتكزي  

 شػػػػػػػػػمس الػػػػػػػػػديف محمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػد المػػػػػػػػػنعـ بػػػػػػػػػف محمػػػػػػػػػد الَجػػػػػػػػػكَجرم : ااااااااارح  ااااااااا ور الااااااااا هب 
المدينػػػػػػػػػػػػة ، : نػػػػػػػػػػػػكاؼ بػػػػػػػػػػػػف جػػػػػػػػػػػػزا  الحػػػػػػػػػػػػ رث تحقيػػػػػػػػػػػػؽ، هػػػػػػػػػػػػػ(ٜٛٛ: ت  القػػػػػػػػػػػػ هرم الشػػػػػػػػػػػػ فع  )

 (.ـٕٗٓٓ-هػٖٕٗٔ)، ٔط ،المممكة العربية السعكدية  - المنكرة

(، ٜٔٔعبػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػرحمف بػػػػػػػػػف بكػػػػػػػػػر جػػػػػػػػػ ؿ الػػػػػػػػػديف السػػػػػػػػػيكط )ت :  الم نااااااااا :  اااااااااواهد  ااااااااارح
-قٖٙٛٔتحقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ: أحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فر ككجػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ف، لجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػػػػػػػراث العربػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ، )د.ط(، )

 ـ(.ٜٙٙٔ

محمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف خميػػػػػػػػؿ حسػػػػػػػػف هػػػػػػػػّراس  : اااااااارح العقياااااااادة الواعااااااااطيع, ويميااااااااك ممحاااااااار الواعااااااااطيع
ضػػػػػػػػػػػبط نصػػػػػػػػػػػه كخػػػػػػػػػػػريج أح ديثػػػػػػػػػػػه ككضػػػػػػػػػػػ  الممحػػػػػػػػػػػؽ: عمػػػػػػػػػػػكم بػػػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػػػد ، هػػػػػػػػػػػػ(ٜٖ٘ٔ: ت)

 (.هػ ٘ٔٗٔ)، ٖ، طدار الهجرة لمنشر كالتكزي ، الق در السق ؼ
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مصػػػػػػطف  بػػػػػػف إبػػػػػػراهيـ  :نمااااااك نواماااااا  ال ركااااااوي خااااااواناإل  ح ااااااع المعاااااامك ال م ااااااول   اااااارح
ق(، تحقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ: إليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ س قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ف، دار الكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب العمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ، ٙٚٔٔالغمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ) ت : 

 ق(.ٕٓٔٓ، )ٔلبن ف، ط -بيركت

، محمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف محمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف أحمػػػػػػػػد الغػػػػػػػػزاؿ الدمشػػػػػػػػقّ ، بػػػػػػػػدر الػػػػػػػػديف :المهمااااااااع ال صااااااااو   اااااااارح
: أحمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػميم ف بػػػػػػػػػف يكسػػػػػػػػػؼ تحقيػػػػػػػػػؽ، هػػػػػػػػػػ(ٕٜٔ: ت  الشػػػػػػػػػهير بسػػػػػػػػػبط المػػػػػػػػػ ردين  )

 (.ـٕٗٓٓ -هػ ٕ٘ٗٔ) )د.ط(، دار الع صمة ، العرين 

أبػػػػػػػػك بكػػػػػػػػر محمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف الق سػػػػػػػػـ بػػػػػػػػف بشػػػػػػػػ ر  :الجاهميااااااااات الطااااااااوا  العاااااااا ع القصااااااااا د  اااااااارح
، دار المعػػػػػػػػػػػػػ رؼ ، تحقيػػػػػػػػػػػػػؽ: عبػػػػػػػػػػػػػد السػػػػػػػػػػػػػ ـ محمػػػػػػػػػػػػػد هػػػػػػػػػػػػػ ركف، هػػػػػػػػػػػػػػ(ٕٖٛ : األنبػػػػػػػػػػػػػ رم )ت

 )د.ت(.،٘، طسمسمة ذخ  ر العرب 

ق(، ٔٙٚعبػػػػػػػػد بػػػػػػػػف يكسػػػػػػػػؼ بػػػػػػػػف أحمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف هشػػػػػػػػ ـ األنصػػػػػػػػ رم) ت :  : اااااااارح قطاااااااار الناااااااادى
   ق(.ٖٖٛٔ،)ٔٔمحي  الديف عبد الحميد، الق هرة، طتحقيؽ: محمد 

 دراسة، (هػ ٜٓ٘: ت) زاد  شي  الُقكَجكم، مصطف  بف محمد ال ن ه ام: اإلنراب قواند  رح
 - دمشؽ) الفكر دار ،(لبن ف - بيركت) المع صر الفكر دار ،مركة إسم عيؿ إسم عيؿ: كتحقيؽ
 ( .ـ ٜٜ٘ٔ - هػ ٙٔٗٔ )،ٔ، ط(سكرية

بػػػػػػػك عبػػػػػػػد اهلل، محمػػػػػػػد بػػػػػػػف عبػػػػػػػد اهلل، ابػػػػػػػف م لػػػػػػػؾ الطػػػػػػػ    الجيػػػػػػػ ن ، أ :ال اااااااا يع الكا ياااااااع  ااااااارح
ج معػػػػػػػػػػػػة أـ ، : عبػػػػػػػػػػػػد المػػػػػػػػػػػػنعـ أحمػػػػػػػػػػػػد هريػػػػػػػػػػػػدمتحقيػػػػػػػػػػػػؽ، هػػػػػػػػػػػػػ(ٕٚٙ: ت  جمػػػػػػػػػػػػ ؿ الػػػػػػػػػػػػديف )

 ، )د. ت(.ٔ، طمكة المكرمة ،القرل

: ت  بػػػػػػػػف المرزبػػػػػػػػ ف )أبػػػػػػػػك سػػػػػػػػعيد السػػػػػػػػيراف  الحسػػػػػػػػف بػػػػػػػػف عبػػػػػػػػد اهلل :  اااااااارح ك اااااااااب عااااااااي ويك
دار الكتػػػػػػػػػػػػب العمميػػػػػػػػػػػػة،  ، : أحمػػػػػػػػػػػػد حسػػػػػػػػػػػػف مهػػػػػػػػػػػػدل ، عمػػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػػيد عمػػػػػػػػػػػػ هػػػػػػػػػػػػػ(تحقيؽ ٖٛٙ

 (.ـ ٕٛٓٓ )ٔ، ط لبن ف –بيركت 

أبػػػػػػك جعفػػػػػػر أحمػػػػػػد بػػػػػػف محمػػػػػػد بػػػػػػف سػػػػػػ مة بػػػػػػف عبػػػػػػد الممػػػػػػؾ بػػػػػػف سػػػػػػممة   اااااارح معااااااان  اآلثااااااار:
كقػػػػػػػػػػػػػػػدـ  ،حققػػػػػػػػػػػػػػه، هػػػػػػػػػػػػػػػ(ٕٖٔ: ت  المصػػػػػػػػػػػػػػرم المعػػػػػػػػػػػػػػركؼ ب لطحػػػػػػػػػػػػػػ كم )األزدم الحجػػػػػػػػػػػػػػرم 

بمركػػػػػػػػػز خدمػػػػػػػػػة اؿ ب لمدينػػػػػػػػػة ، محمػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػيد جػػػػػػػػػ د الحػػػػػػػػػؽ( ك  ،لػػػػػػػػػه: )محمػػػػػػػػػد زهػػػػػػػػػرم النجػػػػػػػػػ ر
 (.ـ ٜٜٗٔهػ،  ٗٔٗٔ )ٔ، طع لـ الكتب، النبكية
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يعػػػػػػػػيش بػػػػػػػػف عمػػػػػػػػ  بػػػػػػػػف يعػػػػػػػػيش ابػػػػػػػػف أبػػػػػػػػ  السػػػػػػػػراي  المعػػػػػػػػركؼ  : لمزمخ ااااااااري  اااااااارح الم صاااااااا 
دار الكتػػػػػػػػػػػب ، قػػػػػػػػػػػدـ لػػػػػػػػػػػه: الػػػػػػػػػػػدكتكر إميػػػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػػػدي  يعقػػػػػػػػػػػكب، هػػػػػػػػػػػػ(ٖٗٙ: ت بػػػػػػػػػػػ بف يعػػػػػػػػػػػيش )
 (.ـ ٕٔٓٓ -هػ  ٕٕٗٔ)، ٔ، طلبن ف –العممية، بيركت 

 سػػػػػػعد الػػػػػػديف مسػػػػػػعكد بػػػػػػف عمػػػػػػر بػػػػػػف عبػػػػػػد اهلل التفتػػػػػػ زان  :اصااااااد  اااااا  نماااااام الكاااااا م اااااارح المق
 -هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٔٓٗٔ، ) )د.ط( ب كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ف،  دار المعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رؼ النعم نيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة (،هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٜٔٚ)ت

 (. ـٜٔٛٔ

خ لػػػػػػػد بػػػػػػػف عبػػػػػػػد اهلل بػػػػػػػف أبػػػػػػػ  بكػػػػػػػر محمػػػػػػػد الجرجػػػػػػػ ن  األزهػػػػػػػرم  األزهرياااااااع : المقدماااااااع  ااااااارح
 ق(، المطبعة الكبرل ، بك ؽ، الق هرة، )د. ط. ت(.ٜ٘ٓ) ت : 

ل سػػػػػػػت ذ أبػػػػػػػ  عمػػػػػػػ  عمػػػػػػػر بػػػػػػػف محمػػػػػػػد بػػػػػػػف  : ااااااارح المقدماااااااع الجزولي اااااااع الك يااااااار لم ااااااامو ين
ق(، درسػػػػػػػػػػه كحققػػػػػػػػػػه: الػػػػػػػػػػدكتكر تركػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػهك بػػػػػػػػػػف نػػػػػػػػػػزاؿ ٗ٘ٙعمػػػػػػػػػػر الشػػػػػػػػػػمكبيف  )ت: 

 ، ) د . ت ( .ٔة الرشدك الري ض، طالعتيب ، مكتب

ق(، تحقيػػػػػػػػػػؽ: ٜٙٗبػػػػػػػػػػف أحمػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػف ب بشػػػػػػػػػػ ذ ) ت :  ره طػػػػػػػػػػ المحعاااااااااا ع:  اااااااااارح المقدمااااااااااع
  ـ(.   ٜٚٚٔ، )ٔخ لد عبد الكريـ، المطبعة العصرية، الككيت، ط

بػػػػػػف  أبػػػػػػك زيػػػػػػد عبػػػػػػد الػػػػػػرحمف : اااااارح المكااااااودي نمااااااك األل يااااااع  اااااا  نمماااااا  النحااااااو والصاااااارف
: الػػػػػػػػػػػػػدكتكر عبػػػػػػػػػػػػػد الحميػػػػػػػػػػػػػد تحقيػػػػػػػػػػػػػؽ، هػػػػػػػػػػػػػػ( ٚٓٛ: ت  عمػػػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػػػػ لح المكػػػػػػػػػػػػػكدم )

 ـ(.ٕ٘ٓٓ -هػ  ٕ٘ٗٔ))د.ط(،،لبن ف –المكتبة العصرية، بيركت  ، هنداكم

عبػػػػػػد الػػػػػػرحمف بػػػػػػف احمػػػػػػد بػػػػػػف الجػػػػػػ م  )ت    اااااارح الماااااا  الجااااااام  نمااااااك ال وا ااااااد ال اااااايا يع:
حيػػػػػػػػػػػػػ   إهػػػػػػػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػػػػػػػؽ: أحمػػػػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػػػػزك عن يػػػػػػػػػػػػػة ، كعمػػػػػػػػػػػػػ  محمػػػػػػػػػػػػػد مصػػػػػػػػػػػػػطف ، دار ٜٛٛ

 . (ـٜٕٓٓ -هػ ٖٓٗٔ)، ٔلبن ف، ط –بيركت  -التراث العرب 

:  لػػػػػػػػديف يحيػػػػػػػػ  بػػػػػػػػف شػػػػػػػػرؼ النػػػػػػػػككم )تأبػػػػػػػػك زكريػػػػػػػػ  محيػػػػػػػػ  ا : اااااااارح النااااااااووي نمااااااااك معاااااااامم
 (.هػٕٜٖٔ)، ٖ، طبيركت –دار إحي   التراث العرب  ، هػ(ٙٚٙ

الػػػػػػػدكتكر عبػػػػػػػد الممػػػػػػػؾ السػػػػػػػعدم، دار  :لااااااانظم العااااااامم المناااااااورر   ااااااارح الوا ااااااا  المنعااااااارال
 -هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٕٖٗٔ،  ٔا ردف ، ط –النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر المبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف لمدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ت كالنشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر، عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ف 

 .ـٕٔٔٓ
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هػػػػػػػػػ( ، ٙٗٙ : عمػػػػػػػػرك بػػػػػػػػف عثمػػػػػػػػ ف بػػػػػػػػف الح جػػػػػػػػب )ت أبػػػػػػػػك  اااااااارح الوا يااااااااع نظاااااااام الكا يااااااااع:
دب فػػػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػػػدكتكر مكسػػػػػػػػػػػػػ  بنػػػػػػػػػػػػػ م عمػػػػػػػػػػػػػػكاف العميمػػػػػػػػػػػػػ  ، مطبعػػػػػػػػػػػػػة األ :دراسػػػػػػػػػػػػػة كتحقيػػػػػػػػػػػػػؽ

 . (ـٜٓٛٔ -هػ ٓٓٗٔ) ط( )د.شرؼ ،النجؼ األ

، هػػػػػػػػػػ(٘٘ٛ: ت  معػػػػػػػػػركؼ دنقػػػػػػػػػكز )شػػػػػػػػػمس الػػػػػػػػػديف أحمػػػػػػػػػد ال :األرواح ماااااااااراح نماااااااااك  ااااااااارحان
هػػػػػػػػػػػػ  ٜٖٚٔ)، ٖ، طشػػػػػػػػػػػركة مكتبػػػػػػػػػػػة كمطبعػػػػػػػػػػػة مصػػػػػػػػػػػطف  البػػػػػػػػػػػ ب  الحمبػػػػػػػػػػػ  كأك د  بمصػػػػػػػػػػػر

 (.ـ ٜٜ٘ٔ -

أحمػػػػػػػد بػػػػػػػف الحسػػػػػػػيف بػػػػػػػف عمػػػػػػػ  بػػػػػػػف مكسػػػػػػػ  الُخْسػػػػػػػَرْكِجردم الخراسػػػػػػػ ن ، أبػػػػػػػك  يماااااااان: اااااااعب اإل
كراجػػػػػػػػػػػػ  نصكصػػػػػػػػػػػػه كخػػػػػػػػػػػػرج أح ديثػػػػػػػػػػػػه: الػػػػػػػػػػػػدكتكر  حققػػػػػػػػػػػػه، هػػػػػػػػػػػػػ(ٛ٘ٗ: تبكػػػػػػػػػػػػر البيهقػػػػػػػػػػػػ  )

