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 بسم اهلل الرٛتو الرحيم
 ، كصلى اهلل على سيدنا ٤تمد كعلى  له كصحبه كسلم. كبعد.اٟتمد هلل رب العا١تُت

يتيسب أصوؿ النحو أ٫تييه مػو أ٫تيػة علػم النحػو كالصػرؼ، الػسم كضػن إثػر انيشػار اللحػو، 
، كقػػػد جػػػا ت بعػػػ  ككانػػػذ القواعػػػد األصػػػولية لوضػػػن النحػػػو قاحمػػػة يف أذهػػػاف النحػػػاة حينئػػػسو 

كلػيس شػي ه ٦تػا ييوػطركف إليػه إال كهػم » كيب النحو، كقػوؿ سػيبويه  يف بع  الته ميناثرةن مقو 
 «مػػػا قػػػيس علػػػى كػػػبلـ العػػػرب بهػػػو مػػػو كػػػبلـ العػػػرب». كقػػػوؿ ا١تػػػازشل  (1)«٭تػػػاكلوف بػػػه كجهػػػان 

كمػػػا اشػػػيهر بعػػػ  األكاحػػػل بػػػبع  هػػػسا األصػػػوؿ، بػػػابو أ  إسػػػحاؽ مولػػػنه بالقيػػػاس،   .(2)
 .(3)لنحو يطٌرد كيقاسكيونس يدعو إذل باب يف ا

كذلك أنٌا »ككاف أكؿ كياب يف هسا الباب خصاحص ابو جٍت، إذ يقوؿ يف مقٌدميه  
دل نرى أحدان مو علما  البلديو تعٌرض لعمل أصوؿ النحو، على مسهب أصوؿ التبلـ 

 .(ْ)«كالفقه
بيد أٌف التياب دل يقيصر على أصوؿ النحو، بل جا  ْتثان يف خصاحص العربية 

 ، بتاف اٝتان على مسٌمى. كٖتقيقه لؤلسياذ ٤تمد علي النٌاار معركؼ مشهور.كبقهها
كيف القرف السادس ا٢تارم يأيت كياب ليمن األدلة البو األنبارم أكثر تقٌيدان بأصوؿ 
النحو، كيون كيابه الثاشل اإلغراب يف جدؿ اإلعراب ميممان لؤلكؿ. كقد حٌققهما األسياذ 

 سعيد األبغاشل.
كاعلم »يوطي قاطفان مو كل بسياف زهرة، ليون كياب االقًتاح، بيقوؿ  مث جا  الس

أشل اسيمديذ يف هسا التياب كثَتان مو كياب ا٠تصاحص البو جٍت، بإنٌه كضعه يف هسا 
ا١تعٌت، كٝتٌاا أصوؿ النحو، كلتٌو أكثرا خارج عو هسا ا١تعٌت ليس مركبان، كبيه الغث 

ما ييعلق ّٔسا ا١تعٌت، بأكجز عبارة كأرشقها كالسمُت كاالسيطراد، بلخصذ منه ٚتين 
كأكضحها، معزكان إليه، كضممذ إليه نفاحس أخر، ظفرت ّٔا يف ميفرقات كيب اللغة كالعربية 

                                                           

 .ُ ّٓ, كا٠تصاحص ُ ِّكياب سيبويه (  ُ)
 .ُ ّٕٓا٠تصاحص ك , ُ َُٖا١تنصف شرح كياب اليصريف  (  ِ)
 .ّٓالنحو العر ، د. مازف ا١تبارؾ،  (  ّ)
 .ُ ِا٠تصاحص  (  ْ)
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. كقد حٌققه الدكيور ٤تمود بٌااؿ، (ُ)«كاألدب كأصوؿ الفقه، كبداحن اسيخرجيها بفترم
 كمو قبله الدكيور أٛتد ٤تمد قاسم.

، بصيح الديو اٟتيدرم طي ابو عبٌلف كابو الطيب الفاسي كمث جا  مو بعد السيو 
 بشرحوا االقًتاح، أما ابو عبٌلف بهو موضوع البحث.

كأٌما كياب ابو الطيب بهو بي  نشر االنشراح مو ركض طي االقًتاح، كقد حٌققه  
 الدكيور ٤تمود بٌااؿ.

اهلل بػو صػبغة  يػدبصيح الديو  بهو إبػراهيم بػو صػبغة اهلل بػو ٤تمػد أسػعد بػو عب كأٌما
كتػػػويف ببغػػػداد سػػػنة  ُِّٔاهلل, اٟتيػػػدرم البغػػػدادم الشػػػابعي مػػػو مػػػوارل اٟتػػػرمُت, كلػػػد سػػػنة 

ذكػػرا لػػه صػػاحب  راحػػة األركاح يف شػػرح االقػػًتاح.شػػرح االقػػًتاح كٝتٌػػى شػػرحه  (2) .ُِٗٗ
 كدل أجد له نسخان ٥تطوطة. , كتبعه صاحب جامن الشركح كاٟتواشي.(3)هدية العاربُت

حوظ أف التيب اليت ألٌفذ يف أصوؿ النحو قليلة، بل نادرة إذا ما قيسذ كمو ا١تل
بأصوؿ الفقه، ككٌلها ٤تققة كمدركسة، إال كياب داعي الفبلح ١تخبّْئات االقًتاح البو عبٌلف. 
لسا كجدت أٌف مو الواجب علٌي سٌد هسا الثغرة، كإكماؿ هسا السلسلة، بشٌمرت عو 

 ساعد اٞتٌد ألقـو ّٔسا العمل.
كما تأيت أ٫تية البحث مو كونه أحيا كيابان مواتان، ما يزاؿ ٥تطوطان، ييظهر منهاه 

 منهج مؤلف ٯتتو عدُّا مو ٨تاة عصرا، كما يظهر منهج اليأليف يف ذلك العصر.
أٌما صعوبات البحث بيتمو يف صعوبات اٟتصوؿ على نسخ ا١تخطوط، رغم سهولة 

ك؛ كمركز ٚتعة ا١تاجد، السم دل أجد بيه إال اليواصل، ككجود بع  ا١تراكز ا١تيخصصة لسل
 نسخة كاحدة كنذ قد حصلذ عليها مو قبل. 

 ينقسم البحث إذل قسمُت 
 كييوٌمو   القسم األٌكؿ الًتٚتة كالدراسة

                                                           

 .ُ ُٖٗ, كالفي  ُّ، كداعي الفبلح ُٓاالقًتاح  (  ُ)
 .ّّْ, رقم  ُُٓث اإلسبلمي , كمعام تاريخ الًتاِِّ, رقم  ُ ِّ, كمعام ا١تؤلفُت ُ ْْمًتجم يف األعبلـ  (  ِ)
 .ُ ُُِ, كجامن الشركح كاٟتواشي ُ ْٔٓ, كإيواح ا١تتنوف ّْ, ُ ِْهدية العاربُت (  ّ)
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درسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ   السيوطي ككيابه االقًتاح  كقد ترٚتذ بيه للسيوطي بسطور, مثٌ  -أٌكالن 
 منهاه كمصادرا.

 يوٌمو ابو عبٌلف كشرحه كي -ثانيان 
كمولػػدا كباتػػه كنشػػأته, كعلمػػه  كعصػػرا, ه كنسػػبه,ترٚتػػة ابػػو عػػبٌلف  كتيوػػمو اٝتىػػ .ُ

ه يف ا كمػػو أخػػس عنػػه, كأقرانىػػكثنػػا  العلمػػا  عليػػه, كشػػيوخه كمػػو أخػػس عػػنهم, كتبلميػػسى 
 أخَتان شعرا. ك سبذ له, ني  ان ه, ككيبمتة, كمؤلَّفاتً 

, مث لنحػوم كشػواهدامسهبػه ا, ك يف شرح االقًتاح همنها دراسة الشرح, كتيومو  .ِ
 .مصادر ابو عبلف, مثٌ ابو عبلف كابو الطيب الفاسي قارنذ بُت شرحي

, ك٪تػػػػػاذج تػػػػػاريخ تأليفػػػػػه كعنوانػػػػػه ككصػػػػػف نسػػػػػخ ا١تخطػػػػػوط كمػػػػػنهج اليحقيػػػػػق -ثالثػػػػػان 
 ا١تخطوطات.

 القسم الثاشل  كهو ٖتقيق التياب.
 كقد أتبعذ التياب بالفهارس الفنية البلزمة.

مة األسياذ الفاضل، الدكيور عبد اإلله النبهاف، السم العبلٌ  كأخَتان، ال بٌد مو شتر
 عٌلمٍت  داب البحث العلمي، كأخبلقه، بوبلن عو توجيهاته كتوصياته.

 كما أشتر كٌل مو ساعدشل يف اٟتصوؿ على نسخ ا١تخطوط, كا١تصادر كا١تراجن.
 .كاهلل أسأؿ أف ٬تعل عملي يف خدمة كيابه كسنة نبيه، كهو مو كرا  القصد
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ل الرتمجة  القسم
ّ
األو

 والدراسة

 : ويتضّمن
 أّواًل: السيوطي وكتابو االقتراح

 ثانياً: ابن عاّلن وشرحو
وصف  نسفخ تاريخ تأليفو وعنوانو و ثالثاً: 

 المخطوط ومنهج التحقيق
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أّواًل: السيوطي وكتابو االقتراح
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 السيوطي في سطور
مػد, أبػو الفوػل, ا٠توػَتم السػيوطي, هو عبد الرٛتو بو كماؿ الديو أ  بتر بو ٤ت

 نسبة لسيوط أك أسيوط, الشابعي.
هػػػ, كتػػويف كالػػدا كهػػو ابػػو ٜتػػس سػػنوات ْٖٗكلػػد يػػـو األحػػد ,مسػػيهل رجػػب, سػػنة

 كسبعة أشهر, بنشأ يييمان.
بػػدأ بطلػػب العلػػم منػػس صػػغرا, حيػػث بػػدأ ْتفػػ  القػػر ف قبػػل مػػوت كالػػدا, بػػأٌ  حفظػػه 

. مثٌ راح يغرؼ مو  ْتار العلم على أيػدم العلمػا , كيتفيػه أٌف أخػس عػو البلقيػٍت كهو ابو ٙتافو
 .كابو ا١تلٌقو الوالد كالولد, كشرؼ الديو ا١تناكم, كالتابياي, كاحملٌلي, كالشُّميٌٍت,

                                                           

   دل أتوسػػن يف ترٚتػػػة اٞتػػبلؿ السػػػيوطي لشػػهرته ككثػػػرت ترٚتيػػه يف التيػػػب, كتترارهػػا يف مقػػػدمات كيبػػه احملققػػػة كيػػػدريب
بػػَت يف علػػم اليفسػػَت كغَتهػػا. كمػػا أٌف الػػدكيور باػػاؿ كيػػب ترٚتػػة لػػه يف الػػراكم كاإلتقػػاف كا٢تمػػن كاألشػػباا كالنظػػاحر كاليح

ٖتقيػق االقػػًتاح, ككيابنػا البػػو عػبٌلف كلػػيس للسػيوطي, كإف كػػاف األصػل لػػه. كقػد حظػػي السػيوطي بدراسػػات كثػَتة منهػػا  
ألٛتػػد  هػػػ, كمتيبػػة اٞتػػبلؿ السػػيوطئُٕٗكيػػاب السػػيوطي النحػػوم لعػػدناف ٤تمػػد سػػليماف, دكيػػوراا يف بغػػداد سػػنة 

ـ, كجػػػبلؿ الػػػديو السػػػيوطي منهاػػػه ك را ا ُٕٕٗالشػػػرقاكم, مطبعػػػة دار ا١تغػػػرب لليػػػأليف كالًتٚتػػػة كالنشػػػر, الربػػػاط,  
ـ, كدليػل ٥تطوطػات السػيوطي كأمػاكو كجودهػا ألٛتػد ُِٖٗالتبلمية, حملمد أبو الفيوح,دار النهوة العربية, بَتكت, 

, كجػػػػبلؿ الػػػػديو السػػػػيوطي كأثػػػػرا يف الدراسػػػػات اللغويػػػػة ُّٖٗ, ُا٠تازنػػػػدار ك٤تمػػػػد الشػػػػيباشل, متيبػػػػة ابػػػػو تيميػػػػة, ط
, متيبة الرسالة, ط ـ, كجبلؿ الػديو السػيوطي عصػرا كحياتػه ك ثػارا كجهػودا ُٖٗٗ, ُللدكيور عبد العاؿ سادل متـر

ـ, كحيػاة جػبلؿ الػديو السػيوطي ُٖٗٗ, ُيف الدرس اللغوم, لطاهر سليماف ٛتودة, ا١تتيب اإلسػبلمي, بػَتكت, ط
ـ, كجػػػبلؿ الػػػديو السػػػيوطي كمسػػػَتته ُّٗٗ, ١ُتهػػػد إذل اللحػػػد لسػػػعدم أبػػػو حبيػػػب, دار ا١تناهػػػل, دمشػػػق, طمػػػو ا

, كاإلماـ اٟتاب  جػبلؿ الػديو السػيوطي ُْٗٗ, ُالعلمية كمباحثه اللغوية ١تصطفى الشتعة, الدار ا١تصرية اللبنانية ط
ـ, كجػػػبلؿ الػػػديو السػػػيوطي كجهػػػودا ُْٗٗ, ُكجهػػػودا يف اٟتػػػديث كعلومػػػه لبػػػدين اللحػػػاـ, دار قييبػػػة, دمشػػػق, ط
ـ,كاخييػػارات السػػيوطي يف كيػػاب ٫تػػن ا٢توامػػن ََِِالببلغيػػة لعمػػر راشػػد حسػػو, أطركحػػة دكيػػوراا يف جامعػػة األردف, 

ـ, كمػا أقيمػذ لػه نػدكات مثػل ََِٔألٛتد مصطفى عبد الرحيم العبادلة, رسالة ماجسػيَت باٞتامعػة اإلسػبلمية بغػٌزة, 
ـ, ُٕٖٗـ, ا٢تيئػػة ا١تصػػرية العامػػة, ُٕٔٗرعايػػة الفنػػوف كاآلداب حػػوؿ جػػبلؿ الػػديو السػػيوطي, علػػى لنػػدكة آّلػػس األ

ـ. ُٓٗٗ, منشػورات االيسيسػتو, ُّٗٗكندكة األيسيستو احيفاالن بسكرل مركر ٜتسة قػركف علػى كبػاة السػيوطي, 
ا١تطبعػػة العربيػػة اٟتػػديث  , كاليحػػدث بنعػػة اهلل للسػػيوطي تػػح إليزابػػث,ُ َِٔينظػػر لًتٚتػػة السػػيوطي  حسػػو احملاضػػرة 

, كشػػػسرات ُْٔ, ُ ِِٕ, كالتواكػػػب السػػػاحرة َٗ, كالنػػػور السػػػابر َِّ, رقػػػم  ْ ٓٔبالقػػػاهرة, كالوػػػو  البلمػػػن 
, رقػػػػم  ِ ِٖ, كمعاػػػػم ا١تػػػػؤلفُت ُ ّْٓ, كهديػػػػة العػػػػربُت ِِٖ, رقػػػػم  ُ ِِٗ, كالبػػػػدر الطػػػػالن َُ ْٕالػػػػسهب 
 .ِ ََُُ, كبهرس الفهارس ّ َُّ, كاألعبلـ ِٕٗٔ
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تػػوٌبرت عنػػد عاًلمنػػا أشػػيا  جعليػػه يفػػوؽ األقػػراف, كهػػي قػػوة الػػساكرة, كسػػرعة البديهػػة, 
العلمػػا , كاليفػػرٌغ لػػسلك, ككػػاف قلمػػه سػػٌياالن. بقػػد  كالصػػع علػػى طلػػب العلػػم كا١تيابعػػة, كمبلزمػػةي 

 زاد عدد شيوخه على سيماحة شيخ, كقيل  إٌف كيبه زادت على تسعماحة مؤٌلف.
تنوعذ علومه ك٣تاالت مؤلفاته, على أنٌه تبٌحر يف اليفسَت كاٟتديث كالفقه كالنحو كالببلغة,  

سه كصل إذل رتبة االجيهاد يف كما زعم لنفسه ذلك يف ترٚتيه يف حسو احملاضرة, كرأل نف
علـو الشريعة. كإف كاف طابن كيبه اٞتمن كالًتتيب بإٌف السيوطي قد امياز يف تصنيفه كحسو 

 على ذلك مو أٌّنا ا١ترجن يف علومها.ٚتعه كترتيبه, كليس أٌدؿ 
كيتفي أف نقوؿ يف علومه يف العربية  أنٌه صاحب ٫تن ا٢توامن كاألشباا كالنظاحر, كا١تزهر 

 إعراب مسند اإلماـ أٛتد, كبغية الوعاة ككيابنا االقًتاح.ك 
 هػ.ُُٗتويف الليلة اٞتمعة يف الياسن عشر مو ٚتادل األكذل, سنة 
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 منهج اإلمام السيوطي في كتابو االقتراح ومصادره:
االقًتاح يف »يعدُّ كياب اإلماـ جبلؿ الديو عبد الرٛتو بو كماؿ الديو السيوطي  

أصبلن مو األصوؿ ا١تهمة كالقليلة يف موضوعه كبابه؛ ١تا اتصف به  «أصوؿ النحو كجدله
التياب مو الشموؿ ألبواب أصوؿ النحو كجدله، من اإل٬تاز ككثرة النقوؿ عو السابقُت 

 احملققُت، كحسو اليصنيف، كجودة اليأليف.
كقبل أف نقف على مصادر السيوطي يف كيابه، ال بٌد لنا مو كقفة من ابو جٍت كابو  

 األنبارم، لنعرؼ مصادر٫تا يف كيبهما ا١تؤلفة يف أصوؿ النحو؛ إذ عنهما نقل السيوطي.
 ابن جني وابن األنباري: 
كانذ قواعد أصوؿ النحو ميناثرة يف كيب النحاة األكاحل، حاضرة يف أذهاّنم،   

 .(ُ)«كليس شي  يوطركف إليه إال كهم ٭تاكلوف به كجهان »كقوؿ سيبويه  
الفيح عثماف بو جٍت بخٌص هسا العلم بتيابه ا٠تصاحص، كما صرٌح  إذل أف جا  أبو 

كذلك أنٌا دل نر أحدان مو علما  البلديو تعٌرض لعمل أصوؿ النحو، على »يف مقدميه  
 .(ِ)«مسهب أصوؿ التبلـ كالفقه

كيشَت ابو جٍت إذل سبق األخفش األكسط سعيد بو مسعدة بتياب يف القياس،  
 .(ّ)ول كياب ا٠تصاحصلتٌنه دل يرؽى إذل مسي

كمو يييٌبن ا٠تصاحص ٬تد أٌف ابو جٍت بنظرا الثاقب كحدسه اللغوم، اعيمد بيه على  
مو سبقه مو النحاة، كذلك يف تيٌبعه منهاهم، كالنظر يف اسينباطاهتم، كاسيقرا  مساهبهم يف 

 كيبهم.
، بيقوؿ يف ، كيصرٌح غَتى مرةو، أنه مسهب التياب(ْ)بنادا ينقل قوؿ سيبويه السابق 

أٌما إذا دٌؿ الدليل بإنٌه ال ٬تب إ٬تاد النظَت. كذلك مسهب»)باب عدـ النظَت(  

                                                           

 .ُ ِّكياب سيبويه  (ُ)
 .ُ ِا٠تصاحص   (ِ)
 .ُ ِا٠تصاحص   (ّ)
 .ُ ُِْا٠تصاحص )باب يف ٛتل الشي  على الشي  مو غَت الوجه السم أعطي األكؿ ذلك اٟتتم(   (ْ)
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 .(ُ)«التياب
الوارب »تشبيهان بػ «هسا اٟتسوي الوجهً »كيعٌلل لسيبويه ٛتله األصل على الفرع يف  
 .(ِ)«اٟتسو الوجه»، السم إ٪ٌتا جاز بيه اٞترُّ تشبيهان بػ«الرجل

، كمسهيب يونسى كسيبويه يف رٌد احملسكؼ للمصٌغر، (ّ)سيبويًه كا١تعد كيقارف بُت مسهيب 
 .(ْ)كتلفيق ا١تازشل مسهبان مركبان مو ا١تسهبُت

 .(ٓ)كيصرٌح أٌف أل  اٟتسو األخفش مساهب كثَتة
، كما ينقل عنه تقسيم الشاذ (ٔ)كينقل قوؿ ابو السرٌاج يف عٌلة العٌلة، كييعٌقبه أنه ٕتوز 

 .(ٕ)د على أقسامه قسمان الشاذ كا١تطٌرد، كيزي
 كهتسا ٧تدا ينقل عو سيبويه كا١تازشل كا١تعد كثعلب كابو السراج كالزٌجاج كغَتهم. 
أما شيخه أبو علي الفارسي بإنٌنا ٧تد اٝته يف معظم أْتاثه. كقد نقل ابو جٍت عنه  

 «ولةبػىعي »، كما ذكرا يف النسب إذل (ٖ)قوله يف تعارض السماع كالقياس دكف أف يشَت إليه
 .(ٗ)«بىعيلة»ك

، كاألدبا  كابو سبلـ (َُ)كينقل ابو جٍت األخبار عو األعراب كالنحاة كا١تعد كثعلب 
 .(ُُ)اٞتمحي

                                                           

 .ُ ِْْ. التياب ُِٕ، ّ ُْٖ، ُ ُٕٓ. كينظر أيوان  ُ ُٕٗا٠تصاحص   (ُ)
 .ُ َُِبالفاعل بيما عملذ بيه(  , ك التياب )باب الصفة ا١تشبهةُ َّّا٠تصاحص   (ِ)
 . ُ ُّٖا٠تصاحص   (ّ)
 .ّ ْٔٓ. كينظر  التياب ّ ُٕا٠تصاحص   (ْ)
 . ُ َِٔا٠تصاحص   (ٓ)
 .ُ ّٓ. كينظر  األصوؿ يف النحو ُ ُّٕا٠تصاحص   (ٔ)
 . ُ ّْٔ، كاألشباا كالنظاحر ُ ِِٔ، كا١تزهر ُ ِٕٕ، كا٠تصاحص، كا١تنصف ُ ٕٓينظر  األصوؿ يف النحو   (ٕ)
 .ٖ ُِْ، كخزانة األدب ُ ِٖٕ، كا١تنصف ُ ُُٕ، كا٠تصاحص ِِٔينظر  اٟتلبيات   (ٖ)
 . ُ ُُٓا٠تصاحص ، ك ٓالعوديات )ا١تسألة األكذل( ص  (ٗ)
. كينظػػػػػػر  ُ ُُِ، كا١تزهػػػػػػر ُ ِِٗ، كسػػػػػػر صػػػػػػناعة اإلعػػػػػػراب ِ ُُ، كا٠تصػػػػػػاحص ُ َٖينظػػػػػػر  ٣تػػػػػػالس ثعلػػػػػػب   (َُ)

. كهػػػو يف داعػػػي ُ ُِٓنظػػػر خػػػعا عػػػو ا١تػػػعد مػػػن عمػػػارة يف  ا٠تصػػػاحص ، كيّ ََِ، كاألشػػػباا ّ َِّا٠تصػػػاحص 
 .ّٕٓالفبلح 

 .ِ ّْٕ، كا١تزهر ُ ّٖٔ، كا٠تصاحص ُ ِْينظر  طبقات بحوؿ الشعرا    (ُُ)
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بل إنه ال يتيفي بنقل األخبار كاألقواؿ كاالسيشهاد ّٔا، بل ٭تٌلل ا٠تع كيسينبط منه  
 .(ُ)األصوؿ كاألحتاـ

علل للنحو على منهج اسينباط الفقها  كيصرٌح ابو جٍت أٌف النحاة إ٪ٌتا اسينبطوا ال 
إ٪ٌتا ينيزع أصحابنا منها العلل؛ ألّنم  -رٛته اهلل–ككسلك كيييبي ٤تمد بو اٟتسو»٢تا، بيقوؿ  

 .(ِ)«٬تدكّنا منثورة يف أثنا  كبلمه، بييامىني بعوها إذل بع  با١تبلطفة كالربق
مسيشهدان على كل  يسوؽ ابو جٍت ذلك بلغيه األدبية، بيحاكؿ كيسينيج كيسيطرد، 

ما يقوؿ با١تساحل الصربية كالصوتية، كقد ٧تد النحوية، بنفسو طويل. باا  كيابه أصبلن يف 
 بابه.

لتٌو أبا الفيح دل يقيصر بيه على موضوع أصوؿ النحو، بل ٚتن بيه األدلة، كحتمة  
ه ، بتانذ تسميي(ّ)كما قاؿ  «نيطذ به مو عبلحق اإلتقاف كالصنعة»هسا اللغة، كما 

 با٠تصاحص اٝتان على مسٌمى.
بإذا ما تركنا ابو جٍت بسناد أنفسنا يف القرف السادس عند أ  العكات عبد الرٛتو   

علـو »  (ْ)كماؿ الديو بو ٤تمد األنبارم ، كقد قاؿ يف كيابه نزهًة األلًبَّا  يف طبقات األدبا 
, كالعركضي كالقوايف » كصٍنعةي الشعر, كأخباري علـو األدب ٙتانيةه  اللغةي كالنحو كاليصريفي

م. كأٟتقنا بالعلـو الثمانية علمُت كضعنا٫تا  علمى اٞتدؿ يف النحو, كعلمى  العرب كأنسأّي
أصوؿ النحو, بييعرؼ به القياسي كتركيبيه كأقساميه مو قياس العٌلة، كقياس الشبه، كقياس 

ما ال ٮتفى؛ ألٌف النحو الطٌرد, إذل غَت ذلك على حٌد أصوًؿ الفقه؛ بإٌف بينهما مو ا١تناسبة 
. كيعلم حقيقة هسا أرباب ا١تعربة ّٔما ، كما أٌف الفقه معقوؿه مو منقوؿو  .«معقوؿه مو منقوؿو

كإف كاف ابو جٍت قد ذكر يف مقدمة ا٠تصاحص أٌف أصوؿ النحو على مسهب أصوؿ  
يه، يف منهاه السم التبلـ كالفقه، بإنٌه دل ييقٌيد ّٔما اليقٌيد السم تقٌيدا ابو األنبارم يف كياب

 ذكرا يف نزهة األلبا .

                                                           

 .  ُ ِْٗينظر  ا٠تصاحص   (ُ)
 . ُ ُّٔا٠تصاحص   (ِ)
 . ُ ُا٠تصاحص   (ّ)
 .ْٖنزهة األلبا  يف طبقات األدبا    (ْ)
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بنادا األصورل السم ييتٌلم على ا١تيواتر كاآلحاد كقبوؿ ا١ترسل كآّهوؿ كاإلجازة.  
كيطنب يف القياس كأنواع العلة، كييطٌرؽ ألنوع االسيدالؿ األخرل كاالسيحساف 

ٌصه ٞتدؿ النحو، كاالسيصحاب كعدـ الدليل، هسا يف ١تن األدلة. أما يف اإلغراب السم خ
بقد كقف بيه عند ما يقف عليه ا١تيتلموف كاألصوليوف مو مساحل اٞتدؿ، كالسؤاؿ 

 كا١تسؤكؿ، كا١تسؤكؿ عنه كبه، كصفة ذلك، كا١تعارضات، كترتيب األسئلة.
كإف كاف األصوليوف تأثٌركا با١تيتٌلمُت كجد٢تم، بإٌف النحويُت لو يتونوا بأبعد منهم.  

قبل ابو األنبارم مقارنة بُت علل النحويُت كعلل الفقها ، كقٌرر أٌف  بقد عقد ابو جٍت مو
علل النحويُت إذل علل ا١تيتٌلمُت أقرب منها إذل علل الفقها . كاسيدٌؿ بعدـ النظَت، كغَت 

 ذلك مو أدلٌة ا١تيتٌلمُت.
كابو األنبارم يتيب كيابيه بقلم العادل السم أجاد العلمُت  أصوؿ الفقه، كالنحو،  

ٌصل أصوؿ النحو على غرار أصوؿ الفقه، ك٘تٌثل ١تا يتيب ٔتساحل النحو كعلله، كهو بأ
 صاحب اإلنصاؼ يف مساحل ا٠تبلؼ، كأسرار العربية.

كابو األنبارم ال ٮترج يف مساحله اليت ٘تٌثل ّٔا عٌما ذكرا يف اإلنصاؼ أك أسرار  
، كإعماؿ حرؼ اٞتر (ِ)١تمدكد، كمد ا١تقصور كقصر ا(ُ)العربية، كنصب الظرؼ إذا كقن خعان 

 .(ّ)من اٟتسؼ دكف عوض
كقد ٧تدا يترر ا١تسألة يف كل مو كيابيه ١تن األدلة كاإلغراب، كما يف االعًتاض على  

االسيدالؿ بالنقل يف اإلغراب، كمعارضة النقل بالنقل يف ١تن األدلة، بإنٌه كرر التبلـ ذاته، 
 .(ْ)هي يف اإلنصاؼك  «كما»كاسيشهد ٔتسألة كاحدة هي النصب بػ 

كمثله كبلمه يف ترجيح األدلة يف اإلغراب، كمعارضة القياس بالنقل يف ١تن األدلة،  
 .(ٓ)كاسيشهد بالعامل يف خع )إٌف(، كا١تسألة يف اإلنصاؼ كأسرار العربية

                                                           

 .  ُُٔط جودة معكؾ، ك١تن األدلة  َِِ( َّ، ك )ِ ِْٓ( ِٗ) اإلنصاؼ  (ُ)
 . ْٕط جودة معكؾ، كاإلغراب  َٔٔ، ك ِ ْٕٕاإلنصاؼ   (ِ)
 .  ْٕط جودة معكؾ، كاإلغراب  ِِّ( ٖٓ، ك )ُ ّٕٔ( ٓٓاإلنصاؼ )  (ّ)
 .  ُّٔ، ك١تن األدلة ْٔط جودة معكؾ، كاإلغراب  َْٕ( ّٕ، ك)ِ ٖٓٓ( ُٖاإلنصاؼ )  (ْ)
 .  ُّٖ، ك١تن األدلة ٕٔ، كاإلغراب ُْٓط جودة معكؾ، كأسرار العربية  ُّٓ( ِّ، ك )ُ ُٕٔ( ِِاإلنصاؼ )  (ٓ)
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كمو يقارف بُت العلل يف النحو أل  اٟتسو الورٌاؽ, كأسرار العربية البو األنبارم ٬تد  
 الواضح يف الًتتيب كا١تناقشة كطريقة عرض ا١تساحل. اليشابه 
مث إٌف منهج ابو األنبارم يف اإلنصاؼ كأسرار العربية ك١تن األدلة كاإلغراب كاحد  

 عرضان كمناقشةن.
لسلك ٯتتو القوؿ  إٌف ابو األنبارم قد تأثٌر بالورٌاؽ يف كيابيه ١تن األدلة كاإلغراب،  

 ه. باإلضابة إذل تأثرا بأصوؿ الفق
كقد ٧تدا يف اإلغراب ال يزيد على ما كيبه ا١تيتلموف كاألصوليوف، كما يف الفصل  

 اٟتادم عشر يف ترتيب األسئلة.
كقد ٧تدا يسيدؿ ٔتا يسيدٌؿ به أهل األصوؿ كاٟتديث، كما يف الفصل الياسن يف  

 .(ُ)جواز اإلجازة يف ١تن األدلة
بأصوؿ ا١تيتٌلمُت كالفقها  بإنٌه صاغهما  كإف كاف ابو األنبارم قد كيب كيابيه ميأثران  

 بأسلوبه كمنهاه السم ألفناا منه يف أسرار العربية كاإلنصاؼ.

                                                           

 .  ُ ُِٔ، كا١تزهر ْٓٓ، ُ ّْٔ، كتدريب الراكم ١ِٗتن األدلة   (ُ)
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 االقتراح في أصول النحو وجدلو:
تيسم مؤلفات اإلماـ السيوطي بإجادة اٞتمن، كحسو اليصنيف. ك١تٌا اخيمرت يف  

العلـو أٚتن التيب، مسيفيدان ٦تو كجدناا يؤلف يف معظم  (ُ)بترا بترة العادل آّدّْد للقرف
 ٚتن قبله كحقق كدٌقق.

بل ألفيناا يف علم العربية يريد أف ٭تيط ّتمين أطرابه، بوضن يف أصوؿ اللغة ا١تزهر،  
كيف النحو كالصرؼ ٫تن ا٢توامن، كشرح األلفية البو مالك، كالنتذ كاألشباا كالنظاحر كغَت 

ة الوعاة يف تراجم اللغويُت كالنحاة، ككضن كيابان ذلك، كيف الببلغة شرح عقود اٞتماف، كبغي
يف تراجم الشعرا  السيو ٭تيٌج بشعرهم، كما ذكر يف مقدمة كيابه تاريخ ا٠تلفا . ككأنه أراد 
أف يتمل هسا السلسلة بتياب يف أصوؿ النحو، بوضن كياب االقًتاح يف أصوؿ النحو 

 كجدله.
ديث، كاألشباا كالنظاحر النحوية ميأثران كإذا كاف قد صٌنف ا١تزهر ميأثران بعلـو اٟت 

بالقواعد الفقهية، بإنٌه ببل ريب سييأثٌر يف أصوؿ النحو بأصوؿ الفقه، كيف ال، كأصوؿ 
. بل إفَّ السيوطي نفسه صرٌح بأنٌه قد رٌتب كيابه على (ِ)النحو ٤تمولة على أصوؿ الشريعة

 .(ّ)٨تو ترتيب أصوؿ الفقه يف األبواب كالفصوؿ كالًتاجم
لقد قسم السيوطي كيابه االقًتاح إذل عشر مقٌدمات كسبعة كيب  السماع،  

كاإلٚتاع، كالقياس، كاالسيصحاب، كأدلة شىت، كاليعادؿ كالًتاجيح، ككاضن هسا العلم كشرط 
 مسينبطه.

يأخس كياب السماع كالقياس ثلثي حام التياب. ككياب القياس أكع مو كياب 
تيب تنازليان على النحو اليارل  ا١تقدمات ، باليعادؿ كالًتاجيح، السماع. كٯتتو ترتيب بقية ال

 بالتياب الثاشل كا٠تامس، بالرابن، بالسابن. 

                                                           

 . ُ ُٖينظر  مقدمة ٤تقق األشباا كالنظاحر   (ُ)
 .ّٖٓ, كداعي الفبلح ُِٕاالقًتاح   (ِ)
 .ُٔ, كداعي الفبلح ُٔح االقًتا   (ّ)
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أٌما ا١تقٌدمات بهي يف تعريف أصوؿ النحو كالنحو كاللغة  مناسبة األلفاظ للمعاشل،  
لعامي كاسطة، كأنواع الدالالت النحوية، كأنواع اٟتتم كأقسامه كتعٌلقه، كهل بُت العر  كا

 كمسألة عو ابو الطراكة يف تقسيم األلفاظ.
أما كياب السماع بهو يف االحيااج بالقر ف كاٟتديث النبوم ككبلـ العرب. مث يفرٌع  

عشرة بركع لتبلـ العرب. كينقل يف بصل كبلمان طويبلن مو احملصوؿ يف علم األصوؿ للرازم 
 كشركحه على طريق كصوؿ اللغة إلينا.

اب السماع بيلخيص ٙتانية بصوؿ عو ابو األنبارم، تيعلق بالنقل، كهو كٮتيم كي 
 السماع.
كيف كياب اإلٚتاع يعرؼ اإلٚتاع، كيبٌُت حتمه، كيورب مسألة يف إٚتاع العرب،  

 كبصبلن يف تركيب ا١تساهب، كمسألة يف اإلٚتاع الستويت كزيادة قوؿو ثالث.
ف القياس  ا١تقيس عليه، كا١تقيس، كيقسم كياب القياس إذل أربعة بصوؿ حسب أركا 

كاٟتتم، كالعلة. كهي أساس كياب القياس، بفيها اثنيا عشرة مسألة، كمسالك العلة، كقوادح 
 العلة.

مث يقف على مساحل جدلية كهي ترتيب األسئلة كا١تسؤكؿ كالساحل كا١تسؤكؿ به  
 كعنه.

سل، كقسمة القياس كٮتيم التياب بأربن مساحل يف الدكر كاجيماع الوديو، كاليسل 
 إذل جلي كخفي، كخا٘تة.

كيف التياب ا٠تامس يسكر ٙتانية أنواع أيخر لبلسيدالؿ، كيطيل قليبلن عند  
 االسيحساف.

كجعل كياب اليعادؿ كالًتاجيح على سذ عشرة مسألة، بدأها بيعادؿ ا١تسموع  
، كا١تساحل الثبلث كتعارضه، مث تعارضه من القياس، مث األقيسة، مث األدلة األخرل من بعوها

 األخَتة يف القولُت لعادل كاحد، كلغة قريش، كالًتجيح بُت مسهيب البصريُت كالتوبيُت.
كالتياب السابن يف أربن مساحل  يف أكؿ كاضن علم النحو، كشرط مسينبطه، كمنهج  

 ابو مالك، كنق  القياس بالسماع.
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عايب الصنن، لطيف  هسا كياب غريب الوضن،»قاؿ اإلماـ السيوطي يصف كيابه   
 ا١تعٌت، طريف ا١تبٌت، دل تسمح قر٭تة ٔتثاله، كدل ينسج ناسج على منواله، يف علم دل أسبق إذل 
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. بهو كإف دل يدٌع أنه كاضن هسا العلم، (ُ)«ترتيبه، كدل أيتقدَّـ إذل هتسيبه، كهو أصوؿ النحو
بو األنبارم ٬تد أنٌه قد سبق بإنٌه اٌدعى أنٌه أٌكؿ مو رتٌبه كهٌسبه. كمو يطالن يف كيا  ا

 السيوطي إذل ذلك، ال كما زعم السيوطي لنفسه.
مث يصرٌح السيوطي أنٌه كيب معظم ماٌدة كيابه مو النقوؿ، كيعود الفول له بالًتتيب  

كأصوؿ النحو، كإف كقن يف ميفرٌقات كبلـ بع  ا١تؤلفُت، كتشٌيذ يف »كاليهسيب، بيقوؿ  
 .(ِ)«كترتيبه صنن ٥تًتع، كتأصيله كتبويبه كضن مبيدع أثنا  كيب ا١تصٌنفُت، بامعه

كاعلم أٌنٍت اسيمٌديذ يف هسا »كيوٌضح السيوطي مصادرا اليت نقل عنها قاحبلن   
التياب كثَتان مو كياب ا٠تصاحص البو جٍت، بإنٌه كضعه يف هسا ا١تعٌت، كٝتٌاا أصوؿ النحو، 

يه الغٌث كالسمُت كاالسيطرادات... لتٌو أكثرا خارجه عو هسا ا١تعٌت، ليس مرتبان، كب
كضممذي إليه نفاحس أيخر، ظفرت ّٔا يف ميفرقات كيب اللغة كالعربية كاألدب كأصوؿ الفقه، 

 .(ّ)«كبداحن اسيخرجيها بفترم، كرتٌبيه على ٨تو أصوؿ الفقه يف األبواب كالفصوؿ كالًتاجم
، كي  بيطلبذي »قوؿ معٌقبان  كينقل بعد ذلك قوؿ ابو األنبارم السابق بأنواع العلـو

حىت كقفذ عليهما، بإذا ٫تا لطيفاف جٌدان، كإذا  -أم  ١تن األدلة كاإلغراب–هسيو التيابُت 
 .(ْ)«يف كيا  هسا مو القواعد ا١تهمة كالفواحد ما دل يسبق إليه، كدل يعرٌج يف كاحد منهما عليه

. كدل أنقل مو  كضممذ إليه مو كياب اإلنصاؼ يف مباحث ا٠تبلؼ ٚتلة»مث يقوؿ   
ـي كيا  مو كيابه، كييمٌيز عند أكرل اليمييز جليل  كيبه حربان إال مقركنان بالعزك إليه، لييعرؼ مقا

 .«نصابه
كبسلك ييبُت لنا أٌف السيوطي يعًتؼ بأٌف ا٠تصاحص ككيا  ابو األنبارم مو أهٌم  

 مصادر كيبه، باإلضابة إذل ميفرقات مو كيب األدب كأصوؿ الفقه.

 ق أنٌنا ٯتتو أف نوبط مصادر السيوطي يف االقًتاح ٔتا يأيت كاٟت 
 .ا٠تصاحص، ككيب ابو األنبارم، ككيب أ  حياف األندلسي، ككيب ابو هشاـ 

                                                           

 , ُ ُٖٓ, كالفي  ٗ، كداعي الفبلح ُٓاالقًتاح   (ُ)
 . ُ ُٕٗ, كالفي  ُُ، كداعي الفبلح ُْاالقًتاح   (ِ)
 . ُ ُٖٗ, كالفي  ُّ، كداعي الفبلح ُٓاالقًتاح   (ّ)
 . ُ َِّ, كالفي  ُٗ، كداعي الفبلح ُٖاالقًتاح   (ْ)
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هسا هي أهم ا١تصادر اليت نقل عنها نيقوله كنصوصه يف االقًتاح، إضابةن إذل األصوؿ  
السم دل ينقل عنه إال مرٌة  يف النحو البو السراج، كاإليواح يف علل النحو للزجاجي

، كشرح اليسهيل البو مالك، ككيابه اإلتقاف يف علـو القر ف، كعلومه يف مصطلح (ُ)كاحدة
اٟتديث النبوم، كهو صاحب تدريب الراكم، كأصوؿ الفقه، كهو صاحب التوكب الساطن 
عو يف نظم ٚتن اٞتوامن كشرحه، كعلومه يف النحو، كهو صاحب ٫تن ا٢توامن السم أخسا 

، ككيب ابو (ِ)اليسييل كاليتميل، كارتشاؼ الورب أل  حياف، كما صرٌح يف بغية الوعاة
 هشاـ، كشيخه التابياي.

 كما دكف ذلك مو ا١تصادر بهو قليل نادر كما سيأيت موٌضحان. 
أما نقله عو ا٠تصاحص بإنٌه ١تٌا كاف ابو جٍت ييوٌسن يف األمثلة، كيسيطرد يف  

عو موضوع أصوؿ النحو، بإٌف السيوطي كاف ينقل منه معظم ا١توضوعات، كقد ٮترج 
 نصوصه بيصٌرؼ كاخيصار.

لتٌو نقله عو ابو األنبارم مو ١تن األدلة كاإلغراب كاإلنصاؼ، كاف نقبلن أقرب إذل 
 الدقة كعدـ اليصٌرؼ، إال ما أشار بيه إذل االخيصار.

 ما.كقد برٌغ السيوطي التيابُت األكلُت يف كيابه، كنقل معظمه
بإنٌه يف قوادح  (ّ)«كدل أنقل مو كيبه حربان إال مقركنان بالعزك إليه»كإف قاؿ يف مقٌدميه  

العلة ينقل ما ذكرا ابو األنبارم يف ٗتٌلف العتس، دكف أف يشَت إذل أف التبلـ البو 
 .(ْ)األنبارم

كأٌما أبو حياف بهو مو مصادر السيوطي يف كيبه يف النحو كالصرؼ، كما صرٌح يف 
مقدمة ٫تن ا٢توامن، ككما ٧تد كثرة النقوالت عنه يف ا١تزهر، كاألشباا كالنظاحر. كقد عٌد 
السيوطي كيابيه شرح اليسهيل اليسييل كاليتميل ك٥تيصرا ارتشاؼ الورب يف لساف العرب، 

أعظمى كيابُت يف العربية دل يؤلَّف مثلهما، كال أٚتن كال أحصى للخبلؼ كاألحواؿ
(ٓ). 

                                                           

 .  ِ ِْٗ, كالفي  َّٓ، كداعي الفبلح ِٗٔاالقًتاح   (ُ)
 .  ُ ِِٖبغية الوعاة   (ِ)
 .ِِ, كداعي الفبلح ُِاالقًتاح   (ّ)
 . ُُٓ، ك١تن األدلة ِ ََُْ, كالفي  ٕٓٓ، كداعي الفبلح َّٕاالقًتاح   (ْ)
 .  ُ ِِٖبغية الوعاة   (ٓ)
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، كما نقل (ُ)االقًتاح مصٌرحان مو اليسييل كاليتميل يف مواطو ميفرقةكلقد نقل يف 
 دكف أف يصرٌح. (ّ)، كنقل عو البحر احمليط مرة كاحدة(ِ)عو اليسكرة ثبلث مرات

ككلّّ مو اليسييل كاليتميل كاليسكرة دل يطبعا كاملُت، لنعرؼ ما نقله السيوطي منهما 
لسيوطي نقل غَت مرٌة عو التيابُت ا١تسكوريو دكف تصريح. لتو من ذلك ٯتتو القوؿ  إف ا

 مو دكف أف يشَت.
بقد نقل يف ا١تسألة الثانية مو ا١تقدمات تعريف النحو أل  سعيد الفٌرخاف صاحب 
ا١تسيوىف يف النحو، كالبو هشاـ ا٠توراكم، كابو عصفور، كابو األثَت  صاحب كياب البدين 

إذل أف أبا حياف هو مو ٚتن هسا اٟتدكد يف النحو. نقل ذلك عو اليسييل دكف أف يشَت 
 .(ْ)كرتٌبها

كيف ا١تسألة السادسة نقل أحتاـ الصفة ا١تشبهة كما ذكرها يف ٫تن ا٢توامن، اليت 
. كمثل ذلك نقله أحتاـ الوركرة يف (ٓ)نقلها بيه عو ارتشاؼ الورب، كاليسييل كاليتميل

 .(ٔ)ا١تسألة السابعة
بو الطراكة لؤللفاظ، كقد أشار إليه إشارة يف ٫تن كيف ا١تسألة العاشرة ينقل تقسيم ا

 .(ٕ)ا٢توامن، كنقله يف االقًتاح عو اليسييل
كما أٌف يف مناقشة الرازم يف احملصوؿ علم األصوؿ كاحملرر يف النحو لوصوؿ اللغة 
 إلينا بطريق اليواتر أك اآلحاد، أشار إليها أبو حياف يف اليسكرة، بانيبه ٢تا السيوطي، كتيٌبعها

 .(ٖ)يف شركح احملصوؿ، كنقلها يف ا١تزهر كاالقًتاح

                                                           

 .ّٕٔ, َٔٔ, ِّٔ, َّٔ, ُٖٔ, ُْْ, كداعي الفبلح ّٕٗ، ّٖٖ، ّْٖ، َُّ، ٕٔ، ٗٓاالقًتاح   (ُ)
 .  ِ َٖٓ، ّّٕ، ُ ِٖٗ, كالفي  ِْٗ, ُّٕ ,َُُ ، كداعي الفبلحَِّ، ٕٓ ،ْٔاالقًتاح   (ِ)
 .  ّ ُٗٓ، كالبحر احمليط ِ ُُْٗ, كالفي  َُٕ، كداعي الفبلح ِّْاالقًتاح   (ّ)
 . ُ ٕين ، كالبدُْ، كتقريب ا١تقٌرب ُ ْٓ، كا١تقٌرب ُ ُّ, كاليسييل كاليتميل َْ، كداعي الفبلح َّاالقًتاح   (ْ)
 .  ٓ ُّٓ، كارتشاؼ الورب ٓ ٔٗ, ك٫تن ا٢توامن ُُُ، كداعي الفبلح ْٕاالقًتاح   (ٓ)
 .ِ ِّٕٕ، كارتشاؼ الورب ٓ ِّّ، ك٫تن ا٢توامن ُ ِّ, كالفي  َُِ ، كداعي الفبلحُٓاالقًتاح   (ٔ)
   .ّ ّّٓ، كاليسييل كاليتميل ِ ِّ, ك٫تن ا٢توامن ُِٓ، كداعي الفبلح ِٔاالقًتاح   (ٕ)
، كنفػػاحس األصػػوؿ ُ َِّ، كاحملصػػوؿ ٖٖٔ، كاليػػسكرة ُُٓ، ُ ٕٓ, كا١تزهػػر ُّٔ، كداعػػي الفػػبلح ُّٓاالقػػًتاح   (ٖ)

ِِٓ ِ. 
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ككبلـ أ  نصرو الفارا  يف اٟتدكد ا١تتانية كالزمانية ١تو ٭تيٌج بتبلمه، نقله السيوطي 
يف االقًتاح عو اليسييل كاليتميل، كهو يف اليسكرة. كمو يراجن كبلـ الفارا  يف كياب 

 .(ُ)اٟتركؼ ٬تد الفارؽ بُت األصل كا١تنقوؿ
ييعاقبوف بيتم »كبلـ السهيلي يف ْتث االسيشهاد باٟتديث النبوم على حديث ك 

 .(ِ)أخسا السيوطي مو اليسييل «مبلحتةه بالليل كمبلحتةه بالنهار
ككبلـ الرازم على نشأة علم النحو يف كيابه احملرر، نقله السيوطي يف التياب السابن 

 .(ّ)مو االقًتاح عو تسكرة أ  حٌياف
سيوطي مو عادته أحيانان أف ينقل عو كياب ما أقواالن دكف أف يصرٌح ك١تٌا كاف ال

باٝته، كيعقب هسا النقوؿ بقوؿ صاحب ذلك التياب، كما ٧تدا بعل ذلك يف كل ما نقله 
عو الفارسي كاألخفش، بإنه ينقل عو ا٠تصاحص، مث يعٌقب بقوؿ ابو جٍت. بل إنه قد ينقل  

 .(ْ)كبلـ ا٠تصاحص، مث يعقب برأم ابو جٍت
، (ٓ)١تا كاف األمر كسلك، ككجدنا السيوطي ينقل مو اليسييل كاليسكرة دكف تصريح

رجحذي أٌف ما نقله مو أقواؿ أ  البقا  العتعم يف اليبيُت، كابو ا٠تشاب يف ا١ترٕتل، كابو 
النحاس يف اليعليقة على ا١تقٌرب، كابو هشاـ ا٠توراكم يف اإلبصاح، كابو األثَت يف البدين، 

عيد صاحب ا١تسيوىف، كاٞتليس الدينورم صاحب ٙتار الصناعة، أٌف ما نقله عو كيب كأ  س

                                                           

 .ُْٔ، ككياب اٟتركؼ ْٕ، كاليسكرة ُ ُُِ, كا١تزهر ُِٔ، كداعي الفبلح َٗاالقًتاح   (ُ)
 .ُِٕ، كنياحج الفتر ُ ُٖٖ, كاليسييل َُِ، كداعي الفبلح ٖٖاالقًتاح   (ِ)
 .ٖٗٔ، كتسكرة أ  حياف ِ ُُٓٓ, كالفي  َْٕ، كداعي الفبلح ِْٕاالقًتاح   (ّ)
. كأكضػح مثػاؿ علػى ذلػك ا١تسػألة الثالثػة يف ِٖ, كداعػي الفػبلح َْكينظر مثبلن ا١تسألة الرابعػة مػو ا١تقػدمات االقػًتاح   (ْ)

 االقػًتاح ، كبصػل ا١تقػيسُ ُُٔحص , بهو مو ا٠تصاَُْ, َْٗ، كداعي الفبلح ُٖٗبصل ا١تقيس عليه االقًتاح 
,  َْٓكداعػػي الفػػبلح  ,َِٖ، كمسػػلك اإلٯتػػا  االقػػًتاح ُ ِْٗبهػػو مػػو ا٠تصػػاحص  ,َْْ كداعػػي الفػػبلح, ُُِ

, كداعػػػي ُِٖ. كخػػع الفػػػرزدؽ مػػػن ابػػػو أ  إسػػحاؽ يف بيػػػذ ذم الرمػػػة االقػػػًتاح ُ َِٓكبلمػػه بيػػػه مػػػو ا٠تصػػػاحص 
ا١تواطو ينقل عو ا٠تصاحص دكف تصريح بسلك، مث ييعقػب النقػل . يف كل هسا ّ َِّ, مو ا٠تصاحص ُْٓالفبلح 

, ََْ، كداعػي الفػبلح ُّٖبقوؿ ابػو جػٍت. كمػو ذلػك أيوػان كبلمػه يف بصػل ا١تقػيس عليػه، ا١تسػألة األكذل االقػًتاح  
 .ُ ُٕٕحيث نقل شواهد ا٠تصاحص كأمثليه دكف أف يصرٌح أك يشَت. ينظر  ا٠تصاحص 

رم يف درة الغواص عػو ابػو النحػاس يف االقػًتاح، بقػد نقلػه يف ا١تزهػر عنػه مػو اليػسييل كاليتميػل. ينظر نقله لتبلـ اٟتري  (ٓ)
 . ِّٓ، كدرة الغواص ُ ُٖٕ، كا١تزهر ُ ٕٔٓ, كالفي  ِِٓ، كداعي الفبلح َُِاالقًتاح 
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هؤال  األعبلـ أخسا عو أ  حياف. كلرٌٔتا لو اكيمل نشر اليسييل كاليتميل كاليسكرة 
 السيطعنا أف نثبذ ذلك.

ك٦تا يرٌجح ما ذهبذي إليه أٌف هؤال  األعبلـ قد أكثػىرى أبو حياف مو النقل عنهم يف 
 .(ُ)ح اليسهيل، موابان إليهم ابو عصفور، كابو الواحن شيخ أ  حياف, كاأليبَّدمٌ شر 

كلرٌٔتا يرٌجح ذلك ما ٧تدا مو نقله عو بع  السابق ذكرهم، كتعقيب هسا النقل 
بقوؿ أل  حياف؛ إذ هسا منهاه السم عهدناا عنه يف نقله عو ا٠تصاحص كما ذيكر 

 .(ِ)سابقان 
إشارة أشار إليها ابو جٍت أك أبو حياف، بييٌبن ذلك الشي   كلرٌٔتا أباد السيوطي مو

ا١تشار إليه يف مصدرا، كما ٧تد ذلك يف إشارة ابو جٍت إذل قسمة ابو السراج العٌلة إذل عٌلةو، 
كعٌلة العلة، بقد نقل السيوطي قوؿ ابو السراج مو األصوؿ يف النحو، كأتبعه بقوؿ ابو 

 .(ّ)جٍت
عو احملصوؿ كشركحه، بقد أشار إليه أبو حياف يف تسكرته، كمو هسا القبيل ما نقله 

 على أنٌه يف احملرر يف النحو، كما ذكر سابقان.
كلعٌل منه أيوان ما نقله عو اٞتليس الدينورم يف تقسيم العلة إذل ضربُت  علة تطٌرد، 
كعلة تظهر حتمة كبلـ العرب. مث عٌدد أنواع األكذل، كهي  ٝتاع كتشبيه كاسيغنا ، 

سيثقاؿ كبرؽ كتوكيد، كتعوي  كنظَت كنقي ، كٛتل على ا١تعٌت كمشاكلة كمعادلة، كقرب كا

                                                           

٫تػػن ا٢توامػػن. كإذا  نقػػل السػػيوطي يف تعػػارض األصػػل كالغالػػب كػػبلـ ابػػو هشػػاـ ا٠توػػراكم. كهػػسا التػػبلـ نقلػػه أيوػػان يف  (ُ)
علمنػػػا أنػػػه اعيمػػػد يف ٫تػػػن ا٢توامػػػن علػػػى اليػػػسييل كاليتميػػػل ٯتتننػػػا أف نقػػػوؿ  إف مػػػا نقلػػػه عػػػو اإلبصػػػاح البػػػو هشػػػاـ 

 .  ُ ٖٗ, ك٫تن ا٢توامن ِٕٔ، كداعي الفبلح ّٓٗا٠توراكم ٧تدا يف اليسييل كاليتميل. االقًتاح 
(، كقػػوؿ ابػػو ََُ, كداعػػي الفػػبلح ْٔ-ْٓاليػػسكرة )االقػػًتاح  ينظػػر نقػػل قػػوؿ ا٠توػػراكم كتعقبػػه بقػػوؿ أ  حيػػاف يف  (ِ)

( مػو )ارتشػاؼ ُّْ, كداعػي الفػبلح ٗٓ(، كا٠توراكم كتعقبه بقوؿ أ  حياف )االقػًتاح ِ ّّٕعصفور يف )ا١تمين 
(. كمو ذلك نقله يف ْتث االسيشهاد باٟتديث النبػوم أقػواؿى أ  حيػاف، كٗتليلهػا بػأقواؿ ابػو الوػاحن ِ ٕٖٓالورب 

( هػسا بوػبلن علػى  َِٕ -َِّ، كداعػي الفػبلح ٕٖ-ٖٓكابو خركؼ كاٞتليس الػدينورم كصػاحب البػدين )االقػًتاح 
كونػػػه ميبعػػػان ١تػػػسهب أ  حيػػػاف يف منػػػن االسيشػػػهاد باٟتػػػديث النبػػػوم، بػػػإٌف ذلػػػك مػػػو مقيوػػػيات النقػػػل عنػػػه يف هػػػسا 

 ا١تبحث.
 .َْٖ, كداعي الفبلح ِّٖح ، كاالقًتا ُ ُّٕ، كا٠تصاحص ُ ّٓينظر  األصوؿ يف النحو   (ّ)
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ككجوب كجواز، كتغليب كاخيصار كٗتفيف، كداللة حاؿ كأصل كٖتليل، كإشعار كتواد 
 .(ُ)كأىٍكذل

، كنقلها عنه السيوطي يف (ِ)بإٌف هسا األنواع قد نقلها الفَتكز  بادم يف ترٚتة اٞتليس
. بلعٌل السيوطي تنٌبه إذل ذلك، بييٌبن هسا النٌص كشركحه، بأتبن هسا النٌص (ّ)يف بغية الوعاة

ٔتا شرحه تاج الديو بو متيـو يف تسكرته قيد األكابد، كرٔتا اسيدرؾ عليه ابو الواحن. أك لرٌٔتا  
 .(ْ)كاف كٌل ذلك مو القسم ا١تفقود يف تسكرة أ  حٌياف
ي نقل نقوله عو أ  حٌياف، أك اسيعاف ك٦تٌا يرٌجح ما ذهبذي إليه مو أف السيوط

بإشارة أشارت إليها مصادرا ا١تعهودة، كدل ٬تمن هسا النقوؿ اليت تشَت إذل كثرة مصادرا، كإذل 
أنٌه طالن معظم كيب النحو حىت ٚتن مو بينها هسا النقوؿ، ٦تا يرٌجح ذلك قٌلة هسا النقوؿ، 

 كأنه دل يتو ينقل مو األصل األكؿ.
كما –وؿ، بإنٌه ينقل عو البدين دكف أف يصرٌح باسم صاحبه، بيقوؿ أٌما قٌلة النق

 .«صاحب البدين»   -يقوؿ أبو حياف يف اليسييل كاليتميل
كحملٌمد بو مسعود الزكي كياب يف النحو اٝته البدين. كقد نقل عنه السيوطي يف 

ه البدين البو االسيشهاد باٟتديث النبوم كبلمه يف عمل اسم اليفويل. كليس لنا أف نعلم أنٌ 
الزكي لوال أفَّ الشيخ خالدان األزهرم قد نقل كبلمه يف اليصريح، كنٌص على أنٌه نقله مو خٌط 

. بهو إذان مو ابو هشاـ. كهو أحد مصادر السيوطي إف دل يتو (ٓ)ابو هشاـ يف اٟتواشي
 .(ٔ)مو أ  حياف، السم أكثر مو النقل عو ابو الزكي، كما ذكر السيوطي

بو ٤تمد اٞتزرم، أ  السعادات ٣تد الديو، الشهَت بابو األثَت صاحب كللمبارؾ 
النهاية يف غريب اٟتديث كجامن األصوؿ، كيابه اٝته البدين يف النحو. نقل عنه السيوطي 

 .(ٕ)تعريف النحو. كقد أخسا عو اليسييل كما سبق ذكرا
                                                           

 .ُّْٙتار الصناعة   (ُ)
 .ُٗالبلغة   (ِ)
 .ُ ُْٓبغية الوعاة   (ّ)
 .ْٓٔ, كداعي الفبلح ِِٕ االقًتاح  (ْ)
 .ُ ُٗٓ, كاليصريح َِٕ، كداعي الفبلح ٕٖاالقًتاح   (ٓ)
 .ْْٗ، رقم  ُ ِْٓ، كبغية الوعاة َٖٕمغٍت اللبيب   (ٔ)
 .ُ ٕ، كالبدين ُ ُْ, كاليسييل ْٔبلح ، كداعي الفّّاالقًتاح   (ٕ)
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 أراد, بدين ابو يف االسيحساف، كدل يٌيوح أم البديعُت «البدين»كنقل مرة ثالثة عو 
 الزكي أـ بدين ابو األثَت؟

كاٞتليس الدينورم ، أبو عبد اهلل، صاحب ٙتار الصناعة، نقل عنه مرتُت  األكذل يف 
. كالثانية يف (ُ)ْتث االسيشهاد يف اٟتديث النبوم بعد قوؿ أ  حياف، ٦تا يرٌجح أنٌه منه

 تقسيم العلة. كقد مٌر أف صاحب البلغة أشار إليها.
اهلل بو أٛتد، الشهَت بابو ا٠تشاب صاحب ا١ترٕتل على ٚتل عبد القاهر،  كعبد

أيوان نقل عنه مرتُت، الثانية منهما مو كبلـ ابو الواحن شيخ أ  حٌياف، السم أكثر مو 
 .(ِ)النقل عنه

 .(ّ)كنقل مرة كاحدة عو اٞتزكلية أل  موسى عيسى بو عبد العزيز اٞتزكرل
ٌم مرتُت ، ٦تا جا  يف كيابه كنقل عو أ  البقا ، عبد ا هلل بو اٟتسُت العيٍتعى

 .(ْ)اليبيُت
, األكذل مو (ٓ)كأٌما ٤تمد بو ٭تِت بو هشاـ ا٠تىوراكم، بقد نقل عنه ٜتس مرات

اليسييل، إذ عٌرؼ النحو، كاألخَتة يف تعارض األصل يف الغالب, كقد مٌرت اإلشارة إليه. 
 كالثبلث الباقية عٌقبها بقوؿ أ  حٌياف.

 .(ٔ)كنقل عو القاسم بو أٛتد األندلسي صاحب شرح ا١تفصل ثبلث مرٌات
كأٌما عو علي بو مؤمو الشهَت بابو عصفور، بقد نقل أربن مرات  األكذل يف تعريف 

، كهسا أمر ال ٭تياج إذل كبَت ْتث (ٖ)، كالثانية يف تعريف الوركرة(ٕ)النحو كهي عو اليسييل
 .(ُ)، كالرابعة يف كياب اليعادؿ كالًتاجيح(ٗ)حٌياف كعنا . كالثالثة أتبعها بقوؿ أ 

                                                           

 .ُّْ, كٙتار الصناعة َِٔ، كداعي الفبلح ٕٖاالقًتاح   (ُ)
 .َٖٖ، ِ ُِٕ, كالفي  ْٕٗ, ّٖٔ، كداعي الفبلح ِّٕ، ُّٔاالقًتاح   (ِ)
 .ِّْ، كاٞتزكلية ِ ُٖٔكالفي   ,ّْٕ، كداعي الفبلح َِٖاالقًتاح   (ّ)
 .ِْٕ، كاليبيُت ٕٕٗ، ِ ِْٕ, كالفي  ِٓٓ, ُّٖبلح ، كداعي الفَِٗ، ُٕٔاالقًتاح   (ْ)
 .ِٕٔ, ْْٔ, ُّْ,  ََُ, ْْ, كداعي الفبلح ّٓٗ، ُّٕ، ْٓ، ٗٓ، ُّاالقًتاح   (ٓ)
 .ُُْٗ، َُُٔ، ِ َُْٗ, كالفي  َُٕ ,ِٗٔ, ُِٔ ، كداعي الفبلحِّْ، ّٔٓ، ّْٓاالقًتاح   (ٔ)
 .ُ ْٓا١تقٌرب ، ك ُ ُْ, كاليسييل ْْ، كداعي الفبلح ِّاالقًتاح   (ٕ)
 .ٓ ِّٕٕ, كارتشاؼ الورب ُُِ، كداعي الفبلح ُٓاالقًتاح   (ٖ)
 .ُّْ, كداعي الفبلح ٗٓاالقًتاح   (ٗ)
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 .(ِ)كنقل عو منصور بو ببلح صاحب ا١تغٍت مرٌة كاحدة
كأخَتان عو صاحب ا١تسيوىف، أ  سعيد أك سعد الفٌرخاف، السم أكثر أبو حياف مو 

 ، كالثانية يف أكؿ كياب(ْ)، بقد نقل عنه ثبلث مرات  األكذل يف تعريف النحو(ّ)النقل عنه
 .(ٔ)، كالثالثة يف ا١تسألة األكذل مو مساحل العلة(ٓ)القياس

إذا أخرجنا األصوؿ يف النحو البو -كبسلك يتوف ما نقله مو التيب ا١تيفرقة 
ال ييااكز سيةن كعشريو نقبلن مو أحد عشر مصدران، ككٌلها مو مصادر أ  حياف  -السراج

 يف شرحه لليسهيل.
بو مالك، السم أكثر أبو حياف مو النقل عنه كالرٌد هسا إذا اسيثنينا شرح اليسهيل ال

 عليه.
بقد نقل السيوطي  را  ابو مالك يف بع  أقواؿ أ  حٌياف يف مبحث االسيشهاد 

 باٟتديث النبوم.
كما نقل عو شرح اليسهيل مرتُت، الثانية منهما يف نق  العٌلة القاصرة، كهي رب  

د اتصاله بومَت ربن ميحرؾ، ألنه ال ييواذل ابو مالك تعليل بنا  ا١تاضي على الستوف عن
أربن حركات، بأٌف هسا العلة ال تعٌم ٚتين أبراد ا١تاضي ا١تسند إذل ضمَت ربن ميحٌرؾ، كإ٪ٌتا 

 هي للثبلثي كبع  ا٠تماسي ٦تا يتوف على كزف بػىعىل كبىًعل كبػىعيل كابػٍيػىعىل كانٍػفىعىل.
صنف هسا القوؿ يف الشرح، بأٌف قاؿ أبو حياف يف اليسييل كاليتميل  كقد ضٌعف ا١ت

ـٌ، كالعٌلة قاصرة.  اليعليل عا
 .(ٕ)كبسلك ييوح أنه قد أخس اإلشارة إذل قصر العلة مو أ  حٌياف

                                                                                                                                                                      

 .ِٔٔ, كداعي الفبلح ّٖٗاالقًتاح   (ُ)
 .َٖٗ, كالفي  ّٓٓ، كداعي الفبلح ُِٗاالقًتاح    (ِ)
 .ُ َُٖبغية الوعاة   (ّ)
 .ُ ُّليسييل كاليتميل , كاِْ، كداعي الفبلح ُّاالقًتاح   (ْ)
 .ّٖٖ, كداعي الفبلح ُٕٕاالقًتاح   (ٓ)
 .ِ ّْٖ, كالفي  ْٓٓ، كداعي الفبلح ُِٗاالقًتاح   (ٔ)
. ِ ُْْ، كاليػػػسييل كاليتميػػػل ُ ُِْ، كشػػػرح اليسػػػهيل ِ ُّٗ, كالفػػػي  َٖٓ، كداعػػػي الفػػػبلح ِْٓاالقػػػًتاح   (ٕ)

 .ُ ّّٕ, كشرح اليسهيل َّٕعي الفبلح ، كدأُْكينظر نقله األكؿ عو شرح اليسهيل  االقًتاح 
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كرٌجحذ أف يتوف اليسييل كاليتميل كاليسكرة ٫تا مصدرم السيوطي، كدل أعٌوؿ على 
دالالت كهٌسبه مو ارتشاؼ الورب، ألنٌه اخيصار لليسييل، بقد عرٌاا مو النقوؿ كاالسي

. بقد ٧تدا يف اليسييل كاليتميل ينقل اليعليل كهو منتره لتل العلل (ُ)اليعليبلت كا١تناقشات
كهسا اليعاليل تسويده للورؽ، كٗترُّصه على العرب يف »اليت تظهر حتمة العرب، بيقوؿ  

نقل . كقاؿ بعد (ِ)«موضوعات كبلمها. ككاف األكذل أف نورب صفحان عو ذكر هسا كٌله
كاٟتتم يف هسا السماعي، كهسا األقيسة كلها طاححة، لتنٌا ذكرناها لئبل ٮتلو  »تعليبلتو  

 ، كلسلك أضرب عنها يف ارتشاؼ الورب.(ّ)«كيابنا عو علل النحاة كأقيسيهم
كمو مصادر السيوطي يف اقًتاحه كيب ابو هشاـ  بقد نقل عنه سٌذ مرات، مرتُت 

مرة مو دكف أف يصرٌح أف ا١تنقوؿ مو ابو هشاـ، كذلك ، ك (ْ)مو دكف تصريح ٔتصدر القوؿ
يف ٛتل النظَت على النظَت يف اللف  أك ا١تعٌت أك كليهما. كهسا هي القاعدة األكذل مو 

قد ييعطى الشي  حتم ما أشبهه يف معناا، أك يف لفظه، أك »القواعد التلية يف مغٍت اللبيب
 .(ٓ)«بيهما

 .(ٕ)رة عو اليعاليق على األلفية، كم(ٔ)كنقل مرتُت عو شرح الشواهد
 كأٌما نقل السيوطي عو ابو السراج، بقد نقل منه ثبلث مرات 

 األكذل يف تعريف النحو. كهسا اليعريف دل ينقله أبو حياف يف اليسييل كاليتميل.
 .(ٖ)كالثانية يف الفرع اٟتادم عشر مو بركع السماع
 يت أشار إليها ابو جٍت يف ا٠تصاحص.كالثالثة سبق ذكرها، كذلك يف نقله عٌلة العلة ال

كبسلك ٯتتو القوؿ  إف السيوطي دل ٮترج يف مصادرا النحوية عو ا٠تصاحص، كابو 
األنبارم يف ١تن األدلة كاإلغراب كاإلنصاؼ، كأ  حياف يف شرحه لليسهيل كاليسكرة كمرة عو 

                                                           

 .ُ ٓأشار إذل ذلك يف مقدمة ارتشاؼ الورب   (ُ)
 .ِ ُّّ، ُّٖ، ُ ٗٔ. كينظر يف ربوه للعلل أيوان  ِ ُْٓاليسييل كاليتميل   (ِ)
 .ٔ ُٗٓاليسييل كاليتميل   (ّ)
 .ِ ُُّٔ، ُ َٔٓ, كالفي  ُٕٓ, ِْٓ، كداعي الفبلح ّْٔ، ٗٗاالقًتاح   (ْ)
 .ُ َْٕ، كاألشباا كالنظاحر ْٖٖ، كمغٍت اللبيب َٖٔ, كالفي  َّْ، كداعي الفبلح َِّينظر  االقًتاح   (ٓ)
 .ِْٔ، ُ ِٔٔ, كالفي   ُّْ, ِٖٗ ، كداعي الفبلحُِّ، ُِٔاالقًتاح   (ٔ)
 .ُ ِْٔ, كالفي  ِٔٗ، كداعي الفبلح ُِٓاالقًتاح   (ٕ)
 .َُْ، ُ ّٓكاألصوؿ يف النحو  , َّّ ,ْٗ، كداعي الفبلح ُِٗ، ّّينظر  االقًتاح   (ٖ)
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األلفية. باإلضابة إذل  البحر احمليط، كابو هشاـ يف مغٍت اللبيب كشرح الشواهد كاليعاليق على
 ابو السراج يف أصوله، كإيواح العلل للزجاجي، كابو مالك يف شرحه لليسهيل.

كإذ ينقل السيوطي مو هسا ا١تصادر بإنٌنا ٧تدا يف كثَت مو األحياف ال يعود إذل 
ا١تصدر األصل السم نقلذ عنه مصادرا، كلسلك ٧تدا قد ييصٌرؼ بالنٌص تصرٌبان يبعدا عو 

 أصله.
و عدـ رجوعه إذل األصل  نقله قوؿ اٟتريرم يف دٌرة الغواص، كقد نقله عنه البها  بم

ابو النحاس يف اليعليقة، كنقل نٍقلى ابو النحاس أبو حياف يف اليسييل كاليتميل، كعنه أخس 
السيوطي. بتاف األجدر به أف يرجن إذل الدرٌة، علمان أنه ليس هنالك تعليقه البو النحاس أك 

 .(ُ)على نٌص اٟتريرم أ  حٌياف
كمو ذلك أيوان ما ذكرا ابو هشاـ يف شرح الشواهد يف اخيبلؼ ركاية األبيات. بإٌف 
السيوطي نقله على أنٌه مو كبلـ ابو هشاـ، علمان أٌف نٌص ابو هشاـ نقله البغدادم يف خزانة 

 .(ِ)األدب، بسكر بيه أٌف التبلـ البو كالٌد يف الرٌد على ا١تعٌد
نقله بيصٌرؼ ما نقله عو ا١ترٕتل البو ا٠تٌشاب، إذ ٧تدا قد نقل عنه كمو أمثلة 

لو قيل  إٌف )مىٍو( يف الشرط ال موضن ٢تا مو اإلعراب، »مرتُت. قاؿ يف مبحث اإلٚتاع  
رل )إٍف( الشرطية.  لتاف قوالن ]أم  لتاف قوالن صحيحان مسيقيمان عند النظر[ إجرا ن ٢تا ٣تي

 .(ّ)«اب، لتٌو ٥تالفة ا١تيقٌدمُت ال ٕتوزكتلك ال موضن ٢تا مو اإلعر 
كلو قيل  إنٌه ]أم  مىٍو[ مبيدأ ال خع له، لقيامه مقاـ ما »كنٌصه يف ا١ترٕتل كما يلي  

ال ٭تياج إذل خع، بل ما بعدا مغوو عو خعا لتاف قوالن. كال ييتسر هسا، كيدخل عليه 
منه مو معٌت اٟترؼ ا١تسيغٍت عو االسم ا١تيومو معٌت االسيفهاـ يف كونه ذا خع من ما تو

(؛ ألٌف الشرط ال يتوف إال بالفعل، ببل يصح أف يتوف بغَتا،  ا٠تع يف قولك  )مو يقـو
بامليه ال تعرل على أف تتوف بعلية، كاالسيفهاـ ال يلـز بيه ذاؾ، باعربه برقان بينهما. كبعدي 

 .(ْ)«مّّ االتباع أكذل، كما قاؿ به ا١تيقدموف يف تقدصل ا٠تع حسوه قو 
                                                           

 .ُ ُٖٕ، كا١تزهر ُ ٕٔٓ, كالفي  ِِٓ، كداعي الفبلح َُِاالقًتاح   (ُ)
 .ٓٓ، كاالنيصار لسيبويه على ا١تعٌد ْ ُّٓ، كخزانة األدب ُ ِْٔ, كالفي  ُّْ، كداعي الفبلح ُِّاالقًتاح   (ِ)
 .ِ ُِٕ, كالفي  ّٖٔ، كداعي الفبلح ُّٔاالقًتاح   (ّ)
 .ُِٕ، َِٕا١ترٕتل   (ْ)
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كقاؿ الشيخ مشس الديو ابو »كمنه أيوان ما نقله عو ابو الصاحغ عو ابو ا٠تشاب  
الصاحغ  قد رأيييها مسكورة يف كيب احملققُت، كابو ا٠تشاب البغدادم حاكيان ٢تا عو السلف، 
يف ٨تو االسيدالؿ على اٝتية )كيف(، بنفي حربيٌيها ألّنا من االسم كبلـه، كنفي بعلٌييها 

 .(ُ)«كرهتا الفعلى ببل باصل، بيحٌلل شيبىه خبلًؼ ا١تدَّعيّٓا
كطريق النظر إف سعت كقٌسمذ أف ٖتللها، بيقوؿ  ال ٗتلو »كنٌصه يف ا١ترٕتل  

)كيف( مو أف تتوف اٝتان أك بعبلن أك حربان. كقد قٌدمنا أٌف األٝتا  هي األصوؿ، ببل تتوف 
؟ ككيف تقوؿ؟ كالفعل ال يلي الفعلى إال أف بعبلن، ألٌف األبعاؿ تليها إذا قلذ  كيف تصنن

 ، يتوف بينهما حاجزه مقٌدر، كذلك يف اليحقيق دل يًله. كليس بُت )كيف( كما كليها حرؼه
ّّ إال يف الندا ، ٨تو قولك  )يا زيدي(. كليس قوله   ألف اٟترؼ ال يسيقلُّ به من االسم كبلـه تا

ّّ، ببطل أف تتوف حربان، بإذا دل تتو بعبلن كال حربان، بقي  )كيف زيد؟( بندا ، كهو كبلـه تا
 .(ِ)«أف تتوف اٝتان. كعلى هسا بقس مثله

كجهود السيوطي ال تقف عند نقوله، بل ٧تد كٌل عمله كتصنيفه يقـو بُت يدم 
أصوؿ الفقه، بناد كيابه يف مقدمات كسبن كيب كتياب تاج الديو السبتي ٚتن اٞتوامن، 

 ا هي يف ٚتن اٞتوامن.كمواضين التيب كترتيبها كم
كمو ا١تسألة األكذل يف ا١تقٌدمات، يعٌرؼ أصوؿ النحو كيعريف أصوؿ الفقه، إال أنه 

. بقد عرٌبوا أصوؿ الفقه بأنه  دالحل الفقه إٚتاالن، ككيفية االسيفادة «الفقه»بػ  «النحو»يبدؿ 
 منها، كحاؿ ا١تسيفيد.

و أدلة النحو اإلٚتالية مو كعٌرؼ السيوطي أصوؿ النحو بأنٌه  علم يبحث بيه ع
 .(ّ)حيث هي أدليه، ككيفية االسيدالؿ ّٔا، كحاؿ ا١تسيفيد

كيف ا١تسألة السادسة يقسم اٟتتم كما يقسمه أهل أصوؿ الفقه إذل كاجب ك٦تنوع 
كحسو كقبيح، كخبلؼ األكذل، كجاحز على السوا . كقد قسمه األصوليوف إذل كاجب 

كمندكب كمباح كمتركا ك٤ترـٌ
(ْ). 

                                                           

 .ِ َٖٖ, كالفي  ْٕٗ، كداعي الفبلح ِّٕاالقًتاح   (ُ)
 .ِٔ، ِٓا١ترٕتل   (ِ)
 .ُ َُٖ، كاليحبَت ُ ُٗ, كاإلّٔاج ِٓ، كداعي الفبلح ِٓاالقًتاح   (ّ)
 .ُْ، كٚتن اٞتوامن ُ َّْ, كالفي  َُْ، كداعي الفبلح ْٕاالقًتاح   (ْ)
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يف ا١تسألة السابعة يقسمه إذل رخصة كغَتها. كقد قٌسمه األصوليوف إذل رخصة ك 
 .(ُ)كعزٯتة

كيف الثامنة يطرح مسألة تعٌلق اٟتتم بشيئُت بأكثر، بيارة ٬توز اٞتمن بينهما، كأخرل 
 .(ِ)ٯتينن. كهي يف أصوؿ الفقه

بقد تعٌرض ١تا بل قد ٧تدا يورد يف ا١تقدمات مو اإليرادات ما أيكرد يف أصوؿ الفقه. 
 .(ّ)قيل إٌف ا٠تبلؼ يف أصل اللغة ال باحدة منه. كهي مسألة تطٌرؽ ٢تا األصوليوف

إذا قاؿ  )حدثٍت الثقة( بهل يقبل؟ »كيف الفرع العاشر مو بركع كياب السماع يقوؿ  
. بصرٌح أٌف ا١تسألة مو مساحل «قوالف يف علم اٟتديث كأصوؿ الفقه، رٌجح كبلِّ مرجّْحوف

 .(ْ)ٟتديث كأصوؿ الفقهمصطلح ا
كيف كياب القياس ٬تعل بصبلن لقسمة القياس إذل أصل كبرع كحتم كعٌلة جامعة. 

                                                           

 .ُٓ، كٚتن اٞتوامن ُ َِّ, كالفي  َُِبلح ، كداعي الفُٓاالقًتاح   (ُ)
 .َِ، كٚتن اٞتوامن ُ َّٕ, كالفي  ُّْ، كداعي الفبلح ٓٔاالقًتاح   (ِ)
، كاليمهيػػػػد يف ٗتػػػػريج الفػػػػركع علػػػػى ُ ْْْ، كربػػػػن اٟتاجػػػػب ُ ِِٓ, كالفػػػػي  ٓٔ، كداعػػػػي الفػػػػبلح ّٔاالقػػػػًتاح   (ّ)

 .ُّٕاألصوؿ 
، كتػػػػػدريب الػػػػػراكم ْ ٓٓٗ، كاليحبػػػػػَت ُ ُِْ، كا١تزهػػػػػر ُ ِٖٔفػػػػػي  , كالَُّ، كداعػػػػػي الفػػػػػبلح ُِٖاالقػػػػػًتاح   (ْ)

َّٔ ُ. 
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 .(ُ)كهي قسمة أهل األصوؿ
القياس يف »مث يورب لتل قسم بصبلن، كيقوؿ يف ا١تسألة الرابعة مو الفصل األكؿ  

ل نظَت على نظَت، العربية على أربعة أقساـ  ٛتل برع على أصل، كٛتل أصل على برع، كٛت
كٛتل ضدٍّ على ضٌد. كينبغي أف يسٌمى األكؿ كالثالث قياس ا١تساكم، كالثاشل قياس األكذل، 

 .«كالرابن قياس األدكف
 .(ِ)كهسا القسمة اليت ذكر، كاأللقاب اليت ٌٝتى، يف كيب األصوؿ كما ذيكر
 .(ّ)الواحد كيف ا١تسألة ا٠تامسة ييطٌرؽ ١توضوع تعدد األصوؿ ا١تقيس عليها الفرع

كيف ا١تسألة الثانية عشرة مو الفصل الرابن ٬تٌوز اليعليل باألمور العدمٌية. كهو طريق 
 .(ْ)الشابعية كاٟتنابلة مو األصوليُت

مث مسالك العلة النحوية هي ذاهتا مسالك العلة األصولية، كهي  اإلٚتاع، كالنص، 
 د، كإلغا  الفارؽ. كاإلٯتا ، كالسع كاليقسيم، كا١تناسبة، كالشبه، كالطر 

ككسلك قوادح العٌلة، بهي النقص، كٗتٌلف العتس، كعدـ اليأثَت، كالقوؿ با١توجب، 
 كبساد االعيبار، كبساد الوضن، كا١تنن للعلة، كا١تطالبة بيصحيح العلة، كا١تعارضة. 

كيقف عند ترتيب األسئلة كالدكر كاجيماع الوديو، كاليسلسل كالقياس اٞتلي 
 لها مساحل األصوليُت ا١تيتلمُت. كا٠تفي. كهسا ك

ككسلك يف التياب ا٠تامس كهو يف أدلة شىت، يعٌدد االسيدالالت ذاهتا اليت ييطٌرؽ 
٢تا األصوليوف، كهي االسيدالؿ بالعتس، كببياف العلة، كبعدـ الدليل، كباألصوؿ، كبعدـ 

 النظَت، كباالسيحساف، كاالسيقرا ، كالدليل ا١تسٌمى بالباقي. 
ا١تسالك كالقوادح كاألدلة ٧تدها يف كيب أصوؿ الفقه مفرٌقة، كلرٌٔتا ٚتعها  ككل هسا 

 كياب كاحد، كالبحر احمليط للزركشي. 

                                                           

 .ُٖ، كٚتن اٞتوامن ِ َٕٓ, كالفي  ّٖٗ، كداعي الفبلح ُُٖاالقًتاح   (ُ)
 .َّٖ، ِ ِٔٔ، كحاشية العطار ِ ْٖٕ, كالفي  ُْٓ، كداعي الفبلح ُِٗاالقًتاح   (ِ)
 .ٕ ّْٖٔ، كاليحبَت ْ ّْٓ، كربن اٟتاجب ِ ُٖٖ, كالفي  ّْٗ، كداعي الفبلح َِٗاالقًتاح   (ّ)
 .ّ ُُْ، كاإلّٔاج ِ َْٗ, كالفي  ِٗٓ، كداعي الفبلح ِٖٔاالقًتاح   (ْ)
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كيف كياب اليعادؿ كالًتاجيح يقف عند مساحل هي مو أصوؿ الفقه، كيعارض 
النقلُت، كاألخس بأرجح القياسُت، كتعارض األصل كالغالب، كتعارض القبيحُت، كا١تانن 

 يوي، كالقولُت لعادل كاحد.كا١تق
مث ٧تدا يف التياب األخَت يون شركطان ١تسينبط هسا العلم، على غرار شركط آّيهد 

 يف الفقه.
إذا أٌداؾ القياس »كيف ا١تسألة األخَتة مو كيابه، بعد أف ينقل عو ا٠تصاحص قوله  

ما كنذ عليه إذل شي  ما، مث ٝتعذ العرب قد نطقذ بيه بشي   خر على قياس غَتا، بدع 
كهسا »، ٮتيم كيابه ّتملة توٌضح قٌوة تأثٌرا بأصوؿ الفقه، كهي قوله  (ُ)«إذل ما هم عليه

. بلتأنه يقارف أصوؿ النحو «يشبهه مو أصوؿ الفقه نق  االجيهاد إذا باف النصُّ ٓتبلبه
 بأصوؿ الفقه بابان بابان.

ا إذل علـو القر ف كال يقيصر تأثر السيوطي يف كيابه بأصوؿ الفقه، بل ييااكز 
 كمصطلح اٟتديث.

أما علـو القر ف بإنٌه كاضح يف مبحث االسيشهاد بالقر ف الترصل مو كياب السماع، 
 .(ِ)بإنٌه ينقل كبلمه مو اإلتقاف، كيصرٌح باإلحالة عليه

كما ٧تدا يفيد مو حاشييه على البيواكم نواهد األبتار كشوارد األبتار، كاليت نقل 
السم ضربه للرٌد  ينبيهتشاؼ. بقد أباد مو كيابه يف العلى ال اشية السعدبيها كثَتان عو ح

 .(ّ)على الز٥تشرم يف رٌدا القرا ات ا١تيواترة
كأٌما مصطلح اٟتديث بقد ناقش الركاية با١تعٌت يف مبحث االسيشهاد باٟتديث 

 النبوم.
كل عٌز كال يألو السيوطي جهدان يف أف ينقل حىت مو كيب الفقه، بقد نقل مو بيا

الديو بو عبد السبلـ العبلٌمة الشابعي, مسوّْغى جواز األخس بركاية غَت ا١تسلمُت يف الشعر

                                                           

 .ُ ُِٓا٠تصاحص   (ُ)
 .ُْٕ, كداعي الفبلح َٕاالقًتاح   (ِ)
 .ّ ّٕٖ( ُّٕ  ٔ, كنواهد األبتار )األنعاـ ُٖٔ، كداعي الفبلح ٗٔاالقًتاح   (ّ)
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 .(ُ)ككبلـ العرب لبلسيشهاد
إذا عاز الفقيه عو تعليل اٟتتم »كينقل عو كيابه األشباا كالنظاحر الفقهٌية قوله  

يف األشباا الفقهية  كإذا  . كزاد«قاؿ  هسا تعبُّدم. كإذا عاز النحوم عنه قاؿ  هسا مسموع
 .(ِ)عاز عنه اٟتتيم قاؿ  هسا با٠تاٌصٌية

. كما كاف بيه مو كبلـ السيوطي  كمو ييصٌفح االقًتاح بإنه سياد أٌف معظمه نقوؿه
 بإنٌه غالبان ما يتوف على غرار كبلـ األصوليُت.

س كبسلك ٯتتو القوؿ  إٌف السيوطي قد أباد مو جهود النحويُت كاألصوليُت، بأخ
 عو النحاة أقوا٢تم، ككزعها على أبوابو كقواعدى نظَتةو ١تا يف أصوؿ الفقه.

                                                           

 .ُ ِّْ, كا١تزهر ِْٖ، كداعي الفبلح ٗٗالثاشل مو كياب السماع  االقًتاح الفرع  (ُ)
 .َْٕ، كاألشباا كالنظاحر الفقهية ْٖٖ, كالفي  ْٗٓ، كداعي الفبلح ِِْاالقًتاح   (ِ)
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 ويتضّمن: ثانياً: ابن عاّلن وشرحو
 ترجمة ابن عاّلن .ُ
 دراسة شرحو .ِ
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 ترجمة ابن عاّلن وتتضّمن:
 اسمو ونسبو  .ُ
 عصره .ِ
 مولده وفاتو ونشأتو .ّ
 علمو وثناء العلماء عليو .ْ
 شيوخو ومن أخذ عنهم .ٓ
 ذ عنوومن أخ تالميذه .ٔ
 أقرانو في مكة .ٕ
 ومؤلَّفات .ٖ
 كتب نسبت لو .ٗ
 شعره .َُ
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  :اسمو ونسبو
 اخيلفذ ا١تصادر يف تسمييه كما يلي   

  .(1)٤تمد بو عبلف .ُ
  .(2)٤تمد علٌي بو عبلف .ِ
 .(3)٤تمد بو علي بو عبلف .ّ
 . (4)٤تمد بو علي بو ٤تمد عبلف .ْ
 . (5)٤تمد بو علي بو ٤تمد .ٓ
  .(6)٤تمد علي بو ٤تمد بو عبلف .ٔ
  .(7)لي الشهَت بزيو الديو جار اهلل ابو عبلف الصديقي٤تمد بو ع .ٕ
  .(8)٤تمد بو علي بو ٤تمد بو عبلف .ٖ
  .(9)٤تمد بو ٤تمد بو إبراهيم بو عبلف .ٗ
 . (10)٤تمد علي بو ٤تمد عبلف .َُ

                                                           
وفهففففشط , 172, 68:1سففففهد ونففففذسس و, 1235 ,1162 ,959: 2, 486 :1كشففففظ ون ُففففىٌ   (1)

 فهففشط وناهففكسط, وهففى أ ففي  هفف , و« ونً فف»بففذ   «ونًففكن  »وقففذ ركش فف   468:1وألصهشيفف  

505:1 ,558:2 ,609 ,1127. 

 .734:2, 277, 252 :1فهشط وناهكسط يقّذي  دوع  وناالح البٍ عالٌ, و  (2)

, ودنيففم يفناففك  100, 9:3, وإيضففكح ونً ُففىٌ 1278 1119 :2 , 306, 1:1كشففظ ون ُففىٌ   (3)

 .463, 453, 452, 352ونحذيث ونششيظ ونً بىع  ونقذيً  وونحذيث  

, وفهففشط ون  ففع ونةشبيفف  ونًحاى فف  1142 ,1112 :2 ,936 ,926 ,936 :1كشففظ ون ُففىٌ   (4)

 .642:3, وفهشط وألصهشي  141, 140:2بكن  بخكَ  ونًصشي  

 .َٖٗ  ِالفهرس ا١تخيصر ١تخطوطات متيبة اٟتـر ا١تتي الشريف  (5)
, سقفففى: 542:3 جفففى ونًففففنايٍيةو ,280, سقفففى: 111:4َاحففف  ونشيحكَففف  وسءفففح  ةفففال  ونحكَففف   (6)

 .9429, سقى: 3499:5ويةجى  كسيخ ون شوث وإلسالي   ,14900

 .374, سقى: 296 :1ألدَشوي نةبقك  ونًاسشيٍ    (7)

 .196:6, وفهشط وألصهشي  1091 :2 ,688 :1كشظ ون ُىٌ   (8)

 .83يشيخ  أب  ونًىوهع ونحُبه    (9)

سقفففى:  ,183:4, وأالصففف  وأل فففش 1589 :2ن ُفففىٌ كشفففظ وو ,3:1يقذيففف  ونا ى فففك  ونشبكَيففف    (10)

, ووناهكسط ونشكيم نه شوث ونةشبف  وإلسفالي  ونًخ فىة,  قسفى 283:2وهذي  ونةكسفيٍ  ,1056
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, (1)إبػػراهيم بػػو أٛتػػدكالصػػواب منهػػا هػػو األكؿ كالثػػاشل كاألخػػَت بػػدليل أٌف عٌمػػه هػػو 
مػػو ذلػػك تسػػمييه نفسػػه بػػسلك يف مقػػٌدمات كيبػػه داعػػي  كلػػيس ابػػو علػػٌي أك ابػػو ٤تمػػد. كأدؿٌ 

كقػػػد  مػػػو كػػػرصل األخػػػبلؽ. الفػػػبلح كالفيوحػػػات الربانيػػػة كمشػػػس اآلبػػػاؽ بنػػػور مػػػا للمصػػػطفى 
 حيسؼ مو األٌكؿ كالثاشل أحد جزأم االسم ا١تركب.

 علػي بػو ا١تلك عبد بو عبلف بو ٤تمد بو إبراهيم بو عبلف ٤تمد بو علي ٤تمدبهو 
 بػػػو علػػػي ا١تشػػػتاة صػػػاحب اليعيػػػزم كا٠تطيػػػب الطيػػػيب احملقػػػق الشػػػيخ, الثامنػػػة ةا١تاحػػػ ٣تػػػدد بػػػو

. كمػػػػا يف خبلصػػػػة األثػػػػر الشػػػػابعي اٟتسػػػػو  ؿ سػػػػبط العلػػػػومٌ  الصػػػػديق البتػػػػرم شػػػػاا مبػػػػارؾ
  .(2)كغَتها

  ؿ سػبطك  أ  بتػر أيوػان, الصػديقي نسػبة للصػديقالصديق,  نسبة أل  بتر البترمٌ 
 .ا١تتي مولدان ككباة, ك هبان الشابعي مسمو حهة أٌمه, ك  اٟتسو

  (3)بقاؿ نسبهم إبراهيم بو أٛتد الشيخ هعمُّ نظم 
 سفففففففا لي أيفففففففا
 نسفففففففففففبتي عفففففففففففن
 ؟حالهففففففا كيفففففف 
 نٌ وعفففففففاّل  خليففففففف ٌ 
 ملفففففيكهم وعبفففففدُ 

 شفففففففففففاه مبفففففففففففاركُ 
 المجفففففد حفففففاوي

 بعففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففده
 جففاء قففد ووالففده
 باسففففففففمو يكنفففففففف 

 إلف  جدودي 
 الصفففففففففففففففففففففففففففففديق

 فاعفففدد عشفففرون
 ذو علفففففي   علفففففي  
 المؤيففففففد النعففففففيم
 بكفففففففففففففففر أبفففففففففففففففو

 نجففف ُ  المحمفففودُ 
 محمفففففففففففففففففففففففففففففففففففد

 حنففففففونُ  فطففففففاىرٌ 
 ىفففففففففففففو الفففففففففففففذي

                                                                                                                                                                      
, 1837:3يخ ىةفك  ونحفذيث  , و قسفى11فف  ونقفشٌ  109, سقى: 689:2يخ ىةك  ون اسيش 

 .293:6ووألعالو 

 .117, سقى: 185:1أالص  وأل ش   (1)

 .نًصكدس ونسكبق يُ ش و  (2)

 .ُُٕ, رقم  ُ ُٖٓخبلصة األثر   (3)
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 ثففففففففففانٍ  وعففففففففففالنُ 
 وىفففففففففففو ,جفففففففففففاء

 سففففففففففففففففففففففففففففينهمحُ 
 إسحاق ويوس ُ 
 أتف  قفد وعمفرانُ 
 هبعففففففففففففدِ  ومففففففففففففن
 لفخفففففارا حفففففاوي

 محمففففففففففففففففففففففففففففففففففففدٌ 
 

 مهتففففففففففففففففففففففففففففففففدي
  أتفففففففففف عفيفففففففففف ٌ 
 ويفففففففون ُ  ففففففففيهم

 اليففففففففففففففففففففففففففففففد ذو
 كفففففف ّ  بففففففو وزيففففففدٌ 

 تقتففدي الخال فق
 يقُ الصففدّ  هووالففدُ 

 ذخففففففففففففففففففففففففففففففففففري
 ومنجفففففففففففففففففففففففففدي
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 :(1)عصره
 هم  يف حياته حتموااشل, كالسبلطُت السيو عاش ابو عبلف يف عهد اٟتتم العثم

 .هػ(ََُّ – ّٖٗمراد الثالث ) .ُ
 .هػ(َُُِ – ٤ََُّتمد الثالث ) .ِ
 .هػ(َُِٔ – َُُِأٛتد األكؿ ) .ّ
 .هػ(َُُّ – َُُّهػ( )َُِٕ – َُِٔمصطفى األكؿ ) .ْ
 .هػ(َُُّ – َُِٕعثماف الثاشل ) .ٓ
ابػػه يف بنػػا  هػػػ( كهػػو الػػسم ألٌػػف لػػه ابػػو عػػبلف كيَُْٗ – َُِّمػػراد الرابػػن ) .ٔ

 .اٞتواد الوهاب بيذ ببنا  مراد ليلاٞت ا١تؤيد نبا إ  التعبة
 هػ(.َُٖٓ – َُْٗإبراهيم ) .ٕ

كػػاف ١تتػػة حتمهػػا ا١تسػػيقل ٖتػػذ حتػػم بػػٍت عثمػػاف, بقػػد أعلػػو أشػػرابها الػػوال  ٢تػػم 
هػ, حيث أرسل شػريفها بركػات بػو ٤تمػد بركػات ابنػه ِِٗعندما بيح سليم األكؿ مصر سنة 

ليفة العثماشل بسلك, كأصبح الػدعا  بعػدها علػى منػع اٟتػرمُت للخليفػة العثمػاشل أبا ٪تي إذل ا٠ت
. على أٌف سبلطُت بٍت عثماف ما كاف يزيد رجا هم مػو أشػراؼ متػة غػَت (2)كخادـ اٟترمُت
. لتننػػا قػد ٧تػدهم ييػػدخلوف إذا اشػيتى ٢تػم الشػػعب (4)كذلػػك الػدعاً  ٢تػم (3)ذلػك الػوال 

 ظلم اٟتتاـ كما سيأيت.
 ا أشراؼ متة السيو حتموها يف حياة ابو عبٌلف بهم أمٌ 

هػػػ(  كػػاف ذكيػػان عػػادالن ٝتوحػػان؛ لػػسا ََُُ – ِٗٗ) (5)اٟتسػػُت بػػو أ  ٪تػػي بػػو بركػػات .ُ
عاش الناس يف عهػدا باسػيقرار, بػزاد عػدد السػتاف آّػاكريو للحػـر كالػزكار, إالٌ أٌف كزيػرا كػاف 

 ظا١تان, كسرعاف ما حوكم بعد اكيشابه.

                                                           

 . ِِٕ - ِ ُِْينظر  صفحات مو تاريخ متة  (  ُ)

 .ِ ّّٗتاريخ متة  (  ِ)

 .ِ ّٖٗتاريخ متة  (  ّ)

 .ِ َِٓتاريخ متة  (  ْ)

 .َْٓ - ِ ّٖٗتاريخ متة  (  ٓ)
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هػػػػ(  كػػػاف كأبيػػػه عدلػػػةن َُُِ – ََُُ) (1)بػػػو اٟتسػػػو الشػػػريف السػػػابقأبػػػو طالػػػب  .ِ
 كٝتاحةن.

  إدريػػػس كبهيػػػد أخػػػوا أ  طالػػػب السػػػابق, كابػػػو (2)تسػػػلٌم اٟتتػػػم بعػػػدا ثبلثػػػة معػػػان كهػػػم .ّ
هػػػ. كبػػسلك صػػار َُُٗأخيهمػػا ٤تسػػو. مثٌ اخيلػػف إدريػػس كأخػػوا, ك ؿ األمػػر إلدريػػس سػػنة 

بقيػادة أٛتػد بػو أ  طالػب, كٌ  الصػلح بػًتؾ األمػر  اٟتتم الثنُت إذل أف ثار ٤تسوه على عٌمػه
 هػ.َُّْحملسو سنة 

ككػػاف إدريػػسي ك٤تسػػوه عػػادلُت مهيبػػُت, علػػى خػػبلؼ بهيػػده, بقػػد كػػاف يسػػمح لرجالػػه 
 بالنهب كالسلب.

  كػػػاف هػػػػ(َُّٗ – َُّٕ) (3)أٛتػػػد بػػػو أ  طالػػػب قاحػػػد ثػػػورة ٤تسػػػو علػػػى عٌمػػػه .ْ
بقيػػػل  , كبػػػٌر ٤تسػػػوه إذل الػػػيمو, كانيهػػػى حتمػػػهظلمػػػان, تسػػػٌلم اٟتتػػػم بعػػػد ٤تسػػػو بػػػالثورة عليػػػه

 ٌلم اٟتتػم بعػداسيػأف يك  كذلك بأمر مػو السػلطاف العثمػاشل, قانصوا أحد القادة العثمانيُت له،
ًػػٌي بعػػدما عانػػذ متػػة يف عهػػدا الظلػػمى  علػػى  العلمػػا  بعػػ ً  لى كقٍيػػ ١تسػػعود بػػو إدريػػس بػػو أ  ٪تى

 يديه.
ادالن حليمػػان طيبػػان. كقػػد حػػدث هػػػ(  ككػػاف عػػََُْ-َُّٗ) (4)مسػعود بػػو إدريػػس .ٓ

يف عصػػػػػرا السػػػػػيل الػػػػػسم هػػػػػدمذ التعبػػػػػة بيػػػػػه، كألٌػػػػػف بيػػػػػه ابػػػػػو عػػػػػبٌلف كيف حتػػػػػم كجػػػػػوب 
. كمػػا ظهػػر يف عصػػرا الفقػػر كالغػػبل  كبعػػ  األمػػراض. كظهػػرت أيوػػان بيػػول ٖتػػرصل (5)تعمػػَتا

 شرب القهوة. 

                                                           

 .ِ َْٔتاريخ متة  (  ُ)

 .َُْ - ِ َْٕتاريخ متة  (  ِ)

 .ُْٓ - ِ ُُْتاريخ متة  (  ّ)

 .ُْٕ-ِ ُْٓتاريخ متة  (  ْ)

 .ْٖٓ-ِ ْٓٓينظر يف السيل  تاريخ متة  (  ٓ)
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ود هػ(  تسٌلم اٟتتم بعد كباة مسعَُُْ-ََُْ)(ُ)عبد اهلل بو حسو بو أ  ٪تي .ٔ
ٔترسـو مو السلطاف العثماشل، كذلك ليوٌرعه كزهدا يف اٟتتم. كيف عهدا أمر السلطاف بإعادة 

 بنا  التعبة. 
يف  القهوةى  هكهو السم ساو ابو عبٌلف عندما كشى له بع  أعدا  ابو عبلف بشرب

 التعبة، كما سيأيت.
أبوا إذل اليمو.  كانيهى حتمه بينازله عنه البنه ٤تمد، كيعينه زيد بو ٤تسو، السم برٌ 

دل يدـ أكثر مو سبعة أشهر، بقد ثار عليهما نامي بو عبد ا١تطلب، كقيل  التٌو حتمهم
، بقد طغى كٕتٌع،  ٤تمدان يف معركة اٞتبللية. لتٌو حتمه أيوان دل يدـ أكثر مو مئة يـو

 .(ِ)بأعادت السلطة العثمانية اٟتتم إذل زيد بو ٤تمد
  ككاف ٬تمن بُت الشٌدة كاللُت، كقد عرؼ عصرا هػ(َُٕٕ-َُُْ) (ّ)زيد بو ٤تسو .ٕ

 االسيقرار كاألمو.
السليب على اقيصاد متة، مو الغبل   للثورات كالقياؿ على السلطة األثرى  كال شٌك أفٌ 

 .(ْ)كالفوضى كالسلب كالنهب، كغَت ذلك
عطيات كاألكقاؼ، بيوٌسعوف عليهم متة باألي  عينوف أهلى ا بنو عثماف بقد كانوا يي أمٌ 
 .(ٓ)يشهمع

أٌمػػػػا أهػػػػٌم ا١تراكػػػػز العلميػػػػة ٔتتػػػػة بلعلٌػػػػه مػػػػا بعلػػػػه السػػػػلطاف ا١تملػػػػوكي قاييبػػػػام، كهػػػػو مػػػػو ملػػػػوؾ 
هػ مدرسة ٔتنطقة تشرؼ على ا١تساد اٟتراـ يدرَّس بيها ا١تساهب ِٖٖالشراكسة، بقد بٌت يف سنة 

ثػػػَت مػػػو األربعػػػة، كمتيبػػػان ليػػػدريس األييػػػاـ يتفػػػي ألربعػػػُت طالبػػػان، كمػػػا خٌصػػػص متيبػػػة ٖتػػػوم الت
 .(6)ا١تؤلفات

                                                           

 .ِ ُْٖتاريخ متة  (  ُ)

 .ِّْ-ِ ُْٖتاريخ متة  (  ِ)

 .ِْٔ-ِ ِّْ تاريخ متة  (  ّ)

 .ِ ِٖٓتاريخ متة  (  ْ)

 .ِ ِٔٓتاريخ متة  (  ٓ)

 .ُ ّْٕ تاريخ متة (  ٔ)
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 مولده وفاتو ونشأتو:
ّنػػػار  ّٔػػػا كتػػػويف ـ,ُٖٖٓ هػػػػ ,ٔٗٗ سػػػنة يف عشػػػريو صػػػفر, يػػػـو اٞتمعػػػة, ٔتتػػػة كلػػػد

. كدبػػو بػػا١تعبلة بػػالقرب مػػو قػػع ـُْٕٔ ػ,هػػ َُٕٓالثبلثػػا  ليسػػن بقػػُت مػػو ذم اٟتاػػة سػػنة
 .(1)شيخ اإلسبلـ ابو حار ا١تتي

جػػػٌدا ا١تبػػػارؾ شػػػاا ٣تػػػدد عصػػػرا, كعٌمػػػه ؛ إذ (2)نشػػػأ ابػػػو عػػػبلف يف بيػػػذ علػػػمو كديػػػوو 
. كقػػد (3)أحػػد أعػػبلـ متػػة يف عصػػرا, كعلػػى يديػػه تػػرٌب ابػػو عػػبٌلف تربيػػة صػػوبٌية أٛتػػدالشػػيخ 

 .(4)ذيكر له كرامات صوبية جرت على يديه
. كدل يبلػغ الثامنػة (5)الفنػوف مػو كثػَت يف ميػوف عػدة كحفػ  ,اتا بػالقر  القر فحف  

 باشػرمثٌ  البخػارم, ٦تػا يػدٌؿ علػى علػٌو ٫تٌيػه, كصػفا  ذهنػه. عشر مو عمرا حػىت تصػٌدر إلقػرا 
 .(6)سنة كعشركف أربن السو مو كله اإلبيا 

 بسػرعة فألٌػ مسػألة عػو سػئل إذا»كيبدك أنٌػه كػاف سػرين البديهػة, سػٌياؿ القلػم, بتػاف 
  .(1) «الوبط كثَت ا٠تط حسو ككاف .عنها اٞتواب يف رسالة

                                                           

, كهديػة العػاربُت ُٖٗٓ  ِكشػف الظنػوف , ك ُُٕ , رقػم ُ ُٖٓصػة األثػر , كخبلِٖاٟتنبلػيمشػيخة أ  ا١تواهػب  (  ُ)
طبقػػػػػػات ا١تفسػػػػػػريو  يف األدنػػػػػػركم. كقػػػػػػوؿ ََُْٗ, رقػػػػػػم  ّ ِْٓ معاػػػػػػم ا١تػػػػػػؤلفُت, ٔ ِّٗ, كاألعػػػػػػبلـ ِ ِّٖ

خطػأ  «هػػ( ٕٕٔ) ككانػذ كباتػه يف سػنة سػذ كسػبعُت كسػبعماحة»  أسػامي التيػب كيػاب  عوالسم أخسا  (ُ ِٕٗ)
 اع ا١تصادر.جلي, كخبلؼ إٚت

 .ِْ, كمقدمة السخر كالعدة ِ ّْٓتأريخ متة  (  ِ)

أيوػػان. إمػػاـ يف العلػػم  عػػبلف بػػابو ا١تعػػركؼ النقشػػبندم الشػػابعي ا١تتػػي يقيالصػػدٌ  الػػديو شػػهاب إبػػراهيم, بػػو أٛتػػد هػػو   (ّ)
 ا١تيلػق بنػذ ابػو كقصػيدة ,«خػع مػو ا٠تلػق عنػد لػيس»  أك٢تػا الػيت مالسػود قصػيدة شػرح  منهػاكاليصوؼ, كله مؤلفات 

 كشػػرح ,أرسػػبلف الشػػيخ رسػػالة كشػػرح ,«الفقػػرا صػػحبة إال العػػيش لػػسة مػػا» كشػػرح «,يدريػػه القػػـو شػػراب طعػػم ذاؽ مػػو»
  مطلعها اليت زكرم الشهر قصيدة كشرح, مديو أ  حتم

 الدليل كحار اٟتادم كمل الليل عسعس كقد نارهم ١تعذ
, رقػػم  ُ ُٖٓ. خبلصػػة األثػػر خد٬تػػة ا١تػػؤمنُت أـ قػػع ومػػ بػػالقرب بػػا١تعبلة كدبػػو هػػػ,َُّّ, رموػػاف ,ُٔ يف تػػويف
ُُٕ. 

 .ّٖمشيخة أ  ا١تواهب اٟتنبلي, ُٖٓ, ْ ُْٖخبلصة األثر  (  ْ)

 .ِٖمشيخة أ  ا١تواهب اٟتنبلي, ك ُْٖ, ْ ُّٖخبلصة األثر   (5)

 .ْ ُْٖخبلصة األثر    (6)
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 ِٖف يتػرر إقػػرا  صػحيح البخػػارم, بقػد أٌ  قرا تػػه يف كيف ترٚتيػه مػا يشػػَت إذل أنٌػه كػػا
هػػ, حيػث َُّٗهػ. كسلك يف العاـ السم هدمذ بيه التعبة مو السيلَُّٕرجب, سنة  

متػة  شػريف إذل أعداحه بع  ىبوش , كشرب بيها القهوة,(2)اٟتطيم جهة خيمه يف التعبة
 .(3)ه بعدما علم اٟتقيقةبسلك, بأحورا يف اٟتاؿ, كأراد أف يوقن به شرٌان, مثٌ عفا عن

 .(4)هػَُٓٓ سنة كما ٧تدا يدٌرس اليفسَت يف اٟتـر الشريف  خر حياته,

                                                                                                                                                                      

 .ِٖمشيخة أ  ا١تواهب اٟتنبلي, ك ُْٖ, ْ ُّٖخبلصة األثر   (1)

 .ّٖمشيخة أ  ا١تواهب اٟتنبلي, ك ْ ُْٖخبلصة األثر   (2)

 .ّٖمشيخة أ  ا١تواهب اٟتنبلي, ُٖٓ, ْ ُْٖخبلصة األثر  (  ّ)

 .ٖٓمشيخة أ  ا١تواهب اٟتنبلي  (  ْ)
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  علمو وثناء العلماء عليو
, قاؿ بيه تلميسا أبو ا١تواهػب اٟتنبلػي, كمثلػه قػاؿ (1)يعٌد ابو عبٌلف مو نوادر عصرا

 ,اٟتاازيػة بالػديار لسػنةا يك٤تيػ ,تعػاذل اهلل كيػاب رمفسٌ  ,الفواحل يف الدهر كاحد هواحمليب  
 العلمػػػػػا  أحػػػػػد ,اهلل كعبػػػػػة جػػػػػوؼ يف  خػػػػػرا إذل لػػػػػهأكٌ  مػػػػػو البخػػػػػارم صػػػػػحيح كيػػػػػاب ئكمقػػػػر 

 مرجعػػػان  كػػػاف .الشػػػهَتة اليصػػػانيف صػػػاحب ,ا١تعمػػػور الربػػػن عػػػادل ,احملػػػدثُت كاألحمػػػة ,ا١تفسػػػريو
 .(2)الوبط كثَت ا٠تط حسو ككاف .الفنوف ٚتين يف ا١تشتلة ا١تساحل يف عصرا ألهل

 أهػل أبػراد مػو ,ثقػةن  مامػان إ ككػاف ,كالعمػل كالعلػم ,كالدرايػة الركاية بُت ٚتن ؿ احمليب كقا
. كأسػانيدا كصػحيحه بعللػه كعلمػان ,  اهلل رسػوؿ ٟتػديث كضػبطان  تقانػان إك  كحفظػان  معربةن  زمانه
 الشػيخ قػاؿ ,كرسػاحله مؤلفاتػه ككثػرة كضػبطه اٟتػديث معربػة يف السػيوطي بػاٞتبلؿ شػبيهان  ككػاف
 . (3)زمانه سيوطي هنٌ إ  ا٠تيارم رٛتوال عبد

 الػػػػػػدنيا كمػػػػػػؤل ,كذاع عشػػػػػػا  ٦تػػػػػػا قػػػػػػدرا كشػػػػػػرؼ بفوػػػػػػله حػػػػػػاؿ كػػػػػػلٌ  كعلػػػػػػى مثٌ قػػػػػػاؿ 
 .(4)كاألٝتاع

 .(5)كٝتٌاا مرٌةن ٔتحدث متة ا١تتٌرمة
هػػػى يف قطػػػر اٟتاػػػاز بػػػو اٟتػػػديث، كإليػػػه اني ه أحسػػػوي بوػػػلً  علػػػمه حػػػديثي أيوػػػان  كقػػػاؿ 

شػرح اهلل , ه كدراييػهركاييًػ لَّ جيػ كى ه الػسم ملىػابظيػاييػه، كحر  ه، حاملي غاييً  اؽي بهو سبٌ , اليحديث
 ج، كانظػرٍ عػو البحػر كال حػرى  ثى دّْ إذا حيػ ثٍ بحػدّْ , ا، كأعلػى بػه يف ا٠تػابقُت قػدراليحفظه صػدرى 

إذل مػػا حػػول مػػو بنػػوف أرب بيهػػا علػػى حلفاحػػه، كهنػػاؾ , األرج ركضػػةن مػػو ريػػاض اٞتنػػة طيبػػةى 
يف الػػيتلم كالسػػتوت،  تػػيع  بػػه النفػػوسي  لػػديو كحنفاحػػه.حسػػو حػػاؿو مػػن اهلل أٟتقػػه بأتقيػػا  ا

 تٍ ، ككدَّ ّٔػػػا  ذافه كمسػػػػامني  في شػػػنٌ تى  كلػػػه تصػػػانيفي  كا١تلتػػػػوت. كً اػػػب عػػػو ا١تلًػػػكدعوتػػػه ال ٖتي 

                                                           

 .كقد أحاؿ بيه على كياب نشر يف تراجم أباضل متة لعبد اهلل أبو ا٠تَت ٥تطوط ِ ّْٓتأريخ متة  (  ُ)
 .  ُْٖ, ْ ُّٖ, كخبلصة األثر ِٖواهب اٟتنبليمشيخة أ  ا١ت  (2)

 .ْ ُْٖخبلصة األثر    (3)
 .188:4أالص  وأل ش   (4)

 .ْ ُِٔخبلصة األثر  (  ٓ)
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الؿ ه مو الزُّ مثالى  كله شعره رٔتا أجاد بيه، بلم ٭تكً  .ك٣تامني  لو أّنا ٢تا دباتري  األذهافً  صحاحفي 
 .(1)صابيه العسبً 

  .(2)يف اليفسَت  ماهران  باضبلن  كاف عا١تان نقبلن عو أسامي التيب   ركم األدنكقاؿ 
 .(3)الشمس اٟتااز يف القرف اٟتادم عشرى  اإلماـ عادلً بككصفه التياشل 

                                                           

 .َِٖ, رقم  ُُِ, ْ ُُُنفحة الر٭تانة كرشحة طبل  اٟتانة  (  ُ)
 .ُ ِٔٗطبقات ا١تفسريو  (  ِ)

 .ُ ِٕٕبهرس الفهارس  (  ّ)



- ْٕ - 
 

 شيوخو ومن أخذ عنهم:
 الشػػػػػػابعي ا١تتػػػػػػي الصػػػػػػديقي الػػػػػػديو شػػػػػػهاب عٌمػػػػػػه ,إبػػػػػػراهيم بػػػػػػو أٛتػػػػػػد -ُ
 ت االقػػػرا عنػػػه أخػػػس .(2)ارة إليػػػه. كقػػػد سػػػبقذ اإلشػػػعػػػبلف بػػػابو ا١تعػػػركؼ ,(1)النقشػػػبندم
 .(ّ)كاليصوؼ كالفقه كاٟتديث

 الػػديو دربػػ ,الدمشػػقيٌ  ,األصػػل (ْ)الصػػفورم ,٤تمػػد بػػو ٤تمػػد بػػو حسػػو -ِ
يٍتورً البي 

 هػػ,ّٔٗ سػنة ,رموػاف منيصػف يف كلػد, ا١تػؤرٌخ األديػب احملػٌدث النٌسػابة. الشابعي (ٓ)
ه صػػػػػحيح عنػػػػ أخػػػػس .(ٔ)ػهػػػػَُِْ سػػػػنة ,األكذل ٚتػػػػادل ُّ ,األربعػػػػا  ّنػػػػار بدمشػػػػق كتػػػػوىف

  .(ٕ)البخارم عندما كبد إذل اٟتااز
 ,ا١تتػي مث ,ا١تغػر  اٞتعفػرم ا١تػالتي اهلل عبػد بػو ٤تمػد بػو أٛتد بو خالد -ّ

 ليلة . تويفلئلبادة ركتصدٌ  ّٔا كجاكر متة إذل توجه .اٟتراـ با١تساد عصرا يف ا١تدرسُت صدر
  .(ٖ)هػَُّْ سنة ,رجب ُٖ ا٠تميس

 با١ترشػدم ا١تعػركؼ العمرم الوجاهة أبو ,مرشد بو عيسى بو الرٛتو عبد -ْ
 يف أهلػػه كأكحػػد اٟتاػػاز قطػػر كعػػادل شػػاعره مطبػػوعه, ,ا١تتػػي اٟتػػـر مفػػيت ,الػػديو اٟتنفػػي شػػرؼ

 ليلػة كقيػل هػػ,ٕٓٗ سػنة األكذل ٚتػادل خامس اٞتمعة ليلة ٔتتة . كلدكاألدب كا١تعربة الفول
. دل ييػػػسكر أٌف ابػػػو (9)ا  متػػػةكهػػػو مػػػو أشػػػهر علمػػػ هػػػػ.َُّٕ سػػػنة اٟتاػػػة ذم ُُ اٞتمعػػػة

 عبٌلف أخس عنه, كا١ترٌجح أنٌه أخس عنه, لشهرته كألٌف ا١تًتٚتُت عادة ال يسكركف كٌل الشيوخ.

                                                           

 .ا  الػػديو ٤تمػػد بػو ٤تمػػد اٟتسػػيٍت البخػارم ا١تعػػركؼ بنقشػػبندالصػوبية, ا١تنسػػوبة ١تؤسسػػها ّٔػنسػبة للطريقػػة النقشػػبندية  (  ُ)
 .(النقشبندم) ٥تيصر بيح رب األرباب

 .ُُٕ, رقم  ُ ُٖٓخبلصة األثر  (  ِ)

, ِ ْٕذكػرا ابػو عػبلف يف دليػل الفػاٟتُت ك . َُٔٓ, رقػم  ْ ُْٖكخبلصػة األثػر  ,ِٖمشيخة أ  ا١تواهب اٟتنبلػي (  ّ)
 .ْ َِٗ, ُ ُّْلفيوحات الربانية كا

 .ّ ُْْمعام البلداف )صفورية(  .نسبة للصىفيوريٌة  بلدة يف األردف قرب طعية (  ْ)
 .ِ ُِٗنسبة لبوريو  قرية مو قرل نابلس على ساحل بلسطُت. األعبلـ  (  ٓ)
 .ِّٓ, رقم  ِ َٓخبلصة األثر  (  ٔ)
 .َُٔٓ, رقم  ْ ُْٖ كخبلصة األثر ,ِٖمشيخة أ  ا١تواهب اٟتنبلي (  ٕ)
 .َِْ, رقم  ِ ُِٔخبلصة األثر  (  ٖ)
 .ِٕٓ, رقم  ِ ّٖٓخبلصة األثر  (  ٗ)
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 أخػػس. (ُ)الػػديو جػػبلؿ الشػػابعي العثمػػاشل الشػػربيٍت ٤تمػػد بػػو الػػرٛتو عبػػد -ٓ
 .(ِ) ه صحيح البخارم عندما كبد إذل اٟتاازعن

ـه  ,اٟتنفػي تيا١ت حساف بو بتر أ  بو الرحيم عبد -ٔ  ثه ٤تػدٌ  بقيػهه  عػادله  إمػا
 سػػػػػػنة ,اٟتاػػػػػػة ذم يف ّٔػػػػػػا كتػػػػػػويف ,نشػػػػػػأ كّٔػػػػػػا ٔتتػػػػػػة كلػػػػػػد .كثػػػػػػَتة علػػػػػػـو يف مشػػػػػػارؾه  ٨تػػػػػػومّّ 
 كشػػرح ,زهػػرمشػػيخ خالػػد األلل جركميػػةاآل شػػرح عليػػه قػػرأب ,النحػػو هعنػػ أخػػس. (3)هػػػَُُْ
 .(ْ)للسيوطي (مالك ابو ألفية) كشرح ,له القواعد

 هممفيػػيك  األحنػػاؼ, بوػػبل  أحػػد اٟتنفػػي (ٓ)مالنحػػراك  ٤تمػػد بػػو اهلل عبػػد -ٕ
ه صػػحيح عنػ أخػػس .(ٔ)سػنة ٜتسػػُت ٨تػو عػو هػػػَُِٔ سػنة الػػربيعُت أحػد يف كتػويف ّٔػػا ,ٔتصػر

 .(ٕ)البخارم عندما كبد إذل اٟتااز
 الػػػػػديو عصػػػػػاـ بػػػػػو الػػػػػديو صػػػػػدر بػػػػػو العصػػػػػامي ٚتػػػػػاؿ بػػػػػو ا١تلػػػػػك عبػػػػػد -ٖ

 هػػػ,كتويفٖٕٗ سػػنة ٔتتػػة كلػػد .هػػامي بلٌ كع العربيػػة العلػػـو إمػػاـ ,عصػػاـ بػػا١تبل ا١تشػػهور سػػفرايٍتاإل
كهػػو مػػو أعظػػم مػػو أخػػس عػػنهم ابػػو  .(8)الغرقػػد ببقيػػن كدبػػو هػػػ,َُّٕ سػػنة ا١تنػػٌورة با١تدينػػة

 الشسكر كشرح البو هشاـ, القطر شرح عليه قرأ عبلف يف العربية, كرر ذكرا يف شرح االقًتاح.
 .(10)كعلـو ا١تعقوالت, (9)كالبياف كا١تعاشل العركض علم عنه أخسكما  بو هشاـ أيوان,ال

 .(10)ا١تعقوالت
                                                           

مػػٌرةن.  ِْ؛ إذ حػٌج ا١تصػرم الشػابعي الفقيػه الشػػربيٍت ا٠تطيػب الػديو مشػس بػو الػديو زيػػو  ,٤تمػد بػو الػرٛتو عبػد لعلػه (  ُ)
 .  ٕٔٓ, رقم  ِ ّّٔهػ. خبلصة األثر َُُْتويف سنة 

 .َُٔٓ, رقم  ْ ُْٖكخبلصة األثر  ,ِٖ  ا١تواهب اٟتنبليمشيخة أ (  ِ)
 .ٖٔٓ, رقم  ِ ّْٗخبلصة األثر  (  ّ)
ذكػػػػػرا ابػػػػػو عػػػػػبلف يف دليػػػػػل الفػػػػػاٟتُت ك . َُٔٓ, رقػػػػػم  ْ ُْٖكخبلصػػػػػة األثػػػػػر  ,ِٖمشػػػػػيخة أ  ا١تواهػػػػػب اٟتنبلػػػػػي (  ْ)

 .ٔ َّْ, كالفيوحات الربانية ِ ِْٓ
 .(النحراكم) ر بيح رب األرباب٥تيص. قرية بأرض مصر  للنحارية نسبة (  ٓ)
  .َٕٔ, رقم  ّ ْٔخبلصة األثر  (  ٔ)
 .َُٔٓ, رقم  ْ ُْٖكخبلصة األثر  ,ِٖمشيخة أ  ا١تواهب اٟتنبلي (  ٕ)
, ٖٓٔ, َِٗ, ِٖ, ْٔ. . كذكػػػػػػرا ابػػػػػػو عػػػػػػبلف يف داعػػػػػػي الفػػػػػػبلح غػػػػػػَت مػػػػػػٌرة ٖٓٔ, رقػػػػػػم  ّ ٖٔخبلصػػػػػػة األثػػػػػػر  (  ٖ)

 .ْ ّٖٓ, ُ ّٖٕكالفيوحات الربانية 
 .َُٔٓ, رقم  ْ ُْٖخبلصة األثر    (ٗ)
  .ِٖمشيخة أ  ا١تواهب اٟتنبلي (  َُ)
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 .(ِ)اإلسبلـ كماؿ السعيد الصدر (1)مدى نٍ اى ا٠تي  اهلل عبيد -ٗ
 إمػػػػاـ, متػػػػة نزيػػػػل ,الشػػػػابعي اٟتسػػػػيٍت البصػػػػرم الػػػػرحيم عبػػػػد بػػػػو (ّ)عمػػػػر -َُ

 سػػػػػػنة ,الثػػػػػػاشل ربيػػػػػن ُٖ , يفا٠تمػػػػػػيس ظهػػػػػر تػػػػػػويف .مػػػػػربٍّ  بقيػػػػػػهه  ,األسػػػػػياذيو أسػػػػػػياذ ,٤تقػػػػػق
 .(4)هػَُّٕ

ػػػػقى لٍ القى  ,و٤تمػػػػد بػػػػو عبػػػػد اهلل أبػػػػو عبػػػػد الػػػػرٛت -ُُ بلػػػػدان الشػػػػعراكم  (5)مدً نٍ شى
 أخػػس .(ٕ)ئث ا١تسػػند ا١تقػػر مػػاـ ا١تعمػػر احملػػدٌ الشػػهَت ْتاػػازم، الػػواع  ا١تصػػرم، اإل (6)ا٠تلػػويت
 . (ٖ)هػ عندما كبد إذل اٟتاازََُِه صحيح البخارم سنة عن أخس

  أخػػػػد ا١تػػػػًتجم سػػػػنة (ٗ)جػػػػا  يف هػػػػامش أصػػػػل ٥تطػػػػوط مشػػػػيخة أ  ا١تواهػػػػب اٟتنبلػػػػي
عو الشيخ حاازم الواع , كالشػيخ حاػازم الػواع  أخػس عػو شػيخه ا٢تمػاـ  عشريو كألف 

الشيخ أٛتد بو أركماس الساكو بغيط العدة ٔتصر إجازة, كهػو يػركم عػو شػيخه أمػَت اٞتهبس 
ا١تؤمنُت يف اٟتديث الشيخ أٛتد بو علي بو حاػر العسػقبلشل, كهػو يػركم عػو األسػياذ أٛتػد 

بػو أ  طالػب اٟتاػازم, كهػو يػركم عػو اٟتسػُت بػو بو علي الينػوخي, كهػو يػركم عػو أٛتػد 
ا١تبػارؾ الزبيػدم, عػػو أ  الوقػذ عبػػد األكؿ بػو عيسػػى السػازم ا٢تػػركم, عػو عبػػد الػرٛتو بػػو 
مظفر الداكدم, عو عبد اهلل بو أٛتد الٌسرىٍخسي, عو عبد اهلل بو ٤تمد بػو يوسػف بػو مطػر 

 .بو صاحل بو بشر الفربرم, عو البخارم

                                                           

  .ِ ّْٕ( خياىٍندةمعام البلداف ) .يف ببلد ا١تشرؽ سيحوف ّنر مدينة بطرؼ  اىٍندةنسبة ٠تي  (  ُ)
ة كالنػور . كدل أجد له ترٚتة يف التواكب السػاحر َُٔٓ, رقم  ْ ُْٖكخبلصة األثر  ,ِٖمشيخة أ  ا١تواهب اٟتنبلي (  ِ)

 السابر كخبلصة األثر كسلك الدرر.
   ٤تمد.ِٖمشيخة أ  ا١تواهب اٟتنبلييف  (  ّ)
, رقػػػػػم  ْ ُْٖكخبلصػػػػة األثػػػػػر  ,ِٖمشػػػػػيخة أ  ا١تواهػػػػب اٟتنبلػػػػػي. كينظػػػػػر  َٕٗ, رقػػػػم  ّ َُِخبلصػػػػة األثػػػػػر  (  ْ)

َُٓٔ. 

   (.مدً نٍ شى قى لٍ القى ) ٥تيصر بيح رب األرباب .قرية ٔتصر  لقلقشندةنسبة  (  ٓ)
  (.ا٠تلويت) ٥تيصر بيح رب األرباب ا١تنسوب للخلوة. للطريقة ا٠تلوتية للشيخ ٤تمد ا٠تلويتنسبة  (  ٔ)
   .ََُٓ, رقم  ْ ُْٕخبلصة األثر  (  ٕ)
 .ُُِٕ ,ِ ُُِٓبهرس الفهارس , ك َُٔٓ, رقم  ْ ُْٖخبلصة األثر  (  ٖ)
 .ِٖمشيخة أ  ا١تواهب اٟتنبلي  (  ٗ)
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 . (ُ)التبَت ثاحملدٌ  ا٢تامشي بهد بو اهلل جار بو ٤تمد بو ٤تمد -ُِ

                                                           

. كدل أجد له ترٚتة يف التواكب السػاحرة كالنػور َُٔٓ, رقم  ْ ُْٖكخبلصة األثر  ,ِٖنبليمشيخة أ  ا١تواهب اٟت (  ُ)
 السابر كخبلصة األثر كسلك الدرر.
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  ومن أخذ عنو تالميذه
اٟتػػديث كثػيػػرى اآلخػػسكف عنػػه؛ إذ متػػة مهػػول  ا كػػاف ابػػو عػػبٌلف مػػو أهػػل متػػة كأهػػلً ١تٌػػ

ُت, كعلػم اٟتػديث مػو أشػرؼ العلػـو عنػد ا١تسػلمُت, كهػم ٭ترصػوف علػى قلوب ا١تؤمنُت اٟتاجٌ 
 أخسا مسندان.

 كعلمػػػػػػاحهم اٟتنفيػػػػػػة بقهػػػػػػا  أكػػػػػػابر أحػػػػػػد تػػػػػػةم مفػػػػػػيت ,حسػػػػػػُت بػػػػػػو إبػػػػػػراهيم .ُ
 ,ُٔ ,األحػد يػـو كتػويف ,كألػف كعشػريو نيػف يف ا١تنػورة ا١تدينػة يف كالدتػه ككانػذ .ا١تشهوريو
  .(1)عبلف ابو عو اٟتديث أخس قاؿ احمليب  هػ.َُٗٗ سنة شواؿ
 .علػػوم بػػو بتػػر أ  بػػو اهلل عبػػد بػػو بتػر أ  بػػو أٛتػػد بػػو بتػػر أ  بػػو ٛتػدأ .ِ
 ٔتدينػة هػػَُٕٓ سػنة يف كتػويف هػػ,َُُٗ سػنةكلػد  .الياريخ صاحب اٞتماؿ ٤تمد أخو كهو
  .(3)عبلف بوا عو كأخس اٟترمُت إذل رحل. (2)صلرً تى 

 عػػو ّٔػػا بأخػػس ,لليفقػػه سػػنُت ٔتتػػة جػػاكر .٤تمػػد بػػو حسػػُت بػػو أٛتػػد لشػػيخا .ّ
 .(4)هػَُِٓ سنة تويف أف إذل ّٔا كأقاـ ,ثانيان  ١تتة عاد مث  ,عبلف بوا منهم ٚتاعة
 عػػو ّٔػػا كأخػػس متػػة إذل رحػػل. الشػػابعي اٟتوػػرمي اهلل عبػػد بػػو أٛتػػد شػػيخال .ْ
 بػالقرب كبػو هػػ,َُُٗ سنة ,رمواف ,ُٕ ,اٞتمعة يـو بالطاحف تويف .عبلف بوا منهم ٚتن
  .(5)تعاذل اهلل رضي عباس بو اهلل عبد ماـاإل تربة مو

 وبػ موسػى بػو أٛتػد بػو عمػر بػو ٤تمػد بو بتر أ  بو ٤تمد بو أٛتد شيخال .ٓ
 ليلػػة تػػويف .(7)حيػػةاللُّ  كبػػَت ,ا٠تػػاؿ بصػػاحب ا١تعػػركؼ .األكػػع (6)ا٠تػػاؿ صػػاحبً  بتػػر أ 

  .(8)باللحية هػَُٓٔ سنة ,رجب ,ُٓ ,اٞتمعة
                                                           

 .ُُٕ, رقم  ُ ُٖٓخبلصة األثر  (  ُ)
 .ُ ِٖمعام البلداف )ترصل(  .مدينة باليمو حورى موتى  (  ِ)
 .ُِِ, رقم  ُ ُُٗخبلصة األثر  (  ّ)
 .ُّْ, رقم  ُ ُِّخبلصة األثر  (  ْ)
 .ُٗٔ, رقم  ُ ِِٔخبلصة األثر  (  ٓ)
 .ِ ّّٗموضن يف اليمو. معام البلداف )ا٠تاؿ(  (  ٔ)
 تاج العركس )ٟتي(. .ثغر مو ثغور اليمو (  ٕ)
 .ِِٖ, رقم  ُ ّّٔخبلصة األثر  (  ٖ)
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 ا١تتػػػي النقشػػػبندم الصػػػويف (1)ليخٍ بػػػالنى  الشػػػهَت ,أٛتػػػد بػػػو ٤تمػػػد بػػػو أٛتػػػد .ٔ
 ,ّٔػا كنشػأ شربةا١ت ٔتتة هػَُْْ سنة كلد .الديو شهاب ٤تمد أبو ,الفقيه احملدث ,الشابعي

ركل التيػػػاشل   قػػػاؿ.(2)بػػػا١تعلى كدبػػػو .كألػػػف كماحػػػة ثبلثػػػُت سػػػنة أكاحػػػل يف ا,ّٔػػػ إذل أف تػػػويف
كأكثػرهم  ان سػنادإكلعلػه أعلػى مشػاٮته  ,عو ٤تمد علٌي بو عػبلف الصػديقي ا١تتػي عامةن  مي ا١تًتجى 

، كهػسا سػنةن  َٕ، بعاش بعػدا النخلػي َُٕٓتأليفان كأقدمهم كباة، ألف موت ابو عبلف سنة 
ا١تواهػػػب السػػنية يف مسلسػػػبلت إمػػػاـ ك٦تػػػا ييػػسكر مػػػو ركاييػػػه عػػو ابػػػو عػػبٌلف كيػػػاب  .(3)نػػادر
 .(4)اٟتنفية
 .كظرباحػه الزمػاف بوػبل  مػو ,ا١تتػي الشػابعي األسػدم ٤تمػد بػو أٛتد الشيخ .ٕ
 .(5)أّ هػَُٔٔ سنة تويفإذل أف  ,ّٔا كنشأ هػ,َُّٓسنة  ٔتتة كلد

الفقيػػػه  ,، أبػػػو األسػػػرارايمػػػي ا١تتػػػيلػػػي بػػػو ٤تمػػػد بػػػو عمػػػر العحسػػػو بػػػو ع  .ٖ
 .(6)هػُُُّ سنةا١تيوىف بالطاحف  ,الصويف احملدث

 الزككػارم العػدكم ,موسػى بػو عيسػى بػو ٤تمػد بػو ٤تمود بو حسُت القاضي .ٗ
 ُٕ ,اٞتمعػػػة ّنػػػار كتػػػويفهػػػػ, َُُٖلػػػد سػػػنة ك , الشػػػابعي األديػػػب الفقيػػػه القاضػػػي الصػػػاٟتي
 .(7)عبلف بوا عو أخس ٔتتة بدمشق. فقاسيو  بسفح كدبوهػ َُٕٗ سنة ,اآلخرة ٚتادل
 .(7)عبلف
 وأبػػػ الػػػديو ٧تػػػم اإلسػػػبلـ كشػػػيخ القوػػػاة قاضػػػي بػػػو ٭تػػػِت بػػػو صػػػاحل بػػػو طػػػه .َُ

 ُُ األربعػػػػا  ليلػػػػة تػػػػويف .اٟتنفػػػػي يسػػػػا١تقد الػػػػديرم الرضػػػػا بػػػػأ  ا١تتػػػػٌت ,٤تمػػػػد العكػػػػات
 . (8)عبلف بوا عو ٔتتة اٟتديث أخسهػ. َُُٕ سنة ,رمواف

                                                           

 لباب )النخلي(., كلب الٓ ِٕٕنسبة للنخلة  ٩تلة ٤تمود, قرية قرب متة. معام البلداف )٩تلة ٤تمود(  (  ُ)
 .ُ ُِٓالفهارس بهرس, ك ّ ُٕٕأّتد العلـو , ك ُِٕ, ُ ُُٕسلك الدرر  (  ِ)
 .ُ ِِٓالفهارس بهرس (  ّ)
 .ِ َٗٔ الفهارس بهرس (  ْ)
 .ِِٗ, رقم  ُ ّّٔخبلصة األثر  (  ٓ)
 .ُُٖ, ِ َُٖبهرس الفهارس  (  ٔ)
 .ّٖٗ, رقم  ِ ُُْخبلصة األثر  (  ٕ)
 .َٖٓ  , رقمِ ِِٓخبلصة األثر  (  ٖ)
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 عمػر بػو إبػراهيم بػو البػاقي عبػد بو القادر عبد بو الباقي عبد بو الباقي عبد .ُُ
 بقيػه بابو مث ,البدر بابو الشهَت ئ,ا١تقر  احملدث ,الدمشقي األزهرم البعلي اٟتنبلي ,٤تمد بو
 كتػػويف هػػػ,ََُٓ سػػنة ,الثػػاشل ربيػػن ُٖ السػػبذ ليلػػة كلػػد .حنابلػػة هػػمكلٌ  كأجػػدادا. (1)هٌصػػبً 

 عػػػػػػبلف بػػػػػػوا مػػػػػػنهم متػػػػػػة مػػػػػػا عل أجػػػػػػازا هػػػػػػػ.َُُٕإ سػػػػػػنة ,اٟتاػػػػػػة ذم ُٕ  الثبلثػػػػػػا ليلػػػػػػة
  .(2)ديقيصال
 سنة تويف .اٟتنفي (4)يفوٍ العى  (3)ومييي الفى  ,٤تمد بو القادر عبد بو الع عبد .ُِ

ػػ إجػػازةن  لػػه ككيػػب ,عػػبلف ابػػو عػػو ٔتتػػة أخػػس .بقسػػطنطينية هػػػَُُٕ سػػنة تػػويف  بػػأكاخر ةن مؤرخَّ
  .(5)هػَُِْ سنة اٟتاة ذم
 ,١تعقػوؿ كا١تنقػوؿبػُت اجػامن حػاب   ,يعبد الرٛتو بػو ٤تمػد بػو ّنشػل اٟتيمػ .ُّ

 هػػػػػػػػ َُٖٔسػػػػػػػنة  ,ؿاألكٌ ربيػػػػػػػن  ِٕ . تػػػػػػػويفكلػػػػػػػه اشػػػػػػػيغاؿ باليػػػػػػػدريس يف األمهػػػػػػػات كنشػػػػػػػرها
  .(6)بصنعا 

 .اللحيػة صػاحب ,بتػر أ  بو ؿاألكٌ  عبد بو ا١تقبوؿ بو ا٢تادم عبد القاضي .ُْ
  .(7) هػَُٖٗ سنة ,القعدة ذم يفّتازاف  تويف
 بػػاأليو  الشػػهَت ,وبأيػػ بػػو الػػديو ٤تػػب بػػو الػػرحيم عبػػد بػػو ٤تمػػد بػػو علػػي .ُٓ

ٔتتػة  كلػد .احملػدثُت الفقهػا  العلمػا  راةكسىػ اٟتراـ ا١تساد خطبا  أجبل  أحد ,ا١تتي الشابعي
   .(8)هػَُٖٔ سنة تويف .عبلف بوا كالـز

                                                           

 . ا١تصدر البلحق.برسخ ٨تو دمشق جهة مو ببعلبك قرية (  ُ)
 .ُ ُْٓبهرس الفهارس  , كُٗٓ, رقم  ِ ِْٕخبلصة األثر  (  ِ)
 .ِ ّْٔاللباب هتسيب األنساب )العويف(  .نسبة لعبد الرٛتو بو عوؼ الصحا  اٞتليل (  ّ)
 . لب اللباب )الفيومي(.صرٔت   مدينةفيـوال إذلنسبة  (  ْ)
 .ِْٓ, رقم  ِ ِِٖخبلصة األثر  (  ٓ)
 .ِّّ, رقم  ِّٕ, ُ ِّٔالبدر الطالن  (  ٔ)
 .ِ ْٗ . معام البلداف )جازاف(صنعا  موضن يف طريق حاجٌ كجازاف  .َٗٔ, رقم  ّ ِٗخبلصة األثر  (  ٕ)
 .ٕٓٔ, رقم  ّ ُٖٓخبلصة األثر  (  ٖ)
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 ّ يف كتػػويف هػػػ,َُّّكلػػد سػػنة  ,يالشػػابع مٌ زّْ عًػػاليى  منصػػار بػػو ٤تمػػد األ يعلػػ .ُٔ
كبػرع يف  ,كغػَتا بقرأ على ابػو عػبلف ,متة إؿل رح .(1)«زَّ عً تى »ػب هػ َُُُسنة  ,ربين اآلخر

 .(2)تصانيف كله .بنوف
ليلػػة ببلػػدا . تػػويفبتػػر أ  بػػو ٤تمػػد بػػو أٛتػػد بػػو (3)ا٠تػػاؿ صػػاحب ٤تمػػد .ُٕ

                                                           

 .ِ ّْ (تعز. معام البلداف )قلعة عظيمة باليمو (  ُ)
 .ّّٓ, رقم  ُ ّّٖر الطالن البد (  ِ)
 .ٓالسم رقمه  السابق ا٠تاؿ صاحبكهو ابو  (  ّ)
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 .(1)عبلف بوا عو باٟترمُت أخس هػ.ََُُ سنة ,صفر ِٔ السبذ
 .(2)الدمياطي النببلكم ٤تمد الفاضل تلميسا .ُٖ
 ُٖ يف كلػػد ,القسػػم أ  بػػو الغيػػث أ  بػػو القسػػم أ  بػػو اهرطػػال بػػو ٤تمػػد .ُٗ

هػػػ ّٔػػا. َُّٖسػػنة  ,احملػػـر ْ ,عشػػية االثنػػُت .كتػػويف(3)با١تنصػػورية هػػػََُِ سػػنة ,رموػػاف
  .(4)ٔتركياته كأجازا ,كاٟتديثى  اليفسَتى  عبلف بوا عو ٔتتة أخس
, أبػػو ا١تواهػػػب ه ا١تػػًتجم سػػػابقان ا١تشػػهور بػػػابو بقيػػه بٌصػػػ البػػػاقي عبػػد بػػػو ٤تمػػد .َِ

 صػيانة يف ّٔػا كنشػأ هػػ,َُْْ سػنة رجػب يف بدمشق كلد يت ٨تيل عليها.صاحب ا١تشيخة ال
 طريػػػق مػػػو كالػػػدا علػػػى كجػػػود كحفظػػػه العظػػػيم القػػػر ف كقػػػرأ كالػػػدا كنػػػف يف كطواعيػػػة كرباهيػػػة
 مػػو كثػػَتيو ٚتاعػػة عػػو العلػػم أخػػس  هػػػ.ُُِٔشػػواؿ سػػنة  . تػػويف يفكالػػدرة الطيبػػهك  الشػػاطبية
 حوػرتي  كقد هساقاؿ أبو ا١تواهب يف مشيخيه  . (5)عبلف بوامنهم  كاٟترمُت كمصر دمشق
 أف بعػػد خاصػػةن  إجػػازة كأجػػازشل ,حارتػػه كدخلػػذي  ,اٟتاػػر ٕتػػاا التعبػػة عنػػد اليفسػػَت يف درسػػه
 السػػبلـ، بػػاب مػػو ككالػػدم أنػػا داخػػل كأنػػا ,متػػة إذل دخولنػػا ليلػػة مركياتػػه بسػػاحر عامػػةن  أجػػازشل
 كأنا ذلك، منه رل كالدم باليماس الطواؼ إذل مدخلنا طريق يف الطواؼ مو ميوجهان  بوجدناا

 أبوػػل مهاجرهػػا علػػى هػػػ(َُٓٓ) كألػػف كٜتسػػُت ٜتػػس سػػنة كذلػػك. سػػنة عشػػرة إحػػدل ابػػو
 .(6)ٖتية كأكمل صبلة

 بػػػػا١تتييب ا١تعػػػػركؼ ,علػػػػواف بػػػػو رجػػػػب بػػػػو الػػػػديو سػػػػعد بػػػػو علػػػػي بػػػػو ٤تمػػػػد .ُِ
 سػػػػنة ,القعػػػدة ذم ُٕ يف . كلػػػػدأديػػػب إخبػػػػارم بقيػػػه ٤تػػػػدث ,الشػػػابعي ا٠تطيػػػػب الدمشػػػقي

                                                           

 .ٖٔٗ, رقم  ّ َّٖخبلصة األثر  (  ُ)
 , كدل أجد ترٚتيه.ُ ُْٖخبلصة األثر كسا ذكرا   (2)

 ا١تصدر البلحق. . ينظررجةاٟتى  ٔتدينة أسبلبه ككاف .القبلة جهة مو كاملة مرحلة زبيد كبُت بينها (  ّ)
 .ّْٗ, رقم  ّ ِْٔصة األثر خبل (  ْ)
 .ُٔٓرقم  ,ُ َٓٓبهرس الفهارس  , كٖٔ, ُ ٕٔسلك الدرر  (  ٓ)
 .ٖٓمشيخة أ  ا١تواهب اٟتنبلي  (  ٔ)
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. الصػػغَت بػػاب ٔتقػػعة كدبػػو هػػػُٔٗ سػػنة ,اآلخػػرة ٚتػػادل ِِ السػػبذ ّنػػار كتػػويف هػػػ,ََُِ
  .(1)الصديقي عبلف بوا عو ٔتتة أخس
 نقيػب ,ٛتػزة بػو ٤تمػد بػو حسػُت بػو ٤تمػد بػو الديو كماؿ بو ٤تمد السيد .ِِ

 خيػػاـ تػػويفك  هػػػ,َُِْ سػػنة رجػػب غػػرة يف كلػد .العلػػم يف كقيػػه رحػػيس ,اٟتنفػػي اٟتسػػيٍت الشػاـ
 الشػػفا مػػو قطعػػة عليػػه كقػػرأ عػػبلف بوبػػا اجيمػػن .الفػػراديس ٔتقػػعة كدبػػو هػػػ,َُٖٓ ةسػػن صػػفر

  .(2)بسلك هخطي  له ككيب ,ركاييه له ٬توز ٔتا كأجازا ,عياض للقاضي
 الػػديو تمػػاؿب ا١تلقػػب اليسػػر أبػػو ,الػػديو عػػبل  بػػو موسػػى بػػو ٤تمػػد بػػو ٤تمػػد .ِّ

ػػػػػالعي   ابػػػػػو عػػػػػو ٔتتػػػػػة أخػػػػػس .ػهػػػػػَُٕٖ مػػػػػو ؿاألكٌ  ربيػػػػػن شػػػػػهر يف تػػػػػويف .دسػػػػػيالقي  (3)يلً يٍ سى
  .(4)عبلف

 الشػاعر األديػب الشػابعي الدمشػقي الػدرا بػابو ا١تعػركؼ ,الػديو نػور بو ٤تمد .ِْ
 بػاب ٔتقػعة كدبػوهػػ, َُٓٔ سػنة رموػاف ٔ السػبذ يػـو كتػويف هػػ,َُِٖ سنة كلد .ا١تطبوع
  .(5)عبلف ابو عو ٔتتة كأخس ,كجاكر حج .الصغَت

                                                           

 .ُّٔ, رقم  ِ ٕٓٓبهرس الفهارس , ك ٕٗٗ, رقم  ْ ْٕخبلصة األثر  (  ُ)
 .َُِِ, رقم  ْ ُِٓخبلصة األثر  (  ِ)
 لب اللباب )العسيلي(. بطو مو سامة بو لؤم  يلسى عي ل نسبة (  ّ)
   .ََُٔ, رقم  ْ ََِخبلصة األثر  (  ْ)
 .َُٖٓ, رقم  ِْٕ, ْ ِْٓخبلصة األثر  (  ٓ)
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  أقرانو في مكة
مو خبلؿ مو أخس عنه, إذ أخسكا عنه كعو  ابو عبٌلف كطبقيهٯتتننا أف نعرؼ نظرا  

 أقرانه, كمو أخس عنهم ابو عبلف؛ ألٌف شيوخه هم شيوخ أقرانه أيوان.
 ا١تعقػػوؿ مػػاـإ ,اٟتسػػيٍت بػػاعلوم السػػقاؼ بػػو الػػديو شػػهاب بػػو ا٢تػػادم أٛتػػد (ُ
 سػنة القعػدة ذم يف تػويف .ارللغػزٌ ل الػديو علـو أحيا  كياب يف خاصٌ  درس له ككاف ,كا١تنقوؿ
  .(1)ٔتتة هػَُْٓ
 السػػبلـ عبػػد بػػو العزيػػز عبػػد بػػو علػػي بػػو العزيػػز عبػػد بػػو ٤تمػػد بػػو العزيػػز عبػػد (ِ

 بػػو أٛتػػد الشػػهاب ألمػػه جػػدا ,زمػػـز لبئػػر نسػػبة الزمزمػػي ا١تتػػي مث ,األصػػل الشػػَتازم الشػػابعي
 أسػػػػاطُت عػػػػو كأخػػػس ٔتتػػػػة نشػػػأ .نبيهػػػػان  رحيسػػػان  عا١تػػػػان  الشػػػػأف كبػػػَت إمامػػػػان  كػػػاف .ا١تتػػػػي حاػػػر
 رياسػة إليػه كانيهػذ ,الناس به كانيفن صييه كطار الفقه ماسيٌ ال  العلـو يف كبرع كجدٌ  ,علماحها
 .(2)هػَُِٕ سنة ,األكذل ٚتادل يف كتوىف هػ,ٕٗٗ سنة ا١تشربة ٔتتة دكل .الشابعية
 قطػػر علمػػا  كبػػَت ,ا١تتػي باقشػػَت بتػػر أ  بػػو اهلل عبػد بػػو سػػعيد بػػو اهلل عبػد (ّ
 أحػػده  ينلهػػا دل مرتبػػة إذل كصػػل حػػىت االشػػيغاؿ يف جػػدٌ . كشػػاعران  يبػػان أد كػػاف. عصػػرا يف اٟتاػػاز
 كأحتػػم كجػػودا كالشػػاطبية القػػر ف كحفػػ  هػػػ,ََُّ سػنة يف ٔتتػػة كلػػد .عصػػرا أهػػل مػػو غػَتا
 سػػػػػنة ,األكؿ ربيػػػػػن يف . تػػػػػويفكاآلداب ا١تعػػػػػارؼ يف ميميػػػػػزان  ككػػػػػاف .ت اكالقػػػػػرا الياويػػػػػد علػػػػػم

 .(3) هػَُٕٔ
 ,ا١تصػرم باٞتمػاؿ ا١تعػركؼ ,بتػر أ  بو الديو نور علي بو بتر أ  بو علي (ْ
, القػػػر ف كحفػػػ  ّٔػػػا كنشػػػأ هػػػػ,ََُِ سػػػنة ٔتتػػة كلػػػد .ا١تؤلػػػف اٟتاػػػة اإلمػػػاـ الشػػػابعي ا١تتػػي
 اٟتػػراـ ا١تسػػاد يف كاليػػدريس لئلقػػرا  رتصػػدٌ  , مثٌ تنوعػػذ علومػػه كاتسػػعذ.ت ابػػالقرا كاشػػيغل
 .(4)هػَُِٕ نةس ,الثاشل ربين شهر يف تويف .األعبلـ مو ٚتاعة به كانيفن

                                                           

 .َُٔ, رقم  ُ ِْٗخبلصة األثر  (  ُ)
 .ََٔ, رقم  ِ ُْْخبلصة األثر  (  ِ)
 .ّٓٔ, رقم  ّ َْخبلصة األثر  (  ّ)
 .ُِٕ, رقم  ّ ُِْخبلصة األثر  (  ْ)
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 اٞتعفػػػرم ا١تغػػػر  متيػػػـو أبػػػو اهلل جػػػار ,أٛتػػػد بػػػو ٤تمػػػد بػػػو ٤تمػػػد بػػػو عيسػػػى (ٓ
 زاهػػد كرع عامػػل عػػادل إمػػاـ ,اٟتػػرمُت إمػػاـ ا١تشػػربة متػػة مث ا١تنػػورة ا١تدينػػة نزيػػل ا٢تػػامشي الثعػػاليب

. نشػأ كّٔػا ا١تغػرب أرض مػو ٔتدينػة زكاكة كلػد .كاليحقيػق اإلحاطػة كثػَت ,العلػـو كلٌ  يف فنويم
 قػػع عنػػد بػػاٟتاوف كدبػػو هػػػ,ََُٖ سػػنة ,رجػػب يف ٔتتػػة كباتػػه ككانػػذقػػد كثػػرت شػػيوخه. ك 

 .(1)عراؽ بو ٤تمد الشيخ ا١تشهور األسياذ
 سػنة كلػد .كقيػه بوػبل  مو كاف الشابعي الفقيه الطاحفي ا١تنعم عبد بو ٤تمد (ٔ
 ,ريسكاليػػد باإلبيػػا  كاحػػد غػػَت لػػه أذف اتسػػعذ علومػػه كمعاربػػه.مثٌ , القػػر ف كحفػػ  هػػػََُْ
 يف هػػػػَُِٓ سػػػنة ,رموػػػاف يف كباتػػػه ككانػػػذ .ٚتاعػػػة بػػػه كانيفػػػن ,اٟتػػػراـ ا١تسػػػاد يف سبػػػدرٌ 
 .(2)متة
 األزهػػػرم القػػػاهرم البػػػابلي الػػػديو مشػػػس اهلل عبػػػد أبػػػو ,الػػػديو عػػػبل  بػػػو ٤تمػػػد (ٕ

 ١تيػػػوف عصػػػرا أهػػػل أحفػػػ  كهػػػو ,كالفقػػػه اٟتػػػديث يف األعػػػبلـ أحػػػد ,ةالرحلَّػػػ اٟتػػػاب  ,الشػػػابعي
 لػػه يعًتبػػوف كأقرانػػه شػػيوخه ككػػاف ,كسػػقيمها كصػػحيحها كرجا٢تػػا رحهػػاّت كأعػػربهم األحاديػػث

 .(3)هػَُٕٕ سنة األكذل ٚتادل ِٓ يف عصر كتويف هػ,َََُ سنة دكل .بسلك
 الزمػػاف نػػادرة اٟتػػرمُت نزيػػل ,علػػوم بػػو بتػػر أ  بػػو ٤تمػػد بػػو علػػوم بػػو ٤تمػػد (ٖ
ػػ ببنػػدر كلػػد ,العلمػػا  كعلػػم كثػيػػرى   العلمػػا  مث صػػحبك  قرا تػػه كالـز القػػر ف كحفػػ  ,(4)رحٍ الشّْ

 عػػاد مث ا١تػػديو, كزار ,اإلسػػبلـ حاػػة حػػج هػػػَُُٗ سػػنة ترحالػػه للعلػػم كالًتبيػػة الصػػوبية, كيف
 ,الثػػاشل ربيػػن شػػهريف  ّٔػػا, باتػػه حػػىت ليسػػيقٌر ّٔػػا اٟتاػػاز بػػبلد إذل مث, بػػبلدا بعػػد رحػػبلت إذل
 .(5)متة سلطاف جنازته كحور هػ,َُُٕ سنة

                                                           

 .ُْٖرقم  , ّ َِّخبلصة األثر  (  ُ)
 .ّٕٗ, رقم  ْ ّّخبلصة األثر  (  ِ)
 .ُٖٗ, رقم  ْ ّٗخبلصة األثر  (  ّ)
 .ّ ِّٕساحل على احمليط ا٢تندم باليمو. معام البلداف )الشحر(  (  ْ)
 .ِٖٗ, رقم  ْ ِْخبلصة األثر  (  ٓ)
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 :(1)مؤلَّفات ابن عاّلن
ابو عبلف اليت يزيد عددها على ا١تئة، بقد أٌلف يف الفقه عذ موضوعات مؤلفات تنوٌ  

كأصوله، كاليفسَت كاٟتديث كعلومه، كعلم التبلـ كالعقيدة، كاليصوؼ كا١تواع ، كعلـو 
 العربية؛ يف النحو كالصرؼ كالببلغة كاللغة، كالياريخ كالًتاًجم كالسَت.

١تيوؿ العلما  ا١تيأخريو، إذ ٧تد السيوطي  كهو يف تنوٌع موضوعات مؤلفاته موابقه  
.(ِ)السم ليٌقب ابو عبلف باٝته  ، يتيب يف معظم العلـو

لتو من هسا الينوٌع ٯتتننا القوؿ  إٌف ابو عبلف ٤تٌدث بالدرجة األكذل. يظهر ذلك  
ا ، كتعدد طرؽ إسناديف خيمه ١تؤلفه، ككيابو  يف اعيناحه بصحيح البخارم بإقراحه ككيابة ترٚتةو 

 له.
كما ييالى ذلك بأشهر كيابُت البو عبٌلف ك٫تا  دليل الفاٟتُت بشرح رياض  

 الصاٟتُت، كالفيوحات الربانية بشرح األذكار النوكية.
كما أٌف عدد مؤلفاته يف اٟتديث يزيد على الثبلثُت كيابان، بينما ٧تد عدد مؤلفاته يف  

، كيف عشريو، كيف الفقه سبعة عشر كيابان الياريخ أربعة كعشريو كيابان، كيف العربية اثنُت ك 
 اليصوؼ كا١تواع  سية عشر، كيف العقيدة كعلـو التبلـ ٙتانية، كيف اليفسَت أربعة كيب.

 كٯتتو أف نقسم مؤلفاته إذل ثبلثة أقساـ  
، كنظم.   شرح أك حاشية، كتأليف يف موضوع كاحد يف علم مو العلـو
ريو شرحان، كأٌما تآليفه بقد تتوف لسٌد شركحه بقد زادت على ا٠تمسة كالعشأٌما  

الفقهية كاليارٮتية، كمؤلفيه يف حرمة اليدخُت. كقد تتوف   حاجة معاصرة كمؤلفاته يف التعبة
أك عاشورا  أك ليلة القدر. ك١تٌا كاف ابو عبٌلف مٌتيٌان بقد عيٍت ٔتا ٮتٌص  ١تناسبة دينية كالعيد

لذ مؤلفاته اليت تيصل ّٔا إذل تسعة عشر مؤلفان تلك الببلد ا١تقدسة مو أزماف كأماكو، بوص
 ، كيف اآلداب كالرقاحق.كبقهيٍّ  ما بُت تارٮتيٍّ 

                                                           

الشػامل للػًتاث العػػر   , كالفهػػرسِ ِّٖ, كهديػة العػاربُت ْ ُٖٓ, كخبلصػػة األثػر ْٖمشػيخة أ  ا١تواهػب اٟتنبلػي (  ُ)
, ٓ ّْٗٗ, كمعاػػم تػػاريخ الػػًتاث اإلسػػبلمي ُُيف القػػرف َُٗ, رقػػم  ِ ٖٗٔاإلسػػبلمي ا١تخطػػوط قسػػم اليفسػػَت 

 .ِْٗٗرقم  
 .ّٖكمشيخة أ  ا١تواهب  ,ْ ُْٖبسيوطي زمانه. خبلصة األثر د الرٛتو ا٠تيارم مو علما  عصرا بلقبه ع  (ِ)
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كمو يطالن يف كيب ابو عبلف يلح  كلعه بالنظم، لسا بقد بلغذ عدد منظوماته  
 .منظومةن  ةٜتس عشر 
 كمو خبلؿ كيبه ا١تطبوعة ٯتتننا القوؿ  إٌف طابن كيبه النقل كاٞتمن. 

   كا١تنهاج هو شرح صحيح مسلم لئلماـ النوكم.(ُ)ا١تنهاج خيم يف االبيهاج -ُ
 زمػػػػػػاف كال عنػػػػػػه ٮتلػػػػػػو ال  ا١تصػػػػػػطفى أفٌ  ببيػػػػػػاف كاإلٯتػػػػػػاف اإلسػػػػػػبلـ أهػػػػػػل إٖتػػػػػػاؼ -ِ

  منػػػػه نسػػػػخة يف ا١تتيبػػػػة الظاهريػػػػة بدمشػػػػق, يف ٙتػػػػاشل كقػػػػات, عػػػػاـ رقػػػػم  (ِ)متػػػػاف
 .َُتِٕٔٗ. كقد نقلذ إذل متيبة األسد بدمشق, كرقمها  ِٕٔٗ

  كلعلها ذات الرسالة اليت ٝتٌاهػا  ا١تنٌػة يف بيػاف بعػ  (ّ)ا١توابقات يف الثقات إٖتاؼ -ّ
مػو    مػا كابػق رأم أحػدو  موابقات التياب كالسنة اآلتية السكر. قػاؿ حػاجي خليفػة

 .كله شرحها .منظومة ,أك السنة الصحابة بيه التيابى 
لطػػػػرؽ ريػػػػاض  دليػػػػل الفػػػػاٟتُت  ذكػػػػرا يف (ْ)لحالشػػػػما رجػػػػاؿ ٔتعربػػػػة السػػػػاحل إٖتػػػػاؼ -ْ

  (ٓ). كيبػػدك أنٌػػه كػػاف يتيبػػه مػػن اٞتػػز األٌكؿ مػػو دليػػل الفػػاٟتُت حيػػث قػػاؿالصػػاٟتُت
أعانٍت اهلل علػى  «رجاؿ الشماحل»كسأذكر زيادة على هسا يف التبلـ على ترٚتيه يف 

 .(ٔ)«لحالشما رجاؿ». كقد كرر ذكرا باسم إ٘تامه
اعيمػد . كقػد (ٖ) داعػي الفػبلح  ذكػرا يف(ٕ)الفاعػل لغَت ا١تبٍت بالفعل الفاضل إٖتاؼ -ٓ

للقاضػػػػي أ  السػػػػعود  للماهػػػػوؿ ا١تبػػػػٍت الفعػػػػل يف ا١تػػػػأهوؿ ١تنهػػػػلابيػػػػه علػػػػى كيػػػػاب 
  صاحب اليفسَت, كزاد عليه ما باته مو كيا  ابو طريف كابو القوطية.

                                                           

 . ّ ٗإيواح ا١تتنوف ك  ,ِ ِّٖ, كهدية العاربُت ْ ُٖٓ, كخبلصة األثر ْٖمشيخة أ  ا١تواهب اٟتنبلي (  ُ)
, كمعاػم ّ ُٓإيوػاح ا١تتنػوف, ك ِ ِّٖ, كهديػة العػاربُت ْ ُٖٓ, كخبلصة األثر ْٖمشيخة أ  ا١تواهب اٟتنبلي (  ِ)

 .ِْٗٗ, رقم  ٓ ََّٓتاريخ الًتاث اإلسبلمي 
 .ِ ِّٖهدية العاربُت ك , ُ ٔكشف الظنوف  (  ّ)
 .ِ َُّ دليل الفاٟتُت لطرؽ رياض الصاٟتُت (  ْ)
 .ُ ُٖٔ دليل الفاٟتُت لطرؽ رياض الصاٟتُت (  ٓ)
 .َِٕ, َُٔ, ّ ٖٔ, ِْٔ, ِْْ, ِ ّّٕ دليل الفاٟتُت لطرؽ رياض الصاٟتُت (  ٔ)
 .ِْٗٗ, رقم  ٓ ََّٓ, كمعام تاريخ الًتاث اإلسبلمي ٔ ِّٗاألعبلـ  (  ٕ)
 .ِِٖ داعي الفبلح (  ٖ)
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دار  ,بػػَتكتطبػػن يف مثٌ  هػػػ.ُّْٖمتيبػػة القدسػػي كالبػػدير، دمشػػق يف  التيػػاب طبػػن
    مرتُت التيب العلمية

صػػػػفحة, بعنػػػػوف معاػػػػم  ٔٗ يسػػػػرم عبػػػػد الغػػػػٍت عبػػػػد اهلل،ح  تػػػػ هػػػػػَُْٕ األكذل يف
األبعػػػػػاؿ ا١تبنيػػػػػة للماهػػػػػوؿ. ك خػػػػػرا رسػػػػػالة يف إعػػػػػراب ألفػػػػػاظ يتثػػػػػر دكراّنػػػػػا كػػػػػػ أيوػػػػػان كهلػػػػػٌم 

 جران...للصناديقي.
 صفحة, تح  إبراهيم مشس الديو. ُِٖـ, ََُِكالثانية  يف 

منػػه   .«ا١تنهػػاج خػػيم يف االبيهػػاج»   كلعلػػه(ُ)إٖتػػاؼ كػػل مسػػلم ٓتػػيم صػػحيح مسػػلم -ٔ
 /تْ/ٖنسخة يف ا١تتيبة العباسية بالبصرة, ٣تموعة رقم  

 كلعله هو ترٚتة البخارم اآليت السكر.  (ِ)أخبلؽ البخارم -ٕ
  (ّ)كالسػطوح كسػقفها التعبػة كبػاب اإلبراهيمي ا١تقاـ بعمارة كالفيوح ا١تواهب أسٌت -ٖ

   كهي رسالة كما يف خبلصة األثر.(ّ)كالسطوح
ذكم اإلدراؾ ْترمػػة  ٖتفػػة )أك تنبيػػه(»  كسػػيأيت لػػه (ْ)الػػدخاف بيحػػرصل وافاألخػػ عػػبلـإ -ٗ

  أف له تصنيفُت يف ٖتػرصل ريقةذكر يف شرح الط». قاؿ حاجي خليفة  «تناكؿ الينباؾ
 . كسػبب تأليفػه ٢تمػا, أفٌ «ا١تسػمى بالينبيػه كا١تخيصػر هػو ,ؿ  ك٥تيصػرف  مطوٌ الدخا
كبػػار ميصػػوبة   أحػػدى  كػػافك - (ٓ)عينػػايتال اليمػػٍت السػػقاؼ بتػػر أ  بػػو حسػػُت الشػػيخ
 بيمٌ  ا١تقٌدسة, ديارال مو بإزاليه اعيٌت -اليبغ يشرب مو على اإلنتار شديدى ك  زمانه,
 (ٔ)ه.مصنفي حرميه يف له عبلف بوا . بأٌلفاألسواؽ يف كنودم ذلك, له

 .  يف الفقه(ٕ)إعبلـ اإلخواف بأحتاـ ا٠تصياف -َُ

                                                           

 .ِْٗٗ, رقم  ٓ َِّٓتاريخ الًتاث اإلسبلمي معام  (  ُ)
كالتيػػاب ٤تقػػق ّتامعػػة ا١تلػػك سػػعود بالريػػاض, رسػػالة ماجسػػيَت, للطالػػب خالػػد عػػزاـ ٛتػػد  .ِٔمقدمػػة الػػسخر كالعػػدة  (  ِ)

 هػ.َُْٕ, َُْٔا٠تالدم, 
 .ّ ِٖإيواح ا١تتنوف , ك ِ ِّٖ, كهدية العاربُت ْ ُٖٓخبلصة األثر  (  ّ)
 ِ ِّٖ, كهديػػػػة العػػػػاربُت ,ْ ُٖٓ, كخبلصػػػػة األثػػػػر ْٖمشػػػػيخة أ  ا١تواهػػػػب اٟتنبلػػػػيك  ,ُ ْٖٔكشػػػػف الظنػػػػوف  (ْ)

 .ّ ََُإيواح ا١تتنوف 
 .نسنة لعينات كهي مو نواحي ترصل (ٓ)
 .ّٕٔ, رقم  ِ ٕٗخبلصة األثر  هػ.َُْْ سنة, كتويف ّٔا عينات ٔتدينة اليمٍت كلد السقاؼ (ٔ)
 .ٔٓمقدمة السخر كالعدة  (  ٕ)
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  كهػػػو أكػػػع (ُ)اٟتػػػراـ اهلل بيػػػذ مػػػو طسػػػق الػػػسم السػػػيل بقصػػػة األنػػػاـ سػػػاحر إعػػػبلـ -ُُ
 توارٮته يف التعبة.

 . (ِ)عربة أعماؿ بفواحل بةا١تعرٌ  األقواؿ -ُِ
يف  ةالثبلثػ ه  كهػو أحػد توارٮتػ(ْ)اٞتػواد الوهػاب بيػذ ببنا  (ّ)مراد ليلاٞت ا١تؤيد نبا إ -ُّ

منػه نسػخة يف الظاهريػة  .«إعبلـ األناـ»ا مو كيابه السابق ديف بنا  التعبة, كقد جرٌ 
, كقػػػػد نقلػػػػذ إذل متيبػػػػة األسػػػػد بدمشػػػػق, َٕكرقػػػػة, عػػػػاـ رقػػػػم   ْٓق, يف بدمشػػػػ

 .َّٕٕكرقة, رقم   َٓت. كمتيبة تشسًتبييت اإليرلندية يف  َٕكرقمها  
 الفقه. يف   (ٓ)إيواح تلخيص بدين ا١تعاشل يف بياف منن هدـ جدار التعبة اليماشل -ُْ
األذكػار  علػىوحات الربانيػة يف الفي ذكرا  (ٔ)إيقاد ا١تصابيح ١تشركعية اٗتاذ ا١تسابيح -ُٓ

إيقػػػػاد ا١تصػػػػابيح »كقػػػػد أبػػػػردت الٌسػػػػبحة ّتػػػػز و لطيػػػػفو ٝتٌييػػػػه  . قػػػػاؿ األذكػػػػار النوكيػػػػة
أكردت بيها مػا ييعلٌػق ّٔػا مػو األخبػار كاآلثػار كاالخػيبلؼ  «١تشركعٌية اٌٗتاذ ا١تسابيح

منه نسخة بالواليات ا١تيحدة األمريتية,  يف تفاضل االشيغاؿ ّٔا أك بعقد األصابن.
كرقػػة, رقػػم   َٓ, يف  Princfton A. B. D  , جامعػػة برنسػػيوفجاريػػذ
ََُِ. 

 چچ  چ  چ   چ   ڇچ   تعػػػاذل قولػػػه بواحػػػد بػػػبع  نومػػػه سػػػنة مػػػو النػػػاحم إيقػػػاظ -ُٔ

بػػدؿ  «إنبػػاا النػػاحم» (ٖ)أيوػػان باسػػم كذكػػرا ذكػػرا يف دليػػل الفػػاٟتُت. .(ٕ) (َٔ البقػػرة)

                                                           

 .ّ َُِإيواح ا١تتنوف , ك ِ ِّٖ, كهدية العاربُت ْ ُٖٔثر خبلصة األ (  ُ)
 .ّ ُُْإيواح ا١تتنوف ك  ,ِ ِّٖ, كهدية العاربُت ْ ُٖٔ, كخبلصة األثر ْٖمشيخة أ  ا١تواهب اٟتنبلي (  ِ)
. هػػ(َُْٗ ,َُُِ) سػبلطُت. . ككٌل  باحػه سليم بو سليماف بو سليم بو مراد بو ٤تمد بو أٛتد بو مراد السلطاف (  ّ)

 .ُُٗٓ, رقم  ْ ِّٗخبلصة األثر 
, كهديػػة العػػاربُت ُٖٔ, ْ ُٖٓ, كخبلصػػة األثػػر ٖٓ, ْٖمشػػيخة أ  ا١تواهػػب اٟتنبلػػيك  ,ُ َّٔكشػػف الظنػػوف   (  ْ)

 .ِْٗٗ, رقم  ٓ ََّٓاث اإلسبلمي , كمعام تاريخ الًت ّ ُِٖإيواح ا١تتنوف ك  ,ِ ِّٖ
 .ٔٓمقدمة السخر كالعدة  (  ٓ)
 .ِْٗٗ, رقم  ٓ ََّٓ, كمعام تاريخ الًتاث اإلسبلمي ُ ِِٓ األذكار النوكية على الفيوحات الربانية (  ٔ)
 .ّ ِْٔ, ِ ِِٗدليل الفاٟتُت  (  ٕ)
 .َْٓ, ِ ْْٖدليل الفاٟتُت   (  ٖ)
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  عليهػػػا أٌف بواحػػػدها مينوعػػػةه , كذكػػػر أٌّنػػػا رسػػػالة. كيظهػػػر مػػػو إحاليػػػه «النػػػاحم إيقػػػاظ»
 .حديثٌيةه  ٨تويةه  يةه صرب لغويةه 

لعقاحػػػػػد ا. ك (ِ)  ذكػػػػػرا يف داعػػػػػي الفػػػػػبلح(ُ)الشػػػػػيباشل عقيػػػػػدة شػػػػػرح يف ا١تعػػػػػاشل بػػػػػدين -ُٕ
ا١تيػػػوىف سػػػنة  الشػػػيباشل بػػػو اٟتسػػػو ٤تمػػػد الشػػػيبانية قصػػػيدة ألفيػػػة لئلمػػػاـ أ  عبػػػد اهلل

نػػػه نسػػػخة يف جامعػػػة مهػػػػ تلميػػػس أ  حنيفػػػة النعمػػػاف, كأحػػػد شػػػيخي مسهبػػػه. ُٖٗ
, ٣تموعػػػػػػة  احو األكقػػػػػػاؼ, كنسػػػػػػخياف يف بغػػػػػػداد يف خػػػػػػز ُِٗٔإسػػػػػػيانبوؿ, رقػػػػػػم  

هػػػػػػػ, ٣تػػػػػػامن َُِّ, كيف خزانػػػػػػة الػػػػػػدكيور داكد جلػػػػػػيب, كيبػػػػػػذ يف سػػػػػػنة ِ/ُُْٖ
كيابػػػان ّٔػػػسا االسػػػم   (ػهػػػ ٕٖٔ - ُّٖبػػػو قاضػػػي عالػػػوف)كيبػػػدك أٌف ال .ُ/ُٗ/ٗ

 .(ّ)أيوان 
قػػػد ك  .مركوبػػػه علػػػى  النػػػيب  أردبهػػػمالػػػسيو  أم  (ْ)الردبػػػا  معربػػػة يف الظربػػػا  بغيػػػة -ُٖ

منػػه  كمػػا سػػيأيت.  «ٖتفػػة األشػػراؼ ٔتعربػػة األرداؼ» كلعلػػه .األربعػػُت بػػوؽ معػػه بلغػػوا
 .ِّٖنسخة يف تَتة أزمَت بًتكيا, متيبة ٧تيب باشا, رقم  

  ألٌفػه (ٓ)اإلسبلـ لسلطاف البيذ مو الساقط عمارة برضية توجيه يف عبلـكاإل البياف -ُٗ
 مػػػا عمػػػارة كاليػػػة لػػػه ٔتػػػو كاليعريػػػف بػػػاألعبلـ اليشػػػريف ألويػػػة شػػػرن»ألٌفػػػه بعػػػد كيػػػاب 

منػػه نسػػػخة يف . هبيػػ دليلػػػه عػػو العلمػػا  في توقٌػػػ بلغػػه ١تٌػػا «الشػػػريف البيػػذ مػػو سػػقط
 ّ/ُْٓٔا١تتيبة احملمودية با١تدينة ا١تنورة, ٣تموعة رقم  

 . (ٔ)عثماف  ؿ تاريخ يف اليبياف كّناية البياف -َِ
  كػػػػػسا ٝتٌػػػػػاا يف دليػػػػػل الفػػػػػاٟتُت لطػػػػػرؽ ريػػػػػاض (ٕ)ٖتفػػػػػة األشػػػػػراؼ ٔتعػػػػػرؼ األرداؼ -ُِ

 بػػوؽ ّٔػػم ببلغػػذي  دابيػػه علػػى معػػه النػػيب أردبهػػم الػػسيو تيبعػػذ كقػػدقػػاؿ  . الصػػاٟتُت
                                                           

 .ِْٗٗ, رقم  ٓ ََّٓ, كمعام تاريخ الًتاث اإلسبلمي ِ ِّٖ, كهدية العاربُت ِ ُُِْ كشف الظنوف (  ُ)
 .َّْ داعي الفبلح (  ِ)
 .ٔ ِّٖاألعبلـ للزركلي , ك َُ ِِّمعام ا١تؤلفُت ك  ,ّ َُٕبهرس األزهرية  (  ّ)
 .ّ ُٖٗإيواح ا١تتنوف , ك ِ ِّٖ, كهدية العاربُت ْ ُٖٓ, كخبلصة األثر ْٖمشيخة أ  ا١تواهب اٟتنبلي (  ْ)
اإلسػػػػبلمي  , كمعاػػػػم تػػػػاريخ الػػػػًتاثّ َِٕإيوػػػػاح ا١تتنػػػػوف , ك ِ ِّٖ, كهديػػػػة العػػػػاربُت ْ ُٖٓخبلصػػػػة األثػػػػر  (  ٓ)

 .ِْٗٗ, رقم  ٓ ََّٓ
 .ّ َِٖإيواح ا١تتنوف ك  ,ِ ِّٖهدية العاربُت  (  ٔ)
 .ُ ِِٗدليل الفاٟتُت لطرؽ رياض الصاٟتُت  (  ٕ)
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 نظمػػػذ كقػػػد(. اإلرداؼ ٔتعربػػػة األشػػػراؼ ٖتفػػػة) ٝتييػػػه جػػػز  يف كٚتعػػػيهم ,األربعػػػُت
  هو كها اٞتز  ذلك  خر كأكردته منهم ٚتاعة اسم

 أردف لقففففففففففففد
 طفففففففففو المختفففففففففارُ 

 ةً جماعففففففففففففففففففففففففففففففففففف
 عثمففان بكففر أبففو

 أسففففففففففامةُ  علففففففففففي  
 والسفبطانِ  صفيةُ 
 جعففففففرٍ  ابفففففنُ  ثفففففم

 خولففةٍ  مفف  وآمنففةٌ 
 أكفففففففففففو ٍ  وابفففففففففففنُ 

 زيفففففففففففدٌ  معاويفففففففففففةٌ 
 ثابففففففت وخففففففّوات
 عبففففففففاسٍ  وأبنففففففففاء
 أسففففففففففامةٍ  وابففففففففففن
 ففيهم جا كذلك

 روى نَمف ىفرّ  أبو
 مفففففففففففففففن دَّ وُعففففففففففففففف

 ذا يففففففففففا ردافاأل
 أسفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففامةً 

 غلمانفففففففففاً  وأردفَ 
 أبففففو كففففذا ثالثففففاً 
 شخصفففففاً  وأردف
 ثانيفففففاً  أردف ثفففففم
 أقففففففففوامٌ  ولئففففففففكأ

 لنفففففففففففففا فسفففففففففففففنّ  
 طفففففاق إن اإلرداف

 مركفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففبُ 
 سففففففففففففويدٌ  سففففففففففففهي ٌ 
 بُ المقفففففرّ  جبر يففففف ُ 
 وقفففففففففففففي ٌ  معفففففففففففففاذٌ 
 بُ المهففذّ  والشففريدُ 
 سففما ذر   أبففو وزيففدٌ 
 بُ دُ ْنففففففففففففففففففففففففجُ  ذاك

 الفدرداء أبو كذاك
 كتفففففبيُ  العفففففدّ  ففففففي

 عجفالنُ  بفنُ  صدي  
 صفففففففاحب حذيففففففففةُ 
 األخبفففار مفففن ألوففففاً 
 وتكتففففففففففب ىتفففففففففرو 
 ثففم عميففرٍ  ابففنُ  ىففو

 حسففففففففففبيُ  ةُ عقبفففففففففف
 مفففففن وأنثففففف  إيفففففاسٍ 

 بتقفففففففففففففرّ  ارٍ َففففففففففففففغِ 
 فيمففففففا مياُسفففففف ومففففففا
  بُ مهففففففففذَّ  يففففففففا روى
 طففوب  ,وافُ ر  ُشفف لقففد
 مقفففففففرب يفففففففا لهفففففففم
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 نبفففففففففيهم بقفففففففففرب
 

 

  كهػػػػو ا١تخيصػػػػر مػػػػو مؤلفيػػػػه يف حرمػػػػة (ُ)الينبػػػػاؾ مػػػػو ا١تنػػػػن يف اإلدراؾ ذكم ٖتفػػػػة -ِِ
منػػػه . ذكم اإلدراؾ ْترمػػػة تنػػػاكؿ الينبػػػاؾتنبيػػػه   كشػػػف الظنػػػوفاليػػػدخُت. كٝتٌػػػاا يف  

 ِ/ُِِيانبوؿ, ٔتيحف طوبقبوسرام , مدينه رقم  نسخة بإس
 هػ. منها َُّٓ  طبن يف القاهرة (ِ)ٗتميس قصيدة أ  مديو ا١تغر  -ِّ

المففففو 
 بحففرٌ  تُ 

 موجفففففففففففوُ 
 طففففففففففاف ُ 
 ويحففففففكِ 

 نففف ُ  يففا
 قففففففففففففففففي
 واسمعي

 ينففف  مففا
 اإلنسفانَ 

 قبفره في
 

يغففففففر  
 فيففففففو قُ 

 المففففاىرُ 
 السففاب ُ 

 مقالففففففةً  
 قففففففففففففففففففد
 قالهففففففففففا
 ناصفففففف ُ 

 إال
 التقفففففففف 
 والعمفف ُ 
 الصال ُ 

 

منػػػه نسػػػخة يف   هػػػػ٤ِٓٔتمػػػد بػػػو إٝتاعيػػػل بػػػو إبػػػراهيم ا١تيػػػوىف  (ّ)ترٚتػػػة البخػػػارم -ِْ
. كقػد نقلػذ ٖٓٗٗهػػ, عػاـ رقػم  َُِٔكرقة, كيبذ يف  ُُالظاهرية بدمشق يف 

                                                           

, ِ ِّٖ, كهديػػػػة العػػػػاربُت ْ ُٖٓ, كخبلصػػػػة األثػػػػر ْٖمشػػػػيخة أ  ا١تواهػػػػب اٟتنبلػػػػي, ك ُ ْٖٔكشػػػػف الظنػػػػوف  (  ُ)
 .ِْٗٗ, رقم  ٓ ََّٓث اإلسبلمي , كمعام تاريخ الًتاّ ِْٕإيواح ا١تتنوف ك 

, كمعاػػم تػػاريخ الػػًتاث اإلسػػبلمي َِٖ, رقػػم  ْ ُُّنفحػػة الر٭تانػػة كرشػػحة طػػبل  اٟتانػػة, ك ْ ُٖٖخبلصػػة األثػػر  (  ِ)
 .ّ ُٔٔ. األعبلـ ق( ْٗٓ ت) اليلمساشلاألندلسي شعيب بو اٟتسو كأبو مديو هو  .ِْٗٗ, رقم  ٓ ََّٓ

 .ِْٗٗ, رقم  ٓ ََّٓمعام تاريخ الًتاث اإلسبلمي  (  ّ)
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انيهػػػػػى ا١تؤلػػػػػف مػػػػػو ٚتعهػػػػػا سػػػػػنة  .ٖٓٗٗإذل متيبػػػػػة األسػػػػػد بدمشػػػػػق, كرقمهػػػػػا  
 هػ.َُْْ

 مػو الرحيػق رشػفكلعله هػو ربانية. ذكرا يف الفيوحات ال  (ُ)ترٚتة أ  بتر الصديق -ِٓ
 اآليت السكر.  الصديق شرب

ؼ يف األصلُت كاليصػوؼ اليعرٌ  كيابً   كهو شرحي   (ِ)ؼاليعرٌ  إذل الوصوؿ يف اليلطف -ِٔ
طبػن . هػػ ْٕٗا١تيػوىف ٔتتػة سػنة  بو حار ا٢تييمػي  العباس شهاب الديو أٛتد أل

ف أخػػر التيػػػاب تنبيػػه بػػػكيف   هػػػػ.َُّّٔتتػػة ا١تترمػػة ٔتطبعػػػة الًتقػػي ا١تاجديػػػة سػػنة 
( ٔتطبعػػػة الًتقػػػي ا١تاجديػػػة ٔتتػػػة احملميػػػة سػػػنة ٔٗالتيػػػاب قػػػد طبػػػن لغايػػػة صػػػفحة )

هػػػ/ ُّْٓهػػػ كطبػػن بػػاقي التيػػاب ٔتطبعػػة البػػا  اٟتلػػيب بالقػػاهرة كنشػػر عػػاـ َُّّ
  ( صفحة.ُْْـ، كعدد صفحات التياب )ُّٔٗ

 ِّة, كمسػػػػطرهتا كرقػػػػ ُُّمنػػػػه نسػػػػخ با١تتيبػػػػة األزهريػػػػة يف ٣تلػػػػد, بقلػػػػم معيػػػػاد, يف 
  .ُُّٕٓعارؼ العامة( ا١ت ِّّٗسم, ٖتذ الرقم  ) ُِسطران, 
نسػػخة بالتيبخانػػة ا١تصػػرية يف ٣تلػػد, بقلػػم عػػادم, ٘تػػذ كيابيهػػا يػػـو السػػبذ اٟتػػادم ك 

 ُج  ُهػػ, ٓتػط ٤تمػد بػو ناصػر الػديو ا٠تيػاط, كرمزهػا  نػس  َُْٖكالعشػريو مػو رموػاف 
 . ّّٔٗف ع  ُْْف خ 
 رسػػالة  خبلصػة األثػر  كيف (ّ)ٟتاػر علػى بوػاحل أعمػاؿ اٟتاػرتنبيػه ذكم النهػى كا -ِٕ

 .ُِّٖمنه نسخة يف إسيانبوؿ, عاطف أبندم, ٣تموعة رقم  . إٝتاعيل حار يف
كقػػد كػػرر  كسػػيأيت شػػرحها لػػه. منظومػػةه   (ْ)حػػداحق األلبػػاب يف علػػم قواعػػد اإلعػػراب -ِٖ

. كالصػػواب ذكرهػػا يف معاػػم الػػًتاث العػػر  اإلسػػبلمي بعنػػواف  نظػػم قواعػػد اإلعػػراب
 منها ثبلث نسخ  أٌّنا ا١تنظومة ذاهتا.

 .ََُا١تتيبة احملمودية يف ا١تدينة ا١تنورة, ٣تموعة رقم   - أ

                                                           

 .ّ ُِالفيوحات الربانية  (  ُ)
, كمعاػػػم تػػػاريخ ٔ ِّٗ, كاألعػػػبلـ ِ ُِْ, كبهػػػرس التيػػػب العربيػػػة بالتيبخانػػػة ا١تصػػػرية ٔ ُٔٗبهػػػرس األزهريػػػة  (  ِ)

 .ِْٗٗ, رقم  ٓ ََّٓالًتاث اإلسبلمي 
 .ِْٗٗ, رقم  ٓ ََّٓ, كمعام تاريخ الًتاث اإلسبلمي ْ ُٕٖخبلصة األثر  (  ّ)
 .ِْٗٗ, رقم  َِّٓ, ٓ ََّٓمعام تاريخ الًتاث اإلسبلمي  (  ْ)



- ٕٔ - 
 

, أدب ُُْْمتيبػػة السػػػليمانية بػػػالعراؽ, يف سػػػذ كرقػػػات, كيبػػػذ سػػػنة  - ب
 ت/ُُ/ّٓ

هػػ, خػزاحو ميفرٌقػة ُُْٖكرقػة, كيبػذ يف  ُٗمتيبة السػليمانية بػالعراؽ,  - ت
 .ِِّٕ – ِِّْ ت/ ٣تامنُّ/ُٗٓصرؼ رقم  

كسػػػػػيأيت لػػػػػه يف تػػػػػاريخ الطػػػػػاحف  الطيػػػػػف . (ُ)الطػػػػػاحف ٤تاسػػػػػو يف اللطػػػػػاحف ٚتػػػػػن -ِٗ
 الطاحف.

   يف اليصريف.(ِ)اٞتٌت الداشل بشرح الز٧تاشل -َّ
 .(ّ)األزهرم خالد للشيخ اآلجركمٌية شرح على حاشية -ُّ
 علػػي بػػَت بػػو ٤تمػػد  كهػػو (ْ)العكػػوم تصػػريف عػػٍتأ التفايػػة شػػرح يف العنايػػة حسػػو -ِّ

 سػػػنة كتػػػويف ِٔٗ سػػػنة كلػػػد اٟتنفػػػي الصػػػويف الفقيػػػه ,الركمػػػي الػػػديو تقػػػي ,العكػػػوم
صػػػاحب كيػػػاب الطريقػػػة احملمديٌػػػة يف اليصػػػٌوؼ, الػػػيت شػػػرحها ابػػػو عػػػبٌلف  هػػػػ,ُٖٗ
 .(ٓ)اليصريف يف ا١تبيدئ كفايةككيابه هو   .أيوان 

 بػو عبػد اهلل إبػراهيم للشػيخ األنبػا  جػواهر مػو اخيصػرا  (ٔ)قبػا بوػل يف النبا حسو -ّّ
كرقػة, رقػم   ُٔمنه نسخة با٢تند, رامبػور, ٓتػٌط نسػخي ٚتيػل, يف . اليمٍت  الوصا
َّّٔ. 

الليثػػػػػػي  بػػػػػػو أ  بتػػػػػػر   القاسػػػػػػمأل (ٕ)حسػػػػػػو العبػػػػػػارة يف نظػػػػػػم رسػػػػػػالة االسػػػػػػيعارة -ّْ
نسػػػػػخة يف جامعػػػػػة أـ القػػػػػرل, ٣تموعػػػػػة  . منػػػػػه(ٖ) ه 888بعددددد  ا١تيػػػػػوىف  السػػػػػمرقندم

ُِٗٔ. 

                                                           

 .ِ ِّٖهدية العاربُت  (  ُ)
 .ّٔمقدمة السخر كالعدة  (  ِ)
 .ْ ُٖٓ, كخبلصة األثر ْٖمشيخة أ  ا١تواهب اٟتنبلي (  ّ)
 .ّ َْٓإيواح ا١تتنوف , ك ِ ِّٖ, كهدية العاربُت ْ ُٖٓ, كخبلصة األثر ْٖمشيخة أ  ا١تواهب اٟتنبلي (  ْ)
 .ِ َِٓهدية العاربُت  (  ٓ)
, كمعاػم تػاريخ الػًتاث اإلسػبلمي ِ ِّٖ, كهديػة العػاربُت ْ ُٖٓ, كخبلصػة األثػر ْٖمشيخة أ  ا١تواهب اٟتنبلي (  ٔ)

 .ِْٗٗ, رقم  ٓ ََّٓ
 .ِْٗٗ, رقم  ٓ ََّٓمعام تاريخ الًتاث اإلسبلمي  (  ٕ)
 .ٓ ُّٕ, كاألعبلـ ُ ْٖٓكشف الظنوف  (  ٖ)
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عي, منهػػػا نسػػػخة يف البحػػػريو, كيبػػػذ يف رسػػػالة يف الفقػػػه الشػػػاب  (ُ)اٟتظػػػر كاليحػػػرصل -ّٓ
 .ْْْهػ, رقم  َُِٕ

كيف  .«خػػػا »متػػػاف  «حػػػا »  إيوػػػاح ا١تتنػػػوفيف   ك (ِ)النبػػػوة خػػػا  يف الفيػػػوة خػػػا  -ّٔ
 .ةالنبو  خا  يف الفيوة حا   خبلصة األثر

   كهو كيابنا, كسيأيت التبلـ عليه.(ّ)داعي الفبلح ١تخبئات االقًتاح للسيوطي -ّٕ
 . (ْ)الفواحد مو العباس كسقاية برمـز ييعلق بيما القبلحد ررد -ّٖ
 ريػػاض لطػػرؽ الفػػاٟتُت دليػػل  أك (ٓ)للنػػوكم الصػػاٟتُت ريػػاض شػػرح يف الفػػاٟتُت دليػػل -ّٗ

 كنسخه كثَتة  هػ.َُّٖانيهى مو تألٌيفه عاـ . الصاٟتُت
, Lb – 380 – Or – 320 – 2378نسخة يف هولند, جامعة ليدف, رقم   

 ٖٕٓهػػػ . ُُّٕلػػة ك٦تيػػازة بتػػل االعيبػػارات ، كييبػػذ يف عػػاـ نسػػخة ٚتي بقػػط,آّلػػد الرابػػن 
 . صفحة

, يف ك  , ِّٓنسخة باألزهر ٔتالديو بقلػم معيػاد, ّٔمػا نقػص مػو أكؿ األكؿ, كخػرـك
 حديث(. ِِّْ, )ُّْٕٖتذ الرقم   سطران, ِٓكرقة, كمسطرهتما  ُْٗ

 ثبلث نسخ يف إسيانبوؿ, ميحف طوبقبوسرام, أمانذ خزينه سي ك 
 – E.H  – 2927 هػػ, رقػم  َُُِكرقػات, كيبػذ يف  َّٖديو, يف ٣تلػ  (ُ

 .نسخة عو مسٌودة التياب لقدـ تارٮتهاكلعلها   693
 .ُ/ّٕٗهػ, رقم   ُُٖٗكرقة, كيبذ يف  ُّٖ   (ِ
 .ّ/ّٖٗهػ, رقم  ُِِّكرقات, كيبذ يف  َّٖ  (ّ

 .َُٖٓكرقة, رقم   ْٕٕكنسخة يف دار التيب الوطنية بيونس, يف 
                                                           

 .ِْٗٗ, رقم  ٓ ََّٓخ الًتاث اإلسبلمي معام تاري (  ُ)
   .ّ ّٖٖإيواح ا١تتنوف , ك  ِ ِّٖ, كهدية العاربُت ْ ُٖٓخبلصة األثر , ك ْٖمشيخة أ  ا١تواهب اٟتنبلي (  ِ)
 .ِْٗٗ, رقم  ٓ ََّٓمعام تاريخ الًتاث اإلسبلمي  (  ّ)
, ْ ُٖٓ, كخبلصػػػػة األثػػػػر ْٖب اٟتنبلػػػػيمشػػػػيخة أ  ا١تواهػػػػك , ُ ٖٔ, كالفيوحػػػػات الربانيػػػػة ّ ِٓٓدليػػػػل الفػػػػاٟتُت  (  ْ)

 .ِ ِّٖكهدية العاربُت 
, ِ ِّٖ, كهديػػػػة العػػػػاربُت ْ ُٖٓ, كخبلصػػػػة األثػػػػر ْٖمشػػػػيخة أ  ا١تواهػػػػب اٟتنبلػػػػي, ك ُ ّٔٗكشػػػػف الظنػػػػوف  (  ٓ)

, كمعاػػػػػػػم تػػػػػػػاريخ الػػػػػػػًتاث اإلسػػػػػػػبلمي ٔ ِّٗ, ك األعػػػػػػبلـ ُ ْٖٔ, كبهػػػػػػػرس األزهريػػػػػػػة ّ ْٕٗ إيوػػػػػػاح ا١تتنػػػػػػػوف
 .ِْٗٗ, رقم  ٓ ََّٓ
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 CD XX11كرقة, رقم   ّٕٕ, جاكرتا, ميحف باتابيا, يف كنسخة يف أندنوسيا

 كيف ا١تدينة ا١تنورة نسخياف 
 , ناقصة.ْٕٗكرقة, رقم   َِْ  (ُ
 .ٖٓٓكرقة, رقم   َّٔ (ِ

 Princfton كثبلث نسخ بالواليات ا١تيحدة األمريتية, جاريذ, جامعة برنسيوف
A. B. D  

 . ِّٗ  هػ, رقمُُُِكرقة, كيبذ يف  ِٓٗ, ْٔٔاألكذل يف ٣تلديو  (ُ
 .  H 1062هػ, رقم  ُُْٔكرقة, كيبذ يف  ٖٓٗكاألخرل يف  (ِ
 .ُّٗٗهػ, رقم  ُِّْكالثالثة يف ثبلث ٣تلدات, كيبذ يف  (ّ

 كنسخياف يف ليبيا, بنغازم, جامعة قاريونس 
 .ُْٕٕهػ, رقم  ُُُِكرقة,  ّٗٔاألكذل يف  (ُ

 , ناقصة اآلخر.ُٕٔٓكرقة, رقم   ُٕٖكالثانية يف  (ِ
 هػ, رقم  َُُْصفحة, كيبذ يف  ٖٕٓكيف برلُت نسخة يف 

1342. We. 1962./11 

كرقػػػة, كيبػػذ يف القػػػرف  َِِكيف الريػػاض نسػػخة ّتامعػػػة اإلمػػاـ ٤تمػػػد بػػو سػػعود, يف 
 , ناقصة األكؿ كاآلخر.ِْْٓالثالث ا٢تارم, رقم  

 كيف دار التيب بالقاهرة نسخياف 
 .َُِاألكذل يف أربن ٣تلدات, رقم   (ُ
.ُُِرقم   كالثانية يف ثبلث ٣تلدات, (ِ  , يف أك٢تا خـر

 كنسخياف ٔتتيبة األسد بدمشق 
 .ِّٖٗهػ, رقم  ُُِٖكرقة, كاف يف ا١تتيبة الظاهرية. نسخ يف  ُّٓجز  يف  (ُ
جػػز ف مصػػوراف عػػو األصػػل احملفػػوظ قػػي إنتلػػًتا ٔتتيبػػة كليػػات سػػيلي أكؾ يف برمغهػػاـ  (ِ

 . ْٕٔلوحة, رقم  ـ ش /ـ/  َُٕٓ. يف َِْبرقم  
  (ُ)عدة طبعات طبن يف القاهرةكقد 

                                                           

 .ُِٖٓ, ُُٖٓ, رقم  ِّٓدليل مؤلفات اٟتديث الشريف  (  ُ)
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 ِّْْمػػج. منػػه نسػػخة با١تتيبػػة األزهريػػة )ْج, ٖهػػػ, ُّْٕمطبعػػة الفيػػوح األدبيػػة  (ُ
 بيول( ّّْٖٗٓتيذ ) ُُّّ, َُّٖٗحديث(  ُِٖٖ, )ُِّٗٗحديث( 

ج, ٖهػػػ, ُّّٕٚتعيػة النشػػر كاليػػأليف األزهريػػة بيصػػحيح كتعليػق ٤تمػػود حسػػو ربيػػن  (ِ
 مج.ّج, ٔ هػ,ُّْٕمج. توزين متيبة ٤تمود توبيق. مث سنة ْ
حػديث(, الثػاشل طبػن ٔتتيبػػة  ُُّْٗ) ّّٓٓاٞتػز  الثػاشل كالثػامو با١تتيبػة األزهريػة  (ّ

 هػ. ُّْٕالسعادة, كالثامو طبن ٔتطبعة ا١تعاهد 
 هػ.ُّٕٗمج. مثٌ ْهػ, ُّٖٖمطبعة مصطفى البا  اٟتليب,  (ْ
 ـ.ُٕٖٗهػ, َُْٕ, ُدار الرياف للًتاث, ط (ٓ

 خر كما طبن ببَتكت طبعات أي 
 ج.ٖاب العر  دار التي (ُ
 مج. ْهػ, ََُْدار التيب العلمية  (ِ
 دار الفتر. (ّ

 مج.ْهػ, ََُْكطبن بالرياض ٔتتيبة الرياض اٟتديثة 
طبػػػن يف إسػػػيانبوؿ, تػػػح  أٛتػػػد طػػػوراف للبوصػػػَتم   (ُ)الػػسخر كالعػػػٌدة يف شػػػرح الػػػعدة -َْ

كيف بػػػػَتكت, دار التيػػػػب العلميػػػػة, تػػػػح  ٤تمػػػػد سػػػػادل هشػػػػاـ,  ـ.ُٗٗٗأرسػػػػبلف, 
 .أنٌه أخسا عو الطبعة السابقة؛ ألنٌه دل يرجن بيه إذل ٥تطوطاتـ. كيبدك ََُِ

 منه نسخياف بإسيانبوؿ 
 .ُْْ, رقم  َُّْا١تتيبة السليمانية, سركيلي, كيبذ يف 

 .ُّٕٗكرقة, رقم   ُٓجامعة إسيانبوؿ, 
منهػػا نسػػخة يف متيبػػة األكقػػاؼ العامػػة با١توصػػل, ٣تموعػػة رقػػم    (ِ)الرسػػالة النابعػػة -ُْ

ُِْٓ/ّ 
منهػػػػا نسػػػػخة يف متيبػػػػة األكقػػػػاؼ العامػػػػة با١توصػػػػل,   (ّ)ة يف سػػػػترات ا١تػػػػوترسػػػػال -ِْ

 ُٔ/٣َُٕٕتموعة رقم  
                                                           

 .ِْٗٗ, رقم  ٓ َُّٓمعام تاريخ الًتاث اإلسبلمي  (  ُ)
 .ِْٗٗ, رقم  ٓ ََّٓمعام تاريخ الًتاث اإلسبلمي  (  ِ)
 .ِْٗٗ, رقم  ٓ ََّٓمعام تاريخ الًتاث اإلسبلمي  (  ّ)
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 .(ُ)رسالة يف بول نصف شعباف -ّْ
 . (ِ)الصديق باشر  مو الرحيق رشف -ْْ
منه نسػخة ّتامعػة القػاهرة . (ّ)الناس كسورة الفاٖتة معاشل اشًتاؾ بيافب االليباس ربن -ْٓ

   .ُُِِٗرقم  هػ, ٖتذ الُِْٖكرقة, كيبذ يف  ِْيف 
هػػػػػ, عػػػػاـ رقػػػػم  ُُِٖكرقػػػػة, نسػػػػخذ يف سػػػػنة  ُْكنسػػػػخة يف الظاهريػػػػة بدمشػػػػق, 

 .ٖٕٕٓ. كقد نقلذ إذل متيبة األسد بدمشق, كرقمها  ٖٕٕٓ
 .َِّْكنسخة يف إسيانبوؿ, جامن نور عثمانيه, رقم  

ٹ  ٹ   ٹ    چ مو سورة النمل كهي قوله تعاذل  ٓٔاآلية  (ْ)ربن االشيباا عو إعراب -ْٔ

منػػػه نسػػػخة يف ا١تتيبػػػة  چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  چ  چ      چ  چ  ڃ  ڤ  
 .ََُاحملمودية با١تدينة ا١تنورة, رقم  

صػػػػػػاحص عػػػػػػو طػػػػػػػبلب ربػػػػػػػن ا٠ت   أك(ٓ)ا٠تصػػػػػػاحص طػػػػػػبلب عنػػػػػػػد ا٠تصػػػػػػاحص ربػػػػػػن -ْٕ
. قػػاؿ أبػػو ا١تواهػػب يف مشػػيخيه, كتبعػػه يف خبلصػػة األثػػر  شػػرحه شػػرحان ا٠تصػػاحص
 عظيمان.  

مػػػػػػو كيابػػػػػػه التبػػػػػػَت يف  السػػػػػػيوطي صػػػػػػه٠تٌ  «حص اٟتبيػػػػػػبأ٪تػػػػػػوذج اللبيػػػػػػب يف خصػػػػػػا»ك
 كجعله على بابُت    «ا٠تصاحص»

 .عو ٚتين األنبيا   اخيص به مااألكؿ   بي 
  .(ٔ) عو أميه اخيص بهما كالثاشل   بي 

 كسيأيت النظم.نظمه ابو عبلف مثٌ شرح نظمه. 

                                                           

 .ٖٔمقدمة السخر كالعدة  (  ُ)
 .ّ ْٕٓإيواح ا١تتنوف ك  ,ِ ِّٖ, كهدية العاربُت ْ ُٖٓ, كخبلصة األثر ْٖب اٟتنبليمشيخة أ  ا١تواه (  ِ)
, ّ ٕٕٓإيوػػػػاح ا١تتنػػػػوف , ك ِ ِّٖ, كهديػػػػة العػػػػاربُت ْ ُٖٓ, كخبلصػػػػة األثػػػػر ّٖمشػػػػيخة أ  ا١تواهػػػػب اٟتنبلػػػػي (  ّ)

, كمعاػم تػاريخ ُُفيف القػر  َُٗ, رقػم  ِ ٖٗٔكالفهرس الشامل للػًتاث العػر  اإلسػبلمي ا١تخطػوط قسػم اليفسػَت 
 .ِْٗٗ, رقم  ٓ َُّٓالًتاث اإلسبلمي 

 .ِْٗٗ, رقم  ٓ َُّٓمعام تاريخ الًتاث اإلسبلمي  (  ْ)
, ّ ٖٕٓإيوػػػػاح ا١تتنػػػػوف , ك ِ ِّٖبُت , كهديػػػػة العػػػػار ْ ُٖٓ, كخبلصػػػػة األثػػػػر ْٖمشػػػػيخة أ  ا١تواهػػػػب اٟتنبلػػػػي (  ٓ)

 .ِْٗٗ  , رقمٓ َُّٓ, كمعام تاريخ الًتاث اإلسبلمي ٔ ِّٗكاألعبلـ 
 ُٖٓ  ُكشف الظنوف  (  ٔ)
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 منه أربن نسخ يف تركيا  
 .َِٗتٌياب مصطفى, رقم  متيبة السليمانية يف إسيانبوؿ, رحس ال (ُ
 .ّٖٓمتيبة السليمانية يف إسيانبوؿ, جامن الله رل, رقم   (ِ
 .ِٖٗجامعة إسيانبوؿ, رقم   (ّ
, رقم   (ْ  .َِٕٖا١تتيبة الوطنية ّتورـك

 OP 1589كرقة, رقم   ِّٓكنسخة با١تتيبة الشعبية بصوبيا, بلغاريا, 

 .َّٕٗرقم  هػ, َُْٓكرقة, كيبذ يف  ُِٔكدار التيب الوطنية بيونس, يف 
 .ِّّّْهػ, رقم  َُّٕكرقة,  ِٖٓكدار الصٌداـ ببغداد, 

 .ّْْٕهػ, رقم  َُٕٔكرقة, كيبذ يف  ِِٔكإيراف, قٌم,  ية اهلل ٧تفي, 
 .ُٕٔكاألزهر, رقم  

 الواليات ا١تيحدة األمريتية, جاريذ, جامعة برنسيوفك 
 Princfton A. B. D   رقم ,ْٔٗ. 

 يف التامػل اإلنسػافكهػو شػرح لتيػاب   (ُ)ا٠تمػسربن اللبس عو عراحس األبواب   -ْٖ
 هػ.َِٖ سنة يويفلعبد الترصل اٞتيلي ا١ت اليصوؼ يف كاألكاحل األكاخر ةبمعر 

 . (ِ)  ا١تصطفى زيارة  داب يف الصفا ركضة -ْٗ
 .زهر الربا يف بواحل قبا أك  (ّ)قبا  مساد بول يف الربا زهر -َٓ
 .ليل الفاٟتُتذكرا يف د  (ْ)القدر ليلة بواحل يف البدر سطوع -ُٓ
 .(ٓ)العاهُت أـ نظمشرح  -ِٓ
القطػػر  كقطػػر النػػدل البػػو هشػػاـ, كالػػنظم كالشػػرح البػػو عػػبٌلف. ذكػػرا يف  نظػػمشػػرح  -ّٓ

 . (ٔ)داعي الفبلح
                                                           

 .ٗٔمقدمة السخر كالعدة  (  ُ)
 .ِ ِّٖ, كهدية العاربُت ُ ِٔٗكشف الظنوف  (  ِ)
 ,ِ ِّٖ, كهديػػػػة العػػػػاربُت ْ ُٖٓ, كخبلصػػػػة األثػػػػر ْٖمشػػػػيخة أ  ا١تواهػػػػب اٟتنبلػػػػي, ك ِ ٗٓٗكشػػػػف الظنػػػػوف  (  ّ)

 .ّ ُٕٔإيواح ا١تتنوف ك 
 .ُٕٔ, ّ ْْٔدليل الفاٟتُت  (  ْ)
 .ْٓمقدمة السخر كالعدة  (  ٓ)
 .ِّْداعي الفبلح  (  ٔ)
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إٖتاؼ »  كلعلها هي (ُ)للقر ف عنه اهلل رضي عمر موابقة يف السيوطي منظومة شرح -ْٓ
 كما مٌر.  «الثقات

منه نسػخة يف مركػز ا١تلػك بيصػل   (ِ)لديواأللغاز النحوية ١تبلٌ عصاـ ا منظومة شرح -ٓٓ
 .للبحوث كالدراسات اإلسبلمية

 .ُِٔٔكرقة, رقم   ُٓكجامعة الرياض, 
ٛتػػػد بػػػو حسػػػُت بػػػو   كالزبػػػد منظومػػػة يف العقيػػػدة كالفقػػػه كاليصػػػوؼ أل(ّ)الزبػػػد شػػػرح -ٔٓ

ا١تيػػػػوىف سػػػػنة  بػػػػابو رسػػػػبلفالشػػػػهَت  العبػػػػاس الرملػػػػي الشػػػػابعي أ  حسػػػػو بػػػػو علػػػػي
 مطبوعة. كا١تنظومة .(ْ)قْْٖ

. ؼالشػػر  ديػػار مفػػيت حسػػو بػػو إبػػراهيم للشػػيخ اإلٯتػػاف بشػػعب العقيػػاف قػػبلدة شػػرح -ٕٓ
 اإلٯتػػػػافقػػػػبلدة العقيػػػػاف بشػػػػعب   (ٔ)إيوػػػػاح ا١تتنػػػػوف. كيف (ٓ)الشػػػػرؽ  يف ا٠تبلصػػػػةك 

 . كدل يسكر مو حاله شيئان.بو حسو مفىت ديار الشرؽ إلبراهيم
 .(ٖ)ذكػرا يف داعػي الفػبلح كػٌرر   (ٕ)قبلحد اٞتماف يف نظم عوامل عادل جرجػافشرح  -ٖٓ

كالعوامػػل ا١تئػػة للشػػيخ عبػػد القػػاهر اٞترجػػاشل, نظمهػػا ابػػو عػػبلف مث شػػرح  .(ٖ)الفػػبلح
 نظمه.

 «نظػم الورقػات»كيػاب . ك (ٗ)ذكػرا يف داعػي الفػبلح  للعمريطيٌ  «نظم الورقات»شرح  -ٗٓ
كيػػاب يف أصػػوؿ الفقػػه, كاٝتػػه التامػػل  تسػػهيل الطرقػػات يف نظػػم الورقػػات, ليحػػِت 

                                                           

 .ْ ُٖٓ, كخبلصة األثر ْٖمشيخة أ  ا١تواهب اٟتنبليك , ُ ُٓالفيوحات الربانية (  ُ)
, كمعاػػم تػػاريخ الػػًتاث ُُْٕ, رقػػم  ٓ ِِْبهػػرس ٥تطوطػػات مركػػز ا١تلػػك بيصػػل للبحػػوث كالدراسػػات اإلسػػبلمية  (  ِ)

 .ِْٗٗ, رقم  ٓ َُّٓاإلسبلمي 
 .ْ ُٖٔ, كخبلصة األثر ْٖشيخة أ  ا١تواهب اٟتنبليم (  ّ)
 .ُ ِِٖالوو  البلمن  (  ْ)
 .ْ ُٖٔ, كخبلصة األثر ْٖمشيخة أ  ا١تواهب اٟتنبلي (  ٓ)
 .ْ ِّٕ إيواح ا١تتنوف (  ٔ)
 .ْٔمقدمة السخر كالعدة  (  ٕ)
 .ََٓ, ِِٔداعي الفبلح  (  ٖ)
 .ُُُ, ُِداعي الفبلح  (  ٗ)
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 «الورقػات»هػ. كَٖٗالعمريطي الشابعي, ا١تيوىف يف حدكد  بو موسى, شرؼ الديو
 .(ُ)هػْٖٕرسالة لئلماـ عبد ا١تلك بو عبد اهلل اٞتويٍت الشابعي, ا١تيوىٌف سنة 

 .(ِ)شرح نظم القابية  نظم ابو عبلف كيابان يف القابية, مثٌ شرحه -َٔ
  اليػعؾ ارل  ذكػرا يف داعػي الفػبلح. كاسػم كيػاب الغػزٌ (ّ)للغػزٌارل ؾنصػيحةى ا١تلػو شرح  -ُٔ

ا١تسػػػػػبوؾ يف نصػػػػػيحة ا١تلػػػػػوؾ. لئلمػػػػػاـ أ  حامػػػػػد ٤تمػػػػػد بػػػػػو ٤تمػػػػػد الغػػػػػزٌارل, حٌاػػػػػة 
ـ. كيبه بالفارسٌية, كنقله إذل العربيػة أبػو اٟتسػو علػي بػو َٓٓاإلسبلـ, ا١تيوىٌف سنة 

ا١تبػػػػارؾ, صػػػػفي الػػػػديو. ا١تيػػػػوىٌف بعػػػػد ابػػػػو أخيػػػػه ابػػػػو ا١تسػػػػيويف, شػػػػرؼ الػػػػديو, سػػػػنة 
 . (ْ)هػّٕٔ

 .  كسيأيت النظم له(ٓ)ا١تنار ر٥تيص نظمشرح  -ِٔ
 أخػبلؽ كيػاب ٥تيصػر كهػو  (ٔ)األخبلؽ كـر مو  للمصطفى بيما اآلباؽ مشس -ّٔ

األصػػػبهاشل  حيػػػاف بػػػو عبػػػد اهلل بػػػو ٤تمػػػد بػػػو جعفػػػر الشػػػيخ أل   النػػػيب أخػػػبلؽ
كمػا ذكػر يف  .حسؼ بيػه أسػانيد التيػاب كمتػررات أحاديثػه .هػ ّٗٔا١تيوىف سنة 
 ِٔٓـ, ََِْ, هػػػػػػػُِْٓالتيػػػػػػب العلميػػػػػػة  دار بػػػػػػَتكت, طبػػػػػػن يف .(ٕ)مقدميػػػػػػه
عػػػػو  بيحقيػػػػق السػػػػيد عبػػػػاس أٛتػػػػد اٟتسػػػػيٍت كحسػػػػُت ٤تمػػػػد علػػػػي شػػػػترم صػػػػفحة,

ا١تؤلف, كهي مو ٤تفوظات ا١تتيبة احملموديػة با١تدينػة ا١تنػورة,  نسخيُت إحدا٫تا ٓتطٌ 
. جا  يف خا٘تيها أنٌه أٌ  تلخيصه يف أقٌل مػو ٚتعػة, مثٌ قػاؿ  كػاف ٘تػاـ َِٕٔرقم  
هػ, بآّمن القاييبام, َُٕٓه يـو اٞتمعة السادس كالعشريو مو ربين الثاشل تلخيص

مػػػو رجػػػػب سػػػػنة  ِٕككػػػاف تتميػػػػل هػػػػسا األصػػػل ٓتػػػػٌط مؤلفػػػػه. صػػػٌح يػػػػـو األربعػػػػا  

                                                           

 .ُُْٖٗ, رقم  ْ ُُٖ, كمعام ا١تؤلفُت ِ ِٗٓ, كهدية العربُت ِ ََِٓكشف الظنوف  (  ُ)
 .ِّٗ داعي الفبلح (  ِ)
 .ُٕ داعي الفبلح (  ّ)
. كقػػػد حقػػػق التيػػاب ٤تمػػػد أٛتػػػد ِ ُٖٓٗ, ككشػػػف الظنػػوف ْٓٓ, رقػػػم  ْ ُُٓكبيػػات األعيػػػاف )ابػػػو ا١تسػػيويف(  (  ْ)

 ـ.ُٕٖٗدمج , كطبن ببَتكت سنة 
 .ٕٓمقدمة السخر كالعدة  (  ٓ)
 .ْ ٓٓ إيواح ا١تتنوف, ك ِ ِّٖ, كهدية العاربُت ْ ُٖٓخبلصة األثر    (ٔ)
 .ِّ, ِِ اآلباؽ مشس (  ٕ)
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هػػػ . كبػػسلك يتػػوف قػػد أّنػػاا قبػػل كباتػػه بسػػبعة أشػػهر كٜتسػػة كعشػػريو يومػػان َُٕٓ
 عشريو يومان.تقريبان, كأٌ  تصحيحه قبل كباته بأربعة أشهر كأربعة ك 

 .كاألخرل مو ٥تطوطات الزاكية الناصرية با١تغرب
 (ِ)ذكػػرا يف داعػػي الفػػبلح  كػػٌرر (ُ)القػػر ف تفسػػَت يف الينزيػػل معػػادل إذل السػػبيل ضػػيا  -ْٔ

كرقػة,   َُْٔمػج,  ْمنه نسخة يف ا٢تند, حيدر  باد, ساالرجنك يف . عٌدة مرات
 .ُْٔ – ْْٔ Taf.  ّٓ – ٔٓهػ, ٖتذ الرمز  ُُِِهػ, ُُُِكيبذ 

هػػ, َُّْكرقة, كيبذ يف  ّٕٓـٌ القرل ٔتتة ا١تتٌرمة, ثبلثة أجزا , كنسخة ّتامعة أ
  .ُُْٔرقم  

 .ُٕٖٓكإسيانبوؿ, ا١تتيبة السليمانية, يازمه باغشلر, اٞتز  األكؿ كالثاشل, رقم  
نسخة بالظاهرية بدمشق,   امنه  كهي رسالة. (ّ)الطالن السعيد يف بواحل يـو العيد -ٓٔ

. كقػػػد نقلػػػػذ إذل ُّٕٔكرقػػػػة, عػػػاـ رقػػػم   ُِهػػػػ, يف َُِْبدمشػػػق, كيبػػػذ يف 
 هػ مصححة.ٌَُْٓ  تأليفها سنة  .ٗتُّٕٔمتيبة األسد بدمشق, كرقمها  

. كقػػد  طيػػف الطػػاحف بفوػػل الطػػاحف  أك (ْ)كالطػػاحف كج بيػػاريخ الطػػاحف الطيػػف -ٔٔ
 هػ.َُْٖصفر سنة  منه,كبرغ  .(ٓ)كرر ذكرا يف داعي الفبلح

 ٔ ِّٗاألعبلـ ( َُِ الرقم) ا١تتي اٟتـر متيبة يف منه نسخة
 .َْٖٓكمتيبة جامعة ا١تلك سعود بالسعودية, رقم  

                                                           

, ِ ِّٖ, كهديػػػة العػػػاربُت ْ ُٖٓ, كخبلصػػػة األثػػػر ِٖمشػػػيخة أ  ا١تواهػػػب اٟتنبلػػػيك  ,ِ َُُٗكشػػػف الظنػػػوف  (  ُ)
عػر  اإلسػبلمي ا١تخطػوط قسػم , كالفهػرس الشػامل للػًتاث الٔ ِّٗ, األعػبلـ ِٔٗ  ُؤلدنػركم ل طبقات ا١تفسػريوك 

 .ِْٗٗ, رقم  ٓ َُّٓ, كمعام تاريخ الًتاث اإلسبلمي ُُيف القرف َُٗ, رقم  ِ ٖٗٔاليفسَت 
 .ُٕٕ, ُِٕ, ُٕٓ, ْٖ, ّٓ, ُْداعي الفبلح  (  ِ)
يف حػرؼ الطػا . كمعاػم تػاريخ  ّ, رقػم  ِ َُّٔالفهرس الشامل للًتاث العر  اإلسبلمي ا١تخطوط قسم اٟتػديث  (  ّ)

 .ِْٗٗ, رقم  ٓ َُّٓلًتاث اإلسبلمي ا
, ِ ِّٖ, كهديػػػة العػػػاربُت ْ ُٖٓ, كخبلصػػػة األثػػػر ْٖمشػػػيخة أ  ا١تواهػػػب اٟتنبلػػػي, ك ِ ُُُٗ كشػػػف الظنػػػوف (  ْ)

 .ِْٗٗ, رقم  ٓ َُّٓكمعام تاريخ الًتاث اإلسبلمي 
 .ُِْ, ِِْداعي الفبلح  (  ٓ)
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ـٌ العاهػػػُت»ك .(ُ)العاهػػػُت أـ نظػػػم يف الثمػػػُت العقػػػد -ٕٔ مػػػ  يف علػػػم اليوحيػػػد مطبػػػوع  «أ
مػػػد بػػػو يوسػػػف بػػػو اٟتسػػُت السنوسػػػي اليلمسػػػاشل اٟتسػػػٍت، ا١تيػػػوىف سػػػنة مشػػهور, حمل

   هػ.ٖٓٗ
 
منػػػػػه نسػػػػػخة يف ا١تيحػػػػػف الػػػػػوطٍت ّتاكرتػػػػػا يف   (ِ)اليوحيػػػػػدالعقػػػػػد الفريػػػػػد يف ٖتقيػػػػػق  -ٖٔ

 .DCLI أندنوسيا, رقم 
, كهػو مشػهور «العقاحػد»  ككيػاب النسػفي هػو (ّ)النسفي عقيدة نظم يف الويف العقد -ٗٔ

 الفقيػػه السػػمرقندم حفػػص أبػػو الػػديو ٧تػػم ,٤تمػػد بػػو عمػػربالعقاحػػد النسػػفٌية. كهػػو 
  هػ.ّٕٓ سنة بسمرقند كتويف هػ,ُْٔ سنة كلد ,اٟتنفي

 منه ثبلث نسخ بًتكيا   (ْ)األسود اٟتار بول يف ا١تفرد العلم -َٕ
 .ُِّٖإسيانبوؿ, عاطف أبندم, ٣تموعة رقم   (ُ
 .ٓ/ّْٔهػ, رقم  ََُْقيصرم, راشد أبندم, كيبذ يف  (ِ
 .ّ/ّْٔهػ, رقم  َُُْقيصرم, راشد أبندم, كيبذ يف  (ّ

 .ُّْٖكنسخة بدار التيب ا١تصرية بالقاهرة, رقم  
 .ُْٓٔمودية با١تدينة ا١تنورة, رقم  كا١تتيبة احمل

  .(ٔ)  ذكرا يف داعي الفبلح(ٓ)الزيادة أحرؼ يف اإلبادة عيوف -ُٕ
 أل   اآلخػرة علػـو كشػف يف الفػاخرة الػدرةك  (ٕ)وث البحار الزاخرة للدرة الفػاخرةغ -ِٕ

منػػه نسػػخة بػػدار التيػػب ا١تصػػرية بالقػػاهرة, هػػػ. َٓٓ سػػنة ا١تيػػوىف ارلالغػػزٌ  حامػػد أل 

                                                           

 .ْ َُٓإيواح ا١تتنوف ك  ,ِ ِّٖ, كهدية العاربُت ْ ُٖٓ, كخبلصة األثر ْٖمشيخة أ  ا١تواهب اٟتنبلي (  ُ)
 .ْٓ مقدمة السخر كالعدة (  ِ)
 .ْ ُُِ إيواح ا١تتنوفك  ,ِ ِّٖ, كهدية العاربُت ْ ُٖٓ, كخبلصة األثر ْٖمشيخة أ  ا١تواهب اٟتنبلي (  ّ)
, ِ ِّٖاربُت , كهديػػة العػػْ ُٖٔخبلصػػة األثػػر ك , ْٖ مشػػيخة أ  ا١تواهػػب اٟتنبلػػي, ك ِ ُُِٔ كشػػف الظنػػوف (  ْ)

 .ِْٗٗ, رقم  ٓ َُّٓكمعام تاريخ الًتاث اإلسبلمي 
 .ْ ُّّ إيواح ا١تتنوف, ك ِ ِّٖ, كهدية العاربُت ْ ُٖٔ, كخبلصة األثر ْٖمشيخة أ  ا١تواهب اٟتنبلي (  ٓ)
 .ِٗٔداعي الفبلح  (  ٔ)
 .ِْٗٗ, رقم  ٓ َُّٓمعام تاريخ الًتاث اإلسبلمي  (  ٕ)
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كأخػػػػرل يف متيبػػػػة ا١تيحػػػػف الػػػػوطٍت ّتاكرتػػػػا, رقػػػػم   .ُِٕم  حلػػػػيم تصػػػػٌوؼ, رقػػػػ
ِّA. 

منهػػا نسػػخة ّتامعػػة ا١تلػػك   (ُ)يخمػػيس القصػػيدة ا٢تمزيػػة للبوصػػَتمبػػيح رب العيػػة ب -ّٕ
 . ٖ/ِّٗعبد العزيز بالسعودية ٣تموعة رقم  

 
 .(ّ)  ذكػػرا يف داعػػي الفػػبلح(ِ)النػػوكم منسػػك عػػٍتأ اإليوػػاح شػػرح يف الفيػػاح بػػيح -ْٕ

مناسػك  كػعل ككسػطى كصػغرل. كقػد شػرح ابػو عػبلف التػعل كمػا كللنوكم ثبلثة 
إيوػػػػػاح  كقػػػػػد حٌشػػػػػى عليػػػػػه كمػػػػػا يف .التبػػػػػَت النػػػػػوكم منسػػػػػك شػػػػػرح يف ا٠تبلصػػػػػة 

بيح القدير باخيصار ميعلقات , كٝتٌاا ا١تدشل التردم٤تمد ابو سليماف   (ْ)ا١تتنوف
 .ىف شرح بيح الفياح األجَتميعلقات نسك 

ريف, كيبػػذ ٓتػػط النسػػخ, كيبهػػا عمػػر بػػو طػػه منػػه نسػػخة يف متيبػػة اٟتػػـر ا١تتػػي الشػػ
 ُٔ×ِّسػطران  ِّكرقػة , يف الصػفحة  ِِٗهػػ. يف ُُٖٖ, ربيػن األكؿ, سػنة ِٕالبار يف 

 بقه شابعي. ُْٖٔسم الرقم العاـ 
 . َُِّكنسخة بالسعودية, جامعة ا١تلك سعود, رقم  

بابانيػػػػػات, كرقػػػػػة, قسػػػػػم ال ُّٗكإسػػػػػيانبوؿ, ا١تتيبػػػػػة الوطنيػػػػػة بالسػػػػػليمانية, بػػػػػالعراؽ, 
 .ِْٗت/ ٖ/ْٕ
 كاليػػة البيػػذ علػػى با١تلػػك لػػه حصػػل مػػو إليهػػا ٭تيػػاج الػػيت األعمػػاؿ يف القػػدير بػػيح -ٕٓ

 عػػػو الناحػػػب ٭تياجهػػػا الػػػيت األعمػػػاؿ يف رسػػػالة خبلصػػػة األثػػػر  يف   قػػػاؿ(ٓ)اليعمػػػَت

                                                           

 .ِْٗٗ, رقم  ٓ َُّٓسبلمي معام تاريخ الًتاث اإل (  ُ)
, ُٖٔ  ْإيوػػػاح ا١تتنػػػوف ك  ,ِ ِّٖ, كهديػػػة العػػػاربُت ْ ُٖٓ, كخبلصػػػة األثػػػر ْٖمشػػػيخة أ  ا١تواهػػػب اٟتنبلػػػي (  ِ)

, كمعاػػػػم تػػػػاريخ الػػػػًتاث اإلسػػػػبلمي َُّٖ, رقػػػػم  ِ َٖٗالفهػػػػرس ا١تخيصػػػػر ١تخطوطػػػػات متيبػػػػة اٟتػػػػـر الشػػػػريف ك 
 .ِْٗٗ, رقم  ٓ َُّٓ

 .َُِداعي الفبلح  (  ّ)
 .ْ ُٖٔإيواح ا١تتنوف  (  ْ)
, كمعاػػػػم تػػػػاريخ الػػػػًتاث اإلسػػػػبلمي ْ ُٗٔإيوػػػػاح ا١تتنػػػػوف ك  ,ِ ِّٖ, كهديػػػػة العػػػػاربُت ْ ُٖٓخبلصػػػػة األثػػػػر  (  ٓ)

 .ِْٗٗ, رقم  ٓ َُّٓ
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يقػػػف عنػػػدها يف  الػػػيت األعمػػػاؿ يف القػػػدير بػػػيح  معاػػػم تػػػاريخ الػػػًتاثكيف  .العمػػػارة
  .اليعمَت كاليةى  البيذ على كي ا١تلً  له لى عى عمارة مو جى 

 .ٖٓ/ّْٔهػ, رقم  ََُْمنها نسخة تركيا, قيصرم, راشد أبندم, كيبذ يف 
يف   قػػاؿ (ُ)كألػػواح كأعػػود حصػػر مػػو البيػػذ بػػه سػػد مػػا حتػػم يف الفيػػاح التػػرصل بػػيح -ٕٔ

 ككنػذ ,ّنػار ضػحوة إذل رموػاف سػلخ االثنػُت يػـو صبيحة لفيهأ قاؿخبلصة األثر  
 عملهػم بيػه كبػٌُت  .الػديو مشػس بو علي ا١تعلمُت لرحيس نسخيه يـوال ذلك عصر يف
 .بياف أ َّ 

  ذكػرا (ِ)كا١تػآثر كاألعمػاؿ الفوػاحل مػو بعاشػورا  ييعلػق مػا ببياف القادر الترصل بيح -ٕٕ
 .يف دليل الفاٟتُت

١تنظوميػػػػه  حػػػػداحق   شػػػػرح (ّ)بػػػػيح التػػػػرصل الوهػػػػاب يف شػػػػرح نظػػػػم قواعػػػػد اإلعػػػػراب -ٖٕ
ألٌفػه مػن تػأليف الفيوحػات الربانيػة,   الػسكر. ةاإلعراب السػابقاأللباب يف علم قواعد 

قػػاؿ يف داعػػي  هكيبػػدك أٌف لػػه شػػرحُت  كبػػَت كصػػغَت؛ ألنٌػػكمػػا أشػػار بيػػه إذل ذلػػك. 
  التبَت. «القواعد الصغرل النحوية»شرح نظمي لػ الفبلح 

ة نسػػخة راـ. كمػػا يف خا٘تػػهػػػ بػػآّمن القاتيبػػاشل ٕتػػاا بيػػذ اهلل اٟتػػٌَُّٓ  تأليفػػه سػػنة 
. كقػد نقلػذ إذل ِْٖٗهػ, عاـ رقم  َُّٕكرقة, نسخذ سنة  ُِٗبدمشق, يف الظاهرية 

 .ِْٖٗمتيبة األسد بدمشق, كرقمها  
 االسػػيثنا  كاجػػب تعريػػف يف رسػػالة  كهػػي (ْ)مالػػك ابػػو طريػػق ٕتػػويز يف ا١تالػػك بػػيح -ٕٗ

 .كجاحزا
سػػػيااد يف بػػػيح الفػػػيح ا١ت. أك  لبغػػػداد ا١تسػػػيااد الفػػػيح أك (ُ)لبغػػػداد ا١تسػػػيااد بػػػيح -َٖ

الفػػػيح ا١تسػػػيااد بيػػػاريخ بغػػػداد, ك تػػػاريخ بػػػيح   (ِ). كذكػػػرا يف داعػػػي الفػػػبلحبغػػػداد
 هػ.َُْٖسنة  ٥تيصر ألفهقاؿ حاجي خليفة  بغداد. 

                                                           

 .ْ َُٕإيواح ا١تتنوف ك  ,ِ ِّٖ, كهدية العاربُت ْ ُٖٓخبلصة األثر  (  ُ)
 .ِ ِّٖ, كهدية العاربُت ْ ُٖٓ, كخبلصة األثر ِٖاٟتنبلي مشيخة أ  ا١تواهب, ك ُٔ, ْ ٔٓدليل الفاٟتُت  (  ِ)
 .ِْٗٗ, رقم  ٓ َُّٓ, كمعام تاريخ الًتاث اإلسبلمي ُ ِٕ, كالفيوحات الربانية ُّ داعي الفبلح (  ّ)
 .ُُٕ  ْإيواح ا١تتنوف , ك ِ ِّٖ, كهدية العاربُت ْ ُٖٔ, كخبلصة األثر ْٖمشيخة أ  ا١تواهب اٟتنبلي (  ْ)
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منػػػه نسػػػخة يف ا١تيحػػػف   (ّ)بػػػيح الواحػػػد كحػػػدا يف حتػػػم القاحػػػل للوجػػػود بالوحػػػدة -ُٖ
 .CXICالوطٍت ّتاكرتا, رقم  

 البحػػػػػػث  داب علػػػػػػم يف   كرسػػػػػػالة اآلداب(ْ)اآلداب رسػػػػػػالة بػػػػػػنظم الوهػػػػػػاب بػػػػػػيح -ِٖ
هػػػػ, مػػػو ا١تيػػػوف ٕٔٓا١تيػػػوىٌف  عوػػػد الػػػديو عبػػػد الػػػرٛتو بػػػو أٛتػػػد اإل٬تػػػيل كا١تنػػػاظرة, 
  ا١تشهورة.

 األذكػػار علػػى الربانيػػة الفيوحػػات  أك (ٓ)النوكيػػة األذكػػار شػػرح يف الربانيػػة الفيوحػػات -ّٖ
نٌػػػه أحػػػاؿ يف شػػػرح ألٌفػػػه قبػػػل دليػػػل الفػػػاٟتُت يف شػػػرح ريػػػاض الصػػػاٟتُت؛ أل .النوكيػػػة

 الرياض عليه كثَتان.
 «كاألذكػػػار الػػػدعوات تلخػػػيص يف األخيػػػار كشػػػعار األبػػػرار حليػػػة»ككيػػػاب النػػػوكم هػػػو 

 . مشهور حىت يومنا هسا باألذكار
  , ناقصػة, ٖتػذ الرمػز ُُكرقػة, كيبػذ يف القػرف  ّٔٓمنه نسخة با٢تنػد, رامبػور, يف 

D َٖٗ (ُِّْ) 
 نسخ ٔتتيبة األسد بدمشق منه ثبلث ك 
عػػو األصػػل احملفػػوظ يف إنتلػػًتا بتيبػػة كليػػات سػػيلي أكؾ يف برمنغهػػاـ  مصػػوراف جػػز ف (ُ

 .ُْٔهػ, , رقم  ـ ش /ـ/ُُّٔلوحة, نسخا سنة  َُْ. يف ِْٔبرقم  
 .ََّٗهػ, رقم  ُُُّكرقة, نسخا يف  ِّٓجز ف كانا يف ا١تتيبة الظاهرية, يف  (ِ
هػػػػ, رقػػػم  َُُّنسػػػخ سػػػنة كرقػػػة,  ّّٔجػػػز  كاحػػػد كػػػاف يف ا١تتيبػػػة الظاهريػػػة, يف  (ّ

َُُْ. 

                                                                                                                                                                      

, ِ ِّٖ, كهديػػػة العػػػاربُت ْ ُٖٔ, كخبلصػػػة األثػػػر ْٖمشػػػيخة أ  ا١تواهػػػب اٟتنبلػػػيك  ,ِ ُِّٓلظنػػػوف كشػػػف ا (  ُ)
 .ٔ ِّٗكاألعبلـ 

 .ْٓٔ, ُٖٗداعي الفبلح  (  ِ)
 .ْٓمقدمة السخر كالعدة  (  ّ)
 .ِ ِّٖ, كهدية العاربُت ْ ُٖٓ, كخبلصة األثر ْٖمشيخة أ  ا١تواهب اٟتنبلي (  ْ)
 ,ِ ِّٖ, كهديػػػػة العػػػػاربُت ْ ُٖٓ, كخبلصػػػػة األثػػػػر ْٖمشػػػػيخة أ  ا١تواهػػػػب اٟتنبلػػػػيك , ُ ٖٖٔكشػػػػف الظنػػػػوف  (  ٓ)

الفهػػرس الشػػامل للػػًتاث العػػر  اإلسػػبلمي ا١تخطػػوط قسػػم اٟتػػديث ك  ,ٔ ِّٗاألعػػبلـ ك  ,ُ َٕٓالفهػػارس األزهريػػة ك 
فػػػات , كدليػػػل مؤلِْٗٗ, رقػػػم  ٓ َُّٓكمعاػػػم تػػػاريخ الػػػًتاث اإلسػػػبلمي  يف حػػػرؼ الفػػػا , ٕٕ, رقػػػم  ِ ُُْٖ

 .ُِِٔ, رقم  ّْٔاٟتديث الشريف 
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 كباألزهر نسخياف 
 . ِْْٗ( ُّٓهػ, ٗتذ الرقم  )ُُِّاألكذل يف ٣تلديو, كيبذ يف  

 . ُٕٕٖ( ُِٔكرقة, ناقصة اآلخر, ٖتذ الرقم  ) ّّٗكالثانية يف ٣تلد, 
 كبدار التيب القطرية نسخياف 

 .َِكرقات, رقم   َِٖاألكذل  يف  
 . ِٓ/ِٓم  هػ, رقَُِْكالثانية  نسخة يف 

 كنسخياف يف إسيانبوؿ, طوبقبوسرام, أٛتد ثالث مدينه 
 .َْْكرقة, رقم   ْْٓاألكذل  يف 
 [ َْٓلعلها  ك  ,. ]كسآْْهػ, رقم  ُُِٗكرقة, كييذ يف  ْْٖكالثانية  

 مج ْج, ٕكقد طبن الشرح غَت مرٌة 
نشػػػر  أنٌػػػه الػػػًتاثمعاػػػم تػػػاريخ كذكػػػر يف  هػػػػ.ُّٖٓالقػػاهرة, ٚتعيػػػة النشػػػر كاليػػػأليف األزهريػػػة 

 هػ.ُُّٓ, ُّْٖ, ُِّّ  سنة بالقاهرة
 بَتكت, ا١تتيبة اإلسبلمية.

 هػ.ُّٕٓإسيانبوؿ, 
بالقػػػاهرة  «األبػػػرار سػػيد كػػػبلـ مػػو ا١تنيخبػػػة األذكػػػار»كمػػا طبػػػن كيػػاب النػػػوكم بعنػػواف 

 .(ُ)كالرياض كبَتكت كالطاحف كإسيانبوؿ كدمشق, كمعه تعليقات ٥تيصرة مو شرح ابو عبلف
 .لعله كياب مثَت األشواؽ  ك (ِ) تة ا١تترمةبواحل م -ْٖ
كيبػدك أٌّنػا ٥تيصػر دليػل الفػاٟتُت.   (ّ)الفواحد ا١تنزعة اٟتياض يف شرح كياب الرياض -ٖٓ

( كرقة ، متيوبة  ٓتػط ّٖٔتوجد منه نسخةه كحيدة يف البوسنة ، ك هي كاقعة يف )
 .نسخي ، ك ال يعرؼ اسم كاتبها ، ك ال متاف نسخها أك تارٮته

                                                           
 .2109, 2108, 2107, 2106, سقى: 453, 452دنيم يفناك  ونحذيث ونششيظ  ( 1)

 .1278:2كشظ ون ُىٌ  ( 2)

ينيظ ونففذك ىس : أ ًففذ عبففذ ون ففشيى  ففيخ ىةففك  ونحففذيث ونُبففىي و عهىيفف  ففف  ي  بففك  ونبىسففُ   ( 3)

و وألككديًيّفف  ، نذسوسففك  وإلسففالييّ  بسففشويياى ونُبففىي و عهىيفف  ففف  كهّيفف  وسفف كر ونحففذيث أَجيففع 

 .يذّسط ونةهىو ونششعيّ  ف  يةهذ ق ش ونذيُ  سكبقك   وُ سك يوإلسالييّ  بض
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كاػرات , ٢تنػدا   يف اليصػوؼ. منػه نسػخة يف(ُ)ا١تقسـو على ٥تيصػر ا١ترقػـوالفي   -ٖٔ
 .ُّها أكراقعدد  ,نسخ طٓت

يف  ةمنػه نسػخ  (ِ)«اسػيميعوا مػو هػسا البيػذ بقػد هػدـ مػرتُت»قرٌة العػُت يف حػديث  -ٕٖ
 .ْ/ّْٔتركيا, قيصرم, راشد أبندم, رقم  

تيبػة احملموديػة با١تدينػة منػه نسػخة با١ت  (ّ)قبلحد اٞتماف يف نظم عوامل عادل جرجاف -ٖٖ
 .ََُا١تنورة, ٣تموعة رقم  

  قػاؿ (ْ)الصحيح اٟتديث التعبة ّتوؼ سدرٌ ي أف ّتواز الصريح كالنقل اٟتق القوؿ -ٖٗ
 حػػػاببلن  مصػػػنفان  البيػػػذ داخػػػل اليػػػدريس جػػػواز يف كصػػػنفْ ُٖٓخبلصػػػة األثػػػر  يف

 .ا١تراـ هسا يف األقواؿ بيه كٚتن ,ا١تقاـ هسا يف ا١تقاؿ بيه أطنب
 .ُْٓٔنسخة با١تتيبة احملمودية با١تدينة ا١تنورة, ٣تموعة رقم   منه

  كلعلهػػػا شػػػرح لرسػػػػالة (ٓ)لطيػػػف الرمػػػوز كاإلشػػػارات إذل خبايػػػا زكايػػػػا حسػػػو العبػػػارة -َٗ
 حسو العبارة يف نظم رسالة االسيعارة السابقة السكر.

 .ِٖٗٗمنه نسخة بإسيانبوؿ, ا١تتيبة السليمانية, جامن الله رل, رقم  
 لواليات ا١تيحدة األمريتية, جاريذ, جامعة برنسيوفباكأخرل 

 Princfton A. B. D   رقم ,ٓٗ. 

 الػػػديو تقػػػيف بقػػػد ألٌػػػ  ذكػػػرا لػػػه التيػػػاشل.  (ٔ)ا١تػػػعد ا١تبتػػػي يف رد الصػػػاـر ا١تنتػػػي -ُٗ
رٌدان علػػى ابػػو  _كهػػو مطبػػوع_ «األنػػاـ خػػَت زيػػارة يف السػػقاـ شػػفا »كيابػػه   سػػبتيال

بٌشػػدة يف   عليػػه ا١تقدسػػي عبػػد ا٢تػػادم اٟتنبلػػيٌد ابػػو . بػػر تيميػػة يف زيػػارة قػػع النػػيب 
مثٌ جػػػا  ابػػػو   , كهػػػو مطبػػػوع أيوػػػان.«السػػػبتي علػػػى الػػػرد يف ا١تنتػػػي الصػػػاـر»كيابػػػه 

 عبلف بانيصر البو السبتي يف كيابه هسا.
                                                           

 .ا٢تند ,كارات  ,بهرس ٥تطوطات متيبة بَت ٤تمد شاا (  ُ)
 .ِْٗٗ, رقم  ٓ َُّٓمعام تاريخ الًتاث اإلسبلمي  (  ِ)
 .ِْٗٗرقم   ,ٓ َُّٓمعام تاريخ الًتاث اإلسبلمي  (  ّ)
, كمعاػػػػم تػػػػاريخ الػػػػًتاث اإلسػػػػبلمي ْ ِْٖ إيوػػػػاح ا١تتنػػػػوفك  ,ِ ِّٖ, كهديػػػػة العػػػػاربُت ْ ُٖٓخبلصػػػػة األثػػػػر  (  ْ)

 .ِْٗٗ, رقم  ٓ َُّٓ
 .ِْٗٗ, رقم  ٓ َُّٓمعام تاريخ الًتاث اإلسبلمي  (  ٓ)
 .ِٕٕ  ُبهرس الفهارس  (  ٔ)
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  ذكػػػر يف مقدمػػػة (ُ)مؤلػػػف يف منػػػن كضػػػن السػػػاتر لوجػػػه التعبػػػة كلهػػػا بقػػػدر ٝتتهػػػا -ِٗ
 خر كالعدة.سال

  أثبييه كٌل ا١تصادر لصاحبنا ابو عبٌلف, (ِ)اٟتراـ اهلل بيذ حج إذل األناـ شوؽ مثَت -ّٗ
نسػػػبه ٞتػػػٌد ابػػػو عػػػبلف, كهػػػو ٤تمػػػد عػػػبٌلف بػػػو عبػػػد  (ّ)إالٌ أٌف ٤تٌقػػػق الػػػسخر كالعػػػدة

ا١تلػػػك. كذلػػػك برجوعػػػه لنسػػػخة مػػػو ٥تطوطاتػػػه. كيؤيػػػد مػػػا ذهػػػب إليػػػه قػػػوؿ حػػػاجي 
بػو عػبلف بػو عبػد ا١تلػك  مثَت شػوؽ األنػاـ إذل حػج بيػذ اهلل اٟتػراـ  حملمػد»خليفة  

 هػو  ٤تمػد علػي بػو ٤تمػد .بو علي بو علي بػو مباركشػاا الصػديقي العلػوم ا١تتػي
عبلف بو إبػراهيم بػو ٤تمػد بػو عػبلف بػو عبػد ا١تلػك بػو علػي بػو مباركشػاا البتػرم 

كيبػػدك أنٌػػه مػػو أشػػهر كيبػػه يف  .«ٔٗٗكلػػد ٔتتػػة   سػػنة  .الصػػديقي ا١تتػػي الشػػابعي
   ٙتانية أبواب كهو علىقاؿ حاجي خليفة   اته.حياته, لتثرة نسخه يف حي

 .األكؿ   يف بواحل البيذ 
  .الثاشل   يف ثواب اٟتج كالعمرة 
 .الثالث   يف بول الوقوؼ 
 .الرابن   يف ا١تبيذ ٔتزدلفة كٔتٌت 
 .واؼ كالسعي كبواحل الركو كا١تقاـا٠تامس   يف بويلة الط 
 .ادس   يف كعيد مو أسا  األدب بيهالس 
 .لسابن   يف منابن زمـزا 
 .الثامو   يف بويلة زيارة سيد األنبيا   

, ٖتػػػػذ الػػػػرقم  ُِكقػػػػات, كيبػػػػذ يف القػػػػرف  َُٔمنػػػػه نسػػػػخة بالبنغػػػػاؿ, كلتيػػػػا, يف 
َْٗ (َِٓ.) 

 د.ُِٖٗصفحة, ٖتذ الرمز   َّّكنسخة أخرل يف ا٠تزانة العامة بالرباط يف 

                                                           

 .  ٕٓ مقدمة السخر كالعدة (  ُ)
الفهػػرس الشػػامل للػػًتاث العػػر  اإلسػػبلمي ك , ٔ ِّٗاألعػػبلـ ك , ِ ِّٖكهديػػة العػػاربُت  ,ِ ُٖٗٓكشػػف الظنػػوف  (  ِ)

, رقػػػم  ٓ َِّٓيف حػػػرؼ ا١تػػػيم, كمعاػػػم تػػػاريخ الػػػًتاث اإلسػػػبلمي  ِٔ, رقػػػم  ّ ُِّٔ ا١تخطػػػوط قسػػػم اٟتػػػديث
ِْٗٗ. 

 .ٗٔالسخر كالعدة  (  ّ)
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 كنسخياف بًتكيا 
 .ِ/ُّْهػ, رقم  َُّٓقيصرم, راشد أبندم, كيبذ يف  
 .ُُِِكرقة,  ُِٗإسيانبوؿ, طوبقبوسرام,  

 .ُّ/ٔكرقة, رقم   ُٖٗكنسخة با١تدرسة احملمدية با١توصل, 
 .ُِّٖهػ, رقم  َُِْكرقة, كيبذ يف  ُُٗكدار التيب الوطنية بيونس, 

هػػػػػػػػ,  عػػػػػػػارؼ حتمػػػػػػػذ رقػػػػػػػم  ُِّٕكرقػػػػػػػة, كيبػػػػػػػذ يف  ُُِكا١تدينػػػػػػػة ا١تنػػػػػػػورة, يف 
ُِٖ/ِْٓ. 

 .ُٖٕٔكرقة, رقم  ِِِة األسد بدمشق كانذ با١تتيبة الظاهرية, يف كنسخة ٔتتيب
 .ِّٗٓ, ِّٖٓ, ِّٕٓكثبلث نسخ ٔتتيبة اٟتـر ا١تتي الشريف رقم  

 . (ُ). ذكرا يف داعي الفبلح٥تيصر كفاية ا١تقاصد مو حركؼ الزكاحد -ْٗ
القػر ف ٠ٌتصه مو ا١تهٌسب بيمػا كقػن يف   (ِ)ا١تقٌرب يف معربة ما يف القر ف مو ا١تعٌرب -ٓٗ

 .مو ا١تعٌرب ٞتبلؿ الديو السيوطي
 .ُُّٖبو سعود, ٖتذ الرقم  منه نسخة ّتامعة اإلماـ ٤تمد 

 .ََُكا١تتيبة احملمودية با١تدينة ا١تنورة, ٣تموعة رقم  
نسػػبه ٞتػػٌد  (ْ)  كنسػػبه ٤تٌقػػق الػػسخر كالعػػدة(ّ)كاٞتهػػاد الغػػزك بوػػاحل يف الػػببلد مفيػػاح -ٔٗ

  ابو عبلف أيوان.
ا١تػػػنح   يف معاػػػم تػػػاريخ الػػػًتاث العػػػر   ك (ٓ)ا٢تمزيػػػة معػػػاشل بيقريػػػب األٛتديػػػة ا١تػػػنح -ٕٗ

نسخة بإسػيانبوؿ, متيبػة بايزيػد الثػاشل, عمرمػي  . منها٢تمزية حدية بيقريب معاشلاأل
 .ّْٓٓرقم  

                                                           

 .ِٗٔداعي الفبلح  (  ُ)
, كمعاػػم تػػاريخ ُُيف القػػرف َُٗ, رقػػم  ِ ٖٗٔمي ا١تخطػػوط قسػػم اليفسػػَت الفهػػرس الشػػامل للػػًتاث العػػر  اإلسػػبل (  ِ)

 .ِْٗٗ, رقم  ٓ َِّٓالًتاث اإلسبلمي 
 .ْ ِّٓإيواح ا١تتنوف , ك ِ ِّٖهدية العاربُت  (  ّ)
 .ٗٔالسخر كالعدة  (  ْ)
, ْ ٕٓٓ وفإيوػػػػاح ا١تتنػػػػ, ك ِ ِّٖ, كهديػػػػة العػػػػاربُت ْ ُٖٔ, كخبلصػػػػة األثػػػػر ْٖمشػػػػيخة أ  ا١تواهػػػػب اٟتنبلػػػػي (  ٓ)

 .ِْٗٗ, رقم  ٓ َِّٓكمعام تاريخ الًتاث اإلسبلمي 
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 ا١توابقػات يف الثقػات إٖتػاؼ   كلعلػه(ُ)ا١تٌنة يف بياف بعػ  موابقػات التيػاب كالسػنة -ٖٗ
انبوؿ, ا١تتيبػػة السػػليمانية, حالػػذ أبنػػدم, رقػػم  نسػػخة يف إسػػي منػػه الػػسكر. السػػابق
ٖٔ. 

  (ّ)ذكػػػرا يف داعػػػي الفػػػبلح  (ِ)بػػػاأللف كيرسػػػم باليػػػا  يرسػػػم بيمػػػا ألػػػف مػػػو مػػػنهج -ٗٗ
  .منهج مو أٌلف بيما ييتيب باليا  كاأللف

 . (ْ)البلد تلك نيابة كرل كمو ١تصر العثماشل الفيح يف ا١تفرد العسب ا١تنهل -ََُ
. احملمديػة الطريقػة علػى الفيحيػة ا١تواهػب  أك (ٓ)احملمدية الطريقة يف الفيحية ا١تواهب -َُُ

مػػٌر أنػػه للعككلػػي يف اليصػػٌوؼ. ككثػػرة نسػػخ شػػرح ابػػو عػػبٌلف عليػػه  الطريقػػة احملمديػػةك 
 على ثبلثة أبواب    تدٌؿ على شهرته أيوان. كالطريقة

 ,يف البػػػدعالثػػػاشل  ,يف االعيصػػػاـ بالتيػػػاب كالسػػػنة األكؿ  األكؿ   بيػػػه ثبلثػػػة بصػػػوؿ 
 .يف االقيصاد الثالث

الثػػػػاشل يف العلػػػػـو  ,األكؿ يف تصػػػػحيح االعيقػػػػاد   كالثػػػػاشل   بيػػػػه ثبلثػػػػة بصػػػػوؿ أيوػػػػان  
كيف ثالثػػػه   تسػػػعة  ,الثالػػػث يف اليقػػػول كبيػػػه ثبلثػػػة أنػػػواع ,كهػػػو ثبلثػػػة أنػػػواع ,ا١تقصػػػودة لغَتهػػػا

 .أصناؼ
األكؿ   كبيػه ثبلثػة بصػوؿ أيوػان  ,كليسػذ منهػا ,كالثالث   يف أمور ظنذ مو اليقػول 

الثالػث يف  ,يف اليورع مو طعاـ أهػل الوظػاحفالثاشل  ,يف الدقة يف أمر الطهارة كبيه أربعة أنواع
 .مبيدعة أمور

بعػػػد ظهػػػر ا٠تمػػػيس, الثالػػػث كالعشػػػريو مػػػو ربيػػػن اآلخػػػر  شػػػرحهمػػػو  ابػػػو عػػػبٌلف بػػػرغ
 هػ.َُُٓكسا قاؿ حاجي خليفة. كيف بهرس األزهرية  برغ مو تأليفها سنة هػ.  َُّٓ

                                                           

 .ِْٗٗ, رقم  ٓ َِّٓمعام تاريخ الًتاث اإلسبلمي  (  ُ)
  .ْ ّٗٓإيواح ا١تتنوف ك  ,ِ ِّٖ, كهدية العاربُت ْ ُٖٔ, كخبلصة األثر ْٖمشيخة أ  ا١تواهب اٟتنبلي (  ِ)
   .ِّداعي الفبلح  (  ّ)
, ْ ْٗٓإيوػػػػاح ا١تتنػػػػوف ك  ,ِ ِْٖ, كهديػػػػة العػػػػاربُت ْ ُٖٔ, كخبلصػػػػة األثػػػػر ْٖبلػػػػيمشػػػػيخة أ  ا١تواهػػػػب اٟتن (  ْ)

 .ٔ ِّٗاألعبلـ ك 
, كبهػػرس ِ َُْ, كبهػػرس التيػػب العربيػػة بالتيبخانػػة ا١تصػػرية ِ ِْٖ, كهديػػة العػػاربُت ُُُِ  ِكشػػف الظنػػوف  (  ٓ)

 .ِْٗٗ, رقم  ٓ َِّٓ, كمعام تاريخ الًتاث اإلسبلمي ٔ ِّٗ, كاألعبلـ ّ ٥ِْٔتطوطات األزهرية 



- ٖٓ - 
 

ه نسخة بالتيبخانة ا١تصرية, ٣تلد بقلم عادم, ٘تٌػذ كيابيػه يػـو الثبلثػا  ثػاشل شػواؿ من
 .َِٓٔف ع  ُِٖف خه  ُج  ُس هػ.  كرمزا  تُُٕٗ
با١تتيبػػة األزهريػػة يف ٣تلػػد, بقلػػم معيػػاد, بأك٢تػػا أكراؽ بقلػػم بارسػػي, كبػػبع  أ كراقهػػا ك 
تصػػػػػوؼ(  َُُّم  )سػػػػػم, ٖتػػػػػذ الػػػػػرق ُِسػػػػػطران,  ُِكرقػػػػػة, كمسػػػػػطرهتا  ِْٓتػػػػػرميم, يف 
ِٖٕٖ . 

   كثَتة  ًتكياكنسخه ب
 .ٖ/ُِٓٔمتيبة ٤تمود ثاشل, 

 قيصرم, راشد أبندم 
 .ُٖٔهػ, رقم  ُُُّكرقة, كيبذ يف  ُٔٓ (ُ
 .َّٖٗهػ,  رقم  َُٓٔكرقة, كيبذ يف  ّٖٔ  (ِ

 ا١تتيبة الوطنية بأزمَت, أزمَت مٌلي 
 .ُُِٗهػ, رقم  َُٗٔكرقة, كيبذ يف  ِٓٓ 

 .ُُٗٓرقم  
 نبوؿ إسياكيف 

 .ُْٕٔ, ُْٕٓ, ُْْٕمتيبة  بايزيد الثاشل عمومي, رقم   (ُ
هػػػػػػ, رقػػػػػم  َُٔٗكرقػػػػػة, كيبػػػػػذ يف  ُٕٕمتيبػػػػػة السػػػػػلطاف بايزيػػػػػد الثػػػػػاشل, أماسػػػػػيه,  (ِ

َُِٗ. 
 ميحف طوبقبوسرام , أمانذ خزينه سي  (ّ

 .ُِٗهػ,  رقم  ََُٕكرقة, كيبذ يف  ُْٔ - أ
 .ِٓٗكرقة, رقم   َُْ - ب

 .ُٔٔهػ, رقم  ََُٕ, كيبذ يف كرقة ّْٗمتيبة كوبريلي, ٤تمد عاصم,  (ْ
 .ُِِٓ, ُُِٓمتيبة مٌلذ , بي  اهلل أبندم, رقم   (ٓ
 ا١تتيبة السليمانية  (ٔ

 .ُِْٓعاطف أبندم, رقم   .ُ
 .ُْٔٗ, ُْٓٗكرل الديو أبندم, رقم   .ِ
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 .ُّٕسليمانية, رقم   .ّ
 .َُُْالله رل رقم   .ْ
 .ُٓخربوط, رقم   .ٓ
 .ِٕٖ, ْٗٓيوزغاد, رقم   .ٔ
 .ِّٗٔ, ِِٗٔ, ُِٗٔرقم  متيبة السلطاف ٤تمد الفاتح,  .ٕ
 .ُّٕٔحاجي ٤تمود, رقم   .ٖ
 .َُّٓأسعد أبندم, رقم   .ٗ
 .ِٕٖاسم خاف سلطاف, رقم   .َُ
 .ٖٖٔكهيب أبندم, رقم   .ُُ
 .َّٔ, َِٔقلج علي, رقم   .ُِ

 /ج.ّٕا١تتيبة العباسية بالبصرة, رقم  ك 
 .ْْٖٖهػ, رقم  َُُٔكرقة, كيبذ يف  ِّٔمتيبة األكقاؼ العامة با١توصل ك 
 ـ. ؾ نسخة مصٌورة. َّّٔيذ, رقم  جامعة التو ك 
 /ج.َُِِهػ, رقم  َُُٓكرقات, كيبذ يف  َْٗبلدية اإلستندية, ك 
 .(ُ)النوكية األربعُت رجاؿ يف مؤلف -َُِ
  .(ِ)الصديق إذل أجدادا يف مؤلف -َُّ
 .(ّ)زيد اٝته بيمو مؤلف -َُْ
 منه نسخياف يف تركيا     (ْ)  ا١تصطفى مولد يف الصفا مورد -َُٓ

 .ِ/ّْٔهػ, رقم  ََُْبذ يف قيصرم, راشد أبندم, كي (ُ
 . ُُّْإسيانبوؿ, ا١تتيبة السليمانية, كهيب أبندم, رقم   (ِ

 . ُٕٗكرقات, رقم   ٖكنسخة يف البحريو, يف 

                                                           

 .  ْ ُٖٓ, كخبلصة األثر ْٖمشيخة أ  ا١تواهب اٟتنبلي (  ُ)
 .ْ ُٖٓ, كخبلصة األثر ْٖمشيخة أ  ا١تواهب اٟتنبلي (  ِ)
 .ْ ُٖٓ, كخبلصة األثر ْٖمشيخة أ  ا١تواهب اٟتنبلي (  ّ)
, ْ َٓٔ إيوػػػػاح ا١تتنػػػػوفك  ,ِ ِْٖ, كهديػػػػة العػػػػاربُت ْ ُٖٔ, كخبلصػػػػة األثػػػػر ْٖمشػػػػيخة أ  ا١تواهػػػػب اٟتنبلػػػػي (  ْ)

 .ِْٗٗ, رقم  ٓ َِّٓكمعام تاريخ الًتاث اإلسبلمي 



- ٖٕ - 
 

  النػيب أخػبلؽ كيػاب كهو شرح على   (ُ) النبأ العظيم يف شرح أخبلؽ النيب  -َُٔ
 .(ِ)يف مقدمة مشس اآلباؽ ابو عبٌلف . ذكرااألصبهاشل الشيخ أل 
 ِٓ كرقػػة, ِْٓيف  , كيبػػذ ٓتػػط النسػػخ,يف متيبػػة اٟتػػـر ا١تتػػي الشػػريف نسػػخة منػػه

 حديث. َُِٓسم ٖتذ الرقم  ُٔ×ِِسطران 
 .(ّ)نزهة األنصار بفول األنصار  داعي الفبلح -َُٕ
 بيػػػذ عػػػو سػػػقط مػػػا عمػػػارة كاليػػػة لػػػه ٔتػػػو كاليعريػػػف عبلـبػػػاإل اليشػػػريف ألويػػػة نشػػػر -َُٖ

 الشػػريفي  سػػأؿ سػقط ا١تٌػػ العييػػق لبيػذا أفٌ  سػػببه يف خبلصػة األثػػر    قػػاؿ(ْ)الشػريف
 كفايػة بػرض هبأنٌػ بأجػابوا ,عمارتػه حتػم عو العلما  ذاؾ إذ متةى  صاحبي  مسعوده 
 القناديػل مػو هأنٌػ كلػو رايعٌمػ كأنػه ,ذلػك تعػاطي متػة كلشريف ,ا١تسلمُت ساحر على
 مث ,الن أكٌ  الًتٚتػػة صػاحب ككابقهػم ,العمػارة لعػُت كاقفهػا مػو عينػذ اأٌّنػ يعلػم دل الػيت
 العلمػػا  معظػػم فكتوقٌػػ ,األعظػػم السػػلطاف إذل إالٌ  ييوجػػه ال العمػػل هػػسا أفٌ  لػػه ظهػػر
 .ا١تسكور فى ا١تؤلَّ  بألف موابقيه عو

 .(ٓ)جركميةاآل نظم -َُٗ
  منه نسخة يف دار التيب ا١تصرية بالقاهرة, ا٠تزانة (ٔ)نظم أ٪توذج اللبيب للسيوطي -َُُ

  .ّٗٓهػ, رقم  ُُِٕا٠تزانة الييمورية, كيبذ يف 
, كأشػػػهر التيػػػب ّٔػػػسا   كإيسػػػاغوجي كلمػػػة يونانيػػػة تعػػػٍت ا١تنطػػػق(ٕ)وجييسػػػاغإ نظػػػم -ُُُ

 .(ٖ)ق ََٕا١تيوىف يف حدكد  مفول بو عمر األّٔرم أثَت الديواالسم كياب 
 .(ٗ)الندل البو هشاـ قطر نظم -ُُِ

                                                           

 .ِْٗٗ, رقم  ٓ َِّٓكمعام تاريخ الًتاث اإلسبلمي  (  ُ)
 .ّٗٗ, رقم  ُ ُِْالفهرس ا١تخيصر ١تخطوطات متيبة اٟتـر ا١تتي الشريف ك , ِِمشس اآلباؽ  (  ِ)
 .ٖٗٔداعي الفبلح  (  ّ)
 .ْ ْٕٔإيواح ا١تتنوف ك  ,ِ ِْٖدية العاربُت , كهْ ُٖٔخبلصة األثر  (  ْ)
 .ْ ُٖٓ, كخبلصة األثر ْٖمشيخة أ  ا١تواهب اٟتنبلي (  ٓ)
 .ِْٗٗ, رقم  ٓ َِّٓمعام تاريخ الًتاث اإلسبلمي  (  ٔ)
 .ْ ُٖٓ, كخبلصة األثر ْٖمشيخة أ  ا١تواهب اٟتنبلي (  ٕ)
 .ُ َِٔكشف الظنوف  (  ٖ)
 .ْ ُٖٓ, كخبلصة األثر ْٖمشيخة أ  ا١تواهب اٟتنبلي (  ٗ)
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   كلعلها نظم العقاحد العوديٌة لعود الديو اإل٬تي.(ُ) للعود العقدنظم  -ُُّ
 العكػات  أل ,الفقػه أصػوؿ يف األنػوار منار  ك (ِ)ةاٟتنفي أصوؿ يف ا١تنار ٥تيصر نظم -ُُْ

 .ق َُٕ سنة ا١تيوىف النسفي أٛتد بو اهلل عبد العكات
لعوػػد  ا١تػػدخل يف علػػم ا١تعػػاشل كالبيػػاف كالبػػدين  (ّ)للعوػػد الببلغػػة علػػم يف ا١تػػدخل -ُُٓ

 .(ْ)الديو اإل٬تي
 أمػػػوقصػػػيدة الػػػعدة  أعػػػٌت الدريػػػة التواكػػػب كتعايػػػز تصػػػدير يف األحديػػػة النفحػػػات -ُُٔ

 .(ٓ)سلم بسم جَتاف تسكَت
 .(ٔ)خد٬تة ا١تؤمنُت أـ بيذ ميعلقات يف األر٬تة النفحات -ُُٕ
منػػػػه نسػػػػخة يف تركيػػػػا, قيصػػػػرم, راشػػػػد   (ٕ)عيػػػػةال خػػػػَت مػػػػدح يف العنعيػػػػة النفحػػػػات -ُُٖ

 .ٓ/َُٕٖأبندم, رقم  
 .(ٖ)يف حديث ما  زمـز النهج األكمل -ُُٗ
  .(ٗ)كاضن الترسي للحديث القدسي -َُِ
يف معاػم ك  .كهي رسالة كما يف خبلصة األثر  (َُ)الصحيح خيم يف الصبيح الوجه -ُُِ

 .الصحيح اٞتامن خيم يف الصبيح الوجهتاريخ الًتاث العر   
 .ُِّْنسخة إسيانبوؿ, جامن نور عثمانيه, رقم   امنه

                                                           

 .ْ ُٖٓ, كخبلصة األثر ْٖمشيخة أ  ا١تواهب اٟتنبلي (  ُ)
 .ْ ُٖٓ, كخبلصة األثر ْٖمشيخة أ  ا١تواهب اٟتنبلي (  ِ)
 .ْ ُٖٓ, كخبلصة األثر ْٖمشيخة أ  ا١تواهب اٟتنبلي (  ّ)
 .ّ ِٓٗاألعبلـ  (  ْ)
 .ْ ّٔٔإيواح ا١تتنوف ك  ,ِ ِْٖ, كهدية العاربُت ْ ُٖٓ, كخبلصة األثر ْٖمشيخة أ  ا١تواهب اٟتنبلي (  ٓ)
 .ْ ّٔٔإيواح ا١تتنوفك  ,ِ ِْٖ, كهدية العاربُت ْ ُٖٓخبلصة األثر  (  ٔ)
,  ْ ٓٔٔإيوػػػػاح ا١تتنػػػػوف ك  ,ِ ِْٖهديػػػػة العػػػػاربُت ك , ْ ُٖٔ, كخبلصػػػػة األثػػػػر ْٖمشػػػػيخة أ  ا١تواهػػػػب اٟتنبلػػػػي (  ٕ)

 .ِْٗٗ, رقم  ٓ َِّٓكمعام تاريخ الًتاث اإلسبلمي 
 .ٓٓمقدمة السخر كالعدة  (  ٖ)
 .ٔٓ, ٓٓمقدمة السخر كالعدة  (  ٗ)
 ,ْ َِٕإيوػػػػاح ا١تتنػػػػوفك  ,ِ ِْٖهديػػػػة العػػػػاربُت ك , ْ ُٖٔ, كخبلصػػػػة األثػػػػر ْٖمشػػػػيخة أ  ا١تواهػػػػب اٟتنبلػػػػي (  َُ)

 .ِْٗٗ, رقم  ٓ َِّٓكمعام تاريخ الًتاث اإلسبلمي 
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كاألرقػػػم بػػػو أ  األرقػػػم صػػػحا  مػػػو السػػػابقُت إذل   (ُ)رٌقم يف دار األرقػػػمكصػػػاؿ ا١تػػػ -ُِِ
منػػػه نسػػػخة يف كأصػػػحابه يف متػػػة.  نػػػيب اإلسػػػبلـ, ككانػػػذ دارا متػػػاف اجيمػػػاع ال
 .ُِّٖإسيانبوؿ عاطف أبندم, ٣تموعة رقم  

٤تمػػد   كابػو الشػحنة هػو (ِ)كالبيػاف ا١تعػاشل يف ةالشػحن ابػو منظومػة شػرحكبػور ا١تنٌػة ب -ُِّ
ا١تيػوىف سػنة  , قاضػي حلػب,أبػو الوليػد اٟتلػيب اٟتنفػي بو ٤تمد بػو ٤تمػد بػو ٤تمػودا

 . (ّ)يف ألف بيذ يف عشرة علـو ق, عيرؼ ْتسو نظمه, كله منظمةُٖٓ
هػ, جعفر كرل َُْٔكرقة, كيبذ يف ّٔمنه نسخة يف جامعة اإلستندرية ٔتصر, يف 

 عاـ. َّْٖ, كأخرل ٔتتيبة اٟتـر ا١تتي الشريف, رقم  ْٓرقم  

                                                           

 .ِْٗٗ, رقم  ٓ َِّٓمعام تاريخ الًتاث اإلسبلمي  (  ُ)
 .ِْٗٗ, رقم  ٓ َِّٓ, كمعام تاريخ الًتاث اإلسبلمي ْ ُٖٔ, كخبلصة األثر ْٖمشيخة أ  ا١تواهب اٟتنبلي (  ِ)
 .ِ ُٖٓ, كإيواح ا١تتنوف َُ ّالوو  البلمن  (  ّ)
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 كتب نسبت لو:
ٛتد بو عبد اهلل بو سادل ابو عبد اهلل بابوػل اليمػٌت ا١تيػوىف أ  مقصيدة السود شرح -ُ

  ليس عند ا٠تلق مو خع       عنك يا أغلوطة الفترً   (ُ)هػَُْْسنة 
, ا١تسػػٌماة ـُّْٗ ػهػػٕٕٗا١تيػػوىف سػػنة  (ِ)شػػرح قصػػيدة ابػػو ا١تيلػػق الشػػاذرل ا١تصػػرم -ِ

 ها مطلع , كاليت«ذل ملك ا١تلوؾإحاؿ السلوؾ »بػ
 هك مو دراا غدان بالركح يشربي  به  مو ذاؽ طعم شراب القـو يدرً 

 ها مطلع , اليت(ّ)يلمساشلمديو ال أ شرح قصيدة  -ّ
  مرااألي هم السبلطُت ك السادات ك  ما لسة العيش إال صحبة الفقرا  

 .يصوؼيف ال ككبل٫تا ػ.هَُّٓيف القاهرة سنة  الشرحاف طبن
 الشػابعي ا١تتػي الصػديقي الػديو شػهابهسا التيب ألٛتػد بػو إبػراهيم كالصواب أٌف 

 .(ْ)عم ٤تمد علي النقشبندم

                                                           

ا١تيػػوىف سػػنة  السػػودم ٤تمػػد بػػو إبػػراهيم بػػو ٤تمػػد بػػو علػػي بػػو مػػدحمل القصػػيدة . كالصػػواب أفٌ ْ ُِّإيوػػاح ا١تتنػػوف  (  ُ)
. كقػػد ذكػػر جػػز ان مػػو قصػػيدته يف النػػور السػػابر َُ ِٔٔ, كشػػسرات الػػسهب ُِٔهػػػ. مػػًتجم يف النػػور السػػابر ِّٗ
َِِ. 

 .ٔ ِّٗ, كاألعبلـ ِّٗاكيفا  القنوع ٔتا هو مطبوع  (  ِ)
 .ٔ ِّٗ, كاألعبلـ ِّٗ اكيفا  القنوع ٔتا هو مطبوع (  ّ)
, كبهػػػػػرس األزهريػػػػػة ُ ُٖٖمعاػػػػػم ا١تطبوعػػػػػات ك  ,ُ ُٔٓ, كهديػػػػػة العػػػػػاربُت ُُٕ, رقػػػػػم  ُ ُٖٓخبلصػػػػػة األثػػػػػر  (  ْ)

ٖٖٓ ّ. 
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  شعره
و عػػبلف شػػاعران لنطيػػل الوقػػوؼ عنػػد شػػعرا, بشػػأنه يف ذلػػك شػػأف العلمػػا  دل يتػػو ابػػ

الػػسيو يقولػػوف بعػػ  األشػػعر يف بعػػ  ا١تناسػػبات. كقػػد عيربػػذ أشػػعار العلمػػا  عاٌمػػة باٞتفػػاؼ 
 كقرّٔا للنظم أكثر منها إذل الشعر, بتيف كابو عبٌلف العادل ا١تقٌلد العثماشل.

  يف ما  زمـز قوله (1)أشعارا بمو
 كأٍملىحي  ىكمنه ًميااي العىٍُتً أٍحلى    الوا بيه بع ي ميلوحةو ق كزمـز
 بما برًحٍذ ٖتليو لقليب ك٘تٍليحي   قليب يىراها مىبلحةن   ٢تم بقلذي 

  يف حبيبه كقوله
 قىهٍ لشَّماحًل ال يٍرًثي ١تو عشًو احل  يا ربّْ أنذ حبٍسذى اٟتيسوى يف قمرو 

 ٍرًط غرامي ٘تٍنني الشَّفقىهٍ لتٍو لًفى      أكاد أدعو عليه حُت يهايرشل 
 كقوله 

 كٍ ػػػػػػػيا ماًلتان رًؽَّ قليب  رًٍبقان بنٍفًس رىًبيقً 
 واًؾ يف رىٍشًف رًيًقكٍ ػ  ػالٌلهي بيٍت كبُت السَّ 

  كقوله 
ٌبان   كال ييراعي اٞتماال   يا مىو يلـو ٤تًي

 لقد بىًنيذي اٍنيحاال   ًٍت بإشلّْ بالٌلًه دىع
  كعب بو زهَت الصحا بردة   كقوله مومنان 

 كالدمني ميٍنسىًتبه كالباؿي مىٍشغوؿي    كيىٍبييه ك٢تيبي الشوًؽ يف كىًبًدم 
 بانٍذ سعادي بقليب اليوـى مىٍيبيوؿي      كقلذي قد غاب مىو أٍهواا كىا أسىًفي 

أٌمػػػػػا نظمػػػػػه بإنٌػػػػػه كػػػػػاف مولعػػػػػان بػػػػػالنظم كمػػػػػا سػػػػػيأيت يف منهاػػػػػه, بناػػػػػدا نظػػػػػم لغػػػػػات 
,(4), كأٝتػػػػػػػػػا  بقهػػػػػػػػػا  ا١تدينػػػػػػػػػة(3)غيػػػػػػػػػنم ٜتسػػػػػػػػػان قبػػػػػػػػػل ٜتػػػػػػػػػس, كحػػػػػػػػػديث ا(2)اإلصػػػػػػػػػبن

                                                           

دليػػل كينظػػر أيوػػان  .َِٖ, رقػػم  ُُّ, ْ ُُِنفحػػة الر٭تانػػة كرشػػحة طػػبل  اٟتانػػة, ك ُٖٖ, ْ ُٕٖخبلصػػة األثػػر  (  ُ)
 .ِ ّْٖالفاٟتُت لطرؽ رياض الصاٟتُت 

 .ِ ّٓٗدليل الفاٟتُت لطرؽ رياض الصاٟتُت  (  ِ)
 .ِ َْٗض الصاٟتُت دليل الفاٟتُت لطرؽ ريا (  ّ)
 .ّ ّٓٗدليل الفاٟتُت لطرؽ رياض الصاٟتُت   (  ْ)
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 .(1)كغَت ذلك

                                                           

, كالفيوحػػػػات الربانيػػػػة لشػػػػرح األذكػػػػار َّٕ, ْ ُْٖ, ُٕٖ, ّ ٗدليػػػػل الفػػػػاٟتُت لطػػػػرؽ ريػػػػاض الصػػػػاٟتُت ينظػػػػر    (  ُ)
 .ٔ ُّٕ, َّْ, ِّٔ, ٓ ِْ, ّٓٗ, ْ ّٖٓ, َِٔ, ُْٗ, ِ ٖٗ, ِِٔ, َِٓ, ُ َُِالنوكية 
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 دراسة الشرح, وتتضمن:
 شرح االقتراحمنهج ابن عالن في  .ُ
 مذىبو النحوي وشواىده .ِ
 بين شرحي ابن عالن وابن الطيب الفاسي .ّ
 مصادر ابن عالن .ْ
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 :شرح االقتراحمنهج ابن عالن في 
اً, موضحاً مسالكو, مسّهاًل مصاعبو, مفصفالً شرح ابن عاّلن االقتراح شرحاً وافي

مسفا لو, مستشففهداً علف  مقاالتففو, فجفاء الكتففاب بشفرحو لففو كتابفاً وافيففاً ففي بابففو, بأمثلتففو 
 وشواىده ومسا لو وتراجمو.

داعػػي »هػػسا عياالػػةه البػػو عػػبٌلف تيسػػمَّى  قػػاؿ ابػػو عػػبٌلف يف مقٌدمػػة شػػرحه لبلقػػًتاح  
عييه على التياب الػسم زافى كضػعيه، كبػافى شػربيهي كصػنعيهي, إلمػاـ ، كض«الفبلح ١تخبّْئات االقًتاح

العلـو الشرعٌية كعاًلمها، كقاضي الفنوف اإلسبلمٌية كحاكًمها، آّيهًد النحريًر، اٟتاحًز لفوػيليت 
ًد القرف الياسن، كضو   , عبًد الرٛتًو جبلًؿ الػديًو بػًو أ  «الوو  اٌلبلمن»اليقرير كاليحرير، ٣تدّْ

اهلل بعكاتًػػػًه، كأعػػػاد علينػػػا مػػػو كػػػرصل  نفىعنػػػا-كمػػػاًؿ الػػػديًو السػػػيوطيّْ األزهػػػرمّْ الشػػػابعيّْ  بتػػػر  
علمى أصوؿ»يف العلم السم اخًتعه، كأصٌله كنٌوعه، كٝتٌاا  -ٟتىىظاته

 .«النحو 
كبػػػسلك نػػػرل أنٌػػػه أراد أف يشػػػرح االقػػػًتاح شػػػرحان مػػػوجزان، كلعػػػل نسػػػخة ا١تتيبػػػة ا١تركزيػػػة  

 مية بالقػاهرة ٘تثٌػل هػسا العاالػة الػيت أرادهػا ابػو عػبلف، إذ ٧تػدها ٥تيصػرةن للمخطوطات اإلسػبل
، كشػػرح مسػػاحله مفٌصػػلةن  للتيػػاب، زاد عليػػه بيمػػا بعػػد أمثلػػةن  تأٌّنػػا مسػػٌودةه عػػو بقيػػة النسػػخ، ب

 كطٌو٢تا، كما ٧تدها يف النسخ األخرل.
 مدحه  كما ٧تد يف نٌص ابو عبٌلف شٌدة إعاابه بالتياب كصاحبه، لسلك قاؿ يف 

 أىال إٌف م  االقًتاح كركضةو 
 كما هو إاٌل جٌنةه قد تزيٌنذ

 

 ّٔا أينعٍذ أنواري علمو ٣تمعهٍ  
أىما تنظر اٞتناف سبعان 

 (1)منوعهٍ 
 

كما يظهر اعًتابه أٌف السيوطي هو مو اخًتع )علم أصوؿ النحو( كأٌصله كنٌوعه. 
 .(ِ)كهسا ما زعمه السيوطي لنفسه يف مقدمة االقًتاح

داعي الفبلح ١تخبٌئات »ك اخيار كيابه كشرح شرحان ٦تزكجان، كٝتٌاا كما مٌر لسل
 . «االقًتاح

                                                           

 .ُٕٓداعي الفبلح  (  ُ)
 .َُ, كداعي الفبلح ُْاالقًتاح   (ِ)
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كما بّينو ىو في مقّدمة ، نوّض  منهج ابن عالن في شرحو لالقتراح ويمكن أن
، كاحده  إذ منهاه بيه كيف دليل الفاٟتُت كداعي الفبلح الربانية، األذكار الفتوحاتِ  شرحِ 

 وضوع. بالرغم مو اخيبلؼ ا١ت
كضعذي هسا اليعليق ليتوف كا١تعُت ١تطالعيه مو أرباب اليوبيق، سالتان بيه »قاؿ  
مو اإل٬تاز كاإلطناب، تاركان للتثَت ٦تا ٭تصل به ا١تلل كاإلسهاب، ميتٌلمان على  طريقان سا١تةن 

، معزان ما ٭تياج للتبلـ، ساكيان عو الواضح البٌُت لؤلبهاـ، ناقبلن ٞتواهر ديرىرًا مو معادّنا
 .(ُ)«٠تبايا عراحسه مو متامنها، ليس بيه سول اليقريب

اليبيُت السم يغٍت عو األسياذ، ال أف يبدم مسهبان ك  بغاييه مو الشركح اليوضيحي  إذان 
جديدان، كال أف ٬تعل التياب مرجعان كبَتان، مسيعينان على ذلك بالنقوؿ كالشواهد ا١تناسبة 

 ١تتاّنا.
، بل إنٌنا ال ح ابن عاّلن داعي الفالح ىو كثرة النقولإّن أكثر ما يظهر في شر 

نتاد ٧تد له رأيان خالف بيه السيوطي أك زاد بيه على مصادرا اليت نقل عنها إال بيما ندر. 
، إ٪ٌتا ٧تدها عند بحسب ال ٗتصُّ داعي الفبلح، كال كيب ابو عبلف كلعٌل هسا الظاهرةى 

كالشهاب ا٠تفاجي، كعبد القادر البغدادم، كابو   معظم ا١تيأخريو. كما ٯتٌيز احملققُت منهم
الطيب الفاسي، كا١ترتوى الزَّبيدم، هو رجوعهم إذل األصوؿ، كنقلهم عنها، ال عٌمو نقل 

 عنها.
بأكمله مو  «اإلقليم»بقد ٕتد ابو عبلف ينقل كبلـ الفيومي يف ا١تصباح ا١تنَت على 

 «ةكابٌ »ك «بوبلن »ك «ال سيما»لى دكف أف يزيد عليه أك ينقص منه، كأطوؿ منه كبلمه ع
 .(ِ)«النٌيف»ك

كمثله نقله عو ا١تزهر ك٫تن ا٢توامن كاألشباا كالنظاحر كاإلغراب ك١تن األدلة كاليصريح، 
 كغَتها مو مصادر ابو عبٌلف.

                                                           

 .ُ ٓالفيوحات الربانية   (ُ)
 ، كبول، ككفف، كنوؼ(.يَّ . كينظر  ا١تصباح ا١تنَت )قلم، كسً ّٕٔ، ّْٔ ،ِّّ، ُْٗ، ُٖٗ  داعي الفبلح  (ِ)
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كاكيفيذ بأمثلة ا١تصباح لوضوح النقل ا٠تارج عو موضوع التياب، بقد كاف بإمتانه 
إذل ا١تصباح ا١تنَت  َتشراب بوبلن ككابةن كال سيما، مث يالنٌيف كإعأف يشَت إذل معٌت اإلقليم ك 

 مو دكف أف يترر كبلـ الفيومي مو غَت أم تصرُّؼ بيه.
في  وواض  إالّ  بو ال نكاد نق  لو عل  رأي خاص   وولعّلنا إذا تصفحنا شرح

ا سطحية، كإذا بحصنا هسا اآلرا  ٧تدها إمٌ  ، ال تزيد عل  أصاب  اليدين.متعددةٍ  مواطنَ 
 أك يف أمور بسيطة.

السيوطي يف األشباا كالنظاحر عو تسكرة  ه عو٦تا نقل «شأيٌ »على بمو ذلك تعليقه 
كاألحسو أف يقاؿ  نقلذ حركة ا٢تمزة لليا  مث »بقوله   أ  علي الفارسي. مث عٌقب ذلك

 حيسبذ، باسيثقلذ اٟتركة عليها، بنيقلذ للشُت بعد سلب حركيها، باليقى ساكناف،
 .(ُ)«بحيسبذ اليا  الليقا  الساكنُت، ك٫تا هي كالينويو

علمان أٌف ما ذكرا الفارسي أسهل كأكضح، كهو أٌف ا٢تمزة خيٌففذ، مث نقلذ حركيها 
 إذل اليا ، بترهذ حركة التسر ّٔا، بأيستنذ، بلحقها تنويو، بحسبذ الليقا  الساكنُت.

الفيح اٞتور، كبالتسر ب ٍسطكالقى »كمو ذلك أيوان ٘تثيله يف ٤تاكاة اللف  للمعٌت  
كاف اٞتور بيحان ألبواب الشركر، ك٘تتُت النفس مو مرامها، بيحوا أٌكله. ك١تٌا كاف   اك١تٌ العدؿ، 

 .«(ِ)العدؿ كسرها كقهرها كسركا أٌكله، كألٌف يف العدؿ خفوان للعيش كلينان، كيف الظلم خبلبه
 .(ّ)كقد تعٌقبه ابو الطٌيب بقوله  كبيه نظر

٦تٌو ٬توز االحيااج  ٕتاؿ يف ا١تيقدمُتر على كجود االذلك أيوان تعليقه كمو 
كلعٌل الفٍرؽ غىلىبة االرٕتاؿ على األكلُت العيمادهم على »بشعرهم، كا١تولديو، قاؿ  

سااياهم؛ إذ ال قواعدى يومئسو مدكنةه يرجعوف إليها. كال كسلك ا١تولٌدكف لقصور سااياهم, 
كيرجعوف إليه. كلسلك كاف األكلوف غَت مؤاخسيو بالوراحر, بايعل ٢تم ما يبنوف عليه, 
 .(ْ)«ٓتبلؼ مىو بعدىهم. كاهلل أعلم

                                                           

 .ُ ٕٓٓ، كاألشباا كالنظاحر ٕٔ-ٕٓ  داعي الفبلحينظر   (ُ)
 .ْٖداعي الفبلح  (ِ)
 .ُ ِٕٓالفي    (ّ)
 .َْٓداعي الفبلح    (ْ)
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، بقد نقل كبلـ ابو هشاـ، كنسبه «أيوان »كٯتتو أف نعٌد مو هسا الباب ما ذكرا يف 
كبلمه أربدا بأحاديث نبوية   كالصواب أنٌه يف السفريات. كبعد أف نقلإذل ا١تغٍت خطأن، 

 .(ُ)ى أٌّنا ليسذ موٌلدة كما حسبها ابو هشاـمسيشهدان عل
يعزك كٌل ما ينقله إذل قاحله،  ن إذ ينق  من مصادره، فإنّو أمين في نقلو،وابن عالّ 

)ت  عرٌاؽ. كلسلك كٌرر بييت علي بو (ِ)كما قاؿ  «ألف مو بركة العلم عزكا إذل قاحله»
  ]مو البسيط[ ، ك٫تا (ّ)هػ( ثبلث مراتّٔٗ

 فه بفاحػػػػػػػػػػػػػػػػدةو إذا أبػػػػػػػػػػػػػػػػادؾى إنسػػػػػػػػػػػػػػػػا
 كقػػػػػػػل  بػػػػػػػبلفه جػػػػػػػزاا اهلل صػػػػػػػاٟتةن 

 

 باػػػػػػػٌدد الػػػػػػػسكرل عنػػػػػػػه داحمػػػػػػػان أبػػػػػػػدا 
 أبادنيهػػػػػػػػا. كخػػػػػػػػٌل التػػػػػػػػع كاٟتسػػػػػػػػدا

 

 كم أٌف نقله يتوف غالبان بقليل تصٌرؼ عو األصل ا١تنقوؿ.
، أو مطلقاً عل  بعض الن قول لم يصّرح بمصدرىا  قد نق  لونا رغم ذلك لكنَّ 

 إ٪ٌتا أخسها مو مصدر  خر نقل عنها. نقلها مباشرة عنها،نسبها إل  مصدرىا، ولكّنو لم ي
تعريفه للنحو، كاليصريف  -مطلقان لتبلمه  كهو عدـ ذكر مصدرو –بمو األكؿ 

كالعركض يف ا١تقدمة. بقد أخس األكؿ عو كياب اٟتدكد لؤليبٌدم، أك إ٘تاـ الدراية للسيوطي، 
 .(ْ)أك كياب اٟتدكد كشرحه للفاكهي

يعرؼ  بأصوؿو  و السم نقله مشهوران عند ا١تيأخريو، كهو  علمه كاف تعريف النح  كإف
ه عو شرح كياب اٟتدكد نقلى  حأنٌه يرجّْ  إعرابان كبنا ن، إالٌ ّٔا أحواؿ أكاخر التلم العربية 

احل ا١تقٌدمات اليعريف ذاته من اليعليق ذاته يف كياب ه يف ا١تسألة الثانية مو مسللفاكهي، نقلي 
 .(ٓ)الفاكهي

ن بيه معاشل النحو، كهو  أكٌ بل إنٌه يف  ؿ ا١تسألة ينقل شطر بيذ ٚتي

                                                           

، كشػػرح الػػدماميٍت للمغػػٍت يف هػػامش ّ ْٖٕ، كاألشػػباا كالنظػػاحر ِٗ، كا١تسػػاحل السػػفريات َُّ داعػػي الفػػبلحينظػػر   (ُ)
 .ُ ْٗ، كتنوير اٟتوالك ُ ُْحاشية الشمٍت 

 .ُٓ داعي الفبلح  (ِ)
 .َّّ، ِّ داعي الفبلح  (ّ)
، كشػرح كيػاب اٟتػدكد ُٖٗ، كإ٘تػاـ الدرايػة )علػم النحػو( ِٓدكد لؤلبػدم ، كشرح كيػاب اٟتػُٖ داعي الفبلحينظر    (ْ)

 .ِٓللفاكهي 
 .ْٖ  داعي الفبلح  (ٓ)
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 ........................         ٨تونا ٨تو دارؾ يا حبييب 
  (1)لفاكهيل يف كياب شرح اٟتدكد يف النحومو بييُت كهو 

 رقيب مو ألفو  ٨توى  لقينا         حبييب يا دارؾ ٨تو ٨تونا
 يبزب مو ٨توان  منك وا٘تنٌ       كلبو  ٨تو ان مراض كجدناهم 

كلعٌل ما يرٌجح اعيمادا على كياب الفاكهي نقله يف ا١تسألة الثالثة مو ا١تقٌدمات 
 دكف أف ٭تيل عليه. (ِ)تعريفى الصوت اصطبلحان عنه

كأٌما تعريف الصرؼ بهو  علم بأصوؿو ييعرؼ ّٔا أحواؿ األبنية صحةن كإعبلالن. كهو 
 .(ّ)ـو للسيوطييف إ٘تاـ الدراية كمعام مقاليد العل

ككسلك تعريف العركض، كهو  علم بأصوؿ ييبحث بيها عو أحواؿ أكاخر البيذ. 
 .(ْ)بهو يف معام مقاليد العلـو

كلعل ٦تا يرٌجح ما ذهبذي إليه بالرغم مو شهرة هسا اليعاريف، أٌف ابو عبلف اعيمد 
 اعيمادان كبَتان على كيب السيوطي، كما سيأيت.

هسا  ةريو كبلمان نقلوا عو غَتهم، كنسبو كيب بع  ا١تيأخكمو الثاشل، كهو نقله ع
 التبلـ إذل مصدرا األكؿ مو دكف اإلشارة إذل أنٌه أخسا عٌمو نقله عنه. 

ؿ هي مصادرا يف شرحه كما كهسا التيب اليت نقل عنها ابو عبلف هسا النقو 
 عنها. كثَتان ما نقل منها أقواالن ككبلمان عو كيبو ما، كصرٌح بنقلهإذ  سيأيت، 

، أٌف له ثبلثة ٚتوع  «زنديق»مو ذلك ما نسبه إذل البارع أل  علي القارل يف ٚتن 
. علمان أٌف ابو عبٌلف دل يرجن يف شرحه إذل كيب ا١تعاجم إال «زنادقة»ك «زناًدؽ»ك «زناديق»

ع إذل ا١تصباح ا١تنَت للفيومي، كالقاموس احمليط للفَتكز  بادم. كهسا التبلـ السم نسبه للبار 
 .(ٓ)يف ا١تصباح

                                                           

 .ُٓشرح اٟتدكد يف النحو   (ُ)
 .ِٕ-ُٕ، شرح كياب اٟتدكد للفاكهي َٓ  داعي الفبلح  (ِ)
   .  َٗكمعام مقاليد العلـو  ،ََِ، كإ٘تاـ الدراية )علم الصرؼ( ُٖ داعي الفبلح  (ّ)
 .َُُ، كمعام مقاليد العلـو ُٖ  داعي الفبلح  (ْ)
 ، كا١تصباح ا١تنَت مادة )زندؽ(.ٕٓٓ، كالبارع ُِْ  داعي الفبلح  (ٓ)
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كمو ذلك ما نقله عو أ  علي الفارسي كابو بارس كابو جٍت كأقواؿ األصوليُت اليت 
نقلها يف ا١تسألة الثالثة مو ا١تقدمات يف توقيف اللغة كاصطبلحها. بقد نقل أقواؿ األصوليُت  

رح ، كدل يرجن إذل أصل مو أصوؿ هسا التياب كاإلّٔاج يف ش(ُ)كما هي مرتبة يف ا١تزهر
 ا١تنهاج للسبتي تقي الديو كابنه تاج الديو، كال إذل ربن اٟتاجب، أك غَت٫تا. 

علمان أنه ال ينقل عو ابو بارس أك ابو جٍت إال كيشَت إذل أنه نقل مو ا١تزهر أك 
 األشباا كالنظاحر أك غَت٫تا.

لتو من ذلك كجدناا ينقل قوؿ ابو جٍت كدل ينسبه إذل ما نقله عنه. مو ذلك قوؿ 
 .(ِ)و جٍت يف العوض لغةن. كهو مو األشباا كالنظاحراب

كال بد مو اإلشارة هنا إذل أٌف ابو عبلف دل يعد مرٌة كاحدة إذل كياب ا٠تصاحص 
 ذاته، بل إنٌه ينقل كبلـ ابو جٍت مرة عو األشباا كأخرل عو ا١تزهر.

ينقل   ألنٌنا كجدناا ب  يمكننا القول: إّن ابن عاّلن لم يكن يملك كتب ابن جني،
كبلـ ابو جٍت مرٌة عو بيح اٞتليل للشيخ زكريا األنصارم، كهو حاشية على تفسَت 

 .(ّ)البيواكم
هػ( على ٖتفة احملياج ْٗٗكأخرل عو حاشية اليحفة ألٛتد بو قاسم العبادم )ت 

هػ( السم شرح بيه منهاج الطالبُت كعمدة ا١تفيُت ْٕٗبشرح ا١تنهاج البو حار ا٢تييمي )ت 
 .(ْ)هػ(، كذلك يف ا١تسألة ا٠تامسة مو مساحل ا١تقٌدماتٕٔٔلنوكم )ت يف الفقه ل

 .(ٓ)كثالثة عو حاشية السيوطي على ا١تغٍت
السم سبقذ اإلشارة إليه نقله ابو  «أٌيش»كقوؿ أ  علي الفارسي يف اليسكرة يف 

 عبلف عو األشباا كالنظاحر كدل يصرٌح بسلك.
أخس٫تا عو  كلٌيةكثرة االسيعماؿ، كقاعدة    كيف اللوحة ذاهتا نقل ابو عبلف أمثلة يف

  .(ُ)األشباا كالنظاحر مو دكف تصريح

                                                           

 .ُ ِٖ، كا١تزهر َٓ داعي الفبلح  (ُ)
 .ُ َُِ، كاألشباا كالنظاحر ُ ِٓٔ، كا٠تصاحص ُّْ داعي الفبلح  (ِ)
 .ِ ُٖكاحمليسب  ٥تطوط، ُّّص  ُٔٔالورقة ( ُٕ ِْ، كبيح اٞتليل )اإلسرا  ْٗ داعي الفبلح  (ّ)
 .ّ ٖٗ، كا٠تصاحص ٔٗ  داعي الفبلح  (ْ)
 .ُ ِّْ، كسر صناعة اإلعراب ِٔٔ، ُٔٔ داعي الفبلح  (ٓ)



- ََُ - 
 

مث هسا ا١تناسبة ]ليسذ[ شرطان للوضن بإٌف ا١توضوع   قوله يصرٌح ٔتصدرك٦تا دل 
 لؤلسود كاألبي  ال يناسبهما.  «اٞتىٍوف»للوديو كػ

 وى االخيصاص؟ , بأثبيىها شرطان, قاؿ  كإال بمو أي«عٌباده الصىٍيمىرم»كخالف 
 بقيل  إٌّنا حاملةه على الوضن. 

كقيل  كابيةه يف داللة اللف  على ا١تعٌت, ببل ٭تياج إذل الوضن, ييدرًؾ ذلػك مػو خٌصػه 
 اهلل به, كما يف القابة, كيعربه غَتيا منه.  

  حيتي أٌف بعوهم كاف يٌدعي أنٌه يعلم ا١تسٌميات مػو األٝتػا , بقيػل (2)قاؿ القىرايف
 ؟ بقاؿ أجد بيه يبسان شديدان, كال أراا إال اٟتار. كهو كسلك.  «إٍدغاغ»سٌمى له  ما م

 .«عٌباد»  كالثاشل هو الصحيح عو «األصبهاشل»قاؿ 
 .(ّ)بإنٌه منقوؿ مو شرح جبلؿ الديو احمللي على ٚتن اٞتوامن لياج الديو السبتي

قياس إذل أربعة  كنقله عنه أيوان دكف تصريح يف الفصل السم ضربه ليقسيم أركاف ال
أصل كبرع كحتم كعلة جامعة. كهي قسمة موجودة عند األصوليُت، بقد نقل تعليق احمللي 

 .(ْ)ذاته
كلرٌٔتا كاف نقله هنا مو كياب غاية الوصوؿ شرح لب األصوؿ للشيخ زكريا 

، ليقارب الشرحُت كاألصلُت، كما أف الشيخ زكريا اعيمد على شرح احملٌلي كما (ٓ)األنصارم
وضح ح يف مقدمة كيابه. إضابةن إذل أٌف ابو عبلف اعيمد على كيب الشيخ زكريا كما سيصرٌ 

 ا.ر ديف مصا
ما ال يدؿُّ جز ا على »كيف  خر ا١تسألة ا٠تامسة مو ا١تقدمات ذكر تعريف التلمة 

، كأكرد عليه أٌف الفعل يدؿُّ على اٟتدث ٔتاٌدته، كالزمو ّٔيئيه، كعلى الفاعل «جز  معناا

                                                                                                                                                                      

 .ُ ّٕٓ، كاألشباا كالنظاحر ٕٗ داعي الفبلح  (ُ)
 . ُ ْٗٓنفاحس األصوؿ يف شرح احملصوؿ  (  ِ)
 .ُ ّْٕار على ٚتن اٞتوامن ، كحاشية العطٓٗ-ْٗ داعي الفبلح  (ّ)
 .ِٓٔك ِ ِّٓ، كحاشية العطار على ٚتن اٞتوامن ّٗٗ داعي الفبلح  (ْ)
 .ُُّ، ُُِ، ُُُغاية الوصوؿ   (ٓ)
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االليزاـ. كأجاب على هسا اإليراد. كما أكردا كأجاب عنه مأخوذ مو كيا  بلوغ األرب بداللة 
 .(ُ)يف شرح شسكر السهب للشيخ زكريا األنصارم، كالنتذ للسيوطي

 مو مصادرا كما سيأيت. ماكليهح ابو عبلف بسلك، علمان أٌف  كدل يصرٌ 
الصفة ا١تشبهة ك٦تا أخسا عو النتذ دكف تصريح قوؿ ابو مالك يف اليحفة يف 

قاؿ ابو هشاـ  كهو غلط. كرر ابو عبلف ذلك يف شرحه مرتُت كدل يصرٌح  «مشبهة بالفعل»
 .(ِ)بأنٌه أخسا عنه

كقد مٌثل ابو عبٌلف لًتكيب ا١تساهب بإعراب ا١توارع ا١تعيل باٟتركات ا١تقٌدرة ربعان 
ار إذل ذلك يف كنصبان، كباٟتسؼ جزما. كنقل يف ذلك كبلمان، مث صرٌح أٌف السيوطي أش

النتذ. لتٌننا ٧تد كبلـ ابو عبلف أقرب إذل كبلـ الشيخ خالد األزهرم يف اليصريح، السم 
يعٌد مو أهٌم مصادر ابو عبلف يف ا١تساحل النحوية، إضابة إذل أٌف كبلـ السيوطي يف النتذ 

 .(ّ)٥تيصر
كصرٌح بسلك،  ك٫تن ا٢توامن مو مصادر ابو عبلف، نقل عنه كثَتان يف ا١تساحل النحوية،

 .(ْ)لتٌنه نقل عنه مرتُت دكف أف يشَت إذل أنٌه منه
كذكر الفرؽ بُت البديهة كاالرٕتاؿ، كدل يسكر مصدران لسلك، كقد نقله ابو الطيب يف 

. لتنٍت أرٌجح أف ابو عبلف نقله عو عركس األبراح (ٓ)الفي  كنسبه إذل ابو رشيق يف العمدة
ف للسيوطي؛ ذلك ألننا ال ٧تد ابو عبلف اعيمد األبراح للبها  السبتي، أك شرح عقود اٞتما

يعود إذل التيب اٞتامعة، كينقل، بغالبان ما  ما كاف، بل داحمان قطُّ على مصدر للميقدمُت 
 يصرٌح، كقٌلما ٧تدا ال يصرٌح ٔتصدرا.

                                                           

، كاللوحػػػة األكذل كالثانيػػػة مػػػو ٥تطوطػػػات بلػػػوغ األرب يف متيبػػػة األسػػػد، كالنتػػػذ )بػػػاب التػػػبلـ( َُّ داعػػػي الفػػػبلح  (ُ)
ُُِ ،ُِّ. 

 ٥تطوط. ٕٗ، كالنتذ )باب الصفة ا١تشبهة( الورقة ْْٗ، ُُّ داعي الفبلح  (ِ)
 .ِِٔ، ُِٔ، كالنتذ ُ ٖٔ، كاليصريح َّٖ داعي الفبلح  (ّ)
الػػػسم ر ا ))  (ّٗٔ). كقولػػػه يف االسػػػيدالؿ باألصػػػوؿ ٔ ُْٔ، كهػػػو مػػػو ٫تػػػن ا٢توامػػػن ُْٓ-ُْْ داعػػػي الفػػػبلح  (ْ)

مػو (( «ابػو ا٠تبػاز». كنسػبه ٟتػٌساؽ التػوبيُت. كاخيػارا أيوػان كقػاؿ  إنٌػه سػادله مػو الػنق « ابو مالك»كاخيارا « الفرٌا »
 .ِ ِّٕا٢تمن 

 .ُ ُٖٗ، كالعمدة ِ ْٕٔ، كالفي  َْْ داعي الفبلح  (ٓ)
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 ، كإف كنذ قد أطنبذي بيما دل يصرٌح ٔتصدرا، بسلك ألٌف بع  ما نقله ٦تا قد ذكرتي
ث ميعٌمق يناقش كيوازف كيسيدؿ كيرد. كاٟتٌق أف ابو عبلف عادل مقٌلد يشَت إذل كبلـ باح

كلرٌٔتا كانذ طبيعة عصرا  قٌلما ٧تدا بعل شيئان مو اليحقيق يف كيبه كيف شرح االقًتاح خاصة.
 الثقابية هي اليت حصرته ّٔسا ا١تنهج.

وقد تنّوعت نقول ابن عالن في شرحو، فقد تكون أمثلة لقاعدة من قواعد 
ل النحو، أو توسيعًا لمسألة من مسا   النحو ذكرىا السيوطي مثااًل عل  قاعدة أصو 

أصولية، أو قد تكون إتمام ما أوجزه السيوطي من موضوعات فقو اللغة ومسا لو. أو قد 
 نجده يضي  تنبيهاً أو فا دة أو تتمة.

وطي، ال بمصدرا غالبان األشباا كالنظاحر للسي أّما أمثلتو عل  قواعد أصول النحو،
 سٌيما اٞتز  األٌكؿ منه، السم خٌصه بالقواعد اليوجيهٌية.

رل البلـز كعتسه، بهاتاف قاعدتاف يف األشباا،  مو ذلك مثبلن إجرا  غَت البلـز ٣تي
 .(ُ)ذكر٫تا يف االقًتاح، كنقل ابو عبلف أمثليهما يف شرحه عو األشباا
 .(ِ)ي عليه يف األشبااكمثل ذلك اليقارض، بقد نقل ابو عبلف كل أمثلة السيوط

 .(ّ)كمو ذلك ما نقله يف تعارض القبيحُت
بقد اعيمد ابو عبلف على  وأّما توسي  المسا   النحوية التي تمّث  بها السيوطي،

اليصريح للشيخ خالد األزهرم، ك٫تن ا٢توامن، كاإلنصاؼ يف مساحل ا٠تبلؼ، كمغٍت اللبيب، 
 ليفيازاشل على اليصريف العٌزم.، أك شرح اكقد يرجن إذل األشباا كالنظاحر

 بمو ذلك تعليقه على قوؿ الراجز 
 واكرػل العينُت بالعى ػككحٌ 

 .(ْ)«عواكير»، مث ينقل كبلـ اليصريح يف «عواكير»ألٌف أصله 

                                                           

 .ِْٗ، ٗٓ، ُ ْٖ، كينظر  األشباا كالنظاحر ِِْ داعي الفبلح  (ُ)
 .ُ َِّ، كاألشباا كالنظاحر ِْٕ-ِْٔ داعي الفبلح  (ِ)
 .ُ ّْٗاألشباا كالنظاحر ، ك ّٖٔ داعي الفبلح  (ّ)
، ْٖٓا١تػانن للعلػة )عػدـ اليػأثَت( يف  خر كبلمه علػى  «البية». كمثل ذلك يف ِ ٔٗٔ، كاليصريح ِٖٓ داعي الفبلح  (ْ)

 .ُ َٔٓينظر  اليصريح 
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كقد ٧تدا ينقل عو اليصريح ما ليس مو ا١تساحل النحوية، كاسيطرادا يف تعريف 
لعصامي يف شرح شسكر السهب عو ه عبد ا١تلك اسيبويه، بقد نقل ما نقله شيخي 

ؿ ا١تسألة السادسة عشرة مو كياب . كمثله تعريف البصريُت كالتوبيُت أكٌ (ُ)اليصريح
 .(ِ)الًتاجيح

السادسة مو ا١تقدمات يف أقساـ اٟتتم  كمو أمثلة ما نقله عو ٫تن ا٢توامن ا١تسألةي 
، كحسؼ (ّ)عد شرطو ماضو النحوم، بقد نقل ما ذكرا السيوطي يف ربن ا١توارع الواقن جزا ن ب

 .(ٓ)، كأحتاـ الصفة ا١تشبهة من معمو٢تا(ْ)ا٠تع جوازان 
 .(ٔ)كيف ا١تسألة السابعة نقل معظم كبلـ السيوطي يف ا٢تمن على الوركرة

   (ٕ)كقد ٧تدا يعٌلق على شاهد ٔتا عٌلق عليه السيوطي يف ٫تن ا٢توامن. كما يف قوله
 إال ألٌف عيونه ساؿ كاديها ما   ٨توا عطشه        كأشرب ا١تا ى 

، أك يأخس منه رأم (ٖ)أٌما اإلنصاؼ بقد ٧تدا ٭تيل إليه إحالةن باخيصار للمسألة
  .(َُ)، أك دليلهما(ٗ)مسهب أحد البلديو البصريُت كالتوبيُت

ليس الطيب »كقد نقل عو ابو هشاـ مو مغٍت اللبيب معظم ما ذكرا يف قوؿ ٘تيم  
 .(ُُ)«إال ا١تسك

                                                           

 .ِ ِْٓ، كاليصريح ِٖ داعي الفبلح  (ُ)
 .ُ ٓ، كاليصريح َُٕ داعي الفبلح  (ِ)
 .ْ َّّامن ، ك٫تن ا٢تو َُٖ داعي الفبلح  (ّ)
 .ِ ّٖ، ك٫تن ا٢توامن ُُُ-َُُ داعي الفبلح  (ْ)
 .ٓ ٔٗ، ك٫تن ا٢توامن ُُِ داعي الفبلح  (ٓ)
 .ٓ ِِّ، ك٫تن ا٢توامن ُُِ داعي الفبلح  (ٔ)
 .ٕٓٔ« رٛتو»ك« ٟتياف». كمثل ذلك يف ُ َِِ، ك٫تن ا٢توامن َِٖ داعي الفبلح  (ٕ)
 .َٓٔ( ُُِ، كط جودة معكؾ )ا١تسألة ِ ْٕٓ( َُٗ، كاإلنصاؼ )ا١تسألة ُّٔ داعي الفبلح  (ٖ)
 .ُّٖ( ُٗ، كط جودة معكؾ )ا١تسألة ُ َُٔ( ُٖ، كاإلنصاؼ )ا١تسألة ّٔٔ داعي الفبلح  (ٗ)
 .َٔ، ٕٓ، ٔٓ، كط جودة معكؾ ٓٔ، ُ ٗٓ( ٖ، كاإلنصاؼ )ا١تسألة ْْٗ داعي الفبلح  (َُ)
 .ّٕٖ، كمغٍت اللبيب )ليس( َّٖ داعي الفبلح  (ُُ)
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كاٞتٌر  «ليذ»، كنصب اٞتزأيو بػ«دلى »كالنصب بػ «لو»ا ككبلمه يف اٞتـز بػكنقل شواهد
 .(ُ)«لعلٌ »بػ

كما ٧تدا رجن إذل أكضح ا١تسالك يف مسألة تأخُّر الفعل على الفاعل عند 
 .(ِ)التوبيُت، كقارف ما بيه ٔتغٍت اللبيب

 .(ّ)كرجن إذل أكضح ا١تسالك يف مسألة مٌد ا١تقصور كقصر ا١تمدكد
اليصريف العٌزم كا١تناهج التابية يف شرح الشابية للشيخ زكريا بإنٌه يرجن ح أٌما شر 

«ةَتى ثً »، ككما يف (ْ)إليهما يف ا١تساحل الصربية كما يف كاك مفعوؿ للمثاؿ
(ٓ). 

كبلـ ابو   بإنٌنا ٧تد ابو عبلف يتمل وأّما إتمام ما أوجزه السيوطي في االقتراح،
، أك يتمل أمثلة زيادة على (ٖ)، أك كبلـ ابو بارس(ٕ)زهر، أك ا١ت(ٔ)جٍت مو األشباا كالنظاحر

على ما يف االقًتاح، أك يتمل كبلـ ابو األنبارم مو كيبه، بيتمل كبلـ اإلغراب مو 
، أك كبلـ ١تن األدلة مو (َُ)، أك كبلمهما مو اإلنصاؼ(ٗ)اإلغراب، أك كبلـ اللمن مو اللمن

                                                           

كاٞتػػػـز « دل». كقػػػد أعػػػاد كبلمػػػه ذاتػػػه يف النصػػػب بػػػػّٕٕ، ّٕٓ، ُٔٗ، ّٓٔ، كمغػػػٍت اللبيػػػب ّْٖ داعػػػي الفػػػبلح  (ُ)
 .  ّْٔص يف « لو»بػ

 .ْٔٗ، كمغٍت اللبيب ِ ٖٔ، كأكضح ا١تسالك َُٔ داعي الفبلح  (ِ)
 .ْ ِٓٗ، كأكضح ا١تسالك ُّٓ داعي الفبلح  (ّ)
 .ُّٓ-ُّّلعزم ، كشرح ٥تيصر اليصريف آِْ داعي الفبلح  (ْ)
 .ّْٖ، كا١تناهج التابية ُْٖ داعي الفبلح  (ٓ)
 .ُ َُِ، كاألشباا ُّْ داعي الفبلحينظر    (ٔ)
االقػػًتاح مػػو ، بقػػد أكمػػل بيهػػا كػػل مػػا اخيصػػرا السػػيوطي يف َٓا١تسػػألة الثالثػػة مػػو ا١تقػػدمات،  داعػػي الفػػبلح ينظػػر   (ٕ)

ـ ابػو جػٍت كابػو بػارس كاألصػوليُت. ككػسلك مػا ذكػرا يف مسػألة ا١تزهر يف التبلـ على اصطبلح اللغة كتوقيفهػا مػو كػبل
 .  ُ َِٕ، كا١تزهر ِْْ داعي الفبلحك ، كما يعرؼ به العامي، ُ ْٖ، كا١تزهر ُٖمناسبة األلفاظ للمعاشل

ص و عػػبلف يف ابػػ. كقػػد كػػررا ْٖ. كالتػػبلـ يف أصػػله يف الصػػاحيب ُ ُّٕ، كا١تزهػػر ِِٖداعػػي الفػػبلح   مػػثبل ن ينظػػر   (ٖ)
ّْٓ. 

. حيػػػث اخيصػػػر ُ ُُّ. كقػػػد قارنػػػه ٔتػػػا يف ا١تزهػػػر ّٖ، ك١تػػػن األدلػػػة َّٓ داعػػػي الفػػػبلحينظػػػر  مسػػػألة نقػػػل اللغػػػة،   (ٗ)
 السيوطي ٙتانية بصوؿ مو اللمن كأكمل ابو عبلف كل ما اخيصر السيوطي.

، كاإلنصػػػػاؼ ُّٔ، ك١تػػػػن األدلػػػػة ْٔ، كاإلغػػػػراب ِٗٓ داعػػػػي الفػػػػبلحبلمػػػػه يف ا١تصػػػػدر أهػػػػو أصػػػػل الفعػػػػل؟ ينظػػػػر ك  (َُ)
 .  ََِ، كط جودة معكؾ ُ ِّْ
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, أك اإلتقاف كما (ّ)، أك ا٢تمن(ِ)هر، أك ٧تدا يتمل كبلـ السيوطي مو ا١تز (ُ)مو اإلنصاؼ
 .(ْ)الترصل القر فباالسيشهاد مبحث  كما يف

كقد ٧تدا قبل أف يتمل التبلـ يسكر الفركؽ بُت األصل كا١تنقوؿ، أك االقًتاح 
 ، أك غَت ذلك.(ٕ)، أك ١تن األدلة(ٔ)، أك ا١تزهر(ٓ)كاألشباا كالنظاحر

  موضوعاتو، فهي يوتوس تو،أّما إضافات ابن عالن عل  الكتاب التي تغني مادّ 
كقد عٌرؼ الينبيه بأنه بياف حتم ٯتتو أخسا مو سابق التبلـ بقٌوة النظر. أك كما  إّما تنبيو.
 .(ٖ)إٚتاالن  شيخه العصامي  إعبلـ بيفصيل ماعيلمعرٌبه 

 كقد زاد ابو عبلف يف شرحه أربعة تنبيهات 
 .(ٗ)« يدؿُّ جز ا على معنااما ال»األكؿ  سبقذ اإلشارة إليه، كهو يف تعريف ا١تفرد 

 .(َُ)كالثاشل  أٌف الوجوب يف أصوؿ النحو ٣تازم، باعيبار قياـ اٟتتم النحوم
 .(ُُ)كالثالث  أٌف ميواتر اٟتديث تثبذ بيه قاعدة

. كقد خالف يف هسا ا١تسألة رأم ا١تصٌنف «هند»كالرابن  يف اسيحساف منن صرؼ كػ
. كهسا ا١تخالفة مو ا١تخالفات القليلة (ُِ)الكجبلؿ الديو السيوطي، كماؿ إذل رأم ابو م

 اليت ٧تدها عند ابو عبلف.

                                                           

 .ُ ُٖٓ، كاإلنصاؼ ٕٔ، كاإلغراب ُّٓ، ك١تن األدلة ٓٔٔ داعي الفبلحينظر    (ُ)
 .ُ َُِ، كا١تزهر ِّْ داعي الفبلحينظر    (ِ)
 .ُ ٔٗ، ك٫تن ا٢توامن ٕٓٔ داعي الفبلحينظر  يف تعارض األصل كالغالب،   (ّ)
 . ُ ٖٓٓإلتقاف ، كإُٔ داعي الفبلحينظر    (ْ)
داعػي كمػا بعػدها، ك  ُ ِْٗ، كاألشػباا ِْْ داعػي الفػبلح، ك ُ ِٕٔ، كاألشباا كالنظػاحر ُّٖ داعي الفبلحينظر    (ٓ)

 .ُ َّٗ، كاألشباا ُْٔ الفبلح
 .ُ ِْٖ، كا١تزهر ُِٔ داعي الفبلح  (ٔ)
 .ٖٓ، ك١تن األدلة ّٓٓ الفبلحداعي ينظر اإلحالة السابقة على الفصوؿ الثمانية اليت اخيصرها السيوطي،   (ٕ)
 .ْٔ داعي الفبلحينظر  تنبيهاف يف ا١تقدمات،   (ٖ)
 .َُّ داعي الفبلح  (ٗ)
 .ُُِ داعي الفبلح  (َُ)
 .ِّٓ داعي الفبلح  (ُُ)
 .ُ َُٖ، ك٫تن ا٢توامن ِ ِّّ، كاليصريح ْٗٔ داعي الفبلح  (ُِ)
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 :كما أغن  شرحو بأرب  فوا دَ 
 .(ُ)األكذل  يف تقسيم التبلـ ا١ترٌكب عند أ  حياف إذل ذايت ككصفي

كالثانية  يف بول تقٌدـ البصريُت على التوبيُت. كاتباع بع  ا١تيأخريو طرؽ 
اخييار اليحقيق، كعليه ابو هشاـ. كقد أخس هسا الفاحدة مو  البصريُت. كطريق ابو مالك

 .(ِ)شرح اٞتامن الصغَت البو هشاـ، لشارحه الشيخ إٝتاعيل العلوم
كالثالثة  يف قوؿ ابو خالويه يف اخييار الفصيح عند علما  اللغة. كقد أخسها عو 

 .(ّ)ا١تزهر
ـ كنواها. أخسها عو  كخيم شرحه بفاحدة عو بدر الديو الزركشي يف اكيماؿ العلو 

 .(ْ)كيابه ا١تنثور يف القواعد
يف أنواع علـو األدب كاالسيشهاد بيها.  واحدًة في كتاب السما ، وأضاف تتمةً 

 .(ٓ)أخسها عو شرح عقود اٞتماف
ط بتوضي  نص االقتراح، من ترجمٍة وضاستعم  ابن عالن وسا   متنوعة في 
 غير ذلك.وإعراب ومقارنة، واستدراك وتعلي  وإيراد، و 

 بهي تشمل العلما  كاألمم أك القبيلة، أك األماكو، أك التيب. أّما ترجمة األعالم
كابو عبلف ال يطيل يف الًتٚتة، بالًتٚتة عندا ال تزيد على السطريو، إال إذا رأل 

 .لهحاجة لئلطالة أك الزيادة؛ إذ القصد منها تعريف القارئ با١تًتجىم 
تشمل اسم العادل كنسبيه ككنييه كشهرته، دكف تاريخ كترٚتة العلما  عندا ٥تيصرة 

 كباته أك كيبه.
قسَّم سليماف بو ٤تمد بو عبد »بنادا مثبلن يقوؿ يف ا١تسألة العاشرة مو ا١تقدمات  

اهلل السباحي ا١تالقي، أبو اٟتسُت ابو الطراكة، بفيح ا١تهملة األكذل، كٗتفيف الثانية كالواك،

                                                           

 .ُٓٓ داعي الفبلح  (ُ)
 .ُٖٖ داعي الفبلح  (ِ)
 .ُ ِِّ، كا١تزهر ِْٔ فبلحداعي ال  (ّ)
 .ٕ, كهي يف شرح عقود اٞتماف ُ ِٕ، كا١تنثور يف القواعد ُٖٕ داعي الفبلح  (ْ)
 .ُ ٕ، كشرح عقود اٞتماف ِّٔ داعي الفبلح  (ٓ)
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 . (ُ)«األلفاظى...
عػػػرض ١تسهبػػػه الغريػػػب يف النحػػػو، كطريقيػػػه العايبػػػة يف تقسػػػيم األلفػػػاظ أحوجػػػه  مث ١تٌػػػا

  ككانػذ لػه  را ه (2)«بغيػة الوعػاة»يف  قػاؿ ا١تصػٌنف»ذلك إذل إضابة شي  يف تعريفػه، بقػاؿ  
 . (ّ)«يف النحو تفٌرد ّٔا, كخالف بيها اٞتمهور

 .(ْ)وك٦تو أطاؿ يف ترٚتيه سيبويه، كلعل ذلك ١تتانيه بُت علما  النح
كقد اعيمد ابو عبلف يف ترٚتة النحاة على بغية الوعاة، كيف األٝتا  ا١تنسوبة كالثورم 

 اللباب للسيوطي. كاألندلسي على لبٌ 
 ماألمم كالقباحل كاألماكو، بهي ٥تيصرة موجزة. كقد ٧تدا يًتجم لؤلم ككسلك ترٚتةي 

 ا١تصباح أك على القاموس. ا١تعركبة كالقباحل ا١تشهورة. كغالبان ما يعيمد يف ترٚتيه على
ػيىجُّ ّٔػا يف النحػ بوػم وال مفن ُقضفاعَة:  »و  بمو ذلك مثبلن قولػه يف القباحػل الػيت ال ٭تي

, أبػو «عمػرك بػو مالػك بػو ٛتػَتو »  لقب (5)«القاموس»القاؼ كٗتفيف ا١تعامة كا١تهملة. يف 
 , أم  انيااعه عو قومه.(6)أبو حيٍّ باليمو, ليٌقب به النقواعه

  بفػيح ا١تعامػة كتشػديد ا١تهملػة, -أعاد النايف كاٞتاٌر تأكيدان للمقػاـ-اَن وال من َغسّ 
 أبو قبيلةو.

 ...«قيٌس بو ساعدة»بتسر ا٢تمزة كٗتفيف اليحيٌية  خرىا مهملةه. منهم  وال من إياٍد:
 بفيح الفوقٌية كستوف ا١تعامة ككسر البلـ,  خرا موٌحدةه.وال من تَفْغِلَب: 

مجففففاورين أم  ّتزيػػػػرة العػػػػرب, فففففإنّهم كففففانوا بففففالجزيرة  -بتسػػػػرو بسػػػػتوفو - والّنمففففرِ 
 على بلدهم, بأذهبها. البحري  عبل  -كيف نسخ  لليونانية-لليونان 

                                                           

 .ُِٓ داعي الفبلح  (ُ)
 .  ُ َِٔبغية الوعاة  (  ِ)
 .ُٓٓ داعي الفبلح  (ّ)
 .ِٖ-ُٖ داعي الفبلح  (ْ)
 مادة )قون(.القاموس احمليط  (  ٓ)
السم يف القاموس  القواعة... الفهد. كبه لٌقب عمرك بو مالك بو ٛتَت قواعةى  أبو حٌي باليمو. أك النقوػاعه عػو   (6)

 قهرا. « مىنىنى »قومه. أك مو قوعه كػ
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ألنّهفففففففم كفففففففانوا ] -بفػػػػػػػيح ا١توٌحػػػػػػػدة كسػػػػػػػتوف التػػػػػػػاؼ- (1)وال مفففففففن بنفففففففي بكفففففففرٍ 
  بفػػػػػػػػيح النػػػػػػػػوف كا١توٌحػػػػػػػػدة كبا١تهملػػػػػػػػة. كيقػػػػػػػػاؿ  النبطػػػػػػػػة. يف (3)للنَففففففففَبط (2)[مجففففففففاورين

   جيله مو الناس كانوا ينػزلوف سواد العراؽ. (4)«ا١تصباح»
  بوم الفا  كستوف الػرا ,  خػرىا سػُته مهملػةه, جيػله مػو النػاس. كيقػاؿ بيػه  والُفْرس

 . . كتأنيثه أغلبي  بارسه
. كهػػػػم بطػػػػوه مػػػػو ربيعػػػػةى. كمػػػػا يف «جيواثػػػػا»الػػػػسيو مػػػػنهم كبػػػػد وال مففففن عبففففد القففففي , 

 .«الصحيحُت»
عىلىم منقوؿه عو صيغة اليثنيػة علػى جزيػرةو باقيػةو إذل اآلفى  ألنّهم كانوا سّكان البحرين:

 .والفرس  -اٞتيل ا١تعركؼ مو الناس-مخالطين للهند . «القطيف»قيرب 
 .(ٓ)«والفرس اٞتيل ا١تعركؼ مو الناس, وال من َأْزد عماَن؛ لمخالطتهم للهند

لة يف كيٌيوح مو خبلؿ النص السابق أٌف ابو عبلف ٭تاكؿ ضبط التلمات ا١تشت
 ا١ت ، ليصٌح لفظها، كيفهم معناها، بإٌف الوبط عندا ال يقيصر على األعبلـ.

كمو الًتٚتة عندا ترٚتة التيب، كييوٌمو ذلك بياف عنواف التياب، أك موضوعه، أك 
 تسمية مينه إف كاف شرحان، أك شرح العنواف لغويان.

, أم  مسكّْرته «فاعلال»ٔتعٌت    مصدر«تسكرته»يف قاؿ أبو حياف »بمو ذلك قوله  
؛ «اليسكرة»أكذل مو اسم  «الينسية»بالفواحد ا١تودعة بيها ليقريبها. قاؿ بعوهم  كهي باسم 

  .(ٔ)«لعسر الوصوؿ بيها إذل ا١تطلوب؛ إذ ال بهرسةى ٢تا كال مظافَّ حىت ييرجن إليها
يوحة با١تعاميُت ا١تف-قاؿ عبد اهلل بو أٛتدى بو ا٠تىشَّاب  »كقوله يف ا١ترٕتل  
يرٕتىىل»يف  -با١تشددة,  خرا موٌحدهة

 .(ُ)«باٞتيم, اسم كياب «االرٕتاؿ»وؿ مو بصيغة ا١تفع «ا١ت

                                                           

 , كعند بااؿ كيف اليسكرة كا١تزهر  كال مو بتر.ُ ّّٓكسا يف الفي    (1)

 .  االقًتاحالزيادة مو   (2)

 يف ا١تزهر  للقبط.  (3)
 ا١تصباح ا١تنَت مادة )نبط(.  (4)
 .ِِّ داعي الفبلح  (ٓ)
 .َُُ داعي الفبلح  (ٔ)
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يف ا١تغػٍت  كقػاؿ منصػور بػو بػبلحو النحػومُّ  »كقد ٧تدا ٮتطئ يف تعريفػه، كمػا يف قولػه  
 .(ِ)كتبعه على ذلك ابو الطيب .«اسم شرحه على اٟتاجبٌية

 ٪ٌتا هو تصنيف جديد كما صرٌح ٤تٌققه يف مقٌدميه.كاٟتٌق أنه ليس شرحان ١ت ، كإ
كيرجن خطأ ابو عبلف إذل عدـ اطبلعه على ا١تصادر النحوية، كاكيفاحه بعدد معُت،  

 كما سيأيت يف مصادرا.
ومن منهج ابن عالن في توضي  المتن شرح المفردات، فقد شرحها شرحاً 

در شرحه إذا أطاؿ. كقد اعيمد كقد نراا يسكر مص موجزًا بكلمة أو كلمتين، وقد يطي .
، ك٫تا  ا١تصباح ا١تنَت كالقاموس احمليط. إاٌل بيما ندر على معامُت ال يتاد ٮترج عنهما

كعمدته على األكؿ أكثر مو الثاشل؛ إذ رجن إليه أكثر مو ٜتس كٜتسُت مرة، بينما رجن إذل 
 القاموس أكثر مو ثبلثُت مرة.

١تعظم ا١تصطلحات  تو بإنٌنا ٧تد تعريفا  ،ومما يظهر في شرحو اعتناؤه بالتعاري
كاسيصحاب اٟتاؿ كاالسيقرا ، كالعبد الواردة، بناد عندا تعريفان ألصوؿ الفقه كالفقه، 

كالفرؽ بينهما، كالفتر  كالعفو، كالساهي كالناسي كالفرؽ بينهما، كالرسوؿ، كالصنعة كالعمل
، كالقانوف كالقاعدة كالوابط كالفرؽ كاللغة كالنحو كاليصريف كالعركض كالقوايف كصنعة الشعر

بينها، كالصناعة كالينبيه كالوركرة كاليقليد، كاٟتتم كالرخصة، كالقر ف، كا٢تيئة كا١تثاؿ كالصيغة، 
 كاليسٌمح كالياٌوز، كالصحا ، كالسنة، كالوراعة، كالفقَت.
 بالنحو كأصوله. اكمو ا١تلحوظ أٌف كثَتان مو هسا اليعريفات ال صلة ٢ت

كذلك ببياف أٌف  اإلعراب فقد استعان بو ابن عالن كثيرًا لبيان معن  المتن،أمّا 
التلمة خع ١تا هو سابق، أك باعل مؤخر، أك غَت ذلك مو معاشل األدكات كتعليق اٞتاٌر 

.  كآّركر كالظرؼ، كإعادة الومَت، كبنا  الفعل للماهوؿ أك ا١تعلـو
 ، لبياف مىو هو ا١تخاطب.«حل للخطابأيُّها الصا»ك٧تد عند كل ضمَت ٥تاطب قوله  

                                                                                                                                                                      

داعػػي اٞتزكليػػة، علػػى ، ك َٗٓ داعػػي الفػػبلحالبػػو مالػػك، « شػػرح اليسػػهيل». كينظػػر تعليقػػه علػػى ّٗٔ داعػػي الفػػبلح  (ُ)
 .ّْٖ الفبلح

 .ُ َٖٗ, كالفي  ْٓٓ داعي الفبلح  (ِ)
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كلتٌننا ٧تد إعرابات غَت قليلة دل يأًت ّٔا ابو عبلف لبياف معٌت النص، إ٪ٌتا لبياف 
 إعرأّا ذاهتا كا٠تبلؼ بيها.

، كقد نقل (ِ)«ال سٌيما»، ك (ُ)«إنسانان إنسانان »مو ذلك مثبلن إطاليه يف التبلـ على 
ه حربان، كما سبقذ اإلشارة إليه، ككبلمه على كبلـ ا١تصباح ذاته دكف أف يزيد علي

 .(ّ)«أيوان »
 ، ٦تا ال يعود بفاحدة لفهم النص.«باب»ك  «كياب»ك «بصل»كمو ذلك إعراب 

أننا ٧تد منها ما  إالٌ ومقارنة ابن عالن لنسخ مخطوط االقتراح وإن كانت قليلًة، 
 .(ْ)يساعد على بهم النص

االقتراح التي اعتمد عليها في شرحو  من اإلشارة ىنا إل  أّن نسخة وال بدّ 
سقطذ منها ا٠تا٘تة للعلل يف كياب القياس، اليت نقلها السيوطي عو كياب اإليواح 

 للزجاجي.
ككسلك دمج ابو عبلف يف  خر كياب القياس بُت خا٘تة كياب القياس، كمسألة 

 اليسلسل، كأرادها هتسا مدموجة. كهو خطأ جلي.
اشل مو العلل السم قسمه ابو جٍت إذل كاجب ال كما سقط مو نسخيه الورب الث

. كقد صرح ابو عبلف بأٌف الثاشل ساقط مو (ٓ)كما ٯتتو ٖتمله لتو على اسيتراا ,منه بدَّ 
 معناا غَتا. كٖتٌله يفكضربه جاحز تطيق كلو ٔتشقة »نسخه، لسلك عٌع به مو عندا قاحبلن  

ابو عبلف ال ٯتلك كياب ا٠تصاحص؛ إذ لو كاف على أٌف  كهسا أيوان دليله  .«اامؤدٌ احه دأل٤تٌله 
ٯتلته لعاد إليه كنقل نٌصه، أك لقارف نصوصه كما بعل من ١تن األدلة كاإلغراب يف جدؿ 

 اإلعراب.
وابن عاّلن مقّلد فيما ينق ، وال يبحث أو يحّقق فيما يقرأ، ألنّو يثق بمن ينق  

ا١ترزباشل، بأٌف سيبويه احيج بأشعار لسلك ٧تدا ٯتٌر على قوؿ السيوطي السم نسبه إذل  عنو.
                                                           

 .  ْٓ بلحداعي الف  (ُ)
 ، كا١تصباح ا١تنَت مادة )سيي(. ُْٗ داعي الفبلح  (ِ)
 .  ُُّالفرع الثالث عشر يف كياب السماع،  داعي الفبلح  (ّ)
 . ُْْ، ُّّ، ٖٓ، ُٔ، ْٕ، ُِ داعي الفبلحينظر مثبلن    (ْ)
 .  ُ ٖٖ، كا٠تصاحص َْٗ داعي الفبلح  (ٓ)



- ُُُ - 
 

. كدل يبحث يف حقيقة هسا االسيشهاد، كال بيما نيسب إذل (ُ)بشار خشية أف يهاوا بشار
 ا١ترزباشل.

 سب أنه اسيشهد به بهو أما البيذ السم ني 
 بلبيبً  حىهي صٍ ا كلُّ مؤتو ني ػكم      هي حى صٍ ؤتيك ني كما كل ذم لبٍّ ٔتً 

ّٔسا البيذ، لتٌو نسبيه إذل بشار غَت صحيحة. كالصواب  سيبويه اسيشهد كاٟتٌق أفٌ 
 أنٌه أل  األسود الد رل.

كيف  »كقد ذكر أبو العبل  ا١تعٌرم خع اسيشهاد سيبويه بشعر بشار، مث عٌقبه بقوله  
كياب سيبويه نصف هسا البيذ اآلخر، كهو يف باب اإلدغاـ دل يسم قاحله. كزعم غَتا أنٌه 

 .(ِ)«أل  األسود الد رل
كأٌما نسبة ا٠تع إذل ا١ترزباشل، بقد ذكر ا١ترزباشل يف ا١توشح أف سيبويه طعو ببع  

 بشاران  ألخفش طعو ببع  أبيات بشار، ببلغشعر بشار، بهااا بشار. كذكر قبل ذلك أٌف ا
 .(ّ)ا عنه ذلك، كصار مو بعد ذلك يسيشهد بشعراذلك، بهٌم أف يهاوا، بتٌسب تبلميسي 

كاٞتمن بينهما يف قوؿ  نسب إذل ا١تغٍت ما ليس بيه, قاؿ  ابو عبلف بل كجدنا
 .«أؿ»شاذّّ كما يف ا١تغٍت, أك على زيادة  «السبلـه  عليتم»بع و  

 ذلك بيحيمل «عليتم سبلـي » كٝتنكتبعه ابو الطيب على ذلك. كالسم يف ا١تغٍت  
 .(ْ)«أؿ» إضمار أك .اهلل سبلـ  أم

قشات واالستدراكات في شرحو، وق  نق  عل  بعض المناقد لكّننا م  ذلك 
 .غيره فيها فيما نق  عن

هل هو اليصديق باٞتناف كالنطق باللساف عند اليمتو شرط  «اإلٯتاف»مو ذلك معٌت 
 منه، أك شرط إلجرا  أحتاـ الدنيا؟ 

                                                           

 .  ِّٗ داعي الفبلح  (ُ)
، كاالسػػػػػيدالؿ ُ ِّٖ، كخزانػػػػػة األدب ْٓ، كديػػػػػواف أ  األسػػػػػود ْ ُْْكينظػػػػػر  التيػػػػػاب  .ُِٕرسػػػػػالة الغفػػػػػراف   (ِ)

 .ِّٗالنحوم يف كياب سيبويه 
 .  ّٖٓ، ّْٖا١توشح   (ّ)
 . ُْٖ, كمغٍت اللبيب ِ َُْٕلفي  كا ,ُٗٔ داعي الفبلح  (ْ)
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لك يف شرح ا١تشارؽ أٌف الثاشل أصٌح القولُت عند أ  اٟتسو بقد نقل قوؿ ابو م
لك بقوؿ النوكم يف أكؿ شرح صحيح مسلم السم حتى ى ابو ممث اسيدرؾ علاألشعرم، 

 . (ُ)بيه اإلٚتاع على خلود مو ترؾ النطق ّٔما من ٘تٌتنه منه، كإف صدؽ بقلبه
كمو ذلك أيوان اسيدراكه على اإلماـ السيوطي يف ذكر أشيا  رأل ابو عبلف كجوب 

 ذكرها يف ا١ت  لعدـ االسيغنا  عنها.
و قىًبلىهما، كدل آّهوؿ يسكر السيوطي دليل مى با١ترسل ك  د عند طرؽ نقل اللغةبنا

ككاف على ا١تصٌنف حيث نقل دليل »يسكر اٞتواب على الدليل، بيسكرا ابو عبلف، مث يقوؿ  
 .(ِ)«مصححي قبوؿ ا١ترسل كآّهوؿ ذكري اٞتواب عو كل مو الدليل

و ا١تقٌدمات، بفي ا١تسألة السابعة م لكن قد نجده استدرك عليو ما لي  صحيحاً.
ذكر السيوطي مو الوركرات اٟتسنة قصر اٞتمن ا١تمدكد، كمد اٞتمن ا١تقصور. بفهم ابو 

 عبلف مو ذلك أنٌه قصر ا١تمدكد كقوؿ الشاعر 
 ال بٌد مو صنعا كإف طاؿ السفر

 كقوله   -كهو جاحز عند التوبيُت-كمٌد ا١تقصور 
 ا ػنقره يدـك كال غً بل بى ػب     سيغنيك السم أغناؾ عٍت   

ككيب النحو. كبعد أف نقل ابو عبلف ا٠تبلؼ عو  (ّ)كا١تسألة مفٌصلة يف اإلنصاؼ
 .(ْ)٫تا باٞتمنك كاإلنصاؼ قاؿ  إٌّنم دل يقٌيدأكضح ا١تسالك ك٫تن ا٢توامن 

. مثل «بعاليل»كحسبها مو  «بعالل»يف  كاٟتٌق أف ا١تراد مو اٞتمن هنا زيادة اليا 
 بحسبوا اليا . «٘تاثل»على  «٘تثاؿ»ا اليا ، ك بزادك  «صياريف»ٚتعذ على  «صَتؼ»

كهو - «الولقى»بمثاؿ  ولي  ىذا ىو األمر الوحيد الذي فهمو ابن عالن خطأ،
بالزام كالقاؼ. كدل»، بيقوؿ  «الزلقى»يصبح عنه  -عدك الناقة السرين، أك الناقة السريعة

                                                           

ف، بػػاب اإلٯتػػاف كاإلسػػبلـ ، كشػػرح صػػحيح مسػػلم كيػػاب اإلٯتػػاُ ُٖٔ، كمبػػارؽ األزهػػار ِّٓ، ِّْ داعػػي الفػػبلح  (ُ)
 .  ُ ُْٖكاإلحساف 

 .ُْٔ «ا١تسؤكؿ عنه». ك٧تد مثله يف مبحث ّٖٓ داعي الفبلح  (ِ)
 .َٓٔ( ُُِ، ك ط جودة معكؾ )ا١تسألة ِ ْٕٓ( َُٗاإلنصاؼ )ا١تسألة   (ّ)
 .ُِٓ داعي الفبلح  (ْ)
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 .(ُ)«يسكرا يف القاموس كال ا١تصباح
، «سية كثبلثوف صورة»عمو٢تا يف نسخة ابو عبلف كصور الصفة ا١تشٌبهة من م

ْتسؼ اليا  »ليسذ يف أصل ا١ت . قاؿ ابو عبلف  كسا يف األصل، كحقه سذ  «صورة»بػ
 . (ِ)«كتأنيث ا١تعدكد

 كقوؿ لبيد 
 كتقادمذ باٟتبس بالسوبافً     افً ػالن بأبػيا ٔتً ػا١تن سى رى دى 

١تا  مو أعلى الوادم، كما اّنبط ، كهو ٣ترل ا«ميلعة»ٚتن  «ميالن»عند ابو عبلف  
 .(ّ)بأظهر. كاٟتق أٌّنما جببلف معركباف «بأبانا»مو األرض، ك

كأبو نصر الفارا  عند ابو عبلف  القارا ، بالقاؼ، صاحب ديواف األدب يف اللغة، 
خاؿ اٞتوهرم صاحب الصحاح. كاٟتٌق أف أبا نصر هو ٤تمد بو ٤تمد بو طرباف، 

 .(ْ)ٌّّٗلم الثاشل، ا١تيوىف سنة الفيلسوؼ الشهَت، ا١تع
 عىٍل  كعىلي كعىًل كعىبلن كعيليوٍّ كعيٍلوو كعاؿو كمىعىاؿ.عند ابو عبلف   «عل مو»كلغات 

، كمو «عل»كقاؿ البغدادم يف خزانة األدب يف    كبيه عشر لغات  أتيييهي مو عىلو
، كمو عىٍلًو، ك  ، كمو عىٍلوى ، كمو مو عيٍلوو، عىلي، كمو عىلىى، كمو عىبلن، كمو عىٍلوي كمو عىاؿو

. بزاد عند البغدادم  (ٓ).«عيليوٍّ مو » «مو عىٍلوً »كجعل  «علٍ »كزاد ابو عبلف  .«مو عىلىى» معىاؿو

  كقوؿ ر بة
 يٍت مثلك يف البياضػيالي        

 أباض بٍت أخذ مو أبي         
 يصبح عند ابو عبلف 

 اضً ػيا لييٍت مثلك يف البي
 ضً بٍت بيا ذً سٍ إأبي  مو 

                                                           

 .ٕٖ داعي الفبلح  (ُ)
 .ُُْ داعي الفبلح  (ِ)
 ، كمعام البلداف مادة )أباف( ك )ميالن(.ُّٖ، كديواف لبيد ُُّ-َُّ داعي الفبلح  (ّ)
 .ُِٖ، كإخبار العلما  ُِٖ-ُِٕ داعي الفبلح  (ْ)
 .ِ ّٔٗ( ُْٖخزانة األدب )الشاهد  , كِْٖ، ِّٖ داعي الفبلح  (ٓ)
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 .(ُ)قبيلة مو ا٠تزرج، ٢تم أخذ معركبة بالبياضة «بٍت أباض»كالصواب أف 
كر بة كأبوا العٌااج راجزاف معركباف عند الركاة كالنحاة، قاؿ القرايف يف شرح احملصوؿ  

، يعٍت ر بة كابنه. «بالنوف كاليا . كصورة ا٠تط كاحدة -«أبيه»يعٍت كلمة  -كقن يف النسخ »
 . كهو ٔتنأل عو الصواب.(ِ)سا القوؿ عنه، ككأنٌه ارتوااهكقد نقل ابو عبلف 

، كعتسػػه، يشػػرح ابػػو عػػبلف الشػػواهد كيػػأيت بأمثلػػة ٣تػػكيف إجػػرا  الػػبلـز  را  غػػَت الػػبلـز
ميعػدٍّ كقػد عػٌداا بالبػا  إجػرا  لػه ٣تػرل  «عػاد»بقلذ أهي سرت أـ عادشل حلػم بػػعايبة. قاؿ  

. كقولػه  كمػو ييػًق أم  توجػد منػه اليقػو  ,  -«ييقػي»كهػو –ل. بنػٌزؿ ا١تيعػٌدم الػبلـز منزلػة الػػبلـز
بلم يسكر له مفعوالن. بإٌف اهلل معه باليأييد كاإلعانة. كسلك أم  مثل إجرا  البلـز أجركا البلزـى 

رل غَتا يف قوله تعاذل   رل الربن  السم ال يلػـز بيػه  «على أف ٭تي ا١توتى»٣تي بأيجرم النصبي ٣تي
 .ـز منزلة ا١تيعدماٟترؼ أصبلن أم  لينزيل البل

ا مأخوذةن   كهيدة التياب، عو مسوٌ  لتو هسا الشرح جا  يف النسخة اليت عددهتي
 .(ّ)نسخة ا١تتيبة ا١تركزية بالقاهرة. مث شرحها شرحان سليمان كما جا  يف نسخة الرياض

 . للحاجبيةح شرحان البو ببلٌ  ٍتغا١تكمٌر أنه جعل كياب 
اعلػػػػػم  أٌف ٤تصػػػػػوؿ مػػػػػسهب   (4)حصكنقػػػػػل السػػػػػيوطي قػػػػػوؿ ابػػػػػو جػػػػػٍت مػػػػػو ا٠تصػػػػػا

أصػػحابنا كميصػػٌرؼى أقػػوا٢تم, مبػػٍتّّ علػػى جػػواز ٗتصػػيص العلػػل, بإٌّنػػا كإف تقػػٌدمذ علػػلى الفقػػه, 
رل اليخفيف. رم ٣تى  بأكثريها ٬تى

بالصػاديو ا١تهمليػُت بػدؿى  -يعٍت لفػ  اليخفيػف– قاؿ ابو عبلف شارحان  كالظاهر أنٌه
 (5) على جواز ٗتصيص العلل إخل ... الفا يو, كما يدٌؿ له قوله قبلي  مبٍتّّ 

لة القولُت لعادًل كاحد نقبلن عو ا٠تصاحص أٌف أبا علي كاف مرةن يقوؿ يف أكيف مس
بدؿ «مرٌة»إٌّنا اسم بعل، كمرٌة يقوؿ  إٌّنا ظرؼ. كإذ بابو عبلف ٬تعل التبلـ يف  «هيهات»

                                                           

 .ُْٖة( كّناية األرب يف أنساب العرب )بنو بياض .َٓ, رقم  ُٕٔكملحقات ديواف ر بة  ،َّْ داعي الفبلح  (ُ)
 .ِ ِٔٓ، كنفاحس األصوؿ يف شرح احملصوؿ ّّٔ داعي الفبلح  (ِ)
 .ُِْ، ِْْ داعي الفبلحينظر    (ّ)
 .ُ ُْْا٠تصاحص )باب يف ٗتصيص العلل(  (  ْ)
 .ْٖٖ داعي الفبلح (  ٓ)
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 .(ُ)«هيهات»
أى  الحواشي، تعلي  كالم  ومّما سلكو ابن عالن في شرحو تابعاً في ذلك منهج

 بيانية.الصور الالسيوطي في المتن، وبيان ما فيو من محّسنات بديعّية، وأقّ  منها 
 ثر اٟتمد على الشتر ٟتديث  اٟتمدي رأسي الشُّػٍتًر، دل يشػتًر اهلل مىػٍو دل »بالسيوطي 

 . (ِ)«٭تىٍمٍداي 
قػػػػاؿ لػػػػدبن ذلػػػػك   «سما ً كػػػػلُّ خيطبػػػػةو لػػػػيس بيهػػػػا تشػػػػهُّده بهػػػػي كاليػػػػًد اٞتىػػػػ»ك١تٌػػػػا كرد »

 .(3)«كأشهدأٍف ال إلهى إاٌل اهلل
كيػابه غريػب الوضػن, عايػبي الصػنن, لطيػفي ا١تعػٌت ظريػف ا١تبػٌت,  »كقوؿ السػيوطي 

 «عايػػػب»كبػػػُت  بيػػػه ابػػػو عػػػبلف  قػػػاؿدل تسػػػمح قىر٭تػػػةه ٔتًثالػػػه, كدل يىنسػػػٍج ناسػػػجه علػػػى ًمنوالػػػه. 
. كيف التػبلـ  «ا١تبػٌت»ك «ا١تعػٌت»مو احملسًّْو مػا ال ٮتفػى. كبػُت  «غريب»ك مقابلػةه معنويٌػةه كجنػاسه

اسيعارةه متنٌيةه ٥تٌيلةه مرٌشحةه  شٌبه ٖتريرا يف نفسه على هسا الوضن بنسج ناسػجو علػى ا١تنػواؿ، 
باليشػػػػػبيه ا١توػػػػػمر يف الػػػػػنفس متنيػػػػػةه عنػػػػػد ا٠تطيػػػػػب, كإثبػػػػػات النسػػػػػج ٗتييػػػػػله، كذكػػػػػر ا١تنػػػػػواؿ 

  (4)ترشيحه.
ـه لفظيه كخطػيه. «اب يف جدؿ اإلعراباإلعر »ككياب ابو األنبارم  . يف اٝته جناسه تا

  (5) .كيف نسخة بإعااـ األٌكؿ، كاٞتناس مصحَّف
. ككػػػػسلك بػػػػُت إمعػػػػافو (6)مػػػػو احملٌسػػػػو مػػػػا ال ٮتفػػػػى «االحيمػػػػاؿ»ك «االحيفػػػػاؿ»كمػػػػو 

 .(7)كإتقاف

                                                           

   .ُ َِٔ، كا٠تصاحص ٓٗٔ، ْٗٔ داعي الفبلح  (ُ)
 .ْ داعي الفبلح  ينظر  (ِ)
 .ٓ داعي الفبلح (ّ)
 .َُ, ٗ اعي الفبلحد (ْ)
 .َِ داعي الفبلح (ٓ)
   .ِٓٔ داعي الفبلح (ٔ)
 .ّّٔ داعي الفبلح  (ٕ)
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 بتسر أكله كٗتفيف ثانيػه. ببينػه كبػُت «هسا عمل التيٌياب, أخطؤكا يف الًتياب» كقوله
.  (1)سابقه جناسه ٤تٌرؼه

. «االسػػػيبهاـ»ك  «االسػػػيفهاـ»كبػػُت  كبػػػُت القنػػػاة كالفيػػاة جنػػػاس مصػػػٌحف,  (ِ)جنػػاسه
 .  (ّ)«مثيَّ زلىٍ »مثليه يف اٟتديث  

لييشٌوؽ النفس لبيانه، بيقٌر »ؿ ا١تقدمة، مث شرحه بعدي؛ لم مبهمان أكٌ كذكر السيوطي العً 
 .(ْ)« تعببيها، ألنٌه ليس اآليت بالطلب كاٟتاصل ببل

كالسيوطي ٮتالف بُت العبارات يف اٞتملة ا١تًتادبة، من أٌف معناها كاحد، تفنُّنان يف 
 .(ٓ)اليعبَت

اسيقراً  كبلـً العرب ا١توصلة إذل  علمه ييسيخرج با١تقاييس ا١تسينبطًة مو كتعريف النحو
 .(ٔ)للدكاـ كاالسيمرار با١توارع إٯتا ه  «ييسيخرج»بػ . عٌع «معربة أحتاـ أجزاحه اليت احيلف منها

مػػو أكزاف ٚتػػوع القلٌػػة, كرٌٔتػػا تيػػوهم قلٌػػة ا١توجػػود, دبػىعىػػه بقولػػه   «أشػػيا »ك١تٌػػا كػػاف كزف 
ككىصىػػػفى اٞتمػػػنى بوصػػػف الواحػػػدة؛ لتونػػػه ٚتػػػن قلٌػػػةو ١تػػػا ال يعقػػػل, كهػػػسا هػػػو األرجػػػح  «كثػػػَتةن »
 .(ٕ)بيه

 (ٖ)ا٢تمػػنيف كمػػا - مناسػػبه »ككػػوف السػػيوطي جعػػل كيابػػه علػػى سػػبعة أبػػواب , بػػسلك 
كغػػَتا  إٌف اهلل كتػػر ٭تػػب الػػوتر, أمػػا تػػرل السػػماكاًت كاألرضى  ٟتػػديث ابػػو ًحبٌػػاف -للمصػػٌنف

ـى سبعان اٟتديث سبعان كاأليا
(ٗ)...» 

 يف كجػػدت كمػػا تتػوف أف يؤًمنػػك بمػا   قلػػذ بػإف  (ُ)كقػوؿ ابػػو جػٍت يف ا٠تصػػاحص
قػػاؿ  .تعلمػه دل بيمػا  خػري  ده بسػا بيهػا يتػوف أف علمػػذ بيمػا بيهػا يتػو دل أف بعػد بسػادان  لغيػه

                                                           

 .ُٕٔ داعي الفبلح   (ُ)
 .َٕٔ داعي الفبلح   (ِ)
 .َٗٔ داعي الفبلح  ينظر  (ّ)
 .ُُ داعي الفبلح  (ْ)
 .ِْٓ، ِْٔ، َّٗ، ِّٔ، ِّٖ، ُِٖ، ِّٕ ،ِٔٔ، ُٗٗ، ّٕ، ِِ داعي الفبلح  (ٓ)
 .ْٓ لفبلحداعي ا  (ٔ)
 .ْٖ داعي الفبلح (  ٕ)
 .ُ ّمقدمة ٫تن ا٢توامن  (  ٖ)
 .ُٕٓ داعي الفبلح (  ٗ)
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أٌكؿ التػػبلـ. كهػػسا  «بمػػا يؤمنػػك»بالفوقيٌػػة, ٥تاطػػبه بػػه ا١تخاطػبي بقولػػه     دل تعلمػػهابػو عػػبلف
دة»مو باب الياريد أٌكؿ التبلـ,كقوؿ صاحب    «العي

 (2) جرل ًمو ميٍقلىةو بدـً  أمو تسكًر جَتافو بسم سلم        مزجذى دمعان 
النقػػػػل احملػػػػ , إٌمػػػػا ميػػػػواتره أك  حػػػػاده. كعلػػػػى كػػػػلٍّ منهمػػػػا كقػػػػاؿ الػػػػرازم يف احملصػػػػوؿ  ب

. أٌمػػا ا١تيػػواتر باإلشػػتاؿ عليػػه مػػو كجػػواو. قػػاؿ ابػػو عػػبلف  ا١تناسػػب لػػػ  «اإلشػػتاالت»إشػػتاالته
 . (3) «أكجهه »

 .(ْ)ابو عبلفأشار إليه لفّّ كنشره مرٌتب ككٌلما مٌر 
والرّد عليو، ومما استعان بو ابن عالن في توضي  المتن، إيراد االحتمال 

 واإلتيان بالنظير والعك  والشاذ.
الػػسم ال  الواجففباٟتتػػم فففف   ))ا١تقػػٌدماتبمػػو ذلػػك قولػػه يف ا١تسػػألة السادسػػة مػػو 

شػػػاذّّ  «خػػػرىؽى الثػػػوبي ا١تًٍسػػػمارى ». كنصػػػبيه يف قػػػوؿ بعػػػ و  كرفففف  الفاعففف ٬تػػػوز تػػػرؾ العمػػػل بػػػه, 
 مردكده. 

أٌما باعػل الصػفة ا١تشػٌبهة بياػوز جػرٌا بعػد كا١تراد  باعل الفعل غَتي آّركر ْترؼو زاحدو. 
ٖتويػل اإلسػػناد عنػه لوػػمَت موصػػوبها, ككػسا باعػػل ا١تصػدر كاٝتػػه بإضػػابيه إليػه, كآّػػركر ْتػػرؼو 

 ٬تر بالزاحد.  (5) چپ  پ   ٹچ ك «ما جا شل مو أحدو »زاحدو كػ
ر بػاٟترؼ الزاحػد, هسا إف أيريد الربن لفظان أك تقديران, بإف أيريد كلو ٤تبٌلن دل يسيثو آّػرك 
 كال باعلي ا١تصدر أك اٝتيه ا١تواؼ هو إليه؛ ألٌف كبلن مربوعه بالفاعلٌية ٤تبٌلن. 

كقد يقاؿ  ال يرد باعل الصفة أيوان؛ ألنٌه دل ٬تػر إال بعػد ٖتويػل إسػنادا عنػه كخركًجػه 
 عو الفاعلية. كالٌدعا  ظهور ذلك أطلقه ا١تصٌنف. 

                                                                                                                                                                      

 .ِ ُّا٠تصاحص  (  ُ)
 .  َُٗ, كديواف البوصَتم ِٕٓداعي الفبلح  (ِ)
 .َِْ, ُ َِّ, احملصوؿ َِّ داعي الفبلح (ّ)
 .ٖٕٔ، ِْٗ، ّّْ داعي الفبلح  (ْ)
 .ُٕ ٔٗ, كاإلسرا  ُّ ّْالرعد  (  ٓ)



- ُُٖ - 
 

س مػو الفعػل كالفاعػل, بػل مػو ا١تبيػدأ كا٠تػع. هػسا لػي «زيػد قػاـ». كالفعف  وتأّخرِه عن
 مسهب البصريُت, كأجاز التوبيوف تقدٯته على عامله. 

ل ما اسيندكا يف تقدٯته عليه على أنٌه عند البصريُت (1)كيف اليوضيح البو هشاـو    ٛتي
 ضركرة. 

   ال ٬تيز البصرم تقدٯته مطلقان. (2)لتو يف ا١تغٍت
بياػػػب إبػػػراد  «الزيػػػداف أك الزيػػػدكف قػػػاـ»بلػػػديو  يف ٨تػػػو  كباحػػػدة ا٠تػػػبلؼ بػػػُت أهػػػل ال

 الفعل عند التويٌف, كمطابقييه عند البصرٌم. 
, إف دل ينب عػو باعلػه. كشػٌس ربعػه بيمػا مػٌر  ونصِب المفعول بغَت كاسطة حرؼ جرٍّ

  نفان, كربعه من الفاعل أيوان يف قوله  
 عىقاًف كبيوـي ........................           كيف مو صاد عىقٍ 

 ببل يقن ذلك إالٌ يف ضركرةو أك شسكذو مو التبلـ عند أمو اإللباس. 
, كمػػا جػػا  منػػه يف كبلمهػػم معرَّبػػان مػػؤٌكؿه وتنكيففِر الحففالمطلقػػان,  المضففاف إليففو وجففر  

أم  مػػػرتٌبُت. ككجػػػب  «ادخلػػػوا األٌكؿى بػػػاألكؿى », ك «منفػػػردان »ٔتعػػػٌت  «كحػػػدا»عنػػػد البصػػػريُت, كػػػػ
. تنتَتا ألٌف ا  لغرض مو اٟتاؿ مو بياًف صفًة صاحًبها حاصله من الينتَت, باليعريف لغوه
 يف قوؿ الشاعر   «أؿ»ك التمييِز,تنتًَت  و

, يا قيسي عو عىٍمرًك     رأيييك ١تٌا أف عربذى كجوهنا     صددتى كطبذى النفسى
 .(3)((زاحدةه 

اؿ  لػػيس شػػرطي اليػػواتر  كقػػد يقػػ، بيقػػوؿ  الػػرازم يػػورد علػػى كػػبلـكيف تػػواتر اللغػػة إلينػػا، 
مىو دكنىه, بأنٌه أخس ذلك ًمو عػدد اليػواتر.  كوفى كلٍّ مو رجاؿ طبقاته الواصلُت إذل حٌدا ٮتع

بل الشرطي يف كلٍّ منها ركايةي عددو يسيحيل تواطؤهم أك توابقهم على التسب, كإف كاف ذلػك 

                                                           

 .  ِ ٖٔكضح ا١تسالك أ (  ُ)
 .ِٕٖ ,ْٔٗمغٍت اللبيب  (  ِ)
 .َُٓ داعي الفبلح (  ّ)
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الًطبػاؽ, يسػيحيل بيهػا مػا ذيكػر بطيرؽو ميعددةو. كالقواعد األدبٌية كػسلك ألنٌػه يف كػٌل طبقػةو مػو 
 .(1)مو اليواطؤ على التسب كاليوابق على ما ذكرنا. كاهلل أعلم

على االسيشهاد  كيف مبحث االسيشهاد باٟتديث النبوم، يعًتض السيوطيُّ 
باٟتديث النبوم بأٌف الركاة غٌَتكا مو ألفاظه، بيايب ابو عبلف على ذلك بتبلـ ابو خلدكف 

ا بٌدله ٭تيٌج بتبلمه، كأٌف ابو مالك دل يسيشهد به إلثبات قاعدة، كإ٪تٌ لقيٍت، أٌف مو كالبي 
أٌف أبا حيٌاف إ٪ٌتا اعًتض على ابو مالك إلثباته بمث ٬تيب على كبلميهما  لبلعيواد.

 .(ِ)قاعدة
 كاسيدؿ السيوطي يف مبحث اإلٚتاع الستويت بقوؿ الفرزدؽ 

 كإذ ما مثلهم بشري  إذ هم قريشه      بأصبحوا قد أعاد اهلل نعميهم   
 اٟتاازية كنصبه.  «ما»اسييدؿ به على جواز توٌسط خع 

 كرٌدا ا١تانعوف بأٌف الفرزدؽ ٘تيمي، كعندما تتٌلم بغَت لغيه ٟتو.
كأجيب على ذلك بأٌف الفرزدؽ له أضداده، لو رأكا أخطأ لشٌنعوا به. لسلك ستوهتم 

 دليل جوازا.
و سػػتوهتم علػػى ذلػػك جػػوازي مػػا ذيكػػر؛ ١تػػا كلػػك أف تقػػوؿ  ال يلػػـز مػػ  فقػػاؿ ابػػو عػػبل

ػػ ػػري »حػػاؿه مػػو  «مػػثلىهم»رَّجى عليػػه القػػوـي البيػػذى مػػو أٌف خى , كػػاف كصػػفان لػػه, بقػػدـ بصػػار حػػاالن  «بىشى
 كما يف  

 ١تٌيةى موحشان طلله 
 . (3). أم  ما بشره ٦تاثله ٢تم موجودان ؼه كا٠تعي ٤تسك 

ۓ   چ ١تبػٍتٍّ, بهػو مثػل قولػه تعػاذل , كبيحييه بيحػة بنػا و إلضػابيه «ما»اسم  «مثلىهم»أك 

. أم  ما  «بىشىري »على قرا ة الفيح. ك (1)چڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  بدؿ منه, كا٠تع ٤تسكؼه
 .(2)مثلهم ٤تاكيان ٢تم

                                                           

 .َّّ داعي الفبلح (  ُ)
 .ُِْ داعي الفبلح  (ِ)
 ُ ِْٔكسا يف ا١تخطوط، كالصػواب  مػا يف الوجػود بشػر ٦تػاثبلن ٢تػم. كهػو ٗتػريج ا١تػعٌد يف ا١تقيوػب. ينظػر  اليصػريح  (  ّ)

 .َُٗ، رقم  ِٓٔك
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كقوله   ومما استعان بو ابن عالن في توضي  المتن القواعد األصولية والفقهية.
الشعرية  كالوركرات تبيح عريف الوركرةتعلى ا١تقٌدمات، معٌلقان يف ا١تسألة السابعة مو 

                                                                                                                                                                      

 .ِّ  ُٓ الساريات (  ُ)
 . كينظر إخراجه بيذ امرئ القيسّْٕ داعي الفبلح   (ِ)

 قليله مو ا١تاؿً  -كدل أطلب-كلو أٌف ما أسعى ألدسل معيشةو      كفاشل 
 .َِٔ داعي الفبلحمو الينازع كأنه غَت داخل بيما ييتٌلم عليه. 
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 .(ُ)حملظورات. كهسا قاعدة مشهورة عند الفقها  كاألصوليُتا
كبيػه أنٌػه إذا عػارض السماع يف اليعػديل علػى اإلّٔػاـ  كقوله يف الفرع العاشر مو بركع 

لىٌمػا خشػي ا١تصلحةى ضرره أشدُّ منها تيركذ, بإٌف يف عزك العلػم لقاحلػه مصػلحةى األمانػة, إالٌ أنٌػه 
ـه على جٍلًب ا١تصاحل»مو إنتارا لسلك طول ذكرا دبعان للمفسدة, ك   (2)«در ي ا١تفاسد مقٌد

كيف الفصل ا١تلخص مو احملصوؿ يسكر أٌف معربة األحتاـ الشرعية كاجبة، كاللغة 
كسيلة ليعٌلمها. قاؿ  ألٌف ما ال ييٌم الواجب ا١تطلق إال به كاجبه 
(ّ). 

حو، كما تأثر بن عالن تأثّر بأصول الفقو في شر ا إل  أّن اوال بّد من اإلشارة ىن
إذ ٧تد ابو عبلف يون يف ذهنه  السيوطي قبلو بو في وض  كتابو مادة ومنهجًا وتصنيفاً.

أصوؿ الفقه، كيشرح على ذلك أصوؿ النحو، ال سيما أٌف ابو عبلف صاحب كياب شرح 
 نظم الورقات للعمريطي، كشرح نظم ٥تيصر ا١تنار.

هر تأثرا بأصوؿ الفقه يف كياب القياس تأثران كاضحان، ال سيما يف العلة كمسالتها كيظ
 كقوادحها.

كٯتتػػػو أف ٪تثٌػػػل لػػػسلك با١تسػػػألة السػػػابعة مػػػو ا١تقػػػدمات يف الرخصػػػة كغَتهػػػا. إذ ذيٌػػػل 
مػػػا جػػػاز  «الرُّخصػػػة»  ينبغػػػي أف يقػػػاؿ هنػػػا علػػػى نسػػػج األصػػػوليُت  (4)تػػػسييله  ا١تسػػػألة بقػػػاؿ 
ةو. بقد تغٌَت اٟتتمي عو صعوبةو, هي منن غػَت ا١تطٌػرد بيػه, لسػهولةو, هػي جػوازا اسيعماله لوركر 

, مػػػػو مػػػػانن الصػػػػرؼ يف غػػػػَت ا١تنصػػػػرؼ (5)مػػػػن قيػػػػاـ سػػػػبب األصػػػػلي ,لعيػػػػٍسرو, هػػػػي الوػػػػركرة
 يف قوله  ]مو الطويل[  «عنيزة»ا١تصركؼ ٢تا, كاجبان كاف, كصرؼ 

 ...............كيوـى دخلذي ا٠تدرى خدرى عنيزةو        ...........
 يف قوله اآلخر  ]مو الطويل[ «نعماف»كصرؼ   ,أك حسنان 

  أىعٍد ذًٍكرى نعمافو لنا إٌف ذكرا          ...........................

                                                           

 .  ٕٔهية للسيوطي ، كاألشباا كالنظاحر الفقُ ْٖ، كاألشباا كالنظاحر للسبتي ُُِ داعي الفبلح  (ُ)
 .ٕٖ, كاألشباا كالنظاحر الفقهٌية للسيوطي َّّ داعي الفبلح (  ِ)
 .  ِ ٖٖ، كاألشباا كالنظاحر للسبتي ُ ُْٗيف أصوؿ األحتاـ لآلمدم  . كينظر  اإلحتاـُّٔداعي الفبلح   (ّ)
 .ُِّ داعي الفبلح   (ْ)
 .  ُ َُٔ.ينظر  حاشية العطار ُٓامن , كٚتن اٞتو ِ ِٔهسا تعريف الياج السبتي يف ربن اٟتاجب    (ٓ)
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 أك قبيحان, كما مٌر مو صورا ا١تمنوعة. 
 أك جوازان مسيوم الطربُت يف غَت ذلك. كاهلل أعلم. 

لتكرار؛ إذ نجده قد يكرر كالمًا ذكره ومما يظهر في منهج شرح ابن عالن ا
عل  موضو  ما، لتكرر ذكر الموضو . وقد يكون الموضو  الذي يعّلق عليو ويشرحو 
وينق  فيو النُفُقول من موضوعات االقتراح، وقد ذكر السيوطي فيو كالماً واسعاً، فيتعّج  

الحقاً، ثم  ابن عالن قب  الوصول إليو، وينق  فيو ذات الكالم الذي ذكره السيوطي
 يشير إل  تكرار ذلك.

بمما جا  مو باب اليترار اليعاريف، إذ ٧تدا كٌرر تعريف القاعدة كالقانوف كالصناعة 
 ، كا١تثاؿ، كاليسٌمح، كغَت ذلك.رات، كالنحو، كالوركرة، كالصيغةكاالسيقرا  أربن م

إٌف لغػػػػػػػػة إٝتاعيػػػػػػػػل كانػػػػػػػػذ قػػػػػػػػد درسػػػػػػػػذ, باػػػػػػػػا شل ّٔػػػػػػػػا جعيػػػػػػػػل »كمنػػػػػػػػه حػػػػػػػػديث  
 بقد كٌررا ثبلث مرات يف مواطو ميفرٌقة.. (1)«بحفظييها

جيل مو بالوم   «الرُّـك». كمنه (ِ)  إٌف جيمها ال تفيح«جٌدان »يف  ذيتٌ كقوؿ ابو الس
 .(ّ)قاموسكلد الرـك بو عصيو. عو ال

... كمنه «لىو»كاٞتـز بػ «دلى »كقد سبقذ اإلشارة إذل تترارا الشواهد على النصب بػ
 .(ْ)ٌدثُتعند احمل «سيبويه»ضبط 

كقد تلٌطف منهم مو أشار لنسبه منهم قاؿ  اليميمية،  «ما»كمنه اللغز السم ذكرا يف 
 يف قوله  

ـي   كمهفهًف األعطاؼ قلذي له  انيسب       بأجاب  ما قيلي احملبّْ حرا
 .(ٓ)«٘تيمو »عو اليصريح بربن نسبه لػ «ما»باكيفى بإ٫تاؿ 

 .(ٔ)إال نيب   ال ٭تيط ّٔاالشابعي يف اللغةكمنه قوؿ 
                                                           

 .ََِ, ُٗٗ, َُٗ داعي الفبلح  ينظر (  ُ)
 .  َِٖ، ّّ، كإصبلح ا١تنطق ِٖٔ، ُٔٗ داعي الفبلح  (ِ)
(.ٕٔٓ، ُْٓ داعي الفبلح  (ّ)  ، كالقاموس احمليط مادة )رـك
 .ِّّ، ُٖ داعي الفبلح  (ْ)
 .ِٔٓ, ٗٔ داعي الفبلح (  ٓ)
 .ُ ْٔ، كا١تزهر ِٔكالصاحيب  ،ُّٔ، َِٔ داعي الفبلح  (ٔ)
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ك٦تػػا ذكػػرا السػػيوطي يف مػػػ  االقػػًتاح، ككػػررا ابػػو عػػػبلف يف شػػرحه قبػػل ا١تتػػاف الػػػسم 
الفقيه عو ز ككررا يف االقًتاح إذا عاى ذكرا بيه السيوطي، ما ذكرا يف األشباا كالنظاحر الفقهية 

ػػز النحػػومُّ عنػػه قػػاؿ  هػػسا مسػػموعه.  عنػػه عاػػز كإذا تعليػػل اٟتتػػم قػػاؿ  هػػسا تعبػػدمّّ. كإذا عاى
  (1).با٠تاصية هسا  قاؿ اٟتتيم

كمو ذلك أف السيوطي قسم قسمة ابو جٍت للتبلـ إذل شاذ كمطرد يف االقًتاح إذل 
موضعُت  األكؿ يف الفرع األكؿ مو بركع السماع، كالثاشل يف بصل ا١تقيس يف ا١تسألة الثانية. 

 صرا هو ذاته يف مسألةاخيباا  ابو عبل  بأكمل ما اخيصرا السيوطي يف الفرع األكؿ، كما 
 .(ِ)ا١تقيس

 .(ّ)ابو بارس كابو األنبارم يف ركاية اللغة كأخسها عو الثقات كمنه قوال
. (ْ)بأنا أخعتيه «أخعشل الثقة»يف كيابه   «سيبويهً »كلُّ ما قاؿ    زيدكمنه أيوان قوؿ أ  

حدثٍت »قوؿ  يأيت ٣تلسي كله ذ ابياف,  بإذا ٝتعيىه ي «سيبويهً ». كمثله عنه قاؿ  كاف (ْ)أخعتيه
 بإ٪ٌتا يريدشل. «حدثٍت مىو أثق بعربٌييه»

 .(ٓ)كقوؿ ابو هشاـ  إٌف يف كياب سيبويه ٜتسُت بييان ٣تهولة القاحل
، نقل ابو عبلف كبلـ ابو جٍت كأ  حياف يف قبوؿ (ٔ)كيف ا١تسألة الثالثة مو ا١تقدمات

يف انيقاؿ قبوؿ اللغات على اخيبلبها، كقوؿ أ  حياف يف تسويغ اليأكيل، ككبلـ ابو جٍت 
  لغة العربية الفصيح. ككل ذلك ذكرا السيوطي ميفرقان يف كياب السماع.

بقد عٌرؼ االسيطراد بقوله   ومما يظهر في شرح ابن عالن أيضًا االستطراد.
. كأصله صفة الصاحد، إذا كاف يطَت خلفى صيدو، بيعرض  االسيطراد ا٠تركج مو مبحثو آلخرى

ى سبيل القصد. مث اسيعَت يف كبلـ العلما  ، ١تا يقن  له يف طريقه  خري بيصيدا, ال عل

                                                           

 .َْٕكاألشباا كالنظاحر الفقهٌية  ,َْٔ, ّٖ داعي الفبلح (  ُ)
 .ُ ٕٗ، كا٠تصاحص َْٕ، ِّٗ داعي الفبلح  (ِ)
 .ُّٖ، ُ ُّٕ، كا١تزهر ٖٓ، ك١تن األدلة ْٖ، كالصاحيب ّْٓ، ِِٖ داعي الفبلح  (ّ)
 .ُ ِٖٓية الوعاة , كبغُ ُّْ, عو ا١تزهر َُٕ, َُّ, َِٓ داعي الفبلح (  ْ)
 .ِٗٗ، ُِٓ داعي الفبلح  (ٓ)
   .ُٕ داعي الفبلح  (ٔ)
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 چچ  چ    چ  ڃ  چ  كسلك. كذكري الشي  اسيطرادان كاقنه يف بصيح التبلـ، قاؿ تعاذل 

 .(ّ)«ضيا  السبيل»كتلخيصه يف .(ِ)«التٌشاؼ»كٖتقيقه يف  (ُ)چڍ  ڍ    ڌ  چ  إذل قوله 
 كثير منها.واستطرادات ابن عالن متنوعة، أشرت فيما سبق إل   
 بمنها ما هو ضمو أصوؿ النحو؛ كاليترار السابق السكر.

كمنها ما هو يف مسألة ٨توية أك إعراب تركيب مٌر يف ا١ت ، كإسهابه يف إعراب 
 . كقد أشرت إذل ذلك سابقان.«أيوان »ك «إنسانان إنسانان »

ة صفحة كمنها اليفسَت اللغوم لؤللفاظ، كاإلطالة يف ذلك، ْتيث يسيغرؽ شرح ا١تاد
. كغَت «ال سٌيما»، ك«بوبلن »، ك«نرجس»تقريبان. كقد  أشرت إذل شي  مو ذلك يف النقوؿ، كػ

 ذلك.
، كذلك يف شرح  ان كمنها ما هو خارج عو علـو العربية، كيسمية النيب ٤تمد

عو موضوع النحو كأصوله، ك٘تثيله على قواعد  ا١تقدمة. كاليعريفات اليت ذكرها عمومان خارجةه 
لنحو ٔتساحل بقهية؛ كاليعليل با١تظٌنة، بقد مٌثل عليه بالنـو بالنسبة للوضو ، هل أصوؿ ا

 ؟(ْ)نقوه للوضو  ألنٌه مظٌنة خركج شي ، أك هو ذاته ناق 
 . بل إف شرحه لبلسيطراد يظهر لك اسيطرادا.(ٓ)ككإطاليه يف تعريف العبر

 ه. كمنه أيوان إسهابه يف مدح الشابعي، كاليوٌسن بتل كبلـ ٮتصٌ 
، مث أطػػػاؿ يف «البيػػػة»كمػػػو عايػػػب اسػػػيطرادا أنٌػػػه أضػػػاؼ إذل نػػػٌص ا١تػػػ  كلمػػػة كهػػػي 

. (ٕ)كشػرحه عػو ا١تصػباح ا١تنػَت «بلػج». كمثػل ذلػك أضػاؼ الفعػل (ٔ)شرحها نقبلن عو اليصريح
بػإٌف قومػان قػالوا  إّنػا سػريانية، قػاؿ معلقػان   «اهلل». كعند التبلـ على أصل لف  اٞتبللة (ٕ)ا١تنَت

                                                           

ڤ    ڤڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹچ  ُُُ -ّ َُُمػػػو قولػػػه تعػػػاذل يف سػػػورة   ؿ عمػػػراف   (ُ)

   .چچ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ    ڌ     چچ  چ    چ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ
  .ُ َّْالتشاؼ   (ِ)
 .ُْ داعي الفبلح  (ّ)
 .ُّّ داعي الفبلح  (ْ)
 .ُْٓ داعي الفبلح  (ٓ)
 .  ُ َٔٓ، كاليصريح ٖٓٓ داعي الفبلح  (ٔ)
 ، كا١تصباح ا١تنَت مادة )بلج(.ِْٔ داعي الفبلح  (ٕ)
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ـى. كّٔػػػا ينطػػػق الصػػػغَت أٌكؿى نطقػػػه. قيػػػل  كيتػػػوف ّٔػػػا يف الػػػعزخ. حػػػىت قػػػاؿ قيػػػل  إٌّنػػػا لغػػػة  د
 قاؿ ا١تصٌنف يف منظوميه يف اليثبيذ   بعوهم  إٌف ا١تلتُت إ٪ٌتا يتلمانه ّٔا.

 كمو غريب ما ترل العيناف
 أبىت ّٔسا شيخنا البيلقيٍت

 

 أٌف سؤاؿ القع بالسرياف 
 كدل أرا لػػغَتا بعيٍت

 

مث يزيػػد البيلقيػػٍت, كهػػو العيػػٍت اٟتنفػػٌي يف شػػرحها بػػيح احمليػػي ا١تميػػذ.   كقػػد رأيييػػه لغػػَت
 .(ُ)على ذلك أقواالن مو ا١تزهر

[ بغػَت لغيػه, كإذا تتلػم ]النػيبٌ »قػوؿ السػيوطي  كمو أعاػب اسػيطرادا تعليقػه علػى 
قػاؿ ابػو عػبلف معلقػان  كقػد جػرل  «بإ٪ٌتا ييتلم بسلك من أهل تلك اللغًة علػى طريػق اإلعاػاز

ٍوػرىمٌي أنٌػه عبػد التبػَت اٟتى كرامػةن ٢تػم، بقػد نيقػل عػو الشػيخ   اتٌباعان له ذلػك تثَتو مو كىرىثىيه ل
ػػبػىٍند , كدل يتػػو غَت٫تػا ,كٌلمػػه بالفارسػٌية, كبًهػػمى مػا ٮتالطػػه ّٔػػا, ١تٌػا لقػػي ا٠توجػه ّٔػػا  الػديو نػىٍقشى

 .(2)حىت جا  مو يًتجم بينهما
لكتبهم في مسألة سبق لهم شرحها  وقد اعتاد الشّراح المحّشون عل  اإلحالة

كيف ذلك باحدة يف معربة أٝتا  كيبهم، . وىو ما سار عليو ابن عالن. آخرَ  في كتابٍ 
كإثباهتا ٢تم. بنادا أحاؿ على شرح القواعد الصغرل البو هشاـ، كتفسَت ضيا  السبيل إذل 

طي، كمنهج مو ألف نصيحة ا١تلوؾ للغزٌارل، كشرح نظم الورقات للعمريمعاشل الينزيل، كشرح 
الطاحف بفول الطاحف، كشرح عوامل اٞترجاشل، كعيوف  بيما يتيب باأللف كاليا ، كالطيف

 اإلبادة يف حركؼ الزيادة، ك٥تيصر كفاية ا١تقاصد مو حركؼ الزكاحد.
بقد نظم ويظهر أن ابن عالن كان ولعًا بالنظم، شأنو شأن المتأخرين في ذلك. 

اللبيب يف  ٪توذجأية كشرحه، كٌٜتس قصيدة أ  مديو، كنظم ٥تيصر ا١تنار يف أصوؿ اٟتنف
بردة البوصَتم، كنظم رسالة االسيعارة،  زكصٌدر كعاٌ خصاحص اٟتبيب للسيوطي مث شرحه، 

ـٌ  كعوامل اٞترجاشل كشرحه، ككسلك قواعد اإلعراب، كقطر الندل البو هشاـ، كاآلجركمية، كأ
 وجي.غساياآلداب لعود الديو اإل٬تي، كإالعاهُت للسنوسي، كعقيدة النسفي، كرسالة 

                                                           

 .ُ َّ، كا١تزهر ِِّ، ُِّ داعي الفبلح  (ُ)
 .ََِ, ُٗٗ داعي الفبلح   (ِ)
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قاؿ  وىذا االىتمام بالنظم يظهر في شرح لالقتراح، فقد ذكر عّدة أمور منظومة.
 :«أمسً »يف 

إذا أريفففففففد بفففففففف 
مففففففففففففا  «أمفففففففففففف »

 تقفففففففففففففففففففففففففففففففففّدمكا      
ومفففا تكّسفففر, مفففا 

فيفففففففو قفففففففط   «أل»
 وال

فيففففففففو اخففففففففتالُف 
الحجفففففففففاز مفففففففففف  

 تمفففففففففففففيَم فففففففففففففففإن       
فالكففففففففّ  يبنففففففففي, 
وإن مفففن خمسفففٍة 

 فت سفففففففففففففففففففففففففففففففففففل
فالكففففففففّ  يعربُفففففففففو 
 باالتففففاق, فقففف :

 

بفففففففرد ليفففففٍ , ومفففففا  
 صفففففففففففففففففغرَتو أبففففففففففففففففففدا
 ُأضففففففي  مففففففا جاءنففففففا

 رشففففدا ظرفففففاً. فُخففففدْ 
بفففدت سفففوابُق ظفففرٍف 
 وىففففففففو قففففففففد وجففففففففدا
مففففن قبفففففلو واحففففٌد يففففا 
 ِخففففففففف   قفففففففففد فُقففففففففففدا
كففففففان أمسفففففنا أمففففف  

 (1)مأىواًل بك  ندا
 (1)نففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففدا

 

  كقاؿ يف طرؽ معربة العامي
يُعففرف 
األعجففففففم

ي 
بالنقففففففففففف  
 حقفففففففففففففففففففاً 

أو خفففروٍع عفففن  
 وزننفففففففففففا الففففففففففففعربي
أو بفزاٍي بعفد داٍل 
 بففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففزيّ 
مفف  جففيٍم كففالجّص 

                                                           

 .ٖٕ, ٕٕ داعي الفبلح (  ُ)
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 أو بنففففففونٍ 
بفففأّوٍل ثففم 

 راٍء 
في أخيفٍر 

أو 
باجتمففففاٍ  
 لصففففففففففففففادٍ 
 أو خففففففففال
مففففففففففففففففففففففن 
َذالقفففففففففففففٍة 
وىففففففففففففففففففو 
 خمفففففففففف ٌ 
ذي أموٌر 
بهففففففففففففففففففففففا 
استبانففففففففُة 
 مففففففففففففففففففففففففففا

 

 فففففففففففففففي الجفففففففففففففففليّ 
مففففففففن حففففففففروٍف أو 
 أربفففففففففففٍ  ياصفففففففففففففي
كفففففان لففففففديهم يففففففا 
صففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففاِح 

 (1)بفففففففففففففاألعجمي
) 

 

  لزيادةكيف يف معربة أحرؼ ا
 ييعرؼي األصل إف تشا اليمييز          
          , , خركجو  باشيقاؽ كىبػىٍقد مثلو
 كبػأف جا  زاحدان عو أصوؿو            

 

 مو حركؼ الزيادة ا١تسكورا 
 عو ًكزاف األعارب ا١تشهورا

 (2)ًهٍي ثبلثه كأربن مسطورا
 (2)مسطورا

 

                                                           

 .َُٓ داعي الفبلح (  ُ)
   .ِٗٔ داعي الفبلح (  ِ)
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كرة أو من باب كما جّم  ابن عالن شرحو ببعض األشعار، مستشهدًا عل  ف
 التلّط .

  (1)قوؿ أ  العبل بمو األٌكؿ  
 كالسٍنبي للطٌٍرؼ ال للنام يف الصّْغىرً   كالنام, تسيصغر األبصاري طلعيىه

                                                           

   .ُٗ داعي الفبلح (  ُ)
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  (1)كرثا  ابو ا١تنَت البو عصفور
 
 
 
ك 
قػػوؿ 
البػػػػػو 
صػػػػػػػػػ
يػػرم 
يف 
ا٢تػػػم
  (2)زية

 كيػفى ترقى رقٌيكى األنبيا ي 
 ػتىص أنذى ًمصباحي كلّْ بولو بما

 

 يا ٝتا ن ما طاكليها ٝتا ي  
 عو ضوًحكى األىضوا ي  ديري إالٌ ػ
 

  (3) كقوؿ أ  الطيب ا١تينيب
 ككم مو عاحبو قوالن صحيحان                ك بيه مو الفهم السقيم

  (4) كقوله
 ال تعًرضىوَّ على الركاة قصيدةن 
 بإذا عرضذى الشعرى غَتى مهٌسبو 

 

 ما دل تتػو بالغذى يف هتسيبها 
 عٌدكا منكى كساكسان هتسم ّٔا

 

   (5)ما نسبه ألحد األدبا كما هو مو النوع الثاشل أكثر. مو ذلك 

                                                           

   .ْْ داعي الفبلح (  ُ)
 .َِٓ داعي الفبلح (  ِ)
 .ِٔٔداعي الفبلح  (  ّ)
 .َْٓ داعي الفبلح (  ْ)
 ِ ْٕٔهػ( يف خزانة األدب البو حاة ْٕٗكالبيياف البو الوردم )تَُِ, ُُٗ داعي الفبلح (  ٓ)

أسند 
النحفففففففففو 
إلينففففففففففففففففا 
 الفففففد ؤلي
بفففففففففففففففففففدأ 
النحفففففففففو 
علففففففففففي ، 
 وكفففففففففففففذا  

 

عففن أميففر  
المففففففففففففؤمنين 
 البطفففففففففففففففففففففف ِ 

قففف  بحفففق :  
خففتم النحففَو 
 علففففففففففففففففففففففففففففي
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صفففففففففَرَف 
الشففففففففففففففففاعر 
 نصفففاً زَغَففالً 
قيفففف : ىففففذا 
زّيٌ ؟ قال: 
 نعفففففففففففففففففففففففففم,

 

عنفففففففففد  
 صفففففففففّرافٍ 
فلّمففففففا أن 
ُعفففففففففففففففرف 
يصفففففففففرف 
الشففففففففاعر 
مفففففففففففففففففا ال 
 ينصففففففرف

 

  (1) كمنه قوؿ بعوهم
علمتُفففففففو 
بففففففففففففففففففففففففاَب 
المضفففففففاف 
 تففففففففففففففففففففاؤالً 

 

ورقيبٌفففففففو  
يغريففففففففففففففففففففففو 
 بففففففففففففالتنوين

 

 كاآلخري 
كفففففففأّني 
تنففففففففففففففويٌن, 
وأنفففففففففففففففففت 
 إضفففففففففففففففافةٌ 

 

فحيفففففُث  
ترانففففففففففففي ال 
تحفففففففففففففففففففففففّ  
 مكانيففففففففففففففففففا

 

 كقوؿ ابو عبلف  

                                                           

 .ككسلك األبيات الثبلث بعدا ُّْ داعي الفبلح (  ُ)

الزمففففففففُت 
بابَففففففَك كففففففي 

عففففففففففففيَن  
الوجفففففففففففففود 
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   (1) «عبد ا١تلك العصامي»شيخه كقوؿ 
 شوقي إليتم سيدم كامل             كضٌدا رل جامنه مانني 

 ػاننه,             للمقيوي كٟتتمو مانني ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراشل مػػػػػو عػػػػػػػػلػت
   (ِ)العيد كمثله قوؿ ابو دقيق

 قالوا ببلفه عادله باضله               
 بقلذي  ال عفة بيه بقد 

 

 بأكرموا مثل ما يرتوي 
 تعارض ا١تانن كا١تقيوي

 

 كسلك البو عبلف   اكبعد
 لىٌما تبلعب ٍ  الغراـ, ككنذ يف         

ـي تقدمي يف ذا السنا  منىن الغرا
 

 أكج ا١تعارل يف الرًُّقيّْ ا١ترتوى 
  ا١توانًن ردَّ أمًر ا١تقيوى حٍتمى 

 

يف ترٚتة معاذ ا٢ترٌا   كاف أبػو مسػلم مػؤدب  (3)«بغية الوعاة»كمو ذلك ما نقله عو 
 قد بطو يف النحو, بلٌما أيحدث اليصريف أنترا, بقاؿ   «عبد ا١تلك»

 قد كاف أخسهمي للنحو يعابٍت               
       لىٌما ٝتعذي كبلمان لسذي أبهمه              

 تركذي ٨توهمي, كاهلل يعصمٍت                   
 

 حىت تعاطوا كبلـ الزنج كالركـً  
 كأنٌه زجػل الغرباف كالبوـً 
 مو اليقحم يف تلك اٞتراثيمً 

 

                                                           

 .ٖٔٔ داعي الفبلح (  ُ)
 .  ٕٖٔ داعي الفبلح  (ِ)
 .  ََِٔ, رقم  ِ َِٗ, كالبغية َٕٔ داعي الفبلح (  ّ)

ُأضفففففففففففففففففففاف 
 إليفففففففففَك يفففففففففا
وغففففففففففففففدوُت  
كفففففففففففففالتنوين 

 مبّعفففداً  منفففك
 

ويففففا مففففداَر 
 الففففففففففففففففففدين
كيففففففففففففففففففف  
اإلضففففففففففافة 
مففففف  نفففففوْي 
 التنففففففففففففففوين
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 بقوله   «معاذه »بأجابه 
 عاٞتيىها أمردى حىت إذا

 ٝتٌيذى مو يعربها جاهبلن             
 سٌهلى منها كلَّ مسيصعبو  

 

 , كدل ٖتسو أباجدهاًشبذى  
 يصدرها مو بعد إيرادها
 طوده على  أقراف أطوادها

 

  (1)كقوؿ بعوهم
 إ٪ٌتػػػػػا كػػػػػاف ضػػػػػرب زيػػػػػدو لعمػػػػػروك
 أٌف داكدى قػػػػاؿ  مػػػػا زيػػػػد عمػػػػرك

 

 يف اصػػػػطبلح النحػػػػاة قػػػػوالن كرٝتػػػػا 
 أخػػػػػس الػػػػػواك مػػػػػو حػػػػػركيف ظلمػػػػػا 

 

بيه جناسه مركبه كأخَتان قاؿ ابو عبلف  كما أحسو قوؿ بعوهم مشَتان ٢تسا القبيلة, ك 
, كميورَّ به    (2)مفرؽه كموربه

 ربَّ ظيبو لقيييه               
 قلذي  ما أثقل ا٢تول؟          

 

 ينيمي للهوازنةٍ  
 قاؿ  ما للهوا زنة

 

 

                                                           

 .َٖٕ داعي الفبلح (  ُ)
 .ُُٕ داعي الفبلح (  ِ)
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 مذىبو النحوي وشواىده:
  ه١تو ينقل عن ال ٯتتننا أف ٨تدد البو عبلف مسهبان ٨تويان، كوبيان أك بصريان، ألنٌه مقٌلده 

. بهو إذان على مسهب مو ينقل عنه، كوبيان كاف أك بصريان، أك جامعان بُت ا١تسهبُت  كما مرٌ 
 -كابو عبلف تابنه له-كابو مالك كابو هشاـ كالسيوطي. كهو الطريق السم نرل السيوطي 

٬تنح إليه يف ا١تسألة الثالثة مو التياب األخَت يف االقًتاح؛ إذ ٧تدا يعرض طريقة ابو مالك، 
 كهسا الطريقة طريقة احملققُت، كهي أحسو مو الطريقُت. يعقبها بقوؿ ابو هشاـ  مث

كمو هنا نعلم أٌف شواهد ابو عبلف الشعرية النحوية ال ٗترج عو مصادرا النحوية اليت 
 ينقل عنها.
بقد يوٌثق القرا ة مو البحر احمليط أل  حياف؛ كقوله  ,مصادره في القراءاتأّما 

كقرا ة (ِ)چقَتْلُ أَوْالدَهُم شُرَكَائِهِمْ چ«ابو عامرو »كقرا ة  (ُ)چڇ  ڇ چ  ڇچ ذلكقوله تعاتعاذل   

 .(ّ)چي  النهارَ ی     ی  ىئچ  عيمىارىةى بو عقيًل بو ببلًؿ بو جريرو 

 .(4)چفلْتَفْرَحُىاگ  چ كمو اإلنصاؼ يف مساحل ا٠تبلؼ قرا ة

 .(6)چی  ي  ي  ی           ىئ  ىئ   ىئچ  قرا ة حٍفصو  (5)مكمو البيواك 

 .(7)چ الهٌ   ه           الهٌ  ہ  ہ  ہ  ہچ كمو حواش القارم عليه

  .(9)چه  هچ «البٌزم»ك  «قالوفى » ك قرا ة التوبيٌُت  (8)«مغٍت اللبيب»كمو  
 .(10)چچ    وَدَعَكَڃ  چ كمو ا١تصباح ا١تنَت

                                                           

   ُْٔ داعي الفبلح. ُُُ  ُُ هود (  ُ)
 .  ّ ُٕٔ،ُٔٔكالبحر احمليط  ُّٕ داعي الفبلح. ُّٕ  ٔاألنعاـ (  ِ)
 .ٕ ِّّكالبحر احمليط  ّٖٓ داعي الفبلح. َْ  ّٔ يس (  ّ)
 .ُْْ( األمر دكف الـ هل هو معرب أك مبٍت؟ ٕٓ. ك ط جودة )ا١تسألة  ِ ِْٓ. اإلنصاؼ ٖٓ  َُ يونس (  ْ)
 .ِّْ داعي الفبلح. ِ ُِٗتفسَت البيواكم ا١تسمى بأنوار الينزيل كأسرار اليأكيل  (  ٓ)
 .ِٓ  ِْ النور   (  ٔ)
 .ُٕٔ, ُٔٔ داعي الفبلح. ْٖ  ّْ الزخرؼ (  ٕ)
 .ُْٕ داعي الفبلح. ِْٗمغٍت اللبيب  ( ٖ)
 .ِٗ  ِِاٟتج (  ٗ)
 كا١تصباح ا١تنَت مادة )كدع(.  َْٖ داعي الفبلح. ّ  ّٗ الوحى (  َُ)
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ا نلم  وإن كّنا ال نستطي  أن نحّدد مذىب ابن عالن النحوي من شرحو، فإنّن
آثارًا واضحة في شرحو عل  مذىبو الفقهي ومسلكو الصوفي فيو بالرغم من بُفْعد 

 الكتاب عن موضوعي الفقو والتصوف. 
وأّما بقد سبقذ اإلشارة إذل ما ذكرا ابو عبلف عو الشيخ النقشبندم.  أّما التصّوف

يقوؿ  بقيل أثر دا ٧ت «األثر»بنادا يف أمثليه كإطاليه يف التبلـ على الشابعي. بعند  الفقو
تعاذل عليها   «اهلل». كيف إطبلؽ الرسوؿ دكف إضابة لف  (ُ)عو الشابعي رضي اهلل عنه

 .(ِ)كراهية، نقله البيهقي عو الشابعي
كعند قوؿ السيوطي  إٌف ٤تمد بو إدريس الشابعي ٦تو ٭تيج بتبلمه يف العربية، 

ه، حىت كاد يسرد كٌل اآلثار أطاؿ ابو عبلف يف ذكر األحاديث يف بول الشابعي كبصاحي
 .(ّ)اليت تدٌؿ على ببلغيه كبصاحيه كسبلميه مو اللحو

كيف اليوثيق على اإلّٔاـ يرل ابو عبلف أنٌه حاة على مٌيبعي ا١توٌثق، كما يف قوؿ 
 .(ْ)الشابعي  أخعشل الثقة، بهو حاة على مقٌلديه ال غَت

ه مسينبط. ٯتٌثل لبلسينباط كعند قوؿ السيوطي  إٌف الفقه بعوه منصوص عليه كبعو
 .(ٓ)بثبلثة أمثلة مو اسينباط الشابعي

كقريبه كيف إثبات أٌف العلل اليت ذكرها النحاة أرادها العرب، قاؿ ابو عبلف معلقان  
, كأراد تدكيو اٞتديد ّٔا بأدلٌةو   «الشابعيٌ »مو ذلك أٌف  لىٌما رجن عو مسهبه القدصل ٔتصرى

امات عو ًقصىر باقي ا١تدة عو ذًٍكر ذلك مسلبلن, باقيصر كيشفذ له, ككاف مو أرباب ا١تق
إلبراز تلك األدلًة مو متامنها, كإبانًة ٤تاسنها كما  «البيهقيَّ »على ذكر األحتاـ. بقٌي  اهلل 

. بتانا ميوابقُت يف اليعليل, ميوارديو بيه, إاٌل أٌف اإلماـ لىٌما ذكرا أضمرا, ك «الشابعيُّ »أراد 
يف عنقه ًمٌنةه, إالٌ  «الشابعيّْ »  كٌل أحدو لػ(ٔ)كأظهرا. كلسا قاؿ إماـ اٟترمُت أبانه «البيهقيَّ »

                                                           

 .َُٖ داعي الفبلح  (ُ)
 .ِْٓ، ُ ِْْ، كمناقب الشابعي َِِ داعي الفبلح  (ِ)
 .ِِّ داعي الفبلح  (ّ)
 .ُِٓ داعي الفبلح  (ْ)
 .ُّٗ داعي الفبلح  (ٓ)
 .ْ َُكهو اإلماـ اٞتويٍت أبو ا١تعارل. ينظر قوله يف طبقات الشابعية التعل  (  ٔ)
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بإبدا  دالحله, ال بإ٬تاد دالحلى دل يردها اإلماـ  «الشابعي», بإٌف له ا١تٌنةى على «البيهقيٌ »
 .(ُ), كما توهم بع ه «الشابعي»

الشيباشل، أحد حىت عندما ذيكر عىلىمه مو أعبلـ األحناؼ، كهو ٤تمد بو اٟتسو 
ما أبلح ٝتُته قٌط »صاحيب أ  حنيفة، كأراد ابو عبلف أف يثٍت عليه، ذكر قوؿ الشابعي بيه  

 .(ِ)«إال ما كاف مو ٤تمد بو اٟتسو
كاف السيوطي قد خيم كيابه ٔتػا يوٌضػح أثػرا بأصػوؿ الفقػه بقػاؿ معلقػان علػى قػوؿ كإذا  
ذى العػػرب قػػد نطقػػذ بيػػه بشػػي و  خػػرى إذا أٌداؾ القيػػاس إذل شػػي  مػػا مث ٝتعػػ» (3)ا٠تصػػاحص

  كهسا يشبهه مو أصوؿ الفقػه نقػ ي قاؿ «على قياس غَتا بدع ما كنذى عليه إذل ما هم عليه
 االجيهاد إذا باف النصُّ ٓتبلبه.

كمنػه قػوؿ بإٌف ابو عبلف خيم شرحه ٔتػا يشػَت إذل تػأثٌرا ٔتسهبػه الفقهػي، بقػاؿ معٌلقػان  
, كخػػسكا  قػػوالن كصػػٌح اٟتػػديث ٓتبلبػػه, بػػالطموا إذا قلػػذي »   «الشػػابعيٌ »إمامنػػا  بقػػورل اٞتػػدارى
 .«باٟتديث

                                                           

 .ُْٔ داعي الفبلح (  ُ)
 .ِ َُِ، كمناقب الشابعي ّْٗ داعي الفبلح  (ِ)
 . ُ ُِٓا٠تصاحص  (  ّ)
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 :(1)بين شرحي ابن عالن وابن الطيب الفاسي
  هو ٤تمد بو الطيب، أبو عبد اهلل، الفاسي، نسبة إذل باس ا١تغرب. كلد ابن الطيب

 هػ با١تدينة ا١تنورة.َُُٕهػ، كتويف سنة َُُُبيها سنة 
علـو العربية، يبحث كيناقش، كيرٌد كيسيدٌؿ، كيتفي أف نقوؿ  كابو الطٌيب ٤تقق يف 

السم اعيمد عليه  «إضا ة الراموس كإضابة الناموس على إضا ة القاموس»إنٌه صاحب 
كمو أٚتن ». حىت قاؿ بيه  «قاؿ شيخنا»بيدم يف تاج العركس، كهو ا١تراد بقوله  ا١ترتوى الزَّ 

، شرحي شي خنا اإلماـ اللغوم أ  عبد اهلل ٤تمد بو الطيب ما كييب عليه ٦تا ٝتعذ كرأيذي
، كهو عمديت يف هسا َُُٕ، كا١تيوىف با١تدينة ا١تنورة سنة َُُُالفاسي، ا١تيوٌلد بفاس سنة 

 .(ِ)«الفو
ايا ا١تزهر. كقد ذكرا الدكيور بااؿ يف مؤلفاته خبكما شرح ا١تزهر كٝتٌاا ا١تسفر عو 
 يف علـو العربية.يف مقدمة الفي  شرح االقًتاح؛ كأكثرها 

، لسلك شرح ويبدو أّن ابن الطّيب لم يكن راضيًا عن شرح ابن عالن لالقتراح
 .«بي  نشر االنشراح مو ركض طي االقًتاح»االقًتاح بالتلمات كالقوؿ، كٝتٌاا 

أنّا نجد  وبالّرغم من أّن الطيب لم يذكر شرح ابن عالن في مقّدمة كتابو إالّ 
ككأشل بابو الطيب أراد أف يسيدرؾ على ابو عبلف بع   ح،الفيض معظمو من داعي الفال

قًتاح، بأخس مو ابو عبلف الصحيح، كرٌد عليه ما ر ا األخطا  اليت كقن ّٔا، بأعاد شرح اال
مو النقوؿ اليت نقلها  مو األحياف، ككثَته خطأ؛ لسلك ٧تد تشأّان حىت يف األلفاظ يف كثَت 

 ابو عبلف ٧تدها عند ابو الطيب.
ما في الطيب السيوطي، وال سيّ  باستثناء المسا   التي خال  فيها ابنىذا 

بقد أطاؿ يف الرد على مسهب رب  االسيشهاد  مبحث االستشهاد بالحديث النبوي،
 باٟتديث النبوم، كدٌلل على ذلك بنػىفىسو طويل.

                                                           

 يف مقٌدمة بي  نشر االنشراح مو ركض طي االقًتاح. طيبة ابو الن الدكيور ٤تمود بٌااؿ يف ترٚتتوسٌ   (ُ)
 .ُ ِتاج العركس   (ِ)
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، كقد تنٌوعذ هسا (ُ)في شرحو وكثيرًا ما نجد ابن الطيب يتعّقب ابن عالن بأمور
مور، بهي إٌما العيمادا على نسخة غَت منٌقحة أك مصٌححة، أك العيمادا رأيان غَت األ

 معيمد، أك ٮتالفه ابو الطيب، أك لفهمه النص بهمان خاطئان.
وابن الطيب ال يكتفي بشرح األعالم شرحًا موجزًا كما فع  ابن عالن؛ ب  

 يطنب بذكر المولد والوفاة وبعض المؤلفات.
  من ابفن عفالن فإنّنفا نجفده يفرّد عليفو رّدًا عنيففاً متحفامالً عليفو، وبالرغم من إفادتو

٦تػػا الفػػَتكز  بػػادم يف شػػرح القػػاموس احملػػيط، حػػىت كجػػدناا يقػػوؿ  علػػى  مػػو قبػػلي  كمػػا ٖتامػػل
قيق مىو يقيوي منه العاب العيااب, كيشهد له باليقٌدـ يف ميداف اليخمُت كاٟتٍدس, دكف ٖت

 . (ِ)جاؿ يف حلبة اليحقيق كجاب
 , مػو اليلػن إخل...«ميلعػة»ٚتػن  «ميػالن»قاؿ  كبه تعلم أٌف قوؿ ابو عبٌلف يف الشػرح )ك 

و يبٍت األمػور علػى اليخمػُت كاٟتػدس بػبل ٖتقيػق,  مى    أظهر( ٦تا ال معٌت له, كأنه كبلـي «أباف»ك
ا يف الفنوف األدبية. كاهلل أعلم  .(ّ)كما ال ٮتفى عٌمو مارس التلم العربية, أك شدى

ه  )عٌلة اميناع األخس( إخل... هػو بتسػر العػُت كتشػديد الػبلـ, كهػو مبيػدأ, قاؿ  قولك 
( أم  سػػػبب امينػػػاع أحمػػػة العربيػػػة مػػػو األخػػػس عػػػو أهػػػل ا١تػػػدر,  كخػػػعا قولػػػه بعػػػدا  )مػػػا عػػػرىضى
كسٌتاف ا١تدف كاألمصار  ما عرض للغات اٟتاضرة. أم  حدىث بيها مو الفساد. كقػد حػٌرؼ 

كصػػٌحفه كتصػػٌرؼ بيػػه تصػػرٌبان عايبػػان علػػى عادتػػه يف عػػدـ الشػػارح هػػسا التػػبلـ عػػو موضػػوعه, 
اليثبػػذ, ككثػػرة اليشػػٌبث بػػاليخمُت الفاسػػد, كاٟتػػدس ا١تخطػػئ, باعػػل )عٌليػػه(  )عليػػه( بصػػيغة 
اٞتار كآّركر, كجعل الومَت عاحدان علػى ا١تسػيدٌؿ, كقػاؿ  هػو خػعه مقػٌدـ, كمبيػد ا )امينػاع(. 

معٌت له, كال تعلُّقى له ٔتػا بعػدا كمػا قبلػه, كإ٪ٌتػا  بلـ الأم  على ا١تسيدٌؿ اميناع األخس. كهسا ك
ـى, بوػػػبلن عٌمػػػو ييٌصػػػدل لشػػػرح مثػػػل هػػػسا  يياػػػرٌأ عليػػػه مػػػو ال رسػػػوخى لػػػه يف الفػػػٌو, بػػػل كال إ١تػػػا

ـه. كلو راجن  ما كقن يف مثػل هػسا الورطػًة, بػل لػو  «ا٠تصاحص»التياًب السم هو ٢تسا الفٌو إما
هػػػسا  «ا٠تصػػػاحص»يف  «ابػػػو جػػػٌٍت »ٌوارا ًمٍرطػػػه. كقػػػد جعػػػل تأٌمػػػل بعػػػ  اليأٌمػػػل ألرخػػػى علػػػى عيػػػ

                                                           

 .ُ ُُِذكر الدكيور بااؿ جانبان ٦تا اسيدركه ابو الطيب على ابو عبلف يف مقدمة الفي    (ُ)
   .ِ ِِٗالفي    (ِ)
   .ُ ّٔٓالفي    (ّ)
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  بػػاب يف تػػرؾ أهػػل «ا٠تصػػاحص»التػػبلـ عقػػب ترٚتػػةو, بأكردهػػا ا١تصػػٌنف ٥تركطػػةن. كعبارتػػه يف 
ا١تػػػػػدر كمػػػػػا أيخػػػػػس عػػػػػو أهػػػػػل الػػػػػوبر. مث قػػػػػاؿ  علٌػػػػػة امينػػػػػاع ذلػػػػػك مػػػػػا عػػػػػرىض للغػػػػػات اٟتاضػػػػػرة 

. بػػػأراد «ا٠تصػػاحص»إلشػػارة الواقعػػػةى يف إخل...بأدخػػل ا١تصػػػٌنف الًتٚتػػة يف التػػػبلـ, كشػػرىح ّٔػػػا ا
الٌشػػارح أف يزيػػد يف إيوػػاح ذلػػك ٔتػػا سػػلته مػػو تلػػك ا١تسػػالك. بينبغػػي ١تػػو تٌصػػدل ألمػػرو أف 
٭تٌقػػػػػػق مهمػػػػػػات مسػػػػػػاحله, أك يػػػػػػًتؾى ا٠تػػػػػػوض يف جداكلػػػػػػه, كالسػػػػػػبحى يف مسػػػػػػاحله. كاهلل ا١ترشػػػػػػد 

 .(ُ)سبحانه
 رجمة ابن عصفور،عالن في بعض األخطاء كما في ت وم  ذلك نجده يتب  ابنَ 

 .(ِ)بقد ذكر أنه علي بو ا١توٌبق. كهو كما يف كيب الًتاجم  علٌي بو مؤمو
 الفاعػػػل اسػػػم كػػػاف إذا   تقػػػوؿ أف بأبعػػػا٢تم ٢تػػػم االعػػػيبلؿ كمػػػو»كيف نػػػٌص ا٠تصػػػاحص 

 دل خػعان  أك حاالن  أك ًصلةن  أك ًصفةن  - له هو مىو غَت على جرل مىت - للومَت ٖتٌمله قوَّةً  على
 (ّ)«الفعل ٭تيمله كما وًمَتى ال ٭تيمل

. كهو خبلؼ نسخ «قبله أك معه»  «صفة أك حاالن »بقد ذكر كبل٫تا متاف قوله  
 االقًتاح كا٠تصاحص.

 ككما يف تعريف كياب ا١تغٍت البو ببلح بيما مٌر.

                                                           

 .ُ ٖٓٓالفي    (ُ)
 .ِ َُِلوعاة ، كبغية اُ ِّٕ، كالفي  ْْ داعي الفبلح  (ِ)
 .ُ ُٖٔ, كا٠تصاحص ِ ِّٖ, كالفي  ْْٖ, ْْٕ داعي الفبلح (ّ)
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 مصادر ابن عالن:
  السيوطي، كابو هشاـ، سبعة أعالم أكثر اعتماد ابن عالن في شرحو عل  كتب

زكريا األنصارم، كابو األنبارم، كسعد الديو اليفيازاشل، كالفيومي، ك٣تد الديو الفَتكز كالشيخ 
  بادم.

به ٫تن ا٢توامن، كا١تزهر، كاألشباا كالنظاحر السيوطي بقد أخس ابو عبلف عو كي أٌما
قود اٞتماف، الفقهية كالنحوية، كالنتذ، كشرح نظم ٚتن اٞتوامن، كتدريب الراكم، كشرح ع

 اللباب، كاإلتقاف. ، كلبٌ اليثبيذعلى مغٍت اللبيب، كمنظوميه يف  يهلوعاة، كحاشيكبغية ا
كأٌما ابو هشاـ بقد اعيمد على كيابيه مغٍت اللبيب كأكضح ا١تسالك، كاعيمادا على 

 ؿ أكثر.األكٌ 
ابية، كغاية شبيح اٞتليل على البيواكم، كا١تناهج التابية يف شرح الكاعيمد على 
 ؿ، كبلوغ األرب يف شرح شسكر السهب، للشيخ زكريا األنصارم.األصو  الوصوؿ يف شرح لب

كاعيمد على اإلنصاؼ يف مساحل ا٠تبلؼ، كاإلغراب، ك١تن األدلة، أل  العكات ابو 
 األنبارم.

 كشرح ٥تيصر العٌزم، كا١تطوؿ، كحاشية التشاؼ، لليفيازاشل.
 كأقل منه القاموس احمليط. كا١تصباح ا١تنَت للفيومي مو أكثر التيب اليت رجن إليها،

النحو كالصرؼ، كاللغة،   إذل هااتنصّن  مصادره حسب موضوعويمكننا أن 
 ، كالببلغة. كموضوعات أخرل.هأصولالفقه ك ك  كالًتاجم، كاليفسَت،

 اليصريح شرح اليوضيح للشيخ خالد األزهرم، كأكثر اعيمادا٢تا بأكٌ  ا كتب النحوأمّ 
على مغٍت  السيوطي  ا٢تمن، كاألشباا، كالنتذ، كحاشييه ، مث مغٍت اللبيب، مث كيبعليه

 .كاحدةن  مرةن  إالٌ   األخَتاللبيب، كدل يرجن إذل
نهاج التابية، ا١تزكريا بلوغ األرب، ك  الشيخ االثبلث، بتيابكيب ابو األنبارم   مثٌ 

شرح العزم، بأكضح ا١تسالك، كما رجن إذل كيب أخرل ا١ترة كا١ترتُت،  بتياب السعد 
اؼ الورب يف لساف العرب أل  حياف األندلسي، كشرح القواعد الصغرل إلٝتاعيل كارتش

العلوم، كألفية ابو مالك، كم  اآلجركمية، كشرح الز٧تاشل لعبد ا١تلك العصامي، كا١تنهل 
الصايف للدماميٍت، كمراسلة بُت الدماميٍت كالبلقيٍت، كالشفا شرح شسكر السهب لعبد ا١تلك 
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النحوية للعيٍت، كاليوضيح بإعراب مشتبلت اٞتامن الصحيح البو  العصامي، كا١تقاصد
 مالك، كشرح ملحة اإلعراب للحريرم.

بأ٫تها ا١تصباح كالقاموس، مث ا١تثلث البو السٌيد، كرسالة  أّما مصادره في اللغة
 للاوهرم. ا١تنشي يف اليعريب، مث الصحاح

جب، كجوهرة الغواص حملمد بو ا١تزهر، كالصاحيب، كاألمارل البو اٟتا وفي فقو اللغة
 عرٌاؽ. 

على بغية الوعاة، كلب اللباب، كما ذكر سابقان. كما وأكثر اعتماده في التراجم 
 اعيمد على هتسيب األٝتا  كاللغات.

كحاشية السعد عليه، كالبيواكم، رجن إذل التشاؼ للز٥تشرم،  وفي التفسير
 ، كالعصامي.ٞتليل، كالقاٌرمفيح اا١تسٌمى ب عليه كحواشي الشيخ زكريا األنصارم
اعيمػػػػد علػػػػى احملصػػػػوؿ للػػػػرازم، كاليمهيػػػػد لئلسػػػػنوم، كاألشػػػػباا  وفففففي الفقففففو وأصففففولو

اٞتوامن لليسوطي، كٚتن اٞتوامن لياج الديو السػبتي، كالنظاحر الفقهية للسيوطي، كشرح ٚتن 
ب األصػػوؿ ي، أك غايػػة الوصػػوؿ يف شػػرح لػػلّْػػحى كمنػػن ا١توانػػن لػػه أيوػػان، كشػػرح ٚتػػن اٞتوامػػن للمى 

 , أٛتػد بػو العزيػز عبدلاألسرار للشيخ زكريا، كقواعد الزركشي، كشرح احملصوؿ للقرايف، ككشف 
 .(هػَّٕ ت) البخارم الديو عبل 

، ، كشرح ا١تفياح للشريف اٞترجاشلبقد اعيمد على ا١تطٌوؿ للسعدأّما في البالغة 
 كشرح عقود اٞتماف للسيوطي.

حار  ة كشرحها البوخبكالنواصطالحو، ورج  إل  كتب متفرقة في الحديث 
، كشرح صحيح ا١تلكالعسقبلشل، كالنتذ على ابو الصبلح للزركشي، كشرح ا١تشارؽ البو 

 مسلم لئلماـ النوكم، كشرح عمدة األحتاـ البو دقيق العيد.
 كرجن مرة كاحدة إذل كياب شرح العقيدة الوسطى للسنوسي.

كما   كتاب التفسير ما ال يخّص التفسير،  وال بّد من التنبيو إل  أنّو قد ينق  من
 ل مو بيح اٞتليل كمو حاشية اليحفة قوؿ ابو جٍت.نقى 

ل عو شرح احملصوؿ للقرايف يف ترٚتة ر بة كأبيه، كمثل ذلك بقية مصادرا، بقد نقى 
 كسيبويه.
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كما بعل يف ترٚتة وقد يكون الكتاب موجودًا بين يديو، فينق  عّمن نق  عنو، 
إذ نقل عو الشفا للعصامي ما نقله عو اليصريح، علمان أف اليصريح مو أهٌم سيبويه أيوان، 

 مصادرا.
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 ثالثاً:

وص  نسخ تاريخ تأليفو وعنوانو و 
 المخطوط ومنهج التحقيق
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 تاريخ تأليفو والعنوان:
ر األحد سابن عشر رمواف سنة كاف انيها  تسويدا بعد ظه»قاؿ ا١تؤلف يف خا٘تيه  

 .«فه إذان يف العقد األخَت مو حياتهبقد ألٌ  هػ.ََُٓ
أٌما عنوانه با٠تبلؼ يف كلمة ٥تبئات باسم الفاعل, ك٥تبآت باسػم ا١تفعػوؿ. بقػد جػا  

بػػػػو عػػػػبٌلف بػػػػو علػػػي  هػػػسا شػػػػرح االقػػػػًتاح للشػػػيخ ٤تمػػػػد»يف صػػػفحة العنػػػػواف يف النسػػػػخة ب  
اعػي الفػبلح ١تخبػآت يسػٌمى الشػرح  د مُت مُت   كنفعنا اهلل به  مُتتعاذل  الصدّْيقي رٛته اهلل

 هسا كياب داعي الفبلح ١تخبآت االقًتاح.. يف النسخة د  «االقًتاح
بػو  هسا شػرح االقػًتاح للشػيخ ٤تمػد»أٌما يف أ ك ج بلم يسكر اسم التياب بقد جا   

داعػػي الفػػبلح . لتػػٌو ابػػو عػػبٌلف يف ا١تقدمػػة ٝتٌػػاا «مػػُتتعػػاذل  مػػُت   عػػبٌلف الصػػدّْيقي رٛتػػه اهلل
 .اح١تخبئات االقًت 

علي الرضػا  (ُ)معام تاريخ الًتاث اإلسبلميكدل يسكر التياب البو عبلف إال صاحبا 
 أٛتػد طػوراف. أٌمػا داعي الفػبلح ١تخبػآت االقػًتاحكقد ذكراا  قرا بلوط كأٛتد طوراف قرا بلوط.
 شرح االقًتاح. داعي الفبلحيف مقدمة السخر كالعدة بقد ٝتٌاا 

أكثر؛ ألٌف الشرح جػا  ليخػرج ا١تعػاشل ا١تخبػأة يف  كاسم ا١تفعوؿ ٥تبآت مناسب للمعٌت
الشرح. كلتٌو احيماؿ أف تتػوف اليسػمية يف صػفحة العنػواف مػو الناسػخ ١تػا رأينػا مػو خبلبهػا 
كالػػدعا  باالنيفػػاع مػػو مؤلفػػه, كاتفػػاؽ النسػػخ يف ا١تقٌدمػػة علػػى تسػػمييه باسػػم الفاعػػل ٥تبئػػات 

 .بئات االقًتاحداعي الفبلح ١تخرٌجح أف يتوف العنواف به, أم  

                                                           

 .ِْٗٗ, رقم  ٓ ََّٓمعام تاريخ الًتاث اإلسبلمي  (  ُ)
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  نسخ الكتاب:
 أربن نسخ  في إسيانبوؿبللتياب ٙتاف نسخ يف ثبلثة دكؿ, 

كرقػػػػػة, كيبػػػػػذ يف  ُِٖا١تتيبػػػػػة الوطنيػػػػػة أسػػػػػتدار, حػػػػػاجي سػػػػػليم  غػػػػػا, يف  (ُ
 .ُُُٕهػ, رقم  ُُُٖ

 .َّْٔا١تتيبة السليمانية, أسعد أبندم, رقم   (ِ
 .ِّْٔا١تتيبة السليمانية, الله رل, رقم   (ّ
 .ُُِّهػ, رقم  ُُٗٓيبذ يف راغب باشا, ك (ْ

 كهسا النسخ دل أسيطن الوصوؿ إليها, أك اٟتصوؿ عليها. 
 ي مصر والمملكة العربية السعودية:أّما النسخ التي اعتمدت في التحقيق فهي ف

مصػػٌورة عػػو  كهػػي نسػػخة جامعػػة اإلمػػاـ ٤تمػػد بػػو سػػعود اإلسػػبلمية بالريػػاض, (ُ
 سػػػػػطران, ِٓصػػػػػفحة كعػػػػػدد أسػػػػػطرها يف ال, لوحػػػػػة ُّٗنسػػػػػخة القػػػػػدس, يف 

كقػػف الفقػػَت ٤تمػػد بػػدر علػػى »جػػا  يف رأس اللوحػػة األكذل   .ََّٗ  هػػارقمك 
ككػاف الفػراغ »جػا  يف خا٘تيهػا  . ك «أكالدا مثٌ على طلبة العلم بالقدس الشريف

مو تعليق هسا النسخة, يوـى ا٠تميس ا١تبػارؾ, سػادسى عشػرى شػهرى ذم القعػدة 
, علػػػػى الفقػػػػَت ا١تعػػػػًتؼ  اٟتػػػػراـ, مػػػػو شػػػػهور سػػػػنة ألػػػػفو كمئػػػػةو كإحػػػػدل عشػػػػرى

باليقصػػػَت, عمػػػر بػػػو ٥تلػػػوؼ اٟتػػػاركشل, غفػػػر اهلل لػػػه كلوالديػػػه ك١تشػػػاٮته كلتػػػٌل 
 .«ا١تسلمُت.  مُت

كقد كييبذ ٓتٌط نسخو كاضحو مقػرك , يشػاركه قلػم  خػر مقػرك  يف صػفحات قليلػة. 
 ك١تعربة تاريخ نسخها ككضحها اعيمدهتا أصبلن كرمزت ٢تا )أ(.

  هػارقمسطران, ك  ِّكعدد أسطرها  ,لوحة  ُٔٗ , يف هرةبالقا األزهرنسخة  (ِ
. َِ, كصيٌورى متاّنا اللوحػة ِٓ. كقد سقط مو تصويرها اللوحة َِِّٕٓ

جػا  . ك (1)كقد كقفذ هلل تعاذل على أهل العلم باألزهر كمقرٌا بػركاؽ األكػراد

                                                           
, 21, 11  شس  ك كب  هزو ونىقفظ فف  ونفشقى وو فذ يفٍ كفم عشفش نى فك  يفع صفاح  ونةُفىوٌ:   (1)

31 ,41.... 
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٘تػػػذ كيابيهػػػا ْتمػػػد اهلل كعونػػػه بيػػػد كاتبهػػػا األسػػػَت لسنوبػػػه الفقػػػَت »  يف  خرهػػػا
 . «أٛتد ا١ترانعيم ا٠تطيب

 كقد كيبذ ٌٓتط مقرك , كرمزت ٢تا )ب(.
 َِٓدار التيػػػػب ا١تصػػػػرية, كهػػػػي نسػػػػخة منسػػػػوخة عػػػػو نسػػػػخة القػػػػدس, يف  (ّ

علػػى صػػفحة  ٨تػػو تيمػػور. َّٓ  هػػارقمك  سػػطران, ُٕكعػػدد أسػػطرها  كرقػػات,
 ,قُّْٖ ت)العنػػػػػػػواف خػػػػػػػيم كقػػػػػػػف متيبػػػػػػػة العبلٌمػػػػػػػة أٛتػػػػػػػد تيمػػػػػػػور باشػػػػػػػا

جا  ك  .«أٛتد بو إٝتاعيل بو ٤تمد تيمور ٔتصر كقف»كنٌصه   (1)ـ(َُّٗ
كبعػػد, بقػػد ٌ  نسػػخ هػػسا التيػػاب بعػػوف اهلل كقٌوتػػه بقلػػم الفقػػَت »يف خا٘تيهػػا  

عبػػػػدا ٤تمػػػػد أمػػػػُت ابػػػػو ا١ترحػػػػـو عمػػػػر بػػػػو ا١ترحػػػػـو ٤تمػػػػد الػػػػدنف األنصػػػػارم 
صػػػخرة اهلل ا١تشػػػرٌبة كا١تسػػػاد األقصػػػى, يف سػػػبنو كعشػػػريو مػػػو  (2)قيمباشػػػي

سنة سذو كثبلثُت كثبلث مئػةو كألػفو هاػرم. غفػر اهلل لػه شهر رجب الفرد, ل
 كلوالديه ك١تو أحسو إليهما.  مُت. 

كقػػػد نسػػػخذ هػػػسا النسػػػخة مػػػو النسػػػخة ا١توجػػػودة يف متيبػػػة العػػػادل العبلٌمػػػة كرٌل اهلل 
 الشيخ ٤تمد البديرم, قٌدس اهلل سرٌا.  مُت. 

صػلها. كذلػك يف ٜتسػة كصار مقابليهػا علػى النسػخة األصػلٌية الػيت نقلػذ منهػا طبػق أ
 .«عشر شعباف ا١تعٌظم, لسنة سذٍّ كثبلثُت كثبلث مئة كألفو 
 كقد كهيبذ ٓتٌط رقعة كاضح ٚتيل. كرمزت ٢تا )ج(.

كتشػػًتؾ هػػسا النسػػخ الػػثبلث بأٌّنػػا كييبػػذ ٔتػػداديو, بػػا١ت  بػػاألٛتر كالشػػرح باألسػػود, 
رح بػاألٛتر كا١تػ  باألسػود ك١تٌػا  على أنٌه كثَتان ما اتفقذ النسخ ٓتلط ا١ت  بالشرح, بتييب الشػ

كانػػذ لوحػػات ج مصػػورة, بػػإٌف ا١تػػداد األٛتػػر دل يظهػػر كثػػَته منػػه باليصػػوير. كمػػا تشػػًتؾ هػػسا 
 النسخ باليعليقات اليت علقذ عليها باٟتواشي, كبأخطاحها كٖتريفاهتا كتصحيفاهتا.

حصػلذ كتشًتؾ أ ك ب بالرموز كػ)ا١تصػ( للمصنف, ك)ح( ٟتينئػسو, كغػَت ذلػك. كقػد 
أٌكالن علػػى النسػػخة أ ك ب كظننػػذ أنػػٍت أكيفػػي ّٔمػػا, ك١تٌػػا كجػػدت تقرأّمػػا راسػػلذ للحصػػوؿ 

                                                           
 .100:1ي ش ى ف  وألعالو   (1)

 كزو وسد .  (2)
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علػػػػػى النسػػػػػخة الثالثػػػػػة, كإذ ّٔػػػػػا صػػػػػورة عػػػػػو األكذل, كلتٌنهػػػػػا سػػػػػاعدت يف توضػػػػػيح كثػػػػػَت مػػػػػو 
 التلمات.

لتػػػٌو مػػػا أثبػػػذ أٌف هػػػسا النسػػػخ مػػػأخوذة عػػػو أصػػػل كاحػػػد مػػػا سػػػقط منهػػػا يف كيػػػاب 
ة, كالسػقط هػو نصػف الفػرع الثالػث عشػر, كالفػرع الرابػن عشػر كلٌػػه, السػماع بقػدر لوحػة كاملػ

إذل قولػػه  «أخػػاؾ الػػسم إف تدعيػػه لػػػميلٌمةو »كأٌكؿ الفصػػل ا١تلخػػص مػػو احملصػػوؿ, مػػو شػػرح قولػػه  
كمعربةي األدلٌػة تيوقٌػف علػى معربػة اللغػة كالنحػو كاليصػريف, كمػا ييوقٌػف علػى الواجػب ا١تطلػق »

 اٟتصوؿ على نسخة كاملة. ٦تا طلب  «كهو مقدكره للمتلف
كعػػػػػدد  كرقػػػػػة, ُْٔ, يف بالقػػػػػاهرة ا١تتيبػػػػػة ا١تركزيػػػػػة للمخطوطػػػػػات اإلسػػػػػبلمية (ْ

كػػػاف الفػػػراغ مػػػو  »جػػػا  يف خا٘تيهػػػا   .ِْٓٗ  هػػػارقمك  سػػػطران, ِّأسػػػطرها 
هػػػ, علػػى يػػد كاتبػػه الفقػػَت حسػػُت ُُٕٓشػػعباف ا١تتػػرـٌ سػػنة  ِٖكيابيهػػا يف 

 .«عنه  مُت احملٌلي الشابعي األزهرم األٛتدم عفا اهلل

. كالثػاشل َّكيبذ ٓتطُت األٌكؿ نسخ جيد كاضح خاؿ مو األخطا  إذل اللوحػة 
 مقرك  كاضح بيه ٖتريف كتصحيف.

السػابقة دل  خكهي نسخة ٥تيصرة عو تلك النسخ, بتثَت مو الشرح السم جا  بالنس
رح اليفسػػػَتية, كشػػػ «أم»يػػأت بػػػه, كمػػػا تغػػػَت متػػػاف شػػػرح بعػػ  ا١تسػػػاحل بيهػػػا, كيعليقػػػه علػػػى 

, لػػسا رٌجحػػذ أف تتػػوف نسػػخذ عػػو مسػػٌودة ا١تؤلػػف, أك أنٌػػه أعػػاد الشػػرح بأضػػاؼ «العػػرب»
معربػة »عليه إضابات جديدة. لتٌو ما سقط مػو تلػك النسػخ دل يسػقط منهػا إالٌ شػرح قولػه  

كبػسلك  (1)«اللغة كالنحو كاليصريف, كما ييوٌقف على الواجب ا١تطلق كهو مقػدكره للمتلػف
سػقط مػو النسػخ أك مػو نسػخ ابػو عػبلف بلػم  سقط مػو األربػن, كمػايتوف شرح هسا السطر 

  (2)ما يلي يشرحه أبدان 
 . (3)كالثاشل  كالبلـ مو خواٌص األٝتا , ككسا اإلضابة, كال ٬توز اٞتمن بينهما .ُ
 .(1)ألٌّنم كانوا ٣تاكريو .ِ

                                                           
 .317دوع  وناالح   (1)

 .ُِٖ ,ّٕ داعي الفبلحينظر أيوان   (2)
 .135دوع  وناالح   (3)
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 .(2)كقاؿ ابو النحاس يف اليعليقة .ّ
, كاحياػػػوا «ّلتػػػو»يف خػػػع كقػػػاؿ أيوػػػان  ذهػػػب التوبيٌػػػوف إذل جػػػواز دخػػػوؿ الػػػبلـ  .ْ

 بقوؿ الشاعر 
 ...................   كلتٌنٍت مو حبها لعميد

كاٞتػػػواب أٌف هػػػسا البيػػػذ ال ييعػػػرؼ قاحلػػػه كال أٌكليػػػه, كدل ييػػػسكر منػػػه إالٌ هػػػسا, كدل يينشػػػدا 
أحػػػػػده ٦تػػػػػو كثّْػػػػػقى يف اللغػػػػػة, كال عيػػػػػزم إذل مشػػػػػهورو بالوػػػػػبط كاإلتقػػػػػاف. كيف ذلػػػػػك مػػػػػا 

 .(3)بيه
 .(4)بقد أطبق اٞتمهور مو أهل اللغة على القٍدح بيه «العُت»كأما كياب  .ٓ
 .(5)جعلها منيزع مو علم اٟتساب .ٔ
بيقػػوؿ  اسػػمه أيسػػند الفعػػل إليػػه مقػػٌدمان عليػػه, بوجػػب أف يتػػوف مربوعػػان قياسػػان علػػى  .ٕ

 .(6)الفاعل. باألصلي هو الفاعل, كالفرعي هو ما دل يسم باعله, كاٟتتمي 
  (7)قبيه ما هو مو ٚتليهينبغي أف يعٌد مو ٚتليه ١تعا .ٖ
, كإعػػػرابى مػػػاال ينصػػػرؼ بعػػػدـ االنصػػػراؼ الطٌػػػراد اإلعػػػراب يف   .ٗ بعػػػلو غػػػًَت ميصػػػٌرؼو
 .(8)كلٌ 
؟ بيقوؿ  دعوام على أٌّنا عٌلةه  .َُ  .(9)علةه يف ٤تلٍّ  خرى
  .(10)بدعواا دليله على صٌحة دعواا .ُُ
  (1)حاؿى الوٍقف بقط, كهو األشهر, كمنهم مو يثبيها .ُِ

                                                                                                                                                                      
 .223دوع  وناالح   (1)

 .252دوع  وناالح   (2)

 .ِٔٗ, ِٓٗداعي الفبلح   (3)
 .334دوع  وناالح   (4)

 .392دوع  وناالح   (5)

 .399دوع  وناالح   (6)

 .519دوع  وناالح   (7)

 .561ح دوع  وناال  (8)

 .563دوع  وناالح   (9)

 .563دوع  وناالح   (10)
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رح ا١تفصل  اسيدؿ التوبيوف على أف الوػمَت يف لػوالؾ كقاؿ األندلسي يف ش .ُّ
ك٨توا مربوع, بأف قالوا  أٚتعنا علػى أٌف الظػاهر الػسم قػاـ هػسا الوػمَت مقامػه مربػوع, 

 .(2)بوجب أف يتوف كسلك يف الومَت بالقياس عليه كاالسيصحاب

                                                                                                                                                                      
 .695دوع  وناالح   (1)

 .629دوع  وناالح   (2)
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 منهج التحقيق:
 أواًل: المعارضة، وتتضمن: 

 ,(، كاعيماد الصحيح إف خالف األصل)أأ( معارضة النسخ على نسخة األصل 
)د( على النسخ يوضن بُت ، كما زاد يف (ُ)كاإلشارة إذل ما زاد يف النسخ على )د(

، كقد أشرت يف اٟتاشية إذل الفرؽ بُت النسخ قدر اٟتاجة كما كاف مو ا٠تطأ (ِ)معتوبيُت
 .يصحيف دل أشر إليهأك اليحريف أك ال

الفبلح على االقًتاح بيحقيق بٌااؿ، كاإلشارة إذل  ب( معارضة م  االقًتاح يف داعي
اخيبلؼ نسخ االقًتاح عند بٌااؿ عندما توابق نسخةن مو نسخ داعي الفبلح، كعند 

 اٟتاجة.
 كالدكيور ٤تمود بٌااؿ اعيمد يف ٖتقيق االقًتاح على أربن نسخ ٥تطوطة  

)س( كهي ٥تطوطة يف متيبة جامعة ا١تلك سعود يف  (ُ
 .ّٖ، بيلم ُِّٖ  الرياض، برقم
)ح( كهي ٥تطوطة يف دار التيب الوطنية بيونس، األٛتدية،  (ِ

 .َٕٕٔ  برقم
)ـ( كهي ٥تطوطة يف متيبة جامعة اإلماـ ٤تمد بو سعود  (ّ

  ، مصٌورة عو ا١تتيبة الظاهرية برقمُِٔٓاإلسبلمية يف الرياض، برقم 
ْٖٖٓ. 

 .ٕٓ/ْْٖٔ)ؿ( كهي ٥تطوطة يف متيبة برلُت برقم  (ْ
 بوعُت كاعيمد على مط

 هػ.َُُّطبعة حيدر  باد يف ا٢تند سنة  -ُ

                                                           
 .وهى كثيش  ذو  يُ  يك ي ى  ويُ  يك يقصش  (1)

, ِّٓ, ِِٔ, ُٗٗ, ُٖٗ, ُٖٗ, ُْٔ, ْٖ, ْٖ, ّْ, ِٓ, ِِ داعػػػػػػي الفػػػػػػبلحكهػػػػػػو غػػػػػػَت قليػػػػػػل. ينظػػػػػػر    (2)
ِِٔ ,ِّٔ ,َّٕ ,ُّٗ ,ِِّ ,ِّْ, ّّٕ ,ّٖٗ ,ُِْ ,ُْٗ ,ْٖٕ ,ْٗٓ ,َٕٓ ,ُْٓ ,ُٖٓ ,
ٕٓٓ ,ِٓٔ   ,ّٓٔ ,ٖٓٔ ,ٓٗٔ ,َٕٔ ,ٔٔٗ ,ّٔٗ. 
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ـ، ُٕٓٗهػ/ ُّٓٗطبعة إسيانبوؿ يف مطبعة كلية اآلداب، سنة  -ِ
 بيحقيق األسياذ أٛتد صبحي برات.

ككضعيه بُت  ,مو نٌص بٌااؿ يف داعي الفبلح نٌص االقًتاح ما مو كقد أكملذي 
 معتوبيُت.

ي الفبلح قارنذ شرح ابو الطيب ج( ١تٌا كاف ابو الطٌيب الفاسي كثَت النقل مو داع
الفي  بداعي الفبلح، كأشرت إذل االخيبلؼ عند الوركرة، كإذل كٌل ما تعٌقب به ابوي 

 زيادةلالطيب ابوى عبٌلف. كقد أنقل كبلـ الفي  لغايات أخرل، كيوضيح كبلـ ابو عبٌلف، أك 
ما يرٌد ابو الطٌيب ، أك بياف تناق  الشارحُت، أك عندابو عبلف على ما عند عند ابو الطيب

كقد أكمل ما سقط مو  على ابو عبٌلف رٌدان خاطئان بسبب خطأ نسخة داعي الفبلح عندا.
 .(ُ) نسخ داعي الفبلح مو الفي

د( معارضة النصوص ا١تنقولة من أصلها كمن ا١تصدر السم نقلذ منه؛ كتبلـ ابو 
ا٠تصاحص كا١تزهر. كاإلشارة  جٍت، بإف ابو عبلف غالبان ينقله عو ا١تزهر، با١تقارنة تتوف من

 إذا كاف ينقل با١تعٌت. إذل االخيبلؼ بينهما إالٌ 
ضبط ما ٭تياج إذل ذلك يف النٌص، كشرح ما ٭تياج إذل شرح، كاليعليق عند ثانياً: 

اٟتاجة، كاسيخداـ عبلمات الًتقيم، ككيابة اآليات القر نية بالتيابة القر نية، كتتبَت ا١ت  
 كتعريوه.على الشرح بدرجيُت، 

مد يف ٗتريج القرا ات على كياب كقد اعيي  ثالثاً: تخريج اآليات والقراءات القرآنية:
السبعة، كاحمليسب، كالنشر يف القرا ات الشعر، كالبحر احمليط، كالدر ا١تصوف، كإٖتاؼ بوبل  

 البشر بالقرا ات األربعة عشر، كمعام القرا ات. كقد أشَت إذل غَتها عند اٟتاجة.
البخارم كمسلم إف كاف اٟتديث  يمو صحيح كيتوف: تخريج األحاديث: رابعاً 

بيهما، كإال بمو اٞتوامن ككيب اليخريج، كاامن األصوؿ، ك٣تمن الزكاحد، كا١تطالب العالية، 
ككنز العٌماؿ، كتلخيص اٟتبَت، كاٞتامن الصغَت، ككشف ا٠تفا ، كالسلسلة الصحيحة 

 كالوعيفة.

                                                           

 .ٖٔٓ, ُْٔ, ُّٔ, ُّْينظر مثبلن داعي الفبلح   (ُ)
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مد يف ٗتريج األمثاؿ قد اعيي ك  قوال واآلثار من مظانّها:خامساً: تخريج األمثال واأل
 على ٚتهرة األمثاؿ، ك٣تمن األمثاؿ، كا١تسيقصى.

كقد توٌسعذ يف ٗتريج األخبار كا١تناظرات مو كيب  سادساً: تخريج األخبار:
 األدب كالنحو كاللغة.

ال بمو كيتوف اليخريج مو الديواف إف كجد، كإ سابعاً: تخريج الشواىد واألشعار:
٣تموعة شعرية. كقد الييـز يف ٗتريج الشواهد بتياب سيبويه، كا١تقيوب، ككيب ابو جٍت، 

ل، كشواهد العيٍت ا١تقاصد النحوية، ككيب البغدادم يف شركح كاٞتمل للزجاجي، كا١تفصٌ 
الشواهد  خزانة األدب، كشرح أبيات ا١تغٍت، كشرح أبيات الشابية. على أٌف اليخريج دل 

 رّْج مو مظانٌه.ـز ّٔا اليزامان، بإف دل يتو الشاهد بيها خي هسا التيب، إ٪ٌتا اليي يقيصد على 
ترٚتةن ٥تيصرة جدان، باليعريف باٝته كتاريخ كباته، معيمدان يف  ثامناً: ترجمة األعالم:

 زاد عليه. ترٚتة النحاة على بغية الوعاة غالبان، كقد يي 
بيها على كياب سيبويه، كا١تقيوب، ك٫تن  اإلحالة ذالييزم تاسعاً: المسا   النحوية:

ما عمدة النحو، كأٌما الثانياف بلتثرة اعيماد الشارح ا٢توامن، كاليصريح. أٌما األكالف بؤلّنٌ 
عليهما. على أنٌه دل يقيصد على هسا األربعة، بتثَتان ما زيد عليهما. كقد اكييفي يف ا١تساحل 

٨توم، كهو ا١تثل الشاحن عند ٪توذج  اليت بيهاككسلك بيها شاهد ٨توم بيخريج الشاهد،  اليت
 النحاة.

 كاألصولية كالقر نية كاٟتديثية.  عاشرًا: المسا   المتنوعة:
ا األصولية  بلٌما كاف علم أصوؿ النحو قاحمان على أصوؿ الفقه اتفقذ موضوعاته أمٌ 

ـز يف ذلك كمساحله، لسا تطٌلب ذلك اإلشارة إذل موضن ذلك يف كيب أصوؿ الفقه. كقد اليي 
باحملصوؿ، كالبحر احمليط للزركشي، كلليمييز بينه كبُت ْتر أ  حٌياف قٌيدت الزركشي، 

 كاإلّٔاج، كاليحبَت. ككثَتان ما زيد على ذلك.
 أٌما موضوعات علـو القر ف باإلتقاف كغَتا. 

 كأٌما مصطلح اٟتديث بيدريب الراكم.
اآليات القر نية كالقرا ات,  مو بهرسان لتلٌ  كتيوٌمو حادي عشر: الفهارس الفنية:

, كالنماذج النحوية, كالنماذج األمثاؿ كاألقواؿ ا١تأثورة, كاألخبار كاآلثار,  ك األحاديثك 
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, كاللغويات, كالقواعد النحوية التلية, كبقه ا١تساحل النحوية كالصربيةالصربية, كاألشعار, ك 
لغات كاللهاات, كالتيب الواردة يف , كالا١تساهب كالفرؽك  اللغة, كاألعبلـ, كالقباحل كاألمم
 بهرس موضوعات التياب., كأخَتان ا١تصادر كا١تراجنالتياب, كاألزمنة كاألمتنة, ك 
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 القسم الثاني

 التحقيق



آمني             (ٕ)تعاُف بن عاّلف الصدِّيقي رزتو اهلل (ٔ)ىذا شرح االقرتاح للشيخ ػتمد
 (ٖ)منيآ

 [د أ ب جٕ]

                                                           
 ُحى ـٟ د: حرٓ عٍٟ. (ٔ)

 ُحى ـٟ د: ٚٔفعٕخ هللا رٗ آ١ِٓ. (ٕ)

ٝ حٌَ٘ف: ىحعٟ حٌف٩ف ٌّوزآص ح٨لظَحف. ٚـٟ حٌٍٛلةش ح٤ٌٚةٝ ـةٟ ى: ٘ةٌح وظةخد  (ٖ) ّّ ُحى ـٟ د: ٠ٔ

 ىحعٟ حٌف٩ف ٌّوزآص ح٨لظَحف.
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 بسم اهلل الرزتن الرحيم
َف  يػو  الذي أبدَع ما شاَ  من اظتَّ  اضتمد هلل ٍَّف وقيػاً يّػ َّ مّػ ػ ََ ببػداِعّ  نات، وجعػ

َره بالّذات، وأظهَر بعض تلك على يد بعض ا َف آيػً  علػى اليُاُ ػَلب ظه يف العطايػا  ايا، ليّ
ـِ  (ٔ)ابعتيػػػ  واظتاايػػػا  أزتػػػده أف شػػػر       ػػػ  ىػػػذه َا لػػػ  األ،ػػػداـ، ، وجعلػػػ  عتػػػم مػػػن رتُ األقػػػ

ػػػْلّهم، وال ذػػػرَو إذا نُِظػػػَم يف ِْ ػػػْلك ونظمػػػ  يف  اظتػػػر  مػػػ  مػػػن »د اـ؛  ػػػػاطتُػػػ السػػػادات ِاػػػ ارُ  ِْ
 بو يف اظتقاـ  ، وإف َف يل ق(ٕ)«أحب  

َْزَ أشّره ُشّراً أناؿ بو الرّ و   َائػِد والصِّػالت   عَ  يف اظتآب وَح َُ مػن يشػا   الُ ؽتّػن َيِصػ
 ب ري حساب 

النػػا ػتّمػػداً ع ػػُده  وأشػػهُد أف ال إلػػو إالّ  اهلل وحػػَدُه ال شػػريَك لػػو، وأشػػهُد أف  ْػػيَِّدنا وم
َلُو، واُ َلووْر َؿ أْر َق ُف رَع الشريَف، وما يالش  بو  ، الذي مه دَ يُُّو وح ي و و،ليُلُو، ،رُي ْر ي

َاعُ  ََلُو و روَعػػُو، وأح عليػػو أنػػ َاعػػد، ويس ػػر بػػو أاػػ ػػّلم الق َاىد اػػلى  اهلل ْو يػػا بػػو اظتعاىػػَد والشػػ
ػػالماً، مػػا دعػػىوزاده  ضػػالً وشػػر اً لديػػو، وعلػػى آلػػو واػػ  و وتابعيػػو وحاْ عليػػو    بػػو، اػػالًة ْو

 ت االقرتاح داعي الُالح ظتخ ِّئا
َؿ  قػػػريُ وبعػػػُد   َُ بُضػػػَ اهلل بقػػػراِ    يقػػػ ػػػ َاه، اظتءى  َا ػػػُق بػػػو يف ْػػػرِّه وؾتػػػ اله، ال رزتػػػِ  مػػػ

ع ػػ  اهلل  ػتّمػػد اضتػػا  ِ  اػػ ي ِ  علػػي بػػن عػػاّلف الصػػدِّيقي الشػػا عي،  ال خػػارّي و،يِمػػِو كػػَؼّ 
َي  واليُسري باضتـر اظتّيّ ـُ السنّ ،اد ، وبابنائػو وأح ابػ- اظتنري   الن   وَلَطَف اهللُ بػو وبآبائػو الّػراـِ

َـ الِقياـِ   :-إُف ي
علػى  (ٖ)، و ػعُيها«داعػي الُػالح ظتخ ِّئػات االقػرتاح»ىذه ُعجالٌ  البن عاّلف ُتسم ى 

َـ الشػرعّي  وعالِ  وانُعُو و، وباَف شر ُُو الّياب الذي زاَف و عُ  َف بماـ العلػ مهػا، وقا ػي الُنػ
مِ ابْػػالميّ  ِد القػػرف الياْػػ ، ليت اليقريػػر يهػػا، اهيهػػِد الن ريػػِر، اضتػػائِا لُضػػ  وحّا والي ريػػر، غتػػدِّ

                                                           
 ـٟ ى: ٘ئ٨ء.   (ٔ)

ًّ  ٘:3ٖٕٕكي٠غ َِـٛع, أهَؿٗ حٌزوخٍٞ    (ٕ) ِّ ٚؿة ـٟ وظخد ح٤ىد, رخد ع٩ِش حٌلذ ـٟ هللا عة

, ٍلةُ: ٓ٘ـٟ وظخد حٌزَ, رخد حٌَّء ِع ِٓ أكةذ ٗ:ٖٕٗٓ, ٍُِٚٔ  3ٔ5٘ - 3ٔٙ٘, ٍلُ: ٙ٘

 ,3ٗ:2ٕٙٗ, ٚوٕةة ِ حٌعّةةخي 53٘ٗ, ٍلةةُ: ٙ:٘٘٘, ٚؼ١َّ٘ةةخ. ٠ٕ:ةةَ: ؿةةخِع ح٤ٛةةٛي ٕٓٗٙ

, ٕ:ٕٕٓٚو٘ةؿ حٌوفةخء  ,2ٔ2ٔ, 2ٔ2ٓٚ, ٍلةُ: ٙ:ٕ٘ٙ, ٚـ١ٞ حٌمةي٠َ 3ٕٙٙٗ, 3ٕ٘ٚٙٗٚ

 .3ٍٕٕٗلُ: 

 . ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٟٚعظٗ.«عـخٌش»وٌح ـٟ ى. ٟٚ٘ ٛفش    (ٖ)
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َ  و  َ  اّلالمػػػ » ػػػ مػػػاؿِ   (ٔ)«الضػػػ َ يِّ  الػػػدينِ  ع ػػػِد الػػػرزتِن جػػػالِؿ الػػػديِن بػػػِن أ  بّػػػرّ  السػػػي
ػػػرٔف ضتََ  (ٕ)نػػػػاعنَُ - األزىػػػريِّ الشػػػػا عيِّ  اتِػػػِو، وأعػػػػاد علينػػػػا مػػػػنّ  يف العلػػػػم الػػػػذي  -ظاتػػػػواهلل بّب

َؿ»اه عو، وشتّػو ونَّ ا،رتعو، وأالّ  َا ػعو وىػَ يػدّؿ ع- «ن ػَال (ٖ)علػَم أاػ مػاؿ الن  اىػ  ل لػىّ 
ٍَ  قٍ و َف أقف لػو علػى تعليػا أنّ ظتّ  -والص َ اظت  وال دليػ َف لقارئػوّ  احب والر  يػق، وإْف َف صػليّػ

َِ ىذا اهاؿ، َـ يػدؿّ  وال من أربػاب ىػذا الػػَمْيداف ٍػاٍؿ  أّن من أى  علػى ذلػك نػاوِف يف العلػ
َري َري، وبنػػائي ظتعاىػػد مطػػال  وقُ (ٗ)وُقصػػ َي وال  ػػرَ (٘)صػػ األزتػػدي  ، ذػػري أّف الل  ػػ  الن ػػ

 الروي إذا ضت  وعّم ذلك اليّم، أ اض الُيض اظتدد وعم  
َِّّالً على اهلل: قاؿ اظتءلِّ   اْيعنتُ   :-رزتو اهلل-ف  باهلل وقلُت مي

َُّ  أي: أبدأ  واالْ حيمً الرٌ  حمنً الرٌ  اللً  بسمً  ، وىَ العل  ُم من السمَّ
َد  والرزتُن الرحيمُ ٌم : َعلَ واهلل َج َاجِب ال َِ  : مُيضُ للّذات ال  عم ودقائقها النِ  جالئ

ػػػيا  - اظتملػػػَؾ طتالقػػػو: العبػػػ ي  -لسػػػ ِقِو علػػػى و ػػػ  الّيػػػاب عػػػب  بػػػو- (ٙ)يقػػػ ؿ ْو
َّ  احمليػػاجُ : الفقيػػري  -معنػاه شػػرعاً  ػػ  : تنازعػػو الَاػػُاف-تعػػىلا-  إلػػا الل [بٖ]  حػػاؿٍ  يفّ 

 بو  رْ لقُ  و ي إعماؿ الثآف ، واألحسنق لو
َعا  مػػػن العلػػػَ  [جٖ] مسػػػيانُ ٌ   ٌ ، أو إنشػػػائيّ  ٌ حاليّػػػ رتلػػػ ٌ  «تعػػػاُف»و للثنػػػا  عليػػػو  ضػػػم

َي، وىَ ال ل      (5)والقهر اظتعن
ال ينعػُت  ال نعػٌت؛ ألّف الَعلَػم «الع ػد»َلػو مػن ق أو بػدؿٌ   عطف بيػافٍ  :الرحمن عب ي 

 بو  
                                                           

حُٓ وظخد ـٟ طَحؿُ أع١خْ حٌمَْ حٌظخٓع, ٚحّٓٗ حٌىخًِ: ح٠ٌٛء ح٩ٌِع ـٟ أع١ةخْ حٌمةَْ حٌظخٓةع,  (ٔ)

٘ةة . ٚ٘ةةٛ ِ زةةٛع . ٠ٕ:ةةَ: و٘ةةؿ 2ٕٓحٌٔةةوخٚٞ حٌّظةةٛـٝ ٓةةٕش  ٧ٌِةةخَ ِلّةةي رةةٓ عزةةي حٌةةَكّٓ

. ٚلي ١زعظٗ ٍِٕ٘ٛحص ىحٍ ِىظزش حٌل١خس رز١َٚص رعٕٛحْ: ح٠ٌةٛء ح٩ٌِةع ٤٘ةً ٕ:32ٓٔحٌ:ْٕٛ 

 حٌمَْ حٌظخٓع.

 وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٔفع. (ٕ)

 ـٟ ى: أٛٛي عٍُ. «عٍُ أٛٛي» (ٖ)

 لٍٜٛٞ: ٟعفٟ. (ٗ)

(٘) .َ ْٜ  لٍٜٛٞ: ؿّع لَ

 ٕي ــخي: لخي.ع (ٙ)

 وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ ؽ: ٚحٌؽٍزش. ـٟ د: ٚحٌؽ١ٍش. ٚ٘ٛ طٜل١ؿ. ٌٚعٍٙخ: ٚحٌع١ٍش. (5)
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َ يّ  [دٖ] و،لو و مّ بّسر أوّ  :ي طيٌ الس   أبي بكرو  ابني    قاؿ اظتصنِّف ويُقاؿ: أْي
َّ بالص ػػعيد نسػػ  ٌ :(ٔ)«األنسػػاب بِّ لُػػ»يف  تعريػػف  علػػى أفّ    ويف إتيػػاف اظتصػػنِّف بػػو تن يػػوٌ (ٕ)حملػػ

َؿ  القائػػَ بنُسػػو ال يضػػرّ  َِر بػػو بالسػػن (ٖ)ضتمػػدايف حصػػ َِر ب(ٗ)  اظتػػام َلػػ  اظتػػّذ : الحمػػ : وق
، وآ ػػر اضتمػػد علػػى الشػػّر ْػػ  انو اتػػووعل قػػو بػػو إنتػػاً  الْػػي قاقو لػػو لذ  لل  الثنػػا ُ : الحمػػ 

ِر، َف يشِّر اهلل اضتمدُ »ضتديث:  ّْ    (٘)«َمْن َف لَتْمْدهُ  رأُس الشُّ
  مػػػػػن اؿَعػػػػيِ ا ْ - [أٖ] البتكػػػػىر  أي: أواػػػػلنا -مػػػػن ابرشػػػػػاد-(ٙ)الػػػػرم أر ػػػػ  ى

َرة، االبيػدا ِ  نف ااػطالحاً علػى الّصػػ يُطلػق :(5)«اظتصػ اح»ّمػػا ىػَ يف   :هػرا الػطم ً  -ال ػّا
َِعػػ(2): مػػن فتػػا ىػػذا  أي(3)َع، يُقػػاؿوالنػػ َع اضتا ػػر ذىنػػاً  انيهى و : ن أي: البيػػدا  ىػػذا النػػ

َـ    ذىناً من العل

                                                           

 ٓٙٛ. «ٌذ ح٤ٔٔخد». ٚلٌٛٗ 5ٙٔ, ٍلُ: ٔ:ٌٔٙذ حٌٍزخد ِخىس )ح١ٛ١ٓ٤ٟ(  (ٔ)

ّْ حٌم١ةخّ ـةٟ  (ٕ) ٗ حٌن..( ٌُ ٠ةٌوَ حٌفةظق ِةع أ ّّ ٟٚ ٌٗ ّٚ  «ـعةٛي»ـٟ ٘خِٖ أ ٚ د ٚ ؽ: لٌٛٗ:)رىَٔ أ

ٔ ة١ٛ١ٟ( رةخٌفظق  حٌفظ ق. ّٚٓعُض ح١ٌ٘ن أكّي حٌز٘ز١ٟ٘ ٍكّةٗ هللا ٠مةٛي ـةٟ ىٍٓةٗ ىحثّةخا: )لةخي حٌ

ٚ٘ٛ ح٤ل١ْ. وخطزٗ عزي حٌىة٠َُ. ُحى ـةٟ د: أٞ: وخطةذ ٘ةٌح حٌظم٠َةَ حٌةٌٞ ٔمٍظةٗ رو ةٟ. لةخي حرةٓ 

ٗ :  «ٓةة١ٛ١»:)حٌٔة١ٛ١ٟ( ٔٔةةزش اٌةٝ ٔ:5ٔٔحٌ ١ةذ   «أُٓةة١ُٛ١»رٍةي رٜةةع١ي ِٜةَ.ٚـ١ٙخ هّٔةةش أٚؿة

ّٚ ع١ٍٗ ر٠ُ ح ٚؼ١ةَٖ, ٚٔمٍةٗ حٌّٜةٕؿ  «٠ةخلٛص»ٌِّٙس ٚؤَ٘خ,ٚربٓمخ١ٙخ, ٚطؼ١ٍغ ح١ٌٔٓ.وّخ ٔ

ٌٍ عـ١ٌذ, ٚأعـذ ِٕٗ ِٓ لةخي: )اْ ل١ةخّ  «حٌّـي». ـخلظٜخٍ «حٌٍّذ»ـٟ   «ـعةٛي»عٍٝ ح٠ٌُ لٜٛ

ّٟ ؿيحا ؟ ٚـٟ ٗةَف حرةٓ  ّ  ٠يهً ـٟ ح٤ع٩َ حٌّىخ١ٔش, ١ٓ٨ّّٚخ ٚلي وؼَُ ـ١ٙخ حٌعـّ ّٞ ل١خ حٌفظق( ـؤ

 ع٩ّْ ٕ٘خ لٍٜٛ َِط١ٓ.

 .وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: حٌّزيء رخٌلّي (ٖ)

. ٚ٘ٛ كي٠غ كٔٓ, ٌٚةٗ ٍٚح٠ةخص ِظعةيىس. ٠ٕ:ةَ: «وً و٩َ ٨ ٠زيأ رخٌلّي ـٙٛ أؿٌَ» ٚ٘ٛ لٌٛٗ  (ٗ)

 ؿخِع

, 5ٖٖٙ, ٍلةُ: ٘:3ٕ, 3ٕ٘ٚٙ, 3ٖٕٚٙ, ٘:ٖٔ, ٚـ١ٞ حٌمةي٠َ 23ٖٓ, ٍلُ: ٘:3ٖٙح٤ٛٛي  

 .2ٙٗٔ, ٍلُ: ٕ:2ٔٔ, ٚو٘ؿ حٌوفخء ٕٔٔ٘, ٕٓٔ٘, 2ٕٓ٘لُ: , ٍٔ:3٘٘ٚوٕ ِ حٌعّخي 

 ِةةخ حٌ٘ةىَ  ٍأّ حٌلّةي» رٍفة:: «حٌـةةخِع»ٚعزةي حٌةَُحق ـةٟ  «ٗةعذ ح٠٦ّةةخْ»أهَؿةٗ حٌز١ٙمةٟ ـةٟ  (٘)

, ٍلةُ: ٖ:ٕ٘٘, ٚوٕةِ حٌعّةخي 3ٍٖٖ٘لةُ:  ٖ:3ٔٗ. ٠ٕ:َ: ـة١ٞ حٌمةي٠َ «٠لّيٖ ٨ عزيٌ  هللا ٗىَ

 . لخي ح٤ٌزخٟٔ: ٟع١ؿ.5ٕٖٔ, ٍلُ: ٖ:ٕ٘٘, ٚحٌٍٔٔش ح٠ٌع١فش 2ٔٗٙ

 عٕي ــخي: أٍٗي. (ٙ)

 حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ, ِخىس )٢ّٔ(. (5)

 ـٟ حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ: ـم١ً. (3)

 ُحى ـٟ ى: ِٓ. (2)
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َهبىلعف  بالُضَ  : اّتصفكتفٌضل    (ٔ): ترؾ اظتءا،ذة بالّذنب م  ػت
 : ىَ شرعاً: اظتّل ف ولَ حرّاً  العب (ٕ)عٌمى ص ر من

رهي  حػ  يػاوؿ لػ  القلػب عػن الشػ: ذُْ علا كجػ  السهػ     و ُػػّرَؽ (ٖ)عنػو  لػم ييػّذ
رَ  بافّ  بني الناْي والساىي  ّ رتو تذّّ   (٘) ، والساىي خبال و (ٗ)الناْي إذا ذ

َاب :كالغل  والنسػياُف رُِ َ  عن أم يت اطتطػاُ »ضتديث ا  بو ، وظتّ (ٙ)ىَ ،طا وجو الص 
َا عليو رى    (5)«والنسياُف وما اْيُّ

َعو، وأنّػػو إْف أ،طػػا يف الي ريػػر و يػػو إنتػػا ٌ  يػػر يف ىػػذا األمػػر يف اليقر  (3)ي، أو ْػػهِ طتضػػ
 اظتخرتع؛  قد تُض َ اهلل بالعَُ عنو 

َُّ »وظتّػػػا ورد  اليػػػِد اصتَػػػ،ُ  ّػػػ  قػػػاؿ لػػػد   ذلػػػك: «(2)ذما ِ ط ػػػٍ  لػػػي   يهػػػا تشػػػهٌُّد  هػػػيّ 
َدَ أٍف ال إل ى   وأبنّيُ  : أعلمُ أ   ك  َد وال يف ابمّاف ٍق   : مع  َج َدُ   اللإاٌل   يف ال  ٍػق   اظتع 

                                                           
 .ٕ:5ٔ( ٕ:2ٓٔ, ٚحٌم١َزٟ )حٌزمَس ٔٔ:ٙ٘( ٘:٠2ٕ٘:َ: طف١َٔ حٌ زَٞ )حٌّخثيس  (ٔ)

 عٕي ــخي: عٓ. (ٕ)

 ٠ٕ:َ: حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ, ِخىس )ؼفً(. (ٖ)

(ٗ) « ََ ًُّوَ رٗ ٠ٌُّوَ. «ًو َطٗ طٌّو  ـٟ ى: 

ٌ٘ح هة٩ؾ ِةخ ًوةَٖ حٌـة٩ي », ٚحٌّٜزخف ح١ٌَّٕ, ِخىس )ٓٙٛ(. ـٟ ٘خِٖ ى: ٠ٔٓ2ٕ:َ: حٌفَٚق  (٘)

 ٌةٗ ـ١ظٕزةٗ ,حٌلخٛةً حٌّعٍةَٛ عٓ حٌؽفٍش ٘ٛ ٚحٌٔٙٛحٌّلٍّٟ ـٟ َٗف ؿّع حٌـٛحِع. ٚحٌٌٞ ًوَٖ: 

. حٔظٙةٝ. ٚ٘ةٌح ٠ف١ةي عىةْ طل١ٍٜٗ ـ١ٔظؤٔؿ . لخي:ٌّعٍَٛح ُٚحي بّٔٗـ ,ح١ٌٕٔخْ رو٩ؾ .ٗطٕزّ  رؤىٔٝ

. ٚلي ٔمً ٔ:ٕٙٔ. ٠ٕ:َ: كخ١ٗش حٌع خٍ «ـٍعٍٗ لٛي ٤ً٘ حٌٍؽش -عفخ هللا عٕٗ-ِخ لخٌٗ ٌ٘ح حٌ٘خٍف 

ؾ. َّ  حٌٕٚ ِٓ َٗف ؿّع حٌـٛحِع رم١ًٍ طٜ

 ِٓ حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ, ِخىس )ؼ٢ٍ(. (ٙ)

ٍَ ل ٕةٟ   (5) ٚحٌ زَحٔةٟ ٚحٌز١ٙمةٟ ٚحٌلةخوُ ـةٟ حٌّٔةظيٍن. لةخي أهَؿةٗ حرةٓ ِخؿةٗ ٚحرةٓ كزةخْ ٚحٌةيح

حٌٕٛٚٞ: كي٠غ كٔةٓ, ٚلةخي حٌٔة١ٛ١ٟ: ٛةل١ق. ٚلةخي حٌّٕةخٚٞ: ٌة١ْ رٜةل١ق. لةخي حرةٓ كـةَ: 

ـةع عةٓ أِظةٟ»طىٍَ ٌ٘ح حٌلةي٠غ ـةٟ وظةذ حٌفمٙةخء ٚح٤ٛة١١ٌٛٓ رٍفة:  . ٌٚةُ ٔةَٖ ـةٟ ح٤كخى٠ةغ «ٍُ

ّٞ  ـٟ  ٍـع هللا عٓ ٘ةٌٖ ح٤ِةش ػ٩ػةخا: :» «ٌىخًِح»حٌّظمّيِش عٕي ؿ١ّع ِٓ أهَؿٗ. ٔعُ ٍٚحٖ حرٓ عي

, ِٚـّةةع ٓ٘ٗ, ٍلةُ: ٔ:5ٔٙ. ٠ٕ:ةَ : طٍوة١ٚ حٌلز١ةةَ «حٌو ةؤ ٚحٌٕٔة١خْ ٚح٤ِةةَ ٠ىَ٘ةْٛ ع١ٍةةٗ

, ٍلةةةُ: ٗ:ٖٗ, ٚـةةة١ٞ حٌمةةةي٠َ ٘ٓ٘ٓٔ, ٗٓ٘ٓٔ, ٖٓ٘ٓٔ, ٕٓ٘ٓٔ, ٍلةةةُ: ٙ:52ٖحٌِٚحثةةةي 

 .2ٖٖٔ: , ٍلُٔ:ٖٖٗ, ٚو٘ؿ حٌوفخء 5ٖٓٓٔ, ٖٙٓٓٔ, ٍلُ: ٗ:ٕٖٕ, ٚوٕ ِ حٌعّخي ٔٙٗٗ

َٓٙٛحا. ٠ٕ:َ: ح٢١ٌٓٛ ِخىس )ٓٙخ(. (3)  ٓٙخ ٠ٔٙٛ ٟٚٓٙ ٠ٔٙٝ 

, ٍلةةُ: ٘:3ٖٙأهَؿةةٗ أرةةٛ ىحٚى ٚحٌظَِةةٌٞ. ٚلةةخي حٌٔةة١ٛ١ٟ: ٛةةل١ق. ٠ٕ:ةةَ: ؿةةخِع ح٤ٛةةٛي  (2)

 .23ٕٙ, ٍلُ: ٘:3ٔ, ٚـ١ٞ حٌمي٠َ 252ٖ
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   جئچيف مَّّف ما، قاؿ تعاُف:  ل  ال  ريكى   من اُاتو يف اُ ٍ  منُرداً عن شريكٍ  :هكح ى 

چ   جئ   جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئ
 (ٔ)   

َحيػػد الػػذّ  (ٕ) اصتملػػ  َحيػػد الصػػُات، واأل،ػػرية (ٖ)ات، واضتػػاؿ األوُفلي َحيػػد  (ٗ)لي لي
َحيد األ عاؿ   لي
َفٍ  بُػػػػي ٍ  :سى ٍكػػػػال كى  -ٌؿ مطلػػػػقٌ مُعػػػػَ -  ػػػػ ىدةن  ػػػػ َ »، مصػػػػدر  سػػػػّ مػػػػن بػػػػاب  «َوَّ

  (٘) النقص، ما يو ييعّدى وال ييعّدى   «وَعد»
  (ٙ) ر والظلم ىَ اصتَْ  :كال  ط ى   «ال»،ب  مسيقرّ   ظرؼٌ : في ى

يػػػػػب ستسػػػػػ  أوجػػػػػو  «ال»وحػػػػػذؼ ،ػػػػػب  َز يف الرّت الثانيػػػػػ  للعلػػػػػم بػػػػػو مػػػػػن ْػػػػػابقو  وكتػػػػػ
  (5)معرو  

ػػػػػ»أاػػػػػلو : كأ ػػػػػ   أفه  ػػػػػي  ى َدَْ َاو واليػػػػػا  «ْي ػػػػػ قت إحػػػػػداقتا و   اجيمعػػػػػت الػػػػػ ُْ
َاو ياً ، وأدذمت َف،  ُقل ت ال  ه  مقدارُ  ن ارتُ َ   وىَ مَ (3)بالسّ

ثُػػػَر زتػُد النػػاس لػػو «ْػيِّدنا»مػػن  أو بػدؿٌ  عطػػف بيػػافٍ : محمػ ان    وىػػَ يف األاػػَ َمػنّ 
َدة لّث ظتػَت  جدُّه ع ُد اظتطّلػب يف ْػاب  والدتِػوشتّاه بو   (2)شتِّي بو ن يُّنا رة ،صالو احملم

                                                           
 .ٖٗ:ٕٕٓزؤ  (ٔ)

 أٞ: ٨ اٌٗ ا٨ّ هللا. (ٕ)

 أٞ: ٚكَيٖ. (ٖ)

 أٞ: ٨ ٠ََٗه ٌٗ. (ٗ)

 حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ, ِخىس )ٚوْ(. (٘)

 حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ, ِخىس )ٗ ٢(. (ٙ)

س ا٨ّ رخهلل»ح٤ؿٗ ٟ٘ أٚؿٗ  (5) ّٛ ةً  «٨ كٛي ٨ٚ ل ّٜ  ٨ٚ كةٛي ٨» ٚـةٟ :3ٔلةخي حٌِِو٘ةَٞ ـةٟ حٌّف

 طَـةع ٚأْ طَـعّٙةخ  ٚأْ طَـعةٗ  ٚأْ حٌؼةخٟٔ  طٕٜةذ ٚأْ طفظلّٙةخ  أْ: أٚؿةٗ ٓةظش «رخهلل ا٨ لٛس

 .٘ةةٌح طعىةةْ ٚأْ حٌؼةةخٟٔ  ٚطفةةظق حٌعزةةخّ أرةةٟ ِةةٌ٘ذ عٍةةٝ أٚ  «ٌةة١ْ» رّعٕةةٝ «٨» أْ عٍةةٝ ح٤ٚي

 .٘:٠ٕٚ2ٖٕ:َ: حٌظ١٠ًٌ ٚحٌظى١ًّ 

 ١ ؿٛىس ِزَٚن.2ٖٙ( 3ٔٔ, ٚح٦ٜٔخؾ )حٌّٔؤٌش: ٔ:3ٕٕ,ٚحٌّمظ٠ذ ٗ:٠ٖٕٙ٘:َ: حٌىظخد  (3)

 ـٟ ى: حُٓ ٌٕز١ٕخ. حٌعزخٍس (2)
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أف لُتمػد يف األرض  قػاؿ: رجػا َ  [بٗ]  قيػَ لػو: َِفَ شت ييَػو بػذلك   (ٔ)ٌَ ىَ زَتْػو   ظتَت أبيو
      ّقق اهلل لو رجاَ ه، و ابَق اشتُُو مسم اه (ٕ)األرض والسما 
مَ    (ٖ)أشػػػػػػػػرؼ أواػػػػػػػػا و :هعبػػػػػػػػ ي  ِّػػػػػػػػَر بػػػػػػػػو يف أْػػػػػػػػ  مقاماتػػػػػػػػو،ّ  قػػػػػػػػاـ ولػػػػػػػػذا ُذ

   (٘)وإنااؿ الّياب عليو(ٗ)ابْرا 
  (ٙ) وأُمَر بي لي و   بشرعٍ  ليوإ أُوحي : إنسافٌ  كر  لي 
: ،ٌب بعد ،ٍب، و صأفضل    و لي  من جن  ما ق لوَلُو ألنّ ُُ
َحي أمػػػنيُ  :عليػػػ  جبريػػػل  (5)الُريػػػق :مىػػػنٍ  مػػػن  هػػػب  ابعتػػػي [جٗ] بػػػىل حي  الػػػ

َحي إالّ واظتراد: أ ضَ األن يا ؛ ألنّ   السما   عليهم   و َف يه ا بال
َلػو تعػاُف:رت  بين :(3)صٌلا الل ك لهم علي  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   چ هما اميثااًل لق

 

چ
راى  إ راد أحدقتا عن اآل،ر   (2)   وحَذرَاً منّ 

 ع د »اب   «اظتط لب»و «ىاشمٍ »ػَمْن اّتصف بابنتاف ؽت ن ُنِسَب ل :كعلا آل 
 

َمػػْن اجيمػػَ    «الص ػػ ا ّ »   عػػ  (ٕ)«اػػاحبٍ »ػلػػ أو رتػػ ٌ   (ٔ)اْػػم رتػػ ٍ  :كصػػحب   «منػػاؼ
  (ٖ) بالن  مءمناً 

                                                           
 وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: كّي. (ٔ)

مةةٟ ـةةٟ ى٨ثةةً حٌٕزةةٛس ِةةٓ كةةي٠غ ٠ٛ١ةةً, ـةةٟ رةةخد طةة٠ِٚؾ عزةةي هللا رةةٓ عزةةي حٌّ ٍةةذ, ًوةةَٖ حٌز١ٙ (ٕ)

 .ٖ:32ٖ, ًٚوَٖ حرٓ وؼ١َ ـٟ حٌزيح٠ش ٚحٌٕٙخ٠ش ٔ:ٖٔٔ

(ٖ)  ُّ ـٟ ٘خِٖ أ ٚ د ٚ ؽ : لٌٛٗ: )أَٗؾ أٚٛخـٗ( اٌن... أٞ: ٌف: حٌعزٛى٠ش  ٠ّٚىٓ أْ ٠ُمخي: أْ ٠ةظ

 ٍَ رٛر١ش. ٌُٚ أ َُّ  ِٓ ٔزٗ  ع١ٍٗ.ح.٘  ًٌه رعي ح٦ٟخـش اٌٝ ِٓ ٌٗ حٌ

ٿ        ٿٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ     پ     ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤچ  5ٔ:ٔـٟ ٓةٍٛس ح٦ٓةَحء  (ٗ)

 .چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

ڭ  چ  ٕ٘:ٔٚحٌفَلةةخْ   چې     ېې  ې  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ى     ى  ې  ېچ  3ٔ:ٔـةةٟ ٓةةٍٛس حٌىٙةةؿ  (٘)

 .چڭ  ڭ  ې  ې  ۉ  ۉ  ې  ې   ٴۇ  

 .2ٗحٌظع٠َفخص ِخىس ) حٌَٓٛي(  (ٙ)

 أٞ: ـ٠َك ِٓ ح٤ٔز١خء ٚحًٌَٓ. (5)

 وٌح ـٟ ّ. ٚعٕي ــخي: ع١ٍٗ ٍُٚٓ.«ٍُٚٓ  ع١ٍٗ» (3)

ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڃچ  چ  چ  چ   ڃ  ڃچ  ٖٖ:ِٙ٘ةةٓ لٌٛةةٗ طعةةخٌٝ ـةةٟ ٓةةٍٛس ح٤كةةِحد   (2)

 ٌُ طَى ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ. «ط١ٍّٔخ». ٚچڇ  
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َرٍ ألّعػػ «الّصػػ ب»و «اآلؿ»لػػػ اػػُ ُ  الػػرين ، ال لػػو أيضػػاً معهمػػا، وإْف ورد م أقػػرب مػػّذ
َلو  ُّم»: ق   الضمري ال يََُاف  ؛ ألفّ (٘)«على اضتَضِ  (ٗ)وأنا  َػَرُ 

َفٍ  بُػػػػػي ٍ  :(5)تبػػػػػىع ملى  -(ٙ)َؿللمَاػػػػػ عائػػػػػدٌ  م يػػػػػدأٌ - هػػػػػم   «تَػ َػػػػػ ٍ »، رتػػػػػ   سػػػػػّ
ػػَ بٍ »ّػػػ وىػػَ بُي يػػني، اظتقػػّدـ يف  لػػب اظتػػا  يُهيِّػػ  الػػدِّال  : ر فػىػػرىطخيػػ (3) «ٕأْػػ اب»و «َْ

َاحد و روعو   ُرو اً  ط القَـَ رَ   يُقاؿ:  (2)واألرشا  َي  يو ال ػذا (ٓٔ)إذا تقّدـ لذلك، يسي  ّ 
   (ٔٔ)«اظتص اح»يف 

ػذلك؛ لألم ، يهيِّ  عتم اظتصاٌف اأُل،رويّ  واظتراد: ،ري ْابقٍ   [دٗ]  ق َ قدومػو، وىػمّ 
َلو  َـ بايِِّهم»: لق النُّج   (ٕٔ)«اقيدييم اىيديُيم أا ا ّ 

                                                                                                                                                                      
, ّٚ٘ةةع حٌٙٛحِةةع ٕ:ٕٔٓ, ٚٗةةَف حٌ٘ةةخـ١ش ٖ:ٖٔٚح٤ٛةةٛي ـةةٟ حٌٕلةةٛ  ,ٖ:٠ٕٕٙٗ:ةةَ: حٌىظةةخد  (ٔ)

ٕٔٙ:ٙ. 

, ٕ:ٙٗ٘( 5ٙ:2ٔ, ٚ)حٌٍّةةه ٖٙٔ, ٔ:ٖ٘ٔ( ٙ:٠ٖٕٔٗ:ةةَ: ِعةةخٟٔ حٌمةةَآْ ٥ٌهفةةٖ ) ح٤ٔعةةخَ  (ٕ)

ّْ ِةٌ٘ذ حٌٔة١ّٓ ـةٟ ٘:2ٖٔ( ٙ:ٖٗٔ, ٚحٌيٍ حٌّْٜٛ )ح٤ٔعخَ ٔ:ٔٙٚحٌفخثك ِخىس )آٔه(  . ِع أ

٠ٌوَ ـٟ آ٠ش ح٤ٔعخَ حكظّخٌةٗ ٨ٓةُ حٌـّةع. ٠ٕ:ةَ  ٌِ٘زةٗ ـةٟ )ٓةٍٛس  ٔ:١َٖ أّٔٗ حُٓ ؿّع, ـبّٔٗ ٌُ

 .٘:5٘٘( ٕ:ٕٓٙحٌزمَس 

٘ةةٌح طع٠َةةؿ أ٘ةةً حٌلةةةي٠غ. ٚح٤ٛةة١ٌْٛٛ ٠٘ةةظ١َْٛ ١ةةٛي حٌٜةةةلزش. ٠ٕ:ةةَ: طةةي٠ٍذ حٌةةةَحٚٞ  (ٖ)

ٕٔٓ:ٕ. 

 ـٟ د: أـ١َىُ. ٚـ١َىُ: ِظمّيِىُ. ( ٗ)

(٘)  ّٞ ٌُ ٕ٘ٓٙ, ٍلةُ: ٖ٘ـٟ وظةخد حٌَلةخثك, رةخد حٌلةٛٝ ٘:ٕٗٓٗأهَؿٗ حٌزوخٍ , ٔ:3ٕٔ, ِٚٔةٍ

س َّ , ٚؼ١َّ٘ةخ. ٠ٕ:ةَ: ؿةخِع ح٤ٛةٛي 2ٕٗ, ٍلةُ:ٕٔـٟ وظخد حٌ ٙخٍس, رخد حٓظلزخد ا١خٌش حٌؽة

ِٚةخ رعةيٖ, ٚـة١ٞ  3ٕٗٙٔ., ٍلةُ: ٓٔ:2ِ٘ٙٚخ رعيٖ, ِٚـّع حٌِٚحثةي  522٘, ٍلُ: ٓٔ:3ٙٗ

 2ٕٕٖٔ , ٍلةُ:ٗٔ:ٙٔٗ, 333ٖٚٔ, ٍلُ: ٔٔ:٘ٓٗ, ٚوٕ ِ حٌعّخي 5ٕٓٓ, ٍلُ: ٖ:ٗٗحٌمي٠َ 

 .35ِٖٓٚخ رعيٖ, ٚحٌٍٍٔٔش حٌٜل١لش ٍلُ: 

 وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: عٍٝ حٌّٛٛٛي. (ٙ)

 وٌح ـٟ ّ. ٚعٕي ــخي: ٤طزخعٗ. (5)

 حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ, ِخىس )طزع(. (3)

ٗخء» (2) َِّ ١ٗشٌ. ٚ «حٌ ٍْ ٗخء»: حٌَٓٓ ٚحٌلزً. ؿّعٗ: أ ٍْ  ٚ٘ٛ ٌٚي حٌ:زٟ. «حٌَٗخ»ؿّع  «ح٤

 ١َٕ: ٚحٌـّع.ـٟ حٌّٜزخف حٌّ (ٓٔ)

 ١ طْٛٔ. ٖ:2ٖٙحٌّٜزخف ح١ٌَّٕ, ِخىس )ـ١َ(. ٠ٕٚ:َ: حٌؽ٠َذ حٌّّٜٕؿ  (ٔٔ)

ّعفٗ حرةةٓ كـةةَ, ٠ٕ:ةةَ: . ٟٚةة3ٖٔ, ٍلةةُ: ٕ:َٕٖٔ: و٘ةةؿ حٌوفةةخءأهَؿةةٗ حٌز١ٙمةةٟ ٚؼ١ةةَٖ, ٠ٕ:ةة  (ٕٔ)

. ٚكىةةُ ح٤ٌزةةخٟٔ ع١ٍةةٗ رخٌٟٛةةع, ٠ٕ:ةةَ: ٍٓٔةةٍش ح٤كخى٠ةةغ 23ٕٓ, ٍلةةُ: ٔ:55طٍوةة١ٚ حٌلز١ةةَ 

 .3٘لُ: , ٍٔ:ٗٗٔح٠ٌع١فش 
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َاو قائمػػ ٌ : (ٔ)كبعػػ ي  مقػػاـ  بال نػػا  علػػى الضػػم ضتػػذؼ اظتضػػاؼ إليػػو، وني ػػ  معنػػاه  والػػ
ِّػَر معػو»النائ   عن   «أّما»    لػذا «(ٖ)ف ػرا [أٗ](ٕ)مهما يّن من شي  بعد زتػد اهلل ومػا ُذ

ٌَد ذىنػاً مطلقػاً  واظتشػار إليػو  لذا لامت الُا  يف حّياىا ذال اً  َجػ ويف ابتيػاف باْػم ابشػارة  م
ا ]بتقاف اظتصّنف تلك اظتطالب   إنتا ٌ  الطالب  ح  ُأشػري لػو (ٗ) ّاّعا عنده حّسيٌ   أو لّذ

  ُيشار بو للم سَس (٘)[لو إُف اظتعآف  ا
وىػػػػَ مػػػػن إ ػػػػا   الصػػػػُ  - و َف ُيسػػػػَ ق إليػػػػوألنّػػػػ غريػػػػو ال  ػػػػ  جػػػػام ٌ  ٌُ كتػػػػىب

   ط الص عجيوي  -للمَاَؼ
َف عن ترو  وتدبّ  «العمَ»من  أبلغُ  «الصن ُ »و َنو يّ َُ »، ورٍ لّ ،  لذا عّب (ٙ)أعمُّ  «العم

 ن اػػنعوُسػػلِ ػػاف علػػم العربيػػ ، حػػّ  أ،ػػرَج ٍ (5)ؼَتَػػضَ  -رزتػػو اهلل-و إُف أنّػػ عػػّب بػػو  و يػػو إنتػػا ٌ 
 ينػاؿ  (3)أل،ػريَ ها أااًل ظتا تُّرعت عنو، و،رجػت منػو، وقػد تُػدرِؾ العنايػُ  ا،  جعلَ بدةَ ىذه الاُّ 

  َوْاَمَ  اليا،ري   يناؿ ما كتبُ 
 من احملسِِّن ما ال متُى  «ذريب»و «عجيب»وبني 

   (2)رشاق من الل طا  ، الرِّق  وال :لطيفي 
: (ٓٔ)«اظتصػ اح»يُقصػد مػن اللُػ   ويف  :، أيعػ ، أي: مػا يُ ميمػيٌ  مصدرٌ : المعطا

وىػػَ  ػػّد الضػػخام ، واالْػػم  و ، َاػػُ َر جسػػم«قَػػػُربَ »طيػػٌف، مػػن بػػاب ،  هػػَ لف الشػػي ُ لطُػػ
  بالُي  الل طا  

                                                           
 .ٔ:١ٌٔ32ٔض عٕي ــخي ـٟ ح٦ٛزخف. ٚلي أػزظٙخ ـٟ حٌّظٓ ـٟ أعٍٝ حٌف١ٞ  (ٔ)

 ـٟ ى: رعيٖ. (ٕ)

 , ٚـٟ ح٦ٛزخف: ٌ٘ح.ٔ:52ٔوٌح عٕي ــخي ـٟ حٌّظٓ ـٟ أعٍٝ حٌف١ٞ  (ٖ)

 , ٚـٟ ى: أ ٚ حٌٌوخٍ.ٔ:3ٓٔوٌح ـٟ حٌف١ٞ  (ٗ)

 وٌح ـٟ ى, ٚلي ٓم٢ ِخ ر١ٓ ِعىٛـظ١ٓ ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ (٘)

 ٠ٕ:َ: حٌّفَىحص ـٟ ؼ٠َذ حٌمَآْ ٚطخؽ حٌعَّٚ ِخىطٟ )ٕٛع( ٚ)عًّ(. (ٙ)

 ِوٞ حٌٍزٓ: أهَؽ ُريٖ. (5)

 ـٟ أ ٚ د: ٥ٌه١َ. (3)

فخلش: ِٜيٍ  (2) ّ٘ فُكَ »وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٚحٌ٘فخلش. ٚحٌ ِٓ حٌزخد حٌوةخِْ حٌةٌٞ ٠ؽٍةذ أْ  «َٗ

 .ٔ:ٙ٘ٔ. ٠ُٕ:َ َٗف حٌ٘خـ١ش «ـَعخٌش»٠ىْٛ ِٜيٍٖ 

 ٌّٜزخف ح١ٌَّٕ, ِخىس )ٌ ؿ(.ح (ٓٔ)
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 بو اضُتسن   (ٖ)رؼ، يريد، من الظ  (ٕ): باظتعجم (ٔ)ظريف
َيّ  مقابل ٌ  «اظت  »و «اظتع »أي: اللُ   وبني  المبطا    وجناسٌ   ٌ معن

ُؿ أوّ  «القرلتػ ُ »: (ٗ)«الصِّػ اح»وزنػاً ومعػ   يف  «ٕ  يعػ »ػّػ  :يحػ ه رً قى   جتػدْ  :لم تسػم 
عتم: لُػػالفٍ  [ب٘] سػػين ا مػػن ال ئػػر،مػػا يُ  َدة  اْػػين اط العلػػم بػػو ، يُػػرادجيّػػدةٌ  قرلتػػ ٌ  ومنػػو قػػ كػػ

 انيهى   الط   
قػػػاؿ يف  :علػػػا ًمط الػػػ  كلػػػم يىطسػػػٍج  ى ػػػجه  أي:  شػػػا و  -بّسػػر اظتػػػيم- ثىلػػػ بمً 

سػػر اظتػػيم، ،شػػ  ٌ (٘)«اظتصػػ اح» : الن سػػع  واصتمػػ  وقػػتَ  يُنسػػع عليهػػا ويُلػػّف عليهػػا الثػػَبُ  : بِّ
َؿ مثلُ   (ٙ)مناوؿ َاؿ :و، ورتعووالن   انيهى   .أن

: شّ و حتريره يف نُسو على ىذا الَ ػ  بنسػع   ٌ مرشّ  ؼتّيل ٌ   ٌ مّنيّ  ويف الّالـ اْيعارةٌ 
َاؿ،  اليش يو اظتضمر يف النُ  مّني ٌ  ناْعٍ  ٌَ (5)عند اطتطيب على اظتن ، ، وإ  ات النسع ختيي
 ٌَ َاؿ ترشي ٌ ختيي ر اظتن   ، وّذ

 وأعاملهػػػا الين يػػػو  «ّيػػػابٍ »ليعظػػػيم، والظػػػرؼ مسػػػيقّر حػػػاٍؿ مػػػن ين لالينػػػَ  :فػػػي علػػػمو 
َز إعرابو اًُ  لنّارة «ىذا»ابشارة يف     «ّيابٍ »، وكت

َؿ (3)لل نا - لم أي بق َِّ  :إلا ترتيب  -للمجه رّ   من مطال و يف مرت يو   شي ٍ  ّذ
 مرت يو  

                                                           
ِظعمّزةخا: ٚحٌٜةٛحد أّٔةٗ رخٌ ةخء حٌٍّّٙةش, ٔ:3ٔٔوٌح ـٟ ّ, ٚعٕي ــخي: ٠َ١ؿ. لةخي حرةٓ حٌ ١ةذ (ٔ)

ّْ «٠َ١ةؿ ِٚٔةظ َؾ»ِٓ لٌُٛٙ:  ٌٓ ط١ّةً ا١ٌةٗ حٌٕفةّّٛ ٤ رخٌّعـّةش أٛةٍٗ  «حٌ:ةَؾ», أٞ: كٔة

 حٌى١خٓش, ٟٚ٘ ٨ ٠ظٜؿ رٙخ ا٨ رٕٛ آىَ.

 ـٟ ى: رخٌ:خء. (ٕ)

 ٟ ى: ٠َُحى.ـ (ٖ)

 , ِخىس )لَف(.حٌٜلخف (ٗ)

 حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ, ِخىس )ٔٛي(. (٘)

ّٚ٘ةةع  ٕ:3ٓٔـةٟ حٌّٜةةزخف ح١ٌّٕةَ: ِٕخ٠ٚةةً. ٚ٘ةٛ حٌم١ةةخّ ه٩ـةةخا ٌٍىةٛـ١١ٓ. ٠ُٕ:ةةَ ٗةَف حٌ٘ةةخـ١ش (ٙ)

 .ٙ:2ٔٔحٌٙٛحِع 

حٌّةةةَحى رةةةٗ حٌو ١ةةةذ حٌم٠َِٕٚةةةٟ حٌ٘ةةةخـعٟ ٛةةةخكذ )طٍوةةة١ٚ حٌّفظةةةخف( »ـةةةٟ ٘ةةةخِٖ أ ٚ د ٚ ؽ:  (5)

 .ٌٚعً حٌٜٛحد أّٔٗ ٛخكذ ُه زش حٌىظخد ح.٘ «ٚؼ١َٖ

 ٌعٍٙخ: رخٌزٕخء. (3)
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و وتنقييػو أي: تنقي ػ ت ريبػ  (ٕ)علػا [ج٘] -(ٔ)بال نا  لػذلك أيضػاً - كلم أيتقٌ ـ
المو   َؽٌ  ا و   العلم  مسوتنقييو ؽتا لي  منو  أمّ  ما ْيا  يفّ   إليوّ 

َر م هماً أوّ  لمُ العِ  :أي كه  َّؽلي ؿُ اظتّذ و لػي  ألنّػ ؛ يهػا الػنُ  ل يانػو ،  يقػرّ  (ٖ)يشػ
اضتااَ بال تعبٍ    لي  اآل  بالطلبّ 

َع تُاريعو ٌب مشِعٌر بشر و بابينا  الن َ عليووىَ لق :الطح  أص ؿي    إليو   ورج
َؿ الن ػَ أي: علػمُ  الرم ه  كأصػ ؿ  واب ػا   إليػو  بىلطسػب  إلػا الطحػ   أاػ

َنو لق اً ُمشعرِاً بر ع  ذلك العلم بابينا  الُقو عليو  ,إلا الفق  (ٗ)الفق   يفّ 
َؿ الن َ كإٍف كق     قىت كالـ بعض المؤلفينفي متفر   علم أا

َابٌ  َاو لالْيئناؼ، ج َى اب وال َدٌ   يداع الرتتيبعّما يرد على دع َجػ مػن  بػاّف ذلػك م
 َُ َدٌ ، بانّ ق  َج َ اً ال مُرَ  و م اً، وؼتل الً ال داً، و ميُرّقاً ال مءلُ    (٘) اً منقّ مد،

ٌَ تُرّ  :كتشتت بو  ، وىَ  ع  ما ق لو، جي «وق »على  من الش يات، عطفٌ  ؽ، تُّع
  يف علم الن َ في أثطىء كيتيو المصط فين  إ ناباً 

عػػػن  اػػػادرٌ   ه صػػػطٍ   علػػػى مػػػا ين  ػػػي يف الَ ػػػ  كترتيبػػػ ، ايػػػا زوايػػػاه، مػػػن   فجٍمعيػػػ 
َةِ  َدةِ   ّػػٍر وقػػ ػػا جػػ مػػا تػػدّؿ لػػو اظتػػادة ّذ   َف يسػػ ق إليػػو أحػػدٌ  ٌُ عمختػػرى  -ّمػػا قػػّدمنا-ٍ ،ّ 

َُ  : كتأصيلي  الً  َجْع َ  مػن مسػائلو يف بػاب جَ  : كتب يبيػ منها أاػالً يُرجػ  إليػو  مسائلوّ  ػ  َُّ ْعػ
   يف الُن ٌُ عمبت ى   ه كى  يناْ و 

َؿ   (ٔ)وقرينو والَاف  ق لو بصي   اظتُع
                                                           

(ٔ)  ّْ  ٨َُ ٨ ٠زٕٝ ِٕٗ ٌٍّفعٛي. «طمّيَ»ـٟ ٘خِٖ أ ٚ ؽ: ـ١ٗ ٔ:َّ ٤

 عٕي ــخي: اٌٝ. (ٕ)

ؾ. (ٖ) ّٛ  وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٌظ٘

خي: رخٌٕٔزش. (ٗ) ـّ  ُحى عٕي ـ

ٛلض ِعٕٝا ـ٩ طوٍٛ عٓ ٔ:َ ٕٛخعشا, ٓةٛحٌء  : ٚىعٜٛ ح٨ٓظجٕخؾ ٚأْ:3٘ٔلخي حرٓ حٌ ١ذ  (٘)

.ًِّ ّٞ , ٌفمي ١َٗٗ. ـ١ٍُظؤ ّٟ ٌٛؿٛى حٌٛحٚ , أٚ ٔلٛ  ل١ً: أٗ حٓظجٕخؾ ر١خٔ
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   (ٕ)ذلك ألظهر [د٘] مو، أي :  علتُ وما تقدّ  «االبيداع» عل  ُ : برزى لي 

ثُػَر، واصتم  -(ٖ)«اظتص اح»يف  ىَ ّما- :حينو  في كلٌ  َ  أو َّ    أحيافٌ  :الاماف ق
ٌَ  ظػػرؼٌ  :للطػػىلبين ّمػػا يػػدؿ    (٘)َـمػػ: للعّالػػذي ق لػػو، ميعلقػػاً بالُعػػَ، أي (ٗ)ل ػػ

 و  ليعميمو حذ ُ 
َؿ َّة ميػػَ لايػػادة العلػػم  أ فػػس الػػراغبين بػػ : حتُسػػُن  مػػى تبػػت ج :«بػػرزأُ » ومُعػػ ولقػػ
َّ   (ٙ)فنُػػػػاألُ الػػػػنُ  للشػػػػي   ٌة  ولػػػػذا عػػػػى الن جديػػػػدٍ   لّػػػػ عػػػػن إعػػػػادة اليقريػػػػر،  (5) ريػػػػرُ لػػػػذ 

   عادات اظتعادات: جرت من األ ا َ العادات  (3)وقيَ
أف ييصػػّدى إُف تصػػنيٍف أف  (ٓٔ): ال ين  ػػي ضتصػػيف(2)«َذياألحػػ»وقػػاؿ اػػاحب 

َى ىػػذين (ٔ)، أو ي ػػدع و ػػعاً وم ػػً  ا أْف متػػرتع معػػً  إّمػػ [بٙ] َؿ عػػن ذر ػػني:دِ يعػػ   ومػػا ْػػ
َرؽ، والي ّلي ٍلي  الس رَ  َيد ال ذا يف (ٕ)ؽ يس شي» ّ  َاعد الاّر   (ٖ)«ق

                                                                                                                                                                      
 أٞ: ِوظَع ِٚزظيع. (ٔ)

ّْ وٛٔٗ عٍّش ٔ:3ٙٔلخي حرٓ حٌ ١ذ ِظعمزخا  (ٕ) ٌَ , ـب ٠مظ٠ٟ ٤ْ ٠ىةْٛ ِظعٍمةخا رةٗ.  «ح٨رظيحع»:ٚـ١ٗ ٔ:

٠ٕخـ١ةٗ , ـةخ٤ٌٚٝ طعٍّمةٗ رّلةٌٚؾ ٠ةيّي ع١ٍةٗ حٌـّةع ِٚةخ رعةيٖ  -«ـعٍض»ٟ ٔعٕ-ٚطمي٠َٖ حٌّظعٍك رعُي 

ًّ كة١ٓ ٌٍ ةخٌز١ٓ ـٛحثةَي ٚعـخثةَذ  ,أٞ: ؿّعظٗ ٍٚطزظٗ ٚحهظَعظةٗ اٌن...٦هٙةخٍٞ ٚارةَحُٞ ـةٟ وة

ٌّ أٔفْ حٌَحؼز١ٓ. َّ ٚطٔظٍ  ؿي٠يسا طزظٙؾ رٙخ, أٞ: طٔ

 حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ, ِخىس )ك١ٓ(. (ٖ)

 ٍك رٌّوٍٛ.حٌ:َؾ حٌٍؽٛ ٘ٛ حٌّظع (ٗ)

 ـٟ أ ٚ ؽ ٚ ى: ٌٍعٍَٛ. (٘)

 .أٞ: حٌـي٠ي (ٙ)

 ٌعٍٙخ: ُٟٔٙ حٌظل٠ََ. (5)

 ـٟ ؽ: ٚلي. (3)

٘ةةٛ أرةةٛ رىةةَ, ِلّةةي رةةٓ عزةةي هللا  «ح٤كةةًٛٞ». ٚٛةةخكذ ٗعخٍٟةةش ح٤كةةًٛٞ )حٌّمّيِةةش( ٙ  (2)

٘ةة .ٚحُٓ وظخرةةٗ: عخٍٟةةش ٙٗ٘٘ةة . ٚل١ةةً: ٖٗ٘ح٦ٗةز١ٍٟ , حٌّ٘ةةٍٙٛ رةةخرٓ حٌعَرةةٟ, حٌّظةةٛـٝ ٓةٕش 

: عٍةٝ ٗةَف حٌظَِةٌٞ. ٚـةٟ 5ٗ, ٍلةُ: ٕ:ٕٕ٘كًٛٞ رَ٘ف حٌظٌَِٞ. ٚـةٟ حٌةي٠زخؽ حٌّةٌ٘ذ ح٤

: حٌوف١ةؿ ٔ:2٘٘و٘ؿ حٌ:ْٕٛ  ّٞ ًِ َٛ : ـٟ َٗف حٌظٌَِٞ. ٚحٌعخٍٟش: حٌميٍس عٍةٝ حٌىة٩َ. ٚح٤َْكة

َ ـٟ ح٤ٍِٛ, حٌمخَ٘ ٌٙخ. ٚلةي ٔٔةذ حٌٔة١ٛ١ٟ ٘ةٌح حٌمةٛي ـةٟ ٍٓةخٌش  ّّ ـٟ حٌٟ٘ء ٌلٌلٗ. أٚ: حٌّ٘

 , ُٚحى آىحرخا أهَٜ ـ١ٙخ.«ٛخكذ ح٤ٍُىٞ»ٌ  3ٕىد حٌظؤ١ٌؿ حٌظع٠َؿ رآ

وٌح ـٟ حٌعخٍٟش ٚحٌمٛحعي ٚى, ٚـةٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٌوٜة١ؿ. ٚ٘ةٛ طٜةل١ؿ. ٚحٌوٜة١ؿ: حٌّلىةُ  (ٓٔ)

 حٌعمً ٚحٌَأٞ.
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 (٘)تػػػراح فػػػي أصػػػ ؿاالق»ػ  بػػػيتي  ػػػمٌ   وهتذي ػػػو [أ٘]أي: ال،ػػػرتاع ترتي ػػػو(ٗ)كلػػػرا
َؿ الن ػػػَ»و «االقػػػرتاح»االْػػػم   «الطحػػػ  َّ  رٌ مسػػػيقَ  «يف أاػػػ اضتػػػاؿ منػػػو  والػػػذي رّج ػػػو  يف ػتػػػ

َامػ »ػاظتصّنف يف شرحو ل َـ األاػلي (ٙ)«نظم رت  اصت   (5)مػن األعػالـ اصتنسػي  أف  أشتػا  العلػ
الـ أودعيُ  َي ا»ػو شرح نظمي لو يوّ  َاعد الص رى الن   الّ ري  «لق
 (2)وَف يضػ  .كتػوو   ك بع ً  -(3) بّسر الداؿ يف األشهر- مىتا مق     علكرتبتي 

ػػر لعػػدـ ابحا ػػ  َع مػػا ذُّػػر يف رتيػػ  مطال ػػو، االؿتصػػار  يمػػا ّذ َد ذػػرِي مَ ػػ ، الحيمػػاؿ وجػػ
مػػا ُذ تّ ا رُ وإفّتػػ َداٌت لػػذاهتا، أو لين ػػا ا إّمػػّػػر ألّعػػ ػػتّ  ؿ الثػػآف اظتقػػدمات، واألوّ     عليهػػامقصػػ
 ُّ   (ٓٔ)بيُ ال

فػػي هػػرا   اظتػػاّدة أ،ػػذتُ  :ي قػػ  ا ػػتم هيتي أ ٌػػ -هػػا الصػػاٌف للخطػػابيّ أ- كاعلػػم
َؿٌ - كثيػػران  «االقػػرتاحِ » الكتػػىب مػػن كتػػىب  -«راً مّثِػػ»بياويػػَ  أو حػػاؿٌ  أو ظػػرؼٌ  مطلػػقٌ  مُعػػ

ن ٍ  بيا ٍ  :ابن جطي بماـ أ  الُي ػل «الخصىئص»  « گػ»، بَ معر ب نس  ٍ  ، ليست يا َ ّْا

   (ٔٔ)بّاؼ بينها وبني القاؼ

                                                                                                                                                                      
 ـٟ عخٍٟش ح٤كًٛٞ: ٚٛفخا ِٚظٕخا. (ٔ)

ؾ. (ٕ) ََ َٔ  وٌح ـٟ حٌعخٍٟش ٚحٌمٛحعي ٚى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: حٌ

٘ةةٛ ِلّةةي رٙةةخىٍ رةةٓ عزةةي هللا, رةةيٍ حٌةةي٠ٓ, حٌّٜةةَٞ  «حٌٍِو٘ةةٟ». ٚٔ:5ٕحٌمٛحعةةي  حٌّٕؼةةٍٛ ـةةٟ (ٖ)

٘ةة . ٚحٓةةُ وظخرةةٗ: حٌّٕؼةةٍٛ ـةةٟ حٌمٛحعةةي. أٚ حٌمٛحعةةي ـةةٟ 52ٗحٌظَوةةٟ حٌٍِو٘ةةٟ, حٌّظةةٛـٝ ٓةةٕش 

 .ٕ:2ٖ٘ٔ, ٚو٘ؿ حٌ:ْٕٛ 2٘ٓٔ, ٍلُ: ٖ:25ٖحٌفَٚع. ٠ٕ:َ: حٌيٍٍ حٌىخِٕش 

 عٕي ــخي: ٚلي. (ٗ)

 . ٚعٕي ــخي: عٍُ أٛٛي.ٔ:33ٔوٌح ـٟ حٌف١ٞ (٘)

حٌّظةٛـٝ ٓةٕش « عزي حٌٛ٘خد رٓ عٍٟ رٓ حٌٔزىٟ, طخؽ حٌي٠ٓ»ِظٓ ـٟ أٛٛي حٌفمٗ ٌ  «ؿّع حٌـٛحِع» (ٙ)

ةّخ55ٖٔ ّٓ ٚٗةَكٗ. ٠ٕ:ةَ:  «حٌىٛوةذ حٌٔةخ١ع رةٕ:ُ ؿّةع حٌـٛحِةع» ٘ . ٔ:ّٗ ح٦ِةخَ حٌٔة١ٛ١ٟ ٚ

ٞ, ِ زعةةش ح٠٦ّةةخْ . ٚ٘ةةٛ ِ زةةٛع رظلم١ةةك ِلّةةي ارةةَح١ُ٘ حٌلفٕةةخ25ٚ٘, ٔ:2ٙ٘و٘ةةؿ حٌ:ٕةةْٛ 

 َ.ٌٍٕٓٓٓ زع ٚحٌظ٠ُٛع, حٌٍّٕٜٛس, 

ّْ حٌى٩َ ٌٍٔزىٟ. ٠ٕ:َ: ِٕع حٌّٛحٔع  ٔ:ٙ٘حٌٌٞ ـٟ َٗف حٌىٛوذ حٌٔخ١ع  (5)  .2ٕٗأ

 ١ٌْ ـٟ ى. «ـٟ ح٤َٗٙ» (3)

 ٌعٍٙخ: ٠ّيِع. ٟٚ٘ ؼ١َ ٚحٟلش ـٟ ى. (2)

 أٞ: حٌّميِخص ٟٚعض ١ٌزٕٝ ع١ٍٙخ , ٚحٌىظذ ِٟٛٛعش ٌٌحطٙخ. (ٓٔ)

 ٘خِٖ ؽ: ٛٛحرٗ حٌـ١ُ.ـٟ  (ٔٔ)
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َؿِ :في هػرا المعطػا :ألُّػو ك ع  : ابَن ج  أي  إ ٌ ف أو: ػنّف الّيػاب   الن ػَ أاػ
و ابن ج  أيو عو  أي:  لكٌن أكثػرهالبينا  جائياتو عليو   «الطح  أص ؿى » ىهك مٌ  : ألُ 

يابو  [جٙ] َاعدُ  ,عن هرا المعطا خىرجه  أّثَرّ  َيػ ٌ   يو ق َاعػدَ ّ،  وين ػ  عليهػا جائياتُػ ؿت  ق
َؿ  ، (ٔ)[ات  قهيّػػ صتائيّػػ]  قهيػ ٍ  الرتتيػػَب  مرتهبػػىن ّيابػو  (ٕ)كلػػيس ولػػي  ذلػػك مػػن  ػّن األاػػ

 (ٗ)«اظتصػ اح»ّما يف -أي: الردي  واصتيِّد  (ٖ)كالسميني  الغثي  كفي    ي الرتتيَب الذي ين
ػاف  : اطتروج مػن م  ػٍث آل،ػَر كاال تطراداتي  - (ٗ)«اظتص اح» وأاػلو اػُ  الصػائد، إذاّ 

مث اْػيعري  صػيده  ال علػى ْػ يَ القصػد ،  يعرض لو يف  ريقػو آ،ػُر  يايدٍ  ّاف يطري ،لفَ 
رُ  ذلك  وّذ الـ العلما  ، ظتا يق ّ  يف  صػي  الّػالـ، قػاؿ تعػاُف:  الشي  اْػيطراداً واقػ ٌ  يفّ 

َلػػػػػػػو: چچ  چ    چ  ڃچ  چڎ  ڎ    ڌچ  إُف ق
وتلخيصػػػػػػػو يف  (ٙ)«الّّشػػػػػػػاؼ»وحتقيقػػػػػػػو يف  (٘)

   (5)« يا  الس يَ»
يػػاب مطػػ  -ب، أْ،ػػُذ بعػػض اظتطالػػ«اليلخػػيص»مػػن - فلخصػػتي    «اطتصػػائص»: مػػنّ 

َاعػػػده، دوف مػػػا ىػػػَ ،ػػػارٌج عنػػػو، مػػػن جائيّػػػ مػػػى يتعلهػػػق ب ػػػرا المعطػػػا جميػػػ ى  ات الن ػػػَ وق
ٍَ بأي:  ٍُ بػػػػأكجا عبػػػػىرة ُػػػػو مءلّ  واْػػػػيطراداتِ  ٍَ  ذي معػػػػً   لُػػػػ  قليػػػػ  «اللُػػػػ »ي   وشتِّػػػػجايػػػػ

   (3) منو إليوع ، أو يُعب؛ ألنو يُعب  بو عن اظت«ع ارةً »
َدةِ سػػػػن ْػػػػ ْ ُهػػػػا، ضتُ : وأ، ىكأر ػػػػقً  َذها ّها وجػػػػ عتم:    غتػػػػازٌ (2)اػػػػ رُشػػػػق »مػػػػن قػػػػ

   (ٕ)«اظتص اح»ّما يف    « هَ رشيق (ٔ)وملُ بالضم َرشاقً ، ،ّف ع الشخصُ 
                                                           

 ٠ُخىس ِٓ ى. (ٔ)

 ىْٚ ٚحٚ. «١ٌْ»وٌح ـٟ ّ. ٚعٕي ــخي:  (ٕ)

 . ٚـٟ ح٦ٛزخف: ٚحٌؼ١ّٓ.ٔ:2ٔٔوٌح عٕي ــخي ـٟ حٌّظٓ ـٟ أعٍٝ حٌف١ٞ  (ٖ)

 حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ, ِخىس )ؼؼغ(. (ٗ)

َرة  آؿ عمػػػراف  (٘) َلػػػو تعػػػاُف يف ْػػػ ڤ    ڤٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹچ  ٔٔٔ -ٖ:ٓٔٔمػػػن ق

  چچ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڎ  ڎ    ڌ     چچ  چ    چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ
 .ٔ:ٖٓٗحٌى٘خؾ  (ٙ)

 ١ٌْ ـٟ ى. «ٚطٍو١ٜٗ ـٟ ١ٟخء حٌٔز١ً» (5)

 أٞ: ِٓ حٌٍف: اٌٝ حٌّعٕٝ. (3)

 ـٟ ى: ٌف:ٙخ. (2)
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مػػػاؿ ابكتػػػػاز : أّثػػػػرَ  ىكأك ػػػحً  َحاً مػػػػ ّ  َقَػػػ وقػػػد لتصػػػػَ منػػػو إيضػػػػاحٌ   و ػػػ مػػػػ   و 
َؿ اطتالا  َيَ، ولذا قيَ يف ق  ]من الرجا[: (ٖ)اليط

َجاتقّرب األقصى ب                              لُ  م
َف ابكتػػاز ْػػ بَ  دَ ْعػػال بػُ : و (ٗ)«ابػػن رتاعػػ »ػتيملػػٌ  للسػػ  ّي   قػػاؿ ال ػػا   يػػو  إفّ   ػػ  يفّ 

َلُػػرْ قُػػػ َلػػك:  أ،صػػرُ  [بٚ] «واهلل وأّرميُػػ ع ػػدَ  لقيػػتُ »ك: ب الُهػػم،  ق اهلل  ع ػػدَ  لقيػػتُ »مػػن ق
 منو   ، وأو  ُ «اهلل ع دَ  وأّرمتُ 

َؿبصػػي   اظت- معػػاٌكان  َباً  -ُعػػ ػػ  العلػػم عػػاوَ  مػػا أنقلػػو منػػو؛ ألفّ  إليػػ   أي: منسػػ ه مػػن بّر
 ]من ال سيا[ :(٘)لقائلو، قاؿ الشاعر

رَ            بُائدةٍ  إنسافٌ  ادؾَ ػإذا أ           [دٙ]  عنو دائماً أبدا  جرِّد الّذ
                                                                                                                                                                      

 ـٟ حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ: ـٟ عٍّٗ. (ٔ)

 س )ٍٗك(.حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ, ِخى (ٕ)

ةة٢ُ ٚ٘ةةٛ ٛةةيٍ ر١ةةض ِةةٓ ِمةةّيِظٙخ, عـةةِٖ:  «أٌف١ةةش حرةةٓ ِخٌةةه»ٚ٘ةةٟ حٌّعَٚـةةش رةة   (ٖ) ُٔ طَْز يَ  َٚ ٌْ ٌْزَةة ْعةةي   ح َٛ  رِ

 ِِ ـَ ْٕ ُِ. 

ّٞ »ٔٔذ  (ٗ) ٌ٘ح حٌمٛي ـٟ كخ١ٗظٗ ١ٛ١ٌٍٟٔ رم٠َذ ِٓ ٌ٘ح حٌٍف:. ٠ٕ:ةَ: كخٗة١ش حٌو٠ةَٞ  «حٌو٠َ

ِّ حٌي٠ٔ:ٕٔ ٘ة . 3ٔ2ٓ حٌىٕخٟٔ, حٌّظةٛـّٝ ٓةٕش . ٚحرٓ ؿّخعش ٘ٛ ِلّي رٓ أرٟ رىَ رٓ ؿّخعش, ع

ٌٗ كخ١ٗش عٍٝ َٗف ح٤ٌف١ّش ٨رٓ حٌٕخهُ, ٌٚي حرٓ ِخٌه, أرٟ عزي هللا ِلّي رٓ عزةي هللا, رةيٍ حٌةي٠ٓ 

, حٌّظٛـّٝ  ّٟ  .ٔ:ٕ٘ٔ, ٚو٘ؿ حٌ:ْٕٛ ٕٔٔ, ٍلُ: ٔ:ٖٙ٘ . ٠ٕ:َ: رؽ١ش حٌٛعخس 3ٙٙحٌ خث

ي يَ إُف ىذا اظتْٛيمّر يف )أ (٘) : وقيػَ ٔ:َٖٜٔ    وقد اْيشهد  ا ابػن الطيػب أيضػاً وقػاؿ ( أنّو علي بن عراؽ، ْو
  ىَ ابن عراؽ:
 بُائػػػػػػػػػػػػػػػػدةٍ  إنسػػػػػػػػػػػػػػػػاف أ ػػػػػػػػػػػػػػػػادؾ إذا

 َْ  اػػػػػػػػاضت ً  اهلل جػػػػػػػػااه  ػػػػػػػػالفٌ  :وقػػػػػػػػ
  ػػػػػػاضتّر يظهػػػػػػر شػػػػػػّراً للمعػػػػػػني لػػػػػػو

 

َـ مػػػػػػػػػن   اأبػػػػػػػػػد رهػشّػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػاّثر  العلػػػػػػػػػ
 واضتسػػػػػػػػػػػػدا الّػػػػػػػػػػػػب غِ وألػػػػػػػػػػػػ  أ ادنيهػػػػػػػػػػػػا

 ،ػػػػػػػػػػػػرياً ويشػػػػػػػػػػػػّره إف قػػػػػػػػػػػػاـ أو قعػػػػػػػػػػػػدا
 

َارزمي الصناري، عراؽ بن عليني  ذا االْم  األوؿ: وقد وجدت علم       َي، اضتسن أبَ  اطت َي، ؿت   قيػو، عرو ػي، ل 
ىف مُسر َارـز اظتي َعػاة   «القػرآف تُسػري يف الػدرر مشػاريخ» ىػػ اػاحب ْٜٖ٘ن   خب   رقػم: ٕ:ٜٚٔمػرتجم يف ب يػ  ال

 الػرزتن ع ػد بن علي بن ػتمد بن ليع والثآف: ٗ:ٕٖٔ   واألعالـ ٜٗٗٚ  رقم: ٕ:٘ٚٗ  ومعجم اظتءلُني ٖٛٚٔ
َر الّنآف، عراؽ ابن ُف اضتجاز، إُف ورحَ دمشق يف ولد  ميصَؼ  قيو،: الدين ن يف باظتدين  ابمام   ي ْػن    يهػا وت

َعػػ  الشػريع  تنايػو» ىػػ  اػاحب ٖٜٙ َع  الشػنيع  األ، ػار عػن اظتر    رقػػم: ٕ:ٚٔ٘مػرتجم يف معجػم اظتػءلُني  «اظتَ ػػ
  ٖٚٔ  ٙ:ٖٙٔ  ذري أٓف وقعت على نس   ال ييني يف   قات الشا عي  الّػبى للسػ ّي ٘:ٕٔـ   واألعالٚٗٓٓٔ

ىف  ْػن   الُارقي اظتلك ع د بن مدحمل ٛ٘ٙرقم:  مػا ىػي عنػد ابػن الطيػب بػػٗٙ٘اظتي مّػاف  «ألػق»ىػػ  وجػا ت عنػدهّ 
ػتمػػػػد  بػػػػن اظتػػػػنعم ع ػػػػدّعػػػػا لإُف أ ٚ:ٜٖٛ  ودوف ال يػػػػت األ،ػػػػري  وقػػػػد أشػػػػار ابػػػػن العمػػػػاد يف شػػػػذرات الػػػػذىب «ألػػػغ»

ىف  ْن   اضتن لي الُقيو ال  دادي مث يائال اجسر   ىػ ٕٔٙاظتي
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َِّ أ اد     ااضت ً  وقَ:  الٌف جااه اهللُ  َِّب واضتسدا نيها و،  ال
 و عند ال لا من الناقَ  إلي ج َ ولريُ 

، مػػا (ٔ)«نُيسػػ »أو  «نُػػي »: رتػػ   فػػىئسى   إُف اظتلخ ػػص ؽتػػا ذُّػػر :إليػػ  ك ػػممتي 
   أو ماؿٍ  مٍ رذب  يو من علْ يُ 

ػػػػر ػػػػر ال يطػػػػابق  «أ عػػػػَ» ؛ ألفّ «أ،ػػػػرى»عػػػػن  ، معػػػػدوؿٌ  ُػػػػي ٍ  بضػػػػم   :أيخى ّّ اليُضػػػػيَ اظتن
   (ٕ)ااح و

َدةً  ب ػػى  ػػاُت  :ظفػػرتي  َجػػ مػػ  »اظتسػػّمى بػػػ اللغػػ  وتيػػكي  (ٖ)مػػن قػػىتو فػػي متفرٌ  م
ػػػػره السػػػػيِّد يف أّوؿ شػػػػرح- الشػػػػامل  ال ػػػػ  عشػػػػر  نػػػػاً  كالعربيػػػػ ً   «الل ػػػػ   -(ٗ)اظتُيػػػػاح ّمػػػػا ّذ

اليُسػػري ظتػػا ق لػػو- ُِ كالدب َؿ الن ػػَ، جاريػػ ٌ  وىػػي مناْػػ  ٌ   الفقػػ  كأصػػ ؿً  -ىػػَّ   ألاػػ
  يو  

 :ى ا ػػػػػتخرجتي  -بديعػػػػػ  نّيػػػػػ  :،  عػػػػػ «بديعػػػػػ » رتػػػػػ ُ - :بػػػػػ ائ ى  إليػػػػػو  ػػػػػممتُ ك
ػر إُف اطتػارج ،روجَ  [أٙ] ل ػتُ  ّْ ُِ ُِّػر بالّسػر: تػػردُّد القلػببفكػػرم هػا مػػن ال   بػػالنظر : وال

َر يف الػذىن  نظػٌر ورويّػٌ   ويقػاؿ علػى ترتيػبأي:  وِف يف األمر  ّػرٌ   واليدبُّر لطلب اظتعآف أمػ
 (٘)َ  ا ظتطلَب علمي أو ظ  يَا  يُ 

َؿ ترتيو أص ؿ الفق  (ٙ)علا  إليو اظتضمَـَ و  صَ أي: اظتلخّ   بتي رتٌ و : ترتيِب األا
َؿ اآلتيػػ َؿ اظتطالػػب ترتيػػبَ  (5) األاػػ لػػ عض  فػػي البػػ اب كالفصػػ ؿ كالتػػراجم  (ٔ)أاػػ

                                                           

ّ اً ٗة١َُ ِةخ ٠ـّةع عٍةٝ «ٔفة١ْ»ِئٔؼةخا, ٨  «ٔف١ٔةش»: لٌٛٗ )ٔفةخثْ( ؿّةع ٔ:2ٗٔلخي ـٟ حٌف١ٞ  (ٔ)

ذ , ٚحٌّمظ٠ةةٖ:5ٖٙوٛٔةٗ ِئٔؼةخا. وّةةخ ـةٟ ىٚح٠ٚةٓ حٌعَر١ةش. ٚهللا أعٍةةُ. ٠ٕٚ:ةَ: حٌىظةخد  «ـعخثةً»

ٕ55:ٔ. 

 .ٕ:ٕ٘ٔحٌظ٠َٜق  (ٕ)

 ١ٌٔض عٕي ــخي. (ٖ)

ٗةَف  «حٌّٜةزخف»٘ة .  ٚوظخرةٗ 3ٔٙ٘ٛ عٍٟ رٓ ِلّي, ح١ٌٔي حٌ٘ة٠َؿ حٌـَؿةخٟٔ  حٌّظةٛـّٝ ٓةٕش  (ٗ)

٤رةٟ ٠عمةٛد  «ِفظخف حٌعٍَٛ»٘  ٌٍمُٔ حٌؼخٌغ ِٓ 5ٖ2ـ١ٗ طٍو١ٚ حٌو ١ذ حٌم٠ِٕٟٚ حٌّظٛـّٝ ٕٓش 

 .ٕ:5ٕٙٔحٌ:ْٕٛ  ٘ . ٠ٕ:َ: و٘ؿٕٙٙحٌٔىخوٟ حٌّظٛـّٝ ٕٓش 

 . وّخ ١ٓؤطٟ.«حٌٕ:َ»٠ٕ:َ: حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ, ِخىس )ـىَ(. ٚل١ً ٘ٛ  (٘)

 , ُٚحى عٕي ــخي: ٔلٛ.ٔ:2ٙٔوٌح ـٟ حٌف١ٞ  (ٙ)

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ح٢ٌش. ٌٚعٍٙخ رّعٕٝ: حٌّآي.  (5)
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 الَاػف حػاٌؿ  وأه ظاىراً، ت صرُ  :أو  كا حىن   وتعلمُ  : تراه كمى  اظتسائَ واظتطالب ترتي اً 
  ال ياف لل صرية  ؿ أوُف؛ ألفّ واألوّ 

َر  شديدَ  :طىن بيٌ   ي  اظتخا ب لرؤ  وىَ قيدٌ   ىء الل تعىلاإف   [جٚ] الظه
 رأيػػػتي إليػػػو،  ومػػػا  ػػػم   خػػػصِ : اظتلّ بعػػػ  إتمىمػػػ  -، ػػػارلرتتيػػػب األ، ػػػار ال اب- ثػػػم
ماؿ الدين :الكمىؿى  علػى  حذؼ اظتضاؼ إليو يف مثلو، واالقيصػارَ  ؛ ظتا قيَ: إفّ (ٕ)األوُف:ّ 

َف ذي ً   ّرِ اظتضاؼ من ذِ    الشخص  ا يّره،  يّ
ٌَ  ّػػالـٌ   «الػػػدين»لػػػ  األلقػػاب اظتضػػا ويف اليلقيػػب ب َيػػ  نصػػػي  َ »و أّوؿ شػػرحي ، أودعيُػػ 

َؾ    و نُي ٌ  ننّ  (ٗ)   راجعو(ٖ)«ال ا اِف»لػ «اظتل
راىػػػ  ذلػػػكولعػػػَ اظتصػػػنّ    ػػػذؼ اظتضػػػاؼ إليػػػو  وال نظػػػر لّراىػػػ  اظتلّقػػػب  ف  ػػػّر مػػػنّ 

   (٘)ظتا ،الف الشرع ؛ إذ ال نظرَ بذلك ذلك
   «بن ال بىرمأ  ْعيد  ػتمد بنِ  ن بنُ الرزت ع دُ »و وىذا لق و، واشتُ 
َّحػ- «اللًبهػىء  اهػ ً » قىؿ في كتىب  سػر الػالـ، وتشػديد اظت دة، رتػ  بُػي  اعتمػاة، ّو

َع(ٔ)«طبقػػىت الدبػػىءفػػي » -«ل يػػبٍ » ُِقػػرتني، وىػػَ عطػػف بيػػاف : واالْػػم غتمػػ أو بػػدؿ   ال
َلو:  َلو:   «ّيابو»لق َؿ ق َؿ الق  : ثمى ي ه  علـ  الدبومق

                                                                                                                                                                      
ط١ةش طَط١ةذ حٌعزخٍس ـٟ ى: طَط١زخا ٤رٛحد ح٢ٌش طَط١ذ أٛٛي حٌّ خٌذ. ٌٚعٍٙةخ: طَط١ةذ ح٤رةٛحد ح٢ (ٔ)

: لٌٛٗ: )عٍٝ طَط١ذ( اٌن... أٞ: أؿَٜ ح٤رةٛحد ح٢ط١ةش ـةٟ ٔ:2ٙٔأرٛحد حٌّ خٌذ. ٚـٟ حٌف١ٞ 

ُِـَٜ أرٛحد حٌّ خٌذ.  حٌظَط١ذ 

ـةةٟ ٘ةةخِٖ أ ٚ ؽ: لٌٛةةٗ )ح٤ٌٚةةٝ وّةةخي حٌةةي٠ٓ( اٌةةن... ألةةٛي: ٨ ٠وفةةٝ أْ ح٤ٌةةؿ ٚحٌةة٩َ ـةةٟ ِؼةةً  (ٕ)

ٌٝ عٓ ح٠ٌّخؾ ا١ٌٗ, ٌٌٚٙح ٨ ٠ـظّع «حٌىّخي» حٌعةٛٝ ٚحٌّعةٛٝ, ـعٍةٝ ٘ةٌح ٠ُلّةً و٩ِةٗ  عٛ

ٍَ ِةٓ ٔزّةٗ عٍةٝ ٘ةٌح  ًْ ًٌةه, ـةبّٟٔ ٌةُ أ عٍٝ ِخ اًح حلظَٜ عٍٝ ح٠ٌّخؾ ريْٚ ح٤ٌؿ ٚحٌة٩َ. ـظؤِة

 حٌـٛحد , ٚأّّخ ه َ رزخٌٟ ـٟ حٌٛلض. وخطزٗ عزي حٌى٠َُ.

ةش حُٓ وظخرٗ: حٌظزَن حٌّٔزٛن ـٟ ١ٜٔلش حٌٍّٛن. ٧ٌِخَ أرٟ كخِي ِلّي رةٓ ِلّةي ح (ٖ) ـّ حٌةٟ, ك ِّ ٌؽ

َ. وظزةٗ رخٌفخٍٓة١ّش, ٚٔمٍةٗ اٌةٝ حٌعَر١ةش أرةٛ حٌلٔةٓ عٍةٟ رةٓ حٌّزةخٍن, ٘ٓ٘ح٩ٓ٦َ, حٌّظٛـّٝ ٕٓش 

٘ةة . ٠ٕ:ةةَ: ٚـ١ةةخص 5ٌّٖٙظةةٛـّٝ رعةةي حرةةٓ أه١ةةٗ حرةةٓ حٌّٔةظٛـٟ, ٗةةَؾ حٌةةي٠ٓ, ٓةةٕش ٛةفٟ حٌةةي٠ٓ. ح

. ٚلي كمك حٌىظخد ِلّي ٕ:2٘3ٔ, ٚو٘ؿ حٌ:ْٕٛ ٗ٘٘, ٍلُ: ٗ:ٔ٘ٔح٤ع١خْ )حرٓ حٌّٔظٛـٟ( 

 َ.235ٔأكّي ىِؾ , ١ٚزع رز١َٚص ٕٓش 

 وٌح ـٟ ى, ٚلي ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ. (ٗ)

 ٌ٘حْ حٌٔ َحْ ١ٌٔخ ـٟ ى. (٘)
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َاتٌ  :اللغ ي  َّ  (ٕ)راضٌ وأع وىي أا َـ عن مرادىم  واظتراد  يعبِّ  اّ   م   علمُ »ق
َع مُردات األلُاظ  وقػد أحػدث لػو اظتصػنّ  «الل   اًَل، وشت ػىالذي ي  ث  يو عن مَ   ف أاػ

و  يو  َاعَ  «اظتاىر»مءلُ  َّعو أن  علم األ ر   ون
َؿٍ  : علػػػػػمٌ كالطحػػػػػ  َاؿ أوا،ػػػػػر  بااػػػػػ لعربيػػػػػ ، إعرابػػػػػاً الّلػػػػػم ا [بٛ] يُعػػػػػرؼ  ػػػػػا أحػػػػػ

 (ٖ)وبناً  
َؿٍ  علمٌ  :التصريفي ك  َاؿ األبني  ا  ً باا   (ٗ)وإعالاًل  ، يُعرؼ  ا أح

َؿٍ  علمٌ  :كالعركضي   (٘)، يُعرؼ  ا ا ي  الشعر العر  من  اْده باا
َاؿ أوا،ر ال يت  :كالق افي ٍَؿ  ي  ث  يو عن أح   (ٙ)علم باا

أي: مياانػػو الػػذي  «قػػرض الشػػعر»ػوبػػ، «الشػػعر علػػم نقػػد»ويسػػّمى بػػػ :الشػػعر ع ي كصػػطٍ 
 و يئديُنصب صتّيده من ر 
ياب  العرب كأخبىري     (5)«ريدابن دُ »ػل «اصتمهرة»و يوّ 
 األدب  علَـُ   هذه الثماني ُ    مكأ سىبي 
لػئال  ؛، واظتقػاـ لض ػمارأظهػرَ -(2)كألحقطػى بػىلعلـ  الثمى يػ ابن األن اري: (3)قىؿ

َىِ    :-اظتراد ،الؼَ  مَ ي

                                                                                                                                                                      
 .3ٗح٤ٌزخء ـٟ ١زمخص ح٤ىرخء  ِٔ٘ش (ٔ)

. لةخي حرةٓ ؿٕةٟ ـةٟ حٌوٜةخثٚ )رةخد حٌمةٛي عٍةٝ حٌٍؽةش ِةخ ٘ةٟ؟( ٔ:22ٔوٌح ـٟ حٌفة١ٞ أ٠٠ةخا  (ٕ)

َ  عةٓ أؼَحٟةُٙ. ٠ٕ:ةَ: حٌِّ٘ةَ ٔ:ٖٖ ًّ لةٛ خ كّي٘خ ـبّٔٙخ أٛٛحٌص ٠عزّةَ رٙةخ وة ِّ , ِٚفظةخف ٔ:5: أ

 .ٔ:ٓٓٔحٌٔعخىس )عٍُ حٌٍؽش( 

, ِٚؼٍةٗ ـةٟ اطّةخَ حٌيٍح٠ةش ٕ٘ٞ. ٠ٕ:ةَ: ٗةَف وظةخد حٌلةيٚى ٥ٌرةيٞ وٌح ـةٟ وظةخد حٌلةيٚى ٥ٌُرّةي (ٖ)

 .ٕ٘, َٚٗف وظخد حٌليٚى ٌٍفخوٟٙ ١ٛ١ٌٍٔٔ23ٟ )عٍُ حٌٕلٛ( 

ـٗ ح١ٛ١ٌٟٔ ـٟ اطّخَ حٌيٍح٠ش )عٍُ حٌَٜؾ(  (ٗ) َّ  .2ٓ, ِٚعـُ ِمخ١ٌي حٌعٍَٛ ٕٓٓوٌح ع

 .٠ٕٔٔٓ:َ: ِعـُ ِمخ١ٌي حٌعٍَٛ  (٘)

 .ٔ:ٕٕٓحٌمٛحـٟ( ٠ٕ:َ: ِفظخف حٌٔعخىس )عٍُ  (ٙ)

 .ٖٓٔ, ٍلُ: ٔ:5ٙ٘ . رؽ١ش حٌٛعخس ٕٖٔحٌّظٛـٝ ـٟ ُعّخْ ٕٓش  ى٠ٍي رٓ حٌلٔٓ رٓ ِلّي (5)

 : ػُ لخي.ٔ:ٕٕٓعٕي ــخي ـٟ أعٍٝ حٌف١ٞ  (3)

 ُحى عٕي ــخي ٚـٟ ِٔ٘ش ح٤ٌزخء: ع١ٍّٓ ٟٚعٕخّ٘خ. (2)
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علػػػم »ػوبػػػ «أدب ال  ػػػث»ػى بػػػات اظتسػػػمّ وىػػػَ مػػػن جائيّػػػ ,فػػػي الطحػػػ  الجػػػ ؿ علػػػمى 
   «اظتناظرة

ر  يهػػا ّاملػػ ً   األدب عشػػرةً   صػػارت بػػذينك علػػَـُ   أصػػ ؿ الطحػػ  كعلػػمى    وَف يػػّذ
َؿ الُقػػو؛ ألنّػػو َة  يهػػا تّمػػَ القػػَّ ّمػػا قيػػَ: لُػػ  أاػػ َـ األدب ينشػػا عنهػػا، وبّمػػاؿ القػػ ة ّب علػػ

  يو  
َؿ الن  عرؼ ب فيي  أي:   كتركيبي  ويُدا،َ  (ٔ)ب ّيف ُيال  القيىسي  َأي: بعلم أا
َدُ  َقف عليو القياس، مػن حّػم أاػلي   أي: وج ٍَؿ عليػوووػتلّػ ما يي   ووجػو اضتمػَ   و ػرٍع ػتمػ
َلػػو:   القيػػاس أي: أقسػػاـُ   كأقسػػىمي   ، كقيػػىس الشػػب ، كقيػػىس علٌػػالمػػن قيػػىس وبّينهػػا بق

المو، إف شا  اهلل تعاُف  .ردالطٌ  يعر ها منّ   ْو
 ؿً   أصػػ [دٚ]: ِوْ ػػِق  علػػا حػػ ٌ مػػن م احػػث القيػػاس اظتقاْػػ  ىنػػا  ر ذلػػكإلػػا غيػػ

َاعو  الفق  َؿِ  أي: علمِ  بيط مى فإفٌ  اظتشيمَ على ما ذُّر من القياس وأن َؿ الن ػَ وأاػ  أا
أي:  يػو؛  بػ  [أٚ] : الي ػاسَ ال خفػىءى : الػذي، مىيف اظتقااد واظتطالب  من المطى ب   الُقو

َره ػػػالـ العػػػرب،  مػػػن مطقػػػ ؿو  مسػػػين اٌ  الطحػػػ  معقػػػ ؿه  لفٌ  ؛لظهػػػ الفقػػػ   كمػػػى أفٌ مػػػنّ 
َذة  معق ؿه   من الّياب والسن  وابرتاع  ٍُ من مطق ؿمن اظتدارؾ اظتا،

َؿ  يػػو  الع ػػارةُ  هػػره   علػػى تشػػابو األاػػلني، وأف كتػػري يف ىػػذا وىػػي دالّػػ   عبىرتيػػاظتنقػػ
 َِ  ذلك األاَ ما نتّن جريانو ىنا  [جٛ] األاَ من مسائ

 ؛ إنتػػا ً (ٕ)اظتااولػػ بّمػػاؿ  اظتشػػعرةِ  «َاليُّعػػ»  الُػػا  اليعقي يػػ ، وبصػػي جػػا  ب :بػػتي لٌ فتط
َجيهو لنُ  اظتسلمني؛ رذ  ً ة قتّ لقَّ  َاب  يو يف ،دم  العلم، وت   يف الث

: إُف حتػاو إليهػا ورتعيُػ «اطتصائص»و من ألرت  ما  يهما ظتا طتصيُ  هرين الكتىبين
َجداف علي مى كقفتي   أف َؿ  الطلػب  ػامنٌ  وقػد قيػَ: اػدؽُ لصدؽ  ل ػو عتمػا   ؛بال ضتصػ

                                                           
 ـٟ ى: ٩٠ِْ. (ٔ)

 ىس )ُٚي(.حٌِّحٌٚش: حٌّلخٌٚش ٚحٌّعخٌـش. طخؽ حٌعَّٚ, ِخ (ٕ)
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مػػػن ] حجمػػػاً، عظيمػػػاف علمػػػاً: لطيفػػػىفّيابػػػاف   -م يػػػدأ- همػػػى - جائيػػػ ٌ - فػػػإذااظتطلػػػَب  
 [ال سيا

 (ٔ)ؼ ال للنجم يف الصَِّ رِ رْ للطّ  بُ والذنْ   و لعيَ  تسيص ر األبصارُ   ّالنجم
اً، أي: ، أي ُلطُػاً جػدػتػذوؼٍ  : بّسر اصتيم وتشديد الػداؿ، وىػَ اػُ  مصػدرٍ ًجٌ ان 
 شديداً تاماً 
في كتىبي هػرا مػن   أي:  اجآف ا،يصار ذينك -األوُف «إذا»على  عطفٌ - كإذا

َفٌ «قاعدة»رت  : الق اع    (ٕ) اتوجائيّ  منو أحّاـُ  ؼُ يُيعرّ  ّلي    ، قان
أو  ب على ذريه مػن مػاؿٍ ، األ ر اظترتتّ « ائدة»: رت  كالف ائ ً   لِِعظم نيائجها  ً الم مٌ 

َنو الطرَ  ذايً ؛ (ٖ)  وُيسّمىلرتتّ و على ذريه [بٜ]؛ بذلكشتِّي ذريه   اآل،ػر، وذر ػاً؛  ؼَ لّ
َنػػو ال اعػػثَ   ذاتػػاً ؼتيلُػػ ٌ   ػػدةٌ ً  ذائيػػ ؛ ليقدمػػو ذىنػػاً وتػػا،ره ،ارجػػاً   األربعػػ  ميّ عليػػو، وعلّػػ لّ

 (ٗ) اعي اراً 
َائػػػد»وتػػػرؾ واػػػف  َاعػػػد عليهػػػا، أو أّف ذلػػػك شػػػافُ  واػػػفِ  لُظػػػاً، النسػػػ ابِ  «الُ  الق

 والُائدة ال تسيلـا ذلك   ات عليهاع اصتائيّ قاعدة ليُرّ ال
 «إذا»ا اتُاقػػػػاً؛ إذ ال يقػػػػ  الُعػػػػَ بعػػػػد بالَاػػػػف ىنػػػػ قٌ عل ػػػػي، ممقػػػػدـٌ  ،ػػػػبٌ  (٘)والظػػػػرؼ

 الُجائي  
ٌَؿ أو مَاػٌَؼ  م يػػدأٌ - مػػى أي: الّمػػاؿ  -بال نػػا  للُاعػػَ- لػػم يسػػبق -اْػػٌم مَاػػ

َرة-(ٙ)جكلػم ييعػر   -«مػا»وأ رد الضمري نظػراً للُػ  - إلي  بل ظػو  نتػرّ  :-بيشػديد الػرا  اظتّسػ
 أو لن َ ذلك   اضتاج  لذلك و رأى عدـَ ا ل ُليو عنو، أو ألنّ ، إمّ علي 

                                                           
, ٚحٌَٚح٠ةةش ـ١ةةٗ: ٚحٌةةٕـُ. ِةةٓ لٜةة١يس ٓٔٔحٌز١ةةض ٤رةةٟ حٌعةة٩ء حٌّعةةَٞ ـةةٟ ى٠ٛحٔةةٗ ٓةةم٢ حٌِٔةةي  (ٔ)

 ِ ٍعٙخ: 

 َِ ُّ  ٔ ًّ رخٌـِع أعٛحٔخا عٍٝ حٌَٔٙ ٠خ ٓخَ٘ حٌزَق أ٠م: ٍحلي حٌ  ٌع

 ْ(.ِخىس )حٌمخٔٛ ٖ:2ِٖخىس )حٌمخعيس(, ٚىٓظٍٛ حٌعٍّخء  2ٙ٘, ٚحٌظٛل١ؿ  ٠ٕٔٗٓ:َ: حٌظع٠َفخص  (ٕ)

 وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ّٟٚٓ. (ٖ)

 ِخىس )حٌؽخ٠ش(. ٠ٙٙ2ٕ:َ: حٌى١ٍخص  (ٗ)

 أٞ: ـٟ وظخرٟ. (٘)

 ُحى عٕي ــخي: ـٟ ٚحكي ِّٕٙخ. (ٙ)
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بضم الّاؼ وتشديد الرا ،وبالسػني  :(ٔ)كيٌرا ينفي    ى الرم في أص ؿ الطح  فإ ٌ فأمٌ 
َنو عشرةً  من أوراؽ الّيب،  معلَـٍ  لعددٍ  اْمٌ  همل  اظت   (ٕ)جم ذتاني ً ، والعالعرب كتعل

أي: ما يلم  منها  وىي رتػ  ِقلّػ    الدلٌ  - ُي ٍ  بضمٍ -  لمي  : و   لو اشتاً ىه مٌ 
   معناه:لقلّ  اشتو إنتا ٌ يف   و «دليَ»لػ

  «ظت  البؽ»ػوالدواـّ  ا ال تقيضي الّثرةَ  نعّ  (ظت ): مادة أّوالً 
َر يف اصتمل  ،  ننّ والثآف: اي   رت  القلّ    (ٖ)و يقيضي القص

ػت»ػى بػىػذا يسػمّ  :ب  علا ثالثػين فصػالن كرتٌ  ُِهْر َف «ال ػّ ، وىػَ بّسػر الُػا ، ْو
َقيّػػ  آ،ػػرَ  مػػا قػػاؿ اعتػػا  والسػػني، وباليػػا  الُ شػػيّ »ه ّ    وقػػد «ابػػن الصػػالح حاشػػي »يف  (ٗ)«الاّر

َرقات»بّينيو يف شرح     «لعمريطيّ ا»ػل (٘)«نظم ال
َاب الػػيت ْػػردىا اظتصػػنّ  وال حاجػػ َ  ر األبػػ َّبػػو  يػػ ً ف، حّاِف بػػّذ ؛ «األن ػػاري ابػػنُ »ظتػػا ب

َد ذلك بالنُ  على الطالب أاالً    (ٙ)لعدـ ع

                                                           
حٓظ١ٓ.ُٚحى عٕيٖ: ٛؽ١َط١ٓ. (ٔ) َّ  وٌح ـٟ ّ, ٚعٕي ــخي: و

ٛة ٩ف حٌعَـةٟ : لٍُض: ٚوؤّٔٗ ؿَٜ ـٟ ٟز ٙخ ِٚعٕخ٘خ عٍةٝ ح٨ٔ:ٕ٘ٓلخي حرٓ حٌ ١ذ ِظعمّزخا  (ٕ)

حٌـخٍٞ عٍٝ ح٤ٌٕٔش, ٚا٨ّ ـخٌٌٞ طٍم١ٕخٖ عٓ حٌّلمم١ٓ ِٓ أ١ٗخهٕخ أثّش حٌٍٔخْ أّٔٗ رةخٌفظق, وّةخ ـةٟ 

: حٌىَحٓةش حٌةٍٛق حٌٍّٜةك «حٌةي٠زخؽ»ـةٟ  «حٌـة٩ي»حٌّٜةّٕؿ, ٚؼ١َّ٘ةخ. لةخي  «ى٠زخؽ»ٚ «حٌمخِّٛ»

, أٞ: أٌٜمض ح٠ٌَُق رٗ حٌظَحد ٌّ ِِ ََ ْى ُِ  ٌُ . لخٌةٗ حرةٓ حٌٕلةخّ. ٚلةخي رع٠ٗ رزعٞ, ِٓ لٌُٛٙ: ٍٓ

ر١ةيٞ ـةٟ طةخؽ «حٌو١ًٍ»  ِ حّ حٌؽُٕ, ٟٚ٘ أْ طزٛي ـٟ ِٟٛع  ١ٗجخا رعي ٟٗء  ـ١ظٍزّي. لخي حٌ ََ : ِٓ أْو

حّ. َّ ُّ ٚحكيس حٌُى حٓش رخ٠ٌ َّ  حٌعَّٚ, ِخىس )وَّ(: حٌُى

ٌَ كٌـٗ أكٔٓ ِٓ ًوَٖ.ٔ:5ٕٓلخي حرٓ حٌ ١ذ  (ٖ)  : ٚـٟ حٌَ٘ف و٩

. ٚأٛةً حٌىة٩َ ـ١ةٗ ٨رةٓ ِىةٟ حٌٜةمٍّٟ ـةٟ وظخرةٗ ٔ:٘٘ش حرةٓ حٌٜة٩ف ٠ٕ:َ: حٌٕىض عٍةٝ ِمّيِة (ٗ)

٘ةٛ ِةٓ وة٩َ حرةٓ  «ٚ٘ةٛ رىٔةَ حٌفةخء». ٚلٌٛةٗ: 5ٕطؼم١ؿ حٌٍٔخْ ٚطٍم١ق حٌـٕخْ )رخد حٌظٜل١ؿ( 

ع٩ّْ, ١ٌْٚ ـٟ حٌىظخر١ٓ. ٠ٕ:َ: ٌٔخْ حٌعَد ٚطخؽ حٌعَّٚ ِةخىس )ـٙةَّ(, ٚٗةفخء حٌؽ١ٍةً ِةخىس 

 .5ٙ٘يه١ً ـٟ حٌّعخؿُ حٌعَر١ش ِخىس )ـَّٙ( عَد ٚحٌّ, ٚحٌٖٕٗ)حٌفَٙٓض( 

وظخد ـٟ أٛٛي حٌفمٗ, ٚحّٓٗ حٌىخًِ: ط١ًٙٔ حٌ َلةخص ـةٟ ٔ:ةُ حٌٍٛلةخص,  «ٔ:ُ حٌٍٛلخص»وظخد  (٘)

 «حٌٍٛلةةخص»٘ةة . ١ٌ32ٓٚل١ةةٝ رةةٓ ِٛٓةةٝ, ٗةةَؾ حٌةةي٠ٓ حٌع٠َّ ةةٟ حٌ٘ةةخـعٟ, حٌّظةةٛـٝ ـةةٟ كةةيٚى 

٘ . ٠ٕ:َ: ٘ي٠ش حٌعَـ١ٓ 53ٗحٌّظٛـّٝ ٕٓش  ٍٓخٌش ٧ٌِخَ عزي حٌٍّه رٓ عزي هللا حٌـ٠ٕٟٛ حٌ٘خـعٟ,

. ٌُٚ ٠ٌوَ كخؿٟ ه١ٍفش ٔ:ةُ حٌٍٛلةخص. ٠ٕ:ةَ: 3ٔٗ2ٔ, ٍلُ: ٗ:3ٔٔ, ِٚعـُ حٌّئٌف١ٓ ٕ:2ٕ٘

 .ٕ:ٕ٘ٓٓو٘ؿ حٌ:ْٕٛ 

 .3ٔطٕ:َ ح٤رٛحد عٕي ــخي ـٟ ح٦ٛزخف ـٟ َٗف ح٨لظَحف:  (ٙ)
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الذي يُعلم بػو اظتنػاظرة  يػو، وإقامػ  دالئلػو،  أي: العلمِ  ى الرم في ج ؿ الطح كأمٌ 
َار و،   :أي مىه ٌ   (ٕ)تُ   عنو اليا  تاّيدي   : وافٌ (ٔ)ا   كاح ة  في كرٌ فإ ٌ ود   ع

واظتراد بابعراب  انيػاً علػم   «في ج ؿ اإلعراب» -همل   اببان باظت- «اإلعراب»ػبدعاه، 
ـٌ لُظػػػٌي و،طػػػال واصتنػػػاس  [جٜ]يف نسػػػخ  بنعجػػػاـ األّوؿ،   و يٌ ن ػػػَ   ُػػػي االْػػػم جنػػػاٌس تػػػا
 مص  ف  [أٛ]

ػػالّالـ يف الػػذي ق لػػو؛  لػػذا   فصػػالن  كرتٌبػػ  علػػا اثطػػي عشػػرى  الّػػالـ يف تُصػػيلهاّ 
َينا نشره  (ٖ)  

:بػػىبالل   «مػػ ِ اللُّ » ؿتػػىب الكٌ مػػن الك كقػػ  أخػػرتي   يػػو مػػا ال  إُف أفّ   يػػو إنتػػا ٌ  َُ
ٌَ لتُ     وإ نابٌ  ياج إليو يف اظتراد،  ُيو حش

: وىػَ بُػي  (٘)«اظتصػ اح» [دٛ]اؿ يف قػ :في خىلىػلً يو ، لرقّ  ابَ : اللّ أي (ٗ) كأدخلتي 
ُُْرج  بني الشيئني، واصتم : ِ،الؿٌ ابُي  أوليو،      انيهى« اؿٍ جِ »و «ٍَ  َ جَ »ػ،ّ ل
َدِ  «ٔاالقرتاح» هرا الكتىب  يف  من :أي َج ما مػرّ  اظت الص  ك ممتي خي   ذىناًّ 

َذ، مػػ  أفّ  : ،ػػالفَ الثػػى ي ؛ تُّننػػاً يف اليع ػػري، وتن يهػػاً علػػى َاحػدٍ لاظتػػآؿ  بػني الع ػػارتني يف اظتػػا،
َه شّ   َج َاحد ب   وأاناؼ  ضَ اهلل عليو بالقدرة على اليع ري عن األمر ال

ََ لو يف ذريىا  أل]؛ في مبىحث العل   نّو أنسب  ا  وال مد،
َعِ  إليػػػػ  ك ػػػػممتي  يػػػػابِ مػػػػن كتىبػػػػ ؽتػػػػا ذُّػػػػر  (ٙ)[أي: اهمػػػػ   «ابػػػػن األن ػػػػاري» :ّ 

َف السػػػػّا«ِاإل صػػػػىؼ» َّسػػػػر اعتمػػػػاة وبػػػػالن فػػػػي » ن ، بعػػػػَدىا مهملػػػػٌ ، وبعػػػػَد األلػػػػف  ػػػػاٌ  : ِب
ما تقدّ  «الخالؼ (5)مسىئل  ـ يف نظريه  وىذا َعَلم الّياب، إعرابوّ 

                                                           
 , ٚعٕي ــخي: ٌ ١فش.ٔ:3ٕٓوٌح ـٟ حٌف١ٞ  (ٔ)

س أٞ: حٌظخء حٌّ (ٕ) َّ ّْ ِٜيٍ حٌّ  ٠يي عٍٝ حٌٛحكي. «وَحٓش»َر١ٛش, ٟٚ٘ ٘خء حٌظؤ١ٔغ. ٤

 .٠ٕٕٓ:َ: ح٦ٛزخف ـٟ َٗف ح٨لظَحف: (ٖ)

ٚحا ا١ٌٗ.. (ٗ) ِّ  ُحى عٕي ــخي: ِع

 حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ, ِخىس )هًٍ(. (٘)

 وٌح ـٟ ى, ٚلي ٓم٢ ِخ ر١ٓ ِعىٛـظ١ٓ ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ. (ٙ)

 ٟ ِزخكغ., ٚعٕي ــخي: ـٔ:ٕٓٔوٌح ـٟ حٌف١ٞ  (5)
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َؿُ  ن جمل َـ  « ممتُ » [بٓٔ] : مُع ثرة اظتضم    ونّ و بذلك علىّ 
  ا مػن معانيػو ل ػ ً ؛ ألّعػّلمػ ً   :أي حرفػىن  أي: مػن شػيٍ  منهػا  كتبػ  كلم أ قػل مػن

َفٍ  بُػي ٍ  :كاٍ بػىلعى  -أي: نقػالً مقرونػاً   ػتػذوؼٍ  اُ  مصدرٍ - مقرك ىن  إالٌ   ، أي: النسػ  ِ  سػّ
ػاليت يف  ػػ ا مػػا جػا  مػػن األ عػػاؿ  مػػا، ّمػػ  (ٔ) جػػا  واويػػاً ويائيػاً  «عػاا»  وإليػػ  ا بّينيػػو يف ْر
يب باليا  واأللفمنهع »ها: وشتييُ   علػيّ »  وىذا من بّر  العلم  قػاؿ الشػيخ «من أّلف  يما يُّ

 ]من ال سيا[ :«بن عراؽٍ 
      ال ييني السابقني   إذا أ ادؾ إنساف بُائدةٍ 

َؿ- عػػرؼليي  ـي  -بال نػػا  للمُعػػ  -اب ػػا   لليعمػػيم- تىبػػ كتػػىبي مػػن ك : قػػدُر مقػػى
َدة الػػػػذىن، وقػػػػَّ  التمييػػػػاً   أاػػػػ ابِ  :عطػػػػ  أكلػػػػي  يظهػػػػرَ  :اى كيتميٌػػػػػ سػػػػن ة الُهػػػػم، وحُ كػػػػ

    صىب  جليلي  ابنصاؼ
َيػػ ، وال و مػػن ذلػػك الر عػػ َ ولػػي  ذرُ ػػ َيػػ  الثنػػا  عليػػو يف البيػػ ،  الدني ا أراد إفّتػػنشػػَر أل

 مراادىم  اردىم، وأن  ِ ق اهلل على أنُ  مَ ،لْ  بنعم  اهلل، ودالل َ  الي ديثَ 
 في   (ٖ)لب لألمر واالعينا  بوالطّ  ةُ : شدّ الضهراع ي ال إُف ذريه  -ْ  انو-(ٕ)كإلي 

 في 
وينُ  بو الطاّلب، ليناؿ بالر ا بو منو تعاُف،  كالقىب ؿلو، لي صَ النُ  بو  حسن الختىـ

َا    ََ َؿٌ - فال يطف  العب ى م ٍسن دالليو، وشريف ىداييو  مث الذي، : مى إالٌ  -ـٌ مقدّ  مُع
:نٌ مى  : اعَ الُعَ سرابٍ  وإالّ   بقب ل   تُّضَ َُ ـي   (ٗ)ما ً  لتس و الظمآفُ   هَّ     كالسال

                                                           
 ٠ٕ:َ: حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ, ِخىس )عِٚ(. (ٔ)

 عٕي ــخي: ٚاٌٝ هللا. (ٕ)

حء (ٖ) َّ ع اٌةةٝ هللا,أٞ: حرظٙةةً. لةةخي حٌفةة َّ ٌْ لةةخي حٌـةةَٛ٘ ـةةٟ حٌٜةةلخف ِةةخىس )ٟةةَع(: ط٠ةة : ؿةةخء ـةة٩

ٝ رّعٕاةة َّ ع ٠ٚظعةة َّ ّٞ ـةةٟ طٙةة٠ٌذ حٌٍؽةةش ِةةخىس ٠ظ٠ةة ٝ, اًح ؿةةخء ٠ ٍةةذ ا١ٌةةه كخؿةةش. ٚلةةخي ح٤ُ٘ةةَ

[: لةةخي أرةةٛ آةةلخق: حٌّعٕةةٝ ٖٙ: ٙح٤ٔعةةخَ] چڍ  ڌ  ڌ  چ  ٌةةٗ طعةةخٌٝـةةٟ لٛ ٔ:2ٙٗ)ٟةةَع( 

 طيعْٛ ِ:٠َٙٓ ح٠ٌَحعش, ٟٚ٘ ّٗيس حٌفمَ اٌٝ حٌٟ٘ء ٚحٌلخؿش ا١ٌٗ.

 .2ٖ: ٕٗحٌٍٕٛ چڃ  ڃ  ڃ   ڃ        چ       چ  چ  چ     چ  حلظزخّ ِٓ لٌٛٗ طعخٌٝ: (ٗ)
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 تيميم للّالـ
 الكالـ في المق  مىت

َقػف الشػروع  يػو علػى بصػرية علػى معر يػو، مػن ؽتّػ م  العلػمعلى مقدّ   ٌ وىي مشيمل ا يي
َعو    حّده، ومَ 

 (ٕ)بو  يو  (ٔ)اْيعان و ر، ـ يف اظتء،  من مسائلو لنُ  اظتقد  ـ دّ م  الّياب: ما قُ ومقدِّ 
وىػػَ اظتطلػػػَب   «مسػػال » : رتػػ مسػػػىئلي  -والظر يػػ  غتازيػػ - ماتأي: يف اظتقػػدِّ  في ػػى

  و ،بٌ ق لَ  الظرؼ [و]: م يدأ  (ٗ)«مسائَ»و (ٖ) و يف العلم الذي ُيبىن علي

                                                           
 خٔش.وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د: حٓظعخٔش. ىْٚ ٚحٚ. ٚـٟ ؽ: حٓع (ٔ)

رىَٔ حٌيحي ـةٟ حٌٍؽةش  -ٔ:ٕ٘ٔوّخ لخي حرٓ حٌ ١ذ -ـٟ حٌٍؽش  «حٌّميِش»أٞ: رخٌّمّيَ ـٟ حٌّئّهَ. ٚ (ٕ)

 «طمّيِظةٗ»ح٩ٌَُ, رّعٕةٝ  «لّيَ»حٌٍّ٘ٙٛس. ٠ٚـُٛ ـظلٙخ وّخ ٔمٍٗ ػعٍذ ٚؼ١َٖ, رٕخء عٍٝ وٛٔٗ ِٓ 

ُّ أهةٌ٘خ حٌّ «ِمّيِش حٌـ١ٖ»ِظعي٠خا. ٚح٤ًٛ ـ١ٗ:  ةّٛ٘خ اٌةٝ ٌ خثفش طظمّيِةٗ, ػة ّٔ ِمّيِةش »ٜةٕفْٛ ٚل

ي ٚكخٗة١ش حٌـَؿةخٟٔ «ِمّيِةش حٌىظةخد»ٚ  «حٌعٍُ ّٛ . ٠ٕ:ةَ طةخؽ حٌعةَّٚ ِةخىس )لةيَ(. ٠ٕٚ:ةَ: حٌّ ة

, ٚٗةَف حٌىٛوةذ حٌٔةخ١ع ٔ:ٖٙٔ, ٚحٌظع٠َفخص ِخىس )حٌّمّيِش(, ٚحٌظلز١َ َٗف حٌظل٠َةَٓٔع١ٍٗ 

 ش(., ٚحٌظٛل١ؿ ٚحٌى١ٍخص ِخىس )حٌّمّيِٖٖ, ِٚعـُ ِمخ١ٌي حٌعٍَٛ ٔ:3ٖ

 ٠ٕ:َ: حٌظع٠َفخص ٚحٌظٛل١ؿ ِخىس )حٌّٔخثً(. (ٖ)

 ـٟ ى: ٍٚـع ِٔخثً. (ٗ)
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 منها  الكلااظتسال  
 يف حدِّه

: يف ذلػك العلػم، بحػث فيػ يي  علػمه  لػم اظتسػم ى  ػذا اللقػب : العأي أص ؿ الطح 
ََ »  عدؿ عن  ً عن أدلٌ   « اعػَ»يف رتػ   ردا يطّػو إفّتػمػن أنّػ (ٔ)ا اعرُتض على اليع ري بوظت «دالئ

ػػواُاً ظتػا ال يعقػَ [جٓٔ] َالػ»و « ػال  وذػاربؾتػم » ّ  َـ   َاربؾتػ   وإف أجيػب عنػو «  وذػ
ػ َروده لوّ  َعػا دوف عشػرةإال أنّ  (ٕ)«واائدَ »و «وايدٍ »ب َع لػو   و نادر، وألنو أنسػب بّ اظتَ ػ

  (ٖ)القّل  رت 
َِ لليصريف الطح ً  ّ اإلجمىلي   (ٗ)اظتقاب َف الّياب القرآٓفُِ  من  حّجً   ّ
َ  ا ال  ث من جهٍ  أ،رى ّ أمّ  .أدلت  حيث هي  ّ َف ظتقيضى اضتاؿ  من آياتو مطابقاً  ّ

 ّب العربي  ؿ الن َ، بَ ذاؾ لُ َ  لي  من أا (٘)أّوالً 
                                                           

ؾ حٌٔةةزىٟ أٛةةٛي حٌفمةةٗ رؤّٔةةٗ  (ٔ) َّ , ٚكخٗةة١ش ٠ٖٕٔ:ةةَ: ؿّةةع حٌـٛحِةةع  «ى٨ثةةً حٌفمةةٗ ح٦ؿّخ١ٌةةش»عةة

. ٚحٌظع٠َؿ حٌٌٞ ًوَٖ ح١ٛ١ٌٟٔ ٤ٛةٛي حٌٕلةٛ ٘ةٛ ًحطةٗ طع٠َةؿ أٛةٛي حٌفمةٗ ا٨ ٔ:ٗٗحٌع خٍ 

 ِٕٙةخ ح٨ٓةظفخىس ٚو١ف١ةش   اؿّةخ٨ا  حٌفمةٗ ى٨ثةً ِعَـةشٌفمٗ. ـمي لخٌٛح : أٛٛي حٌفمٗ أّٔٗ أريي حٌٕلٛ رخ

 .ٔ:3ٓٔ, ٚحٌظلز١َ ٔ:2ٔ. ٠ٕ:َ: ح٦رٙخؽ حٌّٔظف١ي ٚكخي

 .ٔ:٠ٕٗ٘ٙ:َ: حٍط٘خؾ ح٠ٌَد  (ٕ)

 «حٌةةي٨ثً»عٍةٝ  «ح٤ّىٌةش»:آػةَ ٔ:ٕٙٔٓةم ض ِةٓ أ ٚ د ٚ ؽ, ٚ٘ةٟ ػخرظةش ـةٟ ى. لةةخي حرةٓ حٌ ١ةذ  (ٖ)

ّْ  «ؿّع حٌـٛحِع»ٙخ ـٟ حٌّعزَّ ر ٚؼ١ةَٖ ِةٓ حٌىظةذ ح٤ٛة١ٌٛشّ ٨عظَحٟةُٙ عٍةٝ طٍةه حٌعزةخٍس رةؤ

ُّٓع عٍٝ ؼ١َ حٌم١ةخّ. وة «ـعخثً»٨ ٠ـّع عٍٝ  «ـع٩١ا » , «وؼخثةذ»ٚ  «وؼ١ةذ». ٚاْ أؿ١ذ عٕٗ رؤّٔٗ 

ّْ «ى٨ثةةً»ٚ  «ى١ٌةةً», ٚ «ٚٛةةخثي»ٚ  «ٚٛةة١ي»ٚ  عٍةةٝ حٌم١ةةخّ, ٚ٘ةةٟ  «ى٨ٌةةش»ؿّةةع  «حٌةةي٨ثً», ٚرةةؤ

ٚأٗةخٍ ا١ٌةٗ  «اِةخَ حٌلة١َِٓ»ِـخُحا ِٓ ط١ّٔش حٌٟ٘ء رّٜةيٍٖ, وّةخ لخٌةٗ  «حٌي١ًٌ»ً رّعٕٝ طُٔظعّ

 «حٌىخـ١ةةش»ٚ  «حٌمةةخِّٛ», ٚأٗةةَص ا١ٌةةٗ ـةةٟ ٗةةَف «كٛحٗةةٟ حٌّلٍِّةةٟ»ٚأٟٚةةلظٗ ـةةٟ  «حٌَحؼةةذ»

 ّْ ٨ا أ ّٚ ٚؼ١َ٘خ. ٚهللا أعٍُ. ٚلي ٚلع ٕ٘خ ٌٍ٘خٍف هٍة٢ ٚهةز٢ ٨ ٠ٕزؽةٟ ح٨ٌظفةخص ا١ٌةّٗ ٤ّٔةٗ طةُّٛ٘ أ

. ًٚوةَ حٌـةٛحد «ٔـةُ ١ةخٌع»ٚٛةفخا ٌّةخ ٨ ٠عمةً وة  «ـٛحعةً»ـمخي: أّٗ ٠ َّى ـةٟ  «ـٛحعً» «ى٨ثً»

ق ر١ٓ  «ٚعخثي»رؤّٔٗ ٍٚى ٗخًحا, و  َّ أٚ  «ـع١ةً», ٌُٚ ١ّ٠ِ حٌّفََى ً٘ ٘ةٛ «حٌفٛحعً»ٚ  «حٌفعخثً»ـٍُ ٠ف

. ٠ٕ:ةَ: ِةٓ حٌ٘ةخحٌو٠ةَٞ ح٤ُ٘ةَٞ ٍٚةٗ ع. ٚؿٔ:5ٔٔ؟ . ٠ٕ:َ: َٗف حٌىخـ١ش حٌ٘ةخـ١ش «ـخعً» ًّ

 «ى٨ثةً», ٚحٌى١ٍةخص ِةخىس )ى١ٌةً(.٠ٕٚ:َ ـة١ّٓ ٍّى ٕ:5ٕٔ, ٚكخٗة١ش حٌو٠ةَٞ ٕ:3ٗ٘حٌظٜة٠َق 

, ٚٔٙخ٠ةةش حٌٔةةٛي ـةةٟ ٗةةَف ِٕٙةةخؽ ٔ:ٕٗـةةٟ طع٠َةةؿ أٛةةٛي حٌفمةةٗ: ح٦رٙةةخؽ ـةةٟ ٗةةَف حٌّٕٙةةخؽ 

 .ٔ:3ٔٔ, ٚحٌظلز١َ َٗف حٌظل٠ََ ٔ:٘٘, َٚٗف حٌىٛوذ حٌٔخ١ع ٔ:3ٔح٤ٛٛي 

 .ٌٓ٘ح عٕي حٌّظؤه٠َ (ٗ)

 , ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: أٌٚٝ.ٔ:5ٕٔوٌح ـٟ ى ٚحٌف١ٞ  (٘)
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َى على األ عف ب ى اال ت الؿً  كيفي ً  عن ك]  (ٔ)[من تقدٔف األق
بيلك األدل ، ب  ات مسائَ الن َ من اهيهد  يو، وما يعيب  المست ؿ حىؿً عن ك

 لو 
 بّسر الصاد اظتهمل ، وختُيف (ٕ)أم: صطىع ه  «علمه » [أٜ]يف تعريُو:  فق لي

َف، العلُم اضتااَ باليمرفا َاعدُ أنّ  :أي [بٔٔ] ،(ٖ)لن ، وِجد العلم  ا رةٌ ػترّ   ٌ ، وأدلّ مقررةٌ  و ق
 أـ  ُقد  

 مى أيكرد علا التعبير ب  في حٌ  أص ؿ الفق ليُسري العلم بذلك،  دفال يرً 
َلو : على اليع ري بو،   يلـا علي ك  ً  -«وردما أُ »ػبياف ل- من (٘): معر   دالئَ الُقو (ٗ)بق

؛ لُقد اظتاىي  (ٙ)ب  العىلمي  [دٜ] فيق  إذا  العلم :أي هفق ي   وابدراؾُ  بو، مرادًا بو اظتعر  ُ 
ذلك أي:  من أجاائها اظتاىي  بُقد جا ٍ   ّ ي و  (5)م ٌك  ه    صطىع ه ل ٌ  ؛ولي  األمر يفّ 

َؿ- كج  َي  مقدّ   بال نا  للمُع و ب  العىلمي  -رةٌ وقتاة اليس   ؟أـ ال (3)لو بندرّا
َِّ  بافّ  عنو ابوكتُ  َلنا:  يطلق تارةً  علمٍ  أشتا ّ  ق َمات اظتخصَا ،ّ  زيد »بنزا  اظتعل
َاعده اظتعين   «يعلم الن َ ها وتارةً  أي: ق    بنزا  إدرّا

َؿ الُقو: أىَ أدلّ    الُقو ابرتالي  أـ معر يها   وال،يالؼ ذينك ا،يلف تعريف أا
َام »ّما يف أوؿ  َابٌ (2)«رت  اصت ال اليعريُني ا رناظتا    ّو َؿ ّذ  «(ٓٔ)يالياج الس ّ»،  ق

                                                           
 وٌح ـٟ ى,  ٚلي ٓم٢ ِخ ر١ٓ ِعىٛـ١ظٓ ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ. (ٔ)

 ـٟ ٘خِٖ أ ٚ د ٚ ؽ: لٌٛٗ: )أٞ ٕٛخعش( ٌٛ لخي: أٞ لخْٔٛ ٌىخْ أهَٙ. وخطزٗ.  (ٕ)

ـٙخ حٌٔعي ـٟ َٗف حٌعِٞ  (ٖ) َّ ٤ـعةخي. . ٚطع٠َفٙةخ حٌّ٘ةٍٙٛ: ٍِىةش ٔفٔةخ١ٔش طٜةيٍ عٕٙةخ حٕ٘وٌح ع

 ٠ٕ:َ: حٌظع٠َفخص ِٚعـُ ِمخ١ٌي حٌعٍَٛ ٚحٌظٛل١ؿ ٚىٓظٍٛ حٌعٍّخء ِخىس )حٌٜٕخعش(.

ـٗ. (ٗ) َّ  أٞ: لٛي ِع

 ١ٌْ ـٟ ى. «رمٌٛٗ: ِعَـش ى٨ثً حٌفمٗ» (٘)

. «حٌفمةٗ»ٚأػزظٙخ رظع٠َةؿ  «حٌعٍُ»ك١ٓ كٌؾ  «ؿّع حٌـٛحِع»ٚ٘ٛ ِخ أٍٚى عٍٝ طع٠َؿ حٌٔزىٟ ـٟ  (ٙ)

ي ِٕع حٌّٛحٔع  ٍّٚى عٍٝ ِخ أٍٚى ع١ٍٗ ّٚ  .33ـٟ أ

 ُحى عٕي ــخي: ِمٍَس. (5)

 ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ, ٟٚ٘ ػخرظش ـٟ ى. (3)

 .٠ٖٕٔ:َ: ؿّع حٌـٛحِع  (2)
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َان » يف «(ٔ)يالس ّ َاب؛ ألنّ  إّف األوؿ ىَ»: (ٕ)«من  اظت َؿالص  «ل  ً  (ٖ)و أقرب للمدل
َابٌ   ؛ ألفّ منيقدٌ    ّالً منهما ا

َّ   أي: ييخًرج كٌل صطىع    اه «عن أدلٌ  الطح »كق لي:  اناع  يُ  ث  ّ
،  صناعيو يُ  ث  يها عن أدليو ابرتالي    ل الطح مترج ك  آ،رَ    علمٍ  يها عن أدلّ 

َلو، وإفتّ  «ُالن َ» ال مترج بذلك  اف ض األحيبع َلو عن تعريف أا من حيث ىي »ا مترج بق
ر؛ ألعّ «أدليو يب الن َ مثالً،  ما ُتّذ ،  ٌ ا أدلّ   ث عنها من حيث إعّ يُ ل  يو ا إذا ذُّرت يفّ 
ر ألعّ بَ تُ   ب للن َ ، حتيها الدليَ اليُصيلي اظتطلَ إرتالي ٌ   ٌ ا أدلّ ّذ

َؿ علم الن َ: َع أا  أدليو ابرتالّيٌ  اليت ُيسين ا منها   ومَ 
الػمن الين واْيمداده:   ـ العرب، ومن أ ّار أوِف األل اب ايَ والسن  بشر ها ومنّ 

َاعد على وجهها سيعّد ؼ  ا معآف الّياب والسن ،  يُ يُيعرّ ل  و ائدتو: العلم بيلك الق
 باميثاعتما على ما ين  ي 

َعاهتا،ّ يُط ومسائلو: مطال و اصتائي  اليت َف ىذا حج ً لب إ  اهتا  يو ظتَ   أـ ال  ّ
َؿُ    الطح كأدلٌ  َذةٌ أربع ه يف االْيدالؿ  الغىلب ي  لو  أي: األا َع   ، ما، من غتم

 :«ابن األن اري»و «ابن ج » يّالم
 ظتا ْيا  ثالث ه   أي: ذال اً    الطح : أدلٌ (ٗ)«الخصىئص»في  «ابن جطي»قىؿ 

  :-سب ما عنده ظتا ذُّرالصب، وىَ ٍو واضتصر دليلُ - ْيا 
 العرب  (٘)وأمن القرآف  السمىعي 

ُُ من علما  العربي  على اضتّمكاإلجمىع
(ٔ)  

                                                           
ّٟ رةٓ عزةي حٌىةخـٟ حٌٔةزىٟ, أرةٛ ٜٔةَ, طةخؽ حٌةي٠ٓ, حٌّظةٛـّٝ ريِ٘ةك ٓةٕش  (ٔ) ٘ٛ عزةي حٌٛ٘ةخد رةٓ عٍة

 .ٗ:3ٗٔ, ٚح٤ع٩َ ٕ٘ٗ٘, ٍلُ: ٕ:ٕ٘ٗ٘ . ٠ٕ:َ: حٌيٍٍ حٌىخِٕش 55ٔ

. ٚحٌمٛي حٌٌٞ كىخٖ حرٓ ع٩ّْ ٕ٘خ أّّخ ًوَٖ حٌٔزىٟ عٓ أر١ةٗ ِٔظ٘ةٙيحا رةٗ ِئ٠ّةيحا 2ِٕٔع حٌّٛحٔع  (ٕ)

ّٓع حٌَّحىٞ ـٟ حٌظلز١َ رٕمً حٌو٩ؾ ـٟ طع٠َؿ حٌفمٗ ٚأٛةٌٛٗ. ٠ٕ:ةَ: حٌظلز١ةَ ٗةَف  ٌٗ. ٚلي طٛ

 .ٔ:ٕٗٔحٌظل٠ََ 

 ـٟ ى: ٌٌٍّوٍٛ. (ٖ)

 .ٔ:32ٔ, أٗخٍ ٌٗ ـٟ وً حٌوٜخثٚ ًوَٖ ِٓ ِـًّ و٩َ حرٓ ؿٕٟ ـٟ (ٗ)

 ١ٌْ ـٟ ى. «حٌمَآْ أٚ» (٘)
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َع من العرب، أو ع [جٔٔ] كالقيىسي   ، لى اهم  عليو من علما  الُنعلى اظتسم
  ما َف نتن  من القياس مان ٌ 

ات » كقىؿ  : (ٕ)«م الل  » في «ابن ال بىرمأبَ الّب

 دأ بو ألنّو األاَ، ولالتُاؽ عليو ب أي: شتاٌع  :  قله الث ه ث (ٖ)أدلت 
َؿ كقيىسه    و شتاعي   يما َف يقم عندىم أنّ  (ٗ)على اظتنق

اف (٘)حىؿو  ُُ كا تصحىب  ّ ؛ لعدـ غتي  ما ير عو  (ٙ)أي: إبقاؤه على ما
اف ٍالو   واألاَ بقا  ماّ 

لعربي ، كمى ه  االحتجىج ب  في ا (5)  لم يرى ، فكأ ٌ «اإلجمىع»كلم يركر 
،  ال  رَي يفقـ  [بٕٔ] رأم َقَؼُ  ٍُ  عنده عند ىءال   ،رقو، وال ُيالـ ال

ل ى أربع    كق  عق تي  ,أربع ه   ٌ أي: من رتليو، أدلّ  ىه كق  تحصهل ممى ذكر 
َؿ الُقو»ّما يف   وو تي كي    «أا

بال نا  - من مستػىطى و يف نُ  األمر  ل  من اإلجمىع كالقيىس الب ه  ككل  
ا ، والُرع إفتّ عليو قفإذ ال كُتم  على ،ال و، وإف َف ن ؛من السمىع -َؿ أي: ْندٍ للمُع

َع  َؿ  كمى همى فييُقاس على األاَ، وىَ ىنا اظتسم  [أٓٔ]  وإف َف نقف (3)الفق أا
َف م نيّ أنّ  اظتسيند لضرتاع، إالّ  على النصّ  ما قاؿ بعضهم و يف نُ  األمر يّ  اً عليو دائماً،ّ 

                                                                                                                                                                      

 ١ٌْ ـٟ ى. «عٍٝ حٌلىُ» (ٔ)

 .3ٌّٔع ح٤ىٌش  (ٕ)

 عٕي ــخي: ـٟ أٌٛٛٗ أىٌش حٌٕلٛ. «ـٟ حٌٍُّّع أىٌظٗ»لٌٛٗ:  (ٖ)

 ١ٌْ ـٟ ى. (ٗ)

 ُحى عٕي ــخي: ـِحى ح٨ٓظٜلخد. (٘)

 ـٟ ٘خِٖ أ ٚ ؽ: ارمخإ٘خ عٍٝ ِخ وخٔض ٠َـعٙخ. (ٙ)

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٠َى. (5)

 ُحى عٕي ــخي: وٌٌه. (3)
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َِؿ األربع  : اأي كدك  ى   وىَ ّلي    وىَ: تي   اصتائيات ب  ات أمرٍ  اال تقراءي  ألا
ـ    أربع ٌ   ٌ   وىذه أدلّ كع ـ الطظير كع ـ ال ليل (ٕ)اال تحسىفك   (ٔ)وذريه قسماف: تا

َؿ الُقو يف االْي ساف  علما ِ   يها بني علما  العربي  ا،يالؼَ  فٌ ، ؼتيلَ ذري ذال  ٍ  أربع ٌ  أا
دّ  ُّ  ل ى الكتىب الخىمس المعق دع  الذرائ ، وىذه األرب ْو  ب الّياب يُ من 

َلنا:   « اإلجمىليٌ »يف اليعريف:  كق لي َ  »ّق الـِ َمن ّ بو من   يُعيدّ  من الّياب أوّ 
ِف»،ب - احترازه  « ٌ العرب حجّ  (ٖ)ّالـ   ,التفصيلي أدليو  من البحث عن -«ق

ير العطف علا الضم (ٗ)كج از  ،اصٍ  ظتطلَبٍ  خىصو  كىلبحث عن دليلو 
َ يَ  ,الجىر [دٓٔ] المجركر من غير إعىدة َف،  دليلُو الذي قاؿ بو الّ ف، ومنعو ال صري

اصتا  من جارّه،  ّما ال أفّ  اطتاص  يعطف على اصتا  ، ال يعطف عليو  الضمري اهرورّ 
َ يني َُ الّ  (٘) ا   السماع بو   الدليالف ،اااف  ودلي

، قاؿ شائ ٌ  وىَ ْائغٌ   فىعلر في بىب الكٍ اإل مىر قبل الر   (ٙ)ككج از
چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  تعاُف:

ٌَ  المفع ؿباب ك، (5) َره وىَ قلي ، ؿتَ: زاف ن
اف ُعمدةً الُاعَ ظتّ    والدليَ اطتاص أفّ (3)الشجر  ّ راً، وإف تا،ّ  و مقّدـٌ ،  ّانّ ا ر لُظاً، ّذ

َؿ بو؛ ألنّ  ذلك اظتُع   و  ضل ٌ والّ 
 
 

                                                           
 ٠ٕ:َ: حٌظع٠َفخص ِٚعـُ ِمخ١ٌي حٌعٍَٛ ٚحٌى١ٍخص ٚحٌظٛل١ؿ ٚىٓظٍٛ حٌعٍّخء ِخىس)ح٨ٓظمَحء(. (ٔ)

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ـخ٨ٓظلٔخْ. (ٕ)

 ١ٌٔض ـٟ ى. (ٖ)

 عٕي ــخي: رـٛحُ. (ٗ)

 ١ ؿٛىس ِزَٚن. 5ٖٔ( 3ٙ, ٚ)حٌّٔؤٌش: ٕ:ٖٙٗ( ٠ٕٙ٘:َ: ح٦ٜٔخؾ )حٌّٔؤٌش:  (٘)

 عٕي ــخي: ٚرـٛحُ. (ٙ)

(5)  ٗ١ٙ5:ٕٓ. 

ُٛ  ٚٗخع ـٟ رخد حٌفخعً: «ح٤ٌف١ش»ـٟ  «حرٓ ِخٌه»لخي  (3) ُٛ  ٌّٚٗ     عَّ ٍٗر   هخؾ :ٔل ٍُ  ُحْ :ٔلة  ٖٔةٛ

 حٌ٘ـَ

ٗ حرٓ ٘٘خَ رخٌ٘عَ. ٠ٕ:َ: حٌظ٠َٜق   ّٜ  .ٔ:ٖٕٓ, ّ٘ع حٌٙٛحِع ٔ:٘ٔٗٚلي ه
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َيو»وعليو   مجيء الحىؿ من المبت أ (ٔ)ككج از  ابنُ »وا  و  «ْي 
   (ٕ)«مالك

َؾ قائماً  زيدٌ ؿتَ:  (ٖ)ك ح  ذلك    أ،
َيوِ »ّالـ  (ٗ)وىَ ظاىر قَـٌ: ىَ الضمري  ااحب اضتاؿ ىَ اظت يدأ  وقاؿ ، أفّ «ْي 

َر   دليَّ  الضمري اظتسيّن ، لي  من يف اطتب  ومنعو اصتمه ٌَ ،اص  َ  من اظتذى ني دلي
َؿ  وظائف َنو تُصيليّ  الن َ   بَ من وظائفالن َأا  (٘) اً لّ

َاز واظتن  وظيُ  الن َ  قاؿ ومْنِعو  ان مجيء التمييا مؤك   (ٙ)ككج از ، ودليَ اصت
ذلك، وبو  ارؽ : األرج  أنّ (5)«اظت  »يف     «اضتاؿَ »و ال كتي ّ 

ر دالئلها اليُصيليّ تُصيلي   [جٕٔ]  ، ودليلهاوؿتَ ذلك من اظتسائَ اطتااّ    ،  ّذ
ما قاؿ: يُ ُّ  (3)مظانّ  ر  يُ   علم الطح   فسً  كظيف     اليُصيليّ األدلّ  ف رهب الن َ،ّ  ّذ

ر دالئَ مسائَ الُقو اطتااّ  يُ  ّذ  ّ ي و، ر يفّ  رىا، وظيُ  من الدليَ اليُصيليّ ّذ  (2)  ّذ
  أص ل  ّيبُ   الالُقو،  ّيبُ 

حرؼ  لج   البحث عط ى، أم: بيىفه  «(ٓٔ)ت هي أدلٌ  من حيثي » :كق لي

 نسقٍ  : ال عطفُ (ٔٔ)«م   الل يب»  قاؿ يف بياف أو بدؿٌ  عطفُ أُ رد  إفما بعده   تُسريٍ 
                                                           

 عٕي ــخي: ٚرـٛحُ. (ٔ)

 ٠ٕظٜةذ ِةخ رةخد: ٌ٘ح ٕ:55ٟ ى: ِٕٚعٗ. ٟٚ٘ ٠ُخىس ؼ١َ ٛل١لش. لخي ١ٓز٠ٛٗ ـٟ حٌىظخد ُحى ـ (ٕ)

 ٠َطفةع ِةخ رخد ٌ٘ح: ٕ:3ٙ. ٚلخي حٌّزّٙش ح٤ّٓخء ِٓ لزٍٗ ٘ٛ ِخ عٍٝ حٌّزٕٟ ٌٍّعَٚؾ هزَ ٤ٔٗ

. ِزظةةيأ عٍةةٝ ِزٕةةٟ ٌّعةةَٚؾ   كةةخي ٤ٔةةٗ حٌوزةةَ ـ١ةةٗ ٠ٕظٜةةذ أٚ, ِزظةةيأ عٍةةٝ ِزٕةةٟ ٤ٔةةٗ حٌوزةةَ ـ١ةةٗ

 .ٗ:ٖٕ, ّٚ٘ع حٌٙٛحِع ٕ:ٖٖٖف حٌظ١ًٙٔ ٠ٕٚ:َ: َٗ

 .«ِئويحا »طمّيَ عٓ ِىخٔٗ, ٚ٘ٛ عٕي ــخي رعي لٌٛٗ  «ٚٔلٛ ًٌه»لٌٛٗ  (ٖ)

 حٌعزخٍس ـٟ ى: ِٓ ٔلٛ ٠ُي ـ١ٙخ أهٛن لخثّخ ٚهخَ٘. (ٗ)

 حٌعزخٍس ـٟ ى: ١ٌْ ِٓ ٚهخثؿ أٛٛي حٌٕلٛ ٌىٛٔٗ طف١ٍ١ّٜخا رً ِٓ ٚهخثؿ حٌٕلٛٞ. (٘)

 عٕي ــخي: ٚرـٛحُ. (ٙ)

ؾ. ِٖٓٙؽٕٟ حٌٍز١ذ )حٌزخد حٌَحرع(  (5) َّ  رظٜ

 ـٟ ى: ِ:خْ. (3)

 وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٚه١فظُٗ. «ٚه١فش ًوَ٘خ» (2)

 ـٟ حٌٕٔن: أىٌش. (ٓٔ)

 ١ حٌو ١ذ. ٔ:ٙٓ٘, ٚ ِٙٓٔؽٕٟ حٌٍز١ذ )أٞ(  (ٔٔ)
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َ يني وااحب ىف» (ٔ)،ال ًا للّ    ًُا يصل  للسقَط دائماً اع ا َف نرَ نّ ، أل«اظتُياح»و «اظتسي
َ   الشي  على نُسو  انيهى  [بٖٔ] وال عا ًُا مالزمًا لعطفِ   دائماً    نف َف يُرد  ال ػت

  (ٕ)لو 
 (٘) أ ٌ   (ٗ)َف ينسخ منو لُظاً، وإف ُنسخ حّموما  :(ٖ)أي عن القرآف البحثً 

ٌَ  .في الطح  حج ه  (٘) أ ٌ  ٌُ ليرتَُ  ىذا دلي َه قرا اتو ش (ٙ)ُّ ٌَ صتمي  جائياتو، ووج   ام
َلومَ َ ىذا الدليَ اصتُ وعلّ  ّف اظتلَياـَ   يو أ :الكالـ أفص ي  لقرآَف ا :أي  ل ٌ  :لي بق

َُف القرآف وارداً  ا يٌ  يف االحيجاج األ ص ؽ الُصاح  ال رُ على  ُ  ّ  لَ عّب  ا  ي ، وىيّ 
َلو  بالر   (3)«نا  ٌ »وقد قرأ   (5)ّاف بعضو يف أعلى   قات الُصاح   لّاف أوُف، وإف يف ق

َلو تعاُف: چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ چ  ق
اف اببداؿ حينئٍذ   دٌ جيّ  و عر   ألنّ  (2)  وإفّ 

   (ٓٔ)ىَ األ ص 

                                                           
, ّٚ٘ةع حٌٙٛحِةع ٗ:2ٕٙٔ,ٚحٍط٘ةخؾ ح٠ٌةَد ٖٕٗـٟ حٌّؽٕٟ: ٛةخكزٟ. ٠ٕ:ةَ: حٌـٕةٝ حٌةيحٟٔ  (ٔ)

ٖ5ٓ:ٗ ,ٕ5ٗ:٘. 

١ٌْ ـٟ ى. ١ٓٚؤطٟ ٌ٘ح حٌى٩َ رعي ّٓض ٛةفلخص ِوظٜةَحا ـةٟ ى,  ِٚفٜة٩ا وّةخ ٕ٘ةخ ـةٟ حٌٍٛلةش  (ٕ)

 ى(.5ٕ)

 ٠ُخىس ِٓ ى. (ٖ)

حٌٕٔن ـٟ حٌمَآْ عٍٝ ػ٩ػش أَٟد: ِخ ٔٔن طة٩ٚس ٚكىّةخا, ِٚةخ ٔٔةن كىّةخا ٨ طة٩ٚس, ِٚةخ ٔٔةن  (ٗ)

ي ٚحٌؼخٌغ ٨ ٠زلةغ ـ١ّٙة ّٚ ( 5ٗخ, ٠ٚزلةغ ـةٟ حٌؼةخٟٔ. ٠ٕ:ةَ: ح٦طمةخْ )حٌٕةٛع: ط٩ٚس ٨ كىّخا. ـخ٤

5ٓ٘:ٕ. 

 عٕي ــخي: رؤٔٗ. (٘)

(ٙ) .ً َّ ُِـ  أٞ: 

.ٔ:ٕٕٓـخي حرٓ حٌ ١ذ ِظعمزخا  (5)  : ٚـ١ٗ ٔ:َ ؼ١َ هخؾ 

حء حٌٔةزعش, حٌّظةٛـّٝ ٓةٕش  (3) َّ ٘ة . ٠ٕ:ةَ: ؼخ٠ةش 2ٙٔ٘ٛ ٔخـع رٓ عزةي حٌةَكّٓ رةٓ أرةٟ ٔعة١ُ, أكةي حٌمة

 .5ٔ3ٖ,ٍلُ: ٕ:ٖٖٓحٌٕٙخ٠ش 

رةخٌَـع ٘ةٟ لةَحءس حٌـّٙةٍٛ, ٚ٘ةٟ ح٤لة١ْ ـةٟ  «ـعٍةٖٛ». ٚلَحءس ح٦رةيحي ِةٓ ـخعةً ٗ:ٙٙحٌٕٔخء  (2)

ّٟ ٚحرٓ أرٟ آلخق ٚع١ٔٝ رةٓ عّةَ ٚحرةٓ عةخَِ  رخٌٕٜةذ عٍةٝ ح٨ٓةظؼٕخء.  «لٍة٩١ا »حٌٍؽش. ٚلَأ أر

, ٚحٌزلةَ ٔ:٘ٔ٘, ٚاطلةخؾ حٌف٠ة٩ء ٕ:33ٔ, ٚحٌٕ٘ةَ ٖٕٟ٘ٚ٘ لَحءس ِظٛحطَس. ٠ٕ:ةَ: حٌٔةزعش 

 حٌظةة١٠ًٌ ٚحٌظى١ّةةً. ٠ٕٚ:ةةَ: ٕ:ٔٓٔ, ِٚعـةةُ حٌمةةَحءحص ٗ:ٕٕ, ٚحٌةةيٍ حٌّٜةةْٛ ٖ:23ٕلةة٢١ حٌّ

ٕٖٓ:3. 

 ١ٌْ ـٟ ى. «ٚلي لَأ ٔخـع...»ِٓ لٌٛٗ  (ٓٔ)
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يرج  إُف  ما عدا ما (ٔ): العشروىَ القرا ات الس  ، وقيَ  كىف مت اتران   اء  
اظتّد وابمال     األدا ّ 
َاذّ   أـ آحىدان  َري القرّا  تالرواياو  ّالش   (ٕ)ال ري   عن مشه

َا ٌ  كعن السط  َع، أـ و ألُاظُ  ْ َقَؼ، أـ لُ ُ (ٖ)وىَ اظتر   أا ابو، وىَ اظت
اف لُ  من  َع، إفّ  د علما  األ ر طلق عنمن اليابعني   السن  تُ  [أٔٔ]دوَعم، وىَ اظتقط
 َّ ؛   يف للُ  الن  ها  ا أُ والظاىر من مقابليها بالّياب ا،يصااُ   (ٗ)ذلك علىّ 

، على ،الؼ يف ذلك يا  بيانو إف شا  (ٙ)لل ديث بو (٘)«ق بالضادأ ص  من نطَ »و ألنّ 
 شا  اهلل تعاُف 
  و لُظو أي: إف ُعلم أنّ  بشرط ى اآلتي   ٌ و حجّ أي: أنّ  كرلك

ذلك، وجا   إف   ت :أي ت  كرلك ثق بعربيٌ كعن كالـ من يي  أنّو إف نطق بوّ 
َؿ،  بالسند انا جامعي علما   عن إجمىع أهل البل ينال  ث كاظتق  َ  ، ّو ال صرة والّ

                                                           
حء حٌٔزعش ُ٘:  (ٔ) َّ  حٌم

 ٘ .3ٔٔعزي هللا رٓ عخَِ ح١ٌلٜزٟ حٌ٘خِٟ حٌّظٛـّٝ ٕٓش  -ٔ 

 ٘ .ٕٓٔعزي هللا رٓ وؼ١َ حٌيحٍٞ حٌّىٟ حٌّظٛـّٝ ٕٓش  -ٕ 

 ٘ . 5ٕٔعخُٛ رٓ أرٟ حٌٕـٛى ح٤ٓيٞ حٌىٛـٟ حٌّظٛـّٝ ٕٓش  -ٖ 

 ٘ . ٗ٘ٔأرٛ عَّٚ ُرّخْ رٓ حٌع٩ء حٌزَٜٞ  -ٗ 

 ٘ . ٙ٘ٔكِّس رٓ كز١ذ حٌىٛـٟ حٌّظٛـّٝ ٕٓش  -٘ 

 ٘ . 2ٙٔٔخـع رٓ عزي حٌَكّٓ رٓ أرٟ حٌٕـٛى حٌّئٟ حٌّظٛـّٝ ٕٓش  -ٙ 

 ٘ .32ٔ عٍٟ رٓ كِّس حٌىٔخثٟ حٌٕلٛٞ حٌّظٛـّٝ ٕٓش -5 

خ حٌعَ٘س ـُٙ حٌٔخرمْٛ, ِٚعُٙ:   ِّ  أ

 ٘ . ٖٓٔأرٛ ؿعفَ ٠ِ٠ي رٓ حٌمعمخع حٌّئٟ حٌّظٛـّٝ ٕٓش  -ٔ

 ٘ . ٠ٕٓ٘عمٛد رٓ آلخق حٌل٠َِٟ حٌىٛـٟ حٌّظٛـّٝ ٕٓش  -ٕ

 ٘ .2ٕٕهٍؿ رٓ ٘٘خَ حٌّظٛـّٝ ٕٓش  -ٖ

خْ , ٚح٦طمةةٔ:3ٕٚطةةَؿُّٙ ِ٘ةةٍٙٛس ِٕؼةةٍٛس ـةةٟ ِعَـةةش حٌمةةَحء ٚؼخ٠ةةش حٌٕٙخ٠ةةش. ٠ٕ:ةةَ: حٌٕ٘ةةَ 

 .ٔ:2ٕٕ( ٕٓ)حٌٕٛع: 

 .ٔ:25ٕ, ٚكخ١ٗش حٌع خٍ ٔ:٘ٔ, ٚحٌَٕ٘ ٠ٕٕٔ:َ: ؿّع حٌـٛحِع  (ٕ)

 وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: أٚ. ِٚؼٍٙخ حٌظٟ رعي٘خ. (ٖ)

 .22ٔ-ٔ:25ٔ( 5, ٠ٕٙ:َ: طي٠ٍذ حٌَحٚٞ )حٌٕٛع: (ٗ)

٠ٕ:َ: و٘ةؿ ٚ٘ٛ كي٠غ ِٟٛٛع.  «أٔخ أـٜق ِٓ ٔ ك رخ٠ٌخى ر١ي أّٟٔ ِٓ ل٠َٖ»طّخَ حٌلي٠غ:  (٘)

 .3ٕ, ٍلُ: 2ٗ, ٚحٌٍئٌئ حٌَّٛٛع 2ٓٙ, ٍلُ: ٔ:ٕٓٓحٌوفخء 

 ١ٌْ ـٟ ى. «ٌٍلي٠غ رٗ» (ٙ)
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يا  ترجي  األولني عن  ىذا الشاف، وعلى عاظتيهما اظتدار  رتٍ ، والدوراف م  الدليَ ْو
اليعادؿ »يف و  «ابرتاع»يف م  ث ّاف عن آ،رين    ريقٍ  أيّ  (ٔ)م حيُث داَر، 

   (ٕ)«والرتاجي 
َفِ    ٌ و حجّ أنّ  :أي كرلك َ    وبنّي مع ّ  َلو  ً ّر حجّ ؽتا ُذ  ّ ممى  أٌف كالن  :أم :بق

يف إ  ات  يج ز االحتجىج ب ؿ باقسامو، وابرتاع يف الثآف من السماع يف األوّ  كرذي 
َيٍّ   َّلدٍ  ّالـٍ يف ذلكّ   ٍ ؽتا لي  ٍجّ  غيره دكفى  قاعدٍة ؿت    م
  كمى ال يج ز (ٖ)للى القيىس كمى يج ز من العً عن ّال  ث ك

 «ب ى» -«أدلّ »باصتر، عطٌف على - «اال ت الؿ ككيفي ً »يف اليعريف:  كق لي

َّ  بيافٌ - أم   ِ أي: باألدلّ   يقدٔف   (ٗ) ىعط  تعىر  :-يهابّيُيّ   يو العلمُ  اظتعيبِ  للم 
ُّّماً  ، وإاّل من مرّج ٍ  لو ال بدّ  على بعضٍ  [جٖٔ] بعضها اف حت ّ اقي  (٘)أك  ح هّ 

ّنعماؿ أحد دليلني أو   -وىَ اليعارض- (ٙ)«اليعادؿ والرتاجي » ّياب اليعار ات اآلتي  يف
َؿ  (3)ماميعار ني يف أمٍر دوَف مقابلو ظتا يلـا على إعماؿ اظتل ى   (5)أو أمرين َز الق ال كت

َؿ بو   الق
ََ ومثَّ  َعِ  ق يم السمىعكت قاؿ:  بامثل ٍ  اليعارض ؿت  منهم من العرب، أي: اظتسم

ما جا  عنهم [دٔٔ] ػ: على اظتقي علا القيىس  (2)بالنطقّ   اظتخالفِ  (ٓٔ)«اْيْ ََذَ » ّ 
ذلك، لّن ال يقاس   منهم ؽتا متالف على ما شتُ   -«اْي اذ»وىَ -لقياس بابو  اظتخالفِ 

                                                           
 وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ِٚع. (ٔ)

 ١ٌْ ـٟ ى. «ٚـٟ حٌظعخىي ٚحٌظَحؿ١ق» (ٕ)

 ُحى عٕي ــخي: ـ١ٗ. (ٖ)

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ِعخٍٟظٙخ. (ٗ)

 عٕي ــخي: ٚٔلٖٛ. (٘)

 ١ٌْ ـٟ ى. (ٙ)

 ١ٌْ ـٟ ى. «٠َِٓأٚ أ» (5)

 وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ِّخ. (3)

 ١ٌْ ـٟ ى. «رخٌٕ ك وّخ ؿخء عُٕٙ» (2)

 ١ٓؤطٟ طف١ًٜ ًٌه. ٠ٕ:َ ـَّٙ حٌّٔخثً. (ٓٔ)
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َـ  وال يف «اْيقاـ»يف  عليو،  ال يقاؿ َرودهاْي ي    اظت :«اْي اع»: اْيق َع ل  يما  سم
َر  مقّدـٌ  [بٗٔ] (ٔ)الّالـ  يو  على مقابلو اظتّذ
  (ٕ)لّثرة اْيعماعتا، وهي  القرآف  ا «ما»يف إعماؿ  اللغ  الحجىزي  تقدٔفِ  ك

َى قياْاً  التميمي الل    علا انت أق  (ٖ)[ «لي »إعماؿ  «ما» يعمَ ]، وإفّ 
َجَ  يف «إاّل »نصب اظتسيث  اظتنقط  بعد  (ٗ)ووجَبِ   ب  اظتسيث  من ذري اظت

ما إذا اجيم  على من ذلك اليقدٔف،  يُ  ٍُ  لمى  إاٌل   ّ عدؿ عن السماع للقياس،
ػ َؿ بو ونصب الُاعَ  «،َرؽ الثَُب اظتسمارَ »عدـ االعيداد بالسماعّ  الل   وعن  بر   اظتُع
 (٘)شرط إعماعتا عند اضتجازيني  دِ اضتجازي  لليميمي ، عند  ق

تو على مقيضى ّيقدٔف مقيضى العامَ لقَّ     مىتين علا أ عفً علٌ أق ل ال تقدٔفِ ك
َار يقدٔف األاَ أو الظاىر ع (ٙ)اصت    (5)لى معار و  جرد االحيماؿ طتال ولضعُو، ّو

ّالُصَ بني اظتصدر    همى قبحىن القبحين علا أ  ٌ األمرين  أخفٌ ّيقدٔف ك
َلو،  ننّ  : (2)«الّشاؼ»يف  (3)«الاؼتشريّ »قاؿ ُاعلو  و أق   منو باظتضاؼ واظتضاؼ إليو  ُع

اف يف مّاف الضروراتِ  شي ٌ  (ٓٔ)«ابن عامر»وقرا ة : (2)«الّشاؼ»  ّ والشعر لّاف  لَ
َر   ّيف بو يف الشتْ   قرآف اظتعجِا ٍسن نظمو وجااليو !جاً مردوداً،  ّيف بو يف الّالـ اظتنث

                                                           

 ١ٌْ ـٟ ى. «ـ١ّخ حٌى٩َ ـ١ٗ» «ٌىٓ ٨ ٠مخّ ع١ٍٗ ـ٩ ٠مخي ـٟ حٓظمخَ حٓظمَٛ ٨ٚ ـٟ حٓظزخع حٓظز١ع» (ٔ)

ڤ  ڤ  ڤڤ    چ . ٚلخي: ٕٔ:٠ٖٔٛٓؿ چڤ  ڤ  ڤ  چ : لخي طعخٌٝ .١ٌْ ـٟ ى «ٚ ٌىؼَس حٓظعّخٌٙخ» (ٕ)

. ١ٓٚؤطٟ طف١ًٜ ًٌه ـٟ ٖ:٠ٕٚٔٔٙ:َ: ىٍحٓخص ٤ٍٓٛد حٌمَآْ حٌى٠َُ   .3٘:ٕ حٌّـخىٌش چ

 ِلٍّٗ.

 ٠ُخىس ِٓ ى. (ٖ)

 ـٟ ى: ٠ٚـُٛ. (ٗ)

 ١ش.حٌعزخٍس ـٟ ى: ِٓ ًٌه حٌظمي٠ُ ـ١ُعيي عٓ حٌّٔخع ٌٍم١خّ ٚحٌٍؽش حٌلـخ٠ُش ٌٍظ١ّّ (٘)

 : حٌـٛحُ.ٔ:ٖٕٕـٟ ى ٚحٌف١ٞ  (ٙ)

 ١ٌْ ـٟ ى. «ٚوظمي٠ُ ح٤ًٛ ...»ِٓ لٌٛٗ  (5)

٘ة . رؽ١ةش حٌٛعةخس 2ٖ٘حٌّظٛـّٝ  هللا ؿخٍ حٌمخُٓ أرٛ حٌِِوَ٘ٞ أكّي رٓ ِلّي رٓ عَّ رٓ ِلّٛى (3)

 .255ٔ, ٍلُ: ٕ:52ٕ

 .ٕ:ٙٙٔحٌى٘خؾ  (2)

 .ٙ:ٖٙٔح٤ٔعخَ  چن شُرَكَائِهِنْقَتْلُ أَوْالدَهَ چ (ٓٔ)
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ما أو  ُيو يف ال صريني، والَّ   ريقُ  (ٔ)لذلك واظتن ُ   ّ َاز، َف على اصت  يا  » ي
  «الس يَ

رتؾ اليناْب،  ننّ  لذا  واب ا  ،  «أؿ»ظتنصرؼ عند  قِد و أق   من ارؼ ذري اّو
األق  ني عند  با،فّ  عمالً ، «أذالالً »ار و يف مناْ    َمنْ  «ْالَْ» (ٕ)[للمناْ  ]َاَرَؼ 
 (ٗ) قاؿ: األمر بالعّ   [إٔٔ]الصرؼَ  ذري اظتنصرؼ  ومن من َ (ٖ)ن ارؼعند مَ 

َاو نييق الليعارض  «اليعادؿ والرتاجي »اب  بف يفَ اظتصنّ ومثّ   ، وارتّاب أ،ُهما ب
    «َيَ نػْ رَ وَ »

َه   ات اليقدٔف للمجيهد عند تعارض األدلّ من مرجّ  إلا غير ذلك    وؿت
َمى إليو  ذا القيد  كهرا  ّيابُ    «السىدس الكتىبي » ل  المعق دي  ال ذريُ  ه اظت

  «اليعادؿ والرتاجي »
 (٘)أّولوأي: القائم  بو، عطف على  «المست ؿٌ  كحىؿً » يف اليعريف: كق لي

َ ات لقربو  وجهاف عند تعدّ  «ّيُي »ألااليو، أو على   (ٙ) د اظتعط
                                                           

( ٓٙأٞ: ٌٍفٜةةً رةة١ٓ حٌّٜةةيٍ ح٠ٌّةةخؾ ٚح٠ٌّةةخؾ ا١ٌةةٗ رّعٌّٛةةٗ. ٠ٕ:ةةَ: ح٦ٜٔةةخؾ )حٌّٔةةؤٌش:  (ٔ)

 ١ ؿٛىس ِزَٚن. 5ٖٗ( ٖٙ, ٚ)حٌّٔؤٌش: ٕ:5ٖٗ

 ٠ُخىس ِٓ ى. (ٕ)

ِؾ. (ٖ) َْ ٛ ٓ ِِ  ـٟ حٌف١ٞ: عٕيٖ 

 چقوىييرري    ہ     ,قوىيرري  چ . ِٚؼٍٙةخ :5ٙ:ٗح٦ٔٔخْ چ  جئ  جئ١    سَالسِالًڈ  ڈ        جئچ لخي طعخٌٝ:  (ٗ)

ّْ رعةٞ حٌعةَد ٠ٜةَؾ  «٩ٓ٩ٓ». ٚلي َٛـض 5ٔ, 5ٙ:٘ٔح٦ٔٔخْ  ٌٍظٕخٓذ. ٚٔمً حٌىٔةخثٟ أ

حثٟ عةٓ  «أـعً»ِخ ٨ ٠َٕٜؾ, ا٨  ٌّ ة ّ٘ حٌظف١٠ً. ٟٚ٘ لَحءس ٔخـع ٚ٘٘خَ ِٓ ٠َ١ةك حٌلٍةٛحٟٔ, ٚحٌ

ُ حٌةيحؿٛحٟٔ, ٚأرةٛ رىةةَ, ٚحٌىٔةخثٟ, ٚأرةٛ ؿعفةةَ, ٠ٍٚٚةْ, ِةةٓ ٠َ١ةك أرةٟ حٌ ١ةةذ. ٚلةَأ رع٠ةةٙ

, ٚحٌزلةَ حٌّلة٢١ ٖٙٙرخ٤ٌؿ ٚلفةخا, ٚ٘ةُ أرةٛ عّةَٚ, ٍٚٚف ِةٓ ٠َ١ةك حٌّعةيي. ٠ٕ:ةَ: حٌٔةزعش 

. ٚـةةٟ ٓٔ:5ٕٓ, ِٚعـةةُ حٌمةةَحءحص ٕ:5ٙ٘, ٚاطلةةخؾ ـ٠ةة٩ء حٌز٘ةةَ ٕ:2ٕ٘, ٚحٌٕ٘ةةَ 35:3ٖ

, ٚكـةش حٌمةَحءحص ٙ:2ٖٗ, ٚحٌلـةش ٌٍفخٍٓةٟ 3ٖ٘طو٠َـٙخ عٍٝ حٌظٕخٓذ: حٌلـةش ٨رةٓ هخ٠ٌٛةٗ 

, َٚٗف حٌَٟةٟ عٍةٝ حٌىخـ١ةش ٕ:ٕٔ٘, ٚأِخٌٟ حرٓ حٌلخؿذ ٕ:ٕٖ٘ى٘ؿ , ٚح٨5ٖ5ٌرٓ ُٔـٍش 

, ٓٔ:2ٙ٘, ٚحٌةةةةةيٍ حٌّٜةةةةةْٛ 325, ِٚؽٕةةةةةٟ حٌٍز١ةةةةةذ ٕ:32ٔ, ٚحٍط٘ةةةةةخؾ ح٠ٌةةةةةَد ٔ:ٙٓٔ

 .ٔ:2ٔٔ, ّٚ٘ع حٌٙٛحِع ٕ:ٕٖ٘ٚحٌظ٠َٜق 

 ٌعٍٙخ: أىٌّش. (٘)

ٟ ك١خْ, ٌُٚ ٤ر ٔ:5ٕٔحرٓ حٌ ١ذ ٚ ١ حٌمي٠ّش( ٖ:5ٖحٌزٙخء حٌٔزىٟ ـٟ عَّٚ ح٤ـَحف ) ٔٔزٗ (ٙ)

ُّ »أؿيٖ ٌٗ ـٟ حٍط٘خؾ ح٠ٌَد. ًٌه اًح وخْ حٌع ؿ رلَؾ ٨ ٠ف١ي حٌظَط١ذ وخٌفخء ٚ . ٚح٤ٛةّق «ػة
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َي للمسىئل   ً المستطبً  :(ٔ)أم يف الّيب اطتمس      المرك رةمن الدلٌ  الن 
َـ -  صفىتً  :أم َنو مُردًا مضا «حاؿ»رَت  إنتاً  لعم ذلك حيُث ؛ لّ  ّ ال عهَد اً، وىَ

َـ َعُ   وا ّ  . ك ركطً  -للعم َالو   بو، وحاؿٌ  قائم ٌ  الشرط اُ ٌ  ألفّ  «اضتاؿ»ا من ّ من أح
َرَ  [جٗٔ] كمى يتب  ذلك َليني اظتّذ : (ٕ)كالسىئل  المقل   كصف ً   ٍسب عادة األا

  على اطتاصّ  ، أو من عطف العاـّ عا ً من عطف الرديف ادّ 
َفُ  كهرا َار و لل  :الم   ع ل  قا  ه  اظتضم   الالحق  لو الداني  ث عن ع

 آ،ر الّياب  «السىب  الكتىبي »
َؿ الن َ  هرا الح ه ، بتُ ىذّ  :كبع  أف حررتي  الُُّر: حّر  - بفكرمألا

الت  َْات  يخيَُّأمّ  النُ  يف اظتعق من - كج تي  ا ذُّر،   ك رحتي  -(ٖ)ا يف احملس
ت  قالو على الُرا قدنت ٍ  بلدةٍ   «األن ار»ػبُي  اعتماة  نس ٌ  ل «ال بىرم ابنى » -أ عاؿ القلَب

   (ٗ)«لّب الل اب»األاُهآّف يف 
ِف  (٘)قىؿ َلو تعاُف«وجد»اصتمل   آف مُع ڱ   ڱ  ں  چ       :  [ب٘ٔ] ، ومنو ق

چڻ ں
، أي: «قد»،  اصتمل  حاؿ بن مار «اادؼ»ىنا  ع   «وجد» (ٔ)ّاف    وإف(ٙ)
 قائاًل  

                                                                                                                                                                      
, ٚكخٗة١ش حٌ٘ة١ن ٠خٓة١ٓ عٍةٝ ٘:53( ٙ:22أْ ٠ىْٛ عٍةٝ ح٤ٚي ٠ٕ:ةَ: حٌةيٍ حٌّٜةْٛ )ح٤ٔعةخَ 

 .ٓٔ:ٖٙ, ٚهِحٔش ح٤ىد ٖ:55ٔ, ٚكخ١ٗش حٌٜزخْ عٍٝ ح٤ّٟٗٛٔ ٕ:ٕ٘ٔحٌظ٠َٜق 

كَؾ طف١َٔ ٌّخ رعيٖ, اْ أـَى ع ؿ ر١خْ, أٚ ريي طخرع ٌّخ لزٍٗ. ٚا٨ ـ٩ ِلً ٌٗ ِةٓ »ـٟ ى: ُحى  (ٔ)

 . ٌٖٚ٘ ح٠ٌِخىس طمّيِض ح٦ٗخٍس ا١ٌٙخ لزً ّٓض ٛفلخص.«ح٦عَحد

, ٚـةةٟ ى: ٌٍٚٔةةخثً. ٚلةةي ٓةةم ض ِةةٓ أ ٚ د ٚ ؽ. ٚعٕةةي ــةةخي: ِةةٓ ٛةةفش ٔ:ٕٕ٘وةةٌح ـةةٟ حٌفةة١ٞ (ٕ)

 حٌّمٍّي ٚحٌٔخثً.

. ٚلةةي ٔٔةةزٗ ـةةٟ ٗةةَف حٌّمخٛةةي اٌةةٝ ٗةةَف ح٦ٗةةخٍحص. ٠ٕ:ةةَ: ٗةةَف حٌّمخٛةةي ـةةٟ د: ـظو١ (ٖ) ًٌ ١ةة

 , ٚىٓظٍٛ حٌعٍّخء ِخىس )حٌفىَ(.ٔ:3ٙٔ, ٚكخ١ٗش حٌع خٍ ٔ:ٖٕٓ

١ٛ١ٌٍٟٔ, حهظَٜٖ ِٓ وظخد حرةٓ  «ٌّذ حٌٍزخد». ٚ ٕٕٗ, ٍلُ: ٔ:5ٌ٘ذ حٌٍزخد, ِخىس )ح٤ٔزخٍٞ(  (ٗ)

ِّ حٌي٠ٓ )ص  , ٚحرٓ ح٤ػ١َ حهظَٜ وظخرٗ ِٓ وظةخد حٌٔةّعخٟٔ  «حٌٍزخد»٘ ( ٖٓٙح٤ػ١َ حٌـٍِٞ, ع

 .«ح٤ٔٔخد»٘ ( ٕٙ٘)ص 

 .3ٌّٓع ح٤ىٌش  (٘)

 .5ٖ:ٕٓحًٌِِّ   (ٙ)
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َؿ »ػى بمي، اظتسمّ باظتع  العلَ  :أي (ٕ)[أدل  الطح ]أص ؿ الطح   علم أا
أص ؿ   ، كمى أفٌ كفص لي   مسائلو : مط ى فركعي نشات،  :أي التي تفٌرعت  «الن َ

تُننًا يف اليع ري،   «تُرعت»عّب بو بدَؿ   التي تط هعت عط ى  ابرتاليّ  الفق  الفق  أدل ي 
َلو:ّاليع َؿ ذَتّ  بق  من مايد الباع    «يل   كتفصجملتي »  ري عن الُروع واألا

َؿ الُقو: إ«األدّل » عر ؼ الِعلم بنُ     (ٖ)الي و أدليو ابرتنّ ، نظرُي ما قيَ يف أا
عرّ و  ا،  «بُن األن اريا»، و(ٗ)عرّ و بالعلم اظت  َث  يو عنهاوىَ نظري ما َْلّو اظتصّنف، 

نُسها، يف عنها  يو، ال ىي  لم اظت  َثالعِ  «ابن األن اري»مراد  ألفّ  ؛حدٍ وا (٘)واظتآُؿ إُف
َا ياف اظتع  اب ايفب (ٙ)أرادو ولعلّ  َف؛ إذ عرّ  َلي ما نقَلو األا َؿ الُقو»ّ  الَعَلمي باظتع   «أا

األاَ ما ُب  ذريه عليو، والُقو: العلم باألحّاـ  بافّ  :(5)اللق ، وباظتع  اب ايف
 ٍف إ   (3)الشرعي 

 في إثبىت الحكم : االعيماُد التع يلي  لّمو أي: النييج  الناشئ  عن تع كفىئ ت 
َيّ  رُ كالتعليلي   اليت ىي ْنده  علا الحجٌ  الن    لل ّم إف العلّ  : باصتر والر  ، أي: ّذ
: إذا (ٓٔ)عن بعضهم الُقهي  (2)«األش اه والنظائر»ف يف   قد قاؿ اظتصنّ وإاّل  [دٕٔ]أمّن،

َيُّ قاؿ: ىذا شتاعي   عَجا الُقيو عن تعليَ أمٍر قاؿ: ىذا تع ُّدي   أو قاؿ:  أو الط يبُ  الن 
  ٌّ  ىذا جتري

                                                                                                                                                                      
 وٌح ـٟ ى, ٚلي ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ. (ٔ)

 ح٠ٌِخىس ِٓ ــخي. (ٕ)

َّ أّٔٗ طع٠َؿ حٌٔزىٟ. (ٖ) ِ 

 أٞ: عٓ ح٤ىٌّش. (ٗ)

 وٌح ـٟ ى, ١ٌٚٔض ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ. (٘)

 , ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: َِحى.ٔ:ٌٕٕ٘ف١ٞ وٌح ـٟ ى ٚح (ٙ)

 ١ٌْ ـٟ ى. «وّخ ٔمٍَٗ ح١ٌٛٛ٤ْٛ ...»ِٓ لٌٛٗ  (5)

عَـٛح حٌفمٗ رؤّٔٗ: حٌعٍُ رخ٤كىةخَ حٌ٘ةَع١ش حٌع١ٍّّةش حٌّىظٔةزش ِةٓ أىٌظٙةخ حٌظفٜة١ٍ١ش. ًٌٚةه ِ٘ةٍٙٛ  (3)

, ٌٚةذ ح٤ٛةٛي رٙةخِٖ ؼخ٠ةش ِٖٔٔظف١ٞ ـٟ ِع:ةُ وظةذ أٛةٛي حٌفمةٗ. ٠ٕ:ةَ: ؿّةع حٌـٛحِةع 

 .ٔ:ٖ٘, ٚكخ١ٗش حٌع خٍ٘ي حٌٛٛٛ

 .5ٓٗح٤ٗزخٖ ٚحٌٕ:خثَ حٌفم١ٙش  (2)

 ١ٌْ ـٟ ى. «حٌفم١ٙش عٓ رع٠ُٙ» (ٓٔ)
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َيَ»بالر  ، عطٌف على - كاالرتفىعي   -  ،  ََلُب الر ع إف رُ  «اليعليَ»أو على  «اليع
َف الي ييّ للمعجم  األُ  للمهمل   ّسرٍ  : بُي ٍ يضً ضً حى  عن ّ   بينهما  يف وُف، ْو

انيهى  وىَ غتاز عن  .(ٖ): أِحض ٌ  وُحُضضٌ رض  رتُعويف األ (ٕ): ىَ القرار(ٔ)«قامَسال»
 ُِ  اوؿ  ػَ والن ْ عن ال ُّ

َؿُ التقلي ً  َؿ من قائلو من ذري معر   ما : ق   ،ذه  الق
َح ، بعدَ  :ىعً فى إلا يػى  قاؿ يف   (ٗ)األلف مهمل ٌ  ، وبعدَ ىا  ا ٌ بالي يي  اظتُي

ٌُِ  عن ناوؿ م  ع ، أي:عن الرِّ  : ما ارتُ  من األرض  انيهى   هَ غتازٌ (٘)«اظتص اح» رت
اُْم  اعَ من -  المخلً  فإفٌ  ,الع علا ال ليلاالطٌ  [أٖٔ](ٙ)اليقليد إُف رِْ ع ِ 

َُ  «اب،الد» ال يعرؼ   عن ر ع  االجيهاد وتّاْالً  دع ً  إلا التقلي  -باظتعجم ، اظتي
َراً، اْم من : بُي  أوليو ؽتدودًا و أطى الخى    ريقَ  :كج ى  أبَ » [ج٘ٔ]وقاؿ   «أ،طا»مقص

َاب، أي: عدـ  وىَ  دّ  عناه   «أ،طا»، و«َعِلمَ »من باب  «،ِط َ »: من (5)« يدةع الص
 (3)اظتطابق  لل ق 

َيّ في أكثر المر  كال يطفكٌ  : اظتطابِق لو من الص اب  ع ارضعن  الن 
َ و على مقيضيو  كاالرتيىبيف اضتّم  الشكٌ  َتو، لعدـ وق  يف   

                                                           
 , ِخىس )ك٠ٞ(.٢حٌمخِّٛ حٌّل١ (ٔ)

: حٌف٠ةةخء «حٌزةةَحُ». ٚ ٔ:5ٕٕوةةٌح ـةةٟ حٌمةةخِّٛ, ٚـةةٟ حٌٕٔةةن: حٌزةةَحُ. ِٚؼٍٙةةخ ـةةٟ ٔٔةةن حٌفةة١ٞ  (ٕ)

 .حٌٛحٓع حٌوخٌٟ ِٓ حٌ٘ـَ. حٌّعـُ ح٢١ٌٓٛ ِخىس )رَُ(

 ُحى ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: أٞ ر٠ّظ١ٓ. ٌٖٚ٘ ح٠ٌِخىس ١ٌٔض ـٟ حٌمخِّٛ. (ٖ)

 ١ٌْ ـٟ ى. «ٚرعَي ح٤ٌؿ ٍِّٙشٌ » (ٗ)

 حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ, ِخىس )٠فع(. (٘)

ـْعشِ » (ٙ) ٍِ  ـٟ ى: حٌظع١ٍش ٌَـعش. «حٌظم١ٍي اٌٝ 

. ي٠غحٌلة ؼ٠َةذ ٛةّٕؿ ِةٓ أٚي ,لة٠َٖ طة١ُ ,طة١ُ رٕةٟ ِةٌٛٝ حٌزٜةَٞ حٌٍؽةٛٞ حٌّؼٕةٝ رةٓ ِعَّ (5)

 .ٕٓٔٓ, ٍلُ: ٕ:2ٕٗ٘ . ٚل١ً ؼ١َ ًٌه. رؽ١ش حٌٛعخس 2ٕٓطٛـٟ ٕٓش 

 ٠ٕ:َ: حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ, ِخىس )ه ٛ(. (3)
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َؿُ  هرا َدِ  مى ذكره في الفصل الكؿ جمي ي  «ابن األن اري»عن  اظتنق  (ٔ)اظتعق
َؿ الن َ»مع     «بحركف »و ائدتو،  «أا

ماؿ األمان  ظتءل  ا (ٕ)لطريق النقَ عن ف إرشادٌ وىذا من اظتصنّ   ّ ُات؛ ظتا  يو من
َ ِّق  واهلل (ٖ)ةدَ والي ليغ واطتروج من الُعهْ    اظت

                                                           
 ُحى ـٟ ى: ٌٗ. (ٔ)

 ـٟ ى: ِٓ. (ٕ)

ٍْؿ ٚحٌز١عش. (ٖ)  حٌِل
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 (ٔ)الثى ي 
 من اظتسائَ

ٍَف للطح  ي بو وشتُّ  ، قصد «قيَ»من باب  «اؿت»، مصدر [بٙٔ]: بُيٍ   سّ
ذا يف ّالـ العرب إ  نهاجَ م ين َ بو مِ اظتيّلّ  ألفّ  «علم الن َ» ي اً ّ     (ٕ)«اظتص اح» راداً وتّر

َؿ و شتُّ وأحسن منو أنّ  َد»ػل  «عليّ »ي بو لق ر لو بعضَ «أ  األْ َابو: أب ، وقد ّذ
   (ٖ)تيمُّناً بلُظو انُ  ىذا الن ََ   ُسمِّي بو

ِفوقد نظميُ  -ّما يف ال دائ  اآلتي  وذريىا  -معافٍ  ل ً  عشرةُ ولو  من ]:(ٗ)ها بق
 [ال سيا

َُ ػ،ّ الن َ يف ل ٍ  قصدٌ   مقدارُ   ، بعضُ ، وقريبٌ وجانبٌ   ذا مث
َعٌ  ٌَ ن َّ  عػشُر معاٍف لو  بياٌف، بعد ذا عقبُ  ،، ومث  أْرارُ  يف الّ

َقي ، أي:(٘)ا تٌ  : تعاريُف ح كده    يف ميُرق ٌ  :  عجم   يشديد للُ
َـ شّ  (ٙ)«القامَس»    (3)«تشيي»رت   وىَ   انيهى ، من ذري ق يل ٍ (5)ِ َرؽٌ  :، أي: ق

  «اطتصائص» دِ بَ زُ  (ٓٔ)[ يو] نِ اظتضمّ  ب را الكتىبً   لياق ً  ىاأّثرُ  :(2) ىأليقي 
من  «اْ ِيَعاؿ»- : ا تحىءي (ٔٔ)«الخصىئص»في يف تعريُو  «ابن جطي»ااح ها  ُُ ق ؿ

َّجو، وال«الن َ» : أُوِف -بُي يني- برى العى  كالـً  :  ريِق تً مٍ  ى  -صي   للم ال   يف الي

                                                           
 عٕي ــخي: حٌّٔؤٌش حٌؼخ١ٔش. (ٔ)

 حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ, ِخىس )ٔلٛ(. (ٕ)

 ـَ.ـٟ ٘خِٖ أ ٚ ؽ: َٗف ح٤ٌف١ش ٨رٓ ك (ٖ)

 ٌُٚ ٠ٕٔزٙخ ٨رٓ ع٩ْ. ٔ:2ٕٕٚلي ًوَ٘خ حرٓ حٌ ١ذ  (ٗ)

ي وظةخد حٌظة١٠ًٌ ٚحٌظى١ّةً ٤رةٟ ك١ةخْ  (٘) ّٚ , ٔ:ٌٖٖٔ٘ حٌليٚى حٌظٟ ٔمٍٙخ ح١ٛ١ٌٟٔ ٕ٘خ ِٛؿٛىس ـٟ أ

حؽ. َّ  ىْٚ طع٠َؿ حرٓ ؿٕٟ ٚحرٓ حٌٔ

 حٌمخِّٛ حٌّل٢١, ِخىس )ٗظض(. (ٙ)

ٌق. (5) َِ ِِ  وٌح ـٟ ى ٚحٌمخِّٛ, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: 

 ١ٌْ ـٟ ى. «ٚ٘ٛ ؿّع ٗظ١ض» (3)

 عٕي ــخي: ٚأ١ٌمٙخ. (2)

 ٠ُخىس ِٓ ى. (ٓٔ)

 .ٔ:ٖٗحٌوٜخثٚ )رخد حٌمٛي ـٟ حٌٕلٛ(  (ٔٔ)
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اضتّاي  والنسب  وبنّي اليصّرؼآل، من وجوٍ  أي: الّالـِ  ف في تصرٌ  العربّي   َلو:  َرّ  من بق
 :أي كالتكسيرً   اليص ريِ  :كالتحقيرً ، رت  ْالم ٍ  كىلتثطي  كالجم   ,كغيره إعرابو 

  ذلك رً كغي كاإل ىف ً   ورتعِ 
نَب » و حديثُ ، وأ رد الضمري ب راد لُظو، ومثلُ (ٔ)ؼ العربصرّ أو يف ت ،رُي نساٍ  ّر

ََ نساُ  قريش؛ أحناه على زوٍج يف ولده ومالو نَب ابب َؿ الّاؼ إُف ىذ(ٕ)«ّر  (ٖ)ا  ومد،
 ب ري ابعراب   يف الّالـ تصرؼ العرب (ٗ)مثُلو (ٖ)اىذ

َلو: (٘)لّالمهم َ االني ا َ وعلّ  ليس   أي: الذي نمى اة ذلك عند مراع ليلحقبق
علم »عرِب العربا  الذين لُتيّع بّالمهم  وعليو مدار نظاـ ال ,أهل اللغ  العربي  بعضِ  من

   «الن َ
ذا ييعلق بو «يل ق»: ميعلٌق بػبأهل ى   ال،يالؼ لُظي اصتارّ  «في الفصىح »، ّو

 من ال راب  مثَ الساَف ب ال ري الّالـ اظتعرّ  وإالّ   ْالم  الّالـ عن الل ن يف :ُفوْ واألَ 
َر(ٙ)نييج   و ذري  صي   نّ   وإ(5)االني ا  اظتّذ

                                                           

 ٠ّىٓ أْ ٠عٛى عٍٝ حٌى٩َ ٚعٍٝ حٌعَد. «طَٜـٗ»أٞ ح١ّ٠ٌَ ـٟ  (ٔ)

ٖ   ٔٔخء»ٍٚح٠ش حٌلي٠غ:  (ٕ) َٓ  ٔٔخء   ه١َ ل٠َ ًَ  ٍوز ً   عٍةٝ أكٕخٖ ح٦ر  ًحص ـةٟ ُٚؽ   عٍةٝ ٚأٍعةخٖ ١فة

 ٠ةةخ ح٩ٌّثىةةش لخٌةةض اً :طعةةخٌٝ لٌٛةةٗ رةةخدـةةٟ وظةةخد ح٤ٔز١ةةخء,   ٖ:ٕٙٙٔأهَؿةةٗ حٌزوةةخٍٞ  «٠ةةيٖ

ُ٠َِ... ٗ5 :ُٔٔةخء ـ٠ةخثً ِةٓ رخد ,حٌٜلخرش ـ٠خثً ـٟ وظخد ٗ:2٘3ٔ, ٍُِٚٔ ٕٖٓ٘, ٍل 

, 5:ٗٓٔ, ٕ:ٕ٘ٔٚلةةي حٓظ٘ةةٙي رةةٗ أرةةٛ ك١ةةخْ ـةةٟ حٌظةة١٠ًٌ ٚحٌظى١ّةةً  .5ٕٕ٘ :ٍلةةُ ,2ٗلةة٠َٖ

 .ٓ٘٘, ٍلُ: ٕ:ٖٕ:َ عمٛى حٌِرَؿي , 3٠ٖٚ٘ٚحٌظٌوَس 

 .«وخٌظؼ١ٕش»أٞ: حٌٌّوٍٛ ـٟ لٌٛٗ:  (ٖ)

 وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٕ٘خ ِؼٍٗ. «ٌ٘ح أِؼٍُٗ» (ٗ)

(٘) .ُِٕٙ ًّ  ـٟ ى: ٌى

 ـٟ ؽ: ٠ظـٗ. (ٙ)

ِةٓ أ ٚ  «حٌّةٌوٍٛ»وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ِؼ٩ ٨ ٠ٕظـٗ ح٨ ح٨ٔظلةخء. ٚ «ِؼً ٔظ١ـش ح٨ٔظلخء» (5)

د حٌةةٌٞ ٨ ٌلةةٓ ـ١ةةٗ حٔظلةةٝ لخثٍةةٗ ح٨ٔظلةةخء ٔ:ٖٕٔٚ ؽ. ٚـةةٟ حٌفةة١ٞ د  َّ : ٚا٨ّ ـةةخٌى٩َ حٌّعةة

 حٌٌّوٍٛ, ٌٚٛ ٌُ ٠ىٓ ـ١ٜلخا وّخ ٘ٛ هخَ٘.
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لم   (ٔ)كأصل ى  يشمَ   «قص تي »، بمعطا « ح تي »: مص ري   «الن َ»أي:ّ 
 َّ َّ   بالن َ :ثم خيٌص ب   قْصدٍ  الن َّ  َؿ قصدٍ  ال بُعلو  هَ على إ القو يفّ  ، ومنو ق
َ ر[من قاؿ:   ]من ال

َنا ؿتَ دارؾ يا ح                                         (ٕ)يػ ؿت
  : قصدنا جهيها أي

َعِ بيلً القى  [جٙٔ] هرا  دُ : قصْ ا تحىءي  الشامَ لو ول ريه   هذا  من العلم  : الن
َيّ اليصرّ   باليخصيص  [دٖٔ] ؼ  يو يف معناه الل 

َلو:  ونظّر ذلك اليخصيصَ  َفٍ  بّسرٍ  :«الفق » كمى أفٌ بق  الّاؼ اُ     سّ
ما أفّ  [أٗٔ]،صَااً  صّ ، أي: مث ،ُ ػتذوؼٍ  رٍ مصد علم »بػ صّ اظتطلق ،ُ  «الُقو»  ا ذُّر،ّ 
   «الُقو

ػمص ر: فًق تي   أي: أاَ تصريف الّلم  في الصل  ّ بمعطا ، «ُعِلمت»:
َّ  هَ يف األاَ يُ   (ٖ)«متي ف ً »  ّ بال نا  - ثم خيصٌ ّاف،   مٍ علْ  أليّ  مٍ هْ  ػَ  طلق على

َؿ ّتَ - (ٗ)«الُقو»: بلُ  ب  -للمُع ق ال رض عن الُاعَ لعدـ العلم بو م  عدـ تعلّ  ْو
ابن »ّالـ   ا ت ااألحّاـ اظتسين ط  من أدليها اليُصيلي    علمُ  :أي الشريع  علمي  -بذلك
  «ج 

َؿ» وأ «الُاعَ»بصي    :(٘)«االمست ف»كقىؿ صىحو    من (ٙ)«اظتُع
يف مقااد علمٍ  عا ؛أو ٍسب االد [بٚٔ]اعي ار اظتقااد، وىَ ب  «االْييُا »   إذ ال يسي

                                                           
 عٕي ــخي: أٍٛٗ. (ٔ)

ياب شرح اضتدود يف الن َ (ٕ) هي يفّ  َُؿ بعض الُضال : :ٔ٘قاؿ الُّا  وكتم  بعَضها ق
َٛ  ٌم١ٕخ         كز١زٟ ٠خ ىحٍن ٔلٛ ٔلٛٔخ  ٍل١ذ ِٓ أٌؿ   ٔل

 ١ذُر ِٓ ٔلٛحا  ِٕه طّّٕٛح      وٍذ   ٔلٛ خا َِحٟ ٚؿئخُ٘

 ـٟ حٌوٜخثٚ: أٞ عَـظٗ. (ٖ)

 ١ٌْ ـٟ ى. (ٗ)

 .ٔ:ٔٔحٌّٔظٛـٝ  (٘)

ُ حٌ٘خٍف وْٛ ٔ:ٖٖٕلخي حرٓ حٌ ١ذ  (ٙ) ّٛ ,  «حٌّٔظٛـٝ»: ٚؿ حُٓ ـخعً, ٌىّٕخ ٌُ َٖٔ ـٟ وظخد ِعظّةي 

.  ً  ٌُٚ َٖٔٚ عٓ َٔم خى  ٔخل
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،اف، بالُا  واطتا    واْم مءلُو: أبَ ْعيد الُرّ وتعاُف ٍّم  اضتّيم ْ  انو إالّ  ّيابٌ 
ما يف هما را ٌ اظتعجم  بينَ    (ٔ)«االرتشاؼ»،ّ 
وجا  اضتاؿ من اظتضاؼ إليو، لعمَ   (ٖ): اُ  أو حاؿ لالْمالطح (ٕ)في

 ها اظتضاؼ  يو ق لَ 
اح؛ يف ابيض زيادةٌ -  ه علميٌ  -بّسر اظتهمل - صطىع ه  :(ٗ) َ ىَوتعريُو  يو للن

بس ب اليامَ  يها  :أي (ٙ)ب ى  ؾُ درِ يُ  :أي يطظري  -(٘)«َانع »ألّف األعماؿ إفّتا يقاؿ  يها 
َف عتا :(5) ىأصحىبي    يها ومراعاهتا وما جا  على منهاجها من  في ألفىظ العرب  اظتالزم

 «ما» .فمن ج   مى يتألٌ   مجَ العرب والعَ  دِ ْيّ   لنيد اظتْرْيّ  من الّياب اظت ني، ولُ ِ 
َؿٌ  ف للّالـ  ب  أو: من جه  اليالّ ، أي: الذي ييالف، أي: يرتّّ أو مصدري    يو: مَا

َْ  الّالـ؛ ليجريَ  بحسو ا تعمىل م  (3)ليعرؼعلى  ريقيهم،  كَ ننهم، ويسلُ على 
ّت حينئذٍ  َؿ، ْو َنو م نيًا للمُع  ّ َز أي:  ق ال رض بو،َ لعدـ تعلّ عن الُاع الناظر  وكت

 ؛ ألفّ كص رة المعطاللّالـ،  الطظم (2) بين صطع -  النظرعلّ - الطسب ي لناظر لي صَ ل
َرة :أي بإح اهمى -الُا  لليُري - فييت صهل  ابعراب  رع اظتع  ألفّ  إلا   الصنع  والص

ما يف   اآل،َر، أو يهما يسيي لف يف أيُّ لّماؿ االرت اط بينهما، ح  ا،يُ  الخرل ي عو ّ 

                                                           
, ٍلةةُ: ٕ:ٕٙٓ. ٚـةةٟ رؽ١ةةش حٌٛعةةخس 3ٕٗ, ِٚؼٍةةٗ ـةةٟ حٌـٕةةٝ حٌةةيحٟٔ ٕ:2ٗٓحٍط٘ةةخؾ ح٠ٌةةَد  (ٔ)

 ٛةخكذ  ,ٓةعي أرةٛ حٌةي٠ٓ وّةخي ,حٌمخٟةٟ حٌفَهخْ حٌلىُ رٓ ِلّٛى رٓ ِٔعٛى رٓ عٍٟ: 3ٓٔٔ

ٚـةٟ  .طٌوَطةٗ ـةٟ ِىظةَٛ حرةٓ ٘ىةٌح ٚٓةّخٖ .عٕةٗ حٌٕمةً ِةٓ ك١ةخْ أرةٛ أوؼةَ .حٌٕلةٛ ـٟ حٌّٔظٛـٝ

عٓ طٌوَس ح١ٌ٘ن طخؽ حٌي٠ٓ رٓ ِىظَٛ: لخٟةٟ حٌم٠ةخس, وّةخي حٌةي٠ٓ أرةٛ  ٔ:ٕٙٔح٤ٗزخٖ ٚحٌٕ:خثَ 

 أٓعي عٍٟ رٓ ِٔعٛى رٓ ِلّٛى رٓ حٌلىُ حٌفَهخْ.

 ١ٌٔض عٕي ــخي. (ٕ)

 .«لخي»٠ٚـُٛ طع١ٍمّٙخ ر  (ٖ)

 حٌعزخٍس ـٟ ى: ٛفش أٚ كخي ٩ٌُٓ ـٟ طع٠َؿ حٌٕلٛ ٘ٛ. (ٗ)

 : ٨ ٕٛخعش.ٔ:ُٖٕٗحى ـٟ حٌف١ٞ  (٘)

 ـخي ٚـٟ حٌظ١٠ًٌ: ٌٙخ.عٕي ـ (ٙ)

 ـٟ حٌّٔظٛـٝ ٚحٌظ١٠ًٌ: ٛخكزٙخ. (5)

 . ٚعٕي ــخي: ٌظعَؾ.ٔ:ٖٕٗوٌح ـٟ ّ ٚحٌّٔظٛـٝ ٚحٌظ١٠ًٌ ٚحٌف١ٞ  (3)

 عٕي ــخي ٚـٟ حٌّٔظٛـٝ ٚحٌظ١٠ًٌ: ١ٛؽش. (2)
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  ليت يد،َ  يها اعرتاضٌ ا (ٕ)من اصتهات «اظت  »وذريه  وقد عّد يف  (ٔ)«اظت  »
ُ
 ب:عرِ على اظت

 
ُ
 و مقيضى ظاىر الصناع  من ذري مراعاة اظتع   مراعاتُ  ب:عرِ اظت

ثرياً ما تاّؿ األقداـ بس ب ذل عِرب  هُم مع  ما يعر قاؿ: ّو
ُ
بو ك  وأّوُؿ واجٍب على اظت

 مُرداً أو مّر اً  
يف  لص  ٍ   ا ي ًا من ذري نظرٍ منها مراعاتو أيضًا معً  و مث قاؿ:   مث أ اؿ ذلك

َ    ب معر  َ على اظتعرِ   الرتابا بينهما، وأفّ    ي نّي (ٖ)الصناع   و منهما وات اعَ  ّ
ـٍ » كقىؿ َف الضاد (ٗ)«الخىضراكم ػتمد بن لتىي بن ىشا ّ : بُي  اطتا  ْو

  (٘)للجايرة اطتضرا  اظتعجميني  نس  ٌ 
:بأقيس   معر  ٌ  :الطح : علمه  َاننيِ  ُِ باليثني  واصتم   ملً ذكات الكى  يرً ػتغي  ق

َى َلوأو حر اً  وواف الي ي بابعراب حّر ً  هىكأكاخرً , (ٙ)اواليص ري وؿت بىلطسب   :ري بق
  العرب [جٚٔ] إلا لغ  لسىف

َاً ما ذُّر بالنس   ل ري ل   العرب،  ال ُيسمّ  أقيس ِ  و،رج بو معر  ُ    ى ؿت
َ ّ  بنُ  عليُّ » كقىؿ َيّ  (5)ابن عصف رق اظت َُ «ابش يليّ  ميّ رَ ضْ اضتَ  الن  َا   ، حام  ل

نَػريِّ »العربي  يف زمانو باألندل ، وقد ر اه القا ي 
ُ
َلو (3)«ناار الدين ابن اظت  :]من الرمَ[(2)بق

 الرمَ[

                                                           
 ١ حٌو ١ذ. ٙ:5, 3ِٗٚٙؽٕٟ حٌٍز١ذ )حٌزخد حٌوخِْ(  (ٔ)

 ٟٚ٘ حٌـٙش ح٤ٌٚٝ. (ٕ)

 ١ حٌو ١ذ. ٙ:3ٗ, 23ٚٙ. ِؽٕٟ حٌٍز١ذ ٟٚ٘ حٌـٙش حٌؼخ١ٔش (ٖ)

 ـٟ ٘خِٖ أ ٚ د ٚ ؽ: ٠ُٚمخي ـ١ٗ: رفظق حٌلخء حٌٍّّٙش. وّخ ـٟ رعٞ كٛحٟٗ حٌمٛحعي.ح.٘  (ٗ)

 .22ٗ, ٍلُ: ٔ:5ٕٙ٘ . رؽ١ش حٌٛعخس ٙٗٙطٛـٟ حرٓ ٘٘خَ رظْٛٔ ٕٓش  (٘)

ؼ١ٕةش ٚحٌـّةع ٗة١جخا , ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٚٔلّٛ٘خ. ٚرٌٌه ٠ىْٛ لي عةّي حٌظٔ:ٖٕٙوٌح ـٟ ى ٚحٌف١ٞ  (ٙ)

 ٚحكيحا.

٘ٛ حٌٕلٛٞ حٌٍّ٘ٙٛ رخرٓ عٜفٍٛ ٛخكذ حٌّّظع ـٟ حٌظ٠َٜؿ. ٚ٘ٛ عٍٟ رةٓ ِةئِٓ  ٨ عٍةٟ  (5)

 .ٔ:5ٖٕ.ٚلي طزعٗ رٌٙح حٌو ؤ حرٓ حٌ ١ذ ٕ:ٕٓٔرٓ حٌّٛـك. ٠ٕ:َ: رؽ١ش حٌٛعخس 

 حٌٕلةةٛ ٟـةة اِةةخَ, حٌعزةةخّ أرةةٛ, حٌّةةخٌىٟ ح٦ٓةةىٕيٍحٟٔ حٌـةةٌحِٟ, ِٕٜةةٍٛ رةةٓ ِلّةةي رةةٓ أكّةةي٘ةةٛ  (3)

 .5ٗ٘, ٍلُ: ٔ:3ٖٗ٘ . رؽ١ش حٌٛعخس 3ٖٙ. طٛـٟ ٕٓش ٚحٌظف١َٔ ٚح٤ٛٛي ٚح٤ىد

 .ٕ:ٕٓٔحٌز١ظخْ ـٟ رؽ١ش حٌٛعخس  (2)
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ا
   الف يعطي ونتن  :ؿتَ ضارع إنتاٌ  للدواـ واالْيمرار ليع ري باظتا (ٔ)ستخرجيي  علمه  :لطح 
َز أف يُ   ونتنػػ  ر َف تُػػ الثابػػت قاعػػدةٌ  أو الّػػالـ العػػر ّ  مػػن اللُػػ  القػػرآٓفّ  [أ٘ٔ]سػػين ا  يجػػ ّذ

 َُ َقػَؼ علػى حػّد حػ  ال يعيػب مػا   ولي  ىذا من األ ّم ترؾ األوائَ لألوا،ر  من ق  مر اظت
مي ائناً من  منها َف يُ لي   «حديثٍ »ػاآلف ب دٌ َ جا  مسنِ ل   ن َف األحاديث اظتدوّ جاوزهّ  ق َّ 

ْلسػػل   (ٕ) لػػي  القصػػد مػػن بقػػا     وىػػي ال تق ػػَ الايػػادة [بٛٔ] نػػتوّ ا قػػد دُ   ألّعػػّػػاف
َـ الر أمّ   والّب  نَ مْ اليُ  إالّ  ابْناد إليو   يهػا نػػّاؿ اجع  للُيَض واالْين اط  ال يااؿ اليا العل

 وال متػيص بػو زمػنٌ   ننَ صػى مالػو مػن اظتِػ اضتمػد هلل الػذي ال لتُ   من  ضَ اهلل على ،لقػو باقياً 
 [دٗٔ] دوف زمنٍ 

وىػػػػَ   وذػػػػريه (ٖ)«القػػػػامَس»ّمػػػػا يف    «دارْقػػػػاظتِ » عػػػػ   «يػػػػاسقْ مِ »رتػػػػ   :بىلمقػػػػىييس
َؿ اطتضػر  َاعػده اظتنط قػ فّ أل ;«أقيسػ »اوي أحسن من قػ   صػىمػن أف حتُ  ئاتػو أّثػرُ   علػى جايّ ق

     هي صتم  الّثرة دوف القلّ 
َدة أ ّػػػار الن ػػػاة اظتسػػػيخرج ِ  :المسػػػتطبط ً    تي ػػػ ِ  :ا ػػػتقراءً  -البيػػػدا ل- مػػػن  كػػػ

َاعػػػدَ  العػػػرب كػػػالـً  َا تلػػػك الق َا عليهػػػااّ ػ نػػػ   الّليّػػػ  ااػػػل ئػػػات صػػػى مػػػن اصتايّ ال لتُ  امػػػ (ٗ)ل
التػػػي   الّػػػالـ أجػػػاا ِ  :أي معرفػػػ  أحكػػػىـ أجاائػػػ  إلػػػا -آ،ػػػرَ بعػػػد  واػػػفٌ - ل الم صػػػ
  (٘)جاأين أو أّثرَ  مط ى الّالـُ  ائتلف

                                                           
 ـٟ حٌّمَد ٚحٌظ١٠ًٌ: ِٔظوَؽ. (ٔ)

 ـٟ ى: ٔفخً. (ٕ)

ؾ. (ٖ) َّ  حٌمخِّٛ حٌّل٢١, ِخىس )ل١ْ( رظٜ

ٌٛح ع١ٍٙخ» (ٗ) ِّ ٌٛ٘خ عٍٝ. «ـٕ  ِّ  ـٟ ى: ـٕ 

د  ٠ٕ:َ: طع٠َؿ (٘) َّ د ٔ:٘ٗحرةٓ عٜةفٍٛ ـةٟ حٌّمة َّ . ٚلةي ٔمٍةٗ ح٤ٗةّٟٛٔ ـةٟ ٔٗ, ٚطم٠َةذ حٌّمة

: ٕ:ٖ. ٚـةٟ حٌظىٍّةش ٤رةٟ عٍةٟٔ:3َٗٗف ح٤ٌف١ةش ٚعٍّةك ع١ٍةٗ حٌٜةزخْ. ٠ٕ:ةَ: كخٗة١ش حٌٜةزخْ 

ي وظخد حٌم١خّ. ّٚ  حٌٕلٛ عٍُ رخٌّمخ١٠ْ حٌّٔظٕز ش ِٓ حٓمَحء و٩َ حٌعَد. ١ٓٚؤطٟ أ

 أْػػػػػػػػػػػػػند الن ػػػػػػػػػػػػػَ إلينػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػدُّؤِف
ػػػػػػػػػػػػػػػذا    بػػػػػػػػػػػػػػػدأ الن ػػػػػػػػػػػػػػػَ علػػػػػػػػػػػػػػػي ، ّو

 

  َِ  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػن أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػري اظتػػػػػػػػػػػػػػػػػػءمنني ال طػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ََ علػػػػػػػػػػػيقػػػػػػػػػػػ  : ،ػػػػػػػػػػػيم الن ػػػػػػػػػػػ  َ ٍػػػػػػػػػػػق 
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 بػػػِن أزتػػػدَ  ػتمػػػد بػػػنُ  أزتػػػدُ   زيُػػػو جيّػػػده مػػػن بالقػػػاؼ  أي: اعيػػػبه ليمييػػػا :كا تقػػػ ه
َر لق ُ   ابش يلي يػاب  «النقد»   ااحبُ ابن الحىجو اظتشه َر»ػلػ «باظتقػرّ »علىّ     «ابػن عصػُ
مػػػى  يني يػػػكتب ,الطحػػػ  يسػػػتخرج بػػػ  (ٕ)ؼ بمػػػىعػػػرٌ   بأ ٌػػػ اعرت ػػػو   (ٔ)«ال  يػػػ »ّػػػذا يف 

 ّػذا بيػاف مػا يسػيخرج بػو الن ػَ   (ٖ)ستخرج ب  الشػيء لػيس بيى ػىن لحقيقػ  الشػيءيي 
   لي  بياناً للن َ

َر :أيفي   بأفٌ انيقده أيضاً ك  ,غيػر الطحػ  المقػىييس  ػيءه  أفٌ   يف تعريُو اظتّذ
   دٌ منيقَ  (٘) يعريُو  (ٗ)[الذري] الطح علم  رب ه مقىييس كالـ الع كعلمي 

ر انيقاداً  الثاً  َر  قدُ وىَ أنّ   لو بّيضوّذ العػاَف  العلػم عنػد  قػدِ  و يلـا من تعريُو اظتّذ
   (ٙ)وأشار لد عو آ،ر  بو

َلػػو  ػػنفّ   (5)ال يػػرد :قػػد يقػػاؿو   ه بػػو إدراؾٌ إٍف     مػػرادُ  «اظتقػػايي بعلػػم يسػػيخرج » :ق
 ٌَ َاعػػد اضتااػػل  مػػن اظتقػػايي  اظتسػػين ط  مػػن االْػػيقرا ا (3)مػػن حااػػ ي يػػني حقيقػػ  بوذلػػك   لق
   و ياملْ   و ال يرد ما بعده أيضاً يعلم أنّ  وبو  اْيخراجو ومن ما ال  الن َ

   (2)«الب ي »كقىؿ صىحو 

                                                           
 ٘ .ٔ٘ٙ٘ . ٚل١ً: 5ٗٙ. ٚحرٓ حٌلخؽ طٛـٟ ٕٓش 23ٙ, ٍلُ: ٔ:2ٖ٘رؽ١ش حٌٛعخس  (ٔ)

ؾ رّخ» (ٕ) َّ  عٕي ــخي: ًوَ ِخ. «ع

 عٕي ــخي: طز١ٕخ ٌلم١مش حٌٕلٛ. ِٚخ ًوَ ٕ٘خ أٔٔذ ٤ّٔٗ ٠ظىٍُ رٍؽش حٌعَّٛ. (ٖ)

 ٠ُخىس ِٓ ى. (ٗ)

 ـٟ ى: ـى٩ِٗ. (٘)

. ٚوةٌٌه ٘ةٛ ـةٟ  «ٚحٔظمةيٖ»: ٠ٚٛؿةي ٔ:2ٖٕـٟ حٌفة١ٞ  (ٙ) ٌٝ َّد»ٚرعةيٖ ر١ةخ , ٚوؤّٔةٗ رة١ّٞ ٌةٗ «حٌّمة

 ١ٌىظزٗ, ـخٗظؽً عٕٗ.

 ـٟ ى: ٠َحى. ٌٚعٍٙخ وّخ ـٟ حٌف١ٞ: ا٠َحى. (5)

(3) «ِٓ ًٌ  ١ٌْ ـٟ ى. «اىٍحٌن كخٛ

ُحى ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ـٟ حٌٕلٛ. ٌٖٚ٘ ح٠ٌِخىس ؿخءص ـٟ ى رعي طَؿّش ٛخكذ حٌزةي٠ع, وّةخ ١ٓ٘ةخٍ  (2)

مٜةي. ٔمةً عٍّةخا ٌٙةٌح حٌعٍةُ حٌّ٘ةخٍ ا١ٌةٗ. حٌٕلةٛ: حٌ»: ٔ:5ا١ٌٗ. لخي حرٓ ح٤ػ١َ ـٟ حٌزي٠ع ـٟ حٌٕلةٛ 

. ٚحرةٓ ح٤ػ١ةَ ٘ةٛ «ٚ٘ٛ: ِعَـش أٟٚخع و٩َ حٌعَد ًحطخا ٚكىّخا, ٚحٛ ٩ف أٌفخهُٙ كّيحا ٍٚٓةّخا 

٘ة , ٛةخكذ ٙٓٙحٌّزخٍن رٓ ِلّي ح١ٌ٘زخٟٔ حٌـٍِٞ, أرٛ حٌٔةعخىحص, ِـةي حٌةي٠ٓ, حٌّظةٛـّٝ ٓةٕش 

كخى٠ةةغ حٌَٓةةٛي. ٠ٕ:ةةَ: رؽ١ةةش حٌٛعةةخس وظةةخد حٌٕٙخ٠ةةش ـةةٟ ؼ٠َةةذ حٌلةةي٠غ, ٚؿةةخِع ح٤ٛةةٛي ـةةٟ أ

ّْ ٛخكذ حٌزي٠ع ٘ٛ حرٓ ح٤ػ١ةَ, ٌٚة١ْ ِلّةي رةٓ ِٔةعٛى وّةخ 2ٙ٘ٔ, ٍلُ: ٕ:5ٕٗ . ِّٚخ ٠يّي أ
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َد اظت أبػػػَ »اه شتّػػػ: ىّػػػذا (ٕ)«ال  يػػػ »  قػػػاؿ اظتصػػػّنف يف (ٔ) ػػػر واشتػػػو ػتمػػػد بػػػن مسػػػع
ي» :«ابػػن ىشػاـ»وقػاؿ   «افحيّػ مػػن  «أبػػَ حيػاف» أّثػرَ   «ال ػػدي » [جٛٔ] اػاحب «ابػػن الػّذ

ره  ـٍ »النقَ عنو  وّذ َاؿ الن اةإنّ » :وقاؿ (ٖ)«اظت  »يف  «ابن ىشا وال أعرؼ   «و ،الف  يو أق
َالو   انيهى  شيئاً من أح

َب ٌ :  ه علميٌػػػ  فبػػػاليمرّ  حااػػػل ٌ   ٌ ملّػػػ :الطحػػػ  صػػػطىع ه  :(ٗ)يف الن ػػػَ   للعلػػػم منسػػػ
  .كمى يفس  في التأليف من ج   مى يص ٌ  ,ب ى أح اؿ كالـ العرب  درؾيُ  :عرؼيي 

   (٘)الُعالفتنازع الظرَؼ 
َر أوّ  «يعػػرؼ»  ُ علّػػ- عػػرؼليي  ػػالـ اظتػػيّلّ  ُُ الصػػحي  -الً اظتػػّذ مػػن الفى ػػ  م مػػنّ 

المهم على ؿ ما جا  األوّ   منو    والثآف خبال و  مثاؿ الص ي  منّ 
َلػػو  يػػو كب ػػرا َؿ- علػػميي  « ٌ علميّػػ اػػناع ٌ » :اليعريػػف وق  المػػػراد أفٌ  -بال نػػا  للمُعػػ

 َّ َؿ»بصػػػي   -ر بػػػ  المصػػػ ه  «العلػػػم»ػبػػػ (ٙ)بعلػػػمٍ  معر ػػػ ٍ  لّػػػ  -ر بػػػودّ الػػػذي ُاػػػ :أي  «اظتُعػػػ

  (3)[«أفّ »،ب ] الصطىع  (5)ـ  العل كدح 
ـ وتقػدّ   [بٜٔ] عػد العػنيببيػا  النسػ     (2) الصػناعيّ  :اليت وقُنػا عليهػاويف النسخ  

   الصناع  [أٙٔ] :أي ػتذوؼٌ  «اظتراد أفّ »وعليو  خب   تَ ي ي   فٌ و واأنّ 

                                                                                                                                                                      
ّْ أرةخ ك١ّةخْ ٔمةً طع٠َفةةٗ ٌٍٕلةٛ ـةٟ حٌظة١٠ًٌ ٚحٌظى١ّةً ) ( وّةخ ٔمٍظُةٗ ِةةٓ ٔ:ٗٔٓة١ٌوَ حرةٓ عة٩ّْ, أ

ؾ رؤٌفخه«حٌزي٠ع ـٟ حٌٕلٛ»وظخرٗ  َّ ّْ ح١ٛ١ٌٟٔ طٜ  ٗ., ر١ي أ

. ٚـةةٟ ٗةةَف أر١ةةخص ِؽٕةةٟ ٔ:ٓٗٔوةةٌح ـةةٟ حٌفةة١ٞ  (ٔ) ّٟ ٔةة ِْ , ٚـةةٟ ى: حٌعَرةةٟ. ٚـةةٟ رؽ١ةةش حٌٛعةةخس: حٌَؽ

َٔةشَ »أّٔٗ ٍٚى  5ٙ:5ٔحٌٍز١ذ  ِْ َٔةشُ »٘ة . ٚٙٙٗٓةٕش  «َؼ ِْ ِي٠ٕةش ع:١ّةش ـةٟ ١ةَؾ هَٓةخْ, رة١ٓ  «َؼ

 .ٗ:ٕٔٓهَٓخْ ٚحٌٕٙي. وّخ ـٟ ِعـُ حٌزٍيحْ )ؼِٔش( 

 .2ٗٗ, ٍلُ: ٔ:ٕ٘ٗرؽ١ش حٌٛعخس  (ٕ)

 .5ٓ3ِؽٕٟ حٌٍز١ذ  (ٖ)

 وٌح ـٟ ى, ٚلي ٍٚىص ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ لزً طَؿّش ٛخكذ حٌزي٠ع وُ أ١َٗ. (ٗ)

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٚحٌفع٩ْ. (٘)

(ٙ) «  ُ  ـٟ ى: ِعَؾ ٌعٍُ. «ِعَـش  رعٍ

 كيُّ حٌعٍُ. ٚـٟ ى: كيٚى حٌعٍُ. , ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ:وٌح عٕي ــخي «كيٚى حٌعٍَٛ» (5)

 ٠ُخىس ِٓ ى. (3)

 آظخٔزٛي. وٌح ـٟ (2)
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  وو أورد عليو أنّ  ننّ  ,«عصف ر ابن»يط ف  اإليراد الخير علا كالـ  ذا ك
َتػػو  ّػرالعػاَف  ػػا ُذ  دِ العلػػم عنػد  ْقػػ يقيضػي  قػدَ  ػذلك لث  ف يف ّمػا أشػػار إليػو اظتصػػنّ    ولػػي ّ 

َؿ الن َ»ػتعريُو ل    «أا
  بُػي  اظتهملػ  األوُف- (ٔ)«اجابن السػرٌ  ال  داديّ  بّر ػتمد بن السريّ أبَ » كقىؿ

:الطحػ  علػم :-آ،ػره جػيمٌ   وتشديد الثاني   األوُف َاعػدُ  ٌُ ري باعي ػار ]  ا ػتخرجى   ق واليػّذ
َد لين ػػػ  المتقػػػ م ف  لػػػبَ  :أي (ٕ)[«ِعْلػػػم»لُػػػ   َجػػػ  (ٖ)مػػػن عليػػػو مسػػػيخرجاً  ،روَجػػػو لل

   كالـ العرب  تي  ِ  :ا تقراء
َـ األدب    ػتقري وىَ تعريفٌ  َّ   نفّ   لصدقو على عل يا  للن َ   منها ىذا شافّ  ْو

ره يف باب السماع  آ،رُ  تعريفٌ     (ٗ)ؿ باب القياسوآ،راف يف أوّ   ّذ
َيوأشهر تعار   ىذا َؿ يُ  :ني اظتيا،رينيف الن  َاؿ أو علم بااػ لِػم عػرؼ  ػا أحػ َّ ا،ػر ال

 العربي  إعراباً وبنا  
َاؿ»ػاظتػػراد بػػو  َّ مػػ «األحػػ يػػب و ػػروع اب ػػرادلِػػا يعػػرض لل اليصػػ ي   (٘)  واليسػػّريم بالرّت

ري وذريىا    واليّذ
َاؿُ  خرج ما يُ  َىرُ  عرؼ بو األح    «الل  »وىَ  واللُ  ومادتُ  من حيث ج

   «االشيقاؽ»أو أاُلو و رعو  وىَ 
   «اليصريف»أو ىيئُيو وىَ 

   (ٙ)«اظتعآف»وىَ  أو مطابقُيو ظتقيضى اضتاؿ 
َح واطتُا  ؼُ أو ا،يال َاحد يف اليع ري عنو يف الَ     «ال ياف»وىَ   اظتع  ال

                                                           
أّٔةٗ  : ٚكةّئٖ:ٓٗلةخي ـةٟ حٌٍزةخد  .ٔ:ٖ٘ـٟ ح٤ٛٛي. ٠ٕ:َ: ح٤ٛٛي ـٟ حٌٕلةٛ ُحى عٕي ــخي:  (ٔ)

حؽ طةةٛـٟ  َّ ٘ةة . رؽ١ةةش حٌٛعةةخس ٖٙٔعٍةةُ ِٔةةظٕز٢ رخٌم١ةةخّ ٚح٨ٓةةظمَحء ِةةٓ وةة٩َ حٌعةةَد. ٚحرةةٓ حٌٔةة

 .3ٔٔ, ٍلُ: ٔ:2ٓٔ

 ٠ُخىس ِٓ ى. (ٕ)

 ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ. (ٖ)

 ١ٌْ ـٟ ى. «ٌٍٕلٛ ...  ١ٓٚؤطٟ»ِٓ لٌٛٗ  (ٗ)

ّْ ٠ٕخٓذ حٌظٜل١ق. (٘)  وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٚحٌظٕى١َ. ٚأػزض ِخ ـٟ ى ٤

 ١ٌْ ـٟ ى. «ٚ٘ٛ حٌّعخٟٔ» (ٙ)
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   «ال دي »وىَ   ووػتسناتُ أ
َزفٍ أو وزنُ     «العروض»وىَ   ؼتصَصٍ  و ب

َزوف أو آ،رُ     «القا ي »وىَ   اظت
يُي ُ     «قرض الشعر»وىَ  النظم وترتي و  ّو

يُي ُ أ َر إنشا ً  ّو ا «النثر»وىَ   ترتيب اظتنث    ئَ واطتطبمن الْر
  «علم اطتا»وىَ    لو ه يف الّيابأو إيرادُ 

  (ٔ)  عنها يف ا   عشر علماً ي  ث الّلمات العربي   لم أفّ  عُ 
َؿ العلػػػػم»بػػػػاليع ري بػػػػػود،ػػػػَ   «الّػػػػالـ»و «الّلمػػػػ »ّػػػػػ  مات لػػػػوّاظتقػػػػدّ   مػػػػا ىػػػػَ «أاػػػػ

َرٌ ألّعػػػػ [د٘ٔ];«ال نػػػػا »و «ابعػػػػراب»و َاؿُ يعػػػػرّ يُ  ا أمػػػػ َاؿ وليسػػػػت علمػػػػ  ؼ  ػػػػا األحػػػػ اً بػػػػاألح
  هاأنُسِ 

عليػػو  (ٕ)[مشػػى] والػػذي  برأْػػو ذػػري دا،ػػَ يف الن ػػَ لػػمٌ عِ  «ؼالصػػر »وىػػذا علػػى أّف 
َلو لو َف مش ي اً : إ«إعراباً وبنا ً » بدؿَ  ويقاؿ حينئذٍ   اظتيقدم     راداً وتّر
ر وعلى األوّ     بطريق الي   «ابمال »و «اليص ري»و «اليّسري»ؿ  ّذ
َعُ  َار ػػها   يػػو الّلمػػات العربيػػ  لل  ػػث [جٜٔ] :«علػػم الن ػػَ» ومَ ػػ الذاتيّػػ  عػػن ع

   وال نا  من حيث ابعرابُ 
والسػن   ْػيعان  بػو علػى  هػم معػآف الّيػابعن اطتطا يف اللساف واال االحرتازُ  :ووذاييُ 
   ل عضٍ  هموؼتا    العرب بعض  ومسائَ الُقو
َاب يف اليع ري :وو ائدتُ     معر   اطتطا من الص

َاعومن  :هواْيمدادُ     الّالـ العر  بان
  عليها اليت يبىن  يو (ٖ)مطال و: ومسائلو

                                                           
 .٘ٔوّخ ًوَ٘خ حٌِِوَ٘ٞ ـٟ ِمّيِش وظخرٗ حٌمٔ خّ  (ٔ)

 ٠ُخىس ِٓ ى. (ٕ)

ٌّ خٌةذ حٌظٟ...ٚـةٟ أ ٚ , ٚـٟ َٗف وظخد حٌليٚى ـٟ حٌٕلٛ: ِٚٔةخثٍٗ حٔ:ٖٕٗوٌح ـٟ ى ٚحٌف١ٞ (ٖ)

د ٚ ؽ: ِٚٔخثٍٗ ِٚ خٌزٗ. ٌٚ٘ح حٌظع٠َؿ ِع طف١ًٜ َٗكٗ ِٛؿٛى ـٟ وظخد ٗةَف حٌلةيٚى ـةٟ 

 .ٕ٘رخهظ٩ؾ ر٢١ٔ ؿّيحا. ٠ٕٚ:َ: َٗف وظخد حٌليٚى ٥ٌرّيٞ  ٕ٘حٌٕلٛ ٙ 
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  (ٔ)الثىلث 
 من مسائَ اظتقدمات

  ىػَ «اػَت»رتػ   :أص ات :اللغ  ح ٌ  :(ٕ)«الخصىئص»في  «ابن جػ »قىؿ 

َاٌ  منض ٌا بني قالٍ  ومقل    (ٖ)ومقروعٍ  أو قارعٍ   َعٍ ل ً : ى
َ   ضٌ رَ َعػػػػ :وااػػػػطالحاً  َـ   ػػػػ   ئػػػػ  إُف ،ارجهػػػػا مػػػػ  الػػػػنُ ن دا،ػػػػَ الرِّ متػػػػرج مػػػػ  يقػػػػ

  (ٗ)  من مقا   اضتلق واللساف والشُيني ميصالً  قط ٍ   مسيطيالً  اً ؽتيد [بٕٓ]
ولعػػػَ مػػػا ىنػػػا مػػػن حتريػػػف   (ٙ)«اظتاىػػػر» يف وبػػػو عػػػّب   (٘)« ػػػا»الظػػػاىر  :عط ػػػى ريعبٌػػػ

يف من إناب  حرؼ  اخسّ النُ    (3)  مناب بعضٍ  صترّ ا (5)أو على مذىب الّ
  .عن أغرا  مبالُاظهم اظتعرو   عندىم  ق ـو  كلٌ 

اشػيقاؽ  :ويقػاؿ  ع بػوعتِػ  «بتعِػ»مػن بػاب  ل ي باألمر يل ػى  :(2)«اظتص اح»قاؿ يف 
م ل اهتِ  وشتعتُ   « ٍ  َ رْ ذُ » ػّ  «ةٌ ََ  ْ لُ » :وأالو  ض عنها اعتا َّ ذ ت المو وعُ وحُ   اشيقاؽ الل   منو

  انيهى  ّالمهم  ا،يالؼَ  :أي
                                                           

 حٌؼخٌؼش. شعٕي ــخي: حٌّٔؤٌ (ٔ)

 .ٔ:ٖٖحٌوٜخثٚ )رخد حٌمٛي عٍٝ حٌٍؽش, ِٚخ ٟ٘؟(  (ٕ)

ؽ حٌٙٛحء ح٠ٌّٕؽ٢ ر١ٓ لخٍع ِٚمَٚع. ٠ٕ:ةَ: طفٔة١َ لخي ح (ٖ) ّٛ رٓ ١ٕٓخ: حٌٜٛص و١ف١ش طليع ِٓ طّ

. ٚلخي حٌَحؼذ ح٤ٛفٙخٟٔ ـٟ ِفَىحص ؼ٠َذ حٌمَآْ ِخىس )ٛٛص(: حٌٜٛص ٘ةٛ ٔ:ٖٙحٌَحُٞ 

 .ٖ:ٓ٘ٗحٌٙٛحء ح٠ٌّٕؽ٢ عٓ لَع ؿ١ّٔٓ. ٠ٕٚ:َ: رٜخثَ ًٚٞ حٌظ١١ِّ ِخىس )ٛٛص( 

ـٗ حٌفخوٟٙ ـٟ َٗ (ٗ) َّ ( ٚٔٔزٗ ٌٍفةخٍحرٟ ـةٟ وظةخد ح٤ٌفةخه 5ٕ, 5ٔف وظخد حٌليٚى ـٟ حٌٕلٛ)وٌح ع

َّ ٛةٕخعش ح٦عةَحد   حعٍةُ: ٔ:ٙٚحٌلَٚؾ, ٚحرٓ ١ٕٓخ ـٟ ح١ٌّٓٛمخ. ٚلخي حرٓ ؿٕةٟ ـةٟ ِمّيِةش ٓة

 ٚحٌ٘ةفظ١ٓ ٚحٌفةُ حٌلٍةك ـةٟ ٌٗ ٠َٝع كظٝ ِظ٩ٜ ِٔظ ٩١ حٌٕفْ ِع ٠وَؽ عَٝ حٌٜٛص أْ

...٠ٕٚ:َ ـةةٟ وةة٩َ كَـةةخا  ٌةةٗ عةةَٝ أ٠ّٕةةخ حٌّم ةةع ١ٔةةّٝـ ٚحٓةةظ خٌظٗ حِظةةيحىٖ عةةٓ طؼ١ٕةةٗ ِمةةخ١ع

. ٘:5ٕ٘, ٚٗةةَف حٌّٛحلةةؿ ٕ:5ٖٕ, ٚٗةةَف حٌّمخٛةةي ٖ٘ٔحٌّظىٍّّةة١ٓ عٍةةٝ حٌٜةةٛص: حٌّٛحلةةؿ 

َّ حٌفٜخكش   .٘ٔٚـٟ و٩َ حٌٕمخى ع١ٍٗ: ٓ

 وٌح عٕي ــخي ٚـٟ حٌوٜخثٚ. (٘)

 .ٔ:5حٌَِّ٘  (ٙ)

 ح٤كٔٓ: كَٚؾ. (5)

 «حٌوٜةةخثٚ»٠عزّةةَ رٙةةخ( وةةٌح ـةةٟ أٛةةٌٕٛخ, ٚ٘ةةٛ حٌةةٌٞ ـةةٟ : لٌٛةةٗ: )ٔ:ٖٕٗلةةخي حرةةٓ حٌ ١ةةذ  (3)

طل٠َةٌؿ رة٩ ٗةزٙش, ٚحعظةٌحٍ حٌ٘ةخٍف عةٓ  «٠عزَّ عٕٙةخ». ـّخ ٠ٛؿي ـٟ ٔٔن  ِٓ لٌُٛٙ: «حٌَِّ٘»ٚ

ٍَٗ عٍٝ ح٨عظٌحٍ عيَ ح٩١٨ع عٍٝ  َّ  .«حٌوٜخثٚ»ًٌه ِّخ ٨ ِعٕٝ ٌٗ. ٚك

 ِخىس )ٌؽٛ(.حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ,  (2)
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و وأنّػ  «اطتصػائص»يف  «ابػن جػ »لل   عن  ىذا اليعريفَ  (ٔ)«اىراظت»ف يف ونقَ اظتصنّ 
  (ٕ)ا واوألعّ  ؛تّلمتُ  :«َتُ َل َ »من  «ْ ُػْعَل »ػا تصريُها  وأمّ  [أٚٔ] :قاؿ  ىا بو  يهاو حدّ وأنّ 
َفٌ  (ٖ)اوقالَ   (ٕ)واو ث ات و  َت(ٗ) يها: ل اٌت ولُُ   ّ (٘)  

َؿ- لفكاختي  َقيُيػ ٌ هل هي  -بال نا  للمُعػ وا  ػا بّ لع ػاده؛ ليعػ تعػاُفب  ػ  الل  ت
َا ء رشى البى بَ    ااطالحي ٌ  أك  عن مرادىم َا ق بالي  (ٙ) والي

 :مراهو ال    علا
َقيُيّػػ  ػػىأ ٌ  ,(5)«ال ػػعرمٌ أ  اضتسػػن » مػػرهوي  -عتػػا وأوالىػػاأوّ  كهػػ -: أحػػ هى   ٌ ت

ابػػن »ػعػػاً لػػ َ عليػػو األشػػعري تػَ  (3)[جػػرى]و-ه علػػى ذلػػك أوقػػف ع ػػادَ و مهػػا آدـ علّ  ,ب  ػػ  الل
يف  «ابػػػػن ع ػػػػاس» وّمػػػػا قالػػػػ   ياتم آدـ رتيػػػػ  أشتػػػػا  اظتسػػػػمّ و تعػػػػاُف علّػػػػ ننّػػػػ -هوذػػػػريِ  « ػػػػاسٍ ع

   (ٓٔ)«ابن  ارس» هوا،يار   (2)آ،رين

                                                           
 .ٔ:5حٌَِّ٘  (ٔ)

 ١ٌٔض ـٟ حٌوٜخثٚ ٚحٌَِّ٘. «ّٔٙخ ٚح٤ٚ» (ٕ)

 ـٟ ى: ٠ٚمخي. (ٖ)

 وٌح ـٟ حٌوٜخثٚ ٚحٌَِّ٘, ٚـٟ حٌٕٔن: ٌٚؽٛص. (ٗ)

 ـٟ حٌوٜخثٚ: وُىَحص ُٚوَْٚ. ٚـٟ حٌَِّ٘:وؼزخص ٚوَْٚ. «وؼزخص ٚػزٛص» (٘)

أـخٟةةض وظةةذ أٛةةٛي حٌفمةةٗ حٌلةةي٠غ عةةٓ ٘ةةٌح حٌّٟٛةةٛع, ٨ٓةة١ّّخ وظةةذ حٌّظىٍّّةة١ٓ ِةةُٕٙ. ٠ٕ:ةةَ:  (ٙ)

١ ح٤ٗةةةمَ,  ٕ:2, ٚحٌّٔظٜةةةفٝ ٔ:5ٓٔ( 3ٓ, ٚحٌزَ٘ةةةخْ )حٌّٔةةةؤٌش: ٔ:2ٕخَ ٨رةةةٓ كةةةَِ ح٦كىةةة

, ٚؿّةةع ٔ:2٘ٔ, ٚح٦رٙةةخؽ ٔ:ٔٓٔ, ٚح٦كىةةخَ ٣ٌِةةيٞ ٔ:3ٔٔ: ١ كةةخـ:, ٚحٌّلٜةةٛي ٖ:5ٚ

, ٚطةةةخؽ حٌعةةةَّٚ )حٌّمّيِةةةش( ٔ:2ٙ, ٚحٌظم٠َةةةَ ٚحٌظلز١ةةةَ ٔ:ٓٗٗ, ٍٚـةةةع حٌلخؿةةةذ ٕٙحٌـٛحِةةةع 

 ي٠غ ـٟ ًٌه ـٟ وظزُٙ كظٝ ؼ١َ ح١ٌٛٛ٤ش.. ٚلي أوؼَ حٌّظىٍّّْٛ ِٓ حٌلٔ:ٕٔ

, ٚا١ٌةٗ ٠ٕٔةذ ِةٌ٘ذ حٌّظىٍّّة١ٓ ح٤ٗةخعَس. ٚ ر٘ةَ أرةٝ رةٓ آةّخع١ً رةٓ ٟعٍ٘ٛ حٌّظىٍُّ ح١ٌَٙ٘  (5)

« ّٞ ٘ة . ١زمةخص حٌ٘ةخـع١ش ٕٖٗٔٔزش ٤رٟ ِٛٓةٝ ح٤ٗةعَٞ حٌٜةلخرٟ. طةٛـٟ رزؽةيحى ٓةٕش  «ح٤ٗعَ

 .ٗ:ٖٕٙ, ٚح٤ع٩َ ٕٕٕ, ٍلُ: ٖ:5ٖٗحٌىزَٜ 

 س ِٓ ى.٠ُخى (3)

ِٚةخ رعةي٘خ ١  ٔ:٠ٗ3ٖٕ:ةَ: طفٔة١َ حٌ زةَٞ  «ه         ة » «حرةٓ عزةخّ ـةٟ آهة٠َٓ ٗوّخ لخٌة»ـٛق  (2)

 ِٚخ رعي٘خ. ٔ:١ٕٖٙ طَوٟ, ٚحٌيٍ حٌّٕؼٍٛ  ٔ:ٗٔ٘ٗخوَ, ٚ

 رةةٓ أكّةةي. ٚحرةةٓ ـةةخٍّ ٘ةةٛ ٙحٌٜةةخكزٟ )رةةخد حٌمةةٛي عٍةةٝ وةة٩َ حٌعةةَد أطٛل١ةةؿ أَ حٛةة ٩ف؟(  (ٓٔ)

ّٞ  ُو٠َخ رٓ ـخٍّ  .3ٓٙ, ٍلُ: ٔ:ٕٖ٘٘ . ٚل١ً ؼ١َ ًٌه. رؽ١ش حٌٛعخس 2ٖٕ٘ٓش  حٌّظٛـٝ رخٌَ
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َؿ أيضاً - لفكاختي  َنِ   :أيعلا هرا  -بال نا  للمجه َقيُياً ّ هل كصػل إليطػى   و ت
َعاهتِ  وتعينيُ م ى علي  فػي بعػض  أك بخلق أص اتو  ,من أ بيىئ  بىل حي إلا  بي    امَ 

ق العلػػػم أك بخٍلػػػ  للنػػػاس  ػػػىلى ك قى   ػػػىفى عرٌ  مػػػن (ٔ) ىعى علي ػػػى كأ ػػػم الجسػػػىـ تػػػ ؿٌ 
   (ٕ)الضركرم في بعض العبىد

َؿٍ  : ع  «رأي»رت    باظتد :آراءو  علا ثالث    لالجيهاد  مسيند ق
و ألنّػ ؿي الكٌ   (ٖ)«شرح ؼتيصر ابن اضتاجب»يف  «الياج الس ّي»ّما قاؿ    ىأرجحي 

َحي ألفّ  :لػػ  كيػػ ؿٌ   يف تعلػػيم اهلل تعػػاُفو اظتعيػػاد ألنّػػ َؿ بػػال   (ٗ)هوصػػل المػػركل  الَاػػ
َقيُيػ ً  َفَ ّ  (5)«ابػن عبػىس»قػىؿ   (ٙ)چڦ  ڦ  ڄ  ڄچ  عػىلات (٘)الل قػ ؿي  الل ػات ت

  األشتػػا َ  مػػ علٌ  :-(3)«الع ػػاس»مػػن ْػػائر ولػػد  «ع ػػد اهلل» ػػ  علػػى بال لَ  مٌ لَػػىػػَ عَ - (5)«عبػػىس

َفٍ  بُي ٍ  : ى فى حٍ لصى ا (ٓٔ)ا م  (2)الناس وىي ىذه األشتا  اليت ييعار ها  هاّل    األشتا َ    سّ

                                                           
 عٕي ــخي: ٚآّخعٙخ. (ٔ)

 ُحى عٕي ــخي: رٙخ. (ٕ)

 .ٔ:ٍٔٗٗـع حٌلخؿذ عٓ ِوظَٜ حرٓ حٌلخؿذ  (ٖ)

 ـٟ حٌٕٔن: حٌٌّح٘ذ. (ٗ)

 عٕي ــخي: لٌٛٗ. (٘)

 . ُحى عٕي ــخي: أٞ أّٓخء ح١ٌّّٔخص.ٕ:ٖٔحٌزمَس  (ٙ)

: أهَؽ حرٓ ؿ٠َةَ ٔ:ٖٕٙ. ٚؿخء ـٟ حٌيٍ حٌّٕؼٍٛ ٖٖٙ, ٍلُ: ٔ:3ٓٓ أرٟ كخطُ ٠ٕ:َ: طف١َٔ حر (5)

ًّ ٗةٟء, كظةٝ  ٚحرٓ حٌٌٍّٕ ٚحرٓ أرٟ كخطُ, عةٓ حرةٓ عزةخّ لةخي: عٍّّةٗ حٓةُ حٌٜةلفش ٚحٌمةيٍ, ٚوة

حٌفٔٛس ٚحٌف١ّٔش. ٚ٘ةٌٖ حٌَٚح٠ةش حٌظةٟ ٓةخلٙخ حٌٔة١ٛ١ٟ ـةٟ حٌةيٍ حٌّٕؼةٍٛ ١ٌٔةض عٕةي حٌ زةَٞ رٙةٌح 

. ٠ٕ:ةةَ: طفٔةة١َ «عٍّّةةٗ حٌٜةةلفش ٚحٌمةةيٍ»ٚح٠ةةش ٨رةةٓ عزةةخّ ٨ٚ ٌؽ١ةةَٖ ـ١ٙةةخ حٌٍفةة:, ٌٚةة١ْ عٕةةيٖ ٍ

 ِٚخ رعي٘خ ١ طَوٟ. ٔ:ِ٘ٔ٘ٚخ رعيٖ ١ ٗخوَ, ٚ ٔ٘ٙ, ٍلُ: ٔ:3ٖٗحٌ زَٞ 

٘ةة . ح٦ٛةةخرش ـةةٟ ط١١ّةةِ 3ٙأكةةي حٌعزخىٌةةش ح٤ٍرعةةش حٌعٍّةةخء ِةةٓ حٌٜةةلخرش. طةةٛـٟ رخٌ ةةخثؿ ٓةةٕش  (3)

 .ٗ:2٘, ٚح٤ع٩َ 53ٗٗ , ٍلُ:ٗ:ٔٗٔ, ١ٚ حٌزـخٚٞ 55ٕٗ, ٍلُ: ٗ:2ٓحٌٜلخرش 

أهَؽ حرٓ ؿ٠ََ عٓ حرٓ عزخّ, لخي: عٍُّ هللا آىَ ح٤ّٓخء وٍّٙخ, ٟٚ٘ ٌٖ٘ ح٤ّٓخء حٌظةٟ ٠ظعةخٍؾ  (2)

رٙخ حٌٕخّ: أٔخْ, ٚىحرش, ٚأٍٝ, ًٚٓٙ, ٚرلَ, ٚؿزً, ٚكّخٍ, ٚأٗزخٖ ًٌه ِةٓ ح٤ِةُ ٚؼ١َ٘ةخ. 

 .ٔ:ٕٙٙٚحٌيٍ حٌٕؼٍٛ  ١ طَوٟ, ٔ:١٘ٔٗ ٗخوَ, ٚ ٙٗٙ, ٍلُ: ٔ:3ٕٗطف١َٔ حٌ زَٞ 

 ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ. (ٓٔ)
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َفٍ    «باَل ِّػ»و « ػ لْ َّ »ػّػ  «اعٍ َصػقِ »رتعهػا  «ع ْصػالقَ »ّػػ اْػُم إنػا ٍ   قتا  ا ٌ بعدَ   للمهمليني  سّ
   (ٔ)مسيطيل ٌ  ىي قصع ٌ  :«الاؼتشري»وقاؿ 

َف الػداؿ [جٕٓ] :رى  ٍ كالقً  ػّ ؛ وىػي مءنثػ ٌ     اْػُم آنيػٍ  يُطػ خ  يهػابّسر القػاؼ ْو
   «ورٌ دُ قُ »رتعها   (ٕ)  يف تص ريىاااعت ذا تد،َول

ُُ »ىػػي واحػػدة  (ٖ)والنصػػب بػػاصترّ  : ةى ٍسػػالفى  - ٌ ذائيّػػ- حتػػا متػػرج مػػن  ريػػ ٌ   «سػػا ال
َُ »ر مصػ ّ  : سيٌ كالفي   سػم يُ  ب ري اَتٍ  (ٗ)الُرج َاو يػا ً  قُل ػت  «ةََ يػْ َسػ ُ » :وأاػلو  «ةََ ْسػال  الػ

ُْ   الجيماعها م  اليا  يا ً  ن ً وقد     دذمتأُ مث    قت إحداقتا ّْا
َّ   مو اْمَ علّ  :قاؿ  (ٙ)«غتاىدٍ »عن  (٘)«،صيفٌ »وروى    (5)  شي ٍ  ّ

 : هلىػكى  أ مىءى   على آدـَ  :علي  اهللُ  عرض  (3)«ابن ع اس»عن  :كفي ركاي  عط 
َُّ    بُي يػػني : هلىػػكى  َاحػػد و روعػػويُ   (2)[شػػي ٌ ] هدَ مػػا ولَػػ ّػػ  عػػ   «ََعػػ ػَ »  (ٓٔ)طلػػق علػػى ال
َؿ» َزف  ,دٌ لْػػوُ و  ,أوالدٌ  [بٕٔ]رتعػػو:  [دٙٔ] روىػػَ مػػذّّ   «مُعػػ ػػ»بػػ ُْ  « ٌ يْ قَػػػ»و   يػػو ل ػػ ٌ  «ٌَ قُػ

 جتعَ 
                                                           

ََ  ـٟ ٔٔذ حٌف١ِٟٛ ـٟ حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ (ٔ) ٌٍِِو٘ةَٞ. لةخي حٌِِو٘ةَٞ  ِخىس )ٛةلؿ( ٘ةٌح حٌظفٔة١

ِْٕ لش. ِٚؼةةً ًٌةةه ـةةٟ أٓةةخّ حٌز٩ؼةةش ِةةخىس  ةةٍَ ْٔ ُّ ـةةٟ حٌفةةخثك ِةةخىس )هةةَؽ( حٌٜةةلفش: حٌمٜةةعش حٌ

ِةخىس )ٛةلؿ(. ٚح٨ٓةٍٕ خف: حٌ ةٛي  )ٛلؿ(. ِٚؼٍةٗ ـةٟ ِمةخ١٠ْ حٌٍؽةش ٚحٌّـّةً ٨رةٓ ـةخٍّ

ٚحٌعةةَٝ. ٚحٌّٔةةٍٕ ق: حٌٛحٓةةع. وّةةخ ـةةٟ طةةخؽ حٌعةةَّٚ ِةةخىس )ٓةةٍ ق(. ٚلةةخي ـةةٟ حٌفةةخثك ِةةخىس 

 )ٛلؿ(: حٌٜلفش: حٌمٜعش حٌظٟ ط٘زع حٌؤّش.

َ  ٘خٌء. «طيهً حٌٙخء ـٟ طٜؽ١َ٘خ» (ٕ)  وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: طيهٍٙخ ـٟ طٜؽ١

 ١ٌٔض ـٟ ى. (ٖ)

 ١ْ ـٟ ى. ٚـٟ ٘خِٖ أ ٚ د ٚ ؽ: حٌيرَ.ٌ «ِٓ حٌفَؽ» (ٗ)

ةَ ِلةّيع,حٌل٠ةَِٟ حٌلَحٟٔ حٌـٍِٞ عْٛ أرٛ ,حٌَكّٓ عزي رٓ ه١ٜؿ٘ٛ  (٘) ّٔ  عكةيّ  . ـم١ةٗ ِف

 رةٓ ٚعّةَ ٚعىَِةش ِٚمٔةُ ِٔعٛى رٓ هللا عزي رٓ عز١يس ٚأرٟ ِٚـخ٘ي ؿز١َ رٓ ٚٓع١ي أْٔ عٓ

, ٚٓة١َ 2ٖٙٔ, ٍلةُ: ٙٔ:3ٖٔ٘ة . ٚل١ةً ؼ١ةَ ًٌةه. طةخ٠ٍن ىِ٘ةك ٖٙٔ. طٛـٟ ٓةٕش حٌع٠ِِ عزي

 .ٙ٘, ٍلُ: ٙ:٘ٗٔأع٩َ حٌٕز٩ء )حٌ زمش حٌَحرعش ِٓ حٌظخرع١ٓ( 

٘ة . ١زمةخص ٖٓٔ, طةٛـٟ ٓةٕش حٌّىةٟ حٌّوِِٚةٟ حٌٔةخثذ ِةٌٛٝ حٌلـةخؽ أرةٛ ؿزةَ رةٓ ِـخ٘ةي٘ٛ  (ٙ)

 .ٙٔ, ٍلُ: ٔٔحٌّف٠َٔٓ ٥ٌىَٔٚٞ 

 ٟ.١ حٌظَو ٔ:١٘ٔ٘ ٗخوَ, ٚ 3ٗٙ, ٍلُ: ٔ:3ٖٗأهَؿٗ حٌ زَٞ ـٟ طف١َٖٔ  (5)

 .ٔ:٠ٕٕٙٗ:َ: حٌيٍ حٌّٕؼٍٛ  (3)

 ح٠ٌِخىس ِٓ حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ. (2)

 ـٟ حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ: حٌٌوَ ٚح٤ٔؼٝ, ٚحٌّؼّٕٝ ٚحٌّـّٛع. «حٌٛحكي ٚـَٚعٗ» (ٓٔ)
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َحّ  َـ رتعاً للمُي    (ٔ)«اظتص اح»ّذا يف    «دٍ ْْ أُ »و «دٍ َْ أَ » ػاظتضم

ّوؿ؛ ألّف الثػػػػآف بالعامػػػػَ يف األ وانيصػػػػابُ   «لنيص ػػػػَُ مُ » عػػػػ   حػػػػاؿٌ  :إ سػػػػى ىن إ سػػػػى ىن 
َع ىَ اضتاؿ ٌَ ْشػمػن جاأيػو مُ  َ  العامَ يفّ  َُ مَ   قيَ: وعَ (ٕ)اهم ـ العامػَ مػا بػو ييقػَّ  ألفّ  ؛ّ

َ   وىي قائم ٌ    واظتع  ىنا اضتاليّ   لضعراب ـ اظتع  اظتقيضيييقَّ  َع ال بّ و لُػمَ  عَ   منهمػا باهم
  َ ٌَ  يفّ     (ٖ)يف ذري ما يقيضيو اظتع  اظتسيدعي لضعراب منهما عم

 َُ ٌَ »ذلػػػك يف إعػػػراب اصتػػػائني مػػػن  ويػػػرد مثػػػ َلػػػ «حػػػامضٌ  حلػػػ  ٌَ ْلػػػالرمػػػاف حُ »ك : مػػػن ق
َ  من اصتاأينباه قائمٌ  - وىَ اطتبيّ -اظتقيضي لر عهما  ألفّ  (ٗ)«حامضٌ  َع ال بّ   م

َّيػػػدٌ   ؿاضتػػػاؿ األوّ  :(٘)«اجّجػػػالاّ »وقػػػاؿ  ؿ األوّ  «إنسػػػاناً » و رأى أفّ  ّانّػػػ  لػػػو والثػػػآف ت
ػرُه ـَ اِ وعليػو  ػاليُ    جعَ الثآف تاّيده (ٙ)«مُّصالً » ع   ّْ ػاف  ذ  و أمػارة علػىألنّػ ؛تاّيػداً وإفّ 
َد من األّوؿ  ورّب شيٍ  يلـا  (5)[اظتع ] على    وإف َف يلـا يف نُسو لعارضٍ ظتقص

مػا   ُ  «إنسافٍ  قَ إنساناً ْابِ »أي   ؿالثآف نعت األوّ  :«ابن ج »وقاؿ  ذؼ اظتضاؼّ 
ٍَ  مررتُ » :(3)«اطتليَ» [أٛٔ]عند  ا ّ     (2)«مثَ»على تقدير  «زىريٍ  برج

                                                           
 حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ, ِخىس )ٌٚي(. (ٔ)

 ...ٚحٌة٩َ ح٤ٌةؿ ـ١ةٗ ٚلةع كةخي ٤ٔةٗ حٌٜةفش ـ١ةٗ ٠ٕظٜةذ ِةخ رخد: ٔ:25ٖلخي ١ٓز٠ٛٗ ـٟ حٌىظخد  (ٕ)

ٚلةخي  .ٍؿة٩ا  ٍؿة٩ ٚىهٍةٛح ـٛحكةيحا  ٚحكةيحا  لٌٛةه عٍةٝ ٚؿةَٜ ـةخ٤ٚي  ح٤ٚي ىهٍةٛح: لٌٛه ٚ٘ٛ

ى ـٟ حٌّمظ٠ذ  َّ  طـةَٞ ِةخ هة٩ؾ عٍةٝ ٚحٌة٩َ ح٤ٌةؿ ٚـ١ةٗ كخ٨ا  ٠ىْٛ ِخ رخد ٌ٘ح: ٖ:5ٕٔحٌّز

 .ٍؿ٩ا  ٍؿ٩ا  ٚحىهٍٛح ـخ٤ٚي  ح٤ٚي حىهٍٛح: لٌٛه ًٌٚه. ىهٍض ٌعٍش   حٌلخي رٗ

 ـٟ ى: حٌّٕٔي عٓ ح٤عَحد. «٧عَحدحٌّٔظيعٟ ٌ» (ٖ)

(ٗ) « ٌٞ ٌٛ كخِ ٍْ  ١ٌْ ـٟ ى. «ِٓ لٌٛه حٌَِخْ ُك

, ٍلةُ: ٔ:ٔٔٗ٘ة . رؽ١ةش حٌٛعةخس ٖٔٔحٌّظةٛـّٝ ٓةٕش  آةلخق أرةٛ ٓةًٙ رةٓ حٌٔةَٞ رةٓ ارَح١ُ٘٘ٛ  (٘)

3ٕ٘. 

 وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ِع١ٕخا. ٚـٟ ّ٘ع حٌٙٛحِع: ِّٜٕفخا. (ٙ)

 ٠ُخىس ِٓ ى. (5)

ٛةخكذ ٚ حٌعَر١ش اِخَ ,حٌَكّٓ عزي أرٛ  ,حٌزَٜٞ حٌفَح١٘يٞ ط١ُّ رٓ عَّٚ رٓ أكّي رٓ حٌو١ًٍ (3)

 .5ٕٔٔ, ٍلُ: ٔ:5٘٘٘ . رؽ١ش حٌٛعخس 5٘ٔطٛـٟ ٕٓش  .حٌعَٚٝ

 حٌٜةفش عٍةٝ «حٌلّةخٍ ٛةٛصُ  ٛٛصٌ  ٌٗ» ٠ُٛـ أٔٗ حٌو١ًٍ ُٚعُ: ٔ:ٖٔٙلخي ١ٓز٠ٛٗ ـٟ حٌىظخد  (2)

 ٠مةٛي أْ ٠ـةُٛ أٔةٗ -هللا ٍكّةٗ- حٌو١ٍةً ُٚعةُ .رةٗ َسحٌٕىة طٛٛةؿ أْ ؿةخُ ُ  ػُة ـّةٓ ط٘ةز١ٗ  ٤ٔٗ

ًٌ  ٌ٘ح: حٌَؿً  ـةٟ ا٨ّ  ٠ـةُٛ ٨ ٟةع١ؿٌ  لزة١قٌ  ٚ٘ةٌح. ٠ُةي رةؤهٟ ط٘ةزٙٗ أْ أٍىصَ  اًح .٠ُي أهٛ ٍؿ
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اف مسي ِ اه شّاؿ بافّ بوأجيب عن ا َعّ  ا تعدد ذلػك و ظتّ أنّ  إالّ   واحدٍ  قاً بعرابٍ م
  َ َ  أُ   لضعراب اظتسي ق م  االحي ّ    (ٔ)  د عاً للي ّم جري يفّ 

صػػػػو العػػػػرؼ مث ،صّ   علػػػػى األرض مػػػػا يػػػػدبّ  :يف األاػػػػَ  « دابّػػػػ»رتػػػػ   :كالػػػػ كابه 
ػػػهػػػرا الجى  ,حمػػػىري الو اشتُػػػ -مشػػػاراً لل مػػػار-هػػػرا  :لػػػو فقيػػػل  بػػػذوات األربػػػ  بُػػػي  - لي مى

   وّر لو اشتُ وُذ   ىشري للمسمّ أُ  :أي .هرا الفرس -أوليو
َلني :أخرج مى   .(ٖ)في تفسيره «(ٕ)أبي حىتمو  ابني » «ابن ع اسٍ »عن   الق

يػػػػ ٍ »ػؿ أيضػػػػاً لػػػػاألوّ  ريعِ ختػػػػ (٘)عػػػػاو (ٗ)«اظتاىػػػػر»ويف  ابػػػػن »و (5)«ريػػػػرٍ ابػػػػن جَ »و (ٙ)«ّو
   الذي أورده ىنا يف تُاْريىم باللُ  (3)«اظتنذر

ي ٍ »ولُ   َّ علّ  :«ّو َة والُُ   صيع   والقُ عَ صْ ح  القَ  شي ٍ  مو اْمّ    (2) سي والُس
   «ابن جريرٍ »ػول (ٔ)«يدٍ بن زتُ عْ ِد »أيضاً لػ(ٓٔ)وعاو الثآف

                                                                                                                                                                      
ٌَ  ٌ٘ح: ٌمٍضَ  ٌ٘ح ؿخُ ٌٚٛ ح٨ٟ َحٍ  ِٟٛع ًُ  ل١ٜ  وّةخ ٌ٘ح ٠ـِ ـٍُ. حٌ ٠ًٛ ِؼً: ط٠َي  حٌ ٠ٛ

 ٕ:5ٓ) ٕٙٔٚلخي حرةٓ ٘٘ةخَ ـةٟ ِؽٕةٟ حٌٍز١ةذ  .حٌ٘عَ ـٟ ٨ا ٌٍٕىَس كخ٨ا  حٌّعَـش طىْٛ أْ لزق

َ . رخٌوفٞ ٛفش ٌٍٕىَس. ١ُ٘  ً  ١ حٌو ١ذ(: ِّٚٓ لخي رخٌـٛحُ حرٓ ِخٌه... ـظمٛي: ٍَِص رَؿ

ؾ. ٠ٕٚ:َ: حٌظ٠َٜق ٗ:ِٕٔٓ ّ٘ع حٌٙٛحِع  (ٔ) َّ  .ٔ:5٘٘. رظٜ

حٌّ٘ة٠ٛٙٓ,  حٌلفةخه كةيأ .حٌةَحُٞ كةخطُ أرةٟ رةٓ ِلّةي أرةٛ ,ى٠ٍْا رٓ ِلّي رٓ حٌَكّٓ عزي٘ٛ  (ٕ)

ّٞ ٕٓش  َّ , ١َٓٚ 2ٖٖٗ, ٍلُ: ٖ٘:5ٖ٘٘ . طخ٠ٍن ىِ٘ك 5ٕٖٚعٍّخء حٌـَف ٚحٌظعي٠ً. طٛـٟ رخٌ

 .2ٕٔ, ٍلُ: ٖٔ:ٖٕٙ( ٘ٔأع٩َ حٌٕز٩ء )١

 .5ٖٖ, ٖٖٙ, ٍلُ: ٔ:3ٓطف١َٔ حرٓ أرٟ كخطُ  (ٖ)

 .ٔ:3ٕحٌَِّ٘  (ٗ)

 ـٟ ى: عٕٗ ٚ. (٘)

٘ . ١زمخص حٌّف٠َٔٓ ٥ٌىَٔٚٞ 25َّٔٔ ِلّيع. طٛـٟ ٕٓش , عخٌُ ِفحٌىٛـٟ حٌـَحف رٓ ٚو١ع٘ٛ  (ٙ)

 .ٖٙ, ٍلُ: ٕٕ

. وز١ةةَ حٌّفٔةة٠َٓ, ؿعفةةَ أرةةٛ ح٦ِةةخَ حٌ زةةَٞ ؼخٌةةذ رةةٓ وؼ١ةةَ رةةٓ ٠ِ٠ةةي رةةٓ ؿ٠َةةَ رةةٓ ِلّةةي٘ةةٛ  (5)

٘ة . ١زمةخص حٌّفٔة٠َٓ ٥ٌىٔةَٚٞ ٖٓٔٛخكذ وظخرٟ حٌظف١َٔ ٚحٌظخ٠ٍن حٌىز٠َ١ٓ ح٠َ١ٌٙ٘ٓ. طٛـٟ 

 .5ٓ, ٍلُ: 3ٗ

, ِـظٙةي ِفٔةَ ِلةيع, ٔةِي ِىةش. ٚطةٛـٟ ٓةٕش ح١ٌٕٔةخرٍٛٞ رىةَ أرٛ حٌٌٍّٕ رٓ رَح١ُ٘ا رٓ ِلّي (3)

 .5٘, ٍلُ: ٗ٘٘ . ١زمخص حٌّف٠َٔٓ ٥ٌىَٔٚٞ 3ٖٔ

رعي ًوَ ٌٖ٘ حٌَٚح٠ةش: أهَؿةٗ حرةٓ ؿ٠َةَ ٚحرةٓ أرةٟ كةخطُ ٚحرةٓ  ٔ:3ٕلخي ح١ٛ١ٌٟٔ ـٟ حٌَِّ٘  (2)

 ًّ  ٟٗء, كظٝ حٌفٔٛس ٚحٌف١ّٔش. حٌٌٍّٕ ـٟ طفخ١َُٓ٘ رٍف:: عٍّّٗ حُٓ حٌٜلفش ٚحٌميٍ ٚو

 .ٔ:2ٕحٌَِّ٘  (ٓٔ)
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َ   وحينئذٍ  ػ َفّ  َ ػاً لُظػاً   يّػ َق َعػاً حّمػاً   منهمػا م للػرأي  وال غتػاؿَ   و تُسػريٌ ألنّػ ؛مر 
َعٌ شانُ وما ىذا    يو    حّماً  و مر 

َلػػوبعضػػهم عػػّب  ؿ أفّ ورد علػػى األوّ وأُ  ػػاف مقيضػػاه  (ٕ)مث عر ػػهم علػػى آدـَ  : بق  (ٖ)ّو
 ذلػػك  ألعيػػاف بػػ  آدـَ  لػػم أفّ عُ  «عر ػػهم» :ا قػػاؿ لّمػػ  «عر ػػهنّ »أو  «مث عر ػػها» :أف يقػػاؿ
َع ألفّ  ؛واظتالئّ  الـ العػرب أف يقػاؿ ظتػا يعقػَ [جٕٔ] مَ  وظتػا ال  «عر ػهم» :الّناي  يفّ 

   «عر هنّ »أو  «عر ها» :يعقَ
ػاف أّثػرُ   ا ال يعقػَانّو من ت ليِب َمن يعقَ لشر و علػى مػأجيب ب وذلػك   منػو وإفّ 

   (ٗ)«اظتاىر»أشار إليو يف   من ْنن العرب ْن ٌ 
َقيُيّػ ؛اتلل    ال ا  علا أ ٌ  داؿٌ  «آدـَ »ػذلك ل كتعليم  تعىلا َف ت  دكفى    ً  يّ

َف ااطالحيّ  ؛البشر   .كص ل ى بىل حي إلا آدـ (٘)إفٌ ك    ً  يّ
َقيفٌ أعّ  على يف اطتالؼ يف  ريق علمها (ٙ)«اظتاىر»يف  َاؿٌ  ا ت   :أق

َحي إُف بعػػض األن يػػا  :أحػػدىا  «ابػػن ع ػػاسٍ »ّػػر عػػن مػػا ُذ  ف ىنػػا أفّ ومػػراد اظتصػػنّ   بػػال
َلني احملّيػػػني عنػػػو ،ُ  ألفّ  ؛بػػػذلك آلدـ وحػػػىو تعػػػاُف أأنّػػػ مقػػػيضٍ  َلػػػو  جػػػا عنػػػو يف تُسػػػريرّ القػػػ ق

   چڦ  ڦ  چ  چچ  :تعاُف
َقيػػف-كمػػىؿ إلػػا هػػرا القػػ ؿ  مػػا يف  .«ابػػن جطػػيالُػػي   أبػػَ» -وىػػَ الي ولُظػػوّ 

ٍَ  ّػػالـٍ   عنػػو بعػػد [بٕٕ] (5)«اظتاىػػر» َيػػ َِعػػ (3)ادُ يف نُػػ  اعيقػػ يَ َِ  َقػػ :  َقيُػػاً ّ مػػن اهلل  ا ت
    وأّعا وحٌي ْ  انو وتعاُف

                                                                                                                                                                      
٘ة . ١زمةخص 2ٕٗ, ِفَٔ ِليع. ٌٗ ِٔةٕي ِ زةٛع. طةٛـٟ ٓةٕش ِلّي أرٛ حٌلخـ: ك١ّي رٓ عزي٘ٛ  (ٔ)

 .ٕ٘, ٍلُ: ٖٗحٌّف٠َٔٓ ٥ٌىَٔٚٞ 

 ـٟ ٘خِٖ أ ٚ د ٚ ؽ: ٚ٘ٛ حٌٛحلع ـٟ حٌمَآْ. (ٕ)

ََ ٚوخْ ِمظ» (ٖ) ّْ رع٠ُٙ عزَّ رمٌٛٗ ػُ عَُٟٙ عٍٝ آى  ١ٌْ ـٟ ى. «٠خٖأ

 .ٔ:3حٌَِّ٘  (ٗ)

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ـؤْ. (٘)

 .ٔ:ٕ٘حٌَِّ٘  (ٙ)

 .ٔ:5ٗ, ٚحٌوٜخثٚ ٔ:٘ٔحٌَِّ٘  (5)

 , ٚـٟ حٌٕٔن: حعظيحى.ـٟ حٌوٜخثٚ ٚحٌَِّ٘وٌح  (3)
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َؿ بػوا ترجي َ  :أي  ك قلى  و إنّػ :(ٕ)قػاؿ. (ٔ)«الفىر ػيٌ  ي  أبػي علػ»عػن  ػيخ    لق
يّ - َماً  -يع  الُاْر َلو تعاُف واحيع    ىي من عند اهلل :قاؿ ِف ي    چڦ  ڦ  چ  چچ:بق

 .كهمى من المعتال 
ّمػػػػا يف    (ٖ)«اظتعيػػػػاِف أ  ىاشػػػػمٍ »وىػػػػَ مػػػػذىب -يف وا ػػػػعها كالمػػػػرهو الثػػػػى ي 

َؿ» َلػػوو ّسػػ . ه  ػػى اصػػطالحيٌ أ ٌ  :-(ٗ)«احملصػػ ػػلبى  ى اعى ك ىػػ :ر ذلػػك بق يف   بُػػي  أوليػػو :رشى
اه العػرب وَف لّػن  نّػ  ه ورتعػوواحػدِ  اىُر اصتلػد  مث أُ لػق علػى ابنسػافظػ «ةرَ َشػبَ »األاػَ رتػ  

َه چڎ  ڎ  چ :ايَػويف الين  كتمع
(٘)   

َؿ تعيني الَ   منهم :لرتتيب األ، ار أي :ثم    ين   على ىذا الق
يف  «ابػػػػػن جطػػػػػي»يػػػػػل كتأكٌ   وواػػػػػلت مػػػػػن بعػػػػػده ألوالده  ك ػػػػػع ى آدـ :قيػػػػػل

ه علػػػػا رى أقػػػػ ى  :چڦ [دٚٔ]ڦ  چمعطػػػا  علػػػػا أفٌ  چڦ  ڦ  چ  چچ  اآليػػػ  «اطتصػػػائص»
  .ك ع ى

ػي»ـ عػن أْػياذه ولُظو بعد حّاي  ما تقػدّ   ؛وىػذا ال يينػاوؿ مَ ػ  اطتػالؼ :«ٓالُاْر
َف تاويلػػػوألنّػػػ َز أف يّػػػ وىػػػذا اظتعػػػ  مػػػن عنػػػد اهلل   عليهػػػا  َ واَ ػػػ أقػػػدر آدـ علػػػى أفْ  :و قػػػد كتػػػ

ػاف ذلػك ػتػيَ   وتعاُف ال ػتال َ  ْ  انو َّ مَ  نذاّ  ػاف  بػو ؿاالْػيدال اَ ْػقَ  رٍ الً ذػري مسػين  وقػدّ 
المػػػو «َ علػػػي  بػػػأ» َؿقػػػاؿ بػػػو أيضػػػاً يف بعػػػضّ  مػػػو إياىػػػا كميػػػ  علّ  :(ٙ) قيػػػَ   وعلػػػى ىػػػذا القػػػ

َف  ػػا  مثالعربيػػ  وذري  [أٜٔ] الل ػػات َا يف الػػدنيا وعلِػػ ىػػا   ّػػاف ىػػَ وولػػده ييّّلمػػ َُّ تُرقػػ ػػ  قّ 
                                                           

٘ةة . رؽ١ةةش 55ٖ, اِةةخَ ُِخٔةةٗ ـةٟ حٌعَر١ةةش. ٔةٛـٟ رزؽةةيحى ٓةٕش حٌؽفةخٍ عزةةي رةٓ أكّةةي رةٓ حٌلٔةةٓ٘ةٛ  (ٔ)

 .ٖٓٓٔ, ٍلُ: ٔ:2ٙٗحٌٛعخس 

 .ٔ:ٓٔ, ٚحٌَِّ٘ ٔ:ٓٗحٌمخثً حرٓ ؿٕٟ. حٌوٜخثٚ  (ٕ)

: حٌىة٩َ ٘ةٛ ِةخ حٔةظ:ُ ِةٓ ٔ:٘ٔلخي أرٛ حٌل١ٔٓ حٌزَٜٞ حٌّعظٌِٟ ـٟ حٌّعظّي ـٟ أٛةٛي حٌفمةٗ  (ٖ)

 «أرةٛ ٘٘ةخَ حٌّعظٌِةٟ»ٚ  حٌلَٚؾ حٌّّٔٛعش حٌّظ١ِّس, حٌّظٛحٟةعش عٍةٝ حٓةظعّخٌٙخ ـةٟ حٌّعةخٟٔ.

٘ة . ٠ٕ:ةَ: ١زمةخص حٌّعظٌِةش ٌٖٖٔٛ٘خد حٌـزخثٟ حٌّظةٛـّٝ ٓةٕش ٘ٛ عزي ح٩ٌَٔ رٓ ِلّي رٓ عزي ح

 .2ٗ)حٌ زمش حٌظخٓعش( 

 .ٔ:3ٕٔحٌّلٜٛي  (ٗ)

 .ٖٕ:5ٗحٌّئِْٕٛ  (٘)

 ٠ّٕةع ٌةُ أٔةٗ عٍةٝ حٌلٔةٓ أرةٟ ُٞ ٍأ أ٠٠خا  ٌٚ٘ح ـٟ حٌوٜخثٚ ٚحٌَِّ٘: «ٚعٍٝ ٌ٘ح حٌمٛي ـم١ً» (ٙ)

َّٔ لي أٔٗ عٍٝ ِٕٗ طٛحٟع ٔٙخا لخي ِٓ لٛي  .ًل١ رؤْ ٌ٘ح ـُ
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َّ     ل ػػت عليػػو  مػػن تلػك الل ػػات مػػنهم بل ػػ ٍ  واحػدٍ  َاىا ل ُ  وا ػػم   (ٔ)ىمعهػػد عػػدِ عنػو مػػا ْػػ
    ا

َّ  مػػ  أفّ  مػػدت األشتػػا ُ واعيُ  َى الثال ػػ ألّعػػ وحػػروؼٌ  وأ عػػاؿٌ  م أشتػػا ٌ لِػػال َؿ  ؛ا أقػػ ضتصػػ
 .(ٕ)«ْقائم زيدٌ »ػّ   الّالـ منها  قا

َؿ أيضػاً  كقيل مػ  حكيمػىف أك كػىف يجت -للشػاف الضػمريُ -  لعلٌػ :على ىػذا القػ
عن ال يىء   الّشفِ  :فيحتىج ف إلا اإلبى   -على اضتالي  منصَبٌ -فصىع ان  ثالث ه 

َا ءا :ف  ع ا  المعل م   ذلػك اللُػ ُ كػر إذا ذي  داالً عليو مط ى لفظىن  كاح و  لكلٌ   (ٖ)ت
ليميػػاز عػػن  ؛بػػ ى ذلػػك اظتسػػمّ  ؼى عػػرى  [جٕٕ]  و ػػعو ظتعنػػاه ؼَ ن عػػرَ وشتعػػو َمػػ  (ٗ)ىاظتسػػمّ 
ره عن إحضاره ظترآة العني (٘)  وي ي ذريه َف ذلك أقربَ   بّذ ََ  وأ،فَ   يّ ف من تّلّ  وأْه
َغ ال رض يف إبان  حالو ؛ف إحضارهتّلّ  ثريٍ   ل ل ّْ  بَ قد لتياج يفّ  َاؿ إُف ذ ر مػاال من األح

الُػػآف وحػػاِؿ اجيمػػاع الضػػدين علػػىنتّػػن إحضػػاره وال إ َّ  دنػػاؤه ّ  َاحػػد احملػػ َف    ال ّيػػف يّػػ
مػػن  م جػػاؤوا إُف واحػػدٍ  ّػػاعّ   رراه يف االْػػي ال  واليعػػذّ ري غَتػػه ؽتػػا كَتػػذػػريِ و   لػػَ جػػاز (ٙ)ذلػػك

َا: بػػ  آدـ مػػن  اظتػػراد بػػو ىػػذا الضػػربُ  أفّ  مَ لِػػعُ  ىػػذا اللُػػ ُ   َ وقػػت شُتػػ  ػػاي    ىػػذا إنسػػافٌ   قػػال
َه     وإف أرادوا عينو أو يده أشاروا لذلك  اظتخلَؽ َا: يٌد وعنٌي  وؿت  قال

َى ذلػك مػن األشتػا   جراً  وىلمّ   (5)رؼ معناىالك عُ من ذ لُظ ٌ  م  شُتعت   يما ْػ
  (3)انيهى  األشتا  واأل عاؿ واضتروؼ

                                                           

 وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٌزُعِيُ٘. «ٌزُعِي عٙيُ٘» (ٔ)

ـٟ ٘خِٖ أ ٚ ؽ: ػةُ ٚؿةيص ـةٟ و٩ِةٗ رعةُي: ـٍعةً ٘ةٌح  .ٔٔٚٔ:ٓٔٚحٌَِّ٘  ٔ:ٔٗحٌوٜخثٚ  (ٕ)

ّْ حٌّةةَحى رخ٤ٓةةّخء  ِةةٓ وةة٩َ حرةةٓ ؿٕةةٟ. ح٤ٔٔةةذ ]ـةةٟ أ: ح٤لعةةي. ٚـةةٟ ؽ: ح٤ـعةةي[ ـةةٟ حٌـةةٛحد: أ

ٝ. ـظظٕةخٚي حٌـ١ّةع. ٌىخطزةٗ ِلّةي ِٔة٢ّ حٌَِٕةخثٍٟ. ]ـةٟ ح٤ّٓخُء حٌٍؽ٠ٛش, ٟٚ٘ ِخ ىّي عٍٝ  ّّ ِٔ

 ؽ: ح٠ٌَٕخٍِٟ[

 ١ٌٔض ـٟ ى. (ٖ)

 ؽ ٚ ى. ٓم ض ِٓ أ ٚوٌح ـٟ د, ٚلي  (ٗ)

 وٌح ـٟ ى, ٚلي ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ. (٘)

 ٓم ض ِٓ أ ٚ ؽ ٚ ى. (ٙ)

 ـٟ حٌوٜخثٚ ٚحٌَِّ٘: ِع١ّٕٙخ. (5)

 .ٔ:ٕٔٚحٌَِّ٘  ٔ:ٗٗ حٌوٜخث١ٌٚٔض ـٟ ى.  (3)
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لي أصػػ :-ل عضػػهم (ٔ)«اطتصػػائص»يف  «ابػػن جػػ »عػػااه - كقيػػل
  ػػىاللغػػىت كل   (ٕ)

سػر - مٌ كً كػ ى شتاعػاً  من الص ات المسػم عىت [بٖٕ] ىػاوذريَ  عربي ً  بُػي  اظتهملػ  ّو
َاو وتشديد اليا  - ريػرً كخى  -وحنػني الرعػد :(ٖ)عنػو «اظتاىر»يف -كالرع   الري  اَتِ  -ال

َف واظتهملػػػػػ  والي ييػػػػػ  والقػػػػػاؼ- عيػػػػػقً ك ى   المػػػػػىء -ينباظتعجمػػػػػ  والػػػػػرا -  ,الغػػػػػراب -بػػػػػالن
َف آ،ػػػػػره قػػػػػاؼٌ - ُِ  يػػػػػقك ى   الفػػػػػرس -باظتهملػػػػػ - ُِ  يلكصىػػػػػ و يف بدلَػػػػػ  الحمػػػػػىر -بػػػػػالن

َف والػػػااي   ونايػػػب الظػػػ  :(ٗ)«اظتاىػػػر» َحػػػدةٍ   ٍ حتييّػػػو بػػػالن َ  و  (٘)[اػػػياحو ]   م ػػػ منهػػػا  وزفّ 
   «يَعِ  َ »

َىرة ال َّاص»يف  (ٙ)«ػتمد بن عرّاؽ» اهلل تعاُف قاؿ الشيخ وِفّ   : «ج
َف رّ يُ َات -العربَ  :يع -ق َف  (5)يف األاػ َلػ    قػبر وقَ ر وىػدَ َجػرْ رذػا ال عػري وجَ  :يق

ق اضتمػػػػػػػار َهػػػػػػػونػَ  م الُيػػػػػػػََهػػػػػػػونػَ   (2) ػػػػػػػم  واػػػػػػػَهَ الُػػػػػػػرس وزت(3)ت الناقػػػػػػػ وأ ّػػػػػػػ   قػػػػػػػبوقَ 
  (ٗ)ترَ َعػويػَ  الشػاة (ٖ)تو  َػ  (ٕ)جػت النعجػ و اَ   (ٔ)رت  وجػارت ال قػرة و،ػا(ٓٔ)َْو َ 

                                                           
 .٘ٔٚٔ:ٗٔٚحٌَِّ٘  ٔ:ٙٗحٌوٜخثٚ  (ٔ)

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: أٛٛي. (ٕ)

 أٞ: عٓ حرٓ ؿٕٟ. (ٖ)

 ِٚؼٍٗ ـٟ حٌوٜخثٚ أ٠٠خا. (ٗ)

 ٠ُخىس ِٓ ى. (٘)

 يف ولػد  االْػالـ بشػيخ يلقب ّاف  الدمشقي الّنآف علي أبَ الدين، مش  عراؽ، بن الرزتن ع د بن علي بن ػتمد (ٙ)
يفىػػ   ٛٚٛ ْن  دمشق َر السػا ر «اضتػرمني  ضػَ يف الثقلػني ىدايػ » مصػنُاتو مػن ىػػ ٖٖٜ ن ْػ  ّػ  وتػ   ٕٚ٘  النػ

ػػب السػػائرة  َّا َاص وحتُػػ  أىػػَ اال،يصػػػاص  ٙ:ٜٕٓ  واألعػػالـ ٓٓٔ  رقػػم: ٔ:ٜ٘والّ َىرة ال ػػ يابػػػو: جػػ   واْػػمّ 
  ٖٚٛٚ  رقم: ٗ:ٜٕٛٓينظر: معجم تاريخ الرتاث ابْالمي 

 .5ٓ ٠ٕ:َ: حٌفَق ٨رٓ ـخٍّ )رخد ح٤ٛٛحص( (5)

ـةٟ حٌٕٔةن: ؿةَٛ٘.  «ؿَؿةَ»ٛٛص ح٦رً عٕةي ٟةـ١ـٙخ. ٌٔةخْ حٌعةَد ِةخىس )ٍؼةخ(. ٚ :حٌَؼخء (3)

: ٛةةٛص «حٌمَلةةَس»: طةةَىى ٘ةةي٠َ حٌفلةةً. ٚ«حٌـَؿةةَس». ـةة «لَلةةَ»أٚ  «ؿَؿةةَ»ٚ٘ةةٛ طل٠َةةؿ عةةٓ 

: ِٓ ٘يٍ ٠ٙةيٍ, ٍّىى حٌزع١ةَ ٛةٛطٗ «حٌٙي٠َ»أٚ  «حٌٙيٍ»حٌزع١َ اًح ٛفخ ٍّٚؿع. ٚح٨ُٓ  حٌمَلخٍ. ٚ

: أٔةة١ٓ ح٦رةةً ِةةٓ ػمةةً «ح١٤ةة٢١»ـةةٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ل١مةةذ. ٚ٘ةةٛ طٜةةل١ؿ. ٚ «لزمةةذ»كٕـَطةةٗ.ٚ ـةةٟ

 .55:5, ٚحٌّوٜٚ ٔ:ٕٖ٘حٌلًّ ع١ٍٙخ أٚ ؼ١َٖ. ٠ٕ:َ: ـمٗ حٌٍؽش 

 .ٙ:3٘ٔكّلُ حٌفَّ: ٍّىى حٌٜٛص ٌُٚ ٠ًٜٙ, وخٌّظٕلٕق. ٠ٕ:َ: حٌّوٜٚ  (2)

ةةلخ٨ا, ٚ٘ةةٛ أٗةةّي ِةةٓ ح١ٌٕٙةةك. ٠ٕ:ةةٓةةلَ  (ٓٔ) ُٓ , ٚحٌٛٓةة٢١ ِةةخىس ٔ:َٖ٘٘: ـمةةٗ حٌٍؽةةش ً ٠ٔةةَلً ٓةةل٩١ ٚ

 )ٓلً(.
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 (3) ت َ   و ػػػػ(5)الثعلػػػػب   و ػػػػَ  (ٙ)َع الػػػػذئبْعػػػػوَ و   (٘)بم الظػػػػ  ونػػػػاَ  َػػػػ  وب(ٗ)ترَ َعػػػػويػَ 
َى الّلػػػب ونػػػ    األرنػػػب ػػػ (ٓٔ)  و مػػػا ت(2)وعػػػ ت و ّ ػػػػ  الُػػػارة (ٔٔ)واػػػا ت  َرن  ػالسِّ
ػػػقَ الػػػد (ٖٔ)ال ػػػراب ونَعػػػب  و زقػػػا (ٕٔ)قون َػػػ  األ عػػػى َُ    يك ْو   (٘ٔ)سػػػرالن   (ٗٔ)رواػػػ

                                                                                                                                                                      
 -رّعٕةٝ ٚحكةي-ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: هؤٍص. ٚـٟ ى: ٚكةخٍع. ؿةؤٍ حٌؼةٍٛ ٚحٌزمةَ ٠ـةؤٍ ُؿةئحٍحا: هةخٍ  (ٔ)

ٍـعةةخ ٛةةٛطّٙخ. ٚهةةخٍ ٠وةةٍٛ ُهةةٛحٍحا: ٛةةٛص حٌزمةةَ ٚحٌؽةةُٕ ٚحٌ:زةةخء. ٌٔةةخْ حٌعةةَد ِةةخىس )ؿةةؤٍ( 

 ٚ)هخٍ(.

 ػؤؽ(.)ٌٔخْ حٌعَد ِخىس ئحؿخا: ٛخكض. ػؤؿض حٌؽُٕ طؼؤؽ ػؤؿخا ٚػُ  (ٕ)

 .٠ٕ:3مخي: ػؽض حٌ٘خس طؼؽٛ ػُؽخء: ٛٛص حٌؽُٕ عٕي ح٨ٌٛىس. ٠ٕ:َ: حٌّوٜٚ  (ٖ)

عةةِٜ. ٚل١ةةً: ٘ةةٛ حٌ٘ةةي٠ي ِةةٓ  (ٗ) ِّ ح: ٛةةٛص حٌؽةةُٕ. ٚل١ةةً: حٌ ٍا ٍ ٠ُعةةخ ِِ ص حٌؽةةُٕ ط١َعةةَ ٚط١ةةِع ََ ٠مةةخي: ٠عةة

 أٛٛحص حٌ٘خس. ٌٔخْ حٌعَد ِخىس )٠عَ(.

ُُ رَؽّض حٌ:ز١ةش طةزَؽُ ٠مخي  (٘) َهُ ٌَٚةي٘خ اٌةٝ ٛةخكضْ  :رَُؽةٌَٛ  ٚ٘ةٟ ,رُؽخِةؤ ٚ رُؽِٛةخا  ٚطةزُؽُ ٚطةزِؽ ٍْ  ِةخ رةؤَ

طٙخ ِٓ ٠ىْٛ ْٛ رخ ٠َِٔٚٛ ِْ د َٔ ِِ ِِ د حٌ:زٟ ٠ٕ  َِ زخ ُِٚٔحرخ: ٛةٛص حٌ:زةخء. ٌٔةخْ حٌعةَد ِةخىس  . ٚٔ

 (.)رؽُ( ٚ )ِٔد

 ٛٛص حٌىٍذ ٚرٕخص آٜٚ ٚحٌٌثذ. ٠ٕ:َ: ٌٔخْ حٌعَد ِخىس )ٚعع(. :حٌٛعٛعش (ٙ)

ص. ٟزَق ح٤ٍ (5) ّٛ ةزخكخا: ٛة ُٟ ةيٜ ٚحٌؼعٍةذ ٚحٌمةّٛ ٠٠ةزَق   ٜ ٔةذ ٚح٤ٓةٛى ِةٓ حٌل١ةخص ٚحٌزُةَٛ ٚحٌ

ٚؿةةخء عٕةةي رع٠ةةُٙ: ٛةةٛص أٔفةةخّ حٌفةةَّ عٕةةي عةةيٚ٘خ. ٚهٜةةٗ آهةةَْٚ رخٌؼعٍةةذ. ٠ٕ:ةةَ: ٌٔةةخْ 

 حٌعَد ِخىس )ٟزق(.

ؽ١ زخا: ٛةٛص ح٤ٍٔةذ ٚحٌةٌثذ. ٌٔةخْ حٌعةَد ِةخىس  (3) َٟ ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٚٛؽ١ض. َٟٚؽذ ٠٠َؽذ 

 )ٟؽذ(.

. وظةخد حٌعة١ٓ: لخي ح١ٌٍغ: عٛص حٌٔزخع طعٛٞ عٜٛ, ٌٍٚىٍذ ُعٛحء, ٚ٘ٛ ٛٛص ٠ّّيٖ, ١ٌْٚ رٕزق   (2)

 .ٕ:5ٕٓكَؾ حٌع١ٓ, رخد حٌٍف١ؿ ِٓ حٌع١ٓ, ِخىس )عٜٛ( 

 ـٟ أ ٚ ؽ: ٔخد. ٚـٟ د: ٔخٍد. ٚـٟ ى: ٚٔذ. ٚحٌٍٕٔٛ حٌَٙ. ٠ٕ:َ: ٌٔخْ حٌعَد ِخىس )َٕٓ(. (ٓٔ)

ةة (ٔٔ) َٛ َ ٚحٌفةةَم ٚحٌفةةؤٍ ٚحٌوٕةة ٠َِ ٚحٌٔةةٍٕٛ ٚحٌف١ةةً. ٚ٘ةةٛ ِمٍةةٛد ١جخا: ٛةةٛص حٌ ةةخثٚٛةةخء ٠ٜةةٟء 

. ٠ٔ5٘:5ٕ:ةةَ: وظةةخد حٌعةة١ٓ, رةةخد حٌٍف١ةةؿ ِةةٓ كةةَؾ حٌٜةةخى, ِةةخىس )ٛةة١ؤ( ٚ )ٛةةؤٞ(  «ٛةةؤٞ»

 ٚحٌٜلخف ٌٚٔخْ حٌعَد ِخىس )ٛؤٞ(.

(ٕٔ)  ِِ ق: ٛخف حٌؽةَحد: ـٟ د ٚ ؽ: ٔعك. ٟٚ٘ ٌؽش ـ١ٗ وّخ ـٟ حٌّوٜٚ ٚؼ١َٖ. َٚٔؽك ٠َٕؽك ٠ِٕٚػ

ق ح١ٌٍغ ر١ّٕٙخ ـمخي: ٔعك رو١َ ٚٔعذ رَ٘. ٠ٕ:ةَ: وظةخد ِؼ١ك ِؼ١ك. ٚ َّ ص. ٚـ ّٛ َٔعذ: ٛخف ٚٛ

, ٚحٌّوٜةةٚ ٗ:ٖ٘٘حٌعةة١ٓ, كةةَؾ حٌؽةة١ٓ, رةةخد حٌؽةة١ٓ ٚحٌمةةخؾ ٚحٌٕةةْٛ ِعّٙةةخ, ِةةخىس )ٔؽةةك( 

 , ٌٚٔخْ حٌعَد ِخىس )ٔعك( ٚ )ٔؽك( ٚ )ٔعذ(.3:ٖٖٔ

ل١ّةةخا  (ٖٔ) َِ ُِ ل١ّةةخا ٚ ُُ ل١ةةخ ٚ  َُ لةةخء. ُٚلةةٝ ٠ِلةةٟ  ُُ لةةٛح ٚ َُ . ٚحٌِلةةخء ؼ١ةةَ ِوةةظٚ رخٌةةي٠ه, ـىةةً ُلةةخ ٠ِلةةٛ 

 ٛخثق ُحق . ٠ٕ:َ: ٌٔخْ حٌعَد ِخىس )ُلخ(.

 ُحى ـٟ ؽ: ٚٛفي. (ٗٔ)

ؼ١َ ِوظٚ رخٌَٕٔ, ـٙٛ ٌىً ١خثَ وّخ ـةٟ ٌٔةخْ حٌعةَد ٚؼ١ةَٖ. ٚهٜٜةٗ حٌؼعةخٌزٟ  «حٌٜف١َ» (٘ٔ)

 , ٌٔخْ حٌعَد ِخىس )ٛفَ(.ٔ:3ٖ٘رٗ. ٠ٕ:َ: ـمٗ حٌٍؽش 
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الضػُادع ونّقػت  (ٖ)نّقت العقػرب  ونَػْقنقػتو   (ٕ)ايرػ  اطتنوق َ  وذّرد  (ٔ)وىَدر اضتماـ وىَدؿ
  انيهى  اصتن (ٗ)ونّقت أيضاً  و عَا ت
َاتك حػػ  ذلػػك  َلػػدت :أي ت ل ػػثػػم كي   مػػن األاػػ عػػن ذلػػك فيمػػى  اللغػػىتي   ت

َا   على ذلكال باالاطالح وا :أي  الضم بال نا  على :بع ي  َات   لي بػَ نشػات مػن األاػ
َلدت عنها َرة وت    «ابن جطي»  كا تحسط  اظتّذ

  ميقّ َ  وىذا عندي وجو ااٌف ومذىب :بعد حّاييو (٘)«اطتصائص»ولُظو يف 
َلػػػػوو ّسػػػػ .ال قػػػػف :كالمػػػػرهو الثىلػػػػث بالي ييػػػػ  م نيػػػػاً - : ال يػػػػ رلأم :ره بق

َؿ َف م نياً للُاعَ  للمُع َقيف أهي -وبالن َقيُ تعاُفك   الل  من ت َف ت     أـ ي ً  يّ
 [إٔٓ] «أـ»ػ ـ اعتمػػاة الػػيت يطلػػب  ػػا وبػػمػػن حتريػػف النسػػاخ ليقػػدّ  (ٙ)«أو»ويف نسػػخ  

  أزيد عندؾ أـ عمرو :ؿتَ  اليعيني
َف ااطالحيً   أي: اتُاقيً   البشرً  َلدت عػن [دٛٔج ٖٕ] يّ َاتاأل ت لعػ ـ   اػ
َ   دليػػل قػػىط  َلني  لّػػ َّ : و أي  فػػي ذلػػكمػػن القػػ   ؿ عليػػو يف اظتعيقػػدات الػػدليَ القػػا  اظتعػػ

َف ىذا ؽتا كتب اعيقاده ما ال متُى    ليعارض األدل  من اصتان ني لّاف أوُف :ولَ قاؿ  ويفّ 
   (5)ران آخً  «اطتصائص»يف  «ابن جطي»كه  الرم اختىره 

                                                           
ٚ٘ةةي٠َحا: ٛةةٛص ٌٍلّةةخَ ٚحٌزع١ةةَ ٚحٌ ةةخثَ ٚحٌؽةة٩َ حٌٜةةؽ١َ.  ٚ٘ةةَيٍ ٠ٙةةِيٍ ٘ةةيٍحا  ـةةٟ ى: ـٙةةيي. (ٔ)

ةةٚ حٌؼعةةخٌزٟ  ّٜ : ٛةةٛص ٌٍؽةة٩َ  «حٌٙةةي٠َ»ٚ  «حٌٙةةي٠ً»ٚه ِا رخٌلّةةخَ. ٚ٘ةةَيي ٠ٙةةِيي ٘ةةي٨ا ٚ٘ةةي٩٠َ

ّٚ رع٠ُةُٙ رة  َّ  «حٌٙةي٠ً»ٚحٌلّخَ ٚحٌزع١َ. لخي حرٓ ٓة١يٖ: ٚهة ٟ  ِةٓ حٌلّةخَ. ٚؼة ى حٌ ةخثَ حٌٛك٘ة

, ٌٚٔةخْ حٌعةَد ِةخىس )٘ةيٍ( ٚ )٘ةيي( 3:ٖٗٔٚحٌّوٜٚ  ,ٔ:3ٖ٘ٚح٦ٔٔخْ. ٠ٕ:َ: ـمٗ حٌٍؽش 

 ٚ )ؼَى(.

(ٕ)  ُِ .  أٞ: أهَؽ ٛٛطٗ ِٓ ِٕوخٍٖ. لخي حرٓ ١ٓيٖ: ٚحٌمزع ٍّى حٌٕفْ اٌةٝ لزَع ٠مزَع لزعخا ِٚق ََ رخعخا ََٔو

. ٠ٕٚ:ةةَ: 5ٗ:3ىحهةةً, ٚحٌَؿةةً ٠مزةةع أٞ: ٠ٕوةةَ, ٠ٚىةةْٛ ٌٍوٕةة ٠َِ ٚحٌفةةَّ ٚحٌف١ةةً. حٌّوٜةةٚ 

 ٌٔخْ حٌعَد ِخىس )لزع(.