                           ،ٔ، ط ب لريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ض  ،مكتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ، عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الحميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ح مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
 (.ـ ٖٕٓٓ -هػ  ٖٕٗٔ )

، ٔجم  كدراسة كتحقيؽ: أحمد مخت ر البرزة، دار الم مكف لمتراث، ط: الطا   الخي  زيد  عر
  ـ( .ٜٛٛٔ-قٛٓٗٔ)

نشػػػػػػػػكاف بػػػػػػػػف سػػػػػػػػعيد الحميػػػػػػػػرل اليمنػػػػػػػػ   :العاااااااارب ماااااااان الكمااااااااوم اااااااامس العمااااااااوم ودوا  كاااااااا م 
مطهػػػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػػػػػ  ك  ،: د حسػػػػػػػػػػػػػيف بػػػػػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػػػػػد اهلل العمػػػػػػػػػػػػػرم تحقيػػػػػػػػػػػػػؽ، هػػػػػػػػػػػػػػ(ٖٚ٘: ت)

دار ك  ،لبنػػػػػػػػػػػ ف -بيػػػػػػػػػػػركت ، دار الفكػػػػػػػػػػػر المع صػػػػػػػػػػػر، يكسػػػػػػػػػػػؼ محمػػػػػػػػػػػد عبػػػػػػػػػػػد اهلل، ك اإلريػػػػػػػػػػػ ن 
 (.ـ ٜٜٜٔ -هػ  ٕٓٗٔ)، ٔ، طسكرية -دمشؽ ، الفكر 

 )حرف الصاد(

أحمػػػػػد بػػػػػف فػػػػػ رس بػػػػػػف  : ومعاااااا مها وعاااااانن العااااارب  ااااا  ك مهاااااا الصااااااح    ااااا   قاااااك الم اااااع
 ،محمػػػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػػػ  بيضػػػػػػػػػػػػكف:  ،هػػػػػػػػػػػػػ(ٜٖ٘: تزكريػػػػػػػػػػػػ   القزكينػػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػػرازم، أبػػػػػػػػػػػػك الحسػػػػػػػػػػػػيف )

 . ـٜٜٚٔ-هػٛٔٗٔ ٔط

ؿ بػػػػػػػػػف حمػػػػػػػػػ د الجػػػػػػػػػكهرم أبػػػػػػػػػك نصػػػػػػػػػر إسػػػػػػػػػم عي :وصاااااااااحاح العر ياااااااااع الصاااااااااحاح  ااااااااااج الم اااااااااع
دار العمػػػػػػػػػػـ لمم يػػػػػػػػػػيف  ،تحقيػػػػػػػػػػؽ: أحمػػػػػػػػػػد عبػػػػػػػػػػد الغفػػػػػػػػػػكر عطػػػػػػػػػػ ر، هػػػػػػػػػػػ(ٖٜٖ: ت  الفػػػػػػػػػػ راب  )

 (.ـ ٜٚٛٔ -  هػ ٚٓٗٔ) ،ٗ،ط بيركت ،
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ق(، ٕٙ٘)ت :محمػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػف إسػػػػػػػػػػم عيؿ أبػػػػػػػػػػك عبػػػػػػػػػػداهلل البخػػػػػػػػػػ رم الجعفػػػػػػػػػػ  :صااااااااااحي  ال خاااااااااااري
 ػ( قٕٕٗٔ ،)ٔط ،دار طكؽ النج ة، : محمد زهير بف ن صر الن صرتحقيؽ

: ت  لحسػػػػػػػػػػػػػف القشػػػػػػػػػػػػػيرم النيسػػػػػػػػػػػػػ بكرم )مسػػػػػػػػػػػػػمـ بػػػػػػػػػػػػػف الحجػػػػػػػػػػػػػ ج أبػػػػػػػػػػػػػك ا :صاااااااااااااحي  معااااااااااااامم 
، بيػػػػػػػػػػركت، دار إحيػػػػػػػػػػ   التػػػػػػػػػػراث العربػػػػػػػػػػ  ، : محمػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػؤاد عبػػػػػػػػػػد البػػػػػػػػػػ ق تحقيػػػػػػػػػػؽ، هػػػػػػػػػػػ(ٕٔٙ

 )د. ط. ت(.

محمػػػػػػػد بػػػػػػػف أبػػػػػػػ  بكػػػػػػػر سػػػػػػػعد  : ااااااا  الااااااارد نماااااااك الجهمياااااااع والمعطماااااااع المرعااااااامع الصاااااااوانر
دخيؿ اهلل، دار ق(، تحقيػػػػػػػػػػػػػػػؽ: عمػػػػػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػػػػػف محمػػػػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػػػػٔ٘ٚالػػػػػػػػػػػػػػػديف بػػػػػػػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػػػػػػػيـ) ت : 

 ق(. ٛٓٗٔ، ) ٔالسعكدية، ط -الع صمة ، الري ض

 

 ال اد()حرف  

أبػػػػػػك عبػػػػػػد الػػػػػػرحمف محمػػػػػػد ن صػػػػػػر الػػػػػػديف،  : ااااااعيف مااااااوارد الظماااااا ن إلااااااك زوا ااااااد ا اااااان ح ااااااان
المممكػػػػػػػػػػػػػة  -دار الصػػػػػػػػػػػػػميع  لمنشػػػػػػػػػػػػػر كالتكزيػػػػػػػػػػػػػ ، الريػػػػػػػػػػػػػ ض  ،هػػػػػػػػػػػػػػ( ٕٓٗٔ: ت األلبػػػػػػػػػػػػػ ن  )

 . (ـ ٕٕٓٓ -هػ  ٕٕٗٔ )،ٔ ، ط العربية السعكدية

الػػػػػػرحمف شػػػػػػمس الػػػػػػديف أبػػػػػػك الخيػػػػػػر محمػػػػػػد بػػػػػػف عبػػػػػػد  :هاااااا  القاااااارن ال اعااااااعألال ااااااو  ال مااااااع 
 ،هػػػػػػػػػػػػػ(ٕٜٓ: ت  ف عثمػػػػػػػػػػػػ ف بػػػػػػػػػػػػف محمػػػػػػػػػػػػد السػػػػػػػػػػػػخ كم )بػػػػػػػػػػػف محمػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػف أبػػػػػػػػػػػػ  بكػػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػ

 ، )د. ط. ت(. بيركت  ،منشكرات دار مكتبة الحي ة

  

 )حرف الطا (

: ت  بكػػػػػػػػػػػػر، جػػػػػػػػػػػػ ؿ الػػػػػػػػػػػػديف السػػػػػػػػػػػػيكط  )عبػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػرحمف بػػػػػػػػػػػػف أبػػػػػػػػػػػػ   :ط قااااااااااااات الح اااااااااااااظ 
  ، )د. ط. ت(.دار الكتب العممية ، : الشي  زكري  عميراتتحقيؽ، هػ(ٜٔٔ

: ت  هػػػػػػػػػ ب بػػػػػػػػػف تقػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػديف السػػػػػػػػػبك  )تػػػػػػػػػ ج الػػػػػػػػػديف عبػػػػػػػػػد الك  :ط قاااااااااات ال اااااااااا عيع الك ااااااااارى
، : د. محمػػػػػػػػػػػػػكد محمػػػػػػػػػػػػػد الطنػػػػػػػػػػػػػ ح  د. عبػػػػػػػػػػػػػد الفتػػػػػػػػػػػػػ ح محمػػػػػػػػػػػػػد الحمػػػػػػػػػػػػػكتحقيػػػػػػػػػػػػػؽ، هػػػػػػػػػػػػػػ(ٔٚٚ

 (.هػٖٔٗٔ )،ٕ، طهجر لمطب عة كالنشر كالتكزي 
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لجنػػػػػػػػة : تحقيػػػػػػػػؽ ،هػػػػػػػػػ(ٜ٘ٗ: ت ) محمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف عمػػػػػػػػ  بػػػػػػػػف أحمػػػػػػػػد الػػػػػػػػداكدم ط قااااااااات الم عاااااااارين:
 .ت( ط. )د. ،، دار الكتب العمميةمف العمم   

المكتبة  هػ(٘ٗٚ: تيحي  بف حمزة بف عم  العمكّم ) :الطراز ألعرار ال   ع ونموم حقا ر اإلنجاز
 . (هػ ٖٕٗٔ )،ٔطبيركت -العنصرية 

 

 )حرف العين(

، هػػػػػػػػ(ٛ٘ٗ: ت  إسػػػػػػػم عيؿ بػػػػػػػف سػػػػػػػيد  المرسػػػػػػػ  ) أبػػػػػػػك الحسػػػػػػػف عمػػػػػػػ  بػػػػػػػف :الم اااااااع  ااااااا  العااااااادد
، مكتبػػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػػدن ف بػػػػػػػػػػػػف محمػػػػػػػػػػػػد الظػػػػػػػػػػػػ هر ، كالحسػػػػػػػػػػػػيف الن صػػػػػػػػػػػػر: عبػػػػػػػػػػػػد اهلل بػػػػػػػػػػػػف تحقيػػػػػػػػػػػػؽ

 (.ـٖٜٜٔهػ ٖٔٗٔ)، ٔطلس ف العرب، 

تحقيػػػػػػؽ:  ،بػػػػػػدر الػػػػػػديف أبػػػػػػك محمػػػػػػد عبػػػػػػد اهلل محمػػػػػػد بػػػػػػف فرحػػػػػػكفل الع ااااااد ة  اااااا  إنااااااراب الع مااااااد ة:
 .(د . ت ، )ٔ، طالدكحة –دار اإلم ـ البخ رم  ،مكتب الهدم لتحقيؽ التراث 

: الػػػػػػػػدكتكر تحقيػػػػػػػػؽ، هػػػػػػػػػ(ٕٜٖ: ت جنػػػػػػػػ  المكصػػػػػػػم  ) أبػػػػػػػػك الفػػػػػػػتح عثمػػػػػػػػ ف بػػػػػػػػف :ال ثنيااااااااع نماااااااا 
 ، )د. ط. ت(.مصر ،مكتبة الثق فة الدينية ، صبيح التميم 

 هػػػػػػػػ(ٖٔٛ: تمحمػػػػػػػد بػػػػػػػف عبػػػػػػػد اهلل بػػػػػػػف العبػػػػػػػ س، أبػػػػػػػك الحسػػػػػػػف، ابػػػػػػػف الػػػػػػػكراؽ ) نمااااااا  النحاااااااو:
، السػػػػػػػػػػػعكدية -الريػػػػػػػػػػػ ض  ،مكتبػػػػػػػػػػػة الرشػػػػػػػػػػػد ، : محمػػػػػػػػػػػكد ج سػػػػػػػػػػػـ محمػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػدركيشتحقيػػػػػػػػػػػؽ

 (.ـٜٜٜٔ -هػ  ٕٓٗٔ)، ٔط

جمػػػػػػ ؿ الػػػػػػديف عمػػػػػػ  بػػػػػػف  :ماااااادة  وي الهماااااام نمااااااك المحعاااااا ع  اااااا  نمماااااا  المعااااااان والقماااااام ن
ق(، دراسػػػػػػػػػػة كتحقيػػػػػػػػػػؽ: الػػػػػػػػػػدكتكر شػػػػػػػػػػريؼ عبػػػػػػػػػػد  ٕٔٛمحمػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػف هطيػػػػػػػػػػؿ اليمنػػػػػػػػػػ ) ت : 

 ـ(.ٕٛٓٓ-قٕٛٗٔ، ) ٔاألردف، ط -الكريـ النج ر، دار عم ر، عم ف 

بػػػػػػػف مكسػػػػػػػ  بػػػػػػػف أبػػػػػػػك محمػػػػػػػد محمػػػػػػػكد بػػػػػػػف أحمػػػػػػػد  :نمااااااادة القااااااااري  ااااااارح صاااااااحي  ال خااااااااري
دار ، هػػػػػػػػػػػػػػ(٘٘ٛ:  ت )  بػػػػػػػػػػػػػدر الػػػػػػػػػػػػػديف العينػػػػػػػػػػػػػ  الحنفػػػػػػػػػػػػػ  أحمػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػف حسػػػػػػػػػػػػػيف الغيتػػػػػػػػػػػػػ ب

 د. ط. ت(. )،بيركت ،إحي   التراث العرب  
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ػػػػػػػ س أحمػػػػػػػد بػػػػػػػف محمػػػػػػػد بػػػػػػػف إسػػػػػػػم عيؿ :الك ااااااااب نمااااااادة بػػػػػػػف يػػػػػػػكنس المػػػػػػػرادم  أبػػػػػػػك جعفػػػػػػػر النيحي
 -دار ابػػػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػػػـز  ، : بسػػػػػػػػػػػ ـ عبػػػػػػػػػػػد الكهػػػػػػػػػػػ ب الجػػػػػػػػػػػ ب تحقيػػػػػػػػػػػؽ، هػػػػػػػػػػػػ(ٖٖٛ: ت النحػػػػػػػػػػػكم )

 (.ـ ٕٗٓٓ -هػ  ٕ٘ٗٔ، )ٔ، طالجف ف كالج ب  

 ف تمػػػػػػػيـ الفراهيػػػػػػػدم البصػػػػػػػػرم )أبػػػػػػػك عبػػػػػػػػد الػػػػػػػرحمف الخميػػػػػػػؿ بػػػػػػػف أحمػػػػػػػػد بػػػػػػػف عمػػػػػػػرك بػػػػػػػػ :العاااااااين
دار كمكتبػػػػػػػػػػػػػة  ،د إبػػػػػػػػػػػػػراهيـ السػػػػػػػػػػػػػ مرا  ك : د مهػػػػػػػػػػػػػدم المخزكمػػػػػػػػػػػػػ ، تحقيػػػػػػػػػػػػػؽ، هػػػػػػػػػػػػػػ(ٓٚٔ: ت 

  ، ) د. ط. ت(.اله ؿ

 )حرف ال ين(

 الثعمبػػػػػػػ  سػػػػػػػ لـ بػػػػػػػف بػػػػػػػف عمػػػػػػػ  الػػػػػػػديف سػػػػػػػيد الحسػػػػػػػف أبػػػػػػػك : اياااااااع المااااااارام  ااااااا  نمااااااام الكااااااا م 
المجمػػػػػػػػػػػس األعمػػػػػػػػػػػ   ،المطيػػػػػػػػػػػؼ عبػػػػػػػػػػػد محمػػػػػػػػػػػكد حسػػػػػػػػػػػف: تحقيػػػػػػػػػػػؽ (هػػػػػػػػػػػػٖٔٙ: ت  ) اآلمػػػػػػػػػػػدم