 ـٟ حٌٕٔن: ٚحٔم٠ض.  (ٖ)

ِِؾ عِـخا ٚعَ  (ٗ) ـض حٌـٓ طع َِ طض ٌٚعزض. ٌٔخْ حٌعَد ِخىس )عِؾ(.ع ّٛ  ٠ِفخا: ٛ

 .ٔ:٘ٔ, ٚحٌَِّ٘ ٔ:5ٗحٌوٜخثٚ  (٘)

 وٌح عٕي ــخي. (ٙ)

 عٕي ــخي: أه١َحا..ٔ:5ٗحٌوٜخثٚ  (5)
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َلػػوقػػاؿ بعػػد مػػا تقػػدّ  َي يف نُػػ  اعيقػػ(ٔ)ـ عنػػو مػػن ق َقيُػػاً :  قػػ َعػػا ت  مث  مػػن اهلل ادّ 
َؿ يف  ػدّ  مػا وقػ  ألاػ ابنا ولنػاإنّػ :هأق َا  وّ  َ ىػذه اضتّمػ  الرائعػ  علػى تاّمػ  انػهوتن  وتن هػ

َف اهلل تعػاُف قػد ،لػق مػن ق لِ  (ٕ)نّػرّػذلك ال يُ    ال اىرة مػن  -اد مػداه عنّػوإف بُعػ-نػا أف يّػ
  سػػػرياً ني حاطتليػػػ (ٗ)بػػػني (ٖ)َا َر  وأجػػػرأَ َجَنانػػػاً   ػػػاقفُ ،ػػػ وأْػػػرعَ   ا أذىانػػػاً منّػػػ ّػػػاف ألطػػػفَ 

َراً   نُّا ػػ (٘)ّا رقتػػاأو  حػػدى اصتهيػػني  بن الّػػفّ  (ٙ)قعلّػػت  يمػػا بعػػدُ  وإف ،طػػر ،ػػا رٌ   مّثػػ
  انيهى .نا بواصتهيني  ويُّّها عن ااح يها قل

َقػػػػػف»معػػػػػ   :(5)«ابػػػػػن اضتاجػػػػػب»وعػػػػػن  َاحػػػػػدٍ  «ال َقػػػػػف عػػػػػن القطػػػػػ  ب مػػػػػن ىػػػػػذه  ال
  (3)   وترجي  مذىب األشعري ب ل   الظّن االحيماالت
ػػاف بعػض الضػػعُا : (2)يف شػػرحو «اليػػاج السػػ ّي» قػاؿ َؿ: ىػػذا مػػذىب مػػا  وقػػدّ  يقػػ

َّقٍف وقا  ٍ  ََ بو  (ٓٔ)قالو أحٌد ذريه؛ ألّف العلما  بني مي َر ال قائ َؿ بالظه     الق
َقّػػف لعػػدـ قػػا ٍ  قػػد يُػػرّج  بػػالظّن اظت  ػػنفّ  ؛فٌ ي ػػعوىػػذا  انػػت ظنيّػػ ي يُػػى   ً مث إفّ  ّا

َّقف بالعمَ  يها   .(ٔٔ)عن العمَ  ا [بٕٗ]  وإالّ ت
                                                           

 .ٔ:٘ٔ, ٚحٌَِّ٘ ٔ:5ٗحٌوٜخثٚ  (ٔ)

 ـٟ حٌوٜخثٚ ٚحٌَِّ٘: ٕٔىَ. (ٕ)

 ٚحٌوٜخثٚ ٚحٌَِّ٘, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ـٛلؿ. وٌح ـٟ ى (ٖ)

. ٚلي ٓم٢ ِٓ حٌَِّ٘. (ٗ) ِٓ  ُحى ـٟ حٌوٜخثٚ: ط١َْ

وةٌح ـةةٟ حٌوٜةةخثٚ ٚحٌِّ٘ةةَ, ٚـةةٟ حٌٕٔةةن:ٚوخػَّ٘خ. ٚلةةي وظزةةض ـةةٟ أ وّةةخ ـةةٟ حٌوٜةةخثٚ, ػةةُ  (٘)

 .«ٚوخػَّ٘خ»ٛللض اٌٝ 

 ٍٛ.وٌح ـٟ ى, ٚـٟ حٌوٜخثٚ ٚحٌَِّ٘: ٠عٍك. ٚـٟ أ ٚ د: ٠عٍٛ. ٚـٟ ؽ: رع (ٙ)

٘ةةٛ عؼّةةخْ رةةٓ عّةةَ رةةٓ أرةةٟ رىةةَ رةةٓ ٠ةةْٛٔ, أرةةٛ عّةةَٚ, ؿّةةخي حٌةةي٠ٓ رةةٓ حٌلخؿةةذ, حٌّظةةٛـّٝ  (5)

 .ٗ:ٕٔٔ, ٚح٤ع٩َ ٕٖٙٔ, ٍلُ: ٕ:ٖٗٔ٘ . ٠ٕ:َ: رؽ١ش حٌٛعخس ٙٗٙرخ٦ٓىٕي٠ٍّش ٕٓش 

 لخي: ِٔؤٌش». لخي حرٓ حٌلخؿذ: ٔ:ٖٕ, ٚحٌَِّ٘ ٔ:ٍٔٗٗـع حٌلخؿذ عٓ ِوظَٜ حرٓ حٌلخؿذ  (3)

 حٌز٘ةَّ ٟٚةعٙخ: حٌز١ّ٘ٙش .ٍَٟٚٞ رعٍُ أٚ ح٤ٛٛحص  روٍك أٚ رخٌٛكٟ  هللا ّٙخٍّ ع:  ح٤ٗعَٞ

 ـةٟ ا١ٌةٗ حٌّلظةخؽ حٌميٍ:  ح٤ٓظخً .وخ١٤فخي ٚحٌمَحثٓ رخ٦ٗخٍس حٌظع٠َؿ ٚكًٜ ,ؿّخعش أٚ ٚحكي

ًٌ  ٚؼ١ةةَٖ .طٛل١ةةؿ حٌظع٠َةةؿ ٚرةةٌٌه  .«ح٤ٗةةعَٞ لةةٛي حٌ:ةةخَ٘ ػةةُ .ِّىةةٓ حٌـ١ّةةع: حٌمخٟةةٟ .ِلظّةة

 لخؿذ ٌُ ٠َؿق حٌظٛلؿ, ٚأّّخ حٌٔزىٟ ٘ٛ ِٓ ٍؿلٗ وّخ ١ٓؤطٟ.٠:َٙ أْ حرٓ حٌ

ٝ ٍـع حٌلخؿذ. ٚـٟ حٌَِّ٘ (2) ّّ : ـٟ َٗف ِٕٙةخؽ ٔ:ٖٕأٞ: ـٟ َٗف ِوظَٜ حرٓ حٌلخؿذ, حٌّٔ

 .ٔ:2ٙٔحٌز٠١خٚٞ. ٚ٘ٛ حٌٜٛحد. ٠ٕ:َ: ح٦رٙخؽ ـٟ َٗف حٌّٕٙخؽ 

 ُحى ـٟ حٌَِّ٘: رّمخٌظٗ. (ٓٔ)

 أ ٚ د ٚ ؽ: رٗ. ٚلي ٓم ض ِٓ ى. وٌح ـٟ ح٦رٙخؽ ٚحٌَِّ٘. ٚـٟ (ٔٔ)
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َقّػػػ ػػاظتيَّ   «األشػػػعريّ » يمػػػا قالػػو    ظػػاىرةٌ األدلّػػػ وابنصػػاؼ أفّ : (ٔ)مث قػػاؿ ف قف إف ت
َقّ   لعدـ القط   مصيبٌ  َر   ري مصيبٍ وإف ت  .ف لعدـ الظه

يف شػرح  (ٕ)«ابػن دقيػق العيػد»مػنهم   من اظتيا،رين رتاع ٌ  بو الذي  اه وىذا ىَ اضتقّ 
َاف»شرح     «العن

  :مافوللمسال  مقا: (ٖ)«الياج»قاؿ 
َاز َُعػػػػػ (ٗ)نػػػػػػ ينت :َئػػػػػ مػػػػػن قا  اصتػػػػػ َقيُيػػػػػ ٍ  ا ذػػػػػريَ ّ َُعػػػػػ (٘)نػػػػػ ينت :آ،ػػػػػػرُ   و ت  ا ذػػػػػػريَ ّ

   (ٙ)ااطالحي ٍ 
َاق ُ والثآف أنّ  َ   و ما ال َازّ     من األمرين على ج

  َ َياّ  َؿ بيج رّح عن األشعري خبال و  والػذي من ا وَف أرَ   منهما رأي احملققني والق
َعم يف الا تّلّػػإفّتػػأراه أنّػػو  َز اػػدور الل ػػ  ااػػطالحاً وأنّػػ  َقػػ َازَ   و كتػػ قػػَ لػػذلك لنُ  ولػػَ منػػ  اصتػػ

َاز مث قػػاؿ  مػػن احملققػػني و عنػػو أحػػدٌ لَػػومػػا نقَ   عنػػو ػػر إمػػاـ اضتػػرمني اال،ػػيالؼ يف اصتػػ إف  :وّذ
َع َف يث ت َق    انيهى ملخصاً   وذريه (2)«يريْ شَ القُ  (3)[ابن] »وت عو   (5)ال

                                                           
 .ٔ:22ٔح٦رٙخؽ  (ٔ)

ّٟ حٌةةي٠ٓ. طةة (ٕ) ّٟ رةةٓ ٚ٘ةةذ, أرةةٛ حٌفةةظق طمةة ٘ةة .  ٚحٓةةُ وظخرةةٗ 5ٕٓـّٟ رخٌمةةخَ٘س ٓةةٕش ٛ٘ةةٛ ِلّةةي رةةٓ عٍةة

ٚ٘ٛ ِوظَٜ ٛؽ١َ ـٟ أٛٛي حٌفمةٗ, أٍِةٝ ع١ٍةٗ ٗةَكخا. ٠ٕ:ةَ:  «عٕٛحْ حٌٛٛٛي ـٟ ح٤ٛٛي»

 .ٙ:3ٖٕ, ٚح٤ع٩َ ٕ:5ٙٔٔٚو٘ؿ حٌ:ْٕٛ , ٕٖٙٔ, ٍلُ: ١ٕٓ5:2زمخص حٌ٘خـع١ش حٌىزَٜ 

 .ٔ:ٍٗٗٗـع حٌلخؿذ  (ٖ)

 وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: لخي ٠ُّٕع. «لخثً ٠ُّظٕع» (ٗ)

َُ ٠ّظٕع» (٘) َُ ٠ّٕع. «ٚآه  وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ـآه

 ٨:  لخثةً ِٚةٓ. طٛل١فةخا  ا٨ حٌٍؽش طىْٛ أْ ٠ـُٛ ٨:  لخثً ـّٓعزخٍطٗ ـٟ ٍـع حٌلخؿذ ٚحٌَِّ٘:  (ٙ)

 .حٛ ٩كخا  ا٨ طىْٛ أْ ٠ـُٛ

 حٌةٛؿ١ٙٓ ـٟ : ـبْ ل١ً: ـبًح أػزظُ حٌـٛحُٔ:5ٓٔلخي اِخَ حٌل١َِٓ أرٛ حٌّعخٌٟ ـٟ وظخرٗ حٌزَ٘خْ  (5)

ّْ  ,حٌعمةٛي رّٔةخٌه ا١ٌةٗ ٠ظ ةَق ِّةخ ح٢ْ ٘ةٌح ٌة١ْ :لٍٕخ ؟ٚلٛعٗ عٕيوُ حطفك حٌٌٞ ـّخ ,عِّٛخا   ـةب

 .ًٌه ِٓ وخْ ـ١ّخ لخ١عٌ  ّٓعٌ  عٕئخ ٠ؼزض ٌُٚ .حٌّلٞ رخٌّٔع ا٨ ٠ٔظيٍن ٨ حٌـخثِ ٚلٛع

 ح٠ٌِخىس ِٓ ٍـع حٌلخؿذ. (3)

٘ٛ عزي حٌَك١ُ رٓ عزي حٌى٠َُ رٓ ُ٘ٛحْ حٌم١َ٘ٞ, أرٛ َٜٔ, حرٓ ٛخكذ حٌَٓةخٌش حٌمُ٘ة٠َ١ّش ـةٟ  (2)

وّةخ ًوةَٖ حٌظةخؽ حٌٔةزىٟ ـةٟ  «أٛةٛي حٌفمةٗ»٘ة . ٚحٓةُ وظخرةٗ ٗٔ٘حٌظٜٛؾ. طٛـّٟ ر١ٕٔخرٍٛ ٓةٕش 

ي وظخرٗ ٍـ ّٚ  .ٔ:ٖٕ٘ع حٌلخؿذ أ
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 تطبي ىف
بيػػاف حّػػم نتّػػن أ،ػػذه مػػن ْػػابق الّػػالـ  :وعر ػػاً   ابيقػػاظ :وىػػَ ل ػػ ً   «تن يػػو»تثنيػػ   

  (ٔ) ة النظربقَّ 
ىػػػػػػَ يف  :(ٖ)«ع ػػػػػػد اظتلػػػػػػك العصػػػػػػامي»مػػػػػػ  لشػػػػػػيخنا العالّ  (ٕ)«الاؾتػػػػػػآف»ويف شػػػػػػرح 

َِ  إعالـٌ  :ُنيااطالح اظتصنّ    لم إرتاالً ما عُ  بيُصي
َز جعلُػػػ  إكتػػػازاً  ػتػػػذوؼٍ ،ػػػُب مقػػػّدـٍ   وىػػػَ معػػػربٌ   تقػػػدير  عػػػدـ ىعلػػػ و م نيػػػاً بنػػػا ً وكتػػػ

َجهني لُ    شي  َاز ال قتا «ال اب»و «الُصَ»ومثلو يف ج   انيهى (ٗ) وؿت
َاؿ اظتعرب وأشػر ُ الر   أوّ  وعليو جي  بو باأللف ألفّ  ػذلك لػذلك  هاؿ أح     ّػيّ 

َيا النصب بن مار عاملو  َّت عن جت َف ذتػ  علػى ل ػ   ْو َقػف بالسػّ  [جٕٗ]؛ «ربيعػ َ »وال
ذا ىنػ  لضعُو يف اصتادة َنػوّو َزّ  َباً علػى ل ػ  إلػااـ اظتثػ   ا كتػ لِّ  األلػفَ منصػ َاؿّ    هػايف األحػ

ات مقدّ     (٘)رة عليهاواضتّر

                                                           
لخي ح٠ٌَ٘ؿ حٌـَؿخٟٔ ـٟ حٌظع٠َفخص ِخىس )حٌظٕز١ٗ(: ٚـٟ ح٨ٛة ٩ف ِةخ ٠فٙةُ ِةٓ ِـّةً رةؤىٔٝ  ( ٔ)

ً, اع٩ِخ رّخ ـٟ ١َّٟ حٌّظىٍُّ ٌٍّوخ١ذ. ٚطع٠َفٗ حٌّ٘ةٍٙٛ : اعة٩َ ِةخ ـةٟ ٟة١َّ حٌّةظىٍُّ  ِّ طؤ

 حٌظٕز١ٗ(.ٌٍّوخ١ذ. ٠ٕ:َ: حٌظع٠َفخص ٚحٌظٛل١ؿ حٌى١ٍخص ٚىٓظٍٛ حٌعٍّخء ِخىس )

ِّ حٌي٠ٓ حٌِٔـخٟٔ حٌّظٛـّٝ ٓةٕش حٌٛ٘خد عزي رٓ ارَح١ُ٘ ٘ٛ عزي حٌٛ٘خد رٓ ( ٕ) ٘ة . حٗةظَٙص ٘٘ٙ, ع

ِّ ِميّ  ٞ, أٚ حٌِٔـخٟٔ. ٚلي وؼَص َٗٚكٙخ. ٠ٕ:َ: رؽ١ش حٌٛعةخس ِظٗ ـٟ حٌَٜؾ رخُٓ ط٠َٜؿ حٌع

 .25٘ٔ, ٍلُ: ٕ:ٕٕٔ

٘ة . ٚ٘ةٛ ِةٓ ٗة١ٛم حرةٓ 5ٖٓٔٓةٕش  شّي٠ٕة٘ٛ عزي حٌٍّه رٓ ؿّخي حٌةي٠ٓ حٌعٜةخِٟ, حٌّظةٛـّٝ رخٌ ( ٖ)

, ٚ٘ي٠ةش 3٘ٙ, ٍلةُ: ٖ:3ٗع٩ّْ. ٌُٚ أؿي ٌٗ َٗكخا عٍٝ ط٠َٜؿ حٌعِٞ. ٠ٕ:َ: ه٩ٛةش ح٤ػةَ 

, ِٚعـةةُ طةةخ٠ٍن 3٘ٔ2, ٍلةةُ: ٕ:ٖٙٔ, ِٚعـةةُ حٌّةةئٌف١ٓ ٗ:5٘ٔ, ٚح٤عةة٩َ ٔ:3ٕٙحٌعةةَـ١ٓ 

 «لٛحٗةةٟؿةةخِع حٌ٘ةةَٚف ٚحٌ».  ٚلةةي ٔٔةةذ ٛةةخكذ ٗ٘ٓ٘, ٍلةةُ: ٖ:33ٖٔحٌظةةَحع ح٦ٓةة٩ِٟ 

ؿّةخي حٌةي٠ٓ رةٓ »ٌة  «فظةخُحٟٔظه٩ٛةش حٌظع٠َةؿ ٌةيلخثك ٗةَف حٌظٜة٠َؿ ٌٍٔةعي حٌ»وظخد  ٖ:2ٙ٘

. ٚوؤّٔٗ ٠عٕٟ ٚحٌي عزي حٌٍّه حٌعٜةخِٟ حٌةٌٞ «٘ 2ٗٓٔٛيٍ حٌي٠ٓ رٓ عٜخَ حٌي٠ٓ حٌّظٛـّٝ ٕٓش 

ّْ حٌىظخد حٌٌٞ ًوَٖ ٦رةَح١ُ٘ رةٓ  ارةَح١ُ٘ ٌُ أؿي ٌٗ طخ٠ٍن ٚـخس ـٟ حٌظَحؿُ. ٚحٌٌٞ ـٟ حٌّٜخىٍ أ

, ٕ:2ٖٔٔ, ٚو٘ةؿ حٌ:ٕةْٛ 5ٔ, ٔ:ٙٔ٘ة . وّةخ ـةٟ ه٩ٛةش ح٤ػةَ ٔٗٓٔحٌٍمخٟٔ حٌّظةٛـّٝ ٓةٕش 

 .ٔ:ٖٓٚ٘ي٠ش حٌعخٍـ١ٓ 

 ـٟ ٘خِٖ أ ٚ د ٚ ؽ: أٞ ـٟ ـًٜ ٚرخد.  ( ٗ)

 ١ٌْ ـٟ ى.« ٚـٟ َٗف حٌِٔـخٟٔ...»ِٓ لٌٛٗ  ( ٘)
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 ؿالكٌ 
 يف شػػرح «اليػػاج السػػ ّي»واػػ  و -وذػػريه  (ٔ)«ابػػن األن ػػاري»ػّػػ   زعػػم بعضػػ م 

  .ل را الخالؼ   ال فىئ ةى أ ٌ  -(ٕ)«ابن اضتاجب»
َؿ (ٖ)«الياج»قاؿ  رىا يف األا َؿ : ولذا قيَ ّذ   ض

َؿ :كربل ذي  ,كليس كرلك والظرؼ   «فىئ تىف ل » :ونائب الُاعَ  بال نا  للمُع
   ـ عليودّ  قُ  لو ّاف واُاً   ,« ائدتاف»يف ػتَ اضتاؿ من 
َبٌ  للُقػػػو  وتُعػػػرؼ بػػػػ فق يػػػ :الكلػػػا ىػػػي إذا  .«السػػػر والعالنيػػػ  [إٔٔ]هػػػر مَ »: منسػػػ

انػػػا ااػػػطل ا علػػػى تسػػػمي  األلػػػف بػػػ  بػػػالفٍ  تػػػاوج امػػػرأةً  َاجػػػب  الُنيّو و ألنّػػػ األَلْػػػف؛ ىػػػَ ال
َي  أو األلُاف نظراً مقيضى     للَ   اضتادث االاطالح الل 

  الص ي  اعي ار الل     يو ،الؼٌ 
ر  َياب»وّذ ََ  (٘)«اليمهيد»يف  (ٗ)«ْن    على ىذا األاَ ع ً مُرّ   قهي ً  مسائ
َلو   ياؽ  بدليَ الس رةً مقدّ  « ائدة»باب راد اُ   «ْ  قهيّ »وق
رُ  ره وّذ ٌَ صتمي  ما ّذ َياب»ه شام  (ٙ) اظتراد بو اصتن  ألفّ  ؛عو عليهاو و ر ذتّ   «ْن

 (ٙ) اصتن 
                                                           

ٛـّٝ ٓةٕش ظةرىةَ ح٤ٔزةخٍٞ, حٌّ وٌح ـٟ ٍـع حٌلخؿذ حٌّ زٛع. ٚ٘ٛ ِلّي رٓ حٌمخُٓ رٓ ر٘ةخٍ, أرةٛ ( ٔ)

ًّ حٌٜٛحد أّٔٗ ٗ:ٖٔٗ٘ . ٠ٕ:َ: ٚـ١خص ح٤ع١خْ 3ٕٖ ح٤ٛةٌٟٛ ٛةخكذ ٗةَف  «ح٤ر١ةخٍٞ». ٌٚع

. ٔ:٤ٕٖٖرٟ حٌّعخٌٟ حٌـة٠ٕٟٛ, حٌةٌٞ ًوةَٖ حٌٔةزىٟ ـةٟ ِمّيِةش ٗةَكٗ ٍـةع حٌلخؿةذ  «حٌزَ٘خْ»

ٗ ًوةَ ٚآٍحء وؼ١ةَس ٘ . ٌةٙٔٙٚ٘ٛ عٍٟ رٓ كٔٓ رٓ ع ١ّش ح٤ر١خٍٞ, ّْٗ حٌي٠ٓ, حٌّظٛـّٝ ٕٓش 

طةق: عٍةٟ رةٓ عزةي حٌةَكّٓ رةٓ  «حٌظلم١ةك ٚحٌز١ةخْ ٗةَف حٌزَ٘ةخْ»ـٟ وظذ ح٤ٛٛي. ٚحُٓ وظخرٗ: 

َّ حٌمةَٜ. لةخي ٛةخكذ حٌةي٠زخؽ: ٚرع٠ةُٙ ٠ٜةّلفٙخ   -٠عٕةٟ أر١ةخٍ-رٔخَ. ٍٓخٌش ىوظةٍٛحٖ رـخِعةش أ

ح٦ٓةة٩ِٟ , ِٚعـةةُ طةةخ٠ٍن حٌظةةَحع ٕ:ٕٔٔرؤٔزةةخٍ رٕةةْٛ رعةةي حٌّٙةةِس. ٠ٕ:ةةَ: حٌةةي٠زخؽ حٌّةةٌّ٘ذ 

 .٘ٓٗ٘, ٍلُ: ٖ:2ٕٓٓ

 .ٔ:ٍٗٗٗـع حٌلخؿذ   (ٕ)

 . ٔ:ٍٙٗٗـع حٌلخؿذ   (ٖ)

٘ة . ٠ٕ:ةَ: حٌةيٍٍ 55ٕ٘ٛ عزي حٌَك١ُ رٓ حٌلٔٓ أرٛ ِلّي, ؿّخي حٌي٠ٓ ح٦ٕٓٛٞ, حٌّظةٛـّٝ ٓةٕش  ( ٗ)

 .ٖ:ٖٗٗ, ٚح٤ع٩َ 3ٖٕٙ, ٍلُ: ٕ:ٖٗ٘حٌىخِٕش 

 .ٔٗٔ -5ٖٔ ٧ٌٕٞٛٓ ح٤ٛٛي عٍٝ حٌفَٚع طو٠َؾ ـٟ حٌظ١ّٙي  (٘)

 حٌعزخٍس ـٟ ى: ـع١ٍٗ لٌٛٗ رخ٦ـَحى ـ١ٗ ٍٚٚى ِخ ًوَٖ ػّش ع١ٍٙخ. ( ٙ)
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َؿ- كػرتذي     على اطتالؼ يف وا ػعهاالبينا  اظتسائَ الُقهيّ  :كلرا  -بال نػا  للمُعػ
  .هره المسأل  في أص ل 

 «ابػػن جطػػي»ػ ػػى فػػي أصػػ ل  تبعػػىن لػػذكرتي  (ٔ)كلػػرا , ه  ح يٌػػ  ائػػدةٌ  :كالخػػرل
ػػ- (ٖ)كهػػ  .«الخصػػىئص»فػػي  رىػػاّذ (ٕ)[الػػذي] ّّ واألرجػػ    ر الضػػمري نظػػراً للخػػبذ

فػػإف   وت يػػري ذلػػك الَ ػػ   عػػن أو ػػاعهاجػػ از قلػػو اللغػػ   -الُائػػدة و ػتػػاّ مراعاتػػو ألنّػػ
َا ػق  ه اصػطالحيٌ   الل ػ َ  :أي ى إ ٌ  :قلطى َا ء أو الي  كإاٌل   القلػب لعػدـ اظتػان  منػو جػىز  بػالي

َقيف َْ قُ ن َز فال  بو بَ بالي َباً   كت اً والُرس       يمين  تسمي  الثَب  ْر
َقلتُ  :(ٗ)«ليػاج السػ ّيا»ػلػ «ابن اضتاجب»ويف شرح  ف يّػى عػن بعػض القػائلني بػالي

َق    انيهى  القلب مطلقاً  ف من ُ يبالي
َّ  [دٜٔ] اظتنػػػ  أفّ  (٘)[بٕ٘] والظػػػاىر ػػػ َؿ بػػػوّ  ا إّعػػػ :مػػػن قػػػاؿ مػػػن القلػػػب ال يقػػػ

َقيُي  الـ اظتصنّ   ت   أعلم  واهلل فوىَ ،الؼ مقيضىّ 
َفأمّ : (ٙ)«ر   اضتاجب»قاؿ يف  َقُ  :ا اظتي

َا :(5)«اظتازريّ »قاؿ  َاز القلب  ذىب بعضٌ    ا،يلُ    ّمذىب االاطالح   صت
ٓف»وأشار  َقيف وارداً على أنّو  «أبَ القاْم ع د اصتليَ الصاب َف الي إُف اظتن   وجَّزّ 

 (2) انيهى   ذه األلُاظ إالّ  طقأف ال يق  الن (3)وجبَ 
                                                           

 عٕي ــخي: ٌٌٚٙح.  (ٔ)

 ٠ُخىس ٠مظ١٠ٙخ ح١ٌٔخق. ( ٕ)

 عٕي ــخي: ٟٚ٘.   (ٖ)

 .ٔ:ٍ٘ٗٗـع حٌلخؿذ   (ٗ)

 .ِٕٓٓ حٌٕٔوش, ِٚٔي ِىخٔٙخ حٌٍٛكش  ٕ٘ٓم ض حٌٍٛكش   (٘)

 ـٟ ى: َٗف حرٓ حٌلخؿذ. «حٌلخؿذ ٍـع». ِٚىخْ ٔ:ٍ٘ٗٗـع حٌلخؿذ   (ٙ)

. ٗةةَف ٖٙ٘٘ةٛ ِلّةةي رةٓ عٍةةٟ رةٓ عّةةَ حٌظ١ّّةٟ حٌّةةخٍُٞ, أرةٛ عزةةي هللا ح٦ِةخَ, حٌّظةةٛـّٝ ٓةٕش  ( 5)

خٖ ٔ:ٖٖٕوظخد حٌزَ٘خْ ٌٍـ٠ٕٟٛ وّخ ًوَ حٌٔزىٟ ـٟ ِميِش وظخرٗ ٍـةع حٌلخؿةذ  ّّ ا٠٠ةخف », ٚٓة

. ٙ:55ٕ, ٚح٤عة٩َ 5ٍٖلةُ: , ٕ:ٕٓ٘. ٠ٕ:ةَ: حٌةي٠زخؽ حٌّةٌّ٘ذ «حٌّلٜٛي ِٓ رَ٘خْ ح٤ٛٛي

 .٠ٚٔٗ5ٕ:َ لٌٛٗ ـٟ ا٠٠خف حٌّلٜٛي 

 ـٟ ى: ٠ـذ. ( 3)

 .ٔ:ٕٙٔمٍٗ ِٓ حٌَِّ٘   (2)
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يطبغػػي  ,فىت ليسػػت بكػػالـو المصػػحٌ  الطحػػىة علػػا أفٌ  أكثػػرً   اتُػاؽُ  :ىؽي كإطبػػ
َقيف  ال ِعػ .أف يك ف من هرا الصل وإف قيػَ باالاػطالح   فة باظتصػ ّ بْ  نف قيَ بالي

َا ءٍ  (ٔ)وادرت َا قٍ  عن ت    اعيد بو (ٕ)وت
َر «اليػػػاج السػػػ ّي»قػػػاؿ  ػػػالـ  اضتػػػقّ  :(ٖ)يف شػػػرحو اظتػػػّذ عنػػػدي والػػػذي يشػػػري إليػػػوّ 

َاز قلب الل   :ق للخالؼ أيو ال تعلّ أنّ   «ازريّ اظت» َقيف   نفّ   باألاَ السابق  (ٗ)يف ج الي
َقيػػف لػػَ  ّ  َاه لػػي   يػػو حجػػرٌ  الي   ،ػػارجي    ػػامرٌ   رٌ ْجػػحَ  ضَ رِ  ػػنف  ُػػ  علينػػا حػػ  ال ننطػػق بسػػ

ومػػا   عليػػو ا ال نعػػرؼ يف الشػػرع مػػا يػػدؿّ  ننّػػ  األشػػيا  ق ػػَ ورود الشػػرع و حّػػمُ حُّمػػ والُػػرعُ 
ره  ٓفالصا»ّذ َع «ب    من االحيماؿ مد 

َف الشػػي   جػػرّ الُقهػػا  احملققػػني ال لترّ  لػػم أفّ وقػػد عُ  :(٘)«ٓاظتػػازري» [جٕ٘] قػػاؿ د مػػ
ف اْػػػػيند يف الي ػػػػرٔف لالحييػػػػاط وإ  بػػػػَ عنػػػػد انيهػػػػاض دليلػػػػو  احيمػػػػاؿ ورود الشػػػػرع بي رنتػػػػو

   أ،رى للمسال  من جه ٍ  (ٙ)رٌ  نظ
لّػػ مث وإف   نظػػاـ وت يػػريه إُف ا،ػػيالط األحّػػاـإُف  سػػاد ال قل ػػو و  يمػػا ال يػػءديىػػذاّ 

   بَ ظتا يءدي إليو  نُسو (5)َ  ال ألجيف حترنتو أدى إُف ذلك  ال ،الؼَ 
ػػػػذا قػػػػاؿ   ىػػػػذا األاػػػػَ يف أفّ   ػػػػنفّ  :(3)وزاد «شػػػػرح اظتنهػػػػاج»يف  «اليػػػػاج السػػػػ ّي»ّو

َاقع  بني أظهرنػا  َقيُيػ ٌ أالل ات ال ح و حيٌ   ال يف شػخٍص ،ػاص  ااػطل  مػ  اػاأـ ااػطال ت
  مثالً  « رسٍ »على لُ   «ٕ َب»إ الؽ لُ   على

                                                           
 : ٚٛيٍ.ٔ:2ٕ٘وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ ؽ: ٍٚٛٛ. ٌٚعٍٙخ وّخ ـٟ حٌف١ٞ   (ٔ)

 أٞ حطفخق.  :ـٟ ٘خِٖ أ ٚ ؽ  (ٕ)

 .ٔ:ٕٙ, ٚحٌَِّ٘ ٔ:ٍٙٗٗـع حٌلخؿذ   (ٖ)

 ْ. حٌظف١َٔ ِٓ حرٓ ع٩ّ    (ٗ)

 .3ٗٔا٠٠خف حٌّلٜٛي   (٘)

 وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ ؽ: ـٕ:١َ. ٚـٟ ٍـع حٌلخؿذ ٚحٌَِّ٘: ـٙٛ ٔ:َ.  (ٙ)

 ٚحٌَِّ٘, ٚـٟ أ ٚ ؽ: ٤ًٛ. ٚ٘ٛ طل٠َؿ. ٚـٟ ى: ٥ًٌٛ. ٍـع حٌلخؿذ وٌح ـٟ  (5)

 .ٔ:5ٕ, ٚحٌَِّ٘ ٔ:ٕٔٓح٦رٙخؽ   (3)
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  الثى ي
 من الين يهني

علػػي بػػن ْػػليماف  أبػػي الحسػػن»كهػػ  رأم -الصػػ اب  :(ٔ)«ابػػن جطػػي»قػػىؿ 

َلػو ـٌ مقدّ  ،بٌ  :  اءه  -«(ٕ)األا ر الخفش وا ػعها اهلل تعػاُف   فّ أ ,قلطى بىلت قيف :لق
َلنػا بػاألمرين م :أي  مػن بػ  آدـأـ بىالصطالح تعاُف   ٍَ  واصتملػ  مسػيانٌُ   أو حػاٌؿ سػيق

َاز تعػدّ  قلنػػا أيضػاً إف أو معرت ػ ٌ   ق لهػػا قيػٌد ظتػا وىػػَ   بػػني اظت يػدأ (ٖ)ض  ػارَ د اصتمػػَ اظتعيَػػكػ
َاب» َاعها  اللغ  أفٌ   [إٕٔ]: و،به وىَ «الص َعاهتا  ػىلػم ت  ػ  كل  بان  فػي كقػتو  ظتَ ػ

   (ٗ)واحدةً  رتل ً  كاح و 
َقيػفٌ  الل   اليت دللنػا ناً يظن أفّ : لعَ ظا(٘)«اطتصائص»قاؿ يف  جػا ت  علػى أّعػا ت

ػػذلك  واحػػدٍ  ويف زمػػافٍ  واحػػدةً  جػػا ت رتلػػ ً  يل ػػق  ,كقعػػت متالحقػػ ن  بػػل  ولػػي  األمػػرّ 
األن يػا  علػى مػا شػا   (ٙ)أو بعػضَ  آدـَ  تعػاُفف اهلل وقّ  ًُ متتىبع  بعضٍ  بعضها و  َ  و  ُ 
َّ اهلل ]تػػاه    آ حػػ  انيهػػى األمػػر لن ينػػا ػتمػػدٍ   (5)أف يعلمػػو منهػػاشػػا   مػػن  (ٔ)[وعػػا جػػ

 من ذلك ما َف يءتو 

                                                           
حٌوٜخثٚ )رةخد ـةٟ ٘ةٌٖ آهَ حٌظٕز١ٗ ـٟ  طٕ:َ ألٛحي حرٓ ؿٕٟ ٚٔمٍٗ عٓ ح٤هفٖ ٚحٌفخٍٟٓ اٌٝ  (ٔ)

ِةٓ  ٔٔ, ٚحٌِّ٘ةَ )حٌّٔةؤٌش:ٕ:3ٕحٌٍؽش: أـٟ ٚلض ٚحكي ٟٚةعض أَ ط٩كةك طةخرع ِٕٙةخ رفةخ١ٍ؟( 

ي كىخٖ ح١ٛ١ٌٟٔ وٌٌه ـٟ حٌَِّ٘ كىخ٠ش ١ٌْٚ ٔم٩ا.ٔ:٘٘حٌٕٛع ح٨ٚي(  ّٚ  . ٚلٛي حرٓ ؿٕٟ ح٤

, «ح٤ٚٓة٢»أّّخ ٠َ٠يْٚ رةٗ  «ح٤هفٖ»ٛح : ٚحٛ ٩ف أً٘ حٌعَر١ش اًح أ١ٍمٔ:ٕٓٙلخي حرٓ حٌ ١ذ   (ٕ)

رى١ٕظةةٗ. ٠ٕ:ةةَ: حٌِّ٘ةةَ « ح٤ٛةةؽَ ح٤هفةةٖ»ـةةبًح أٍىٚح ؼ١ةةَٖ ل١ّةةيٖٚ. ٌٚةةٌٌه ل١ّةةي حٌّٜةةّٕؿ ٕ٘ةةخ 

. ٚحٌٜٛحد أّٔٗ ٌةُ ٠م١ّةيٖ وّةخ ـةٟ حٌوٜةخثٚ ٚحٌِّ٘ةَ. ٚح٤هفةٖ ٕ٘ةخ ٘ةٛ ٕ:ٙ٘ٗ( 5ٗ)حٌٕٛع: 

  .ٕٗٗٔ, ٍلُ: ٔ:2ٓ٘رؽ١ش حٌٛعخس  ٘ . ٠ٕ:َ:ٕٙٔٓع١ي رٓ ِٔعيس ط١ٌٍّ ١ٓز٠ٛٗ, حٌّظٛـّٝ ٕٓش 

 ١ٌْ ـٟ ى. «أ٠٠خا اْ لٍٕخ ...»  (ٖ)

 ُحى ـٟ ى: ٚٓٛحء لٍٕخ رخٌظٛل١ؿ أ َ ٨. ٌُٚ أٍ ٌٌٖٙ ح٠ٌِخىس ـخثيس ٌٍٛٚى٘خ ـٟ حٌّظٓ ِٓ لزً. ( ٗ)

. ٚلةي ٓةم ض ٘ةٌٖ ٔ:2ٚحٌَِّ٘  3 ـٟ حٌٜخكزٟ وٌح ـٟ حٌٕٔن, ٚحٌٜٛحد أْ حٌى٩َ ٨رٓ ـخٍّ  (٘)

 د. وّخ أ١َٗ اٌٝ ًٌه ٓخرمخا. حٌٍٛكش ِٓ

 ـٟ ى: ؼ١َٖ. ( ٙ)

[ آىَ ]ع١ٍٗ ح٩ٌَٔ أْ ٠عٍّةٗ ا٠ةخٖ ِّةخ حكظةخؽ اٌةٝ عٍّةٗ ـةٟ   (5) ِّ ًّ ٚع ـٟ حٌٜخكزٟ: رً ٚلّؿ هللا ]ؿ

ٛةٍٛحص هللا -ِٓ عَد ح٤ٔز١ةخء  -ع١ٍٗ ح٩ٌَٔ-ُِخٔٗ, ٚحٔظَ٘ ِٓ ًٌه ِخ ٗخء هللا. ػُ عٍُّ رعي آىَ 

 ـّخ ر١ٓ ِعىٛـ١ٓ ٓم٢ ِٓ حٌَ٘ف. [ أْ ٠عٍّٗ.ٔز١خا ِخ ٗخء هللا -ع١ٍُٙ
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 م   دتاماً على ما أحسنو من الل   اظتيقدّ   ق لو اً أحد
َـ]َ  ػػػنف تعّمػػػ األمػػػر قػػػراَره   ػػػال نعلػػػم ل ػػػً  مػػػن بعػػػده حػػػد ت  مث قػػػرّ  لػػػذلك  (ٕ)[اليػػػ

َد الػدؤِف اأب» ّما روي أفّ    هويردّ  [بٕٙ] اد العلم من ينُيونقّ  ميعّمَ وَجَد من   أنّػر «األْػ
 يمػا َف  لػك ال ،ػريَ  :ابػن أ،ػي  قػاؿ لػو يػا  َف ت ل ػك ل ػ ٌ  (ٖ)ىػذه :م قاؿ لو اظتيّلّ   ّلم ً 

   (ٗ)لقؼتيَ بو الذي جا   أفّ   و بلطفٍ  عرّ  ي ل   
َيو»تلميػذ  «الخفػشمسػعدة  بػن ْػعيد» قىؿ   هػَ وإاّل    لػقوىػَ اظتػراد إذا أُ   «ْػي 

َياً  عشرَ  ألحدَ  لقبٌ     (ٙ)ديّ قػُ  ذريه نذا أريد  -(٘)«اظتاىر»ّما يف -ؿت
 أفٌ   جهػ ِ  - ُػي ٍ  بّسػرٍ - :لً بىػمن قً   وحصَمى جىء اختالؼ لغىت العرب إ ٌ 

َه اال،ػيالؼ :علػا خػالؼو  ك ػ   من ل اهتمؿ مى ك   مط ى أكٌ  َجػ    ؼتيلُػاً بػاف جػا  ب
   (5)وبالثآف اضتجاز «دتيمٍ »ؿ النا ي   ا،ذ باألوّ  «ما» ،بِ  ونصبِ  ّر  ِ 

َعُ  :يأ  كإف كػػىف كل ػػ  كقيػػىسو   الَ ػػ  (3)يف  و علػػا صػػحٌ  رداً او  مسػػ قىن   اظتَ ػػ
َد  زُتلػػت يف نُػػي اضتػػ «لػػي » «مػػا»ا أشػػ هت ظتّػػ : قػػاؿ اضتجػػازيّ   ى بػػوييقػػَّ  ؾِ مػػدرَ  اؿ واصتمػػ

  هاعليها وعملت عملَ 
 قتلت   ا أُ  «لي » ص باألشتا  ا،يصاصَ صّ ا َف ختُ ظتّ  وقاؿ اليميمّي:

َلوم وقد تلّطف منهم من أشار لنس و  ]من الّامَ[ :نهم يف ق
ـُ  احملبِّ  َُ ؼ قلُت لو: انيسب        اجاب: ما قياألعطا ومهُهفِ   حرا

يُ [جٕٙ]    (2)«دتيمٍ »ػل عن اليصري  بر   نس و «ما»ى بنقتاؿ  ّا
                                                                                                                                                                      

 ح٠ٌِخىس ِٓ حٌٜخكزٟ.  (ٔ)

 ح٠ٌِخىس ِٓ حٌٜخكزٟ. ٚحٌعزخٍس ـٟ ؽ: ـبْ طعّي ٌٌٌه ِظعّي.  (ٕ)

ّْ حِةَأا   (ٖ) وٍّّةٗ رةزعٞ ِةخ أٔىةَٖ أرةٛ ح٤ٓةٛى, ـٔةؤٌٗ أرةٛ  ـٟ حٌٜخكزٟ: ٌٚمي رٍؽٕخ عٓ أرٟ ح٤ٓةٛى أ

 ح٤ٓٛى عٕٗ ـمخي ٌٖ٘...

 ى: ِوظٍؿ. ـٟ د ٚ  (ٗ)

 .ٕ:ٖ٘ٗحٌَِّ٘   (٘)

 ٌ٘حْ حٌٔ َحْ ـٟ ى ىْٚ َٗف.  (ٙ)

 طٕ:َ ح٦كخٌش ـٟ حٌفَع حٌَحرع ِٓ وظخد حٌّٔخع. ( 5)

 ـٟ ى: ِٓ. ( 3)

 .٘:5ٕٕ, ٚٔفق حٌ ١ذ ٕ:2ٕٔحٌٍؽِ ـٟ ح٦كخ١ش   (2)
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  بال نػا  علػى الضػم ضتػذؼ اظتضػاؼ إليػو- من بع ي  [دٕٓ] أي العػربُ  :ثم أح ث ا
َف   َا عليهػػػاااػػػطل  كثيػػػرةن   أ ػػػيىءى  -معنػػػاه  ِ ونيّػػػ ػػػ يف  «إف»و  يف الشػػػرط احملقػػػق «إذا»مثػػػَّ 

َف َه  للشػػرط اظتا ػػي «لػػَ»و  اظتظنػػ ػػو  والياّيػػد لضنّػػار وؿتػػ وؿتػػَ   (ٔ)[لعػػدـ ابنّػػار] وتّر
َا عليو ل اهتم يف ػتاور  إُف األشػيا  احملد ػ   :إلي ػىالنازل   م الداعي   للحىج  ؛ماهتذلك ؽتا بن

َع من ذري ت  منهم    (ٖ)إليو لطائفُ  مّ بَ  ُ   عن مّانو (ٕ)يري للمَ 
َؿ-  كً ػػ -مايػػدةٌ - علػػا قيػػىس مػػى كػػىف  احملد ػػ َ  :أي  ػػىأ ٌ  غيػػرى   -بال نػػا  للمُعػػ
َه (ٗ)اظتقػػػي  عليػػػو مػػػا فػػػي الصػػػل َلني الُػػػ ّػػػا،يالؼ اػػػيغ  ,فػػػىن مختلً  أحػػػد  اعلني واظتُعػػػ

َع  حاؿٌ  (ٙ)ف  والَا(٘)[اظتش ه ]والصُات    .«و  »من مر 
َا ػػػ  يف ؼتيلػػػف  ؿز أف يكػػػ ف الم  ػػػ ع الكٌ كيجػػػ   :«األ،ُػػػش» قػػػىؿ مػػػن ال

ن مىػ -«الػرأي»مػن - ثػم رأل  ّالنصب مثالً    كاح ان   ربىن   النا ي  «ما»ّخب    االْيعماؿ
ػػر جػػىء ّْ ُِ ػػدّ   بالضػػم :مػػن بعػػ ي   مػػن العػػرب يّػػوِ والرّ  مػػن أُوِف ال ِف  مسػػدّ  ْو - فٍ أى  «رأى»مُعػػ
َفٍ  بُػػػػي ٍ   قٌ ميعلِّػػػػ- ثػػػػىفو  إلػػػػا قيػػػػىسو   لػػػػو (5)ؼتالُػػػػ ً  أي: ؿالكٌ  خػػػػىلف قيػػػػىسى  - سػػػػّ

َاز االْيعماؿ   حٌ الصٌ  في جىرو  -«،الف»ػب لقيػاـ مػدرؾ الطريػق الثػآف   ؛ؿجػرل الكٌ مى وج
   ؿّما قاـ مدرؾ الَ   األوّ 

لُّ : (3)«اطتصػػػػػائص»ويف  إعمػػػػػاؿ اضتجػػػػػاز يف   ل ػػػػػ أال تػػػػػرى أفّ  ؛ ٌ هػػػػػا حّجػػػػػالل ػػػػػاتّ 
َ     عتػا وإقتػاؿ دتػػيمٍ  «مػا» ا ألّعػػ ؛إحػػداقتا بصػاح يها لػك ردُّ  (2)لػي    اسا يق لػو القيػػمػػمنه ّػ

                                                           
 .ٔ:ٕٕٙح٠ٌِخىس ِٓ حٌف١ٞ  ( ٔ)

 ـٟ ى: ٌٍٟٛع. ( ٕ)

 ١ٌٗ ٌ خثؿ.: ٚأّّخ ٠٠ّْٛ أ:ٖٖٙـٟ حٌف١ٞ   (ٖ)

 حُٓ ِٛٛٛي.  «ِخ»  (ٗ)

 ٠ُخىس ِٓ ى. ( ٘)

 أٞ: ِوظٍفخا.  (ٙ)

 ـٟ ى: ِوخٌفظٗ. ( 5)

 .ٔ:5ٕ٘ٚحٌَِّ٘  ٕ:ٓٔحٌوٜخثٚ   (3)

 . ٚلي ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ.: ١ٌْٚٚـٟ حٌوٜخثٚ حٌَِّ٘. وٌح ـٟ ى ٚ  (2)
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َيهػػا علػػى أ،يهػػا  [أٖٕ]أف تيخػػري إحػػداقتا  (ٔ)ذاييػػو  بػػذلك مػػن األ،ػػرى ليسػػت أحػػق     يق
َُ عتػػا وأشػػدُّ أنسػػاً أ وتعيقػػد أفّ  َى القياْػػني أق ػػ أال   (ٕ)إحػػداقتا بػػاأل،رى  ػػال ردُّ  اوأّمػػ    ػػا قػػ

َع اؼٍ ّلُّ   تٍ بس   ل ا فناؿ القرآ» :ترى لل ديث اظتر     (ٖ)«شاؼٍ  هاّ 
   ىذا إف اْيَت الل ياف أو تقاربيا يف القياس

ػػذلكرت مقابليُ ّثُػػ  و اً دّ جػػت إحػػداقتا  ػػنف قلّػػ ػػعه أ،ػػذتَ   هػػاّ  َاقتػػ ا روايػػ ً مباْو  اوأق
َؿأال تػػرى أنّػػ  (ٗ)قياْػػاً  َؿ  «كبَػػ مػػررتُ » [بٕٚ]وال  «كاظتػػاؿ لِػػ» :ك ال تقػػ قياْػػاً علػػى قػػ

   (٘)«واظتاؿ لِ » :«ضاع َ قُ »

َاجػػبُ  َى األشػػي  (ٙ)وال َ   ومػػ  ذلػػك لػػَ اْػػيعمَ ذلػػك  يف مثلػػو اْػػيعماؿ األقػػ  األقػػ
لّنّػو ؼتطػٌ    ذػري ؼتطػ ٍ  مصػيبٌ   النا ق على قيػاس ل ػ ٍ  ؛َف يّن ؼتطئاً لّالـ العرب إنسافٌ 

َد الل يني َـ  أو ْج ٍ   نف احياج لذلك يف شعرٍ   ألج   انيهى  عليو نّرٌ وال مُ   (5) ري مل

  انيهى

َّ   :(2)«شػػرح اليسػػهيَ»يف  (3)«افأبػػَ حيّػػ»وقػػاؿ  ػػاف ل ػػ ً  ّػػ  ي َ قِػػ (ٓٔ)لق يلػػ ٍ  مػػاّ 
  عليو ي َ قِ 

                                                           
 ح١ّ٠ٌَ ٌٍ٘ؤْ. ٚـٟ حٌوٜخثٚ ٚحٌَِّ٘: ٌٚىٓ ؼخ٠ش ِخٌه ـٟ ًٌه.   (ٔ)

-: ١ٌْ ٠ٕزؽٟ أْ ٠ ٍك عٍٝ ٟٗء ٌةٗ ٚؿةٗ ِةٓ حٌعَر١ةش لةخثُ ٔ:ٖٕٙلخي حرٓ ؿٕٟ ـٟ حٌّلظٔذ  ( ٕ)

 أٔٗ ؼ٢ٍ. -ٚاْ ؼ١َٖ ألٜٛ ِٕٗ

 وةخؾ وٍٙةخ أكةَؾ ٓةزعش عٍةٝ أرةٛحد ٓةزعش ِةٓ حٌمةَآْ أٔةِي»أهَؿٗ حٌ زَحٟٔ ـٟ حٌىز١َ رٍف::  ( ٖ)

ٗ ِٔةٍُ ٚحٌظَِةٌٞ . ٚأهَؿة5ٕٕ٘, ٍلُ: ٖ:ٗ٘ٚلخي ح١ٛ١ٌٟٔ: كٔٓ. ٠ٕ:َ: ـ١ٞ حٌمي٠َ «ٗخؾ

. ٚلي أـَى ٘ةٌح حٌلةي٠غ 2ٗٓ, ٍلُ: ٕ:52ٗٚأرٛ ىحٚى ٚحٌٕٔخثٟ رٍف: آهَ. ٠ٕ:َ: ؿخِع ح٤ٛٛي 

ٚطٕ:ةَ ٍٚح٠خطةٗ  .ٔ:ٖٕحرٓ حٌـٍِٞ رـِء, ؿّع ـ١ٗ ٍٚح٠خطٗ, ٚوظذ أٌفخهٙخ ١َٚلٙةخ ـةٟ حٌٕ٘ةَ 

 ١ ٗخوَ. ٔ:5ٕـٟ طف١َٔ حٌ زَٞ 

 أ ٚ د ٚ ؽ.وٌح ـٟ ى ٚحٌوٜخثٚ ٚحٌَِّ٘, ٚلي ٓم ض ِٓ   (ٗ)

 : ٍَِٚص رَٗ.ُٚحى ـٟ حٌوٜخث  (٘)

 ـٟ ى: ـخٌٛحؿذ. ( ٙ)

 وٌح ـٟ حٌوٜخثٚ ٚحٌَِّ٘, ٚـٟ حٌٕٔن: ِعٍَٛ.   (5)

 حٌؽَٔةخ١ٟ ح٤ٔئٌةٟ ك١ةخْ أرةٛ ,حٌةي٠ٓ أػ١ةَ ح٦ِةخَ ,ك١ةخْ رٓ ٠ٛٓؿ رٓ عٍٟ رٓ ٠ٛٓؿ رٓ ِلّي ( 3)

 .ٙٔ٘, ٍلُ: ٔ:3ٕٓ٘ . رؽ١ش حٌٛعخس 5ٗ٘. طٛـٟ حٌٕفِٞ

 .ٔ:3َِٕ٘٘ حٌّ  (2)

 وٌح ـٟ ى ٚحٌَِّ٘, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ل١ٍٍش. ( ٓٔ)
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لّ    (ٔ)  إيضاحو ذتّ  ويا  زيادةُ   «جي االيعادؿ والرت »و ْيا  يف األاَ يف وىذاّ 
انػت اصتػادّ إفّتػ :أيضػاً  (ٖ)«افأبَ حيّ » (ٕ)قاؿ َغ الياويػَ إذاّ  شػي   ومَث  ة علػى ا يسػ

ػػػػاف ذلػػػػك ل ػػػػ َ أّمػػػػ  (٘)ؿوّ    ييػػػػا(ٗ)متالُهػػػػا ومَث  جػػػػا  شػػػػي ٌ  َف   مػػػػن العػػػػرب  ائُػػػػ ٍ  ا إذاّ 
   ال تاويَ  إال  ا (ٙ)ميّلّ يُ 

َُ  ُردّ  ومػػن مَث   َؿَ  (5)«أ  علػػي» تاويػػ علػػى إ ػػمار  «إال اظتسػػكُ  لػػي  الطيػػبُ » :دتػػيم قػػ
  (2) ذلك ل يهم نقَ أفّ  «أبا عمرو» (3)بافّ  ؛اشتها  مري الشاف

ػػاف    يػػو [جٕٚ] لػػفا  يمػػا ا،يُ  ػػ يعّ ل ػػ  العػػرب لُتػػ :(ٓٔ)«ابػػن  ػػارس»وقػػاؿ  إذاّ 
أو  أو غتػازٍ  يف حقيقػ ٍ  العػرب مػن ْػننها (ٔٔ)سػيعملوؽتػا ت أو شػي ٍ  أو اػُ ٍ  الينازع يف اْػمٍ 

َحيػػد  (ٖٔ)مػػن  يػػو لػػدالئَ العقػػَ غتػػاؿٌ  (ٕٔ)ومػػا  ا مػػا ْػػ يلو االْػػين اط اّمػػ  مػػا أشػػ هو الي
َؿ الُقػػو و روعػػو َع ذلػػك علػػى ذػػري الل ػػاتمَ  ألفّ  ؛مػػن الل ػػ   يػػو بشػػي ٍ  يعّ  ػػال لُتػػ  وأاػػ    ػػ

َلػػػو تعػػػاُف  ا الػػػذي متيلػػػف  يػػػو الُقهػػػا  اّمػػػ  منػػػو مػػػا يصػػػل   (ٗٔ)چې  ې  ېچ : مػػػن ؿتػػػَ ق
َع لل يهم واالحيجاج  ا  يو   َّ ل ري ذلكَ ومنها ما يُ   للرج

                                                           
 ٌ٘ح حٌٔ َ ١ٌْ ـٟ ى. ( ٔ)

ُّ لخي. ( ٕ)  ـٟ ى: ػ

 .ٔ:3ٕ٘, ٚحٌَِّ٘: ٗ:ٖٓٓحٌظ١٠ًٌ ٚحٌظى١ًّ   (ٖ)

ّٟ »ٚعزخٍطٗ ـٟ حٌظ١٠ًٌ: ٚلٌٛٗ:  ( ٗ) ّْ ًٌةه ٌؽةشٌ, ـة٩  «٨ٚ ١َّٟ ـٟ )ٌة١ْ( ه٩ـةخا ٤رةٟ عٍة اًح ػزةض أ

ُّ ؿخء ٟٗء ٠وخٌؿ حٌـخىس...٠ّىٓ حٌظؤ٠ًٚ, ٤ , ػ  ّْ حٌظؤ٠ًٚ ٨ ٠ىْٛ ا٨ّ اًح وخٔض حٌـخىس عٍٝ ٟٗء 

ي. ( ٘) ّٚ  وٌح ـٟ ى ٚحٌَِّ٘ ٚحٌظ١٠ًٌ, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ـ١ئ

 وٌح ـٟ حٌَِّ٘, ٚـٟ ى ٚحٌظ١٠ًٌ: طظىٍُ. ( ٙ)

ٌؼةخٟٔ ع٘ةَ . ١ٓٚؤطٟ لٛي أرٟ ك١ّةخْ ٍّٚى طةؤٚي أرةٟ عٍةٟ ـةٟ حٌفةَع حٕٓٔـٟ حٌّٔخثً حٌلٍز١خص  ( 5)

 أ(. طٕ:َ ح٦كخ٨ص ٕ٘خن.3ِٖٓ وظخد حٌّٔخع )

 ـٟ حٌَِّ٘: ٤ْ.  (3)

 ٌ٘حْ حٌٔ َحْ رخهظٜخٍ ِٓ حٌظ١٠ًٌ. ( 2)

 . ٔ:3ٕ٘, ٚحٌَِّ٘ 2ٗ )رخد حٌمٛي ـٟ ح٨كظـخؽ رخٌٍؽش حٌعَر١ش( ٌٜخكزٟح  (ٓٔ)

 وٌح ـٟ ى ٚحٌٜخكزٟ ٚحٌَِّ٘, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٠ٔظعٍّٗ. ( ٔٔ)

 َ, ٚـٟ حٌٜخكزٟ: أٚ ِخ.وٌح ـٟ حٌِّ٘  (ٕٔ)

 ـٟ حٌَِّ٘: أٚ ِٓ.  (ٖٔ)

 .٘:ٙ, ٚحٌّخثيس ٗ:ٖٗحٌٕٔخء   (ٗٔ)



73 

 

ػاف مػا انيقػَ إليػو   وإذا انيقػَ لسػاف الُصػي  ل ػري لسػانو :(ٔ)[قاؿ ابن ج و ]  ػنفّ 
ل  وال نظػػرَ   يء،ػػذ بػػاألوُفو   أو  اْػػداً  ػػال   ػػا انيقػػَ عنهػػا ّمػػا يُء،ػػذ   ،ػػذ  ػػايػػو أُ   صػػي اًّ 

ٌَ  وأفّ   بالنس   لل   األوُف (ٕ)لُساد الل   ي  ىذا ال اب مػا  ابػت و لَ  ُ ألنّ  ؛ يو ذلك ػتيم
َ  َقّػػوتُ   بل ػػ ٍ   ابػػت نُػػ ٌ  ػػ   ُػػىَ  ذلػػك  و يػػو مػػن اطَتطَػػَ مػػا ال متؼتا ػػ ف عػػن األ،ػػذ عػػنّ 

َاب األ،ذ  ا عُ     ما َف ينب لو نظر الحيمالووال يُ   وَف يظهر  ساده  ا يور ت  الص
 ٍَ مُّصػ [دٕٔ] وأبدؿ منهػا بػدؿَ   الجطىس الثالث  ى أم  كأمٌ  : (ٖ)األ،ُش قىؿ

ٍَ  ٍَ مُصّ  َلو] من غتم َز  يػو   ةللعػدّ  وىػَ مسػيَؼٍ   كالحػرؼً  كالفعػلً  اال ػمً  :(ٗ)[ق  يجػ
   نظريه ّما مرّ    ابت اع والقط 

ََ أي ُُ    قبلك  :،به  م يدأٌ  «أيّ »و َيو : ق     ذلك ل ر فال يي   أ،
َلػػػػػو تعػػػػػاُف َعني اظتقابلػػػػػ َ  (5)چڦ  ڦ  چ  چچ  :ولػػػػػي  اظتػػػػػراد مػػػػػن األشتػػػػػا  يف ق   للنػػػػػ

َيَ  (ٙ)بَ اف شت ً   اظتع  الل      د،لت األجناس أرت   على ذريه من ْائر األلُاظ ماّ 
َ    :أي   ك   قبلي من الثالث  أ ٌ  في كلٌ عقالً  كيحتمل    منهما ّ

ي أب  علي»ح صرٌ    ذا االحيماؿ :كب     «الُاْر

 ولي    وحروؼٌ  وأ عاؿٌ  الل    يها أشتا ٌ  :إف قيَ :أيضاً  عنو (5)«اطتصائص»ويف 
 

                                                           
١ٓٚؤطٟ ـٟ حٌفَع حٌٔةخىّ ِةٓ وظةخد حٌٔةّخع  .ٔ:2ٕ٘ٚحٌَِّ٘  ٕ:ِٕٔوظَٜ ِٓ حٌوٜخثٚ   (ٔ)

ّْ حٌى٩َ ٨رٓ ؿٕٟ.5ٙ)  أ(. ٚلي ٓم٢ ِٓ حٌٕٔن ِخ ١٘٠َ اٌٝ أ

 أٞ: حٌٍؽش حٌؼخ١ٔش.  (ٕ)

 رٓ ؿٕٟ. ٚلي كىخٖ ح١ٛ١ٌٟٔ وّخ ٘ٛ ٌِوٍٛ ٕ٘خ ـٟ حٌَِّ٘ كىخ٠ش ١ٌْٚ ٔم٩ا.حٌٜٛحد أٔٗ ح  (ٖ)

 ٠ُخىس ِٓ ى. ( ٗ)

 .ٕ:ٖٔ حٌزمَس ( ٘)

حٌّعٕةٝ ح٨ٛة ٩كٟ عٕةي  حٌفعةً ٚحٌلةَؾ. أٞ:: حٌعزخٍس ـةٟ ى: حٌمخرٍةش ٌٍٕةٛع١ٓ عٍةٝ. ٚحٌٕٛعةخْ ( ٙ)

 حٌٍؽ١٠ٛٓ.

ّٚ ِةةٓ ٌٚةة١ْ ٤رةةٟ عٍةة ,ٚحٌىةة٩َ ـ١ةةٗ ٨رةةٓ ؿٕةةٟ ٔ:ٔٗحٌوٜةةخثٚ   (5) ٟ. ٚلةةي ٔمةةً حرةةٓ عةة٩ّْ حٌةةٕ

. ٚوة٩َ أرةٟ عٍةٟ ٔ:ٔٔحٌَِّ٘ ٤ٔٗ ُحى ـ١ٗ ِخ ُحىٖ ح١ٛ١ٌٟٔ عٍٝ حٌوٜخثٚ. ٠ٕ:ةَ حٌِّ٘ةَ 

ـةةٟ طَط١ةةذ ح٨ٓةةُ ٚحٌفعةةً ٚحٌلةةَؾ كٔةةذ حٌمةةٛس ٚ ح١ٌٚ٤ةةش ـةةٟ حٌةةٕفْ ٚحٌَطزةةش ـةةٟ حٌوٜةةخثٚ 

َّ  ٔ:ٙ٘. ٚ٘ٛ حٌٌٞ أٗخٍ ٌٗ ح١ٛ١ٌٟٔ ـٟ حٌّظٓ ٚحٌَِّ٘ ٕ:ٖٓ  أرٛ عٍٟ.  فرمٌٛٗ: ٚرٗ ٛ
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َف اظتعل ػػ َز أف يّػػ األشتػػا    ّيػػف ،ػػصّ   (ٕ)ذريىػػا دوفَ  (ٔ)وحػػَدىا م مػػن ذلػػك األشتػػا كتػػ
   وحدىا

َى القُ اعيُ  :قيَ انت األشتا  أق ػالـٍ وال  الثال ػ  (ٖ)َ ُػمد ذلك من حيثّ   َّّ  بػّد لّػ
َ  وقػد تسػػي   اصتملػ  اظتسػيقلّ   مػػن االْػم (ٗ)منُػردٍ  دٍ مُيػ ّػالـٍ  ػػ   مػن الُعػَ واضتػػرؼ   عػنّ 

انت األشتػا  مػن القػَّ  لمّ  ّيُػى جػاز أف يُ     يف الػنُ  والرت ػ  علػى مػا ال ،ُػا  بػوة واألوليّػاّ 
َؿٌ  اؿٍ  ا ؽتا ىَ ت    يهىان  (٘)عليها إليويف اضتاج   عتا وػتم

َلنيو    (ٙ)لعَ أل  علي يف ذلك ق
 ريٌػغي  (2)مػى أفٌ  إلا  نتيػَ :يرهو (3)«الخفش»ككىف : (5)«أبَ علي» قىؿ

َؿ- ريٌ غي  (2)مى  يشػديد  بُػي ٍ  «شأيّػ»ػّػ  ,ا ػتعمىل  [بٕٛ] لكثرة [إٔٗ] -بصي   اظتُع
َين الشني اظتعجم  يّ  أبَ علي  »حّاه    يشديد الي يي  وتن رتو «الُاْر أ  اضتسن »عن  يف تّذ

َؿ  يػػو عنػػدنا  :(ٔٔ)العػػرب قػػاؿ عػػن (ٓٔ)«الُػػرّا »و «األ،ُػػش  «(ٕٔ)شػػي  لػػك أيّ »والقػػ
ػػػ ػػػ  علػػػى اليػػػا   ف اعتمػػػاةَ  خُّ ػػػ   يهػػػا ُّرىػػػت   (ٖٔ)   ي رّّػػػت بالّسػػػرةوألقػػػى اضتّر   اضتّر

َين  ّْنت اُ  نني  ُ    ل قها الين ومػا يلامػو مػن بقػا  االْػم علػى  :قػاؿ  ذ ت الليقا  السّا

                                                           
 وٌح ـٟ حٌَِّ٘, ١ٌٚٔض ـٟ حٌوٜخثٚ.  (ٔ)

 ِّخ ١ٌْ رؤّٓخء.ُحى ـٟ حٌوٜخثٚ:   (ٕ)

 ِخىس )لزً(., ٚ٘ٛ حٌٜٕؿ حٌّّخػً. ح٢١ٌٓٛ «لز١ً»ؿّع  «حٌمزً»  (ٖ)

 وٌح ـٟ حٌَِّ٘, ١ٌٚٔض ـٟ حٌوٜخثٚ.  (ٗ)

ِةٓ أ ٚ « ا١ٌةٗ»ٚلةي ٓةم ض  ـٟ حٌوٜخثٚ ٚحٌَِّ٘: ا١ٌٗ ع١ٍٙخ. ٚـٟ ى: ع١ٍٙةخ ا١ٌٙةخ. «ع١ٍٙخ ا١ٌٗ» ( ٘)

 د ٚ ؽ.

 وٌح ـٟ ى. ٟٚ٘ ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ عٍٝ حٌٙخِٖ عٍٝ أّٔٙخ كخ١ٗش. «ٌٚعً ٤رٟ عٍٟ ـٟ ًٌه ل١ٌٛٓ»  (ٙ)

 .ٕ:ٖٔوٌح ـٟ حٌٕٔن, ٚحٌٜٛحد أّٔٗ ٨رٓ ؿٕٟ ـٟ حٌوٜخثٚ   (5)

 , ٚـٟ حٌوٜخثٚ: أرٛ حٌلٔٓ. ٔ:ٙ٘وٌح ـٟ حٌَِّ٘   (3)

 ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ.  (2)

حء» ( ٓٔ) َّ  ِةَٚحْ رةٓ هللا عزةي رةٓ ٠ُةخى رةٓ ٠ل١ٝٚحٌفَحء ٘ٛ  ١ٌْ ـٟ ى. «عٓ أرٟ حٌلٔٓ ح٤هفٖ ٚحٌف

 .ٕ٘ٔٔ, ٍلُ: ٕ:ٖٖٕ٘ . رؽ١ش حٌٛعخس 5ٕٓ ٕٓش ِىش ر ٠َك , أرٛ ُو٠َخ. طٛـٟحٌي٠ٍّٟ

 .ٔ:5٘٘ح٤ٗزخٖ ٚحٌٕ:خثَ  ( ٔٔ)

 ـٟ ى: ًٌه. ٌٖٚ٘ حٌىٍّش ١ٌٔض ـٟ ح٤ٗزخٖ ٚحٌٕ:خثَ. ( ٕٔ)

 ٟ ى ٚح٤ٗزخٖ, ٚلي ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ.وٌح ـ ( ٖٔ)
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 صػػػار لاومهػػػا مشػػػ هاً لػػػو  ػػػا يف نُػػػ  الّلمػػػ  حػػػ    الزمػػػ ٌ  ب ػػػا  ا نو أفّ حّسػػػ واحػػػدٍ  حػػػرؼٍ 
َا  حذؼ منها  (ٔ) انيهى  «شأيّ » ّذا ىنا  «َفَِ »و « يمَ » : قال

َف  و يػػػو أفّ  المػػػ (ٕ)ّسػػػرة الشػػػني ْػػػّ أف واألحسػػػن  [جٕٛ]و  عػػػن مقيضػػػيها يفّ 
ػ  عليهػا (ٖ)اْػيثقلت   ذ تمث حُ   قلت حّر  اعتماة لليا نُ  :يقاؿ ني بعػد قلػت للشػ نُ   اضتّر

يها ناف  بعد ْلب حّر نني  ُ    اليقى ّْا َين  ذ ت اليا  الليقا  السّا    (ٗ)قتا ىي والين
َين    (ٗ)والين

ثأي العرب (٘)تص رت  َرَتو يف  ّرىا بَافّ   قبلى   رة االْيعماؿ لو: أوقعت ا
َرذلك اظت رّي  و  ِ  :أي   عك  قبلى  الضػمري -  أ ٌػج  الْػيعمالو لّثرة اضتا كعلمت   اظتّذ

  (5)[عنػػو] دَ يػػال ػت :(ٙ)«اظتصػػ اح»قػػاؿ يف   دة وتشػػديد الػػداؿَّحػػاظت ضػػمّ ب :البػػ ه  -للشػػاف
   عرؼ اْيعمالو إال مقروناً بالنُيوال يُ  :قاؿ  (5)[عنو]

لل اجػػ  الداعيػػ  ىه ا ػػتعمىل م إيٌػػ -(3)بيثليػػث الّػػاؼ والُػػي  أشػػهر-رة ثٍػػمػػن كى 
َه م ػػريّ أي: و  بتغييػػره  العػػرب :فىبتػػ ؤكاإليػػو  َف عليػػوا حّقػػاً عّمػػ ػػع   ٌ علّػػ- مػػىن لٍ عً   و أف يّػػ

َر   مػن الي يػري :(2)مطػ  بػ ٌ ال -وأنّػ :واشتهػا  ػمري الشػاف أي  ُػ ٌ ؼتُّ - فٍ بأى  -لالبيدا  اظتّذ
َاؿ  (ٓٔ)ُِ كثرة - ٌ تعليليّ – من مػا قػاؿ مػن قػاؿ  ػريوا ال اعي  إلػا تغييػرهاألح مػن ] : ّ 

 [اظتيقارب

                                                           

 .٘٘ٗفخء حٌؽ١ًٍ )أ٠ٖ(  «أ٠ٖ»٠ٕ:َ: ـٟ  ( ٔ)

 ـٟ ٘خِٖ أ ٚ د ٚ ؽ: ٌعٍٗ ٍِٔٛد.   (ٕ)

ًّ ِخ أػزظٗ ٘ٛ حٌٜٛحد. ( ٖ)  ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ـٕمٍض. ٌٚع

َلو   (ٗ) سرة الشني   »من ق  اعتماة وحذ ت اليا  ،ُُت لي  يف د  وقاؿ يف اظتص اح اظتنري مادة )شيا(: «و يو أّفّ 
  الُارا  قالو  أيش : قيَ  واحدةً  ّلم ً  وجعال  ختُيُاً 

 عٕي ــخي ٚـٟ حٌوٜخثٚ ٚحٌَِّ٘: أّّخ طٍٜٛطٗ.  (٘)

 .ِخىس )ريى(حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ,   (ٙ)

 ح٠ٌِخىس ِٓ حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ.   (5)

 ـٟ ى: أوؼَ. ( 3)

 . ٨ٚ ـٟ حٌوٜخثٚ ٚحٌَِّ٘ ١ٌٔض عٕي ــخي  (2)

 .٨رّي ِٕٗ ِٓ وؼَسٌعزخٍس ـٟ ى: ح ( ٓٔ)
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 (ٔ)رأى األمَر يُُضي إُف آ،ٍر               صيّػَر آ،َره أّوال
 «ىلػمّ »ت ريّ ّمػا ُذػ   لليخُيف والي يري عن أاػلو داعٍ  ٌَ قَ ّثرة االْيعماؿ  ِ  وذلك ألفّ 

   ُ ػػػذؼ ألُهػػػا بنػػػا أَِف   :أي «َفُّ »و  للين يػػػو «ىػػػا» :«اطتليػػػَ»قػػػاؿ   «َفُّ  ىػػػا»وىػػػَ   عػػػن أاػػػلها
   (ٕ)اً لّثرة اْيعماعتاختُيُ

 اْػػػيعماؿ ػػػا لّثػػػرة  «لػػػدف»ىػػػا بعػػػد األّثػػػر جرّ  مػػػ  أفّ  «فدُ لَػػػ»بعػػػد  «ذػػػدوةً »ب ِصػػػونُ 
   (ٖ)معها «ذدوة»

َز م  ذريىا َز معها ما ال كت ثرة االْيعماؿ كت  ػالي يري عػن   وعلػى ىػذا االحيمػاؿ  ّو
َا  األاَ اظتطّ  ثرة اْيعمالو عن أالو من ال   (ٗ) رد يفّ 
َعات  (٘)كػ فأف تعقػاًل كيج ز  :قىؿ ؿ عنػد و ػعها األوّ  قػ يمىن  كى ػتاظتَ ػ

   (ٙ)َ  بال :ر ب بال تغيٌ   على أاَ الَ  
َف :«اظتاىػػػػػر»ويف  َز أف يّػػػػػ مػػػػػن ذػػػػػري ت يػػػػػري  :أي (3)معربػػػػػ ً ّانػػػػػت قػػػػػدنتاً   (5)وكتػػػػػ

  .فيمى بع ي ها لليخُيف  ععن أاَ و  رتيٌ غي يف االْيعماؿ رت ى كثي فلمٌ   (2)أاالً 

                                                           
( ِٕٔةةٛرش ٗ٘, ٖ:ٖ٘, ٚـةٟ ع١ةْٛ ح٤هزةخٍ )٠ٕٔ٘ٗٔةذ ٧ٌِةخَ عٍةٟ رةةٓ أرةٟ ١خٌةذ ـةٟ ى٠ٛحٔةةٗ   (ٔ)

حق, ٚ  ٍّ َّ ٛةةةٕخعش ح٦عةةةَحد 5ٓٔ, ٕ:ٖٔ, ٚٔ:2ٕٓ حٌز١ةةةض ـةةةٟ حٌوٜةةةخثٌّٚلّةةةٛى حٌةةةٛ , ٚٓةةة

ةةةً ٔ:33ٔ, ٚحٌّلظٔةةةذ ٕ:35ٙ ّٜ ٍلةةةُ: , ٔ:52٘, ٚح٤ٗةةةزخٖ ٚحٌٕ:ةةةخثَ ٘:ٕٓٔ, ٚٗةةةَف حٌّف

ٕٕٙ.. 

ٌٔةخْ حٌعةَد ِةخىس )ٍ٘ةُ(, ّٚ٘ةع , ٕٚ:32, ٚحٌٍزةخد ٖ:ٖ٘, ٚحٌوٜةخثٚ ٖ:٠ٕ٘2ٕ:َ: حٌىظخد   (ٕ)

 .٘:ٕٙٔحٌٙٛحِع 

 .5ٖ:3 ٚحٌظ١٠ًٌ ٚحٌظى١ًّ ( ٖ)

. ٚوة٩َ ٔ:٠٘5ٖٕ:َ: ح٤ٗزخٖ ٚحٌٕ:خثَ )وؼَس ح٨ٓظعّخي حعظّيص ـٟ وؼ١ةَ ِةٓ أرةٛحد حٌعَر١ةش(  ( ٗ)

 حرٓ ع٩ّْ ٕ٘خ ِٕٗ.

: أٞ: ؿةٛحُحا عم١ٍةخا أْ طىةْٛ ٔ:ٕٗٙـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ ٚعٕي ــخي: ٠ىْٛ. ٚـٟ حٌفة١ٞ وٌح   (٘)

 حٌّٟٛٛعخص.

  ـٟ ى: رخٌّٟٛٛع. ( ٙ)

 ـٟ حٌَِّ٘: طىْٛ. ٚـٟ حٌوٜخثٚ: ٚلي وخْ أ٠٠خا أؿخُ أْ ٠ىْٛ لي وخٔض لي٠ّخا ِعَرش.  (5)

رة٩ طؽ١ةَ رةٗ( ٚ٘ةٟ طل٠َةؿ رة٩ : ٚـةٟ ٔٔةوش: )ٔ:ٕ٘ٙوٌح عٕي ــخي. لخي حرةٓ حٌ ١ةذ  «ِعَرش»  (3)

ّْ ٌف:   ٘ٛ حٌٌٞ ـٟ حٌَِّ٘ ٚحٌوٜخثٚ. «ِعَرش»٠َِش, ٤

 ٌ٘ح حٌٔ َ ١ٌْ ـٟ ى. ( 2)
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م رأوا الػػػداعي أّعػػػ  ؿالكٌ االحيمػػػاؿ كالقػػػ ؿ عطػػػ م هػػػ   :(ٔ)«أبػػػَ علػػػيّ » قػػػىؿ
َا  يهػػػا ابيػػػدا ً ىػػػا يف اؿ للي يػػػري لّثػػػرة تعاور األوّ   أدؿ    ل ٌػػػ  بػػػاليخُيف والي يػػػري لّػػػالـ  تصػػػرّ 

َا عَ علا حكمت ى  َاقعهػا وو عها لأللُاظ م َّ -ها الػيت تػدعَ إليػو م ػ  واضتّػيم مػن يعطػيّ 
َـ شػػهادةً  :كأ ػػ   -ومسػػي ق   مسػػي ق    :بمصػػىير أمرهػػى (ٕ)لعلم ػػى  للعػػرب :ل ػػى  أقػػ

ػػػ ؛باليػػػا  ال بػػػاعتماة  ي قػػػى يف    أاػػػليّ  ه اليػػػا  يف واحػػػد  «معيشػػػ ٍ »رتػػػ    (ٖ)«معػػػايشَ »ػألنػػػوّ 
المها [دٕٕ] ىا ا يصري إليو أمرُ  :أي  رتعو ٍاعتا    يف تصاريفّ 

ٍَ ال متيلف آ،رُ ىن فترك ا بعض الكالـ مبطيٌ  ػ حػاؿٌ - معرب غيرى   ه لعام أو   دةمءِّّ
َجػَ  ألفّ  -تَ ي يّ  [بٜٕ] وافٌ   مػان  ابعػراب أليػقُ  (ٗ)دعدـ إعراب تلػك الّلمػات ل

    لامت حاالً واحدةً   رة تعاورىا من الّالـّثباضتّم  لعدـ   أليقُ 
َُّ   دتػيمٌ  (٘)تو،الُػ  بال نا  على الّسر يف ل   اضتجاز «أمسً » ح   اطتػالؼ  وػتػ

َمك بليل ٍ اطتالؼ إف أُ  َـ الذي ق َ ي   رّّسػوَف يُ   ضػفوَف يُ   «أؿ»ػؼ بػعرّ وَف يُ  (ٙ)ريد بو الي
ػاف ظر ػاً وَ سػ  األُ  ػنف وجػدت اطتم  وَف يّن ظر ػاً   روَف يص ّ   رّسّ يُ   «أمػ ِ  اػمتُ » ػّػ   ؿ ّو
  «أمسػاً  اػمتُ » ػّػ  اتُاقاً  عربمن اطتمس  ق لو أُ  واحدٌ [إٔ٘]  [جٜٕ] دقِ وإف  ُ     اتُاقاً بُ 

َّ  (5)وإال وَف يّػػػن ظر ػػػاً  ػػػذلك وقػػػد نظمػػػتُ   اطتػػػالؼ  هػػػَ ػتػػػ ِف:  (3)ذلػػػكّ  مػػػن ]يف قػػػ
 [من ال سيا]

                                                           
 ٛٛحرٗ: حرٓ ؿٕٟ.  (ٔ)

 ٙخ. ّٚحٌَِّ٘ :رعٍ ٚـٟ حٌوٜخثٚ عٕي ــخي  (ٕ)

. وٌح لَأ٘خ ح٤ٍرعش عَ٘. ٘ٔ:ٕٓٚحٌلـَ  5:ٓٔح٤عَحؾ  چچ  چ  چ   ڃ  چ  لخي طعخٌٝ:  (ٖ)

, ٚحٌّّظع ٔ:5ٖٓ, ٚحٌّٕٜؿ ٔ:٠ٕٕٚٙٓ:َ: حٌّمظ٠ذ  .ٔ:3ٕٓاطلخؾ ـ٩٠ء حٌزَ٘  ٠ٕ:َ:

ٖٗٓ:ٔ ,٘ٓ5:ٕ. 

 وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٌٛؿٖٛ.  (ٗ)

 .3:ٗٔحٌظ١٠ًٌ ٚحٌظى١ًّ « أِْ»وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: هخٌؿ. ٠ٕ:َ حٌو٩ؾ ٌ   (٘)

 ـٟ ى: ر١َٛ. ( ٙ)

 ١ٌْ ـٟ ى. «ٌُٚ ٠ىٓ هَـخا » ( 5)

 .  «عٍٝ»ىخؾ كَؾ ؿَ رّعٕٝ حٌ  (3)
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       (ٔ)مػػػػػػػػػا تقػػػػػػػػػػّدمّا «أمػػػػػػػػػ »إذا أريػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػ 
  يػػػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػػػاُّ وال «أؿ»ر  مػػػػػػػػػػػا ومػػػػػػػػػػػا تّّسػػػػػػػػػػػ

  يػػػػػػػػو ا،ػػػػػػػػيالُؼ اضتجػػػػػػػػاز مػػػػػػػػ  دتػػػػػػػػيَم  ػػػػػػػػنف       
 

ٍَ  (ٕ)بػػػػػػػػػػػػُرد     ومػػػػػػػػػػػا اػػػػػػػػػػػ رَتو أبػػػػػػػػػػػػدا(ٖ)ليػػػػػػػػػػػ
 رشػػػدا (٘)ظر ػػػاً   ُخػػػدْ  (ٗ)ُأ ػػػيف مػػػا جا نػػػا

 رشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا
َابُق ظػػػػػػػػػػػرٍؼ وىػػػػػػػػػػػَ قػػػػػػػػػػػد وجػػػػػػػػػػػدا  بػػػػػػػػػػػدت ْػػػػػػػػػػػ

 

 
َّ ي ػػػ   وإف مػػػن ستسػػػ ٍ  ْػػػلُت  (ٙ) الّػػػ

َّ يعربُػػػػػػػػػػػػػػػػػو باالتُػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ   قػػػػػػػػػػػػػػػػػَ:   الّػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

  َُّ  قػػػػػػػػػػػػد  ُقػػػػػػػػػػػػػدا مػػػػػػػػػػػن ق ػػػػػػػػػػػػػلو واحػػػػػػػػػػػػٌد يػػػػػػػػػػػا ِ،ػػػػػػػػػػػػ
الً بّػػػػػػػػػػػػػػَ نػػػػػػػػػػػػػػدا (5)ّػػػػػػػػػػػػػػػاف أمسػػػػػػػػػػػػػػنا  مػػػػػػػػػػػػػػاى

 

ػػػاف   ػػػ اظتعرِّ  «أؿ»ها معػػػ  ضػػػمنّ وبنيػػػت لي ػػػ  لػػػد  (3)ّو نني  علػػػى اضتّر   اليقػػػا  السػػػّا
سرةً  انتّ     (2)ا األاَ يف اليخلص منوألعّ  ّو
ػػ  لػػد     ن معػػ  الشػػرط واالْػػيُهاـليضػػمّ   م ػػ  لشػػ هو بػػاضترؼ «أيػػن»ك وعلػػى حّر

نني ات ا أ،فّ ألعّ  انت  ي  ً ّو  اليقا  السّا    اضتّر
َلػػػػو (ٓٔ)ولػػػذا عػػػػدد أمثلػػػ  نها معػػػػ  مػػػػا وبناؤىػػػػا ليضػػػمّ  «كيػػػف»ك :اظت ػػػػ  عليهػػػا بق

ػر ػػاف اظتخيػار عنػػد ال صػريني وجػػَبَ   (ٔٔ)ّذ ومػػا يف  ,«ُأجلػػ  ّيػػف جتلػ ُ »الر ػ  يف  وإفّ 
يف    من اصتـا  ا مذىبٌ  (ٔ)«اصترومي » ّ   

                                                           
 طميَ ٨. . ٚـٟ د:وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ ؽ: طمي٩ِ  (ٔ)

 ـٟ د: رؽ١َ.  (ٕ)

 ـٟ ى: ٠َٛ. ( ٖ)

 ـٟ أ ٚ ؽ: ؿخءطخ.   (ٗ)

 وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ـمي. ( ٘)

 ـٟ ى: أٍرع. ( ٙ)

 .: أِْـٟ ىُحى  ( 5)

 .«أِْ»أٞ: وخْ حٌزٕخء. ٚـٟ ى: وخٔض. أٞ: وخٔض  ( 3)

, ّٚ٘ةةع حٌٙٛحِةةع ٖ:5ٕٗٔ, ٚحٍط٘ةةخؾ ح٠ٌةةَد ٔ٘. ٠ٕ:ةةَ: أٓةةَحٍ حٌعَر١ةةش ِةةٓ حٌٔةةخو١ٕٓأٞ:   (2)

ٔ35:ٖ. 

 ٌُ ٠ٌوَ حٌّٜٕؿ ا٨ ِؼ٩ا ٚحكيح ٌٍّزٕٟ عٍٝ حٌفظق.  (ٓٔ)

 .ٕ:3ٙ, ٚحٌٍزخد ٠ٕ٘ٔ:َ: أَٓحٍ حٌعَر١ش  ( ٔٔ)
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ػػاف ،بيػػاً مػػن ا «ربّ »نو معػػ    ليضػػمّ بُػػ «كػػم»ك ػػاف   ليّثػػري إفّ  أو االْػػيُهاـ إفّ 

َف ألنّ وال يُ   اْيُهامياً   «إذ»ك : قػاؿ يػوولذا عدد أمثل  (ٕ)و أالوساؿ عن ال نا  على السّ
   َ صتمل ب  لش هو باضترؼ يف اال يقار اظتيااّ 

   «إذ»ّر يف ما ُذ ؿ  لِ ا األوّ أمّ   ب نائهما «قبلي »ك (ٖ)«حيثي »ك
َده   حريفو مع  اب ا   الذي ىَ معً  نا الثآف  ليضمّ وأمّ   و ٍرؼولش ه  م  رت

َاب يف االْي نا  بلُظو   (ٗ) ا بعدهعمّ  اصت
ػػػػػ ٍ وعلػػػػػى  انػػػػػت  ػػػػػػمً  جػػػػػباً ظتػػػػػا ضتقػػػػػػليقػػػػػػا  لػػػػػد   ا حّر نني  ّو َىن ٍػػػػػػذؼالسػػػػػّا  و مػػػػػن الػػػػػ

َدٌ أّف م    إليو (٘)[اظتضاؼ]   (ٙ)معناه مقص
زمػن  بعػدَ  :أي فيمػى بعػ ي   (3)لنػاسَ ا :أي  مبػأ ٌ  -(5)عل  لي يري ما ذريوا- علمىن 

الهتا (ٔ)يسػػتكثركف مط ػػى  الَ ػػ  المهػػم لل اجػػ  ظتػػدل االْػػيّثار فيجػػو لػػرلك   يفّ 

                                                                                                                                                                      
ٕـةةخ عٍةةٝ , ٚكخٗةة١ش أرةةٟ ح٠ٖٔ2ٌٕ:ةةَ: ٗةةَف حٌىفةةَحٚٞ عٍةةٝ ح٢ؿ١َِٚةةش  ٘ةةٟ ِةةظٓ ح٤ؿ١َِٚةةش.  (ٔ)

. ٠ٕٚ:ةةةَ: حٍط٘ةةةخؾ ح٠ٌةةةَد ٕ:ٙٔ٘, ٚحٌىٛحوةةةذ حٌي٠ٍةةةش ٔ٘ٗةةةَف حٌ٘ةةة١ن هخٌةةةي ح٤ُ٘ةةةَٞ 

 .ٗ:ٕٖٔ, ّٚ٘ع حٌٙٛحِع 5ٕٓ, ِٚؽٕٟ حٌٍز١ذ )و١ؿ( ٗ:3ٙ3ٔ

 .ٔ:ٖٗٔ, ٚحٌٍزخد )رخد وُ( 2ٙٔ, ٚرخد )وُ( ٕ٘, ٠ٕ٘ٔ:َ: أَٓحٍ حٌعَر١ش  ( ٕ)

 .ٕ:55حٌٍزخد  )رخد ك١غ(. ( ٖ)

ٕٗ ِعٕٝ.»لٌٛٗ  ( ٗ) ّّ  ِىخٔٗ ـٟ ى: ـبٌلخلخ رٗ. ٚ٘ٛ ه ؤ ٤ّٔٙخ ر١ٕض ٌّخ ًوَٖ ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ. «..ـٍظ٠

 ٠ُخىس ٠مظ١٠ٙخ ح١ٌٔخق. ( ٘)

, ٔ٘أٓةةَحٍ حٌعَر١ةةش ِىخٔٙةةخ ـةةٟ ى: ٌّةةخ ـةةخص ِةةٓ ح٠ٌّةةخؾ ا١ٌةةٗ. ٠ٕ:ةةَ:  «ٌّةةخ ٌلمةةٗ... ِمٜةةٛى» ( ٙ)

أٚ ٌظوةخٌؿ د ٚ ؽ: أٚ أوّةً ٌةٗ ؿ١ّةع حٌلَوةخص  . ُٚحى ـةٟ أ ٕٚ:3ٔزةً ٚرعةي( ٚحٌٍزخد )رةخد ل

لٌٛةٗ: )أٚ أوّةً( اٌةن... ٘ىةٌح ٔمٍظةٗ »كَوخص رٕخثٗ كَوش اعَحد. ٚؿةخء ـةٟ ٘ةخِٖ أ ٚ د ٚ ؽ: 

]ـٟ ؽ: ٔمٍٗ[ ِٓ ٔٔوش حٌّٜٕؿ ٚوخٔض ِىظٛرش ـٟ حٌٙخِٖ, ٚلي ً٘ذ رعٞ حٌى٩َ ِع ِخ ً٘ذ 

ح. ِٓ أ١َحؾ حٌٍٛق كخي حٌظـ١ٍي ـٛلع حٌوًٍ ِٓ حٌعزخٍس. حٔظٙٝ. لٍض: ٌٚعً حٌٜةٛحد عٍةش طَوةٛ

 .«حٔظٙٝ

اٌن...  «طَوٛح»: لٌٛٗ )عٍّخا( عٍشٌ ٌ 5ٕٙ:ٔـٟ ى: ٌزٕخء ِخ ًوَ. لخي حرٓ حٌ ١ذ  «ٌظؽ١١َ ِخ ؼ١َٚح»  (5)

أٞ طَوٛح رعٞ حٌىٍّخص ِز١ّٕشا ٌعٍُّٙ رؤُّٔٙ ٠ٔظىؼَْٚ ِٕٙةخ ـةٟ و٩ِٙةُ, ـ١ـةذ ٌةٌٌه ح٨ٓةظىؼخٍ 

خٌةةش ٚحكةةيس, ٌوفّظةةٗ رخٌٕٔةةزش طؽ١١َ٘ةةخ ِةةٓ ح٦عةةَحد حٌةةٌٞ ٘ةةٛ ح٤ٛةةً اٌةةٝ حٌزٕةةخء حٌةةٌٞ ٘ةةٛ ٌةةَِٚ ك

َّ ِخ ـ١ٗ ِٓ أّٔٗ ٠ٛؿذ أْ ٠ىْٛ ح٨ٓظىؼخٍ ِٓ عًٍ حٌزٕةخء  ٩ٌٓظىؼخٍ, ـ١ّخ حّىعٝ ٌ٘ح حٌمخثً. ٚلي ِ

 ّْ ِّةخ ٨ ِعٕةٝ ٌةٗ, اً  «طؽ١١ةَ»عٍّةش ٌة  «عٍّخا », ٚأُّٔٙ ٌُ ٠ٌوَٖٚ ـٟ أٓزخرٗ, وّخ ٨ ٠وفٝ. ٚحّىعخء أ

 ٨ ى٨ٌش ـٟ حٌى٩َ ع١ٍٗ.

 َد.ـٟ ى: حٌع ( 3)
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َا علػى حالػ    ػريوا لػذلك  االْيّثار يقيضي الي يري ألفّ  ؛تغييرهى تػدعَ اضتاجػ   مػا ال  وأبقػ
   (ٕ)إُف االْيّثار منو

َه  ٌ علّػػ «علمػػاً »و  لعػػدـ  «يسػػيّثروف»اقا مػػن الّاتػػب ق ػػَ ْػػ «ال»ولُػػ    ل نػػا  مػػا بنػػ
َىا حاالً واحدةً  َا ىذه األلُاظ وألام َجب للي يري بن ّّ   االْيّثار اظت  و يف ر عليو أنّ لّن يع

 

 

 

 

 والسػػني مانعػػ  مػػن زيػػػادة «منهػػا (ٖ)يسػػيّثروفْ»ويف بعػػض نسػػخ ىػػذا اظتػػ  بلُػػ   «اظتاىػػر»
   (ٗ)«ال»

                                                                                                                                                                      

ـٟ ى: ٨ ٠ٔظىؼَْٚ ِٕٙخ. ٚعٕي ــخي ٚـٟ حٌوٜخثٚ: رؤُٔٙ ١ٓٔظىؼَْٚ ِٕٙةخ  «٠ٔظىؼَْٚ ِٕٙخ»  (ٔ)

 ـ١ّخ رعي. 

ِىخٔٗ ـٟ ى: ـّٔيٚح حٌزخد ىـعخا ٌؼمً طىَحٍ حٌٍف: رلَوظٗ ح٦عَحر١ش ربٌِحِٙةخ  «ـؽ١َٚح ٌٌٌه...» لٌٛٗ ( ٕ)

 كخٌشا ٨ طوَؽ عٕٙخ ِ ٍمخا.

 أ ٚ د ٚ ؽ: ٠ٔظىؼَْٚ.وٌح ـٟ حٌَِّ٘, ٚـٟ   (ٖ)

ّْ ٔ:5ٕٙلةخي حرةٓ حٌ ١ةذ  ١ٌْ ـةٟ ى. «ٚعٍّخاعٍّشٌ ٌزٕخء...»ِٓ لٌٛٗ   (ٗ)  «٠ٔةظىؼَْٚ»: ِٚؼٍةٗ حىعةخء أ

ّْ ٘ةةٌح ِةةع وٛٔةةٗ ِز١ٕةةخا عٍةةٝ حٌظوّةة١ٓ «٨»عٍةةٝ كةةٌؾ  , ٚحٌّعٕةةٝ: ٌعٍٙةةُ رةةؤُٔٙ ٨ ٠ٔةةظىؼَْٚ, ـةةب

ّْ حٌةةٌٞ ـةةٟ حٌوٜةةخثٚ ٚؼ١ةةَٖ  ي ح٠ٌّةةخٍع.  رٔةة١ٓ «١ٓٔةةظىؼَْٚ»ٚحٌلةةْيّ ٠ٕخـ١ةةٗ أ ّٚ حٌظٕفةة١ْ أ

ٍ ـٟ حٌعَر١ش. ٚطٜي٠َٖ رخ١ٌٔٓ ٘ٛ حٌةٌٞ ـةٟ حٌِّ٘ةَ  َّ ِٚؼٍٗ ٨ ٠ـُٛ حلظَحْ حٌٕخـٟ رٗ عٍٝ ِخ لُ

أ٠٠خا, ٚـٟ ٔٔن ِٓ ح٨لظةَحف, ـة٩ ِعٕاةٝ ٨عظزةخٍٖ, ٨ٚ ٌظوة٠َؾ حٌىة٩َ ع١ٍةٗ. ٚهللا أعٍةُ. ػةُ ٘ةٌح 

ٗ ـةٟ حٌوٜةخثٚ رخرةخا عٍةٝ كةيس , ـةٌوَ حٌظٕز١ٗ أٍٚىٖ حٌّّٜٕؿ ـةٟ حٌِّ٘ةَ ِٔةؤٌشا ِٔةظمٍّشا, ٚؿعٍة

٨ ِعٕةةٝ ٌةةٗ, ٨ٚ ٓةة١ّّخ ٚ٘ةةُ ٠عظزةةَْٚ ـةةٟ حٌظٕز١ةةٗ أْ ٠ىةةْٛ ِةةخ  «حٌظٕز١ةةٗ»حٌّٜةةّٕؿ ٌةةٗ ٕ٘ةةخ رعٕةةٛحْ 

ً, ٌٚ٘ح ٨ ى٨ٌش ٌّةخ لزٍةٗ ع١ٍةٗ, ٨ٚ  ِّ حٗظًّ ع١ٍٗ ِعٍِٛخا ِٚعَٚـخا ِّخ طمّيِٗ ـٟ حٌمٛحعي رؤىٔٝ طؤ

ْْ ٌٛ ؿخء رٗ ِٔ  ؤٌشا وّخ ـٟ حٌَِّ٘. ٚهللا أعٍُ.اٗعخٍ ٌٗ رٗ, ـخ٤ٌٚٝ أَ
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 المسأل  الرابع 
 مات من مسائَ اظتقدّ 

 مطى ب  اللفىظ للمعى يفي 
   ما بينها من اظتناْ   الداعي  لَ عها عتا :أي 

 [بٖٓ] م   ه ذىناً  اظتع  اضتا رُ  هرا :(ٔ)«الخصىئص»في  «ابن ج » قىؿ
 (ٖ)ْب نَػقػُ  عثمػاف بػنِ  عمػرو بػنِ »ه تلميػذِ ك ,«الخليػل» (ٕ)عط ن ذترتو سْ يو وحُ لدقّ  ؛ ريفه 

َحّ  (ٗ)[ال ا ] بُي  :« ي ً بى يٍ  ً  َف الي ييّػاظت ّ َاو ْو سػر اعتػا دة وال ني ي ريػق ال صػر   ىػذا   ّو
َ يّ    يو َاو و ي  الي يي  َف على  مّ وجرى الّ َف ال ّ َحدة ْو اْػم  و ننّػ «ويػو» راراً من  ؛اظت

َفدّ وعليو جرى احمل  شيطاف   [جٖٓ] (٘) 
َجو األوّ  على ا ىيإفتّ  معآف ىذا اللقبِ  أفّ  وظاىرٌ   :فنّ للمصػ (ٙ)«ال  يػ » ُػي   ؿال

َيو» :فنّ للمصػػ :  وقيػػَ  ره َ صػػو بػػو يف ِاػػرقّ تُ  وّانػػت أّمػػ  :قيػػَ  معنػػاه رائ ػػ  اليُػػاح لقػػبٌ  «ْػػي 

                                                           
. ٚحٌَِّ٘ 3٘ٔ, 5٘ٔ, ٘٘ٔ, ٗ٘ٔ, ٕ:ٕ٘ٔحٌوٜخثٚ )رخد ـٟ أِخّ حٌٍف: أٗزخٖ حٌّعخٟٔ(   (ٔ)

 .ٔ:3ٗ)حٌّٔؤٌش حٌعخَٗس ِٓ حٌٕٛع ح٤ٚي( 

 عٕي ــخي ٚـٟ حٌوٜخثٚ ٚحٌَِّ٘: ٔزّٗ ع١ٍٗ.  (ٕ)

, ٖ:3ٖٔٔ «َ حٌّٕظزٗ رظل٠َةَ حٌّ٘ةظزٗطزٜ»ـٟ  «حرٓ كـَ حٌعٔم٩ٟٔ»ٚطزعٗ  «حٌٌ٘زٟ»وٌح ٟز ٗ   (ٖ)

ر١يٞ ـٟ طخؽ حٌعَّٚ ِخىس )لٕزَ(. ٟٚز ٗ حرٓ ٔم ةش ـةٟ   ِ ٚ٘ةٛ  - ٗ:ٕ٘ٙ «اوّةخي ح٦وّةخي»ٚحٌ

ُّ حٌمةخؾ ٚٓةىْٛ حٌٕةْٛ  -5:ٕٓ٘)لٕزةَ(  «طٟٛة١ق حٌّ٘ةظزٗ»ِخ طعمّةذ حٌم١ٔةٟ رةٗ حٌةٌ٘زٟ ـةٟ  ر٠ة

ر١ّٕٙةةخ, لةةخي ح٤ٓةةظخً عزةةي حٌٔةة٩َ ٚـةةظق حٌزةةخء. ٚحٌّ٘ةةٍٙٛ أّٔةةٗ رفةةظق حٌمةةخؾ ٚحٌزةةخء ٚٓةةىْٛ حٌٕةةْٛ 

ّْ ٔ:ٖ «حٌىظخد»٘خٍْٚ ـٟ ِميِش  خ حٌيحٍ ل ٕٟ ـ٠ز ٗ رفظق حٌمخؾ ٚٓىْٛ حٌٕةْٛ. ٚحٌلةك أ ِّ : ٚأ

 رةخد :ٗ:2ٌُٓٙٔ ٠٠ز ٗ ٌُٚ ٠ٌوَ أّٔٗ ؿّي ١ٓز٠ٛٗ, رً لخي  «حٌّئطٍؿ ٚحٌّوظٍؿ»حٌيحٍ ل ٕٟ ـٟ 

. ِٚةٓ ٠َحؿةع حٌظةَحؿُ ٠ـةي أّٔٙةُ ٛةز ٖٛ رؼ٩ػةش سََ زُ ْٕ ٚلُ  ١َسظَ لُ  ٚرخد ١ْٓ ظَ ٚـُ  ١َْ ظِ ٚلَ  ّْ ٚلَ  ّْ ٚلُ  لٕزَ

ْٕزََ»أٚؿٗ:  ْٕزَُ»ٚ  «لَُْٕزَ»ٚ  «لَ ُ  ٟز ٗ. «لُ ًّ َعٍَ  ٌٚى

 ٠ُخىس ِٓ ى. ( ٗ)

. ١ٓٚؤطٟ ـٟ وظخد حٌٔةّخع, ـٜةً ٍِوةٚ ِةٓ 3ٙ3, ٍلُ: ٔ:٠ٕٗ3ٕ:َ: رؽ١ش حٌٛعخس )ٔف ٠ٛٗ(  ( ٘)

 .ٕ:2ٕ5ٌٍمَحـٟ أّٔٗ ِؤهًٛ ِٓ ٔفخثْ ح٤ٛٛي  ٕٖٖأ( ٙ 32حٌّلٜٛي )

 .3ٖٙٔ, ٍلُ: ٕ:2ٕٕرؽ١ش حٌٛعخس  ( ٙ)
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  اليُػاح ّػاف يعيػاد شػمّ   :وقيَ  ي بو سمّ   يب يو رائ   الطِّ  ال يااؿ يشمّ  (ٔ)يلقاهّاف من 
 :وقيَ

 
ه  ألفّ  ؛ب بو للطا يوقّ لُ    (ٖ)  انيهى (ٕ)اليُاح من لطيف الُّا

 (٘)«اليصػػري »نقػػالً عػػن   «ع ػػد اظتلػػك العصػػامي»مػػ  ا العاّل لشػػيخن (ٗ)«الشػػُا»ويف 
قػػب عليػػو ٍيػػث ال ينصػػرؼ إذا ذلػػب ىػػذا اللّ  :(ٙ)«،الػػد األزىػػري»للشػػيخ  (٘)«اليصػػري »

   ذريه ب بو رت ٌ قّ و قد لُ م  أنّ   إليو  لق إالّ إذا أُ 
َب ٌ  :«شرح الُصي »يف  (5)«َْييَ لْ طَ ال َ »قاؿ   «بُ يْ السِّ »و  اب ا   يف ل   العجم مقل

ػػ»و ر مػػا يف  :قيػػَ  رائ ػػ  اليُػػاح :واليقػػدير  الرائ ػػ  «ويْػػوَ »و  اليُػػاح «بُ يْ السِّ لقػػب بػػو      ػػّذ
اف أبيض مُ ألنّ  :وقيَ :وزاد  «ال  ي » ٍُ شْ وّ  امرةرباً  َف اليُاح [دٖٕ] ف ،دوده ّ    انيهى  ل

   وه لم يردّ  [إٔٙ] بىلقب ؿ  العربي  علما ُ  :كتلقت  الجمىع 
 بضػمّ -طػ ب مػ ا فػي صػ ت الجي هٌ ت    العربَ  :أي  مكأ ٌ   :(3)«الخليل»قىؿ 

الً  :(ٓٔ)ا ػػػتطىل ن  -(2)يقػػػ  يف النػػػار  ػػػائرٌ   وبُػػػي  الثالػػػث أيضػػػاً   لػػػو و الثػػػوأوّ  بضػػػمّ    ػػػ

                                                           
 حٌعزخٍس ـٟ ى: ل١ً ِٓ ٠ٍمخٖ. ( ٔ)

 ـٟ حٌزؽ١ش: ِٓ أ١١ذ حٌفٛحوٗ.  (ٕ)

ـٟ ٘خِٖ أ: ٚحٌَّحى عٕي ح٩١٦ق. ُحى ـٟ ٘خِٖ ؽ: عَّٚ رَ٘ رٓ لٕزَ ٘ةٌح. ٚـةٟ ٘ةخِٖ د:   (ٖ)

 ٌٚمزٗ عٕي ح٩١٦ق عَّٚ رٓ رَ٘ لٕزَ أ.٘ 

 ٗةٌٍٚ عٕةٟأ حٌ٘ةٌٍٚ ر٘ةَف حٌٜةيٍٚ ٗةفخء ٨رٓ ٘٘ةخَ, ٚحٓةّٗ: «ٌٍٗٚ حٌٌ٘ذ»ـ١ٗ وظخد َٗف   (ٗ)

 .ٔ:3ٕٙ. ٠ٕ:َ: ٘ي٠ش حٌعخٍـ١ٓ حٌٕلٛ ـٟ حٌٌ٘ذ

 .ٕ:ٕٗ٘حٌظ٠َٜق  ( ٘)

. طةٛـٟ لةَد حٌمةخَ٘س ر ٠َةك ح٤ُ٘ةَٞ حٌّٜةَٞ حٌةي٠ٓ ٠ُةٓ, رىةَ أرةٟ رةٓ هللا عزةي رٓ هخٌي٘ٛ  ( ٙ)

 .23ٖ, ٍلُ: ٔ:33ٔثَس ٘ . حٌىٛحوذ حٌٔخ2ٓ٘عٛىطٗ ِٓ حٌلؾ, ٕٓش 

ة١َشَ ٓةٕش  ( 5) ِٔ ْٕ ةٟ, حٌّظةٛـّٝ رزٍََ ِٓ ْٛ َ١ٍْ ٘ة . ٠ٕ:ةَ: رؽ١ةش حٌٛعةخس ٕٔ٘٘ٛ عزةي هللا رةٓ ِلّةي رةٓ حٌٔة١ّي حٌزَ َ

٤رٟ حٌعزخّ أكّي رٓ ٠ل١ٝ ػعٍذ حٌّظةٛـّٝ ٓةٕش « َٗف حٌف١ٜق» . ٚوظخرٗ ٕٕ٘ٛٗٔ, ٍلُ: ٕ:٘٘

 .ٕ:5ٖٕٔ٘ . ٠ٕ:َ: و٘ؿ حٌ:ْٕٛ 2ٕٔ

ؾ. ٔ:ّٙ٘يِش( حٌع١ٓ )حٌّم ( 3) َّ  رظٜ

ُٕةةَيد رفظلٙةةخ ِةةع ٟةةُ أٌّٚٙةةخ,  ( 2) ـُ ْٕةةُيد ر٠ةةُ حٌةةيحي, ٚحٌ ـُ لةةخي ـةةٟ طةةخؽ حٌعةةَّٚ ِةةخىس )ؿةةيد(: ٚحٌ

َْٕيد ويٍُ٘. ـِ  ٚحٌ

 ـٟ حٌع١ٓ: ِّيحا. ( ٓٔ)
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قَّتػك  (ٔ)اػريراً  «علػم»مػن بػاب   بيشػديد الػرا  :صػرٌ  :عليهػا داللػ ً  فقػىل ا مّيصاًل   فػيَا ت
َّحػػػػػػ- (ٕ)البػػػػػػىزمٌ  صػػػػػػ ت   يويصػػػػػػَ تيف  (ٖ)تقطيعػػػػػػىن  -صػػػػػػاد بػػػػػػويُ   ػػػػػػائرٌ   دة والػػػػػػاايباظت
َا بيقطي  اضت .رصى رٍ صى  :(ٗ)فقىل ا    الصَت أجناْها تقطي َ  (٘)روؼ من قابل

المهػم  في المصىدر التي جىءت (ٙ)«ِ يب ي » كقىؿ - «الفعىػالفى »علا يفّ 
َف آ،رَ بُي  أوّ -  كالحرك .  علا اال طراب جىءت دالل ن   ىإ ٌ  :-هليو وبالن

   (5)ا تا  لال طراب واضتّر عنو: إعّ  «اظتاىر»يف 
َزف  بنعجػاـ أوليهمػػا و ػػآف الثػآف :(3)يىفشػػيػػىف كالغى لى الغى  : حػػ  وَف   ـتقػػدّ  مػػا والػػ

لػػػئال تػػػذىب الصػػػي    يُػػػَت  ؛ّهػػػا وانُيػػػاح مػػػا ق لهػػػاَ  يهمػػػا اليػػػا  مػػػ  قيػػػاـ ْػػػ  و مػػػن حتّر َعػػػتػُ 
عتُ  ر (2)ا الذيمدل ما ّذ   (ٓٔ) جي  لو  اّ 

                                                           

: ٔ:5ٕٕ. ٚلةخي حرةٓ حٌ ١ّةذ «ٟةَد»لخي حٌف١ِٟٛ ـٟ حٌّٜةزخف ح١ٌّٕةَ ِةخىس )ٛةٍَ(: ِةٓ رةخد   (ٔ)

( ٘ةةٛ رةةخٌٍّّٙظ١ َّ حا لٌٛةةٗ: )ٛةة َّ ٓ, رةةخٌفظق ـةةٟ حٌّخٟةةٟ, ٚحٌىٔةةَ ـةةٟ ح٠ٌّةةخٍع عٍةةٝ حٌم١ةةخّ: ٛةة

َص. ٚلٌٛٗ ـٟ حٌَ٘ف: ِٓ رخد   ٛ َٛ  ١ٌْ رّعَٚؾ ٤كي  ِٓ أثّش حٌٍؽش. «عٍُ»٠ََٛٚحا, اًح 

 ـٟ حٌع١ٓ: ح٤ه ذ. ( ٕ)

ر١يٞ ـٟ طخؽ حٌعةَّٚ ـةٟ ِةخىس: )ٛةٍَ( رعةي ٘ةٌح  ( ٖ)  ِ ـٟ د: طم ١عٙخ. ٚـٟ حٌع١ٓ: طَؿ١عخا. لخي حٌ

 : ٚوٌٌه حٌٜمَ ٚحٌزخُٞ.-ٌُٚ ٠ٕٔزٗ ٌٍو١ًٍ-ى٩َ حٌ

 ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ. ( ٗ)

 وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: عٓ. ( ٘)

َّ  ُعِعةةشٌ  ٤ٔةٗ حٌؽ١ٍةةخْ  ٘ةٌح ِٚؼةةً: ٗ:ٗٔلةخي ٓةة١ز٠ٛٗ ـةٟ حٌىظةةخد  ( ٙ)  ٤ٔةةٗ حٌؽؼ١ةةخْ  ِٚؼٍةٗ. نٌ ٚطلةة

ِٔ  ُٖ طـ١ُّ  ّٛ  ٗٔف َّ  حٟة َحدٌ  ٘ةٌح ٤ْ ٚحٌٍّعةخْ  حٌو ةَحْ ِٚؼٍةٗ. ٌٍ ٚطؼ  حٌٍٙزةخْ ًٌةه ِٚؼةً. نٌ ٚطلة

َّ  ٤ٔٗ ٚحٌٛ٘ـخْ  ٚحٌٜويحْ  َّ  نطل ٚلةخي حٌَٟةٟ ـةٟ  .حٌؽ١ٍةخْ رٌِّٕةش ٘ةٛ ـبّٔةخ ٚػةئٍٖٚ  حٌل

 .«حٌفع٩ْ»: ٚحٌم١خّ حٌّ َى ـٟ ِٜيٍ حٌظٕمًّ ٚحٌظمٍّذ ٔ:َٙ٘ٔٗف حٌ٘خـ١ش 

 وٌح عٕي ــخي ٚـٟ حٌوٜخثٚ. ( 5)

ّْ حرةٓ عة٩ْ ٟةز ٙخ عٕي ــخي ٚـٟ حٌوٜخثٚ ٚحٌَِّ٘: ٚحٌؽؼ١ةخْ  (3) . ٚلةي أػزةض ِةخ ـةٟ حٌٕٔةن ٤

 وٌٌه. ٌٚٛ أٍحى حٌؼخء ٌمخي: ٚطؼ١ٍغ ػخٟٔ حٌؼخٟٔ.

 .«ح١ٌٜؽش». ٚـٟ ى: حٌظٟ. ٛفش «ِيٌٌٛٙخ»ٛفش  ( 2)

ةةخ :ِٔةةؤٌش: ٕ:ٖٗٓلةةخي حٌُعْىزَةةَٞ ـةةٟ حٌٍزةةخد )رةةخد حٌزةةيي(  ( ٓٔ) ض أّ   حٌَؽ١ٍَةةخْ ـةةٟ ٚح١ٌةةخء حٌةةٛحٚ ٛةةل 

ٚحْ َِ ْ   :ّخأكةةي٘ :ٌةةٛؿ١ٙٓ ٚحٌٕ ةة ٌْؾ اٌةةٝ ٠ُْف٠ةةٟ ًٌةةه أ  حٌٍفةة: ـ١زمةةٝ ٨ؿظّخعّٙةةخ ح٤ٌفةة١ٓ اكةةيٜ َكةة

ُْ  «حٌَؽ٩ْ» ٚ «حٌَِٕحْ» ًٌ  ُٔٛٔٗ رّخ ـ١ٍظَزِ ّخْ وخ٤ِخْ ,أٛ ١َخْ ٚوٌٌه .ٚح٠ٌ  َّ  ٜ ْ   :ٚحٌؼةخٟٔ .حٌ  ٘ةٌح أ

َُ  ,حٌفعً أر١ٕش ٠٘زٗ ٨ حٌزٕخءَ  خ .ح٤ـعخيُ  رخرُٗ ٚحٌظؽ١١ َّ  .ح٤ًٛ عٍٝ ٠وَؽ ٠٘زٙٗ ٨ ـَ
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َر المثػػىؿ فقػػىبل ا بتػػ الي حركػػىتً   يصػػدؽ  ػػا  ػػَؽ   لجػػن  يػػو ل «أؿ»و- اظتػػّذ
َاحػد َاليهػا دالّػ :أي تػ الي حركػىت الفعػىؿ -ال ػات القائمػ  بػاضتروؼ لي َا اضتّر علػػى   ً جعلػػ

ات األ عاؿ َاِف حّر َاِف ظتا لّماؿ اظتناْ   ؛ت    بينهما من الي
َُ »ومػػن ذلػػك  :قلػػتُ  َر :«ْػػاالِق َر  ي ػػاً ] وبالّسػػر العػػدؿ  بػػالُي  اصتػػ ػػاف اصتػػ وظتّػػاّ 

َاب الشػػرور  ودت سػػرىا وقهرىػػاألبػ ػػاف العػػدؿّ  َا أّولػػو  وظتّػػاّ    (ٔ)ّػػني الػػنُ  مػػن مرامهػػا   ي ػػ
   (ٖ)ويف الظلم ،ال و  للعيش وليناً  اً ض،ُ (ٕ)[ّسروا أّولو  وألّف يف العدؿ

ػربعػد نقلػو عّمػ «ابػن جطػي»قىؿ  َجػداف ميعػد  - كقػ  كجػ تي  :ن ّذ َؿٍ  مػن ال  ظتُعػ
َيو»و «ليػػػػَاطت»قػػػػاؿ   ذػػػػري منصػػػػرؼ :أ ػػػػيىءى  -« ػػػػرب»مػػػػن بػػػػاب  واحػػػػدٍ    اْػػػػم رتػػػػ ٍ  :«ْػػػػي 

ُْ »علػػػت  جُ   (ٗ)ل ػػػت المػػػوو قُ إال أنّػػػ «  ػػػارْ  َ »ػّػػػ   «ىاو َشػػػأَ »وىػػػَ اظتخيػػػار صتمعػػػو علػػػى   «عػػػا ل
   (٘)«ا ارى»و «ا را »ػّ

 «بيػػػػت»ػّػػػػ  «شػػػػي »رتػػػػ   :(ٙ)«أبػػػػَ حػػػػا »و «الّسػػػػائي» قػػػػاؿ   رتػػػػ ٌ  :وقػػػػاؿ ذػػػػريىم
  (3) اْيعمالو (5)لّثرة  و «زترا »ن  ار و لش و آ،ره بآ،ر ومُ   «بياتأَ »و

                                                           
ًّ ِخ أػزظٗ ٘ٛ حٌٜٛحد. ( ٔ)  ـٟ ى: َٜٚٔ٘خ. ٌٚع

 وٌح ـٟ ى, ٚلي ٓم٢ ِخ ر١ٓ ِعىٛـظ١ٓ ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ. ( ٕ)

 : ٚـ١ٗ ٔ:َ. ٔ:5ِٕ٘ظعمّزخا  لخي حرٓ حٌ ١ذ  (ٖ)

ُّ ٗ:ٕ٘ٗلخي ١ٓز٠ٛٗ ـٟ حٌىظخد  ( ٗ) : ٌ٘ح رخد ِخ ٌلمظةٗ حٌِٚحثةي ِةٓ رٕةخص حٌةؼ٩ع ِةٓ ؼ١ةَ حٌفعةً. ػة

 ـٟ ح٨ُٓ ٚحٌٜفش. ـخ٨ُٓ ٔلٛ: ١َـخء ٚكٍفخء ٚلٜزخء. «ـَْع٩ء»: ٠ٚىْٛ عٍٝ ٗ:5ٕ٘لخي 

 أٗخٜٚ ٚأٗخٚٞ رفظق حٌٛحٚ ٚؤَ٘خ, ِٚؼٍٙخ ٛلخٍٜ. ( ٘)

. ٚأرةٛ كةخطُ ٘ةٛ ٗ:3ٖٗ, حٌةيٍ حٌّٜةْٛ ٗ:ٕٖ( ٘:٠ٕٔٓٔ:َ ٍأ٠ةٗ ـةٟ حٌزلةَ حٌّلة٢١ )حٌّخثةيس  ( ٙ)

٠ٕ:ةةَ: رؽ١ةةش حٌٛعةةخس ٘ةة . ٕٓ٘ٓةةًٙ رةةٓ ِلّةةي رةةٓ عؼّةةخْ رةةٓ حٌمخٓةةُ حٌٔـٔةةظخٟٔ حٌّظةةٛـّٝ ٓةةٕش 

 .35ٕٔ, ٍلُ: ٔ:ٙٓٙ

 وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ـٍىؼَس. ( 5)

, ٚحٌّٕٜةةؿ ٔ:3ٙٔ, ٚحٌّمظ٠ةةذ ٙ:2ٕٙ, ٚحٌعةة١ٓ ِةةخىس )ٗةة١ؤ( ٗ:3ٖٓ, ٖ:٠ٕ٘ٙٗ:ةةَ: حٌىظةةخد  ( 3)

١ ؿةةٛىس ِزةةَٚن, ٚٓةةفَ  ٗ٘ٙ( ٕٔٔ, ٚ)حٌّٔةةؤٌش: ٕ:3ٕٔ( 3ٔٔ, ٚح٦ٜٔةةخؾ )حٌّٔةةؤٌش: ٕ:2ٗ

, ّٚ٘ع ٕ:5ٖٙ, ٚحٌٍزخد ٔ:3ٕ,  َٚٗف حٌ٘خـ١ش 5ٔ٘, ٕ:ّّٕٔ٘ظع , ٚحٌٔ:٘ٙحٌٔعخىس )أ١ٗخء( 

َِن  أِّةخ, ٚطخؽ حٌعَّٚ ِخىس )١ٗؤ(. لةخي حٌِر١ةيٞ ـ١ةٗ ِعٍة٩ا طع١ٍةً حٌىٔةخثٟ: ٙ:55ٕحٌٙٛحِع   طُة

 :أَٞ ٤َٔٙةخ ,حٌَٜؾ ِٓ حٌّٕع ٚ٘ٛ ,رخٌظؼم١ً ِهف ظٙخ ـمخرٍٛح وؼ١َحا  ـوف ضْ  ,ح٨ٓظعّخيِ  ٌىؼَس َٛـُٙخ

َضْ  ,أ١َٗخءَ  زِّٙ حص» عٍةٝ ُؿّعض وٛٔٙخ ٚـٟ ,حٌ:خَ٘ ٚـٟ حٌُْٛ ـٟ «كَّحءَ » ِؼً «فَْع٩ءَ  رِ  ُٗ َٚ ة١َخ ْٗ  «أَ

حص   و٠َحءَ  و ـٜخٍص َٚ حٚحص ٚٛلَحء َٚه٠َْح ََ ْل َٛ ٚ. 
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َرة  [بٖٔ] «ايَػإُف معآف الين  يا  الس يَ»و يف نيُ وقيَ ذري ذلك ؽتا بيّ  يف أوا،ر ْػ
  «اظتائدة»

َع وظتّ  اف وزنو من أوزاف رت َدَىم قلّ ا تُ ور ّ   (ٔ) لقلّ ااّ  َج َلوعَ د ػَ     اظت   :و بق

َاحدة اصتم َ  فَ اَ ووَ  «كثيرةن » َنو رت  قلّ  ؛بَاف ال وىػذا ىػَ األرجػ    َيعقػ (ٕ)ال ظتا  ٍ لّ

 (ٖ) األرج   يو
َف واظتػػػػيم وباظتهملػػػػ  : مى مػػػػن هػػػػرا الػػػػطى  َع :أي  بُػػػػي  النػػػػ ّمػػػػا يف    الصػػػػنف والنػػػػ

   (ٗ)«اظتص اح»
مػػػا يف  :مػػػن ذلػػػك َع لل عيػػػد مػػػ  قػػػرب   «اظتاىػػػر»بالػػػذاؿّ  أتػػػى باْػػػم ابشػػػارة اظتَ ػػػ

ػػاف عَ ظتّػػ [جٖٔ] وألنّػػ ؛اظتشػػار إليػػو  «االقػػرتاح»ويف نسػػخ    ال عيػػد ال َ ػلػػو نػػاؿ منػػ بقػػا َ ال  ػػاً رَ اّ 
َقي  بدؿ الذاؿ إشارةً  َرة أوّ  بالُ    (٘)الرترت  ؿللمناْ   اظتّذ

والثػػػآف   «أشػػػيا »اػػػُ   أو مسػػػيقرّ   «وجػػػدت»ػق بػػػميعلّػػػ (ٙ)[ل ػػػَ] ؿمث الظػػػرؼ األوّ 
انػػػت  اؤىػػػا (5)ف المصػػػىدر الربىعيػػػ  المضػػػعٌ  :م يػػػدؤه  ،ػػػبٍ  مسػػػيقرّ  مهػػػا وال (3)بػػػافّ 

وىذا يقاؿ لو   (ٓٔ)آ،رَ  (2)واحدٍ  ا والمها الثآف من جن ٍ وعينه  األوُف من جن  واحدٍ 

                                                           
 ٌ٘ح عٍٝ ـَٝ وٛٔٗ ؿّع, ١ٌْٚ حُٓ ؿّع. ( ٔ)

 وٌح ـٟ ى, ٚلي ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ. ( ٕ)

ـةةةٟ ح٤ِةةةخٌٟ  ٕ:3ٗٔ حٌزمةةةَس چچ   چ  ڇ  ڇڇ  چ ٌٝ: لةةةخي حرةةةٓ حٌلخؿةةةذ ١ٍِّةةةخ عٍةةةٝ لٌٛةةةٗ طعةةةخ  (ٖ)

ًّ ٛةفش  ٌّٛٛةٛؾ  ِةٌّوَ ِّةخ ٨ ٠عمةً ـؤٔةض ـ١ٙةخ رخٌو١ةخٍ, اْ ٗةجض عخٍِظَٙةخ ِعخٍِةةشَ ٔ:ٙٔٔ : وة

حٌـّةةع حٌّةةٌّوَ, ٚاْ ٗةةجض عخٍِظٙةةخ ِعخٍِةةشَ حٌـّةةع حٌّئٔةةغ, ٚاْ ٗةةجَض عخٍِظٙةةخ ِعخٍِةةشَ حٌّفةةَى 

 ٕ:٠ٔٓ2خ١ٓٓ  نح١ٌ٘ , ٚكخ١ٗشٕ:5ٕٔحٌّئٔغ. ٠ٕٚ:َ: حٌيٍ حٌّْٜٛ 

 حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ, ِخىس )٢ّٔ(.  (ٗ)

ي حٌظَؿّش» ( ٘) ّٚ  ِىخٔٙخ ـٟ ى: ٚـ١ٙخ طىٍّؿ. «اٗخٍسا ٌٍّٕخٓزش حٌٌّوٍٛس أ

 ٠ُخىس ِٓ ى. ( ٙ)

 .٠ٖٕ:َ ِميِش حٌع١ٓ:   (5)

 د ٚ ؽ: ٚحٚ٘خ.  ٚـٟ أ ٚوٌح ـٟ ى,   (3)

 وٌح ـٟ ى, ٚلي ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ. ( 2)

 .ٔ:٠ٕ5ٕٙ:َ: حٌف١ٞ  .٠٠خا اًح وٍَص ـخإ٘خ أٚ ع١ٕٙخِٚٓ ًٌه أ  (ٓٔ)
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َه مَ ػػػػػػػ  اظتضػػػػػػػعف  اظتضػػػػػػػاعف :لػػػػػػػو عنػػػػػػػد الصػػػػػػػر يني ى أيضػػػػػػػاً ويسػػػػػػػمّ   زاً جتػػػػػػػَّ  (ٔ)وو ػػػػػػػع
   (ٕ)«األام»ػب

َ    ليّرير للتكرير: تأتي عت من اضتر ني مرة  اني   ّاف دليَ تّرير (ٖ)ّ    (ٗ)امدل
عت    (ٗ)امدل

َّ  -(ٙ)«القػػػامَس»ّمػػػا يف -ىػػػي  :(٘) عػػػكالاعا  أي   انيهػػػى  شػػػديدٍ  حتريػػػكٍ  ّػػػ
  (3)من ألُاظ القاعدة  «اعاع ال»ولُ    (5)جتي  عتما
قػاؿ   بالقػا ني واظتهمليػني  عىػقى عٍ كالقى  -(ٓٔ)بقػا ني أو بيػا ين- (2) لى قى لٍ القى :   ح

َات الرْت  وذريىا أي :(ٔ)«ابن  ارس»قاؿ   : حّاي  أا
                                                           

ـةةٟ أ ٚ د ٚ ؽ:ٟٚٚةةعٛح ٌٟٛةةعٗ ح٠ٌّةةّعؿ. ٚـةةٟ ى: ٟٚٚةةع  «ٟٚٚةةعٖٛ ِٟٛةةع ح٠ٌّةةعؿ» (ٔ)

 ِٟٛعٗ ح٠ٌّّعؿ. ٌٚعً ِخ أػزظٗ ٘ٛ حٌٜٛحد.

 .2ٔ, َٚٗف ِوظَٜ حٌظ٠َٜؿ حٌعِٞ ٔ:٠ٕٔٙ٘:َ: حٍط٘خؾ ح٠ٌَد  ( ٕ)

لةخي  ٌٍظىؼ١ةَ حٌظى٠ََوةً.وٜخثٚ ٚحٌِّ٘ةَ. ٚـةٟ أ ٚ د ٚ ؽ: وٌح ـٟ ى ٚ٘ٛ حٌّٛحـك ٌفـخي ٚحٌ ( ٖ)

, ٚ٘ةةٛ حٌّٛؿةةٛى ـةةٟ حٌٕٔةةن حٌّٜةةللش ِةةٓ ح٨لظةةَحف «٠ةةؤطٟ ٌٍظى٠َةةَ»: لٌٛةةٗ ٔ:55ٕحرةةٓ حٌ ١ةةذ 

ٚحٌَِّ٘, ٚ٘ٛ حٌٌٞ ـٟ حٌوٜخثٚ , ٚ٘ٛ حٌّٕخٓذ ٌٍّمخَ أ٠٠خا, ٤ُّٔٙ ؿعٍةٖٛ ىح٨ا عٍةٝ حٌظى٠َةَ 

ِةةٓ حٌىؼةةَس , ٌٚةة١ْ  «٠ةةؤطٟ ٌٍظىؼ١ةةَ». ٚـةةٟ حٌ٘ةةَف ٌّةةخ ـ١ةةٗ ِةةٓ ح٠ٌّةةخعفش, ٚ٘ةةٛ طى٠َةةَ كَٚـةةٗ

 رٜل١ق. ٚهللا أعٍُ.

ةةخ ٔ:٘٘وةةٌح ـةةٟ ى, ٚـةةٟ أ ٚ د ٚ ؽ: طى٠ََ٘ةةخ. ٚلةةخي ـةةٟ ِمّيِةةش حٌعةة١ٓ  «طى٠َةةَ ِةةيٌٌٛٙخ»  (ٗ) ِّ : ٚأ

حٌلىخ٠ش عٓ ح٠ٌّخعفش ـبّٔٙخ رٌِّٕش حٌٍٍٜٜش ٚحٌٌٌِِش ِٚخ أٗزٙٙخ, ٠ظّْٛ٘ٛ ـةٟ كٔةٓ حٌلَوةش 

 .ٜٛص, ٠٠خعفْٛ ٌظٔظَّ حٌلىخ٠ش ـٟ ٚؿٗ حٌظ٠َٜؿِخ ٠ظّْٛ٘ٛ ـٟ ؿَّ حٌ

, ٚـٟ حٌٕٔن: ٚحٌِعِس. ٚ٘ٛ ه ؤ. ٚـٟ ى: ـخٌِعِعش. ٚعٕةي ٔ:55ٕوٌح ـٟ ّ ٚك١يٍ ٚحٌف١ٞ    (٘)

 ــخي ٚـٟ حٌوٜخثٚ ٚحٌَِّ٘: ٔلٛ حٌِعِعش. 

 حٌمخِّٛ حٌّل٢١, ِخىس )ُعع(.  (ٙ)

 ١ٌْ ـٟ ى. «حٔظٙٝ أٞ طـٟء ٌّٙخ» ( 5)

ٌٚفةة: حٌِعِعةةش ِةةٓ أٌفةةخه »حٌّةةٌوٍٛس ٓةةخرمخا ٌٍّٜةةخىٍ حٌَرخع١ةةش ح٠ٌّةةعفش. ٚلٌٛةةٗ: أٞ: حٌمخعةةيس   (3)

عٗ ع١ٍٙخ. ٚحٌٛحٚ ـٟ ٔٔوش أر١خْ ٌٔخْ حٌلخي. «حٌمخعيس َّ  ِىخٔٗ ـٟ ى: ٚ٘ٛ ِٓ أـَحى حٌمخعيس ـٌٍح ـ

وٌح ـٟ ّ ٚك١يٍ ٚحٌف١ٞ, ٚـةٟ حٌٕٔةن: ٔلةٛ حٌمٍمةش. ٚعٕةي ــةخي ٚـةٟ حٌوٜةخثٚ  «ٔلٛ حٌمٍمٍش»  (2)

 َِ٘: ٚحٌمٍمٍش. ٚحٌّ

: ٟٚةةز ٗ ـةةٟ حٌ٘ةةَف ٔ:55ٕلةةخي حرةةٓ حٌ ١ةةذ . ٚـةةٟ ى: رفةةخء٠ٓ.حٌظٍظٍةةش :وةةٌح ـةةٟ أ ٚ د ٚ ؽ أٞ  (ٓٔ)

ّْ حٌةٌٞ ـةٟ حٌِّ٘ةَ ٚحٌوٜةخثٚ ٟةز ٗ رخٌمةخؾ, ٌٚة١ْ ـةٟ  رفخء٠ٓ أ٠٠ةخا. ٌٚة١ْ رّةَحى ٕ٘ةخّ ٤

ـٍفةً »خ ٚطزوظةَ, ٚاًح لةخٍد رة١ٓ حٌُو ة «ـٍفةً»ِخىس حٌفخء ِخ ٠ٕخٓذ حٌلَوش حٌّةَحىس ٕ٘ةخ, ا٨ لةٌُٛٙ 

 ٗخٛٗ رخٌٔٛحن عٍٝ ِخ ـ١ٗ, ٠ٚمخي ـ١ّٙخ أ٠٠خا: طفٍفً. وّخ ـٟ حٌمخِّٛ ٚؼ١َٖ. ٚهللا أعٍُ.  «ـخٖ
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َهيف الػ طن لتػدث مػن ريػا  اػَتٌ   بقػا ني ورا يػن ةرى قػى رٍ كالقى  ره يف  (ٕ) ح وؿتػ وَف يػّذ
   (ٖ)«القامَس»

 
 

    همليني (ٗ)«والصلصل » :«اظتاىر»وزاد يف 
َقيػػػػ - تػػػػأتي -بُػػػػي  الُػػػػا  والعػػػػني- «لػػػػاعى الفى »ك   الصػػػػي   [إٔٚ] : ىػػػػذهأي -بالُ

ػػال:  يف األمػػر للسػػرع   ااً رَتْػػ رَتَػػا [دٕٗ]: (٘)«اظتصػػ اح»يف   بػػاصتيم والػػااي  حػػ : الجىمى
َّ  «َمَاىاصتَ »و  أْرعو عدا  « رب»من باب    علػى السػري «ْمػااصتَ »طلػق ويُ   اْم منػو بُي  الّ

َع من السري أشدّ  :ويقاؿ    ْري ٌ  َاى:رتََ  زتارٌ  :(ٙ)«القامَس»يف   قنَ من العَ  ىَ ن
ره يف   بالااي والقاؼ :(5)اقى لى كالاى     «اظتص اح»وال  «القامَس»وَف يّذ

َر من اظتناْ  كمن ذلك  َه :جعلػ ه «لى عى فٍ ا ػتػى »بػىب  :اظتّذ للطلػو لمػى   و ػع
َلو و يما حّػاه يف - ـ أحرؼو في  من تق ٌ   زائػ ةو  -(3)حػروؼ :«اظتاىػر»ىَ أحسن من ق

  لفعػػػلـ الطلػػػو اكمػػػى يتقػػػ ٌ   مت الاوائػػػد علػػػى األاػػػليّ دّ وقُػػػ ,الصػػػ ؿاألحػػػرؼ  علػػػا
َا بني اظتع  واظت ػ  َؿٍ كجعل ا الفعىؿ ال اقعػ  عػن غيػر طلػو    ناْ  مػى  ٌ إلصػي ها  مػدل

                                                                                                                                                                      
 ِـًّ حٌٍؽش, ِخىس )لعع(, ٚحٌّٜزخف ح١ٌَّٕ ِخىس )لعمع(.  (ٔ)

, ٚطةةخؽ حٌعةةَّٚ, ِةةخىس )لةةٍَ( ٔ:ٕٖ٘, ٚـمةةٗ حٌٍفةةش ٠ٕ3ٔ:3ٕ:ةةَ: طٙةة٠ٌذ حٌٍؽةةش, ِةةخىس )لةةٍَ(  ( ٕ)

ٗٓ2:ٖٔ. 

ٚحٌمَلَس ح٠ٌله اًح حٓظؽَد ـ١ةٗ ٍّٚؿةع ٚ٘ةي٠َ حٌزع١ةَ. حٌمةخِّٛ حٌّلة٢١, ِةخىس  :رً ًوَٖ, لخي  (ٖ)

 )لٍَ(.

: ٚ٘ةٛ ِةٌوٍٛ ـةٟ حٌوٜةخثٚ ٔ:52ٕ. لخي حرٓ حٌ ١ةذ «حٌمعمعش»ٍٚىص ـٟ حٌّظٓ عٕي ــخي لزً    (ٗ)

   أ٠٠خا, ٚـٟ ٔٔن  وؼ١َس  ِٓ ح٨لظَحف, ا٨ أّٔٙخ ٓم ض ِٓ ٔٔوش حٌ٘خٍف.

 ِخىس )ؿِّ(.حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ,   (٘)

 حٌمخِّٛ حٌّل٢١, ِخىس )ؿِّ(.  (ٙ)

حٌةةٌٛمٝ. ٚ٘ةةٛ عةةيٚ حٌٕخلةةش حٌٔةة٠َع, أٚ حٌٕخلةةش  وةةٌح ـةةٟ حٌِّ٘ةةَ, ٚعٕةةي ــةةخي ٚـةةٟ حٌوٜةةخثٚ:  (5)

رخٌِحٞ ٚحٌمخؾ, ٚأّٔٗ ٌةُ ٠مةؿ ٌةٗ عٍةٝ  «حٌٌِمٝ»: ٚـٟ حٌَ٘ف أٔٗ ٔ:3ٕٔح٠ٌَٔعش. لخي حرٓ حٌ ١ذ

 ٚحٓظ٘ىً, ٌٚٛ وخْ عٕيٖ ح٤ًٛ ِخ طٛلؿ. ٚهللا أعٍُ. -ٍكّٗ هللا-ِعٕٝ, ـّٜلؿ 

 وٌح عٕي ــخي.  (3)
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ٌَ دىػَ -حركف ػػى الصػ ؿ   ـت  ػت وتيقػدّ  :تفجػأ  ا مػػوإاّل   بعػد الَ ػ  ومناْػ  ٌ  ،طػػا    ليػ
َلو مػػ  أنّػػم (ٔ)نقطػػ ا يف  َُ الصػػ ؿ  شػػابو :مػػى  ػػىرع أك - يػػو و ال  لػػبَ ايػػده ق ػػَ أاػػ

َنػػو قطعيّػػقَّ  الّػػالـ يف ترتيػػب  ألفّ  ؛لّػػاف أوُف «ؿتػػَ قاتػػَ» :لػػَ قػػاؿ .خػػرج : حػػ   اً تػػو ّو
 َ بيشػػػػديد الػػػػرا    يػػػػيّم  (ٕ)[وأنّػػػػو] و مػػػػن اليخػػػػريع أف يقػػػػاؿ إنّػػػػؿ الّلمػػػػ  إاّل اظتايػػػػد مػػػػ  أاػػػػ

   (ٖ)اظتراـ
   الرباعي من ا ُلمّاف او يف ألنّ و   مرّ  و لألالّي ظتاايد مشاببو اظت مثاٌؿ ظتا كأكـر

َِر من مناْػ   اظت ػ  ككرلك جعلػ ا تكريػر العػين داالن علػا تكريػر للمعػ   اظتّذ
ػػػػ (٘) قػػػػولُ ذر منػػػػك إذا تّػػػػرّ   ال ػػػػاب تُ قػػػػذلّ  :ؿتػػػػَ ,(ٗ)الفعػػػػل َؿّ   قػػػػتُ ذلّ »ػوتّريػػػػر اظتُعػػػػ

َاب وقطّ  َاب عػػػتُ األبػػػ  [بٕٖ] ريػػػد إف أُ إاّل   ُػػػتَ ،ُّ  ,«الثػػػَب»و «ال ػػػاب» :وإف قلػػػت «األ ػػػ
رنػػػا   الداللػػػ  علػػػى تّريػػػر الُعػػػَ لل ػػػاب  اف أ،صػػػرَ لّػػػ «علػػػى اليّريػػػر»ولػػػَ قػػػاؿ   (ٙ)ّمػػػا ّذ

   وأعمّ 
َ   :رح ككسٌ فرٌ  : ح  ة لقػ ٌ باليشديد  ة اللفظق ٌ  فجعل ا  منهما بيشديد عنيّ 

َِ  ا برلك كخصٌ رير واليّثري  باليّ المعطا رّ   العػينى اصتع  ػى أقػ ل مػن الفػىء ل ٌ ىػا و ر ّو
َْػػػػػط ٌ  :هػػػػػي كا ػػػػػط ه  إذ ؛كالػػػػػالـ َ   [جٕٖ] ةٌ  لهػػػػػا قػػػػػَّ   (5)بيط مػػػػػى  مي   منهمػػػػػا بّػػػػػ
َف والُػا - (3)كمكط فػػ ه   :يىجه  مػػى ً ػػكأ ٌ   الػػالـالُػا  و  :أي فصػػىرا ب مػػى  ػتا ػػ ٌ  :-بػػالن

                                                           

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ـخٔم ع. ٚـٟ ى: ِخ ٔم ع. «ِخ حٔم ع» ( ٔ)

 ٠ُخىس ِٓ ى. ( ٕ)

اٌةن .. ٍحؿةع  )ٔلةٛ هةَؽ(لٌٛةٗ »: ٔ:3ٕٔـٟ ٘خِٖ أ ٚ د ٚ ؽ: حٌّمةخَ. لةخي حرةٓ حٌ ١ةذـٟ ى ٚ  (ٖ) 

. ٚحٌٜةٛحد أٔٙةخ ِؼةخي ٌّةخ ـخؿةؤص ـ١ةةٗ «َ حٌ٘ةخٍف ٨ ِعٕةٝ ٌةٗــةخءص ـ١ةٗ ح٤ٛةٛي. ٚوة٩ «ِةخ»ٌة 

 ح٤ٛٛي.

كةة١ٓ وؼّةةَٚح حٌعّةةً.  «أؼٍمةةُض حٌزةةخد, ٚؼٍّمةةُض ح٤رةةٛحد»: ٚلةةخٌٛح: ٔ:ٖٙلةةخي ٓةة١ز٠ٛٗ ـةةٟ حٌىظةةخد  ( ٗ)

 .ٔ:2ٕ, َٚٗف حٌ٘خـ١ش ٠ٖٚ5ٕ:َ: َٗف ِوظَٜ حٌعِٞ 

ٍ ِٕه ؼٍُمٗ» لٌٛٗ ( ٘) َّ طض ح٦رً. ِىخٔٗ ـٟ ى: «ؼٍّمُض حٌزخد, اًح طى ّٛ ُِ 

 ١ٌْ ـٟ ى. «ا٨ّ اْ أ٠ٍُي ...» لٌِٛٗٓ  ( ٙ)

 ٌّٙخ. عٕي ــخي ٚـٟ حٌوٜخثٚ ٚحٌَِّ٘:  (5)

 ـٟ ٘خِٖ أ ٚ ؽ: ِىظٕفش.   (3)
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حػػػيا بػػػو علػػػى  ىػػػَ مػػػا أُ  :(ٔ)«القػػػامَس»يف   آ،ػػػره جػػػيمٌ    بّسػػػر اظتهملػػػ  وختُيػػػف الي ييّػػػ
 َّ النخشي ٍ  (ٕ)ّ  ّ َ(ٖ)  َّ    ـرْ وال

َ   ؛كمبػػركالف للعػػ ارض  ػتيطػػاف  ػػا  العػػنيِ  :أي ل ػػى ػػ َفّ  منهمػػا يف الطػػرؼ  لّػػ
   (ٗ) ما العيضادىا ىدك ى 

 
 
َرِ  (٘)رلكلك  ّ ػذؼ الُػا  مػن مضػارع  في مى, اإلعالؿ بىلحرؼتج   اظتّذ

   (5)چپ    إّما چ  و (ٙ)چېچ  ّو ذؼ الالـ من   ومصدره «ولد» مضارع ؿتَ
   «باع» و «قاؿ»ػّ    بالقلبذال اً إاّل  َّ  ال تُع , ىدك ى 

ػ نُ   بيا ين (3)«يسي يي»أالو   «يسي ي»ومن إعالعتا باضتذؼ ؿتَ   (2)قلت حّر
  (ٔٔ) ذ تحُ  للُا   مث -ُفوىي اليا  األو - (ٓٔ)العني (2)حّر 

َؿٍ   ػػنفّ  «ابقامػػ »وؿتػػَ  ,(ٕٔ)«يػػ  ِ مَ »و «َفُصػػمَ »وؿتػػَ    (ٖٔ)احملػػذوؼ عينػػو علػػى قػػ
َزعُ َّ وعُ    (ٗٔ) «إ ال »ا ض عنها اعتا   

                                                           
 حٌمخِّٛ حٌّل٢١, ِخىس )١ٓؾ(.  (ٔ)

 ١ٌٔض ـٟ حٌمخِّٛ.  (ٕ)

 ـٟ حٌمخِّٛ: ِؼً حٌٕوً. ٚـٟ طخؽ حٌعَّٚ: ِٓ حٌٕوً.  (ٖ)

 ـٟ أ: ٨عظ٠خّٚ٘خ. ٚـٟ ؽ: ٨عظ٠خىّٚ٘خ.  «خ٨عظ٠خى٘خ رّٙ»  (ٗ)

 ـٟ حٌٕٔن: ٚوٌٌه.  (٘)

 .ٖ:3ٙٔآي عَّحْ   (ٙ)

(5)   ُ٠َِٕٙ:ٔ2. 

 ـٟ أ ٚ ؽ: طٔظلٟ.  (3)

 ِىخٔٗ ـٟ ى: طٔظل١ٟ رٕخ أٞ رمٍذ كَوظ١ٓ. «ٔلٛ ٠ٔظلٟ أٍٛٗ ٠ٔظل١ٟ ر١خء٠ٓ ُٔمٍض كَوش» ( 2)

 ح١ٌٔٓ.  :وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ  (ٓٔ)

 .ٖ:2َٔٔ: َٗف حٌ٘خـ١ش ٠ٕ: ( ٔٔ)

خ ١ٓز٠ٛٗ ـخٌّلٌٚؾ ٘ٛ ٚحٚ  ( ٕٔ) ِّ , ٚٗةَف ٗ:ٖ٘٘. ٠ٕ:ةَ: حٌىظةخد «ِفعٛي»ٌ٘ح عٍٝ ٍأٞ ح٤هفٖ, أ

   .ٖ:5ٗٔحٌ٘خـ١ش 

 ١ٌْ ـٟ ى. «عٍٝ لٛي  » ( ٖٔ)

 .ٔ٘ٔ, ٗٗٔ, ٖ:ٖٗٔ, َٚٗف حٌ٘خـ١ش ٗ:٠ٖٕ٘٘:َ: حٌىظخد   (ٗٔ)
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َرِ  اليناْػػػػبِ  ذلػػػػك (ٔ)كمػػػػن ٍضػػػػم» :العػػػػربِ  :أي قػػػػ ل م اظتػػػػّذ بػػػػاظتعجميني  «الخى
ىبس. فىختػػػػىركا الخػػػػىء لكػػػػل اليػػػػبالقػػػػاؼ واظتعجمػػػػ   «القىٍضػػػػم»لكػػػػل الرهطٍػػػػو, ك
َفٍ  بُػػي ٍ - لرخىكت ػػى للرهطٍػػو إذ  كالقػػىؼى لصػػالبت ى؛  ظتػػا  يهػػا مػػن اللػػني والر،ػػاوة - سػػّ

ٌَر مسيع ٌَ  (ٕ)ٍَ ىي حرٌؼ غته َؿَ  اؿُ ليناْب الدّ  لليىبس  منُي ٌ  مقلق    اظتدل
   لضنساف «مضْ اطتَ »و  للُرس «مالَقضْ »: -(ٖ)«اظتاىر»ّما يف - «الّسائي»وقاؿ 
   (ٗ)ة أَّ الُرس وأْنانو بالنس   لضنسافوذلك لقَّ  :قلتُ 
   وباطتا  باقصى األ راس  و بالقاؼ با راؼ األْنافإنّ  :وقيَ
َر  (٘)[األوُف] للمناْ  ك َا  (ٙ)ةاظتّذ َف- « ى ضٍ الطى »جعل والضاد اظتعجم   (5)بالن

 عػاتمػن اظتائ للمػىء ك حػ ه -شُ الػرّ   (3)«نُػ »و « ػرب»من باب   اظتعجم  واضتا  اظتهمل 
َّ  [إٔٛ] :«خى ٍضػػػػالطى »ك  الرقيقػػػػ  عػػػػاتاظتائ َا ٌ  باطتػػػػا  اظتعجمػػػػ  ػتػػػػ  الػػػػرشُ   اظتهملػػػػ  وال ػػػػاقي ْػػػػ

العسػػػػَ ػػػػ»و «ب ػػػػرَ »ىػػػػَ مػػػػن بػػػػا   :(ٓٔ)«اظتصػػػػ اح»قػػػػاؿ يف (2)و  بػػػػال لي ّ  َُ   أيضػػػػاً  « ن
  َ    انيهى   هَ أبلغ منو  النض  َِ لَ من بػَ  أّثرُ  (ٔٔ)ب

                                                           
 عٕي ــخي ٚـٟ حٌوٜخثٚ ىْٚ ٚحٚ.  (ٔ)

 ً.ـٟ ى: ِٔظف ( ٕ)

ـ١ّخ ١ٓؤطٟ ِٓ حٌَِّ٘ أ٠٠خ  «ل١ً«. ِٚخ كىخٖ ر ٔ:ٖٕٔعٓ حٌؽ٠َذ حٌّّٜٕؿ  ٕ:ٔ٘حٌَِّ٘   (ٖ)

, ٌٚٔخْ حٌعَد ٚطخؽ حٌعَّٚ ٘:5ٕ, ٚحٌّوٜٚ ٔ:3ٕٔٔم٩ عٓ أرٟ عز١ي. ٠ٕ:َ: ـمٗ حٌٍؽش 

 . ٕ:2ِٕٙخىطٟ )ه٠ُ ٚل٠ُ(, ٚحٌَِّ٘ 

 ٌ٘ح حٌٔ َ ١ٌْ ـٟ ى. ( ٗ)

 ٠ُخىس ِٓ ى. ( ٘)

 : حٌٌّوٍٛ.ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ, ٚوٌح ـٟ ى  (ٙ)

 ـٟ ى: رفظق حٌْٕٛ. ( 5)

 ٌٙخ ٌؽظخْ. :أٞ  (3)

ُٕ رخٌؽ١ٍ: وخٌعًٔ ٚ» ( 2)  ١ٌْ ـٟ ى. «حٌَ

 ِخىس )٠ٔن(. حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ,  ٠ٕ:َ:  (ٓٔ)

 ـٟ ى: رًٍ. ٚـٟ حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ: رٍٍظٗ. ( ٔٔ)
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َلػػػو مراعػػػاهتِ وبػػػنّي  .أقػػػ ل مطػػػ  :فوقػػػاؿ اظتصػػػنّ     َ ػػػ  العػػػرب :فجعلػػػ ا :م عتػػػا بق
َعا  :لرقت ى اظتهمل َ  َُ الحىء ًَْ  لّ َةً مهم  (ٕ)للمػىء الخفيػف  منُي ػ ً   ً مسػيُلِ  (ٔ)ر،

َه مػػػػن اظتائ (ٕ)الخفيػػػػف َردنَػػػػالعِ  [دٕ٘] ّعصػػػػري   عػػػػات الرقيقػػػػ وؿتػػػػ كالخػػػػىءى   ب ومػػػػا  الػػػػ
  :(ٖ) ىلًغلىظً 

َعػػػا حر  َاً مقيضػػػياً لّ َْػػػاً مسػػػيعلياً ر،ػػػ العسػػػَ مػػػن اظتػػػا ّ  (٘)هػػػ  أقػػػ ل (ٗ)لمػػػى  ػػػاً مهم
  (ٙ) ال لي 

  يف الشػػديد منػػو واظتعجمػػ ُ   يف الرقيػػق  ُ  اظتهملػػ   ئجعػػَ اليُػػاوت يف اظتػػا «ابػػن جػػ »ػ ػػ
ثرة األ ر وقلّ  «اظتص اح»و    هاوإف ا،يلُا يف ػتلّ     اتُقا على األبل يّ   يوجعلو يفّ 

َف « ضْ الن  » :(5)«أبَ عمرو»ومن ذلك ما قاؿ  دوّف  اظتعجم   اظتهملػ   الشػرُب  بالن
بالشػػني اظتعجمػػ   « ْشػػالن  »و بالصػػاد اظتهملػػ   الشػػرب حػػ  يػػروى  (3)[ الن ْصػػ]دوّف الػػّريِّ  و

 واضتاُ   يهما مهملٌ    بالضاد اظتعجم  « ضْ الن  » دوفّ 

                                                           

 ِؼٍؼش حٌَحء. ٠ٕ:َ: حٌّعـُ ح٢١ٌٓٛ )ٍهٛ(. «ٍهٛس»  (ٔ)

 حٌَِّ٘, ٚـٟ حٌوٜخثٚ: ح٠ٌع١ؿ. ٚلي ٓم ض ِٓ ى.وٌح ـٟ   (ٕ)

 وٌح ـٟ حٌوٜخثٚ ٚحٌَِّ٘, ٚعٕي ــخي: ٌؽٍ:ظٙخ.  (ٖ)

 ٚـٟ ى: ِٕفظلخا ٌّخ. حٌّخء. ِمظ٠ٝ ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: «ِمظ١٠خا ٌّخ»  (ٗ)

وٌح ـٟ حٌِّ٘ةَ, ٚ٘ةٟ ١ٌٔةض ـةٟ  «ِٕٗ»ُحى ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ِٕٗ أٞ. ٚ .ٔ:5٘٘ح٤ٗزخٖ ٚحٌٕ:خثَ  ( ٘)

 ٚعٕي ــخي.حٌوٜخثٚ 

, ٌٚٔخْ حٌعَد ٚطخؽ حٌعَّٚ ِخىس )٠ٔق(. ٠ٕٚ:َ: حٌؽ٠َذ ٠ٔ٘ٓ:2ٕ:َ: حٌّوٜٚ  ( ٙ)

 ١ طْٛٔ. ٖ:2ٗٔحٌّّٜٕؿ 

١ طْٛٔ(:  ٔ:ٕٕٗعٓ حٌؽ٠َذ حٌّٜٕؿ. لخي ـٟ حٌؽ٠َذ حٌّٜٕؿ ) ٔ:ٔ٘وٌح ٔمٍٗ ـٟ حٌَِّ٘  ( 5)

ظٝ ٠َٜٚ, لةخي: ٜٔةلُض ٚلخي أرٛ عَّٚ: أِؽٌ حٌَؿً اِؽخًح, اًح أوؼَ ِٓ حٌَ٘د, ـبًح َٗد ك»

ّٞ ٜٔلخا, ٚر٠ةعُض رةٗ, ٚٔمعةُض رةٗ, ٚلةي أر٠َةؽٕٟ ٚأٔمَعٕةٟ. ٚحٌٕ٘ةق ٚح٠ٌٕةق ٚحكةي َِّ . «رخٌٜخى حٌ

ّْ حٌّمٜٛى ر   آةلخق «حٌ٘ة١زخٟٔ»اًح أ١ٍك رخٌؽ٠َذ حٌّّٜٕؿ ـٙٛ  «أرٟ عَّٚ»ٚطـي ح٦ٗخٍس اٌٝ أ

ل١ُّةةي. ٠ٕ:ةةَ: حٌِّ٘ةةَ  «ءحرةةٓ حٌعةة٩»٘ةة . ٚاًح أ٠ٍةةي ٕٙٓحٌّظةةٛـّٝ ٓةةٕش  «حٌـةة١ُ»ٛةةخكذ  ِةةَحٍ رةةٓ

. طٕ:ةَ طَؿّظةٗ ـةٟ ٔ:3٘, ِٚمّيِش ٠ٍِخْ عزي حٌظٛحد ٌٍؽ٠َذ حٌّٜٕؿ ٕ:٘٘ٗ( 5ٗ)حٌٕٛع: 

 .325, ٍلُ: ٔ:2ٖٗرؽ١ش حٌٛعخس 

 .  ٔ:ٔ٘ح٠ٌِخىس ِٓ حٌَِّ٘   (3)
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َحػػػ  - « ٌ القىػػػ» :مػػػراعني لػػػو العػػػربِ  :أي قػػػ ل م اليناْػػػبِ  كمػػػن ذلػػػك بالقػػػاؼ اظتُي

 ,طػػػػػػ الن   -قُ الّشػػػػػػ  «َقيَػػػػػػ»بػػػػػػاب  مػػػػػػن :(ٔ)«اظتصػػػػػػ اح»قػػػػػػاؿ يف   الػػػػػػداؿ [بٖٖ] وتشػػػػػػديد
َ    بالطا :(ٕ)«   القى »ك  :يقػاؿ  عر ػىن  (ٖ)القطػ ُ   أيضاً  «َقيَ »من باب   الداؿ اظتهمل  ػت

   (ٗ)رأْو عر اً يف بريو قطعتُ  :القلمَ  قططتُ  :يقاؿ
   إليو ّما أشرتُ   رٌ مقدّ  (٘)وعامَ الظر ني
ا ألّعػ ؛لػ  قطعػىن  [جٖٖ] كأ ػرع للص ت (ٙ)صرلٌف الطىء أحووجو اظتناْػ   

ٍَ  مط ػػػقٌ  شػػػديدٌ  ا حػػػرؼٌ ألّعػػػ ٌَ  مسػػػيع لعػػػدـ إ  اقهػػػا  ؛(5)المسػػػتطيل  مػػػن الػػػ اؿ  مقلقػػػ
 واْيعالئها  

 
   (3)وق لَ  والَاف تنازعو الَاُاف

َؿ -لػوبُػػي  أوّ - العػرض لقطػػ   الطػػا َ  :أي فجعل هػى  لقّليػػو :لقربػػ  ؛ظتقابليػػو بػالط
َؿ عػػادةً    أعػػاد الَاػػف إ نابػػاً - (2)كالػػ اؿ المسػػتطيل   لػػذلك ك ػػرعت   بالنسػػ   للطػػ

ر اضتُ  ّذ َفّ  َؿ عليػو  :أي كهػ  قطعػ  ,لمى طىؿ من الثػر -م بدليلوّْ وليّ َع اظتػدل اظتقطػ
   ط الن   بالسياؽ

َع عتػا عَ لَسػ ؛ج ان  كا  ه   مناْ   اظت آف للمعآف مراعاةُ  :كهرا البىب   اظتعػآف اظتَ ػ
   ال يمكن ا تقصىؤه  ٍسب تناْ ها األلُاظُ 

                                                           
 حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ, ِخىس )ليى(.  (ٔ)

 ِخىطٟ )ليى ٚل ٢(., ٌٚٔخْ حٌعَد ٚطخؽ حٌعَّٚ ٖٔ:ٖٗ, ٚحٌّوٜٚ ٠ٖٕٔٙ:َ: حٌفَٚق  ( ٕ)

 ٚـٟ ٘خِٖ أ ٚ د ٚ ؽ: حٌ٘ك. ـٟ ى   (ٖ)

 حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ ِخىس )ل ٢(.  (ٗ)

 .٨ٛ١ا ٚعَٟخا  :أٞ  (٘)

ّْ ٔ:2ٕٓ: أهٜةَ. لةخي حرةٓ حٌ ١ةذ ٕ:3٘ٔـٟ حٌٕٔن ٚك١يٍ ٚٔٔوش ِٓ حٌوٜخثٚ   (ٙ) :لٌٛةٗ: )٤

ـٗ.حٌ خء أكَٜ( ٘ٛ رخ٩ٌّّٙص, أٞ: أؿّع ٌٗ ٚأ١ٟك. ِٚٓ ٟز ٗ رخٌوخء حٌّ َّ  عـّش ـمي ك

 .ٚوٌح ـٟ حٌَِّ٘, ٟٚ٘ ١ٌٔض ـٟ حٌوٜخث  (5)

 ١ٌْ ـٟ ى. «ٌعيَ ا١زخلٙخ ٚحٓظع٩ثٙخ ٚحٌٛٛؿ طٕخُعٗ حٌٛٛفخْ لزٍَٗ»  (3)

 وٌح ـٟ حٌَِّ٘, ٚـٟ حٌوٜخثٚ: حٌّّخ١ٍِش.  (2)
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َنني «ناطتَػنَ » :«اصتمهػرة»على ذلػك مػا يف  (ٔ)«اظتاىر»يف ف زاد اظتصنّ    باظتعجمػ  والنػ
َنني َ   «ننَ ال َػػ»مػػن  يف الّػػالـ أشػػدّ   والنػػ   (ٕ)«ال ُن ػػ »أشػػّد مػػن  «اطتُن ػػ »ا   واطتػػ باظتعجمػػ  ػتػػ

   (ٗ)«اضتنني»من  شدّ أ «الرنني»  و«األنني»أشّد من  (ٖ)«األَنِيتُ »و
 قاؿ يف   « ضَ  ْ القَ »أا ر من  « صَ  ْ القَ » :(ٙ)«يتِّّ بن السّ ا»لػ (٘)«اببداؿ»وما يف 

 يف 

   هاّلّ   باظتعجم  األ،ذ بالّفّ و   (5)األ،ذ با راؼ األااب  «الق ص» :«اصتمهرة»
َُغ ىػ :«أ  عمػرو»عػن  (3)«فال ريب اظتصػنّ »وما يف  ػاف علػى  :(2)ذاوىػذا َاػ إذاّ 

َذ  رهعلى قدْ     ه على أ رهد بعدَ لِ إذا وُ  و:ْو

                                                           
 ٔ:ٔ٘حٌَِّ٘   (ٔ)

ٕخْ ٟٚ٘ أٗي ِةٓ حٌؽٕةش : حٌوٕش ِٓ حٌؤ:2ٓٔـٟ ؿَّٙس حٌٍؽش رخد حٌؼٕخثٟ حٌٜل١ق ِخىس )هٕٓ(   (ٕ)

: حٌوٕٓ: عّٕةشٌ ـةٟ حٌىة٩َ. ٚوةؤْ حٌوةٕٓ ٕ:٘ٓٓٔٚألزق. ٚـٟ أرٛحد حٌؼ٩ػٟ حٌٜل١ق ِخىس )هٕٓ( 

 أٗي ِٓ حٌؽٕٓ. ٚحٌل١ٕٓ ٗز١ٗ رخٌزىخء ٠ظَىى ـٟ حٌٜيٍ.

 وٌح ـٟ حٌـَّٙس ٚحٌَِّ٘, ٚـٟ حٌٕٔن: ح١ٔ٤غ.   (ٖ)

ٚـةةٟ رةةخد حٌؼٕةةخثٟ  ١ظةةخا, ٚ٘ةةٛ أٗةةّي ِةةٓ ح٤ٔةة١ٓ.أَٔةةَض حٌَؿةةً ٠ؤَٔةةض  أٔ ٕ:3ٙٓٔـةةٟ رةةخد حٌٕةةٛحىٍ   (ٗ) 

 .«ٚح١ٌَٔٓ أٗي ِٓ حٌل١ٕٓ»ٌُٚ أؿي : ٚح١ٌَٔٓ ٗز١ٗ رخٌل١ٕٓ. ٔ:5ٕٔحٌٜل١ق )ٍٔٓ( 

ش أٛةةؽَ ِةةٓ حٌمز٠ةةش, ]ٚأّٔٙةةخ رةةؤ١َحؾ ح٤ٛةةخرع[. ٚ٘ةةٌٖ ح٠ٌِةةخىس ِةةٓ ٚـ١ةةٗ: حٌمزٜةة ٕٗٔح٦رةةيحي   (٘)

.  ٚـةٟ ٕ:ٕٙٗرةيحي ٤رةٟ حٌ ١ةذ ٔٔوش ؼ١َ ح٤ًٛ وّةخ ًوةَ حٌّلمةك ـةٟ حٌلخٗة١ش. ٠ٕٚ:ةَ: ح٦

ُٚ  :٘:2ٙٚـةٟ ِةخىس )لةزٞ(  .حٌ٘ةٟء عٍةٝ حٌىؿ رـّع : حٌمزٞ٘:ٖ٘حٌع١ٓ ِخىس )لزٞ(  : حٌمَةْز

ٌُ ٠ٕٔزٗ. ٚـٟ  حٌـّٙةَس  ِؼٍٗ ٔ:ٕٔٗٚـٟ ؼ٠َذ حٌلي٠غ ٨رٓ لظ١ زش  .ح٤ٛخرع رؤ١َحؾ حٌظٕخٚي

ضُ : ٠ٚمخي :ٔ:2ِٖٗخىس )لزٞ(  ْٜ  .أٛةخرعه رةؤ١َحؾ ٘ةٟءحٌ أهةٌن ٚ٘ٛ ح٤ٍٝ  ِٓ لزٜشا  لَزَ

 ٚلَْز٠َةظه  لَْز٠ه ـٟ حٌٟ٘ء ٌ٘ح ٛخٍ ٚلي ر١يٞ ع١ٍٗ ٚلَز٠ضُ  حٌٟ٘ءَ  لَز٠ضُ  ِٕٗ: ٔ:ٖٗ٘ٚـٟ 

ٌٚةُ ٠ٕٔةزٗ اٌةٝ حٌـّٙةَس. ٚٔٔةزٗ  ٓٔ. ًٚوَٖ حرٓ حٌٔى١ض ـٟ ا٩ٛف حٌّٕ ةك ٍِىه ـٟ ٛخٍ اًح

حٌِّ٘ةةَ ٌٔةةخْ حٌعةةَد ٚطةةخؽ حٌعةةَّٚ ٌٍفةةَحء ِةةخىس )لةةزٚ(. ٚأعةةخى حٌٔةة١ٛ١ٟ ًٌةةه حٌمةةٛي ـةةٟ 

 ٚٔٔزٗ ٌٍظز٠َِٞ ـٟ حٌظ٠ٌٙذ. ٕ:2ٕٙ,ٕ٘ٙ

, ٍلةُ: ٕ:2ٖٗ٘ة . رؽ١ةش حٌٛعةخس ٕٗٗ, طةٛـٟ ٓةٕش حٌٔةى١ض رةٓ ٠ٛٓةؿ أرٛ ,آلخق رٓ ٠عمٛد٘ٛ  ( ٙ)

ٕٔ٘2. 

 ـٟ حٌَِّ٘: ح٤ٔخًِ.  (5)

١ طةْٛٔ. ٠ٕٚ:ةَ: طٙة٠ٌذ حٌٍؽةش ِةخىس  ٔ:١ٕٖٔ عزي حٌظٛحد, ٚ ٔ:٠ٖ3ٖٕ:َ: حٌؽ٠َذ حٌّٜٕؿ  ( 3)

 .ٔ:َٔ٘ )ٛخغ(, ٚحٌِّ٘

 وٌح ـٟ حٌّٜخىٍ, ٚـٟ حٌٕٔن: وٌح.  (2)
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إُف بػدي  مناْػ    رْ  ػانظُ  :«اصتمهػرة»عػن مػن ذلػك  ّثػريةٍ   (ٔ)اد  َ ة موقاؿ بعد نقَ عدّ 
يف  اوتت العرب يف ىذه األلُاظ اظتقرتن  اظتيقارب  يف اظتعآف  (ٕ)عانيهاظتمناْ   األلُاظ    ّو

ََ   يها واأللنيَ   جعلت اضترؼ األ عفَ   اظتعآف َُّ   واألقت َ  واأل،ُى واألْه  ظتػا ىػَ أدْف وأقػ
َتاً  وأ،فُّ  َى واألشد   رؼَ وجعلت اضت  عماًل أو ا َى عمػالً   واألجهرَ  واألظهرَ  األق ظتا ىَ أق
   اً سّ حِ  وأعظمُ 

ثػػػرياً عػػػن   ػػػانظر إُف ىػػػذه الُػػػروؽ وأشػػػ اىها  :مث قػػػاؿ  « قػػػو الل ػػػ »مث نقػػػَ مػػػن ذلػػػكّ 
ثريٌ ٍسب ا (ٖ)ؼو با،يالؼ اضتر  ردنػاه  و جداً و يما أ لقَّة والضعف  وذلك يف الل   العربي ّ 

ُاي ٌ و أ    ردناهّ 
َّ  :بالُي  «رالض  » :«أ  حياف»ػل (ٗ)«ال  ر»ويف  الضػرر  :وبالضم  شي ٍ  الضرر يفّ 

  انيهى  بني ال نا ين ال رتاؽ اظتعنيني ؽَ رِّ  ػُ و   (٘)اؿاَ أو ىُ  الضرر يف النُ  من مرضٍ 
  (ٙ)باضتّر  [أٜٕ] ينومراده ا رتاؽ ال نا 

َلػػػو  (3)«ابػػػن ملػػػك»ػلػػػ (5)«اظتشػػػارؽ»ويف شػػػرح  إُف  (2)زيػػػارِ إف ابنتػػػاف » :يف ق
ػػر  :لُظػػو امػػاضتػػديث  (ٓٔ)«   اظتدينػػ إُف   «ينضػػم» حرو ػػو شػػديدة دوفالػػذي  «يػػارز»يف ّذ

                                                           
 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ِعخى.وٌح ـٟ ى, ٚ  (ٔ)

 وٌح ـٟ ى ٚحٌَِّ٘, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ِٚعخ١ٔٙخ.  (ٕ)

 ـٟ حٌَِّ٘: حٌلَؾ.   (ٖ)

 .ٙ:ٖٓٔ( ٕٔ:3ٖطف١َٔ حٌزلَ حٌّل٢١ )ح٤ٔز١خء   (ٗ)

 ـٟ حٌزلَ: ِٚ٘حي.  (٘)

 ـٟ ى.١ٌْ « ٚـٟ حٌزلَ...» ِٓ لٌٛٗ  ( ٙ)

 .ٕٕٗ, ٍلُ: ٔ:ِٕ٘ٓزخٍق ح٤ُ٘خٍ  ( 5)

ح٤هزخٍ حٌّٜة ف٠ٛش ٧ٌِةخَ كٔةٓ رةٓ ِلّةي حٌٜةٕعخٟٔ وظخد ِ٘خٍق ح٤ٔٛحٍ حٌٕز٠ٛش ِٓ ٛلخف   (3)

َٚؾ رةخرٓ ٘  َٗكٗ عزي حٌٍ ١ؿ رٓ عزي حٌع٠ِِ حٌّعة ٍٟٟٓ٘ٙ حٌي٠ٓ حٌٜٕعخٟٔ حٌّظٛـٝ ٕٓش 

ح٠ٌةٛء . ٠ٕ:ةَ: ح٤ٔةٛحٍ ِ٘ةخٍق ٗةَف ـٟ ح٤ُ٘خٍ ِزخٍق ٘ , ّٚٓخٖ: 3ٓٔحٌٍّه حٌّظٛـٝ ٕٓش: 

 .ٗ:2٘  ٚح٤ع٩َ ٕ:32ٙٔ  ٚو٘ؿ حٌ:ْٕٛ 2ٖٓ  ٍلُ: ٗ:2ٕٖح٩ٌِع 

 ٌُٚ أؿي ـ١ّخ ٚلفض ع١ٍٗ ٍٚح٠ش ٌٍلي٠غ رٌٙح حٌٍف:. حٌَٚح٠ش: ١ٌؤٍُ.   (2)

, ٍلةُ: ٙ, ـٟ وظخد أرٛحد ـ٠خثً حٌّي٠ٕش, رخد ح٠٦ّخْ ٠ؤٍُ اٌٝ حٌّي٠ٕشٕ:ٖٙٙأهَؿٗ حٌزوخٍٞ   (ٓٔ)

ْ   ر١خْ, ـٟ وظخد ح٠٦ّخْ, رخد ٔ:ٖٔٔ, ٍُِٚٔ 555ٔ  ٚأٔ ةٗ ؼ٠َزاةخ ٚٓة١عٛى ؼ٠َزاةخ رةيأ ح٦ٓة٩َ أ

ٍُِ  .5ٗٔ, ٍلُ: ٘ٙ حٌّٔـي٠ٓ ر١ٓ ٠ؤ



95 

 

 «الػػا ري»و  يسػػيعمَ يف اػػَت األْػػد «الػػائري»أال تػػرى أف  ؛ذلػػك األمػػر (ٔ) إشػػارة إُف مشػػقّ 
  انيهى (ٕ)يف اَت اضتمار

َب  بالّسػػر للدابػػ   ػػدُّ  «ؿالػػذِّ » :(ٗ)«ابػػن جػػ »عػػن  (ٖ)« ػػي  اصتليػػَ»ويف    الصػػع
َا بذلك رّ  (٘)مّاعّ    العاّ  ضم لضنساف  دُّ وبال  [قػدراً ] يل ػق ابنسػاف أّػب مػا (ٙ) ػنف  ق

َتو لضنساف  يل ق الداب  (5)ؽتا [قدراً ]  [بٖٗ]  والّسر لضعُو للداب    ا،ياروا الضم لق
  انيهى [بٖٗ]

ػػ شػػر اً للَ ػػ   ػػنفّ  (3)ناْػػ   ليسػػتمث ىػػذه اظت َع للضػػدينّ  َد  «فَْ اصتَػػ»ػاظتَ ػػ لألْػػ
 ما  هال يناْ واألبيض 

   اال،يصاص وإال  من أينَ  :قاؿ  ها شر اً  ا  يَ   «(2)ريعّ اٌد الَصْيمَ »و،الف 
   على الَ   ا حامل ٌ إعّ  : قيَ
و ،ّصػ ؾ ذلػك مػندرِ يُ   إُف الَ   لتياج ال   يف دالل  اللُ  على اظتع  ّا ي ٌ   :وقيَ

   [جٖٗ]  ه منوويعر و ذريُ   (ٓٔ)ّما يف القا     اهلل بو

                                                           
 ـٟ ى: ِعظمي. ( ٔ)

ي ٛةٛص حٌلّةخٍ, «حٌِـ١َ»لخي حٌِر١يٞ ـٟ طخؽ حٌعَّٚ ِخىس )ُـَ( عٓ   (ٕ) ّٚ : ٠ٚٔظعًّ ؼخٌزةخا ـةٟ أ

 ٚ٘ٛ ح١ٌٕٙك.

 ١ٌْ ـٟ ى. . ِٚخ ٔمٍٗ عٕٖٖٗٔ, ٙ ٙٙٔ( حٌٍٛلش 5ٔ:ًٕٗ )ح٦َٓحء ـظق حٌـ١ٍ ( ٖ)

 . ٚٔمٍٗ أرٛ حٌزمخء ـٟ حٌى١ٍخص ِخىس )حٌٌي( ٌُٚ ٠ٕٔزٗ ٨رٓ ؿٕٟ.ٕ:3ٔحٌّلظٔذ   (ٗ)

 ٚوؤُّٔٙ. :ـٟ حٌّلظٔذ ( ٘)

 ـٟ حٌّلظٔذ ٚـظق حٌـ١ًٍ: ٤ْ. ( ٙ)

ـةٟ أ ٚ د ٚ ؽ: أوؼةَ ٚوؼَ ٠ِةخٍحا ِّةخ. وٌح ـٟ حٌّلظٔذ. ٚـٟ ـظق حٌـ١ًٍ: أ «أوزَ ]ليٍحا[ ِّخ»  (5)

 ِخ.

 وٌح ـٟ ى, ٚلي ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ.  (3)

ي  «١َّٛ»ـٟ حٌٕٔن: ح١ٌَّٜٞ. ٚ٘ٛ أرٛ ًٓٙ رٓ ١ٍّٓخْ. ٚٔٔزٗ ٌ   (2) ّٚ ل٠َش آهَ عَحق حٌعـةُ, ٚأ

عةةَحق حٌعةةَد. ٚ٘ةةٛ ِةةٓ ِعظٌِةةش حٌزٜةةَس. عخٛةةَ حٌو١ٍفةةش حٌعزخٓةةٟ حٌّةةؤِْٛ. ٠ٕ:ةةَ: حٌفَٙٓةةض 

, 55. ١ٚزمةخص حٌّعظٌِةش )حٌ زمةش حٌٔةخرعش( «ٓة١ٍّخْ»ٚـٟ وظذ ح٤ٛٛي  «حرٓ ٍّٓخْ». ٚـ١ٗ ٕ٘ٔ

 .5ٙٓٗ, ٍلُ: ٗ:32ٌٖٔخْ ح١ٌِّحْ 

   َ.٠ظظزّعْٛ ح٤ػ ح٠ٌٌٓ ( ٓٔ)
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اف يدّ  ّي أفّ حُ  :(ٔ)يفراقاؿ القَ   قيػَ   يات مػن األشتػا و يعلم اظتسمّ عي أنّ بعضهمّ 
  وال أراه إال اضتجػر  أجػد  يػو ي سػاً شػديداً  [دٕٙ]:   قاؿ (ٕ)«إْدذاغ»ى سمّ مما  : قيَ لو
ذلك  اضتجر    وىَّ 

 (ٖ) «ادع ّ »لثآف ىَ الص ي  عن او  :«األا هآف»قاؿ 

                                                           
 حٌّخٌىٟ حٌٜةٕٙخؿٟ, اى٠ٍْ رٓ كّيٚحٌمَحـٟ ٘ٛ أ. ٔ:2٘ٗٔفخثْ ح٤ٛٛي ـٟ َٗف حٌّلٜٛي  ( ٔ)

, ٍلةُ: ٔ:ٖٕٙ٘ة . حٌةي٠زخؽ حٌّةٌ٘ذ 3ٗٙمةخَ٘س ٓةٕش . طةٛـٟ رخٌمَحـةش رخٌحٌةي٠ٓ حٌعزةخّ ٗةٙخد أرٛ

 .ٔ:2ٗ, ٚح٤ع٩َ ٕٗٔ

ـةٟ ٗةَف ؿّةع حٌـٛحِةع ٌٍّلٍةٟ ٚحٌِّ٘ةَ: ىعةخع. ُٚحى ـ١ةٗ: رخٌزَر٠َةش. ٚـٟ ٔفخثْ ح٤ٛةٛي: ا ( ٕ)

 .حٌلـَ رخٌفخ١ٍٓش ٚ٘ٛ . ٚـٟ حٌَِّ٘:حٌزَرَ ٌؽش ِٓ ٚ٘ٛ آًؼخغ. ُحى ـٟ َٗف حٌـّع:

هةَ حٌىةة٩َ ِٕمةٛي ِةةٓ ٗةَف ؿّةةع حٌـٛحِةع ٌٍّلٍةةٟ. ٠ٕ:ةَ: كخٗةة١ش ِةخ رعةةي لةٛي حرةةٓ ؿٕةٟ اٌةةٝ آ  (ٖ)

ي حٌّٔةؤٌش حٌؼخٌؼةش ـةٟ حٛة ٩ف ٔ:5ٗ, ٚحٌَِّ٘ ٔ:5ٖٗحٌع خٍ  ّٚ ًُوةَص ـةٟ أ . ٚحٌّٜخىٍ حٌظةٟ 

 حٌٍؽش ٚطٛل١فٙخ ًوَص حٌو٩ؾ ـٟ ًٌه رخٌظف١ًٜ.



97 

 

  المسأل  الخىمس 
 ماتمن مسائَ اظتقدّ 

ػػػػػػات الػػػػػػداؿ «داللػػػػػػ ٍ »رتػػػػػػ   :الالتالػػػػػػ ٌ  َوي»ّمػػػػػػا نقلػػػػػػو    ٍّر واقيصػػػػػػر   (ٔ)«النػػػػػػ
سر الداؿ و ي و (ٕ)«اظتص اح»    إ القو (ٖ)عند وىَ ما يقيضيو اللُ  :وقاؿ  علىّ 

م  ألنّ  «لن َا»ػل نس  ٌ  : ي الطح يٌ     ٌ ا  والنس   غتازيٌ   وىي ألىلو حقيقو اضتّا
 ما يدّؿ لو اظتقاـ أي: الذري ّ  ثالثم يدأ  ،به:  «الدالالت»و

  (ٗ)مرجعها للُ   : ه لفظيٌ 
َب ٌ  : ه كصطىعيٌ     فا العلم اضتااَ باليمرّ أعّ  ومرّ   للصناع  منس
   (٘)يقيضيها اظتع  بدالل  العقَ  ه كمعط يٌ 

نقػالً  (5)«ابػن حجػر»ػلػ يف الُقػو «حاشي  الي ُػ »يف  (ٙ)«ابن القاْم الع ادي»قاؿ 
دال :(ٔ)«اطتصائص»نقاًل عن  دالليػو علػى الامػاف  ل  الُعَ على اضتػدث األوُفّ    والثانيػ ّ 

دالليو على الُاعَ  الاماف    (ٕ)والثالث ّ 

                                                           
 حٌعٍةةُ ٤٘ةً خَحٌم١ة ـ٠ةةً ٌعٍٙةخ وظةخد:ـةٟ ٍٓةةخٌش ١ٍةذ حٌم١ةخَ. ِٕةةٗ. أ.٘ة   :ـةٟ ٘ةخِٖ أ ٚ د ٚ ؽ  (ٔ)

, ٕ:ٕٗ٘. ٠ٕ:ةَ: ٘ي٠ةش حٌعةخٍـ١ٓ ح٦ٓة٩َ أ٘ةً ِةٓ ٚحٌمةَحء ٚحٌٜةٍلخء ٚحٌعزةخى ٚحٌِ٘خى ٚحٌلي٠غ

عٍةةٝ  ٔ:2ٕٗ, ٚحٌّـّةةٛع ٕٓٔ «حٌظز١ةةخْ ـةةٟ آىحد كٍّةةش حٌمةةَآْ». ٚحلظٜةةَ حٌٕةةٛٚٞ ـةةٟ ٕ٘٘

ٓ حٌىَٔ ٚحٌفظق. ٠ٕ:َ: حٌمخِّٛ حٌّل٢١ َٚٗكٗ طخؽ حٌعَّٚ ِخىس )ىًٌ(. ٚحٌٕٛٚٞ: ٘ٛ ٠ل١ٝ رة

ٟٚ٘ ل٠َش ِةٓ لةَٜ كةٍٛحْ رٔة٠ٍٛخ ٓةٕش  «ٜٔٛ»َٗؾ حٌي٠ٓ, أرٛ ُو٠َخ ِل١ٟ حٌي٠ٓ, حٌّظٛـّٝ ر 

 .2:3ٗٔ, ٚح٤ع٩َ 33ٕٔ, ٍلُ: 2ٖ٘٘ . ٠ٕ:َ: ١زمخص حٌ٘خـع١ش حٌىزَٜ 5ٙٙ

 حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ, ِخىس )ىًٌ(.  (ٕ)

 وٌح ـٟ حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ, ٚـٟ حٌٕٔن: عٕٗ. ٚ٘ٛ طل٠َؿ.  (ٖ)

وةةٌح ـةةٟ ى, ٚـةةٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٚحٌةةي٨٨ص حٌٍفةة:. ٚ٘ةةٛ  «ِزظةةيأ هزةةَٖ ... َِؿعٙةةخ ٌٍفةة:ٚحٌةةي٨٨ص »  (ٗ)

 ه ؤ. 

 ـٟ ؽ: حٌفعً.  (٘)

ـةٟ ٘ةةخِٖ أ ٚ د ٚ ؽ: لٌٛةةٗ )لةةخي حرةةٓ حٌمخٓةةُ اٌةةٝ آهةَٖ( ٘ةةٌح ِىظةةٛد ـةةٟ ٔٔةةوش حٌّئٌةةؿ عٍةةٝ   (ٙ)

 حٌٙخِٖ وخطذ ع١ٍٙخ ٔٔوش.

 ٜٗٚ ت) اعتييمػػي حجػر البػن «اظتنهػػاج بشػرح احمليػاج حتُػ »حاشػيً  علػػى  (ىػػٜٜٗت) الع ػادي قاْػػم بػن أزتػد ّيػب  (5)
َوي يف الُقو «الطال ني وعمدة اظتُيني منهاج»  يو شرح الذي( ىػ َاشػي (ىػػ ٙٚٙت) للن َع مػ  ح  ع ػد  والّيػاب مط ػ

َاشي (ىػٖٔٓٔ ت) الشروآف اظتّي اضتميد   ٖ:ٖٕٜٔ  ينظر: جام  الشروح واضت
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ة فػػي القػػ ٌ   ػػ ٌ مرتّ   الػػدالالت :أي كهػػي :(ٖ)«الخصػػىئص»فػػي  «ابػػن جػػ » قػػىؿ
   على تاليو هوما بعد  على ما بعدىا (ٗ)تعار ها أوالىا دـ عن يقدّ  ,علا هرا الترتيو

 :أي - ُي ٍ  بّسرٍ - لً بى   من قً أق ل من المعط يٌ   مى كى ت الصطىعيٌ كإ ٌ  :قىؿ
َعػػػػا  كإف لػػػػم تكػػػػن لفظػػػػىن   الداللػػػػ َ  :أي  ػػػػىأ ٌ   جهػػػػ ِ    اػػػػُ ٌ  : ػػػػى صػػػػ رةه فإ ٌ معػػػػً   لّ

َد الػذى اللُ  :أي كيخرج  ا ىيئيوألعّ  ؛اللفظ (٘)حمل ىي َجػ َد  (ٙ)  من ال َجػ إُف ال
َرة] تث ػػػت :(5)سػػػتقرتك   بػػػاللُ   لهػػػا مالبسػػػ ٌ  ,علي ػػػىاطتػػػارجي   علػػػا  (3)[تلػػػك الصػػػ

ػيا  إف شػا  اهلل تعػاُف«ال نيػ »ػبّسػر اظتػيم ويعػب عنػو بػ- ثىؿالمً   (ٓٔ)المقتػرف -(2)  ْو
َد مقيضػػيها ب ػػى َجػػ علػػى مػػػا  :كػػرلكالصػػناعي   ى كى ػػتفلٌمػػ  عنػػو (ٔٔ)فلّػػتيخ ػػال   ل
ر َلو تعاُف  يو والّاؼ  (ٕٔ)ّذ م : علىأي (ٖٔ)چڈ  ڈ      ڍچ :مثلها يف ق    ىداييو إيّا

ػػر  كجػػرت  عنهػػا ناشػػئ ٍ  لُائػػدةٍ  :(ٗٔ)لحكمػػ و اللُػػ   تلحقػػ َرة ظتػػا ّذ تلػػك الصػػ
   ة واللاـويف القَّ  المطط ؽ ب  اللفظً   جريافَ  :أي -مصدر ميمي  بضم اظتيم- مجرل

                                                                                                                                                                      
 .ٖ:23حٌوٜخثٚ   (ٔ)

 عٓ حرٓ حٌمخُٓ حٌعزخىٞ ١ٌْ ـٟ ى.ِٚخ ٔمٍٗ  ( ٕ)

 .ٖ:23حٌوٜخثٚ )رخد ـٟ حٌي٨ٌش حٌٍف:١ش ٚحٌٜٕخع١ش ٚحٌّع٠ٕٛش(   (ٖ)

ٌٙخ. ( ٗ) ّٚ  حٌعزخٍس ـٟ ى: ـظمّيَ عٕي طعخٍٟٙخ أ

 د ٚ ؽ: طلٍّٙخ.  ـٟ أ ٚ  (٘)

 وٌح ـٟ ى, ٚلي ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ. «ِٓ حٌٛؿٛى حٌٌٕٟ٘» ( ٙ)

 ٔظمَ. ٠:  ٚـٟ حٌوٜخثٚ عٕي ــخي  (5)

 ٠ُخىس ِٓ ى. ( 3)

 ١ٌْ ـٟ ى. «١ٓٚؤطٟ اْ ٗخء هللا طعخٌٝ»  (2)

(ٔٓ )  .َ َِ  عٕي ــخي ٚـٟ حٌوٜخثٚ: حٌّعظ

 وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: طوظٍؿ. ( ٔٔ)

 ػُ ٔمً و٩َ حرٓ ع٩ّْ ٌُٚ ٠عمذ ع١ٍٗ. : أٞ: ِؼً ِخ ًوَ.ٔ:2ٕٗـٟ حٌف١ٞ    (ٕٔ)

ـٟ ح٠٢ةش: حٌةيٍ  «عٍٝ». ٠ٕ:َ ٨كظّخي وْٛ حٌىخؾ رّعٕٝ ٕ:23ٌٔزمَس ح ١ٌْ ـٟ ى. «لٌٛٗ طعخٌٝ»  (ٖٔ)

. ٚلي حٓظ٘ٙي رٙخ حرٓ ٘٘خَ ـٟ ِؽٕةٟ حٌٍز١ةذ ٖ:ٕ٘ٗ, ٚحٌٍزخد ـٟ عٍَٛ حٌىظخد ٕ:ٖٖٖحٌّْٜٛ 

ُّ أػزةض ِعٕةٝ ح٨ٓةظع٩ء ٌٍىةخؾ, ٚلةخي: ًوةَٖ ٖٕ٘, ٖٕٗ) ّْ حٌ:خَ٘ ـ١ٙةخ ِعٕةٝ حٌزةخء. ػة ( عٍٝ أ

 حٌىٛـ١ْٛ ٚح٤هفٖ.

ر٩َ حٌعٍّةش ٚؤةَ حٌلةخء حٌٍّّٙةش,  «ٌلىّش»لخي حرٓ حٌ ١ذ: ٚ  : رلىّٗ.حٌوٜخثٚٚـٟ  عٕي ــخي  (ٗٔ)

ٚحكيس حٌلىُ, أٞ: ٌلمض حٌٜٕخع١ش حٌٍّف: ٌلىّش, أٞ: ٌفخثةيس ٔخٗةجش عٕٙةخ. وةٌح ـةٟ حٌ٘ةَف, ٚحٌةٌٞ 
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َز  ي  اظتيم على اْم مّاف    (ٔ)يوَملت معاملَ  جرت يف غترى اللُ   عُ  :أي  وكت
َراف مػػػػن الداللػػػػ  اللُظ :أي (ٕ)فػػػػ خال : وإال لقػػػػاؿ-يػػػػ  والداللػػػػ  الصػػػػناعي  اظتػػػػّذ

إذ مػػػن ؛ بػػػاألذراض (٘)اظتيعلقػػػ  :أيبىلمشػػػىه ة  (ٗ)فػػػي بػػػىب المعلػػػـ  -(ٖ)ا ػػػد،لي
َـ َع اُ  أجاائو ذري مشاىدٍ  أفّ  اظتعل َع أجاا  اللُ  وغتم    بَ لتدث شيئاً  شيئاً   غتم

َفٍ  بُػػي ٍ  :ى المعطػػاكأٌمػػ َؿ الع«أبػػَ حػػا »: قػػاؿ (ٙ)« احاظتصػػ»يف    سػػّ اّمػػ : : تقػػ
 :قػػاؿ بعػػض العػػرب  نعػػم  وال تّػػاد تػػيّلم بػػو «اظتعػػ »و العػػرب ال تعػػرؼ   معػػ   علػػتَ  يّ أل
َف وتشديد اليا  « ىذا ما معِ ّ »    بّسر الن

َا ٌ  :ويف معنػاه  ذلك : ىذا يف َمْعَناة(5)«أبَ زيد»قاؿ و  يف ؽتا ليػو ومشػا يو  :أي  ْػ
َماً  دالل ً  َناً ومُه    ومضم

 (2) مع  الشي  ومعناتو واحدٌ  (3)«الُارا »وقاؿ 
َنو   َاه ومقيضاه ومضم    ؿ عليو اللُ و ىَ ما يدّ ّلُّ   [أٖٓ]ومعناه و  

َا ٌ  :(ٔ)« علب»عن  (ٓٔ)«اليهذيب»ويف     اظتع  واليُسري والياويَ ْ

                                                                                                                                                                      

ُّ حٌلةةخء حٌٍّّٙةةش, آهةةَٖ ٟةة١َّ حٌّفةةَى «رلىّةةش»ـةةٟ حٌٕٔةةن حٌّٜةةللش:  س, ٟٚةة ٍّ , رخٌّّٛكةةيس حٌـةةخ

 , أٞ: ٌلمض حٌٜٕخع١ّش رلىُ حٌٍف:. ٌٚ٘ح هخَ٘ ٨ ؼزخٍ ع١ٍٗ.«حٌٍف:»ي عٍٝ حٌؽخثذ حٌعخث

حرٓ حٌ ١ذ: ٚ )ِـَٜ( رفظق ح١ٌُّ, ٓٛحء وخْ ِٜيٍحا ١ّ١ِخا أٚ هَؾ ِىخْ, وّخ ٘ٛ هةخَّ٘  لخي  (ٔ)

ِ   «ؿَٜ»٤ّٔٗ ِؤهًٛ ِٓ   ْ , ٚرةخٌفظق حٓةُ ِىةخ ٌٍ ُّ ِٜةي حٌؼ٩ػٟ. ٚطفٜة١ً حٌ٘ةخٍف ـ١ةٗ رؤّٔةٗ رخ٠ٌة

 ٌمٛحعي. وّخ ٨ ٠وفٝ عٍٝ ًٞ ر١َٜس.ؼفٍش عٓ ح

 ُحى عٕي ــخي ٚـٟ حٌوٜخثٚ: رٌٌه.  (ٕ)

 ـٟ ى: ٨ٌٛٚ ٌ ً ىهٍظخ. «ٚا٨ ٌمخي ـيهٍظخ»ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ـيهٍٕخ. ٚلٌٛٗ  ( ٖ)

 : حٌعٍَٛ. ٔ:2ٕ٘ٚٔٔن حٌف١ٞ  ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ  (ٗ)

 ـٟ ى: حٌمخثّش. «أٞ حٌّظعٍمش» ( ٘)

 .حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ, ِخىس )عٕٛ(  (ٙ)

ح٨ٜٔةخٍٞ, ٛةخكذ حٌٕةٛحىٍ حٌّ٘ةٍٙٛس.  ٠ُةي رةٓ لة١ْ رةٓ ر٘ة١َ رةٓ ػخرةض رٓ أّٚ رٓ ٓع١ي٘ٛ  ( 5)

 .ٕٕٕٔ, ٍلُ: ٔ:3ٕ٘٘ . ٚل١ً ؼ١َ ًٌه. رؽ١ش حٌٛعخس ٕ٘ٔطٛـٟ ٕٓش 

. حٌـةَٛ٘ٞ ٜٔةَ أرةٟ ٚهخي ح٤ىد  ى٠ٛحْ ٛخكذ ,ارَح١ُ٘ أرٛ ,حٌفخٍحرٟ ارَح١ُ٘ رٓ آلخق٘ٛ  ( 3)

 .32ٓ, ٍلُ: ٔ:5ٖٗ. رؽ١ش حٌٛعخس ٘ ٖٓ٘طٛـٟ رخ١ٌّٓ لَحرش 

 .5ٔٓ, ٍلُ حٌزٕخء: ٗ:ٖٗى٠ٛحْ ح٤ىد  ( 2)

 .ٖ:ٖٕٔط٠ٌٙذ حٌٍؽش, ِخىس )عٕخ(  ( ٓٔ)



011 

 

المػو وشػ هو [بٖ٘]ىػذا  :وقد اْيعمَ النػاس َنُ  :أي  معػ ّ  وىػَ   و ودالليػومضػم
َؿ     «الُارا »و «أ  زيد»مطابق لق

َؿ [جٖ٘] وأرتػػ  الن ػػاة وأىػػَ الل ػػ  وىػػذا وىػػذا يف اظتعػػ   ىػػذا  ىػػذا  عػػ  :علػػى قػػ
َا ٌ  ٌَ  :أي  وىذا يف مع  ىذا  ْ   انيهى  (ٕ)لو ومشابو ؽتا 

َرتوظتراد من اظتع  ىنا ما ال يرج  وا    للُ  وال لص
  والُّػػػػر َ إليهػػػػا بػػػػالنظريَّاػػػػويُ  ,بعلػػػػـ  اال ػػػػت الؿ الحقػػػػ ه طتُائهػػػػا   ف اللتيػػػػ

َِ  :-آ،ػػره زايٌ   بُػػي  اظتهملػػ  وتشػػديد الي ييػػ -ا يٌػػفػػي حى دالليػػو  كليسػػت َـ ق يػػ  (ٖ)العلػػ
َب ٌ اضتا :(ٗ)الضػػركريىت يسػػاٍب  منسػػ ُف  (٘)ا : إصتػػللضػػرورة اػػلِ  مػػن ذػػري نظػػٍر وال ّا اظتػػ

وال  ال يػػػاوؿ بيشػػػّيكٍ   جامػػػاً  (5)عليػػػو أف كتػػػـا بالشػػػي  علػػػى مػػػا ىػػػَ (ٙ)ْػػػ  انو الع ػػػد
  (3)ب ريه

َعٍ  من أيّ  ,مط ى كاح و  ففي كلٌ  ,مثىؿ ذلك الفعىؿي  َاعها ن  الالتي ال ٌ   من أن
  «الضػػػرب»علػػػى  يػػدؿّ  « ػػػرب»ػّػػ ,علػػػا مصػػػ ره   ادتػػػو :بلفظػػػ    يػػػ ؿٌ فإ ٌػػػ ,الػػثالثي 

ات والسّنات (2)بطىئ بك   لػو ويقاؿ- (ٓٔ)الذي ىَ ترتيب حرو و م  ما قاـ  ا من اضتّر
ما مرّ    [دٕٚ]  نيير عند الص (ٔٔ)واحدٍ   الثال    عً   ؛سريٌ تُ عطفٌ  : كصيغتي  -اظتثاؿّ 

                                                                                                                                                                      
 حٌٕلةٛ ـٟ حٌىٛـ١١ٓ اِخَ ,حٌعزخّ أرٛ ح٦ِخَ حٌزؽيحىٞ ٨ُِٛ٘ ح١ٌ٘زخٟٔ ٠ٔخٍ رٓ ٠ل١ٝ رٓ أكّي٘ٛ  ( ٔ)

 .535, ٍلُ: ٔ:2ٖٙ٘ . رؽ١ش حٌٛعخس 2ٕٔ. طٛـٟ ٕٓش ٚحٌٍؽش

 ـٟ حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ: أٚ ِ٘خرٗ.  (ٕ)

 وٌح ـٟ ى, ٚلي ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ. ( ٖ)

 اٌٝ ٕ٘خ حٔظٙٝ و٩َ حرٓ ؿٕٟ, ِٚخ رعيٖ ٍِّوٚ ِٓ و٩ِٗ.  (ٗ)

 , ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: اٌلخء. ٔ:2ٕٙوٌح ـٟ ى ٚحٌف١ٞ   (٘)

 ـٟ د: ٌٍعزي.  (ٙ)

 وٌح ـٟ ى, ٚلي ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ. ( 5)

ٍَٚس رّعٕخ٘خ حٌّمخرً ٩ٌوظٔخرٟ. ٠ٕ:َ ـٟ طع٠َةؿ ح٠ٌةٍَٚس: ٗةَف حٌّٛحلةؿ ٌٚ٘ح طع٠َؿ ح٠ٌ ( 3)

ٚو٘ةةةةةةخؾ  5ٙ٘   ٚحٌظٛل١ةةةةةؿ ٚحٌى١ٍةةةةةخص5ٓ  ٚحٌلةةةةةيٚى ح١ٔ٤مةةةةةش ٗٔٔ  ٚحٌظع٠َفةةةةةخص ٔ:ٕٓٓ

 ِخىس )ح٠ٌٍَٚس(. ٕ:ٕٔٔٔحٛ ٩كخص حٌفْٕٛ 

 : ٚرٕخثٗ.ٔ:25ٕـٟ أ ٚ د ٚ ؽ ٚ ّ ٚحٌف١ٞ   (2)

 أ(.١ٓٔٔ5ؤطٟ حٌظع٠َؿ ) ( ٓٔ)

 حٌف١ٞ, ٚلي ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ.ـٟ ى ٚ وٌح  (ٔٔ)
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ػاظت نيّ   الصطىعيٌ  ػالـ العػرب ػاب مػن تي ّػلا يف األ  علػى مػا رّّ ما ػياً  علػا زمى ػ    ّ 
   أو حاالً أو مسيق الً 

َُ  اؿّ الدّ  كبمعطىه َّ   أفّ  عليو العق ّ  ٍَ ٍَ  ال بدّ   ع   .(ٔ)علا  فىعل  يدؿّ  لو من  اع
ػػػ  السػػػم   وىػػػَ مػػػراده :مسػػػم عىف  وي يُ واػػػ اللُػػػ ُ  :الففػػػىلكٌ  ّْ اف ٍا  (ٕ)مػػػدّر

    هما  رورياف   يما تقدـ «ظتشاىدةا»بػ
َؿ- رؾ مػػى ييػػإ ٌ   ونظػػري   و اْػػيدالِف  ألنّػػ  ػػعيفٌ   اظتعػػ  :كالثىلػػث  -بال نػػا  للمُعػػ

َمٍ  أو م :بىلطظر ٍَر معل    (ٖ)ذلكمن  ،بي   َ  ا ظتطلَبٍ َاّ لليّ  َن ٍ نظترتيب أم
َنػو معػً   ٍُ فعػل كػلٌ   مػن ج ػ  أفٌ  مترجػو  لػ  مػن فىعػلو   ال ػتيػدَ  :ال بػ ه  (ٗ)لّ

َدمػػن اب َجػػ ألّف الشػػي  ال ؛ محػػىؿه  مػػن غيػػر فىعػػلو مػػا  لف كجػػ د فعػػلو  ؛مّػػاف إُف ال
ٍَ   لتدث بنُسو وال منها    بَ عن  اع

ـٍ »قػػػػػػػػىؿ  بالُػػػػػػػػا  - (٘)«اإلفصػػػػػػػػىح» ّيػػػػػػػػاب فػػػػػػػػي «الخضػػػػػػػػراكم ابػػػػػػػػن ىشػػػػػػػػا

عنػػػد ىة هػػػي المسػػػمٌ  - ػػػ  مػػػن اظتػػػادة واعتيئػػػ ىػػػي اظترّّ -كداللػػػ  الصػػػيغ   :-(ٙ)واظتهمليػػػني
ػػ الُعػػَ دؿّ  ألفّ  ؛نداللػػ  التضػػمٌ علمػػا  الن ػػَ  مػػن اضتػػدث  بِ علػػى  ػػمن مػػا يف معنػػاه اظترّّ

َعهػػا مطابقػػ ٌ    ادتػػو (5)اضتػػدثُ و يػػو والامػػاف  وىػػَ الامػػاف  يئ و دتػػاـ مػػا ألنّػػ ؛ودالليػػو علػػى غتم
   و   لو لُ  الُعَ

                                                           
 .ٙ:٠ٔ3ٕٔ:َ ـٟ ى٨ٌش حٌفعً عٍٝ حٌفخعً: حٌظ١٠ًٌ ٚحٌظى١ًّ  ( ٔ)

 وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: َِحى. ( ٕ)

ّْ حٌٕ:ةَ ٘ةٛ ٔ:25ٕوٌح ـٟ ى. ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٌٌٌه. ٚـٟ حٌف١ٞ  «ِٓ ًٌه»  (ٖ) : وٌٌه. ٚلي ل١ً: ا

. ٠ٕٚ:ةةَ: حٌظع٠َفةةخص ِةةخىس )حٌفىةةَ( ِٚعـةةُ 2ٓٗص )حٌٕ:ةةَ( , ٚحٌى١ٍةةخٔٗحٌفىةةَ. ٠ٕ:ةةَ: حٌّٛحلةةؿ 

 , ٚحٌظٛل١ؿ ٚىٓظٍٛ حٌعٍّخء ِخىس )حٌفىَ(.2ٙ, ٚحٌليٚى ح١ٔ٤مش 3ٗ5, ٍلُ: 5ِٔٔمخ١ٌي حٌعٍَٛ 

 د ٚ ؽ: كيػخ. ـٟ ٘خِٖ أ ٚ ( ٗ)

س ـٟ ى: ح٠٠٦خف. ٚوظخرٗ ٘ٛ: ح٦ـٜخف رفٛحثةي ح٠٠٦ةخف ٤رةٟ عٍةٟ حٌفخٍٓةٟ. ٠ٕ:ةَ: رؽ١ةش حٌٛعةخ ( ٘)

 .ٔ:ٕٔٔ, ٚو٘ؿ حٌ:ْٕٛ 22ٗ, ٍلُ: ٔ:5ٕٙ

 ١ٌْ ـٟ ى. ( ٙ)

 , ٚـٟ حٌٕٔن: أٚ حٌليع. ٔ:23ٕـٟ حٌف١ٞ  وٌح  (5)
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لداللػ   ؛اللػاـك ىة دالل ى هي المسمٌ  -على  اعلو يوي داللى-كال الل  المعط ي  
َاق  يف زماٍف مناللُ  على الـز اظتَ  َع لو  وىَ اضتدث ال َد  اعلػو   واألوليػاف لُظييػاف   وجػ

   (ٔ)أو حّماً  حقيقي ً 
َائػػرتػػو بالمذِّّ  :أي  «الُاعػػَ» مصػػدر  عػػ  :«تركرتػػ »فػػي  «  حيػػىفبػػأ»كقػػىؿ  د ُ

َدعػػػ   يهػػػا ليقري  رة»أوُف مػػػن اْػػػم  «الينسػػػي »قػػػاؿ بعضػػػهم: وىػػػي باْػػػم  هػػػا اظت لعسػػػر  ؛«اليػػػّذ
َؿ  يها إُف اظتطلَب    (ٖ)رج  إليهاح  يُ  مظاف  عتا وال  (ٕ)إذ ال  هْر َ ؛ الَا
  :مراهو ثالثي القائم  بو في دالل  الفعل 

 :أي بلفظػػػ  «اظتصػػػدر»ػبػػػ (٘) عنػػػواظتعػػػّب علػػػا الحػػػ ث  يػػػ ؿٌ  (ٗ) أ ٌػػػ :أحػػػ هى
اظتػادة مػ  مػا قػاـ  ػا مػن  :بصيغت   من األزمن  الثال   (ٙ)اظتعنّيِ  :أيالامىف كعلا   تو ادّ 

ّنات ات ْو َلوولذا  سّ   من ترتيب وحّر  :-ـّمػا تقػدّ  ر ما بعػده يُسّ  حرؼٌ - أم :رىا بق
ا مػ  مػا قػاـ  ػا ؽتّػ  يف ترتيػب اضتػروؼ ٍُ مخصػ ص ك  ػ  علػا  ػكلو   [جٖٙ] (5)حاؿَ 
ر   ّذ

                                                           
, ٚحٌزةةي٠ع ٕ٘: ٚكىّةةخا. ٠ٕ:ةَ ـةةٟ ى٨ٌةش حٌلةيع ٚحٌِِةةخْ ٌٍفعةً: ٔظةةخثؾ حٌفىةَ ٔ:23ٕـةٟ حٌفة١ٞ   (ٔ)

ٚٗةَف حٌلةيٚى  ,ٔ:٘ٗٔ, ٚٔظةخثؾ حٌظلٜة١ً ٔ:2ٗ, ٚحٌظ١٠ًٌ ٚحٌظى١ّةً 2ٙ, ٓٙ, ٚحٌـ١ٌِٚش ٔ:2

 .ٔ:32. ٠ٕٚ:َ ـٟ طف١ًٜ ى٨ٌش حٌفعً حٌّؽٕٟ ـٟ حٌٕلٛ ٔ:3٘, ٚكخ١ٗش حٌٜزخْ 2ٙـٟ حٌٕلٛ 

 ـٟ ؽ ٚى: ـَٙٓض. ( ٕ)

.ٔ:2ٕٕلخي حرٓ حٌ ١ذ ِظعمّزخا   (ٖ) ٌَ  : ٚـ١ٗ ٔ:

 عٕي ــخي: أّّخ.  (ٗ)

 ـٟ ى: حٌّّٔٝ. «حٌّعزَّ عٕٗ» ( ٘)

 ـٟ ى: حٌّعظزَ. ( ٙ)

ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: كةَؾ طفٔة١َ ِمةيَ كةخي ِةخ رعةيٖ وّةخ  «َّٔ ِخ رعيٖ وّخ طمّيَ كخيَ كٌَؾ ٠ف»لٌٛٗ:   (5)

كَؾ طف١َٔ اٌن ... ٌعٍٗ: كَؾ طف١َٔ ٠فَٔ ِخ رعةيٖ ]ـةٟ ؽ: ـ١فٔةَ »وٛٔٗ. ٚـٟ ٘خِٖ أ ٚ د: 

ـٜةةللُض حٌعزةةخٍس ِةةٓ  «اٌةةن ... ـةةبْ حٌعزةةخٍس ِ٘ٛٗةةش. ـظؤِةةً أ.٘ةة  «ِةةخ رعةةُي[ وّةةخ طمةةيَ كةةخي وٛٔةةٗ

كَؾ طف١َٔ, ِخ رعيٖ اًح وخْ ِفَىحا ع ُؿ ر١خْ أٚ ريٌي. لخي ـةٟ ِؽٕةٟ »خ ـٟ ى: حٌٙخِٖ. ٚ ِىخٔٙ

ََ ع فةخا ٠ٜةٍق  حٌٍز١ذ: ٨ ع ةؿ ٔٔةك , ه٩ـةخا ٌٍىةٛـ١١ٓ ٚٛةخكذ حٌّٔةظٛـٝ ٚحٌّفظةخفّ ٤ّٔةخ ٌةُ ٔة

أ( ٓٔٚ٘ةةٌح حٌىةة٩َ لةةي ٍٚى ـةةٟ ) «.ٌٍٔةةم١ٛ ىحثّةةخا, ٨ٚ عخ١فةةخا ٩ُِِةةخا ٌع ةةؿ حٌ٘ةةٟء عٍةةٝ ٔفٔةةٗ

 ؽ( وّخ ٓزمض ح٦ٗخٍس ا١ٌٗ ٕ٘خن.ٕٔٚ)د(  ٖٔ, ٕٔٚ)
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 اب، ػارِ  اظتػرادِ  اللػ  علػا الامػىفتختلػف ال ٌ   فلدالل  اي يو علػى الامػا :كلرلك
َف اضتػػدث  يػػو ف بالصػػي    الداللػػ  علػػى الامػػا ألفّ  ؛للُعػػَ الصػػي  [بٖٙ] بػػىختالؼ  بّػػ

َؿ ظتادّ علا الح ث للُعَ كال تختلف ال الل    با،يال و تُ ا،يل  [أٖٔ]ة الُعَ اظتدل
َ  من اي و بىختالف ى َؿ للمادةعلى اضتدث ا اؿ  د أي: الصيِغ  بَّ     ظتدل

 ػا أيضػاً  يػدؿّ  , كعلا الحػ ث بىلصػيغ    ي ؿٌ أ ٌ  :من اظتذاىب الثال   كالثى ي
َلػػوومثّ   «األ،ُػػشُ »  غتيئهػػا لالْػػيعال وقػػد أ  ػػتَ   علػػى :أي مػػن (ٔ)اختالف ػػىعلػػى   :لػػو بق
   (ٖ)عليهم :أي (ٕ) چڍ  ڇ  ڇچ

 مػػػ  ذلػػػك ر  كيطجػػػ  (ٗ)قااػػػراً  :أي أك غيػػػر كاقػػػ   اً ميعػػػديّ  :أي كاقعػػػىن  ك  ػػػ 
ر للصي    َؿ  ا ّذ َّ   ألفّ  -«ينجرّ » اعَ - الامىفي اظتدل َلػو ال بػدّ قَ وتعلّ  حدثٍ  ّ لػو مػن  و  ُع

 ؛السقف علػا الحػىئ  دالل ى   ّرظتا ُذ  بىللاـك الفعلي   على الاماف :علي  في ؿٌ   زمافٍ 
َعٌ   نفّ  َـ ال يعقػَ ىػذا اظت أفّ  ذػريَ   ابوما عليها من اصتريػد والػرتُّ   لأل،شاب السقف مَ  ُهػ

   االليااـ عليو دالل َ   يدؿّ   يَ   عليو جدارٍ  :أي  َ حائاٍ إال بيعقُّ 
َلػػو (٘)رهو ّسػػ .كالثىلػػث عكسػػ   هػػَ  ,علػػا الامػػىف براتػػ  يػػ ؿٌ  (ٙ) أ ٌػػ :بق

َعو يف  كالمسػػتقبل  « ػػرب»يف ؿتػػَ  علػػا الامػػىف المى ػػي ُّ تػػ ؿ لٌف صػػيغت  ؛مَ ػػ
اظتعػػػ  مػػػن اللُػػػ   وت ػػػادرُ   مػػػن اللُػػػ  ادرةً مي ػػػ داللػػػ ً  بىلػػػرات [دٕٛ]  «ا ػػػرب»و «ضػػػربي»

   اضتقيق  (5)آي ُ 

                                                           

 وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٠ٚيّي رخهظ٩ـٙخ.  «٠يّي رٙخ أ٠٠خا عٍٝ حهظ٩ـٙخٚ» ( ٔ)

 .ٕٔ:55ح٤ٔز١خء   (ٕ)

( ٙ:ٖٙٓ. ٚٔٔذ أرٛ ك١ّخْ ـٟ حٌزلَ حٌّل٢١ )١ٌْٖٖٔ ـٟ ى. ٠ٕ:َ: حٌـٕٝ حٌيحٟٔ )ِٓ(  ( ٖ)

 ِـ١جٙخ رّعٕٝ )عٍٝ( ٤رٟ عز١يس.

 : ٨ُِخا.أٞ  (ٗ)

 ـٟ د: ٚل١ّيٖ.  (٘)

 رعي حٌمٛي عٍٝ حٌلىخ٠ش.  «أْ»ؿخُ ـظق ِّ٘س   (ٙ)

 أٞ: ع٩ِش.  (5)
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 ألفّ ؛ (ٔ)بالي عيػػػ  ل يػػػاف الامػػػاف :علػػػا الحػػػ ث بػػػىال جرار  الُعػػػَ :أي كداللتػػػ 
   ا جرى يف الاماف منوالقصد اب، ار عمّ 

َر :واظتخيػػػار   وعلػػػى الامػػػاف  يئيػػػو  تػػػوعلػػػى اضتػػػدث  ادّ  و يػػػدؿّ أنّػػػ  الػػػذي عليػػػو اصتمهػػػ
   باالليااـ -ؿوالي قيق ىَ األوّ - أو اظت هم على  اطتالؼ َ اظتعنّي وعلى الُاع

مػػػػا ال يػػػػدؿ جػػػػاؤه علػػػػى جػػػػا  »و بانّػػػػ «الّلمػػػػ » يف حػػػػدّ  «اظتُػػػػرد»تعريػػػػف  :قيػػػػَ :تن يػػػػو
رناه منيقضٌ  (ٕ)«معناه    بالُعَ ظتا ّذ

ػػاف مرتّ  «اصتػػا »ػاظتػػراد بػػ بػػافّ  :وأجيػػب ك؛ ذلّػػ  اة ليسػػي ػػاً يف السػػم  واعتيئػػ  مػػ  اظتػػادّ مػػاّ 
   ّذا قيَ   (ٖ)ألّعما يسمعاف معاً   ال تناقض
ػػات والسػػّنات إف أريػػد باعتيئػػ  عػػددُ  :وقػػاؿ بعضػػهم مػػا معنػػاه  السػػّنات ذػػري   اضتّر

ذا عدد   ملَُظ  ا َف اعتيئ  اظتُسّ ّو َف جػا   بذلك لُظاً  (ٗ)رةاضتروؼ  ال تّ مػن  اً  ال يّػ
   من اللُ 

َرة العوإف  ّسػػ ػػات والسػػّنات  ّػػذلكر ػػ  باعي ػػار ترتيػػب اضتػػارت بالصػػ  ؛روؼ واضتّر
   الظاىر أف تلك اعتيئ  اعي اري  ألفّ 

ػػات الطارئػػ  وحػػدَ  ا أْػػ اب  قػػد كتػػاب باّعػػ  اضتػػروؼ (٘)مػػ  وأىا وإف  سػػرت باضتّر
َع    (5)أعلمواهلل   الدالل  إليها (ٙ) لذا نس تعلى اظتع ؛  لدالل  اهم

                                                           
 ١ٌْ ـٟ ى. (ٔ)

ـةةٗ حرةةٓ ٘٘ةةخَ ـةةٟ ٗةةَف حٌم ةةَ   (ٕ) َّ , ٚعٍّةةك عٍةةٝ ًٌةةه ٔٔ, ٚـةةٟ ٗةةَف ٗةةٌٍٚ حٌةةٌ٘ذ ٔٔوةةٌح ع

وظةةخد  . ٠ٕٚ:ةَ: ٗةَفٔ:ٗ, ٚحٌٔة١ٛ١ٟ ـةةٟ ّ٘ةع حٌٙٛحِةع ٔ:ٕٕـةٟ ٗةَف حٌىخـ١ةش  ح٨ٓةظَحرخًٞ

. ٚؿةةخء ـةةٟ كخٗةة١ش حٌٜةةزخْ 3ٖ, ٚٗةةَف وظةةخد حٌلةةيٚى ـةةٟ حٌٕلةةٛ ٌٍفةةخوٟٙ 2ٕحٌلةةيٚى ٥ٌرةةيٞ 

(: ]ٌ٘ح[ حٛ ٩ف حٌّٕخ١مش. ـةٌوَٖ ـةٟ حٌعَر١ةش ِةٓ هٍة٢ حٛة ٩ف رخٛة ٩ف. ٠ٕٚ:ةَ: ٔ:٘ٙ)

 .ٔ:2ٙكخ١ٗش حٌو٠َٞ 

ىة٩َ ٕ٘ةخ ٚحٌ ٔ:ٓٗٔ, َٚٗف ٌٍٗٚ حٌٌ٘ذ ٌٍـٛؿَٞ ٔ:ٕٙـٟ ى: حٔظمخٝ. ٠ٕ:َ: َٗف حٌىخـ١ش  ( ٖ)

 .2ِٕٗ, ٚكخ١ٗش َٗف ل َ حٌٕيٜ 

 ـٟ ى: حٌّعظزَس. ( ٗ)

 ؽ: ِٚع. , ٚـٟ أ ٚ د ٚٔ:ٖٖٓـٟ ى ٚحٌف١ٞ وٌح   «أٚ ِع»  (٘)

   .ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ح١ٔٔض ,ٔ:ٖٖٓوٌح ـٟ ى ٚحٌف١ٞ   (ٙ)

٨ ٠مةخي ؿخء ـٟ رٍٛغ ح٤ٍد حٌٍٛكش ح٤ٌٚٝ ٚحٌؼخ١ٔش ِٓ ٔٔن ِىظزش ح٤ٓي:  ١ٌْ ـٟ ى. «ٚهللا أعٍُ»  (5)

ٔلةةٛ )ٟةةَد( ِفةةٌَى ِةةع ٛةةيق طع٠َةةؿ حٌَّّوةةذ ع١ٍةةٗ, ـبّٔةةٗ ٠ةةيّي عٍةةٝ حٌلةةيع رّخىطةةٗ, ٚعٍةةٝ »
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 المسأل  السىد  
 يطقسم إلا:  الطح مٌ  -(ٔ)أو نُُيو عنووىَ إ  ات أمٍر ألمٍر  - الحكم

و   كاجوو  - َز تّر  ال كت
َز  علو   كممط عو  -  ال كت
َز ويقُ     كقبي و  كحسنو  - َز ولتُسن  وما كت  أي: ما كت
 يف االْيعماؿ ظتخالُيو األّثَر   كخالًؼ الكلا -
اً  كجىئاو علا الٌس اء -   ال يق   وال لتسن  يو  عالً وتّر
َز  وال اجػػػػػاضتّػػػػػم فػػػػػػ   كرفػػػػػ  الفىعػػػػػلتػػػػػرؾ العمػػػػػَ بػػػػػو   [جٖٚ]الػػػػػذي ال كتػػػػػ

َؿ بعٍض:  (ٕ)ونصُ و  شاذ  مردوٌد   (ٖ)«،َرَؽ الثَُب اظتِْسمارَ »يف ق
َز جػرّه بعػد  واظتراد:  اعَ الُعَ ذرُي اهرور ٍرٍؼ زائٍد  أّمػا  اعػَ الصػُ  اظتشػّ ه   يجػ

ػػذا  اعػػَ اظتصػػدر واشتػػو َ ها  ّو َيػػَ ابْػػناد عنػػو لضػػمري مَاػػ واهػػرور   (ٗ)بن ػػا يو إليػػو حت
ػ  كتر بالاائد   (٘) چ  پ  پ   ٹچ  و [بٖٚ] «ما جا ٓف من أحدٍ »ٍرٍؼ زائٍدّ 

 َف يسػيثن اهػرور بػاضترؼ الاائػد  ىذا إف أُريد الر   لُظاً أو تقديراً   نف أُريد ولَ ػتاّلً 
ٌَع بالُاعل الً مر  َُ اظتصدر أو اشتُو اظتضاؼ ىَ إليو؛ ألّفّ       ػتاّلً يّ وال  اع

َيػَ إْػناده عنػو و،روِجػو  وقد يقاؿ: ال يرد  اعَ الصُ  أيضاً؛ ألنّػو َف كتػر إال بعػد حت
َر ذلك أ لقو اظتصّنف    (ٔ)عن الُاعلي   والّدعا  ظه

                                                                                                                                                                      

ُّ أؿةةِحٌء َِطزةةشٌ ِٔةةّٛعشٌ ٘ةةٟ كةةٌَٚؾ.  «حٌِِةةخْ ر١ٙجظةةٗ ٤ّٔةةخ ٔمةةٛي حٌّةةَحى رخٌظَو١ةةذ أْ ٠ىةةْٛ ػةة

 : لةٛي3ٔحٌّ زةٛع ٚحٌمٔةُ ح٤ٚي  ٕٔٔٚح١ٌٙجش ِع حٌّخىس ١ٌٔض وٌٌه. ٚـٟ حٌٕىض )رةخد حٌىة٩َ( 

ُّ لخي  . ػ ٌٍ . ـ١ٗ أِٛ ّْ حٌفعً وٍّةشٌ حطفخلةخا, ِةع ٖٕٔحٌىخـ١ش: حٌىٍّش ٌف:ٌ ٟٚع ٌّعٕٝ ِفَى  : حٌٔخرع: أ

حٖ. ّٛ ّْ ِيٌٌٛٗ ؼ١َ ِفَىٖ. ٚ٘ٛ حٌليع ٚكٌٜٛٗ ـٟ حٌِِٓ حٌّخٟٟ. وٌح أٍٚىٖ حٌَٟٟ ٚل  أ

َ )عٍةُ حٌّٕ ةك( ٠ٕ:ةَ: حٌظع٠َفةخص ِةخىس )حٌلىةُ(, ِٚعـةُ ِمخ١ٌةي حٌعٍةٛ ٌ٘ح طع٠َؿ حٌلىُ حٌعمٍٟ.  (ٔ)

 ٚىٓظٍٛ حٌعٍّخء ِخىس )حٌلىُ(. 3ٖٔحٌى١ٍخص , ٚحٌظٛل١ؿ 3٘٘ٚ, ٍلُ: 5ٔٔ

ً  »ِزظيأ هزَٖ  :ـٟ ٘خِٖ أ ٚ د ٚ ؽ  (ٕ)  .  «ٗخ

, ّ٘ةع ٔ:ٙٙٔ, ٚكخ١ٗش حٌو٠َٞ ٔ:2ٖ٘, ٚحٌظ٠َٜق ٔ:ٖ٘ٗ, ٚحرٓ عم١ً ٠2ٔ5ٕ:َ: حٌّؽٕٟ   (ٖ)

 .ٖ:3حٌٙٛحِع 

 ١ٌْ ـٟ ى. «ٚحّٓٗ ربٟخـظٗ ا١ٌٗ»  (ٗ)

 .5ٔ:2ٙ, ٚح٦َٓحء ٖٔ:ٖٗحٌَعي   (٘)
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بػَ مػن  [إٖٔ]لػي  مػن الُعػَ والُاعػَ   «قػاـ (ٖ)زيػد»  والفعل عن (ٕ)كتأٌخرًه

َف تقدنتو على عاملو  اظت يدأ واطتب  ىذا مذىب ال صريني  وأجاز  َ ي  الّ
ـٍ »ػل «اليَ ي »ويف  : زُتَ ما اْيندوا يف تقدنتو عليػو علػى أنّػو عنػد ال صػريني «ابن ىشا

   (ٗ) رورة
 : ال كتيا ال صري تقدنتو مطلقاً  (٘)«اظت  »لّن يف 

 يجػػػب إ ػػػراد  «الايػػػداف أو الايػػػدوف قػػػاـ» :و ائػػػدة اطتػػػالؼ بػػػني أىػػػَ ال لػػػدين: يف ؿتػػػَ
يفّ  الُعَ عند    (ٙ)  ومطابقُيو عند ال صريّ الّ

إف َف ينػػب عػػن  اعلػػو  وشػػّذ ر عػػو   (5)ب ػػري واْػػط  حػػرؼ جػػر   ك صػػًو المفعػػ ؿ
َلو:   ]من اطتُيف[ يما مّر آنُاً  ور عو م  الُاعَ أيضاً يف ق

يف من ااد َعْقَعقافِ   (2)وبَُـُ  (3)                                  ّ 

                                                                                                                                                                      

 ح٢طٟ ـٟ ى: ٌٚ:ٍٙٛ. «٨ّٚىعخء هٍٙٛ» ٚلٌٛٗ ِٓ ح٠٢ش حٌى٠َّش ِٚخ رعي٘خ ١ٌْ ـٟ ى.  (ٔ)

   عٕي ــخي: ٚطؤه١َٖ.  (ٕ)

 ٌعٍٙخ: ـ٠ِي.  (ٖ)

: ٚعٓ حٌىٛـٟ ـٟ ؿٛحُ طمي٠ُ حٌفخعً, طّٔةىخا رٕلةٛ لةٛي ٕ:3ٙلخي حرٓ ٘٘خَ ـٟ أٟٚق حٌّٔخٌه   (ٗ)

 :  حٌِرخء

 ِخ ٌٍـّخي ١ِ٘ٙخ ٚث١يح

رةيي ِةٓ  «ِ٘ة١ٙخ»ِزظةيأ كةٌؾ هزةَٖ, أٞ: ٠:ٙةَ ٚث١ةيحا. ل١ةً: أٚ  «١ِ٘ٙخ»ٚ٘ٛ عٕئخ ٍَٟٚس, أٚ   

 . ٙ:55ٔحٌظ١٠ًٌ ٚحٌظى١ًّ  ١َّٟ حٌ:َؾ. ٠ٕٚ:َ :

 ٠ ٍذ ِخ ٌعيَ ؼ١َ ٨ ح١ّٓش ـخٌـٍّش لخَ ٠ُي ٔلٛ ٚأِخ :2ٙٗلخي ـٟ ِؽٕٟ حٌٍز١ذ )حٌزخد حٌؼخٟٔ(   (٘)

 ٚحٌظفٔة١َ ح٦ٟةّخٍ عٍةٝ ـع١ٍظٙةخ ِخٌه ٚحرٓ حٌع٠َؿ ٚحرٓ حٌّزَى ٚؿُٛ حٌـٍّٙٛ لٛي ٌ٘ح حٌفعً

 ا٨ «لةخَ ٠ُةي ٌةٛ» ٠ـةُٛ ٨ أٔةٗ حٌزٜة١٠َٓ ٚعٓ: 3ٕ5. ٚـٟ ٙ ٚحٌظؤه١َ حٌظمي٠ُ عٍٝ ٚحٌىٛـ١ْٛ

 .ٔ:ٕٗ٘, ّٚ٘ع حٌٙٛحِع ٔ:25ٖ. ٠ٕٚ:َ: حٌظ٠َٜق حٌٕيٍٚ أٚ حٌ٘عَ ـٟ

 ١ٌْ ـٟ ى. «١ٓ...ٌ٘ح ٌِ٘ذ حٌز٠َٜ»ِٓ لٌٛٗ   (ٙ)

, ّ٘ةع ٔ:ٙٙٔ, ٚكخ١ٗش حٌو٠َٞ ٔ:2ٖ٘, ٚحٌظ٠َٜق ٔ:ٖ٘ٗ, ٚحرٓ عم١ً ٠2ٔ5ٕ:َ: حٌّؽٕٟ   (5)

 .ٖ:3حٌٙٛحِع 

 ١خثَ أرٍك أر١ٞ ٚأٓٛى, ٠عمعك رٜٛطٗ.  (3)

ّْ ِٓ ٛخى عمعمخا ٌَّ٘ٛ.  (2) , ٚحٌّؽٕةٟ ٙ:3ٕٕ حٌظة١٠ًٌ ٚحٌظى١ّةً ٚحٌز١ض ـةٟ أٞ: ٌّ٘ئَٚ. ٛيٍٖ: ا

. 2ٗ5, ٍلُ: 3:3ٕٔ, َٚٗف أر١خص حٌّؽٕٟ ٕٗٙ, ٍلُ: ٖ:3ّٚ٘ع حٌٙٛحِع  ,ٕٓٓٔ, ٍلُ: 2ٔ3

لخي حٌزؽيحىٞ: ٌٚ٘ح حٌز١ض ٌُ ألؿ عٍٝ لخثٍٗ, ٨ٚ عٍةٝ طظّظةٗ ِةع ٗةّيس حٌفلةٚ عٕةٗ ِةّيس ع٘ة٠َٓ 
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   (ٔ)ورٍة أو شذوٍذ من الّالـ عند أمن ابل اسيف  ر   ال يق  ذلك إالّ 
المهم معر  ػاً مػءّوٌؿ كتطكيًر الحىؿمطلقاً   المضىؼ إلي  كجر     وما جا  منو يفّ 

َا األّوَؿ  ػاألوؿَ »   و«منُػرداً » عػ   «وحػده»ػعند ال صريني ّ  أي: مػرتّ ني  ووجػب  (ٕ)«اد،لػ
ٌَ مػػػ  الينّػػػري   ػػػاليعريف  (ٖ)تنّػػػريه ألّف ال ػػػرض مػػػن اضتػػػاؿ مػػػن بيػػػاِف اػػػُ ِ  اػػػاحِ ها حااػػػ

  (ٗ)ل ٌَ 
َؿ الشاعر: «أؿ»و التمييًا,تنّرِي  ك َيَ] يف ق   [من الط

َىنا          اددَت و  َت النُ   يا قيُ  عن َعْمرِو  (٘)رأيُيك ظتّا أف عر َت وج
 زائدٌة  

َاج   اليت ال حُتصر   كغيًر ذلك  من األحّاـ ال
                                                                                                                                                                      
ٛ  ٠ُعظّةةي ع١ٍةةٗ. ِٚؼةةً ٘ةةٌح ِّةةخ ُؿٙةةً لخثٍةةٗ ٨ ٠ـةةُٛ ح٨ٓظ٘ةةٙخى رةةٗ  ٓةةٕش, ٨ٚ ٍأ٠ظةةٗ ـةةٟ وظةةخد ٔلةة

 حٌٌّّٛي٠ٓ. ٚهللا أعٍُ.٨كظّخي أّٔٗ ِٓ ٗعَ 

ٌّ ٍـعٗ...»ِٓ لٌٛٗ   (ٔ)  ١ٌْ ـٟ ى. «ٚٗ

, ّٚ٘ةع ٔ:35٘, ٚحٌظٜة٠َق ٕ:ٕٔ, ٚٗةَف حٌىخـ١ةش ٖ:5ٕٔ, ٚحٌّمظ٠ةذ ٔ:٠ٖ23ٕ:َ: حٌىظخد  ( ٕ)

 .  ٗ:3ٔحٌٙٛحِع 

 ُحى ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٛفش. ( ٖ)

َُ 2ٖٚٔلةةخي حرةةٓ ح٤ٔزةةخٍٞ ـةةٟ أٓةةَحٍ حٌعَر١ةةش )رةةخد حٌلةةخي(  ( ٗ) ؿةةذ أْ ٠ىةةْٛ حٌلةةخي : ـةةبْ ل١ةةً: ٌِةة

خ٘خ ٓةة١ز٠ٛٗ ٔعظةةخا ٌٍفعةةً. ٚحٌّةةَحى  ّّ ّْ حٌلةةخي ؿةةَٜ ِـةةَٜ حٌٜةةفش ٌٍفعةةً, ٌٚٙةةٌح ٓةة ٔىةةَس؟ ل١ةةً: ٤

 ّْ , اًح «حٌّـةٟء»٠ةيّي عٍةٝ  «ؿةخء»رخٌفعً حٌّٜيٍ حٌٌٞ ٠يّي حٌفعً ع١ٍٗ, ٚاْ ٌُ طةٌوَٖ, أ٨ طةَٜ أ

ِـةةَٜ حٌٜةةفش  ىّي عٍةةٝ ِـةةٟء ِٛٛةةٛؾ رَوةةٛد ؟ ـةةبْ وةةخْ حٌلةةخي ٠ـةةَٞ «ؿةةخء ٍحوزةةخا »لٍةةض: 

 .ٔ:3ٌٍٕٗفعً, ٚ٘ٛ ٔىَس, ـىٌٌه ٚٛفٗ ٠ـذ أْ ٠ىْٛ ٔىَس. ٠ٕٚ:َ: حٌٍزخد 

. ٚلخثةةً حٌز١ةةض ٍحٗةةي رةةٓ ٗةةٙخد ح١ٌ٘ةةىَٞ «ـةةٟ لةةٛي حٌ٘ةةخعَ »ـةةٟ ؽ ؿةةخءص رعةةي  «عةةٓ عّةةَٚ» ( ٘)

 حٌـخٍٟ٘. ٚل١ً: حّٓٗ ١ٍٗي. ٚ٘ٛ ِٓ ل١ٜيس ٠وخ١ذ ـ١ٙخ ـظ١خْ لز١ٍظٗ, ِ ٍعٙخ:

 ََ َِ   إّٟٔٔ ِٓ ِزٌٍػ عّٕٟ ـظ١خْ ٠ُ٘ى َٓ ٌٍٜز  أٍٜ كمزش طُزيٞ أِخو

ٚ٘ٛ ٠وخ١ذ ـٟ حٌ٘ةخ٘ي لة١ْ رةٓ ِٔةعٛى حٌ٘ة١زخٟٔ, حٌةٌٞ لُظةً ٛةي٠مٗ عّةَٚ. ـ١مةٛي: أرٜةَطه  

 ّْ عٕيِخ ٍأ٠َض ٓةخىحطٕخ, َ٘رةَض ٚـةٍََص عّٕةخ, ١ٚخرةض ٔفٔةه عةٓ ٛةي٠مه حٌةٌٞ لظٍٕةخٖ. ٚحٌ٘ةخ٘ي أ

ؾ ر  «حٌٕفْ» َّ ز١٠َٜٓ, ـٌٍح عّيٚح ح٤ٌةؿ ٚحٌة٩َ ُحثةيس. , ٚكمّٗ أْ ٠ىْٛ ٔىَس عٕي حٌ«أي»ط١١ِّ ِع

 «ٛةيىصَ »ِفعةٛي ٌة  «حٌةٕفْ»ًٚ٘ذ حٌىٛـ١ْٛ اٌٝ ؿٛحُ طع٠َفةٗ, ـٙةٟ عٕةيُ٘ ؼ١ةَ ُحثةيس. ٚل١ةً: 

. ٚحٌمٜة١يس ـةٟ حٌّف٠ّة١ٍخص  «١ِزضَ »ٚط١١ِّ   ٌ . 35, ٍلةُ: ِٖٓٔلٌٚؾ. ٨ٚ ٗخ٘ي ـةٟ حٌز١ةض ك١ٕجة

, 5ٖ, ٍلةُ: ٔ:3٘ٔ, ٚحرةٓ عم١ةً ٕ:ٖٔٙ, ٚأٟٚق حٌّٔخٌه ٖ:3ٖٕٚحٌز١ض ـٟ حٌظ١٠ًٌ ٚحٌظى١ًّ 

, ٚحٌظٜةة٠َق 3ٕٔ, ٍلةةُ: ٔ:ٕٕٗ, ٚٗةةَف ح٤ٗةةّٟٛٔ ٕٗٔ, ٍلةةُ: ٔ:ٖٗٔٚحٌّمخٛةةي حٌٕل٠ٛةةش 

 .5ٕ, َٚٗف ٗٛح٘ي حرٓ عم١ً 25ٙ, ٍلُ: ٗ:5ٕ, ّٚ٘ع حٌٙٛحِع ٖٔٔ, ٍلُ: ٔ:3ٗٔ
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مػا مػّر بعضػو  وىػَ ؽتػا ال  اد ذلك,كأ  منو  الممط عي اضتُّم  ك ٌَع منػوّ   هَ ؽتنػ
    (ٔ)يُعيّد بو أاالً 

ٍُ  ؿتػَ: إف جااءن بع   رطو مػىضُِ الحسني: كرف  المضىرع ال اق اضتُّم ك
َلو:   [من ال سيا]قاـ زيٌد يقَـُ ُعَمُر  ومنو ق

َُؿ: ال ذائب ماِف وال َحرـُِ  ٌَ يَـَ مس  ٍ               يق  (ٕ)وإف أتاه ،لي
َلو تعاُف:  َاىد اصتـا ق    (ٖ) چڃ  ڃ           ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  چ ومن ش

ػَر (ٗ)«أبَ حياف»قاؿ  َّ َاز اصتػـا  وأنّػو  صػيٌ  ؼتيػاٌر  إالّ مػا ذ : وال أعلم ،ال اً يف ج
يػػاب  َف يف الّػػالـ الُصػػي   إفّتػػا  (٘)«ابعػػراب»اػػاحبّ  َيني  أنّػػو ال يّػػ عػػن بعػػض الن ػػ

 ػػػا  بػػػَ ْػػػائر  ا أـ ال ػػػاب  والػػػذي نػػػّص عليػػػو اصتماعػػػ  أنّػػػو ال متػػػيصّ ؛ ألّعػػػ«ّػػػاف»كتػػػي  مػػػ  
 األ عاؿ يف ذلك مثلها  

ٌَع  ونّص بعض أا ابنا أنّو أحسن من اصتـا  (ٙ)قاؿ  : والر   مسم
َيوِ »واُ،يلػػػف يف ختركتػػػو   قػػػاؿ  َاُب  [جٖٛ]: إنّػػػو علػػػى نيّػػػ  اليقػػػدٔف  (5)«ْػػػي  واصتػػػ

 ػتذوٌؼ  
َ ي (ٔ)«اظتبّد»وقاؿ  َاٌب على حذؼ الُا   والّ  َف: إنّو ج

                                                           

َّ رع٠ٗ ٚ٘ٛ ِّخ ٨ ٠ُعظّي رٗ أ٩ٛا » ( ٔ)  ١ٌْ ـٟ ى. «وّخ ِ

ََِ رةٓ ٓةٕخْ. ٚحٌو١ٍةً: حٌفم١ةَ. ٚحٌمٜة١يس ـةٟ ى٠ٛحٔةٗ حٌز١ض ١ٌَِ٘ ِٓ ل١ٜي  (ٕ) . ٘ٓٔس ِةيف ـ١ٙةخ َ٘ة

, ٕ:3ٙ, حٌمظ٠ةةذ ٖ:ٙٙ. ٚحٌز١ةةض ـةةٟ حٌىظةةخد 3, ٍلةةُ: ٠ٕٕٔٙ:ةةَ: ٗةةَف ى٠ةةٛحْ ١ُ٘ةةَ ٌؼعٍةةذ 

, 2ٙ٘, ٍلةُ:35ٕ, َٚٗف أر١ةخص ٓة١ز٠ٛٗ ٌٍٕلةخّ ٕٖٓ, ٚ حٌّفًٜ ٕ:2ٕٔٚح٤ٛٛي ـٟ حٌٕلٛ 

, ٚحٌّمخٛةي ٕٓٗ, ٍلةُ: ٕ:ٕ٘ٙ, ٚح٦ٜٔةخؾ 2ٖٗ: , ٍلةُٕ:5َ٘ٚٗف أر١خص ١ٓز٠ٛٗ ٌٍٔة١َحـٟ 

 .3ٙٙ, ٍلُ: ٙ:2ٕٓ, َٚٗف أر١خص ِؽٕٟ حٌٍز١ذ ٗٔٔٔ, ٍلُ: ٖ:2ٖٔحٌٕل٠ٛش

 ..ٔٔ:٘ٔ٘ٛى   (ٖ)

ڎ  ڳ              ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ                 چ طلةةةةض طفٔةةةةة١َ لٌٛةةةةٗ طعةةةةةخٌٝ:  2ٕ:5ٗحٌزلةةةةَ حٌّلةةةةة٢١   (ٗ)

 , ٟٚ٘ ِٓ ٗٛح٘ي حٌـَِ.ٕٗ:ٕٓحٌٍ٘ٛس چہ  ٘   ٗ  ٘    ڱ  ڱں  ں   ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ

ٚ٘ٛ حٌلٔٓ رٓ عزي حٌَكّٓ رٓ عزي حٌَك١ُ حٌو٠ةَحٚٞ.  .٘ٛ أرٛ حٌلىُ رٓ عٌٍسُحى ـٟ حٌزلَ:   (٘)

٘ . ٚوظخرٗ ٘ٛ ح٦ؼَحد ـٟ أَٓحٍ حٌلَوخص ـٟ ح٦عَحد. ٠ٕ:َ: رؽ١ش حٌٛعةخس ٗٗٙوخْ ك١ّخ ٕٓش 

حٓةّٗ: ح٦عةَحد عةٓ أٓةَحٍ حٌلَوةخص ـةٟ  ٔ:ٕ٘ٔ . ٚـةٟ و٘ةؿ حٌ:ٕةْٛٓ٘ٓٔ, ٍلُ: ٔ:ٓٔ٘

 ٌٔخْ ح٦عَحد.

 .ٗ:35ٙٔحٌمخثً أرٛ ك١خْ ـٟ حٍط٘خؾ ح٠ٌَد   (ٙ)

ُّ أٍٚى ر١ض ١َُ٘.ٖ:ٙٙلخي ـٟ حٌىظخد  ( 5)  : ٚلي طمٛي: اْ أط١ظٕٟ آط١ه. أٞ: آط١ه اْ أط١ظٕٟ. ػ
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َاٌب من ذػري إ ػمار  ػاٍ   وال نيّػ  تقػدٍٔف  لّػن ظتّػا َف يظهػر اصتػـا  وقاؿ آ،روف: إنّو ج
َنػػػػو ما ػػػػياً  ػػػػُعُت األداة عػػػػن َاب [دٜٕ] يف الشػػػػرط لّ ػػػػذا يف (ٕ)العمػػػػَ يف  عػػػػَ اصتػػػػ  ّ 

َؿ ذػري  (ٗ)ىذا ّالمو  للمصّنف  (ٖ)«اعتم » َيو»جاٍر علػى قػ َلػو دليػَ    ننّػو ع«ْػي  لػى ق
َاب    اصت
أي: اظتضػػارع  كرفعػػ  -للمصػػّنف أنّػػو  ػػرورةٌ  (٘)«اصتمػػ »بػػَ يف - القبػػي اضتّػػم ك

َاق  جااً    ,ال َلو:   بع   رطو مضىرعو  [من الرجا]ّق
َؾ ُتصرعُ   (ٙ)يا أقرُع بَن حابٍ  يا أقرُع            إّنك إف ُيصرْع أ،

َيو»ور عو عنػد  ػ «ْػي  ّال يػت  وإالّ   (5)اف ق لػو مػا يطل ػوعلػى اليقػدٔف واليػا،ري  إفّ 
  (3)  إذا جا  يف الشعر «إف تات  آتيك»: على إ مار الُا   ؿتَ

                                                                                                                                                                      

 عزةةي رةةٓ ٠ِ٠ةةي رةةٓ ِلّةةي عٍةةٝ اٍحىس حٌفةةخء. ٚحٌّزةةَى ٘ةةٛ «٠مةةٛي»: ـمٌٛةةٗ ٕ:3ٙلةةخي ـةةٟ حٌّمظ٠ةةذ  ( ٔ)

, اِةخَ حٌعَر١ةش ـةٟ عٜةَٖ, ٛةخكذ حٌّمظ٠ةذ. طةٛـٟ رزؽةيحى حٌعزخّ أرٛ حٌزَٜٞ ح٤ُىٞ ح٤وزَ

 . ٖٓ٘, ٍلُ: ٔ:2ٕٙ٘ . رؽ١ش حٌٛعخس 3ٕٕ٘ٓش 

خ ٌُ ٠:َٙ حٌـَِ ـٟ ح١ٌَ٘ ٌىٛٔٗ ِخ١ٟخا ُٟعفض ح٤ىحس عٓ حٌعًّ ـٟ ـعً حٌـٛحد»  (ٕ) ّّ ٌة١ْ  «ٌىٓ ٌ

 ـٟ حٍط٘خؾ ح٠ٌَد.

ٚحٍط٘ةةخؾ  ٘:ٕٓٔ. ٠ٕٚ:ةةَ أ٠٠ةةخا حٌّٔةةؤٌش ٚلةةٛي حرةةٓ عةةٌٍس ـةةٟ حٌزلةةَ ٗ:ّٖٖٓ٘ةةع حٌٙٛحِةةع   (ٖ)

 .2:ٙٗ٘ٚ ٙ:2ٕٙٚحٌيٍ حٌّْٜٛ  ٗ:35ٙٔح٠ٌَد 

 ِٕٙخ. «ٌ٘ح»وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٚو٩ِٗ. ٚٓم ض وٍّش  «ـى٩ِٗ ٌ٘ح» ( ٗ)

 .ٗ:ّٖٖٔ٘ع حٌٙٛحِع   (٘)

ّٟ حٌـخٍٟ٘  (ٙ)  . ٠َٜٚٚ:حٌَؿِ ٌعَّٚ رٓ هؼخٍَ حٌزـٍ

 ٠خ أل َع رٓ كخرْ ٠خ ألَع

ْْ ِخ طٜٕع  أّٟ أه ٛن ـخٔ:َ

 أّه اْ ٠َٜع أهٛن طَٜع

, ٚٗةَف أر١ةخص ٖ:ٕٙٗ, ٕٚ:2ٕٔ,ٚح٤ٛٛي ـٟ حٌٕلٕٛ:5ٓ, ٚحٌّمظ٠ذ ٖ:5ٙٚ٘ٛ ـٟ حٌىظخد 

, ٚحٌّمخٛةةةي حٌٕل٠ٛةةةش ٔٓٗ, ٍلةةةُ: ٕ:ٖٕٙ, ٚح٦ٜٔةةةخؾ 3ٙٗ, ٍلةةةُ: ٕ:23ٓةةة١ز٠ٛٗ ٌٍٔةةة١َحـٟ

, 52ٓ, ٍلةُ: 3ٓ:5ٔ, ٚٗةَف أر١ةخص حٌّؽٕة3ٟٔ٘, ٍلُ: 3:ِٕٓحٔش , ٚحٌو٘ٔٔٔ, ٍلُ: ٖ:2ٕٖ

 .َٕٗٗٚٗف ٗٛح٘ي حرٓ عم١ً 

  ٍزٗ. ٚحٌى٩َ ِٕمٛي ِٕٗ.٠: اْ وخْ لزٍٗ ِّخ ٠ّىٓ أْ ٗ:ٖٖٔـٟ ّ٘ع حٌٙٛحِع   (5)

ّْ  «اْ طؤطٕٟ آط١ةه»(: ٨ٚ ٠لٔٓ ٖ:5ٙلخي ـٟ حٌىظخد ) ( 3) ٘ةٟ حٌعخٍِةش. ٚلةي ؿةخء ـةٟ  «اْ»ِةٓ لِزَةً أ

ُّ حٓظ٘ةةٙي ٓةة١ز٠ٛٗ رةةخٌَؿِ, ٚلةةخي: أٞ: أةةه طٜةةَع اْ ٠ٜةةَع أهةةٛن. ٚٔٔةةذ حٌز١ةةض  حٌ٘ةةعَ. ػةة

 ٌـ٠ََ رٓ عزي هللا حٌزـٍٟ ح٩ٓ٦ِٟ.
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َاٌب يف اظتعػػ   وقػػد وقػػ   «اظتػػبِّد»ومػػذىب  أنّػػو علػػى إ ػػمار الُػػا  يف اضتػػالني؛ ألنّػػو جػػ
َى بو اليقدٔف    [بٖٛ]ػتّلو  ال يُن

؛ (ٔ)ب غالمىػ  زيػ ه كتق يم المفع ؿ في  ح :  ػر  خالؼي الكلااضتُّم ك
جائػػػػػو؛ ولػػػػػذا  صػػػػػَ بػػػػػو بػػػػػني آ،ػػػػػره وعالمػػػػػ   (ٕ)ألّف األوُف َنػػػػػوّ  واػػػػػَ الُاعػػػػػَ بالُعػػػػػَ لّ

   واألوُف تقدٔف مرج  الضمري  وقد  ُقدا ىنا  (ٖ)إعرابو
َازاً  الجػػىئاي اضتّػػُم ك َ  مػػن  ر يػػوعلػػا السػػ اء جػػ علػػى  (ٗ)مػػن ذػػري رج ػػاف لّػػ

 من ،الؼ األوُف   اآل،ر   ال حسٌن وال ق ٌ   وال ما يف معناه
َ   ؿتػَ:  (٘)الخبر كلمبت أ أكحرؼ ا َد مػا يػدؿ لّػ ڇ  چأي: أحدقتا عنػد وجػ

َنػػػو م يػػػدأً ػتػػػذوَؼ اطتػػػب  أي: أرتػػػَ  (ٙ)چ   ڇ  ڇڑچ أو ،ػػػَب م يػػػدأ  (5) ننّػػػو ػتيمػػػَ لّ
ٌَ  ّو ذ هما معاً وإ  اهتما بعد ؿتَ    [أٖٖ]  (3)«نعم»ػتذوٍؼ  أي: ابي اٌب رتي

َاٌ  حينئػٍذ   م  ذلك  كإثبىتً  مػن الحػرؼ,  حيػث ال مػى  ى  اضتػذؼ واب  ػات ْػ
َاب  مػن وجػَب حػذؼ أحػدقتا لقيػاـ شػي ٍ   ل  (2)مقتضا الحيث ك جػ ال»مقاَمػو ّ   «لػ

ـَ ،ِب اظت يدأ    القائِم مقا
الف  (ٓٔ)«اصتم »ويف   : حيث اّ  اضتذؼ  يهما  ُي األوُف ق

                                                           
ةةعٕةةي   (ٔ) ُِ ٗ ٠ُةةيحا. ٚ٘ةةٛ ؼ١ةةَ ؿةةخثِ عٕةةي حٌـّٙةةٍّٛ ٤ْ ــةةخي: وظمةةي٠ُ حٌفخعةةً ـةةٟ ٔلةةٛ ٟةةَد ؼ٩

. ٚحٌٜةٛحد ٔ:2ِٕٕعح١ّ٠ٌَ ٨ ٠ـُٛ أْ ٠عٛى عٍٝ ِظؤهَ ـٟ حٌٍف: ٚحٌَطزش. ٠ٕ:َ: ّ٘ع حٌٙٛح

ُٓ ع٩ّْ. ِخ أػزظَ   ٗ حر

 ٚي.ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ح٤َ وٌح ـٟ ى, ٚ  (ٕ)

 وّخ ـٟ ح٤ـعخي حٌؤّش, ـخٌفخعً ح١ّ٠ٌَ حٌّظًٜ, ٚحٌْٕٛ ع٩ِش اعَحرٙخ.  (ٖ)

 ٤كي ١َـ١ٗ.  :د ٚ ؽ ـٟ ٘خِٖ أ ٚ  (ٗ)

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٚحٌوزَ.  (٘)

 .3ٖ, ٕٔ:٠ٔ3ٛٓؿ   (ٙ)

 .3ٕٙ, ِٚؽٕٟ حٌٍز١ذ ٔ:٠ٕٔٗٔ:َ: حٌىظخد  ( 5)

[ ٕ٘:ٔ٘حٌةةٌح٠ٍخص ] چ    جئې    چ ِىخٔٙةةخ ـةةٟ ى: ـةةٟ ٔلةةٛ لٌٛةةٗ طعةةخٌٝ «ٚاػزخطّٙةةخ رعةةي ٔلةةٛ ٔعةةُ» ( 3)

 ٩َٓ لَٛ أٞ: ٩َٓ ع١ٍىُ أٔظُ لَٛ. ـلٌؾ هزَ ح٤ٌٚٝ, ِٚزظيأ حٌؼخ١ٔش.

(2)  . ٞ  عٕي ــخي: ٨ ِمظ

 .ٕ:3ّٖ٘ع حٌٙٛحِع   (ٓٔ)
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َاْػػطيّ »: قػػاؿ «اعتمػػ »قػػاؿ يف  َف (ٔ)«ال ػػ احملػػذوؼ اظت يػػدأ؛ ألّف اطتػػب ػتػػّا : األوُفّ 
 الُائدة  

َنو اطتب؛ ألف اليجَّز يف آ،ر اصتمل  أْهَ  (ٕ)«الع ديّ »وقاؿ   : األوُفّ 
َلني  َؿ»يف  (ٖ)«ابن إياز»نقَ الق    (ٗ)«شرح الُص

َيوِ » ػػػػذىب  «زيػػػػٌد وعمػػػػٌرو قػػػػائمٌ »وإذا جئػػػػَت بعػػػػد م يػػػػدأين خبػػػػٍب واحػػػػٍد  ؿتػػػػَ:   «ْػػػػي 
َر ،ب األّوؿ  و،ب الثآف ػتذوٌؼ  إُف «بّداظت»و (٘)«اظتازٓفّ »و   (ٙ)أّف اظتّذ

                                                           
٘ة . ٠ٕ:ةَ: رؽ١ةش ٕٙٙعّةَ, أرةٛ ِلّةي حٌٛحٓة ٟ, حٌّظةٛـّٝ رلٍةذ  ٓةٕش ٘ٛ حٌمخُٓ رٓ حٌمخٓةُ رةٓ  ( ٔ)

 .2ٖٓٔ, ٍلُ: ٕ:ٕٓٙحٌٛعخس 

٘ة . ٚحٌةٌٞ ـةٟ رؽ١ةش ٙٓٗ٘ٛ أكّي رٓ رىةَ رةٓ أكّةي رةٓ رم١ّةش حٌعزةيٞ, أرةٛ ١خٌةذ, حٌّظةٛـّٝ ٓةٕش  ( ٕ)

: حٌع١ةةيٞ. ٚلةةي ٔٔةةذ لٌٛةةٗ ٘ةةٌح حٌٔةة١ٛ١ٟ ـةةٟ ح٤ٗةةزخٖ ٚحٌٕ:ةةخثَ 5ٗ٘, ٍلةةُ: ٔ:23ٕحٌٛعةةخس )

 ٤رٟ عٍٟ حٌفخٍٟٓ. «ح٠٠٦خف». ٚ٘ٛ وظخد ـٟ َٗف «حٌزَ٘خْ»( اٌٝ ٕ:ٕٔٔ)

٘ٛ حٌل١ٔٓ رٓ ريٍ رٓ ا٠خُ, أرةٛ ِلّةي . ٚحرٓ ا٠خُ ٔ:ٕٔٔمً لٌٛٗ ـٟ عَّٚ ح٤ـَحف ١ حٌمي٠ّش  ( ٖ)

 حٌّلٜٛي ـٟ َٗف حٌفٜٛي حٌو١ّٔٓ ٨رٓ ِعة٢  » ٘ٛ ٘ . ٚوظخر3ٔٗٙؿّخي حٌي٠ٓ, حٌّظٛـّٝ ٕٓش 

 .ٕ:2ٕٙٔ, و٘ؿ حٌ:ْٕٛ ٖٓٔٔ, ٍلُ: ٔ:ٕٖٕ٘:َ: رؽ١ش حٌٛعخس .٠«3ٕٙحٌّظٛـّٝ ٕٓش 

. ٚلةي ٔمةً لٌٛةٗ ١ٌٕٕ2ٔض ـٟ ّ٘ع حٌٙٛحِةع. ِٚؼٍةٗ ـةٟ حٌٕىةض حٌمٔةُ ح٤ٚي  «ـٟ َٗف حٌفٜٛي»  (ٗ)

ًح ىحٍ ح٤ِةَ لةخي حرةٓ ٘٘ةخَ: ا 3ِٓ٘ؽٕةٟ حٌٍز١ةذ  ( عةٕٓ:ٕٓٔح١ٛ١ٌٟٔ ـٟ ح٤ٗزخٖ ٚحٌٕ:ةخثَ )

٠ٕٚ:ةَ: حٌظة١٠ًٌ ٚحٌظى١ّةً  حا ـؤ٠ّٙةخ أٌٚةٝ؟ ػةُ ٔمةً حٌمة١ٌٛٓ.ر١ٓ وْٛ حٌّلةٌٚؾ ِزظةيأا ٚوٛٔةٗ هزةَ

ٕ52:ٖ. 

, ٛخكذ حٌظ٠َٜؿ. طةٛـٟ ١ٗزخْ رٕٟ ِخُْ  حٌّخُٟٔ عؼّخْ أرٛ رم١ش ح٦ِخَ رٓ ِلّي رٓ رىَ٘ٛ  ( ٘)

 .2ٖ٘, ٔ:ٖٙٗ. رؽ١ش حٌٛعخس 3ٕٗ٘  أٚ 2ٕٕٗٓش 

ّْ ٍأٞ ٓة١ز٠ٛٗ  ٖ:2ًٖٙ ٚٔظةخثؾ حٌظلٜة١ 3ٓ3, ِٚؽٕةٟ حٌٍز١ةذ ٔ:2ٖٕحٌٌٞ ـٟ ٗةَف حٌىخـ١ةش  ( ٙ) أ

ي. لةخي حرةٓ ٘٘ةخَ ـةٟ حٌزةخد حٌوةخِْ ِةٓ حٌّؽٕةٟ  ّٚ اًح ىحٍ ح٤ِةَ رة١ٓ »: 3ٓ3حٌلٌؾ ـ١ةٗ ِةٓ ح٤

٨ا أٚ ػخ١ٔةخا, ـىٛٔةٗ ػخ١ٔةخا أٌٚةٝ رخٌلةٌؾ. ٚـ١ةٗ ِٔةخثً ّٚ ُّ لةخي «وْٛ حٌّلةٌٚؾ أ حٌٔةخرعش: »: 3ٓ2. ػة

ّْ حٌلٌؾ ـ١ٗ ِةٓ ح٤ ِٗ أ . ٌِٚ٘ذ ١ٓز٠ٛ ٌُ ٚ لخث ٌَ ّْ ـ١ةٗ ٔلٛ: ٠ٌُي ٚعّ ي ٌٔة٩ِظٗ ِةٓ حٌفٜةً, ٤ٚ ّٚ

. ٌٚعٍّٗ أهٌٖ ِٓ وة٩َ ٓة١ز٠ٛٗ ـةٟ حٌظٕةخُع. ٠ٕ:ةَ: حٌىظةخد )رةخد حٌفةخع١ٍٓ «اع خء حٌوزَ ٌٍّـخٍٚ

ًّ ٚحكي ِّٕٙخ ٠فعً رفعٍٗ ِؼً حٌةٌٞ ٠فعةً رةٗ, ِٚةخ وةخْ وةٌٌه(  ًّ ٔ:5ٖٚحٌّفع١ٌٛٓ ح٠ٌٌٍٓ و . ٌٚعة

ې  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ى  ى    ې  ې  ې  ې     ې  ۉ  ۉ  ېچ : ٘:2ٙحٌٔةةة١ٛ١ٟ لخٓةةةٗ عٍةةةٝ آ٠ةةةش حٌّخثةةةيس 

٘ةةةٌح رةةةخد ٠ٕظٜةةةذ ـ١ةةةٗ حٌوزةةةَ رعةةةي »: ٕ:5ٗٔلةةةخي ٓةةة١ز٠ٛٗ ـةةةٟ حٌىظةةةخد  چ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئ

ُّ لخي  «ح٤كَؾ حٌؤّش حٔظٜخرٗ اًح ٛخٍ ِخ لزٍٗ ِز١ٕخا عٍٝ ح٨رظيحء خ لٌٛٗ طعةخٌٝ: »: ٔ:٘٘ٔػ ِّ ٚأ

رعةي ِةخ ٠ِةٝ حٌوزةَ. ٚلةخي حٌ٘ةخعَ:  چٴۇ  چٌةٗ: ـعٍٝ حٌظمي٠ُ ٚحٌظؤه١َ, وؤّٔٗ حرظيأ عٍةٝ لٛ چٴۇ  چ

ّْ ٚأٔظُ      رؽخسٌ ِخ رم١ٕخ ـٟ ٗمخقِ   ا٨ّ ـخعٍّٛح أ

ّْ حٌٔة١ٛ١ٟ ح٤ٗةزخٖ ٚحٌٕ:ةخثَ )«وؤّٔٗ لخي: رؽخس ِخ رم١ٕخ ٚأٔظُ  ( ٔمةً وة٩َ حرةٓ ٘٘ةخَ ٔ:2٘. عٍةٝ أ

ف ـةٟ حٌّٔة َّ ى ٌةُ ٠ٜة َّ ؤٌش, ٚأّّةخ لخٓةٛح حٌٔخرك حٌٌٞ ٔمٍٗ ٘ٛ ح٢هَ عٓ حرٓ حٌلخؿذ. ٚوٌٌه حٌّز
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َر»و (ٔ)«اجابن السرّ »وذىب   إُف عّسو   (ٕ)«ابن عصُ
 وقاؿ آ،روف: أنت ؼتيّػٌر  انيهى 

َلني اللػذين حّاقتػا  ٌَؿ مرّّػب مػن القػ َجهني ق َلو ىنا بيساوي ال ابػن »ومنو يُعلم أّف ق
   «إيازٍ 

َاجػب ومػا بعػده غتػاٌز باعي ػار قيػاـ اضتّػم أّف إ ػالؽ اضت تن يو: ذري ،ػاؼٍ  ّػم علػى ال
َيّ  َجػػَب القائمػػ  الن ػػ َاجػػب]  يػػو  وىػػَ ابكتػػاب الناشػػ  عنػػو اػػُ  ال   وقػػ  عليػػو (ٖ)[بال

ما نّ هُت على نظريه يف شرح  َرقات»ال اقي ّ     «العمريطي»ػل «نظم ال
باْػم  (ٗ)فػي عمػل الصػف  المشػٌب   لل ّػمكق  اجتمعت القسىـ السػت  

َؿ: الُا َاحػػػػٍد  يف أّعػػػػا تُثػػػػّ  وجُتمػػػػ  وُتءنّػػػػث   يقػػػػ  حسػػػػٌن وحسػػػػنٌ   وحسػػػػنافِ عػػػػَ اظتيعػػػػّدي ل
َفَ   وحِ وحسنيافِ     ولػذا عملػت عملَػو وإالّ   ّقهػا ظت اينيهػا الُعػَ؛(٘)وحسػناتٌ  سػاف وحسػن

َعا  للث ات واالْيمرار والدواـ  وىَ لليجدد واضتدوث  أف ال تعمَ  واقيصر على إعماعتػا لّ
 ي  درجات اظتيعدّ  [جٜٖ]احٍد ألنّو أدْف و  (ٙ)على

                                                                                                                                                                      
عٍةةٝ و٩ِةةٗ. ٠ٕ:ةةَ: حٌّمظ٠ةةذ )رةةخد ح٨ٓةة١ّٓ حٌٍةة٠ٌٓ ٌف:ّٙةةخ ٚحكةةي ٚح٢هةةَ ِّٕٙةةخ ٠ِةةخؾ( 

ي ٚحٌؼةةخٟٔ ّٚ٘ةةخ حٌفعةة٩ْ حٌٍةةٌحْ ٠ع ةةؿ أكةةيّ٘خ عٍةةٝ ح٢هةةَ( ٗ:3ٕٕ ّٚ , ٚ )رةةخد ِةةٓ اعّةةخي ح٤

ٔة١ٛ١ٟ. . ٚلي ًوَ حٌعٍّخء ٌٖ٘ حٌّٔؤٌش ًٚوَٚح حٌو٩ؾ ـ١ٙخ ىْٚ ٔٔزش ح٢ٍحء وّخ ٔٔزٙخ حٌٗ:5ٕ

١  ٓٙٔ( ٕٗ, ٚ )حٌّٔةةةؤٌش: ٔ:2ٓٔ( ٖٕ, ٚح٦ٜٔةةةخؾ )حٌّٔةةةؤٌش: ٠ٖٕٔ٘:ةةةَ: أٓةةةَحٍ حٌعَر١ةةةش 

, ٚ حٌّخثةيس ٕ:ٖٕٖ( ٕ:25ٔ, ٚحٌةيٍ حٌّٜةْٛ )حٌزمةَس ٖ:52ٕؿٛىس ِزَٚن, ٚحٌظة١٠ًٌ ٚحٌظى١ّةً 

 .ٓٔ:2ٖٕ( 3ٕ٘, ٚهِحٔش ح٤ىد )حٌ٘خ٘ي: ٔ:ٕٖٔ, ٚحٌظ٠َٜق ٗ:ٖٖ٘( ٘:2ٙ

حؽ ( ٔ) َّ ّْ ٌِ٘زٗ ٌِ٘ذ ١ٓز٠ٛٗ. ٠ٕ:َ: ح٤ٛٛي ـٟ حٌٕلٛ  هخَ٘ و٩َ حرٓ حٌٔ  .ٔ:ٖٕ٘أ
ـةٟ  ٔ:ٔ٘ٗلخي حرٓ عٜفٍٛ ـٟ َٗف حٌـًّ )رخد حٌلَٚؾ حٌظٟ طٕٜةذ ح٨ٓةُ ٚطَـةع حٌوزةَ(  ( ٕ)

ٍ ًٌةه رةؤْ ٠ىةْٛ هزةَ ٘:2ٙآ٠ش حٌّخثيس  ّٛ ّْ »: ٚلةي ٠ظٜة ّْ »ِلةٌٚـخا, ٠ٚىةْٛ حٓةُ  «ا  چۉ  ۉ    چ «ا

ّْ ح٠ٌٌٓ إِٓٛح ٌُٙ أؿ ِع ٛـةخص ع١ٍةٗ,  چې  ې  ٴۇ  ۋ   چ  َُ٘ عٕي ٍرُٙ. ٠ٚىْٛ لٌٛةٗ:وؤّٔٗ لخي: ا

ٌٓ  چهِنْهُنۋ  ۅ  چ  ٚلٌٛٗ: ]وةٌح, ٚحٌٜةٛحد: آِةٓ رةخهلل[ ؿٍّةش ـةٟ ِٟٛةع حٌوزةَ. ٚ٘ةٌح حٌٛؿةٗ كٔة

ّْ »ؿّيحّا ٤ّٔٗ ١ٌْ ـ١ٗ أوؼَ ِٓ كٌؾ هزَ   ٌفُٙ حٌّعٕٝ. «ا

 ٠ُخىس ِٓ ى. ( ٖ)

 ِٚخرعي٘خ. ٕ:٠ٕٕ٘:َ: حٌظ٠َٜق  ( ٗ)

ٌٓ ٚكٔةةٕشٌ ٚكٔةةٕظخْ  ٚـةةٟ حٌٕٔةةن: .«ِكٔةةخْ»( ا٨ّ أّٔةةٗ ٌةةُ ٠ةةٌوَ ٕ:ٌ٘ٗح ـةةٟ حٌظٜةة٠َق )وةة  (٘) كٔةة

 .ٚكٕٔظخْ ٚكٕٔخصٌ  [ـٟ أ ٚ ؽ: ٚكٔخْٚكْٕٔٛ ٚكٕٔخْ ]

 ـٟ.  :ـٟ ٘خِٖ أ ٚ د ٚ ؽ  (ٙ)
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 أّعػػا مشػػّ ه ٌ  (ٖ)« الّا يػػ  اضتاج يّػػ (ٕ)[علػػى] الي ُػػ »يف  (ٔ)«ابػػن مالػػكٍ »ػووقػػ  لػػ
ـٍ »  قاؿ (ٗ)بالُعَ  : وىَ ذلٌا  (٘)«ابن ىشا

أف تكػػ ف  -بّسػػر اعتمػػاة وتشػػديد اظتػػيم  حػػرؼ لليُصػػيَ- إٌمػػىأي: الصػػَُ    فإ ٌ ػػى
َف مضا ً  أو غتّردًة منها   باف أك ال, «أؿ»ػف ن بمعرٌ   تّ

َف معم ل ى إٌمى ال متلَ  (ٙ)عليهماك  : (5)يّ
   (2)«وجوٍ »ػاظتعرِّ   واب ا  ّ  «أؿ»من  (3)دان مجرٌ 

َجو»ّػ  «أؿ»بػ (ٔ)أك مقرك ىن     «ال
                                                           

, حٌةي٠ٓ ؿّةخي ,حٌ٘ةخـعٟ خٟٔحٌـ١ّة حٌ ةخثٟ هللا عزةي أرةٛ, ِخٌةه رةٓ هللا عزةي رةٓ هللا عزي رٓ ِلّي٘ٛ  ( ٔ)

 .ٕٕٗ, ٍلُ: ٔ:ٖٓٔ٘ . رؽ١ش حٌٛعخس 5ٕٙريِ٘ك ِٚخص رٙخ ٕٓش  ِٔي

 ٠ُخىس ِٓ ى. ( ٕ)

أْ حرةٓ ِخٌةه ٗةَف حٌىخـ١ةش. ٚـةٟ  ًٕٙوَ ِلمك وظخد َٗف حٌٛحـ١ةش ٔ:ةُ حٌىخـ١ةش ٨رةٓ حٌلخؿةذ  ( ٖ)

ّْ ٨رةٓ ِخٌةه ٔىظةخا عٍةٝ ِميِةش حرةٓ حٌلخؿةذ. ِٖٕميِش حٌظ١ًٙٔ ٨رٓ ِخٌه ًوَ حٌّلمك  ٠ٕ:ةَ:  أ

, ٚحٌمٔةةُ 2ٕٔ, 5ٕٕ, 5ٖٔ, ٚحٌٕىةةض ٌٍٔةة١ٛ١ٟ أ١َٚكةةش حٌمٔةةُ ح٤ٚي ٔ:5ٟٔٔ ٗةةَف ح٤ٗةةّٛ

, ٚحٌٕلةةٛ عٕةةي حرةةٓ ِخٌةةه ى. ١ٌٍةةٝ ِلّةةي 5ٖٕ, ٕٕٗ, 2ٖٕ, ٖٕ٘, 3ٕٕ, 2ٓٔ, 5٘, ٗ٘حٌؼةةخٟٔ 

, ٚؿٙٛى حرٓ ِخٌه ـٟ حٌٍؽش ٚحٌَٜؾ ٌّخؿةي ٠ل١ةٝ ٙ٘رخ٠ِ٠ي ٍٓخٌش ىوظٍٛحٖ رـخِعش ىِ٘ك ٙ 

 .ٕٙ٘ك ٙ أرٛ ِخٟٟ ٍٓخٌش ىوظٍٛحٖ رـخِعش ىِ

َٓ  ٛةفشٌ حٌٌٞ ـٟ ح٤ٌف١ش أّٔٙخ ِ٘زّٙش رخُٓ حٌفخعً, لخي:   (ٗ) ة ِٔ َُّ  حٓظُل ًِ  َؿة  حٌّ٘ةزَِٙشُ  رِٙةخ ِٝعٕاة       ـَخِعة

 َُ ْٓ ًِ  ح    حٌفخع

ُِ  ؿّٔخ و خ٠ٌوُ     حٌفخعً حَُٓ  حٌّ٘زٙش ٚحٌٜفش :ٕ:ٗ٘ٓٔٚلخي ـٟ َٗف حٌىخـ١ش حٌ٘خـ١ش   حٌع:ة١

 حٌىخً٘

ُٓ حٌ ١ذ ـٟ حٌف١ٞ  .ٖ:32ِٚؼً ًٌه ـٟ َٗف حٌظ١ًٙٔ  حرٓ ع٩ّْ ـ١ّةخ ٔٔةزٗ  ٔ:ٖٓٔٚلي طزع حر

 ٨رٓ ِخٌه. 

, ٛةخكذ حٌلٕزٍةٟ حٌةي٠ٓ ؿّةخي ,ح٤ٜٔةخٍٞ ٘٘ةخَ رةٓ هللا عزةي رٓ أكّي رٓ ٠ٛٓؿ رٓ هللا عزي٘ٛ  ( ٘)

ٚلي ؿخء ـٟ حٌٕىةض ٌٍٔة١ٛ١ٟ  .5٘ٗٔ, ٍلُ: ٕ:3ٙ٘ . رؽ١ش حٌٛعخس 5ِٙٔؽٕٟ حٌٍز١ذ. طٛـٟ ٕٓش 

لخي حرٓ ٘٘خَ: ٚؿٗ ط١ّٔظٙخ أّٔٗ وخٓةُ حٌفخعةً ٚحٓةُ حٌّفعةٛي »ٜفش حٌّ٘زٙش(: )رخد حٌ 25حٌٍٛلش 

حٌظف٠ة١ً. ٌٚة١ْ حٌّةَحى أّٔٙةخ ِ٘ةزٙش رخٌفعةً  «أـعةً»ـٟ أّٔٙخ طؼٕٝ ٚطـّع ٚطةٌوَ ٚطئّٔةغ, روة٩ؾ 

. ١ٓٚظىٍَ ٌ٘ح حٌمٛي ـٟ حٌّٔؤٌش ح٤ٌٚٝ ِٓ ـًٜ حٌلىُ ـةٟ وظةخد «وّخ ؼ٢ٍ حرٓ ِخٌه ـٟ حٌظلفش

 .3ٗٗ( ٙ أ2ٔٔحٌم١خّ )

 ـٟ ٘خِٖ أ ٚ ؽ: ع١ٍٙخ. ( ٙ)

(5)   ّٓ ١ٌٔةةض ـةةٟ ى. ٚرةةٌٌه ٠ٕزؽةةٟ أْ ٠ىةةْٛ حٌوزةةَ ِٚةةخ ع ةةؿ َِـٛعةةخا وّةةخ ٘ةةٛ عٕةةي ــةةخي. ٌىةة

 حٌّع ٛـخص ؿخءص ِٕٜٛرش.

 عٕي ــخي ٚـٟ ى: ِـَىٌ  ( 3)

 ١ٌٔض ـٟ ى.  (2)
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   «وجو األب»ّػ  «أؿ»لمى في   (ٕ)مضىفىن  أك

ػ«أؿ»أي:  مري ما  يو  (ٖ)أك إلا  ميره    «والرجَ اضتسن وجه» ّ 
   «وجو ع ده»ّػ  إلا مضىؼ إلا الضمير,مضا اً  أك
   (ٗ)«وجو ع دٍ »ّػ  والضمري  «أؿ»من  إلا مجٌردو مضا اً  أك

 من  رب ا نني  وقتا حاليا الصُ   قتا:    حاال ٌ عشر ًقٍسمىن  ف ره اثطى
عتا ىي(٘)واب ا    وتعريُها  ا «أؿ»جتّردىا من  َاؿ معم  : [دٖٓ]   يف ْي  أح

  أو الضػػػػمري  أو «أؿ»  وجتػػػّرده عنهػػػا وعػػػػن اب ػػػا    وإ ػػػا يو ظتػػػا  يػػػو «أؿ»بػػػػ تعريُػػػو
 اظتضاؼ إُف  مري  أو هّرد  

َيو»ٌُ  اعالً  ا عند إٌمى رف أي: الصُِ    (ٙ)كعملي ى وال صػريني  وبػدالً  (5)«ْي 
ي» يها  عند  (3)ّنيساظت عن    (2)«الُاْر

اف ا (ٓٔ)ش يهاً  أك  صوه  َؿ بو  إفّ  َؿ معر ً   وإالّ  يمييٌا  باظتُع  ظتعم
َر اضتااػػػل  مػػػن  ػػػرب  (ٔٔ)ف ػػػرهباب ػػػا     أك جػػػر   اال ػػػ  عشػػػر  [بٜٖ]الصػػػ

ٍػذؼ  «ْػت»ّػذا يف األاػَ  وحّقػو   :(ٕٔ) ت  كثالثػ ف صػ رةن السابق  يف ىذه الثال   
 اليا  ليانيث اظتعدود  

                                                                                                                                                                      
(ٔ)  . ٌْ  عٕي ــخي: ِمَٚ

 عٕي ــخي: ٠ِخؾ.  (ٕ)

 عٕي ــخي: ١َّٟ.  (ٖ)

 : ولٔٓ ٚؿٗ.ـٟ ى ( ٗ)

  .ٌعٍٙخ: رّٙخ  (٘)

 ـٟ عًّ حٌٜفش حٌّ٘زّٙش.  ٘:2٘ٔمً حرٓ ع٩ّْ و٩َ ح١ٛ١ٌٟٔ ـٟ ّ٘ع حٌٙٛحِع   (ٙ)

 .ٗ:3٘ٔ, ٚحٌّمظ٠ذ ٔ:٠ٔ2ٕٗ:َ: حٌىظخد  ( 5)

 وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: حٌظّٔىٓ. أٞ: ريي ِٓ ح١ّ٠ٌَ حٌّٔظىٓ ـٟ حٌٜفش حٌّ٘زٙش.  ( 3)

 .  ٠ٕٔٗٓ:َ: ح٠٠٦خف  ( 2)

 ـٟ د: ٗزٙٙخ. ٚـٟ ؽ: ٓززٙخ. ٌٚعٍٙخ: ط٘ز١ٙخا.  (ٓٔ)

 , ٚعٕي ــخي: ـظٍه. ٔ:ٕٖٔوٌح ـٟ حٌف١ٞ  (ٔٔ)

: لٌٛةةٗ: )ـٙةةٌٖ( أٞ: حٌٜةةٍٛ حٌلخٛةةٍش ِةةٓ ٔ:١ٌٖٕٔٔةةض عٕةةي ــةةخي. لةةخي حرةةٓ حٌ ١ةةذ  «ٛةةٍٛس»  (ٕٔ)

ٟةةَد ح٨ػٕةةٟ ع٘ةةَ حٌٔةةخرمش ـةةٟ حٌؼ٩ػةةش )ٓةةظش ٚػ٩ػةةْٛ(. وةةٌح ـةةٟ ٔٔةةوٕخ حٌّٜةةللش حٌّمةةَٚءس 

اػزةخص حٌظ١١ّةِ, ٚ٘ةٛ  -ٚع١ٍٙخ َٗف حرٓ ع٩ّْ-ؾ حٌظ١١ِّ ٨ٚ ِلٌٚؾ ـ١ٗ. ٚـٟ رعٞ حٌٕٔن رلٌ
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َُ ما ذُّر إ  اهُتا يف مثلو  يما يا   لرتتيب: وىذه أمثليها على ا  (ٔ)ومث
ََ اضتسَن وجٌو  واضتسَن وجهاً  واضتسَن وجٍو   رأيُت الرج

َجِو  َجَو  واضتسَن ال َجُو  واضتسَن ال  واضتسَن ال
   (ٕ)واضتسَن وجُو األِب  واضتسَن وجَو األِب  واضتسَن وجِو األبِ 

 واضتسَن وجُو أٍب  أو وجَو أٍب   أو وجِو أٍب  
  واضتسَن وجُهو  أو وجَهو  أو وجِهو 

  (ٖ)وجِو أبيو وأ واضتسَن وجُو أبيو  أو وجَو أبيو 
 رجالً حسناً وجٌو  أو وجهاً  أو حسَن وجٍو   ورأيتُ 

َجِو   َجَو  أو حسَن ال َجُو  أو ال  وحسناً ال
 وحسناً وجُو األِب  أو وجَو األِب  أو حسَن وجِو األِب  

  وجِو أبٍ  (ٗ)[حسنَ ] وأأو وجَو أٍب   [أٖٗ]وحسناً وجُو أٍب  
 وحسناً وجُهو  أو وجَهو  أو حسَن وجِهو  

 وحسناً وجُو أبيو  أو وجَو أبيو  أو حسَن وجِو أبيو  
َاٍ   بػَ جتػري  يهػا األحّػاـ (٘)«اعتم »ّذا ْرده يف  لُّهػا جػائاٌة علػى ْػ   وليستّ 

 السابق   
كالمعمػػ ؿ  «أؿ»ػبػػالصػػُ  معرّ ػػً   صػػ رو أف تكػػ ف (ٙ)كالجػػر ممطػػ عه فػػي أربػػ 

 ى كمن إ ىف و لمى هي في . خىؿو مط 
                                                                                                                                                                      

وّخ لخي: اً حٌّعيٚى ِئٔغ ٌِوٍٛ, ـ١ـذ ٌٗ طٌو١َ حٌعيى عٍٝ  «ٓضّ »ـلّك حٌعزخٍس ع١ٍٙخ  «ٍٛٛس»

 ِخ لٍَ ـٟ حٌعَر١ش.

 ١ٌْ ـٟ ى.  (ٔ)

ِٗ ح٤دِ » ( ٕ) َٓ ٚؿ  ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ.وٌح ـٟ ى ّٚ٘ع حٌٙٛحِع, ٚلي  «ٚحٌلٔ

ِٗ أر١ٗ» ( ٖ)  وٌح ـٟ ى ّٚ٘ع حٌٙٛحِع, ٚلي ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ. «أٚ ٚؿ

 ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ. «أٚ ٚؿٗ أد»ّ٘ع حٌٙٛحِع. ٚلي ٓم٢ ٌ٘ح حٌّؼخي ح٠ٌِخىس ِٓ   (ٗ)

 .٘:2ّٙ٘ع حٌٙٛحِع   (٘)

حٌٜةٛحد ـةٟ  : لٌٛٗ: )ـٟ أٍرع ٛةٍٛ( وةٌح عٍةٝٔ:ٖٗٔد ٚ ؽ: أٍرعش. لخي حرٓ حٌ ١ذ  ـٟ أ ٚ  (ٙ)

ـ١ّٙخ. ٌٌٚح لخي: ٚكمّٗ أٍرةع  «أٍرعش»إٍٔٛخ حٌّٜلق حٌّمَٚء ـٟ حٌّٟٛع١ٓ. ٚـٟ ٔٔوش حٌ٘خٍف 

 ٌظؤ١ٔغ حٌّعيٚى, ٚ٘ٛ هخَ٘ عٍٝ ٔٔوظٗ.
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َلو:  َر اظتن  زيادًة يف ابيضاح بق  وبنّي ا
َؿ بأف يك ف     «اضتسن وجوٍ »ػؽتا ذُّرّ  دان مجرٌ اظتعم

   «اضتسن وجِو أبٍ »ػمنهاّ أك مضىفىن إلا مجٌردو 
   «اضتسن وجِهو»ّػإلا  ميرو مضا اً  أك
   «ذالمو (ٔ)اضتسن وجوِ »ّػإلا مضىؼو إلا  مير, مضا اً  أك

ػػات  وإفّتػػا «أؿ»وامينعػػت ظتػػا  يهػػا مػػن إ ػػا   ذات   للخػػاِف عنهػػا يف اػػٍُ  معربػػٍ  باضتّر
ػ َز ذلك يف اظتعرب  باضتروؼّ  انػت الصػُ  مضػا ً  للمضػاؼ «الضار  زيدٍ »كت َز إذاّ  ذا كت   ّو

ػ«أؿ»ى بػلعائٍد حمللً  َُدىم» ّ     «(ٕ)رأيت الّرَٔف اآلباِ  ال امِر ج
  (ٖ) نادرٌ : وىَ «افأبَ حيّ »قاؿ 

  (4)كخالؼي الكلا في ص رتين:
إلا  ػميرو,  (ٙ)كالمعم ؿ مضىؼه  (٘)«أؿ»ًُ عن مجردة أف تك ف الصف 

: حسِن وجِهو   ميرو,   ؿتَُ
   «حسِن وجِو ع ِده»ّػإلا مضىؼ إلا  مير, مضاؼ  أك

َيوِ »األوُف ق ي ً ؛ إذ منعها  «اصتم » [جٓٗ]وجعَ اظتصّنف يف     (5)«ْي 
َؿ و  :(3)«اعتم »زاد يف  ق َازىا بالشعر ّ  َيَ]: «الشّماخ»،ّص ج  [من الط

                                                           
ُحى ـٟ د: أر١ٗ أٚ ٠ِخـخا اٌٝ ٠ِخؾ اٌٝ ١َّٟ وخٌلٔٓ ٚؿٗ. ٚحٌّؼخي ـٟ ى ِىخْ ٌ٘ح حٌّؼةخي:   (ٔ)

, ِٚؼخٌةةٗ ـةةٟ ّ٘ةةع حٌٙٛحِةةع: ٘:25ً ِةةٓ ّ٘ةةع حٌٙٛحِةةع و٠ِةةي كٔةةٓ ٚؿةةٗ ؼ٩ِةةٗ.ٚحرٓ عةة٩ّْ ٠ٕمةة

 ٚحٌلٔٓ ٚؿٗ أر١ٗ.

 ـٟ ٘خِٖ أ ٚ ؽ: حٌى٠َُ حٌؽخَِ ؿٛىٖ. ٚـٟ ٘خِٖ د: حٌؽخَِ ؿٛىٖ.  (ٕ)

 .٘:25ّ٘ع حٌٙٛحِع  ( ٖ)

 ُحى ـٟ ى: ح٤ٌٚٝ. ( ٗ)

ْٚ : ى٘:25: ٚح٦ٟخـش. ٟٚ٘ ٠ُخىس هخ١جش. ٚحٌةٌٞ ـةٟ ّ٘ةع حٌٙٛحِةع ٔ:ُٖ٘ٔحى ـٟ ى ٚحٌف١ٞ ( ٘)

 .«أي»

 ـٟ د: ٠ِخـخا. ( ٙ)

. ًٌٚةةه «كٔةةٕش حٌٛؿةةٗ», ٗةةزٖٙٛ رةة «كٔةةٕش ٚؿٙٙةةخ»: ٚلةةي ؿةةخء ـةةٟ حٌ٘ةةعَ ٔ:22ٔلةةخي ـةةٟ حٌىظةةخد  ( 5)

 ٍىٌٞء.

 .٘:25ّ٘ع حٌٙٛحِع   (3)
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ػػػػػػػػب  يهمػػػػػػػػا  أِمػػػػػػػػْن دمنيػػػػػػػػنِي عػػػػػػػػػرّج الّر
 

َِ الرُّ،ػػػػػػػامى قػػػػػػػد عُػػػػػػػا  لالقتػػػػػػػا   ٍْقػػػػػػػ
 

 أقامػػػػػػت علػػػػػػى ربيعهمػػػػػػا جارتػػػػػػا اػػػػػػُا
 

َنيػػا مصػػطالقتا  َمييػػا األعػػاِف َج ُّ(ٔ) 
 

ألنّػػو مثػػً   «ِفاألعػػا»و عائػػد لػػػبانّػػ «قتػػا» أّوؿو مطلقػػاً شػػعراً وذػػريَه   (ٕ)«اظتػػبّد»ومنعهػػا 
 معً   

لّػػو  (ٖ)«شػػرح الّا يػػ »يف  «ابػػن مالػػك»وقػػاؿ  َ يني جػػائٌا يف الّػػالـّ  : ىػػَ عنػػد الّػػ
ـّ زرع»وىػػػػػػػػػػػػَ الصػػػػػػػػػػػػ ي  ألّف مثلػػػػػػػػػػػػو ورد يف اضتػػػػػػػػػػػػديث  يف حػػػػػػػػػػػػديث  رُ »: (ٗ)«أ ُْ  (٘)ِاػػػػػػػػػػػػ

َُر عيِنو الُيم »: «الّدّجاؿ»  ويف حديث «(ٙ)ِوشاِحها    (5)«أع
َازه  عفٌ     انيهى (3)«افأبَ حيّ »  ووا قو قاؿ: وم  ىذا  ُي ج

                                                           

َّّ» ٠ٚةةَٜٚ  (ٔ) ؽ» ِىةةخْ« عةة َّ حٌفٕةةخء  «حٌزٍةةٝ». ٚ «لةةي عفةةخ ٩ٍ١ّ٘ةةخ»ِىةةخْ  «ٌِز٩ّ٘ةةخ لةةي أٔةةٝ» , ٚ«عةة

ُحثيس.  ٚحٌيِٕش: آػخٍ حٌي٠خٍ. ٚحٌـخٍ ٚحٌّـةٍَٚ ِظعٍمةخْ رّلةٌٚؾ طمةي٠َٖ  ٚحٌٌ٘خد ٔٙخث١خا. ٚح٩ٌَ

. ٚحٌظع٠َْ: ِٔٚي حٌّٔخـَ آهَ ح١ًٌٍ ٌٍَحكش. ٚحٌظع٠َؾ ل٠َذ ِٕٗ, ٚ٘ٛ ع ؿ حٌَكةخي «أطلِْ»

هةخِٝ: ٗةـَ ل٠َةذ  َُّ ٚحٌِٕٚي ٩ٌٓظَحكش. ٚحٌلمً: حٌٍِّٚعش حٌظٟ ٨ رٕةخء ع١ٍٙةخ ٨ٚ ٗةـَ. ٚحٌ

ٞ. ٚحٌَرع: حٌيحٍ ٚحٌِّٕي. ٚح٠ٌة١َّ ٠عةٛى اٌةٝ ِٓ ح٠ٌخي, ٚ٘ٛ حٌٔي َّ . ٚحٌٜةفخ: «حٌةيِٕظ١ٓ»ٍ حٌز

حٌٜوَ ح٤ٍِْ, ٚ٘ٛ ٕ٘خ حٌـزً. ٚؿخٍطخٖ: ح٤ػف١ّظةخْ حٌٍظةخْ طمَرةخْ ِةٓ حٌـزةً, ـ١مةَٛ حٌـزةً ِمةخَ 

حٌؼخٌؼةةش ١ٌٟٛةةع ع١ٍٙةةخ حٌمةةيٍ. ٚحٌُى١ّةةض: ٗةةي٠ي ٌةةْٛ حٌلّةةَس. ٠ٚمٜةةي رخ٤عةةخٌٟ: أعةةخٌٟ حٌـةةخٍط١ٓ. 

ّْ أعخٌٟ ح٤ػف١ّظ١ٓ ٌُ طٔٛى  ٌزعةي٘خ عةٓ ٚحٌـٛٔش: ح ٌٔٛحى. ٚحٌّٜ ٍٝ: ِىخْ حكظَحق حٌٕخٍ. ٠مٛي: ا

ك١ةغ أٟةخؾ حٌٜةفش  «ؿٛٔظخ ِٜة ٩ّ٘خ»ِزخَٗس حٌٕخٍ, ـٟٙ عٍٝ ٌْٛ حٌـزً. ٚحٌ٘خ٘ي ـٟ لٌٛٗ: 

ٟٚ٘ ٠ِخـش اٌٝ ح٠ٌة١َّ. ًٌٚةه ٟةٍَٚس. ٚحٌز١ظةخْ  «ِٜ ٩ّ٘خ»اٌٝ  «أي»حٌّ٘زّٙش حٌعخ٠ٍش عٓ 

خم  ـةةٟ ى٠ةةٛحْ ّّ , ٔ:22ِٔ ٍةةع لٜةة١يس ٠ّةةيف رٙةةخ ٠ِ٠ةةي رةةٓ َِرةةع ح٤ٜٔةةخٍٞ, ٚحٌىظةةخد 5ٖٓحٌ٘ةة

, ٚحٌوِحٔةةةش 5ٕٗ, ٍلةةةُ: ٖ:ٔ٘حٌ٘ةةة َ ح٤ه١ةةةَ ِٕةةةٗ, ٚحٌّمخٛةةةي حٌٕل٠ٛةةةش  ٕ:ٕٓٗٚحٌوٜةةةخثٚ 

 .ٖٕٔ, ٚحٌّفًٜ ٗ:5٘ٗ. ٚحٌز١ض حٌؼخٟٔ ـٟ ح٤ٛٛي ـٟ حٌٕلٛ ٖٓٓ, ٍلُ: ٗ:2ٖٕ

ٌٜفش حٌّ٘زّٙش ِةع ِعٌّٛٙةخ, ٌٚةُ ٠ةٌوَ ٘ةٌح حٌٛؿةٗ ِعٙةخ. ًوَ حٌّزَى ح٤ٚؿٗ حٌـخثِس ـٟ أكٛحي ح ( ٕ)

 .ٗ:٠ٔ٘2ٕ:َ: حٌّمظ٠ذ 

 .ٕ:2ٙٓٔ َٗف حٌىخـ١ش حٌ٘خـ١ش  (ٖ)

َّ ٍُع»كةةةي٠غ   (ٗ) , ـةةةٟ وظةةةخد حٌٕىةةةخف, رةةةخد كٔةةةٓ حٌّعخٗةةةَس ِةةةع ٘:22ٔٔأهَؿةةةٗ حٌزوةةةخٍٞ  «أ

رةخد ,ـةٟ وظةخد ـ٠ةً حٌٜةلخرش, ٗ:2ٌٕٓٔٚة١ْ ـ١ةٗ ٘ةٌح حٌٍفة:, ِٚٔةٍُ  32ٖٗ: ٍلُ, 3ٕح٤ً٘

 .ٍىحثٙخ ٚٛفَ , رٍف::3ٕٗٗ: ٍلُ ,ًٗٔوَ كي٠غ أَ ٍُع

 ـٟ َٗف حٌىخـ١ش: ٛمَ.  (٘)

 . ـٟ ؽ: ٚٗخـٙخ. ٚـٟ ى: ٚٗخِٙخ.حٌز ٓ ٟخَِس :أٞ ( ٙ)

چ  چ  چ   ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ , ـةٟ وظةخد ح٤ٔز١ةخء, رةخد ٖ:5ٕٓٔ حٌزوةخٍٞأهَؿٗ رٙةٌح حٌٍفة:   (5)

 .5ٕٖ٘: ٍلُ ,2ٗ [2ٔ:ٙٔ ٠َُِ] چ

 .٘:ٖٖٕٕ٘:َ: حٍط٘خؾ ح٠ٌَد ٠ ( 3)
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الـ اظتصّنف ىنا    وعليو كتريّ 
َؿ  ك الرف ي    قبي ه في أرب  ص رو:للمعم

منهمػػا   إلػا مجػػٌردو  أك مضػػىفىن واب ػػا     «أؿ»مػن  أف يكػ ف المعمػػ ؿ مجػػردان 
 : عاريً  منها  أـ دك  ى «أؿ»بػمعرّ ً     اءه كى ت الصف 

   «وجُو أبٍ »و  «حسٌن وجوٌ »و  «وجُو أبٍ »و  «ْاضتسن وجو»:  يق  
َِّ الصػػػُ  مػػػن  ػػػمري  (ٔ)«زيػػػٌد حسػػػٌن أو اضتسػػػُن وجػػػوٌ »بػػػَ منػػػ  أّثػػػر ال صػػػريني  طتلػػػ

َ ها  وا،ياره     (ٕ)«ابن ،روؼ»مَا
ره َ يني (ٖ)وما ّذ َازه بق ٍ  مذىُب الّ   ومػن (٘)«ابن مالك»  وا،ياره (ٗ)من ج

َاىده (٘)«مالك َيَ]  ومن ش  [من الط
ٌَع  ا ىهنا راس                                          (ٙ) هَ أنت مر 

َؿ «أبػػػػػَ حيػػػػػاف»قػػػػػاؿ  َه:  «ابػػػػػن ىشػػػػػاـ اطتضػػػػػراوي»: وقػػػػػ َز إذ ال  ػػػػػمري »يف ؿتػػػػػ الكتػػػػػ
َ يني  (5)؛ ضتّايػػ لػػي  بصػػ ي ٍ  «وال مػػا يسػػّد مسػػّده [بٓٗ]للمَاػػَؼ  َازه عػػن الّػػ جػػ

 وبعض ال صريني  

                                                           
 ٌُ ٠ٌوَ ١ٓز٠ٛٗ ٚحٌّزَى ٠ٌ٘ٓ حٌٛؿ١ٙٓ ِع ح٤ٚؿٗ حٌـخثِس. ( ٔ)

 رةٓ عٍةٟ رٓ ِلّي رٓ عٍٟحرٓ هَٚؾ ٘ٛ ». ٚٔ:٠ٖٕ٘ٙ:َ: َٗف ؿًّ حٌِؿخؿٟ ٨رٓ هَٚؾ  ( ٕ)

ح٤ٔيٌْ. َٗف حٌىظخد ٚحٌـًّ. لخي ٠خلٛص ِةخص ربٗةز١ٍ١ّش. ٚلةخي أرةٛ  حٌلٔٓ أرٛ حٌي٠ٓ ٔ:خَ ِلّي

 .52ٖٔ, ٍلُ: ٕ:ٖٕٓ٘ . ٚل١ً ؼ١َ ًٌه. رؽ١ش حٌٛعخس 2ٓٙخْ: ِخص رلٍذ. ٕٓش ك١

 حٌّٜٕؿ ح١ٛ١ٌٟٔ.  :أٞ ( ٖ)

 .٘:٠ٕٖٖٕ٘:َ: حٍط٘خؾ ح٠ٌَد  ( ٗ)

. ٚحٓظ٘ةٙي حرةٓ ٔ:ٖٙ٘لي حهظخٍٖ لزً حرٓ ِخٌه حرٓ رخر٘خً وّخ ًوَ حرٓ هَٚؾ ـٟ َٗف حٌـّةً  ( ٘)

 .ٖ:2ٙ:َ: َٗف حٌظ١ًٙٔ ِخٌه رخٌز١ض ح٢طٟ, ٚٔٔذ أ٘خىٖ ٌٍفَحء. ٠ٕ

, ٕٓٔ, ٘:22 .  ٚحٌز١ض ِـٙٛي حٌمخثً. ٚ٘ٛ ـٟ ّ٘ع حٌٙٛحِةعٚىٍُ٘ ٚٗخس   ٚى٠ٕخٍ رؼٛد ٛيٍٖ: ( ٙ)

 .2ٙ٘, ٍلُ: ٕ:ٕٗ. ٚحٌظ٠َٜق 2ٔٚٔٗ2ٍٖٗٔلُ: 

, ػُ ٘:22لي ٔمٍٗ حرٓ ع٩ّْ رظَٜؾ ِٓ ّ٘ع حٌٙٛحِع  ِع حٌَ٘ف لزٍٗ ـٟ حٌٕٔن: ٌّىخٔش. ٚحٌٕٚ ( 5)

. ٚعزةخٍس ّ٘ةع حٌٙٛحِةع: اً ؿةٛحُٖ ٔ:3ٌٖٔ ١ةذ رلَـةٗ. ٚحٌظٜةل١ق ِةٓ حٌفة١ٞ ٔمٍٗ عٕٗ حرةٓ ح

 ٠لىٝ عٓ حٌىٛـ١١ٓ ٚرعٞ حٌز١٠َٜٓ. 
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 [دٖٔ] ا  يهمػػػا؛ ظتػػػ(ٔ)الجػػػر   كأالطصػػػوي أي: الصػػػُِ   حينئػػػٍذ  كالحسػػػني في ػػػى
ػػػػػ َد الضػػػػمري للمَاػػػػَؼ  وبْػػػػنادىا إُف  ػػػػمريهّ  حسػػػػٍن »أو  «حسػػػػٍن وجهػػػػاً »حينئػػػػٍذ مػػػػن عػػػػ

   (ٕ)«وجوٌ 
َ  - كالطصػػػوي خػػػالؼ الكلػػػا ػػػَر أمثليػػػو يف ػتػػػ ّْ ػػػاف األوُف ِذ ّػػػّرر ىػػػذا اضتّػػػم  ّو

 في أرب  ص رو:  -اً جرّ  وأواحٍد  وإف ا،يلف نص اً 
   «أؿ»بػػػػػػتلًّػػػػى  كالمعمػػػػ ؿي     واب ػػػػا «أؿ»ًُ مػػػػن مجػػػػٌردة أف تكػػػػ ف الصػػػػف 

َجوَ »ػّ    «حسٍن ال
   «حسٍن وجَو األبِ »ّػ  ,«أؿ»أك مضىؼه إلا مى في  

ػإلا  ميرو  مضاؼٌ  أك    «حسٍن وجَهو» ّ 
   «حسٍن وجَو ذالِمو»ّػ  إلا مضىؼو إلا  ميرو,مضاٌؼ  أك
َع والر   ال : ختّلصاً من اصترّ كاجوه في ص رتينالنصُب على اليمييا ك  ق ي : اظتمن

منهػا ومػن اب ػا     (ٖ)كالمعم ؿي مجػردان   «اضتسػن»ّػ  «أؿ»ػأف تك ف الصف  ب
   «وجهاً »ػاب ا   ّ 

ػمنها إلا  مجٌردو  (ٗ)أك مضىفىن     «وجَو أبٍ » ّ 
َازاً األوجػػػو ابعرابيّػػػ كتجػػػ ز الثالثػػػ   ال رج ػػػافَ  علػػػا السػػػ اء  الر ػػػ  وقسػػػيماه جػػػ

 في ص رتين: لشيٍ  منها على ذريه  [أٖ٘]
َف ك  «اضتسػػػن»ّػػػػ  ,«أؿ»لصػػػف  بػػػػا أف تكػػػ ف    ب ػػػى (٘)مقرك ػػػىن عتػػػا  المعمػػػ ؿيّػػػ

َجو»ػّ    «ال

                                                           
 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٚحٌـَ. ( ٔ)

 حٌعزخٍس ـٟ ى: ا١ٌٗ ٌلٔٓ ٚؿٙخ أٚؿٗ. ( ٕ)

وٌح ـةٟ حٌٕٔةن رخٌٕٜةذ ع فةخا عٍةٝ ِلةً حٌـةخٍ ٚحٌّـةٍَٚ, ٚعٕةي ــةخي رةخٌَـع, ٚع١ٍةٗ حٌـٍّةش  ( ٖ)

 .كخ١ٌش

 عٕي ــخي: ٠ِخؾ. ( ٗ)

 عٕي ــخي: ِمَْٚ. ( ٘)
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ػب ى (ٕ)إلا مقركفو  (ٔ)أك مضىفىن    «وجو األب» ّ 

                                                           
 عٕي ــخي: ٠ِخؾ.  ( ٔ)

ؾ.  (ٕ) َّ  عٕي ــخي: ِع
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  المسأل  السىبع 
 من مسائَ اظتقّدمات

يا  الّػالـ يف  أيضىن اضتّم  يطقسم  «أيضػاً »انقساماً آ،ر  وأقسمو راجعاً لذلك  ْو
   (ٔ)الثالث عشر من الّياب األوؿ ؿ الُرععربيً  وإعراباً أوّ 

َلٍ  ظتقيإلػػػػػا ريٍخصػػػػػ  َبٍ  إُف ْػػػػػه   مػػػػػ  قيػػػػػاـ ْػػػػػ ب ًضػػػػػى: ت يػػػػػرُي اضتّػػػػػم مػػػػػن اػػػػػع
   (ٕ)األالي

 ألنّو لٌُ  ذري ميداوٍؿ ىنا   [جٔٗ]؛ «وعانت » :  َف يقَكغيرهى
َفٍ  : بضم  كالر خص  اطتػا  لضت ػاع  ومثلػو ؿتػَ:  ضػمّ وتُ  :(ٖ)«اظتصػ اح»  قاؿ يف  سّ

َُ  و  ُرَ،ػػصٌ  :بػػ  وقُػرُبػػ   ورتعهػػاؿتػػَ: قُػرْ  ػػػاػػاتٍ رُُخ َُ »و «ُذػػَرؼٍ » و (ٗ)«ُذْر َػػ ٍ » ّ  يف  « ػػاتٍ ُذُر
َىها    وىي اليسهيَ يف األمر والييسري  (٘)يف وج

   (5)لضركرة الشعر  (ٙ)خبالؼ أالو مى جىز ا تعمىل وعر اً: 
َرات َر: ما ال تق  إال  يو  والضروراُت تُ ي  احملظ    (3)ىي عند اصتمه

َؿ بعض األدبا وما أ  ]من الرمَ[: (2)حسن ق
                                                           

 ١ٌْ ـٟ ى. «١ٓٚؤطٟ حٌى٩َ...»ِٓ لٌٛٗ   (ٔ)

, ٚحٌلةيٚى ح١ٔ٤مةش ٕ:ٕٙ, ٍٚـةع حٌلخؿةذ ٘ٔأٞ: حٌلىُ ح٤ٍٟٛ. وٌح ـٟ ؿّةع حٌـٛحِةع ٌٍٔةزىٟ   (ٕ)

, ٚحٌظلز١ةَ ٗةَف ٔ:3ٔ, ٚح٦رٙةخؽ ٔ:ٕٓٔلٜةٛي , ٚحٌظٛل١ؿ ِةخىس )حٌَهٜةش(. ٠ٕٚ:ةَ: ح5ٌّٓ

 .ٖ:ٙٔٔٔحٌظل٠ََ 

 حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ, ِخىس )ٍهٚ(.   (ٖ)

 ١ٌٔض ـٟ حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ.  (ٗ)

رفظق حٌَحء ؿّع حٌـّع  «ؼَـخص»١ٌٔض ـٟ حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ. لخي ـٟ ِخىس )ؼَؾ(:  «ـٟ ٚؿٛ٘ٙخ»  (٘)

 ٚطّٔىٓ ك٩ّا عٍٝ ٌف: حٌٛحكي.عٕي لَٛ, ٚ٘ٛ طوف١ؿ عٕي لَٛ, ٚط٠ُ حٌَحء ٧ٌطزخع, 

 ١ٌْ ـٟ ى.  (ٙ)

. ٚلةي ٔمةً حٌٔة١ٛ١ٟ ِٕةٗ ـةٟ ّ٘ةع حٌٙٛحِةع ٘:٠ٕٖ55ٕ:َ: حٍط٘ةخؾ ح٠ٌةَد )رةخد ح٠ٌةَحثَ(   (5)

ٚح٨لظةةَحف ـةةٟ ِٔةةؤٌظٕخ. ٠ٕٚ:ةةَ ـةةٟ طع٠َةةؿ  ٔ:3ٗٗ, ٚح٤ٗةةزخٖ ٚحٌٕ:ةةخثَ )ح٠ٌةةٍَٚس( ٘:ٕٖٖ

ـ١ٗ ِخ ٠لٔٓ ِةٓ ح٠ٌةٍَٚس ِٚةخ  . ٚلي ٔمًٖٓٔح٠ٌٍَٚس َٗف وظخد حٌليٚى ـٟ حٌٕلٛ ٌٍفخوٟٙ 

 ٠مزق وّخ ١ٓؤطٟ ـٟ وظخرٕخ.

ـةٟ ح٤ٗةزخٖ  «حٌّ٘ةمّش طـٍةذ حٌظ١ٔة١َ»ـٟ ى: حٌّلةٌٍٚحص. ٚ٘ةٌٖ ِةٓ حٌمٛحعةي حٌفم١ّٙةش. ٠ٕ:ةَ لخعةيس  ( 3)

 .5ٙ, ٚح٤ٗزخٖ ٚحٌٕ:خثَ حٌفم١ّٙش ١ٛ١ٌٍٟٔ ٔ:3ٗٚحٌٕ:خثَ ٌٍٔزىٟ 

 :٘ (  ٍٚٚح٠ظّٙخ5ٗ2حٌز١ظخْ ٨رٓ حٌٍٛىٞ )ص  (2)
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 اػػػػػػػػػػػػػػَرَؼ الشػػػػػػػػػػػػػػاعر نصػػػػػػػػػػػػػػُاً َزَذػػػػػػػػػػػػػػالً 
   قػػػػػاؿ: نعػػػػػم (ٔ)قيػػػػػَ: ىػػػػػذا زيّػػػػػفٌ 

 

عند اػرّاٍؼ  لّمػا أف ُعػرؼ يصػرؼ  
 الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعر مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ال ينصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ

 

ّمػػػػػػا ْػػػػػػػيا  يف - (ٕ) ػػػػػػػا َف كتػػػػػػد عنػػػػػػػو الشػػػػػػاعر مندوحػػػػػػػ ً  «ابػػػػػػػن مالػػػػػػك»و،ّصػػػػػػو 
َّزه  -(ٖ)األاػَ َرٍ »و (ٗ)«ابػػن جػ »وجػ ـٍ »و (ٙ)«افأبػَ حيّػػ»و  (٘)«ابػػن عصػُ  «ابػن ىشػػا

 مطلقاً  
َجػػد(5)«افأبػػَ حيّػػ»قػػاؿ  ؛ إذ مػػا مػػن (3): لػػَ اعيُػػب عػػدـ اظتندوحػػ  يف الضػػرورة َف ت

يػػػٍب ذػػػريِه  إفّتػػػا نعػػػ  بالضػػػرورة أّف ذلػػػك مػػػن  (ٔ)لُػػػٍ  يف  ػػػرورةٍ  إالّ ونتّػػػن إزاليػػػو ونظػػػُم تّر
ي هم اظتخيّص  بالشعر  ال يق  يف النثر  انيهى   ترّا

                                                                                                                                                                      
ّّ  ٌَ أهَؽ ٜٔفخا ُؼ٩ا       عٕ عٗخ ُ  ـٍ َِؾْ َي هزخ ْْ ُع  خ أ

 ًَ ٌِ  :ل١ َُ ِخ٨ ٠َٕٜؾْ        ,ٔعُْ  :لخيَ  ؟ٌ٘ح ؿخث  ٠َُٜؾ حٌ٘خع

 ِٗ :لخي ؟ٌ٘ح طَٜؾُ  ُْ ٌِ  :لخي :ٕ:5ٙٗٚـٟ هِحٔش ح٤ىد ٨رٓ كـش 

 ـٟ ى: أ٠ُؿ. ( ٔ)

ِحٔةةش ح٤ىد )حٌ٘ةةخ٘ي ح٤ٚي( . ٠ٕٚ:ةةَ: هٔ:ٖٓٓ, ٚٗةةَف حٌىخـ١ةةش حٌ٘ةةخـ١ش ٔ:ٕٕٓٗةةَف حٌظٔةة١ًٙ  ( ٕ)

ٖٔ:ٔ. 

 ِخ ر١ٓ ِعظَٟظ١ٓ ١ٌْ ـٟ ى. ( ٖ)

, ـةةٟ حٌفةةَٚق ٚحٌفٜةةٛي, ك١ةةغ ًوةةَ رعةةٞ ح٠ٌةةَحثَ حٌمز١لةةش, ٚلةةخي ٕ:٠ٖ2ٕٓ:ةةَ: حٌوٜةةخثٚ   (ٗ)

 ٚؿةٗ ِةٓ ـبٔةٗ ,ٚطعٔفٗ ؿٍٖٛ عٍٝ ٚؿٗ ِٓ ىي   ٚاْ ,ِٕٗ ؿّ٘ٗ ِخ عٍٝ ًٌه أْ ـخعٍُ» :ٕ:2ٕٖ

 حٌٛؿةٗ حهظ١ةخٍٖ عٓ لٍٜٖٛ ٨ٚ ٌؽظٗ ٟعؿ عٍٝ ى١ًٌ خ١عرم ١ٌْٚ ,ٚطوّ ٗ ر١ٜخٌٗ ِئًْ آهَ

 . ًٚوَ لٛي حٌ٘خعَ:«رفٜخكظٗ حٌٕخ١ك

َٙ أرٟ ِِحىٖ  ـِؿـظُٙخ رِّّؿش  ُؽ  حٌمٍٛ

س اٟخـش حٌّٜيٍ اٌٝ حٌفخعةً »: ٕ:ٙٓٗٚلخي رعي حٌظع١ٍك ع١ٍٗ   ّٛ ٚـٟ ٌ٘ح حٌز١ض عٕيٞ ى١ًٌ عٍٝ ل

فعةٛيّ أ٨ طةَحٖ حٍطىةذ ٕ٘ٙةخ ح٠ٌةٍَٚس, ِةع عٕيُ٘, ٚأّٔٗ ـةٟ ٔفٛٓةُٙ ألةٜٛ ِةٓ اٟةخـظٗ اٌةٝ حٌّ

. «طّّىٕٗ ِٓ طَن حٍطىخرٙخ, ٨ ٌ٘ةٟء ؼ١ةَ حٌَؼزةش ـةٟ اٟةخـش حٌّٜةيٍ اٌةٝ حٌفخعةً ىْٚ حٌّفعةٛي

٨ا؟(  ّٚ ٠ٕٚ:ةةَ: حٌوٜةةخثٚ )رةةخد ـةةٟ ٘ةةً ٠ـةةُٛ ٌٕةةخ ـةةٟ حٌ٘ةةعَ ِةةٓ ح٠ٌةةٍَٚس ِةةخ ؿةةخُ ٌٍعةةَد أ

ٖٕٖ:ٔٚ ,ٙٓ:ٖ ,ٙٔ ,ٔ33 ,ٖٖٓ ,ٖٓٗ. 

(٘ )  َّ حٗةةظ١َ حٟةة َحٍ  ٕ:ٙٙ٘. عٍةةٝ أّٔةةٗ ـةةٟ ٗةةَف ؿّةةً حٌِؿةةخؿٟ ٖٓٔد ٠ٕ:ةةَ:  طم٠َةةذ حٌّمةة

 حٌ٘خعَ.

ٌ٘ح ِةخ ٔمٍةٗ عٕةٗ حٌٔة١ٛ١ٟ ـةٟ ّ٘ةع حٌٙٛحِةع ٚح٤ٗةزخٖ ٚحٌٕ:ةخثَ, ًٚوةَ أّٔةٗ ـةٟ ٗةَف حٌظٔة١ًٙ.  ( ٙ)

ر٘ةةة١َ »( ِٛحـمةةةش وةةة٩َ ٓةةة١ز٠ٛٗ ٘:55ٖٕٚهةةةخَ٘ وةةة٩َ أرةةةٟ ك١ّةةةخْ ـةةةٟ حٍط٘ةةةخؾ ح٠ٌةةةَد )

 وّخ لخي. «ح٨ٟ َحٍ

 حٌٙٛحِع: ـٟ َٗف حٌظ١ًٙٔ. ُحى ـٟ ّ٘ع ( 5)

 أٞ: ح٠ٌٍَٚس.  (3)
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  (ٕ)مطلقاً  «ابن  ارسٍ »وذّمو 
ثػػرِة اطتػػروج عػػن األاػػَ حيٍسػػطىن كقػيٍبحػػىن اصتػػائا  يػػو  كيتفػػىكت َّة ال عػػد و ػػعُِو  ّو لقػػ

 وقّليو  
َباف على اليمييا  مضمَـٌ أوّ  (ٖ)واالشتاف  عتما   منص

  ؽتػا يػدعَ للخػروج عػن (ٗ)مى في معطىهػىيف الرت،يص عتػا  كق  يلحق بىلضركرة
للّػػػالـ  ؿتػػػَ حػػػديث:  الطثػػػر بػػػىالزدكاج إلػػػا تحسػػػين الداعيػػػ  كهػػػ  الحىجػػػ األاػػػَ  

َراتٍ » َاو باأللف أوّ  (٘)«ارجعن مازوراٍت ذرَي ماج َرات»الً ظتناْ   أبدلت ال    (ٙ)«ماج
َف الشي  ذرَي  صي    يجي  إليو أمٌر  يصػرّيه(5)يف أماليو «ابن اضتاجب»قاؿ   (3): قد يّ

  قػػػػاؿ تعػػػػاُف «أَبَػػػػدأَ »  ال يّػػػػاد ُيسػػػػم  (2)«بَػػػػَدأَ »  والُصػػػػي  «أَبػػػػَدأَ » صػػػػي اً  مثػػػػاؿ ذلػػػػك: 
 (ٕٔ)مثّ  (ٔٔ)چہ  ہ    ٘ٗ  چ وقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ:  (ٓٔ)چ  جئ  جئ  جئ        جئ چ : [بٔٗ]

                                                                                                                                                                      
 ـٟ ى ٚ٘خِٖ أ ٚ ؽ: أٚ ٍَٟٚس. ( ٔ)

 أٞ حرةٓ ـةخٍّ وة٩َ ِٕمةٛي ِةٍٍٓحء حٌٕلخس ٚلةٛي أرةٟ ك١ةخْ ٚ. ٚآ3ٙٗحٌٜخكزٟ )رخد حٌ٘عَ(  ( ٕ)

 .٘:ّٕٖٖ٘ع حٌٙٛحِع 

 أٞ: كٕٔخ ٚلزلخ.  ( ٖ)

ح٠ٌَحثَ اٌلخَق حٌظٕخٓذ ٚحٌٔـع رٙخ. . ك١غ ؿعً هظخَ و٩ِٗ عٍٝ ٘:٠ٖٕ٘ٓ:َ: ّ٘ع حٌٙٛحِع   (ٗ)

 ٚحٌلي٠غ حٌٌٞ حٓظ٘ٙي رٗ حرٓ ع٩ّْ ـ١ٗ.

ٚحرٓ عيٞ ـةٟ حٌىخِةً, ٚحٌو ١ةذ حٌزؽةيحىٞ ـةٟ  ٚأرٛ ٠عٍٝ ـٟ ِٕٔي, أهَؿٗ حرٓ ِخؿٗ ـٟ ٕٕٓٗ,  (٘)

, ٍلةةُ: ٔ:5ٖٗطخ٠ٍوةةٗ. لةةخي حٌٔةة١ٛ١ٟ: ٛةةل١ق. ٚلةةخي ح٤ٌزةةخٟٔ: ٟةةع١ؿ. ٠ٕ:ةةَ: ـةة١ٞ حٌمةةي٠َ 

. ٍٚٓٔةةٍش ح٤كخى٠ةةغ 5ٕٓٙٗ, ٍلةةُ: ٘ٔ:5٘ٙ,ٚ 3ٕٔ٘ٗ, ٍلةةُ: ٘ٔ:ٔ٘ٙ, ٚوٕةة ِ حٌعّةةخي 2ٖ2

 .5ٕٕٗ, ٍلُ: ٙ:ٕٕٙح٠ٌع١فش 

, ٚحٍط٘ةةةةخؾ ح٠ٌةةةةَد ٔ:2ٖٖ, ٚح٨لظ٠ةةةةخد ٠ٕٙٓٓ:ةةةةَ: أىد حٌىخطةةةةذ )ٗةةةةٛحً حٌظٜةةةة٠َؿ(  ( ٙ)

, ٘:ٖٓ٘, ّٚ٘ةةع حٌٙٛحِةةع 325, ِٚؽٕةةٟ حٌٍز١ةةذ )حٌمخعةةيس حٌؼخ١ٔةةش ِةةٓ حٌمٛحعةةي حٌى١ٍةةش( ٘:55ٕٖ

 , ٌٚٔخْ حٌعَد ٚطخؽ حٌعَّٚ ِخىس )ٍُٚ(.ٔ:3ٕٖ:خثَ )حٌـٛحٍ( , ٚح٤ٗزخٖ ٚحٌٕٖٔ٘

 . ٕ:ٕٔ٘ح٤ِخٌٟ  ( 5)

 ـٟ ح٤ِخٌٟ: ـ١ٜ١َ. ( 3)

 ُحى ـٟ ى: ٨ ٔىَ. ( 2)

 .2:5ٕح٤عَحؾ  ( ٓٔ)

ٍْكَ  هللا رََيأَ  َو١ْؿَ ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ:  .2ٕ:ٕٓحٌعٕىزٛص  ( ٔٔ) ٌَْو  .ح

ّْ ح٠٢ش حٌؼخ١ٔش حٌٌّوٍٛس لزً. ٚـٟ ( ٕٔ)  ح٤ِخٌٟ: ٚلخي.  حٌٜٛحد أ
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نو مػػن اليناْػػب ب ػػريه  حّسػػ  جػػا  رباعيػػاً  صػػي اً ظتػػا (ٔ)چ  ڎ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڎچقػػاؿ:  
َلو:     (ٕ)چ    ڱ     ڱڱ چوىَ ق

يب: (ٖ)روي أّف بعض الشعرا    [من اظتنسرح] قاؿ لّات و: ّا
 (ٗ)يا حاُر إّف الرّّب قد حاروا                                     

   «حار»يع  بضم الرا  يف 
يب: «يا حارِ » قاؿ: يا ْيدي      يع  بالّسر أ ص  وأّثر   قاؿ: ّا

ب قد حاروا                                      (٘)ياحاُر إّف الّر
 لليناْب   (ٙ)ُاشي  وىذا نظر الّاتب نظََر لل   ال

َؿ- ال ييسػػت جن: أمػػٌر  الحسػػط  مػػى (5)كالضػػركرة أي: يُعػػاب  -بال نػػا  للمُعػػ
َؿ-[دٕٖ] (3)سػػت حشكال يي ويَقػػ     - مطػػ يُنُػػر ل رابيػػو وقلّػػ  اْػػيعمالو   -بال نػػا  للمُعػػ

 لعدـ إلُها لو   الطفس -لالبيدا  أو لليعليَ «من»
َز بنا  الُعلني للُاعَ  وتنا    (2) يضمر يف اظتهمَ منها  اعلو «النُ »زعا وكت

َؿ السيدة كصرؼ مى ال يطصرؼ ق ر ي - « ا م »  ىَ مثاؿ للضرورة اضتسن  ّ 
َيَ]: -اهلل عنها  [من الط

                                                           
 .  2ٕ:2ٔحٌعٕىزٛص  ( ٔ)

ڎ  ڎ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ     ڱڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ       چ لخي طعخٌٝ:  ١ٌٔض ـٟ ى. «ػُ»  (ٕ)

 .ٕٓ – 2ٕ:2ٔ حٌعٕىزٛص چہ  ہ  ہ    ٘ٗ  ٘  ٙ  ے  ے     ۓۓ   ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ې  ې  ۉ  

٘ة . ِظةَؿُ 2ٍٜٔٗٛٞ ِٓ ٗعَحء حٌ٘ةخَ, حٌّظةٛـّٝ ٓةٕش ٘ٛ عزي حٌّلٔٓ رٓ ِلّي رٓ ؼ١ٍْٛ حٌ  (ٖ)

 . ٔ:ٖٖٙـٟ ٠ظ١ّش حٌيَ٘ 

٘ٛ ٛيٍ ِ ٍع ل١ٜيس ـٟ ٠ظّش وٌح ـٟ ٠ظ١ّش حٌيَ٘, ٚـٟ ى: ؿخٍٚح. ٚـٟ ح٤ِخٌٟ: ؿخُٚح. ٚ  (ٗ)

 ٚطّخِٗ: ـخً٘ذ طـْٔ ٌّٓ حٌٕخٍ. ٔ:2ٖٙحٌيَ٘ 

 ـٟ ى: ؿخٍٚح. ( ٘)

ٗ ـ١ٗ: ٌٚ٘ح ٔ:َ اٌٝ طٕخٓذ حٌٍف:.ـٟ حٌٕٔن: حٌزعٞ. ٚحٌظٜل١ق ِٓ ح٤ِخٌ  (ٙ) ّٜ ٔٚ ٟ 

 عٕي ــخي: ـخ٠ٌٍَٚس. ( 5)

ّْ ـخعٍةٗ ٔ:3ٕٖعٕي ــخي: طٔظٛكٖ. لةخي حرةٓ حٌ ١ةذ   (3) : لٌٛةٗ: )٨ٚ طٔةظٛكٖ( رخٌزٕةخء ٌٍفخعةً ٤

 حٌٌّوٍٛس, ـ٠ز ٗ ٌٗ ـٟ حٌَ٘ف رخٌزٕخء ٌٍّفعٛي ٓزك لٍُ ر٩ ٠َِش. «حٌٕفْ»

 ٌ٘ح حٌٔ َ ١ٌْ ـٟ ى. (2)



025 

 

 (ٔ)دَف ليالياّ ت على األياـ عُ ُاّ ْت علّي مصائٌب لَ أّعا                اُ 
   كمٌ  الجم  المقص ر [أٖٙ] كقصر الجم  المم كد,

َلػػو: (ٕ)«اليَ ػػي »يف  ق َاز قصػػر اظتمػػدود للضػػرورة ّ  َا علػػى جػػ  [جٕٗ]وذػػريه: أرتعػػ
 [من الرجا]

 (ٖ)وإف  اؿ السُرمن انعا  ال بد  
َلو: َيَ] وق  [من الط
َُ الناِس الذي (ٗ)وىم َنو َمَث َ ا من حادٍث وقدٔفِ              (٘)يعر   (ٙ)وأىَ ال

 (ٙ)وقدٔفِ 
َر للضػػػرورة   ا َاز مػػػّد اظتقصػػػ َا يف جػػػ َلػػػو:وا،يلُػػػ َف ميمّسػػػّني بق َ يػػػ مػػػن ] جػػػازه الّ

َا ر  [ال
 (5)                            ال  قٌر يدوـُ وال ِذنا ُ 

                                                           
 رةةٓ ِلّةةي ِٕٜةةٍٛ ٟرةة٤ ٔ:ٖٕ٘ؿ ـةةٟ ٔٔةةزظٗ, ـمةةي ٔٔةةزٗ حٌٜةةفيٞ ـةةٟ  حٌةةٛحـٟ رخٌٛـ١ةةخص حهظٍةة  (ٔ)

 ٠ٕٔةذ ِّٚةخ: ٕ:ٖٗٔ. ٚلخي حٌةٌ٘زٟ ـةٟ ٓة١َ أعة٩َ حٌٕةز٩ء هَحٓخْ أً٘ ِٓ حٌزخهَُٞ حرَح١ُ٘

 : ٠ٜق ٨ٚ ـخ١ّش اٌٝ

ٓ َعٍٝ ًحِخ ِِ   ُ ُُ  أ٨َّ             أَكّي   طَُرَشَ  َٗ ُ٘ يٜ ٠َ َِ  ِْ ِخ َِ  َؼٛح١ٌِخ حٌ

ز ض ُٛ   ٟ خ ِٜخثذٌ  َعٍَ ز ض            ٌَٛأٔٙ   ١ٌخ١ٌِخ ُعيْ ح٠٤ّخَ َعٍٝ ُٛ

 حٌعٍةٜٛ ٠ل١ةٝ رةٓ ١ةخَ٘ ٍٜٚ: ٖٓٔ «اطلةخؾ حٌٔةخثً رّةخ ٌفخ١ّةش ِةٓ حٌّٕخلةذ»لخي حٌّٕخٚٞ ـٟ 

 ـخ١ّةةش ؿةةخءص ٚٓةةٍُ ع١ٍةةٗ هللا ٛةةٍٝ هللا ٍٓةةٛي ىـةةٓ ٌّةةخ: عٍةةٟ عةةٓ «حٌٛـةةخء» ـةةٟ حٌـةةُٜٛ ٚحرةةٓ

. ًٚوةةَ ٌعٍةةٝ ٘ةةٛ رةةً ٚل١ةةً: طمةةٛي ٚأٔ٘ةةؤص حٌمزةةَ  طةةَحد ِةةٓ لز٠ةةش هةةٌصٚأ لزةةَٖ  عٍةةٝ ـٛلفةةض

 حٌز١ظ١ٓ.

 .ٗ:2ٕ٘أٟٚق حٌّٔخٌه   (ٕ)

, ٕ:ٗٓ٘, ٚحٌظ٠َٜق 32ٔٔ, ٍلُ: ٖ:5ٍٖٗؿِ ٌُ ٠عَؾ لخثٍٗ, ٚ٘ٛ ـٟ حٌّمخٛي حٌٕل٠ٛش   (ٖ)

 .ٕ:ٕٙٔ,,  ٚكخ١ٗش حٌو٠َٞ 32ٍٖلُ: 

 ـٟ حٌظ٠َٜق: ـُٙ.  (ٗ)

   .ـٟ أٟٚق حٌّٔخٌهَ ح٤ٚي ٠ُخىس ١ٌْ  حٌ٘  (٘)

, ٕ:ٗٓ٘, ٚحٌظ٠َٜق 2ٓٔٔ, ٍلُ: ٖ:5ٗٗحٌز١ض ٌُ ٠عَؾ لخثٍٗ, ٚ٘ٛ ـٟ حٌّمخٛي حٌٕل٠ٛش   (ٙ)

 .٘:3ٖٖ, ّٚ٘ع حٌٙٛحِع 32ٍٗلُ: 

, ٙ٘ٗ, ٍلةُ:ٕ:5ٗ5,ٚح٦ٜٔةخؾ  5ٗٛيٍٖ: ١ٓؽ١ٕٕٟ حٌٌٞ أؼٕةخن عٕةٟ. ٚحٌز١ةض ـةٟ ح٦ؼةَحد   (5)

, 2ٔٔٔ, ٍلةةُ: ٖ:5ٗٗحٌّمخٛةةي حٌٕل٠ٛةةش  ١ ؿةةٛىس ِزةةَٚن,  ٌٚٔةةخْ حٌعةةَد ِةةخىس )ؼٕةةخ(, ٙٓٙٚ

 , ٚطخؽ حٌعَّٚ ِخىس )ؼٕخ(. 32ٙ, ٍلُ: ٕ:٘ٓ٘, , ٚحٌظ٠َٜق ٕ:2ٖٕٚحٌظ٠َٜق 
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َف  وقػػػّدروا وىػػػَ  «َذِنيػػػتُ »ال  «ذانيػػػتُ »يف ال يػػػت مصػػػدر  «ال نػػػا » (ٔ)ومنعػػػو ال صػػػري
 تعّسٌف  انيهى 
 وذريه   «اصتم »بَ جعلهما من الضرورة يف  (ٕ)«اصتم »ػدقتا ب ما قيّ 

ػػػػروقػػػػ يػػػػاب  «ابػػػػن األن ػػػػاري» (ٖ)د ّذ األئمػػػػ  يف   (٘)ا،ػػػػيالؼ (ٗ)«إنصػػػػاؼ»يفّ 
َف   َف  ومنػػػ  الثػػػآف  وعليػػػو ال صػػػري َ يػػػ َاز عتمػػػا مطلقػػػاً  وعليػػػو الّ َعني مػػػن اصتػػػ يف ىػػػذين النػػػ

ر  يو ىذا القيد  أي: اصتم  «ا ُ الُرّ »وشرط     (ٙ)يف ذينك شر اً ذري معيد  بو  وما ّذ
فػػي الجمػػ  أي: اصتمػػ    «فػىعىلىػػ »ن عػػين تسػػكيالشػػعريّ  كأ ػػ ل الضػػركرات 

ػػػ  الُػػػػا  (5)بػػػىللف كالتػػػىء, حيػػػث يجػػػو اإلتبػػػػىع ػػػ  العػػػني ضتّر   (3)أي: إت ػػػاُع حّر
 [من الرجا]: كق ل 

 (2)فتستري  الطفسي من زفٍػرىاًت ى

                                                           
 ـٟ د ٚ ؽ: ٚلي ٍأٚح.  (ٔ)

 .٘:5ّٖٖ٘ع حٌٙٛحِع  ( ٕ)

 وٌح ـٟ ى,  ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ًوَّ٘خ. ( ٖ)

 زَٚن.١ ؿٛىس ِ ٘ٓٙ( ٕٔٔ, ٚ )حٌّٔؤٌش: ٕ:5ٗ٘( 2ٓٔح٦ٜٔخؾ )حٌّٔؤٌش:   (ٗ)

 وٌح ـٟ ى, ٚلي ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ. ( ٘)

: لٌٛةةٗ )ٚلٜةةَ حٌـّةةع حٌّّةةيٚى( اٌةةٝ آهةةَٖ... ٔ:ٖٖٓلةةخي حرةةٓ حٌ ١ةةذ  ٌةة١ْ ـةةٟ ى. «أٞ حٌـّةةع»  (ٙ)

ٚٔلٖٛ, ومةٌُٛٙ ـةٟ  «ـعخ١ًٌ»ٚٔلٖٛ, ٚكٌـٙخ ِٓ  «ـعخًٌ»حٌَّحى رمَٜ حٌـّع ِّٚيٖ ٠ُخىس ح١ٌخء ـٟ 

: طّخػً...ٚأِؼةخي ٘ةٌح «طّؼةخي». ٚلةخٌٛح ـةٟ ؿّةع : ١ٛخ٠ٍؿ... ٚأٍٛٙخ: ٛة١خٍؾ..«١َٛؾ»ؿّع 

ٚؼ١َٖ ِٓ ح٤ٍِٛ حٌّم١ٔش حٌظٟ ٨ طظٛلّةؿ عٍةٝ  «أرٛ عٍٟ»وؼ١َ ٨ ٠ؤطٟ ع١ٍٗ حٌلَٜ, كظٝ ؿعٍٗ 

ّْ حٌَّحى حٌّمٍٜٛ ٚحٌّّيٚى حٌّٜة ٍق  حٌّٔخع, ٨ٚ ٠ُمظَٜ رٙخ عٍٝ ح٠ٌٍَٚس... ٚـُٙ حٌ٘خٍف أ

ّْ لَٜ  حٌّّيٚى ِّةخ أؿّعةٛح ع١ٍةٗ, ٚـةٟ ِةّي حٌّمٜةٍٛ هة٩ؾ ع١ٍٗ, ـٕمً حٌو٩ؾ حٌٛحٍى ـ١ٗ, ٚأ

, ٘:2ٖٕٔ, ٚٔ:٘ٙٗ, ٚحٍط٘ةةخؾ ح٠ٌةةَد ٔ:ٕٙ٘, ٚحٌّمظ٠ةةذ ٔ:3ٕ..٠ٕ:َ: حٌىظةةخد ِ٘ةةٍٙٛ.

 .ٙ:2ّٔٔٚ٘ع حٌٙٛحِع 

 .ٔ:5٘, ّٚ٘ع حٌٙٛحِع ٕ:٘ٔ٘, ٚحٌظ٠َٜق ٕ:2ٓٔ, ٚحٌّمظ٠ذ ٖ:٠٘53ٕ:َ: حٌىظخد  ( 5)

 ىخٔٙخ ـٟ ى: ٌلَوش حٌع١ٓ.ِ «أٞ اطزخُع كَوش حٌع١ٓ ٌلَوش حٌفخء» ( 3)

حء ـٟ ِعخٟٔ حٌمَآْ ) ( 2) َّ  ( عٓ رعٞ ح٤عَحد, ٌُٚ ٠ٕٔزٗ. ٚلزٍٗ: ٖٕ٘, ٖ:2ٍؿِ أٔ٘يٖ حٌف

  

  ً  ٙخ٨ٚطِ ىُ  أٚ حٌيَ٘ َٛٚؾ ع

َّ  ِٓ شَ ّ     حٌٍ ٕخ َٕ ٌْ يِ  ٠ُ       ٙخخطِ    ٌ
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ّّن عني الّلم   ػ   -الُا  (ٔ)وىي- س ُُي ػت إت اعػاً ضتّر الىػا ل ختُيُاً للضرورة  ول
 الُا   

 لعدـ إلُها لو  مط  الطفسي تنُر   تست حش:أمٌر  مستقبح  مى: كالضركرةي ال
   «حاـز األندلسيّ »ػ: ومترج  ا الّالـ عن الُصاح   و اقاً ل(ٕ)«اعتم »قاؿ يف 

َعها بي يػػريٍ  (ٖ)كىل ػػمىء المع كلػػ  أو  مػػا  يهػػا عنػػو  مػػن زيػػادة حػػرؼٍ  عػػن مَ ػػ
َلو:  ق َا ر]نقٍص ّ   [من ال

َاؼ   مُ ما وىُ أاا م اضتِ   (ٗ)                           ع
َلو: (٘)أراد: اضتماـ َا ر]  وق  [من ال
 (ٙ)وشيا بني قيلي والصالح                                           

                                                                                                                                                                      

ن ع١ٓ  َّ ٠خعؿ. ٚ٘ٛ ـةٟ ّ ٤ّٔٗ حُٓ ػ٩ػٟ ٛل١ق حٌع١ٓ ٓخوٕٙخ ؼ١َ ِ«ُـَحطٙخ»ٚحٌم١خّ أْ ٠ل

, ٖ:3ٖٗ, ٚٗةةَف أر١ةةخص حٌّؽٕةةٟ 2٘ٔٔ, ٍلةةُ: ٖ:52ٗحٌّمخٛةةي حٌٕل٠ٛةةش ,  ٔ:ٖٙٔحٌوٜةةخثٚ 

 .٘ٙ, ٍلُ: ٗ:2ٕٔ, َٚٗف ٗٛح٘ي حٌ٘خـ١ش ٍٕ٘٘لُ: 

 ١ٌْ ـٟ ى. «ع١ٓ حٌىٍّش ٟٚ٘»  (ٔ)

 ٌلةخَُ ٚـخلةخا  ,حٓةظٛكٖ ِةخ ا٨ حٌفٜةخكش عةٓ ٠وةَؽ ٨ ,ٔعُٚعزخٍطٗ ـ١ٗ:  .٘:ّٖٖٖ٘ع حٌٙٛحِع  ( ٕ)

 .ٔئٌٟح٤

 .ٔ:٠ٕٕٙ:َ: حٌىظخد  ( ٖ)

 ٗ َ ِٓ أٍرعش أر١خص أٔ٘ي٘خ حرٓ حٌٔى١ض ٌَؿً ِٓ رٓ أٓي. ٟٚ٘: ( ٗ)

ػػػػػػػيتَ  :وقائِلػػػػػػػ ٍ  ِْ  رْيٍ ػَجػػػػػػػ : قلػػػػػػػتُ   أ
ٍُ  وىػػػػػػػمُ  اضتَِْمػػػػػػػا أاػػػػػػػابَػُهمُ  َاٍؼ  َعػػػػػػػ
ََرىم  جيئػػػػػػػػػػػػتُ  ػػػػػػػػػػػػا  اً بَػػػػػػػػػػػػدْ  ق ػػػػػػػػػػػػ

َ
 وظت

يػػػػػػػػػػف  َوىػػػػػػػػػػاـٌ  أْاػػػػػػػػػػدا ٌ  جتيػػػػػػػػػػبُ  ّو
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي    ِْ  إن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوْ  َذاؾَ  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  إنّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن    نّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوْ عتُِ  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً ؿتَْ  ْيِهمُ َعلَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وُّ

َرَ   َػَناَديػػػػػػػػػػػػػػػػػتُ  نَػػػػػػػػػػػػػػػػػوْ   لػػػػػػػػػػػػػػػػػم الق ػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كتُِ ػْ
 ؿتُِْرنَػػػػػػػػػػػػػػػػػػوْ  َوَمػػػػػػػػػػػػػػػػػا بُػػػػػػػػػػػػػػػػػػِدْرفَ  وأْجَسػػػػػػػػػػػػػػػػػادٌ 

 

, ًٚوةةَ ٗةةخ٘ئخ رعةةيٖ حرةةٓ ـةةخٍّ «ؿ١ةةَ»ٚ٘ةةٛ ِةةخ حٓظ٘ةةٙي رةةٗ حرةةٓ ـةةخٍّ ٚحرةةٓ ٘٘ةةخَ عٍةةٝ طٕةة٠ٛٓ  

 ,ٖ:5ٕ,  َٚٗف أر١خص حٌّؽٕةٟ 3ٕٕ,ٍلُ:ٓٔ:ٔٔٔٚحٌوِحٔش  ,3ٕٔٚحٌزؽيحىٞ. ٠ٕ:َ: حٌٜخكزٟ 

 .53ٍٔلُ: 

قِ  ِةةٓ ِّىةةشَ  لٛح١ٕةةخا : حٌعـةةخؽ ( لةةٛئ:ِٕٙٚؼٍةةٗ ٗةةخ٘ي حٌىظةةخد ) ( ٘) ٍْ ةةخ ُٚ َّ : ٠ٕ:ةةَ .حٌلّةةخَ: أٍحى . حٌِل

, ٖٖٗ, ٍلةةُ: ٕ:2ٔ٘,ٚح٦ٜٔةةخؾ ٖ:ٖ٘ٔ, ٕ:5ٖٗ, ٚحٌوٜةةخثٚ ٖ:3٘ٗح٤ٛةةٛي ـةةٟ حٌٕلةةٛ 

 .ٌٔخْ حٌعَد ِخىس )ِٕٟ(١ ؿٛىس ِزَٚن,ٚ 3ٓٗٚ

 , ِٓ ل١ٜيس ِ ٍعٙخ: 2ٗ. لخثٍٗ ؿ١ًّ رؼ١ٕش ـٟ ى٠ٛحٔٗ ٟلَْظٍِ  ٚط٠َي ٩َٛكٙخ أ٠ٍيٛيٍٖ:  ( ٙ)

 ٚلي طَوٛح ـئحىن ؼ١َ ٛخف طٕخىٜ آي رؼٕش رخٌَٚحف

, ٍلةُ: ٘:ٖٖٙٚحٌَٚح٠ش ـٟ حٌي٠ٛحْ: ـ٘ظّخ. ٚ٘ٛ ـٟ ٌٔةخْ حٌعةَد ِةخىس )ٗةظض(, ّٚ٘ةع حٌٙٛحِةع  

 .ٗٙٗ, طلض حٌ٘خ٘ي ٍلُ: ٙ:53ٕ, ٚحٓظ٘ٙي رٗ حٌزؽيحىٞ ـٟ حٌوِحٔش 5ٖٓٔ
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َلو:   [من الرمَ]أراد: شياف  وق
َْ  ِ وقَ  َـٍ ورىا ابن اظتع يٍا حا ٌر          رىُا مرج ٌَ من لُّ  (ٔ)ي

َرَة وشّدد الالـ   (ٕ)األلف يريد: اظتعلى    َذؼ  اظتقص
َف مػػػػػراده َز أف يّػػػػ    ّصػػػػرؼ األشتػػػػػا  اظتعدولػػػػ  عػػػػن أاػػػػػلها عػػػػدالً حقيقيػػػػػاً   (ٖ)وكتػػػػ

َِْحد»و «أحاد»ّػ    (ٗ)«زَُ ر»و «عمر»ّػ    أو تقديرياً «َم
 يهػػػا اظتسػػػيق    (٘): الضػػػرائر السػػػابق «ٓحػػػاـز األندلسػػػي»ػلػػػ «اظتنهػػػاج»يػػػدّؿ لػػػو ع ػػػارة 

َحش منو  َحش منػو الػنُ    وذريه  وىَ ما ال تسي صػرؼ مػا ال ينصػرؼ  وقػد تسػي الػنُ  ّ 
   «أشدّ »ّاألشتا  اظتعدول   و 
  كػػردٌ ذػػريه   ظتُػػردٍ  بجمػػ و  [بٕٗ] ظتُػػردٍ  إلػػا التبػػىس جمػػ و  أ ضػػى كمػػى أٌدل: 

ـٍ »رتػِ   «مطػىعيمى »إلػا   مّػاَف الطعػاـ  «مطعػمٍ »رتَ   «مطىعمى » بّسػر أولػو  وىػَ - «ِمْطعػا

ثػػػػػريُ (ٙ)«القػػػػػامَس»ّمػػػػػا يف   «مطػػػػػاعيمَ »أي: رّد أك عكًسػػػػػ   -(5)األ ػػػػػياؼ والِقػػػػػَرى :ّ 
    «مطاعمَ »ػل

                                                           
 , ِٓ ل١ٜيس ِ ٍعٙخ:22ٌٕٔٔن: حًٌّٙ. ٚ٘ٛ طل٠َؿ. ٚلخثٍٗ ٌز١ي ـٟ ى٠ٛحٔٗ ـٟ ح  (ٔ)

ّْ طمٜٛ ٍرٕخ ه١َ ٔمً  ٚربًْ هللا ٠ٍؼٟ ٚعـً  ا

ٚحٌمز١ً: حٌع٠َؿ ٚحٌىف١ةً. ٚل١ةً: رّعٕةٝ حٌمز١ٍةش. ٌُٚى١ةِ: أرةٛ لز١ٍةش. َِٚؿةَٛ ٚحرةٓ حٌّعٍّةٝ: ِةٓ  

ك ـةةٟ ح٠ٌِةةخىحص. ٚحٌز١ةةض ـةةٟ حٌىظةةخد لز١ٍظةةٗ. ٚٗةةخ٘ئخ ٌةة١ْ ـةةٟ ٍٚح٠ةةش حٌةةي٠ٛحْ, أّّةةخ ًوةةَٖ حٌّلمةة

, ٚٗةَف ٗةٛح٘ي حٌ٘ةخـ١ش ٕٕٗٔ, ٍلةُ: ٖ:ٙٓ٘, حٌّمخٛي حٌٕل٠ٛش ٕ:2ٖٕ, ٚحٌوٜخثٚ ٗ:33ٔ

 .ٗٓٔ, ٍلُ: ٗ:5ٕٓ

 د ٚ ؽ. وٌح ـٟ ى, ٚلي ٓم ض ِٓ أ ٚ ( ٕ)

 ـٟ ى: أٚ َِحىٖ. ٚح١ّ٠ٌَ ٠عٛى عٍٝ حٌّّٜٕؿ.  «٠ٚـُٛ أْ ٠ىْٛ َِحىٖ» ( ٖ)

ـََأٚ طمي٠َ٠خا وعَّ »  (ٗ) ُُ  ١ٌْ ـٟ ى. «ٚ

ٚـٟ حٌٍّلةك حٌةٌٞ ـةٟ ٓةَحؽ  : حٌ٘خثعش.ٔ:33ٔٚـٟ حٌَِّ٘  : حٌٔخثمش.٘:ٖٖٖٛحِع ـٟ ّ٘ع حٌٙ  (٘)

: حٌٔةخثؽش. ٚ٘ةٟ ح٤لةَد ١ حٌمي٠ّةش( ٔ:33) ٗٙ: ٔٚـٟ عَّٚ ح٤ـَحف : حٌ٘خثعش. 3ٖٖحٌزٍؽخء 

 اٌٝ حٌٜٛحد.

 ِخىس )١عُ(. حٌمخِّٛ حٌّل٢١,   (ٙ)

َ  رى» ( 5) ْ عةةخ ِِ ٜؿّةةِع  ََ َُ ح٤ٟةة١خؾ ٚحٌمِةة ِىخٔٙةةخ ـةةٟ ى: ؿّةةع  «ٔةةَ أٌٚةةٗ ٚ٘ةةٛ وّةةخ ـةةٟ حٌمةةخِّٛ وؼ١ةة

 ِ خعُ حُٓ ـخعً ١خعُ.
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ػػػػػاف مػػػػػن  «مىٍطعىػػػػػم» (ٕ)يػػػػػؤدم اللتبػػػػػىس يهمػػػػػا  فإ ٌػػػػػ أَقػَْ َ هػػػػػا بل اْػػػػػو؛  (ٔ)ّو
    يق   ما يءدي إليو  (ٗ)ين  ي م اعدتو (ٖ)وابل اس «ٍطعىىـمً »ػب

 واظتهملػػ  األوُفباظتهملػ  وبػػااي بعػػد األلػػف  األندلسػي: بُػػي  اعتمػػاة - «حػػىزـه »قػػىؿ 

مػػا يف  : كأ ػػٌ  مػػى (ٙ)«مط ػػىج البلغػػىء»فػػي  -(٘)للمصػػنف «األنسػػاب»و ػػّم الػػالـ ّ 
 : َحشػ    ينُػر منػو  تست حش  الػطفسي َي  ال مػا  (5)«أفعػل مػن»تطػ يني تػراه قػ عػّب عنػوّ 

َلو: و    «أشدّ »تقّدـ بق
ليس  أي: لٍُ   (3)الايىدة المؤدي  إلا مىالشعر  كأقب   رائر: «حازـٌ » قىؿ
   «قاّ » ع   (2): ظرؼٌ ليس أصالن 
: مػا  عليُػو أاػػالً  وال أ علػو أاػاًل   عػ : مػػا  عليُػو قػاُّ وال أ علػػو (ٓٔ)«اظتصػ اح»يف 

    أي: ما  علُيو وقياً وال أ علو حيناً  أبداً  وانيصابُو على الظر يّ 
مػػػن ] :(ٔٔ)كق لػػػ  -  وقػػػّدـ عليػػػو الظػػػرؼ اىيمامػػػاً «لػػػي »،ػػػب -فػػػي كالم ػػػم 

 [ال سيا

                                                           
 ٌعٍٙخ: ِخ.  ( ٔ)

 اٌٝ حٌظزخّ.  :عٕي ــخي  (ٕ)

 ـٟ ؽ ٚى: ٚح٨ٌظزخّ.  (ٖ)

ًّ ِةةخ أػزظةةٗ ٘ةةٛ حٌٜةةٛحد. ٚلةةي هةةََ  «٠ٕزؽةةٟ ِزخعيطةةٗ» ( ٗ) ـةةٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٕٔزؽةةٟ ِّةةخ عيطةةٗ. ٌٚعةة

 ٙخ ـٟ ى.حٌّو ١ٛ ِىخٔ

( ـمةة٢ وّةةخ 2ٕٔٓةة١ع١يٖ حرةةٓ عةة٩ْ ـةةٟ هخطّةةش وظةةخد حٌم١ةةخّ ـةةٟ حٌٕٔةةوش ى ) «ح٤ٔئٌةةٟ»ٟةةز٢   (٘)

ّْ  ١ُٓ٘خٍ. ٚحرٓ ع٩ْ ٌُ ٠َؿع اٌٝ ح٤ٔٔخد ـٟ َٗكٗ, أّّخ أوؼَ حٌَؿةٛع اٌةٝ ٌةّذ حٌٍزةخد. وّةخ أ

َّ ِؼةً ٘ةٌح حٌو ةؤ ـة ٟ حٌّمّيِةش. ح٤ٔٔخد ٌٍّٔعخٟٔ ١ٌْٚ ١ٛ١ٌٍٟٔ, ٌّٚذ حٌٍزخد ١ٛ١ٌٍٟٔ. ٚلي ِ

 حٌلٔةٓ كٔٓ أرةٛ رٓ ِلّي رٓ كخَُ. ٚ٘ٛ ٕ٘٘, ٍلُ: ٔ:٠53ٕ:َ: ٌذ حٌٍزخد  ِخىس )ح٤ٔئٌٟ( 

 .3ٔٓٔ, ٍلُ: ٔ:2ٔٗ٘ . رؽ١ش حٌٛعخس 3ٗٙطٛـٟ رظْٛٔ  حٌي٠ٓ ٕٟ٘ء

 .3ِٖٖٕٙخؽ َٓحؽ حٌزٍؽخء  ( ٙ)

 ١ ؿٛىس ِزَٚن. 2ٖٔ( 5ٕ, ٚ)حٌّٔؤٌش: ٕ:33ٗ( ٠ٙ2ٕ:َ: ح٦ٜٔخؾ )حٌّٔؤٌش:  ( 5)

 عٕي ــخي: ٌّخ.  «اٌٝ ِخ» ( 3)

ُ حرٓ حٌ ١ذ   (2) ّٛ  .«١ٌْ»هزَ  «أ٩ٛا »وْٛ  ٔ:ٖٗٗؿ

 أًٛ(. ) ِخىسحٌّٜزخف ح١ٌَّٕ,  ( ٓٔ)

 ٘ٛ ِٓ ر١ظ١ٓ:   (ٔٔ)



031 

 

َاو  ػرورًة  (ٔ)[أم: أ ظػر] فػأ ظ ر: أقرب  من حيث مى  ظركا أد      ػااد الػ
َزف  َؿ» صار ب َزف يف اظتضارع أااًل  «أَ ػُْع َد عتذا ال    و الوج

فػػػػي  [جٖٗ]  (ٖ)أي: ينػػػػُدر يقيػػػػلٌ : لُػػػػٍ   (ٕ)أك الايػػػػىدة المؤديػػػػ  إلػػػػا مػػػػى
َيَ]: كق ل  [أٖٚ]  العر ّ الكالـ   [من الط

 (ٗ)ً يمىلي .....      ........طػأطأت...................
َّ يف الّالـ  «ِ يعاؿ»و أراد:  ىمىلي. ٌَد إالّ أنّو يق َج   [دٖٖ]م

َاعػػو  (٘)ككػػرا َر بان َُ اظتسػػيق   اظتػػّذ بيقػػدٔف - المٍجًحػػفي مػػن الّلمػػ   الػػطقصي مثػػ
َيُّ   -اصتيم على اظتهملػ  َّحػ  ّسػرٍ  بُػي ٍ  [مػن الّامػَ] :(ٙ)«لىًبيػ و » كقػ ؿأي: القػ  دةللم

َف للي ييّ  َر  ر ي اهلل عنو     الص ا ّ    آ،ره داٌؿ مهمل ٌ  سّ  اظتشه

                                                                                                                                                                      
 هللا ٠عٍةةةةةُ أّٔةةةةةخ ـةةةةةٟ طٍفّظٕةةةةةخ

ةةٟأٚ ٜ ٠َْؼِٕةةٟ َك١ْؼُّةةخ ٕٔ  َٛ  حٌَٙةة

َِٞ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة َٜ   رَ
    

٠ةةةَٛ حٌفةةةةَحق اٌةةةٝ أكزخرٕةةةةخ  

 ٍُ  ٛةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٛ

 أىٔةةةٛح ٔ:ةةةَٚح ك١ؼّةةةخ ِةةةٓ 

 ؤٔ:ٍٛـةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 

, 3ٔٔ, 5ٍٔٔٓىٛح. ٚ٘ٛ ـةٟ ى٠ةٛحْ ارةَح١ُ٘ رةٓ َِ٘ةش  ك١ؼّخ ِٓٚحٌَٚح٠ش حٌٍّ٘ٙٛس ـٟ حٌز١ض: 

َّ ٕٛخعش ح٦عَحد ٖ:ٕٗٔٚ ٕ:ٖٙٔٚحٌوٜخثٚ  , ٚحٌٜةخكزٟ ٔ:2ٕ٘, ٚحٌّلظٔذ ٔ:ٕٙ, ٚٓ

, ٍلةةُ: ٔ:١ٕٔٔ ؿةةٛىس ِزةةَٚن, ٚحٌوِحٔةةش  2ٔ, ٚٙ ٙ, ٍلةةُ:ٔ:ٕٗ, ٚح٦ٜٔةةخؾ 3ٖٓٚ ٖٓ

 .2ٔ٘, ٍلُ: ٙ:ٓٗٔحٌّؽٕٟ َٗف أر١خص , 5:3ًٚٙ , ٚحٌظ١٠ًٌ ٚحٌظى١ّٔٔ

 ٟٚ٘ ـٟ ّ٘ع حٌٙٛحِع.  ح٠ٌِخىس ِٓ ــخي. ( ٔ)

 عٕي ــخي: ٌّخ.  «اٌٝ ِخ» ( ٕ)

 ١ٌْ ـٟ ى.  (ٖ)

 , طّخِٗ: 3ٖؿِء ِٓ ر١ض ٨َِة حٌم١ْ ـٟ ى٠ٛحٔٗ  ( ٗ)

َِ  حٌـٕخك١ٓ خءوَ ظْ رفَ  وؤٟٔ  ١ّٗخٌٟ ١ؤ١ؤص زخْمْ حٌعِ  ِٓ ىـٛؾ           لٛس  ِي

 ًٚ٘ ٠عّٓ ِٓ وخْ ـٟ حٌعَٜ حٌوخٌٟ  ل١ٜيس, ِ ٍعٙخ: أ٨ عُ ٛزخكخا أ٠ّٙخ حٌ ًٍ حٌزخٌِٟٓ 

ٚ  «ٗةةة٩ٌّٟ»ٚ  «ٗةةةجّخٌٟ» ٚ ,«١ؤ١ةةةؤص»ِىةةةخْ  «أ١ةةةؤ١ت», ٚ «ىـةةةٛؾ»ِىةةةخْ  «ٛةةة١ٛى»٠ٚةةةَٜٚ: 

رَٚح٠ش: ٗة٩ِّي. ٖ:٘ٗٔرَٚح٠ش: ٗجّخٌٟ. ٚ ٔ:ٔٔ. ٚ٘ٛ ـٟ حٌوٜخثٚ «١ّٗخٌٟ»ِىخْ  «٩ّٗيِ »

١ ؿةةٛىس ِزةةَٚن, ٌٚٔةةخْ حٌعةةَد ٚطةةخؽ حٌعةةَّٚ  ٕٔ, ٚٙ ٍٗٔلةةُ: , ٔ:3ٕٚـةةٟ ح٦ٜٔةةخؾ 

, طلةةض حٌ٘ةةخ٘ي: ٗ:ٖٕٖ, ٚٗةةَف أر١ةةخص حٌّؽٕةةٟ 25ٙٔ, ٍلةةُ: ٘:ٖٖٖ)ٗةةًّ(, ّٚ٘ةةع حٌٙٛحِةةع 

ٖٖٙ. 

 وٌح ـٟ ّ, ٚعٕي ــخي: وٌٌه.ُٚحى عٕيٖ: ٠ٔظمزق.   (٘)

, ٘:َٗ: ح٦ٛةخرش ٘ة . ٠ٕ:ةٔٗ, ٛةخكذ حٌّعٍّمةش. طةٛـٟ ٓةٕش ِخٌةه رٓ عخَِ رٓ ٍر١عش رٓ ٌز١ي٘ٛ  ( ٙ)

 . ٚطّخَ حٌز١ض ِٓ حٌىخًِ:    5٘ٗ5, ٍلُ: ٘:5٘ٙ, ١ٚ حٌزـخٚٞ 5ٍٖ٘٘لُ: 
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:  «اليلػػػ »و  «اليػ ْلػػػ »مػػػن  (ٕ)«َمْليَػَعػػػ ٍ »رتػػػُ   بمتػػػىل : المطػػػىوعُػػػا   (ٔ)ػتػػػى درىسى
َادي  وكُتمػػ  علػػى  َقيػػ  غتػػرى اظتػػا  مػػن أعلػػى الػػ أيضػػاً: مػػا اعػػ ا مػػن  «اليلعػػ »  و«تِػػالع»بالُ

   (ٖ)«اظتص اح»ذا يف األرض   هَ من األ داد ّ 
 :  اظهر  (ٗ)فأبى ى
نا»بػ أراد

َ
    اج ف ٍذؼ الااي والالـ  المطىزؿى بُي  اظتيم:  «اظت

َِر يف األقػػػػ    (٘)لكككػػػػر  عػػػػن صػػػػيغ و لخػػػػرل, كقػػػػ ؿ (ٙ)المعػػػػ كؿي اظتػػػػّذ
َف الي ييّػػػػػ (3)بضػػػػػم اظتعجمػػػػػ -(5)الخيطىٍيئػػػػػ  ػػػػػّ    بعػػػػػدىا قتػػػػػاٌة  هػػػػػا  و ػػػػػي  اظتهملػػػػػ  ْو

َف اظتهمل   وباظتّد  اُُ  درعٍ  :جىٍ الءى : [ سيامن ال]-(2)تانيثٍ  ّ    بُي  اصتيم ْو

                                                                                                                                                                      
 َّ ٍَ َٕخ َى َّ ظخٌع   حٌ ُّ ِْ  ر َِضْ ٚ       ـَؤَرخ ِْ رخٌلِ  طمخَى ِْ  ْز ٛرخ ُّٔ  ـخٌ

حٌّمخٛي حٌٕل٠ٛش  ,ٕ:5ٖٗٚ ٔ:3ٔ. ٚحٌز١ض ـٟ حٌوٜخثٚ 3ٖٔٚ٘ٛ ِ ٍع ل١ٜيس ٌٗ ـٟ ى٠ٛحٔٗ  

, ٍلةةُ: ٘:ٖٖٗخْ حٌعةةَد ٚطةةخؽ حٌعةةَّٚ ِةةخىس )ِٕٟ(,ّٚ٘ةةع حٌٙٛحِةةع , ٌٚٔةة2ٗ٘, ٍلةةُ: ٖ:ٕٕٗ

 .3ٗٔ, ٍلُ: ٗ:25ٖ, َٚٗف ٗٛح٘ي حٌ٘خـ١ش 23ٙٔ

 حٌفعً ٚحٚٞ ٠ٚخثٟ.  ( ٔ)

ّْ «ِظٍعةش»ٌٚٛ وخٔض حٌىٍّش ؿّعخا ـٟٙ ؿّع ـٟ ى: ِظعٍمش.   (ٕ) ظةخٌع». ٚحٌٜةٛحد أ حٓةُ ؿزةً رٕخك١ةش  «ُِ

وَٖ. ٚل١ً ؼ١َ ًٌه. ٠ٕ:َ: ِعـُ حٌزٍيحْ ِخىس )أرةخْ( حٌزل٠َٓ. ٚل١ً: ٘ٛ ؿزً أرخْ حٌٌٞ ١ٓؤطٟ ً

 ٚ)ِظخٌع(.

 ِخىس )طٍع(.حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ,   (ٖ)

وٌح ـٟ حٌٕٔن ٚـٟ ٔٔن ح٨لظَحف, ٚلي ٛللٙخ ــخي عٍٝ ِخ ؿخء ـٟ حٌي٠ٛحْ: ـؤرخْ. ٟٚ٘ وةٌٌه   (ٗ)

ّْ لٛي حرٓ ع٩ّ ٔ:ٖٙ٘ـٟ ّ٘ع حٌٙٛحِع. ٚ٘ٛ حُٓ ؿزً. لخي حرٓ حٌ ١ذ  ْ ـٟ حٌ٘ةَف : ٚرٗ طعٍُ أ

: أهٙةةَ( ِّةةخ ٨ ِعٕةةٝ ٌةةٗ, ٚأٔةةٗ وةة٩َ ِةةٓ ٠زٕةةٟ «أرةةخْ»ٚ , ِةةٓ حٌظٍةةع اٌةةن...«ِظٍعةةش»ؿّةةع  «ِظةةخٌع»)

ةٓ ِةخٍّ حٌىٍةُ حٌعَر١ةش, أٚ ٗةَيح ـةٟ  ّّ ح٤ٍِٛ عٍٝ حٌظو١ّٓ ٚحٌليّ رة٩ طلم١ةك, وّةخ ٨ ٠وفةٝ ع

 .٘:ٕ٘, ٚ)ِظخٌع( ٔ:ٕٙحٌفْٕٛ ح٤ىر١ش. ٚهللا أعٍُ. ٠ٕ:َ: ِعـُ حٌزٍيحْ )أرخْ( 

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٚوٌح. ( ٘)

 عٕي ــخي: حٌعيٚي.  (ٙ)

ِخفُ  ـ١ٗ  طّخَ حٌز١ض:  ( 5) َِّ ًُّ  ٚـ١ٗ حٌ ش   ؿي٨ءَ    ٓخرؽش   و َّ ْلَى    َِ ٩َٓ   ٔٔؾ ِٓ ُِ

ِٚؼٍةٗ ـةٟ  .22ٙٔ, ٍلةُ: ٘:ٖٖٗ ٚحٌز١ض ـٟ ٌٔخْ حٌعَد ٚطخؽ حٌعةَّٚ )ٓةٍُ( ّٚ٘ةع حٌٙٛحِةع

ؾ ِٓ   خ رّلىّش أ١ِٓ ٔٔـٙخٚىع لٛي ح٤ٓٛى رٓ ٠عفَ:  ٕ:ٖٙٗخثٚ حٌوٜ ْٔ  ٩ََٓ  أرٝ ىحٚى َٔ

: ٚلٌٛٗ ـٟ حٌَ٘ف )حٌّعـّش( ٔ:2ٖ٘ٚ٘ٛ ه ؤ ؿٍٟ ٚه٩ؾ ٔٔن ح٨لظَحف, لخي حرٓ حٌ ١ذ .وٌح  (3)

: ٍِى١ةش أرةٛ حٌعزٔةٟ  ِخٌةه رةٓ أّٚ رٓ ؿَٚي: ٕ:3ٔٔر٩ ٠َِش. لخي حٌٍِوٍٟ ـٟ ح٤ع٩َ  ٌُٚ٘ 

٘ةة . طٕ:ةةَ أهزةةخٍٖ ـةةٟ ١زمةةخص ـلةةٛي ٘ٗـٟ ٔلةةٛ . طةةٛٚح٨ٓةة٩َ حٌـخ١ٍ٘ةةش أىٍن ِو٠ةةََ  ٗةةخعَ

 .ٕ:5٘ٔ, ٚح٤ؼخٟٔ 5ٖ, ٍلُ: ٔ:ٕٖٖ, ٚحٌ٘عَ ٚحٌ٘عَحء ٔ:ٗٓٔحٌ٘عَحء 

 ١ٌْ ـٟ ى. «ـٙخء طؤ١ٔغ  »  (2)
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ـً                                 محكم و من  ىٍسًج  اٌل
َلو  أراد    أل،رى  رورةً عن اي ٍ      عَدؿَ (ٔ) ليمىفى : «ْالـ »بق
ٌَ  (ٖ)«عػػروس األ ػػراح»: أف اػػاحب (ٕ)«اعتمػػ »ويف  ين  ػػي  حسػػنٌ  قػػاؿ: إنّػػو تُصػػي

   (ٗ)ارهين  ي اعي 
وعّسػػو يف الضػػػرورة  (ٙ)أف اػػرؼ ذػػػري اظتنصػػرؼ (٘)«اطتُػػاجيّ »قػػاؿ: وقػػد أ لػػػق 

  َ الف  انيهى بالُصاح    يخّ  الضرورة ؼت  لص من ذلك ق
َد اصتُ »ويف  ف: إّف  رائر الشعر من اظتخاّلت بالُصاح  ظتػا للمصنّ  (5)«مافشرح عق

َاعد العربي   إالّ  َحش منو النُ   ظتا  يها من ؼتالُ  الق ّصرؼ ماال ينصرؼ  قالو   ما ال يسي
  (2)    وىَ حسنٌ (3)«حاـز األندلسي»

 الضركرة:   تعريفِ : في ح     الن اةُ  كق  اختلف الطىس:

                                                           

َْ «٩َٓ »أٍحى رمٌٛٗ »  (ٔ) ٓةٙٛ.  «ٓة١ٍّخْ»ّخْ رمٌٛٗ ٩َٓ ١ٍّٓخْ. ـظى٠َةَ ١ٍٓ ـٟ حٌٕٔن: أٍحى «: ١ٍّٓخ

خْ رمٌٛةٗ ٓة٩َ. ٚاٌةٝ ٕ٘ةخ حٔظٙةٝ لةٛي كةخَُ وّةخ ـةٟ ّ٘ةع حٌٙٛحِةع ٚلي طىْٛ حٌعزخٍس: أٍحى ٓة١ٍّ

ٖٖٗ:٘. 

 .٘:ّٖٖٗ٘ع حٌٙٛحِع   (ٕ)

٘ة , ٌٚةي طمةٟ 55ٖ٘ٛ أكّي رٓ عٍٟ رٓ عزي حٌىخـٟ حٌٔزىٟ, أكّي رٙخء حٌي٠ٓ, حٌّظٛـّٝ رّىةش ٓةٕش  ( ٖ)

ٌّفظةخف . ٠ٕ:َ: عَّٚ ح٤ـَحف ـٟ َٗف طٍو١ٚ حٖ٘ٙ, ٍلُ: ٔ:ٕٖٗحٌي٠ٓ. ٠ٕ:َ: رؽ١ش حٌٛعخس 

 .١ حٌمي٠ّش( ٔ:32) ٔ:٘ٙ

ٌٓ ٠ٕزؽٟ حعظزخٍٖ»  (ٗ) ًٌ كٔ  ١ٌْ ـٟ ى. «لخي أّٗ طف١ٜ

َف الّلمػ  جاريػ  علػى العػرؼ العػر  الصػ ي  ذػري شػاذة  مث أورد ٚٚقاؿ اطتُاجي يف ّْر الُصاح   (  ٘) : اطتام  أف تّ
َاىد على الضرورة من العدؿ  ارؼ ماال ينصرؼ  ومن  الصرؼ  وذري ذلك  ور  آه ؼتاّلً بالُصػاح   واطتُػاجي ىػَ ش

يف بػػنعااز مػػن أعمػػاؿ حلػػب ْػػن    اضتلػػ  ػتمػػد أبػػَ ْػػناف، بػػن ْػػعيد بػػن ػتمػػد بػػن اهلل ع ػػد ىػػػ  تػػاريخ دمشػػق ٙٙٗتػػ
  ٗ:ٕٕٔ  واألعالـ ٕٖ:ٜٛٔ

 حٌٌٞ ـٟ عَّٚ ح٤ـَحف: َٛؾ حٌَّٕٜؾ. ٚ٘ٛ ه ؤ ؿٍٟ. ( ٙ)

 .ٔ:ٕٔ, ٠ٕٚ:َ ـ١ٗ أ٠٠خا ٔ:َٖٔٗف عمٛى حٌـّخْ  ( 5)

 .3ِٖٖٕٙخؽ حٌزٍؽخء  ( 3)

ٖ حٌزٙةةخء حٌٔةةزىٟ ٚٓةةٍّّٗ ِةةٓ و٩ِةةٟ كةةخَُ ٚحٌوفةةخؿٟ, ٔ:ٖٗٙلةةخي حرةةٓ حٌ ١ةةذ   (2) َّ : ٚ٘ةةٌح حٌةةٌٞ ألةة

ّْ حٌلةّك حٌةٌٞ طةيّي ع١ٍةٗ عزةخٍحطُٙ,  , ـةب ٌَ ؼ١ةَ هةخؾ  ٚحٍط٠خٖ حٌّّٜٕؿ ـٟ حٌعمٛى ٚؼ١َٖ ـ١ٗ ٔ:ة

ش, ٚط٘ٙي رٙخ حٌ زةخع حٌّٔةظم١ّش, ٘ةٛ ٚط٘ٙي ٌٗ حٓظعّخ٨طُٙ ٚحعظزخٍحطٗ, ٚط١ًّ ا١ٌٗ ح٤ًٚحق ح١ٌٍّٔ

ًٍّ رخٌفٜةخكش, ٨ٚ لةخىٌف ـ١ٙةخ, ىْٚ عىٔةٗ, ٚـةٟ  ًٌ ؼ١َ ِو ّْ َٛؾ ِخ ٨ ٠َٕٜؾ ٓخثٌػ ِٔظعّ أ

 عزخٍحص حٌٕل١٠ٛٓ ا٠ّخٌء ا١ٌٗ.
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: بُػػي  اظتػػيم و ػػم ٌُ كحػػ  ي طٍ : هػػ  مػػى لػػيس للشػػىعر عطػػ  مى «ابػػن مىلػػكو »فقػػىؿ 
 َْ    باف َف نتّنو ابتياف بع ارة أ،رى  و س  ٌ  ع ٌ اظتهمل  األوُف  أي: 

, كإف كػىف يمكطػ   ػركرةه لضػيق مسػلّو الشػعر  فسػ   :«عصػف رو ابن »كقىؿ 
أُلُػت  ؽتػا وقػ   يهػا للضػرورة؛ ألنّػو مَ ػ ٌ  ْاظت ٍ أخرل  بعبىرةو ؽتا عّب  يو ألجلو  الخالص 

 ]من الرمَ[ يو الضرائر بدليَ: 
ٍَد مقرٍؼ ناؿ العلى                                   [بٖٗ]ّم   (ٔ) ك

عتا باصتػػار واهػػرور وَف كتػػا إالّ ومػػد «ّػػم» ُصػػَ بػػني  يف الشػػعر  وَف يضػػطر لػػذلك؛  ،
 ونص و   «مقرؼٍ »إذ قد ياوؿ الُصَ بر   

ما مّر  ؿتَُ  «أ  حياف»ـ عن وتقدّ  َر ّ   ه  وعلى الثآف اصتمه
هػػػ  الخػػػالؼ الػػػرم يعبٌػػػر عطػػػ  يف تعريُهػػػا  قػػػىؿ بعضػػػ م: كهػػػرا الخػػػالؼ 

َؿ الُقو  علما ُ الص لي ف:  بأٌف التعليل بىلمًظٌط :  -ماً   ألنّو اار علَ ونسب للجم-أا
  وىػػَ حيػػث يعلػػم الشػػي   وقػػاؿ (ٖ)ملَػػعْ : بّسػػر الظػػا  اظتعجمػػ  للمَ (ٕ)«اظتصػػ اح»قػػاؿ يف 

 : مِظّن  الشي  مَ عو ومالُو  (ٗ)«ابن  ارس»وقاؿ 
يُا ً هل يج ز  البػٌ  مػن حصػ ؿ المعطػا    بػَ العلّػ قِ ال لعػدـ حتّقػ أـ (٘) ا ّا

َؿ»منصػػػػَب علػػػػى اظتصػػػػدر بيقػػػػدير  ؟(ٙ)حقيقػػػػ ن لػػػػو  عػػػػّرؼِ لل ّػػػػم اظتالمطى ػػػػو    «حصػػػػ
َؿَ  :(ٔ)أي  حقيق    حص

                                                           
ٌُ ٚعـِٖ:   (ٔ) ْٗ  لي روٍُٗ ٚو٠َ ع َٟ . ٚحٌز١ض ٤ٔةْ رةٓ ُٔة١ُ, ِةٓ ٗةعَ لخٌةٗ ٌعز١ةي هلل رةٓ ٠ُةخى. ٚل١ةً ٚ

, ٚح٦ٜٔةخؾ ٔ:ٕٖٓ, ٚح٤ٛةٛي ـةٟ حٌٕلةٛ ٖ:ٔٙ , ٚحٌّمظ٠ةذٕ:5ٙٔىظةخد ٌؽ١َٖ. ٚ٘ةٛ ـةٟ حٌ

.  32ٗ, ٍلةُ: ٙ:3ٙٗ , ٚحٌوِحٔةش5٘ٔٔ, ٍلةُ: ٖ:٘٘ٗ,ٚحٌّمخٛةي حٌٕل٠ٛةش 3ٙٔ, ٍلُ: ٔ:ٖٖٓ

ّْ و٩ِةةٗ ـةةٟ طع٠َةةؿ ح٠ٌةةٍَٚس ِٕمةةٛي عةةٓ 2٘ٙٔ, ٍلةةُ: ٘:ٕٖٖٚـةةٟ ّ٘ةةع حٌٙٛحِةةع  . ٚطمةةّيَ أ

 ِٕٗ. وظخرٗ ّ٘ع حٌٙٛحِع. ٚلي ٔمً حرٓ ع٩ّْ َٗكٗ

 ِخىس )هٕٓ(.حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ,   (ٕ)

 وٌح ـٟ حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٌٍعٍُ. ٚـٟ ى: حٌعٍُ.   (ٖ)

 ِـًّ حٌٍؽش, ِخىس )هٕٓ(. ٠ٕٚ:َ: ِمخ١٠ْ حٌٍؽش ِخىس )هٕٓ(. ( ٗ)

 ـٟ ؽ: حوظفخثٙخ. ٚـٟ ى: حوظٕخرٙخ. «حوظفخءا رٙخ» ( ٘)

ٕخٓزش, ـبْ وخْ ٚٛؿ حٌعٍّش كم١مشا وخْ رخعؼةخا عٍةٝ حٌلىةُ, حٗظ١َ ح١ٌٛٛ٤ْٛ ـٟ حٌعٍّش ٚؿٛى حٌّ ( ٙ)

اْ وخْ  ِ٘ظ٩ّا عٍٝ حٌّٕخٓذ وخْ ِ:ٕش. ٚلي أهةٌ حٌ٘ةخـع١ّش رخٌظع١ٍةً رخٌّ:ّٕةش, ِٕٚعةٗ ح٤كٕةخؾ. 
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َنُ  َـ  أىَّ  َ  بالن يعليَ وجَب الَ  يم قِ اطتارج  اُ  ،روجِ  و مِظّن َ وذلك عند الُقها ّ 
َـ ناقض  مقامَ   و أـ ال بَ نُ  الن

ذا يف النسخ  اليت وقعت عليها  وىَ ؿالكٌ أبَ حياف   م: كأٌي  بعضي  بػَ  ذلػاٌ  ّ 
 (ٕ)الثآف 

أي: مػػا جػػاز علػػى ،ػػالؼ , لػػيس فػػي كػػالـ العػػرب  ػػركرةه   أي: الشػػافَ  بأ ٌػػ 
 لُػػ ٍ :  ػػيءو  ك ظػػمي رد  للمطّػػ اظتخالُػػ ِ  إاٌل كيمكػػن تبػػ يل تلػػك اللفظػػ ً اظتطّػػرد ألجلهػػا  

 على ال ياف   ابنسافَ  رَ قدَ  يخرج عن اظتخالُ ؛ ألّف اهلل تعاُف أَ   ى,مكى ى   ردٍ مطّ 
 ٌَ َليني: : ينتػػػػذيي  [جٗٗ]مػػػػا جػػػػاز  «،صػػػػ الرُّ »  ػػػػي أف يقػػػػاؿ ىنػػػػا علػػػػى نسػػػػع األاػػػػ

َب ٍ  ت ػرّي اضتّػػمُ  (ٖ) قػد  اْػيعمالو لضػرورةٍ  َل ٍ   رد  يػو  ىػي منػ  ذػػري اظتطّػعػن اػع   ىػػي لسػه
َازه مػػػػػػن مػػػػػػان    (ٙ)األاػػػػػػلي [أٖٛ]مػػػػػػ  قيػػػػػػاـ ْػػػػػػ ب  الضػػػػػػرورة (٘)  ىػػػػػػيرٍ ذْ لُعػػػػػػ (ٗ)جػػػػػػ

َلػػػو: «عنيػػػاة»ّصػػػرؼ    ّػػػاف  يف ذػػػري اظتنصػػػرؼ اظتصػػػروؼ عتػػػا  واج ػػػاً  (5)الصػػػرؼ مػػػن ] يف ق
َيَ    [الط

 (3)                                     عنياةٍ  ،درَ  اطتدرَ  د،لتُ  ويَـَ 
                                                                                                                                                                      

, ٚحٌظلز١ةةَ ٗةةَف حٌظل٠َةةَ ٘:ٖٖٔ, ٚحٌزلةةَ حٌّلةة٢١ ٌٍٍِو٘ةةٟ ٗ:٠ٔ52ٕ:ةةَ: ٍـةةع حٌلخؿةةذ 

ٖٖ5ٗ:5. 

 ١ٌْ ـٟ ى. «كٜٛي أٞ»  (ٔ)

(ٕ )  ّْ ّْ هخَ٘ و٩َ أرٟ ك١ّخْ ـٟ حٍط٘خؾ ح٠ٌَد ِٛحـمش وة٩َ ٓة١ز٠ٛٗ, ٚ٘ةٛ أ ي حٌّٔؤٌش أ ّٚ َّ ـٟ أ ِ

ح٠ٌٍَٚس ِخ ٠٠ َ ا١ٌٙخ حٌ٘خعَ, ٚٔمةً حٌٔة١ٛ١ٟ عٕةٗ ـةٟ ح٤ٗةزخٖ ّٚ٘ةع حٌٙٛحِةع ه٩ـةٗ ٨رةٓ 

 ِخٌه.

رلَـةٗ ا٨ أّٔةٗ  : ٤ّٔٗ لي . ٚلي ٔمً حرٓ حٌ ١ذ وة٩َ حرةٓ عة٩ّْ ٘ةٌحٔ:ٕٖٗـٟ حٌف١ٞ ـٟ ى: لي. ٚ  (ٖ)

 ؿعٍٗ ـٟ ريح٠ش حٌّٔؤٌش.

 ـٟ ى: حٌوَٚؽ عٕٗ. ( ٗ)

 : ٘ٛ.ٔ:ٕٖٗـٟ حٌف١ٞ   (٘)

َامػػػػ  ٕ:ٕٙاليػػػػاج السػػػػ ّي يف ر ػػػػ  اضتاجػػػػب  مػػػػّر يف أّوؿ اظتسػػػػال  أنّػػػػو تعريػػػػف  (ٙ)  ينظػػػػر: حاشػػػػي  العطػػػػار ٘ٔ  ورتػػػػ  اصت
ٔٙٓ:ٔ    

 : ِؼ٩ا.ٔ:ُٕٖٗحى ـٟ حٌف١ٞ  ( 5)

ِؿٍِٟ أهّ  ح٩٠ٌُٛص  ٌه: ـمخٌض :  ٚعـِٖ, ٔٔحٌم١ْ ـٟ ى٠ٛحٔٗ  حٌز١ض ِٓ ِعٍّمش حَِة  (3) َْ ُِ. 

,ٚٗةةةَف 522, ٍلةةةُ: ٕ:ٕٖ٘, ٚحٌظٜةةة٠َق ٗ٘ٓٔ, ٍلةةةُ: ٖ:3ٖٖٚ٘ةةةٛ ـةةةٟ حٌّمخٛةةةي حٌٕل٠ٛةةةش  

 .2٘٘, ٍلُ: ٙ:ٕ٘, َٚٗف ٗٛح٘ي حٌّؽٕٟ ٕٗٓٔح٤ّٟٗٛٔ, ٍلُ: 
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َلو اآل،ر:  «نعماف»ّصرؼ    أو حسناً  َيَ]يف ق  [من الط
ره                                      نعماٍف لنا إفّ  رَ ّْ ذِ  عدْ أَ   (ٔ) ّذ

ما مّر م َع أو ق ي اً ّ  َره اظتمن    (ٕ)ن ا
َي الطر ني يف ذري ذلك  واهلل أعلم   َازاً مسي  أو ج

                                                           
هُ  ٘ٛطّخِٗ:  ( ٔ) ْٔ ِّ طَُٗ  ِخ حٌ ٍْ  َ عُ  َو  ٛ  3ٕٗ حٌّظةٛـّٝ ٓةٕش ٠ُٚٗ أرٛ حٌلٔةٓ حٌةي١ٍّّٟٙ٠خٍ رٓ ٌَِ .٠َظ٠ََ

 .ٕ:3ٗٔـٟ حٌع١ي. ٟٚ٘ ـٟ ى٠ٛحٔٗ , ِٓ ل١ٜيس وظزٙخ اٌٝ أرٟ ١خٌذ رٓ أ٠ّٛد ٘ 

َّ  :ـٟ ٘خِٖ أ ٚ د ٚ ؽ  (ٕ)  ِٕٗ. حٔظٙٝ.  .أٞ ٦ه٩ٌٙخ رخٌفٜخكش وّخ ِ
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  المسأل  الثىمط 
 ماتمن مسائَ اظتقدّ 

َيّ  قػػ  يتعلػػق الحكػػم َّ منهمػػا  علّػػأي: يُ  (ٔ)نبشػػيئي الن ػػ فتػػىرةن يجػػ ز َ بّػػ
 كتػىرةن يمتطػ ؛    ٌ بَ معرِّ  ةٍ لعدـ اظتنا اة بني قضيييهما  وألّف العّل  ذري مء رِّ  الجم  بيط مى؛
 [دٖٗ]لينايف مقيضاقتا 
ثػػػػريةٌ غىت االبتػػػػ اء بػػػػىلطكرةكمسػػػػ ٌ  ؿ:فػػػػىلكٌ   فٍ   بّل هػػػػا بعضػػػػهم لنيّػػػػ  وىػػػػيّ 

  وبعضهم للُائدة (ٖ) ردت بالياليف  وأرجعها بعضهم لليعميم واليخصيص  وأُ (ٕ)وأربعني
  (ٗ) باب، ار عنها 

َقّػلعػدـ  علػا ا فػراده؛لالبيدا  بػو  فإٌف كالن مط ى مس ٌغه  َي و لػذلك علػى ت ف تسػ
   ُيػػػو تقػػػدٔف اطتػػػب «عليػػػك ْػػػالـٌ »ؿتػػػَ:  كال يمتطػػػ  اجتمػػػىع اثطػػػين مط ػػػى, ػػػّم ذػػػريه لػػػو  

   والدعا ُ  الظريفّ 
   ـَ  ُيػػو مػػ  مػػا تقػػد   «مػػن اهلل عليػػك ْػػالـٌ »  ؿتػػَ: «ا نػػني»علػػى  عطػػفٌ  :(٘)كأكثػػر

 َّ َُف اظت يدأ عامالً يف ػت  الظرؼ   ّ
َ    (ٙ)كالتصغيرً  «أؿ»ك ألنّػو  ال ػمىء؛ مػن خػ اصٌ  ؛ ألنّػو مػا دليػَ االشتيّػمنه ّ

َجد يف ذريىا      «الرجيَ»ػّ  كيج ز اجتمىع مىيدّؿ على مع  ال ي

                                                           
 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: رٔزز١ٓ. ُٚحى عٕي ــخي: ـؤوؼَ. ( ٔ)

 .ٔ:٘ٓٔ, كخ١ٗش حٌو٠َٞ ٖ:٠ٖٕٕٚ٘:َ: حٌظ١٠ًٌ ٚحٌظى١ًّ  .ٕ:ٖٓٔح٤ٗزخٖ ٚحٌٕ:خثَ  ( ٕ)

خس ر ٕ:ٖٔٔؿخء ـٟ ح٤ٗزخٖ ٚحٌٕ:خثَ  ( ٖ) ّّ ٔٙخ٠ش ح٦عَحد ـةٟ »: ٚلي ًوَ أرٛ ك١ّخْ ـٟ أٍؿُٛطٗ حٌّٔ

ُّ لخي:  «عٍّٟ حٌظ٠َٜؿ ٚح٦عَحد ؼخص, ػ ّٛ  ؿٍّش ِٓ حٌّّٔ

ًّ ِخ ًوَُص ـٟ حٌظظ١ُّ  ٠َؿع ٌٍظو١ٜٚ ٚحٌظع١ُّ ٚو

 .ٔ:٘ٓٔخ١ٗش حٌو٠َٞ ِٚؼٍٗ ـٟ ك

, ِٚؽٕةٟ حٌٍز١ةذ ٖٖٗ- ٔ:2ٕٖٚ٘ٛ ِخ ً٘ذ ا١ٌٗ ١ٓز٠ٛٗ ٚحرٓ ِخٌةه ٚحرةٓ ٘٘ةخَ. ٠ٕ:ةَ: حٌىظةخد  ( ٗ)

ؼخص ح٨رظيحء رخٌٕىَس(  ّٛ  .ٕ:2ٕ, ّٚ٘ع حٌٙٛحِع ٔ:2ٕٓ, ٚحٌظ٠َٜق 3ٓٙ)حٌزخد حٌَحرع, ِٔ

 عٕي ــخي: ـؤوؼَ.   (٘)

 ٌي٨ٌظٗ.  :ـٟ ٘خِٖ أ ٚ د ٚ ؽٚ  (ٙ)



037 

 



038 

 

ن  لليانيػػث  كالتػػىءً  «قػػ »ك َاعهػػا   أي: بعػػضِ الفعػػىؿ خػػ اصٌ  مػػنالسػػّا   (ٔ)أن

َاعها كيج ز    قد تد،َ على ذري األمر وذري اظتا ي اصتامد  واليا  ،اا  باظتا ي  (ٔ)أن
   «قد قامت الصالة»ؿتَ:   مى,كيج ز اجتمىع

ال ػػمىء, ككػرا اإل ػػىف , كال يجػ ز الجمػػ   كالثػى ي: كػىلالـ مػػن خػ اصٌ ]
   (ٕ)[بيط مى

َُ  ككرا َاصِّ مػا ُذ  مثػ  (ٗ) االشتيّػ (ٖ)دلػيال مػ  اإل ػىف  التطػ يني  ّػر مػن تعػّدد اطتػ
كال  -ّمػػػا قػػػاؿ:-باألشتػػػا   إال أّعمػػػا يُارقػػػاف مػػػا مػػػّر  (٘)ىفخىٌصػػػ [بٗٗ] (ٗ) االشتيّػػػ
َليهما اليعريػػِف والينّػػرِي تنا يػػاً  وقػػد ظتّػػ  بعػػضُ فكال يجتمعػػى -قػػاؿ: الن ػػاة  ؛ ألّف بػػني مػػدل

َلو لذلك اظتن ِ    :]من الّامَ[بق
 علميُػػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػػاَب اظتضػػػػػػػػػػػػاؼ تُػػػػػػػػػػػػاؤالً 

 

َين   (ٙ)ورقي ٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ي ريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالين
 

َلو: وآ،رُ  َيَ[ بق  ]من الط
َيٌن  وأنػػػػػػػػػػػػػت إ ػػػػػػػػػػػػػا  ٌ   ّػػػػػػػػػػػػػآّف تنػػػػػػػػػػػػػ

 

َّ مّانيػػػػػػػػػػػػػا     يػػػػػػػػػػػػُث تػػػػػػػػػػػػػرآف ال حتػػػػػػػػػػػػ
 

ِف:  َيَ[]وحملُت بق  من الط
ػػػي ُأ ػػػاؼ إليػػػَك  (5)الزمػػػتُ  َد ويػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػداَر الػػػػػػػػػدين بابَػػػَكّ  َجػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػنَي ال

                                                           
 أـَحى٘خ.ـٟ ى:   (ٔ)

 ح٠ٌِخىس ِٓ ــخي.  (ٕ)

 ـٟ د ٚ ى: ى١ًٌ.   (ٖ)

ُٚحى ـٟ د: ٤ّٔٗ ِٓ هٛحٙ ح٤ّٓخء ٤ّٔٗ ٠يّي عٍٝ ِعٕٝ ٨ ٠ٛؿي ـٟ ؼ١َ٘ةخ. ُٚحى ـةٟ ى: وّةخ   (ٗ)

 ـٟ ى: وّخ لخي.

 خْ. ظعٕي ــخي: هخٛ  (٘)

زةي لٜة١يس ٦رةَح١ُ٘ رةٓ ع ٖٕٖ, ٍلةُ: 5ٖٖ, ٗ:5ٖٓ «ٔفلش ح٠ٌَلخٔش ٍٚٗلش ١ة٩ء حٌلخٔةش»ـٟ    (ٙ)

 زي حٌَكّٓ حٌو١خٍٞ ٗ َّ ـ١ٙخ ل١ٜيس حرٓ ١ٕٓخء حٌٍّه. ِٕٙخ:رٓ ع

ظُٗ ِٛٛخٌٗ        طفخإ٨ا  ح٠ٌّخؾ رخدَ  عٍّ  ْعضُ  ر ِّ  ٠ُْي١ٕٟٔ أْ ١َٚ

ٍٕٟ ـَؽَيح ِِ ٌْ  ر٠ِي   ٠ُعخ ٠َِ      ٠ُ  زُٗ    ١     ٍٚل            ريح ُِ ِٓ  ٗ ؽ  رخٌظ٠ٕٛ

 ١ْ ـ١ٙخ ٌ٘ح حٌز١ض., ٌٕٚ:ٌٖ٘ٙٗٚ٘ حٌم١ٜيس ـٟ ى٠ٛحْ حرٓ ١ٕٓخء حٌٍّه  

 ٌعٍٙخ: ٌِِض. ( 5)
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 إليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَك يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
َين منػػػػػك ػػػػػالين  م ّعػػػػػداً  (ٔ)وذػػػػػدوُتّ 

 

َيْ  َين (ٕ)ّيػف اب ػا   مػ  نػ  الينػػ
 

 

َـ»اقتا الػػػدا،الف علػػػى اظتضػػػارع يف   مسػػػمّ (ٖ)اشتػػػاف: ك ػػػ ؼى  كالسػػػيني  و  «ْػػػيق
َـ» َرتو   «َْؼ يق ذلك األوّ وُب  الثآف لّماؿ الش و بني ا    (ٗ)ؿاشتاً وحر اً  والّ 

عتما مػػن زمػػن اضتػػاؿ  ولػػذا يقػػاؿ  يهمػػا   وختلػػيصِ اال ػػتقبىؿ (٘) مػػن أدلٌػػ  :مػػد،
   واحدٍ  يف لُ ٍ  كال يجتمعىفاقتا  باعي ار مسمّ  حر ا اْيق اؿٍ 

ن ُ  كالتىءي  َ   (5)ىفتخىصٌ  كالسيني  (ٙ)ليانيثل و عاً  السّا  صتن  الُعَ  أي:ّ 
  َ َعٍ   ُ منهما ،ااّ  ّ َاعو  ن  ال،يالؼ ؼتصَايهما  كال يجتمعىف -وّما علميَ -من أن

َفٌ «قاعػػػػػدةٍ »: رتػػػػػ  الق اعػػػػػ  كمػػػػػن مػػػػػا  ّلػػػػػي  منط ػػػػػقٌ     وىػػػػػَ قػػػػػان علػػػػػى جائياتػػػػػو ّ 
َنػػاً »و « ػػابطاً »ويسػػّمى  (3)تقػػّدـ َف»و «القاعػػدة»و «الضػػابا»  وقيػػَ بػػالُرؽ بػػني «قان  «القػػان

ٌَ  (2)[الشي ]اعي اراً باّعا من حيث يُ   عليها  [ج٘ٗ]    وقاعدةٌ  يقاؿ عتا: أا
   أحّاـ اصتائيات يقاؿ عتا:  اباٌ  (ٓٔ)ومن حيث رت 

َفٌ  ومن حيث اظتشيُ    (ٔٔ)على مقيضاىا يقاؿ عتا: قان

                                                           

 د ٚ ؽ: رخٌظ٠ٕٛٓ عٕه. وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ «وخٌظ٠ٕٛٓ ِٕه» ( ٔ)

 ـٟ ى: ٗؽخ. ( ٕ)

   .٠مٜي حٌٍف:١ٓ ٨ ح٦عَحد  (ٖ)

ّْ  :أٞ  (ٗ)  رُٕٟ عٍٝ حٌلىخ٠ش.  «ٓٛؾ»ا

 وٌح ـٟ َ ٚي, ٚعٕي ــخي: أىحس.   (٘)

 ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٌٍظؤ١ٔغ حٌٔخوٕشُ ٟٚعخا. وٌح ـٟ ى, «حٌٔخوٕشُ ٟٚعخا ٌٍظؤ١ٔغ» ( ٙ)

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: هخٛخْ.   (5)

 ٠ٕ:َ ـَّٙ حٌٍؽ٠ٛخص. ١ٌْ ـٟ ى. «وّخ طمّيَ»  (3)

 ْ ٌ٘ح ٚ ؿعٍٗ طلض َٗف حٌّمّيِش., ٚلي ٔمً حرٓ حٌ ١ذ و٩َ حرٓ ع٩ّ ٔ:ٖٕٓح٠ٌِخىس ِٓ حٌف١ٞ   (2)

 وٌح ـٟ حٌف١ٞ, ٚـٟ حٌٕٔن: كؾ.   (ٓٔ)

٠ٕ:ةةَ: ؼّةةَ ع١ةةْٛ حٌزٜةةخثَ ٗةةَف وظةةخد ح٤ٗةةزخٖ  ٌةة١ْ ـةةٟ ى. «ٌمخعةةيس ٚحٌمةةخْٔٛ...ٚح»ِةةٓ لٌٛةةٗ   (ٔٔ)

 , ٚىٓظٍٛ حٌعٍّخء ِخىس )حٌمخْٔٛ(.ٕ:٘ٚحٌٕ:خثَ 
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-ال كتيمعػػػػػػاف  (ٕ)كالمبػػػػػػ ؿ قػػػػػػ ل م: البػػػػػػ ؿعنػػػػػػد الن ػػػػػػاة  (ٔ)رةً ت المشػػػػػػ
 (ٖ)ُحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذؼ

                                                           
 حٌٍّ٘ٙٛس. ٚـٟ ى: حٌّ٘ظَٙ.  :ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ  (ٔ)

 ُحى عٕي ــخي: ِٕٗ.   (ٕ)

 .  «٨ ٠ـظّعخْ»حٌّلٌٚؾ   (ٖ)
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َلو: الً من ال دؿ أل ال يجتمعىف؛ (ٔ)كالمع ض كالع ضي  -لدالل  قرين  عليو  وىَ ق ّفّ 
 اظت دؿ منو واظتعَض عنو   من  ذلك اجيماَعهما   والعَض أُقيم مقاـَ 

فػػػػي  «ىفأبػػػػ  حيٌػػػػ»قػػػػىؿ  (ٕ)[الم ػػػػم الفػػػػرؽي بػػػػين البػػػػ ؿ كالعػػػػ ض كمػػػػن]
 : (ٖ)«تركرت »

و علػػى نػػاع اطتػػا ض نتنعػػو أنّػػو علػػى اليمييػػا يف األحسػػن  ونصػػ ُ  منصػػَبٌ  :البػػ ؿ لغػػ ن 
َل     وىذه ع ارةٌ شتاعي     (ٗ) دةٌ م

 قتا مرتاد اف ل ً  الحتاد معناقتا   [أٜٖ]  أي: الع ض
َيّ كيفترقىف في االصطالح     من الت اب  كاح ه  (٘)ىلب ؿف  الن 

َاب  :«األش اه»يف  َد باضتّم بال واْط ٍ   وىَ تاب ٌ (ٙ)أحد الي   (5) مقص
َـ ال ػػدؿ مقاَمػػالمبػػ ؿ مطػػ   (3)يجتمػػ  مػػ    وال يػػ   وال لتػػذؼ اظت ػػدؿ منػػو  ويقػػ

 خبالؼ النعت يف ذلك بشر و  
بعػػد الػػااي أو (2)«اال يعػػاؿ»ّالػػداؿ اظت دلػػ  مػػن تػػا  كبػػ ؿ الحػػرؼ مػػن غيػػره, 

                                                           
 ُحى عٕي ــخي: ِٕٗ.  (ٔ)

 .ٔ:٠ٕٙ5ٕ:َ: ح٤ٗزخٖ ٚحٌٕ:خثَ خي. ح٠ٌِخىس ِٓ ــ ( ٕ)

 .  ٔ:23ٔح٤ٗزخٖ ٚحٌٕ:خثَ   (ٖ)

ً حٌم «كخ٨ا »حهظخٍ حرٓ ٘٘خَ اعَحرٙخ  ( ٗ) ّٜ ٛي ـ١ٙخ ـٟ حٌّٔخثً حٌٔف٠َّش. ٠ٕ:َ: حٌّٔخثً حٌٔةف٠َّش , ٚـ

. ٠ٕٚ:َ: ِوظٜةَ٘خ ـةٟ ٖ:١ٛ١ٟٔٗٙٗ ـٟ ح٤ٗزخٖ ٚحٌٕ:خثَ طق: كخطُ ح٠ٌخِٓ, ٚلي ٔمٍٙخ حٌ ٕٔ

 .ٖٔـٟ حٌٕلٛ ٌٍٜٕخى٠مٟ  ػ٩ع ٍٓخثً

 ٚحٌزيي.  :ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ  (٘)

 ٚلي ٓم ض ٌٖ٘ حٌىٍّش ِٓ ى. وٌح عٕي ــخي.  (ٙ)

ـٙخ حرةٓ ٘٘ةخَ. ٠ٕ:ةَ: ل ةَ حٌٕةيٜ  ( 5) َّ , ٚأٟٚةق حٌّٔةخٌه 2ٖٗ, ٚٗةَف ٗةٌٍٚ حٌةٌ٘ذ 3ٖٓوٌح ع

 .ٕٔٙ, َٚٗف وظخد حٌليٚى ـٟ حٌٕلٛ  2ٖٔ. ٠ٕٚ:َ: َٗف حٌليٚى ٥ٌرّيٞ ٖ:22ٖ

 ى: عٍٝ. ـٟ ( 3)

(2 )  ٞ ِّ  .٠5ٕٙ:َ: َٗف ِوظَٜ حٌظ٠َٜؿ حٌع
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ػػػ لُ  بػػػاليّ  ال يجتمعػػػىف أصػػػالن   (ٖ)«ّػػػراد »و(ٕ)«ادجػػػر»و (ٔ)«ازدىػػػر»ػالػػػداؿ أو الػػػذاؿّ 
اضتػرؼ فػي م  ػ   إالٌ اضتػرؼ ال ػدؿ  كال يك ف  (ٗ)قػَمن زيادة الث لُ   ما؛ ظتا  يوباليّ 

   ّما رأيتَ ط . المب ؿ ماضترؼ 
ػػ أي: اظتعػػَضِ , (٘)كالعػػ ض ال يكػػ ف فػػي م  ػػع     ػػنّف « ٍ نَػػزِ »و  «ةٍ دَ ِعػػ»ػعنػػو ّ 

َ  «فَ زَ وَ » و «دَ َعػػوَ »أاػػلهما:  ػػ َّض     ُ ػػذ ت الُػػا  مػػنّ  منهمػػا ت عػػاً ضتػػذ ها يف اظتضػػارع  وُعػػ
   (ٙ)عنها اليا  يف أحدقتا

َيض عػػػن حػػػرؼ النػػػدا  ػػػاليع - كرٌبمػػػى  «اللهػػػم»يف يف اصتاللػػػ  بػػػاظتيم يف آ،ػػػره  (5)ّو
َؿ علػى الُعػَ  ٌ ئَ مهيِّ  عن اصترّ  ّا  ٌ   مايدةٌ  «ما»لليقليَ  و َلػو:  ػركرة اجتمعػى -للد، ق  ّ ًُ

َؿُ     [من الرجا]  (3)يا اللهّم يا اللهّما أق
   جريػػاً فػػي االصػػطالح (2)يف ال ػػدؿكرٌبمػػى ا ػػتعمل ا العػػ ض مرادفػػىن للبػػ ؿ 

نقام  تا   َيّ  واوقتػا بػدالً عنهمػا وعَ ػاً منهمػا   مقػاـَ  «خُتمػ »و  (ٔ)«جُتاه»على الَ   الل 
  ا ت ا.منهما  

                                                           
 ـٟ حٌٕٔن: وخُى. ٌٚعً ِخ أػزظٗ ٘ٛ حٌٜٛحد.  (ٔ)

 ىؿَ( ): طل١َّ. ح٢١ٌٓٛ ِخىس «ىؿَ»ـٟ د: حُىؿَ. ّٚ٘ٛٓٙٛ ٤ّٔٗ لي ِؼًّ ٌٍِحٞ. ٚ  (ٕ)

ٌةٌحي وةخُىَ٘ حٌةِحٞ أٚ حٌةيحي أٚ ح»ـٟ أ ٚ ؽ: حًٌَ. ٚـٟ د: ٚحىوَ. ٚـٛلٙخ اٗخٍس ه ةؤ. ٚلٌٛةٗ:   (ٖ)

 ِىخٔٗ ـٟ ى: حٌِحٞ ٚحٌيحي وخّىهَ ٚحّىوَ. «ٚحىؿَ ٚحىوَ

 , ٚـٟ حٌٕٔن: حٌٕمً. ٚ٘ٛ طٜل١ؿ.ٔ:5ٖٖوٌح ـٟ حٌف١ٞ  ( ٗ)

 .ٔ:٠ٕ5ٕٔ:َ: ح٤ٗزخٖ ٚحٌٕ:خثَ )حٌعٛٝ ٚحٌّعٛٝ ِٕٗ ٨ ٠ـظّعخْ(  ( ٘)

, ٖٖٖوٟ , ٚٗةَف حٌٍّة2ٕٛٓ, ٔ:3ٗٔ, ٚحٌّٕٜةؿ ٔ:5ٕٕ, ٚحٌّمظ٠ذ ٕ:٠ٕٖٕٕ:َ: حٌىظخد  ( ٙ)

 .3ٓٔ, َٚٗف حٌظَٜؾ حٌعِٞ ٖ:ٙٙ, َٚٗف حٌ٘خـ١ش ٕ:ٕ٘ٗٚحٌّّظع 

 ١ٌْ ـٟ ى. «ٌلٌـٙخ ِٓ ح٠ٌّخٍع...»ِٓ لٌٛٗ  ( 5)

ٌِ ل١ةً ٤رةٟ هَحٗةش  «٠خ»وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٠خ حٌٍُٙ. ٚلي ٓم ض   (3) ح٤ٌٚٝ أ٠٠خا. ٚ٘ةٛ ٍؿة

ـةٟ وظةذ حٌعَر١ةش ٨ٚ ٠عةَؾ لخثٍةٗ ٨ٚ  حٌٌٌٟٙ. ٚلخي حٌزؽةيحىٞ: ٘ةٌح حٌز١ةض ِةٓ ح٤ر١ةخص حٌّظيحٌٚةش

ّّ  كيعٌ  ِخ اًح ٟأّ رم١ّ١ظٗ. ٚلزٍَٗ:  ُ  ٠ةخ ٗ:ٕٕٗ. ٚ٘ٛ ـٟ حٌّمظ٠ةذ خأٌ ,ٍٚٚح٠ظةٗ ـ١ةٗ: ىعةُٛص ٠ةخ حٌٍٙة

خ. ٚـٟ ٚح٦ٜٔخؾ  ّّ , ٖ:ٕٕٕٚحٌّمخٛي حٌٕل٠ٛش  ١ ؿٛىس ِزَٚن, 2ٕٔ, 5ٚٗ, ٍلُ: ٔ:ٖٔٗحٌٍٙ

, ٚٗةَف ٗةٛح٘ي حرةٓ ٖٓٔ, ٍلةُ: ٕ:2ٕ٘, ٚحٌوِحٔش 5ٖٓ, ٍلُ: ٕ:ٕٕٗٚحٌظ٠َٜق  ,2ٍٕ٘لُ: 

 .5ٕٔعم١ً 

 ١ٌْ ـٟ ى. «ـٟ حٌزيي» ( 2)
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الفرؽ بػين العػ ض : (ٕ)«الخصىئص»في  [دٖ٘ ب٘ٗ]  «ابن جطي»كقىؿ 
- بىلمبػ ؿ مطػ  أ ػب ي  البػ ؿى  -«الُػرؽ» بُػي  اعتمػاة  ،ػبُ - أفٌ أي: ااػطالحاً   كالب ؿ

العػ ض شػ و  مػن -إُف الػداؿ ّر   نّعػا أقػرب شػ هاً  يما ُذ  «اال يعاؿ»ّالداؿ اظت دل  من تا  
َاو- «وعػػد»أال تػرى مػا بػني  ػا   بػىلمع ض مطػ   -وىػَ اعتػػا -ومػا عػَض بػو منهػا  -وىػي الػ

 من ال عد  
بػػػػدَؿ تػػػػا   - يمػػػػا مػػػػرّ -ّالػػػػداؿ   كإٌ مػػػػى يقػػػػ  البػػػػ ؿ فػػػػي م  ػػػػ  المبػػػػ ؿ مطػػػػ 

الطػػػا  بػػػدَؿ اليػػػا  أيضػػػاً  عَ «اال يعػػػاؿ» ػػػػالطػػػا  والظػػػا  والصػػػاد والضػػػاد بَ ِقػػػ  ّو  (ٖ)«رحا ّػػػ» ّ 
َف مّػػاَف  كالعػػ ض ال يلػػـا فيػػ  ذلػػك,  «ا ػػطرب»و «ااػػطل » و «اظّلػػم»و بػػَ تػػارًة يّػػ

َين العػػػَض يف  َارٍ »تنػػػ َ   (ٗ)يف «جػػػ يػػػا  (٘)ض بػػػو عنهػػػا وقػػػد المّػػػاف اليػػػا  اظتعػػػ  «ِعػػػَدة» ّ 
الرؤيػ  بصػريً   رتَ    ػنف قػدّ (ٙ)تقػ ؿ: تعلمػك  تراؾ -بيخُيف الالـ  للين يػو- أال  «زِنَ »و

َعَ  ُد حالي ٌ  اصتمل  بع َؿ بو الحتادقتا  وىذا ؽتا يءيدّ  ال،يصػاص   ً ا علميّ من الُاعَ أو اظتُع
َؿ بو باأل عاؿ  القل ي    (5)احتاد  مريي الُاعَ واظتُع

هػا ػتل    ٌ حالّػ مػن الػ اك التػي هػي عػين الفعػل : إ ٌ ى بػ ؿه «قىـ»اللف من  في
ها وانُياح ما ق لها   َؿ العػَض  مط ى؛ ى ع ضه كال تق ؿ: إ ٌ بنعالعتا بي ّر لعػدـ لػاـو حلػ

  َ   (3)ض منو اظتعَ   ػت

                                                                                                                                                                      
, ٖ:ٕٙٔ, ٚٗةةَف حٌ٘ةةخـ١ش 3ٖٗ, ٔ:3ٖٖ, ٚحٌّّظةةع ٔ:5ٕٕ, ٚحٌّٕٜةةؿ ٗ:٠ٖٖٕٕ:ةةَ: حٌىظةةخد  ( ٔ)

ٕٔ2. 

 .ٔ:ٕٓٓ. ٚح٤ٗزخٖ ٔ:ٕ٘ٙحٌوٜخثٚ )رخد ـٟ حٌفَق ر١ٓ حٌزيي ٚحٌعٛٝ(   (ٕ)

 ـٟ ؽ: وخ١ّزع. ٚـٟ ى: وخٌ َف.  (ٖ)

ٍ  ـٟ» ( ٗ)  ـٟ ى: ـٟ ؿٛحُ. «ـٟ ؿٛح

 ٨ ٠ىْٛ وٌٌه.  :أٞ  (٘)

 ـٟ ى: رظلم١ك ح٤َِ رخٌظٕز١ٗ أ٨ طعٍّه طمٛي. «أ٨ رظوف١ؿ ح٩ٌَ ٌٍظٕز١ٗ طَحن طعٍّه طمٛي» ( ٙ)

 ـٟ ى: ـٟ رخد ح٤ـعخي. ( 5)

ّْ ِةخ ًوةَٖ «لةخَ»: لٌٛٗ: )ـٟ ح٤ٌؿ ِةٓ ٔ:5ٖٗلخي حرٓ حٌ ١ذ  ( 3) حٛة ٩ف  «حرةٓ ؿٕةٟ»( اٌةن... وةؤ

لي٠ُ, ٚحٌّعَٚؾ ح٢ْ ر١ٓ أثّش حٌَٜؾ أْ ٠عزَ عٓ ِؼً ٘ةٌح رخٌمٍةذ, ٠ٚمةخي: حٔمٍزةض حٌةٛحٚ أٌفةخا, 

 وّخ ٘ٛ ِعَٚؾ.
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َُ  ككػػػرلك  هػػػا الصػػػػاٌفُ أيُّ - تقػػػػ ؿ  ال عػػػػَضٌ  [جٙٗ] يف أّعػػػا بػػػدؿٌ  «قػػػػاـ»ألػػػف  مثػػػػ
َاو؛   اظتنقل  (ٕ)اليا  وىي- (ٔ)«داعو » ك «غىزو »في الـ : -للخطاب َععن ال  (ٖ)السّ

َع عتػػػػػا ػتل  مػػػػػن الػػػػػ اك  إ ٌ ػػػػػى بػػػػػ ؿه : -ّسػػػػػرةٍ   إ ػػػػػرَ  (ٖ)السػػػػػّ كال تقػػػػػ ؿ: إ ٌ ػػػػػى   هػػػػػاضتل
َ  ؛ (ٗ)ع ضه  َىم أّعا َف حت َ   لئال ي  ض بو عنها  ما عَِّ  ػت

َرِ  ككرلك َع لل عيػد مػ  قػرب اظتشػار إليػو؛ ظتػا مػّر مػن أنّػو ظتّػ- اظتّذ ا  وجي  بو باظتَ 
َداً أشػ وَ  (٘)ّاف عر اً  المبػ ؿ  الحػرؼي  -ال عيػد ال َ ػ نػػاؿ منػ اظتعػدوـَ  ال جتيم  أجػااؤه وجػ

َاو من  (ٙ)من ال ماة, َه»ّال َاو واليػا  ال (5)«نْي يِ مِ »  واليا  من «وج    هما بدالف من ال
 واليا  ال عَ اف عنهما  

مػن فػىء الفعػل؛  عػ ضه   أي: اليػا َ  : إ ٌ ػى«زً ىػ »ك «ًعػ ىة»كتق ؿ في التىء في 
عتػػػا يف ػػػذا ألػػػفُ  (3)ذػػػري ضتل  ُ ػػػذؼ  «بنػػػَ»و «شتػػػَ»؛ ألّف أاػػػلهما «ابػػػن» و «اْػػػم» ػتلّػػػو  ّو

َِّ األ،ػػػري اعي ا ػػػ عتػػػا مط ػػػى كال تقػػػ ؿ: إ ٌ ػػػى بػػػ ؿه  [أٓٗ]ض عنػػػو األلػػػف  اً وعػػػ ؛ لعػػػدـ حل
 َُ ُّ َّ  اظت دؿ منو   ػت

                                                           
 , ٚعٕي ــخي: ؼخُٞ ٚىحعٟ. ٚح٤ٗزخٖ ٚحٌف١ٞ وٌح ـٟ حٌوٜخثٚ  (ٔ)

 وٌح ـٟ ى, ٚلي ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ. ( ٕ)

 ٛلٛعٙخ.د : ٌٛلٛعٙخ. ٚـٟ ؽ: ٌٚ وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ ( ٖ)

  : ِٕٙخ.ٚـٟ حٌوٜخثٚ ٚح٤ٗزخٖ ُحى عٕي ــخي  (ٗ)

 ـٟ ى: عٟٛخا.  ( ٘)

ْ  » ٚحٚ ـةٟ ٠مخي ٚوٌٌه ـٟ حٌوٜخثٚ ٚح٤ٗزخٖ:  (ٙ) َٛ َ  » ٠ٚةخء «ُؿة ١َة  ّ٘ةِس ِةٓ ٌٍظوف١ةؿ رةيي ٙةخأِّ  :«ِِ

«  ْ َ  »ٚ «ؿةةةَئ جةةة , ٚحٌّّظةةةع ٕٗٙ, ٠ٕٕٗٓ:ةةةَ: ٗةةةَف حٌٍّةةةٛوٟ  .ِٕٙةةةخ ِعةةةٛٝ ٙةةةخأّ  :طمةةةٛي ٨ٚ .«ِِ

ٖٕٙ:ٔ, ٖ53. 

ٗةةَف  «ٚؿةةٖٛ»٠ٕ:ةةَ: ـةةٟ  ـةةٟ ٘ةةخِٖ أ ٚ د ٚ ؽ: ِخ٠ةةش.ـةةٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ِزةة١ٓ. ٚـةةٟ ى: ِةة١ٓ. ٚ ( 5)

 .5ٕٓحٌٍّٛوٟ 

ًّ ـخء حٌفعًوٌح ـٟ ى, ٚلي ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚؽ. ( 3)  ِٓ حٌٛحٚ. عّٛٝ ٤ّٔٙخ أٞ: أٞ: ؼ١َ ِل
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َُ  ككرلك َاو ال بػدالً  «ِعَدة»تا   مث َعا عَ اً مػن الػ بػدَؿ  «الل ػمه » مػيمي منهػا   يفّ 

فػي  -(ٔ)مػن حػرؼ النػدا  لعػمّ  ولػَ قػاؿ: عػَضٌ -مػثالً  «يػى»عػ ضه مػن الندا  أّولَػو   «يا»
 لو  أوّ  : جه ِ أيل  أكٌ 

عػػػ ضه مػػػن يػػػىء اظتل قػػػ  آ،ػػػَر اصتمػػػ      اليػػػا ُ «زنػػػديق» رتػػػ ِ : «ز ىدقػػػ » (ٕ)كتػػػىءي 
ػػػػالػػػيت ىػػػي أاػػػَ وزف اصتمػػػ  ,(ٖ)«ز ػػػىديق» ني»و «مسػػػّني» ّ  ػػػذلك علػػػى «مسػػػّا   وجػػػا ّ 

ذؼ الي ييّ  َع  و     لو  ال  ُ أالو  ٍو ما يف  «الانديق»رت    (ٗ)«ال ارع»معّرب ّ 
َّ اظت دؿ منو  ؛ «ب ؿه »: (٘)ال يقىؿ َعا يف ذري ػت  لّ

َ   ؛«ؽ ي  ٍػػػأى »عػػ ضه مػػن عػػين   الي ييّػػ «قطيػػيػٍ أى » كيػػىءي  َّ اظتعػػ ض منػػو  ألّعػػا يف ذػػري ػتػػ

َفٍ  : بُػي ٍ «أىيٍػفيػل»ا  أي: وزَعػ فيمن جعل ػى ؛ (5)«رٍ دُ آ»ػّػ   (ٙ)للُػا   ضػم     للي ييّػ  سػّ

أي:  جعل ػى كمػناً  ؛ ألنّو مَ ػ  اليػا  اظتايػدة يف ذػري ػتػَ العػني احملذو ػ  ختُيُػ(5)«رٍ دُ آ»ػّ

                                                           
(ٔ )  . ُّ خ طمةٍَ ٔ:5ٖٙلخي حرٓ حٌ ١ذ ِظعمّزخا ـٟ ى: ٔعُ ٚط ّّ ّْ حٓةُ حٌـ٩ٌةش ٨ ٠ٕةخىٜ : ٘ٛ ؼفٍش ع ِةٓ أ

ةةٛح ع١ٍةةٗ. ـىةة٩َ  ّٜ ٘ةةٛ حٌٜةةٛحد, ٨ٚ ِعٕةةٝ ٌٍظعّةة١ُ حٌةةٌٞ أٍحىٖ ـةةٟ  «حرةةٓ ؿٕةةٟ»ا٨ّ ر١ةةخء, وّةةخ ٔ

 حٌَ٘ف.

 ـٟ حٌوٜخثٚ ٚى: ٠خء.  (ٕ)

 .ٔ:٠ٔ22ٕ:َ: حٌّٕٜؿ  ( ٖ)

)زنػػػدؽ( عػػػن ال ػػػارع: زنػػػديق عػػػن اطتليػػػَ أّعػػػا ل ػػػ  أىػػػَ الشػػػاـ  ويف اظتصػػػ اح اظتنػػػري مػػػادة  ٚ٘٘يف ال ػػػارع مػػػادة )زنػػػدؽ(  (  ٗ)
ػالـ العػرب يف األاػَ  ويف شػُا  ال ليػَ مػادة )زنػدؽ(  ػي معػّرب ٘ٙٔوزنادق  وزناديق  ولي  ذلك منّ  زِنْػَدْه  »:  اْر

ػػػْردْ  َؿ ب قػػػا  الػػػدىر ودوامػػػو  وينظػػػر: اظتعػػػّرب والػػػد،يَ يف اظتعػػػاجم العربيػػػ  مػػػادة )زنػػػدؽ(  «َّ أي: عمػػػَ اضتيػػػاة  ألنّػػػو يقػػػ
ٖٙٗ  

 : ٨ٚ ٠مخي. عٕي ــخي  (٘)

َيو  قػاؿ ابػن جػ  يف اطتصػائص   (ٙ) ِف ْػي  َيو وذىػب :ٕ:٘ٚوعليو العني ػتذو    وعَِّض مّاعا يػاٌ   وىػَ أحػد قػ  ْػي 
عتم يف َف أف أحدقتا:  مذى ني «أَيْػُنق»  ق َُؽ عػني تّػ  أبػدلت مث «أْونُػق» اليقػدير يف  صػارت الُػا  ق ػَ مػا إُف قُِل ػت أَنْػػ

َاو َف أف واآل،ػػر  مضػػى مػػا علػػى باببػػداؿ أيضػػا أُعل ػػت ّػػذلك بالقلػػب عل ػػتأ ّمػػا ألعػػا يػػا  الػػ  مث ُحػػذ ت العػػني تّػػ
َؿ ىذا على  مثاعتا   الُا  ق َ منها اليا  عَّ ت ُُػَ» الق َؿ وعلػى «أيْػ ُُػَ» األّوؿ القػ   ٕ:ٜٕٛ  ينظػر: اطتصػائص«َأْع

 َؽ(   ولساف العرب وتاج العروس مادة )نٔ:ٕٔ  وشرح الشا ي  ٕ:ٜٓٔواظتنصف 
. «أعفةً»عٍةٝ حٌفةخء, ٚ٘ةٟ حٌةيحي. ُٚٚٔةٗ  -ٟٚ٘ حٌّٙةِس-, طمّيِض حٌع١ٓ «أىإٍ», أٍٛٗ «ىحٍ»ؿّع   (5)

, ٌٚٔخْ حٌعَد ٚطخؽ حٌعَّٚ ِخىس )ىٍٚ(. ـخٌ٘ةزٗ ر١ٕةٗ ٕ:3ٓ٘, ٚحٌّّظع ٕ:٠2ٕٕ:َ: حٌّٕٜؿ 
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َّ الُػػػا    مق همػػػ ن للجمػػػ   عيطػػػىن   اليػػػا َ  َاو الػػػيت ىػػػي أاػػػلها  مغيٌػػػرةن عػػػن ػتّلهػػػا حملػػػ  إلػػػاعػػػن الػػػ
الً مَ ػَ  اظت ػدؿ منػو  مث بعػد  ؛ ألّعػا و ػعت أوّ األاػليّ  , جعل ى بػ الن مػن الػ اك(ٔ)اليىء

 مت  ُقدّ  [بٙٗ]اببداؿ 
ومػػا   ا بقػػي مّانػػو مػػن ال ػػدؿ؛الْػػيعمالو  يمػػ فىن مػػن العػػ ضفىلبػػ ؿ أعػػٌم تصػػرٌ 

ػػذلك العػػَضَِّ ُحػ باعي ػػار مػػا  ع  ػػىن  كلػػيس كػػٌل بػػ ؿو  ,بػػ ؿه  فكػػٌل عػػ ضو   ؿ عنػػو  والّ 
اف العَضُ ُذ  َ  اظتعػَض منػو أعػم   ّر  وإفّ  َنػو ػتػ  ّ مػن ال ػدؿ  باعي ػار مػا تقػّدـ مػن عػدـ لػاـو

 الالـز  يو ذلك  
   (ٕ)دؿ يف االاطالحسيعمَ مراد اً لل أّف العَض قد يُ  «أ  حياف»ومّر عن 

ٌَذ مػػن لُػػ   «العػػَض»: و(ٖ)«ابػػن جػػ »قػػاؿ    وىػػَ الػػدىر  وذلػػك أّف «ضَْ َعػػ»مػػا،
ُػػو آ،ػػُر ،لَ     ّّلمػػا مضػػى منػػو جػػا ٌ (ٗ)ـ أجاائهػػاالػػدىر إفّتػػا ىػػَ مػػرور الليػػاِف واأليػػاـ وتصػػرّ 

َقػػت األوّ  َقػػت الّػػائن الثػػآف ذػػري ال َف عَ ػػاً منػػو   ال ػػاف العػػَض أشػػد  يّػػ  ؿ اظتا ػػي؛  لػػذاّ 
   ا ت اللمعَض منو من ال دؿ   ؼتالُ ً 

                                                                                                                                                                      

ٛ ٝ عٕٙةخ رخ١ٌةخء. ٚوةخْ ح «كأ٠ٕ»ٚر١ٓ  ٤ؿةيٍ أْ عٍةٝ ٘ةٌح حٌمةٛي ٘ةٛ طمةي٠ُ حٌعة١ٓ حٌّلٌٚـةش حٌّعة

 ١ٌىْٛ حٌ٘زٗ رخٌظمي٠ُ ٚحٌُْٛ.  «أ٠ٕك»٠ئّهَ ٌ٘ح حٌّؼخي اٌٝ حٌمٛي حٌؼخٟٔ ـٟ 

 . ٚ٘ٛ حٌمٛي حٌؼخٟٔ ١ٌٔز٠ٛٗ.«أَْعفًُ»أٞ: ؿعً ُٚٔٗ   (ٔ)

ّْ حٌعٛٝ لي ٠ُٔةظعًّ َِحىـةخا ٌٍزةيي ـةٟ ح٨ٛة ٩ف» ( ٕ) ّْ وة٩ا لةي ٠ٔةظعًّ رّعٕةٝ  «أ ِىخٔٙةخ ـةٟ ى: أ

 ح٢هَ.

 .ٔ:ٕٔٓٚح٤ٗزخٖ , ٔ:ٕ٘ٙحٌوٜخثٚ  (ٖ)

 ح٤ٗزخٖ: أؿِحثّٙخ.ٚـٟ حٌوٜخثٚ   (ٗ)
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 [دٖٙ] المسأل  التى ع          
 من مسائَ اظتقدمات

َؿ- اختيلػػػف َاػػػف ال تُ  هػػػل بػػػين العربػػػي كالعجمػػػي كا ػػػط ه  -بال نػػػا  للمُعػػػ
 باحدقتا  

َر»:  عم. قىؿ «ابن عصف ر»فقىؿ  َقيػ - (ٔ)«الممتػ »في  «ابن عصُ : -بالُ

  ويف (ٕ)كػػػىف تكلمطػػػىلنػػػا   المصػػػط ع اظتخرتعػػػ   إذا  حػػػن تكلمطػػػى ب ػػػره اللفػػػىظ
َنػػاً  وعليهػػا  اْػػم  (ٖ)«تّلمػػاً »: نسػػخ ٍ  َّ  «ّػػاف»من   ػػمري اظتػػيّلم  وعلػػى األوُف  ػػاظهر ػتػػ

 اب مار إيضاحاً  
َعات مػػن اللغػػىت ال يرجػػ  إلػػا لغػػ و   بلُػػ ٍ  :(ٗ)بمػػى  [جٚٗ]؛ ألنّػػو مػػن مَ ػػ

 منها   (٘)شي ٍ 
ـٍ » كرٌده    يػو أّف ىن ف ػ  عجمػي  ليس عربيٌػ كٌل كالـو بأٌف   «الخضراكم ابن ىشا

َع ٌ الل ػػػػػػ  األعجميّػػػػػػ َاعهػػػػػػا مَ ػػػػػػ ألىلهػػػػػػا بالروايػػػػػػ  عػػػػػػنهم  َف متيلقهػػػػػػا ] (ٙ)  بػػػػػػا،يالؼ أن
َر]  وال ػػرض (5)[أحػدٌ    تّلّػٌم  ػػا َف يضػعو وا ػػ ٌ  (2)أنّػػو (3)[الػذي أشػػار إليػو ابػػن عصػُ

َلووا  ٌ   ؛ ألنّو َف يّن على و عو  « هَ عجمي»: (ٓٔ)   ال ييّم ق

                                                           
 .ٕ:5ٖٖحٌّّظع ـٟ حٌظ٠َٜؿ   (ٔ)

 .وٌح ـٟ حٌّّظع  (ٕ)

 وٌح عٕي ــخي.  (ٖ)

 ١ٌْ ـٟ ى. «ٚـٟ ٔٔوش...»ِٓ لٌٛٗ  ( ٗ)

 ـٟ ى: ِٟٛخعخص ٗظّٝ. «ِٟٛٛعخص ٟٗء  » ( ٘)

 د: ِٟٛٛعٙخ.  ـٟ أ ٚ  (ٙ)

 . ٔ:3ٕٖح٠ٌِخىس ِٓ حٌف١ٞ   (5)

 ح٠ٌِخىس ِٓ حٌف١ٞ.  (3)

َ   :أٞ  (2)  ـش. حٌف١ٞ.طىٍّٕخ رٌٖٙ ح٤ٌفخه حٌّل

 حٌو٠َحٚٞ.  :أٞ  (ٓٔ)
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أبػػػي »كقػػػ ؿ  مػػػن المػػػم, (ٔ)كغير ػػػىيف الل ػػػ   -يهػػػا األمػػػ  احملمديّػػػ أيُّ - حػػػنك 
هػ  كػٌل  -معشَر الن اة-عط  ى  : العجمي  (ٕ)« رح التس يل»في  -م يدأٌ - «حيىف

ػػػالـ العػػػرب كػػػٌل مػػػى  يقػػػل إلػػػا اللسػػػىف العربػػػي,  مػػػن لسػػػىف غيػػػره,  اُد،ػػػَ يف رتلػػػ ّ 
َف الػػػػػػرا   س:رٍ كػػػػػػىف مػػػػػػن لغػػػػػػ  الفيػػػػػػ (ٖ)إف ػػػػػػّ يف  «ابػػػػػػن السػػػػػػيد»قػػػػػػاؿ  بضػػػػػػم الُػػػػػػا  ْو
ٌَ (ٗ)«اظتثلث»  من الناس   : جي

ٌَ (٘)«القامَس»بالضم  قاؿ يف : أك الركـً  ٌَ «الػرـو بػن عيصػَ»مػن ولػد  : جي    ورجػ
 ٌَ    وـٌ رُ  :  رتعورومي   ورج

َّحػشً بى الحى  أك َداف  رتعػو    جػن ٌ   آ،ػَره معجمػ ٌ (ٙ)دة: بُػي  اظتهملػ  واظت مػن السػ
   «أح اشٍ » و «شافٍ  ْ حُ »

ٌَ (5)«القامَس»يف : أك ال ط ً     معروؼٌ  : جي
َّحػػػ(3)رً بىػػػرٍ البػى  كأ َحيني  بينهمػػػا را ٌ  [أٔٗ]دتني :   ن ٌ  مُيػػػ أيضػػػاً   ه را ٌ   آ،ػػػرَ ْػػػّا

 ٌَ َُ  ُػػأ،ػػرى بػػني اضتُ   ٌ   وىػػم بػػاظت رب  وأّمػػ(2)رابػػربَ  :ورتعػػو جيػػ ري نْ َش والػػاِّ َف مػػذّا ع  يقطعػػ
لُّ  (ٓٔ)[و]الرجػاؿ  َر نسػائهم ّ  َعػػا مهػػ   أو ىػم بطنػػاف مػػن «الفيْ قػػي  َعػػ»هػػم مػػن ولػد كتعل

                                                           
 ـٟ حٌٕٔن: وؽ١َ٘خ.   (ٔ)

: ٚحٌعـّةةش ؿٕٔةة١ش ٚٗوٜةة١ش. ـخٌـٕٔةة١ش ِةةخ ٔمٍظةةٗ ٕ:35٘لةةخي أرةةٛ ك١ةةخْ ـةةٟ حٍط٘ةةخؾ ح٠ٌةةَد  ( ٕ)

ٍس. ٚحٌ٘وٜة١ش ِةخ ٔمٍظةٗ طةخٍس ٚرخ٨ٗةظمخق طةخ «أي»حٌعَد اٌٝ ٌٔخٔٙخ ٔىَس, ـظٜةَـض ـ١ةٗ ربىهةخي 

 .ٗٓٔـٟ أكٛحٌٗ اٌٝ حٌٍٔخْ عٍّخا. ٠ٕٚ:َ: حٌظٌوَس 

 عٕي ــخي: ٓٛحء.  ( ٖ)

 .ٕ:3ٕٖحٌّؼٍغ )كَؾ حٌفخء(  ( ٗ)

 حٌمخِّٛ حٌّل٢١, ِخىس )ٍَٚ(.  (٘)

ف رٗ ؼ١َ ٚحكي.ٔ:3ٖٗلخي حرٓ حٌ ١ذ   (ٙ) َّ ُّ لي ٛ  : ٚرخ٠ٌ

 حٌمخِّٛ حٌّل٢١, ِخىس )ٕ٘ي(.  (5)

 د ٚ ؽ: ٚحٌزَرَ.ـٟ أ ٚ   (3)

ةةخ «حٌزَحرةةَس»ـةةٟ حٌمةةخِّٛ: رَحرةةَس. ـةةٟ طةةخؽ حٌعةةَّٚ ِةةخىس )رةةٍَ(: ؿّعةةٗ   (2) ِّ . ُحىٚح حٌٙةةخء ـ١ةةٗ ا

خ ٌٍٕٔذ. ٚ٘ٛ حٌٜل١ق. لخي حٌـَٛ٘ٞ: ٚاْ ٗجض كٌـظٙخ. ِّ  ٌٍعـّش, ٚا

 ح٠ٌِخىس ِٓ حٌمخِّٛ حٌّل٢١. ( ٓٔ)
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يامػػ» و «هاج نْ ِاػػزتػػري » ػػذا يف  (ٔ)«أ ػػريق »ببػػر أيػػاـ  ػػي  ال  اػػاروا إُف « َ ُّ ملػػك أ ريقيػػ  ّ 
   (ٕ)«القامَس»

َف واصتيم   ائُ ٌ : أك اإلفر جً   من النصارى   بالُا  وبالن
ػػر اظتصػػنّ ذلػػك.  أك غيػػرً  ا ّثػػرياً ؽتػػ  «ريػػدابػػن دُ »نقػػالً عػػن  (ٖ)«اظتاىػػر»ف يف وقػػد ّذ

  َ  اب رنع والببر   من ىءال  إالّ  أ،ذه العرب عنّ 
َلػػو  و،ػػبُ  َؿُ »ق َلُػػ «أ  حيػػاف قػػ َاْػػط   «ابػػن عصػػف ر»ي افػػقي رأمى و: ق يف إ  ػػات ال

َصػ  ف (ٗ) المصػط عالل ػ   فػيلعػر  منهػا ل عػن ل ػ ٍ  حيثي عٌبر بىلطقل, كال  قلى 
ُ
اظت  ّ 

َص  ف  هَ واْط ٌ 
ُ
   ّاظت

َفٍ  م  بضػػ- كتعػػرؼ عيٍجمػػ  :[بٚٗ] قػػىؿ الطحػػىة َنػػو ُِ اال ػػم - سػػّ   أي:ّ 
 : (٘)ب ج هو أعجمياً و عاً  
 ًِ    و أح ي أئم  العربي   أي: ما ذُّر من ُعْجميو  يطقل ذلك أف: هىأح ي

َىا  (ٙ)                          إذا قالت حذاـِ  صّدق
َ  ٌ  نّعػػػ عػػػن أكزاف ال ػػػمىء العربيػػػ ؛  أي: اللُػػػ ِ   الثػػػى ي: خركجػػػ    ا مضػػػ 

 ػػالث -  وبّسػػر اعتمػػاة و ػػي  الػػرا  (5)بّسػػر اعتمػػاة والػػرا   وبُي همػػا :«رًٍيًسػػمًإبٍ » حػػ : 

                                                           
حٌزَرةةَ( )خء ٚحٌةةَحء ِٚةةخ ١ٍ٠ّٙةةخ ِةةخىس وةةٌح حٌٔةة١ٓ حٌٍّّٙةةش ـةةٟ حٌٕٔةةن, ٚـةةٟ ِعـةةُ حٌزٍةةيحْ رةةخد حٌزةة  (ٔ)

ٌٚٔخْ حٌعَد ِخىس )وظُ( ٚـةٟ حٌمةخِّٛ ٚطةخؽ حٌعةَّٚ ِةخىس )رةٍَ(: رخٌ٘ة١ٓ حٌّعـّةش.  ٔ:3ٖٙ

 ٚلي ٠ىْٛ رىَٔ حٌِّٙس.

 رٍَ( ٚح٠ٌِخىس ِٕٗ. )ِخىس حٌمخِّٛ حٌّل٢١,   (ٕ)

 .ٔ:5ٕ٘( 2ٔحٌَِّ٘ )حٌٕٛع: ( ٖ)

 ـٟ حٌٕٔن: حٌّٜٕٛع.   (ٗ)

 .ٔ:5ٕٓ, ٚحٌَِّ٘ ٔ:٘ٓٔ, ّٚ٘ع حٌٙٛحِع ٕ:35٘د حٍط٘خؾ ح٠ٌَ  (٘)

ْ  عـِٖ:   (ٙ) َِ  لخٌضْ  ِخ حٌمٛيَ  ـب ح ٌَ , ٚحٌةي ح١ٌّخِش ِٓ ٚحثً رٓ رىَ رٓ عٍٟ رٓ ذِ عْ َٛ  رٓ ـ١ٌٍُُ . ٚ٘ٛ َك

َِ »ك١ٕفةش أرةٟ لز١ٍةش رٕةٟ ك١ٕفةةش. ٚ  ُٚؿةٗ. ٚ٘ةٛ ِزٕةٟ عٍةةٝ حٌىٔةَ عٍةٝ ٌؽةش حٌلـةخُ. ِٕٚةةٗ  «َكةٌح

َِ  لخٌةةضْ  ِةةخ حٌمةةٛيُ لةةٌُٛٙ: لةةٌُٛٙ ـةةٟ حٌّؼةةً ـةةٟ حٌظٜةةي٠ك  َِ ِف ح , ٕ:ٙٔٔ. ٠ٕ:ةةَ: ؿّٙةةَس ح٤ِؼةةخي ًَ

 .ٔ:ٖٓٗ ٝ, ٚحٌّٔظمٜٕ:ِٙٓٔٚـّع ح٤ِؼخي 

 ـٟ ى: ٠ٚفظلٙخ. ( 5)



051 

 

َف]و -ل ػػػات َّحػػػػ (ٔ)[ْػػػػّ ن ٌ دة بينهمػػػػا  والي ييّػػػػاظت   معػػػػّرب عليهػػػػا  والسػػػػني مهملػػػػ ٌ    ْػػػّا
َخ  «إبريشم»   (ٕ)بالشني اظتعجم   وىَ القا ال   أّما اضترير  اببريسم اظتط 

 ّػػاف  أبطيػػ  ال ػػمىء فػػي اللسػػىف العربػػي,فػػي  فػػإٌف مثػػل هػػرا الػػ زف مفقػػ ده 
 لَ َف يصرح  ا أحٌد   (ٖ)يوذلك دليَ عجميّ 
َف  :« ػىػػٍرًجس»,  حػػ : ثػػم راءه     ػػ فه : أف يكػػ ف أٌكلىػػالثىلػػثي  ػػّ َف ْو بُػػي  النػػ

سر اصتيم  قاؿ يف  َنو زائدةٌ : ىَ مّعربٌ (ٗ)«اظتص اح»الرا  ّو الفباتُاؽٍ    ون   :  و يها ق
؛ لُقػػد (ٙ)الّسػػر -علػػى  ػػ طو (٘)«األزىػػري»ر  واقيصػػر وىػػَ اظتخيػػا- :أقيسػػهما

عِػػَ»لُقػػد  ُْ َؿ    «نَػ الً مػػن األ عػػاؿ  وىػػَ ذػػري منقػػ َف إالّ منقػػ زتػػالً للاائػػد  (5)ّسػػريبُػػي  النػػ
 نذ،رّػ  «َلِػعْ  ِ » علػى أ ػراده مػن ّثػري (3)يف اعتمػاة بّسػر «َعِ إ ْ » َزتُ  ّما] على األاليّ 

   (2)وإذتد نذ،رّ
 علػػػػػى الاائػػػػػد زتػػػػػَ مػػػػػن (ٓٔ)أشػػػػػ و الاائػػػػػد علػػػػػى ئػػػػػدالاا زتػػػػػَ ألفّ   الُػػػػػي  :والثػػػػػآف

؛ ألّف الُعػػَ لػػػي  مػػن جػػػن    و يػػػو نظػػرٌ «برِ ْضػػنَ »علػػى  «نػػػرج » مػػَ  يُ  (ٔٔ)[ األاػػلي
 (ٔ)االْم ح  يشي و بو  انيهى 

                                                           

 ؿخء ـٟ ى رعي لٌٛٗ: ٚح١ٌٔٓ حٌٍّّٙش. «ػ٩ع ٌؽخص»٠ُخىس ِٓ ى. ٚلٌٛٗ:  ( ٔ)

طخؽ حٌعَّٚ ِةخىس )رَٓةُ(, , ٠ٕ٘ٓٚ:َ: ٌٔخْ حٌعَد ِخىس )رَُٓ( ٚٗفخء حٌؽ١ًٍ ِخىس ) ا٠َ٠ُٔ(  ( ٕ)

 .ٖٓٚحٌّعَد ٚحٌيه١ً ـٟ حٌّعخؿُ حٌعَر١ش ِخىس )ار٠َُٔ( 

 ـٟ ى: عـّظٗ. ( ٖ)

 حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ, ِخىس )ٍؿْ(. ( ٗ)

 حٌٙةَٚٞ, ح٤ُ٘ةَ رةٓ أكّةي رةٓ ِلّةيٛ ٘ة «ح٤ُ٘ةَٞ». ٚٔٔ:ٕٔٗط٠ٌٙذ حٌٍؽةش, ِةخىس )ٔةَؿْ(  ( ٘)

 .2ٕ , ٍلُ:ٔ:2ٔ٘ . رؽ١ش حٌٛعخس 5ٖٕٓش . طٛـٟ ٓ«ط٠ٌٙذ حٌٍؽش», ٛخكذ ٍِٕٜٛ أرٛ حٌ٘خـعٟ

 وٌح ـٟ ى ٚحٌّٜزخف ح١ٌَّٕ, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ع١ٍٗ ٟز ٗ رخٌىَٔ. «عٍٝ ٟز ٗ حٌىَٔ»  (ٙ)

 وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ـىَٔ. ٚـٟ حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ: ـظىَٔ.  ( 5)

 وٌح ـٟ حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ, ٚـٟ ى: ِٓ. ( 3)

. ٚـةٟ ى ِىةخْ ٌؽةش ـةٟ ٚح٦ٛةزع ٗةـَ ٚ٘ٛ ح٦ٓلً ٚ ٚح٦ػّيـٟ حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ: ٔلٛ ح٦ًهَ  ( 2)

 : ػّٗ.«ح٦ػّي»

 وٌح ـٟ حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ, ٚـٟ ى ٗزٗ. ( ٓٔ)

 وٌ ـٟ ى, ٚلي ٓم٢ ِخ ر١ٓ ِىٛـظ١ٓ ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ. ( ٔٔ)
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فإإً  [ؽ3ٗ]ال ٌكإإٌ  حٌلةةَٚؾ حٌّةةٌوٍٛس,  أٞ: حؿظّةةخعَ  فإإّ ذ ك إإ 

 . ة  عربٍذ  كلمة  

: لةةةخي ـةةةٟ زاي  أٞ: ـةةةٟ آهةةةَ ح٨ٓةةةُ,  ه: أ  ٌكإإإٌ    إإإر  ا رابإإإ   

ةةةةّي ـةةةة٩ رةةةةي  (ٕ)«حٌمةةةةخِّٛ» ُِ ةةةة : اًح  ِ٘  َُ أْ ٠ُىظةةةةذ رّٙةةةةِس رعةةةةي ح٤ٌةةةةؿ. ٚٚ

ٌٞ . ٚـ١ةةٗ ٌؽةةخصٌ (ٖ)«ٓحٌـةةَٛ٘ٞ» ٞ  , ُٚحءٌ : ُح َُ ٟ  »وةة  , ٚ ْٞ وةة «١َةة َُ , «وةةٟ», ٚ

 ِٕٛٔخا.  (ٗ)[ُٚحا ]

: رةةخٌِحٞ ٚحٌةةيحي رٜةة١ؽش حٌفخعةةً. لةةخي ـةةٟ «زد  ن إإي  م  » , نحإإٌ:بعإإد لا   

دٌ  (ٙ)ّٟ ِٕ ٍ ِـخٍٞ حٌمُ : ٘ٛ حٌٌٞ ٠ميِّ (٘)«حٌٜلخف» َّ َٚح . ٚٛة١ّ ٚح٤ر١ٕةش, ِعة

ٌّ »ـمخٌٛح:  ١ٕٓخا  (5)ُٖحءَ  ٌٞ «ِٕٙي  . لزٍٙخ ىحيٌ  ّ ٤ّٔٗ ١ٌْ ـٟ حٌى٩َ ُح

 . (3)ٌٗ «حٌظع٠َذ»ًوَٖ ـٟ وظخد  «حٌّٕٟ٘»ٌٚ٘ح ِّخ ـخص 

                                                                                                                                                                      
, ـمةي ٔ:2ٖٔلخي حرٓ حٌ ١ةذ ِظعمّزةخا حٌف١ةِٟٛ   (ٔ) ٌَ : ِٚةخ ًوةَٖ ِةٓ ح٨طفةخق عٍةٝ ٠ُةخىس ٔٛٔةٗ ـ١ةٗ ٔ:ة

٨ا ـٟ ح٨ُٓ كظةٝ كىةُ ٓة١ز٠ٛٗ رؤٛةخٌظٙخ حهظخٍ أ ّٚ رٛ ك١ّخْ أٛخٌش ٔٛٔٗ, لخي: ٌعيَ ح١َّحى ٠ُخىطٙخ أ

, ٚو٩َ ؿّخعش ـٟ أّٔٗ عَرةٟ, وّةخ أـٜةق عٕةٗ أرةٛ ك١ّةخْ ٚؼ١ةَٖ. ٠ٕٚ:ةَ: حٌّٕٜةؿ «ًٔٙ٘»ـٟ 

, ٚطةةخؽ ٕ:52ٙ, ٚحٌظٜةة٠َق ٔ:3ٙٗ,  ٚٓةةفَ حٌٔةةعخىس )ٔةةَؿْ( 2ٙٔ, ٚٗةةَف حٌٍّةةٛوٟ ٔ:ٗٓٔ

 ْ(.حٌعَّٚ ِخىس )ٍؿ

 حٌمخِّٛ حٌّل٢١, ِخىس )ُٜٚ(.   (ٕ)

 رعةي ر١ةخء ا٨ّ  ٠ىظةذ ٨ٚ ٠ٚمٜةَ ٠ّةيّ » :لٌٛةٗ ـةٟ أٞ لخي حٌِر١يٞ ـةٟ طةخؽ حٌعةَّٚ ِةخىس )ُٚٞ(:  (ٖ)

َّ أٚ ]٠عٕةةٟ حرةةٓ حٌ ١ةةذ[ ٗةة١وٕخ لةةخي .«ح٤ٌةةؿ ّْ  :٠مةةخي ٚلةةي .كٛحٗةة١ٗ ـةةٟ حٌّميٓةةٟ ٖلةة  ٨ٚ» :لٌٛةةٗ ا

ْ٘ةة ـةة٩ ُٞح رةةٗ ٚحٌّةةَحى ٌٍمٜةةَ ٍحؿةةعٌ  «٠ىظةةذ  وةةخْ ْاٚ ,ؿٌٍّٜةةّٕ  وّةةخ حٌّةةيّ  هةة٩ؾ حٌمٜةةَ اً َُ ٚ

ََ  حٌٌٞ ح٨ُٓ حٌٕلخس عٕي حٌّمٍٜٛ  ٜٔةَ أرةٛ ,كّةخى رةٓ آةّخع١ً٘ٛ « اجلوهري»ٚ .٨ُِشٌ  أٌؿٌ  ٖآه

, ٚح٤عةة٩َ 2ٖٔ, ٍلةةُ ٔ:ٙٗٗ٘ةة . رؽ١ةةش حٌٛعةةخس 2ٖٖ. طةةٛـٟ ٔلةةٛ «ٜةةلخفحٌ» ٛةةخكذ ,حٌفةةخٍحرٟ

 .2ٓٔ, ِٚميِش حٌٜلخف ٔ:ٖٖٔ

 ّ حٌّل٢١.ح٠ٌِخىس ِٓ حٌمخِٛ ( ٗ)

 .ٖ:2ٕٜٓلخف, ِخىس )ٕ٘يُ( حٌ  (٘)

 حٌمَٞ.  :ـٟ حٌٕٔنوٌح ـٟ حٌٜلخف, ٚ  (ٙ)

 ـٟ ى: ُح٠ٗ. ٚـٟ حٌٜلخف: حٌِحٞ.  (5)

ٟ حٌي٠ٓ حٌ٘ة١َٙ رخٌّٕ٘ةٟ ح٤لْلٜةخٍٞ ١ِل ,ِلّي رٓ ريٍ حٌي٠ٓ ِلّٛى حٌلٕفٟ حٌٜخٍٚهخٟٔ٘ٛ   (3)

٠ةةذ ـةةٟ حٌظع٠َةةذ. ٠ٕ:ةةَ: ٘يح٠ةةش ٘ةة . ٚوظخرةةٗ: أٛةةٛي حٌظمَٔٓٓٔحٌَِٚةةٟ, حٌّظةةٛـٟ رّىةةش ٓةةٕش 

:ٍٓةةخٌش ـةةٟ حٌظع٠َةةذ. ٚوظخرةةٗ كممةةٗ ى.ٓةة١ٍّخْ ٔ:3ٖ٘, ٚـةةٟ و٘ةةؿ حٌ:ٕةةْٛ ٕ:ٕٓٙحٌعةةخٍل١ٓ 

ارَح١ُ٘ حٌعخ٠ي ح٤ٓظخً حٌّٔخعي رـخِعش أَ حٌمَٜ, ١ٚزع ـٟ ِ زعةش حٌـخِعةش رعٕةٛحْ ٍٓةخٌظخْ ـةٟ 

د ٨رٓ وّخي ٚحٌّٕٟ٘. َّ  حٌّع
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 ٌكإإٌ  فإإً كلمإإة   ال [ى5ٖ] ح٨ؿظّةةخع رةة١ٓ حٌةةيحي ٚحٌةةِحٞ فإإّ ذ ك إإ 

 رخ٨ٓظمَحء.  ِ  عربٍة

, (ٔ)«ا وإإٌ جس »ـ: أ  ٌجتمإإ  فٍإإو ا وإإسل ًا جإإٍ , كإإا خإإسم   

ِّ (ٔ)«ا وٌ جس »ـك   ٓ.ـَ لْ , ٚ٘ٛ حٌ
د: ٌعٍّ «حٌظع٠َذ»لخي ـٟ  َّ و (ٕ)ٗ ِع ْٛ  . (ٖ)ْخَؿ

دٌ  (٘)ًجإإ   : (ٗ)لةةخي َّ , «وةةؾ» رىٔةةَ حٌـةة١ُ ٚط٘ةةي٠ي حٌٍّّٙةةش, ِعةة

ُ   ٚحٌٜخىُ  ,ط٘زٗ وخؾ حٌعَد ٨ ريٌض حٌـ١ُ ِٓ وخؾ  , ـؤُ «وؾ» أعـ١ّةش  ِٓ ؿة١

 . (ٙ)٨ ط٘زٗ ؿ١ُ حٌعَد
ُِ  ٌجتمإإ  فٍإإو (5): أ لس  ا سإإس ًا قإإس , نحإإٌ:  ا جإإٍ   , أٞ: ح٨ٓةة

ةة» :ٚأٛةةٍٙخ .َِةةٝ رٙةةخ حٌلـةةخٍس٘ةةٟ حٌظةةٟ طُ  :«ٍإإ ن  ج  ن  ا م  »نحإإٌ:   (3)ْٗ َؿةة ْٓ َِ

 . (2)«حٌظع٠َذ»أٞ: ِخ أؿٛىٟٔ. وٌح ـٟ  «ه١ْ ِٔ  (3)ْٗ ؿَ 

أً , : عٍةٝ هّٔةش أكةَؾ  -ر٠ةُ حٌوةخء- مسسإٍس  : أ  ٌكٌ     ا سسب   

- القإإةمإإح وإإرً  ا     [إٔٗ],١ةةخا هخٌ :عسرٌإإس   ,عٍةةٝ أٍرعةةش أكةةَؾ   ربسعٍإإس  

ًىإإً: ا ءإإسل ًا إإرال ًا لإإسل ًا إإ   ًا مإإٍ   -رخٌةةٌحي حٌّعـّةةش ٚحٌمةةخؾ

                                                           
 عَد ٚحٌيه١ً ـٟ حٌّعخؿُ حٌعَر١ش ِخىس )حٌٌٜٛؾ(.٠ٕ:َ: حٌّ عٕي ــخي: ٔلٛ حٌٌٜٛـخْ.  (ٔ)

 )حٌٌٜٛؾ(.

 وٌح ـٟ ى ٍٚٓخٌش حٌظع٠َذ, ٚلي ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ. ( ٕ)

د ٚحٌيه١ً ـةٟ حٌّعةخؿُ حٌعَر١ةش ِةخىس )حٌٜةٌٛؾ(   (ٖ) َّ . ٠ٕ:ةَ: ٍٓةخٌظخْ 3ٖٗوٌح ـٟ حٌظع٠َذ ٚحٌّع

د ٨رٓ وّخي ٚحٌّٕٟ٘  َّ لةخي  .د ٚ ؽ: وٛؿةخ. ٚـةٟ ى: وٌٛـةخْ . ٚـةٟ أ 5ٍ٘ٚٔٓخٌظخْ ـٟ حٌّع

د ٚحٌيه١ً ـٟ حٌٍؽش حٌعَر١ةش  َّ : ٛةٌٛـخْ حٌعٜةخ حٌّعىٛـةش ٌٍعةذ 2ٕٗحٌيوظٍٛ أٌظٛٔـٟ ـٟ حٌّع

 .«ؿٌَٛىخْ»رخٌىَس. ـخ١ٍٓظٙخ 

 ِىخٔٙخ ـٟ ى: حٔظٙٝ. ( ٗ)

 .ِخىس )ؿٚ( ٚحٌّعَد ٚحٌيه١ً ـٟ حٌّعخؿُ حٌعَر١ش عٕي ــخي: حٌـٚ. ٠ٕ:َ: طخؽ حٌعَّٚ  (٘)

 .)ؿٚ(

د  ( ٙ) َّ د ٚحٌةيه١ً ـةٟ حٌّعةخؿُ حٌعَر١ةش ِةخىس . 5ٍٗٔٓخٌظخْ ـٟ حٌّع َّ ٠ٕٚ:َ: طخؽ حٌعةَّٚ ٚحٌّعة

.) ّٚ  حٌعَر١ش ِخىس )ؿ

 .  «أْ», ٚعٕي ــخي ىْٚ ٔ:5ٕٓوٌح ـٟ حٌَِّ٘   (5)

 ٚـةٟ د: كةَ. ؿةَ. :ٚـةٟ أ ٚ ؽ ٚـةٟ ٍٓةخٌش حٌّٕ٘ةٟ رةخٌـ١ُ حٌفخٍٓة١ّش. ,ٔ:25ٖوٌح ـٟ حٌفة١ٞ   (3)

 ٕ:َ وظخد حٌّمٍَ حٌـةخِعٟ,ٚطؤطٟ ٌٍظعـذ.٠ ,ـٟ حٌفخ١ٍٓش أىحس حٓظفٙخَ «ؿٗ»ٚ٘ٛ طل٠َؿ. ٚ كَ.

د ٚحٌيه١ً ـٟ حٌّعخؿُ حٌعَر١ش )حٌّٕـ١ٕك(. َّ  ٚحٌّع

د  ( 2) َّ  .25ٍٔٓخٌظخْ ـٟ حٌّع
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َْ  ًا نٌ , فّنذو ُّٟ  كس  متى, أٞ: حٌ٘ؤ ُّٟ  حٌوّخٓ عربٍإس  فإ  حٓةّخا  أٚ حٌَرخع

ج    »نحإٌ:  ,(ٔ)منيإس فٍو شًل  , ٠ٛؿيَ  أ  ٌكٌ :, ِلخٌشَ  :بد   إل ر  : (ٕ)«س 

ج    » إإل ر  إإ ق  »ً: ـ١ةةٗ حٌفةةخء ٚحٌةة٩َ, (ٕ)«س  ط ع  ّٚ  :«ٍر   ,ٌةةٗ ٚٓةةىْٛ ػخ١ٔةةٗرىٔةةَ أ

. حٓةُ ٌٍ٘ةٟء حٌلم١ةَ. ـٙةٛ ٚـظق ػخٌؼٗ ٚٓىْٛ ٍحرعٗ حٌٍّّٙظ١ٓ, آهَٖ ِٛكةيسٌ 

  ٟ  ّ ـ١ٗ حٌزخء. عَر
ر ش  »ً م  ح  رفظق حٌـ١ُ ٚح١ٌُّ, ٚٓةىْٛ حٌلةخء حٌٍّّٙةش ر١ّٕٙةخ,  :(ٖ)«ج 

 ََ  . حُٓ ٌٍعـُٛ. ٖ ِعـّشٌ ٚؤَ حٌَحء, آه

 ]ِٓ حٌوف١ؿ[ [د3ٗ] ٚلي ٔ:ُّض ٌٖ٘ ح٤ٚؿٗ رمٌٟٛ:

 ٠ُعةةةَؾ ح٤عـّةةةٟ رخٌٕمةةةً كمةةةخا 

ي  ػةةةةةةةةُ ٍحء   ّٚ ْ  رةةةةةةةة ؤ  أٚ رٕةةةةةةةة ٛ

َ  أٚ رخؿظّةةةخع  ٌٜةةة خى    ـةةةٟ أه١ةةة

٨لةةةةش  ٚ٘ةةةةٛ  (ٗ)أٚ هةةةة٩ ًَ ِةةةةٓ 

 ٌْ  هّةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

ٌٍ رٙةةخ حٓظزخٔةة شُ   ِةةخ (٘)ًٞ أِةةٛ
 

 أٚ هَٚؽ  عةٓ ُٕٚٔةخ حٌة عَرٟ 

 ّٞ ٞ  رعةةةةةةي ىحي  ر ةةةةةة ِ  أٚ رةةةةةة ِح

ّٚ ـةةةةةةةٟ  ُ  وةةةةةةةخٌـ ِةةةةةةةع ؿةةةةةةة١

 ّٟ  (ٙ)حٌـةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ٍ

 ٍرةةع  ٠خٛةة فِٟةةٓ كةةَٚؾ  أٚ أ

وةةةةةةةةخْ ٌةةةةةةةةي٠ُٙ ٠ةةةةةةةةخ ٛةةةةةةةةخِف 

 (5)رةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخ٤عـّٟ
 

   «شرح اليسهيَ»: ىذا ما رتعو أبَ حياف يف «اظتاىر»قاؿ يف 
َاف ا»يف  «الُػػػػارا »: قػػػػاؿ (3)«اظتاىػػػر»ويف   (ٖ)اليػػػػا  (ٕ): ال كتيمػػػػ (ٔ)«ألدبديػػػ

واصتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيم يف (ٖ)اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

                                                           

 ٌ٘زٗ ح١ٌٔٓ ـٟ حٌٜف١َ رخٌْٕٛ ـٟ حٌؽّٕش. «عٔـي»: ا٨ّ ٔ:25ٖلخي حرٓ حٌ ١ذ   (ٔ)

ٌَعْ ٚـةةٟ حٌِّ٘ةةَ ُحى عٕةةي ــةةخي  (ٕ) ً. لةةخي حرةةٓ حٌ ١ةةذ : ٚلُةة ٌَعْ ٔ:22ِّٖ ُّ حٌةةٌحي : لٌٛةةٗ: )ٚلُةة ً( ر٠ةة ِّ

ٍش. أٞ: ٟٗء. ٚلي  ِّ ْع ٌَ حٌّعـّش ٚٓىْٛ حٌع١ٓ ٚؤَ ح١ٌُّ. ٚ٘ٛ حٌـًّ ح٠ٌوُ. ٠ٚمخي: ِخ عٕيٖ لُ

َّٔ ح٤َُ٘ٞ  ٍَش»ـ ِّ ْع ٌَ  . ٚـ١ٙخ ِٓ حٌٌٌٚم١ّش ح١ٌُّ ٚح٩ٌَ.رخٌٟ٘ء حٌظخـٗ «حٌمُ

(ٖ)  )َِٕ ة َّ ١َْعةٔ:٠ٔ25ٕ:َ: ٓفَ حٌٔعخىس, ِخىس )َؿْل َْ ً, لِ ِّ ْع ٌَ , ٚحٌظٜة٠َق ٔ:ٕٗٗذ( , ِٚةخىطٟ )لُة

ٙٙٓ:ٕ. 

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٚه٩. ٚـٟ ى: أٚ هٍٝ.  (ٗ)

 ـٟ ى: حٓظٕخرض. ( ٘)

(ٙ)  « ّٟ ّٚ ـٟ حٌـ ٍ  ـٟ ى: وخٌـٜٟ ـٟ ًح حٌلٍٟ. «وخٌـ

 يف د: أعجمي  ( ٚ)

  .ٔ:5ٕٓحٌَِّ٘   (3)
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لمػات العػرب ػذا اصتػيم والصػاد ال ي(٘)قػيلْ مػن ذػري حػرؼ ذَ  (ٗ)ّلم  منّ   (ٙ)فااتلُػ  ّو
ػالـ العػرب؛ صتاف»و «جػاصاب» و «صّ اصتِػ»لػي   (5)ذاولػ يفّ  ػذا اصتػيم (3)بعػر    «الصػ   ّو

ػػػػاف  المهػػػػم  (2)«الطػػػػيجن» و «نالطػػػػاجِ »والطػػػػا ؛ ولػػػػذاّ  َف يفّ  َلػػػػدين؛ ألّف ذلػػػػك ال يّػػػػ م
   انيهى (ٓٔ)األالي

لمػػ ٍ (ٔٔ)«الصػػ اح»ويف  ػػالـ العػػرب   واحػػدةٍ  : اصتػػيم والقػػاؼ ال كتيمعػػاف يفّ  مػػنّ 
َف معرّباً أو حّاي  اَت  ؿتَ:  إالّ     َ ْلػالػذي يػُ  «َؽُمػرْ اصتُ »  وىي الرذيػف و«ٔق دَ رْ اصتَ »أف يّ

 »ػب قَـٌ  « قَ امِ رَ اصتَ »  و َؽ اطتفّ 
َ
 هم من العجم    أالُ «ََاِ اظت

بانّػػػػػػػػو  [جٜٗ]اصتػػػػػػػػيم والصػػػػػػػػاد  (ٔ)منػػػػػػػػ  اصتمػػػػػػػػ  بػػػػػػػػني (ٕٔ)«األزىػػػػػػػػريّ »ب وتعّقػػػػػػػػ
َدٌ  َجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  (ٕ)م

                                                                                                                                                                      
عةخْ ـةٟ ُحى ـةٟ حٌِّ٘ةَ: حٌمةخؾ ٚحٌـة١ُ ٨ ٠ـظّوٌح ـٟ ى ٚحٌَِّ٘, ٚـةٟ أ ٚ د ٚ ؽ: حٌعةَد. ٚ  (ٔ)

ةل١ق ِةٓ ح٤ٓةّخءِ  وظةخدلةخي حٌفةخٍحرٟ ـةٟ ى٠ةٛحْ ح٤ىد,  وٍّش ٚحكيس ـٟ و٩َ حٌعَد.  ٜ  رةخد, حٌ

ًُ : ٚحٌمَةةزؾُ  : ٔ:22ِةةخىس )حٌمةةزق(  حٌعةة١ٓ ٚطٔةةى١ٓ حٌفةةخء رفةةظق (ـعةةً) ةة ـَ ٟ   ٚ٘ةةٛ حٌَل دٌ  ـخٍٓةة  َ . ِعةة

 .حٌعَد و٩َ ـٟ ٚحكيس وٍّش   ـٟ حٌـ١ُ ِع طـظّعُ  ٨ ٚحٌمخؾُ 

 َ٘: طـظّع.ـٟ ؽ ٚحٌِّ  (ٕ)

 ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: حٌفخء. ٚـٟ ى: حٌمخؾ.  ,وٌح ـٟ حٌَِّ٘  (ٖ)

 ١ٌٔض ـٟ حٌَِّ٘. «ِٓ وٍّخص حٌعَد»  (ٗ)

َاف األدب     (٘)  العػني وتسػّني الُػا  بّسػر( ِ ْعَ) باب  الص  ي  من األشتا ِ  ّيابيف اظتاىر: ذولقي  قاؿ الُارا  يف دي
 اجيمػاع العربي ػ ، ػَتْػضِ  من لي َ  وىذا َأْ،طب، بنُ  ُحَييُّ  ىَ اصتِْ تَ  إف  : ويُقاؿُ   انمٌ : اصتِْ تُ  :ٔ:ٛٚٔمادة )اصت ت( 

  َذْوَلِقي   حرؼٍ  ذريِ  من ّلم ٍ  يف والي ا  اصتيم
 ّذا يف د واظتاىر  ويف أ و ب: يليُاف  ويف ج: يليقاف  (  ٙ)

 وٌح ـٟ أ, ٚـٟ د ٚ ؽ ٚ ى: ٚوٌح. ٚـٟ حٌَِّ٘: ٌٌٚٙح.  (5)

َاف األدب  قػاؿ   (3) َابُ  اظتضػػاَعف ّيػاب  الُػػارا  يف ديػػ مػػادة  العػػني وتسػّني الُػػا  بُػػي  ( َػْعػَ) بػػاب (  َػْعػػَ) األشتػا  أبػػ
   يو والّصاد اصتيمِ  الجيماع ػَتْضٍ  بعر    ولي  اصَتصُّ  : ٖ:ٚ)اصتص( 

 حٌَِّ٘, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٚحٌ ٕـَس. ٚـٟ ى: ٚحٌ ٕـٓ.وٌح ـٟ   (2)

َاف األدب  األشتػػػا  مػػػن الصػػػ ي  قػػػاؿ الُػػػارا  يف    (ٓٔ) : ٔ:ٖٗٗمػػػادة )الطػػػاجن(  «اْلعػػػني بُػػػي  ( اَعػػػَ) بػػػاب»ّيػػػاب ديػػػ
القتػػػػا اْلطّػػػػْيَجِن، يف لُ ػػػػ ٌ : اْلطّػػػاجنُ  َلّػػػٌد؛ ّو َف ال وذلػػػػك واحػػػػدٍة، ّلمػػػ ٍ  يف واصتػػػػيم الطّػػػػا  الجيمػػػػاع م  ّالمهػػػػم يف يّػػػػ
  اأَلاليِّ 

 .ٗ:ٜٗ٘ٗٔلخف )رخد حٌمخؾ, ـًٜ حٌـ١ُ( حٌ  (ٔٔ)

, ٛةخكذ طٙة٠ٌذ ِٕٜةٍٛ أرةٛ ,حٌ٘ةخـعٟ حٌٙةَٚٞ ٔةٛف رةٓ ١ٍلةش رةٓ ح٤ُ٘ةَ رةٓ أكّي رٓ يِلّ ( ٕٔ)

 .2ٕ, ٍلُ:ٔ:2ٔ٘ . رؽ١ش حٌٛعخس 5ٖٓحٌٍؽش. طٛـٟ 
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:  رب (٘)«الّصع»: مأله  و«إنا ه جصص  الفٌ »  و(ٗ)وي ي  عين (ٖ)«جصص اصترو»ػّ
 اضتديد باضتديد 

                                                                                                                                                                      

 ـٟ ى: ؿّع. «حٌـّع ر١ٓ» ( ٔ)

 . ٠ٕٚ:َ: طخؽ حٌعَّٚ ِخىطٟ )أؿٚ( ٚ )ٚؿٜٚ(. ٚعزخٍس حٌَِّ٘:ٔ:2ٖ٘ٚأ٠ّيٖ حرٓ حٌ ١ذ   (ٕ)

ُُ » لةخي ِةٓ عٍةٝ عمّزخا ِظ حٌظ٠ٌٙذ ـٟ ح٤َُ٘ٞ ٚلخي  وة٩َ ِةٓ وٍّةش ـةٟ ٠ـظّعةخْ ٨ ٚحٌٜةخىُ  حٌـة١

٩َّْ ٚحٌـ١ُ حٌٜخىُ : «حٌعَد  .ُِٔظع

( )وٌح ـٟ ط٠ٌٙذ حٌٍؽش ِخىس   (ٖ) ّٚ , ٚـٟ أ ٚ ؽ: وـٜةـٚ حٌـةَحى. ٔ:5ٕٔ, ٚحٌَِّ٘ ٓٔ:3ٗٗؿ

   ٚـٟ ى: ٚوـٜٚ حٌـَحٚ. ٚـٟ د: وـٜلٚ حٌـَحى.

 ٕٔن: ع١ٕٗ.وٌح ـٟ حٌظ٠ٌٙذ ٚحٌَِّ٘, ٚـٟ حٌ  (ٗ)

 .ٓٔ:5ٗٗط٠ٌٙذ حٌٍؽش, ِخىس )ّٛؾ(  ( ٘)
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 المسأل  العى رة 
 ماتمن مسائَ اظتقدّ 

 (ٔ)«ابن الطهػراكىةبن ع د اهلل الس ائي اظتالقي أبَ اضتسني  ْليماف بن ػتمدِ » قسم
َاو-  اللفىظى إلا:  -بُي  اظتهمل  األوُف  وختُيف الثاني  وال

 رتؾ  ال ؽتين ِ  كاجوو  -
ُّ  ٍُ كممتط  -    بو  من اليل
َجها كجىئاو  -  ف معاً ال
: ك ح همػػى ممػػى يجػػو أف يكػػ ف «قػػىئمه »ك «ٌرجػػل»فىل اجػػو  (ٕ)[قػػىؿ:] 

َجدَ  َد مسمّ  في ال ج د  ي َج مػن اللُػ   لدوامػو  يػو   ػال بػد   كال يطفك ال ج د عط اه  ل
 عليو   اؿّ الدّ 

َلػػو عقػاًل  ؿتػَ: بػو الْػي ال   الػػيلُ ُ  اصتػائاُ  ال ػريُ  ُُ كالممتطػ  ال » ك «ال قػػىئم»مدل
ال جػػػ د  أف يخلػػ ى ٍسػػػب العػػادة  إذ يمتطػػ يلػػػو العقػػَ عػػادًة؛ ؽتػػا لتُ   هػػذا إ، ػػارٌ  ,«رجػػل
َجداف شػاىدٌ  ألفّ  أف يك ف ال رجل في  كال قىئم؛ (ٖ)عن َد عػن  ال َجػ بعػدـ انُّػاؾ ال

 ذينك  
َعني لُردين معينني؛  «كعمرو » ك «ٍزي »مثَ  كالجىئاي  عقػالً وعػادًة    جىئاه ل ٌ اظتَ 

َ    أف يك ف ذلك     الدّ لو وال اميناعَ  (ٗ)إذ ال وجَبَ  يك ف؛ كأف المنهما   ّ  اؿ عليوّ 

                                                           

يف ْػن   (  ٔ) َعػاة ٕٛ٘تػ َحيػاف يف اليػذييَ واليّميػَ ٕٚٚٔ  رقػم: ٔ:ٕٓٙىػػ  ب يػ  ال المػو نقلػو أب   وأحػػاؿ ٖ:ٖٖ٘  ّو
َامػػػ  ٜٗٔػتققػػػو إُف شػػػرح اصتاوليػػػ  لألبػػػدي  َ يُّ يف قتػػػ  اعت المػػػو السػػػي  ابػػػن وذىػػػب  قػػػاؿ: ٕ:ٕٖ  وقػػػد أشػػػار إُفّ 

َاز إُف وةالطرا َؾ زيد» ج َف عػن ،ػارج ذريػب لػو مػذىب علػى بنػا  «زيػد قػائم» دوف «أ،ػ  إليػو أشػرت وقػد   العربيػ  قػان
َؿ يف االقرتاح ّياب يف يو   الن َ أا   لسخا يو ىنا وتّر

 ح٠ٌِخىس ِٓ ــخي.   (ٕ)

 وٌح ـٟ ّ, ٚعٕي ــخي: ِٓ.   (ٖ)

 ـٟ ى: ٚؿٛى. ( ٗ)
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َّ قىؿ: فػ ػاف اػدقاً  «قػىئمه  رجػله »كاجبػين,  حػ :  مػن مرٌكػوو  كػالـو ػّ   وإفّ 

َلػػػو ال ي يػػػب عػػػن العقػػػَ   مػػػا فيػػػ ؛ ؛ ل ٌػػػ  ال فىئػػػ ةى (ٔ)ال يجػػػ ز حصػػػَ  (ٕ)ألّف مدل
  امين     ائدةٌ  بالّالـ

َؿ الُائػػدة اصتديػػدة يف حتّقػػ َيّ وىػػذا بنػػا  علػػى اعي ػػار حصػػ السػػما  »ػ   ػػق الّػػالـ الن ػػ
َقَنا َيػاً لُْقػ «  المػاً ؿت َر علػى عػدـ (ٖ)يف آ،ػرين «افأبػَ حيّػ»ذلػك  وعليػو  دِ لػي ّ    واصتمهػ

َؿ الُائػػػػػدة    (ٗ)اعي ػػػػػار ذلػػػػػك َف مػػػػػا ُذ  [أٖٗ]وإ ػػػػػالؽ حصػػػػػ ّػػػػػر  عػػػػػن ذلػػػػػك القيػػػػػد   يّػػػػػ
   (٘)ّالماً 

مػػػػن  منصػػػػَبٌ    أو مصػػػدرٌ : حػػػػاؿٌ مػػػػن ممتطعػػػػين أيضػػػػىن  [بٜٗ] مرٌكػػػػوه  ككػػػالـه 
َلو:  َف ق  بو   قّدمو اىيماماً  «ال يج ز»مضم
َد؛  «ال رجػػػل ال قػػػػىئم» حػػػ :  َجػػػ ػػػالً مػػػن جائيػػػػو   ؛ل ٌػػػ  كػػػػربه أي: يف ال ألّفّ 

 ال يق لو ٍسب العادة   (ٙ)؛ ألّف العقَكال فىئ ة في ّذلك  
مػا تقػدّ لى مػا ُذ ع وىذا أيضاً م     مػا ؿتػن ّػر آنُػاً   مػا يقطػ  بصػدقوّ  ـ أو بّذبػوّ 

َياً عند األولني  ويسمّ  الماً ؿت    (5)اه عند اآل،رين يو ال يسّمىّ 
َدَ  كجػىئاو ه  ال يص  عند العقػَ  قػدُ  ٍُ من كاجو مرٌكوه  ككالـه  ه يق ػَ العقػَ وجػ

َاجػػب؛ الم «قػػىئمه »ىػػَ اصتػػائا  «زيػػ ه »صػػحي ه,  حػػ : ه  و قػػدَ  َد مػػن ىػػَ ال َجػػ َّ ال ينػػاع ،لػػ
   قائمٍ 

 , ال يج ز. كجىئاو  ممتط و  (8)من مرٌكوه  ككالـه 
                                                           

ٌُ ٨ ٠ـُٛ»  (ٔ) ًٌ لخث  ــخي: ٨ ٠ـُٛ ٔلٛ ٍؿً لخثُ.عٕي  «ٔلٛ ٍؿ

 كَؾ ٔفٟ.  «ِخ» ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: وّخ. ٚوٌح ـٟ ى, ٚ  (ٕ)

 : ٚـ١ٗ و٩َ ٠ٛ١ً ٤رٟ ك١خْ ٚؼ١َٖ. ٔ:٘ٓٗـٟ حٌف١ٞ  (ٖ)

 ١ٌْ ـٟ ى. «ٚع١ٍٗ أرٛ ك١ّخْ ...» ( ٗ)

 .ٕ:2ٖٔ, ٚح٤ٗزخٖ ٔ:2ٕ, ّٚ٘ع حٌٙٛحِع ٠ٗ2ٕٓ:َ: حٌّؽٕٟ   (٘)

 ـٟ ى: حٌفعً. ( ٙ)

 حٌٔ َحْ ١ٌٔخ ـٟ ى.ٌ٘حْ  ( 5)

 ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ. ٚلي وظزض ـٟ ٘خِٖ د رو٢ ِؽخ٠َ.  (3)
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الـٌ  كال َزّ   اصتم  بني »ػّ  [دٖٛ] ألنّو ؛كممتط و  كاجوو  من مرّّبٌ  كت
َف الّضػػػب َد  وىػػػَ  «ال قػػػىئم» جػػػائاٌ  «زيػػػ ه » :(ٕ)ؿفمثػػػىؿ الكٌ   (ٔ)«والنػػػ َجػػػ أي: يف ال

   ؽتين ٌ 
 ليعػدد القػائم  يػو كػربه ّػر منهمػا  أي: مػا ُذ   ٌػ ل «ال قػىئم رجػله »الثػآف:  مثاؿُ ك

ذا للرجَ] َاق  ،ال و   في ال ج د, ال قىئم  «ال قائم»أي:  إذ معطىه؛ (ٖ)[ّو  و ال
من  بَ أي: اظترّّ  ل ٌ  ؛«زي  أخ ؾ»من جىئاين ال يج ز,  ح :  مرٌكوه  ككالـه 

َُ  ٌُ معلػػـ اصتػػائاين   و يػػو مػػا ]  ة يف الّػػالـوىػػذا بنػػا  علػػى اعي ػػار الُائػػدة اصتديػػد- مػػن ق ػػ
َؾ»أي:  (٘)لكػػػن بتػػػأٌخره -(ٗ)[عر ػػػت  فصػػػ ٌ و  ال لتصػػػَ ،ال ُػػػ صػػػىر كاجبػػػىن   «أ،ػػػ

َلػك:  اإلخبػىر بػ  [جٓ٘] َؾ»أي: بق َلَػ ل ٌػ ؛ «زيػد»اصتػػائا عػن  «أ،ػ  مج ػػ ؿه و  أي: مدل
 جريو على مقيضى علمو   (ٙ)إّما لعدـو  إّما لعدـ علمو بو  في حٌق المخىطو,

  ػػا،بتَ  «قػىئمه  زيػ ه »: كلػ  قلػتى    كاجبػػىن  (5)رهبتػأخي يصػيريف ذاتػو  فىلجػىئا

َاجبٍ  ىػَ  مػءّ،رٍ  ككاجػوو  «ْزيػد» (3)َىػ من جىئاو  وه ل ٌ  مركٌ الّالـ؛  ص ٌ  عن جائاٍ  ب
َاجػب   فل  قٌ متى   «قائمٌ »ىَ  : ال َاجػب ؛ ألنّػو إفّتػا مُتػ, لم يجا«زي ه  قىئمه »كقلتى ب بال

َاجػػػبٍ  عػػػن واجػػػبٍ  عػػػن اصتػػػائا  ال عّسػػػو؛ لػػػئال يصػػػري اب، ػػػار عنػػػد تػػػا،ريه  «زيػػػ ان »لٌف ؛ ب

 فصىر الكالـ  (2)اظتقّدـ عليو  وىَ واجبٌ  «قائمٍ »ألنّو أ،ب عنو بػ صىر بتأخيره كاجبىن؛
                                                           

ًٌ ٠٠َد ٌٍـّع ر١ٓ ح٠ٌي٠ٓ, ـخ٠ٌذ ك١ٛحْ رَٞ ٠ع١ٖ ـٟ حٌزَحٍٞ, ٚحٌْٕٛ َِ   (ٔ)  -ٚ٘ٛ حٌلةٛص-ؼَ

ٌٞ ٠عة١ٖ ـةٟ أعّةخق حٌزلةخٍ. ٠ٚمةخي:  ٌْ رلَ ةذِّ  رة١ٓ ٠ُئٌ ةؿَ  ٝكظّةك١ٛح . ٠ٕ:ةَ: ِـّةع ٚحٌُّٕةْٛ ح٠ٌ 

 .  ٕ:3٘, ٚحٌّٔظمٜٝ ٕٙ٘ٚٔ:ٖٕٔي ح٤ِؼخ

 عٕي ــخي: ٔلٛ.   «ـّؼخي ح٤ٚي»  (ٕ)

 ٠ُخىس ِٓ ى. ( ٖ)

 ٠ُخىس ِٓ ى. ( ٗ)

 ٚـٟ ى: طؤّهَٖ. َٖ.١عٕي ــخي: رظؤه  (٘)

خ ٌعيَ» ( ٙ) ِّ  ـٟ ى: أٚ طميَ. «ٚا

 َٖ.ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: رظؤهّ   (5)

 وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٌ٘ح.  (3)

 ـٟ ى.١ٌْ  «ٚ٘ٛ ٚحؿذٌ » ( 2)
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ػػػب  «رجػػػله  قػػػىئمه »بػػػىن مػػػن كاجبػػػين, فصػػػىر بمطػػػػال  مركٌ  (ٔ)«قػػػائم» بيقػػػدٔف الكػػػالـ اظترّّ
 منعو  منهما  وقد مرّ 

  .غريوه  رهوه مالذي ذىب إليو  : كهرا«ىفأب  حيٌ »قىؿ  

َعػػاة»ف يف قػػاؿ اظتصػػنّ  انػػت لػػو آرا ٌ (ٕ)«ب يػػ  ال   و،ػػالف (ٖ)اد  ػػيف الن ػػَ تُػػرّ  : ّو
َر    و،الف  يها اصتمه

كاجبػىن  مػن أٌف الجػىئا يصػير بتػأخيره «اوةرَ ابػن الطّػ» قىلػ  كمػى: «افأبػَ حيّػ» قىؿ
ػػػذلك؛  ؛ القيضػػػائو ا،ػػػيالؼَ ممطػػػ عه   «مٍ قػػػائ»أي:  معطػػػىه لفٌ معنػػػاه عنػػػد ختالُهمػػػا  ولػػػي ّ 
ڳ  چ مػػن اظتضػػاؼ إليػػو؛ ألّف اظتضػػاؼ عامػػَ  يػػو ق لهػػا   هػػَ ؿتػػَ:  حػػاؿٌ - مىن كمػػؤخران مقػػ ٌ 

  ال يصّ  ما  رّع عليو  واهلل أعلم   ,كاح ه  -(ٗ)چڳڳ  ڳ
مػػػػػا قػػػػػاؿ  «افأبػػػػػَ حيّػػػػػ»: قسػػػػػم  ائػػػػػدة ػػػػػب مػػػػػن اشتػػػػػنيّ  َائػػػػػده الّػػػػػالـ اظترّّ يف بعػػػػػض  

َيو»    (ٙ)ينقسم إُف ذا  وإُف واُي (٘)«ْي 
َؿ الذا  ػاف مػدل َؿ اظت يػدأ اطتػب  يػو عػنيَ  (5): مػاّ  َلػك: ىػَ اهلل  وىػَ يف    مػدل ّق

َف اطتػػب عػػنيَ  َر؛ ليصػػّ  اضتمػػَ   لػػي  مػػن ىػػذا  يف مثػػَ ىػػذا يلػػـا أف يّػػ اظت يػػدأ بػػاظتع  اظتػػّذ
َلك:  َؿ  «ىذا ذىب»الق يَ ق ُّاة ذايػ  اليصػُي ؛ ألّف مػدل  «ىػذا ذىػب»مشرياً إُف ْ يّ  مصػ

يب الذىب ال ري اظتصُ   (3)مطلق الذىب   يد،َ  يو َاز ىذا الرّت َؿ بعدـ ج  ى  وال نق

                                                           
 د ٚ ؽ.  وٌح ـٟ ى, ٚلي ٓم ض ِٓ أ ٚ  (ٔ)

 .  ٔ:ٕٓٙرؽ١ش حٌٛعخس   (ٕ)

 وٌح ـٟ ى ٚرؽ١ش حٌٛعخس, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ـ١ٙخ. ( ٖ)

(ٗ)   ْٔٛ٠ٗ:ٔٓ. 

ّٟ  ٠ىْٛ أْ ِٓ ٌٗ ٨ري حٌّزظيأ أْ ٚحعٍُ: ٕ:5ٕٔلخي ١ٓز٠ٛٗ ـٟ حٌىظخد  ( ٘)  ٘ةٛ  ٘ةٛ ٗة١جخا  ع١ٍةٗ حٌّزٕة

 ٠ىةْٛ ٨ حٌّزظةيأ هزةَ أْ ٚحعٍةُ: ٗ:5ٕٔلخي حٌّزَى ـٟ حٌّمظ٠ةذ ٚ .ُِخْ أٚ ِىخْ ـٟ ٠ىْٛ أٚ

 أٚ حٌّعٕةٝ  ـةٟ ح٨رظةيحء ٘ةٛ ـةخٌوزَ .لخثُ ٠ُٚي أهٛن  ٠ُي: ٔلٛ حٌّعّٕٝ ـٟ ح٨رظيحء ٘ٛ ١ٗجخا  ا٨

 .ِلةخي ـٙةٛ حٌةٛؿ١ٙٓ ٘ة٠ٌٓ أكةي عٍةٝ ٠ىةٓ ٌةُ ـةبْ. ًوةَ ـ١ةٗ ٌةٗ ـ١ىةْٛ ح٤ٚي  ؼ١َ حٌوزَ ٠ىْٛ

 .ٗ:٠ٕٕٚٔ:َ: حٌظ١٠ًٌ ٚحٌظى١ًّ 

 : ح٨ُٓ ٠ٕمُٔ اٌٝ حُٓ ٚٛفش.ٔ:ٕٙ: ٟٚٚعٟ. ـٟ حٌظ١٠ًٌ ٔ:2ٓٗـٟ حٌف١ٞ   (ٙ)

ي  (5) ّٚ . ُحى ـٟ أ  ٚد ٚ ؽ: أ  . ٌُٚ أؿي ٌٛؿٛى٘خ ِعٕٝا

 .«ـ١يهً»ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ لزً  «ـ١ٗ»وٌح ـٟ ى, ٚلي ؿخءص  ( 3)
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َنو من ىذا الق يَ  بَ ن  ّما قاؿ بو بعضٌ  َازّ  َؿ بعدـ ج  ق
  «زيد» نّف القياـ اُ  لو  ولي  داالً على ما ىَ عني  «قائمٌ  زيدٌ »والَاُي: ؿتَ: 
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 ؿالكتىب الكٌ 
 الّيابُ  من الّيب الس ع  اظتقسم إليها [أٗٗ]

َتر إفّ » :وذػريه «اف ّػابن حِ »ضتديث  -فللمصنّ  (ٕ)«اعتم »ّما يف - (ٔ)مناْبٌ  َعا ْ ع ً ّو أمػا  ,اهلل وتػر لتػب الػ

     (ٖ)اضتديث «ْ عاً  ْ عاً واألياـَ  واألرضَ  أما ترى السماواتِ 

 ػػػيا  » (5)مػػػا  يػػػو  مػػػن نػػػتُ وبيّ   (ٙ)«يال يضػػػاو »عليػػػو  (٘)[جػػػرى]و .(ٗ)أف اصتنػػػاف ْػػػ  ٌ  :«ابػػػن ع ػػػاس»وعػػػن 
    «لس يَ يا  ا»

َؿ  قلُت ىذا  وقد مدحتُ  َيَ[:[بٓ٘]الّياب جرياً على ذلك الق  ]من الط
رو  ٍ  ال إفّ أَ   ّ  م  االقرتاح

 نتقد تايّ   ٌ جنّ  وما ىَ إالّ 
 

َارُ   ا أينعتْ    وْ غتمع علمٍ  أن
َعأَ   وْ ما تنظر اصتناف ْ عًا من

 

َذٌ  (3)[ّيب] مصدر  واصتم  الضمّ  :والّياب ل  ً  َّ »من  ما،     «بيْ ال
َابٍ  رتل ٌ  :وااطالحاً  ََ  من العلم تشيمَ على أب     اً  ذال ومسائ

َعٌ    .«مىعفي السٌ » (2)ه،ب  م يدأٌ   وىَ مر 

َيوِ »منػو علػى مػذىب  أو حػاؿٌ   بعػد ،ػبٍ  والظػرؼ ،ػبٌ   الً ثم «ىذا»ىَ  ػتذوؼٍ  ،بُ  «الّياب»أو  أو مػن   (ٔ)«ْػي 
َز نصب    اطتبيفمن الضمري  َز اصترّ   «اقرأ»ؿتَ  بن مار [جٔ٘] «الّياب»وكت     وال كت

                                                           
 ـٟ ى: ِٕخٓزش.  (ٔ)

 .ٔ:ِٖميِش ّ٘ع حٌٙٛحِع   (ٕ)

 5ٖٗٔ, ٍلةُ: ٕٔ, ـةٟ وظةخد حٌ ٙةخٍس, رةخد ح٨ٓةظ خرش ٗ:3ٕ٘ٛةل١لٗ أهَؿٗ حرةٓ كزةخْ ـةٟ   (ٖ)

ّْ هللا طعخٌٝ ٚطَ ٠لذ حٌٛطَ. أِخ طَٜ حٌّٔخٚحص ٓةزعخا ٚح٠٤ةخَ  رٍف:: اًح حٓظـَّ أكيوُ ـ١ٍٛطَ  ـب

. ٕٗٗٗٙ, ٍلةُ: 3:2ٖ٘ٓزعخا ٚحٌ ٛحؾ؟ ًٚوَ أ١ٗخء. ٚحٌ زَحٔةٟ ٚحٌلةخوُ. ٠ٕ:ةَ: وٕةِ حٌعّةخي 

, ٗ:٠ٔ5ٖٕ:ةَ: ؿةخِع ح٤ٛةٛي  «حٌةٛطَ ٠لذ ٚطَ هللا» ٌظٌَِٞ رٍف::ٚأهَؿٗ حٌزوخٍٞ ٍُِٚٔ ٚح

 .ٍٕ٘ٗٔلُ: 

 ٚىحٍ حٌـةة٩ي  ىحٍ:  ٓةةزع حٌـٕةةخْ:  عزةةخّ حرةةٓ لةةخي, لةةخي: 2:3ًٕٖوةةَٖ حٌم١َزةةٟ ـةةٟ طفٔةة١َٖ   (ٗ)

 .حٌٕع١ُ ٚؿٕش حٌفَىّٚ  ٚؿٕش حٌوٍي  ٚؿٕش حٌّؤٜٚ  ٚؿٕش عيْ  ٚؿٕش ح٩ٌَٔ 

 .٠ُخىس ِٓ ى  (٘)

ّْ  ٚطٕى١َ٘ةةخ ٚؿّعٙةةخ: ٔ:ٔٗ چپ  پ  پ   چ : ٕ٘حٌزمةةَس:  ٔةة١َ لٌٛةةٗ طعةةخٌٝلةةخي ـةةٟ طف  (ٙ)  حٌـٕةةخْ ٤

 ٚىحٍ ,حٌٕعة١ُ ٚؿٕةش ,عةيْ ٚؿٕةش ,حٌفةَىّٚ ؿٕةش: ٓةزع عّٕٙخ هللا ٍٟٟ عزخّ حرٓ ًوَٖ ِخ عٍٝ

 عٍةٝ ِظفخٚطةش ٚىٍؿةخص َِحطةذ ِٕٙخ ٚحكيس وً ٚـٟ .ٚع١ٍْٛ, ح٩ٌَٔ ٚىحٍ ,حٌّؤٜٚ ٚؿٕش ,حٌوٍي

ّّ  خيح٤عّ طفخٚص كٔذ . ٚحٌز٠١خٚٞ ٘ٛ عزي هللا رٓ عَّ رٓ ِلّي ح١ٌَ٘حُٞ  أرةٛ حٌو١ةَ خيٚحٌع

٠َّٔٓ ٥ٌىٔةَٚٞ 3٘ٙحٌمخٟٟ  ٔخَٛ حٌي٠ٓ حٌ٘خـعٟ  حٌّظٛـٝ رظز٠َِ ٕٓش    ٕٗ٘٘ . ١زمخص حٌّف

 .ٍٖ٘ٓلُ: 

 ـٟ.  :ٌعٍٙخ  (5)

 .٠ُخىس ِٓ ى  (3)

 وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: هزَ.  (2)
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َلػػو:  «الّسػػماع» و سػػر ي ثػػق   ذاتٍ  :نمىػػ ثبػػت فػػي كػػالـً  ،لُػػ ٌ : مػػى :بػػ   أقصػػدُ  :أي كأعطػػيبق
َنو عربيّ  ؛بفصىحت  َانينهمأو أُ   اً لّ المو على ق     (ٕ)ناؿّ 
َلو: ىَ يف االاطالح: ما «الاؾتآف»اح ماع بعض شرّ ؼ السّ وعرّ  َد شي ٍ يُ  بق َقف قرر بو وج طػ  النظػر ٍيث لػَ قُ   بال

َقف      و،ال و القياس  رشد إليويُ و شعر بو يُ  َف يقم  اباٌ عن ال
  و يػو نظػرٌ   ر حّمو ٍّم نػص اضتػديث أو القػرآفوتقرّ   وترت ت بو اللساف  ْيعملو ابنسافا ماع ماالسّ  :وقيَ :قاؿ

   (ٖ)انيهى

   :السماع عمّ  ي:أ -(ٗ)«نصر»من باب   بُي  اظتيم- فشمل
الـٌ ألنّ  ؛الّرٔف كه  القرآف :لل تعىلاا كالـى  َ َؽٌ  وّ      بُصاحيو م
 الزمػػػ ٌ   ٌ أو حاليّػػػ  ليعظيمػػػو مسػػػيانُ ٌ   ٌ دعائيّػػ رتلػػػ ٌ  [دٜٖ]:  ػتمػػػد  :أي  اب ػػا    يػػػو للعهػػػد:  بيػػػ  ككػػػالـى 

َف اظتضاؼ عامالً  يو ق لها «قد»بن مار      من اظتضاؼ إليو لّ
الـ العربألنّ     و أ ص ّ 

 العرب »ػولذا يَاف باظتءنثّ  ؛ثٌ مءنّ  اْمٌ   بُي  أوليو :برى العى  ككالـى 
 

ػػػػ»ػّػػػػػ  «برْ ُعػػػػ» :ويقػػػػاؿ  يػػػػػو :قػػػػػاؿ  (٘)«اظتصػػػػ اح»ّػػػػػذا يف    وىػػػػم ،ػػػػػالؼ العجػػػػم  «العاربػػػػػ »و «العربػػػػا  ُْ  «برَ الَعػػػػػ»مػػػػػ  وكتُ   «َقُػ

ػ «بٍ رُ عُ »وعلى   «نمُ زْ أَ »و «نٍ مَ زَ »ّػ  «,برُ عْ أَ »على  (ٙ)نيبُي ي    (5)انيهى  «دٍ ُْ أُ »و «دٍ َْ أَ »بضمينيّ 
عربيّ  «مٍ ىُ رْ جُ »  ُ وعربيّ     الُصي  م بالعربيّ ؿ من تّلّ ىَ أوّ و   عليو السالـ «إشتاعيَ»ب ولد رَ والعَ      يوليستّ 

َة قبل بعثت  ٌَ ظت بالن  ال   وىَ شام َد ،لقووالْر     ا ق َ وج

َمو ظتا بينهماوع  (3)لُصلو بني اظتيقابلني  ر يف اظتعطَؼ عليوح باضترؼ اظتقدّ ارّ  :ك في زمط      م

   زمنو بعدَ  :أي «.من»ب ري  إذ ال كترّ  ؛بالنصب :هكبع ى 
                                                                                                                                                                      

: ـٟ ى: ٚكخي ِٕٗ عٍٝ ٌِ٘ذ ١ٓز٠ٛٗ. ٚعٍةٝ ِةٌ٘ذ حٌـّٙةٍٛ «٘ذ ١ٓز٠ٛٗأٚ كخي ِٕٗ عٍٝ ٌِ» ( ٔ)

: ٌ٘ح رخد ِةخ ٠ٕظٜةذ ـ١ةٗ ٕ:33ٌّخ ـٟ حٌّزظيأ ِٓ ِعٕٝ حٌظٕز١ٗ ٚح٦ٗخٍس. لخي ١ٓز٠ٛٗ ـٟ حٌىظخد 

 حٌوزَ ٤ٔٗ هزَ ٌّعَٚؾ  ٠َطفع عٍٝ ح٨رظيحء  لّيِظَٗ أٚ أّهَطٗ. ًٌٚه لٌٛه: ـ١ٙخ عزي هللا لخثّخا. 

 .«حٌٕمً»آهَ وظخد حٌّٔخع ١ّٔ٠ٚٗ  3ٔحرٓ ح٤ٔزخٍٞ ـٟ ٌّع ح٤ىٌش  ٟ طع٠َؿ حٌّٔخع ع١ٓٓؤط  (ٕ)

   ١ٌْ ـٟ ى. «ٚعَؾ حٌّٔخع...»ِٓ لٌٛٗ  (ٖ)

 أـٜق ِٕٗ رفظلٙخ.  «ـَف»٘ٛ رفظق ح١ٌ٘ٓ ٚؤَ ح١ٌُّ, و  :ٔ:ٗٔٗلخي حرٓ حٌ ١ذ  (ٗ)

 .  (عَد) ِخىسحٌّٜزخف ح١ٌَّٕ    (٘)

 .حٌّٜزخف ح١ٌَّٕٔض ـٟ ـٟ أ: رفظل١ٓ. ٟٚ٘ ١ٌ  (ٙ)

 .2ٗٚلي ٍى ـٟ ى ـٟ حٌٍٛلش  ١ٌْ ـٟ ى. «لخي ٠ٚمخي ـٟ عَد...»ِٓ لٌٛٗ  (5)

 ـٟ ى: حٌّمخٌظ١ٓ.  (3)
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م َجػػبػني العػرب مػن العَ   ينالم لٌػػ (ٔ)كثػرةب ؛ت عػن  صػػاحيهاوت ػريّ  إلػا أف فسػ ت اللسػػط ي 

ََ إذ  ؛«ّالـ العرب»من  حاؿٌ :  ظمىن ك ثران وذريىم    (ٕ)للنظم يف األولني ال مد،

اف  يو  ر الُصاح  على اللساف العر ّ مدا ألفّ  ؛أك كىفرو  عن مسلمو  َعاف منهم مشرّت     والن
َف حجّ  مط ى في كلٌ  ال ب ه  ,ثالث  أ  اعو اظتشار إليها آنُاً  ف ره    من الثب ت  ً ليّ

                                                           
 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٌىؼَس.  (ٔ)

 أٞ: حٌمَآْ ٚحٌلي٠غ.  (ٕ)
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َؿٍ  دى رى كى   لُػػ ٍ  :أي مػػى ى القػػرآف فكػػلٌ أٌمػػ ػػ  ذػػريِ  بطريػػق مق ػػ - قػػرئ  (ٔ)ذلػػك اللُػػ َ  :أي  ػػ أٌ  بِ ذِ َّ

َؿ بالسػند  [أ٘ٗ] عُ ا مذلػك الّسػ هىيمن ألفّ  ؛ جىز االحتجىج ب  في العربيٌ بذلك اللُ   :أي ب  -بال نا  للمُع
َع َؿ ال ري اظتَ      اظتق 

َ   :تران اكىف مت    اءه    يمػا لػي  مػن ق يػَ  :قيػَ :(ٖ)«الياج السػ ّي»قاؿ   (ٕ)من الس ع  وىَ ما قرأ بوّ 

  انيهى  ا رّ ذا األلُاظ اظتخيلف  يها بني القُ ّو :(٘)«أبَ شام َ »قاؿ   (ٗ)ّابمال  وختُيف اعتماة   األدا 

َاا حُ وإفّتػػ َاتر مػػا عػػداه ليػػ  :أجيػػب  (5)آحػػادٌ  يهػػا  ْػػندىم للنػػ   ورد مػػن أفّ ومػػا أُ   (ٙ)ر ذلػػك عنػػدىمتّػػم بيػػ
َاترىػػػػا عنػػػػدىم عنػػػو َف  ال ال يلػػػػـا مػػػػن عػػػدـ النقػػػػَ أف و  [بٔ٘]  واقيصػػػػروا يف ْػػػػرد السػػػند علػػػػى بعػػػػض  ػػػرقهم  باحيمػػػاؿ ت يّػػػػ

   (3)ّذلك

اًل ؽتا حّاه بػ «الياج الس ّي»والذي رّج و  َاتر  «أ  شام َ »وعن  «قيَ»أّفّ   (2)مي

                                                           

 ـٟ ى: حٌمَآْ. «ًٌه حٌٍف:» ( ٔ)

  ٠ٕٚ:َ ِٕخل٘ش حرٓ ٖٖٗحٌّٛحٔع    ِٕٚعٌٕٔ٘ح حٌّظفك ع١ٍٗ ر١ٓ حٌعٍّخء. ٠ٕ:َ: ؿّع حٌـٛحِع  ( ٕ)

 .ٔ:ٔٗحٌـٍِٞ ِعٗ ـٟ ًٌه: حٌَٕ٘ 

 .ٔ:23ٕ. ٠ٕٚ:َ: كخ١ٗش حٌع خٍ ٕٔـٟ ؿّع حٌـٛحِع )حٌىظخد ح٤ٚي(   (ٖ)

حٌمخثً ٘ٛ حرٓ حٌلخؿذ. ٠ٕ:َ: ٍـع حٌلخؿذ عٓ ِوظَٜ حرٓ حٌلخؿذ )ِزخكغ حٌىظخد    (ٗ)

  ٚحٌَٕ٘ ٔ:2ْٖٔ ـٟ عٍَٛ حٌمَآْ . ٠ٕٚ:َ ـٟ حٌظعم١ذ عٍٝ لٌٛٗ: حٌزَ٘خٕ:2ٔحٌمَحءحص( 

 .ٔ:ٕٓ٘  ٚح٦طمخْ ٔ:ٖٓ

عزي حٌَكّٓ رٓ آّخع١ً رٓ ارَح١ُ٘  أرٛ حٌمخُٓ  ٗٙخد حٌي٠ٓ حٌّميٟٓ حٌيِ٘مٟ حٌٌّٛي ٚحٌٛـخس   (٘)

  ٍلُ: 3:٘ٙٔ  ١ٚزمخص حٌ٘خـع١ش حٌىزَٜ 5٘ٗٔ  ٍلُ: ٕ:5٘٘ . رؽ١ش حٌٛعخس ٕ٘ٙٙٓش 

  ٚكخ١ٗش حٌع خٍ ٔ:3ٔ". ٠ٕ:َ: ِميِش حٌَٕ٘ . ٚلٌٛٗ ـٟ وظخرٗ "حٌَّٗي حٌٛؿ١ِٔٙٔٔ

 .ٔ:2ٖٕ  ٚح٦طمخْ ٔ:2ٔٔ  َٚٗف حٌىٛوذ حٌٔخ١ع ٔ:22ٕ

 ـٟ ى: عُٕٙ.  (ٙ)

: حٌظلم١ك أٔٙخ ِظٛحطَس عٓ ح٤ثّش ٔ:2ٖٔلخي حٌٍِوٟ٘ ـٟ حٌزَ٘خْ )حٌٕٛع حٌؼخٟٔ ٚحٌعَْ٘ٚ(   (5)

خ طٛحطَ٘خ عٓ حٌٕزٟ ٍٛٝ هللا ع١ٍٗ ٍُٚٓ ـف١ٗ ٔ:َ   ِّ ـبْ إٓخى ح٤ثّش حٌٔزعش رٌٖٙ حٌٔزعش  أ

حٌمَحءحص حٌٔزعش ِٛؿٛى ـٟ وظذ حٌمَحءحص  ٚ٘ٛ ٔمً حٌٛحكي عٓ حٌٛحكي ٌُ طىًّ ١َٚٗ حٌظٛحطَ 

 .ٔ:ٕٓ٘ـٟ حٓظٛحء حٌ َـ١ٓ ٚحٌٛحٓ ش. ٠ٕٚ:َ: ح٦طمخْ 

 .ٔ:٠ٔ2ٕٓ:َ: َٗف حٌىٛوذ حٌٔخ١ع   (3)

ِٚىخْ ٌ٘ح حٌمٛي . «ِظٛحطَ» ِىخْ «ظٛحطَحا ِ» وٌح ـٟ ى. ٚـ١ٙخ. «ٚحٌٌٞ ٍّؿلٗ حٌظخؽ...»ِٓ لٌٛٗ:   (2)

ق » ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: وّخ لخي حٌّْ٘ حرٓ حٌـٍِٞ ـ١ّخ كىخٖ رم١ً ٚعٓ أرٟ ٗخِشَ أّٔٗ -ٚحٌَّؿ 

 ٌَ . ٚحرٓ حٌـٍِٞ ٘ٛ ِلّي رٓ ِلّي رٓ عٍٟ رٓ ٠ٛٓؿ حٌيِ٘مٟ  حٌّظٛـٝ ر١َ٘حُ ٕٓش «ِظٛحط

 .2:ٕ٘٘٘ . ح٠ٌٛء ح٩ٌِع 3ٖٖ
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َاتر عنو  ويت عن بعض الس ع باف رُ  أـ آحىدان  َلػو وىي دا،ل ٌ   وَف تي  عطُػو علػى مػا ق لػو  «ان أـ  ىذٌ » :يف ق

ـ   َوي»وىػػػػَ عنػػػػد   (ٔ)ص  ،ػػػػا علػػػػى عطػػػػف عػػػػا   (ٗ)«السػػػػ ّيّ » [جٕ٘] وعنػػػػد  ع مػػػػا ورا  السػػػػ  (ٖ)«الرا عػػػػيّ » و (ٕ)«ٓالنػػػػ

َيّ »ػّ     العشر ما ورا َ  (٘)«ال  

َف أراد بػػاألولني َا ػػق ذلػػك «الشػػاذّ »ػوبػػ    واْػػيعماؿ العػػربمػػا وا ػػق قيػػاس العربيّػػ (ٙ)ولتيمػػَ أف يّػػ َف   مػػا َف ي  يّػػ
َؿ اظتصنّ  لو ّما يدؿّ     ايرٍ مُ  عطفَ      إُف آ،ره    وقد أ  ق :ف عق وق

َر واآلحاد والشاذّ  :فللمصنّ  (5)«ابتقاف»ويف  َاتر واظتشه     اظتي

    ّرينقسم ظتا ُذ  (2)القرآف :(3)«لقي جالؿ الدين ال ُ »قاؿ القا ي 
َاترُ  َرة : اظتي    القرا ات الس   اظتشه

    الص اب  (ٔٔ)ةويل ق  ا قرا   العشرة (ٓٔ)وىي دتاـ  قرا ة الثال   اظتل ق   ا :واآلحادُ 
    يهىان  قرا ات اليابعني :والشاذُّ 

 

َّ   :لػو (ٕٔ)«رْشػالن  » ُػي  «ابن اصتاري»م يف ذلك وأحسن من تّلّ   و يو نظرٌ  َجػوٍ و   قػرا ة وا قػت العربيّػ ّػ  واحػدٍ  لػَ ب
َز ردّ   ْندىا وا ّ   ولَ احيماالً    العثمانيّ  اظتصاحفَ  َّ   ىا هي القرا ة الص ي   اليت ال كت ووجػب علػى النػاس   إنّارىا وال لت

عتُ  َا ٌ   اق  َلني (ٖٔ)من الس ع  أوّانت   ْ   من العشرة أـ ذريىم من األئم  اظتق 

  َّ نٌ  وم  ا،ي اف أُ  ّر َا ٌ  أو با ل ٌ  أو شاذةٌ   لق عليها  عيُ ٌ من ىذه األّر  من ىَ أّب منهم   (ٔ)ن الس ع  أـع ْ
 منهم  

                                                           

 .«َ»اٗخٍس طمي٠ُ ٚطؤه١َ  «عخَ»ٚ  «هخٙ»ٚـٛق  عٍٝ عخَ.: ع ؿ هخٙ ـٟ حٌٕٔن  (ٔ)

 .ٔ:3ٖٗ  ٍٟٚٚش حٌ خٌز١ٓ ٖ:٠ٖ٘3ٕ:َ: حٌّـّٛع   (ٕ)

أرٛ حٌمخُٓ عزي حٌى٠َُ رٓ ِلّي رٓ عزي حٌى٠َُ رٓ حٌّف٠ً حٌم٠ِٕٟٚ حٌ٘خـعٟ  حٌّظٛـٝ ٕٓش   (ٖ)

 .2ٕٔٔ  ٍلُ: 3ٔ:3ٕ( ٙ٘ . ١زمخص حٌ٘خـع١ش حٌىزَٜ )حٌ زمش: ٖٕٙ

 .ٕٔحٌـٛحِع:  ؿّع  (ٗ)

. ٚحٌزؽٛٞ: ٘ٛ حٌل١ٔٓ رٓ ِٔعٛى رٓ ِلّي حٌفَحء حٌ٘خـعٟ  أرٛ ٔ:3ٖ 5ٖطف١َٔ حٌزؽٛٞ   (٘)

  3٘ٔ  ٍلُ: ٕ:ٖٙٔ٘ . ٚل١ً ؼ١َ ًٌه. ٚـ١خص ح٤ع١خْ ِٙٔ٘لّي  ٍوٓ حٌي٠ٓ  حٌّظٛـٝ ٕٓش 

 .ٕ:2ٕ٘  ٚح٤ع٩َ 3ٕ٘  ٍلُ: 2ٔ:2ٖٗ( ١ٕٓ5َ أع٩َ حٌٕز٩ء )حٌ زمش: 

 حطَ ٚح٢كخى.أٞ: حٌظٛ  (ٙ)

 .ٔ:ٖٕٙح٦طمخْ: حٌٕٛع حٌؼخٟٔ ٚحٌؼخٌغ ٚحٌَحرع ٚحٌوخِْ ٚحٌٔخىّ ٚحٌٔخرع ٚحٌعَْ٘ٚ,   (5)

 ٘ .3ٕٗعزي حٌَكّٓ رٓ عَّ رٓ ٩ٍْٓ  أرٛ حٌف٠ً حٌىٕخٟٔ حٌَّٜٞ  حٌّظٛـٝ رَّٜ ٕٓش   (3)

 .ٖ:ٕٖٓح٤ع٩َ:  ,ٖٔٓ, ٍلُ: ٗ:ٙٓٔح٠ٌٛء ح٩ٌِع 

 ـٟ ح٦طمخْ: حٌمَحءحص.  (2)

 ـٟ ى: وّخٌش.  (ٓٔ)

 وٌح ـٟ ى ٚح٦طمخْ. ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: لَحءحص.  (ٔٔ)

 .ٔ:ٌّ٘ٔمّيِش( ححٌَٕ٘ ) ( ٕٔ)

 ـٟ حٌَٕ٘ ٚح٦طمخْ: أَ.  (ٖٔ)
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    ولف ،ال ُ من السّ  عرؼ عن واحدٍ وال يُ   لف واطتلفن أئم  الي قيق من السّ عىذا ىَ الص ي  

م أو العربيّ   (ٖ)ْنده ما ا ّ  :(ٕ)حادُ واآل َر [دٓٗ]هار   وَف يشيهر االشي و،الف الْر     اظتّذ
    هْندُ  ما َف يص    :اذُّ والشّ 

َاعػػػد العربيّػػػ علػػػا االحتجػػػػىج  مػػػن علمػػػا  العربيّػػػ كقػػػ  أطبػػػق الطػػػػىس بػػػػىلقراءات  (ٗ) للق
إذا لػػم تخػػىلف هػػا صتػػادة االْػػيعماؿ لُيُ ؼتا يف  صػػاحيها وال يضػػرّ  , فػػي العربيٌػػ ةاطتارجػػ  عػػن اصتػػادّ  ةىذٌ الٌشػػ
َيّ  قيى ىن  َلػو  آل،ػراضتّػم  (٘): انيقػاٌؿ عػنبل ,معركفىن اً ؿت  ةُ الشػاذّ  ،الُػت تلػك القػرا ةُ  :أي  كلػ  خىلفٍتػ: ىػَ ق

َارد يف الينػ ب ى في مثل ذلك الحرؼ بعيطػ  حتجٌ يي   اظتعروؼ القياسَ  يػب الػ ن لث ػَت وروده عّمػ  ايَػمػن الرّت

َف القياس ظتا عدا ذلك  كإف لم يجا القيىس علي   وّالمَ   ال يطرؽ اطتطاُ       يّ

مٌ  :«األنػػي  الصػػاٌف»يف  (ٙ)«اظتعػػاىف»قػػاؿ القا ػػي  مٌ   علػػى الّػػالـ علػػم العربيػػ  حػػّا  ػػنذا ،الُػػو   عليػػو والقػػرآف حػػّا
مٌ وَف ييمّن من اضتّم خبطئو ألنّ   رج  إليو    و حّا

َاعد حتجٌ كمى يي  َيّ  على الق  القيػىسى  (5)ت كمخىلف  ايَػيف الين ا كركدهبىلمجم  عل الن 
َاب :(2)«ذى  ى ا ػػتحٍ » : حػػ   دوف ذػػريه (3)فػػي ذلػػك الػػ ارد بعيطػػ    جئ  جئچ :قػػاؿ تعػػاُف و سػػالم  الػػ

                                                                                                                                                                      

 ٚـٟ ح٦طمخْ: أٚ. .«أَ»ػُ ٛللض اٌٝ  «أٚ»وٌح ـٟ حٌَٕ٘  ٚـٟ أ وظزض   (ٔ)

 .رخهظٜخٍ ٔ:ٕٕٗح٦طمخْ   (ٕ)

 ٕٔيٖ.وٌح ـٟ ى ٚح٦طمخْ. ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ر  (ٖ)

 ـٟ ى: حٌٕل٠ٛش.  (ٗ)

(٘)   . ْٓ ِِ  ٌعٍّٙخ: 

٘  ـم١ٗ أٌٟٛٛ 2ٖٓٚ٘ٛ حٌّعخـٝ رٓ ُو٠َخ حٌَٕٙحٟٚٔ أرٛ حٌفَؽ حٌّظٛـٟ  :ـٟ حٌٕٔن حٌّعخـخ  (ٙ)

وّخ ـٟ حٌفَٙٓض  «حٌـ١ٍْ ٚح١ٔ٤ْ»ؿخِع ٌعّيس عٍَٛ, ٚعٍٝ ٌِ٘ذ حرٓ ؿ٠ََ حٌ زَٞ, ٚوظخرٗ 

ٚ٘ٛ  .«ٌق حٌىخـٟ ٚح١ٔ٤ْ حٌٕخٛق حٌ٘خـٟحٌـ١ٍْ حٌٜخ» ٔ:2ٖ٘, ٚـٟ و٘ؿ حٌ:ْٕٛ 2ٕٕ

ٗ حٌيوظٍٛ  ّّ ِ زٛع رٌٙح حٌعٕٛحْ  كمك ؿِأٖ ح٤ٚي ٚحٌؼخٟٔ حٌيوظٍٛ ِلّي َِٟٓ حٌوٌٟٛ  ٚأط

 اكٔخْ عزخّ. ٌُٚ أؿي و٩ِٗ ٌ٘ح ـ١ٗ  ـٍعٍّٗ ِّخ ٓم٢ ِٓ ِو ١ٛٗ.

 ـٟ حٌٕٔن: ِوخٌفش.   (5)

 ٨ٚ ٠مخّ ع١ٍٗ. ُحى عٕي ــخي:  (3)

  ٚحٌّمظ٠ذ )رخد ٗ:ٖٓ٘خد )رخد ِخ حعظً ِٓ أّٓخء ح٤ـعخي حٌّعظٍّش عٍٝ حعظ٩ٌٙخ( ٠ٕ:َ: حٌىظ  (2)

  ٚح٤ٛٛي ـٟ حٌٕلٛ )رخد ٕ:2ِٜٙخىٍ ح٤ـعخي اًح ؿخُٚص حٌؼ٩ػش ٛل١لٙخ ِٚعظٍٙخ( 

  ٚحٌوٜخثٚ )رخد ٖ:٘ٗ  ٚٔ:5ٕٙ  ٚحٌّٕٜؿ ٔ:5٘ح٦عَحد ٚحٌّعَد ٚحٌزٕخء ٚحٌّزٕٟ( 

  ٚ)رخد ٔ:5ٔٔ  ٚ)رخد ـٟ طعخٍٝ حٌّٔخع ٚحٌم١خّ( ٔ:23حٌمٛي عٍٝ حٌ َحى ٚحًٌٌ٘ٚ( 

  ٔ:2ٖٗ  ٚ)رخد ـٟ حِظٕخع حٌعَد ِٓ حٌى٩َ رّخ ٠ـُٛ ـٟ حٌم١خّ( ٔ:ٖٗٔح٨ٓظلٔخْ( 

ٚحٌّّظع  ,ٔ:55ٕٚحٌّٕٜؿ   ٕ:ٕ٘ٓٚ)رخد ـٟ حٌٟ٘ء ٠َى ِع ٔ:١َٖ ٍِٛىٖ ِع ٔم٠١ٗ( 

   ٚطخؽ حٌعَّٚ,3ٕٔحٌظ٠َٜؿ حٌعِٞ    َٚٗف ِوظَٜٖ:2ٙ  َٚٗف حٌ٘خـ١ش ٕ:3ٕٗ 2ٔٗ

 ِخىس )كًٛ(.
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يهػػػػا ظتػػػػا ق لهػػػػا ألُػػػػاً  وقيػػػػاس بابػػػػو قل هػػػػا (ٔ)چجئ يهػػػػا   بنقػػػػَ حّر    يف األاػػػػَ وانُيػػػػاح مػػػػا ق لهػػػػا يف اضتػػػػاؿ [أٙٗ] يقلػػػػب ضتّر
   .«اْيجار»و «اْيقاـ»ّػ

َحّ :(ٕ)كيأبا  والقياس ] (ٖ)چپ  پ  پ            ٹ  ٹ       ٹچ  تعاُف: قاؿ  دةبُي  اظت
 

انت ىي أو الالـ حرؼ حلْ  ُي  العني من اظتا ي واظتضارع إالّ و ال تُ ألنّ -(٘)ّما ْيا - «يرمي»ػّ  (ٗ)[ّسرىا    قٍ إذاّ 

َاعػػد العربيّػػ   مػػن االحتجػػىجكمػػى ذكرتيػػ  :ة ال أعلػػمالشػػىذٌ  (ٙ)بػػىلقراءات  يف إ  ػػات ق
َلو لف في االحتجىج ب ى في الفق كإف اختي   (5)خالفىن للطحىة في   أعرؼ    وأا

َام »يف و     ،ب اآلحاد غترى جتري [بٕ٘] اأعّ  :(3)ياألال «رت  اصت
َقػف عليهػا  ػاألنّػ ّاف ال عيد  وتل قها ىػا  الّسػّت ،طّػاً يف األاَ اْم إشارة للم :(2) كمن ثمٌ  ػم  و ي  والْر

م َقف والْر ال عيد  تاب  لل َعا لعدـ إبصارىاّ      (ٓٔ)واْيعريت ىنا لضشارة للمعآف لّ

َؿ- جٌ احػػتي  علػػا المضػػىرع المبػػ كء  علػػا جػػ از إدخػػىؿ الـ المػػر -بال نػػا  للمُعػػ
ػاف قلػيالً   (ٔ)چىيحُو رَفْفلْتَگ  چ :بقراءةأمراً للمخا ب  ىء الخطىببت َرود ذلػك دّ ورُ   وإفّ     (ٕ)منعػو بػ

وّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر أنّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُذ  :(ٖ)«ابنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ»يف  «األن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن »ّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ    (ٕ)ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك

                                                           
  جئ   جئ  جئ  جئ  جئ     جئ  جئ  جئجئ  جئڈ      ڈ٠  ١    جئ     جئ  جئ  جئچ  ِٓ لٌٛٗ طعخٌٝ:  (ٔ)

 .2ٔ:3٘ حٌّـخىٌش چ

٠فَعً -  ٚح٤ٛٛي ـٟ حٌٕلٛ )رخد ـَعًٗ:٘ٓٔ( حٌىظخد )رخد ِخ ٌٖ٘ حٌلَٚؾ ـ١ٗ ـخءحص٠ٕ:َ:   (ٕ)

  ٔ:3ٙٔخء ٚحٌٛحٚ حٌٍظ١ٓ ّ٘خ ـخءحص(   ٚحٌّٕٜؿ )رخد ح١ٌٖ:ِٗٓٔٓ كَٚؾ حٌلٍك(  

  َٚٗف حٌ٘خـ١ش: ٔٗ  َٚٗف حٌٍّٛوٟ ٔ:3ٕٖٚحٌوٜخثٚ )رخد ـٟ طَّوذ حٌٍؽخص( 

  ّٚ٘ع حٌٙٛحِع ٔ:53ٔ  ٚحٌّّظع ٖٖ-ٕٖ  َٚٗف ِوظَٜ حٌظ٠َٜؿ حٌعِٞ ٔ:ٗٔٔ ٖٕٔ

 ِخىس )أرٟ(. ١ٓٚؤطٟ ـٟ حٌفَع ح٤ٚي ِٓ ٌ٘ح حٌىظخد )وظخد حٌّٔخع(.   ٚطخؽ حٌعَّٚ,ٙ:ٖٖ

 حٌظٛرش چٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ  پ            ٹ  ٹ       ٹ  ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  چ  ِٓ لٌٛٗ طعخٌٝ:  (ٖ)

2:ٖٕ. 

ّٓ ِىخٔٙخ لي ُهََ.ٔ:٠ُٕٗٔخىس ِٓ حٌف١ٞ  (ٗ)    ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ. ٠ٚزيٚ أٔٙخ وظزض ـٟ ى ٌى

  ١ٌْ ـٟ ى. «وّخ ١ٓؤطٟ» (٘)

 عٕي ــخي: رخٌمَحءس.  (ٙ)

 ر١ٓ حٌٕلخس.  :عٕي ــخي  (5)

: ٚأِخ اؿَحإٖ  ِـَٜ ح٢كخى ـٙٛ ٛل١ق. ٠ٕ:َ: كخ١ٗش ٕٔعزخٍس حٌٔزىٟ ـٟ ؿّع حٌـٛحِع   (3)

 ١ٌْ ـٟ ى. «ح٤ٍٟٛ». ٚلٌٛٗ: ٔ:ٖٓٓحٌع خٍ 

 عٕي ــخي: ػُ.   (2)

 ـٟ ى: ٌىٛٔٙخ وخٌزعي. «ٌىٛٔٙخ ٌعيَ ارٜخٍ٘خ وخٌزع١ي»  (ٓٔ)
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عػػػػػبٍ  َ ِّ أُ »مػػػػػن  ريػػػػػػق   ّػػػػػذلك قرأىػػػػػا النػػػػػػ ّ  اضتسػػػػػػن » و  (ٙ)«أنػػػػػ ٍ »و (٘)«عثمػػػػػػافَ »ورويػػػػػػت عػػػػػن  [جٖ٘] (ٗ)«بػػػػػنّ 

أ  رجػػػػػػػػاٍ  »و  (ٓٔ)«ابػػػػػػػػن الَقْعقػػػػػػػػاع اظتػػػػػػػػدٓفّ » و  (2)«لميالػػػػػػػػرزتن الّسػػػػػػػػ ع ػػػػػػػػد أ » و «(3)ابػػػػػػػػن ْػػػػػػػػريينَ » و (5)«ال صػػػػػػػػريّ 

   (ٙٔ)ىموذريِ  (٘ٔ)«األعرجِ » و (ٗٔ)«قيادةَ » و (ٖٔ)«احي  ػأ  الي  » و  (ٕٔ)«اصت دريّ  امٍ عا» و (ٔٔ)«طارديّ الع

                                                                                                                                                                      
, ٚاطلةخؾ ٕ:ٕٗٔس, ٚؼ١ةَٖ ِّةٓ ىٚٔٙةُ. حٌٕ٘ةَ ٟٚ٘ لةَحءس ٠ٍٚةْ ِةٓ حٌع٘ةَ .3٘ :ٓٔ ٠ْٛٔ  (ٔ)

 .ٖ٘ٔحٌف٩٠ء 

 ـٟ ى: وٌٌه.  (ٕ)

 .ٗٔٗ( ح٤َِ ىْٚ ٨َ ً٘ ٘ٛ ِعَد أٚ ِزٕٟ؟ 5٘. ٚ ١ ؿٛىس )حٌّٔؤٌش: ٕ:ٕٗ٘ح٦ٜٔخؾ   (ٖ)

٘ةةة . ٖٓأرةةةٟ رةةةٓ وعةةةذ رةةةٓ لةةة١ْ  أرةةةٛ حٌّٕةةةٌٍ ح٤ٜٔةةةخٍٞ  ٛةةةلخرٟ ِةةةٓ حٌمةةةَحء. طةةةٛـٟ ٓةةةٕش   (ٗ)

  ِٚعَـةةةش حٌمةةةَحءس )حٌ زمةةةش ح٤ٌٚةةةٝ( ٕٖ  ٍلةةةُٔ:5ٕزـةةةخٚٞ , ١ٚ حٌٕٖ, ٍلةةةُ: ٔ:ٙٔح٦ٛةةةخرش

 .ٖٔٔ, ٍلُ: ٔ:ٖٔ  ٚؼخ٠ش حٌٕٙخ٠ش ٖ  ٍلُ: ٔ:2ٓٔ

عؼّةةخْ رةةٓ عفّةةخْ رةةٓ أرةةٟ حٌعةةخٙ  أرةةٛ عّةةَٚ ٚأرةةٛ عزةةي هللا  أ١ِةةَ حٌّةةئ١ِٕٓ  حٌّظةةٛـٝ رخٌّي٠ٕةةش   (٘)

ِٚعَـةش   ٕ٘ٗ٘  ٍلُ ٗ:ٙ٘ٗ  ١ٚ حٌزـخٚٞ ٓٗٗ٘, ٍلُ: ٗ:ٖٕٕ٘ . ح٦ٛخرشٖ٘حٌٍّٕٛس ٕٓش 

 .ٕٓٓٔ, ٍلُ: ٔ:5ٓ٘  ٚؼخ٠ش حٌٕٙخ٠ش ٔ  ٍلُ ٔ:ٕٓٔحٌمَحء )حٌ زعش ح٤ٌٚٝ(

٘ة   ٚل١ةً ؼ١ةَ ًٌةه. 2ٔأْٔ رٓ ِخٌه رٓ ح٠ٌَٕ ح٤ٜٔخٍٞ  حٌٜلخرٟ حٌٍّ٘ٙٛ  حٌّظةٛـٝ ٓةٕش   (ٙ)

, ٍلةةةُ: ٔ:5ٕٔ  ؼخ٠ةةةش حٌٕٙخ٠ةةةش55ٕ  ٍلةةةُ: ٔ:ٕٙٔ, ١ٚ حٌزـةةةخٚٞ: 5ٕ٘, ٍلةةةُ: ٔ:5ٔح٦ٛةةةخرش

3ٖٓ. 

  ٔ:ٖٕ٘٘ة  ِةٌٛٝ أٔةْ. ؼخ٠ةش حٌٕٙخ٠ةش ٓٔٔٔخٍ  أرٛ ٓةع١ي حٌزٜةَٞ  حٌّظةٛـٝ ٓةٕش حٌلٔٓ رٓ ٠  (5)

 . 5ٕ  ٍلُ ٔ:3ٙٔ, ِٚعَـش حٌمَحء )حٌ زمش حٌؼخٌؼش( 5ٍٗٓٔلُ: 

ِلّي رٓ ٠َ١ٓٓ أرٛ رىَ حٌزٜةَٞ  ح٤ٜٔةخٍٞ رةخ٨ٌٛء  ِةٓ أٗةَحؾ حٌظةخرع١ٓ حٌعٍّةخء  حٌّظةٛـٝ   (3)

  ٕ:ٔ٘ٔ  ٚؼخ٠ةش حٌٕٙخ٠ةش 3ٕٓ٘  ٍلةُ: ٕ٘:ٖٗٗ٘  ٌِٛٝ أْٔ. ٠ٕ:َ: ط٠ٌٙذ حٌىّةخي ٕٓٔٔٓش 

 .ٙ:ٗ٘ٔ, ٚح٤ع٩َ 5ٍٖ٘ٓلُ: 

  ٔ:ٙٗٔ٘ . ِعَـش حٌمَحء )حٌ زمةش حٌؼخ١ٔةش( 5ٗعزي هللا رٓ كز١ذ رٓ ٍر١عش حٌىٛـٟ  حٌّظٛـٝ ٕٓش   (2)

 .5٘٘ٔ, ٍلُ: ٔ:ٖٔٗ  ٚؼخ٠ش حٌٕٙخ٠ش 3ٍٔلُ: 

٘ة  ٚل١ةً َٖٓٔحء حٌع٘ةَ  حٌّظةٛـٝ ٓةٕش ٠ِ٠ي رٓ حٌمعمخع  أرٛ ؿعفَ حٌّوِِٚةٟ حٌّةئٟ  أكةي حٌمة  (ٓٔ)

 .33ٖٔ, ٍلُ: ٕ:3ٕٖ  ٚؼخ٠ش حٌٕٙخ٠ش ٖٔ  ٍلُ ٔ:5ٕٔؼ١َ ًٌه. ِعَـش حٌمَحء )حٌ زمش حٌؼخٌؼش( 

  ٍلُ: ٔ:ٖ٘ٔ٘ . ِعَـش حٌمَحءس )حٌ زمش حٌؼخ١ٔش( ٘ٓٔعَّحْ رٓ ط١ُ حٌزَٜٞ  حٌّظٛـٝ ٕٓش   (ٔٔ)

 .2ٕٙٗ, ٍلُ: ٔ:ٗٓٙ  ٚؼخ٠ش حٌٕٙخ٠ش ٕٓ

٘ . ِعَـش حٌمَحء 3ٕٔأرٟ حٌٜزخف حٌعـخؽ  حٌـليٍٞ حٌزَٜٞ  حٌّظٛـٝ ٕٓش  عخُٛ رٓ  (ٕٔ)

 .23ٗٔ, ٍلُ: ٔ:2ٖٗ  ٚؼخ٠ش حٌٕٙخ٠ش 2ٖ  ٍلُ: ٔ:ٕٓٔ)حٌ زمش حٌؼخٌؼش( 

َهْ ٕٓش   (ٖٔ) َْ َٔ ّٟ حٌزَٜٞ  حٌّظٛـٝ ر ٘ . ١َٓ أع٩َ حٌٕز٩ء )حٌ زمش ٠ِ٠ٕٔ3ي رٓ ُك١ّي ح٠ٌزع

 .٘ٔٔ  ٍلُ: ٘:ٕٔ٘حٌؼخٌؼش ِٓ حٌظخرع١ٓ( 

, ٕ:ٕ٘٘ة . ؼخ٠ةش حٌٕٙخ٠ةش 5ٔٔلظخىس رةٓ ىعخِةش حٌٔيٚٓةٟ  أرةٛ حٌو ةخد حٌزٜةَٞ  حٌّظةٛـٝ ٓةٕش   (ٗٔ)

 .ٍٕٔٔٙلُ: 

٘ة . ِعَـةش حٌمةَحء )حٌ زمةش حٌؼخٌؼةش( 5ٔٔعزي حٌَكّٓ رٓ َِِ٘  أرةٛ ىحٚى حٌّةئٟ  حٌّظةٛـٝ ٓةٕش   (٘ٔ)

 .ٕٕٙٔ, ٍلُ: ٔ:3ٖٔ  ٚؼخ٠ش حٌٕٙخ٠ش ٖٖ  ٍلُ: ٔ:3ٓٔ

  ٕ:ٕٗٔ  ٚحٌٕ٘ةَ: ٙ:ٕٕٗ  ٚحٌةيٍ حٌّٜةْٛ ٘:5ٓٔ  ٚحٌزلَ حٌّل٢١ ٔ:ٖٖٔٔذ ٠ٕ:َ: حٌّلظ  (ٙٔ)

 .ٖ:5ٖ٘  ِٚعـُ حٌمَحءحص ٕ:ٙٔٔٚاطلخؾ حٌف٩٠ء 
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ٌَ -منػػو  المبػػ كء بػػىلط ف ج علػػا إدخىل ػػى علػػاكمػػى احػػتي  َّ  أفّ  إالّ  وىػػَ قليػ  -منػػو مػػا ق لػػو أقػػ

َا ٌ  (ٖ)امػ  (ٕ)هما يف االحيجػاج   (ٔ)چي  ےچ : الس عيّ  بىلقراءة المت اترة انػت الثانيػ  ْػ َاترةً وإفّ     ميػ

َاترةً     (ٗ)األوُف دوفَ  مي

 ,«ٌاله» (5)أصػل  (ٙ)«الل» إفٌ  :ق ؿ من قػىؿ (٘) علا صحٌ  جٌ احتي أيضاً   َ من ذتّ ك
ہ  ہ  چ   :ان  ػىذٌ  بمػى قػرئ  الُي ػ و ت بعد الضم  م    وأُدذمت المها يف المو  وقُ  اظتعرِّ  «أؿ» ُاد،لت  ,«ٌاله»

َؿ الصل  ؛ذوؼٍ ظت يدأ ػت ،بٌ   آ،ره يف (2)بالر   :(3)چ    الهٌ  ہ  ہ َؿ  لط َؿ أي عائػدٍ  بػاظتعم َز   ىػَ :للمَاػ وال كتػ

َز إعراب الظرؼ ،ب  َّ  اً؛كت َف مثػَ  الصػل  مػن العائػد ظتا  يػو مػن ،لػ   وإف جػاز (ٓٔ)«اببالػذ الػذي يطػري  ي ضػب زيػدٌ » : يّػ

َـ ىنا وال شي َ   لقياـ  ا  العطف مقامو  يويف ذلك اظتثاؿ      (ٕٔ)واصتمل  ال ٌ   (ٔٔ)مقامو يق

                                                           
 چہ  ہ   ہ  ہ  ٘  ٗ  ٘    ٙ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭې  ې     ۉ  ۉ  چ   ِةةةةةٓ لٌٛةةةةةٗ طعةةةةةخٌٝ:  (ٔ)

 .ٕٔ: 2ٕ حٌعٕىزٛص

 ـٟ ح٦ٕٓخى ا١ٌّٙخ.  :أ ٚ ؽـٟ ٘خِٖ   (ٕ)

 ـٟ ى: ح٨ٓظٕخى ا١ٌّٙخ.  «ح٨كظـخؽ رّٙخ »  (ٖ)

ّٓ لَحءس حٌـٍّٙٛ ٌُ ٠وظٍؿ ـ١ٙخ أكي ِٓ حٌٔزعش.  (ٗ) ّْ و١ٍّٙخ ِظٛحطَ  ٌى  حٌٜٛحد أ

 ـٟ ى: ٛيق.   (٘)

 ح٤ٛق: ٌف: حٌـ٩ٌش هللا.   (ٙ)

 ٓة١ؤطٟ حٌىةة٩َ ِفٜةة٩ا ـةةٟ حٗةظمخق ٌفةة: حٌـ٩ٌةةش ـةةٟ حٌفٜةةً حٌٍّوةٚ ِةةٓ حٌّلٜةةٛي آهةةَ وظةةخد ( 5)

 حٌّٔخع. 

 .3ٗ: ٖٗ حٌِهَؾ چے     ۓ  ۓ    ڭ    ےہ  ہ  ہ  ہ  ٘       ٗ  ٘       ٙچ  ِٓ لٌٛٗ طعخٌٝ:  (3)

 ـٟ ى: رَـع ٨ٖ.   (2)

ـ١ؽ٠ةذ  ـةٟ حٌٕلةٛ: ٠ُةي ٠ ١ةَ حٌةٌرخد ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: حٌٌ٘خد. ٚ٘ٛ طل٠َؿ. ٚحٌّؼخي حٌٍّ٘ٙٛ  (ٓٔ)

.ِٕٗ  

  ١ٌْ ـٟ ى. «ٚاْ ؿخُ ـٟ ًٌه...»ِٓ لٌٛٗ  (ٔٔ)

  ٚح٤ٛةٛي ٗٓٗ  ٕٚ:٠ٔٓ3ٕ:َ: حٌىظخد )رخد ِخ ٠ىةْٛ ح٨ٓةُ ـ١ةٗ رٌِّٕةش حٌةٌٞ ـةٟ حٌّعَـةش(   (ٕٔ)

ًٌ ِٚـةخي   2ٖٙ  ٕٚ:5ٖ٘ـٟ حٌٕلٛ  ـةٟ رةخد ح٦هزةخٍ أٚٓةع ِةٓ ِـةخي  «حٌةٌٞ»ٚحٌّفًٜ )ـٜة

  ٖ:5ٕٓ  ٚ)رةةةخد ع ةةةؿ حٌٕٔةةةك( ٔ:2ٕ٘  ٚٗةةةَف حٌىخـ١ةةةش حٌ٘ةةةخـ١ش )حٌّٛٛةةةٛي( ٗٗٔحٌةةة٩َ( 

  ٖ:ٕٔ٘( ٘:ٕ٘  ٚحٌزلةةةَ حٌّلةةة٢١ )حٌّخثةةةيس ٖٔٗٚ ٕ:3ٖٖحٌٕٔةةةك(  ٚٗةةةَف حٌىخـ١ةةةش )ع ةةةؿ

( ٖٗ:3ٗ  ٚ)حٌِهةةَؾ ٗ:ٖٔٓ( ٘:ٕ٘  ٚحٌةةيٍ حٌّٜةةْٛ )حٌّخثةةيس 2:3ٕ( ٖٗ:3ٗٚ)حٌِهةةَؾ 

  ّٚ٘ةةع حٌٙٛحِةةع ٔ:5ٕٔ  ٚحٌظٜةة٠َق )رةةخد حٌّٛٛةةٛي  ـٜةةً ٠ـةةُٛ كةةٌؾ حٌٜةةٍش( 2:2ٓٙ

 .٘:ٖٖٕ  ٚ )كَٚؾ حٌع ؿ  حٌفخء( ٕٖٔٚ ٖٔٔٚ ٔ:25ٕ)حٌّٛٛٛي( 
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ػػنعراب مػ  بػالر   :چ الهٌ      و  ى چ رىػا وإعرابػوّ  ي ػو علػػى  (ٔ)«القػػاّري»ا ق لػو  وىػػذه القػرا ة ّذ  يمػاّ 

َؿ وما عني القارئ «اله»وقرئ  : قاؿ عنها  «ال يضاويّ »قرا ات     (ٕ) جا  بصي   اظتُع

                                                           
ٞ حٌٙةَٚٞ حٌلٕفةٟ ٔةٍٛ حٌةي٠ٓ حٌ٘ة١َٙ رةخ٩ٌّ   (ٔ) ٍّ ـٟ ى: حٌفخٍٟٟ. ٌٚعٍّٗ ح٩ٌّّ عٍٟ رةٓ ٓةٍ خْ حٌمةخ

٘ة . ٌةٗ كخٗة١ش عٍةٝ طفٔة١َ حٌز٠١ةخٚٞ  ِٕٙةخ ٔٔةوش ـةٟ ِىظزةش ٗٔٓٔحٌمخٍٞ  حٌّظٛـٝ رّىش ٕٓش 

٠ٕٚ:ةَ: ه٩ٛةش ح٤ػةَ  ٔ:ٕٖ٘. ٠ٕ:َ: ؿخِع حٌ٘ةَٚف ٚحٌلٛحٗةٟ 5ٔ/5أٚلخؾ حًٌّٛٛ  ٍلُ: 

  ٚح٤ع٩َ. أِخ حٌفخٍٟٟ ـٙٛ ِلّةي رةٓ عزةي هللا ٔ:5٘ٔ  ٚ٘ي٠ش حٌعخٍـ١ٓ 5٘5ٍٔلُ:  ,ٖ:55ٔ

٘ةة . ٌةةُ أؿةةي ٌةةٗ ا٨ أٍرعةةش وظةةذ: حٌؽ١ةةغ 23ٔحٌمةةخَ٘ٞ  ح٤ى٠ةةذ حٌ٘ةةخعَ حٌلٕزٍةةٟ  حٌّظةةٛـٝ لَحرةةش 

  ٚطع١ٍمةش 55ٗٗ  ٚح٤ُ٘ةَ 5ٗٗٗحٌّٕٔزه  ٚٗةَف عٍةٝ ح٤ٌف١ةش  ِٕٙةخ ٔٔةوش رخٌّي٠ٕةش حٌّٕةٍٛس 

  ٚ٘ي٠ةةش حٌعةةخٍـ١ٓ ٖٔٔٔ  ٍلةةُ: ٖ:5ِٕ٘ٚ:ِٛةةش رةةخٌفَحثٞ. حٌىٛحوةةذ حٌٔةةخثَس عٍةةٝ حٌزوةةخٍٞ  

 .ٖ:52٘  ِٚعـُ حٌّئٌف١ٓ ٙ:ٕٖ٘  ٚح٤ع٩َ ٕ:ٕٕ٘

. ٠ٕ:ةةةَ: كخٗةة١ش حٌ٘ةةةٙخد چ    الهٌ  ہ  ہ  ہ  ہچ أػزةةض حٌىَِةةخٟٔ ِةةةخ ًوةةَ رؤٔةةةٗ لةةَة ـةةةٟ حٌ٘ةةٛحً   ( ٕ)

  ٔ:5٘طفٔة١َ حٌز٠١ةخٚٞ. حٌوفخؿٟ عٍةٝ حٌز٠١ةخٚٞ ٚ٘ةٟ عٕخ٠ةش حٌمخٟةٟ ٚوفخ٠ةش حٌَحٟةٟ عٍةٝ

  .5:3ٓٗ, ِٚعـُ حٌمَحءحص ٔ:ٙ٘ٚطف١َٔ ح٤ٌٟٛٓ 
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 (ٔ):تطبي 
علػػػا  -األوُفيّػػػ  بُػػػي  الي ي- يعيبػػػ ف  «الاؼتشػػػريّ »ػّػػػ  مينمػػػن الطحػػػىة المتقػػػ ٌ  كػػػىف قػػػ ـه 

بقػػرا هتم  كيطسػػب   م ,فػػي العربيػػ  بعيػػ ةن  قػػراءاتو   «عػػىمرو  ابػػن»ك  «حمػػاةى » ك «عىصػػمو »

َف اظتهمل  :نحٍ إلا اللٌ  ليلك القرا اتِ     (ٕ)ؼتالُ  العرب يف اليع ري عن اظتراد  بسّ

ابػػن »قػػرأ  (ٗ)و مػػا  «اظتّػػ»ومػػيم  «إفّ »بيشػػديد  (ٖ)چچ  ڇ        ڇ  ڇچ :عنػػو «حُػػصٍ »يف روايػػ   «عااػػمٌ » قػػرأ 

    (٘)«زتاةُ » و «عامرٍ 

َؿ العرب  ىذا ضتنٌ  :(ٙ)«داظتبّ »قاؿ      ا ،ارجظتّ  (5)زيداً  إفّ  :ال تق

َاترٌة ضتنػاً عادت ىعل «داظتبِّ »من  سارةٌ ىذه جَ  :(3)«ال  ر»يف  «أبَ حياف»قاؿ  َف  قػرا ٌة ميػ يف تّ يػبُ  و  ّو  ولػي  تّر

يبُ  يب اظتثاؿ الذي قاؿ تّر رّت مػا قػاؿ    لػَ ْػّتَ   ا يف اآليػ   ػالوأّمػ  ضتن (2)ذلك  اآلي ّ  مػا » :(ٓٔ)«الّسػائيّ »أو قػاؿّ 
    قلّاف قد و ّ  «ما أدري ما وجو ىذه القرا ة»

َف   وللن اة يف ىذه القرا ة ختػاريعُ  ػ  (ٔٔ)ا يػنقصظتّػ :أي  ذؼ غتاومهػا لداللػ  اظتقػاـ عليػوُحػ  جازمػ ً  «اظتّػ»أحسػنهاّ 
ّّد  َلو [دٔٗ]  ميّ ذلك باصتمل  القسَ من عملو شيئاً  مث أ     چڎ   [ ڇ  ] ڇچ :بق

                                                           
 ـٟ ٘خِٖ أ: ـ١ٗ طٛؿ١ٗ ٨ ٠وفٝ ع١ٍه أ٠ٙخ حٌٛؿ١ٗ.  (ٔ)

ؿّةةع حٌةةيوظٍٛ ِلّةةي عزةةي حٌوةةخٌك ع٠ةة١ّش ـةةٟ ِميِةةش وظخرةةٗ )ىٍحٓةةخص ٤ٓةةٍٛد حٌمةةَآْ حٌىةة٠َُ(   (ٕ)

حء ِٓ حٌمَحءحص  ٚأ١خي حٌلي٠غ َّ  عٓ ًٌه. ِع:ُ ِخ ٍّىٖ حٌٕلخس ٚحٌم

 .ٔٔٔ: ٔٔ ٘ٛى چچ  ڇ        ڇ  ڇ  ڇ  ڎڎ  ڌ   ڌ  ڈ     ڈ  ڍ  چ  ِٓ لٌٛٗ طعخٌٝ:  (ٖ)

 ـٟ ى: ٚرٙخ.  (ٗ)

  ٚاطلةخؾ ٕ:3ٕٔ  ٚحٌٕ٘ةَ 2ٖٖٟٚ٘ لَحءس أرٟ ؿعفَ ٠ِ٠ي رٓ حٌمعمةخع حٌّةئٟ. ٠ٕ:ةَ: حٌٔةزعش   (٘)

 .ٗ:ٗٗٔ  ِٚعـُ حٌمَحءحص ٙ:25ٖ  ٚحٌيٍ حٌّْٜٛ ٕ:ٖٙٔـ٩٠ء حٌزَ٘ 

: ٚحٌمَحءس حٌؼخٌؼش رظ٘ي٠يّ٘خ ؿ١ّعخا عٕةي ٕ:ٖ٘ٓ( ٔٔٔ: ٔٔؿخء ـٟ اعَحد حٌمَآْ ٌٍٕلخّ )٘ٛى   (ٙ)

ّْ ٠ُةيحا ا٨ ٤ٟةَرّٕٗ.  ّْ ٘ةٌح ٨ ٠ـةُٛ  ٨ٚ ٠مةخي: ا . كىٟ عٓ ِلّي رٓ ٠ِ٠ي أ ٌٓ أوؼَ حٌٕل١٠ٛٓ ٌل

خ ٤َٟرّٕٗ. ّّ ٌ :٨ٚ 

 ٠ُي.  :ـٟ حٌٕٔنوٌح ـٟ حٌزلَ, ٚ  (5)

ٚل٠َذ ِٓ ٌ٘ح حٌى٩َ أعخىٖ أرٛ ك١خْ ـةٟ  ٚلٛي حٌّزَى ِٕٗ أ٠٠خا.  5ٕٙ-ٕٙٙ: ٘حٌزلَ حٌّل٢١   (3)

 .٘:ٗٗٔ. ٠ٕٚ:َ ـ١ٗ أ٠٠خا 53:3ٖحٌظ١٠ًٌ ٚحٌظى١ًّ 

خ هةخٍؽ.  :ح٦ٗخٍس عخثيس اٌٝ حٌّؼخي  (2) ّّ ّْ ٠ُيحا ٌ ةخ هةخٍؽ. ٘ةٌح حٌّؼةخي ٚـةٟ حٌزلةَ: ٚ٘ةٛ ا ّّ ّْ ٠ُةيحا ٌ ا

 ٌلٓ.

ؤ ٚ : ٚلةخي حٌىٔةخثٟ: هللا أعٍةُ رٙةٌٖ حٌمةَحءس ِةخ أعةَؾ ٌٙةٕ:ٖ٘ٓؿخء ـٟ اعَحد حٌمَآْ ٌٍٕلةخّ   (ٓٔ)

حٌمةَآْ ٌٍىٔةةخثٟ  ؿّةةع حٌةيوظٍٛ ع١ٔةةٝ ٗةةلخطٗ ِعةةخٟٔ ٚ ,ٗ:33ٖحٌلـةش ٌٍفخٍٓةةٟ  ٙةخا. ٠ٕٚ:ةةَ:ؿ

ٔٙ٘. 

 ٚـٟ أ ٚ ؽ: ٠ٕمٜٓ.  ,ٔ:ٕٙٗٚحٌف١ٞ  وٌح ـٟ حٌزلَ  (ٔٔ)
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ـِ » رّ كػ (ٕ)چٹويألَيْحامِ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   چ :(ٔ)«زتاة»وقرأ  وىػَ   عطُػاً علػى الضػمري  اهػرور «األرحػا

َف  إعادة اصتار  يو ،الؼٌ  [أٚٗ]ترؾ  دوىَ عن     (ٖ)منعو ال صري

بػػني اظتصػػدر اظتضػػاؼ وبػػني  «أوالدىػػم»وىػػَ   َؿَ بػػاظتُعَصػػ َُ  (ٗ)چن شُوورَكَائِهِنْقَتْوولُ أَواْلدَهُوو چ :«ابػػن عػػامر»وقػػرأ 

    إليو (٘) اعلو اظتضاؼ ىَ
 
 

    ري  ػعيفٍ   بالشعر صّ وإف ،ُ   الظرؼبا أمّ  ا ذُّر  عيٌف يف العربّي    [بٖ٘]: الُصَ (ٙ)«اؼالّشّ »قاؿ يف 

    بالشعر ّر  خاص  ما ُذ   عفِ  (ٔ)ومَ  ُ    عيفٍ 

                                                           
  ٚاطلةةةخؾ ٕ:3ٙٔ   ٚحٌٕ٘ةةةَٖ:ٗ٘٘  ٚحٌةةةيٍ حٌّٜةةةْٛ ٖ:٘ٙٔ  ٚحٌزلةةةَ ٠ٕٕٕٙ:ةةةَ: حٌٔةةةزعش   (ٔ)

 .  ٕ:ٙ  ِٚعـُ حٌمَحءحص ٔ:ٔٓ٘ـ٩٠ء حٌزَ٘ 

َلػػػػػػو تعػػػػػػاُف:  (ٕ) ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ  پ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ         ڤٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  چ  مػػػػػػن ق

  ٔ: ٗ النسا  چڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  

ََ ـ١ّةةخ عّةةً( ـةةٟ ؼ١ةةَ ح٠ٌةةٍَٚس. ٠ٕ:ةةَ: حٌىظةةخد )رةةخد ِةةخ ٠لٔةةٓ أْ ٠٘ةةَن حٌ ( ٖ) َُ ح٠ٌّةةّ ّ:ٙةة

  ٚح٤ٛةٛي ـةٟ ٗ:ٕ٘ٔ  ٚحٌّمظ٠ةذ ٔ:ٖٕٗ( ٔ: ٗ  ِٚعخٟٔ حٌمةَآْ ٥ٌهفةٖ )حٌٕٔةخء ٕ:3ٕٖ

ةةً )حٌع ةةؿ رةةخٌلَٚؾ  5ٗ  ٚحٌٍّةةع ٔ:ٖٔٗ  ٚاعةةَحد حٌمةةَآْ ٌٍٕلةةخّ ٕ:2ٔٔحٌٕلةةٛ  ّٜ   ٚحٌّف

ٌِْٕةةش حٌّ:ٙةةَ(  ّْ ٔ:2ٕٗ( ٔ: ٗ  ٚحٌى٘ةةخؾ )حٌٕٔةةخء ٕٗٔـٜةةً ح٠ٌّةةَّ ِٕفٜةةٍٗ رِّ . ِٚةةع أ

( ٔ: ٗفةةَحء وةةٛـٟ ٠ـ١ةةِ حٌع ةةؿ عٍةةٝ ح٠ٌّةةَّ حٌّـةةٍَٚ  لةةخي ـةةٟ ِعةةخٟٔ حٌمةةَآْ )حٌٕٔةةخء حٌ

: ٚـ١ٗ لزق. ٚحرٓ ؿٕٟ حٌٌٞ ٠ّٕع حٌع ؿ عٍٝ ح١ّ٠ٌَ حٌّـٍَٚ ـٟ ؼ١َ حٌ٘عَ وّةخ ـةٟ ٔ:ٕٕ٘

َّ  ٚحٌـخٍ ٚحٌّـٍَٚ ِع ٛـةخْ عٍةٝ ِةخ لزٍّٙةخ.  ؽ حٌمَحءس عٍٝ طمي٠َ اعخىس كَؾ حٌـ َّ حٌٍّع  ه

ّْ حٌّلٌٚؾ اًح ىٌّض حٌي٨ٌش ع١ٍةٗ وةخْ ـةٟ كىةُ حٌٍّفةٛه رةٗ  ا٨ أْ ٠ٕ:َ: حٌوٜخثٚ  )رخد ـٟ أ

( ٘ٙ. ٠ٕٚ:ةةَ: ح٦ٜٔةةخؾ )حٌّٔةةؤٌش ٔ:٠ٕ3٘عظةةَٝ ٕ٘ةةخن ِةةٓ ٛةةٕخعش حٌٍفةة: ِةةخ ٠ّٕةةع ِٕةةٗ( 

 .5ٖٔ( 3ٙ   ١ٚ ؿٛىس ِزَٚن )حٌّٔؤٌشٕ:ٖٙٗ

ۉ  ې  ې  ٴۇۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ى  ىې  ې  ې  ې      هِنْن شُوورَكَائِقَتْوولُ أَوْالدَهُوو ڭ  ڭ  ڭ      زُرّوو َۓ  چ  ِةةٓ لٌٛةةٗ طعةةخٌٝ:  (ٗ)

  ٚحٌٕ٘ةَ ٘:ٔٙٔ  ٚحٌةيٍ حٌّٜةْٛ ٗ:ٖٕٔ  ٚحٌزلةَ 5ٕٓ. ٠ٕ:ةَ: حٌٔةزعش 5ٖٔ: ٙ ح٤ٔعخَ چجئ

ۓ  ڭ    چ  :. ٚلةَحءس حٌـّٙةٍٕٛ:ٗ٘٘  ِٚعـةُ حٌمةَحءحص ٕ:ٕٖ  ٚاطلخؾ ـ٩٠ء حٌز٘ةَ ٕ:25ٔ

 .  چڭ  ڭ  ڭ  ې  ې     ۉ

 ـٟ ى.١ٌٔض   (٘)

خ لةَحءس حرةٓ عةخَِ  . ٚعزخٍطٗ:ٕ:ٙٙ( 5ٖٔ: ٙ ح٤ٔعخَ) حٌى٘خؾ  (ٙ) ِّ رَـةع  چن شُورَكَائِهِنْ قَتْولُ أَوْالدَهُو   چٚأ

َّ حٌ٘ةةَوخء عٍةةٝ اٟةةخـش حٌمظةةً اٌةةٝ حٌ٘ةةَوخء   رؽ١ةةَ ر١ّٕٙةةخ ٚحٌفٜةةًحٌمظةةً ٜٚٔةةذ ح٨ٚ٤ى ٚؿةة

ُّ  وّةخ ِةَىٚىحا  ٓةّـخا  ٌىخْ حٌ٘عَ  ٚ٘ٛ ح٠ٌٍَٚحص ِىخْ ـٟ وخْ ٌٛ ـٟ٘ءٌ  حٌ:َؾ  ٍُ  ؾٓة  :ىّ ٚ

ؽ    َُ  َٙ ٍْٛ حَىْٖ  أَرٟ حٌمَ َِ َِ   

 كٍّةٗ ٚحٌةٌٞ  ؟ٚؿِحٌظةٗ ٔ:ّةٗ رلٔةٓ حٌّعـةِ حٌمةَآْ ـةٟ رةٗ ـى١ؿ ؟حٌّٕؼٍٛ حٌى٩َ ـٟ رٗ ـى١ؿ

 ٚ «ح٨ٚ٤ى» رـةةَ لةةَأ ٌٚةةٛ. رخ١ٌةةخء ِىظٛرةةخا  «ٗةةَوخثُٙ» حٌّٜةةخكؿ رعةةٞ ـةةٟ ٍأٜ أْ ًٌةةه عٍةةٝ
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َاتر   القرا ةذه ض   عرّ     القرا ات الس  وىذه عادتو بنّاره ت

َاترةٌ  : قاؿ (ٕ)«السعد اليُيازآف»د أنّر عليو وق َز الطعن ال القرا ات الس   مي َؿٌ ايّػبػَ ين  ػي أف يُ   يهػا  كت  ف  ػا قػ
َعوكتُ   متالُها َق     عَ شاىداً على ال

َؿ ـ عليػودّ  ُقػ  الُاعػَ ال َ ػإليػو منػ ؿ اظتضاؼُ اّ نػُ  :وال ي عد أف يقاؿ  الُصػَ بػني اظتصػدر   الُاعػَـ علػى قػدّ ّمػا يُ    اظتُعػ

   (ٖ)اظتضاؼ واظتضاؼ إليو [جٗ٘] ال بني  و اعلو

هتػػا لُاعلػػو ّػػر يف الضػػعف  ػػعفُ مػػا ُذ  (ٗ)ويعػػارض َلػػو وق ثػػرة الثػػآف  األوّ وقلّػػ  إ ػػا   اظتصػػدر ظتُع  اشػػيملت   ؿ ّو
َرة على األوّ      على الثآفالقرا ة اظتعرتَ     ؿواظتشه

ريػػا»ْػػالـ لشػػػيخ اب (٘)« ػػي  اصتليػػَ»ويف  َؿُ  :إف قلػػػتَ  :(ٙ)«ّز َنػػػو  عنػػاً يف القػػػرا ات  ؛ُّػػرٌ   ضتػػنٌ  (5)وبانّػػػ القػػ لّ
َاتر     :قلتُ    ةالس   اظتي

 َّ  (2) انيهى   للمع اظت ريِّ  الّل ن (3)ُّراً  بَ ىَ ضتنٍ  لي ّ 
َف تػػػرجي  قػػػرا ة علػػػى أ،ػػػرى مػػػن السػػػ   َعػػػا مػػػن عنػػػد ؛وقػػػد منػػػ  احملققػػػ َائها يفّ  َاتر اصتميػػػ  واْػػػي  -ْػػػ  انو- اهلل ليػػػ

    (ٓٔ)عن ذلك والرتجي  ألمر ،ارجي  

                                                                                                                                                                      

٠ٕ:ةَ:  .ح٨ٍطىةخد ٘ةٌح عةٓ يٚكةشا ِٕ ًٌه ـٟ ٌٛؿي ,أِٛحٌُٙ ـٟ َٗوخإُ٘ ح٨ٚ٤ى ّْ ٤ ّ«حٌَ٘وخء»

 .ٖ:35ٖٔٛح٘ي ح٤رىخٍ ٚٗٛحٍى ح٤ـىخٍ 

 ـٟ ى: ِع.  (ٔ)

٘  أٚ 52ِٔٔعٛى رٓ عَّ رٓ عزي هللا حٌظفظخُحٟٔ حٌٕلٛٞ حٌّظىٍُ ح٤ٌٟٛٛ. طٛـٟ رَّٔلٕي ٕٓش   (ٕ)

 .22ٕٔ, ٍلُ: ٕ:3ٕ٘  ٚرؽ١ش حٌٛعخس 2ٖ٘  ٍلُ: ٗ:ٖٓ٘٘ . حٌيٍٍ حٌىخِٕش 52ٕ

ًُوَح ٕ:ٖٖٔش ح١ٌ٘ن ُحىٖ عٍٝ حٌز٠١خٚٞ ؿخء ـٟ كخ١ٗ  (ٖ) ِع  -ٚحٌّفعٛي رٗأٞ: حٌفخعً -: ـىؤّٔٗ 

: لخي حرٓ هَٚؾ: ٠ـُٛ 3:ٕ٘ٗحٌفعً  ػُ لّيَ حٌّفعٛي عٍٝ حٌفخعً. ٚـٟ حٌٍزخد ٨رٓ عخىي 

حٌفًٜ ر١ٓ حٌّٜيٍ ٚح٠ٌّخؾ ا١ٌٗ رخٌّفعٛي رٗ  ٌىٛٔٗ ـٟ ؼ١َ ِلٍٗ  ٨ٚ ٠ـُٛ رخٌفخعً ٌىٛٔٗ 

 لَحءس حرٓ عخَِ.ـٟ ِلٍٗ. ٚع١ٍٗ 

 ـٟ ى: ٨ٚ ٠عخٍٝ.   (ٗ)

 .ٗٗ  ٖٕٙ( حٌٍٛلش ٙ: ٕ)حٌزمَس ـظق حٌـ١ًٍ   (٘)

ُو٠َخ رٓ ِلّي رٓ أكّةي ح٤ٜٔةخٍٞ حٌ٘ةخـعٟ حٌّٜةَٞ  ٠ُةٓ حٌةي٠ٓ  لخٟةٟ حٌم٠ةخس. ٌٚةي ٓةٕش   (ٙ)

. 52ٗ  ٍلةُ: ٕٖٙ  ١ٚزمخص حٌّف٠َٔٓ 5ٕٔ٘ . حٌٍٕٛ حٌٔخـَ 2ٕٙ٘  ٚطٛـٟ رخٌمخَ٘س ٕٓش 3ٕٙ

 ٘   ٚ٘ٛ ه ؤ.2ٔٙٔٗ طٛـٟ ٕٓش ٚـ١ٗ أ

 ـٟ ـظق حٌـ١ًٍ: رؤْ ًٌه.  (5)

 ١ٌٔض ـٟ ـظق حٌـ١ًٍ.   (3)

ٌَ  رةةً حٌٍلةٓ ِ ٍمةةخا ٨ ٠ـةُٛ ٌظةةٛحطَٖ اًح ٌٚة١ْ ِةةٓ لز١ةً ح٤ىحء. وةةٌح ؿةةخءص   (2) ُحى ـةٟ ى: ٚـ١ةةٗ ٔ:ة

ّْ حٌمَآْ ِظٛحطَ رـٍّظٗ ٚطف١ٍٜٗ  كظةٝ ِةخ وةخْ ِةٓ لز١ةً ح٤ىحء  ٍّىحا رةٌٌه  حٌعزخٍس  ٚوؤّٔٗ ٠َ٠ي أ

 ّْ عٍٝ ح١ٌ٘ن ُو٠َخ ح٤ٜٔخٍٞ ـٟ ـظق حٌـ١ًٍ  ك١ةغ لةخي ـةٟ طظّةش حٌىة٩َ حٌةٌٞ ٔمٍةٗ عٕةٗ: ِةع أ

حٌّظةةٛحطَ ِةةٓ حٌمةةَآْ ِةةخ وةةخْ ِةةٓ ؼ١ةةَ لز١ةةً ح٤ىحء  روةة٩ؾ ِةةخ وةةخْ ِةةٓ لز١ٍةةٗ  وخٌّةةّي ٚح٦ِخٌةةش 

حٌـةٛحد ( وة٩َ حٌ٘ة١ن ُو٠َةخ  ػةُ لةخي: ٌٚةٟ ـةٟ ٔ:ٕٙٗٚطوف١ؿ حٌِّٙس. ٚلةي ٔمةً حرةٓ حٌ ١ةذ )

. ـٕٔذ حٌٕ:َ ـ١ٗ ٌٕفٔٗ ىْٚ ح٦ٗخٍس اٌٝ حرٓ ع٩ْ.  َْ . طير ٌَ :ٔ 

   ـٟ حٌٕٔن. وٌح  (ٓٔ)



074 

 

    ومن تابعو يف الطعن  (ٕ)«الاؼتشريّ »   وختطئ (ٔ)يف الّرد على ذلك «ال  ر»يف  «افأبَ حيّ »وقد أ اؿ 

َروف أي: القَـُ  كهمٍ  ذلك  َر مػن  علهػم مخطئػ ف فػي ذلػك  اظتّذ  (ٖ)ت ماقػراء فػإفٌ   اظتػّذ

َ    قػػرا ةَ  :أي  وتػػرؾُ   (٘)لػػذلك  (ٗ)ومػػنهم إليػػو  رؽد الطّػػا إلػػيهم ليعػػدّ منّػػ ػػى ي  المتػػ اترة بىل ثىبتػػ ه   مػػنهم ّػػ
رِ  ما مرّ  ه ال يدؿّ ّذ     على عدموّ 

َاتر»ػ  وإالّ   للياّيد :الصحيح ً  ُّ  رّي عند اجيماع شرائطو  ولَ من  َسقٍ  يُيد العلم الضرو  «اظتي     ارٍ بَ منّ 

َارّ للقُ  وم  ذلك  ال رأيَ  .في ى التي ال مطعنى  َف لِ ا ىم ميّ إفتّ   ا   يها ح  متطئ    دَ رَ ّما وَ   دَ رَ ما وَ  ع
َاعد العربيّ  ؽتا ،الف ما اْيقرّ   عليهم اظتعابِ ذلك  كثب تي   علا  دليله    يف الق

   للقياس  قا و ؼتالفٌ ألنّ  ؛ينايف الُصاح  (ٙ)الو  ،القاعدة  يما عداه وأفّ  , ج ازه في العربيٌ 

 علػػػا مػػػن عػػػىب -«مىلػػػكو  ابػػػني »  مػػن اظتيػػػا،رين :أيمػػػط م -المتػػػأخركف  كقػػػ  ردٌ 
ريُ -بػػ   (3)دى رى كى   أشػػيا َ  :كاختػػىر جػػ از مػػى رد ,بػػأبل   ,ذلػػك (5)علػػي م  -«مػػا»باعي ػػار لُػػ   اليػػّذ

َرةُ  (2) متي قػػراء َرودىػػا اظتػػّذ َاو حاليّػػ   ٌ واػػليّ  :كإف  (ٔٔ)القػػراءةً تلػػك  فػػي (ٓٔ)ل وقػػد   عا ُػػ ٌ  :وقيػػَ   والػػ

َرة ال قرة  (ٕٔ)حققها    « يا  الس يَ»من يف ْ

                                                           
( ٖ٘: ٕ  ٚ)ٔ:23ٕ( ٖٖ: ٠ٕٕ:َ ـٟ ٍّى أرٟ ك١ّخْ عٍةٝ ٟةعؿ أٚ ٍّى لةَحءس حٌزلةَ حٌّلة٢١: )  (ٔ)

ٖٔٓ:ٔ(ٚ  ٕ :٘ٗ )ٖٙ٘:ٔ(ٚ  ٖ :5٘ )ٕٖ٘:ٕ(ٚ  5 :ٗٓ )ٖٓٓ:ٗ(ٚ  5 :ٔ2ٗ )ٗٗٓ:ٗ  

(ٚ3 :ٕٗ )ٗ2٘:ٗ(ٚ  3 :5ٕ )٘ٔ3:ٗ(ٚ  ٔٔ :53 )ٕٗ5:٘(ٚ  ٔ5 :ٖٙ )ٖٖ:ٙ(ٚ  ٔ3 :

ٖٔ )ٔٔ5:ٙ(ٚ  ٔ3 :ٗٗ )ٕٔٗ:ٙ(ٚ  ٕٓ :ٖٙ )ٕٖ3:ٙ(ٚ  ٕٔ :ٕٗ )ٕ3ٗ:ٙ(ٚ  ٖٓ :ٗ )

ٔ٘3:5(ٚ  ٘3 :ٔ )ٕٖٓ:3. 

( 3ٕٗ: ٕ  ٚ)ٕ:ٕٕ٘( ٖٖٕ: ٕ  ٚ)ٔ:ٕٖٓ( ٖٗ: ٕ  ٚ)ٔ:5٘ٔ( ٙ: ٠ٕٕ:َ: حٌزلةَ حٌّلة٢١ )  (ٕ)

ٖ55:ٕ. 

 : لَحءطُٙ. ٚـٟ ى: ـٟ حُٔٙ. ٟٚ٘ طل٠َؿ عٓ: لَحءطُٙ.أ ٚ ؽـٟ   (ٖ)

 ٓم ض ِٓ ى.  (ٗ)

 ٌٚعٍٙخ وٌٌه. ٚـٟ ى: ٌظٍه. .ٌظعيى حٌ َق :أٞ  (٘)

   ىْٚ ٚحٚ. أٞ: ًٌٚه حٌ٘خً ٨ ٠ٕخـٟ حٌفٜخكش. «٨»وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ:   (ٙ)

 ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ.   (5)

 عٕي ــخي: ٍٚىص.  (3)

 طُٙ. حءلَح عٕي ــخي:  (2)

 ـٟ د: ٌٍٛٚىُ٘ ٘خ. ٚـٟ ؽ: رٍٛٚى٘خ.  (ٓٔ)

 عٕي ــخي: ـٟ حٌعَر١ش.  (ٔٔ)

ّْ حٌىظخد حٌٌّوٍٛ ِٓ طؤ١ٌفٗ.  «كممظٙخ»ٌٚعٍٙخ  ,وٌح ـٟ حٌٕٔن  (ٕٔ) ٤ 
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َاعػػدىم؛ ظتخالُيهػػا لمػػن الن ػػاة مطعػػ  الكثػػركف َرة «مالػػكٍ  ابػػنُ »اىػػا وقَّ   ق  :ّمػػا قػػاؿ   عمػػالً بػػالقرا ات اظتػػّذ

     ا ورد عنهم :ب ظتخياره ،الؼ ما عليو األّثر منهم  مست الن 

ػػػ َرِ ّاظتػػػذ  مػػػن ذلػػػك علػػػا جػػػ از العطػػػف علػػػا الضػػػمير   مالػػػكٍ  ابػػػنِ  :أي  احتجىجي
َ يني ؼتالُػاً لل صػريني ,(ٔ)إعػىدة الجػىر غيػر نالمجركر م  ٹ   ٹ    چ  :«حمػاةى »بقػراءة   ت عػاً للّػ

   ّذلك  باصترّ  (ٕ)چٹويألَيْحامِ

   وقسم  ا شا  من ،لقِ وهلل أف يُ   (ٖ)بعده  يلقى بو اصتمل   مٌ سَ و قَ وختركتو على أنّ 

َؿ مثلػػو يف  عليػػويّػػ  ذؼ  يػػو اصتػػار لداللػػ  القرنو ؽتػػا ُحػػأو علػػى أنّػػ َاب «،ػػريٍ » :(ٗ)«رؤبػػ َ » قػػ   يهمػػا بعػػدُ  « ّيػػف أاػػ  تَ » :جػػ

    القرا ة  ابي ٌ    (٘)،صَااً األّوؿ على اصتمل 

 ق ي ػ ٌ  [أٛٗ] وىػي جسػارةٌ   عنػدي مػن وجهػني (5)ةىػذه القػرا  وتػردّ  : قػاؿ  وأف زلػت قدُمػ (ٙ)« َ ابن عطيّ »ػووق  ل

    (3)«ال  ر»يف  «افأبَ حيّ » وقال  «الاؼتشريّ » [بٗ٘] ا ذلك شافإفتّ ال تليق ٍالو وال بطهارة لسانو   ق ي  ٌ 
                                                           

, ٖ:٠ٖ5ٕٕ:َ: َٗف حٌظ١ًٙٔ )رخد حٌّع ٛؾ  ٠٠ٚةعؿ حٌع ةؿ عٍةٝ ٟة١َّ حٌَـةع حٌّظٜةً(   (ٔ)

  ٚلةي ٓةَى ـةٟ ًٌةه ٗةٛح٘ي وؼ١ةَس ٖ:ٕٙٗٔحٌٕٔةك(   َٚٗف حٌىخـ١ش حٌ٘خـ١ش )رخد ع ؿ 5ٖ٘ٚ

 ِٕٙخ لَحءس كِّس ح٢ط١ش. 

ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ  پ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ         ڤٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    چ  ِةةةةٓ لٌٛةةةةٗ طعةةةةخٌٝ:  (ٕ)

 . ٔحٌٕٔخء:  چٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  

: ٖ:5ٙٔ. ٚـٟ حٌزلَ ٔ: ٗحٌٕٔخء چڤ  ڦ  ڦ      ڤ  ڤ  ڤ    چ أٞ: ؿٛحد حٌمُٔ حٌـٍّش رعيٖ:   (ٖ)

 . ٚـٟ ى: ِظٍمٝ.رعيٖ حٌـٍّش ٟ٘ حٌمُٔ رٗ ٚحٌّظٍمٝ

(ٗ)  :َ:ٕ٠ . َّ َ  عخـخن هللا. أٞ: رو١َ. ٚ٘ٛ طو٠َؾ حرٓ ؿّٕٟ وّخ ِ ِعخٟٔ حٌمَآْ ٌٍفةَحء  ٚ٘ٛ لٌٛٗ: ه١

)حٌّٔةؤٌش , ٚٔ:2ٖٗ( 5٘, ٚح٦ٜٔةخؾ )حٌّٔةؤٌش ٔ:3ٕ٘  ٚحٌوٜخثٚ ٔ:2ٙٔ( 2ٕٗ: ٕ)حٌزمَس

, 52, ٖ:١ٕ5 ؿةةٛىس ِزةةَٚن  ٚٗةةَف حٌّفٜةةً  ٖٖٗ  ٘ةةً ٠عّةةً كةةَؾ حٌوفةةٞ ٠ِةةَّحا( ٓٙ

 حٍط٘ةةخؾ ح٠ٌةةَدٚ, 3ٖٕ, ٗ:5ٖٔٚٗةةَف حٌىخـ١ةةش   ٖ:ٕٕٗٔ, ٚٗةةَف حٌىخـ١ةةش حٌ٘ةةخـ١ش 2:٘ٓٔ

(  ,3:ٕ٘ٚحٌظ١٠ًٌ ٚحٌظى١ًّ   ٗ:5٘5ٔ ٍّ ١  ٙ:35ٗٚ  3ٖ2ٚحٌّؽٕٟ )حٌزخد حٌوخِْ  كٌؾ حٌـةخ

ٚح٤ٗةزخٖ )ِةخ   2ٕٔ  ٙ 25( حٌٍٛلةش ٔ: ٗ  ٚـظق حٌـ١ًٍ )حٌٕٔةخءٔ:5ٓٙحٌو ١ذ  ٚحٌظ٠َٜق 

  ّٚ٘ع حٌٙٛحِع )ِٔؤٌش ٨ ٠لٌؾ حٌـخٍ ٠ٚزمٝ ٔ:35٘كٌؾ ٌٍظوف١ؿ وخْ ـٟ كىُ حٌّٕ ٛق رٗ( 

 . ٗ:ٕٕ٘عٍّٗ حهظ١خٍحا( 

ي ع١ٍٗ. ٚلٛي ٍإرش ِٚخ رعيٖ ١ٌْ ـٟ حٌزلَ.  (٘) ّٚ  ٌعٍٙخ: ٌي٨ٌش ح٤

: ٠ٚةةَّى عٕةةيٞ ٘ةةٌٖ -ِٚؼٍٙةةخ ـةةٟ حٌزلةةَ–. ٚعزخٍطةةٗ ٕ:٘( ٔ: ٌٕٗٔةةخء٠ٕ:ةةَ: حٌّلةةٍَ حٌةةٛؿ١ِ )ح  (ٙ)

حٌمَحءس ِٓ حٌّعٕٝ ٚؿٙةخْ  ٠ّٚىةٓ أْ ٍٔوٜةّٙخ رّةخ ٠ٍةٟ: حٌمٔةُ رخ٤ٍكةخَ ٨ ِعٕةٝ ٌةٗ  ٚحٌمٔةُ 

رؽ١َ هللا ٨ ٠ـُٛ. ٚحرٓ ع ١ش ٘ٛ عزي حٌلك رٓ ؼخٌذ  أرٛ ِلّةي حٌؽَٔةخ١ٟ حٌمخٟةٟ. طةٛـٟ ـةٟ 

  ١ٚزمةةخص 5ٖٖ  ٍلةةُ: 2ٔ:35٘. ٓةة١َ أعةة٩َ حٌٕةةز٩ء ٙٗ٘ٚ ٔٗ٘٘ةة   ٚل١ةةً ٌٍٕٗ٘ٛلةةش ٓةةٕش 

 .ٕ٘ٔ  ٍلُ: 5٘ٔحٌّف٠َٔٓ ٥ٌىَٔٚٞ 

 وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: حٌمَحءحص.  (5)

 .ٕ:٘٘ٔ( 5ٕٔ: ٕحٌزمَس)  چڇ  ڇ  ڇ  ڇچ. ٠ٕٚ:َ: ٖ:5ٙٔ ٙٙٔحٌزلَ حٌّل٢١   (3)
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الفصػػل بػػين المضػػىؼ كالمضػػىؼ إليػػ  بمفع لػػ   جػػ از علػػاو مػػن ذلػػك احيجاُجػػك
 بني اظتصدر  «األوالد»ػب (ٔ)چن شُرَكَائِهِنْهُقَتْلُ أَوْالدَ چ :د[ٕٗ]«ابن عىمرو »بقراءة 

َلو] اظتضاؼ والُاعَ    (ٗ)من ذلك اً أ،ذ (ٖ)«ابن مالكٍ »ذلك ّزه   جَّ   (ٕ)[ ُع

َاو والُػػػػا  علػػػػا جػػػػ از  ػػػػك ف الـ المػػػػر بعػػػػ و احيجاُجػػػػك بقػػػػراءة  «ثػػػػمٌ »و [ج٘٘] الػػػػ
َف الػالـ (٘)چجث  جثچ  :«حمػاةى » َاو والُػا  أّثػر مػن حتريّهػا :(ٙ)«م ػ  الل يػب»يف   بسػّ   وإْػّاعا بعػد الػ

  وَ ينّي يف قػػػػػػػػرا ة الّػػػػػػػػ (3)چ٘  ٙچ: ؿتػػػػػػػػَ «مثّ »وقػػػػػػػػد تسػػػػػػػػّن بعػػػػػػػػد   (5)چجئ  جئ  جئ  جئچ  :ؿتػػػػػػػػَ  حتريّهػػػػػػػػا

َفَ »    انيهى  بالشعر و ،اصّ إنّ  :على من قاؿ ويف ذلك رد    (ٓٔ)«يال اّ »و  (2)«قال

َاعػػػد  ػػػا ُذ  (ٔٔ)ـر ّيػػػف ختػػػ  :فػػػإف قلػػػتى  َ  الق بال نػػػا  - كمفقػػػ  ري   ـّػػػر مػػػن القػػػرا ات ولعّلهػػػا ؽتػػػا َف تقػػػ

َؿ ػ عثمىفى »عن  -للمُع ْػل  ظتػدف   اظتر عالسػ  المصػىحف ر ػت عليػ مػى عي   قىؿ لٌ أ ٌ   «افَ بن عُّ

  .بألسطت ى العرب قيم  تي  لحطىن   القرآفِ  :أي في  إفٌ  :ابْالـ

                                                           
 . ٚلي ٓزك طو٠َـٙخ.5ٖٔ: ٙح٤ٔعخَ  (ٔ)

 ٠ُخىس ِٓ ى.   (ٕ)

 ٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٌٌٌه. ُٚحى ـٟ ى رعي٘خ: أٞ.وٌح ـ  (ٖ)

: ٚألٜٛ ح٤ىٌش عٍٝ ًٌه لَحءس حرٓ عخَِ. ٠ٕٚ:ةَ و٩ِةٗ ٖ:5ٕٙلخي حرٓ ِخٌه ـٟ َٗف حٌظ١ًٙٔ   (ٗ)

  ٚلةخي ـةٟ ٗةَف ٖ:5ٕٕـٟ حٌّٔؤٌش )رةخد ح٦ٟةخـش  ـٜةً ٠ـةُٛ ـةٟ حٌ٘ةعَ ـٜةً ح٠ٌّةخؾ( 

 :  ٕ:252ٟخـش(  حٌىخـ١ش حٌ٘خـ١ش )رخد ح٦

َِ ٚعّيطٟ  َِ   ٚوُ ٌٙخ ِٓ عخٟي  ٚٔخٛ ِٓ عخِ  لَحءِس حر

  جئ  جئ    جئ  جئ  جئ  جئ   جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئ                 جئ  جئچ  ِةةٓ لٌٛةةٗ طعةةخٌٝ:  (٘)

. ٟٚ٘ لَحءس عخُٛ ٚكّةِس ٚحٌىٔةخثٟ ٘ٔ: ٕٕحٌلؾ چ   جئ    جئ  جئ       جئ  جئ  جئ   جئ  جئ

  ٚحٌةةيٍ ٖٗٗٓةة١ؤطٟ. ٠ٕ:ةةَ: حٌٔةةزعش  وّةةخ چ٘  ٙ  چ ٚٔةةخـع ـةةٟ ٍٚح٠ةةش ٚلةةخٌْٛ ٚحٌزةةِٞ  ِٚؼٍٙةةخ 

  ِٚعـةُ حٌمةةَحءحص ٕ:5ٕٕ  ٚاطلةةخؾ ـ٠ة٩ء حٌز٘ةةَ ٕ:ٕٗٗ  ٚحٌٕ٘ةَ 3ٕٙٚ 3:ٕٕٗحٌّٜةْٛ 

ّٚ حرٓ ِخٌةه  ـةٟ حٌظٔة١ًٙ عٍةٝ ؿةٛحُ ٗ:5٘, َٚٗف حٌظ١ًٙٔ )رخد عٛحًِ حٌـَِ( ٙ:2ٓ . ـمي ٔ

 . ٖ:5ٌٙ٘ٔـَِ( ًٌه, ٚحٓظيّي حرٕٗ رخٌمَحءس عٍٝ ًٌه. َٚٗف حٌىخـ١ش حٌ٘خـ١ش )رخد عٛحًِ ح

 .2ِٕٗؽٕٟ حٌٍز١ذ   (ٙ)

 .3ٙٔ: ٕحٌزمَس  (5)

 .2ٕ: ٕٕحٌلؾ چ٘  ٙ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  چ  ِٓ لٌٛٗ طعخٌٝ:  (3)

٘  ِمَة حٌّي٠ٕةش. ِعَـةش حٌمةَحء )حٌ زمةش حٌوخِٔةش( ٕٕٓع١ٔٝ رٓ ١ِٕخ رٓ ٍٚىحْ  حٌّظٛـٝ ٕٓش   (2)

 .2ٕٓ٘, ٍلُ: ٔ:٘ٔٙ  ٚؼخ٠ش حٌٕٙخ٠ش 3ٔ  ٍلُ: ٔ:ٕٖٙ

٘   ِمَة ِىش. ِعَـش حٌمةَحء )حٌ زمةش ٕٓ٘أكّي رٓ ِلّي رٓ عزي هللا  أرٛ حٌلٔٓ  حٌّظٛـٝ ٕٓش   (ٓٔ)

 .ٖ٘٘, ٍلُ: ٔ:2ٔٔ  ٚؼخ٠ش حٌٕٙخ٠ش 3ٓٔ  ٍلُ: ٔ:ٖ٘ٙحٌٔخىٓش( 

 : طـَِ.ٔ:ٖٖٗٚـٟ حٌف١ٞ  ـٟ د: طلََ. ٚـٟ ؽ: طلَِ.  (ٔٔ)
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لحػن  عػن -،اليػو ر ػي اهلل عنهػا ىػي- «عىئشػ »  ػألتي  :قػىؿ «بريبن الاّ  عركةى »عن وي رُ ك

ٍَ  ٌَ مُّصػ بػدؿٌ -عن ق لػ    ما  يو منو :أي ,القرآف َف - (ٔ)چجث  نَّإِ  چ -بنعػادة اصتػارّ  مػن غتمػ بيشػديد نػ

    و نصب اظتث  باليا   منصَبٌ  «إفّ » اْمُ و  چجثچ -«ىذاف» ات ألف وإ   «إفّ »

َجػو السػءاؿ إليػو اْػيقالالً  أعػاد اصتػاّر إنتػا ً -تعػاُف كعن ق ل   اظتنصػَب مػ   (ٕ)چجثجثٍ  چ  :-إُف ت

َفاظتچ و چ     جئ   چوىػػَ -اظتعطػػَؼ عليػػو  ٓأف َعٌ  -چ ءمنػػ َعٌ   مر ػػ َلػػو :   وبعػػد ىػػذا أيضػػاً مر ػػ  اظتعطػػَؼ چ جثچ ق

     اظتُرو  چجثچ

ق ػػػَ  «إفّ »علػػػى اْػػػم  (ٗ)ؼَ َ  ر ػػػ  اظتعطػػػ  (ٖ)چۈ  ۆ  ۆ  ٴۇ  ۋ  ٴۇ چ  :تعػػػاُفكعػػػن ق لػػػ  

   (٘)اْيّماعتا اطتب

هػػػرا  -لّػػػاف حقيقػػ ً  «(5)بػػن أ،ػػػيتيػػػا ا»قالػػػت:  ولػػَ-يف ابْػػػالـ  :أي (ٙ)يػػػى ابػػػن أخػػػي :فقىلػػػت
َقي   رت  بضم الّاؼ وتشديد  :ىبتٌ عمل الكي      «بٍ تّا»الُ

   (ٔ) ؼٌ ػترّ  جناسٌ  لو وختُيف  انيو    ينو وبني ْابقوأو  بّسر :تىبلكً أخطؤكا في ا
                                                           

  وتشػػػػػػػػػديد ٖٙ: ٕٓ ػػػػػػػػػو چ  جئ   جئ    جئ  جئ  جئ  جئ   جئ   جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئچ  اآليػػػػػػػػػ : (ٔ)
َف قرا ة نا   وابن عامر وأبَ بّر وزتاة والّسائي وأبَ جعُر ويعقػَب  َذي)إّف( و)ىذاف( باأللف والن  و،لػف والشػن 

َف ٙ:ٖٕٛ، وال  ػػػر ٜٔٗينظػػػر: السػػػ ع   واضتسػػػن  ، وإحتػػػاؼ  ضػػػال  ال شػػػر ٕ:ٕٓٗ، والنشػػػر ٛ:ٖٙ، والػػػدر اظتصػػػ
ىف ْػػن    وقػػد  ٘:ٜٗٗ، ومعجػػم القػػرا ات ٕ:ٕٛٗ ىػػػ ّٕٛٚيػػب ابػػن تيميػػ  أزتػػد بػػن ع ػػد اضتلػػيم، تقػػي الػػدين، اظتيػػ

َلػػو تعػػاُف:  ػػال  يف ق ونػػاقش األوجػػو واآلرا ، و،ػػب عثمػػاف وعائشػػ ، واالْيشػػهاد بػػالقرا ات  ،  چ  جئ  جئ  جئچ ْر
َْػفوقد حّققها ع َع الُيػاوى، قسػم اليُسػري   وىػي يف غتلى انُراد د  ػتمد حسن ػتمػد ي مػا نػا٘ٔ:٘ٗٔمػ قش  ّ 

  ٔ٘-ٜٗ ىذه اآلي  اآل ار ونقَ عن ابن تيمي  ابُن ىشاـ يف شرح شذور الذىب
  جئ    جئ  جئ  جئجئڈ  ڈ٠  ١    جئ   جئ   جئ  جئ     جئ  جئ  جئ  جئ   جئ  جئ  جئ   جئچ  اآليػػػػػػػػػػػػػ : (ٕ)

َاتر عػػنهم  ينظػػر: ٕٙٔ: ٗالنسػػا  چ   جئ  جئ    جئ  جئ  جئ    جئ   جئ  جئ   وىػػي قػػرا ة األربعػػ  عشػػر  يمػػا تػػ
َف ٖ:ٔٔٗال  ر    ٕ:ٜٜٔ، ومعجم القرا ات ٔ:ٕ٘٘، وإحتاؼ  ضال  ال شر ٗ:ٖ٘ٔ، والدر اظتص

َر، ٜٙ: ٘اظتائدة چ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ى  ى    ې  ې  ې  ې   چ  تيميها: (ٖ)   ىػذه قػرا ة اصتمهػ
َف ٖ:ٔٗ٘وعليهػػا السػػ ع   ينظػػر: ال  ػػر احملػػيا  ، ٖ:ٔٗ٘، ٔ:ٔٗ٘، وإحتػػاؼ  ضػػال  ال شػػر ٗ:ٖٖ٘، والػػدر اظتصػػ

  ٕ:ٕٖٔومعجم القرا ات 
 ـٟ ى: ـع ؿ حٌَّـٛع. «ـَـع حٌّع ٛؾ»  (ٗ)

 ٠ٕ:َ ِٔؤٌش )٠ُي ٚعَّٚ لخثُ(.  (٘)

 .ٔ:3٘٘وٌح ـٟ ح٦طمخْ   (ٙ)

 وٌح عٕي ــخي ٚـٟ ـ٠خثً حٌمَآْ.  (5)
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أي:  (ٖ)«فضػىئل »فػي   -(ٕ)َ ع يػدةَ بػأ :«ابتقػاف»ويف - «  عبيػ و بػأ»  األ رين :أيأخرج مى 

 القرآِف  

ابػػػػػن »أ،رجػػػػػو  (ٗ)«عثمػػػػػافَ »أ ػػػػر  وأفّ   علػػػػػى شػػػػػرط الشػػػػػيخني اػػػػ ي ٌ  «عائشػػػػػ َ »إْػػػػػناده ضتػػػػػديث  أفّ  «ابتقػػػػاف»ويف 

ذا (ٙ)«أ  ع يدةَ »أيضاً من  ريق  (٘)«األن اري    (5)«ابن أشي »  ّو
َلو وحينئذٍ  ر ّمػا تقػرّ    سيعمَ عند  ػعف اظتػرويا يُ و إفتّ ألنّ  ؛بصي   اليمريض ما ال متُى «روي»بالنس   ضتديثها   ُي ق

َـ األ ر     (3)ف وذريهو عليو اظتصنّ ون ّ   يف عل
َاعد العربعلى ما متايستقيم اال ت الؿ  (2)كيفك  مى فيػ  بعػ  هػرا  بكلٌ  ّي  اظتقػّررة لف ق

َؿ َر اظتنق    (ٔ)اظتّذ

                                                                                                                                                                      
ـٟ ى: ِّٜلؿ. ُٚحى ـ١ٙخ: ِٕٚٗ لٌٛٗ ٍٛٝ هللا ع١ٍٗ ٍُٚٓ: ػُ ُٔ. ٌٖٚ٘ ح٠ٌِخىس لي ٍٚىص ـٟ   (ٔ)

 ٌٕٔن ح٤هَٜ ـٟ حٌّٔؤٌش حٌَحرعش عَ٘س ـٟ حٌم١ٌٛٓ ٌعخٌُ ٚحكي ِٓ حٌىظخد حٌٔخىّ.ح

ٚحٌةةٌٞ ـ١ةةٗ أرةةٛ عز١ةةي حٌمخٓةةُ رةةٓ ٓةة٩َ   ٔ:3ٗ٘ح٦طمةةخْ )حٌٕةةٛع حٌلةةخىٞ ٚح٤ٍرعةةْٛ  طٕز١ٙةةخص(   (ٕ)

ـةٟ رؽ١ةش  طٕ:ةَ طَؿّةش أرةٟ عز١ةي .٘ . ١ٌْٚ أرةخ عز١ةيس ِعّةَ رةٓ حٌّؼٕةٖٕٕٝحٌّظٛـٝ رّىش ٕٓش 

 .2ٔ2ٔ  ٍلُ: ٕ:ٖٕ٘حٌٛعخس 

  ٚحٌّٜةخكؿ ٨رةٓ أرةٟ ىحٚى ٠ٕ35ٕ:َ: ـ٠خثً حٌمَآْ ٤رٟ عز١ي )رخد طؤ١ٌؿ حٌمةَآْ ٚؿّعةٗ(   (ٖ)

. ٖٔٔ  ٍلةةةُ ٕ:ٖٕ٘  3ٚٓٔ-٘ٓٔ  ٍلةةةُ: ٕ:3ٕٕ)حهةةةظ٩ؾ أٌلةةةخْ حٌعةةةَد ـةةةٟ حٌّٜةةةخكؿ( 

ٚلخي عٓ كي٠غ عؼّخْ: أهَؿةٗ  .٘:3ٕٔ( ٗ:٠ٕٕٚٔٙ:َ: حٌيٍ حٌّٕؼٍٛ ١ حٌظَوٟ )حٌٕٔخء 

أٗةظش ٚحرةٓ ؿ٠َةَ ٚى. ٚعٓ كي٠غ عخث٘ش: أهَؿٗ أرٛ عز١ي ٚٓةع١ي رةٓ ِٕٜةٍٛ ٚحرةٓ أرةٟ حرٓ ىح

ِٚةةخ  53٘ٗ  ٍلةُ ٕ:٠ٚ٘35ٕ:ةَ ـةةٟ كةي٠غ عؼّةخْ: وٕةةِ حٌعّةخي  ٚحرةٓ أرةٟ ىحٚى ٚحرةةٓ حٌّٕةٌٍ.

 رعي٘خ. 

هزَ حٌلةي٠غ حٌّةَٚٞ عةٓ عخث٘ةش, ٚـةٟ ح٤ػةَ ـةٟ حٌّةَٚٞ عةٓ عؼّةخْ »ـٟ ٘خِٖ أ ٚ د ٚ ؽ:   (ٗ)

ق رعةٞ . «ز١َطفٕٕخ ـٟ حٌظع َّ أٞ: ٌُ ٠ةَى حٌّٜةٕؿ حٌّعٕةٝ ح٨ٛة ٩كٟ ـةٟ حٌفةَق ر١ّٕٙةخ وّةخ ـة

 حٌعٍّخء.

 .3ٔٔ, 52ٔأٞ: أرٛ رىَ. ٚوٌح ـٟ ٙ   (٘)

ػةُ أهةَؽ حرةٓ ح٤ٔزةخٍٞ ٔلةٖٛ ِةٓ ٠َ١ةك عزةي ح٤عٍةٝ رةٓ عزةي هللا رةٓ »: ٔ:3٘٘لخي ـةٟ ح٦طمةخْ  (ٙ)

ي ًوةةَص ٘ةةٌٖ حٌَٚح٠ةةخص ـةةٟ حٌةةيٍ . ٌٚةة١ْ ـ١ةةٗ ٠َ١ةةك أرةةٟ عز١ةةيس وّةةخ ًوةةَ حرةةٓ عةة٩ّْ. ٚلةة«عةةخَِ

 حٌّٕؼٍٛ ٚوِٕ حٌعّخي وّخ أكٍض ا١ٌّٙخ.

رفةظق حٌّٙةِس ٚحٌفٛل١ةش ٚٓةىْٛ حٌّعـّةش ر١ّٕٙةخ,  ش()أٗةظ :ـٟ ى: حرٓ أرٟ ١ٗزش. ٚـٟ ٘خِٖ أ ٚ ؽ  (5)

  عٕي ــخي )أٗظٗ( رخٌٙخء.آهَٖ ٘خء طؤ١ٔغ. 

ةةخ أ٨ٚا ـٍةة»: ٔ:ٖ٘ٗلةةخي حرةةٓ حٌ ١ةةذ  (3) ِّ ١ْ ٘ةةٌح ِ ّةةَىحا ـ١ّةةخ ٠ةةَٜٚ رٙةةٌٖ ِةةخ أٍٚىٖ ؼ١ةةَٖ ٚحٍى. أ

عةً ًٌةه ـ١ةٗ حٛة ٩كخا وٜةل١ق حٌزوةخٍٞ, أٚ ِةخ كفّظةٗ لةَحثٓ ح٠ٌةعؿ. وّةخ ح١ٌٜؽش, رً ـ١ّخ ؿُ 

خ ػخ١ٔخا ـ١ٍْ ـٟ و٩َ حٌّّٜٕؿ )ٍٚٞ( ـٟ هزَ عخث٘ةش حٌفة١ٞ ِّ ٛح ع١ٍٗ. ٚأ ّٜ ةخ )ٍٚٞ( ـمةي   «ٔ ِّ أ

٠ٕ:ةَ ـةٟ ٛة١ػ حٌظ٠ةع١ؿ عٕةي ؿخءص ـٟ و٩َ ح١ٛ١ٌٟٔ ـةٟ ح٨لظةَحف, ٚ ٌةُ طةَى ـةٟ ح٦طمةخْ. ٚ

 .ٔ:ٖٕٔحٌّليػ١ٓ: طي٠ٍذ حٌَحٚٞ )حٌٕٛع ح٤ٚي  حٌٜل١ق( 

 عٕي ــخي: ـى١ؿ.   (2)
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َاب  قلتي  ٍَ  على بالنصب :الل معىذى  :ذلك (ٕ)عنيف اصت     ػتذوؼٍ  اظتصدر بعام

َاف اهلل علػيهم أرتعػني- بىلصػحىب  ظنٌ كيف يي  الكػالـ   ػم يلحطػ ف فػيأ ٌ  (ٖ)الن أكٌ  -ر ػ
 الث ػات علػى األمػر مػن ازٌ بضػم الػالـ وتشػديد الػداؿ اظتهملػ   غتػ :فصػحىء الل ػ   ال كهػم  فضػالن عػن القػرآف

مػػا يف (٘)ن اضتػػقىػػَ الشػػ ي  الػػذي ال يايػػغ عػػو   اطتصػػم األلػػد (ٗ)إُف َف  َ  أي: الثػػابي(ٙ)«القػػامَس» ّ  الُصػػاح  الراْػػخ
     يها

عتاو يمػػػا بعػػده:  (5)ىنػػا «ثػػػم»   (ٓٔ)«اؼالّّشػػػ» (2)عليػػو يف (3)جػػػرى  وغتيئهػػػا لالْػػي عاد الْػػػي عاد مػػد،

ػػذلك يف ونا َرود  و ال منا ػػاةَ أنّػػ «السػػ يَ ػػيا  »يف  تُ   وبّينػػ(ٔٔ)«ال  ػػر»زعػػو يف ورودىػػاّ  و   باعي ػػار الَ ػػ  [ب٘٘]  عػػدـ الػػ
َن  اظتقاـ َرود  ع   [أٜٗ] ال

َب ٌ  «الً أوّ »و     وما يقابلها  يما يا  منص

 , ػاؿى أي كمػ   ه من الطبيٌ الرم تلقٌ  القرآف في [جٙ٘] ب م ثى يىن  ظنٌ كيف يي 
َه كحفظ ه ك بط ه كأتقط ه    وأحّم

َ ات م  تقارب معناىا إ ناباً  دوعدّ      اظتعط
 ؟ كتىبت على  م علا الخطأ كب م ثىلثىن اجتمىع م كل   ظنٌ ثم كيف يي 

َْ   م ع ـ تطبب م رابعىن  ظنٌ ثم كيف يي    ؟كرج ع م عط   إف وقعت  ال ُل   ِ نَ من 
كال   (ٕ) قيػػويُ أي:  -لػػوبضػػم أوّ - (ٔ)هره قػػأف يي   «مػػىفى عث»أمػػري اظتػػءمنني ػبػػ ظػػنٌ ثػػم ككيػػف يي 

َاب رهيغيٌ    ؟ عن ،طئو للص

                                                                                                                                                                      
 ١ٌٔض ـٟ د ٚ ى.    (ٔ)

 وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ؼ١َ.  (ٕ)

 عٕي ــخي: و١ؿ ٠:ٓ أ٨ٚا رخٌٜلخرش.وٌح ـٟ ح٦طمخْ, ٚ  (ٖ)

 ص عٍٝ ح٠َِ٤ٓ. وٌح ـٟ ى. ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ِـخُحا ـٟ حٌؼزخ  (ٗ)

 : ّٗيس حٌوِٜٛش حٌٌٞ ٨ ٠ِ٠ػ عٓ لٌٛٗ.ٔ:ٖٙٗـٟ ى: اٌٝ حٌلك. ٚـٟ حٌف١ٞ   (٘)

 . ٚـ١ٗ: حٌوُٜ حٌ٘ل١ق حٌٌٞ ٨ ٠ِ٠ػ اٌٝ حٌلك.(ٌيى)حٌمخِّٛ حٌّل٢١ ِخىس   (ٙ)

 ـٟ ى: ـ١ٗ.  (5)

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٚؿَٜ.  (3)

 ١ٌٔض ـٟ ى.  (2)

 .ٕ:ٙ( ٙ:ٔحٌى٘خؾ )ح٤ٔعخَ   (ٓٔ)

 .ٗ:5ٗ( ٙ:ٔحٌزلَ حٌّل٢١ )ح٤ٔعخَ   (ٔٔ)
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 :أي كهػ  ,ا تمرت علا مقتضا ذلك الخطػأ (ٖ)القراءة أفٌ  ظنٌ ثم كيف يي 

َؿُ  القرآفُ   ؟  عن  لفو  بىلت اتر خلفىن  مركمٌ : (ٗ)والسياؽ  عليو بالسياؽ اظتدل

   كعىدةن  [دٖٗ] هرا ممى يستحيل عقالن ك رعىن 
    اً جدّ  مشّل ٌ  ىذه اآل ارَ  إفّ  :«ابتقاف»ف يف ولذا قاؿ اظتصنّ 

رهُتػػػ : ىبسػػػطتي   (ٙ) ال ػػػ ٍ  :ع يػػػ ةو  بأج بػػػ و  (٘)كقػػػ  أجػػػىب العلمػػػىء َ  ً ّذ فػػػي    ا م سػػػ
َع اْم الّياب  تاب   «.علـ  القرآف اإلتقىف في»كتىبي     منو  لو أو بدؿٌ  بيافٍ  عطفُ   «ّيا »ػلىذا اهم

بعػ  تضػعيف  بىال ػطراب ال اقػ  فػي  (5)«عثمىفى »في أثر  كأحسن مى يقىؿ
  .إ طىده كاال قطىع

َـ  ا حجّ  وىذه اآل ارُ  :«د على من ،الف مص ف عثمافَ الرّ »يف  (3)«األن اريابن »قاؿ  ذػري  ا منقطعػ ٌ ألّعػ ؛ ٌ ال يق

ٌَ   ميصل ٍ   يػو  (ٓٔ)ي ػنّي  ي  صػ ف الػذي ىػَ ابمػاـكتمعهػم علػى اظت    حينئػذٍ وىَ إماـ األّمػ  «عثمافَ » بافّ  (2)وما يشهد عق
َّىم عليو ىذا ذو إنصاٍؼ ودتييٍا  وال يعيقػد أنّػو أصلو زلالً وال يُ يف ،طّ  يشاىدُ و  ،لالً  الّ واهلل  ما يي  «الّيػاب»طػا يف اطتر ّ،ػ و ّ 

َُ   ن بعدهليصل و مَ  َقَؼُ  اصتائني من بعده ال نا ُ  ْو ي    انيهى  عند حّمو على رشتو وال

َلػػو «سػػنوأح»و،ػػب   فػػإفٌ  ؛فػػي ركايتػػ  تحريػػفه   ى كقىػػ  (ٔٔ)«عثمػػافَ »أو أ ػػر   الشػػافَ  :أي  أ ٌػػ :ق
َقيػ - « تى  ٍ ابن أى » َف اظتعجمػ  بينهمػاْػو   بُػي  اعتمػاة والُ  فػي  عثمػافَ  (ٔ)أ ػرَ  :أي أخرجػ  -ه ىػا  اليانيػثآ،ػرَ   ّ

                                                                                                                                                                      

 «ح٦لةةَحٍ»وةٌح ـةٟ أ ٚ د ٚ ؽ, ٚعٕةي ــةةخي ٚـةٟ ى: ٠مةَأٖ. ٚأػزةض ِةةخ ـةٟ أ ٚ د ٚ ؽ ٤ّٔةٗ ـٔةَ    (ٔ)

ٗ ٠ٕٙةٝ عةٓ لةخي ـ١ةٗ: ٚو١ةؿ ٠:ةٓ رعؼّةخْ أّٔة  ٔ:3٘٘رخٌزمخء. ِٚخ ـ١ٙخ ألَد اٌٝ ِخ ـةٟ ح٦طمةخْ 

 طؽ١١َٖ.

 ـٟ ى: ٠ظمٕٗ.   (ٕ)

 ٚعٕي ــخي: حٌمَحءحص. وٌح ـٟ ح٦طمخْ,  (ٖ)

  ١ٌْ ـٟ ى. (ٗ)

 ُحى عٕي ــخي ٚـٟ ح٦طمخْ: عٓ ًٌه.  (٘)

ّْ حٌؼ٩ػةش ٘ةٟ حٌّٜةّيٍس رخٌعةيى, »: ٔ:5ٖٗلخي  حرٓ حٌ ١ذ   (ٙ) لخي ـٟ حٌَ٘ف: ػ٩ػش. ٚ٘ٛ لٍٜٛ, ـب

ّْ حٌؼ٩ػةش  ُّ طعمّزٙخ ًٚوَ أؿٛرش ؼ١َ٘خ, ُحىص عٍٝ ِؼٍٙخ. وّةخ ٘ةٛ هةخَ٘ ٌّةٓ حٓةظٛعزٙخ. عٍةٝ أ ػ

خ أػَ عخث٘ش ٍٟٟ هللا عٕٙخ ـمةي ًوةَ عٕةٗ أؿٛرةش أهةَّٜ أّّخ ٟ٘ أؿٛرش عٓ أػَ عؼّخْ  ِّ , ٚأ

ّْ طٍه ؼ١َ ٛخٌلش ٌٗ وّخ ر١ّٕٗ حٌّّٜٕؿ  ٚـٟ ح٦طمخْ: رؼ٩ػش أؿٛرش.. «٤

 ُحى عٕي ــخي: ٍٟٟ هللا طعخٌٝ عٕٗ.  (5)

 .ٔ:3ٙ٘ح٦طمخْ   (3)

 ٚع١ٍٗ ـخٌفعً لزٍٗ ِزٕٟ ٌٍّـٙٛي.وٌح ى ٚح٦طمخْ, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: عم٩ا.   (2)

.  :ـٟ دـٟ أ: ٠ظ١ٓ. ٚوٌح ـٟ ى ٚح٦طمخْ. ٚ  (ٓٔ)  طز١ٓ 

 : ٚكٍّٗ عٍٝ حٌ٘ؤْ وّخ ـٟ حٌَ٘ف ـ١ٗ رعٌي.ٔ:2ٖٗ.لخي حلظَٜ حرٓ حٌ ١ذ عٍٝ حٌؼخٟٔ  (ٔٔ)



080 

 

 :قػىؿ .(ٖ)«عب  العلا بن عب  الل بػن عػىمرو »من طريق  (ٕ)«المصىحف»كتىب 
َؿ- رغفيػػ ىلٌمػ َؿ أيضػاً - تػيأي   ومػن ،طّػػ :أي ن المصػحفمػػ -(ٗ)بال نػا  للمُعػ بػػ  ي  ِجػ :أي -بال نػا  للمُعػػ

َّ  فقىؿ ,في  رى فطظى    يو لينظرَ  عثمىفي  َجػو ََ ن  َعػعلػى َمػ  يػو الثنػا ُ   مم كأجملػتي أحسطتي  :ويػ َ يَ ل   رتػيالً ويف ال
َه بس ب اظت جبٍ عليو من عُ  لى اظتث من عويندباف إذا أُ     دحوؿت

َف- قيم  طي   يف اظتّيَب  يئىن   بصرأُ  :أي -بُي  أوليو- لرى أى     العرب أو قريشٍ  معشرَ   بألسطتطى -بالن

اف عند علما  اضتديث مػرادؼَ إذا أُ   باظتثلث  :ف را الثري  َقػَؼِ   لقّ   ػنف أْػند   مػا أ ػيف للصػ ا  :أي  اظت

اضتديث واطتبِ طلق األ ويُ    «الشا عيّ »أ ر عن  : قيَ  ل ريه  يو بو َع وذريقتا  ذلك على ما يعمّ  ر أيضاًّ      (٘)واظتر 

َع يف ػتػػذورٍ  ؛فيػػ  ال إ ػػكىؿى  َقػػ َؿ-رض ى عيػػ  لٌمػػفكأ ٌػػ  لعػػدـ إ ضػػائو لل  عليػػ  -بال نػػا  للمُعػػ

َبػػػاً رأل فيػػػ   ػػػيئىن  ,عطػػػ  الفػػػراغ مػػػن كتىبتػػػ مػػػن اظتصػػػاحف  اظتّيػػػَبُ  علػػػا غيػػػر لسػػػىف مّي
َق ,«التػىب ت»ل ػم فػي  (5)[كقػ ]كمػى   مايَ بل يهػالذي ناؿ الين (ٙ)قريش َحػ  يّػ  باليػا  الُ وىػي -اظتُي

َ ػػ   باليػػا  (3)«التػػىب ه» ك -ل ػػ  اضتجػػاز َف عليػػو باليػػا   والثػػانا ألفّ  [جٚ٘]  (2)وىػػي ل ػػ  األنصػػار  اظترب  نيألولِػػني يقُػػ

َف عليو باعتا  [بٙ٘] م تاب ٌ   يقُ َقف والْر يب   لل  ف عػ   «قػريشٍ »ػلػ ؼتالُػ ٌ  (ٓٔ)بعضػوويف   على ل يػو «زيد بن  ابتٍ »ّو

- كفػا ثػمٌ   هػا ريقَ   يو الّاتػبُ  بالين يو على ما ،الف ,قيم  علا لسىف قريشو  ي [أٓ٘]  بأ ٌ  «عثمافُ »

                                                                                                                                                                      
 .  حأػَ :ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ  (ٔ)

. ٗٓٔ  ٍلةُ: ٕ:3ٕٕ( ٠ٕ:َ: حٌّٜخكؿ ٨رٓ أرٟ ىحٚى )حهةظ٩ؾ أٌلةخْ حٌعةَد ـةٟ حٌّٜةخكؿ  (ٕ)

. 53ٗٗ  ٍلةةُ: ٕ:3ٙ٘  ٚوٕةةِ حٌعّةةخي ٘:2ٕٔ( ٗ:ٕٙٔ)حٌٕٔةةخء  ٠ٕٚ:ةةَ أ٠٠ةةخا: حٌةةيٍ حٌّٜةةْٛ

 ٚـ١ٗ: أهَؿٗ حرٓ أرٟ ىحٚى ٚحرٓ ح٤ٔزخٍٞ.

. ٚعزي ح٤عٍٝ ِمزةٛي ِةٓ حٌ زمةش حٌوخِٔةش  ٚ٘ةُ حٌ زمةش حٌٜةؽَٜ ِةٓ حٌظةخرع١ٓ. ٔ:35٘ح٦طمخْ   (ٖ)

 .5ٖٕٖ  ٍلُ: ٖٖٔط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ 

 «ـٟ وظخد حٌّٜخكؿ ِٓ ٠َ١ك عزي ح٤عٍٝ رٓ عزي هللا رٓ عخَِ لةخي ٌّةخ ـةَغ رخٌزٕةخء ٌٍّفعةٛي»  (ٗ)

 .ٓم ض ِٓ ى

 .ٔ:٠ٔ23ٕ:َ: طي٠ٍذ حٌَحٚٞ )حٌٕٛع حٌٔخرع  حٌّٛلٛؾ(  ١ٌْ ـٟ ى. «٠ٚ ٍك ح٤ػَ...»ِٓ لٌٛٗ  (٘)

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: حٌعَد.  (ٙ)

   ٠ُخىس ِٓ ــخي.  (5)

, ٚطفٔة١َ حٌ زةَٞ 23  ٍلةُ: ٕ:22ٔرٓ أرٟ ىحٚى )ؿّع عؼّخْ حٌّٜخكؿ( ٠ٕ:َ: حٌّٜخكؿ ٨  (3)

 ١ ٗخوَ. ٔ:ٓٙ

 )طٛد( ٚ)طزض(. ط٠ٟٕ:َ: طخؽ حٌعَّٚ ِخى  (2)

 ـٟ ى. ٚـٟ ٘خِٖ أ ٚ ؽ: رع٠ٙخ.   (ٓٔ)
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َد بو من ابقام  برلك -بيخُيف الُا  وتشديدىا َع   .أكردت ى (ٕ)من طريقو آخر عنوكمى كرد   (ٔ)اظت

  .أكردت ى

ريه و تانيثػوَ كت «الطريق» ري الَاػف  لػي  أّمػ  ث الضػمري العائػد إليػوولػذا أنّػ  (ٖ)«السػ يَ»و «راطالصػ»ػّػ   ز تػّذ ا تػّذ

ري  َاز تّذ ريه مطلقاً   واب ا   ظتعر  ٍ  «أؿ»ده عن ليجرّ    بَ«الطريق»صت    (ٗ)وما ىذا ْ يلو كتب إ راده وتّذ

   «اإلتقىف»في كتىب 

ُف عثمػػػافَ »عػػػن  (ٙ)«أبػػػَ ع يػػػد»أ،ػػػرج  :(٘)قػػػاؿ  يػػػو َف  «عثمػػػافَ »عنػػػد  ّنػػػتُ   :قػػػاؿ  «ىػػػآف الببػػػري مػػػ وىػػػم يعر ػػػ

ل  بّيف شاةٍ   اظتصاحف عبٍ  َ ِّ أُ »إُف   اْر  :و يهػا (3) چ ال تَبْوِِرلَ لِلََْلْو ِ   چ :و يهػا  (5) چ لَنْ رَتَسَو َّ  چ : يهػا «بنّ 

   (2) چفأَهْهِلْ يلكَافِرِرْ َ چ :و يها

يػػب  أحػػد الالمػػني (ٓٔ) م ػػى  واةالػػدّ ب ػػدعا  :قػػاؿ يػػب: چ فأَهْهِوولْچػتػػا:   و چى    ىې    چ :ّو  چ  ّو
   أضتق  يها اعتا   چجئ  جئ  چ چڱ  

َا ػقٌ   و رأى  ساداً  امضاهعى عليو أنّ دّ  ّيف يُ  :«ابن األن اري»قاؿ  يَػ (ٔٔ)وىَ م إليػو  ر ػ  اطتػالؼُ ويُ   بَ علػى مػاّ 
َاق ُ  َاب وختليده  ّم باضت  ي  بني الناْخني ال   ق ويلامهم إ  ات الص

ػاف يف ،ال ػ   لّمػ  عنكم  القرآف  طُ  م  ىَ  «عمرَ » أفّ  «ابن الابري»عن  :يضاً أ (ٔ)«ابن أشي »وأ،رج  رتػ    «عثمػافَ »اّ 

   ققتمث أمر بسائرىا  شُ   مناىاعليها ح  قَّ  (ٕ) عر ناىا  ف ُ بالصُ   جئتُ   «عائش َ »ػمث بعث  ل  اظتصاحف «عثمافُ »رت  

                                                           
 ـٟ ى: ح٨ٓظمخِش.  (ٔ)

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: أهَٜ.  (ٕ)

  5ٔ:5ٔخ ٠ةةٌوَ ٠ٚئٔةةغ(   ٚحٌّوٜةةٚ )رةةخد ِةة٠ٕ٘ٔ:ةةَ: حٌّةةٌوَ ٚحٌّئٔةةغ ٨رةةٓ حٌظٔةةظَٞ   (ٖ)

 .3ٖٚحٌزٍؽش ـٟ حٌفَق ر١ٓ حٌٌّوَ ٚحٌّئٔغ 

ٚح٦ٟخـش ٌّعَـش ٠ـذ اـةَحىٖ ٚطةٌو١َٖ. ٠ٕ:ةَ: ّ٘ةع  «أي»اْ وخْ حُٓ طف١٠ً ِـَىحا ِٓ  «أـعً»  (ٗ)

 ٕ٘خ ١ٌْ حُٓ طف١٠ً  ٌٌٚح ٠ـُٛ طٌو١َٖ ٚطؤ١ٔؼٗ. «آهَ». ٌٚىٓ ٘:ٔٔٔحٌٙٛحِع 

 .ٔ:35٘ح٦طمخْ   (٘)

  ٍلُ: ٕ:23٘  ٚوِٕ حٌعّخي 3ٕٙثً حٌمَآْ ٤رٟ عز١ي  )رخد طؤ١ٌؿ حٌمَآْ ٚؿّعٗ( ٠ٕ:َ: ـ٠خ ( ٙ)

. ٚـ١ةةٗ: أهَؿةةٗ أرةةٛ عز١ةةي ـةةةٟ ـ٠ةةخثٍٗ ٚحرةةٓ ؿ٠َةةَ ٚحرةةةٓ حٌّٕةةٌٍ ٚحرةةٓ ح٤ٔزةةخٍٞ ـةةةٟ 3ٕ5ٗ

 حٌّٜخكؿ.

َلو:   (5)   ٜٕ٘: ٕ ال قرة چ  جئجئ  جئې  ې   ې  ې  چ من ق
  جئ             جئ  جئ  جئې  ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ى    ىې  ې  ې  ې   ڭ  ڭ  ڭ       ېې  ۉ  ۉ  ې  چ  ِةةةةٓ لٌٛةةةةٗ:  (3)

 .ٖٓ: ٖٓ حٌََٚ چ  جئ  جئ

 .5ٔحٌ خٍق:   چڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں   چ  :ِٓ لٌٛٗ  (2)

 ِلٟ ٠ّلٟ ِل١خا  ِٚلخ ٠ّلٛ ِلٛحا  ٚحٚ ٠ٚخء. ح٢١ٌٓٛ ِخىس )ِلٛ( ٚ)ِلٟ(.  (ٓٔ)

 ـٟ ح٦طمخْ: ٠ٛلؿ.  (ٔٔ)
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َىا وأتعلى أعّ   هذا يدؿّ  َا  يها مم   ط َىا  وَف يرّت ٔفٍ  الحٍ ا لتياج باقن     وال تق

ػػا تعّمػػ فػػ حرٌ  (ٖ)الثػػرى  [ذلػػك] «عثمػػافَ »عػػن  ن ركلمىػػ كلعػػلٌ  ُّ اللفػػظ  كلػػم يػػتقن    بػػول
   (ٗ)«ابتقاف»ومثلو يف  . كىؿمى لـا من اإل [دٗٗ]فلاًـ   «عثمىفى » ر عنالرم ص ى 

   أيضىن  (ٙ)«اإلتقىف»الج اب عط  في  (٘)طىفق  أك ح «عىئش ى » ى أثري كأمٌ 

َب ُ  :ؿقا ا تضػعيف ابْػناد   ػديث أّمػ  «عائشػ َ »حػديث  (5)عػن ال يصػل  منهػا شػي ٌ  «عثمافَ »عن أ ر  وىذه األج
 ا ي  ابْناد  «ائش َ ع»

عتػػا بػػافّ  (3)«ُج ػػارةابػػن »وت عػػو  «ابػػن أشػػي َ »وأجػػاب  ا،ييػػار اأَلوُف مػػن األحػػرؼ السػػػ ع  يف  :أي «أ،طػػءوا» :معػػ  ق
ي َ  ال أفّ   م  الناس عليوك َز ا من ذلك ،طاٌ ماّ     ال كت

َز مردودٌ  والدليَ عليو أفّ  :(2)قاؿ َّ  بنرتاعٍ  ما ال كت َعوف  الت مدّ   وإشي ٍ  منّ      ة وق

َلو يف ذلك أنّػو ضتػٌن مػن الّاتػبمن  «ْعيد بن ج ريٍ »وما جا  عن  يعػ    والل ػ َ   يػو القػرا ةَ  «الل ػن»ػ  بػ  يعػ(ٓٔ)ق
ي ها وقرا تُ  ا ل  ُ أعّ     أ،رى قرا ةٌ و يها   والذيّ 

                                                                                                                                                                      
  حٌّظةٛـٝ رّٜةَ ٓةٕش ي رةٓ أٗةظش حٌٍةًٍٛٞ ح٤ٛةزٙخٟٔ  أرةٛ رىةَعزةي هللا رةٓ ِلّة٘ٛ ِلّةي رةٓ   (ٔ)

, ٍلُ: ٕ:3ٗٔ  ٚؼخ٠ش حٌٕٙخ٠شٖٖٙ  ٍلُ: ٕ:5ٔٙ٘ . ٠ٕ:َ: ِعَـش حٌمَحءس )حٌ زمش حٌؼخِٕش( ٖٓٙ

 .ٖٕٙ  ٍلُ: ٔ:ٕٗٔ  ٚرؽ١ش حٌٛعخس 55ٖٔ

 ـٟ ى: رخٌّٜلؿ ـعَٟٕخٖ.  (ٕ)

 ــخي.  ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ. ٚح٠ٌِخىس لزٍٙخ ِٓ  (ٖ)

 .ٔ:33٘ح٦طمخْ   (ٗ)

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: أٟٚلظٗ. ٚـٟ ى: أٟٚلض.  (٘)

 .ٔ:33٘ح٦طمخْ   (ٙ)

 وٌح ـٟ ى ٚح٦طمخْ, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٚعٓ. ٚ٘ٛ ه ؤ.  (5)

  ٚـٟ حٌٕٔن: حرٓ ك١يٍس. ٚو٩َ حرٓ أٗظش ٕ٘خ وٍّةٗ ِٕةٗ اٌةٝ آهةَ حٌٜةفلش. ٔ:33٘ـٟ ح٦طمخْوٌح   (3)

خٍس حٌَّحىٞ حٌّميٟٓ  أرةٛ حٌعزةخّ  ٗةٙخد حٌةي٠ٓ  حٌّظةٛـٝ ٚحرٓ ؿزخٍس ٘ٛ أكّي رٓ ِلّي رٓ ؿز

  ٚؼخ٠ةش 3ٙٔٔ  ٍلةُ: ٖ:3ٕٗٔ٘ . ِعَـش حٌمَحءس )حٌ زمش حٌٔةخرعش ع٘ةَس( 5ٕ3ـٟ حٌميّ ٕٓش 

 .٘ٙ٘, ٔ:ٕٕٔحٌٕٙخ٠ش 

 حٌمخثً حرٓ أٗظش.  (2)

ٌعةَد حٌّٜيٍ حٌّئٚي ـٟ ِلً ٍـع ـخعً. أهَؽ حرٓ أرٟ ىحٚى ـٟ حٌّٜخكؿ )حهظ٩ؾ أٌلةخْ ح  (ٓٔ)

ٴۇ  چ حٌمَآْ أٍرعش أكَؾ ٌلةٓ: عٓ ٓع١ي رٓ ؿز١َ لخي: ـٟ  ٔٔٔ  ٍلُ: ٕ:ٕٖٕـٟ حٌّٜخكؿ( 

( ٗ:ٕٙٔحٌةةةةيٍ حٌّٕؼةةةةٍٛ )حٌٕٔةةةةخء  . ٠ٕٚ:ةةةةَ: چ  جئ  جئ  جئچ  ٚ چى  ى  ې  ې  چ  ٚ چ١  چ  ٚ  چ

ٕٔ2:٘. 
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 فصل

ٌَ  وبالنصػػب   َف علػػى ل ػػ  -بػػالر    ،ػػب م يػػدأ ػتػػذوٍؼ، أي: ىػػذا  صػػ َقػػف بالسػػّ َؿ  -(ٔ)«ربيعػػ َ »وال  «انظػػر»مُعػػ

ٍَ ّما تقّدمت ابشارة إليو     (ٕ)مقدراً  وبال نا  لعدـ تقدير عام
لى مسائَ ذال اً، وقد يشػيمَ علػى مسػالٍ  وىَ ل ً : اضتاجا  وااطالحاً: اْم صتملٍ  من الّياب أو ال اب  يشيمَ ع

ما ىنا (ٖ)واحدةٍ   ّ  

َاعد (ٗ)ست ؿ مط فيي  كأٌمى كالم    بمػى ثبػت (٘)بناؤىا إليو [جٛ٘] ويرج   على إ  ات الق

َعاً،  [بٚ٘]راً ـ يف شػاّذ القػرا ات االّيُػا  ىنػا  ػا َف يّػن منّػوقيػاس مػا تقػدّ   حسٍن ولػَ ل ػريه ولَ من  ريقٍ  ثبت وال مَ ػ

  (5)ذري  ابت (ٙ)ّاف  عيُاً وإف  

  ّمػػا ذُّػػر  الثابػػتُ  :أي كذلػػك  والروايػػ  بػػاللُ  ال بػػاظتع   علػػا اللفػػظ المػػركمٌ ّائنػػاً    قىلػػ أ ٌػػ

َيّ  :ج ان   ىدره   فػي الحىديػث -(3)بال نػا  ل ػري الُاعػَ- مػى ي جػ إ ٌ  - علػى اظتصػدريّ   هَ منصَبٌ -اً ندوراً ق

َف ثػرياً مػن األح .القصىر اظتي ؼ حػديث   ورتػ  مػن ذلػك عشػرة آال«ال  ػار (ٜ)رر د»اه وشتّػ  اديػث القصػار اظتءلِّػفوقػد رتػ ّ 

                                                           

َف: رأيت زيْد  ونسب ابن مالك ى  (ٔ) َل َف، يق   ينظػر «ربيعػ »ذه الل ػ  إُف بعض العرب يقف على اظتنصَب اظتنَّف بالسّ
َقػػػػف( يف: شػػػػرح الّا يػػػػ  الشػػػػا ي   ، واليصػػػػري  ٗ:ٕٖٓ، واظتسػػػػاعد ٕ:ٜٜٚ ارتشػػػػاؼ الضػػػػرب، و ٗ:ٜٓٛٔ)بػػػػاب ال

َام  ٕ:ٙٔٙ   ٙ:ٕٓٓ، وقت  اعت
َلو   (ٕ)  لي  يف د  «وبال نا  لعدـ تقدير   »من ق
َر العلما   (ٖ)  مادة ) صَ(  ينظر تعريُو بقريب من ذلك: اليعريُات والّليات ودْي
 ,ٔ:2 «رةٗ ح٨ٓظ٘ةٙخى ٠ٜةق حٌةٌٞ حٌىة٩َ ـةٟ»طىٍُّ عٍٝ ًٌةه ٛةخكذ هِحٔةش ح٤ىد ـةٟ حٌّميِةش:  ( ٗ)

ك١ةةغ ؿعةةً حٌٕلةةخس عٍةةٝ ػ٩ػةةش ألٔةةخَ: ٍحـةةٞ, ِٚٔظ٘ةةٙي ِٚظٛٓةة٢. ٚحرةةٓ عةة٩ْ ـةةٟ حٌفظٛكةةخص 

, ٕ:5ٓٓش حٌلةةي٠غ رةةخٌّعٕٝ( ٚٛةةخكذ طٛؿ١ةةٗ حٌٕ:ةةَ اٌةةٝ أٛةةٛي ح٤ػةةَ )ٍٚح٠ةة ,ٔ:ٖٖٗحٌَرخ١ٔةةش

ةةع حرةةٓ حٌ ١ةةذ ـةةٟ حٌفةة١ٞ رةةخٌَى عٍةةٝ حٌٔةة١ٛ١ٟ. ٚأٌّةةؿ  ٩٘ةةُٚو ّٓ ٔمةةً وةة٩َ حٌٔةة١ٛ١ٟ. ٚلةةي طٛ

حٌيوظٍٛ ـوَ حٌي٠ٓ لزخٚس ـٟ ًٌةه وظخرةٗ )طةخ٠ٍن ح٨كظـةخؽ رخٌلةي٠غ حٌٕزةٛٞ حٌ٘ة٠َؿ(  حٌّ زةٛع 

ـٟ ىحٍ حٌٍّظمٝ رلٍذ  ٌٍٚيوظٍٛ ِلّٛى ــخي ـٟ ًٌه وظخرخْ: ح٤ٚي: حٌلةي٠غ حٌٕزةٛٞ ـةٟ حٌٕلةٛ 

ٚحٌؼخٟٔ: ح١ٌَٔ حٌلؼ١غ اٌٝ ح٨ٓظ٘ةٙخى رخٌلةي٠غ ـةٟ حٌٕلةٛ حٌعَرةٟ  ١زعةخ ـةٟ ح٠ٌَةخٝ  حٌعَرٟ  

 أٟٛحء حٌٍٔؿ.

 زاد يف د: عليو   (٘)
 يف ىامش أ و ب و ج: ولعلو وإف َف يّن  عيُاً إٍف     (ٙ)

َلو   (ٚ)  لي  يف د  «وقياس ما تقّدـ يف شاّذ القرا ات   »من ق
 لي  يف د   (ٛ)
: ىٍٍ حٌزلةةخٍ ـةةٟ ح٤كخى٠ةةغ حٌمٜةةخٍ. ًوةةَٖ حٌٔةة١ٛ١ٟ ـةةٟ طَؿّظةةٗ ٌٕفٔةةٗ ـةةٟ كٔةةٓ حٓةةُ حٌىظةةخد  (2)

 .3ٖٔ  ٚحٌَٓخٌش حٌّٔظ:َـش ٔ:5ٗٙ  ٠ٕٚ:َ: و٘ؿ حٌ:ْٕٛ ٔ:ٖٕٙحٌّلخَٟس 
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 »الشػػػيخ 
ُ
ػػػراري َ  «نػػػاويع ػػػد الػػػرؤوؼ اظت َّ   يف عشػػػرةّ  ػػػ َِر ستسػػػ ً  (ٔ)  وَعػػػددمشػػػيمالً علػػػى مينػػػني ْػػػطرٍ  جعػػػَّ  وعشػػػرين  السػػػط

َف يف   (ٕ)ْطراً  َِّ ] يّ   (ٗ)مائ  حديثٍ  [أٔ٘]ورق   (ٖ)[ّ

َف؛   أيضػػػػىن علػػػا قلٌػػػػ  غىلػػػػو الحىديػػػػث  فػػػػإفٌ تلػػػك القصػػػػاِر مرويّػػػً  بػػػػاظتع  أيضػػػاً ذال ػػػاً   لّػػػ
َيّػػاً ضتػػاُؽ الي ػػديَ والي يػػػري ولػػػي  ل ػػريه  .(ٙ)بػػىلمعطا (٘)مػػركم   َدة اليع ػػري   احُيمػػَ احيمػػػاالً ق  ٓمػػا لػػو مػػػن جػػ

يا   يو«األعجم»رت   :العىجمي : تناقليها  (5)كق  ت اكلت ى َا  ْو ان   (3)مايدٌ    وىم ذري العرب أيّاًّ 
َؿ  الذين نشءوا بعد ا،يالؿ الل   وت ريُّ اللساف العر  كفكالم له    : بصي   اظتُع
ُّيب   نّف مػ  اليػدوين ي عػد الي يػري   ت كيط ى قبلى  بعػد  ,ت مإليػ  عبػىر بمػى أدهت  فرككهػىيف ال

َز الرواي  باظتع  ظتن ،شي  َف الرترت  حق ها  وإالّ  ال جت  َ اب،الؿ بذلك؛ إذ من شر ها العلم  ػا لُتيػَ اظتعػ  أو اعيقادىم أّعم ي

َاق  األلُاظ    (2)يُنقصو  و 
َف  (ٓٔ)حَذؼ اظتايد والناقص  فاادكا ك قص ا  ليشمَ اضترؼ واضتّر  والسّ

  (ٔٔ)كبٌ ل ا اللفىظٍسب ْجّييهم وعادهتم يف تع ريىم  ركام ا كأخٌ كق ٌ 

 جاؤوا  ا بدعتا  بألفىظو األالّي  

َِر  كل را  َقي  م ّ  للُاعَ  وبالي يّي  ل ريه: (ٕٔ)ترلاظتّذ    (ٖٔ)ت صر  والُعَ بالُ

                                                           

 ّذا يف د، ويف أ و ب و ج: عّد   (ٔ)
 ليست يف د   (ٕ)
 زيادة من د   (ٖ)
يابػػو   (ٗ) َز اضتقػػائق يف حػػديث ،ػػري »واْػػمّ  َف   ين«اطتالئػػقّنػػ شػػف الظنػػ ػػال  اظتسػػيظر   ٕ:ٕٓ٘ٔظػػر:ّ  ، ٗٛٔ، والْر

َعات    ٕ:ٜٜٚٔومعجم اظتط 
 يف أ و ب و ج: مرويٌّ   (٘)
َؿ  (ٙ) ، وتػػػدريب ٕ:ٕٖٛ، واب ػػػاج )الّيػػػاب الثػػػآف، الُصػػػَ الثالػػػث( ٗ:ٙٙٗينظػػػر يف روايػػػ  اضتػػػديث بػػػاظتع : واحملصػػػ

َع السادس والعشروف، الُرع الراب (  َؿ األ ر ، وتَ ٔ:ٚٔ٘الراوي )الن     ٕ:ٔٚٙجيو النظر إُف أا
 ُحى ـٟ د: أٞ.  (5)

يا   يو مايدٌ »  (ٛ)  لي  يف د  «ْو
َان  ابحا     (ٜ) َاق  األلُاظ  ويف د مّاعا: و   أي العلم  
 ـٟ ٘خِٖ أ ٚ ؽ: ٚحٌّٕمٛٙ.  (ٓٔ)

 عٕي ــخي: ٚأريٌٛح أٌفخهخ.  (ٔٔ)

(ٕٔ)  . ّٚ  ـٟ ٘خِٖ أ ٚ ؽ: طعٍُ. ٚـٟ ى: ٔ

َقي  م ّ  للُاعَ  وبالي يّي  ل ريهوالُ»  (ٖٔ)  لي  يف د  «عَ بالُ
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بُػي   (ٔ)ْػ ق أنّػو :ا ػتٌ  ىن علػا أكجػ مركيٌػ   ال احػ ةال احػ  فػي القٌصػ الح يثى 

َقّي   أي: ميُرِّق    «َشِييتٍ »  رت  (ٕ)اظتعجم  وتشديد الُ

ما(ٖ)«جابرٍ »ّما يف ذتن رتَ   مختلف و  بعبىراتو   ُّارة اهام  يف رمضاف   ّو   (ٗ)يفّ 

 تقد ـ أّعا يف األاَ اْم إشارة للمّاف ال عيد  وعب   ا  واظتقاـ  :(٘) كمن ثىمٌ  
 

َيهاً باألمر وتعظيمػاً لػو  أو ظتػا مػرّ  ُّػَ  بعضػهم  ػا واػَ  (ٙ)للقريب  تن مػا ْػلف  وتل َقػف عليهػا  ػا ّ  يػب باعتػا  ألّعػا ي   ويُّ

   (5)وىَ ،طا

                                                           

 لي  يف د   (ٔ)
 ّذا يف د، ويف أ و ب و ج: اظتيُّرق    (ٕ)
َ   ـةٟ  هللا ٍٓةٛي ِةع وٕضُ : لخي  -عّٕٙخ هللا ٍٟٟ- هللا عزي رٓ ؿخرَعٓ  حٌلي٠غ:  (ٖ) ةف  ٚوٕةضُ  َٓ

ً   عٍٝ َّ َ   حٌمَٛ  آهَ ـٟ ٘ٛ ّخأّ  ػَفخي   َؿ َٟ  ـّ ُّٟ حٌ رة ةٓ: ـمةخي   ٕزة َُ : لٍُةضُ  ؟ ٘ةٌح َِ  عزةي رةٓ ؿةخر

َعةةهَ : لةةخي ػَفَةةخي   ؿّةةً عٍةةٝ ٟأِّةة: لٍةةض ِخٌَةةَه؟: لةةخي هللا  َِ ِٗ : لةةخي. ٔعةةُ: لٍةةضُ  ل٠َةة١ٌذ؟ أَ  .أَْعِ ١ِٕةة

رٗ ـؤع ١َظُُٗ  ََ ِٗ : لخي حٌمَٛ  أٚي ـٟ حٌّىخْ ًٌه ِٓ ـىخْ  ُٚؿَٖ ـ٠ََ  ٠ةخ ٌةه ٘ةٛ رَةً: ـمٍةضُ  .رِع١ِٕة

ِٗ  ًر: لخي .هللا ٍٓٛي ٌَهَ  ىٔخ١َٔ  رؤٍرعش أَهٌطُُٗ  لي .رِع١ِٕ َٚ  ُٖ َُ ْٙ ّّ  .حٌّي٠ٕش اٌِٝ هَ  حٌّي٠ٕةش ِةٓ ىٔٛٔخ خـٍ

ًُ  أَهةةٌصُ  َٓ : لةةخي أٍَطَِلةة ْٕٙةةخ  َهةة٩ لةةي حِةةَأسا  طِٚؿةةضُ : لٍُةةضُ  ؟ ط٠َُةةيُ  أ٠َْةة  ط٩ُِعزُٙةةخ ؿخ٠ٍةةشا  ـٙةة٩ّ : لةةخي ِِ

ْ  : لٍُضُ  ؟ ٚط٩ُِعزُهَ  َٟ  أَرٟ اِ نَ  طُٛـِّ ََ َ  رٕخص   ٚطَ ىصُ ـَؤ ٍَ  ْْ ؽ أَ  ٚ َِ رضْ  لي حَِأسا  أَطَ َّ : لةخي ِٕٙةخ  ٚهة٩  َؿ

ّّ : لخي .ـٌٌه ِٗ  رة٩ُي  ٠ةخ: لةخي حٌّي٠ٕش  ليِٕخ خـٍ ُِْىُٖ  حْل٠ِة  .ل١َِح١اةخ ُٚحىٖ ىٔةخ١َٔ  أٍَرعةشَ  ـؤع ةخُٖ  .ٚ

ٍِقُ  حٌم١ةَح١ُ  ٠ىٓ ـٍُ . هللا ٍٓٛي ٠ُِخَىسُ  طفخٍلُٕٟ ٨: ؿخرَ لخي حدَ  ٠ُفَةخ ََ ٌٚةٗ  .هللا عزةي رةٓ ؿةخرَ لِة

أٌفخه ِظعيىس عٕي حٌزوخٍٞ ٚؼ١َٖ. أهَؿٗ حٌزوخٍٞ ٍُِٚٔ ٚحٌظٌَِٞ ٚأرٛ ىحٚى ٚحٌٕٔةخثٟ. طٕ:ةَ 

 .ٖٓٗ, ٍلُ: ٔ:2ٓ٘حٌَٚح٠خص: ؿخِع ح٤ٛٛي 

ّٟ  عٕي ؿٍّٛ ٔلٓ ر١ّٕخ: لخي  ٠ََ٘س ٟأرعٓ  حٌلي٠غ: ( ٗ)  ٍٓةٛي ٠ةخ: ـمةخي ٍؿةً  ؿخء اً   حٌٕز

لَزَةشا  طـةي ٘ةً:  هللا ٍٓةٛيُ  ـمةخي .ٛةخثُ ٚأٔةخ حَِأطةٟ عٍٝ ضُ ٚلع: لخي ٌََه؟ ِخ: لخي .ٍََ٘ىضُ  هللا ٍَ 

 ا١عةةخَ طـةةي ٘ةً: لةةخي .٨: لةةخي ِظظةخرع١ٓ؟ ٗةة٠َٙٓ طٜةََٛ  أْ طٔةةظ ١ع ـٙةةً: لةخي .٨: لةةخي طُعظمٙةخ؟

ُّٟ  ـّىغ: لخي .حؿٍْ: لخي .٨: لخي ؟ِٔى١ٕخا  ٓظ١ٓ َٟ  ًٌه عٍٝ ٔلٓ ـز١ٕخ   حٌٕز ُّٟ  أُطِ ق  حٌٕز ََ  رَِعة

ٌَ  ـ١ٗ قٚ-  طّ ََ ًُ : حٌَع ْىظَ ِّ  ـمةخي .رةٗ ـظٜةي قْ  ٘ةٌح ٌُهة: لةخي .أٔةخ: لةخي حٌٔةخثً؟ أ٠ةٓ: لةخي -ح٠ٌةوُ حٌ

ؿً  َ ََ  أعٍٝ: حٌ ـْمَ ط١ٓ: ٠َ٠ةي- ٨رَظ١َْٙةخ رة١ٓ ِةخ ـٛهللا هللا؟ ٍٓٛي ٠خ ِٕٟ أ  َ ًُ  -حٌَلة َُ  ر١ةض   أَ٘ة  ِةٓ أَـمة

ُّٟ  ـ٠ةةله .ر١ظةةٟ أ٘ةةً ةةُٗ : لةةخي ػةةُ أ١ٔخرُةةُٗ  رَةةَيصْ  كظةةٝ  حٌٕزةة ّْ . أهَؿةةٗ ِخٌةةه ٚحٌزوةةخٍٞ ٍةةهَ أ٘ أ١ِْع

, ٍلةُ: ٙ:ٍُِٕٕٗٚٔ ٚأرٛ ىحٚى ٚحٌظٌَِٞ. ٌٚةٗ أٌفةخه ِظعةيىس. طٕ:ةَ حٌَٚح٠ةخص: ؿةخِع ح٤ٛةٛي 

ٗٙٔٙ. 

 عند  ّجاؿ: مَث   (٘)

 أي: تنايالً للقريب منال  ال عيد  (  ٙ)

ػػ)رُب ت(، وتّيػ (  ٚ) َ ػ  لليُريػق بينهػتل ق )مَث ( الظر ي  ىا  السّت وقُاً  وقد تل قهػا تػا  اليانيػثّ  ني )ذتُ ػَت( ا و بػب مرب
ما قاؿ ابن عػاّلف  ينظػر: حاشػي  اطتضػري )اْػم ابشػارة(  ، وحاشػي  ٔ:ٜٓٙالعا ُ   وبذلك لُظها ا ي  ولي ّ 

  ٔ:ٖٕ٘الص اف )اْم ابشارة( 
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ّت عن الُاعَ لعدـ تعلُّق ال رض بو  :  كرأي  َؿ  ْو  بال نا  للمُع
الق اع  أي: تاْيُ    -بالر    نائب الُاعَ- (ٔ)إثبىتي  «مىلكو  بنً رتاؿ الدين ػتمِد »ابماـ  علا

َّي  بىللفىظ ال اردة في الح يث  اليت يُعلم منها أحّاـ جائياهتا  الطح يٌ   الن 
ََ جػػػا  َاب عػػػن أ ػػػر قلػػػُت: وظػػػاىٌر أّف ىػػػذا الػػػدلي مػػػا تقػػػّدـ يف اصتػػػ َع؛ صتريػػػاف مػػػا تقػػػّدـ  يهمػػػاّ  َقػػػَؼ واظتقطػػػ ٍر يف اظت

َع أّثر  ولعّلو «عثمافَ » اف ذلك يف اظتر   ْ ب االقيصار  [د٘ٗ]  وإفّ 

قػػػ  أكثػػػر هػػػرا : (ٕ)«اليّميػػَ»اظتسػػّمى بػػػػ « ػػرح التسػػػ يل»فػػػي  «ىفأبػػػ  حيٌػػػ»قػػىؿ 
ََد  : ىػيالحىديػث (ٖ)المصط ف من اال ت الؿ بمى كق  في َع اظتعقػ يف عػرؼ احملػدِّ ني تشػمَ اظتر ػ

َع أيضاً  َقَؼ  واظتقط َُ  واظت ََد لو الُص   (ٗ)اظتعق
 ب  ات أمٍر  -(ٙ)وتقّدـ تعريُها «قاعدةٍ »رت  - الكلٌي  (٘)علا إثبىت الق اع 

 .(5)«إ  ات»والَاف تَ ي ي   والظر اف ميعلقاف بػ [جٜ٘]ّلي  جاٍر على اصتايئات  

 ػػػلك هػػػره مػػػن الن ػػػاة   [بٛ٘] رينمين كالمتػػػأخٌ لمتقػػػ ٌ أحػػػ ان مػػػن ا كمػػػى رأيػػػتي  
َّها باعي ػار مػػا رأى  «ال ػدي »  واضتّػم لل الػػب  ظتػا ْػيا  عػػن اػاحب غيػػرهيف االْػػيدالؿ بػذلك لػذلك  الطريقػ ى  مػػن ْػل

  (3)«أبَ حّياف»

                                                           

 عند  جاؿ: إ  اتو  (ٔ)
َع  وع ارتػػو  يػػو:   (ٕ) َاعػػد إ  ػػات يف وقػػ   ػػا باالْػػيدالؿ ثػػرياّ تصػػانيُو يف اظتصػػنف ىػػذا عػػع قػػدلػػي  يف القسػػم اظتط ػػ  الق

  ىّػذا نقلهػا الرجػَ ىػذا ذػري الطريقػ  ىػذه ْلك اظتيا،رين وال اظتيقدمني، من أحًدا رأيت وما  العرب لساف يف الّلي 
ىػػػ  وقػػد ٙٔٓٙبػػدار الّيػب اظتصػػري  رقػػم:  ٚ:ٜٓ  عػن ؼتطػػَط اليػػذييَ واليّميػػَ ٔ:ٕٗػتقػق شػػرح الّا يػػ  الشػػا ي  

المو يف اليّميَ  اليذييَ واليّميَ أشار أبَ ح  و  إذ أبَ حياف بدأ بشرح القسم الػذي َف يشػرح٘:ّٓٔٔياف إُف أّفّ 
ّلها اليذييَ واليّميػَ  وقػد نقػَ   ابن مالك لليسهيَ  وشتّاه اليّميَ  مثّ عاد على شرح الّياب من أّولو وشّتى شرحوّ 

َد الابرجد  َ ي أيضاً يف أّوؿ عق   ٔ:ٛار الّيب العلمي    وط دٔ:ّٜٙالمو السي
 ـٟ ى: ِٓ.  (ٖ)

 .ٔ:٠ٕٕٔ:َ: ِميِش طي٠ٍذ حٌَحٚٞ   (ٗ)

 ُحى عٕي ــخي: ـٟ ٌٔخْ حٌعَد.  (٘)

ؾ ِٕٙخ أكىخَ ؿِث١خص ِٟٛٛعٙخ. «ٚطميَ طع٠َفٙخ»  (ٙ) َّ  ِىخٔٙخ ـٟ ى: ٟٚ٘ ل١٠ش و١ٍش ٠ظع

ص ٘ةةٟ   (5) َّ ِظعٍمةةخْ  «رّةةخ»  «وؼةةَأ»ِظعٍمةةخْ رةة  «ِةةٓ ح٨ٓةةظي٨ي»وةةٌح ـةةٟ حٌٕٔةةن  ٚحٌ:ةةَٚؾ حٌظةةٟ ِةة

 «ـةٟ حٌٍٔةخْ»  «ح٨ٓةظي٨ي»ِظعٍمخْ رة  «عٍٝ اػزخص»  «ٚلع»ِظعٍمخْ ر  «ـٟ ح٤كخى٠غ»  «ح٨ٓظي٨ي»ر 

 .  «اػزخص»ِظعٍمخْ ر 

 يف د  لي  «باعي ار ما رأى أبَ حّياف»  (ٛ)
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َاعػده   لعلػم الطحػ  (ٔ)ال ا ػعين علا أفٌ   اْػم -: المسػتقرئينيف بِػد  تاْيسػو وإشػادة ق

لػػػي  «االْػػػيقرا » اعػػػَ مػػػن  َىا  لألحكػػػىـأي: اآل،ػػػذين   -  وىػػػَ تي ُّػػػ  اصتائيػػػات ب  ػػػات أمػػػرّ  مػػػن لسػػػىف الػػػيت و ػػػع
َعهػػا إليػػو  والظر ػػاف ميعلقػػاف باْػػم الُاعػػَ؛ ال،ػػيالؼ لُظهمػػا ومعناقتػػا  أو الػػالـ العػػرب مقَّيػػٌ ؛  (ٕ)البينائهػػا عليػػو  ورج

ـٍ »لػ (ٗ)«اظت  »  ويف تعلُّقها ،الٌؼ يف (ٖ)لضعف العامَ بُرعييو   (٘)وذريه «ابن ىشا

َرين   «اظتػازٓفّ  عمرك بػن العػالء»كأبي   َّي اظتقػرئ  أحػد القػرّا  السػ ع  اظتشػه عيسػا بػن » كالن ػ
ُف : «عمر َليد»الثقُّي أبَ عمر  م   (ٙ)«أ  عمرو» ُنِسب إليهم  تلميذ  « قيفَ »  ناؿ يف «،الِد بن ال

َِ »تلميِذ  [إٔ٘] « يب ي ً » ك  «ٓبِن أزتَد األزدي الخليلً » ك : ظػرٌؼ يف البصريينمن أئم   «اطتلي

َّ اضتاؿ من    (5)وما ُعطف عليو «أ  عمرو»ػت

َ ّيني يف الن ػَ والل ػ  وأحػد القػرّا  السػ ع   وشتِّػي الّسػائي ألنّػو أحػـر يف   «سىئي  الكً عليِّ بن زتاَة » ك  إمػاـ الّػ

 ِّسا   وقيَ ل ري ذلك  
ػلتىي بن زياد » ك َ ّيني بػالن َ بعػد  :«اءره الفى بػن  علػي  » ك  «الّسػائيّ »بُػي  الُػا  وتشػديد الػرا   أعلػم الّػ
 ك  «الّسػائيّ »اػاحب  «(ٓٔ)الحمػرً »  -(2)«ال  يػ »وقيَ: ابن اضتسن  بَ بدأ بػو اظتصػنف يف - «(3)المبىرؾ

ـً » ك الظػػرؼ  حالُػػو حػػاؿُ  :ينمػػن أئمػػ  الكػػ فيٌ   «ٓالّسػػائي»أحػػد أعيػػاف أاػػ اب  «الضػػريرً بػػن معاويػػَ   هشػػى

 ق لو 

                                                           
 ُحى عٕي ــخي: ح١ٌٚ٤ٓ.  (ٔ)

 ـٟ ؽ: ٚح٩ٌَ.  (ٕ)

ّْ حُٓ حٌفخعً ـَع عٍٝ حٌفعً  (ٖ)  ـٟ حٌعًّ. ٤

ر ما ال ييعلق من حروؼ اصتر(  (ٗ)   ٙٚ٘م   الل يب )ال اب الثالث، ّذ
َلو  (٘) َي    » من ق  لي  يف د  « أ والالـ مق
يف ْن    (ٙ) َعاة  ٜٓٔىػ  ٘ٗٔىػ  أـ ٘ٗىػ  وقيَ ٜٗٔت   ٓٛٛٔ، رقم: ٕ:ٖٕٚب ي  ال
ػػر معر ػػ ،  اصتػػار واهػػرور ميعلقػػاف ٍػػاؿ زاد يف أ و ب و ج: أو الصػػُ  لػػذلك  وىػػي زيػػادة ذػػري اػػ ي  ،   (ٚ) ألّف مػػا ّذ

 ػتذو   
 , ٚعٕي ــخي: ِزخٍن.ٚعمٛى حٌِرَؿي وٌح ـٟ حٌزؽ١ش  (3)

 . ٚ٘ٛ حٌّعَٚؾ رخ٤كَّ.2ٗٙٔ, ٍلُ: ٕ:3٘ٔرؽ١ش حٌٛعخس   (2)

 : ٚح٤كَّ.ٚحٌعمٛى )١ ىحٍ حٌـ١ً( ـٟ حٌٕٔن  (ٓٔ)
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ََر عػػػػن ابػػػػن مالػػػػٍك  لػػػػم يفعلػػػػ ا ذلػػػػك  كتػػػػبع م علػػػػا ذلػػػػك المتػػػػأخركف مػػػػن  اظتػػػػّذ
َ ّيني  (ٔ)الفرقتين  ال صرّيني والّ

ػػاف   (ٕ)يُء،ػػذ مػن تقػػدٔف ال صػريني  ائػدة: ر تقػدنتُهم يف القػػدر  علػى األاػػَ يف مطابقػ  اظت ػػآف للمعػآف؛ ولػػذاّ  يف الػػذِّّ
ػّثرٌي من اظتيا،رين ال مترج عن مذى َرٍ »ب ال صريني ّ  ػره  «ابن عصُ ـٍ »علػى مػا ّذ   «أبػَ حيّػاف»  قػاؿ: وقلّػده يف ذلػك «ابػن ىشػا

ما قاؿ  (ٖ)[ىذا] ِلقَِّة اجيهاده يف  «ابن مالكٍ »أّما  ـٍ »الُن ال ييقّيد  م  على أّف اضتقّ  ػذا يف  «ابن ىشػا شػرح »ال يُيقيّػد  ػم ّ 

َي» َي»للشيخ  «ٓشرح اصتام  الص ري الن  يا  يف ىذا اظتقاـ مايٌد يف آ،ر (ٗ)«إشتاعيَ العل   «الّياب الساب »  ْو

    «اظتيا،رين»: بالر   عطُاً على همكغيري 

    «ذازٍ »يف رت   «ذااةٍ »ّػ  «ناحٍ »: رت  من  حىةً 
َذٌ (٘)«اظتصػػػ اح»  قػػػاؿ يف «إقلػػػيم»: رتػػػ  القػػػىليم مػػػن ُقالمػػػ  الظُػػػر؛ ألنّػػػو قطعػػػٌ  مػػػن األرض  قػػػاؿ  (ٙ): مػػػا،

َاليقيّ »أحس و عربياً  وقاؿ : و (5)«ٓاألزىري»  : لي  بعر   ػتٍض  (3)«ابن اصت
َف حتػػت مػػدار تيشػػابو  «األقػاليم»و  اًَل  ويّػ َّ إقلػيم نتيػػّد مػػن اظت ػػرب إُف عايػ  اظتشػػرؽ  ػػ ػػ عنػػد أىػػَ اضتسػاب: ْػػ عٌ  ّ 

َاؿ ال قاع اليت  يو    أح
  «إقلػػيمٌ  «الػػيمن»إقلػػيٌم  و  «الشػػاـ»إقلػػيٌم  و «مصػػرُ »وأّمػػا يف الُعػػْرؼ:  ػػابقليم مػػا متػػيّص باْػػٍم وييميّػػا بػػو عػػن ذػػريه،  ػػػ

 انيهى 

    «الُي  اظتسيجاد بياريخ ب داد»: ال لد اظتعروؼ  و يو ا نيا عشرة ل ً  أودعُيها يف داكطحىة بغ 

َويّ »: قػػػاؿ ال ػػػ لس كأهػػػلً  َر، ويقػػػاؿ (2)«اليهػػػذيب»يف  «النػػػ : يُقػػػاؿ بُػػػي  اعتمػػػاة والػػػّداؿ  ىػػػذا ىػػػَ اظتشػػػه

ر  بضمهما  وَف ؿ» يهما  قاؿ: حّي عن بعضهم أّف وزنػو  [جٓٙ]إالّ الضم   (ٔ)«أبَ الُي  اعتمذآفّ »يّذ َُ َُ ُعػ   وىػذا مثػاٌؿ « َػنػْ
َُُعَ»مثاٌؿ َف جت  عليو شيٌ  من الّالـ َعَلماً  وقيَ:     وىَ الظُّلم   انيهى «الّدل »  واشيقاقو من «انْػ

                                                           

عٍٝ ٘ةٌح حٌّٔةٍه حٌّظةؤهَْٚ ِةٓ حٌفة٠َم١ٓ. ٚـةٟ  عٕي ــخي: «عٍٝ ًٌه حٌّظؤهَْٚ ِٓ حٌفَلظ١ٓ»  (ٔ)

 .«حٌفَلظ١ٓ»ِىخْ  «حٌف٠َم١ٓ»ى: 

  «تقدٔف»مّاف  «تقدنتهم»ْقطت من أ و ب و ج  ويف ب:  (ٕ)
 زيادة من د   (ٖ)
َي الابيػػدي الشػػا عي  شػػرح الّشػػاؼ  واصتػػام  الصػػ ري يف الن ػػَ البػػن ىشػػاـ  (ٗ) إشتاعيػػَ بػػن إبػػراىيم بػػن إشتاعيػػَ العلػػ

َع   َف مط  شف الظن   ٓٛ  رقم: ٔ:ٕٙٗ، ورلتان  األل ا )نُ   من نُ ات اليمني( ٔ:ٗٙ٘ينظر:ّ 
 حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ ِخىس )لٍُ(.  (٘)

 : ل١ً ِؤهًٛ.حٌّٜزخف ح١ٌَّٕـٟ   (ٙ)

  ٜ:ٔٛٔهتذيب الل   مقلَب )لقم(  (ٚ)
  ٖٕاظتعرب  (ٛ)
  ٖ:ٜٔهتذيب األشتا  والل ات )القسم الثآف، حرؼ األلف(  (ٜ)
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الـ  (ٕ)وحااَ ػو   مػا  علػو  (ٖ)الُعلػيّ  [بٜ٘]: انعقد ابرتاع «أ  حّياف»،الا ّ   «ابػن مالػكٍ »مػنهم علػى تّر

االعيػداد بنرتػػاع اهيهػدين يف األحّػػاـ ]  (ٗ)،ػرؽ برتػػاعهم ، حػػرـُ ،رقػػو، الشػرعي  ػنف قلنػػا باالعيػداد بنرتػػاع علمػػا  األدب،ّ 
 [وإالّ  ال 

مػػ  بعػػض   (٘)[بػػذلك]أي: مْنػػِ  االْػػيدالؿ لػػذلك  الكػػالـ فػػي ذلػػك [دٙٗ] كقػػ  جػػرل 
ي»: رت  ن الذكيىءالمتأخري ٌَ لػو «ٍّّذ ّت عّمن جرى منو الّالـ معهم يف ذلك  وىَ ػتيِمػ ا  قَّة الُطن   ْو   والّذ

 وألشيا،و   (ٙ)وألقرانو
اظتػروي  مػن  ذلػك لع ـ كث ق م أفٌ اب  ػاَت؛  ذلك  أي: بالعربّي  العلمىء ؾى مى ترى فقىؿ: إ ٌ 

َا (3)[وذلػك]؛   (5)ر ػ ؿ الل لفظي لُ  اضتػديث  َّ صتػ َاقعهػا   لعػ الت األلُػاظ وم ز الروايػ  بػاظتع  للعػاَِف  ػدل

مػن ذػري ت يػري ألحػٍد مػن الػّرواة   إذ ل  كثق ا برلكألّف اظتع  لو؛  الراوي  وعااه للن   (2)اللُ  اظتروّي من تع ري

فػي ُِ قػرآفال -  مصػدر ميمػي  أي: جريػافَ (ٓٔ)بُػي  اظتػيم  مّػاَف اصتريػاف  أو بضػمها- جرلمى اضتديُث  لجرل
َيّػػ ؛ ألنّػػو   الكليٌػػ إثبػػىت الق اعػػ  َع: (ٔٔ)أ صػػ  َمػػن نطَػػَق بالضػػاد الن  إّف ل ػػ  إشتاعيػػَ  »  ويف اضتػػديث اظتر ػػ

ت   جا ٓف  ا جبيَ   ُظُيها     (ٕٔ)«ّانت قد دْر

                                                                                                                                                                      

رتػو  وىػَ ػتمػد  (ٔ) َاب مػا ّذ يف أ و ب و ج وهتذيب األشتػا  والل ػات: اعتمػدآف  وىػَ تصػ يف  ويف د: اظتيػدآف  والصػ
َي أديػب، اػنف ال هجػ  وىػَ اْػيدراؾ ظتػا أذُلػو اطتليػَ علػى ٖٔٚبن جعُر بن ػتمد اعتمذآف مث اظتراذي )ت ىػ(، ؿت

امَ اظتبد  واشيقاؽ أشتا  ال لداف  ينظر: ب ي  ا َعاة فتاّ    ٛٔٔ، رقم: ٔ:ٓٚل
(ٕ)  . ّْ  ـٟ ى: ٚوؤ

 ـٟ ى: حٌعمٍٟ.  (ٖ)

 وٌح ـٟ ى. ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ِوخٌؿ ٌٌٌه. ٚح٠ٌِخىس رعي٘خ ِٓ ى. «هٌَق ٦ؿّخعُٙ»  (ٗ)

 ٠ُخىس ِٓ ى.  (٘)

 . ِٕٗ.«ِع»ـٟ ٘خِٖ أ ٚ د ٚ ؽ: حٌٛحٚ ـ١ٗ ٚـ١ّخ رعيٖ رّعٕٝ أٞ: ٤رٟ ك١خْ ٚألَحٔٗ.   (ٙ)

 : حٌَٓٛي.ٟ حٌعمٛىٚـ عٕي ــخي  (5)

 ٠ُخىس ِٓ ى.  (3)

 ـٟ د: طف١َٔ.   (2)

 حٌٜٛحد أّٔٙخ رفظلٙخ ٤ّٔٙخ ِٓ ػ٩ػٟ.  (ٓٔ)

ّٙ ٌؽةةظُٙ. ِٕةةٗ. ٚ٘ةةٛ كةةي٠غ, ٓةةزك   (ٔٔ) ّْ ح٠ٌةةخى ِةةٓ هةةٛح ـةةٟ ٘ةةخِٖ أ ٚ د ٚ ؽ: أٞ: حٌعةةَدّ ٤

 طو٠َـٗ.

١ٛ١ٟٔ: ٟةع١ؿ. . لخي حٌعَّ عٓ حٌظخ٠ٍن ـٟ عٔخوَ ٚحرٓ حٌلي٠ؼٟ ؿِثٗ ـٟ ٌؽ ٠َؿأهَؿٗ ح  (ٕٔ)

  ٍٚٓٔةٍش ح٤كخى٠ةغ ٕٖٙٗ٘  ٍلةُ: ٕ٘ٔ:2ٔٗ  ٚوِٕ حٌعّةخي ٠ٕٕٗٓٔ:َ: ـ١ٞ حٌمي٠َ, ٍلُ: 

 .٘ٙٗ , ٍلُ:ٔ:52ٙح٠ٌع١فش 
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َى يف العمػػَ مػػن  «جػػرى»ميعلّػػق بػػػ[أٖ٘]والظػػرؼ  قػػاؿ ّػػاف  ال ػػاً لػػو مػػن حيػػث اظتعػػ   وقػػد   (ٔ)، وإف«غتػػرى»ألنّػػو أقػػ

َةٍ »أـ بػػػػػػػ «دعػػػػػػا»: إف قلػػػػػػَت الظّػػػػػػرؼ ميعلػػػػػػق  ػػػػػػاذا   أبػػػػػػػ(ٕ)«الّّشػػػػػػاؼ» َلػػػػػػو تعػػػػػػاُف: «دعػػػػػػ پ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  چ  أي: يف ق

ٍَ  (ٗ)  قلػػُت:  إذا جػػا  عػػر اهلل بطػػَ(ٖ)چڤ   أي: اليعليػػق بالُعػػَ؛ ألنّػػو األاػػَ  يػػو اظتصػػدر   ػػنذا وجػػد تعلّػػق (٘)عػػر مْعَقػػ
 تعّلق بو  

َِر الرتُؾ لالْيدالؿ  مى كىف ذلككإ ٌ   لمرين:بو يف اب  ات اظتّذ

َه عنػد شػر و السػابق  الطقل بىلمعطا ج هزكالل ديث  كاةالرٌ  أح همى: أفٌ  َازه و عل   أي: رأوا ج

َاؿ َاز عند ذلك أحد األق  يف اظتسال    (ٙ)واصت
َؿبال نػا  - (3)لػم تيطقػل فػي زمى ػ   (5)كاح ةن  قص ن  -الُا  لليُري - فتج  أي:  -للمُعػ

َلِ  ال،ػيالؼ الػّرواة  يهػا  بتلك اللفىظ أي: تلك القصُ   َاقػ  أحػدىا  وال ػاقي بػاظتع  الحّتػاد  .(2)جميعػىن اظتنق بػَ ال
 الحّتاد القص   

َـ األ ر  : ح  مى ركم َؿ  ويف اليع ري بو نظٌر؛ ظتا تقّرر يف عل أّف  ريػق نقػَ  -(ٓٔ)ّما تقػّدـ-بال نا  للمُع

ر إْناٍد  اصتػاـُ بعػاوه لقائلػو إف   ػاف خبال ػو  ومػا ىنػااضتديث من ذري ّذ اًَل  واليمػريض إفّ  يف الصػ ي  معظمػو   (ٔٔ)ّػاف مق ػ
  ّاف حّقو: ؿتَ ما جا   
َد الضػمري إليػو  ُتطلػب الصػالة والسػالـ عليػو  ؛ ألّف الضػمري عائػٌد لػو  (ٔ)من ق ل  ػره  ولػَ بعػ   وعنػد ّذ

َّ إْقاط الصالة  َ  من اظتذاىب األربع   ولع  من الّاتب ال من اظتصن ف بَ أوج ها حينئٍذ رتٌ  منّ 

                                                           

 يف أ و ب و ج: وإذا   (ٔ)
 .ٖ:3ٔٗحٌى٘خؾ   (ٕ)

َلو تعػاُف:  (ٖ) واليُسػري   ٕ٘: ٖٓ الػرـو چٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پپ  پ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ٿ  چ من ق
 من ابن عالف 

 وٌح ـٟ حٌى٘خؾ, ٚ٘ٛ حٌّٛحـك ٌٍّؼً. ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: لً. ٚـٟ ى: هً.  (ٗ)

ره اظتيدآف يف غتم  األمثاؿ يف حرؼ األلف   (٘) َّلد ّذ ٌَ م مػادة )عقػَ(  قػاؿ يػاقَت  تػاج العػروس  والابيػدي يف ٔ:ٚٛمَث
ػر  اظتػآف اهلل ع ػد بػن يسػار بػن معقَ إُف منسَب :٘:ٖٕٖيف معجمو مادة )عر معقَ(  َاقػدي ّذ  أبػا أمػر عمػر أفّ  ال

ى   إليو  نسب، يسار بن معقَ يد على كتريو وأف  بال صرة عراً  لتُر أف األشعريّ  مَْ
 ـٟ ى: ح٤ـعخي.  (ٙ)

 ُحى عٕي ــخي: لي ؿَص.  (5)

 : طمً. ٚ٘ٛ ه ؤ  ري١ًٌ لٌٛٗ: )حٌّٕمٌٛش(.ٚحٌعمٛى ـٟ حٌٕٔن (3)

. ٚـٟ حٌعمٛى: رظٍه ح٤ٌفخه حٌٛحٍىس ـةٟ طٍةه حٌمٜةش, ـةٕعٍُ ٠م١ٕةخا . ٚـٟ ى: ؿٍٙٙخعٕي ــخي: ؿ١ّعٙخ  (2)

 ٌُ .... أّٔٗ 

 ١ٌْ ـٟ ى. «وّخ طميَ»  (ٓٔ)

 وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٘ٛ.  (ٔٔ)
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َراً مػن  (ٕ)واظتخا ب من  لب تاوكتها وَف يّن- «زكجتيك ى» ػاف لتُػ  ْػ َى إزاره إالّ أنّوّ  عنده من الدنيا ْ

خػرهى بمػػى »أي: مػن القػرآف   (ٗ)« ػػى بمػى معػككمٌلكت» (ٖ)«بمػى معػك مػن القػرآف» -القػرآف
    (٘)«معك

علػػى أنّػػو مػػن ت يػػري الػػراوي  [جٔٙ]ُػػ  اليػػاويع وابنّػػاح  وزتلػػو الشػػا عّي  و ػػذين أ،ػػذ اضتنُيّػػ  انعقػػاَد النّػػاح ب ػػري ل

  (ٔ)وتع ريه

                                                                                                                                                                      
 ـٟ ى: ـعٍٗ.   (ٔ)

 أ ٚ د ٚ ؽ. وٌح ـٟ ى, ٚلي ٓم ض ِٓ  (ٕ)

 حٌمَآْ طعٍُ ِٓ ه١َوُ ثً حٌمَآْ, رخد, ـٟ وظخد ـ٠خٗ:2ٔ2ٔأهَؿٗ رٌٙح حٌٍف: حٌزوخٍٞ   (ٖ)

, 3ٖ حٌوخ١ذ ٘ٛ حٌٌٟٛ وخْ اًح رخدوظخد حٌٕىخف,  ٘:25ٕٔ. ٚـٟ 5ٗٔٗ, ٍلُ: ٕٔ ٚعٍّٗ

 .3ٖ2ٍٗلُ: 

, ـٟ وظخد ـ٠خثً حٌمةَآْ, ٗ:2ٕٓٔحٌزوخٍٞ  أهَؿٙخ «ٙخىٍِىظ»ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٍِىظٙخ. ٍٚٚح٠ش   (ٗ)

 حٌّعٔةَ ط٠ِٚؾ رخدوظخد حٌٕىخف,  ٘:2٘ٙٔ . ٚـ5ٕٟٗٗ, ٍلُ: ٕٕ حٌمٍذ هَٙ عٓ حٌمَحءس رخد

, ٚـةٟ 3ٖٖٗ, ٍلةُ: ٖٙ حٌظة٠ِٚؾ لزةً حٌّةَأس اٌةٝ حٌٕ:ةَ رةخد ٘:2ٙ2ٔ, ٚـٟ 522ٗ, ٍلُ: ٘ٔ

وظةةخد  ٘:ٕٕٗٓ, ٚـةةٟ 3ٗ5ٗ, ٍلةةُ: ٘ٗ ـ٩ٔةةش ُٚؿٕةةٟ ٌٍةةٌٟٛ حٌوخ١ةةذ لةةخي اًح رةةخد ٘:25٘ٔ

ف, رةةخد حٌٜةةيحق ـةةٟ وظةةخد حٌٕىةةخ ٕ:ٓٗٓٔ. ِٚٔةةٍُ ٖٖ٘٘, ٍلةةُ: 5ٗحٌٍزةةخّ, رةةخد هةةخطُ حٌلي٠ةةي 

 رّةخ ٍِىظٙةخ ـمةي حً٘ةذ»  لٌٛةٗ: ٘:ٖٖٕ. لةخي ح٦ِةخَ حٌٕةٛٚٞ ـةٟ ٗةَف ِٔةٍُ ٕ٘ٗٔ, ٍلُ: ٖٔ

 حٌّة١ُ ر٠ةُ :ٙةخظَ ىْ ٍِّ ُِ  .ح٤وؼة٠َٓ ٍٚح٠ةش عةٓ حٌمخٟةٟ ٔمٍةٗ ٚوةٌح ,حٌٕٔةن ِع:ةُ ـةٟ ٘ةٛ ٘ىةٌح «ِعه

 ٍٚحٖ حٚوةةٌ .رىةةخـ١ٓ .ٍِىظىٙةةخ :حٌٕٔةةن رعةةٞ ٚـةةٟ .ـخعٍةةٗ ٠ٔةةُ ٌةةُ ِةةخ عٍةةٝ حٌّ٘ةةيىس حٌةة٩َ ٚؤةةَ

 ٍٜٚ ِةةٓ ٍٚح٠ةةش ٟ:حٌةةيحٍل ٕ لةةخي :حٌمخٟةةٟ لةةخي .ُٚؿظىٙةةخ ح٤هةةَٜ: حٌَٚح٠ةةش ٚـةةٟ .حٌزوةةخٍٞ

َُ  ُْ ُٚ٘  :لخي .«ُٚؿظىٙخ» ٍٜٚ ِٓ ٍٚح٠ش ٚحٌٜٛحد :لخي .ٌُٚ٘  «ٍِىظٙخ»  ٠ٚلظّةً :لٍضُ  .ٚأكف:ُ  أوؼ

ّٚ  حٌظة٠ِٚؾ ٌفة: ؿَٜ ٠ٚىْٛ .حٌٍف:١ٓ شٛلّ   رةخٌظ٠ِٚؾ ٙةخىظَ ٍِّ ُِ  ـمةي حً٘ةذ :ٌةٗ لةخي ػةُ ,ىٙةخـٍّّ  ,٨ا أ

 .أعٍُ ٚهللا .حٌٔخرك

ُحى ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ لزً حٌَٚح٠ش ح٤ه١َس: أٞ. ٌُٚ أؿي ٍٚح٠ش رٌٙح حٌٍف:. لةخي حرةٓ كـةَ ـةٟ حٌفةظق   (٘)

 ـةٟ لةخي ٌىةٓ ,ِؼٍةٗ ُحثةيس ٍٚح٠ةش ـةٟ «حٌمةَآْ ِةٓ ِعةه رّةخ أٔىلظىٙةخ ـمةي ً٘ةذح» :لٌٛٗ :2:2ٕٓ

 ـةٟ ِٚؼٍةٗ .حٌمةَآْ ِةٓ ِعةه رّخ ىٙخُٚؿظُ  لي :ٌٗ لخي :ِخٌه ٍٚح٠ش ٚـٟ .حٌمَآْ ِٓ ّٙخـعٍّ  :آهَٖ

 ٍٚح٠ةش ٚـٟ .ِٚزَ٘ ١ٍّٓخْ رٓ ـ١٠ً ٍٚح٠ش ـٟ ٚوٌح .ٍح٠ٛ٘ٗ رٓ آلخق عٓ حٌيٍحٍٚىٞ ٍٚح٠ش

 .ٓةعي رةٓ ٘٘ةخَ ٍٚح٠ةش ـةٟ ِٚؼٍةٗ .حٌمةَآْ ِةٓ ِعةه ِةخ عٍٝ ٙخىَ ُٚؿظُ  لي ٗ:ِخؿ رٓح عٕي حٌؼٍٛٞ

 ِٚعّةَ حٌؼةٍٛٞ ٍٚح٠ةش ٚـةٟ .حٌمَآْ ِٓ عهِ رّخ ىٙخأٔىلظُ  :ح٦ّٓخع١ٍٟ عٕي حٌؼٍٛٞ ٍٚح٠ش ٚـٟ

 رةٓحٚ كةخَُ أرةٟ رةٓحٚ ٠عمةٛد ٍٚح٠ةش ـةٟ ٚوةٌح .حٌمةَآْ ِةٓ ِعةه رّةخ ىٙةخٍِىظُ  لي :حٌ زَحٟٔ عٕي

َ   ٍٚح٠ش ٚـٟ .عٕٗ حٌَٚح٠ظ١ٓ اكيٜ ـٟ ٠ُي رٓ ٚكّخى ؿ٠َؾ  ٚحٌزةخلٟ .ىٙخٍِىظُ أ لي :أكّيَ  عٕي ِعّ

 .ِؼٍةٗ ٚحٌزخلٟ .ٙخخوَ ِىّٕ أ :ؼٔخْ أرٟ ٍٚح٠ش ٟٚـ .طظزعٗ ٟٚ٘ ٠ّ٠ٟ ـَأ٠ظٗ :أهَٜ ـٟ ٚلخي .ِؼٍٗ

 ـظِٚؿٙةخ ,ٙخعٟٛةظَ  هللا ٍُله ٚاًح ,ّٙخٚطعٍّ  طمَثٙخ أْ عٍٝ ىٙخأٔىلظُ  لي :ِٔعٛى رٓح كي٠غ ٚـٟ

 .ًٌه عٍٝ حٌَؿً
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َِر ا،يالؼ  رقو وألُاظ رواييو   ذلك كغيرً    اللفىظ  (ٕ)نماللُِ  اظتّذ
ر بعض ألُاظ القّص    ً في هره القصٌ  ال اردة َلو بّذ   ؽتا ال ييعّلق ال رض ب يانو  ضتص

ػػدٌ مصػػ- يقيطػػىن علمػػاً  (ٖ)علمتفػػ و،بىػػا، أو  «أفّ »اْػػم  (ٗ)رتلػػٌ  دعائيّػػٌ  معرت ػػٌ  بػػني-   أ ٌػػ -دٌر مءِّّ

َعا ُِ اظتيعددِة اظتي ايّرِة  وأنّو مػا ظ بجمي  هره اللفىظلم يلفً  -،أو ،بيٌّ  حالّيٌ  الزم ٌ (٘)مسيانٌُ  للدعا   ضم

َ  منها؛ ألّف ذلك حشٌَ ال يدعَ إليو داٍع  والن ُّ  َّ مقاـٍ حق و    مءد    [بٓٙ]أتى بّ  لّ
َؿ   قػػىؿ لفظػػىن إذ يحتمػػل أ ٌػػاحملّيّػػِ  عنػػو؛   :  قػػىؿ بعضػػ ىبأ ٌػػ (ٙ)جػػـاتبػػل ال  : مُعػػ

ََؿ الشاعر:  اف مُرداً؛ ألنّو يءّدي مءّدى اصتمل    اش و ق َؿ  وإفّ   [من الّامَ]الق

ََؾ ذري  ٍ   (5)قد قُليها لُيقاَؿ: َمْن ذا قاعَتا   وقصيدٍة تا  اظتل

َؿ معػػػػػ  ابكتػػػػػاد أو  ػػػػػم ن َف اليضػػػػػمني شتاعيّػػػػػاً أو قياْػػػػػّياً مػػػػػن اطتػػػػػالؼ، واظتخيػػػػػاُر (3)القػػػػػ ػػػػػ   واألّوؿ أَوُف ظتػػػػػا يفّ 

َف مصدراً ناا و  عناه (2)األّوؿ َز أف يّ    وكت

  أو اػٌُ  لػو لعػدـ (ٓٔ)«األلُػاظ»حػاٌؿ مػن - هػىغيرى اظترويّػِ   ؽتػا تقػّدـ بعُضػها   ل ره اللفػىظً  مرادفىن 

َذّ  ػروه   [دٚٗ] كاة بىلمرادؼفأتت الرٌ  [أٗ٘] -لو يف اب اـتعرُّ و؛ لي الصػادِر منػو؛  كلم تأًت بلفظ ؽتا ّذ

                                                                                                                                                                      

( بعػػػد نقػػػَ ٜ:ٗٙٗ  قػػػاؿ ابػػػن حػػػـا يف احمللّػػػى )ٕٓ:ٜٚينظػػػر: اظتقنػػػ  والشػػػرح الّ ػػػري وابنصػػػاؼ )ّيػػػاب النّػػػاح(   (ٔ)
ٍَ واحػػٍد وامػػرأٍة واحػػدٍة الروايػػا َ ٍن واحػػٍد  ورجػػ َُّ  نعػػم :قلنػػا ت السػػابق :  ػػنف قيػػَ: ىػػذا اضتػػديث روي عػػن مػػ  ذلػػك ّػػ

 اأّعػ  صػ     عنػو تُُهػم ح   ال ًا أعادىا بالّلم  تّل مَ  إذا ّاف أَن و  الن  عن أن  عن    قد روى ال خاريا ي ٌ 
     بيصّرؼ النّاح بوِ  ينعِقدُ  ما لنا ًمامعلِّ  والسالـ الصالة عليو قاعتا ّلُّها ألُاظٌ 

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: عٓ.  (ٕ)

 ٚـٟ ١ ىحٍ حٌـ١ً: ـٕعٍُ.  ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ـ١عٍُ.وٌح ـٟ حٌعمٛى )١ ىحٍ حٌىظذ حٌع١ّش(, ٚ  (ٖ)

 أ ٚ د ٚ ؽ. وٌح ـٟ ى, ٚلي ٓم ض ِٓ  (ٗ)

َعا»  (٘)  يف د  لي  «أو مسيانٌُ  للدعا   ضم
 .  «٨»ٚـٟ حٌعمٛى )ىحٍ حٌـ١ً(: ٔـَِ. ىْٚ  َ.ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٠ـِ  (ٙ)

َانو  (  ٚ)      من قصيدة نتدح  ا قي  بن معد يّرب  ورواييو  يو:ٗٙ  رقم: ٖٖٗال يت لألعشى  وىَ يف دي
َؾَ  تا  ٍُ  وذري     قاعتا ذا َمن :ليقاؿَ  قلُيها قد  ٍُ  حّيم  اظتل

َامػػ  ٛٙ  رقػػم: ٙٗٔ  وشػػرح شػػذور الػػذىب ٕٖ  رقػػم: ٗٓٔوىػػَ يف شػػرح قطػػر النػػدى      رقػػػم: ٔ:ٜٕٛ  وقتػػ  اعت
ٕ٘ٔ    

 يف د: االختاذ  (  ٛ)
  ٔ:ٕٕٙينظر: األش اه والنظائر )اليضمني(  (  ٜ)
 يف النسخ: لُ    (  ٓٔ)
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يلٌ  إليو ذرُي مطلٍَب بالّذات، إذ المعطا ه  المطل ب : بّسػر اظتهملػ  وتشػديد الي ييّػ  مىكال  يٌ ، واللُُ  ْو

َز ختُيُها–  و يُ  اظتهمل  م  تشديد الي يّي  ل ٌ    -(ٔ)))وكت

َف (ٕ)«ابػػن جػػ »قػػاؿ  ػػ َزّ  َُعػػا  عػػ   «ْػػيّ »مػػا بعػػدىا بػػػ (ٖ)زائػػدًة  يجػػرّ  «مػػا»: كتػػ   أي:  «الػػذي»علػػى اب ػػا    ّو

ذا  ع       (٘)«ىَ»   ري   ،ب ػتذوٍؼ ىَ (ٗ)«شي »ّو

   ولي  باصتّيد  (ٙ)وأجاز قَـٌ النصب على االْيثنا 
َؿ:  َا: وال ُيسػيعمَ إالّ مػ  اصَتْ ػد،  ػال تقػ َـ ْػّيما زيػدجػا ٓف ال»قال االْػيثنا   وقػاؿ «ال»حػ  تػا  بػػ «قػ ابػن »؛ ألنّػوّ 

ذا ااحب (5)«يعيش ذلك  ّو  قاؿ: وىَ منصٌَب بالنُي   (3)«ال ارع»:ّ 

  (ٔٔ)«األزىريُّ »و  (ٓٔ)«اطتطيب اليبيايُّ » (2)قاؿ

َيَ]: «امرؤ القي »: َمن اْيعملو خبالؼ ما قاؿ « علبٍ »عن  (ٔ)«السّخاوي»ونقَ                          [من الط

  َِ ٍُ بدارِة ُجلُج  (ٕ)وال ّْيما يَـٌ

                                                           
 : طوف١فٗ.حٌّٜزخف ح١ٌَّٕـٟ ؽ: طلم١مٙخ. ٚـٟ   (ٔ)

َو(  (ٕ) َلو يف تاج العروس، مادة )ْ   ٛٔ:ٕٖٙينظر ق
ات و»  ويف ىامشهما: ّذا يف ب  ويف أ و ج:   جر (ٖ) َف اظتصػ اح اظتنػري  ويف د:  يجػر  ويف «لعلو  جّر ّ  ػ َزّ   «مػا»: كتػ

َلو:  َـٍ بدارة جلجَ»زائدة يف ق َف غتروراً  ا على اب ا    «وال ّْيما ي   يّ
 يف أ و ب و ج: ّْي  وىَ ،طا  واليُسري من ابن عالف، زاد يف أ و ب و ج، وَف يث ت يف د   (ٗ)

، وم ػػػ  الل يػػػب ٕ:ٖٗٔ، وشػػػرح الّا يػػػ  )اظتسػػػيث ( ٕ:ّٕٙٛيػػػاب )بػػػاب اظتنُػػػي اظتضػػػاؼ بػػػالـ اب ػػػا  ( ينظػػػر: ال (٘)
َام  )اظتسيث ( ٙٛٔ)ّْي(    ٕ:ٕٚٗ، وحاشي  الص اف )االْيثنا ( ٖ:ٜٕٔ، وقت  اعت

  ٖ:ٜٗ٘ٔ)االْيثنا (  ارتشاؼ الضربوىم األ،ُش وأبَ حا  والّن اس  ينظر:  (ٙ)
يف ٍلػب ْػن  ٕ:ْ٘ٛيثنا ( شرح اظتُصَ )اال (ٚ) َ ػق الػدين، تػ   وابن يعيش ىَ علي بػن يعػيش بػن ػتمػد، أبػَ ال قػا ، م

َعاة ٖٗٙ   ٕ٘ٙٔ، رقم: ٕ:ٖٔ٘ىػ  ب ي  ال
  واػػاحب ال ػػارع ىػػَ إشتاعيػػَ بػػن ٚٔٚ اظتصػػ اح اظتنػػريمػػن القسػػم الضػػائ  مػػن ال ػػارع  نقلػػو ػتقػػق ال ػػارع يف ضتقػػو عػػن  (ٛ)

َر بػػ يف بقر  ػػ  ْػػن  القاْػػم بػػن عيػػذوف، اظتشػػه َعػػاة ٖٙ٘ا  علػػي القػػاِف، نسػػ   ل لػػد مػػن أعمػػاؿ أرمينيػػ   تػػ ىػػػ  ب يػػ  ال
  ٕٜ٘، رقم: ٔ:ٖ٘ٗ

َمي ااحب  (ٜ) ذا  والُاعَ ىَ الُي   اظتص اح اظتنريزاد يف د: قاؿ: ّو
يف ْػػن  ٖ٘  ٖٗشػػرح اظتعلقػػات العشػػر  (ٓٔ) ريػػا  تػػ َعػػاة ىػػػ  ب يػػٕٓ٘  واليبيػػاي ىػػَ لتػػىي بػػن علػػي بػػن ػتمػػد، أبػػَ ّز   ال

  ٜٕٕٔ، رقم: ٕ:ٖٖٛ
َر ٖٔ:ٖٕٔيف هتذيب الل   )باب اللطيف من السني(  (ٔٔ) َا  رأْػو  أي ىػَ م مػ ػ : ويقػاؿ: وقػ   ػالٌف يف ْػّي رأْػو، ْو

َؿ امرئ القي :   يف النعم   حّاه  علب عن ْلم  عن الُرا   وأما ق
َـ ااٌٍف لك منهما   وال ّْيما يَـٌ بدارة ُجلُجَ  أال رّب ي

َـٍ   مػػػن رواه ويػػػروى:  َـٍ  و  «وال ْػػػيما يػػػَـٍ »وال ْػػػيما يػػػ َُ يػػػ أراد: وال ْػػػي   «يػػػَـٌ  »اػػػلٌ ، ومػػػن رواه  «مػػػا»أراد: وال مثػػػ
 الذي ىَ يَـٌ 
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    «ال» قد أ،طا  يع  ب ري 

ػػػػيما»ووجهػػػػو أّف  ّْ َف ؼُترجػػػػاً عػػػػن مسػػػػاواتو إُف اليُضػػػػيَ «ال  ابػػػػن »  قػػػػاؿ (ٖ)لرتجػػػػي  مػػػػا بعػػػػدىا علػػػػى مػػػػا ق لهػػػػا  يّػػػػ
َف  ا إاّل من يريدوف تعظيمو  «اضتاجب  : وال يسيثن

َي ، وي قػى  «ّْيما» يو إيذاف باّف  يو  ضيلً  ليست ل ريه، ولَ قلَت  : أيضاً (ٗ)«السّخاويّ »قاؿ  ب ري نُي اقيضػى اليسػ
 اظتع  على اليش يو  ال ي قى مدٌح وتعظيٌم  

َز حػذؼ العامػَ وإبقػا  عملػو إالّ شػاذاً   ػػ  -ّمػا مػرّ - «ال»منصٌَب بػػ «ّْيما»و  نػػاليها يف  «ال ْػي ما»يف  «ال» ػال كتػ

ََ يف الػػػػ» َؿ  «دارال رجػػػػ وبعضػػػػهم  (٘)«ابػػػػن السػػػػرّاج» هػػػػي اظتُيػػػػدة للنُػػػػي، ورّ ػػػػا ُحػػػػذ ت يف الشػػػػعر وىػػػػي مػػػػرادٌة  ويقػػػػرب منػػػػو قػػػػ

ذا يء،ذ من «ْيما»بػ (ٙ)يسيث    (5)«اظتص اح اظتنري»(( ّ 

َؿ األزمػػاف   ,مىعمػػ  تقػػىدـ الٌسػػ َّاف  وال ْػػّيما مػػ   ػػ ـً  ػػنّف اضتُػػ  ،ػػ أي: اضتػػديِث   ػػبط  كعػػ 

َع   َـ: ]من الرجا[ ىب بىلكت [جٕٙ]اظتسم  اليت ىي قيد العل

َا ق  العلم ايٌد والّياب  قيدهُ  َد ال ََدَؾ بالقي  (3)قيِّْد اي

                                                                                                                                                                      

  والسػػػخاوي ىػػػَ علػػػي بػػػن ػتمػػػد بػػػن ع ػػػد ٕٖٕ، وينظػػػر: الصػػػاح  )ْػػػيما( ٔ:ْٕٛ٘ػػػُر السػػػعادة )بػػػاب الػػػداؿ(  (ٔ)
يف بدمشق ْن  َعاة ٖٗٙ الصمد، أبَ اضتسن، علم الدين  ت   ٛٙٚٔ، رقم: ٕ:ٕٜٔىػ  ب ي  ال

  ودارة جلجػػَ ذػػدير مػػا ، وىػػي مػػن دارات العػػرب  ينظػػر: اػػاٌفٍ  مػػنهن   لػػكَ  يػػَـٍ  ب  رُ  أال ال يػػت مػػن معّلقيػػو  واػػدره:  (ٕ)
َانػػػو ٔ:ْٕٛ٘ػػُر السػػػعادة  َامػػػ  ٜٙ  واظتُّصػػػَ ٕٖٕ  والصػػػاح  ٓٔ  وىػػػَ يف دي   ٕٜٔ  رقػػػم: ٖ:ٖٜٕ  وقتػػػ  اعت

َاىد اظت ػػػػ  ٕٗٗ  رقػػػػم: ٖ:ٗٗٗواطتاانػػػػ     وحاشػػػػي  ٕ:ٕٛٗ  وحاشػػػػي  الصػػػػ اف ٕٛٔ  رقػػػػم: ٖ:ٕٙٔ  وشػػػػرح شػػػػ
  ٔ:ٙٛاطتضري 

   ويف النسخ: اليُصيَ  اظتص اح اظتنريّذا يف  (ٖ)
َو(  (ٗ) َلو يف تاج العروس مادة )ْ    ٛٔ:ٕٖٚينظر ق

َؿ يف الن َ )باب االْيثنا (  (٘)  وابن بابشاذ     وزاد يف اظتص اح اظتنري:ٔ:ٖ٘ٓينظر: األا

   وقد ْقطت من أ و ب و ج اظتص اح اظتنريّذا يف د و  (ٙ)

رة ٛ:ٖٖٙاظتص اح اظتنري مادة: )ْيي(  وينظر: اليذييَ واليّميَ  (  ٚ)   ٜٕٚ  واليّذ
  الق  اطتالئق بني هاّّ ُوت  ذاال ً  تصيد أف اضتماق   من  وبعده:   (3)

  و يف  ٗ:٘، )الطػػػالؽ( ٜٜٚٔ، ٔ، دار الُّػػػر، بػػػريوت، طل نيالطػػػا إعانػػػ  نسػػػ هما بعضػػػهم لضمػػػاـ مالػػػك  ينظػػػر:
َف  َؿ اهلل ٔ:ّٖٗشف الظن َمّم -تعػاُف اهلل رزتّػم- قيػدوا  قيػدٌ  والّيابػ  اػيد العلم»: ، قاؿ ْر   «بالّيابػ  علػ

َف تلميػذ مالػك ػوا ينظػر:. وَف أجده  ذا اللُػ   ونسػب بعضػهم شػطره األوؿ لسػ ن َّا ػال  علػى الػدوآف لُ  أ  ابػن ْر
َؿ»  وقريب منػو يف ٔ:ٖ٘)،ط   الّياب(  القريوآف زيد َادر األاػ  نيوالعشػر  اطتػام  األاػَ لل ّػيم الرتمػذي يف «نػ

َؿ :قػاؿ :قػاؿ  مالك بن أن  عن  :«النسياف من لو وحُ  للعلم قيد الّياب  أفّ  يف» :ٔ:ٜٙٔ ػ  دواقيّػ : اهلل ْر
َا باضتػػديث عػػن أقتيّػػ  الّيابػػ   ينظػػر:   وقػػد جعػػَ علمػػا  اظتصػػطل  ابمػػال  مػػن آبالّيابػػ  العلػػم داب احملػػدث  وأ ا ػػ

َع الساب  والعشروف(    ٕ:ٗٔتدريب الراوي )الن
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وذلػك ألّف االتّػاؿ عليػو يُُضػي لعػدـ مراجعػ  احملُػَظ  -«تقػادـ»معطٌَؼ على - علا الحفظ كاالتكىؿً 

َف َف: راج ِ  (ٔ)اعيماداً على قَّة اضتا ظ   واضتُ  ،َّاف  قاؿ اظتيق َؿ   اظتيقن َؿ  واعلم ما تق  النق

الػذي لل ػديث  وعليػو مػداره   ن  ب  المعطامى أي: من الػرُّواة   مط م  (ٕ)َ ْ َا ادرٍ  كالضىب ي 

َي  »و  (ٖ)«ال يهقػػػػيّ »مػػػػداره  حػػػػ  إّف  متّرجػػػػاف اضتػػػػديث بلُػػػػِ  ذػػػػري مػػػػا يف الصػػػػ ي  علػػػػى حسػػػػب روايػػػػ  إْػػػػنادقتا   (ٗ)«ال  ػػػػ

   (5)، ولذا ال يُعاى بذلك اللُ  للص ي  ح  يُقابَ  ا  يو(ٙ)[منو]إليو مريدين معناه أو أالو  (٘)ويعاوانو

َار ػػها  (3)اللفػػػىظ ى  ػػػب ي كأٌمػػ أي: عايػػػً   [بٔٙ]بّسػػػر اصتػػيم  - ان جػػ ٌ  فبعيػػػ ه مػػ  ىيئاهتػػػا وع

ِّّيت»وم ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً   قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٌ  -(ٓٔ): وال تُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  اصتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيم(2)«ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن السِّ

                                                           
 ١ٌٔض ـٟ ى.  (ٔ)

 .«ٟز٢»وٌح ـٟ ى. ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٟز٢ ِٜيٍ. ٌٚعٍٙخ: ِٓ ِٜيٍ   (ٕ)

َر ْػن   (ٖ) ىف بنيسػاب رة اضتُػاظ ىػػ  ٛ٘ٗأزتد بن اضتسني بن علي، أبَ بّر، ال يهقي الشا عي، اظتي ، رقػم: ٖ:ٕٖٔٔتػّذ
ٔٓٔٗ  

َع الثػػآف( «مصػػابي  السػػن »ّيابػػو يف    (ٗ) َع  ينظػػر: تػػدريب الػػراوي )النػػ َف ٔ:ٙٚٔ، وىػػَ مط ػػ شػػف الظنػػ ، ٕ:ٜٛٙٔ، ّو
يب األحاديث اظتسندة(  ال  اظتسيطر   )ّيب غتردة أو منيقاة منّ    ٚٚٔوالْر

 ـٟ ى: ٠ٚعَؾ أٔٗ.  (٘)

 ٠ُخىس ِٓ ى.  (ٙ)

  ٜٖيع اضتديث الشريف )بياف أف العمدة يف اليخريع أاَ اضتديث( ينظر: ختر  (ٚ)
 عٕي ــخي: حٌٍف:.  (3)

َر األوؿ ؽتا  ي يو العام  أو  ميو( ٗٙ، و)ال اب: ٖٖ( ٔينظر: إاالح اظتنطق )ال اب:  (ٜ)   ٕٓٛ، ما ىَ مّس
 حٌّٜزخف ِخىس )ؿيى(.  (ٓٔ)
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 مراداً  ا اضتديث  (ٖ)«ُأْحُدو  ٍ »  أو رتُ  (ٕ)اً   أو رتٌ  لو شذوذ(ٔ)«حديثٍ »: اْم رت  الحىديث

َاو- اؿ ى الطً  : بُػي  الثػ رمٌ  -(ٗ)بيثليػث أّولػو- كقػ  قػىؿ  ػفيىف -بّسر الطػا  اظتهملػ  وختُيػف الػ

َاو  نس   لػ َف ال ّ َرٍ »اظتثلث  ْو ذا يف (ٙ)ومن ع د مناة (٘)«قتداف»بطٍن من  «    للمصّنف (5)«الّلب» ّ 

(كمػػى  ػػمعتحػػديثاً  ثكمي أحػػ ٌ إ ٌػػ) :ُُ إف قلػػت» لُعسػػر  فػػال تصػػ  ق  يأي: بلُظػػو   ُُ

 د ث بو   مى ه إٌ ذلك  
ُ
َـ مقامها(3)والع ارة اظتءدِّي  لو تارًة يءدِّيها ٍاعتا «المعطا أي: اظت   (2)  وتارًة تعّب عنها  ا يق

  (2)مقامها

َِّ  ا ػالحػ يث أدروايػات  فػياعيػَب   :رن  ظىػكمىػ    اليقػين م العلػمى عًلػ: اعي ػاٍر   ظػرو : أقػ

ل َل َػ  اال،ػيالؼ يف  بىلمعطااضتديث  مى يرككفإ ٌ  [أ٘٘]أي: الّرواة    مأ ٌ الذي ال يدا،لو لقَّتو شك  وال احيماٌؿ  
 الروايات م  احّتاد معناىا  ألُاظ

َانينهػا   كق  اللحنأ ٌ من أْ اب عدـ االْيدالؿ بو:  المر الثى ي : بنّْاف اضتػا   ؼتالُػُ  العػرب يف ق
 ع ري  يف الي

                                                           

ػػػػره الاؼتشػػػػري يف الُػػػػائق والّشػػػػاؼ ورّده أبػػػػَ حيػػػػا (ٔ) َف رتػػػػ  ّذ َنػػػػو لتيمػػػػَ أف يّػػػػ ػػػػر يف الّشػػػػاؼ احيمػػػػاؿّ  ف  وّذ
ر أنّو رت  «أحدو  » ر يف اظتُّصَ  «حديث»، وَف يّذ ما ّذ  شذوذاًّ 
َف ٗ:ٗينظػػػػػر: الُػػػػػائق، مػػػػػادة )نعػػػػػي(   َف ٖ:ٜٓٔ( ٖٕ:ٗٗ، والّشػػػػػاؼ )اظتءمنػػػػػ ( ٖٕ:ٗٗ، وال  ػػػػػر احملػػػػػيا )اظتءمنػػػػػ

َف ٙ:ٖٙٚ َف )اظتءمن   ٛ:ٖٙٗ( ٖٕ:ٗٗ، والدر اظتص
َف يف مثلػػػو، وَف يّّسػػػر ىػػػَ علػػػى ذلػػػك ال نػػػا ( ينظػػػر (ٕ) ، ٖ:ٙٔٙ: الّيػػػاب )بػػػاب مػػػا جػػػا  بنػػػا  رتعػػػو علػػػى ذػػػري مػػػا يّػػػ

َف يف مثلػو(  َؿ يف الن َ )باب ما جا  بنػا  رتعػو علػى ذػري مػا يّػ َع م نيػاً علػى ٖ:ٜٕواألا ، واظتُّصػَ )االْػم اهمػ
  ٕ:ٗٙ٘ليص ري( ، واليصري  )باب إ:ٕ٘ٓ، وشرح الشا ي  ٜٙٔذري واحد اظتسيعمَ( 

َؿ الُرّا ، وقد رّده ابن بّري  ينظر:  (ٖ)  مادة )حدث(  لساف العرب وتاج العروسوىَ ق
 ينظر تاج العروس، مادة )ُْي(  (ٗ)
  ٕٔٗٗ  رقم: ٕ:ٜٕٖة )اعتمدآف(   ينظر: لب الل اب، مادق طاف من عظيم شعب قتداف (٘)
َري( يف األنسػػػػػاب  (ٙ) ، ولػػػػػب الل ػػػػػاب  ويف أ و ب و ج: ٔ:ٕٗٗ ػػػػػاب البػػػػػن األ ػػػػػري والل ،ٖ:ّٙٗٔػػػػػذا يف مػػػػػادة )الثػػػػػ

َلو «مناؼ» َابو مناة   لرياج   «ومن ع د مناؼ»، ويف ىامشها: ق  ا
َري(  (ٚ)   ٚ٘ٛ  رقم: ٔ:ٚٛٔلب الل اب مادة )الث
  «يءديها»مّاف  «تءديها»ّذا يف د  وقد ْقطت من أ و ب و ج  و يها  (ٛ)
َـ مقامػػو( حااػػَ ا،ػػيالؼ الشػػيخني أنّػػو إف أعيػػد )تػػارًة تء » يف ىػػامش أ و ب و ج: (ٜ) ديػػو ٍالػػو وتػػارة تعػػب عنػػو  ػػا يقػػ

رة  انيهػػػى  زاد يف ب: «الضػػػمري للع ػػػارة ]يف ب: للمصػػػّنف[  الضػػػمائر بعػػػده مءنثػػػ ، وإف أُعيػػػد للمعػػػ   الضػػػمائر مػػػّذ
َي   عل
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َعاً ان كثير  ثػرياً   (ٔ): وق َعػو  فيمى ركم من الح يثأو زمناً أو مّاناًّ  كثيػران مػن   لفٌ  ؛ يػوووق
َعم ك؛ ألّعػػػم أعػػػاجُم  بػػػىلطب  كػػػى  ا غيػػػر عػػػربو  كاةمػػػن الػػػرٌ  ال يعلمػػػ ف لسػػػىف ال بػػػاليطّ   لّػػػ
َؿ عليو العرب ما مرّ طىع  الطح بصً   اظتدل     : بّسر الصاد  العلم اضتااَ باليمرُّف ّ 

َجهيهػا ػف  [دٛٗ] ال يعلمػ فأي: الػّرواُة   كهػم ,  اللحػن فػي كالم ػمكقىػلُقد العربيّػ   ػيهم ب

إّٓف أ،ػػػَؼ مػػػا أ،ػػػاؼ علػػػى  الػػػب  :(ٕ)«ُشػػػع  ُ »صتهلهػػػم بالعربيّػػػ   وَمػػػن جِهػػػَ شػػػيئاً ال يػػػدري إذا ،الُػػػو  ولػػػذا قػػػاؿ  ذلػػػك

َلػو  ػَذب ع»: اضتديث  إذا َف يعرؼ الن َ  أف يػد،َ يف رتلػ  ق َّأ مقعػَده مػن النػارمػنّ  ػداً  ليي ػ ّػاف   ألنّػو  (ٖ)«لػّي ميعمِّ
 ال يل ن  

 واصتمل  االشتّي  حاٌؿ  

تنػا ٍر  (٘)  إّمػا لن ػَ(ٗ)[أي جارياً ذػري غتػراه]الفصي  كركايت م غيري  كق  كق  في كالم م

قػني إالّ ىػَ علػم الي-  ك   قطعىن غيرى  -معاشَر الن اة  -  علمك   من لسىف العربتنا ٍر أو لضعف تاليٍف  

  كىف أفص  الطىس.  ر  ؿ الل  أفٌ  -أنّو ذرّي اليع ري تُّنناً  يو
اف معناه  ابياً:  ٌَع لُظاً وإفّ  الـٍ  يو  الص يُ  أنّو مَ   أنا  »ويف اضتديث علىّ 

انػػػػػػت »  ويف حػػػػػػديث آ،ػػػػػػر: (ٙ)«أ صػػػػػػ  مػػػػػػن نطػػػػػػق بالضػػػػػػاد ػػػػػػْت  جػػػػػػا ٓف  ػػػػػػا جبيػػػػػػَ  [جٖٙ]إّف ل ػػػػػػ  إشتاعيػػػػػػَّ  َْ قػػػػػػد َدَر

   .(5)«ا  ُظُيه
                                                           

ثرياً  (ٔ)  زاد يف د:ّ 
 مهمػػا رويػػت عنػو وضتنػػت  يػػو  »ُحىٚح ع١ٍةةٗ: ًوةةَٖ عٍّةةخء حٌلةةي٠غ ٥ٌٛةةّعٟ رم٠َةةذ ِةةٓ ٘ةةٌح حٌٍفةة:, ٚ  (ٕ)

َٓ ع٩ْ ـٟ ٔٔةزظٗ ٌ٘ةعزش حٌفة١ٞ «ّذبت عليو ُٓ حٌ ١ذ حر , 3ٗٔ. ٠ٕ:َ:ح٦ٌّةخعٔ:3ٕٗ. ٚلي طزع حر

,ٚطٙةة٠ٌذ ٓٔ:53ٔ, ٚٓةة١َ أعةة٩َ حٌٕةةز٩ء ٘ٔ:5ٕ٘ٚطةةخ٠ٍن ح٦ٓةة٩َ  5ِٕٔٚميِةةش حرةةٓ حٌٜةة٩ف

حٌو ١ةذ عةٓ ٗةعزش لةخي:  : ٍٜٚٔ:5ٕ٘ٚـ١ةٗ أ٠٠ةخا  ٔ:ٕٙ٘, ٚطي٠ٍذ حٌةَح3ٞٚٔ:33ٖحٌىّخي 

حرةٓ  ٛ. ٚٗةعزش ٘ة«ِٓ ١ٍذ حٌلي٠غ ٌُٚ ٠زَٜ حٌعَر١ش وّؼً ٍؿةً ع١ٍةٗ رُةَْٔ, ٌٚة١ْ ٌةٗ ٍأّ»

٘ة . طةٌوَس حٌلفةخه ٓٙٔحٌلـخؽ رةٓ حٌةٍٛى  ٠ِٔةً حٌزٜةَس  أ١ِةَ حٌّةئ١ِٕٓ رخٌلةي٠غ. طةٛـٟ ٓةٕش 

 .35ٔ  لُ: ٔ:2ٖٔ

أـةةَٖ حٌ زَحٔةةٟ رّئٌّةةؿ. ٠ٕ:ةةَ:  كةةي٠غ ِظةةٛحطَ ِ٘ةةٍٙٛ ٠ىةةخى أْ ٨ ٠وٍةةٛ وظةةخد كةةي٠غ ِٕةةٗ. ٚلةةي ( ٖ)

 , وظةخد حٌعٍةُ, رةخد اػةُ ِةٓ وةٌد عٍةٝ حٌٕزةٟ ٔ:ٕ٘. ٚ٘ٛ ـةٟ حٌزوةخٍٞ ٕ:5ٗطي٠ٍذ حٌَحٚٞ 

, ٍلةُ: ٕ  هللا   ٍٓةٛي عٍٝ حٌىٌد ِٓ حٌظ ل٠ٌَ ٟـِ  , حٌّمّيِش, رخدٔ:ٓٔ. ٍُِٚٔ 5ٓٔ, ٍلُ: 3ٖ

ٖ. 

 ٠ُخىس ِٓ ى.  ( ٗ)

َاب  ويف د: لينا ر  يف أ و ب و ج: الن َ  ولعَ ما أ  يو (٘)  ىَ الص
 ٓزك طو٠َـٗ.  (ٙ)

 ٓزك طو٠َـٗ.  (5)
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يف  كأ ػػ رهى ,كأحسػػن التراكيػػو ,بأفصػػ  اللغػػىت إالٌ  (ٔ)فلػػم يكػػن يػػتكٌلم

ٌَع  بَ الاّلـز لّالمو الُصاحُ   أّما الياامػو لأل صػ   يهػاكأجال ى  االْيعماؿ   (ٕ): باصتيم والااي، أي: أعظمها  وىذا ؽتن
انػت لػو ملّػُ  ذلػك    ػرُي مليػاـٍ  وذلػك ذػري ُمليَػػَاـ يف الينػػايَ  َف مػراده أّف ىػذا األليػػُق ]اظتعجػا   ّيػف وإفّ  يف ذػريه  إال أف يّػ

َّها اظتشػػيمل  علػػى مػػا قّدمػػو- لغتػػ  (ٗ)كإذا تكلػػم بغيػػر (ٖ)[بشػػانو الّػػرٔف  ولػػذلك قػػاؿ:  -(٘)األحػػقُّ ىػػَ ْػػل

و،ػْرِؽ العػادة  إذ الػيّلم ب ػري ل ػ   علا طريق اإلعجىز مى يتكلم برلك م  أهل تلك اللغ ً فإ ٌ 
 ٍة  ابنساف ،رؽ عاد

رامػػً  عتػػم،  قػػد نُقػػَ عػػن الشػػيخ  وقػػد جػػرى لّثػػرٍي مػػن َوَر َيػػو  أنّػػو ظتّػػا لقػػي  «ع ػػد الّ ػػري اضَتْضػػَرميّ »اتّ اعػػاً لػػو ذلػػكّ 

َجو  ّي   و ِهَم ما متالطو  ا  ح  جا  من يرتجم بينهما «(ٙ) ا  الدين نَػْقَش َػْند»اطت    وَف يّن ذريقتا  ّّلمو بالُاْر

  ل  من غير معٌلم. (5)تعليم اللعلى  ريق ك

: يػا [بٕٙ]  وقػد رآه يّلّػم العػرب بل ػاهتم اظتخيلُػ  اظتي اينػ  أنّػو قػاؿ للنػ    «علػي  »ويف حديٍث  عيٍف عػن 
َؿ اهلل  ؿتػػن بنػػَ أٍب واحػػٍد  ونشػػانا يف بلػػٍد واحػػٍد  وإنّػػك تّلّػػم العػػرب بلسػػاٍف مػػا نُهػػم أّثػػره  !  قػػاؿ:  ػػ أّدبػػ   إّف اهلل »ْر

  (2)«، ونشات يف ب  ْعِد بن بّرٍ (3)ػي احسن تادي 

َؿ اهلل  مػا لػك أ صػ نا  وَف ختػرج مػن بػني أظهرنػا   قػاؿ:   «عمػرَ »عػن  (ٓٔ)«أبَ نُعيم»وأ،رج  ػ أنّػو قػاؿ: يػا ْر
ْت   جا ٓف  ا جبيَ   ُظُيها»     «ّانت ل   إشتاعيَ قد دْر

                                                           
 : ١ٌظىٍُ.ٚـٟ حٌعمٛى عٕي ــخي  (ٔ)

 ـٟ ى: ِٕٙخ.  (ٕ)

 ٠ُخىس ِٓ ى.  (ٖ)

َد يف ب: ب ريه  وعند  جاؿ (ٗ)  : بل   ذري ل يو ويف العق
اًح طىٍةُ »ِةخ لٌٛةٗ: : ٚأٔ:3٘ٗوٌح. ٚـٟ ى: ح٤كك رٍٔٛوٙخ حٌّ٘ظٍّش ع١ٍٗ ِةخ ليِةٗ. ٚـةٟ حٌفة١ٞ   (٘)

ّْ ؼ١ةَُ٘  «رٍؽش ؼ١َ ٌؽظٗ اٌن... ـف١ٗ أّٔٗ ٚاْ وخْ ٠ظىٍُ رؽ١َ ٌؽظٗ ِع أً٘ طٍه حٌٍؽش حٌّظىٍُ رٙخ  ـب

ِٓ حٌٜلخرش أ٠٠خا وخْ ٠ظٍمخ٘خ ِٕٗ ع١ٍٗ ح٩ٌَٔ  وّخ ٠ظٍمخ٘خ أٍ٘ٙخ  ٠ٕٚمٍٙةخ رؤٌفخهٙةخ  ٌّةخ حٗةظٍّض 

 حٌ:خَ٘.ع١ٍٗ ِٓ ح٤كىخَ حٌَ٘ع١ش   ٌّٚخ ـ١ٗ ِٓ ح٦عـخُ 

 ـٟ ؽ: ٔم٘زٕيٞ. ٚـٟ ى: ٔ٘زٕيٖ.  (ٙ)

 ُحى عٕي ــخي: ًٌه.  (5)

 ـٟ ى: أىرٟ  (3)

أهَؿٗ حٌعٔىَٞ ـٟ ح٤ِؼةخي, ٚحرةٓ حٌـةُٛٞ ـةٟ حٌٛح١٘ةخص ٚلةخي: ٨ ٠ٜةق. ٠ٕ:ةَ: وٕةِ حٌعّةخي   (2)

, ٔ:5ٓ, ٚو٘ؿ حٌوفخء ٔ:ٕٕ٘ «أّىرٕٟ ٍرٟ», ٚـ١ٞ حٌمي٠َ طلض كي٠غ 3ٙ5ٖٔ, ٍلُ: 5:ٖٕٔ

ٖ , ٚٔ٘ؤُص ـٟ رٕٟ ٓعي  »١ٓٚؤطٟ ل٠َذ ِٕٗ  .ٍٗٙٔلُ:   .«ر١ي أّٟٔ ِٓ ل٠َ

   هللا ٔزةٟ ٠ةخ. ٌٚف:ةٗ عٕةٗ: ٔ:5ٔٔ( حٌـَٚحءحٔةٟ حٌلـةخؽ رٓ ٠ل١ٝ رٓ أكّيـٟ أهزخٍ أٛفٙخْ ) (ٓٔ)

 رةٓ أكّةي٘ةٛ  ُٔعة١ُ. ٚأرةٛ آةّخع١ً أرٟ ٌؽش ـٍمٕٕٟ ؿز٠ًَ ؿخءٟٔ:  حٌٕزٟ ـمخي ؟ أـٜلٕخ ٌه ِخ

 .22ٖ, ٍلُ: ٖ:2ٕٓٔطٌوَس حٌلفخه  .٘ ٖٓٗحٌّظٛـٝ ٕٓش خٟٔح٤ٛزٙ أكّي رٓ هللا عزي
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َِؿ اظتصػّنف مػن ذػري معلّػم؛ ألّف جبيػَ ْػ َؿ اهلل وال ؼتالَُ  بػني ىػذا وقػ ػ اله  ال أ ػَر لػو  يػو   ُرٌي إُف ْر  ػا عّلمػو مػ

 من ابْناد إُف الس ب   (ٖ)چٹ  ٹ  چ اظتراد بػ (ٕ)بناً  على أفّ  (ٔ)چٹ  ٹ  ٹٹ چوإْناُد اليعليم إليو يف آيِ  
 الس ب  

َري «أؿ»   ػػ«اليسػهيَ»مصػّنف  «ابػن مالػك»يعػ  - كالمصٌطفي  مػن  رى قػ  أكثػىػ[أٙ٘] - يػو للعهػد اضتضػ
َاعػػػد ؿاال ػػػت ال َيّػػػ    للق  (ٗ)يف تػػػرؾ بػػػىن متعقٌ  -«ضتػػػديثا»لػػػػبُػػػي  أوليػػػو مػػػرادٌؼ - رثىػػػبمػػػى كرد فػػػي الى الن 

سػرىا لػ عض «أْػدٍ »  و ػّمها لػػ«قػريشٍ »: مثلث الااي  و ي هػا لػػباعم  -«أّثر»وىَ حاٌؿ من  اعَ -االْيدالؿ يف ذلك    ّو

َؿ احملّقػػق«قػػي ٍ » َؿ   وم(٘)  أي: بظنّػػو  ويطلػػق الػػّاعم  عػػ  القػػ ـّ ىػػان  بنػػت أ   الػػب»نػػو قػػ  (ٙ)تعػػ - «ابػػُن أّمػػي»: زعػػم «أ

ٌَ  الناً: رجالً أجارتو    اضتديث -«علّياً »أ،اىا     (3)  واألحسن أف لُتمَ عليو ما ىنا(5)أنّو قات

أي: مػػػا بػػػَذؿ اصُتهػػػد يف  كمػػػى أمعػػػن الطظػػػر فػػػي ذلػػػك  «ميعّقػػػب»: ميعلّػػػق بػػػػينعلػػػا الطحػػػ يٌ 

: أمعػػػن الُػػػرس إمعانػػػاً: ت اعػػػد يف عػػػدوه، ومنػػػو: أمعػػػن يف الطّلػػػب: بػػػالغ يف االْيقصػػػا  (2)«اظتصػػػ اح»االْيقصػػػا  والي ريػػػر  ويف 

    (ٓٔ)واظتعآف

َف يػػالـز اظتشػػايخ  أي:  «ابػػن مالػػكٍ »أّف  «أ  حيّػػاف»  ىػػذا م ػػ   علػػى زعػػم و مػػن لػػ  التمييػػاي كال صػػحً 
ائو وشّدة ذىنو  َدة  همو وقَّة ّذ  أ،ذ العلم ك

َاز إ القػو ،ػالٌؼ  بّينيُػو يف - القضػىة قى ػي (ٔٔ)كق  قػىؿ   واألاػ  «شػرح إيضػاح اظتناْػك»يف جػ

َازه َ ػٌ  علػى - ككػىف  (ٕ)«العػّا بػن رتاعػ َ »  والد «الّنآّف اظتقدْيّ  ب ر ال ين بن جمىع ى » -(ٔ)ج   «قػاؿ»معط

                                                           
 .٘: ٖ٘حٌٕـُ   (ٔ)

 : أّٔٗ.أ ٚ ؽـٟ    (ٕ)

 ١ٌٔض ـٟ ى.  (ٖ)

 ١ٌٔض ـٟ ى. أٞ: طعمذ حرٓ ِخٌه حٌٕلخس ـٟ حٓظي٨ٌٗ رخٌلي٠غ حٌٕزٛٞ. «طَن»أٞ: ـٟ طَوُٙ. ٚ  (ٗ)

 حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ ِخىس )ُعُ(.  (٘)

ٟ طعٕٟ»  (ٙ) ِّ  . ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: أرٟ ١خٌذ.وٌح ـٟ ى «أ

 رةٗ ٍِظلفةخا  حٌٛحكةي حٌؼةٛد ـةٟ حٌٜة٩س ـٟ وظخد ح٩ٌٜس ـٟ حٌؼ١خد, رخد ٔ:ٔٗٔأهَؿٗ حٌزوخٍٞ   (5)

, ٖٔ ح٠ٌّةلٝ ٛة٩س حٓةظلزخد ـٟ وظةخد ٛة٩س حٌّٔةخـ٠َٓ, رةخد ٔ:23ٗ. ٍُِٚٔ ٖٓ٘, ٍلُ: ٖ

ًٌ  ٗأّٔ  أِٟ حرٓ ُعُ ,هللا ٍٓٛي ٠خ. ٌٚف:ٗ: ٍٖٖٙلُ:  ُْ  ٗأؿَطُة لةي ٍؿة٩ا  لخطة  ـمةخي .٘ز١ةَس رةٓ ـة٩

 .٘خٔت أَ ٠خ أؿَص ِٓ أؿَٔخ لي: : هللا ٍٓٛي

 أٞ: أْ ٠لًّ حٌِعُ ـٟ حٌّظٓ عٍٝ حٌّعٕٝ ح٤ه١َ, ٚ٘ٛ حٌمٛي حٌّلمك.  (3)

 اظتص اح اظتنري مادة )معن(    (2)

ُْ »ٚـٟ حٌّٜةزخف ح١ٌّٕةَ: ِٕٚةٗ: أِعةٓ ـةٟ حٌ ٍّةذ. اًح رةخٌػ ـةٟ ح٨ٓظمٜةخء.   (ٓٔ) َعةخ َّ ُْ َٚ  «حٌ ح  «وة٩َ» َُ

 .يٕ ِحٌّ

 ُحى عٕي ــخي: ٌٕخ.  (ٔٔ)
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ػػ ج[ٗٙ] ممػػن -(ٖ)«قػػد»  أو حػػاٌؿ مػػن  اعلػػو بن ػػمار «قػػاؿ» ػػاف مػػن اظتي«ابػػن مىلػػكو »عػػن العلػػم  رى أخى قنػػني   ّو

 «السػّيد»   يو تعظيم اظتشايخ يف ،طا م، واليػاّدُب معهػم يف ػتػاوراهتم  وإ ػالُؽ يى  ي م :ل  قلتي اظتيقني :   [دٜٗ]
َا ُ  إذا أتى بضمري اظتيّلم وحَده    على ذري اهلل  والي

   نعٌت لو  أو عطف بياٍف  أو بدٌؿ على اطتالؼ «ىذا»: تابٌ  لػهرا الح يث

َز العّػػ   رتػػ  «العػػىجم»  وىػػَ م يػػدأٌ ،ػػبه: «ذػػازٍ »رتػػ   «ُذػػااة»ّػػػ  «راوٍ »ا  رتػػ  :بضػػّم الػػر (ٗ)ركاتػػ    وكتػػ

ػػػ(٘)«القػػامَس»يف  «.األعجػػم» : الَعَجػػم بُي يػػني ،ػػالؼ (ٙ)«اظتصػػ اح»واأل،ػػرُس  ويف  «األعجمػػيّ »: األعجػػم َمػػن ال يُُصػػ ّ 
َزف  ػػَ»العػػرب، والُعْجػػم بػػ ُْ ػػػ «قُػ َاحػػد عجمػػي ّ  َْحػػدة  وينسػػب لػػػ «ي  زؾتػػ»و «زنػػعٍ »ل ػػٌ   يػػو، ال أيضػػاً باليػػا    يقػػاؿ:  «الَعَجػػم» اليػػا  لل

: العجميُّ َمن جنُسو الَعَجم وإف أ صػَ   رتعػو: َعَجػٌم  وَأعَجػم  ػالٌف الّػالـَ: (5)«القامَس»رجَ َعَجمي : منسٌَب إليهم  ويف 
 ذىب بو إُف الُعْجم  

بال نػػا  - ييعلػػم مػػى: «وقػػ »لسػػ  ّي   و اعػػَ  يػػو للي عػيض أو لالبيػػدا  أو ل «مػػن» ككقػػ  فيػػ  مػػن ركايػػت م

َؿ ػره إ ػالؽ أ ٌ  ليس من لفػظ الر ػ ؿ -للمُع َؿ»؛ لّل ػن أو للخػروج عػن الُصػاح  أو ال الذػ   و يُّ ػ مػن  «الْر

َلػػو تعػػاُف: «الشػػا عيّ »عػػن  (3)«ال يهقػػيُّ »تاّدبػػاً معػػو  نقلػػو  تعػػاُف علػػى النػػ   «اهلل»ذػػري إ ػػا    ؛ (2)چڎ  ڎچ  وال ُيشػػَّ ق
اف  واصتمل  الُعلّي  حاؿٌ أل يفّ   عامُلها الين يو أو ابشارة  [بٖٙ]ؽتا ق لو   ّف ،طاب اهلل تعاُف تشريٌفّ 

َح االْػيدالؿ أذػػ  عنػوفلػم ييجػػو بشػػيءو   ٌَ أّف و ػ َاب ػُتَيِمػػ َتُو عػػن اصتػ    ػػنّف األاػَ عػػدـ (ٓٔ)  ْػّ

َجد  يو(ٔٔ)الي يري َاىِر العربّي  وال (ٕٔ)  وما ي   الذ  مءّوٌؿ  ؽتا قد ُيشَّ على ظ

                                                                                                                                                                      

َازه»  (ٔ)  لي  يف د  «واألا  ج
٘ٛ ِلّي رٓ ارَح١ُ٘ رٓ ٓعي رٓ ؿّخعش  أرٛ عزي هللا  حٌلّٛٞ حٌٌّٛي. طٛـٟ رخٌمَحـش رَّٜ ٓةٕش   (ٕ)

 .ٖٔٔٔ  ٍلُ: 2:2ٖٔ٘ . ١زمخص حٌ٘خـع١ش حٌىزَٜ 5ٖٖ

ّْ حٌـٍّش حعظَح١ٟش.  (ٖ)  ح٤ٛق أ

 : ٍٚح٠ش.ٚـٟ حٌعمٛى , ٚعٕي ــخئ:2ٕٗح ـٟ حٌف١ٞ وٌ  (ٗ)

 حٌمخِّٛ حٌّل٢١ ِخىس )عـُ(.  (٘)

 حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ ِخىس )عـُ(.  (ٙ)

 حٌمخِّٛ حٌّل٢١ ِخىس )عـُ(.  (5)

 .ٕ٘ٗ, ٔ:ِٕٕٗٗخلذ حٌ٘خـعٟ   (3)

 .5ٙٚ ٔٗ: ٘ حٌّخثيس  (2)

. ٚـةٟ «ح٨ٓةظي٨ي»ظويحَ اْ أع١ةي ٌة   أٚ حٓة«حٌـةٛحد»ـٟ ٘خِٖ أ: ـ١ةٗ طٛؿ١ةٗ اْ أع١ةي ح٠ٌة١َّ ٌة   (ٓٔ)

 ٘خِٖ ؽ: ـ١ٗ طٛؿ١ٗ أٚ حٓظويحَ.

 أٞ: ـٟ ٌف: حٌلي٠غ.  (ٔٔ)

 .«حٌلي٠غ»ح١ّ٠ٌَ عخثي اٌٝ   (ٕٔ)
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َا  عتا (ٔ)و َنو َف متّرج َنو ت نّي (ٕ)لّ ػذلك لرجػ   (ٖ)  ولّ افّ  َر  وىَ بعيٌد جّداً؛ إذ لَّ  َاب ما عليو اصتمه ا

 أف ال ييمادى على ال ا َ بعد تيّقنو لو أااًل  (ٗ)ّذلك لرج  عنو إليو   نّف الّظّن بو  صتالل  قدره و َػَلق  جره

ػػَره لُ عػػ«ىفأبػػ  حيٌػػ» (٘)كقػػىؿ ّْ َِؿ عنػػو اظتسػػروِد لُظُػػو  وابعػػادُة عنػػد   أعػػاد ذ َؿ الّػػالـ اظتنقػػ د العهػػد بػػو لطػػ

َدٌة يف الّيػػاب والسػػّن ، قػػاؿ تعػػاُف:  َؿ معهػػ ػػم» ػػػ (ٙ)چڭ   ڭ   ڭ     [أٚ٘]٘  ٙ   ے  ے     ۓ  ۓ   ٗچ الطػػ  «أنّّ
م» ػ َؿ الُْصَ بينو وبني ،به  «أنّّ  الثآف تاّيٌد لألّوؿ لط

َيري]: ىػي اظتطلػب هػره المسػأل في  الكالـ: اْيقصيُت  ُُ أمعطت (5)مىإ ٌ  الػذي  (3)[اليصػ
 الذي تبىن عليو يف العلم 

   (2): اْم  اعَ من االبيدا يق ؿ مبت ئ لئال
 واظت يدئ: َمن َف لتصَِّ شيئاً من العلم  

َير وإقام  الدليَ   َّ باليص ا: َمن حّصَ جان اً منو، إاّل أنّو ال يسيق  واظتيَْ
  ال انيهاَ  للعلم أااًل  واظتنيهي: َمن قَدر على ذين  وإاّل 

: شاُف  مى بىؿ  يف  «برى يست ل ف بق ؿ العى »م يدأٌ و،ٌب  ورتل :  :الطح يينُُ
 
 
 

َف اظتضاؼ َّ اضتاؿ من اظتضاؼ إليو لّ    (ٔٔ)ّجائو  (ٓٔ)ػت

                                                           
 ٌعٍّٙخ: أٚ.  (ٔ)

ّْ »ِع ٛـةةخْ عٍةةٝ حٌّٜةةيٍ حٌّةةئٚي «ٌىٛٔةةٗ». ٚحٌـةةخٍ ٚحٌّـةةٍَٚ «ٍٚح٠ةةش»ح٠ٌةة١َّ عخثةةي اٌةةٝ   (ٕ) أ

 .«ٟٚٛف ح٨ٓظي٨ي أؼٕٝ

 ٓ.ـٟ ى: ٠ز١ّ   (ٖ)

 : وإنارة بدره ٔ:ٜٗٗيف أ و ب و ج: ٍر  ويف ىامشها: لعلو:  لق  جره  ويف الُيض  (ٗ)
 ىْٚ ٚحٚ. «لخي» ٚـٟ حٌعمٛى عٕي ــخي  (٘)

 .ٖ٘: ٖٕحٌّئِْٕٛ   (ٙ)

 : ٚأّّخ.ٚـٟ حٌعمٛى عٕي ــخي  (5)

 ٠ُخىس ِٓ ى.  (3)

 ما بعده لي  يف د   (ٜ)
 ّذا يف د  وقد ْقطت من أ و ب و ج  (ٓٔ)
زاد يف د: والعػػػرب بُػػػي  أوليػػػو، اْػػػم مءنػػػث؛ ولػػػذا يَاػػػف باظتءنػػػث،  يقػػػاؿ: العػػػرب العاربػػػ ، والعربػػػا   وىػػػم ،ػػػالؼ  (ٔٔ)

ػػَ»وزف  «الُعػػْرب»العجػػم  ويقػػاؿ:  ُْ  «أْػػدٍ »ّػػػ   «ُعػػْربٍ »، و«أزُمػػنٍ »و «زمػػنٍ »ّػػػ   «أعػػُربٍ »علػػى  «العػػرب»ل ػػ   يػػو  وكُتمػػ   «قُػ
دٍ »و ْْ ياب السماع عن    وقد مّر نقلو يف )أ و ب و ج(«ُأ   اظتص اح اظتنرييف أوؿّ 
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    «ُرومي  »و «ُروـٍ »ّػ  «عر   »بُي يني رت   «الَعَرب»: (ٔ)«ال  ر»يف  «أبَ حّياف»قاؿ 
بمػػػى  -ق لهػػػاعطػػػٌف علػػػى اصتملػػػ  الُعليّػػػ  اضتاليّػػػ  - ، كال يسػػػت ٌل فكػػػىفري كال كفػػػي م المسػػػلمي 

َؿ-  ركم ػػُ  العدالػػ   اميثػػاُؿ األوامػػر بطقػػل العػػ كؿمطلقػػاً  اظتػػرويِّ  فػػي الحػػ يث -بصػػي   اظتُعػػ َّ : َمػػْن عتػػم مَل

َاىي  واظترو ة اليخّلق با،الؽ أمثاعتم يف اظتّاف والاماف    (ٕ)واجيناب الن
فمن طىل  مى ، أمثاعِتما من اضتُّاظ الضابطني األيقاظ :كأ راب مى «مسلمو »ك «البخىرمٌ »ػك
 الطحػػػىة (ٖ)سػػػت ؿجلػػػ  لػػػم يالسػػػبو الػػػرم ل  ؼعػػػرَ  :أدرؾمػػػن ىػػػذا الّػػػالـ  [ج٘ٙ] ذكر ػػػىه

 أي: من ذري تصّرٍؼ  يو  ,بلفظ  «ىفأبي حيٌ »ا ت ا كالـ  .(ٗ)بىلح يث

ُّياميّ  بنعلّي  أب  الحسن»كقىؿ   باظتعجم  وبعد - الضىئ  يلّي ابش (٘)ػتمٍد ال

 

بشػر ها  بػىلمعطالل ػديث  تجػ يا الركايػ : (5)«الاجػاجيّ »لػ (ٙ)« رح الجمل»في  -اعتماة عنٌي مهمل ٌ 

ػالـ  هكغيػرً  « ػيب ي ً »ػكػ-هػ  السػبو عطػ م فػي تػرؾ الئمػ  عنػد علمػا  األ ػر،  أ  »ؽتػن مػّر يفّ 

َؿ  -َُ اال تش ىد - «حياف ي ػاً  ال علػُم الل ػ   غػ علا إثبىت الل -«تػْرؾِ »مُع   اظتػراد  ػا: علػم العربيّػ  إ ػراداً وتّر
    «م  الل  » ذلك يُعّب عنو بػ

الـُ األ ص  بىلح يث ال ذلك؛ إذ ىَّ   ؛ ألّف احيماؿ الي يري من رواتو لو أنالو عن مرت يو ل

                                                                                                                                                                      

مػػا أشػري ىنػاؾ  يػاب السػماع يف أ و ب و جّ  مػا اػػرّح ٕٙٔوىػذه الايػادة وردت يف أوؿّ  ، وىػي مػػن اظتصػ اح اظتنػريّ 
 ب و ج   ٓ٘أ، ٗٗابن عالف  ينظر: 

 .٘:52ٕ( ٕٙ, ٕ٘: ٕٔحٌزلَ حٌّل٢١ ٍٓٛس )٠ٛٓؿ   (ٔ)

لميا  (ٕ)      أ و ب و جمن  «الاماف»و «با،الؽ»ْقطتّ 
َؿ ٕ:ٜٖٗوينظر يف تعريف )العدال (: اب ػاج  ، وتػدريب الػراوي ٗ:ٛ٘ٛٔ، والي  ػري شػرح الي ريػر ٗ:ٜٖٛ، واحملصػ

َع الثالث والعشروف(    ٔ:ٖٙٗ)الن
 يف أ و ب و ج: تسيدؿ  (ٖ)
 ْقطت من أ و ب و ج  (ٗ)
يامػػػ » يو إُف ق يلػػػ  ّػػػذا يف اظتصػػػادر الػػػيت لػػػو، ويف أ و ب و ج: الّنػػػآف  وىػػػَ ،طػػػا  ونسػػػ (٘) الببريػػػ  النازلػػػ  يف بػػػالد  «ُّ

يف ْن   َعاة: ٓٔ:ٖٔ٘ىػ  األنساب للسمعآف )الّيامي( ٓٛٙاظت رب  ت   ٜٗٚٔ، رقم: ٕ:ٕٗٓ، وب ي  ال
الـ أ  حياف  (ٙ) َد الابرجد ق َّ  المو يف عق   ٔ:ٚ  وط دار الّيب العلمي  ٔ:ٜٙنقَّ 
يف بطبي  ْن  ىَ ع د الرزتن بن إْ اؽ، أبَ القاْ (ٚ) َعاة ٜٖٖم  ت   ٜٚٗٔ، رقم: ٕ:ٚٚىػ  ب ي  ال



214 

 

الطقػل عػن  (ٔ)كصػحي   ولػَ بقػرا ٍة شػاّذٍة  علػا القػرآفاب  ػاِت  كاعتم كا في ذلػك
ا راً  بَ أو العرب اف اظتيّّلمّ  ما يف  [دٓ٘]  ولَّ  َا باشعارىم ّ  َناً   قد احيج   (ٕ)«اظتاىر»غتن

الت األلُػاظ  ,في الحػ يث بىلمعطا الطقل كل ال تصري  العلمىء بج از للعػارؼ  ػدل

ـُ  كلػػاال لكػػىف  (ٖ)ومقاماهتػػا يػػاٍف:   وعطَػػف عليػػو عطْػػف ب(ٗ)اللغػػ َُ فصػػي  لل ػػ ٍ فػػي اإلثبػػىت : اظتقػػّد

عليػػػو  (٘)  ال يُػػػداْف يف  صػػػاحيو  وال ُيسػػػامى يف بالذيػػػو  نسػػػجت  أفصػػػ  العػػػربل ٌػػػ ؛ الطبػػػيٌ  كػػػالـى 

َيَ]  ال ِمراَ  يف ذلك وال شك   (ٙ)الُصاحُ  نطاَقها  وعقدت عليو ال الذ  رواهتا  [من الط
 ّيػَف ترقى رقّيَك األن يا ُ 

 ٍَ َِّ  ض  ّ  ػَتص  ما أنَت ِمص اُح
 

  اوليها شتا ُ  يا شتاً  ما 

َا ُ  ُدُر إالّ ػ َِئَك اأَل   (5)عن  
 

بُػػػي  - «بػػػن خػػػركؼا [بٗٙ]علػػيُّ بػػػُن ػتمػػِد بػػػِن علػػيِّ بػػػِن ػتمػػٍد  أبػػػَ اضتسػػن » ك: «ابػػن الضػػػائ » قػػػىؿ

علػػا اْيشػػهد  فػػإف كػػىف ,(3)يستشػػ   كثيػػران بىلحػػ يثاألندلسػػي  -اظتعجمػػ  وختُيػػف الػػرا   آ،ػػره  ػػاٌ  
ػالـٍ عػر    أي:  لػِب الظهػ كج  اال تظ ىر  يػو مػن  المػركمٌ اللُػ  بػػ: الييػامن  كالتبػرؾً َر ب ػريه مػن قػرآٍف أوّ 

َّ اليمن والّب    حسنه  عُلو فػاضتديث    ّػاف  نأٌف مىػ: يعيقػُد  يرل اْيشهد بذلك كإف كىفلليبؾ باآل ار  وإّعا ػت

ػ  ػيئىن : تػَرؾ إقتػااًل  لأغفى من الن ػاة  قبل    ا ػت راكي   أو علػى َمػن ق لػو  «ابػن ،ػروؼٍ »أي: علػى  و عليػ كجى
ََُعَ لذلك    من ابذُاؿ واضتاج  لالْيدراؾ   كمى رأل [أٛ٘] فليس 

َنػػػو(2)ػتػػػذوٌؼ ا،يصػػػاراً لداللػػػ  السػػػياؽ عليػػػو «ّػػػاف»حػػػاٌؿ  و،ػػػب  «يػػػرى»ورتلػػػ   َزّ  وال  «ّػػػاف»،ػػػب  (ٓٔ)  وكتػػػ

  ا ت ا  (ٔ)حْذَؼ لشي 

                                                           
 : ٠َٛٚق.ٚـٟ حٌعمٛى عٕي ــخي  (ٔ)

َع السادس: معر   من تق َ رواييو ومن ترد(  (ٕ)   ٔ:ٓٗٔاظتاىر )الن
 ـٟ ٘خِٖ أ: ِٚٛحلعٙخ.  (ٖ)

: ٚ٘ةٛ ٔ:ْٖٓ٘: اػزخص ـ١ٜق حٌٍؽش. لخي حرةٓ حٌ ١ةذ ِظعمّزةخا عٍةٝ حرةٓ عة٩ّ ٚـٟ حٌعمٛى عٕي ــخي  (ٗ)

 رع١ي ؿّيح, ٚح٤ٌٚٝ ِخ لٍَٔخ رّٗ ٤ّٔٗ حٌظلم١ك ٍٚح٠ش ٚىٍح٠ش. 

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: نسخت  ويف ىامشها: لعلو نسجت  (٘)
 يف د: رواقها  (ٙ)
َانو  (ٚ)    وَف يردا يف د ٔال يياف مطل  قتاي  ال َاريي يف دي
 : رخٌلي٠غ وؼ١َحا.ٚـٟ حٌعمٛى عٕي ــخي  (3)

 ـٟ حٌٕٔن: ٌي٨ٌش ح١ٌٔخق ٚح١ٌٔخق ع١ٍٗ. ٌٚعً ِخ أػزظٗ ٘ٛ حٌٜٛحد.  (2)

 .«٠َٜ»ح١ّ٠ٌَ عخثي اٌٝ   (ٓٔ)
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َِر للػػػػدليَ علػػػػى كمثػػػػل ذلػػػػك ثمػػػػػىر »قػػػػػ ؿ صػػػػىحو آف واللُػػػػ  العػػػػرّ  القػػػػػر  (ٕ)الَقْصػػػػػِر اظتػػػػّذ
ََرِّي »ىػَ  «الّثمػار»ىنػا علػُم الن ػَ  واػاحب  «الصػناع »بُي هػا  واظتػراد مػن  «ذَتَػرٍ »: بّسػر اظتثلثػ   رتػ  (ٖ)«الصطىع  يْػنَػ الػدِّ

  (ٗ)إف شا  اهلل تعاُف «القياس» ّما يا  يف «اصتلي 

َاعُد  :الطح  علمه    (ٙ)ال ئػر: أ،رجػُت ما ىػا بعملػي «أن طػتُ »من : مسيخرٌج باالجيهاد  (٘)مستطب ه  ق

لي   بىلقيىس كاال تقراء  : تيّ   اصتائيات ب  ات أمٍرّ 

َه قرا اتػػػو  ولػػػَ شػػػاذًة إذا  كتػػػىب الل تعػػػىلاّػػػالـ   مػػػن : اب ػػػا    يػػػو للعهػػػد  واظتػػػراد بػػػو القػػػرآُف كميػػػ  وجػػػ

َاذّ  (5)ّاف الً عند رواة الش ما مّر (3)ْندىا مق   ّ  

ََ اظتسػين َا علػُم الن ػَ مػن اْػيقرائو   هرى صى فقى  .العرب ءً فصحى ككالـً   علي مػى [جٙٙ]أي: الػدلي

َف اللُ  للراوي  ال للمروّي عنو   كلم يركر الح يث  (2)أي: القرآِف والّالـِ العر ّ  َر منّ   لالحيماؿ اظتّذ

َف يف االْػيدراؾ  أي: اْػي عم لمػٌ  يسػيعملها اظتػدّون َف آ،ػره ّ  ػّ َـ مػا مػّر أّف الن ػاة : بُي  أوليػو ْو دراٌؾ مػن عمػ

َلػػو:  َاعػػد باضتػػديث بق َا الق  (ٔٔ)«البػػ ي »صػػىحو   (ٓٔ): علػػى اب  ػػات عتػػا بػػومػػ  عليػػ اعتى أرتػػ  َف يث يػػ
َؿ  ونائػػب  اعلػػو: ال ييلتفػػت: التفضػػيل «أفعػػل»فػػي  فقػػىؿ:  :إلػػا قػػ ؿ مػػن قػػىؿ: بال نػػا  للمُعػػ

َد شػرط  كال عىر  طقت بعملػ  القرآف كالخبىر لفٌ ؛ «)أ عَ( اليُضيَ   ال يعملإ ٌ » عنػد وجػ

 عملو  يو  

 جا   يها ذلك  منها: ثم أكرد آيىتو 

                                                                                                                                                                      
 ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ.  (ٔ)

 ـٟ ى: ـٟ.  (ٕ)

  ٖٗ  وط حنا ٖٗٔذتار الصناع   (ٖ)
َلو  (ٗ)  لي  يف د  «وااحب الّثمار ىَ   »من ق
 ّذا يف س وذتار الصناع   وعند  جاؿ: يسين ا  (٘)
 حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ ِخىس )ٔز٢(.  (ٙ)

 ّذا يف د  وقد ْقطت من أ و ب و ج  (ٚ)
(3)  « ًّ  ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ. وٌح ـٟ ى, ٚلي «عٕي ٍٚحس حٌ٘ٛح

 ُحى ـٟ د: حٌف١ٜق. ػُ ٗ زض.  (2)

 أٞ: ٌٍمٛحعي رخٌلي٠غ. ٚـٟ ى: عٍٝ ح٤ٓزخد ٌٙخ ِٓ.  (ٓٔ)

ػػػي  وقػػػد نقػػػَ نصػػػو (ٔٔ) َد بػػػن الّا ىػػػذا الشػػػيخ ،الػػػد األزىػػػري يف اليصػػػري  عػػػن ،ػػػا ابػػػن ىشػػػاـ،  ال ػػػدي  حملمػػػد بػػػن مسػػػع
َلو تعاُف:  َؿ  يو(   ينظرچ  جئ   جئ  جئچ واْيشهد بق   ٔ:ٜٔ٘: اليصري  )اظتُع
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َلُػػو تعػػاُف:  الً بػػو لػػػ «حيػػثُ » ػػاعرب  (ٔ)چجئ  جئ  جئ   جئ   جئچ ق َه «أعْلػػم»مُعػػ َر  وجعلػػ   وأبػػاه اصتمهػػ

ٍَؿ عليو بػ ٍَ ػتذوٍؼ مدل َؿ  ع   (ٕ)ال بو  أي: يعلم مّاف جعلها «أعلم»مُع

َلُو تعاُف:  ػى،  ػػ « عامػاً » ػ (ٖ)چې  ې  ې ې چوق ٌَّؿ  أي: أّي  عامهػا أّز منصػٌَب بػو عنػده ظتػا  « عامػاً »دتييػٌا ػتػ
ٌَ معً     ظتا ذُّر  أو ألنّو  اع

َلُػػو تعػػاُف:  علػػى اظتصػػدر مػػن حػػرؼ جػػّر بػػدؿ  (٘)چڦ  پ  پ   پ  پچ   (ٗ)چڇ  ڇ  ڎ  ڎڌ    چ وق

الف:(ٙ)«أف»بدؿ     ويف ػتّلو بعد حذ و ق
الً ب   و  النصب مُع

اف ماّ  افّ    (5)واصتّر إبقاً  ظتاّ 

َؿ اظتصّنف:  «أ عَ»وَف أقف على آياٍت  يها إعماؿ      (3)«مث أوَرَد آياتٍ »اليُضيَ   لُييامَ ق

َاردِة يف إعمالػػو  كمػػن الخبػػىر: (2)قػػاؿ َيّػػ  الػػ الل إلػػا  أحػػوٌ  ىـو مػػى مػػن أيٌػػ» :حػػ يثي الن 
مػا يف   (ٓٔ)«الص ـي  ىفي   ذي عشػر يف منػو العمػَ  يهػا اهلل إُف أحػب أيػاـ مػن مػا »: (ٔ)«َامػ قتػ  اعت»ّذا  واظتعػروؼّ 

َـ» «أحب العمَ» ر   بػ (ٕ)« اضتج  َد شر و  يو وىَ أنّو (ٖ)«الص َج  :(ٗ)ل
                                                           

 .ٕٗٔ: ٙ ح٤ٔعخَ  (ٔ)

٘ةةٌح ٍأٞ حٌفخٍٓةةٟ ٚطزعةةٗ ع١ٍةةٗ أرةةٛ حٌزمةةخء ٚحٌظز٠َةةِٞ ٚحرةةٓ ع ١ةةش ٚحرةةٓ ٘٘ةةخَ. ٍّٚىٖ أرةةٛ ك١ّةةخْ   (ٕ)

 ٚح١ٌ٘ن هخٌي ح٤َُ٘ٞ.