 ، ) د. ط. ت(.الق هرة ،لمش كف اإلس مية 

ف شػػػػػػػمس الػػػػػػػديف أبػػػػػػػك الخيػػػػػػػر ابػػػػػػػف الجػػػػػػػزرم، محمػػػػػػػد بػػػػػػػ : اياااااااع النهاياااااااع  ااااااا  ط قاااااااات القااااااارا 
 (.هػ ٖٔ٘ٔ ، )د. ط(، )تيميةمكتبة ابف ، هػ(ٖٖٛ: ت  محمد بف يكسؼ )

 
ق(، دراسة كتحقيؽ: الدكتكر ٜٙ٘ألب  محمد سعيد بف المب رؾ بف الده ف)ت: :الممع  رح    ال رة

 ـ( .ٕٔٔٓ-قٕٖٗٔ، )ٔفريد عبد العزيز الزامؿ السميـ، دار التدمرية، ط

: تحقيػػػػػػػػػؽ، هػػػػػػػػػػ( ٕٙٚ: ت  د اهلل بػػػػػػػػػف مسػػػػػػػػػمـ الػػػػػػػػػدينكرم )ابػػػػػػػػػف قتيبػػػػػػػػػة عبػػػػػػػػػ : الحاااااااااديث  رياااااااااب
 -هػػػػػػػػػػػػػػ  ٖٓٗٔ)، ٔ، طلبنػػػػػػػػػػػػػ ف -دار الغػػػػػػػػػػػػػرب اإلسػػػػػػػػػػػػػ م ، بيػػػػػػػػػػػػػركت ، اهلل الجبػػػػػػػػػػػػػكرمعبػػػػػػػػػػػػػد 
 (.ـ ٖٜٛٔ

، (هػٕٙٛ: ت) العراق  الرحيـ عبد بف أحمد زرعة أب  الديف كل  الجوامع: جمع  رح الهامع ال يث
 (.ـٕٗٓٓ - هػٕ٘ٗٔ )،ٔ، طالعممية الكتب دار، حج زم ت مر محمد: تحقيؽ

 

 ( ا )حرف ال
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: ت  ) السػػػػػػػػػػبك  الكػػػػػػػػػػ ف  عبػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػديف تقػػػػػػػػػػ  الحسػػػػػػػػػػف أبػػػػػػػػػػك العاااااااااا ك  :   اااااااااااوى
 ، دار المع رؼ، )د. ط. ت(.(هػٙ٘ٚ

أحمػػػػػػد بػػػػػػف رجػػػػػػب بػػػػػػف  زيػػػػػػف الػػػػػػديف عبػػػػػػد الػػػػػػرحمف بػػػػػػف : اااااا   ال اااااااري   اااااارح صااااااحي  ال خاااااااري
مكتبػػػػػػػػػػػػػػػة يف، تحقيقػػػػػػػػػػػػػػػمجمكعػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػف  تحقيػػػػػػػػػػػػػػػؽ:، هػػػػػػػػػػػػػػػػ(ٜ٘ٚ: ت  الحنبمػػػػػػػػػػػػػػػ  ) الحسػػػػػػػػػػػػػػػف،

 (.ـ ٜٜٙٔ -هػ  ٚٔٗٔ ) ،ٔط، الق هرة، المدينة النبكية ،غرب   األثريةال

 مؤلؼ)،(الشنقيط  الق كم أبي  بف لمحمد اآلجركمية نظـ) :اآلجروميع نظم  رح    ال ريع رب    
 - هػ ٖٔٗٔ )،ٔ، طالمكرمة مكة األسدم، مكتبة، الح زم  مس عد بف عمر بف أحمد(: الشرح
 (.ـ ٕٓٔٓ

عمػػػػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػػػػرح األزهريػػػػػػػػػػػػة: عمػػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػػف إبػػػػػػػػػػػػراهيـ الحمبػػػػػػػػػػػػ ) ت :  : را ااااااااااااد العقااااااااااااود العمويااااااااااااع
ق(، تحقيػػػػػػػػػػؽ: فخػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػديف قبػػػػػػػػػػ كة، منشػػػػػػػػػػكرات الهي ػػػػػػػػػػة الع مػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػكرية لمكتػػػػػػػػػػ ب، ٗٗٓٔ
 ـ(.ٕٚٓٓ، ) دمشؽ 

أبػػػػػػك محمػػػػػػد عمػػػػػػ  بػػػػػػف أحمػػػػػػد بػػػػػػف سػػػػػػعيد بػػػػػػف حػػػػػػـز األندلسػػػػػػ  القرطبػػػػػػ   :ال صاااااا   ااااااين المماااااا 
 . ت(.، )د. ط الق هرة ،مكتبة الخ نج  ، هػ(ٙ٘ٗ: ت  الظ هرم )

محمػػػػػػػػد َعْبػػػػػػػػد الَحػػػػػػػػّ  بػػػػػػػػف عبػػػػػػػػد الكبيػػػػػػػػر ابػػػػػػػػف محمػػػػػػػػد الحسػػػػػػػػن  اإلدريسػػػػػػػػ ،   هاااااااارس ال هااااااااارس:
دار ، : إحسػػػػػػػػػػػػ ف عبػػػػػػػػػػػػ ستحقيػػػػػػػػػػػػؽ، هػػػػػػػػػػػػػ(ٕٖٛٔ: ت  معػػػػػػػػػػػػركؼ بعبػػػػػػػػػػػػد الحػػػػػػػػػػػػ  الكتػػػػػػػػػػػػ ن  )ال

 ـ(.ٕٜٛٔ)، ٕ ط ،بيركت -الغرب اإلس م  

:  أبػػػػػػػك الحسػػػػػػػن ت محمػػػػػػػد عبػػػػػػػد الحػػػػػػػ  المكنػػػػػػػكم، ) ت :الحن ياااااااع  اااااااراجم  ااااااا  ال هياااااااع ال وا اااااااد
ق(،  تحقيػػػػػػػػػػػػػػػؽ: محمػػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػػدر الػػػػػػػػػػػػػػػديف أبػػػػػػػػػػػػػػػك فػػػػػػػػػػػػػػػراس النعسػػػػػػػػػػػػػػػ ن ، دار السػػػػػػػػػػػػػػػع دة، ٖٗٓٔ

 ق(.ٕٖٗٔ) ،ٔمصر، ط

: تحقيػػػػػػػػؽ، هػػػػػػػػػ( ٕٓ٘ٔ: ت محمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف عمػػػػػػػػ  بػػػػػػػػف محمػػػػػػػػد الشػػػػػػػػكك ن  ) ال وا ااااااااد المجمونااااااااع:
) : دار الكتػػػػػػػػػػب العمميػػػػػػػػػػة، بيػػػػػػػػػػركت، لبنػػػػػػػػػػ ف، عبػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػرحمف بػػػػػػػػػػف يحػػػػػػػػػػ  المعممػػػػػػػػػػ  اليمػػػػػػػػػػ ن 

 د. ط. ت(.
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ق(، دراسػػػػػػػػػػػػػة كالتحقيػػػػػػػػػػػػػؽ: ٕٗٗعمػػػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػػػف ث بػػػػػػػػػػػػػت الثمػػػػػػػػػػػػػ نين ) ت :  :ال وا اااااااااااااد والقواناااااااااااااد
-قٕٗٗٔ، ) ٔالػػػػػػػػػػػػػػػػدكتكر: عبػػػػػػػػػػػػػػػػد الكهػػػػػػػػػػػػػػػػ ب محمػػػػػػػػػػػػػػػػكد الكحمػػػػػػػػػػػػػػػػة، مؤسسػػػػػػػػػػػػػػػػة الرسػػػػػػػػػػػػػػػػ لة، ط

 ـ(.ٖٕٓٓ

هػػػػػػػػػ ٚٓٗٔلبنػػػػػػػػ ف ،  –فغػػػػػػػػ ن ، المكتػػػػػػػػب ا سػػػػػػػػ م ، بيػػػػػػػػركت سػػػػػػػػعيد األ : اااااااا  أصااااااااو  النحااااااااو
 ـ .ٜٚٛٔ -

 -العربػػػػػػػػ ، بيػػػػػػػػركت زكمػػػػػػػػ ، دار الرا ػػػػػػػػد مهػػػػػػػػدم المخ  :و وجيااااااااك نقااااااااد   العر اااااااا  النحااااااااو  اااااااا 
 ـ(.ٜٙٛٔ -قٙٓٗٔ، )ٕلبن ف، ط

عبػػػػػػػد اهلل محمػػػػػػػد بػػػػػػػف الطّيػػػػػػػب الف سػػػػػػػ  ،  كأبػػػػػػػ : ااااااايض االن اااااااراح  ااااااا  روض طااااااا   االق اااااااراح
: الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكتكر محمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد يكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ فجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿ ، دار البحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكث  قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽق( ، تحٓٚٔٔ)ت

حيػػػػػػػػػػػ   التػػػػػػػػػػػراث ، اإلمػػػػػػػػػػػ رات العربيػػػػػػػػػػػة المتحػػػػػػػػػػػدة ، دبػػػػػػػػػػػ  ، ط  )، ٕلمدراسػػػػػػػػػػػ ت اإلسػػػػػػػػػػػ مية كا 
 .( ـ ٕٕٓٓ

زيػػػػػػػف الػػػػػػػديف محمػػػػػػػد المػػػػػػػدعك بعبػػػػػػػد الػػػػػػػرؤكؼ بػػػػػػػف   ااااااايض القااااااادير  ااااااارح الجاااااااامع الصااااااا ير: 
: ت  دادم ثػػػػػػػػػػـ المنػػػػػػػػػػ كم القػػػػػػػػػػ هرم )تػػػػػػػػػػ ج العػػػػػػػػػػ رفيف بػػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػف زيػػػػػػػػػػف الع بػػػػػػػػػػديف الحػػػػػػػػػػ

 ق(.ٖٙ٘ٔ ، )ٔ، طمصر ،لمكتبة التج رية الكبرل ا، هػ(ٖٔٓٔ

 

 (قاف)حرف ال 

: ت  ) آبػػػػػػػػ دل الفيػػػػػػػػركز يعقػػػػػػػػكب بػػػػػػػػف محمػػػػػػػػد طػػػػػػػػ هر أبػػػػػػػػك الػػػػػػػػديف مجػػػػػػػػد :المحاااااااايط  القاااااااااموس
 لبنػػػػػػػػػػ ف ، – بيػػػػػػػػػػركت الرسػػػػػػػػػػ لة ، مؤسسػػػػػػػػػػة ، التػػػػػػػػػػراث تحقيػػػػػػػػػػؽ مكتػػػػػػػػػػب: قيػػػػػػػػػػؽ، تح (هػػػػػػػػػػػٚٔٛ
 .  (ـ ٕ٘ٓٓ - هػ ٕٙٗٔ) ،ٛط

المعػػػػػػػػػػركؼ بػػػػػػػػػػ ألخفش ، عدةسػػػػػػػػػػعيد بػػػػػػػػػػف مسػػػػػػػػػػ أبػػػػػػػػػػك الحسػػػػػػػػػػف: وعااااااااااط  لألخ ااااااااااش األ القااااااااااوا 
لبنػػػػػػػػػػػػػػػػ ف،  –،تحقيؽ: راتػػػػػػػػػػػػػػػػب النفػػػػػػػػػػػػػػػػ خ، دار القمػػػػػػػػػػػػػػػػـ، بيػػػػػػػػػػػػػػػػركت هػػػػػػػػػػػػػػػػػ(ٕ٘ٔ: ت  األكسػػػػػػػػػػػػػػػػط )

 د. ط. ت(. )،ٔط
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الػػػػػػػػدكتكر، سػػػػػػػػػعيد ج سػػػػػػػػـ الزبيػػػػػػػػػدم، دار  :ن اااااااا  ك و طاااااااااورر القياااااااااس  ااااااااا  النحااااااااو العر ااااااااا 
 ـ . ٜٜٚٔ، ٔدف، ط ر األ –الشركؽ، عم ف 

 

 

 )حرف الكاف(

بكػػػػػػر ابػػػػػػف الح جػػػػػب جمػػػػػ ؿ الػػػػػػديف بػػػػػف عثمػػػػػػ ف بػػػػػف عمػػػػػر بػػػػػػف أبػػػػػ   :الكا ياااااع  اااااا  نمااااام النحااااااو
الػػػػػػػػػػػػػػػدكتكر صػػػػػػػػػػػػػػػ لح عبػػػػػػػػػػػػػػػد  :تحقيػػػػػػػػػػػػػػػؽ، هػػػػػػػػػػػػػػػػ( ٙٗٙ:  المصػػػػػػػػػػػػػػػرم اإلسػػػػػػػػػػػػػػػنكم المػػػػػػػػػػػػػػػ لك  )ت

 (.ـ ٕٓٔٓ)، ٔط، الق هرة ،مكتبة اآلداب  ،العظيـ 

ت  ) سػػػػػػػػيبكيه الممقػػػػػػػػب بشػػػػػػػر، أبػػػػػػػػك بػػػػػػػػ لك  ، الحػػػػػػػ رث  قنبػػػػػػػػر بػػػػػػػػف عثمػػػػػػػ ف بػػػػػػػػف عمػػػػػػػرك :الك اااااااااب
 ،ٖط القػػػػػػػػػػ هرة ، الخػػػػػػػػػػ نج ، مكتبػػػػػػػػػػة هػػػػػػػػػػ ركف ، محمػػػػػػػػػػد السػػػػػػػػػػ ـ عبػػػػػػػػػػد تحقػػػػػػػػػػؽ: (هػػػػػػػػػػػٓٛٔ: 
 .(ـ ٜٛٛٔ - هػ ٛٓٗٔ)

 الَقطي ع ب بف المعركؼ الق سـ، أبك السعدم، عم  بف جعفر بف عم  القط ع  بف األ عا : ك اب
 (.ـٖٜٛٔ- هػٖٓٗٔ ، )ٔ، طالكتب ع لـ ،(هػ٘ٔ٘: ت) الصقم 

أحمػػػػػػػػد، أبػػػػػػػػك الق سػػػػػػػـ محمػػػػػػػػكد بػػػػػػػػف عمػػػػػػػرك بػػػػػػػػف  :الك اااااااااف ناااااااان حقااااااااا ر  ااااااااوامض ال نزياااااااا 
 )ٖ، طبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػركت ،دار الكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ب العربػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ، هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ(ٖٛ٘: ت  الزمخشػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم جػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ر اهلل )

 (.هػ ٚٓٗٔ

مصػػػػػػػػطف  بػػػػػػػػف عبػػػػػػػػد اهلل ك تػػػػػػػػب جمبػػػػػػػػ  : الظنااااااااون ناااااااان أعااااااااام  الك ااااااااب وال نااااااااونك ااااااااف 
 ،هػػػػػػػػػػػػػ(ٚٙٓٔ:  تأك الحػػػػػػػػػػػػ ج خميفػػػػػػػػػػػػة ) ،القسػػػػػػػػػػػػطنطين  المشػػػػػػػػػػػػهكر ب سػػػػػػػػػػػػـ حػػػػػػػػػػػػ ج  خميفػػػػػػػػػػػػة