  ِٚؽٕةةٟ ٘:5ٖٔ  ٚحٌةةيٍ حٌّٜةةْٛ ٗ:3ٕٔ  ٚحٌزلةةَ حٌّلةة٢١ ٕ:ٕٖٗحٌةةٛؿ١ِ حٌّلةةٍَ :ةةَ: ٠ٕ

  ّٚ٘ع حٌٙٛحِةع ٔ:2ٔ٘  ٚحٌظ٠َٜق 32ٙ  )حٌزخد حٌوخِْ  حٌـٙش ح٤ٌٚٝ( 5ٙٔحٌٍز١ذ )ك١غ( 

 . ٘:ٓٔٔ)أـعً حٌظف١٠ً( 

  ٜٔ: ٛٔ الّهف  (ٖ)
ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڎ  ڎڌ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ   چ  چ  چ  ڃ  ڃ چ  ِٓ لٌٛٗ طعخٌٝ:  (ٗ)

 ح٤كةةِحد چڌ  ڈ  ڈ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڑ  ڑ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  

ٖٖ :ٖ5. 

َلو تعاُف  (٘) َب  چٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ   پ  پ  ٹ   ٹ  ٹٹ  چ  :من ق   ٕٙ: ٜالي
َّ لزًٔ:5ٓ٘ـٟ حٌف١ٞ   (ٙ)    ٠عٕٟ: ِٕٜٛد رِٕع حٌوخـٞ.«أْ» : عٍٝ طمي٠َ كَؾ حٌـ

َلو  (ٚ) َلُو »من ق  لي  يف د  «...چې  ې  ې ېچ تعاُفوق
ٌٚةُ ألةؿ عٍةٝ آ٠ةش ـ٠ة٩ا عةٓ آ٠ةخص ـ١ٙةخ اعّةخي )أـعةً( حٌظف٠ة١ً ـةٟ »ـٟ ٘خِٖ أ ٚ ؽ: ٔٔوش:   (3)

 .«حٌفخعً حٌ:خَ٘ وّخ ٠يي ٌٗ ِخ رعيٖ ـ١ٍظؤًِ لٛي حٌّٜٕؿ ػُ أٍٚى آ٠خص. حٔظٙٝ

 و ب و ج: والظاىر ىَ وما بعده  زاد يف أ (ٜ)
ى ـةٟ ٕ:ٕٖرٌٙح حٌٍف: حٓظ٘ةٙي رةٗ ٓة١ز٠ٛٗ ـةٟ حٌىظةخد   (ٓٔ) َّ , ٚعٕةٗ أهةٌٖ حٌٕلةخس, ـمةي حٓظ٘ةٙي رةٗ حٌّزة

حؽ ـٟ ح٤ٛٛي ـٟ حٌٕلٛ ٖ:ٕٓ٘حٌّمظ٠ذ  َّ ٚ٘ئ٨ء حٌؼ٩ػش طّؼٍّةٛح - ٕ:ٗٗ, ٚٔ:ٖٔٔ, ٚحرٓ حٌٔ

, ٚحرةٓ ِخٌةه ـةٟ ٗةَف حٌىخـ١ةش حٌ٘ةخـ١ش ٔ:5ٗٗخد ٚحٌُعْىزََٞ ـٟ حٌٍز -رٗ طّؼ٩١ا ٌُٚ ٠ٌوَٖٚ كي٠ؼخا 

ٚحرةةٓ  ,ٕ:2ٚأرةةٛ ٓةةع١ي حٌفَهةخْ ـةةٟ حٌّٔةةظٛـٝ  ,ٖ:5ٔٗ, ٚحٌَٟةٟ ـةةٟ ٗةةَف حٌىخـ١ةش ٕ:ٓٗٔٔ
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ٌَ على نُسو باعي ارين     مُّض
  انيهما لو  واآل،ر للمَاَؼ   [ب٘ٙ]واقٌ  بني  مريين 

 بعد نٍُي   (٘)واق 

ره الشيخاف     (ٙ)واضتديث ّذ

ر ما اْيشهد بو ػالـ العػرب؛ صترياعمػا علػى اظتعيػاد  واطتػالُؼ  (5)وّذ من اضتديث دوف ما اْيشػهد بػو مػن القػرآف ّو
 إفّتا ىَ يف ذلك  

ََ  «أ عػَ»وظاىر اليمثيَ باضتديث أّف الّػالـ يف ر ػ   الظػاىر  ونتنعػو أّف ر عػو َف كتػ  يف الينػػايَ  وآيػٍ   ضػالً  (3)الُاعػ

المو عن آياٍت مطلقٍ  حتملو     (2) لذا زتّلوّ 

 ك -باظتعجمػػ  واظتهملػػ - «ابػػن الضػػىئ »  مػػى ذهػػو إليػػ  لصػػحٌ  كممػػى يػػ ؿٌ قػػاؿ اظتصػػّنف: 
من ضتَؽ  (ٓٔ)«أكل  ي البراغيث»لغ     َت ا تش   علا «ابن مىلكو » أفٌ  «ىفأب  حيٌ »

                                                                                                                                                                      
. ٌٚةةُ أؿةةي ٘ةةٌٖ حٌَٚح٠ةةش ٍٚٚح٠ةةش ّ٘ةةع ٕ:2ٗٔ, ٚحرةةٓ عم١ةةً ٘ٔٗ٘٘ةةخَ ـةةٟ ٗةةَف ٗةةٌٍٚ حٌةةٌ٘ذ 

١ٍةٗ ـةٟ ٗةٟء ِةٓ حٌَٚح٠ةخص : ٌُٚ ٔمؿ عٔ:3ٓ٘حٌٙٛحِع ح٢ط١ش ـٟ وظذ حٌلي٠غ. لخي حرٓ حٌ ١ذ 

 عٍٝ ِخ ًوَٖ ٛخكذ حٌزي٠ع.

 .٘:5ّٓٔ٘ع حٌٙٛحِع   (ٔ)

ًُ ِٕةةٗ ـةةٟ ع٘ةةَ ًٞ »: «ؿّةةع حٌـٛحِةةع»وةةٌح ـةةٟ ى, ٚـةةٟ أ د ؽ:   (ٕ) ِةةخ ِةةٓ أ٠ةةخَ أكةةذُّ اٌةةٝ هللا حٌعّةة

ٌُ  «ؿّع حٌـٛحِع»ٚ٘ٛ اعخىس طَط١ذ ٌ - 2ٖٖٔ٘, ٍلُ: ٕٔ:3ٖٔ. ٚحٌٌٞ ـٟ وٕ ِ حٌعّخي «حٌلـش

. لةخي: ح٠٤ةخَ ٘ةٌٖ ِةٓ ـة١ٙٓ حٌعّةً هللا اٌةٝ أكةذّ  أ٠خَ ِٓ ِخ :-َـخا وّخ ًوَ ـٟ حٌّمّيِش٠ؽ١َّ ـ١ٗ ك

 أهَؿٗ حٌ زَحٟٔ. ٌٍٚلي٠غ ٍٚح٠خص ٛل١لش أهَٜ ٨ طّٕٙخ.

 ٓم ض ِٓ ى.  (ٖ)

َٓ  ٍؿ٩ا  ٍأ٠ضُ  ِخعٍٝ ح٤ٛق, ٟٚ٘ لٌُٛٙ:  «ِٔؤٌش حٌىلً»ٍٚـعٗ ٌٍ:خَ٘ ٨ ٠ىْٛ ا٨ ـٟ   (ٗ) َٔ  أك

ًُ  ع١ٕٗ ـٟ  .٠ُي   ع١ٓ ـٟ ِٕٗ حٌىل

 ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ.  (٘)

كي٠ؼخا ل٠َزخا ِٓ ٌ٘ح حٌلي٠غ ـٟ وظخد حٌع١ي٠ٓ, رخد ـ٠ً حٌعّةً ـةٟ أ٠ةخَ  ٔ:2ٕٖأهَؽ حٌزوخٍٞ   (ٙ)

ًُ  ِخ :2ٕٙ, ٍلُ: ٔٔحٌظ٠َ٘ك  َِ  ـٟ حٌعّ َِ  أ٠خ ًُ  حٌع٘  حٌـٙةخى؟ ٨ٚ :لةخٌٛح. ٘ةٌٖ ـةٟ حٌعّةً ِٓ أـ٠

ًٌ  ا٨ّ  ,حٌـٙخىُ  ٨ٚ :لخي . ٚكةي٠ؼٕخ ـةٟ ح٠٤ةخَ حٌع٘ةَ رٟ٘ء   ٠َؿع ـٍُ ,ِٗٚخٌِ  رٕفٔٗ وخ٠َ١ُ  هَؽ ٍؿ

ِٓ ًٞ حٌلـش. ِٚع ًٌه ًوَٖ حرٓ ح٤ػ١َ ـٟ ـ٠ً ح٠٤خَ حٌعَ٘, ٚأٗخٍ ٌظو٠َؾ حٌزوةخٍٞ ٌةٗ ـةٟ 

 . ٌُٚ أؿيٖ ـٟ ٍُِٔ.3ٖٙٙ, ٍلُ: 2:ٕٕٙأ٠خَ حٌظ٠َ٘ك. ٠ٕ:َ: ؿخِع ح٤ٛٛي 

 ٠ع.أٞ: ًوَ ح١ٛ١ٌٟٔ ِخ حٓظ٘ٙي رٗ ٛخكذ حٌزي ( 5)

    «أ عاؿ الُاعل »يف النسخ:  «أ عَ الُاعَ»   (ٛ)
َلو  (ٜ)  لي  يف د  «...وظاىر اليمثيَ باضتديث»من ق
  ٚحٌظةة١٠ًٌ ٚحٌظى١ّةةً ٖ:5ٕٙ  ٚ ٕ:ٗٔٗ  ٚٗةةَف حٌىخـ١ةةش ٕ:ٓٗ  53ٚ  ٚٔ:٠ٔ2ٕ:ةةَ: حٌىظةةخد  ( ٓٔ)

 .ٕ:5ٕ٘  ّٚ٘ع حٌٙٛحِع )حٌفخعً( 53ٗ  ِٚؽٕٟ حٌٍز١ذ )حٌٛحٚ( ٙ:ٕٕٓ  ٖٚ:5ٕٔ  ٚٔ:33ٔ
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يتعػىقب ف فػيكم » :(ٔ)بح يث الصحيحيناليثني  أو اصتم  للعامَ عند تثنيِ  أو رتِ   اعلػو  [أٜ٘]عالم  
ذايػٌ  - حتػااالْيشػهاِد عتػا بػو  كأكثػر مػن ذلػك .(ٕ)«بىلط ىر بىلليل كمالئك ه  فيكم مالئك ه 

ثار َرود اضتديث عليها ظاىراً  «يتعىقب ف»لغ   (ٖ) ىسميصىر يأي: إُف أف  -لّض  د[ٔ٘]؛ ل

 (٘)«وض األنػفالػر »  اػاحُب (ٗ)«السػ يليٌ ع ػُد الػرزتن بػن ع ػد اهلل »ت عػاً لػو ابمػاـ  ب  كق  ا ت ؿٌ 

أي: اضتديَث اظتسػَيّدَؿ   ال اك في  عالم  إ مىر ل ٌ  ي أق ؿ: إفٌ ثم قىؿ: لكطٌ وذريِه   (٘)«األنف

  -بالااي والرا  بينهما ألف- (ٙ)«ارالباٌ »ركاه  مختصره  ح يثه اظتسَيّدَؿ بو  
َؿ  (5)ران محرٌ  ًُ مطٌ ال لل  فٌ إ» أي: اضتػديِث: فيػ  (3)«ال ػاّار» فقػىؿ: مػن الي ريػر  والَاػُاف بصػي   اْػم اظتُعػ

َا «لل مالئك ن يتعىقب ف فيكم َر عائٌد لػ ال     «إفّ »رابٌا صتمل  اطتب باْم  [جٚٙ]  «اظتالئّ »و  مرُي رتاعِ  الّذ

                                                           
, ٖٓ٘, ٍلةُ: ٘ٔ, ـٟ وظخد ِٛحل١ض ح٩ٌٜس, رةخد ـ٠ةً ٛة٩س حٌعٜةَٔ:ٖٕٓأهَؿٗ حٌزوخٍٞ  ( ٔ)

, ٍلةةُ: ٖٕ «ا١ٌةةٗ ٚحٌةةَٚف ح٩ٌّثىةةش طعةةَؽ» طعةةخٌٝ هللا لةةٛي , وظةةخد حٌظٛك١ةةي, رةةخدٙ:5ٕٓٔٚـةةٟ 

, ِٚٔةٍُ 5ٓٗ3, ٍلُ: ٖٖ ح٩ٌّثىش هللا ٚٔيحء ؿز٠ًَ ِع حٌَد و٩َ رخد, ٙ:5ٕٕٔ, ٚـٟ 22ٕٙ

, ٍلةُ: 5ٖ ع١ٍّٙةخ ٚحٌّلخـ:ةش ٚحٌعٜةَ حٌٜةزق ٟٛة٩ط ـ٠ةً رةخدـٟ وظخد حٌّٔةخؿي,  ٔ:2ٖٗ

 .  ـ١ىُ ٠ظعخلزْٛ ٚح٩ٌّثىشُ . ٚـٟ ٍٚح٠ش ٌّٙخ: ٕٓٔ

  َٚٗف حٌظ١ًٙٔ )رخد اعَحد ٛل١ق ح٢هةَ( ٕ:٠٘3ٕٔ:َ: َٗف حٌىخـ١ش حٌ٘خـ١ش )رخد حٌفخعً(  ( ٕ)

 .ٖ:22رةةةخد حٌٜةةةفش حٌّ٘ةةةزٙش(   ٚ)ٕ:ٙٔٔ  ٚ)رةةةخد حٌفخعةةةً( ٔ:5ٕٕ  ٚ)رةةةخد حٌّزظةةةيأ( ٔ:ٓ٘

 .ٙ:٠ٕٕٕٚٓ:َ حٌظ١٠ًٌ ٌٚزظى١ًّ 

 ٔ:ٕٕٛ  وت عػو يف ذلػك الر ػي يف شػرح الّا يػ  ٖ:ٜٜ، ؤ:ٕٕٚيف أ و ب و ج: تسمييها  ينظر: شرح اليسهيَ  (ٖ)
  ٖ:ٕٙٚ، وٕٛ٘و

: ٚلٌٛةةٗ ـةةٟ ٔ:ٗٔ٘. لةةخي حرةةٓ حٌ ١ةةذ 5ٖٔ  ٍلةةُ: ٖ:ٖٗٔ٘ةة . ٚـ١ةةخص ح٤ع١ةةخْ 3ٔ٘طةةٛـٟ ٓةةٕش   (ٗ)

ّْ رة١ٓ ٚـخطّٙةخ ٔلةٛ ِجةش  «أّٗ طزع حرٓ ِخٌه ـٟ ح٨ٓظي٨ي رٌٙح حٌلةي٠غ»حٌَ٘ف  ًٌ رخٌظةخ٠ٍنّ ـةب ؿٙة

 3ٕٔ-5ٕٔٚحٌلةةي٠غ ـةةٟ ٔظةةخثؾ حٌفىةةَ  «أوٍةةٟٛٔ حٌزَحؼ١ةةغ»عةةخَ. ٠ٕ:ةةَ وةة٩َ حٌٔةة١ٍٟٙ عٍةةٝ ٌؽةةش 

  ٚ٘ٛ ٠َٜ ـ١ٗ أْ حٌٛحٚ ع٩ِش ؿّع. ٌُٚ أؿي ِخ ٔٔزٗ ا١ٌةٗ حٌٔة١ٛ١ٟ رةؤْ «٠ظعخلزْٛ ـ١ىُ ٩ِثىش»

, ٔ:33ٔك١خْ ـةٟ حٌظة١٠ًٌ ٚحٌظى١ّةً  لي٠غ ِوظَٜ ِٓ كي٠غ ٠ٛ١ً. ٚل٠َذ ِٕٗ ِخ ًوَٖ أرٛحٌ

 ٚعٕٗ ٔمً ح١ٛ١ٌٟٔ ـٟ حٌي٠زخؽ  وّخ ١ٓؤطٟ. .ٙ:3ٕٓ

٘  ح١ٌَٙ٘س رٔة١َس حرةٓ ٘٘ةخَ. ٚحٌىظةخد 3ٕٔٚ٘ٛ َٗف ٌىظخد ح١ٌَٔس حٌٕز٠ٛش ٌعزي حٌٍّه رٓ ٘٘خَ   (٘)

 .ٔ:2ٔ5ِ زٛع. ٠ٕ:َ: و٘ؿ حٌ:ْٕٛ: 

٘ة . طةٌوَس حٌلفةخه 2ٕٕحٌلخـ: أكّي رٓ عَّٚ رٓ عزي حٌوخٌك  أرٛ رىَ حٌزَٜٞ  طٛـٟ ٓةٕش  ٘ٛ  (ٙ)

 .5٘ٙ  ٍلُ: ٕ:ٖ٘ٙ

ىحا.  (5) ّٛ  عٕي ــخي: ِـ

, ـةةٟ ِٔةةٕي عزةةي هللا رةةٓ ِٔةةعٛى , ِّةةخ ٍٚحٖ ُحًْ عٕةةٗ, ٍلةةُ: ٘:5ٖٓـةةٟ ِٔةةٕيٖ حٌزلةةَ حٌِهةةخٍ   (3)

ش حٌعٍةةَٛ ٚحٌلىةةُ  حٌّي٠ٕةةش حٌّٕةةٍٛس  , طلم١ةةك ى. ِلفةةٛه حٌةةَكّٓ ٠ُةةٓ هللا  ِىظزةة2ٕ٘ٔ 2ٕٗٚٔ
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َلو:   كمالئكػ ه »م يدأٌ  واطتب ػتػذوٌؼ لداللػ  اظتقػاـ عليػو  أي: ييعاقػب  ػيّم بالليػَ   «بىلليل مالئك ه »وق
َرة  « ّي » ال شاىَد يف اضتديث لل    (ٔ)«بىلط ىر  اظتّذ

فػػي  «فٍ أى »فػػي مطػػ    (ٕ)«يف مسػػائَ اطتػػالؼ اإل صػػىؼ»فػػي  «ابػػن ال بػػىرم»كقػػىؿ 
َف ْػَ َق القػدركىد الفقر أف يك ف كفران » ى ح يثكأمٌ : (ٖ)«كىد»خبر  ػاد اضتسػد أف يّػ   رواه «، ّو

َعػػاً  إذ أد،ػَ  «أنػػ »مػن حػػديث  (ٗ)«اضتليػػ »يف  «أبػَ نُعػػيم» ػر  يػػو  أي  فإ ٌػػ «,ّػػاد»يف ،ػػب  «أف»مر  مػػن : اضتػػديَث ظتػػا ّذ
أي: اظتعجمػػ   وىػػػم العػػرب ال،يصااػػػها  ق بىلضػػػىدن  طىػػػأفصػػػ  مىػػ  (٘) ل ٌػػػ كاةيػػرات الػػػرٌ يتغ

 بل يهم 

ػػػر حػػػديث  «ابػػػن مالػػػكٍ »لػػػػ (ٙ)«اليَ ػػػي »ويف  ػػػادت الشػػػمُ  أف » «عمػػػرَ »بعػػػد ّذ ػػػدُت أف أاػػػلَي العصػػػر حػػػ ّ  مػػػاّ 

َؿ «ت ػػػرب ػػػدنا أف نصػػػَ»: (5)«أنػػػ  بػػػن مالػػػكٍ »، وقػػػ َؿ بعػػػض الصػػػ اب  عػػػن الُبمػػػ  (3)«ظتنازلنػػػا  مػػػاّ  ػػػادت أف »، وقػػػ حػػػ ّ 

                                                                                                                                                                      
. ٚلةي ًوةَ حرةٓ كـةَ ـةٟ حٌٔة٩َ أِظةٟ عٓ ٠زٍؽٟٛٔ خك١ٓٓ١ّ  ٩ِثىش هلل اَْ. ٌٚف:ٗ: 22ٖٔ  ١ٔ

عٕي ٔمً و٩َ أرٟ ك١خْ أْ كةي٠غ حٌزةِحٍ ـةٟ ِٔةٕي أرةٟ ٠َ٘ةَس. ٚحٌةٌٞ عٕةي حٌزةِحٍ  ٕ:ٖٗحٌفظق 

 عٍةٝ طف٠ةً حٌـ١ّةع ٛة٩س اْ: 55ٖٖـٟ ِٕٔي أرٟ ٠ََ٘س عٓ ٠َ١ك ٓع١ي رةٓ حٌّٔة١ذ, ٍلةُ: 

 .حٌفـَ ٩ٛس عٕي حٌٕٙخٍ ٩ِٚثىش ح١ًٌٍ ٩ِثىش ٚطـظّع ,ٚع٠َ٘ٓ هّٔش ٖٚكيَ  حٌَؿً ٩ٛس

. ٚلي وةٍَ 5ٗ2ٔ  ٍلُ: ٕٔ:ٓٙٗأكّي ـٟ ِٕٔيٖ عٓ أرٟ ٠ََ٘س  «ـ١ىُ»أهَؿٗ رٌٙح حٌٍف: ىْٚ   (ٔ)

  ٚـةٟ 3ٗٗ:   ٍلةُ حٌلةي٠غٔ:ٕٓٙح١ٛ١ٌٟٔ و٩ِٗ عٍٝ ٌ٘ح حٌلةي٠غ ـةٟ ٗةَكٗ عٍةٝ حٌٕٔةخثٟ 

  وظخد حٌّٔخؿي ِٚٛحٟع ح٩ٌٜس  رخد ـ٠ً ٛة٩طٟ حٌٜةزق ٕ:52ٕحٌي٠زخؽ عٍٝ ٛل١ق ٍُِٔ 

. ٖ:ٓ٘٘. ِٚؼٍٗ حرٓ ع٩ْ ـٟ ى١ًٌ حٌفخٌل١ٓ ٌ ةَق ٠ٍةخٝ حٌٜةخٌل١ٓ ٕٓٔ  ٍلُ: 5ٖٚحٌعَٜ 

 .ٕ:ٖٗٚه١َ ِٓ طىٍُّ ـٟ َٗكٗ ح٦ِخَ حرٓ كـَ ـٟ حٌفظق 

 .ؿٛىس ِزَٚن  ١ ٖ٘ٗ( 3ّٓٔؤٌش   ٚ)حٌٕ:5ٙ٘( 55ح٦ٜٔخؾ )حٌّٔؤٌش  ( ٕ)

ُٖ حرٓ ِخٌه ـٟ ؼ١َ٘خ.  (ٖ) ّٛ ٠ٕ:َ: حٌىظخد )رخد ِٓ  ٚ٘ٛ ِٓ ح٠ٌٍَٚحص عٕي حٌز١٠َٜٓ  ٚؿ

ّّٝ ٖ:ٓٙٔأرةةٛحد أْ حٌظةةٟ طىةةْٛ ٚحٌفعةةً رٌِّٕةةش ِٜةةيٍ(    ٚحٌّمظ٠ةةذ )رةةخد ح٤ـعةةخي حٌظةةٟ طٔةة

  ٕ:5ٕٟٓٔ(   ٚح٤ٛةةٛي ـةةٟ حٌٕلةةٛ )رةةخد حٌلةةَٚؾ حٌظةةٟ ؿةةخءص ٌٍّعةةخٖ:5٘أـعةةخي حٌّمخٍرةةش( 

  ٚحٌظ٠َٜق ٗ:ٖٖٙ  ٚحٌظ١٠ًٌ ٚحٌظى١ًّ ٔ:2ٖٔ  َٚٗف حٌظ١ًٙٔ ٔ:َٖ٘ٗٚٗف حٌىخـ١ش حٌ٘خـ١ش 

 .ٕ:2ٖٔ  ّٚ٘ع حٌٙٛحِع ٔ:3ٕٗ

, ٍلةُ: ٗ:ٕٗ٘. ٚ٘ةٛ ـةٟ ـة١ٞ حٌمةي٠َ ٔٓٗ أٓزخ١ رٓ ٠ٛٓؿ, ـٟ طَؿّش 3:ٖٕ٘ك١ٍش ح١ٌٚ٤خء   (ٗ)

ٙٔ22. 

 ْقطت من أ و ب و ج  (٘)
َاىد اليَ ػػػي   (ٙ) َاىد اليَ ػػػي  واليصػػػ ي  ظتشػػػّالت اصتػػػام  الصػػػ ي    ٔٓٔ - ٜٜشػػػ با،يصػػػار  واشتػػػو الّامػػػَ: شػػػ

 أي: ا ي  ال خاري  وقد نقَ معظمو ابماـ ابن حجر يف الُي  
َر «بن مالك»دوف  «أن »  ويف د: «أن  بن»دوف  «مالك»يف أ و ب و ج:  (ٚ)    وىَ الص ا  اظتشه
. رٍفة:: 2ٙ2, ٍلةُ: 5ظٔمخء, رخد ح٨ٓظٔمخء عٍٝ حٌّٕزَ , ـٟ وظخد ح٨ٓٔ:ٖٗٗأهَؿٗ حٌزوخٍٞ   (3)

 اٌٝ ِٕخٌُٕخ. عٓ أْٔ.
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َؿ (ٔ)«تنَضػػعَ  ََع ،ػػب (ٖ)«ّػػػاد قلػػ  أف يطػػري»: (ٕ)«ج ػػػري بػػن مطعػػم»، وقػػ  «ّػػػاد»، مػػػا لُظو:تضػػّمنت ىػػذه األحاديػػػث وقػػ
َاز وق«أف»مقروناً بػ ػالـٍ ال  ػرورَة  يػو  والصػ ي  جػ َُعػو يفّ  َيني  أي: وق َعػو ذػرَي   وىَ ؽتا ،ُي على أّثػر الن ػ َعػو  إاّل أّف وق
ََع ذلك مقروناً  ػا يف ذػريه،  «أف»مقروف بػ َعو مقروناً  ا؛ ولذا َف يق  يف الينػايَ إال غتّرداً منها  وىَ ال نتن  وق أّثُر وأشهر من وق

 واْيعماَلو قياْاً  
ػػ د مقيضػػاىا،  نّعػػا تقيضػػي االْػػيق اؿ ومنػػُ  اقرتانػػو  ػػا يف ،ػػب أ عػػاؿ الشػػروع للمنا ػػاة  وال منا ػػاَة يف اظتقاربػػ ، بػػَ يءّّ

ػػد ّّ َرة تا مػػا يف األحاديػػث اظتػػّذ ٌَ اػػ يٌ ّ  َِ اْػػيعماٌؿ  صػػيٌ  ونقػػ  (ٗ)وذلػػك مطلػػٌَب   مانعػػو م لػػٌَب   ػػنذا انضػػم عتػػذا اليعليػػ
َجد ظتخالُيو ْ يَ   الدليَ  وَف ي

َؿ  َجهػػاف يف قػػ ػػادت الشػػم  ت ػػرب»: «عمػػرَ »وقػػد اجيمػػ  ال ػػدُت أف أاػػلَي العصػػر حػػ ّ  َلػػو (٘)«مػػاّ  : ، ويف ق

ُراً  [بٙٙ]ي لب القدر،  (ٙ)ّاد اضتسد» َفّ  اد الُقر أف يّ   (5)«ّو

                                                           

 لةي», , رٍف:: 35ٖ٘, ٍلُ:5ٕـٟ وظخد حٌّؽخُٞ , رخد ؼِٚس حٌوٕيق  ٗ:٘ٓ٘ٔأهَؿٗ حٌزوخٍٞ   (ٔ)

 أْ وةخىص لةي رٍفة:: ٘:3ٓٔ. ٚـٟ ٍٛٛس عٓ ح٠َ١ِ٤ش ٌةيحٍ ١ةٛق حٌٕـةخس رز١ةَٚص «ط٠َٕؾُ  وخىص

 .32ٓ2, ٍلُ: ٔٔ:٤ٖٖ٘ػ١َ ـٟ ؿخِع ح٤ٛٛي . ٚوٌح حرٓ حط٠َٕؾ

, ٍلةُ: ٔ:ٖٕ٘٘ة . ٚل١ةً ؼ١ةَ ًٌةه. ح٦ٛةخرش 5٘ٛلخرٟ أٍُٓ لزً حٌفظق  ٚل١ً رعيٖ. طةٛـٟ ٓةٕش   (ٕ)

 . 2ٖٓٔ  ٍلُ ٔ:ٕٙٗ, ١ٚ حٌزـخٚٞ. 35ٓٔ

ة «حٌ ةٍٛ» رة حٌّؽَد ـٟ ٠مَأ  حٌٕزٟ ّٓعض»ٚطّخَ حٌلي٠غ:   (ٖ) ّّ   ڤ  ڤ  ڤ    ڤچ  :ح٠٢ةش ٘ةٌٖ رٍةػ خـٍ

 وةخى [5ٖ – ٖ٘حٌ ةٍٛ: ] چڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڎ  ڎ    ڃڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  چ  چ   چ  ڃ

, ٖٖٙ, ـةٟ وظةخد حٌظفٔة١َ, رةخد طفٔة١َ ٓةٍٛس حٌةٕـُ ٗ:3ٖ2ٔ. أهَؿةٗ حٌزوةخٍٞ «٠ ١َ أْ لٍزٟ

 .5ٍٖ٘ٗلُ: 

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: تاّيد  (ٗ)
. ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: كظةٝ وةخىص حٌ٘ةّْ أْ طؽةَد. ٔ:ٕٗ٘وٌح ـٟ ى ٚٗٛح٘ي حٌظ١ٟٛق ٚحٌف١ٞ   (٘)

, ٚٔمٍةةٗ عٕةةٗ أرةةٛ ك١ةةخْ ـةةٟ حٌظةة١٠ًٌ ٔ:2ِٖٔخٌةةه ـةةٟ ٗةةَف حٌظٔةة١ًٙ وةةٌٌه  ٚلةةي حٓظ٘ةةٙي رةةٗ حرةةٓ

, ـةةٟ وظةةخد ِٛحل١ةةض حٌٜةة٩س, رةةخد ِةةٓ ٛةةٍٝ ٔ:ٕٗٔٚلةةي أهَؿةةٗ حٌزوةةخٍٞ  .ٗ:ٖٖٙٚحٌظى١ّةةً 

أٛةٍٟ حٌعٜةَ كظةٝ وةخىص ِةخ وةيص » , , رٍفة::5ٔ٘, ٍلةُ:ٖ٘رخٌٕخّ ؿّخعش رعةي ً٘ةخد حٌٛلةض 

ِةخ », , رٍفة:: 33ٖٙ, ٍلةُ:5ٕوظخد حٌّؽخُٞ , رخد ؼِٚس حٌوٕيق ٗ:2ٓ٘ٔ.ٚـٟ «حٌّْ٘ طؽَد

, وظةخد ح٤ًحْ, رةخد لةٛي حٌَؿةً ِةخ ٔ:2ٕٕ.ٚـةٟ «ويص أْ أٍٟٛ كظٝ وخىص حٌّْ٘ أْ طؽةَد

.ٚأهَؿةٗ حرةٓ كزةخْ «ِخ ويص أْ أٍٟٛ كظٝ وخىص حٌ٘ةّْ طؽةَد», رٍف::٘ٔٙ, ٍلُ: ١ٍٕٕٛٙخ 

, ـٟ وظخد ح٩ٌٜس , رخد ٩ٛس حٌوٛؾ, ًوَ ح٦رخكش ٌٍَّء عٕي حٗظيحى حٌوٛؾ أْ ٠ةئهَ 5:ٙٗٔ

ِةةخ وةةيص أٛةةٍٟ حٌعٜةةَ كظةةٝ وةةخىص  », , رٍفةة:: 332ٕحٌٜةة٩س اٌةةٝ أْ ٠فةةَغ ِةةٓ لظخٌةةٗ, ٍلةةُ: 

 . «حٌّْ٘ أْ طؽَد

 و ج: أف  وىَ ؼتالف للمصادر  أ و بزاد يف  (ٙ)
يف الشػعب  وال يهقػيّ  يّ ليثػأبَ مسػلم ال : ]أ،رجو[ٖٔٚٔرقم:  ٕ:ٖٙٛرزتَ األُْا اظت   عن قاؿ اضتا   العراقي يف  (5)

ػا مػن وجػو آ،ػر بلُػ    ػعيفٌ  «ُيايػد» و  من روايػ  يايػد الرقاشػي عػن أنػ  ّػادت اضتاجػ  » :ورواه الطػبآف يف األْو
ُراً  َفّ  الـ ابن مالك و يو  عف أيضاً  «أف تّ    وىنا ينيهيّ 
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َويّ »والذي ْلّو  ثرٌي من اظتيا،رين (ٔ)«ابن مالكٍ »اتّ اُع  ريق شيخو  «شرح مسلم»يف  «الن ذاّ     ّو
َا مػػن   وقػاؿ بعضػػهم يف ترجي ػػو  وأنّػػو يسيشػػهد باضتػػديث مطلقػػاً  وعّللػػو بػػاّف الصػػ اب   الُصػػ ا  ال ل ػػا   وىػػم ّػػان

َاعػد َف  يػو ق َردوا معنػاه يف أ صػ  ع ػارٍة وأحسػن ْػ ٍك   رياعػ َا عند رواي  اضتػديث بػاظتع  أف يػ وال الذػ    (ٕ) صػاحُال قد اليام

المهػػم مقاربػػاً  َفّ  َز الروايػػ  بػػاظتع  إاّل ظتػػن  (ٖ) يّػػ يػػف  وذىػػب بعػػض احملػػد ني إُف أنّػػو ال جتػػ لّالمػػو عليػػو الصػػالة والسػػالـ ّ 

انت رتي  احملّسنات الُائق  [أٓٙ]أحاط كمي  دقائق  المػو  وإالّ  (ٗ)علم الل  ، ّو ػٍر منػو   رياعيهػا يف نظػمّ  باقسامها على ّذ

َز  لو رواييو باظتع   انيهى  (٘)وإالّ  ال كت

ألّف يف رتيػػ  األحّػػاـ؛  (ٙ)وقػػاؿ بعضػػهم: و ػػي  احيمػػاؿ الي يػػري واليصػػّرؼ يف اليع ػػري يػػءدي إُف ،ػػرٍؽ بعيػػد االليئػػاـ
َّ ىػػذا اللُػػَ  مػػن الػػراوي  علػػى حسػػب  همػػو  ولػػي   -مػػثالً -اظتخػػالف  َؿ ظتخالُػػو اظتسػػيدؿِّ عليػػو يف حّػػٍم بلُػػ  حػػديٍث: لعػػ يقػػ

ذلك   ال يسيقيم لك االْيدالؿ بذلك  ويف ذلك ماال متُى  واهلل أعلم   لُ  اضتديثّ 

َي»للشػيخ  [جٛٙ] «شػرح اصتػام  الصػػ ري»ويف  ابػػن »عػن  (5)«ْػػراج الػدين الُ لقيػػ »اّلمػ  : وأجػػاب الع«إشتاعيػػَ العلػ
ػػالـ العػػرب ظتػػا «مالػػك َاىد مػػنّ  َيّػػ  لػػي  لض  ػػات   بػػَ لالعيضػػاد؛  ننّػػو كتػػد الشػػ َاعػػد الن  ػػره مػػن األحاديػػث يف الق   بػػاّف مػػا ّذ

َيّ   جرد ذلك َلو   يا  باضتديث لالعيضاد  ال ب  ات قاعدة ؿت   (3)يق

                                                           
 .ٖٓٗ  ٍلُ: 2ٙ  وظخد حٌلؾ  رخد ٔمٞ حٌىعزش ٘:ٙٓٔ ٠ٕ:َ: َٗف ٛل١ق ٍُِٔ  (ٔ)

 . ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: حٌّٜخكؿ.ٔ:ٕٗ٘وٌح ـٟ ى ٚحٌف١ٞ  (ٕ)

 ـٟ حٌف١ٞ: ِمخٍٔخا.  (ٖ)

 . ٚـٟ ى: حٌعخثيس.ٔ:ٕٗ٘وٌح ـٟ حٌف١ٞ  (ٗ)

 ـٟ ى: ٠ـُٛ.  (٘)

 , ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ح٨ٓخَ. ٕٗ٘ٚ ٔ:3٘ٗوٌح ى ٚـٟ حٌف١ٞ   (ٙ)

  .ٙ:3٘ح٠ٌٛء ح٩ٌِع  .٘ 3ٓ٘رٛ كفٚ. طٛـٟ ٕٓش أ ٩ٍْٓ رٓ عَّ  (5)

أًٛ ٌ٘ح حٌى٩َ َِحٍٓش ر١ٓ حٌيِخ١ِٕٟ ٚحٌزٍم١ٕٟ رعٕةٛحْ )ح٨ٓةظي٨ي رخ٤كخى٠ةغ حٌٕز٠ٛةش حٌ٘ة٠َفش    (3)

عٍةةٝ اػزةةخص حٌمٛحعةةي حٌٕل٠ٛةةش  ِىخطزةةش رةة١ٓ رةةيٍ حٌةةي٠ٓ حٌةةيِخ١ِٕٟ ٚٓةةَحؽ حٌةةي٠ٓ حٌزٍم١ٕةةٟ(  كممٙةةخ 

حَ ٚ ّٛ   ٔلّيَ ٌٙخ رّميِش. ٟٚ٘ ِ زٛعش ـةٟ عةخٌُ حٌىظةذ رز١ةَٚص  ١حٌيوظٍٛ ٠ٍخٝ رٓ كٔٓ حٌو

ٙخ )ِٓ ٙ 223ٔ ّٜ (: لخي حٌع٩ِةش رةيٍ حٌةي٠ٓ حٌةيِخ١ِٕٟ: ٚلةي وٕةض 2ٕكظٝ ٙ  َٕٙ. ٌٚ٘ح ٔ

عةةخَ ػ٩ػةةش ٚطٔةةع١ٓ ٚٓةةزعّخثش وظزةةض ٓةةئح٨ا ٜٔةةٗ: ِةةخ ؿةةٛحرىُ ٍٟةةٟ هللا عةةٕىُ ـةةٟ ح٨ٓةةظي٨ي 

  ٘ةةً ٘ةةٛ ٛةةل١ق أٚ ٨؟ ـمةةي ِٕةةع ًٌةةه رع٠ةةُٙ رخ٤كخى٠ةةغ حٌٕز٠ٛةةش عٍةةٝ اػزةةخص حٌمٛحعةةي حٌٕل٠ٛةةش

ِٔظي٨ا رؤْ حٌلي٠غ ٠ـُٛ ٔمٍٗ رخٌّعٕٝ  ـ٩ ٠ـَِ رؤٔٗ ٌ٘ح ٌف:ٗ ٍٛٝ هللا ع١ٍةٗ ٚٓةٍُ. ٚلةي أٗةخٍ 

ح١ٌ٘ن أػ١َ حٌي٠ٓ أرٛ ك١ّخْ اٌٝ ٌ٘ح حٌّعٕٝ  ٚهخٌؿ ـٟ ًٌه رع٠ُٙ ِلظـخا رةؤْ ط ةَق ح٨كظّةخي 

أٗةعخٍ حٌعةَد ٚو٩ِٙةُ  ـ١ـةذ أ٨ ٠ٔةظيي رٙةٌح حٌٌٞ ٠ٛؿذ ٓم١ٛ ح٨ٓظي٨ي رخٌلي٠غ ػخرض ـةٟ 

أ٠٠خا  ٚ٘ٛ ه٩ؾ ح٦ؿّخع  ُٚعُ ٌ٘ح حٌمخثً أْ ح٨ٓظي٨ي رخٌلي٠غ أّةخ ٠ٔةم٢ اًح أػزةض حٌّٕىةَ 

أْ حٌلي٠غ حٌّٔظيّي رٗ ١ٌْ ِٓ ٌف:ٗ ع١ٍٗ ح٩ٌٜس ٚح٩ٌَٔ  ٚأْ ٌف:ٗ وخْ وٌح  ٚأْ حٌٕخلً ؼ١ّةَٖ 

ّٞ حٌَأ١٠ٓ أٛق  ر١ّٕٛح ٌٕخ  حٌلـش عٍٝ ًٌه ِؼخر١ٓ ِؤؿ٠ٍٛٓ. اٌٝ وٌح  ـؤ

ـىظذ ٨ِٛٔخ ١ٗن ح٦ٓة٩َ ٓةَحؽ حٌةي٠ٕٟ حٌزٍم١ٕةٟ ٍكّةٗ هللا ِةخ ٛةٍٛطٗ ِٚةٓ ه ةٗ ٔمٍةُض: حٌٍٙةُ 

أٍٗي ٌٍٜٛحد  اػزخص حٌمٛحعي حٌٕل٠ٛش ٠لظخؽ اٌةٝ حٓةظمَحء طةخَ ِةٓ وة٩َ حٌعةَد  ِٚـةَى ٚؿةٛى 

ـةٟ وة٩َ حٌعةَد  ٚحٌةٌٞ ٚلةع ٌف:ش ـٟ كي٠غ ٨ طؼزض رٗ لخعيس ٔل٠ٛش  ٚوٌح ِـَى ٚؿةٛى ٌف:ةش 

ُْ ١ٌٍش حٌميٍ ا٠ّخٔةخا ٚحكظٔةخرخا ُؼفةَ ٌةٗ ِةخ  ْٓ ٠م َِ ١ٌٍ٘ن حرٓ ِخٌه ـٟ ًٌه ـٟ )٠ظعخلزْٛ ـ١ىُ(  ٚـٟ )
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ػػاف يف الصػدر األّوؿ  ق ػَ  سػػاد اظتػ (ٔ)«ابػن ،لػػدوف»وأجػاب العاّلمػ   َبػٍ  أحسػػنها: أّف تػدوين األحاديػثّ  الّّي باج
َتو-العربّي   والي ديَ  ػذلك   -على تقدير    َّغ االحيجاج بّالمو ؽتّا  يو ت ديَ لٍُ  يصػّ  االحيجػاج بػو بلُػٍ ّ  اف ؽّتن يس إفّتاّ 

  (ٕ)انيهى
َابني ماال متُى؛ ألّف  ال اصت َيّ  باضتديث  ال تاييَدىا بو   «ابن مالكٍ »لى يعرتض ع «أبا حّياف»ويفّ  َاعَد الن   إ  اتو الق

 بذلك قاعدًة   (ٖ)أّف ال اعرتاض على من َف يث ت «ابن الضائ »وقد أشار 

ٌَ لألمػػر عػػن اظتخَيلػػف  يػػو  اظتعػػرَتِض  اعلُػػو «السػػراج الُ لقيػػ » ّػػالـ  َيػػ   إُف مػػا ال شػػي  (ٗ)مصػػادرٌة يف اظتػػّدعى  وحت

   (٘) يو

َى ود ؛  مػا حصػَ اليػدوين إاّل يف [دٕ٘] (ٙ)أّف تدوين السّن   من ق َ ت يري األلسن   يف مقػاـ اظتنػ  «ابن ،لدوف»ع

َمئٍذ  قد ا،يلطت الل    والرواي  باظتع  َف يقػف َاـ  بػَ جػائاٌة أبػداً بشػر ها   جػا  (5)عصر اليابعني  وي  (3)علػى أولئػك األقػ
 شرنا إليو من اطترؽ  الذي إذا اتس  ال نتّن رقعو  واهلل أعلم ذلك االحيماؿ  لّن بالنظر إليو ما أ

                                                                                                                                                                      
طميَ ِٓ ًٔزٗ( ٚؼ١َ ًٌه  ـخ١ٌ٘ن حرٓ ِخٌه ٠ـي حٌ٘ٛح٘ي ِٓ و٩َ حٌعَد ٌٌٌه حٌٌٞ ـٟ حٌلةي٠غ  

ًٌةه  ٚٗة١وٕخ أرةٛ ك١ّةخْ ٠ظٛلةؿ ـةٟ ًٌةه ِةٓ ـ١ؤطٟ رٗ وخ٨عظ٠خى ٨ ٦ػزخص لخعيس ٔل٠ٛش رّـَى 

ؿٙش ِخ ىهٍٗ ِٓ طؽ١١َ حٌَٚحس  ٚأِخ ِخ ٔمً عٓ حٌعةَد ِةٓ ِٕ:ةَٛ ِٕٚؼةٍٛ ِةع ح٨ٓةظمَحء ـةٌٌه 

٘ٛ حٌٌٞ طؼزةض رةٗ لٛحعةي أرةٛحد حٌٕلةٛ  ٚحٌةٌٞ ً٘ةذ ا١ٌةٗ حٌ٘ة١ن حرةٓ ِخٌةه ِةٓ ح٨عظ٠ةخى كٔةٓ 

 ٍحؿق  ٚهللا ٓزلخٔٗ أعٍُ رخٌٜٛحد. 

٘ة . 3ٓ3ِلّي رٓ ِلّي  أرٛ ٠ُي  ٌٚةٟ حٌةي٠ٓ حٌل٠ةَِٟ ح٦ٗةز١ٍٟ. طةٛـٟ ٓةٕش عزي حٌَكّٓ رٓ   (ٔ)

 .3ٖٙ  ٍلُ: ٗ:٘ٗٔح٠ٌٛء ح٩ٌِع 

 ِخ ٔمً عٓ َٗف حٌـخِع حٌٜؽ١َ ؿخء ـٟ ى ـٟ آهَ حٌفًٜ رعي لٌٛٗ: ٚهللا أعٍُ.   (ٕ)

 وٌح ـٟ ى. ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٠ٕٔذ.  (ٖ)

 ٌعٍٙخ: ع١ٍٗ. أٚ: ـعٍٗ.  (ٗ)

 .ٔ:32ٗحٌ ١ذ ٠ٕ:َ ٍى حرٓ   (٘)

 .ٔ:٠ٕٕ٘٘:َ ٍى حرٓ حٌ ١ذ: حٌف١ٞ   (ٙ)

 أٞ: ـعٍُٙخ.  (5)

 ـٟ ى: ـٟ.  (3)
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 فصل
َارد عنهم  ى كالـ العربمٌ كأ  َؿ- فيحتجٌ ال  .الفصػحىء مط  بمى ثبت عػن -بال نا  للمُع
ٌَ  ،(ٕ)منو والثآف حاؿ  ُاعَالنائب  (ٔ)األولنيأحد الظر ني      (ٗ)«  ت»ػب (ٖ)منو قٌ ميعلّ  أو ل 

المو علػىج (ٙ)   اقيضى أّف منُصاح َ ال (٘)يّع بّالمواعيب يف العرّ  احمل  يػو  فّ   إالّ أعلػم الن ػَ (5)غتػرى رىّ 

َي   (2)إ  ات ميعل قبو يف  ال لتيعّ   (3)تنا راً  وأ  يو ذراب ً  فّ أ    يث ت عن ذريهَف (ٓٔ)أمٍر ؿت

    ا  معيد   عارؼٍ  (ٔٔ)أو جـا  العدوؿ و بنقَبالعلم  ا باالْيُا    أ ت مالم ث ؽ بعربيٌ 

   نس  ٌ   ةَّحدوالرا  واظت (ٕٔ)بالقاؼ :«ىرابيالف براىيمَ إْ اؽ بن إ ب   صرأ»قىؿ 

 
 

َاف األ» [بٚٙ]  اػػػػػاحب (ٖٔ)«باللّػػػػػ»ّمػػػػػا يف    «الشػػػػػاش» ؼَ  ػػػػػرَ  ظتدينػػػػػ ٍ  َىري»و،ػػػػػاؿ   «دب يف الل ػػػػػ ديػػػػػ اػػػػػاحب  «اصتػػػػػ

    (ٗٔ)«الص اح»

                                                           
 ١ٌٔض ـٟ ى. (ٔ)

 وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: عُٕٙ كخي. (ٕ)

 ١ٌٔض ـٟ ى. (ٖ)

ًّ حٌعزةخٍس: ٚحٌؼةخٟٔ ِّٕٙةخ كةخي ِٕةٗ  أٚ ٌؽةٛ   (ٗ)   ٚحٌؼخٌةغ ٌؽةٛ «٠لةظؾّ »ِظعٍّةك رة [وٌح ـةٟ حٌٕٔةن. ٌٚعة

: أكي حٌ:ةَـ١ٓ ح٤ٌٚة١ٓ ٔخثةذ ـخعةً, ٚح٢هةَ كةخي ِٕةٗ , ٔ:ٕٙ٘. لخي ـٟ حٌف١ٞ«ػزض» ر  ]ِظعٍّك

 .«ػزض», ٚحٌؼخٌغ ٌؽٛ ٠ظعٍّك ر «٠لظؾ»أٚ ٌؽٛ ٠ظعٍّك ر 

 وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: و٩ُِٙ.   (٘)

 وٌح ـٟ , ٚلي ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ. (ٙ)

 وٌح ـٟ ى, ١ٌٚٔض ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ. (5)

ّْ ِٓ ؿَٜ و٩ِٗ عٍٝ لٛحعي حٌعَر١ش ا٨ّ أّٔةٗ حٗةظًّ عٍةٝ ؼَحرةش  :ٔ:ٕٙ٘ـٟ حٌف١ٞ   (3) ـ١مظ٠ٟ أ

 أٚ طٕخـَ.

 ١ٌٔض ـٟ ى. (2)

 وٌح ـٟ ى, ١ٌٚٔض ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ. (ٓٔ)

 ـٟ ى: ٚرـَِ. (ٔٔ)

وٌح ـٟ حٌٕٔن: حٌمخٍحرٟ رخٌمخؾ. ٚ٘ةٟ عٕةي ــةخي ٚـةٟ ى ٚحٌفة١ٞ: حٌفةخٍحرٟ. ٚ٘ةٛ حٌٜةٛحد. ـةٟ   (ٕٔ)

خؾ( حٌٌٞ ٠ٕزؽٟ حٌظع٠ًٛ ع١ٍٗ أٔٗ رخٌفخء, ٌٚعً ِخ ٕ٘خ طل٠َةؿ. ـٍظَحؿةع ٘خِٖ أ ٚ ؽ: لٌٛٗ: )رخٌم

 ٔٔوش ٛل١لش ـبْ ٚؿيص وٌٌه ـٙٛ ٓٙٛ ر٩ ٠ٍذ.

 .2ٍٕٗٔلُ:  ٕ:ٕٗٔذ حٌٍزخد  ِخىس )حٌفخٍحرٟ( ١ٌْ ـٟ ى. ٌ (ٖٔ)

حٌفخٍحرٟ: ٘ٛ ِلّي رٓ ِلّي رٓ ١َـخْ  أرٛ َٜٔ حٌفةخٍحرٟ  ِةٓ )حٌفةخٍحد( اكةيٜ ِةيْ حٌظةَن.  ( ٗٔ)

ح٢طٟ ًوَ٘خ ٌةٗ.  ٚلةي  «ٍٓخٌش حٌلَٚؾ»٘ . 2ٌٖٖٚف١ٍٔٛؾ ح١ٌَٙ٘ رخٌّعٍُ حٌؼخٟٔ  حٌّظٛـٝ ٕٓش ح

ُٓ حٌ ز١ذ حرةٓ عة٩ْ ـةٟ ٘ةٌح حٌو ةؤ. ٠ٕ:ةَ   ٚ٘ي٠ةش 3ٕٔحٌلىّةخء  : اهزةخٍ حٌعٍّةخء رؤهزةخٍطزع حر

 .ٕ:2ٖحٌعخٍـ١ٓ 
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 ولػػػػد كى ػػػػت قػػػػريشه   :(ٔ)«فػػػػىظ كالحػػػػركؼالل»كتىبػػػػ  المسػػػػٌما بػػػػػ ؿكٌ فػػػػي أ

 

ِّ ْضػػالنَ  َّتػػو لفػػىظلألفصػػ  مػػن ال (ٕ)ىن إتقى ػػالعػػرب  جػػ دى أ - علػػى الصػػ ي - «نانػػ َ ر بػػن  يف ق
يف  (ٖ)

َازهمػا يف النطػق بػو  فّ أل عطػ  الططػق (ٕ)يها ص يّ أل علا اللسىف (ٔ)ل ىكأ    ْ ا اأ َيػ   جػ   مػا (ٖ)معن

                                                           

رة أ  حيػاف  بيصػّرؼ  ٙٗٔاضتروؼ   (ٔ) َع:   وىػذا نػّصّ ٔ:ٕٔٔواظتاىػر   ٗٚ٘تػّذ  أف لػذلك كتػب وقػدالمػو يف اظتط ػ
َؿ  األّمػػ  تلػػك لسػػاف عػػنهم يء،ػػذ أف ين  ػػي الػػذين َمػػن يعلػػم نػػت الػػذين عػػن يء،ػػذ أف ين  ػػي إنّػػو : نقػػ ّّ َؿ علػػى عتػػم عػػادهتم دت   ػػ

ناً  وأنُسهم ألسنيهم يف الاماف ّّ َف دت َى حػروؼ ختيّػَ عػن بو لتص ن َى ألُػاظ حتصػيَ وعػن  ػا، والنطػق حػرو هم ْػ  عػن  اظترّ  ػ ْػ
 َمػن وأّمػا   ػا النطػق عػن ولسانو ختّيلها عن ذىنو ُاو ج اشتعه ؽّتن أو  ول يهم لساعم ذري يسم  َف ؽّتن  ا النا ق وعن حرو هم

 ذػري حػروؼٍ  عػن اظترّ  ػ  األلُػاظ مػن شػا  لُػ ٍ  وبػايّ  حػرو هم عػن ،ػارجٌ  ىػَ ؽتّػا شػا  حػرؼ بايّ  النطق على مطاوعاً  لسانو ّاف
َى ألُػػاظٍ  مػػن اظترّ  ػػ  األقاويػػَ مػػن شػػا  ؿٍ قػػَ  وبػػايّ   حػػرو هم  عػػن ،ػػارجٌ  ىػػَ مػػا لسػػانو علػػى كتػػري أف يػػءَمن ال  ننّػػو  ألُػػاظهم ْػػ
ن  عاداهتم  ّ َف  األّمػ  ع ارة عن ،ارج  ع ارتو  يصري لسانو على جرى قد ما  يعَ د األوُف اظتم   ػنف   صػي  وذػري وضتنػاً  ،طػاً  ويّػ

َجػد  ػا يػءَمن وَف وأحػرى، أقػربَ  منػو اطتطػا ّػاف  ػا نطػق أو ألسػنيهم وشتػ  األمػم من ذريىم ،الا قد ذلك م  ّاف  يف جاريػا ي
ذلك  منهم ىَ اليت األّم  تلك ل ري أنّو عادتو َا الذين ّو َف ّان -   وألُػاظهم األمػم ْػائر حػروؼ حتصػيَ وعن النطق عن لتص ن

َا إذ َف ّػػان َّدوه يّػػن َف عّمػػا لتص ػػن  وشتػػاعهم األمػػم لسػػائر ؼتػػالطيهم ّثػػرت إذا - وإعرا ػػا لُػػاظهمأ أشػػّاؿ ؼتالُػػ  مػػن أّوالً  ُعػػ
ّّن  األوُف عادتػو تي ػرّي  أف عليػو يػءَمن َف وألُاظهم، ٍرو هم َ ػق ال ٍيػث  يصػري مػنهم يسػمعو مػا  يػو ويػيم  وظتّػا  منػو ُيسػم   ػا ي

َّ  مػػن واألحسػػي  واطتيػػاـ الصػػَؼ أو الَشػػعر بيػػَت يف البّيّػػ  ْػػّاف ّػػاف َا أف مػػن بعػػدوأ أجُػػى أّمػػ  ّػػ ػػ ػػن قػػد مػػا يرّت ّّ  بالعػػادة دت
َا أف وأحػرى   ػيهم  ذػػريىم متػالطهم أالّ  وأحػػرى   ػا النطػق عػػن وألسػنيهم وألُػاظهم األمػػم ْػائر حػروؼ ختيّػػَ عػن أنُسػهم لتّصػػن

َّحش األمم من ػاف  يهم، الذي واصتُا  للي انػت  أ  ػ  مػنهم اظتػدر وبيػَت والقػرى اظتػدف ْػّاف ّو َْػهم ّو  لػيُّهم انقيػاداً  أشػدّ  نُ
َّدوه َف مػا َّره ييعػ َّدوه، َف  ػا للنطػػق وألسػنيهم وختّيلػو وليصػػ  مػػ  مػنهم الػباري ْػػّاف عػن األّمػ  ل ػػات تء،ػذ أف األ ضػَ ّػػاف ييعػ

 أف أحػػرى مػػنهم األ ػػراؼ يف ّػػاف َمػػن  ػػنفّ   بالدىػػم أواْػػا يف ّػػاف َمػػن مػػنهم ويُي ػػّرى  الطائُيػػاف ىاتػػاف  ػػيهم األمػػم ّانػػت
َا َا وأف أولئك، بل ات ل اهتم  يخيلا  األمم نم غتاوريهم متالط َىم إذا  ػنّعم  كتػاورىم َمػن عجمػ  ييخّيلػ  أف أولئػك احيػاج عػامل
َا َا ىءال ، حروؼ من ّثري على تطاوعهم  ال ألسنيهم، عن ذري   بل   ييّّلم َا عتػم ييػاّتى  ا يعّبوا أف إُف  يليجئ ػ  يعسػر مػا ويرّت
َف  عليهم َجد ق ي   عسرية ألُاظهم  يّ َذةٌ  وعجم ٌ  لّن ٌ   يها وت  مػن جػاورىم ؽتّػن ىءال  شتاع ّثر  نذا  أولئك ل ات من ما،

َه أف وتعَّدوا للخطا األمم ىذه َاب من أنّو على يُهم  وَمػن  الل ػ  عػنهم تء،ػذ أف لػي  ين  ػي  لػذلك عادهتم، ت رّي  يءَمن َف الص
ّّاف  يهم يّن َف ػطهم عن ُأ،ذت الباري ْ   ػيهم  ػنفّ   األشػيا  ىػذه يف العػرب أمػر تاّملػت مػ  ذلػك تي ػنّي  وأنػت  مسػّناً  أْو

افَ  ّّ ّّاف و يهم الباري ْ َا ما ّثر وأ  األمصار ْ ػاف  مػائيني ْن  إُف تسعني ْن  من بذلك تشاذل َُّف  الػذي ّو  بػني مػن ذلػك تػ
َ ػػ  أىػػَ أمصػارىم َا  العػػراؽ أرض يف وال صػرة الّ ّّاف مػن منهػػا والُصػػي  ل ػيهم  يعّلمػػ  مػػن مثّ  اضتضػػر، أىػػَ دوف مػنهم اريالػػب  ْػػ

ّّاف ا يف ّاف َمن الباري ْ َحّشػ أشّدىم ومن بالدىم أْو ػد ودَتػيم قَػي  وىػم ،وانقيػاداً  إذعانػاً  ىموأبعػدِ  ُػا ً و ج اً ت َْ  مثّ  و َػيّ  وأ
َف  العػػػرب لسػػػاف عنػػو نُقػػػَ َمػػػن ُمعظَػػػم ىػػم ىػػػءال   ػػػنف ُىػػَذيَ، َا ألّعػػم؛ شػػػي ٌ  عػػػنهم يء،ػػػذ  لػػم وال ػػػاق   بالدىػػػم اؼأ ػػػر  يف ّػػػان

َعني  األمػػػم مػػػن ل ػػػريىم ؼتػػػالطني  والُػػػرس واعتنػػػد اضت شػػػ  مػػػن  ػػػم اظتطيُػػػ  األمػػػم ْػػػائر أللُػػػاظ ألسػػػنيهم انقيػػػاد ْػػػرع  علػػػى مط ػػػ
  مصر وأىَ الشاـ وأىَ والسريانّيني

 ٚـٟ ى: حرعخىح. ٚحٌزخء ٍِّٙش. حٌظٌوَس: حٔظمخء. ٚـٟ حٌَِّ٘: حٔظمخىحا. عٕي ــخي ٚـٟ  (ٕ)

 ـٟ ى: ٌمٛطٗ. «ـٟ لٛطٗ» ( ٖ)
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َازه َاىػػا: أ(٘) ػػىطً يبكأ  يف الػػنُ  َُ و أد،ػػنّػػأل ؛مسػػم عىن  (ٗ) ىحسػػطً كأ  مػػا (ٖ)جػػ ى عٌمػػ  ظهػػاراً إ :بى ػػ ن إ  ق
ر جا  بو الين [أٔٙ]  من اظتعآف في الطفس المهم على ما ّذ َُ ػوالشيماؿّ     اي

رتػػػػ  علماؤنػػػػا بّػػػػالـ العػػػػرب أ»: قػػػػاؿ (5)«اهلل  يػػػػد  عُ إشتاعيػػػػَ بػػػػن أ»: عػػػػن (ٙ)« قػػػػو الل ػػػػ »يف  «ابػػػػن  ػػػػارس»قػػػػاؿ 

اهلل تعػػػاُف  فّ ؛ وذلػػػك أاػػػُاىم ل ػػػ ً وأ لسػػػن ً العػػػرب أ صػػػ  أ  أّف قريشػػػاً ميػػػامهم وػتػػػاعتّ ألشػػػعارىم  والعلمػػػاُ  بل ػػػاهتم وأ (3)ةوالػػػروا

َد العػػرب  ّا  بييػػو ووالةَ   حرمػػو افَ قطّػػ  جعػػَ قريشػػاً   وا،يػػار مػػنهم ػتمػػداً   ا،يػػارىم مػػن رتيػػ  العػػرب  (2)[مػػػن]نػػت و ػػ

َف إ(ٓٔ)ُف مّ  لل عّ ُحّجاجها وذريىم يُدوف إ م     ُف قريشٍ   ويي ّا
انػػػت قػػػر  َد مػػػن العػػػرب ختػػػريّ   إذا ألسػػػنيهاورقّػػػ  أ [جٜٙ]ا يٌش مػػػ   صػػػاحيها وحْسػػػِن ل اهتػػػّو َ ػػػ المهػػػم و تػػػيهم ال ا مػػػنّ 

المهػػم  وأل ػػاهتم حسػػنَ وأشػػعارىم أ َا (ٔٔ)ُف ْػػالئقهموا مػػن تلػػك الل ػػاِت إ ػػاجيم  مػػا ختػػريّ   اػػُىّ    عليهػػا (ٕٔ)الػػيت   عػػ
المهم عَ نّ   أال ترى أالعرب  ص َ ا بذلك أو  صار    «قي ٍ   َ  يّ رَ جْ وال عَ   دتيمٍ   َ نَ عَ نػْ ك ال جتد يفّ 

                                                                                                                                                                      
 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: أٍّٓٙخ.   (ٔ)

 ـٟ ى: عٕي أـٜل١ظٙخ. ( ٕ)

 .ق ٌٟ ِعٕخ٘خ٠ـٟ ى: ٛعٛرش كِحُٖ. ٌُٚ ٠ظ (ٖ)

 ـٟ ى: ٤ٚكٕٔٙخ. ( ٗ)

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: أرٕظٙخ. ىْٚ ٚحٚ. ٚـٟ ى: ٤ٚر١ٕٙخ.  (٘)

  ٔ:ٌٕٓٔؼةخٟٔ( ٚحٌَِّ٘ )حٌٕةٛع حٌظخٓةع  حٌفٜةً ح ٖٖحٌٜخكزٟ )رخد حٌمٛي ـٟ أـٜق حٌعَد(   (ٙ)

. لةخي حرةٓ هٍةيْٚ ـةٟ ِميِظةٗ )حٌفٜةً حٌٔةخرع ٔ:ٕٕٚطخؽ حٌعَّٚ )حٌّميِش  حٌّمٜةي حٌوةخِْ( 

ّْ حٌٍؽش ٍِىش ٕٛخع١ّش(  : وخٔض ل٠َٖ أـٜق حٌٍؽخص حٌعَر١ةش ٚأٛةَكٙخ  ٕ:53ٖٚح٤ٍرعْٛ ـٟ أ

ٕخٔةش ٌزعيُ٘ عٓ ر٩ى حٌعـُ ِٓ ؿ١ّع ؿٙخطُٙ  ػُ ِةٓ حوظةٕفُٙ ِةٓ ػم١ةؿ ٚ٘ة٠ًٌ ٚهِحعةش ٚرٕةٟ و

خْ ٚا٠ةخى ٚل٠ةخعش  ّٔ ْٓ رعَي عُٕٙ ِٓ ٍر١عش ٌٚوُ ٚؿٌحَ ٚؼ َِ خ  ِّ ٚؼ فخْ ٚرٕٟ أٓي ٚرٕٟ ط١ُّ. ٚأ

ٚعةةَد حٌةة١ّٓ حٌّـةةخ٠ٍٚٓ ٤ِةةُ حٌفةةَّ ٚحٌةةََٚ ٚحٌلز٘ةةش  ـٍةةُ طىةةٓ ٌؽةةظُٙ طخِةةش حٌٍّىةةش رّوخٌ ةةش 

ح٤عةةخؿُ. ٚعٍةةٝ ٔٔةةزش رعةةيُ٘ ِةةٓ لةة٠َٖ وةةخْ ح٨كظـةةخؽ رٍؽةةخطُٙ ـةةٟ حٌٜةةلش ٚحٌفٔةةخى عٕةةي أ٘ةةً 

ٜٕخعش حٌعَر١ةش. ٠ٕٚ:ةَ أ٠٠ةخا ـةٟ حهظ١ةخٍ ح٤ـٜةق ِةٓ لزخثةً حٌعةَد: ٛةزق ح٤ع٘ةٝ )حٌّمخٌةش حٌ

. ٚٓة١ؤطٟ ـةٟ ٔ:2٘ٔح٤ٌٚٝ  حٌفًٜ حٌؼخٟٔ  حٌ ةَؾ ح٤ٚي  حٌّمٜةي حٌؼخٌةغ  حٌّٜةٕؿ حٌؼخٌةغ( 

ِخ طَؿلةض  2ٙٙٙ  (أ3ٙٔحٌىظخد حٌٔخىّ وظخد حٌظعخىي ٚحٌظَحؿ١ق  حٌّٔؤٌش حٌوخِٔش عَ٘س )

 ٍٝ ؼ١َ٘خ.رٗ ٌؽش ل٠َٖ ع

َِّ  ٓةىٓ .حٌلٔةٓ أرةٛ,ح٤ٗعَٞ هللا عز١ي رٓ ِعخ٠ٚش هللا عز١ي أرٟ رٓ آّخع١ًٌعٍٗ  (5)  وةخْ ٚأرةٖٛ,ٞ  حٌة

, ٌٚٔةخْ 2ٔٙ, ٍلةُ: ٔ:3ٖٕ. ٠ٕ:ةَ: ١ِةِحْ ح٨عظةيحي ر٘ةٟء ١ٌْ :ِع١ٓ رٓح لخي. حٌّٙيٞ ٠َُٚ

 .ٕٕٓٔ, ٍلُ: ٕ:3ٗٔح١ٌِّحْ 

 ؽ: ٚحٌَٚح٠ش. وٌح ـٟ ى ٚحٌٜخكزٟ ٚحٌَِّ٘, ٚـٟ أ ٚ د ٚ  (3)

 ح٠ٌِخىس ِٓ حٌٜخكزٟ ٚحٌَِّ٘.  (2)

وٌح ـٟ حٌٜةخكزٟ ٚحٌِّ٘ةَ, ٚـةٟ أ ٚ د ٚ ؽ:  ٚ٘ةُ ٠ؽةيْٚ ٌةه  «ٚؼ١َُ٘ ٠فيْٚ اٌٝ ِىش ٌٍلؾّ »  (ٓٔ)

 ٌٍلؾ. ٚ٘ٛ ه ؤ. ٚـٟ ى: ٚؼ١َُ٘ ٠عٛىْٚ ٌّىش ٌٍلّؾ.

 وٌح ـٟ حٌٜخكزٟ ٚحٌَِّ٘, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ:٩ٓثفُٙ. ٚـٟ ى: ٩ٓلظُٙ.  (ٔٔ)

 ٌح ـٟ حٌٜخكزٟ ٚحٌَِّ٘ ٚى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ١زمٛح.و  (ٕٔ)
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  ربيعػػػ َ   ِ َشػػػَّ شْ وَّ   (ٕ)را َ ْهػػػبػَ   ٍ لَػػػيػَ لْ وتػَ   يف الُصػػػاح  عػػػن عنعنػػػ  دتػػػيمٍ  ارتُعػػػت قػػػريشٌ : (ٔ)«ماليػػػوأ»يف  « علػػػبٌ »قػػػاؿ 

َازفَ   ِ سَ َّ سْ وَّ     عاؿ اظتضارع بّسر أوائَ األ(٘) را  [تليل ] رو سّ    َ   ّ   ِ وعجر يّ   (ٗ)قي ٍ   ِ جُّ وتضَ   (ٖ)َى

َُ ك   يف  :(3)كب م  (5)مهل نائ  العربيٌ  (ٙ)[اللغ ] قلتط م  ي ع الرين الق ائ
 

َؿ-  ماقتيػػػػ  مه ػػػريق َِ  :أي كعػػػػط م   ػػػ اتُّ : -بال نػػػا  للمُعػػػػ َؿنػػػا  للبال  - خػػػػرأي   (2)الق ائػػػ  الٌلسػػػػىف - مُعػػػػ
َُ  العربي       ظتا مرّ  ؛  ل يهمرج يّ أل العرب بين قبىئل منم هلّماؿ  صاحي ؛الّام

  واحدٍ  بٍ بنَ أ - (ٓٔ)«اظتص اح»ّما يف  -م وى  «ق يل ٍ »رت   والق ائَ

   (ٕٔ) ُخذٌ   ُصيل ٌ  مارةٌ  عِ   عشريةٌ  ق يل ٌ  :ذو   قات (ٔٔ)وعند علما  النسب
َُ  :أي هم ََ  هػؤالء فٌ قػيسه كتمػيمه كأ ػ ه. فػإ  قػريشٌ  (ٔ)العرب اظتُّضَ عليهم ق ائ  الػثالث الق ائػ

ٍَ - هػػم مػػن العػػرب   للُػػ  العػػر ّ ا [دٖ٘]مػػن  خػػرأكثػػري مػػى أي  ذػػريُ  ال عػػط م (ٕ)[الػػرين] -لل صػػر  ػػمري  صػػ

                                                           
 .ٔ:ٕٔٔ  ٚحٌَِّ٘ ٔ:2ٕٕ  َٚٓ ٕٛخعش ح٦عَحد ٕ:ٔٔ  ٚحٌوٜخثٚ ٔ:3ِٓـخٌْ ػعٍذ   (ٔ)

وةةٌح ـةةٟ حٌِّ٘ةةَ, ٚـةةٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٚطٍم١ةةش رٙةةِ. ٚـةةٟ ى: ٚطٍظٍةةش رٙةةَ. ٚلةةي ؿةةخءص ـةةٟ حٌّـةةخٌْ   (ٕ)

 .  «عـَـ١ِّش ٟزّشَ »ٚحٌوٜخثٚ رعي 

: أ ٚ ؽحٌّـةةخٌْ ٚحٌوٜةةخثٚ  ٚـةةٟ حٌِّ٘ةةَ: ؤىٔةةش ٍر١عةةش ٚو٘ى٘ةةش ٘ةةٛحُْ. ٚـةةٟ وةةٌح ـةةٟ    (ٖ)

ٚؤى٘ش ٘ٛحُْ. ٚـٟ د: ٚو٘ى٘ش ٘ٛحُْ. ٚو٩ حٌٍٙـظ١ٓ طٕٔزخْ ٌى٩ حٌمز١ٍظ١ٓ. ٠ٕ:َ: ؿّٙةَس 

  ٚحٌفةةةةخثك )ٌةةةةّن( ٕٔٚ ٕ:ٔٔ  ٚحٌوٜةةةةخثٚ ٖٗ-ٖٖ  ٚحٌٜةةةةخكزٟ ٔ:5ٕٓحٌٍؽةةةةش )و٘ى٘ةةةةش( 

أؿةةي ِةةٓ ٔمةةً حٌى٘ى٘ةةش عةةٓ رىةةَ ا٨ّ حرةةٓ ى٠ٍةةي  ٌةةُ . عٍةةٝ أٔةةٟٔ:ٕٕ  ٚطةةخؽ حٌعةةَّٚ ٖ:ٕٖٔ

 . «رىَ رٓ ٘ٛحُْ»ٚحٌِِوَ٘ٞ  ٌٚعٍٗ ٠مٜي رٙخ 

 وٌح ـٟ حٌّـخٌْ ٚحٌوٜخثٚ, ٚـٟ حٌَِّ٘: ل٠َٖ.  (ٗ)

َّٔ طٍظٍش رَٙحء»  (٘) : ٚلةْ ٍح. ٚـةٟ ى: د ٚ ؽوٌح ـٟ حٌَِّ٘ ٚح٠ٌِخىس ِٕٗ. ٚـٟ أ: ٚلَٔ. ٚـٟ  «ٚـ

ة ِّ َّٔ رَٙحء. ٚـٟ ِـخٌْ ػعٍةذ: ٚأ خ طٍظٍةش رٙةَحء, ـبّٔٙةخ طمةٛي: طِعٍّةْٛ ٚطِعمٍةْٛ, ٚطِٜةٕعْٛ. ٚـ

 رىَٔ أٚحثً حٌلَٚؾ.

 .ح٠ٌِخىس ِٓ ــخي  (ٙ)

 وٌح ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ. ( 5)

 ٓم٢ ِٓ ى. «ٚحٌمزخثً ح٠ٌٌٓ عُٕٙ ٔمٍض حٌعَر١ش ٌزٕخثُٙ»ـٟ ى: أٞ ل٠َٖ. ٚلٌٛٗ: ُحى  ( 3)

 زظٗ ٘ٛ حٌٜٛحد.ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: حٌفٛحعً. ٚـٟ ى: ل٠َٖ. ٌٚعً ِخ أػ  (2)

 حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ ِخىس )لزً(. ( ٓٔ)

 ُحى ـٟ ى: أّٔٗ. (ٔٔ)

: لةخي حٌِر١ةَ رةٓ رىةخٍ: حٌعةَد ٔ:ٓ٘ؿخء ـٟ وظخد ح٤ٔٔخد ٌٍّٔعخٟٔ )ـًٜ ـٟ ٔٔةذ لة٠َٖ(   (ٕٔ)

عٍةةٝ ٓةةض ١زمةةخص: ٗةةعذ  ٚلز١ٍةةش  ٚعّةةخٍس  ٚر ةةٓ  ٚـوةةٌ  ٚـٜةة١ٍش. ِٚةةخ ر١ّٕٙةةخ ـبّّٔةةخ ٠عَـٙةةخ 

ٌٌ  ٚرٕةةٛ حٌعزةةخّ  أٍ٘ٙةةخ. ـّٜةةَ ٗةةعٌذ  ٚوٕخٔةةشُ  ٌُ ـوةة ٌٓ  ٚ٘خٗةة ٟ  ر ةة ٌٖ عّةةخٍسٌ  ٚلٜةة لز١ٍةةشٌ  ٚلةة٠َ

 ـ١ٍٜش.
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َؿ- كػلات   كعلػي م -تُسريي   عطفٌ -  كمعظمي  َف وا ػ َ  الػذي ال فػي الغريػو -بال نػا  للمُعػ   اظتعػ  لقلّػ يّػ

  ىمبالنس   ظتن بعدَ   ٌ م مّان هءال  الق ائَ عت  للّلمات التصريف يفك  للّالـ عراباإل كفي  اْيعمالو

ػػيلػػيهم  ثػػم  َف- طى ػػ ى ض كً كبعػػ -(ٖ)يصػػ ري وإعجػػاـ الػػذاؿبال- ريله هي  -(ٗ)بّسػػر الّػػاؼ وختُيػػف النػػ

   «ّْيد»ّػ  « ّي »نس ٌ  لػ :كبعض الطىئيين
: العػرِب يف أي قبػىئل م مػن  ػىئر  ىػذه الق ائػَ ذػريِ : غيػرهم (٘)نعػ اللُػ  العػر ّ  كلم يؤخػر

  (ٙ)يف ل   العالي  «لي »عمَ  «فأ»شَّ إعماؿ  ال يُ   ذلباألعّم األ

نِ  :عن حضػرم   اللُ  العر ّ  لم يؤخر  الشافَ  :أي   ٌ فإ  اطتالا ِ  :أي مل كبىلجي   ؛ اضتا ػرة ْػّا
َّ اجيعّ أل َانبا ػت     وا،يالط الل ات وا،يالعتا  ماع الناس من اصت

   [بٛٙ] ظتا مضى من الاماف ظرؼٌ   هابُي  القاؼ وتشديد الطا  اظتهمل  و مّ  :ق   

  .طراؼ بالدهميسكن أ (5)كىف   كال عن  ٌكىف البرارم, ممن
َلػووواَ   «ّْافٍ »ػل بيافٌ  :«من»  :أي مػم الػرين حػ ل م ػىئر ال (3)رالتػي تجػىك  :ف ال الد بق

  (2)و ارسَ  اِ  ْ القِ  ؿمناز ومنازعتم من اضتا رةّ  العربِ 

َؿب- لػػم يؤخػػر  فَ أي: الشػػا   ٌػػفإ  بُػػي  الػػالـ وإْػػّاف اطتػػا   :مو ٍخػػلى  (ٓٔ)مػػن [إٔٙ ] -ال نػػا  للمُعػػ

 باليمن  حي   -(ٔٔ)«القامَس»ّما يف - «ؿأ»اظتعجم  من ذري 

                                                                                                                                                                      

 وٌح ـٟ ى, ٚلي ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ. «حٌّف٠ًّ ع١ٍُٙ» (ٔ)

 ح٠ٌِخىس ِٓ ــخي.  (ٕ)

 ١ٌْ ـٟ ى. «ٚاعـخَ حٌيحي» (ٖ)

 ـٟ ى: ح١ٌٕٔٛٓ.  (ٗ)

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ِٓ.  (٘)

 .ٗ:53ٕٚحٌظى١ًّ أ ٚ د ٚ ؽ: حٌؽخٌذ. ٠ٕ:َ: حٌظ١٠ًٌ  يف (ٙ)

 ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ. (5)

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: طـخُٚ. ٚـٟ حٌَِّ٘: ر٩ىُ٘ حٌّـخٍٚس ٌٔخثَ. ( 3)

. ٚـةةٟ ى:  (2) ََ ِّ ِٜةة ؿةةخءص حٌعزةةخٍس ـةةٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ِٕٚةةخٌُُٙ ِةةٓ حٌلخٟةةَس ٌّٕةةخُي حٌمِةةْز٢ ٚـةةخٍ

ًّ ِخ أػزظٗ ٘ٛ حٌٜٛحد.  ِٕٚخٌُُٙ وّٕخُي حٌمِْز٢ ٚـخٍّ. ٌٚع

٠ٕ:ةَ ـةٟ ـٔةخى . «٨»ٚـٟ حٌَِّ٘: ٨ ِٓ. لخي حرةٓ حٌ ١ةذ: ٚـةٟ رعةٞ حٌٕٔةن ٓةم١ٛ  عٕي ــخي  (ٓٔ)

 .ٔ:ٌٔ٘ٔخْ ٌٖ٘ حٌمزخثً حٌّؽٕٟ ـٟ حٌٕلٛ 

   حٌمخِّٛ حٌّل٢١ ِخىس )ٌوُ(. ٚحٌعزخٍس ـٟ ى: ٚآىخْ حٌّعـّش. لخي حٌمخِّٛ.  (ٔٔ)
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:اـكال من جير   مػن معػد   (ٕ)«مىِحْسػ» ك ػاؿ ىي ق يل ٌ  :(ٔ)«القامَس»يف   بضم اصتيم وختُيف اظتعجم  ِو
  انيهى  معد  

َّ ق يلػػػ ]اعي ػػػار اظتعػػػ  رتػػػ  ب-  م ٌ فػػػإ ػػػ هػػػل ل  (ٗ)منػػػازلني :كػػػى  ا مجػػػىكرين -(ٖ)[ليعػػػّدد أ ػػػرادّ 
َّحدة وآ : ً بٍ كالقً  مصرى  َف اظت ّ َاحد   صرَ نصارى مِ  :(٘)«اظتص اح»قاؿ يف   ،ره مهمل ٌ بّسر القاؼ ْو علػى  «طي   ْ قِ »ال

    على القياس

عمػػرو بػػن مالػػك بػػن »: لقػػب (ٙ)«القػػامَس»يف   بضػػم القػػاؼ وختُيػػف اظتعجمػػ  واظتهملػػ  :ضػػىع ى كال مػػن قي 

َمو (3)عو عنانيجا :أي  (5)ب بو النقضاعوقّ لُ   باليمن بَ حي    أ«زتريٍ    ق

  بَ ق يل ٍ أ [جٓٚ]  ديد اظتهمل : بُي  اظتعجم  وتش-للمقاـ يداً أعاد النايف واصتاّر تاّ- ىفى سٌ كال من غى 

    (2)«بن ْاعدة  ّ قُ »  منهم ه مهمل ٌ ،رَ بّسر اعتماة وختُيف الي يّي  آ :يىدو كال من إ

َلػػوألَ عػػدـ اوعلّػػ انػػت ْػػّ  الػػرـو ,لشػػىـهػػل امجػػىكرين ل ا م كػػى    ٌ فػػإ :،ػػذ عػػن ىػػءال  بق   ّو

َِ : أأي كثػػرهمكأ  وا،يلُػػت ل ػػيهم  مهلسػػني ا،يلطػػت أ  يقػػرؤكف فػػي صػػالت م ,رل صػػى  (ٓٔ)الشػػاـ ىػػ

     بغير العربيٌ 
  يقرؤوف بالعباني  :«اظتاىر»يف 

َق :وى لً غٍ كال من تػى  سر الالـّي  بُي  الُ َف اظتعجم  ّو ّ َحّ   آْو   دةٌ ،ره م

                                                           
 حٌمخِّٛ حٌّل٢١ ِخىس )ؿٌَ(.  (ٔ)

ه٘ةةّٝ. ٚـةةٟ ى: كّةةٝ. ٚ٘ةةٟ رزخى٠ةةش حٌ٘ةةخَ. وّةةخ ـةةٟ ِعـةةُ  وةةٌح ـةةٟ حٌمةةخِّٛ, ٚـةةٟ أ ٚ د ٚ ؽ:  (ٕ)

 .ٕ:3ٕ٘حٌزٍيحْ ِخىس )كّٔٝ( 

 ٠ُخىس ِٓ ى. ( ٖ)

 ـٟ ؽ: ِظٕخ١ٌُٓ. ( ٗ)

 حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ ِخىس )لز٢(. ( ٘)

 حٌمخِّٛ حٌّل٢١ ِخىس )ل٠ع(. ( ٙ)

ّٟ ـةةٟ حٌمةةخِّٛ: حٌم٠ةةخعش... حٌفٙةةي. ٚرةةٗ ٌمّةةذ عّةةَٚ رةةٓ ِخٌةةه رةةٓ ك١ّةةَ ل٠ةةخعشَ:  حٌةةٌٞ  (5) أرةةٛ كةة

َٕعَ »رخ١ٌّٓ. أٚ ٨ٔم٠خعٗ عٓ لِٛٗ. أٚ ِٓ ل٠عٗ و   لَٖٙ.  «َِ

 ِٓ حرٓ ع٩ْ. «أٞ حٔظـخعٗ»ـٟ ؽ: ِٓ. ٚحٌظف١َٔ   (3)

. ٚ٘ةةةٛ حٌو ١ةةةذ حٌّ٘ةةةٍٙٛ حٌز١ٍةةةػ. طةةةٛـٟ لزةةةً حٌزعؼةةةش.  ٠ٕ:ةةةَ: «لةةةْ»ـةةةٟ حٌٕٔةةةن: لةةة١ْ. ِىةةةخْ   (2)

خِّٛ حٌّلةة٢١ ٚطةةخؽ , ٚحٌمةة5ٖٗ٘, ٍلةةُ: ٘:ٔ٘٘, ١ٚ حٌزـةةخٚٞ 5ٖٖٗ, ٍلةةُ: ٘:3ٕ٘ح٦ٛةةخرش

.) ّْ  حٌعَّٚ ِخىس )ل

 ـٟ ى: أٞ: ٌٖ٘ حٌمزخثً.  (ٓٔ)
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َفٍ  بّسػػػػرٍ - مػػػػرً كالطٌ  مجػػػػىكرين   (ٕ)كايػػػػرة العػػػػرب :أي  م كػػػػى  ا بػػػػىلجايرة ٌ فػػػػإ -(ٔ) سػػػػّ
َناني ل :ويف نسخ- للي  ىف   (ٗ)ذى هاعال ال  ُر على بلدىم   ا  -(ٖ)لي

َف الّػػػاؼَّحػػػدبُػػػي  اظت- (٘)كال مػػػن بطػػػي بكػػػرو  ػػػّ  (ٙ)[ ػػػم كػػػى  ا مجػػػػىكرين ٌ ل] -ة ْو

َف واظت :(5) بى للطى  ٌَ  :(3)«احاظتص »يف   الن ط  :ويقاؿ  ة وباظتهمل َّحدبُي  الن َا ين جي ان َاد العراؽػمن الناسّ  َف ْ    ال

َف السرٍ كالفي  ّ ٌَ   مهمل ٌ  ه ْنيٌ ،رَ   آرا : بضم الُا  ْو    (2)ذلبُ   وتانيثو أ ارسٌ  :و  ويقاؿ  يمن الناس جي

  (ٔٔ)«الص ي ني»ّما يف    من ربيع َ  وىم بطنٌ   (ٓٔ)«َا اجُ »الذين منهم و د  ,عب  القيسمن  كال

َؿٌ لَػػػػعَ  :ىف البحػػػػرينكٌ  ػػػػم كػػػػى  ا  ػػػػ ٌ ل رب قُػػػػ فَ يػػػػٍ  إُف اآلباق عػػػػن اػػػػي   اليثنيػػػػ  علػػػػى جايػػػػرةٍ  م منقػػػػ

  كالفرس  -اصتيَ اظتعروؼ من الناس- مخىلطين لل ط   (ٕٔ)«القطيف»
الف ،ػ. كالفػرس  اصتيَ اظتعػروؼ مػن النػاس (ٖٔ)ل ط عمىفى؛ لمخىلطت م ل دزٍ كال من أى 

َّ وليػػألبػػني ىػػذين  ل َر و  ني السػػّ  باحملػػ َرين  ولآاظتػػّذ ا    ع ارتػػو ىنػػا أحسػػن ؽتػػ،ػػرين اطتلطػػ   مػػا  قػػااطتلطػػُ  مػػ  اصتيلػػني اظتػػّذ

                                                           
: رفظق حٌْٕٛ ٚؤَ ح١ٌُّ. ٚحٌلك أّٔةٗ ِةخ لخٌةٗ حرةٓ عة٩ْ ٌؽةشٌ ـةٟ )حٌّٕةَ( ٔ:ٖٖ٘لخي حرٓ حٌ ١ذ   (ٔ)

 حٌل١ٛحْ.

. ٚ٘ةةةٟ حٌظةةةٟ رةةة١ٓ ىؿٍةةةش ٚحٌفةةةَحص.   (ٕ) ٍَ ْٛ ٌعٍٙةةةخ ؿ٠ِةةةَس حٌ٘ةةةخَ أٚ ؿ٠ِةةةَس حٌفةةةَحص  أٚ ؿ٠ِةةةَس أَلُةةة

 :ٕ٠ ) ٍَ ْٛ   ِٚعـةُ لزخثةً حٌعةَد  ِةخىس )حٌّٕةَ ٕ:َٖٗٔ: ِعـُ حٌزٍيحْ  ِخىس )ؿ٠ِةَس أَلُة

 . أِخ حٌمز١ٍش ـٟٙ و )َوظِؿ(. ٠ٕ:َ: طخؽ حٌعَّٚ  ِخىس )َّٔ(.ٖ:2ٕٔٔرٓ لخ٢ٓ( 

 . ٚـٟ حٌَِّ٘: ١ٌٍٛٔخْ. ِٚخ ر١ٓ ِعظَٟظ١ٓ ١ٌْ ـٟ ى.ٚـٟ حٌظٌوَس وٌح عٕي ــخي  (ٖ)

 ١ً حٔمَٟٛح, أؼخٍ حٌزلَ عٍٝ ر٩ىُ٘ ـؤً٘زٙخ.: ُٚ٘ ؿٔ:ٖٖ٘ـٟ حٌف١ٞ   (ٗ)

 : ٨ٚ ِٓ رىَ.ٚـٟ حٌظٌوَس ٚحٌَِّ٘ , ٚعٕي ــخئ:ٖٖ٘وٌح ـٟ حٌف١ٞ   (٘)

 ح٠ٌِخىس ِٓ ــخي. ِٚىخْ ح٠ٌِخىس ـٟ ى: ٌّـخٍٚطُٙ.  (ٙ)

 ـٟ حٌَِّ٘: ٌٍمز٢.  (5)

 حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ ِخىس )ٔز٢(.  (3)

رة١ٓ ِٔةّٝ حٌل١ةٛحْ ٚحٌـ١ةً.  ١ٔؼةٗ أؼٍةذ. ـمةي هٍة٢ حرةٓ عة٩ْ  ٚطؤحٌفََّ حٌل١ٛحْ ٠ٌّوَ ٠ٚئّٔةغ  (2)

  5ٗ  ٚحٌزٍؽةةش ـةةٟ حٌفةةَق رةة١ٓ حٌّةةٌوَ ٚحٌّئٔةةةغ 2ٙ ٚحٌّئّٔةةغ ٨رةةٓ حٌظٔةةظ٠َٕٞ:ةةَ: حٌّةةٌّوَ 

 ٚحٌّٜزخف ح١ٌَّٕ ٚطخؽ حٌعَّٚ  ِخىس )ـَّ(.

 ُحى ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٤ُّٔٙ وخٔٛح ِـخ٠ٍٚٓ. ٌٚعً رعي٘خ: ٌٍفَّ ٚحٌٕٙي.  (ٓٔ)

ةْ ِةٓ ح٠٦ّةخْ ٔ:2ٕحٌزوخٍٞ ٠ٕ:َ:   (ٔٔ) ُّ . ِٚٔةٍُ ٖ٘, ٍلةُ: 3ٖ, ـٟ وظخد ح٠٦ّةخْ, رةخد أىحء حٌُو

. ٖٕ, ٍلةُ: ٍٙٚحثةع حٌةي٠ٓ  , ـٟ وظخد ح٠٦ّخْ, رخد ح٤َِ رخ٠٦ّخْ رخهلل طعخٌٝ ٍٚٓةٌٛٗ ٔ:ٙٗ

  ٚـةةةظق حٌزةةةخٍٞ )وظةةةخد ٠ٖٖٚ3ٕ:ةةةَ: ٔٙخ٠ةةةش ح٤ٍد ـةةةٟ ِعَـةةةش أٔٔةةةخد حٌعةةةَد )عزةةةي حٌمةةة١ْ( 

  ِٚعـةُ لزخثةً حٌعةَد )عزةي حٌمة١ْ رةٓ 3٘:3( 2ٖٙٗ  ٍلةُ: 2ٙعزي حٌم١ْ  حٌّؽخُٞ  رخد ٚـي

 .ٕ:5ٕٙأـ٠ٝ( 

 ـٟ ى: ٓزخٌف ١ؿ. «لَد حٌم ١ؿ». ِٚىخْ ٔ:٠ٖٕٗٙ:َ: ِعـُ حٌزٍيحْ  ِخىس )حٌزل٠َٓ(   (ٕٔ)

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: حٌٕٙي.  (ٖٔ)
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َلػػػو (ٔ)«اظتاىػػػر»حّػػػاه يف  َا بػػػّعػػػأل «زد عمػػػافأ»و  «ع ػػػد القػػػي »: وال مػػػن بق ػػػان َىم ا تُػػػ نّعػػػ  ال  رين ؼتػػػالطني للهنػػػد والُػػػرسمّ 
      واطتلط ِ قام  ذتّ ما يف ابعّ اهِتما وأمساو 

    «ق طافَ » و «ربَ عْ يػَ »العرب النازلني بو من  :هل اليمنكال من أ

  «اظتاىر»ذا الظرؼ َف لتّو يف ىو   وقات: يف وقٍت من األأي  (ٕ) منصَب على الظر يّ  :صالن أ

َاا اْػيَ ظتّػ الحبش  في م (ٗ)كل الدة , شى بى كالحى  لل ط  (ٖ)لمخىلطت م علػى بالدىػم   ل

َا ؽتالّهم [بٜٙ]بالدىم   َر يف أّوؿ وملّ ما ىَ مّذ     وذريىا (٘)«ؽَ اْ ة ابن إْري » ّ 

  مػػن ذػػري بػػ  حنيُػػ َ  اليمىمػػ  ىفً ك ػػكٌ   «(ٙ)ّ  نػػيمسػػيلم  اظت» الػػذين مػػنهم َُ كال مػػن بطػػي حطيفػػ 

  (5)فواليمام  ىي أرض العارض اظتعروؼ اآل

يػػاب أ [دٗ٘أ  ٖٙ ]نػػت وقػػد بيّ   واظتػػراد الق يلػػ ، ق يلػػ ٍ  بػػَأ كال مػػن ثقيػػفو  الطيػػف الطػػائف بُضػػَ »اػػلها يفّ 

    (3)«الطائف
    من العرب من ذري  قيفٍ  الطىئف ىفً ك كٌ 

َادي  جبيَ اقيلعو من أرض الشاـ بامر  فّ ي بو قيَ: ألوشتّ   (2)اظتعروؼ والطائف ال
 
 

َلػػو  بػػراىيمَ اهلل تعػػاُف؛ إجابػػً  لػػدعا  إ    (ٕ)وقيػػَ ذػػري ذلػػك   مث و ػػعو ذتّػػ  و ػػاؼ بػػو بال يػػت(ٔ) چڳ  ڳ  ڱچ :بق

َ ّما بيّ    (ٕ)ذلك     رنيو يف الّياب اظتّذ

                                                           
 .ٔ:ٕٕٔحٌَِّ٘   (ٔ)

 ّٜزخف ح١ٌَّٕ  ٚطخؽ حٌعَّٚ ِخىس )أًٛ(.أٞ: ل٢ّ ٚ أريحا  أٚ: ك١ٕخا ِٓ ح٤ك١خْ. ٠ٕ:َ: حٌ  (ٕ)

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٌّوخٌفظُٙ. ٚحهظٍؿ ـ٩ْ اٌٝ حٌّىخْ: طَىى. ح٢١ٌٓٛ )هٍؿ(.  (ٖ)

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٚر٨ٛىٞ. ٚـٟ ى: ر٨ٛىس.  (ٗ)

ِٚةخ رعةي٘خ, ٚ: حٌٔة١َس حٌٕز٠ٛةش ٨رةٓ ٘٘ةخَ )أِةَ ىّٚ ًٞ ػعٍزةخْ   3٘ ٠ٕ:َ: حٌٔة١َس ٚحٌّؽةخُٞ  (٘)

 .ٔ:5ٖحٌلز٘ش( ٍِه  ٚحرظيحء

٘ٛ ١ٍِّٔش رٓ كز١ذ. ٚل١ً: ١ٍِّٔش رٓ ػّخِش رٓ أػخي رٓ ك١ٕفش رٓ عـً  حٌّظٕزةٟ  حٌىةٌحد. أٚي   (ٙ)

  3ٕٔٚ ٕ:ٙٙٔ٘ةة . ٠ٕ:ةةَ: حٌىخِةةً ـةةٟ حٌظةةخ٠ٍن ِٔٔةةٓ طٕزةةؤ وةةٌرخا. لظةةً ـةةٟ كةةَٚد حٌةةَىس عةةخَ 

  ٍلةُ: ٕ٘:ٖٖٙ  ٚحٌٛحـٟ رخٌٛـ١خص )ِٔة١ٍّش رةٓ كز١ةذ( 5ٖٚ ٕ:3ٖ  ٚٔ:3ٕٙٚطخ٠ٍن ح٩ٓ٦َ 

 .ٙٓ٘ٚ 2:٘ٙٗ  ٚحٌزيح٠ش ٚحٌٕٙخ٠ش ٔٓٗ

 .٘:ٔٗٗ  ِٚخىس )ح١ٌّخِش( ٗ:٘ٙؿزً رخ١ٌّخِش. ٠ٕ:َ: ِعـُ حٌزٍيحْ  ِخىس )عَٝ( حٌعخٍٝ   (5)

  ِٚعـُ لزخثةً حٌعةَد )ػم١ةؿ رةٓ 23ٔأٔٔخد حٌعَد )رٕٛ ػم١ؿ(  ٠ٕ:َ: ٔٙخ٠ش ح٤ٍد ـٟ ِعَـش  (3)

 .ٔ:3ِٕٗٔزّٗ( 

 .ٚ د ٚ ؽ وٌح ـٟ ى, ١ٌٚٔض ـٟ أ  (2)
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َقّي  وتش :ىرجٌ لمخىلطت م تي      «تاجرٍ »رت    ديد اصتيمبضم الُ

َاالني من األ راؼ إ (ٖ)مً مى ال     هملسنيُ  ا،يلطت بذلك أ ,المقيمين عط هم (ٗ)ةجار ليهم لليّ ال

ػػػ- (٘)الحجػػػىز بلػػػد كال مػػػن حى ػػػرة ّّ مػػػا يف و  (ٙ)واظتدينػػػ  والطػػػائف واليمامػػػ   ُ وىػػػي م ؼتاليُهػػػا ّ 

َىم اضتا ػػرةَ  :(2)همصػػىدف   (3)[عػػن العػػرب] الػػرين  قلػػ ا اللغػػ  فٌ ل -(5)«القػػامَس» حػػين  اػػاد 
مػن   العػرب ذػريَ  :قػ  خػىلط ا غيػرهمظتػن بعػدىم  يطقلػ ف لغػ  العػرب [جٔٚ]  فأي: الناقلَ  ابت ؤكا

    سرْ م والُُ جَ من العَ  ممال
َّ  اصتمل ُ  َؿ ل يف ػت    ىموجدوىم ؼتالطني ذريَ  :أي «اادؼ»ػاظتُع
    ريمن الي ي َاب اليع ري ظتا قاـ  اعن ا لسطت مأ  تت ريّ  :فس ت قدك

بّالمهػم لسػالميهم مػن  اظتعيػدّ  العػربِ عن هػؤالء  كاللسىف العربيٌ  ل اللغ ى الرم  قى  الُريػقُ ك

 حااػالً  علمػاً  :كصػطىع ن  لمػىن رهى عً كصػيٌ  -«اظتاىػر»ّمػا يف - (ٓٔ)ّيػابٍ يف   ىا  ابيػ ً اػريّ  :ثبت ػىكأ ,اظتُسدات

لّػن   والثانيػ  باقيػ ٌ  ُد ػرت وُف  واأل «ابعمػر بػن اطتطػ»رقتا مّصػ مػدينياف: الك ف  كالبصرةهل هم أ  ينباليمرّ 

  (ٔٔ)ّاعا القدٔفلت عن محتَّ 

ٍَ  اْمَ  مهوجعلو بعضُ   بُ سْ   َ  :أي فق  ن الطػا   وىػَ  يػو عنهػا ان (ٕٔ)امػف  ل ت الايادة عليه: إأي   ع ْػّا

َامَ اصترجآف»  وقد أش عُت  يو الّالـ أّوؿ(ٖٔ)اظتهمل  ،ُيُها   (ٔ)«شرح ع

                                                                                                                                                                      
ڎ  ڌ   ڌ  ڈ  ڈ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڑ  ڑ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  چ ِةةةٓ لٌٛةةةٗ طعةةةخٌٝ:   (ٔ)

 .ٗٔ:5ٖارَح١ُ٘:  چڱ  ڱ  ڱ  ڱ   

 .ٗ:٠3ٕ:َ: ِعـُ حٌزٍيحْ  ِخىس )حٌ خثؿ(   (ٕ)

 ـٟ حٌَِّ٘: ح١ٌّٓ.  (ٖ)

 وٌح ـٟ ى  ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٌٍظـخٍ. (ٗ)

 د ٚ ؽ: ٛخىـُٛ٘. ُحى ـٟ أ ٚ  (٘)

ِةةخىس )كـةةِ(: ٚوٍةةه ح١ٌّخِةةش ـبٔٙةةخ ِةةٓ  طةةخؽ حٌعةة١ٌَّٚٔةةض ـةةٟ )حٌمةةخِّٛ(. لةةخي حٌِر١ةةيٞ ـةةٟ  ( ٙ)

ف رٗ ؼ١َٖ. ٠ٕٚ:َ: ِعـُ حٌزٍيحْ  ِخىس )حٌلـخُ(  َّ  .ٕ:3ٕٔحٌلـخُ. ٚلي ٛ

 .(كـِ) حٌمخِّٛ حٌّل٢١, ِخىس ( 5)

 ٠ُخىس ِٓ ى.  (3)

 ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ. (2)

 ِٛؿٛىس ـٟ حٌظٌوَس. «ـٟ وظخد»ٚٚ ؽ: و٩َ حٌعَد. ـٟ أ ٚ د   (ٓٔ)

 .ٗ:2ٓٗ  ِٚخىس )حٌىٛـش( ٔ:٠ٖٕٗٓ:َ: ِعـُ حٌزٍيحْ  ِخىس )حٌزَٜس(  ( ٔٔ)

 ـٟ أ ٚ ؽ: ع١ٍٙخ.  (ٕٔ)

 وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ:  هففظٙخ.  (ٖٔ)



222 

 

َّ  (ٗ)اظتِْصػرُ  :(ٖ)«اظتصػ اح»يف  .مصػىر العػرببػين أ (ٕ) من ػ  ّػ ُػي  والصػدقات  قسػم  يهػا اليُ  َرةٍ ُّ

    «مصارٌ أ»اصتم  و    ث  يمنويءنّ   يصرؼ  يذّّر  (٘)«ابن  ارس»قالو 

َِ صطىئ  هؤالء ىذه الصناع  ككى توزاد ىنا: ]  «اظتاىر»ُف ىنا اقيصر يف وإ : ىالتػي ب ػ ال لػديِن  : أى

َف  يعيشػػ ف  (ٙ) [أي: بيلػػك الصػػنائ  َاشػػي الرعىيػػ ى ويرزقػػ َحش لصػػي كا  للم مػػاؿ  ،ػػذُ أ : ص صػػيٌ كاللٌ  ,للػػ
   ال ري ،ُي ً 

َز العّ   وما عطف عليها ،بٌ  «الرعاي »و ،«ّاف»اْم  «انائ »و    وكت

َروف :أي ككى  ا ؛ق اهم  ف  ػىأ  ىءال  اظتّذ َا يف األ ِن قسػىهم كأ  (5)ْػيقرا  الل ػ رض ال لػذا  ػرب
انت  يهم رعايُ  اب ؛قل بىن   هم   ه كأ  بَ واللصَاي ُ  لذاّ 

 
َا اضتا رة  عّ أل ؛ت حشىن    (3)«من بدا  قد جُا» وم َف يد،ل

َف القُارم ينػا عّ أل (2)مطع م جى بىن كأ    ]من ال سيا[(ٓٔ)ل

 (ٔ)َمَالضاؿ والس   (ٔٔ)بني ومَ   العاّ 

                                                                                                                                                                      

َُ  وةخْ ٚاًحِخىس )ل ة٢(:  طخؽ حٌعَّٚلخي ـٟ   (ٔ) ً   حٓة : ٠ٚمةخي ٛلخ٠ةشحٌ ٔةْٛ ِحىـظُة «٠ىفةٟ» رّعٕةٝ ـعة

َ حٌٌٞ ٘ٛ: ١ٗوٕخ لخي .لَْ ِٕٟ َِ ِٗ  ؿ َ   حرةٓ حٌ٘ة١ن ُِٕٙ ؿّخعشٌ  ر ٠ٕ:ةَ: ٗةَف حٌىخـ١ةش )أٓةّخء  .٘٘ةخ

, ِٚؽٕةٟ حٌٍز١ةذ )لةة٢( ٕ:52ٔ, ٚحٌظة١٠ًٌ ٚحٌظى١ّةً ٕ:2ٕٗ  ٚحٍط٘ةخؾ ح٠ٌةَد ٖ:25ح٤ـعةخي( 

ّْ حٌٔةة١ٛ١ٖ:ٖٕٔ  ّٚ٘ةةع حٌٙٛحِةةع )حٌّفعةةٛي ـ١ةةٗ( ٕ:ٔٔ  ٚكخٗةة١ش حٌ٘ةةّٕٟ ٖٖٕ ٟ ٌةةُ . عٍةةٝ أ

 ٠ٛؿذ ٠ُخىس حٌْٕٛ.

  ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ.  (ٕ)

 حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ ِخىس )َِٜ(.  (ٖ)

 وٌح ـٟ ى, ١ٌٚٔض ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ.  (ٗ)

 ِـًّ حٌٍؽش ِٚمخ١٠ْ حٌٍؽش  ِخىس )َِٜ(.  (٘)

 وٌح ـٟ ى, ٚلي ٓم٢ ِخ ر١ٓ ِعىٛـظ١ٓ ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ. (ٙ)

 ح٤ٍٝ ٨ٓظمَحء حٌٍؽش ُِٕٙ. وٌح ـٟ حٌٕٔن. ٌٚعٍٙخ: ـٌٍح َٟرٛح ا١ٌُٙ ـٟ  (5)

ّٞ ٚأكّةي   (3)  ٚحٌ زَحٔةٟ ٠عٍةٝ ٚأرةٛٚحٌز١ٙمةٟ  ٚحٌظَِةٌٞ ىحٚى ٚأرةٛكي٠غ َِـةٌٛع, أهَؿةٗ حٌعٔةىَ

أٞ: ٛةخٍ ١زعةٗ حٌـفةخء. ٠ٕ:ةَ:  «ؿفةخ». ٚ«ِٓ ٓىٓ حٌزخى٠ش ؿفخ»ٚعٕي رع٠ُٙ: «ِٓ ريح ؿفخ»رٍف:: 

. 22ٕٗ, ٍلةةُ:ٕ:ٖٕ٘ٚ, 5ٕٔٗ , ٍلةةُ:ٕ:ٖٕٙ, ٚو٘ةةؿ حٌوفةةخء  3٘٘3 ـةة١ٞ حٌمةةي٠َ , ٍلةةُ:

 .23ٕٔ  ٍلُ: ٕ:٠ٖٕٚ٘ٗ:َ: حٌّٔظمٜٝ 

 : ٚأّٗيُ٘ ك١ّّش.ٚـٟ حٌظٌوَس ُحى عٕي ــخي  (2)

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: حٌم٠خ. ٚـٟ ى: حٌعمخٍ.  (ٓٔ)

 : ِٟٚٛع حٌع١١َٔٓ. ٚـٟ ى: ِٚعيْ حٌمَرٝ. د ٚ ؽـٟ أ: ِٟٚٛع حٌع١َٔٓ. ٚـٟ   (ٔٔ)
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َْػهملقػَّ  -بال نا  للُاعػَ- اب  غلً ي فٍ  م ًل حبٌ كأ َؿ- ابػ  غلى كال يي   ة نُ َف -بال نػا  للمُعػ  (ٕ) لػذا نتنعػ
َؿ لساف حاعتم  اصتار َيَ] :ويق  [من الط

ٍَ إوق  ود الناس عنها بسيُووقاـ يذ  (ٖ)ُف ىنداؿ: أال ال من ْ ي

َادي  للملػػ ؾ   اعػػ ً إ :هم ا قيػػىدان عسػػرى كأ رتػػ   :خالقػػىن أ -بػػاصتيم- جفػػىهمكأ ليُػػّرقهم يف ال ػػ

َفٍ  و بضم  أ [بٓٚ]  بضميني «قلُ ،ُ »     (ٗ)بال صرية للمع  اظتدّر  اْمٌ    سّ
ػػػػهم   ػػػػمكأقله  َّة نَُْ ىػػػػَ   :(٘)«اظتصػػػػ اح»يف - للضػػػػيم -للم ال ػػػػ  والصػػػػي  - زتػػػػالً  :أي احتمػػػػىالن لقػػػػ

 بضم   ؿوىَ الذُّ   بّسر اظتعجم  :ل كالر   -ومعً   وزناً  (ٙ)«الضري»ػّ
 

 (5) « رب»من باب   بُي  اظتعجم  «الً ذَ  ذؿّ »اْم مصدر   اظتعجم 

َرَ  ل ذلػػكك قىػػ  :بػػ   ػػىن معترً  ,« ػػرح التسػػ يل»فػػي  «ىفبػػ  حيٌػػأ» «الُػػارا »عػن  اظتػػّذ
َؿ  بػػو قٌ والظػػرؼ ميعلّػػ [أٗٙ]  «َنَقػػ»حػػاؿ مػػن  اعػػَ   بصػػي   الُاعػػَ َؿ حػػاؿٌ   وبصػػي   اظتُعػػ   ائػػب  اعلػػو  والظػػرؼ نمػػن اظتُعػػ

    نسب للمقاـواألّوؿ أ

َؿ  باظتهمل  :طيحيث عي  يضاً أ «ن مىلكو اب» علا   اّل ُتسػيعمَ إ  عػاؿ الػيت ال  وىَ مػن األبال نا  للمُع

   (3)«حتاؼ الُا َ  عر   الُعَ اظت   ل ري الُاعَإ»نيها يف وقد بيّ   ّذلك

ٌَ - في كتب   ضػىع ى كقي  ااعػ ى كخي  مو ٍخػلى  (ٔ)لغػ ً  -يضػاً ميعّلٌق بػو أ- لً بطقٍ  -«ع »  ميعّلٌق بػ(2)ل 
    ـ  يوظتا تقدّ  (ٕ)بل يهم ؽتن ال لتيعّ   همغيرً ك  ضىع ى كقي 

                                                                                                                                                                      
(ٔ)  َُّ  ٔ حٌزةَٞ. ٚحٌٔةًّ: ٘ةٛ حٌوٍةك ِةٓ حٌؼ١ةخد. ٚحٌٔةَّ: ٗةـَ ح٠ٌخي: ٘ٛ ٗـَ حٌٔيٍ ٚ .ـٟ ى: حٌ

ِّ ٔ:ٔٗ٘حٌ ٍق  ٚ٘ٛ ٔٛع ِٓ حٌِع٠خٖ  ٚ٘ٛ وً ٗـَ ع:١ُ ٌٗ ٗٛن. ٚـٟ حٌف١ٞ  : ِٚعةيْ حٌعة

 ر١ٓ ح٠ٌخي ٚحٌٍُٔ. ٚحٌٍُٔ: ٗـَ حٌع٠خس. ٚلي لَْ حّّٓٙخ ـٟ حٌ٘عَ حٌمي٠ُ.

 ح حٌّٔظـ١َ ِٓ ح٨ٓظـخٍس.ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٌُ ٠ّٕعْٛ. ٚ٘ٛ ه ؤ. ٌٚعٍٗ أٍحى: ٌُ ٠ّٕعٛ  (ٕ)

اًح حلظَٔةض  «٨», ٚعٍةٝ ِعٕةٝ ح٨ٓةظؽَحق ـةٟ حٌٕفةٟ رة «٨»رة  «أ٨»٠ٔظ٘ٙي رةٗ حٌٕلةخس عٍةٝ حلظةَحْ   (ٖ)

  ٚحٌظٜةة٠َق 32ٕ  ٍلةةُ: ٕ:ٗٗةةَف ح٤ٗةةّٟٛٔ ٚ ,٘:ٕٕٕحٌظةة١٠ًٌ ٚحٌظى١ّةةً  . ٚ٘ةةٛ ـةةٟ«ِةةٓ»رةة 

 .ٔ:ٓ٘ٔ , ٚكخ١ٗش حٌو٠َٞٗٗ٘, ٍلُ: ٔ:22ٔ  ّٚ٘ع حٌٙٛحِع ٕٙٙ  ٍلُ: ٔ:ٖٖٗ

 وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: حٌٌّوٍٛ. ٚلي وظزض ـٟ ى ػُ ٗ زض.   (ٗ)

 حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ ِخىس )١ُٟ(. ( ٘)

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: وخ١ٌَٜ. ٚـٟ ى: وخ١ّ٠ٌَ. ٚـٟ حٌّٜزخف: ِؼً ٟخٍٖ ١َٟح.  (ٙ)

 ُحى عٕي ــخي: حٔظٙٝ.   (5)

. ِٚةخ ًوةَٖ ـ١ةٗ أّٔةٗ ٠ةؤطٟ ٌٍّ٘٘فعةٛي   ِٚعـةُ ح٤ـعةخي حٌّز١ٕةش 3٘اطلخؾ حٌفخًٟ ِةخىس )عٕةٟ(   (3)

 ٌىٕٗ ل١ًٍ. ٠ٕٚ:َ: طخؽ حٌعَّٚ  ِخىس )عٕٟ(. «ٍٟٟ»ِز١ٕخا ٌٍفخعً و  

 .«رٕمً»١ٌٔض ـٟ ى  ٚلي ؿخءص رعي لٌٛٗ:   (2)
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  قػدوةِ  :ئمػ ً أ  مػن  ريقػ  :أي مػن عػىدة  ّرُذ  َمنبل    االحيجاجُ  :أي ليس ذلك «افبَ حيّ أ» كقىؿ

ره يف االعرت  ما [د٘٘ج  ٕٚ] انيهى  الن َ علمِ  :فً هرا الشأ   اض عليوّذ

َاعػػد بػػالّالـ العػػر ِّ  ثػػم االعتمػػىد  َر ا يف االْػػيدالؿ للق ركاه الثٌقػػىت عػػط م   ّػػالـٍ   :علػػا مػػىظتػػّذ
  . ى ي  المعتبرةبىل

َفيّ ويػُ   مانػػ ة الثّقػػات  ذوي الصػػدؽ واألوامػػن الػػرّ  اً شتاعػػ (ٗ)ء،ػػذت :(ٖ)« ػػ ل قػػو ال»يف  «ابػػن  ػػارس»قػػاؿ    قػػى اظتظنػػ
  ق  والصدؽ والعدال مان  والثّ آ،ذ الل   من أىَ األ  ليي ر   :قاؿ

َف الناقػَ عػدْ : يُ (٘)«مػ لُّ ال»يف  «ن اريابن األ»قاؿ  ػ ػاف أو امػرأالً شػرتطّ  ّمػا   اً ع ػد (ٙ)أو  [ّػاف]  حػرّاً ةً   رجػالًّ 

  يف الُضػيل  مػن شػّلو (5)ّػنإف َف تو   نقلػولط ما اشرتُ   ا معر َ  تُسريه وتاويلو   اشرُتط لذلك فّ شرتط يف نقَ اضتديِث؛ أليُ 
اف الراوي  ن     َف يق َ نقلو اْقاً  فّ 

َُ أ(3)«ن اريابن األ»قاؿ  َِ : نق َؿٌ ألا ى َا  مق  اطتطابيّ اظتيديّ  الّ   إيف الل   وذريىا ى   (2) ن بالّذبّ 

َا قػػػ ُ  واة والالػػػرّ  (ٓٔ)دعيػػػب تعػػػدّ وال يُ  ,هم ك ظم ػػػم ثػػػرً  -بيػػػاٌف للمػػػرويّ - مػػػن كقػػػ    ذػػػري الػػػراوي لػػػو م
َؿ- (ٔٔ) ػػتكٌ دي  ََ إ»لػػد ىػػم و  :(ٕٔ)عػػن العػػرب العربػػىء -نائػػب  اعلػػو- دكاكيػػني  -بال نػػا  للمُعػػ  «شتاعيػػ

   قساـٌ : العرب أ(ٖٔ)«ابن دحي َ »وعن:   
                                                                                                                                                                      

 : ١زوش. أ ٚ د ٚ ؽٓم ض ِٓ ى  ٚـٟ   (ٔ)

 ـٟ ى: ٌّٕعُٙ.  (ٕ)

ٙ  أ(2٘) «طٕز١ٗ»وظذ حٌّٔخع . ١ٓٚؤطٟ طىَحٍ و٩ِٗ آهَ ٔ:5ٖٔ, ٚحٌَِّ٘:3ٗحٌٜخكزٟ:   (ٖ)

ٖ٘ٗ. 

 وٌح ـٟ حٌٜخكزٟ ٚحٌَِّ٘  ٚـٟ حٌٕٔن: ٠ئهٌ.  (ٗ)

. ٚٓة١ؤطٟ طىةَحٍ و٩ِةةٗ ـةٟ ِةظٓ ح٨لظةةَحف آهةَ وظةذ حٌٔةةّخع ٔ:3ٖٔ, ٚحٌِّ٘ةةَ 3ٌّ٘ةع ح٤ىٌةش   (٘)

 أ(.2٘) «طٕز١ٗ»

ح. ٚح٠ٌِخىس ِٓ حٌٍّع ٚحٌَِّ٘.  (ٙ)  ـٟ ؽ: أَ. ٚـٟ أ ٚ د: كَحا َ عزيا

 رخٌفٛل١ّش ٚحٌظلظ١ش, ٚـٟ د ٚ ى: ٠ىٓ.ـٟ أ:   (5)

 .ٔ:ٔٗٔ, ٚحٌَِّ٘ 3ٙ ٌّع ح٤ىٌش:  (3)

حٌو خر١ش ُ٘ أٛلخد أرٟ حٌو ّخد ِلّي رةٓ أرةٟ ٠ُٕةذ ح٤ٓةيٞ ح٤ؿةيع  ِةٌٛٝ رٕةٟ أٓةً  لظةً   (2)

ٖ. ٚ٘ةُ ٠مٌٛةْٛ ٖٕٗٔٓش  ّٛ أ ِٕةٗ عٕةيِخ ٓةّع ؼٍة َّ ٘ . ٔٔذ ٔفٔٗ ٧ٌِخَ ؿعفةَ حٌٜةخىق  حٌةٌٞ طزة

ش ٚ ّّ س ح٤ث ّٛ   ٚحٌفٜةً 5ٕٗأ١ٌ٘ٛظُٙ. ٠ٕ:َ: حٌفَق رة١ٓ حٌفةَق )حٌزةخد حٌَحرةع  حٌفٜةً حٌٔةخرع( رٕز

 .ٔ:ٕٓٔ  ٚحًٌٍّ ٚحٌٕلً )ح١ٌ٘عش حٌؽخ١ٌش( 3ٗ  ٚ٘:ٙٗ)ًوَ ٕٗع ح١ٌ٘عش( 

 ـٟ ى: رعيى.  (ٓٔ)

 : ٚليٚٔض. ٚـٟ د: ٚطيٚٔض. ٚ٘ٛ ه ؤ.أ ٚ ؽـٟ   (ٔٔ)

 ُحى عٕي ــخي: وؼ١َس ٍِ٘ٙٛس.  (ٕٔ)

ّْ حرةٓ ىك١ةش ًوةَٖ ـةٟ  خؽ حٌعَّٚط, ٚٔ:ٖٔحٌَِّ٘   (ٖٔ) ِخىس )عةَد(. ٚلةي أٗةخٍ حرةٓ حٌ ١ةذ اٌةٝ أ

حٌظٕةة٠َٛ. ٚ٘ةةٛ عّةةَ رةةٓ حٌلٔةةٓ رةةٓ عٍةةٟ رةةٓ ِلّةةي  أرةةٛ حٌو ّةةخد  حٌ٘ةة١َٙ رةةخرٓ ىك١ةةش حٌىٍزةةٟ  
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ََ مػػػػن ولػػػػد صلّػػػػوىػػػػم اطتُ  :بػػػػا ُ وعر  عاربػػػػ ٌ  َحٍ إ»  وىػػػػم تسػػػػ  ق ائػػػػ ٌَد وأُ وىػػػػي  «ـر بػػػػن ْػػػػاـ بػػػػن نػػػػ ٌَ  ِ وعَ  يمُ َمػػػػ: عػػػػاٌد وذتػػػػ  يػػػػ

 العربّيَ   «إشتاعيَ»م ومنهم تعلّ   بارٌ ووَ  رىمٌ وجُ  ليقٌ مْ وعِ  دي ٌ وجَ  (ٔ)مٌ و س
َا خبلّ  : والعرُب اظتيعّرب     وىم بنَ ق طافَ   صٍ الذين ليس

َا خبلّ  : ُ والعرب اظتسيعرب   (ٕ)«الص اح» ّما يف يضاً ٍص أوىم الذين ليس

   انيهى  «(ٖ)ددأبن عدناف بن  معدّ »وىم ولد  « َ يبن دحا»قاؿ 

َا يهػػا مؿ مػػن أحّػػو أوّ ألنّػػ ؛القيامػػ  إُف النػػار قائػػد الشػػعرا  يػػَـَ » ,«امػػرئ القػػيس»كػػ ي اف  يف ّمػػا    «ق

َع را»و  (ٗ)«األوائػػَ»يف  «عروبػػ َ »  رواه ابػػن اضتػػديث اظتر ػػ َعػػاً  «ةأ  ىريػػر »مػػن حػػديث  (ٙ)«أزتػػد»  وعنػػد (٘)«بػػن عسػػّا  :مر 
َا  الشعرا  إُف النار» ِّ  رٍ جْ بن حُ ا»منو  واظتراد  «ااحب ل َر الشاعر اصتاىليّ   «دينْ ال    اظتشه

   (2)ّربدأىم  ن ُذ   (3)عشر بلغ  م ْ ع  رتاع ٌ  «القي  امرؤ»: (5)«اظتاىر»ويف 

َزف  :(ٓٔ)«القامَس»قاؿ يف  :كالط رًٌمىح     نيهىالشاعر ا «اصتهم (ٔٔ)ابن»  وىَ «ارم  نِ السِّ »ب

  (ٕ)اح بن حّيمرمّ الطّ  :[بٔٚ] (ٔ)«اظتاىر»ويف   وحرو و مهمالتٌ 

                                                                                                                                                                      
٘ةة . ٚوظخرةةٗ ٘ةةٛ حٌظٕةة٠َٛ ـةةٟ ٌِٛةةي حٌٔةةَحؽ ح١ٌّٕةةَ. طٕ:ةةَ طَؿّظةةٗ ـةةٟ ٘ي٠ةةش 2ٖٖحٌّظةةٛـٝ ٓةةٕش 

ً ١زمةخص حٌعةَد : ٔٙخ٠ةش ح٤ٍد ـةٟ ِعَـةش أٔٔةخد حٌعةَد   ٠ٕٚ:َ ـٟ طفٜة١ٔ:53ٙحٌعخٍـ١ٓ: 

 .ٔٔ)حٌفًٜ حٌؼخٟٔ( 

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ١ُٚ٘.  (ٔ)

 ِخىس )عَد(. ٚأّٓخء حٌمزخثً ١ٌٔض ـ١ٗ. حٌٜلخف  (ٕ)

  «أُدّ »  ويف النسخ: أزدى  وىَ ،طا  وقد ا  ها ػتققَ اظتاىر إُف تاج العروسّذا يف نسخ اظتاىر ويف   (ٖ)
يف ْن   آفاضترّ  معشر أ  بن اضتسني عروب  أبَ  وىَ ٖٙ  رقم: ٙٙاألوائَ   (ٗ)  ىػ  ولي  ابن عروب  ٖٛٔت
ي ِٓ أكىةُ لٛحـ١ٙةخ. ٔ٘ٗٔ, ٍلُ: ٕ:5ٔٔٔـٟ ِعـُ ح١ٌ٘ٛم   (٘) ّٚ . ٚلخي: ؼ٠َذ. ١ٌْٚ ـ١ٗ: ٤ّٔٗ أ

, ٍلةُ: ٖ:5ٖ٘, ٚوٕة ِ حٌعّةخي ٕ٘ٙٔ, ٍلُ: ٕ:3ٙٔلخي ح١ٛ١ٌٟٔ: ٟع١ؿ. ٠ٕ:َ: ـ١ٞ حٌمي٠َ 

52٘ٙ. 

, ٕٗٙٔ, ٍلةُ: ٕ:3ٙٔ. لخي ح٤ٌزخٟٔ: ِٕىَ. ٠ٕ:َ: ـة١ٞ حٌمةي٠َ 5ٕٔ5ٍلُ:  ٕٔ:5ٕـٟ ِٕٔيٖ  ( ٙ)

 .2ٖٕٓ, ٍلُ: ٙ:3ٍٍٕٗٚٓٔش ح٤كخى٠غ ح٠ٌع١فش 

 .ٕ:ٙ٘ٗحٌَِّ٘   (5)

 ح٠ٌٌٓ عّيُ٘ ـٟ حٌَِّ٘ هّٔش عَ٘.  (3)

ي ِٓ أكىُ لٛحـ١ٙخ»لٌٛٗ  (2) ّٚ  ١ٌْ ـٟ ى. «٤ٚحثً...ٍٚحٖ حرٓ عَٚرشَ ـٟ ح»ِٚٓ لٌٛٗ  «٤ّٔٗ أ

 حٌمخِّٛ حٌّل٢١ ِخىس )١َِق(.  (ٓٔ)

: ٚـٟ ٔٔوش أرٛ طخؽ حٌعَّٚوٌح ـٟ حٌمخِّٛ: حرٓ  ٚـٟ حٌٕٔن: أرٛ. ٚ٘ٛ ه ؤ. لخي حٌِر١يٞ ـٟ   (ٔٔ)

.ٗ ِّ ْٕزِٟٔ. ٚحٌُعْميٞ ٔٔزش ٤ ٠ٕ:ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَ:  حٌـُٙ.ٚ٘ٛ حٌ َِخف رٓ حٌـُٙ حٌ خثٟ ػُ حٌُعْميٞ  حٌٔ

ى٠ٛحْ    َٚٗف53ٗ  ٍلُ: ٙٙٚ)حٌ َِخف(  3ٍٔلُ:  5ٗح٤عٍٛ( حٌّئطٍؿ ٚحٌّوظٍؿ ٣ٌِيٞ )

  ٚٗةَف ٙ:ٕٔ٘  ٚح٦وّةخي )رةخد حٌَعمَةيٞ ٚحٌُعْمةيٞ( 2ٕٙ  ٍلةُ: ٕ:35ٗٔحٌلّخٓش ٌٍَُّٚلةٟ 

  ٚطز١َٜ حٌّٕظزةٗ )حٌعمةيٞ( 3:2ٔ  ٚح٤ٔٔخد )حٌعميٞ( ٗ:ٔٙى٠ٛحْ حٌلّخٓش ٌٍو ١ذ حٌظز٠َِٞ 

 .22:3ٖ  ٚطخؽ حٌعَّٚ )عمي( ٘ٔٓٔ
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     البدة اضتقيقيّ ب  الن ّ  مادحِ  «ّعب بن زىريٍ »والد   ه را ٌ وأ،رَ  لو زايٌ أوّ   رٌ :مص ّ هيرو كزي 

ػػػ -بُػػػي  اصتػػػيم- ريػػػركجى  َزف  :(ٖ)«القػػػامَس»ّمػػػا يف   :ؽدى زٍ رى كالفى ػػػ»بػػػ بػػػن  قتػػػاـ بػػػن ذالػػػبِ »لقػػػب   «َجَ رْ َُ َْ

  من شعرا  العرب همكغيرً   وقتا من شعرا  ابْالـ  انيهى  «اعصع َ 

َيّػيف اال كممى ييعتم  علي  في ذلك َاعػد الن  مػد ػت»األعظػم  اإلمػىـ مصػطفىتي    ْيشػهاد للق

ػػاف مػػن  صػػ ا  العػػرب   «الشػػىفعيٌ  دريػػ َ بػػن إ مسػػالك » [أ٘ٙ]اػػاحبُ  «ابػػن  ػػىكرو »فقػػ  قػػىؿ    قػػدّ 

- (٘)«أحمػػ  بػػن غىلػػوو »حػػ ثطى  :ُػػو  يهػػاالػػذي ألّ  :أي «مطىقبػػ »فػػي  (ٗ)«األنصػػار يف ؽتالػػك األعصػػار

بُػي  اظتهملػ  األوُف  :«يٌ الحٌرا ًػ» -بُػي  أوليػو اظتهملػني- «بن الحسن (ٙ)عمر»ح ثطى  -ةَّحدباظتعجم  واظت

   (5)من بالد الشاـ بلدةٍ  «افَ حرّ »ػس   لديد الثاني   نوتش
 ح ثطى  -(3)[بلٌد بُارسَ ]« ىراةَ »ػل نس  ٌ - محم  بن أحم  ال ركم ح ثطى

 

                                                                                                                                                                      
 .ٕ:ٕ٘ٗحٌَِّ٘   (ٔ)

 ١ٌْ ـٟ ى. «ٚـٟ حٌَِّ٘...»ِٓ لٌٛٗ  (ٕ)

ّٚ٘خ ِٓ ٗعَحء »حٌمخِّٛ حٌّل٢١ ِخىس )ـَُىق(. ٚلي ؿخء ٔمً حٌمخِّٛ ـٟ ى رعي لٌٛٗ:   (ٖ)

 .«ح٩ٓ٦َ

  ٚحٌٜةةٛحد أْ ٘ةةٌح حٌىظةةخد ٤كّةةي رةةٓ ٠ل١ةةٝ حٌىَِةةخٟٔ حٌعّةةَ ٔ:2ٗ٘وةةٌح ـةةٟ حٌٕٔةةن ٚحٌفةة١ٞ   (ٗ)

٘ة   ٚعٕٛحٔةٗ: ِٔةخٌه ح٤رٜةخٍ 5ٗ2ىخطذ حٌيِ٘مٟ  حٌّظٛـٝ ٓةٕش حٌ٘خـعٟ  ح١ٌَٙ٘ رخرٓ ـ٠ً حٌ

ةخ حرةٓ ٗةخوَّ ـٙةٛ ٕ:ٕٙٙٔـٟ ِّخٌه ح٤ِٜةخٍ. ٚ٘ةٛ وظةخد ٟةوُ. ٠ٕ:ةَ: و٘ةؿ حٌ:ٕةْٛ:  ِّ . أ

٘ة . ٚوظخرةٗ ـ٠ةخثً 5ِٓٗلّي رٓ أكّي رٓ ٗخوَ  أرةٛ عزةي هللا حٌم ةخْ حٌّٜةَٞ  حٌّظةٛـٝ ٓةٕش 

  ٚو٘ةؿ حٌ:ٕةْٛ: 32ٕ  ٍلُ: ٗ:2٘زمش حٌَحرعش(  حٌ٘خـعٟ. ٠ٕ:َ: ١زمخص حٌ٘خـع١ش حٌىزَٜ )حٌ 

 .ٕ:ٓٙ  ٚ٘يح٠ش حٌعخٍـ١ٓ: 3ٗٓٔ  ٕٚ:5ٕ٘ٔ

ُحى حرٓ عٔخوَ: حرٓ ِخ ٗخء هللا حٌ٘خـعٟ. ٌُٚ أؿي ٌٗ طَؿّش. ٚٚؿةيص أكّةي رةٓ ِلّةي رةٓ أكّةي   (٘)

٘ة . ِظةَؿُ ـةٟ طةخ٠ٍن ٕ٘ٗرٓ ؼخٌذ حٌوٛحٍُِٟ حٌ٘ةخـعٟ  حٌّعةَٚؾ رخٌزَلةخٟٔ  حٌّظةٛـٝ ٓةٕش 

  ٚح٤ع٩َ ٙٓٗ  ٍلُ: 5ٔ:ٗٙٗ  ١َٓٚ أع٩َ حٌٕز٩ء )حٌ زمش حٌؼخٌؼش ٚحٌعَْ٘ٚ( ٘:2٘ٔىِ٘ك 

ٕٕٔ:ٔ. 

 ـٟ حٌٕٔن: ِلّي.  (ٙ)

حْ(   (5) َّ  .ٗ:2ٙ  ٚح٤ٔٔخد )حٌلَحٟٔ( ٕ:ٖٕ٘ـٟ ؿ٠َِس حٌفَحص. ٠ٕ:َ: ِعـُ حٌزٍيحْ  ِخىس )ك

  ٚح٤ٔٔةةخد ٘:2ٖٙ)٘ةَحس(  ٠ُةخىس ِةٓ ى, ٚ٘ةةٟ ِي٠ٕةش ـةةٟ هَحٓةخْ. ٠ٕ:ةَ: ِعـةةُ حٌزٍةيحْ  ِةةخىس  (3)

 .ٕٔ:ٕٖٗ)حٌَٙٚٞ( 
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 ىػَ  يمػا- (ٕ)جعفػر بػن محمػ  حػ ثطى -باظتهمل  وبعد األلف جػيم- (ٔ)زكريى بن يحيا السىجيٌ 

َاْطي اظتُ [جٖٚ] (ٖ)أظنُّ  َجال ر الصائاأو   (ٗ)نايَ ب داد  ل ػاط   واحدة   هما يف   قال  دادي (٘)غبن شّا     ق  أْو
اط اآل ر،ذين عمّ   وأزتد يف   ق ّ  ار اآل،ذين عن أت اع اليابعنيأْو   ن ّذ

 ؛(5)« ه فػي اللغػ  حٌجػ كالـ الشىفعيٌ »: (ٙ)«أحم  بن حطبل»قىؿ  :جعُػر قىؿ
   من الي يري ظت ٌ او عر  ل يو ْألنّ  ؛(5)« ه حجٌ 

ُّ  ؿوأوّ     (2)«الرازيّ »ّياب   اوأحسنه  (3)مناق و بِ يُ ما جا  عنو ؽتا  يو مد،َ يف 

                                                           
: كيػٕخ أكّي رٓ ؼخٌذ رٓ ِةخ ٗةخء هللا  ٔ٘:ٖٙٔـٟ ٕٓي ًوَٖ حرٓ عٔخوَ ـٟ )طَؿّش حٌ٘خـعٟ(   (ٔ)

حٟٔ  كيػٕخ ِلّي رٓ أكّي رٓ ح١ٌٍغ حٌٙةَٚٞ  كةيػٕخ ُو٠َةخ رةٓ ٠ل١ةٝ  َّ كيػٕخ عَّ رٓ حٌلٔٓ حٌل

رٓ ِلّي حٌم خْ لخي: أٔزؤٔةخ أكّةي رةٓ ؼخٌةذ : لَأص عٍٝ ِلّي رٓ أكّي ٕٓٗحٌٔخؿٟ. ٚـٟ ٙ 

حٔةٟ  كةيػٕخ ِلّةي رةٓ أكّةي حٌٙةَٚٞ  كةيػٕخ  َّ رٓ ِخ ٗخء هللا حٌ٘خـعٟ  كيػٕخ عَّ رةٓ حٌلٔةٓ حٌل

ُو٠َخ رٓ ٠ل١ٝ حٌٔزخثٟ. ٚ٘ٛ ُو٠َخ رٓ ٠ل١ٝ رةٓ عزةي حٌةَكّٓ حٌزٜةَٞ  ـم١ةٗ ػمةش. طةٛـٟ ٓةٕش 

ّْ ِلّةي رةٓ أكّةي ٘ . ٌُٚ أؿةي ِةٓ ًوةَ ـةٟ طَؿّظةٗ أٔةٗ ٍٜٚ عةٓ ؿعفةَ 5ٖٓ رةٓ ِلّةي  ٨ٚ أ

حٌٙةةَٚٞ ٍٜٚ عٕةةٗ. ٚحٌٔةةخؽ: ه٘ةةٌذ ٠ُلّةةً ِةةٓ حٌزلةةَ اٌةةٝ حٌزٜةةَس. ٠ٕ:ةةَ: ح٤ٔٔةةخد )حٌٔةةخؿٟ( 

  ٚطةةةخ٠ٍن ح٦ٓةةة٩َ ٖٔٔ  ٍلةةةُ: ٗ:25ٔ  ٚٓةةة١َ أعةةة٩َ حٌٕةةةز٩ء )حٌ زمةةةش حٌؼخِٕةةةش ع٘ةةةَس( 5:٘

زمش حٌعخٗةَس(   ٚطٌوَس حٌلفخه )حٌ 325ٕ  ٍلُ: ٕ:52  ١ِِٚحْ ح٨عظيحي 5ٕ5  ٍلُ: ٖٕ:2ٕٓ

  ١ٚزمةةخص حٌ٘ةةخـع١ش حٌىزةةَٜ )حٌ زمةةش حٌؼخٌؼةةش( ٗٔ:3ٖٔ  ٚحٌزيح٠ةةش ٚحٌٕٙخ٠ةةش 5ٕ5  ٍلةةُ: ٕ:5ٓ2

 .  ٖ:5ٗ  ٚح٤ع٩َ 2ٕٕٓ  ٍلُ: ٕٙٔ  ٚطم٠َذ حٌظ٠ٌٙذ 3ٙٔ  ٍلُ: ٖ:22ٕ

 ـٟ طخ٠ٍن ىِ٘ك: أكّي.  (ٕ)

 وٌح ـٟ ى, ٚر١خٝ ِىخٔٙخ ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ. ٚـٟ ٘خِٖ ؽ: ر١خٝ ـٟ ح٤ًٛ.   (ٖ)

حق  حٌّظٛـٝ ٕٓش   (ٗ) ٍّ ٘ . ٚ٘ٛ ػمش عٕي عٍّخء حٌـةَف ٚحٌظعةي٠ً. ٠ٕ:ةَ: طٙة٠ٌذ حٌىّةخي ٕ٘ٙٚ٘ٛ حٌٛ

 .ٔ:ٕٖٔ  ٚط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ 2٘5  ٍلُ: ٕ:ٗ٘ٔ  ٚط١ٌ٘ذ ط٠ٌٙذ حٌىّخي ٘:٘ٓٔ

٘ةة . ػمةةش عٕةةي عٍّةةخء حٌـةةَف ٚحٌظعةةي٠ً. ٠ٕ:ةةَ: طٙةة٠ٌذ حٌىّةةخي 52ٕ٘ةةٛ أرةةٛ ِلّةةي  حٌّظةةٛـٝ ٓةةٕش   (٘)

ٚو٩ّ٘ةخ ٍٜٚ . ٔ:ٖٓٔ  ٚط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ 2٘ٙ  ٍلُ: ٕ:ٖ٘ٔط٠ٌٙذ حٌىّخي   ٚط١ٌ٘ذ ٘:ٖٓٔ

  ًٚوةَ ٓةزعش ؼ١َّ٘ةخ 22عٓ ح٦ِخَ أكّةي وّةخ ًوةَ حرةٓ حٌـةُٛٞ ـةٟ ِٕخلةذ ح٦ِةخَ أكّةي ٙ 

 حُّٓٙ )ؿعفَ رٓ ِلّي(. 

٘ . أـَىٖ ؼ١َ ٚحكي ـةٟ حٌظٜة١ٕؿ  ِةُٕٙ حرةٓ ٕٔٗح٦ِخَ ٛخكذ حٌٌّ٘ذ حٌلٕزٍٟ  حٌّظٛـٝ ٕٓش   (ٙ)

 . 53  ٍلُ: ٔٔ:55ٔ  ١َٓٚ أع٩َ حٌٕز٩ء 2ٙ2  ٍلُ: ٔ:5ُٖٗٛٞ. ٠ٕ:َ: ط٠ٌٙذ حٌىّخي حٌـ

ِخ ٠ٔظيي رٗ عٍٝ ـٜةخكش حٌ٘ةخـعٟ ِٚعَـظةٗ رخٌٍؽةش ٚى٠ةٛحْ ٠ٕ:َ: ِٕخلذ حٌ٘خـعٟ ٌٍز١ٙمٟ )رخد   (5)

  ٚطةٛحٌٟ حٌظؤٓة١ْ )حٌمٔةُ حٌؼخٌةغ( ٔ٘:ٖٓ٘  ٚطخ٠ٍن ىِ٘ك )ِلّةي رةٓ اى٠ٍةْ( ٕ:ٕٗحٌعَد( 

 .٘ٔ  ٍلُ: 3٘

 ـٟ ى: حٌّٕخلذ. ٌعٍٗ ٠َ٠ي أْ حٌّؤهٌ حٌٍؽ٠ٛش حٌظٟ أهٌص عٍٟ حٌ٘خـعٟ أٌٚض.  (3)

٧ٌِةةخَ أرةةٟ ِلّةةي عزةةي حٌةةَكّٓ رةةٓ أرةةٟ كةةخطُ حٌةةَحُٞ  اِةةخَ حٌـةةَف ٚحٌظعةةي٠ً  حٌّظةةٛـٝ ٓةةٕش   (2)

١ٚزةع رخٌمةخَ٘س  ِىظزةش  ٘   وظخد حّٓٗ آىحد حٌ٘خـعٟ ِٕٚخلزٗ. كممٗ عزي حٌؽٕٟ عزي حٌوخٌك 5ٕٖ

٘  وظخد حّٓٗ )ِٕخلذ ح٦ِخَ 5ٖٟٗ. ٤ٚرٟ حٌل١ٔٓ ِلّي رٓ عزي هللا حٌَحُٞ حٌّظٛـٝ ٕٓش هخٔـ

ةةَ ِلّةي رةٓ عّةةَ  ـوةَ حٌةةي٠ٓ  ّٔ حٌ٘ةخـعٟ(  ١زةع رخٌمةةخَ٘س أ٠٠ةخا. ٧ٌِٚةخَ ح٤ٛةةٌٟٛ حٌّةظىٍُّ حٌّف
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ياب  عػن  أ  حػد   (ٕ)«بػن األن ػاريا»: أ،بنػا «أبػَ العػال  األاػ هآف»: قػاؿ (ٔ)«ّمضتػا ا»ػلػ « ضػَ الشػا عيّ »ويفّ 

 .  َيف الن  ٌ حجّ عندنا  «الشا عي»ّالـ   :قاؿ «أ  عثماف اظتازٓفّ »عن  (ٖ)«أ  ع يدة»

َؿُ  :«اظتازٓف»عن  (٘)«داظتبِّ »حّى  :(ٗ)«الرازي»وقاؿ      يف الل    ٌ حجّ  «ػتمد بن إدري َ » ق

م»وأ،رج     (5)ضتن قاُّ  الشا عيّ  ما رأيتُ  :(ٙ)«الاعُرآفّ »عن  «اضتّا

يا  اطتطاإذا وجد ُ  :«الشا عيّ »قاؿ  :(3)«الربي »،رج عن أو  َا  (2) يفّ      اال 
 

  نيهى  ا(ٓٔ)الل ن : يع  ،ط  ال أ نٓفّ 

ياب  وىػَ مػن بيػت   الشا عي[دٙ٘] (ٔٔ)بعض الناس يا،ذوف الل   على أفّ  بُ جَ العَ  :« علبٍ »عن  :«الرازي»ويفّ 

  (ٕ)ف يء،ذ عليوأ كتب أف يء،ذ منو الل   ال والشا عيُّ   (ٔ)الل  

                                                                                                                                                                      
ح٤ه١ةَ, ٘  وظخد حّٓٗ )ِٕخلذ ح٦ِخَ حٌ٘ةخـعٟ(  ٚ٘ةٛ حٌّمٜةٛى ٕ٘ةخ ٙٓٙحٌَحُٞ  حٌّظٛـٝ ٕٓش 

 .ٖٕٕؿعً ـ٩ٜا هخٛخا ٌٍَّى عٍٝ ِخ حطُّٙ حٌ٘خـعٟ رخٌو ؤ رٗ ـمي 

, حٌ٘ةة١َٙ رخٌلةةخوُ ح١ٌٕٔةةخرٍٛٞ, ٛةةخكذ هللا عزةةي أرةةٛ, كّي٠ٚةةٗ رةةٓ ِلّةةي رةةٓ هللا عزةةي رةةٓ ِلّةةي  (ٔ)

, ٚح٤عةة٩َ 2ٕٙ, ٍلةةُ: ٖ:2ٖٓٔ. طةةٌوَس حٌلفةةخه ٘ٓٗحٌّٔةةظيٍن عٍةةٝ حٌٜةةل١ل١ٓ.طٛـٟ ٓةةٕش 

ٕٕ5:ٙ. 

. وةخْ أرةٖٛ أ٠٠ةخا أى٠زةخا أهزخ٠ٍةخا ٍح٠ٚةشا. طةٛـٟ أرةٖٛ حٌمخٓةُ ُ رةٓ ر٘ةخٍِلّةي رةٓ حٌمخٓة ٘ٛ أرٛ رىةَ (ٕ)

 . طلض طَؿّش أرٟ رىَ ح٨رٓ.٘ٔ:5ٕٗ٘ . ١َٓ أع٩َ حٌٕز٩ء ٖٗٓ

ّْ حرةٓ ٕ:ٗٗوٌح ـٟ ِٕخلذ حٌ٘خـعٟ ٌٍز١ٙمةٟ  (ٖ) , ٚـةٟ أ ٚ د ٚ ؽ: لةخي أرةٛ حٌعة٩ء رةٓ ح٤ٛةزٙخٟٔ ا

ٌع٩ء ح٤ٛةزٙخٟٔ أٔزؤٔةخ حرةٓ ح٤ٔزةخٍٞ كةيػٕٟ أرةٟ ح٤ٔزخٍٞ كيػٕٟ عٓ أرٟ ع١ٜيس. ٚـٟ ى: أرٛ ح

 ١ٌْ ـٟ ٍٚح٠ش حٌز١ٙمٟ. «و٩َ»عٓ أرٟ عز١ي. ٚوٍّش 

 .ٖٙٔآىحد حٌ٘خـعٟ ِٕٚخلزٗ   (ٗ)

, ٚـةةٟ أ ٚ د ٚ ؽ: لٍةةض حٌ٘ةةخـعٟ ٌٍةةَحُٞ ٔ:ٓ٘٘وةةٌح ـةةٟ حٌفةة١ٞ «ٚلةةخي حٌةةَحُٞ كىةةٝ حٌّزةةَى» (٘)

خ ـةةٟ ـ٠ةةخثً حٌ٘ةةخـعٟ: كىةةٝ حٌّزةةَى عةةٓ . ٚـةةٟ ى: لٍٕةة«حٌّزةةَى»ِىةةخْ  «حٌّزةةَ»ٚحٌّزةةَى. ٚـةةٟ ؽ: 

َْ ـٟ حٌٍؽش.  حٌؼمخص ـٟ ـ٠خثً حٌ٘خـعٟ: لُٛي ِلّي رٓ اى٠ٍ

ٟ, أكي أٛلخد  حٌ٘خـعٟ ٍٚٚحس ٌِ٘زٗ حٌمي٠ُ. عٍ أرٛ حٌزؽيحىٞ, حٌٜزخف رٓ ِلّي رٓ حٌلٔٓ  (ٙ)

 .ٕ:ٕٕٔ, ح٤ع٩َ ٕٗ, ٍلُ: ٕ:ٗٔٔ. ١زمخص حٌ٘خـع١ش حٌىزَٜ 2ٕ٘٘ , ٚل١ً ٕٓٙطٛـٟ 

عٓ حٌِعفَحٟٔ لخٌٗ: ِخ ٍأ٠ض أكيحا ل٢ّ أـٜق ٨ٚ أعٍُ ِةٓ  ٕ:2ٗأهَؽ حٌز١ٙمٟ رٕٔيٖ ـٟ ِٕخلزٗ   (5)

حٌ٘خـعٟ  وخْ أعٍُ حٌٕخّ  ٚأـٜق حٌٕخّ  ٚوةخْ ٠ُمةَأ ع١ٍةٗ ِةٓ وةً حٌ٘ةعَ ـ١عَـةٗ. ٚـةٟ طةخ٠ٍن 

  عةٓ عزةي حٌٍّةه ٗٔ:ٖٙٔ( ٖٕٖح٩ٓ٦َ )حٌ زمش حٌلخى٠ش ٚحٌع٘ةَْٚ  ِلّةي رةٓ اى٠ٍةْ  ٍلةُ: 

٘خَ حٌٕلٛٞ لخي: ١خٌض ِـخٌٔظٕخ ٌٍ٘خـعٟ  ـّخ ّٓعض ِٕٗ ٌلٕشا ل٢. ِٚؼٍٙخ ـةٟ ٓة١َ أعة٩َ رٓ ٘

 .ٓٔ:2ٗحٌٕز٩ء 

ٚأكي ٍٚحس ٌِ٘زٗ حٌـي٠ي  حٌ٘خـعٟ ٛخكذ ,ِلّي أرٛ حٌَّٜٞ  حٌَّحىٞ  ١ٍّٓخْ رٓ حٌَر١ع  (3)

 .ٖ:ٗٔ, ٚح٤ع٩َ 2ٕ, ٍلُ: ٕ:ٖٔٔ٘ . ١زمخص حٌ٘خـع١ش حٌىزَٜ 5ٕٓرَّٜ. طٛـٟ 

   ٚـٟ ى: ٌلٕخا.ٕ:ٕ٘وٌح ـٟ ِٕخلذ حٌ٘خـعٟ ٌٍز١ٙمٟ   (2)

 : ٠عٕٟ ـٟ حٌعَر١ش.ٕ:ٕ٘ـٟ ِٕخلذ حٌ٘خـعٟ ٌٍز١ٙمٟ   (ٓٔ)

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: عٓ. ٚ٘ٛ ه ؤ.  (ٔٔ)
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  تيمّ 

َد اصتمػػػػػاف يف علػػػػػم اظتعػػػػػآف وال يػػػػػاف»يف  ابػػػػػن »  ر يقػػػػػو يف شػػػػػرح بديعيّػػػػػ «لسػػػػػيّ األند»قػػػػػاؿ  :فللمصػػػػػنّ  (ٖ)«شػػػػػرح عقػػػػػ

َـ(ٗ)«جابرٍ      واظتعآف وال ياف وال دي   الل   واليصريف والن َ :األدب ْي ٌ  : عل

      يها   ا ألُاظهمباظتعي ألفّ  ؛بّالـ العرب نظماً ونثراً  يها إالّ لسيشهد عيُ  ال (٘):  الثال   اأُلَوؿُ قاؿ
َـ األ،ػػرية يُ  َل ػػلعػػر اسيشػػهد عليهػػا بّػػالـ والعلػػ يف ذلػػك بػػػني  ؽَ  ػػرْ  وال  إُف اظتعػػآف ا راجعػػ ٌ ألّعػػ ؛دينب وذػػريىم مػػن اظت

َف االولػذا قُ   إُف العقَ راج ٌ  ىَ أمرٌ  إذ ؛العرب وذريىم ـٍ » و «ال  ػرتيّ »بّػالـ  ْيشػهادُ  ػَ مػن أىػَ ىػذه الُنػ  « نػاظتي» و «أ  دتػا
   اً جرّ  وىلم   «أ  العال » و

َد»ف يف صنّ قاؿ اظت َرة (ٙ)«شرح العق َويّ » (5)و ِف ٌٍث  قهي    ُيواجتّ  :اظتّذ َع النػ شػعار العػرب ؿ باشػي ااال «غتمػ
َـ العربيّػػو يُ ألنّػػ ؛مػػن  ػػروض الُّايػػ  َـ الشػػرْ  [بٕٚ] الت  الػػيت ىػػي مػػن آ سيشػػهد  ػػا علػػى علػػ َلّػػ  ععلػػ   دينخبػػالؼ أشػػعار اظت

االشي اؿ  ا ُذ  شي اؿُ  اال اف  يها ماّر ا لي ّ        م احوإاّل   روهذـ  مّيُ    بَ إفّ 
َـ ال الذػػ  الػػثالث مػػن أعظػػم آ أفّ  وال شػػك   َقّػػف إدراؾ ّمػػاؿ ابنتػػ  ّػػر أفّ بػػَ ُذ   الت الشػػرععلػػ َقّػػٌف عليهػػا؛ لي اف مي

    على معر يها  للن ّ  الذي ىَ معجرةٌ   فإعجاز القرآ
َل   ر أفّ وقد تقرّ  اشعار العرب من ىذه اضت   يها  ٌ دين حجّ أشعار اظت     نيهىا يثي   ليّنّ 

ػػالـ َجػػد يفّ  ـٍ » ػػاة مػػن االْيشػػهاد بّػػالـ ؿتػػَ النّ بعػػض  (3)قلػػُت: ومػػا ي  ؛ومرويّػػ ال َ ػمنػػ (2)ايَ مقائلػػوػ  ينػػ  «أ  دتػػا

اف من العار نيألنّ  الـٍ  وّ    واهلل أعلم (ٓٔ)يا   يو بطريق العرب يف الّالـ علىّ 

                                                                                                                                                                      
 ـٟ ى: ٚ٘ٛ ِّٓ ٠ؼزض حٌٍؽش.  (ٔ)

 . ٘ٔٚ ٗٔ  ٍلُ: ٖٓٔل٠َذ ِٕٗ طٛحٌٟ حٌظؤ١ْٓ )حٌمُٔ حٌَحرع(   (ٕ)

, ٔ:ٙ٘ٗأ٠٠ةخا ـةٟ ٔٛح٘ةي ح٤رىةخٍ ٚٗةٛحٍى ح٨ـىةخٍ  لي ٔمً ٌ٘ح حٌى٩َ. ٚٔ:5َٗف عمٛى حٌـّخْ  ( ٖ)

 .ٔ:٘حٌزؽيحىٞ ـٟ ِميِش حٌوِحٔش ٚ ,5٘ٗ

 عزةةي أرةٛ ,حٌٕلةٛٞ ح٤عّةٝ حٌّةةخٌىٟ حٌٙةٛحٍٞ ؿةخرَ رةٓ عٍةةٟ رةٓ أكّةي رةٓ ِلّةةي حرةٓ ؿةخرَ: ٘ةٛ  (ٗ)

. ؿعفةَ أرٛ ,خ١ٟحٌؽَٔ حٌَع١ٕٟ ,ِخٌه رٓ ٠ٛٓؿ رٓ أكّي٘ٛ  :ح٤ٔئٌٟٚ ٘ , 53ٓ.طٛـٟ ٕٓش هللا

 ٚحٌَع١ٕةةٟ ,٠ٚةٕ:ُ ٠ئٌةؿ ؿةخرَ حرةةٓ ـىةخْ ,ٚحٌزٜة١َ رةخ٤عّٝ حٌّ٘ةةٍٙٛحْ ّ٘ةخٚ ٘ة .552ٔةٛـٟ 

ُّ اٌةٝ ك١خْ  أرٟ ِٓ ّٚٓعخ َِٜ, اٌٝ ٍك٩ .٠ىظذ . خٌزوةخٍٞر حٌّةِٞ عةٓ رٙةخ ٚكةيػخ   كٍةذ ػ

 .٘٘, ٍلُ: ٔ:ٖ٘. رؽ١ش حٌٛعخس حٌٍٜٛ ه١َ ِيف ـٟ ح١ٌَٔح حٌلٍشٚحٌزي٠ع١ّش ٟ٘ 

 ـٟ ى ٚحٌَ٘ف, ٚلي ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ. وٌح  (٘)

 .ٔ:5َٗف عمٛى حٌـّخْ  (ٙ)

ّْ حٌٕةٛٚٞ ًوةَ ـةٟ  (5) وٌح ـٟ ى, ٚلي ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ. ٚحٌٌٞ ـٟ َٗف عمٛى حٌـّخْ: ًٌٚةه أ

ّْ ح٨ٗظؽخي... ٌّد ٚؼ١َٖ أ  َٗف حٌّٙ

 وٌح ـٟ ى, ٚلي ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ.  (3)

 خٌٗ.ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ِمخرٍٗ. ٚـٟ ى: ِم  (2)

َ  ٠ؤطٟ ـ١ٗ» (ٓٔ)  ١ٌْ ـٟ ى. «ـٟ حٌى٩َ عٍٝ و٩
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 فركع
 ـعلى ما تقدّ   ٌ م نيّ 

 أح هى

َ ػػَؽ بعربيّ   وقائلُػػ اظتعػػروؼُ  يطقسػػم المسػػم ع  بصػػي     بيشػػديد اظتهملػػ  األوُف- دو رً مطهػػ [أٙٙ] إلػػاو يػاظت

  .ك ىذ   -الُاعَ

جػا  ٍرو ػو  :(ٕ)(م ا ػ  )ط ر دذالػب  كأصػل :(ٔ)«الخصػىئص»في  «بن ج ا» قىؿ

    ّانت  اي  ٍ  القصد للمادة بايّ  أفّ  إُف إنتا ً  ع ً ٍرو و مقطّ 

َقييني  وبعػد األلػ- التتىب ي  :كالم م  [جٗٚ] في َّحػف بُ َم ٌ  دةٌ م  :أي كمطػ   كاال ػتمراري  -مضػم

 َِ     س و: تيابُ  بعضهم ل عٍض واْيمراُر ذلك ٍ(ٗ)  أيالفر ىف بعض م بعضىن  (ٖ)تطىردي   من ىذا األا
ػػػ دى كاطٌػػػرى  َاو :ؿكى  ٍ الجى َف اظتهملػػػ  بينهمػػػا  بُػػػي  اصتػػػيم والػػػ ػػػّ ّمػػػا يف    «جػػػداوؿ»ورتعػػػو   النهػػػر الصػػػ ري  ْو

َيَ]: (ٙ)«األنصاريّ »وذلك بيت   بىلري يف اصترياف  ىؤهإذا تتىب  م (٘)«اظتص اح»  [من الط

ا ّ رشتْ  ؼُ أتعرِ   (5)                                راد اظتذاىباًّ 
عتم َحشيُ  قصريٌ  رم ٌ  :دُ رَ طْ واظتِ   ت بني يديكها واْيمرّ إذا أت عيَ   الطريدة  ردتُ  :وق    طرد بو ال

َّ بالدّ  :كالتفر دي  -بالقاؼ- لتفر ؽي ا :ّالمهم (3)يف ش ذ ذ(م ا   )أاَ ك    القاؼ اؿ ػت
َلو  [من الرجا] :من ذلك ق

نَ  َا ِ ذّ شَ  يرّت  (ٔ)الاف اضتصى ج

                                                           

ةة ح١٨ّةةَحى عٍةةٝ حٌمةةٛي رةةخد», ٔ:2ٙحٌوٜةةخثٚ   (ٔ) ُّ٘ ٚحٌِّ٘ةةَ حٌٕةةٛع حٌؼةةخٟٔ ع٘ةةَ, ِعَـةةش  «ًٌٚٚحٌ

. ِٚخ ٔمٍٗ ٕ٘خ ألَد اٌٝ ِخ ـٟ ح٤ٗزخٖ ِٕةٗ اٌةٝ ٔ:ٖٙٗ, ٚح٤ٗزخٖ حًٌٌ٘ٚ ٔ:ٕٕٙحٌّ َّى ٚحٌ٘خً 

 حٌوٜخثٚ ٚحٌَِّ٘.

 ٚح٤ٗزخٖ: ١َى.ـٟ حٌٕٔن   (ٕ)

 عٕي ــخي ٚـٟ حٌّٜخىٍ: ِ خٍىس.  (ٖ)

 وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: لخي. (ٗ)

 حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ ِخىس )ؿيي(.  (٘)

ٚىعةةةخٖ ٧ٌٓةةةة٩َ ٌٚةةةةُ ٠ٔةةةةٍُ, ِٚةةةخص ـزةةةةً حٌٙـةةةةَس. ٠ٕ:ةةةةَ  لةةة١ْ رةةةةٓ حٌَو ةةةة١ُ, ٍأٜ حٌٕزةةةةٟ   (ٙ)

 .5:ٖٗح٤ىد , ٚهِحٔش 5ٖٖ٘, ٍلُ: ٘:5٘٘, ١ٚ حٌزـخٚٞ 5ٖٗ3, ٍلُ: ٗ:3ٕٔح٨ٛخرش

ََ  ٚك٘خا  سََ ّْ ٌعَ عـِٖ:   ( 5) , ٚ٘ةٛ ـةٟ ٗ, ٍلةُ: ٖٖ. ٚحٌز١ض ِ ٍع ل١ٜيس ـةٟ ى٠ٛحٔةٗ ٍحوذِ  ِٛلؿِ  ؼ١

, ٖٔ:ٖٓٔ, ٚ)١ةَى( ٙ:ٕٗٙ, ِٚـّةً حٌٍؽةش )ً٘ةذ(, ٚطٙة٠ٌذ حٌٍؽةش )ً٘ةذ( ٔ:2ٙحٌوٜخثٚ 

 )١َى( ٚ )ً٘ذ(. ِخىس ٌٔخْ حٌعَد ٚطخؽ حٌعَّٚ, ٕٚٔ:ٕٓٔٚحٌّوٜٚ 

 ٚ ؽ. ٟٚ٘ ػخرظش رخٌّٜخىٍ.ٓم ض ِٓ أ ٚ د  (3)
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    منو وهتا تَ  رَ تطايػَ  ما :أي

أعػرؼ  ال :وقػاؿ  «األاػمعيُّ » وأباىػا  ذػريُ  بالضػم ال  هذّ و أيضاً أُشػوشذذتُ  (ٖ) اً ذّ ذوذاً وشَ شُ  (ٕ)ذّ الشي  يشُ  وشذّ 
 [من الرجا] :قاؿ  اذذّ شُ  :«شاذّ »ورت    قاً ميُرّ  :أي  «اً شاذّ » إالّ 

 (ٗ)اذذّ من الشُ  ّ عض من مرّ 
    هذا أاَ ىاتني اظتادتني 

في  -ي  تُسري  عطفٌ - (٘)كطريق  ت مٍ ذلك في الكالـ كالص ات علا  ى  ثم قيل
َات ؽتا مرّ  ذريِ  :أي غيرهمى     بعضو الّالـ واألا

   مى ا تمٌر من الكالـ في اإلعراب بيٌ العر  (ٙ)[علمً ] أهل بعضُ ل عى فجى 
 

َيّػ من م ا   الصػطىع  ,كغيره النسػ   واليصػ ري واليّسػري الن  ْػم لييابعػو َه  ػذا االشتّػ :أي (5)مطٌػردان    ّ 

َا ك  واْيمراره  ال ػابِ كا فرد عن ذلك   من األلُػاظ  بىبً  (3) مى علي  بقيٌ نُراد باال فىرؽ  الذي :مىجعل

 .(2) ىذان   اًل ،رج بو عن قياس ال ابمث لسماعٍ  إلا غيره
 راداال ّػػػػػػالّػػػػػػالـ يف  اعلػػػػػػم أفّ  مث :قػػػػػػاؿ :«ظتاىػػػػػػر»ا (ٕ)ويف  راداالطٌػػػػػػ :(ٔ)«اطتصػػػػػػائص»يف  ثػػػػػػم قػػػػػػىؿ 

َرين  (ٖ)كالشركذ  :أ ربو  [دٚ٘] علا أربع باظتعنيني اظتّذ
                                                                                                                                                                      

 رخٌلٜةٝ( ِٔةظفَِخص) ح٠ةش ـ١ةٗٚٚحٌَ ,ٖ٘ٔـٟ حٌٕٔةن: كةٛحـ٩. ٚ٘ةٛ ٨ِةَة حٌمة١ْ ـةٟ ى٠ٛحٔةٗ  ( ٔ)

حً( ٨ٚ ٗةةخ٘ي ـ١ةةٗٚٚحٌَ ٠ٕٕٚٔٙٔةةذ ٌَإرةةش ـةةٟ ى٠ٛحٔةةٗ  ٌّ ٚ)ؼةةَحر٩(  ح٠ةةش ـ١ةةٗ )ؿفّةةخؾ( ِىةةخْ )ٗةة

ٌٍفش )ـََ(, ٚط٠ٌٙذ , ِٚمخ١٠ْ حٔ:2ٙ, ٚحٌوٜخثٚ 535. ٚ٘ٛ ـٟ ؿَّٙس حٌٍؽش ِىخْ )ؿٛحـ٩(

 ِخىس )ًٌٗ(. ٠َٜٚٚ )لٕخر٩( ِىخْ )ؿٛحـ٩(.  ٌٔخْ حٌعَد, ٚٔٔ:5ٕٔحٌٍؽش )ًٌٗ( 

(ٕ)  « ٌّ ُ٘ ٌّ حٌٟ٘ء ٠ ٗٚ»  ٌّ ة ِ٘ ٌّ حٌ٘ةٟء ٠ ُّ٘ي. ٚ٘ٛ طٜل١ؿ. ٚـةٟ حٌّٜةخىٍ: ٚٗة ـٟ حٌٕٔن: ّٚٗي حٌٟ٘ء ٠

 . ٌّ ُ٘ ٠ٚ 

 ُحى ـٟ حٌّٜخىٍ: ٚأًٌٗطُٗ أٔخ.  (ٖ)

 , ٚلي ٓم٢ ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ: حٌٌ٘حً.ٔ:25حٌَؿِ ـٟ حٌوٜخثٚ  (ٗ)

١ٌٔةةض عٕةةي ــةةخي, ٚ٘ةةٟ ـةةٟ حٌوٜةةخثٚ ٚحٌِّ٘ةةَ. ٚـةةٟ ح٤ٗةةزخٖ: ٠َ١ٚمظةةٗ. لةةخي حرةةٓ حٌ ١ةةذ   (٘)

 : ٚـٟ ٔٔوش: ٠َ١ٚمٗ.ٔ:ٖ٘٘

 ح٠ٌِخىس ِٓ ــخي. ٚلي ٓم٢ ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ: أً٘. ٚٓم٢ ِٓ ى: رعٞ.   (ٙ)

 د ٚ ؽ: ٚحٌظىز١َ ِ َى. , ٚـٟ أ ٚٔ:ٖ٘٘وٌح ـٟ ى ٚحٌف١ٞ  «ٚحٌظى١َٔ ِ َّىحا » (5)

ىٖ عٓ ٩ٛك١ّش أـَحى. ـمةي ىهةً حٌ٘ةَف رة١ٓ ح٠ٌّةخؾ ٚح٠ٌّةخؾ ا١ٌةٗ,  (3) َّ ُحى ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٌظف

ًّ حٌّعٕٝ.   ـّٕىَ ح٠ٌّخؾ, ـخهظ

ُحى ـةةٟ ى: ِفعةةٛي ؿعٍةةٛح ِمةةّيٍحا  ػةةُ ُحى ٘ةة٩ ٌٙةة٠ٌٓ حٌّٟٛةةع١ٓ عٍةةٝ أكىةةخَ ؼ١َّ٘ةةخ. لةةخي حرةةٓ  (2)

 ِفعٌٛٗ حٌؼخٟٔ وّخ ٘ٛ هخَ٘ لٌٛٗ. «ٗخًحا »ؿعٍٛح ح٤ٚي  ٚ ِفعٛي «ِخ ـخٍق»: ٚٔ:ٖ٘٘حٌ ١ذ 
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هػػ   الضػػرب كهػػرا  رتيعػػاً  :أي معػػىن  العػػر ّ  كاال ػػتعمىؿ  الصػػناعيّ  فػػي القيػػىس مطٌػػرده   ػػربٌ 
  بسػعي و  , كمػررتي عمػران  , ك ػربتي  ح : قػىـ زيػ ه    من علم العربيّ  [بٖٚ] الغىي  المطل ب 

َؿ  من ر   الُاعَ :أي    (ٗ)باضترؼ و،ُض اهرور  ونصب اظتُع

ػػػاف الشػػػي  شػػػاذّ : (٘)«اظتاىػػػر»قػػػاؿ يف    حتامػػػت العػػػرب منػػػو (ٙ)مػػػا حتاميػػػتَ   يف القيػػػاس مطػػػرداً   ماعاً يف الّسػػػ ػػػنفّ 

َاجب يف أمثالو (5)وجريتَ      يف نظريه على ال
َل مّعػأل ؛«عَ دَ وَ » و «رَ ذَ وَ »مػن ذلػػك اميناعػك مػػن  لػػَ  «دَ َعػػوَ »و  «فَ زَ وَ »ػّػ   نظريقتػػا تسػيعمَعليػػك أف  وال ذػروَ   قتػػاَ َف يق

    (3)هماَف تسمع

ٌَ   «ّاد»بعد  «أف»ومن ىذا اْيعماؿ     (2)ايف القياسوال ؽتا ين   وإف َف يّن ق ي اً يف االْيعماؿ شاذ   وىَ قلي
َؿ العرب َاؾ أـ قاعداف أقائمٌ  :ومن ذلك ق المهم  أ، َجػب  :«فأبػَ عثمػا»قاؿ   ىّذاّ   إاّل  «أـ قاعػٌد قتػا»والقيػاس ي

َؿ إاّل  العرب ال أفّ  َجب  صلو لي«قاعداف» تق    األوُف (ٓٔ) عادؿ اصتمل    يصَ الضمري  والقياس ي

 حػ  المى ػي مػن   العػر ّ  اال ػتعمىؿفػي   ىذ    الصناعيّ  في القيىس ده مٌطرً   ربٌ ك
   (ٔٔ)«ودع»و «وذر»وقتا  ,«يى ىع»ك  «يىرىر»

                                                                                                                                                                      
ٍ حرٓ ؿٕٟ ًوَ ٌ٘ح حٌظم١ُٔ ـٟ حٌّٕٜؿ ٔ:25حٌوٜخثٚ   (ٔ) َّ   ٌٚعٍّٗ أهةٌ ٘ةٌح حٌظمٔة١ُ ٔ:55ٕ. و

ًّ اٌةةٝ ػ٩ػةةش ألٔةةخَ. ِٚؼةةً رةة )حٓظلًٛ( ٔ:5ِ٘ةةٓ حرةةٓ حٌٔةةَحؽ ـةةٟ ح٤ٛةةٛي ) ( ك١ةةغ لٔةةُ حٌ٘ةةخ

َٖ حرةٓ ؿٕةٟ  ٚ٘ةٛ حٌّ ةَى ـةٟ ح٨ٓةظعّخي ٚحٌم١ةخّ  ٤ٔةٗ ٚ)٠يع(. ٚأًّ٘ حٌمُٔ حٌَحرع حٌةٌٞ ًوة

 )ًّ ١ٌْ ِٓ أٔٛحع حٌ٘خً. ٠ٕٚ:ةَ: ِميِةش طةخؽ حٌعةَّٚ )حٌّمٜةي حٌٔةخىّ ـةٟ ر١ةخْ حٌّ ةَى ٚحٌ٘ةخ

ٕٖ:ٔ. 

 ٓم٢ ِٓ ى. «ـٟ حٌوٜخثٚ ح١٨َّحى ٚ» (ٕ)

 عٕي ــخي: لخي ػُ ح١٨َحى ٚحًٌٌ٘ٚ. ( ٖ)

 ١ٌٔض ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ. (ٗ)

. ٚٓة١ؤطٟ و٩ِةٗ ٘ةٌح ـةٟ وظةخد ٔ:ٙٙٗ. ٠ٕٚ:َ: ح٤ٗزخٖ ٔ:22عٓ حٌوٜخثٚ  ٔ:2ٕٕحٌَِّ٘  ( ٘)

 أ(.2ٓٔحٌم١خّ  حٌّٔؤٌش حٌؼخ١ٔش ِٓ حٌفًٜ ح٤ٚي )

ّّٔخع, ِ َىحا ـٟ حٌم١خّ, طلخ١َِض ِخ» (ٙ) حا ـٟ حٌ ًّ وٌح ـةٟ حٌوٜةخثٚ ٚحٌِّ٘ةَ.  «ـبْ وخْ حٌٟ٘ء ٗخ

 .ِٓ ى «طلخِض»ح. ٌُٚ طٔم٢ وٍّش ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ ِىخٔٙخ: طلخِٟ ٌ٘ح. ٚـٟ ى: طظلخـٝ ـٟ ٌ٘

 وٌح ـٟ حٌوٜخثٚ ٚحٌَِّ٘, ٚ ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٚٔلٛٞ. ٚـٟ ى: ٠ٚـَٞ.  (5)

 وٌح ـٟ حٌّٜخىٍ, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: طٔظعٍّٙخ.. ٚـٟ ى: طٔظعٍّّٙخ  (3)

 يف اظتصادر: وال مابياً يف القياس   «وال ؽتا ينايف القياس»  (2)

 .«ٌظعخىي»ٚ ؽ: ٚحٌـٍّش. ٚلي ٓم٢ ِٕٙخ  وٌح ـٟ ى ٚحٌّٜخىٍ, ٚـٟ أ ٚ د (ٓٔ)

َاو(   (ٔٔ) ػػاف مػن اليػػا  والػ َؿ يف الن ػػَ )بػاب ابعػػراب( ٗ:ٜٓٔينظػر: الّيػاب )بػػاب مػاّ  الشػػا ي  ، وشػرح ٔ:ٚ٘، واألاػ
َامَ( ٖ:ٜٔ، ؤ:ٖٓٔ َام  )الع  ، وتاج العروس، مادة )ودع(  ٘:ٕٗ، وقت  اعت
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َا ما ػػي  :(ٔ)«الاؾتػػآف»قػػاؿ اػػاحب  يخُيػػف ب (ٕ)چچ   وَدَعَكك َڃ  چ  :قػػرا ة وشػػذّ   «يػػدع»و «يػػذر»وأمػػات

َا الرُتؾات» :وحديثُ   الداؿ [أٚٙ]يخُيف ب َّم ّر مرُ ذَ ما وَ   (ٖ)  وذروا اضت ش  ما تّر    .(ٗ)«ّو

ٌَ أي هرا ,«له قً بٍ مي  مكىفه »م: كق ل  ه    (ٙ)«ؿاب عػا»بصي   الُاعَ من باب  [ج٘ٚ]  (٘): م ق
ٌَ : أي ؿكالكٌ  «بىقػله » يو:  كالكثر في السمىع  يف بابو ه  القيىس   أيضػىن  (5)مسػم عه   م قػ

ياب  «أبَ زيدٍ »حّاه   أيضىن   [من الرجا]: وأنشد  «حيل  وػتال »يفّ 

َُ  بعدؾ وادٍ  (3)أعاش   (2)م ق

َا ػػقِ أي (ٓٔ)كمطػػ    صػػريحىن  ا ػػمىن  «عسػػا»مفعػػ ؿ  مجػػيء  للسػػماع للقيػػاس اظتخػػالفِ  : اظت

ٌَ ألنّػػ ؛ف ػػ  القيػػىس (ٔٔ)اً قيامػػأو  «قىئمػػىن  عسػػا زيػػ ه » حػػ :   فػػي الكثػػرغيػػر أٌف   ميعػػد   و  عػػ
                                                           

َلٕٔٔينظر: شرح ؼتيصر اليصريف العّاي   (ٔ) َا ما ي يدع، ويذر»و  يو:   وق    وما بعده لي  منو  «وأمات

. ٍٚح٘ةةخ حرةةٓ عزةةخّ عةةٓ حٌٕزةةٟ ٛةةٍٝ هللا ع١ٍةةٗ ٚٓةةٍُ  ٚطةةَٜٚ عةةٓ عّةةَ ٚأٔةةْ ٖ: 2ٖح٠ٌةةلٝ   (ٕ)

ِٚمخطةً ِٚـخ٘ةةي ٚأرةٟ ك١ةةيٍس ٚأرةٟ رل٠َةةش ٚحرةةٓ أرةٟ عزٍةةش ٚأرةٟ حٌعخ١ٌةةش ٚؼ١ةَُ٘. ٚ٘ةةٟ لةةَحءس 

  ِٚعـةةُ ٔٔ:ٖٙ  ٚحٌةةيٍ حٌّٜةةْٛ 3ٓ:3ٗ  ٚحٌزلةةَ حٌّلةة٢١ ٕ:ٖٗٙٗةةخًس. ٠ٕ:ةةَ: حٌّلظٔةةذ 

 .ٓٔ:52ٗحٌمَحءحص 

 وٌح ـٟ ى ٚ٘ٛ حٌّٛحـك ٌٍَٚح٠ش, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: حٌلزٖ. (ٖ)

. ٚحٓظ٘ةةةٙي رةةةٗ 5ٕ٘ٗ , ٍلةةةُ:ٗ:2ٗ٘ أهَؿةةةٗ حٌ٘ةةة١زخٟٔ ـةةةٟ ح٢كةةةخى ٚحٌّؼةةةخٟٔ عةةةٓ ًٞ وةةة٩ع,  (ٗ)

ىحٚى أهَؿةةٗ أرةةٛ    ٚ٘ةةٛ كةةي٠غ«ىعةةٛح حٌلز٘ةةش ِةةخ ٚىعةةٛوُ»  رٍفةة: ٘:ٕٗحٌٔةة١ٛ١ٟ ـةةٟ حٌٍّةةع 

  ٚـةةة١ٞ 32ٖٕ  ٍلةةةُ: ٔٔ:2ٖ٘  3ٔٔٚٙ  ٍلةةةُ: 2:ٖٕٕٚحٌٕٔةةخثٟ. ٠ٕ:ةةةَ: ؿةةةخِع ح٤ٛةةةٛي 

  ٔ:ٙٓٗ  ٚو٘ةؿ حٌوفةخء 2ٖ3ٓٔ  ٍلةُ: ٗ:ٖٙٙ  ٚوٕة ِ حٌعّةخي 3ٕٔٗ  ٍلةُ: ٖ:ٖٓ٘حٌمي٠َ 

 .ٍٖ٘ٓٔلُ: 

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٠عمً. ٚـٟ ى: ٠مً.   (٘)

 أٞ: حٌَرخعٟ.  (ٙ)

  ٚح٤ٗةةزخٖ ٔمة٩ا عةةٓ حٌوٜةةخثٚ )ٍٚٚى ٕٕٓ  ٕٚ:٠ٕٔ2ٕ:ةَ: حٌوٜةةخثٚ )رةخد ٔمةةٞ حٌعةخىس(   (5)

 ِخىس )رمً(. ٌٔخْ حٌعَد ٚطخؽ حٌعَّٚ  ٚٔ:2٘ٙحٌٟ٘ء عٍٝ ه٩ؾ حٌعخىس( 

 وٌح ـٟ حٌوٜخثٚ ٚحٌَِّ٘, ٚـٟ حٌٕٔن: أؼخػٕٟ. ٚ٘ٛ طل٠َؿ.    (3)

 :ـمخي رعيٞ؟ أعخٗه ِخ رٕٟ ٠خ: أرٖٛ ٌٗ لخي ٚلي ىإحى أرٟ  رٓ ُىإحى ٗلخٌ  (2)

ًُ  ٚحى   رعين أعخٕٟٗ      ْزمِ ُِ    

ًُ آ ْٛ  ِٓ ُو ًُ  ًحَٔٗك ِٔ ْٔ  ٚأ

 ٚطةةخؽ حٌعةةَّٚ ٌٔةةخْ حٌعةَد, ٚٔ:5ٖ٘, ٚٓةة٢ّ ح٣ٌٌةٟ ٕ:ٕٕٓ, ٚ ٔ:25ٚ٘ةٛ ـةةٟ حٌوٜةخثٚ 

 ِخىس )رمً(. ٚو٩َ حرٓ ع٩ّْ ِٕمٛي ِٓ حٌَِّ٘, ٚحٌٌٞ ـٟ حٌوٜخثٚ رعي ًوةَ حٌ٘ةخ٘ي حٌٔةخرك:

ٌْ  ِٚلخٌش ك١ٍش وظخد ـٟ ٠ُي أرٛ أ٠٠خا  كىٝ ٚلي ىخ َِ  ًِ ْزم ُِ. 

 ُحى عٕي ــخي: أ٠٠خا.  (ٓٔ)

 وٌح ـٟ ى ٚحٌّٜخىٍ, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٠ِخـخا.  (ٔٔ)
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َف اظتعجمػػ   بُػػي  اظتهملػػ - (ٕ)رهظٍػػد بحى كرى مػػن العػػرب  (ٔ)السػػمىع ػػّ  فعػػالن  (ٖ)كبك  ػػ   ومنعِػػ :أي -ْو

َقاً  فعالن  َـ ؿتَ: عسى زيدٌ  «أف»بػ (ٗ)مس  َـ : عسى زيدٌ ؿتَ   أو ال أف يق     (٘)يق
 

    (ٙ)ؿ أّثرُ واألوّ 

 [من الرجا]: «ٓأبَ علي»أنشد   (5)أيضىن  مسم عه   ارلتاً  غتيئو اشتاً  :ؿكالكٌ 

 (2)إّٓف عسيُت اائماً  (3)نال تعذل

اً بْ ير أَ ََ عسى ال ُ  :ومنو اظتثَ السائر    (ٓٔ)ْء

                                                           
ّْ ـٟ ح٤وؼَ حٌّٔخَع.  (ٔ)  وٌح ـٟ ى ٚعٕي ــخي, ٚـٟ حٌّٜخىٍ ٚ أ ٚ د ٚ ؽ: ؼ١َ أ

 , ٟٚ٘ ػخرظش ـٟ حٌّٜخىٍ, ٌُٚ طؼزض عٕي ــخي.ٔ:ٙ٘٘وٌح ـٟ حٌف١ٞ   (ٕ)

 وٛٔٗ( ىْٚ ٚحٚ.وٌح ـٟ حٌف١ٞ, ٚعٕي ــخي )  (ٖ)

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: َِٜٚـخ.   (ٗ)

 ـٟ حٌٕٔن: أْ ٠مَٛ.   (٘)

حٌعزخٍس ـٟ ى: ٔلٛ: عٔٝ ٠ٌُي أْ ٠مَٛ. ٠ٕٚ:َ: حٌىظخد )رخد ِةٓ أرةٛد )أْ( حٌظةٟ طىةْٛ ٚحٌفعةً  (ٙ)

ٝ أـعةخي حٌّمخٍرةش( ٖ:3٘ٔرٌِّٕش ِٜيٍ(  ّّ   ٚٗةَف ٖ:2ٙ  ٚحٌّمظ٠ذ )رةخد ح٤ـعةخي حٌظةٟ طٔة

 .ٕ:5ٖٔ  ّٚ٘ع حٌٙٛحِع ٔ:55ٕ  ٚحٌظ٠َٜق ٗ:ٖٖٙظ١٠ًٌ ٚحٌظى١ًّ   ٚحٌٗ:ٕ٘ٔحٌىخـ١ش 

 ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ. (5)

ِةٓ حرةٓ عة٩ْ  ٔ:5٘٘ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٨ طعٌٌٟ. ٌُٚ أؿي ِٓ ٍٚحٖ وٌٌه. ٚلي أهٌ٘خ حرٓ حٌ ١ذ  (3)

 وٌٌه.

حف ِـٙٛي حٌمخثً, ٚلزٍٗ:   (2) َّ ٍِّلةخا  يٌْ حٌَعة ـةٟ أوؼةَصَ ٍؿِ ٠ٕٔذ ٌَإرش ٚؿعٍٗ حٌ٘ . ٚ٘ةٛ ـةٟ ىحثّةخا  ُِ

ْْ »ٚ  «ـةةٟ حٌعةةٌي»ِىةةخْ   «ـةةٟ حٌٍةةَٛ». ٠ٚةةَٜٚ 2ٔ, ٍلةةُ: 3ٍِ٘ٔلمةةخص ى٠ٛحٔةةٗ  ٨ »ٚ   «٨ طىؼةةَ

ٍْلٕةةٟ ٨»ٚ  «طعةةٌٌٓ , ٖ:2ٚحٌظةة١٠ًٌ ٚحٌظى١ّةةً ,ٔ:23. ٚ٘ةةٛ ـةةٟ حٌوٜةةخثٚ «٨ طعةةٌٌٟ»ِىةةخْ  «طَ

 , ٍلةةُ:ٔ:ٖٗٗ, ٚٗةةَف ح٤ٗةةّٟٛٔ ٕٕٗ, ٍلةةُ: ٕ:ٖٚحٌّمخٛةةي حٌٕل٠ٛةةش  , ٕٖٙ, 3ٖٗ, ٗ:ٖٕٗ

,  ٚٗةةةَف 5ٕٗ, ٍلةةةُ: ٖ:ٖٔٗ, ٚٗةةةَف ٗةةةٛح٘ي حٌّؽٕةةة5ٗ3ٟ, ٍلةةةُ: 2:ٖٙٔ,  ٚحٌوِحٔةةةش ٕٖٕ

 .ٔ:ٖٔٔ, ٚكخ١ٗش حٌو٠َٞ ٖٙٗٛح٘ي حرٓ عم١ً 

. ٖٙ٘  ٠ٕٚ:ةَ ـ١ٙةخ: ٕٗ٘ل١ً ٘ٛ ِٓ لٛي حٌِرخء. ٔٔزٗ أرٛ ك١ّخْ ـٟ طٌوَطٗ ٌعَّ رةٓ حٌو ةخد   (ٓٔ)

, ٚ٘ةٛ حٌ٘ةّيس. ٚلةي «رةؤّ»رئّ: ؿّةع ٠مخي ٌّٓ ٠وزَ رخٌَ٘ ٠ٚظُّٙ رٗ. ٚحٌؽ٠َٛ: طٜؽ١َ ؼخٍ. ٚح٤

ً  . ٚ٘ةٛ  «وخْ»ِـَٜ  «عٔٝ»ؿَص ـ١ٗ  ٌٍ  ٗةخ . ؼ١َ٘ةخ ـةٟ ٠ةؤطٟ ٨ ِةخ ح٤ِؼةخي ـةٟ ٠ةؤطٟ ٚلةي ,ٔةخى

رٗ حرٓ ٘٘خَ. ٠ٕ:َ: ؿَّٙس ح٤ِؼخي, ٍلةُ:  «أْ ٠ىْٛ», أٚ «٠ىْٛ»ٚل١ً: عٍٝ اّٟخٍ  ّٛ ٚ٘ٛ ِخ ٛ

. ٚحٌّؼةةً ـةةٟ ٙٗ٘, ٍلةةُ: ٕ:ٔٙٔ, ٚحٌّٔظمٜةةٝ ٖٕ٘ٗ, ٍلةةُ: ٕ:5ٔ, ِٚـّةةع ح٤ِؼةةخي 2ٕٓٔ

, ٕ:5ٕٓ, ٚح٤ٛةةةةةةةٛي ـةةةةةةةٟ حٌٕلةةةةةةةٛ ٖ:5ٓ, ٚحٌّمظ٠ةةةةةةةذ ٖ:3٘ٔ, 2ٚ٘ٔ, ٚٔ:ٔ٘حٌىظةةةةةةةخد 

ةةً  5ٗ, ٚحٌٜةةخكزٟ ٔ:23ٚحٌوٜةةخثٚ  ّٜ ٚحٌظةة١٠ًٌ   ٖ:3ٕٕٔ, ٚحٍط٘ةةخؾ ح٠ٌةةَد 5ٕٓٚحٌّف

ٚؼ١َ٘خ. ١ٓٚؤطٟ ـٟ ِظٓ  (ِخىس )عٔخ ٌٔخْ حٌعَد, ٖٕٚٓٚحٌّؽٕٟ , ٙ:ٕٓٔ, ٗ:ٖٖٗ ٚحٌظى١ًّ

 أ(.ٖٙٔٔؤٌش حٌٔخرعش ِٓ حٌفًٜ حٌَحرع ـٟ وظخد حٌم١خّ )ح٨لظَحف ـٟ حٌّ
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 حػ  قػػ ل م:   الصػناعيِّ فػي القيػىس   ػىذ    (ٔ)العػر   ػتعمىؿفػي اال مطٌػرده   ػربٌ ك
َاو يف اصتميػػ  ألُػػ. , كا تصػػ بتي المػػرى (ٕ)ؽ الجمػػلي  ى , كا ػػتطػٍ ذى  ى ا ػػتحٍ  ّمػػا يف   اً والقيػػاس قلػػب الػػ

    وانُياح ما ق لها يف اضتاؿ  ّها يف األاَلي ّر  «اْيقاـ»

پ  پ  پ            ٹ  ٹ        چ :اؿقػػػػػ  (ٗ)بُػػػػػي  العػػػػػني يف اظتا ػػػػػي واظتضػػػػػارع (ٖ)«اا يػػػػػأبى أبىػػػػػ»ك

انت عني الُعَ أو الُمػُي  يف اظتا ي واظتضارع إاّل تُ  العني ال ألفّ  ؛«يرمي»ػبالّسرّ  «يا »وقياس ال اب   (٘)چٹ  و حػرؼَ  إذاّ 

َجد  حلق حرؼَ     ذلك ىنا (ٙ)وَف ي

َلػػػو رنػػػاه  يهػػػا بق اأُلَوؿ   الثالثػػػ  فػػػي اإلعػػػالؿي  الصػػػناعيُّ  كالقيػػػىس :وقػػػد أشػػػار إُف القيػػػاس الػػػذي ّذ

َعاً عػػنهم  عػػين الخيػػر ككسػػري  ػػذلك مسػػم َُ وإبػػا ةٍ   ويابيػػو  ىب الشػػي  يابػػاه: أ(5)«القػػامَس» ُػػي   وجػػا ّ    إبػػاً 

  (3)انيهى  بّسرقتا

  :لف يف األ،ريوقد ا،يُ 
    قياْاً  و شاذ  ّر أنّ ك ما ُذ ن ْلَ  منهم مَ 

   (2)ومنهم من جعلو من باب اليدا،َ
 اليػا  بعػدىا ألُػاً علػى ل ػ   يّػ    انقل ػت  ل ػت  ي ػ ً ا قُ  أعّ إاّل  [بٗٚ]  ّسر العني  «ىبيا»أاَ  فّ : إومنهم من قاؿ

    ال شذوذَ 

َارد بػو  يػو نُسػو اع الّسػتّ امن   ال بدّ   قياْاً  وشذّ  االً رد اْيعمالشي  إذا ا ّ  واعلم أفّ  :(ٓٔ)«اظتاىر»قاؿ يف    ماع الػ
َذ» ك إذا شتعتَ ترى أنّ  أال  قاس عليويُ  خذ أاالً يّ يػُ  و اللّنّ  ماع ورد بػو الّسػ مػا   وَف تيجػاوزهمػا ٍاعتمػاييَ أدّ  «اْيصػَب»و «اْي 

    دََ أعْ  :«ادعَ أَ »وال يف    يَ  ػْ اْيَ  :«اع َ اْيَ » يف وال  ـََ قْ اْيػَ  :«اْيقاـ األمر» يف  ال يقاؿ   يهما إُف ذريقتا

عتم قياْاً     (ٔٔ)مثالرِّ  صَ ََ أ،ْ  :على ق

                                                           
 ١ٌٔض ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ.  (ٔ)

ًٌ لخثٍٗ ١َـش, ٠٠َد ٌٍَؿً حٌٌٞ ٠و٢ٍ ـٟ و٩ِٗ. ٠ٕ:َ: ؿّٙةَس ح٤ِؼةخي   (ٕ) ؼَ , 2ٕ, ٍلةُ: ٔ:َِٗ٘

 .ٕ٘ٙ, ٍلُ: ٔ:3٘ٔ, ٚحٌّٔظمٜٝ 3ٕٗٙ, ٍلُ: ٕ:2ِٖٚـّع ح٤ِؼخي 

 ٟ ٌ٘ح حٌزخد. ٚلي ٓزك حٌظّؼً رٗ ـٟ ح٨كظـخؽ رخٌمَآْ.ٌ٘ح حٌّؼخي ـٟ حٌّٜخىٍ ١ٌْ ـ  (ٖ)

 ِخىس )أرٟ(.  طخؽ حٌعَّٚحٛ ٩ف حٌفَحء وّخ ٔمٍٗ حٌِر١يٞ ـٟ  ـٟ أ ٚ ى: ٚحٌؽخرَ. ٚ٘ٛ  (ٗ)

 .ٕٖ: 2حٌظٛرش چٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ  پ            ٹ  ٹ       ٹ  ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  چ ِٓ لٌٛٗ طعخٌٝ:   (٘)

 ٗ.ـٟ ى: ٌوَٚؿ (ٙ)

 حٌمخِّٛ حٌّل٢١ ِخىس )أرٟ(.   (5)

 وٌح ـٟ حٌمخِّٛ, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٚارخء ًوَُ٘. «ٚارخءس  رىَّٔ٘خ»١ٌْ ـٟ ى. ٚ (3)

 .٠ٕٗٔ:َ: َٗف حٌٍّٛوٟ   (2)

 .ٔ:٘ٙٗ. ٠ٕٚ:َ: ح٨ٗزخٖ ٔ:22ٔم٩ عٓ حٌوٜخثٚ  ٔ:2ٕٕحٌَِّ٘   (ٓٔ)

ِةةةغ»  (ٔٔ) َِّ َٙ حٌ َٛ ٛٙ حٌِِةةةض. ٚـةةةٟ ى: ٚأكةةةٛٙ : أكةةةٛٙ حٌَِةةةض. ٚـةةةٟ د: أكةةةأ ٚ ؽـةةةٟ  «أْهةةة

 ح١ٌَِض. ٚأهٛٙ حٌ٘ـَ: أٍٚق ل٩١ٍ ل٩١ٍ. ٚحٌَِغ: ٗـَ طَعخٖ ح٦رً.
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: (ٔ)كقػ ل م  ولػنيخبالؼ األَ  وىذا مردودٌ   رتيعاً  :أي ,اال تعمىؿ معىن في القيىس ك  ك ىذه 
َاوين  :(ٖ)مػن مر ػ  ده كٍ  ي مٍعػ كرجػله  ,ده كٍ  ي مٍقػ سه كفػرى  ,(ٕ)فه كٍ  ي مٍصػ : ث به (ٔ)كق ل م بػ

َزف  َاوين ب َُ   «ؿَْ عُ مُْ »ب َزف  والقياس نق   ا ت ا  (ٗ)«ؿٍ َْ قُ مَ »حّر  العني إُف الُا   يصري ب

َؿ»احملذوؼ واو  :وقيَ َيو»وعليو   «مُع    (ٙ)«األ،ُش»ؿ مذىب واألوّ   (٘)«ْي 

َؿٌ  :أي  (5)ؼٌ وْ وُ دْ مسك م :وجا  شاذاً  َؿٌ »ف و عُ   م ل     (3)«السعد اليُيازآف»قالو   «ؿٌ وْ َُ مقْ  ق
َّ  :«اظتاىر»زاد يف  َغ القياس عليو  يف القياس واالْيعماؿ شاذ   [دٛ٘]ىذا  ّو     ذريه إليو دُّ وال رَ    ال يس

َيوبن ،ا»قاؿ  : ائدة ل ػي أ صػ  الل ػات ويُ  (ٔ)يق ػَ «األاػمعيّ »ّػاف   :«أبَ حا ٍ »قاؿ  :«شرح الُصي »يف  (2)«ال

َاىا ل ي ماويُ  َ   يُ   والُصي  واحداً  كتعَ الشاذ   «زيدٍ  َأب» و  (ٕ)ْ     قيَ شي ٍ  جياّ 

                                                           

ّ ٤ٔةٗ  «ِفعٛي»: ِخ أؿخُٖ أرٛ حٌعزخّ طظ١ُّ ٔ:53ٕـٟ حٌّٕٜؿ   (ٔ) ٌٓ ِةٓ ًٚحص حٌةٛحٚ حٌظةٟ ٘ةٟ عة١

ّْ ًٌةةه ٌةة١ْ رؤػمةةً ِةةٓ «ِٜةةٛٚغ» «ِٜةةٛغ»ٚـةةٟ  «ِمةةٛٚي» «ِمةةٛي»ـةةٟ أؿةةخُ  ٓةةَُص ». لةةخي: ٤

ٚ ُٛ ٍٚح»ٚ  «ٍحا ٓ ُٛ ٤ٔةٗ  «لةخَ ٠ُةيحا ». لةخي أرةٛ عٍةٟ: ـٔةز١ٍٗ ـةٟ ٘ةٌح ٓةز١ً ِةٓ لةخي «ؼخٍص ع١ٕةٗ ُؼة

ِٚةخ  ٔ:2ٖٕهخٍؽ عٓ حٌم١خّ ٚح٨ٓظعّخي. ٠ٕ:َ: حٌّمظ٠ذ )رةخد حٓةُ حٌفخعةً ٚحٓةُ حٌّفعةٛي( 

رعي٘خ. ٚلي أؿخُ حٌّزَى ًٌةه ـةٟ ح٠ٌةٍَٚس ـمة٢. ٚحرةٓ ؿٕةٟ ٚطزعةٗ حٌٔة١ٛ١ٟ ـةٟ ّ٘ةع حٌٙٛحِةع 

 زخ ا١ٌٗ ؿٛحُٖ ِ ٍمخا.( ٔٔٙ:5ٕ٘)

 ُحى ـٟ حٌوٜخثٚ: ِٚٔه ِيٚٚؾ. ٚكىٝ حٌزؽيحى٠ْٛ.   (ٕ)

رع٠ةةُٙ: ـةةَّ ِمةةٛٚى ٍٚؿةةً  حٌّ٘ةةٍٙٛ ِةةٓ ًٌةةه: ػةةٛد ِٜةةْٛٚ  ِٚٔةةه ِةةيٚٚؾ. ُٚحى عٕةةي  (ٖ)

حء عةٓ حٌىٔةخثٟ  َّ ِعٛى. ُٚحى حٌز ١ٍٟٛٓ ـٟ ح٨لظ٠خد: كٍٟ ِٜٛٚغ  ٚلٛي ِمٛٚي. ٚٔٔزٗ ٌٍف

 .  أّٔٙخ ٌزٕٟ ٠َرٛع ٚرٕٟ عم١ً

  ٚحٌوٜةةخثٚ )رةةخد ـةةٟ َِحطةةذ ح٤ٗةة١خء ٚط٠ٍِٕٙةةخ ٠٘32ٕ:ةةَ: أىد حٌىخطةةذ )رةةخد ٗةةٛحً حٌزٕةةخء(  

  ٚحٌّّظع ٖ٘٘  َٚٗف حٌٍّٛوٟ 35ٕ  ٚٔ:3ٕ٘  ٚحٌّٕٜؿ ٔ:ٕٔٙطمي٠َحا ٚكىّخا ٨ُِخا ٚلظخا( 

, ٔ:5ٖٓ  حٍط٘ةةةخؾ ح٠ٌةةةَد 2ٗٔٚ ٖ:ٗٗٔ  ٚٗةةةَف حٌ٘ةةةخـ١ش ٔ:35ٖ  ٚح٨لظ٠ةةةخد ٕ:ٔٙٗ

ٚطةةخؽ حٌعةةَّٚ  ٌٔةةخْ حٌعةةَد  ٕٚ:ٔ٘, ٚحٌِّ٘ةةَ ٙ:5ٕ٘حٌٙٛحِةةع    ّٚ٘ةةعٕ:5٘ٓٚحٌظٜةة٠َق 

 ِخىس )ه٢١(.

ي  » (ٗ) ْٛ مُة َِ ًُ كَوش حٌع١ٓ اٌٝ حٌفخء ـ١ٜ١َ رُْٛ  ؿةخء ـةٟ ى  «حٔظٙةٝ»ٌة١ْ ـةٟ ى. ٚلٌٛةٗ:  «ٚحٌم١خّ ٔم

 : ٍِوٜخا.«حٔظٙٝ»رعي حٌٔ َ حٌٌٞ ١ٍ٠ٗ. ُٚحى عٕي ــخي رعي 

 .ٗ:3ٖٗحٌىظخد   (٘)

  ٚحٌّمظ٠ةةذ )رةةخد حٓةةُ حٌفخعةةً ٚحٓةةُ حٌّفعةةٛي( ٗ:3ّٖٗةة١ُ. ٠ٕ:ةةَ: حٌىظةةخد ِو١ةة١ٛ ٌؽةةش ٌزٕةةٟ ط  (ٙ)

  ٕ:ٗ٘ٗ  ٚحٌّّظةةع )رةةخد حٌمٍةةذ ٚحٌلةةٌؾ( ٔ:3ٕٙ  ٚحٌّٕٜةةؿ ٔ:ٕٓٙ  ٚحٌوٜةةخثٚ ٔ:3ٖٖ

  ٙ:5ٕ٘ ّ٘ةع حٌٙٛحِةع, ٖٖٚٔ  َٚٗف ِوظٜةَ حٌظٜة٠َؿ حٌعةِٞ ٔ:ٓ٘ٔ حٍط٘خؾ ح٠ٌَدٚ

   ٚطخؽ حٌعَّٚ )ِخىس ه٢١(. ٌٔخْ حٌعَدٚ

 ن: ٌِٚٚؾ.ـٟ حٌٕٔ  (5)

 رخهظٜخٍ. ٖ٘ٔ-َٖٖٔٗف ِوظَٜ حٌظ٠َٜؿ حٌعِٞ   (3)

 , ٍلُ:ٔ:2ٕ٘٘ . رؽ١ش حٌٛعخس 5ٖٓ رلٍذ طٛـٟ , أرٛ عزي هللا.هخ٠ٌٛٗ رٓ أكّي رٓ حٌل١ٔٓ  (2)

ٔٓ22. 
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َؿ «األامعيّ » ذلك أفّ  [جٙٚ] ومثاؿ :قاؿ َؿ  ن لتاُ   األمرُ  [أٛٙ]ن  حاَ  :يق    (ٖ)أحان  :وال يق

بُػػي   (5) [رتيعػاً  چال رُحْوسُُِهُن چو] (ٙ)چٹ  ٹ  ڤ  ڤچ   (٘)وا:ؤ   قػػر (ٗ)وقتػا جػائااف :«أبػَ حػا ٍ »قػاؿ 

   (3)«اظتاىر»ّذا يف    هااليا  و مّ 

َف يطعػن علػم  وإف يف ال (ٓٔ)مهروالذي   الذي  عن يف السن وواَ اطتمسني :ىَ ل  ً  :(2)كقىؿ الشيخ
   يو

    اظتراد عند اب الؽ  «األنصاريّ  بن هشىـد اهلل ع »واشتو   لقبٌ  :جمىؿ ال ين
 كقلػػػيالن  ك ػػػىدران  ككثيػػػران  غىلبػػػىن  :يف ألُػػػاظهم يسػػػتعمل ف  العربيػػػ  علمػػػا َ  :أي  ػػػماعلػػػم أ ٌ 

 .ردان كمطٌ 

َا ؛فلٌ فىلمٌطرد ال يتخ   دعالْيمراره يف الّالـ وجريانو على الق

  .فيتخلٌ م  الّثرة   كلكطٌ   اْيعماالً  أكثر ال يىء كالغىلوي 

َديف الد (ٔٔ)الغىلودكف  كالكثيري  َقو يف ال الب   (ٕٔ)وراف  ووج  اليخلُف  يو  

 .(ٖٔ)[دك   كالقليلي ]

                                                                                                                                                                      
 ـٟ حٌَِّ٘: ٠مٛي.  (ٔ)

 .ٕ:ٕٔٔعٓ َِحطذ حٌٕل١٠ٛٓ, ٚرؽ١ش حٌٛعخس  2ٔ:٠ٕٔ5ٕ:َ: حٌٛحـٟ رخٌٛـ١خص   (ٕ)

ِخىس )كِْ(. ٚـٟ حٌٜلخف ِخىس )كةِْ(  ٌٔخْ حٌعَد ٚطخؽ حٌعَّٚذ أرٛ ٠ُي وّخ ـٟ ٚا١ٌٗ ً٘  (ٖ)

 ٌؽش ط١ُّ. «أكِٔٗ»ٌؽش ل٠َٖ  ٚ «كِٔٗ»عٓ ح٠ِ١ٌيٞ: 

حء.  (ٗ) َّ ّْ حٌم  ُحى ـٟ حٌَِّ٘: ٤

 ـٟ ى: لَُة.  (٘)

َلػػو تعػػاُف:   (ٙ) َر،   و ٖٓٔ: ٕٔ األن يػػا  چٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ   ڤ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  چ مػػن ق ىػػذه قػػرا ة اصتمهػػ
سػػر الػػااي مػػن وقػػرأ أبػػَ  ، ٕ:ٜٗٙ  ينظػػر: اظتػػ هع «أحػػاف»جعُػػر وابػػن ػتيصػػن والشػػياوي عػػن الّسػػائي بضػػم اليػػا  ّو

، ٕ:ٕٛٙ، وإحتػاؼ  ضػال  ال شػر ٖٖٓ( ٖ:ٙٚٔ، وحت ري الييسري )آؿ عمراف ٕ:ٗٛٔ( ٖ:ٙٚٔوالنشر )آؿ عمراف 
َف ٙ:ٖٚٔوال  ر احمليا      ٜ٘ٗو ٖ:ٜٗٗ( ٖ:ٙٚٔ، و)آؿ عمراف ٙ:ٕٙالقرا ات  ، ومعجمٛ:ٜٕٓ، والدر اظتص

 ح٠ٌِخىس ِٓ حٌَِّ٘.  (5)

 .ٔ:ٕٖٕحٌَِّ٘  ( 3)

 .ٔ:ٖٕٗحٌَِّ٘   (2)

(ٔٓ) . ََ َِ  ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٘

 عٕي ــخي ٚحٌَِّ٘: ىٚٔٗ.  (ٔٔ)

 وٌح ـٟ ى, ١ٌٚٔض ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ. (ٕٔ)

 ح٠ٌِخىس ِٓ ــخي.  (ٖٔ)
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  .من القليل أقلٌ  كالطىردي 
َلػػو (ٔ)بَ وقػػرّ  َرات للػػذىن بق فىلعشػػركف بىلطسػػب  إلػػا ثالثػػ  كعشػػرين  :تُػػاوت مراتػػب اظتػػّذ

    وذل يها على الثال   (ٖ)لّثرهتا ؛(ٕ) ىغىلبي 

   يها عنولقلّ  ؛ال غىلوه  كثيره   والعشرين الثال  ِ  :أيبىلطسب  إلي ى  عشرى  كالخمس ى 

َدَ  ّانّ   يولّماؿ قلّ   ىدره  كال اح ي   ّربالنس   ظتا ُذ  قليله  كالثالث ي    لو و ال وج

َّ   :أي مى يقىؿ فيػ  ذلػك  يف الّثرة والقلّ  اظتيُاوت ِ  علم ب ره المراتوً فى ػالً    منهػا ّػ يف   ضػ ّ 

 (ٗ) ئق  بورت يو الال

ػػر  يػػو  مػػا يقػػاؿ  يػػو ذلػػك (٘) ػػاعلم  ػػذا مراتػػب :«اظتاىػػر»ويف  َادرَ  أمثلػػ ً  (ٙ)مث ّذ عتم :يف الل ػػ  منهػػا لنػػ  أّ  ػػتُ  :قػػ

   ألقيُيو   و أّ وّو  يُ   عليو (5)تعلى الشي : جتانا أّ  تُ 

َيػػوابػػن ،ا»ػلػػ «شػػرح الدريديػػ »ويف  َجهػػو:(3)«َل جػػػا   نػػادرٌ  حػػرؼٌ  [ب٘ٚ] وىػػذا  و اهللّو ّػػ  ْػػقا : يقػػاؿ: أّػػػّب ل

َاجب أف يقاؿ فّ ؛ أل ،الؼ العربيّ     (2)َ الشي  وأ علو ذريه عَ  :ال

                                                           
 ـٟ ى: لّيٍ.  (ٔ)

 َ , ٚعٕي ــخي: ؼخٌذ. ٚـٟ ى: ٍِٛىح ؼخٌزخ. وٌح ـٟ ّ ٚحٌِّ٘  (ٕ)

 وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٥ٌوؼَ. (ٖ)

 ُحى عٕي ــخي: حٔظٙٝ.  (ٗ)

َُ رٌٙح َِحطُذ.  (٘)  وٌح عٕي ــخي, ٚحٌٌٞ ـٟ حٌَِّ٘: ـُعٍِ

 ـٟ ى: حٌّٜٕؿ ـٟ حٌَِّ٘.  (ٙ)

 وٌح ـٟ حٌَِّ٘, ٚـٟ حٌٕٔن: طلخٔؤص.   (5)

 .ٔ:3ٖٕحٌَِّ٘   (3)

ٌٍَٔلٔةة ٟ )ـعةةً ٚأـعةةً رةةخهظ٩ؾ( ٞ وةةْٛ حٌؼ٩ػةةٟ ٨ُِةةخا  ٚح٠ٌِّةةي ِظعةةي٠خا. ٠ٕ:ةةَ: ح٤ـعةةخي أ  (2)

   ٚطخؽ حٌعَّٚ ِخىس )وزذ(.ٕ:ٙٗٔ
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 (ٔ)الثى يالُرع 

  (ٕ)ب بسػلطاف العلمػػا اظتلّقػ  «الشػا عيّ  السػػلميّ  الػ ين بػػن عبػ  السػالـ عػػاٌ »قػىؿ الشػيخ  

  «الشػػا عيّ » ػػاع اتّ  ْػػْلكَ  نظمنػػا وإيػػاىم الػػذين  الشػػىفعيٌ  طىأصػػحىبً  -ةَّحػػدبّسػػر الّػػاؼ وختُيػػف اظت- ىربىػػمػػن كً 

َا ق  وشّدةيف العش (ٖ)اهيمعنيب تش يهاً   االرت اط  (ٗ)رية كام  اظت
َف رتعػاً  «أ عاالً » ألفّ   «ااحبٍ »رت   أو اْمُ   الذي ىَ رت ُ  «ب ْ اَ »وىَ رت   ٍَ »ػلػ ال يّػ ػر مػا  « اعػ   عنػو يػا وّذ

   :« ياويو»يف 

َؿ  (ٙ)مداعيُ  :(٘)«اظتاىر»ويف   العربي  علما ُ  :أي اعتم كا     بال نا  للمُع
َاعد إ في    ّالـ العرب  :وُفاألَ  . عىر العربالعربٌي  علا أ  ات ق

  يف أشػػعارىم :أي  ػىفي  واليل ػي  ال ػشّ  :عػػ  التػ ليسلبي  -ُّػارٌ   (5)وذػال هم :وُفاألَ - ىره كهػم كٌفػ

َاؿُ  (3)علميُ  علمٌ  :وفي الط  ما جا  عنهم  م كمى اعتي      (2)و ساداً   ً ا ّ  مااج ابنساف بو أح

   لُقد اليدلي  :لرلكمن الُالُْ   رو ىكفٌ   عن ق ـو  كه  في الصل مأخ ذه 
 َّ ُّ   الالـ ويف بعض النسخ بالّاؼ ػت    ابيّ وىَ من حتريف ال

الـ وىذا آ     فوما بعده للمصنّ   «انيهى» :عق و «اظتاىر» ُي   «العاّ »،رّ 

َؿ :لػػمعي ف  (ٓٔ)نؽتّػػ بق لػػ  حػػتجٌ الػػرم يي  العربػػيه  أفٌ   مػػن ىػػذا ويء،ػػذ :«اظتاىػػر»ويف   بصػػي   اظتُعػػ

   هػي  وىػَ ذػري معيػب ىنػا  أْاْػها ابْػالـ ألفّ  ؛شترط فيػ  الع الػ ال يي   ون تُسد بو ل يُػيو وَف متالا مَ   يت عربيّ 
   وُفّذلك باألَ 

ذا َف ُيشرتط  ي«اظتاىر»قاؿ يف  َغُ  لتيعّ ن م: ّو َلو ال ل      ا،ذوا عن الص ياف  بق

                                                           
 .ٔ:٠ٖٔ5ٕ:َ: حٌَِّ٘ )حٌٕٛع حٌٔخىّ: ِعَـش ِٓ طمزً ٍٚح٠ظٗ ِٚٓ طَّى(   (ٔ)

حٌّٛٛةة١ٍش ٚ٘ةةٛ ٘ةة . ٌةةٗ وظةةخد حٌفظةةخٜٚ ٓٙٙأرةةٛ ِلّةةي  عزةةي حٌع٠ِةةِ رةةٓ حٌٔةة٩َ  حٌّظةةٛـٝ ٓةةٕش   (ٕ)

ِ زٛع رظلم١م١ٓ ٌُٚ أؿي ـ١ٗ و٩ِٗ, ٚحٌفظخٜٚ ح٠ٌَّّٜش. ٠ٕ:َ: ١زمخص حٌ٘خـع١ش حٌىزَٜ )حٌ زمةش 

 .3ٖٔٔ  ٍلُ: 2:3ٕٓحٌٔخىٓش( 

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ـٟ رخٌّـظّع١ٓ.   (ٖ)

 وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٚٗي. (ٗ)

 .ٔ:ٓٗٔحٌَِّ٘   (٘)

 وٌح عٕي ــخي. ( ٙ)

 ـٟ ى: ٚـ١ُٙ.  (5)

 ـٟ ى: ٠عَؾ.  (3)

  ٚحٌظٛل١ؿ ٚىٓظٍٛ حٌعٍّةخء ٔ:ٖٖٓ  ِٚفظخف حٌٔعخىس  ٠ٔ2ٕٔ:َ رم٠َذ ِٓ ًٌه: اطّخَ حٌيٍح٠ش   ( 2)

 ِخىس )حٌ ذ(.

 وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: عّٓ. (ٓٔ)
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  (ٖ)وفا يرتاجػػ «  ػػريّ  (ٕ)زتػػى»ػبِػػ ي ً  ْ ِاػ شتعػػتُ  :قػػاؿ «األاػػمعيّ »عػن  :(ٔ)«أماليػػو»يف  [جٚٚ] «ريػػدبػػن دُ ا»أ،ػرج 

َقُػػػتُ   (ٖ)وفا يرتاجػػػ  (ٗ)أتّيػػػب عػػػن ىػػػءال  األقػػػااـ : قػػػاؿ  اق ػػػَ شػػػيخٌ   أّيػػػب مػػػا أشتػػػ  وأق لػػػتُ   وٓف عػػػن حػػػاجيتواػػػدّ   

  (٘)األدناع
ػػػذا  َقّػػػ [أٜٙ]ّو يُػػػُب أئَا  ػػػاوىػػػا واحيّجػػػبػػػَ روَ   َا أشػػػعار اهػػػانني مػػػن العػػػربَف أرىػػػم ت َن ٌ   وُّ  مػػػ  الل ػػػ  والن ػػػَ مشػػػ 

َف ل  ري قي  بن ذ»باالْيشهاد باشعار      «(ٙ)  غتن

ٌَ ألنّ  ؛في راكم ذلكالعدال   (5)يشترط , عم َؿ ،به وذلك شرطُ   و ناق   [دٜ٘] ق 
ثرياً  أمى يق  ككثيران  َعاًّ  َع واب  «ما»و  (3)ّثريٍ   يف زمنٍ  :و: وق  اـ مايدٌة للشي

ػػالـ ك  عليػػو بال ل ػػ  اً مػػلَ عنػػد الن ػػاة عَ  «الّيػػاب»الػػذي اػػار لُػػ   « ػػيب ي » بفػػي كتػػى مػػن  غيػػرهيفّ 

  .(2)ثق ب أمن حد   ك   من ال أتٌ ثطي مى ح ٌ  :الن اة
  ريف الناْخ  وىَ من حتمن ال أ ق بو :ويف نسخ 

ـي   لػو شاىداً  يف   َت ذلك األمرِ  كتفىء برلككيطبغي اال  يُػا ً  القبػ ؿ فػيف الت قٌػ كع   ّا

 َ َؿ اليعديَ على اب اـ  لو بنا ً  (ٓٔ)قويبي  على ق 

                                                           
 عٓ حٌَِّ٘. ٕٕٕطع١ٍك ِٓ أِخٌٟ حرٓ ى٠ٍي ـٟ ٍِلمٗ  ( ٔ)

ٍٚعةخ٠ظُٙ ـ١ٙةخ. ٟٚة٠َّش: ل١ةً ِةؤهًٛس ِةٓ حٌلّٝ: أٍٝ ـ١ٙةخ وة٥  طُّٕةع ِةٓ ٔةِٚي حٌٕةخّ رٙةخ   (ٕ)

ح٤ٛةةً حٌٍؽةةٛٞ  ٚ٘ةةٛ )ح٠ٌةةَحء(  ٚ٘ةةٛ ِةةخ ٚحٍحن ِةةٓ ح٤ٗةةـخٍ  أٚ حٌف٠ةةخء ٚحٌزةةَحُ  أٚ أٍٝ 

ِٔظ٠ٛش ـ١ٙخ ٗـَ.ٚل١ً: ٠َٟش رجَ  ٚا١ٌٙخ ٔٔذ حٌلّةٝ. ٚل١ةً: ٘ةٟ ٟة٠َش رٕةض ٔةِحٍ. ٚكّةٝ 

ي ِٓ كّخ٘خ ـٟ ح٩ٓ٦َ عَّ رٓ ح ّٚ ٌو ةخد ـةٟ ٓةز١ً هللا ٦رةً ٠َّٟش ل٠َش ر١ٓ حٌزَٜس ِٚىش  أ

  ٚطخؽ حٌعةَّٚ ِةخىطٟ ٖ:5٘ٗ  ٚ)٠َٟش( ٕ:5ٖٓحٌٜيلخص. ٠ٕ:َ: ِعـُ حٌزٍيحْ  ِخى )كّٝ( 

 )كّٟ( ٚ)َٟٞ(.

 ـٟ ؽ ٚ ى: ٠ظِحؿَْٚ.  (ٖ)

 وٌح ـٟ ى ٚحٌَِّ٘, ٚـٟ أ ٚ ؽ: ح٤لَحَ. ٚـٟ د: ح٤لَحع.  (ٗ)

 أٞ: ِٓ ٨ ه١َ ـ١ُٙ.  (٘)

حٔظٙةٝ و٩ِةٗ ـةٟ حٌِّ٘ةَ. ٚحٌٜةٛحد أْ ِـٕةْٛ ١ٌٍةٝ ٘ةٛ لة١ْ رةٓ  ـٟ حٌَِّ٘: ١ٌٍٝ. ٚاٌٝ ٕ٘خ  (ٙ)

  وّةةخ ٘ةةٛ ِ٘ةةٍٙٛ ِعةةَٚؾ. 3ٓ:2ٔحٌٍّةةٛف أٚ ِـٕةةْٛ رٕةةٟ عةةخَِ. طٕ:ةةَ أهزةةخٍٖ ـةةٟ ح٤ؼةةخٟٔ 

ٚو٩ّ٘خ ِٓ حٌ٘عَحء ح٠ٌٌٓ ٔٔزٛح ٌّلزٛرخطُٙ  ُٚ٘ ؿ١ًّ  ٚوؼ١َّ  ٚعَٚس رةٓ كةِحَ  ٚحٌّةَلٖ  

 . 3ٕ:3٘( 5٘ٙح٤ىد )حٌ٘خ٘ي  ًٚٚ حٌَِش  ٚحٌعزخّ رٓ أكٕؿ. ٠ٕ:َ: هِحٔش

 وٌح ـٟ ّ, ٚعٕي ــخي: ط٘ظ١َ.  (5)

 ـٟ ى: وؼ١َ ِٓ حٌِِٓ.  (3)

  ٖ٘ٔ  ٖٖٓ  ٖٕٔ  ٖ:ٕ٘ٔ  ٚ ٓٗٔ  3ٔٔ  ٕ:ٖٔٔ  52ٕٚ  ٕ٘ٗ  ٔ:٠ٕٖٕٓ:َ: حٌىظةخد   (2)

. ٠ٕٚ:ةةةةَ: ح٨ٓةةةةظي٨ي حٌٕلةةةةٛٞ ـةةةةٟ وظةةةةخد 5ٕٗ  5ٕٔ  ٗ:2ٖٔ  ٚ٘ٙٗ  ٕٙٗ  ٙٓٗ  ٖٖٙ

 ي٠غ عٓ ًٌه ـٟ حٌفَع حٌعخَٗ.. ١ٓٚؤطٟ حٌل١ٓٔٔٓز٠ٛٗ 

 وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: رظٛػمٗ. (ٓٔ)
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َيوِ »وقػد اْػيعمَ ذلػك   بػني العلمػا  ؼٌ :  يو ،ػال(ٔ)«اظتاىر»ويف  يابػو ّثػرياً   «ْػي  يعػ  بػو   أ،ػبٓف الثقػ  : قػاؿ  يفّ 
« ََ   هوذريَ  «اطتلي

َ ّػ ،ُيػاً   يػػو جرحػاً  حيمػاؿ أفّ ال تمػل المطػ ى حكي َ ّػػو حّجػيمػػَ أنّػولت ِق علػى ذلػك اظت ال  قِ   علػى أت ػاع ذلػك اظت
َؿ    وَُ من ،الَ    ذريُ  ديو المقلّ  ٌ  على هَ حجّ   ق أ،بٓف الثّ  :«مسنده»يف  «الشا عيّ »ّما يف ق

َّحدااي بعدىا : بضم ال(ٕ)«بى يٌ زي المرٍ »كق  ذكر      (ٖ)لو صتد   نس  ٌ  :قاؿ اظتصنف [بٙٚ]  ةم

َر أنّػ ابمػاـِ   «نصػاريّ ْػعيد بػن أوس األ الطحػ م أبي زيػ و »عن  قػىؿ  (ٗ)مػى كػل    :قػىؿو اظتشػه
    فأ ى أخبرتي  «أخبر ي الثق » :في كتىب  « يب ي ً »

َعاة»ويف  َرِ  «السريايف»ف عن للمصنّ  (٘)«ب ي  ال    (ٙ)نقَ مثَ ذلك اظتّذ

ػػػر  َيّ »وّذ يػػػاب  «أبػػػَ الطيػػػب الل ػػػ َيني»يفّ  ػػػاف قػػػاؿ «أ  زيػػػدٍ »عػػػن  (5)«مراتػػػب الن ػػػ َيوِ »:ّ    غتلسػػػي ولػػػو يػػػا «ْػػػي 

َؿ نذا شتعيَ    ذؤابياف     انيهى  يريدٓف (3)ا نفتّ  «يون أ ق بعربيّ حد   مَ » :و يق
ََ » «الثقػػ »ػو يعػػ  بػػأنّػػ «اظتاىػػر»عػػن  ويعار ػػو مػػا مػػرّ  عػػن  ومػػا مػػرّ   «أ  زيػػدٍ »ولعػػَ ىػػذا باعي ػػار مػػا عنػػد   ال ذػػريه «اطتليػػ

َاق  «اظتاىر»   (2)باعي ار ال

َؿب-  كفكقػػ  ك ػػ  الم لهػػ َا بعػػد  سػػاد الل ػػ الػػذين حػػدّ  :أي -صػػي   اظتُعػػ  هى كدٌ ػػ أ ػػعىران    
الـ العربأعّ  يهاماً إ علا الئم  اؽ اضتػذّ    ػنّيَ    ػى للعػربأ ٌ  ب ػى ظطػىن   (ٓٔ)األئمػ ُ  :أي  افىحتجٌ   ا منّ 

َليدىا وأعّ  َف لل ديث ََ ّما  عَ     ا  َ حجّ  ا المن بعدىم ت َا ع َا احملدِّ   ذلك ال اؽ و اضتػذّ حػ  تن ّػ  (ٔٔ)و منوم أنّ  ني منهوأوقت

َعَ وميّ  (ٕٔ)منهم     من الثابت اوا اظتَ 
                                                           

   .ٔ:ٕٗٔحٌَِّ٘   (ٔ)

 .ٔ:ٕٗٔحٌَِّ٘   (ٕ)

٘ةة . ٓةة١َ أعةة٩َ 3ٖٗ. طةةٛـٟهللا عز١ةةي أرةةٛ ,عّةةَحْ رةةٓ ِلّةةي .ٕ:ٌٍٕٔ٘زةةخد )حٌَُّرةةخٟٔ( ٌةةذ ح  (ٖ)

 .ٙٔ:3ٗٗحٌٕز٩ء 

 ِٓ ى. «وً». ٚلي ٓم ض «وٍّخ»ـٟ حٌٕٔن ٚ ّ ُوظزض ٌِٛٛٛشا   (ٗ)

 .2ٖ, عٓ أهزخٍ حٌٕل١٠ٛٓ حٌز١٠َٜٓ ٔ:3ٕ٘رؽ١ش حٌٛعخس   (٘)

 ـٟ ى: ِؼً ًٌه عٓ أرٟ ٠ُي حٌٌّوٍٛ.  (ٙ)

 .ٕ:ٕٓٗ, ٔ:ٖٗٔٚ٘ٛ ـٟ حٌَِّ٘  . 5َِٗحطذ حٌٕل١٠ٛٓ )أرٛ ٠ُي(   (5)

 .أ(3ٕوٌح ـٟ ى َِٚحطذ حٌٕل١٠ٛٓ, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ـبّٔٗ. ٚٓظظىٍَ حٌَٚح٠ش ـٟ حٌفَع حٌعخَٗ ) (3)

َلو  (ٜ)  لي  يف د  «...انيهى ويعار و ما مرّ »من ق
 ١ٌْ ـٟ ى. (ٓٔ)

ٚٓةة١ؤطٟ حٌلةةي٠غ عةةٓ ِةةٓ ى.  «ِةةُٕٙ»ـةةٟ أ: أّٔةةٗ ِةةظُٙ ِٕةةٗ. ٚ٘ةةٛ ه ةةؤ. ٚٓةةم ض  «ِةةُٕٙ أّٔةةٗ ِٕةةٗ»  (ٔٔ)

 ح٨ٓظ٘ٙخى رى٩َ حٌٌّّٛي٠ٓ ـٟ حٌفَع حٌؼخِٓ.

ٌّحق ُِٕٙ»  (ٕٔ)  ـٟ ى: ر١ٕظٗ ٌٗ حٌلٌحق.  «طٕزّٗ حٌل
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َؿ- كػػركذي  َلػػدين :مط ػػى « ػػيب ي ً »أٌف فػػي كتػػىب  -بال نػػا  للمُعػػ خمسػػين   مػػن أشػػعار اظت
َل ُ   ىاَ رؼ قائلعُ  بيتٍ   يو ألفُ  :-  عنوّما ْيا- (ٕ)«بن ىشاـا»قاؿ  (ٔ).بيتىن  َف غته     القائلني وستس

يابو مسَقطني مط ى كأفٌ   [من الرجا] (ٗ)[ق ؿ القىئل:]  (ٖ)يفّ 

   ال ىفى كالعيطى ىأعرؼ مط ى        
 (٘) ى ظبيى ىػأ ب ينً رى ػخى طٍ كمً 

  (5)رة يف األلفبُي   مقدّ  (ٙ)ثّ  ؽتا  يو نصب اظت
َؿ اآل َيَ[ :،رومنها ق  ]من الط

َنو          م اآلمروف اطتػى َا من ػتُ يػر والُػاعل  (3)ماظَ عْ األمر مُ دث إذا ما ،ش
َف اصتم  م  اب ا     ؽتا  يو إ  ات ن

                                                           
 . ٔ:2ٌٖٙوِحٔش ٠ٕ:َ: ح  (ٔ)

. ٚل٠َذ ِٕٗ ِخ ؿخء عٓ حٌـَِٟ ـٟ أٚي وظخد ١ٓز٠ٛٗ ـ١ّخ ٍٚحٖ أرةٛ ؿعفةَ رةٓ ٔ:ٕٗٔحٌَِّ٘   (ٕ)

 ٓة١ز٠ٛٗ وظةخد ـٟ ٔ:َص: 2ٖٙٚ ٔ:5ٔٚحٌوِحٔش  ٕ:2ٕٕ  ٚرؽ١ش حٌٛعخس ٔ:2ؿعفَ رٓ حٌٕلخّ 

 أعةَؾ ـٍةُ حٌؤّةْٛ ٚأِةخ ـؤػزظٙخ لخث١ٍٙخ أّٓخء عَـض ـمي ح٤ٌؿ ـبِخ ر١ظخ ٚهّْٔٛ أٌؿ ـ١ٗ ـبًح

. ٨ٚ رةةّي ِةةٓ حٌظف٠َةةك ٕ٘ةةخ رةة١ٓ حٌ٘ةةخ٘ي حٌّـٙةةٛي حٌمخثةةً, ٚحٌّٟٛةةٛع, ٚحٌّٕٔةةٛد لخث١ٍٙةةخ أٓةةّخء

عٓ حٌّٟٛٛع, ٚلي أكٜٝ حٌةيوظٍٛ أِةخْ حٌةي٠ٓ كظلةخص ِةخ ؿةخء ِٟٛةٛعخا ٌّليع, ـخٌى٩َ ٕ٘خ 

. ٠ٕٚ:ةَ: حٌىظةخد َٕٕٙ: ح٨ٓظي٨ي حٌٕلٛٞ ـٟ وظخد ٓة١ز٠ٛٗ ـٟ حٌىظخد ـىخْ هّٔش أر١خص. ٠ٕ:

. ١ٓٚؤطٟ و٩َ حرٓ ٘٘ةخَ ـةٟ ِةظٓ ح٨لظةَحف ٖ:ٔٙ, ٕٚ:ٕ٘٘, 33ٚٔ, 55ٚٔ, 5ٔٚٔ, ٚٔ:ٖٖٔ

 ـٟ حٌفَع حٌظخٓع.

 : ِٔم خْ. ٚـٟ د: ٓم خْ.أ ٚ ؽوٌح ـٟ ى, ٚـٟ  (ٖ)

 ح٠ٌِخىس ِٓ ــخي.  (ٗ)

 «هز١ةخْ». 22ٚ, ٍلةُ: 35ٔطَٜٚ ٌَؿً ِٓ رٕٟ ٟزش, ٚطَٜٚ ٌَإرش. ٟٚ٘ ـٟ ٍِلمخص ى٠ٛحٔةٗ   (٘)

, ٖٔ, ٍلةةُ: ٔ:ٔٔٔٚحٌز١ةةض ـةةٟ حٌّمخٛةةي حٌٕل٠ٛةةش  .هز١ةةخْ ِٕوةةَٞ: أٞ ,ٍؿةةً حٓةةُ «هز١ةةخْ»ٚ

, ٔ:٘ٙٔ ّ٘ةةةع حٌٙٛحِةةةع, 3ٍٖٚلةةةُ: ٔ:52, ٚحٌظٜةةة٠َق ٖٔ, ٍلةةةُ: ٔ:ٕٙٚٗةةةَف ح٤ٗةةةّٟٛٔ 

 .ٔ:2ٗ, كخ١ٗش حٌو٠َٞ 2, َٚٗف ٗٛح٘ي حرٓ عم١ً 3٘٘, ٍلُ: 5:ٕ٘ٗ. ٚحٌوِحٔش 3ٍٕلُ:
 ـٟ حٌٕٔن: حٌّٔظؼٕٝ.   (ٙ)

حٌٔٛلش. ٌٚعٍٙخ: حٌْٕٛ. ٟٚ٘ ٌؽش رٕةٟ حٌلةخٍع رةٓ وعةذ  ٠مٍزةْٛ ح١ٌةخء  ُحى ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٚـظق (5)

 ٠مٍزْٛ ح١ٌخء حٌٔخوٕش اًح حٔفظق ِخ لزٍٙخ أٌفخا.

ـةةٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ِعٍمٙةةخ. ٚـٛلٙةةخ ـةةٟ أ ٚ د اٗةةخٍس ه ةةؤ. ٚـةةٟ ى: ِٔةةم خ. ٚحٌز١ةةض ـةةٟ حٌىظةةخد   (3)

 : ُ٘ حٌمخثٍْٛ حٌو١َ ٚح٢َِٚٔٗ. ٔ:33ٔحٌىظخد 

١ةةَ ٚحٌفخعٍٛٔةةٗ        اًح ِةةخ ه٘ةةٛ ِةةٓ ٘ةةُ ح٤ِةةَْٚ حٌو       : 3٘ٚـٟ حٌّفًٜ 

 كخىع حٌيَ٘ ِع:ّخ 

:  ٘ةةُ حٌفةةخعٍْٛ حٌو١ةةَ ٚح٢َِٚٔةةٗ          اًح ِةةخ ه٘ةةٛح ِةةٓ 2ٕٙ, رةةَلُ: ٗ:2ٕٙٚـةةٟ حٌوِحٔةةش 

 ِليع ح٤َِ ِع:ّخ
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  (ٔ) ػػ اذلػػك الَ  ذهػػو إليػػ  مو رأ  صػػرةي  الَ ػ ِ  كمػػن ال ػػبىب الحىملػػ  علػػا ذلػػك

َذو شاىداً   يءيده بشعر ََ  ,ص رت مط  كلم و   كت جي ي  [جٛٚ]  لذلك يص المه وال أا    م عتا يفّ 

 «الحريػرمٌ القاْػم  (ٖ)]ػتمػد[ أبَ» احك (ٕ)[:«التعليق »في  «ابن الطحىس»كقىؿ ]
َاص اصة الغ ٌ درٌ »ّياب في  «الحريرمٌ  يف  مضػمراً  ويف اليسػمي  تشػ يو العلػم بػال  ر تشػ يهاً - (ٗ)«يف أوىػاـ اطتػ

ٌَ    اطتطيب وإ [أٓٚ]اْيعارٌة مّنّيٌ  عند  ذلك   يف النُ   :-ة ترشي ٌ والدرّ ات ال َص ختيي

 أي: العػػرب  ػػم صػػىغ اأ ٌ ] -ولق ُػػ- الحمػػر -أ،ػػره  ػػا ٌ   ـالبُػػي  اظتعجمػػ  والػػ- (٘)فه خلىػػ ركل
 عشػػػػرةٍ  عشػػػػرةٍ  إلػػػػاوىّػػػػذا  واحػػػػدٍ  عػػػػن واحػػػػدٍ  معػػػػدوالً   «حػػػػىدأي » مػػػػن (5)مشػػػػتقىن  (ٙ)[بضػػػػّم الُػػػػا  «عػػػػىؿفي »

علػػى  مطػ    م  ػ عه فيػػ  إلػا أ ٌػػ  سػبنُ  :اممػػى عيػلػو  مػن عنػده شػاىداً   كأ شػػ  معدولػ ً  (3)«شػىرعي »

َِؿ  «ما»بدٌؿ من - أبيىتىن  (2)قلوالعرب َف ت  : ]من غتاو  الرمَ[من جملت ى -«أنشد»مُع

                                                           
 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: حٌٟٛع.  (ٔ)

 ح٠ٌِخىس ِٓ ــخي.  (ٕ)

, ٕ:5ٕ٘٘ . رؽ١ش حٌٛعةخس ٓٔ٘خص ص ٛخكذ حٌّمخِ حٌمخُٓ رٓ عٍٟٚ٘ٛ  .٠ُخىس ٓم ض ِٓ حٌٕٔن  (ٖ)

 .2ٕ5ٍٔلُ: 

ىس حٌؽٛحٙ   (ٗ) ٍّ : ك١ّةخْ ٤رةٟ حٌظٔة١ًٙ َٗف ٚـٟ: ٔ:53ٔ. ٚـٟ حٌَِّ٘ ٘:ٖٕ, ٚحٌزٜخثَ ٚحٌٌهخثَٕٖ٘ى

 :ح٤كَّ هٍؿٌ  أٔ٘ي

 ىنػػػػػد بػػػػػن يػػػػػا: لعمػػػػػرٍو قػػػػػَ
 مػػػػػػػػػػػػػػنهم عينػػػػػػػػػػػػػػاؾ لػػػػػػػػػػػػػػرأتْ 

لَػػػػػػػػػػػػػػقٌ  أتينػػػػػػػػػػػػػػا إذ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػَشهْ   َػيػْ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػر وأتػػػػػػػػػػػػػػػػػػت َْ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اظت َدْو

 

 َشّنا القَـَ  رأيتَ  لَ 
  َ  دَتّ  ّنتَ  ما ّ

  وَىن ا َىن ا من   ا ػ
 ُمطَمئن ا ْرياً  ْل ا ػَ 
 

ُّ ًوَ ح٤ر١خص ح٢ط١ش, ُٚحى ع١ٍٙخ:       ا  ا٨   طَٜ ٨ػ  ِّٕٚخ ُِٕٙ لخط٩ا            َو١ّّخ

ٞ   ,رةةَىس أرةةٟ رةةٓ رةة٩ي ِةةٌٛٝ  ,ك١ةةخْ رةةٓ ِلةةَُ أرةةٛ  (٘) ٘ةة . رؽ١ةةش حٌٛعةةخس 3ٓٔرةةش حَ. طةةٛـٟ لرٜةةَ

 .ٕٙٔٔ, ٍلُ: ٔ:ٗ٘٘

 وٌح ـٟ ى, ٚلي ٓم٢ ِخ ر١ٓ ِعىٛـظ١ٓ ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ. ٚٓم٢ ِٓ ى: ح٤كَّ ٌمزٗ. (ٙ)

ؾ حرةةٓ حٌ ١ةةذ   (5) َّ , ٚٔٔةةزٗ اٌةةٝ «ِ٘ةةظمخا » ٔ:3ٙ٘وةةٌح ـةةٟ ّ ٚآةةظخٔزٛي, ٚعٕةةي ــةةخي: ِظٔةةمخا. ٚكةة

مخا. «حٌيٍس» ّٔ  . ٚ٘ٛ وٌٌه ـٟ ٔٔوش ِٕٙخ. ٚـ١ٙخ: ِٕ

ؿةةخءص حٌعزةةخٍس ـةةٟ ى: أكةةخى اٌةةٝ ع٘ةةخٍ ِعةةي٨ٚا عةةٓ ٚحكةةي ٚحكةةي ـةةٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ع٘ةةخٍٜ. ٚلةةي   (3)

 ٚ٘ىٌح اٌٝ عَ٘س عَ٘س.

 وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: أَ ٔمٍٗ. (2)
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َـ إُف القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ (ٔ)ومضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى  القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 كثيالثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىن كريبىعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىن 
 

 (ٕ)ـ أحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاداً وأُ َػنّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 كخيمى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىن فىطٌعطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى
 

 .(ٖ)«الطم »من «ا يعاؿ» « ا معنا» :«اظتاىر»ويف نسخ  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبىعىن   ك ي ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىن ك ي

 كتيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىعىن كعيشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىران 
 

 (ٗ)كثيمى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىن فىجتلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ى 
 

َؿ :صبطىكأي بال نا  للُاعَ  صبطىفأ َز العّ   بال نا  للمُع    وكت

ر ذريه أفّ  :(٘)«شرح اليسيهَ»يف  «افأبَ حيّ »قاؿ  َع ٌ  وّذ َـ  ا حجّ  ال ىذه األبيات مصن     انيهى   ٌ تق

 (5)«أبػَ حيّػاف»مػا قالػو رتاعػٌ  مػنهم ّ    ػَؽ األربػ  إُف العشػر أيضػاً  (ٙ)  من العرب ماو شتُ وم  ذلك  الص ي  أنّ 

َؿ   (3)«ىشػػاـ ابػػن»و  (5)«حيّػػاف  العػػرب ال فّ : إ[بٚٚ] (ٓٔ)«اػػ ي و»يف  «ال خػػاريّ »و (2)«أ  ع يػػدة»وال يعار ػػو قػػ

   لتُ  ن العلى مَ   ٌ ن حُ  حجّ ومَ  [دٓٙ]  (ٔٔ)َف يسمعا ذريقتا شت  ما ألفّ   تيجاوز األربع  العرب ال

                                                           
 وٌح ـٟ ى ٚحٌَِّ٘, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٚل٠ٝ. ٚـٟ حٌيٍس ٚحٌف١ٞ: ِٚ٘ٝ. (ٔ)

 ـٟ حٌٕٔن: ٚأػٕٝ.   (ٕ)

 ـٟ حٌَِّ٘: ـخ١ّعٕخ.   (ٖ)

   ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ـخؿٍئخ.  (ٗ)

 .ٔ:52ٔحٌَِّ٘   (٘)

 ـٟ ى: ِّخ.  (ٙ)

 .ٕ:٠35ٕٗ:َ: حٍط٘خؾ ح٠ٌَد   (5)

عٍةةٝ حٌٛحكةةي ٚح٤ٍرةةع ِٚةةخ  ٕ٘ٗٚٗةةَف ٗةةٌٍٚ حٌةةٌ٘ذ  ٖٙٔحلظٜةةَ حرةةٓ ٘٘ةةخَ ـةةٟ ل ةةَ حٌٕةةيٜ   (3)

 أّٔٙخ طىْٛ كظٝ حٌعَ٘س. ٗ:ٕٕٔر١ّٕٙخ  ٚٛلق ـٟ أٟٚق حٌّٔخٌه 

 .ٔ:ٙٔٔ( ٗ:ِٖـخُ حٌمَآْ )حٌٕٔخء   (2)

 .52وظخد حٌظف١َٔ, رخد طف١َٔ ٍٓٛس حٌٕٔخء  ٗ:3ٙٙٔوخٍٞ ٛل١ق حٌز  (ٓٔ)

 .ٔ:3ٗ. ٠ٕٚ:َ: ّ٘ع حٌٙٛحِع ٕ:ِٕٖٙٓ حٌظ٠َٜق   (ٔٔ)
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 الثىلثالُرع 
َؿ- قبلالمسم ع الفرد هل يي   َاعد لو أو ال ب  حتجٌ كيي  -بال نا  للمُع   يف إ  ات الق

  .«الخصىئص»في  «ابن جطي»كالـ  (ٕ) ى منصتي خٌ لى  ,(ٔ)أح اؿه 
َع  أف يكػػػ ف :-(ٖ)حػػداىا: إاألوُف- أحػػ هى   ال  ظيػػػرى لػػ  فػػػي ا أ ٌػػبمعطػػػ  دان فػػر اظتسػػم

ب  ػاقهم علػى النطػق  قبػليي الُػرد  ف را .طبىؽ العرب علا الططق ب م  إ المسم ع  فىظالل

يس علػػا قػػ ل م فػػي كمػػى ًقػػ  دـ ا،ػػيال هم  يػػولعػػ ؛جمىعػػىن قػػىس عليػػ  إكيي  ,بػػ  حػػتجٌ كيي   بػػو
َئي :(٘)إليو قياس النسب - (ٗ) طئيٌ و ييف النسب إل « ط ءة»  غيػرهمػن العػرب   مسػ  لػم يي م  أ ٌ  - شػن

الً  ق ا علا الططق ب بكق  أط .(ٙ)ؽتا ىَ القياس وال ذريه غيره   (5)دهه تُرّ وال يضرّ    ّاف مق 

مػن  المتكلم ب  بمعطا أفٌ  ,فردان  (3)اظتُػرد أف يك ف -الثاني  :األرج - الحىؿ الثى ي
   (ٔ)يف ذلك اللُ ِ  علي  الجم  ر مىبو كيخىلف  من العرب كاح ه 

                                                           

ِعَـةش »عٕي ــخي ٚـٟ حٌَِّ٘: ٌٗ أكٛحي. ٠ٕٚ:َ ٌ٘ح حٌفَع ـٟ: حٌَِّ٘ حٌٕةٛع حٌوةخِْ ع٘ةَ,   (ٔ)

 .ٔ:3ٕٗ «حٌّفخ٠ٍي

 عٕي ــخي: ِٓ ِظفَلخص و٩َ.  (ٕ)

ّخ. ِٚةةخ رةة١ٓ ِعظَٟةةظ١ٓ ٌةة١ْ ـةةٟ ى. ٚحٌلةةخي: أٔؼةةٝ  ٚأ٘ةةً حٌلـةةخُ ٠ةةٌّوَٚٔٙخ. ـةةٟ أ ٚ ؽ: أكةةي٘  (ٖ)

   ٚطخؽ حٌعَّٚ ِخىس )كٛي(.٠ٙ2ٕ:َ: حٌٌّّوَ ٚحٌّئّٔغ ٨رٓ حٌظٔظَٞ 

ةُٕٛءس»: ٗةٕخثٟ. ٚٓة١ؤطٟ طفٜة١ً حٌىة٩َ ـةٟ حٌٕٔةذ اٌةٝ ٔ:5ٓ٘ـٟ حٌٕٔةن ٚحٌفة١ٞ   (ٗ) ـةٟ وظةخد  «َٗ

ٓةة١ؤطٟ ِوخٌفةةش ح٤هفةةٖ  «٠ٚمةةخّ ع١ٍةةٗ اؿّخعةةخا »ٚلٌٛةةٗ: حٌم١ةةخّ  حٌفٜةةً ح٤ٚي  حٌّٔةةؤٌش حٌؼخ١ٔةةش. 

ُٕٛءس»ٚحٌـَِٟ ٚحٌّزَى ـٟ عيَ حٌم١خّ عٍٝ  َٗ». 

 : حٌٕ٘ذ. أ ٚ ؽـٟ  «حٌٕٔذ»وٌح ـٟ د, ١ٌٚٔض ـٟ أ ٚ ؽ ٚ ى. ٚ  (٘)

 ٤ّٔٗ ٌُ ٠ّٔع ِخ ٠وخٌفٗ. ُحى عٕي ــخي ٚـٟ حٌَِّ٘:  (ٙ)

ع ٗة١جخا  أؿخُ اًح حٌم١خّ أْ طعٍُ أ٨: ٔ:ٖٙٔلخي حرٓ ؿٕٟ ـٟ حٌوٜخثٚ   (5) ِّ ة ُٓ  ع١ٕةٗ ٟءحٌ٘ة ًٌةه ٚ

ٗ ػزض ـمي ُِ س حٌٜةّلش ِةٓ ٚأهةٌ لََي ّٛ ٌَ  ٌةٗ ٠ٛؿةي ْ ٨أ ـ١ةٗ ٠مةيف ٨ ػةُ ,ِؤهةٌٖ ٚحٌمة ّْ  ّٔ:١ة  ا٠ـةخى ٤

ةةُٕٛءس» ـةةٟ لةةٌُٛٙ أْ طةةَٜ أ٨ ,ا٠ـةةخىٖ حٌٕ:ةةَ ٚحؿةةذ ـةةٟ ـٍةة١ْ ,رةةٗ ِؤٔٛٓةةخا  وةةخْ ٚاْ ,حٌٕ:١ةةَ َٗ»: 

َٕجِ » خ «ّٟ َٗ ّّ َُ  ـ١ٗ ٠َْمَيف ٌُ حٌم١خّ ٗلزٍَ  ٌَ س ِٓ حٌميٍ رٌٙح حٌلٔٓ أرٛ ٌٗ ٠َٝ ٌُٚ ٔعُ .ٔ:١َٖ عي ّٛ  ,حٌمة

. ٠ٕٚ:ةَ: حٌوٜةخثٚ )رةخد ـةٟ ؿةٛحُ حٌم١ةخّ عٍةٝ ع١ٍٗ ؼ١َٖ ٠ُٚلًّ ا١ٌٗ ٠َُىّ  أ٩ٛا  ؿعٍٗ كظٝ

ـةةٟ حٌىظةةخد  «عةةيَ حٌٕ:١ةةَ»ـةةٟ    ٚٓةة١ؤطٟ و٩ِةةٗٔ:٘ٔٔ٘ةةٛ أوؼةةَ ِٕةةٗ( ِةةخ ٠مةةً ٍٚـةةٞ ـ١ّةةخ 

١ً ـ٩ ٠ـذ اعخىس حٌٕ:١َ. وّةخ لةخي حرةٓ ؿٕةٟ ـةٟ حٌوٜةخثٚ )رةخد ـةٟ حٌوخِْ  ـبٔٗ اًح ىّي حٌيٌ

 .ٔ:25ٔعيَ حٌٕ:١َ( 

 ـٟ ى: حٌفَى.  (3)
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َؿ-طظػػر فيي  (ٕ)[:بػػن جطػػياقػػىؿ  ] بال نػػا   :(ٖ)دفػػر  تفػػي حػػىؿ هػػرا الم -بال نػػا  للمُعػػ

َق «عاؿ ياال»للُاعَ من  َقّي  من  (ٗ)«اظتيُّرد»: «اظتاىر»بذلك الُرد  ويف  أي: اظتيلُّ  «.اليُّرد»من ّي  بالُ   (٘)«اليُّرد»بالُ

 فػي جميػ  مىعػ ا ذلػك  يقيدر  ا على اللُ  الُصػي  لو ملّ ٌ  :فصيحىن  فإف كىف (ٙ)[ب ]

 :أي ممػى يقبلػ  القيػىسمػن ذلػك الُػرد  ككػىف مػى أكرده  (5)عن ذلك الُردِ  الرم ا فرد ب  رً  ٍ القى 

َيّ  ؼتػػالفٍ  ذػػريَ  مػػن  إالٌ   بػػو (3)ّمػػا أورده ذلػػك اظتنُػػرد  بػػ  ا ػػتعمىؿه   كتػػى  :  لػػم يػػردأ ٌػػ إالٌ   للقيػػاس الل ػػ
األحسػػن واآلّػػد لػػد   مػػا متػػيلع يف الػػنُ  مػػن العمػػَ   ػػنفّ  :(2)كلػػاالى  فػػإفٌ   بػػو اظتنُػػردِ  ج ػػ  ذلػػك اإل سػػىف

َلػػو ظتخالُيػػو َؿ مػػن - نى حٌسػػأف يي   بق الػػذي و شتعػػو مػػن ذػػريهّ وأنّػػ بػػ  ن  الظٌػػ -«ابحسػػاف»أو  «الي سػػني»بال نػػا  للمُعػػ

  (ٓٔ)وق ل

 :كليس يج ز أف يرتجػل  و لػوشتاعُ  :ذلك يء،ذ أين فمن :فإف قيل (ٔٔ)[:قىؿ]
    جا  بو من ىذا الُردِ  ما يلطفس   لغ ن   ي يدئ [جٜٚ]

مث  ,ق يمػ و   ٍ عربيّػ إليػ  مػن لغػ و   ََ واَ  : ى كقى  السماعُ  أف يك ف ذلك (ٕٔ)يمكن :قيل

َؿ العهػػد  ػػا تُ  ػػت لطػػ لعػػدـ اْػػيعماؿ  (ٖٔ)هػػىأثري   افت ػػى :كعفػػا   ػػا العهػػدُ  :يأهى طػػىؿ ع ػػ ي  -ّمػػا قػػاؿ-ّر

                                                                                                                                                                      
٘ةةٌٖ حٌلةةخي ٚحٌظةةٟ رعةةي٘خ ٠يٍٓةةٙخ حٌّلةةّيػْٛ ـةةٟ رةةخد حٌ٘ةةخً  ٚح٤ٛةة١ٌْٛٛ ـةةٟ رلةةغ ح٢كةةخى ِةةٓ   (ٔ)

ِٓ طفَى رةٗ ػمةش  حٌٕٔش. ٚحٌ٘خً عٕي حٌّلّيػ١ٓ ِخ ٍٚٞ ِوخٌفخا ٌّٓ ٘ٛ أكف: ِٕٗ ٚأٟز٢. ـبْ وخْ

ٌُ ٠وخٌؿ ؼ١َٖ لُزً  ٚا٨ ُٔ:َ ـٟ ِىخٔظٗ ِٚىخٔش ِوخٌفٗ ِٚةيٜ ِوخٌفظةٗ. ٠ٕ:ةَ: طةي٠ٍذ حٌةَحٚٞ 

 . ٔ:ٕٔٙ)حٌٕٛع حٌؼخٌغ عَ٘( 

 عةٓ ٠ةَى ـ١ّةخ رةخدح٠ٌِخىس ِٓ ــخي. ٌٖٚ٘ ح٠ٌِخىس ١ٌٔض ـٟ حٌِّ٘ةَ. ٚو٩ِةٗ ـةٟ حٌوٜةخثٚ, )  (ٕ)

 ّٟ خ ِوخٌِفخا  حٌعَر َّ  .ٔ:3ٖ٘( حٌـٍّٙٛ ع١ٍٗ ٌِ

. لخي حرٓ حٌ ١ذ: ٚـٟ ٔٔوش حٌ٘خٍف: حٌّٕفَى ِةٓ ح٨ٔفةَحى. ٚـةٟ أ ٚ د ٚ ٔ:5ٔ٘وٌح ـٟ حٌف١ٞ  (ٖ)

 ؽ ٚعٕي ــخي: حٌّٕفَى. ٚـٟ ى: حٌفَى.

 حٌٌٞ ـٟ حٌَِّ٘ ٚ ى: حٌّٕفَى.  (ٗ)

 الع ارة يف د: بال نا  للُاعَ أي اظتيلُّ  بذلك الُرد ويف اظتاىر اظتيُّرد  (٘)
 ــخي. ح٠ٌِخىس ِٓ  (ٙ)

 ١ٌْ ـ١ٙخ. «حٌفَى»ـٟ ى: ـٟ ًٌه. ٚ   (5)

ى.  (3) َّ  ـٟ ؽ ٚ ى: حٌّظف

 ُحى عٕي ــخي ٚـٟ حٌوٜخثٚ ٚحٌَِّ٘: ـٟ ًٌه  (2)

 ُحى عٕي ــخي ٚـٟ حٌوٜخثٚ ٚحٌَِّ٘: ٨ٚ ٠لًّ عٍٝ ـٔخىٖ.  (ٓٔ)

 ح٠ٌِخىس ِٓ ــخي. ٌٖٚ٘ ح٠ٌِخىس ١ٌٔض ـٟ حٌَِّ٘.  (ٔٔ)

 َِّ٘: لي ٠ّىٓ.عٕي ــخي ٚـٟ حٌوٜخثٚ ٚحٌ  (ٕٔ)

 عٕي ــخي ٚـٟ حٌوٜخثٚ ٚحٌَِّ٘: ٍّٓٙخ.  (ٖٔ)



247 

 

أبػي »عػن  [أٔٚ] (ٔ)«ىججعفػر بػن محمػ  بػن الحٌجػ أبػ  بكػرو »فقػ  أخبر ػى   اظتيا،رين عتا
    «خليف ى 

َؿٌ  «اظتعنعن»ابْناد  ظتػن عػنعن  (ٕ)لػم لقيػاهوعُ   مػن اليػدلي  «اظتعػنعنُ »م إف ْلِ   باتصالو عند علما  األ ر ػتَّـٌ  مق 

يُى   «ال خاريّ »ولَ مرة عند  ،عنعن عنو     (ٖ)بابمّاف «مسلمٌ »وّا

َف اظتعجم ب- لً ضٍ الفى  ّ    يّ  ِ مَ اصتُ   تنيَّحدبضم اظتهمل  و  :بىبالحي  ابنً  -ُي  الُا  ْو

   (٘)من علم الن َ والل    ّاف عاؿٍ  :«(ٗ)القاِف أبَ عليّ »قاؿ   من أا اب اضتديث «الُضَ»ّاف 
َف   بّسػر اظتهملػ  والػرا  :«بػػن  ػيرينى ػتمػد » عػن «(5)بػػن عػ فو ا» (ٙ)لػي قػىؿ :قػىؿ ػػّ ْو

    وػتمد بن ْريين تابعي    وقيَ ذري ذلك    والعجم ار و للعلميّ  ومن ُ   ينيالي يي
الـٌ  :(8)الشعر : كىف«عمر بن الخطىب»قىؿ  :قىؿ َزوفٌ  ىَّ  َزفٍ  قصداً  م     (2)عر    ب

     (2)عر   

 ب ػػريه  [بٛٚ] لعػػدـ اعينػػائهم مطػػ   ه صػػأ مه كلػػم يكػػن ل ػػم عٍلػػ  مػػن العػػرب (ٓٔ)قػػ ـو  مى عٍلػػ

ػاف ىػَ أاػ    عطػ  العػرب فتشػىغلتٍ   فجػىء اإل ػالـ  (ٔٔ)واىيمامهم بو َمهم  الػذيّ   بىلج ػىدعلػ

                                                           
 .3ٕٖ  ٍلُ: ٔ:3ٗٙحٌٍّٟٛٛ. ٠ٕ:َ: حٌّظفك ٚحٌّفظَق   (ٔ)

 ـٟ ى: ٚػزض ٌمخإٖ.  (ٕ)

  ٔ:2ٕـةةٟ ى: ربِىةةخْ حٌٍمةةخء. ٠ٕ:ةةَ: ٛةةل١ق ِٔةةٍُ  رةةخد ٛةةلش ح٨كظـةةخؽ رخٌلةةي٠غ حٌّعةةٕعٓ   (ٖ)

 .ٔ:ٕٓٗٚطي٠ٍذ حٌَحٚٞ )حٌٕٛع حٌلخىٞ عَ٘( 

 وٌح ـٟ حٌزؽ١ش  ٚـٟ حٌٕٔن: حٌعخٌٟ.   (ٗ)

. ٚوة٩َ حرةٓ   (٘)  ْ وٌح ـةٟ حٌزؽ١ةش  ٚـةٟ أ ٚ د ٚ ؽ: عةخٌٟ. ٚـةٟ ى: وةخْ ِةٓ عٍةُ حٌٕلةٛ ٚحٌٍؽةش رّىةخ

 .2ٕٓٔ, ٍلُ: ٕ:ٕ٘ٗع٩ْ ٕ٘خ ِٓ رؽ١ش حٌٛعخس 

 ١ٌٔض ـٟ حٌوٜخثٚ. «ٌٟ»ح٤ٌٚٝ ِٕٙخ. ٚ  «لخي»ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: لٍض. ٚٓم ض   (ٙ)

٘ة . ٔ٘ٔ٘ٛ عزي هللا رٓ عْٛ رٓ أ١ٍزخْ حٌِّٟٔ رخ٨ٌٛء  ١ٗن حٌزٜةَس  حٌّظةٛـٝ ٓةٕش  حرٓ عْٛ  (5)

  ٚطٙة٠ٌذ حٌىّةخي 3ٖٗٗ  ٍلةُ: ٖٔ:ٕٖٙٚ٘ٛ ػمش ػزض عٕي أ٘ةً حٌلةي٠غ. ٠ٕ:ةَ: طةخ٠ٍن ىِ٘ةك 

 .ٗ:ٔٔٔ  ٚح٤ع٩َ 2ٖٙٗ  ٍلُ: ٘ٔ:2ٖٗ

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: اْ وخْ حٌ٘عَ.   (3)

عَرٟ( وّخ ل١ّيٖ حرٓ ع٩ْ. ٠ٕ:َ: حٌظع٠َفخص ٚحٌظٛل١ةؿ ِةخىس )حٌ٘ةعَ(. ٌُ أؿي ِٓ ل١ّيٖ ر )حٌُْٛ حٌ  (2)

ٚطع٠َفٗ حٌظم١ٍيٞ حٌٍّ٘ٙٛ: و٩َ ُِْٛٚ ِمفٝ ٠يي عٍةٝ ِعٕةٝ. ٠ٕ:ةَ: حٌٜةخكزٟ )رةخد حٌ٘ةعَ( 

 .ٕ:2ٙٗ  ٚحٌَِّ٘ )حٌٕٛع حٌظخٓع ٚح٤ٍرعْٛ  ِعَـش حٌ٘عَ ٚحٌ٘عَحء( ٘ٙٗ

 ٚ: حٌمَٛ.وٌح ـٟ ١زمخص ـلٛي حٌ٘عَحء  ٚـٟ حٌوٜخث  (ٓٔ)

 . ٕ:5ٓٗ  ٚحٌَِّ٘ ٠ٗٙ5ٕ:َ: حٌٜخكزٟ   (ٔٔ)
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ػ ُُػ :فػىرسى  كً كغا ار للُّّ ٌَ  :(ٕ)«القػامَس»يف   بضػم الػرا  :كالػركـً  -(ٔ)«القػامَس»ّمػا يف -أو بالدىػم   سِ رْ ال  جيػ
 ٌَ     يو مايدٌ  ـوقد تقدّ   «الرـو بن عيصَ»من ولد  جي

ػػكلى  ر ى كثيػػػفلٌمػػ  بػػاألىمّ  هػػا بػػػو اشػػي االً عناييُ  تْ وقلّػػ ,عر كركايتػػ عػػن الٌشػػػ  اشػػي لت باصتهػػاد :ت ى
عتم يف الػدّ و بّثرة اظتسلمني  اإل الـ ػكجىءت الفتػ ح   يند،  ْػّنتْ  :ت العػربكاطمأ ٌػ  ارلػ الد الُّّ

َعػاً عػرج :أيراجعػ ا  -«رٍ ْصػمِ »رتػ  -في المصػىر   وَف تقلق َيّػ َا رج الشػعر  ركايػ ى  -للم ال ػ  «اظتُاعلػ »ػ ػ- اً ق
ػػاف أاػػ ّ  َمهم لػػاواؿ مػػا الػػذيّ  َا :فلػػم يؤكلػػ ا  حػػاؿ بيػػنهم وبينهػػا علػػ َف  :إلػػا ديػػ افو   يرجعػػ ػػّ بّسػػر اظتهملػػ  ْو

 د يف اليصػػػ ريولػػػذا يػػػرّ   لليخُيػػػف أحػػػد اظتضػػػعُني يػػػا ٌ  مػػػنبػػػدؿ  اُ   «افدوّ »أاػػػلو   بوىػػػَ معػػػرّ  :(ٖ)«اظتصػػػ اح»قػػػاؿ يف    الي ييّػػػ
َين»و «دواوين» يقاؿ   واليّ ري ألالو عتألعّ  ؛«دوي     اما يرّداف األشتا  إُف أا

َؿ من  :فو م كه      (ٗ)الّياب   «اليدوين»بصي   اظتُع

َاف العػػرب»وقيػػَ للشػػعر  :(ٙ)«شػػرح اظتقامػػات»يف  (٘)«اظتطػػرزيّ »قػػاؿ  َف إليػػو عنػػد ا،ػػيال هم يف ألّعػػ (5)«ديػػ م يرجعػػ

َمهموألنّ   (3)يف األنساب واضتروب َدع عل    ومعدف أ، ارىم  (2) آدا م وحا    و مسي
ـ   [دٔٙ]ي  تُسري  عطفٌ  :مكت بو  كال كتىبو     (ٓٔ)على ،اص   أو عطف عا

                                                           
 حٌمخِّٛ حٌّل٢١ ِخىس )ـَّ(.  (ٔ)

 حٌمخِّٛ حٌّل٢١ ِخىس )ٍَٚ(.  (ٕ)

 حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ ِخىس )ىْٚ(.  (ٖ)

 ١ٌٔض ـٟ ى.  (ٗ)

٘ة . ٠ٕ:ةَ: رؽ١ةش ٓٔٙ٘ٛ ٔخَٛ رٓ أرٟ حٌّىخٍَ عزي ح١ٌٔي  أرٛ حٌفظق  ٔخَٛ حٌي٠ٓ  حٌّظٛـٝ ٕٓش  (٘)

 .ٕٗ٘ٓ  ٍلُ: ٕ:ٖٔٔعخس حٌٛ

, ٚحٌِّ٘ةَ ِو ة١ٛ 2ٕٚحٌٍٛكةش  ,ٍٓةخٌش ٕٕٓ( َٖٕٗف ِمخِخص حٌل٠ََٞ )حٌّمخِةش حٌ٘ةع٠َش:  (ٙ)

ٖٗٗ:ٔ . 

ؿخء ـٟ َٗف حٌّمخِخص رعي ٌ٘ح حٌةٕٚ: اًح ٓةؤٌظّٟٛٔ عةٓ ٗةٟء ِةٓ عَر١ةش حٌمةَآْ ـةخ١ٍزٖٛ ـةٟ  (5)

ٚحثةةً حٌظفخٓةة١َ, ٚوظةةذ حٌ٘ةةعَ. لةةخي: حٌ٘ةةعَ ى٠ةةٛحْ حٌعةةَد. ٚأػةةَ حرةةٓ عزةةخّ ٘ةةٌح ِ٘ةةٍٙٛ ـةةٟ أ

, ٍلةةُ: ٖ:3ٕٙ, وٕةةِ حٌعّةةخي ٕ:ٕٖٓ( ٔٗ, ٚحٌِّ٘ةةَ )حٌٕةةٛع: ٔ:3ٕٖحٌلةةي٠غ. ٠ٕ:ةةَ: ح٦طمةةخْ 

32ٙٔ. 

ُحى ـٟ َٗف حٌّمخِخص: ٚاؿَحء ح٤ٍُحق ِٓ ر١ض حٌّخي, وّخ ٠َؿع وّخ ٠َؿةع أ٘ةً حٌةي٠ٛحْ اٌةٝ  (3)

 ى٠ٛحٔٗ عٕي حٗظزخٖ ٟٗء ع١ٍُٙ.

 َ, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ىأرُٙ.وٌح ـٟ ى َٚٗف حٌّمخِخص ٚحٌِّ٘  (2)

ـ  على ،اص  » (ٓٔ)  لي  يف د  «أو عطف عا
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ك ن هلىػػػمىػػػبػػػو  (ٔ)اظتعنػػػاةمػػػن العػػػرب   مػػػات :كهلىػػػ كقػػػ  عرَ الّشػػػ ذلػػػك  وجػػػدوا : افىػػػلٍ كأى 
ػػ حيػػفَ  بػػىلم ت ُِ    ولػػذىاب أّثػػره بػػذىاب زتليِػػ ؛ذلػػك أقػػلٌ لػػذلك  فحفظػػ ا  (ٕ)يف اضتػػروب كالقتػػلً   وأن

   (ٗ)كذهو عط م كثيره  (ٖ)م الشرعي  َت أىلو ق َ أ،ذه عنهمّذىاب العلْ 
 َّ     الُرد النادرُ  [جٓٛ] د عندووجِ    يَ ما نسيو األّثرما انُرد بو من الّالـ يف مُرده من قَ   لع

أبػي »عػن  -(5)ر عو لقائلو :ابْناد (ٙ)و عناه :قيَ-الطريق  رجاؿِ  :بسط ه (٘)«ابن ج » ركل ثم
 الس ع    القرا  أحدِ  :(3)«بن العالء كأبي عمر »

    بن العال : قاؿ أبَ عمرو «اظتاىر»يف 

إال  ونظمػػػاً  [إٔٚ] نثػػراً  ممػػػى قىلػػػت العػػػرب -هػػػا النػػاسأيّ - إلػػػيكم  واػػَ :مػػػى ا ت ػػػا :قػػىؿ
لجػػىءكم   امالً ّػػ  :كافػػران  (ٔٔ)لػػتمػػا قا جػػىءكم لػػ  (ٓٔ)[ك]  (2)لػػذىاب أّثػػره مػػ  ذىػػاب زتليػػو ؛ أقل ػػ
   (ٕٔ)حّمهم لّماؿ  صاحيهم وحسنِ  ؛كثيره   ك عره  علمه 

 لتيا  ّالـ العرب ال  :-(ٔ)إُف بعض الُقها  (ٖٔ)[قد نس و]و- «ابن  ارس»وقاؿ 
                                                           

 أٞ: حٌّعظ١ٕش.  (ٔ)

 ُحى ـٟ ى: ٚٛزَٚح.   (ٕ)

ْ   أٞ حٌٛحٍى ـٟ حٌلةي٠غ حٌٜةل١ق عٕةي حٌزوةخٍٞ ِٚٔةٍُ ٚؼ١َّ٘ةخ:  (ٖ)  حٔظِحعةخا  حٌعٍةُ ٠مةزٞ ٨ هللا ا

ُِِعٗ ُٞ  ٌٚىةٓ -حٌِعزخى ِٓ:  ٍٚح٠ش ٚـٟ- حٌٕخّ ِٓ ٠ٕظ ِٞ  عٍةُحٌ ٠مةزِ  ٠ُْزةكِ  ٌةُ اًح كظةٝ   حٌعٍّةخء رِمةْز

ةةجٍُِٛح  ُؿٙ ةةخ٨ا  ٍإٚٓةةخا  حٌٕةةخّ حط وةةٌ عخٌّةةخا  ُٔ . ٠ٕ:ةةَ: ؿةةخِع ٚأَٟةةٍُّٛح ـ٠ةةٍُّٛح   عٍةةُ رؽ١ةةَ ـةةؤـظَٛح   ـ

 .35ٔ٘, ٍلُ: 3:ٖٖح٤ٛٛي 

ٌْ ـ١ةةٗ   (ٗ) ـةةٟ ١زمةةخص ـلةةٛي حٌ٘ةةعَحء: وؼ١ةةَ. ُٚحى ـ١ةةٗ: ٚلةةي وةةخْ عٕةةي حٌٕعّةةخْ رةةٓ حٌّٕةةٌٍ ِٕةةٗ ى٠ةةٛح

ةةيف ٘ةةٛ ٚأ٘ةةً ر١ظةةٗ رةةٗ  ٛةةخٍ ًٌةةه اٌةةٝ رٕةةٟ ِةةَٚحْ أٚ ٛةةخٍ ِٕةةٗ. ٚ٘ةةٌٖ أٗةةعخ ُِ ٍ حٌفلةةٛي  ِٚةةخ 

ِعَـةش »ح٠ٌِخىس أػزظٙخ ح١ٛ١ٌٟٔ عٕيِخ ٔمً عٓ حٌ زمخص  ٌُٚ ٠ؼزظٙخ عٕيِخ ٔمً عٓ حٌوٜخثٚ ـٟ 

 .«حٌّفخ٠ٍي

 .ٔ:3ٖٙحٌوٜخثٚ  ( ٘)

 ١ٌٔض ـٟ ى.   (ٙ)

 .ٔ:٠ٕٕٓ:َ: ِميِش طي٠ٍذ حٌَحٚٞ  ( 5)

 .ٌٖٗ٘ح حٌوزَ ـٟ ِٔ٘ش ح٤ٌزخء ٠ٕ:َ  ( 3)

 ـٟ حٌٕٔن: ؿٍّظٗ.   (2)

 ح٠ٌِخىس ِٓ ــخي.   (ٓٔ)

ـٟ د: وخ٩ِا ٌـةخءوُ  «ِخ لخٌٖٛ ٚحـَحا »وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ: ِخ لٍٍٗ. ٚـٟ ؽ: لخٌٍ ٗ. ٚ٘ٛ ه ؤ. ٚلٌٛٗ   (ٔٔ)

 ِخ لخي ٌٗ.

  ٚٔمٍّٙةةخ ٖٖ ,ٕٖ, ٍلةةُ: ٕ٘, ٔ:ٕٗحٌوزةةَحْ حٌٔةةخرمخْ رٔةةٕيّ٘خ ـةةٟ ١زمةةخص ـلةةٛي حٌ٘ةةعَحء   (ٕٔ)

 .ٕ:5ٖٗح١ٛ١ٌٟٔ عٕٗ ـٟ حٌَِّ٘ )حٌٕٛع حٌظخٓع ٚح٤ٍرعْٛ  ِعَـش حٌ٘عَ ٚحٌ٘عَحء( 

 ٠ُخىس ٠مظ١٠ٙخ ح١ٌٔخق.  (ٖٔ)
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    (ٕ)ن    بو إالّ 

العػػرب إذا أرادت اظت ال ػػ  يف  :(ٖ)«شػػرح مل يػػو»يف  «اضتريػػريّ »قػػاؿ   ّثػػري الروايػػ   :«الراكيػػ  ىدو حٌمػػ»كعػػن 

َر] ف تسػلب واػػف اظتءنػثالَاػ َؿ: امػرأة اػػ  َر (ٗ)[اليػا    يقػػ َؿ   وتل قهػا واػف الػػّذ  «راويػػ »و  لّثػػري العلػم «مػ عالّ » يقػ
    لّثري الرواي 

 «اً زتػاد» ألفّ  والقصػ  منقطعػ ٌ - (ٙ)ملػك الػيمن يف زمػن ع ػد اظتطلػب  «بػن اظتنػذر الطعمىف» (٘)أمر قىؿ:

َؿ بو  َف يدرؾ زمنها َؿ- سػختفطي   بنسخ الشػعر -وأت اعَ  :أي  وحذؼ اظتُع  :لػ  أ ػعىر العػرب -بال نػا  للمُعػ
ٌَ   نائب الُاعَ    والظرؼ ل 

َف واصتػػػػػػيمبػػػػػػو   بضػػػػػػم الطػػػػػػا  اظتهملػػػػػػ  :طػػػػػػ جفػػػػػػي الط    -(5)«القػػػػػػامَس»ّمػػػػػػا يف - [بٜٚ] كهػػػػػػي  الن

    عتا واحدَ  ال :«القامَس»زاد يف   (3)الكراريس
َقيػػ - «ختػػىري الم»  دوِجػػ :كػػىف  ىفلٌمػػ  ثػػم دفط ػػى فػػي قصػػره البػػيض  -(2)باظتعجمػػ  والُ

    (ٓٔ)«بن الابريا»و،ال     َ يف أياـ ب  أميّ  القائمُ   بصي   اليص ري :«ُع يد»و  «ُّالثقُي بي و بن أبي عي »

نػوأنّػ   يو شرؼ العلم .اان ػكط  األبيضتحت القصر  إفٌ  :قيل ل  ػذلك  اٌ ػوّ   إفىػذا  اٍ ػّنػ  يُّ أو   وىػَّ 
 وان هم عليو   قيق  اضتاؿالقائَ وقد علم ح [عن]ذلك  ادر

 

  (ٔٔ)يعار و ما ورد ال و أفّ نّ األمر  ظّ 

                                                                                                                                                                      
ٚٓةة١ؤطٟ . ٘ٙٚ ٔ:ٗٙوّةةخ لةةخي ـةةٟ حٌِّ٘ةةَ  ٕٗ. ٚحٌىةة٩َ ٌٍ٘ةةخـعٟ ـةةٟ حٌَٓةةخٌش ٕٙحٌٜةةخكزٟ   (ٔ)

 .ٕٓٙأ( ٙ ٗٙٔ)

َلو  (ٕ)  لي  يف د  «.وقاؿ ابن  ارس   »من ق
ؾ. 2َٗف ٍِلش ح٦عَحد )رخد حٌلَؾ(   (ٖ) َّ  رظٜ

 وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ ِىخْ ح٠ٌِخىس: اٌٝ حٌٌّّوَ.  (ٗ)

 حرٓ ؿٕٟ. ِخىس )١ٕؾ( عٓ طخؽ حٌعَّٚٚحٌِر١يٞ ـٟ  ٌٔخْ حٌعَدـٟ ٔمً حٌوزَ حرٓ ِٕ:ٍٛ  (٘)

 ٘ٔحٌٙـةَس رٕلةٛ أرٛ لخرّٛ  ٍِه حٌل١َس ِٓ ٍِٛن حٌّٕةخًٍس  ِّةيٚف حٌٕخرؽةش. لظٍةٗ ؤةَٜ لزةً   (ٙ)

 .3:ٖٗ  ٚح٤ع٩َ ٖ:ٕٔٙعخِخا. ٠ٕ:َ: طخ٠ٍن حٌعَد لزً ح٩ٓ٦َ 

 حٌمخِّٛ حٌّل٢١ ِخىس )١ٕؾ(.  (5)

 : حٌىَح١ٓٓ. ٚـٟ د: حٌىَحٍر١ٔٓ.أ ٚ ؽـٟ   (3)

 ِخ ر١ٓ ِعظَٟظ١ٓ ١ٌْ ـٟ ى.   (2)

, 3ٖ٘2ٍلةُ:    ٙ:23ٔ٘ . ٌُٚ طٌوَ ٌٗ ٛلزش. ٠ٕ:َ: ح٦ٛةخرش 5ٙلظٍٗ ِٜعذ رٓ حٌِر١َ ٕٓش   (ٓٔ)

 .3ٕ٘٘ , ٍلُ:ٙ:١ٖٚٗ2 حٌزـخٚٞ 

َلو (ٔٔ) نااً  الّالـ على حقيقيو ٔ:٘ٚ٘لي  يف د  ويف الُيض  «ىذا إف ادر   » من ق َىم أّف ىنالكّ  اف يي  : وإفّ 
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 جِ ا ،ػر : إأي (ٔ) فمن ثٌمػ  فأخرج تلك ال عىرى  -للم ال ػ  «اال يعاؿ»و-ه رَ حَُ  :أي هي فىحتفرى  

َ    ؛ لناوؿأعلم بىلشعر من أهل البصرة]أهلي الك ف    عتا «اظتخيارِ » جِ ا ،ر إ    اظتخيار بالّ

ثػػريٍ ادر انػػ (ٖ)[مػػنكػػرلك   األمػػرُ كػػىف : فػػإذا  (ٕ)«ابػػن جطػػي»قػػىؿ  لػػم   مػػن الل ػػ  القدنتػػ  سّ 
   علا الفصي  ـ كتا  :قط يي 

َّ  «مطػ  مػى يخػىلف الجم ػ ريسػم  » ورتل   يػو  «أؿ» ألفّ  ؛«الُصػي »أو اضتػاؿ مػن   الصػُ  يف ػتػ

   .(ٗ)چې  ۉ  ۉ   ې  ې  ٴۇ     چ  :نظريُ    ٌ جنسيّ 

    ف َف متالُو أو مترقواب هيىس يعض مى داـ الق -«يقط »ػب قٌ ميعلّ  ظرؼٌ - بىلخطأ

ر ػػػ  ك  «اظتسػػػمارَ  ؽ الثػػػَبُ ،ػػػرَ »ّمػػػا يف    كرفػػػ  المفعػػػ ؿ  ة القيػػػاسبقػػػَّ  م يعضػػػ هلػػػود تُػػػرّ  فػػػإف

ّمػػا يف اظتثػػاؿ    (٘)ك صػػب  للُعػػَ ب ػػري حػػرؼ جػػرّ  الفىعػػل كجػػرٌ   للجػػر باظتضػػاؼ اظتسػػي قّ  المضػػىؼ إليػػ 

َر َرَ  الُػػػردَ  :أي  ل ٌػػػ ؛العػػػرب نُػػػرد بػػػو طترقػػػو  ريػػػقَ علػػػى اظت أف يػػػردٌ   (ٙ)كتػػػب اػػػناع ً  :فيطبغػػػي  اظتػػػّذ  جػػػىء  اظتػػػّذ

ػػذلك  مػػردودٌ  ,مىع جميعػػىن كالٌسػػ (5)القيػػىسً  مخػػىلفى  ػافّ  َف اظتيُػرّ   مطلقػاً  ومػػاّ  ػػ ضػػي ال يقي جلػػيالً  (3)دّو

َاُد قد يّ َ والسيف قد ين َيقي ََؿ ذلك منو   اصت    (2)ضي ق 
   حاؿ «رتيعاً »و

                                                           
(ٔ)  . ُّ  عٕي ــخي ٚـٟ حٌوٜخثٚ ٚحٌَِّ٘: ػ

 .ٔ:35ٖحٌوٜخثٚ   (ٕ)

 ؽ. وٌح ـٟ ى, ٚلي ٓم٢ ِخ ر١ٓ ِعىٛـظ١ٓ ِٓ أ ٚ د ٚ   (ٖ)

َلو تعاُف:   (ٗ)   ٖٚ: ٖٙي  چې  ۉ  ۉ   ې  ې  ٴۇ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ من ق

 عٕي ــخي ٚـٟ حٌَِّ٘: أٚ ٜٔزٗ. ٟٚ٘ ٠ُخىس ١ٌٔض ـٟ حٌوٜخثٚ.  (٘)

 ١ٌٔض ـٟ ى.  (ٙ)

ِةةٓ أ ٚ د ٚ ؽ. ٚعٕةةي ــةةخي ٚـةةٟ حٌوٜةةخثٚ ٚحٌِّ٘ةةَ: ؿةةخء  «ؿةةخء»وةةٌح ـةةٟ ى, ٚلةةي ٓةةم ض   (5)

 ِوخٌفخا ٌٍم١خّ.

 حٌّٕفَى.ـٟ د:   (3)

َة  ينظػػر: رتهػػرة األمثػػاؿ   (2) َة، ولّػػَ ْػػيف أو اػػاـر ن ػػ َادّ  ػػ مػػا يلػػي: لّػػَ جػػ ٌَ يعػػرؼّ  ، ٛ٘٘ٔ، رقػػم: ٕ:َٕٔٔمثَػػ
  ٕٗٓٔ، رقم: ٕ:ٜٕٔ، واظتسيقصى ٚٛٔ، رقم: ٕ:ٚٛٔوغتم  األمثاؿ 
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 للمػرويّ  فػ ي المخىلً  (ٕ)عت مط  تلكالرم  مي  إذا كىف الرجل كتب أف يػردّ  (ٔ)ككرا

َ اً  :فػي ق لػ  مضػع فىن عنهػا  عن العػرب اظتػالَؼِ  للمرويّ   معرو ػاً  :ل فػىن أم  الثقػ   يمػا ينقلػو ف  يػو وعػدـِ الضػعْ ب مَاػ

َف اظتهمل  :حنمط  اللٌ  ّ َا ا [جٔٛ] وؼتالُ يف العربّي   اطتطا  بُي  الالـ ْو   (ٖ)«اظتص اح»ّذا يف    وجو ا

َلو  َرةبُساد ل يو للمخالِ  أي معرو اً   ّاليُسري لو  «الكالـ ىدي كفس» ق    ُ  اظتّذ
 (٘)خالُػػ للم قبػػل مطػػ كال يي  عليػػ  ردٌ ييػػ  (ٗ)  بػػَاطتطػػا مػػا علػػى مثلػػو يعػػدّ  ألفّ  نّ ن بػػو الظّػػّسػػلتُ  ال  فإ ٌػػ

َرة م   عُو    اظتّذ
َؿ - ق يم ن  في ذلك لغ ن  كإف احتمل أف يك ف مصيبىن  لػَ  ي نػا ا ألنّػ -(ٙ)«مصػي اً »مُعػ

َاب على الظػاىر  ال علػى اظتداوأيضاً   ]   يو هي  ذلك االحيماؿِ  ؛قاُّ  ،طاً  [أٖٚ] ي نا ىذا ال اب ما رددنا  ُر يف اطتطا والص

ػػذا قػػػاؿ علمػػػا  األ ػػر: َؿ اضتػػػديث ورودُ  (5)[مػػا يف نُػػػ  األمػػر؛ طتُػػػا  ذلػػػك  ّو علػػػى ْػػػ يَ  اىر اله ٍسػػػب الظّػػإّف اضتّػػػم بق ػػ
 الحيماؿ  ؛القط 

َا بو ،الؼ ما    (3)حّم

ـي   رِ : ىػػذا اآل،ػػأي (2)رٌده فىلصػػ اب  ب ػػرا االحتمػػىؿواالىيمػػاـ  اظت ػػاالةِ  :االحتفػػىؿ كعػػ 

    قدنت ٍ  (ٓٔ)لل  ٍ  ااب ضل [دٕٙ]

  (ٔٔ)من احملّسن ما ال متُى «االحيماؿ»و «االحيُاؿ»ومن 

َاؿ اظتنُػػرد الحػػىؿ الثىلػػث َق- دأف يتفػػرٌ  :مػػن أحػػ َف مػػ  «اليُػػرد»مػػن يّػػ  بالُ بػػ   -(ٔ)«االنُػػراد»ن وبػػالن
 .هغيرً  مٍ ميّلِّ  منبو  دِ يف ذلك اظتيُرِّ  (ٕ)سم كال يي  مالمتكلٌ 

                                                           
 .ٔ:2ٖٓحٌوٜخثٚ   (ٔ)

 ُحى عٕي ــخي ٚـٟ حٌوٜخثٚ ٚحٌَِّ٘: حٌٍؽش.  (ٕ)

 ِخىس )ٌلٓ(.حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ   (ٖ)

 وٌح ـٟ ى, ٚ لي ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ.  (ٗ)

 ـٟ ى: حٌّوخٌفشُ.  (٘)

ُٚحى ـ١ٙةةخ: ـةةبْ ٚٛةة١ٍش. ٚ٘ةةٛ ه ةةؤ,  «لي٠ّةةش»وةةٌح ـةةٟ أ ٚ د ٚ ؽ, ٚ لةةي ؿةةخءص ـةةٟ ى لزةةً لٌٛةةٗ   (ٙ)

 .«ـخٌٜٛحد»كَؾ ١َٗ, ٚؿٛحد ح١ٌَ٘  «اْ»ـ 

 ٔٙخ ـ١ٙخ: ٚحٌّيحٍ.ٚ ؽ, ِٚىخ أ ٚ دوٌح ـٟ ى, ٚ لي ٓم٢ ِخ ر١ٓ ِعىٛـظ١ٓ ِٓ   (5)

  ٗ:٠ٕٕٗٓ:َ ـةٟ لزةٛي حٌلةي٠غ كٔةذ حٌ:ةخَ٘  ٚـةٟ كةخي حٌّٕفةَى ٚلزةٛي كي٠ؼةٗ: حٌّلٜةٛي   (3)

  .ٗ:2ٓٓٔٚحٌظلز١َ َٚٗف حٌظل٠ََ   ٕ:ٕٖٔٚح٦رٙخؽ 

 ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ.  (2)

 وٌح ـٟ ى, ٚ لي ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ.  (ٓٔ)

 ىذا السطر لي  يف د  (ٔٔ)
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َع  َلُ  «يسم »ومر     كال مى يخىلف  ,ال مى ي افق  :(ٖ)وق

َؿ  كالق ؿي  :(ٗ)«بن جطيا»قىؿ   إذا ثبتت فصىحت   منػو    يجو قب لي في  أ ٌ اظتق 

َه ابعػػر  [بٓٛ] و علػى  ريػػق الُصػ ا : جريػأي المػويف وجػ َاب جريانُػػ ألفّ  ؛اب يفّ  َؿ األاػَ يف اصتػػاري علػى الصػ و عليػو وق ػػ

َلو     وَف يث ت  (٘)و،ال َ  بث َت مقيضٍ  إال رتؾ ال يُ   ق

َلُػػ ٍَ   بّسػػر اعتمػػاة- ىإٌمػػ  اظتنُػػردَ  :أي  ل ٌػػو ووجػػب ق  أخػػره   ػػيئىن بػػو  دُ اظتنُػػرّ  أف يكػػ ف -حػػرؼ تُصػػي
َُ  ق بػػ ن  طىػػعٌمػػ َؿ- شػػىرؾلػػم يي   لُ   ػػارؾ الػػيّ تُػػ  ق يمػػ و  بلغػػ و  مػػن ق ػػ فػػي   دُ اظتيُػػرّ  :أي -بال نػػا  للمُعػػ

 مػن خػىلفحػاؿ  مػى قلطػىه فػي (5) حػ ٌ  علػا  من ذي الل ػ  القدنتػ  :مط بو  (ٙ)دِ اظتيُرّ   مىع ذلك

    ـّما تقدّ      بوتلُّ  نو شتعو ؽتّ أنّ  على  مَ يُ   كه  فصي ه   د بوما تُرّ  ي الجمىع 
َّ لسػالميها ؽتّػ  إذا ق يػت فصػىحتي  العرابيٌ  إفٌ ف  من نُسػو ،رُ آ ارتجل  أك  يئىن     ػا ا متػ

َدة اليع ػػري  طبيعتيػ  تْ علَػ :تٍ ك ػمى  َادّ  ؼتصػرٌ   يف جػ سػػبق لػم يي  مػى  ع مػػن األلُػاظابيػدَ  :كارتجػل  يف اظتػ
   همك عجَ  سلَ   د  يووجِ  مقيضى ذلك  همٌ  (3)ّافّ    إلي 

رؤبػ  بػن »الػيت يُػرَأب  ػا ابنػا   قيػَ: وبػو شُتّػي  الّرؤب  القطع  :(ٓٔ)«القامَس»يف  :«رؤب ى »عن  (2)حكي

   انيهى  وىَ باعتماة  «العّجاج بن رؤب 

ي يّػػراف مػػن  ّرقتػػػا   :كى ػػى يػػرتجالف - اعػػَ (ٔٔ)ٍُ  بُػػي  اعتمػػاة  نائػػػب-  مػػىأ ٌ  «العّجػػاجِ » كأبيػػ 

َؿ- بقىكال  ي ؽّتن ق َلهما   لم يسمعىهى ألفىظىن   هما  ويُق َ ذلك من ,إلي ى -بال نا  للمُع

                                                                                                                                                                      
 حٌَِّ٘.وٌح عٕي ــخي ٚـٟ   (ٔ)

 ١ٌٔض ـٟ ى.  (ٕ)

 لي  يف د  (ٖ)
ّٟ  ِٓ ٠ُّٔع ٟءحٌ٘ ـٟ رخدـٟ حٌوٜخثٚ )  (ٗ) . ٚو٩ِةٗ ٕ:ٕٔ(, ؼ١ةَٖ ِةٓ ٠ٔةّع ٨ حٌفٜة١ق حٌعَر

 .ٕ:ٕٕٗ٘خ 

 ـٟ ى: ِمظ٠ٝ ه٩ـِٗ .  (٘)

 ـٟ د: حٌّٕفَى.  (ٙ)

 ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ. (5)

(3)   . ّْ  ـٟ ى: ٤

مةي كىةٟ. ٚٓةظؤطٟ حٌَٚح٠ةش عةٓ ٍإرةش ٚأر١ةٗ ـةٟ حٌفٜةً ٚحٌِّ٘ةَ: ـعٕي ــةخي ٚـةٟ حٌوٜةخثٚ   (2)

 أ(.2ٓحٌٍّوٚ ِٓ حٌّلٜٛي )

أدَ حٌمخِّٛ حٌّل٢١ ِخىس )ٍأد(. ٚلخي ـ١ٗ:   (ٓٔ) ْيعَ  ٍَ  ٜ  .ٗأٍَٛلَ : وّٕع حٌ

 ريي حٗظّخي.  «ٍإرش ٚأر١ٗ»: ريي ِٓ  «ٔخثذ ـخعً»ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: وخرض. ٚـٟ ى ِىخْ  (ٔٔ)
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بػ    (ٕ)تصػَ :ؽى ن لػم تػرٍ أك مىػ  (ٔ)بالَ ػ  عػن العػرب م عن مته ىذا اظتنَُرُد بو ى ل  جىء أمٌ 
مػا تُػّرد  ردٌ   ييػفإ ٌػبو   (ٖ)لالحيجاج  إلا ال فس ثقتي تقّدمت   :كال  بقتلالرجتاؿ    ب  فصىحتي 

 منو؛ ألنّو لي  ٍّجٍ  وال ذي  صاحٍ   قبل كال يي تُّرد بو  

ـي   ػيءه  (ٗ)العػربِ  أي:د عػن بعضػ م فػإف كرى  : كيأبػػىهظتخالُيػو لػو  العػرب  ي فعػػ  كػال

   الفإ ٌػػأي: طتروجػػو عػػن عجػػو   (٘)ىالقيػػىسي علػػا كالم ػػ -تُػػنٌن يف اليع ػػري «الػػد  »ويف اليع ػػري بػػو بػػدَؿ -نتنعػػو 
َؿ-قط  يي  يُػى -بال نا  للمُع ُيػو بػو ويُليُػت إليػو مػ  ؼتال (ٙ)لُيعيػدّ سم  مػن ال احػ  في قب ل  أف يي : ال يُّ

أف  إالٌ  (5)اظتخالُِػ ِ  القليلػ ً  -بّسػر اظتهملػ  األوُف وتشػديد الثانيػ -ة  ٌ مػن الًعػأف ُيسم   كال [جٕٛ]ظتا ذُّر  
َف بػو مػن اظتنُػردر قػىئل ه فػإف كثيػ .مػط م بػ  ن يططقيكثر مى  مػ   (2)إف أمّنػو  أ ٌػ إالٌ   (3)النػا ق

َازُه  اْػم (ٔٔ)هفمجىزي  ,ال ج  في القيىس  عيفي  (ٓٔ)العدد الّ ريم  هرا  َازه  أو جػ : مّاُف صت

   (ٕٔ)مّاٍف  أو مصدٌر ميمي  

  [أٗٚ]: كج ىفً 

ظتخالُيػػو  (ٖٔ)ومػػا تن ػػو بػػو ,م قيى ػػ حًكػػلػػم يي مػػنهم ن  طػػق بػػ  أف يكػػ ف مىػػ :ىمهأحػػ ي 
 للقياس  

َجػػػُو  عػػػن أي: نالػػػت   -بضػػػم اظتهملػػػ - رتقصيػػػ -أيُّهػػػا اظتخا ػػػب-ت أف تكػػػ ف أ ػػػ :اآلخػػػروال
ما قيَ: الث ت حٌ صً  كج  ا ت راؾ َا ر]ابت يف نُ  األمر لَ تاّملَيو   ّاّف شانوّ   [من ال

                                                           

 ـٟ ى: رخ٨ٍطـخي ٌُ ٠ًٜ ٌَطزظٗ. ِىخٔٙخ  «رخٌٟٛع عٓ حٌعَد»  (ٔ)

. أ ٚ دوٌح ـٟ ى, ٚـٟ   (ٕ) ًُ  ٚ ؽ: طؽٍذ. ٌٚعٍٙخ: طَْع

 ـٟ حٌٕٔن: ٚح٨كظـخؽ.   (ٖ)

 : حٌّٕفَِى٠ٓ.ٔ:52٘ٚـٟ حٌف١ٞ  ٚـٟ أ: حٍحس. ٚـٟ د: أىحس. ٚـٟ ؽ: اٍحىس.وٌح ـٟ ى,   (ٗ)

 ـٟ حٌٕٔن: ه٩ـٙخ.   (٘)

 ٚ ؽ: ١ٌظعي. أ ٚ دوٌح ـٟ ى, ٚـٟ   (ٙ)

 ـٟ أ ٚ ؽ ٚى: ٌمٛس ٌّوخٌفش.  ٚـٟ د: ٌّوخٌفش.   (5)

 ـٟ ى: حٌعَد. ٚـٟ حٌف١ٞ: حٌّٕفَى٠ٓ.  (3)

 : ٌىّٕٗ.«اْ أِىٕٗ »ـٟ ى ٚحٌف١ٞ ِىخْ   (2)

 ـٟ ى: حٌىؼ١َ.  (ٓٔ)

 ؿٛحد: ـبْ وؼَ لخثٍٖٛ.  (ٔٔ)

 : ٠َ١ك ؿٛحُٖ ِٜيٍ ١ِّٟ.«ِىخْ ٌـٛحُٖ... ١ِّٟ»ـٟ ى ِىخْ   (ٕٔ)

 ٗ.ـٟ ى: ِٚخ ٠عٕ  (ٖٔ)
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اًَل ا ي اً                وآ يو من الُهم السقيم م من عائٍب ق  (ٔ)ّو

َر  (ٕ)اظتيُػػّرُد بػػوكيحتمػػل أف يكػػ ف  مػػن اظتيّّلمػػني بػػو  ه مػػن غيػػرً أي: اظتيُػػّرد بػػو    ػػمع اظتػػّذ

أي: اْػيعماَؿ السػام  الُصػي  لّلُػِ  مػن ذػري الُصػي    (ٗ) ا ػتعمىلى  رى أكثػىػ كأ  (ٖ)لػيس فصػيحىن  نمٌ مً 

ََ   :لرى فسى الُصي     بّثاره منو  في كالم  َدَ،

ا ػػ ٌ  «مػػا»- مػػىقلٌ الُصػػيَ  ظتّػػا شتعػػو مػػن ذػػري الُصػػي   [بٔٛ]ذلػػك  أفٌ  إالٌ   المػػو يقػػ  - يػػوّ  ؛ (٘)يفّ 

َنٍ   (ٙ)[ذو] الفصي  العرابيٌ  فإفٌ  َّ ٍ  وَم َّ َر الُاعَ لعدـ العلم بػووت- ب ُحَّؿ   : ؿإذا عي َمَل ّْ عن  -َرؾ ذ
- ىعىف ػػلعػػدـ اْػػيجماعها مػػا يعيػػب للُصػػاح     ػػقيم و أخػػرل اْػػيعماؿ ل ػػٍ   عػػن لغتػػ  الفصػػيح  إلػػا

َدة   عو   (5)ترَّها اْرتذاالً عتا -بالُا  َْ   :كلم يعبأصت  لضعُها  ب ى لتيُ

بال نػػػا  - (3)  ت يػػػ نٌمػػػقبػػػل مً أف يي يف ختػػػريع مػػػا جػػػا  مػػػن الُصػػػي  ؼتالُػػػاً للقيػػػاس   فػػػىلق ل

َؿ َرىا    فصىحتي  -للمُع َع ن  لسط

َلػػو:  «يق ػَ»ونائػب  اعػػَ  بػػو  (2)يف ىػذا اظتيُػػّرد هأمػػري  حمػػلى كيي   وإف تُػػّرد بػو و،ػػاَلف القيػاَس  مػػى يػػ ردهق

ََ لتُ ال يف الُصػاح    رؼ من حىل علا مى عي  ٍَ  يػو بػو  مػلتحعلػا مػى عسػا أف يي  مػ مػن ضتػَؽ ،لَػ

ذلك    (ٓٔ)ن ثبتػتمى    ىدةً  قب ؿى   الشرعيّ يف األحّاـ  [دٖٙ] علا القى ي أفٌ  كمىنَطق لذلكّ 

                                                           

 النجَـِ  دوف  ا تقن ْ   ال مروـٍ  شرؼٍ  يف ذامرتَ  إذا ال يت للمين  من قصيدة مطلعها:  (ٔ)
َاف اظتين  اظتنسَب أل  ال قا  العّ ريي     ٕٛٗ  رقم: ٗ:ٜٔٔينظر شرح دي

ى»١ٌٔض ـٟ ؽ ٚ ى. ٚ   (ٕ) َّ  : حٌّٕفَى.د ٚ ؽـٟ  «حٌّظف

 . أ.٘  وخطزٗ.«ـ١ٜلخ». ٌعٍٗ وْٛ «ٜل١لخـ»ـٟ أ: ـٜل١لخ. ٚـٟ ٘خِٖ ؽ: أًٛ حٌٕٔوش   (ٖ)

ـةٟ ى: ٚوؼةةَ حٓةظعّخٌٗ. ٚعٕةةي ــةخي ٚـةةٟ حٌِّ٘ةَ: ٚوؼةةَ حٓةظّخعٗ ٌةةٗ. ٚـةةٟ  «أٚ أوؼةَ حٓةةظعّخٌٗ»  (ٗ)

 حٌوٜخثٚ: ٚوؼَ ٌٙخ حٓظّخعٗ.

 ِىخْ حٌـخٍ ٚحٌّـٍَٚ ـٟ ى: ٠ٛؿي.  (٘)

 .٠ُخىس ٠مظ١٠ٙخ ح١ٌٔخق  (ٙ)

 .ـٟ ى: حٓظي٨٨ ٌٙخ «حٓظًَح٨ا ٌٙخ»  (5)

: ٠٘ةةٙي. لةةخي حرةةٓ ٔ:3ٔ٘ٚحٌِّ٘ةةَ: ٗةةَٙص. ٚـةةٟ حٌفةة١ٞ  ٕ:5ٕعٕةةي ــةةخي ٚـةةٟ حٌوٜةةخثٚ   (3)

 : ٚـٟ حٌٕٔن حٌّٜللش: َٗٙص.ٔ:3ٔ٘حٌ ١ذ 

 ـٟ ؽ ٚ ى: حٌّٕفَى.  (2)

 عٕي ــخي ٚـٟ حٌوٜخثٚ ٚحٌَِّ٘: هَٙص.  (ٓٔ)
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إذ لػػ  لػػم  يؤخػػر ؛ نكربػػ  فػػي البػػىط  (ٔ)يجػػ ز كإف كػػىفبطريػػق مػػا حتسػػيناً للظّػػن بػػو    ع التيػػ
َجِو  ب را َنػو اػَدَر عػن رويّيػو وذتػرة  صػاحيو  أو  كٌ ؾ الفصي  بىلشٌ إلا ترٍ األمػُر   (ٕ): أل ضىللدٌ ال يفّ 

ػذلك   أو أنّو  رَقو لػذلك االحيمػاِؿ  لّػّن  ػروؽ االحيمػاؿ  اللغىت كل   (ٖ)طً ك ق  ما أ،رجو عنها   جا  بذلكّ 

َي َاف واال،يالؿ(ٗ)االحيماؿ إفّتا نتن  االْيدالؿ إذا ق اطتياؿ يف قَّة اعت   (٘)  وإاّل  هَّ 

                                                           
 ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ.  (ٔ)

 ٚ ؽ: ٨لظ٠ٝ. أ ٚ دوٌح ـٟ ى, ٚـٟ   (ٕ)

 ؽ: ٚٓم٢. أ ٚ د ٚ  (ٖ)

ٚ ؽ: أّّةخ ٠ّٕظةع ح٨ٓةظي٨ي  أ ٚ د  ٚـةٟ ٔ:3ٕ٘وةٌح ـةٟ حٌفة١ٞ  «أّّخ ٠ّٕع ح٨ٓظي٨ي اًح لةٛٞ» (ٗ)

 رٌٌه ا٨ّ اًح لٛٞ. ٚـٟ ى: أّّخ ٠ َق ـٟ ح٨ٓظي٨ي اًح لٛٞ.

ٟ  عٍةٝ حٌمخعةيس حٌظةٟ ٠ٔةظعٍّٙخ ح٤ٛة١ٌْٛٛ ـةٟ حٓةظي٨٨طُٙ ٚرةَح١ُٕ٘ٙ  ٚ٘ةٟ  ( ٘) حٌةي١ًٌ اًح »ٌ٘ح ِزٕ

ّْ ِع:ةُ ح٤ىٌةش ٠ ةَأ ع١ٍٙةخ ح٨كظّةخي. ٌٚةٌٌه «َأ ع١ٍٗ ح٨كظّةخي ر ةً رةٗ ح٨ٓةظي٨ي١ . ٚحٌلةك أ

ّٚ حٌ٘خٍف ح٨كظّخي حٌمٛٞ. ٠ٕ:ةَ عٍةٝ ٓةز١ً حٌّؼةخي ِٕخل٘ةش آ٠ةش حٌٟٛةٛء ـةٟ رلةغ حٌّـّةً  ه

. ١ٓٚؤطٟ أٔٙخ ِٓ أىٌش أرٟ ك١خْ ـةٟ حٌةَى عٍةٝ حرةٓ ِخٌةه ـةٟ حٌفةَع ٕ:2ٕٕٚحٌّز١ٓ ـٟ ح٦رٙخؽ 

 عَ٘. حٌؼخٌغ
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 الفرع الراب 
ما ُعلػم ؽتػا مػرّ اللغىت  :(ٔ)«بن جطيا»قىؿ    ػى كل   (ٖ)[علػا اختالف ػى]  (ٕ)اظتعيدُّ  اّ 

 -وتقػّدـ بيانػو-أي: أىلِػو  (٘)لغػ  الحجػىز أفٌ  -أيّهػا الصػاٌف للخطػاب- أال ترل  (ٗ)عند أىلها وذريىم  ه حجٌ 

َد   «لي »إعماَؿ  «مى»في إعمىؿ  ين فػي التميميٌػ كلغػ ى بشرو و اظتعرو  ؛ لقَّة شػ هها  ػا يف نُػي اضتػاؿ واصتمػ
   (ٙ)يصُّ أف ال يعمَ؛ لعدـ ا،يصااها باألشتا   وأاَ ما ال متترك 

َلو:  َاب من ق َف يف األدب معر   اصت  ]من الّامَ[وؽتا ُيساؿ عنو اظتطارح

ـُ  َُ احملبِّ حػرا  (5)ومهُهِف األعطاؼ قلُت لو: انيسب        اجػاب: مػا قي
َاب: أنّو أجاب بانّو من  اف حجازياً ألعملها   «,ما»بنقتاؿ  «دتيمٍ »واصت  ولَّ 

 .(3) [لقيىسمط مى يقبل  ا كل  ]
َجهني عػػن قائلػػو  -أيّهػػا الصػػاٌف للخطػػاب- [جٖٛ]فلػػيس لػػك  َ  مػػن الػػ ػػ إحػػ ل  أف تػػردٌ بعػػد ورودّ 

 ؛ ألّعا ليست أحق  بذلك منها  (ٓٔ) بال مرجّ  ؛ ألنّو ترجيٌ  لألمر(2)صىحبت ىباللغتين 

َِد لليعػػػادؿ  ,«الكتػػػىب السػػػىدس»فػػػي أي: زيػػػادٌة   (ٔٔ)مايػػػ ه  ك ػػػيأتي فػػػي ذلػػػك اظتعقػػػ

 اجي   والرت 

                                                           
ةش( ٕ:ٓٔحٌوٜخثٚ   (ٔ) ـّ   ٚحٌِّ٘ةَ )حٌٕةٛع حٌٔةخىّ ع٘ةَ  حٌفخثةيس )رخد حهظ٩ؾ حٌٍؽةخص ٚوٍّٙةخ ك

َّ و٩َ حرٓ ؿٕٟ ٌ٘ح ـٟ حٌّمّيِخص حٌظٕز١ٗ حٌؼخٟٔ.ٔ:5ٕ٘ح٤ٌٚٝ(  ِٚ . 

وةةٌح ـةةٟ ى, ٚـةةٟ د: ؿةةخء رٙةةخ. ١ٌٚٔةةض ـةةٟ أ ٚ ؽ. ٚلةةي وظزةةض ـةةٟ د ػةةُ ٗةة زض. ٚـةةٟ حٌفةة١ٞ   (ٕ)

حٌّٕٔٛرش ٦كيٜ حٌمزخثً حٌٔخرمش ـٟ وة٩َ حٌفةخٍحرٟ. ا٨ أْ ٠مةخي: اْ حرةٓ ؿٕةٟ : حٌّعظي رٙخ ٔ:3ٖ٘

 ٨ ٠مٛي رخٌظو١ٜٚ.

 ح٠ٌِخىس ِٓ ــخي. ( ٖ)

 ١ٌٔض ـٟ ى.  (ٗ)

 عٕي ــخي: حٌلـخ١٠ُٓ.  (٘)

  ٚحٌّمظ٠ةذ )رةخد ِةخ ٔ:5٘ـةٟ رعةٞ حٌّٛحٟةع(  «ٌة١ْ»٠ٕ:َ: حٌىظخد )رخد ِخ ؿةَٜ ِـةَٜ   (ٙ)

( 2ٔ  ٚح٦ٜٔةةخؾ )حٌّٔةةؤٌش ٗ:33ٜٔ حٌفعةةً ٌٛلٛعةةٗ ـةةٟ ِعٕةةخٖ( ؿةةَٜ ـةةٟ رعةةٞ حٌٍؽةةخص ِـةةَ

  ٚحٌظٜةةةة٠َق ٗ:١ٕ٘ٗ ؿةةةةٛىس ِزةةةةَٚن  ٚحٌظةةةة١٠ًٌ ٚحٌظى١ّةةةةً  ٗٗٔ( ٕٓ  ٚ)حٌّٔةةةةؤٌش ٔ:٘ٙٔ

 .ٕ:2ٓٔ  ّٚ٘ع حٌٙٛحِع ٔ:ٕٔٙ

 ٓزك ًوَٖ ـٟ حٌظٕز١ٗ حٌؼخٟٔ ِٓ حٌّميِخص.  (5)

 ح٠ٌِخىس ِٓ ــخي.  (3)

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٛخكزظٙخ.  (2)

 ١ٌٔض ـٟ ى. «٥ٌَِ»ح ـٟ ى, ٚلي ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ. ٚ وٌ  (ٓٔ)

 ُحى عٕي ــخي: و٩َ.  (ٔٔ)
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 الخىمس الُرع

 عػن أهػل المػ ر,للدليَ  الخر امتطىعي  أي: اظتسيّدِؿ  (ٕ)علي  :(ٔ)«بن جطيا»قىؿ 

َلػوم يدأ  واطتػب ميعل ػ« اميناع»وىم اضتا رة  و الم ر, المهػم [أ٘ٚ] مػن االخػتالؿ: ق  ق ػائٌن مػن ا،ػيالؿّ   (ٖ)أي:ّ 

َؿ- لم  عي كللل يهم ظتخالط  ذري اصتن    كالفسىدً   (ٗ)ظتدا،ل  ال ري عتم أي:  أهػل م يطػ و  أفٌ  -بال نػا  للمُعػ

َار ػػ ِ  ىق ف علػػا فصػػىحت مبػػأي: مػػن العػػرب   عتم   (٘)اظتي للغػػت م  (ٙ)عتػػم بال  ػػث ضعػػرً لػػم يى عتػػم مػػن أاػػ
َّة االحػػرتاز مػػػن الي يػػري واالحػػػرتاس مػػن الُسػػػاد   مػػػن الفسػػػىد  ػػيءه    جػػػو الخػػػري لإّمػػػا لعػػدـ اظتدا،لػػػ   أو لقػػ

                                                           
 .ٕ:٘حٌوٜخثٚ )رخد ـٟ ح٤هٌ عٓ أً٘ حٌّيٍ وّخ ٠ئهٌ عٓ أً٘ حٌٛرَ(   (ٔ)

َٝ ٌٍؽةةخص   (ٕ) ََ عٕةةي ــةةخي: عٍةةش حِظٕةةخع ح٤هةةٌ عةةٓ أ٘ةةً حٌّةةيٍ, وّةةخ ٠ئهةةٌ عةةٓ أ٘ةةً حٌةةٛرَ ِةةخ عةة

: لٌٛٗ: )عٍّةش حِظٕةخع ح٤هةٌ( اٌةن... ٔ:3٘٘ي... لخي حرٓ حٌ ١ذ حٌلخَٟس ٚأً٘ حٌّيٍ ِٓ ح٨هظ٩

( أٞ: ٓةزذ حِظٕةخع أثّةش  َٝ ََ ٘ٛ رىَٔ حٌع١ٓ ٚط٘ي٠ي ح٩ٌَ, ٚ٘ٛ ِزظيأ, ٚهزَٖ لٌٛٗ رعةيٖ: )ِةخ عة

حٌعَر١ش ِٓ ح٤هٌ عةٓ أ٘ةً حٌّةيٍ, ٚٓةّىخْ حٌّةيْ ٚح٤ِٜةخٍ  ِةخ عةَٝ ٌٍؽةخص حٌلخٟةَس. أٞ: 

ؾ َّ ؾ ـ١ةةٗ  كةةَيع ـ١ٙةةخ ِةةٓ حٌفٔةةخى. ٚلةةي كةة َّ حٌ٘ةةخٍف ٘ةةٌح حٌىةة٩َ عةةٓ ِٟٛةةٛعٗ, ٚٛةةّلفٗ ٚطٜةة

ـخا عـ١زخا عٍٝ عخىطةٗ ـةٟ عةيَ حٌظؼزةض, ٚوؼةَس حٌظ٘ةزّغ رةخٌظو١ّٓ حٌفخٓةي, ٚحٌلةيّ حٌّو ةت,  َّ طٜ

ــعً )عٍّظٗ(: )ع١ٍٗ( ر١ٜؽش حٌـخٍ ٚحٌّـٍَٚ, ٚؿعً ح١ّ٠ٌَ عخثةيحا عٍةٝ حٌّٔةظيّي, ٚلةخي: ٘ةٛ 

ٌَ ِمّيَ, ِٚزظيإٖ )حِظٕخع(. أٞ: عٍٝ حٌّٔظيّي حِظٕخع ح٤هٌ. ٌٚ٘ح و٩َ ٨ِعٕٝ ٌٗ, ٨ٚ طعٍَُّك ٌةٗ  هز

ةيٜ  ّٜ ةٓ ٠ظ ّّ , ـ٠ة٩ا ع ََ , رً ٨ٚ اٌّخ ّٓ أ ع١ٍٗ ِٓ ٨ ٍَٓٛم ٌٗ ـٟ حٌف َّ رّخ رعيٖ ِٚخ لزٍٗ, ٚأّّخ ٠ظـ

. ٌٚةٛ ٍحؿةع  ٌَ ّٓ اِةخ ِةخ ٚلةع ـةٟ ِؼةً ٘ةٌٖ  «حٌوٜةخثٚ»ٌَ٘ف ِؼً ٌ٘ح حٌىظةخِد حٌةٌٞ ٘ةٛ ٌٙةٌح حٌفة

١ةةٗ. ٚلةةي ؿعةةً ح١ٌٍٛةةِش, رةةً ٌةةٛ ط َْ ِِ حٍٖ  ّٛ ةةً ٤ٍهةةٝ عٍةةٝ ُعةة ِّ ةةً رعةةٞ حٌظؤ ِّ ـةةٟ  «حرةةٓ ؿّٕةةٟ»ؤ

: «حٌوٜةخثٚ»ٌ٘ح حٌى٩َ عمذ طَؿّش , ـؤٍٚى٘خ حٌّٜةّٕؿ ِو١َٚةشا. ٚعزخٍطةٗ ـةٟ  «حٌوٜخثٚ»

ٝ ٌٍؽةخص  ََ رخد ـةٟ طةَن أ٘ةً حٌّةيٍ وّةخ أُهةٌ عةٓ أ٘ةً حٌةٛرَ. ػةُ لةخي: عٍّةش حِظٕةخع ًٌةه ِةخ عة

ف رٙةةةةخ ح٦ٗةةةةخٍس حٌٛحلعةةةةشَ ـةةةةٟ حٌلخٟةةةَس اٌن...ـؤىهةةةةً حٌّٜةةةةّٕؿ ح ََ ٌظَؿّةةةةش ـةةةةٟ حٌىةةة٩َ, ٚٗةةةة

ةخٍف أْ ٠ِ٠ةي ـةٟ ا٠٠ةخف ًٌةه رّةخ ٓةٍىٗ ِةٓ طٍةه حٌّٔةخٌه. ـ١ٕزؽةٟ ٌّةٓ «حٌوٜخثٚ» ّ٘ . ـةؤٍحى حٌ

َ  أْ ٠لمّك ِّٙةخص ِٔةخثٍٗ, أٚ ٠ظةََن حٌوةٛٝ ـةٟ ؿيحٌٚةٗ, ٚحٌٔةزَق ـةٟ ِٔةخثٍٗ. ٚهللا  يٜ ٤ِ ّٜ ط

 حٌَّٗي ٓزلخٔٗ.

وةةٌح ـةةٟ ى, ٚـةةٟ أ ٚ د ٚ ؽ: حِظٕةةخُع ح٤هةةٌ, ٚح٨ِظٕةةخع  «حهةةظ٩ي و٩ِٙةةُ ِةةٓ ...حِظٕةةخُع ح٤هةةٌ»  (ٖ)

حٌي١ٌٍٟ, عٓ أً٘ حٌّيْ, ُٚ٘ حٌلخَٟس. ٚع١ٍٗ ِيحٍ حٌظع١ًٍ ـٟ لٌٛٗ: ِةٓ ح٨هةظ٩ي أٞ: ٨هةظ٩ي 

.  َ  و٩

ٌْ ٌ  )ِخ عةَٝ(. ٚلٌٛةٗ ـةٟ حٌ٘ةَف: اْ ٔ:3ٙ٘لخي حرٓ حٌ ١ذ   (ٗ) : لٌٛٗ: )ِٓ ح٨هظ٩ي( اٌن... ر١خ

 ٨ ِعٕٝ ٌٗ ؤخرمٗ. «ِخ»طع١ٍ١ٍش ٌ  «ِٓ»

 وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: حٌّظٛحطَس.  (٘)

 ١ٌْ ـٟ ى.  (ٙ)
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َا مػػػن أىػػػَ اظتػػػدر عػػػط م ػػػان ؛ ألّف اضتا ػػػرة بػػػذاهتا ليسػػػت مانعػػػً  مػػػن االحيجػػػاج  بػػػَ لعػػػروض الُسػػػاد   ػػػنذا أُِمػػػَن جػػػاَز (ٔ)وإفّ 

َا اضتا رة   كمى يؤخر عن أهل ال براالحيجاُج    من أىَ ال ادي  الذين َف يدا،ل
مػػى  ػػىع فػػي لغػػ    (ٖ)بال اديػػ  العػػربِ : فػػي أهػػل الػػ برظَهػػَر   [بٕٛ]: لػػ  فشػػى (ٕ)راكػػك 

 «مػن»- ل كالفسىدً من الخلى  - (٘)[يف اليع ري تُننٌ   انياً  « شا»] بدؿ «شاع»واليع ري بػ-ِة اضتا ر  :(ٗ)رأهل الم 

َداً وعػدماً  ؛ ىلغتً تْرُؾ   :ضي فٍ رى  وى جى ل ى  -«ما»بياٌف لػ «من»    مػ  وجػدت االْػيقام  (ٙ)ألّف اضتّم دائٌر م  عّليػو وجػ
َ   (ٛ)أىَ اظتدر (ٚ)االْيقام  احُيّع بو من َبر  وم   ُقدت  ال يفّ   منهما  وال

َِ  كعلا ذلػك: «ابن جػ » قىؿ ال  فػي كقتطػى هػرا؛ ل ٌػى  (ٜ)االحيجػاُج وعدمػو العمػلي:األاػ
َباً لل ادي    :ب كيىن ن صُر   : كىد  رل َبر  (ٓٔ)ل ل   الّل ن عليو ؛فصيحىن منس اف من ّْاف ال     ال لتيّع بو  وإفّ 

 يف عهػده  يلحػن رجػالن  (ٕٔ)رأل  ركم أ ٌػ  -للي قيق- ق الشاُف  كىف  (ٔٔ)كإذا

َاف انت العرب يف عنُ َجد  يو من يل ن   ال نظر إليو  (ٖٔ)ّو     (ٗٔ)ّماعتا ومنيهى إّماعتا  وم  ذلك  
                                                           

 وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: حٌّيْ.   (ٔ)

 ـٟ حٌٕٔن: ٌٌٚح. ٚعٕي ــخي ٚـٟ حٌوٜخثٚ: ٚوٌٌه.  (ٕ)

ح حٌلخٟةَسَ. ٌٚةةُ وةةٌح ـةٟ ى, ٚـةٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ِةةٓ أ٘ةً حٌزخى٠ةةش حٌة٠ٌٓ ٌةُ ٠ةةيحهٍٛ«حٌعةَد رخٌزخى٠ةش»  (ٖ)

ٌٍ ٌٍـٍّش لزٍٙخ.  أػزظٙخ ٤ّٔٙخ ؼخٌزخا طىَح

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: حٌّيْ.  (ٗ)

 ـ١ٙخ: ٠يي.  «ريي»وٌح ـٟ ى, ٚلي ٓم٢ ِخ ر١ٓ ِعىٛـظ١ٓ ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ, ٚ (٘)

ٌٖ٘ لخعيس أ١ٌٛٛش ِٕؼٍٛس ـٟ وظذ ح١١ٌٛٛ٤ٓ  ٟٚ٘ أْ حٌلىةُ ٠ؼزةض عٕةي ٚؿةٛى عٍّظةٗ أٚ ٓةززٗ    (ٙ)

مةةيحّٔٙخ. ٚحٌٔةةزذ ٚحٌعٍةةش ِظَحىـةةخْ  أٚ ح٤ٚي ِوٜةةٛٙ رّةةخ ٌةةُ ط:ٙةةَ كىّظةةٗ أٚ ٠ٕٚظفةةٟ عٕةةي ـ

ِٕخٓزظٗ  ويٌٛن حٌّْ٘ ـبٔٗ ٓةزذ ٌٛؿةٛد حٌٜة٩س  ٚحٌؼةخٟٔ رّةخ هٙةَ وخ٦ٓةىخٍ ـبٔةٗ عٍةش ٌلةّي 

  ٚ)حٌىة٩َ ـةٟ ٔ:2َٓٔٗد حٌوَّ  ٚكىّظٗ ً٘خد حٌعمً. ٠ٕ:ةَ: حٌّلٜةٛي )ه ةخد حٌٟٛةع( 

  ٚ)حٌىظخد حٌَحرةع ـةٟ ٔ:١ُٙ٘ حٌؼخٌغ ٌٍلىُ اٌٝ حٌٔزذ ٚحٌّٔزذ(   ٚح٦رٙخؽ )حٌظمٔ٘:٘حٌم١خّ( 

  ٚ)وظةةةخد ٕ:ٔٔ  ٍٚـةةةع حٌلخؿةةةذ )ه ةةةخد حٌٟٛةةةع( ٖ:5ٖ  ٚ)أٍوةةةخْ حٌم١ةةةخّ( ٖ:ٖحٌم١ةةةخّ( 

 .ٖ:ٖ٘ٓٔ, ٚحٌظلز١َ َٗف حٌظل٠ََ )ه خد حٌٟٛع( ٕ:3ٕ  َٚٗف حٌّٛحلؿ ٕ:5ٖٔحٌم١خّ( 

 ١ٙخ: حٌّيْ. ـ «حٌّيٍ»وٌح ـٟ ى, ٚلي ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ, ٚ (5)

 وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: حٌّيْ.  (3)

 : ـٟ ح٨كظـخؽ ٚعيِٗ.«ٌ٘ح»حٌعزخٍس ـٟ ى رعي حُٓ ح٦ٗخٍس   (2)

 ١ٌْ ـٟ ى. (ٓٔ)

 .ٕ:3حٌوٜخثٚ   (ٔٔ)

 عٕي ــخي ٚـٟ حٌوٜخثٚ: ّٓع.  (ٕٔ)

 ـٟ حٌٕٔن: عٕٛحْ.  ٌٚعً ِخ أػزظٗ ٘ٛ حٌٜٛحد.  (ٖٔ)

ًّ أ»ؿٛحد ح١ٌَ٘ عٕي ــخي: ـمخي:   (ٗٔ) . ٖ:ٕٙٗ, ٕٚ:3. ٚ٘ةٛ ـةٟ حٌوٜةخثٚ «ٍٗيٚح أهخوُ ـمي ٟة

. ٌٚف:ةةٗ ـةةٟ حٌَّحطةةذ: ٘عةةٓ َِحطةةذ حٌٕلةة١٠ٛٓ ٙ  ٕ:2ٖٙٚلةةي ًوةةَٖ حٌٔةة١ٛ١ٟ ـةةٟ حٌِّ٘ةةَ 
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َُع لػو  ذلػكبَعػث عليّػاً   :حتػا حملػ   (ٕ)رأى مػن يل ػن «بن أ   الػبٍ  عليٌ » (ٔ)رلككك اظتسػم

َد الػدؤِف»أي: مقدماتِػو  وقػاؿ لػػ علا ك   الطح  الن ػَ   مػن حينئػٍذ بػدأ الّل ػن ودا،ػَ الُسػاد : انػُ  ىػذا «أ  األْػ

بػػاطتروج عػػن جػػاّدة   اللسػػط فسػػىدي يف اظتخا  ػػات  كا ػػتمرٌ   (ٖ)يف احملػػاورات ػػىع  أف إلػػال ػَ  العػػرب وزاد  

جيينا َؿ بعضهم: الل ن انعينا  والل ن بضاعينا ْو     (ٗ)العرب يف ػتاوراهتا  ح  اار يق

    يعمَ الثآف  ويضمر مثلو يف األّوؿ   اعالً  « ساداً »تنازعا  (٘)والعامالف

َازه  أو ميدا،ليافظىهران  مش  ران      (ٙ): حاالف مرتاد ياف  إف قيَ ك
                                                                                                                                                                      

, حٌٔةـيس كُ ٍٓٛس طف١َٔ ـٟ وظخد حٌظف١َٔ, ٕ:ٙٔ٘أٍٗيٚح أهخوُ. ٚأهَؽ حٌلخوُ ـٟ ِٔظيٍوٗ 

:  هللا ٍٓةةٛي ـمةةخي  ـٍلةةٓ لةةَأ ٍؿةة٩ا   حٌٕزةةٟ ٓةةّع: لةةخي  حٌةةيٍىحء أرةةٟ عةةٓ, 5ٍٖٓٓلةةُ: 

ٖ حٌٌ٘زٟ. ٠ٕ:َ: وِٕ حٌعّخي أهخوُ ٍٗيٚحأ َّ . ٚلةي ًوةَ 3ٓ2ٕ , ٍلُ:ٔ:ٔٔٙ. ٚلخي: ٛل١ق. ٚأل

ي وظخرٗ ِعـُ ح٤ىرخء  ّٚ  .ٔ:٠ٕٖخلٛص ؿٍّش ِٓ ح٤كخى٠غ ـٟ ٌ٘ح حٌٜيى ـٟ أ

ٚـةةةٟ  ـةةةٟ حٌٕٔةةةن: ٌٚةةةٌٌه. ٚ٘ةةةٛ طل٠َةةةؿ. ُٚحى عٕةةةي ــةةةخي لزٍةةةٗ: ٚٓةةةّع عّةةةَ ٍؿةةة٩ا ٠ٍلةةةٓ.  (ٔ)

٨س أكي أْ أ٠٠خا  ٍٚٚٚح حٌوٜخثٚ:  ـىظةذ ,ـ١ةٗ ٌلٓ وظخرخا  ا١ٌِٗ وظذ عٕٗ طعخٌٝ هللا ٍٟٟ عَّ ُٚ

ِٚ  .١ٛٓخا  وخطزه لٕع أْ: عَّ ا١ٌٗ ٍُ ّٟ  ِةع  ّٟ عٍة كةي٠غ ِٓ ٞٚ   چ حٌّمةَة ألةَأٖ حٌةٌٞ ح٤عَحرة

ّٟ  لةةخي كظةةٝ چورَسُوولِهِ ِچ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ    ٟ   هًٌةة ـةةؤٔىَ .هللا ٍٓةةٛي ِةةٓ رَثةةضُ  :ح٤عَحرةة ,  عٍةة

ٓ ح٤ٓٛى ٤رٟ ٍُٚٓ  أؼة١٩ ِةٓ ٠ةَٜٚ ِةخ ـىةخْ ِٟٛةعٗ ٠ـٙةً ٨ ِةخ: ٍٓةّٗ ِةخ حٌٕلٛ عًّ ِِ

حٌِّ٘ةةَ , ٚٔ:٘ٗحٌّؽٕةةٟ ـةةٟ حٌٕلةةٛ . ٚهزةةَ عّةةَ رةةٓ حٌو ةةخد ـةةٟ ٗةةخع أْ اٌةةٝ ًحن ِٕةةٌ حٌٕةةخّ

أِةخ لةٓ وخطةذ ٚح١ٌةٗ أرةٟ ِٛٓةٝ ح٤ٗةعَٞ. . ٚـ١ةٗ أْ حٌةٌٞ ٌٙعٓ َِحطذ حٌٕل١٠ٛٓ ٙ ٕ:25ٖ

ّٟ ـٙةةٛ ـةةٟ ا٠٠ةةخف حٌٛلةةؿ ٚح٨رظةةيحء ٨رةةٓ ح٤ٔزةةخٍٞ هزةةَ ح٤عَح   ٚـ١ةةٗ أهزةةخٍ ٔ:ٗٔرةةٟ ِةةع عٍةة

, ٚٔٔةوش حٌظَوةٟ ٔ:١ٕٕزٟ ـٟ طفٔة١َٖ مَٚٔمٍٗ عٕٗ حٌ .5ٖ, ٕ٘, ٔ:ٕٕحٌٍلٓ ٠ٕ:َ أهَٜ عٓ 

ّْ حٌمٜش ِع عَّ رٓ حٌو ةخد ٘:3  ٍٚٚح٘خ أرٛ ك١خْ ـٟ حٌزلَ حٌّل٢١ )ٍٓٛس رَحءس ٔ:ٖٗ (  أ

  ٚـةٟ طَؿّةش أرةٟ ح٤ٓةٛى حٌةيإٌٟ ـةٟ طةخ٠ٍن َ٘ٗٓض )حٌـِء حٌؼخٟٔ( . ٚـٟ حٌفٍٟٟٙ هللا عٕٗ

أٔٙخ ِع أرٟ ح٤ٓٛى  ػةُ ًوَ٘ةخ ِةَس أهةَٜ عٍةٝ أّٔٙةخ ِةع عّةَ  ٕ٘:32ٔ(  22ٕٙىِ٘ك )ٍلُ 

( ٖٖٔ  ٚٚـ١ةةخص ح٤ع١ةةخْ )ٍلةةُ: ٗ:ٙٙٗٔ( 3ٔٙ  ٚـةةٟ ِعـةةُ ح٤ىرةةخء )ٍلةةُ: 2ٕٔٚ ٕ٘:2ٔٔ

  ٚطةةخ٠ٍن ح٦ٓةة٩َ ٗ:3ٖ( 3ِٕةةٓ حٌظةةخرع١ٓ  ٍلةةُ:   ٚٓةة١َ أعةة٩َ حٌٕةةز٩ء )حٌ زمةةش حٌؼخ١ٔةةش ٕ:5ٖ٘

أْ حٌمٜةةش ِةةع أرةةٟ ح٤ٓةةٛى.  ٔ:2ٙٔ  ٚٛةةزق ح٤ع٘ةةٝ ٘:53ٕ( ٕٗٔ)حٌ زمةةش حٌٔةةخرعش  ٍلةةُ: 

 ١ٓٚؤطٟ ٌ٘ح حٌوزَ ِٚخ رعيٖ ـٟ حٌىظخد حٌٔخرع. 

 ١ٌْ ـٟ ى. «ٍأٜ ِٓ ٠ٍلٓ»  (ٕ)

 ـٟ د ٚ ى: حٌّـخٍٚحص.   (ٖ)

ٌة١ْ ـةٟ  «ر٠خعظٕخ ٚ»ظٕخ. ٌٚعً ِخ أػزظٗ ٘ٛ حٌٜٛحد. ٚلٌٛٗ ـٟ أ: ٗـظٕخ. ٚـٟ د ٚ ؽ ٚ ى: ٗـ١  (ٗ)

 ى.

َّ »ٚ «ٗخع»أٞ:   (٘)  حٌّفَٙٛ ِٓ حٌى٩َ. «حٌٍلٓ» «ٗخع»: ـخعً ٔ:2ٓ٘. ٚـٟ حٌف١ٞ «حٓظّ

ٛةةةفش  «هةةةخَ٘حا  »ح٤ٚي لةةةٛي حٌـّٙةةةٍٛ  ٚحٌؼةةةخٟٔ ٌٍفخٍٓةةةٟ ٚحرةةةٓ عٜةةةفٍٛ ٚؼ١َّ٘ةةةخ. ٚعٕةةةيُ٘   (ٙ)

ّٓ «ٍِ٘ٙٛحا »   ٚحٌظٜةةة٠َق ٖ:٠ٔ٘2ٕ٘:ةةةَ: حٍط٘ةةةخؾ ح٠ٌةةةَد  ـ١ٗ.   أٚ كخي ِٓ ح١ّ٠ٌَ حٌّٔظى

 .ٗ:5ٖ  ّٚ٘ع حٌٙٛحِع ٔ:ٔٓٙ
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َؿ  أو الُاعػػػػػَ أي: اآل،ػػػػػذ لالْيشػػػػػهاد-ش سػػػػػت حى أف يي ُيطلػػػػػب   :فيطبغػػػػػي  (ٔ)مػػػػػن -بال نػػػػػا  للمُعػػػػػ
َّ  (ٕ)ل َل َػػ  الُسػػاد لّل ػػ  ؛أحػػ و  عػػن كػػلٌ للشػػاىد  الخػػر أف  (ٗ)إلػػا (ٖ)اطتطػػا والّل ػػن  يهػػا يف ىػػذه األزمنػػ  و شػػ

َذ عنو  تق ل لغت      ويءمن ادور الّل ن منو  فصىحت  كتشي ى أي: اظتا،
- سػم أف يي  إالٌ  يمػا يء،ػذ ويػرّد: فػي بعػض كالمػ   (٘)«الفػراءي لتػىي بػن زيػاٍد »كق  قىؿ 

َؿ  بال نػػا   (ٙ)فيق لػػ ليع ػػري  لسػػالميو عػػن اطتطػػا يف ا ؛فصػػي و  مػػن بػػ كم  الّػػالـ  [جٗٛ]مػػن   ػػيءه  -للمُعػػ
َدة لسانو وحسن بيانو   [دٗٙ]أي: ما شت  منو ألنّو حّجٌ    صت

                                                           
 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ـٟ.  (ٔ)

 وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٌٍفعً.  (ٕ)

 ُحى ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: أٞ.  (ٖ)

 عٕي ــخي ٚـٟ حٌوٜخثٚ: ا٨ّ.  (ٗ)

 .ٕ:2حٌوٜخثٚ   (٘)

: ٔ:2ٔ٘ٚٞ ـ١ٜق ـظمٌٛةٗ. لةخي حرةٓ حٌ ١ةذ عٕي ــخي ٚـٟ حٌوٜخثٚ: ا٨ أْ طّٔع ١ٗجخا ِٓ ري  (ٙ)

ف رةةٗ ـةةٟ  «ٗةة١جخا »لٌٛةةٗ: )ا٨ أْ طٔةةّع( رظةةخء حٌو ةةخد ِز١ٕةةخا ٌٍفخعةةً, ٚ َّ ِفعٌٛةةٗ. وّةةخ ٘ةةٛ ِٜةة

 حٌوٜخثٚ , ـ٩ عزَس ر٠ز٢ حٌَ٘ف.
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 السىدسالُرع 
 عن ل يو ل ريىا الفصي  يطتقل لسى    في العربيٌ 

َؿ- (ٕ)العمػػل فػػي ذلػػك أف يطظػػر :(ٔ)«بػػن جطػػيا»قػػىؿ  مػػى  حػػىؿي   -بال نػػا  للمُعػػ
الً  إف كػػىف فصػػيحىن فػػعػػن ل يػػو   ا تقػػل إليػػ  : خػػر ب ػػىأي يف الّسػػالم  مػػن الّل ػػن والُسػػاد   تػػ لغ مثػػلى مق ػػ

ّاف ما انيقػَ إليػو   أكمن ل يو كام  الّسالم  من الُساد   ا تقل عط ى (ٖ)كمى يؤخر ممىإليها   [أٙٚ]باظتنيقَ 

َِ عنها   كلاكيؤخر بىلي عبَة بو  وال يء،ذ   فالضتناً  فى  ان   اظتنيق

َُ ظتػا تقػّدـ أيّهػا- فمػى يؤمطػك :فػإف قيػل: «ابن جػ » قىؿ أي: مػا يػد،لك يف  -اظتُّصػَ ظتػا ذُّػر  القائػ

َقيّػ - أف تكػ فاألمػن  مػن  َِ إليهػا تػ فػي لغ -بضػمري اظتخا ػػب- كمػى كجػ تى  -بالُ بعػػ   فسػىدان : اظتنيقػ
َجػػد   -«يػػءمن»بي ييّػػٍ    اعػػَ - أف يكػػ ف  (ٗ)[ق ػػَ االنيقػػاؿ] أف لػػم يكػػن في ػػى َِ  في ػػىأي: ي أي: ل يػػو اظتنيقػػ

َلػػو:  :تعلمػػ  (ٙ)لػػميف نُػػ  األمػػر  خػػري آ فسػػىده  (٘)عنهػػا َقيّػػ   ؼتا ػػٌب بػػو اظتخا ػػُب بق أّوؿ الّػػالـ   « مػػا يءمنػػك»بالُ

َؿ ااحب   (3)أّوؿ الّالـ (5)وىذا من باب اليجريد [بٖٛ]  [من ال سيا]: «الُبدة»ّق
ِر جرياٍف بذي ْلم        ماجَت دمعاً                (ٜ) أمن تّذ

َابػػو:  قيػػل َؿ-خػػػر لػػ  أي يف ج َد اطتطػػا يف نُػػ  األمػػػر   ب ػػرا -بال نػػا  للمُعػػ  للدٌ االحيمػػػاؿ مػػن وجػػ
بال نػػا  - (ٔٔ)ف ي قػػفأك ظتدا،لػػ  ىػػذا االحيمػػاِؿ عتػػا   ؛بلغػػ و   فػػسه تَقػػر    :إلػػا أف ال تطيػػو (ٓٔ)أيضػػاً 

                                                           
ّٟ حٌفٜة١ق ٠ٕظمةً ٌٔةخٔٗ(   (ٔ) ؾ   ٚحٌِّ٘ةَ )حٌٕةٛع حٌٔةخىّ  ٕ:ٕٔحٌوٜخثٚ )رخد ـةٟ حٌعَرة َّ رظٜة

 أ(.ٖٕـٟ حٌّميِخص  حٌظٕز١ٗ حٌؼخٟٔ  ). ٚلي ٔمً حرٓ ع٩ْ ٌ٘ح حٌى٩َ ٔ:2ٕ٘( عَ٘  حٌفخثيس حٌؼخ١ٔش

 وٌح ـٟ آظخٔزٛي ٚك١يٍ, ٚعٕي ــخي ٚـٟ حٌوٜخثٚ ٚحٌَِّ٘: طٕ:َ.   (ٕ)

 عٕي ــخي ٚـٟ حٌَِّ٘: رّخ.   (ٖ)

 ٠ُخىس ِٓ ى. (ٗ)

 ١ٌْ ـٟ ى.  «حٌّٕظمً ا١ٌٙخ»  (٘)

 ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ.  (ٙ)

َ   ِةٓ ح٤ى٠ةذ حٌّةظىٍُّ ٠ٕظةِع أْ٘ةٛ  حٌظـ٠َي:  (5)  ـةٟ ِؼٍَةٗ ـةؤوؼَ آهةَ أِةَحا  ـةؤوؼَ ٚٛةؿ   ًٞ ِةخ أِة

ٚ٘ةٌح ٔةٛع ِةٓ أٔٛحعةٗ, ٚ٘ةٛ أْ ٠وخ١ةذ ح٦ٔٔةخْ ٔفٔةٗ.  .حٌّزخٌؽةش ٓةز١ً عٍٝ حٌٜفخص أٚ حٌٜفش

 .ٙ:٠ٕ٘ٗ:َ:  ح٠٠٦خف ـٟ عٍَٛ حٌز٩ؼش 

ي حٌى٩َ»  (3) ّٚ  ١ٌْ ـٟ د. ٚوؤّٔٙخ لي ٗ زض ـٟ أ. «أ

ةش حٌز١ةض: «...أٚي حٌى٩َ»لٌٛٗ ِٓ  (2) ّّ َِ  ٌة١ْ ـةٟ ى. ٚطظ ْمٍَةش  رةي ُِ ةٓ  ِِ . ٚ٘ةٌح حٌز١ةض ِ ٍةع رةَىس ؿةَٜ 

 ىحٍ حٌىظذ حٌع١ٍّش. ٔٔٚ ,23, 25 . ٠ٕٚ:َ: حٌٌهَ ٚحٌعيس2ٓٔحٌز١َٛٛٞ ـٟ ى٠ٛحٔٗ 

 ـٟ ى: أـ٠ٝ. (ٓٔ)

 عٕي ــخي: ٠ظٛلّؿ. ٚـٟ حٌوٜخثٚ ٚحٌَِّ٘: طظٛلّؿ.  (ٔٔ)
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َؿ  عطف على  : كػ فيأف  مخىفػ ى مػن  صػ ا  العػرب  أحػ و  عػن الخػر عػن كػلٌ  -«أف ال تطيب»للمُع

َجَد   َابزي ه يف نُ  األمر  في لغت ي ٌَ عن الص َره   اآلفى  (ٔ)علم ال  : مي أف احيمػاالً  (ٕ)زكيجػ  لعدـ ظهػ
َِ واببطػػاؿ لػػذلك االحيمػػاؿكفػػي هػػرا ,بعػػ  زمػػىفو ذلػػك الايػػُغ  علػػمأف يي  بُػػي   - لطىػػمػػن الخى  (ٖ): العمػػ

ما يف  ػاف ب ضائو إُف عدـ االعيدا مى ال يخفا -(ٗ)«اظتص اح»اظتعجم  واظتهمل   ىَ اطتطا ّ  د بلٍُ  مػا مػن أّي ال ػٍ ّ 
 ّاف من العرب  

َُ للخطػا- فىلصػ اب َؿ- (٘)بمػػى عيػرؼ الخػري  -اظتقابػ ػػر ت صػحٌ أي: و ػ    -بال نػا  للمُعػ ّّ   وذ

ري ظاىرٌ  (ٙ)العامَ َف الُعَ م يناً للُاعَ  أي: الناظُر يف األمر  وحينئٍذ  اليّذ َزّ     (ٚ) م  تانيثو ألنّو غتازٌي  وكت

دأبػػػو  (2) خالُيػػػو ل ػػػ  العػػػرب يف  ريقهػػػا  وإف ظهػػػر أنّػػػو فسػػػىده (3)يظ ػػػر لػػػم - ٌ مصػػػدريٌّ  ظر يّػػػ- مػػػى

َاد قد يّ َ   (ٓٔ)وِشْنِشَنُيو  لتفتيي  (ٔٔ)كلمْقطت  صاحيو  وإالّ  اصت
َؿ- َره  يمػػا بعػػُد وَف يظهػػر حػػااًل   ل فيػػ إلػػا احتمػػىؿ الخلىػػ -بال نػػا  للمُعػػ أي:  لػػم يػػبن مػػىوظهػػ

 يظهر؛ ألّف األاَ العدـ  

                                                           

ِةٓ أ  «٨»ـٟ حٌَِّ٘, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ ٚحٌوٜخثٚ: طعٍّةٗ. ٚلةي ٓةم ض وٌح ـٟ ى ٚعٕي ــخي ٚ (ٔ)

 ٚ د ٚ ؽ.

 ِٚٓ ٕ٘خ اٌٝ آهَ حٌفَع ١ٌْ ـٟ حٌوٜخثٚ. ٚلي أػزظٗ ـٟ حٌَِّ٘.  (ٕ)

ًِ ٚح٦ر خي ٌٌٌه ح٨كظّخي» (ٖ) ّْ ًٌه ح٨كظّخي. «حٌعّ  وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: حٌّظّفك حٌٛلٛؾ أ

 ً(.حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ ِخىس )ه   (ٗ)

 ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ.  «رّخ ُعَؾ» (٘)

 أٞ: ُعَؾ.  (ٙ)

 ١ٌْ ـٟ ى.  «...٠ٚـُٛ وْٛ»ِٓ لٌٛٗ  (5)

 عند  جاؿ ويف اظتاىر: وَف يظهر  «ما َف يظهر»  (3)

 ـٟ حٌٕٔن: ٚأٔٗ. ٌٚعً ِخ أػزظٗ ٘ٛ حٌٜٛحد.   (2)

َٕشح  (ٓٔ) ِ٘ ْٕ ِّ٘ ١ ش ٚحٌَو١ٍِمَش حٌ ز١عش :ٌ ـِ  ٔ  (. ٚـٟ ٘خِٖ ى: ٠َ١مظٗ.)ٕٗٓ ٌٔخْ حٌعَد. ٚحٌ

 عٕي ــخي ٚـٟ حٌَِّ٘: ٨ٚ. ( ٔٔ)
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 السىب ع الُر 
 في ت اخل اللغىت

َؿ ل ٍ  يف أ،رى    أي: د،

احملػػيّع بػػو  إذا اجتمػػ  فػػي الكػػالـ الفصػػي  :(ٔ)«الخصػػىئص»فػػي  «ابػػن جػػ » قػػىؿ

 : منصٌَب على اضتاؿ  ُحذؼ ااح ها وعاملها  واليقدير:  ذَىب االجيماع ااعداً  لغتىف فصىع ان 

 [من ال سيا]: كق ل 

    شه طى ه عى  ح ى  (ٕ)مى بي المىءى  كأ ربي 
َه عطػش»ورتلػ   ػاف اػًُ  لػػو «َعطَػشٌ »ميعلّػٌق بػػ (ٖ)مسػيانٌُ  اْػيئناَؼ بيػاٍف  والظػرؼ «مػا   ؿتػ   أو مسػيقر حػاؿ منػو ّ 
َا ر] ُقّدـ عليو  ؿتَ:   [من غتاو  ال

 َُ َحشاً  ََل  (ٗ)…………… ظتّيَ  م

 (٘)ليقدـ ،بىا على اشتها  «ما»وُأقتلت 

 
 
 (ٔ)عي  ٍ   ىؿ كادي ى فٌ ل إالٌ 

                                                           
. ٚـةةٟ حٌىةة٩َ طمةةي٠ُ ٔ:5ٖٓحٌوٜةةخثٚ )رةةخد ـةةٟ حٌفٜةة١ق ٠ـظّةةع ـةةٟ و٩ِةةٗ ٌؽظةةخْ  ـٜةةخعيحا(   (ٔ)

ةةً ٔ:5ٕٖٚطةةؤه١َ, ـفةةٟ حٌوٜةةخثٚ رعةةي أر١ةةخص ًوَ٘ةةخ  ِّ : ـةةبًح ٍٚى ٗةةٟء ِةةٓ ًٌةةه...ـ١ٕزػ أْ طظؤ

. ٠ٕٚ:َ: هِحٔش ح٤ىد ٔ:ِٕٕٙعَـش طيحهً حٌٍؽخص( كخي و٩ِٗ. ٚحٌَِّ٘ )حٌٕٛع حٌٔخرع عَ٘, 

ٖٔٗ:ٗ. 

 ُحى ـٟ ى: رخٌّٛكيس. (ٕ)

 .«رٟ»٘ٛ  (ٖ)

. ٚ٘ٛ ٌة   (ٗ) ًُ ةش»عـِٖ: ٠ٍٛف وؤٔٗ ِهٍَ ِّ َّ ًُ »ِلزٛرظةٗ. ٚ  «١ِّةش». ٌٚة١ْ ـةٟ ى٠ٛحٔةٗ. ٚ «ًٞ حٌ ؿّةع  «ِهٍَة

سَ. عٍةٝ أّٔةٗ ٌة «ِهٍّش» ِّ س». ٠َٜٚٚ: ٌَعة ِّ  «١ٌّّةش». ٚلةي أٔ٘ةي ٓة١ز٠ٛٗ ٙٓ٘. ٚ٘ةٛ ـةٟ ى٠ٛحٔةٗ «ُوؼ١ّةَ عة

ًٌ  ِٛك٘خا  ١ٌّّش . ٠ٕٚ٘ي أ٠٠خا:«ُوؼ١َّ»ٚٔٔزٗ ٌ  ٍ١  ٌُ ُُ    لي٠ َُ ِٔظي٠ ًُّ أٓل  عفخٖ و

سَ ِٛك٘ةةخا... ٚ٘ةةٛ ـةةٟ حٌىظةةخد  ِّ , ٚحٌّمخٛةةي ٕ:2ٕٕ, ٚحٌوٜةةخثٕٚ:ٍٖٕٔٚٚٞ ٘ةةٌح أ٠٠ةةخا: ٌَعةة

, ٍلةُ: 3:ٕٔ, َٚٗف أر١ةخص حٌّؽٕةٟ 2٘ٔ, ٍلُ: ٖ:2ٕٓ, ٚحٌوِحٔش ٕٓ٘, ٍلُ: ٕ:5ٖ٘حٌٕل٠ٛش 

32ٖ. 

ّْ ٗةَرٗ ٌة١ْ ٤ؿةً ٔ:25٘لخي حرةٓ حٌ ١ةذ   (٘) ( ؿٍّةش كخ١ٌةش, ٠عٕةٟ أ ٌٖ : ٚلٌٛةٗ: )ِةخرٟ ٔلةٖٛ ع ة

ّْ ٩١ْٓ ٚحى  رف٠١خْ حٌع١ةْٛ أّّةخ  حٌع ٖ, رً ط٘ٛلخا ٌٌٌه حٌّخء ٩١ٌْٔ ع١ٛٔٗ ٍٚلّظٗ ٚٛفخثٗ, ٤

ٖ . ٠ىْٛ ٌىؼَس حٌّخء, ٚوؼَطٗ ٨ُِشٌ ٌٜفخثٗ ٍٚٚٔمٗ, ـ١٘ظٟٙ َٗرٗ عٍٝ ؼ١  َ ع 
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َاو ىنػا يف بعػض  [ج٘ٛ] بىإل بىع  (ٕ)«ُ ح ه» :ىؿفق ػم ،طػاً   ّيابػ  الػ َلّػد منػو واٌو ال تْر للهػا    ي

م   (ٖ)[يف احملّي لايادة ابيضاح على]النسخ   ،الؼ قاعدة الْر

 للضمري بال مّدة    كىفبىإل «عي  ى ٍ »ك

َر أّف الضػػم(ٗ)«اعتمػػ »قػػاؿ اظتصػػّنف يف  َاو بعػػده(٘)ري اعتػػاُ  وحػػَدىا: وابشػػ اع أ صػػ  إرتاعػػاً  واصتمهػػ َيػػٌ   (ٙ)  والػػ مق
 لل ّر   

َعهما   «الاجاج»وزعم   أّف الضمري غتم
َلو:  ق َا ر]وىنالك ل ٌ  أ،رى  ُمها من ذري إش اٍع ّ   [من ال

انُو اَت حادي   ٌَّ  (5)                       لو َزَج
 أّما ابّْاف  ل ٌ  قليلٌ   

اظتيػػدا،لياف  (ٓٔ)تػىففػإف كى ػت اللفظميػُ   يػػو الل يػاف  اه (2)كالمػ   (3)تأمػلفيطبغػي أف يي 

اليُسػػػري  :كثرت مػػػى كاحػػػ ةه   (ٔٔ) ػػػتعمىؿاالفػػػي كالمػػػ  متسػػػىكيتين فػػػي  اصتملػػػ  االشتيّػػػ ّ 

َعا حااًل   (ٔ)لليساوي َزّ   يف االْيعماؿ  وكت
                                                                                                                                                                      

, ٚٓةَ ٛةٕخعش ٕ:3ٔ, 5ٖٔ, ٚ ٔ:3ٕٔحٓظ٘ٙي رٗ حرٓ ؿٕٟ ـةٟ حٌوٜةخثٚ ـةٟ ػ٩ػةش ِٛحٟةع   (ٔ)

, ّٚ٘ةةةع ٘ٔ, ٍلةةةُ: ٓٔٔ, ٚ٘ةةةٛ ـةةةٟ ٍٛةةةؿ حٌّزةةةخٟٔٔ:ٕٗٗ, ٚحٌّلظٔةةةذ ٕ:5ٕ5ح٦عةةةَحد 

ـةٟ حٌٍٛحكةك ِةخىس )٘ةخء( ٚحٌوِحٔةش  ٌٔةخْ حٌعةَد ٚطةخؽ حٌعةَّٚ, 5ٖٚٔ, ٍلُ:  ٔ:ٖٕٓحٌٙٛحِع

ٕ5ٓ:٘ ,ٗ٘ٓ:ٙ. 

 ّٓض عٕي ــخي ٚـٟ حٌوٜخثٚ: ٔلٛ٘ٛ. ٍ  (ٕ)

 ٠ُخىس ِٓ ى.  (ٖ)

َامػػػ    (ٗ) نٍ  بعػػػد اعتػػػا  وقعػػػت إذ بيصػػػّرؼ  وع ػػػارة اعتمػػػ : ٔ:ٕٕٓقتػػػ  اعت ػػػ  بعػػػد اأّمػػػ     ا،يالْػػػها  األ صػػػ  ْػػػّا  اضتّر
َلو األ ص  ذري ومن   إرتاعاً  ابش اع  األ ص  ٌَ  لو :ق َر :لرابعػ ا  حػادٍ  اػَتُ  ّانّػوُ  َزَج  اعتػا  الضػمري أفّ  علػى اصتمهػ
َاو  وحػػدىا َيػػ ً  زائػػدةٌ  بابشػػ اع اضتااػػل  والػػ ػػ  تق َعهمػػا الضػػمري أف الاجػػاج وزعػػم   لل ّر  ىػػذه إْػػّاف :اطتامسػػ   غتم

َلو ومنها    قليل  ل   اعتا  َنَوْ  ألفّ  إالّ  :ق ْيَ عي َاو يف اعتػا ( واديها َْ ، ٗ:ٜٛٔ  وينظر: الّيػاب )بػاب   ػات اليػا  والػ
  ٕ:ٛٔٙ، واليصري  ٕ:ٜٛٔ، وارتشاؼ الضرب ٔ:ٗٚٔف عليو الّلم  عانيو( واظتقيضب )باب ما يَّ 

 وٌ ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٚكيٖ.  (٘)

 ـٟ ؽ: ٌٖ٘.  (ٙ)

خم ٚ٘ٛ ـٟ ى٠ٛحٔٗ   (5) ّّ ّ٘ ًٌ  ٌةةٗ . ٍٚٚح٠ظٗ ـ١ٗ: ٘٘ٔحٌز١ض ٌٍ  ذَ ١ٍَةة اًح    كةةخى   ٛةةٛصُ  طمةةٛي ُؿةة

 َٛ َُ ِِ َُ  أٚ ,شَ ١مَ ِٓ حٌ , ٚٗةَف أر١ةخص ٓة١ز٠ٛٗ ٌٍٔة١َحـٟ ٔ:ٕٓٗظ٠ذ , ٚحٌّمٔ:ٖٓ. ٚ٘ٛ ـٟ حٌىظخد ١

, ٍلةةُ: ٕ:ٙٔ٘, ٚح٦ٜٔةةخؾ 3ٖ٘ٚ ٕ:5ٔ, 5ٖٔٚٚ ٔ:5ٕٔ, ٚحٌوٜةةخثٚ 2ٕ٘, ٍلةةُ: ٔ:55ٖ

ٖٖ٘. 

 ُحى عٕي ــخي ٚـٟ حٌوٜخثٚ ٚحٌَِّ٘: كخي.  (3)

 ـٟ ى: وً ٌؽش.  (2)

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: حٌٍؽظخْ.  (ٓٔ)

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: حٓظعّخي.  (ٔٔ)
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ٍَ  «أ عػػػػَ»- فػػػػأخلقي  أف بػػػػذلك  : بػػػػاظتيّلِّم بػػػػ أي: أحػػػػقُّ األمػػػػر  -بػػػػاصتّر مضػػػػاٌؼ إليػػػػو-ُِ المػػػػر -تُضػػػػي
َا قت  ت ا عتاليت يعاى إليها  قبيلت  (ٕ)ك فت َ  مػن اللُظػني في ذلك المعطا : ت ػ َِع لػوّ  علػا اظتَ 

اللُػ  الػداّؿ  (٘)أي: تعػددالعرب ق  تفعػل ذلػك  فٌ ل   هما مرتاد ػاف  (ٗ)اللفظين [أٚٚ] (ٖ)ذيطك

َاحػد؛  ػمػن ذلػك يف ػتلّػو مػن شػعرىا   ليػا   ػا حتياجػو ,حىج  إلي  في أكزاف أ عىرهىللعلى اظتع  ال   ً عى ك ى
َاحػد بعينػػو  قػالً  [د٘ٙ] ػػنّف  [بٗٛ] ؛ؼ أق ال ػػىتصػرٌ  علػػى اظتػيّّلم وعنػػد السػام   واليُػػنن يف  (ٙ)يف إعػادة اللُػػ  ال

 اليع ري من ػتّسناتو  

أي: اظتػيّلِّم   ثػم إ ٌػ  (3)أي: الل يػنيفي الصل إحػ اهمى  (5)كيج ز أف تك ف لغت 

بسػػماٍع عتػػا منهػػا   أخػػرل الخػػرل مػػن قبيلػػ و الل ػػَ   -(2)اظتهملػػ   أو بػػالعني اظتهملػػ  والػػرا بالُػػا  و - ا ػػتفىد

األ،ػػرى  فلحقػت  (ٓٔ)ّػذلكل ػى   ر ا ػػتعمىلككثيػليقػادـ شتاعػو عتػا   هع ػػ ي بػاأل،رى   :كطػىؿ ب ػى

  لّي األاػػ (ٔٔ)[الكلػػا:]بلغتػػ  عتػػا يف اظتػػدة اظتيطاولػػ  صػػىؿ اال ػػتعمىؿ كاتٌ باْػػيعماعتا  ة لطػػ ؿ المػػ ٌ 

 يف االْيعماؿ   (ٕٔ)وتداوليها

  خػرلالالّلُظػ   في كالم  مناْػيعماالً  أكثرى اظتيدا،ليني  كإف كى ت إح ل اللفظتين

القليلػػػ  اال ػػػتعمىؿ هػػػي ُظػػػ  اللّ  (ٖٔ)أف تكػػػ فبػػػاظتيّلِّم   :بػػػ المػػػًر أي:  ػػػاحرى وأوُف   لقي فػػػأخٍ 

                                                                                                                                                                      
 : حٌّٔخٚٞ.د ٚ ؽّظٔخٚٞ. ٚـٟ وٌ ـٟ ى, ٚـٟ أ: حٌ  (ٔ)

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٠ىْٛ.  (ٕ)

وٌح ـٟ ّ ٚي َٚ ٚآظخٔزٛي ٚحٌوٜخثٚ ٚحٌَِّ٘, ٚعٕي ــةخي ٚـةٟ ٔٔةوظ١ٓ ِةٓ حٌوٜةخثٚ:   (ٖ)

 ط١ٕه.

وةةٌح ـةةٟ حٌوٜةةخثٚ ٚحٌِّ٘ةةَ, ٚـةةٟ ؽ: حٌف:ةة١ٓ. ٚعٕةةي ــةةخي ٚـةةٟ ٔٔةةوظ١ٓ ِةةٓ حٌوٜةةخثٚ:   (ٗ)

 حٌٍف:ظ١ٓ. 

 ٚ د ٚ ؽ: ١ٌٟٛع ـٟ. وٌ ـٟ ى, ٚـٟ أ «أٞ طعيى» (٘)

 ـٟ حٌٕٔن: ٔم٩.   (ٙ)

 ـٟ ى: ٠ىْٛ. «طىْٛ»ـٟ د: ٠ىْٛ رعٕش. ٚ٘ٛ طل٠َؿ. ٚ «طىْٛ ٌؽظٗ»  (5)

 ـٟ ى: حٌٍف:١ٓ.  (3)

ّْ طىةةْٛ ٔ:ٓٓٙلةةخي حرةةٓ حٌ ١ةةذ   (2) ُ ـةةٟ حٌ٘ةةَف أ ّٛ رةةخٌع١ٓ ٚحٌةةَحء حٌٍّّٙظةة١ٓ, أٞ:  «حٓةةظعخٍ»: ٚؿةة

  ْ  , ِع ِوخٌفش حٌَٚح٠ش.أهٌ٘خ عخ٠ٍّشا ِٓ ؼ١َٖ. ٚ٘ٛ ِٓ حٌزعي رّىخ

 ـٟ حٌٕٔن: ٌٌٌه. ٌٚعً ِخ أػزظٗ ٘ٛ حٌٜٛحد.  (ٓٔ)

 ح٠ٌِخىس ِٓ ــخي. (ٔٔ)

 ح٤ٌٚٝ ـٟ ح٨ٓظعّخي. ٚـٟ ى: ٚىحٌٚظٙخ. شَ حٌؼخ١ٔشُ حٌٍؽ شحٌٍؽ ضأٞ: طيحٌٚ  (ٕٔ)

 ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ.  (ٖٔ)
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َعػا   لصػليٌ ا -بضػم اعتمػاة- كلػاهػي الي لو يف اْػيعما كالكثيػرةي لسماعها مػن ل ػٍ  أ،ػرى   علي  الطىرئ ى  لّ

َلػو: (ٕ)حػاٌؿ مػن الضػمري :معػىن أي: اظتيػدا،لياف حػاَؿ قلّػ  اْػيعماؿ إحػداقتا  (ٔ)كيج ز أف يك  ػىل يػو     أو مػن ق

َلو:     أو اٌُ  ظتا ق لو  (ٖ)  والظرؼ حاؿ ذلك«لغتين ل »ق

أي: القليلػِ    ف ىلضػعدوف األ،رى  (ٗ)ت إح اهمى في اال تعمىؿى قلٌ  مٌ إك  .كلقبيلت 

ػذلك  عػن قيى ػ : بُعػِدىا  هىك ػركذً لرأيو أّعػا  ػعيٌُ  دوف مقابليهػا   ,في  فس القليلِ    أي: االْػيعماِؿ  والّ 
 اظتقابل   

اشتػػا  األْػػد وأشتػػا  - مختلفػػ ه  ر علػػا المعطػػا ال احػػ  ألفػػىظه كثيػػ  (٘)كإذا وىػػي اظترتاد ػػ  ّ 

َاحد  (ٙ)جتري تلك األلُاظ للشي ػف ,في لغ  إ سىفو تلك األلُاُظ معت فسي  -الذئب وذرِي ذلك علا مػى ال
 -(3)وقػد أ ردىػا اظتصػّنف باليػاليف-كمػى جػىء عػط م فػي أ ػمىء ال ػ  يف اليػدا،َ   (5) ػىمى ذكر 

الػذئ ,ذلػك الخمػر كغيػرً أشتا  ك السيفأشتا  ك ػَ  واظتدينػِ    بؽتػا تعػددت أشتػاؤهّ  ّّ : ؼتحػرٌ تككمػى وم

َع اظتادة واظتاىيّ  :الصيغ تي رّي على حرٍؼ أي: جانٍب  أي:      (2) ع ارٌة عن غتم

بّسػػػرىا   غ تػػػ كرً بُػػػي  الػػػرا   ة اللػػػبن   غػػػرى  [جٙٛ]: كقػػػ ل م  ,(ٓٔ)كاللفػػػظ ال احػػػ 

ن  يف اصتميػػ -بضػػّمها  غ تػػ كري  غ -واظتعجمػػ  ْػػّا ِي ًِ َنػػو  كػػرلك تػػ ك ىكرى َُ مػػا ق لػػو حػػاؿّ  : (ٔٔ)ثػػىن مثلٌ أي: مثػػ

                                                           
ٔةةخ. ٚحٌظةةٌو١َ ٌٍفةة: , ٚـةةٟ ؽ: ٠ىةةْٛ. ٚعٕةةي ــةةخي ٚـةةٟ حٌِّ٘ةةَ: طىٛٔ:ٔٓٙوةةٌح ـةةٟ ي, ٚحٌفةة١ٞ   (ٔ)

 ح١ّ٠ٌَ.

 .«٠ىٛٔخ»ـٟ    (ٕ)

 ١ٌٔض ـٟ ى.  «ًٌه». ٚ «٠ىٛٔخ»أٞ: ح١ّ٠ٌَ ـٟ   (ٖ)

 عٕي ــخي ٚـٟ حٌوٜخثٚ ٚحٌَِّ٘: حٓظعّخٌٗ.  (ٗ)

 .ٔ:5ٖٖحٌوٜخثٚ   (٘)

(ٙ)   .ٝ ّّ  ـٟ ى: ٌٍّٔ

 عٕي ــخي ٚـٟ حٌَِّ٘: ًؤَخٖ.  (5)

خَ حٌٍٔةي ـةٟ أٓةّخء ح٤ٓةي(. ٠ٕ:ةَ: و٘ةؿ حٌ:ٕةْٛ ٚ٘ٛ )ٔ:ةخَ حٌٍٔةي ـةٟ أٓةخِٟ ح٤ٓةي(  أٚ )ـ ة  (3)

  ٚـةٟ ٔ:5  ِٚميِش طخؽ حٌعةَّٚ ٖٗ٘-ٔ:ٔٗ٘  ٚ٘ي٠ش حٌعخٍـ١ٓ 2ٙٓٔ  ٕٚ:3ٕٕٔ  ٚٔ:3ٔ

 : ل خَ ح٤ٓي ـٟ أٓخِٟ ح٤ٓي. ٌٚعٍٙخ طل٠َؿ. ٔ:ٔٗ٘٘ي٠ش حٌعخٍـ١ٓ 

حٌعٍّةةةخء   ىٓةةةظٍٛ ٔ:ٓٙ٘ٚحٌٜةةة١ؽش ٘ةةةٟ ح١ٌٙجةةةش ٚحٌّؼةةةخي  ٚٓةةة١ؤطٟ طع٠َفٙةةةخ. ٠ٕ:ةةةَ: حٌى١ٍةةةخص   (2)

 . ٕ:3٘ٔ)ح١ٌٜؽش( 

 ـٟ حٌوٜخثٚ ٚحٌَِّ٘: ٚحكٌي.  (ٓٔ)

ؼخ٠ظةٗ. لةخي حرةٓ حٌ ١ةذ: (ٔٔ) ٍُ ٍِؼخٚطٗ, ٚ ؼخٚطٗ ٚ ٍُ : ٌٚةُ ٠ةٌوَ٘خ حرةٓ حٌٔة١ي ٔ:ٖٓٙـٟ حٌوٜخثٚ: ٚ

 ٨ٚ ؼ١َٖ.
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َ  من اظتادتني معناقتا ات الثالث أّوَلو ّ  مػا اػرّح بػو  (ٔ)باضتّر ػات الػثالث أّولػو ّ  َ  مػن اضتّر ػ  «مثلثػو»يف  «ابػن السػيد»مّي ٌد م ّ 

    (ٕ)يف األّوؿ منهما

َف الالـ   (ٗ)لٍ من عى  جئتي أي: العرب   (ٖ)كق ل م ّ  بُي  العني اظتهمل  ْو

َيَ]بضّم الالـ من ذري ياٍ   قاؿ الشاعر:  لي كمن عى   [من الط

                                    َِ َُ من ع َِد اخٍر حطّو السي  (٘)ّجلُم

 

ذلك على ال نا  عند حذؼ اظتضاؼ إليو  ونّي  معناه ال ذريُ     (ٙ)و مُّهاّ 

َنػػػو   ػػنف َف يّػػػن شػػػي  مػػػن ذلػػػك لكمػػػن عىػػػ ُِ بُػػيٍ   ّسػػػٍر عنػػػد نيّػػػ  لُػػػ  اظتضػػاؼ إليػػػو أو الػػػّيلُ  بػػػو إف َف ين

َّناً  (5) يجرّ  من
(3)    

 بُي  أّوليو   (2)الن كمن عى 
    (ٓٔ)ٍُ بضم أّولو وتشديد  الثو ٌ لي من عي ك 

َفٍ   و لٍ من عي ك     (ٔ)بضم   سّ

                                                           
 وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ِعٕخ٘خ.  (ٔ)

 . «ٍؼٛ»ِخىس  طخؽ حٌعَّٚ  ٕٚ:2ٕ  ٠ٕ:َ حٌّؼٍغ «ٍؼٛس»أٞ   (ٕ)

 عٕي ــخي ٚـٟ حٌوٜخثٚ ٚحٌَِّ٘: ومٌُٛٙ.  (ٖ)

ًْ »ـٟ حٌٕٔن: عٍٟ. ٚ  (ٗ) : ٔ:١ٌٙٓ٘ٔض عٕي ــخي ٨ٚ ـٟ حٌوٜخثٚ ٚحٌَِّ٘. لخي حرةٓ حٌ ١ةذ  «َع

ُٚحى حٌ٘خٍف ع١ٍٙخ ـظق حٌع١ٓ حٌٍّّٙش ٚٓىْٛ ح٩ٌَ, ٟٚ٘ ٌف:ش ؼ١َ ِعَٚـش ـٟ ٟٗء ِٓ ٔٔن »

. ٚلةي ؿعةً «ِةخىس ح١ٌةخء حٌظلظ١ةش. ٚهللا أعٍةُ ٌ٘ح حٌىظةخد ٨ٚ أٛةٌٛٗ, ٨ٚ حٓةظعًّ رٙةٌح حٌّعٕةٝ ـةٟ

َعخي»ــخي ح٠ٌِخىس حٌظٟ أٗخٍ حرٓ حٌ ١ذ ٌف:َ     ٚحٌٜٛحد أْ ٟز٢ حرٓ ع٩ْ ٌٙخ ه ؤ.«َِ

ٍَّ ِِ  ٛيٍٖ:  (٘) ٍَّ ِِ  ى ً   ف َ   ِمز . ٚحٌـٍّةٛى حٌٜةوَ 2ٔ. ٚ٘ٛ ِٓ ِعٍّمش حَِة حٌم١ْ ـٟ ى٠ٛحٔٗ ِعخا  ِير

ٚاعَحرةٗ. ٚحٓظ٘ةٙخى حرةٓ عة٩ْ رةٗ ٕ٘ةخ ؼ١ةَ ٛةل١ق.  «عةً»حٌٍٜذ حٌع:١ُ  ٚحٌ٘ةخ٘ي ـةٟ طةٌو١َ 

, 5٘ٙ, ٍلةةةُ: ٕ:ٕٙ٘, ٚحٌّمخٛةةةي حٌٕل٠ٛةةةش ٕ:ٖٖٙ, ٚحٌوٜةةةخثٚ ٗ:3ٕٕٚ٘ةةةٛ ـةةةٟ حٌىظةةةخد 

 .ٖٕ٘, ٍلُ: ٖ:5ٖٖ  َٚٗف أر١خص حٌّؽٕٟ ٙ٘٘  ٍلُ: ٔ:5ٕ٘ٚحٌظ٠َٜق 

   ٚ)رةةةخد حٌ:ةةَٚؾ حٌّزّٙةةةش(ٔ:٠ٕٔٙ:ةةَ: حٌىظةةخد )رةةةخد ِـةةخٍٞ أٚحهةةةَ حٌىٍةةُ ِةةةٓ حٌعَر١ةةش(   (ٙ)

( ٖ:53ٔ  ٚحٌّمظ٠ةةذ )رةةخد ِةةخ ٠عةةَد ِةةٓ ح٤ٓةةّخء ِٚةةخ ٠زٕةةٝ( ٖ:35ٕ ًُ   ِٚؽٕةةٟ حٌٍز١ةةذ )عةة

 .ٖ:2ٗٔ  ّٚ٘ع حٌٙٛحِع ٔ:5ٕ٘  ٚحٌظ٠َٜق ٕ٘ٓ

(5)  . َّ َِ. أٚ: ٠ُـ  ٌعٍٙخ: ٠ـ

 وٌح ـٟ ى  ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٠ِٕٛخا.   (3)

(  ِمٍٜٛ. ٠ٕ:َ: ٌٔةخْ حٌعة  (2) َٟ ِٟ ٍَ ( و ) َٟ َد ٚطةخؽ حٌعةَّٚ  ـٟ أ ٚ د: عً. ٟٚ٘ ِٜيٍ )َعٍِ

 ِخىس )عٍٛ(.