 .(ـٜٔٗٔ ) ،)د . ط (، بغداد  ،مكتبة المثن 

 ،أبػػػػػػػػك البقػػػػػػػػ   أيػػػػػػػػكب بػػػػػػػػف مكسػػػػػػػػ  الحسػػػػػػػػين  الكفػػػػػػػػكم ، تحقيػػػػػػػػؽ : عػػػػػػػػدن ف دركيػػػػػػػػش : الكميااااااااات
 .(ـٜٜٛٔ -هػ ٜٔٗٔ) ،بيركت ،مؤسسة الرس لة، محمد المصرمك 
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سػػػػػػػم عيؿ بػػػػػػػف عمػػػػػػػ  بػػػػػػػف أبػػػػػػػك الفػػػػػػػدا  عمػػػػػػػ د الػػػػػػػديف إ :الكنااااااااش  ااااااا   نااااااا  النحاااااااو والصااااااارف
 ٕٖٚ: ت ) بػػػػػػػػف أيػػػػػػػػػكب، الممػػػػػػػػػؾ المؤيػػػػػػػػػد، بػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػف ش هنشػػػػػػػػػ   محمػػػػػػػػكد بػػػػػػػػػف محمػػػػػػػػػد 

المكتبػػػػػػػػػػػة العصػػػػػػػػػػػػرية ، ، دراسػػػػػػػػػػػػة كتحقيػػػػػػػػػػػؽ: الػػػػػػػػػػػػدكتكر ريػػػػػػػػػػػ ض بػػػػػػػػػػػػف حسػػػػػػػػػػػف الخػػػػػػػػػػػػكاـ، هػػػػػػػػػػػػ(
 (.ـ ٕٓٓٓ) ،لبن ف –بيركت 

ف بػػػػػػف الكجيػػػػػػه بػػػػػػف عبػػػػػػد أبػػػػػػك محمػػػػػػد، عبػػػػػػد اهلل بػػػػػػف عبػػػػػػد المػػػػػػؤم :الكنااااااز  اااااا  القاااااارا ات الع اااااار
: د. خ لػػػػػػػػػػػػد تحقيػػػػػػػػػػػػؽ، هػػػػػػػػػػػػػ(ٔٗٚ: ت  ) اهلل بػػػػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػػف المبػػػػػػػػػػػػ رؾ التّػػػػػػػػػػػػ جر الكاسػػػػػػػػػػػػط ّ 

 (.ـ ٕٗٓٓ -هػ  ٕ٘ٗٔ)، ٔط، الق هرة ،مكتبة الثق فة الدينية ، المشهدان 

: تنجػػػػػػػػـ الػػػػػػػػديف محمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف محمػػػػػػػػد الغػػػػػػػػزم ) :الكواكااااااااب العااااااااا رة   نيااااااااان الم ااااااااع العا اااااااارة
 ،ٔلبنػػػػػػػػػػػ ف، ط -نصػػػػػػػػػػػكر، دار الكتػػػػػػػػػػػب العمميػػػػػػػػػػػة، بيػػػػػػػػػػػركتهػػػػػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػػػػػؽ: خميػػػػػػػػػػػؿ المٔٙٓٔ

  .(ـٜٜٚٔ -هػ  ٛٔٗٔ )

 )حرف ال م( 

البقػػػػػػػػ   عبػػػػػػػػد اهلل بػػػػػػػػف الحسػػػػػػػػيف بػػػػػػػػف عبػػػػػػػػد اهلل  أبػػػػػػػػك :الم اااااااااب  اااااااا  نماااااااا  ال نااااااااا  واإلنااااااااراب
دار ، عبػػػػػػػػػػػػػػد اإللػػػػػػػػػػػػػػه النبهػػػػػػػػػػػػػػ ف  كتكر:دالػػػػػػػػػػػػػػ هػػػػػػػػػػػػػػػ( تحقيػػػػػػػػػػػػػػؽٙٔٙ:  ت) البغػػػػػػػػػػػػػػدادمّ  العكبػػػػػػػػػػػػػػرمّ 

 .(ـٜٜ٘ٔهػ ٙٔٗٔ)، ٔط ،دمشؽ ،الفكر

منظػػػػػػػػػكر بػػػػػػػػػف ، جمػػػػػػػػػ ؿ الػػػػػػػػػديف  مكػػػػػػػػػـر بػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػ محمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف أبػػػػػػػػػك الفضػػػػػػػػػؿ :لعاااااااااان العااااااااارب
 .(هػ ٗٔٗٔ) ،ٖ ط ،بيركت ،هػ(، دار ص درٔٔٚ:  ت) ماألنص ر 

محمػػػػػػد بػػػػػػف حسػػػػػػف بػػػػػػف ِسػػػػػػب ع بػػػػػػف  :( اااااارح الممحااااااع ال دريااااااع) الممحااااااع  اااااا   اااااارح الممحااااااع
: ت أبػػػػػػػػػػ  بكػػػػػػػػػػر الجػػػػػػػػػػذام ، أبػػػػػػػػػػك عبػػػػػػػػػػد اهلل، شػػػػػػػػػػمس الػػػػػػػػػػديف، المعػػػػػػػػػػركؼ بػػػػػػػػػػ بف الصػػػػػػػػػػ    )

، ٔ، ط: إبػػػػػػػػػػراهيـ بػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػ لـ الصػػػػػػػػػػ عدم، المممكػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػعكديةتحقيػػػػػػػػػػؽ، هػػػػػػػػػػػ(ٕٓٚ
 (.ـٕٗٓٓ-هػٕٗٗٔ)

:  أبػػػػػػػك البركػػػػػػػ ت األنبػػػػػػػ رم عبػػػػػػػد الػػػػػػػرحمف بػػػػػػػف محمػػػػػػػد )تلماااااااع األدلاااااااع  ااااااا  أصاااااااو  النحاااااااو: 
، دمشػػػػػػػػػػػػػػؽ )د.ط(،مطبعػػػػػػػػػػػػػػة الج معػػػػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػػػػكرية ،سػػػػػػػػػػػػػػعيد األفغػػػػػػػػػػػػػػ ن  :تحقيػػػػػػػػػػػػػػؽهػػػػػػػػػػػػػػػ( ٚٚ٘

 ـ(.ٜٚ٘ٔ)
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هػػػػػػػػػػ( تحقيػػػػػػػػػؽ: ٕٜٖ:  ت) أبػػػػػػػػك الفػػػػػػػػػتح عثمػػػػػػػػ ف بػػػػػػػػػف جنػػػػػػػػػ  المكصػػػػػػػػم ّ  المماااااااااع  ااااااااا  العر ياااااااااع:
 .(ط .ت ، )د.الككيت ،دار الكتب الثق فية ،ف  ز ف رس

 ال رقاااااع نقاااااد  ااااا  الم ااااايع الااااادرة ل ااااارح األثرياااااع األعااااارار وعاااااواطع ال هياااااع األناااااوار لواماااااع
 الحنبمػػػػػػػػ  السػػػػػػػػف رين  سػػػػػػػػ لـ بػػػػػػػػف أحمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف محمػػػػػػػػد العػػػػػػػػكف أبػػػػػػػػك الػػػػػػػػديف شػػػػػػػػمس :المر اااااااايع

 .(ـ ٕٜٛٔ - هػ ٕٓٗٔ ) ،ٕط ،دمشؽ، الخ فقيف ، مؤسسة(هػٛٛٔٔ: ت )

هػػػػػػػػ( ٖٓٚ:  ت) بػػػػػػػف أحمػػػػػػػد بػػػػػػػف خ لكيػػػػػػػه الحسػػػػػػػيفأبػػػػػػػك عبػػػػػػػد اهلل لااااااايس  ااااااا  كااااااا م العااااااارب : 
 .(ـٜٜٚٔ -هػ ٜٜٖٔ)، ٕط ،مكة المكرمة، ؽ: أحمد عبد الغفكر عط ريحقت

 

 )حرف الميم(

: لمؤ مااااااف والمخ مااااااف  اااااا  أعااااااما  ال ااااااعرا  وكناااااااهم وألقااااااا هم وأنعااااااا هم و عااااااض  ااااااعرهما
: األسػػػػػػػػػت ذ الػػػػػػػػػدكتكر ؼ. تحقيػػػػػػػػػؽ هػػػػػػػػػػ(ٖٓٚ: تأبػػػػػػػػػك الق سػػػػػػػػػـ الحسػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػف بشػػػػػػػػػر اآلمػػػػػػػػػدم )

 .( ـ ٜٜٔٔ -هػ  )ٔٔٗٔ، ٔط, دار الجيؿ، بيركت. كرنكك

 ،مبػػػػػػػف ِمْهػػػػػػػراف النيسػػػػػػػ بكر  أحمػػػػػػػد بػػػػػػػف الحسػػػػػػػيفأبػػػػػػػك بكػػػػػػػر  الم عاااااااوط  ااااااا  القااااااارا ات الع ااااااار:
     ، دمشػػػػػػػػػػػؽ ،مجمػػػػػػػػػػػ  المغػػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػػة  ، تحقيػػػػػػػػػػػؽ: سػػػػػػػػػػػبي  حمػػػػػػػػػػػزة حػػػػػػػػػػػ كيم، هػػػػػػػػػػػػ(ٖٔٛ:  )ت
 (.ـ ٜٔٛٔ )

: تحقيػػػػػػػػؽ، هػػػػػػػػػ(ٜٕٓ: ت أبػػػػػػػػك عبيػػػػػػػػدة معمػػػػػػػػر بػػػػػػػػف المثنػػػػػػػػ  التيمػػػػػػػػ  البصػػػػػػػػرم ) :نآمجاااااااااز القاااااااار 
 (.هػ ٖٔٛٔ) ، الق هرة ،  مكتبة الخ نج ،محمد فكاد سزگيف

 :هػػػػػػػػػػ( شػػػػػػػػػرح كتحقيػػػػػػػػػؽٜٕٔ: )ت  حمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف يحيػػػػػػػػػأثعمػػػػػػػػػب  العبػػػػػػػػػ س كأبػػػػػػػػػمجاااااااااالس ثعماااااااااب: 
 .ـ(ٜٓٛٔ-هػٓٓٗٔ، )٘ط ،مصر ،دار المع رؼ  ،عبد الس ـ محمد ه ركف

: تأبػػػػػػػػػك الفضػػػػػػػػػؿ أحمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف محمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف إبػػػػػػػػػراهيـ الميػػػػػػػػػدان  النيسػػػػػػػػػ بكرم )مجماااااااااع األمثاااااااااا : 
 -كتبيػػػػػػػػػػػػػر  ،دار المعرفػػػػػػػػػػػػػة، الػػػػػػػػػػػػػديف عبػػػػػػػػػػػػػد الحميػػػػػػػػػػػػػد   يػػػػػػػػػػػػػؽ محمػػػػػػػػػػػػػد محيػػػػػػػػػػػػػهػػػػػػػػػػػػػػ( تحقٛٔ٘
 .، )د.ت(لبن ف
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: ت  كينػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػرازم، أبػػػػػػػػػػك الحسػػػػػػػػػػيف )أحمػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػ رس بػػػػػػػػػػف زكريػػػػػػػػػػ   القز  مجماااااااااا  الم ااااااااااع:
 ،مؤسسػػػػػػػػػػػػػػة الرسػػػػػػػػػػػػػػ لة، دراسػػػػػػػػػػػػػػة كتحقيػػػػػػػػػػػػػػؽ: زهيػػػػػػػػػػػػػػر عبػػػػػػػػػػػػػػد المحسػػػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػػػمط ف، هػػػػػػػػػػػػػػػ(ٜٖ٘
 (.ـ ٜٙٛٔ -هػ  ٙٓٗٔ ) ٕ،طبيركت

: أبػػػػػػك الفػػػػػػتح عثمػػػػػػ ف بػػػػػػف المح عااااااب  اااااا    يااااااين وجااااااور  ااااااوا  القاااااارا ات واإلي اااااااح ننهااااااا
ف ؤك مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػس األعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  لمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػال، كزارة األكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؼ ،هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ(ٕٜٖت: المكصػػػػػػػػػػػػػػػػػػم  )جنػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 .(ـٜٜٜٔ -هػٕٓٗٔ) ،اإلس مية

ق(، تحقيػػػػػػػػػػػػؽ: ٔٛٙابػػػػػػػػػػػػف إيػػػػػػػػػػػػ ز البغػػػػػػػػػػػػدادم) ت :  :المحصااااااااااااو   اااااااااااا   اااااااااااارح ال صااااااااااااو 
 -ٖٗٗٔ، )ٔط األردف، الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكتكر: شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريؼ عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريـ النجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ر، دار عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ر،

 ـ(.ٕٓٔٓ

:  ت)  عمػػػػػػػػ  بػػػػػػػػف إسػػػػػػػػم عيؿ بػػػػػػػػف سػػػػػػػػيد  المرسػػػػػػػػ : أبػػػػػػػػك الحسػػػػػػػػفالمحكاااااااام والمحاااااااايط األنظاااااااام
، ٔط ،بيػػػػػػػػػػػػػػركت ،دار الكتػػػػػػػػػػػػػػب العمميػػػػػػػػػػػػػػة، ، تحقيػػػػػػػػػػػػػػؽ : عبػػػػػػػػػػػػػػد الحميػػػػػػػػػػػػػػد هنػػػػػػػػػػػػػػداكم(هػػػػػػػػػػػػػػػٛ٘ٗ

 .(ـ ٕٓٓٓ -هػ  ٕٔٗٔ)

جمػػػػػػػػػ ؿ الػػػػػػػػػديف أبػػػػػػػػػك الحسػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػف يكسػػػػػػػػػؼ : وأ اااااااااعارهم المحمااااااااادون مااااااااان ال اااااااااعرا 
 ٜٖٓٔ، )ب،ط(،دار اليم مػػػػػػػػػػػػػػػػػة، حسػػػػػػػػػػػػػػػػػف معمػػػػػػػػػػػػػػػػػرم، تحقيػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ: هػػػػػػػػػػػػػػػػػػ(ٙٗٙ: تالقفطػػػػػػػػػػػػػػػػػ  )

 . ـ ٜٓٚٔ -هػ 

، أبػػػػػػػك الفضػػػػػػػؿ، جمػػػػػػػ ؿ الػػػػػػػديف ابػػػػػػػف  محمػػػػػػػد بػػػػػػػف مكػػػػػػػـر بػػػػػػػف عمػػػػػػػ: مخ صااااااار  ااااااااري  دم ااااااار 
: ركحيػػػػػػػػػػػة النحػػػػػػػػػػػ س، تحقيػػػػػػػػػػػؽ، هػػػػػػػػػػػػ(ٔٔٚ: ت منظػػػػػػػػػػػكر ا نصػػػػػػػػػػػ رم الركيفعػػػػػػػػػػػ  اإلفريقػػػػػػػػػػػ  )

، ٔ، طسػػػػػػػػػػػكري  -، دمشػػػػػػػػػػػؽ الفكػػػػػػػػػػػردار ،  محمػػػػػػػػػػػد مطيػػػػػػػػػػػ ك ريػػػػػػػػػػػ ض عبػػػػػػػػػػػد الحميػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػراد، ك 
 (.ـٜٗٛٔ -هػ  ٕٓٗٔ)

هػػػػػػػػػػػػ( ٛ٘ٗ:   تالمرسػػػػػػػػػػػ  ) ةسػػػػػػػػػػػيدأبػػػػػػػػػػػك الحسػػػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػف إسػػػػػػػػػػػم عيؿ بػػػػػػػػػػػف المخصاااااااااااص: 
 )،ٔط ،بيػػػػػػػػػػػػػػػػركت ،دار إحيػػػػػػػػػػػػػػػػ   التػػػػػػػػػػػػػػػػراث العربػػػػػػػػػػػػػػػػ  ،جفػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿتحقيػػػػػػػػػػػػػػػػؽ : خميػػػػػػػػػػػػػػػػؿ إبػػػػػػػػػػػػػػػػراهـ 

 .(ـٜٜٙٔهػ ٚٔٗٔ
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 .، )بٙط،القػػػػػػػػػػػػػػػػ هرة ، ، الػػػػػػػػػػػػػػػػدكتكر شػػػػػػػػػػػػػػػػكق  ضػػػػػػػػػػػػػػػػيؼ، دار المع رؼ الماااااااااااااااادارس النحويااااااااااااااااع
 ت(.