 ٚطخؽ حٌعَّٚ  ِخىس )عٍٛ(. ٌٔخْ حٌعَدٟٚ٘ ٌؽش ـٟ ِٜيٍ )ع٩( و )ّٓخ(. ٠ٕ:َ   (ٓٔ)
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    «عال»بصي   الُاعَ من  كمن عىؿو 

 بُي  أوليو   (ٕ)ىؿعى كمن مى 
َُّ لُػٍ  لل ػ ٍ   [أٛٚ] :لجمىعػػىت لغػىته اظتيقػػّدـِ  ذلػػك فكػل   أي:  (ٗ)جتمػػ ت قػػ ك منهػػا   (ٖ)ّػػ

 على ما تقّدـ من أ،ذه ظتا عدا ل يو من ل   ذريه   ييلُّ   ا   ُي مَ (ٙ)باف (٘)إل سىفو الل اُت  

َر- (5)«الصػمعي  ع د اظتلك بُن قريب بِن ع د اظتلك بِن علّي بػِن أاػمَ  » قىؿ : -نسػ ٌ  صتػّده األعلػى اظتػّذ

اظتهملػػ   بىلصػػىد : ىػػَ فقػػىؿ أحػػ همىالطػػائِر اظتعػػروؼ   «الصػػقر»فػػي مػػن العػػرب  اختلػػف رجػػالف

 ّذلك   بىلسين: ىَ (3)خراآلقىؿ ك 

ػِم ػبػ -واليُاعػَ للم ال ػ  يف الر ػا-أي: ر ػيا  فترا يى [ب٘ٛ] لم تقم حّج  أحدقتا على اػاح و   ّْ  ؿأكٌ ح
مػى ال أق ؿ كمػى قلتي  :فقىؿمن اال،يالؼ    فحكيى ل  مى همى فيو صِلو بينهما  علي مى  كاردو 

                                                                                                                                                                      
ٛ . ٚـٟ حٌوٜخثٚ  (ٔ) . ٠ٕ:ةَ: ٌٔةخْ حٌعةَد ُحى عٕي ــخي ٚحٌَِّ٘: ِٚٓ َعٍُ َٛ ة ٍْ , ِٚٓ َع ُٛ ٍْ : ِٚٓ َع

. «ِعةة٩س»أٚ  «ِعة٩»ؿّةع : وؤٔةٗ ٔ:ٗٓٙ  لةخي حرةةٓ حٌ ١ةذ 2ٖ:2ٙٚطةخؽ حٌعةَّٚ  ِةخىس )عٍةٛ(. 

ً   «عةً»ـةٟ  ٕ:2ٖٙ( 3ٗٔٚلخي حٌزؽيحىٞ ـٟ حٌوِحٔش )حٌ٘خ٘ي  : ٚـ١ةٗ ع٘ةَ ٌؽةخص: أط١ظُةُٗ ِةٓ َعة

ٛ   ِٚةٓ َعةخي   ِٚةٓ  ة ٍْ ِٛ  ِٚةٓ ُع ة ٍْ َٛ  ِٚةٓ َع ة ٍْ ُٛ  ِٚٓ َع ٍْ ًُ  ِٚٓ َعٍَٝ  ِٚٓ َع٩ا  ِٚٓ َع ِٚٓ َع

 .«ِٓ َعٍَٝ» َِعخي   ـِحى عٕيٖ

َعةخي. ٠ٕ:ةَ: ٌٔةخْ حٌعةَد ٚطةخؽ حٌعةَّٚ  ي ٚـٟ حٌوٜخثٚ حٌٜٛحد وّخ عٕي ــخ  (ٕ) ُِ ٚحٌِّ٘ةَ: 

 .2ٖ:2ِٙخىس )عٍٛ(. 

ًّ ٌف:شٌ ٌٍؽش ؿّخعش .ٔ:٘ٓٙوٌح ـٟ ى, ٚلي ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ.ٚحٌعزخٍس ـٟ حٌف١ٞ  (ٖ)  : و

ىْٚ  «لةي طـظّةع», ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٚلي ٠ـظّةع. ٚعٕةي ــةخي ٔ:٘ٓٙوٌح ـٟ ى ٚحٌَِّ٘ ٚحٌف١ٞ  (ٗ)

 ٌؽةخص   طىةْٛ رةؤْ أٌٚةٝ ًٌةه وةخْ حٌٛحكي حٌّعٕٝ عٍٝ ح٤ٌفخه َصوؼُ  ّخٚوٍّ ـٟ حٌوٜخثٚ: ٚحٚ. ٚ

 .ٚحكي   ٦ٔٔخْ حؿظّعض ٌـّخعخص  

(٘)   .  ُحى عٕي ــخي: ٚحكي 

 ـٟ ى: ٌّٓ.   (ٙ)

ـةةٟ حٌوٜةةخثٚ )رةةخد ٓةةم خص حٌعٍّةةخء(  «حٌٜةةمَ»ـةةٟ  ٟأعةةخى حرةةٓ ؿٕةةٟ ًوةةَ ٍٚح٠ةةش ح٤ٛةةّع  (5)

  ِةٓ ٠َ١ةك حرةٓ هخ٠ٌٛةٗ ـةٟ ٔ:5٘ٗ)حٌٕٛع حٌؼةخٟٔ ٚحٌؼ٩ػةْٛ(    ٚح١ٛ١ٌٟٔ ـٟ حٌَِّٖ٘:ٖ٘ٓ

 َٗف حٌف١ٜق.

ّٚ ح٨لظَحف ـٟ أعٍٝ حٌف١ٞ  (3)  : آهَ.ٔ:ٙٓٙـٟ أ ٚ د ٚ ؽ ٚٔ
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َ  منّما؛ إذ َف يقُا ما قاؿّ  ٍَؿ   (ٔ)أي:ّ  هػي «الاقػر» (ٕ) مػى هػإ ٌ على ق  (ٖ)بػالااي   هػذه  ػالث ل ػاٍت   ػالٌثّ 

  «الُ صاؽ»و «الصراط»يف  (ٖ)ّهي

ػػالـٌ  يمػػا ا،يلػػف  يػػو بنيّػػ  الّلمػػ  ولُظُػػو بعػػد تقػػدٔف أمثلػػٍ  لػػذلك مػػا لُظػػو (ٗ)«ابػػن  ػػارسٍ »ولػػػ : (٘)يف حُػػ  الل ػػ ّ 
َاٍب:    الّالـ بعد ذلك أربع  أب

ػػػػ(ٙ)األّوؿ: اهمػػُ  عليػػػو الػػػذي ال علّػػػَ   يػػػو  وىػػػَ األّثػػػر األعػػمّ    ال ا،ػػػيالَؼ  يػػػو يف بنػػػاٍ  وال «الشػػػّر»و «اضتمػػػد» ّ 
   ٍ  حّر

ػ     «ب داد» ا ص ها  «ب داد»والثآف: ما  يو ل ياف أحُدقتا أ ص  ّ 
ػ  بّسر أّولو و ي و   ايّاً قاؿ  ص يٌ   صيٌ    «اضتصاد»والثالث: ما  يو ذلك  وىي ميساويٌ   صاحً  واْيعمااًلّ 

ػػػػذا  والرابػػػ : مػػػا  يػػػو ل ػػػٌ  وا َلّػػػدين ذػػػرّيوا   صػػػػارت ألسػػػنيهم باطتطػػػا جاريػػػً   ؿتػػػَ: أاػػػرؼ اهلل عنػػػكّ  حػػػدٌة إالّ أّف اظت
   انيهى  «الُصي »اظتسّمى بػ [دٙٙ]ّيابو   « علبٌ »  وعلى ىذا ب  (ٚ)وإؾتاص

َر يف اليدا،َ  كعلا هرا َِ اظتّذ يف الل ػات  جمي  مػى كرد مػن التػ اخل  (ٛ)جتخرٌ ياليُصي

 بُي  العني يف اظتا ي واظتضارع م   ْقِد حرؼ اضتْلق يف عينو والمو   (2)يسال قال يقال ك ال : ح 

  . ىعره  ف   -بضّمها أيضاً - رى ك عي  .ىهره ف   ط -بضم العني- رى  ي كط
ََ »وقياس واف  ٌَ »: « َػُع إفّتػا ىػَ قيػاس مػا َف يضػّم  « اِعػَ»  و«ْظريف» هَ  «ظُرؼَ »  و «ْشريف» هَ  «ُشرؼَ »ّػ  «,َ ِعي

    (ٓٔ)علو من الثال ي اهردعنُي  

                                                           
 ـٟ ى: طظفمخ.   (ٔ)

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٟ٘. (ٕ)

 .ٔ:٠ٕٔٔـُٛ حٓظعّخي ّٟخثَ حٌَـع حٌّٕفٍٜش ِـٍَٚس. ٠ٕ:َ: ّ٘ع حٌٙٛحِع   (ٖ)

 . ٔ:ٕٓٙ  ٚحٌَِّ٘ 5ٙٔظٙخء حٌو٩ؾ ـٟ حٌٍؽخص( حٌٜخكزٟ )رخد ح  (ٗ)

 وٌح ـٟ ى, ١ٌْٚ ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ. «ِخ ٌف:ٗ» (٘)

 ـٟ حٌٜخكزٟ ٚحٌَِّ٘: ٚح٤عُ.   (ٙ)

 وٌح ـٟ حٌٜخكزٟ, ٚـٟ ى: حؼخٙ. ٚلي ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ. (5)

ؽ. ٚوةة٩َ حرةةٓ ؿٕةةٟ ٕ٘ةةخ أٍٚىٖ ـةةٟ حٌوٜةةخثٚ )رةةخد طَّوةةذ حٌٍؽةةخص( (3) َّ  ـةةٟ أ ٚ د ٚ ؽ: طظوةة

ٖ5ٗ:ٔ. 

ػة٩ع ٌؽةخص  «لٍةٝ»ٚ «٩ٓ»ـٟ حٌوٜخثٚ ٚحٌَِّ٘ ح٠ٌّخٍع رخٌّّخٌش. ٚـٟ حٌَِّ٘: ٍٓٝ. ٚـٟ   (2)

طظٍوٚ ـ١ّخ ٠ٍٟ: ٩ٓ ٠ٍٔٛ  وؽِح ٠ؽِٚح  ٍٟٚٓ ٠ٍٔٝ  وَٟٟ ٠َٟٝ  ٚٓة٩ ٠ٔة٩. ٚ٘ةٌٖ ِةٓ 

رخد حٌظيحهً. ٚلٍٝ ٠مٍٟ  وَِٝ ٠َِٟ  ٚلٍٟ ٠مٍٝ  وَٟٟ ٠َٟٝ  ٚلٍٝ ٠مٍةٟ. ٚ٘ةٟ ِةٓ رةخد 

ٔ:َحا اٌٝ أًٛ حٌٍؽةش حٌظةٟ أهةٌص ِٕةٗ.  «٠ٍٟٔ»رخٌّّخٌش  «٩ٓ»حهً. ٠ٚـُٛ أْ ٔىظذ ٠ِخٍع حٌظي

  ٌٔخْ حٌعَد ٚطخؽ حٌعةَّٚ ـٟ رلغ ح٨كظـخؽ رخٌمَآْ. ٠ٕٚ:َ: «أرٝ ٠ؤرٟ»طَحؿع ح٦كخٌش عٍٝ 

 ِخىس )لٍٟ(.

  ٕ:ٔٔ٘ حٍط٘ةخؾ ح٠ٌةَدٚ  ٗ:2ٕحٌىظخد )رخد ـةٟ حٌوٜةخي حٌظةٟ طىةْٛ ـةٟ ح٤ٗة١خء( ٠ٕ:َ:   (ٓٔ)

 .3٘-ٙ:5٘  ّٚ٘ع حٌٙٛحِع ٔٗ-ٕ:ٓٗٚحٌظ٠َٜق 
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َِر  ذلػػك فكػػل   ََ  تػػ اخلت لُػػريقني  ػػاّثرَ  (ٔ)لغػػىت مػػى هػػ إ ٌ اظتػػّذ بعُضػػها يف  [جٚٛ]أي: دَ،ػػ

َف مضػػػارعو  «قػػػال»بعػػػٍض   ػػػنّف قيػػػاس  ػػػػ «يقػػػال»  وقيػػػاَس «يرمػػػي»ّػػػػ  «يقلػػػي»أف يّػػػ َفّ   تبػػػفتركٌ   (ٕ) «علِػػػم»بُػػػي  عينػػػو أف يّػػػ
ل ػػٍ   مػػنيف اآل،ػػرين  أك ال صػػفيف اظتثػػالني األّولػػني  رعالمضػػى (ٗ)ك المى ػػي مػػن لغػػ و  خػػرأي  (ٖ)أفبػػ

ََمها يف اآل،رين   كرلك بىلمى ي (٘)ططقال ت أخرل ََح العني يف األّولني مضم  أي: مُي
بُػي   (ٚ)«اقلػ»مػن يقػ ؿ  فػإفٌ بػني اظتا ػي واظتضػارع  وبينػو وبػني الَاػف   (ٙ)فحصل الت اخل

ػػ (ٛ)«يقلػػي»يقػ ؿ فػي المضػىرع العػني يف اظتا ػي    يف اظتضػػارع, كالػرم يقػ ؿ «رمػى يرمػي»بّسػر العػنيّ 
ػ« قلي»المى ي يق ؿ في   بُي  العني (ٜ)«يقلا»    (ٓٔ)«ر ي ير ى»بّسر العنيّ 

بضػػّم العػػني    «يسػػل »يقػػ ؿ فػػي المضػػىرع بُػػي  العػػني  « ػػال»يف اظتا ػػي  يقػػ ؿ (ٔٔ)كمػػن

يقػػػػ ؿ فػػػػي المى ػػػػي بُػػػػي  العػػػػني   (ٕٔ)«ايسػػػػل»أي: اظتضػػػػارِع  كمػػػػن يقػػػػ ؿ فيػػػػ   «ذػػػػاا ي ػػػػاو»ّػػػػػ
ػ(ٖٔ)« لي» الذي ق لو  «ر ي» ّ  َفّ      يّ

ْػال »  و انيهمػا «ر ػي ير ػى»ّػػ  «ْػلي يسػلى»القائػَ أحػدقتا  أصحىب اللغتيناجيماع  (ٗٔ)فتالقا

ٌَ ل ػَ  اآل،ػرهػرا كهرا لغػ ى  ,هرا فسم  هرا لغ ى   «ذاا ي او»ّػ  [أٜٚ] «يسلَ ػ فأخػر    (ٔ)  أي: شتػ ّ 
                                                           

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٌؽش. (ٔ)

 ١ٌْ ـٟ ى.  «...ـبْ حٌم١خّ»ِٓ لٌٛٗ  (ٕ)

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ ـظَوذ أْ. (ٖ)

 ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ. (ٗ)

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٠ُٕ ك. (٘)

 ٚحٌـّع ر١ٓ حٌٍؽظ١ٓ. ُحى عٕي ــخي ٚـٟ حٌَِّ٘: (ٙ)

 ٩. عٕي ــخي ٚـٟ حٌٕٔن: ل (5)

 وٌح ـٟ حٌَِّ٘, ٚعٕي ــخي:٠م٩. ٌٚعً ِخ أػزظٗ ٘ٛ حٌٜٛحد.  (3)

 وٌح ـٟ حٌَِّ٘, ٚعٕي ــخي: ٠م٩. (2)

وٌح ـٟ ى, ٚحٌعزخٍس ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ ٠ِ َرش ـ١ٙخ ٓم٢ ٚطمي٠ُ ٚطؤه١َ, ؿخءص وّةخ ٠ٍةٟ: ـةبْ ِةٓ  (ٓٔ)

لٍةٟ رىٔةَ حٌعة١ٓ : ح٠ٌّةخٍع[ أ ٚ ؽ٠مٛي ل٩ رفظق حٌع١ٓ ـةٟ حٌّخٟةٟ ٠مةٛي ـةٟ حٌّخٟةٟ ]ٚـةٟ 

 وَِٝ ٠َِٟ. 

 عٕي ــخي ٚـٟ حٌَِّ٘: ٚوٌح ِٓ.   (ٔٔ)

 وٌح ـٟ حٌَِّ٘  ٚعٕي ــخي ٚـٟ ى: ٩ٔ٠.  (ٕٔ)

 ـٟ د ٚ ى: ٩ٓ.  (ٖٔ)

ةةع حرةةٓ ؿٕةةٟ ـةةٟ حٌوٜةةخثٚ ـةةٟ أِؼٍظةةٗ ٚٗةةَكٙخ رَلْيٓةةٗ حٌٍؽةةٛٞ ٔ:3ٖٔحٌوٜةةخثٚ   (ٗٔ) ّٓ . ٚلةةي طٛ

 ٚٔ:َٖ حٌؼخلذ. 
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مػػن ل ػػ  اػػاح و مػػن مػػاٍض أو    إلػػا لغتػػ  ػػمه : الػػذي    مػػىىحبً مػػن صػػمػػن الُػػريقني  كاحػػ و  فأخػػر كػػل  

َر  هطىؾ (ٖ)وفتركٌ   (ٕ)ذابرٍ  َ  من الُريقني   ثىلث ه  لغ ه من األ،ذ اظتّذ ََ عتا ابيداً  عندّ   ال أا

َزُف   (ٗ)مػػى هػػ إ ٌ  «,طػػىهر»ك « ػػىعر»ككػػرا  ػػ»ك «ر ػػعى »مػػن أي: ىػػذا الػػ بػػالُي   «رط ى

فىلجم    (ٙ)«ظريػفٍ »و «شريفٍ »ّػ  «عيلفى »علا القياّْي  (٘)ف  ع  لضمٌ بى « ُهر»و «شُعر» ىكأمٌ للعني  
ابػػػن »مػػػن التػػػ اخل. ا ت ػػػا كػػػالـ ] (5)علػػػى اْػػػم  اعػػػَ « َعػػػَ»بالضػػػّم ما ػػػياً  و « ُعػػػَ»بػػػني  بيط مػػػى
 .(3)«جطي

فػي ا ػتعمىؿ اللغتػين المتػ اخلتين من علمػا  العربيّػ   ق  حكا غيره (ٜ)[من اليدا،َك
 : (ٓٔ)ق لين

ٍَ   .يج ز مطلقىن  (ٔٔ)[أ ٌ  أح همى:]  أي: وإف أدى الْيعماؿ لٍُ  مهم
  .م ملو  لفظو  (ٕٔ)يؤدم ال تعمىؿ الٌ شرط أمى يج ز بإ ٌ  [:بٙٛ] كالثى ي

 
ٌَذ مػػػن  (ٕ)بّسػػر اضتػػا  (ٔ)«كبيػػػالحً »ػكػػ بضػػّم أوليػػو رتػػػ   «ُح ُػػػك»  وبضػػّم ال ػػا  مػػن «ِإبِػػػَ»ّػػػ  «ِح ِػػك»مػػا،

سر األّوؿ يف األ،رى؛ ألّف ىذا ال نا   (ٖ)   د،َ  مّ «ّياب»و «ُُّيب»ّػ  «ِحَ اؾ» ال  -بّسػٍر  ضػم   «ِ ُعػَ»وىػَ -الثآف يف ل ِ ّ 

ََد لو     (ٗ)ال وج

                                                                                                                                                                      

 ِٓ ى. «ـّٔع ٌ٘ح... »ػزظٗ ٘ٛ حٌٜٛحد. ٚلي ٓم٢ ِٓ لٌٛٗ: ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٢هَ. ٌٚعً ِخ أ  (ٔ)

َّ أّٔٗ  (ٕ) حء. أٞ: ٠ِخٍع. ِٚ َّ  حٛ ٩ف حٌف

 عٕي ــخي ٚـٟ حٌَِّ٘: ـظَوزض.  (ٖ)

 وٌح ـٟ حٌَِّ٘, ٚعٕي ــخي: ّ٘خ.  (ٗ)

 عٕي ــخي ٚحٌَِّ٘: ـٛٛفٗ.  (٘)

 ـٟ ى: ٚٔ:١َ.  (ٙ)

 حٌعزخٍس ـٟ ى: ٚـع١ً حُٓ ـخعً.  (5)

: ٚلةةي أؿلةةؿ حٌّٜةةّٕؿ رىةة٩َ حرةةٓ ؿٕةةٟ ؼخ٠ةةش ح٦ؿلةةخؾ, ٚؿعةةً رةةخر١ٓ ٔ:3ٓٙي حرةةٓ حٌ ١ةةذ لةةخ  (3)

ٞ , ٌٚعّةَٞ ٌٙةٛ حٌظةيحهً حٌعـ١ةذ, ـة٩ رةّي ِةٓ  , ٚأىهً رع٠ةّٙخ ـةٟ رعة ِٔظم١ٍٓ ـٟ ـَع  ٚحكي 

ظٗ. ٠ٕ:َ: حٌوٜخثٚ  ّّ  .ٔ:3ِٖٔ خٌعش و٩َ حرٓ ؿٕٟ َِٚحؿعظٗ ٌّٓ عٍض ٘

 ـظ١ٓ ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ.ٚلي ٓم٢ ِخ ر١ٓ ِعىٛ وٌح ـٟ ى, (2)

 ـٟ حٌٕٔن: لٛي أٗ.  (ٓٔ)

 ح٠ٌِخىس ِٓ ــخي.    (ٔٔ)

 عٕي ــخي: اٌٝ حٓظعّخي.  (ٕٔ)
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  وَمػػػن قَصػػػره أ،رجػػػو ؼُتػػػرج (3)«الرُّذػػػا »أ،رجػػػو ؼُتػػػرج  «الُ ّػػػا» (5): َمػػػن مػػػد  (ٙ)«ابػػػن ُدريػػػدٍ »عػػػن  (٘)«اظتاىػػػر»يف 

    (2)«الضِّ »و «اآل  »
َلو:  «حّساف»باظتّد والقصر ل ياف رتعهما  «ال ّا»: إّف (ٓٔ) وقاؿ قَـٌ من أىَ الل   َ ر]يف ق   [من ال

 َُ َِي  (ٔٔ)بّْت عي  وحَُّق عتا بّاىا                   وما ي   ال ّا  وال الَع
َؿ: ال كتم  عر   لُظني أحدقتا لػي  مػن ل يػو يف بيػٍت واحػٍد  وقػد جػا  ىػذا  َ ق بو يد   ىذا  ويق اف بعُض َمن ي ّو

ثرياً  انيهى يف   الشعر الُصي ّ 

                                                                                                                                                                      
 ٟٚ٘ لَحءس ؼ١َ ػخرظش ٠ٍٚض عٓ أرٟ ِخٌه ٚحٌلٔٓ ٚؼ١َّ٘ةخ ـةٟ لٌٛةٗ طعةخٌٝ: .حٌ َحثكحٌلزه:   (ٔ)

ٌّٜةْٛ   ٚحٌةيٍ حٕ:35ٕ  ٚحٌّلظٔةذ ٠ٖٖٔ:3ٕ:ةَ: حٌزلةَ  .5 :ٔ٘حٌٌح٠ٍخص چٱ  ڦ  ڦ  ڦ  چ 

 .2:ٕ٘ٔ  ِٚعـُ حٌمَحءحص ٓٔ:ٕٗ

 ُحى ـٟ ى: ٚـظق حٌزخء. ٚ٘ٛ ه ؤ.  (ٕ)

 وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ِٓ. (ٖ)

  ٚحٌّمظ٠ةذ )رةخد ٗ:٠ٕٕٗٗ:َ: حٌىظخد )رخد ِخ رٕض حٌعَد ِٓ ح٤ّٓخء ٚحٌٜةفخص ٚح٤ـعةخي(    (ٗ)

  ٔ:3ٖـ١ش   ٚٗةةَف حٌ٘ةةخٔ:ٖٗ  ٚحٍط٘ةةخؾ ح٠ٌةةَد ٔ:2ٔٔح٤ر١ٕةةش ِٚعَـةةش كةةَٚؾ حٌِٚحثةةي( 

   ٚطخؽ حٌعَّٚ  ِخىس )كزه(.ٕ:٘  ٚحٌَِّ٘ ٙ:ٔٔ  ّٚ٘ع حٌٙٛحِع ٕ:5٘ٙٚحٌظ٠َٜق 

 .ٔ:ٕٗٙحٌَِّ٘:    (٘)

 .ٕ:5ٕٓٔؿَّٙس حٌٍؽش ِخىس )رىٝ(   (ٙ)

 : ٠ٓ ِٛ. ٚـٟ ؽ: رٓ ِٛ. ٚ٘ٛ طل٠َؿ.أ ٚ دـٟ  «ِٓ ِيّ »   (5)

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: حٌَعخء.  (3)

حٌٍؽةةش  ٚـةةٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ح٤ِةةش وخٌٜةةزخ. ٚ٘ةةٛ طل٠َةةؿ. ٚـةةٟ  ؿّٙةةَس وةةٌح ـةةٟ «ح٢ـةةش ٚح٠ٌةةٕٝ»  (2)

رخٌّةةّي ٠ةةيّي عٍةةٝ ٛةةٛص حٌزىةةخء   «حٌزىةةخء»حٌِّ٘ةةَ ح٢ـةةش ِٚةةخ أٗةةزٙٙخ ِؼةةً ح٠ٌةةٕٝ ٚٔلةةٖٛ. أٞ: 

  ٚحٌّمظ٠ةةذ )رةةخد ٖ:ٓٗ٘ٚرخٌمٜةةَ عٍةةٝ حٌةةيِع. ٠ٕ:ةةَ: حٌىظةةخد )رةةخد حٌّمٜةةٍٛ ٚحٌّّةةيٚى( 

 .  ٚطخؽ حٌعَّٚ ِخىس )رىٟ(ٖ:3ٙحٌّمٍٜٛ ٚحٌّّيٚى( 

 ١ٌْ ـٟ ى. ِٚىخٔٗ ـ١ٙخ: عٓ رعٞ حٌف٩٠ء. «...عٓ حرٓ ى٠ٍي»ِٓ لٌٛٗ  (ٓٔ)

, ِـةةخٌْ ٖٗٓ, ٚأىد حٌىخطةةذ ٖ:ٕٓٔٚ٘ةةٛ ـةةٟ ؿّٙةةَس حٌٍؽةةش   «كّةةِس»ٍػةةخء ٌةة  سِ ٍةةع لٜةة١ي  (ٔٔ)

, ٍلةُ: 5ٓ٘, ٚح٨لظ٠خد 2ٖٔ, َٚٗف أىد حٌىخطذ ٌٍـٛح١ٌمٟ ٖ:ٓٗ, ٚحٌّٕٜؿ 33, 35ػعٍذ 

, 5ٕ, ٍلةةةُ: ٗ:ِٙٙةةةخىس )رىٝ(,ٚٗةةةَف أر١ةةةخص حٌ٘ةةةخـ١ش  ٌّٔةةةخْ حٌعةةةَد ٚطةةةخؽ حٌعةةةَٚ, ٚٙٗٔ

, ٚحٌلّخٓةةش ٖٔٗ, ٍلةةُ: ٔ:ٗٓ٘. ٚح٤ر١ةةخص ٔٔةةزض ٌلٔةةخْ ـةةٟ ٍِلةةك ى٠ٛحٔةةٗ ٔ:ٕٗٙٚحٌِّ٘ةةَ 

. ٌٚىعةذ رةٓ ِخٌةه 23, ٚح٨لظ٠خد, ٌٚعزي هللا رٓ ٍٚحكش ـةٟ ى٠ةٛحْ ٕٔ, ٍلُ: ٔ:ٕٓٔحٌز٠َٜش 

ٚحرةٓ ٘٘ةخَ ٌىعةذ وّةخ ـةٟ ٓة١َطٗ  . ٚٔٔزٙخ حرةٓ آةلخق ٨رةٓ ٍٚحكةش3ٗ, ٍلُ: ٕٓٓـٟ ى٠ٛحٔٗ 

ٕٔٙ:ٕ. 
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 الثىمنالُرع 

َؿ- ين بكػػػػالـ الم لٌػػػػ حػػػػتجٌ   ال يي علػػػػا أ ٌػػػػأي: علمػػػػاُ  العربيّػػػػ    أجمعػػػػ ا  -بصػػػػي   اظتُعػػػػ

ذلكثينكالمح ى   ّ:(ٔ)   

َاشي ال يضاوي»ويف   :  (ٖ): شعرا  العرب  الُث  رؽٍ (ٕ)«العصاـ»لػ «ح
ػ َف ّ      «زىريٍ »و  « َر  َ »و  «ئ القي امر »منهم َمن اُْيشهد بشعرىم  وىم اصتاىلّي

ػ َا اصتاىلّي  وابْالـّ  َؿ أيضاً  الذين أدّر َف باظتعجميني بصي   اظتُع َخْضَرم
ُ
    «ل يدٍ »و  «ٕحساف»واظت

َف  ػ [جٛٛ]واظتيقّدم ََُرْزَدؽِ »من أىَ ابْالـ ّ      «َجريرٍ »و  «ال
َف باحملػَد  ػػوالُرقُ  الرابعػ  مػن الّصػدر األّوؿ وىػم الػذين يسػّم ـٍ »ني ّ    ال ُيسيشػهد «أ  الطيّػب»و  «ال  ػرتيّ »و  «أ  دتػا

ََ  يو للرواي     بشعرىم إاّل كعلهم  نػال  الرّاوي  يما يعرؼ أنّو لي  لو مساٌغ يف الرواي  وال مد،

   «لُتيع»ظرٌؼ ميعّلٌق بػ (ٗ)ٌي في اللغ  العرب

اِع علػى عػدـ االعيػداد ابرتػ مػى يقتضػي تخصػيص ذلػك (٘)«الاؼتشػريّ »لػػ «ىؼالكٌشػ»كفي 

َلّػدين  النَػَقلَػ  لػذلك    أّمػا ىػمكركات ػى (ٙ)أُوِف اظتهػارة  يهػا م  اللغػ بغير أئباظت المهػم علػى أّعػمّ  ّمػا تقػّدـ - ُيق ػَّ 

ػػالـ  بُػػي  اظتهملػػ   :بقػػ ؿ حبيػػومػػن مسػػائَ العربيّػػ     ا تشػػ   علػػا مسػػأل و فإ ٌػػ -«العصػػاـ»آنُػػاً يفّ 
َرةٌ  َّحدتني  أوالقتا مّس نٌ   واظت  [دٚٙ]  بعدىا حتيّيٌ  ّْا

                                                           
 أٞ: ر١ٜؽش حٌّفعٛي. أٚ: وٌٌه ٨ ٠لظؾ رى٩َ حٌّليػ١ٓ.  (ٔ)

 ١ٌٔض ـٟ ى.  (ٕ)

حٌظةٟ رعةي ٘ةٌح حٌفةَع,  «حٌفخثةيس»ًوَ حٌزؽيحىٞ ِؼٍٗ ىْٚ ٔٔزش, ػُ ٔمً و٩َ حٌى٘خؾ ٚح١ٛ١ٌٟٔ ـةٟ   (ٖ)

( ٕٓ: ٕش حٌ٘ٙخد حٌوفخؿٟ )حٌزمةَس . ٠ٕٚ:َ: كخ١ٗٔ:٘ٚطعمّذ حٌِِوَ٘ٞ رى٩َ ٌٍٔعي. حٌوِحٔش 

ً حٌمةٛي ـةٟ ح٨ٓظ٘ةٙخى رخٌّلةيػ١ٓ ٚؼ١ةَُ٘. ٚحٌىة٩َ ـةٟ طمٔة١ُ حٌ٘ةعَحء اٌةٝ ٔ:ٙٓٗ ّٜ . ك١غ ـ

ٚوةً ِةخ ُٔمةً ـةٟ  .ٔ:١ٖٔٔزمخص ٍِ٘ٙٛ ـٟ وظذ ح٤ىد. ٠ٕ:َ: حٌعّيس )رخد حٌ٘عَ ٚحٌ٘عَحء( 

ح٤رىةةخٍ ٚٗةةٛحٍى ح٤ـىةةخٍ  حٌفةَع حٌؼةةخِٓ ِةةع حٌفخثةةيس ١ٚزمةخص حٌ٘ةةعَحء ًوةةَٖ حٌٔةة١ٛ١ٟ ـةٟ ٔٛح٘ةةي

ٗ٘٘:ٔ. 

 عٕي ــخي: ـٟ حٌٍؽش ٚحٌعَر١ش.  (ٗ)

  ٕٓ: ٕرخ٨ٓظ٘ةةٙخى ر٘ةةعَ أرةةٟ طّةةخَ: ـةةظق حٌـ١ٍةةً  حٌزمةةَس ٠ٕ:ةةَ حٌظع١ٍةةك عٍةةٝ وةة٩َ حٌِِو٘ةةَٞ   (٘)

. ٚلةةي ًوةةَ لٔةةّش ٗةةعَحء حٌعةةَد حٌٔةةخرمش ٚح٨ٓظ٘ةةٙخى ٕٙٙ ٕٖ  ٚحٌٍٛلةةش ٔٙٙ ٖٔ حٌٍٛلةةش

 رمٌُٛٙ. 

 ٚ د ٚ ؽ: ـ١ٗ. وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ (ٙ)
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َفٍ - (ٔ)ابػػن أكس كإف كػػىف أي: ح يػػٌب   كهػػ : وقػػاؿ عقػػَب ذلػػك: (ٕ)أي ثػػم قػػىؿ -بُػػيٍ   سػػّ
 يٌػ :ف   مػن علمػىء العرب  (ٖ)ولي  من العرب العربا  ,ستش   بشعره في اللغ ال يي  ثىن مح ى 

ال  ػبمطمن الّشػعر ق ل  مى ي -َاحد الصاٌف للخطابأو األمر لل (ٗ)بصي   اظتيّلم- جعلفأ [أٓٛ]أئمِيها اظتيقنني عتا  
أيّهػا الصػاٌف - أال تػرل  (ٚ)بّالمو تنػايالً لػو منػػاليها (ٙ)  ت ذلك برواييو يث ت (٘)عن العرب   ّماال  مى يركي  ػبمط

 بيػػػتاظتػػػّدعى  (ٛ)علػػػا ذلػػػك الػػػ ليلي  يف االْػػػيدالؿ يف ذلػػػك:إلػػػا قػػػ ؿ العلمػػػىء  -الصػػػاٌف للخطػػػاب

   (2)«الحمى  »

ـٍ »و  المو منػالَ  مرويّػو يف االحيجػاج بػو «أبَ دتا  طعػ فتفيق  (ٓٔ)لي  عربّياً ػتضاً  وإفّتا ىَ من علما  العربّي   نػاؿّ 

َف-    ّػذلك  كإتقى ًػألنّػو  ػابٌا مػيقٌن   ؛ق م بركايتػ لتػ ثٌ قْنعػاً بال ػاً  بػرلك -اال يعاؿ  يو للّياّيد  أي:  يقنعػ
مرويّو   َلوّ   ق

                                                           

 «َُ أهٍَةة»: ٚ[ ٕٓحٌزمةةَس: ] چڍ  ڇ  ڇچطلةةض لٌٛةةٗ طعةةخٌٝ:  ٔ:2ٔٔلةةخي حٌِِو٘ةةَٞ ـةةٟ حٌى٘ةةخؾ   (ٔ)

 ٌةٗ ٚط٘ةٙي «ح١ٌٍةً هٍةُ» ِةٓ ِٕمة٨ٛا  ِظعةي٠خا  ٠ىةْٛ ٚأْ .حٌ:ةخَ٘ ٚ٘ةٛ ,ِظعةيٍّ  ؼ١ةَ ٠ىةْٛ أْ ٠لظًّ

 «أّٚ رٓ كز١ذ» ٗعَ ـٟ ٚؿخء. ـخعٍٗ ٠ُٔ ٌُ ِخ عٍٝ هٍُأُ  «ل ١ذ رٓ ٠ِ٠ي» لَحءس

ٟ   أهٍّخ ّ٘خ ِٗ  عٓ ه١ِ٩ّٙخ  خ١َ أؿٍَ  ػّشَ  كخٌ  أ١ٗذِ  أَِىَ  ٚؿ

: أٞ: حٌِِو٘ةَٞ رعةي ٔ:ٗٔٙ: ر١ّٕٙخ. ٚـةٟ حٌفة١ٞ د ٚ ؽوٌح ـٟ ى, ُٚحى ـٟ أ: ر١ٕٙىّخ. ٚـٟ  (ٕ)

خ ٠َى ع١ٍٗ ِٓ أّٔٗ ٌِّٛي ٨ طؼزض حٌٍؽش رى٩ِٗ. ّّ  أ٘خى حٌز١ض ؿٛحرخا ع

ّٟ ١ةةخثٟ, ٌىّٕةةٗ ٨ ٠٘ةةظ١َ رّةةٓ ٠ٔظ٘ةةٙي رى٩ِةةٗ أْ  ( ٖ) َ  عَرةة ٠ىةةْٛ ِةةٓ حٌعةةَد حٌعَرةةخء. ٚأرةةٛ طّةةخ

 ِليع.

 وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: حٌظىٍُ.  (ٗ)

 وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ـٍّخ. (٘)

 وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ػزض. (ٙ)

 ـ١ٙخ: ٌٙخ. «ٌٗ»وٌح ـٟ ى, ٚلي ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ. ٚ  (5)

 .«حٌي١ًٌ» لزً «ـٟ»ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: عٕي ــخي ٚـٟ حٌى٘خؾ: ع١ٍٗ. ُٚحى  (3)

٘ٛ حٌةي٠ٛحْ حٌةٌٞ حهظةخٍ ـ١ةٗ أرةٛ طّةخَ أٗةعخٍحا ِةٓ حٌـةخ١١ٍ٘ٓ ٚحٌّو٠ة١َِٓ ٚؼ١َّ٘ةخ  ٚٛةّيٍٖ   (2)

 رزخد حٌلّخٓش.

 وٌح ـٟ ى, ١ٌٚٔض ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ. (ٓٔ)
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 فىئ ة
  (ٖ)لتػػيّع بّالمهػػم يف العربيّػػ  إالّ بينػػػايلو منػػػال  مػػرويهم  إف (ٕ)الػػذين الثين الشػػعراء المحػػ  (ٔ)ؿأكٌ  

َّحدة وتشديد اظتعجم   آ،ره راٌ    :ىربشٌ ّاف قائلو أميناً ميقناً    (ٖ)إف  بُي  اظت

َف  :بن بردا ّ َّحدة ْو  مهملٌ    (ٗ)الرا   وآ،ره [بٚٛ]بضم اظت

َيّػػ  ض  ػػعره بػػبعمػدار الن ػَ  (٘)فػػي كتىبػػ  « ػػيب ي ً » كقػ  احػػتجٌ  َاعػد الن  علػى بعػػض الق

َلػػػو  :إليػػػ  بػػػىن تقرٌ  ٌَؿ لػػػو بق َلػػػو: «احػػػيّع بشػػػار»مُعػػػ يف  :كػػػىف هجػػػىهأي: بشػػػاراً     ٌػػػل  وعلّػػػَ ذلػػػك اليقػػػّرب بق

ػ(ٙ)«اظتص اح» ّ و  واالْم اعتجا ّ  َاً  وَق   يو بالشعر وعابو ْو َه ىج    انيهى «ّيابٍ »: ىجاه يهج

يابو لترك  االحتجىج  َنو لي  عربّياً ػتضاً ل بشعرهيفّ  ّ 

ٌَف  نسػ    :(5)بى يزي رٍ ذكره المى   َّحػدة ألػٌف بعػدىا نػ َف الػرا  بينهمػا  وبعػد اظت ػّ بُػي  اظتػيم و ػّم الػااي  ْو

 : جد   (3)«اللبّ »  قاؿ اظتصّنف يف «مرزبافَ »نس   لػ
  .هكغيري 

َّحدٌة  «ثعلوه »ل ك قى  َف اظتهمل  بينهما  آ،ره م ّ  : بُي  اظتثلث  والالـ ْو
 كهػ   «مػ ى رٍ بػن هى  إبراهيمى »ػبأي: العر ُّ احمليعُّ بو   تم الشعرخي  :قىؿ «الصمعيٌ » عن

َر      (ٔ)«حّج ٍ »رت   :ججى خر الحي آأي: إبراىيُم اظتّذ

                                                           
 .ٔ:3لي ٔمً حٌزؽيحىٞ ٌٖ٘ حٌفخثيس ِٓ و٩َ ح١ٛ١ٌٟٔ ـٟ ِميِش حٌوِحٔش   (ٔ)

 ي ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ.وٌح ـٟ ى, ٚل (ٕ)

 وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٚاْ. (ٖ)

 وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: آهَٖ. ىْٚ ٚحٚ. (ٗ)

َُّ  وما  وال يت: ٗ:ٔٗٗالّياب   (٘) َُّ  وما  ونص َ   ءتيكَ  لب   ذي ّ  بل يبِ  ونص َ  مءتٍ  ّ
َانػػػو  َد الػػػدؤِف يف دي َاب أنّػػػو أل  األْػػػ مػػػا يف اطتاانػػػ  ٕ  رقػػػم: ٘ٗوالصػػػ   يف تررتيػػػو  وينظػػػر: االْػػػيدالؿ ٔ:ٖٕٛ ّ 

َيو  ياب ْي  َي يفّ    ٜٖٕالن 
 حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ ِخىس )٘ـٛ(.  (ٙ)

َيو  عػػػن بػػػ عض شػػػعر بشػػػار   هجػػػاه بشػػػار  و يػػػو  ٖ٘ٛيف اظتَّشػػػ    (5) أّف األ،ُػػػش  عػػػن بػػػ عض أبيػػػات  ٖٗٛأّف ْػػػي 
ػ ّّ َه    ػر ذب تالميػذ األ،ُػش عنػو ذلػك  واػار مػبشار    ل و ذلػك   هػّم أف يهجػ ن بعػده يسيشػهد بشػعره  وقػد ّذ

ال  ال ُػراف  َيو أبَ العال  اظتعّري يف ْر َيو ّيػاب ويف  وقػاؿ بعػده: ٕٚٔ،ب ْي   وىػَ اآل،ػر، ال يػت ىػذا نصػف ْػي 
َد أل  أنو ذريه وزعم  قائلو يسم َف ابدذاـ باب يف   الدؤِف األْ

 .53ٖٙ  ٍلُ: ٔ:ٌٕٔ٘ذ حٌٍزخد  ِخىس )حٌَُّرخٟٔ(   (3)
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 التى  الُرع 
المو   ؛عرؼ قىئل ال يي  أك  ثرو  بشعرو يف علم العربّي  ال يج ز االحتجىج   ظتا ْيا  يفّ 

اظتنػِ    ذلػك علٌػ ككػأفٌ  .(ٕ)«اإل صػىؼ»ّيػاب   فػي «بػن ال بػىرما»ح بػرلك صرٌ 

أك مػػػػن ال ي ثػػػػق بالنسػػػػ   للشػػػػعرا     و لم لهػػػػذلػػػػك الشػػػػعُر أو الّػػػػالـُ أف يكػػػػ ف  -«ّػػػػافّ »،ػػػػب - خػػػػ ؼي 
  طلق الّالـ  بفصىحت  

ما قيَ:  (ٖ)ج[ جا  بو اظتصّنف على وجو االحيماؿ ىَ الظاىر  وت يافٜٛوىذا الذي ]  [من اظتنسرح]اظتصّنفّ 

 (٘)َّاْف قد رأى وقد شتعا  (ٗ)األظتعّي الذي يظّن بك الظّػػػػػنّ 

َقيّػػِ  م نيػػاً للُاعػػَ  أي: أيّهػػا علػػميي : عر ػػاِف اظتػػيّّلم احملػػيّع بّالمػػو  كمػػن هػػرا َؿ  والُ : بالي ييّػػ  م نيػػاً للمُعػػ
 الصاٌف للخطاب  

َقّي  :حتىج  يي أ ٌ  َؿ  وبالُ  اظتسيشهد   (5)هاللُاعَ  أي: أيّ  (ٙ)بالي يّي  م نياً للمُع

                                                                                                                                                                      
ِةش رةخرٓ ٚهةظُ حٌمة١ْ رةخَِة حٌ٘ةعَ حـظةظق: ٠مةٛي عز١ةيس أرةٛ ٚوخْ: ٕ:3ٌَِّٗٗ٘ ـٟ ح  (ٔ) َْ َ٘ ٛ٘ٚ.

ّٟ  ِةةٓ ٓةةىخْ حٌّي٠ٕةةش   ارةةَح١ُ٘ رةةٓ ََِ٘ةةش  ٗةةخعَ ِو٠ةةََ حٌةةيٌٚظ١ٓ ح٠ِٛ٤ةةش ٚحٌعزخٓةة١ش  لَٗةة

٘ة . 5ٍٙٔٚكً اٌٝ ىِ٘ك ٌّيف حٌو١ٍفش ح١ٌٌٛي رٓ ٠ِ٠ي  ٚاٌٝ حٌٍّٕٜٛ ـٟ حٌعَحق. طةٛـٟ لَحرةش 

ٗ حٌٌٜٟٛ ّٜ   ٗ:5ٖٖ  ٚهزةَ ح٤ٛةّعٟ ـةٟ طَؿّظةٗ ـةٟ ح٤ؼةخٟٔ « أهزخٍ حرٓ َِ٘ةش»رىظخد  ه

ٚـةٟ  ٔٔةزٗ ٨رةٓ ح٤عَحرةٟ أ٠٠ةخا. ٗ:25ٖ  ٚـٟ ح٤ؼخٟٔ ٔ:ٓ٘  ٚح٤ع٩َ 5:ٗٙٚطخ٠ٍن ىِ٘ك 

أّٔةةٗ ٤رةةٟ عز١ةةيس ِعّةةَ رةةٓ  ٕ:3ٗٗ  ٚحٌِّ٘ةةَ ٔ:2ٓحٌعّةةيس )رةةخد طٕمةةً حٌ٘ةةعَحء ـةةٟ حٌمزخثةةً( 

 حٌّؼٕٝ.

  ٚحٌِّ٘ةةَ )حٌٕةةٛع ؿةةٛىس ِزةةَٚن١  3ٙٗ( 3ٖ, ٚ)حٌّٔةةؤٌش: ٕ:3ٖ٘( 3ٌٓش: ح٦ٜٔةةخؾ )حٌّٔةةؤ  (ٕ)

, ٚٔمةةً ِةةخ ًوةةَٖ ٔ:٘ٔ. ٚلةةي ٔةةخلٖ ٘ةةٌٖ حٌّٔةةؤٌش حٌزؽةةيحىٞ ـةةٟ ِمّيِةةش حٌوِحٔةةش ٔ:ٔٗٔحٌٔةةخىّ( 

 ح١ٛ١ٌٟٔ ٕ٘خ عٓ ح٦ٜٔخؾ ٚحٌظع١ٍمش. 

 ـٟ ى: ٚٗؤْ.  (ٖ)

 وٌح ـٟ ى, ٚلي ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ. (ٗ)

 , ِ ٍعٙخ:ٕٙ, ٍلُ حٌم١ٜيس: ٖ٘ـٟ ـ٠خٌش رٓ وٍيس.ٚ٘ٛ ـٟ ى٠ٛحٔٗ لخثٍٗ أّٚ رٓ كـَ   (٘)

ُْ  أ٠ّظُٙةةةةةةةخ عةةةةةةةخ أؿٍّةةةةةةةٟ حٌةةةةةةةٕف َِ  َؿ

 ّْ ةةةةةّخكشَ  ؿّةةةةةعَ  حٌةةةةةٌٞ ا ّٔ   ٚحٌٕ ةةةةة حٌ

  ٟ ِعةةةةة َّ ٌْ ُّٓ  حٌّةةةةةٌٞ ح٤   حٌ: ةةةةة ٌةةةةةهَ  ٠َ:ُةةةةة
 

  ّْ َٓ  حٌةةةةةةةٌٞ ا  ٚلعةةةةةةةخ لةةةةةةةي طلةةةةةةة٠ٌٍ

َيسَ  ةةةةةة ََ  ـْ ِْ ٜ ٚحٌَلةةةةةة َٛ َعةةةةةةخ ٚحٌمُةةةةةة َّ  ُؿ

ْْ  ٓ   ةةةةةة أٜ لَةةةةةةيْ  َوةةةةةةؤ لَةةةةةةيْ  ٍَ عخ َٚ ِّ ةةةةةة َٓ 
 

أٛةيق ِةٓ هةٓ ». ٚـٟ حٌّؼةً: حٌٕخٍ ٌّعخْ ِٓ «ح٤ٌّعٟ» ٚحٗظمخقٚرٗ ٠٠َد حٌّؼً ـٟ حٌف خٔش. 

, 5ٕٗٔ, ِٚـّةةةةةةع ح٤ِؼةةةةةةخي 2ٕٓٔ, ٍلةةةةةةُ: ٔ:٠٘3ٕٗ:ةةةةةةَ: ؿّٙةةةةةةَس ح٤ِؼةةةةةةخي  «ح٤ٌّعةةةةةةٟ

 .3ٖ5, ٍلُ: ٔ:ٕ٘ٓٚحٌّٔظمٜٝ

 ٓم ض ِٓ ى.  (ٙ)

َق» (5) َؿ وبالُ  ْقطت من ب  «ي  للُاعَ أي أيّهاالصاٌف للخطاب أنّو لُتياج بالي يي  م نياً للمُع
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َؿ منهم واظتردود    مكطبقىتً لُيعرؼ القائَ   ,إلا معرف  أ مىء  عراء العرب  لُيعرؼ اظتق 

بعػ   «أف»أجػىز الك فيػ ف إظ ػىر  :(ٔ)«التعليق »في  «بن الطحىسال هػا  » قىؿ
َيَ]: كا تش  كا بق ؿ الشىعراليعليلّي    «كي»بع    [من الط

 (ٕ) ً قى لٍ بػى  ببي اءى  ىن طٌ  ى  ى فتتركى      ربتي بقً  لكيمى أف تطيرى  أردتى 
 بعدىا   «أف»تعليليٌ   وارّح بػ «ّي»مايدٌة  و «ما» ػ

   غيػػػر معػػػركؼو بػػػ  ل ٌػػػ  ى ال حٌجػػػ  أ ٌػػػعػػػن ىػػػذا ال يػػػِت  كالجػػػ اب: «ابػػػن الن ػػػاس» قػػػىؿ
 .لجىز أف يك ف من  ركرة الشػعروتعنّي  رؼكل  عي معر   قائلو   [أٔٛ]  وشرط الشاىد (ٖ) قىئلي 

 ذا االحيماِؿ يسقا االْيدالؿ بال يت  لَ   يت حجّييو وُعرؼ قائلو  وم  ى .الشعر

, «ّلكػن» ف إلا ج از دخ ؿ الالـ في خبػر ذهو الك فيٌ  :(ٗ)كقىؿ أيضىن ]
َيَ] :, كاحتج ا بق ؿ الشىعر«ّلكن»  [من الط

 (٘)طي من حب ى لعمي كلكطٌ ...................   
                                                           

حٌزؽةيحىٞ ـةٟ ٚ ,ٓٓٔ, عةٓ حٌٍٛكةش 5ِ٘لمك حٌٕٜؿ ح٤ٚي ِٓ حٌظع١ٍمش ـةٟ ِميِةش حٌظلم١ةك  ٔمٍٗ  (ٔ)

 .ٔ:ٙٔحٌزؽيحىٞ ـٟ ِميِش حٌوِحٔش ٚ

(ٕ)   ّٓ . حٌمفةَ: ٚحٌزٍمةع. ٠ةيهٍٙخ ِةٓ ٠ٍٙةه حٌظةٟ حٌف٩س: ٚحٌز١يحء. حٌوٍك حٌمَرشٗخ٘ي ِـٙٛي حٌمخثً. ٚحٌ٘

  ٚحٌّمخٛةةي ؿةةٛىس ِزةةَٚن١  ٙٙٗ, 5ٖ٘ٚ, ٍلةةُ: ٔ:3ٓ٘. ٚ٘ةةٛ ـةةٟ ح٦ٜٔةةخؾ حٌمفةةَ: ٚحٌزٍمةةع

, ٖ٘ٙ, ٍلةُ: 3ٗ:3ٗ, ٚحٌوِحٔةش 3ٔٓ, ٍلُ: ٕ:ٖٔٙ, ٚحٌظ٠َٜق 33ٓٔ, ٍلُ: ٖ:2ٖٙحٌٕل٠ٛش 

 عةٓ حٌـةٛحد ٚأِةخـةٟ ح٦ٜٔةخؾ:  لةخي حرةٓ ح٤ٔزةخٍٞ .ٕٖٓ, ٍلةُ: ٗ:َٗ٘ٔٚٗف أر١خص حٌّؽٕةٟ 

ة ـ٩ أٔ٘يٖٚ حٌٌٞ حٌز١ض أِخ :حٌىٛـ١١ٓ وٍّخص ـّ  حٌز١ةض ٘ةٌح أْ أكةي٘خ :أٚؿةٗ ػ٩ػةش ِٓة ـ١ةٗ ٌٙةُ شَ ك

ة ـ١ةٗ ٠ىةْٛ ـة٩ لخثٍةٗ ٠عَؾ ٨ٚ ِعَٚؾ ؼ١َ ـّ  رعةي «أْ» أهٙةَ لةي ٠ىةْٛ أْ حٌؼةخٟٔ ٚحٌٛؿةٗ .شٌ ك

 ٠ىةْٛ أْ حٌؼخٌةغ ٚحٌٛؿةٗ .حٌىة٩َ حهظ١ةخٍ ـةٟ ٠ةؤطٟ ٨ ٠ٌٍةٍَٚس ٠ةؤطٟ ِٚةخ حٌ٘ةعَ ٠ٌٍَٚس «وٟ»

 .  حٌفعً ِٓ فعًحٌ ٠زيي وّخ ٚحكي رّعٕٝ ٤ّٔٙخ «ّخو١» ِٓ «أْ» أريي حٌ٘خعَ

ّْ ٘ةةٌح حٌز١ةةض ؼ١ةةَ ِعةةَٚؾ لخثٍةةٗ. ٚـةةٟ  «أّٔةةٗ ٨ كـةةش رةةٗ ٤ٔةةٗ ؼ١ةةَ ِعةةَٚؾ لخثٍةةٗ»  (ٖ) عٕةةي ــةةخي: أ

 ٨ ٠عَؾ لخثٍٗ.  ٚـٟ حٌوِحٔش: أْ ٌ٘ح حٌز١ض

ةخ ٕ:2ٕلخي حرٓ ِخٌه ـٟ َٗف حٌظٔة١ًٙ . 2ٕٓحٌظع١ٍمش   (ٗ) ِّ ةشَ  «ٌٚىٕٕةٟ ِةٓ كزٙةخ ٌع١ّةي»: ٚأ ـّ ـة٩ ك

شَ ـ١ٗ ًٌٌٖ٘ٚ, اً ٌُ ٠ُعٍُ ـّ ٚ  عيٌي ٠مٛي: ّٓعُض ِّٓ ٠ُٛػك رعَر١ّظٗ.  ـ٩ ك , ٨ٚ ٍح ًٌ ٌٗ طظّشٌ ٨ٚ لخث

, ٘:ٙٔٔٚح٨ٓظي٨ي رّخ ٘ٛ ٘ىٌح ـٟ ؼخ٠ش ح٠ٌعؿ. ٚلي ٔمً لٌٛٗ أرٛ ك١ّخْ ـٟ حٌظة١٠ًٌ ٚحٌظى١ّةً 

 ٚطعمّزٗ رى٩َ ٠ٛ١ً.

ٓ ًوةَٖ . ٌٚةُ أؿةي ِة«ٌى١ّةيُ ». ٠ٚةَٜٚ عةٛحًٌٟ ١ٌٍةٝ كةذِّ  ـةٟ ٠ٍِٛةٕٟٛٔ ِـٙٛي حٌمخثً. ٚٛيٍٖ:  (٘)

, ٚح٦ٜٔةخؾ 2ٕٗ, ٚحٌّفٜةً ٔ:ً٘ٙٗوَٖ وخ٩ِ ا٨ حرٓ عم١ةً. ٚ٘ةٛ ـةٟ ِعةخٟٔ حٌمةَآْ ٌٍفةَحء 

, ٕ:ٗ٘, ٚحٌّمخٛي حٌٕل٠ٛش ٕ:2ٕ  َٚٗف حٌظ١ًٙٔ ؿٛىس ِزَٚن١  5ٔٔ, 2ٕٚٔ, ٍلُ: ٔ:2ٕٓ
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 ,هػرا ركر مطػ  إالٌ كلم ييػ , لي عرؼ قىئل  كال أكٌ يي  هرا البيت ال كالج اب أفٌ 
بىلضػب  كاإلتقػىف.  ام إلػا مشػ  رو كال عيػ ,فػي اللغػ  قى ممػن كث ػ طشػ ه أحػ ه كلم يي 

 .(ٔ)[كفي ذلك مى في 
: (ٕ)«ابػػن مالػػكٍ »لػػػ «يٌػػ اللف»علػػا  «األنصػػاريّ  بػػن هشػػىـا» -«تعليػػق»رتػػ  - «تعػػىليق»كفػػي 

علػى الصػ ي  مػا  (ٗ)مػا تقػّدـّ  (ٖ)وىي- المقص ر للضركرة الك في ف علا ج از م ٌ  ا ت ؿٌ 

َف إاّل يف الشعر  [من الرجا]أي: القائَ:  بق ل  -(٘)ال يّ

ػػػػػػػػػػػػػػعالء  قػػػػػػػػػػػػػػ  علمػػػػػػػػػػػػػػٍت أخػػػػػػػػػػػػػػت بطػػػػػػػػػػػػػػي الس 
 (5)راءمػػػػػػػػػػػػػػػ  الًجػػػػػػػػػػػػػػػ (ٙ)كعلمػػػػػػػػػػػػػػػػت ذلػػػػػػػػػػػػػػػك

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اء  أف  ًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأك الن علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الخى
 يػػػػػػػػػػػػػى لػػػػػػػػػػػػػػكى مػػػػػػػػػػػػػػن تمػػػػػػػػػػػػػرو كمػػػػػػػػػػػػػن ً ٍيشػػػػػػػػػػػػػىء

ػػػػػػػػػػػػػػىء ] ٍسػػػػػػػػػػػػػػعىًل كالله ى ػػػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػػػي المى  (3)[يػىٍطشى
 

                                                                                                                                                                      
, ٚٗةةةَف أر١ةةةخص 3ٙ٘, ٍلةةةُ: ٓٔ:ٖٔٙ, ٚحٌوِحٔةةةش 5ٗ, ٍلةةةُ: ٔ:ٕٓٔ, ٚحٌظٜةةة٠َق 5ٍٕٗلةةةُ: 

 .5ٗ, َٚٗف ٗٛح٘ي حرٓ عم١ً  3ٖٔ, ٍلُ:ٗ:ٖٙ٘حٌّؽٕٟ 

 ِةٓ ٠ٚئهةٌرعي ٔمً و٩َ حرٓ حٌٕلخّ: ػُ لةخي:  ٔ:ٙٔح٠ٌِخىس ِٓ ــخي. لخي حٌزؽيحىٞ ـٟ حٌوِحٔش   (ٔ)

ّْ  ٌ٘ح  وخٔةض ٌٚٙةٌح .ـة٩ ٚا٨ّ  ,ًَ زِةلُ  ع١ٍةٗ عظّةي٠ُ  ػمةش   ِةٓ ٛةيٍ اْ ٚطظّظةٗ ٗلخثٍة حٌّـٙةٛي حٌ٘ةخ٘ي أ

ِٗ » أر١خص ّْ  ِع ٍٓؿ   رعي هٍؿٌ  ع١ٍٙخ حعظّي حٌ٘ٛح٘ي أٛقّ  «١ٓز٠ٛ  ,لخثٍٛ٘ةخ ٙةًؿُ  عي٠ةيسا  أر١خطخا  ـ١ٙخ أ

 ِةٓ أكيٌ  ١عٓ ـّخ ,ٖٚـظّ  ـ١ٗ :َُٚٔ ...  ٚحٌعٍّخء حٌٕخّ اٌٝ وظخرٗ هَؽ ٚلي ,ٔخلٍٛ٘خ رٙخ ع١ذ ِٚخ

َ   أطٝ ٗأّٔ  عٝىّ ح ٨ٚ ,ع١ٍٗ ١ِٓحٌّظميّ  َ   ر٘ةع  ٌةُ ؼ٠َزةشا  حٌٍؽةش ِةٓ ل عةشا  وظخرةٗ ـةٟ ٍٜٚ ٚلةي  .ِٕىة

( 5٘. ٠ٕٚ:ةةَ: حٌوِحٔةةش )حٌ٘ةةخ٘ي: ِٕٙةةخ كَـةةخا  ٚحٍىّ  ٨ٚ ,ـ١ٙةةخ ِةةخ ؿ١ّةةع ِعَـةةشَ  حٌٍؽةةش أ٘ةةً ٠ةةيٍن

ٖٙ2:ٔ. 

 . ٚلٛي حرٓ ٘٘خَ ـٟ حٌظعخ١ٌك َٚٗف حٌ٘ٛح٘ي وّخ ١ٓؤطٟ.ٔ:ٔٗٔـٟ حٌَِّ٘   (ٕ)

 ١ٌٔض ـٟ ى.  (ٖ)

 ٠ٕ:َ: حٌّٔؤٌش حٌَحرعش ِٓ ِٔخثً حٌّمّيِخص.  (ٗ)

  ٚحٍط٘ةةخؾ ؿةةٛىس ِزةةَٚن١  ٘ٓٙ( ٕٔٔ  )حٌّٔةةؤٌش ٕ:5ٗ٘( ٠ٔٓ2ٕ:ةةَ: ح٦ٜٔةةخؾ )حٌّٔةةؤٌش   (٘)

 .٘:5ٖٖ  ّٚ٘ع حٌٙٛحِع ٕ:ٗٓ٘  ٚحٌظ٠َٜق ٕ٘ٔٗ  ٘:3ٖٕ٘ح٠ٌَد 

 عٕي ــخي ٚـٟ حٌَِّ٘: ًحن.  (ٙ)

 ـٟ حٌٕٔن ٚحٌَِّ٘: حٌـِحء.  (5)

حء ٤عَحرةةٟ. ٠ٚةةَٜٚ: أَ رٕةةٟ   (3) َّ ح٠ٌِةةخىس ِةةٓ ــةةخي. ٚح٤ر١ةةخص ِةةٓ ِ٘ةة ٍٛ حٌَؿةةِ. أٔ٘ةةي٘خ حٌفةة

خء. ٨ٚ ٗخَ٘ي ـ١ٗ. ٔمٍٗ حرٓ ٓة١يٖ ـةٟ حٌّوٜةٚ عةٓ أرةٟ عٍةٟ حٌمةخٌٟ, ـةٟ حٌٔع٩ء. ٠َٜٚٚ: حٌٍِّٙ

  ٚحٌةٌٞ ـةٟ أِةخٌٟ حٌمةخٌٟ ٔ:5٘ٔوظخد هٍك ح٦ٔٔخْ, ِخ ـٟ حٌفُ ٜٓٛ حٌٍؼخص ٚح٤ٕٓخْ ٚحٌٍٔةخْ 
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َا : بُي  اظتعجم  ذا يف (ٔ)  ،لَّ اصتَؼ من الطعاـ  ونتدّ اطت     (ٕ)«القامَس» ّ 

نٌ   يف  :والِشْيشػػا  َرٌة  بينهمػػا حتييّػػٌ  ْػػّا : الشػػيش والشيشػػا : اليمػػر الػػذي ال (ٖ)«القػػامَس» عجميػػني  األوُف مّسػػ
 ٍَ اف حشُاً ذري حل َى َف يشيّد  وإذا جّفّ  َى  وإف أن  يعقد ن

إُف منقطػػ  القلػػب مػػن أعلػػى الُػػم   [دٛٙ]مػػا بػػني منقطػػ  أاػػَ اللسػػاف  (ٗ)لػػق  أوو الل هػػا : الّل مػػ  اظتشػػر   علػػى اضت

َََاتٌ  ذا يف  (٘)رتعو: عَت  : اظتسعَ والساعَ: اضتلق  (5)  و يو(ٙ)«القامَس»وعَتََياٌت وعتُِي  وعتِِي  وعَتَاٌ  وعِتَاٌ  ّ 

ذا يف كهي مقص رات ,«الل ى»ك «الخ ا»ك «السعال» فم ٌ   أيضاً  ] (3)«االرتشاؼ»  ّو

َاب ما مّر عن القامَس  وُيشَّ  (ٜ)[عليو يف اصت

مػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػَ مػػػػػػػػػذىب - كالجػػػػػػػػػ اب عطػػػػػػػػػ  ى :(ٓٔ)[قػػػػػػػػػىؿ] َر للضػػػػػػػػػرورة ّ   اظتػػػػػػػػػانعني ظتػػػػػػػػػّد اظتقصػػػػػػػػػ
 

َف :علػػم قىئلػػ   ال يي أ ٌػػ [بٛٛ] -أّثػػر ال صػػريني َعػػو بعػػده  وبػػالن َؿ  ومر  إ، ػػاراً عػػن أئمػػ   (ٔٔ)بالي ييّػػ  م نيػػاً للمُعػػ
َلو   «قائلو»و العربّي  ٍسب علمو   مُع

َؿ ال لتيّع بو  في    ى فال حجٌ   ألّف اهه

                                                                                                                                                                      

ِةٓ حٌـةَحءس ٚح٦لةيحَ   «حٌـَحء»حٌؽٛي أٚ ٓخكَ حٌـٓ  ٚ «رٕٟ حٌٔع٩ء»أّٔٙخ رفظق ح٩ٌَ. ٚ ٔ:ٕٙٗ

١  ٙٓٙ, ٚ ٗ٘ٗ, ٍلةُ: ٕ:5ٟٗٙٚ٘ ـٟ ح٦ٜٔةخؾ  ِٟٛع حٌٔعخي. «حٌّٔعً»٠عٍك  ٚ «٠ٕ٘ذ»ٚ

ٚٔٔةةزٙخ ٤رةةٟ حٌّمةةيحَ  ٕ:35ٗ  ٚـةةٟ ٓةة٢ّ ح٣ٌٌةةٟ ٘:3ٖٕ٘ حٍط٘ةةخؾ ح٠ٌةةَد  ٚؿةةٛىس ِزةةَٚن

, ٚحٌّمخٛةي ٕ:3ٔ٘ة  وّةخ ـةٟ ح٤عة٩َ ٓٓٔر١ْٙ رٓ ١ٙٛذ رٓ عَّ ح٤ِٛٞ حٌّظٛـٝ  ٔلٛ ٕٓش 

, ٍلةةُ: ٗ:5ٙ3ٔخِْ ـةةٟ ٗةةَف حٌىخـ١ةةش حٌ٘ةةخـ١ش , ٚحٌَحرةةع ٚحٌوةة3ٙٔٔ, ٍلةةُ: ٖ:5ٓٗحٌٕل٠ٛةةش 

ِةةةخىس  ٌٔةةةخْ حٌعةةةَد ٚطةةةخؽ حٌعةةةَّٚ, 5ٖٔٚٔ, ٍلةةةُ: ٘:3ٖٖ ّ٘ةةةع حٌٙٛحِةةةع, 2ٙٚٔٔ, 3ٙٔٔ

         : 3ٖٔ  ٕٚ:ٖٕٔ  ٚـٟ حٌوٜخثٚ ٕ٘٘)١ٖٗ(, َٚٗف ٗٛح٘ي حرٓ عم١ً 

َ  ِكيحِء       ٠ٕ٘ذ ـٟ حٌّٔعً ٚحٌٍٙخِء     أٔ٘ذ ِٓ ِآٗ

 ٓ أ ٚ د ٚ ؽ.وٌح ـٟ ى, ٚلي ٓم ض ِ (ٔ)

 حٌمخِّٛ حٌّل٢١ ِخىس )هٛٞ(.  (ٕ)

 حٌمخِّٛ حٌّل٢١ ِخىس )١ٖٗ(.  (ٖ)

 وٌح ـٟ ى ٚحٌمخِّٛ, ٚلي ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ. (ٗ)

 ٓم ض ِٓ ى. (٘)

 حٌمخِّٛ حٌّل٢١ ِخىس )ٌٙٛ(.  (ٙ)

 حٌمخِّٛ حٌّل٢١ ِخىس )ٓعً(.  (5)

 .٘:3ٖٕٙحٍط٘خؾ ح٠ٌَد   (3)

 ٚ د ٚ ؽ.وٌح ـٟ ى, ٚلي ٓم ض ِٓ أ  (2)

 ح٠ٌِخىس ِٓ ــخي.    (ٓٔ)

 ىْٚ ٚحٚ. «رخٌْٕٛ»وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ (ٔٔ)
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أي: اعي ػػاَر  مػػى يخػػىلف ذلػك (ٕ)لشػ اه لذكػر فػػي  ػػرح  أي: ابػَن ىشػػاـ   (ٔ) أ ٌػ إالٌ 

َاو- «اح ٌ عبػػػ  ال احػػػ  الطٌػػػ» نى طعىػػػ :(ٖ)  قػػػىؿفإ ٌػػػمعر ػػػ  القائػػػَ   فػػػي    -بيشػػػديد اظتهملػػػ  األوُف والػػػ
   (ٙ)أو بدٌؿ منو «ّياب»عطف بياٍف لػ «ب ي  اآلمَ»  و« َعن»رؼ ميعّلٌق بػ: الظ(٘)«لبغي  اآلم» (ٗ)كتىب 

 بنعادة اصتار   (ٚ)بدؿ اشيماٍؿ من الظرؼ ق لو :في اال تش ىد
 [من الرجا] :بق ل 

َّيد اطتُيُ  لُي  ما ق لها (3)أيّها ان ال تكثر  َف الي    (2)اظتخا ب  واأللف بدٌؿ من ن

 (ٓٔ)صىئمى ي عسيتي إ ٌ . ....................   ....

                                                           

 , ٚعٕي ــخي: ٌىٓ.ٔ:ٕٙٙوٌح ـٟ حٌف١ٞ  «ا٨ّ أّٔٗ»  (ٔ)

  5ٕٗ, ٍلةةُ: ٖ:ٖٔٗـةةٟ أ ٚ د ٚ ؽ: حٌ٘ةةٛح٘ي. ٚلةةي ٔمةةً حٌزؽةةيحىٞ ـةةٟ ٗةةَف أر١ةةخص حٌّؽٕةةٟ  (ٕ)

مةي عزةي حٌٛحكةي حٌ ةٛحف ٚعٍّةك ع١ٍةٗ  ٚحٌةٌٞ و٩َ حرٓ ٘٘ةخَ ـةٟ ٔ  5ٗ3  ٍلُ: 5:2ٖٔٚحٌوِحٔش 

ـٟ حٌوِحٔش َٗف أر١خص حٌٕخهُ. ٚـٟ َٗف ٗٛح٘ي حٌّؽٕٟ: َٗف أر١ةخص حرةٓ حٌٕةخهُ. ٨ٚرةٓ ٘٘ةخَ 

  ّ٘ةخ ٗةَف حٌ٘ةٛح٘ي 5٘ٗٔ  ٍلةُ: ٕ:2ٙوظخرخْ ًوَّ٘خ ح١ٛ١ٌٟٔ ـٟ طَؿّظٗ ـةٟ رؽ١ةش حٌٛعةخس 

ي ِؽٕةةٟ حٌٍز١ةةذ. ٚـةةٟ ٘ي٠ّةةش حٌىزةةَٜ ٚٗةةَف حٌ٘ةةٛح٘ي حٌٜةةؽَٜ. ًٚوةةَ ٌةةٗ أ٠٠ةةخا ٗةةَكخا ٌ٘ةةٛح٘

ًوَ ٌٗ حٌَٟٚةش ح٤ىر١ّةش ـةٟ ٗةَف ٗةٛح٘ي عٍةَٛ حٌعَر١ةش. ٚ٘ةٛ ٗةَف ٌ٘ةٛح٘ي  ٔ:٘ٙٗحٌعخٍـ١ٓ 

حٌٍّع ٨رٓ ؿٕٟ وّخ ًوةَ ى. ٠ٛٓةؿ عزةي حٌةَكّٓ ح٠ٌةزع ـةٟ وظخرةٗ )حرةٓ ٘٘ةخَ ٚأػةَٖ ـةٟ حٌٕلةٛ 

  ٌٚةٗ 3( ٙ  ٚح١ٌ٘ن ِل١ٟ حٌي٠ٓ عزي حٌل١ّي ـٟ ِميِظٗ ٌ )َٗف ٗةٌٍٚ حٌةٌ٘ذٙٙحٌعَرٟ( ٙ

 أ٠٠خا َٗف ٗٛح٘ي حٌـًّ حٌىز١َس ٌٍِؿخؿٟ. ٌُٚ أؿي ِٓ ًوَ ٌٗ َٗكخا ٤ر١خص حرٓ حٌٕخهُ.

 ـٟ حٌٕٔن: لي.   (ٖ)

 ـٟ حٌٕٔن: وظخد.  (ٗ)

ف رةةٗ حرةةٓ حٌ ز١ةةذ ٚحٌزؽةةيحىٞ    (٘) َّ . لةةخي حرةةٓ حٌ ز١ةةذ «رؽ١ةةش ح٢ِةةً ١ِٕٚةةش حٌٔةةخثً»حٓةُ وظخرةةٗ وّةةخ ٛةة

خٖ «حٌىخًِ»حٌفخعً  وظخد عـ١ذ  ٟٚعٗ ـٟ طَط١ذ  عٍٝ ١ٛؽش حُٓ «رؽ١ش ح٢ًِ»: ٔ:ٕٙٙ ّّ ٓٚ .

حف. ٚـةةٟ و٘ةةؿ حٌ:ٕةةْٛ  َّ حم. ٌٚعٍّةةٗ عزةةي ٔ:5ٕٗحٌزؽةةيحىٞ عزةةي حٌٛحكةةي حٌ ةة ّٛ : عزةةي حٌٛحكةةي حٌ ةة

حٌٛحكي رٓ ِلّي رٓ عزي حٌٛحكي رةٓ حٌةيح٠ٍؾ أرةٛ حٌٔةعٛى  حٌّعةَٚؾ رةخرٓ حٌ ةَحف  حٌّظةٛـٝ ٓةٕش 

 . 5ٕٔ  ٍلُ: ٘ٔحٌّـٍي  ٔ:2ٖٕخٍ حٌزؽيحىٞ ٘ . ٠ٕ:َ: ٠ًً طخ٠ٍن رؽيحى ٨رٓ حٌٕـٖٓٙ

 وٌح ـٟ ى, ٚلي ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ. (ٙ)

 .«ـٟ وظخرٗ»وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ع١ٍٗ. ٚحٌ:َؾ ٘ٛ  (5)

: ٨ طىؼَْ. ٚـٟ ٍٚح٠ةش: ٨ طٍلٕةٟ. ٚـةٟ ٖ:ٖٔٗعٕي ــخي ٚـٟ َٗف ٗٛح٘ي حٌّؽٕٟ    «طىؼَحا »ٚ   (3)

 . ٔ:23رخٌْٕٛ  «٨ طعٌِٓ»ـٟ رم١ش ح٤ٛٛي ـٟ ح٤ًٛ, ٚ «٨ طع٨ٌا »حٌوٜخثٚ: 

  ٚحٌّمظ٠ذ )رخد حٌٛلٛؾ عٍةٝ حٌٕة١ٔٛٓ( ٖ:٠ٕٕ٘ٔ:َ: حٌىظخد )رخد حٌٛلؿ عٕي حٌْٕٛ حٌوف١فش(   (2)

 . ٗ:٘ٓٗ  ّٚ٘ع حٌٙٛحِع ٕ:22ٕ  ٚحٌظ٠َٜق ٖ:5ٔ

 ٓزك طو٠َـٗ.   (ٓٔ)
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َر   هػػػػ  -« َعػػػػن»عطػػػُف تُسػػػػرٍي علػػػى - كقػػػػىؿمُػػػرداً   «عسػػػػى»علػػػى غتػػػػي  ،ػػػب   بيػػػػته أي: الشػػػػاىُد اظتػػػّذ
اظتنُيّػػػ  ػتيملػػػٌ  لالْػػػيئناؼ ال يػػػآف  ولليُسػػػري  [جٜٓ]اصتملػػػ  - اح إلػػػا أحػػػ و رٌ لػػػم يطسػػػب  الشيػػػ ,مج ػػػ ؿه 

    لعدـ العلم بياّىلو لل جّي  االحتجىج ب  فسقى ى  -للجهال 

َؿ  َلو:  (ٔ)«شرح األلُّي »اظتخالف ظتا تقّدـ عنو يف  «ابن ىشاـ»وىذا آ،ر الطعن  ومق  قىلػ  مػى كل  صػ ٌ ق

َّاح» قىلػػػ  مػػػن  االحتجػػػىج بخمسػػػين بيتػػػىن  (ٕ)سػػػق لمػػػن ْػػػقَط الشػػػاىد عنػػػد اصتهػػػَ بقائلػػػو   «الطػػػ
يب الن َ  وعليو مدارىا   «كتىب  يب ي »  الذي ىَ قطبّ 

َلػػو: وعلّػػَ ذلػػك علػػى ْػػ يَ االْػػيئنا َؿ  رؼقػػ  عيػػ بيػػتو  فيػػ  ألػػفى  فػػإفٌ ؼ ال يػػآف بق : بال نػػا  للمُعػػ

؛ ألّف (ٗ)مج  لػػػ  القػػػىئلينبييػػػاً  خمسػػػينإّف  يػػػو ك  هػػػى  قىئل: (ٖ)[نائػػب  اعلػػػو]و   ىػػػذا ابلػػػااـ ذػػػري الـز

َف الشاىد معرو اً حاَؿ االْيشهاد بو  و رو  َاجبّ  َتو مػا   ػ (٘)ال ت بػو حػاؿ اْػيقاميو  اصتهال  من بعُد بقائلو ال يضّر يف   

َي»اْػػيقاميو   ػػػ َ  منهػػا معػػروؼ القائػػَ  مث  ػػرأت  (ٙ)مػػا اْػػيدّؿ بّػػالـٍ  «وِ ْػػي  ػػ َه  وقامػػت حّجيػػو علػػيهم إالّ ّو ػػّت لػػو ؼتػػالُ ْو
َتو  واهلل أعلم   اصتهال  بقائلي تلك اطتمسني   ال ينيقض ال نا  بعد   

                                                           
 أٞ: ـٟ حٌظعخ١ٌك عٍٝ ح٤ٌف١ش.   (ٔ)

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: أُٓم٢.  (ٕ)

 ِىخْ ح٠ٌِخىس ـٟ حٌٕٔن: ٘ٛ.   (ٖ)

ّْ ٘ةٌح حٌىة٩َ ٠ةٌوَ ِؼٍةٗ عةٓ حٌـَِةٟ. ٚلةي أكٜةٝ حٌةيوظٍٛ أِةخْ حٌةي٠ٓ   (ٗ) ٓزك ـٟ حٌفَع حٌؼةخٟٔ أ

كظلخص ح٤ر١خص حٌظةٟ طٕٔةذ ـةٟ وظةخد ٓة١ز٠ٛٗ ٌٚةُ ٠عةَؾ لخثٍٛ٘ةخ, ـىخٔةض ِخثةش ٚػّخ١ٔةش. ٠ٕ:ةَ: 

ّْ عةيى . ٚلي ًوَ حٌيوظٕٕٛٙ, ٕٙ٘ح٨ٓظي٨ي حٌٕلٛٞ ـٟ وظخد ١ٓز٠ٛٗ  ٍ ٠ٍِخْ عزي حٌظةٛحد أ

ٝ ـ١ٙةةخ حٓةةُ لز١ٍةةش  ٖٗ, ٕٖٗح٤ر١ةةخص حٌظةةٟ ٌةةُ ٠ٕٔةةزٙخ ٓةة١ز٠ٛٗ ـةةٟ وظخرةةٗ طٜةةً اٌةةٝ  ّّ ِٟٛةةعخا ٓةة

ِٟٛةةعخا ؼ١ةةَ  ِٕٕٟٗٛةةعخا. ٚرةةٌٌه ٠زمةةٝ  5٘حٌ٘ةةخعَ ىْٚ حٓةةّٗ. ٚٔٔةةذ ح٤عٍةةُ حٌ٘ةةٕظَّٞ 

حٌعَر١ةةش  حٌةةٌٞ أعةةّيٖ ٌّـٍةةش ِـّةةع حٌٍؽةةش «أٓةة ٍٛس ح٤ر١ةةخص حٌؤّةة١ٓ»ِٕٔةةٛد. ًٌٚةةه ـةةٟ ِمةةخي 

. ٠ٕ:ةَ: ِـٍةش ِـّةع ىِ٘ةك 32  ٙ«رلةٛع ِٚمةخ٨ص ـةٟ حٌٍؽةش»ريِ٘ك, ٚأعخى َٖٔ٘ ـٟ وظخرٗ 

 .ٔٙ, ٙ 25ٗٔ, ٕٓش2ٗحٌّـٍي

 ٓم٢ ِٓ ى. «حٌٛحؿذ وْٛ حٌ٘خ٘ي... ١َٚق حٌـٙخٌش»: ١ٍٛ. ٚلٌٛٗ: أ ٚ ؽـٟ   (٘)

ـةخا ِ٘ةٍٙٛ حٌمخثةً ـةٟ : ـ١ٔز٠ٛٗ ِخ حٓظيي ا٨ رّةخ وةخْ ِعَٚٔ:5ٕٙـٟ حٌٕٔن: رىً  . ٚـٟ حٌف١ٞ  (ٙ)

 ًٌه حٌٛلض.  ٌٚعً حٌٔم٢ ]رىً ِخ حٓظ٘ٙي[. 



283 

 

 العى رالُرع 
َيّ  [إٔٛ]إذا قػػػىؿ    ُػػػي ذلػػػك  (ٔ)[ف ػػػل يقبػػػل؟] ػػػاـ عػػػّدؿ مػػػ  اب «حػػػ ثطي الثقػػػ » :الن ػػػ

مػن  كػالن   رجػ ٌ  .(ٖ)أصػ ؿ الفقػ علػم ك  «علػم األ ػر»روايػً  اظتسػّمى بػػ (ٕ)ق الف في علم الح يث

َلني  كالن     ح فمرجٌ من الق
يابػػو  « ػػيب ي ً »ػكقػػ  كقػػ  ذلػػك لػػ تػػػارًة  هكغيػػرى تػػارًة  «الخليػػل»يعطػػي بػػ   ,كثيػػػران يفّ 

   (ٗ)أ،رى

ر  ْرزُبآف»وّذ
َ
َّ ماق «أ  زيدٍ »عن  (٘)«اظت َيوِ »قاؿ  (ٙ)اؿ:ّ  يابو  «ْي    انا أ،بتو   «أ،بٓف الثق »يفّ 

َؿ  مث قاؿ: ولتيمَ اظتن    َقف يف الق   وتقّدـ يف الُرع الثآف أنّو ين  ي االّيُا  بذلك وعدـ الي

الً  الثاً أنّو حّج  عند مّي عي َِ ال ذريُ  (5)وقد قّدمنا ق    (ٛ) ذلك القائ

ياب  َي»ويفّ  َيّ »لػػ (2)«نيمراتػب الن ػ ػاف «أ  زيػدٍ »عػن  «أبػَ حػا ٍ »: قػاؿ «أ  الطيػب الل ػ َي»:ّ  يػا  غتلسػي  «وِ ْػي 
َؿ:    نفّتا يريدٓف   «حد   َمن أِ ُق بعربّييو»غتلسي ولو ذؤابياف   نذا شتعَيو يق

 مسيانٌُ  أو حالّيٌ    (ٓٔ)واصتمل  الُعلّي 

قػػػ  عػػػن حػػػ ثطي الثٌ  :يقػػػ ؿ «يػػػ  سي »كػػػىف : «أماليػػػو»يف  « علػػػبٌ »: قػػػاؿ (ٔٔ)«اظتاىػػػر»يف ك
َُ ت همػو  مفلً  :(ٖٔ)ل  قيل .أب  زي و  :قىؿ ؟ق ي ن الثٌ مى   :فقيل ل   (ٕٔ) يعّدؿ على اب اـ .العرب

                                                           
 ح٠ٌِخىس ِٓ ــخي.  (ٔ)

 .ٔ:٠ٖٕٙٓ:َ: طي٠ٍذ حٌَحٚٞ حٌٕٛع حٌؼخٌغ ٚحٌعَْ٘ٚ   (ٕ)

 .ٗ:٠ٔ2ٕ٘٘:َ: حٌظلز١َ َٗف حٌظل٠ََ   (ٖ)

َّ حٌى٩َ عٍٝ ًٌه ـٟ حٌفَع حٌؼخٟٔ. طٕ:َ ح٦كخٌش ٕ٘خن اٌٝ ِٛح١ٓ لٛي ١ٓز٠ٛٗ ـ  (ٗ)  ٟ وظخرٗ.ِ

 وظخرٗ.

 . ٔ:ٕٗٔ. ٠ٕٚ:َ ـ١ٗ: حٌظعي٠ً عٍٝ ح٦رٙخَ: )حٌٕٛع حٌٔخىّ( ٔ:ٖٗٔحٌَِّ٘   (٘)

 .«وٍّخ»وظزض ـٟ حٌٕٔن ٌِٛٛٛش   (ٙ)

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ِزظؽٟ. ٌٚعً ِخ أػزظّٗ ٘ٛ حٌٜٛحد.   (5)

 ١ٌْ ـٟ ى.  «...ٚطمّيَ ـٟ حٌفَع حٌؼخٟٔ»ِٓ لٌٛٗ  (3)

ص )ٕ:ٕٓٗ, ٔ:َٖٗٔ٘ . ٚ٘ٛ ـٟ ح5ٌَِِّٗحطذ حٌٕل١٠ٛٓ   (2) َّ  د(.5ٙ. ٚلي ِ

 أٞ: ٠عٕٟ.  (ٓٔ)

 .ٔ:ٖٗٔحٌَِّ٘   (ٔٔ)

 ِٓ أ ٚ ؽ. ٚـٟ د: ٧ٌرٙخَ. «عٍٝ»وٌح ـٟ ى, ٚلي ٓم ض  (ٕٔ)

 ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ. (ٖٔ)
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ر   .بع ي  ه  حي   :قىؿ ؟ي ال تسمٌ وت همو   َِه   يقػ  الينػّا فأ ػى ال والرواي  عن اضتي قػد ينّرىػا لنسػياٍف أو ؿتػ
 [بٜٛ]  ي أ مٌ 

مػا و يو أنّو إذا عارض اظتصػل َ   ػر  ػت   ػنّف يف عػاو العلػم لقائلػو مصػل َ  األمانػ   حػ  قػاؿ الشػاعرّ  ٌر أشػدُّ منهػا تُّر

 [من ال سيا]: (ٔ)تقّدـ
 إذا أ ادَؾ إنساٌف بُائدٍة 
 وقَ:  الٌف جااه اهلل ااضت ً 

 

رى عنو دائمًا أبدا   (ٕ) جّدد الّذ
َّ الّب واضتسدا  أ ادنيها  و،

 

ره د عاً للمُسدة  و إنّاره  (ٖ)إاّل أنّو َلّما ،شي من َى ّذ ـٌ على جْلِب اظتصاٌف»لذلك       (ٗ)«درُ  اظتُاْد مقّد

    (ٗ)«اظتصاٌف
 

                                                           
 ـٟ َٗف ِمّيِش حٌىظخد.  (ٔ)

ى حٌةٌوَ عٕة  (ٕ) َّ ٗ ىحثّةخا حٌ٘ َ حٌؼخٟٔ ـٟ ى: ِٓ حٌعٍةَٛ ـةؤهَٙ كزّةٗ أرةيح. ٚلةي ٍٚى ـةٟ ٘خِ٘ةٙخ: ــة

 أريحا.

 ـٟ ى: ـٟ.  (ٖ)

 .35لخعيس أ١ٌّٛٛش. ٠ٕ:َ: ح٤ٗزخٖ ٚحٌٕ:خثَ حٌفم١ّٙش ١ٛ١ٌٍٟٔ   (ٗ)



285 

 

 الحىدم عشرالُرع 

    ا،ُيصر ظتا ذُّر  (ٔ)«اضتادي وعشرٌ »بنا  اصتائني  وأالو 

بعػ    (ٕ)«يف علم الن ػَ الص ؿ»في  -بالسني اظتهمل  والرا  واصتيم- «اجبن السرٌ أبَ بّر » قىؿ
 [جٜٔ]وال مػن  ,مػن اللػ افقياْاً  ال يأتياليعّجب  [دٜٙ] (ٖ)ُّعَ  التفضيل «فعلأ» ر أفٌ أف قرٌ 

َلو:  َؿ ىَ ق َُؿ الق  [من الرجا]ما يدّؿ على غتيئو منها:  ق  أ ش  بعض الطىس :فإف قيلالعيَب أيضاً  ومق

 للين يو ال للندا    «يا»: اظتنادى ػتذوٌؼ  أي: يا ااحُب  أو ليتطي يى

 البيىض ك فيمثلي ...... 
 : أشد  بيا اً  أبيضى 

    (٘)[قط  اعتماة م  أنّو للَاَ  رورًة  وىَ الدبر أو حلقيو] :(ٗ)ت...... من إ 
 (ٙ)................بطي بيىضً 

                                                           

(ٔ)  « ٌَ ـةةٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٚأٛةةٍٗ حٌلةخىٞ ع٘ةةَ. ٚـةةٟ ى: ٚأٛةةً حٌلةةخىٞ ع٘ةةَ  «ٚأٛةٍٗ حٌلةةخىٞ ٚع٘ةة

حق  ٍّ , ٕٓٓ, ٚأٓةَحٍ حٌعَر١ةش ٖٕٖحٌلخىٞ أكي عَ٘. ٠ٕ:َ )رخد حٌعيى( ـٟ: حٌعًٍ ـٟ حٌٕلٛ ٌٍةٛ

 .ٔ:ٕٖٔٚحٌٍزخد 

 .ٔ:ٗٓٔح٤ٛٛي ـٟ حٌٕلٛ )رخد ح٦عَحد ٚحٌّعَد ٚحٌزٕخء ٚحٌّزٕٟ(   (ٕ)

 ـٟ ى: وؤـعً  (ٖ)

 وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ ؽ: ١ٌٔض. ٚـٟ د: ٌٔض. ٚحٌٌٞ ـٟ حٌّٜخىٍ ٚعٕي ــخي: أهض. (ٗ)

 وٌح ـٟ ى, ١ٌْٚ أ ٚ د ٚ ؽ. (٘)

َؿ يف الن َ (ٙ) َلو: )ب  بيػاض( ىّػذا  يمػا »: ٔ:ٖٔٙ: أباض  قاؿ ابن الطيب ّذا يف النسخ  وعند  جاؿ ويف األا ق
َؿ  ىػذا الّيػاب  ومػا إ،الػو إالّ حتريُػاً؛ إذ لػي  عتػم بنػَ بيػاٍض  إفّتػا يف األنصػار ق يلػٌ  مػن اطتػارج  وقُنػا عليػو مػن  أاػ

أ،ػت بػ  أبػاض  بػاعتماة  يقاؿ عتم بنَ بيا   باعتا   واظتعروؼ يف ال يت ما أنشده ابػن األعػرا  وذػريه مػن األئمػ : مػن
َحدة بعد األلف  اد معجم   قاؿ بعض األئمػ : ىػم قػَـٌ عتػم أ،ػت معرو ػ  بال يا ػ   يضػرب  ػا اظتثػَ يف ذلػك   واظت

َانػو ٗٛٔ  ينظر: عاي  األرب )بنَ بيا  ( «وىذا ىَ مراد الشاعر   رقػم: ٙٚٔ  و الرجا ينسب لرؤبػ  يف مل قػات دي
   ويروى: ٓ٘

َُ ا درعهػػػػػػػػػػا يف جاريػػػػػػػػػػ   اضِ َُ ْضػػػػػػػػػػل
 

 أبػػػػػاض بػػػػػ  أ،ػػػػػت مػػػػػن أبػػػػػيض   
 

  ويروى: 
 اظتا ػػػػػػػػي رمضػػػػػػػػافَ  يف أتػػػػػػػػى لقػػػػػػػػد

 بابنتػػػػػػػػػػػػػػاض ديثَ ػاضتػػػػػػػػػػػػػػ  قطّػػػػػػػػػػػػػػتُ 
 يػػػػػػػػػػػػػػػاليي  مثلػػػػػػػػػػػػػػػك يف ال يػػػػػػػػػػػػػػػاضِ 
ٍَ ر را ػػػػػػػػػػػػػػي ػػػػػػػػػػػػػ َُ َّ  ق ّػػػػػػػػػػػػػاُ  ذات 

 

 الُضػػػػػػػػػػُاضِ  درعهػػػػػػػػػػا يف جاريػػػػػػػػػػ ٌ  
 بػػػػػػاضِ أَ  بػػػػػػ  أ،ػػػػػػت مػػػػػػن ضُ ػأبيػػػػػػ

 مثػػػػػػػػػَ ال ػػػػػػػػػااؿ زيػػػػػػػػػن باضتُنػػػػػػػػػاضِ 
 إذا اعيػػػػػػػػاْمَن الرىػػػػػػػػَ يف انيهػػػػػػػػاضِ 
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 كلػيسو،ػروٍج عػن وجػو اْػيعماؿ العػرب   علا فسىدو  (ٔ)معل ؿه ال يػت  هرا أفٌ  :فىلج اب
ـي  واالْيعماؿِ  سِ اظتخالُف للقيا الشىذ   البيتي   بػأد ا إ ػطىدو  المحف ظي العر ُّ اظتخالُف عتما النػادر  كالكال

َي   ػػعلػػا الصػػل المي   ن حٌجػػأو بنْػػناٍد قػػ َؿ- (ٕ) جمى يف ذلػػك  عليػػ  -  أي: الػػذي ُأرتػػ (ٖ)بال نػػا  للمُعػػ

ًَّة  يػو  ول ػري ذلػك ؽتػا بّينيُػ «علػم الّػالـ»وشُتّػي بػػ- (ٗ)أي: علم اعيقادٍ  في كالـو العلِم  َرث قػ بػدي  اظتعػآف يف »و أّوؿ ألنّػو يػ

إف   ػػت عػػن العػػرب وقِػػَف  (٘)واضتّػػُم لل الػػب والنػػادُر ال حّػػّم لػػو  بػػَ .كال فقػػ و   حػػ و يف  كال -«شػػرح عقيػػدة الشػػي آف

َروده إلػا هػرا : نتيػَ  -(3)بُػي  الّػاؼ- (ٚ)نمى يػركى كإ ٌ   (ٙ)عنده وَف يق  عليػو األ،ػِذ  ػا ،ػرج عػن ابرتػاع لػ

ن»بُي  أّوليو   اعَ -  ي فى عى  ى من  ريٍق ما  َيّػً    ى ن ال حجٌ الطح  كمى  أهلً  -«يّر ووجػد ذلػك اظتخػالَف  ,معػ ق
ن ل ري معيمٍد    لضرتاع مءوالً  اْيند ل ري ْنٍد وّر

  ,الح يث [أٖٛ]أصحىب   ً فى عى كتأكيل  ى   ىذا الطريقَ  السالكِ  (2)كتأكيل هرا
 
َيّػػ  الػػيت ال فػػي الفقػػ   (ٔٔ)َت مػػايف الُقػػو  ظتػػا متػػالف مػػرويّهم مػػ    ػػ ىصٌصػػالقي  (ٓٔ)كأصػػحىب بالػػدالئَ الق

   «ابن السراج»ّالـ   ا ت اُتصادـ بضعيف األ، ار  

ُُو  ك حػػ ه الشػػىذٌ  أفٌ  إلػػااحملّػػيِّ عنػػو  فأ ػػىر ب ػػرا الكػػالـً  ٌَ  حرى طٍػػيي ؽتػػا اشػػيّد َ ػػْع ػػ أي:ّ 

َؿ-م  تى كال يي  ,حىن طرٍ منهما      والثآف لشّدة  عُو    األّوُؿ لشذوذهبتأكيل أي: يُع    -بال نا  للمُع

                                                                                                                                                                      

َاضِ ج  اذبَن باألاالب واألن
  رقػػػػػم: ٛ:ٕٖٓ  واطتاانػػػػػ  ٙ:ٖٜ  وشػػػػػرح اظتُصػػػػػَ ٜٓ  رقػػػػػم: ٓ٘ٔو ٔ:ٜٗٔ  وابنصػػػػػاؼ ٕٓٔوىػػػػػَ يف اصتمػػػػػَ 

ٖٙٔ  
 : ر١ِ٩ٓ ـٟ حٌٕٔن. ٔ:ٕٖٙعٕي ــخي ٚـٟ ح٤ٛٛي ـٟ حٌٕلٛ: ِعّٛي. لخي حرٓ حٌ ١ذ  (ٔ)

 وٌح ـٟ ح٤ٛٛي ـٟ حٌٕلٛ, ٚعٕي ــخي: حٌّـظّع.  (ٕ)

 : ر١ٜؽش حُٓ حٌّفعٛي. أ ٚ ؽِٖ ـٟ ٘خ  (ٖ)

 ُحى ـٟ ى: ٌٗ.  (ٗ)

 وٌح ـٟ ى, ١ٌٚٔض ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ. (٘)

 .ٔ:٠ٙٔ5ٕ:َ: ح٤ٗزخٖ ٚحٌٕ:خثَ )حٌٕخىٍ ٨ كىُ ٌٗ(   (ٙ)

 ُحى ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: رٗ.  (5)

 . ِٚخ ًوَٖ ٘ٛ ح٤ـٜق. ٠َحؿع حٌفَع حٌٔخرع. «٩ٓ»ٚ «لٍٝ»ِؼً  «ٍوٓ»  (3)

 ح٤ٛٛي ـٟ حٌٕلٛ: ِٚخ أٗزٙٗ.ُحى عٕي ــخي ٚـٟ   (2)

 عٕي ــخي ٚـٟ ح٤ٛٛي ـٟ حٌٕلٛ: ٚأطزخع. ( ٓٔ)

 وٌح ـٟ ى, ٚلي ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ. (ٔٔ)
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 عشر الثى يالُرع 

مػى إ ٌ  (ٕ)للّػالـ العػر  احملػيعِّ  ثلػو التأكيػل: (ٔ)« رح التسػ يل»في  «ىفأب  حيٌ »قىؿ 
َز   :مى يس غإ ٌ  َُّ  يف الُػن   -باصتيم واظتهمل - (ٖ)الطريق ة إذا كى ت الجىدٌ كت : علػا  ػيءو أي: اظتسػل

ػالـِ َمػن لُتػيّع بػو  ثم جىء  يءه : وجٍو   يءو   ػال نتّػن ردُّه لُصػاحيو و قيػو  وال  ,ةالجػىدٌ  (ٗ)خػىلفيمنّ 

ٍَؿ تاْست وتايدت  ا   (ٙ)القاعدِة بو ألّعا (٘)تنيقضُ  ما يرج  بػو ذلػك اظتخػالُف للقاعػدة اظتقػرّرة  (5)بقدرِ  ؿفيتأكٌ على أا
 اظتقرّرة وال يعار ها  

: ب ى إالٌ الطائُ   تلك كلمتمن العرب لم ت طىئف و  لغ ى اظتخالُف للقاعدة اظتقرّرة  ى إذا كىفأمٌ 

   (3)ألّعا جاريٌ  على ذلك الظاىِر ْالٌّ  عليو فال تأكيلى بيلك الل ِ   
ـٌ  واالْػم: كػىف مػردكدان   (2)من عدـ الياويَ يف ذلػك [بٜٓ]وؽتّا ذُّر  :مٌ كمن ثى   تأكيػلي :،ػٌب مقػّد

ػيأبي علػي» تأكيلي  ٍُ الُاْر َؿ بعػض (ٓٔ)«ُّٓ  «ظتسػكا»بر ػ   .المسػكي  إالٌ  لػيس الطيػوي العػرب:  يف قػ

  «لػػػي »أي:  في ػػػى علػػػا أفٌ  «أبػػػَ علػػي  »يف ذلػػػك   اّولَػػو  (ٔٔ)النا يػػ  «مػػػا»بػػػ «إالّ »يف ابقتػػاؿ عنػػػد اقرتاعػػا بػػػػ «لػػػي »زتػػالً لػػػ

 بعده ،ٌب  ]واصتمل  االشتّي   ،(ٔ)الشأف  ميرى 

                                                           
. ٚلي ٓةزك ٔمةً حرةٓ عة٩ْ ٌةٗ ـةٟ حٌّمةيِخص  حٌظٕز١ةٗ ٔ:3ٕ٘  ٚحٌَِّ٘ ٗ:ٖٓٓحٌظ١٠ًٌ ٚحٌظى١ًّ  ( ٔ)

 .أ  ٚلي ٔمٍُض عزخٍس أرٟ ك١خْ رلَـٙخ ٕ٘خن  ـٍظَحَؿعٖٕحٌؼخٟٔ  

 ـٟ ى: رٗ.  (ٕ)

 ـٟ حٌٕٔن: حٌ ٠َمش حٌـخىس.  (ٖ)

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ِوخٌؿ.  (ٗ)

(٘) « ُٞ  ٚطفٕٕٗ ٨ٚ ٔمٚ.  وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: «ٚػمظٗ ٨ٚ طٕظم

: ٤ّٔٙةةخ أٛةةٌٛي ٨ طٕةةظمٞ ٔ:١ٌٖٙ5ةةؤص رةةٗ. ٚـةةٟ ى ِىخٔٙةةخ هةةََ. ٚـةةٟ حٌفةة١ٞ  ـةةٟ أ ٚ د ٚ ؽ: (ٙ)

 ٍى ِٓ ًٌه ٥ٌٛٛي رخٌظؤ٠ًٚ. رّـَى ِخ ٠ّٔع, ٌٌٚٙح ٠ـذ ٍّى ِخ ٚ

 ـٟ ى: رظمي٠َ.  (5)

ّْ أرةخ ٠ُةي ٚح٤هفةٖ ٔمة٩ أّٔٙةخ ٌؽةشٌ.  «ٌعً أرٟ حٌّؽٛحٍ ِٕه ل٠َذ»ِٓ ًٌه ٍّى أرٟ ك١خْ طؤ٠ًٚ   (3) رةؤ

 .3ٖٔ, ٘:3ٕٔحٌظ١٠ًٌ ٚحٌظى١ًّ 

 ـٟ ى: ـ١ّخ ًوَ.  (2)

 .ٖٔٓ, ٗ:٠ٖٕٚٓٓ:َ حٌظ١٠ًٌ ٚحٌظى١ًّ  .ٕٓٔحٌلٍز١خص   (ٓٔ)

: حلظَح رخٌٕخـ١ش. ٚـٟ د: ِخ ٌٕخـ١ةش. ٚـةٟ ٘ةخِٖ ؽ: أ ٚ ؽوٌح ـٟ ى, ٚـٟ  «حٔٙخ رب٨ّ رّخ حٌٕخـ١شحلظَ» (ٔٔ)

عٕةي  «ٌة١ْ»: حلظَحْ هزَ٘خ رب٨ّ عٍٝ ِخ حٌٕخـ١ةش. ٍٚـةع هزةَ ٔ:3ٖٙٚـٟ حٌف١ٞ  رخ٤ًٛ ر١خٝ.

اٟةّخٍ ـةٟ ٌؽش ط١ُّ وّخ ١ٓؤطٟ ـٟ حٌَ٘ف ٔم٩ا عٓ حٌّؽٕٟ. ٠ٕ:َ: حٌىظخد )رةخد  «ا٨ّ »حٔظمخٟٗ ر  
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ما زعم لد،لت (ٕ)«اظت  »قاؿ يف  افّ  َاقع  ،ب  (ٖ)[على أّوؿ «إالّ »: ولَّ   اً اصتمل  االشتي  ال

أي: ؿتػػػن إالّ نظػػػنُّ ظنّػػػاً؛  (ٗ)چ  جئ    جئ  جئ    جئچ  قػػػد تَ ػػػ  ذػػػرَي مَ ػػػعها ؿتػػػَ «ٓإال»وأجػػػاب: بػػػاّف 
َؿ  َف يف اظتُع َّيدّي لعدـ الُائدة منو [جٕٜ]االْيثنا  اظتُر غ ال يّ     (٘)اظتطلق الي

 وأجيب: باّف اظتصدر يف اآلي  على حذؼ الصُ   أي: ظّناً  عيُاً  
يّ أ»و،ّرجو   : (ٙ)أيضاً على وجهني آ،رين «بَ علي  الُاْر

 بدٌؿ من اشتها  «اظتسك»أحدقتا: أّف الطيب اشُتها  واطتب ػتذوٌؼ  و
َداً   «إاّل اظتسك»ّذلك  ولّن   (ٚ)والثآف: أنّو َج  نعٌت لالْم؛ ألّف تعريُو للجن   أي: لي   يٌب ذرُي اظتسك م

م يػػػدأٌ  «اظتسػػكَ »اشتهػػا  و «الطيػػػبَ »ختػػريٌع آ،ػػُر  أّف  (2)«ملػػػك الن ػػاة»ّقػػِب بػػػاظتل «أ  نػػػاارٍ »: ولػػػ(3)«اظت ػػ »قػػاؿ يف 
   واليقدير: إاّل اظتسُك أ خرُه  «لي »ُحذؼ ،به  واصتمل  ،ب 

 انيهى   [دٓٚ]يرّد ىذه الياويالِت  (ٓٔ)أّف ذلك ل   دتيمٍ  «أ  عمرٍو»وما تقّدـ من نقَ 

أي: إقتػاَؿ  ذلػك ل أفٌ  قىػ «بػن العػال  أبػى عمػرك» فٌ ل (ٔٔ) [مػردودةٌ  -ّما قػاؿ اظتصػّنف-أي:  هي ]

َؿ  «لي »    تميمو  لغ ي على اطتب   «إالّ »عند د،

َف(ٕٔ)«م   الل يػب»يف  يف ابقتػاؿ عنػد انيقػاض النُػي  «مػا»زتػالً عتػا علػى  «إالّ »اطتػَب بعػد  (ٖٔ): عػن بػ  دتػيم ير عػ
َُ اضتجاز «إالّ »بػ ما زتَ أى  عماؿ عند اْييُا  شرو ها  يف اب «لي »على  «ما» ّ 

                                                                                                                                                                      

ّْ »وخ٦ٟةّخٍ ـةٟ  «وخْ»ٚ «١ٌْ»   ٚ)رةخد كةَٚؾ أؿ٠َةض ِـةَٜ كةَٚؾ ح٨ٓةظفٙخَ( ٔ:5ٔ( «ا

 .ٕ:3ٓ  ّٚ٘ع حٌٙٛحِع ٔ:ٕٙٔ  ٚحٌظ٠َٜق ٔ:5ٗٔ

 .ٕ:3ٙ3ٚأؿخُٖ حرٓ حٌلخؿذ ـٟ أِخ١ٌٗ   (ٔ)

 .33ِٖؽٕٟ حٌٍز١ذ )١ٌْ(  (ٕ)

َ يني من أ و ب و ج   (ٖ)  ّذا يف د  وقد ْقا ما بني معّ
    جئ  جئ    جئ  جئ  جئ  جئ  جئ   جئ  جئ  جئ   جئ  جئ  جئ  جئ  جئ   جئ   جئ  جئچ  ٌٛةةةةٗ طعةةةةخٌٝ:ِةةةةٓ ل  (ٗ)

 .ٖٔ: ٘ٗحٌـخػ١ش  چ   جئ  جئ  جئ  جئ  جئ

َام  ٛ:ّٔ٘ذا يف د واظت    وقد ْقطت من أ و ب و ج  ينظر: ال  ر احمليا  (٘)   ٖ:ٕٔ٘، وقت  اعت
 ّذا يف د  وليست يف أ و ب و ج   (ٙ)
 وقد ْقطت من أ و ب و ج  ّذا يف د واظت     (ٚ)
 . 32ِٖؽٕٟ حٌٍز١ذ    (3)

, ٚحٌظة١٠ًٌ ٙٙٔٚلي ٔمً و٩ِٗ أرٛ ك١ّخْ ـٟ حٌظٌوَس  .2ٖؿٛحد حٌّٔخثً حٌعَ٘س )حٌّٔؤٌش حٌؼخٌؼش(   (2)

٘ٛ حٌلٔٓ رٓ ٛخـٟ رٓ عزي هللا رٓ ٔةِحٍ  أرةٛ ٔةِحٍ  حٌّظةٛـٝ ريِ٘ةك ٓةٕش . ٚٗ:ٖٖٓٚحٌظى١ًّ 

 .ٗٗٓٔ:   ٍلُٔ:ٗٓ٘٘ . رؽ١ش حٌٛعخس 3ٙ٘

 ّذا يف د واظت    وقد ْقطت من أ و ب و ج   (ٓٔ)
َ يني لي  يف أ و ب و ج   (ٔٔ)  ّذا يف د   و ما بني معّ
 . 35ِٖؽٕٟ حٌٍز١ذ   (ٕٔ)

َنو  ويف  (ٖٔ)  : ير  ويف ب: يرا  أ و جّذا يف د   ويف اظت  : ير ع



289 

 

ره  «عيسى بَن عمَر الثقُػيّ » (ٔ)«أ  عمرو بن العال »وظتّا بَلغ ما ذُّر عن    جػا ه  قػاؿ: مػا شػيٌ  بل ػ  عنػك   ػّذ
ره   قاؿ:  ،لَػٍف »: فتَت وأدًَفَ الناُس  لي  يف األرض دتيمي  إالّ وىَ ير    وال حجازي  إالّ وىَ ينصب  مث قػاؿ لػػ«أبَ عمرٍو» ّذ

 لّقنػػاه  (ٗ)«اظتنيجػػ  اليميمػػيّ » [أٗٛ] لّقنػػاه الر ػػَ    ننّػػو ال ير ػػ   وإُف  (ٖ)«أ  مهػػديٍ »: اذى ػػا إُف (ٕ)«اليايػػديّ »ولػػػ «زتػػراأل
َ  منهما أف يرج     لّقناه النصَب   ننّو ال ينصب   اتياقتا وجِهدا بّ

 

   (5)قَت الناسَ    قاؿ:  ذا  ُ (ٙ)«عيسى»وعنده  «أبا عمرٍو»ذلك   ا،با  (٘)عن ل يو   لم يُعَ

                                                           

 ـٟ حٌٕٔن: عٓ أرٟ حٌع٩ء.  «أرٟ عَّٚ رٓ حٌع٩ء»  (ٔ)

ٓ حٌّزخٍن رٓ حٌّؽ١َس حٌعةيٚٞ  ِمةَة ٔلةٛٞ ٌؽةٛٞ رٜةَٞ  ِةٌٛٝ رٕةٟ عةيٞ رةٓ ِٕةخس. ٠ل١ٝ ر  (ٕ)

 .ٕٖٕٔ  ٍلُ: ٕ:ٖٓٗ٘ . رؽ١ش حٌٛعخس ٕٕٓطٛـٟ روَحٓخْ ٕٓش 

ِٓ حٌفٜلخء ح٠ٌٌٓ أُهٌص عُٕٙ حٌٍؽش. ٚ٘ٛ أـةخٍ رةٓ  ٕ٘أرٛ ِٙي٠ش. ًوَٖ حرٓ حٌٕي٠ُ ـٟ حٌفَٙٓض   (ٖ)

ٟ  رخٍٟ٘ ىهً حٌلٛحَٟ. ٠ٕ:   ٚأزةخٖ 3ٕ  ٍلةُ: 5َ٘ٔ: ١زمخص حٌٕلة١٠ٛٓ ٚحٌٍؽة١٠ٛٓ ٌم٢١  أعَحر

. ٚلةةي ًوَّ٘ةةخ ِةةع حٌفٜةةلخء ًٚوةةَ حٌوزةةَ ٖٕ٘  ٚح٤عةةَحد حٌةةَٚحس 2٘ٙ  ٍلةةُ: ٗ:3ٕٔحٌةةَٚحس 

ُّٟ ـٟ طخ٠ٍن آىحد حٌعَد   .ٕٕٔ  ٔ:5ٕٔحٌَّٚٞ حٌَحـع

ٚأزةخٖ   3ٍٔلةُ:  5٘ٔحٌّٕظـع رٓ ٔزٙخْ  ٌؽٛٞ أهةٌ عٕةٗ عٍّةخء ُِخٔةٗ. ٚـةٟ ١زمةخص حٌٕلة١٠ٛٓ   (ٗ)

  أٔٗ ١خثٟ. ٖٖٕ  ٚح٤عَحد حٌَٚحس 55ٔ  ٍلُ: ٖ:ٖٕٖحٌَٚحس 

 وٌح ـٟ حٌّؽٕٟ, ٚـٟ حٌٕٔن: طفعً.   (٘)

, ٍلةةُ: ٕ:5ٖٗ٘ةة . أزةةخٖ حٌةةَٚحس 2ٗٔع١ٔةةٝ رةةٓ عّةةَ حٌزٜةةَٞ حٌؼمفةةٟ حٌّمةةَة حٌٕلةةٛٞ. طةةٛـٟ   (ٙ)

ٕٖ٘. 

  ١ٚزمةةةخص ٍّٖةةةخء   ِٚـةةةخٌْ حٌعٕٔٗ  ٚأِةةةخٌٟ حٌِؿةةةخؿٟ 2ٖحٌوزةةةَ ـةةةٟ ٠ًةةةً ح٤ِةةةخٌٟ ٌٍمةةةخٌٟ   (5)

, ٚحٌظةة١٠ًٌ ٚحٌظى١ّةةً 5ٙٔٚطةةٌوَس أرةةٟ ك١ةةخْ   ٗ:ٖٙٔ  ٚأزةةخٖ حٌةةَٚحس ٖٗحٌٕلةة١٠ٛٓ ٚحٌٍؽةة١٠ٛٓ 

 .ٖ:ٔ٘  ٚح٤ٗزخٖ ٚحٌٕ:خثَ ٕ:55ٕٚحٌَِّ٘  ,ٗ:ٖٓٓ
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 الثىلث عشرالُرع 

َا قٌ   :أيضىن  (ٔ)«ىفأب  حيٌ »قىؿ      (ٕ)ّلمٌ  ال ُتسيعمَ إالّ م  شيئني بينهما ت

َ  «اظت  »يف  َبػاً شتاعػاً  أو حػاٌؿ ُحػذؼ  (ٖ): ونتّن االْي نا  بّ ٌَؿ مطلػٌق ُحػذؼ عاملػو وج منهما عن اآل،ر  مُعػ
 ُحذؼ عاملها وااح ها  

َعاً واليقدير: ارج  إُف الن ره  انياً (ٗ)قَ عنو رج     (٘)  أو إُف ّذ

َّقف  ـٍ »وت     (ٙ)يف عربييها «ابن ىشا

ذلك  قد   ت يف الّالـ الُصي   (5)قاؿ اظتصّنف َّلدًة يف اْيعماؿ الُقها   ولي ّ  انّو ظّنها م  : ّو

ٌَ  «عمػػرَ »عػػن أ  ىريػػرة: أّف  (3)يف مسػػندهِ  «أزتػػد»روى  َـ اصتمعػػ  إذ جػػا  رجػػ : َِفَ «عمػػرُ » قػػاؿ   (ٔ)وىػػَ متطػػب يػػ
َفَِفَ   عن الصالة   قاؿ الرجَ: ما ىَ إاّل أف شتعُت الندا   يَ اُت   قاؿ: أيضاً!  (ٕ) حتي س

                                                           

   ٔ:ٙٙٔاليذييَ واليّميَ   (ٔ)
رح اظت ػ   ينظػر: شػرح اظت ػ  ىذا الّػالـَ ومػا بعػده اظتنسػَب للم ػ   ونسػ و للػدمامي  يف شػ ٔ:ٕٖٓنقَ ابن الطيب   (ٕ)

ػػػال    ٖ:ٛٚٗ  وقػػػد وجدتػػػو البػػػن ىشػػػاـ يف األشػػػ اه والنظػػػائر ٔ:ٗٔيف ىػػػامش حاشػػػي  الشػػػم  )شػػػرح اظتقدمػػػ (  يف ْر
َر «ىلػّم جػرّاً »و  «أيضػاً »و  «،ال ػاً »و  «ااػطالحاً »و  «ل ػ ً »و  « ضالً »ّي ها يف ُْر  يف انيصاب  ي   وقػد حّققهػا الػّد

َر حػػا  الضػػامن ٖ:ٚٗٗنسػػخيني مػػن اظتّي ػػ  الظاىريّػػ  يف األشػػ اه والنظػػائر ع ػػد ابلػػو الن هػػاف علػػى  ي   مثّ حققهػػا الػػّد
َاف:    وقد ا،يصػرىا ع ػد الػرزتن بػن أزتػد الصػناديقي الشػا عي ٜٕينظر  يها ص  «الن َ يف السُري  اظتسائَ»حتت عن

يف ْػن   َ ػاة  تػ َلػد وال مػا يف األعػالـ ٗٙٔٔالدمشقي اظت َاف ٖ:ٜٕٚىػػ ّ  ػال  يف إعػراب عشػرة ألُػاظ » بعنػ ؼتيصػر ْر
َاف «البػن ىشػػاـ ريػػا بعنػ ػائَ البػػن ىشػاـ»،  حققهػا نصػػر الػدين  ػػارس وع ػد اصتليػػَ ّز   ٕٛ  ينظػػر  يهػػا ص « ػػالث ْر

المو على أوؿ بيت  ريا األنصاري  ينظرّ  ٓف للشيخ ّز   ٔ:ٜٖومثَ ىذا الّالـ نس و الص اف يف حاشييو على األمش
َ يف شرح اظت   وا  (ٖ)  ألش اه والُيض:ّ 
 ـٟ أ ٚ ؽ: َِؿٛعخا.  (ٗ)

َـ أف ػتمػد بػن   (٘) ػالـ الػدمامي  يف شػرح اظت ػ   ومعلػ ػاليو، ّو ػالـ ابػن ىشػاـ يف ْر يف اظتصادر: راجعػاً  وإُف ىنػا انيهػىّ 
ىف ْػػػن   َّؿ يف اعتٕٛٛأ  بّػػػر الػػػدمامي  اظتيػػػ نػػػد، ىػػػػ شػػػرح اظت ػػػ   ال ػػػ  شػػػروح، األوؿ ؼتيصػػػر يف مصػػػر، والثػػػآف مطػػػ

َع يف ىػػػامش  يمػػػَ  وىػػذا ىػػػَ اظتط ػػ والثالػػث ؽتػػاوج َف يّملػػػو، واػػَ  يػػػو إُف الُػػا   وقيػػػَ: ىػػَ أحسػػن الشػػػروح لػػَ ّا
َف حاشي  الشم شػف الظنػ َلػو  وي ػدو أفّ   ٕ:ٚٗٚٔ   ينظر:ّ  ػالـ ال ػدر الػدمامي  ومػا بعػده إُف ق ابػن عػالف ينقػَّ 

َ ي ال عن شرح اظت   م اشرة، ألنّو أت «انيهى» َ ي عليو عن السي   ى بيعقيب السي
ًّ ٘ةٌٖ حٌظَحو١ةذ ِ٘ةىٍشٌ, ١ٌٚٔةُض عٍةٝ ػمةش ِةٓ أّٔٙةخ ٖ:5ٗٗلخي ـٟ حٌَٓخٌش حٌٔخرمش ح٤ٗةزخٖ   (ٙ) : ٚوة

 .ٖ:55ٗح٤ٗزخٖ  «أ٠٠خا »عَر١شٌ... ٠ٕ:َ و٩ِٗ ـٟ 

َالػػك   (5) َير اضت المػػو بقريػػب ؽتػػا يػػا  يف تنػػ َد وقػػد اْيشػػهد  يػػو باضتػػديث اآل   ٜٕٕ  رقػػم: ٔ:ٜٗينظػػرّ    وينظػػر عقػػ
َحػػػات ٕٖٙ  ٔ:ٕٖٗ  وط دار الّيػػػب العلميػػ  ٖٔٛ  رقػػم: ٜٚٔ  ٕ:ٚٚٔالابرجػػد  ػػره يف الُي َّ نقػػَ ىنػػػا ّذ ػػػ   ّو

َوي   ار الن   ٔ:ٜٔٔالرباني  يف شرح األّذ
 .2ٖٔ  ٍلُ: 5ٓٗٚ ٔ:ٙٓٗ, 2ٔٚ, ٍلُ: ٔ:ِٕٕٕ٘ٔي ح٦ِخَ أكّي )ِٕٔي عَّ رٓ حٌو خد(  (3)
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َ  أيضاً! (ٖ)ويف لُ ٍ   : الَ 

   انيهى  «عمرَ »عن  «ابن عمرَ »من حديث  (ٗ)«الص ي »وىَ يف 

َ  أيضاً   (٘)«ا ي  ال خاري»قلُت: أورده يف   يف باب: ذسَ اصتمع  والَ 

َعِ »: عػن (ٙ)«ال خػاريّ »   أ،ػرجوقد تّّلم  ا النّ   عػدلُت  [بٜٔ]مث  قػاؿ: بايعػُت النػّ   «ْػلمَ  بػِن األّػ

َع   َّ الّشجرة   لّما ،ّف الناُس قاؿ: يا ابن األّ    قلُت: قد بايعُت  قاؿ: أيضاً    اضتديث (5) أال ت اي إُف ظ

ػػرْت للنػػّ  «أ  ْػػُيافٍ » ةِ امػػرأ «ىنػػدٍ »عػػن  (3)«مسػػلمٌ »وأ،ػػرج  انػػت خبال ػػو     وقػػد ّذ غتيَئهػػا لػػو وألىلِػػو  بعػػد أفّ 
خ احمل ُ  عندؾ؛ ألّف ابنتاف يقيضي قاؿ عتا  النّ    ذلك   : وأيضاً والذي نُسي بيده  أي: لَيايدّف يف قل ك وتْر

ٌَؿ مقػػػػػػػػّدـٌ - إذا دخػػػػػػػػل الػػػػػػػػ ليلى  ػػػػػػػػاف (2)خبػػػػػػػػالؼ اظتسػػػػػػػػيدؿِّ بػػػػػػػػو عليػػػػػػػػو االحتمػػػػػػػػىؿي  -مُعػػػػػػػػ ّو

                                                                                                                                                                      
 ّخ ـٟ ٛل١ق ٍُِٔ.حٌَؿً ٘ٛ عؼّخْ رٓ عفخْ, و  (ٔ)

َف   (ٕ)  ّذا يف د ومسند ابماـ أزتد  ويف أ و ب و ج: ييخلُ
ّْ  عٍّةضَ  ٚلةي . ٚطظّظةٗ:22ٔ, ـٟ ِٕٔي عَّ حرٓ حٌو خد, ٍلةُ: ٔ:3ِٕٖٕٔي أكّي   (ٖ)  هللا ٍٓةٛي أ

 ْح١ٌ٘و١ٓ ١َٗ عٍٝ ٛل١قٌ  إٓخىٖ: ح٤ٍٔئ١ٚ ٗع١ذ لخي .رخٌؽًٔ ٠ؤَِ وخ. 

. عّةَ حرةٓ عةٓ عّةَ رةٓ هللا عزةي رةٓ ٓخٌُ عٓ. 3ٗ٘حٌـّعش, ٍلُ:  , وظخدٕ:52٘ٛل١ق ٍُِٔ   (ٗ)

 ٚعٓ ٠ََ٘س.

 عةٓ ,3ٖ3, ٍلةُ: ٕ حٌـّعةش ٠ةَٛ حٌؽٔةً ـ٠ةً , ـٟ وظخد حٌـّعش, رخدٔ:22ٕٛل١ق حٌزوخٍٞ   (٘)

, عةٓ 3ٕٗ, ٍلةُ: ٗ حٌـّعةش ـ٠ةً رةخد, ٔ:ٖٔٓ. ٚـةٟ عّةَ حرةٓ عةٓ عّةَ رٓ هللا عزي رٓ ٓخٌُ

خ ـٟ وظخد حٌٛ ِّ  ـخٌى٩َ ٌٍزوخٍٞ ١ٌْٚ كي٠ؼخا. ٔ:ٖٟٙٛء أرٟ ٠ََ٘س. أ

(ٙ)   ّٞ , ٍلةُ: 2ٓٔ ٠فةَٚح ٨ أْ حٌلةَد ـةٟ حٌز١عةش رةخد, ـةٟ وظةخد حٌـٙةخى, ٖ:3ٔٓٔٛل١ق حٌزوةخٍ

ٕ3ٓٓ. 

َؿ يػا بايعػتُ  قػد :قلػت :قاؿّذا يف د وال خاري  ويف أ و ب و ج: َأال ما بايعَت  ودتامو يف ال خاري:   (5) ػ  :قػاؿ  اهلل ْر
َف مّنيُ  شي ٍ  أيّ  على  مسلمٍ  أبا يا :لو  قلتُ   الثاني َ  و  ايعيُ   وأيضا َمئذٍ  ت ايع   اظتَت علىقاؿ:   ي

 .5ٔٗٔ, ٍلُ: ٗ, ـٟ وظخد ح٤ل١٠ش, رخد ل١٠ش ٕ٘ي ٖ:3ٖٖٔٛل١ق ٍُِٔ   (3)

 ١ٌٔض ـٟ ى.  (2)
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 ما أُقيم لو باحيمالو ل ريه   (ٔ)؛ لضعُو عن إقام ب  اال ت الؿ  ى  قى لو  

َيّػ    ىئلسفي م [جٖٜ] كثيران  بن مىلكاعلا أي:  ا ذُّر من القاعدة   ب  ده كرى   ا ت ؿٌ ؿت
  ال تص  ْنداً للمدعي   ,(ٕ)  تقبل التأكيلبأدلٌ ابن مالك  علي ى

َاؿ   :«الخ»  علػا قصػر ا ػت اللأي: مػن اظتسػائَ اظتث يػ  لػو  ػا ذُّػر  مط ى  إلااِمػو األلػَف يف األحػ

َيَ]أي: الشاعر: بق ل    (ٖ)ّّلها  [من الط

 (ٗ)ن يبغيمى  بمى تبغي كيكفيكى  كى يجبٍ     و لمٌ مي ػ  لأخىؾ الرم إف ت عي ]
َؿ بعده  وما بعده اليو  «أ،اؾ» (٘) اعرب َعاً بضّمٍ  مقّدرٍة على األلف  واطتب اظتَا    م يدأً مر 

  عػَ الل ػ  الُاشػي  علػى األعػراب بػاأللفأف يكػ ف مطصػ بىن  «أ،ػاؾ»   يحتمػل ٌ فإ لك؛وال يلـا ذ

  يها 
َر  والثآف ىَ الي قيق  ات مقّدرًة  األّوؿ ىَ اظتشه  وىَ ابعراب حينئٍذ باضتروؼ أو باضتّر

                                                           

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: إناب    (ٔ)
  ٛٙ  ٙ:ٕ٘  ٖٛٓ  ٜٕ٘  ٗ:ٖٓٔ  ٕٖٓ  ٜٖٔ  ٖ:ٙٔ  ٓ٘ٔ  ٕ:ٕٛ  ٔ:ٖٕٗينظػػػػر: اليػػػػذييَ واليّميػػػػَ  (ٕ)

ٕٔٓ  ٕٗٙ  ٕٖٔ:ٛ  
 .ٔ:3ٕٔ  ّٚ٘ع حٌٙٛحِع ٔ:٠ٖٕٙ:َ: حٌظ٠َٜق   (ٖ)

  ويػػروى ٔ:ٙٙٔ، واليػذييَ واليّميػَ ٔ:َ٘ٗف يعػرؼ قائلػو  واظتلّمػ  ىػػي اظتصػي    وىػَ يف شػػرح اليسػهيَ البػن مالػػك   (ٗ)
ما يلي:ٚٓٔ  رقم: ٖٕٕيف شرح شذور الذىب   ّ  
ُكَ ي ت   ّما كِتْ كَ   ِلُمِلم  ٍ  َتْدُعو إف لذيا أ،اؾ ّْ  يي   ِمن وي

ُُو فإو  َماً  جْت  ييص  أفْ  والَشي اليػ ْاِويرِ  ذو  يطم َ   مّا ئاً   لي  ي
ّمػػا يف اظتءتلػػف واظتخيلػػف يف أشتػػا  الشػػعرا    ٜٕٙ، رقػػم ٕٕٗيػػروى قري ػػاً منػػو يف قصػػيدة ضتجيّػػ  بػػن اظتضػػّرب اصتػػاىلي 

 لآمدي: 
َؾ  ي ضب السيف إُف ت ضب وإف كت ك   ٍ ظتلمّ  تدعو إف الذي أ،

 وال شاىد  يو   

 أي: ابن مالك   (٘)
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 ػػق  بػػ   االحتمػػىؿي   أي:الشػػاىدَ ذا دخلػػ  أم: الػػااـ, كإ نااػػٍب بإ ػػمىر فعػػلو 
َه  َب ابرتاؿ  يضعف عن مقاـ االْيدالؿ ألف د؛ اال ت الؿي  َلو يّس ،  

  (ٔ)وىذه القاعدة شرعّيٌ  أيضاً 

                                                           

 ْ قت ابشارة إليها يف آ،ر الُرع الثالث  لرتاج     (ٔ)



294 

 

 [دٔٚ] الراب  عشر الُرع
َىػو مختلف و  ركل البيىت علا أكج و تي  -مايدٌة للياّيػد- مى كثيران   ,(ٔ)يف ابعػراب أو يف وج

 .في بعض ى دكف بعض للمطلَب (ٖ)يك ف الشىه  (ٕ)مىربٌ ك 
َؿبال- ئلتي كق   ي  يف اال،يالؼ يف رواييو عن ذلك - نا  للمُع  على الظر ي   منصَبٌ  ىن:ق يم ّو

: قػاؿ ابػن السػيد يف  شػ ه مػرةن أ القائػَ لػذلك ال يػتفأجبتي بىحتمىؿ أف يك ف الشىعر  
َف اظتػػراد: لقييُػػو «و مػػّرةً لقييُػػ»إذا قلػػَت  (ٗ)مثلثػػو يف الل ػػ  َف اظتػػراد برىػػ ً واحػػدةً  (٘)جػػاز أف يّػػ مػػن الػػدىر   يجػػري يف    وجػػاز أف يّػػ

َا: رأيُيو ذات مّرٍة  انيهى  (ٙ)األّوؿ غَترى اظتصادر  ويف اظتليقى  غترى الظروؼ   نذا أرادوا حتقيق الظرؼ قال

َجهني  هكرا َجػو اآل،ػر  هكػرا أ،ػرى كمػرةن  على أحد ال َاب  ثػمٌ  علػى ال  رأيػتي  بعػد مػّدٍة مػن اصتػ
 عن ذلك: (ٛ)بنكتابو (5)« رح الش اه »قىؿ في  «شىـو بن ها»

 [من اظتيقارب] :ركم ق ل  

 (2) ىػى بقىلإ بقلى أى  ................        كال أرضى 
ػػ ِ ] مػػ   قػػل بن  اهتػػا  كالتأ يػػثً   «أبقػػَ»ٍػػذؼ تػػا  اليانيػػث مػػن  بىلتػػركير لليػػا    ال مػػاة (ٔ)[حّر

   يي ّرؾ بالُي    وىَ قيٌد لليانيث 
                                                           

 : يف ابعراب و األلُاظ  ٔ:ٕٗٙيف الُيض  (ٔ)
 ّذا يف د  وعند  جاؿ دوف واو  (ٕ)
شاىد   (ٖ)  ّذا عند  جاؿ  ويف د:ّ 
    ٕ:ٖٙٔاظتثلث  (ٗ)
 ّذا يف اظتثلث  ويف د: عتيي    (٘)
 يف اظتثلث: الثآف   (ٙ)
ِوظَٜحا  ٚٔمً حٌزؽيحىٞ ل٠َزةخا ِٕةٗ عةٓ ٗةَف حٌ٘ةٛح٘ي ٚٔٔةزٗ حرةٓ ٘٘ةخَ  ٔ:ًٕٔٙوَٖ حٌَِّ٘   (5)

ٚوة٩َ حرةٓ ٨ٚى ـةٟ  .5ٕٗ  طلض حٌ٘خ٘ي ٗ:٨ٖٔ٘رٓ ٨ٚى ـٟ حٌَى عٍٝ حٌّزَى. ٠ٕ:َ: حٌوِحٔش 

, طلةض حٌ٘ةخ٘ي : ٕ:2٘ٔ, ٚٔمٍٗ حٌزؽيحىٞ ـٟ َٗف أر١خص ِؽٕةٟ حٌٍز١ةذ 5ش: , حٌّٔؤٌ٘٘ح٨ٔظٜخٍ 

ٔٔ3. 

َاب   (ٛ) َّ ما أ  يو ىَ الص  يف د: بنكتاب بو  ولع
ٓ   رةٓ عخَِٚ٘ٛ ٌ  (2) َٔةشٌ  ـة٩ . ٚٛةيٍٖ:حٌ ةخثٟ ُؿة٠ٛ ِْ ْىلَٙةخ َٚىلةضْ  ُِ ٚ٘ةٛ  «أرمةً». ٚحٌ٘ةخ٘ي أّٔةٗ ًّوةَ َٚ

, ٕ:ٖٔٗ, ٚح٤ٛةةٛي ـةةٟ حٌٕلةةٛ ٕ:ٌٙٗىظةةخد ّ كّةة٩ا عٍةةٝ حٌّعٕةةٝ ٚ٘ةةٛ ـةةٟ ح«ح٤ٍٝ»ٛةةفش 

ةةً ٕ:ٔٔٗٚحٌوٜةةخثٚ ـةةٟ حٌلّةةً عٍةةٝ حٌّعٕةةٝ  ّٜ , ٕ:ٔٗٔٚحٌظةة١٠ًٌ ٚحٌظى١ّةةً  ,23ٔ, ٚحٌّف

, ٚٔمةً ٕ, ٍلةُ: ٔ:٘ٗ, ٚحٌوِحٔش 3ٖٙ, ٍلُ: ٕ:ٕ٘ٔٚحٌّمخٛي حٌٕل٠ٛش  ,3ٔ:5, ٕٔٓ, ٙ:2ٙٔ

 .32ٕٓ, ٍلُ: 5:3ٔـ١ٗ و٩َ حرٓ ٘٘خَ. َٚٗف أر١خص حٌّؽٕٟ 
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َِ  القىئػػل بىلتأ يػػث صػػ  أفٌ  فػػإفٌ  ري مػػن ذػػري نقػػَ للهمػػاة  ىئػػلي هػػ  الق والنقػػ  صػػ ٌ  باليػػّذ
ري الضمري العائد على اظتءنث اهازياال تش ىد ب  علا الج از بنػاً  علػى , في غير الضركرة (ٕ)؛ ليّذ

 أّف الضرورة ماال نتّن العدوؿ عنها 

م يػػتكلٌ  ككػػل   ,بعػػض  م  ػػعرى فقػػ  كى ػػت العػػرب يطشػػ  بعضيػػ يث ػػْت ذلػػك كإاٌل 
َؿ- طػػرالتػػي في  وقرلتيػػو :   يعيػػو علػػا مقتضػػا  ػػجيت   احػػد األوجػػو . علي ػػى أي: وجػػد -بال نػػا  للمُعػػ

 أالي  وذريه عارٌض من الراوي 
 .في بعض البيىت الركايىتي  : تعّددت على وجو األّثر رتكمن هطى تكثٌ 

ػاف ذػري بليػٍغ اػ ّ  اف الراوي بلي اً اّ  االْيشهاد بو؛  ننّو يف حّم شعر قالو بنُسو  وإفّ  االْيشػهاد  وحينئٍذ  نفّ 
َف ظتن يصّ  االْيشهاد بّالمو  بالرواي  اليت قاعتا ال ليُغ؛ إذ (ٖ)اظتدار يف االْيشهاد على أف يّ

 

                                                                                                                                                                      

 قيضيها السياؽ  زيادة ي (ٔ)
َاب   (ٕ)  يف د: اضتجازي  ولعَ ما أ  يو ىَ الص
 زاد عند  جاؿ: انيهى   (ٖ)
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 فصل
.  فيمى يتعٌلق بمى عيق  ل  البىبي

َؿ مػن : صه ملخٌ    خبػالؼ اال،يصػار   ػاظتع  ٍالػو  (ٔ): أ،ػذ بعػض اظتعػآف  وتػرؾ بعػضٍ «يلخػيصال»بصي   اظتُعػ
 َُ   يف األلُاظ  (ٕ)وإفّتا اليقلي

َؿ المحصػػ ؿ»مػن   عليػػو مػػ  زيػىداتو  «الػرازي إلمػىـ فخػػر الػ ينا»ػلػػ (ٖ)«يف علػم األاػ
َباً  ا  من  ركح    أي: مص 
َـ  كالطحػ  كالتصػريف اظتسّمى بعلػم مػ  الل ػ   معرف  اللغ  اعلم أفٌ  :قىؿ وذريقتػا مػن علػ

َّقِف عليها معر   األحّاـ الشرعي   َلو من ذري نظٍر بالذات لُاعلوي و كفى  فرضي  العربي   اظتي َّ مهّم ُقصد حص   (ٗ): ىَّ 
وىػػػػي ،طػػػػاب اهلل اظتيعلّػػػػق با عػػػػاؿ الع ػػػػاد اقيضػػػػاً  أو ختيػػػػرياً أو –  معرفػػػػ  الحكػػػػىـ الشػػػػرعيٌ  لفٌ  

َُ ػػا  الحكػػىـ كمعرفػػ ي  ,(ٙ)بىإلجمػػىع ُّايػػً   إالّ يف  ػػروريات اظتّلّػػف  عينيّػػ  كاجبػػ ه  -(٘)و ػػعاً  الثابػػِت وج

مػػن معرفػػ   : ال  ػػراَؽ فػػال بػػ ه  عػػادًة  مسػػتحيله  :  رِقهػػا اظتَاػػل  عتػػا ت ػػىبػػ كف معرفػػ  أدلٌ ع بابرتػػا 
َاجب اظتطلق إالّ بو واجبٌ أدلت ى : القػرآف  إلا الكتػىب راجع ه  : الطرؽ اظتعرو   كالدل ي   (ٚ)؛ ألّف ما ال ييّم ال

َرة منو   القرآف  وىَ الّالـ اظتنّاؿ على ن ّيو ػتمٍد    (ٛ)اظتيعّ ُد بيالوتولضعجاز باقصر ْ

                                                           

َقيف مادة )اليلخيص(  «اليلخيص»ينظر يف تعريف  (ٔ)  الي
َاب  (ٕ)  يف د: اليعليَ  ولعَ ما أ  يو ىَ الص
َف يعػػرؼ بػػو  يمػػا :اطتػػام  النظػػر (ٖ) َعا اللُػػ  ّػػ َ ي ىػػذا الُصػػَ يف اظتاىػػر أيضػػاً   وقػػد نقػػَ السػػٔ:ٖٕٓ ظتعنػػاه مَ ػػ ي

َاتر واآلحاد ٔ:ٚ٘ َع الثالث معر   اظتي رة  ٔ:٘ٔٔ  والن َؿ وأشػار إليػو أبػَ حيّػاف يف اليػّذ   ٛٛٙونقػَ بعػض ىػذا القػ
رة  ر أبَ حّياف يف اليّذ ما ّذ   ٖٛوينظر: ظت  األدل   وىَ يف احملرر يف الن َ للُخر الرازي أيضاًّ 

َؿ ل (ٗ) َام  ىذا تعريف أىَ األا َق ف مادة ) رض الُّاي (ٔ:ٖٕٙ  وحاشي  العطار ٚٔو  ينظر: رت  اصت    والي
يػػ هم  ينظػػر: حاشػػي  العطػػار  (٘) َر يفّ  َليني  وىػػَ مشػػه َـ ٔ:٘ٚىػػذا تعريػػف األاػػ َر ٕٙ  ومعجػػم مقاليػػد العػػ   ودْػػي

 العلما  مادة )اضتّم الشرعي( 
  ٔٚٔ  ٓٚٔملّخص من  (ٙ)
َلي  و قهيػػ  عنػػ (ٚ) َؿ األحّػػاـ لآمػػدي ىػػذه قاعػػدة أاػػ   واألشػػ اه ٔ:ٜٗٔد الشػػا عي  واظتعيالػػ   ينظػػر: ابحّػػاـ يف أاػػ

  ٕ:ٛٛوالنظائر للياج الس ّي 
َام   (ٛ) َؿ  ينظر: رت  اصت َـ القرآف واألا َر بّيب عل   ٕٔىذا اليعريف معروؼ مشه
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َاؿ النػ  كالسػط   َالػو : أقػ َف علػى مػا  يهمػا  وابرتػػاع ال   (ٔ)وأ عالػو وأح َئػَ؛ ألّف القيػاس يّػ قتػا األاػَ واظت
َف ؼتالُاً عتما   يّ
الػػيت ىػػي أشػػرؼ الل ػػات  وقػػد بػػنّي أوجػػَو أشػػر ّييها  كارداف بلغػػ  العػػرب أي: الّيػػاُب والسػػّنُ   كهمػػى

  (ٕ)«اظتاىر»اظتصّنُف يف 

ََ وال اػػػرَؼ ل ػػػريىمحػػػً هم كتصػػػريًف مك   َاقػػػ ؛ إذ ال ؿتػػػ  في ت قٌػػػ فػػػإذان   (ٖ): اب ػػػا    يػػػو ل يػػػاف ال
ُايػػ ً  العلػػم بىلحكػػىـ َّ اب ػػمار د عػػاً :  الدلٌػػ كمعرفػػ ي  السػػابق    علػػا الدلٌػػ اظتُرو ػػ ّ  أظهػػر يف ػتػػ

َد الضمري لألحّاـ  (ٗ)اللي اس  ع
, كمػػػػى يت قٌػػػػف علػػػػا حػػػػ  كالتصػػػػريفمعرفػػػػ  اللغػػػػ  كالط] (٘)[ف علػػػػاتت قٌػػػػ 

َقّػف  :كه  مق كره للمكلف (ٙ)[ال اجو المطلق رتلٌ  حالّي   أ،رج  ا ما ال قدرَة للمّّلف عليو ؽتػا يي
َجَب مثاًل   َان  ال الّسالم  من م َاجب اظتطلق ّ  َّقف عليو ال  يي

ائَ ف   كاجوه   حّم اظتقااد   (5)[عتا]؛ ألّف الَْ

َّقف علػم فإذان  َرة   يجػب تعّلُمهػا األح (3)أي: إذا ت َـ اظتػّذ َقّػِف معر ُيهػا علػى العلػ ّػاـ الشػرعّي  علػى أدليهػا  اظتي

مػػا قػػاؿ:  َرة ّ  َجػػَب علػػم األحّػػاـ اظتػػّذ َقّػػِف التصػػريف كاجبػػ ه ك  [دٕٚ] كالطحػػ  اللغػػ  (ٜ)فمعرفػػ ب ؛ لي
َاجب عليها   َؿ ال  حص

                                                           

َاؿ الن   (ٔ)   ٕ:ٕٛٔ  حاشي  العطار َٔٙام    إفّتا قّيدت  ا أقّره  ينظر: رت  اصتَف أجد من قّيد السن  باح
َع:  (ٕ)   ٔ:ٕٖٔ( ٕٕاظتاىر )الن
َاقػػػ ، إذ ال ٔ:٘ٗٙقػػػاؿ ابػػػن الطيػػػب  (ٖ) َلػػػو )بل ػػػ  العػػػرب( إٍف    اب ػػػا   لليشػػػريف  ويف الشػػػرح: اب ػػػا   ل يػػػاف ال : ق

ػػالّالـ ال َاعػػد تقيضػػي الر ػػ  والنصػػب ّ  عػػر   وأّمػػا اػػرؼ وال ؿتػػَ ل ػػريىم  قلػػت: أّمػػا الن ػػَ  ظػػاىر أعػػم لػػي  عتػػم ق
ي  ػالرّت َع  يف األلسػن ّ  ػي  وذريىػامن الّيػب اظتَ ػ ما يُعرؼ  صادر الاوزٓف الُاْر َّ ل ٍ  ارٌؼّ  الصرؼ  ال  بَ لّ

 وذريه  واهلل أعلم 
َاب  (ٗ)  يف د: لاللي اس  ولعَ ما أ  يو ىَ الص
َ يني من أ و ب و ج  (٘)  ّذا يف د  وقد ْقا مابني معّ
: لٌٛٗ )حٌٛحؿذ حٌّ ٍك( أهةَؽ حٌٛحؿةذ حٌّم١ّةي ٚؿٛرةٗ ٔ:ٙٗٙخي حرٓ حٌ ١ذ ح٠ٌِخىس ِٓ ــخي. ل  (ٙ)

ّْ طلٜة١ً  ّْ ٚؿٛرٙخ ٨ ٠ٔةظٍَِ ٚؿٛرةّٗ ٤ رٌٌه ح٤َِ, وخٌٕٜخد ٌٍِوخس, ٌظٛلّؿ ٚؿٛرٙخ ع١ٍٗ, ـب

 ٓزذ حٌٛؿٛد ٨ ٠ـذ.

 .ٔ:ٙٗٙح٠ٌِخىس ِٓ حٌف١ٞ   (5)

 ـٟ د: عٍٝ.  (3)

َلو  (ٜ)  ْقا من د  «ل   والن َ واليصريف   معر   ال»عند  جاؿ: معر    و ق
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َـِ  ثم الطريق إلا معرفت ى : «الرازيُّ » قىؿ ََ المحػض  ى الطقلي إمٌ أي: ىذه العل الػذي ال دْ،ػ

َعاهتا  كأكثر اللغ   يو للعقَ رأْاً    ب ياف مَ 

مطلقػػػػاً  (ٔ)[ـالمحلػػػػا بػػػػىلال]كق لطػػػػى الجمػػػػ  عػػػػن العػػػػرب  مػػػػ  الطقػػػػل  أك العقػػػػلي 

َؿ الن ػػاة: للعمػػـ  َع السػػالم  مػػن»  وقػػ َع القلّػػ  (ٕ)إّف رتػػ  [أ٘ٛ] يمػػا ذُّػػر  (ٗ)لُتمػػَ علػػى نّراهتػػا  وداللػػ  النقػػَ (ٖ)«رتػػ

تُعػػرؼ    اال ػػتثطىءصػػحٌ  فػػإفٌ بشػػهادة االْػػيعماؿ  مطػػ   فػػردو  ا ػػتثطىء أم   يصػػ ٌ : الشػػاَف  أي  ل ٌػػ

 عن العرب يف اْيعماعتم لو   بىلطقل

َلػػو:  ػػَر داللػػ  العقػػَ بق َّ َؿ -  كك  ىػػوذ َف]أي: وأّف  -«أفّ »بالنصػػب عطُػػاً علػػى مػػد،  معيػػىرى االْػػيثنا   (٘)[ّػػ
َؿيُعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم  بالعقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ (ٙ)   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنفّ بىلعقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػليُعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ  العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ  ال مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أنّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  
 
 
 

َـ ما اّ  االْيثنا  (5)األ راد الذي ىَ   (ٓٔ)اب،راج (2)الذي ىَ (ٛ)ادقات العم

                                                           
ةخ حٌعٙي٠ةش ـة٩ طةيّي عٍةٝ حٌعّةَٛ.    (ٔ) ِّ ح٠ٌِخىس ِٓ ــخي. ٟٚ٘ )أي( حٌـ١ٕٔش حٌظٟ ٨ٓظؽَحق ح٤ـَحى. أ

عةخي ٌٍـةْٕ عٍةٝ . ٠ٕ:َ: حٌّمظ٠ذ )ِةخ ٚلةع ِةٓ ح٤ـوّخ ١ٓؤطٟ «ِ ٍمخا »١ٌْٚ وّخ لخي حرٓ ع٩ْ

ٚعَّٚ ح٤ـةَحف ١   5ِٖٚؽٕٟ حٌٍز١ذ )أي(   ٗ:3ٖٔٚ)رخد ح٦ٟخـش(  ,ٔٗٔ  ٕ:ِٓٗٔعٕخٖ( 

 .ٔ:5ٕ٘  ّٚ٘ع حٌٙٛحِع ٔ:3ٔٔٚحٌظ٠َٜق  ,ٔ:ٖٖٗحٌمي٠ّش 

 ّذا يف د  وقد ْقطت من أ و ب و ج  (ٕ)
  ٖ:53٘  ٚ)رةخد طىٔة١َ حٌٛحكةي ٌٍـ١ّةع( ٖ:٠ٗ2ٕٔ:َ: حٌىظخد )رخد طلم١ةَ ح٤ٓةّخء حٌّزّٙةش(   (ٖ)

 . ٕ:ٗ٘ٔٚحٌّمظ٠ذ )رخد حٌعيى ٚطف١َٔ ٚؿٛ٘ٗ( 

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: العقَ  (ٗ)
   ٠ُخىس ٠مظ١٠ٙخ ح١ٌٔخق.  (٘)

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: وأف  (ٙ)
  ُحى ـٟ ى: ِّخ.  (5)

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: اال  (ٛ)
 : حٌٌ٘ٛ. أ ٚ دـٟ  «حٌٌٞ ٘ٛ»  (2)

   2:ٓٙحٌظٛرش  چ...ٹ  ۀ ڻ  ٹ  چ رمٌٛٗ طعخٌٝ:  «أي»ٌعً ـٟ حٌى٩َ ٓم٢ ِؼًّ ـ١ٗ عٓ حٌّلٍّٝ ر   (ٓٔ)
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َـِ  حاالٌ   (ٔ)ل فمعرف  ك ف الجم  المرك ر  عن العرب  بىلتركيو من الطقلأي: العم

َر  كالعقلً العرب  ال]: ى العقػل المحػض فػال مجػىؿى كأٌمػ: الُّػِر يف األمػ  (ٕ)[فبُػي  اظتػيم  بػاصتيم أي: جػ
َـ   ل  في ذلك َِر من ىذه العل  أي: اظتّذ

 كعلػػػا كػػػل   .أك آحػػػىده  ى متػػػ اتره إٌمػػػالػػػذي ىػػػَ القسػػػم األوؿ   فىلطقػػػل المحػػػض :ىؿقػػػ
َعني  مط مػػى  َز رتػػ  ذلػػك  ]: رَتََعػػو إ ػػكىالته أي: النػػ ٌر ألنّػػو واػػُف مػػا ال يعقػػَ  وكتػػ رتػػَ  مءنػػٍث ْػػاٍَف مػػ  أنّػػو مػػذّّ

 ّذلك  
  وَف «ابشػػّاؿ» يػػو للجػػن    ػػال يقػػاؿ: اظتػػّدعى أّوالً رتػػ   «أؿ»و: ؿ عليػػ فىإل ػػكى (ٖ)ى المتػػ اترأٌمػػ

  (ٗ)[َيِف بذلك اليُصيَ باظتقاؿ 
    «أوجوٌ » «ابشّاالت»  اظتناْب لػمن كج هو 

التػػػي هػػػي أكثػػػر  ى  جػػػ  الطػػػىس مختلفػػػين فػػػي معػػػى ي اللفػػػىظأ ٌػػػ :أحػػػ هى
تنازعو اظتصدراف ق لو  وأُعمَ الثػآف لػئال يلػـا   الظرؼ لسط  المسلمينأ (٘)في كدكرا ىن  ت اكالن  اللفىظ

    (ٙ)لئال يلـا الُصَ بني اظتصدر واليو باجن  وإنّو ذري جائاٍ 

 
  .بمى ه  الحقٌ  (3)ال يمكن القط  في  (ٚ)ان   ي  اختالفىن 

                                                           

 ّذا يف د  وقد ْقطت من أ و ب و ج  (ٔ)
  زيادة من د (ٕ)
َاتر  (ٖ)  ّذا يف د  وعند  جاؿ: الي
يػػػػب مّػػػػاف السػػػػػقا  يهػػػػا: وابشػػػػّاؿ  قػػػػاؿ ابػػػػػن  (ٗ) َ يني مػػػػن أ و ب و ج  ّو ّػػػػذا يف د  وقػػػػد ْػػػػقا مػػػػا بػػػػػني معّػػػػ

َلػػو ) ابشػػّاؿ عليػػو( إٍف    ٔ:ٚٗٙالطيػػب    ػػال ينػػايف تع ػػريه أوالً بػػاصتم   أو عػػّب بػػاصتم  أّوالً  يػػو جنسػػي  «أؿ»: ق
َارد على الطر ني  َع ال  باعي ار اهم

 , ٚعٕي ــخي ٚـٟ حٌّلٜٛي ٚحٌَِّ٘: عٍٝ.ٔ:5ٗٙوٌح ـٟ حٌف١ٞ   (٘)

 .5ٓ  ٘:2ٙ  ّٚ٘ع حٌٙٛحِع ٘:3ٕ٘  ٚحٍط٘خؾ ح٠ٌَد ٖ:٠ٖٕٔٔ:َ: َٗف حٌظ١ًٙٔ   (ٙ)

5ٓ. 

َؿ  يف أ و ب و ج: ميعدياً  وىي (ٚ)  ليست يف احملص
 وٌح ـٟ حٌّلٜٛي, ٚعٕي ــخي ٚـٟ حٌَِّ٘: ـ١ٗ حٌم ع.  (3)
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َاجػػػػػػب  (ٔ)«الل»كلفظػػػػػػ   َد]االْػػػػػػم العلػػػػػػم للػػػػػػذات ال َجػػػػػػ  ػػػػػػى بعضػػػػػػ م زعػػػػػػم أ ٌ  فػػػػػػإفٌ   [ال
ّ(ٕ)ٌي را بٍ عً  َّحدة  ل   : بّسر اظتهمل  ْو الطّلػب  [بٕٜ] (ٗ)   ل قػو(ٖ)ظتّا عب النهر  ارًّا من النمػرود «إبراىيمَ »َف اظت

انت ل يو أّوالً ذريَىا    (٘) الطّلب من ورائو  ّو
َف النطػق«آدـَ »: قيَ: إّعا ل   (5) ه  ريى يٌ  :ق ـه  قىؿ (ٙ)ك  ػا  (ٛ)  و ا ينطق الص ري أّوَؿ نطقػو  قيػَ: ويّػ

 م: إّف اظتلّني إفّتا يّلمانو  ا  ا يف البزخ  ح  قاؿ بعضه (ٛ)النطق
َميو يف   ]من الرجا[: (ٜ)«اليث يت»قاؿ اظتصّنف يف منظ

 العيناف ومن ذريب ما ترى
 أ    ذا شيخنا الُ لقي 

 

 أّف ْءاؿ القب بالسرياف 

 (ٓٔ)وَف أره لػػ ريه بعي 
 

     «احمليي اظتميت (ٕٔ) ي »اضتنُّي يف شرحها  (ٔٔ)«العي »  وىَ «الُ لقي »وقد رأيُيو ل ري [جٜٗ]

                                                           
  ٕ:٘ٔٔحٌىظةةخد ٠ٕ:ةةَ: اٌةةٝ ػ٩ػةة١ٓ لةة٨ٛا.   ٕٙٔأٚٛةةٍٙخ ـةةٟ ٔٛح٘ةةي ح٤رىةةخٍ ٚٗةةٛحٍى ح٤ـىةةخٍ   (ٔ)

, ٚٗةةَف ٖٙ٘  ٚٗةةَف حٌٍّةةٛوٟ ٕٙ  ٚحٗةةظمخق أٓةةّخء هللا ٗ:ٕٓٗ  ٚحٌّمظ٠ةةذ ٕٙٔ  2٘ٚٔٚ

  ٚرٜةخثَ ٔ:٘  ٚٓفَ حٌٔعخىس )هللا( ٖ:ٖٕٔ  3ٖٖٚ  ٚٔ:3ٖٔخـ١ش   َٚٗف حٌىٖ:ٖٔٓحٌ٘خـ١ش 

ِةخىطٟ )أٌةةٗ( ٚ)ٌةةٖٛ(. ٚلةةي  ٌٔةخْ حٌعةةَد ٚطةةخؽ حٌعةةَّٚ  ٕٚ:ًٕٔٚٞ حٌظ١١ّةِ )رٜةة١َس ـةةٟ هللا( 

٠َٚحؿةةع وةة٩َ حٌٔةة١ٛ١ٟ ـةةٟ ح٨كظـةةخؽ  طلةةيػض ِع:ةةُ حٌظفخٓةة١َ عةةٓ ًٌةةه ـةةٟ طفٔةة١َ حٌزٔةةٍّش.

   .چ    الهٌ  ہ  ہ  ہ  ہچ ءس أ( ـٟ و٩ِٗ عٍٝ لَحٙٗرخٌمَحءحص حٌ٘خًس )

 عٕي ــخي ٚـٟ حٌَِّ٘: عز٠َش. ٚـٟ حٌّلٜٛي: أّٔٙخ ١ٌٔض عَر١ش.  (ٕ)

(ٖ)  « ًُ َٚ ّْ ةَٚى» ٠مٌْٛٛ حٌزَٜس ٚأًَ٘ ,حٌّعـّش رخٌٌحي «ُٔ ّْ , ٔ:3ٔٔ. ِـةخٌْ ػعٍةذ حٌٍّّٙةش رخٌةيحي «ُٔ

 ٚطخؽ حٌعَّٚ ِخىس: )َّٔى(.

   ـٟ ى: ـٍم١ٗ.  (ٗ)

 ١ٌْ ـٟ ى. «ظٗ أ٨ٚ ؼ١َ٘خٚوخٔض ٌؽ»ِٓ لٌٛٗ  (٘)

 ّذا يف د  وقد ْقطت من أ و ب و ج  (ٙ)
وٌح ـٟ حٌَِّ٘, ٚعٕي ــخي: أّٙخ ٠َٓخ١ٔش. ٚـٟ حٌّلٜٛي: رً ٠َٓخ١ّٔش. ٠ٕ:ةَ: ٔفةخثْ ح٤ٛةٛي   (5)

ٕٕ٘:ٕ. 

 ّذا يف د  وقد ْقطت من أ و ب و ج  (ٛ)
َزة يف تّّلم  يها على  ين  القب ومػا ييعلػق بػو  وىػي  (ٜ) واشتهػا اليث يػت عنػد الي ييػت  وشػرحها ػتمػد بػن   بييػاً  ٖٚٔأرج

َف  شف الظن َجي  ينظر:ّ  َف ٔ:ٖٗٗإشتاعيَ الشهري بالصنعآف  والقان   ٖٖٙ  ٖ:ٕ٘ٚ  وإيضاح اظتّن
وٌح ـٟ ى, ٚـةٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٠عٕةٟ. ٚلةي ٔمةً ٘ةٌح حٌمةٛي عةٓ ٗة١وٗ عٍةُ حٌةي٠ٓ حٌزٍم١ٕةٟ ـةٟ وظخرةٗ   (ٓٔ)

 .ٙٗٔحٌّٛطٝ ٚحٌمزٍٛ َٗف حٌٜيٍٚ ـٟ أكٛحي أً٘ 

   ـٟ ى: حٌٜفٟ.  (ٔٔ)

َد بػػن أزتػػد  «شػػرحها  ػػي » (ٕٔ) أبػػَ ػتمػػد القا ػػي    بػػدر الػػدينّػػذا يف د  ويف أ و ب و ج: شػػرح ا ػػي   والعيػػ  ىػػَ ػتمػػ
ىف بالقػػػاىرة ْػػػن   اضتنُػػػي اظتصػػػري، الُقيػػػو َي، اظتيػػػ َيّػػػ »ىػػػػ، اػػػاحب ٘٘ٛالن ػػػ َعػػػاة   ينظػػػر:  «اظتقااػػػد الن  ب يػػػ  ال

  ٕ:ٕٓٗىدي  العار ني   و ٜٚٙٔ  رقم: ٕ:ٕ٘ٚ



310 

 

رٍ »: أ،رج (ٔ)«اظتاىر»ويف  ّانت ل يو يف اصتنػ  العربيّػَ    لّمػا   «آدـَ »أّف  «ابن عّ اسٍ »: عن (ٕ)«الياريخ»يف  «ابن عسّا
  لّما عصى اهلل ْل و اهلل العربّي    يّّلم بالسريانّي    لّما تاب رّد اهلل عليو العربّيَ   

  إُف أف بَػُعػد و ػاؿ العهػُد  (ٗ)مػن اصتنّػ  عربيػاً  «آدـ»الػذي نػاؿ بػو  اللساف األّوؿّاف   (ٖ)«ع د اظتلك بن ح يب»قاؿ 

َبٌ  إُف أرض  َرى»العهػُد  ُحػػّرؼ واػار ْػػريانّياً  وىػي منسػػ ػاف (٘)«ْػ َحٌ »  وىػػي أرض اصتايػرة   ػػاّ  َمػو ق ػػَ ال َػَرؽ  قػػاؿ:  «نػػ وق
َ الّلساف العرّ  إاّل أنّو ػتّرٌؼ  انيهى   اف يشّا  ّو

 أي: أو مرجتلٌ    أك ال اختلف ا هل هي مشتق ه   ن ربيٌ كالرين جعل هى ع

 منو   (ٙ)يف اظتشيق   ي ان  كالقىئل ف بىال تقىؽ اختلف ا اختالفىن 

                                                           
 .ٔ:ٖٓحٌَِّ٘   (ٔ)

 .ٔ:2ٖٓ( ٖٙ: ٕ  ٚحٌيٍ حٌّٕؼٍٛ )حٌزمَس 5:5ٓٗطخ٠ٍن ىِ٘ك )آىَ(   (ٕ)

٘ة . رؽ١ةش حٌٛعةخس 3ٖٕحٌٍّٟٔ ح٤ٌز١َٞ حٌم١َزٟ حٌّخٌىٟ  حٌّئٍم ح٤ى٠ذ. طٛـٟ ـٟ ل١َزةش ٓةٕش   (ٖ)

 .ٗ:5٘ٔ  ٚح٤ع٩َ ٘ٙ٘ٔ  ٍلُ: ٕ:2ٓٔ

 وقد ْقطت من أ و ب و ج  ّذا يف د واظتاىر  (ٗ)
وٌح ـٟ حٌَِّ٘. ُٚحى ـ١ٗ: أٚ ٠َٓخٔش. ٚـةٟ حٌٕٔةن: ٓةٍٛطش. ٚـةٟ حٌفة١ٞ: ٓة٠ٍٛض. لةخي ٠ةخلٛص   (٘)

 رخرةةً أٍٝ ِةةٓ رةةخٌعَحق ِٟٛةةع «٘ةةَٜرُ » ُْٚ عٍةةٝ :ٖ:53ٕـةةٟ ِعـةةُ حٌزٍةةيحْ ِةةخىس )ٓةةٍٛح( 

ْ: ٚحٌٔة٠َخ١ْٔٛ : ٚلةخي أرةٛ ح٠ٌَلةخٕ:52ٕ. ػُ ٠مٛي ـٟ ِةخىس )ٍٓٛٓةظخْ( ح٠ٌَٔخ١ٔٓ ِي٠ٕش ٟٚ٘

ِٕٔٛرْٛ اٌٝ ٍٓٛٓةظخْ  ٚ٘ةٟ أٍٝ حٌعةَحق ٚرة٩ى حٌ٘ةخَ. ٠ٕٚ:ةَ: ح٤ٔٔةخد ٌٍٜةلخٍٞ )ًوةَ 

. ٚلةي ٔمةً حٌِر١ةيٞ كةي٠غ حرةٓ عزةخّ حٌٔةخرك ٚلةٛي عزةي ٕٔٔ, ٔ:ِٔٔٔعَـش أّٓخء حٌ٘عٛد( 

. ٚحٌعزةخٍس عٕةيٖ: ٚ٘ةٛ ِٕٔةٛد اٌةٝ ٔ:ٖٔحٌٍّه رٓ كز١ذ ٌ٘ح عٓ حٌَِّ٘. ٠ٕ:َ: طخؽ حٌعةَّٚ 

 .٠ٍٛٓش

 : اظتشق   ويف ب: اظتشيق  أ و جّذا يف د   (ٙ)
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ػػػي»قػػػاؿ  ػػػطى»يف  «السػػػيد السنَْ َّ  ](ٔ)«شػػػرح الَْ ال  (ٕ)[و: واضتػػػّق أّف ىػػػذا االْػػػم الّػػػرٔف َعلَػػػٌم عليػػػو عػػػّا وجػػػ

َ  (ٖ)اشيقاؽَ  روه يف اشيقاقو، ]ّو ما ّذ ره يف اشػيقاقو[لوّ  : أقػاـ بػو  «أَلِػو باظتّػاف»    ػرُي مسػّلم  وأقربػو أنّػو مشػيق  مػن (ٗ)ما ّذ
ٍَ عن واف الّماؿ   َف االْم عليو من اُات الينػايو  أي: ذري منيق   يّ

َاجب هرا اللفظ م ل ؿ (٘)تعيينفي  [أٙٛ]  متى ل أدلٌ كمن تأمٌ  َد]  أىَ الّذات ال َج أـ  [ال

َد ٍػػق  أـ ا َاجػب أـ ىػَ اظتع ػ َُد مث ذلَػَب علػػى الػّذات ال َد ]ظتع ػ َجػػ الِت    ػػىأ ٌ  مى عًلػ  [ال ألّعػا علػػى  متعىر ػػ ه أي: اظتػدل

َِ   مط ػػى كأف  ػػيئىن   وعلػػى ذػػريه ال  (ٙ)األّوؿ جائػػي الطَػػَرؼ الػػراج  ؽتػػا - (3)نه الظٌػػ (ٚ)فيػػ ال يأي: تلػػك الػػدالئ

َز يف الشي  عند العقَ    (ٜ)باليعارض عن اليقين الن ضٍ فى  -كت

عتم:  الٌف ال نتلك درقتاً  ضالً عن دينارٍ  (ٓٔ)«اظتص اح»ويف    وعػدـ ملّػو (ٔٔ)معناه ال نتلك درقتػاً وال دينػاراً  .ق

انّو قاؿ: ال نتلك درقتاً  ّيف نتلك ديناراً  ألّف نُي القليَ الزـٌ لنُي الّثري    (ٕٔ)الدينار أوُف باالنيُا   ّو

 ملِك ديناٍر   (ٖٔ)[ َػْقدِ ]ُمَلك درىٍم  ْقداً يُضَ عن وانيصابو على اظتصدر  واليقدير:  َػَقَد 

ُيسػػي عد  يػػو األدْف ويػػراد بػػو  (ٕ)[مَ ػػ ٍ ]يسػػيعمَ يف  « ضػػالً »: اعلػػم أّف (ٔ)الػػدين الشػػريازيّ  (ٗٔ)[قطػػب]قػػاؿ 
المني مي ايري اظتع   وأّثر اْيعمالو أف كتي  بعد نٍُي   َقو  ولذا يق  بنيّ   بو اْي ال  ما  

                                                           

  ٚ «أَ حٌزةَح١٘ٓ»رة حٌّٔةّخس  «حٌعم١ةيس حٌٜةؽَٜ»رخهظٜخٍ  ٌٚةٗ  5ٕحٌعم١يس حٌٛٓ ٝ َٚٗكٙخ ٙ  (ٔ)

 حٌـٙةةً ٍٚرؽةةش حٌظم١ٍةةيعم١ةةيس أ٘ةةً حٌظٛك١ةةي حٌّوَؿةةش ِةةٓ هٍّةةخص »  ٚ٘ةةٛ وظةةخد «حٌعم١ةةيس حٌىزةةَٜ»

س أ٘ةةً حٌظٛـ١ةةك ٚحٌظٔةةي٠ي ـةةٟ ٗةةَف عم١ةةيس أ٘ةةً عّةةي». ٚٗةةَكٗ «حٌَّؼّةةش أٔةةؿ وةةً ِزظةةيع ع١ٕةةي

٘ة . 32٘رٓ حٌلٔة١ٓ حٌٕٔٛٓةٟ حٌظٍّٔةخٟٔ حٌلٔةٕٟ  حٌّظةٛـٝ ٓةٕش  ٚ٘ٛ ِلّي رٓ ٠ٛٓؿ «حٌظٛك١ي

  ٕ:5٘ٔٔوةً ِةٓ كةخؿٟ هٍف١ةش ٚحٌزؽةيحىٞ. ٠ٕ:ةَ: و٘ةؿ حٌ:ٕةْٛ  «حٌعم١يس حٌٜؽَٜ»ٌُٚ ٠ٌوَ 

 .ٕ:ٕٙٔٚ٘ي٠ش حٌعخٍـ١ٓ 

 .  ح٠ٌِخىس ِٓ َٗف حٌعم١يس حٌٛٓ ٝ  (ٕ)

 : ٨ٗظمخق. ٚ٘ٛ ه ؤ.أ ٚ ؽـٟ   (ٖ)

روه يف اشيقاقو»ّذا يف د والشرح  وقد ْقطت من أ و ب و ج  وقد ْقا من د  (ٗ)   «ّما ّذ
 يف أ و ب و ج: نُ   (٘)
   ويف أ و ب و ج: عر  ٔ:ّٓ٘ٙذا يف د والُيض  (ٙ)
 يف أ و ب و ج: تُيد  (ٚ)
 ذ.ُحى عٕي ــخي ٚـٟ حٌّلٜٛي ٚحٌَِّ٘: حٌؽخٌ  (3)

 لي  يف د  اظتص اح اظتنريّذا يف د  ويف أ و ب و ج: أف يُيد  لليعارض  وما نقلو بعده عن  (ٜ)
 حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ ِخىس )ـ٠ً(.  (ٓٔ)

 , ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ى٠ٕخٍ. حٌّٜزخف ح١ٌَّٕوٌح ـٟ   (ٔٔ)

ٌَ ٌٕفٟ حٌىؼ١َ»  (ٕٔ) ّْ ٔفٟ حٌم١ًٍ ٨ُ  .حٌّٜزخف ح١ٌَ١ٌّْٕ ـٟ  «٤

 .  ٌّٜزخف ح١ٌَّٕحح٠ٌِخىس ِٓ   (ٖٔ)

 .حٌّٜزخف ح١ٌَّٕح٠ٌِخىس ِٓ   (ٗٔ)
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َؿ  يػػو  «يّػػاف األندلسػػيّ أبػػَ ح»وقػػاؿ شػػيخنا  ػػالـ العػػرب  وبسػػا القػػ يػػب مػػنّ  : وَف أظُػػر بػػنص  علػػى أّف مثػػَ ىػػذا الرّت
 وىَ قريٌب ؽتا قّدمُيو  انيهى 

َُ ىذا ككرلك   : (ٖ)«اإليمىف»اختلف ا في لفظ اال،يالؼ يف لُ  اصتالل    [دٖٚ]مث

َزف  «آمن»أىَ مصدُر  ََ »ب َع َزف  «أ ػْ ََ »ال ب    «َعاؿ ِ »وإاّل لّاف  « َاَع

انّػو ََ ذػريَه آمنػاً مػػن تّذي ػو  أو للصػريورةّ  ػاّف اظتصػػدؽ جَعػ اػػار ذا أَْمػٍن مػن تّػذيب ذػػريه  (ٗ)وىػَ قتاتػو لليعديػ  ّ 
 لو  

ّّن شػػػطٌر منػػػو  أو شػػػرٌط بجػػػرا   -«األشػػػعريّ »وعليػػػو -وىػػػَ مسػػػّماه اليصػػػديق اصتَنَػػػآف  والنطػػػُق بالشػػػهادتني عنػػػد الػػػيم
  «اظتاتريديّ »أحّاـ الدنيا  وعليو 

َلني عن  (ٙ): إنّو(٘)«شرح اظتشارؽ»يف  «ابن ملكٍ »وقاؿ       «األشعريّ »إذ أاّ  الق

ػالـ  [بٖٜ] َويّ »ّو َد َمػن تػػَرؾ النطػَق  مػػا مػػ   (5)«شػرح مسػػلمٍ »يف أّوؿ  «النػػ متالُػو   َقػػد حّػى ابرتػػاع علػى ،لػػ

نو منو  وقد اّدؽ ّّ  بابنتاف بقل و يف الّنار   (3)دت
 ّماه أو ال  وىَ العمَ دا،َ يف مس

َا يف لُ ]ك  : ما مسّماه  وما لتصَ بو  (2)«الكفر»ج[ ٜ٘ا،يلُ
اف وتداوعتا «,كالاكىةً » «الصالةً »ك  يف ألسن  أىَ ابنتاف   (ٓٔ)م  اشيهار ىذه األّر

                                                                                                                                                                      

ف رٗ ـةٟ  «َٗف حٌّفظخف»ـٟ د: ح٠ٌٌٓ ح١ٌَٔحُٞ. ٚلٌٛٗ ـٟ  «حٌي٠ٓ ح١ٌَ٘حُٞ»  (ٔ) َّ حٌّٜةزخف وّخ ٛ

 «ِفظةخف حٌعٍةَٛ»  َٗف ـ١ٗ حٌمُٔ حٌؼخٌغ ِٓ «ِفظخف حٌّفظخف»  ٚحُٓ َٗكٗ ٔ:ٓ٘ٙٚحٌف١ٞ  ح١ٌَّٕ

ى حٌَ٘ٚف. ٚل ذ حٌي٠ٓ ٘ٛ ِلّٛى رٓ ِٔةعٛى رةٓ ِٜةٍق ٘  َٗكخا ِِّٚؿخا. ٚ٘ٛ ِٓ أؿٕٛٙٙ

  ٝ ةَ عةخٌُ رخٌعم١ٍّةخص.حٌفخٍٟٓ حٌ٘ة١َحُٞ  لةخ ّٔ ٘ة . ٠ٕ:ةَ: حٌةيٍٍ 5ٔٓطةٛـٟ ـةٟ طز٠َةِ ٓةٕش  ِف

  ٕ:5ٕٙٔ  ٚو٘ةؿ حٌ:ٕةْٛ 23ٖٔ  ٍلةُ: ٕ:3ٕٕ  ٚرؽ١ةش حٌٛعةخس 2ٕٗ  ٍلةُ: ٗ:2ٖٖحٌىخِٕش 

 .ٕ:5ٕٙٔٚح٤ع٩َ 

 .حٌّٜزخف ح١ٌَّٕح٠ٌِخىس ِٓ    (ٕ)

   ٚطخؽ حٌعَّٚ ِخىس )أِٓ(.٘:٠ٔ5ٕ٘:َ: َٗف حٌّمخٛي ٌٍظفظخُحٟٔ   (ٖ)

(ٗ)  . ّْ   ـٟ ى: ٤

  ٔ:ٔٗ  حػديث: مػن مػات وىػَ يعلػم أنّػو ال إلػو إال اهلل د،ػَ اصتنّػ   وينظػر  يػو ٘ٚٔ  رقػم: ٔ:ٛٙٔ م ارؽ األزىار (٘)
ٕٗ  ٔٓٙ  

 ٍق: ٚ٘ٛ.وٌح ـٟ ى, ٚـٟ د: أٞ. ٚلي ٓم ض ِٓ أ ٚ ؽ. ٚـٟ َٗف حٌّ٘خ  (ٙ)

 .ٔ:٠ٔ3ٕٗ:َ: َٗف ٛل١ق ٍُِٔ  وظخد ح٠٦ّخْ  رخد ح٠٦ّخْ ٚح٩ٓ٦َ ٚح٦كٔخْ    (5)

  ـٟ ى: أَِ.  (3)

 .٘:٠ٕٕٕٗ:َ: َٗف حٌّمخٛي   (2)

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: وتاّوعتا  (ٓٔ)
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التي هي  ,في هره اللفىظً  (ٖ)من اال،يالؼ الحىؿى الثابُت ذىناً  (ٕ)كىف هرا (ٔ)إذاك 
َامػػو  وعليهػػا قيامػػو   ؛ان جػػ ٌ   ه ي ػػى مىٌ ػػإل كالحىجػػ ي  ,هػػي أ ػػ ر اللفػػىظ ػػاف ابْػػالـ  و ػػا ِق ألّعػػا أّر

َ  منهػػا ىػػذا اال،ػػيالَؼ  الػػذي  ػػ الػػيت َف  فمػػى ظطٌػػك بسػػىئر اللفػػىظ ّػػاد أف ال لتصػػَ  يػػو ائػػيالؼ ]وا،ُيلػػف يفّ 
ها يف أشهرييها ومسي  اضتاج  إليها    تشاّر

َؿ لأللُػػػاظ  علػػػى اظتعػػػ  اظتػػػ (٘)أف ال اتُّػػػاؽَ  كػػػىف كػػػرلك  (ٗ)[كإذا دعػػػ ل  أفٌ   افَ بَػػػ: (ٙ)ظ ػػػردل
َع اللُ   الت اتر في اللغ   ظتا ذُّر من اال،يالؼ الشديد   ره كالطح  متعرٌ يف مَ 

 (3)التػػ اتر فػػي معى ي ػػى علػػا (5)  كإف لػػم يمكػػن دعػػ لبأ ٌػػ :جيػػو عطػػ كأي 
َد االتُػػاؽ علػػى ذلػػك  التفصػػيل َاجػػب وأّف اصتال , علػػم معى ي ػػى فػػي الجملػػ  ىفإ ٌػػ؛ لعػػدـ وجػػ لػػ  للػػّذات ال

َد] َجػػ مػػا قػػاؿ:  (2)لليصػػديق الّػػايف «ابنتػػاف»  وأّف [ال َز باصتنػػ  ّ  َاتر فػػطعلمبػػالُ أي: النػػاَس    ػػمأ ٌ  (ٓٔ)علمػػاً يقينػػاً بػػالي

َمػو  (ٕٔ)اإلل  المعب د بحق   (ٔٔ)علا «الل»لفظ   يطلق ف ليّػاً باعي ػار مُه ػافّ  َع وإفّ    وىػذا اظتَ ػ

َاحد واحٌد ال شريَك لو  إاّل أنّو قاـ البىاف القا     على أنّو جائي   واهلل ال

                                                           

َؿ  وعند  جاؿ:  نذا ويف أ و ب و ج دوف واو أو  ا    (ٔ)  ّذا يف د واحملص
 حٌّلٜٛي.١ٌٔض ـٟ   (ٕ)

   ـٟ ى: حٌٛٛؿ. «ِٓ ح٨هظ٩ؾ»  (ٖ)

َ يني من أ و ب و ج  (ٗ)  ّذا يف د  وقد ْقا ما بني معّ
 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: التُاؽ   «أف ال اتُّاؽَ » (٘)
َؿ يف أ و ب و ج: أظهػػػر  قػػػاؿ القػػػرايف يف نُػػػائ   (ٙ) َلػػػو: إعػػػم ٕ:ٕٗ٘األاػػػ َا يف اشػػػيقاؽ اهلل ولُػػػ   ميعق ػػػاً ق ا،يلُػػػ

َجػػَب، وذػري ذلػػك   ػػنّف ىػذه شػػ ه  ْػػاقط  بنػا  علػػى قاعػػدة، وىػػي أّف الصػال ة، ومسػػمى لُػػ  اهلل، ومسػمى اػػي   ال
َاتر  يهػػا إرتاعػػاً، واتُػػق النػػاس علػػى  َاتر ال يػػد،َ إال يف أمػػٍر حّسػػّي، أمػػا النظريػػات ورتيػػ  العقليػػات  ػػال مػػد،َ لليػػ اليػػ

 اشرتاط ذلك 
 ـٟ ى: ٚؿٛى.  (5)

 ّلٜٛي ٚحٌَِّ٘: ٓز١ً.ُحى عٕي ــخي ٚـٟ حٌ  (3)

 ـٟ ى: حٌىخًِ.  (2)

 ّذا يف د  وليست أ و ب و ج  (ٓٔ)
 أ و ب و ج: عليو  يف (ٔٔ)
 ١ٌٔض ـٟ حٌّلٜٛي. «حٌّعزٛى رلكٍّ »  (ٕٔ)
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ٌَ  (ٕ) ذاتي  هرا اللفظً  (ٔ)اى ال  علم مسمٌ كإف كطٌ  َف اشتاً للّذات بنػاً  علػى أنّػو ُمرجَتػ أـ      يّ
يداً  ملجأن  أـ ك    (ٖ)أـ  ك    معب دان  في  (ٗ)العق ؿ ري أـ ك    بحيث تتحيػٌ  ,قللخلٍ ْو

َزف «أَلِو»ٌق من أنّو مشي على [أٚٛ]  بناً  في إدراك  َى ً »و «إالى ً »  «ْاؿ»  ب َىّي ً »و« أُل     «َعَ د»    ع  (٘)«أل

 ؛ إذ العابد يُاع إليو  وىَ كُتري الُازَع إليو  «أجاره»: (ٙ)«أَلػِهو ذريُه»أو من 
َؿ تي رّي يف معر يو تعاُف  «عِلم»ّػ  «أَلِو»أو من     إذا حترّي؛ ألّف العق

 ٍسب ما ُقّدر اشيقاقو منو   المرك رة ل را اللفظ,من المعى ي  إلا غير ذلك

ػ ,ككرا الق ؿ في  ىئر اللفىظ     «الّصالة»يُعلم معانيها رتلً  ال تُصياًلّ 
ّنا ال نعلم  ىَ ىي اْم للجا   (ٚ)نعلم َعا على الع ادة اظتخصَا   وإفّ  ََْيِن -أو ظتا يلامها  -وىَ الدعا -أّعم يطلق وىػَ الص ػَل

هما  ََْيِن لي ّر  أو ذري ذلك  -(3) يهاالص َل

َاتر: اإل ػػػكىؿ الثػػػى ي  اظتُيػػِد للعلػػػم الضػػػروري مػػػن  ػػػرط التػػػ اتر  أفٌ مػػػن ابشػػّاالت علػػػى اليػػػ

َ  من   قاتو الشامل  لو ع ارتُو  الطرفين كال ا ط   ا ت اءى   أي:ّ 
ػػػ ػػػد  َمسػػػد  وٍ ف ى َّحػػػدة مػػػن أ عػػػاؿ القلػػػَب  أي: احِسػػػْب واعيقػػػْد  ْو َف اظت ػػػّ َليهػػػا: مُ (ٜ): بُػػػي  اعتػػػا  ْو  ىأ ٌػػػع

َعػػو مػػنهم ال عػػن  التػػ اتر (ٓٔ) ػػرط طػػى حصػػ ؿعلمٍ  َا ػػءىم علػػى الّػػذب  أو وق مػػن العػػدد الػػذي لتيػػَ العقػػَ ت

ى حصػػ ل ي  (ٔٔ)علػػمفكيػػف يي  ,ىظ اللغػػ  كالطحػػ  كالتصػػريف فػػي زمى طػػىفػػي حٌفػػقْصػٍد  
 السابق    الزمط : باقي  في  ىئر

                                                           

 أ و ب و ج: اظتسّمى  يف (ٔ)
 وٌح ـٟ حٌلٜٛي, ٚعٕي ــخي ٚـٟ حٌَِّ٘: أًَحطٗ. ٚـٟ ى: ٌٌحطٗ.  (ٕ)

 ٌَِّ٘: أَ وٛٔٗ لخىٍحا عٍٝ ح٨هظَحع. ُحى عٕي ــخي ٚـٟ حٌّلٜٛي ٚح ( ٖ)

 يف د: يي ري العقَ  (ٗ)
 ّذا يف د  وليست يف أ و ب و ج  (٘)
ٖ. ٔ:ٗ٘ٙـٟ حٌف١ٞ  (ٙ) ََ  : أٌٗ ؼ١

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج:  علم  (ٚ)
ًُ  ٚلخي ِخىس )٩ٛ(: ٌٔخْ حٌعَدلخي ـٟ  ( 3) ِٓ  ِةٓ ٙةخأّ  :«حٌٜة٩س» ـٟ حٌٍؽش أَ٘ ٠ْ َٛ ةٍَ  ٜ  ْىظَِٕفةخُِ  ّٚ٘ةخ حٌ

َٔذِ  ٌّ يُ  ,ٚؼ١َ٘ةةخ حٌٕخلةةش ِةةٓ حٌةة ّٚ ةةً ٚأ ِٛ ْٛ ْىظَِٕفةةةخ حٌلم١مةةش ـةةٟ ّٙةةخـىؤَّٔ  ,ح٦ٔٔةةخْ ِةةٓ حٌفوةة٠ٌٓ َِ ُِ 

 ِٚ ُع ْٜ  .حٌُع

د    سقا  (ٜ)  منها  «مسد»ّذا الع ارة يف د  ويف أ و ب و ج: أي: حِسْ نا واعيقاْدنا  ْو
 ّذا يف د  وعند  جاؿ: شرائا  وقد ْقطت من أ و ب و ج  (ٓٔ)
 عٕي ــخي ٚـٟ حٌّلٜٛي ٚحٌَِّ٘: ٔعٍُ.  (ٔٔ)
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َده  يمػا ق لػو قد نُتن  باّف اعِتَمم تيضا ؿ وتيناقص  ال تيطػاوؿ  َد العػدد يف عصػره  هػَ دليػَ وجػ ػّلم وجػ ُْ وترتا ػ    ػنذا 

ٍَ ينقص(ٔ)بدليَ الشاىد باأَلوُف َّ جي  عنو  يما ق لو   (ٕ)   نّف عَدَد اعِتَمم يفّ 

َد عػدده يف رتيػ  الط قػات   كإذا ج لطى  رط الت اتر   ػركرةن  (ٖ)تػ اترج لطػى الممن وجػ
َّقف  َدهلُْقِد الشي  عند  ْقِد ما يي  عليو   (ٗ)وج

َه (٘)والضرورُة: إصتا  َج ُف الع َد أف كتـا باألمر جاماً مطابقاً ال يرتُ  ب ٌَؿ لو   [جٜٙ]  (ٙ)اظت  وىَ مُع

ألنّو يلػـا مػن  ْقػِد الشػرط  ؛(5)بىلمشركط الج لى  [بٜٗ]  جوالج ل بىلشرط يي  فٌ ل
 الشرط  ْقُد اظتشروط  

َده يف رت إلي  الطريقي  :فإف قيل    :أمرافي  الط قات  أي: معر ِ  وج

َاتر   [دٗٚ]من  الرين  ىه  ىهم أفٌ  :همىأح ي  َرة ال ػال ني عػدَد اليػ َف اظتػّذ أخبرك ػى علما  الُن
 -تُننػػاً يف اليع ػػػري «الل ػػػ  والن ػػَ والصػػػرؼ»عػػّب  ػػػا ذُّػػر  و يمػػػا مػػّر بػػػ- الػػرين أخبػػػركهم ب ػػػره اللغػػػىتً  أفٌ 

َر  مػػػن  رة فػػػي التػػػ اتركػػػى  ا م صػػػ فين بىلصػػػفىت المعتبىػػػ ن أخبػػػر أكلئػػػك مىػػػالعػػػدد اظتػػػّذ
كػػػػى  ا  أي: أشػػػػياَخ أشػػػػيا،هم   الػػػػرين  ػػػػىه  ىهم أكلئػػػػك الػػػػرين أخبػػػػركا أفٌ  (3)أخبػػػػرهم
َاتر  الطقل (ٓٔ)صلإلا أف اتٌ  ,(2)كرلك انػت الل ػ  يف عصػره الر ػ ؿ  (ٔٔ)فىبامػبعػدد اليػ   ّو

لّت من الطريق أشّدىا    (ٕٔ)قد بل ت َأُشد ىا  ْو

                                                           
 : حٌّ٘خ٘يس. ٔ:ٙ٘ٙـٟ حٌف١ٞ   (ٔ)

 ّذا يف د  ويف  أ و ب و ج: تنقص  (ٕ)
 عٕي ــخي ٚـٟ حٌَِّ٘: حٌظٛحطَ.  (ٖ)

 ّذا يف د  وقد ْقطت من أ و ب و ج  (ٗ)
   ويف أ و ب و ج: إضتا   ٔ:ّٙ٘ٙذا يف د والُيض  (٘)
 ـٟ ى: رٛؿٗ.  (ٙ)

ََ باظتشروطوإذ»  (5) َؿ  «ا جهلنا شرط    اصته  لي  يف احملص
 ـٟ ى: أهزَ.  (3)

ةفخص  «وخٔٛح ِٛٛٛـ١ٓ...وخٔٛح وٌٌه»  (2) ّٜ عٕي ــخي ٚـٟ حٌّلٜٛي ٚحٌَِّ٘: وةخٔٛح ِٛٛةٛـ١ٓ رخٌ

ّْ ح٠ٌٌٓ أهزَٚح ِٓ أهزَُ٘ وخٔٛح وٌٌه.  حٌّعظزَس ـٟ حٌظٛحطَ, ٚأ

 عٕي ــخي ٚـٟ حٌّلٜٛي ٚحٌَِّ٘: ٠ظًٜ.  (ٓٔ)

 يف أ و ب و ج: بامن  (ٔٔ)
 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: أشدقتا  (ٕٔ)
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 (ٕ)ل ػػره اللغػػىتً  م  ػػ ع ن  كػػنلػػم ت (ٔ)إف اللفػػىظى  هػػره أفٌ  :اآلخػػراألمػػُر ك

َُ ل ريىػػػا   ل ػػره المعػػى ي  ى كا ػػ ه عى ثػػم ك ىػػػاظتسػػيعملِ  ىػػي  يهػػا   اظتسػػػيعملِ  اآلف  يهػػا  بعػػَد وْ ػػِعها مػػن ق ػػ

َعو ل ػػريه   ذلػػك فػػإفٌ أمػػرُه   رؼكعيػػبػػني النػػاس   ر ذلػػك ى  ػػتػى ال ََ مػػا ُذيػِّػػَر مػػن الل ػػ  عػػن مَ ػػ ممػػى أي: نَػْقػػ
ََ   ,ل كاعي علا  قل ا (ٖ)ت فرت َُ عدمو؛ إذ لَ وَقَ  لُنِق   رْتُؾ ذلك دلي

َد العػدد يف أشػيا،هم  و [أٛٛ]وىَ أّف َمن شاىدنا أ،بوا - ؿى الكٌ أمٌ  :قلطى َج أشػيا،هم عػن  (ٗ)[أشػياخ]ب

 لغػػػ ن  ى حػػػين  ػػػم ى مطٌػػػ كاحػػػ و  كػػػلٌ   لفٌ  ؛صػػػحي و  فغيػػػري  -(٘)عػػػن أشػػػيا،هم  وىّػػػذا ظتنيهػػػى السػػػند
مػن أي: مػا شتعنػاه منػو    عى    ػمى أ ٌػعنػد إعالمػو  ػا   لػم يسػم  مطػ   ٌ , فإمن إ سىفو  مخص ص ن 
ََقها من الِطَ اؽ  كهكرا  ,أهل الت اتر َُ ما ذُّر يف ىذه الط ق  َمن    مث

َاتر يف   قيػو ظتػن  ,بل تحرير هره ال ع ل علػا هػرا ال جػ  َؿ ابنسػاُف ِمػن عػَدِد اليػ بػاف يقػ

َاتر»رواه عنػو:  ؛ ألّعػػم ال اعينػاَ  عتػم بػا ر ابْػناد  وال  ػػا مػن الدبػىء ممػػى ال يف مػ  كثيػػره   «أ،ػبٓف بػو عػدد اليػ

َاتٍر وال آحػػػػاٍد   َؿ- عا ٌ فكيػػػػف ييػػػػيرجػػػػ  إليػػػػو مػػػػن تػػػػ  ػػػػم علمػػػػ ه أ ٌ  (ٙ)علػػػػي م -بالي ييّػػػػ  م نيػػػػاً للمُعػػػػ
َاتر   بىلضركرة  الناشئ  عن الي

َلو: بل : بضّم القاؼ  أي: ال ُػْعَدى  وىذه ل   اضتجػاز  وأىػَ ل ى صٍ القي : النهايُ   الغىي ي : انيقاٌؿ عّما ق َلها لق

َف:  َل َاو «الُقْصَيا»ؾتٍد يق     (5)باليا  مّاف ال

ػػػاف  اللغػػػ ً  فػػػي راكم َف-  هطً ٍسػػػأف يي يف أّي زمػػػٍنّ  سػػػر النػػػ  إلػػػا كتػػػىبو : يعػػػاَوه -بضػػػم الي ييّػػػ  ّو
ػػم»ّػػػ  (3)صػػحي و  َّ  

ُ
َؿ مػػن بصػػي   - نو تقى ميػػ  (ٖ):  ريػػقٍ (ٕ)أك إلػػا إ ػػطىدو  (ٔ)«اظت مػػن ذػػري  -«ابتقػػاف»اظتُعػػ

َاتٍر    ذري اعي ار تعّدٍد   ضاًل عن رت   ت

                                                           
 وٌح ـٟ ي ٚ َ ٚك١يٍ ٚآظخٔزٛي, ٚعٕي ــخي ٚـٟ حٌّلٜٛي ٚحٌَِّ٘:ٌٛ.  (ٔ)

 ـٟ حٌّلٜٛي : حٌّعخٟٔ.  (ٕ)

َّ ر  (ٖ)  يف أ و ب و ج: يي
 زيادة يقيضيها السياؽ   (ٗ)
 زيادة يقيضيها السياؽ   «أشياخ»يف د  و لي  «السند»من أوؿ السطر إُف  (٘)
 ١ٌٔض ـٟ حٌّلٜٛي.  (ٙ)

 ٠ٕ:َ: حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ  ٚطخؽ حٌعَّٚ ِخىس )لٜٛ(.  (5)

 ـٟ حٌّلٜٛي: ِٜلق.  (3)
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َاتر   ذلك ال يفي  اليقين كمعلـ  أفٌ  َد الي  لعدـ وج
َاالني إُف حّده  َ  من رجاؿ   قاتو ال ََفّ  َاترّ  َمػن دونَػو  بانّػو أ،ػذ ذلػك ِمػن عػدد  (ٗ)متػبوقد يقاؿ: لي  شرُط الي

َ  م ػػ َاتر  بػػَ الشػػرُط يفّ  َاعػػد اليػ ػػاف ذلػػك بطُػػرٍؽ ميعػػددٍة  والق َا قهم علػػى الّػذب  وإفّ  َا ػػءىم أو تػػ نهػػا روايػُ  عػػدٍد يسػػي يَ ت
َا ػء علػى الّػذب  َّ   قػٍ  مػن الِط ػاؽ  يسػي يَ  يهػا مػا ذُّػر مػن الي ػ ػذلك ألنّػو يفّ  رنػا   [بٜ٘]األدبّي ّ  َا ػق علػى مػا ّذ والي

 واهلل أعلم 

َلػػو:  :ى الثػػى يكأٌمػػ َع ً  إف ىػػذه األلُػػاظَ »وىػػَ ق  أيضػػىن  فضػػعيفه إُف آ،ػػره     [جٜٚ]«لػػَ َف تّػػن مَ ػػ
ـُ نقلِػو آيػُ  عدمػو ال ت ىرى اذلك  لفٌ يف االْػيدالؿ؛  اظتهّمػ  مػى يجػو فػي المػ ر إ ٌ   (٘)لألمػر الػذي َعػَد

ػػامر اطتال ػػ  واألحّػػاـ الشػػرعّي  الظػػاىرة  عػػدـ نقلهػػا آيػػ  عػػدمها  العظيمػػ  َع للُظػػ   كلػػيس هػػرا ّ  أي: ت يّػػػُر اظتَ ػػ

ـُ نقلو عالمَ  عدمو :مط َاحدة ال َف عد َّجػ   ت  وأيضاً  هَ منقَض بالّلما(ٙ)من األمر اظتهّم ح  يّ الُاْدة وابعرابػات اظتع

َـٍ  ّما يف      (5)«اظتاىر»اصتاري  يف زماننا  م  أّف ت يػَُّرىا معلَـٌ وم يػَِّرىا ذرُي معل

حػػ  متػػرج مػػن  لػػم يشػػت رَع لػػو  أي: اظتَ ػػَ   أ ٌػػ (ٜ)مسػػلٌ لكػػن ال   (3)[ ػػٌلمطى أ ٌػػ  مطػػ ]

َرة     وتنػازع الُعػالف التػ اتر  ى بل  مبلىػارتقى على الشهرة حػ   بل ,ق  ا ت رأي: الشاَف    فإ ٌ القاعدة اظتّذ

َلػػو:  ََ واليصػػػريَف  هػػػره اللغػػىتً  أفٌ ق َؿ- (ٓٔ)حػػػ ثتمػػى أي إ ٌ : الل ػػػَ  والن ػػ  عػػػن جمػػػ و  -بال نػػػا  للمُعػػ
مػػا يػدؿّ  :مخصػ صو  َين لليعظػيم ّ  بػػن  كأبػػي عمػػر » ك  «بػػن أزتػدَ  الخليػػل»ػكػػ  «اظتخصػَص»لػػو واػُو بػػػ الينػػ

َرين مػن  هػؤالء أفٌ أي: تػَرُدَد يف  كال  كه  . مكأقرا ً  ,«الصمعيٌ ع د اظتلك بن قريٍب » ك  «العال  اظتػّذ

                                                                                                                                                                      

٤رٟ حٌلٔٓ عٍٟ رٓ آّخع١ً رٓ ١ٓيٖ حٌَّٓةٟ   «حٌّلىُ ٚحٌّل٢١ ح٤ع:ُ»٘ٛ حٌىظخد حٌٍّ٘ٙٛ   (ٔ)

طَط١ةذ ح٤كةَؾ عٍةٝ حٌّوةخٍؽ  ٚٔ:ةخَ  ٘ . حطزع ـةٟ طَط١زةٗ ِةٕٙؾ حٌو١ٍةً ـة3ٟ٘ٗحٌّظٛـٝ ٕٓش 

حٌظمخ١ٌةةذ ٚحٌظمٔةة١ُ اٌةةٝ ػٕةةخثٟ ـؼ٩ػةةٟ  ٛةةل١ق ـّعظةةً... ٚ٘ةةٛ ِ زةةٛع رظلم١ةةك ى. عزةةي حٌل١ّةةي 

 َ.ٕٓٓٓحٌٕٙيحٚٞ  ىحٍ حٌىظذ حٌع١ٍّش  ر١َٚص  ١ 

وةةٌح ـةةٟ ك١ةةيٍ ٚآةةظخٔزٛي ٚـةةٟ ٔٔةةن ِةةٓ حٌّلٜةةٛي,ٚ٘ٛ طٜةةل١ؿ, ٚٛةةٛحرٗ عٕةةي ــةةخي ٚـةةٟ   (ٕ)

 خً.حٌّلٜٛي ٚحٌَِّ٘: أٓظ

 ١ٌٔض ـٟ ى.  (ٖ)

 : عنّي ٔ:ّٛ٘ٙذا يف د  ويف أ و ب و ج: ذري  ويف الُيض  (ٗ)
َؿ من مَ   آل،ر   (٘) َده، وىَ ىنا الي   الع ارة يف د: لألمر عند وج
 : ح  يشيهر وينيقَ ويلـا من عدـ تعلمو عدمو «منو»الع ارة يف د بعد  (ٙ)
 .ٔ:ٙٔٔحٌَِّ٘   (5)

 ح٠ٌِخىس ِٓ ــخي.  (3)

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٠ٍُٔ.  (2)

 عٕي ــخي ٚـٟ حٌّلٜٛي ٚحٌَِّ٘: أهٌص.  (ٓٔ)
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 ألنّػو ال لتُصػَ مػن ؛التػ اتر حػ ه  كال بػىلغينى السػهَ وال لػا   (ٔ)مػن مػى كػى  ا معصػ مينأئم  ىذا الشاِف  
َا ق على السهَ أو ال ُل    (ٕ)تعّدِدىم عند النقَ َا ء والي  اْي الُ  الي

َجد  كإذا كىف كرلك َاتر   [أٜٛ]أي: َف ي ؛ لُْقػد لم يحصػل القطػ  كاليقػين بقػ ل مالي
َاتر  [د٘ٚ]ْ ب اليقني   من الي

أي:  هػره اللغػىتً  أفٌ   علػم قطعػىن  :أف يقػىؿ دمػن الّياييػ مى في البػىب: ذايُ   أقصا 

ََعهػػػا  غت َا  قػػػاتٍ  ؛علػػػا  ػػػبيل الكػػػربعػػػن العػػػرب  مطق لػػػ و  غيػػػري : كمليهػػػا  بأ ػػػرهىم ػػػان  (ٖ) ػػػنّف الػػػّرواةّ 

َد دالئػَ ؛قطعػىن  (ٗ)في ى مػى هػ  صػ ؽه  ك قط  بأفٌ  ػابطني   َجػ َاتر  (٘)ل   لكػنٌ اػدقها مػن الّيػاب أو اليػ
 ,قػل صػ قىن ل مػى  ي بيػ ػى مػن قى ال يمكططى القطػ ي بأ ه  -معشَر األدبػا - ىفإ ٌ  ىهىلفظ  عيطه  كلٌ 

َلػػػو:  َّ لُظػػػ »وإف أمّننػػػا ذلػػػك يف الػػػ عض  وعنػػػو احػػػرتز بق َلػػػو [ال]  وىػػػذا «ّػػػ ال يبقػػػا  كحيطئػػػرو : (ٙ)ُيشػػػَّ علػػػى ق
رنػا مػن إمّانػو يف الػ عض   ؛أصػػالن  نو معػيٌ  فػي لفػظو  القطػ ي  ن كهػػرا هػ  اإل ػكىؿ علػا مىػػظتػا ّذ

َاتَر  يها ظتا ذُّر  .ادعا الت اتر في  قل اللغىت  ه  أي:  ال ت

َؿ»يف  هرا كالـ اإلمىـ ما يعلم  راجعيو   «احملص َع تصرٍؼ ّ   بن
 
 
 

ما يف (5)«اضتااَ»وتابعو عليو ااحب     (3)«اظتاىر»  وما تعّقب منو حْر اً ّ 
                                                           

 وٌح ـٟ ى, ٚلي ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ. (ٔ)

 الع ارة يف د: ألنو ال لتصَ من ،بىم عند العقَ  (ٕ)
ر واظتءنث تاج العروس مادة )و ق(  « ق »يف أ و ب و ج:  قاٍت  ويف د:  قاتاً  و قات رت   (ٖ) َي  يو اظتّذ  يسي
 يف أ و ب و ج: باف ما  يها ىَ ادؽ  (ٗ)
 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: لدالئَ  (٘)
ًّ ٌف: ِٕٙخ, ٚاْ أِىٕٕخ ًٌه ـٟ حٌةزعٞ, وّةخ ٠ةيّي ٔ:2٘ٙلخي حرٓ حٌ ١ذ  (ٙ) ّْ و : لٌٛٗ )رؤّٔٙخ( أٞ: رؤ

ٌ  ٨ ٠زمٝ( اٌن... ٚأّّةخ ًِّ ٌف:ش ا٨ أّٔٗ ٨ ٠ُ٘ىً ع١ٍٗ لٌٛٗ: )ٚك١ٕج ٌةُ ٠زةك حٌم ةع  ٌٗ لٌٛٗ: )لز١ً( و

ًُوَ ِٓ اِىخٔٗ ـٟ حٌزعٞ.   اٌن... ٌّخ 

حٌلخًٛ ِٓ حٌّلٜٛي ٌّلّي رٓ كٔة١ٓ ح٤ٍُلةِٟٛ  أرةٛ حٌف٠ةخثً طةخؽ حٌةي٠ٓ حٌمخٟةٟ  حٌّظةٛـٝ   (5)

٘   ٚح٤ه١َ حٔفَى رٗ كخؿٟ ه١ٍفش. ٠ٕ:َ: ١َٓ أع٩َ ٙ٘ٙ٘  أٚ ٘٘ٙ٘  أٚ ٖ٘ٙ٘  أٚ ٕٓ٘ٙٓش 

  ٕ٘ٔ( ٍلةةُ: ٙٙ)١:  3ٗ:ٕٓٔ  ٚطةةخ٠ٍن ح٦ٓةة٩َ ٕٖٕ( ٍلةةُ: ٖ٘)حٌ زمةةش:  ٖٕ:ٖٖٗحٌٕةةز٩ء 

١ٚزمةةخص حٌ٘ةةخـع١ش ٨رةةٓ   ٖ٘ٙ  ٍلةةُ: ٕٕٖ  ٚحٌٛـ١ةةخص 3ٔ2  ٍلةةُ: ٕ:ٕٔٙٚحٌةةٛحـٟ رخٌٛـ١ةةخص 

 .ٕ:٘ٔٙٔ  ٚو٘ؿ حٌ:ْٕٛ 2ٔٗ  ٍلُ: ٕ:ٕ٘ٔٗٙزش 

 .ٔ:3ٔٔحٌَِّ٘   (3)
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َّحػػدة والُػػا   ولػػذا (ٕ)بّسػػر اعتمػػاة- (ٔ)« ى يٌ صػػبى الى » شػػارحوكتعٌقبػػ   ػػّي  بػػني اظت يقػػاؿ  (ٖ)وال ػػا  الُاْر

َلػو:  -بالُا  يف بعضػو ػره   عػ د التػ اتر عٌمػن لػم يبلػ  مػأخ ذةن  اللغػ ً  كػ فى   بػأفٌ بق ال ؽتػن تقػّدـ ّذ
عػن م  ػ عىت ى  (٘) قػل اللغػ  (ٗ)رةلمٍطػً  عػ ـ  ػ مرِجعػاً؛  :يصل  أف يك ف  ط ان 
َعات   إلػا م   عىت ى الصػليٌ  َيّػً  أو عر يّػً ؛  غيرهػىمَ ػ عػ ـ عصػمت م ال يسػتلـا  لفٌ ل 
ال يقػ ح فػي االحيمػاُؿ  كذلػك  احتمىل عصميهم  (ٙ)بعدـ: ب  يثبتبل  ,كق ع الطقل كالتغيير
ٌَ ،الَ و   [بٜٙ] ـدع ل ا تفىء الالز  َـ دلي    .ا ت ابانّو األاَ؛ ألّف األاَ العدـُ ح  يق

َعات ٍاعتا  ال من جه  عصم  الرواة  بَ من جه   َف بقا  اظتَ   وحينئٍذ  يّ

َُ عػػدـ الي يػػري  يػػو حػػ  يػػا  (5)نقلهػػم لػػذلك َد مػػا يقيضػػي  [جٜٛ] (ٛ)مقيضػػيو   ي قػػى  واألاػػ ،ػػبىم األّوؿ ٍالػػو لعػػدـ وجػػ
 ،ال و  

ما أشرنا إليو  «األا هآفّ » قىؿ كالمر كمى  ّ  

َؿ»يف  ثم قىؿ اإلمىـ : من كج هو يف األ،ذ بو  ى اآلحىد فىإل كىؿ علي كأمٌ : (2)«احملص

َف اظتػػكجػػ هو  َر بعَضػػها : ىػػَ غتػػاٌز اْػػُيعري  يػػو رتػػ  القلّػػ  صتمػػ  الّثػػرة  إالّ أف يّػػ  ُػػي  -وىػػي  ػػَؽ العشػػرة يف نُػػ  األمػػر-ّذ
َلو:  َم  إليو ق  ػتّلو  وي

                                                           
. ٚـةٟ حٌزؽ١ةةش: ٘ةٛ ِلّةي رةٓ ِلّةةٛى رةٓ ِلّةي عزّةخى  حٌىةةخـٟ  أرةٛ عزةي هللا ٗةّْ حٌةةي٠ٓ حٌمخٟةٟ  (ٔ)

٘ةة . ٚـةةٟ حٌزؽ١ةةش ٚو٘ةةؿ 33ِٙلّةةي رةةٓ ِلّةةٛى رةةٓ ِلّةةي رةةٓ عزةةي حٌىةةخـٟ. طةةٛـٟ رخٌمةةخَ٘س ٓةةٕش 

٘ . َٗف حٌّلٜٛي َٗكخا وز١َحا ٚأوؼَ ـ١ٗ ِةٓ حٌٕمةٛي  ِٚةخص ٌٚةُ ٠ىٍّةٗ. ٠ٕ:ةَ: 53ٙحٌ:ْٕٛ: 

  ٍلةةةُ: 3:ٓٓٔ  ١ٚزمةةةخص حٌ٘ةةةخـع١ش حٌىزةةةَٜ ٖٔ٘  ٍلةةةُ: ٔ٘:3ٖٗ( 2ٙطةةةخ٠ٍن ح٦ٓةةة٩َ )١: 

  5ٖٗ  ٍلةُ: ٔ:ٕٓٗ  ٚرؽ١ةش حٌٛعةخس 2ٔٗ  ٍلةُ: ٕ:١ٕٚ٘3زمخص حٌ٘خـع١ش ٨رٓ ٗٙزش   2٘ٓٔ

 .ٕ:٘ٔٙٔٚو٘ؿ حٌ:ْٕٛ: 

لخي حٌّٔعخٟٔ: رىَٔ ح٤ٌؿ أٚ ـظلٙخ  ٚٓىْٛ حٌٜخى  ٚـظق حٌزخء حٌّّٛكةيس ٚحٌٙةخء. ٚلةخي ٠ةخلٛص:   (ٕ)

حٌزىةَٞ. ٠ٕ:ةَ:  ُِٕٙ ِٓ ٠فظق حٌِّٙس  ُٚ٘ ح٤وؼَ. ٚؤَ٘خ آهةَْٚ ِةُٕٙ حٌٔةّعخٟٔ ٚأرةٛ عز١ةي

  ٚطةةخؽ حٌعةةَّٚ ِةةخىس ٔ:ٕٙٓ  ِٚعـةةُ حٌزٍةةيحْ ِةةخىس )أٛةةزٙخْ( ٔ:32ٕح٤ٔٔةةخد )ح٤ٛةةزٙخٟٔ( 

 )أٛٚ(.

َلو  (ٖ) ي    »من ق  لي  يف د   «وال ا  الُاْر
 ـٟ حٌٕٔن: ػَّس.  (ٗ)

 عٕي ــخي: حٌٍؽخص.  (٘)

 يف أ و ب و ج: لعدـ   و ٔ:ّٔٙٙذا يف دو الُيض  (ٙ)
ٌ  ـ١ىْٛ رمخء حٌّٟٛٛعخص رلخٌٙخ, ٨ ِٓ ؿٙش ٔمٍٙةُ رةٌٌه»: ٔ:ٔٙٙـٟ حٌف١ٞ   (5) . ِٚةخ ؿةخء «ٚك١ٕج

 ـٟ َٗكٕخ ٘ٛ حٌٜل١ق.

 والع ارة يف د: من جه  نقلهم لذلك دوف الي ري  واألاَ عدمو ح  يا  نقيضو،   قي   (ٛ)
 .ٔ:5ٔٔ, ٚحٌَِّ٘ ٔ:2ٕٓحٌّلٜٛي   (2)
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ليسػػػػ ا  -(ٕ)«اصتػػػػرح»األبلػػػػغ مػػػػن  «اليُعيػػػػَ»جػػػػا  بصػػػػي   - (ٔ)حػػػػ فالػػػػر كاة لػػػػ  مجره  مط ػػػػى أفٌ 
َف»اصتمل  تُسرٌي لػ . ىلمين عن الق ح َف»  أو اْيئناٌؼ بيآف  جي   ا إ ناباً  وإالّ  ػ«غتر ح   عنها  ي   «غتّرح

كتػػىب »ف  فػػي الطحػػ  كاللغػػ  و المصػػطٌ تيػػأصػػل الكي  أفٌ   (ٖ)أي: جتػػريِ  رواتػػو بيى ػػ 
َف النطػق بػػ «ويو»بالّسر ألّف  :« ي ً  يبى  ره احملدِّ  ػالـٌ  يػو حػاٌف وإشػعاٌر  ّػروه   «ويػو»اْم اٍَت م    على الّسر  ّو ألنّػوّ 

َا  َيَ » قال َاو و ي «ْيُ  َا ال ن ّّ َّحدة ْو َا اظت َقف عليها باعتا    ضم َقّيٍ  ي َا اعتا  بُ َا الي يّي   وأبدل   

َ يني على الثآفأّف األّوؿ لل صريني (ٗ)وقد تقّدـ    (٘)  والّ

َؿ»يف  «القرايفّ »قاؿ   : و يو أّف اليا  َف تّن يف األاَ   ّاف عليهم (ٙ)«شرح احملص

 

َيو»     (5)باعتا  بال ت يريٍ  «ْي 
َف  انيهىوأجيب باّف اللُ  العجمي شا   [أٜٓ]  (ٛ)ُف العرب اليالعُب بو وت يريه  وىذا من ذلك   ال متط  احملّد 
 الل     (ٜ)يف الن َ والصرؼ، ويف «الّياب»ويف الّالـ لف  ونشٌر مرّتب،  ػ

ُُّيب أىَ ذلك الُنِّ  «بن أزتدَ  طتليَا»ػلككتىب العين  َ  من ىذين مدار      علىّ 

َره  في  كفي صىحب  (ٓٔ)فالك في   حى  ى فقى  ,«كتىب  يب ي ً »أٌمى  مػن  أظ رى لظهػ
 : م ال ٌ  واّدعاٌ   الشمس

                                                           
ي ٚـٟ ٔٔوظ١ٓ ِٓ حٌّلٜٛي ٚـةٟ حٌِّ٘ةَ: ٚحٌّلٜٛي , ٚعٕي ــخ ٔ:ٕٙٙوٌح ـٟ ي ٚحٌف١ٞ   (ٔ)

 ِـَٚكْٛ.

 يف د: اهرّح  ويف الُيض: اصترح اهّرد  (ٕ)
: رزخٔةةٗ أٚ طوةة٠َؾ ٍٚح٠ةةش. ٚـةةٟ ؽ: ر١خٔةةٗ أٚ طوةة٠َؾ ٍٚح٠ةةش. أ ٚ دـةةٟ  «ر١خٔةةٗ أٞ طـةة٠َق ٍٚحطةةٗ»  (ٖ)

 ٚحٌظف١َٔ ١ٌْ ـٟ ى.

 .3ٔٙ  أ(ٕ٘طمّيَ و٩ِٗ ٌ٘ح ـٟ حٌّٔؤٌش حٌَحرعش ِٓ حٌّمّيِخص )  (ٗ)

َؿ القرايف اآل   (٘)  ىذه اصتمل  جا ت يف د بعد ق
 ِٕٗ. «١ٓز٠ٛٗ». ٚحٌى٩َ حٌٔخرك ـٟ ٟز٢ حٌّليػ١ٓ ٌ  ٕ:2ٕ5ٔفخثْ ح٤ٛٛي   (ٙ)

ّْ أٛةٍٗ حٌٙةخء  ـىةخْ ح٤ٛةً أْ طزمةٝ ٘ةخءا  ٚحٌظةخء ٨   (5) ـٟ ٔفةخثْ ح٤ٛةٛي: ٚحعظةَٝ عٍة١ُٙ  ـةب

 كخؿش ا١ٌٙخ. 

َلو  ّذا يف د  وقد جا ت يف أ (ٛ)   «وقد تقّدـ أّف األوؿ   »و ب و ج ق َ ق
 يف أ و ب و ج دوف واو  وىذا السطر لي  يف د  (ٜ)
: لٌٛةةٗ: )ـمةةْيُف ٔ:ٕٙٙعٕةةي ــةةخي ٚـةةٟ حٌّلٜةةٛي ٚحٌِّ٘ةةَ: ـمةةْيُف حٌىةةٛـ١١ٓ. لةةخي حرةةٓ حٌ ١ةةذ   (ٓٔ)

( اٌةن... ٚحٌـٍّةش هزة َُ َ )وظةخد(. حٌىٛـ١١ٓ( اٌن... ٘ةٛ رٔةىْٛ حٌةيحي حٌٍّّٙةش, ِزظةيأ هزةَٖ: )أهٙة

وةخٌّفعٛي حٌّ ٍةك.  «أهٙةَ»ـةخع٩ا, ٚ  «حٌىٛـ١ةْٛ»ـعة٩ا ِخٟة١خا, ٚ  «لةيف»ٚأرَعَي ـٟ حٌَ٘ف ــعةً 

 ٚـ١ٗ ِخ ٨ ٠وفٝ.
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َؿ  واشتػػػػو - «دالمبػػػػرٌ »ػفػػػػ كأيضػػػػىن   كػػػػىف مػػػػن أجػػػػلٌ  -بػػػػالي يّييني «ػتمػػػػد بػػػػن يايػػػػدَ »بصػػػػي   اظتُعػػػػ
َف بال صرة: ما رأى ينالبصريٌ  َل َا يق ان ََ نُسو   «اظتبِّدُ »  ح ّ   مث

عػن دقيقػٍ    اجػاب باحسػَن  «اظتػبّدَ »ْػاؿ  «األلػف والػالـ»ّياب   «اظتازٓفّ »و ظتّا اّنف بصي   الُاعَ؛ ألنّ  «اظتبِّد»وأالو 

َاٍب   قػػػػاؿ: قُػػػػْم  انػػػػت اظتػػػػبِّد: بّسػػػػر الػػػػرا    ػػػػذا يف  (ٕ)اظتث ػػػػت (ٔ)[أي:]جػػػػ َا الػػػػرا  ّ  َف و ي ػػػػ َ يػػػػ ب يػػػػ  »لل ػػػػق    ػػػػرّيه الّ

َعاة  للمصنف   (ٖ)«ال

َيوِ ّي»أي: يف  ح في في الق ٍ  ىن كه  أفرد كتىب    (ٗ)«اب ْي 

ح فقػػػ  أطبػػػق الجم ػػػ ر مػػػن أهػػػل اللغػػػ  علػػػا القػػػ ٍ  «العػػػين»كأمػػػى كتػػػىب ]
    (٘)[في 

 حً فػػػي قػػػ ٍ  (ٙ)«الخصػػػىئص»فػػػي كتػػىب  أكرد بىبػػػىن  «بػػػن جطػػيا» فػػػإفٌ  كأيضػػىن 
   «.َقْدح»ميعلق بػ :في بعضو  -بدَؿ بعضٍ  «األّابر»بدٌؿ من - م أكىبر الدبىء بعضً 

 قَلو   يما ن تكريو بعض م بعضىن  يفك

وُىػم العػرب الػذين َف -لغػ  أهػل الػ بر  آخػر فػي أفٌ  بىبػىن  (5)«اطتصػائص»يف  «ابن ج » كأكرد

َا أىَ اضتا رة أي:  [دٙٚ]  مػن ذلػك  يػرى كغى  «.اضتا ػرةَ »  يعػ : (ٛ)رمن لغ  أهػل المػ  أص    -متالط

َؿ اضتا  ؛في الك فيين حي الق ٍ من ىذا ال اِب   َا ال صريني مسيندين لق    (2)رةإذ ،الُ

                                                           
 ح٠ٌِخىس ِٓ رؽ١ش حٌٛعخس.  (ٔ)

 ـٟ حٌزؽ١ش: أٞ حٌّؼزض.  (ٕ)

 .ٖٓ٘, ٍلُ: ٔ:2ٕٙرؽ١ش حٌٛعخس   (ٖ)

خٖ أرةةٛ حٌفةةظق   (ٗ) ّّ . ٠ٕ:ةةَ: حٌوٜةةخثٚ «حٌةةَى عٍةةٝ ٓةة١ز٠ٛٗ»ٛعةةخس   ٚ٘ةةٛ ـةةٟ رؽ١ةةش حٌ«ِٔةةخثً حٌؽٍةة٢»ٓةة

  ِٚميِش طلم١ك حٌّمظ٠ةذ ٕ:3ٕٗٔ  ٚو٘ؿ حٌ:ْٕٛ ٔ:5ٕٓ  ٚرؽ١ش حٌٛعخس ٖ:35ٕ  ٚٔ:ٕٙٓ

25:ٔ. 

  ٚحٌِّ٘ةَ ٔ:3ٕ  ٚطٙة٠ٌذ حٌٍؽةش ٕٙ  ٚحٌٜةخكزٟ ٖ:33ٕح٠ٌِخىس ِٓ ــخي. ٠ٕ:َ: حٌوٜةخثٚ   (٘)

 .ٔ:2ٔ  ِٚميِش طلم١ك حٌع١ٓ ٔ:52

 .ٖ:3ٕٕم خص حٌعٍّخء( حٌوٜخثٚ )رخد ـٟ ٓ  (ٙ)

 .ٕ:٘حٌوٜخثٚ )رخد ـٟ طَن ح٤هٌ عٓ أً٘ حٌّيٍ وّخ أهٌ عٓ أً٘ حٌٛرَ(   (5)

 يف أ و ب و ج: اظتدف  (ٛ)
ْٓ ٕ:ٓٔلخي حرٓ ؿٕٟ ـٟ آهَ حٌزةخد   (2) : ٚ٘ةٌح لةي لخٓةٗ حٌىٛـ١ةْٛ  ٚاْ وٕةخ ٔلةٓ ٨ ٔةَحٖ ل١خٓةخا  ٌىة

ًٌ ٠عيٚ  ٚ٘ٛ ِلَّٛ  ٌُ ٠َٚ عةُٕٙ ـ١ّةخ عٍّةض. ـ ب٠ةخن أْ طُوٍةي اٌةٝ وةً ِةخ طٔةّعٗ  رةً طؤِةً ِؼَ

 كخي ٍِٛىٖ  ٚو١ؿ ِٛلعٗ ِٓ حٌفٜخكش  ـخكىُ ع١ٍٗ ٌٚٗ. 
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َحشػػّي االْػػيعماؿ  مػػن الغريػػو  فػػي كلمػػىتو  (ٔ)آخػػر كأكرد بىبػػىن  بالي ييّػػ  -علػػم ال يي ال

َف للُاعػػَ َؿ  وبػػالن ٌَع  :أحػػ ه  -م نيػػاً للمُعػػ منصػػٌَب علػػى الثػػآف وىػػَ مػػا يف  -«اظتاىػػر»وىػػَ مػػا يف -علػػى األّوؿ  [بٜٚ]مر ػػ

    (ٕ)أاَ ىذا الّياب

  .البىهليٌ  -باظتهمليني- بن أحمرى ا إالٌ بيلك الّلماِت   :أتا ب ى

َّحدة [جٜٜ]بضّم -ؤب  عن ري  «ابن ج » (ٖ)لكرك  َف اعتماة وباظت ّ     كأبي  -الرا  ْو

َؿ»يف  «القرايفّ »قاؿ  َف وباليا (ٗ)«شرح احملص َرة اطتا واحدٌة  (٘): وق  يف النسخ بالن    وا
َه ُيسّمي  «رؤب ُ »و  اف «ُعْقَ  ُ »  وابنو «العّجاج» (ٙ)ّاف أب َه راجاين عظيمني يف العرب يف الرجا وذػريه مػن  «ب ُ رؤ »  ّو وأب

ػػػاف (5)مػػػن  ضػػػائَ لسػػػاف العػػػرب ػػػاف  يػػػو نسػػػ ٌ   «ُعق ػػػ ُ »  ّو ؼتْضػػػَرماً  واظتخضػػػـر عنػػػد األدبػػػا : َمػػػن أدرَؾ اصتاىليّػػػ  وابْػػػالـ  ّو

َيّػػ ٌ  َه ال ابنػػو؛ لضػػعف حالػػو  (2)ظتػػن ،ػػالا العجػػم   يضػػُعف (3)ق عػػن أف يقػػاس بابيػػو يف االْيشػػهاد بّالمػػو  والظػػاىر أنّػػو أبػػ
يف جرأتو على ارجتاؿ الل     نّف ظاىر اضتاؿ  يمن ال ُيسيشهد بّالمو ال ت قى لػو داعيػٌ  لالرجتػاؿ  وىػذا ىػَ الػذي رأيػُت األدبػا  

َف: ىَ العّجاج َل   (ٓٔ)ينصرونو  ويق

                                                           
 .ٕ:ٕٔحٌوٜخثٚ )رخد ـٟ حٌٟ٘ء ٠ّٔع ِٓ حٌعَرٟ حٌف١ٜق ٨ ٠ّٔع ِٓ ؼ١َٖ(   (ٔ)

ُّ حٌظلظ١ةش ِز١ٕةخا ٌٍّفعةٛي, ٚٔ:ٗٙٙعٕي ــخي رةخٌَـع. لةخي حرةٓ حٌ ١ةذ  ( ٕ)  : لٌٛةٗ )٨ ٠ُعٍةُ أكةٌي( ر٠ة

ٔخثزةةٗ. ٚ٘ةةٛ حٌةةةٌٞ ـةةٟ ح٤ٛةةٛي حٌّعظزةةةَس ِةةٓ ٘ةةٌح حٌىظةةخد, ٚحٌِّ٘ةةةَ, ٚ٘ةةٛ حٌةةٌٞ ـةةةٟ  «أكةةيٌ »

رخٌٕٜةةذ  «أكةةيحا »رةةخٌْٕٛ حٌظى١ٍّّةةش, ٚ  «٨ ٔعٍةةُ»حٌّلٜةةٛي. ٚـةةٟ ٔٔةةوش ِةةٓ حٌِّ٘ةةَ ٚح٨لظةةَحف: 

 ِفعٌٛٗ.

. «ؿٕةٟ حرٓ»: لٌٛٗ: )ٍٚٞ( ل١ً: رخٌزٕخء ٌٍفخعً, ٚـخعٍٗ ٔ:٘ٙٙعٕي ــخي: ٍٚٞ. لخي حرٓ حٌ ١ذ  ( ٖ)

ّْ ٌ٘ح ٍٚحٖ ح٤وةخرَ  حف حٌّلٜٛي وخٌ٘خٍف. ٚحٌٜٛحد رٕخإٖ ٌٍّفعٛيّ ـب َّ ُٗ ٚع١ٍٗ حلظَٜ رعٞ 

ح٠ٌٌٓ لزً حرٓ ؿٕٟ رؤُِخْ, وخرٓ حٌع٩ء ٚأَٟحرٗ. طٕ:َ حٌَٚح٠ش عةٓ حرةٓ ؿٕةٟ ـةٟ حٌوٜةخثٚ: 

ص ـٟ حٌفَع حٌَحرع )ٕ:ٕ٘, ٚٔ:2ٖٙ َّ  أ(.5ٖ. ٚلي ِ

 . ٕ:ٕٙ٘ٔفخثْ ح٤ٛٛي   (ٗ)

 فخثْ ح٤ٛٛي: ٚأر١ٗ ٚحرٕٗ  رخٌْٕٛ ٚح١ٌخء.ـٟ ٔ  (٘)

َؿ (ٙ)  يف أ و ب و ج: شتي   و ّذا يف د ونُائ  األا
 ـٟ حٌف١ٞ: ؿخِع١ٓ ٌف٠خثً ٌٔخْ حٌعَد.  (5)

 وٌح ـٟ ٔفخثْ ح٤ٛٛي. ٚـٟ حٌٕٔن: ل٠َّش.   (3)

 وٌح ـٟ ى ٚٔفخثْ ح٤ٛٛي. ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ـ٠عؿ.   (2)

حٔظٙةةٝ وةة٩َ حٌمَحـةةٟ. لةةخي حرةةٓ حٌ ١ةةذ ِظعمّزةةخا: لٍةةُض: ًوةةَٖ  :ٔ:ٙٙٙـةةٟ ٘ةةخِٖ ٔٔةةوش حٌفةة١ٞ   (ٓٔ)

ِةةٓ حٌعـخثةةذ, ـخٌٜةةٛحد آةةمخ١ٗ, ٚعةةيَ ح٨عظةةيحى رةةٗ,  ]ٌعٍٙةةخ: ح٨رةةٓ[٩ٌكظّةةخي, ٚطّّٛ٘ةةٗ ح٤َد 

ّْ حٌٌٞ ـٟ حٌىظذ حٌٍؽ٠ٛش ٚح٤ىر١ش ٘ٛ أرٖٛ, ١ٌْٚ ٨رٕٗ   «عمزةش»ٚح٨ٓظؽٕخء عٓ ٌ٘ح ح٨ٓظ:ٙخٍ, ـب

ًٌ ـٟ ٌ٘ح حٌزخد, ٨ٚ  ٌٍ رٌٙح حٌّٕٜذ, ٨ٚ َِؿٌٛع ا١ٌٗ وؤر٠ٛٗ ـٟ عٍَٛ ح٤ىد.ىه ِٛٙ٘ ٛ٘ 
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يا ظتّا رأ (ٔ)بقى إلي ىكال  ي  ,هىىلم يسمع ألفىظىن قياْاً على ما شتعا   مى كى ى يرتجالفإ ٌ 

َا على شتاع مرويهما  رأ َِر من ارجتاعتمػا  كعلا ذلكيا الناس أق ل علػا   يسى مػى ًقػ :«المػىز يٌ بّػٌر » قػىؿاظتّذ
   (ٖ)عليو أحّامو (ٕ)  كتريف   من كالم مالقياس   بابو يما  كالـ العرب

َفِ  :إلػػا الخالعػػ  كػػىف مطسػػ بىن   «الصػػمعي  »ػفػػ كأيضػػىن    كػػىف بأ ٌػػ ان كمشػػ  ر   اهػػ
  .(ٗ)مى لم يكن مط ىياي  في اللغ  

اف من أعلم الناس يف  ّنو  (٘)«ابن معني»قاؿ   اّد ورُ   : َف يّن مػّمن يّذب  ّو
اف يّيقي (ٙ)«أبَ داود»وقاؿ  ما يّيقي أف يُسر القرآف [أٜٔ]: ادوٌؽ  ّو    (5)أف يُّسر اضتديَث ّ 

َع منها يف القياس   َُ مايِده على القياس على اظتسم  ونتّن زْت

                                                           
 ـٟ حٌٕٔن: ا١ٌّٙخ.   (ٔ)

 ـٟ ى: طـَٞ.   (ٕ)

  ٚلي ٔٔذ ٌ٘ح حٌمةٛي ـ١ةٗ ٌٍو١ٍةً ٚٓة١ز٠ٛٗ. ٚـةٟ ٔ:٠ٔ3ٕٓ:َ: حٌّٕٜؿ َٗف وظخد حٌظ٠َٜؿ   (ٖ)

ّْ ِخ ل١ْ عٍٝ و٩َ حٌعَد ـٙٛ ِٓ و٩َ حٌعَد(  ٔزٗ ٌٍّخُٟٔ. . ٔٔ:5ٖ٘حٌوٜخثٚ )رخد ـٟ أ

. ٚٓة١ؤطٟ لةٛي حٌّةخُٟٔ ـةٟ ٕ:ٕ٘  ٚٔ:ٗٔٔ  ٚحٌوٜةخثٚ ٖ:٠ٖٕٚ٘ٔ:َ: ح٤ٛٛي ـٟ حٌٕلةٛ 

 أ(.5ٔٔطف١ٍٜٗ ـٟ حٌفًٜ حٌؼخٟٔ ِٓ وظخد حٌم١خّ )

(ٗ )  َّ خ ِخ ٠لى١ةٗ حٌعةٛح ِّ لخي أرٛ حٌ ١ذ حٌٍؽٛٞ: وخْ ح٤ّٛعٟ ٛيٚلخا ـٟ وً ٟٗء ِٓ أً٘ حٌٕٔش. ـؤ

ّْ ٍؿة٩ا ٍأٜ ٚٓمّخ١ حٌٕخّ ِٓ ٔٛحىٍ ح٤عَحد   ٠ٚمٌْٛٛ ٘ةٌح ِّةخ حـظعٍةٗ ح٤ٛةّعٟ  ٠ٚلىةْٛ أ

حرٓ أه١ٗ عزي حٌَكّٓ  ـمخي ٌٗ: ِخ ـعً عّه؟ ـمخي: لخعٌي ـٟ حٌّْ٘ ٠ىٌد عٍٝ ح٤عةَحد. ـٙةٌح 

س ؿٙةً لخثٍةٗ, ٚٓةم١ٛ حٌوخث٠ة١ٓ ـ١ةٗ. ٠ٕ:ةَ:  َّ , ِخ هٍةك هللا ِٕةٗ ٗة١جخا, ٚٔعةًٛ رةخهلل ِةٓ ِعة ًٌ رخ١

. ٠ٕٚ:َ طعي٠ٍٗ ـةٟ حٌظةخ٠ٍن 5ٖٓٔ  ٍلُ: 2ٔ:5ٕٔحـٟ رخٌٛـ١خص   ٚح2ٌٛٗ, 3َِٗحطذ حٌٕل١٠ٛٓ 

  3ٙٔ  ٕٔ:5ٙٔ  ٚطةةخ٠ٍن رؽةةيحى 32:3ٖ  ٚحٌؼمةةخص ٨رةةٓ كزةةخْ 2ٖٖٔ  ٍلةةُ: ٘:3ٕٗحٌىز١ةةَ 

 .ٕ٘ٓٗ  ٍلُ: ٖٗٙ  ٚطم٠َذ حٌظ٠ٌٙذ ٔ:3ٙٙ  ٚحٌىخٗؿ 2ٍٕ٘٘لُ: 

ٞ رةةخ٨ٌٛء  حٌزؽةةيحىٞ  أرةةٛ ُو٠َةةخ  اِةة ( ٘) َّ خَ حٌـةةَف ٚحٌظعةةي٠ً  ٘ةةٛ ٠ل١ةةٝ رةةٓ ِعةة١ٓ رةةٓ عةةْٛ حٌّةة

 .5ٖٗ  ٍلُ: ٕ:2ٕٗ( 3٘ . ٠ٕ:َ: طٌوَس حٌلفخه )١ ٖٖٕحٌّظٛـٝ ٕٓش 

٘ٛ ١ٍّٓخْ رٓ ح٤ٗعغ رٓ آلخق حٌٔـٔظخٟٔ  ٛخكذ حٌٕٔٓ حٌّ٘ةٍٙٛ  حٌّظةٛـٝ رخٌزٜةَس ٓةٕش  ( ٙ)

 .٘ٔٙ  ٍلُ: ٕ:2ٔ٘( 2٘ . ٠ٕ:َ: طٌوَس حٌلفخه )١ 5ٕ٘

ٌٕٜةةَ رةةٓ عٍةةٟ  «ْ ٠ظمةةٟ أْ ٠فٔةةَ حٌلةةي٠غ...ٚوةةخ»ٔٔةةذ حٌّةةِٞ ٚحٌةةٌ٘زٟ ٚحرةةٓ كـةةَ لٌٛةةٗ:  ( 5)

٘ . ٚٔٔةزٗ رع٠ةُٙ وّةخ ٕ٘ةخ ٤رةٟ ىحٚى. ٠ٕ:ةَ ٕٓ٘حٌـ٠ّٟٙ أرٟ عَّٚ حٌزَٜٞ حٌّظٛـٝ ٕٓش 

  5ٖ:3ٙ  ٚطةخ٠ٍن ىِ٘ةك 5ٔٓٔ  ٍلةُ: ٘:ٖٖٙلٛي حرٓ ِع١ٓ ٚأرٟ ىحٚى ـٟ: حٌـَف ٚحٌظعةي٠ً 

  2ٔ:ٕٙٔٛـ١ةةةخص   ٚحٌةةةٛحـٟ رخٌٖٔ٘٘  ٍلةةةُ: 32ٖ  3ٔ:33ٖ  ٚطٙةةة٠ٌذ حٌىّةةةخي 5ٍٕٗٗلةةةُ: 

  ٓٔ:5ٙٔ( ٖٕ  ١َٓٚ أعة٩َ حٌٕةز٩ء )١ ٕٓٗ٘  ٍلُ: ٕ:ٕٙٙ  ١ِِٚحْ ح٨عظيحي 5ٍٖٖٓلُ: 

  ٕ:ٕٕٙ  ٚطٙةة٠ٌذ حٌظٙةة٠ٌذ 5ٕٗ  ٍلةةُ: ٘ٔ:55ٕ( ٕٕ  ٚطةةخ٠ٍن ح٦ٓةة٩َ )١ ٕٖ  ٍلةةُ: 53ٔ

 .5ٖ٘ٔ  ٍلُ: ٕ:ٕٔٔٚرؽ١ش حٌٛعخس 



305 

 

  أ ٌ  ,خبر ال اح علا الّدالَ   (ٔ) م أقىم ا ال الئلى من الص لٌيين أ ٌ  وي جى كالعى 
َنو   عفي الشر   ه حجٌ   ككػىف هػرا .اللػ  علػا ذلػك فػي اللغػ ال ٌ   اكلم يقيمػللعمَ  ضػم

َليني   علػػي م (ٕ)ككػػىف ال اجػػوألنّػػو م ػػ  الشػػرع   أكلػػاأي: االْػػيدالُؿ ضتجيّػػ  ذلػػك يف الل ػػ    أف أي: األاػػ
َؿ والر د  اللغىت كالطح  رواة  أح اؿيبحث ا عن  َا  (ٖ)ف يفحص اكأمن الق  عن أح اؿ : ي ّينػ
ػػػػ َُؿ مػػػػن اظتػػػػردود   ؛ م كتعػػػػ يل محً رٍ أحػػػػ اؿ جى  (ٗ)كمػػػػى فعلػػػػ ا ذلػػػػك فػػػػي ركاةلُيعػػػػرؼ اظتق ػػػػ

َؿ مػػنهم مػػن اظتػػردود   (٘)؛ ليعػػرؼَ الخبػػىر َليني لكػػٌط ماظتق ػػ ػػاً  تركػػ ا ذلػػك  أي: األاػػ َّ وجػػٍو   يٌػػ :لٌ بىلك  تّر بّػػ

مػػن  جريػػىفيى أي: وبػػاقي علػػم العربيّػػ    الطحػػ ك  اللغػػ  فػػإفٌ ؛ البينػػا  الشػػرع عليػػو؛ ة الحىجػػ  إليػػ    ػػ ٌ مػػ

َّو (ٙ) ما َف تعلم  ُرَُقو ال ,جرل الصل لال ت الؿ بىلطص صمى األدّل     (ٚ)يُيَّاَ لسل

 فػي كلمػىت بػن جطػي بىبػىن ا (2)أكرد» :ى ق لػ أٌمػيف شػرحو:  (3)«الصب ى يٌ »قىؿ 
-مػن اصتَػرح  رى  ٍ هػرا القىػ أفٌ  فىعلمٍ  «البىهليٌ  (ٔٔ)إاٌل لغريو لم يأًت ب ى ا (ٓٔ)من كلمىت

  بػَ زيػادة فػي ع التػ ] ال يقػ حي  -(ٕٔ)الغريبػ  مػن اللغػ  بطقل  يءو  كه  ا فراد  خصو 

َل   ؛ الّ العػو لػ فػي  قٍ  أف يك ف كىذبىن  (ٖٔ)[الذي َف ينقلو ذريهكال يلـا من  قل الغريو  الثق  مق 

                                                           
 ـٟ حٌّلٜٛي: حٌي٨ٌش.  (ٔ)

ٚوةخْ »: ٚـةٟ ٔٔةن: ٔ:3ِٙٙ٘ةَ: ِةٓ حٌٛحؿةذ. لةخي حرةٓ حٌ ١ةذ عٕي ــخي ٚـٟ حٌّلٜٛي ٚحٌّ  (ٕ)

 ٚو٩ّ٘خ ٛل١ق. «حٌٛحؿذ

ٚٔٔةةوش ِةةٓ حٌّلٜةةٛي ٚحٌِّ٘ةةَ, ٚعٕةةي ــةةخي ٚـةةٟ حٌّلٜةةٛي:  ٔ:3ٙٙوةةٌح ـةةٟ ي ٚحٌفةة١ٞ   (ٖ)

 ٠ظفلٜٛح. 

 وٌح ـٟ حٌّلٜٛي ٚحٌَِّ٘, ٚعٕي ــخي ٚـٟ ٔٔوش ِٓ حٌّلٜٛي: ٍٚح٠ش.  (ٗ)

 ليعرؼ يف أ و ب و ج:   و ّذا يف د (٘)
 يف أ و ب و ج: ما َف   و ّذا يف د (ٙ)
 ُحى عٕي ــخي: حٔظٙٝ.  (5)

 .ٔ:3ٔٔحٌَِّ٘   (3)

 عٕي ــخي ٚـٟ حٌَِّ٘: ٚأٍٚى.  (2)

 ْقطت من أ و ب و ج  (ٓٔ)
 ْقطت من أ و ب و ج  (ٔٔ)
 يف أ و ب و ج وحيدر واظتاىر: العربي   (ٕٔ)
 ّذا يف د  وقد ْقطت من أ و ب و ج  (ٖٔ)
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أي: َجرَحػو  (ٕ)ذلػك ابػن جطػي  ى كال قصىػ -(ٔ)وَمػن حُػَ  حجػٌ  علػى مػن َف لتُػ -  عليو ذريُه على ما َف يطّل
 َجرَحو برواييو تلك الّلمات  

َلػػو  لػػخ...إ «َيسمػػى ًقػػ» :«المػػىز يٌ »ى قػػ ؿ كأٌمػ  ػػذه  «إُف آ،ػره»جػرت عػادة الّيػػاب الرمػا إُف ق

َرة   ا،يصاراً   «إٍف»الص

ََر    فإ ٌ  ََلو اظتػّذ  «اظتػازٓفّ »حػ  كُتػرح بػو  [بٜٛ] للكػرب ان كال تجػ يا  (ٖ)ليس تكريبىن أي: ق

   لج از أف يرل القيىس في اللغىت «اظتازٓفّ »

َُؿ بعٍض:      «ال  ش» ع   [جٓٓٔ] (ٗ)«ال ل »وعليو ق

ػػَر (ٙ)«ابػػن َدِقيػػػٍق العيػػػد»لػػػػ (٘)«شػػرح عمػػػدة األحّػػاـ»ويف    (ٚ)بػػا،يالط بيػػػاض الصػػ   بظُلمػػػ  الليػػػَ «الَ لَػػػ »: ُ سِّ
َف  «ال لػػ »ميقاربػػاف  والُػػرؽ بينهمػػا أف  «ل َػػَ شا» و «الَ لَػػ »و يف آ،ػػره وأّولِػػو  وأّمػػا مػػن قػػاؿ:  «ال ػػ ش»يف آ،ػػر الليػػَ وقػػد يّػػ

 بال ا   (3)«ال   »
 
 

   انيهى  (ٓٔ)    َلٌا عندىم[دٚٚ] (2)وال ني

                                                           
ٚلةي حٓظ٘ةٙي رٙةٌٖ  .ٔ:53ِٕعَـةش ٠ُةخىحص حٌؼمةخص ٚكىّٙةخ(  ٙٔطي٠ٍذ حٌَحٚٞ )حٌٕةٛع: ٠ٕ:َ:   (ٔ)

 .ٔ:ٖٙٔحٌمخعيس أرٛ ك١خْ ـٟ حٌظ١٠ًٌ ٚحٌظى١ًّ 

 ْقطت من أ و ب و ج  (ٕ)
 عٕي ــخي ٚـٟ حٌَِّ٘: رىٌد .    (ٖ)

 : حٌز١ؽٖ. ٚ٘ٛ ه ؤ. ٚـٟ ى: حٌزؽٖ. ٌٚعٍّٙخ: حٌؽزْ. أ ٚ ؽـٟ   (ٗ)

. ٚعّيس ح٤كىخَ ٌعزي حٌؽٕٟ رٓ عزي حٌٛحكي رةٓ عٍةٟ رةٓ ٔ:2ٖ خَ َٗف عّيس ح٤كىخَاكىخَ ح٤كى ( ٘)

ةةخع١ٍٟ حٌيِ٘ةةمٟ حٌلٕزٍةةٟ  أرةةٛ ِلّةةي  طمةةٟ حٌةةي٠ٓ  حٌّظةةٛـٝ رّٜةةَ ٓةةٕش  ّّ ٓةةٍَٚ حٌّميٓةةٟ حٌـ

 . 3ٖٕ  ٍلُ: ٖ:ٔ٘ . طٕ:َ طَؿّظٗ: ٠ًً ١زمخص حٌلٕخرٍش ٓٓٙ

حٌفةظق  طمةٟ حٌةي٠ٓ  حٌّظةٛـٝ رخٌمةخَ٘س ٓةٕش  ٘ٛ ِلّي رٓ عٍةٟ رةٓ ٚ٘ةذ رةٓ ِ ١ةع حٌم٘ة١َٞ  أرةٛ  (ٙ)

 .ٕٖٙٔ  ٍلُ: 5:2ٕٓ( 5٘ . ٠ٕ:َ: ١زمخص حٌ٘خـع١ش حٌىزَٜ )١: 5ٕٓ

ػػَر الَ لَػػ  بانػػو ا،ػػيالط  ػػيا  الصػػ   يف ظُلمػػ  الليػػَ ،  (ٚ) ػػَر و ّػػذا يف د  ويف إحّػػاـ األحّػػاـ: ُ سِّ يف أ و ب و ج:  س 
 ال،يال و بآ،ر الص   بظُلم  الليَ  «الَ َل »بػ

 : حٌؽزٖ. وٌح ـٟ ح٦كىخَ. ٚـٟ حٌٕٔن  (3)

 ـٟ اكىخَ ح٤كىخَ َٗف عّيس ح٤كىخَ: رخٌؽ١ٓ ٚحٌزخء ٚح١ٌٔٓ حٌٍّّٙش.  (2)

عٍٝ ح٦ريحي وّخ كىخٖ حرةٓ حٌٔةى١ض ـةٟ ح٦رةيحي. ٚل١ةً:  «حٌؽزٖ»ٌؽش ـٟ  «حٌؽزْ»ٔمً حٌٍل١خٟٔ أْ  ( ٓٔ)

ه٩ٌةةُ ح١ٌٍةةً ـةةٟ أٌٚةةٗ   «حٌؽةةزْ» حٌؽةةزٖ ػةةُ حٌؽةةزْ ػةةُ حٌؽٍةةْ. ٚل١ةةً: ٘ةةٟ رّعٕةةٝ ٚحكةةي. ٚل١ةةً:

ـٟ آهَٖ. ٚل١ً: حٌؽةزْ ٚرعةيٖ حٌؽٍةْ  ٠ٚىةْٛ حٌؽةزٖ أٚي ح١ٌٍةً أ٠٠ةخا ٚآهةَٖ. ٠ٕ:ةَ:  «حٌؽزٖ»ٚ

ٚطةخؽ حٌعةَّٚ )ؼةزْ  ٌٔةخْ حٌعةَد  ِخىطٟ )ؼزْ( ٚ)ؼزٖ(  ٖٚ:2ٖٖٚحٌٕٙخ٠ش  ,ٕ:5ٔحٌفخثك 

 ٚؼزٖ ٚؼٍْ(.
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 أو عند من نتن  القياس  يها  

َلػػػػو:  (ٔ)وأحسػػػن منػػػو َر  كالميػػػحمػػػل  أك يي مػػػا ،ّرجنػػػاه عليػػػػو ؽتّػػػا أشػػػار عليػػػو بق علػػػا هػػػػره  (ٕ)اظتػػػػّذ
ـُ جايئاتو   (ٖ)ؽتا ىَ القىع ة كأمثىل ى  ّلي  يُيعرؼ منو أحّا

مى كىف في معطػا  فكلٌ  ,مرف عه يف أاَ و ػعو   كهي أٌف الفىعل في كالـ العرب
اظت يدأ واْم  ,الفىعل ند إليو ذريُهّ  يّػ  مػن ابْػناد ؛ لشػ هو بػو وتضػّمِنو ظتعػ  الُاعل(ٗ)فمرفػ عه   «ّاد»و «ّاف»باف أُْ

َر    ابْناد اظتّذ
  عارٌض   «جا ٓف  ارُب أبيو عمراً »أو  «أعج    رُب زيٍد عْمراً »أو  «ما جا ٓف من أحدٍ »أّما جّره يف 

 .ان جػ ٌ  فضػعيفه  ...آخػره إلػا «لػم يقيمػ ا الص ليين إفٌ »أي: الرازّي:  ى ق ل كأمٌ 
بػ   كي يمكن التمسػ  (٘) رعىن   ه خبر ال اح  حجٌ  اؿ علا أفٌ ال ليل ال ٌ  كذلك أفٌ 

َـ الل ػ    (5)يف األدبيّػات مػن (ٙ)[في  قل اللغ  آحػىدان ]ب   إذا كجػ ت الشػرائ ي المعتبػرة علػ
أي:  فلعٌل ػم أهملػ ا ذلػكمن عدال  الناقَ وعدـ ذُليو وشػذوذه ونّارتػو   ,خبر ال اح المعتبرة في 

 علا  ال   ال ٌ مط م بىلدلٌ  اكتفىءن اليصريَ  بو يف األدبّيات  
َ  منهما    [إٜٔ ]؛ صترياف ذلك الدليَ يف الشرعفي   ه   حجٌ أ ٌ  ّ 

 (ٛ)رالػخ ... ف ػإ «كػىف ال اجػو أف يبحثػ ا عػن أحػ اؿ الػركاة» :ى ق لػ كأمٌ 
َف جارياِف على عجهمػا   ؛(2)حق   كال كج ى إلهمىل  م  احتمىؿ   ألّف الّياب والسن  وارداِف على ىذه الُن

  .ع الت  (ٓٔ)علماحتمىؿ كًرًب مىن لم تي 

                                                           

 ّذا يف د  وقد ْقطت من  أ و ب و ج  (ٔ)
 وقد ْقطت من  أ و ب و ج ّذا يف د   (ٕ)
ما مّر  (ٖ)  ّذا يف د  ويف  أ و ب و ج: مّر  ولعلها:ّ 
 عٕي ــخي ٚـٟ حٌَِّ٘: ـٙٛ َِـٛع.  (ٗ)

 عٕي ــخي ٚـٟ حٌَِّ٘: ـٟ حٌَ٘ع.  (٘)

 ح٠ٌِخىس ِٓ ــخي.   (ٙ)

 ـٟ ى: ٚ.   (5)

 :  هَ ٔ:ٓٚٙيف  أ و ب و ج والُيض  (ٛ)
 ي وخْ حٌٛحؿذ أْ ٠فعً ًٌه.ُحى عٕي ــخي ٚـٟ حٌَِّ٘: ـم ( 2)

 يف  أ و ب و ج : نعلم  (ٓٔ)
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َؿ»يف  (ٔ)«فػػيٌ القرا»قػػىؿ ك  وىػػَ ال  ػػث عػػن حػػاؿ الػػرواة   ،فػػي هػػرا الخيػػر (ٕ)«شػػرح احملصػػ

َؿ َؿ القػ  ,علػا الكػرب فػي الحػ يث رةه ال كاعي مت فٌ  مى أهمل ا ذلك لفٌ إ ٌ  :(ٖ)ومق
َرعلػا ال  ػ  لل ػديث  لل ا ػعين: ال اعثػِ   ل بىب  المعركف  الحىمل  َع  (ٗ)اظتػّذ َع اظتَ ػ يف نػ

 منو  

َاعػػػُث   :عيى اللغػػػ  فىلػػػ كاكأٌمػػػ  .فعٍ فػػػي غىيػػػ  الضىػػػ (٘)إلػػػا الكػػػرب في ػػػىال 
    (ٙ)الدواعي لَ    رٍع والّذب بنس ٍ  هيهٍد يف ذاي  الضعف و الفق تي ككرلك كي 

علػى شػيخو  (5)كال   «الشػىفعيٌ »ابمػاـ  علػا م  ػ ع ن  جػ  فركعػىن ال تكىد تولذا 

من األئم  اهيهدين؛ لُنْدَرتو وقّليِػو ،صَاػاً مػ  اعي ػار   همىأك غيرً  -ر ي اهلل عنهما- «بِن أن ٍ  مىلكً »إماـِ دار اعتجرة 

َؿ عليو كم  الّثرة(3)ّثرهتا    (2)  اظتدل

ُّيُػب  (ٕٔ)السػط ُّيُػب   مػن الطػىسي   ى جمى الدواعي لَ   اضتديث   (ٔٔ)أي: ذل  ِ  (ٓٔ)كلرلك أو مػن 

قَِتُو اي ُ  رت  السال .كثيرةن   م   عىتو اضتديث   م  من القّل   جي  بالَاف د عاً ظتا ي

ػػت يف السػػّن    كجػػ كهى ّْ َِف األدب   كلػػم يجػػ كا مػػن اللغػػ ُد  الفقػػ  مثػػلى  كفػػركعً أي:  نػػ
ثْػػػػرة  ذلػػػػك َّ َع يف السػػػػن  مػػػػن الّثػػػػرة  وإف وجػػػػد شػػػػيٌ  مػػػػن ذلػػػػك  مطػػػػ  ىن كال قريبػػػػيف ال َِد اظتَ ػػػػ ب  ٜٜ]:  مػػػػن وجػػػػ

 منهما  ُي ذاي  الُنُدور  [جٔٓٔ

                                                           
 .ٔ:2ٔٔحٌَِّ٘   (ٔ)

  ٚلي حهظَٜ ح١ٛ١ٌٟٔ و٩َ حٌمَحـٟ عٍٝ أٓزخد ٟٚع حٌلي٠غ. ػُ أطةٝ ٕ:5ٕ٘ٔفخثْ ح٤ٛٛي  ( ٕ)

 رى٩ِٗ عٍٝ حٌٍؽش وّخ ٘ٛ.

 ٓم ض ِٓ د. ُٚحى ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٤ُّٔٙ. «ِٚمٛي حٌمٛي»  (ٖ)

 س. أٞ: أٓزخد حٌٟٛع. ـٟ ى: حٌٌّوٍٛ  (ٗ)

 عٕي ــخي ٚـٟ حٌَِّ٘: ع١ٍٙخ.  (٘)

 ّذا يف د  وقد ْقطت من  أ و ب و ج  (ٙ)
 عٕي ــخي ٚـٟ ٔفخثْ ح٤ٛٛي ٚحٌَِّ٘: أٚ.  (5)

 أٞ: وؼَس حٌفَٚع.  (3)

 .«ـَٚعخا »ٚ٘ٛ   (2)

 ـٟ ٔفخثْ ح٤ٛٛي ٚحٌَِّ٘: ٚوٌٌه.  (ٓٔ)

 ّذا يف د  ويف  أ و ب و ج: ذلب  (ٔٔ)
َلو بعده: يف  (ٕٔ) ُُّيب اضتديث»أ و ب و ج: الُقو  وق  لي  يف د  «أو من 
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: بػالُي   والضػُم  رةفي غىي  الطه ّالُقػو   رهىى كىف الكرب كالخطأ في اللغ  كغيكلمٌ 

 القّلُ    -(ٔ)«اظتص اح»ّما يف -ل ٌ   يو  اُْم مصدٍر 
َـِ  (ٕ)اكتفا العلمىء بتلك  (ٖ)بػني أىػَ تلػك و المشػ  رةتيػبىالعتمػىد علػا الكي العلػ

َف   (ٖ)تلػػك بػػني   ىاكلى كتػػ   (٘)هػػايعػػن مءلُ (ٗ) ػػ رت ى فػػإفٌ بػػالنظر واالشػػي اؿ بػػني األ ا ػػَ؛   ً المت اكلىػػالُنػػ

ََؿ  يمط  ذلكأ ا َ الُّن   انيهى   .ه  الفرؽ (ٙ)هرا. ك م   عف ال اعي  ل اظتنق

َاؿ الل ػػات ورواهتػػا جرحػػاً  (5)«اظتاىػر»ويف  َا ال  ػػث عػػن أحػ َاُب اضتػقُّ عػػن ىػػذا أّف أىػػَ الل ػ  َف يهملػػ للمصػػّنف: اصتػػ
َا ذلك يف رواة األ (ٛ)وتعدياًل  بَ ما بّين َهّ  َا عن ذلك وبّين ُُّيَب يف   ص َيني  قػات ، ار  وَمن  َالَ  ال وأ، ػارِىم  والن ػاة الل ػ

َيّ »وأ، ارِىم وجد ذلك  وقد أّلَف  َيني»ّياَب   «أبَ الطّيب الل  َّ الصػدؽ مػن أىػَ «مراتب الن    بنّي  يو مراتَب ذلك  وميّػا أىػ
  (ٜ)الّذب

َع»ّثػػػرٌي مػػػن ذلػػػك يف   «اظتاىػػػر»ويف  َع اظتَ ػػػ َِع  (ٓٔ)«نػػػ   وذريىػػػا مػػػن (ٔٔ)«والضػػػعُا  معر ػػػ  الط قػػػات والثقػػػات»ونػػػ
َاع   األن

اظتيعّلقػِ    ػىعػن اإل ػكىالت كل   كالجػ ابي بعػدما تقػّدـ عنػو:  (ٕٔ)«الرازيّ » قىؿ اإلمىـ ثمٌ 

َاتر واآلحاد   َاعدىا  (ٖٔ)طقسمياللغ  كالطح  كالتصريف  أفٌ بالي   :إلا قسمينباعي ار ق

َر مطػ  مه سٍ قً   (ٖ)ظتػن علمػو حىصػله  مٌ ر الضػرك كالعلػم  ,(ٕ)متػ اتره   (ٔ)أي: مػن الِقسػم اظتػّذ
َِع ىػَل ػره المعػى ي م   عىن    كىف في الزمط  المى ي بأ ٌ  (ٖ)علمػو ى  ٌػفإعتػا اآلَف   (ٗ)  اظتَ ػ

                                                           
 ١ٌْ ـٟ ى. حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ ِخىس )ٔيٍ(.   (ٔ)

 عٕي ــخي ٚـٟ ٔفخثْ ح٤ٛٛي ٚحٌَِّ٘: ـ١ٙخ.  (ٕ)

 ّذا يف د  وليست يف  أ و ب و ج  (ٖ)
 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: طيحٌٚٙخ.  (ٗ)

 ّذا يف د  ويف  أ و ب و ج: مءلُها  (٘)
   أ و ب و ج:  هذا يف (ٙ)
 . ٔ:ٕٓٔحٌَِّ٘   (5)

 ّذا يف د واظتاىر  وقد ْقطت من  أ و ب و ج  (ٛ)
َع السادس: معر ػ  مػن  زاد يف أ و ب و ج: (ٜ) َُ روايُيو  وىذه الايادة ليست يف اظتاىر  ينظر  يو الن ََع َمن يُػَردُّ وَمن يُقَ  ون

  ٔ:ٖٚٔتق َ رواييو ومن ترّد 
 .ٔ:5ِٔٔٓ: ِعَـش حٌّٜٕٛع ٚ٘ٛ حٌٕٛع حٌؼخ  (ٓٔ)

َف: معر ػػػ   (ٔٔ) َع الرابػػػ  واألربعػػػ ّػػػذا الع ػػػارة يف د واظتاىػػػر  ويف أ و ب و ج: يف معر ػػػ  أىػػػَ الط قػػػات والضػػػعُا   وىػػػَ النػػػ
  ٕ:ٜٖ٘الط قات واضتُاظ والثقات والضعُا  

 .ٔ:3ٔٔٚحٌَِّ٘  ٔ:ٕٙٔحٌّلٜٛي   (ٕٔ)

 نقسم ت :و د و ج يف أ (ٖٔ)
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 [دٛٚ]  أي: الّلميػاف كى تػى  «الرض»ك «السػمىء» بأفٌ  (٘)[جاماً يقيناً ] طى جىزم ن ى  ج  أ فسى  ٌ فإ
َُ  فػػي معطىهمػػى المعػػركؼ طػػ  مسػػتعملتين فػػي زم ػػذا مػػن ق ػػ ػػاف يف زمنػػو (ٙ)اآلَف  ّو    لّػػن ظتّػػاّ 

عتا ظتنيهاىا ُجعَ على ذلك اظتدارُ  (ٚ)انيهاُ  الل   ظتداىا    (ٛ)ووا

َلػو «مع » [أٖٜ]وأ رد ق ڎ  چتعػاُف:  (2)م  أنّو مثً  ب ا يو ظتثً   وىَ أحد األوجو  يو  وأعلى منو رت  اظتضاؼّ 

   (ٕٔ)ّمعنيهما  (ٔٔ)  وأ عُف الثال   تثنييو(ٓٔ)چڎ  ڳ

َجداِف النُسيِّ  يما ذُّر  ككرلك   ؽتا يّثُر دورانُو وتعػمُّ ىكأمثىل  «الطىر»ك «اءال   »ك «ُالمىء»ال

 يف معناىا اظتعروؼ لنا  وىذه أمثل  الل     يف زمنو  (ٖٔ)اضتاجُ  إليو  ؾتد أنَُسنا جازمً  أّعا تسيعملو

َجػػػػػداِف النُسػػػػػيّ  (ٗٔ)كلػػػػػرلك  ,مرف عػػػػػىن  عػػػػػلي لػػػػػم يػػػػػاؿ الفى يمػػػػػا ذُّػػػػػر اصتػػػػػـا بانّػػػػػو  (٘ٔ)ال
 وىذه أمثل  الن َ   .(ٙٔ)إلي  مجركران  كالمضىؼي  ,كالمفع ؿ مطص بىن 

ََؿَ »وأمثل  اليصريف: قلب عني  ما ىَ اآلَف  «بَػَي َ »و «قَػ ذلك  يما مضى ّ   لأللف َف ياؿّ 

ٌَ عليػػو مطػػ  مظطػػ فه  كقسػػمه  َُ رَجَ انِػػو  (ٔ)َف يقػػم دليػػ القليلػػ   كهػػ  اللفػػىظ الغريبػػ ي   بػػَ دليػػ

 والّظّن ينشا عن ،ب اآلحاد   ,كالطريق إلا معرفت ى اآلحىدّما مّر    (ٕ)الدوراف
                                                                                                                                                                      

 ١ٌْ ـٟ ى.  (ٔ)

 حٌّلٜٛي: حٌّظيحٚي حٌّ٘ٙٛي. ـٟ  (ٕ)

 ليست يف أ و ب و ج و د   ّذا يف (ٖ)
 ١ٌٔض ـٟ ى.  (ٗ)

 زيادة من د  (٘)
 زاد يف د: ذلك  (ٙ)
ها ٔ:ّٕٚٙذا الع ارة يف د والُيض (ٚ)    ويف أ و ب و ج: إعا  ل   ظتداّر
   ويف أ و ب و ج: جعَ الُاظا ٔ:ّٕٚٙذا الع ارة يف د والُيض (ٛ)
 ٚ ؽ: ٚومٌٛٗ. ـٟ أ ٚ د  (2)

ڍ  ڍ      ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻٹ  ٹ   ۀ  ۀ  ہ  چ  ِةةٓ لٌٛةةٗ طعةةخٌٝ:  (ٓٔ)

 .ٗ: ٙٙحٌظل٠َُ  چہ  

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٚأٟعؿ حٌز٩ػٗ ِٔٗ. ٌٚعً ِخ أػزظٗ ٘ٛ حٌٜٛحد. «ٚأٟعُؿ حٌؼ٩ػش طؼ١ٕظٗ»  (ٔٔ)

َلػػػو  (ٕٔ)   ينظػػػر: الّيػػػاب )بػػػاب مػػػا جػػػرى مػػػن األشتػػػا  والػػػيت مػػػن األ عػػػاؿ    غتػػػرى لػػػي  يف د «وأ ػػػرد الضػػػمري   »مػػػن ق
ما لُ  باصتم ( ٕ:ٛٗالُعَ   (  َام  ٕٕٙ، وٖ:ٕٗٙ، و)باب ما لُ  بو ؽتا ىَ مث ّ    ٔ:ٖٚٔ، وقت  اعت

َا  والنار وأمثاعتا  ؽتا يّثُر دورانُو وتعمُّ  (ٖٔ) َجداِف  يما ذُّر ؾتد اظتا  واعت ذلك ال  اضتاجُ  إليو  مسيعملً     الع ارة يف د: ّو
 وٌح ـٟ ّ, ٚعٕي ــخي ٚـٟ حٌَِّ٘: ٚوٌٌه.  (ٗٔ)

 : ِ خرمخا.«حٌـَِ رؤّٔٗ»ـٟ ؽ: حٌٕفْ. ١ٌٚٔض ـٟ ى. ٚـ١ٙخ ِىخْ   (٘ٔ)

 ١ٌْ ـٟ حٌّلٜٛي. «ِـٍَٚحا »اٌٝ  «ٚوٌٌه حٌّخءُ »ِٓ لٌٛٗ ـٟ حٌّظٓ   (ٙٔ)
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َاتر ألفػػػىظ القػػػرآف كأكثػػػري  ه ك حػػػ ً  -وىػػػَ قػػػرا ة السػػػ    وقيػػػَ: العشػػػر- (ٖ)باعي ػػػار مػػػا جػػػا  منػػػو بػػػالي
َ اف على -  كتصريفً  َاتر  ؿ مػن القسػم الكٌ  -«ألُاظ»معط  فيػ  (ٗ)أي: مػا ُعػرؼ باآلحػاد منهػا كالثػى ياظتيػ

َاتراً   ىتفي القطعيٌ بالثآف   :ك ب تمسٌ فال يي  .ج انِى  قليله أي: القرآِف    (٘)كى مٌسػكييتألنّػو لػي  ميػ
  «الرازيّ »ّالـ   ا ت اج[ ألنّو منها  ٕٓٔ] طيىتب  في الظٌ 

                                                                                                                                                                      
 ـٟ ى: عٍّٗ.  (ٔ)

 .ـٟ ى: حٌظٟ ١ٌٔض وؼ١َس حٌيٍٚحْ  (ٕ)

 ّذا يف د  وقد ْقطت من أ و ب و ج  (ٖ)
 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: ومنها  (ٗ)
 يف أ و ب و ج: ودتّسك  (٘)
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 خىتم ه 
 ألحّاـ الّسماع

قػّرب»علػى  «التعليقػ »فػي  «ال ين بػن الطحػىس [بٓٓٔ] ب ىء»قىؿ الشيخ 
ُ
: (ٔ)«اظت

َلػػو:  عػػن الطفػػي (ٕ)ن األديػػبمػػ الطقػػل أي:  حىصػػل  لفٌ  ؛ ػػيءه  فيػػ   «َف أَر  يػػو شػػيئاً »أو  «َف أجػػده»بق

ََ النقَ عنو  أي: اظتراَد منو   لػم علػا أ ٌػ يػ ؿٌ  (ٗ)لػماضتااَ  كهرا , م  هراأ ٌطي لم أ  (ٖ)حاا
    يكن

ػػاف (٘)ونتّػن أف كُتػاب بػاّف ىػػذا اضتااػَ إذا اػدر مػػن إمػاـٍ ؿِترِيػٍر ميي ّػ ٍ   نػػالِ  اليصػريِ  بعػػدـ ورود ذلػك  ونظػرَي مػػا  ّ 
ََ لو  انيهى«ال أعر و»اضتا ُ  اظتيقُن يف حديٍث:  ثُ : إذا قاؿ احملدّ األ رقاؿ علما   َنو ال أا نايٌ  عنّ     (ٙ)   هَّ 

َـ  (ٚ)واحيماُؿ وروِده احيماٌؿ عقلي      وال مداَر عليو يف ىذه العل

                                                           

َّد»لٌٛٗ:  ( ٔ)  : حٌلٍزٟ.«حٌٕلخّ»١ٌْ ـٟ ى. ُٚحى ـ١ٙخ رعي  «عٍٝ حٌّم

 ـٟ ى: ح٤ىٔٝ. ( ٕ)

 ـٟ ى: كخًٛ حٌٕمً عٓ حٌٕفٟ أٞ ِعٕخٖ. ( ٖ)

 عٕي ــخي: ٨.  (ٗ)

   ويف أ و ب و ج: َشِ ٍ  ٔ:ٕٚٙ د والُيضّذا يف (٘)
َلو  (ٙ) َع:  «ونظري ما قاؿ    »من ق َؿ من تدريب الراوي )الن   ٔ:ٖٗٗ( ٕٕلي  يف د  واظتنق
 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج:  علّي  ويف الُيض: واحيماؿ وروده احيماؿ عقلي  وال مدار عليو يف النقليات  (ٚ)
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 تطبي 

   (ٕ)ْرِؼ اظتصّنُني  يما يُء،ذ من ْابقو بالين يو والُّرأنّو ُيسيعمَ يف عُ  (ٔ)تقّدـ

الّمػاَؿ » تي كجػ  السػابِق بياُعػا  بفركعػ ّيػاَب الّسػماع   :هرا الكتػىبى  (ٖ)رتي قرٌ  بع  أف

ات    قله  :الطح  ثالث ه  (٘)أدل ي  :(ٗ)«ُلَمِ  األدّل »اظتسّمى بػقىؿ في أص ل   «ال بىرم بنى أبا الّب
مػا   ؛حىؿو  كا تصحىبي  كقيىسه   قله  ٌَؿ عن العرب  أو مقيٌ  عليو  أو اْيص اٌب ضتػاؿ مػا نقلػوّ  ألنّو إّما منق

 ّاف لعدـ غتي  مقيضى ،الِ و  

َُؿ   (ٙ)ىلطقػػلف  المطقػػ ؿي عػػن الّل ػػن   (5)لسػػالميو ؛الفصػػي  هػػ  الكػػالـ العربػػيٌ أي: اظتنقػػ

اظتقيضػي  للشػذوذ  والقصػػُر   قلٌػال عػن حػ ٌ لشػػياعو  الخػىرجي   (2)لصػّ   ْػنده (3)الصػحي ي  عّمػن يُعيَػد  بػو 

 اظتقيضي  لالّ راد  الكثرة  حدّ إلا والقصُر على السماع 

َريخرج «النقَ»اليعريِف لػ كعلا هرا  جػىء  ّػالـٌ  :مػى  (ٓٔ): مػن اطتػروج  أي: عػن تعريػف النقػَ اظتػّذ

لُتػيّع ؽتػن ال يُعيَػدُّ بػو  وال  , ين كغيػرهممن الم لٌػاحمليّع بّالمهػم   (ٔٔ)كالـ العربعِع  علا غير
 بّالمو  

    (ٕٔ)لل ياف «من»و «ما»لالبيدا   أو مسيقر حاٍؿ من  اعلو  أو من  «من»و «جا »والظرؼ ل ٌَ  ميعّلٌق بػ

اػػ ي  » ُػػي  ,(ٖ)«لػػن»ػالجػػـا بػػ (ٕ) حػػ  ,فػػي كالم ػػم ان مػػى جػػىء  ػػىذٌ  (ٔ)عليػو متػػرجك

َلك يف عاَف الرؤيا:  (٘) يما «ابن عمر»  عن (ٗ)«ا ي  ال خاري»
َ
 باصتـا   «تُػرَعْ لن »قاؿ لو اظت

                                                           

 ١ٌْ ـٟ ى. «أٔٗطميَ »أ(. ٚلٌٛٗ ٠َٕٓحؿع )  (ٔ)

 ـٟ ى: رخٌظٕز١ٗ ٚحٌظفى١َ ٚح٤ًوخٍ.  ( ٕ)

 وٌح ـٟ ّ ٚي, ٚعٕي ــخي: كٍَُص.   (ٖ)

ف ـةٟ آهةَ حٌظٕز١ةٗ. ٚٓؤٗة١َ 3ٌّٔع ح٤ىٌش   (ٗ) َّ . ٌٚ٘ح حٌظٕز١ٗ ٘ٛ طٍو١ٚ ٌؼّخ١ٔةش ـٜةٛي وّةخ ١ٜٓة

 اٌٝ ريح٠ش وً ـًٜ.

 ٌّع ح٤ىٌش, حٌفًٜ حٌؼخٟٔ ـٟ ألٔخَ أىٌش حٌٕلٛ.  (٘)

 أ و ب و ج والنقَ  ظت  األدل   الُصَ الثالث يف النقَ  يف (ٙ)
 ـٟ ى: حٌٔخٌُ. ( 5)

َُؿ الص ي ُ »  (3) ََ الص يَ   وقد زادىا األ  آف ػتقق ظت  األدل  عن االقرتاح  «اظتنق َُؿ النق  عند  جاؿ: اظتنق
 : ـٟ ًحطٗ ٚـٟ حٌٛٛٛي ٌمخثٍٗ.«ٌٜلش ٕٓيٖ»ـٟ ى ِىخْ  ( 2)

 ويف أ و ب و ج: تعريف النقَ  ّذا الع ارة يف د  (ٓٔ)
 عٕي ــخي ٚـٟ حٌٍّع: ِخ ؿخء ِٓ و٩َ ؼ١َ حٌعَد. «ِخ ؿخء عٍٝ ؼ١َ و٩َ حٌعَد»  (ٔٔ)

 ٌ٘حْ حٌٔ َحْ ١ٌٔخ ـٟ ى. ( ٕٔ)
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 [من اظتنسرح]وقاؿ الشاعر: 

 (ٙ)دوِف بابِػك اضتََلَقوْ  [ِمن]من رجاِئك َمن      حّرَؾ  [اآلفَ ]لن متَِِب 

 «نشػػػرح»بنصػػػب  (ٕ)چہ  ہ    ہ        َُشْووورَ َۀ   چؿتػػػَ قػػػرا ة:  ,(ٔ)«لػػػم»ػبػػػ كالطصػػػوً  [أٜٗ]

َِؿ علي  (ٖ)شاذاً   [من الرجا]:   وق

                                                                                                                                                                      
 حٌعزخٍس ـٟ ى: ٠ٚوَؽ رمٌٛٗ حٌوخٍؽ عٓ كّي حٌمٍّش. ( ٔ)

رة أ  حّياف  يف أ و ب و ج:  ع   (ٕ)  ن العرب من ينصب بلم وكتـا بلن : حّى الل يآف أف مٔٛٔيف تّذ
ِةٓ ٍِةق و٩ِٙةةُ  ٔٔ  ٚحٌمخعةةيس: ٖ٘ٙ  ِٚؽٕةةٟ حٌٍز١ةذ )ٌةُ( ٗ:٠ٔ3ٕٙٔ:ةَ: حٍط٘ةخؾ ح٠ٌةَد   (ٖ)

 .ٗ:25  ّٚ٘ع حٌٙٛحِع 2ٔٙطمخٍٝ حٌٍف:١ٓ ـٟ ح٤كىخَ 

. ٚطّةخَ حٌلةي٠غ:  (ٗ)  ُ ِْ ١ةَق  عةٓ ٔةخـع  ٚٓةخٌ  ٍإ٠ةخ ٍأٜ ًحا  حٌٕزةٟ ك١ةخس ـةٟ حٌَؿةً وةخْ ِٓ هّ

 ّٜ ُّٜ  ٍإ٠خ أٍٜ أْ ـظ١ّٕضُ  , حٌٕزٟ عٍٝ ٙخل  ٚوٕةضُ  ,رخا َِ عَ  خا ٗخرّ  ؼ٩ِخا  ٚوٕضُ  , حٌٕزٟ عٍٝ ٙخأل

ّْ  حٌّٕخَ ـٟ ـَأ٠ضُ  , حٌٕزٟ عٙي عٍٝ حٌّٔـي ـٟ أٔخَ  ـةبًح ,حٌٕةخٍ اٌةٝ رٟ ـٌ٘زخ أهٌحٟٔ ى١ٍَٓ َِ  وؤ

ّٟ  شٌ ِ ٠ّٛ  ٟ٘ ٌّ  ـ١ٙةخ ٚاًح ,حٌزجةَ ومَٔةٟ لَٔةخْ ٌٙةخ ٚاًح ,حٌزجَ و   :ألةٛي ــعٍةضُ  ,ُٙعةَـظُ  لةي ٔةخ

َُ  هٌ ٍَ َِ  ـٍم١ّٙخ !حٌٕخٍ ِٓ رخهلل أعًٛ ,حٌٕخٍ ِٓ رخهلل أعًٛ  عٍةٝ ٙخـمٜٜةظُ  .طةَحع ٌةٓ :ٌةٟ ـمةخي ,آهة

ّٜ  ,كفٜشَ  ًُ  َُ عَ ِٔ  :ـمخي  حٌٕزٟ عٍٝ كفٜشُ  ظٙخـم ٌُ  لةخي. رخ١ٌٍةً ٠ٜةٍٟ وةخْ ٌٛ هللا عزي حٌَؿ : ٓةخٌ

, ـٟ وظخد ـ٠خثً حٌٜلخرش, رةخد ِٕخلةذ ٖ:5ٖٙٔ. ٠ٕ:َ: ل٩١ٍ ا٨ ح١ًٌٍ ِٓ ٠ٕخَ ٨ هللا عزي ـىخْ

. ٚحٌَٚح٠ةةش ـ١ٙةةخ: ٌةةٓ طةةَحع ٚـةةٟ ٖٖٔ٘ٚ ٖٖٓ٘, ٍلةةُ: 2ٔعزةةي هللا رةةٓ عّةةَ ٍٟةةٟ هللا عّٕٙةةخ

. ٚحٌَٚح٠ةش ـ١ٙةخ: ٕ٘ٙٙ, ٍلةُ: ٖ٘, وظخد حٌظعز١َ, رخد ح٤ِٓ ًٚ٘خد حٌَٚع ـٟ حٌّٕةخَ ٙ:53ٕ٘

ْع. ٍٚلُ:  ََ , وظخد حٌظٙـي ـٟ ح١ًٌٍ, رخد ـ٠ً ٔ:53ٖ. ٚحٌَٚح٠ش ـ١ٙخ: ٌٓ طَحع. ٚـٟ ٌُٕٙٙٙ طُ

ٍ  ِةٓ ح١ٌٍةً ـٜةٍّٝٔ:33ٖ, ٚـٟ 5ٓٓٔ, ٍلُ: ٕل١خَ ح١ًٌٍ  . ٘ٓٔٔ. ٍلةُ:ٕٓ, رخد ـ٠ً ِٓ طََعخ

 ,حٌةَحء ٚـةظق أٌٚةٗ ر٠ةُ (طةَع ٌةُ) :لٌٛةٗ :ٖ:5ٚحٌَٚح٠ش ـ١ٙخ: ٌةُ طةَع. لةخي حرةٓ كـةَ ـةٟ حٌفةظق 

 ـةٟ «حٌى١ّٕٟ٘ٙ» ٍٚح٠ش ٚـٟ .ٌ٘ح عير ع١ٍه هٛؾ ٨ :ٚحٌّعٕٝ .طوؿ ٌُ :أٞ شٌ.ٓخوٕ شٌ ٍِّٙ رعي٘خ

 .طةَع ٌةٓ :«حٌمخرٔةٟ» ٍٚح٠ةش ـةٟ ٚٚلةع .ح٤ٌةؿ ربػزةخص حٌـّٙةٍٛ ٍٚح٠ةش ٚ٘ةٟ .طَحع ٌٓ :«حٌظعز١َ»

 ٌةٗ أعٍةُ ٨ :«حٌمةِحُ» لةخي كظةٝ .«ٌةٓ» رة حٌـةَِ أٞ شٌ.ل١ٍٍة شٌ ٌؽ ٟٚ٘ :«حٌظ١ٓ رٓح» لخي .ح٤ٌؿ رلٌؾ

   :حٌ٘خعَ رمٛي ذعمّ ٚطُ  .ٗخ٘يحا 

 مشحٌلٍَ  رخره ىْٚ ِٓ كَن                 ِٓ ٍؿخثه ِٓ ح٢ْ ٠وذْ  ٌٓ               

زَخ ٠َخِىٞ]أ     :ح٢هَ ٚرمٛي ِ   ٠خ- َٓ َُ  رعينِ  ٌٍع١ٕ١ٓ ًُ لْ ٠َ  ٌٚٓ [رعَيوُ وٕضُ  ِخ -ع :ِٕ 

 لةخي .«ٌةٓ» رة حٌـَِ ٠عٕٟ .ل١ٍٍشٌ  ٌؽشٌ  ٟ٘ :حٌظ١ٓ رٓح لخي .ٌٍمخرٟٔ وٌح (طَع ٌٓ) ٚلٌٛٗ :2ٓ:5ٚلخي 

 ٚٚلةع :ٕٔ:3ٔٗ. ٚلةخي حٌٛؿةٗ ٚ٘ةٛ «طةَحع ٌةٓ» رٍف: ح٤وؼَ ٍٜٚٚ .ٗخ٘يحا  ٌٙخ أكف: ٨ٚ :حٌمِحُ

َ   عٕةةي  حٌعةة١ٓ ٓٓةةىّ  ٗرؤّٔةة :ِخٌةةه   رةةٓح ٙةةٗٚٚؿّ  .حٌـةةَِ ِةةع «ٌةةٓ» رلةةَؾ «طةةَع ٌةةٓ» :حٌةةَٚحس ِةةٓ وؼ١ةة

 أْ ٠ٚـةُٛ .حٌٛلةؿ ـةَُِٜ  حٌٛٛةً أؿةَٜ ػُ ,لزٍٗ ح٤ٌؿ ـلٌؾ ,حٌـَِ رٔىْٛ ٙٗٗزّ  ػُ ,ٌٍٛلؿ

 .«حٌىٔخثٟ» كىخ٘خ ل١ٍٍشٌ  ٌؽشٌ  ٟٚ٘ «ٌٓ» ر ؿِِٗ ٠ىْٛ

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: عّما  (٘)
ٍّٟ ِع ر١ظ١ٓ ـٟ حٌل١ٔٓ رٓ عٍٟ. ٚحٌز١ض ـٟ ٌّع ح٤ىٌةش   (ٙ) , ٗ:25, ّٚ٘ةع حٌٙٛحِةع 3ٍٕٚٞ ٤عَحر

 .ٕ:2ٔٔٚكخ١ٗش حٌو٠َٞ  ٗٙٗ, ٍلُ: ٘:ٔٙٔ, َٚٗف أر١خص حٌّؽٕٟ ٍٖٓٓٔلُ: 
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َمي  ِمنَ   اظتَت أَ ْر            يف أيِّ ي

 (ٗ)أيَـَ َف يُقػدَر أـ يَـَ ُقِدرْ 

ٍَ »يف ل    «لعل»ػب كالجرً  َيَ]  قاؿ شاعرىم: (٘)«ُعَقي  [من الط

َاِر منَك قريبُ  َّ أ  اظتِ   (ٙ) قلُت: ادُع أ،رى وار ِ  الصََت َجهرًة      لع

  .الجاأين ب ى ك صوً 
ـٍ »لػػػ (5)«اظت ػػ »ويف  َ »: )وزعػػم «ابػػن ىشػػا   وتاويلُػػو «لعػػَ أبػػاؾ منطلقػػاً »أّف ذلػػك ل ػػٌ  لػػ عض العػػرب  وحّػػى:  «ُن ُ يُػػ

َجد»عندنا  َف»وعند الّسائي على إ مار  «,ي    «(.يّ
 الشر يياف  وإفّتا يّطرد حذُ هما م  اشتهما عند ذلك   «لَ»و «إف» (ٛ)و يو أنّو َف تُقّدـ

َلِو: (2)«ليت»ػبنصِ هما ك  [من الرجا]  ؿتَُ ق

 (ٓٔ)الص ا رواجعايا ليَت أياـ 
                                                                                                                                                                      

  5ٖ٘  ِٚؽٕٟ حٌٍز١ذ )ٌةٓ( ٗ:ٖٗٙٔ  ٚحٍط٘خؾ ح٠ٌَد ٕ:5٘٘ٔش ٠ٕ:َ: َٗف حٌىخـ١ش حٌ٘خـ١  (ٔ)

. ٚٓة١ؤطٟ ـةٟ حٌّٔةؤٌش ٗ:ٖٖٔ  ّٚ٘ةع حٌٙٛحِةع 2ٔٙ( ِٓ حٌمٛحعي حٌى١ٍش ـ١ٗ ٙ ٔٔٚ )حٌمخعيس: 

 أ(.ٙٔٔٚحٌـَِ ر )ٌٓ( )حٌَحرعش ِٓ حٌفًٜ ح٤ٚي ـٟ وظخد حٌم١خّ حٌٕٜذ ر )ٌُ( 

  ٚحٌزلةةَ حٌّلةة٢١ ٕ:٠ٖٕٙٙ:ةةَ: حٌّلظٔةةذ  . ٚ٘ةةٟ لةةَحءس أرةةٟ ؿعفةةَ حٌّٕٜةةٍٛ.ٔ: 2ٗ حٌ٘ةةَف ( ٕ)

 .ٓٔ:35ٗحٌمَحءحص    ِٚعـُٔٔ:ٖٗ  ٚحٌيٍ حٌّْٜٛ 3ٖ:3ٗ

 ّذا يف د  وليست يف أ و ب و ج  (ٖ)
َ هللا ٚؿٙةٗ ـةٟ ٠ةَٛ ٛةف١ّٓ. ٚ٘ةٛ ـةٟ ٔةٛحىٍ   (ٗ) َّ ّٟ وة ٍؿِ ٌٍلخٍع رٓ حٌٌٍّٕ حٌـَِٟ, طّؼًّ رٗ عٍ

, ٌّٚةع ٔ:3َ٘ ٛةٕخعش ح٦عةَحد , ٚٓةٕ:ٖٙٙ, ٚحٌّلظٔةذ ٖ:2ٗ, ٚحٌوٜةخثٚ ٗٙٔأرٟ ٠ُي 

, ٚكخٗة١ش حٌو٠ةَٞ 5ٗٗ, ٍلةُ: ٘:ٕٖٔ, َٚٗف أر١ةخص حٌّؽٕةٟ 5ٕٙ, ٚحٌـٕٝ حٌيحٟٔ 3ٕح٤ىٌش 

ٕٔ3:ٕ. 

 .ٗ:5ٕٓ  ّٚ٘ع حٌٙٛحِع ٖٔٙٚ ٔ:2ٕٙ  ٚحٌظ٠َٜق ٖ:٠ٕٔ3ٕٕ:َ: حٍط٘خؾ ح٠ٌَد   (٘)

 حٌّؽةٛحٍ ٟأر ػخء أه١ٗ, ـٟ ٍ«حٌؽٕٛٞ ٓعي رٓ وعذ»حٌ٘ َ ح٤ٚي ١ٌْ ـٟ ى. ٚحٌز١ض ِٓ ل١ٜيس ٌ   (ٙ)

 ٚٗةةَف ح٤ٗةةّٟٛٔ ٔ٘٘, ٍلةةُ: ٕ:ٖٓٗ, ٚحٌّمخٛةةي حٌٕل٠ٛةةش 3ٕ. ٚ٘ةةٛ ـةةٟ ٌّةةع ح٤ىٌةةش «٘ةةََ»

, ٕٔٔٔ, ٍلةةةُ: ٗ:5ٕٓ  ّٚ٘ةةةع حٌٙٛحِةةةع ٖ٘ٔ  ٍلةةةُ: ٔ:2ٔٔ, ٚحٌظٜةةة٠َق ٓٙ, ٍلةةةُ: ٔ:3ٓٔ

, ٍلةةُ: ٘:ٙٙٔ, ٚٗةةَف أر١ةةخص حٌّؽٕةةٟ 355, ٍلةةُ: ٓٔ:ٕٙٗ, ٚحٌوِحٔةةش ٙٔ٘ٔ, ٍلةةُ: ٘:ٖٗٔٚ

 .2ٖٔٗٛح٘ي حرٓ عم١ً , َٚٗف 3ٙٗ

 .55ِٖؽٕٟ حٌٍز١ذ   (5)

 يف د: ييقدـ  (ٛ)
  ّٚ٘ع حٌٙٛحِع 5ٖٙ  ِٚؽٕٟ حٌٍز١ذ )١ٌض( ٖ:ُٕٕٗٔحى ـٟ ى: وٌٌه. ٠ٕ:َ: حٍط٘خؾ ح٠ٌَد   (2)

ٔ٘ٙ:ٕ. 

ٌِ ٠ٕٔةذ ٌٍعـةخؽ ـةٟ ٍِلمةخص ى٠ٛحٔةٗ   (ٓٔ) , ٚح٤ٛةٛي ـةٟ حٌٕلةٛ ٕ:ٕٗٔ. ٚ٘ةٛ ـةٟ حٌىظةخد ٍ٘ٓٗؿة

ةةةً  ,23ٕ,ٍٚٛةةةؿ حٌّزةةةخٟٔ ٔ:3ٕٗ ّٜ , ٚٗةةةَف حٌّفٜةةةً 3ٕ, ٌّٚةةةع ح٤ىٌةةةش ٕٖٓ, ٚ 3ٕٚحٌّف

, ٍلةةُ: ٓٔ:ٖٕٗ, ٚحٌوِحٔةةش 2ٕٗٚحٌـٕةةٝ حٌةةيحٟٔ , ٘:3ٕ ,ٗ:5ٕٙٚحٌظةة١٠ًٌ ٚحٌظى١ّةةً  ,ٔ:ٗٓٔ

 .ٙٙٗ, ٍلُ: ٘:ٗٙٔ, َٚٗف أر١خص حٌّؽٕٟ 3ٗٔ
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ٌَؿ على حذؼ اطتب  واليقدير: [دٜٚ] َف»ال  «أق لتْ »وىَ ػتم     «ٓالّسائي»،ال اً لػ (ٔ)«تّ

َُؿ  ٍَ » [جٖٓٔ]وقػ َ ػ َحي»يف حػػديث  «ورقػَ  بػػِن ن  -«َجػػذَع»علػى روايػػ  نصػب - «يػػا لييػ   يهػػا َجػَذعاً »: (ٕ)«بػد  الػ

  (ٖ)«.أوجد جذعاً »حاٌؿ من  مريه:  «جذعاً »ُ،رّج على أّف ،بىا ػتذوٌؼ  و
 

َُ  كه  َؿ» ع   (ٗ)أي: النق  : (٘)كآحىدو  يطقسم إلا ت اترو   «اظتنق
كمػػى  ل اهتػػا آحػػاد   (5)أي: ذػػري قرا تػػو الشػػاذة  ّمػػا مػػّر  أّمػػا ىػػي (ٙ)لغػػ  القػػرآففأٌمػػى التػػ اتر ف

 عن قائلو     ككالـ العربت اتر من السطٌ 
َاتر  قطعي   دليله من النقَ  كهرا القسم للعارؼ بػذلك  في  العلميي  ,  الطح أدلٌ  (ٔ)نمللي

َاتر   [بٔٓٔ] (ٕ)بذلك الُنِّ ول ريه  ؽتن ا ّل  على الي

                                                           

َف  (ٔ)  ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: يّ
َحي  بػػاب  ٔ:ٗاػ ي  ال خػػاري   (ٕ) يػػاب بػػد  الػ َحي بػد  ّػػاف ّيػػف  يفّ  َؿ إُف الػػ ػػ   واػػ ي  ٖ  رقػػم: ٔ  اهلل ْر

يػػاب ابنتػػاف  بػػابٔ:ٜٖٔمسػػلم  َحي بػػد    يفّ  َؿ إُف الػػ ػػ َوي يف شػػرح ٕٕ٘  رقػػم: ٖٚ  اهلل ْر  قػػاؿ ابمػػاـ النػػ
َلػو وأمػا :ٔ:ٖٛٗمسػلم  َرة الروايػػ  ىػَ  هّػذا (جػذعاً ) ق  ووقػػ  :القا ػي قػاؿ  بالنصػب وذريقتػا الصػ ي ني ىف اظتشػه

ػذلك  بػالر   «عٌ ذَ َجػ» «ماىاف بنا» رواي  يف  النصػب اوأّمػ  ظػاىرةٌ  الروايػ  وىػذه ي ال خػار  يف «ياألاػيل» روايػ  ىف ىػَ ّو
َف لييػ  :تقػػديره احملذو ػ  «ّػػاف» ،ػب وأنّػػ علػى صػبنُ  :وذريقتػػا يواظتػازر  اطتطػػا   قػاؿ :وجهػػو ىف العلمػا   ػا،يلف  أّػػ

َيني مذىب على كتي  وىذا  جذعاً   يها َ يني الن   و،ػب اضتػاؿ علػى منصػَب وأنّػ يعنػد الظاىر :القا ي اؿوق  الّ
َلو «ليت» َ،نا مػن  واظتعر ػ  الي قيق أىَ ا،ياره يالذ الص ي  ىَ القا ي ا،ياره يالذ وىذا  « يها» :ق  وذػريىم شػي

َلػو: ٔ:ٕٙ  وقاؿ ابن حجر يف الُػي  عليو عيمديُ  ؽتن  :ل ػاقنيا وعنػد  األاػيلي روايػ  يف ّػذا (عٌ ذَ َجػ  يهػا لييػ  يػا) :ق
َ يني مػذىب وىػَ  اطتطػا  قالػو  اظتقػدرة «ّػاف» ،ػب أنو على بالنصب «جذعاً   يها ليي  يا» َلػو يف الّػ چ  چ  تعػاُف ق

 إذا اضتػػاؿ علػػى النصػػب :وقيػػَ  جػػذعاً   يهػػا جعلػػت لييػػ  يػػا :اليقػػدير ي:بػػر  بػػنا وقػػاؿ [ٔٚٔالنسػػا : ] چچ  ڃڃ  
َد « يهػا» و ػمري  السػهيلي قالػو  االْػيقرار مع  من اطتب بو قيعلّ ي ما اضتاؿ يف والعامَ «ليت» ،ب « يها» جعلت  يعػ

َة أياـ على    ال هائم من الص ري «اصتذع» و  الدع
ٌع. لةةخي حرةةٓ حٌ ١ةةذ  (ٖ) ٌَ ( أٞ: ٜٔةةذ حٌـةةِأ٠ٓ «١ٌةةض»: لٌٛةةٗ: )ٚ رةة ٔ:3ٓٙـةةٟ ى: أٞ أٚؿةةي ٚأٔةةخ َؿةة

ًَ رلةٌؾ هزةَ . كىةخٖ حٌفةَحء ٚرعةٞ أٛلخرٗ...ٚرع٠ةُٙ ٠َطىةذ ـةٟ ِؼٍةٗ ح«١ٌةض»ر  , «١ٌةض»ٌظؤ٠ٚة

 ًِ كخ٨ا ِةٓ ٟة١َّٖ... ٚح٤ٛةً هة٩ُؾ حٌظؤ٠ٚةً, ٨ٚ ٓة١ّّخ رعةي ػزٛطةٗ ٌؽةشا ـةٟ حٌزةخد  «ؿٌعخا »ٚؿْع

 وٍّٗ.

 ١ٌْ ـٟ ى. «رّعٕٝ حٌّٕمٛي»وٌح ـٟ ى  ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: حٌزيي. ٚلٌٛٗ:   (ٗ)

خٌةغ, ِعَـةش حٌّظةٛحطَ ٚح٢كةخى . ٚحٌِّ٘ةَ حٌٕةٛع حٌؼ3ٌّٖع ح٤ىٌش, حٌفًٜ حٌَحرع ـٟ حٔمٔخَ حٌٕمً   (٘)

ٖٔٔ:ٔ. 

 : حٌمَحص. ٚـٟ ؽ: حٌمَحءحص. أ ٚ دـٟ   (ٙ)

(5)  .ٖ ًّ  ـٟ ى: ٗٛح
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َا علػػى ذلػػك بػػاّف  (ٗ)[إُف]: وا،ُيلػػف يف ذلػػك العلػػم   ػػذىب األّثػػروف (ٖ)«اللُّمػػ »قػػاؿ يف  أنّػػو  ػػروري   واْػػيدل

ػػالعلم اضتااػػَ عػػن (٘)الضػػرورّي الػػذي ٌَؿ ّ  َلػػو ارت ػػاٌط معقػػ َاس الظػػاىرة بينػػو وبػػني مدل َاتر  (ٙ)اضتػػ ٌَد يف ،ػػب اليػػ َجػػ   وىػػذا م
  ّاف  رورياً 

 َُ َلو نقػػ َا علػػى ذلػػك بػػاّف بينػػو وبػػني النظػػر ارت ا ػػاً؛ ألنّػػو ُيشػػرتط يف حصػػ وذىػػب آ،ػػروف إُف أّف ذلػػك نظػػري   واْػػيدل
َا ُعِلم أنّو ادٌؽ    رتاعٍ  يسي يَ عليهم االتُاُؽ على الّذب دوف ذريىم   لّما اتُق

َّ واحػػٍد وزعمػػت   ػػ َُ بنقػػَّ  ائُػػٌ  قليلػػٌ  أنّػػو ال يُضػػي إُف عْلػػٍم ال يػػَ   ودتّسػػّت بشػػ هٍ   ػػعيٍُ  ىػػي أّف العلػػَم ال لتصػػ
َاحػد لػَ  (ٚ)منهم   ّذلك ال لتصَ بنقػَ رتػاعيهم  وىػذه شػ هٌ  ظػاىرة الُسػاد؛  ننّػو َاحػد  ػنّف ال يث ػت للجماعػ  مػا ال يث ػت لل

 ٍَ ََ زِت ٍَ ال نتّنو ذلك  ولَ راـ زت  اجيم  على زتلو رتاعٌ  ألمَّن ذلك   ّذا ىنا    قي

                                                                                                                                                                      

 يف أ و ب و ج: عن  (ٔ)
 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: وذريه  (ٕ)
 .ٔ:ٖٔٔ. ٚحٌَِّ٘ 3ٌّٖع ح٤ىٌش   (ٖ)

 ح٠ٌِخىس ِٓ حٌٍّع ٚحٌَِّ٘.  (ٗ)

 ُحى ـٟ حٌٕٔن: ١ٌْ.  (٘)

 ٚحٌَِّ٘: ِٓ حٌلٛحّ حٌوّْ. ـٟ حٌٍّع  (ٙ)

 زاد يف أ و ب و ج: قد  وليست يف اللم  واظتاىر  (ٚ)
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َاتر مػػن السػػن  عنػػو (ٔ)تن يػػو َاٌ  أّػػاف  : قضػػّيُ  إ،راجػػو اظتيػػ ػػذلك  ْػػ َاتر النقػػَ بث ػػَت العربيّػػ   ػػا جػػا  عنػػوّ  يف تػػ
َياًل    قصرياً أـ  

َد اضتػػديث   (ٖ)«شػػرح ـت يػػو»يف  (ٕ)««ابػػُن حجػػر الَعْسػػَقالٓفّ »وقػػد بػػنّيَ اضتػػا ُ   َاتر  ورّد علػػى َمػػن زعػػم ّثػػرَة وجػػ اظتيػػ
 عاتو  

َاترة»وأّلف اظتصّنُف جا اً  أودع  يو الّثرَي منها  شتّاه      «األزىار اظتينا رة يف األ، ار اظتي

َُ من ىذا  م  ما ْ ق عن  َاترة لُظاً تث ت (ٗ)«أ  حّياف»ويي ّص ـُ العربيّػ ؛  (٘) َمن بعَده أّف السن  اظتي  ا األحّا

َؿ العلم بصد    ودوف ما جا  خبب اآلحاد  واهلل أعلم  (ٙ)«أ ص  َمن نَطق بالضاد»  وىَ ور ذلك منو العربّي ؛ ضتص

  وأ ػرد لػو «الُػرد»وُيسػّمى بػػ- أهل اللغػ  بعضي عن العرب  [أٜ٘] د بطقل كأٌمى اآلحىد فمى تفرٌ 

َعاً  (5)«اظتاىر»اظتصّنف يف    .الت اتر كلم ي ج  في   رطي  -ن

َد نَػْقَ العدِؿ الضابِا  ب   ذه مأخأيضاً  دليله  (3)ه حّمو:  َج  ؛ ل

َا يف إ ادتو العلم     .(2)في  الظنه   يي كالكثركف علا أ ٌ وا،يلُ
 وزعم بعضهم أنّو يُُيد العلَم  ولي  بص يٍ  ليطّرِؽ االحيماِؿ  يو  

َد القرائن (ٓٔ)وزعم بعضهم: إف َج َاتر ل خب الي     (ٔٔ)اتصلت بو القرائن أ اد العلم  رورًة ّ 
 
 ال من اطتب   (ٕٔ)ص ي  ما عليو األّثروف  واْيُادة العلم يف األ،ري من القرائنوال

    ىقلي  أف يبل  ع دي عند أّثر العلما   (ٖٔ)الت اتر ك رطي 

 : عدد النَقَل   (ٗٔ)«اظتاىر»يف 

                                                           
 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ر١ٕٗ. ٌٚعً ِخ أػزظٗ ٘ٛ حٌٜٛحد. ِٚخ رعي٘خ ١ٌْ ـٟ ى.  (ٔ)

   .ٕ:ٖ٘٘  . ح٠ٌٛء ح٩ٌِع 3ٕ٘. طٛـٟ ٕٓش أكّي رٓ عٍٟ رٓ كـَ أرٛ حٌف٠ً حٌ٘خـعٟ  (ٕ)

 . ٘ٗ حٌٕ:َ ِٔ٘ش  (ٖ)

 رلغ ح٨كظـخؽ رخٌٕٔش.ـٟ   (ٗ)

 وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ػزض.   (٘)

 كي٠غ ِٓ حٌّ٘خثً, ٚلي ٓزك طو٠َـٗ.  (ٙ)

 .ٔ:2ٕٔٚ٘ٛ حٌٕٛع حٌوخِْ: ِعَـش ح٤ـَحى   (5)

 عٕي ــخي ٚـٟ حٌٍّع ٚحٌَِّ٘: ٚ٘ٛ.  (3)

 . ٔ:٠ٖٔ5ٕ:َ: طي٠ٍذ حٌَحٚٞ   (2)

  ّذا يف د واللم  واظتاىر  ويف أ و ب و ج: إذا (ٓٔ)
 و٩َ حٌ٘خٍف اٌٝ ٕ٘خ ِٓ طظّش و٩َ حرٓ ح٤ٔزخٍٞ ـٟ ٌّع ح٤ىٌش.  (ٔٔ)

َاتر  (ٕٔ)  ّذا الع ارة يف د  ويف أ و ب و ج: واْيناده العلَم يف األ،ري من الي
 .3ٌّٗع ح٤ىٌش, حٌفًٜ حٌوخِْ ـٟ ١َٗ حٌّظٛحطَ   (ٖٔ)

 ٚحٌٍّع أ٠٠خا.  (ٗٔ)
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  وال (ٕ)علػػا الكػػرب ال يجػػ ز علػػا مػػثل م االتفػػىؽي  -(ٔ): حػػّداً «اظتاىػػر»يف - عػػ دان 
َُعو منهم اتُاقاً  َا لذلك اضتّد   (ٖ)وال وق الـ العرب؛  نّعم انيه َاتر من السّن  ّو نقل  ل   القرآف  وما ت  من ذري قصد ّ 

َا ْ عني(ٗ)«الّلم »يف  [جٗٓٔ]قاؿ     وآ،روف ا   عشر  وآ،روف ستسً   (٘): وذىب قَـٌ إُف أّف شر و أف ي ل 
 ستسً   

َؿ العلػػم  (5)اعيمػػدوا (ٙ)ا نفّتػػ األعػػداد تلػػك تعيػػنيُ  اوأّمػػوالصػػ ي  األّوؿ    يهػػا علػػى ِقصػػص لػػي  بينهػػا وبػػني حصػػ

َاتر َدىػااتّ  (2)مالزمٌ   إفّتا (3)العلم با، ار الي َف  يهػا حّجػٌ  العي ػاِر ،صػَِص ذلػك  (ٓٔ)ُق وج مػ  ىػذه األعػداد   ػال يّػ

   (ٔٔ)ذلك العددِ 

 
َلُػو:  الن  ٍ عى  (ٗٔ)ل أف يك ف  ىق (ٖٔ)لي يع  بو (ٕٔ)اآلحىد ك رطي  َم  لػو ق مػا يػ َعْدَؿ روايػٍ  ّ 

  .كىف أك امرأةن   رجالن 

َادره»يف  «أبَ زيدٍ » ومن الرواي  عن اظترأة ما قاؿ َف(٘ٔ)«ن  ابن  مئ  ْنٍ : ما لػك ال تػاتني (ٙٔ): قلُت ألعرابّيٍ  بالعي

 [بٕٓٔ]  أي: أْي ي  (ٔ)  قالت: إّٓف أل،اى أف أمشي يف الر اؽ(5ٔ)أىَ الرُّ ق 

                                                           
 ـٟ حٌٍّع ٚحٌَِّ٘: اٌٝ كّي.  (ٔ)

 .ٕ:5ٖي٠ٍذ حٌَحٚٞ ٠ٕ:َ: ط ( ٕ)

 وٌح ـٟ ى, ٚلي ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ.«ُِٕٙ حطفخلخا » (ٖ)

 .ٔ:ٗٔٔٚحٌى٩َ حٌٔخرك ٔمٍٗ حٌ٘خٍف ِٕٗ. ٚحٌَِّ٘ 3ٌّٗع ح٤ىٌش   (ٗ)

ّْ ١َٗٗ أْ ٠زٍؽٛح أٍرع١ٓ. ٚـةٟ أ ٚ   (٘) وٌح ـٟ ى ٚحٌٍّع ٚحٌَِّ٘. ُٚحى ـ١ّٙخ: ًٚ٘ذ آهَْٚ اٌٝ أ

 د ٚ ؽ: طٔع١ٓ.

(ٙ)   « ِّ ُٓ طع١ خٚأ وٌح ـٟ حٌٍّع ٚحٌَِّ٘. ٚـةٟ ى: ٚطع١ة١ٓ طٍةه ح٤عةيحى أّّةخ. ٚلٌٛةٗ:  «ّخـبّٔ  ح٤عيحى طٍه ١

 ١ٌْ ـٟ ى. ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٠ٚعظزَ طٍه ح٤عيحى ٚأّخ.  «ٚحٌٜل١ق ح٤ٚي»

 ـٟ د: حعظيٚح.  (5)

 وٌح ـٟ حٌٍّع ٚحٌَِّ٘, ٚـٟ حٌٕٔن: أٌٚجه.   (3)

 َ: ِٕخٓزش ٚأّّخ.ـٟ حٌٍّع ٚحٌِّ٘ «٩ُِِشٌ, أّّخ» ( 2)

 حٔظفٝ ٚؿٛىٖ. ٚـٟ ى: حطفك ٚؿٛىٖ. وٌح ـٟ حٌٍّع ٚحٌَِّ٘, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ:  (ٓٔ)

ِٙ ًٌه حٌعيىِ »  (ٔٔ) ٍِ هٜٛ  ١ٌْ ـٟ ى ٚحٌٍّع ٚحٌَِّ٘. «٨عظزخ

. ٚحٌِّ٘ةَ حٌٕةٛع حٌٔةخىّ, ِعَـةش ِةٓ طُمزةً 3ٌّ٘ع ح٤ىٌّش, حٌفًٜ حٌٔخىّ ـٟ ١َٗ ٔمً ح٢كخى   (ٕٔ)

 .ٔ:3ٍٖٔٚح٠ظٗ  ِٚٓ طَى 

 ـٟ ى: ر٠َّّٚٙخ.  (ٖٔ)

 أ و ب و ج: قائلو  يف (ٗٔ)
 . ٔ:2ٖٔ  ٚحٌَِّ٘ 3ٕٓ  ٕ:52ٕ  ٚح٤ِخٌٟ ٌٍمخٌٟ ٘ٗٔحٌٕٛحىٍ ـٟ حٌٍؽش  ( ٘ٔ)

 .ٗ:3ِٟٓٔٛع ر١ٓ ٚح٢ٓ ِٚىش. ٠ٕ:َ: ِعـُ حٌزٍيحْ )حٌع١ْٛ(  ( ٙٔ)

 حٌَِّ٘: حٌِلمش. وٌح ـٟ حٌٕٛحىٍ ٚح٤ِخٌٟ  ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: حٌٛلعش. ٚـٟ ى: حٌَـعش. ٚـٟ  ( 5ٔ)
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َا أّف امرأًة قالت: ل نيها: ا(ٕ)«أبَ زيدٍ »قاؿ      (٘)  أي: تعر ني(ٗ)ؽتن ال تنشرين (ٖ)حُظي  يابك: زعم

ر يف     «اصتمهرة»أمثلً  لذلك من  (ٙ)«اظتاىر»وّذ

: مػا رأيػُت أ صػَ  مػن «ذو الّرمػ »قاؿ: قػاؿ ِف  (3)«أبَ عمرو»: أ،بٓف «األامعيّ »: قاؿ (5)«ال ريب اظتصن ف»ويف 

اف مطرُّم  يفّ   قالت:  (2)أََمِ  ب   الٍف  قلُت عتا:ّ 

 ما شئنا   (ٓٔ)ثناذِ 

ػَ (ٔٔ)فػي  قػل الحػ يثذلػك  شترطي يي  كمى عب ان  حٌران كىف أك   واصتػام  بينهمػا حػ  زتُِ

َُ ىذا على نقَ الل    َِؿ لػو   تفسػيره بىللغ  معرف ى  لفٌ نق الػذي َاػرَؼ  [دٓٛ]: معنػاه  كتأكيًلػأي: معنػاه اظتػدل
َؿ لو    إليو اظتانُ  من اظتدل

 من عدال  الراوي و  طو   في  قل  (ٕٔ) ترطارط في  قل ى مى فى تي 

 يف الُضيل  من شّلو   (ٖٔ): وإف َف يّن«اللُّم »زاد يف 
   قبل  قل لم يي  اللغ  فى قىن  فإف كىف  ىقلي 

َف  (ٔ)« قو الل  »يف  «ابن  ارس»قاؿ   : تء،ذ الل   شتاعاً من الّرواة الثّقات ذوي الصدؽ واألمان   وييقى اظتظن

                                                                                                                                                                      
 وٌح ـٟ حٌٕٛحىٍ ٚح٤ِخٌٟ  ٚـٟ حٌٕٔن: حٌ٘ظخء. ٚـٟ حٌَِّ٘: ـٟ حٌِلخق.  (ٔ)

  .ٔ:2ٖٔ  ٚحٌَِّ٘ 3ٓٗحٌٕٛحىٍ  ( ٕ)

َادر واظتاىر: بييك  (ٖ)  ّذا يف د  يف أ: منانك  ويف ب: اُاتك  ويف ج: ْنانك  ويف الن
َادر: تنشدين ّذا يف د واظتاىر  ويف أ و ب: تنشرؼ  ويف ج: تشرت  (ٗ)  ي  وىَ ،طا  يف الن
, ٍلةُ: ٔ:2ٗٔ. ٠ٕ:َ: ؿّٙةَس ح٤ِؼةخي طٕ٘ي٠ٓ ٨ ِّٓ ر١ظه حكف:ِٟؼً ِٓ أِؼخي حٌعَد, ٚ٘ٛ:  ( ٘)

. ٚٔٔذ ٍٚح٠ظةٗ ـةٟ ٕٗٙ, ٍلُ: ٔ:3ٙٚحٌّٔظمٜٝ  ,2ٕٔٔ, ٍلُ: ٔ:ٕٔٔ, ِـّع ح٤ِؼخي ٓٗٔ

 طلىّةٟ ٌةُ ِّةٓ أٞ ٘ةَٞ:ِخىس )ٔ٘ةي( ٌٍّف٠ّةً ح٠ٌةزّٟ. لةخي حٌِِو ٌٔخْ حٌعَد ٚطخؽ حٌعَّٚ

ًّ  اًح كظٝ ِعَـظٗ  ِعَـةش ٨ حٌةٌٞ حٌّـٙةٛي ِةٓ :حٌةظلفّ  ـةٟ ٠ةَد٠ُ  .ٖٚأ٘ةخىُ  ٗطع٠َفُة ع١خنِ أَ  ٟ

   .ٚر١ٕٗ ر١ٕه

 .ٔ:2ٖٔحٌَِّ٘   (ٙ)

. طٕ:ةةَ ٔ:2ٖٔٚحٌِّ٘ةةَ  ٔ:33ٕ  ِٚـةةخٌْ ػعٍةةذ ]ٔٔةةوش طةةْٛٔ[ ٔ:2ٖ٘حٌؽ٠َةةذ حٌّٜةةٕؿ   (5)

 )ؼ١غ(.ِخىس:  ٌٔخْ حٌعَد ٚطخؽ حٌعَّٚحٌَٚح٠ش ـٟ 

 ٘ٛ أرٛ عَّٚ رٓ حٌع٩ء  وّخ ـٟ حٌؽ٠َذ حٌّٜٕؿ ٚحٌَِّ٘.   (3)

 ـٟ ى: ل َوُ.  (2)

ٚحٌِّ٘ةَ, ٚـةٟ أ: ؼؼ١ٕةخ. ٚـةٟ د: ؼززةخ. ٚـٛلٙةخ اٗةخٍس  ]ٔٔةوش طةْٛٔ[وٌح ـٟ حٌؽ٠َذ حٌّٜٕؿ  (ٓٔ)

 ه ؤ. ٚـٟ ؽ: ؼ١ٕ٘خ. ٚـٟ ى: عٍٕخ.

 أ(.ٗٙح حٌى٩َ. ٠َحؿع ). ٚلي ٓزك ًوَ حرٓ ع٩ْ ٌ٘ٔ:٠ٖٗ5ٕ:َ: طي٠ٍذ حٌَحٚٞ  ( ٔٔ)

 أ و ب و ج: يشرتط  يف (ٕٔ)
 ـٟ حٌٍّع ٚحٌَِّ٘: طىٓ.   (ٖٔ)
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ػػػالـ العػػػرب؛ إرادة اللّػػػػْ  ِ  (ٕ)قػػػاؿ: إف الن ػػػارير «اطتليػػػَ»مث أ،ػػػرج عػػػن  َا علػػػى النػػػاس مػػػا لػػػي  مػػػنّ   (ٖ)ر ػػػا أد،لػػػ
 واليعنيت  

ََ األمان  والصدؽ والعدال ؛  قد بل نا من أمر مشيخ  ب داَد ما بل نا  «ابن  ارس»قاؿ   :  ليي ر  آ،ُذ الل   أى

   ال اح  الع ؿي  (ٗ) قل قبلي كيي 
 
 

َا قػػُ  ذػػريه (ٙ): وال ُيشػػرتط(٘)«ابػػن األن ػػاريّ »قػػاؿ  َا قػػ  ال ختلػػَ (ٚ)م َؿ  (2)إّمػػا أف ُتشػػرتطُ  (ٛ)يف النقػػَ؛ ألّف اظت ضتصػػ

ََ األّوُؿ؛ ألنو ال لتصػَ بنقػَ ػاف (ٓٔ)العلم أو ل ل   الظن  بَط َف ل ل ػ  الظّػّن  وإذاّ  َجػب أف يّػ ل ل ػ  الظّػّن  قػد  (ٔٔ)ا نػني   
َاحد  َا قٍ    [أٜٙ]حصلت خبب ال  من ذري م

ّالشػػػهادة  وىػػذا لػػػي  بصػػػ يٍ ؛ ألّف النقػػَ م نػػػاه علػػػى اظتسػػػاىل     (ٖٔ)أنّػػػو ال بػػّد مػػػن ا نػػػني (ٕٔ)م بعضػػػهموزعػػ

َّ ذلػػك (٘ٔ)ُيسػػم  مػػن النسػػا  علػػى االنُػػراد مطلقػػاً  ومػػن الع يػػد (ٗٔ)خبػػالؼ الشػػهادة  ولػػذا ػػ َى  ّو   وال ُيشػػرتط  يػػو الػػدع
 معدوـٌ يف الشهادة   ال يُقاس أحدقتا باآل،ر  

َُ ك  (ٔ)ط ف أف يك  ػػػ ا ممػػػن يتػػػ يٌ إاٌل   (ٚٔ)مػػػن ذوي ال ِػػػدَعِ  (ٙٔ)أهػػػل الهػػػ اء يُق ػػػَ نقػػػ

 ّاطتطابّي  من الرا ض     ,بىلكرب

                                                                                                                                                                      
. ٚلي ٓزك ٔمً و٩َ حرٓ ـخٍّ ٘ةٌح ـةٟ ـٜةً ح٨ٓظ٘ةٙخى رىة٩َ ٔ:5ٖٔ, ٚحٌَِّ٘ 3ٗحٌٜخكزٟ   (ٔ)

 .3ٕٕٙ  أ(ٗٙ) حٌعَد

 ألاَ ّذا يف د والصاح  واظتاىر  ويف أ و ب و ج: الن اة  ويف ىامش ج: بياض يف ا (ٕ)
ْ .أ ٚ ؽـٟ   (ٖ)  : ٌٍْز

 ْقطت من أ و ب و ج  (ٗ)
 .ٔ:3ٖٔ, ٚحٌَِّ٘ 3٘حٌٍّع   (٘)

 ّذا  واللم  واظتاىر  ويف أ: تشرط  ويف ب و ج: تشرتط  (ٙ)
 زاد يف د: لو  (ٚ)
 ّذا الع ارة يف د واللم  واظتاىر  ويف أ و ب و ج: ألّف النقَ ال متلَ  (ٛ)
 أٞ: ط٘ظ١َ ـ١ٗ حٌّٛحـمش. ( 2)

 ـٟ حٌٍّع ٚحٌَِّ٘: ر ً أْ ٠مخي ٌلٜٛي حٌعٍُ ٨ ٠لًٜ حٌعٍُ رٕمً ح٨ػ١ٕٓ. ( ٓٔ)

 ْقطت من أ و ب و ج  (ٔٔ)
ٚ٘ٛ ارَح١ُ٘ رٓ آّخع١ً رةٓ ع١ٍّةش حٌـّٙةٟ  ٚأرةٛ عٍةٟ حٌـزةخثٟ ٗة١ن حٌّعظٌِةش. ٠ٕ:ةَ: حٌّعظّةي   (ٕٔ)

 .ٔ:ٗٙ  ٚطي٠ٍذ حٌَحٚٞ ٕ:ٕٕٙ

 ٠ظًّٜ رخٌّٕمٛي عٕٗ. ـٟ حٌٍّع: ِٓ ٔمً حػ١ٕٓ عٓ حػ١ٕٓ كظٝ  (ٖٔ)

 ـٟ حٌٍّع: ـٌٙح. ٚـٟ حٌَِّ٘: ٌٌٚٙح.  (ٗٔ)

 ُحى ـٟ حٌٍّع ٚحٌَِّ٘: ٚطمزً ـ١ٗ حٌعٕعٕش. ( ٘ٔ)

 .ٔ:ٔٗٔ. ٚحٌَِّ٘ 3ٌّٙع ح٤ىٌش, حٌفًٜ حٌٔخرع ـٟ لزٛي ٔمً أً٘ ح٤٘ٛحء   (ٙٔ)

َلو:  (ٚٔ)  لي  يف د  «من ذوي ال دع»ق
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 : ألنّو إذا َف تّن بدعُيو حاملً  لو على الّذب   الظاىُر ادقُو  (ٕ)«ٓابن األن اري»قاؿ 
َؿ- (ٖ)ى المر ػػلكأٌمػ ػػاف  بػػاّي ا ا قطػػ   ػط ه الػػرمعنػػد األدبػا :  كهػ  -بصػي   اظتُعػػ نقطػاٍعّ 

 بصي   اليص ري  وآ،ره مهملٌ   والي يّي   يو - «ري و بن دي ا» ح  أف يركم 

ن ٌ   األعناؽ   (٘)  وبينهما مُاوُز تيقّط   يها(ٗ)«أبي زي و »عن  -ّْا

 حػ  أف يقػ ؿ أبػ  عػن قائلػو  وذلػك   ىقليػ عػرؼ كهػ  الػرم لػم يي  :(ٙ)كالمج  ؿي 
ـُ  بػػػِن بشػػػارِ  [ج٘ٓٔ]القاْػػػِم  بػػػني  ػتمػػػدُ  بكػػػرو   بػػػنً ا»عػػػن  حػػػ ثطي رجػػػله  :ال بػػػىرم  بػػػِن بيػػػاٍف  ابمػػػا

ٌَ » ػ .«العرابيٌ  َـٍ عيُنو «رج ٌَؿ ذرُي معل  وال واُُو   (ٚ)غته

َاب  َلػػو: «أّمػػا»وجػػ ػػأي: ظَػػن  قياِمهػػا بػػالراوي   الع الػػ  لفٌ  ؛فػػال يقػػبالف (ٛ)ق فػػي قبػػ ؿ  طه رٍ  ى
ػَ  السػط  كا قطىعي  ,الطقل َؿيف اهبىلطىقػل  كالج ػلي يف اظتْر  .بىلع الػ  ي جبػىف الج ػلى  (ٜ)هػ

 (ٔٔ)اشتػو الػذي يعّينػوكػر أك ذي   (ٓٔ)بنْػقا و أو إ امػوركر ا ػم  مػن لػم ييػ فإفٌ وإذا  ُِقَد الشرُط  ُِقَد اظتشروُط  

ػعرؼ كلم يي   ؛قبل  قلػ فال يي  , ع التي  (ٖٔ)عرؼلم تي ذري مقيٍِّد  ا ير   ل سػو   «أزتدُ  (ٕٔ)حّد  » جرده ّ 
   (ٗٔ)َلِو من قيامها بولُقِد شرِط ق 

                                                                                                                                                                      
 ي ٚـٟ حٌٍّع: ٠ظي٠ٓ. ٚحٌَِّ٘, ٚعٕي ــخ ٔ:3ٗٙوٌح ـٟ حٌف١ٞ   (ٔ)

 .ٔ:ٔٗٔٚحٌَِّ٘  35حٌٍّع   (ٕ)

َؿ  (  ٖ) َ واهه َؿ اظتْر َ واظتنقط  ٜٓظت  األدل   الُصَ الثامن يف ق  َع الراب   معر   اظتْر     ٔ:ٕ٘ٔ  واظتاىر  الن
َع:     ٔ:ٕٗٔ( ٜوينظر: تدريب الراوي )الن

  ٜٓاللم   (  ٗ)
 يف د: تقّط  دوعا  (٘)
 .ٔ:٠ٖٚٙ5ٕ:َ: طي٠ٍذ حٌَحٚٞ  .ٔ:ٔٗٔحٌَِّ٘   (ٙ)

 يف د: حالو  (ٚ)
َلو» (ٛ) َاب أّما ق  لي  يف د  «وج
 يف د: ب امو  (ٜ)
ما يف األوؿ،  (ٓٔ) ما يف الثآف أ و بالع ارة يف د: ٍذ وّ   ن اموّ 
 لي  يف د  «الذي يعّينو» (ٔٔ)
 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: ضتديث  (ٕٔ)
 يف أ و ج: نعرؼ  يف ب: يعرؼ  (ٖٔ)
عتا من قياـ العدال  بو  (ٗٔ)  الع ارة يف د: لعدـ شرط ق 
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وَف  , ى  ػػطى لػ  أى مػن شػػخٍص  قػٍ   :نمٌمػ (ٔ)صػ ر اإلر ػػىؿ يقػبالف لفٌ  :كقيػل [بٖٓٔ]

َنػو  قػً     م فػي إ ػطىدهكلم يتٌ لعداليو   (ٖ)لى بً قي ل  (ٕ)لتذؼ ذلك الراوي ّعػدـ اهّتامػو يف السػند   :لكفكػرلّ

َؿ ال يّيهُم  َقّي م  ٍ التػ   فإفٌ  .في إر ىل اظتَا مػا يف : بضم الُ َعا  الشّك والري  ّ  ّ   (ٗ)«اظتصػ اح»  و ي  اعتا  ْو

َاو ألّعا من (ٗ)«اظتص اح» َىم»  وأالها ال    (٘)«ال

َف احملذوؼ ذري  قػٍ   دلّػ   يػو   قت إلا إر ىل ل  تطرٌ   إلػا إ ػطىده (ٙ)قػتتطرٌ باحيماؿّ 

َا اًة ومداىنً    يُسد إ طىده     (3)باُب الراوي  (ٚ)باحيماؿ تعديلو ذري العدؿ م

َقػَُؼ علػى حقيقيػو  (2)«م اللُّ »قاؿ يف  : وكُتاب بانّو اعي اٌر  اٌْد؛ ألّف اظتسَند قػد اػرَّح  يػو باْػم الناقػَ   ػامّن ال
َ  انيهى  َُؿ اظتْر َِؿ اظتسَند ق  ََْ   ال يلـا من ق   حقيقيو  خبالؼ اظتر

المو  ع   اؿ يفّ  َؿ»وابْناد وابْر     (ٓٔ)«اظتُع

َلػو :ككرلك َِ يف عّل  ق  ٌَ  المج ػ ؿعػن  الطقلي   (ٔٔ)اظتْر ال  (ٕٔ)نٌمػيصػ ر مً يُق ػَ؛ ألنّػو نقػ
بالّروايػ  عػن ذػري الثّقػات   قػت إلػا  قلػ  عػن المج ػ ؿ مػ  لػ  تطرٌ لف الت   ؛ م فػي  قلػ تٌ يػي 

   قت إلا  قل  عن المعركؼلتطرٌ 

َؿ َف ُيصػػرّح  يػػو باْػػم الناقػػَ   لػػم نُتّػػن اوىػػذا لػػي  بصػػ ي ٍ : (ٖٔ)«اللُّمػػ »قػػاؿ يف  َقػػَؼ ؛ ألّف النقػػَ عػػن اههػػ ل
َؿ   َُؿ اهه َلِو اظتعروَؼ ق   على حقيق  حالو  خبالؼ ما إذا ارّح باشتو    اَف أنّو ال يلـا من ق 

 : ال لُتيّع بشعٍر ال يُعرؼ قائُلو  «ابن األن اريّ »لػ (ٗٔ)«ابنصاؼ»ويف 
                                                           

  ٔ:ْٕ٘ٔقطت من أ و ب و ج  ينظر: اظتاىر  (ٔ)
 يف د: وَف لتذؼ شيخو  (ٕ)
 يف أ و ب و ج: يق َ  (ٖ)
 ِخىس: طُٙ.  (ٗ)

َلو  (٘) َعا الشك   »من ق ّ َقي »لي  يف د  ومّاف  «ْو  يف د: اليا  «الُ
 ٌَِّ٘: ٌظ َلض.عٕي ــخي ٚـٟ حٌٍّع ٚح  (ٙ)

 ّذا يف د  وأ و ب و ج:  يسيّد  (ٚ)
 ُحى عٕي ــخي: ٚاًح ٌُ ٠ظُٙ ـٟ إٓخىٖ ـىٌٌه ـٟ آٍخٌٗ.  (3)

  ٔ:ٕ٘ٔ, ٚحٌَِّ٘ 2ٌّٔع ح٤ىٌش   (2)

 ىذا السطر لي  يف د   (ٓٔ)
َؿ  (ٔٔ) َؿ عن نقَ اهه َؿ اهه َلو على ق  َ  جا  ذل   ق  ذلك النقَ اظتْر  الع ارة يف د: ّو
 يف أ و ب و ج: عن من   (ٕٔ)
 .ٔ:ٔٗٔ. ٚحٌَِّ٘ 2ٌّٔع ح٤ىٌش   (ٖٔ)

. ٚلةةي ًوةةَ ـةةٟ حٌفةةَع حٌظخٓةةع ٔ:ٔٗٔ  ٚحٌِّ٘ةةَ 3ٙٗ ؿةةٛىس ِزةةَٚن, ٚ ١ ٕ:3ٖ٘ح٦ٜٔةةخؾ   (ٗٔ)

 أ(.3ٓ)
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َ اً  َّلٍد  (ٔ)يع : ، َنو ظت   (ٕ)منّ 
َِؿ اظتر  ََ مصػػ  ي ق ػػ ََ دليػػ ػػاف علػػى اظتصػػّنف حيػػث نَقػػ َاب ّو ػػُر اصتػػ ّْ َؿ ذ ػػَ واههػػ َ  مػػن الػػدليلني     (ٖ)عػػن [دٔٛ]َْ ّػػ

َلو: (ٗ)«اظتاىر»ّما يف  رناه عن اللُّم  إاّل أنّو رما لو بق  ظتا تقّرر   ليس بصحي و القياُس  يهما  كهرا  وىَ ما ّذ

   ج ازهى كالصحي ي  ,(٘)العلمىء في ج از اإلجىزة [أٜٚ]كاختلف 

ُي ػاً    : ألّف النػ (ٙ)«اللُّم »قاؿ يف  يػب  ّيَػَبّ  َلػو و،طابػو  ّو ػُلو  ونُػػّاؿ ذلػك منػػالَ  ق َؾ  وأ،ػبت  ػا ْر إُف اظتلػ

اة والدِّيَات  مث اار الناس مُتبوف  ا عنو  وَف يّن ىذا إال بطريق اظتناول  َازىا   (5)ا يًُ  يف الّا  وابجازة   دّؿ على ج
َؿ:  َجد ذلك   «أ،بٓف»وذىب قَـٌ إُف أّعا ذري جائاٍة؛ ألنّو يق  وَف ي

يابػػػو بّػػػذا  َؿ: أ،ػػػبٓف  ػػػالٌف يفّ  ػػػر  يػػػو أشػػػياَ  أف يقػػػ يابػػػاً  ّذ يػػػب لػػػو إنسػػػاٌفّ  َز ظتػػػنّ  وىػػػذا لػػػي  بصػػػ يٍ    ننّػػػو كتػػػ
ذا اذباً   ّذا ىهنا (ٜ)  وال(ٛ)ّو َفّ     انيهى (ٓٔ)أف يّ

 إجازٌة  من حديثي   هذه  (ٕٔ): ارِو عّ  ما أحّد ُو«زبريٌ »: قاؿ (ٔٔ)«أماليو»يف  « علبٌ »وقاؿ 
َر يف  هرا  [جٙٓٔ] في ثمى ي  فصػ ؿو  «بن ال بىرم  ا»حىصل مى ذكره   «الين يو»اظتّذ
 .من كتىب 

                                                           
 وٌح ـٟ حٌَِّ٘, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ه٠ٟٛخ.  (ٔ)

 ىذاف السطراف ليسا يف د   (ٕ)
 ّذا يف د  وقد ْقطت من أ و ب و ج   (ٖ)
 .ٔ:ٔٗٔ, ٚٔ:ٕ٘ٔحٌَِّ٘   (ٗ)

 .ٔ:ٖٙٗ. ٠ٕٚ:َ: طي٠ٍذ حٌَحٚٞ 2ٌّٕع ح٤ىٌش, حٌفًٜ حٌظخٓع ـٟ ؿٛحُ ح٦ؿخُس   (٘)

ةً 2ٌّٕع ح٤ىٌش   (ٙ) ّّ . ٚحٌةٌٞ ـةٟ ى: لةخي ٔ:ٕٙٔ, ٚحٌَِّ٘ حٌٕٛع حٌٔخرع ِعَـةش ١ةَق ح٤هةٌ ٚحٌظل

 . «ٚحٌٜل١ق ؿٛحُ٘خ»حرٓ ح٤ٔزخٍٞ ـٟ حٌٍّع. ٌٚ٘ح حٌمٛي ؿخء لزً لٌٛٗ: 

 .ٔ:٠ٕٗ٘٘:َ: طي٠ٍذ حٌَحٚٞ   (5)

 ّذا يف د وظت  األدل  واظتاىر  وقد ْقطت من أ و ب و ج   (ٛ)
 ّذا يف د وظت  األدل  واظتاىر  ويف أ و ب و ج: ال  (ٜ)
 ّذا يف د وظت  األدل  واظتاىر  ويف أ و ب و ج: ىنا  (ٓٔ)
 .ٔ:ٖٙٔحٌَِّ٘   (ٔٔ)

 ـٟ حٌَِّ٘: أهٌطٗ.  (ٕٔ)
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 الكتىب الثى ي
 من الّيب الس ع 
 في اإلجمىع

ذا  عـا عليو  وجػا   عػ  (ٔ)ىَ ل ً : العـا َا  «,االتُػاؽ»  يقاؿ: أرتَ   الٌف علىّ  ػذا  أي: اتُقػ َا علػىّ  ؿتػَ: أرتعػ
َا عليو    اتُق

مػػا قػػاؿ: (ٕ)وعر ػػاً ىنػػا َع إليهػػا علػػى أمػػر ّ  َ ِؿ علػػى آرائهػػم  واظترجػػ ىنػػا: بػػ   كالمػػرادي : اتُػػاؽ أئمػػ  العربيػػ  اظتعػػ

َحدة  ويقاؿ: باليص ري :صرة حىة البل ين البى  إجمىعي  ؛ ألّعما مقّر أئم  ىػذا الُػّن كالك ف   (ٖ)بيثليث اظت

ّن قاَدتو     (ٗ)الُّن ْو

إذا  (ٙ)معيَمػػداً عليػػو   ن حٌجػػابرتػػاع  مػػى يكػػ فكإ ٌ  :(٘)«الخصػػىئص»فػػي  «ابػػن جػػ » قػػىؿ
ـٌ عليػوفال باف ،الُو  كإالٌ  من العرب  (5)طص صميخىلف ال لم َف حّجً   والنصُّ مقػّد أي:   ل ٌػ  (3)يّ

َرين- ػػم أ ٌ   و كال  ػػطٌ  د فػػي قػػرآفو لػػم يػػرً أي: الشػػاَف   ال  -علمػػاَ  األدب الػػذين أئمػػُيهم علمػػاُ  ال لػػدين اظتػػّذ
فػي   بػرلك كمػى جػىء الػطص  وروِد ذلك جػائٌا علػيهم   [بٗٓٔ] هَ لعدـ  ,لخطأيجتمع ف علا ا

المهػم (2)كػٌل الٌمػ  وىػػَ  (ٔٔ)«ال جتيمػ  أمػيت علػى  ػالل ٍ » ُػي اضتػديث:  (ٓٔ)أي عػدـ االجيمػاع علػى اطتطػػا يفّ 
 تش يو للمنُي  وعّب 

                                                           
 . ٚـٟ د: حٌـَِ.ـٟ أ: حٌلَِ ( ٔ)

 ّذا يف د  وليست يف أ و ب و ج   (ٕ)
 لي  يف د   (ٖ)
 ّذا الع ارة يف د  ويف أ و ب و ج: ألّعم أئم  ىذا الُّن وقاَدتو   (ٗ)
ش(  ( ٘) ـّ  .ٔ:32ٔحٌوٜخثٚ )رخد حٌمٛي عٍٝ اؿّخع أً٘ حٌعَر١ّش ِظٝ ٠ىْٛ ك

 لي  يف د  «معيمداً عليو»  (ٙ)
 وال اظتقي  على اظتنصَص وزاد عند  جاؿ ويف اطتصائص:  صَص النيف أ و ب و ج:   (ٚ)
 لي  يف د  «والنص مقّدـ عليو»  (ٛ)
َّ األّم »  (ٜ)  ْقطت من أ و ب و ج  «يفّ 
َلو: يف أ و ب و ج:    (ٓٔ) َاب  وق َرود»ّالمو  ولعَ ما أ  يو ىَ الص مّانػو يف د:  ُػي اضتػديث ال جتيمػ   « هَ لعدـ   ال

 أميت على  الل  
 ح٤ٛةً ـةٟ حٌىة٩َ», ـةٟ ٔ:ٔٙٔأهَؿٗ رٌٙح حٌٍف: حٌو ١ةذ حٌزؽةيحىٞ ـةٟ وظةخد حٌفم١ةٗ ٚحٌّظفمّةٗ  ( ٔٔ)

ٚ  . ٚلةي ًوةَ أكخى٠ةغ أهةَٜ ـةٟ أٛةً حٌزةخد.«حٌّـظٙةي٠ٓ اؿّةخع:  ٚ٘ةٛ حٌفمٗ أٛٛي ِٓ حٌؼخٌغ

, 2ٓ2 , ٍلةةةُ:ٔ:3ٓٔأهَؿةةةٗ ؿّةةةع ؼ١ةةةَٖ رؤٌفةةةخه أهةةةَٜ ٛةةةّق رع٠ةةةٙخ. ٠ٕ:ةةةَ: وٕةةةِ حٌعّةةةخي 

, ٖ٘٘ٗٗ, ٍلةةةةةُ: ٕٔ:٘ٔٔ, 3ٍٕٖٓٚٓلةةةةةُ:  ,ٔٔ:ٕٗٗ, ٖٚٓٓٔٚ 2ٕٓٔ, ٍلةةةةةُ: ٔ:ٕٙٓٚ
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َرود»مّاف  «اهي »بػ  تُنناً   «ال
العربيّػػ    هػػره اللغػ ً : تَػَي ُّػِ   مػن ا ػػتقراء: مسػػيخرٌج  عه مطتػا علػػمه أي: علػم الن ػَ   مػى هػػ كإ ٌ 

: ن مى  فكلٌ  ََ  يها  صحيح ه  (ٔ) ه ل  علٌ   بافَ فرىؽى َف  ه جػ ٍ  ػى  كطريػقه ال َمد،  «اظتػنهع»ىػَ : بُػي   سػّ

َا  «اظتنهاج»و     (ٕ): الطريق ال

َّ »و،ُب  َلو:  «ّ اف جارياً باعلىكىف خليلى  فًس , كأبى عمًرك فكرًه ق  ذلك   (ٖ)أي:ّ 

ِّيّ »قػػػػاؿ  َازِ (ٗ)«شػػػػرح اظتخيصػػػػرِ »يف  «ال هػػػػا  الّسػػػػْ  ََ بػػػػاصت ػػػػالـ ال شػػػػر يعػػػػ  بالنسػػػػ    (٘): حيػػػػُث قيػػػػ واالمينػػػػاِع يفّ 

ََؿ يف ذػري الينػػايَ ال إمثَ عليػو  وال يػامث  (3)يلـا من اليّلُّم (5)  وال(ٙ)لّل   ََ ور ػَ  اظتُعػ خبال و إمثٌ شػرعي    َمػن نصػَب الُاعػ

َِع  ػػػػػرٍر  عليػػػػػو حينئػػػػػٍذ إمثٌ  ىػػػػػذا  (2)ٍ  مػػػػػن الّل ػػػػػن إالّ أف يقصػػػػػد بػػػػػذلك إيقػػػػػاعَ اظتػػػػػيّّلم بشػػػػػي السػػػػػام  يف ذلػػػػػٍا يػػػػػءّدي إُف نػػػػػ

   انيهى (ٓٔ)احملذور

َا عليػو  ين  ػػي حترنتُػو شػرعاً  َاعػػَد خَتػرِؽ مػا اجيمعػ علػى حرمػػ  ]وظػاىٌر أّف ىػذا مػن حيػث الػػيلُُّ   أّمػا باعي ػار تاْػيِ  ق

 (ٔٔ) [،رؽ إرتاعهم وعدمها 

                                                                                                                                                                      
, ٕٙٙٔ, ٍلةةُ: ٕ:22ٔ, ٚـةة١ٞ حٌمةةي٠َ ٕٖٖ٘ٗ, ٍلةةُ: ٕٔ:5ٕٔ, ٖٔٙٗٗ, ٍلةةُ: ٕٔ: ٙ٘ٔٚ

 .ٖٖٔٔ, ٍلُ: ٖ:2ٖٔ, ٚحٌٍٍٔٔش حٌٜل١لش 222ٕ, ٍلُ: ٕ:ٖٓ٘و٘ؿ حٌوفخء 

َق ٌٗ عٍّشٌ »  (ٔ) ََ  عٕي ــخي ٚـٟ حٌوٜخثٚ: ـَُق ٌٗ عٓ عٍّش. «ـ

نػػػَهَجو للن ػػاة أي: د،لَػػو  واصتملػػ  اػػُ   ريػػق والػػنهع واظتػػنهع واظتنهػػاج الطريػػق  ّػػذا الع ػػارة يف د  ويف أ و ب و ج:  (ٕ)
َا ػػ   َف اعتػػا   آ،ػػره ىػػا  تانيػػث  اػػُ   «ْعجػػ »: وٕ:ٓٓٚقػػاؿ ابػػن الطيػػب  ال ػػّ َف ْو   و ػػ ُا « ريػػق»بُػػي  النػػ

َلػػو: مػػا ال متُػػى  واهلل  الشػػارح لػػو بُػػي  اعتػػا   وآ،ػػره ىػػا   ػػمرٍي  وتُسػػريه بق د،لَػػو  ذػػرُي وا ػػ   بػػَ لػػي  لػػو معػػً  ّ 
 أعلم 

 ـٟ ؽ ٚ ى: عٍٝ. ( ٖ)

َِ , ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٔ:ٕٔٔٚكخ١ٗش حٌٜزخْ )ِزلغ حٌٕىَس ٚحٌّعَـش(  ـٟ ىوٌح  ( ٗ) ٗةَف حٌّوظٜة

 ِٚ : عةةَّٚ ح٤ـةةَحف. ٚ٘ةةٛ ه ةةؤ. ـةةخٌٕٚ ـةةٟ ٗةةَف ِوظٜةةَ حرةةٓ ٔ:5ٕٔٚـةةٟ حٌفةة١ٞ  .حٌظٍوة١

, وّخ ًوَ حٌٜزخْ, ـٍٍزٙخء َٗف عٍٝ حٌّوظَٜ ؼ١َ َٗف أه١ةٗ طةخؽ حٌةي٠ٓ حٌلخؿذ ـٟ ح٤ٛٛي

س ـٟ عَّٚ ح٤ـةَحف  َّ , ًٚوةَٖ ٌةٗ كةخؿٟ 3ٙ, 2٘, 2ٕ: ٍٗـع حٌلخؿذ, ٚلي أكخي ع١ٍٗ ؼ١َ ِ

 . ٕ:3٘٘ٔه١ٍفش ـٟ و٘ؿ حٌ:ْٕٛ 

 .وٌح ـٟ ى ٚحٌف١ٞ ٚحٌٜزخْ, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: لزً حٌـٛحُ ( ٘)

 .ـٟ أكىخَ حٌعَر١ش ـبّٔخ ٠عٕٟ رخٌٕٔزش اٌٝ حٌٍؽشٚـٟ حٌٜزخْ: ٌٍؽش. ـٟ حٌف١ٞ: ٌٍعَر١ش ٚح ( ٙ)

 الُيض: )ال( دوف واو يف   (ٚ)
 يف د: اظتيّّلم   (ٛ)
 مػػن ضتػػن يف ذػػري الينايػػَ ودتػػاـ الع ػػارة يف الصػػ اف:  يصػػدؽ بػػذلك إت ػػاَع    ويف أ و ب و ج:والُػػيض ّػػذا الع ػػارة يف د  (ٜ)

اف نصب الُاعَ ور   اظت َؿ إنو يامث إال أف يقصد إيقاعواضتديثّ  َؿ ال نق   ُع
ٌَ يف اظتقاـ  ىذا القصد احملـر ويف الص اف:  يف د: احملرر   (ٓٔ) الـ  ص  قاؿ ابن الطيب: قلُت ىَّ 
 زيادة من د   (ٔٔ)
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َر مػػػػن جريانػػػػومػػػػ  ذلػػػػك  -معشػػػػَر الن ػػػػاة-طػػػػى أ ٌ  إالٌ  ال  سػػػػم  لػػػػ  مػػػػ  مػػػػا يظهػػػػر لػػػػو   (ٔ)اظتػػػػّذ
َاعػػد   (ٕ)عػػن ػػى طػػىؿ بحثي  قػػدالتػػي السػػابق  عليػػو يف الُػػّن  بىإلقػػ اـ علػػا مخىلفػػ  الجمىعػػ   الق

َف ذلػك  هىـ  ظري كتق ٌ  َاىد  باّوؿ ما ي ػدو بػادئ الػرأي  بػَ ال يّػ بّسػر اعتمػاة  :بعػ  إمعػىفو  إالٌ يف الدالئَ والش

ػػػن مػػػا ال  كإتقػػػىف  (ٗ)  أي: م ال ػػػٍ  يف االْيقصػػػا   وحتقيػػػٍق يف النظػػػر(ٖ)وباظتهملػػػ  للمػػػدار  وبينػػػو وبػػػني مػػػا ق لػػػو مػػػن احملسِّ

   (٘)متُى

    «اطتصائص»ّالـ   ا ت ا

 [أٜٛ]على إ  ات مػدًعى وقَػَ   يػو الينػازُع  يج ز االحتجىج: (ٙ)َُ منهاآخر كقىؿ في م   و 

   (5)ينبإجمىع الفريق [أٜٛ]
  ,(3)علي ى «ليس»تق يم خبر  ج ازى  «اظتبِّد أبي العبىس»ذلك كإ كىر مثاؿ ك

 : ]من الرجا[(2) قاؿ «ابن مالكٍ »وت عو 
ْ ِق ،ب  َْ                          ااطُُي «لي »وَمْنُ  

ـُ ،بىػػا عليهػػا   هػػرا: (ٔ)يقػػىؿ (ٓٔ) أف يف رّد مػػا قػػاؿ بػػ   عليػػ  مػػى يحػػتجٌ  فأحػػ ي  أي: تقػػّد

َف   ,(ٖ)أصحىب  ككىف ي  (ٕ)« يب ي ً »أجىزه   وىم ال صرّي

                                                           

 ج: جائياتو ويف يف أ و ب: جاياتو  ّذا يف د    (ٔ)
 يف أ و ب و ج: من ّذا يف د    (ٕ)
 ليست يف د   (ٖ)
  د: وحتقيق األمر يف  (ٗ)
 لي  يف د  «وبينو وبني ما ق لو من احملسِّن ما ال متُى»  (٘)
 .ٔ:33ٔحٌوٜخثٚ )رخد ـٟ ح٨كظـخؽ رمٛي حٌّوخٌؿ(  ( ٙ)

ٍّٚىٖ  .ِؼخي ًٌه اًح طٌٛٝ ػ٩ػش عٛحًِ, لخي حرٓ هَٚؾ ٚحرٓ ِخٌه: ٍٔؽٟ ح١ٌٚ٤ٓ ٚٔعّةً ح٤ه١ةَ ( 5)

 .5:ٓٔٔخع. حٌظ١٠ًٌ ٚحٌظى١ًّ أرٛ ك١خْ رؤٔٗ حٓظمَحء ٔخلٚ ٚرخ٦ؿّ

ى ـٟ حٌّمظ٠ذ رخٌّٕع ٚحٌـٛحُ  ٌىةٓ ٔٔةزخ اٌةٝ ٓة١ز٠ٛٗ ٚٔٔةذ   (3) َّ ف ١ٓز٠ٛٗ ـٟ وظخرٗ ٚحٌّز َّ ٜ٠ ٌُ

حٌّٕع ٌٍّزَى  ٚ٘ٛ ٌِ٘ذ ؿٍّٙٛ حٌىٛـ١١ٓ  ٚع١ٍٗ حٌِؿةخؽ ٚحرةٓ حٌٔةَحؽ ٚحٌٔة١َحـٟ ٚأرةٛ عٍةٟ 

  2ٓٚ ٔ:32:ةةَ: ح٤ٛةةٛي ـةةٟ حٌلٍز١ةةخص ٚحٌـَؿةةخٟٔ ٚؼ١ةةَُ٘. ٚحٌزٜةة٠َْٛ عٍةةٝ حٌـةةٛحُ. ٠ٕ

( 3ٔ  ٚح٦ٜٔةةةةخؾ )حٌّٔةةةةؤٌش: ٔ:3ٓٗ  ٚحٌّمظٜةةةةي 5ٔٔ  ٚح٠٠٦ةةةةخف 3ٕٔ-3ٕٓٚحٌلٍز١ةةةةخص 

  ٚحٌظة١٠ًٌ ٔ:ٖٔ٘  َٚٗف حٌظٔة١ًٙ ٨رةٓ ِخٌةه ؿٛىس ِزَٚن١  3ٖٔ( 2ٔ  ٚ)حٌّٔؤٌش: ٔ:ٓٙٔ

 .ٕ:33  ّٚ٘ع حٌٙٛحِع ٔ:ٕ٘ٗ  ٚحٌظ٠َٜق ٖ:5ٔٔٔ  ٚحٍط٘خؾ ح٠ٌَد ٗ:53ٔٚحٌظى١ًّ 

 ٚأهٛحطٙخ. «وخْ»ٌف١ّش ـٟ رخد ـٟ ح٤ ( 2)

 وقد ْقطت من أ و ب و ج   ّذا يف د  «يف رّد ما قاؿ أف»  (ٓٔ)
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ا ػػػ ً »: (ٗ)«اظتصػػػ اح»ويف ع ارتػػػو مػػػاال متُػػػى   ُػػػي    ال (٘)قيػػػَ: منصػػػٌَب علػػػى اضتػػػاؿ نصػػػ اً الزمػػػاً  «جػػػا  للنػػػاسّ 

َلو تعاُف:  ذلك  وعليو ق  أي: إال للناس رتيعاً           (ٙ)چۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ يسيعمَ إالّّ 

 «أؿ»عليهػا  (3): ُنص ت ألّعا عند مذىب اظتصدر  وَف يد،َ(5)«معآف القرآف» [جٚٓٔ]ّياب   يف «الُرا »وقاؿ 
َف  َا معاً ورتيعاً   ال يُد،ل انت  عناىا   «رتيعاً »و «معاً »على  «أؿ»ألّعا آ،ر الّالـ م  مع  اظتصدر  وىي مثَ: قام  إذاّ 

ػػمنصػٌَب علػى اضتػػاؿ  وىػي م «ّا ّػ »: (2)«األزىػريّ »وقػاؿ  مػا لػَ قلػَت:  «العا يػ »صػدرّ  َا »ال تُثػػّ  وال جُتمػ  ّ  قػػاتل
ني عامً  أو ،اا ً   انيهى   .ال تُثّ  ذلك وال جتم  «اظتشّر

َاىد ـٍ »لػػ (ٔٔ)«اظت ػ »نقػالً عػن -: وِىػم أي: الاؼتشػرّي (ٓٔ)ويف الش َف  -«ابػن ىشػا ػ َياّ  حػاالً مػن  «ّا ػ ً »يف جتػ

 عقَ  ؼتيص   ن ي «ّا  ً »ألّف  (ٕٔ)«السِّْلم»

نعيػػػػػػػػػػػاً ظتصػػػػػػػػػػػدٍر ػتػػػػػػػػػػػذوٍؼ  أي:  «ّا ػػػػػػػػػػػ ً »قػػػػػػػػػػػّدر  (ٗٔ)؛ إذچۀ  ہ  ہ            ہ  ہچيف:  (ٖٔ)ووِىػػػػػػػػػػػمَ 

ال ً    يما ال يعقَ إ،راَجو عّما اليـا  يو من اضتالي    (ٔ)الْيعمالو (ٙٔ)ّاّ ً   أشد  ألنّو أ اؼ  (٘ٔ)إْر

                                                                                                                                                                      
 ُحى عٕي ــخي ٚـٟ حٌوٜخثٚ: ٌٗ.  (ٔ)

ٚأهٛحطٙةخ: ٚكةخي حٌظمةي٠ُ  «وةخْ»ِٓ ٔٔذ حٌـةٛحُ ٌٔة١ز٠ٛٗ كٍّةٗ عٍةٝ ِ ٍةك و٩ِةٗ ـمةي لةخي ـةٟ   (ٕ)

َُ حٌفخعةً اٌةٝ حٓةُ . ٠ٕ:ةَ: حٌىظةخد )رةخد ح«ٟةَد»ٚحٌظؤه١َ ـ١ٗ ولخٌةٗ ـةٟ  ٌفعةً حٌةٌٞ ٠ظعةيٜ حٓة

ّْ حٌةٌٞ ٠ةيي ع١ٍةٗ لةٛي  «ٌة١ْ»: )ٚأِةخ ٕ:ٖٖٙحٌّفعٛي(. لةخي أرةٛ ٓةع١ي حٌٔة١َحـٟ ـةٟ ٗةَكٗ  ـةب

ةخ ِةٓ ٔٔةذ ا١ٌةٗ حٌّٕةع  ِّ ّْ طمي٠ُ حٌوزَ ع١ٍٙخ ؿةخثِ(. أ ١ٓز٠ٛٗ ـٟ رخد ٓؤلفه ع١ٍٗ اًح حٔظ١ٕٙخ ا١ٌٗ أ

ةخٔ:ٙٗـمي كٍّٗ عٍٝ لٌٛةٗ ـةٟ حٌزةخد ًحطةٗ  ِّ ـبٔةٗ ٨ ٠ىةْٛ ـ١ٙةخ ًٌةه  ٤ّٔٙةخ ٟٚةعض  «ٌة١ْ» : )ـؤ

ؾ حٌفعةً ح٢هةَ(. ٚا١ٌةٗ أٗةخٍ حٌ٘ة١ن عزةي حٌمةخَ٘ ـةٟ  َّ ؾ طٜة َّ ُّ ٌةُ طٜة ِٟٛعخا ٚحكةيحا  ِٚةٓ ػة

 .ٔ:2ٓٗحٌّمظٜي 

 .«أٛلخرٗ»أْ ـٟ رعٞ حٌٕٔن  ٕ:5ٕٓعٕي ــخي ٚـٟ حٌوٜخثٚ: أٛلخرٕخ. ًٚوَ ـٟ حٌف١ٞ   (ٖ)

 ١ٌْ ـٟ ى. «ٚـٟ عزخٍطٗ ِخ٨ ٠وفٝ»ٚلٌٛٗ  خ ٔمٍٗ عٕٗح١ٌَّٕ ِخىس )وفؿ(. ِٚ حٌّٜزخف  (ٗ)

 : ٨ْ ِخ. ٚ٘ٛ طل٠َؿ. أ ٚ د ٚ ؽ, ٚـٟ حٌّٜزخف ح١ٌَّٕوٌح ـٟ   (٘)

  ٕٛ: ٖٗ ْ ا  (ٙ)
 رخهظٜخٍ.  ٔ:ٖٙٗ( ٖٙ: 2)حٌظٛرش   (5)

 : ٌٌٌٚه ٌُ طيهً حٌعَد ـ١ٙخ. حٌّٜزخف ح١ٌَّٕـٟ   (3)

ؾ.  2:٘٘ٗط٠ٌٙذ حٌٍؽش )وّؿ(   (2) َّ  رظٜ

 ٌعٍّٙخ َٗف ٗٛح٘ي حٌّؽٕٟ ١ٛ١ٌٍٟٔ.   (ٓٔ)

 .5ِٖٖؽٕٟ حٌٍز١ذ  ( ٔٔ)

َلػػػػػػػو تعػػػػػػػاُف  (ٕٔ)   ينظػػػػػػػر: ٕٛٓ: ٕ ال قػػػػػػػرة چٙ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ې  ېۉ   ۉ    ې  ې  ٴۇ  ۋ  چ  :يف ق
   ٔ:ٕٓٛالّشاؼ 

ٗ. ِزظيأ هزَٖ:   (ٖٔ) ُّ  .«أٗي»ـٟ حٌّؽٕٟ: ٚٚ٘

 ى.: َِحأ ٚ د ٚ ؽوٌح ـٟ حٌّؽٕٟ, ٚـٟ   (ٗٔ)

 .ٖ:2ٕ٘: ٍٓخٌش. ٠ٕ:َ: حٌى٘خؾ أ ٚ د ٚ ؽوٌح ـٟ حٌّؽٕٟ  ٚـٟ   (٘ٔ)

 : أٟخـٗ. ٚ٘ٛ ه ؤ.أ ٚ د ٚ ؽوٌح ـٟ حٌّؽٕٟ, ٚـٟ   (ٙٔ)
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َاب»إذ قػػاؿ:  (ٕ)«اظتُّصػػَ»ووقتُػػو يف ُ،ط ػػ    وأشػػدُّ؛ ب،راجػػو إيػػاه عػػن النصػػب ال يػػ   انيهػػى  أشػػدُّ  «ػتػػيا بّا ّػػ  األبػػ

(ٖ ) 

مػػا قػػػاؿ: (ٗ) ف أيضػػػىنِى الك فيٌػػػأجػػازه ك َُ ال لػػػدين ّ  اليقػػػدٔف  فػػػإذا كػػػىف ذلػػػك   ػػػارت  عليػػػو أىػػػ

َُّ  وأُريد بػو  [ب٘ٓٔ]أي: أىِلهما  من  (٘)للبل ين مرهبىن  َ  أُ ِلَق احمل دالل  االقيضا   أو غتاز اضتذؼ  أو غتاز اظتْر
  يو  اضتاؿُّ 

َؿ- (ٙ) طفػػرأف يي اػػناعً   كجػػو ظتػػا  يػػو مػػن ؼتالُػػ  إرتػػاع  خالفػػ  عػػنأي: يُ عػػد   -بالُػػا   م ػّ  للمُعػػ
 أئم  الُّن  

َّ مػػػػا اْػػػػيند إليػػػػو  [دٕٛ] (5)«ابنصػػػػاؼ»والػػػػذي يف  ػػػػ َ يني  وأجػػػػاب عػػػػنّ  أّف ىػػػػذا  مػػػػذىُب ال صػػػػريني دوَف الّػػػػ
َلو:  َف  وحينئٍذ  ق اف ذلك»ال صري     «ابنصاؼ»اظتءذف بي قق ذلك معاَرٌض  ا يف  إُف آ،ره    « نذاّ 

َتُو عنهما ـُ (2)چڭ  ې  ې  ۉ  ۉ  ې  چ    (3)ولعلو قاـ عنده    ث ُت مقّد
ُ
   (ٓٔ)  واظت

علػا  قطػ و  لػيس بم  ػ ً أىَ ال لػدين   (ٔٔ)أي: إرتاعَ  هرا كلعمرم إفٌ : «ابن ج » قىؿ
يػابٍ  (ٕٔ)؛ لعدـ وروِد مػا نتنػ الخصم  لإل سػىف أف يرتجػل لفٌ أو مػانٍ  مػن الُػّن؛  أو ْػن ٍ  (ٖٔ)منػو  مػنّ 

                                                                                                                                                                      
 ـٟ حٌّؽٕٟ: اٌٝ حٓظعّخٌٗ.   (ٔ)

  .٘حٌّفًٜ  ( ٕ)

الشػم  علػى م ػ  باليعريف واصتّر، و ّصَ ذلػك اطتُػاجي يف شػرح الػدّرة  ينظػر: حاشػي   «ّا  »جَّز رتاع  اْيعماؿ   (ٖ)
َاص للخُاجي ٕ:ٕٕٔالل يب   ، وتاج العروس مادة )ُّف( ٕٕٓ، وشرح دّرة ال 

َف أيضاً ْ ق أف مذىب  (  ٗ) َ ي َ يني اظتن   والع ارة يف د: والّ  الّ

 يف ب: مذىب ال لدين  «مذى اً لل لدين» (  ٘)

ري وا ػػ    وعنػػد  جػػاؿ ويف اطتصػػائص:   ويف أ و ب: ينُػػرد  وىػػَ ،طػػا  ويف ج ذػػٕ:ّ٘ٓٚػػذا يف د و س والُػػيض  (ٙ)
 تنُر 

َدة مبوؾط  ٖٛٔ( ٜٔ، و)اظتسال : ٔ:ٓٙٔ( ٛٔابنصاؼ )اظتسال :  (  ٚ)   ج
َتُو عنها  ولعلو يريد: قاـ بابن ج    َت ابرتاع عن اظتسال  ٕ:ّٚٓٚذا يف الُيض   (ٛ)    ويف أ و ب و ج: قاـ بو   
ف (  ٜ)   ٙٚ: ٕٔ يَْ
َتػو عنهمػا الع ارة يف د:  قَ   (ٓٔ) ػذلك    إٍف اظتػءذف   ي قيػق ذلػك عنهمػا نظػٌر إالّ إف قػاـ عنػده    افّ  ڭ  ې  ې  چلو  نفّ 

  چۉ  ۉ  ې  
 ـٟ ى: اطزخع اؿّخع.  (ٔٔ)

 ـٟ د: ٠ّظٕع.  (ٕٔ)

ياب   (ٖٔ)  ّذا الع ارة يف د  ويف أ و ب و ج: نتن  من اطتروج منوّ 
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َيّػ   من المراهو  (ٔ)أي: ي يّرَ  -باصتيم مػى لػم اظتسػين ُا مػن الّػالـ العػرّ    مى ي ع  إلي  القيػىسي الن 
 ،الُو َف يرجتَ منو ذلك   (ٕ) نف ,ىن يخىلف  صٌ 

الـ العرب  (ٗ)ى جىءفممٌ : (ٖ)«ابن ج » قىؿ منهم  مػن   في اإلجمىع ال اق ً  خالؼى منّ 

َع   َؿ-بو  ئ مطر بي منهم  من ر ِ  تابِ  اظتر  َاعػده   هرا العلمي أي: ِمن بْدِ    -بال نا  للمُع كإلػا أي: تاْػيُ  ق
َلو:  مق لي : الامِن الذي ىَ  يو  خر هرا ال قتآ     «الن اة»  والضمري اظتضاؼ إليو لػ«ؽتا»: م يدأٌ  ،به ق

    قُّػو الر ػُ  إاّل أنّػو ُجػّر «ُج ػر»أنّػو اػُ   (5)بػاصتر  مػ  (ٙ)«خػربو   ػو   (٘)رهػرا جيحػ»في 

 ُجّر هاورتو اهرور شذوذاً  

َؿ:  َُؿ الق يف الُػّن  عليػ  (3)ييحمػلالػرم ال االْػيعماؿ، ك: اظتخالف للقيػاس   من الشىذٌ  ٌ إومق

َاعد اظتقّررة بنرجاعهاه غيرً  كال يج ز رد  الُّن ظتخالُيو النص     لشذوذه   إلي  (2)من الق
ََ  ار  ى أ ىكأمٌ  ٍَٔف   [أٜٜ]ى العمػ  فػي القػرآف مثػلى  فعطػ م أفٌ بػذلك  بالياويػَ وختركتػو علػى وجػو قَػ

َاعػػد مػػن الن ػػَ (ٓٔ)اظتخػػالفِ  ذلػػك َف وتشػػديد الي ييّػػ   زائػػداً  ويف فػػىي   ػى  (ٔٔ)ظػػاىرُه لق : (ٕٔ)«اظتصػػ اح»: بُػػي  النػػ

 أ ص    (ٖٔ)الايادة  واليثقيَ «النّيف»

                                                           
 ـٟ ى: ٠:َٙ.  (ٔ)

 وإف ّذا يف د  ويف أ و ب و ج:   (ٕ)
 .ٔ:2ٔٔحٌوٜخثٚ  ( ٖ)

: ٚـةةٟ ٔٔةةوش ؿةةخُ... ِٚةةخ اهخٌةةٗ ا٨ ٕ:5ٓ3عٕةةي ــةةخي ٚـةةٟ حٌوٜةةخثٚ: ؿةةخُ. لةةخي حرةةٓ حٌ ١ةةذ  (ٗ)

 طل٠َفخا.