، دار اريب :المدخ  إلك دراعع النحو  .(ـ ٕٚٓٓ)،، الق هرةد عم  أبك المك ـر

مطػػػػػػػػ ب  سػػػػػػػػجؿ  ، د. عبػػػػػػػػد الػػػػػػػػرحمف السػػػػػػػػيد، النحويااااااااع ن اااااااا  ها و طورهااااااااا مدرعااااااااع ال صاااااااارة
 . (ـٜٛٙٔ) ،ٔط ،العرب

، ، الػػػػػػػػدكتكر محمػػػػػػػػكد حسػػػػػػػػن  محمػػػػػػػػكد المدرعااااااااع  ال  داديااااااااع   اااااااا   اااااااااري  النحااااااااو العر اااااااا 
 ت (.. ط  .مؤسسة الرس لة ، كدار عم ر، )ب

بػػػػػػػف د اهلل بػػػػػػػف أحمػػػػػػػد بػػػػػػػف أحمػػػػػػػد بػػػػػػػف أحمػػػػػػػد أبػػػػػػػك محمػػػػػػػد عبػػػػػػػ  ااااااا   ااااااارح الجمااااااا :المر جااااااا  
مكتبػػػػػػػػػػة مجمػػػػػػػػػػ  المغػػػػػػػػػػة ، تحقيػػػػػػػػػػؽ كدراسػػػػػػػػػػة: عمػػػػػػػػػػ  حيػػػػػػػػػػدر ، هػػػػػػػػػػػ( ٚٙ٘ - ٕٜٗالخشػػػػػػػػػػ ب )

 (.ـ ٕٜٚٔ -هػ  ٕٜٖٔ) )د.ط(، دمشؽ،، العربية بدمشؽ

عبػػػػػػد الػػػػػػرحمف بػػػػػػف أبػػػػػػ  بكػػػػػػر، جػػػػػػ ؿ الػػػػػػديف السػػػػػػيكط   :وأنوانهااااااا المزهاااااار  اااااا  نماااااام الم ااااااع
 - بيػػػػػػػػػػػػػػركت ،دار الكتػػػػػػػػػػػػػػب العمميػػػػػػػػػػػػػػة  ،: فػػػػػػػػػػػػػػؤاد عمػػػػػػػػػػػػػػ  منصػػػػػػػػػػػػػػكرتحقيػػػػػػػػػػػػػػؽ ،هػػػػػػػػػػػػػػػ(ٜٔٔ: ت)

 .(ـٜٜٛٔهػ ٛٔٗٔ ) ،ٔ، ط لبن ف

حسػػػػػػػػػػػػف  كتكر:دالػػػػػػػػػػػػ هػػػػػػػػػػػػػ( تحقيػػػػػػػػػػػػؽ ٖٚٚ : تأبػػػػػػػػػػػػك عمػػػػػػػػػػػػ  الف رسػػػػػػػػػػػػّ  ): تالمعااااااااااااا   الحم يااااااااااااا
 -هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ٚٓٗٔ ) ،ٔط ،، بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػركت دار المنػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رة، ك  ، دمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ دار القمػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ،هنػػػػػػػػػػػػػػػػػػداكم

 .(ـ ٜٚٛٔ

عبػػػػػػػػػد اهلل بػػػػػػػػػف يكسػػػػػػػػػؼ بػػػػػػػػػف أحمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػد اهلل ابػػػػػػػػػف يكسػػػػػػػػػؼ، أبػػػػػػػػػك  :العااااااااا ريع المعاااااااااا  
: د. حػػػػػػػػػػػػػ تـ صػػػػػػػػػػػػػ لح تحقيػػػػػػػػػػػػػؽ، هػػػػػػػػػػػػػػ(ٔٙٚ: ت  هشػػػػػػػػػػػػػ ـ )د، جمػػػػػػػػػػػػػ ؿ الػػػػػػػػػػػػػديف، ابػػػػػػػػػػػػػف محمػػػػػػػػػػػػػ
 (.ـٖٜٛٔ -هػ ٖٓٗٔ)،  ٕ، طبيركت -مؤسسة الرس لة  ، الض مف

أبػػػػػػػك عمػػػػػػػ  الف رسػػػػػػػ  الحسػػػػػػػف بػػػػػػػف أحمػػػػػػػد بػػػػػػػف أحمػػػػػػػد بػػػػػػػف عبػػػػػػػد الغفػػػػػػػ ر )  :المعاااااااا   المنثاااااااورة
 -مػػػػػػػػػػػػػػ فق(، دراسػػػػػػػػػػػػػػة كتحقيػػػػػػػػػػػػػػؽ: الػػػػػػػػػػػػػػدكتكر: شػػػػػػػػػػػػػػريؼ النجػػػػػػػػػػػػػػ ر، دار عمػػػػػػػػػػػػػػ ر، عٖٚٚت : 

 ـ(.ٕٗٓٓ -قٕٗٗٔ) ٔاألردف، ط



                     ٗ٘ٗ          ثبت المصادر والمراجع
    

 

: د. محمػػػػػػػػػد ك مػػػػػػػػػؿ ، تحقيػػػػػػػػػؽ بهػػػػػػػػػ   الػػػػػػػػػديف بػػػػػػػػػف عقيػػػػػػػػػؿ: المعااااااااااند نماااااااااك  عاااااااااهي  ال وا اااااااااد
 .هػ ٘ٓٗٔ، ٔط ،ج معة أـ القرل ،برك ت

أبػػػػػػػػػػك عكانػػػػػػػػػػة يعقػػػػػػػػػػكب بػػػػػػػػػػف إسػػػػػػػػػػح ؽ بػػػػػػػػػػف إبػػػػػػػػػػراهيـ النيسػػػػػػػػػػ بكرم  : اااااااااا  نوانااااااااااعأمعاااااااااا خرج 
  ،دار المعرفػػػػػػػػػػػػػة، تحقيػػػػػػػػػػػػػؽ: أيمػػػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػػػػػ رؼ الدمشػػػػػػػػػػػػػق  هػػػػػػػػػػػػػػ(ٖٙٔ: ت اإلسػػػػػػػػػػػػػفرايين  )

 .(ـٜٜٛٔ -هػٜٔٗٔ)، ٔ، طبيركت

أبػػػػػػػػػك عبػػػػػػػػػد اهلل الحػػػػػػػػ كـ محمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػد اهلل بػػػػػػػػػف : ي نماااااااااك الصاااااااااحيحين لمحااااااااااكمالمعاااااااا در 
بكرم المعػػػػػػػػػركؼ محمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف حمدكيػػػػػػػػػه بػػػػػػػػػف ُنعػػػػػػػػػيـ بػػػػػػػػػف الحكػػػػػػػػػـ الضػػػػػػػػػب  الطهمػػػػػػػػػ ن  النيسػػػػػػػػػ 

دار الكتػػػػػػػػػػػب  ، تحقيػػػػػػػػػػػؽ: مصػػػػػػػػػػػطف  عبػػػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػػػ در عطػػػػػػػػػػػ ، هػػػػػػػػػػػػ(٘ٓٗ: ت  بػػػػػػػػػػػ بف البيػػػػػػػػػػػ  )
 ـ(.ٜٜٓٔ –ق  ٔٔٗٔ)، ٔ، طبيركت –العممية 

ق(، تحقيػػػػػػػػػػؽ: ٗ٘ٗأبػػػػػػػػػػك عبػػػػػػػػػػد اهلل محمػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػ مة القضػػػػػػػػػػ ع ) ت :  : ااااااااااهابمعااااااااااند ال
 -قٚٓٗٔ) ٕحمػػػػػػػػػػػػػدم بػػػػػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػػػػػد المجيػػػػػػػػػػػػػد السػػػػػػػػػػػػػمف ، مؤسسػػػػػػػػػػػػػة الرسػػػػػػػػػػػػػ لة ، بيػػػػػػػػػػػػػركت، ط

  ـ(.ٜٙٛٔ

أبػػػػػػك عبػػػػػػد اهلل محمػػػػػػد بػػػػػػف إدريػػػػػػس بػػػػػػف العبػػػػػػ س بػػػػػػف عثمػػػػػػ ف بػػػػػػف شػػػػػػ ف  بػػػػػػف  معااااااند ال ااااااا ع :
دار ، هػػػػػػػػػػػػػػ(ٕٗٓ: ت عبػػػػػػػػػػػػػد المطمػػػػػػػػػػػػػب بػػػػػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػػػػػد منػػػػػػػػػػػػػ ؼ المطمبػػػػػػػػػػػػػ  القرشػػػػػػػػػػػػػ  المكػػػػػػػػػػػػػ  )

 (.هػ  ٓٓٗٔ)لبن ف،  -الكتب العممية، بيركت

م ، أبػػػػػػػك الق سػػػػػػػـ سػػػػػػػميم ف بػػػػػػػف أحمػػػػػػػد بػػػػػػػف أيػػػػػػػكب بػػػػػػػف مطيػػػػػػػر المخمػػػػػػػ  الشػػػػػػػ  معاااااااند ال ااااااااميين:
مؤسسػػػػػػػػػػػػػػة ، : حمػػػػػػػػػػػػػػدم بػػػػػػػػػػػػػػف عبدالمجيػػػػػػػػػػػػػػد السػػػػػػػػػػػػػػمف تحقيػػػػػػػػػػػػػػؽ، هػػػػػػػػػػػػػػػ(ٖٓٙ: ت  الطبرانػػػػػػػػػػػػػػ  )

 (.ٜٗٛٔ – ٘ٓٗٔ)، ٔ، طبيركت ،الرس لة

عيػػػػػػػ ض بػػػػػػػف مكسػػػػػػػ  بػػػػػػػف عيػػػػػػػ ض بػػػػػػػف عمػػػػػػػركف : م اااااااارر األناااااااوار نماااااااك صاااااااحاح اآلثاااااااار
كدار  ، المكتبػػػػػػػػػػػػػػػػػة العتيقػػػػػػػػػػػػػػػػػة ، هػػػػػػػػػػػػػػػػػػ(ٗٗ٘: ت  اليحصػػػػػػػػػػػػػػػػػب  السػػػػػػػػػػػػػػػػػبت ، أبػػػػػػػػػػػػػػػػػك الفضػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ )

 ، )د. ط. ت(.التراث

ق(، ٓٗٔالشػػػػػػػػػػػػػي  محمػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػف محمػػػػػػػػػػػػػد البػػػػػػػػػػػػػديرم الػػػػػػػػػػػػػدمي ط ) ت :  :ال  حياااااااااااااع الم اااااااااااااكاة
             ٔعمميػػػػػػػػػػػػػػػػة ، بيػػػػػػػػػػػػػػػػركت، لبنػػػػػػػػػػػػػػػػ ف، طتحقيػػػػػػػػػػػػػػػػؽ الػػػػػػػػػػػػػػػػدكتكر: يحيػػػػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػػػػراد، دار الكتػػػػػػػػػػػػػػػػب ال

 .ـ(ٕٗٓٓ-قٕ٘ٗٔ) 



                     ٘٘ٗ          ثبت المصادر والمراجع
    

 

أبػػػػػػك محمػػػػػػد مكػػػػػػ  بػػػػػػف أبػػػػػػ  ط لػػػػػػب َحّمػػػػػػكش بػػػػػػف محمػػػػػػد بػػػػػػف مختػػػػػػ ر  :نآنااااااراب القاااااار إم ااااااك  
: د. تحقيػػػػػػػػػػػػػؽ، هػػػػػػػػػػػػػػ(ٖٚٗ: ت  طبػػػػػػػػػػػػػ  المػػػػػػػػػػػػػ لك  )القيسػػػػػػػػػػػػػ  القيركانػػػػػػػػػػػػػ  ثػػػػػػػػػػػػػـ األندلسػػػػػػػػػػػػػ  القر 

 ق(.٘ٓٗٔ، )ٕط ،بيركت –مؤسسة الرس لة ، ح تـ ص لح الض مف

مػػػػػػػ  أحمػػػػػػد بػػػػػػػف محمػػػػػػد بػػػػػػف عأبػػػػػػػك العبػػػػػػ س  المصاااااا اح المنياااااار  ااااااا   ريااااااب ال ااااااارح الك ياااااار:
 .، )د.ت(بيركت، لعممية : المكتبة ا ،هػ(ٓٚٚ : ت) الفيكم  ثـ الحمكم، 

لحميػػػػػػػػرم اليمػػػػػػػػ ن  أبػػػػػػػػك بكػػػػػػػػر عبػػػػػػػػد الػػػػػػػػرزاؽ بػػػػػػػػف همػػػػػػػػ ـ بػػػػػػػػف نػػػػػػػػ ف  ا مصاااااااانف ن ااااااااد الاااااااارزار:
المجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػس ، : حبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػػػػػػػػػػرحمف األعظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تحقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ، هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ(ٕٔٔ: ت  )الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػنع ن 