 .«كـَ»َِٚس  «ؿلَ»ـٟ حٌٕٔن َِس طىظذ  «ؿلَ»وٍّش  ( ٘)

  ٚ)رةخد ِـةَٜ ٔ:٠ٙ5ٕ:َ: حٌىظةخد )رةخد ِةخ ٠ـةَٞ عٍةٝ حٌّٟٛةع ٨ عٍةٝ ح٨ٓةُ حٌةٌٞ لزٍةٗ(  ( ٙ)

  ٔ:ٖٙٗعٍٝ حٌّٕعٛص ٚحٌ٘ة٠َه عٍةٝ حٌ٘ة٠َه ٚحٌزةيي عٍةٝ حٌّزةيي ِٕةٗ ِٚةخ أٗةزٗ ًٌةه(  حٌٕعض

  ّٚ٘ةع ٖ:ٕٕٓ  ٚحٌوٜخثٚ )رةخد حٌـةٛحٍ( ٗ:5ٖٚحٌّمظ٠ذ )رخد ِٓ اعّخي ح٤ٚي ٚحٌؼخٟٔ( 

 .٘:3ٙ( 2ٖٗ  ٚهِحٔش ح٤ىد )حٌ٘خ٘ي ٕ:ٕ  ٚحٌّٕٜؿ ٗ:ٖٗٓحٌٙٛحِع 

 ّذا يف د  وقد ْقطت من أ و ب و ج   (ٚ)
 ّذا عند  جاؿ ويف اطتصائص  ويف النسخ: عمَ   (ٛ)
 ـٟ د: رخٍطـخعٗ. ٚـٟ ى: ٦ر خٌٙخ ( 2)

 يف د: من اظتخالف   (ٓٔ)
َاعد علم العربي   ّذا الع ارة يف د  ويف أ و ب و ج:  (ٔٔ)    الق
 حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ ِخىس )ٔٛؾ(.   (ٕٔ)

 . ٚـٟ ى: ٚحٌظٕف١ً.. ٚـٟ أ ٚ د: حٌؼم١ً  ٚـٟ ؽ: حٌظم١ًٍحٌّٜزخف ح١ٌَّٕوٌح ـٟ   (ٖٔ)
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: الذي حصّلناه من أقاويػَ ُحػّذاؽ «أبَ العّ اس»ضتٌن عند الُص ا   وقاؿ  «النيف» (ٕ): وختُيف(ٔ)«اليهذيب»ويف 

َ يني أّف  ُحػّذاؽ ال صػريني إال بعػد َعْقػػٍد   «نيّػفٌ »  وال يقػػاؿ (ٖ)مػن أربػٍ  إُف تسػ ٍ  «الِ ْضػػ َ »مػن واحػٍد إُف  ػالٍث  و «النيّػػف»والّػ
 ؿتَ: عشرٌة ونّيٌف  ومئٌ  ونّيٌف  وألٌف ونّيٌف  انيهى   [جٛٓٔ]

َلػػووبػو يي إالّ أف يُػػراد بعػػد َعْقػػٍد واحػٍد وب ػػري عطػػٍف  أو بعطػػٍف ولػػَ  «علػػا ألػػف م  ػػ و »: (ٗ) ػػنّي مػػا يف ق

   (٘)«األلف ونّيفٍ »معً ؛ إذ ىَ يف مع  

 ر  ػػػو  جيٍحػػػ» :كالصػػػلي  ,علػػػا حػػػرؼ المضػػػىؼأي: اظتثػػػاَؿ السػػػابق    كذلػػػك أ ٌػػػ
َف واػػُاً ْػػ  ياً «هري جيحػػ خػػربو   ,« ػػو  »علػػا  كصػػفىن للُػػ  يف ا «خػػربو » (5)لفجػػر  (ٙ)   يّػػ

 قػػىئمو  برجػػلو  تي ر ر كمػػى تقػػ ؿ: مػػألّف معنػػاه لػػو   ؛«رجحػػلا»ػلػػواػػُاً  كإف كػػىف فػػي الحقيقػػ 
 هػػَ واػػٌف  .«لرجػػلا»ػال لػػ «لبا»ػلػػحقيقػػً   القيػػىـ كػػىف (3)إفك  «قػػائمٍ »لُظػػاً بػػػ «الرجػػَ» يصػػف  .أبػػ ه

َُ لػػ« الجيحػر»ثم حرؼ ْ ػ     َعػا إلػا ال ػىء  المضػىؼ (2)«،ػربٍ »الُاعػ الرابطػ  للصػُ  باظتَاػَؼ لّ

ـَ  :(ٓٔ) مقىمىػػػ اظتضػػػاؼ إليهػػا قيمػػػت ال ػػػىءكأي ليسػػت لػػػو حقيقػػً    بابقامػػػ  فىرتفعػػػت اظتضػػػاِؼ   «ج ػػر»مقػػػا

َرة؛  وأُقيمػت اعتػا  مقاَمػو   ُحػذؼ ى فلٌمػالس ػػّ    (ٔٔ)المضىؼ المحػركؼ فىعػل الطعػت لفٌ اظتّذ

 .ا ت األنّو عاملو   ؛«خربو »في  فس  (ٖٔ)[المرف ع] الضمير (ٕٔ)ا تتر  ارتفعتو

                                                           
 .٘ٔ:55ٗط٠ٌٙذ حٌٍؽش )ٔٛؾ(   (ٔ)

   ّذا يف د واظتص اح  ويف أ و ب و ج: ختُيف  دوف واو   (ٕ)
 اٌٝ ٕ٘خ حٔظٙٝ و٩َ أرٟ حٌعزخّ  ِٚخ رعيٖ ٨رٓ ح٤عَحرٟ وّخ ـٟ ط٠ٌٙذ حٌٍؽش.  (ٖ)

َؿ اظتصنف   (ٗ)  يف د: ق
 وتاوياًل  الع ارة يف د: إال أف يراد بعد عقٍد ولَ مع   (٘)
 ؿٕةٟ ٚحرةٓ حٌٔة١َحـٟ أٔىةَ طٕز١ةٗ: 32ٙ. لخي حرٓ ٘٘خَ ٠32ٕٗ:َ: ِؽٕٟ حٌٍز١ذ )حٌمخعيس حٌؼخ١ٔش(  ( ٙ)

ّٚ  ,حٌـٛحٍ عٍٝ حٌوفٞ َّ  «هَد» لٌُٛٙ ٨ٚطؤ  .«ٟذّ » ٌ ٛفش ٗأّٔ  عٍٝ رخٌـ

. ٚـٟ حٌوٜخثٚ: ـ١ـَٞ.أ ٚ د ٚ ؽـٟ   (5)  َ ـُ  : ـ

 ْقطت من أ و ب و ج   (ٛ)
(ٜ)  « َُ  ّذا يف د  وليست يف أ و ب و ج  «طتربٍ الُاع
 ْقطت من أ و ب و ج   (ٓٔ)
 ـٟ د: ـخع٩ ٌٍٕعض. ٚعٕي ــخي ٚـٟ حٌوٜخثٚ: ٤ْ ح٠ٌّخؾ حٌّلٌٚؾ وخْ َِـٛعخا.  (ٔٔ)

 يف أ و ب و ج: أْند   (ٕٔ)
 الايادة من  جاؿ   (ٖٔ)
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و تّلّػػٌف  ال حّجػػَ   َّ المهػػم  ؼتػػالٌف للقيػػاس واالْػػيعماؿ  وإفّتػػا  (ٔ)إليػػو [بٙٓٔ]وىػػذا الػػذي ْػػَل  يمػػا جػػا  مػػنّ 

مػٌ  عليػو راجػٌ  ىػَ إليهػا   ػنذا جػا   (ٕ)احييع لذلك َاعد الن َ ٍاعتا؛  نّعا ،ادمٌ  للّياب تابعٌ  لػو  ال حّا يف الينػايَ ببقا  ق

َف بػػو تّّلُػػاً جػػا  منػػ َاعػػَد الن ػػَ ظػػاىراً احيػػيع لليقػػدير والياويػػَ بقػػدر ابمّػػاف  علػػى وجػػٍو ال يّػػ يّػػاً  (ٖ)و ؽتػػا متػػالف ق وال ّر
 ،ارجاً عن عع الُصاح   واهلل أعلم  

اظتسػينَ طِ  مػن ل ػ   (ٗ) إجمػىع الطحػىة علػا المػ ر اللغ يٌػ: «ابػن جػ »ذػرُي  ,كقىؿ غيػره

َز َ،ْرقُو   عند األئم  ال ره معتبالعرب       يمن  ،رقو أـ ال   (٘): اظتعيبِ د في لمن تردٌ  خالفىن كت

ومنػِ  ،رقػو   (5)أي: مػن اعي ػار ذلػك ابرتػاع مٌ كمػن ثىػعلػى اظتخيػار   ممطػ عه   (ٙ)أي: ابرتاع  كخرقي 

 ،ال و ظتا  يو من ،رقو   دٌ ري ،رقو  

ػػبػػن الخى ع ػػد اهلل بػػن أزتػػَد » (3)قػػىؿ َحػػ   اظت- «ىبشه َّحػػٌدةبػػاظتعجميني اظتُي فػػي  -(2)شػػددة  آ،ػػره م
َؿ من - (ٓٔ)«لجى رتى المي » ياب «االرجتاؿ»بصي   اظتُع   :-(ٔٔ)باصتيم  اْمّ 

                                                           

 الع ارة يف د: ختّلف ال حاج  إليو   (ٔ)
 احيع إليو ّذا يف د  ويف أ و ب و ج:   (ٕ)
َف ميّل ُاً   (ٖ)  يف د: ال يّ
َاعد عتم   (ٗ)  زاد يف د: الق
َقهػػػا يف ب إشػػػارة ،طػػػا    (٘) ّػػػذا يف د  ويف أ و ب و ج: و يػػػو الع ػػػري  ويف ج اليع ػػػري  وىػػػي مهملػػػ  يف أ و ب و ج  و 

َاز  ََاؿ»إال مػػا ذىػػب إليػػو  «ذالمػػو  ػػرب زيػػدٌ »وؽتػػا ذُّػػر  يػػو ابرتػػاع عػػدـ جػػ أبػػَ جعُػػر الصػػُار   برتػػاع  نقػػَ ا«الطُّػػ
َاز ذػػري   ٕ:ٕ٘ٙواْػػيدرؾ عليػػو أبػػَ حيػػاف  ينظػػر اليػػذييَ واليّميػػَ  َؾ»ومثلػػو أنّػػو عػػدـ جػػ بػػالر     «مػػا زيػػد إالّ أ،ػػ

  ٗ:ٕٓٚاليذييَ واليّميَ 
 يف د: و،ال و أي ،الؼ ابرتاع   (ٙ)
 ّذا الع ارة يف د  ويف أ و ب و ج: أي إ، ار إرتاعهم   (ٚ)
 ٚلخي. عٕي ــخي:  (3)

َحدة»  (ٜ)  يف د  لي  «آ،ره م
ََ  5ٕٔ, 5ٕٓحٌَّطـً  ( ٓٔ) ََ ٌةٗ, ٌم١خِةٗ ِمةخ ةٓ[ ِزظةيأ ٨ هزة َِ ٗ ـ١ٗ وّخ ٠ٍٟ: ٌٚٛ ل١ً: أّةٗ ]أٞ:  ّٜ ٔٚ

ٓ  عةٓ هزةَٖ ٌىةخْ لة٨ٛا. ٨ٚ ٠ُىٔةَ ٘ةٌح, ٠ٚةيهً ع١ٍةٗ ح٨ٓةُ  َ , رً ِخ رعيٖ ِؽ ِخ٨ ٠لظخؽ اٌٝ هز

َ ِع ِخ ط٠ّٕٗ ِٓ ِعٕٝ حٌلَؾ حٌّٔظؽٕٟ عةٓ حٌوزةَ حٌّظ٠ّٓ ِعٕٝ ح٨ٓظفٙخَ ـٟ وٛٔٗ ًح هز

ّْ ح١ٌَ٘ ٨ ٠ىْٛ ا٨ّ رخٌفعً, ـ٩ ٠ّٜق أْ ٠ىْٛ رؽ١َٖ, ــٍّظٗ ٨ طعةَٜ «ِٓ ٠مَٛ»ـٟ لٌٛه:  ٤ ّ

عٍٝ أْ طىْٛ ـع١ٍشا, ٚح٨ٓظفٙخَ ٨ ٠ٍَِ ـ١ٗ ًحن, ـخعَـةٗ ـَلةخا ر١ّٕٙةخ. ٚرعةُي ـخ٨طّزةخع أٌٚةٝ, ِٚةخ 

.لخي رٗ حٌّظمّيِْٛ ـٟ طمي  ٞ ٌٓ لٛ  ٠ُ حٌوزَ كٔ

ياب   (ٔٔ)  للجرجآف  «اصتمَ»ّذا يف د  وقد ْقطت من أ و ب و ج  وىَ شرح علىّ 
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ٌَ  (ٔ)لػػ  قػػىؿ َاقعػػ   «نمىػػ» إفٌ  :قائػػ  .ل ػػى مػػن اإلعػػراب فػػي الشػػرط ال م  ػػ ى ال
ا ظتّػػ  الشػػرطيٌ  «إف» -بضػػم اظتػػيم- جػػرلل ػػى مي  إجػػراءن مػػن جهػػ  العربيّػػ    (ٕ)مسػػيقيماً وجهػػو لكػػىف قػػ الن 

ّسػػائر   [دٖٛ] ّػػذا مػػا تضػػّمنيو, ل ػػى مػػن اإلعػػراب ال م  ػػ ى   حػػرٌؼ «إف»أي:  كتلػػكُ ػػّمنت معناىػػا  

انت  عآف ما ال إعراب انت ال إعراب عتا   (ٖ)اضتروؼ  ظتّاّ  اهمعػني علػى إعػراب  مخىلفػ  المتقػ مين لكػنٌ لو ّ 
ََ الُعَ القاار  أو اظتيعػدي يف اظتسػيَ  ػػإعراب ػتّلها  ر عاً باالبيدا  ق  َبَوّ    «مػن يضػرب زيػداً أّرْمػو»و «مػن جػا ٓف جئيُػو»يف منصػ

َاٌؿ  أا ُّها أنّو الشرط    (ٗ)ويف اطتب أق

َبَو  ؿتَ:  اًَل بو إف َف يسيَِؼ اظتيعدي منص    «.ْ لو دينار (٘)من تّـر»أو نص اً مُع
   ا ت ا .(ٙ)ال يج ز

َاز ؼتالُيهم و،ْرِؽ إرتاعهم     صرّح بعدـ ج

َز   [أٓٓٔ]  (5)اناعً   واليامث حينئٍذ أو عدمو شرعاً تقّدـ بيانو واظتراد: ال كت

                                                           
 عٕي ــخي: ل١ً.  (ٔ)

 ّذا يف د  وقد ْقطت من أ و ب و ج    (ٕ)
َّ ما  (ٖ) َلو  يف د: ما ابعراب  ولع َاب  وق يف أ و ب  ّػذا يف د  ومّانػو  « ّذا ما تضمنيو   ال إعػراب عتػا»أ  يو ىَ الص

سائر اضتروؼ   و ج:ّ 
-5ٓٙ  ِٚؽٕٟ حٌٍز١ةذ ٖ:2٘ٚ٘ٛ لٛي ١ٓز٠ٛٗ  ٚحهظخٍٖ حرٓ ٘٘خَ. ٠ٕ:َ: حٌىظخد )رخد حٌـِحء(   (ٗ)

 .ٗ:ٖٔٗ  ّٚ٘ع حٌٙٛحِع 3ٓٙ

ـٟ أ ٚ د: ٠ىَ. ٚـٟ ؽ: رٍي. ٚحٌزخء ٍِّٙش. ٚـٟ ى: ٠ؤطٕٟ. ٌٚعً ِخ أػزظٗ ٘ٛ حٌٜل١ق. ٠ّٚىةٓ أْ   (٘)

.٠ّؼًّ رخٌٕٜذ عٍٝ ح٨ ٌٍ  ٗظؽخي: ِٓ ٠ىَِٗ ٠ٌُي ـٍٗ ى٠ٕخ

 , ٚعٕي ــخي: ٨ طـُٛ.ٕ:5ٕٔوٌح ـٟ حٌف١ٞ  (ٙ)

ف رلَِش هَق اؿّخعُٙ. أٚ حٌَّحى: ٨ ٠ـُٛ ٕٛخعش.. ٖٚٔٙٙ   (5) َّ  حٌعزخٍس ـٟ ى: ـٜ
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 مسأل 

َّ مطلٍَب ،بي  ُيبىن عليو يف العلم    (ٔ)ىيّ 

ألف اهلل تعػاُف اػاف لسػاعا عػن اطتطػا يف اليع ػري   ؛ ه حٌجػّنرتػاع علمػا  العربيػ  كإجمىع العرب أيضػىن 

 ابقرار عليو   (ٕ)وااعا عن
 : على إرتاعهم  بىل ق ؼ علي الظُُر  لطىأي: من أيَن   (ٖ)اأ ٌ  -مع  ما ق َلواْيدراٌؾ من - كلكن

 إرتاعهم  
َّ   ره ى كمن صي  أي: العػرَب  كيػبلغ ممُػرداً أو ذػريه   بشػيءو  م العربػيٌ أف يتكلٌ : ابرتاع السّ

 وال مانٍ  منو   [جٜٓٔ]إنّاٍر  (ٗ)من ذري كيسكت ف علي ذلك عنو  

 «ٓمصػػادر الُعػَ الثال ػػي»لػو  الػػذي واػَ  يػو إُف  (٘)«لالتسػػ ي»فػي  ػػرح  «بػػن مىلػػكو ا»قػىؿ 

ّمَ عليو ولُده إُف  ػر الصػالح (ٙ)«الَقَسم»ّو َُديّ »  وّذ ػامالً عنػد بعضػهم (5)«الَصػ ػافّ  ّملػو  ّو    ػذىب بػو للػيمن (3)أنّػوّ 

ذا يف  (ٓٔ)على أىَ الشاـ    قي (2)لليمن ذض اً   للمصّنف   (ٔٔ)«ال  ي »الشرح ؼتروماً بينهم ّ 

                                                           
٠ٕ:َ: حٌظع٠َفخص ٚحٌظٛل١ؿ ٚو٘خؾ حٛ ٩كخص حٌفٕةْٛ ِةخىس )حٌّٔةخثً(  ٚىٓةظٍٛ حٌعٍّةخء ِةخىس   (ٔ)

 )حٌّٔؤٌش(. 

 :ٚعٍٝ.«ٚٛخٔٙخ عٓ»ـٟ ى ِىخْ   (ٕ)

 .«أّٔٝ أٞ ِٓ أ٠ٓ»ـٟ أ ٚ د: اٌٝ. ٚ٘ٛ طل٠َؿ. ٚـٟ ؽ ؼ١َ ٚحٟلش. ٚلي ٓم ض ِٓ ى:   (ٖ)

 ّذا يف د  وقد ْقطت من أ و ب و ج    (ٗ)
 .ٔ:5َٖٖٗف حٌظ١ًٙٔ  ( ٘)

ِّ٘طٙةخ ٘ةخء لزً حٌمُٔ, ٚطزيي  «أِخ»ٓم ض ِٓ ِ زٛع رؽ١ش حٌٛعخس. ٚـٟ آهَ حٌَ٘ف حٌٌٞ ٌٗ: ٚ  ( ٙ)

رةخد ـةٟ طظّة١ُ حٌىة٩َ عٍةٝ وٍّةخص »أٚ ع١ٕخا, ٚلي طلٌؾ أٌفٙخ ـٟ ح٤كٛحي حٌؼ٩ع. ٚآهَ رخد ـ١ةٗ 

ًُوَ.«ِفظمَس اٌٝ ًٌه  . ٚآهَ ـًٜ ـ١ٗ ـٟ أكَؾ حٌظٕز١ٗ ٚح٨ٓظفظخف. ١ٌْٚ ـٟ حٌمُٔ وّخ 

 . ٕٗٔٗ  ٍلُ: ٓٔ:5ٙٔحٌٛحـٟ رخٌٛـ١خص طلض طَؿّش حٌ٘خؼٍٛٞ حٌٕلٛٞ   ( 5)

ٛ أرةةٛ رىةةَ  ٗةةٙخد حٌةةي٠ٓ رةةٓ ٠عمةةٛد  حٌ ز١ةةذ حٌٕلةةٛٞ حٌ٘ةةخؼٍٛٞ  حٌّظةةٛـٝ رةةخ١ٌّٓ ٓةةٕش ٚ٘ةة ( 3)

 ٘ . وّخ ـٟ حٌٛحـٟ رخٌٛـ١خص ٚرؽ١ش حٌٛعخس.5ٖٓ

 وٌح ـٟ حٌٛحـٟ رخٌٛـ١خص ٚرؽ١ش حٌٛعخس  ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ؼٜزخا.  ( 2)

ّْ  ـةةٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ( ٓٔ) رخٌزٕةةخء »ِىةةخْ  عٍةةٝ أ٘ةةً حٌ٘ةةخَ رخٌزٕةةخء ٌٍّفعةةٛي ـزمةةٟ حٌ٘ةةَف. ٚحٌٜةةٛحد أ

 . وّخ ١ٓؤطٟ.«حٓظيي»رعي  «ٌٍّفعٛي

ِىخٔٗ ـةٟ ى: ٌةٗ حٌةٌٞ ٚٛةً  «ًٚٛ ـ١ٗ... حٌزؽ١ش ٌٍّّٜٕؿٌٗ حٌٌٞ ». ٚلٌٛٗ: ٔ:ٖٗٔرؽ١ش حٌٛعخس  ( ٔٔ)

 ـ١ٗ اٌٝ حٌمُٔ.
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َؿب-  ؿٌ ا تي     ك صػب الحجىزيٌػ «مػى»خبػر  (ٕ) ت ٌ ػ (ٔ)علا جػ از -ال نا  للمُعػ

ّْا   ك صب  َف الااي بينهما  آ،ره قاٌؼ   (ٗ)بُي  الُا  :(ٖ)«الفرزدؽ»بق ؿ م  اليَ ّ  والرّا  واظتهمل   ْو

 ؛ لنمَّىا وحسن حاعتا  ق  أعىد الل  عمت م: ااروا  فأصبح ا

َمَ  اظتصطُ َعم جر  َلو:  ى وبنّي حّمَ  ابعادة لّ  بق

نانَ    :هم قريشه  إذ  : نا يٌ  حجازيٌّ   كإذ مىولد النْضِر بنّ 
ـٌ منصٌَب   ممثلى     ري شى بى : ،ٌب مقّد

َّ  عليو   ّاف اضتّج ُ  َاز ذلك (٘) ُا،ذ من عدـ إنّار ْامعيو من العرب إقراُرىم لو وإرتاعهم السّ    (ٙ)يف ج
   (ٙ)ذلك

 (3)مفػػػتكلٌ   «مػػػا»  وشػػػاُعم إقتػػػاؿ يمػػػي  تم «الفػػػرزدؽ» بػػػأفٌ  (5)للنصػػػب ه المػػػى ع فكردٌ 
  (2)عطػ  الحجػىزيينأي: النصِب طتبىا حينئػٍذ  ج ازه [بٚٓٔ] معتق ان أي: إعماعِتا على ل   ذريه   ب را

 ولذا قيَ يف اظتثَ: اظتيّّلُم ب ري ل يو ضتّاٌف   «.ابااب »من  :صوفلم يي   (2)الحجىزيين

 نالحجػػىزييٌ شػػعرا   مػػن  اده كػػىف لػػ  أٌ ػػ  «الفػػرزدؽ» بػػأفٌ  «الُػػرزدؽ» (ٔ)عػػن جػػىبكيي 
يَػػػ ٍ »: بضػػػم اظتػػػيم  رتػػػ  طػػػىهمكمػػػن مي   ألّف عػػػدّو اظتػػػر  يعمػػػَ بعملػػػو  نكالتميميػػػيٌ  ػػػػ«ُمنػْ مػػػا يف «ُذػػػَرؼٍ »و «ُذْر َػػػ ٍ » ّ   ّ 

َف  يشديٍد للي يّي   ورتعها  (ٖ)«أُْمِنّي ٌ »  ويقاؿ: (ٕ)«اظتص اح» ٍَف  ّسر الن    أي: من أمانيهم  (ٗ)«أمآف  »بضم   سّ

                                                           
 ُحى ـٟ د: هزَ. ( ٔ)

 عٕي ــخي: ط٢١ٓٛ.  ( ٕ)

ٌٖ  ُ٘ ًا        ُٙٔعّظَ  هللا أعخى لي ـؤٛزلٛح ِٓ حٌز٢١ٔ:        (ٖ) َُ  ُِٙؼٍَ  ِخ ٚاً ل٠َ  ر٘

 :182:1 ِ ٍعٙخ «عَّ رٓ عزي حٌع٠ِِ»ِٓ ل١ٜيس ِيف  ٔ:3٘ٔٚ٘ٛ ـٟ ى٠ٛحٔٗ 

ِٓ  حٌَِٕٛ  ٗفخعشُ     رُٙ أٔخمَ  أ٩١كخا  ُٓى١ٕشُ  ُحٍصْ  َُ  ٌٍع١ٕ١  ٚحٌٔٙ

, 33, ٘:ٖ٘, ٗ:ٕٙٙٚحٌظةةةة١٠ًٌ ٚحٌظى١ّةةةةً  ,ٗ:2ٔٔ, ٚحٌّمظ٠ةةةةذ ٔ:ٓٙٚحٌز١ةةةةض ـةةةةٟ حٌىظةةةةخد 

, ٚٗةَف أر١ةخص 5ٕٗ, ٍلةُ: ٗ:ٖٖٔ  ٚحٌوِحٔةش ٕٕٓ, ٍلةُ: ٔ:ٔ٘ٗل٠ٛش ٚحٌّمخٛي حٌٕ ,25:5ٕ

 .3ٔٔ, ٍلُ: ٕ:3٘ٔحٌّؽٕٟ 

َف الااي   (ٗ) ّ  ّذا يف د  وقد ْقطت من أ و ب و ج  وتيم  الض ا يف د: ْو
َعا ناقص  و «ّاف» (  ٘) َزّ   ،بىا  «اضتّج »تاّم   وكت

َ   اجازه  (  ٙ)  الع ارة يف د: وإرتاعهم السّ

.ُح ( 5)  ٌ  ى ـٟ ى: ك١ٕج

 وٌح ـٟ ّ ٚآظخٔزٛي, ٚعٕي ــخي ٚـٟ َٗف حٌظ١ًٙٔ: طىٍُّ.  (3)

 ْقطت من د  «حينئذٍ »ْقطت من أ و ب و ج  و «عند اضتجازيني»  (ٜ)
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َاب   , و ركا ل  باله أف يظف َف  ع فط  يشزؿ  و،رََج  يها عن الص مػا (٘)لينقيصػو ب ى عليػ : يقّ  ػ  ّ 
 ىَ شاف األ داد  

    «األ داد»واصتمل  حاٌؿ  أو مسيانٌُ  ب ياف حاؿ 

  (3)الالَ من ذلك كل  جرل  يءه انيهازاً للُرا    (5) طئتلتخ (ٙ)يبىدركف
 

ث بمثػل علػا التحػ ٌ  ر الػ كاعيلتػ فٌ  (ٔٔ)وذُّػر قػللطي   (ٓٔ)ووم ػادرهتم بيخطيئػ (2)وتشنيعهم عليػو
ٌَ علػى  ففي عػ ـ  قػل ذلػك  (ٕٔ)  ٍسب العادة يف األقراف واظتيناظرين من أبنا  الامػاففقذلك إذا اتٌ  دليػ

َعػػو  وىػػَ  لػػو  (ٗٔ)اظتضػػادين نأ ػػ اده الحجػػىزيين كالتميميػػي (ٖٔ)إجمػػىع علػػا دليػػله عػػدـ وق

َا عليو وما أنّروه إذ ,تص يو ق ل  (٘ٔ)في وذريِىم       (ٙٔ)ّْي

َؿ: ال َاُز ما ذُّر (5ٔ)ولك أف تق هتم على ذلك ج  «مػثَلهم»؛ ظتا ،ر َج عليو القَـُ ال يَت مػن أّف (3ٔ)يلـا من ّْ

اف واُاً لو   قدـ  صار«َبَشرُ »حاٌؿ من  ما يف:  (2ٔ) ّ   حاالًّ 

                                                                                                                                                                      
 ـٟ ى: عٓ ؿخٔذ. ( ٔ)

ؾ  »حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ ِخىس )ِٕٟ(. ٚـ١ٗ ِىخْ  ( ٕ) ََ ـَش  ُٚؼ َْ  : ِؼً ِي٠ش ِٚيٜ.«وُؽ

 ـٟ ؽ: أ١ِٕظٗ. ( ٖ)

(ٗ)  «  ٟ ٚحٌـٍّش كخي أٚ ِٔؤٔفش ٌز١خْ كخي »ِىخٔٗ ـٟ ى:  «ـىَٔ حٌْٕٛ ـظ٘ي٠ي  ٌٍظلظ١ّش, ٚؿّعٙخ أِخٔ

 ٌٚ٘ح حٌى٩َ ١ٓؤطٟ ـٟ ِلٍّٗ وّخ ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ.  «ح٤ٟيحى

 ـٟ ى: ٌظمظ١٠ٗ. ( ٘)

 عٕي ــخي ٚـٟ حٌَ٘ف: ِزخى٠ٍٓ ( ٙ)

 ـٟ أ ٚ د ٚ ى: ٌظو ١جٗ.  (5)

 ـٟ ى: ِٓ ُهلل. ( 3)

 ح ـٟ ى, ٚلي ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ. وٌ  (2)

 ـٟ أ ٚ ؽ ٚ ى: رظو جظٗ. ( ٓٔ)

 يف د: وشاع  (  ٔٔ)

َاف  (  ٕٔ)  الع ارة يف د: واظتناظرين من أبنا  اب،

 ْقطت من أ و ب و ج    (ٖٔ)
 ليست يف د  «ذريىم»يف ب: اظتعاندين  و  (  ٗٔ)

 عند  جاؿ ويف الشرح: على     (٘ٔ)

   وىَ اُ  مش ه  ال مصدر «دليَ»ليضمنو مع  ابرتاع  ولعلو يقصد  «يف»صدر بػزاد يف أ و ب و ج: وُعّدي اظت  (ٙٔ)
   ويف أ و ب و ج: ظتا ٕ:ّ٘ٔٚذا يف د والُيض   (ٚٔ)
 يف د: قاؿ ابن مالك  (  ٛٔ)

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج:  قد اار    (ٜٔ)
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 ٌَ َحشاً  ل  (ٔ)ظتّيَ  م

ٌَ عتم مؼٌ واطتُب ػتذو  َداً   أي: ما بشٌر ؽتا     (ٕ)َج

َلو تعاُف:  (ٗ)  و ي ُيو  ي   بناٍ  ب ا يو(ٖ)«ما»اْم  «مثَلهم»أو   ظت      هَ مثَ ق

يػػاً (5)بػػدؿ منػػو  واطتػػب ػتػػذوؼٌ  «َبَشػػرُ »  و(ٙ)علػػى قػػرا ة الُػػي  (٘)چۓ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ې  ې چ   أي: مػػا مػػثلهم ػتّا

ياً عتم   (3)ػتّا

                                                           

 ْ ق ختركتو  (  ٔ)
َد بشػػر ؽتػػا الً  (  ٕ) َجػػ َاب: مػػا يف ال  ٔ:ٕٗٙعتػػم  وىػػَ ختػػريع اظتػػبّد يف اظتقيضػػب  ينظػػر: اليصػػري   ّػػذا يف النسػػخ، والصػػ

  ٜٓٔ، رقم: ٕ٘ٙو
 الع ارة يف د: أو مثلهم ىَ االْم  (  ٖ)

 يف ج: وإ ا يو  (  ٗ)

  ٖٕ: ٔ٘ الذاريات (  ٘)
ٌُ رَٚح٠ةش  «عٍٝ لَحءس حٌفظق »  (ٙ) ١ٌْ ـٟ ى. ٌٖٚ٘ حٌمَحءس لَحءس حٌـٍّٙٛ ِةٓ حٌمةَحء. ٚلةي لةَأ عخٛة

ُّٟ ٚهٌٍؿ رخٌَـع. ٠ٕ:ةَ: حٌٔةزعش أرٟ رىَ ٚك   ٚحٌةيٍ 3:ٖٙٔ  ٚحٌزلةَ حٌّلة٢١ 2ِّٓٙسُ ٚحٌىٔخث

 .2:ٖٔٔ  ِٚعـُ حٌمَحءحص ٕ:2ٕٗ  ٚاطلخؾ ـ٩٠ء حٌزَ٘ ٕ:3ٕٕ  ٚحٌَٕ٘ ٓٔ:5ٗحٌّْٜٛ 

 .3ٙ2  ٍلُ: ٖٖٕٚ ٖ:٠ٕٖٕٕ:َ: ّ٘ع حٌٙٛحِع:   (5)

 ُحى عٕي ــخي: حٔظٙٝ.  (3)
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 فصل
َرَ  اللغػػىت ممػػى يشػػب  تػػ اخلى   تركيػػوي  [أٔٓٔ] (ٕ)«مىعكتػػىب الٌسػػ»فػػي  (ٔ)اظتػػّذ

   (ٖ)«الخصىئص»بىبىن في  «بن جطيا»ل    ى كق  عقى   المراهو

َؿ الن ػَ   (ٗ) ي شػب ي يك  يػػِب اظتػذاىب يف أاػػ َز  فػػي أصػػ ؿ الفقػػ أي: تّر ،الُ هػم يف بػػاب ابرتػاع  أكتػػ

الف أـ ال  ثىلثو  ق ؿو  إح اثي  [جٓٔٔ]   (٘)يف مسالٍ   يها ق
    (ٙ)اليش يو  ا ذُّر :بين المراهو كالتلفيقي 

يُ هػا  (3)أي كذلػك :(5)«بن جطػيا»قىؿ  َّي  (2)أف يضػمٌ : تّر  المػراهو بعػضى الن ػ

َلػو  [دٗٛ](ٓٔ)كيطتحل ,إلا بعضو يف اظتسػال   المراهو  ػاصتمُ  مػراٌد بػو -ليسػيخرج مػن اظتػذى ني  ويػدّؿ لػو ق

َاحد   .مرهبىن ثىلثىن : -ما  ََؽ ال

مػن الّلمػ   المحػركؼ فػي رد   «سى   ي ييػ» كىف يعتقػ  مػرهوى   «المىز يٌ » مثىل  أفٌ 

عتا   في التحقير : عػن األاػَ احملػذوِؼ بعُضػو  عطػ  المثػىؿي  (ٔٔ)غىطًػيى كإف أي: اليصػ رِي ألنّػو يػرد األشػيا  ألاػ

                                                           

ََ الل ات   (ٔ) َرة يف ب: ما يش و تدا،  اظتّذ
 عند  جاؿ: تدا،َ الل ات السابق    (ٕ)
يب اظتذاىب(  (  ٖ)   ٖ:ٔٚ)باب يف تّر
 يف أ و ب و ج: وش هو   (ٗ)
عٍةةٝ ػ٩ػةةش ألةةٛحي: حٌّٕةةع ِ ٍمةةخا ٚ٘ةةٛ لةةٛي حٌـّٙةةٍٛ  ٚحٌـةةٛحُ ِ ٍمةةخا ٚ٘ةةٛ لةةٛي أ٘ةةً حٌ:ةةخَ٘.   (٘)

ح٢ِةةيٞ ٚحٌةةَحُٞ  ٚحٌظفٜةة١ً  ـةةبْ ٌةةَِ ِٕةةٗ ٍـةةع ِةةخ أؿّعةةٛح ع١ٍةةٗ ِٕةةع  ٚا٨ ـةة٩. ٚ٘ةةٛ لةةٛي

 .ٗ:3ٖٙٔ  ٚحٌظلز١َ َٗف حٌظل٠ََ ٗ:ٖٔٗ  ٚح٦رٙخؽ ٗ:5ٓٔٚحٌّظؤه٠َٓ. ٠ٕ:َ: حٌّلٜٛي 

 حٌعزخٍس ـٟ ى: حٌ٘ز١ٗ ِّخ ًوَ. ( ٙ)

 .ٖ:5ٔحٌوٜخثٚ )رخد ـٟ طَو١ذ حٌٌّح٘ذ(  ( 5)

 ١ٌٔض ـٟ ى. «أٞ طَو١زٙخ»ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: أٚ. ٚ  ( 3)

(2 ) . ُّ  وٌح ـٟ ي, ٚعٕي ــخي: ط٠

وٌح ـٟ ي, ٚـٟ د ح١ٌخء ٍِّٙش, ٚـٟ ؽ: ٔظلً. ٚعٕي ــخي: طٕظلً ر١ٓ ًٌه ِةٌ٘زخا ػخٌؼةخا. ٚحٌعزةخٍس  ( ٓٔ)

 ـٟ ى: ٠ٕٚظلً ٠ٔظوَؽ ِٓ حٌٌّ٘ز١ٓ. ـخٌـّع ـ١ٗ َِحى رٗ ح٨ػٕخْ.

. لخي حرةٓ حٌ ١ةذ   (ٔٔ) ّْ ٕ:5ٔ2وٌح عٕي ــخي ٚـٟ حٌوٜخثٚ  ٚـٟ حٌٕٔن: ُؼ١َِّ  «حٌّؼةخي»: ٚحٌّةَحى أ

 ٚح١ٌٜؽش, طٔظؽٕٟ عٓ ٍّى حٌّلٌٚؾ رلَٚـٙخ حٌّٛؿٛىس, ـظمزً حٌظٜؽ١َ ر٩ ٍّى. أٞ: ح١ٌٙجش 
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  وبالنصػب حػاؿ «يضػ »بػاصتّر  بػدؿ مػن - رجػلو  ا ػمى  (ٕ)«و ػ »مضػارِع  «يضػ » (ٔ)تصػغير فيق ؿ فػي

    ُ ذؼ منو ما ُحذؼ وُذرّي  «  يَ »ألّف أالو  « ضً يٍ  ى يػي »: -(ٖ)حاؿ منو

ال  يئيػػو الػػيت يسػػي قها ال ػػاب   (ٗ)مثىلػػ : اليصػػ رُي  إذا ا ػػت فا التحقيػػر « ػػيب ي ً »مػػذىُب ك
   .(٘)«ي ضى يي » :فيق ؿاحملذوؼ   يردٌ 

يب اظتذاىب   ٍَؿ مرٍّّب منهما من تّر   نحداُث ق

  ً  حػػُِ فػػي صػػرؼذى َػو  : اعيقػػاَده وم(ٙ)« ػػيب ي ً » رأمى : يعيقػد  يػػرل «المػػىز يٌ »ككػػىف 
 بالعلمي  ذى ت معً    (3)؛ ألّف الصي   قد زالت لُظاً  واضتجّي َ (5)مىن لى عى  «ارو  ى جى »

اف ال يصرف  «سي   ي يي » (2)ّافك ماّ  افّ     (ٓٔ)إبقاً  ظتاّ 

يب اظتذاىب  «لمىز يٌ ا»ػل (ٔٔ)لفق  تحصٌ   من مرهو  وه مركٌ  مرهوه من تّر
 
ػ كه  [بٛٓٔ],(ٔ)الرجلين ػاف أ صػَ  أي: اظترّّ ب منػو  وأ ػرد ب ػراد لُػ  مرجعػو  جاريػاً علػى األ صػ  يف مْثلػو  وإفّ 

علػػػا  الصػػػرؼي : (ٖ)  ولػػػذا أ،ػػػَب عنػػػو بػػػا نني قتػػػا(ٕ)چڳڎ  ڎ  ڳچ  :منػػػو رتػػػُ  اظتضػػػاؼ للمثػػػ   قػػػاؿ تعػػػاُف
                                                           

 عند  جاؿ ويف اطتصائص: حتقري  وقد ْقطت من د     (ٔ)

 ليست يف د  «مضارع و  » (  ٕ)

َف ٕ:ٕٓٚزاد يف د: ما حذؼ وذري  قاؿ ابػن الطيػب  (ٖ) ػ َلػو: )اْػم رجػَ( ىػَ بالنصػب علػى اضتػاؿ  أي: يف حػاؿّ  : ق
َؿ الشػارح ىذا ا َاعػد   ػال  «إنّػو اػُ  لػػ)يض (   يقػرأ بػاصتر»للُ  نُقَ عن الُعلي   واػار علمػاً   قػ ذػرُي جػاٍر علػى الق

 مع  لو 
 يف أ و ب و ج:  ثالو   (ٗ)
٠ٕ:ةَ لةٛي ٠ةةْٛٔ ٚٓة١ز٠ٛٗ ـةةٟ )رةخد طلم١ةةَ ِةخ كةٌؾ ِٕةةٗ ٨ٚ ٠ةَى ـةةٟ حٌظلم١ةَ ِةةخ كةٌؾ ِٕةةٗ(  ( ٘)

  ٚحٍط٘ةخؾ ح٠ٌةَد ٔ:ٕٕٗ  ٚٗةَف حٌ٘ةخـ١ش 5٘  ٖ:ٙ٘  ٚح٤ٛٛي ـٟ حٌٕلةٛ ٖ:ٙ٘ٗحٌىظخد 

 .ٙ:5ٖٔ  ّٚ٘ع حٌٙٛحِع ٖٙٙٚ ٔ:ٖ٘ٙ

َاوات  يهّن المػات(  (  ٙ) َاو اليت اليا ات وال   وينظػر: ٖ:ٖٓٔالّياب )باب ما ينصرؼ وما ال ينصرؼ من بنات اليا  وال
  ٔ:ٕٓٛاظتقيضب 

َّي ٓٚ، وٕ:ٚٙاظتنصف  (  ٚ)   ٖٓ٘  وشرح اظتل
 يف د  ويف أ و ب و ج: ألّف الصي   زالت لُظاً  واصتمعّيَ   ّذا الع ارة  (ٛ)
 يف د: ورأي  (  ٜ)

  ٖ:ٕٖٔينظر رأيو يف الّياب  (  ٓٔ)
 ُحى عٕي ــخي ٚـٟ حٌوٜخثٚ: اًحا.  (ٔٔ)
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  علػػا مرهبػػ  (ٗ)قػػ ؿفي .«يػػ  سي »علػػا مػػرهو لليػػا  احملذو ػػ   د  كالػػرٌ  ,« ػػيب ي ً »مػػرهو 

ػػِب مػػن اظتػػذى ني «ٓفّ اظتػػاز »مػػذىِب   :«يػػرل»   ػػميتى  رجػػلو  ا ػػمً : تصػػ رِي  فػػي تحقيػػر  (٘)الصػػرِؼ والػػّرِد اظترّّ
َناً ىن ئيٌ يٍ رى يػي  رأيتي  سِر اعتماة  و يِ  الي يّي  األ،رية من َِف الي يّي   ّو ّ    (ٙ): بضّم الي يّي  أّوَلو  و يِ  الرّا   ْو

َزف  (ٓٔ)«لأى رٍ يػىػػ»أصػػل  ّػػاف  إذ؛ (2)«يػػرل»مػػن  اعتمػػاةَ أي:  (3)المحػػركؼى  (5)يػػردٌ  بػػ

َعَ» ُْ نني ]  «رّد احملذوؼ»: ظرٌؼ لػ«ي  سى »علا ق ؿ   «يَػ   (ٔٔ) [ ُنقلْت حّر  اعتماة للرا   مّث ُحذ ت لالليقا  السّا

َؿ  َيو»وعلى ق َؿ يف تص ريه:  (ٕٔ)«ْي  ما ُيصّ ر  «يُػَريّ »يق     «قُُيّ »على  «قُا»بضم   ُيٍ   يشديد حتيّيٍ  ّ 

 لاواؿ مان  الصرؼ الذي ىَ وزف الُعَ  « يب ي ً » ؿ قكيصرؼ علا 

 

  (ٖٔ)باليص ري

َِ  (٘ٔ)كال يصػػػرؼاحملػػػذوَؼ  وىػػػَ اعتمػػػاة لليصػػػ ري   (ٗٔ)يػػػردٌ  [يػػػ  س]ك  اْيصػػػ اباً للمنػػػ  مػػػن ق ػػػ

َؿ  فتق ؿ  (ٙٔ)اليص ري َن َ »على ق  باعتماة ذرَي مصروٍؼ   «ئيٌ يٍ يػيرى  رأيتي »: «ي

                                                                                                                                                                      
 ـٟ ؽ: حٌف٠َم١ٓ. ( ٔ)

 أ(. 2ٖ. ٚلي ٓزك ًوَ٘خ ـٟ )ٗ: ٙٙ حٌظل٠َُ ( ٕ)

 اْ أهزَ عٕٗ رخػ١ٕٓ ّ٘خ.حٌعزخٍس ـٟ ى: ٚأـَى ٔ:َحا ٦ـَحى َِؿعٗ  ٚ ( ٖ)

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ ٚ ي ٚ حٌوٜخثٚ: ـظمٛي.  (ٗ)

 حٌعزخٍس ـٟ ى: ِٓ ٍّى حٌّلٌٚؾ ٌٍظٜؽ١َ. ( ٘)

 ِىخْ ح٠ٌز٢ ـٟ ى: ـظّٜؽَٖ رخعظزخٍ أٍٛٗ. ( ٙ)

 ـٟ ّ: ـ١َى. ٚعٕي ــخي: ـَّى. ٚـٟ حٌوٜخثٚ: ـظَّى. ٚـٟ ى: ٍّٚى.  (5)

 عٕي ــخي ٚـٟ حٌوٜخثٚ: حٌِّٙس.  (3)

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ. ٌٚعٍٙخ: ٠َثٟ ٠َٜ. أٚ: ٠َٜ ٠َثٟ.  ِىٍَص  (2)

أَٜ» ( ٓٔ) َْ , ٚحٌّّظةع 5ٖٓ, ٚٗةَف حٌٍّةٛوٟ ٕ:١ٌٔٙ٘ٔض ـٟ حٌوٜةخثٚ. ٠ٕ:ةَ: حٌىظةخد  «اً أٍٛٗ ٠َ

ٕٙٓ:ٕ. 

 زيادة من د   (ٔٔ)
خ عٍٝ لٛي ٓز٠ٛ١ٗ.  (ٕٔ) ِّ  أٞ: ٚأ

يف د: لػاواؿ مػان  الصػرؼ وىػَ باليصػ ري وزف الُعػػَ  يف أ و ب و ج: لػاواؿ مػان  الصػرؼ مػن وزف الُعػَ باليصػ ري  و   (ٖٔ)
    ٕ:ٕٔٚوقد ا  ت الع ارة من الُيض 

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: ال يرد  والايادة من  جاؿ   (ٗٔ)
َن    (٘ٔ) َؿ ي َن   ويف د: على ق  زاد يف أ و ب و ج: على ي
َد اظتان    َ اليص ري   (ٙٔ) َج  الع ارة يف د: اعي اراً ب
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ػػػػاف كال يػػػػردٌ ظتػػػػا مػػػػّر   (ٔ)يصػػػػرؼ « ػػػػيب ي ً »ك مػػػػاّ  ػػػػافّ    علػػػػى قاعدتػػػػو  (ٕ)احملػػػػذوَؼ إبقػػػػاً  ظتػػػػاّ 

مػػا قػاؿ:  «ىن يٌػػرى يػي  رأيػػتي »علػػى مذى ػو:  (ٖ)قػ ؿفي أي:  التحقيػػربإدغػػىـ يػػىء بضػم   ُػػيٍ   والي ييّػ  مشػددٌة ّ 

   (٘)  اظتنقل ِ  عن اليا (ٗ)اللف عن في اليىء المطقلب اليص رِي  

  مػرهو الػرجلين(5)مػنّد والصػرؼ  بػالرّ  «المػىز يٌ » مرهوً  وى تركٌ  (ٙ)فق  عرفتى 

َؿ الرجلين َن َ »   َا،ذ الّرد  من ق َؿ «ي َيوِ »  والصرَؼ من ق     «ْي 
 ومن ذلك أيضاً اظتضارُع  قاؿ ال صرّي: إعرابُو  رٌع  وأُعِرب ظتضارعيو االْم يف اب اـ واليخصيص  

َار ٌَ  يو العي يَّف: إنّو أا  ّاظتعآف    (2)معاٍف عليو  تُيقر إُف ابعراب (3)وقاؿ الّ

َرة على االْم     (ٓٔ)اظتعي

َ يني يف مقيضػػػى  (ٔٔ)«ابػػػن مالػػكٍ »  [جٔٔٔأ  ٕٓٔ] ػػذىب  َا قػػِ  الّػػػ َا قػػػ  ال صػػػريني يف  رعيّػػ  إعرابػػػو  وم إُف م
َرين  َار اظتعآف وأنّو  رعي   مرٌّّب من اظتذى ني اظتّذ َلو بنعرابو العي  إعرابو   ق

َُؿ بعػػض الن ػػاة  «ٍػػذؼ حػػرؼ العلّػػ  (ٔ)وغتامػػو (ٖٔ) ػػ  اظتضػػارع اظتعيػػَ مقػػّدرٌ إّف ر »: (ٕٔ)ومػػن ذلػػك أيضػػاً قػػ

    (ٕ)مرٌّّب من مذى ني

                                                           

 ب و ج: يصر و  يف أ و  (ٔ)
 ـٟ ى. ١ٌْ «ارمخءا ٌّخ وخْ وّخ وخْ» ( ٕ)

َؿ   (ٖ)  يف أ و ب و ج:  يق
 .«٠َٜ»أٞ: رعي طٜؽ١َ   (ٗ)

ّْ أٛةةٍٗ   (٘) أَٞ»أٞ: ـةةٟ أٛةةً حٌفعةةًّ ٤ َْ وٙةةخ رعةةي ـةةظق , ـؤٛةةزق «٠َةة َّ أَٜ»: لٍزةةض ح١ٌةةخء أٌفةةخا, ٌظل َْ . «٠َةة

 ُٚكٌـض ِٕٗ حٌِّٙس, رعي ٔمً كَوظٙخ اٌٝ حٌٔخوٓ لزٍٙخ.

 وٌح ـٟ حٌوٜخثٚ, ٚعٕي ــخي: ُعَؾ.  (ٙ)

 وٌح ـٟ حٌوٜخثٚ, ٚعٕي ــخي: عٓ.   (5)

 أٞ: طٛحٍى.  (3)

َاب ٕ:ّٖٕٚذا يف د والُيض  (ٜ)    ويف أ و ب و ج: يُيقر إُف األب
  ٚحٌّمظ٠ةةذ )رةةخد اعةةَحد ٗٔٚ ٔ:ٖٔرةةخد ِـةةَٜ أٚحهةةَ حٌىٍةةُ ِةةٓ حٌعَر١ةةش( ٠ٕ:ةةَ: حٌىظةةخد )  (ٓٔ)

  ٚح٤ٛٛي ـٟ 3ٔٚ ٗ:3َٓحد ِخ ٠عَؾ ِٓ ح٤ـعخي(   ٚ)رخد اعٕٚ ٕ:ٔح٤ـعخي ح٠ٌّخٍعش( 

( 5ٖ  ٚح٦ٜٔةخؾ )حٌّٔةؤٌش: ٙٗ  ٚأٓةَحٍ حٌعَر١ةش 2ٙ  ٚحٌعًٍ ـةٟ حٌٕلةٛ ٙٗٔٚ ٕ:٘ٗٔحٌٕلٛ 

 ٕ:3ٖٗ  ٚحٍط٘ةةخؾ ح٠ٌةةَد ٕ:ِٕٓزةةَٚن  ٚحٌٍزةةخد  ؿةةٛىس ١ ٖٗٗ( 5ٙ  ٚحٌّٔةةؤٌش: ٕ:2ٗ٘

 ٕ ِع حرٓ ِخٌه. . ٚـٟ ح٤ه١َ ٔمخٔ:ٕٗٔ  ٚحٌظ١٠ًٌ ٚحٌظى١ًّ 3ٖ٘ٚ

 .  ٖ٘ٚ ٔ:٠ٖٕٗ:َ: َٗف حٌظ١ًٙٔ   (ٔٔ)

 ٔ:ٕٓٓ  ٚحٌظة١٠ًٌ ٚحٌظى١ّةً ٔ:٠ٕ٘٘:ةَ: ٗةَف حٌظٔة١ًٙ ح لٛي حرةٓ ِخٌةه  ٚطزعةٗ حرةٓ ٘٘ةخَ. ٌ٘  (ٕٔ)

 .ٔ:53ٔ  ّٚ٘ع حٌٙٛحِع ٔ:2ٕ  ,حٌظ٠َٜق ٖٙ-ِٕٙٚخ رعي٘خ  َٚٗف ٌٍٗٚ حٌٌ٘ذ 

(ٖٔ)  « ٌٍ ّْ ٍـع ح٠ٌّخٍع حٌّعظً ِمّي  ؽ: اً ـَع ح٠ٌّخٍع حٌّعظً ِميٍ. ـٟ أ ٚ د ٚ  «ا
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   (ٖ)إذ من قاؿ بيقدير ابعراب  جعَ جامو ٍذؼ ذلك اظتقّدر

ػػذلك (ٗ)ومػن قػػاؿ بعػػدـ تقػديره ألفّ  مقػػّدٌر   ػػنذا  (ٙ)الُعػَ   ػػابعرابُ  (٘)إعػػراب االْػػم إفّتػػا قُػّدر ألاػػاليو  والّ 
 كتد أ ر الر ِ  أو النصب  أَ،َذ من نُ  جا  اصتاـز  وَف 

الدوا  اظتّسهَ  إذا َف كتد  ضالٍت يف ال دف  أَ،َذ من نُ  قَّة (5)الّلم     (3)[ال دف] ّ 

َؿ بيقدير ابعراب ر عاً  وَحْذِؼ اآلِ،ِر جاماً  مرّّبٌ  َرين   (2) الق  من اظتذى ني اظتّذ

َؿ بذلكمعرت اً بو ا (ٓٔ)«النّت»نّ و عليو اظتصّنف يف     (ٔٔ) لق

                                                                                                                                                                      
 وٌح, ٌٚعٍٙخ: ٚؿِِٗ.   (ٔ)

(  ٚل٠َذ ِٕٗ ـٟ ح٤ٗزخٖ ٚحٌٕ:ةخثَ )رةخد ح٦عةَحد ٔ:3ٙأًٛ ٌ٘ح حٌى٩َ ِؤهًٛ ِٓ حٌظ٠َٜق )  (ٕ)

د.  عٓ حرٓ  ٕ:ٖ٘٘ٚحٌزٕخء(  َّ  حٌٕلخّ ـٟ حٌظع١ٍك عٍٝ حٌّم

ةخ ٛةخٍص ٛةٍٛس ٔ:35٘ةَٞ ٚ٘ٛ لٛي ٓة١ز٠ٛٗ وّةخ ـةٟ حٌظٜة٠َق. لةخي حٌ٘ة١ن هخٌةي ح٤ُ  (ٖ) ّّ : ػةُ ٌ

لةةٛح ر١ّٕٙةةخ رلةةٌؾ كةةَؾ حٌعٍةةش.  حٌّـةةَِٚ ٚحٌَّـةةٛع ٚحكةةيس  َّ حٍط٘ةةخؾ ٚلةةخي أرةةٛ ك١ةةخْ ـةةٟ ـ

ٍ أّٔٙةةخ ٕ:3ٗ3س كةةٌؾ كةةَؾ حٌعٍةةش ٠ٌٍّةةخٍع حٌّـةةَِٚ: يرعةةي لخعةة ح٠ٌةةَد َّ : ٚحٌّ٘ةةٍٙٛ حٌّمةة

ٍٔخٖ ـٟ حٌَ٘ف ٚؼ١َٖ أّٔٙةخ طلةٌؾ عٕةي حٌـةخَُ ٨ رخ َّ ـَٙخ حٌـخَُ  ٚحٌٌٞ ل ٌَ ٌـةخَُ. ٠ٕ:ةَ ا٠ّةخء َك

  ٚحٌةةٌٞ ـةةٟ ٗةةَف ٔ:ٖٕٓةة١ز٠ٛٗ ٌةةٌٌه ـةةٟ حٌىظةةخد )رةةخد ِـةةخٍٞ أٚحهةةَ حٌىٍةةُ ِةةٓ حٌعَر١ةةش( 

ّْ حٌلٌؾ ع٩ِش اعَحد.3٘-ٕ:ٙ٘ح١ٌَٔحـٟ ٌٍىظخد )  ( ١٘٠َ اٌٝ أ

(ٗ)  .) ْٓ َِ ٍّ ٚحٌّـٍَٚ هزَ )  حٌـخ

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٌٌٌه.  (٘)

 ٌعٍٙخ: ـ١ٗ ـَع.  (ٙ)

 .ٕ:ٗٙٔوّخ ـٟ حٌظ٠َٜق. ٠ٕ:َ: ح٤ٛٛي ـٟ حٌٕلٛ  ٌٚ٘ح لٛي حرٓ حٌَٔحؽ   (5)

   ٚحٌظ٠َٜق.3ٕٗح٠ٌِخىس ِٓ أَٓحٍ حٌعَر١ش   (3)

 ـٟ أ ٚ د: َِوز١ٓ.  ( 2)

َع   (ٓٔ) ػػالـ أ  حيػػاف وابػػن ىشػػاـ يف شػػرح اليسػػهيَ وابػػن السػػراج  مثّ قػػاؿ: واظتصػػّنف  ٕٕٙ  ٕٔٙيف النّػػت اظتط ػػ نقػػَّ 
َى تقدير الضّم   وحذؼ اضتر  َلني رتيعاً رت  بني دع  ؼ اصتاـز  وىَ ؼتالف للق

َلو   (ٔٔ) َُؿ بعض الن اة»من ق  يف د  لي « ومن ذلك أيضاً ق
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 مسأل 
ػَبيّ  قىءأب  البى »قىؿ  ّْ َؿ مػن مصػدر - (ٔ)«التبيػين»في  «الُع َ »منقػ جػىء   -بيشػديد عينػو (ٕ)«بػني 

َلو:  «ل الم»جىء في الشعر  َيَ]يف ق  [من الط

الي ِ  َت                                          َ ٍن ل م م  (ٖ)ّو

َلو:   (ٗ)«الؾل  »ك  [من السري ]ّق

الَؾ يف          (٘) عِ جُ حْ ذا العاـ َف أَ                             ل

ال»يف  نفقػػىؿ معظػػم البصػػرييٌ  يف  كالكػػىؼي يف األّوؿ   اليػػىءي االميناعيػػ : جتػػّر الضػػمري اظتّيصػػَ  و «لػػ

  ا   جر   في م   ً الثآف  
  «اللػ»علػى أاػَ  في م  ػ  رفػ و : قتػا (ٕ) فكالك فيٌ من ال صرينّي  (ٔ)«الخفش»كقىؿ 

َع  (ٖ)وأّعػػا [بٜٓٔ]  «اللػػ» ػػَ  اْػػيعارِة اظتر ػػ ّْ َع  ع ََ عتػػا  يػػو أاػػاًل  واْػػُيعري لُػػ  اهػػرور للضػػمري اظتر ػػ تليهػػا اظت يػػدأ  وال عمػػ

    (ٗ)«  أنا»و «بك أنت»للمجرور يف 

                                                           
٘ة . رؽ١ةش حٌٛعةخس ٙٔٙحٌّظةٛـٝ ٓةٕش  حٌةي٠ٓ ِلةذ ,حٌلٔة١ٓ رةٓ هللا عزةيحٌعىزةَٞ ٘ةٛ  ٌُ أؿيٖ ـ١ٗ. ( ٔ)

 .5ٖ٘ٔ, ٍلُ: ٕ:3ٖ

 . ِٚخ ٕ٘خ ٘ٛ حٌٜٛحد.«طز١ّٓ»أّٔٗ ِٜيٍ  ٕ:5ٕٗـٟ حٌف١ٞ  ( ٕ)

ٓ   ٚوُ ٚحٌز١ض رظّخِٗ: ( ٖ) ََ    ٜ٘ٛ وّخ لضُ ١ِ  ٨ٌٛٞ ١ِٛ ِِ رؤؿ  ٛٞ َٙ ْٕ ُِ  ١كحٌِّٕ  شٍ   لُ  ِٓ ٗح

, ٚ٘ٛ حٌـٔةي. ٚحٌمٍُ ةش: ِةخ «ؿََ»١ِٛٓ: ِ٘ٙي ِٓ ِ٘خ٘ي حٌلَد. ١ٚلض: ٍ٘ىَض. ٚأؿَحَ: ؿّع 

 ٍةش٠ٛ١ لٜة١يس ِةٓ ٚ٘ةٛ. «ِة١ٛٓ»ٛةفش  «ٌة٨ٛٞ»حٓظيحٍ ِٓ حٌـزً. ٚح١ٌِّٕك: أعٍٝ حٌـزً. ٚؿٍّش 

ٚ٘ةٛ  . ٠َٜٚٚ: ٚأٔض حِةَإ ٌة٨ٛٞ.أهخٖ ٚل١ً عّٗ حرٓ رٙخ ٠عخطذحٌؼمفٟ حٌـخٍٟ٘  حٌلىُ رٓ ٠ِ١ٌي

ةةً ٕ:2ٕ٘, ٚحٌوٜةةخثٚ ٕ:5ٖٗـةةٟ حٌىظةةخد  ّٜ , ٖٗٗ, ٍلةةُ: ٕ:2ٔٙ, ٚح٦ٜٔةةخؾ ٖ٘ٔ, ٚحٌّف

 .2ٖ٘, ٍلُ: ٘:ٖٖٙ, ٚحٌوِحٔش 2٘٘, ٍلُ: ٕ:ٓٗٗٚحٌّمخٛي حٌٕل٠ٛش 

  ٕ:5َّٖٖحا ـ١ٗ ح٨ُٓ ِظل٨ٛا عٓ كخٌٗ اًح أهَٙ رعةيٖ ح٨ٓةُ( ٠ٕ:َ: حٌىظخد )رخد ِخ ٠ىْٛ ٠ِ ( ٗ)

  ٚٚٛةؿ حٌّزةخٟٔ ؿٛىس ِزةَٚن١  3ٗ٘( ٓٓٔ  ٚ)حٌّٔؤٌش: ٕ:35ٙ( 25ٚح٦ٜٔخؾ )حٌّٔؤٌش: 

  ِٚؽٕةٟ حٌٍز١ةذ )ٌة٨ٛ( ٕٓٙ  ٚحٌـٕٝ حٌةيحٟٔ )ٌة٨ٛ( ٗ:5٘5ٔ  ٚحٍط٘خؾ ح٠ٌَد ٖٗٙ)٨ٌٛ( 

 .ٗ:3ٕٓ  ّٚ٘ع حٌٙٛحِع ٖٔٙ

(٘)   ْٚ ْض رع١ٕ١ٙخ ِٓ حٌٙٛىؽ. ٛيٍٖ: أَ  .«ـٟ ًح»ِىخْ  «ٌ٘ح». ٚ أهَؿٗ ٌُ أٔض ٨ٌٛٚ كزّخا :  ٍَِٚٚٞ

  , ٚرعيٖ:  55, ٍلُ: ٔ:5ٕٔـٟ ى٠ٛحٔٗ  ٍر١عش أرٟ رٓ عَّٚلخثٍٗ 

 أهَؽ ٌُ حٌلؾّ  طَوضَ  ٌٚٛ      ٕٟأهَؿظَ  ِّىشَ  اٌٝ أٔضَ 

ة ع١ٍةٗ ضْ ِّٕٚة ٗكز١زظُة هخ١زظٗ. ٠عٕٟ: أٗخٍصْ :  ٚأِٚض ّّ ٚ٘ةٛ ـةٟ ح٦ٜٔةخؾ  .٤ؿٍةٗ حٌّ٘ةخقّ  ًرظل

ةةً ٖٙٗ, ٍلةةُ: ٕ:2ٖٙ ّٜ  ّ٘ةةع حٌٙٛحِةةع,  ٖٚٔٔ, ٍلةةُ: ٕٔ٘, ٚٗةةَف ل ةةَ حٌٕةةيٜ ٖ٘ٔ, ٚحٌّف

 .2ٖٗ, ٍلُ: ٘:ٖٖٖ, ٚحٌوِحٔش ٖٕٔٔ, ٍلُ: ٗ:2ٕٓ
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ُِّػػر والنظػر  كعطػ م :«قػػىءأبػ  البى »قػىؿ    ذػػري أمػراف آخػراف يهمػػا    يمكػنأ ٌػمػن رتلػ  ال

َرين:  َلني اظتّذ  الق

ُمنػػ  إف - يػو  ر العىمػػللتعػرٌ  (٘)مػن ابعػػراب أف ال يكػػ ف للضػمير م  ػػ ه  :همىأحػ ي 

 كغيػري علػى مػا علمػَت أمػره   ,لم يكن عمػله  لم يكن عىمله  (ٙ)فإذا -أُريد مطلُقو  وإف أُريد اللُُ   ػنَػَعمْ 
 أي:  مريِه   لصٍ ل  كىلفى  أف يك ف الضمير ال م   ى اناعً   ممتط 

َ  لػو ع «الَُْصَ»و يو أّف  مػن  [د٘ٛ]لػى الصػ ي  حػرٌؼ  وأّف إ ػالؽ الضػمري عليػو غتػاٌز  عالقيػو اظتشػا     لػذا ال ػتػ

   (5)ابعراب   ال ُيشّ و بو االُْم الذي ىَ خبال و يف ذلك

 (2)رىئ  مػػػن  ػػػمل ٌػػػ ؛ صػػػوه أي: الضػػػمرِي    م  ػػػعي  :يمكػػػن أف يقػػػىؿ (3)الثػػػآفك
َباً كال يلـا من ذلك .المطص ب َنو منص أال ترل  ,مخص صه  أف يك ف ل  عىمله   : منّ 

ٌَ زييػػػاً »و «همػػػىن رٍ عشػػػرين دً »فػػػي  حػػػ  عػػػن اظتُػػػرد  اى تمييػػػال أفٌ  -أيّهػػػا الصػػػاٌف للخطػػػاب- ال  «عنػػػدي ر ػػػ
 اشػ هو بػو نصػٌب  ,بىلمفع ؿ حيث كىف فضل ن   ه مى ه  مشبٌ كإ ٌ   ل  علا التحقيق  ىصوى 

    (ٓٔ)يصي و

                                                                                                                                                                      
  ٚحٌّزَى ٠ٕىَ ِـٟء ٖ:٠5ٖٕ:َ ٍأ٠ٗ ـٟ حٌّمظ٠ذ )رخد ح٤ـعخي حٌظٟ طّٔٝ أـعخي حٌّمخٍرش(   (ٔ)

 ٠َّى ع١ٍٗ حٌّٔخع.حٌىخؾ ٚح١ٌخء رعي )٨ٌٛ(  ٚ

 .ٕ:٠3ٕ٘:َ: ِعخٟٔ حٌمَآْ ٌٍفَحء   (ٕ)

 ـٟ ى: ٤ّٔٙخ.  (ٖ)

وّةةخ ـةةٟ حٌّٜةةخىٍ  ٤ْ ِةةخ ِؼّةةً رةةٗ ٟةة١َّ ـٜةةً  «أٔةةض وؤٔةةخ»ٚ «أٔةةخ وؤٔةةضَ »حٌٜةةٛحد أْ ٠ّؼّةةً رةة    (ٗ)

 . ٕ:5ٌٍٕٙظٛو١ي. ٚلي طزعٗ حرٓ حٌ ١ذ ـٟ حٌف١ٞ ـٟ ًٌه 

 ّذا يف د  وليست يف أ و ب و ج   (٘)
 ي ــخي: ٚاًح.عٕ  (ٙ)

مػػا قػػاؿ  لػػي  « ػػال ُيشػػّ و بػػو االْػػُم الػػذي ىػػَ خبال ػػو يف ذلػػك»  (ٚ) يف د  ذىػػب اطتليػػَ إُف أنػػو اْػػم ال ػتػػَ لػػو  واألّثػػرّ 
َف  َف علػى أّف لػػو ػتػالً مػػن ابعػراب  ينظػػر: الّيػاب )بػػاب ال تّػ َ يػػ َاهتػا  يػػو  «ىػػَ»الشػارح علػى أنػػو حػرؼ  والّ وأ،

َدة مػػػػػبوؾ، وارتشػػػػػاؼ ٚٙ٘( ٖٓٔو)اظتسػػػػػال : ، ٕ:ٙٓٚ( ٓٓٔل : ، وابنصػػػػػاؼ )اظتسػػػػػإ:ٜٖٚ صػػػػػاًل(   مػػػػػن جػػػػػ
، و ط اطتطيػػػػػب ٘ٙٗ، ٖٙٗ، وم ػػػػػ  الل يػػػػب )ىػػػػػَ( ٖٔ٘، ٖٓ٘، واصتػػػػػ  الػػػػدآف )ىػػػػػَ( ٕٜ٘و ٕ:ٜٔ٘الضػػػػرب 
َام  ٕ:ٙٛٔ، وحاشي  الشم  ٘:ٓٚ٘، وٗ:ٖٙٗ   ٔ:ٖٕٙ، وقت  اعت

 ـٟ ى: ٚح٤َِ حٌؼخٟٔ.  (3)

 يف أ و ب و ج:  مري   (ٜ)
 ـٟ ى: ٜٔزٗ.  (ٓٔ)
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  «ملػػءه»دتييػػااً لػػػ مطصػػ به   «عسػػالً »: أي ف ػػرا (ٔ)«ؤه عسػػالن ٍلػػمً  لػػي» :ككػػرلك قػػ ل م

ٌَ للنصػػب   ىصػػوه   «عسػػالً »أي:  كلػػيس لػػ  بمػػى لػػ    ه هػػ  مشػػبٌ  (ٕ)مػػىإ ٌ ك  .علػػا التحقيػػق: عامػػ
    ُنصَب بذلك الش و  عىمله 

َف إالّ عػػػن ػػػُر بػػػو  والشػػػ يو (ٖ)وىػػػذا  يػػػو نظػػػٌر ظػػػاىٌر؛ ألّف ابعػػػراب ال يّػػػ ٍَ  وعاملُػػػو ىنػػػا ىػػػَ االْػػػم اظتُس   (ٗ)عامػػػ

ََ  يو (٘)َؿ بو يعمَ  يو ما ال يعمَ  يوباظتُع ال ذلك الش و  ال أنّو ال عام    (ٙ)ل

َلػػو:  (5)وحيػػث ُعلػػم  سػػاد ذلػػك   يُسػػد ٍَ   ذلػػك كمثػػلي مػػا بنػػاه عليػػو بق اليمييػػِا عػػن مُػػرٍد يف نصػػِ و بػػال عامػػ

ٍَ  وبػػنّيَ  [جٕٔٔ]أي: يف أنّػػو  «لػػ الؾ»ك «لػػ الم»فػػي  [أٖٓٔ]للضػػمري   (3)الطصػػوي   وجػػو ُنصػػَب بػػال عامػػ

َلػػو:  مػػن حيػػث كػػىف مػػن ػتػػالًّ   مطصػػ بىن  (2)أف يكػػ فأي: الشػػ ُو القػػائم بػػو   كهػػ اظتما لػػ  يف نصػػ و بق
ال»   ُنصػب بعػد «أّرم »يف   مىئر المطص ب مػا ُنصػب دتييػا االْػم اظتػ هم لشػ هو  «لػ َؿ بػو ّ  لشػ هو بالضػمري اظتُعػ

َؿ بػو يف الُضػل  ؛ ألنّػو َف يُعهػد اصتػّر للشػ و  جػروٍر مػا  (ٔٔ)ال تُّػي يف جػّره «ذالمػي»  والشػ هّي  لػو بػاهرور  يف (ٓٔ)باظتُع

    (ٕٔ)خبالؼ اظتنصَب

                                                           
٠ٕ:َ حٌّؼخي ـٟ: حٌىظخد )رخد ِخ ٠عًّ ـ١ةٗ حٌفعةً ـ١ٕظٜةذ كةخي ٚلةع ـ١ةٗ حٌفعةً ٌٚة١ْ رّفعةٛي(   (ٔ)

  ٚحٌّمظ٠ةذ )رةخد ِٔةخثً ٕ:5ٔٔ, َٚٗف حٌٔة١َحـٟ ـةٟ كخٗة١ش وظةخد ٓة١ز٠ٛٗ ٕ:5ٖٔ  ٔ:ٗٗ

, 3ٖٔ  ٚأٓةةَحٍ حٌعَر١ةةش ٔ:ٕٖٔ  ٚح٤ٛةةٛي ـةةٟ حٌٕلةةٛ ٖ:5ٙـةةٟ حٌوزةةَ ٚح٨ٓةةظفٙخَ(   «وةةُ»

 .ٕ:ٖٙ, َٚٗف حٌىخـ١ش ٌٍَٟٟ ٕ:55ٔ  َٚٗف حٌىخـ١ش حٌ٘خـ١ش ٌّ٘ٙفًٜ ٚح

 ـٟ حٌٕٔن: ـٟ ٥ِٖ. «ٌٟ ٍِئٖ»

 يف أ و ب و ج: إفتا  دوف واو   (ٕ)
 , ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: رّٓ. ٚ٘ٛ ه ؤ.ٔ:5ٕ3وٌح ـٟ ى ٚحٌف١ٞ   (ٖ)

 ـٟ ى: ٚحٌ٘زٗ.  (ٗ)

 أٞ: ـٟ حٌّفعٛي رٗ.  (٘)

  ٚ)رةخد ِةخ ٠ٕظٜةذ ٤ٔةٗ ٔ:ٌّٕٗٓ٘ةزٙش رخٌفخعةً ـ١ّةخ عٍّةض ـ١ةٗ( ٠ٕ:َ: حٌىظخد )رخد حٌٜةفش ح ( ٙ)

  ٔ:25ٕ  ٚحٌٍزةخد ٖٖ  ٖ:ٕٖ  ٚحٌّمظ٠ذ )رخد حٌظز١١ٓ ٚحٌظ١١ِّ( ٕ:5ٔٔلز١ق أْ ٠ىْٛ ٛفش( 

 .ٗ:ٗٙ  ّٚ٘ع حٌٙٛحِع 3ٔٙ  ٔ:5ٔٙٚحٌظ٠َٜق 

 لم ّذا الع ارة يف د  ويف أ و ب و ج: وحيث ت نّي ما قررناُه] يف ج: قدرناه[ عُ   (ٚ)
 عند  جاؿ: نتّن   (ٛ)
 عٕي ــخي: ٠ـعً.  (2)

 : الُضلي  ٕ:ّٜٕٚذا يف د  ويف أ و ب و ج: الُضيل   وىَ حتريف  ويف الُيض   (ٓٔ)
(ٔٔ)  .ٖ َّ  ـٟ ى: ٨ ٠ىفٟ ٌـ

 ـٟ ى: ٨ٚ وٌٌه حٌّٕٜٛد.  (ٕٔ)
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َر  الحكم بأ ٌ  :فإف قيل َّـ  لػ  ال م  ػ ى   (ٔ)أي: الضػمرَي اظتػّذ مػن ابعػراب  لعػدـ العامػَ اظتقػ

ٍَ   (ٕ)ش هاً باظتنصَب م  ع   صوه  كأفٌ ظتقيضى ابعراب   اظتّيصػَ بعػد يف الضمري اإلجمىع  خالؼي بعام

ال»بعد  َد الضمري لػ-إذ اإلجمىع ؛ «ل  ال  الَث عتما: في ق لين مطحصره  -«،الؼ»أظهر د عاً الحيماؿ ع

َع  واطتػب   «األ،ُش»باالبيدا   وىَ مذىب ى الرف  مٌ إ  ّما مّر  إالّ أنّو اُْيعري لُ  الضمري اهػرور للضػمري اظتر ػ
َناً عاماً   َنوّ  َباً لّ  ػتذوٌؼ وج

ال»بػر ى الجمٌ كإ َيوِ »  وىَ مذىب «ل     «ْي 

َلني  اإلجمػىع  (ٖ)خػالؼي  -ىػَ النصػب- آخػرى  الق ؿ بحكمو ك  لعػدـ  مػردكده اهيمػ  يف القػ

َاز ،رقو     :فىلج اب عط  من كج ينج

عػػػن الثالػػػث   مػػػن السػػػك ت مسػػػتفىدو  مػػػن إجمػػػىعابرتػػػاع ناشػػػٌ   هػػػرا أفٌ  :أحػػػ همى

َف إرتاعػػاً بػػالنّص   ػػال  ثىلػػثو  ن قػػ ؿو ح ا بػػىلمط  مػػلػػم يصػػرٌ أي: الن ػػاَة    ػػمكذلػػك أ ٌ   يػػو حػػ  يّػػ

ٌَؿ  والسَّت عن الشي  ال ينُيو ,مى  كت ا عط كإ ٌ زيادَة عليو   [بٓٔٔ] ت ق     (ٗ)وال يُنسب للّسّا
َز ،رقػػو  كاإلجمػػىع ٍَ - هػػ الػػذي ال كتػػ : ثػػ  قػػ الن اإلجمػػىع علػػا حكػػم الحىدً  - ػػمري  صػػ

َؿ  وَف َنو بالق     (٘)لتصَ مثَ ذلك ىنا   ال مانَ  من الثالث منصٌَب على اضتاؿ  أي: حاَؿّ 

َجػػو ك  ,علػػا قػػ لينيف حّػػم النازلػػ   أهػػل العصػػر ال احػػ  إذا اختلفػػ ا أفٌ  :الثػػى يال
   (ٙ)وال يُعّد ،ْرقاً لضرتاع ,ثىلثو  ق ؿو  إح اثي  همن بع ى جىز لمى 

َؿ الُقو  (5) من الص ؿ الشرعيٌ  معل ـه اضتّم  هرا َؿُ  اللغ  كأص ؿي : أا َـ  أي: أا علػ

َـ العربي    َيّ  أوُف  (3) علا الص ؿ الشرعيٌ  محم ل ه عل     ما جاز  يها   ُي الل 

                                                           

 : ١ّ٠ٌٍَ.«٨ ِٟٛع ٌٗ»ـٟ ى. ٚلي ؿخء ـ١ٙخ رعي  ١ٌْ «أٞ ح١ّ٠ٌَ حٌٌّوٍٛ»  (ٔ)

 ـٟ ى: رخ١ّ٠ٌَ حٌّٕٜٛد.  (ٕ)

 عٕي ــخي: ٚه٩ؾ.  (ٖ)

 ـٟ ى. ١ٌْ «ٚحٌٔىٛص عٓ حٌٟ٘ء ٨ ٠ٕف١ٗ»  (ٗ)

 حٌعزخٍس ـٟ ى: ٌُٚ ٠لًٜ ًٌه ٕ٘خ  ـ٩ ِٕع ـٟ ػخٌغ.  (٘)

 ٓزمض ح٦ٗخٍس اٌٝ ًٌه ـٟ أٚي حٌفًٜ حٌٔخرك.  (ٙ)

 «ح٤ٛةٛي حٌ٘ةَع١ش ِةٓ»ٚـٟ رعٞ حٌٕٔةن  :ٕ:5ٖٕعٕي ــخي: أٛٛي ح٠ٌَ٘عش. لخي حرٓ حٌ ١ذ   (5)

 رظعَؾ ح٤ٛٛي  ٚط١ٛٛفٗ رخٌَ٘ع١ش حٌّٕٔٛرش اٌٝ حٌَ٘ع.

 عٕي ــخي: أٛٛي ح٠ٌَ٘عش.  (3)
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َلني ْػػػػابقني ال ذػػػػرُي   :ذلػػػػك كقػػػػ  صػػػػط  مثػػػػلى  ٍَؿ علػػػػى قػػػػ ن علػػػػا مػػػػن الطحػػػػ ييٌ زيػػػػادِة قػػػػ
يّ أب  علي»عن بقّي  علما  األدب   الخص ص ٍُ الُاْر  بق إلي ػىقػ   يػ كثيرةن   ل  مسىئلى  فإفٌ   «ُّ

َِ أي إُف تلػك اظت الف :بحكػمو سػائ ِر حّػٍم   يػو قػ ػّت عليهمػا(ٔ)بػذّْ َف   (ٕ)  ْو ػػيُّ    كأثبػت هػال ػاق أي: الُاْر

َِ  في ى ره خػرى آ ىن حكمػ: يف تلك اظتسػائ َف بالسػَّت (ٖ)ؼتالُػاً ظتػا اتُّػق عليػو َمػن ق لَػو مػن الن ػاة  بعُضػهم بػّذ   وال ػاق

 الذي ال مُترؽ  منهم  وما جعلو من ابرتاع (ٗ)عليو  وما اعيّد بذلك السَّت

َِ   مط ػػػػى   ؿً افػػػػي أقػػػػ   ال يػػػػ خل ى اللػػػػف كالػػػػالـ «كػػػػل  »لفظػػػػ   أفٌ أي: اظتسػػػػائ
 وأجازه ذريه  ], (٘)ؿً كى الي 

ي َز  [دٙٛ]بالقياس على اظتضاؼ  (ٙ)[واْيدّؿ الُاْر َيت إ ػا يو إليػو   ػال كتػ الذي ُحذؼ ما أ يف ىَ إليو  وُن

َُؿ  َز د، َّ »يف ذلك اظتضاؼ   ّذا  «أؿ»كت َؿ  مضا  ٌ  «ّ    (5)عليها «أؿ»نيً    امين  د،
عََتا   ز ه  في ى ذلككج ٌ   أي: د،

َدٌة  ي ػ ٌ  (3)«ىتالحلبيٌػ»فػي  بمسػأل و بالػذّّر  كق  أفردهى َجػ  كا ػت ؿٌ   (ٔ)وبعػد الػالـ م
َاِز  علػػػا ذلػػػك كا ػػػت ؿٌ    «أؿ» [جٖٔٔ]علػػػى ْػػػائر مػػػا ُأ ػػػيف إذا ُقطػػػ  عػػػن اب ػػػا     يد،لػػػو  بىلقيػػػىساصتػػػ

َؿ  «زيد (ٕ)ذالـ»ّػ   (ٖ)«ال الـ» [أٗٓٔ]يق

                                                           

 ١ٌْ ـٟ ى. «ـ١ٗ ل٨ْٛ»ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ل٨ٛ. ٚ  (ٔ)

 ـٟ ٘خِٖ أ ٚ ؽ: ع١ٍٗ.   (ٕ)

 ـٟ ى: رٌوَ ًٌه حٌلىُ.  (ٖ)

 ّذا يف د  وليست يف أ و ب و ج   (ٗ)
  ٚٗةَف ٕ:2ٌ٘ٓٝ ًٌةه أرةٛ حٌلٔةٓ ح٤هفةٖ. وّةخ ـةٟ ٗةَف حٌىخـ١ةش حٌ٘ةخـ١ش ٚلي ٓزك أرخ عٍٟ ا ( ٘)

وؼ١ةَحا  «أي»ِعةَـظ١ٓ رة  «وة٩ا »ٚ «رع٠ةخا ». ٚلي حٓظعًّ ١ٓز٠ٛٗ ٚحٌّزَى ٚحرٓ ؿٕةٟ ٖ:ٕ٘ٗحٌظ١ًٙٔ 

  ٖ:ٖٕٗ  ٚٔ:5ٖٔ  ٚحٌّمظ٠ةةةةةةةذ ٕ:3ٕ  ٚٔ:ٔ٘. ٠ٕ:ةةةةةةةَ: حٌىظةةةةةةةخد ٚحٌِؿةةةةةةةخؿٟ ىّٚٔٙةةةةةةةخ

. لخي حرٓ ِخٌةه ـةٟ ٗةَف حٌظٔة١ًٙ: ٌٍِٖٕؿخؿٟ    ٚحٌـًّٔ:ٕ٘ٚحٌوٜخثٚ عٍٝ ٓز١ً حٌّؼخي 

ػةةُ حعظةةٌٍ عةةٓ ًٌةةه. ٠ٕٚ:ةةَ ّ٘ةةع حٌٙٛحِةةع  «ؿٍّةةٗ»ٚلةةي أىهٍٙةةخ ع١ٍةةٗ أرةةٛ حٌمخٓةةُ حٌِؿةةخؿٟ ـةةٟ 

س حٌؽٛحٙ )ؼ١َ ٨ طعَؾ رؤي( ٗ:3ٕٙ ٍّ   ٚطخؽ حٌعَّٚ )رعةٞ( 22ٔ, َٚٗف حٌوفخؿٟ عٍٝ ى

.) ًّ   ٚ)و

قا يف النسخ زيادة من د  ولعَ يف ىذا الّالـ وما بعده تقد  (ٙ)  ٔف وتا،ري ْو
٠ٕ:َ: حٌىظةخد )رةخد ِةخ ٠ٕظٜةذ هزةَٖ ٤ٔةٗ ِعَـةش  ٚ٘ةٟ ِعَـةش ٨ طٛٛةؿ ٨ٚ طىةْٛ ٚٛةفخا(   (5)

 .ٔ:2ٕٙ  ٚحٌظ٠َٜق ٗ:3ٔ2ٔ  ٚحٍط٘خؾ ح٠ٌَد ٕ:ٗٔٔ

حٌّٔةخثً حٌّٕٔةٛرش »: ٕ:5ٖٗرعي٘خ ـٟ أ ر١خٝ. ٚـٟ ٘خِٖ ؽ: ر١خٝ ـٟ ح٤ٛةً. ٚـةٟ حٌفة١ٞ  ( 3)

وش «َكٍَذَ »اٌٝ  َّ خَِل ّ٘ ٗ ٌ٘ح ـةٟ حٌّ زةٛع. ٚلةي ٔمةً «. ٟٚ٘ رٍيس ٍِ٘ٙٛس رٕٛحكٟ حٌ ّٜ . ٌُٚ أؿي ٔ
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َـ علػػى اضتّػػم  مػػ  عػػدـ اليصػػري  النطقػػي (ٗ)وإذ َُ  (٘)َف كُتعػػَ السػػَّت مػػن القػػ مػػا دّؿ عليػػو عمػػ بػػو  إرتاعػػاً ّ 

َر   ال»يف الضمري بعد  هطى أف يرهو ذاهوه  ممتط و  فغيري اظتّذ مػا تقػّدـ بيانُػو  ثىلػثو  إلػا مػرهوو  «ل

َاب    واهلل (5)  وقد علمَت  عُو(ٙ)علي  ل ج د ال ليل  أعلُم بالص
 

 

                                                                                                                                                                      
حرٓ حٌ٘ـَٞ و٩َ أرٟ عٍٟ ِف٩ٜا ـٟ ًٌه عٓ حٌلٍز١خص وّخ أ١َٗ اٌٝ ًٌه ـٟ ٘ةخِٖ ِو ة١ٛ 

 .ٖٕ, حٌّـٍْ 5ٖٕ -ٔ:ٖٕٗأًٛ ح٤ِخٌٟ. ٠ٕ:َ أِخٌٟ حرٓ حٌ٘ـَٞ 

 : ِٛؿٛى.«ِٛؿٛىس»ٚـٟ ؽ ِىخْ . ٚحٌظخءحْ ـٟ ؽ ٍِّٙظخْ. أ ٚ د ٚ ؽوٌح ـٟ   (ٔ)

َاب «من»زاد يف أ و ب و ج: من عليو  ويف أ و ج مّاف   (ٕ) َّ ما أ  يو ىَ الص  : ؽتن  ولع
  ِٚؽٕةٟ 23ٔحٌٕخثزةش عةٓ ح٠ٌة١َّ. ٚلةي أػزظٙةخ حٌىٛـ١ةْٛ. ٠ٕ:ةَ: حٌـٕةٝ حٌةيحٟٔ )أي(  «أي»٠مٜةي  ( ٖ)

ُ ٘ٛ» . ِٚٓ لٌٛٗٔ:5ٕٙ  ّٚ٘ع حٌٙٛحِع 55حٌٍز١ذ )أي(  ّٛ  ٓم٢ ِٓ ى. «ـ١ٙخ ًٌه... ٚؿ

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: إذا   (ٗ)
 ـٟ أ ٚ ؽ: حٌم عٟ. ٚـٟ ى: حٌٍف:ٟ. ( ٘)

 ْقطت من أ و ب و ج   (ٙ)
(5)  . ًَ  ـٟ ى: ٚلي عٍَّض أْ ٨ ى١ٌ



359 

 

 الكتىب الثىلث
 في القيىس

: ييعػػػػّدى إُف (ٔ)«ال يهقػػػػي»  قػػػػاؿ «قػػػػّدرَ » عػػػػ   «َقػػػػاس»ىػػػػَ ل ػػػػً : اليقػػػػدير  مصػػػػدر 
َؿ الثآف بال ا  وبػ    (2)«على»اظتُع
ال ػا   إال أّعػا يف الشػرع ُجعلػت   (ٗ): اليو يف األاػَ(ٖ)«الّشف»وقاؿ ااحب 

لم      (5)«ال نا »ن مع   قيَ: قياس عليو  بيضمّ  «على»ُجعلتّ 

«ج لػػ »فػػػي  «مبػػػن ال بػػىر ا»قػػىؿ وااػػطالحاً: 
أي:  -بُػػػي  اصتػػيم واظتهملػػػ - (6)

َّي   هػػ : -وىػػَ اظتنػػاظرة-اظتءل ػػِف لػػو  يػػو   (5)عػػنالمطقػػ ؿ  غيػػرً  حمػػلي أي: القيػػاُس الن ػػ
َؿ  إذا كىفعنو  علا المطق ؿ العرب  َؿ عنهم   :في معطىهذري اظتنق  ا ت ػايف مع  اظتنق

 يُو تعر 
َؿ  مػػػن - ؿي كالمعػػػ ه   (3)  الطحػػػ معظػػػم أدلٌػػػأي: القيػػػاُس   كهػػػ  بصػػػي   اظتُعػػػ

َيَ  االعيماد على الشي  وبو  ]من الرمَ[ :كمى قيل  ,في غىلو مسىئل  علي  -(2)اليع
 الرمَ[

 ...................   (1)تب إٌ مى الطح  قيىسه يي 
                                                           

َي اظتقػري جعُػر أبػَ  السػ ااوري ال يهقػي ػتمػد بػن علػي بػن ىَ أزتػد   (1) يف  «جعُػرؾبػَ »ػبػ اظتعػروؼ الل ػ ىػػ ٗٗ٘ ْػن  تػ
مػػا اػػرّح ابػػن الطيػػب   «الل ػػ  يف اظتصػػادر تػػاج»ولػػو  المػػو ىػػذا  يػػوّ  َعػػاة ٕ:ّٓٗٚو ، ٔ:ٖٙٗ  تنظػػر تررتيػػو يف ب يػػ  ال

   ٔٙٙرقم: 
 ينظر: لساف العرب وتاج العروس مادة )قي (    (2)

    ٜٖٙ، ٖ:ّٜٖ٘شف األْرار    (3)

شف األْرار: الل      (4)  يفّ 

َؿ اػػاحب الّشػػف إّف األاػػَ  يػػو أف ييعػػدى بال ػػا ، وإف ٕ:ٓٗٚ أي: بػػ  عليػػو  قػػاؿ ابػػن الطيػػب   (5) : وبػػو تعلػػم أف قػػ
 نائ   عنها يف لساف الشرع، لي  على ما ين  ي  واهلل أعلم  «على»

  ٘ٗابذراب يف جدؿ ابعراب:    (6)
 يف د: من    (7)

َي   (8)  يف أ و ب و ج: الن 
َيَ   (9)  على الشي  وبو االعيماد ّذا الع ارة يف د  ويف أ و ب و ج: من اليع



361 

 

َؿ    والقصر إ ايف باعي ار ال الب  (ٕ)بصي   اظتُع
َِ عليو  يو  الي كل را َي ُِ : (ٖ)قيل في حٌ هع َين  يػو للشػياع علػمه    ٌػأ  وتعري : الينػ

َاً  (ٗ)واليعميم َْني منو ال ُيسّمى ؿت  ؛ إذ ِعْلُم قياٍس أو قيا
ذا يف  «مقياسٍ »: رت  مقىييسى بً     (٘)«اظتص اح»بّسر أّولو  وىَ اظتقدار ّ 

َم  إليو السياؽ  «القياس»وىَ ىنا  ع      (ٙ)ّما ي
 [بٔٔٔ] (5): ىػػػَ تيْ ػػػُ  جائيػػػاتمػػػن ا ػػػتقراءمسػػػيخرجٍ  بػػػالنظر   :طبط و مسػػػت
َاعد   (3)ب  ات كالـ العرب  الق

  :(10)علمو  كل   -تقّدـ اشتو يف اظتقّدمات- (2)«المست فا»كقىؿ صىحو 
 من جهابذتو وأئميو  بىلسمىع كالطص ص    مأخ ذه فبعضي 
َد كالقيىسمن النصَص    بىال تطبىط كبعضي  َج  عّليو يف اظتقي    عليو ل

عه كبعض  مطتاى 
ٌَذ  :(11)   آخرى  من علمو  -عّب بو بدَلو تُنناً يف اليع ري-ما،

                                                                                                                                                                      

  ٕ:ٗٙٔوال  يػ   ٕ:ٕٚٙ، ويف إن ػاه الػرواة ٗ:ٚٗٚٔالشطر من قصيدة للّسائي يف الن َ  وىي يف معجػم األدبػا     (1)
   مطلعها:

 حٌ ّعْ  عٕه ٚىعْ  حٌٕلٛ ح١ٍذِ    ٔخـعخ عٍّخا  حٌ خٌذ أ٠ٙخ

ٌّ  حٌٕلٛ خ ّأّ   ٠ٕظفعْ  ُ   عٍ ًّ  و ـٟ ٗ  ٚر           عظزّ ٠ُ  ل١خ

 ١ٌٔض ـٟ ى. «ر١ٜؽش حٌّفعٛي»  (2)

ص طعخ٠ٍؿ حٌٕلٛ ـٟ حٌّٔؤٌش حٌؼخ١ٔش ِٓ حٌّميِخص. ٚ٘ةٌح حٌظع٠َةؿ حٌةٌٞ ًوةَٖ ٕ٘ةخ ٤رةٟ عٍةٟ   (3) َّ ِ

 , ٚل٠َذ ِٕٗ ِخ ٔمٍٗ ٓخرمخا عٓ حرٓ عٜفٍٛ.ٕ:ٖحٌفخٍٟٓ ـٟ حٌظىٍّش 

 ـٟ ى: ٚحٌظع:١ُ.  (4)

 حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ ِخىس )ل١ْ(.  (5)

ٌُ ٕ:5ٗٔأ ٚ د ٚ ؽ: حٌم١ةةخّ. ٚـةةٟ حٌفةة١ٞ وةةٌح ـةةٟ ى, ٚـةةٟ   (6) : وّةةخ ٠ةةيّي ٌةةٗ لةةٌُٛٙ ـةةٟ ؼ١ةةَٖ: عٍةة

 رؤل١ٔش اٌن...

 وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ـَٓخْ.  (7)

 وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ربػزخص.  (8)

 رخهظٜخٍ. 5-ٗحٌّٔظٛـٝ   (9)

" ِزظةيأ, ٚ"عٍةُ" هزَٖ.ٚحٌٜةٛ  (10) ًّ ّْ "وة . عٍةٝ أ ٌُ ً  عٍة ّْ "عٍةُ" ٠ِةخؾ ّٗىٍٙخ ــخي وٌٌه: وة حد أ

ّْ حٌّزظيأ ٌف: ٠ف١ي حٌعَّٛ.  ا١ٌٗ, ٚحٌفخء ُحثيس ٌَر٢ حٌّزظيأ رخٌوزَّ ٤

 عٕي ــخي: رخ٨ٔظِحع.  (11)
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ٍَ (1)فىلفق قاؿ يف بياف ذلك:   : العلم ٍٍّم شرعي  عملي  مّيسٌب من دلي
 
 

   (ٕ)تُصيلي  
اضتػع »ّػػ  كالسػط   (ٗ)چې  ې چ ّػػال اردة في الكتىب  (3)من الطص ص  بعضي 

   (٘)«اضتع عر  »ّػ
َ  منهمػا      بىال ػتطبىطكبعضي  ػ ُحرَمػَ  ،ػرِؽ ابرتػاع مػن  «الشػا عي»ّاْػين اط مػنّ 

 اآلي      (ٙ)چڦ   ڦ  ڦ  ڦ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  چ  آي  
  « ا مػَ  بنػِت قػي ٍ »األذلب يف األمر  من حديث  (5)واْين اِ و من الّسّن  باعي ار

َلو «قي ٍ  وأّما أبَ َجْهػٍم »: «أ  جهم»و «معاوي »يمن تياوجو من عتا  وقد شاوَرْتو     من ق
ػاف  (3)« ال يض  عصاه عن عاتقو اف يضعها عند منامو وأّلو وراحيػو  إاّل أنّػو ظتّػاّ  م  أنّوّ 

َالو و َعها على عاتقو أ لقو    ّاف أذلُب أح

                                                           

 عٕي ــخي: لخي ـخٌفمٗ.  (1)

ـةةٗ حٌ٘ةة١ن ُو٠َةةخ ح٤ٜٔةةخٍٞ ـةةٟ   (2) َّ ـٛٔةةٗ رٍفةة: «حٌّميِةةش ٌةةّذ ح٤ٛةةٛي»وةةٌح ع َّ . ٚح٤ٛةة١ٌْٛٛ ٠ع

 أىٌظٙةخ ِةٓ حٌّىظٔةذُ  حٌع١ٍّةش حٌ٘ةَع١ش رخ٤كىةخَ حٌعٍُـعٟ, ٚ٘ٛ: ٍِ٘ٙٛ ر١ُٕٙ, ٠ٕٔذ ٧ٌِخَ حٌ٘خ

 . ٔ:5٘. ٠ٕ:َ: كخ١ٗش حٌع خٍ حٌظف١ٍ١ٜش

 وٌح ـٟ ّ َٚ ٚآظخٔزٛي, ٚعٕي ــخي: رخٌٕٜٛٙ.  (3)

 .5ٕ: ٙ ح٤ٔعخَ چۋ  ۅ  ۅ   ى  ى    ۋۉ  ې  ې       ٴۇچ  : ِٓ لٌٛٗ طعخٌٝ  (4)

 .ٖ:ٙٓٗي ح١ٛ١ٌٟٔ: ٛل١ق. ٠ٕ:َ: ـ١ٞ حٌمي٠َ أهَؿٗ أكّي ٚح٤ٍرعش ٚحٌز١ٙمٟ. لخ  (5)

ظٙةةخ:  ٘ٔٔ: ِٗةةٓ ٓةةٍٛس حٌٕٔةةخء   (6) ّّ . ٚلةةي وظزةةض ـةةٟ حٌٕٔةةن ه ةةؤ: ِٚةةٓ چڇ   ڎ  ڎ    ڇڇڇ  چ  ٚطظ

ٌٔٛٗ ِخ طٌٛٝ. ٚلي ًوَ حٓظي٨ي حٌ٘ةخـعٟ رخ٠٢ةش حٌةٌ٘زٟ ـةٟ ٓة١َ أعة٩َ  ٠ٓظزع ؼ١َ ٓز١ً حٌّئ١ِٕ

رٙةخ ١ْٛ ِةٓ رعةيٖ ح٨ٓةظي٨ي رٙةخ. ٍّٚى ح٨ٓةظي٨ي ـٟ هزَ عٕٗ. ػُ ٔةخلٖ ح٤ٛةٌٛ ٓٔ:3ٗحٌٕز٩ء 

 ّْ   ٗ:ٖ٘  ١ٌْٚ ح٦ؿّخع وّخ ٠يي ع١ٍٗ ح١ٌٔخق. ٠ٕ:َ: حٌّلٜةٛي حٌىفَ «ؼ١َ ٓز١ً حٌّئ١ِٕٓ»رؤ

 .ٗ:ٕٖ٘ٔ  ٚحٌظلز١َ َٗف حٌظل٠ََ ٕ:2ٕٖٚح٦رٙخؽ 

 ـٟ أ ٚ ؽ ٚ ى: حعظزخٍ.  (7)

 , ـةةٟ رةةخدٕ:ٟٗٔٔٔ وظةةخد حٌ ة٩ق   ِٚٔةةٍُ ـة3٘ٙ  ٍلةُ: 2ٖٓأهَؿةٗ حٌ٘ةةخـعٟ ـةٟ حٌَٓةةخٌش   (8)

 .3ٓٗٔ, ٍلُ: ٌٙٙخ ٔفمشَ  ٨ ػ٩ػاخ حٌّ ٍ مش
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اف يسّت يسرياً وي ثرياً  وأ   بعدـ اطتيار  يمن باع  رياً ُقْمريّاً على أنّو ي ّرد  ّو  ّردّ 
ره  ما ّذ ر لو ذلك ّ  م»ورج  لُيياه شيُخو مالٌك ظتّا ّذ    (ٔ)«مناقب الشا عيّ »يف  «اضتّا

َياً  قياْاً على البُ كالقيىس َف اليُاح رب ّ  كام  الطُّْعم   (ٕ) ّ 
َاعػػَد  ََ  قهيّػػٍ  ترتّ ػػت أحّاُمهػػا علػػى ق مسػػائ َـٍ أ،ػػرى ّ  وبِقػػَي عليػػو: وبعضػػو مػػن علػػ

ما يف  َيٍّ  ّ  ما يف ؿت  الَاايا وابقرارات   [جٗٔٔ]االْيثنا   وعلى حسابّياٍتّ 
: بّسػػػر اظتهملػػػ   علػػػٌم يُ  ػػػث  يػػػو عػػػن بَػػػَدف ابنسػػػاف مػػػن حيػػػث الصػػػ ُ  وي كالط ػػػ

 والُساُد 
   (ٖ)الناشئ  عن تّرار ذلك األمر ب من التجرً  بعض  مستفىده و

ػػػػأي  كبعضػػػػ  مػػػػن علػػػػ ـو  َرة يف  (ٗ)ّّثػػػػري مػػػػن الّّليّػػػػات  .رى خى ََجا»أوؿ اظتػػػػّذ  «اظتػػػػ
َف»و    (٘)«القان

ب وجرياعا ومنازعتا(ٙ)ال يئ ك  َّا َاؿ الّ    (5): علٌم يُعرؼ بو أح
 : علِم اعتندْ   التق ير (8)بعض ى من علم

لليجربػػػػ    [أ٘ٓٔ]: (1)يشػػػػ   ل ػػػػىّمشػػػػي القمػػػػر يف منازلػػػػو    ,بػػػػ ه  ى تجرً كبعضيػػػػ
 راً  عليو  وال ختيلف إال ناد [دٚٛ]وجرياف اليجري ات   ي صٍ الرٌ 

                                                           

 .  2ٖٕ-ٕ:5ٖٕٚلي ًوَ حٌوزَ حٌز١ٙمٟ ـٟ ِٕخلذ حٌ٘خـعٟ   (1)

 وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: حٌَرخ.  (2)

 ـٟ ى: ح٤ػَ.  (3)

 ـٟ ى: حٌىٍّخص.  (4)

ٌٍ٘ة١ن حٌةَث١ْ حرةٓ  «حٌّةٛؿِ»ٚ «حٌمةخْٔٛ»خد وٌح حٌعزخٍس ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: أٚ حٌّٛؿِ. ٚوظة  (5)

حٌّةةٛؿِ »ٚ «حٌّةةٛؿِ حٌىز١ةةَ ـةةٟ حٌّٕ ةةك»٘ةة . ٌٚةةٗ 3ٕٗٓةة١ٕخ  كٔةة١ٓ رةةٓ عزةةي هللا  حٌّظةةٛـٝ ٓةةٕش 

٘   ِوظَٜ حٌمةخْٔٛ  35ٙ. ٨ٚرٓ حٌٕف١ْ عٍٟ رٓ أرٟ حٌلَِ ع٩ء حٌي٠ٓ  حٌّظٛـٝ ٕٓش «حٌٜؽ١َ

خٖ  ّّ  .2ٓٓٔ  322ٔ  ٕ:ٕٖٔٔ. ٠ٕ:َ: و٘ؿ حٌ:ْٕٛ «ِٛؿِ حٌمخْٔٛ»ٓ

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ـخ١ٌٙجش.  (6)

  ٚىٓةةةظٍٛ حٌعٍّةةةخء ِةةةخىس ٔ:3ٖٗ  ِٚفظةةةخف حٌٔةةةعخىس ٠ٖٔ2ٕ:ةةَ طع٠َفٙةةةخ: ِعـةةةُ ِمخ١ٌةةةي حٌعٍةةةَٛ   (7)

 .ٖ:ٖٖٔ)ح١ٌٙجش( 

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: عٍَٛ.  (8)
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َف الي يييني(2)كالم  يقا ّ سر اظتهمل  ْو َح   علػٌم : بضم اظتيم ّو   وبالقاؼ اظتُي
العروض  َُ بن أزتد»يُعرؼ بو النَػَ ُم ونَػَهاَاتو  ووا ُ  علِموّ  ما بّينُيو أّوؿ «اطتلي  ّ  

 
َميت يف القا ي     (ٖ)شرح منظ

 . (ٗ)[جعل ى مطتاع من علم الحسىب]
ر ػػ  الُاعػػَ واظت يػػدأ واطتػػب   مػػن العػػرب  ذه مػػأخ   مسػػم عه بعضيػػكالطحػػ   نّصػػاً ّ 

َؿ بو وما ُأضتق بو    (٘)ونصب اظتُع
 : بُيٍ   ّسٍر وتشديِد الي يّي    يٌ كً كر كالره بىلفً    مستطب ه كبعضي 

لمػػٌ  جػػرت علػػى ألسػػنيهم ب ػػري قتػػا  (ٙ)«اظتصػػ اح»يف  : ىػػي الُّػػر واليػػدبّر  وىػػيّ 
 ذا نظرُت  يو  انيهى باعتما  إ «رّوأُت يف األمر»وىي من 

 عطُف تُسرٍي   «الُّر» عطُُها على 
ثػػػػػػػرٌي مػػػػػػػن مسػػػػػػػائَ  (3)«الػػػػػػػذي»بػػػػػػػاب اب، ػػػػػػػار بػػػػػػػػ (5)ومثػػػػػػػاؿ ذلػػػػػػػك و روعػػػػػػػو  ّو

َلػػو: (2)اليمرينػػات َرٍة  كهػػ  التعلػػيالت  ومػػا أشػػار إليػػو بق َيػػ    يلػػك ذػػري مػػا  َاعػػد الن  للق
 عن العرب  بَ من أ ّار علما  العربي   

                                                                                                                                                                      

 عٕي ــخي: رٙخ. ٚلي ٓم ض ِٓ ى.  (1)

ع ِٓ عٍُ حٌلٔخد.  (2) َِ  ُحى عٕي ــخي: ؿٍّٙخ ِٕظ

٠مٜةي أٚي ِةٓ ٛةّٕؿ ـ١ةةٗ عَر١ةخا. ٌٍٚو١ٍةً ِعَـةش رخ٠٦مةخع ٚحٌةةٕؽُ  ٌٚةٗ ـةٟ و١ٍّٙةخ وظةةخد. ٌعٍةٗ   (3)

  ٚحٌفٕةْٛ حٌـ١ٍّةش ٕ:5ٙٗٔ  ٚو٘ؿ حٌ:ْٕٛ ٓٙ٘  ٔ:3٘٘  ٚرؽ١ش حٌٛعخس ٠ٗ2ٕ:َ: حٌفَٙٓض 

  ٗٙٔ. ٠ٕٚ:ةةَ ـةةٟ طع٠َةةؿ حٌّٛٓةة١مخ: ِعـةةُ ِمخ١ٌةةي حٌعٍةةَٛ 2ٕٙ  2ٕ٘ـةةٟ حٌعٜةةٍٛ ح٦ٓةة١ِ٩ش 

 .ٕ:2ٕٓٔ  ٚو٘ؿ حٌ:ْٕٛ ٔ:ِٖٓ٘ٚفظخف حٌٔعخىس 

 ح٠ٌِخىس ِٓ ــخي.   (4)

 وٌح ـٟ ى, ٚلي ٓم ض ِٓ أ ٚ ؽ. ٚـٟ د: ِٚخ حٌلعٗ. ٚـٛلٙخ اٗخٍس ه ؤ.  (5)

 حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ ِخىس )ٍٚٞ(.  (6)

 أٞ ِخ ٘ٛ ِٔظٕز٢ٌ رخٌفىَ ٚح٠ٌَّٚش.  (7)

 وٌح ـٟ ى  ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ح٦هزخٍ حٌٌٞ.  (8)

ِةٓ أ ٚ د  «ِةٓ»حٌظ١ٕ٠َّخص. ـٟ د: حٌظ٠٠َّخص. ٚ٘ٛ ه ؤ. ٚلي ٓةم ض  وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ ؽ:  (9)

 ٚ ؽ.
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مػػن علػػٍم آ،ػػَر  وعػػدؿ عنػػو إليهػػا ظتػػا  يهػػا مػػن  :أخػػرل كبعضػػ  يؤخػػر مػػن صػػطىع 
 ابنتا  للث َت؛ إذ ىي للعلم اضتااَ باليمّرف  

 «ِذه»ّػػػػ  [بٕٔٔ]حركتػػػ   (ٔ)خػػػتلسالحػػػرؼ الػػػرم تي أي: الن ػػػاة:  كقػػػ ل م
َاحدة   (ٕ)بّسر اعتا  «تِو»و يُػو   ه  يهما من ذري إش اٍع  ؽتا ُيشار بو لل أي: اظتخيلُ  حّر

يُػو   ػ    ؾفػي حكػم المتحػرٌ حّر َد اضتّر َجػ ػ  عػن ذلػك   السػىكنيف حّػم  الل لصػّد اضتّر
ََؿ    فإ ٌ    .ركضمن علم العى  مأخ ذه أي: ىذا الق

  :أ  اعه  الحركىتي أي: علمائو:  (3)كق ل م
   «دعا»ُّي    عىؿو  صىع ه 

   «يرمي»ّّسرة    ىفله  كمطح ره 
 ّاضتّر  اظتخيَلس     (ٗ)ىكمت   ه بيط م

ََؿ من   فإ ٌ    .من صطىع  الم  يقا مأخ ذه العرو يني  أي: ذلك الق
َاعػػػػَدقتا وأاػػػػّلها  َُ بػػػػن أزتػػػػد»وقتػػػػا علمػػػػاف وَ ػػػػَ  ق ّػػػػالـ اػػػػاحب ا ت ػػػػا   «اطتليػػػػ

يف»    «اظتسي
إ كػػىر القيػػىس فػػي  اعلػػم أفٌ : (٘)«الّلمػػ » فػػي أصػػ ل  «ابػػن ال بػػىرم»قػػىؿ ك 
الظاىريّػ  الطح    (5)قػَ بػو أحػدٌ َف ي ال يتحقػق  (ٙ)قياْاً على إنّار بعٍض لو يف الُقوّ 

                                                           

 وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د: روظٍْ. ٚ٘ٛ طٜل١ؿ. ٚـٟ ؽ: ِوظٍْ.  (1)

 وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: حٌظخء.  (2)

 عٕي ــخي: ٚومٌُٛٙ.  (3)

 ـٟ أ ٚ د: ر١ٕٙخ.   (4)

 .2ٌّ٘ع ح٤ىٌش   (5)

٘ةة   ٚعٍةةٟ رةةٓ كةةَِ  حٌّظةةٛـٝ ٓةةٕش 5ٕٓحٚى رةةٓ عٍةةٟ  حٌّظةةٛـٝ ٓةةٕش اِخِةةخ حٌّةةٌ٘ذ حٌ:ةةخَ٘ٞ ى  (6)

. ٠ٕ:ةةَ: ح٦كىةةخَ ـةةٟ أٛةةٛي «ار ةةخي حٌم١ةةخّ»٘ةة . ٌّٚٙةةخ وظخرةةخْ ـةةٟ أىةةخٍ حٌم١ةةخّ  حٓةةّّٙخ ٙ٘ٗ

 .  5:ٖ٘ح٤كىخَ ٨رٓ كَِ )حٌزخد حٌؼخِٓ ٚحٌؼ٩ػْٛ ـٟ ار خي حٌم١خّ ـٟ أكىخَ حٌي٠ٓ( 
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أي: معظَمػػو ظتػػا تقػػّدـ أّف منػػو اظتنصػػََص    الطحػػ  كلهػػ فٌ ل  والُػػرؽ بنيهمػػا ظػػاىر  (ٔ)أحػػدٌ 
  .قيىسه 

َنػػو قياْػػاً  كل ػػرا المسػػتطبط   (3)بىلمقػػىييس علػػمه  :الطحػػ  (2)قيػػل فػػي حػػ ٌ : لّ
  .كالـ العرب  ءمن ا تقرا

َرىا ألّعا األعم األذلب  والسَّت عن الشي  ال ينُيو   َّ  وذ
 يف الن َ قياْاً على إنّاره يف الُقو  وىذا  َػَرٌض وتقديٌر   كر القيىسى فمن أ

َلو:  َاَمػو  وذلػك ابنّػار َف يقػ   (ٗ)ألنّػو أنّػر ؛فقػ  أ كػر الطحػ لريّتب عليو ق معظَمػو وِق
ما قاؿ:  َف للُاعَ علمكال يي ىناّ  َؿ  وبالن    (٘)بالي يّي  بال نا  للمُع
 على الثآف  بالر   على األّوؿ  والنصب  أح ه 

باعي ػػػػار  بىل اللػػػػ  القىطعػػػػ مػػػػن القيػػػػاس  يػػػػو   ثب تػػػػ ل (ٙ)مػػػػن العلمػػػػىء أ كػػػػره
َجداف  و ا قاؿ:    أ ٌػ ى علػاأجمعطػ  -(5)معاشػَر علمػاِ  الن ػَ- [ج٘ٔٔ] ىكذلػك أ ٌػال

َاً واػػػناعً   جػػػ زفإ ٌػػػ  ي «كتػػػو زيػػػ ه »احملػػػيّع بّالمػػػو:  إذا قػػػىؿ العربػػػيأي: الشػػػاَف   ؿتػػػ

                                                           

 حهي. ٚـٟ: د ٚ ؽ:  حٓعخٖٚ حكي. ٚـٛلٙخ ـٟ د ا ٗخٍس ه ؤ.وٌح حٌعزخٍس ـٟ ى, ٚـٟ أ: حٓعخٍٖ    (1)

 عٕي ــخي ٚـٟ ٌّع ح٤ىٌش: ّكيٖ.  (2)

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: رخٌم١خّ.  (3)

 وٌح ـٟ ى, ١ٌٚٔض ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ.  (4)

: رةخٌَـع عٍةٝ ح٤ٚي  ٚحٌٕٜةذ عٍةٝ «أكةي»ـم٢. ٚلٌٛٗ رعةي  «رخٌزٕخء ٌٍّفعٛي»ِىخْ ح٠ٌز٢ ـٟ ى:   (5)

 ـٟ ى.حٌؼخٟٔ. ١ٌْ 

حٌٜٛحد أٔٗ ؿخء ِةٓ أٔىةَٖ رعةي ح٤ٔزةخٍٞ, ٚ٘ةٛ أكّةي رةٓ عزةي حٌةَكّٓ رةٓ ٠ِةخء  حرةٓ ٠ِةخء   (6)

٘   ٌىٓ ٌُ ٠عظي رٗ, ٌٚةُ ٠٘ةظَٙ أِةَٖ رة١ٓ حٌعٍّةخء. ٚلةي كمةك وظخرةٗ 2ٕ٘حٌ:خَ٘ٞ  حٌّظٛـٝ ٕٓش 

ٍٛ َ. ٚلةي ىٍّ آٍحءٖ حٌةيوظ2ٗ5ٔحٌيوظٍٛ ٗٛلٟ ١ٟؿ  ١ٚزع رخٌمخَ٘س ٓةٕش  «حٌَى عٍٝ حٌٕلخس»

أٛٛي حٌٕلةٛ حٌعَرةٟ ـةٟ ٔ:ةَ حٌٕلةخس ٍٚأٞ حرةٓ ٠ِةخء  ٟٚةٛء عٍةُ حٌٍؽةش »ِلّي ع١ي ـٟ وظخرٗ 

َ. ٠ٕٚ:ةةَ طَؿّةةش حرةةٓ ٠ِةةخء ـةةٟ رؽ١ةةش حٌٛعةةخس 232ٔ  ٗ  عةةخٌُ حٌىظةةذ  حٌمةةخَ٘س  ١«حٌلةةي٠غ

 .ٖٔٙ  ٍلُ: ٔ:ٖٕٖ

 وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: عٍّخء ِعخَٗ حٌٕلٛ.  (7)
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مطػ   (ٖ)صػ ت (2)المسػمٌ  ا ػمو  إلػا كػلٌ  «ّيب»أي:  را الفعلأف يسط  ه (ٔ)وعقالً 
: بُػي  أّولػو  عمرك : ح الذين يف ّْن أربا ػا   [أٙٓٔ]: اطتّا من ْائر اآلدميني الكتىب 

َقػػَؼ عليهػػا بػػدَؿ  «عمػػر»وزيػػادِة واٍو آ،ػػَره؛  ْرقػػاً بينػػو وبػػني  ر عػػاً وجػػرّاً  وي ػػ  عنهػػا األلػػُف اظت
َنو بعد الُي   َين؛ لّ  نص اً   الين

َف اظتعجم   اْم إنساٍف  (ٗ)رو شٍ كبً  ّ َحدة ْو  : بّسر اظت
َزك َؿ الُصػػَ يف اصتملػػ -(٘)أف يسػػط  كتػػ  تال يػػ خل تحػػ إلػػا مػػى -أعػػاده لطػػ
ؽتػػن تصػػّ  منػػو  الحصػػر مػػىال يػػ خل تحػػت كإثبػػىتي ؽتػػن تصػػّ  منػػو الّيابػػ     الحصػػر
ٌَر بػػو  وإذ بطريػػق الطقػػل محػػىؿه الّيابػػ   َؿ ػتصػػ ا اْػػي اؿ النقػػَ  يمػػا ذُّػػر  عػػادًة؛ ألّف اظتنقػػ

يب ال ري اظتن صرة َ   رٍد  رٍد من تلك الرتّا َد   (ٙ)ّاف قياْاً ال نّصاً علىّ  َج  يف ال
فػي  ػىئر الع امػل بابحالػ   القػ ؿي  «ّيػب»ّابحال  ظتا ذُّر يف إْػناد   (5)ككرا

َامَ الدا،ل  علػى ك ,ال اخل  علا ال مىء يػد،َ   يمػا الرافع  كالطىصب   ,الفعىؿالع
 َّ األ عػاؿ   [دٛٛ] يمػا متػّص  كالجىزمػ  يمػا متػّص األشتػا    (2)كالجػىرٌةمنهمػا   (3)ّ

َِ  ى كػػل  مط ػػ    يجػػ ز إدخػػىؿفإ ٌػػاأل عػػاؿ   َامػػ الت علػػا مػػىال يػػ خل أي: الع مػػن اظتعمػػ
َجػػػداف  تحػػػت الحصػػػر  مػػػا ال يػػػد،َ حتػػػت اضتصػػػر   (ٓٔ)أي:  ػػػْ اُ  كذلػػػكبػػػدليَ ال

                                                           

ـةةٟ أ ٚ د ٚ ؽ: طـةةُٛ ـبٔةةٗ ٔلةةٛ.  «٠ـةةُٛ ٔلةةٛحا »ٚعّةة٩ا. ٚلٌٛةةٗ  وةةٌح ـةةٟ ى, ٚـةةٟ أ ٚ د ٚ ؽ:  (1)

 ١ٌٔض ـٟ ى. «ٔلٛحا »ٚ

 عٕي ــخي ٚـٟ ٌّع ح٤ىٌش: ِّٔٝ.  (2)

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ ٚك١يٍ ٚآظخٔزٛي: ٠ٜق.  (3)

 ـٟ ؽ: ٚرَٜ٘. ُٚحى عٕي ــخي: ٚأُى١َٗ.  (4)

 ح٤ىٌش., ١ٌٔض عٕي ــخي ٨ٚ ـٟ ٌّع ٕ:5ٗ3وٌح ـٟ حٌف١ٞ  «ٚأْ ٠ٕٔي»  (5)

 ـٟ ؽ: ِٕلَٜس.  (6)

 عٕي ــخي ٚـٟ ٌّع ح٤ىٌش: ٚوٌٌه.   (7)

. أٚ: و٩ا.  (8) ًّ  ٌعٍٙخ: عٍٝ و

 ١ٌٔض ـٟ ٌّع ح٤ىٌش.   (9)

 ـٟ ى: ٟز٢ ىهٛي.   (10)
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علػى مػا ورد عػن العػرب مػػن  القيػىسي  اػناع ً  (ٔ)اجػفلػ  لػػم يظتػا مػّر  يػو   ره متعػرٌ  بىلطقػل
يػػػب   َارد»: بيػػػاف مػػػن اال ػػػتعمىؿعػػػنهم  فػػػي الطقػػػل (2)صػػػر علػػػا الػػػ اردكاقتي الرتّا   «الػػػ

َاب  : [بٖٔٔ]قػاؿ  (٘)ذلػك ظتػاو   (ٗ)اظتقااػد (ٖ)مػن ّثػريٌ أي: لُػات   «لَ»وحذؼ ج
 (7)ـ لعػبّالـٍ عر   المعى ي ال يمكن التعبير عط ى  (6)نم -باظتثلث - كثير: [بٖٔٔ]
لحكمػ   مطػىؼو   (2)أي: ذىػاُب ذلػك لػذلك كذلػكعػن العػرب   (3)عتػاالطقػل  (7)ـ لع

ََ اظتعػػػآف  (ٔٔ)   ننّػػػو مػػػن األلطػػػاؼ(ٓٔ)للُػػػ  لحكمػػػ  ال  ػػػ  ليُيَاػػػَ بػػػو لض، ػػػار ؿتػػػ
ػػب ف جػػو أف ي  ػػ   ريػػٍق وأيسػػره   (ٕٔ)با،صػر َعيػػاً ىن ك ػػعىن قيى ػػيىن عقليٌػػاظترّّ أي:  ن

مقيصػراً  يػػو  ىن ال  قليٌػػواالشتيّػػ  يقػّدـ  يهػا االْػم   مػثالً يقػػّدـ  يهػا الُعػَ  «اصتملػ  الُعليػ »أّف 

                                                           

(1)  .َِ  ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: طـ

 عٕي ــخي ٚـٟ ٌّع ح٤ىٌش: ِخ ٍٚى.  (2)

(3)  «ِٓ ٌَ  ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: وؼ٠َ١ٓ.  «وؼ١

٤ّىٜ ًٌةه اٌةٝ أْ ٨ ٠فةٟ ِةخ »: ٌزمٟ. ٚـٟ ٌّةع ح٤ىٌةش: ٕ:5ٗ3عٕي ــخي ٚـٟ حٌف١ٞ «ٌٛ» ؿٛحد    (4)

, ٚرمٟ وؼ١َ...  ّٚ ّٚ رّخ ٨ ٔو , «ٌةٛ». لخي حرٓ حٌ ١ةذ:  لٌٛةٗ )ٌزمةٟ وؼ١ةَ( اٌن...٘ةٛ ؿةٛحد «ٔو

ّْ حٌـةٛحد ِلةٌٚؾ أٞ: ٌفةخص. ٚحٍطىةخد ِؼةً ٘ةٌح عـ١ةذ,  ٚٓم ض ِةٓ ٔٔةوش حٌ٘ةخٍف. ـةِعُ أ

 حٌّظْٛ ؼ١َ حٌّٜللش ِّخ ٨ ٠َطىزٗ ح٠ٍ٤ذ. ٚحٌظٜيٞ ٌَ٘ف

 ِىخٔٗ ـٟ ى: ٌىخْ. «ر١خْ حٌٛحٍى... ٌّخ لخي»ٌعٍٙخ: وّخ. ٚلٌٛٗ:   (5)

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: عٓ.  (6)

 ١ٌٔض ـٟ ى. «رى٩َ عَرٟ»ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٌعَّٛ. ٚ  (7)

 وٌح ـٟ ى, ١ٌٚٔض ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ.  (8)

 ـٟ ى: وٌٌه.   (9)

 ٚ د ٚ ؽ: حٌّف١ي. وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ  (10)

. ٚـةةٟ أ ِةةٓ ح٤ٌ ةةخه. ٚـةةٟ د ٚ ؽ: ح٤ٌفةةخه. ٚعزخٍطةةٗ ـةةٟ حٌفةة١ٞ: ٕ:5ٗ3وةةٌح ـةةٟ ى ٚحٌفةة١ٞ   (11)

لٌٛٗ )ًٌٚه( أٞ: عيَ اِىخْ حٌظعز١َ عٓ وؼ١َ ِٓ حٌّعخٟٔ ِٕخؾ  ٌلىّش ٟٚع ح٤ٌفخهّ ٤ّٔةٗ ِةٓ »

حٌّعةخٟٔ رةؤلَد  ح٤ٌ خؾ رزٕٟ آىَ, ١ٌظٛٛةٍٛح رٙةخ ٧ٌهزةخٍ عةٓ ِمخٛةيُ٘, ِٚةخ ٠عةَٝ ٌٙةُ ِةٓ

ة حٌٍؽ٠ٛش ١ٌعزَ حٌّٟٛٛعخص ح٤ٌ خؾ كيٚع ِٓ. ٚلخي حٌٔزىٟ: «٠َ١ك ٚأ٠َٖٔ ٚأوؼَٖ ـخثيس ّّ  خع

. ٠ٕٚ:ةَ: ٌةّذ ح٤ٛةٛي, ٚٗةَكٗ ؼخ٠ةش ٔ:ٕٖٗ  ٚكخ١ٗش حٌع ةخٍ ٕ٘. ؿّع حٌـٛحِع ح١ّ٠ٌَ ـٟ

ّْ ح٤ٛةةة١١ٌٛٓ ٔخل٘ةةةٛح ل١ةةةخّ حٌٍؽةةةش ِةةةٓ ك١ةةةغ ح٤ٌفةةةخه ٨ٓٗحٌٛٛةةةٛي   . ٚطـةةةيٍ ح٦ٗةةةخٍس اٌةةةٝ أ

 .ٕ:33٘  ٚحٌظلز١َ َٗف حٌظل٠ََ ٙ:2ٖٖحٌظَحو١ذ. ٠ٕ:َ: حٌّلٜٛي 

 ليست يف د  «وأيسره»والع ارة يف د: عن اظتعآف با،صر  ريق  و ما  يو ّذا يف د  ويف أ و ب و ج:   (12)
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يػػب َاردة عػػنهم ظتػػا يلامػػو ؽتػػا ْػػ ق   (ٔ)علػى الرتّا أي: مُػػردات األلُػػاظ  بخػػالؼ اللغػػ  الػػ
القيػػاس  عقليػػىن  (ٕ)[ال مرجعػػو للنقػػَ  قليػػىن ] شخصػػياً  ػػى ك ػػعت ك ػػعىن فإ ٌ  يُرجػػ  لػػو ّ 

 بػل يقتصػرأاػاًل  فال يج ز القيىس في ػى ما  من العّل  اصتامع  بينه (ٖ)الراجِ  ظتا تُػُعقَِّ
  .علا مى كرد ب  الطقل يها  يقتصر

 يػٌميت  -بالقػاؼ وبػالرا  اظتّػررة- ةكرى القػىري  أفٌ  -أيّها الصاٌف للخطػاب- أال ترل
َؿ   رو مسػػتقى  ا كػػلٌ سػػمٌ كال يي   في ػػىال ػػتقرار الشػػيء  (ٗ)االْػػمبػػرلك  :بصػػي   اظتُعػػ

ِف «في »نائب  اعلو   لذلك؛ ألّف وجو اليسمي  ال يلـا ا راده   قىركرةن : «شّتى»  و آف مُع
َقػػػػػَِؼ علػػػػى النقػػػػػَ  ككػػػػػرلك ػػػػػال أو  ,داران ال ػػػػػت ارت ىال يػػػػُت   :يت الػػػػػ اري مٌ  ي

  ا كلٌ سمٌ كال يي  -(ٙ)ّما قيَ: شتيت الدور ألّعا تدور-بني ماّلّها  (٘)لدوراعا
رنا   داران من األميع   مست يرو   ظتا ّذ
 [جٙٔٔ] «الّلم »ّالـ   ا ت ا

                                                           

 ١ٌْ ـٟ ى. «أٚ ٌيٍٚحٔٙخ»  (1)

 وٌح ـٟ ى, ٚلي ٓم٢ ِخ ر١ٓ ِعىٛـظ١ٓ ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ.  (2)

 .ـٟ ى: ٠ظعٍمٗ  (3)

 وٌح ـٟ ى, ١ٌٚٔض ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ.  (4)

 ـٟ ى: حٌٛحٍى. «حٌٛحٍىس», ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: حٌظَو١ذ. ١ٌٚٔض ـٟ ى. ٚ ٕ:5ٗ2وٌح ـٟ حٌف١ٞ   (5)

٩ُِّوٙةخ. ٚ٘ةٛ ٕ:5ٗ2لخي حرٓ حٌ ١ذ   (6) ّْ ِعٕٝ حٓظيحٍطٙخ ىٍٚحٔٙةخ عٍةٝ  : ٚـٟ حٌَ٘ف ِخ ٠مظ٠ٟ أ

ًّ ِٔةظي٠َ»حٌّٜةّٕؿ رعةُي ٚاْ وخْ ٍرّّخ ٠ّٜق ِعٕاةٝ, ٌىّٕةٗ ٠ٕةخـٟ لةٛي  ٝ وة ّّ اٌةن... ٚهللا  «٨ٚ ٠ُٔة

 أعٍُ.
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 فصل
  :للقيىس أربع  أركىف

َف يف  .المقيس علي عند الن اة  كه  :أصله  َلي  : (ٔ)«األاَ»وا،يلف األا
َُّ اضتّػػم اظتشػػ ُو بػػو  بر ػػ     وىػػَ األاػػ  عنػػد الُقهػػا  «ػتػػَ»اػػًُ  لػػػ «اظتشػػ و» قيػػَ: ػتػػ

ثري من اظتيّلمني    ّو
 وقيَ: دليلو  

 وقيَ: حّمو  
َؿ  قػاـ بػو معػ  الُاعليّػ    ري ػ  قياْػاً  «ُ ػرب زيػدٌ »يف  «زيدٌ » نذا قيَ:  بال نػا  للمُعػ

 بْناد الُعَ إليو   (ٕ)على الُاعَ  بدليَ وجَب ر عو
َّ اضتّم اظتش و بو   (ٖ)وعلى الثآف إْػناد الُعػَ] األاَ على األّوؿ الُاعَ؛ ألنّو ػت

   َّ  إليو؛ ألنّو دليَ اضتّم  وعلى الثالث وجَب الر  ؛ ألنّو حّم احمل
ىَ ر    (ٗ)[باألاَ اظتشّ ِو بو  وقيَ: حّم احملَ اظتش  و  و عه: كه  المقيسكفر 

 يف مثالنا   [أٚٓٔ]الُاعَ  (٘)ر   نائب
 األاَ  وىَ الر    يما ؿتن  يو   كحكمي 
 لي مَ  ا عليو   (ٙ)بني األاَ والُرع جىمع ه   ه كعلٌ 
«ابن ال بىرم»قىؿ 

 أيّها- وأف تركٌ  مثلي اصتامُ  ظتا ذُّر  القياسُ  (ٕ)ذلك: ك (1)
 أيّها

                                                           

  ٚؿّةع حٌـٛحِةع 5:ٖٖٙٔ  ٚحٌظلز١ةَ ٗةَف حٌظل٠َةَ ٖ:5ٖ  ٚح٦رٙةخؽ ٘:٠ٕٔٙ:َ: حٌّلٜٛي   (1)

. ٚحٌى٩َ ِٓ ٘ةٌٖ حٌىظةذ ٕ:ٖٕ٘, ٚكخ١ٗش حٌع خٍ ٔٔٔ  ٚؼخ٠ش حٌٛٛٛي َٗف ٌذ ح٤ٛٛي 3ٔ

 حٌؼ٩ػش ح٤ه١َس.

 ـٟ ى: ٍـع حٌفخعً.  (2)

 ى: حٌفخعً.ـٟ , ٕٚ:5٘ٔوٌح ـٟ حٌف١ٞ   (3)

  ٚحٌظلز١ةَ ٗةَف ٘:2ٔوٌح ـٟ ى, ٚلي ٓم٢ ِخ ر١ٓ ِعىٛـظ١ٓ ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ. ٠ٕ:ةَ: حٌّلٜةٛي   (4)

 .ٕ:ٕ٘ٙ, ٚكخ١ٗش حٌع خٍ ٖٔٔ, ٕٔٔ  ٚؼخ٠ش حٌٛٛٛي َٗف ٌذ ح٤ٛٛي 5:ٖٓٗٔحٌظل٠ََ 

 ٓم ض ِٓ ى.  (5)

 لي  يف د  «األاَ  وىَ الر    يما ؿتن  يو»لو ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: الر    وقَ   (6)
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فتقػػ ؿ: ا ػػمه ] يسػػم فىعلػػ  قيى ػػىن فػػي الٌ اللػػ  علػػا رفػػ  مػػى لػػم -الصػػاٌف للخطػػاب
 أي ط  الفعل إلي  مقٌ مىن علي , ف جو أف يك ف مرف عىن قيى ىن علا الفىعل.

ّمػا مثّلنػا   (3)[فىلصلي ه  الفىعل, كالفرعي ه  مى لػم يسػم فىعلػ , كالحكػمي 
َد نقلُػػو مػػن   والُػػرعبػػني األاػػَ الجىمعػػ    ي كالعلٌػػ ,هػػ  الرفػػ الُاعػػَ لنائ ػػو يف اضتّػػم اظتقصػػ

  .اإل طىد (ٗ)يه
الػػرم اظتقػػيِ  عليػػو   أف يكػػ ف لألصػػل -وىػػَ اضتّػػم-(٘)لرفػػ فػػي ا كالصػػل

 (7)[هػ  مػى] علػا الفػرع الػرمالر ػ   (ٙ)مجػر أي مى كإ ٌ ألاال  ابْناد  يو   ه  الفىعل
األاػػَ  ولػػذا ُذػػرّي  يػػو الُعػػَ عػػن اػػي يو  ابْػػناد  يػػو ،ػػالؼُ  (3)مػػ  أفّ  ,فىعلػػ  لػػم يسػػمٌ 

 .ا ت ا .التي هي اإل طىديف وجَب الر      الجىمع بىلعلٌ   (2)إعالماً بذلك
ٌَ  فص ؿو  أربع ى األربع   ل ره الركىف كق  عق تي  ٍن  ص َّ ّر    لّ

                                                                                                                                                                      

 .2ٌّٖع ح٤ىٌش   (1)

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٘ٛ.  (2)

 ح٠ٌِخىس ِٓ ــخي.    (3)

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ِٓ ًٌه.  (4)

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: : حٌفَع.    (5)

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ؿَٜ.  (6)

 ح٠ٌِخىس ِٓ ــخي.  (7)

(8)  . ّْ  ـٟ ى: ٤

 ـٟ ى: رخٌفَع١ّش.  (9)
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 الفصل الكؿ
 علي   المقيسً األاَ في 

 كفي  مسىئل
 الكلا
ػػػ مػػػن  ػػػرط  أف ال يكػػػ ف  ػػػىذان خىرجػػػىن    وإف َف يّػػػن القيػػػىس (ٔ)نطى عػػػن  ى
َرود الّسػماع بػػو    (2)فػال يجػػ زالشػػذوِذ  فمػى كػػىف كػرلكمػردوداً يف نُسػو يف نظػر ال ل ػػا  لػ

 ظتخالُيو لو  القيىس علي  
إعالعتا بنقَ  [بٗٔٔ] والقياس ,«ؽ ى ا تطػٍ »ك «ب ى ا تصٍ »ك «ذ ى ا تحٍ »كتصحي  
  َ َاو منّ     وانُياح ما ق لها يف اضتاؿ (ٖ)ي ريّها يف األاَها ألُاً لوقل ِ   ظتا ق لو حّر  ال

 [من اظتنسرح] :(٘)الشاعر :أيفي ق ل   (ٗ)اطتُيُ ككحرؼ   ف الت كي  
َّيد (ٙ)صرؼى ا َف احملذو   [دٜٛ]: بُي  الُا  للي    (5)بالن

َـ»: بدٌؿ من  ىطىرقى  ال م ـى  عطكى     (8)نٍ اصرفى  :أم  «اعتم

                                                           

َا    وىَ مثلث السني  وبضميني  أرب  ل ات ٕ:ٚ٘ٚقاؿ ابن الطيب   (1)  : أي:  ريقو  وعجو ال
 ٓم٢ ِٓ ى. «ـّخ وخْ وٌٌه حًٌٌ٘ٚ»عٕي ــخي: ٨ ٠ـُٛ. ٚلٌٛٗ:   (2)

وٙخ أٛخٌشا.  (3) َّ  حٌعزخٍس ـٟ ى: ٌظل

ٌٙٛحِةةع   ّٚ٘ةةع ح3ٕٗ  ِٚؽٕةةٟ حٌٍز١ةةذ )كةةٌؾ ٔةةْٛ حٌظٛو١ةةي( ٕ:٠ٕٙٗٗ:ةةَ: حٍط٘ةةخؾ ح٠ٌةةَد   (4)

ٗٓٗ:ٗ. 

َّ ٕٛخعش ح٦عَحد  ٘ٙٔل١ً: أّٗ ١َـش ـٟ ٔٛحىٍ أرٟ ٠ُي   (5)    ٚأٔٗ ِٜٕٛع. ٔ:3ٕٚٓ

َِدَ   ٚطّخَ حٌز١ض: ٍِلَٙخ حٌَّٙٛ عٕه حِٟ ١ِ  َٟرَه     ١خ ْٛ  ٔ َْ  رخٌ َٔ ْٛ ِّ  لَ  حٌفَ

 ٚحٌ خٍق: حٌٌٞ ٠ؤطٟ ٩١ٌ. ٚحٌمْٛٔ: أعٍٝ حٌز٠١ش  ٚ٘ٛ حٌع:ُ حٌٕخطت ر١ٓ أًٟٔ حٌفَّ.

, ٚحٌّمخٛةي 5ٖٖ, ٍلةُ: ٕ:3ٙ٘  ٚح٦ٜٔةخؾ ٕ:5ٖٙ, ٚحٌّلظٔةذ ٔ:ٕٙٔٛ ـٟ حٌوٜخثٚ ٚ٘  

 .353, ٍلُ: 3:5ٖ٘, َٚٗف أر١خص حٌّؽٕٟ ٕٗٓٔ, ٍلُ: ٖ:ٖٓٔحٌٕل٠ٛش 

  ا٨ّ ك١يٍ, ٟٚ٘ حٌظٟ حهظخٍ٘خ ــةخي, 33ٖٔ  ٍلُ: ٗ:ٗٓٗوٌح ـٟ ٔٔن ح٨لظَحف ّٚ٘ع حٌٙٛحِع   (6)

رخٌٜخى رةيي ح٠ٌةخى حٌّعـّةش, ٚحٌفةخء  «حَٛؾ»ـٟ ٔٔن : ٕٚ:5٘2ـف١ٙخ: حَٟد. لخي حرٓ حٌ ١ذ

. ٌَ  ريي حٌّّٛكيس. ٌُٚ ٠ؼزض ٍٚح٠شا, ٚاْ ٍؿلٗ رع٠ُٙ ِٓ ك١غ حٌيٍح٠شُ ـف١ٗ ٔ:

 ١ٌْ ـٟ ى «ٚرخٌْٕٛ حٌّلٌٚـش»لٌٛٗ:   (7)

 عٕي ــخي: حَٟرٓ.  (8)
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 ذا ال يت   شاذ  ؼتالٌف للقياس   هَ  وإف جا  بو االْيعماؿ يف ى
َاعػػو  الت كيػػ  ككجػػ   ػػعف  فػػي القيػػىس أفٌ  َف-بان َّيػػده بػػالن  -ومنػػو يف الُعػػَ ت

للخػػب عنػػد السػػام   ور ػػ  أو د ػػ  مػػا متػػيلع عنػػده  يػػو مػػن الػػرتّدد وابنّػػاِر   للتحقيػػقمطلقػػاً 
َّيػػد   :مػػى يليػػق بػػ كإ ٌ  : كاإلططػػىبي ـ  يف الّػػالـ باب الػػ  وابّثػػار للّػػال اإل ػػ ىبي بالي

َُ ابكتاز   َُ لضْهاب   :ال االختصىري مقاب َُ لض ناب كالحرؼي اظتقاب    (ٔ)إكتازاً: اظتقاب
ػ  عنػد إشػ اعها   (ٕ)أي: اضتػرِؼ الناشػ  يرككحرؼ صل  الضػم مػن جػن  اضتّر

َا ر[(ٖ)أي: الشاعر في ق ل   دكف الضمٌ   : ]من ال
خىٍلسي  -بالضّم  اظتخيَػَلَس -  ي كأ ٌ   له جى ل  زى 

  حىدو  (4)
 ليس علا حػ ٌ أي: ما ذُّػر    أ ٌ  ,(5)ككج   عف  الرم خرج ب  عن القيىس

َر حػػرؼ الَاػػَ   ؛ال صػػل حػػ ٌ   حػػ ٌ  علػػى كالألنّػػو شػػّ َ   يػػو الضػػّم  حػػ  ظهػػر  لعػػدـ ظهػػ
َلػو:  [جٚٔٔ]  وقد بنّي (ٙ)لعدـ إّْاف الضمري ؛ال قف ال صػل  لفٌ ،روجػو عنهمػا بق

لػ  » :كمػى تمكطػت فػي ق لػ الضػم   بنشػ اع  (7)أف تػتمكن فيػ  صػلت  ال صل يجو
 فيػ  الػ اك كالضػم  معػىن  (3)حػرؼكال قػف يجػو أف ت  صَ منها الَاػَ   ,«له جى زى 

                                                           

٨هظٜةةخٍ حٌّمخرةةً حٌعزةةخٍس ـةةٟ ى: ح٦ٓةةٙخد: رٔةة٢ حٌىةة٩َ  ٚح١٦ٕةةخد: حٌّزخٌؽةةش ـةةٟ حٌظعز١ةةَ  ٨ ح  (1)

 ٧ٌٓٙخد  ٚحٌلٌؾ حٌّمخرً ١٧ٌٕخد.

 ـٟ ى: حٌٌٞ ٠ٕ٘ؤ.  (2)

 أ(. ٚطٕ:َ ح٦كخٌش عٍٝ حٌّٔؤٌش ٕ٘خن. 5ٙٓزك طو٠َـٗ ـٟ حٌفَع حٌٔخرع ِٓ وظخد حٌّٔخع )  (3)

 : هٍْ.ٕ:3ٖ٘عٕي ــخي: ٛٛص. ٚ٘ٛ وٌٌه ـ١ّخ َِ. ٚـٟ ٔٔوش ِٓ حٌوٜخثٚ   (4)

 عٕي ــخي: ـٟ حٌم١خّ. «حٌٌٞ هَؽ رٗ عٓ حٌم١خّ»  (5)

ش كظٝ ٠:َٙ كَؾ حًٌٛٛ, ٨ٚ كّي حٌٛلؿ ٤ّٔ   (6) ّّ  ٠ّٔىٓ ـ١ٗ ح١ّ٠ٌَ. ٗـٟ ى: ٤ّٔٗ ٠٘زّع ـ١ٗ رخ٠ٌ

 عٕي ــخي: ٍٛش.  (7)

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ ٚآظخٔزٛي: ٠لٌؾ.  (8)
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َف   َف بالسّ َاو   الصل  فحرؼي أي: رتيعاً؛ ألنّو يّ مػن ذػري   الضػمٌ  (ٔ)إبقىءي ك أي: الػ
َ  منهما   ,كال قفً  ال صلً  (ٕ)تيالػبين مط ال ه ػمطواَ    خرج عن قياسّ 

َع اظتيعػػا ُني«منػػػال ٌ »م يػػدأٌ  ،ػػبه  «حػػذؼُ »و َ  (ٖ)  علػػى أّف اظتخػػَب عنػػو غتمػػ ػػ   الّ 
َلػػو:(ٗ)منهمػػا  يػػو واألولػػني ليقػػاس  قيى ػػىن  تلػػك اظتنالػػ  (ٙ)ع ػػ لػػم ت (٘)  ووَاػػَف اطتػػَب بق

َارد منو  (5)ليقاس عليو     يقيصر على ال
المهػػم  (8) علػػا مػػى ا ػػتعمل [أٛٓٔ] القيػػىس فػػي الضػػركرة يجػػ ز , عػػم يفّ 

  (9)لضركرةفي ا لُاً للقياسؼتا
ػيّ  أبػػ  علػي»قػىؿ   علػػا ػػى لطػػى أف  قػيس مطث رى  (ٔٔ)جػىزكمػػى : (ٓٔ)«الُاْر
إذ  ؛ ى علػػا  ػػعرهمف  قػػيس  ػعرى أيجػػ ز القيػػاِس  يػو  كػرلك يف األحّػػاـ  مطثػ رهم 

َارد عنهم ح  يصّد عنػو اػاد    َُ القياس عن ال ؽتػا ل ػم  الضػركرةي  (ٕٔ)تػ فمػى أجىز األا

                                                           

 .«ـلٌُؾ حٌٍٜش أٞ حٌٛحٚ»ـٟ حٌٕٔن: ـبرمخء. ٚلي ٓم٢ ِٓ ى  (1)

 يف أ و ب و ج: منال   (2) 
 ّٚ٘خ: كٌؾ ٚارمخء.  (3)

 .أ ٚ د ٚ ؽوٌح ـٟ   (4)

 ١ٌْ ـٟ ى. «ٚكٌؾ ِزظيأ...»ِٓ لٌٛٗ   (5)

٠ُةخىس ِةٓ ى. ٚوة٩َ حٌٔة١ٛ١ٟ حٌٔةخرك ٍِّوةٚ  «طٍه حٌٌِّٕةش»ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٠عٙي. ٚلٌٛٗ رعي٘خ   (6)

 .ٔ:55ِٔٓ حٌوٜخثٚ )رخد طمخٚى حٌّٔخع ٚحٌم١خّ( 

 ـٟ ى: ع١ٍٙخ.   (7)

 ٔخرك. ٚـٟ ى: حٓظعًّ.أٞ: حٌ٘خعَ حٌ  (8)

 عٕي ــخي: ٠ـُٛ حٌم١خّ عٍٝ ِخ حٓظعًّ ٠ٌٍٍَٚس ـٟ ح٠ٌٍَٚس.  (9)

  ٔ:ٖٕٖحٌوٜخثٚ )رخد ـةٟ ٘ةً ٠ـةُٛ ٌٕةخ ـةٟ حٌ٘ةعَ ِةٓ ح٠ٌةٍَٚس ِةخ ؿةخُ ٌٍعةَد أٚ ٨؟(   (10)

 .ٔ:3٘ٗٚح٤ٗزخٖ ٚحٌٕ:خثَ )ح٠ٌٍَٚس( 

َز   (11)  يف أ و ب و ج: كت
 ر أو الشي  الذي أجاز الضرورَة عتم يف أ و ب و ج: أجاز  أي: األم  (12)
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َاز وىػػػػَ أجىزتػػػػ  لطػػػػى   (ٔ)ماؿ اظتعػػػػروؼ ا،ييػػػػاراً ىػػػػَ ،ػػػػالؼ االْػػػػيع َد اصتػػػػام  يف اصتػػػػ َجػػػػ ل
   (ٗ)وأقساُمها «الضرورة»لنا  وتقّدـ بياف  (ٖ)جتياه فالجتياه عتم كمى ال   (ٕ)الضرورة

«بن جطيا»قىؿ 
وإف جػازت  ,في الضػركرة امتط  متىبعت م هالٌ  :فإف قيل :(5)

ال  (5)ألّعػػػػم -وىػػػػم العػػػػرب- القػػػػ ـي  كػػػػىف  حيػػػػثي  -(ٙ)تعليليّػػػػ ٌ - مػػػػنيف النثػػػػر بشػػػػر و 
ػػػػػَ»مػػػػػن  :ل فيترٌ ػػػػػ ّْ ػػػػػلك»اليػػػػػآف  ومنػػػػػو:   «الرت ْْ فػػػػػي عمػػػػػل   أي: ال يػػػػػرتّددوف «علػػػػػى ِر

عػػن الضػػرورة الػػيت  (3)بُّػػرىم وتػػرّويهم اظتسػػيدعي لي ػػرزىمالم لػػ ين  لى ترٌ ػػ ,أ ػػعىرهم
رؽ بػػػني : قػػػاؿ بعػػػض اظتيػػػا،رين: الُػػػارتجػػػىالن عمػػػَ أشػػػعارىم مػػػى كػػػىف كإ ٌ يقػػ   يهػػػا أولئػػػك  

َقف  يو قائلػو   «االرجتاؿَ » يها  ٌّر  و «ال ديه »أّف  «ال ديه »و «االرجتاؿ» اِعماٌر وتد ٌق ال يي
   (2)وبعُضهم كتعلهما ْيني  وىَ ذلٌا  احش  انيهى

أقػ ل ّػاف شػاعم مػا ذُّػر    (ٓٔ)أي: إذا إذان لعدـ الرتوي يف ابنشػاد  فضركرت م
 فيطبغػػػػي أف يكػػػػ ف  (ٔٔ)لتسػػػػن ونل ػػػػي مػػػػا يقػػػػ   ألنّنػػػػا لرتوينػػػػا نيقػػػػي مػػػػا ىمػػػػن  ػػػػركرتط

َق  عتم يف الضرائر   همعرري  ب[٘ٔٔ] َز عتػم  أك  ى أي: الشعِر  في  اظت َز لنػا مػا كتػ  ال كت
 للُارؽ  

                                                           

 يف أ و ب و ج: إيثاراً ّذا يف د  و   (1)
 يف أ و ب و ج: والضرورة يف د  و  ّذا  «وىَ الضرورة»  (2)
 يف أ و ب و ج: كتياه عتم  ال كتياه ّذا الع ارة يف د  و   (3)
 يف د: انقسامها  ينظر يف اظتسال  السابع  من مسائَ اظتقدمات   (4)
 .ٔ:ٕٖٗحٌوٜخثٚ   (5)

 وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: : طع١ٍٍٗ.    (6)

 ـٟ ى: ٚحٌّٔظيعٟ ٌظلَُُ٘.  (7)

 ـٟ ى: حٌٌٞ ٠ٕ٘ؤ.  (8)

  ٔ:32ٔ( ٕٙحٌى٩َ ٨رٓ ١ٍٗك. ٠ٕ:َ: حٌعّيس )رخد ـٟ حٌزي٠ٙةش ٚح٨ٍطـةخي  ٕ:5ٙٗـٟ حٌف١ٞ   (9)

 ٚطخؽ حٌعَّٚ ِخىس )ريٖ(.

 وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: اً.  (10)

وٌح حٌعزخٍس ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٠ٍَٟٕٚخ ٤ّٔخ ٌظ٠َٕٚخ حٔظُفٟ ِخ ٠لٔٓ ٚطٍُّؽٟ ِخ ٠مزق. ـةٟ ؽ:   (11)

ٍ ح٠ٌَحثَ.ٕ:٠5ٙ٘فظق. ٚـٟ حٌف١ٞ  ّٛ  : ٤ّٔخ ٌظ٠َٕٚخ َٔطىذ ِخ ٠لٔٓ, ٍٚٔمٟ ِخ ٠مزق, ـ٩ ٔظٜ
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مػى   كػىف ل ػم فيػ   حػ ي منو مػا  بل ,الن جى ليس جمي  الشعر الق يم مرتى  :قلطى
 والرتّوي  ل ين من التر ٌ كىف للم ل ٌ 

َف الي يّي   و ي  اعتا  بينهما  والد بضم ال :ركم عن زهير ّ    «ّعبٍ »ااي  ْو
فػػي  -ّمػػا يػػدّؿ لػػو اظتقػػاـ-أي: يسػػريًة  (1)عمل قصػػىئ ى ػػػػ ػػْػػلك ذلػػك الطريػػق    أ ٌػػ

ػالً  يهػا منيقيػاً للم اْػن مل يػاً الق ػائَ    , ب   طينى  ّْ َؿ عليػو  فكػىفمرت ذلػك الشػعُر اظتػدل
ػػ- «ليػػىتً اٍ جى »ا سػػمٌ يي بالقصػائد  َف الػػااي  مػػن بُػػي  اصتػػيم ْو  -  الِعظَػػم واصتاللػػ «اصَتاالػػ »ّ

   (ٕ)لي رّيو  يها اظتع  اصَتْاَؿ  واظت   الُصَ «زهيرو »
ليػػػػػػات زىػػػػػػريٍ  َْ َبٌ  (ٖ)ويف نسػػػػػػخٍ :  ّانػػػػػػت ُتسػػػػػػّمى َح   باظتهملػػػػػػ  بعػػػػػػدىا واٌو  منسػػػػػػ

َؿ»لػ    (ٗ)«اضت
َحيني بينهما- « صى فٍ ابن أبي حى »كعن  ن ٌ  (٘) همليني مُي  كطتي   :قىؿ - اٌ  ْػّا

ألّعػا مػّدة رتػِ  مػادِة ابنسػاف يف  ؛في أربع  أ ػ رو بالرتّوي واليػآف  القصي ةى  عملي أ كطتي 
َنها وأحليهػػا(ٙ)حكم ػػىكأي بطػػن أّمػػو     فػػي أربعػػ  أ ػػ رو باينيهػػا   (5): أتقنهػػا وأُذىػػب َشػػيػْ

ٍِلػػػى كأعر ػػػ ى  أربعػػػ  أ ػػػ رو   فػػػي أربعػػػ ال الذػػػ  والباعػػػ   (3)علػػػى  ّػػػري بعػػػد حتلييهػػػا 

                                                           

 عٕي ــخي ٚـٟ حٌوٜخثٚ: ٓزع لٜخثي.  (1)

 ؽ: ٚحٌٟ٘ء حٌّفًٜ. وٌح ـٟ ى ٚحٌف١ٞ  ٚـٟ أ ٚ د ٚ   (2)

 وٌح عٕي ــخي ٚـٟ حٌوٜخثٚ.   (3)

ٝ..»ِٓ لٌٛٗ   (4) ّّ  ١ٌْ ـٟ ى. «ٚـٟ ٔٔوش : ـىخٔض طُٔ

 وٌح ـٟ ى, ٚلي ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ.  (5)

 ٚـٟ ٔٔوش ِٓ حٌوٜخثٚ, ٚعٕي ــخي ٚـٟ حٌوٜخثٚ: أكىىٙخ.  ٕ:5ٙ3وٌح ـٟ حٌف١ٞ   (6)

 وٌح ـٟ ى, ٚلي ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ.  (7)

, ٚ٘ةةٛ ِةةخ ٠ُظةة٠ِّٓ رةةٗ ِةةٓ «ِك١ٍةةش»ؿّةةع  «حٌلٍةةٝ»وةةٌح ـةةٟ ى, ٚـةةٟ أ ٚ د ٚ ؽ:رعةةُي ٚأك١ٍٙةةخ رلٍةةٝ. ٚ  (8)

ٛغ حٌّعي١ٔخص أٚ حٌلـخٍس. ٠ٕ:َ حٌّعـُ ح٢١ٌٓٛ ِخىس )كٍٝ(. ٚلي حٓظع١َ ٕ٘خ ٌٍى٩َ. ُٜ َِ 
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ُّاًة ػتػػػػػػّررًة منّقػػػػػػاًة  قػػػػػػاؿ   ػػػػػػى إلػػػػػػا الطػػػػػػىسخػػػػػػرج بثػػػػػػم أ ,أ ػػػػػػ رو  [دٜٓ] مهّذبػػػػػػً  مصػػػػػػ
 [الّامَمن ]: [جٛٔٔ]شاعرىم

 قصيدًة  (ٔ)ال تعِرَ ن  على الرواة
  نذا عر َت الشعَر ذرَي مهّذٍب 

 

 ما َف تّػن بال َت يف هتذي ها 
ًا هتذي  ا اْو  (ٕ)عّدوه منَك ْو

 
 

 ّر داللٌ  عليو    و يما ُذ كثيرةه اليآف والرتّوي   م في ذلككحكىيىتي 
   يرتجل (ٖ)من ينمن الم ل ٌ  فٌ فإ كأيضىن 

َاعػػػَد  َّ الُػػػْرؽ َذَل ػػػ  االرجتػػػاؿ علػػػى األولػػػني العيمػػػادىم علػػػى ْػػػجاياىم؛ إذ ال ق ولعػػػ
َف عليػو   َر ْجاياىم   ُجعَ عتم ما ي نػ َلّدوف لقص ذلك اظت َف إليها  والّ  َمئٍذ مدونٌ  يرجع ي

َف  ػػاف األولػػ َف إليػػو  ولػػذلكّ  ذػػري مءا،ػػذين بالضػػرائر  خبػػالؼ َمػػن بعػػَدىم   [أٜٓٔ]ويرجعػػ
 واهلل أعلم  

                                                           

 وٌح ـٟ ى ٚح١ٌظ١ّش, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: حٌَٚح٠ش.  (1)

 ٟحٌّ ةٛعٟ  أرةة ٟعّةَ رةٓ عٍةٌ ْٞ. ٚـةٟ د: ٚطٕةيٞ. ٚحٌز١ظةخوةٌح ـةٟ ى, ـةٟ أ ٚ ؽ: طٙةي «طٙةٌٞ»  (2)

 .ٗٓ٘, ٗ:ٖٓ٘. ّٚ٘خ ـٟ ٠ظ١ّش حٌيَ٘ ٘   ٓٗٗ , حٌّظٛـّٝ ٕٓشكفٚ

ّْ »ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ. ٚ  (3)  ـ١ٙخ: وخْ. «ـب
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 الثى ي 
 من اظتسائَ

ََـ» ػال يقػاؿ:  , طقػىن للقيػاس  (ٕ)اظتخػالفِ  يقىس علا  الشىذٌ  (ٔ)كمى ال  «اْػيْق
هم ما ػػػي ال يقػػػىس عليػػػ  تركػػػىن   «اْػػػيْ ََذ»قياْػػػاً علػػػى  ػػػرّت ال يُقػػػاس   «يػػػَذرُ »و «يػػػدَعُ » ّ 

 اؿ يف الرتؾ  ُيرتؾ  عليهما ذريقتا من األ ع
اً »و «نطقاً »و َباف بنػاع اطتا ض  «تّر   (ٖ)منص

«الخصػػىئص»قػػىؿ فػػي 
فػػي  ردان مطٌػػ ,مىعفػػي الٌسػػ ان إذا كػػىف الشػػيء  ػػىذٌ  :(4)

اظتطّػػػرِد قياْػػػاً  مػػػن ذلػػػك العػػػربي : جتان ػػػت  مػػػى تحىمػػػت: جتان ػػػت  تى ىميػػػالقيػػػىس تح
باظتهملػػ   «اضتػػذي»: مػػن (ٙ)كحػػريت يف اليجانػػب عنػػو  (٘)اظتيجن ػػب عنػػو شتاعػػاً  ووقُػػتَ 

رُه  (5) اظتعجم   االتّ اع ّْ ما بّينُيو يف اظتنهع السابق ذ    يقاؿ واوياً ويائياً ّ 
ر   في أمثىل  علا ال اجو: نظرِي ذلك الشاّذ شتاعاً  في  ظيره  من الّذ

 «َعدى كى » مػنك «رى كىذى »امتطىعيػك مػن الشػاذِّ اْػيعمااًل اظتطّػرِد قياْػاً:  مػن ذلػكمثالو 
مػا يف   م لم يق ل همػى ٌ ل   «جانػبَ »و «أعػَرضَ »و «تػَرؾ»أي: علػى ْػ يَ الّثْػرة واال ّػرادّ 

ما مّر    وإالّ  قد جا  قليالًّ 
 

                                                           

 ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ.   (1)

 وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٚحٌّوخٌؿ.   (2)

ـةةٟ ى وّةةخ ٠ٍةةٟ: ٨ ٠مةةخّ ع١ٍّٙةةخ ـةةٟ حٌظةةَن ؼ١َّ٘ةةخ ِةةٓ  ٘ةةٌح حٌٔةة َ ٌةة١ْ ـةةٟ ى. ِٚةةخ لزٍةةٗ ؿةةخء  (3)

 ح٤ـعخي ـ١ظَن.

. ٚلةي ٔ:ٙٙٗ  ٚح٤ٗةزخٖ ٔ:22  ٚحٌِّ٘ةَ ٔ:22حٌوٜخثٚ )رخد حٌمٛي عٍٝ ح١٨َحى ٚحًٌٌ٘ٚ(   (4)

 أ(  ٚٔمً حرٓ ع٩ْ و٩َ حرٓ ؿٕٟ ٌ٘ح ٕ٘خن. ٙٙٔمً ِٕٗ ـٟ حٌفَع ح٤ٚي ِٓ وظخد حٌّٔخع )

 ٚ ؽ: آّخعخ ٚلفض.  وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د  (5)

رخٌلةخء حٌٍّّٙةش ٚحٌةٌحي  «ٚكة٠ٌض»: ٚـةٟ ٔٔةوش: ٕ:55ٓـٟ حٌّٜةخىٍ: ٚؿ٠َةض. لةخي حرةٓ حٌ ١ةذ  (6)

رةةخٌٛحٚ. أٞ: حطّزعةةض. ِٚةةخ اهخٌٙةةخ ا٨ّ طل٠َفةةخا, ٚاْ ٗةةَف ع١ٍٙةةخ ـةةٟ  «كةةٌٚص»حٌّعـّةةش, ٌؽةةش ـةةٟ 

حء ًح٨ا  َّ ـض ع١ٍٗ رـعً حٌ َّ ٝ ٥ٌٌٚٝ, ـخٌ:خَ٘ أّٔٙخ طل َّ  . ٚهللا أعٍُ.حٌَ٘ف, ٌُٚ ٠ظع

 زخع.طّ ٞ أٞ ح٨حٌعزخٍس ـٟ ى: ِٓ حٌلٌ  (7)
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   (ٖ)باليخُيف (ٕ)چچ    وَدَعَ َڃ  چ: (ٔ)ومنو القرا ة الشاّذة

م» وقاؿ  َّم  وَذُروا اليُػْرَؾ ما َوَذُرّو َا اضت شَ  ما َوَدُع    (ٗ)«وَدُع
: قػػاؿ بعػػض اظتيقػػّدمني: وزعمػػت الن ػػاة أّف العػػرب أماتػػت ما ػػي (٘)«اظتصػػ اح»ويف 

 ومصدَره واَْم الُاعَ منو   «يدع»
ٌَ »و  «عػػػػػػروةُ »و  [بٙٔٔ] «غتاىػػػػػػدٌ »وقػػػػػػد قػػػػػػرأ  لَػػػػػػ َ »و  «مقاتػػػػػػ يايػػػػػػُد »و  «ابػػػػػػُن أ  َع ػْ

َيّ   باليخُيف   چچ   وَدَعَ َڃ  چ  :«الن 

هم   (3)«ِعهم اصُتُمعاتٍ عن َودْ  (5)قَـٌ  (ٙ)لَينيهنيّ »ويف اضتديث:   أي: عن تّر
هم    تّر

َف   قػػد ُرويػػت ىػػذه الصػػي   عػػن أ صػػ  العػػرب  ونُقلػػت مػػن  ريػػق الُقػػرّا    ّيػػف يّػػ
 إماتً   وقد جا  اظتا ي يف بعض األشعار  

َؿ بابمات   انيهى  َز الق َؿ بقّل  االْيعماؿ  وال كت َز الق  وما ىذا ْ يلو  يج

                                                           

 حٌعزخٍس ـٟ ى: ٚـٟ لَحءس ٗخًس.  (1)

َّ أْ حرٓ عزخّ ٍـعٙخ اٌٝ حٌٕزٟ ٛةٍٝ هللا ع١ٍةٗ ٚٓةٍُ ٠ٍٚٚةض عةٓ أٔةْ ٖ: 2ٖ ح٠ٌلٝ  (2) . ٚلي ِ

 أ(. ِٙٙٚمخطً ٚؼ١َُ٘. ٠َحؿع )

 ـٟ د: رظوف١ؿ حٌيحي.  (3)

ىحٚى ٚحٌٕٔةةةخثٟ  . ٚأهَؿةةةٗ أرةةة5ٕ٘ٗٛ , ٍلةةةُ:ٗ:٢٘2ٗكةةةخى ٚحٌّؼةةةخٟٔ أهَؿةةةٗ حٌ٘ةةة١زخٟٔ ـةةةٟ ح  (4)

. ٠ٕ:ةةَ ـةة١ٞ حٌمةةي٠َ طَوةةٛوُ ِةةخ حٌظةةَن حطَوةةٛح ٚ رٍفةة:: -ٚلةةخي حٌٔةة١ٛ١ٟ: ٛةةل١ق-َحٔةةٟ ٚحٌ ز

 .5ٕ, ٍلُ: ٔ:3ٖ, ٚو٘ؿ حٌوفخء 3ٕٔٗ, ٍلُ: ٖ:ٖٓ٘

ظ١١ّةةِ )ٚىع( حٌّٜةةزخف ح١ٌّٕةةَ ِةةخىس )ٚىع(. ِٚةةخ ٔمٍةةٗ عٕةةٗ ٌةة١ْ ـةةٟ ى. ٠ٕٚ:ةةَ: رٜةةخثَ ًٚٞ حٌ  (5)

ٔ3ٙ:٘ )ًٍٚ(ٚ ,ٔ2ٖ:٘. 

 وٌح ـٟ حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ١ٌٕظٙٓ.   (6)

 وٌح ـٟ حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ, ٚـٟ أ ٚ ؽ: ألٛحُِٙ. ٚـٟ د: أـٛحُ٘ٙ.   (7)

ّٓ  أٚ»طظّش حٌلي٠غ:   (8) , ـٟ وظخد ٕ:2ٔ٘أهَؿٗ ٍُِٔ  «حٌؽخـ١ٍٓ ِٓ ّٓ ١ٌٚىُٛٔ  ,لٍٛرُٙ عٍٝ هللا ١ٌوظّ

. ٚأهَؿةةٗ ؼ١َٖ.٠ٕ:ةةَ: وٕةة ِ حٌعّةةخي 3ٙ٘, ٍلةةُ: ٕٔد حٌظؽٍةة١: ـةةٟ طةةَن حٌـّعةةشحٌـّعةةش, رةةخ

 . ٖٕٗٔٔ, ٍلُ: 5ٕ3:5
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 «فى زى كى » : حػػ طّػػرَد قياْػػاً  وَف يِشػػذ  شتاعػػاً  اظت همػػى ظيرى  (ٔ)كال ميطػػ  أف تسػػتعمل
  ا ت ا .أ تى  (ٕ)ىم كإف لم تسمع « ى عى كى »ك

                                                           

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ ٚك١يٍ ٚحٌَِّ٘ ٚح٤ٗزخٖ: طٔظعًّ.   (1)

 : طّٔعٙخ. ٕ:55ٗـٟ أ ٚ د ٚ ؽ ٚحٌف١ٞ  (2)
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  (ٔ) الشذوذ يف الرتؾ  والنطُق قااٌر على ػتّلو  ال غتاوزَة ل ريه

                                                           

 ـٟ ى: ٨ ٠ظـخُٖٚ ٌؽ١َٖ. ُحى ـٟ د: حٔظٙٝ.  (1)
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 الثىلث 
 (ٔ)من اظتسائَ

ري الكثيػػ (ٖ)الػػ ركدي   ػػرط المقػػيس عليػػ  (ٕ)لػػيس مػػن
فقػػ  يقػػىس علػػا   (4)

َرود  القليل  للقياس   :علا الكثير لمخىلفت  ل القياس  كيمتط   (5)فقت  القيىسى لم اال
سػػػو إلػػػا فػػػي الطٌ أي: العػػػرِب   قػػػ ل مأي: القيػػػاِس علػػػى القليػػػَ:  ؿالكٌ  مثػػػىؿي 

ػػػ» ن  قتػػػاٌة  هػػػا ٌ - «ة ءى طي  ى َاو السػػػّا َف  وبعػػػد الػػػ ػػػ: -بُػػػي  اظتعجمػػػ   و ػػػم النػػػ : (ٙ)ئيطى  ى

َف قتاةٌ    (5)بُي يني وبعد الن
َِ  تقػػػػي   فلػػػػك أف  كفػػػػي  .«بػػػػيكى رى » :«ٍ  بىػػػػكي رى »فػػػػي  تقػػػػ ؿى وعلػػػػى ىػػػػذا القليػػػػ

َق  بالقػاؼ (2) ٌ  َػيْ قِ - « و  بى تي قػى »كفي   (3)«بيلى حى » :«  بى لي حى » َّحػدةٌ والُ َاو م  -يّػ   وبعػد الػ

َّحدةٌ  ثرهتا قيى ىن  .«بيتى قػى »: -م َ ة» علا (ٓٔ)م ّ  َا قيو للقياس   « طئي»و «شن  ظت

َيوِ »وىذا مذىب    (ٔ)الـ وإعالعتا ال  ْرَؽ بني اّ   ال «ْي 
                                                           

 ـٟ ى: حٌّٔؤٌش حٌؼخٌؼش.  (1)

 ـٟ ى: ـٟ.  (2)

 ١ٌٔض عٕي ــخي. ٨ٚ ـٟ ى. ٚحٌعزخٍس ـٟ ى: حٌّم١ْ ع١ٍٗ حٌىؼ١َ أٞ: حٌىؼَس.  (3)

 عٕي ــخي: حٌىؼَس.  (4)

 عٕي ــخي: ٌٍم١خّ.  (5)

عٍٝ أٌةؿ. ٚلةي ِؼّةً ـةٟ حٌٕٔةذ اٌةٝ ٗةٕٛءس ـةٟ حٌفةَع حٌؼخٌةغ ِةٓ  «ٕٗجٟ»ـٟ حٌٕٔن وظزض ِّ٘س   (6)

 أ(. 5ٓوظخد حٌّٔخع )

, ٚحٌّٔةةةخثً ٖٔ٘  ٚحٌعٍةةةً ٖ:2ٖٖد )رةةةخد ِةةةخ كةةةٌؾ ح١ٌةةةخء ٚحٌةةةٛحٚ ـ١ةةةٗ حٌم١ةةةخّ( ٠ٕ:ةةةَ: حٌىظةةةخ  (7)

, ٚحٌوٜخثٚ )رخد ـٟ ؿٛحُ حٌم١ةخّ عٍةٝ ِةخ ٠مةً  ٍٚـ٠ةٗ ـ١ّةخ ٘ةٛ ٘( ٔحٌع٠ي٠خص )حٌّٔؤٌش:

, ٚٗةةَف حٌىخـ١ةةش ٕٖٔ  ٚأٓةةَحٍ حٌعَر١ةةش ٔ:ٖٙٔ  ٚ)رةةخد ـةةٟ ح٨ٓظلٔةةخْ( ٔ:٘ٔٔأوؼةةَ ِٕةةٗ( 

  ٕ:ٗٔٙ  ٚحٍط٘ةةةةخؾ ح٠ٌةةةةَد ٕ:َٖٕف حٌ٘ةةةةخـ١ش , ٚٗةةةةٕ:ٖ٘ٔ  ٚحٌٍزةةةةخد ٖ:2ٗٙٔحٌ٘ةةةةخـ١ش 

  ٌٚٔةةخْ حٌعةةَد ٖٙٔ  ٙ:ٕٙٔ  ّٚ٘ةةع حٌٙٛحِةةع 2ٙ٘  ٕ:2٘٘  ٚحٌظٜةة٠َق ٖ:ٖ٘ٙٚحٌّٔةةخعي 

 ٚطخؽ حٌعَّٚ ِخىس )ٕٗؤ(.

 وٌح ـٟ حٌّٜخىٍ  ٚ٘ٛ ِؼخي ٍِ٘ٙٛ. ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: هٍٛرش: هٍزٟ.   (8)

ٕخَ حٌزع١ةَ. ٚ. ٚ٘ٛ حٌَكً حٌٜؽ١َ عٍٝ ل«حٌمِْظذ»ِئٔغ  «حٌمِْظزش»  (9) َٓ  ِةخ ِةٓ ح٦رةً: ٘ةٟ «حٌمَظُٛرَةش»يٍ 

 ١ٌٔض ـٟ ى. «لظزش». ٠ٕ:َ ٌٔخْ حٌعَد ٚح٢١ٌٓٛ ِخىس )لظذ(. ٚ حٌمَظَذ ع١ٍٗ ٠ٟٛع أْ أِىٓ

 وٌح ـٟ ى, ١ٌٚٔض ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ.  «ِع وؼَطٙخ»  (10)
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إُف أنّو ينسب إليو على لُظو   يقاؿ:  (ٕ)«اصَتْرمي»و  «األ،ُش» [جٜٔٔ]وذىب 
َئي»    (ٖ)«شن

َاو  وت قػػػى الضػػػّم  دالّػػػً  عليهػػػا   يقػػػاؿ:  «ابػػػُن الط ػػػرَاَوة»و   (ٗ)«لػػػيزتَُ »أنّػػػو لُتػػػَذؼ الػػػ
   «َرُّ »و

َفٍ - « لػػػػ ى عي فػى » كذلػػػػك أ ٌ ػػػػم أجػػػػركا  (٘)بُػػػػي ٍ - جػػػػرلمي  -بُػػػػيٍ   ضػػػػٍم  سػػػػّ

َفٍ  َلَ    (ٙ)لمشىب ت ى «يل ى عً فى » - سّ   :من أكج و : َ ِعيلَ   إيىهأي:  َػُع
باعي ػػار ماّدتػػو  ثالثػػيٌ أي: مػػن اظتقػػي  ومػػن اظتقػػي  عليػػو   مط مػػى كػػاٌلن   أفٌ  أحػػدىا:

 األالّي   
ٍ  مناْ ٍ    ثىلث  حرؼ لينو  أفٌ الثآف: ك ََ حّر َنو تِل  لسّ
َقف   [أٓٔٔ] آخره تىء التأ يث أفٌ الثالث: ك  اظتنقل ُ  ىاً  يف ال
َزنني «يالن ًعػػػفى »ك « الن عيػػػفػى » أفٌ الرابػػػ : ك َ   ف:يتػػػ ارداالسػػػابقني  (5)بػػػال َ  ػتػػػ ػػػ يػػػردّ 

   (3)اآل،ر  ويّيخذ بو معً  

                                                                                                                                                                      

ًّ حٌع١ٓ, ٛل١ق ح٩ٌَٕ:55ٙلخي حرٓ حٌ ١ذ   (1) ع ُِ . ٚا٩١لٗ ـةٟ : ر١َ٘ أْ ٨ ٠ىْٛ ٠ِخعفخا  ٨ٚ 

. ٚو٩َ حرٓ ع٩ْ ٕ٘خ ِؤهًٛ ِٓ ّ٘ع حٌٙٛحِع  ٌَ   ٌٚىةٓ حٌٔة١ٛ١ٟ ٠ٔةظؼٕٟ ٙ:ٖٙٔحٌَ٘ف ـ١ٗ ٔ:

 ّْ ً  حٌع١ٓ ٛل١َق حٌة٩َ  ك١ةغ ا رعي طف١ًٜ ٌِ٘ذ ١ٓز٠ٛٗ ٚحٌّزَى ٚحرٓ حٌ َٚحس ح٠ٌّخعَؿ ِٚع

حٌّمظ٠ةذ  ـىخْ ٌِ٘زٗ عٍٝ أًٛ لخعيس حٌٕٔذ. ٠ٕ:َ: «ـعٌٛش»حٌّزَى ٌُ ٠َٜف رلٌؾ حٌٛحٚ ـٟ 

ٜ ٌِ٘زٗ ح٦ٓظَحرخًٞ وّخ ـٟ َٗف حٌ٘خـ١ش ٖ:ٖٖٔ)رخد ح٦ٟخـش(  ّٛ  .ٕ:ٕٗ  ٚل

ى. وّخ ـٟ حٌف١ٞ ّٚ٘ع حٌٙٛحِع.  (2) َّ  ٚحٌّز

ًّ حٌٜٛحد أْ ٠ّؼًّ رؽ١َ   (3)  «كٌّٛةش». ٚلي ِؼّةً ـةٟ حٌفة١ٞ رة «ٕٗجٟ»ّ ٨طفخلُٙ عٍٝ أّٔٙخ «ٕٗٛثٟ»ٌع

 ٚ« ّٟ ٌٛ ُّ ّٞ ومٌٛ». ٚحٌٌٞ ـٟ ّ٘ع حٌٙٛحِع «َك ّٞ »ٚ «ُٙ ـٟ أُى ٕٗٛءس: ٕٗٛ س»ٔٔةزش اٌةٝ  «ٕٗٛ ّٛ  «ٗةٕ

   ٌٚٔخْ حٌعَد ٚطخؽ حٌعَّٚ ِخىس )ٕٗؤ(.3ٕٕوّخ ـٟ ا٩ٛف حٌّٕ ك  «ٕٗٛءس»ٟٚ٘ ٌؽش ـٟ 

 وٌح ـٟ ى, ١ٌٚٔض ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: هٍزٟ.   (4)

 ١ٌٔض ـٟ ى. «رفظق ـٔىْٛ»وٌح ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ. ٚ   (5)

ٚـٟ أ: ٌّ٘ةخرظٙخ. ٚ٘ةٛ ه ةؤ. ٚعٕةي ــةخي: ٌّ٘ةخرٙظّٙخ.  ٚـٟ حٌوٜخثٚ, ٕ:555وٌح ـٟ حٌف١ٞ  (6)

 ٌٚعٍٙخ ه ؤ ١زخعٟ.

 ـٟ ى: أْ ـع٨ٛا رخٌُْٛ حٌٔخرك ٚـع٩١ا.  (7)

ً  ِلً ح٢هَ  ٠ٚظّلي رٗ ِعٕٝ.ٕ:553ـٟ حٌف١ٞ  (8)  : ٠ٚئىٞ ِعٕخٖ. ٚـٟ ى: ٠ظٛحٍى أٞ ٠َى و
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َ  منهمػاّ  ػري ابمث   « ـه ثي أى » ك «ٌيمثً أى » : ح  ػ ػ» ك «رىًحػيمه »ك باظتثلثػ  معػ ّ   « ـه رىحي
بّسػػػر اعتػػػا   «ٌّيً ػػػ ى » كإذ معنػػػاه اظتشػػػي   «   شيػػػمى » ك «ي  ًشػػػمى » كإذ ىػػػَ ال ػػػالغ يف الرزتػػػ   

ثػػػػري النّػػػػر ػػػػ ػى » ك  عػػػػن الشػػػػيء وتشػػػػديد اليػػػػا   أي:ّ  الػػػػذي  «    ي َاو ومعنػػػػاهّ  بيشػػػػديد الػػػػ

   (ٔ)ق لو
 هػرا اال ػتمرارى  (ٖ)ىاتاف الانيػاف « ل ى عي فػى »ك «َيل عً فى » (ٕ)حىؿي  ا تمرت ىفلمٌ 
َاردقتػػػا ظتعػػػً    اال ػػػتمرارى  َزف  «ط ءةى  ػػػ»جػػػرت كاك مػػػن ت َنػػػو بػػػ المهػػػم لّ َلػػػ َ »يفّ    « َػُع

َزف  «يفػػػ ى طً حى »جػػػرل يػػػىء مى  [دٜٔ]  «يًفػػػطى حى »: «حنيُػػػ َ »بالنسػػػ   لػػػػ فكمػػػى قػػػىل ا  «َ ِعيلػػػ َ »بػػػ
 لو على اظتطّرد ق لو ظتا ذُّر  يهما   (ٗ)قيى ىن  «يئً طى  ى » :قىل امطّرداً   قيى ىن 

 (ٙ)أي: إجػػرا  جػػىء هػػرا مػػىإ ٌ  :فػػإف قلػػتى : (٘)«األ،ُػػش أبػػ  الحسػػن»قػػىؿ 

َلػػ » (ٙ)إجػػرا  لمػػٍ  واحػػدٍة   كاحػػ و  فػػي حػػرؼو  «َ ِعيلػػ َ »يف الَنَسػػِب غُتػػرى  « َػُع  :يعطػػيأي:ّ 
َبػػ ٍ »ماتقػػّدـ مػػن  «َحِنيُػػ َ » ّيػػف قِػػيَ  علػى  .« ػػط ءةى » َبػػ ٍ »و «َرُّ َبػػ ٍ »و «َحُل  ُنسػػب إليهػػا   «قَػُي

   «حنيُ َ »ّما ُنسب لػ
َ َة   (5) ٌػػ فػػىلج اب أ َلػػ ُ »ؽتػػا زُتػػَ  يػػو  عػػن العػػرب مػػى جػػىء  ي جىميػػأي: شػػن  « َػُع

    «َ ِعيل َ »على 
«الخصىئص»في  «ابن ج » قىؿ

!  كمى ألطفى : (8)  هرا الج ابى
                                                           

ٌُ ٚأَ   (1) ٌُ وٌح حٌعزخٍس ـٟ ى, ١ٌٚٔض ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٔلٛ: أَػ١ِ ِكة١ ٍَ ً  ِّٕٙخ حُٓ ِفعٛي  رّعٕاةٝ. ٚ  ٌَ و ػُٛ

ٛ  رظ٘ي٠ي حٌٛحٚ ِٚعٕخٖ وخٌٌٞ لزٍٗ. ٟ  عٓ حٌٟ٘ء ٚ َُٔٙ ِٙ َٔ ٚ  ٛ ُ٘ َِ  ٚ  ٟ ِ٘ َِ  ٚ ٌَ ُكٛ ٍَ  ٚ 

 ـٟ ى: كخٌش.  (2)

 ـٟ ى: حٌَطزظخْ.  (3)

ًّ  ِخ عٍٝ حٌم١خّ ؿٛحُ ـٟ رخدو٩َ ح١ٛ١ٌٟٔ حٌٔخرك ِٓ حٌوٜخثٚ,   (4)  أوؼةَ ٘ةٛ ـ١ّةخ ٍٚـ٠ِٗ ٠مِ

ِٕٗ ٔٔ٘:ٔ. 

 .ٔ:ٙٔٔحٌوٜخثٚ   (5)

 وٌح ـٟ ى, ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: أؿَٞ.   (6)

 ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ.   (7)

 .ٔ:ٙٔٔحٌوٜخثٚ   (8)
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َفٍ - « لػػػ ى عي فػى » فػػػي (1) [جػػػىء]الػػػرم  فٌ كمعطػػػىه أ هػػػ  هػػػرا  -بُػػػيٍ   ضػػػم   سػػػّ
كلػػم ِلمػا ْػػَ َق مػػن وجهػو    بلػػكالقيػػىس قىأي: الطَػَرُؼ واصتانػػُب مػػن االْػيعماؿ   الحػػرؼ

علػا لُظػاً  [بٚٔٔ] فػإذا قػىس اإل سػىف  (ٕ)حػ  نُتنػ  منػو طقضػ ءه ييأًت فيػ   ػي
ػ جمي  مى جىء َ ةَ »عن العربّ  في القيىس  صحيحىن  أيضىن ذلك اظتقي   (ٖ)كىف  «شن
َِّ ما ذُّػر بػػ  فال ل ـى وجهو   (ٗ)لقياـ القيىس مقب الن    وإف َف يقػ  مػن «َ ِعيلػ »يف إضتاؽّ 
َ ةُ »من العرب إاّل  َا ق  ما ذُّر لػ «شن َ ة»ظت    «َ ِعيل » يما زُتَ بو على  «شن

وأّف  مػػن األوجػػو األربعػػ   «فعيلػػ » ك « لػػ عي فػى »]كًلمػػى ذكر ػػىه مػػن المطى ػػب  بػػين 

َل » (٘)[غتي  لػم يف النسػب عليػو   « عيلػ »غتػي  زتػاًل علػى   « َػَعلػي»يف النسػب علػى   « َػُع
َلػ »زتالً لػ «َشَنئي»ّػ  «ٌّمرً رى حى » «ةو كرى ري حى » في كال ,«ٌّمرً  ىرى » « ىريكرىةو »يجا في  ح    « َػُع

 «يلً لى جى »قىؿ في  ال يي  « يلى لً جى » ح   ,المضىعف «يل عً فى »بىب  لفٌ ؛ (ٙ)«َ ِعيل »على 
َاِف اظتثلني   ا تثقىالن  -بُي  أوليو- «يلً لى جى » َا بالُصػَ بينهمػا باليػا  لي َنػ َا: بَ ى بػل   قػال

َا  ,«ييلً لً جى »ه   َاو  قال   (5)«َ ُرورِي»وبال
َارد يالثػػػى  كمثػػػىؿي  الّثػػػري ظتخالُيػػػو لػػػو يف القيػػػاس   (3)أي: عػػػدـِ القيػػػاس علػػػى الػػػ
ٌَؿ  :«يفو قً ثى »ق ل م في  َف الي ييّػ   بعػدىا  ػاٌ   واػٌف منقػ ّ سر القاؼ ْو بُي  اظتثلث  ّو

                                                           

 ح٠ٌِخىس ِٓ  ــخي.  (1)

 ـٟ ى: كظٝ ٠ز ٍٗ.  (2)

 عٕي ــخي ٚـٟ حٌوٜخثٚ: ٚوخْ. ٚحٌعزخٍس ـٟ ى: ٚ٘ٛ ٕٗٛءس وخْ ًٌه حٌٍف:.  (3)

 ـٟ ؽ: ِمزٛي حٌم١خَ. «خَِمز٨ٛا ٌم١»  (4)

 وٌح ـٟ ى, ٚلي ٓم٢ ِخ ر١ٓ ِعىٛـظ١ٓ ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ.   (5)

ّْ ـعٌٛٗ ـ١ٗ ِلٌّٛش عٍٝ ـع١ٍش.  (6)  حٌعزخٍس ـٟ ى: وٕ٘ت ٤

وٌح حٌعزخٍس ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٌظٛحٌٟ حٌّؼ١ٍٓ رً ٘ٛ ٌٍظوف١ؿ رخٌفًٜ رّخ ٌٗ َؿ١ٍٍِِٟ, ٚرةخٌٛحٚ   (7)

.ٍِٞ ٚ َُ َٟ  ـمخٌٛح 

 ١ٌٔض ـٟ ى.  (8)
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يػػػا  « ِقػػػف األمػػػرَ »مػػػن  : عَر َػػػو وأيقنػػػو  وىػػػَ أبػػػَ الق يلػػػ  اظتعرو ػػػ  بػػػذلك  وبّينػػػت نسػػػ هم يفّ 
   «فالطيف الطائف بُضَ الطائ»

َِف حتيّيٍ   معجمٍ   ىَ ولد «يشرى قػي »يف ك ِّنانَ َ »: بضم   ُيٍ   سّ    «الَنْضر بن 
ينو مهملٌ  «يملى  ي »ك  : وزف ما ق لو  ْو
   أي: يف النسب إليها 
َ  ك «يًفػػػقى ثػى »: ػػػ ػػػ»ك (ٕ)« ػػػيرى قػي » (ٔ) [مػػػن]بضػػػم أوليػػػو يفّ  أي:  ف ػػػ  «ميلى  ي

ػػطىئً »ن أكثػػر مػػ (ٖ)كػػىف  [جٕٓٔ]كإف  يػػو   « ُػَعلِػػي  » َر    فإ ٌػػ «ي ى َزَف اظتػػّذ عطػػ  أي: الػػ
اف اظتنسَب إليو  (ٗ)؛في القيىس  عيفه  « يب ي ً » اػ ي ي  «َ ِعيَ»و « ُػَعيَ»ألنّو إذاّ 

 بضم   ُيٍ   ّسٍر يف األّوؿ  وبُي يني يف الثآف   « ُػَعِلي  »ا ي ي الالـ أو معيلني قيَ: 
َِي    [أٔٔٔ]ي  َقَصَِ  : (٘)«علي  » و «ُقصي  » يقاؿ يف النسب إُف   وَعَل

َيوِ » مذىب  إفّتا ينقاس ذلػك يف اظتعيلػني دوف الصػ ي ني   ينسػب إليهمػا  (ٙ)«ْي 
ػػ»يقػػىؿ فػػي  (7)فػػالإليهمػػا عنػػده علػػى لُظهمػػا   ػػ» :«ي و عً  ى ػػ»كال فػػي  .«ٌّم ً عى  ى  :«يمو رً كى

ِعيِدي  »بَ  .«ي  مً رى كى » رنتِي  »و «َْ    (2)على الّشذوذ (3)  وما جا  من اضتذؼ لُتمَ«َّ

   (ٔ)«اظتبِّد»وعند آ،رين مِقيٌ  يف الص ي  أيضاً  وعليو 
                                                           

ًٍّ »٠ُخىس ٠مظ١٠ٙخ ح١ٌٔخق. ٚلٌٛٗ:    (1)  ١ٌْ ـٟ ى. «ر٠ُ أ١ٌٚٗ ـٟ و

ًّ ٚ «ػمفٟ»ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ:   (2) ١ٌٗ ـٟ و ّٚ . ٌٚعةً ِةخ أػزظةٗ ٘ةٛ حٌٜةٛحد. ٚ٘ةٌح حٌ٘ةَف «لَٗةٟ»ر٠ُ أ

 ١ٌْ ـٟ ى.

 ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ.  (3)

٠ٕ:ةةَ: ٗةةَف حٌىخـ١ةةش حٌ٘ةةخـ١ش . ٚٙ:ِٗٙٔةةٓ ٕ٘ةةخ اٌةةٝ آهةةَ حٌّٔةةؤٌش ِةةؤهًٛ ِةةٓ ّ٘ةةع حٌٙٛحِةةع   (4)

  ٖ:5ٖٙ  ٚحٌّٔةةةةخعي ٘ٔٙ  ٕ:ٗٔٙ  ٚحٍط٘ةةةةخؾ ح٠ٌةةةةَد ٕ:2ٕ  ٚٗةةةةَف حٌ٘ةةةةخـ١ش ٖ:2ٗٗٔ

 . ٕ:2ٙ٘ٚحٌظ٠َٜق 

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٚوً. ٚحٌعزخٍس ـٟ ى: ـ١مخي ـٟ حٌٕٔزش اٌٝ ٠ِٟ ـٟ ٠ِٟ ٚعٍٟ.   (5)

 .ٖ:ٖٗٗٚ( ٠ٕ:َ: حٌىظخد )رخد ح٦ٟخـش اٌٝ ـَع١ً ٚـُع١ً ِٓ رٕخص ح١ٌخء ٚحٌٛح  (6)

 وٌح ـٟ حٌوٜخثٚ, ٚعٕي ــخي: ٨ٚ.  (7)

 ـٟ ى: ِلّٛي.  (8)

 .ٖ:٠ٖٖٕ٘:َ: حٌىظخد )رخد ح٦ٟخـش ٚ٘ٛ رخد حٌٕٔزش(   (9)



386 

 

ػػػػ انػػػت اليػػػا   الثػػػً  ُحػػػذ ت ّ    وىػػػَ ؼتػػػالٌف للمػػػذى ني «قُػَرشػػػي  »و «قُػػػػَريشٍ »وقيػػػَ: إفّ 
   (ٕ)ق لو

؛ إذ َف لتُػػػػػػ  منػػػػػػو إال   « َِقيػػػػػػفُ »وقيػػػػػػَ: يقػػػػػػاس يف اظتصػػػػػػ  ر لّثرتػػػػػػو  يػػػػػػو دوف اظتّػػػػػػب 
َاحدة ذاي  الُ عد والضعف    والقياس على ىذه ا« َػَقُي  »و  للُظ  ال

                                                                                                                                                                      

ّْ ح٨ٓةُ اًح وخٔةض ـ١ةٗ ٠ةخٌء ٖ:ٖٖٔلخي ـٟ حٌّمظ٠ذ )رخد ح٦ٟةخـش ٚ٘ةٛ رةخد حٌٕٔةذ(   (1) : ٚحعٍةُ أ

 . ٌِ  لزً آهَٖ  ٚوخٔض ح١ٌخء ٓخوٕش  ـلٌـُٙخ ؿخث

 .«حٌّٙخرخًٞ»ٔٔزٗ ـٟ حٍط٘خؾ ح٠ٌَد ّٚ٘ع حٌٙٛحِع ٌ   (2)
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 الرابع 
 من اظتسائَ

 : (ٔ)بدليَ االْيقرا  علا أربع  أقسىـو  ٌي القيىس في العرب
   وىَ األاَ  علا أصلو  رعو فى  لي حمٍ 

  رعو علا فى  أصلو  كحملي 
 وإف َف يّن أحدقتا أاالً للثآف  وال  رَعو   ,علا  ظيرو   ظيرو  كحملي 

 .(2)علا  قيضو  كحمل  قيضو 
للمسػاواة  ؛(ٖ)سػىكمقيػىس الممػن األربعػ  ؿ كالثىلػث ا الكٌ سػمٌ كيطبغي أف يي 

َؿ عليو   َؿ واحملم  بني احملم
اف اضتّم للُرع  لألاَ أوُف   ؛لاكٍ الى  كالثى ي قيىسى   ألنّو إذاّ 

؛ ألنّػػػػػػػو نقػػػػػػػيٌض  وشػػػػػػػاف النقػػػػػػػيض اظت اينػػػػػػػُ  يف اضتّػػػػػػػم ال فكى دٍ الى  كالرابػػػػػػػ  قيػػػػػػػىسى 
َا ق     (ٗ)اظت

َِ ؿمثلػػ  الكٌ فمػػن أ َِ الُػػرع علػػى األاػػ  الجمػػ  كتصػػحيح  إعػػالؿي : (٘)  زتػػ
   (5)إعالالً وتص ي اً  (6)حمالن علا المفردً 

                                                           

 ١ٌٔض ـٟ ى. «ري١ًٌ ح٨ٓظمَحء»  (1)

 , ٚعٕي ــخي: ٚكًّ ّٟي عٍٝ ّٟي.ٕ:53ٗوٌح ـٟ حٌف١ٞ     (2)

 ـٟ أ ٚ ؽ: حٌّظٔخٚٞ. ٚـٟ د: حٌظٔخٚٞ.  (3)

ِٕٙةخ ـةٟ ح٤ٛةً.  أهٌ ح١ٛ١ٌٟٔ ٌٖ٘ ح٤ٌمخد عٓ ح١١ٌٛٛ٤ٓ. ـخ٤ٌٚٝ: ِخ وخٔض عٍّش حٌفةَع أٌٚةٝ  (4)

ٚحٌّٔخٚٞ: اًح طٔخٚص حٌعٍّش ـٟ ح٤ًٛ ٚحٌفةَع.  ٚحٌعٍّةش ـ١ّٙةخ ل ع١ّةش. ٚح٤ىْٚ: ِةخ وخٔةض حٌعٍّةش 

ـٟ ح٤ًٛ ِ:ٕٛٔش ٚاْ ل عض ـٟ حٌفَع. ٟٚ٘ عٍّش ه١ّٕش.ٚل١ً: ح٤ىْٚ ِخ وخٔض حٌعٍّش ـٟ حٌفَع 

ىْٚ ٘ةٛ حٌوفةٟ. ٠ٕ:ةَ: أٟعؿ ِٕٙخ ـٟ ح٤ًٛ. ٚل١ً: ح٤ٌٚٝ ٚحٌّٔخٚٞ ٘ٛحٌم١ةخّ حٌـٍةٟ. ٚح٤

 .3ٖٓ, ٚ ٕ:ٕٙٙكخ١ٗش حٌع ّخٍ 

 . ٚو٩َ ح١ٛ١ٌٟٔ ٕ٘خ ِٕٗ.ٔ:٠ٕٔٔٔ:َ: حٌوٜخثٚ )رخد ـٟ ِمخ١٠ْ حٌعَر١ش(   (5)

 ُحى عٕي ــخي: ـٟ ًٌه.  (6)

  ٗ:ٖٓٙٚ رعةي٘خ ٠ةخء(  ٨ ١ٌخء لزٍٙةخ ٓةخوٕش  ٨ٚ ٌٔةىٛٔٙخ٠ٕ:َ: حٌىظخد )رخد طمٍذ حٌٛحٚ ـ١ٗ ٠خء   (7)

  ٚحٌّّظةةع ٔ:ٖٗٗ  ٚحٌّٕٜةؿ ٔ:3ٕٙ)رةخد ِةخ وةخْ ِةةٓ حٌـّةع عٍةٝ ـعٍةٗ(    ٚحٌّمظ٠ةذٖٔٙ

 .ٖ:5ٖٔ  َٚٗف حٌ٘خـ١ش ٕ:5ٔٗ
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ٌَ  واصتم  َ رٌع      (ٔ) ُ مَ الُرُع على األاَ [دٕٜ] اظتُرد أا
َاو وقلِ هػػا «مه يىػػدً »ك «مه يى ًقػػ» :كقػػ ل م رتػػ   فػػييػػاً  لّسػػر مػػا ق لهػػا   (ٕ)بػػنعالؿ الػػ

َاو  «يمػػ و دً »ك «يمػػ و قً » َّ  يهمػػا والػػ ٍَف  اظتعػػ َعا عْقػػَب   (ٖ)يػػا ً  [ ابػػدلت]بّسػػٍر  سػػّ بسػػّ
 ّسرٍة  

َ   [بٛٔٔ]  ويف أ،ػػػػػػػػػػػرى (ٗ)«دي»و  «دٔف»مث ىػػػػػػػػػػػَ يف نسػػػػػػػػػػػخ :  بايػػػػػػػػػػػادة ولّػػػػػػػػػػػ
َزف  (٘)منهما    (ٙ)« عيل »و « عيَ»ب

   (5)«أَعياد»و «ِعيد»ومن إعالؿ اصتم  بعالؿ اظتُرد: 
َُؿ رتاع ٍ  «نت ٍ د»واضتُّم باّف قَػْلَب واو     (3)ياً  بابعالؿ ق

 أنّو يائي   (2)«الص اح»والذي يف 
يصػػػ ي و يف اظتُػػػرد ك َاو  « ًزكىجػػػ»مثػػػاؿ تصػػػ ي و يف اصتمػػػ ّ  بّسػػػر الػػػااي و ػػػي  الػػػ

َزف ما ق لو  أّولُو مثلٌث  «ةرى  ى ثً »ك َاو يف اصتمػ   (ٓٔ)   لػم تعػَ«ر ٍ ثػى »ك «زكج»رت   فيب الػ
 لسالميها يف اظتُرد  

                                                           

 ـٟ ى: ـلًّ كىُ حٌفَع ـ١ٗ عٍٝ كىُ ح٤ًٛ.  (1)

 ـٟ أ ٚ ؽ: لٍزٙخ. ىْٚ ٚحٚ. ٚـٟ ى: رمٍزٙخ.  (2)

ـ١ّٙخ ح٤ٌةؿ ٚحٌةٛحٚ.  ح٠ٌِخىس ِٕٟ ٨لظ٠خء ح١ٌٔخق ٌٙخ. ٚحٌعزخٍس وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: حٌعٍش  (3)

 .«حٌعٍش»ِىخْ  «حٌّعظٍش»ٚـٟ ؽ: 

 وٌح ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ, ٌٚعٍٙخ: ى٠ُ ٚى٠ّش.  (4)

 ـٟ ؽ: ِٕٙخ.  (5)

 ٌعٍٙخ: ـَِعً ٚ ـِْعٍش.  (6)

ّْ حٌـّةع «أع١ةخىحا »ٚ «ع١ةيحا »: ٚلةي ؿعةً رع٠ةُٙ ِةٓ ٘ةٌح حٌمز١ةً: ٕ:53٘لخي حرٓ حٌ ١ذ   (7) , ـةخّىعٝ أ

ًّ ٦عةة٩ي حٌّفةةَى. ٚـ١ةٗ س»ٚ «ٗةةَف ٔ:ةُ حٌفٜةة١ق»وةة٩َ أٚىعٕةةخٖ  أُعة ٍّ . ِٚةةخ لخٌةةٗ حرةةٓ «كٛحٗةةٟ حٌةي

ّْ ٌ٘ح حٌمٍذ ِٓ ح٩ٌَُ  ٌٍظف٠َةك رة١ٓ ؿّةع   «ع١ةي»ٚ  «أعةٛحى»عٍةٝ  «عةٛى»حٌ ١ذ ٘ٛ حٌٍّ٘ٙٛ  ٤

  ٚٗةةةَف ٖٕٗ  ٚٗةةةَف حٌٍّةةةٛوٟ ٔ:22ٕ  ٚحٌّمظ٠ةةةذ ٖ:3٘ٗ. ٠ٕ:ةةةَ: حٌىظةةةخد «أع١ةةةخى»عٍةةةٝ 

 ٌعَد ٚطخؽ حٌعَّ ِخىس )عٛى(.  ٌٚٔخْ حٕ:5ٖٔ  ٚحٌٍزخد ٔ:ٕٔٔحٌ٘خـ١ش 

ى ح٢طٟ.ٔ:٠ٖٕٗٗ:َ: حٌّٕٜؿ   (8) َّ    ٚطٕ:َ ح٦كخٌش اٌٝ لٛي حٌّز

 حٌٜلخف ِخىس )ى٠ُ(. ٠ٕٚ:َ: طخؽ حٌعَّٚ ِخىس )ىَٚ(.  (9)

 . ٖ:٠ٖٔ5ٕ:َ َٗف حٌ٘خـ١ش ٌٍَٟٟ   (10)
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ََرة»  والقياس ( شاذّ  «ِ رَية»أّما ): (ٔ)«شا ي ال»ويف   ِ»(ٕ)   
ريا»قاؿ شارحها الشيخ  ػ(ٖ)«ّز    «اْيْ ََذ»: وشذوذه يف القياس ال االْيعماؿّ 

َر»قصدوا بذلك الُرَؽ بني  (ٗ)«اظتبّد»قاؿ  َاف و «  َر»من اضتي من األَِقا  وُ،ّص  « 
عتم َا  « ِػػرياف» يػػو  وُ،ػػّص األّوؿ بػػابعالؿ؛ ألنّػػو أّثػػر اْػػيعماالً ولقػػ َعا  (٘) قل ػػ عينػػو لسػػّ

َا عليو  سرٍة    مل َََرة»  ولي  لػ«ِ رَية»بعدّ  َر»رت   «ِ     (ٙ)من األَِقا ما لتمَ ىَ عليو «َ 
َِ األاػػَ علػػى الُػػرعكمػػن أمثلػػ  الثػػى ي وىػػَ أاػػَ - المصػػ ر إعػػالؿي : (5)  زتػػ

  .(ٓٔ)كتصحيح  لصحت   ,فعل ؿإلعال -(2)والَاف على الص ي  (3)الُعَ
 لّمػػا أُعلػػت العػػني يف الُعػػَ أُعلػػت يف اظتصػػدر  وإف َف يّػػن وجػػو  «يىمػػىن قً  قمػػتي »ػكػػ

 ابعالؿ مّي داً  
 (ٔٔ) سلمت العني يف اظتصدر لسالميها يف الُعػَ؛ لعػدـ «امىن  ى قً العدو  قىكمتي »ك

 مقيضى إعالعتا  يو  

                                                           

 . 3ٖٗحٌّٕخ٘ؾ حٌىخـ١ش ـٟ َٗف حٌ٘خـ١ش:   (1)

س»  (2) ٍَ  ـ١ش. ١ٌْ ـٟ حٌ٘خ «ٚحٌم١خّ ػِٛ

  3ٖٗحٌّٕخ٘ؾ حٌىخـ١ش ـٟ َٗف حٌ٘خـ١ش:   (3)

َّ ٛةةٕخعش ٔ:ٖٙٗ  ٚحٌّٕٜةةؿ ٔ:ٕٔٔ  ٚحٌوٜةةخثٚ ٖ:٠ٕٕٙٗ:ةةَ: ح٤ٛةةٛي ـةةٟ حٌٕلةةٛ   (4)   ٚٓةة

 . 5ٔٗ  ٕ:5ٖٔ  ٚحٌظ٠َٜق ٕ:5ٕٗ, ٚحٌّّظع 5ٖٖ, ٕ:35٘ح٦عَحد 

 , ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: لٍزٛح.ٕ:53ٙوٌح ـٟ حٌّٕخ٘ؾ ٚحٌف١ٞ  (5)

 ١ٌْ ـٟ ى. «ـٟ ٔٔوش ى٠ُ...ػُ ٘ٛ »ِٓ لٌٛٗ   (6)

. ٚلخعةةيس )حٌفةةَٚع لةةي طىؼةةَ ٚط ةةَى كظةةٝ ٔ:٠ٕٗ5ٕ:ةةَ: ح٤ٗةةزخٖ )كّةةً ح٤ٛةةٛي عٍةةٝ حٌفةةَٚع(   (7)

 .ٔ:3٘٘ط١َٜ وخ٤ٛٛي ٚط٘زٗ ح٤ٛٛي رٙخ( 

 ـٟ د: ٌٍفعً.  (8)

 ١ ؿٛىس ِزَٚن. 2ٕٔ( 2ٕ  ٚ)حٌّٔؤٌش: ٔ:ٖٕ٘( ٠ٕ3ٕ:َ: ح٦ٜٔخؾ )حٌّٔؤٌش:   (9)

ًّ ـ١ّةخ ؿةخُٚ حٌؼ٩ػةش ـٍِِةٗ ٠ٕ:َ: حٌىظخد   (10) ح٦كخٌش حٌٔخرمش ا١ٌٗ  ٚحٌّمظ٠ذ )رخد ِخ وخْ ِٓ حٌّعظ

  ٚٗةةَف ٕ:2٘ٗ  ٚحٌّّظةةع ٔ:ٖٔٗ  ٚحٌّٕٜةةؿ ٕ:3ٕٔحٌلةةٌؾ ٨عظ٩ٌةةٗ  ٚح٦طّةةخَ ٌٔةة٩ِظٗ( 

 .ٔ:55ٕ  ٚحٍط٘خؾ ح٠ٌَد ٖ:5ٖٔحٌ٘خـ١ش 

 ـٟ ى: ٌفمي.  (11)
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ًل الصل  علا الفرًع من حمٍ : [جٕٔٔ] «ابن ج »لػ (ٔ)«الخصىئص»كفي 
 -(ٕ)«أ ػػاده»ويف نسػػخ : - الػػرم أفػػىد [إٔٔٔ]فػػي المعطػػا بػػالُرع تشػػبي ىن لػػ الفػػرًع 

َِؿ علػػػػى الُػػػػرع ظتػػػػا ذُّػػػػر   مػػػػن ذلػػػػك الصػػػػلً وأَ،ػػػػَذه  (ٖ): اْػػػػيُادهذلػػػػك الفػػػػرعي  احملمػػػػ
« يب ي ً » (ٗ)اي يتج  

 اضتسػن في أف يك ف الجرٌ  «ال ج ً  هرا الحسني » :في ق لكى  (5)

يف إ ػا   الصػي   احملػاّلة  «الضىرب الرجػلً »ػب تشبي ىن  (ٙ)«اضتسن»باصتر لػ «ال ج ً » اضتسن
مػػا أجػػازوا أيضػػاً نصػػب «أؿ»ظتػػا  يػػو  «أؿ»احملػػاّلة بػػػ َجػػو» ّ  َجػػوَ »يف  «ال زتػػالً علػػى  «اضتسػػن ال
ََ »يف  «الرجػػػَ»نصػػػب  اضتسػػػن »وىػػػَ األاػػػَ لػػػػ-  مػػػى جػػػىز فيػػػ الػػػرم إ ٌ   «الضػػػارب الرجػػػ

َجوِ  َِ الضػا» وىػَ– ُ مَ األاػَ  .«ال ج  (5)الحسن»ػتشبي ىن ب الجر   -«ال  - «رب الرجػ

َجوِ »على الُرع  وىَ  -    (3)«اضتسن ال
ََ هػػرا « ػػيب ي ً »ػغ لػػكمػػى الػػرم  ػػ ٌ  :فػػإف قيػػل: «اطتصػػائص»يف  قػػىؿ   أي: زتْػػ

َِ علػػى الُػػرع   الً  ممػػى ركاه كلػػيساألاػػ َف للػػرأي  يػػو غتػػاٌؿ   عػػن العػػربمنقػػ حػػ  ال يّػػ
   -سيانُ ٌ رتلٌ  م- ب  (2)لعلٌ ك  -واالعيقاد «الرأي»من - رآه ه   يءه  مىكإ ٌ 

َؿ لعدـ تعيني القائَ  وتعّلِق ال رض بو :قيل َؿ   (ٓٔ)بناه للمُع  إذ ىي باظتق
 بالّييّ   واالْيقرا    رؼمى عي   (ٔ)أي: على ا   ما رآه ت  ؿ علا صحٌ ي

                                                           

 .ٔ:2ٕٗ. ٚح٤ٗزخٖ: ٔ:ٖٖٓحٌوٜخثٚ )رخد ِٓ ؼٍزش حٌفَٚع عٍٝ ح٤ٛٛي(   (1)

 ِٚخ ر١ٓ ِعظَٟظ١ٓ ١ٌْ ـٟ ى. ٓوٌح عٕي ــخي ٚـٟ حٌوٜخثٚ ٚح٤ٗزخٖ  (2)

 وٌح ـٟ ى, ١ٌٚٔض ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ.  (3)

(4)  .ُ ّٛ  ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: طـ

 .ٔ:ٕٔٓحٌىظخد )رخد حٌٜفش حٌّ٘زٙش رخٌفخعً ـ١ّخ عٍّض ـ١ٗ(   (5)

ِٗ.وٌح حٌعزخٍس ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: أْ ٠ىْٛ ح  (6) َّ ـٟ حٌٛؿ  ٌـ

 ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ.  (7)

ِٗ »ٚ٘ةةٛ -وةةٌح حٌعزةةخٍس ـةةٟ ى, ٚـةةٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ـُلّةةً ح٤ٛةةً   (8) عٍةةٝ حٌفةةَع, ٚ٘ةةٛ  -«حٌلٔةةٓ حٌٛؿةة

« ًِ  .«ح٠ٌخٍد حٌَؿ

 ِٕٙخ. «ِٓ»وٌح حٌعزخٍس ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: حٌَأٞ وخ٨عظمخى عًٍ. ٚلي ٓم ض   (9)

 ٌؽَٝ.حٌعزخٍس ـٟ ى: ٨ٚ ٠ظعٍّك رٗ ح  (10)
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لك الشب  الرم مٌكطت ذيف شيٍ  مػا   ءو بشي إذا  ٌب ت  يئىن  العرب أفٌ  (ٕ)[من]
اآل،ػػَر علػػى  (ٗ)    ملَػػتْ بيط مػػى كعٌمػػرت بػػ  الحػػىؿ  (ٖ)  واظتشػػا   الػػيت بينهمػػال مػػى

   وإبانً  أل ر الش و بينهما  (٘)حّم ااح و تث يياً للمشا  
َؿ الثػػػػآف رتلػػػٌ : أال تػػػػراهم    ا المضػػػػىرعى  ػػػػبٌ  ىٌمػػػػلى : ت صػػػرُىم أو تعلمهػػػػم  واظتُعػػػػ

َهٍ  بىال م َج َُمها عند (ٙ)ل ال »ّمػا يف    «تعػاور اظتعػآف اظتقيضػي  لضعػراب»: «ابن مالػك»  أق
ُُ اللنب ُِ لش هو باالْم يف تعاورىا عليو يف ؿتَ  (5)لذلك فأعرب ه  «تاَِّ السمك وتشرَب

رنػػا   المعطػػا بيط مػػى (3)ذلػػكتممػػ ا    «مػػا أحسػػن زيػػد»  بػػأفبػػني االْػػم واظتضػػارع ظتػػا ّذ
َا   عملَػػػػو تيميمػػػػاً  فػػػػأعمل هلليجػػػػدد واضتػػػػدوث     ا ا ػػػػم الفىعػػػػل بىلفعػػػػل ػػػػبٌ وعّسػػػػ

األاَ ظتقابلوللمشا   بني اظت الًّ     (2)ش و واظتش و بو  وأّفّ 
َىا  بىل صػػػػػل   ا ال قػػػػػفى ى  ػػػػػبٌ ٌمػػػػػلى أال تػػػػػراىم  ك يف إبقػػػػػا  اليػػػػػا  ٍاعتػػػػػا  وَف ي ػػػػػدل

َقػػػػف    (ٓٔ)ىػػػػا ً  أي: الي يّػػػػ    «عليػػػػ  السػػػػالـ» :قػػػػ ل م فػػػػي  حػػػػ ّمػػػػا ىػػػػَ قيػػػػاس ال

  [من الرجا]أي: الشاعر: كق ل ]  (ٔٔ)«تكالرحم»

                                                                                                                                                                      

 وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٍٚحٖ.  (1)

ّْ »ح٠ٌِخىس ِٓ ــخي. ٚ  (2) . «أ ّْ  رعي٘خ ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٤

 حٌعزخٍس ـٟ ى: ِّٚىٕض حٌ٘زٗ حٌٌٞ ع١ٍٙخ.  (3)

 وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ـلٍّٕخ.  (4)

ٙةخٍحا ٤ػةَ , ٚـةٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٌٍّ٘ةخٍرٗ. ٚطظّةش حٌعزةخٍس ـةٟ حٌفة١ٞ: ٚاهٕ:533وٌح ـٟ حٌفة١ٞ   (5)

 حٌّّخػٍش ر١ّٕٙخ. ٚحٌعزخٍس ـٟ ى: طز١ٕخا ٌٍّّٙٙخ ٚارخٔش ٨ٗظَحوٗ ر١ّٕٙخ.

: ِةٓ ٚؿةٖٛ وؼ١ةَس. ٚلةي ٕ:532وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ ؽ: ِٛؿٛىس. ٚـٟ د: ِٓ ؿٛىس. ٚـٟ حٌفة١ٞ  (6)

َّ طف١ًٜ ًٌه ـٟ )ـًٜ طَو١ذ حٌٌّح٘ذ( آهَ وظخد حٌّٔخع )  أ(. ِٕٓٔ

 ؽ: وٌٌه.وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ   (7)

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: رٌٌه.  (8)

ِىةةخْ  «وةةخْ»وةةٌح حٌعزةةخٍس ـةةٟ ى, ٚـةةٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٌٍّ٘ةةخرٙش ٚاْ وةة٩ا وخ٤ٛةةً ٌّمخثٍةةٗ. ٚـةةٟ ؽ   (9)

 .«و٩ا »

 .«ـٟ ارمخء»ِىخْ  «ـؤرمٛح»وٌح ـٟ ى, ٚلي ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ. ٚـٟ ى   (10)

 ٜخثٚ ٚح٤ٗزخٖ: حٌَكّض: حٌَكّش. ٚـٟ حٌزخلٟ حٌويـٟ أ ٚ د ٚ ؽ ٚ ّ ٚحٓظخٔزٛ  (11)
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 [الل  جىؾ بكفي مسلمت
َقف إبداعتا ىا ً  [بٜٔٔ]بنّْاف اليا   يهما ومقيضى      (ٔ)ال

َقػػػَف بالَاػػػَ كػػػرلك أيضػػػىن  َا ال  فػػػيبػػػىل قف    ا ال صػػػلى  ػػػبٌ  (ٕ)مثلمػػػا شػػػّ ه
ػػػبٍ  ى » (ٖ)قػػػ ل م ػػػلٍ كى »ك «بىسى َين  إالّ إنّػػػو شػػػّ و  (4)«الكى بػػػاأللف واػػػاًل  وحّقػػػو حينئػػػٍذ الينػػػ

َقف  سقا ََ بال    (٘)الَا
مػػػن ]:(5)أي: الشػػػاعر  فػػػي ق لػػػ (6)الػػػالـز جػػػرلجػػػركا غيػػػر الػػػالـز مي ككمػػػى أى 

 [ال سيا

                                                           

وةةٌح حٌعزةةخٍس ـةةٟ ى, ٚلةةي ٓةةم٢ ِةةخ رةة١ٓ ِعىةةٛـظ١ٓ ِةةٓ أ ٚ د ٚ ؽ. ٚحٌعزةةخٍس ـ١ٙةةخ: ربٓةةىخْ حٌظةةخء   (1)

, ِٖ٘ٚمظ٠ةةةٝ حٌٛلةةةؿ وّةةةخ عَـةةةض َارةةةيحٌٙخ.  ٚحٌَؿةةةِ ٤رةةةٟ حٌةةةٕـُ حٌعـٍةةةٟ. ٚ٘ةةةٛ ـةةةٟ حٌعٍةةةً 

َّ ٛةةٕخعش ح٦عةةَحد ٔ:ٖٗٓٚحٌوٜةةخثٚ  , ٖ:٘ٔ٘  ٚحٌّمخٛةةي حٌٕل٠ٛةةش ٕ:ٖٙ٘, ٔ:ٓٙٔ  ٚٓةة

  ٚٗةةَف 3ٓٔٔ  ٍلةةُ: ٙ:ٕٙٔ  ّٚ٘ةةع حٌٙٛحِةةع 2ٖٔ  ٍلةةُ: ٕ:ٕٖٙ  ٚحٌظٜةة٠َق ٍٖٕٗٔلةةُ: 

. ٠ٕٚ:َ: حٌىظخد )رةخد 5:ٖٖٖ  ٚ ٗ:55ٔ  ٠ٕٚ:َ: حٌوِحٔش 5ٓٔ  ٍلُ: ٗ:3ٕٔٗٛح٘ي حٌ٘خـ١ش 

  ٚٗةَف حٌ٘ةخـ١ش 3ٔ:2  ٚٗةَف حٌّفٜةً ٗ:5ٙٔحٌٛلؿ ـٟ أٚحهَ حٌىٍُ حٌّظلَوش ـٟ حٌٛٛةً( 

 .ٙ:ٕٙٔ  ّٚ٘ع حٌٙٛحِع ٕ:3ٓٓ   ٚحٍط٘خؾ ح٠ٌَدٕ:32ٕ

 ـٟ ى: ِؼٍّخ ـعٍٛح ِٓ ط٘ز١ٗ حٌٛلؿ رخًٌٛٛ.  (2)

 ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ.   (3)

ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٚوً و٩. ٚـٟ ك١يٍ ٚح٤ٗزخٖ: ٓةذ ٓةزخ ٚوةً وة٩. ٚحٌٔزٔةذ حٌّفةخُس. ٚحٌىٍىةً   (4)

 حٌٜيٍ.

:  حٌّٙةةّٛ ِةةٓ. ٠ٕ:ةةَ: , ٚـةةٟ أ ٚ د ٚ ؽٕ:52ٔوةةٌح ـةةٟ ى ٚحٌفةة١ٞ «حٌظٕةة٠ٛٓ»١ٌٔةةض ـةةٟ ى. ٚ  (5)

  ٚ)رةخد حٌٛلةؿ ـةٟ آهةَ حٌىٍةُ حٌّظلةَن ـةٟ حٌٛٛةً ٔ:2ٕحٌىظخد )رخد ِخ ٠ُلظّةً ـةٟ حٌ٘ةعَ( 

  ٖ:2ٙٔ  ٚحٌّمظ٠ةذ )رةخد حٌّلةةٌٚؾ ٚح٠ٌِّةي ـ١ةةٗ( ٗ:2ٙٔحٌظةٟ ٨ طٍلمٙةخ ٠ُةةخىس ـةٟ حٌٛلةةؿ( 

ّٚ ًٌةةةةه ٖ:ٔ٘ٗ  ٚ)اؿةةةةَحإُ٘ حٌٛٛةةةةً وةةةةخٌٛلؿ( ٕ:5ٕٖٚح٤ٛةةةةٛي ـةةةةٟ حٌٕلةةةةٛ    ٚلةةةةي هةةةة

  ٕٖٗ  ٚحٌّفًٜ )ـًٜ ٚلي ٠ـَٞ حٌٛٛةً ِـةَٜ حٌٛلةؿ ِٕةٗ( ٔ:ٓٔٚحٌّٕٜؿ  رخ٠ٌٍَٚس 

 .ٕٖٓ-ٕ:5َٖٔٚٗف حٌ٘خـ١ش 

 .ٔ:٠ٗ3ٕ:َ: )اؿَحء ح٩ٌَُ ِـَٜ ؼ١َ ح٩ٌَُ( ح٤ٗزخٖ:   (6)

ٞ  ِعخَٛ حٌفَُىق. ٚل١ً ٌؽ١َٖ وّةخ حٌعيٚ َِحٍـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ـٟ لٛي حٌ٘خعَ. ٚحٌ٘خعَ ٘ٛ   (7)

. ٚطّةةخَ 2ٗطلةةض حٌ٘ةةخ٘ي  ٔ:ٓ٘ٔ  ٚحٌّمخٛةةي حٌٕل٠ٛةةش ٖ:32ٖٔ ـةةٟ ٗةةَف حٌلّخٓةةش ٌٍَُّٚلةةٟ

 حٌز١ض: 

ْ٘  :ـمٍضُ     ٚأٍلٕٟ َِطخعخا   ١ؿٌٍ مّضُ ـ  ُُ ٍُ كُ  عخىٟٔ أَ َٓصْ  ٟأ

ةةً ٕ:ٖٖٓ, ٚٔ:ٖ٘ٓٚ٘ةةٛ ـةةٟ حٌوٜةةخثٚ  ّٜ , ٍلةةُ: ٖ:3ٙٔ, ٚحٌّمخٛةةي حٌٕل٠ٛةةش ٖٙ٘, ٚ حٌّف

, ٚٗةةَف أر١ةةخص ُٕ٘: , ٍلةةٔ:ٕٕٓ, ٚٗةةَف أر١ةةخص حٌّؽٕةةٟ 52ٖ, ٍلةةُ: ٘:ٕٗٗ, ٚحٌوِحٔةةش 3ٙٗ

 .23, ٍلُ: ٗ:2ٓٔحٌ٘خـ١ش 
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  قمُت للطيف مرتاعاً وأرَق                  
َف اعتا ؛  راراً من ؼتالُ  النظائر؛ إذ لي  يف أهي :فقلتي  ّ : باعتماة لالْيُهاـ  ْو

ني   انيهمػػا    قصػػد تسػػّني «ىػػي»و «ىػػَ»لػػني  ذػػري  (ٔ)الّلمػػات مػػا ىػػَ علػػى حػػر ني ػتػػّر
ػاف  انيهمػا أحػدقتا  َقػ  يف الي اْػو باظتيصػَ   عػَدَؿ  ليسػّني األّوؿ  (ٕ)ّو أوُف بػو  إالّ أنّػو ي
َّ بعد قتػاة االْػيُهاـ والّػاؼ لّثػرة االْػيعماؿ   «مثّ »العطف و ائو و (ٖ)م  واو والالـ  وق

عتا  وُأضتقػت  ػا  (ٗ)االْيعماؿ  وألّف الثال   اأُلَوؿ  نػػال     ػاجرى (٘)«مثُّ »اصتػا  مػن مػد،
َعا ال ري الالـز غُترى الالـز   نطق بو  اجرى الشاعر ْ ّ 

ػػاف مػػن  ػػرت أـ عػػىد ي َقايػػ  إفّ  َف ال ػػاف  «العيػػادة»: بنػػ َحػػدة إفّ   [أٖٔٔ]وباظت
َد»مػػػػػن  ال يػػػػػت  العػػػػػروض مػػػػػن ال سػػػػػيا   [جٕٕٔ] (5) [يف]ضػػػػػّميني ب مي ليػػػػػحي   (ٙ)«العػػػػػ

َف بنّيٌ    (3)والضرب اظتخ 
َىم أنّو األّوؿ-أي: الشاعر  كق ل   [َا رمن ال]: -وىَ م

 (2)                                   الل معٍ  إفٌ فى  قٍ كمن يتٌ 

                                                           

 ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ِخ ر١ّٕٙخ. ٕ:52ٕوٌح ـٟ حٌف١ٞ   (1)

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ِخ ر١ّٕٙخ.   (2)

 . «ِع ٚحٚ»ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٚأٚلع. ِىخْ   (3)

 ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: حٌٌِّٕش. ٚ٘ٛ ه ؤ. ٕ:52ٕوٌح ـٟ حٌف١ٞ   (4)

  ٚحٍط٘ةةةخؾ 2:2ٖٔ  ٚٗةةةَف حٌّفٜةةةً ٗ:ٔ٘ٔح٤ٓةةةّخء(  ٠ٕ:ةةةَ: حٌىظةةةخد )رةةةخد و١ٕٛٔظٙةةةخ ـةةةٟ  (5)

 .ٔ:ٕٓٔ  ّٚ٘ع حٌٙٛحِع ٕ:2ٕ3ح٠ٌَد 

 . ٌُٚ أؿي ِٓ ًوَ حٌَٚح٠ش حٌؼخ١ٔش.«عخى رٟ»ٚ «عخىٟٔ». ٠مٜي ٌٗ ٍٚح٠ظخْ ٕ:52ٖوٌح ـٟ حٌف١ٞ   (6)

 ٠ُخىس ِٓ حٌف١ٞ.  (7)

. ٌٚعةً ِةخ أػزظةٗ ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ط١ّ٠ٓ ٚ حٌ    ِٓ حٌز٢١ٔ ِٓ حٌعةَٚٝ ٚح٠ٌةَد حٌّلزةٛ  (8) ٌٓ ٖ رة١ّ

٘ٛ حٌٜٛحد. ٌٚعٍٗ ٠مٜةي رخٌظ٠ة١ّٓ طٛلةؿ ِعٕةٝ حٌ٘ة َ حٌؼةخٟٔ عٍةٝ ح٤ٚي. ٠ٕ:ةَ حٌةٛحـٟ ـةٟ 

. ٚـةةٟ حٌفةة١ٞ 33ٔ. ٚحٌّوزةةْٛ ٘ةةٛ ِةةخ ٓةةم٢ ػخ١ٔةةٗ حٌٔةةخوٓ. حٌةةٛحـٟ ٖٕٕحٌعةةَٚٝ ٚحٌمةةٛحـٟ 

 ر٠ّظ١ٓ ـٟ حٌز١ض, ٚلي ٠وفؿ ـٟ ؼ١َٖ, ِخ ٠َحٖ حٌٕخثُ. «حٌلٍُ»: ٕٚ:52ٖ

ٍُِقُ  عـةةةِٖ:  (9)  ٕ:5ٖٔٚ ٔ:ٖٙٓ. ِـٙةةةٛي حٌمخثةةةً. ٚ٘ةةةٛ ـةةةٟ حٌوٜةةةخثٚ ٚؼةةةخىٞ ِئطةةةخدٌ  هللا ٚ

, ٌٚٔةةةخْ حٌعةةةَد ِةةةخىس )ٚلةةةٟ(, ٚٗةةةَف أر١ةةةخص 3ٕ  ٚحٌٜةةةخكزٟ ٔ:ٖٔٙ, ٚحٌّلظٔةةةذ 2ٖٖٚ

 , ٚطخؽ حٌعَّٚ ِخىس )ٚلٟ(.ٖٔٔ, ٍلُ: ٗ:3ٕٕحٌ٘خـ١ش
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   خُّػػف «عْلػػمَ »ّػػػ  «تْقػػفَ » (ٖ)[اػػار]حػػ    «علِػػمَ » (ٕ)غُتػػرى «تَػػْق ؼَ » (ٔ)أجػػرى
   (ٗ) انيو خُّف بنّْاف 

ػػٍص:    [القػػاؼ]بنْػػّاف  (٘)چڈ         ڈ  ٠  ١    جئ  جئ   جئچ ومثلػػو قػػرا ة حُْ
 و،ُف  انيهى  «َّيف»بػ «تقو»: شّ و (ٙ)«يال يضاو »  قاؿ [القاؼ]

َؿ اآل،ر:  َيَ]وق  [من الط
َاف  (5)                                وذي َوَلٍد َف يَػْلَدُه أب

ناف  ىػي  (3) خُّػف ؼتُُيػو «علِػم»غُتػرى  «يِلد»َأجرى   بنْػّاف الػالـ   ػاليقى ْػّا
ات ت د عاً لذلك بالُي  الذي ىَ أ،ّف اضتّر    (2)والداُؿ اهاوم    ُ ّر

عتم:  َعا  «وُىَ اهلل»ومن جري ذري الالـز غَترى الالـز ق َاو لسػّ بضم اعتا  وحذؼ ال
  القت الـ اصتالل   ُ ذ ت   -(ٔٔ)«اليسهيَ»  حّاىا يف (ٓٔ)ّما ىَ ل ٌ  ل عضٍ -

   (ٕ)«األش اه»ّما يف    «ِىي اليت  علت»: (ٔ)ومثلو
                                                           

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: أكَٜ.  (1)

ُِـَٜ»  (2)  أ ٚ د ٚ ؽ: طك ــَٜ. , ٚـٟٕ:52ٖوٌح ـٟ حٌف١ٞ  «طَْك َؾ 

 ح٠ٌِخىس ِٓ حٌوٜخثٚ. ٟٚ٘ ـٟ ح٤ٗزخٖ ٚحٌف١ٞ.  (3)

 .ٔ:٠٘2ٕ:َ: )اؿَحء حٌّظًٜ ِـَٜ حٌّٕفًٜ ٚاؿَحء حٌّٕفًٜ ِـَٜ حٌّظًٜ(: ح٤ٗزخٖ   (4)

. ٚلةةي وظزةةض ٕ٘: ٕٗ حٌٕةةٍٛ چ  جئ     جئ  جئ  جئڈ         ڈ  ٠  ١    جئ  جئ   جئچ طظّةةش ح٠٢ةةش:     (5)

ى كفٚ ـٟ ٍٚح٠ظٗ ٌٖ٘ ربٓةىخْ حٌمةخؾ ٚحهةظ٩ّ كَوةش ح٠٢ش ـٟ حٌٕٔن ه َّ  ؤ: ِٚٓ ٠ظمٗ. ٚلي طف

  ٚحٌٕ٘ةةةَ 3:3ٕٗ  ٚحٌةةةيٍ حٌّٜةةةْٛ ٙ:ٖٓٗ  ٚحٌزلةةةَ حٌّلةةة٢١ 3٘ٗح٠ٌةةة١َّ. ٠ٕ:ةةةَ: حٌٔةةةزعش 

  ٚـةةٟ ح٤ه١ةةَ ٔٔةةزش اٌةةٝ ٙ:2ٕٔ  ِٚعـةةُ حٌمةةَحءحص ٕ:ٖٔٓ  ٚاطلةةخؾ ـ٠ةة٩ء حٌز٘ةةَ ٔ:ٕٔٗ

 ؾ ٠ٚوظٍْٔٛ حٌىَٔس ١ّ٠ٌٍَ.٠ىَْٔٚ حٌمخ ٠عمٛد ٚلخٌْٛ. ٚحٌٜٛحد أُّٔٙ

 .ٕ:2ٕٔطف١َٔ حٌز٠١خٚٞ حٌّّٔٝ رؤٔٛحٍ حٌظ٠ًِٕ ٚأَٓحٍ حٌظؤ٠ًٚ   (6)

. ُٔٔةذ ٌَؿةً ِةٓ أُى حٌٔةَحس. ٚ٘ةٛ أدٌ  ٌٗ ١ٌْٚ ٌٌّٛٛى عـزضٛيٍٖ:   (7) . ٠َٜٚٚ: أ٨ ٍّد ٌِٛٛى 

, ٕ:ٖٖٖ, ٚحٌوٜةخثٚ ٖ:3٘ٔ, ٚٔ:ٖٗٙ, ٚح٤ٛةٛي ـةٟ حٌٕلةٛ ٗ:٘ٔٔ, ٕٚ:ٕٙٙـٟ حٌىظخد 

ً ٚحٌّف , ٚٗةَف ٙٗٔ, ٍلةُ: ٕ:3ٖٔ, ٚحٌوِحٔش ٗٔٙ, ٍلُ: ٕ:ٓٓ٘, ٚحٌّمخٛي حٌٕل٠ٛش ّٖٖٜ٘

 .ٓٔ, ٍلُ: ٗ:ٕٕ, َٚٗف أر١خص حٌ٘خـ١ش 3ٕٓ, ٍلُ: ٖ:5ٖٔأر١خص حٌّؽٕٟ 

 وٌح ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ. ٌٚعٍٙخ: ـوفّفٗ.  (8)

 .ٕ:٠ٕٖ3ٕ:َ: َٗف حٌ٘خـ١ش   (9)

َّ ـٟ حٌفَع حٌٔخرع ِٓ وظخد حٌّٔخع )  (10)  (.أ 5ٙوّخ ِ

 .ٔ:3َ٘ٔٗف حٌظ١ًٙٔ   (11)
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 : في ق ل  تعىلا (4)جرل غير الالـزمي  أجركا الالزـى   (ٖ)ابجرا ِ  كرلك

                                                                                                                                                                      

 .«ٟ٘»أٞ: رلٌؾ ح١ٌخء ِٓ   (1)

. ٠ٚـُٛ أْ ٠ىْٛ ح٦ؿَحء ٕ٘خ ر١ٓ ٔ:ٖ٘ٓ. ٔم٩ عٓ حٌوٜخثٚ ٔ:2ٕٗح٤ٗزخٖ ٚحٌٕ:خثَ  ( ٕ)

ْٟ٘»ح١ّ٠ٌَ ٚٚحٚ حٌع ؿ, وّخ ٘ٛ ـٟ   , ـّٔىٓ حٌٙخء.«أ

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ح٦ؿَٜ.  (3)

 ؼ١َٖ.وٌح ـٟ حٌوٜخثٚ ٚح٤ٗزخٖ, ٚعٕي ــخي:   (4)
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(1)رُحْيوووو ۈ  ۈ            ڭ  ڭ  ڭچ
 الطصػػػػوي  فػػػػأيجرم (ٕ)چٴۇ     ۆ   

  .الرم ال يلـا في  الحرؼ أصالن   جرل الرف مي الذي يلـا  يو اضترؼ  
: غترى الر   الذي ال يلـا  يو اضتّر   وغترى اصتـا الػذي ال يلػـا  يػو (ٖ)«األش اه»يف 

   (ٗ)اضترؼ أااًل  انيهى
َؿ ظتػػػػا مػػػػرّ - مػػػػلى حي ككمػػػػ فػػػػي المثطػػػػا  علػػػػا الجػػػػرٌ  الطصػػػػوي  -بال نػػػػا  للمُعػػػػ

َف اطتُػػػض  (ٙ) يهمػػػا علػػػى أاػػػَ (٘)  رتػػػِ  ْػػػالمٍ ؛ ألنّػػػوكالجمػػػ  ػػػ إعػػػراِب اضتػػػروؼ مػػػنّ 
َنػػػو بػػػاأللف  علػػػى (5)باليػػػا  َنػػػو باليػػػا  علػػػى ،ػػػالؼ األاػػػَ مػػػنّ    وزُتػػػَ نصػػػ هما  ػػػا  لّ

   (3)،ُضهما
ألّف جػره بالُي ػ  ،ػالُؼ األاػَ   ؛رؼيطصػ علا الطصو فيمى ال ل الجر  حمي 

يهما يف َ  علػػى مػػا ذُّػػر  يػػو ظتشػػاّر ػػ  َُّ ػػاف زتػػ  ُ مػػَ علػػى نصػػ و  ػػا  وىػػَ علػػى األاػػَ  ّو

                                                           

وٌح ـٟ ح٤ٗةزخٖ ٚحٌوٜةخثٚ. ٚ٘ةٟ لةَحءس ١ٍلةش رةٓ ٓة١ٍّخْ حٌف١ةخٝ رةٓ ؼةِٚحْ. ٚعٕةي ــةخي:   (1)

٠لٟ. لخي ــخي: رخ٨لظٜخٍ عٍٝ ٠خء ٚحكيس ِع ٓىٛٔٙخ. ٚحٌٜٛحد ح١ٌخء ػخرظش  ٌىٕٙةخ طلةٌؾ عٕةي 

ّٜةْٛ   ٚحٌيٍ ح3ٕ:3ٌٖٚحٌزلَ حٌّل٢١   ٕ:ٕٖٗحٌظمخء حٌٔخو١ٕٓ: ح١ٌخء ٚح٩ٌَ. ٠ٕ:َ: حٌّلظٔذ 

   ٚـٟ حٌزلَ أٔٗ حٌف١ٞ. ٚحٌٜٛحد ِخ أػزظّٗ. ٓٔ:3ٙ٘

 .ٓٗ: 5٘حٌم١خِش   (2)

 واطتصائص أيضاً    (3)
َلو   (4) ميعػد  وقػد عػّداه بال ػا  إجػرا   «عػاد» قلت أىي ْػرت أـ عػادٓف حلػم  ػػ)يف د: « انيهى  قمت للطيف مرتاعا    »ق

َجػػد منػػو اليقػػ َلػػو: ومػػن ييػػِق أي: ت ر لػػو  -«ييقػػي»وىػػَ –َى   نػػّاؿ اظتيعػػّدي لػػو غتػػرى الػػالـز  وق منالػػ  الػػالـز   لػػم يػػّذ
َلػػو تعػػاُف:  ػذلك أي: مثػػَ إجػرا  الػػالـز أجػػروا الػالزـَ غُتػػرى ذػريه يف ق اًَل   ػػنّف اهلل معػو بالياييػػد وابعانػػ  ّ  ې  ې  چمُعػ

  ومػا (َ الػالـز منالػ  اظتيعػدي ُاجري النصُب غُترى الر    الذي ال يلـا  يو اضتػرؼ أاػالً أي: لينايػ چۉ     ې    رُحْ 
 ذُّر يف ىذه النسخ  ذري ا ي    الشاىد ال عالق  لو بيعدي الُعَ ولاومو 

 ليست يف د  «رت  السالم »أي: اصتر  و  (5)
 أ و ب و ج: ألّف منهما على األاَ    ويفٕ:ٜٙٚوالُيض  ّذا يف د  (6)
 ض: بال ا  أ و ب و ج والُي ّذا يف د ويف نسخ  من الُيض  ويف  (7)
َنػػػو بػػػاأللف    (8) َنػػػو ،ػػػالؼ األاػػػَ مػػػنّ  أ و ب و ج: وزُتػػػَ  الع ػػػارة يفأي: وزتػػػَ نصػػػ هما باليػػػا  علػػػى ،ُضػػػهما لّ

َنػػو باليػػا  ،ػػالؼ  َنػػو بػػاأللف علػػى ،ُضػػهما  ويف د: وزُتػػَ نصػػ هما لّ َنػػو علػػى ،ػػالؼ األاػػَ مػػنّ  نصػػ ها  ػػا لّ
َاب  َّ ما أ  يو ىَ الص  األاَ على ،ُضهما  ولع
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َفٌ  [دٖٜ]  (ٔ)الُضلّي     (ٕ)والر ُ  جانٌب عنهما ألنّو عمدٌة    ينهما وبينو ب
 [من الرجا] :في ق ل يف تقدير الُي   عليها  بىللف  ت اليىءي بٌ ككمى  ي 

 (ٖ)ؽٍ رً القى  بىلقىعً   نه أي يٍ  كأفٌ 
َرٌة   َح   بينهما راٌ  مّس  بقا ني أوالقتا مُي

ََرِؽْ  َاٍر ييعا نَي ال  (ٗ)أيدي ج
َباً  ويظهر نصُ و طتُّيو إاّل أنّو قػد (٘)حّقو  ي  اليا  َنو منقَااً منص أجػرى  (ٙ)لّ

 أجرى اليا  غُترى األلف  
 [من الرجا]: حملت اللف علا اليىء في ق ل 

 (5)قً له مى هى كال تى ىر ٌ كال تى 
َؿ  يػػو اليػػا  علػػى  ػػ  اظتنصػػَب  احملمػػ ػػ  عليهػػا  زتػػالً عتػػا علػػى تقػػدير حّر يف تقػػدير اضتّر

   زتالً لألاَ على الُرع  (ٔ)األلف

                                                           

َع مػن الصػرؼ علػى نصػ و بالُي ػ   وذلػك ىػَ األاػَ يف النصػب  ّذا الع ػارة يف د    (1) يف أ و والع ػارة أي: وزتػَ اظتمنػ
ها يف الُضػػيل   ويف  َ  علػػى مػػا ذُّػػر ليشػػاّر ػػ :  ُ مػػَ ٕ:ٜٚٚالُػػيض ب و ج:  ُ مػػَ نصػػ و  ػػا علػػى األاػػَ وزُتػػَّ 

َ  على ما ذُّر  يو ظتا ب  ينهما من اظتشاّر  يف الُضلّي   على نص و  ا على األاَ وزُتَّ 
َف  وىَ حتريف     (2)  ّذا يف د، ويف أ و ب و ج: م

َانػو    (3) ، ٕ:ٕٙٔ  واحمليسػب ٕ:ٜٕٔ  ؤ:ٖٙٓ  وىػَ يف اطتصػائص ٜٙ  رقػم: ٜٚٔرجا لرؤب   وىَ يف مل قػات دي
  ٜٔٔ  رقم: ٗ:٘ٓٗ  وشرح أبيات الشا ي  ٖٖٙ  رقم: ٛ:ٖٚٗ، واطتاان  ٕ:٘ٚ، وٜٕٛ

َلو م   (4)  لي  يف د  «بقا ني أالقتا   »ن ق
  «أيديهنّ »أي: يف    (5)

َف الع ارة: ّقدر ]أي: الشاعر[ إجرا  اليا     ويف د: طتُّيػو زتػالً لليػا  علػى    (6) ّذا يف ب، ويف أ و ج: قّدر  وبذلك تّ
 : إال أّف الشاعر قّدره إجرا  لليا  غترى األلف ٕ:ٜٚٚاأللف  ويف الُيض 

َانو رجا لرؤ     (7) َؿ  يو:ٜ٘  رقم: ٜٚٔب   يف مل قات دي َع  يق      من مقط
ُُ  ًحا  كِ ـ ٍّةةةة ؼ٠ةةةزض حٌعـةةةٛ

 ٚحعّْي ٤هَٜ ًحِص ىّي ِئٔك
 

ٍ ةةةةةةةةةةكِ   َّ ةةةةةةةةةةخ٘خ ٨ٚ طَ ّٟ  ٨ٚ طََ

ّْ حٌؤَةةةةكِ  ّْ وّةةةة  ١ٌٕةةةةش حٌّةةةة
 

ةةً ٔ:5ٖٓٚ٘ةةٛ ـةةٟ حٌوٜةةخثٚ   ّٜ , ٚٗةةَف أر١ةةخص  ٖ٘ٙ, ٍلةةُ:2:3ٖ٘, ٚحٌوِحٔةةش 33ٖ, ٚحٌّف

َّ ٕٛخعش ح٦عَحد ٘ٔٔ  ٕ:53  ٚحٌّٕٜؿ 2ٗٔ, ٍلُ:ٗ:2ٓٗحٌ٘خـ١ش    ٚحٌّمخٛةي ٔ:53  ٚٓ

 .ٕٗ, ٍلُ: ٔ:2ٖٔحٌٕل٠ٛش 
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 ُصػػَ مػػػ   (ٕ)صػػػلالمتٌ الضػػمري  م  ػػ  يفالمطفصػػػل  الضػػميري   ى ككمػػى كً ػػػ
 [من ال سيا] :ق ل  [بٕٓٔ] فيللضرورة  اظتيصَإمّاف 
َاِت بال َارِث األم  (ٖ)يف دىر الد ىارِيرِي الرضي  إيىهمي  ق   مطٍت     اعث ال

ال الضرورُة:  منيهم األرضُ      (ٗ)وواج و ل
َقَػَ  بعػد  المطفصػػل م  ػ ى  صػلي المتٌ   ى كً ػ   زتػالً لألاػَ علػى الُػػرع (٘)«إالّ » 

َؿ عليو  يما تقّدـ  [من ال سيا] :ق ل  في  (ٙ)احملم
 (3)ىرديٌ  ؾً إالٌ ّنِت جارتَنا               أالّ كتاورنا   إذا ما (5)وما ن اِف

ال الضرورُة: إال إياؾ َاجُب ل     (ٔ)وال

                                                                                                                                                                      

َلػػػِ  يف تقػػدير الُي ػػ  عليهػػػا علػػى األلػػػف»يف أ و ب و ج: و  ّػػذا الع ػػارة يف د   (1) َف عليهػػا احملم   أي: «يف تقػػػدير السػػّ
َف عليهػػػا «تر ػػػاىا»  ػػػت األلػػػف يف أ ػػػاف حقهػػػا أف حتػػػذؼ للجػػػـا  وقػػػّدر السػػػّ مػػػا تقػػػّدر الُي ػػػ  علػػػى اليػػػا  يف ّو  ّ 

َل  على األلف؛ زتاًل لألاَ الذي ىَ األلف على الُرع الذي ىَ اليا      اظتنصَب  واليا  يف ذلك اليقدير ػتم
٨ٚ  «ا٠ّةخ»حٌ٘ةعَ ِةٓ حٌعزخٍس ـٟ ى: حٌّٕفًٜ ِٟٛع حٌّظًٜ. ٠ٕ:َ: حٌىظةخد )رةخد ِةخ ٠ـةُٛ ـةٟ   (2)

  ّٚ٘ةع حٌٙٛحِةع ٔ:ٙٓٔ  ٚحٌظٜة٠َق ٘:٠ٕٗٗ٘ةَد   ٚحٍط٘ةخؾ حٌٕ:ٕٖٙـةٟ حٌىة٩َ(  ٠ـُٛ

ٕٔٙ:ٔ . 

 ِٓ ر١ض   ـٕخء       ـٕي   عٍٝ أكٍؿ ٌُٚ كٍفض أّٟ, ٚلزٍٗ:   ٔ:ٕٗٔحٌز١ض ٌٍفَُىق ـٟ ى٠ٛحٔٗ   (3)

ّٔخع١ٓ  ِعٍّٛ حٌ

         ً َ          ـٟ أوزَ حٌلّؾ كخؾ  ؼ١َ ِٕظع ِٓ كخٌؿ  ِلَ

 رخٌلّؾ ِٜزٍٛ 

, ٔ:5ٖٓزةي هللا, ٠ٚٙـةٛ ٠ِ٠ةي رةٓ حٌٍّٙةذ. ٚ٘ةٛ ـةٟ حٌوٜةخثٚ ِٓ ل١ٜيس ٠ّيف رٙخ ٠ِ٠ةي رةٓ ع

 ,23:3ٔٚحٌظةةةة١٠ًٌ ٚحٌظى١ّةةةةً  ,3ٖٗ, ٍلةةةةُ: ٕ:23ٙٚلةةةةي ٔٔةةةةزٗ ١ِ٤ّةةةةش, ٚح٦ٜٔةةةةخؾ ٕ:2٘ٔٚ

, ٚٗةَف ٗةٛح٘ي حرةٓ عم١ةً 3ٖٙ, ٍلةُ: ٘:33ٕ, ٚحٌوِحٔةش ٓ٘, ٍلُ: ٔ:3٘ٔٚحٌّمخٛي حٌٕل٠ٛش 

ٕٔ. 

    يف أ و ب و جوليست  ّذا يف د   (4)
 .ٔ:2ٙٔ  ّٚ٘ع حٌٙٛحِع ٔ:23  ٚحٌظ٠َٜق ٕ:2ٖٖ: حٍط٘خؾ ح٠ٌَد ٠ٕ:َ  (5)

 حٌعزخٍس ـٟ ى: حٌٌٞ ُكًّ ع١ٍٗ ـ١ّخ طمّيَ ًٌٚه. ( ٙ)

 ـٟ حٌوٜخثٚ: ـّخ ٔزخٌٟ. ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ِٚخٌه. ٍٚٚٞ: ِٚخ ع١ٍه.ٚ: ِٚخ ع١ٍٕخ.  (7)

ةًٕ:2٘ٔ, ٚٔ:5ٖٓر١ض ِـٙةٛي حٌمخثةً, ٚ٘ةٛ ـةٟ حٌوٜةخثٚ  ( 3) ّٜ ف حٌظٔة١ًٙ , ٚٗة2َٕٔ, ٚحٌّف

, ٕ٘, ٍلةةةُ: ٔ:23, ٚحٌظٜةةة٠َق 23ٔ, 33:3ٔ, ٗ:ٕٕٔ, ٕ:ٖٖٕ, ٚحٌظةةة١٠ًٌ ٚحٌظى١ّةةةً ٔ:ٕ٘ٔ

ٚٗةةَف ٗةةٛح٘ي حرةةٓ عم١ةةً  3ٖٙ, ٍلةةُ: ٙ:ٖٖٖ, ٍلةةُ:  ٚٗةةَف أر١ةةخص حٌّؽٕةةٟ ٘:53ٖٚحٌوِحٔةةش 

 . 5ٍٗلُ:  ٔ:2ٗٔ  ٚحٌّمخٛي حٌٕل٠ٛشٕٔ
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لُّو يقاؿ لو: اليقارض    وىذاّ 
َّ واحػػػػٍد منهمػػػػا  «اليقػػػػارض»: معػػػػ  (ٕ)«شػػػػرح اظتُصػػػػَ»يف  «ابػػػػن يعػػػػيش»قػػػػاؿ  ػػػػ أّفّ 

 يسيعري من اآل،ر حّماً  ىَ أ،ّص بو  
َف واػػُاً  واالْػػيثنا  عػػارٌض مػػن  «ذػػري» ااػػَ  ،(ٖ)«ذػػري»و «إالّ »ّيقػػارض  أف يّػػ

   «إالّ »
َف لالْيثنا   والَاف عارٌض من  «إالّ »وأاَ    (ٗ) «ذري»أف يّ
َلػو: (ٙ)«اطتصػػائص»نقػػالً عػن  (٘)«األشػ اه»زاد يف  َاو يف أمثلػ  اليقػػارض ق  وقل نػػا الػػ

َّة عّل  يف ؿتَ:    [أٗٔٔ] (5) «َعْشياف»و «َذْدياف»اْي ساناً ال عن ق
َى»وقل نا اليا  واواً ظتا ذُّر  يف  َى»و [جٖٕٔ] «اليق    (ٔ)«الُي

                                                                                                                                                                      

 «ٚحٌٛحؿةذ ا٨ ا٠ةخن»ٌٛةٗ ـةٟ حٌ٘ةَف : ٚكمّةٗ ٌة٨ٛ ح٠ٌةٍَٚس: ا٨ّ أٔةِض. ٚلٕ:3ٓٓلخي حرٓ حٌ ١ذ   (1)

 .  ُ  ٓزك لٍ

. ٚو٩ِةٗ ٕ٘ةخ ِةٓ ح٤ٗةزخٖ. ٠ٕ:ةَ: حٌّفٜةً ٔ:ٕٖٓ  ٚح٤ٗةزخٖ )حٌظمةخٍٝ( ٕ:33َٗف حٌّفٜةً   (ٕ)

, ٘:ٖٙٔ, ٗ:2ٕٗ. ٠ٕٚ:ةةةةَ: هِحٔةةةةش ح٤ىد ٠5ٓظمخٍٟةةةةخْ(  «ؼ١ةةةةَ»ٚ «ا٨ّ »)ـٜةةةةً ٚحعٍةةةةُ أْ 

ٕٗٓ:3 ,ٕٕٔ:ٔٔ. 

 ٨ٚ َٗف حٌّفًٜ.١ٌْ ـٟ ح٤ٗزخٖ  «وظمخٍٝ ا٨ّ ٚؼ١َ» ( ٖ)

 ٌٖ٘ حٌـٍّش ١ٌٔض ـٟ ح٤ٗزخٖ ٨ٚ ـٟ َٗف حٌّفًٜ. ( ٗ)

كًّ ح٤ٛٛي عٍٝ ». ٚ٘ٛ طظّش و٩َ حرٓ ؿٕٟ حٌٔخرك طلض لخعيس ٔ:ٕٖٗح٤ٗزخٖ ٚحٌٕ:خثَ  ( ٘)

وّخ ١ٌٓوَ حٌ٘خٍف. ٌٖٚ٘ ح٠ٌِخىس عٓ  «حٌظمخٍٝ», ١ٌْٚ ٘ٛ ـٟ ح٤ٗزخٖ طلض لخعيس «حٌفَٚع

 ح٤ٗزخٖ ١ٌٔض ـٟ ى.

 .ٔ:5ٖٓحٌوٜخثٚ   (6)

َلػػػو:    (7) َّة علّػػػ  يف ؿتػػػَ: ذػػػدياف»ق ّػػػذا يف اطتصػػػائص واألشػػػ اه  وزاد  يهمػػػا: وأبػػػيض لَيَػػػاح  ويف أ و ب و ج:   «ال عػػػن قػػػ
َه  ثلو يف ؿتَ ذذياف   واليا  يف   داً َذػذػِدي ي ػدى »مػن  «ذػدياف»مهمل  يف أ و ج  ويف ب: عدباف  و «ذذياف»العرب

أّػػَ  «مػػن عشػػي يعشػػى عشػػا وعشػػاوة «َعْشػػياف»  ووذػػديا ذديانػػ ٌ  وىػػي  وذػػديافٌ  يافُ دْ َذػػ  هػػَ  ال ػػدا  أّػػَ  «دا وَذػػ
ػيا مػاد  )عشػي( و)ذػدي(  وَف  العشا   هَ عٍش وعشياف وىي عشّيَ وعشيان  ينظر لساف العرب مادة )ذدا( والَْ

ػػيا الصػػُ  اظتشػػّ   عشػػياف وعشػػيان  قاؿ يف لسػػاف العػػرب مػػادة )عشػػا(: ر يف الَْ ٌَ  يػػّذ  واألاػػَ  ُمػػيَػَعش   :ْشػػيافٌ عَ  ورجػػ
َافٌ » ػػذوذ يف «َأشػاَوى» بػاب مػػن وىػَ «َعْشػ ػػ  و لػب الشُّ  ُ ٌَ  :األزىػري قػاؿ  اطِت َاو ذوات مػػن وىػَ  َعْشػياف رجػػ  ألنػػو ؛الػ

َتو َعَشػػػييو :يقػػػاؿ َه  اَنػػػا وَعَشػػػ ػػػْييو :َأي َأْعُشػػػ ػػػى إذا يعَشػػػى عِشػػػيَ  وقػػػد  َعش   ال َػػػدا  مػػػن يقػػػاؿ :حػػػا  أَبػػػَ وقػػػاؿ  تَعش 
ٌَ  :شػا والعَ  َاف َذػػْدواف واألاػَ  وَعْشػػياف َذػػْدياف رجػػ َاو َأاػػلهما ألف   ؛وَعْشػػ َاو ولّػن  الػػ  ألفّ  ّثػػرياً  اليػػا  إُف تُقلػػب الػػ
َاو من َأ،فّ  اليا    ال
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َا الثػػآف األّوَؿ يف ؿتػػَ:  َا األّوؿ الثػػآف يف ؿتػػَ: «ُمْنػػذُ »و (ٕ)« َػػذ  »و «ُشػػذُّ »وأت عػػ   وأت عػػ
   انيهى  «اُ،رُج»و «اُقيَُ»

أي:   فحملٍتػػ ,بشػػيءو   ت  ػػيئىن إذا  ػػبٌ  العػػربى  « ػػيب ي ً »علِػػم   :ى رألفلٌمػػ

َداً  عػػػىدت: حّػػػِم اظتشػػػّ ِو بػػػو  علػػػا حكمػػػ ظتشػػػّ َو  ا  (ٖ)  أو: عػػػادت راجعػػػ ً أيضػػػىن عػػػ

                                                                                                                                                                      

 ١ٓؤطٟ حٌى٩َ عٍٝ ًٌه ـٟ ح٨ٓظلٔخْ.  (1)

ٌّ »٨ ٠:َٙ ح٦طزخع ـٟ   (2) . ٚ. ٚـٟ حٌوٜخث«ـ َِّ  ٚح٤ٗزخٖ: ٚـِ

طٗ ٌٗ ر ٠َك حٌعخ٠ٍّش.حٌعزخٍس ـٟ ى: ع ( ٖ) َّ  خٍص ٣ٌهَ أٞ: ٛ
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تثبيتػىن اظتشّ ِو باظتشّ ِو بػو أّواًل   :صىحب  كمعلا ح (ٕ)اظتشّ َو بو أّوالً  (ٔ)اآلخرى فحملت 
َّ حّػػػٍم بيط مػػػى (ٖ) الشػػػب كتتميمػػػىن لمعطػػػاأي: لل ّمػػػني   ل مػػػى ػػػ   الػػػداعي بعطػػػا ّ 

َجػوِ »يف  «ال جػ » بأفٌ  م أيضىن حكى   (ٗ)وااحَ و وزتِلو علي  محمػ ؿه  (٘)بػاصترّ  «اضتسػن ال
َِ »يف  «الرجل»علا  َِؿ علػى «الضػارب الرجػ َجػو»  احملمػ َجػوِ »يف  «ال مػا أجػازوا «اضتسػن ال  ّ 

َجوَ »أيضاً النصَب يف  ََ  (ٙ)ىذا الضاربُ »زتالً منهم على  «ىذا اضتسن ال    (5)«الرج
ػػػر  واأل :ى كػػػىف الطحػػػىةكلٌمػػػ  ّ ري اطتػػػبذ َلػػػو:  (3)رجػػػُ   يػػػو اليانيػػػث  نظػػػراً ليػػػّذ يف ق

   آخرين: قصِدىم ومنهجهم  (2)كعلا  مت ميف  ريقهم  بىلعرب الحقين 
 قّدـ الظرؼ  يهما على ميعل قو اىيماماً  

من العػرب؛ أل،ػذىم  (ٔٔ)كا ح  مى رك   -من الرأي- (ٓٔ)جىز ل م أف يركا
َقهم  م   (13) ىركا التي مثلت معلا أ: يسريوا  اكيحرك يف  ريقهم   (ٕٔ)شتَيهم  وضت

  م واأل،ذ بسميهم حقو  (ٗٔ)عليها؛ إذ اظتقاـ الل َؽ

                                                           

    يف د:   مَ «   ملت»  و أ و ب و ج ْقطت من  (1)
    ليست يف د  (2)
    : اليش يوأ و ب و ج يف  (3)
ًٍّ عٍٝ ح٢هَ. ( ٗ) ًِ و  حٌعزخٍس ـٟ ى: حٌيحعٟ ًٌه حٌّعٕٝ ٦ع خء وً كىُ ٛخكزٗ  ٚكّ

    ليست يف د « اً أيض»  و يف أ و ب و ج ّذا يف د  وليست  (5)
 ـٟ أ ٚ ؽ: ٌ٘حى ٠ٌخٍد. ٚـٟ د: ٌ٘حى ح٠ٌخٍد. ٚـٛلٙخ اٗخٍس ه ؤ. «ٌ٘ح ح٠ٌخٍدُ » ( ٙ)

ٌ٘حْ حٌٔ َحْ ِٓ طظّش و٩َ حرٓ ؿٕٟ وّخ ـٟ حٌوٜخثٚ ٚح٤ٗزخٖ. ٚلي ؿخءح ـٟ ى وّخ ٠ٍٟ: ـٟ  ( 5)

 ح٠ٌخٍد حٌَؿً حٌّلّٛي عٍٝ حٌلٔٓ حٌٛؿٗ.

ري اطتب  أ و ب ّذا الع ارة يف د  ويف  (8) روا األرج   يو اليانيث   رع اليّذ  و ج: ّذ
    : ْننهمأ و ب و ج يف  (9)
 ُحى عٕي ــخي: ـ١ٗ.   (10)

 عٕي ــخي ٚـٟ حٌوٜخثٚ: ٍأٚح.  (11)

    : ىمأ و ب و ج ّذا يف د  ويف  (12)
 وٌح ـٟ ك١يٍ, ٚعٕي ــخي: حٌٌٞ كٌٚح. ٚـٟ حٌوٜخثٚ: حٌظٟ كٌٚح.  (13)

َقها إشارة ،طا  ويف ج: أدا   «إذ» أ و ب و ج: إذا اظتقاـ اظتل َؽ  ومّاف د  ويف ّذا الع ارة يف  (14)  يف أ: إذا  و 
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 :ؼك كمػن حمػل الصػل علػا الفػرع حػرؼ الحػر : (ٔ)«اطتصػائص»يف  قىؿ
َف حمالن علػا حػرؼ لقَّهتا   أص ؿه أي: اضتروُؼ   كهي ,للجـا  (ٕ)حروِؼ العّل  والن

اُت   كهي ,حرؼ الحركىت ل    .ئ ي زكاأي: اضتّر
ٌَ - اال ػػػمً  كحمػػػلي  َعٍ  وىػػػَ أاػػػ علػػػا  -وىػػػَ اظتصػػػدر  منػػػو للُعػػػَ الشػػػيقاقو مػػػن نػػػ

َد عّليػػني  ترجػػ  إحػػداقتا  فػػي مطػػ  الصػػرؼ  (ٖ)الُػػرع لػػو عػػلالف عنػػد مشػػا يو بػػو يف وجػػ
َـ مقامهمػػا   َنػػو (ٗ)الُػػرع لػػو أيضػػاً كعلػػا الحػػرؼ لّلُػػٍ  واأل،ػػرى للمعػػ   أو مػػا يقػػ ؛ لّ

أي:  كهػػ تشػػ يهو بػػو   (٘)عنػػد قيػػاـ ْػػ ب ال نػػا  مػػنبطػػىء فػػي الللػػربا بينػػو وبػػني الُعػػَ  
َعني :علي مى أصله االْم      (ٙ)على الن

 «مػػػى»علػػػا ظتضػػػارٍع وذػػػريه  (5)ؼصػػػرٌ تفػػػي عػػػ ـ ال «عسػػػا»ك «لػػػيس» كحمػػػلي 
الُرع   ,«مى»ملت كمى حي  -لف  ونشٌر مرّتبٌ - «لعلٌ »ك َعا حر اًّ   «لػيس»علا وىي لّ

َعا  عاًل  وأاَ ا ؛في العمل َديّ  لّ  لعمَ لو كام  نُي اضتاؿ واصتم
 ّالـ اطتصائص   ا ت ا (ٔ) «زُتَ»ميعّلق بػ «يف العمَ»

                                                           

خ وخْ حٌٕلخس». ِٚٓ لٌٛٗ ٔ:ٖٗٗ. ٚح٤ٗزخٖ ٔ:ٖٓٔحٌوٜخثٚ  ( ٔ) ّّ عٍٝ أِؼٍظُٙ حٌظةٟ »اٌٝ لٌٛٗ:  «ٌٚ

 ٌُ ٠ٌوَٖ ـٟ ح٤ٗزخٖ. «ٓخٍٚح

َف  اضترؼ :يف أ و ب و ج ليست يف د  والع ارة  (2) أي: حػذؼ حػرؼ العلّػ  يف الُعػَ اظتعيػَ  وحػذؼ  ،َؼ العلػ  والنػ
َف يف اظتث  ورت  اظتذّّر  الساَف   ذلك يف األشتا   َر والن َف يف األ عاؿ اطتمس   أّما آ،ر اظتنقَص واظتقص  الن

 يف اطتصػائص واألشػ اه:يف نسػخ  مػن األشػ اه  و  «الُػرع»أ و ب و ج: الُرع وىػَ الُعػَ لػو  و  ّذا الع ارة يف د  ويف  (3)
  الُرع وىَ الُعَ على األاَ وىَ االْم زتلهم ذلك ومن

: اضتػرؼ أي: الػذي ٕ:ٗٓٛأ و ب و ج: اضترؼ الر ػ  السػاقا عػن االْػم أيضػاً  ويف الُػيض  ّذا الع ارة يف د  ويف  (4)
َه  ػا َه  و يف  مرت يػو دوف االْػم  ويف اطتصػائص: نعػم  وجتػاوزوا باالْػم رت ػ  العمػَ إُف أف شػ ه ورا ه وىػَ اضتػرؼ   نػػ

َه  َه  ا ورا ه وىَ اضترؼ   ن  األش اه: نعم  جتاوزوا باالْم رت   الُعَ إُف أف ش ه
 : عند قياـ الش و ٕ:ٗٓٛأ و ب و ج: عن  وىي لليعليَ  ولعلها: عند  ويف الُيض  ّذا يف د  ويف  (5)
ي ت يف ب  زاد يف  (6)    ولعلها: السابقني «اظتيُرق »مث ا  ت إُف  «قنياظتيُر »أ و ب و ج: اظتيُرق   وقدّ 
 أ و ب و ج: الصرؼ  يف  (7)
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  (ٕ)أي: الشػافَ   أ ٌػأي: الن ػاِة   ذكػر بعضػ م :«ىفأبي حيٌػ»ػل «التركرة»كفي 

  وإف ا،يلُػػت الصػػي ياف  علػػا الفعػػل فػػي عطػػف الفعػػل حػػىد الامػػىفرط اتٌ مػػى ا ػػتي إ ٌ 
َز عطػػػف اظتا ػػػي علػػػى اظتضػػػ ارع إذا أُريػػػد باظتضػػػارع اظتا ػػػي معػػػ   أو باظتا ػػػي مسػػػيق َ  يجػػػ

َز عطػػف أحػػدقتا علػػى الثػػآف؛  [بٕٔٔ]  وإاّل بػػاف ا،يلػػف زماُعمػػا  (ٖ)اظتعػػ   لفٌ  ػػال كتػػ
منهػا  فكمى ال يجػ ز تثطيػ  المختلفػينيف األشتػا    التثطي   ظيري  (ٗ)يف األ عاؿ العطف
ػػػ َر   (ٙ)لال،ػػيالؼ « ػػارباف»يقػػاؿ:  (٘) ػػال « ػػارٌب ذػػداً »و « ػػارٌب اآلف»زمانػػاًّ  ال اظتػػّذ
َنو  يها نظري اليثني    ؛عطف المختلفين في الامىف يج ز  لّ

َؿ مػا ذُّػر   (7)هػرابعػد نقلػو:  «أبػ  حيػىف»قػىؿ   مػن حمػػلً اضتا ػػر ذىنػاً مػن مػدل
 «جا  زيٌد وزيدٌ »ّػ  العطف لفٌ  -وىَ اليثني -[دٜٗ] علا الفرع -وىَ العطف- الصل
ػ  التثطي أصلي    ولذا قيَ يف تعريُو: ما دّؿ على ا نػني  وأذػ  (3)«الايداف جا »أي: اظتث  ّ 

َفٍ  [جٕٗٔ] ٍَف أو ياٍ  ون    (2) عن اظتيعا ُني  بايادة ألٍف ون

                                                                                                                                                                      

َعا حر اً الُرُع عن   (1) َعا  عػاًل  وأاػَ العمػَ لػو علػى  «لي »الع ارة يف د: وىي لّ كػام  نُػي  (1)«لػي »يف العمَ؛ لّ
َد يف العمػػػَ ميعلّػػػق بػػػػ ، و ٔ:ٚ٘ب مػػػا أجػػػري غتػػػرى لػػػي ( الّيػػػاب )بػػػا «مػػػا»و «لػػػي »  ينظػػػر يف «زُتػػػَ»اضتػػػاؿ واصتمػػػ

  ٔ:ٜٔٔ، والل اب ٜٖٔ، ٖٓٔ، وأْرار العربي  ٖٔٔ، ٕٓٔ، والعلَ يف الن َ ٙٗٔ

 أ و ب و ج  ّذا يف د  وليست يف  «أي: الشافَ »  (2)
 أ و ب و ج: إذا أُريد باظتضارع اظتا ي زمناً  أو باظتا ي مسيق َ معً     ويفٕ:ّ٘ٓٛذا الع ارة يف د والُيض   (3)
  يف د:  يهما «يف األ عاؿ»  (4)
 أ و ب و ج: ال  ّذا يف د  ويف  (5)
 أ و ب و ج: ال،يالؼ  ّذا يف د  ويف  (6)
 عٕي ــخي: ٌٚ٘ح.  (7)

الايداف  ّذا يف د  ويف  «ّجا  الايداف»  (8)  أ و ب و ج:ّ 
َفٍ »  (9) ٍَف أو ياٍ  ون ياب اضتدود لألبد «بايادة ألٍف ون هي ٛٛي لي  يف د  ينظر: شرحّ    ٛٓٔ، والُّا
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َف من زتَِ  ما ىَ اري  ع ارِة ذلك الػ عِض   [أ٘ٔٔ]أي:  ال يّ أف  إالٌ النظري ّ 
َلو عتػا   ّػاف يف   مالتثطي  في اال ظيري  الفعل (1)علاأي: العطَف    عا أ ٌ  ٌ يي  لعدـ ق 

 نظريىا يف االْم   (ٕ)يف الُعَ
 قػا  ى فػي اللفػظ إمٌ  ,فىلطظير -(ٖ)وىَ زتَ النظري على النظري-ى الثىلث كأمٌ 

 معاً   في مى أك  (ٗ)ّذلكأك في المعطا  قا  
َِ علػػى النظػػري لُظػاً:  ,ؿفمػػن أمثلػػ  الكٌ    المصػػ ريٌ  «مػػى»بعػػ   «إفٍ »زيػػىدة اضتمػ

َلو:  ,(٘) فيٌ الظر  َيَ]ّق  [من الط
 (ٙ)ورجِّ الُ  للخري ما إف رأيَيو         على السّن ،رياً ال يااؿ يايدُ 

عتا مصدٌر    واظتصدريّ : ىي اليت ُيس ك منها م  مد،
عتُا والُيها عن الظرؼ وىَ     «اظتّدة»والظر ّي : النائ   ىي ومد،

َلو:   ,الم ص ل  «ما»بعد ك َا ر]ّق  [من ال
 (5)جِّي اظترُ  ما إف ال يراه                 وتعِرُض دوَف أدناه اطتُطَُبُ يُر 

                                                           

 عٕي ــخي: ـٟ.  (1)

 ـٟ ى: ـ١ٗ. ( ٕ)

س ٔ:٠ٗ5ٕٓ:َ: ح٤ٗزخٖ  ( ٖ) ّٛ , لخعيس: حٌٟ٘ء اًح أٗزٗ حٌٟ٘ء أع ٟ كىّةخا ِةٓ أكىخِةٗ عٍةٝ كٔةذ لة

حٌمخعيس حٌى١ٍّّش ح٤ٌٚةٝ: لةي ٠ع ةٝ حٌ٘ةٟء كىةُ ِةخ أٗةزٙٗ ـةٟ  33ٗحٌ٘زٗ. ٚلي ٔمً ـ١ٗ عٓ حٌّؽٕٟ 

ّخ. ٚلةي ٔمةً حرةٓ  عة٩ّْ ِع:ةُ ٗةٛح٘ي حرةٓ ٘٘ةخَ ٕ٘ةخ. ٠ٕٚ:ةَ: هِحٔةش ِعٕخٖ, أٚ ـٟ ٌف:ٗ, أٚ ـ١ٙ

 .3:ٖٗٗ, ٖ:ٖٓ٘ح٤ىد 

 ١ٌٔض ـٟ ى. ( ٗ)

(5)   ) ْْ ( ٠ٕٕٔٓ:َ: حٌـٕٝ حٌيحٟٔ )ا ْْ  . ٕ:5ٔٔ  ّٚ٘ع حٌٙٛحِع 3ٖ  ِٚؽٕٟ حٌٍز١ذ )ا

٠ِعٟ. ٚ٘ٛ ـٟ حٌىظخد  ( ٙ) ََ ْع١ٍُٛ رٓ رََيي حٌمُ َّ , ٕ:ٕٙٓ , ٚح٤ٛٛي ـٟ حٌٕلٛٗ:ٕٕٕحٌز١ض ٌٍ

, ٍلُ: ٔ:ٓٔٗٚحٌمخٛي حٌٕل٠ٛش  ,ٗ:ٕٕٙٚحٌظ١٠ًٌ ٚحٌظى١ًّ  ,ٔ:ٓٔٔ, ٚحٌوٜخثٚ ٖ:5ٖٔٚ

 .5ٕ, ٍلُ: ٔ:ٔٔٔ, َٚٗف أر١خص حٌّؽٕٟ 2ٙٔ

, ٚلةخي: ٘ةٟ ٌـةخرَ رةٓ ٕٗٙـٟ ى: ٚطعَٝ. ٚ٘ٛ أكي ػ٩ػش أر١خص أٍٚى٘ةخ أرةٛ ٠ُةي ـةٟ حٌٕةٛحىٍ  ( 5)

:ٟ٘ٚ . ّٟ ّٟ حٌـخٍ٘ ْأ٨ْ حٌ خث ٍَ 

ِٔ أُ  ـبْ ّْ  هِ ٌٛ  حٌع١ٖ ـب ٟ     كٍ ًٌ  ع ٗوؤّٔ  ,اٌ   ٛدُ ُ٘ َِ  ٔ

  ه ٛدُ  يٖرعأ ىْٚ ٚطعَٝ ٨ ٩٠لٟ  ْا ِخ حٌعزي َٟؿٍّ ٠ُ  

ُٚ  ٠يٍٞ ِٚخ ِٗ ََ َٗ     ٍم٠ُٟ  ع٩ََ  حٌل٠َ  ١ٜذُ ٠ُ  أَ أ٠و ٝءُ  ََٖ ح
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  (ٕ)لش هها  ا لُظاً  (1)الطىفي  «مى»حمالن علا 

َنو  المضىرع بىلط ف ت كي ي : (ٖ)من أمثليوك ل ى ] الطىفي  حمالن  «ال»ع بحاَؿّ 
َلػػػػػػػو تعػػػػػػػاُف:(4)[الطىهيػػػػػػػ  «ال»فػػػػػػػي اللفػػػػػػػظ علػػػػػػػا  ق   جئ   جئ  جئ  جئ     جئ چ  ّ 

َرة  (ٙ)بناً  على أّعا نا يٌ    ُيو (٘)چجئجئ َُو ش ُو ا  الناىي    «ال»النا ي  بػ «ال»شذوٌذ ،ُ 
ٍَؿ  يها   ذلك ظاىرٌ  «ال»أّما إذا جعلَت     (5)ناىيً   واصتملَ  اًُ  بيقدير مق

  بصػػي   األمػػر  (2)تعجػوو ال (3)[فػػي] «بػػ  فعػػلٍ أى »فىعػػل  حػرؼي مػن أمثليػػو: ك

َر لالْم الظاىروال ا  مايدٌة  َرة أمر اظتخا ب اظتّذ َباً؛ د عاً لر   ا    (ٓٔ)يف الُاعَ وج
َلػػو تعػػاُف:  أي:  ػػم   ُ ػػذؼ زتػػالً لػػو علػػى  (ٔٔ)چجئ   جئ  جئچومػػن حذ ػػو ق

َؿ بػػػػػو اهػػػػػرور   َْ بػػػػػو» ى كػػػػػىفٌمػػػػػلى اظتُعػػػػػ للمخا ػػػػػب  المػػػػػر (13)بفعػػػػػل (ٕٔ)ب ىن مشػػػػػ «أَ عِػػػػػ

                                                                                                                                                                      
  ّٚ٘ةع حٌٙٛحِةع 3ٓٗ  ٍلةُ: ٕ:2ٖ٘, ٚحٌظٜة٠َق ٘:ٖٕ٘, ٗ:ٕٕٙ حٌظ١٠ًٌ ٚحٌظى١ًّ ٚحٌز١ض ـٟ  

. ٕٙ, ٍلةُ: ٔ:5ٓٔ, ٚٗةَف أر١ةخص حٌّؽٕةٟ ٘ٗٙ, ٍلةُ: 3:ٓٗٗٚحٌوِحٔةش   ٖٔٗ  ٍلُ: ٕ:5ٔٔ

ّص. ٍَ  لخي حٌزؽيحىٞ: ٚٔٔزٙخ حرٓ ح٤عَحرٟ ـٟ ٔٛحىٍٖ ٠٦خّ رٓ ح٤

 حٌٕخـ١ش. «ِخ»عٕي ــخي ٚـٟ حٌّؽٕٟ ٚح٤ٗزخٖ: ٤ّّٔٙخ رٍف:  «حٌٕخـ١ش «ِخ»ك٩ّا عٍٝ »  (1)

حٌٕخـ١ةش كّة٩ا ٌٙةخ ـةٟ  «ِةخ»هةٛي ٨َ ح٨رظةيحء عٍةٝ : ٚى-ٟٚ٘ ـٟ حٌّؽٕةٟ ٚح٤ٗةزخٖ-ُحى عٕي ــخي   (2)

 حٌٌّٛٛٛش. «ِخ»حٌٍف: عٍٝ 

ًّ حٌٜٛحد ِخ أػزظٗ.  (3) ًِ عٍٝ حٌٕ:١َ ٌف:خا. ٚـٟ حٌٕٔن: أِؼٍش. ٌٚع  أٞ: حٌلّ

 ِٓ ى ِع حٌٌٞ ٓم٢ ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ. «ك٩ّا »ح٠ٌِخىس ِٓ ــخي. ٚلي ٓم ض   (4)

. ٕ٘: 3 ح٤ٔفةةخي چڈ  ڈ  ١٠   جئ  جئ  جئجئ  جئ   جئ  جئ  جئ     جئ  جئ  جئچ ِةةٓ لٌٛةةٗ طعةةخٌٝ: ( ٘)

 .٘:٠٘32ٕ:َ: حٌيٍ حٌّْٜٛ 

 أ و ب و ج  ّذا يف د  وليست يف  (6)
 .٠ٖٕٕٗ:َ: ِؽٕٟ حٌٍز١ذ )٨(  ( 5)

خي.  (8) ـّ  ح٠ٌِخىس ِٓ ـ

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: طعـذ. ٚلي ٓم ض ِٓ ى.  (9)

(ٔٓ )  ّْ َـع ح٨ُٓ حٌ:خَ٘. ٠ٕ:َ: حٌظ٠َٜق ؿخء عٍٝ ٍٛٛس ح٤َِ, ١ٛٚؽش ح٤َِ ٨ ط «أـعً»أٞ: ٤

ّْ ٌَِٚ ٠ُخىس حٌزخء ٌٍفَق ر١ٓ ٖٕٔ  ٚأَٓحٍ حٌعَر١ش 2ٖٔ. ٚحٌٌٞ ـٟ حٌعًٍ ـٟ حٌٕلٛ ٔٙ  ٕ:ٓٙ   أ

 ١ٛؽش حٌظعـذ ١ٛٚؽش ح٤َِ حٌلم١مٟ.

(ٔٔ ) ُ٠َِ ٔ2 :ٖ3 . 

 أ و ب و ج: مشي هاً  يف  (12)
 وٌح ـٟ ف َٚ, ٚعٕي ــخي: ٌفعً.  (13)
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َر َؿ ,فػػػي اللفػػػظ (ٔ)اظتػػػّذ َاز   مجػػػروُر ذلػػػك نظػػػرُي اظتُعػػػ بػػػو اهػػػرور   ُ مػػػَ عليػػػو يف جػػػ
َمػػػ ً  َاز حػػػذؼ الُاعػػػَ  وىػػػي ميعػػػددٌة  أوردهُتػػػا منظ َا ػػػ  جػػػ يف  (ٕ)اضتػػػذؼ  وىػػػذا أحػػػد م

  (ٖ)«الَقْطر»شرِحي لنظِمي 
ػػػرى »بػػػىب  (ٗ)بطػػػىءي منهػػػاك ـً حى َزف - «ا ػػػاف بػػػ َعَلمػػػاً ظتءنػػػٍث يف ل ػػػ   « َػَعػػػاؿِ »وىػػػَ مػػػاّ 

  ومنػو «انػاِؿْ » عػ :  «اؿً اى  ػى »ك  «أدرِؾْ »:  ع  «اؾً رى دى »ػعلا الكسر تشبي ىن ل  ب -اضتجاز

َؿ الشاعر َا ر]: (٘)ق  [من ال
َؿ ِ َ   يها:  ىي الدنيا تق

ـٌ   ُم مّ  ابيسا   ػال ي ُرّر
 

 َحَذاِر َحَذاِر من بطشي و يّي 
َُ ُم ّي ََِف مض ٌك والُع   ق

 

 

َّ  ال ي  غتردٍ  (ٙ)ينقاس اشيقاقو «َدرَاؾِ »وباب     (5)منّ 
َر  ُ   بنا ه  لّما ت  شابو اللُظاف زِنًَ  زُتَ الَعَلُم على اْم الُعَ اظتّذ

ػػػذؼ األوُف أ،ػػػرى- «حى ػػػى» بطػػػىءي منهػػػا ك  -ويقػػػاؿ ٍػػػذؼ ألُػػػو األ،ػػػرية تػػػارًة  ٍو

  .(1)ٌي الحرف «حى ى» (8)لشب  ى بلفظ   ع  الينػايو   اال ميٌ 

                                                           

  ليست يف د «َرللمخا ب اظتّذ»  (1)
 ُحى ـٟ ى: ٌٟ.  (2)

ًّ حٌٜيٜ ٨رٓ ٘٘خَ. ٠ٕ:َ ـ١ٗ   (3)  .3ٗٔ  3ٖٔأٞ: وظخد ل َ حٌٕيٜ ٚر

 أ و ب و ج  ْقطت من  (4)
ٚحٌز١ظخْ ِٓ َِػ١ش ٌفوَ حٌيٌٚش, ٚ٘ةٟ  حٌو٢  رلٔٓ حٌٜخكذ خدوظّ  أَٗٙ حٌٔخٚٞ, أرٛ حٌفَؽ٘ٛ  (5)

 . ٖ:3٘ٗـٟ ٠ظ١ّش حٌيَ٘ 

 و ب و ج: اْيقامً  أ  ّذا يف د  ويف  (6)
حنِ »: لٌٛةٗ: )رة ٕ:3ٓ2لةخي حرةٓ حٌ ١ةةذ   (7) ٍَ َ  ِةةٓ «َى حٌَرةخعٟ, ٚ٘ةٛ ِٔةةٌّٛع.  «أَىٍن»( حٓةةُ ـعةً أِة

ٚحهظٍُؿ ـٟ حٌم١خّ ع١ٍٗ, ـّٕعٗ حٌـٍّٙٛ, ٚأؿخُٖ حرٓ ١ٍلش. وّخ لةخي حرةٓ أَ لخٓةُ ٚؼ١َٖ.لٌٛةٗ: 

 ٌ  ً حِي( حُٓ ـع َِ ِِيْ »)َٚٔ ى, ٚ٘ة«حٔ َّ ٌح ِٔةّٛع. ِٚةٌُ٘ذ ٓة١ز٠ٛٗ ٚ ح٤هفةٖ , ٚ٘ٛ ِٓ حٌؼ٩ػٟ حٌّـ

ى: أّةٗ ٨ ٠ُمةخّ ع١ٍةٗ. ٚأّّةخ ٠ُمظٜةَ  َّ ى ِ ٍمةخا. ٚلةخي حٌّزة َّ أّٔٗ ٠ُمخّ ع١ٍٗ, ـ١ُمخي ِٓ حٌؼ٩ػٟ حٌّـة

ُّٓع. ٚـٟ حٌَ٘ف ٕ٘خ ا٠ٙخَ ٠ٛلع ـٟ ح٤ٚ٘خَ.   ِٕٗ عٍٝ ِخ 

. ٠ٕ:ةةَ: ٖٔ: ٠ٕٔٛٓةةؿ  چٹ  ٹچحٓةةّخا اًح وخٔةةض ٌٍظ٠ِٕةةٗ  وّةةخ ـةةٟ لٌٛةةٗ طعةةخٌٝ:  «كخٗةةخ»ٚطىةةْٛ  

 .ٗٙٔ  ِٚؽٕٟ حٌٍز١ذ )كخٗخ( ٙ:3ٗٗ  ٚحٌيٍ حٌّْٜٛ ٓٙ٘حٌـٕٝ حٌيحٟٔ )كخٗخ( 

 .«كخٗخ»عٕي ــخي ٚـٟ حٌّؽٕٟ ٚح٤ٗزخٖ: ـٟ حٌٍف: ر  «رٍف: كخٗخ»  (8)
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  ٕ:35٘  ٚحٌىخِةةً 5ٕٕ  ٖ:٠ٕ5ٕٔ:ةَ: حٌىظةخد )رةخد ِةخ ؿةخء ِعةةي٨ٚا عةٓ كةّيٖ ِةٓ حٌّئّٔةغ(   (1)

 .ٕ:3ٕٕ  ٚحٌظ٠َٜق ٘:2ٕٕٓحٍط٘خؾ ح٠ٌَد   ٖٚ:3َٓٔٚٗف حٌىخـ١ش 
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ذلك االُْم  َر (ٔ)اضترؼ  ُب  بنا ه «َْؼ»ش يو بػ «َْؼ»ّو    (ٕ)للش و اظتّذ
ـي الحػػػرؼ فػػػي مقىرًبػػػ   مػػػن أمثلػػػ  زتػػػَ النظػػػري علػػػى النظػػػري: كمط ػػػى فػػػي  إدغػػػى

نظػػريهجخػػرى المى  يف اظتخػػرج منػػو   ػػاُدذم أحػػُدقتا يف الثػػآف  (ٖ)؛ ألنّػػو لقربػػو مػػن ؼَتَرجػػو اػػارّ 
ـَ اظتثَ يف اظتثَ   [بٕٕٔ]  إدذا

َِ النظػػري علػػى النظػػري يف اظتعػػ   قػػكمػػن أمثلػػ  الثػػى ي  قػػىئمو  غيػػري » جػػ ازي ا:   زتػػ
ٌَ  ْػػد  مسػػد   «الايػػداف»  و(ٗ)بالعاريّػػ  «قػػائمٍ »م يػػدأٌ  أُعػػرب إعػػراَب  «ذػػريُ »   ػػػ«الايػػ اف  اعػػ

َر  [جٕ٘ٔ]للثػػآف  حمػػالن اطتػػب   َِع مػػن العػػرب؛  (٘)«الايػػ اف مػػى قػػىئمه »علػػا اظتػػّذ اظتسػػم
َرًة    في معطػىهل ٌ  المبتػ أ  لفٌ  ,يجػالػم : أنّػو يف معنػاه  كلػ ال ذلػك  وإف ا،يال ػا اػ
لػػي  مػػن  (ٙ)  وىػػذاعػػن الخبػػر [أٙٔٔ] غطػػييي  أك ذا مرفػػ عو  ,ى أف يكػػ ف ذا خبػػرو إٌمػػ

زتُػػَ  «مػػا قػػائٌم الايػػداف»األوؿ   هػػَ مػػن الثػػآف  ولػػي  واػػُاً  لّػػن ظتّػػا احّتػػَد معػػ  ذلػػك  عػػ  
 عليو لالحّتاد يف اظتع   

َف أاػػال ً   المصػػ ريٌ  «أفٍ » إهمػػىؿي  :كمط ػى ّمػػا يف  .(7)مػػ  المضػػىرع اطتُيُػػِ  النػ
َلو:    [من ال سيا]ق

ُّما         مّ  السالـَ  وأف ال ُتشعرا أحدا  (3)أف تقرأاِف على أشتاَ  َولْتَ
                                                           

 أ و ب و ج  ّذا يف د  وليست يف  (1)
 حٓةةّخا [ «ٓةةٛؾ»]أٞ:  طـعٍٙةةخ أْ ٗةةجضَ  اًح ـةةٟ طةةخؽ حٌعةةَّٚ ِةةخىس )ٓةةٛؾ( ٔمةة٩ا عةةٓ حرةةٓ ُى٠ٍةةي :    (2)

ٔظَٙخ  ٛ  . ٌٚعً حرٓ ع٩ْ ٠مٜي كىخ٠ش حٌلَؾ  ومٌٕٛخ: ٓٛؾ رّعٕٝ ح١ٌٔٓ.ٔ

 ـٟ ى: ٔ:١َٖ.  (3)

 ابعارة  أي:   (4)
  ٜٛ٘ينظر: نيائع الي صيَ  (5)
 أ و ب و ج: ىذا  دوف واو  ّذا يف د  ويف  (6)
عٍةةٝ حٌمخعةةيس حٌلخى٠ةةش ع٘ةةَس: ِةةٓ ٍِةةق و٩ِٙةةُ  2ٔ٘حٓظ٘ةةٙي رٙةةٌح حٌلىةةُ حرةةٓ ٘٘ةةخَ ـةةٟ حٌّؽٕةةٟ  ( 5)

 طمخٍٝ حٌٍف:١ٓ ـٟ ح٤كىخَ. ػُ ًوَ حٌ٘خ٘ي حٌٌٞ ٓخلٗ حرٓ ع٩ّْ. ٚلي ٔمً حٌٔة١ٛ١ٟ حٌمخعةيس ـةٟ

 .«طمخٍٝ حٌٍف:١ٓ» ٔ:2ٕٙح٤ٗزخٖ 

 لزً ٌ٘ح حٌز١ض ر١ظخْ ّ٘خ: ( 3)

َٓ  ٔفٟٔ ـيصْ  ,ٛخكزٟ ٠خ  ٍٗيح ّخ٨ل١ظُ  ّخوٕظُ  ٚك١ؼّخ   ىّخٔفٛ

 يح٠َ َٚ  رٙخ عٕيٞ ٔعّشا  ٚطٜٕعخ    ٙخِلٍُّ  هؿّ  ٌٟ كخؿشا  طل٩ّ أْ
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َ  منهمػا ُيسػ ك منػو مػ   (ٔ)ظتشػا يها  المص ريٌ  «مى»حمالن علا  ػ عتػا معػً ؛ إذّ 
 اليو مصدٌر  

َُّف »حػػديِث  (ٖ)   َعِملَػػت يف(ٕ)«أف»علػػى  «مػػا»وعتػػذا الشػػ و زُتلػػت  َا يُػػ َنػػ ّمػػا تّ
َف  (ٗ)«عليّم َا»ٍذؼ ن َن  [دٜ٘] «تّ

َؿ -ا ػػم التفضػػيل أي: النظػػرِي يف اللُػػ  واظتعػػ : كمػػن أمثلػػ  الثىلػػث  اْػػٌم لػػد،
ٌَ مػاٍض   اعلُػو راجػٌ  لػػ :فػي التعجػو «لى فعىػأى »ك -عليو وب ا يو «أؿ»   واظتنصػَب «مػا» عػ

َلو ـٌ لالىيماـ  والظرؼ األ  «ما»  واصتمل  ،ب (٘)مُع  ّوؿ يف ع ارة اظتصّنف ،ٌب مقّد
  م يدأ مءّ،ر  «أ عَ»و  (ٙ)«اْم»و

فػػػػي  «أفعىػػػػلى »ضػػػػيل أف يرفػػػػ  الظػػػػىهرى لشػػػػب   بػػػػػالتف «أفعػػػػل» م مطعػػػػ ا فػػػػإ ٌ 
َلو: . (5)لتعجوا َ  منهما   «كز ىن كأصالن »وق  أي: ما يُعيب  يما ُيشيق منوّ 

َِّ دتييٍا   كإفىدةن للمبىلغ   لصاحبّ 
 

                                                                                                                                                                      

ػػر ٔ:ٜٖٓواطتصػػائص  ،ٔ:ٕٕٖ  وال يػػت يف غتػػال   علػػب ٘:ٙٙٔوَف تعػػا لقائػػَ  وىػػي يف اليػػذييَ واليّميػػَ    ْو
َدة  ٔ٘ٗ  و ٖٓٚ  رقػم: ٕ:ٖٙ٘  وابنصػاؼ ٖ٘ٔ، واظتُّصػَ ٔ:ٕٛٚ، واظتنصف ٕ:ٜٗ٘اناع  ابعراب  ط جػ

  واصتػػ  الػػدآف ٕ:ٗٗ  وشػػرح اليسػػهيَ ٕ:ٕٚ٘ٔ، وشػػرح الّا يػػ  الشػػا ي  ٛ:ٖٗٔ، وٚ:٘ٔمػػبوؾ، وشػػرح اظتُصػػَ 
َيػػ  ٕٕٓ   ٕٗٙ  رقػػم: ٛ:ٕٓٗ، واطتاانػػ  ٔٔٛ، رقػػم: ٕ:ٖٖٙ، واليصػػري  ٕٙٓٔ  رقػػم: ٖ:ٖ٘ٗ، واظتقااػػد الن 

  ٖٗ  رقم: ٔ:ٖ٘ٔ وشرح أبيات اظت  
 أ و ب و ج: ظتشا يو  ّذا يف د  ويف  (1)
 وٌح ـٟ ى  ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: كٍّض عٍٝ ِخ أْ.  «ُكٍّض ِخ عٍٝ أْ»  (2)

 ٌعٍٙخ وّخ ـٟ   (3)

١ٛ١ٟ: ٟع١ؿ. ٠ٕ:َ: ـة١ٞ حٌمةي٠َ أهَؿٗ حٌي٠ٍّٟ ـٟ حٌفَىّٚ ٚحٌم٠خعٟ ٚحٌز١ٙمٟ. ٚلخي حٌٔ ( ٗ)

, ٔ:2ٓٗ, ٍٚٓٔةٍش ح٤كخى٠ةغ ح٠ٌةع١فش 225ٔ, ٍلُ: ٕ:ٕٙٔ, ٚو٘ؿ حٌوفخ ٙٓٗٙ, ٍلُ: ٘:5ٗ

 .ٍٕٖٓلُ: 

َلو    ويفٕ:ٖٛٛوالُيض  ّذا يف د  (5)  أ و ب و ج: والنصب ومُع
 أ و ب و ج  ّذا يف د  وقد ْقطت من  (6)
 أ و ب و ج  ْقطت من « نّعم     اليعجب»  (7)
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   واآل،ر باعي ار اظتع   (ٕ)النظري  يهما باعي ار اظت   (ٔ)األوالفو 
َاّص فػػي التعجػػو «لى فعىػػأى »تصػػغير  (ٖ)أجػػىزكاك  ٌَ  واليصػػ ري مػػن ،ػػ   مػػ  أنّػػو  عػػ
َر مػػن اللُػػ   فػػي ذلػػكالػػذي ذلػػك جػػائٌا  يػػو  التفضػػيل «لأفعىػػ»ػلشػػب   بػػاالْػػم؛  اظتػػّذ

   (ٗ)واظتع 
«الج هرمٌ »قىؿ 

  .«سنى حى أى »ك « ى ملى أى » في ره إاٌل سم  تصغيلم يي  :(5)
  .فيمى ع اهمى (ٙ)قى  ه لكن الطح ي فك 

َيني رأوه َا عند ما جا  منو عن العرب   (5) يو أّف الن  َقُ  شاذاً   
َف إُف أّف  َ ي ََ »نعم  ذىب الّ َز اليص ري  يو  ويُقػاس علػى  «أَ َع اليعجب اٌْم   يج

َع منو  ذريُه   (3)اظتسم

                                                           

َزف واألاَ   (1)  وقتا: ال
 «.اظت  »مّاف  «اظتع »ج:  ج: النظري من حيث اظت    ويف ب وأ و ب و  ّذا الع ارة يف د  ويف  (2)
  اجازوا ج: أ و ب و  يف  (3)
  3ٔٔ  ٚأٓةةَحٍ حٌعَر١ةةش 32ٔحٌعزةةخٍس ـةةٟ ى: حٌعخثةةي ٌٍفةة: ٚحٌّعٕةةٝ. ٠ٕ:ةةَ: حٌعٍةةً ـةةٟ حٌٕلةةٛ   (4)

  ّٚ٘ةع حٌٙٛحِةع ٔ:١ٔ23 ؿةٛىس ِزةَٚن  ٚحٌٍزةخد  ٙٔٔ  ٚٔ:ٔٗٔ( ٘ٔٚح٦ٜٔخؾ )حٌّٔؤٌش: 

٘٘:٘. 

١ٍِْقَ  ِخ: ٠ٚمٌْٛٛ لخي حٌٜلخف ِخىس )ٍِق(: ( ٘) َِ َٚح ٌُٚ. ٠ُيحا  أ : لةٌُٛٙ ٚؼ١ةَ ,ؼ١ةَٖ حٌفعةً ِةٓ ٠ُٜةؽِّ

َُٕٗ  ِخ ِٔ ةة١ٍِْقَ  ِةةخ ٠ةةخ   :حٌ٘خعَ لخي. أَُك١ْ َِ ٨ٔةةخا  أُ ِْ َْ  ِؼ ْٛ  رةة١ٓ َُ٘ئ١ٌَ ةةخءِ  ِةةٓ    ٌٕةةخ َع َةة

َِ  ٠خيِ حٌ ُّ َٔ  ٚحٌ

ًَ »: ٚلخي رم١ش حٌىٛـ١١ٓ ؼ١َ حٌىٔخثٟ ٚ٘٘خَ: ٕ:2٘ٚـٟ حٌظ٠َٜق   حٓةُ ٌمةٌُٛٙ أٞ: حٌعةَد:  «أـَعة

رخٌظٜةؽ١َ. ٌٚةُ ٠ٜةؽَٚح ؼ١َّ٘ةخ. ٚحٌظٜةؽ١َ ِةٓ هٜةخثٚ ح٤ٓةّخء.  «ِخ أُك١ٔةٕٗ ِٚةخ أ١ٍُِلةٗ»

ٌّ ٕ:2٘٘ٚلخي  حرةٓ حٌ ١ةذ عٕةي حٌزٜة١٠َٓ. ٚلةخي  «ِةخ أك١ٔةٕٗ»: ٨ ٠ٜؽَ حٌفعً ٨ٚ حٌلَؾ ٚٗة

ّْ حٌز١٠َٜٓ ٨ ٠ـ١ِٚٔةٗ ا٨ ٕ:3ٔٗ : لٌٛٗ )لخٖٓٛ( اٌن... اْ أٍحى ِ ٍمخ حٌٕل١٠ٛٓ ـ١ٍْ وٌٌه, ٤

حا, ٚاْ أٍحى حٌىةٛـ١١ٓ ـٙةُ ٠م١ٔةْٛ ًٌةه, ٨ ٌٙةٌٖ حٌعٍّةش, رةً ٤ّٔٙةُ  ًّ ـ١ّخ ّٓع ِٓ ًٌةه ٠ٚعّيٚٔةٗ ٗةخ

ؾ ح٤ٓةةّخء. ٠ٕٚ:ةةَ: ح٦َّٔ ٠لىّةةْٛ ع١ٍةةٗ رخ٨ٓةة١ّّش, ـ١ظٜةة َّ ( ٜ٘ٔةةخؾ )حٌّٔةةؤٌش: ـْٛ ـ١ةةٗ طٜةة

 .ٙ:ّٔ٘ٔٚ٘ع حٌٙٛحِع  25ٔ, ٖ:2ٓٔ ٚحٌظ١٠ًٌ ٚحٌظى١ًّ ١ ؿٛىس ِزَٚن  ٘ٓٔ  ٚٔ:5ٕٔ

َه ج: أ و ب و  يف  (6)  ما قاْ
 ـٟ د: ٍٖٚٚ.  (7)

 ـٟ ى: ـ١ٗ.  (8)
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 الطصػػػوي  :(2)فمػػػن أمثلتػػػ  -(ٔ)زتػػػَ النقػػػيض علػػػى النقػػػيضوىػػػَ -ى الرابػػػ  كأٌمػػػ
 
َلو تعاُف: . «لم»ػب   (ٗ)بُي  اضتا   (ٖ)چَُشْرَ َۀ   چقُرئ شاذاً ق

 [من الرجا]:  وقاؿ علي  
َمي  من اظتَت أ ر  [أيِّ ]يف   ي

 (ٙ)يػَـَ ُقِدر (٘)أَيَـَ َف يُقػَدَر أـ  
مػن حػػديث  (5)«ال خػػاري اػ ي »   ُػػي «لػػن»ػحمػػالن علػػا الجػػـا بػوُنصػب  ػا 

   (3)«لن تُرْع  لن تُرعْ »ر ي اهلل عنهما:  «ابن عمرَ »
 ]من اظتنسرح[وقاؿ الشاعر: 

 (2)دوِف بابك اضتََلَقو [من]من رجائك َمن     حر َؾ  [اليَـَ ]لن متِب 

                                                           

, ٚ)حٌ٘ةخ٘ي: ٘:23ٗ, ٚهِحٔةش ح٤ىد «كّةً حٌ٘ةٟء عٍةٝ ٔم٠١ةٗ», لخعةيس: ٔ:٠ٕٕٗٓ:َ: ح٤ٗزخٖ  ( ٔ)

3ٕ٘ )ٖٕٔ. 

َّ حٌٕٜذ ر   (2)  أ(. 2ٗ  2ٖـٟ وظخد حٌّٔخع ) «ٌٓ»ٚحٌـَِ ر  «ٌُ»ـٟ حٌٕٔن: أِؼٍش. ٚلي ِ

َ  أّٔٙخ لَحءس أرٟ ؿعفَ حٌٍّٕٜٛ.ٔ: 2ٗحٌَ٘ف:  چۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  چ  ِٓ لٌٛٗ طعخٌٝ: ( ٖ)  . ٚلي ِ

 كىةُ «ٌُة» اع ةخء . لةخي:«طمخٍٝ حٌٍف:ة١ٓ»رٌٙح حٌلىُ عٍٝ لخعيس  2ِٔٙؼًّ حرٓ ٘٘خَ ـٟ حٌّؽٕٟ  ( ٗ)

 ٚـ١ةةٗ .حٌلةةخء رفةةظق چَُشْوورَ َۀ   چ رع٠ةةُٙ رمةةَحءس ِٔظ٘ةةٙيحا  رع٠ةةُٙ ًوةةَٖ .حٌٕٜةةذ عّةةً ـةةٟ «ٌةةٓ»

 ٌَ ًّ  ٨ اً ّٔ: ة أٚ- ٠ٜةق ّةخٚأّ  ,ٕ٘خ «ٌٓ» طل ُٔ ًّ  ِةخ عٍةٝ حٌ٘ةٟء كّةً -٠ٓل  .لةيِٕخ وّةخ ِٗلٍّة ٠لة

 طٛو١ةيُ  :ٗةًٌٚحْ ٘ةٌح ٚـٟ .ع١ٍٙخ ى٩١ٌا  حٌفظق ٚرمٟ ,حٌوف١فش حٌْٕٛ ٌـضكُ  ػُ «ْٓ َٔ٘كَ » أٍٛٗ :ٚل١ً

ٞ   ٌؽ١َ حٌْٕٛ ٚكٌؾ ,حٌّعٕٝ ـٟ حٌّخٟٟ وخٌفعً ٗأّٔ  ِع «ٌُ» ر حٌّٕفٟ ّْ  ِع ِمظ  ١ٍ٠ةك ٨ يحٌّئوّ  أ

 .3ٕٗ, ٖٚ٘ٙ. ٠ٕٚ:َ: حٌّؽٕٟ حٌلٌؾ رٗ

 وٌح ـٟ حٌّٜخىٍ. ٚلي حٓظ٘ٙي رٗ حرٓ ع٩ْ وٌٌه ـ١ّخ ٓزك, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: أٚ. ( ٘)

 ى ـٟ ى.ٓزك طو٠َـٗ. ٚحٌز١ض ح٤ٚي ٌُ ٠َ ( ٙ)

 ٓزك طو٠َـٗ. (5)

 ـٟ ى: ٌٓ ٠َع ٌٓ ٠َع.  (8)

  ٚلةي ًوةَٖ «ح١ٌةَٛ»ِىةخْ  «ح٢ْ»  ٚحٌَٚح٠ش ـٟ حٌز١ةض ٕ:3ٔ٘ٓزك طو٠َـٗ. ٚح٠ٌِخىس ِٓ حٌف١ٞ   (9)

  ٌٚظَؿ١ق ٔمً حرٓ حٌ ١ذ عٓ حرةٓ عة٩ْ «ح٢ْ»رَٚح٠ش  ٔ:5ٙٙحرٓ حٌ ١ّذ ـٟ ؼ١َ ٌ٘ح ح١ٌّٛٓ 

 .«ح١ٌَٛ»ٕ٘خ  وّخ هَٙ ـٟ وؼ١َ ِٓ حٌّٛح١ٓ  أػزض
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َ  ِلما زُتػَ عليػو َلػو:  (ٔ)وبنّي نقيض ّ   لطفػي المى ػي  «َف»أي:  كلػاالي  فػإفٌ بق
اهػػاـو  ػػا مػػن الػػامن اضتا ػػر أو اظتسػػيق َ إُف الػػامن اظتا ػػي   يقػػاؿ  (ٕ)ظتضػػارعأي: لقلػػب ا

  يها: حرؼ نٍُي وجاـٍ وقلٍب  
اظتضػارَع مػن احيمالػو لل ػاؿ   (ٖ)ختلِّػصُ  ,لطفػي المسػتقبل -«لػن»وىػي - كالثى ي 

 وختّصو باالْيق اؿ  
 «اصتُُاوِف»ظتءلُها  : باصتيم والااي  اظتقّدم  اظتعرو    نس  ً (ٗ)« كليٌ اي الجي »كفي 

َؿ  نائػػُب  اعلػػو: حمػػليي  -للي قيػػق- قػػ      علػػا مقىبلػػ  الشػػيءي : بال نػػا  للمُعػػ
َاٍع   .مقىبل  كعلا مقىبل مقىبل ,علا مقىبل مقىبل قد لُتمَ ك   هي  ال   أن

َِ علػػى اظتقابػػَ: ؿالكٌ  مثػػىؿي   [بٖٕٔ]بّسػػر ال ػػا   «جػػلالرٌ  لػػم يضػػربً »  اضتمػػ
نني سر اهاو  الجـا ملحي   د عاً الليقا  السّا ظتقابليو بو   اصتّر يف االْم  علا الجر ـيفّ 
َُ اصتـا يف الُعَ    (٘)مقاب

َِ على مقابَ اظتقابَ: الثى ي كمثىؿي  بّسر ال ا   [جٕٙٔ] «جلالرٌ  ا ربً »  اضتم

 «َف يضػرب الرجػَ»يف  علػا الكسػر  (5)«ا ػرب»يف  :مل الجـا فيػ حي تقػّدـ   (ٙ)ّما
  فػي البطػىء الكسر ج   أفٌ  منظتا عر ػَت   مقىبل الجر  سر  أي: الّ الرم ه  «الرجَ

                                                           

ًّ ٚحكةيس طةيّي عٍةٝ ٕ:3ٔٙـٟ حٌف١ٞ   (1) ّْ وة ٌْ ٌٛؿةٗ حٌٕم٠١ة١ّش, ٚا ّْ ح٤ٌُٚةٝ( اٌةن... ر١ةخ : لٌٛٗ: )ـةب

 ٔم١ٞ ِخ طيّي ع١ٍٗ ح٤هَٜ.

 ـٟ ى: طمٍذ حٌّخٟٟ.  (2)

 متلص ج: أ و ب و  ّذا يف د  ويف  (3)
ى حٌظمةخء حٌٔةخو١ٕٓ  أٞ حٌىٔةَس»)رخد حٌزٕةخء(:  ٖٕٗلخي حٌـٌِٟٚ ـٟ ِميِظٗ حٌـ١ٌِٚش   (4) َّ : اِةخ ٌّـة

. ٘ةةٌٖ «٤ٔٙةةخ ٨ طةةُٛ٘ ح٦عةةَحد  أٚ كّةة٩ا عٍةةٝ ِمخرةةً حٌّمخرةةً  أٚ عٍةةٝ ِمخرةةً ِمخرةةً حٌّمخرةةً....

(. ٚحٌـٌِٚةٟ ٖ:ٕٓٗٔعزخٍطٗ  ٌُٚ ٠ؤص رؤِؼٍش عٍٝ ًٌه. ٚح٤ِؼٍش ـٟ َٗكٙخ ٌظ١ٍّةٌٖ حٌ٘ةٍٛر١ٓ )

 ر ةٓ ؿٌِٚةش٘ة . 5ٚٓٙرةؤٍُِٛ ٓةٕش ٘ٛ ع١ٔٝ رٓ عزي حٌع٠ِِ حٌـٌِٟٚ  أرةٛ ِٛٓةٝ  حٌّظةٛـٝ 

 .352ٔ, ٍلُ: ٕ:ٖٕٙ. رؽ١ش حٌٛعخس حٌزَرَ ِٓ

 أ(. ١ٕٓٔٙؤطٟ ـٟ حٌّٔؤٌش حٌؼخ١ٔش ِٓ حٌفًٜ حٌَحرع ـٟ عٍّش حٌٕ:١َ )  (5)

 ظتا ج: أ و ب و  ّذا يف د  ويف  (6)
 الضرب ج: أ و ب و    ويفٕ:ٙٔٛويف الُيض  ّذا يف د  (7)
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ألّف الّسػر مػن ألقػاب ال نػا   واصتػر   [أٚٔٔ]؛ في اإلعػراب الجرٌ  مقىبلي   (ٔ)«ىػءال »ّػ
 من ألقاب ابعراب  

َِ الثىلػػث كمثػػىؿي  َِ علػػى مقابػػَ مقابػػ :  (ٕ)  اضتمػػ َِ حيمػػل  «الرجػػل ا ػػربً »اظتقابػػ
ال م فيػػ   في كسػػال َاجػػُب لػػو لػػ ن  ال ُّسػػر ,علػػا الكسػػرالقػػػاة السػػّا لػػد   اليقػػػا   (ٖ) 

نني   ذلػػػك مػػػن ألقػػػاب  (ٗ)ظتػػػا عر ػػػَت أفّ  للجػػػرٌ  مقىبػػػله أي: الّسػػػُر   الػػػرم هػػػ السػػػّا
ألّف ذلػػػك يف  للجػػػـا مقىبػػػله أي: اصتػػػرُّ   الػػػرم هػػػ اظت نيّػػػات  وىػػػذا مػػػن ألقػػػاب اظتعربػػػات  

َنػػػو مػػػن ألقػػػاب ابعػػػراب  كالجػػػاـي األشتػػػا   وىػػػذا يف األ عػػػاؿ   َنػػػو  للسػػػك ف مقىبػػػله لّ لّ
  (٘)لل نا 

                                                           

 عتءالِ  ج: أ و ب و  ويف  ٕ:ٚٔٛوالُيض  ّذا يف د  (1)
  جأ و ب و  وقد ْقطت من   ّذا يف د  (2)
 ـٟ ى: ٚؤَ.  (3)

(4)  «  ْ . «ٌّخ عَـض أ ّْ  ـٟ ى: ٤

 حٌعزخٍس ـٟ ى: ٌىٛٔٗ ِٓ أٌمخد أٔٛحع حٌزٕخء. ٌٚ٘ح ِخ هَٙ ٌٟ  ٚـٟ حٌٕٔوش ٔٛع هًٍ ـ١ٍلٍَ.  (5)
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  الخىمس 
 من اظتسائَ

  (ٔ)؟كاح و  الص ؿ المقيس علي ى لفرعو  دي لف هل يج ز تع ٌ اختي 
   «تعّدد»الظرؼ الثآف ميعّلٌق بػ

 ؛ ألّف األاَ ذرُي مء ٍّر  (ٕ)إذ ال ماازتَ  بينهما ؛ عم كالص ي 
َُؿ اظتقػػيُ  ع (ٖ)مػػا تعػػّددَ  ,كمػػن أمثلػػ  ذلػػك فػػي  «ّأم»ليهػػا  ػػرٌع واحػػٌد:  يػػو األاػػ

   (ٗ) چې  ې   ېچ ؿتَ: ,اال تف ىـ
مػػػ   عربػػػتأي   (ٙ) يهمػػػا «أيّػػػاً »أي:   ػػػىفإ ٌ  (٘)چڍ  ڌ  ڌ  چ ؿتػػػَ:  ,كالشػػػرطً 

َلػو:  (5)م  قياـ ْ ب ال نا   الش وِ  َي بػاضترؼ  لػػِما عارَ ػو ؽتػا بػنّي يف ق علػا  حمػالن اظتعن
ػالً  ؛«ٌبعػض»مػن حيػث اظتعػ   وىػي  ظيرت ى  َلػو  «أيّ »مػن  ألّفّ  االْػيُهامّي  والشػر ّي  مدل

عتا وذػريه  وىػَ  «كػل  »معً  أيضاً  وىَ كعلا  قيضت ى   وىَ معرٌب  «بعضٌ » َمػو ظتػدل لعم

   (3)معرٌب أيضاً   يعدد األاَ ظتا زُتلت عليو بعرا ا

                                                           

  ٚؼخ٠ةش 3:5َٖٗٙ ٗةَف حٌظل٠َةَ   ٚحٌظلز١ةٗ:ٖ٘ٗ  ٍٚـع حٌلخؿةذ ٘:٠ٕ5ٕٔ:َ: حٌّلٜٛي   (1)

 . ٕ:ٖٗٙ, ٚكخ١ٗش حٌع خٍ ٕٖٔحٌٛٛٛي 

 منها ج: أ و ب و  ويف   ّذا يف د  (2)
 تقّرر ج: أ و ب و  ويف   ّذا يف د  (3)
 .2ٔ: 3ٔ حٌىٙؿ چې  ې  ې   ې   چ ِٓ لٌٛٗ طعخٌٝ: ( ٗ)

 .ٓٔٔ: 5ٔ َٓحءح٦ چڇ  ڇ   ڑ  ڑ    ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڳڳ  چ  ِٓ لٌٛٗ طعخٌٝ: ( ٘)

َقها إشارة ،طا و    ّذا يف د  (6)  يف أ و ج:  نتا منهما  ويف ب: ؽتا منهما   و 
 ـٟ د: ٌ٘زٗ. ٌٚعٍٙخ: ٌٍ٘زٗ. أٚ: ٚ٘ٛ حٌ٘زٗ. ٚحٌعزخٍس ـٟ ى: حٌ٘ز١ٗ رخٌّعٕٛٞ ـخٌلَؾ.  (7)

  ٌٖٖٔعَر١ةش   ٚأٓةَحٍ حٕ:٠ٗٓ5ٕ:َ: حٌىظخد )رخد أٞ ٠ِخـخا اٌٝ ِخ ٨ ٠ىًّ حّٓخا ا٨ رٜةٍش(   (8)

١ ؿةةةةٛىس ِزةةةةَٚن  ٚحٌٍزةةةةخد  5ٕ٘( ٘ٓٔ  ٚ)حٌّٔةةةةؤٌش: ٕ:5ٓ2( ٕٓٔٚح٦ٜٔةةةةخؾ )حٌّٔةةةةؤٌش: 

 .ٖ:ٖٗٔ, ٚحٌظ١٠ًٌ ٚحٌظى١ًّ ٖٗٔ  ٖٓٔ  ٕ:ٖٕٔ
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 الفصل الثى ي
 في المقيس

 ؛العػػرب   مػػن كػػالـبأ ٌػػعلػػى مػػا جػػا  عػػن العػػرب  اظتقػػي ي صػػف  [دٜٙ]كهػػل 
َالو    ألّعا َف تيّلم بو   ال أكألنّو ِايَغ على عجو  وُنسع على من

َف- (ٔ)«المػػىز ي  »قػػىؿ  علػػا كػػالـ العػػرب ف ػػ  مػػن   يسى مػػى ًقػػ: -بػػالااي والنػػ
   (ٖ)بعينو (ٕ)أي: حّماً وعماًل  وإف َف يرد ذلك عنهم .كالـ العرب
ؾ ا ػم  ػت كال غيػري أ ك لػم تسػم أ ٌػ -أيُّهػا الصػاٌف للخطػاب- أال ترل :قىؿ

َّ  كال ,فىعػػػلو  كػػػلٌ  ػػػ علػػػى  «أؿ» يػػػو إد،ػػػاؿ  :الػػػبعض مػػػى  ػػػمعتى كإ ٌ  ,مفعػػػ ؿو اْػػػمّ 
َ  »  و يو اطتالؼ اظتاّر يف إد،اعتا على «بعضٍ » َاز  (ٗ)«ّ    (٘)والراج  اصت

 أف تقي  عليو   (ٛ)أو:  لك ذريُه عليو  (ٚ)األوُف:  قي  غيره. علي  (ٙ)قستى ف
قياْػػاً عليػػو  أجػػاتى مػػن رتلػػٍ  اْػػيند  يهػػا الُعػػَ لُاعلػػو   «ٌقػػىـ زيػػ » فػػإذا  ػػمعتى 

 بضم العني يف الُعَ من اظتثالني   «ـ خىل ه كري »ك «ؼ بشره ظري »

                                                           
وٍَ حرٓ ؿٕٟ لٛي حٌّخُٟٔ ـٟ حٌوٜخثٚ ـٟ أوؼَ ِٓ ١ِٛٓ, َٟٚد ٌٗ رخرخا هخٛخا ٚ٘ٛ:  ( ٔ)

  ِٚخ ١ٕٓمٍٗ ح١ٛ١ٌٟٔ عٓ حٌّخُٟٔ عَدحٌ و٩َ ِٓ ـٙٛ حٌعَد و٩َ عٍٝ ل١ِْ ِخ أْ ـٟ رخد

. ٠ٕٚ:َ: ٕ:ٕ٘, ٚ ٔ:ٗٔٔ. ٠ٕٚ:َ: ٔ:5ٖ٘ٚحٌفخٍٟٓ ٚحرٓ ؿٕٟ ِٓ ٌ٘ح حٌزخد. حٌوٜخثٚ 

َّ ـٟ وظخد حٌّٔخع )ٔ:2ٔ  ٚحٌَِّ٘ 3ٓٔ  ٔ:5ٙٔحٌّٕٜؿ ـٟ َٗف حٌظ٠َٜؿ   2ٓ. ٚلي ِ

 أ(.

 ـٟ د: ُِٕٙ. ٚـٟ ى: عٕيُ٘. ( ٕ)

٠خعؿ حٌٌٞ ع١ٕٗ ٨ِٚٗ ِٓ ِٟٛع ٚحكي ٌُٚ ٠ـت ـٟ حٌى٩َ لخي ٓز٠ٛ١ٗ: )ٌ٘ح ِخ ل١ْ ِٓ حٌّ ( ٖ)

 .ٖ:ٖٔ٘. ٠ٕٚ:َ: ح٤ٛٛي ـٟ حٌٕلٛ ٗ:5ٕٗا٨ ٔ:١َٖ ِٓ ؼ١َٖ( 

 حٌو٩ؾ حٌٔخرك ـ١ٙخ. «وً»حٌعزخٍس ـٟ ى: ٚـ١ٗ وبىهخٌٙخ عٍٝ  ( ٗ)

 أ(. ٖٓٔطَحؿع حٌّٔؤٌش ح٤ه١َس ِٓ وظخد ح٦ؿّخع ) ( ٘)

 يف أ و ب و ج: قست   (6)
 باألمر  « ِق »:  قسَت     األوُف: ٕ:ٕٔٛ د   ويف أ و ب و ج: مقي   ويف الُيض ّذا يف  (7)
   ويف د: ذلك ٕ:ّٕٔٛذا يف الُيض   (8)
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ػػيُّ أبػػ  علػػي»قػػىؿ  ٍُ الُاْر َغ مػػا شػػئَت مػػن  ككػػرلك: (ٔ)«ُّ َاز اػػ َُ جػػ أي: مثػػ

َع مػػػنهم منهػػػا    (ٖ)علػػػا (2)بإلحػػػىؽ الػػػالـ تبطػػػيى  يجػػػ ز أفاصتمػػػَ قياْػػػاً علػػػى اظتسػػػم
    (ٗ)من األ عاؿ مى ئتى 

ػػ» :كق لػكى  ََ »بيّريػر الػالـ لضضتػػاؽ بػػ «وى بى رٍ  ىػػ»ك «لى لىػخٍ دى »ك «جى جى رٍ خى   (٘)« َػْعلَػػ

ػػ»مػػن  ػػدى »ك «جى رى خى ػػ» :علػػا مثػػىؿً  (ٙ)ّمػػا بّينػػو  ,«بى رى  ىػػ»ك «لى خى  (5)«رى رى غٍ صىػػ»ك «لى لى مٍ  ى
   «ا ر»و «مِشَ»من 

«ابػن جطػي»قىؿ 
ٍَ شػئَت يف (ٜ)أي:ّ  نػا  مثػاؿ الػالـ لضضتػاؽ ككػرلك :(8)  أيِّ  عػ

َارد  يػػو مػػن العػػرب   بُػػي  أوليػػو ورابعػػو  (ٓٔ)« مى حٍ مى صىػػ»تقػػ ؿ فػػي مثػػىؿ قياْػػاً علػػى الػػ
َف  الثو   ّ  ْو

ػػػػػػػػػات [بٕٗٔ]واظتثػػػػػػػػػاؿ عنػػػػػػػػػد الصػػػػػػػػػر يني  : ىيئػػػػػػػػػٌ  عار ػػػػػػػػػٌ  للّلمػػػػػػػػػ  باعي ػػػػػػػػػار اضتّر
   (ٔٔ)والسّنات

ػػات والسػػّنات(ٔ)«السػػعد اليُيػػازآف»وجعلهػػا  عتػػا   : الّلمػػاِت باعي ػػار عػػروض اضتّر
 ومرجعهما واحد  

                                                           
 .ٔ:3ٖ٘حٌوٜخثٚ  ( ٔ)

  واُ ً  و عالً  اشتاً  الالـ بنضتاؽ يف اطتصائص:   (2)
 ليست عند  جاؿ  ويف الُيض: على مثاؿ ما شئت    (3)
َؿ الشارح قاؿ ابن الطيب: من ا   (4)   يو نظٌر  «من األ عاؿ»ألوزاف واألبني   وق

 ُحى ٕ٘خ ـٟ ى: و٩َ ١ٓؤطٟ ـٟ آهَ حٌّٔؤٌش ح٤ٌٚٝ ِٓ حٌفًٜ حٌؼخٌغ ١ٓٚ٘خٍ ا١ٌٗ ٕ٘خن. ( ٘)

ائن    (6)  ّذا يف د  ويف أ و ب و ج:ّ 
 عند  جاؿ واطتصائص: اعرر     (7)

 .ٔ:ٖٓٙحٌوٜخثٚ  ( 3)

ينا إضتاؽ الالـ  و ّذا الع ارة يف د  ويف أ و  (9)  اآلتي  مّاعا يف د: من « يف»ب و ج:ّ 
َاح اهيم  الشديدالرجَ  يف النسخ:  مج   والصم م :   (10)    والقصري  واألال  األَل

َر العلما  ّٓٙ٘ذا يف الّليات    (11)  أ(  ٖ٘مادة )الصي  (  وقد مّر ) ٕ:٘ٛٔ، ودْي
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  بانّو قد يطلق (ٕ)«شرح اليلخيص»يف  «السج » «السعد»تعريف  [جٕٚٔ]ونظريه 
َا قيها الّلم  األ،رية  من الُقرة األ،رى   (ٖ)على الّلم  األ،رية من الُقرة  باعي ار م

َا قهما  ومرج  اظتعنيني واحد    انيهى (ٗ)قاؿ: وقد تطلق على نُ  ت
 كمػػػػػن الشػػػػػرب «لتىػػػػػلٍ تػى قػى »كمػػػػػن القتػػػػػل [أٛٔٔ] «برى بػٍ رى  ىػػػػػ»مػػػػػن الضػػػػػرب 

   «جرى جٍ رى خى »كمن الخركج  «برى بػٍ رى  ى »

َ  حاد ػػ ٌ   هػػذه أبنيػػ ٌ  ػػ كهػػ  مػػن منهػػا مقػػيٌ  علػػى مػػا جػػا  يف ال ػػاب عػػنهم   (٘) ّ 
مػػن هػػره  كإف لػػم تططػػق العػػرب ب احػػ و علػػى أاػػلهم   (ٙ)؛ البينائػػوالعربيػػ  بػػال  ػػك  

 قياْاً على ما جا  عنهم   (5)أي: الّلمات اليت ا َيها ,الحركؼ
َؿ- ش  ى أي لمٌ  «الخليل»مط   (8)ق  :فإف قيل: «ابن ج » قىؿ  :-بال نػا  للمُعػ

  (2)ىفىرتفع -اليُاعَ  يو للم ال  - بطى اًلعاٌ  تراف 
بُػػي  اظتهملػػ  وتشػػديد اصتػػيم  :]مػػن الرجػػا[«ىجالعٌجػػ»قيى ػػىن علػػا قػػ ؿ قالػػو قائلُػػو 

َنو أبا رقتا  (ٓٔ)وولده «رؤب َ » األوُف  وىَ ػتيِمَ لّ    (ٔٔ)ّما تقّدـ ّذ
َقي  والقاؼ واظتهمليني بآ،ر- تقىعس    (2)فىقتعسى عٌا بطىال -(ٔ)بالُ

                                                                                                                                                                      

لِػػػػم باعي ػػػػار  واػػػػيغ: أمثلػػػػ : أي: أبنيػػػػٕ٘قػػػػاؿ يف ؼتيصػػػػر العػػػػاي    (1) َّ ػػػػات    وىػػػػي ال اعتيئػػػػات الػػػػيت تعػػػػرض عتػػػػا مػػػػن اضتّر
    ٕٛٛوالسّنات، وتقدٔف بعض اضتروؼ على بعض وتا،ريه عنو  وينظر: شرح ؼتيصر اظتعآف لو 

َؿ ٜٕٗشرح ؼتيصر اظتعآف    (2)   ٖ٘ٗ، واظتط

 يف أ و ج: اآل،رة       (3)
 ـٟ د: عٍٝ كي. ( ٗ)

(٘ ) . ًّ  ـٟ ى: ٚو

  د  ويف أ و ب و ج: النيُائو ّذا يف  (ٙ)
 ـٟ ى: ٟٚعظٙخ. ( 5)

 عند  جاؿ:  قد    (8)

 عند  جاؿ ويف اطتصائص:  ار نععا    (9)
َؿ الشارح ٕ:ٕ٘ٛقاؿ ابن الطيب    (10) َالد»: وق َلد وال  ؽتا ال مع  لو  «إنّو ػتيمَ لل

 أ(  ٜٓيراج  ) (  ٔٔ)
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علػا امتطػىع القيػىس ذلػك منػو  فػ ؿٌ   (ٖ)«اقػيع »علػى  «ارتُ » من  قياس بنا  
َاز القيػاس  ,في مثل هره البطي  َارد  قا  وذلك ،الؼ ما تقّدر من جػ َقَِؼ على ال وال

 ليو  ع
ََ    فػػىلج اب أ ٌػػ ػػر    ل ٌػػ  (ٗ) أي: ارتُػػ  ذلػػكمػػى أ كػػر إ ٌ أي: اطتليػػ َّ أي: اظتن

ََ »أي:  هػرا المثػىؿ نً بٍ كالعرب لم تػى   (٘)وىَ  قيػَ ي  حلق   حرؼه فيمى المي  يَػَعػ ممػى  «ا ػْ
َر  (6)خص صىن حرؼ الحلقظتا  يو من الثقَ   حلقو    حرؼي المي    يػوأي: يف ال يػت اظتػّذ

له قى ثػٍ عطػ هم مسػػتى  ره مسػػتطكى أي: تّػّررُه   كذلػكترا ػ    (5): يففيػػ  رره متكػ  «ارتُػ »
(8)  

المهم  بَ ظتا ذُّر  َاردة يفّ    (2) لي  اظتن  ظتن  قياس األبني  ال

                                                                                                                                                                      

 يف د: آ،ره  (  ٔ)
ػر ذلػك ابػن قيي ػ  يف الشػعر والشػعرا  عند  جاؿ ويف اطتصائص:  اقعَ      (2)   وينظػر: اطتصػائص ٓٙ، رقػم: ٔ:ْٚٚنَسَسا  ّذ

َانػػػػػػػو ٖ:ٜٕٛ  وٖٙٙو ٕٖٙو ٔ:ٖٓٙ ، واحمليسػػػػػػػب ٕ:ٜٖٗ، ؤ:ٖٓٔ، والعػػػػػػػني ٜٕٔ  وال يػػػػػػػت للعجػػػػػػػاج يف دي
 ، ولساف العرب وتاج العرس مادة )قع ( وىَ يف واف عّاىم  وبعده: ٕ:ٖٗٔ

 ساالُ خ   وأْعيا الناسُ   َػَ َخ َ 
  اْ،َرم سا ح  الَعُدوُّ  وَدْ،َدخَ 

ّ سا زِتاهُ  من وأعطى ُذالً 
ُ
 اظت

َابو: ار نععا على اقعنسسا     (3)  ّذا يف النسخ  وا
َابو: أي: ار نععا   (4)  ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: إُف اظترتُ   وا
 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: حلق و قيَ   (5)
َق   (6)  ّي   ويف د: وحرؼ اضتلق  يف أ و ب و ج: حروؼ اضتل

 يف د: ويف  (  ٚ)
(8)     َ َلو: يف أ و ب و ج: مسيَػَق َ  »  وق ٌر عنػدىم مسػيَق َّ َقّي  ميّرٌر  يو وذلك مسين  يف اطتصػائص «،صَااً حروؼ اضتل

َز وقػػد: ٔ:ٖٙٙ َف أف كتػػ َلػػو اطتليػػَ إنّػػار يّػػ  أال  ذلػػك اْػػينّارىم مػػ   اضتلقػػيّ  اضتػػرؼ ليّػػرر ىػػَ اإفّتػػ « ار نععػػا» ق
َهػوِ  :بػاب يف اليضعيف قل   إُف ترى

َ
َر مػن قػّدمناه مػا مػ  ىػذا  والَرذِي ػ  والَضػ ِي   والػَ َ   وال َػَعػاع والػَرَ،خِ  اظت َف ظهػ  النػ

  اظتَ   ىذا يف
َاليهمػػا مػػن الينػػا ر والثقػػَ مػػا الٕ:ٕٙٛقػػاؿ ابػػن الطيػػب    (9) َاِف الَعينَػػنِي  ويف ت َلػػو: )ميّػػرر( أي: يف الّلمػػ  الثانيػػ  ليػػ  : ق

 «ترا ػػ »متُػػى   الثقػػَ ىػػَ اظتػػان   ال مػػا قػػد يقػػاؿ مػػن القيػػاس  ويف الشػػرح مػػا يػػءذف  بػػاّف اليّػػرار يف الّلميػػني  أي: 
َعَعا»و انّو يرويو: «ار نػْ َاب  ّو    وىَ حتريف للرواي   واهلل أعلم « ارتُعا»  وىَ ذري الص
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علػى  [دٜٚ]: الُا   يػو  صػي ٌ  بنػاً  علػى أّعػا العا ُػ  فثبت: (ٔ)«ابن ج » قىؿ
   (ٕ)على مقّدرٍ 
 

رنا  ث ت  ويقاؿ   (ٖ)عتا:  ا  النييج  و ا  الس  ي   أي: على تقرر ما ّذ
 ف ػ لقيػاـ مقيضػى القيػاس   ؛يس علا كالم ممى قً  كلٌ   أفٌ  (ٗ)حتّرر ما قّررناه إذان 

   ِعَداداً وحّماً  من كالم مأي: اظتقيُ   
َِر   (٘)رالػػف  « ى رؤبػػ» ك «ىجالعٌجػػ»فػػي علمػػا  العربيػػ    (ٙ)  مػػنن قػػىؿقػػىؿ مىػػاظتػػّذ

َاز ذلػػك  يهػػافى في ػػى قى ػػى اللغػػ  كتصػػرٌ   مػػى ٌ إ: (5)ولػػِده  أو ولػػِد والػػده   (3)علمػػاً كػػ
لعػػدـ ]مػػن الشػػعرا  احملػػد ني   مػػىقبلى الػػذي   :نبػػ  مىػػ علػػا مػػى لػػم يػػأتً مػػن ذلػػك مى كأقػػ 

َارد َ هم عند ال َّهم  ريق القياس  ووق    (ٜ) [ْل
«أبػػ  بكػػرو »كذكػػر : (ٓٔ)«ابػػن جػػ » قػػىؿ

اال ػػتقىؽ معر ػػِ  علػػِم مطفعػػ   أفٌ  (11)
فػػػإذا رأل أعربيػػػٌ  أـ معرّبػػٌ     ,في ػػػى فيشػػػكٌ  ,اللفظػػػ  أف يسػػػم  الرجػػػلي  (ٕٔ)صػػػىحب ل

                                                           
َِى رةخد ٚ٘ةٌح . عزخٍطةٗ:ٔ:2ٖٙحٌوٜخثٚ  ( ٔ) ِٚى ِ  ة  وظةخرٟ ـةٟ ِٕةٗ ١ََـةخا  ًوةَصُ  وٕةضُ  ٚلةي .ِظمةخ

ّْ  ؼ١َ «عؼّخْ أرٟ ط٠َٜؿ َٗف»  ِةٓ ـٙةٛ و٩ِٙةُ عٍةٝ لة١ْ ِةخ ـىةً .ٌةه ًوَصُ  ِخ حٌ ٠َك أ

 . و٩ُِٙ

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: ما تقّدر   (2)
ٌ٘ح عٍٝ لٛي حٌِِوَ٘ٞ, ك١غ ٠مّيٍ لزً كَٚؾ حٌع ؿ حٌظٟ طؤطٟ رعي حٌمٛي ِلٌٚـخا. ٚح٤ٛق  ( ٖ)

 ٌَر٢ ِخ رعي حٌمٛي رّخ لزٍٗ.أّٔٙخ ُحثيس 

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: قررنا   (4)
 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج:  ّذا  عند  جاؿ ويف اطتصائص: وعتذا   (5)
قطت   (6)  من أ و ج  «من»يف أ و ب و ج: قاؿ ابن  ارس  ْو
 ظتا تقّدـ  يهما  أ(  والع ارة يف د: يف العجاج بن رؤب ، ورؤب  ولده أو والده ٜٓينظر: )   (7)
 حٌعزخٍس ـٟ ى: عٍّخا ريهٛي ًٌه ـ١ٙخ ٚؿٛحُٖ. ( 3)

 ّذا يف د  وليست يف أ و ب و ج   (9)
 .ٔ:2ٖٙحٌوٜخثٚ  ( ٓٔ)

 ىَ ابن السرّاج  وزاد يف أ و ب و ج: ىَ    (11)

 يف أ و ب و ج: ااح و   (12)
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علػى عػع   (ٕ)هيئهػا ب ػى سى  ًػأى : لذلك اظتشَّؾ  يػو  وقاْػها (ٔ)[ل ى]اال تقىؽ قىبالن 
الـ العرب و ريقو    (ٗ) يها بالشكّ  مط ى  كزاؿ ا تيحى   (ٖ)ععّ 

َؾ  يهػػػا ؛ إذ َف يقػػػَ  يف ابىلقيػػػىس (ٙ)غػػػ للٌ  تثبيػػػته  (٘)منػػػوكهػػػرا  للُظػػػ  اظتشػػػّ
َد للقياس باالشيقاؽ   َع للّسماع  بَ بالع  بالرج

«الخصػػىئص»خػػر مػػن فػػي م  ػػ  آ «ابػػن جػػ » كقػػىؿ
ة القيػػىس مػػن قػػ ٌ  :(7)

الـ العرب  ظتّا قاـ عندىم  عط هم يس علا  مى قً  أفٌ  الطح يين اعتقىدي أي: الن اِة علىّ 
 ,كالم ػم مػنمعػدوٌد  ف ػ عػنهم  َف يرد بعينو  (ٛ)  وِايَغ على منهجو  وإفكالـ العرب

 جاٍر عليو أحّامو  
مػػن  «رفىػػعٍ جى »فػػي بطػػىء مثػػل  -للخطػػاب [بٕ٘ٔ]أيُّهػػا الصػػاٌف -  حػػ  ق لػػكى 

ٍَف  ُػػػيٍ   مصػػػروٌؼ   «ٌوبى رٍ  ىػػػ» :«بى رى  ىػػػ» أي: َ ػػػْرَبٌب   (9)ف ػػػرا [جٕٛٔ]بُػػػيٍ   سػػػّ

ػػػ(10) ػػمىعىن  قػػىس علػػا القػػلٌ   ال يي أ ٌػػ إالٌ  .مػػن كػػالـ العػػربمعػػدوٌد    «َودَعَ »و «َوَذرَ » ّ 
 (ٔٔ) «اْيْ ََذَ »ّػ  ال عف قيى ىن ال على ك

                                                           

 الايادة من  جاؿ     (1)

 و ب و ج: أنس ها صتيها ّذا يف د، ويف أ   «أَِنَ   ا هيئها»   (2)

 ـٟ ى: ٠َ١ٚمُٙ. ( ٖ)

 ّذا الع ارة يف د  ويف أ و ب و ج: وزاؿ اْيي اشو بالشك منها   (4)
 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: من   (5)
  القياس على الل   تث يت يف اعيماد إال ىذا  هَّذا س و ؿ و ـ  وعند  جاؿ: الل    ويف اطتصائص:    (6)
 .ٔ:ٗٔٔـٟ ِمخ١٠ْ حٌعَر١ش( حٌوٜخثٚ )رخد  ( 5)

 ليست يف أ و ب و ج « إف»ّذا يف د  و   (8)
 ّذا يف س  وعند  جاؿ: وىذا    (9)

َّ شتاعػاً »   (10) َرب»ولػَ بنيػت منػو  عنػد  جػاؿ: «إاّل أنّو ال يُقاس على األق ػالـ العػرب؛  « ػريب»أو  « ػ ألنّػو َف يّػن مػنّ 
َّ اْيعمااًل  وقريب منو يف اطتصا  يف د: ينقاس  «يقاس»ئص  و قياس على األق

 زاد عند  جاؿ: انيهى  وقد ْقطت ىذه الايادة من ؿ وس    (11)
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 الفصل الثىلث
 في الحكم

 الذي زُتَ اظتقي   يو على اظتقي  عليو
 في  مسألتىف]

 (1)[الكلا 
ر ػ  الُاعػَ   ُيقػاس بػو (2)ثبت عػن العػرب ا ػتعمىل  قىس علا حكمو يي  مىإ ٌ   ّ 

َؿ بو   يقاس بو «ّاف»اْم   ،بىا   [أٜٔٔ]  ونصِب اظتُع
بىلقيػػػػػػىس مػػػػػػن األحّػػػػػػاـ  قػػػػػػىس علػػػػػػا مػػػػػػى ثبػػػػػػتأف يي اػػػػػػناعً   كهػػػػػػل يجػػػػػػ ز

 ال باالْيعماؿ  (3)كاال تطبىط
 (ٗ)[والعطف تُسريي  ]

 بُي يني   : عمأي: الن اة   ظىهر كالم م
َز ذلك   َاب االْيُهاـ مقّدر بعدىا أي: كت  وج

«الخصىئص»في : على القياس على ما   ت  ا ذُّر  ترجم علي  كق 
بىب » :(5)

  «أفعىل مبأي: العرب   الؿ ل متبىب االع»
 إذا كػىف ا ػم الفىعػل -أيّهػا الصػاٌف للخطػاب- من ذلػك أف تقػ ؿ :(6)[قىؿ]

متػا جػرل ؛ لقَّة شػ هو بالُعػَ اضتامػَ لػو عنػد اْػيياره  يػو  ل  للضميرتحمٌ  ةق ٌ  (ٚ)علا
                                                           

 الايادة من  جاؿ    (1)
 عند  جاؿ: اْيعمالو عن العرب    (2)
َؿ    (3) َف   ػػػَت حّمػػػو بالقيػػػاس  ينظر:احملصػػػ َليني يف األاػػػَ اظتقػػػي  عليػػػو أال يّػػػ ، ٖٓٙ، ٘:ٜٖ٘اشػػػرتط أّثػػػر األاػػػ

  ٕ:ٕٙ٘، وحاشي  العطار ٚ:ٖٙ٘ٔوالي  ري شرح الي رير  ،ٗ:ٜ٘ٔور   اضتاجب 
 ّذا يف د  وليست يف أ و ب و ج   (4)

  ٔ:ٙٛٔاطتصائص    (5)

 الايادة من  جاؿ     (6)

 ْقطت من أ و ب و ج   (7)
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: الضػمرياف (ٔ)معىػ أك  قبلىػ يف نُػ  األمػر   ل أي: الَاف   ه : الذي  غير من علا
َداف لػػ َّ اضتػاؿ  لػذا عطػف عليػو: «مػن»يع جػا  ذػالـ »ّػػ  ,أك حػىالن أك خبػران   والظػرؼ يف ػتػ

واػػف ل ػػريه   «ىػػَ»حػػاالً منػػو  و (ٖ)«ذػػالـ»جػػرى علػػى  «الُا ػػَ»   ػػػ«(ٕ)زيػػٍد  ا ػػالً ىػػَ
    ابرز  مريه  «زيدٌ »وىَ 

   «زيٌد ىنٌد  ار ا ىَ»و
ػ ذلك ّ     (ٗ)« َِ ىَجا  ذالـ زيٍد الُا»والنعتّ 

ال إبرازه عّمن جرى عليو ولي  ىػَ لػو   لػذا أُبػرز  (٘)ل الضميرى مٌ لىم يتح العائَد ل
َؿ: (ٙ)أُبػػرز وأُظهػػر م يػػدأٌ  «عمػػٌرو»  و(5)م يػػدأٌ أّوؿ «زيػػدٌ »   ػػػ«زيػػٌد عمػػٌرو  ػػاربُو ىػػَ»   يقػػ

ن   واصتملػػػ  ،ػػػٌب عػػػ(3)معػػػً    ػػػاُبرز الضػػػمري «زيػػػدٍ »لػػػػ «ىػػػَ»،ػػػب الثػػػآف  و « ػػػاربٌ » ػػػاٍف  و
  وقػػد ارتُػ  علػػى الُاعليّػػ  «زيػػدٍ »  واظتنُصػػَ علػى «عمػرٍو»   الضػػمري اظتيصػَ عائػػٌد علػػى «زيػدٍ »
  (2)« اربٍ »بػ

َُ «ابػػن جػػ »وقػػاؿ  ػػاف ق ػػ مػػاّ    (ٓٔ): علػػى الياّيػػد للضػػمري اظتيصػػَ اظتسػػيرت يف عاملػػوّ 
َيني   وىَ ؼتالٌف صتمي  الن 

؛ ألفّ (ٔ)«أبَ حياف»قاؿ  ذلك َف يلـا افّ  َجب  : وألنّو لَّ  َّيد ال يلـا  ول  الي

                                                           

ًُ  ٕ:ّٕٖٛذا يف الُيض    (1)    وعند  جاؿ ويف اطتصائص: اًُ  أو الَ 

 ٓم ض ِٓ د.  (2)

 ليست يف د  «حااًل منو»ا  وىَ ،طا  و يف أ و ب و ج: ذالم   (3)
 ـٟ ى: وـخء ٠ُي حٌفخًٟ أرٖٛ. ( ٗ)

 ُحى ـٟ حٌوٜخثٚ: وّخ ٠ظلٍّٗ حٌفعً. ( ٘)

 ـٟ د: ٚهَٙ. ٚـٟ ى: أٚ أهَٙ.  (6)

 ١ٌٔض ـٟ ى. ( 7)

 ١ٌْ ـٟ ى. «ـؤرَُ ح١ّ٠ٌَ» ( 8)

ٌظٔة١ًٙ ٨رةٓ   ٚٗةَف حٖ٘ٔ  ٗ:ٕٓٔ  ٕٕٚٙ  ٖ:ٗٔٔ  ٚحٌّمظ٠ةذ ٖ٘  ٕ:٠ٕٕ٘:َ: حٌىظخد   (9)

 . ٕ:ٕٔ  ّٚ٘ع حٌٙٛحِع ٔ:ٕٓٓ  ٚحٌظ٠َٜق ٔ:5ِٖٓخٌه 

َز اْييار الضمري م  الُعَ   (10) المو السابق يف اطتصائص أنّو كت َـّ  ر ذلك عن ابن ج   لّن مُه  َف أجد من ّذ
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َؿ:    وَلّما ََف تقلو العرب إالّ (ٖ)«قتا (ٕ)اعتنداف الايداف  اربياقتا»تثني  الصُ  ورتعها   يق
ٓف الباذيػػػػث»يف ل ػػػػ   َا: (ٗ)«أّلػػػػ   دّؿ علػػػػى أنّػػػػو لػػػػي  يف (٘)« ػػػػارب »  بػػػػَ أ ػػػػردوا   قػػػػال

َُع الصُ   انيهى   َُ مر    مرٌي مسيرٌت  بَ ىذا اظتنُص
بى ػم الفىعػل الضػعيُ  الشػ و بالُعػَ   نّعػا مشػّ ه     ك بىلصف  المشػبٌ فمى ظطٌ 

َؿ  -(ٙ)القاار َه  يػو«بالُعػَ»: (5)«الي ُ »يف  «ابن مالك»وق أي:  يجػب إبػراز  -  ذّلطػ
  مريىا عند جرياعا على ذري من ىي لو  

َع اْػػم الُاعػػَ عنػػد جر الحكػػم الثىبػػت للمقػػيس عليػػ   فػػإفٌ  يانػػو أي: إبػػراَز مر ػػ
اف  للظىهر كالقيىس علا الفعل الر  [دٜٛ]مى ه  بىال تطبىط إ ٌ على ذري من ىَ لو  

ََ الرا   ظتا ذُّر   (ٛ)ال يلحق حيث  الّدال  على تثني  الُاعػَ ورتعػو يف  العالمىتي أي: الُع
َجب ذلك   اف باقياً على ر عو الضمرَي ل  الل   الُص ى  ولَّ 

ذا ما  (ٜ)ّو  تقّدـ آنُاً  اْم الُاعَ حينئٍذّ 
عتم: إّف اب ػػمار  َا إليػػو مػػن تػرؾ إبػػرازه عنػػد أمػػن اللػػ   بقػػ َف ظتػػا ذى ػػ َ يػػ واْػيدّؿ الّ

جػػرى علػػى مػػن ىػػَ لػػو  لشػػ هو بالُعػػَ  وىػػَ مشػػابو لػػو إذا جػػرى  [جٜٕٔ] يػػو إفّتػػا جػػاز إذا 
                                                                                                                                                                      

َّيػد،ٗ:ٛٔاليذييَ واليّميَ    (1) ػذلك َف    قاؿ: وال يقاؿ: إّف الُاعػَ مسػيّن  يف الصػُ ، والضػمري ال ػارز ت ػافّ  إذ لػَّ 
َؿ ابن ج  وأ  حياف وابن عالف   ٕ:ٖٖٛ  وقد نقَ ابن الطيب ٖ:ٕٔٔٔيلـا    وينظر: ارتشاؼ الضرب   ق

 ّذا يف اليذييَ واليّميَ، ويف النسخ:  ارباقتا     (2)

(3)  .  ٓ  ِٚؼخي حٌـّع ـٟ حٌظ١٠ًٌ: حٌٕٙيحص ح٠ٌِيْٚ ٟخٍرخطُُٙ ٘

َؿ يف الن َ    (4)   ٖٙٔ، وحاشي  الص اف ٔ:ٓٓٔ، وحاشي  اطتضري ٔ:ٔٚينظر: األا
َف ٕ:ّٖٖٛذا يف اليذييَ واليّميَ، ويف أ و الُيض    (5) َز أف تّػ :  ار ا  ويف ب و ج:  اربا  ويف د:  ػار ما  وكتػ

  اربُيهما 

 زاد يف أ و ب و ج: على    (6)
خ٘خ رة   (7) ّّ ٛةللٙخ  َكخا ِةٛؿِحا.ٗةَكٙخ ٗة «ٚحٌّّةيٚى حٌّمٜةٍٛ ـةٟ حٌّةٛىٚى طلفةش »ٌٗ ِٕ:ِٛش ٓة

َ. ٍٚلُ ط١ٕٜفٙخ رّىظزةش ح٤ٓةي 325ٔح١ٌ٘ن ارَح١ُ٘ ح١ٌخُؿٟ, ١ٚزعض ـٟ َِٜ, ِ زعش حٌز١خْ, 

َّ لةٛي ٕ:ْٖٗٗٔ. ٠ٕ:َ: و٘ؿ حٌ:ٕةْٛ  2ٕٗٓ٘ريِ٘ك ٙ  . ٌٚةُ أؿةي ـ١ٙةخ لٌٛةٗ ٘ةٌح. ٚلةي ِة

 .ٕٔٔحرٓ ٘٘خَ ـٟ حٌَى عٍٝ لٛي حرٓ ِخٌه ٌ٘ح ـٟ حٌّٔؤٌش حٌٔخىٓش ِٓ حٌّميِخص ٙ 

َلو: « ال»عند  جاؿ: تل قو  و  (8) َ ي  « نّف اضتّم الثابت للمقي  عليو»ْقطت من أ و ب و ج  وق الـ السي  منّ 

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: وذلك   (9)
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(ٕ)جػػػػاز اب ػػػػمار إذا جػػػػرى علػػػػى مػػػػن ىػػػػَ لػػػػو   ّػػػػذا (ٔ)علػػػػى ذػػػػري مػػػػن ىػػػػَ لػػػػو   ّمػػػػا

                                                           

 ـٟ د ٚ ى: ـٍّخ.  (1)

 ـٟ د: ـٌٍح.  (2)



426 

 

 ذري من ىَ لو  
َف عػن و  اب ػمار يف الَاػف إذا جػرى علػى ذػري مػن ىػَ لػو   (ٔ)أفّ »أجاب ال صػري
اف : باّف (ٖ)«لش هو بالُعَ  وىَ يشا و إذا جرى على ذري من ىَ لو [بٕٙٔ] (ٕ)إفّتاّ 

َنو  رعػاً مػن َي  بػني  (ٗ)الَاف لّ الُعػَ وجػب  يػو إبػراز الضػمري ىنػا  لػئال يػءدَي إُف اليسػ
ػػػذا يف (٘)ليػػػو تػػػرُؾ اببػػػراز مػػػن ابل ػػػاساألاػػػَ والُػػػرع  وظتػػػا يػػػءدي إ ابػػػن »لػػػػ «ابنصػػػاؼ» ّ 

   (ٙ)«األن اري
ػػالـ  َر أفّ  «ابػػن جػػ »واظتػػراد مػػنّ  عػػدـ حتّمػػَ الَاػػف للضػػمري حػػاَؿ جريػػاف  (ٚ)اظتػػّذ

ٌَذ بالقيػػػاس علػػػى ر ػػػ  اْػػػم الُاعػػػَ للضػػػمري  (3)الَاػػػف علػػػى ذػػػري مػػػن ىػػػَ لػػػو حّػػػٌم مػػػا،
  بػػدليَ عػػدـ ضتػػاؽ عالمػػ  اليثنيػػ  واصتمػػ  لػػو (2) ننّػػو ال  اعػػَ  يػػو مضػػمرٌ  [إٔٓٔ]الظػػاىر؛ 

َر حينئػػٍذ   ُعلػػم أنّػػو ال  اعػػَ لػػو مسػػيرٌت ذػػرُي ذلػػك ال ػػارز   ّػػذا  حينئػػٍذ  ومثلػػو الَاػػف اظتػػّذ
َر لو    (ٓٔ)الصُ  اظتش ه  بس ب الُرع اظتّذ

َر مسػينٌد للقيػاس  قػا متدشػو َُف اببراز اظتػّذ المهػم  يػو  قػاؿ:  (ٔٔ)ّو مػا جػا  مػنّ 
 [يامن ال س]

                                                           

(1)  .  ْ  ـٟ ى: رؤ

 ٓم٢ ِٓ ى. «أّّخ وخْ»  (2)

ّْ »ُحى ـٟ ى: لٍٕخ. ٚلٌٛٗ:   (3)  ١ٌْ ـٟ ى. «حٌٛٛؿرؤ

 ـٟ ى: عٓ.  (4)

 ـٟ ى: حٌٍزْ.  (5)

 .ٓٙ  5٘  ٙ٘  ١ٚ ؿٛىس ِزَٚن ٘ٙ, 2ٚ٘( 3ح٦ٜٔخؾ )حٌّٔؤٌش:   (6)

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: وأّف   (7)
 حٌعزخٍس ـٟ ى: ِٓ حٌم١خّ ٌٗ عٍٝ حٌفعً.  (8)

 ١ٌٔض ـٟ ى.  (9)

اٌٝ ٕ٘خ  ٍٚى ـٟ ى ـٟ  «ٗ رخٌفعً ٚ٘ٛ ٠٘خرٙشٌ٘زٙ»ـٟ ى: ـىٌح حٌٜفش حٌّ٘زٙش رخٌفَع. ٚلٌٛٗ:   (10)

 ى( ك١غ أ١َٗ.2ٙؼ١َ ِلٍٗ حٌٍٛلش )

 : متدش  يو ٕ:ّٖ٘ٛذا يف د  ويف أ و ب و ج: ؾتد ش و  ويف الُيض  (11)
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َربا  (ٔ)ذيالُف َمي َ  مش ٌَؼ  ا  ىَ ُمْذ           بدت لو  ِ جاه باَف أو َّ

                                                           
, ّٚ٘ع حٌٙٛحِع ٗٗ, ٚحٌـخِع حٌٜؽ١َ ٨رٓ ٘٘خَ ٔ:2ٗٔحٌز١ض ـٟ َٗف حٌظ١ًٙٔ ٨رٓ ِخٌه   (ٔ)

 ٌٌٞ حٌَِش, ٌُٚ أؿيٖ ـٟ ى٠ٛحٔٗ. ٔ:2ٖحٌٍٛحِع   ٚٔٔزٗ ـٟ حٌيٍٍ 5٘ٔ, ٍلُ: ٔ:5ٕٔ
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َ الثى ي 
 من مساليت الُص

«ابن ال بىرم»قىؿ 
َؿ- لفاختي  :(1) فػي القيػىس علػا الصػل  -بال نػا  للمُعػ

  .(2)المختلف في حكم 
 و اتُػاؽ وشػر - إذا قػىـ الػ ليل عليػ   المختلػف فيػ اضتّػم  لفٌ  فأجىزه قػ ـه 

َـ اضتّجػػ    الػػذي يقػػاس عليػػ  المتفػػق ال ػبمطػػ (ٖ)ّػػذلك  صػػىر -اطتصػػمني عليػػو حػػ  تقػػ
 عليو بال ،الٍؼ  

َ   ؛لغيػػػره ف فيػػػ  فػػػرعه المختلىػػػ كمطعػػػ  آخػػػركف لفٌ  ػػػػ ليجػػػاذب أاػػػلني لػػػو  ّو
َف على حّمو   (ٗ)يقيضي   ؟(6)يك ف أصالن   (٘)[يف اليعارض]  وىذا منػالو فكيفأف يّ

َاز (5)رأيػَت اطتػالؼ يعليلػنيوإذا تاملَت ال مػ  إقامػ  الػدليَ  واظتنػ   (3)لُظيػاً  واصتػ
 عند عدمو  

َيّاً  كأجيو َنو معن  فرعىن اظتخيَلُف يف حّمو  (ٜ)ذلك  يج ز أف يك ف بأ ٌ علىّ 
                                                           

 .ٌّٕٗٔع ح٤ىٌش   (1)

ّْ حٌلىُ حٌّوظٍؿ ـ١ٗ لخثُ عٍٝ ح٨ٓظٕزخ١ ؼخٌزخا. ٚلةي  ( 2) ٌٖ٘ حٌّٔؤٌش طخرعش ٌٍٔخرمش عٕي ح١١ٌٛٛ٤ّٓ ٤

ُٖ حٌفوةةَ حٌةةَحُٞ  ّٛ حٗةةظ١َٛح ٌٍم١ةةخّ عٍةةٝ أٛةةً ِوظٍةةؿ ـ١ةةٗ حطفةةخق حٌوٜةة١ّٓ عٍةةٝ ح٤لةةً. ٚؿةة

  ٚحٌظلز١ةةةَ ٗةةةَف حٌظل٠َةةةَ ٘:ٖٖٙٛ عزةةةي هللا حٌزٜةةةَٞ. ٠ٕ:ةةةَ: حٌّلٜةةةٛي ٚحٌـَؿةةةخٟٔ ٚأرةةة

 .ٕ:ٕٕٙ  ٚكخ١ٗش حٌع خٍ 3:5ٖ٘ٔ

ذلك  ويف د: لذلك    (3)  يف أ و ب و ج: ّو

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: مقيضى   (4)

 ّذا يف د  وليست يف أ و ب و ج   (5)

ء أٚ الخِظةٗ ِمخِةٗ ٨ ٠ئهةٌ رم١ةخّ. : ٟٚع حٌٟ٘ء ِٟٛع حٌ٘ةٟٔ:5ٕٙلخي ـٟ ح٤ٗزخٖ ٚحٌٕ:خثَ   (6)

ّْ ح٦ؼةَحء ٚ٘ةٛ ٟٚةع حٌ:ةَؾ أٚ  ًوَ ٌٖ٘ حٌمخعيس حرٓ عٜفٍٛ ـةٟ ٗةَف حٌـّةً ٚرٕةٝ ع١ٍٙةخ أ

ٍّ ٚحٌّـٍَٚ ِٟٛع ـعً ح٤ِةَ ٨ ٠ـةُٛ ا٨ ـ١ّةخ ٓةّع عةٓ حٌعةَد  ٔلةٛ: ع١ٍةه  ٚعٕةين   حٌـخ

ْ  حٌّٜيٍ حٌّٟٛٛع ِٟٛع حُٓ حٌفخعً أٚ حُٓ حٌّفعةٛي ٨  ٠ ّةَى رةً ٠مظٜةَ عٍةٝ ٚىٚٔه... ٚأ

 ِخ ّٓع ِٕٗ.

ٍَْؿ.  (7)  ـٟ ى: حٌُو

 ٌعٍٙخ: ـخٌـٛحُ.  (8)

ذلك   (9) ذاؿ  ويف ب و ج:ّ   ّذا يف د  يف أ:ّ 
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لقياْػػو عليػػو  وتُػػرّع ذلػػك الشػػيُ  عليػػو  لشػػيء آخػػر (2)أصػػالن عليػػو   (ٔ)ب  اتػػو لشػػيء
   (ٖ)عنو

ػػػات  ؛فػػػي العمػػػل (ٗ)الفعػػػل علػػػا عا ػػػم الفىعػػػل فػػػر  فػػػإفٌ  ظتشػػػا يو لػػػو يف اضتّر
بػػو ل عػػدىا عػػن الُعػػَ؛  نّعػػا  للصػػف  المشػػب   كأصػػله   (٘)والسػػّنات واليجػػدد واضتػػدوث

َر   (ٙ)للث َت واالْيمرار والدواـ   يخالف  شاف الُعَ اظتّذ
َُ اْم الُاعَ يف أااليو للصُ  و رعّييو عن الُعَ   ككرلك   تعمَ عمَ «الت»مث

علػا  فػرعه  «ال»ك  (5)بايػادة اليػا  يف آ،رىػا لليانيػث «ال»علا  فرعه   «اضتػني»يف  «ي ل»
ليُّرعهػػا عنهػػا بايػػادة  «الت»ػلػػ أصػػله  (2)النا يػػ  للجػػن  ظػػاىراً  «ال»ػفػػ .(8)«لػػيس»علػػا 
َد   «ليس» اعل كفرعه اليا    َِر كال تطػىقض فػي ذلػك ظتشا يها عتػا يف النُػي واصتمػ اظتػّذ

   (ٓٔ)ّما عر تَ  ,الختالؼ الج  عي  من واُي األالي  والُر 
                                                           

 ـٟ ى: ٨رظٕخثٗ.  (1)

 ـٟ ى ٌّٚع ح٤ىٌش: ٚأ٩ٛا.  (2)

عٗ ع١ٍٗ.  (3) َّ  حٌعزخٍس ـٟ ى: ٚطف

 :  رع الُعَ ٕ:ٖٙٛيف أ و ب و ج والُيض   (4)

 د  وليست يف أ و ب و ج  ّذا يف  (5)

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: ليخالف   (6)

، ٔ:ٕٛٙ، واليصػػػري  ٖٖ٘، وم ػػ  الل يػػب )الت( ٘ٛٗ، واصتػػ  الػػدآف )الت( ٖ:ٕٓٔٔينظػػر: ارتشػػاؼ الضػػرب    (7)
َام     ٕ:ٕٓٔوقت  اعت

انت عليها  «ال»ينظر: الّياب )باب ما ال ت رّي  يو    (8) ، واظتقيضػب ٕ:ٖٓٓ( «ال»ق َ أف تػد،َ األشتا  عن حاعتا اليتّ 
َامػػ  ٗ:ٕٖٛإذا د،لهػػا ألػػف االْػػيُهاـ أو معػػ  اليمػػ (  «ال»)بػػاب    وقػػد نقػػَ اظتػػرادي يف اصتػػ  ٕ:ٛٔٔ، وقتػػ  اعت
عػػن اظتػػبّد  ٔ:ٕٚٙ، والشػيخ ،الػػد األزىػػري يف اليصػري  ٖ:ٕٛٓٔوأبػػَ حيػاف يف ارتشػػاؼ الضػػرب  ٕٜٕ «ال»الػدآف 

 ارّح بعملها  من  عملها  لّن اظتقيضب

َـ، ٕ:ٙ٘ٔقاؿ الر ي يف شرح الّا ي     (9) انت النّرة يف ْياؽ النُػي تُيػد العمػ ٌَ يف الدار وال امرأٌة،  ننّو وإفّ  : ال رج
  ٖٙٔلّن ال نّصاً، بَ ىَ الظاىر  وينظر: اظت   )ال( 

. ٠ٕ:ةَ: أٓةَحٍ «خءحٌزة»  حٌّلٌّٛش ٟ٘ ح٤هَٜ عٍةٝ «حٌٛحٚ»حٌّلٌّٛش عٍٝ  «طخء حٌمُٔ»ِٚؼً ًٌه   (10)

ّْ »حٌٕخـ١ش ٌٍـْٕ حٌّلٌّٛش عٍٝ  «٨»  ِٚؼٍٙخ أ٠٠خا 3ٕٗحٌعَر١ش  حٌّلٌّٛةش ٘ةٟ ح٤هةَٜ عٍةٝ   «ا

 .ٔ:ٖ٘٘حٌفعً. ٠ٕ:َ: ح٤ٗزخٖ ٚحٌٕ:خثَ 



431 

 

َِد لػػو اظتسػػالُ : ف فيػػ  كمػػن أمثلػػ  القيػػىس علػػا المختلىػػ - (1)أف تسػػت ؿاظتعقػػ
َؿ َقيػػ  م نيػػاً للُاعػػَ  أو الي ييػػ  م نيػػاً لػػو أو للمُعػػ َف أو الُ تطصػػو  «إالٌ » علػػا أفٌ  -بػػالن

َقيػػ - فتقػػ ؿ  (ٕ)«اصترجػػآف»ّمػػا عليػو رتػػ  مػػنهم  ,المسػػتثطا َف أو الُ -أو الي ييػػ  بػػالن
 (ٗ)أف تعمػل ف جػو -«أْػيث »وىػَ - الطصوى  عمليقىـ مقىـ فعل  حرؼه : ىػي (ٖ)

 فػػإفٌ   «يػػا» يػػو مقػػيٌ  عليػػو  وقػػد ا،يلػػف يف  «يػػا» ػػػ ,فػػي الطػػ اء «يػػى»ػالطصػػو كػػ (ٗ)تعمػػل
  إ ٌػ :فمػط م مػن قػىؿ  (٘)بني الن ػاة في  فه مختلى  [جٖٓٔ] في الط اء «يى»إعمىؿ 

   ره مق ٌ  فعله العامَ  يو  :كمط م من قىؿ  (ٙ)«أدعَ»لقيامو مقاـ    العىملإ ٌ 
يف النػػػدا   مػػػن القيػػػاس علػػػى األاػػػَ  «يػػػا»النصػػػَب علػػػى إعمػػػاؿ  «إالّ » قيػػػاس إعمػػػاؿ 

َُ  (3)   من منعو(5)يف حّمو [بٕٚٔ]اظتخيلف   لي  بالقياس  بَ ظتع   «إالّ »قاؿ: َعَم
 ظتع  

                                                           

 ١ٌْ ـٟ ى. «رخٌْٕٛ... ٌٍّفعٛي»وٌح ـٟ ٌّع ح٤ىٌش, ٚـٟ د ٚ ى: ٠ٔظيي. ٚلٌٛٗ:   (1)

: ٚ٘ةٛ ِةٌ٘ذ حرةٓ ؿٕةٟ ٕ:3ٖ5م٢ ِةٓ د. لةخي حرةٓ حٌ ١ةذ ٓة «وّخ ع١ٍٗ ؿّع ِةُٕٙ حٌـَؿةخٟٔ»  (2)

 ٕٕ٘( ٖٙ  ٚ)حٌّٔةؤٌش: ٔ:ٕٙ( ٖٗ  ٚح٦ٜٔخؾ )حٌّٔةؤٌش: ٗ:2ٖٓٚحرٓ ِخٌه. ٠ٕ:َ: حٌّمظ٠ذ 

, ٚحٍط٘ةخؾ ٕ:5ٕٔ  ٚٗةَف حٌظٔة١ًٙ ٔ:ٖٖٓ  ٚحٌٍزةخد ١ٔ3٘ ؿٛىس ِزَٚن  ٚأَٓحٍ حٌعَر١ةش 

. ٖ:ٕٕ٘  ّٚ٘ةةع حٌٙٛحِةةع ٔ:ٔٗ٘, ٚحٌظٜةة٠َق 3ٕ:3ٔ ٚحٌظةة١٠ًٌ ٚحٌظى١ّةةً  ٖ:ٙٓ٘ٔح٠ٌةةَد 

ّْ حٌٕٜةةذ  ٕ:22ٙأِةةخ حٌـَؿةةخٟٔ ـةةٟ حٌّمظٜةةي  ف أ َّ    ٚـةةٟ حٌـّةةً«ا٨»رخٌفعةةً رٛٓةةخ١ش ـمةةي ٛةة

ف أْ حٌٕٜذ ر  َّ , ٕ:5ٕٔ, ٚٗةَف حٌظٔة١ًٙ 2٘ٔ. ٠ٕ:َ: ط١َٗق حٌعًٍ ـةٟ ٗةَف حٌـّةً «ا٨»ٛ

 .32:3ٔٚحٌظ١٠ًٌ ٚحٌظى١ًّ 

 ِخ ر١ٓ ِعظَٟظ١ٓ ١ٌْ ـٟ ى.  (3)

 ت من أ و ب و ج ْقط «أف يعمَ»  (4)

، ٔ:ٕٖٚ( ٘ٗ، وابنصػػػػاؼ )اظتسػػػػال : ٗ:ٕٕٓ، واظتقيضػػػػب )بػػػػاب النػػػػدا ( ٕ:ٕٛٔينظػػػػر: الّيػػػػاب )بػػػػاب النػػػػدا (    (5)
َدة مبوؾ، وأْرار العربي   ٜٕٚ( ٚٗو)اظتسال :  َام  ٗ:ٜٕٚٔ، وارتشاؼ الضرب ٕٙٓط ج   ٖ:ٖٖ، وقت  اعت

َر  قػاؿ أبػَ ال قػا  العّػبي يف الل ػاب للمػبد، وردّ  ٔ:ٕٚنس و ابػن يعػيش يف شػرح اظتُصػَ    (6) : األاػَ ٔ:ٜٕٖه اصتمهػ
بالُعػَ  ػعيف لقلّػ  حرو هػا ال ْػّيما اعتمػاة  «يػا»يف اضتروؼ أالّ تعمػَ، ألّعػا لػَ عملػت لّػاف لشػ هها بالُعػَ، وشػ و 

َف العامَ  عاًل، لّنو اْي   عن إظهاره لدالل      بقليَ تصّرؼ عليو   «يا»اليت ىي على حرؼ واحد،  يعنّي أف يّ
َلو:    (7)  ْقا من د  «على األاَ»ّذا يف د، ويف أ و ب و ج: حّميو  وق

ر قاؿ     (8)  الع ارة يف د: ومن من  القياس  يما ّذ
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   (ٔ)متّصها ذري ذلك  أو ال عمَ عتا

                                                           

 .«٠خ». ٚـٟ ى: ٌّعٕٝ ٠وٜٙخ ؼ١َ ِخ ًوَ ـٟ «ٚل١ً ٨ عًّ ٌٙخ»: ٕ:3ٖ2ـٟ حٌف١ٞ   (1)
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 الفصل الراب 
  في العلٌ 

 زُتَ  ا الُرع على األاَ أو على حّمو اليت
 مسىئل (1)كفي ى

 الكلا 
 منها

 :(ٖ)تى أإذا ا ػػػػتقر : -تقػػػػّدـ اشتػػػػو أّوَؿ الّيػػػػاب- (ٕ)قػػػػىؿ صػػػػىحو المسػػػػت في
َي   هره الصطىع ً  أص ؿى تيّ عَت   باظتثلثػ  والقػاؼ   : ػى فػي غىيػ  ال ثىقػ أ ٌ  علمػتى الن 

 چڤ         ٹ    ٹ  ڤ  ڤچ    ومنو:(ٗ)أي: ابحّاـ والربا
(٘)   

 (ٙ)بػػػالنقض ػػػى غيػػػر م خ لػػػ  أ ٌ  بنتقاعػػػا  ػػػى عرفػػػتى للى عً  لػػػتى تأمٌ  [إٔٔٔ] كإذا
َؿ من في ى  ه كال متسمٌ واببطاؿ وال ذريقتا     «اليسػام »  ويقػاؿ: «اليسّم »: بصي   اظتُع

   (3)أنّو ترؾ اليثّ ت يف اليع ري م  القدرة عليو (ٚ)ومرّ 
َؿ  علػل الطحػ  تكػ ف كاهيػ ن  أفٌ عػ اـ مػن   اللىػى مػى ذهػو إليػ  غفى كأمٌ  بالػد،

َي  وظتّػ  إليػو (ٜ) يها  ألّعا ،طابّياتٌ  َا: أ عُف من حّجػ  ؿتػ أزتػد بػن  ػارس بػن »  ح  قال
ريا َي   قاؿ: ]من السري [ «بن ّز َي الل   الن 

                                                           

 ىْٚ ٚحٚ. «ـ١ٗ»عٕي ــخي:   (1)

ىف   (2)   ٔ:ٛاظتسي

ىف: اْيقريت   (3)  يف أ و ب و ج واظتسي

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: واظتربا   (4)

  ٕٙ: ٜٛالُجر   (5)

   ويف أ و ب و ج: بالنقص  والع ارة يف د: بالنقض وال باظتعار   ذال اً ٕ:ّٖٗٛذا يف د والُيض   (6)
َاب أنّػػو ْػػيا  تعريُػػو )  (7) َؿ مػػن ٗٛٔ  ّٜٕٔػػذا يف د  ويف أ و ب و ج: ومػػن  والصػػ أ(  والع ػػارة يف د: بال نػػا  للمُعػػ

 اليسم  ومّر 
  ٚو٘خؾ حٛة ٩كخص 2ٕٗ  ٚحٌظٛل١ؿ ٚحٌى١ٍخص ٠ٕٕ٘:َ طع٠َفٗ ِخىس )حٌظٔخِع( ـٟ حٌظع٠َفخص   (8)

 . ٔ:22ٔ  ٚىٓظٍٛ حٌعٍّخء ٔ:5ٕٗحٌفْٕٛ 

 ّذا الع ارة يف د  ويف أ و ب و ج: بالد،َ  يها وأّعا ،طابيات   (9)
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 مرت بنا ىيُاُ  مقدودٌة 
  اتٍن  اتٍر  (ٕ)بل  ٍ  (ٔ)ترنَ

  اتٍر 
 

ي   يٌ  تنمي لرّت  تّر
َيّاّعا حّج    (ٖ)ؿت

 

 لعدـ االْييثاؽ   (ٗ) ن كمطحلٌ 
َِر مػػػن ]كا ػػػت الل م علػػػا ذلػػػك    ػػػى أبػػػ ان بأ ٌ د[ الضػػػعف واالؿتػػػالؿ  ٜٜاظتػػػّذ

َع  تك ف َق َيػاً أو  ػعيُاً   ,لل ج د تىبع ن  هيمناْ اٍت بعد ال  ال يجري علػى حسػ و إْف ق
َف َُ اضتقيقيػػ  الػػيت يّػػ مػػا ىػػَ شػػاف العلّػػ  أل ػػى تىبعػػىن  ال جػػ دي  (٘)العلػػ ّف اضتّػػم دائػػٌر معهػػا  ّ 

َداً وعدماً  ال عّسو    وج
 (7)لفٌ اظتػػّدعى مػػن مّانيهػػا  كذلػػك  (ٙ)لعػػدـ اليامػػَ مػػن قائلػػو عػػن الحػػق ؿو فبمعػػا 

ػػػ«وْ ػػ ٍ »رتػػ  - الك ػػىع َابٍ »و « ػػَبٍ » ّ  َعات الشخصػػي   :كالصػػي ى  -«أ ػػ واألّوؿ للمَ ػػ
َعات اْػػم الُاعػػَ  (ٛ)مػػن مُػػردات األلُػػاظ  والثػػآف للمَ ػػ َعيّػػ ّ  َزف  الن مػػن الثال ػػي اهػػرد بػػ

َزف مضارعو« اعَ» سر ما ق َ آ،ره   (ٜ)  ويف اظتايد ب َم  م ّ   إاّل أنّو م دو   ماة مضم
الت عليهػا  ػػا    سػتعمل ى -«ّػاف»تاّيػٌد الْػم - ى  حػنكإف كطٌػ يف اظتعػآف اظتػدل
صتػػرِي ا :كاالبتػػ اعً : اال،ػػرتاِع  االبتػػ اء علػػا  ػػبيل (ٓٔ)االْػػيعماُؿ مناعتَػػا فلػػيس ذلػػك

                                                           

 ـٟ حٌّٜخىٍ  ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: طَرٛ. وٌح   (1)

 ـٟ حٌّٜخىٍ: طَٔٛ رٍل:.   (2)

  ٍلُ: ٔ:ٖٔٗ  ِٚعـُ ح٤ىرخء ٖ:2ٙٗحٌز١ظخْ ١ٌٔخ ـٟ ى. ّٚ٘خ ـٟ طَؿّظٗ ـٟ ٠ظ١ّش حٌيَ٘   (3)

  ٌٍٚٗحص حٌٌ٘ذ 3ٓٙ  ٍلُ: ٔ:ٕٖ٘  ٚرؽ١ش حٌٛعخس ٙٗ  ٍلُ: ٔ:2ٔٔ  ٚٚـ١خص ح٤ع١خْ ٖٓٔ

ٗ3ٔ:ٗ. 