 ق(.ٖٓٗٔ)، ٕ، طبيركت –المكتب اإلس م  ، الهند -العمم 

سػػػػػػػػػعد الػػػػػػػػػديف عمػػػػػػػػػرك بػػػػػػػػػف مسػػػػػػػػػعكد التفتػػػػػػػػػ زان ) ت :  :طاااااااااو   ااااااااارح  مخااااااااايص الم  ااااااااااح الم
ق(، تحقيػػػػػػػػػػػػػؽ: الػػػػػػػػػػػػػدكتكر: عبػػػػػػػػػػػػػد الحميػػػػػػػػػػػػػد هنػػػػػػػػػػػػػداكم، دار الكتػػػػػػػػػػػػػب العمميػػػػػػػػػػػػػة، بيػػػػػػػػػػػػػركت ٕٜٚ
  (.، )د. تٖلبن ف، ط -

ق(، تحقيػػػػػػػػػػػؽ: ٖٗٛأبػػػػػػػػػػػ  الحسػػػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػف عيسػػػػػػػػػػػ  الرمػػػػػػػػػػػ ن  )ت:  معاااااااااااان  الحاااااااااااروف:
 -الػػػػػػػػػػػدكتكر عبػػػػػػػػػػػد الفتػػػػػػػػػػػ ح إسػػػػػػػػػػػم عيؿ شػػػػػػػػػػػمب ، دار الشػػػػػػػػػػػركؽ، المممكػػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػػعكدية

 ـ(.ٜٔٛٔ-قٔٓٗٔ، )ٕجدة، ط

هػػػػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػػػػؽ ٖٓٚ: حمػػػػػػػػػػد )تأاألزهػػػػػػػػػػرم، أبػػػػػػػػػػك منصػػػػػػػػػػكر محمػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػف معااااااااااان  القاااااااااارا ات: 
-هػػػػػػػػػػػػػػػٕٓٗٔ، )ٔط، يػػػػػػػػػػػػػػركتب ،دار الكتػػػػػػػػػػػػػػب العمميػػػػػػػػػػػػػػة ،حمػػػػػػػػػػػػػػد فريػػػػػػػػػػػػػػد المزيػػػػػػػػػػػػػػدمأ :الشػػػػػػػػػػػػػي 
 ـ(.ٜٜٜٔ

: ت المعػػػػػػػػػركؼ بػػػػػػػػػ ألخفش األكسػػػػػػػػػط ) ، سػػػػػػػػػعيد بػػػػػػػػػف مسػػػػػػػػػعدةأبػػػػػػػػػك الحسػػػػػػػػػف  :القااااااااارآن  معاااااااااان
، ٔ، طمكتبػػػػػػػػػػة الخػػػػػػػػػػ نج ، القػػػػػػػػػػ هرة، تحقيػػػػػػػػػػؽ: الػػػػػػػػػػدكتكرة هػػػػػػػػػػدل محمػػػػػػػػػػكد قراعػػػػػػػػػػة، هػػػػػػػػػػػ(ٕ٘ٔ

 (.ـ ٜٜٓٔ -هػ  ٔٔٗٔ)

 هػػػػػػػػػػ( ، تحقيػػػػػػػػػؽ : أحمػػػػػػػػػدٕٚٓألبػػػػػػػػػ  زكريػػػػػػػػػ  يحيػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػف زيػػػػػػػػػ د الفػػػػػػػػػّرا  ، )ت : معاااااااااان  القااااااااارآن
الهي ػػػػػػػػػػػة ، عبػػػػػػػػػػػد الفتػػػػػػػػػػػ ح إسػػػػػػػػػػػم عيؿ الشػػػػػػػػػػػمب ك ، يكسػػػػػػػػػػػؼ نجػػػػػػػػػػػ ت  ، كمحمػػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػػ  النّجػػػػػػػػػػػ ر

 .(ـ ٜٓٛٔ )،ٕط  ،الق هرة، بة الع مة لمكتالمصري
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نرا ك: القرآن معان  عرابه القرآف مع ن  لمزج ج وا   الزج ج إسح ؽ أبك سهؿ، بف السرم بف إبراهيـ: كا 
 - هػ ٛٓٗٔ ،)ٔ، طبيركت – الكتب ع لـ ،شمب  عبد  الجميؿ عبد: ، تحقيؽ(هػٖٔٔ: ت)

 ( .ـ ٜٛٛٔ

الػػػػػػػػػدكتكر ف ضػػػػػػػػػؿ صػػػػػػػػػ لح السػػػػػػػػػ مرا  ، شػػػػػػػػػركة الع تػػػػػػػػػؾ لصػػػػػػػػػن عة الكتػػػػػػػػػب،  معاااااااااان  النحاااااااااو: 
 ـ(.ٖٕٓٓ -قٖٕٗٔ، )ٕالق هرة ، مصر، ط

لبنػػػػػػػػػ ف،  -هض، مؤسسػػػػػػػػػة نػػػػػػػػػكيهض الثق فيػػػػػػػػػة، بيػػػػػػػػػركتعػػػػػػػػػ دؿ نػػػػػػػػػكي :معجااااااااام أنااااااااا م الجزا ااااااااار
  ـ(.ٜٓٛٔ -قٓٓٗٔ، )ٕط

 بف ي قكت اهلل عبد أبك الديف شه ب :األديب معر ع إلك األريب إر اد : األد ا  األد ا  معجم معجم
 بيركت اإلس م ، الغرب دار ،عب س إحس ف: ، تحقيؽ(هػٕٙٙ: ت) الحمكم الركم  اهلل عبد

 ( .ـ ٖٜٜٔ - هػ ٗٔٗٔ )،ٔط

سػػػػػػػميم ف بػػػػػػػف أحمػػػػػػػد بػػػػػػػف أيػػػػػػػكب بػػػػػػػف مطيػػػػػػػر المخمػػػػػػػ  الشػػػػػػػ م ،  المعجااااااام األوعاااااااط لمط رانااااااا :
: طػػػػػػػػػػ رؽ بػػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػػكض اهلل بػػػػػػػػػػف محمػػػػػػػػػػد ، تحقيػػػػػػػػػػؽ، هػػػػػػػػػػػ(ٖٓٙ: تالق سػػػػػػػػػػـ الطبرانػػػػػػػػػػ  )أبػػػػػػػػػػك 

 )د. ط. ت(.، الق هرة ،دار الحرميف ، عبد المحسف بف إبراهيـ الحسين ك 

 ،هػػػػػػػػػػػ(ٕٙٙ:  ت) الحمػػػػػػػػػػكمّ  أبػػػػػػػػػػك عبػػػػػػػػػػد اهلل يػػػػػػػػػػ قكت بػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػػد اهلل الركمػػػػػػػػػػ ّ  معجاااااااااام ال ماااااااااادان:
 .(ـ ٜٜ٘ٔ ، )ٕط ،بيركت ،دار ص در

، هػػػػػػػػػػػػ(ٖٔ٘: ت الحسػػػػػػػػػػػيف عبػػػػػػػػػػػد البػػػػػػػػػػػ ق  بػػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػػ ن  البغػػػػػػػػػػػدادم )أبػػػػػػػػػػػك  :معجااااااااااام الصاااااااااااحا ع
، المنػػػػػػػػػػكرة ،المدينػػػػػػػػػػة –مكتبػػػػػػػػػػة الغربػػػػػػػػػػ   األثريػػػػػػػػػػة ، : صػػػػػػػػػػ ح بػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػ لـ المصػػػػػػػػػػرات تحقيػػػػػػػػػػؽ

 .هػ(  ٛٔٗٔ)،  ٔط

 عمؿ فريؽ بمس عدة عمر مخت ر أحمد الدكتكر :العر   المثقف دلي  الم وي الصواب معجم
 ـ( .ٕٛٓٓ –ق ٜٕٗٔ، ) ٔ، طالق هرة الكتب، ع لـ
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ي اح الظنون ك ف    الم ثوثع ال ا عيع األصوليع المؤل ات معجم : العار ين وهديع المكنون وا 
 الس دسة السنة: الطبعة، المنكرة ب لمدينة اإلس مية الج معة: الدكسرم ربيع ف بف ترحيب

 (.ـٕٗٓٓ-هػٕٗٗٔ ، ) (ٕٔٔ) العدد كالث ثكف

الػػػػػػػػدكتكر: محمػػػػػػػػكد عبػػػػػػػػد الػػػػػػػػرحمف عبػػػػػػػػد المػػػػػػػػنعـ ،  ع:معجاااااااام المصااااااااطمحات واألل اااااااااظ ال قهياااااااا
 دار الفضيمة،  )د. ط. ت(.

: الدكتكر محمد سمير نجيب المبدم ، مؤسسة الرس لة، دار والصر يع النحويع المصطمحات معجم
 ـ( .ٜ٘ٛٔ-ق٘ٓٗٔ، )ٔالفرق ف، ط

دار الكتػػػػػػػػػب  ،إميػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػدي  يعقػػػػػػػػػكب كتكر:دالػػػػػػػػػ المعجااااااااام الم صااااااااا   ااااااااا   اااااااااواهد العر ياااااااااع:
 .(ـٜٜٙٔ -هػ ٚٔٗٔ)،  ٔط ،العممية

 نكيهض مؤسسة ،نكيهض ع دؿ :«الحا ر العصر وح ك اإلع م صدر من »معجم الم عرين 
 ( .ـ ٜٛٛٔ - هػ ٜٓٗٔ )،ٖ، طلبن ف – بيركت كالنشر، كالترجمة لمت ليؼ الثق فية

الػػػػػػػػػدكتكر عبػػػػػػػػػد المطيػػػػػػػػػؼ الخطيػػػػػػػػػب، دار سػػػػػػػػػعد الػػػػػػػػػديف لمطب عػػػػػػػػػة كالنشػػػػػػػػػر،  معجااااااااام القااااااااارا ات:
 ـ(.ٕٕٓٓ -هػ ٕٕٗٔ، )ٔدمشؽ، ط

سػػػػػػػميم ف بػػػػػػػف أحمػػػػػػػد بػػػػػػػف أيػػػػػػػكب بػػػػػػػف مطيػػػػػػػر المخمػػػػػػػ  الشػػػػػػػ م ، أبػػػػػػػك الق سػػػػػػػـ  :المعجااااااام الك يااااااار 
مكتبػػػػػػػػػػة ابػػػػػػػػػػف  ، : حمػػػػػػػػػػدم بػػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػػد المجيػػػػػػػػػػد السػػػػػػػػػػمف تحقيػػػػػػػػػػؽ هػػػػػػػػػػػ(ٖٓٙ: ت الطبرانػػػػػػػػػػ  )

 .ـ( ٜٜٗٔ -هػ  ٘ٔٗٔ، )ٕ، طالق هرة ،تيمية

عمػػػػػػػػر بػػػػػػػػف رضػػػػػػػػ  بػػػػػػػػف محمػػػػػػػػد رااػػػػػػػػب بػػػػػػػػف عبػػػػػػػػد الغنػػػػػػػػ  كح لػػػػػػػػة الدمشػػػػػػػػق  معجاااااااام المااااااااؤل ين: 
، بيػػػػػػػػػػػػػركت ،دار إحيػػػػػػػػػػػػػ   التػػػػػػػػػػػػػراث العربػػػػػػػػػػػػػ  ،بيػػػػػػػػػػػػػركت ،هػػػػػػػػػػػػػػ(، مكتبػػػػػػػػػػػػػة المثنػػػػػػػػػػػػػ ٛٓٗٔ:  )ت

 .)د. ت(

 ،أحمػػػػػػػػػد الزيػػػػػػػػػ تك  ،)إبػػػػػػػػػراهيـ مصػػػػػػػػػطف ،  مجمػػػػػػػػػ  المغػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػة ب لقػػػػػػػػػ هرة المعجااااااااام الوعااااااااايط:
 ، )د. ط. ت(.دار الدعكة ، محمد النج ر(ك  ،ح مد عبد الق درك 
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 محمػػػػػػد بػػػػػػف شػػػػػػمس الػػػػػػديف أبػػػػػػك عبػػػػػػد اهلل :معر ااااااع القاااااارا  الك ااااااار نمااااااك الط قااااااات واألنصااااااار
 ،ٔ، طدار الكتػػػػػػػػػػػب العمميػػػػػػػػػػػة، هػػػػػػػػػػػػ(ٛٗٚ: ت مػػػػػػػػػػػ ز الػػػػػػػػػػػذهب  )أحمػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػف عثمػػػػػػػػػػػ ف بػػػػػػػػػػػف ق ي

 (.ـٜٜٚٔ -هػ ٚٔٗٔ)

هػػػػػػػػػػ(، دراسػػػػػػػػػة ٜٗٚبػػػػػػػػػدر الػػػػػػػػػديف محمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػد اهلل الزركشػػػػػػػػػ )ت   معناااااااااك ال إلاااااااااك إال ا  :
، ٖكتحقيػػػػػػػػػػػؽ: عمػػػػػػػػػػػ  محيػػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػػػديف عمػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػر  دااػػػػػػػػػػػ ، دار ا عتصػػػػػػػػػػػ ـ ، القػػػػػػػػػػػ هرة، ط

 . (ـٜ٘ٛٔ -هػ ٘ٓٗٔ)

عبػػػػػػد اهلل بػػػػػػف يكسػػػػػػؼ بػػػػػػف أحمػػػػػػد جمػػػػػػ ؿ الػػػػػػديف، ابػػػػػػف  م ناااااا  الم يااااااب ناااااان ك ااااااب األناريااااااب:
 ،كمحمػػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػػ  حمػػػػػػػػػػػد اهلل ،مػػػػػػػػػػػ زف المبػػػػػػػػػػػ رؾ كتكر:دالػػػػػػػػػػػ تحقيػػػػػػػػػػػؽ هػػػػػػػػػػػػ(ٔٙٚ:  تهشػػػػػػػػػػػ ـ )
 .ـ(ٜ٘ٛٔ) ،ٙط ،دمشؽ ،دار الفكر

،  ق(ٓٛٙت :تقػػػػػػػػ  الػػػػػػػػديف أبػػػػػػػػك الخيػػػػػػػػر منصػػػػػػػػكر بػػػػػػػػف فػػػػػػػػ ح اليمنػػػػػػػػ ) :الم ناااااااا   اااااااا  النحااااااااو
، دار الشػػػػػػػػػػؤكف الثق فيػػػػػػػػػػة  تحقيػػػػػػػػػػؽ الػػػػػػػػػػدكتكر: عبػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػرزاؽ عبػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػرحمف أسػػػػػػػػػػعد السػػػػػػػػػػعدم

 ـ(.ٕٓٓٓ، بغداد، ) الع مة

طبػػػػػػػػػػػ  ق(،ٜٖٖ أبػػػػػػػػػػػك عبػػػػػػػػػػد اهلل محمػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػف أحمػػػػػػػػػػػد الخػػػػػػػػػػكارزم ، ) ت  : م ااااااااااا ي  العماااااااااااوم:
عمػػػػػػػػػ  نسػػػػػػػػػػخة قػػػػػػػػػػ ـ بطبعهػػػػػػػػػ  المستشػػػػػػػػػػرؽ: ج . فػػػػػػػػػػ ف فمػػػػػػػػػكتف، كصػػػػػػػػػػححه كطبعػػػػػػػػػػه: عثمػػػػػػػػػػ ف 

   . ت(.)د ، ٔخميؿ،مصر،ط

معػػػػػػػػػركؼ ب لرااػػػػػػػػػب أبػػػػػػػػػك الق سػػػػػػػػػـ الحسػػػػػػػػػيف بػػػػػػػػػف محمػػػػػػػػػد ال :الم اااااااااردات  ااااااااا   رياااااااااب القااااااااارآن 
دار القمػػػػػػػػػػػػػػػػـ، ، : صػػػػػػػػػػػػػػػػفكاف عػػػػػػػػػػػػػػػػدن ف الػػػػػػػػػػػػػػػػداكدمتحقيػػػػػػػػػػػػػػػػؽ،  هػػػػػػػػػػػػػػػػػ(ٕٓ٘: ت  )  األصػػػػػػػػػػػػػػػػفه ن
 (.هػ ٕٔٗٔ) ٔ، طبيركت ،دمشؽ ،الدار الش مية 

: أبػػػػػػػك الق سػػػػػػػـ محمػػػػػػػكد بػػػػػػػف عمػػػػػػػرك بػػػػػػػف أحمػػػػػػػد، الزمخشػػػػػػػرم الم صااااااا   ااااااا  صااااااانعع اإلناااااااراب
 ،مكتبػػػػػػػػػػػػػة الهػػػػػػػػػػػػػ ؿ  ،عمػػػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػػػك ممحػػػػػػػػػػػػػـ كتكر:دالػػػػػػػػػػػػػتحقيػػػػػػػػػػػػػؽ ، هػػػػػػػػػػػػػػ(ٖٛ٘:  تجػػػػػػػػػػػػػ ر اهلل )

 ـ(.ٖٜٜٔ)، ٔط ،بيركت

: تحقيػػػػػػػػػؽ، هػػػػػػػػػػ( ٜٓٚ تأبػػػػػػػػػك إسػػػػػػػػػحؽ إبػػػػػػػػػراهيـ بػػػػػػػػػف مكسػػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػػ طب  ) ع:المقاصاااااااااد ال اااااااااا ي
البحػػػػػػػػػكث العمميػػػػػػػػػة ، د. محمػػػػػػػػػد إبػػػػػػػػػراهيـ البنػػػػػػػػػ  ،كالعثيمػػػػػػػػػيفد. عبػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػرحمف بػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػميم ف 
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حيػػػػػػػػػػػ   التػػػػػػػػػػػراث اإلسػػػػػػػػػػػ م  بج معػػػػػػػػػػػة أـ القػػػػػػػػػػػرل   -هػػػػػػػػػػػػ  ٕٛٗٔ)، ٔط، مكػػػػػػػػػػػة المكرمػػػػػػػػػػػة ،كا 
 .(ـ ٕٚٓٓ

 اااااارح ال ااااااواهد »المقاصااااااد النحويااااااع  اااااا   اااااارح  ااااااواهد  ااااااروح األل يااااااع الم ااااااهور  ااااااا 
 ،هػػػػػػػػػػػػ( ٘٘ٛ : ت) بػػػػػػػػػػػدر الػػػػػػػػػػػديف محمػػػػػػػػػػػكد بػػػػػػػػػػػف أحمػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػف مكسػػػػػػػػػػػ  العينػػػػػػػػػػػ ّ  :«الك ااااااااااارى

أحمػػػػػػػػػػػػػػػػػد محمػػػػػػػػػػػػػػػػػد تكفيػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ السػػػػػػػػػػػػػػػػػكدان ،  :أ. دعمػػػػػػػػػػػػػػػػػ  محمػػػػػػػػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػػػػػػػ خر،  :أ. دتحقيػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ: 
 -هػػػػػػػػػػػػػػ  ٖٔٗٔ)، ٔط ،القػػػػػػػػػػػػ هرة ،دار السػػػػػػػػػػػػ ـ ،عبػػػػػػػػػػػػد العزيػػػػػػػػػػػػز محمػػػػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػػ خر كالػػػػػػػػػػػػدكتكر:

 .(ـ ٕٓٔٓ

هػػػػػػػػػػػػ( ، تحقيػػػػػػػػػػػؽ ٔٚٗ:  تعبػػػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػػػ هر الجرجػػػػػػػػػػػ ن ) المق صاااااااااااد  ااااااااااا   ااااااااااارح اإلي ااااااااااااح:
دار  ،ق فػػػػػػػػػػػة كاألعػػػػػػػػػػػػ ـ عراقيػػػػػػػػػػػة، كزارة الثالجمهكريػػػػػػػػػػػة ال ،كػػػػػػػػػػػ ظـ بحػػػػػػػػػػػر المرجػػػػػػػػػػػػ ف كتكر:دالػػػػػػػػػػػ

 .(ـٕٜٛٔ، )الرشيد

محمػػػػػػػػػد عبػػػػػػػػػد  :هػػػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػػػؽٖ٘ٛ:  )ت دأبػػػػػػػػػك العبػػػػػػػػػ س محمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف يزيػػػػػػػػػد المبػػػػػػػػػرّ  المق  اااااااااب:
 )د. ت(. ،الخ لؽ عضيمة، المجمس األعم  لمشؤكف اإلس مية، الق هرة

حمػػػػػػػػد عبػػػػػػػػد أ كتكر:دالػػػػػػػػهػػػػػػػػػ(، تحقيػػػػػػػػؽ ٜٙٙ: بػػػػػػػػف عصػػػػػػػػفكر،  )تعمػػػػػػػػ  بػػػػػػػػف مػػػػػػػػؤمف المقاااااااار ب: 
،  ٔ، طكعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد اهلل الجبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرم، مطبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ن ، بغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداد، السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ر الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكارم 

 ـ(.ٜٙٛٔ)

عمػػػػػػر بػػػػػػف ق سػػػػػػـ بػػػػػػف محمػػػػػػد بػػػػػػف عمػػػػػػ  األنصػػػػػػ رم  :القاااااارا ات ماااااان  ااااااوا ر مااااااا  اااااا  المكاااااارر
: تحقيػػػػػػػػػػػػؽ، هػػػػػػػػػػػػػ(ٖٜٛ: ت  النشيػػػػػػػػػػػػ ر الشػػػػػػػػػػػػ فع  المصػػػػػػػػػػػػرم )أبػػػػػػػػػػػػك حفػػػػػػػػػػػػص، سػػػػػػػػػػػػراج الػػػػػػػػػػػػديف 

، بيػػػػػػػػػػػػركت –دار الكتػػػػػػػػػػػػب العمميػػػػػػػػػػػػة  ، أحمػػػػػػػػػػػػد محمػػػػػػػػػػػػكد عبػػػػػػػػػػػػد السػػػػػػػػػػػػمي  الشػػػػػػػػػػػػ فع  الحفيػػػػػػػػػػػػ ف
 (.ـ ٕٔٓٓ -هػ  ٕٕٗٔ)، ٔط

 دار ،(هػٙٔ٘: ت) البصرم الحريرم محمد أبك عثم ف، بف محمد بف عم  بف الق سـ اإلنراب: ممحع
 ( . ـٕ٘ٓٓ- هػٕٙٗٔ )،ٔ، طمصر -الق هرة – الس ـ
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:  بكػػػػػػػػػػػر أحمػػػػػػػػػػػد الشهرسػػػػػػػػػػػت ن  )ت  ف عبػػػػػػػػػػػد الكػػػػػػػػػػػريـ بػػػػػػػػػػػف أبػػػػػػػػػػػمحمػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػ: الممااااااااااا  والنحااااااااااا 
 .، )د.ت(مؤسسة الحمب ، هػ(ٛٗ٘

م  اإلشػػػػػػػػبيم ، ضػػػػػػػػر عمػػػػػػػػ  بػػػػػػػػف مػػػػػػػػؤمف بػػػػػػػػف محمػػػػػػػػد، الح الك ياااااااار  اااااااا  ال صااااااااريف:المم ااااااااع 
 .ـ(ٜٜٙٔ ، )ٔط ،مكتبة لبن ف ،هػ(ٜٙٙ:  تالمعركؼ ب بف عصفكر )

، ٙجمػػػػػػػػػػػػػك المصػػػػػػػػػػػػػرية، القػػػػػػػػػػػػػ هرة، ط، ا نالػػػػػػػػػػػػػدكتكر ابػػػػػػػػػػػػػراهيـ أنػػػػػػػػػػػػػيس :عااااااااااااارار الم اااااااااااااعأمااااااااااااان 
  .ـ(ٜٛٚٔ)

 .ت( . ط .، )ب فغ ن ، دار الفكر، سعيد األ من  اري  النحو

 بعد: ت) «النمؿ كراع» بػ الممقب الحسف أبك األزدم، الُهن    الحسف بف عم  الم ع:    المنجد
 الق هرة الكتب، ع لـ ،الب ق  عبد ض ح  دكتكر عمر، مخت ر أحمد دكتكر: تحقيؽ، (هػٜٖٓ

 (. ـ ٜٛٛٔ) ،ٕط

أبػػػػػػػػك الفػػػػػػػػتح  :المنصااااااااف ال اااااااان جناااااااا ,  اااااااارح ك اااااااااب ال صااااااااريف أل اااااااا  نثمااااااااان المااااااااازن 
 ) ،ٔ، ، طدار إحيػػػػػػػػػػػػ   التػػػػػػػػػػػػراث القػػػػػػػػػػػػديـ، هػػػػػػػػػػػػػ(ٕٜٖ: ت عثمػػػػػػػػػػػػ ف بػػػػػػػػػػػػف جنػػػػػػػػػػػػ  المكصػػػػػػػػػػػػم  )

 (.ـٜٗ٘ٔ -هػ ٖٖٚٔ

بػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػد اهلل  ليكسػػػػػػػػػؼ بػػػػػػػػػف تغػػػػػػػػػرم بػػػػػػػػػرد :الاااااااااوا    عاااااااااد والمعااااااااا و ك الصاااااااااا   المنهااااااااا 
حققػػػػػػػػػػػػػه ككضػػػػػػػػػػػػػ  (، قٗٚٛ: ت  أبػػػػػػػػػػػػك المح سػػػػػػػػػػػػػف، جمػػػػػػػػػػػػػ ؿ الػػػػػػػػػػػػديف )الظػػػػػػػػػػػػ هرم الحنفػػػػػػػػػػػػػ ، 

) د. ط.   الهي ػػػػػػػػػػػة المصػػػػػػػػػػػرية الع مػػػػػػػػػػػة لمكتػػػػػػػػػػػ ب، حكاشػػػػػػػػػػػيه: دكتػػػػػػػػػػػكر محمػػػػػػػػػػػد محمػػػػػػػػػػػد أمػػػػػػػػػػػيف
 ت(.

نصػػػػػػػػر محمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف محمػػػػػػػػد  بػػػػػػػػف طمخػػػػػػػػ ف الفرابػػػػػػػػ ) ت :  الفيمسػػػػػػػػكؼ أبػػػػػػػػك :الك ياااااااار الموعاااااااايقك
ق(، تحقيػػػػػػػػػػػػػػؽ كشػػػػػػػػػػػػػػرح : اطػػػػػػػػػػػػػػ س عبػػػػػػػػػػػػػػد الممػػػػػػػػػػػػػػؾ خشػػػػػػػػػػػػػػبة، دار الكتػػػػػػػػػػػػػػ ب العربػػػػػػػػػػػػػػ ، ٜٖٖ

   الق هرة، )د. ط. ت(.

تكر: ق(، تحقيػػػػػػػػػػؽ الػػػػػػػػػػدكٓٓٚعضػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػديف عبػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػرحمف بػػػػػػػػػف أحمػػػػػػػػػػد اإليجػػػػػػػػػػ )  المواقااااااااااف:
 ـ(.ٜٜٚٔ، )ٔلبن ف، ط -الرحمف عميرة، دار الجيؿ، بيركت عبد
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شػػػػػػمس الػػػػػػديف أبػػػػػػك عبػػػػػػد اهلل محمػػػػػػد بػػػػػػف محمػػػػػػد بػػػػػػف  :مواهااااااب الجمياااااا   اااااا  مخ صاااااار الخمياااااا 
: ت  لحطػػػػػػػػػػػػ ب الر عينػػػػػػػػػػػػ  المػػػػػػػػػػػػ لك  )عبػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػرحمف الطرابمسػػػػػػػػػػػػ  المغربػػػػػػػػػػػػ ، المعػػػػػػػػػػػػركؼ ب 

 (.ـٕٜٜٔ -هػ ٕٔٗٔ)، ٖط، دار الفكر ، هػ(ٜٗ٘

عػػػػػػداد: ا  جمػػػػػػ  ك  :والم ااااااع والنحااااااو واإلقاااااارا  ال  عااااااير أ مااااااع  ااااااراجم  اااااا  الميعاااااارة الموعااااااونع
المطيػػػػػػػػػػػؼ القيسػػػػػػػػػػػ  كآخػػػػػػػػػػػريف، مجمػػػػػػػػػػػة أيػػػػػػػػػػػ د عبػػػػػػػػػػػد ك كليػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػف أحمػػػػػػػػػػػد الحسػػػػػػػػػػػيف الزبيػػػػػػػػػػػرم، 

 ـ(.ٖٕٓٓ-قٕٗٗٔ، )ٔ، طيط ني ستر، بر الحكمة ، م نش

طػػػػػػػؼ العشػػػػػػػ  ر ) ت : ممحمػػػػػػػد بػػػػػػػف محمػػػػػػػد بػػػػػػػف أبػػػػػػػ  ال المو ااااااا  الم اااااااين ألقعاااااااام ال ناااااااوين:
، ،ج معة المنيػػػػػػػػػػػػػ ق(، تحقيػػػػػػػػػػػػػؽ كدراسػػػػػػػػػػػػػة: الػػػػػػػػػػػػػدكتكر: محمػػػػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػػػػ مر أحمػػػػػػػػػػػػػد حسػػػػػػػػػػػػػفٕٜٛ

 ـ(.ٜٛٛٔ -قٛٓٗٔ)د.ط(، )

: ت  ف بػػػػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػػف محمػػػػػػػػػػػػد الجػػػػػػػػػػػػكزم )جمػػػػػػػػػػػػ ؿ الػػػػػػػػػػػػديف عبػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػرحم  :المو ااااااااااااونات
محمػػػػػػػػػػػػد عبػػػػػػػػػػػػد ك ، ضػػػػػػػػػػػػبط كتقػػػػػػػػػػػػديـ كتحقيػػػػػػػػػػػػؽ: عبػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػرحمف محمػػػػػػػػػػػػد عثمػػػػػػػػػػػػ ف، هػػػػػػػػػػػػػ(ٜٚ٘

 (.ـ ٜٙٙٔ -هػ  ٖٙٛٔ ) ٔ، طالمدينة المنكرة ،المحسف

، الري ض – الرشد مكتبة ،المحمكد ص لح بف ص لح بف الرحمف عبد :األ انرة من  يميع ا ن موقف
 ( .ـ ٜٜ٘ٔ/  هػ ٘ٔٗٔ )،ٔط

أبػػػػػػػػك بكػػػػػػػػر محمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف أحمػػػػػػػػد السػػػػػػػػمرقندم )  ت :  مياااااااازان األصااااااااو   اااااااا  ن ااااااااا   العقااااااااو :
الحديثػػػػػػػػػػػػة، ق( ، تحقيػػػػػػػػػػػػؽ الػػػػػػػػػػػػدكتكر: محمػػػػػػػػػػػػد زكػػػػػػػػػػػػ  عبػػػػػػػػػػػػد البػػػػػػػػػػػػرؽ، مطػػػػػػػػػػػػ ب  الدكحػػػػػػػػػػػػة ٜٖ٘

 ـ(.ٜٗٛٔ-قٗٓٗٔ، )ٔقطر، ط

 )حرف النون(

 السػػػػػػػهيم  أحمػػػػػػػد بػػػػػػػف اهلل عبػػػػػػػد بػػػػػػػف الػػػػػػػرحمف عبػػػػػػػد الق سػػػػػػػـ أبػػػػػػػك  :النَّحاااااااو  ااااااا  ال كااااااار ن اااااااا  
 . (ـ ٕٜٜٔ - ٕٔٗٔ )ٔط بيركت ، – العممية الكتب دار ، (هػٔٛ٘: ت )

: يكسػػػػػػػؼ بػػػػػػػف تغػػػػػػػرم بػػػػػػػردم الظػػػػػػػ هرم) ت :  ااااااا  مماااااااوي مصااااااار والقااااااااهرة الزاهااااااارة النجاااااااوم
 ق(، كزارة الثق فة كاإلرش د القكم ، دار الكتب مصر، )د. ط. ت(.ٗٚٛ
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، الػػػػػػػػدكتكر مػػػػػػػػ زف مبػػػػػػػػ رؾ ، المكتبػػػػػػػػة النحااااااااو العر اااااااا  , العمااااااااع النحويااااااااع ن اااااااا  ها و طورهااااااااا
 (.ـٜ٘ٙٔهػ ، ٖ٘ٛٔ)،  ٔطالحديثة ، 

 ) د . ت ( . ٘ٔ، طالمع رؼ دار ،(هػٜٖٛٔ: ت) حسف عب س الوا  : النحو

 الجرج ن  الحسين  الشريؼ عم  بف محمد بف عم  :العر يع الم ع قواند م ادئ= مير نحو
، الق در عبد أحمد الق در عبد: الحكاش  كض ، (هػٙٔٛ: ت) شريؼ مير بسيد المعركؼ
 م ركيت، مسجد ج م  ش ه  الفيصؿ، مكتبة صكدهكرم، أحمد صغير مج هد: ضبطه 
 ( .ـ ٜٚٛٔ=  هػ ٛٓٗٔ ) ،ٔ، طشيت اكن  اندرقمعة،

كػػػػػػريـ حسػػػػػػيف ن صػػػػػػح الخ لػػػػػػدم،  :الػػػػػػدكتكر :صاااااايمع (أنظريااااااع النحااااااو الكاااااا م )رؤيااااااع نر يااااااع 
 . (ـٜٔٚٔ )لبن ف  - الكتب العممية ، بيركتدار 

عبػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػرحمف بػػػػػػػػػف أبػػػػػػػػػ  بكػػػػػػػػػر السػػػػػػػػػيكط ) ت :  : األنياااااااااان أنياااااااااان  ااااااااا  العقياااااااااان نظااااااااام
 لبن ف، )د. ط. ت.(. -ميب حت ، المكتبة العممية، بيركتق(، تحقيؽ: فٜٔٔ

أبػػػػػػػػػك الحجػػػػػػػػػ ج يكسػػػػػػػػػؼ بػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػميم ف بػػػػػػػػػف عيسػػػػػػػػػ  األعمػػػػػػػػػـ  :عاااااااااي ويك ك ااااااااااب  ااااااااا  النكااااااااات
 (.ؽ: الدكتكر يحي  مراد ، )د. ط. تق(، تحقيٙٚٗالشنتمرم) ت : 

عبػػػػػػػد الػػػػػػرحيـ بػػػػػػف الحسػػػػػػػف بػػػػػػف عمػػػػػػػ  أبػػػػػػك محمػػػػػػد  : نهايااااااع العاااااااو   اااااارح منهااااااااج الوصاااااااو 
 ٔط ،لبنػػػػػػػػػػػػػػ ف -بيػػػػػػػػػػػػػػركت، دار الكتػػػػػػػػػػػػػػب العمميػػػػػػػػػػػػػػة ، هػػػػػػػػػػػػػػػ(ٕٚٚ:  اإلسػػػػػػػػػػػػػػنكم الشػػػػػػػػػػػػػػ فعّ ، )ت

 .(ـٜٜٜٔ -هػٕٓٗٔ)

أحمػػػػػػد ب بػػػػػػ  بػػػػػػف أحمػػػػػػد بػػػػػػف الفقيػػػػػػه الحػػػػػػ ج أحمػػػػػػد بػػػػػػف عمػػػػػػر  :الاااااادي اج   طريااااااز اال  هاااااااج نياااااا  
عن يػػػػػػػػػػػػة كتقػػػػػػػػػػػػديـ: ،هػػػػػػػػػػػػػ( ٖٙٓٔ: ت بػػػػػػػػػػػػف محمػػػػػػػػػػػػد التكػػػػػػػػػػػػركرم السػػػػػػػػػػػػكدان ، أبػػػػػػػػػػػػك العبػػػػػػػػػػػػ س )

، ٕ، طليبيػػػػػػػػػػػػػػ  –دار الك تػػػػػػػػػػػػػػب، طػػػػػػػػػػػػػػرابمس  ،الػػػػػػػػػػػػػػدكتكر عبػػػػػػػػػػػػػػد الحميػػػػػػػػػػػػػػد عبػػػػػػػػػػػػػػد اهلل الهرامػػػػػػػػػػػػػػة
 (.ـ ٕٓٓٓ)
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 )حرف الها (

ف محمػػػػػػػػد أمػػػػػػػػيف بػػػػػػػػف : إسػػػػػػػػم عيؿ بػػػػػػػالعااااااااار ين أعااااااااما  المااااااااؤل ين وآثااااااااار المصاااااااان ينهديااااااااع 
 .(ـٜٔ٘ٔ ) ،ست نبكؿإ ،لمع رؼك لة ا ،هػ(ٜٜٖٔ:  تالبغدادم ) مير سميـ

عبػػػػػػػد الػػػػػػػرحمف بػػػػػػػف أبػػػػػػػ  بكػػػػػػػر، جػػػػػػػ ؿ الػػػػػػػديف هماااااااع الهواماااااااع  ااااااا   ااااااارح جماااااااع الجواماااااااع: 
 ،المكتبػػػػػػػػػػػػػة التكفيقيػػػػػػػػػػػػػة  ،تحقيػػػػػػػػػػػػػؽ: عبػػػػػػػػػػػػػد الحميػػػػػػػػػػػػػد هنػػػػػػػػػػػػػداكم  ،هػػػػػػػػػػػػػػ(ٜٔٔ:  تالسػػػػػػػػػػػػػيكط  )

 .)د. ت(، مصر

 )حرف الواو(                                   

: ت  أيبػػػػػػػػػػػؾ بػػػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػػػد اهلل الصػػػػػػػػػػػفدم )صػػػػػػػػػػػ ح الػػػػػػػػػػػديف خميػػػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػػػف  الاااااااااااوا    الو ياااااااااااات:
 –دار إحيػػػػػػػػػػػػػػ   التػػػػػػػػػػػػػػراث ، كتركػػػػػػػػػػػػػػ  مصػػػػػػػػػػػػػػطف  ،: أحمػػػػػػػػػػػػػػد األرنػػػػػػػػػػػػػػ ؤكطتحقيػػػػػػػػػػػػػػؽ، هػػػػػػػػػػػػػػػ(ٗٙٚ
 (.ـٕٓٓٓ ، )بيركت

بػػػػػػف محمػػػػػػد بػػػػػػػف  : أبػػػػػػك العبػػػػػػ س شػػػػػػمس الػػػػػػديف أحمػػػػػػدالزمااااااانو يااااااات األنيااااااان وأن ااااااا  أ نااااااا  
تحقيػػػػػػػػؽ إحسػػػػػػػػ ف  ،هػػػػػػػػػ(ٔٛٙ:  تبػػػػػػػػف خمكػػػػػػػػ ف البرمكػػػػػػػػ  اإلربمػػػػػػػػ  )إبػػػػػػػػراهيـ بػػػػػػػػف أبػػػػػػػػ  بكػػػػػػػػر 

 .ـ(ٜٓٓٔ ، )ٔ ، طبيركت ،دار ص در، عب س

 الرعا  :

، هػػػػػػػػػػػ( ٖٗٛ - ٜٕٙأبػػػػػػػػػػك الحسػػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػف عيسػػػػػػػػػػ  الرمػػػػػػػػػػ ن  ) عااااااااااي ويك: ك اااااااااااب  اااااااااارح
إشػػػػػػػػراؼ: د تركػػػػػػػػ  ، لػػػػػػػػػ: سػػػػػػػػيؼ بػػػػػػػػف عبػػػػػػػػد الػػػػػػػػرحمف بػػػػػػػػف ن صػػػػػػػػر العريفػػػػػػػػ   أطركحػػػػػػػػة دكتػػػػػػػػكرا

ميػػػػػػػػة بػػػػػػػػف سػػػػػػػػهك العتيبػػػػػػػػ ، األسػػػػػػػػت ذ المشػػػػػػػػ رؾ فػػػػػػػػ  قسػػػػػػػػـ النحػػػػػػػػك كالصػػػػػػػػرؼ كفقػػػػػػػػه المغػػػػػػػػة، ك
المممكػػػػػػػػػػػة  -ريػػػػػػػػػػػ ض ال، اإلمػػػػػػػػػػ ـ محمػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػعكد اإلسػػػػػػػػػػػ مية ج معػػػػػػػػػػػةالمغػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػػة، 
 (.ـ ٜٜٛٔ -هػ  ٛٔٗٔ) ،العربية السعكدية

 

 

 



                     ٗٙٗ          ثبت المصادر والمراجع
    

 

 :المخطوطات

ق(، دار ٛٛٓٔأحمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف أحمػػػػػػػػػد البجػػػػػػػػػ   ، )ت : ال جاااااااااا   نماااااااااك اآلجرومياااااااااع : حا ااااااااايع 
 . ٙٔٔ: ٕالكتب المصرية ) النحك( الرقـ: 

              أبػػػػػػػػػك بكػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػف إسػػػػػػػػػم عيؿ الشػػػػػػػػػنكان  : الااااااااادرر ال هياااااااااعحا ااااااااايع نماااااااااك  ااااااااارح األزهرياااااااااع  
 .ٕٗٔ: ٔمكتبة الظ هرية: ) النحك(، برقـ: :مخطكط ق(،  ٜٔٓٔ) 

 .طبعة حجرية العطار نمك  رح األزهريع :حا يع ال ي  حعن 

 .قرة ك رنحمد الحسين  المعركؼ بأعبداهلل بف محمد بف  :الع اب     رح الم اب

                       محمػػػػػػػػكد بػػػػػػػػف عبػػػػػػػػد الػػػػػػػػرحمف األصػػػػػػػػبه ن : مطااااااااالع األنظااااااااار  اااااااا   اااااااارح طوالااااااااع األنااااااااوار
  .ٕٜٙٗق(، أصكؿ الديف، مكتبة ج معة الممؾ سعكد، الرقـ: ٜٗٚ) 

  أبك نصر عبد الكه ب السبك .: همع الهوامع    منع الموانع

ت والدوريات  المج  

الشػػػػػػػ رح: عبػػػػػػػد ، هػػػػػػػػ(ٕٛٚ: ت  ابػػػػػػػف تيميػػػػػػػة )شػػػػػػػي  اإلسػػػػػػػ ـ   ااااااارح المياااااااع  اااااااي  االعااااااا م:
 ، )د. ط. ت.(.هلل بف عبد الرحمف بف حمد الخضيرالكريـ بف عبد ا
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Abstract 

    Our Ancestors have left us a great heritage which still kept in special 

and public libraries. Those who know it, learn from what is printed, 

transferred orally and scripted and still unpublished. The book titled 

((AL-Durar AL-Jawhariyah in Hal Sharh AL-Azhariyah for Ali Bin 

Abdul Qadir AL-Nabteeti (dies in 1065 A.H)). 
    is one of the uninvestigated and unprinted scripts, as long as I know, 

thus I decided to study and investigate it. 

    It is one of the explanations that characterized as being wealthy of 

scientific material due to what it contains of chapters dealing with various 

subjects. The sheikh could clarify what is vague and rise understanding 

and confirm linguistic rules. 

    It was clear, during the study, that it implies many linguistic materials 

and quit a few number of strange things in language. AL-Nabteeti has 

explained them and fixed many of its words according to the text of 

voiced and voiceless with explaining the canceled and not canceled 

letters. 

-     The study declared that AL-Nabteeti’s style was influenced by 

his religious culture. Thus his language has been quite accurate 

because it implies logical styles with lots of fundamental and 

verbal terms and others. 

-     AL-Nabteeti has followed other grammarians taking into 

consideration hearing, comparing, agreeing and reasoning in many 

cases which he offered in his explanation. 

-     AL-Nabteeti has collected many opinions and sayings in his 

explanation since Sibawayh time until the ninth Hijri century. 

-     AL-Nibteeni has cared about the languages and accents of the 

Arabic tribes, therefore, he attributed many of them to their 

authors, characterizing some of them with eloquence and judged 

others as being weak and bad. 

-     The study declared that the linguistic voting has a share in AL-

Nabteeti’s explanation; he depends on a number of linguistic uses 

and corrects what is wrong. 



 

B 

 

-     AL-Nabteeti doesn’t neglect the grammatical rules and the 

explaining of every one; in addition to his re-explaining to the 

issues mentioned by AL-Azhari. 

-     Although AL-Nabteeti cared to give a compensated explanation, 

he was accused of some making some faults. This refers to the fact 

that perfectness is for Allah alone. 
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