 ش. ٚـٟ حٌّٔظٛـٝ: ٚح١٘ش ٓو١فش ِٚظّلٍش رخٌٟٛع ٟع١فش.عٕي ــخي: ِظّلٍ  (4)

َف   (5)  ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: تّ

: أي: ألّف قائلػػػػو قالػػػػو مػػػػن ذػػػػري تاّمػػػػَ وال نظػػػػر ٕ:ّٗٗٛػػػػذا يف د  ويف أ و ب و ج: العامػػػػَ مػػػػن عاملػػػػو  والُػػػػيض   (6)
 ا ي  

 وٌح ـٟ حٌف١ٞ, ٚعٕي ــخي ٚـٟ حٌّٔظٛـٝ: أْ ٌٖ٘.   (7)

َعات   والثآف اظتُردات ّذا   (8)  الع ارة يف د  ويف أ و ب و ج: واألوؿ اظتَ 

َزف اظتضارع   (9)  ّذا الع ارة يف د  ويف أ و ب و ج: ومن اظتايد ذريه ب

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: مثاعتا   (10)
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للَ ػ  السػابق مػن  بىعً كاالتٌ   (ٔ)االّتسػا ِ  :بل علا كج  االقت اءعلى ذري مثاٍؿ ْابٍق  
َقػػَؼ علػػى اظتعػػ  الػػيت و ػػعت لػػو  (2)ففي ػػى مػػن الت قٌػػ كال بػػ ٌ مػػن وا ػػعها   : تّلّػػف ال

مػن الحػ اؿ  بحػىؿو اظتعّين   المستعمل  كالك ىع الصي ى وا قنا   :صىدفطى افطحن إذ
َاَؿ   ػػى كعلمطػػى أ ٌ ـ أو الّلمػػات  للّػػال (ٖ)العار ػػ  الحيمػػاؿ  ػػى أك بعضػػ ى كله أي: األحػػ

َع  لو   َاؿ على اظتَ  َا ػ  علػى  :حكيمو  من ك   كا  و  رو  بعض األح  يػو إ ػالُؽ ال
َىم نقصػػػاً يف حقػػػو  َاز إ ػػػالؽ مػػػا ال يُػػػ  (ٗ)واالّيُػػػا  -تعػػػاُف-اهلل تعػػػاُف  وىػػػَ م ػػػٌ  علػػػى جػػػ

َّقف  َرود أاَ االشيقاؽ من ذري ت    (٘)على ،صَص اللُ   واظتعيمُد ،ال ُوب
َلػو:  َا   اضتّػيم بق َيػاً جػٌل كتعػىلا وأ   على ال َاً معن بسػ ب  :تطلبطػى ب ػى  (ٙ)علػ

َاردة إلينا  ػا   [جٖٔٔ]تلك  َاؿ ال لتلػك الحػىؿ مػن بػين اظتخيّصػ  الحكمػ   كجػ ى األح
ػٌم  منهػا مػا ي ؛أخ ات ى َّ َ  مػن ذلػك ِح َا   حّيٌم  ولو يفّ  ظهػر  ومنهػا مػا متُػى  ألّف ال
 فػػػػػػرلك [بٕٛٔ]علػػػػػػى وجػػػػػػو اضتّمػػػػػ  اظتخصػػػػػػَص  :طى عليػػػػػػ لحصػػػػػػػ ػػػػػتطّل نػػػػػػا   فػػػػػػإذا

َر حّميػػو  وبيػػاف  ائدتػػو  وإاّل  ػػيعلم أّف (ٛ)المطلػػ ب غىيػػ اظتخّصػػص  (5)اال ػالعُ  ؛ لظهػ
َاجب اقرتاف  علو  َرُىا  -تعاُف-أّف  يو حّمً  َف تظهر لنا  وال  باضتّم   ال ظه

«خصػػىئصال»فػػي  «ابػػن جطػػي»كقػػىؿ 
يف اظتّانػػ   علػػل الطحػػ يين اعلػػم أفٌ  :(9)

َف اليت ىي المتفق ين إلا علل (ٓٔ)مط ى إلا علل المتكلمين أقربي     اظت نّي  على الظن

                                                           

 حثظٔٝ رٗ: حطوٌٖ أٓٛس, ٚحلظيٜ رٗ. ح٢١ٌٓٛ ِخىس )أٓخ(. ٚ ـٟ د: ح٨ـ٘خء. ٚ٘ٛ طل٠َؿ.  (1)

 عٕي ــخي ٚـٟ حٌّٔظٛـٝ: حٌظٛل١ؿ.  (2)

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: اظتعار     (3)

   ويف أ و ب و ج: أو االّيُا   ٕ:ّ٘ٗٛذا يف د والُيض  (4)

 .ٗ:٠ٖٖٕٗ:َ: َٗف حٌّمخٛي   (5)

(6)   َّ َا   اضتّيم اهلل عا وج  الع ارة يف د: ،ال و وىَ ال
 ٚ حٌّوٜٚ.ح٩١٨ع أـٟ ؽ: ٩١٨ع. ٚـٟ ى:   (7)

 ْقطت من أ و ب و ج    (8)

 .ٔ:ٗٗٔ. ٠ٕٚ:َ أ٠٠خا ٔ:3ٗ ًوَ عًٍ حٌعَر١ش أو١ِ٩ش ٟ٘ أَ ـم١ٙش؟(حٌوٜخثٚ )رخد   (9)

 زاد يف د: نُسها   (10)
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مػػػى إ ٌ أي: الن ػػػاَة    ػػػمأ ٌ اظتيّلمػػػني   (ٔ)أي: أقربيُيهػػػا ضتجػػػع [إٕٔٔ] كذلػػػكم ػػػ  الُقػػػو  
- ل الحػػىؿقىػػتجػػ ف فيػػ  بثً كيح يػػدوروف معػػو   ,علػػا الحػػسٌ يػػديروف أمػػَرىم  يحيلػػ ف

َي  علػا الػطفس (ٕ) ػىتً أك خفٌ  -بّسر اظتثلثػ  و ػي  القػاؼ   وىػذا أمػٌر ُمػدَرٌؾ بالػذوؽ اظتعنػ
إٌ مػػى   ػػىل ٌ اظت نيّػػ  علػػى األمػػارات؛  الفقػػ  علػػلي ال نػػاِ  علػػى اظتػػدرؾ بالػػذوؽ   كلػػيس كػػرلك

م   , قػػ ع الحكػػىـل اته ىرى مىػػكأى  أعػػالـه  (ٖ)هػػي - (ٗ)يهػػا ىػػَ اهللال يػػء راف  يهػػا  واضتػػّا
َر مػػن عللػػو :مطػػ  ككثيػػره  -تعػػاُف ػػكجػػ  الحً : ال ي ػػني  يػػو  ظ ػػرال ي (٘)مػػن اظتػػّذ وإف   (6)مكى

 بخػػالؼوىػػي الػػيت َف يظهػػر معناىػػا   ,كىلحكػػىـ التعب يػػ ّػػاف لػػو وجػػٌو يف نُػػ  األمػػر  
دار ظت ت علٌ   رؾممى تي  -والنادُر ال حَّم لو- أك غىلب أي: عللو    كله   فإفٌ  ,الطح تعليَ 

 اظت  ُّ ىَ عليها   كتظ ر حكمت أمرىا على اضتّ  والذوؽ  
« يب ي »قىؿ 

 إليػ  إالٌ أي: الن ػاُة  ركف ى يضػطٌ مٌمػمن مسائلو  كليس  يءه  :(7)
َـ بو   كج ىن  -(ٛ)ويف نسخ : عتا-أي: يف ْ  و هم يحىكل ف ب  حاعتُم ك   ا ت ا.يق

ػػػػر الضػػػػمري أّوالً  ّّ يف تلػػػػك النسػػػػخ  باعي ػػػػار  انيػػػػاً   ثػػػػو  وأن«شػػػػي ٍ »باعي ػػػػار لُػػػػ   (ٜ)وذ
 ؛ ألنّو نّرة يف ْياؽ النُي  يَػُعمُّ  أي: أشيا  (ٓٔ)اظتع 

                                                           

 يف أ و ج: أ ربينيها حج   ويف ب: أقربييها حج   ويف د: أقربيها ضتجع   (1)

 يف د: ختُيُها   (2)
 و ب و ج  ْقطت من أ  «إفّتا ىي»  (3)

ّْ حرٓ   (4) ّْ حٌعٍةش رخعؼةش عٍةٝ حٌلىةُ  أٞ  ؿٕٟ ِعظٌِٟ ـبّٔٗ أهٌ رَأِٞع أ أً٘ حٌٕٔش ٚحٌـّخعش ـةٟ أ

ّْ حٌلٔٓ ٚحٌمةزق  حٌلىُ ٠ٛؿي عٕي ٚؿٛى٘خ ٨ رٙخ. ٚحٌّعظٌِش ٠مٌْٛٛ: أّٙخ ِئػَس رٌحطٙخ رٕخء عٍٝ أ

 .٘ٙٔٔ ِٚخ رعي٘خ  ٚحٌظلز١َ َٗف حٌظل٠ََ ٘:ٕ٘ٔعم١ٍخْ. ٠ٕ:َ: حٌّلٜٛي 

 يف د: منو أي من العلَ   (5)
 عٕي ــخي: حٌلىّش.  (6)

 .ٔ:ٖ٘, ٚحٌوٜخثٚ ٔ:ٕٖحٌىظخد   (7)

َف عتا   (8)  الع ارة يف د: وىم حاعتم لتاول
 ّذا يف د  وليست يف أ و ب و ج    (9)

 يف د: معناىا   (10)



437 

 

   اْيدراٌؾ ؽتا تقّدمو  (ٔ): بُي يني عم
َّي  أي: بعضػو   :ق  ال يظ ر في    (ٕ)ل مَ ػها الحكمػ  كجػ ي يف اضتّم الن 

ػػ :قػػىؿ بعضػػ م  (ٕ)ل مَ ػػها سػػرىا- اإذا عجى الفقيػػ  عػػن  -بُػػي  اصتػػيم أ صػػ  مػػنّ 
  أي: نُعلػو اميثػاالً لألمػر ابعتػي  (ٖ)«اليع ػد»: منسػَب لػػهرا تعب م   :الحكم قىؿ ليلتع

 ال غتاؿ للُّر  يو   هرا مسم عه  :عط  قىؿ الطح م   اكإذا عجى وإف َف نعقَ معناه  
  (ٗ)زاد بعضهم: وإذا عَجا الط يب عنو قاؿ: ىذا جتريػّ  

«الخصػػػىئص»مػػػن  (٘)آخػػػر كفػػػي م  ػػػ و 
ويف -مػػػى العػػػرب إ ٌ  أفٌ  ال  ػػػكه  :(6)

  ال اعػػُث (ٛ)بػػاظتعجميني «ذػػرضٍ »رتػػ  -مػػن العلػػل كالغػػراض  أرادت -(5)نسػػخ : قػػد
إلػا  (ٔٔ)شاىداً لذلكأال ترل  ,(10)إلي ى [دٓٓٔ] مى  سبطىه -(2)على األمر الداعي لو

َد-راد إلا اطٌ  َج َد لل َج  ,ك صو المفع ؿ ,رف  الفىعلأي: مالزمِ    -وىَ مالزم  ال
َارض الّلمػػػات ذلػػػك  (ٖٔ)كغيػػػرً  ,كالجػػػـا بحركفػػػ  ,(12) كالجػػػر بحركفػػػ مػػػن  مػػػن عػػػ

                                                           

رفظلظة١ٓ حٓةظيٍحن »لٌٛةٗ: ٚحٌزخء ٚح١ٌخء ح٤ٌٚةٝ ٍِّٙظةخْ. ٚ «ر١١ّٜٓ»ـٟ أ ؼ١َ ٚحٟلش. ٚـٟ ؽ:   (1)

 ١ٌْ ـٟ ى. «ِّخ طميِٗ

 ـٟ ٘خِٖ أ ٚ ؽ: ٌؽّٟٛٗ.   (2)

 الع ارة يف د: عن تعليَ قاؿ ىذا اضتّم تع دي منسَب للع ادة   (3)
 عٕةٗ عـةِ ٚاًح, ٚـ١ٗ رةيي ِةخ ُحىٖ حرةٓ عة٩ّْ: 5ًٓٗوَٖ ح١ٛ١ٌٟٔ ـٟ ح٤ٗزخٖ ٚحٌٕ:خثَ حٌفم١ّٙش   (4)

 .رخٌوخ١ٛش ٌ٘ح :لخي حٌلى١ُ

 ْقطت من أ و ب و ج    (5)

حٌوٜخثٚ )رخد ـٟ أْ حٌعَد لي أٍحىص ِٓ حٌعًٍ ٚح٤ؼَحٝ ِخ ٔٔزٕخٖ ا١ٌٙخ  ٚكٍّٕخٖ ع١ٍٙخ(   (6)

 . ُحى ـٟ ى: ٨رٓ ؿٕٟ.ٔ:5ٖٕ

 وٌح عٕي ــخي. ِٚخ ر١ٓ ِعظَٟظ١ٓ ١ٌْ ـٟ ى.  (7)

 زاد يف د: وىَ   (8)
 , ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٌُٙ.ٕ:3ٗ2وٌح ـٟ ى ٚحٌف١ٞ   (9)

 ـٟ د: ِخ ٗزٕٙخٖ رٙخ. ٚـٟ ؽ: ِخ ٗزٕٙخٖ ا١ٌٙخ.  (10)

 يف د: شاىد ذلك   (11)
 ُحى عٕي ــخي ٚـٟ حٌوٜخثٚ: ٚحٌٕٜذ رلَٚـٗ.  (12)

 يف د: وعّ    (13)
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ٍَف   :التثطيػػػ  ٍَف يف آ،ػػػره أو يػػػاٍ  ونػػػ  كالجمػػػ ً جعػػػَ اللُػػػ  داالً علػػػى ا نػػػني بايػػػادة ألػػػٍف ونػػػ
مػػػن   كمػػى يطػػػ ؿ  ػػػرحي أي: اليصػػػ رِي  كالتحقيػػػر  كالطسػػػوّػػذلك    كاإل ػػػىف مطلقػػاً  

َاب العربي  العار   لِػِم   (ٔ)أب َّ ٍَ لػواػاحِب   :يحسػن بػرم [جٕٖٔ] ف ػللل : عقػ ٍُ ُّ
هػػرا   أف يعتقػػ  أفٌ  -(ٕ)«أبػػءسٍ »و «بػػءسٍ »ّػػػ  «أَلُػػب  »  وكتمػػ  علػػى «أل ػػابٌ »ورتعػػو -ْػػليٍم 
َا ر الُػػريقني العػػرب مػػن  كتػػ ارده   (ٖ)كقػػ مػػنهم مػػ  مػػا علّػػَ بػػو الن ػػاة  فػػىؽه   اتٌ كلهػػ بػػني ،ػػ

  ؟ ج اتٌ الن اة 
 [بٜٕٔ]و القػػدٔف  صػػَر  وأراد َلّمػػا رجػػ  عػػن مذى ػػ «الشػػا عيّ »وقريػػٌب مػػن ذلػػك أّف 

ػاف مػن أربػاب اظتقامػات عػن ِقَصػر بػاقي اظتػدة عػن   (ٗ)تدوين اصتديد  ػا بادلّػ ٍ  ُّشػُت لػو  ّو
ر ذلك مػذلالً  ّْ ػر األحّػاـ(٘)ِذ ببػراز تلػك األدلػِ   «ال يهقػي  »   قػّيض اهلل (ٙ)   اقيصػر علػى ّذ

مػػػا أراد (5)األدلػػػِ  مػػػن مّامنهػػػا َا قني يف اليعليػػػَ    «الشػػػا عيُّ »  وإبانػػػِ  ػتاْػػػنهاّ   ّانػػػا ميػػػ
ػػػره أ ػػػمره  و  َاردين  يػػػو  إالّ أّف ابمػػػاـ َلّمػػػا ّذ أبانػػػو وأظهػػػره  ولػػػذا قػػػاؿ إمػػػاـ  «ال يهقػػػي  »ميػػػ

َّ أحػػٍد لػػػ(3)اضتػػرمني ػػ    ػػنّف لػػو اظتنّػػَ  علػػى «ال يهقػػيّ »يف عنقػػو ِمنّػػٌ   إالّ  [أٖٕٔ] «الشػػا عيِّ »:ّ 
ََ َف «الشا عي» َىم بعٌض  «الشا عي»ابماـ  (ٜ)يردىا بنبدا  دالئلو  ال بنكتاد دالئ ما ت  ّ  

ػذلك ,بعػ ا عليػ طي   يءه أي: ما جا  عن العرب   عل فلٌ  :فإف قلتى  َهّ   (ٓٔ) قػال
ػػػ«قصػػدٍ »بضػػم أوليػػو  رتػػ  -  دصيػػقي كال لقصػػ و مػػن ال , و لعلٌػػ مػػن غيػػر اعتقػػىدو   « ُػلُػػَسٍ » ّ 

                                                           

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: اظتعار      (1)

 ٠ٕ:َ: ٌٔخْ حٌعَد ِخىس )ٌذ(.   (2)

 ْقطت من أ و ب و ج    (3)

 ٍس ـٟ ى: حٌـي٠ي رؤىٌظٗ و٘ؿ ٌٗ.ـٟ د: رؤىٌض. ٚحٌعزخ  (4)

ر ذلك مذلاًل   (5)  الع ارة يف د: عن قصرنا يف مدة اضتياة عن ّذ
ر لألحّاـ    (6)  ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: على ما ّذ

 ـٟ د ٚ ؽ: ِىخٔٙخ.  (7)

 .ٗ:ٓٔٚ٘ٛ ح٦ِخَ حٌـ٠ٕٟٛ أرٛ حٌّعخٌٟ. ٠ٕ:َ لٌٛٗ ـٟ ١زمخص حٌ٘خـع١ش حٌىزَٜ   (8)

 روىا يف د: ي  (9)
 يف د: لذلك   (10)
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َُ  تطسػػػب ى التػػػي -« لػػػ ٍ »رتػػػ   ران ًخػػػآ لفٌ َا ذلػػػك قػػػالبػػػل  .إلػػػي م  (ٔ)أي: أنػػػت أو القائػػػ
ػ ػى  (ٖ)مى علا: َْلَك  ارحأي: العرب   (ٕ)مط ى و،ػالف بػني اللُظػني تُننػاً -ْػْلِك  :جى  ى

 على  ريق األّوؿ   ب اآل،ُر  فقىـمن عجو   ؿالكٌ  -تُنناً يف اليع ري
َابػػػػو قيػػػػل بلطػػػػٍف   لػػػػرلك: أرشػػػػدىم  مػػػػى هػػػػ اهمإ ٌ  -تعػػػػاُف- الل إفٌ : (ٗ)يف ج

َف كجػػبل م عليػػ  ٍسػػب مػػا  قبػػ الن لػػ  فػػي طبػػىع م لفٌ العػػدوَؿ عنػػو؛  ٍيػػث ال يسػػيطيع
 ,ال  ػػػػ  فيػػػػ  علػػػػا صػػػػٌح  (٘): اجيماعػػػػاً ءن ا طػػػػ األّف  يهػػػػا كجعلهػػػػا اهلل مسػػػػيعدًة لػػػػو  

ظتػا ] كت اردكا علي ػى ,علا هره اللغ  ق  اجتمع اظتا يف   اعهم ؽتا ذُّر   (ٙ)فتراهم
 (ٚ)[ظتا يف   عهم ؽتا يدعَ لذلك ]

كهػرا اخػتالف م للعػرب علػى الل ػ    االجتمػىع (2)عا ٌ كيػف ييػ  :(8)فإف قلتى 
ثػػػرٍي مػػػػن ذلػػػك  ظػػػػىهر اخػػػتالف م م جػػػػ ده   «مػػػػى»أال تػػػػرل إلػػػا الخػػػػالؼ فػػػػي ٌُ يفّ 
َف  وأقتَلها اآل،روف   ,الحجىزي  كالتميمي    .إلا غير ذلكأعمَلها األول

 ّيعيني النصب يف اظتسيث  اظتنقط  عند أىَ اضتجاز  ورج انو عند دتيم  
ـِ »وبناِ    عند اضتجاز  و،الِ و عند دتيم   (ٔ)«م ِ أ»و (ٓٔ)«حذا

                                                           

 يف د: أي القائَ   (1)
 عٕي ــخي: ُِٕٙ.     (2)

 ْقطت من أ و ب و ج    (3)

َاب    (4)  ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: ج

 ّذا يف د  وليست يف أ و ب و ج    (5)

 , ٚعٕي ــخي: ٚطَحُ٘.ٕ:3ٕ٘وٌح ـٟ حٌف١ٞ   (6)

 ّذا يف د  وليست يف أ و ب و ج    (7)

 .ٔ:ٖٕٗثٚ حٌوٜخ  (8)

 عٕي ــخي: طيعٟ.   (9)

عٍّخا ِئٔؼخا ػ٩ع ٌؽخص: حٌزٕخء عٍٝ حٌىَٔ أريحا  ٟٚ٘ ٌؽش حٌلـخُ  ٚحٌزٕةخء عٍةٝ حٌىٔةَ  «ـََعخيِ »ـٟ   (10)

ٍِ ٚهفةةخٍ. ٚ٘ةةٟ ٌؽةةش ٌةةزعٞ طّةة١ُ. ٚاعَحرةةٗ  اًح وةةخْ آهةةَٖ ٍحء ٚا٨ ِٕةةع ِةةٓ حٌٜةةَؾ ِؼً: ٚرةةخ

د )رخد ِخ ؿخء ِعي٨ٚا عٓ كّيٖ ِةٓ حٌّئٔةغ( اعَحد ِخ ٨ ٠َٕٜؾ. ٟٚ٘ ٌؽش ط١ُّ. ٠ٕ:َ: حٌىظخ

  5ٖ٘-ٖ:5ٖٖ( «ـََعةةخي»  ٚحٌّمظ٠ةةذ )رةةخد ِةةخ وةةخْ ِةةٓ ح٤ٓةةّخء حٌّعيٌٚةةش عٍةةٝ 53ٕ-ٖ:5ٕٓ

 .ٔ:35  ّٚ٘ع حٌٙٛحِع ٕ:ٖ٘ٗ  ٚحٌظ٠َٜق ٕ:35ٓٚحٍط٘خؾ ح٠ٌَد 
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َا عليو   ت لقلٌ يف الّالـ  (2)من الخالؼ هرا الق ر :قيل  محتقره بالنس   ظتا اتُق
َؿ- لو فىػحتػى مي  غيػري   فػي  ػػيءو أي: اطتػالُؼ   مػى هػ كإ ٌ  ,بػػ أي: ذػري مهػيم  -بصػي   اظتُعػ

َيػػ   مػػن الفػػركع   ى عليػػ  العىٌمػػكمػػللعربيػػ    ى الصػػ ؿفأٌمػػ -«شػػي ٍ »اػػُ  - يسػػيره الن 
َاعدىا  كالجم  ر عتامن ق َؿ   ,في  (ٖ)الؼخ فال  وأا ّر   الُاعَ ونائ ػو  ونصػب اظتُعػ

 َف ينب عن  اعَ   (ٗ)بو  إف
َا  يػو أيضػاً  (٘)أيضىن ك  ٌَد  يمػا ذُّػر ؽتػا ا،يلُػ َج   (ٙ) االجيماع اتُّاؽ  ائٍُ   وذلك م

ال لُتصػػي عػػدَده إال اهللُ  يمه عظػػ قه كخٍلػػ ,كثيػػره   مػػن اللغتػػين عػػ ده  ةو كاحػػ  أهػػل كػػلٌ  فػػإفٌ 
 ال يخػىلف  ػيئىن  علػا لغتػ  محػىفظه   (ٚ): مػن أوِف الل يػني اظتخيلُيػنيمػط م ككػل  تعاُف  
مػا يف قصػ   ,مط ى َلّمػا أيػدوا  «إذا ىػي إياىػا»أو  « ػنذا ىػي ىػي»وال يسيطي  اليلُّ  خبال ػو ّ 

     عَجاوا عنو (ٜ)  و َلب النطَق منهم بو(ٛ)بيصَّبو «الّسائي»
اف  َد»وقدّ   جػرى علػى ذلػك يف الينػػايَ  (ٓٔ)چڭ  ڭ   عَتَّو     چيقػرأ:  «ابن مسػع

ذلك  نو من النطق بو إالّّ  ّّ    [جٖٖٔ]النازِؿ بل   قريش؛ لعدـ دت

                                                                                                                                                                      

 أ(.  ٠َٕ٘حؿع )  (1)

 ٚحٌو٩ؾ.: -ٚ٘ٛ ِٛحـك ٌٕٔوش ِٓ حٌوٜخثٚ-وٌح ـٟ حٌوٜخثٚ, ٚعٕي ــخي    (2)

 يف أ و ب و ج: ا،يالؼ    (3)

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: وإف     (4)

 ْقطت من أ و ب و ج    (5)

ذا قيَ  و يو تاّمَ ٕ:ٖ٘ٛقاؿ ابن الطيب  (6) َا  يو ّ  ٌَد  يما ذُّر ؽتا ا،يلُ َج  :  االجيماع اتُّاؽ  ائٍُ   وذلك م

 ّذا يف د  وليست يف أ و ب و ج    (7)

ػيا  يف الّيػػاب السػاب   ينظػػر: غتػال  العلمػا  ،ػب اظت  (8) َر ْو َريػػ  مشػه ، و  قػػات ٜٖٕ، وأمػػاِف الاجػاجي ٜسػال  الان 
َيني  َيني والل ػػػ َدة مػػػبوؾ، والل ػػػاب  ٕٙ٘( ٖٓٔ، و)اظتسػػػال : ٕ:ٕٓٚ( ٜٜ، وابنصػػػاؼ )اظتسػػػال : ٓٚالن ػػػ ط جػػػ

ػػػػُر ٘:ٕٕ٘ٔ، وٗ:٘ٗٚٔ، ومعجػػػػم األدبػػػػا  ٕ:ٖٛ٘، وإن ػػػػاه الػػػػرواة ٔ:ٜٚٗ ، وأمػػػػاِف ابػػػػن ٕ:ٜٗ٘السػػػػعادة ، ْو
ػػػػػري أعػػػػػالـ النػػػػػ ال  ٖ:ٗٙٗ، وو يػػػػػات األعيػػػػػاف ٕ:ٗٚٛاضتاجػػػػػب  رة الن ػػػػػاة أل  حيػػػػػاف ٔ:ٖٛ٘، ْو ، ٚٚٔ، وتػػػػػّذ

َعاة ٕٔٔ  وم   الل يب ٗ:ٗٛواليذييَ واليّميَ    ٕ:ٜٕٚ، وشذرات الذىب ٕ:ٖٕٓ، وب ي  ال

 يف د: بذلك   (9)
: ٔ٘, ٚ حٌةةةٌح٠ٍخص 53ٔٚ 5ٗٔ: 5ٖٚحٌٜةةةخـخص , ٗ٘ٚ ٕ٘: ٖٕ, ٚحٌّئِٕةةةْٛ ٖ٘: ٠ٕٔٛٓةةةؿ   (10)

  ٔ:ٖٖٗ. ٚلةَحءس حرةٓ ِٔةعٛى عٍةةٝ ٌؽةش ٘ة٠ًٌ ٚػم١ةؿ ربرةةيحي حٌلةخء ع١ٕةخا. ٠ٕ:ةَ: حٌّلظٔةةذ ٖٗ
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َُر  وىػَ اْػيُهاـ تقريػٍر لضلػااـ بنييجيػو وىػي:  ذلك (ٔ)كهل أي:   ػمل ٌ  إالٌ اظتّذ
َعاهتا الػػػػيت عتػػػػا  يف األلُػػػػاظ  يحتػػػػىط فالعػػػػرَب  ولػػػػَ مػػػػ  ا،ػػػػيالٍؼ   َف عػػػػن مَ ػػػػ ال مترجػػػػ

َع   (ٖ)كيقتى  ف  (ٕ)عندىم َع بينهم على اظتسم  ذرَي اظتسم
َف» [بٖٓٔ] (ٗ)وعػػّب بػػو دوف ليو «يقيسػػ ظتػػا ق لَػػو  وإنتػػاً  للم ال ػػ  يف األمػػر  (٘)ظتشػػّا

َب  القياس    لصع
و  ذػري داٍع لػ (ٙ)لُػٍ  مػن [دٔٓٔ]بَ ػ  لُػٍ  مّػاَف  -بيشديد الػرا - ط فيفرٌ  كال
َُّ ذي ل ػػٍ  كتػػري طػػ فكال يخل   ػػ علػػى مػػا معػػو ذػػرَي ميجػػاوٍز  (ٚ)الل ػػات بعَضػػها بػػ عٍض  بػػَّ 

 ل ريه  
 يمػػا  الخػػالؼ (ٛ) ػػ امػن م   فلػػيس  ػػيءه االحييػػاِط ومػا ذُّػػر معػو   كمػ  هػػرا

ٌُ جلػي  كلػ  كجػ  إالٌ بالنس   للميُق عليػو مػن الل ػ    ت علا قلٌ ا،يلُت  يو ل ات العرب  
 يػو ذػريه لعػدـ  (ٜ)زُتػَ بسػ  و اظتقػيُ  علػى اظتقػي  عليػو  وإف ،ػالف [إٔٗٔ] ,من القيػىس
َؿ- ؤخريي رأيو بذلك   َلو: ب  -بال نا  للمُع ال ياف لق   «لو وجوٌ »: نائب الُاعَ  واصتمل ّ 

أي: مػا لُتشػى بػو  الن حش ان مكي (ٓٔ)العربيُ  ميُقً  أو ؼتيلُ ً  كل  كى ت هره اللغ ي 
اف   ائناً ماّ  َزف ث ان كحاظتّياؿّ  َاً »: ب َّ الشني اظتعجم     «حش  إالّ أّف اظتثلث   يو يف ػت

                                                                                                                                                                      
. ٚٓةةةظؤطٟ ـةةةٟ حٌىظةةةخد ٗ:ٕٙ٘  ِٚعـةةةُ حٌمةةةَحءحص ٙ:2٘ٗ  ٚحٌةةةيٍ حٌّٜةةةْٛ ٘:5ٖٓٚحٌزلةةةَ 

 حٌٔخىّ أ٠٠خا.

 عٕي ــخي ٚـٟ حٌوٜخثٚ: ـًٙ.  (1)

َف عن و عها عندىم  ّذا الع ارة يف  (2)   د  ويف أ و ب و ج: ال مترج

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٠ٚم١ْٔٛ. ٚـٟ ى: ٠مخْٓٛ.  (3)

 ّذا الع ارة يف د  ويف أ و ب و ج: دّوف وذرّي ذلك   (4)

ل    (5)  يف د: ظتشّا
 ّذا يف د  وقد ْقطت من أ و ب و ج   (6)

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: غترى    (7)

 : مَ    يف أ و ب و ج  (8)

 يف د: عند من ،الف   (9)
 لي  يف د  «ميُق  أو ؼتيلُ »  (10)
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ما بينُيو يف (ٔ)يقاؿ  يو: حثَ أو حثي َاردة واويً  ويائيً  الُمها» ّ     (ٕ)«األ عاؿ ال
ّالرمػػػػَ   ننّػػػػو ينصػػػػّب عنػػػػد ْػػػػقَط بعضػػػػو  وينهػػػػاؿ أعػػػػاله   (ٖ)أي: منهػػػػاالً  م ػػػػيالن 

َقف عن  ده  ألُْلو من ذري   ٍا وال حد  ي
َقػػػَؼ علػػػى حػػػد  يُرجػػػ  إليػػػو   خالف ػػػى رثيػػػلكى  : جتػػػاوزت بػػػاب راط كتعػػػىدتلعػػػدـ ال
َع ظتػػػػا يقصػػػر عليػػػو  ىأكصػػػىفي   كرفػػػػ ي للُعػػػَ   الفىعػػػػل جػػػر   عػػػط م فجػػػػىء  (ٗ)لعػػػدـ الرجػػػ

  وَف (٘)  لّنّػػو َف يّثػػر اطتػػالؼكالطصػػو للمضػػىرع بحػػركؼ الجػػـا ,المضػػىؼ إليػػ 
 َدؿ  على انض اط الل ػ   وإف وقػ   يهػا ا،ػيالٌؼ  يق  تعادي األوااؼ   لم لتصَ ما ذُّر 

َه من القياس تقيضيو   َج ٌَ ال يءدي ال،يالعتا وال ا،يال ها  بَ راجٌ  ذلك اال،يالؼ ل  قلي
 إٍف     وتقّدـ الّالـ يف إيضاحو معً  ونص اً   «قيَ إف اهلل»: عطٌف على كأيضىن 

َف بػػػو ظتػػػا التعليػػػلي أي: العػػػرِب   عػػػط م فقػػػ  ثبػػػت المهػػػم   يػػػات  فػػػي م ا ػػػ ى يفّ 
يابو  ,قلت عط م ي     قيَ لو يف ذلك   قاؿ: ألي  (ٙ)ّما روي أّف بعضهم قاؿ: جا ت ّ 

ر  كمى  يأتيألي  الّياب يف مع  الص يُ       (5)«مسالك العّل »يف ّذ

                                                           

 ٠ٕ:َ: طخؽ حٌعَّٚ ِخىس )كؼٛ  كؼٟ(.  (1)

َاردة واوي  ويائي     (2) ما بّينيو يف اظتءلف يف األ عاؿ ال  يف د:ّ 
 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ِٕٙخي. ٚحٌعزخٍس ـٟ ى: ٩١ِٙا ٟ٘ وخًٌَِ.  (3)

َلو:   (4)  ْقا من د  «عليو وتعادت    يقصر»ق
 ٓم٢ ِٓ ى. «ٌُٚ ٠مع طعخىٞ ح٤ٚٛخؾ ـٍُ ٠لًٜ ِخ ًوَ»ٓم ض ِٓ د. ٚلٌٛٗ رعيٖ:   (5)

 : وظخد. ٕ:3٘5ـٟ حٌف١ٞ   (6)

 طٕ:َ ـٟ حٌٍّٔه حٌؼخٟٔ ِٓ ِٔخٌه حٌعٍش.  (7)
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 الثى ي اظتسال  
 للى أقسىـ العً بياف  في

   «عّل ٍ »بّسٍر  ُيٍ   رت  
« رميطى م  ا ال   ن بن يأب  عب  الل الحس»قىؿ 

: (ٕ)«لػّب الل ػاب»قػاؿ يف  :(1)

َاو راٌ   نسػ   لػػ (ٖ)بُي  اظتهمل  َف الي ييػ  بينهمػا  وبعػد الػ ّ َف  ْو َر»والن مػن بػالد  «الػدين
   (ٗ)اصت َ

َزف  «الجلػػيس» ٍَ »بػػ َعػػاة»  قػػاؿ اظتصػػّنف يف «اصتلػػَس»مػػن  «َ ِعيػػ : أّثػػَر (٘)«ب يػػ  ال

 من النقَ عنو  (ٙ)«أبَ حّياف»
«الصػػطىع   -بّسػػر اظتثلثػػ -ثمػػىر »ىبػػ  فػػي كت 

بّسػػر اظتهملػػ  األوُف  وختُيػػف  :(7)
َف  العلم اضتااَ باليمّرف    الن
ػػػ «اعػػيالؿٍ »رتػػ   :(8)اعػػتالالت الطحػػىة َنػػو ظتػػا ال يعقػػَ   هػػَّ  رتػػ   «ااػػط التٍ »لّ

« ٍَ    «ااط 
  :صطفىف

                                                           

. ٚ٘ةٛ 3ٔ, ١ٚ كٕةخ ٕٓطٛـٟ ـٟ أٚحهَ حٌمَْ حٌوةخِْ, وّةخ أٗةخٍ ِلممةخ وظةخد ػّةخٍ حٌٜةٕخعش   (1)

ةةٗ 2ٕٔٔ, ٍلةةُ: ٔ:ٔٗ٘, ٚرؽ١ةةش حٌٛعةةخس ٕٔٔ, ٍلةةُ: 2ٔـةةٟ حٌزٍؽةةش  ِظةةَؿُ ّٜ   ٚو٩ّ٘ةةخ ٔمةةً ٔ

 حٌٌّوٍٛ ٕ٘خ.

َري(   (2) َلو ٚٛٙٔ  ٔ:ٖٖٖلّب الل اب مادة )الدين ّػذا يف د  وليسػت يف أ و ب و ج  وقػد   «قاؿ يف لّب الل ػاب»  وق
َف  والع ارة يف اللب: َف أولو بُي  ْقا من د: والن ََرال» إُف ورا  والن يْػنَػ   اصت َ بالد من «د 

حٌفةظَق, ٚلةخي: ٌٚة١ْ  «حٌٔةّعخٟٔ»عةٓ  «حرةٓ َهٍِّىةخْ»: رىَٔ حٌةيحي. ٚكىةٝ ٕ:3٘2لخي حرٓ حٌ ١ذ   (3)

حٌّّٜٕؿ ؼ١َ ٛٛحد . ٠ٕ:َ: ح٤ٔٔةخد  «ٌذِّ »رٜل١ق. ـخلظٜخٍٖ ـٟ حٌَ٘ف ع١ٍٗ حؼظَحٍحا رّخ ـٟ 

 .ٔ:ٕٙ٘خد ٨رٓ ح٤ػ١َ )حٌي٠ٍٕٛٞ(   ٚحٌٍزٕ:٘ٗ٘  ِٚعـُ حٌزٍيحْ )ى٠ٍٕٛ( ٘:5ٓٗ)حٌي٠ٍٕٛٞ( 

 : حٌـ١ً. ٕ:3ٙٓوٌح ـٟ ى ٚحٌّٜخىٍ  ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ ٚحٌف١ٞ   (4)

 .ٔ:ٔٗ٘رؽ١ش حٌٛعخس   (5)

 ُحى ـٟ رؽ١ش حٌٛعخس: ـٟ حٌظٌوَس.   (6)

  ٖٗ  وط حنا ٖٗٔذتار الصناع    (7)
 عٕي ــخي: حٌٕل١٠ٛٓ.  (8)
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َؿردتطٌ   ه علٌ  َداً وعدماً   (ٔ): تدور م  اظتعل  يف ب كالـ العر  ريق  علاوج
َِ  إلػػا قػػى  فً : ترجػػ   كتطسػػىؽػتػػاوراهتم    (ٕ)وال متػػرج [جٖٗٔ]  لغػػت مو ػػابِا وأاػػ
 عن ذلك  

: بّسػػػػر  ُػػػػي   رتػػػػ   ػػػػممى كى ر حً ظً ػػػػتي   إالّ أّعػػػػا (ٖ)ال تطّػػػػرد علػػػػى ذلػػػػك  ه كعلٌػػػػ
َ  مػػن اصتمػػ  واْػػم  (ٗ)«حّمػػيهم»  ويف نسػػخ : «حّمػػ ٍ » ػػ َـّ  ػػاألّوؿ لعمػػ بػػاب راد  وىػػَّ 

 يما عّبوا بو من ذلك  أي: ال اعث عتػم عليػو  ننّػو مػن حّمػٍ  ال  (٘)اصتن  اظتضاؼ  أي:
   (ٙ)ال من رويّ ٍ 

بيلػػك  (ٚ)يف و ػػ  تلػػك األحّػػاـ اظتعّللػػ    أغرا ػػ معػػن صػػحٌ ت ػػنّي   :كتكشػػف
 .  (3)العلَ

مػػػػنهم للم ّينػػػػ   ا ػػػػتعمىالن  [بٖٔٔ] أكثػػػػري اظتطػػػػردِة  لألكلػػػػاأي: الن ػػػػاُة   كهػػػػم
َـ الشػػػػػػيَ  (ٓٔ)«اظتصػػػػػػ اح»: يف اكالن تػػػػػػ كأ ػػػػػػ   االْػػػػػػيعماؿ   (2)حّمػػػػػػ َ  : تػػػػػػداوؿ القػػػػػػ

َلو يف يد ىذا تارًة  ويف يد ىذا أ،رى  انيهى (ٔٔ)[تداوالً ]    وىَ حص
ي هم    اْيعماالً وتعاق اً عتا يف ترّا

                                                           

َؿ»  (1)  و ب و ج ّذا يف د  وقد ْقطت من أ   «م  اظتعل

 ـٟ ى: ـ٩ طوَؽ.     (2)

 ١ٌٔض ـٟ ى.  «عٍٝ ًٌه»    (3)

 وٌح عٕي ــخي.     (4)

 ١ٌْ ـٟ ى.  «... ٚـٟ ٔٔوش كىّظُٙ رخ٦ـَحى»ِٓ لٌٛٗ     (5)

 ـٟ ى: ٚأٔٗ ٌلىّش ٨ ِٓ ؼ١َ ٠ٍّٚش. حٌعزخٍس     (6)

 ّذا الع ارة يف د  ويف أ و ب و ج: األلُاظ اظتعلَ   (7)

 ي: ِٚمخٛيُ٘ ـٟ ِٟٛٛعخطُٙ.ُحى عٕي ــخ  (8)

 ـٟ ى: ِكَىُ.     (9)

ِىخٔٗ ـٟ ى: أٞ طخٍسا عٕي  «ـٟ حٌّٜزخف... ـٟ طَحو١زُٙ»حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ ِخىس )ىٚي(. ٚلٌٛٗ:   (10)

 ٌ٘ح  ٚطخٍسا عٕي آهَ.

 ح٠ٌِخىس ِٓ حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ.   (11)
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َرُة   كهي َُ اظتّذ    (ٕ)ّثريهتا  وىَ إنتا  لعدـ حصرىا  عوالش   (ٔ) كا عأي: العل
   (ٕ)حصرىا

ٍَف  قاؿ يف  « ٍ ُشع »: بضٍم  ُيٍ   رت  «الشُّعب»و : الشُّػع   (ٖ)«اظتص اح»بضٍم  سّ
 الشُّع   من الشي : الطائُ  منو  

مط ػى  المشػ  رة [إٔ٘ٔ]  (ٗ)أي: ما يدور عليو العلَ -بُي  اظتيم-  ارى مى  أفٌ  إالٌ 
  :كعشرين   عىن كهي مط ى علا أربع و 

َؿ (٘) مىعو   ي علٌ  ر   الُاعَ ونصب اظتُع ثري جّداً ّ     (ٙ)وىيّ 
َؿ  «ّػاف»ّر   اْػم    (7)تشبي و  كعٌل ي  تشػ يهاً بالُاعػَ  ونصػب ،بىػا تشػ يهاً بػاظتُع

   (3)بو
َ  مػػن اظت يػػدأ واطتػػب  يمػػا كتػػب حذ ػػو  يػػو  اْػػي ناً    ,(2)ا ػػتغطىءو   ي كعلٌػػ ػػ ّ ػػذؼّ 

َع الصُ  االْي نا  عن اطتب  ر     (ٓٔ)عنو  ا قاـ مقامو  ّو
يقدير الضم  والّسرة يف اظتنقَص  والا تثقىؿو  كعٌل ي  َاوي أو  ّ  ضم  يف النػاقص الػ

 اليائي  

                                                           

 ْقطت من أ و ب و ج   (1)

: أٍحى رةةٌٌه ح٠٦ّةةخء اٌةةٝ أّٔٙةةخ ٨ ٕ:3ٟٙٓ حٌفةة١ٞوةةٌح ـةةٟ ى  ٚـةةٟ أ ٚ د ٚ ؽ: كٜةةٌٛٙخ. ٚـةة  (2)

 طلَٜ.

 حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ ِخىس )ٗعذ(.  (3)

َرة منها أي ما يدور عليو   (4)  ّذا الع ارة يف د  ويف أ و ب و ج: بُي  اظتيم العلَ اظتشه

ّْ حٌّٔخع ع١ٍٗ ِيحٍ ٌ٘ح حٌفٓ, ٚ٘ٛ أٍٛٗ ٚأوؼَٖ. ٕ:3ٙٓلخي حرٓ حٌ ١ذ   (5)  : ّٛيٍ رٙخ ٤

 ُحى ـٟ ى: رٗ.  (6)

 : ٚ٘ٛ وخٌم١خّ, ـٙٛ ل٠َٓ حٌّٔخع.ٕ:3ٙٔلخي حرٓ حٌ ١ذ   (7)

 .ٔ:ٙٙٔ  ٚحٌٍزخد ٖ٘ٔ  ٚأَٓحٍ حٌعَر١ش ٠ٕٕٔٓ:َ: حٌعًٍ ـٟ حٌعَر١ش   (8)

  5٘  5ٗ  ٔ:ٗٗ  ٚحٌٍزةخد ٔ:٠ٕٕٙٙ:َ: حٌوٜخثٚ )رخد ـٟ ح٨ٓظؽٕخء رخٌٟ٘ء عةٓ حٌ٘ةٟء(   (9)

 .ٔ:ٖٔٔٚح٤ٗزخٖ ٚحٌٕ:خثَ )ح٨ٓظؽٕخء( 

 .ٔ:٠ٖٕٔٗ:َ: حٌٍزخد   (10)



446 

 

يجػػػّرد ،ػػػب أ عػػػاؿ الشػػػروع مػػػن (ٔ)فػػػرؽو   ي كعلٌػػػ   وذل ػػػ  ضتاقهػػػا ،ػػػب أ عػػػاؿ «أف» ّ 
ذلك الرجا  (ٕ)الرجا ؛ بافّ  َنو حالياً  والّ     (ٖ)الشروع ال كتام  االْيق اؿ لّ
 
 

َِ   ,ت كي و  كعٌل ي  َّيد (ٗ)چچچ  بػچڃچ َّاِف ؿت    (٘)للي
يهػػػا  (ٙ)تعػػػػ يضو   ي كعلٌػػػ َين العػػػَض اظتعػػػػَض بػػػو اليػػػػا   أو حّر يف ؿتػػػػَ:  (5)ّينػػػػ

َارٍ »    (2)ابعالؿ أـ مْنِ  الصرؼ (3)ليقّدـ [دٕٓٔ]على اطتالؼ  «ج
َعػػا نظريهَتػػا يف (ٔٔ)ّ مػػَ أ عػػاٍؿ علػػى األ عػػاؿ الناقصػػ   ,(ٓٔ) ظيػػرو   ي كعلٌػػ   لّ

َعهػػػا  قػػػا  ّو مػػػَ  َؿ الُائػػػدة  ر  ََ »عػػػدـ حصػػػ ه مػػػن اظتُػػػرد األعجمػػػي علػػػى نظػػػري  «ْػػػراوي
   (ٖٔ)العر  يف من  ار و (ٕٔ)اصتم 

                                                           

 .ٔ:٠٘٘2ٕ:َ: ح٤ٗزخٖ ٚحٌٕ:خثَ )حٌفَق(   (1)

 حٌزخء ٌٍٔزز١ش.   (2)

 .2ٗٔ-ٔ:2ٖٔ  ٚحٌٍزخد 3ٕٔ-ٕٙٔ  ٚأَٓحٍ حٌعَر١ش 2ٕٔ-٠ٕٔ3ٕ:َ: حٌعًٍ ـٟ حٌعَر١ش   (3)

ً لٌٛةٗ . ٚ٘ٛ حٌٛٛؿ حٌٌٞ ٌٍظٛو١ي ِؼٗٔ:2ٙ حٌلخلش چچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ ِٓ لٌٛٗ طعخٌٝ:   (4)

ې    ې  ې           ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ى     ىچ   ٚلٌٛةةةةةةةةةٗ: 2ٙٔ: ٕحٌزمةةةةةةةةةَس  چ  جئجئ  جئ  جئچ طعةةةةةةةةةخٌٝ: 

 .   ٔ٘: ٙٔحٌٕلً:  چ  جئ  جئ  جئ  جئجئ

 ّذا يف د  وليست يف أ و ب و ج   (5)

  ٚح٤ٗةزخٖ ٚحٌٕ:ةخثَ ٕ:٠ٕ3ٕ٘:َ: حٌوٜخثٚ )رخد ـٟ ٠ُخىس حٌلَؾ عٟٛخا ِٓ آهَ ِلٌٚؾ(  (6)

 .ٔ:ٖٕٗ)حٌظع٠ٛٞ( 

 ـٟ ى: ٔلٛ٘خ.  (7)

 ـٟ ى: ٠مّيَ.  (8)

َّ ًٌه, ٠ٕ:َ ـَّٙ حٌّٔخثً.ٔ:٠ٕ٘ٔٙ:َ: حٌٍزخد   (9)    ٚلي ِ

٠ٕ:َ: ح٤ٗزخٖ ٚحٌٕ:خثَ )كًّ حٌٟ٘ء عٍٝ ِخ ٌٗ ٔ:١َ أٌٚةٝ ِةٓ حٌلّةً عٍةٝ ِةخ ٌة١ْ ٌةٗ ٔ:١ةَ(   (10)

 .ٔ:2ٖٖ  ٚ)كًّ حٌٟ٘ء عٍٝ ٔ:١َٖ( ٔ:35ٖ

 وؤـعخي حٌّمخٍرش.  (11)

 ِٕظٙٝ حٌـّٛع. أٞ: ١ٛؽش  (12)

 .ٕٕٖ  ٕ:ٕٖٔ, ٚحٌظ٠َٜق ٕ:3٘٘  ٚحٍط٘خؾ ح٠ٌَد ٔ:٠ٕ٘ٓٗ:َ: حٌٍزخد   (13)
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 «ال»  و(ٕ)لياّيػػػد اب  ػػػات «إفّ »؛ ألّف «إفّ »عمػػػَ  «ال»ّنعمػػػاؿ   ,(ٔ) قػػػيضو   ي كعلٌػػػ
   (ٖ)لياّيد النُي «ال»و

: عطػػػف علػػػى َويقػػػاؿ يف العطػػػف  يػػػو يف الينػػػػاي ,(ٗ)علػػػا المعطػػػا حمػػػلو   ي كعلٌػػػ
 اظتع  

 
 

َلو تعاُف:  َّ  ؿتَ ق  (ٙ)اظتنصَبِ  «أاّدؽَ »اظتعطََؼ على  «أّن» جـا  (٘)چى  ى    چأو احمل
   (5)على  رِض ْقَط الُا   وقصِد اصتاا  (ٙ)اظتنصَبِ 

َؿ الشاعر:  (3)ويف ذريه ق َىم ّ  َيَ]عطف على الي  [من الط
اف آتياً   (2)بدا ِف أّٓف لسُت مدرَؾ ما مضى         وال ْابٍق شيئاً إذاّ 

َؿ ال ا  «لي »عطُاً على ،ب  «ْابقٍ »  جرّ  َّىم د،  عليو  ل ل يها  يو   على ت
ل  :شىكل و م  ي كعلٌ  َين ذري اظتنصرؼ اهاور للمنصرؼ للمشّا ين    (ٔ)ؽتا لٍ  لُظيٍ  ّ 

                                                           

 .ٔ:٠ٕٕٗٓ:َ: ح٤ٗزخٖ ٚحٌٕ:خثَ )كًّ حٌٟ٘ء عٍٝ ٔم٠١ٗ(   (1)

 ّذا الع ارة يف د  ويف أ و ب و ج: عمَ إّف لياّيد   (2)

 .ٔ:ٕٕٙ  ٚحٌٍزخد ٖٕٕ  ٚأَٓحٍ حٌعَر١ش ٠ٕٕ٘ٗ:َ: حٌعًٍ   (3)

  ٚح٤ٗةةزخٖ ٚحٌٕ:ةةخثَ )حٌلّةةً عٍةةٝ ٕ:ٕٔٔٗ:ةةَ: حٌوٜةةخثٚ )ـٜةةً ـةةٟ حٌلّةةً عٍةةٝ حٌّعٕةةٝ( ٠  (4)

 .ٔ:ٙٓٗحٌّعٕٝ( 

ۓ  ۓ    ڭ        ڭ   ڭ  ڭ  ې  ې  ۉ  ۉ  ې  ې  ٴۇ  ۋ     ۋ   ۅ  ۅ  ى  ى  ې  ې  ې  چ  ِٓ لٌٛٗ:  (5)

 .ٓٔ: ٖٙ حٌّٕخـمْٛ چ

َلػػػػو  ّػػػػذا يف د  وليسػػػػت  «اظتعطػػػػََؼ علػػػػى أاػػػػّدَؽ اظتنصػػػػَبِ »  (6) ويقػػػػاؿ يف العطف   وقصػػػػد اصتػػػػاا  »يف أ و ب و ج  وق
 جا  يف د بعد ال يت الشاىد واليعليق عليو  « يجـا

 ُحى ـٟ ى: ـ١ـَِ.  (7)

 أٞ: ؼ١َ حٌظٕ ٠ًِ.   (8)

َ  وّةةةخ ٔٔةةةزٗ ـةةةٟ حٌىظةةةخد   (9) , ٚـةةةٟ ٗ:ٓٙٔٚ ٓٓٔ, ٔ٘,  ٖ:2ٕٚ ٕ:٘٘ٔٚٔ:٘ٙٔحٌز١ةةةض ١ٌِ٘ةةة

ِشَ ح٤ٜٔخٍٞ, ٚ٘ٛ  ٔ:ٖٙٓ َْ ِٜ , ٕ:ٖٖ٘, ٚحٌوٜةخثٚ ٔ:ٕٕ٘ـةٟ ح٤ٛةٛي ـةٟ حٌٕلةٛ ٔٔزٗ ٌ

ةةةةةةً ٕ:ٕٗٗٚ ّٜ , ٕ:٘ٙ٘, ٚٔ:2ٖ٘, ٚ٘ٔٔ, ٍلةةةةةةُ: ٔ:2ٔٔ, ٚح٦ٜٔةةةةةةخؾ 2ٕٙٚ ٕٙ٘, ٚحٌّف

, 3ٕٕ, ٍلةةُ: ٕ:ٗٙ, ٚحٌّمخٛةةي حٌٕل٠ٛةةش 2:3ٕٔ, ٙ:ٕٖٖ, ٘:25ٔ, ٗ:ٖ٘ٓٚحٌظةة١٠ًٌ ٚحٌظى١ّةةً 

ٚح٠ةش حٌّ٘ةٍٙٛس: .  ٚحٌَٖٖٔ, ٍلةُ: ٕ:ٕٕٗ, َٚٗف أر١خص حٌّؽٕٟ 5ٓٗ, ٍلُ: 2:ٕٓٔٚحٌوِحٔش 

 ؿخث١خا. 



448 

 

َازنػ   ٍ : مقابلػ(ٕ)معىدلػ و   ي كعلٌ  َين اظتقابلػ  يف رتػ  اظتءنّػث م ينػ َازنػٍ  ّ  َف  (ٖ)وم النػ
ر    (ٗ)يف اصتم  اظتّذ
َار هاو (٘) ارو كجً  بو رٍ قػي   ي كعلٌ  ما يف جّر اصت    (ٙ)رة اهرور وغتاورتو ّ 
َاو واليا  عند حترّّو وانُياح ما ق لو ألُاً    ,كج بو   ي كعلٌ  َ  من ال  ّانقالبّ 
   (5)عالم  اليانيث للمسند اهازي اليانيث الظاىر ّل اؽ ,ج ازو   ي كعلٌ 
العمرين  (3)تغليوو  [جٖ٘ٔ]  ي كعلٌ   ّ  
َف مضارع (2)اختصىرو   ي كعلٌ  َف بشر واهاـو  «ّاف» ّ  ذؼ ن    (ٓٔ)بالسّ
ن ق لها  مث حذ ها ختُيُاً  «يرأى»ّنقَ حّر  قتاة   ,تخفيفو   ي كعلٌ     (ٔٔ)للسّا
َلػػػػػك: داللػػػػػ  حػػػػػىؿو   ي كعلٌػػػػػ مػػػػػا يف حػػػػػذؼ العامػػػػػَ يف ق أي: ىػػػػػذا أو  «اعتػػػػػالؿ» ّ 

   (ٕٔ)انظره
                                                                                                                                                                      

ل »  (1) َلػػو تعػػػاُف:   «اهػػاور للمنصػػرؼ للمشػػّا صػػػرؼ )ْالْػػَ( يف ق       جئچّػػػذا يف د  وليسػػت يف أ و ب و ج  وذلػػكّ 

 أ(  ٕٔ  وقد مّر ذلك  يراج  )ٗ: ٙٚابنساف  چ  جئ  جئ١    سَالسِالًڈ  ڈ  

 .ٔ:٠ٕٖٕٔ:َ: ح٤ٗزخٖ ٚحٌٕ:خثَ )حٌظعخىي(   (2)

 : ـبّٔٗ ـٟ ِٛحُٔش.ٕ:3ٖٙـٟ حٌف١ٞ   (3)

َلو   (4) َين اظتقابل     »من ق  لي  يف د «ّين

َّ ِؼخٌٗ ٔ:ٕٕٖعٕي ــخي: ِٚـخٍٚس. ٠ٕ:َ: ح٤ٗزخٖ ٚحٌٕ:خثَ )حٌـٛحٍ(   (5) ٘ةٌح ؿلةَ ٟةذٍّ ). ٚلي ِ

 أ(. 23. ٠َحؿع )(هَد  

 ّذا يف د  وليست يف أ و ب و ج  (6)

ڭ  ڭ      چ . ومٌٛةةٗ طعةةخٌٝ: «ٍعخِةةً حٌّٔةةٕي ٌّـةةخُٞ حٌظؤ١ٔةةغوٍلةةخق ع٩ِةةش حٌظؤ١ٔةةغ ٌ»حٌعزةةخٍس ـةةٟ ى:     (7)

  ٕ:٠5ٖ3ٕ:ةةةَ: حٍط٘ةةةخؾ ح٠ٌةةةَد  ٌـةةةخُ. «ٚؿّعةةةض»اً ٌةةةٛ ٍٚىص  .2: 5٘حٌم١خِةةةش  چڭ       

 .ٔ:ٓٔٗٚحٌظ٠َٜق 

  ِٚؽٕةٟ حٌٍز١ةذ )حٌمخعةيس 23:5  ٚحٌٍزخد ٖٕٙ( ٠ٔٓ5ٕ:َ: ا٩ٛف حٌّٕ ك )رخد ِخ ؿخء ِؼٕٝ     (8)

 .ٔ:33ٕٚح٤ٗزخٖ ٚحٌٕ:خثَ )حٌظؽ١ٍذ( , ٕ:٤ٕ٘ـَحف ١ حٌمي٠ّش ٚعَّٚ ح  2ٓٓحٌَحرعش( 

 .ٔ:٠ٕٙٙ:َ: ح٤ٗزخٖ ٚحٌٕ:خثَ )ح٨هظٜخٍ(     (9)

ّْ كٌـٙخ ٌٍظوف١ؿ. ٔ:2ٕ٘وٌح ِؼً رٗ ح١ٛ١ٌٟٔ ـٟ ح٤ٗزخٖ  ٚحٌٌٞ ـٟ حٌظ٠َٜق     (10)  أ

زٍٙةخ  ـلةٌـض طوف١فةخا.   ٌٍٔةخوٓ ل«٠ةَأٜ»رمٍذ كَوش حٌِّٙس  اً وخْ أٍٛٗ  «٠َٜ»حٌعزخٍس ـٟ ى: و   (11)

 . ٕ:٠ٖٕٙ٘:َ: حٌٍزخد 

   أٞ: حٔ:َٖ. «ح٩ٌٙي»حٌعزخٍس ـٟ ى: وّخ ـٟ كٌؾ حٌٕخٛذ ـٟ لٌٛه:   (12)
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االْيص ا  ,أصلو   ي كعلٌ  َف يف ال نا   ّو   (ٔ)بّالسّ
    باظتهمل تحليلو   ي كعلٌ 
 بّسر اعتماة وباظتعجم    إ عىرو   ي كعلٌ 
  .أكلا  ي كعلٌ   (ٕ)تضىد    ي كعلٌ 
 
 

ََر إرتػػاالً  ك ػػرح ذلػػك َقيػػ  واصتػػيم  وأاػػلو  «التػػىج» (ٖ)اظتػػّذ : تػػاج الػػدين (ٗ)بالُ
  ا،يصر  ا ذُّر  

ما مّر؛ ألّف اظتلّقب بو يّره ذلك    ورواه بعضهم: ذي ٌ ّ 
َؿ مػن - «بػن مكتػـ زتد أزتد بن ع د القادر بن أ»: (٘)وىَ  -«الّػيم»بصػي   اظتُعػ

َعػػاة»يف  [بٕٖٔ]: قػػاؿ اظتصػػّنف فػػي تركرتػػ    وقُػػُت «قيػػد األوابػػد»: اشتهػػا (ٙ)«ب يػػ  ال
َدي  يف  الث غتلدات  انيهى   عليها خبطّو يف احملم

َحػػ   وبعػػد  :امػػرأة ثػػ يىء :مثػػل قػػ ل م « ػػمىعو   ي علٌػػ» :ق لػػ  :فقػػىؿ باظتثلثػػ  اظتُي

َزف رجػػل أثػػ ل :كال يقػػىؿ [إٔٙٔ]ّن  حتييػػٌ   السػػا  (5)اظتهملػػ  َ   «أَ َعػػَ»: بػػ مػػ  أّف لّػػ
   (ٔ)منهما  دياً 

                                                           

ػػػالـ ابػػػن عػػػاّلف   (1) َـ أّف اظتػػػراد مػػػن ٕ:٘ٙٛيف د: وعػػػدـ الي يػػػري  قػػػاؿ ابػػػن الطيػػػب بعػػػد نقلػػػوّ  ػػػالـ ابػػػن مّيػػػ : ويػػػا  يفّ 
ػ َذ»األاَ ال قا  عليو ّ  َه  «اْي   وؿت

 ليست يف د  «باظتعجم »ْقطت من ب  و «بّسر اعتماة وباظتعجم  وعّلُ  تضاد  »  (2)

ِةٓ وة٩َ حرةٓ حٌو٘ةخد, ٚى.  ٕٖ-2ِٕؼًّ عٍٝ أٔٛحع حٌعًٍ ٘ةٌٖ عٍةٟ ك١ةيٍ ـةٟ ِمّيِةش حٌَّطـةً   (3)

حٌٌٞ َٖٔ٘ ـٟ ِـٍةش  «ِ:خَ٘ حٌظع١ًٍ حٌٕلٛٞ ـٟ وظخد حٌظ١٠ًٌ ٚحٌظى١ًّ»١ٌٚي حٌَٔحلزٟ ـٟ ِمخٌٗ 

 .ٕٕٓٓ, عخَ 35, 3ٙع حٌعَرٟ, حٌٜخىٍس عٓ حطلخى حٌىظخد حٌعَد ريِ٘ك, حٌعيى حٌظَح

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: ولتيمَ أي   «واصتيم وأالو»  (4)

انػػػت نائ ػػػ  عػػػن  «أؿ»الع ػػػارة يف د: ذي ػػػٌ  ألّف اظتلّقػػػب بػػػو يّػػػره واشتػػػو  قػػػاؿ ابػػػن الطيػػػب ميعّق ػػػاً: و يػػػو نظػػػر؛ ألّف   (5) إذاّ 
َه من حذؼ اظتضاؼ إليو اظتضاؼ إليو  أ َىم النقص الذي  هم  و للّماؿ انيُى ما ُي

 ٘ .5ٗ2, طٛـٟ ٕٓش ٕٕٙ, ٍلُ: ٔ:5ٕٖرؽ١ش حٌٛعخس    (6)

 ١ٌٔض ـٟ ى.  (7)
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ِّّيت»: الثدي للمرأة  وقد يقاؿ يف الرجَ أيضاً  قالو (ٕ)«اظتص اح»يف    «ابن الّس
مػػن العػػرب لػػألّوؿ دوف الثػػآف  وإالّ   ػػ ل السػػمىع  ه علٌػػاظتنػػِ   يػػو   رلككلػػيس لػػ

َّ من ا ـُ الَاف بّ َ   قيا َازّ  َعني مقيٍض صت    (ٖ)لن
َجػػػب بنائػػػو؛  مثػػػل  إعػػػراب المضػػػىرع :«تشػػػبي و   ي علٌػػػ»ك َّ آ،ػػػره عػػػن م عنػػػد ،لػػػ
مػػػػا يف:  اال ػػػػم (ٗ)ت لمشػػػػىب  َْ السػػػػمَك »يف تعاقػػػػب معػػػػاٍف تنّشػػػػف بػػػػابعراب ّ  ال تاّػػػػ
َّ  جػػاٍ  جامػػتَ «َُ اللػػنبَ ُُ وتشػػربْ  ػػ مػػا مػػّر   ػػنّف أردَت النهػػي عػػنّ    أو عػػن «تشػػرب» (٘) ّ 

َارده علػػى اصتمػػ  نصػػ  َيو  أو إباحػػ  الثػػآف ر عيػػو   اشػػ و تعاقػػب اظتعػػآف اظتقيضػػي  لضعػػراب  ليػػ
احمليمػَ لليعجػب واالْػيُهاـ والنُػي إالّ أّف تلػك اظتعػآف  «(ٙ)مػا أحسػن زيػد»االْم يف ؿتَ: 

َاردة أااًل  ويف الُعَ يّشػُها ىػَ  (3)على االْم ال يّشُها إالّ ابعراُب   ّاف  يو (ٚ)ال
َامَ   ّاف  يو  رعاً أو إظها    (2)ر الع

َشػػػَ هاً ذػػرَي معػػارٍض  وَف كتعػػَ شػػػ َو كبطػػىء بعػػض ال ػػػمىء لمشػػىب ت ى الحػػرؼ 
ما ْلّو    (ٓٔ)«ابن اضتاجب»الُعَ مقيضياً لل نا  ّ 

                                                                                                                                                                      

  ٚطةةةخؽ 5ٙ٘عزةةةي حٌظةةٛحد  ٚاٛةة٩ف حٌّٕ ةةك    ١ ٠ٍِةةخْٔ:٠ٕ3ٕٗ:ةةَ: حٌؽ٠َةةذ حٌّٜةةٕؿ   (1)

 حٌعَّٚ ِخىس )ػيٞ(.

 ِخ ٔمٍٗ عٕٗ ١ٌْ ـٟ ى.حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ ِخىس )ػيٞ(. ٚ  (2)

َ   يف تػػػاج العػػػروس مػػػادة ) ػػػدي(: وامػػػرأة   (3) ػػػ َازّ  َّ مقػػػيٍض صتػػػ ـُ الَاػػػف بّػػػ ّػػػذا الع ػػػارة يف د  ويف أ و ب و ج: وقيػػػا
َف يف الرجاؿ  أي ِعَظم الثديني  بيصرؼ (رجَ أ دى) ديا : عظيم  الثديني  وال يقاؿ:   ، ألّف ىذا ال يّ

 يف أ و ب و ج: ظتشا    (4)

ًٍّ ؿِِض.  (5)  ـٟ أ ٚ د: ٚؿِِض. ٚحٌعزخٍس ـٟ ى: ٚطَ٘د حٌٍزٓ اْ أٍىص حٌٕٟٙ عٓ و

ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٠ُيح. ٚـ١ٗ طىْٛ ح١ٌٜؽش ٌٍظعـذ ـم٢. ٚحٌعزةخٍس ـةٟ ى: ٧ٌعةَحد ـةٟ ح٨ٓةُ ـةٟ   (6)

 ِخ أكٔٓ ٠ُي.

َارده   (7)  ّذا الع ارة يف د  ويف أ و ب و ج: أّف اظتعآف لي

  : ـ١ٙخ. أٞ: ح٤ّٓخء.أٞ: ح٨ُٓ. ٚـٟ ى  (8)

 أ(. ٕٓٔ  ٔٓٔ, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: لَرخ. ٚ٘ٛ طل٠َؿ. ٠َحؿع )ٕ:3ٙ2وٌح ـٟ ى ٚحٌف١ٞ   (9)

. أِخ ح٨لظٜةخٍ ٕ:ٓ٘٘  ٚأِخٌٟ حرٓ حٌلخؿذ ٕ:25ٖ  ٚٔ:٠ٕٕ٘:َ: َٗف حٌَٟٟ عٍٝ حٌىخـ١ش   (10)

   عٍٝ ٗزٗ حٌلَؾ ـٙٛ ٌِ٘ذ حٌفخٍٟٓ حٌٌٞ كممٗ حرٓ ِخٌه. لخي ـٟ أٚي ه٩ٛظٗ:

ٗ  ِٓ حٌلَٚؾ ِئٟ  ٚح٨ُٓ ِٕٗ ِعٌَد ِٚزٕٟ        ٌ٘ز
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بيخُيػػػػف  «َعدى كى »عػػػن  «ؾى رى تػىػػػػ»ػبػػػأي: العػػػرِب  كى ػػػػتغطىئ م   :«ا ػػػتغطىءو   ي علٌػػػ»ك

َّم  وذروا الػػرتَؾ   »  وحػػديُث «َوَذرَ »و (ٔ)اظتهملػػ  األوُف َا اضت شػػَ  مػػا ودعػػ شػػاذ     (ٕ)«دعػػ
اْي نائهم عن تثني   (ٖ)چچ   وَدَعَ َڃ  چ  ّقرا ة: َا »باليخُيف  ّو    (ٗ)«ْيّ »بيثني   «ْ

 وُأضتق  ا -بين يىء   ل ق ع ى « ي عً يى »قىل م ال اك في : كى تث«قىؿعٌل ي ا تث»ك
 

َاٌ  أ ُػػػِيَ  مػػػا  (٘)ا عػػػادت  ولػػػذككسػػػرة -بػػػاقي حػػػروؼ اظتضػػػارع  اْػػػيطراداً  إذا  ػػػّمت  ْػػػ
َؿ ؿتَ  اظت   للمُع ََلد»بعدىا ّ  اظت   للُاعَ من  (ٙ)«ُي َِلد»ّػ  (5)«اب عاؿ» أو الّ     (3)«ُي

  كذلػك فيمػى ذهبػ ا إليػ  مػن رفػ  الفىعػل ك صػو المفعػ ؿ :«فػرؽو  عٌل ي »ك

َنو عمدًة ولقليو    (2)للُرؽ بينهما  ورُ   األّوؿ لّ
ر الساَف وما زتَ عليو   جم كفت    ف ال وما زتَ عليو  ككسر   ف المثطااظتّذ

   (ٓٔ)لذلك

                                                                                                                                                                      
, ٚح٤ٗةزخٖ ٚحٌٕ:ةخثَ ٔ:5ٗ  ّٚ٘ةع حٌٙٛحِةع ٔ:ٔٗ  ٚحٌظٜة٠َق ٕ:٠ٙ5ٕ٘:َ: حٍط٘خؾ ح٠ٌَد 

٘٘:ٕ. 

 ـٟ ى: رظوف١ؿ حٌيحي.  (1)

 ِةةخ حٌظةةَن حطَوةةٛح ٚ رٍفةة:: -ٚلةةخي حٌٔةة١ٛ١ٟ: ٛةةل١ق-أهَؿةةٗ أرةةٛ ىحٚى ٚحٌٕٔةةخثٟ ٚحٌ زَحٔةةٟ   (2)

َّ 5ٕ, ٍلةُ: ٔ:3ٖ, ٚو٘ةؿ حٌوفةخء 3ٕٔٗ, ٍلةُ: ٖ:ٖٓ٘:ةَ: ـة١ٞ حٌمةي٠َ . ٠ٕطَوٛوُ . ٚلةي ِة

. ًّ خ كي٠غ... ـ٘خ ِّ  ل٠َذ ِٕٗ. ٚعزخٍس ى: ٚأ

ّْ حرٓ عزخّ ٍـعٙخ اٌٝ حٌٕزٟ ٍٛٝ هللا ع١ٍٗ ٍُٚٓ ٟٚ٘ لَحءس ِـخ٘ي ٖ: 2ٖح٠ٌلٝ   (3) َّ أ . ٚلي ِ

 أ(. ٙٓٔ  ٙٙٚعَٚس ِٚمخطً ٚحرٓ أرٟ عزٍش ٠ِ٠ٚي. ٠َحؿع )

َلو   (4) َا  بيثني  ْيّ »ق اْي نائهم عن تثني  ْ   ٔ:٘ٙ  واليصري  ٕ:ٙٔلي  يف د  ينظر: اليذييَ واليّميَ  «ّو

 .  «ٚعي»ٟٚ٘ حٌٛحٚ ِٓ  «٠عي»أٞ: ـخء   (5)

َلد»  (6)  يف د:  ي   «أ ي »ّذا يف د  وقد ْقطت من أ و ب و ج  و «ؿتَ ي

ً اـعخ٨ا.   (7) ًَ ٠ُفع   أٞ: أَـَع

 .ٕ:ٖٖ٘. ٠ٕ:َ: حٌٍزخد «أٌََٚي»ِٓ   (8)

 .ٔ:ٕ٘ٔ  ٚحٌٍزخد 35  ٚأَٓحٍ حٌعَر١ش ٔ:2ٗ  ٚحٌوٜخثٚ ١ٌٔٗٓٔض ـٟ ى. ٠ٕٚ:َ: حٌعًٍ   (9)

  ٓٔٔ، ٔ:ٜٓٔ، والل اب ٜٙ، وأْرار العربي  ٛٗمّاعا يف د: للُرؽ بني ال ابني  ينظر: العلَ   (10)
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َف ك مثل إدخىل م الط ف الخفيف  :«ت كي و   ي علٌ »ك  ,الثقيل  في فعػل المػرالن
ذا يف ذري .لتأكي  إيقىع     (ٕ)األمر لذلك (ٔ)ّو

 -بػػدؿ- مػػن «َّ ػػماللٌ »فػػي  [جٖٙٔ] مثػػل تع يضػػ م المػػيم «تعػػ يضو   ي علٌػػ»ك

َلو: (ٖ)اءالط  حرؼً  ق  [دٖٓٔ] [من الر جا]   ال كتم  بينهما إال للضرورة ّ 
َؿ يااللهّم يااللهّما  (ٗ)أق

چچ :  ؿتػَمثل كسرهم أحػ  السػىكطين إذا التقيػى فػي الجػـا :« ظيرو   ي علٌ »ك

                                                           

 ّذا يف د  ويف أ: ،ب  ويف ب و ج: جاا    (1)

ذلك  ويف د: ظتا ذُّر  ّذا يف ج   (2)  ويف أ و ب:ّ 

  ٚح٦ٜٔةخؾ ٕٔٔ  ٚأٓةَحٍ حٌعَر١ةش ٕٗٓ  ٚحٌعٍةً ٗ:ٕٕٗ  ٚحٌّمظ٠ةذ ٕ:٠ٔ2ٕٙ:َ: حٌىظخد   (3)

  ٗ:2ٖٕٔ  ٚحٍط٘ةةةةخؾ ح٠ٌةةةةَد ٔ:١ٖٖ3 ؿةةةةٛىس ِزةةةةَٚن  ٚحٌٍزةةةةخد  2ٕٓ( 2ٗ)حٌّٔةةةةؤٌش: 

ّْ . ٌٚ٘ح حٌٌّوٍٛ ِٓ أٔٙخ طع٠ٛٞ ٍأٞ حٌز١٠َٜٓ  ٚحٌىٛـ١ْٛ ٕ:ٕٕٗٚحٌظ٠َٜق  رةخ هللا »أٍٛٗ  أ

ٕخ رو١َ ِّ  ِٕٗ ِخ كٌؾ ٌىؼَس ح٨ٓظعّخي ٚحٌظوف١ؿ. . ٚكٌؾ«أ

 ٓزك طو٠َـٗ.  (4)
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أي: اصتػػػػر يف االْػػػػم  إذ هػػػػ  يف الّسػػػػر؛ علػػػػا الجػػػػر لّسػػػػرىم  حمػػػػالن  (1)چچ  ڃ  ڃ
 عَ  اصتاـِ يف الُ :(ٕ)ه ظير 

ظتػػا  «َّإف»حمػػالن علػػا  قيضػػ ى  «ال»الطكػػرة بػػػ (3)مثػػل  صػػو :« قػػيضو   ي علٌػػ»ك
 قدمناه  يهما  

چڤ  ڦ  ڦ   چ مثػػػػػل  :«علػػػػػا المعطػػػػػا حمػػػػػلو   ي علٌػػػػػ»ك
عػػػػػل فر ذٌكػػػػػ (4)

ال ذلػك اضتمػػَ  .كهػ  الػ عظ ,المعطػا حمػالن ل ػى علػػا -«جػا »وىػَ - (5)الم عظػ  ولػ
َنو مسنداً هازيِّ   اليانيِث   (ٙ)لّاف األحسن  يو  لّ

َ َف  (5)چٍ سَالَسِالً چ  :مثل ق ل وازدواٍج وتناٍْب:  «مشىكل و   ي علٌ »ك ن
« ََ ل   «ْالْ  اظتنصرؼ   «أذالالً »م  أنّو ذري منصرؼ؛ ظتشّا

ػػذلك  أو: الن ػػاِة   هممثػػل جػػرٌ  :«معىدلػػ و   ي علٌػػ»ك أي: العػػرِب  أي: نطقهػػم بػػوّ 

 «الُػػػػػػي »؛  ألّف «بالُي ػػػػػػ »: األوُف- يطصػػػػػػرؼ بػػػػػػىلفت  مػػػػػػى ال  (3)أي: حّمهػػػػػػم بػػػػػػو
 ثػػمالر ػػ    [أ ٕٚٔ]؛ ألنّػػو أ،ػػّف مػػن حمػػالن علػػا الطصػػو -مػن ألقػػاب ال نػػا  [بٖٖٔ]
فػػي جمػػ  المؤ ػػث  فحملػػ ا الطصػػو علػػا الجػػرٌ أي: النصػػِب واصتػػر   دل ا بيط مػػىىعػػ

   (2) ل اً لليعادؿ ؛السىلم

                                                           

 ١ٌٔض ـٟ ى. «وفَٚح». ٚٔ: 23ٕش: حٌز١ّ   (1)

الـ اصتاوِف )ٕ:ّ٘ٚذا عند  جاؿ  ويف النسخ: نظري  ينظر: الل اب   (2)  أ(  ٙٔٔ  وقد مّر يفّ 

 عٕي ــخي: ٜٔزُٙ.  (3)

 .5ٕ٘: ٕ حٌزمَس   (4)

 ُحى عٕي ــخي: ٟٚ٘ ِئٔؼش.  (5)

 يف د: ظتءنث   (6)

 . ٗ: 5ٙ ح٦ٔٔخْ  چڈ  ڈ ٠  ١      جئچ  ِٓ لٌٛٗ طعخٌٝ:  (7)

 حٌعزخٍس ـٟ ى: أٞ حٌعَد رّعٕٝ حٌٕ ك أٚ حٌٕلخس رّعٕٝ حٌلىُ.  (8)

 .ٕٓٔ-ٔ:ٔٓٔ  ٚحٌٍزخد 5ٙ  ٠ٕٙٙ:َ: أَٓحٍ حٌعَر١ش   (9)
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فػػػي  -(ٔ)األ،صػػػر واألظهػػػر:  ػػػا- مثػػػل الجػػػر بىلمجػػػىكرة :«مجػػػىكرةو   ي علٌػػػ»ك
َع  إالّ أنّػو ظتّػا جػاور  «،ػربٍ »    ػّق «خػربو   ػو   ري جحػ» :ق ل م َنػو اػَُ  اظتر ػ الر ػُ  لّ

َار   « ّ اً »  اظتضاَؼ إليو ُجّر باصت

َار  لمجىكرت ػى الػ اؿ  چاحلمكُ  ُلّهكك   چ فػي: «لل» الـ ك ػم      ُيػو الضػّم بػػاصت

َار  : (ٖ)ابت اع   وأفّ (ٕ)والذي عند ذريه أّف ىذا من باب ابت اع ال اصت
ما ذُّر   ٍ  ق َلو ّ   إّما ضتّر

َلو:  ما يف ق  بّسر الداؿ إت اعاً لّسرة الالـ   (ٗ)چاحلمُِ ُِّه چأو بعَده ّ 

  (5)بّسر اعتماة  (ٙ)چاُكتاب (٘)يف إمّچأو ضتّر  حرٍؼ ق لو  ؿتَ: 

َْؾ»أو بعػػػده  ؿتػػػَ:  ػػػٍ  مقػػػّدرٍة  واألاػػػَ  (3)«َأُ،ػػػ َُؾ»بنػػػاً  علػػػى أّعػػػا معربػػػٌ  ٍّر   «َأَ،ػػػ
َاو  ناْ يها«رَتَُلكَ »ّػ    (ٔ)   ُ رّّت اطتا  إت اعاً لل

                                                           

ّْ حٌّمخَ ِمخَ اّٟخٍ.  «رٙخ»أٞ: ح٤هَٜ ٚح٤ٟٚق أْ ٠مٛي   (1)  ٨ رخٌّـخٍٚسّ ٤

َار  يراج  )  (2) َار، والذي عند الن اة أّف ىذا من باب ابت اع، ال من باب اصت  أ(  ٜٛالع ارة يف د:  ُيو الر   باصت

 .ٔ:٘ٔ, ٚح٤ٗزخٖ ٚحٌٕ:خثَ ٠ٕٕٗ٘:َ: أَٓحٍ حٌعَر١ش   (3)

ُّ حٌيحي ٚح٩ٌَ ٔ: ٔحٌفخطلش   (4) ـٟٙ ٦رَح١ُ٘ رٓ أرٟ عزٍش  ًٚوَ حرةٓ ؿٕةٟ أّٔٙةخ لةَحءس . أِخ لَحءس ٟ

خ حٌىَٔ ـٟٙ عةٓ حٌلٔةٓ ٠ُٚةي رةٓ عٍةٟ ٍٚإرةش   ِّ أً٘ حٌزخى٠ش  ٚح١ٌّٔٓ أٔٙخ ٌؽش ٌزعٞ ل١ْ. ٚأ

ٚ٘ةةٟ أؼةةَد ِةةٓ ح٤ٌٚةةٝ ٤ٔٙةةخ اطزةةخع كَوةةش حٌّعةةَد ٌؽ١ةةَٖ. ٚٔٔةةزٙخ حٌٔةة١ّٓ ٌؽةةشا ٌظّةة١ُ ٚرعةةٞ 

ّْ ِٓ ٍٚحء ًٌه ِةخ أًوةَٖ ٌةه   ؼ فخْ. لخي حرٓ ؿٕٟ: ٚو٩ّ٘خ ٗخً ـٟ حٌم١خّ ٚح٨ٓظعّخي  ا٨ أ

ّْ ٌ٘ح حٌٍف: وؼَ ـٟ و٩ُِٙ  ٚٗخع حٓظعّخٌٗ  ُٚ٘ ٌّخ وؼَُ ـٟ حٓظعّخٌُٙ أٗةّي طؽ١١ةَحا    وّةخ ٚ٘ٛ أ

ٖ  طمٛي  ٚؿخ ٠ـٟ  ٚٓخ ٠ٔةٛ  ٚٗةزّٙٛ٘خ رةخٌـِء  ًْ  ٚأ٠ ٍِ  ٌُٚ أُر ؿخء عُٕٙ ٌٌٌه: ٌُ ٠ه  ٨ٚ أَْى

وة   «حٌلّةِي هلِل »  ٚ«١ُُٕةذ»ٚ  «ُعُٕك»و   «حٌلُّي هلُل »ظيأ ٚهزَ  ـٜخٍص حٌٛحكي  ٚاْ وخٔخ ؿٍّش ِٓ ِز

ّْ «اِِؿةً»ٚ  «اِرًِ» ٠ٕ:ةَ: ِعةخٟٔ  رىٔةَّ٘خ. «حٌلّةِي هلِل »ر٠ةُ حٌلةَـ١ٓ أٓةًٙ ِةٓ  «حٌلّةُي هلُل ». ا٨ّ أ

  ٕٗ  ٔ:ٔٗ  ٚحٌةةةيٍ حٌّٜةةةْٛ ٔ:ٖٔٔ  ٚحٌزلةةةَ حٌّلةةة٢١ ٔ:5ٖ  ٚحٌّلظٔةةةذ ٗ  ٔ:ٖحٌمةةةَآْ 

 .ٔ:ٗ, ِٚعـُ حٌمَحءحص 3٘, ٔ:ّٔٗٚ٘ع حٌٙٛحِع 

(5)  « َّ  وٌح ـٟ حٌف١ٞ  ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ـؤِخ. «ـٟ ا

  ٚاطلةخؾ 5ٓ3. ٟٚ٘ لَحءس كِّس ٚحٌىٔخثٟ ـٟ حًٌٛٛ. ٠ٕ:َ: حٌزلَ حٌّلة٢١ ٗ: ٖٗحٌِهَؾ   (6)

 .5:3ٖٗ  ِٚعـُ حٌمَحءحص ٕ:ٖ٘ٗـ٩٠ء حٌزَ٘ 

 ٓم٢ ِٓ ى. «... رىَٔ حٌلِّي هلِلّ أٚ رعَيٖ وّخ ـٟ لٌٛٗ »ِٓ لٌٛٗ   (7)

 أٞ: ح٤ّٓخء حٌٔظش.  (8)
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األحّػاـ  (ٖ)مػن رفػ  الفىعػل ك حػ ه  (ٕ)كذلػك كتعلػيل م :«كجػ بو   ي علٌ »ك
َاج   اناعً    َي  ال  الن 

َزة  تعليػل اإلمىلػػ  مػن ال ػبىب (ٗ)فػػي كذلػػك مػى ذكػركه :«ٍجػ از  ي علٌػ»ك اهػػ

ََر مػن تلػك األْػ اب ذلػك فػإفٌ   عند علما  العربيػ  المعركف عتا   لجػ از   ه علٌػ (٘)اظتػّذ
َج ٌ   ال ل ج ب ى اإلمىل  في مى أميل َزٌة ال م  ؛ إذ ىي غت

ٍَع علػػى ذػػريه:  «ٍتغليػػو  ي علٌػػ»ك ذلّػػب  (ٙ) چ   جث  جث  جث  جثچ  :مثػػللنػػ
ػػ   وأ،ػػػرى  َف تػػارًة للشػػرؼ  وأ،ػػرى للخُّ اظتػػذّّر علػػى اظتءنػػث    ادرجهػػا  يػػو  والي ليػػب يّػػ

   (5)للّثرة
   وىَ حذؼ آ،ر الّلم  ختُيُاً  بىب الترخيم مثلي للّلم :  «اختصىرو   ي علٌ »ك

َف (8)ك َُ حػػػػذؼ نػػػػ َف  إذا َف  «ّػػػػاف»مػػػػن مضػػػػارع  (2)چٻ  ٻچ مثػػػػ اهػػػػاـو بالسػػػػّ
ٌن و مرُي نصٍب    يلَقها ّْا

َاِف  (ٔ)   نّعمػػا(ٓٔ)إلدغػػىـكى تخفيػػفو  كعلٌػػ  َاليهمػػا وتػػ لػػَ بقيػػا ٍاعتمػػا لػػثُقال بي
                                                                                                                                                                      

َاو وبنػػاً    (1) ػػت اطتػػا  بالضػػم  إت اعػػاً للػػ جملػػك   ّر َُؾّ  وىػػي الضػػم   وىػػذه ع ػػارة د  ويف أ و ب و ج: وابعػػالؿ َأَ،ػػ
َُؾ»ل قييها  ومراده: أالها  ػ  مػا بعػدىا «أَ،ػ َاو-  ت عػت اطتػا  حّر َاو    ػذ ت   -وىػي الػ  اْػيثقلت الضػّم  علػى الػ

َدة مػػػبوؾ ٔ:ٚٔ( ٕ: ابنصػػاؼ )اظتسػػال : ينظػػر ، وارتشػػػاؼ ٜٔ،ٔ:ٜٓ، والل ػػاب ٜ٘، وأْػػرار العربيػػ  ٖٔ، وط جػػ
َامػػػ  ٕ:ٖٙٛالضػػػرب  َؾ»: واألاػػػَ: ٕ:ٗٚٛ  ويف الُػػػيض ٔ:ٕٗٔ، وقتػػػ  اعت َاو و «أ،ػػػ     رّّػػػت اطتػػػا  إت اعػػػاً للػػػ
 ظتناْ يها 

 ــخي: طع١ٍٍُٙ.  وٌح ـٟ ى ٚ ي, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٌظع١ٍٍُٙ. ٚ٘ٛ طل٠َؿ. ٚعٕي  (2)

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: عن   (3)

 ْقطت من أ و ب و ج   (4)

 ـٟ ى: ِٓ أٓزخرٙخ.  (5)

 .ٕٔ: ٙٙحٌظل٠َُ   (6)

 .ٖ:٠ٖٕٕٓ:َ: حٌزَ٘خْ ـٟ عٍَٛ حٌمَآْ )حٌظؽ١ٍذ(   (7)

 ؿعً ــخي حٌٛحٚ ِٓ ح٠٢ش.  (8)

:  3ح٤ٔفخي چڤ  ڤ  ٿ  ٿ  ٿ  ڤٹ  ڤ   ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ  پ  ٹ  ٹ  ٹچ ِٓ لٌٛٗ طعخٌٝ:   (9)

ٖ٘. 

َُ ختُيف ابدذاـ   (10)  يف أ و ب و ج: ومث
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يهم  ا   ُخُُّا بنّْاف األّوؿ وإدذامو  حّر
ػَيَ اذَ »؛ إذ قيػاُس بابػو (ٕ) چجثچ ػكػأي: بقاٍ  عليػو   :«أصلو   ي علٌ »ك ْْ لي ػّرؾ  «ا

َاو  يو أاالً   وانُياِح ما ق لها حااًل  إالّ أنّو أُبقي على أالو تن يهاً عليو    (ٖ)ال
يهػػاً علػػى األاػػَ  قػػاؿ إذ مقيضػػى قياْػػو حػػذؼ اعتمػػاة  لّّنهػػا أُبقيػػت تن  «ُـرى كٍ ؤى يػيػػ»ك
 [من الرجا]شاعرىم: 

َرما [ ننّو] ٌَ أَلْف يُػَءّْ  (ٗ)أى
ضػػػرورٍة أو تناْػػػٍب أو اعي ػػػار زواؿ  مػػػى ال يطصػػػرؼ كصػػػرؼً [جٖٚٔ]  لػػػداٍع لػػػو ّ 

 رداً ألالو  وىَ الصرؼ   (٘)إحدى عّلييو
 (ٙ)ميبرتبػ  التقػ ٌ : أحػقُّ  أكلػا إٌف الفىعلأي: الن اِة:  كق ل م  :«أكلا  ي علٌ »ك

َنو عمدًة  وال(ٚ)بو أي: من المفع ؿ  ؛ ألنّو اظتراد عند اب الؽ  وذلك لشرؼ الُاعَ ّو

                                                                                                                                                                      

 أٞ: حٌلَـ١ٓ حٌّيؼ١ّٓ.   (1)

  جئ   جئ  جئ  جئ  جئ     جئ  جئ  جئجئ  جئ١    ٠ڈ      ڈ  جئ     جئ  جئ  جئچ  ِٓ لٌٛٗ طعخٌٝ:  (2)

 .2ٔ: 3٘ حٌّـخىٌش چ

 أٞ عٍٝ ح٤ًٛ.  (3)

رمػا  والايػادة مػن اظتصػادر رجػا  نسػ و يف اليصػري  )ّذا يف د  ويف أ و ب و   (4) َه إنو ألىلو ألنػو يّء   ٕ:ٔ٘ٚج:  اّرم
َاد مراجعػػ  يف بال ػػت وقػػد  وقػػاؿ ال  ػػدادي: الُقعسػػي حيػػاف ( أل ٜٓٚرقػػم:    تيميػػو وال قائلػػو أجػػد  لػػم واظتظػػاف اظتػػ

َؿ يف الن ػػػَ ٕ:ٜٙوىػػػَ اظتقيضػػػب  ، وابنصػػػاؼ ٕٜٔ، ٔ:ٖٚ  واظتنصػػػف ٔ:ٗٗٔ  واطتصػػػائص ٖ:٘ٔٔ   واألاػػػ
َّي ٔ  رقػػػم:ٕ:٘ٛٚ  ٜٖٕ  ؤ:ٔٔ َيػػػ  ٕٚ  وشػػػرح تصػػػريف العػػػاي ٕٖٗ  وشػػػرح اظتلػػػ   ٖ:ٖٙ٘، اظتقااػػػد الن 
َام  ٕٙ٘ٔرقم:  َاىد الشا ي  ٖٔٛٔ  رقم: ٙ:ٕٔ٘  وقت  اعت    ٖٕ  رقم: ٗ:ٛ٘  وشرح ش

َلػو السابق  يف اظتر  «أو»ّذا الع ارة يف د  ويف أ و ب و ج: حذؼ عل   ومّاف   (5)  «رداً ألاػلو وىػَ الصػرؼ»تني واو  وق
 لي  يف د 

 يف أ و ب و ج و س: اليقّدـ  (6)

قطت  «أي بو»  (7) َيو  ْو  من د  «بو»يف أ و ب و ج: لي 



457 

 

َؿ بو   (ٔ)ّذلك  اظتُع
. (ٖ)ال ػالؿي أي:  الػِب رؤيػ  اعتػالؿ:  ,كق ؿ المسػت لٌ   :«(ٕ)حىؿو دالل    ي علٌ »ك

القائمػػ  بػػالرائي ل اللػػ  الحػػىؿ  -وىػػَ اْػػم ابشػػارة-اظت يػػدأ فحػػرؼ  .هػػرا ال ػػالؿ :أم
  (4).ي عل

ػػ» :«م  ػػا»جمػػ   (٘): كقػػ ل م فػػي«إ ػػعىرو   ي علٌػػ»ك بفػػت  مػػى قبػػل  «ف ٍ م  ى
َف»واألاػَ  ,المحػركؼ ألػفه  بأفٌ  ال اك إ عىران  َْػي   حترّّػت اليػا   وانُػي  مػا ق لهػا  «م

ن  َاَو السّا نً  ال    (ٙ) ُقل ت ألُاً  مث ُحذ ت ظتالقاهتا ّْا
ا عاؿ هىؤ يج ز إلغىالتي  [إٔٛٔ] مثل ق ل م في الفعىؿ :«ٍّتضىد  ي علٌ »ك  ّ 

َؿ متمتا تق ٌ القلَب:    ى ٍلػبىلمص ر  أك بضميره لم تػي  (8) تكٌ أك أي   (5)على اظتعمػ
 نّف  ؛ضىدٌ كاإللغىء من التٌ  ا ذُّر  بين التأكي  [بٖٗٔ] لمىوإف ُأّ،رت؛  ,أصالن   ى لٍ تػي 

   (ٓٔ)لضقتاؿ وعدـ االعيداد  والياّيُد طتال و (2)ابل ا  مقيضٍ 

                                                           

قطت   (1) َنو»منها  و  «ال»ّذا يف د والُيض  ويف أ و ب و ج: ولذلك  ْو َنو  «ّ  يف د: ولّ
 ْقطت من أ و ب و ج   (2)

 ب و ج ْقطت من أ و   (3)

: ٠ٚـةُٛ ٜٔةزٗ رفعةً ِلةٌٚؾ ٌي٨ٌةش حٌلةخي أ٠٠ةخا, أٞ: حٔ:ةَٖ, ٚٔلةٖٛ. ٕ:355لخي حرٓ حٌ ١ذ   (4)

ّْ حٌٕٜذ ٠ُفُٙ رخٌم١خّ ع١ٍٗ.  ٚحلظَٜ عٍٝ حٌَـع ٤ّٔٗ حٌ:خَ٘ ٌزخىٞ حٌَأٞ, أٚ ٤

 ْقطت من أ و ب و ج   (5)

 .ٕ:٠ٕ٘ٔٔ:َ: حٌظ٠َٜق   (6)

 : عٍٝ حٌّفعٛي.ٕ:353ـٟ حٌف١ٞ   (7)

 عٕي ــخي: ٚأويص.  (8)

 ـٟ أ: ِظمٞ. ٚـٟ د: ِٕمٞ. ٚـٟ ى: ِمظ٠ٟ. ٌٚعٍٙخ: ٠مظ٠ٟ.  (9)

َامػ    (10) َّيػد اظتل ػى  صػدر منصػَب، ؿتػَ: زيػد ظننػُت ظنّػاً منطلػٌق، ألّف ٕ:ٖٕٔيف د: خبال و  جا  يف قت  اعت : ويقػ   ت
ػػاصتم  بػػني ال ػػا مقػػاـ الُعػػَ، وحتذ ػػو،  ّػػافّ  ّْ َز اصتمػػ  بػػني العػػرب تقػػيم اظتصػػدر إذا تَ عػػَض واظتعػػَّض عنػػو، وال كتػػ

  ٗ:ٕٔٔٔالعَض واظتعَّض  وينظر: ارتشاؼ الضرب 
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بػاظتهمليني  فقػ  اعتػىص (ٔ)باظتهملػ  «التحليػل  ي علٌػ»ى كأمٌ  :«تـ ابن مك»قىؿ 
فلم يظ ر  ,في ى أيىمىن  رتي كفكٌ  -«اعياص» اعَ -  ى رحي  عليٌ باظتهمليني أي: اُعب  

ذلك ال يُيّّلم  يو   ,لي في ى  يءه  افّ   وماّ 
: -(ٕ)باظتهملػ  واظتعجمػ - «الصػىئ  [دٗٓٔ]  ػمس الػ ين ابػن»كقىؿ الشػيخ 

َرة  أي: العل ى ق  رأيتي  ع ػد اهلل بػن »ػكػمػن الن ػاة  فػي كتػو المحققػين  مرك رةن َ  اظتّذ
َح (ٗ)«ىبن الخٌشػابػنصػر   (ٖ)أزتَد بن أزتػَد بػن أزتػَد بػن ع ػِد اهلل بػن : بػاظتعجميني اظتُيػ

َح أّوعُتما  اظتشدد َحدٌة   (٘)اظتُي   انيهما  آ،َره م
تػاريخ »بّينُيهػا يف ل اٍت ُأَ،ر   (ٙ)بنقتاؿ الدالني يف األشهر  ومّر أّف  يها البغ ادم

   (5)«تاريخ  ي  ب داد»
َرة   :حىكيػػػىن ل ػػػى  (8)[ حػػػ ] فػػػيعػػػن علمػػػا  العربيػػػ    :لفعػػػن الٌسػػػللعلّػػػ  اظتػػػّذ

واضتػرُؼ  , ػى مػ  اال ػم كػالـه ل ٌ  ت ػىحرفيٌ  (ٜ)طفي, ب«كيف»اال ت الؿ علا ا مي  
ذلك  ـَ الُعػَ  وىػَ:  «يا زيدُ »وال يرد -م  االْم لي ّ   -«أدعػَ»لقياـ حرؼ الندا   يػو مقػا

چٹ   ٹ  ٹ   چ  ؿتػػَ: ,بػػال فىصػػل الفعػػلى  (10)ت ػػى بمجىكرت ػػىك فػػي فعليٌ 
 :لفتحلٌػػ (11)

                                                           

 ١ٌٔض ـٟ ى.  (1)

يف ْن    (2) َعاة ّٙٚٚذا يف د  ويف أ و ب و ج:  اظتعجم   ت   ٕٓٙ  رقم: ٔ:٘٘ٔىػ  ب ي  ال

 ّذا يف د  وقد ْقطت من أ و ب و ج   (3)

 .ٖٖ٘ٔ, ٍلُ: ٕ:2ٕ٘ . رؽ١ش حٌٛعخس 5ٙ٘طٛـٟ ٕٓش   (4)

َحيني أوعتما اظتشددة   (5)  ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: اظتُي

(6)  . ّْ َّ أ  ـٟ ى: ٚـ١ٙخ. ىْٚ: ِ

 ـٟ ى: ـٟ طخ٠ٍن رؽيحى.  (7)

 ح٠ٌِخىس ِٓ ــخي.  (8)

 يف أ و ب و ج: ينُي   (9)

 عٕي ــخي: ٌّـخٍٚطٙخ.  (10)

ڑ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  چ . ٚلٌٛٗ: ٙ: 32 حٌفـَ چٿ  ٿ  ٹ         ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  چ ِٓ لٌٛٗ طعخٌٝ:   (11)

 .ٔ: ٘ٓٔ حٌف١ً چڌ  ڌ   ڎ  
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  َّ ػ -(ٔ)«عقػدةٍ »بضم   ُػيٍ   رتػ  -  قى عي اؿت  خػالؼً  -«شػ ه ٍ »  رتػ  (ٕ) ػا ذُّػر-  بى  ي
َى عػػدـ اشتّييهػػا بعػػدـ إمّػػاف قسػػيميو   :عيالمػػ ه  خػػالؼً  بصػػي   الُاعػػَ  أي: أؿتلّػػت دعػػ

َُعا منو؛  َى ذلك   (ٖ)إذ ال َقْسمَ  يعنّيّ   .(4)ا ت اْ
 «الجلػيس»ض لػ  فلػم يتعػرٌ  -وىػي ذػري اظتطّػردة-من العلّػ   ى الصطف الثى يكأمٌ 

ره يف اليقسيم َر يف الُصَ م  ّذ  إذ األقساـ للمطردة   ,ط كال بيٌ   (٘)اظتّذ
 : بُي  اظتهملػ  األوُف  وتشػديد الثانيػ   آ،ػره«اجبن السرٌ أبَ بّر ػتمد » ط كق  بيٌ 

 جيٌم 
«الص ؿ»في  

َي    (6) والعػدوؿ ظتػا عػّب بػو -أي: تعليالُت  اعتالالتي  :فقىؿالن 
  :الطح يين  ربىف -إنتاٌ  للدّق  ظتا  يو من اليّّلف

                                                           

: لٌٛةةٗ )َعْمةةي( اٌةةن... حٌ:ةةخَ٘ أّٔةةٗ رفةةظق حٌعةة١ٓ ٚٓةةىْٛ ٕ:33ٔعٕةةي ــةةخي: َعْمةةي. لةةخي حرةةٓ حٌ ١ةةذ   (1)

ََ ـةٟ حٌ٘ةَف رؤّٔةٗ  «عمََيٖ»حٌمخؾ, ِٜيٍ  َِ اًح ٍر ٗ, ٠ٚيّي ٌٗ طـ٠َي حٌفعً ِٓ ع٩ِش حٌظؤ١ٔغ. ٚؿة

, ٚ٘ٛ ح٨ٌظزخّ. وّخ ـٟ ؼ١َ ى٠ٛحْ. «ٗزٙش»ح١ٌ٘ٓ ٚـظق حٌّّٛكيس, ؿّع  ر٠ُّ  ُّ  رخ٠ٌ

 أٞ: ر٠ُ ـفظق. ُٚحى ـٟ ى: أ٠٠خا.  (2)

 : ل١ُٔ.ٕ:33ٕـٟ حٌف١ٞ   (3)

ٗ ـ١ٗ ٕٙ, ٠ٕٕ٘:َ حٌَّطـً   (4) ّٜ ةّض أْ طلٍٍٙةخ, ـظمةٛي: »: ٕٙ. ٚٔ ّٔ ٠َ١ٚةك حٌٕ:ةَ اْ ٓةزَص ٚل

ّْ ح٤ّٓخء ٟ٘ ح٤ٛٛي, ـ٩ طىْٛ  ِٓ أْ طىْٛ حّٓخا أٚ «و١ؿ»٨ طوٍٛ  ـع٩ا أٚ كَـخا. ٚلي لّيِٕخ أ

ًَ ا٨ أْ ٠ىْٛ ر١ٕٙةخ  ّْ ح٤ـعخي ط١ٍٙخ اًح لٍض: و١ؿ طٜٕع؟ ٚو١ؿ طمٛي؟ ٚحٌفعً ٨ ٠ٍٟ حٌفع ـع٩ا ٤

, ًٌٚه ـٟ حٌظلم١ك ٌُ ٠ٍِٗ. ١ٌْٚ ر١ٓ  ٌٍ ٌِ ِمّي ًّ  «و١ؿ»كخؿ ّْ حٌلةَؾ ٨ ٠ٔةظم ِٚخ ١ٌٚٙةخ كةٌَؾ, ٤

ٌَ ا٨ّ ـٟ حٌٕةيحء, ٔلةٛ لٌٛةه  رٗ ِع ح٨ُٓ ٌَ طخ , ٚ٘ةٛ  «و١ةؿ ٠ُةي؟». ٌٚة١ْ لٌٛةه: «٠ةخ ٠ُةيُ »و٩ رٕةيحء 

, ـز ً أْ طىْٛ كَـخا, ـبًح ٌُ طىٓ ـع٩ا ٨ٚ كَـخا, رمةٟ أْ طىةْٛ حٓةّخا. ٚعٍةٝ ٘ةٌح ـمةْ  ٌَ ٌَ طخ و٩

 «ـَعخيِ »خء رمٛي حرٓ حٌو٘خد ِع٩ٍا رٕ ٖٔ. ٚلي ِؼًّ عٍٟ ك١يٍ ٌٌٖٙ حٌعٍش ـٟ ِميِش حٌَّطـً «ِؼٍٗ

ّٚ رخٌٕيحء رؤْ لةخٌٛح: حٌٕةيحء ٠مظ٠ةٟ حٌزٕةخء, ٚ٘ةٌٖ ح٤ٓةّخء 25 : ٚعٍٍٛح رٕخء ٌ٘ح ح٠ٌَد ِّخ حهظ

ِئٔؼخص ِعخٍؾ ِعي٨ٚص ِٕخى٠خص, ٚعٍظخْ طّٕعخْ ِةٓ حٌٜةَؾ, ـؽٍزةض ٘ةٌٖ حٌعٍةً عٍةٝ ح٨ٓةُ 

 ـزّعيطٗ ِٓ حٌظّّىٓ ؿّيحا ـزٕٟ حٌزظش.

 ١ٌْ ـٟ ى. «ُـٟ حٌفًٜ ِع ًوَٖ ـٟ حٌظم١ٔ»لٌٛٗ:   (5)

 .ٔ:ٖ٘ح٤ٛٛي ـٟ حٌٕلٛ   (6)
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َداً وعػػػدماً   ولدورانػػػ ,كػػػالـ العػػػرب  إلػػػامط ػػػى هػػػ  المػػػؤدم   ػػػربه  عليػػػو وجػػػ
ٍَؿ   ,مطصػػػ به  مفعػػػ ؿو  ككػػػلٌ  ,مرفػػػ عه  فىعػػػلو  كػػػل    :كق لطػػػى َؿ أي  مُعػػػ ّػػػاف  إالّ اظتُعػػػ
َاْط     (ٕ)  وال ما ناب مناَب الُاعَ(ٔ)بال

 وىذا ىَ األّوؿ من ِقسمي العّل  اظتقس م ِلما مّر  
صػىر  مى لًػ [جٖٛٔ]أي: الن ػاُة:  مثػل أف يق لػ ا « العلٌػ علٌػ ى »ك ربه ييسػٌما 

عػدده   ُجػػب ت (ٗ) يقػاؿ: لقلّػ  الُاعػَ  لعػدـِ  ؟ مطصػػ بىن  (3)بػ  كالمفعػ ؿي  ,مرف عػىن  الفىعػلي 
َؿ بو  ُجب خبُّ  النصب   ثرِة اظتُع  بِثَقَ الر    ّو

معاشػػػَر اظتيّلمػػػني  يػػػو  والُعػػػَ بالي ييػػػ   مضػػػارع - طىبكسػػػلػػػيس يي الضػػػرب  كهػػػرا
َسبَ » َف- مأف  تكلٌ  -«أَّ  (6)مػى  سػتخرجكإ ٌ  ,(٘)مت العػربكمى تكلٌ  [أٜٕٔ] -بالن

ػػػر ىا    ػػػىتى مى كٍ حً أي: مػػػن ىػػػذا   مطػػػ  (6) سػػػتخرج ِْ َاعػػػِد   :ؿالصػػػ   فػػػيأي:  التػػػي الق
ػػالـ العػػرب وأنػػَيعَ  (5)ك ػػع ى وىػػَ الضػػرب -الػػيّلَم بّالمهػػم  (3)الن ػػاُة اْػػيمداداً مػػنّ 

َده للثػآف  وجػاز اليانيػث باعي ػار   «بػو»األنسب ظتا ق لو  -(ٜ)ب ى نتبيٌ يي ك  -الضرب األّوؿ ؛ لعػ
َنو عّل  ا ىػي يف إفتّ  (ٔ)من الل ات؛ إذ األْرار علا غيرهىالعربي   هره اللغ ً  فضلى  -(ٓٔ)ّ

 يف ىذه الل   ال ذرُي  

                                                           

, ـة٩ ٕ:33ٕلخي حرٓ حٌ ١ذ   (1) ًّ خ حٌّـٍَٚ حٌٌٞ ٘ٛ ِفعٌٛي رٛحٓ ش حٌلَؾ ـٙٛ ِفعٛي حٌّل ِّ : ٚأ

 ِعٕٝ ٩ٌكظَحُ عٕٗ.

 لي  يف د  «ما ناب مناب الُاعَ»  (2)

 وٌح ـٟ ح٤ٛٛي ـٟ حٌٕلٛ, ٟٚ٘ ١ٌٔض عٕي ــخي ٨ٚ ـٟ ى.  (3)

 ويف أ و ب و ج: عدـ  ويف الُيض: وعدـ  ّذا يف د   (4)

 يف د:  علت   (5)

 عٕي ــخي: ٠ٔظوَؽ. ٚـٟ ح٤ٛٛي ـٟ حٌٕلٛ: طٔظوَؽ.  (6)

 .أٞ: حٌعَد.«ٟٚعظٙخ»عٕي ــخي ٚـٟ ح٤ٛٛي:   (7)

 أٞ: ُٟٚعٙخ.   (8)

َؿ يف الن َ: وت نّي  وعند  جاؿ: ويي ني بو   (9)  يف أ و ب و ج واألا

 من أ و ب و ج   « ا»د  وقد ْقا ما بني معرت ينب و  ّذا الع ارة يف  (10)
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«الخصػػىئص»فػػي  «بػػن جطػػيا»كقػػىؿ 
ابػػن » الػػرم  ػػٌمىهاضتا ػػر ذىنػػاً  هػػرا :(2)

َر   مى ه إ ٌ  « العلٌ   ى علٌ » «اجالسرّ  َّز - فػي اللفػظتسّمٌ    :زه تج ٌ أي: االُْم اظتّذ واليجػ
مػػػا مػػػّر مػػػراراً  (ٖ)واليسػػػام  ى فػػػي كأٌمػػػ -يػػػو: تػػػرؾ اليث ّػػػت يف اليع ػػػري مػػػ  القػػػدرة عل(ٗ) عػػػً  ّ 
َع لػػي  علّػػً  للعلّػػ    [بٖ٘ٔ] (٘)فإ ٌػػ  الحقيقػػ  عطػػف - كتفسػػيره   ػػرحه  بػػَأي: ىػػذا النػػ

 ب ياف ما  يها من القيد واضتّم     للعلٌ  كتتميمه  -رديفٍ 
َؿ  لعدـ تعلّػق ال ػرض -   إذا قيلأ ٌ  -أيّها الصاٌف للخطاب- أال ترل ب  للمجه

  ؟ارتف  الفىعل مى فلً : -القائَ (ٙ)بيعيني
سب اليّّلَم بّالـ العرب؛ ألّعا قاعدٌة    وىذه علٌ  تُّ

َاب قىؿ ٌَّة أّس يو الر َ   إل طىد الفعل إلي  (ٚ)اظتسءوؿ منو:اصت      صَ لو ق
: ق لطػى (8)فػي (زيػ ه )فػ  ري  َفَِ » فقػىؿ فػي جػ اب ,هػرا أى البتػ ى اهيػب  كل   ػىء

ٌَ اػػ ي ٌ ألّف  ؛«مػػى ارتفػػ  إل ػػطىد الفعػػل إليػػ إ ٌ » :«(قػػىـ زيػػ ه )  فكػػىف  (2)ذلػػك تعليػػ
َُؿ  بال نػػػا  ل ػػػري - سػػػأؿحتػػػا يي  ,«  فىعػػػلمػػػى ارتفػػػ  ل ٌػػػإ ٌ » :مغطيػػػىن عػػػن ق لػػػ ىػػػذا القػػػ

 بال نا  على الضّم ألنّو ذايٌ   فيمى بع ي  -(ٓٔ)الُاعَ

                                                                                                                                                                      

  ويف أ و ب و ج: ابمػػرارا  والع ػػارة يف د: إذ األْػػرار إفّتػػا ىػػَ يف ىػػذه ال ذػػري  قػػاؿ ابػػن ٕ:ّٖٛٛػػذا يف د والُػػيض   (1)
 الطيب:  نّف األْرار ؼتصَاٌ   ذه الل   دوف ذريىا 

 .ٔ:5ٖٔش( حٌعٍّ  ٚعٍّش حٌِعٍّش ـٟ رخدحٌوٜخثٚ )  (2)

 زاد يف أ و ب و ج: والسم    (3)

 ّذا الع ارة يف د  ويف أ و ب و ج: ومّر ومراراً   (4)

 يف أ و ب و ج:  ل َ   (5)

َؿ  لعدـ تعّلق ال رض بعني   (6)  ّذا الع ارة يف د  ويف أ و ب و ج: من للمجه

 ّذا يف د  وليست يف أ و ب و ج   (7)

 ١ٌٔض ـٟ ى. «ٌُ»ٍـع ٠ُي ِٓ. ٚ عٕي ــخي ٚـٟ حٌوٜخثٚ: ـٟ ؿٛحد  (8)

 ـٟ حٌف١ٞ: ٚأّّخ ٛق ح٨رظيحء رٗ ٤ّٔٗ طع١ًٍ ٛل١ق.  (9)

َؿ   (10)  يف د: بال نا  للمُع
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 أّف ذلك لي   (ٕ) ي نّي  ,ف  الفىعلري   ألجلها :(ٔ)التي ل ىاضتّمِ    : عن العلٌ 
َؿ وعّلِيو   بيعليَ لليعليَ   بَ شرحٌ   لو وإيضاٌح؛ لقيامو مقاَمو  ولي  ذلك شاَف اظتعل

                                                           

 ْقطت من أ و ب و ج   (1)

   ويف أ و ب و ج:   نّي ٕ:ّٗٛٛذا يف د والُيض   (2)
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 الثىلث اظتسال  
«الخصػػػىئص»فػػػي  «ابػػػن جػػػ » قػػػىؿ

 -معاشػػػَر الن ػػػاة- ل عطػػػ  ىلىػػػأكثػػػر العً  :(1)

ػػػػو ,ب ػػػػىالصػػػػناعّي  اإليجػػػػىب مبطىهػػػػى علػػػػا الينػػػػػايَ  (ٖ)  بػػػػَ والشػػػػرعي يف(ٕ) ػػػػيُل  ن تاّر
   (ٗ)واضتديث   ي ُرـُ ،ال ُو

َقػف عليػو اػْدؽ الّػالـ  لى لفضٍ و اكطص ػ  ابْػناد  وإف ت  (٘)أي: ما زاد علػى ّر
َلػػػػػو تعػػػػػاُف:  چجئچ ؿتػػػػػَ:    (ٚ)ىكمػػػػػى يشػػػػػىب    (6)چجئجئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئ١  چ يف ق
ِف  «ّاف»ّخب     (ٛ) ننّو عمدٌة يف األاَ   إالّ أنّو شابو الُضل   جرى غَتراىا «ظن  »ومُع

َيّػػػ   ذلػػػك غيػػػرً ك  ,إليػػػ المضػػػىؼ  كجػػػر     ةٍمػػػالعي  (ٜ)كرفػػػ ً  مػػػن األحّػػػاـ الن 
َف حّمهػػػػا   َج ػػػػ  ظتضػػػػم  كػػػػالـً أي: إ ػػػػادُة   -بضػػػػم اظتػػػػيم- (ٓٔ)فػػػػىدي كعلػػػػا هػػػػرا مي اظت

َاعد  ,العرب  ليسلّها اظتيّّلُم   ييّلَم بّالمهم   [د٘ٓٔ]ولذا ُجعلت الق
َرة    ن ا علٌػػسػػمٌ يي  مػػن العلػػَ آخػػري  ك ػػربه  مػػى هػػ  فػػي الحقيقػػ  كإ ٌ باعي ػػار الصػػ

َؿ  لذلك  بوه  اله ظتا جاز-(ٔٔ)هز ج ٌ ياظتعل   .كال ي جب  -ول

                                                           

ُس(   (1) ّٛ  . ٔ:ٗٙٔحٌوٜخثٚ )رخد ًوَ حٌفَق ر١ٓ حٌعٍش حٌّٛؿزش ٚر١ٓ حٌعٍش حٌّـ

ها   (2)  يف د: تاّر

ٌعً حٌةٛحٚ ُحثةيس, أٚ ـةٟ حٌىة٩َ ٓةم٢. ٚـةٟ حٌفة١ٞ: ـة١ٍّلٓ طخٍوةٗ, ٠ُٕٚٔةذ ٌٍـٙةً رخٌعَر١ةش, رةً   (3)

 ٚحٌَ٘عٟ أ٠٠خا, رخٌٕٔزش اٌٝ حٌمَآْ...

ٔٔةةزٗ ـةةٟ حٌفةة١ٞ ٌٍمخٟةةٟ ع١ةةخٝ. ٠ٕ:ةةَ: حٌ٘ةةفخ رظع٠َةةؿ كمةةٛق حٌّٜةة فٝ ٌٍمخٟةةٟ ع١ةةخٝ   (4)

ّْ ِٓ حٓظوٕٗٗ٘ٓش  ح١ٌلٜزٟ  أرٟ حٌف٠ً  حٌّظٛـٝ  .ٕ:ٖٗٓرخٌمَآْ(  ؿّ ٘   )ـًٜ ٚحعٍُ أ

َقف عليو ادؽ للّالـ ٕ:ّ٘ٛٛذا الع ارة يف د والُيض   (5)    ويف أ و ب و ج: بال ت

 .3ٖ: ٗٗ حٌيهخْ  (6)

   يف أ و ج: وما شا هما  ويف ب: وما يشا ها  وعند  جاؿ: أو ما شا ها ٕ:ّ٘ٛٛذا يف د والُيض   (7)

   ويف أ و ب و ج: غتراه ٕ:٘ٛٛ د والُيض ّذا يف  (8)

 يف د: أو ر     (9)

 ـٟ حٌوٜخثٚ: ِمخى.  (10)

َزه  ويف اطتصائص: كتَّز   (11)  يف أ و ب و ج: غت
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َر من ذلك   الجػ از ال علٌػأي: أْػ اَ ا    ىفإ ٌ   اإلمىل  أ بىبي : (ٔ)اهَِّز اظتػّذ
َداً وعدماً  ال ج ب انت علً  حقيقيً  ألوج يها؛ لدوراف اضتّم م  عّليو وج    ولَّ 

َِر  (ٕ)ككػػػػػػرلك َّزة:  [أٖٓٔ]اظتػػػػػػّذ قلػػػػػػو كاك  [جٜٖٔ]  ي علٌػػػػػػمػػػػػػن العلّػػػػػػ  اهػػػػػػ
َاو وتشػػػديد القػػػا  بعػػػدىا- (ٖ)«تكيق تػػػ» : العلػػػُ  للقلػػػب (٘)أي كهػػػي ,همػػػاةن  -(ٗ)بضػػػم الػػػ

َر   َؿ   الزمػػػىن   ػػػى ا ضػػػمت  ػػػمىن ك  ي اظتػػػّذ َاوَ ]أي:   ػػػىفإ ٌ ل نائػػػو للمجهػػػ مػػػ    [(ٙ)الػػػ
أي:  « عليػػػو»ّػػػذا  والظػػػاىر -  ػػػىتي فعلٌ  هػػػى كاكان ؤ يجػػػ ز إبقى  (ٚ)قيػػػاـِ العلّػػػ  بالُعػػػَ :ذلػػػك

َاز ال علٌ  حقيقٌ   ال م جب ه للمسّ ب  زةه مج ٌ  -(3)لبالق     هي ْ ب اصت
باعي ػػػاراٍت  عرابػػػىف فػػػأكثر ككػػػرا كػػػٌل م  ػػػ و جػػػىز فيػػػ  إ: «ابػػػن جػػػ » قػػػىؿ

َز «رجػالً  ػاحّاً  (ٓٔ)رأييُػو»ؿتػَ  ,ب الن كحػىالن يف ابعراب   يج ز جعلي  (ٜ)كىلرم     يجػ
َ  (ٔٔ)بداًل من الضمري  وحػاالً  «رجالً »إعراب  َ  م ػ َ  مػن مقيضػىّ  َّز ئػ    ّػ  (ٕٔ)منهمػا   ُجػ

 لو  
                                                           

 ّذا يف د  وليست يف أ و ب و ج   (1)

 عٕي ــخي: ٚوٌح.  (2)

خا ٨ُِةخا أ٨ٚا   (3) ّّ ّْ وً ٚحٚ اًح ح٠ّٔض ٟ وةخْ أٚ ٚٓة خا ؿةخُ  ـٟ حٌوٜخثٚ: ألّظض. ٟٚخر٢ ًٌه أ

د ٚأْػُئد. ٠ٕ:َ: حٌّٕٜةؿ  ُٛ ِعي ٚأُِعي  ٚٚؿٖٛ ٚأُؿٖٛ  ٚأْػ ُٚ   ٚحٌّّظةع ٔ:ٕٕٔلٍزٙخ ِّ٘س. ِؼً: 

 .2ٕٔ  ٕ:2ٕٓ  ٚحٌٍزخد ٕٗٓ  ٖ:ٖٕٓ  َٚٗف حٌ٘خـ١ش 5ٕٓ  َٚٗف حٌٍّٛوٟ ٔ:ٕٖٖ

َاو وتشديد الُا  بعدىا  ويف ب   (4) ويف د: وقيت بضػم وتشػديد  «.الُا »مّاف  «القاؼ»يف أ و ب و ج: ُو ِّيت بضم ال
 القاؼ بعده 

 ّذا يف د  وليست يف أ و ب و ج   (5)

 . ٚح٠ٌِخىس ٠مظ١٠ٙخ ح١ٌٔخق.«حٌِّٙس»٠ٚـُٛ عٛى ح١ّ٠ٌَ ٌ   (6)

 يف ج: قيامها لعل   الع ارة يف د:  نّعا م  قياـ تلك العّل  بالُعَ  «قياـِ العّل »  (7)

: ـعٍظٙةةخ أٞ: حٌةةٛحٚ. ٚ٘ةةٛ عٍةةٝ كةةٌؾ ٕ:33ٙخي حرةةٓ حٌ ١ّةةذ ِةةخ رةة١ٓ ِعظَٟةةظ١ٓ ٌةة١ْ ـةةٟ ى. لةة  (8)

ّْ حٌ:ةخَ٘  ّْ ح٠ٌة١َّ  «ـعٍظةٗ»٠ِخؾ, أٞ: ـعٍش لٍزٙخ. وّةخ ٘ةٛ هةخَ٘. ٚحٓةظ:َٙ ـةٟ حٌ٘ةَف أ ٤

 ٍحؿٌع ٌٍمٍذ, ٚ٘ٛ ٌِّوَ, ٚ٘ٛ ؼ١َ ٨َُ ٌّخ أهَٙٔخٖ. 

 زاد يف د: مثَ   (9)

َاز أنو    (10)  ويف د: بدالً أو حااًل ؿتَ رأييو الع ارة يف أ و ب و ج: بدالً وحااًل صت

 يف د: أو حااًل   (11)

 يف د: غتٌَّز   (12)
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َاقع   الطكرةي  (1)ككرا أي:  هػياظتػراد فػي المعطػا أي: النّػرُة   هػي ,بع  معرفػ و ال
نّػرٌة وقػ  بعػد معر ػٍ   وىػَ اظتػراد منهػا   «رجَ» ػ «صىل و  رجلو  مررت باي و » : ح اظتعر ُ   

ٍَ » ػ َ   «زيدٍ »باصتر بدٌؿ من  «رج َ  منّ  َ  منهما  بدَؿّ     (ٕ)[ىَ الثآف]ألّف اظتراد منّ 
َ ئػ  « ىحكىن  رجالن  (ٖ)[مررُت بايدٍ ]»ك أي: تػ  علٌ  فإفٌ   (ٗ)بالنصب على اضتاؿ اظت

إذ لػػَ ؛ (٘)بػػ   جال ل  مػػن ذلػػك  جػػىزلجػػ از مػػى أي: ابت ػػاِع يف اصتػػّر واضتػػاؿ يف النصػػب   
ما يف ر    اعَ   ا ت ا [بٖٙٔ]الُعَ ال نتّن ذريه   (ٙ)وجب ظتا أمّن ذريه ّ 

َِؿ عن  فظ ر ب رااظتصّنف:  قاؿ يف  (7)  كالسبوبين العلٌ  الفرؽي  «ابن ج »اظتنق
؛ ألّف ذلػك شػاعا أنّػو « ن علٌػ»ا سػمٌ يي لل ّػم  مى كىف م جبػىن  أفٌ ذلك كيف ااطالح الُن  
عتا َد معل َدىا   وإف َف يعرتض (ٛ)كتب وج ا سمٌ يي  قػا  زان كمى كىف مج ٌ مانٌ    (ٜ)عند وج

اظتسػػػػّ ب؛ لُقػػػػد ْػػػػ ٍب عنػػػػد تعػػػػدد  (ٓٔ)؛ ألّف السػػػػ ب قػػػػد ييخلّػػػػف عػػػػن« ػػػػببىن »ا سػػػػمٌ يي 
َد مان ٍ  َج    (ٔٔ)األْ اب  أو ل

أيّهػػا الصػػاٌف - اعلػػم: (ٕٔ)«اطتصػػائص»مػػن  آخػػرى  فػػي م  ػػ و  «ابػػن جػػ » كقػػىؿ
أي: ما يي ّصَ من  ريق تصػر ات أاػ ابنا ] مرهو أصحىبطى محص ؿ أفٌ  -للخطاب

                                                           

 عٕي ــخي: ًٌٚه.  (1)

 ّذا يف د  وقد ْقطت من أ و ب و ج   (2)

 زيادة من اطتصائص  ومّاعا يف أ و ب و ج: ىذا   (3)

 يف د: على اضتالّي    (4)

َبو ّذا الع ارة يف د  ويف أ و ب و ج: اصتّر واضتا  (5) َج اف جائا من ذلك ظتا ل َاز ماّ   ؿ   صت

 .«ٌٛؿٛرٗ»ـٟ ى ؿخءص رعي  «حٔظٙٝ»وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٍحـع. ٚ  (6)

َّ أْ حٌٔزذ ٚحٌعٍش عٕي ح١١ٌٛٛ٤ٓ ِظَحىـخْ  ـخٌعٍش رّخ هَٙص كىّش  ٚحٌٔةزذ رّةخ ٌةُ ط:ٙةَ.   (7) ِ

 أ(. 5٘طَحؿع ح٦كخٌش ـٟ حٌفَع حٌوخِْ ِٓ وظخد حٌّٔخع )

 ٓم٢ ِٓ ؽ. «ٚؿٛى ِعٌٍٛٙخ عٕي »وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د : ِعٍك ٌٙخ. ٚ  (8)

 وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٠ٛؿي.  (9)

 ـٟ أ: عٕٗ.  (10)

َبو   (11) َاز اضتع ال وج َد الراحل  من أْ اب ج َج َجَبّ   الع ارة يف د: ألّف الس ب قد يعار و ما نتن  ال

 .ٔ:ٗٗٔحٌوٜخثٚ )رخد ـٟ طو١ٜٚ حٌعًٍ(   (12)
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َؿ مػن اليصػّرؼ  عطُػاً علػى بصي   اظتُ–كمتصٌرؼى  علما  العربي   َؿَ »ع  ال م, أقػ -«ػتصػ
َ  مبطي   ذلك«أفّ »منهما  أو اصتا  عن اْم  أي:ّ     (ٔ)  و،ب اظتعطَؼ ػتذوؼ  أي:ّ 

َع    (ٕ)[علػا جػػ از تخصػيص العلػػل َقػػ الت؛ ألّعػػا مناْػ اٌت بعػد ال بػ عض اظتعلػ
هػػى فأكثري طػػِف االعي ػػار  يف الّدقّػػ  ولُ  الفقػػ  مت علػػلى  ػػى كإف تقػػ ٌ فإ ٌ  ػػال كتػػب ا ّرادىػػا  

َد عّليو لذلكجرل التخفيفجرم مى يى  َؿ م  وج َز ترؾ اظتعل   (ٖ)   يج
َُ: م ػ   علػى  (ٗ)والظاىر أنّو َلػو ق ػ مػا يػدّؿ لػو ق بالصادين اظتهمليني بدَؿ الُػا ين ّ 

َاز ختصيص العلَ إٍف       (٘)على ج
 يف ال عض  قا   (ٙ)ُِ بني جائّيات تلك العّل ؛ إذ أجريتكالفرؽ

اظتعلػػالِت بيلػػك الِعلَػػَ  ور ػػا ،ػػرج  (ٚ)نقػػض تلػػك : ى قضىػػ فه ف متكلٌػػفلػػ  تكلٌػػ
ّمػػا   (ٜ)؛ لعػدـ مػانٍ  عقلػي  أو شػػرعي  منػو  وإف َف كتػا اػناع ً لكػىف ذلػك ممكطػػىن   (ٛ)عنهػا

                                                           

ػػاظتث  ألعمػػا ميعا ُػػاف  أو  «إفّ »،ػػب « م ػػ ّ »أي:   (1)  «ميصػػّرؼ»  و،ػػب اظتعطػػَؼ «إفّ »،ػػب اْػػم  «م ػػ ّ »مػػ  أّف اشتهػػاّ 
 حذؼ لدالل  السياؽ عليو 

وةةٌح ـةةٟ ى, ٚلةةي ٓةةم٢ ِةةخ رةة١ٓ ِعىةةٛـظ١ٓ ِةةٓ أ ٚ د ٚ ؽ. ٚطوٜةة١ٚ حٌعٍةةش ٘ةةٛ ٚؿةةٛى حٌعٍةةش ـةةٟ   (2)

ظ٠ة١ٗ حٌعٍةش. ٚـ١ةٗ هة٩ؾ رة١ٓ ح٤ٛة١١ٌٛٓ ـ١ّةخ اًح وخٔةض رعٞ حٌّع٨ٍٛص ِع ـْمي حٌلىةُ حٌةٌٞ طم

 «حٌةٕمٞ»حٌعٍش ِٕٜٛٛش أٚ ؼ١َ ِٕٜٛٛش  ٚ٘ٛ لٛحىف ِٓ حٌعٍّش عٕةي ِخٔع١ةٗ  وّةخ ٓة١ؤطٟ ـةٟ 

  ٖ:3ٗ  ٚح٦رٙةةةخؽ ٘:5ٖٕ  ٚحٌّلٜةةةٛي ٖ:5ِٕٗةةةٓ لةةةٛحىف حٌعٍةةةش. ٠ٕ:ةةةَ: ح٦كىةةةخَ ٣ٌِةةةيٞ 

 . 5:ٖٕٖٔٚحٌظلز١َ َٗف حٌظل٠ََ 

 يف أ و ب و ج  ّذا يف د  وليست  (3)

 .«حٌظوف١ؿ»أٞ: ٌف:   (4)

َاز ختصػيص إٍف     ذػري ٕ:ٛٛٛىذاف السطراف ليسا يف د  قاؿ ابن الطيب ميعق اً   (5) : واْيداللو بانّو قػاؿ أّوالً علػى جػ
 داؿ  على اظتد عى  وال يلـا من اليع ري أّواًل بو أف يعّب بو  انياً   واهلل أعلم 

 ويف أ و ب و ج: إذا جرت  ّذا الع ارة يف د   (6)

 يف د: بعِض   (7)

 الع ارة يف د: و،رج عن عليها   (8)

 ّذا الع ارة يف د  ويف أ و ب و ج: لعدـ مانٍ  عقلي  أو شرعي  عادي  أو منو وإف َف كتا قياْاً   (9)
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  والظرؼ ق لػو «ّاف»: ،ب (ٔ)الن ثقى ميست -والّي  «إف»و- كإف كىف علا غير قيىسو قاؿ: 
َز العّ   وإ َ  ،باً    (ٕ)عرابُ ق لو حاٌؿ  وكت ّ 

 (ٖ)«ميعػػىدو »ك «ميػػاافو »فػػىء  تصػػحي ى ميّلّػػٌف  فكمػػى لػػ  تكلٌػػوذلػك اليّلّػػف 
َْزَاف»إعالعتما   قاؿ:  (ٗ)برتؾ ََْعاد»و «ِم  على أالهما   «ِم

َّؿ   (٘)م  بقائو علػى الفىعل ك صوى  َنػو  ػاعاًل  وإالّ  ُاعػَ الصػُ  اظتشػ ه  إذا حػ ّ
اف نّرةً إْنادىا عنو جاز نص و دتييااً إ اف معر  ً  (ٚ)  وش يها(ٙ)فّ  َؿ بو إفّ     (3)باظتُع

   (3)معر  ً 
 الذي َف ينب عن الُاعَ   (ٜ)بو ب ري واْط  حرؼ جرّ  المفع ؿ كرف ى 

َارِد واظتػػػيّل مِ  ليسػػػت كػػػرلك ك َِ الن ػػػاة مػػػن اليخلّػػػف عنهػػػا الػػػ َِر يف ِعلَػػػ   (ٓٔ)اظتػػػّذ
َداً وع  ىل ٌ  ؛المتكلمين  عللي  [جٓٗٔ] عتا وج  علػا غيرهػى ال قػ رةى دماً ليالزمها ظتعل

َجػػٍو   أاػػاًل   اظتيّلمػػني علػػَ (ٔٔ)تنػػيقض [أٖٔٔ]أي: إذا َف  فػػإذان أي: علػػى ذػػري إعماعتػػا ب
 وجاز يف علَ الن اة ذلك  
ُم  َؿ ْر َقػف عليهػا   «إذف»مثّ يف األا َف  واظتعػروؼ رشتهػا بػاأللف مطلقػاً؛ ألنّػو ي بالن

َناً مطلقاً  وإف أقتلت    َؿ برشتها ن   (ٕٔ)عيٌف ّذلك  والق

                                                           

 يف أ و ب و ج: مسيثقاًل  ويف د: مسيقاًل  ويف اطتصائص: ومسيثقاًل   (1)

 ُٛ اعَحد.أٞ: ٠ٚـ  (2)

 . ٚٓظؤطٟ ـٟ حٌّٔؤٌش حٌوخِٔش ِٓ ٌ٘ح حٌفًٜ. ٕ:٠ٖٔ5ٕ:َ: حٌٍزخد   (3)

 يف د: وترؾ   (4)

 ّذا يف د  وليست يف أ و ب و ج «بقائو على»  (5)

َٓ ٚؿٙخا.  (6)  ِؼً لٌٕٛخ: ٍأ٠ُض حٌلٔ

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: وش هها   (7)

َٓ حٌٛؿَٗ.  (8)  ِؼً لٌٕٛخ: ٍأ٠ُض حٌلٔ

 ّذا يف د  وقد ْقطت من أ و ب و ج «حرؼ جر»  (9)

َارد اظتيّّلم   (10)  يف د: ال

(11)   َّ  يف د: ختي

 ىذاف السطراف ليسا يف د  ينظر  هرس اظتسائَ   (12)
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َّة عللهػػػم  ؛عػػػن علػػػل المتكلمػػػينمّانػػػً  ورت ػػػً   رةمتػػػأخٌ  (ٔ)يينالطحػػػ   علػػػلي  لقػػػ
َقػػػػَؼ عنػػػػدىا   (ٕ)بلػػػػاـو إْػػػػقاط  (ٖ)  ويف أ،ػػػػرى«عػػػػن»ويف نسػػػػخ : - علػػػػا مػػػػ ه متق ٌ ال
َُ الُقو ظنيٌ    (٘)منها ألفّ ؛  ينالمتفقٌ  لً لى عً  -(ٗ)اصتار  القطعيَ   ودالئ

َـ   ذلػػك -أيّهػػا الصػػاٌف للخطػػاب- إذا عرفػػتى  ََر مػػن تُػػاوت علػػَ ىػػذه العلػػ اظتػػّذ
  :(6) ربىف [دٙٓٔ] ل الطح يينلى عً  فىعلم أفٌ 

طيػق ال تي اظتدّر  للّليّػات الطفس  لفٌ أااًل؛  مط ال  راَؽ   :ال ب ه  كاجوه  رٌب 
َاج    يو في معطىه  َِد اظتعّبِ عنو بالع ارات ال  .(5)هغيرى اظتقص

 معناه ذريَه  وحتّلو ػتّلو ألدائو مءداه    شّقٍ  يف (ٛ)و رٌب جائٌا تطيق ولَ
  (ٜ)وىذا الثآف ْاقٌا من النسخ اليت رأيُت 

   (ٓٔ)لعدـ لاـو ا ّرادىا ؛بعلل الفق ىء الحقه الثآف  كهرا
َاجػػب-ؿ فػىلكٌ   ػػال يطيػق يف ذلػػك ذػػريَه:  ,مطػػ السػػليم للطبػ   ال بػػ ٌ  مػػى -وىػػَ ال

َؿ تُقلب ألُو واواً   « اعَ»ّما يف  ,  قبل ىاللف كاكان للضمٌ  كقلو  إذا ُب  للمُع

                                                           

 يف أ و ب و ج: الن َ   (1)

َة علَ اظتيّلمني للاـو   (2)  الع ارة يف د: بق

 ـٟ د: ٚـٟ ٔٔوش. «ٚـٟ أهَٜ»  (3)

 ـٟ حٌوٜخثٚ. ِٚخ ر١ٓ ِعظَٟظ١ٓ ١ٌْ ـٟ ى.وٌح عٕي ــخي ٚ  (4)

 ـٟ حٌف١ٞ: ٤ّٔٙخ ِؼً.  (5)

 «ـم١ٙش أَ ٟ٘ أو١ِ٩ش حٌعَر١ش عًٍ ًوَ رخد»ًوَ حرٓ ؿٕٟ ٠ٌ٘ٓ حٌٕٛع١ٓ ـٟ حٌوٜخثٚ ـٟ   (6)

ُّ وٍَٖ ٕ٘خ ـٟ ٔ:33  , ٚح١ٛ١ٌٟٔ ٔمٍٗ ِٓ حٌزخر١ٓ. «رخد طو١ٜٚ حٌعًٍ», ػ

 ٨كٌك رعًٍ حٌّظى١ٍّٓ. ُحى عٕي ــخي ٚـٟ حٌوٜخثٚ: ٌٚ٘ح   (7)

 ليست يف د   (8)

 ىذا السطر لي  يف د  وىَ عند  جاؿ: واآل،ر ما نتّن حتّملو لّن على اْيّراه   (9)

َر مّاف حّم آ،ر   (10)  الع ارة يف د: القياـ علَ بعضو مقاـ بعض وقياـ حّم يف اظتقص
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مػػا يف قبل ػػى (ٔ)لكسػػرةل يػػىءن  ّقل هػػاك  يػػو  (ٕ)   اليػػا «قاتػػَ»مصػػدر  «ِقْييَػػاؿ» [بٖٚٔ] ّ 
  يو منقل ٌ  عن األلف النّسار ما ق لها  

إالّ أنّػػػو مسػػػيثقَ  (ٖ)وقيػػػَ: إنّػػػو يف ذػػػري األلػػػف ؽتّػػػنٌ  .االبتػػػ اء بىلسػػػىكن كمطػػػ ً 
 مسيثقَ جداً  

يكػػ ف مػػى قبػػل  إذ الواْػػي اَؿ ىػػذا اصتمػػ ؛  ,ين المػػ تينبػػين اللفػػ كالجمػػ ً 
- انّسر ذلػك وياً  إذا   لذا وجب قل ها واواً إذا انضم ما ق لها  مفت حىن  إالٌ اللّين   اللف

ن مػن حػرؼ العلّػ   - (ٗ)فالتقت ألفىف م تى فل  -ّما تقّدـ آنُاً  وحرؼ اظتّد: ىَ السػّا
َف األلػػف ػػ  مػػا ق لػػو مػػن جنسػػو  وال يّػػ  ل قعػػت لػػَ اليقيػػا  - (٘)إالّ حػػرَؼ مػػد   العلّػػ   وحّر

َجدبع   ىكنو حينئٍذ  (ٚ)منهما الثى ي  (ٙ)األلف  إالّ بعد  ي ٍ    (ٛ)  وإنّو ذري جائٍا؛ إذ ال ت
 بعد  ي ٍ   
 يػو:   و مشػقٌ أي: مػ    مػى يمكػن الططػق بػ  علػا -وىػَ اصتػائا- الثى يالضػرب ك

في اظتيّلِّم  (ٓٔ)أف يق ؿعدـ القلب  و إذ يمكن؛ (ٜ)ةر سككقلو ال اك يىءن بع  ال
َرٍ »رت  - «َعصىفير»في اظتيّلِّم  سػرةٍ   «عصُ َعا إ َرّ   «ر ٍ عصىفً »: - قل ت واوه ياً  لسّ

                                                           

قل ها يا  للّس  (1) علها بالّسرة  ويف د: أوّ   رة يف أ و ب و ج: ّو

 يف د:  نّف اليا    (2)

١ٌٔةةض ـةةٟ ى. ٚـةةٟ حٌفةة١ٞ  «ـةةٟ ؼ١ةةَ ح٤ٌةةؿ»وةةٌح ـةةٟ ى  ٚـةةٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ـةةٟ. ٚ٘ةةٛ ه ةةؤ. ٚ  (3)

ٌٓ ا٨ أّٔٗ ؼخ٠شٌ ـٟ حٌؼمً. ٚـ١ٗ ٔ:َ.ٕ:32ٔ  : ٚل١ً أّٗ ِّى

 يف أ و ب و ج: مدآف   (4)

  ٙٓٔي ّذا يف د  وقد ْقطت من أ و ب و ج  ينظر: شرح ؼتيصر اليصريف العا   (5)

 ّذا يف د  وليست يف أ و ب و ج   (6)

 يف د:  يهما   (7)

َجد   (8)  ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: ي

 يف أ و ب و ج: الّسر   (9)

 عٕي ــخي: طمٛي.   (10)
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َاو ٍاعتا  ظتا  يو من الِثَقَ على اللساف واظتشّق    يكره (2) لكطٌ   (ٔ)بّسر الُا  وإبقا  ال
 زيادًة على ما يف اطتصائص يف أمثل  الضربني:  قلتي 

َاجِب:  ؿكمن الكٌ  ػػ(ٖ)الحركػىت فػي المقصػ ر تق يري اضتِّم ال ؛ إذ «الُػ » ّ 
 إذ األلف م  بقائها ٍاعتا ال تق َ اضتّر  أااًل  

 [من الّامَ] ميشَّقاً إليو: «ال ها  بن الن اس»ؼتا  اً لػ (ٗ)قاؿ بعض األدبا 
 

 

 ج[ٔٗٔ]

ُف ال هػػػاِ  وِاػػػْف لػػػو          ْػػػلِّْم علػػػى اظتػػػ
َُّقي           أبػػػػػػػػػػػػػػػداً لتػػػػػػػػػػػػػػػرّّ  إليػػػػػػػػػػػػػػػػو تشػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ولقػػػػػػػػػػػػد ؿِتلػػػػػػػػػػػػُت ل عػػػػػػػػػػػده   ّػػػػػػػػػػػػاّن 
 

َقي إليػػػػػػػػػػو  وأنّػػػػػػػػػػ   َّػػػػػػػػػو (٘)شػػػػػػػػػػ  ؽتل
َّػػػػػو َره منه  (ٙ)جسػػػػػمي بػػػػػو مشػػػػػط

ػػػػػػػػػػػوُ  ُّ  ألػػػػػػػػػػػٌف  ولػػػػػػػػػػػي   مّػػػػػػػػػػػٍن حتري
 

 [من الّامَ]عُا اهلل عنو يف ذلك:  (ٚ)ولو
ـُ أَخ ال ػػػػػػػػػػػراـ حترّّػػػػػػػػػػػاً    ْػػػػػػػػػػػلب ال ػػػػػػػػػػػرا

ََف مػػػػػػػػػالزـٌ أبػػػػػػػػػداً لػػػػػػػػػو      َقػػػػػػػػػػَد السػػػػػػػػػّ
 

 لِػػػػػػف َلّمػػػػػػا ضِتػػػػػػبِّ أ  احملاْػػػػػػِن قػػػػػػد أَ  
  الَاػػُف منػػو مشػػابٌو واػػَف األلػػف

 
 

 [أ ٕٖٔ]

َا ر]ولو عُا اهلل عنو:   [غتاو  ال
 تلُي (3)منعػَت حتػرّّي ظتّا ىجرَت وزاد         

َراً  أللفِ  (ٔ)واػرت مقصػ اِتّ   (ٕ)عن اضتّر
                                                           

َاوي عتا  (1) َاو ٍاعتا . ويف أ و ب و ج: وإبقا  ال  يف د: وبقا  ال

 عٕي ــخي: ٌٚىٓ.  (2)

 .ٔ:٠3ٕ٘:َ: حٌٍزخد   (3)

ّعةةخى. ٚ٘ةةٛ   (4) َّ  حٌعةةٌٍٞ حٌةةَكّٓ عزةةي رةةٓ ارةةَح١ُ٘ رةةٓ ٍٟةةٛحْ رةةٓ ِلّةةيـةةٟ ٘ةةخِٖ أ ٚ ؽ: حرةةٓ حٌ

َّ  رخرٓ ؾٚحٌّعَ حٌي٠ٓ ٠ُٓ ٟ,حٌّلٍّ   رةٓ عّةَٚ أرةٟ عةٓ حٌٕلةٛ أهةٌ   ٗةخعَ أىرةٟ ٔلةٛٞ ,عخىحٌ

, ٖ:2٘٘ة . ٚح٤ر١ةخص ٌةٗ ًوَ٘ةخ حٌٜةفيٞ ـةٟ حٌةٛحـٟ رخٌٛـ١ةخص 5ٓٓ ٓةٕش شِ رخٌّلٍّ  . طٛـٟحٌلخؿذ

 .ٖ٘, ٍلُ: 5ٖ٘, ٖ:ٌٖٙ٘ىظزٟ ـٟ ـٛحص حٌٛـ١خص ٚٗخوَ ح

 ـٟ د: ٚأّٟٔ.   (5)

ـٟ د: ٍِٙٛوٗ. ٚحٌّ٘ ٍٛ ٘ٛ حٌز١ةض حٌةٌٞ ً٘ةذ ٗة َٖ  ٚحٌّٕٙةٛن ٘ةٛ ِةخ ً٘ةذ ػٍؼةخٖ. ٠ٕ:ةَ:   (6)

 .2ٓٔ-32ٔحٌٛحـٟ ـٟ حٌعَٚٝ ٚحٌمٛحـٟ 

 يف أ و ب و ج: ولقد   (7)

 ـٟ د: ُٚحىٟٔ. «ُٚحى رٟ»  (8)
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ػػػ ػػات الػػثالث يف ذػػري اظتنصػػرؼّ  َْػػى»وظػػاىر ع ػػارة اظتصػػّنف تقػػدير اضتّر   واظتخيػػار «م
َالوأّف اظتقّدر  ياف  الضمُ  ر عاً  والُي ُ  يف باقي أح    (ٖ) يو حّر

ػػ(ٗ)  كالكسرة في المطق صتق ير الضمٌ اصتائِا:  كمن الثى ي إذ  «القا ػي» ّ 
 لَ ظهر ألمّن  إالّ أّف  يو  قاًل 

أصػػحىبطى  اعلػػم أفٌ : (٘)«اطتصػػائص»مػػن  خػػرى فػػي م  ػػ و آ «ابػػن جػػ » كقػػىؿ
َيّػػ   للىػػالعً  اا تاعػػ     اػػاحِب ابمػػاـ (ٙ)«الشػػي آف   بػػن الحسػػنحٌمػػم»كتػػو  مػػنالن 

ػػاف جيّػػَد الُّػػر  قػػاؿ إمامنػػا «أ  حنيُػػ َ » ػػاف مػػن «الشػػا عيّ »  ّو : مػػا أ لػػ  شتػػنٌي قػػّا إالّ مػػاّ 
   (5)«ػتّمد بن اضتسن»

ا    كجمع هػػى َدة الُّػػر  وحسػػن الػػّذ اظتُاعلػػ  - مط ػػى بىلمالطفػػ بعػػد االنيػػااع كػػ
  (2)ذلك لذلك من (ٛ)لالْيخراج فقكالرٌ  -للم ال  

                                                                                                                                                                      

َر يف أ و ب و ج: مق  (1)  ص

َلو   (2)  ووزف ال يني ذري مسيقيم  لي  يف د « ولو عُا اهلل عنو يف ذلك    »يف أ و ب و ج: لأللف  ومن ق

 .ٔ:3ٕٔ  ّٚ٘ع حٌٙٛحِع ٕ:٠3ٕٗٙ:َ: حٍط٘خؾ ح٠ٌَد   (3)

 .ٔ:3ٔ  ٚحٌٍزخد ٠ٕ٘٘:َ: أَٓحٍ حٌعَر١ش   (4)

 .ٔ:ٖٙٔحٌوٜخثٚ   (5)

 ٔظِحع ِلّي رٓ حٌلٔٓ ح١ٌ٘زخٟٔ حٌعًٍ ـٟ وظزٗ.أٞ: حٓظٕز٢ حٌٕلخس حٌعًٍ عٍٝ ٔلٛ ح  (6)

  ٚٚـ١ةخص ٕ:ٕٓٔـٟ حٌّٜخىٍ: ا٨ أْ ٠ىْٛ ِلّةي رةٓ حٌلٔةٓ. ٠ٕ:ةَ: ِٕخلةذ حٌ٘ةخـعٟ ٌٍز١ٙمةٟ   (7)

 .ٓٔ:2ٔ  ١َٓٚ أع٩َ حٌٕز٩ء ٔ:52ٗح٤ع١خْ 

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: االْيخراج   (8)

 أٞ ِٓ حٌفمٗ ٌٍٕلٛ.  (9)
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 الرابع اظتسال  
 الحكػػم فػػي محػػلٌ  فػػي إثبػػىتأي: الن ػػاُة   اختلفػػ ا :(ٔ)«بػػن ال بػػىرما»قػػىؿ 

ر ػػ  اصتاللػػ  يف:  الػػطصٌ  ػػالـ العػػرب ّ   بػػىلطص ,بمػػىذا ثبػػت  (ٕ)«قػػاؿ اهلل»مػػن الّيػػاب أوّ 
َنو  اعالً  أـ بىلعلٌ  - اعتماة مقّدرة  وعتذا قاؿ:-أي: أبالنص     (ٖ)  وىَّ 

ُّ مػػن اظتػػيّلِّم بػػو؛ ال بػػىلطصأي: الُاعليّػػ     بىلعلٌػػمػػن الن ػػاة:  الكثػػركففقػػىؿ 
ل إلػػػا إبطػػػىؿ لدٌ   (٘)أي: بػػػالنصّ  ثىبتػػػىن بػػػ اضتّػػػم  لػػػ  كػػػىف  (ٗ)أي: الشػػػافَ   ل ٌػػػ

َنػػػو نّصػػػاً   اإللحػػػىؽ ألّف اب  ػػػات ]؛ بػػػىب القيػػػىس ك ػػػ   للُاعػػػَ يف ذػػػري الػػػنّص لُقػػػدّ 
َىم  لػػػَ أ ػػػمر ٖٛٔ] :القيػػػىس لفٌ  (ٙ)[،ػػػالؼ القيػػاس  بػػالنّص  وىػػػَ ب[ أظهػػػر لػػػئال يُيػػ

َُده للمنصَب َنو أ،صر  ع  أواًل   «أفّ »بػ (5)لّ
ػفرع حملي   ّ َلك:  «زيدٍ »ٍُ َؿ اهلل علا أصل  (3)«جا  زيدٌ »يف ق اصتالل  يف قػ  ّ ٍُ

َؿ عليػػػو  ىػػػي ىنػػػا الُاعليّػػػ    جىمعػػػ  (10) لعلٌػػػ  (2)چٿ  ٿ  چ اهلل تعػػػاُف: َؿ واحملمػػػ بػػػني احملمػػػ
اف اب  ات خبال ها   الجىمع   ق ت العلٌ فإذا في   بطػل [دٚٓٔ]اليت ىي مدار القياس  ّو

َاقػػػػػ  مػػػػػن اظتػػػػػيّلِّم بػػػػػذلك بعػػػػػد الػػػػػنّص  ككػػػػػىف الفػػػػػرعلػػػػػ طالف مػػػػػداره وعليػػػػػو   القيػػػػػىس ال

                                                           

  ٕٔٔظت  األدل    (1)

   وزاد يف ب: أحد ٔاب،الص:   چٱ  ڦ  ڦچ  ّذا اظتثاؿ يف د  ويف أ و ب و ج:  (2)

َنػػو قػػابالً   (3) َّز اليعليػػَ يف ػتػػَ الػػنص، ومػػن منعهػػا منعػػو، وىػػَّ  َّز العلػػ  القااػػرة جػػ َف،  مػػن جػػ َلي قػػد ا،يلػػف  يػػو األاػػ
َؿ  َؿ ٖ:ٜٖٔ، واب ػػػػػػاج ٘:ٕ٘ٛلل ّػػػػػػم  ينظػػػػػػػر: احملصػػػػػػػ لي  ػػػػػػري شػػػػػػػرح الي ريػػػػػػػر ، واٛ:ٖٚٛٗ، ونُػػػػػػػائ  األاػػػػػػػ

ٖٕٓ٘:ٚ  

 : ٠ٚـُٛ عٛىٖ ٌٍلىُ حٌّيٌٛي ع١ٍٗ رّخ ـٟ ٛيٍ حٌى٩َ. ٕ:32ٗلخي حرٓ حٌ ١ذ   (4)

 ُحى عٕي ــخي: ٨ رٙخ.  (5)

 زيادة من د   (6)

 .«ٓيّ »ـٟ ى: عٛى ١َّٟٖ ٌٍّٕٜٛد. ٚحٌٜٛحد: ٠ٌٍّخؾ حٌّـٍَٚ رخٌع ؿ ٚ٘ٛ   (7)

 ٌه ـٟ ؿخء ٠ُي.ـٟ د: ومٛ «و٠ِي ـٟ لٌٛه ؿخء ٠ُي»  (8)

 . ٟٚ٘ ِىٍَس ـٟ ِٛح١ٓ أهَ. ُحى ـٟ د ٚ ى: طعخٌٝ.٘٘: ٖ آي عَّحْ  (9)

 عٕي ــخي ٚـٟ ٌّع ح٤ىٌش: رعٍش.   (10)
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َذاً  (ٔ)مقتبسىن  مػا ذُّػر  كذلػكلُقػد القيػاس بُقػد عّليػو   ,من غيػر أصػلو : ما، األ،ػُذّ 
 أجاائها  لُْقِد اظتاىّي  عند  ْقِد جاٍ  من  ؛محىؿه 

 :(ٕ) ح  الرف  كالطصو في فٌ إ :ى ل  قلطىأ ٌ  -أيّها الصاٌف للخطاب- أال ترل
َيّػ  بّالمػػو   «عمػػران   ػػرب زيػػ ه » :(ٕ) حػػ  َاعػػُد الن  ػػالـ مػػن   يػػت الق َاقػػَ  يفّ   بػػىلطصٌ ال

َليّػػػ     ال بىلعلٌػػػمػػػن ذلػػػك العػػػر   يف الر ػػػ    بىلفىعػػػل اإللحػػػىؽي  لى بطىػػػلى مػػػن الُاعليّػػػ  واظتُع
 يمػا  علي مػى كالقيػىسي   (ٖ)النصػب مػن مػيّلِّم قياْػاً علػى مػا   ػت بػالنصّ يف  المفعػ ؿبػك

َد العّل  اصتامع    ٍَ   كذلػك ال يجػ زذُّر  يهما لعدـ وج ألنّػو يلػـا عليػو إضتػاؽ  ػرٍع ب ػري أاػ
 ّما علمَت  

مػػػن الػػػذي  الػػػطصٌ  فػػػي محػػػلٌ أي: اضتّػػػم   يثبػػػتأي: الن ػػػاِة:  كقػػػىؿ بعضػػػ م
َاعػػ [جٕٗٔ]بّالمػػو  (ٗ)يث ػػت ٌَ ذػػري مُيقػػٍر بػػىلطصُد  الق ظتػػا يُ ػػ  عليػػو   [أٖٖٔ]ُّ ألنّػػو أاػػ

َلّػػدِ  مػػى عػػ اهكفيّالُمػػو   ػػالـ اظت مػػن الُاعليّػػ   اصتامعػػ أي: بالقيػػاس للعلّػػ    بىلعلٌػػ (٘)مػػنّ 
َليّػػػ    يػػػب  كذلػػػك  حػػػ  الطصػػػ صواظتُع يس عػػػن العػػػرب المًقػػػ (6)المطق لػػػ مػػػن الرتّا

َاردة عن العػرب  علي ى يب ال يػب اظتقيسػ  ىػي    الجىمعػ بىلعلٌ   على الرتّا بينهػا وبػني الرتّا
َيّ  القياّْي    ٌي أب اب العربفي جمي  عليها    من األحّاـ الن 

َُ  كا ػػت ؿٌ  َز بنػػاؤه ل ػػري الُاعػػَ-ىػػذا القائػػ  -(3)لعػػدـ العلػػم بعػػني اظتسػػيدؿّ  (ٚ)وكتػػ
َالو  ب   مقط عه  الطصٌ  بأفٌ   (2)علا ذلك َتو عن قائلو احملَيِع باق اصتامعػ  الػيت   ى كالعلٌػلث 

                                                           

 ـٟ ٌّع ح٤ىٌش: ِم١ٔخا.  (1)

 ْقطت من أ و ب و ج   (2)

َؿ  ّذا يف د  ويف أ و ب و ج:  (3)  الُنهى  أي: العق

   ت  ّذا يف د  ويف أ و ب و ج:  (4)

, أٚ: ِٓ حٌى٩َ حٌٌّّٛي.  (5) َ  ٌِّٛي   ٌعٍٙخ: ِٓ و٩

 ـٟ ٌّع ح٤ىٌش: حٌّمزٌٛش.  (6)

َؿ  (7)  يف د: بناؤه للمجه

 : ٚحّىعخء رٕخثٗ ٌٍّفعٛي ه٩ؾ حٌ:خَ٘.ٕ:32ٙلخي حرٓ حٌ ١ذ   (8)

 عٕي ــخي: ٌٌٌه. «عٍٝ ًٌه»  (9)
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 ََ َف  رٌؽ بني األاَ والُػرع  مظط   ه اليت يل ق الُرُع  ا األا كإحىلػ  الحكػم ؛ إذ رّ ا يّ
وىػَ القيػاس اظت ػػّ   ,أكلػا مػن إحىلتػ  علػا المظطػ ف -وىػَ الػنصّ - علػا المقطػ ع بػ 
 على العّل  اصتامع   
أي: ثىبتػىن بػىلطٌص كالعلٌػ  معػىن  يف النصػَص عليػوأف يكػ ف الحكػم ]كال يج ز 

  مػن حيػث إنّػو (ٕ)بػ  مقط عػىن الثابت  ما أف يك ف الحكم  (ٔ)[ل ٌ  يؤدم إلا رتيعاً؛
مقط عػػىن بػػ   ال احػػ  الشػػيء ككػػ في مػػن حيػػث إنّػػو مقػػيٌ    مظط  ػػىن إنّػػو منصػػٌَص عليػػو  

َ اً  ما  ,مظط  ىن  ظتا بينهما مػن اليضػاد؛  (ٖ)وذلك ؿه محىٍُ كاح ة في حىل و  معاً أو مَا
َحم  ا (ٗ)اليضاد؛ إذ ال احيماؿ    (٘)لقط   خبال و م  الّظّن إال أنّو مرج

َتػو  مػا] عػن هػرا اال ػت الؿ كأجيو أي: اضتّػَم   (7) بأ ٌػ :(ٙ)[مػن القػائلني بث 
اصتامعػ    العلٌػ كلكػنٌ مػن الّػالـ العػر    كهػ  الػطصٌ  ,بػ  مقطػ عو  بطريػقو   (8)مى ثبتإ ٌ 

   (ٜ)ّػػم بػػالقط أي:  ػػاضتّم بػػالّظّن مػػن ذػػري اضت .هػػي التػػي دعػػت إلػػا إثبػػىت الحكػػم
ٌَع بػو  واضتّػُم اظتسػين ا  (ٓٔ)ّا،ذ الُقيِو اضتَّم االجيهادي  مػن الػنص القػرآٓف   ػالنصُ  مقطػ

ٌَف    منو مظن
َارِد يف األمثل  عن العرب   قط  علا الحكم  -معاشَر الن اة- فطحن  بكالـ ال

                                                           

َ يني من أ و ب و ج   (1)  ّذا يف د  وقد ْقا ما بني معّ

 ّذا يف د  وقد ْقطت من أ و ب و ج   (2)

ًّ ِخ أػزظّٗ ٘ٛ حٌٜٛحد.  «ِلخٌي ًٌٚه»  (3)  ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ًٌٚه ِلخي. ٌٚع

   ويف أ و ج: وإذ الحيماؿ  ويف ب: وإذ ال احيماؿ ٕ:ّٜٙٛذا يف الُيض   (4)

َناً من حيث إنّو مقيٌ   وذلك أي: اتصا و بالَاُني يف حال  وا  (5)  حدة ػتاٌؿ الع ارة يف د: مظن

 زيادة من يف د  ليست يف أ و ب و ج   (6)

 , ٚعٕي ــخي: رؤْ حٌلىُ.ٕ:32ٙوٌح ـٟ حٌف١ٞ   (7)

 , ٚعٕي ــخي ٚـٟ ٌّع ح٤ىٌش: ٠ؼزض.ٕ:32ٙوٌح ـٟ حٌف١ٞ   (8)

ّم  ػػاضتّم بػػالّظّن ذػػري اضتّػػم بػػالقط   أي إذا ا،يلُػػت جهيػػا الّػػالـ،  ػػاضت ٕ:ٜٙٛويف الُػػيض ّػػذا الع ػػارة يف د    (9)
 واضتّم بالنص من ذري اضتّم بالُي   من جه  النص  ويف أ و ب و ج: بالظن من جه  اظتسين ا واضتّم بالقط 

 والنّص    ويف أ و ب و ج:ٕ:ّٜٚٛذا يف د والُيض   (10)
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  ػػ ى اال   هػػي التػػي دعػػت (ٖ)ّالُاعليّػػ  مػػثالً   العلٌػػ أفٌ  (ٕ)ظػػنٌ  ك الػػنص   (ٔ)وىػػَالعػػرب 
َذ منها   إلا الحكمليلك األمثل  اظتنصَص عليها   لم يرج  إلا مػى يرجػ   نٌ ظه لفىاظتا،

َارد  متغػػىيراف [بٜٖٔ]أي: اظترجعػػاف   بػػل همػػى ,إليػػ  القطػػ     ػػاألّوؿ باعي ػػار اظتثػػاؿ الػػ
   ال بىرم (٘)ابنا ت ا كالـ  (4)والثآف باعي ار العّل  اصتامع  

ّت اظتصّنف عن الرتج َد مقيضيو عنده  ْو انّو لعدـ وج َاؿّ   ي  بني األق

                                                           

 ومن  ّذا يف د  ويف أ و ب و ج:  (1)

 يف أ و ب و ج: ويظّن   (2)

 ّذا يف د  وليست يف أ و ب و ج   (3)

 ى عٕي ــخي: ـ٩ ِٕخـخس.ُح  (4)

 ْقطت من أ و ب و ج   (5)
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 الخىمس اظتسال  
مػا قػاؿ:    ق  تك ف بسيط ن العلٌ   التػي يقػ  التعليػل (1)كهػيذات وجػٍو واحػٍد ّ 
  .كاح و  ب ى من كج و 

  .بىال تثقىؿليقدير الضم  والّسرة يف اظتنقَص  كىلتعليل
ما يف:  (ٕ)ّجرّ ك َع اهاوِر للمجرورّ    .الج اربػ «ر  ب  ،ربٍ ج »اُ  اظتر 
مػن العلػَ  ك حػ  ذلػكلالْػم  يمػا تقػّدـ   المشػىب  اظتضارع بػػ (ٖ)ّيعليَ إعرابك
 ال سيط   

َاحػد  (ٗ)ة أكصػىؼمن ع ٌ  ب ن كق  تك ف مركٌ    واظتػراد بػاصتم  مػا يشػَمَ  ػَؽ ال
   أو حاٌؿ منو  «عّدة»من  (٘)وىَ بدؿٌ  :ن فصىع ا اثطينّما قاؿ: 

َاو  [أٖٗٔ] :ب ق ع اليىء يا ً  (ٙ)«اافمي» واو كتعليل قلو َابو ال  .(ٚ)ّذا  وا
َاو  .(ٚ)ال

َر   فىلعلٌػ ,بع  كسرةو  (ٛ) ىكط ن   كال  د  ػك   ىمجػرٌ  (9)ليسػتيف القلػب اظتػّذ
َف بسػػػيطً    كق ع ػػػى بعػػػ  كسػػػرةو  (ٓٔ)غتػػرد    هػػػي مرّّ ػػػٌ   مجمػػػ ع المػػػرينىػػي  بػػػل يّػػػ

َُ بالعّل  اظترّّ     [جٖٗٔ] كذلك    ان ج ٌ  كثيره أي: اليعلي

                                                           

 ـٟ أ ٚ ؽ: ٚ٘ٛ.   (1)

يعليَ  يراج  ) ّذا يف د  ويف أ و ب و ج:  (2)  أ(  ّٜٛو

 يف د: وبعراب  (3)

 . ٖ:3ٗٔ  ٚح٦رٙخؽ ٘:ٖ٘ٓحٌعٍش حٌَّّوزش ؿخثِس عٕي ِع:ُ ح١١ٌٛٛ٤ٓ. ٠ٕ:َ: حٌّلٜٛي   (4)

 يف د: بياٌف  (5)

  ٖ:3ٖ  ٚٗةةةَف حٌ٘ةةةخـ١ش ٕ:ٖٙٗ  ٚحٌّّظةةةع ٕٕٗ  ٚٗةةةَف حٌٍّةةةٛوٟ ٔ:ٕٕٕٜٓةةةؿ ٠ٕ:ةةةَ: حٌّ  (6)

َّ ًٌه )ٔ:5ٔ5ٚحٌظ٠َٜق  أ(. ٚلي ِؼًّ رٙخ حرٓ ؿٕةٟ ـةٟ حٌوٜةخثٚ وؼ١ةَحا. ٠ٕ:ةَ:  ٖٓٔ. ٚلي ِ

 .  3٘ٔ  ٖ:ٖٔ  ٕٚ:ٕٕٖ  ٚ ٕٕٙ  55ٔ  ٘ٗٔ  ٔ:2ٗحٌوٜخثٚ 

َا  (7)  و  ونس و إُف بعض نسخ داعي الُالح لي  يف د  والذي يف نسخ االقرتاح:اليا   وعند  جاؿ: ال

 ْقطت من أ و ب و ج   (8)

 عٕي ــخي: ١ٌْ.  (9)

 ّذا يف د  ويف أ:  جر  ويف ب و ج:  جرد   (10)
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 مػػن االحتيػػىط لضػػربو ال يرتتّػػب عليهػا حّػػٌم  لّػػن    صػػف ه العلٌػػ ااد فػػيييػػكقػ  
بال نػػا  للُاعػػَ  أي: - لػػم يقػػ حالصػػُ  مػػن العلّػػ     ػػقطتأي  بحيػػث لػػ ود ػ  االعػػرتاض  

َؿ [دٛٓٔ]إْػػقا ُها  أو  أي: يف العلّػػ  بػػرتؾ شػػيٍ  ؽتػػا  في ػػى -  أي: َف يقػػ  قػػدحٌ (ٔ)للمُعػػ
َقّػف عليػػو اػػ يها   َُ »يف ىػػذا  «اطتصػػائص»نقػػالً عػػن  «القػػ ادح»ي فػػي كمػػى  ػػيأتيُي  «أوائػػ

   (ٕ)«َأَواِوؿ»أالو 

                                                           

َؿ   (1)  يف د: وبال نا  للمُع

 .«عيَ حٌظؤػ١َ»٠ٕ:َ ـٟ حٌمٛحىف   (2)
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 (1)السىد  اظتسال  
يػاب  «التعليقػ »فػي  «بن الطحػىسال ها  » قىؿ َر»علػىّ   لعلهػ»: (ٕ)«ابػن عصػُ

َْػػى بػػن ػتمػػِد بػػن علػػي  أبػػَ  اضتسػػن  بضػػم أّوؿ مهمليػػو و الثػػو  - « رصػػفي بػػن عي علػػيُّ بػػن م

َف  انيو ّ  -(ٗ)حػاؿ- (ٖ)مضػىفىن  «ابػن»ػم الم صػ ؼ بػلىػالتطػ ين مػن العى  حػرؼ -ْو
َ و  وإال  ن ػػَ:  «ابػن» (ٙ)  وال بػّد مػػن اّتصػاؼ(٘)«ابػن»آ،ػَر  وحػػذؼ ألػف  مو لىػإلػا عى   َاػ

َؿٍ  (ٚ)ع د اهلل بن ُأ   ابنُ » َؿ»ق َ  «ابن»ّياب  ألف   (ٛ)كتب «ْل ع ػد »اػُ   «ابنػاً »؛ ألّف «ْل
ُّ »الثػآف واػُاً لػػ «ابػن»ولي    «ُأ ّ  ابن»  وقد  صَ بينهما «ع د اهلل» َين  «ُأّ  ولػذا وجػب تنػ
َع (2)«ُأ ّ » يابيها «ابن»  وال بّد من عدـ وق    (ٓٔ)أّوؿ ْطٍر  وإالّ وجبّ 

                                                           

ش حٌوخِٔةةش. لةةخي حرةةٓ حٌ ١ةةذ ٌةة١ْ ٕ٘ةةخ ريح٠ةةش حٌّٔةةؤٌش حٌٔخىٓةةش عٕةةي ــةةخي, رةةً حٌىةة٩َ طةةخرٌع ٌٍّٔةةؤٌ  (1)

رظّخِٗ اٌةٝ لٌٛةٗ )ِٚةٓ  «حٌِِوَ٘ٞ»: لٌٛٗ )لخي حرٓ حٌٕلخّ( اٌن... ٌ٘ح حٌى٩َ ِع و٩َ ٕ:322

١َٗ حٌعٍّش( اٌن... ٠ٛؿي ـٟ حٌٕٔن ٕ٘خ رعي حٌّٔؤٌش حٌٔخىٓةش. ٚعٍةٝ ًٌةه حلظٜةَ ـةٟ حٌ٘ةَف ِةٓ 

وخِٔةش, ٚٛةيٍ حٌٔخىٓةش ٘ةٛ ؼ١َ طٕز١ٗ. ٠ٚٛؿي ـٟ رعةٞ حٌٕٔةن ٘ةٌح حٌىة٩َ ِةٓ طظّةش حٌّٔةؤٌش حٌ

ّْ وة٩َ  ٚ  «حرةٓ حٌٕلةخّ»لٌٛٗ: )ِٚٓ ١َٗ حٌعٍّش(. ٌٚ٘ح ٘ٛ حٌٜٛحد عٕيٞ اْ ٗخء هللا طعةخٌٝ, ٤

ّْ حٌؼخرةةض ـةةٟ  «حٌِِو٘ةةَٞ» ِٚةةخ ِعةةٗ ِظّعٍةةٌك رخٌوخِٔةةش, ـةة٩ ِعٕةةٝ ٦ىهخٌةةٗ ـةةٟ حٌٔخىٓةةش. عٍةةٝ أ

حٌّٔةؤٌش حٌؼخ١ٔةش ع٘ةَس رعةي وة٩َ  حٌظٟ رعي «حٌوخطّش»إٌٔٛٛخ حٌّمَٚءس حٌّظمٕش ٚؿٛى ٌ٘ح حٌى٩َ ـٟ 

 . وّخ ٕٕٓزّٗ ع١ٍٗ ٕ٘خن أ٠٠خا. ٚهللا أعٍُ. «حٌوخطّش»حٌّٕمِٛي ـٟ  «أرٟ حٌمخُٓ حٌِؿخؿٟ»

د  عٍّةةك ع١ٍةةٗ اِةة٩ءا أرةةٛ عزةةي هللا ِلّةةي رةةٓ ارةةَح١ُ٘ رةةٓ حٌٕلةةخّ   (2) َّ وظةةخد حرةةٓ عٜةةفٍٛ ٘ةةٛ حٌّمةة

 . ٕ:3ْٕٓ٘ٔٛ ٘ . ٠ٕ:َ: و٘ؿ حٌ:23ٙحٌلٍزٟ  رٙخء حٌي٠ٓ  حٌّظٛـٝ ٕٓش 

 عٕي ــخي: ٠ِخؾ.   (3)

 ليست يف د  (4)

 لي  يف د  «وحذؼ ألف ابن» (5)

 يف د: اتصاؿ  (6)

 ّذا يف د  وقد ْقطت من أ و ب و ج   (7)

 يف د: جتب  (8)

(9)   ّْ َّ  «ٓةٍٛي»٤ ٌٚةة١ْ ». ٚلٌٛةةٗ: 3ٕ٘  ٍلةُ: ٔ:ٕٓٙ. ٠ٕ:ةةَ: طٙة٠ٌذ ح٤ٓةةّخء ٚحٌٍؽةةخص «عزةةي هللا»أ

 ١ٌْ ـٟ ى. «ط٠ٕٛٓ أرٟ ٚؿذ٤رٟ ٌٌٚح  حرٓ حٌؼخٟٔ ٚٛفخا 

  ّ٘ع حٌٙٛحِع ٕ:2ٕٔ  ٚحٌظ٠َٜق ٗ:ٖٓٙ  ٚحٌّٔخعي ٕ:32  ٚحٌٍزخد ٠ٕٕٔٙ:َ: أىد حٌىخطذ   (10)

ٖٔ3:ٙ. 
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َع األمرين   كه  مجم ع أمرين من ب و مركٌ  (ٔ) و علٌ ب  ولَ أّنث نظراً  -أي: غتم
َين  اكثرة اال تعمىؿ م  التقىء السىكطين -(ٕ)للخب صتاز    «ابن»وبا   (ٖ)لين

  وىػػي مػػن اال ػػتعمىؿ فقػػ  كثػػرةً علّػػٍ  بسػػيطٍ   ػبػػ لػػم يعللػػ ه إالٌ ذػػريه  كالطحػػىة
   (ٗ)مقيضيات اليخُيف

ٍَف  اْػػػم  عػػػَ  عػػػ   (٘)«قػػا»و ثُػػػر تصػػػديره بالُػػػا   وقػػػد أ لػػػُت «انيػػػو»بُػػػيٍ   سػػػّ  ّ 
َامَ اصترجآف» (ٙ)الّالـ يف شانو أّوؿ ما أشرنا إليو  ي(5)«شرح ع    (3)ما مرّ  ّ 

ٍَ يف - (ٓٔ)«هطػ  بطػت عىصػم»: (2)ب ليل حرفػ  مػن وال بػّد مػن تقػدير عامػ

َجد الضابا اهَّز «ىند»يف   علػا -(ٖٔ)ّمػا أشػرنا إليػو  (ٕٔ)«ابنػ »ضتػذؼ ألػف  (ٔٔ)ح  ي
َف (ٗٔ)«هطػػػ »صػػػرؼ مػػػن  لغػػػ  ػػػطو   (ٔ)طتُّيػػػو بسػػػّ   هطػػػى  ػػػىكطىف كإف لػػػم يلتػػػقً ْو

                                                           

 يف أ و ب و ج و س: لعل    (1)

 زاد يف د: وىَ  (2)

 يف د: ألف الَاَ  (3)

اٟةخـش ٨ٚ ىهةٛي ح٤ٌةؿ ٚحٌة٩َ  ٨ٚ ٠ٕ:َ: حٌىظخد )رخد ِخ ٠ٌ٘ذ حٌظ٠ٕٛٓ ـ١ٗ ِٓ ح٤ّٓخء ٌؽ١ةَ   (4)

  ٚحٌّمظ٠ةةذ )رةةخد حٌٜةةفش حٌظةةٟ ٖ:٤٘ٓٗٔةةٗ ٨ ٠ٕٜةةَؾ  ٚوةةخْ حٌم١ةةخّ أْ ٠ؼزةةض حٌظٕةة٠ٛٓ ـ١ةةٗ( 

  ٚح٤ٗةزخٖ ٚحٌٕ:ةخثَ ٕ:ٖٔٔطـعً ِٚخ لزٍٙخ رٌِّٕش ٟٗء ٚحكي  ـ١لٌؾ حٌظ٠ٕٛٓ ِٓ حٌّٛٛٛؾ( 

٘5ٗ:ٔ . 

   دوف واو ويف ب: و قا  « قا»ّذا يف د  ويف أ و ج:   (5)

 يف د: بيانو أوائَ  (6)

٘ةة . ٚـةةٟ و٘ةةؿ حٌ:ٕةةْٛ 5ٔٗحٓةةّٗ حٌعٛحِةةً حٌّجةةش ٌٍ٘ةة١ن عزةةي حٌمةةخَ٘ حٌـَؿةةخٟٔ  حٌّظةةٛـٝ ٓةةٕش   (7)

 أٔٗ ١ٌٍ٘ن عزي حٌمخىٍ  ٚ٘ٛ ه ؤ ؿٍٟ.  ٕ:52ٔٔ

َّ »لٌٛٗ   (8)  أ(.  ١ٌْٖٙ ـٟ ى. طٕ:َ: ح٦كخٌش ) «وّخ أَٗٔخ ا١ٌٗ ـ١ّخ ِ

 ١ً ِٓ ؿخءص.ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ِٕٗ. ٚـٟ ى: ريٌ  (9)

 . ٠ٕٔ5ٕ:َ: أىد حٌىخطذ   (10)

َج  ويف ج: احملر    (11)  ّذا يف د  يف أ: احملَ  ويف ب: احمل

 يف د: أ    (12)

 .  «رٕض»ٚ «حرٕش»ه٢ٍ حرٓ ع٩ْ ر١ٓ   (13)

َؿ: ىنداً    (14)  ّذا يف د  ويف أ و ب و ج وحيدر وإْيان 
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نني (ٕ)لي ّرؾ َين د عاً الليقا  السّا َرٍ »أي:  (3) فكأ ٌ   الين  ى رأل ا تقىضلمٌ   (ٗ)«ابَن عصُ
 .كثػرة اال ػتعمىؿ دمن يحرؼ لمجرٌ  كمن العرب : ل إلا ق احتىج ا ذُّر    العلٌ 

الـ  (٘)ّما يف اظتثاؿ َر»اظتنقَض بوّ     (ٙ)«ابِن عصُ
 ل بػ ال مػى علٌػ جميػ الردة فػي الصػحيح  المطٌػاأل،رية ال سيط    كهره العلٌ 

ألّف  (2)اأكلػ (ٛ)وما ال اجيماع عتما  يػو [بٓٗٔ] اوجد  يو اليقا قتا  (5)«ابن الن اس»
َّ  ال  حاج  ليّّلف ما زاد عليو   (ٓٔ)ال رض إذا حصَ باألق
رُىػا:  ب كمن العلل المركٌ   (ٔٔ)«لالمفٌصػ»فػي  «الامخشػرم»قػ ؿ السابِق ّذ

  كثػػػرة مػػػ صػػػلت ْػػػ ب ػبػػػ كال ػػػتطىلت م إيػػػىه: -وىػػػَ للمُػػػرد اظتػػػذّّر- «الػػػرم» (ٕٔ)فػػػي
ػ   بحػرؼ اليػىء «اللػر» :فقػىل ا ,من غير كج و  (ٖٔ)خفف ه لو  اال تعمىؿ وإبقػا  اضتّر

                                                                                                                                                                      

َف  ينظػر: الّ  (1) ، واظتقيضػب )بػاب تسػمي  ٖ:ٕٓٗيػاب )بػاب تسػمي  اظتءنػث( ّػذا يف د  ويف أ و ب و ج: طتُػ  ْػّ
َامػػػ  ٕ:ٕٖٖ، وىػػػَ عنػػػده  ػػرورة، واليصػػػري  ٓ٘، ومػػػا ينصػػػرؼ ومػػػا ال ينصػػرؼ للاجػػػاج ٖ:ٖٓ٘اظتءنػػث(  ، وقتػػػ  اعت
ٔٓٛ:ٔ  

 ّذا يف د  يف أ و ب و ج: ولي ريك    (2)

 عٕي ــخي: ٚوؤّٔٗ.  (3)

 يف د: ابن الن اس  (4)

 و ب و ج: اظتقاؿ  ّذا يف د  ويف أ   (5)

 يف د: ابن الن اس  (6)

  ٔمة٩ا عةٓ ىحعةٟ حٌفة٩ف. ٌٚعةً حٌٜةٛحد: حرةٓ 2ٕٗ  ِٚؼٍةٗ ٗةَف ــةخي ٕ:2ٓٔوٌح ـٟ حٌف١ٞ   (7)

 عٜفٍٛ. 

َد: أوجػد يف   (8) ّذا الع ػارة يف د  يف أ و ب و ج: اصتميػ  مػا وجػد  يػو اليقاؤقتػا ومػا ال مػا علػَ بػو ابػن الن ػاس  واظتقصػ
َؿ اليق  ا  عليني َف جتيمعا  يو  اظتعل

 , ٚعٕي ــخي: أ٨ٚا. ٕ:2ٓٔوٌح ـٟ حٌف١ٞ   (9)

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: ال    (10)

(11)   ً ّٜ  . ٔ:١٘5٘ ٓع١ي ِلّٛى عم١ً. ٚح٤ٗزخٖ ٚحٌٕ:خثَ  3ٖٖٔٚٗٔحٌّف

 ْقطت من أ و ب و ج    (12)

َه    (13)  يف أ و ب و ج: االْيعماؿ  خُُ
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ػاًل  رأ ػىن أي: االْػَم كمليػو   ثػم حػرف ه ,بحػرؼ الحركػ  (ٔ)«رٍ لٌ ال» ثمدااًل عليها    ّ:

َا  (2)كاؤ كاجتػػا  يُػػ الً بالَاػػف  ,(ٗ)لػػ فػػي أكٌ  (ٖ)التػػي بػػالـ التعريػػف: ّا َىػػا مَاػػ  جعل
َه بػ  «التي»فعل ا في  [أٖ٘ٔ] ككراالصري       «الذي»َّ ما  عل

وجعلػو -أي: العػرُب  مػى التامػ اإ ٌ  :(٘)«بن الطحػىسا»قىؿ من العلَ اظتّر   مػا ك

َفٍ - «فٍ أى » (5)بػين الفصػلى  -(ٙ)مسي سناً ال الزماً  «ابن مالك»وجعلو  إذا  -بُػيٍ   سػّ
  لعلٌػ؛ (ٜ)ذػرَي دعػائي ميصػرِّ اً  كبػين خبرهػى إذا كػىف فعػالن اظتثقل    «أفّ »من  (ٛ)تففٌ إذا خي 
كإيالؤهػى   (ٓٔ)من تخفيف ى الع ضي أي: األمراف:  كهمى ,من مجم ع أمرين ب و مركٌ 

تشػديدىا االْػُم   [جٗٗٔ]ّػاف يليهػا حػاَؿ   (ٕٔ)   ننّػو(ٔٔ)مػن الُعػَ مى لم يكػن يلي ػى
َُ  ا ذُّر (ٖٔ) َلاـَِ  َُْقِد ذلك الُص    (ٗٔ)ل

                                                           

ػػػ  داالً عليهػػػا  وبنْػػػّاف الػػػداؿ يف أ،ػػػرى  مثّ الػػػذي  يف أ و ب و ج: الػػػذ   (1) ويف د: الػػػذي  والع ػػػارة يف د: وإبقػػػا  اضتّر
 ٍذؼ اضتّر   

 ـٟ أ: ٚحكظِإٚح. ٚ٘ٛ طٜل١ؿ. ٚـٟ ؽ ٚ ى: ٚحكظَُٚح.  (2)

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: الّائن   وعند  جاؿ: الذي   (3)

 .ٕ:3ٔٔد   ٚحٌٍزخٖ:٠ٕٔ٘ٗ:َ: َٗف حٌّفًٜ ٨رٓ ٠ع١ٖ   (4)

 . 5ٕٔحٌظع١ٍمش   (5)

 . ٔ:23ٗ  َٚٗف حٌىخـ١ش حٌ٘خـ١ش ٕ:٠ٕٕٗ:َ: َٗف حٌظ١ًٙٔ   (6)

 ـٟ حٌٕٔن: ِٓ.   (7)

 يف أ و ب و ج: ،ُت    (8)

، واظتقيضػػػب )بػػػاب أف( ٖ:ّ٘ٙٔػػػذا يف د  ويف أ و ب و ج: عػػػادي  ينظػػػر: الّيػػػاب )بػػػاب آ،ػػػر )أف(  يػػػو ؼتُُػػػ (   (9)
َحٕ:ٖٔ َام  ٔ:ٖٖٓ، واليصري  ٙٗ، وم   الل يب )أْف( ٖ:٘  وتصّر ها( ، و)باب )أْف( اظتُي   ٕ:ٗٛٔ، وقت  اعت

 چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ   چ ٚحٌعةةٛٝ ٘ةةٛ: لةةي  ٚحٌٔةة١ٓ  ٚٓةةٛؾ  ٌٚةةُ  ٨ٚ  ١ٌْٚ.ومٌٛةةٗ طعةةخٌٝ:   (10)

 ً ِّ  .ٕٓ: 5ٖحٌِّ

ّْ حٌعٛٝ ِٓ كةٌؾ حٓةّٙخ  ٨ٔ:ٕٕٔ  ٚحٌٍزخد 32ٕ  ٠ٕ33ٕ:َ: حٌعًٍ ـٟ حٌٕلٛ   (11)  ِةٓ   ٚـ١ٗ أ

 .٘:ٓٙٔطوف١فٙخ. ٠ٕٚ:َ حٌظ١٠ًٌ ٚحٌظى١ًّ 

   يف أ و ب و ج:  نف ٕ:ّٖٜٓذا يف د والُيض   (12)

 ّذا يف د  وقد ْقطت أ و ب و ج    (13)

ره ابن الطيب  (14)  ىنا عاي  اظتسال  اطتامس  وبداي  اظتسال  السادْ  عند  جاؿ  وعلى ما ّذ
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َعػا جامعػً  بػني   أف تكػ فكمن  ػرط العلٌػ اػرّح بػو - هػياألاػَ والُػرع   (ٔ)لّ
َِد بػػػذلك القيػػػاِس  للحكػػػم  الم جبػػػ ى  -لػػػو (ٕ)صتريػػػاف الُعػػػَ علػػػى ذػػػري مػػػن ىػػػَ فػػػي اظتقصػػػ

يب :(3) مٌ كمن ثى  ,المقيس علي  َقف عليها  وال ينطق  ا وااًل  (ٗ)اعتا  تُّ  لل
ػَم علػيهم باطتطػا ونسػ هم إليػوالبصريين «بن مىلكا» أخطٌ  َّ  :فػي قػ ل م  (٘): ح

َنني ىرعالمضػػػ   إعػػػرابعلٌػػػ إفٌ  فػػػي حركىتػػػ   (ٚ)ال ػػػممشػػػىب ت  ل  (ٙ)العػػػاري مػػػن النػػػ
َنػػػو ػتػػػيمالً لػػػام  اضتػػػاؿ واالْػػػيق اؿإب ىمػػػ يف ك ك ػػػكطىت  باحػػػدقتا  كتخصيصػػػ   (ٛ): لّ

إلعػػػراب  (ٓٔ)الم جبػػػ ى  ليسػػػتوإف وجػػػدت يف االْػػػم   هػػػره المػػػ رى  (2)بػػػأفبقرينػػػٍ   
َج ػ  لل ّػ- اال م َف العّل  اظت  (ٕٔ)الم جػو (ٔٔ)ىإٌ مػ -م يف اظتقػي  عليػووشرط القياسّ 

ىذا - اإلعراب اهى إالٌ كال يميٌ  ,معى ي مختلف ن  بصيغ  كاح ةو   قب لي  -ّما تقّدـ- ل 
َجب بعراب االْػم فيحتمػل الطفػي كالتعجػو  «مى أحسن زي »: (ٖٔ)تق ؿ -ىَ اظت

   (٘ٔ)وما ينّشف اظتراد إالّ بابعراب .(ٗٔ)كاال تف ىـ

                                                           

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: من    (1)

 د: صترياف الصُ  على ذري من ىي   يف  (2)

 عٕي ــخي: ػُ.  (3)

 ـٟ د: ٓىٕض.  (4)

 ليست يف د   «ونس هم إليو»  (5)

َة    (6) َّيد والنس َف الي َناف قتا ن َين  والن  ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: الين

 يف أ و ب و ج: مشا   االْم    (7)

َا احملمَ واالْيق اؿ  ّذا الع ارة يف د  ويف أ و ب و ج: احيمالو احمل  (8) َنو ػتيمالً لام  يمَ لّ

 عٕي ــخي: ـبْ.   (9)

َج      (10) َدة يف االْم اظت َج َر اظت  ّذا الع ارة يف د  ويف أ و ب و ج: األم

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: إعا  وعند  جاؿ: وإفّتا    (11)

َج      (12)  يف أ و ب و ج: اظت

 ـٟ أ ٚ ؽ: رمٛي.   (13)

َلو  (14) َجب   واالْيُهاـ» ق     ٔ:ْٜٙٔقا من د  ينظر: اظت   يف الن َ  «ىذا ىَ اظت

 أ. ٕٙٔأ(. ٠ٕٚ:َ:  ٕٓٔ  ٔٓٔطَحؿع ح٦كخٌش )  (15)
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ََ  «زي ان » رفعتى  -َ النُيوى- ؿالكٌ  فإف أردتى   نا يٌ    «ما»و  «أحسن» اع
الً بػػو لػػػ   صػػبتى أي: اليعجػػَب   أك الثػػى يى   «مػػا»  وىػػَ و اعلػػو ،ػػٌب عػػن «أحسػػن»مُعػػ

 م يدأٌ   (ٔ) [أي: ما]اليعج ّي   وىي 
م يػػدأٌ  و  «مػا»مضػاٌؼ إليػػو  و  (ٕ)علػى أنّػػو  جررتىػػ -وىػػَ االْػيُهاـ- أك الثىلػثى 

 ،به   «أحسن»
يػب   هره العلٌػ أف تك ف  ب ٌ فال هػي : تعاقػُب اظتعػآف اظتُيقػرة لضعػراب علػى الرّت
 «اللػبنى  ِى ِي كتشػربٍ  ,السػمكى  ال تأكػلٍ » :قػ ؿت كفإ ٌ  ؛إلعراب المضىرع الم جب ى 
يب  [دٜٓٔ] فيحتمل َ  - همط مى علػا ا فػراد عن كل   الط يالرّت ػ األوُف: النهػي عػنّ 

َ  علػى انُػرادهلجم  بيط مىا كعن -(ٖ)مطلقاً انَُرَد أو اجيمػ  ػ  ؿكعػن الكٌ   (ٗ)  ال عػنّ 
 إعراباً   الثى ي  مستأ ف ه اصتمل  ك  فق  ؿالكٌ 

   (ٙ)  أي: الُعَ الثآف مسيانفٌ (٘)ويف نسخ : والثآف مسيانفٌ 
يػػب   ػػال ينػػايف مػػا تقػػّدـ   كال يبػػٌين ذلػػك  ,اإلعػػرابي  إالٌ مػػ  بقائػػو علػػى أاػػَ الرّت

َّ حػػاؿ ّمػػا  الثػػى ي أيضػػىن  (5)جػػـايي ف ػأبػػ ػػ : (2)الٌكؿى  إف أردتى   (ٛ)جامػػَت األّوؿ يفّ 
َ    النهيَ : (2)الٌكؿى   عنّ 

َاب «َأفْ »بػػػػ كتطصػػػب  َاو يف جػػػ َبػػػاً بعػػػد الػػػ : الثػػػى ي إف أردتى النهػػػي   (ٔ)مضػػػمرًة وج
 النهَي عن اصتم   

                                                           

 زيادة يقيضيها السياؽ  «ما»ليست يف د  و «أي»   (1)

 ـٟ ؽ: ٤ّٔٗ.  (2)

َ  مطلقاً    (3)  ّذا الع ارة يف د  ويف أ و ب و ج: األوُف عنّ 

 : بانُراده  يف د  (4)

 وٌح عٕي ــخي.  (5)

 ٌ٘ح حٌٔ َ ١ٌْ ـٟ ى.  (6)

 ـٟ أ: رـَِ. ٚ٘ٛ طٜل١ؿ. ٚـٟ ؽ ؼ١َ ٚحٟلش. ٚعٕي ــخي: طـَِ.   (7)

ما جامت األوُف    (8)  ّذا الع ارة يف د  ويف أ و ب و ج:ّ 

 ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ.  (9)
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ختصػػيَص النهػػػي  :الثىلػػػثى  إف أردتى   (ٕ) ب[ لليجػػّردٔٗٔعلػػى االبيػػػدا  ] كترفعػػ 
 باألّوؿ  

                                                                                                                                                                      

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: وجَب    (1)

 و ب و ج: وتر عو لليجريد  ويف د: ور عو على االبيدا   الع ارة يف أ    (2)
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  السىبعاظتسال  
  ىلعلٌػػػػػػب فػػػػػػي التعليػػػػػػلأي: الن ػػػػػػاُة   اختلفػػػػػػ ا: (ٔ)«بػػػػػػن ال بػػػػػػىرما»قػػػػػػىؿ 

َّ الػنص ل ػريه ,(ٕ)القىصرة َده(ٖ)اليت ال جتاوز ػتػ َجػ َ  اضتّػم ل َعػا ػتػ   أو واػُو (ٗ)؛ لّ
عتػػا   (ٙ)أي: اهػػاوزَة عتػػا كلػػم يشػػترط ا التع يػػ  زهػػى قػػ ـه فج ٌ   (٘)اطتػػاص   ػػا فػػي عػػن معل

َد مت ى صحٌ  َؿ اظتقص  ن ذلك اليعليَ  ضتص
َُ بالقااػػرة   كذلػػك  (ٚ)تٍ جػػىءى مػػى »أي: العػػرِب:   فػػي قػػ ل م كىلعلٌػػأي: اليعليػػ

عتم: ك  «جػػا »،ػػب  [أٖٙٔ] «حاجيػػك»بنصػػب  (3)«كحىجتىػػ بضػػّم -عسػػا الغػػ ير »قػػ

َف الي ييّػػػ  ػػػّ َاو  ْو  كيف اظتثػػػاؿ األّوؿ  «جػػػىءت» فػػػإفٌ   (2)«أبؤ ػػػىن  -اظتعجمػػػ   و ػػػي  الػػػ
َِ النػاقِص   «صػىر» مجػرل ىجريػأي يف الثآف  «عسا»   مرفػ عه  ا ػمه  (ٓٔ)مػىعػل ل كجي الُعػ

َز مطصػػ به  كخبػػره  بال نػػا   (ٔٔ)أف يجريػػى  وذلػػك ابجػػرا  ،ػػاّص  ػػذين اظتثػػالني، وال كتػػ

                                                           

ًّ لٌٛٗ ٌ٘ح ِٓ وظخرٗ   (1)   ٤ٔٗ ١ٌْ ـٟ ح٦ؼَحد ٨ٚ ٌّع ح٤ىٌةش ٨ٚ «ح٤ٛٛي ِعَـش ـٟ حٌفٜٛي»ٌع

 ح٦ٜٔخؾ. 

ً٘ةةذ حٌ٘ةةخـع١ش ٚأوؼةةَ حٌّظىٍّةة١ٓ اٌةةٝ حٌـةةٛحُ  ِٕٚعٙةةخ ح٤كٕةةخؾ ـةةٟ ؼ١ةةَ حٌّٕٜٛٛةةش. ٠ٕ:ةةَ:   (2)

 .ٖ:ٖٗٔح٦رٙخؽ   ٚ٘:ٕٖٔحٌّلٜٛي 

 الع ارة يف د: اليت ال تيجاوز ما علَ  ا ل ريه    (3)

 : أٚ ؿِأٖ.ٕ:2ٓ3ُحى ـٟ حٌف١ٞ   (4)

َلو   (5) َده أو واُو اطتاص   ا»ق َج َ  اضتّم ل َعا ػت  لي  يف د  «لّ

 يف د: للعل     (6)

 ْقطت من أ و ب و ج    (7)

  ٚحٌوٜةةخثٚ ٕ:ٖٔ٘  ٚح٤ٛةةٛي ـةةٟ حٌٕلةةٛ ٖ:3ٕٗ  ٕٚ:52ٔ  ٚٔ٘  ٔ:٠ٕ٘ٓ:ةةَ: حٌىظةةخد   (8)

  ٚٗةةةَف حٌىخـ١ةةةش حٌ٘ةةةخـ١ش ٖٕٙ  ٚحٌّفٜةةةً ٙٔٗ  ٕ:٘ٔٗ)ـٜةةةً ـةةةٟ حٌلّةةةً عٍةةةٝ حٌّعٕةةةٝ( 

  ٚحٌظة١٠ًٌ ٗ:ٕٓٗٓ  ٖٚ:٘ٙٔٔ  ٚحٍط٘ةخؾ ح٠ٌةَد ٗ:35ٔ  َٚٗف حٌىخـ١ةش ٌٍَٟةٟ ٘:2ٖٔ

 .ٕ:5ٓ  ّٚ٘ع حٌٙٛحِع 32٘  2ٙٚٗ  ٖٚٙٗ, ِٚؽٕٟ حٌٍز١ذ )ِّٙخ( ٗ:ٖٙٔٚحٌظى١ًّ 

َّ ٠ٚظُّٙ رٗ. ٚل١ً ٘ٛ ِٓ لزً حٌِرخء. طٕ:َ ح٦كخٌش ا١ٌٗ ـةٟ حٌفةَع   (9) ًٌ ٠مخي ٌّٓ ٠وزَ رخٌ٘ َّ أٔٗ ِؼ ِ

 أ(. 5ٙح٤ٚي ِٓ وظخد حٌّٔخع )

َباً  وعنػػد  جػػاؿ   (10) َعػػاً و،ػػباً منصػػ الع ػػارة يف د: أجريػػا جػػري اػػار يف أّف عتمػػا  وعليػػو انيصػػب  يهػػا مػػا بعػػدىا: اشتػػاً مر 
 :  جعَ «وجعَ»مّاف 

 ـٟ ى: ٠ـَٞ.  (11)
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َؿ وللُاعػػػَ فػػػي غيػػػر هػػػرين  ري عػػػاف االْػػػم، وينصػػػ اف اطتػػػب،  «صػػػىر»مجػػػرل  (ٔ)للمُعػػػ
 .(ٕ)الم  عين

َلو:  باظتعجم   [ج٘ٗٔ] «كخىلتى  تٍ جىءى » :ال يقىؿفاألوُف: اظتثالني  و ر َع عليو ق

ػاألّوؿ  «مػا» ُقػد  لصػىرت :أم  (ٖ)والالـ  أي: أ،ُت أمِّك  ويف أ،رى باظتهمل  واصتػيمّ 
َ    (ٙ)؛ لُقػدقىئمػىن  (٘)صػىر :أم «قىئمػىن  جىء زيػ ه »كال:   (ٗ)االْػيُهامي  «ما» يف  «مػا»ّػ

 يف ذلك اظتثاؿ  
َُ امينػػاع إجػػرا  (5) ككػػرا َارد عػػػنهم  ال  «اراػػ»غُتػػرى  «جػػا »: مثػػ يف ذػػري اظتثػػاؿ الػػ

بػدَؿ  « ير أ عمػىن عسػا الغيػ» :ال يقػىؿيف ذػري اظتثػاؿ السػابق   ػػ «اار»غترى  «عسى»كترى 
ػػاً » َِ بػػإجراءً  «قىئمػػىن  عسػػا زيػػ ه »يقػػاؿ:  كال  «أبْء  يمػػا  «صػػىر»جػػرل مي  «عسػػا»: تنػػػاي

َاز َر اصت  على ما جا  عنهم   (3)تقّدـ؛ لقص
 َُ الً علػػػى  يمػػػا ذُّػػػر  «عسػػػى»وجعػػ َر أّعػػػا علػػػى  «اػػػار»ػتمػػ ٌَؿ  واصتمهػػػ يف العمػػػَ قػػ

َُ رجػػػاٍ   وأّف اظتنصػػػَب قيػػػَ: ،ػػػب  َف»با ػػػا   عػػػ َنػػػو   «يصػػػري»مقػػػدرًة  وقيػػػَ: ،ػػػب  «يّػػػ لتذ 
َنو على الشذوذ  واَّب  «عسى»وقيَ: ،ب  َاؿ (2)«اظت  »لتذ     (ٔ)أّوَؿ ىذه األق

                                                           

 ليست يف د    (1)

َؿ ]يف   (2) ػػذلك: وذلػك لل نػا  للمُعػػ ّػذا الع ػارة يف د  وىػي يف أ و ب و ج مضػػطرب   يهػا تقػدٔف ونقػػص   قػد جػا تّ 
َز أف كتػػرا ]يف ب: كتػػر[ االْػػُهامي  غتػػرى ]يف ب:  جػػرى[  َع[ وللُاعػػَ ابجػػرا  ،ػػاص منػػو مػػن اظتثػػالني  الكتػػ أ:  ر ػػ

 الْم وينص اف اطتب]يف أ: اطتري[  يف ىذين اظتَ عني     اار   ري عاف ا

: ٚ٘ةٛ طٜةل١ؿ ٕ:2ٓ2 «هخٌظةه»وٌح عٕي ــخي: ِخ ؿخءص كخٌظه. لخي حرةٓ حٌ ١ةذ ِظعمزةخا ٔٔةوش   (3)

ّْ حٌّةةخٔع أّّةةخ ٌةةُِِٙ ِةةٓ ـمةةِي  ٌةةٗ, وّةةخ ٔزّٙةةٛح ع١ٍةةٗ. ٚلٌٛةةٗ  «ِةةخ»عٕةةيٞ رةة٩ ٠َِةةشّ ٤ ّٚ حٌٕخـ١ةةش ـةةٟ أ

 ١ْ ـٟ ى.ٌ «رخٌّعـّش... وخ٤ٚي»

  «كعَ»مّاف  «كتعَ»ّذا الع ارة يف د  ويف أ و ب و ج: اظتان  كعَ ما  ويف ب و ج:   (4)

 ُحى عٕي ــخي: ٠ُي.  (5)

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج:  قد    (6)

 عٕي ــخي: ٚوٌٌه   (7)

 ـٟ أ: ٌـٛحُ ٌمٍٜٛ حٌـٛحُ. ٚـٟ ؽ: ٌـٛحُ حٌمٍٜٛ حٌـٛحُ. «ٌمٍٜٛ حٌـٛحُ»  (8)

 .ٖٕٓ «عٔٝ»ؽٕٟ حٌٍز١ذ ِ  (9)
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 ػىكت   ػىبأ ٌ علِِّ  القااػرة  ال (ٕ)أي: ا   علا صحت ى «ابن األن اري» كا ت ؿ
: كزادت علي ػىبينهػا وبػني اضتّػم   كالمطى ػب ً  -باظتعجم - المتع ي  في اإلخىل   ى العلٌ 

  يما ىي ،ااٌ  بو وقاارٌة عليو   بظىهر الطقلعلى اظتيعدي   
َف:  (ٖ)قػػاؿ َلي َاز اليعليػػَ األاػػ َيػػ  ]واألاػػ  جػػ َائػػدىا معر ػػ  اظتناْػػ   وتق  ػػا  ومػػن  

 النّص 
َُ  لػػم يكػػن ذلػػكفػػإف  للقيػػاس    للصػػحٌ : عالمػػً   علمػػىن  بالعلػػ  القااػػرة (ٗ) [اليعليػػ

 بضتاؽ ذري اظتنصَص عليو باظتنصَص   علا الفسىد مىن عل (٘)أف يك ف من فال أقله 
َعػػا جامعػػً  مػػن األاػػَ   العلٌػػ لفٌ  ؛بىطلػػ ه   ه  ػػى علٌػػإ ٌ مػػن الن ػػاة:  كقػػىؿ قػػ ـه  لّ

َرىا علػى   كهره العلٌػدي  حّم األاَ إُف الُرع  أي: ليع للتع ي  مى ترادإ ٌ والُرع   لقصػ
فػػال  متع يػػ ن العلّػػ   (3)لػػم تكػػن فػػإذا  (5)ل ػػري مػػا ىػػي لػػو في ػػى ال تع يػػ ى  (ٙ)اػػاح ها

َرىا وعػػػػػػدـ جتاوزىػػػػػا عّمػػػػػػا ىػػػػػػي لػػػػػػول ػػػػػػى (2) ػػػػػػى ال فػػػػػػرعل ٌ  ؛فىئػػػػػػ ة ل ػػػػػػى   (ٓٔ)؛ لقصػػػػػػ
 الع ث  ّ  (ٖٔ)   يصريبىلطص ال ب ى ثىبته  (ٕٔ)في ى  ااظتعّلَ  (ٔٔ)كالحكمي 

                                                                                                                                                                      

 ١ٌْ ـٟ ى. ...«ٌمٍٜٛ حٌـٛحُ عٍٝ ِخ»ِٓ لٌٛٗ   (1)

 ّذا يف د  وليست يف أ و ب و ج    (2)

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: وقاؿ    (3)

 ّذا يف د  وقد ْقطت من أ و ب و ج    (4)

َف  وقػػػد ْػػػقطت   (5) َلػػػٕ:ٜٔٔمػػػن أ و ب و ج  قػػػاؿ ابػػػن الطيػػػب  «مػػػن»عنػػػد  جػػػاؿ:ال يّػػػ و : ) ػػػال أقػػػَ مػػػن أف ال :ق
َف ( أي: أنّو  أي: األمر والشاف  َف»يّ ػاف   «ال يّ َاب إ  اتػو؛ ّو قا يف نسٍخ  منها نسخ  الشارح  والصػ بالنُي  ْو

 ّذلك بضتاؽ ذري اظتنصَص باظتنصَص 

 ٓم ض ِٓ  أ ٚ د ٚ ؽ. «عٍٝ ٛخكزٙخ»  (6)

 ـٟ أ ٚ د: وؽ١َٖ. ٚـٟ ؽ: ٌؽ١َٖ. «ٌؽ١َ ِخ ٟ٘ ٌٗ»  (7)

 عٕي ــخي: ٚاًح ٌُ طىٓ. ٚـٟ أ ٚ د: ـبًح ٌُ ٠ىٓ. ٚـٟ ؽ ؼ١َ ٚحٟلش.  (8)

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: َِـٛع.   (9)

 يف د: عليو    (10)

 عٕي ــخي: ـخٌلىُ.  (11)

 ْقطت من أ و ب و ج    (12)

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج:  يصري    (13)
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ضتّػػم األاػػَ  يهػػا  راد للتع يػػ مػػى تيػػإ ٌ أي: العلّػػَ     ػػىم أ ٌ ى ال  سػػلٌ بأ ٌػػ :كأجيػػو
  ال لتع يت ىلل ّم اظتعّلَ  ا   إلخىلت ى كمطى بت ى  ن كى ت علٌ  مى  إ ٌ العلٌ  فإفٌ للُرع؛ 

 ذلك ذال اً   (ٔ)واليعديُ  الزم ٌ 
اضتّػم  بين ؽى  ى تفي  الفرٍ  ٌ فإأي: العّلِ  القاارة؛  ع ـ فىئ ت ى م أيضىن  سلٌ  كال

ػاف - معطىه (2)عرؼيي  المطص ص الرم َؿ اظتعػ    ػنذا وجػد ذلػك اظتعػ   ّو ويعّب عنو  عقػ
  معطىه [بٕٗٔ] عرؼالرم ال يي اضتِّم ك -زُتَ عليو (ٗ)يف ذري اظتنصَص عليو (ٖ)ميعدياً 
َِ مع  اضتّػم حػ  ينظػر أو معطىه جػد يف ال ػري   ويقاؿ: السماعي   ال يُقاس عليو؛ لعدـ تعّق
   (٘)أـ ال

إُف اظتنصػػػَص  عليػػ  غيػػر المطصػػػ ص رد     ممتطػػػ ه أ ٌػػأي: العلّػػُ  القااػػػرة  كتفيػػ 
 عليو   [أٖٚٔ]

  ب ػره العلٌػقياْػاً  (ٙ)[الحكػم ثبػت فػي المطصػ ص عليػ  أيضى أفٌ  كتفي ]
 َِ  مع  اظتنصَص عليو   ال يُعّدى حّمو عن ػتلِّو   (5)أي: جْه

  .«رمبن ال بىا»ا ت ا كالـ 

 أي:  ل اعلٌ : -(ٜ)ّالقتا لو- (3)« رح التس يل»في  «ابن مىلك»كقىؿ 
 

                                                           

 يف د: الـز    (1)

 ٍش.ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٨ ٠عَؾ. ٚـٟ د حٌفخء ِّٙ  (2)

اف ميعدياً »  (3)  لي  يف د   «ّو

 ّذا يف د  وليست يف أ و ب و ج    (4)

 ّذا يف د  وقد ْقطت من أ و ب و ج    (5)

 ح٠ٌِخىس ِٓ ــخي.   (6)

 : ِخ ُؿًٙ. ٕ:2ٖٔـٟ حٌف١ٞ  (7)

ؾ. ٔ:َٕٗٔٗف حٌظ١ًٙٔ   (8) َّ  . رظٜ

أي: يف -مػػػو  يف ب: ذتػػػ   ولعلهػػػا: بلػػػغ منيهػػػاه  يػػػو زاد يف أ و ب و ج: ويعػػػدـ ]يف ب: وبعػػػدـ[ منيهػػػاه  يػػػو ومػػػن دت  (9)
ياب السماع على شرح اليسهيَ ) -اليَْ  يف الشرح  أ( ٓٓٔوَف ييممو  وقد عّلق ابن عاّلف يفّ 
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َة(ٔ) ػػك ف آخػػر الفعػػل المسػػط  إلػػا التػػىء ك حػػ هالن ػػاُة   َف النسػػ نػػ و ػػمري  (ٕ) ّ 
- «كاحػػ ةو  مػى هػػ  ككلمػ و أربػػ  حركػىت في (ٖ)تػ الالػئال ت: بقػػ ل ماظتػيّّلم مػ  ذػريه  

ََ   (ٗ)والُاعَ كهػره  -(ٙ)بينو وبني عالم  إعرابػو [دٓٔٔ] (٘)ّاصتا  من  علو  ولذا  َص
ال  إذأ راَد اظتا ػي اظتسػند ظتػا ذُّػر؛  (ٛ)ال تعّم رتي  ,قىصرةه   ىل ٌ  ؛ عيف ه  (7)العٌل كهره 

 [جٙٗٔ], «ا طلػػػق»ػالخمى ػػػي كػػػ كبعػػػض ,الصػػػحي  فػػػي الثالثػػػيٌ  إالٌ  (9)ال ي جػػػ 

اٍت (ٔٔ)ذلك ال يت الا في  (ٓٔ)الكثيرك    ا ت ا (12)كالسك ف عىـ  بَ  الُث حّر
عتػػػا أل ػػػراد  (ٗٔ)قلػػػُت: مػػػا منعهػػػا  إفّتػػػا  ػػػعُها .(13)القىصػػػرة  ى فمطػػػ  العلٌػػػ بعػػػدـ مش

ره   (ٙٔ)   قد وجد اضتّم م   قدىا(٘ٔ)اظتعّلَ   يما ّذ
 

                                                           

  ٚكخٗةةةة١ش ٔ:ٕٔٔ  ٚكخٗةةةة١ش حٌٜةةةةزخْ ٔ:ٓ٘  ٚحٌظٜةةةة٠َق ٕ:٠ٕٔٗٗ:ةةةةَ: حٌظةةةة١٠ًٌ ٚحٌظى١ّةةةةً   (1)

 . ٔ:ٖٗحٌو٠َٞ 

َف    (2) الن  يف د:ّ 

َاُف  يف أ و   (3)  ب و ج و س و ـ: يي

 ٌعٍٙخ: ـخٌفخعً.  (4)

 أٞ: حٌفخعً.  (5)

 ـٟ ح٤ـعخي حٌؤّش.  (6)

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: حٌّٔؤٌش. ٚـٟ َٗف حٌظ١ًٙٔ: حٌظع١ًٍ.  (7)

 ّذا يف د  وليست يف أ و ب و ج    (8)

 ـٟ ى: طٛؿي. ُٚحى عٕي ــخي: حٌظٛحٌٟ.  (9)

َجػد يف الصػ ي  مػن: : وانّسٕ:ٖٜٔيف النسخ وحيدر والُيض   (10) اف ي ات إفّتاّ  َاِف اضتّر ر  ويف شرح اليسهيَ: ألّف ت
َـ أف ذريىا أّثر، ومراعاة األّثر أوُف من مراعاة األقَ    َػَعَ، وَ ِعَ، وانُعَ، وا يعَ، و ُعَ، ال يف ذريىا، ومعل

ّٚ ح٨لظَحف ـٟ أعٍٝ حٌف١ٞ  (11)  , ٌُٚ ػزظٙخ ـٟ ح٦ٛزخف.ٕ:2ٖٔأػزظٙخ ــخي ِٓ ٔ

 ُحى عٕي ــخي: ـٟ حٌـ١ّع.  (12)

ّْ حٌظع١ٍةً عةخَ, ٕ:ٗٗٔلخي أرٛ ك١خْ ـٟ حٌظ١٠ًٌ   (13) : ٚلي ّٟعؿ حٌّٜةّٕؿ ٘ةٌح حٌمةٛي ـةٟ حٌ٘ةَف رةؤ

 ٚحٌعٍش لخَٛس.

 ّذا الع ارة يف د  ويف أ و ب و ج:ما منعها إالّ بعدما أعّلها    (14)

 يف د: العلَ    (15)

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: تعديها    (16)
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ػػروه  وزُتػػَ مػػا  ُقػػد  يػػو ذلػػك َف عػػن ذلػػك: بػػاّف اليسػػّني ِلمػػا ّذ  (ٔ)وأجػػاب ال صػػري
َجد  يو العّل   رداً لل اب    عليو  وإف َف ي

                                                           

 ّذا يف د  وليست يف أ و ب و ج    (1)
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 الثىمط ل  اظتسا
«الخصػػىئص»فػػي  «ابػػن جػػ » قػػىؿ

َّي يجػػ ز التعليػػل  :(1)  ؛بعلتػػينلل ّػػم الن ػػ
َع َق َف بعد ال    (ٕ)ألّف اظتعآف ال تيااحم  وألّف العّل  معرّ ٌ  ال مء ّرٌة؛ إذ ىي تّ

َاو  :«يٌ هػؤالء مسػلمً » :(3)كمن أمثلػ  ذلػك قػ ل م بّسػر اظتػيم الثانيػ   وقلػب الػ

ٍُ ْاَفٌ  ٍر ٌَع مضاٌؼ لليا ياً   رت  مذّّ    (ٗ)  مر 
«مى  ٍ مسػلمي »بعػد اب ػا    (٘)أصل  فإفٌ 

َف لض ػا   (ٚ)وُحػذ ت- (6) لبػت قي  -النػ
  :للقلو وه مط مى م جً  كل    ,ال اك يىءن لمرين
َلػػػػو: - (ٛ)الكلػػػػا : اجتمػػػػىع الػػػػ اك كاليػػػػىء ك ػػػػبقأحػػػػ همى عػػػػّب ذػػػػريه بدلَػػػػو بق

  .(2)بىلسك ف -إحداقتا
َلو: م أب ان يىء المتكل :اآلخراألمر ك  الحرؼ الرم  (10)كسري: ظرٌؼ لق
 

                                                           

 .ٔ:5ٗٔحٌوٜخثٚ )رخد ـٟ كىُ حٌّعٍٛي رعٍظ١ٓ(   (1)

ةةٗ حرةةٓ ـةةٍٛن ٚحٌةةَحُٞ ـةةٟ حٌّٕٜٛٛةةش    (2) ّٜ ً٘ةةذ ؿّٙةةٍٛ ح٤ٛةة١١ٌٛٓ اٌةةٝ ؿةةٛحُ ًٌةةه  ٚه

ٚعىٔةةّٙخ حرةةٓ حٌلخؿةةذ  ِٕٚعةةٗ أرةةٛ حٌّعةةخٌٟ اِةةخَ حٌلةة١َِٓ ٗةةَعخا ِةةع طـةة٠ِٖٛ عمةة٩ا. ٠ٕ:ةةَ: 

 .ٕ:3ٕٙ  ٚكخ١ٗش حٌع خٍ 5:ٕٓ٘  ٚحٌظلز١َ َٗف حٌظل٠ََ ٘:5ٕٔحٌّلٜٛي )حٌفَق( 

 عٕي ــخي: لٌٛه.  (3)

  ٚحٌّمظ٠ةذ ٖ:٠ٕٗٔٗ:َ: حٌىظخد )رخد اٟخـش حُٓ آهَٖ ٠خء طٍٟ كَـخا ِىٍٔٛحا اٌٝ ٌٖ٘ ح١ٌةخء(   (4)

  ٚٗةَف حٌىخـ١ةش ٌٍَٟةٟ ٖ:3ٙ  ٚح٤ٛةٛي ـةٟ حٌٕلةٛ ٖ:ٓٙٔ)رخد حٌٕٔزش اٌٝ حٌظؼ١ٕةش ٚحٌـّةع( 

 .23ٕ-25ٕ  ّٚ٘ع حٌٙٛحِع ٔ:5ٗٓظ٠َٜق   ٚحٌٔ:22

 عٕي ــخي: ح٤ًٛ.  (5)

َع مضػػاؼ لليػػا     (6) ر ْػػاَف مر ػػ َي  ويف ج: رتػػ  مػػّذ َع مضػػاؼ لليػػا  مسػػلم ر ْػػاَف مر ػػ يف ب: بعػػد اب ػػا   رتػػ  مػػّذ
القتا مّرر     نف أالو بعد اب ا   ّ 

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: حذ ت  دوف واو   (7)

 ويف اطتصائص: منهما  ويف أ و ب و ج: ْو قت األوُف  زاد عند  جاؿ   (8)

 . ٖ:2ٖٔ  َٚٗف حٌ٘خـ١ش ٠ٗ2ٕٔ:َ: َٗف حٌٍّٛوٟ   (9)

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: رىَٔ.  (10)
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 الػ اك يػىءن  ف جو قلوي   (ٕ)«ُىذيَ» ي قى ٍاعتا يف ذري ل    (ٔ)ما َف يّن ألُاً  ,قبل ى
ال (ٖ)مػػى يليػػ  لػػيمكن كسػػري أي: اليػػاِ  اظتنقل ػػ     ػػىكإدغىمي ألّي العليػػني أردَت  يػػىءن  ؛ إذ لػػ

 الّسر   (ٗ)ابدذاـ ما وجب
أصػػػػل   :«مىال ػػػػيٌ » (6)مػػػػن « ػػػػي»فػػػػي رِب  أي: العػػػػ (٘)كمػػػػن ذلػػػػك قػػػػ ل م

َف [السػػني] [بّسػػر]أي:  «ٌم ٍ ً ػػ» َاو  بعػػدىا (5)وبسػػّ  لبػػت الػػ اك يػػىءن قي حتييّػػٌ    (3)الػػ

َيّ »قلَب واو  يىءن    ,(2)بعػ  كسػرو ٍُ غير م غمػ   ى  ىكط ه  ٌ لقلَت:  إف  ئتى   «مسلم
َْزَاف»ّقلب واو   ,(2)كسرو   لذلك   (ٓٔ)يا ً  «ِم

ػػ قت ىءو قبػػل يػػ  ػػى  ػػىكط ه  ٌ ل :قلػػتَ  كإف  ػػئتى  ُْ َاو واليػػا   و   وإذا اجيمعػػت الػػ
َاو ياً   ّما مّر آنُاً   َف قُل ت ال  إحداقتا بالسّ

األوُف: - «ميػػااف»واو   قلػػو  إحػػ اهمى كعلٌػػ  «ْػػيّ »لقلػػب واو  تػػىفف ىتػػىف علٌ 
 بُي  أّوعِتما  وتشديد اليا   يهما   «ليٌ »ك  «طيٌ »قلب واو   كالخرل كعلٌ  -َزافمِ 

َى»ّذا  واألاَ:   «ل يتي » ك  -ّذا- (ٔٔ)«ط يتي » مص رم َى»و  «  َزف «ل    ب

 

                                                           

 . ٚـٛق ح١ٌخء ـٟ أ ٔم ش.«حٌزٕخء»: «ح١ٌخ»ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٠ّىٓ ح١ٌخ. ٚـٟ د ِىخْ   (1)

  ٚٔٔةةزٙخ ٓةة١ز٠ٛٗ ٌٕةةخّ ِةةٓ حٌعةةَد. ٔ:ٗٔٗ٘ةة٠ًٌ طمٍةةذ ح٤ٌةةؿ ٠ةةخء ػةةُ طةةيؼّٙخ. ٠ٕ:ةةَ: حٌىظةةخد   (2)

ّْ ع١ٔةةٝ ٖ:53ٖ  ٚحٌّٔةةخعي ٗ:3ٗ2ٔ  ٚحٍط٘ةةخؾ ح٠ٌةةَد ٖ:3ٖٕٚٗةةَف حٌظٔةة١ًٙ    ٚـ١ّٙةةخ أ

 .ٗ:23ٕ  ّٚ٘ع حٌٙٛحِع ٔ:5ٗٔرٓ عَّ كىخ٘خ عٓ ل٠َٖ. ٚحٌظ٠َٜق 

 عٕي ــخي: ط١ٍٗ.  (3)

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: وجد    (4)

 .ٔ:55ٔحٌوٜخثٚ   (5)

ّٟ ـٟ.  «ٓـٟ ٟٓ ِ»  (6)  عٕي ــخي: ٓ

 .«رٔىْٛ»ِىخْ  «ٚٓىْٛ»  ٚحٌؼخ١ٔش ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ  ٚـ١ٙخ: ٕ:2ٔٙح٠ٌِخىس ح٤ٌٚٝ ِٓ حٌف١ٞ   (7)

 .وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٚرعي٘خ  (8)

 .ـٟ ى: ؤَس  (9)

 أ(.ٖٗٔأ  ٖٓٔ) «ِٛحُْ»ٓم ض ِٓ د. طٕ:َ ح٦كخٌش اٌٝ   (10)

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: أ٠ٛ١ض.   (11)
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   (ٔ)«رمى»

 للقلب   (ٖ)ره مؤثػٌ  [أٖٛٔ]مط مى  كل   (ٕ)ك
قػػػ  يكثػػػر الشػػػيء : (ٗ)«اطتصػػائص»مػػػن  فػػػي م  ػػػ  آخػػػر «ابػػػن جػػػ » كقػػػىؿ

  .ت سأؿ  عن علٌ فيي 
ّػػػػذلك يف   (ٙ)لمفعػػػػ ؿاك مػػػػثالً يف األّوؿ    لفىعػػػػلل ك صػػػػوو  كرفػػػػ و  (٘)وذاؾ

 آخػركف (2)يػذىبكمػن اليعليػَ   إلػا  ػيءو يف تعليػَ ذلػك  ق ـه  (8)فيرهو  (5)الثػآف
  (ٓٔ)  وقتا وجهاف ميقابالفهغيرً شيٍ   إلا آخركف

َلني (ٔٔ)إذا- إذان النػػاظر  [بٖٗٔ]علػػى  فيجػػو  القػػ لين لي تأٌمػػ -(ٕٔ)ىػػَ رأى القػػ
َ     (ٖٔ)والنظػػُر يف دليػػَ َّة ُمدَرِّػػو أق اهػػى كاعتقػػىدي ّػػ َلػػَ    (ٗٔ)لقػػ َا قيػػو اظتنق  :ضي رفٍػػك أو ظت

                                                           

  ٚحٌّمظ٠ةذ )رةخد حٌّٔةخثً ـةٟ حٌظٜة٠َؿ ٗ:ٖ٘ٙ: حٌىظخد )رخد ِةخ طمٍةذ حٌةٛحٚ ـ١ةٗ ٠ةخء( ٠ٕ:َ  (1)

ًّ ِٕٗ ِٟٛع حٌع١ٓ(    ٚٗةَف ٕ:٘ٔ  ٚحٌّٕٜةؿ ٖ:35ٖ  ٚح٤ٛٛي ـةٟ حٌٕلةٛ ٔ:3ِّٖٓخ حعظ

 .ٕ:5ٔ2  ٚحٌظ٠َٜق ٖ:2ٖٔ  َٚٗف حٌ٘خـ١ش ٕ:5ٖ٘  ٚ ٔ:ٖٖٗ  ٚحٌّّظع ٙٙٗحٌٍّٛوٟ 

 .ُحى ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ـٟ  (2)

 عٕي ــخي ٚـٟ حٌوٜخثٚ: ِئػَس.  (3)

ٓةم ض ِةٓ  «ِةٓ حٌوٜةخثٚ». ٚ ٔ:ٓٓٔحٌوٜخثٚ )رخد ـٟ طمةخٚى حٌٔةّخع ٚطمةخٍع ح٨ٔظةِحع(   (4)

 د.

 .ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ًٌٚه  (5)

وةةٌح ـةةٟ ى, ٚـةةٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٌٍّٚفعةةٛي. ٚعٕةةي ــةةخي ٚـةةٟ حٌوٜةةخثٚ: وَـةةع حٌفخعةةً ٜٚٔةةذ   (6)

 أ(. ٕٙٔذ حٌّفعٛي ـٟ حٌّٔؤٌش حٌؼخ١ٔش )حٌّفعٛي. طٕ:َ ح٦كخٌش ـٟ عٍش ٍـع ٜٚٔ

 ١ٌْ ـٟ ى ٘ٛ ٚحٌَ٘ف لزٍٗ.  (7)

 ـٟ د ٚ ى: ـٌ٘ذ.   (8)

 ـٟ د ٚ ؽ: ٌِٚ٘ذ. ٚـٟ ى: ًٚ٘ذ.  (9)

 ّذا يف د  وليست يف أ و ب و ج  «وقتا وجهاف ميقابالف»  (10)

 ّذا يف د  وقد ْقطت من أ و ب و ج    (11)

 يلني  ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: اليعل  (12)

 ّذا يف د  وليست يف أ و ب و ج    (13)

 .  «أىٍن»ِٜيٍ ١ِّٟ ِٓ   (14)
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ذلك   (ٔ)خراآلتْرُؾ   َؿ   ةفإف تسػىكيى فػي القػ ٌ الذي َف يّنّ  َا قػ  للمنقػ ػدرؾ واظت
ُ
يف اظت

مػػػا تقػػػّدـ آنُػػػاً  ورتيعػػػاً حػػػاٌؿ مػػػن ]؛طكػػػر اعتقىدهمػػػى جميعػػػىن لػػػم يي   ّ َ َز اليعليػػػَ بّػػػ  يجػػػ
َف اظتضػػاؼ عػػامالً  يػػو قاظتضػػ َلػػو تعػػاُف: اؼ إليػػو لّػػ ق ے  ۓ  ۓ  ڭ   چ  ػػَ اب ػػا     هػػَّ 

  (ٕ)[چ
َ  منهما  بعلتين (ٖ)حّمو يك ف الحكم ال اح  معل الن  فق    ا ت ا   يعّلَ بّ

   «ابن ج »ّالـ   ا ت ا
«بػػػن ال بػػػىرما»كقػػػىؿ 

َي  فػػػي تعليػػػل الحكػػػمأي: الن ػػػاُة   اختلفػػػ ا :(4) الن ػػػ
اػػػاعداً وزائػػػداً  (ٙ)  أي:  ػػػذىب(٘): حػػػاٌؿ ُحػػػذؼ عاملهػػػا واػػػاح ها معػػػاً بعلتػػػين فصػػػىع ان 

 عليهما  
  بىلعلٌػػ مشػػب  ه االعي اريّػػَ    ى العلٌػػ هػػره لفٌ ؛ (7)جػػ زيال   لػػا أ ٌػػإ فػػرهو قػػ ـه 

ـُ لض ػػػماُر لايػػػادة ابيضػػػاح (ٛ)أظهػػػر- يٌػػػ العقل  ي كالعلٌػػػالراجعػػػ  للعقػػػَ    العقليٌػػػ ال  -واظتقػػػا
َف أ ػػػٌر واحػػػٌد كاحػػػ ة  و بعلٌػػػ الحكػػػم مع ػػػى إالٌ  [جٚٗٔ] يثبػػػت ؛ ألّعػػػا مػػػء ّرٌة  وال يّػػػ ٍُ

مػػػػن ىػػػػذه  (10)مشػػػػىب ىن ل ػػػػى مػػػػى كػػػػىف  (ٜ)  العقليّػػػػ   يمػػػػا عتػػػػا ّالعلّػػػػ :فكػػػػرلكظتػػػػء ّرين  
َع ضتملها عليها   (ٔ)على ْ يَ اظتناْ   واالعي ار (ٔٔ)العلالظتعيبة َق  بعد ال

                                                           

 يف أ و ب و ج: : األ،رى    (1)

ػػر اآليػػ  ،طػػا: إِّف مػػرجعّم رتيعػػاً  ويف ٘ٓٔ  ٛٗ:  ٘ اظتائػػدة  (2) َن   وقػػد ّذ   والايػػادة چڳ  ڳ  ڳڳچ ٗ:  ٓٔيػػ
 من د  

 ّذا يف د  وليست يف أ و ب و ج    (3)

 .5ٔٔىٌش )حٌفًٜ حٌظخٓع عَ٘ ـٟ ؿٛحُ طع١ًٍ حٌلىُ رعٍظ١ٓ ـٜخعيحا( ٌّع ح٤  (4)

 ّذا يف د  وليست يف أ و ب و ج    (5)

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: يذىب    (6)

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: أٔٙخ ٨ طـُٛ.  (7)

 ّذا يف د  وقد ْقطت من أ و ب و ج    (8)

ر    (9)  ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: ّذ

 ـٟ ؽ ٚ ّ: ِ٘خرٙخا رٙخ. ٚعٕي ــخي ٚـٟ ٌّع ح٤ىٌش: ِ٘زٙخا رٙخ. «ٌٙخ ِ٘خرٙخا »  (10)

 ّذا يف د  ويف أ اظتيعيرتة  ويف ب اظتي رّية  ويف ج ذري وا       (11)
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قػػ ـه كذهػو 
اليعػػدد لليعليػػَ  كذلػػك؛ ألّعػا معرّ ػػٌ  ال مػء ّرٌة  إلػػا الجػػ از آ،ػػروف (2)
حػ  وجػب تسػّني  ,ن الفعػلالجاء مػ ال ى ػمط (3)يٍطاؿك ف الفىعل   مثل أف ي ٌؿ علا

الّلمػػػ   ػػػاٍت  يمػػػا ىػػػَّ  َاِف أربػػػ  حّر آ،ػػػره عنػػػد اتصػػػاؿ  ػػػمري الر ػػػ  اظتي ػػػّرؾ بػػػو؛ د عػػػاً ليػػػ
ما مّر  ا  يو َاحدة ّ    :يدؿ»بػ (ٙ): ميعّلق(5)بعلل  (ٗ)ال

مػػن   « ػػربتي »الفعػػل فػػي  حػػ   الـ: للُاعػػَ  (3)ن لػػ سػػكٌ ك  ػػ  يي : (ٚ)أحػػدىا
َع اظتي رّ  َّ ميصَ بالضمري اظتر   ؾ  ّ

َنػو ك ق ػػَ  صػالن متٌ  (2) ػميران  [دٔٔٔ] يمتطػ  العطػػف عليػ  إذا كػػىفالثػآف:ّ 
َّيده  أو الُصَ بينو وبني اظتعطَؼ بُااٍَ ما    ت

َف- كقػػػ ع اإلعػػػراب الثهػػػا: ك فػػػي المثلػػػ  أي: بعػػػد الُاعػػػَ   بعػػػ ه -وىػػػَ النػػػ
َيػػاً  .الخمسػػ  قػػّدر عالمػػ  وىػػذا اػػريٌ  منػػو يف ا،ييػػار أّف ابعػػراب لُظػػي   ومػػن جعلػػو معن

ما تقّرر(ٓٔ)ابعراب َعا ستسً  باعي ار الظاىرّ   يف ػتّلو  وإالّ  هي ْ عٌ    (ٔٔ)  ّو
 يف ىذا اليعليَ  .عل مؤ ثىن ىإذا كىف الف اتصىؿ تىء التأ يث بىلفعلرابعها: ك

                                                                                                                                                                      

 يف د: واال،ي ار    (1)

 ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ.  (2)

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ ٚك١يٍ: ٨ِِٕا.  (3)

 : ٌٗ ا٠ّخٌء ا١ٌٗ. ٕ:2ٔ3ـٟ حٌف١ٞ   (4)

  ٚ ٔ:52( ٔٔ  ٚح٦ٜٔةخؾ ـةٟ ِٔةخثً حٌوة٩ؾ )حٌّٔةؤٌش: 32, أَٓحٍ حٌعَر١ةش ٠3ٖٕ:َ: حٌعًٍ   (5)

 .ٕ:2٘ٔ  ٚح٤ٗزخٖ ٚحٌٕ:خثَ ٔ:١ٔٗ2 ؿٛىس ِزَٚن  ٚحٌٍزخد  5ٖ

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: ييعلق    (6)

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: أحدقتا    (7)

 ١ٌٔض عٕي ــخي.  (8)

 ٚ ؽ.ٓم ض ِٓ أ ٚ د   (9)

وٛٔٗ ِع٠ٕٛخا هخَ٘ لٛي ٓة١ز٠ٛٗ  ٚ٘ةٛ حٌةٌٞ حهظةخٍٖ ح٤عٍةُ ٚحٌـٌِٚةٟ ٚحرةٓ عٜةفٍٛ ٚؼ١ةَُ٘    (10)

اٌٝ أٔةٗ ٌف:ةٟ. ٠ٕ:ةَ: حٌىظةخد )رةخد  -ٚٔٔزٗ ٌٍّلمم١ٓ–ًٚ٘ذ حٌفخٍٟٓ ٚحرٓ هَٚؾ ٚحرٓ ِخٌه 

  ٔ:ٖٖ  ٚٗةةةَف حٌظٔةةة١ًٙ 5  ٚحٌّميِةةةش حٌـ١ٌِٚةةةش ٔ:ِٖٔـةةةَٜ أٚحهةةةَ حٌىٍةةةُ ِةةةٓ حٌعَر١ةةةش( 

د ٕ:3ٖٖح٠ٌةةةَد ٚحٍط٘ةةةخؾ  َّ   ٚحٌّٔةةةخعي ٔ:٘ٔٔ  ٚحٌظةةة١٠ًٌ ٚحٌظى١ّةةةً ٖٗ  ٚطم٠َةةةذ حٌّمةةة

 . ٔ:3٘ٔ  ٚح٤ٗزخٖ ٚحٌٕ:خثَ )ح٦عَحد( ٔ:ٓٗ  ّٚ٘ع حٌٙٛحِع ٔ:2ٔ

 ـٟ د ٚ ؽ: طميٍ.   (11)



497 

 

 
   (ٔ)والدالل  على اصتائي  ما ال متُى

َعػػو «كطػػتي » (ٕ)كقػػ ل م فػػي الطسػػو إلػػا ػػاف  (ٗ)«يتًػػطٍ كي »: (ٖ)الُعػػَ ومر  ولػػَّ 

النس   لع د القي (ٙ)لألّوؿ (٘)ّاف لي  جا اً لُنسب  ّ (ٚ)   
عتم شػػذوذاً: كللُاعػػَ مػػ  الُعػػَ؛ ألنّػػو شػػاف اصتػػا   بىلتركيػػو «راحبٌػػ» :كقػػ ل م قػػ

َنػػػػػػو (8)«هري ٍيبًػػػػػػحال أي » َاحػػػػػػدة  و ّسػػػػػػر  (ٜ) صػػػػػػّ ره لّ الّلمػػػػػػ  ال َلػػػػػػو:  «ال أحي ػػػػػػذه»اػػػػػػارّ  بق

  .«براح» (11)ال أق ؿ (ٓٔ)أم
 

                                                           

 ّذا يف د  وقد ْقا من أ و ب و ج    «والدالل  على اصتائي  ما ال متُى»  (1)

ي  (2)   ت يف أ و ب مهمل   ويف ج ذري وا     زاد يف أ و ب و ج: رتل   وقدّ 

اف ناقص    (3) َعو على اعي ارّ  َعو  ولعلها أو مر   ّذا الع ارة يف د  ويف أ و ب و ج: اظترّّ ِ  من الُعَ والُاعَ ومر 

٘ةةٛ حٌ٘ةة١ن حٌىز١ةةَ. ٠ٕ:ةةَ: ح٤ٛةةٛي ـةةٟ حٌٕلةةٛ  طل٠َةةؿ. ٚحٌىٕظةةٟـةةٟ أ ٚ د ٚ ؽ: وٕفةةٟ. ٚ٘ةةٛ   (4)

  ٚحٍط٘ةةخؾ ح٠ٌةةَد ٖ:ٙ٘  ٚٗةةَف حٌىخـ١ةةش ٌٍَٟةةٟ ٗ:2ٖ٘ٔـ١ش   ٚٗةةَف حٌىخـ١ةةش حٌ٘ةةخٖ:5ٓ

 .ٙ:ٙ٘ٔ  ّٚ٘ع حٌٙٛحِع ٖ:ٕٖ٘  ٚحٌّٔخعي ٕ:ٓٓٙ

ـةةٟ أ ٚ د ٚ ؽ: حٌٕٔةةذ. ٚـةةٟ ى: ُٔٔةةذ. ٌٚعةةً ِةةخ أػزظةةٗ ٘ةةٛ ٛةةٛحد أ ٚ د ٚ ؽ. ٚـةةٟ حٌفةة١ٞ   (5)

 : ٨لظَٜٚح ـ١ٗ عٍٝ حٌٕٔذ.ٕ:2ٕٓ

 .«وخْ»أٞ: ٌٍفعً   (6)

شتػػػاعي  ينظػػػر:  والنسػػػب إليػػػو ابػػػن ع قسػػػي، وىػػػَ ؿتػػػتلع ػػػد اظتقػػػي   ّالنسػػػب أ و ب و ج:  ّػػػذا الع ػػػارة يف د  ويف   (7)
، وتػػاج ٔ:ٗٛٗ، واظتاىػػر ٕ:ٖٓٙ، وارتشػػاؼ الضػػرب ٕ:ٚ٘ٔ، والل ػػاب ٖٖٙ، والعلػػَ يف الن ػػَ ٖ:ٖٗٔاظتقيضػػب 

 العروس مادة )قي ( 

ـٜةؽَٖٚ  «خ أك١زةٌِٖة»: ومةٌُٛٙ: ٔ:32ٔ. لةخي حٌعىزةَٞ ـةٟ )رةخد كزةٌح( ٔ:ٔ٘ٔوٌح ـةٟ حٌٍزةخد     (8)

: ٔ:2ٕٔــخي ٚـٟ ٌّع ح٤ىٌش: ٨ أكزٌٖ. لخي حرةٓ حٌ ١ةذ طٜؽ١َ حٌّفَى. ٚـٟ د: أك١ زٌح. ٚعٕي 

٘ٛ ر٠ُ حٌِّٙس  ٚـظق حٌلخء حٌٍّّٙةش  ٚؤةَ حٌّّٛكةيس حٌّ٘ةّيىس  ٤ٔةٗ ٠ِةخٍع   «٨ أكزٌٖ»لٌٛٗ: 

وة   «كزّةٌٖ»٩ا ِٔةظم٩ا  ـمةخٌٛح: ٚؿعٍٛ٘خ ٚـخعٍٙخ وخٌٍف: حٌٛحكةي  ـزٕةٛح ِٕٙةخ ـعة «كزٌّح»وؤُٔٙ ٍوزٛح 

َّٖٔ رٗ. ٚلخي حرٓ ٠عة١ٖ ـةٟ ٗةَف «ع:ّّٗ» أٞ لخي ٌٗ: كزٌّح ٨ٚ أكزٌّٖ. أٞ: ٨ ألٛي ٌٗ ًٌه. وّخ ـ

ةَييَ »وةؤُّٔٙ حٗةظمٛح ـعة٩ا ِةٓ ٌفة: حٌـٍّةش  ومةٌُٛٙ:  «٨ ٠لزٌّٖ»: ٚلٌُٛٙ: ٔ:ٔٗٔحٌّفًٜ:  ّْ ـةٟ  «َك

ًَ »  ٚ«حٌلّي هلل»كىخ٠ش  ْزَل  «ٓزلخْ هلل»ـٟ كىخ٠ش  «َٓ

َعا    (9)  ّذا الع ارة يف د  ويف أ و ب و ج: مص رة لّ

 ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ.   (10)

 ُحى عٕي ــخي: ٌٗ.  (11)



498 

 

 
َعَ  [أٜٖٔ]رأى (ٔ)اّ رهومن  َمَ معامليو (ٕ)أّف اهم    (ٖ)جعَ اشتاً واحداً  ع

جػػػى س طػػػىءن لتي ليػػػا  الُاعػػػَ  بىإلبػػػ اؿ « ي فحٍصػػػ» :«فحصػػػتي »كقػػػ ل م فػػػي 
 كهػرا اإلبػ اؿ -ىػَ  ػّد االنُيػاح-فػي اإلطبػىؽ اليت ىي عني الُعَ   ,الصىد (ٗ)الطا 

َر َُ تنػػايَ الُاعػَ   (ٙ)كلمتينيف يك ف في كلم  ال  إٌ مى (٘)اظتّذ َده  يما ذُّر دلي َج  
 منػالَ  جائو   (ٚ)الُاعَ من  علو
 يعػددت العلػَ  وجػاز اليعليػَ  ,علػلو  ثمػىفً العلَ اضتا رة ذىناً اظتساق  عػدداً  ف ره

َ   وذلك اظتد عى    (3)بّ
َُ  هػػػره العلٌػػػ أفٌ بػػػأي: اليعليػػػَ بالعلػػػَ اظتيعػػػددة   علػػػا جػػػ از ذلػػػك كا ػػػت ؿٌ 

َيّػ   مػػى هػػي كإ ٌ   (ٓٔ)عنػػو تػارًة العي ػػار الن ػػاة عتػػا (ٜ)لل ّػػم لياّ،رىػػا ليسػػت م جبػػ ن الن 
 يجػػ ز (11)ككمػػىظتػػا بينهمػػا مػػن اظتناْػػ     علػػا الحكػػم كداللػػ ه ٌُ عليػػو ومناْػػ ٌ  لػػو  أمػػىرة

َؿ– أف يسػػػػػت ؿٌ  [بٗٗٔ] َّي  علػػػػػا الحكػػػػػم (ٕٔ)-بال نػػػػػا  للمُعػػػػػ مػػػػػن بػػػػػأ  اعو الن ػػػػػ
                                                           

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: ا ر    (1)

َع»  (2) َلو ]أي: ابن عػالف[:   «أف اهم َع  قاؿ ابن الطيب: وق ى ومػن اػّ ره رأ»ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: أي يف اهم
َمَ معامليو َع ُجعَ اشتاً واحداً   ع ؽتا يقيضي منو العجب الُعجػاب  ويشػهد لػو باليقػّدـ يف ميػداف اليخمػني  «أّف اهم

 واضتْدس  دوف حتقيق من جاؿ يف حل   الي قيق وجاب   

َمَ معامل  األشتا     (3)  الع ارة يف د: جعَ اشتاً  ع

 ّذا يف د  وليست يف أ و ب و ج    (4)

 ذا يف د  وليست يف أ و ب و ج  ّ  (5)

ً   ٚ٘ةٟ ٌؽةش ٌٕةخّ ِةٓ رٕةٟ طّة١ُ. اًح وخْ لزً حٌظةخء ٛةخٌى ٚحٌٜةخى ٓةخوٕش   «ـعٍضُ »ح٦ريحي ـٟ   (6) ٗةخ

َّ ٛةةٕخعش ٖ:5ٕٕ  ٚح٤ٛةةٛي ـةةٟ حٌٕلةةٛ ٗ:٠ٕٕٗٓ:ةةَ: حٌىظةةخد )رةةخد كةةَٚؾ ح٦رةةيحي(    ٚٓةة

 . ٖ:ٕٕٙ  َٚٗف حٌ٘خـ١ش ٔ:ٖٔٙ  ٚحٌّّظع  ٕٕٙ  ٔ:ٕٕٓح٦عَحد 

 يف د: الُعَ    (7)

 أٞ: ًٌٚه ٘ٛ حٌّيعٝ.   (8)

 لي  يف د  «تارًة العي ار الن اة عتا»ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: لو آ،رىا  و  (9)

 ـٟ حٌف١ٞ: ٌظؤّهَ٘خ عٓ حٌلىُ.   (10)

ُ. «٠ـُٛ»وٌح ـٟ ٌّع ح٤ىٌش, ٚعٕي ــخي: ـىّخ. ٚ  (11) ّٛ  ـٟ ى: ؿ

 ب و ج  ما بني معرت يني من د  لي  يف أ و   (12)
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بيثليػث الػػداؿ  والداللػػ :  (ٔ)«داللػػ »  : رتػالالتكالػػ   : بُػػي  اعتمػاة  العالمػػات  المػىرات
َف الشي  ]  د[ ٍيث يلـا من العلم بو العلُم بشيٍ  آ،َر  ّٕٔٔ

َُ العملػػػّي لػػػلمػػػن العً  (ٕ)بػػػأ  اعو  رلك يجػػػ ز أف يسػػػت ؿ عليػػػ كػػػف    ػػػدّؿ الػػػدلي
َع م   علو والقياس    (ٗ)من قياس اظتساوي (ٖ)بيعدد األدلّ  يف الضمري اظتر 

َج ػ ً »أي: مع    إف كىف المعطااَف  أي: الش  بأ ٌ  :كأجيو أي:   ػى ٌ أ «ليست م
َيّػَ    ل علٌػػال يي  (٘)تحرؾكػىل -تشػػ يو للمنُػي-  لػل العقليٌػكىلعً  ليسػت م جبػػ ن العلّػَ  الن 

َج ػ  لػو   ػنذا  ُقػدت  ُقػد  بىلحرك  إالٌ  َنػو عاظتػاً  ميٌػكالعىلً    نّعػا اظت  إالٌ  (7)لعلٌػال يي   (ٙ):ّ 
َ ها   قػػاـ العلػػػم  َ  ,بػػػىلعلم كإف كػػػىف المعطػػػا   (3)إكتا ػػا [جٛٗٔ]عػػػدـ  مفمسػػػلٌ اػػػ

ّػػيال يلػػـا حتصػػيَ ] (ٜ)-ظػػرٌؼ مسػػيقر حػػاٍؿ مػػن اظتعلّػػَ لػػو- بعػػ  ال  ػػ  رةو  ػػى غيػػر مػػؤثٌ أ ٌ 
ََ فإ ٌ ػػػى  مػػػن قائلػػػو فممطػػػ عه  الشػػػامَ لضكتػػػاب وذػػػريه اإلطػػػالؽ اضتااػػػَ علػػػى  أي: العلػػػ

َيّ   َلو : ظرؼٌ بع  ال    الن  فيطبغػي أف ]  (ٔٔ)يف اليػا ري  لل العقليٌ الع ال ػبمط (ٓٔ)[لق
  .ا ت ا .(ٕٔ)[تجرم مجراهى

                                                           

 ّذا يف د  ولي  يف أ و ب و ج  «رت  دالل »  (1)

َاع»  (2)  ْقا من ب   «من االمارات   بان

 أٞ: حٌٌٞ ًوَٖ حٌّٜٕؿ. ـٟ أ ٚ ؽ ٚ ى: ٚحٌم١خٟٓ.  (3)

 يف د: األعلى على األدْف   «اظتساوي»مّاف   (4)

 يف أ و ب و ج: اظتي رؾ    (5)

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: علماً    (6)

 عٕي ــخي ٚـٟ ٌّع ح٤ىٌش: ٨ طعًٍ.  (7)

 وٌح ـٟ د, ٚـٟ أ ٚ ؽ: اٌـخثٙخ. ٚـٟ ى: ـٍُّٔ ًٌه.  (8)

 ما بني معرت يني لي  يف د    (9)

َ يني من أ و ب و ج    (10)  ّذا يف د  وقد ْقا ما بني معّ

 يف د: ال ابني    (11)

 ح٠ٌِخىس ِٓ ــخي.   (12)
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 التى ع اظتسال  
 ما ق لو   (ٕ)  عّ (ٔ)ٍُ كاح ة  و علٌ يج ز تعليل حكمين ب

َاز ذلػػك   ػػ اءه : (ٖ)«الخصػػىئص»فػػي  «ابػػن جػػ » قػػىؿ بػػاف  لػػم يتضػػىدايف جػػ
َي  مقّدرٌة بدليَ:  (ٗ)مُتيار  ذلك   (٘)ف امين با تضىدا أـاجيماعهما  وقتاة اليس

يػػَب    فإ ٌػػ «بايػػ و  مػػررتي »: قػػ ل مك  الجػػىرٌ  سػػت ؿ بػػ  علػػا أفٌ يي أي: ىػػذا الرّت
َر اللػػػ ال ٌ  (ٙ)كجػػػ   لمػػػن جملػػػ  الفعػػػ معػػػ كده   فيػػػ اظتعّديػػػَ   البػػػىء مطػػػ  أفٌ  (ٚ)للمػػػّذ
ػػػػ ل مػػػاة الطقػػػل معىقبػػػ ه  ػػػػ «ّػػػرـُ»للقااػػػر ّ  مػػػا  «أّػػػـر»إُف اظتيعػػػديّ   أمػػػررتي » (3)فػػػيّو
ما قػاؿ:  اعتما  ,«زي ان  َرَة  «أفعػل» همػاة  فكمػى أفٌ ة ذتَّ  جاٌ  من الُعَ ّ   م  ػ ع ه اظتػّذ
يُعػدُّ مػن  (ٓٔ)فكػراألّعػا مػن حػروؼ ىجائػو   مػن جملتػ  (ٜ)ىئطػ ك  جاٌ  من بنييو  في 

يطبغػي أف ] -وىػي اليعديػ -ُّ للعلّػ  اصتامعػ  ؛مػن حػركؼ الجػر مى عىقب ػىأجاا  الُعَ  
   (ٔٔ)[من جملت لت  لمعىقبت  مى ه  عٌ  من جمي

                                                           

ٌٚةةُ ٠وةةخٌؿ ـةةٟ ًٌةةه ا٨ ٗةةًَِش وّةةخ لةةخي حٌٔةةزىٟ. ٠ٕ:ةةَ:  ٚ٘ةةٛ ِةةخ ع١ٍةةٗ ؿّٙةةٍٛ ح٤ٛةة١١ٌٛٓ   (1)

 .5:ٕٖٓٙ  ٚحٌظلز١َ َٗف حٌظل٠ََ ٖ:ٗ٘ٔ  ٚح٦رٙخؽ ٘:ٕٖٓحٌّلٜٛي 

 يف د: ىَ عّ     (2)

. ٚعزخٍطةٗ ـةٟ حٌوٜةخثٚ: ٚحعٍةُ ٔ:ٙٓٔحٌوٜخثٚ )رخد ـٟ طمخٚى حٌّٔخع ٚطمةخٍع ح٨ٔظةِحع(   (3)

َ  ِةخ  ٚأْ ٠ٔةظيّي رةٗ عٍةٝ أْ حٌٍف: لي ٠َى ٌٟٗء ِٕٗ ـ١ـُٛ ؿٛحُحا ٛل١ل خا أْ ٠ٔظيي رٗ عٍٝ أِة

 ّٟيٖ حٌزظش. ًٌٚه ٔلٛ: ٍَِص ر٠ِي...

 يف د: امين     (4)

َلو  «باف امين »  (5) َي  مقّدرة بدليَ»يف د:  يمين   وق  لي  يف د   «وقتاة اليس

 عٕي ــخي: ٚٚؿٗ.   (6)

َرة منو    (7) َر  ويف د: اظتّذ  ّذا يف ب  ويف أ و ج: اظتّذ

 ُحى عٕي ــخي ٚـٟ حٌوٜخثٚ: ٔلٛ.  (8)

انت    (9)  يف أ و ب و ج:ّ 

 عٕي ــخي ٚـٟ حٌوٜخثٚ: ـىٌٌه.  (10)

 ح٠ٌِخىس ِٓ ــخي.   (11)
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َر  (ٔ)كيست ؿ ب  يػب اظتػّذ كهػ  و،ال ػو  ذلػك   ػ   حّػٍم آ،ػَر  علػا: بالرّت
َف اصتيم  مصدٌر ميميٌ - مجرل جىرو  الجىرٌ  أفٌ  ّ بعض أي: جريػاَف  -(ٕ)بضم اظتيم ْو

َف جػػا اً مػػن الُعػػَ   ,هبعػػض مػػى جػػره  : بػػني اصتػػاّر   ال يفصػػل بيط مػػىبػػ ليل أ ٌػػ ػػال يّػػ
ما ىَ شاف جا  ا  لّلم   وغتروره ّ 

جػػػا  الُعػػػَ  والثػػػآف   (ٖ)ؼتيلُػػػاف تقػػػ يراف ف ػػػراف ّجػػػا    [أٓٗٔ]األّوؿ تقػػػديرهّ 
َح أمرقتػػػا  مقبػػػ الف فػػػي القيػػػىس ّمػػػا تػػػرى    مختلفػػػىفاهػػػرور   بصػػػي   - متقػػػبالفلَ ػػػ

َؿ مػػػن  َف :بىلبشػػػر -(ٗ)«َاليق ّػػػ»اظتُعػػػ َجػػػو  (٘)بضػػػم  سػػػّ   (ٙ)وشػػػراح  الػػػنُ    القػػػ  ال
َلو ّناي ٌ   :اإليطىسو    عن ق 

َف  [دٕٔٔ]أي: ىػػذا بػػاٌب  أو: بػػاٌب  بػػىبه  :(5)آخػػرى  كقػػىؿ فػػي م  ػػ و  ػػ يفّ 
 َّ َنػو يف مقػاـ اليقسػيم  والظػرُؼ يف ػتػ  (ٛ)الشي  ْ  اً لشيئني  وابيدئ بالنّرة علػى الثػآف لّ

 الصُ   أو ،ٌب بعد ،ٍب  
آ،ػَر  ونظػٍر  (ٜ)اعي ػارٍ  ه علػا كجػ  بو الحكم ق  يك ف  ػببىن لضػ ٌ  أفٌ  في

 لألّوؿ  م ايٍر 

                                                           

 ُحى عٕي ــخي: أ٠٠خا.  (1)

ٌٟ ٌةة ٕ:2ٕ٘لةةخي حرةةٓ حٌ ١ةةذ   (2) ٌٍ ١ِّةة ّْ عخٍِةةٗ  «ؿةةَٜ»: ٘ةةٛ رفةةظق حٌّةة١ُ, ِٜةةي  «ؿةةخٍ»حٌؼ٩ػةةّٟ ٤

 ر٠ُ ح١ٌُّ ىحثّخا ِّخ ٨ ِعٕٝ ٌٗ. حٌؼ٩ػٟ. ـ٠ز٢ حٌ٘خٍف ٌٗ 

 ّذا يف د  وليست يف أ و ب و ج    (3)

: ويف ٕ:ّٕٜٙػػذا الع ػػارة يف د  ويف أ و ب و ج: مسػػيق الف بصػػي   اليق ػػَ  عنػػد  جػػاؿ: ميلقيػػاف  قػػاؿ ابػػن الطيػػب   (4)
يب الي«اليق يَ»الشرح: إّعما ميقّ الف من   لقي ال اليق َ   وىَ بعيٌد ألّف األّثر يف مثَ ىذا الرّت

ر٠ةةُ حٌّٛكةةيس ؼٍةة٢ٌ ٚحٟةةٌق, رةةً ٘ةةٛ رىٔةةَ حٌّٛكةةيس  «حٌز٘ةةَ»ٟٚةةز٢  ٕ:2ٕٙلةةخي حرةةٓ حٌ ١ةةذ   (5)

 ٚٓىْٛ ح١ٌ٘ٓ, وّخ ـٟ ح٤ِٙخص حٌظٟ ٨ طلَٜ . 

 ليست يف د     «وشراح  النُ »  (6)

 .ٖ:ٔ٘حٌوٜخثٚ   (7)

َلو بعده   (8)  لي  يف د  «أو ،ب بعد ،ب»ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: حّم  وق

 ليست يف د    (9)
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أي: ىذا  كه  -حقيقً ؛ ال،يالؼ اصته  (ٔ)وال تدا  َ - الت اف  هظىهر  هرا بىبه 
:  كاقػػ ه ٌُ ال،ػػيالؼ االعي ػػار  صػػحي ّػػالـ العػػرب (ٖ)يف (ٕ) مػػ  ا ػػتغرابىػػذا ال ػػاب  

ٌَد   َج  (ٚ)مػن عػنٍي لألجػَؼ (ٙ)فىلحركػ  فػي مثلػ  (٘)«د ى القىػ» :كقػ ل م (ٗ)كذلػكم

ََؿ»ّمػا يف قلػب واو  ,لػو الػ اك ألفػىن بق (3)لالعػتالؿم   ػي  مػا ق لػو   (ٚ)لألجَؼ  «قَػػ
ََؿ»   ا حركػػ  العػػين  م  ػػبٌ لكػػطٌ  ,ك ػػى كا فتػػىح مػػى قبل ػػىلتحرٌ ؛ «قػػاؿ» (2)ألُػػاً يف «قَػػػ

 «الن عىػػفػى » فٌ أفكػػ ,ل ػػى بحػػرؼ اللػػين التػػىب  ل ػػى -(ٓٔ)ويف نسػػخ : اليابعػػ -   الالئقػػ
يهػا منالػ «ىؿه عى فػى »احملّرَؾ العني   فكمػى صػ ٌ رؼ لػنٍي  حػ (ٔٔ)   منػ  ذلػك ابعػالَؿ تنػػاياًل ضتّر

ًِ »يػػاُ  ؿتػػَ ك «جػػ ابو » حػػ   واو ِى ِو قي َد حػػرؼ اللػػني «يػػىـو َجػػ  صػػ ٌ  [ب٘ٗٔ] (ٕٔ)ل
 ؽتا  ك ح ه «ويى الغى » ك «د ى القى »بىب 

                                                           

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: واالند اع    (1)

ـةةٟ حٌٕٔةةن ٚك١ةةيٍ ٚآةةظخٔزٛي ٚرعةةٞ ٔٔةةن حٌوٜةةخثٚ: حٓةةظمَحثٗ. ٚ٘ةةٛ طل٠َةةؿ. ُٚحى ـةةٟ ى:   (2)

 ٓزعش. ٌٚعٍٙخ: ٚٓعظٗ.

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: من    (3)

 يف أ و ب و ج: ذلك  دوف واو   (4)

ى   (5) َٛ وةةش ٗةةخًسا ؿةةخءص حٌمَةة َٛ ٔةةش ٚحٌَل َٛ ى ٚحٌَل١َةةي ٚحٌَو َٚ ٛةةل١لشا طٕز١ٙةةخا عٍةةٝ أٛةةً حٌزةةخد. ٠ٕ:ةةَ:  ٚح٤

  ٚ )رةةخد ٗ:3ٖ٘حٌىظةخد )رةةخد ِةخ ؿةةخء ـةٟ أٓةةّخء ٘ةٌح حٌّعظةةً عةً ػ٩ػةةش أكةَؾ ٨ ٠ُةةخىس ـ١ةٗ( 

  ٖ:ٖٕ٘  ٚح٤ٛٛي ـٟ حٌٕلةٛ ٕ:2ٕٔ  ٖٖٙ  5ٖٓ  ٔ:ٕٕ٘  ٚحٌّمظ٠ذ ٗ:ٕٓٗحٌظ٠ع١ؿ( 

  ٚٓةةةةةةَ ٛةةةةةةٕخعش 2ٖٗ  ٕ:ٕٖٔ  ٔ:3ٗٔ  ٚحٌوٜةةةةةةخثٚ ٔ:ٖٖٗ  ٚحٌّٕٜةةةةةةؿ ٙٓٗ  3ٖٔ

 .ٖٓٔ  ٖ:2٘  َٚٗف حٌ٘خـ١ش ٕ:٘ٙٗ  ٚحٌّّظع ٖٕٕ  َٚٗف حٌٍّٛوٟ ٕ:3ٙٙح٦عَحد 

وةش»: رخٌلَوةش. ٚعٕةي ــةخي: ٚ ٕ:2ٕ5وٌح ـٟ حٌٕٔن. ٚـٟ حٌف١ٞ  «ـخٌلَوش ـٟ ِؼٍٗ»  (6) َٛ ّْ  «حٌَل ـةب

وش. ٠ٕ:َ: حٌّٕٜ َٛ ؿ )ٌ٘ح رةخد ِةخ لة١ْ ِةٓ حٌّعظةً ٌٚةُ حٌمخعيس ـٟ ِؼٍٗ. ٚـٟ حٌوٜخثٚ: ٚحٌَل

 .ٕ:٠ٖٓٓـت ِؼخٌٗ ا٨ ِٓ حٌٜل١ق( 

 يف د: من ذري األجَؼ    (7)

 ـٟ ى: طمٍذ. «رمٍذ»ـٟ أ: ٧ٌعظخي. ٚٓم ض ِٓ ى. ٚعٕي ــخي: ح٦ع٩ي. ٚ  (8)

 ـٟ أ ٚ ؽ: حٌعخٟٔ. ١ٌٚٔض ـٟ ى. «أٌفخا ـٟ»    (9)

 ٓ ١ٌْ ـٟ ى.وٌح عٕي ــخي ٚـٟ حٌوٜخثٚ. ِٚخ ر١ٓ ِعظَٟظ١  (10)

َلو   (11) َلو  وق  لي  يف د «  من  ذلك ابعالؿ»ّذا يف د  ويف أ و ب: من لو  يف ج: ق

ُّ ـ١ٗ ح٨ُٓ(  «ٌٛؿٛى كَؾ ح١ٌٓ»    (12)   ٚح٤ٛٛي ـةٟ حٌٕلةٛ ٗ:١ٌْٖ٘ٗ ـٟ ى. ٠ٕ:َ: حٌىظخد )رخد أط

 .ٕ:5ٕٗ  ٚحٌظ٠َٜق ٖ:٘ٙٔ  َٚٗف حٌ٘خـ١ش ٖٓ٘  ٔ:3٘ٔ  ٚحٌوٜخثٚ ٖ:35ٕ
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المهػػػم ٍَ يفّ  ػػػ (ٔ)جػػػا  ذػػػرَي معيػػػ أيّهػػػا الصػػػاٌف - فأ ػػػت يػػػو منػػػػالَ  اللػػػني    (ٕ)؛ لينػػػػايَ اضتّر

َ  مػػن  (ٖ)حرو ػػو أي:تػػرل حركػػ  العػػين التػػي هػػي  ػػبو اإلعػػالؿ  -للخطػػاب  يمػػا أُعػػ
ىػَ تنػػايلها  علػا كجػ  آخػر, صػىرت -وىَ حتػرؾ حػرؼ العلػ  وانُيػاح مػا ق لػو-األجَؼ 

 للُعَ  التصحي   (٘) بوى   (ٗ)منػال  حرؼ اللني
َف الشػػي  ْػػ  اً للشػػي ٍ غريػػو المأخػػر  (ٙ):  ريػػقٌ كهػػرا مػػرهوه  ػػ ولضػػّده   (ٚ) ّ 

َه َر [جٜٗٔ]الينػػػػايَ  جعلػػػو اهلل تعػػػاُف ْػػػ  اً  (ٛ)وؿتػػػ قلػػػب  (ٓٔ)قلػػػب اظتػػػءمن ولظػػػالـِ  (2)لنػػػ
َّ شيٍ  قديٍر (ٔٔ)الّا ر  (ٕٔ)  واهلل علىّ 

                                                           

المو  و ّذا   (1) َّ »يف د  ويف أ و ب و ج:ّ  ذلك ا ي اً  «ذري معي  يف د:ّ 

ٌة١ْ  «ٌظٕ ٠ًِ حٌلَوش ـ١ةٗ ِٕة ٌِشَ حٌٍة١ٓ»  ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: كَوش. ٚلٌٛٗ ٕ:2ٖٓوٌح ـٟ حٌف١ٞ   (2)

 ـٟ ى.

 ليست يف د   «أي حرو و»  (3)

 يف د: اظتّد    (4)

 ـٟ د: رٔزذ.  (5)

    ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: ظريف  (6)

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: لشي     (7)

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: وؿتَ    (8)

 ـٟ أ ٚ ؽ: ٌفُٛ.  (9)

 ّذا يف د  ويف أ و ج: والّالـ ويف ب: وظالـ    (10)

 .3ٕ: 5ٔ ح٦َٓحء چٙ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ    ٘ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ٘  ٗٹ ٹ  چ   (11)

 ُحى عٕي ــخي: حٔظٙٝ.  (12)
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 العى رةاظتسال  
  العلٌ  في دكر

َف الدوراف َلي    (ٔ)وتسّميو األا
  (ٖ)ٌُ ريػػػفظٌُ مػػػن العلّػػػ  هػػػرا  ػػػ ع: (ٕ)«الخصػػػىئص»فػػػي  «ابػػػن جػػػ » قػػػىؿ

َّ  « ربتي »:   ح الـ  كج ب إ كىف في «دي المبرٌ » (ٗ)ذهو ػ ٍَ مػاٍض اتصػَ  مػنّ   عػ
َجب إّْاف اآل،ػر؛  ,مى بع ه من الضمير حرك   لإلا أ ٌ بو  مري ر ٍ  مي ّرٍؾ   لئال  
َاحدة   يت الا أرب  حركىتو  الّلم  ال   يما ىَّ 

َر ىذه العّل  على بعض أ راد اظتا ي   (٘)وتقّدـ قص
ى  ػإلا أ ٌ  (ٙ)« ػربتُ »ؿتَ:  أيضىن في حرك  الضمير من ذلك «اظتبّد» كذهو

ناف على ذري حّدهى لسك ف مى قبل  أ ٌ  َاُف السّا ّّن الضمري أيضاً لي    (ٚ)   لَ ْ

                                                           

ػػػػالـ ػتّقػػػػق ّػػػػذ  (1) مػػػػا ْػػػػيا  يفّ  َليني مػػػػن مسػػػػالك العلّػػػػ ّ  ا يف د  وقػػػػد ْػػػػقطت مػػػػن أ و ب و ج  وىػػػػَ عنػػػػد األاػػػػ
َليني: أف لتدث اضتّم ٍدوث واف، وينعدـ بعدمػو  وىػَ يُيػد الظػّن يف العليّػ  عنػد  اطتصائص، والدوراف عند األا

َر، وقيَ القطعي ، وعليو بعض اظتعيال ، وال يُيػد شػيئاً عنػد أّثػ َليني: اصتمه َؿ األاػ ر األحنػاؼ واظتعيالػ   وىػَ معػ  قػ
َداً وعػػدماً  أي: حيػػث ُوجػػدت العلػػ  ُوجػػد اضتّػػم، وحيػػث  ُقػػدت  ُقػػد  ومسػػالينا يف  سػػاد  اضتّػػم دائػػر مػػ  عّليػػو وجػػ

َؿ    ٚ:ٖٖٚٗ، والي  ػػري شػػرح الي ريػػر ٖ:ٕٚ، واب ػػاج ٘:ٕٚٓاالعػػيالؿ، ال يف الػػدوراف  ينظػػر يف الػػدوراف: احملصػػ
َّ  قػػاؿ ػتّقػػق ػػ َقّػػفّ  اطتصػػائص: يريػػد بػػدور االعػػيالؿ أف يعلػػَ الشػػي  بعلّػػ  معللػػ  بػػذلك الشػػي   والػػدور بػػني شػػيئني ت

ػَث  ولػي  الػدور يف ىػذا اظتقػاـ ىػَ الػدوراف   منهما على اآل،ر  وىذا من مصطل ات اظتيّّلمني  وعتم  يو تقاْيم ٍو
وراف ىػػَ حػػدوث اضتّػػم ٍػػدوث العلّػػ   وانعدامػػػو ّمػػا ذىػػب إليػػو شػػارحا االقػػرتاح ابػػن الطيػػب وابػػن عػػػاّلف   ػػنّف الػػد

َف  َداً وعػدماً  والػدوراف مػن مسػالك العلّػ   والػدور أدْف إُف أف يّػ مػا يف حرمػ  الن يػذ دور مػ  ابْػّار وجػ بعػدمها ّ 
َادحها   من ق

 .ٔ:3ٖٔحٌوٜخثٚ  )رخد ـٟ ىٍٚ ح٨عظ٩ي(   (2)

 يف أ و ب و ج واطتصائص:  ريف    (3)

 : وذىب  يف أ و ب و ج  (4)
حٌعزخٍس ـٟ ى: ٚطمّيَ ِخ ـٟ ٌ٘ح حٌظع١ًٍ ِٓ أّٔٗ ٨ ٠ًّ٘ ؿ١ّع أرٛحد حٌّخٟٟ. ٠ٕ:ةَ آهةَ حٌّٔةؤٌش   (5)

 حٌٔخرعش.

  ٌٚىةً ِةٓ حرةٓ ٔ:3ٔٗ  ٚحٌعىزةَٞ  حٌٍزةخد ٖ:٠3ٕٙ:َ طع١ٍٍٗ عٕي حرةٓ ٠عة١ٖ  ٗةَف حٌّفٜةً   (6)

ى طع١ًٍ ِوخٌؿ ٣ٌهَ.  َّ  رع١ٖ ٚحٌعىزَٞ ٚحٌّز

 ليست يف د  «أيضاً »ويف أ و ب و ج: حدقتا  وّذا يف د    (7)
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َف آ،ر اظتا ي- ل را عتلٌ ىف ػاٍت   ب را -وىَ ّْ َاِف أربػ  حّر ثػم   وىَ د ػ  تػ
َف (ٔ)[ب را -وىَ حّر  الضمري-] ل را عتلٌ دار, فى  آ،ر اظتا ي  (ٕ)وىَ ّْ

 «ال جػ » (ٗ)فػي  صػو (ٖ)« ػيب ي ً »كه   ظيػر مػى أجػىزه : «ابن جػ » قىؿ
َيو»: أي  (٘) فإ ٌػػ «ال جػػ ى  الحسػػن»مػػن ق لػػك:  «ال جػػ » اضتسػػن »أي :  جعلػػ  «ْػػي 

َجػػػوَ    (ٚ)يف ذلػػػك اظتثػػػاؿ «الرجػػػل» جػػػره  (ٙ) مػػػ  أ ٌػػػ «الضػػػىرب الرجػػػلى »تشػػػبي ىن بػػػػ  «ال

َجو»كّر  «الحسن ال ج ً »تشبي ىن بػ   (3)«ال
َرَة  « ػيب ي »مسأل   أفٌ  إالٌ : «ابن ج » قىؿ ؛ «دالمبػرٌ »ل مػن مسػأل  أقػ  اظتػّذ

ػػػذلك يف مسػػػال   َ  مػػػن النصػػػب واصتػػػر  والّ  الشػػػيء ال  لفٌ ؛ «اظتػػػبّد»ال،ػػػيالؼ العلّػػػ  لّػػػ
َؿ (2)لطفسػػ   ن يكػػ ف علٌػػ أي :  لػػم يكػػن كػػرلك (ٓٔ)فػػإذا  «اظتػػبّد» وذلػػك الـز لقػػ

َُ   ُيػو تضػعيٌف ظتػا ْػلّو ت  أبع علٌ   ى أف يك ف علٌ  نمالشي   كىفالشيُ  عّلً  لنُسو  
ره    [أٔٗٔ]يف تعليلو  «ظتبّدا»  ظتا ّذ

                                                           

َ يني من أ و ب و ج    (1)  ّذا يف د  وقد ْقا ما بني معّ

 يف د: إّْاف    (2)

 .ٔ:٠ٕٕٓٔ:َ: حٌىظخد     (3)

 وٌح ـٟ ّ َٚ ٚآظخٔزٛي, ٚعٕي ــخي ٚـٟ حٌوٜخثٚ: ؿَ.   (4)

 عٕي ــخي: ٚأٔٗ.  (5)

 وٌح ـٟ ي, ٚعٕي ــخي: أْ.   (6)

 ا يف د  ويف أ و ب و ج: اظتقاؿ  ّذ  (7)

ً حرٓ ؿٕٟ حٌمٛي ـٟ ِٔؤٌش ١ٓز٠ٛٗ ـةٟ حٌوٜةخثٚ   (8) ّٜ . طٕ:ةَ حٌّٔةؤٌش حٌَحرعةش ِةٓ ٘ةٌح ٔ:ٖٖٓـ

 حٌىظخد ـٟ حٌفًٜ ح٤ٚي.

 عٕي ــخي : ٔفٔٗ .  (9)

 عٕي ــخي: ٚاًح.  (10)
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 الحىدي  عشرةاظتسال  
 للى في تعىرض العً 

َؿ    «الياْع »يف  (ٔ)تقّدـ تضاّد اظتعل
  : ربىف (ٖ)هي: (ٕ)«الخصىئص» في «ابن ج » قىؿ

َ  إليوتىف فأكثرعلٌ  يتجىذب  كاح ه  حكمه  :أح همى    (ٗ)  أي: كتذبو بقٍَّةّ 
أي:  مختلفػػػىف دعػػػت إلي مػػػى كاحػػػ و  يءو حكمػػػىف فػػػي  ػػػ :اآلخػػػرالضػػػرب ك
َ  بعّليوعلتىف مختلفتىفاضتّمني      (٘)   اعمليا  و  ت اضتّماف اظتعّلَّ 
َؿ- كػرذي  -وىَ حٌّم واحػٌد جتاذبػو عّليػاف- ؿىلكٌ ف فػي التعليػل  -بال نػا  للمجهػ

 بيشديد اليا  ر عاً   «مسلميّ »  ومثَّ لو بػ(ٙ)علتينب
- عمػػىؿ أهػػل الحجػػىزإك -دعػػت عتمػػا عّليػػاف وىػػَ حّمػػاف يف شػػي ٍ - كالثػػى ي

ََ  «مى» -وؼتاليُها (ٚ)وىَ مُّ  واظتدين  والطائف    وىذا حٌّم أّوُؿ  «لي »النا ي  عم

يُػػػى شػػػاعرىم بػػػذلك عػػػن (3)ل ػػػىالق يلػػػ  اظتعرو ػػػ   بطػػػي تمػػػيم كإهمػػػىؿً    حػػػ  ّا
َلو:   [من الّامَ]االنيساب إليها يف ق

ـُ         ومهُهِف األعطاؼ قلُت لو: انيسب    َُ احملّب حرا   (2) اجاب: ما قي
 اضتّم الثآف   «ما»  وإقتاُؿ «حراـ»بر    [بٙٗٔ]

َف  ل ففىلكٌ     داخالن : وجدوىا حر اً ى رأكهىلمٌ : اضتجازي
                                                           

 يف د: العل     (1)

 .ٔ:ٙٙٔحٌوٜخثٚ   (2)

 عٕي ــخي: ٘ٛ.  (3)

 ـٟ ى: أٞ: ؿٌرٗ وً ِّٕٙخ ا١ٌٗ ـؤوؼَ.حٌعزخٍس   (4)

 ـٟ ى: وً رٛحكيس ِّٕٙخ.  (5)

 يف أ و ب و ج: بالعليني  تنظر اظتسال  الثامن     (6)

َلو   (7)  ْقا منها  «ما النا ي  عمَ لي »زاد يف د: واليمام   وق

 طٕ:َ ح٦كخٌش ـٟ حٌفَع حٌَحرع ِٓ وظخد حٌّٔخع.  (8)

 خٟٔ ِٓ حٌّميِخص.ٓزك ًوَٖ ـٟ حٌظٕز١ٗ حٌؼ  (9)
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لمػػػػً  دا،لػػػػً   ويف نسػػػػخ  (ٔ)ويف نسػػػػخ : دا،لػػػػ ً   علػػػػا المبتػػػػ أ كالخبػػػػر  أي:ّ 
ََ  :علي مى «ليس» دخ ؿى  َِؿ  (ٕ)مث َف اصتملػ   عليهمػ [لي ]د،  ك ىفيػ ن ا يف نُػي مضػم
فػػػػي الرفػػػػ    «مػػػػا»أي:  أجركهػػػػى  (ٖ)لل ػػػػاؿ إيىهػػػػى «لػػػػي »أي:   ػػػػىللحػػػػىؿ  فيى  ك ىفيػػػػ ن 

 لّماؿ الش و   [جٓ٘ٔ] «لي »: (ٗ)جراهىكالطصو مي 
َف  كاآلخػػػػركف  َ  مػػػػن االْػػػػم لٌمػػػػى رأكهػػػػى أي: اليميميػػػػ ػػػػ َؿ علػػػػىّ  اػػػػاضتً  للػػػػد،

  (ٙ)طفسػػ ىب  الجملػػ  المسػػتقلٌ علػػا  -وىػػَ النُػػي- حرفػػىن داخػػالن بمعطػػىه  (٘)والُعػػَ
َؿك َ  من  (5)ااضتً  للد، ػو االْم  [دٖٔٔ]علىّ  حيث َف يّػن يف ،بىػا  «ىَ»الُعَ ّ 

 ٌَ  -وىػَ االْػم والُعػَ-جا  اصتمل   :(2) ىمبىً رةن لكٌل كاح و من جاأي  (3)،بىا  ع
ٍَ أف ال  «هػل»جرل مي  «مػا»أي:  أجركهى -والُعَ يف ابقتػاؿ؛ ألّف أاػَ مػا ال متػيص بق يػ
  يو  وىذا منو  يعمَ 

َِر  كلرلك  أق ل قيى ىن مػن لغػ  « يب ي »عط    «دتيم»أي: ل ُ   (ٓٔ)كى تاظتّذ
انت ل   أىَ اضتجاز أ صػَ  و ػا جػا  الينػػايَ  إالّ أّف تلػك (ٔٔ)ظتا ذُّرالحجىز أىَ    وإفّ 

َى من حيث اظتدرؾ   (ٕٔ)أق

                                                           

 وٌح عٕي ــخي ٚـٟ حٌوٜخثٚ.  (1)

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ِؼ٩.   (2)

َاب   (3)  يف أ و ب و ج: واضتاؿ  ولعَ ما أ  يو ىَ الص

 يف أ و ب و ج: غترى    (4)

َلو حر اً دا،اًل   من االْم والُعَ  (5)  ْقا من د   «ق

 يف أ و ب و ج: نُسها    (6)

ّْ ًٌةه ٗةؤٔٙخ ٚآهةَْٚ ٌّةخ  حٌعزخٍس ـٟ ى ٠ِة َرش  (7) ٚـ١ٙةخ ٓةم٢: رٕفٔةٙخ أؿَٚ٘ةخ ِـةَٜ ٌة١ْ ٤

 ٍأٚ٘خ ٛخٌلش ٌٍيهٛي.

 ١ٌْ ـٟ ى. «ك١غ ٌُ ٠ىٓ ـٟ هزَ٘خ ـعً»  (8)

 ـٟ أ ٚ ؽ ٚى ٚك١يٍ ٚآظخٔزٛي: ؿِثٙخ.  (9)

اف   «وىذا منو»  (10)  ّذا يف د  ولي  يف أ و ب و ج  ودتاـ الع ارة يف د: وىذا منو وعتذاّ 

اً   ّذا  (11)  يف د  ويف أ و ب و ج: مدّر

َى من حيث اظتدرؾ»  (12)  ّذا يف د  وليست يف أ و ب و ج    «إاّل أّف تلك أق
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َ  منهمػػا ككػػرلك ػػ  ػػا   «مػػا»التصػػاؿ  ىمػػن ألغىهػػ «ليتمػػى»بعلّػػٍ   (ٔ)اضتّمػػني اظتعلّػػَّ 

ألحق ػى   (ٕ)ل قا  ا،يصااها باالْم معربػاً  كمن أعمل ى رداً لل اب   ألحق ى بأخ ات ى
   اأَلْوُف: ضتقيها  (ٖ)«مى» إذا دخلت علي ى ألحق ى بحركؼ الجرٌ 

َّ جار  يعمَ عند ضتاؽ  ـٌ:  «ما»ولي ّ   لو  بَ ىَ أقسا
ػ (ٗ)منو   (٘)چپ  ٹ   ٹ  ٹچما كتب إل اؤهّ 

َيَ[ومنو ما  ما يف: ]من الط َز إعمالو وإل اؤهّ   كت
ما الناُس غتروـٌ عليو وجارـُ   ّ                                     (ٙ)  

َُ  ؽى كفرٌ  ا،يصااها  (3) ا أشرنا إليو من بقا  ن أخ ات ىبيط ى كبيبنعماعتا  (ٚ)القائ
  (2)چ     ڳ  ڳ  ڳ  چا،يصااػػها باالْػػم حينئػػٍذ  خبال هػػّن  يػػد،لَن علػػى الُعػػَ ؿتػػَ: 

َاهتػػا   ػػى أ ػػب  بىلفعػػلبأ ٌ  َزف  «ليػػت»ألّف  ؛كعػػ د الحػػركؼ فػػرادفػػي اإلمػن أ،  «لػػي »بػػ
ػػػذلك (ٓٔ)بػػػاقيوعػػػدد حرو هػػػا  خبػػػالؼ  [إٔٗٔ]    ّانػػػت (ٔٔ)حػػػروؼ ال ػػػاب   ليسػػػتّ 

                                                           

 ّذا يف د  وليست يف أ و ب و ج    (1)

 ١ٌْ ـٟ ى. «ٌزمخء حهظٜخٛٙخ رخ٨ُٓ ِعَرخا »  (2)

 . ٠ٖ5ٕٙ:َ: ِؽٕٟ حٌٍز١ذ )١ٌض(   (3)

 وليسيا يف أ و ب و ج  ّذا يف د ىي ونظريهتا اليت بعدىا    (4)

َلو تعاُف:       (5)   ٕ: ٘ٔاضتجر:   چپ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  من ق
حلش حٌّٙيحٟٔ, ٠َٜٚٚ:   (6) َّ . «ِ:ٍَٛ ع١ٍٗ ٚهةخٌُ»ٛيٍٖ: َٕٜٚٔ ٨ِٛٔخ ٚٔعٍُ أّٔٗ. ٚ٘ٛ ٌعَّٚ رٓ ر

 َّ ّْ  «حٌٕخّ»ٚحٌ٘خ٘ي أٔٗ ٍٚٞ رـ ّْ  «ِخ»عٍٝ أ ٗةَف  ش. ٚ٘ةٛ ـةٟوخـّة «ِةخ»ُحثيس  ٚرَـعٙةخ عٍةٝ أ

, ٍلةُ: ٕ:3ٗٗحٌّمخٛةي حٌٕل٠ٛةش ٚ ,٘٘ٗ, ٍلةُ: ٕ:3ٔ5, َٚٗف حٌىخـ١ش حٌ٘خـ١ش ٖ:5ٔٔحٌظ١ًٙٔ 

, ٚٗةةَف أر١ةةخص 2٘ٔٔ, ٍلةةُ: ٗ:ٖٕٔ, ّٚ٘ةةع حٌٙٛحِةةع ٓٓ٘  ٍلةةُ: ٔ:ٙٙٙٚحٌظٜةة٠َق  ,2ٗ٘

 . ٖ٘ٔ, َٚٗف ٗٛح٘ي حرٓ عم١ً ٔ:ٕ٘ٗ:, ٚكخ١ٗش حٌو٠َٞ 2ٗ, ٍلُ ٕ:5ِ٘ؽٕٟ حٌٍز١ذ 

 د  ويف أ و ب و ج: العامَ  ّذا يف   (7)

 حٌعزخٍس ـٟ ى: أهٛحطٙخ رزمخء.  (8)

: ٕٔح٤ٔز١ةةةةخء:  چں  ڻ    ڻ  ٹ     ںڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ   ڱ    ڱ      ڱچ ِةةةةٓ لٌٛةةةةٗ طعةةةةخٌٝ:   (9)

ٔٓ3. 

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: ما يف    (10)

 حٌعزخٍس ـٟ ى: ـ١ٍْ ٌٙخ ًٌه.  (11)
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َى حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروؼ  «ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت»  أقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



501 

 

اف ابعماؿ أرجَ   و ما روي: ]من ال سيا[  ال اب  ولذاّ 
ـَ لنا       (ٔ)إُف زتامينا أو نصُُو  َػَقدِ             قالت: أال لييما ىذا اضتما

 ,ألحق ػى أهػل الحجػىز بى ػم الفعػلبُػي  اعتػا  وتشػديد اظتػيم   «هلمه »ككرلك 
َا اصتمي  من اظتُرد اظتػذّّر و روعػو بلُػٍ   العالمىت لم يلحق هىف الالحق  للُعَ  بَ ،ا  

   (ٖ) چ    ڎ  ڌڌ   چ وقاؿ تعاُف: (ٕ)چ  ڌ  ڌ  ڎچ واحٍد قاؿ اهلل تعاُف: 
َعػػا- يلحقػػ ف تمػػيم كبطػػ  اظتخيلُػػ  بػػا،يالؼ  العالمػػىتً  -(ٗ)ويف نسػػخ : يل ق

رياً و روعهما    (ٙ)مى كى ت علي  اعتبىران لصل  (٘)اظتخا ب إ راداً وتّذ
عتػػػا باْػػػم  (ٚ)وظػػػاىر ىػػػذا الرتتيػػػب أّف اضتجػػػازي إفّتػػػا َف يل قهػػػا العالمػػػات بضتػػػاقهم

َىا  ػا ا َف أضتق عي ػاراً ألاػلها  ويف ذلػك مػا ال متُػى   لػي  ذانػك اضتّمػاف الُعَ  واليميمي
 عليهما   (ٜ)اضتّمني ال باعثاف (3)ليينك العّليني  بَ اليعليالف ذترتا

                                                           

١ٌْ ـةٟ ى. ٚحٌز١ةض لخثٍةٗ حٌٕخرؽةش حٌةٌر١خٟٔ ٠ٜةؿ ٍُلةخء ح١ٌّخِةش  «ـمي ٌٌٚح وخْ... أٚ ٜٔفٗ»لٌٛٗ:   (1)

, ٚحٌوٜةخثٚ ٔ:ٖٖٕ, ٚح٤ٛةٛي ـةٟ حٌٕلةٕٛ:5ٖٔ, ٚحٌىظةخد ٖٙرلّيس حٌٕ:َ. ٚ٘ٛ ـةٟ ى٠ٛحٔةٗ 

ٗٙٓ:ٕ ً ّٜ , ٍلُ: ٔ:3َٓٗٚٗف حٌىخـ١ش حٌ٘خـ١ش  ,ٕٖٓ, ٍلُ: ٕ:52ٗ, ٚح٦ٜٔخؾ 2ٖٖ, ٚحٌّف

, 53ٕ, ٍلةةةةُ: ٕ:3٘, ٚحٌّمخٛةةةةي حٌٕل٠ٛةةةةش 2ٖ:5, ٘:2ٗٔ, ٕ:ٕٙ٘ٚحٌظةةةة١٠ًٌ ٚحٌظى١ّةةةةً  ,2ٕٔ

 .2ٔ, ٍلُ: ٕ:ٙٗ, َٚٗف أر١خص حٌّؽٕٟ 3ٗ٘, ٍلُ: ٓٔ:ٕٔ٘ٚحٌوِحٔش 

 .ٙ:ٓ٘ٔ ح٤ٔعخَ  (2)

َلو تعاُف:   (3)   ٛٔ:ٖٖاألحااب:  چچ  چ  چ     ڇ  ڇ  ڇ     ڇ   ڎ   ڎ  ڌڌ  ڈ  ڈ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  چ  من ق
 ٛ ط١ُّ ٠لٍمٛٔٙخ.وٌح عٕي ــخي. ٚحٌعزخٍس ـٟ ى: ٚرٕ  (4)

 ـٟ ى: اـَحىحا ٚـَٚعٗ.  (5)

  ٚحٌّمظ٠ذ )رخد ِةخ ٨ ٠ـةُٛ ٖ:٠ٕ٘2ٕ:َ: حٌىظخد )رخد ِخ ٨ ٠ـُٛ ـ١ٗ ْٔٛ هف١فش ٨ٚ ػم١ٍش(   (6)

  ٚ)رخد ِةخ ؿةَٜ ِـةَٜ حٌفعةً ٌٚة١ْ رفعةً ٨ٚ ِٜةيٍ( ٖ:ٕ٘أْ ٠يهٍٗ حٌْٕٛ هف١فش أٚ ػم١ٍش( 

 . ٘:ٕٙٔ  ّٚ٘ع حٌٙٛحِع ٘:٠َٕٖٓٗد   ٚحٍط٘خؾ حٌٗ:ٔٗ  َٚٗف حٌّفًٜ ٖٕٓ  ٖ:ٕٕٓ

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: بضتاقو    (7)

 حٌعزخٍس ـٟ ى: ـ١ٍْ ًحٔه حٌلىّخْ ٌٌحٔه حٌظع١ٍ١ٍٓ ػَّطخ.  (8)

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: باعي ار    (9)
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 الثى ي  عشرةاظتسال  
كتعليػػل   (ٕ)ألّف العلّػػ  معرّ ػػٌ  ذػػرُي مػػء ّرةٍ  ؛(ٔ)يجػػ ز التعليػػل بػػىلم ر الع ميػػ 

وىذا أمٌر عػدمي ؛  ,تغطىئ  عن اإلعرابالضمير بى  بطىءى أي: الن اِة   كتعليل بعض م
َلػو: (ٖ)إذ معناه عدـ حاجيو لو  بػىختالؼ صػيغ  لحصػ ؿ االمتيػىز  وعّلَ االْي نا  بق

   (٘)   ُّى عن ابعراب(ٗ)اال،يالؼِ  برلك االمتيىز
   (ٙ)ومنو تعليَ ر   اظتضارع باليجّرد

َده  وجعَ اليجّرد جم َدي  ّ  ََ بنا  الضمري بامٍر وج َديػاً   ومن من  ذلك عّل أمراً وج
   (5)ىَ غتي  اظتضارع ،الياً من نااٍب وجازـٍ  [بٚٗٔ]

                                                           

ؿةذ ِةةٓ ٚع١ٍةٗ حٌ٘ةخـع١ش ٚحٌلٕخرٍةةش ٚحٌةَحُٞ ـةةٟ أكةي ل١ٌٛةةٗ  ِٕٚعةٗ حٌلٕف١ةةش ٚح٢ِةيٞ ٚحرةةٓ حٌلخ  (1)

 .23:5ٖٔ  ٚحٌظلز١َ َٗف حٌظل٠ََ ٖ:ٔٗٔ  ٚح٦رٙخؽ ٘:2ٕ٘حٌ٘خـع١ش. ٠ٕ:َ: حٌّلٜٛي 

 ـٟ ى: ٨ ِئػَس.  (2)

 ١ٌْ ـٟ ى. «اً ِعٕخٖ عيَ كخؿظٗ ٌٗ»  (3)

 ٓم٢ ِٓ ى. «رٌٌه ح٨هظ٩ؾ»  (4)

ٚؿّةٛىحا  ٌ٘ح طع١ًٍ حرٓ ِخٌه ـٟ حٌظ١ًٙٔ. لخي: ٠ٚزٕةٝ ح٠ٌّةَّ ٌ٘ةزٙٗ رةخٌلَؾ ٟٚةعخا ٚحـظمةخٍحا   (5)

  ٔ:ٙٙٔأٚ ٩ٌٓةةظؽٕخء رةةخهظ٩ؾ ٛةة١ؽٗ ٨هةةظ٩ؾ حٌّعةةخٟٔ. ٠ٕ:ةةَ: ٗةةَف حٌظٔةة١ًٙ ٨رةةٓ ِخٌةةه 

 .ٕ:2ٗٙ  ٚٔظخثؾ حٌظل١ًٜ ٔ:2ٔٔ  ٚحٌّٔخعي ٕ:3ٕٗ  ٚحٌظ١٠ًٌ ٚحٌظى١ًّ 5ٙٔ

ّْ ٍحـعةةٗ ل١خِةةٗ ِمةةخَ   (6) ىٖ ِةةٓ حٌٕخٛةةذ ٚحٌـةةخَُ  ٚ٘ةةٛ ٍأٞ ح٤وؼة٠َٓ. ٚحٌزٜةة٠َْٛ عٍةةٝ أ َّ أٞ طـة

ّْ ٍحـعةٗ كةَٚؾ ح٠ٌّةخٍعش. ٠ٕ:ةَ: حٌعٍةً ـةٟ حٌٕلةٛ ح٨ُٓ. ًٚ٘ذ حٌ   ٚأٓةَحٍ 2ٙىٔخثٟ اٌٝ أ

١ ؿةةةٛىس ِزةةةَٚن   5ٖٗ( 55  ٚ)حٌّٔةةةؤٌش: ٕ:ٓ٘٘( 5ٗ  ٚح٦ٜٔةةةخؾ )حٌّٔةةةؤٌش: 3ٗحٌعَر١ةةةش 

  ٕ:ٖٙ٘  ٚحٌظٜةة٠َق ٕ:ٕ٘  ٚحٌٍزةةخد ٖ:2ٔ٘ٔ  ٚٗةةَف حٌىخـ١ةةش حٌ٘ةةخـ١ش ٗ:٘ٚٗةةَف حٌظٔةة١ًٙ 

 .ٖ:٘ٓٗ  ٚكخ١ٗش حٌٜزخْ ٕ:5ّٖٕٚ٘ع حٌٙٛحِع 

ِٚةةٓ ١زعةةش  ٕ:2ِٕٗةةٓ ٗةةَف حرةةٓ عةة٩ّْ وّةةخ ًوةةَ حرةةٓ حٌ ١ةةذ ـةةٟ حٌفةة١ٞ  «حٌوخطّةةش»ٓةةم ض   (7)

ُّ ِٓ حٌف١ٞ. خي ِع حٌَ٘ف حٌّٙ ـّ  آظخٔزٛي. ٚ٘ؤٌٔح أٔمٍٙخ ِٓ ٔٚ ـ
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 خىتم ]
)«إيضىح علل الطح »في كتىب  «ُّأب  القى م الاجىجي»قىؿ 

1): 
 )القػػ ؿ في علل الطحػػ (

 أق ؿ:
، كإٌ مػػػػى هػػػػي ميسػػػػتطبىط  أك ػػػػىعىن (2)أكالن: إف علػػػػل الطحػػػػ  ليسػػػػت م جبػػػػ 

لأل ػػيىء المعل لػػ  ب ػػى، لػػيس هػػرا مػػن تلػػك  كمقػػىييس، كليسػػت كىلعلػػل الم ًجبػػ 
 .(3)الطريق

علػػػل »، و«علػػػل تعليميهػػػ »كًعلىػػػلي الطحػػػ  بعػػػ  هػػػرا علػػػا ثالثػػػ  أ ػػػرب: 
 .«علل ج لٌي   ظري »، و«قيى ي 

فأٌمػػى التعليميػػ  ف ػػي التػػي يػيتػى ىصهػػلي ب ػػى إلػػا تعل ػػم كػػالـ العػػرب؛ ل هػػى لػػم 
ىن، كإ مػػى  ػػمعطى بعضػػىن فقسػػطى عليػػ   سػػمٍ   حػػن كال غيري ػػى كػػله كالًم ػػى مط ػػى لفظػػ

ػى  ػػمعطى:  ، «ركػػو ف ػ  راكػػو»، و«قػىـ زيػػ ه ف ػ  قػىئم» ظيػرىه، مثػىؿ ذلػػك أ هػى لىمه

 ...«أكل ف   آكل»، و«ذهو ف   ذاهو»: (5)ا م الفىعل قلطى (4)طىفٍ رى فعى 
)«إفه زيػػ ان قػػىئمه »كمػػن هػػرا الطػػ ع مػػن العلػػل ق ليطػػى: 

6)
إف قيػػل: بًػػمى  صػػبتم  

 ؟«زي ان »
                                                           

 . ٙٙ-ٗٙح٠٠٦خف ـٟ عًٍ حٌٕلٛ   (1)

س.  (2) َّ َ  ؼ١َ ِ سٌ. وّخ ِ َُ ِّٛ ـَ ُِ  أٞ: رً ٟ٘ 

 ٠َ١ك  أٞ: ِٓ ١َق حٌعًٍ حٌلم١م١ش حٌّٛؿزش. ؿّع: «ِٓ طٍه حٌ َق»لٌٛٗ:   (3)

 .«ّٓعٕخ»ع ٌؿ عٍٝ  «ـعَـٕخ»لٌٛٗ:   (4)

خ»٘ٛ ؿٛحد  «لٍٕخ»ٚلٌٛٗ:   (5) ّّ ُٝ حٌّٔؤٌش  ٚا٨ ـّخ ًوةَٖ ِةٓ «ٌَ ؼًُ  ٚـَ ُّ . َِٚحُىٖ رّخ ًوَ َُٟد حٌ

َُ ـخعٍةٗ ـٍََٕةخ أْ حٌّؼخ١ٌٓ ٌِّٔٛع ُِٕٙ أ٠٠خا  ٚأّّخ أٍحى حٌظز١١ٓ  ٚأٔ خ اًح ّْٓعَٕخ ـع٩ا ٌٚةُ  ٔٔةّع حٓة

ٔمٌٛٗ ل١خٓخا عٍٝ ِخ حٓظعٍّٖٛ ـٟ ؼ١َٖ. ٌُٚٙ ـٟ ٌ٘ح رلٌغ, ٌٚ٘ح هخٙ رخ٤ـعخي حٌّظٜةَـش  ـة٩ 

ْٓ ٠ِةخٍعٗ  ٚٔلةٛ ًٌةه ِةٓ ح٤ـعةخي «عٔٝ»٠َى أُٔٙ لخٌٛح  ِِ   ِٕٚعٛح ِٓ حُٓ ـخعٍٗ  وّخ ِٕعٛح 

 حٌـخِيس. ٚهللا أعٍُ.

(6)    ُ ِّٞ حٓ : ـُْٕيِهٍُٙخ عٍٝ أ ْٞ ٛح رٗ ِٓ ًٌهّ ٌظعٌٍٖ. أ  أٍٚىٔخٖ  ٨ٚ ٔظٛلفٗ عٍٝ هٜٛٙ ِخ طىٍّ 
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؛ ل ٌ ػػػى تطصػػػو اال ػػػم كترفػػػ  الخبػػػر، ل ٌػػػى كػػػرلك عيل ٍمطػػػىه «إفه »قلطػػػى: بػػػػ
 ك ػىٍعلىمي ي.

)«زي ه  قىـ»ككرلك 
1)

 ؟«زي ان »إٍف قيل: ًلمى رفعتم  
قلطػػػى: ل ٌػػػػ  فىعػػػػل ا ػػػػتغل فعليػػػػ  بػػػػ  فرفعػػػػ ، ف ػػػػرا كمػػػػى أ ػػػػب   مػػػػن  ػػػػ ع 

)«التعليم»
  ىٍب ي كالـ العرب. (3)كب  (2

)«إفه » «زيػػ ان »ف ييقػػىؿ: لًػػمى  ىصىػػبىٍت كأٌمػػى العلهػػ  القيى ػػي  فػػأ
إفه »فػػي ق لػػ :  (4

 ؟(5)اال م «إفه »؟ كًلمى كجو أف تطصو «زي ان قىئم
المتعػ م  (6)كالج اب في ذلك أف تق ؿ: ل ٌ ػى كأخ اًت ػى  ػىرعت الفعػل

إلا مفع ؿ، فحيًملىٍت علي ، كأيعًملت إعمىلى  لىمهى  ىرعت ، فىلمطص ب ب ى ميشىبه ه 
ـبػػىلمفع مفع ليػػ  علػػا فىعلػػ   حػػ :  (7) ؿ لفظػػىن، ف ػػي تيٍشػػًب ي مػػن الفعػػىؿ مػػى قيػػ  

 كمى أ ب  ذلك. « ىرىبى أخىؾ محم ه »
 ، (1)بع  هرا «إفه »: فكل مى يػيٍعتىل  ب  في بىب (8)كأٌمى العلل الج لي  الطظري 

 ، (1)هرا
                                                           

ٕخ ًٌه ـٟ   (1) ْ  »أٞ: وّخ ُعٍِّّ َُ ًٌةه عٍةٝ ِةخ  «أ ٕخٖ ـٟ حٌفعً  ٚأّٔٗ ٠َـعٗ حٌفخعًّ اً ٨ ٠ّىٓ لٜة ُعٍِّّ

 لخٌٖٛ.

َِ كظٝ رٍَََػ ا١ٌٕخ.  (2) ُٗ ح٤ُٚي ٣ٌِه َّ  أٞ: ِّخ عٍ 

ْز٢ُ   (3) َٟ َِ حٌعَد. أٞ: رخٌظع١ٍُ ٚحٌلف:   و٩

َ  ٚأٔ غ ٌٙخ حٌفعً  ٤ّٔٙةخ وٍّةش   (4) ( ـخعً ِئه   ْ زَْض( رظخء حٌظؤ١ٔغ  ٚ)٠ُيحا( ِفعٛي ِمي َ  ٚ)ا َٜ َٔ َُ ٌِ(

.َ١ّٟٚ 

( ِفعٌٛٗ.  (5) َُ ( ـخعً )طٕٜذ( ٚ)ح٨ٓ  ْ َؿَذ(  ٚ)ا َٚ ( ًُ َذ( ـخع ِٜ  )أْ طٕ

ٌةةُْٛ ٚحٌّعٕةةّٝ ٤ّٔٙةةخ طةةييُّ عٍةةٝ ِعةةخٟٔ )ٟةةخٍعض( أٞ: ٗةةخرََْٙض ِٚخػٍََةةْض )حٌفعةةً( اٌةةن.. ـةةٟ ح  (6)

زُِٗ ح٤ـعخَي حٌّخ١ٟش ـٟ حٌُْٛ ٚحٌزٕخء عٍٝ حٌفظق. ْ٘ ُي ٚٔلٖٛ. ٚوٌٌه طُ  ح٤ـعخيّ اً ِعٕخ٘خ أُٚوِّ

 حٌظِِٛح ًٌه ـ١ٙخ طٕز١ٙخا عٍٝ ـَع١ّظٙخ.  (7)

وش  ِٕٔٛد ٌٍـَيي رفظق حٌيحي حٌٍّّٙش  ٚ٘ٛ حٌميٍسُ عٍٝ حٌوٜ  (8)  َ َي١ٌّش( ِل ـَ ِٛش  ٚالخِشُ حٌلـةش )حٌ

ٍِ ـٟ ح٤ِةٍٛ  ًُ  ٚاؿخٌش ح٤ـىخ ُِّ رل١غ ٨ ٠ىخى ٛخكزُٗ ٠ُؽٍَذ. ٚ)حٌٕ:٠َ ش( ٌِٕٔٛد ٌٍٕ:َ  ٚ٘ٛ حٌظؤ

 حٌؽخ٠ِش.
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؟ كبػػأم الفعػػىؿ (2)مثػػل أف يقػػىؿ: فمػػن أم ج ػػ   ػػىب ت هػػره الحػػركؼ الفعػػىؿ
 ؟ أبىلمى ي  أـ المستقبل ؟ أـ الحىدث  في الحىؿ؟(3)ٍ تيمي هى ىبػه 

كحين  به تم هى بىلفعىؿ لم   يءو ع لتم ب ى إلا مػى قيػ  ـ مفع لػ  علػا 
ـى فىعلي  علا مفع ل ؛ ل ٌ  ه  الصػل كذاؾ فػرعه  فىعل ؟ كهاٌل  ٌب تم هى بمى قي  

 ؟ثىف؟ فأم  عل  دعت إلا إلحىق ى بىلفرع دكف الصل
إلػػػا غيػػػر ذلػػػك مػػػن السػػػؤاالت، فكػػػل  ػػػيء اعتػػػل بػػػ  ج ابػػػىن عػػػن هػػػره 

 المسىئل ف   داخل في الج ًؿ كالطظر.
 يئل عن العلل التي يعتل ب ى  «الخليلى بنى أحم ى »كذكر بعض  ي خطى أف 

 من  فسك؟ (4)في الطح ، فقيل ل : عن العرب أخرت ى أـ اخترعت ى
ىع ى، كعرفت م اقػ ى كالم ػى، إفه العرب  طقٍت علا  جيت ى كطب»فقىؿ: 

قىػٍل ذلػك عط ػى ، كاعتلٍلػتي أ ػى بمػى عطػ م (1)كقىمت في عق ل ػى ًعلىليػ ، كإف لػم يػيطػٍ
                                                                                                                                                                      

 أٞ: رعي هٍٙٛ حٌلىُ ـٟ حٌَـع ٚحٌٕٜذ.  (1)

 ـمةخي: أٗةزٙض ٘ةٌٖ حٌلةَُٚؾ ح٤ـعةخَي ِةٓ «ح٤ِةخٌٟ»ـةٟ  «حرةٓ حٌلخؿةذ»ؿٛحرٗ ِخ أٗخٍ ا١ٌٗ ح١ٌ٘ن   (2)

ْ  ـ١ٙخ حٌؼ٩ػةٟ  ٙخ رخ٤ّٓخء  ٚرٕخإ٘خ عٍٝ حٌفظق  ٚأ ُٛ ٗ : ُىُهٌٛٙخ عٍٝ حٌّزظيأ ٚحٌوزَ  ٚحهظٜخ أُٚؿ

ٟ  ٚحٌوّخٓةةٟ وخ٤ـعةةخي. ٠ٕ:ةةَ: حٌعٍةةً    ٚأٓةةَحٍ حٌعَر١ةةش ٕ:5٘ٗ  ٚحٌوٜةةخثٚ ٓٔٔٚحٌَرةةخع

 .ٔ:3ٕٓ  ٚحٌٍزخد ٖٗٔ

ٕ ١ْةُض هخَ٘ و٩ِٙةُ ح١٦ة٩ق ـةٟ حٌّخٟة١شّ ٤ّٔٙةخ حٌّز١ٕةش عٍةٝ حٌفةظق  (3) َّ ةْيُص  ٚطَ   ـىؤّٔٙةخ رّعٕةٝ: أو 

َُ ــعٍٙةةخ ِ٘ةخرٙشا ٌٍفعةةً ـةٟ حٌّعٕةةٝ  ٌٚٙةةٌح ٠مةٛي: ٘ةةٟ رّعٕةةٝ:  ةة  ّ ُْٙض. ٚٔلٛ٘ةةخ. ٚرع٠ةُٙ ع ةز  َٗ ٚ

 «حرةٓ حٌلخؿةذ»أُإوِّي  ٚأُٗزِّٗ  ٚٔلّٛ٘خ. ٚحٌٜٛحد ِخ لخٌٗ ؼ١َ ٚحكي  ِٓ حٌّلمم١ٓ ـٟ َٗف و٩َ 

ْ  ِةَحَىٖ رخ٤ـعةخي  ٚأهٛحطُٙةخّ ٤ّٔٙةخ حٌظةٟ طةيهً عٍةٝ حٌّزظةيأ ٚحٌوزةَ لزةً  «وةخْ»حٌٔخرك. لخٌٛح: وةؤ

ً   رً طيهً ع١ٍٗ رٕفٔٙخ.  ف رٗ حٌ٘ة١ن  حٓظىّخي ـخع  َ ُٓ ِخٌةه  »ِٚخ ًوَٖ رخٌظ٘ى١ه لي ٛ  «حرة

ُؾ 3  ٕ:٘] «ٗةةَف حٌظٔةة١ًٙ»ـةةٟ  َُ ةةخ أٗةةزْٙض ٘ةةٌٖ ح٤كةة ّّ َْ »[ ـمةةخي: ٌَ ََ  «وةةخ ٍَةةْض عٍَّٙةةخ  ـمُةةيِّ ِّ َع

ََ » حٌُّٕٜٛد  ١ٌىْٛ وَّـٛع ََ »  ِٕٜٚةٛد «لُةيِّ ة ٌىٛٔةٗ ـَعةخا  ٚعٍُّٙةخ رخٌفَع١ةش. لٍةُض: ٚرةٗ  «أُهِّ

 ٠:َٙ حٌـٛحُد عٓ رخلٟ ح٤ٓجٍش ٌّٓ طؤًِ. ٚهللا أعٍُ.

َِ حٌؼخلذ  ٚحٌٕ:َ حٌؼخلذ.  (4) ٗ حٌفْى  أٞ: أط١َض رٗ ِٓ عٕين رظٛؿُّ
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، كإف يكػن (2)ف ػ  الػرم التمسػتي أ   عله  لمى عللت  مط ، فإف أكن أصبتي العله ى 
لػي فػي ثى ، كمى (3)هطىؾ عله  غير مى ذكػرت فىلػرم ذكرتػ  محتمػل أف يكػ ف علهػ ن لػ 

مىثىلي رجلو حكػيمو دىخىػل داران محكمػ ى البطػىء، عجيبػ ى الػطظم كالقسػىـ، كقػ   لكذ
صػػحهت عطػػ ه حكمػػ ي بى ي ػػى بػػىلخبر الصػػىدؽ، أك البػػراهين ال ا ػػح ، كالحجػػج 
الالئح ، فكٌلمى كقف هرا الرجل ال اخل ال ارى علا  يء مط ى قػىؿ: إ مػى فعػل 

لػػػ ، كخطػػػرٍت ببىلػػػ ،  (4) ػػػطحتٍ هػػػرا هكػػػرا لعلهػػػً  كػػػرا، أك لسػػػبو كػػػرا، لعلهػػػ و 
أف يكػػ ف الحكػػيم البػػى ي للػػ ار فػىعىػػلى  (6)أف تكػػ ف علػػ ن لتلػػك، فجػػىئا (5)محتملػػ و 

ذلك للعله  التي ذكرهى هرا الػرم دخػلى الػ ار كجػىئا أف يكػ ف فػىعىلىػ ي لغيػر تلػك 
العلهػػً ، إال أف مػػى ذكػػره هػػرا الرجػػل محتمػػل أف يكػػ ف علػػ ن لػػرلك، فػػإف  ػػطحت 

)«لمى علهٍلتي ي من الطح  هي أٍليىقي ممى ذكرت  بىلمعل ؿ فليأًت ب ى لغيرم عله ه 
7). 

)«الخليل»كهرا كالـ مستقيم، كإ صىؼ من 
8). 

                                                                                                                                                                      

ًُوَ. ّٟٚ  (1)  .«حٌعَد»١َ )عٕٙخ( ٌ ح٦ٗخٍس ٌٍظع١ًٍ حٌّفَٙٛ ِٓ حٌعًٍ  أٚ ٌٍِعًٍَ رخعظزخٍ ِخ 

 أٞ: ١ٍزُض.  (2)

أٞ: ـٙٛ هخٍؽ عٍٝ لٛحعيُ٘  ِؤهًٛ ِٓ ٟٛحر٢ و٩ُِٙ  ٚحٌظع٩١ٍص طؼزض رخ٨كظّةخ٨صّ ٤ّٔٙةخ   (3)

ْٓ ِٕخـ١شا ٌّخ أريحٖ  َ   ـٍٛ أهَٙٚح عٍّشا أهَٜ ٌُ طى  .«حٌو١ًٍ»٨ طظِحَكُ  وّخ ِ

ةةةََٕق وةةة   (4) َٓ َٕةةةعَ »أٞ: هٙةةةَص ٌةةةٗ ٚعَٟةةةض. ٠مةةةخي:  ةةة «َِ كخا. ٠ٕ:ةةةَ حٌّٜةةةزخف ح١ٌّٕةةةَ ُٓ ِْ ُٓ ةةة ُٓ ُٕٛكخا ٚ

 ٚحٌمخِّٛ ِخىس )ٕٓق(.

ةََٕلضْ »٠ـةُٛ ٜٔةزٙخ عٍةٝ حٌلةةخي ِةٓ ـخعةً   (5) ٘ةخ ٛةةفش ٌة  «َٓ َُّ حٌٔةةخرمش   «عٍةش  »وّةةخ ٘ةٛ حٌ:ةخَ٘  ٚؿ

 ٍٚـُعٙخ هزَ ِزظيأ ِلٌٚؾ. ٚ٘ٛ أرعي.

ةخا    (6) ّٜ ّْ ِخ ٠ٌوَٖ حٌلى١ُ ٨ ٠ىْٛ ٘ٛ َِحى حٌزةخٟٔ ٌٍةيحٍ ٔ ٩ا  ـىةٌح ِةخ اٗخٍس اٌٝ أ َّ ْلةظَ ُِ أّّةخ ٠ىةْٛ 

 أريحٖ ٘ٛ ِٓ حٌِعًٍَ ـٟ حٌى٩َ حٌعَرٟ.

ََ ـ١ٙخ ً٘ طٛحـك أٚ طوخٌؿ أٚ طىةْٛ أعٍةٝ أٚ أىْٚ. ٠عٕةٟ: أٔةٗ   (7) َ:ْٕ َُٕق ٌٗ كظٝ ٠ُ ْٔ أٞ: رخٌعٍ ش حٌظٟ طَ

 ٍَ َٜ َؾ ـٟ حٌى٩َ  َٚك  َ َٜ ُٗ  ٚطَ ُِ ْٓ ٍٓوْض لََي َِ  ًُّ ََ ـٟ حٌظع٩١ٍِص  رً و ـْ ْض ٌٗ ٍِىشُ ح٨لظةيحٍ ٨ َك

ً  ِوظََعةش ٠لظّةً أْ طىةْٛ ٘ةٟ حٌّمٜةٛىس.  َٟ رعٍ َيِى أْ ٠ؤط َٜ د  ـٙٛ ر ََ عٍٝ حٌٕ:َ ـٟ و٩َ حٌَع

 ٚهللا أعٍُ.

ََ  «حٌِّؿخؿٟ»ٌ٘ح و٩َ   (8) ٍكّٗ هللا طعخٌٝ  ٨ٚ رِْيَع ـٟ ٗٙخىطٗ ٌةٗ رخ٦ٜٔةخؾ   «حٌو١ًٍ»عم َذ رٗ و٩

 َُ ةةٗ رخ٨ٓةةظمخِش  ـٙةةٛ ح٦ِةةخ ِِ َُّ عٍةةٝ  ٌٚى٩ ةة ُّ ُّ ع١ةةخٌي ع١ٍةةٗ ـةةٟ حٌىةة٩َ  ٚلةةي لةةخٌٛح: أةةٗ ٨ ٠َ ٚحٌٕةةخ

ُّٞ »  ٍكّٗ هللا. لةخي «حٌو١ًٍ»حٌَٜح١ رعي ح٤ٔز١خِء أىقُّ عم٩ا ِٓ  ر١ةي ُِّ ُٓ كٔةٓ حٌ َ  ِلّةُي رة  «أرةٛ رىة
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كعلػػػا هػػػره الكجػػػ  الثالثػػػ  مػػػ اري علػػػل جميػػػ  الطحػػػ . هػػػرا آخػػػر كػػػالـ 
 (1)[الٌاٌجىجٌي.

                                                                                                                                                                      

ُٞ أً٘ حٌعٍُ: أّٗ ٨ ٠ـُٛ عٍةٝ «حٓظيٍحن حٌؽ٢ٍ حٌٛحلع ـٟ وظخد حٌع١ٓ»حٌٍؽٛٞ ـٟ وظخرٗ  : لخي رع

ْٕ٘ةخا ِةٓ حٌو١ٍةً. ٔمٍةٗ  -عٍة١ُٙ حٌٔة٩َ–رعي ح٤ٔز١ةخء  حٌَٜح١ ًِ  «حٌِّ٘ةَ»ـةٟ  «حٌٔة١ٛ١ٟ»أكةٌي أىقُّ 

(: ٌُ ٠ىٓ رعي حٌٜلخرش أًوٝ ِةٓ ٔ:3٘٘) «رؽ١ش حٌٛعخس»( ٚٔ:3ٖٓ) «أزخٖ حٌَٚحس»(. ٚـٟ ٔ:3ٕ)

 حٌو١ًٍ  ٨ٚ أؿُّع ٌعٍُ حٌعَد.

خي.  (1) ـّ  ٠ُخىس ِٓ ـ
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 [جٔ٘ٔ]  العلٌ  (ٔ)لكذكر مسى
 ىذه تررت ٌ 
 أح هى
 اإلجمىع

علػا كإجمػىع م   ,  هػرا الحكػم كػراعلٌػ لعربيػ  علػا أفٌ جمػ  أهػل ابأف يي 
مػا   تق ير الحركىت علٌ  أفٌ  ألّف األلػف مػ   ؛رفػي المقصػ ر التعػرٌ إعرابيً  أو بنائيً   ّ 

ػػػػ  أاػػػاًل   ػػػػذلك والّسػػػرة إعرابػػػاً  (ٕ)تقػػػديركبقائهػػػا علػػػى لينهػػػا ال تق ػػػَ اضتّر  فػػػػيالضػػػم ّ 
َُ   اظت ,اال تثقىؿ «القا ي»ّػ  لمطق صا    (ٖ)ايد  ع  اهّردأي: الثق

                                                           

 يف أ و ب و ج: مسائَ    (1)

 ٟ ى: ٚطمّيٍ.ـ  (2)

 ٌٍّزخٌؽش. «ح٨ٓظؼمخي»أٞ: ح١ٌٔٓ ٚحٌظخء ـٟ   (3)
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 الثى ياظتسلك 
 على العّل   الطصٌ 

  . علا العلٌ  العربيٌ  بأف يطصٌ 
 فػػالفه » :يقػػ ؿ (ٕ)الػػيمنرجػػالن مػػن   ػػمعتي : (ٔ)«بػػن العػػال  كأبػػ  عمػػر »قػػىؿ 

 انّػػَث  «فىحتقرهػػى يجىءتػػ  كتػػىب»  (ٖ)أي: َعيِػػي   -بُػػي  الػػالـ و ػػم اظتعجمػػ - « به غيػػلى 
جىءتػ   :أتقػ ؿمنّراً عليو تانيَث اظتذّّر:  فقلت ل ري العائد إليو  والضم «الّياب»اظتسنَد لػ
َلو:  عم :ؿىفق ي؟كتىب َاز بق َلو  مث نّص على عّل  اصت  بصػحيف الّيػاب  ألػيس   أي: أق

 معً    انثو لذلك  
ٌَ عر   منصٌَص عليو     هذا تعلي

  «اباألعػػػػػر »بُػػػػػي  اعتمػػػػػاة  نسػػػػػ   لػػػػػػ :ف ػػػػػرا العرابػػػػػي: (ٗ)«بػػػػػن جطػػػػػيا»قػػػػػىؿ 

َف اػاحَب ؾُتْعػٍ  وارتيػاٍد (ٙ)«اظتص اح»  وىم أىَ ال دو  ويف (٘)ّذلك : األعرا  الذي يّ
َاليهم(5)«األزىػػػري»للّػػػأل  قػػػاؿ  َاٌ  أّػػػاف مػػػن العػػػرب أو مػػػن مػػػ   قػػػاؿ:  مػػػن نػػػاؿ (3): ْػػػ

                                                           

ّْ حٌعَد لي أٍحىص ِٓ حٌعًٍ ٚح٤ؼَحٝ ِخ ٔٔزٕخٖ ا١ٌٙخ ِٚةخ كٍّٕةخٖ   (1) حٌوزَ حٌوٜخثٚ )رخد ـٟ أ

َّ ٛةٕخعش ح٦عةَحد ٕ:ٙٔٗ, ٚٔ:2ٕٗع١ٍٙخ(  عةٓ ح٤ٛةّعٟ  ِٚمةخ١٠ْ حٌٍؽةش ِةخىس  ٔ:ٕٔ  ٚٓ

  ٖ:ٕٕٓ  ٕٚ:ٕ٘ٗ  ٚأِةةةخٌٟ حٌ٘ةةةـَٞ ٔ:5َُّٙٔٚلةةةٟ )ٌؽةةةذ(  ٚٗةةةَف ى٠ةةةٛحْ حٌلّخٓةةةش ٌٍ

  ٚحٌّٜةزخف ٕ:١ٔٓ٘ ؿٛىس ِزَٚن  ٚحٌٍزةخد  5ٔٙ  ٚ ٕ:5ٖٙ  ٚح٦ٜٔخؾ ِٖٙٚٔ٘ش ح٤ٌزخء 

 .ٙ:ٖٙح١ٌَّٕ ٌٚٔخْ حٌعَد ِخىس )ٌؽذ(. ٠ٕٚ:َ: ّ٘ع حٌٙٛحِع 

َد يف أّثػػر ال «مػػن العػػرب»: ٕ:ٜٗ٘يف أ و ب و ج: العػػرب  قػػاؿ ابػػن الطيػػب   (2) َجػػ َؿ: ىػػَ اظت نسػػخ  ويف بعػػض األاػػ
    ال منا اة «من عرب اليمن»  واظتراد: «من اليمن»

(3)  «  ٟ  ـٟ أ ٚ ؽ: أٚعٕٟ. ٚـٟ د: أٚعٟ. ٚـٟ ى: أٞ ؼٕٟ. ٌٚعً ِخ أػزظٗ ٘ٛ حٌٜٛحد. «أٞ َع١ِ

 .ٔ:2ٕٗحٌوٜخثٚ   (4)

 ـٟ ى: رفظلٙخ.  (5)

 حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ ِخىس )عَد(.  (6)

 .  ط٠ٌٙذ حٌٍؽش ِخىس )عَد(  (7)

 وٌح ـٟ حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ ٚط٠ٌٙذ حٌٍؽش  ٚـٟ حٌٕٔن: كٛح١ٌُٙ.   (8)
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وظعػػػػن بظعػػػػنهم  ػػػػاعراٌب  ومػػػػن نػػػػاؿ بػػػػالد الريػػػػف   [أٖٗٔ]ال ػػػػادين   (ٔ)ال اديػػػػ   وجػػػػاور
َ ن اظتدف وال َا  ص اَ  واْي َن  ُقرى العربي  وذريقتا  ؽتن ينيمي إُف العرب   عرٌب وإف َف يّ

َف  آ،ػػَره  ػػا ٌ - في ٍلػػالجً   هػػرا الم  ػػ ى  لى علٌػػالعػػر ُّ اصتػػايف  -بّسػػر اصتػػيم  سػػّ
َنو يف مع  اظتءّنث  ر بمى ذكره لتأ يث المركٌ  كاحتجٌ  , ً ب ره العلٌ   منّ 

ػػعي » عتي  ػػم :  قػػىؿالمبػػرد أ ٌػػ (ٕ)كعػػنأبػػَ عمػػرو:  قػػىؿ : بضػػم اظتهملػػ  «ةى ىرى مى

ػػػار(ٖ)«أ  حيػػػاف»لػػػػ «رال  ػػػ»وختُيػػػف اظتػػػيم  ويف  : بُػػػي  أوليػػػو وتشػػػديد  انيهمػػػا  (ٗ): َعم 
 وحذؼ اليا  آ،ره  

سػػػر الػػػرا   :بػػػن جريػػػرو  بػػػن بػػػالؿً  -(٘)بُػػػيٍ   ّسػػػرٍ - بػػػن عقيػػػلً ا بُػػػي  اصتػػػيم ّو
   (ٙ)اطَتطَُي :«ال  ر»األوُف  زاد يف 
َين    (5)چٍ  يلنوووووهايَ  [دٗٔٔ] ی     ی  جثچ  :يقػػػػػرأ  «ْػػػػػابق»بػػػػػرتؾ تنػػػػػ

  ذه القرا ة  وبنصب اظتضاؼ إليو   مى تري  :(3)فقلتي   «النهار»ونصب 

                                                           

 وٌح ـٟ ى ٚحٌّٜزخف ح١ٌَّٕ ٚط٠ٌٙذ حٌٍؽش. ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ؿخُٚ.  (1)

ّٚ حٌٔةةخرك   (2) ةةٗ ـةةٟ حٌوٜةةخثٚ رعةةي حٌةةٕ ّٜ حٌٜةةٛحد: لةةخي حرةةٓ ؿٕةةٟ. ٚـةةٟ د: أرةةٛ عّةةَٚ عةةٓ. ٚٔ

ٕٗ2:ٔ. 

 زلَ ١ٌْ ـٟ ى.. ِٚخ ٔمٍٗ عٓ ح5ٌ:ٖٕٖحٌزلَ حٌّل٢١   (3)

ُٓ حٌ ١ذ   (4) حرٓ ع٩ْ ـ١ّخ ٔٔزٗ ٌٍزلَ. ٚحٌٌٞ ـٟ حٌزلةَ  ٕ:2٘٘ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: عّخٍس. ٚلي طزع حر

 : عّخٍس.5:ٖٕٖحٌّل٢١ 

 رخٌظٜؽ١َ.  ٕ:2ٟ٘٘ز ٗ حرٓ حٌ ١ذ   (5)

: ٕ:2٘٘حٌٕٚ ـةٟ ى ىْٚ ٗةَف: حرةٓ عم١ةً رةٓ رة٩ي رةٓ ؿ٠َةَ. لةخي ــةخي ـةٟ كخٗة١ش حٌفة١ٞ   (6)

ٜ. ٚحٌةةٌٞ ـةةٟ ح٤ٔٔةةخد ٌٍٔةةّعخٟٔ )حٌو فةةٟ( حٌَو َفَةةٝ وةة َِ َّ ـَ : ٚـةةٟ آهَ٘ةةخ ح١ٌةةخء آهةةَ ٘:3ٗٔخٌ

. ٚعّةخٍس ٗةخعَ ِمةّيَ ـٜة١ق ِةٓ أ٘ةً ح١ٌّخِةش  ٔ:ٖ٘ٗحٌلَٚؾ. ِٚؼٍٗ ـٟ حٌٍزةخد ٨رةٓ ح٤ػ١ةَ 

  ٚحٌةٛحـٟ رخٌٛـ١ةخص 5٘ٙٙ  ٍلةُ: ٗٔ:3ٕٔ٘ . طٕ:َ طَؿّظةٗ ـةٟ: طةخ٠ٍن رؽةيحى 2ٖٕطٛـٟ ٕٓش 

 . ٘:5ٖع٩َ   ٚح3ٙ٤ٕ  ٍلُ: ٕٕ:ٕٕ٘

  ِٚعـةةُ حٌمةةَحءحص 5ٔ:2ٕ  ٚحٌةةيٍ حٌّٜةةْٛ 5:ٖٕٖ. طٕ:ةةَ حٌمةةَحءس ـةةٟ حٌزلةةَ ٓٗ: ٖٙ ٠ةةْ  (7)

ٗ33:5 . 

  ُحى عٕي ــخي: ٌٗ.  (8)
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َين  چيلنهايَ ساب ٌچ  أردتي  :(ٔ)قىؿ  :قػىؿ ؟  قلتىػف ػاٌل  :فقيػل لػ   «ْابق»بين
  .(ٕ)  لكىف أكزفى ل  قلتي 

 :لطػػى ثالثػػ  أغػػراضو  «اظتػػبّد»اظترويّػػ  عػػن فػػي هػػره الحكىيػػ   :«بػػن جطػػيا»قػػىؿ 
ََؿَ »أي:  كرا «قاؿ»ّػأصل كرا  إفٌ : -معشَر الن اة- تصحي  ق لطى: أح هى    «قَػ

هػػا وانُيػػاح مػػا  لكػػرا  (ٗ)أي: ألُػػاً مػػثالً  كػػرا (ٖ)فعلىػػتٍ  ػػى أ ٌ  :كالثػػى ي أي: لي ّر
َُ يف اللُػػػ    ػػػنفّ  الخٌفػػػبالقلػػػب  مػػػى طلػػػوإ ٌ  (٘)أال تػػػرلق لهػػػا  

أ،ػػػفُّ مػػػن  «قػػػاؿ» (ٙ)
ََؿَ » ؛ فػػي الػػطفس أم: أثقػػلى  لكػػىف أكزفى  : لػػ قأي: علػػى ىػػذا الطلػػِب  عليػػ  يػػ ؿٌ   «قَػػػ

ػػ  عليػػو   َؿ العػػرب: (ٚ)أي مػػن قػػ ل ملثقػػَ حػػرؼ العلّػػ  واضتّر ٌَذ مػػن قػػ  (3)[هػػرا]: مػػا،
  .ل  كزفه  أم ثقيله   كازفه  درهمه 

أي: ذػري  (2)هغيػري مػن األلُػاظ   قػ  تططػق بىلشػيءأي: العػرَب    ػىأ ٌ  :كالثىلث
بػػػػو؛  (ٔٔ): مػػػػن اظتنطػػػَؽأقػػػػ ل مطػػػ أي: العػػػرِب    فسػػػػ ى فػػػيبػػػػو   (ٓٔ)ؽذلػػػك اظتنطػػػَ 

َين مػػػ  أنّػػػو األاػػػَ؛ لػػػئال يثقػػػَ إليثىرهػػػى التخفيػػػف اللُػػػ  بايػػػادة  [جٕ٘ٔ]   اْػػػقا الينػػػ

                                                           

 يف أ و ب و ج:  قاؿ    (1)

ٍ حرٓ ؿٕٟ ٌ٘ح حٌوزَ ـٟ حٌوٜخثٚ ـٟ ؼ١َ ٌ٘ح ح١ٌّٛٓ حٌٌٞ أكٍض ع١ٍٗ. ٠ٕ:َ حٌوزَ ـةٟ:   (2) َّ و

َّ ٛةةةةةٕخعش ٖ:3ٖٔ  ٕٚ:2ٕٗ  3ٖٗٚ  5ٖٖ  ٔ:ٕ٘ٔوٜةةةةةخثٚ   ٚحٌٔ:3ٕٖحٌىخِةةةةةً    ٚٓةةةةة

  ٌٚٔةةخْ ٗ:2ٙ٘ٔ  ِٚعـةُ ح٤ىرةةخء 2ٖ٘  ٖ:ٕٗٓ, ٚاعةةَحد حٌمةَآْ ٌٍٕلةةخّ ٕ:2ٖ٘ح٦عةَحد 

 .3ٗٗ. ٠ٕٚ:َ: ِؽٕٟ حٌٍز١ذٔٔ:5ٖٙحٌعَد ِخىس )ُْٚ(  ٚهِحٔش ح٤ىد 

َلو   (3) َؿ والثآف»أي: العرب  ويف أ و ب و ج: تقلب  ويف د:  قلت  وق  ْقا منها  «أعا ق

 ّذا يف د  وليست يف أ و ب و ج    (4)

 عٕي ــخي ٚـٟ حٌوٜخثٚ: طَحٖ.  (5)

 ّذا يف د  وليست يف أ و ب و ج    (6)

 ّذا يف د  وليست يف أ و ب و ج    (7)

 ح٠ٌِخىس ِٓ ــخي.  (8)

 ـٟ ى: ٚؼ١َٖ.  (9)

 ـٟ ى: حٌٍّفٛه.  (10)

 ـٟ ى: حٌٍّفٛه.  (11)
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ره َؿ الشػاعر:  «النهػار»بقي نصب  (ٖ)  ولذا(ٕ)  وحذؼ ختُيُاً م  نّييو(ٔ)ّذ ٍالػو  وعليػو قػ
 [من اظتيقاَرب] [بٛٗٔ]الشاعر: 

َر اهلَل إالّ قليال                (ٗ)                   وال ذّا
 بنصب اصتالل  

: الضػػػمري ليعظػػػيم مقػػػاـ العلػػػم  أو لياّيػػػد األمػػػر   ػػػمعطى :(٘)« ػػػيب ي »كقػػػىؿ  

  (ٙ)ولتيمَ أنّو شتعو م  ذريه   الضمري على ظاىره 
علػػى إ ػػمار  (ٛ)واصتملػػ  .(5)عىن كذئبػػىن بي الل ػػم  ىػػ يػػ ع :أي: العػػرِب   بعضػػ م

َؿ َل  الق َؿ  «يدعَ»  أو معم  ؛ ألنّو من الق
َبني  وال نااب لُظاً   مى أردتى  :(ٜ)ل فقلطى  رقتا منص  بّذ
ألّف   .«(ٔٔ)ذئبػىن ك ػبعىن أي: اظتاشػيِ   الل م اجمػ  في ػى » أردتي  (ٓٔ)فقىؿ

 اظتاشي  من اآل،ر   (ٔ)ّالً منهما لتمي
                                                           

ره»  (1)  ّذا يف د  ولي  يف أ و ب و ج    «بايادة ّذ

 ـٟ ى: ٚكٌؾ ِٛٔؼٗ.  (2)

ذا    (3)  ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: ّو

ََ  ٗـؤٌف١ظُة. ٚٛةيٍٖ: 5, ٍلةُ: ٗ٘حٌز١ض ٤رٟ ح٤ٓٛى حٌيإٌٟ ـٟ ى٠ٛحٔةٗ   (4) ّْ ذ  ِٔةظعظِ  ؼ١ة . ٚحٌ٘ةخ٘ي أ

خوٕش  ٨َٚ حٌـ٩ٌةش  ـلةٌؾ حٌظٕة٠ٛٓ ٨ٌظمةخء حٌٔةخو١ٕٓ: حٌظٕة٠ٛٓ حٌةٌٞ ٘ةٛ ٔةْٛ ٓة «ًوةَحا هللا»أٍٛٗ 

, ٚح٤ٛةٛي ٕ:ٕٖٔ, ٚحٌّمظ٠ةذ ٔ:2ٙٔٚ٘ٛ ـةٟ حٌىظةخد ٚ٘ٛ ِٓ ح٠ٌٍَٚس ه٩ـخا ٨رٓ ٘٘خَ. 

َّ ٛةٕخعش ح٦عةَحد ٕ:ٖٕٔ, ٚحٌّٕٜؿ ٔ:ٖٔٔ, ٚحٌوٜخثٚ ٖ:٘٘ٗـٟ حٌٕلٛ  ٓٚ  ٖ٘ٗ:ٕ  

 ً ّٜ , ٔٔ:١ٖ5ٗ ؿٛىس ِزَٚن  ٚحٌوِحٔةش  2ٕ٘, ٚٗٔٗ, ٍلُ: ٕ:2٘ٙ, ٚح٦ٜٔخؾ 2ٕٖٚحٌّف

 .52ٔ, ٍلُ: 3ٕ:5َٔٚٗف أر١خص حٌّؽٕٟ , 2ٍٕٗلُ:

ً ٔ:٠ٕٕ٘٘:َ: حٌىظخد   (5) ّٜ  .ٔ:ٕٙٔ  َٚٗف حٌّفًٜ ٖ٘  ٚحٌّف

 ١ٌْ ـٟ ى. «أٚ ٌظؤو١ي ح٤َِ ٠ٚلظًّ أّٔٗ ّٓعٗ ِع ؼ١َٖ ـخ١ّ٠ٌَ عٍٝ هخَٖ٘»لٌٛٗ   (6)

ًٌ طيعٛ رٗ حٌعَد ٌٍؽُٕ رخؿظّخع حٌٌثذ ٚح٠ٌةزع ٌظٔةٍُ حٌؽةُٕ رّٕةع وةً ٚحكةي ِّٕٙةخ  (7) ؼَ ح٢هةَ عةٓ  َِ

  ٌٚٔةخْ حٌعةَد 2ٙٗٔ  ٍلةُ: ٕٖٗ  ٚٔ:5ٕٕ  ٚحٌّٔظمٜٝ ٕ:3ٗحٌؽُٕ. ٠ٕ:َ: ِـّع ح٤ِؼخي 

 ٚطخؽ حٌعَّ ِخىس )ٟزع(.

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: اصتمل   دوف واو   (8)

 ْقطت من أ و ب و ج    (9)

 وٌح ـٟ ك١يٍ ٚحٌوٜخثٚ, ٚعٕي ــخي: لخي.  (10)

 عٕي ــخي: ٟزعخا ًٚثزخا.  (11)
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ٌَ  (ٕ)  ل مىالنااب بػ رففسٌ  َلُػ ف را  وَف يس ق لو دلي و: أردُت ارتػْ   يهػا  أي: ق
  .ا ت ابالنااب   : مط م بىلعلٌ  تصري ه 

                                                                                                                                                                      

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: كتي     (1)

 ّذا الع ارة يف د  ويف أ و ب و ج:  يو النااب  ا ترى    (2)
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 الثىلثاظتسلك 
 (ٔ)اإليمىء

َليني: اقرتاف واٍف ملٍَُظ ٍٍّم ولَ مسين طاً لَ َف يّن لليعليػَ ىػَ  وىَ عند األا
اف بعيداً ذري الئٍق بُصاح   باللُ  يف ػتّلو   (ٖ)اظتيّلم؛ إذ حقو إتيانو (ٕ)أو نظريهّ 

 ا: قػػػىل مػػػن أ ػػػتم ؟ :فقػػػىؿ مػػػن العػػػرب أتػػػ ا الطبػػػي  أف ق مػػػىن كمػػػى ركم 
ًِ  بطػ  (ٗ)[ حن] َا»و صػَ   [أٗٗٔ]وتشػديد الي ييػ    (٘)بّسػر اظتعجمػ  :ىفيٌػغى  «قػال

َاب  ال مرت يو من قرٍب أو ذريه  (ٙ)ألفّ   ال رض بياف اصت
ًِ  بط  بل أ تم :(5)قىؿ   .(3)  افرى

                                                           

 زاد يف أ و ب و ج: للنصب  ولعلها: للعّل    (1)

. ٚ٘ةٌٖ «ك   »ـٟ أ ٚ ؽ اٗخٍس ٓم٢, ٚـٟ حٌٙخِٖ: ٠ّٚٔٝ رخ٦ٗخٍس ٚرخ١ٌٕش. ٚـٛلٙخ اٗخٍس كخ١ٗش   (2)

 ًّ ـةةٗ وةةٌٌه حٌـةة٩ي حٌّلٍّةةٟ ـةةٟ ٗةةَف ؿّةةع ح٠ٌِةةخىس اْ ػزظةةض ـٍعةة َّ ِلٍّٙةةخ رعةةي حٌظع٠َةةؿ. ٚلةةي ع

 ٌةُ ٌةٛ) ٍِفٛهةخ ٠ىْٛ وّخ( ِٔظٕز خ) حٌلىُ وخْ( ٌٚٛ رلىُ ٍِفٛه ٚٛؿ حلظَحْ)حٌـٛحِع, لخي: 

 اٌةةٝ ٚحٌلىةةُ رخٌٛٛةةؿ ٠٘ةةخٍ ك١ةةغ حٌلىةةُ ٌٕ:١ةةَ( ٔ:١ةةَٖ أٚ) حٌٛٛةةؿ أٞ( ٘ةةٛ ٌٍظع١ٍةةً ٠ىةةٓ

( رع١ةيح) ح٨لظةَحْ ًٌه( وخْ) رٗ حٌلىُ ٌظع١ًٍ رخٌلىُ َحٔٗحلظ ك١غ ِٓ ًٌه ٠ىٓ ٌُ ٌٛ أٞ ٔ:١َّ٘خ

. ٠ٕ:ةةَ: ٕ:2ٖٓٛحٟةةعٙخ. كخٗةة١ش حٌع ةةخٍ ِ ـةةٟ رخ٤ٌفةةخه ٚاط١خٔةةٗ رفٜةةخكظٗ ١ٍ٠ةةك ٨ حٌ٘ةةخٍع ِةةٓ

 . 5:ٕٖٖٗ  ٚحٌظلز١َ َٗف حٌظل٠ََ ٖ:ٗٗ  ٚح٦رٙخؽ ٘:ٖٗٔحٌّلٜٛي 

 ـٟ ى: اػزخطٗ.  (3)

 ح٠ٌِخىس ِٓ ــخي.   (4)

 : ُ٘ رفظق حٌؽ١ٓ حٌّعـّش ٚؤَ٘خ. ٕ:2٘2 لخي حرٓ حٌ ١ذ  (5)

(6)  .  ْ  ـٟ ى: ـًٜ ٤

 عٕي ــخي: ـمخي.   (7)

ٌٌٙح حٌلي٠غ ٠َ١مخْ: ح٤ٚي عٓ أرٟ أ٠ْٚ عٓ ٚ٘ذ رٓ عَّٚ رٓ ٓعي رٓ ٚ٘ذ حٌـٕٙةٟ. ٚ٘ةٌح   (8)

ّْ إٓخىٖ ِـٙٛي. ٚحٌؼخٟٔ ِٓ ٠َ١ك حرٓ حٌٔخثذ حٌىٍزةٟ. ٚ٘ةٌح  ٔمً ـ١ٗ حرٓ كـَ عٓ حرٓ حٌٔىٓ أ

  ٕ٘:ٕٙٗخٌٗ ـٟ ح٠ٌعؿ ِعَٚـش عٕي أً٘ حٌـَف ٚحٌظعةي٠ً. ٠ٕ:ةَ ـةٟ كخٌةٗ: طٙة٠ٌذ حٌىّةخي ك

  ِٚعَـةش ٕ:5ٕٗ. ٠ٕٚ:َ حٌلي٠غ ـٟ وظخد ٔٔةذ ِعةيٍّ ٚحٌة١ّٓ حٌىز١ةَ ٨رةٓ حٌىٍزةٟ ٍٖٕٗ٘لُ: 

  ٚحرةٓ 3ٕٔٙ( ٍلةُ حٌلةي٠غ: 23ٙ)طَؿّش ٍٗةيحْ حٌـٕٙةٟ ٍلةُ:  ٕ:ٕٔٔٔحٌٜلخرش ٤رٟ ُٔع١ُ 

  ٚح٨ٓةظ١عخد ٗٗٗ  ٚؿَّٙس ح٤ٔٔخد ٨رٓ كةَِ ٔ:ٌٖٖٖىزَٜ )ٚـي ؿ١ٕٙش( ٓعي ـٟ حٌ زمخص ح

 ٕ:5ٓ  ٚأٓةةي حٌؽخرةةش 22:2ٔ  ٚح٤ٔٔةةخد )حٌؽ١ةةخٟٔ( 2ٕٓ( 2ٗٔ)ٓةةعي رةةٓ ٚ٘ةةذ حٌـٕٙةةٟ ٍلةةُ: 

)ٓةعي  ٘ٔ:22(  ٚحٌةٛحـٟ رخٌٛـ١ةخص ٖٕ٘ٓ)ٓعي رٓ ٚ٘ةذ ٍلةُ:  5ٕٕ(  55ٚٙٔ)ٍٗيحْ ٍلُ: 

, ٍلةُ: ٕ:3ٗٗ(  ١ٚ حٌزـةخٚٞ 3ٕٗٙحْ ٍلةُ: )ٍٗي ٕ:5ٕٓ(  ٚح٦ٛخرش 52ٖٗرٓ ٚ٘ذ ٍلُ: 

.. ٚل٠َةذ ِةٓ ٘ةٌح ٓٙ٘ٗ, ٗ:2ٔ(, ١ٚ حٌزـخٚٞ 3ٗ٘ٗ)عزي هللا رٓ ريٍ  ٍلُ:  ٗ:2ٖ, ٕٚٙ٘ٙ

ـٟ طَؿّش ٍحٗي حٌٔةٍّٟ  أٔةٗ لةيَ حٌٕزةٟ ٛةٍٝ  3ٖٕحٌلي٠غ ِخ ًوَ حرٓ عزي حٌزَ ـٟ ح٨ٓظ١عخد 
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 إلػػػا أفٌ  -تُننػػػاً يف اليع ػػػري «مػػػاأو »عػػػّب بػػػو بػػػدَؿ - أ ػػػىر: (ٔ)«ابػػػن جطػػػي»قػػػىؿ 
 هلػم يتفػ ٌ   كإف كىف  «رشداف»يف  (ٖ)ّايادهتما  (ٕ)ىفتزائ  «ذياف»يف  اللف كالط ف

َاو- َقي  والُا   وتشديد ال َه  -بُي  الي يي  والُ نايػً  وال  بػرلكأي: َف ينطق  ػ اػرلتاً والّ 
َلػ-أي: ذّياف  (ٗ)ا تقىق  غير أفٌ تعريضاً   ػَّت عػن الُاعػَ   اظتصدر مضػاؼ ظتُع و  ْو

يُػػػاً  بداللػػػ  اظتقػػػاـ وىػػػَ النػػػ   : بُػػػي  اظتعجمػػػ  وتشػػػديد اليػػػا   مصػػػدر يٌ مػػػن الغىػػػ -  ّا
َى»    اعمك يف اصتهَ  (٘) « رب»من باب  «ذ

تاّيػػٌد للضػػمري اظتضػػاؼ إليػو  اْػػُيعري  يػػو الضػػمري - ال  ق لطػػى  حػػنطػػػبمإنتػاً  لػػذلك 
َع   .كالط ف في  زائ تىف اللف إفٌ : -اظتر 

الشػاعَر  الفػرزدؽ أفٌ  ,حكػىه غيػر كاحػ و  (ٙ), مػىأيضػىن : داللِ  ابنتػا  كمن ذلك
ََر  : (ٛ)لػ  «ابػن أ  إْػ ق»أي:  فقىؿ (5)الندٔف « حقإأبي  بنا»حضر مجلس اظتشه
َيَ]: طش  هرا البيتكيف تي   [من الط
 (ٔ)الخمر (2)فع الف بىللبىب مى يفعل        ىف قىؿ الل: ك  ى. فكى تى كعيط

                                                                                                                                                                      

ـمخي ٍٓٛي هللا ٍٛٝ هللا ع١ٍةٗ ٚٓةٍُ:  ـمخي: ؼخٚٞ رٓ هخٌُ. «ِخ حّٓه؟»هللا ع١ٍٗ ٍُٚٓ  ـمخي ٌٗ: 

 . «رً أٔض ٍحٗي رٓ عزي هللا»

 .ٔ:ٕٓ٘حٌوٜخثٚ   (1)

 يف أ و ب و ج: زائداف    (2)

 ـٟ حٌٕٔن: ر٠ِخىطّٙخ.   (3)

 ُحى عٕي ــخي: ا٠خٖ.  (4)

 : ٚـ١ٗ ٌؽش ؼٛٞ وَٟٟ.ٕ:2٘2لخي حرٓ حٌ ١ذ   (5)

 ْقطت من أ و ب و ج    (6)

. «حٌٕةي٠ُ»أّٔةٗ  «عزي هللا رٓ أرٟ آلخق حٌل٠َِٟ», ١ٌْٚ ـٟ طَؿّش ٕ:2ٙٓ وٌح ـٟ حٌف١ٞ أ٠٠خا   (7)

ًّ حرٓ ع٩ّْ هّٕٗ  , ٛةخكذ «حرةٓ حٌٕةي٠ُ»حٌّعةَٚؾ رة  «آةلخق رةٓ ِلّةي رٓ آلخق رٓ ِلّي»ٌٚع

 ١ٌْ ـٟ ى. «حٌٕي٠ُ». ٚ«حٌفَٙٓض»

 زاد يف د: للُرزدؽ    (8)

 عٕي ــخي: طفعً. ٚرٌٌه ٍٚٞ حٌز١ض.  (9)
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ػػذا أنشػػد   شػػ كػػرا أي   :«الفػػرزدؽ»فقػػىؿ  ػػرَت  ويف نسػػخ :ّ  فقػػىؿ   (ٕ)ّمػػا ّذ
لػػ   -م يػػدأٌ  واصتملػػ  بعػػده ،ػػبٌ  (ٖ)اْػػيُهاـٌ  «مػػا»- عليػػك مػػى كػػىف :« ػػحقإبػػن أبػػي ا»

  «ّانيا»بالنصب؛ ألنّو ،ب  «فع لين» قلتى 

ػػػيف مػػػا ال ين  ػػػي    ى  ػػػب  أف أي  لػػػ   ػػػئتي  :«الفػػػرزدؽ»فقػػػىؿ   (ٗ) يػػػو تي حٍ به لسى
  ويف فػػي المجلػس ذلػػك فلػم يعػػرؼ أحػ ه   «الُػرزدؽ» ك  ػػض قيػك علػى النصػب  ووا

   (ٙ)  من اليخطئ  واليجهيَ(٘)«ما أراد»نسخ : 

                                                                                                                                                                      

ش ـٟ ى٠ٛحٔٗ حٌز١  (1) ِّ , ٚ٘ةٛ ٠ٙـةٛ رٙةخ حِةَة حٌمة١ْ ِ٘ٔع حٌوزَ, ٍلةُ حٌمٜة١يس:  ٔ:53٘ض ٌٌٞ حٌَ

ّٟ  ىحٍ ٠خ حٍّٟٓ ٠خ أ٨   :ٔ:2٘٘رٓ ٠ُي ِٕخس, ِ ٍعٙخ:   ُحيَ  ٨ٚ  حٌزٍِٝ عٍٝ َِ

َُ  رـَعخثهِ  ٩ِّٕٙا     حٌم 

  3٘, ِٚـةةخٌْ حٌعٍّةةخء ٖ:ٕٖٓ. ٚحٌوزةةَ ـةةٟ حٌوٜةةخثٚ ٕ:3٘ٚحٌز١ةةض ـةةٟ حٌظةة١٠ًٌ ٚحٌظى١ّةةً 

ةش, ٚحهظٍفةض ٖ:ٕٓٓ, ٚح٤ٗزخٖ ٚحٌٕ:ةخثَ ٔ:2ٖٔٚحٌّؽٕٟ ـٟ حٌٕلٛ  ِّ . ٍٚٚحٖ ؼ١ةَُ٘ ِةع ًٞ حٌَ

أّٔٙةخ ِةع ع١ٔةٝ رةٓ عّةَ, ٚـةٟ  ٘:53ٔحٌَٚح٠خص ـٟ حٌّعظةَٝ, ٍٚٚح٠ةش حٌز١ةض, ـفةٟ ٔؼةَ حٌةيٍ 

ةةةش أٍحى  ٖٗ  3ٔ:ٖٖح٤ؼةةةخٟٔ  ِّ ّْ ًح حٌَ ٍٚح٠ظةةةخْ, ح٤ٌٚةةةٝ عٕزٔةةةش,ٚحٌؼخ١ٔش حٌعةةة٩ء رةةةٓ أٓةةةٍُ, ٚأ

عٓ حٌع٩ء رٓ أٍُٓ  ٚأْ ًح حٌَِش أٍحى ـع٨ْٛ. ٚلةي ًوةَ  3ٗ:2ٗٔ. ٚـٟ طخ٠ٍن ىِ٘ك «ٓـع١ٌٛ»

ةش أٍحى ٓة٠ٛي رةٓ : ح٤ٌٚٝ ِع آةلخقٔ:٘ٔحٌَّط٠ٝ ٍٚح٠ظ١ٓ ـٟ أِخ١ٌٗ  ِّ ّْ ًح حٌَ , «ـعة٨ْٛ», ٚأ

ش أٍحى عز١ي رٓ عَّٚٚحٌؼخ١ٔش ِع  ِّ ّْ ًح حٌَ  .  «ـع١ٌٛٓ», ٚأ

 حٌ٘خعَ. ٚحٌعزخٍس ـٟ ى: ـمخي حٌفَُىق ٚوٌح أٞ أٔ٘يٖ وّخ ًوَص. ٌعٍٙخ رفظق حٌِّٙس. أٞ: أٔ٘يٖ  (2)

 ١ٌٔض ـٟ ى.  (3)

, أٞ: ٌةٛ أٍىص أْ «ِٕةع»و  «ٓزق»لٌٛٗ: )أْ أٓزق( ٘ٛ رخٌفظق, ٠ِخٍع »: ٕ:2ٕٙلخي حرٓ حٌ ١ذ   (4)

 ُّ ش حٌليّ ٚحٌظو١ّٓ ٚحٌـًٙ رة٩ ِعَـةش ٌفعٍةُض. ٠ٚـةُٛ ٟة ـّ أهٛٝ ـ١ّخ ٨ ٠عٕٟ , ٚأٓزق ـٟ ٌ

ّْ حٌظٔةةز١ق «حٌظٔةةز١ق»س ٚٗةةّي حٌّّٛكةةيس, ٠ِةةخٍع ِةةٓ حٌّٙةةِ زةةخ ِةةٓ ؿٍٙةةهّ ـةةب ـّ , أٞ: ٌٔةةزّلض هللا طع

ةذ وؼ١ةَحا  ـّ  ٌةٛ . ٚحٌةَحؿق أّٔةٗ أٍحى حٌظٔةز١ق, رةي١ًٌ حٌَٚح٠ةخص ـفةٟ ح٤ؼةخٟٔ:«٠ٌُوَ ـٟ ِمخِخص حٌظع

ٍَ ح أٍىصَ  هأّٔ  :أٞ .ٌه ه١َح وخْ أوزَ ٚهللا هللا ا٨ اٌٗ ٨ٚ هلل ٚحٌلّي هللا ٓزلخْ لٍض  ًٚ ٚأٍحى .ٌمةي

 ٌةٛ :ٌةٟ ـمةخي . ٚـٟ أِخٌٟ حٌَّط٠ٝ:ـع٨ْٛ ٚع١ٕخْ :عٕزٔش ٚأٍحى .رخ٤ٌزخد ـع١ٌٛٓ وٛٔخ :حٌَِش

َّ  ٚأّّخ .رٌٌه ّٙخـٛٛفظُ  «ـع٨ْٛ ٚع١ٕخْ» :لٍضُ  ٚأّّخ ,ٍرلضَ  لضَ ٓزّ   حٌىة٩َ رٙةٌح حٌَِةش ًٚ ُطلة

, ع:١ّةخا  لٍةضَ  !٠ٚلةه ظٌِةش[:]ٚ٘ٛ ِةٓ أثّةش حٌّع عز١ي رٓ عَّٚ ٌٗ لخي .حٌعيي رو٩ؾ حٌمٛي ِٓ

 عّةَٚ ا١ٌةٗ ً٘ةذ ِةخ عٍُ ـٍّخ .لضٓزّ  أَ ٌ٘ح لٍض أرخٌٝ ِخ :حٌَِش ًٚ ـمخي رخ٤ٌزخد. ع٨ْٛ: ــمً

 .ؿخ٩٘ وٕض هٕٕض ِخ ع١ٕض ٌٛ هللا ٓزلخْ :لخي

 وٌح عٕي ــخي ٚـٟ حٌوٜخثٚ.  (5)

ٓةلخق ـٍةُ ٠عةَؾ أكةي ـةٟ ِجةخا ٌو ةؤ ِةخ أٗةخٍ ا١ٌةٗ حرةٓ أرةٟ احٌعزخٍس ـٟ ى: ٚٔٙةٞ حٌفةَُىق ِٛ  (6)

 حٌّـٍْ ًٌه أٞ ِخ أٍى ِٓ حٌظو جش ٚحٌظـ١ًٙ.
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 كأمرهمى أف  ,الل خلق مى أفٌ  رل   صو لخب :أم: (ٔ)«ابن جطي»قىؿ 
 

 [جٖ٘ٔ]أي: العينػػاف  همػػى «الُػػرزدؽ» مػػى أرادكإ ٌ   (ٖ)ولػي  مػػراداً لػػو ,ذلػػك (ٕ)يفعػػال
الف»   ػػػ(ٗ)الففعػػ   يف  هطػػى تىمػػ ه  «كػػىف» ك،ػػُب م يػػدأٍ ػتػػذوٍؼ لداللػػ  اظتقػػاـ عليػػو   « عػػ

َعهػػػا عػػػن اطتػػػب  (٘)اظتَ ػػػعني إلػػػا يف إ ػػػادة معػػػ  الّػػػالـ  محتىجػػػ و  (ٙ)غيػػػر  مسػػػي نيٌ   ر 
َنػػا»ليمػػاـ  «فحػػ ثتى .أحػػ ثى»أي: عتمػػا:  كعيطػػىف قػػىؿ الل :  قػػىؿفكأ ٌػػ ,(ٚ)خبػػرو  و  «ّ

    [بٜٗٔ] (3)«ّانيا»
َقػاً  إلػا العلٌػ إيمػىءه  «الفػرزدؽ»ف را مػن  المػو علػى ذلػك منط ؛ إذ ال داللػ  يفّ 

نايً    َماً وال تعريضاً والّ   وال مُه

                                                           

 ـٟ ِـخٌْ حٌعٍّخء حٌظف١َٔ ٨رٓ أرٟ آلخق.  (1)

 وٌح ـٟ ّ, ٚعٕي ــخي ٚـٟ حٌوٜخثٚ: طفع٩.   (2)

 ٓم٢ ِٓ ى. «لخي حرٓ ؿٕٟ... َِحىحا ٌٗ»لٌٛٗ:   (3)

 عٕي ــخي ٚـٟ حٌوٜخثٚ: طفع٩ْ.  (4)

 لي  يف د   «يف اظتَ عني»  (5)

 ْقطت من أ و ب و ج    (6)

 يف أ و ب و ج: طتب    (7)

 حرةةٓ ٚلةةخي ُحى عٕةةي ــةةخي: حٔظٙةةٝ. ُٚحى حٌِؿةةخؿٟ:طخِظةةخْ. ٚ «وخٔظةةخ»ٚ «وٛٔةةخ»حٌعزةةخٍس ـةةٟ ى: ـةة   (8)

 اٌةٝ ٠لظةخؽ ٨ ِىظف١ةخا  «وخٔظةخ» ٚؿعةً ٌٍع١ٕة١ٓ  ٔعظةخا  ؿعٍةٗ «ـعة٨ْٛ» لةخي ـّٓ ,«ـع١ٌٛٓ»  عَحرٟح٤

  ً  لةخي ِّةٓ ٚؼ١ةَٖ ح٤ٛةّعٟ لةٛي ٘ةٌح. ـىةخْ وةٓ هللا لةخي: طّيكةٗ ٌٍ٘ةٟء لٌٛةه ِؼً ـ١ىْٛ ,ـع

 حرةٓ لةٛي ٘ةٌح .ـعة١ٌٛٓ ـىخٔظةخ :أٞ  «وخٔظخ» ـعً عٍٝ «ـع١ٌٛٓ» ٠ٕٜذ ِىخ١ٔٓ  ِٓ ٜٔزٗ «ـع١ٌٛٓ»

 «ـىخٔظةخ وٛٔةخ» حٌظّةخَ  ٠َ١ةك ِةٓ حٌم ةع عٍةٝ «ـع١ٌٛٓ» ٠ٕٜذ أْ ٠ـُٛ: ٠مٛي ٚؼ١َٖ. عَحرٟح٤

 ُّ  .ل عخا  ٌ٘ح َؿضَ ـؤه حٌى٩َ ـظ
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 الراب اظتسلك 
 ربٍ السى 

َّحدة  وىَ ل ً : اال،ي ار   َف اظت ّ  بُي  اظتهمل  ْو
ر األقساـ [د٘ٔٔ] كالتقسيم  احمليمل  لو   (ٔ)ّذ

َي   (ٕ) تملػبأف يركر جمي  ال ج ه المح - رهىيسػبي  ثػمٌ عتػا ذلػك اضتّػُم الن ػ
َّحػػػدة بطريػػػق  :كيطفػػػي مػػػى عػػػ اه بطريقػػػ  ,يصػػػل  بقػػػي مػػػىفيي   يختبرهػػػى :أم -بضػػّم اظت

   (ٖ)النُي
عػػػن كزف  -أيّهػػػا الصػػػاٌف للخطػػػاب- لتى : مثىلػػػ  إذا  ػػػئ(ٗ)«جطػػػي بػػػنا»قػػػىؿ 

أك  «الفٍعػػفػى » (٘)كػػ في إٌمػػى أف خلػػ ال يعلػػى ْػػ يَ السػػب واليقسػػيم:  فتقػػ ؿ ,«مػػركاف»
َف  انيو يف اصتمي    (ٙ)«االن  ى عٍ فػى »أك  «عىالن فٍ مى » ّ ىػذا اللُػ   هػرا مػى يحتملػ بُي  أّولو ْو

َازن    َازين ٍسب اظت لل نا  -  فسً يي  (3)ما لتيملو عقالً من األوزاف (ٚ)ُّ بعد معر  ثممن اظت
َؿ  مػػػى بأ ٌ  «االن   ٍعػػػفػى »أك  «عػػػىالن فٍ مى » «اظتيػػػاافِ »أي:  ك  ػػػ  [أ٘ٗٔ] -لل نػػػا  للُاعػػػَ أو اظتُعػػػ

   (ٜ)هيئو عنهم «الفعٍ فػى »إال  فلم يبقى عن العرب   لم يجيئى: بناآف  مثىالف

                                                           

ٚـةةٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ألٔةةخَ. ٚحٌعزةةخٍس ـةةٟ ى: ٚحٌظمٔةة١ُ اهٙةةخٍ حٌ٘ةةٟء عٍةةٝ  ٕ:2ٙٗوةةٌح ـةةٟ حٌفةة١ٞ   (1)

ٖ  ِوظٍفش .  ٚؿٛ

 يف أ و ب و ج: احمليمَ    (2)

ّْ ح١ّ٠ٌَ عخثي ٌ ٕ:2ٙٗلخي حرٓ حٌ ١ذ ِظعمّزخا   (3) . أٞ: ر ٠َك ح٨هظزخٍ «حٌٔزَ»: ٚعٕيٞ أ

 ٚحٌٕ:َ.

 .ٖ:5ٙخد ـٟ ح٨لظٜخٍ ـٟ حٌظم١ُٔ عٍٝ ِخ ٠مَد ٠ٚلٔٓ ٨ عٍٝ ِخ ٠زعي ٠ٚمزق( حٌوٜخثٚ )ر  (4)

َف    (5)  يف أ و ب و ج: ال ختلَ إّما أف تّ

ََانػػػاً  وليسػػػت عنػػػد  جػػػاؿ وال يف اطتصػػػائص  قػػػاؿ ابػػػن الطيػػػب  زاد يف أ و ب و ج:  (6) َجػػػد يف بعػػػض  ٕ:ٜ٘ٙأو  َػْع : ي
ََافَ »النسػخ أو  َاو والنػَ  « َػْعػ َف اػ ي اً   وإف أ  يػػو يف علػى أف الػ ف قتػا الاائػػدتاف واأللػف األوُف أاػليٌ   ومػا إ،الػو يّػ

الـ   اآل  ما ي طلو  «ابن ج »الشرح  ُيّ 

َزوناً بو   (7) َنو م  ّذا يف د  وليست يف أ و ب و ج  ودتاـ الع ارة يف د: بعد معر   ما لتيمَ عقاًلّ 

 حٌٜٛحد.  ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ح٤ُٚح. ٌٚعً ِخ أػزظٗ ٘ٛ  (8)

 يف د: عنها    (9)
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ػػػرِ كلػػػيس لػػػك أف تقػػ ؿ فػػػي التقسػػيم  :«ابػػػن جطػػي» (ٔ)قػػىؿ ّْ  (ٕ)ابيػػػداً  ق ػػَ ذ

َؿ اظتنُػي ىػَ:   كأ  (ٖ)« االن ٍفػمى »ك أ « افى ٍعػفػى »أف يكػ ف  يجػ زال ػتيمالت أوزانو  واظتق
َد عتا  وَف كتا ذلك ظتا  يو من اضتّم ق ػَ ْػب األقسػاـ من اظتَ ذلك  (ٗ) ح  ازين اليت ال وج

ؽتػػػا َف يػػػرد يف أوزاف  هػػػىك ح ى  (ٙ) َ األوزاَف اظتنُيّػػػ هػػػره لفٌ ؛ (٘)األقسػػػاـ األوزاف احمليملػػػ  عقػػػالً 
َف وزنو عليها ج ديب ه من المكال قر  ,أصالن  ليست م ج دةن  أمثل ه العرب    (ٚ)    طَّ 
َزف    مطػػ كرد قريػػوه وإف َف يػػرد بنُسػػو  إال أنّػػو   فإ ٌػػ «عػػىؿو فٍ مى »بخػػالؼ   (ٚ)عليهػػا يف الػػ
اف ذري وارٍد بنُسػو  « اؿه عٍ فػى » ك ,«حرابو مً »ػك  ,بىلكسر «عىؿفٍ مً »كه    كرد قريوه وإفّ 
ػػػاف الّسػػػر قري ػػػاً مػػػن الُػػػػي  (3)«شكارٍ ًقػػػ»ػكػػػ  ,بىلكسػػػر « اؿفٍعػػػ»كهػػػ   ,مطػػػ    وإفّتػػػاّ 

َْطو َ  منهمػا إعػراَب  بينو وبني الضم  وألنّو لتمَ اصتّر علػى (ٜ)لي ػ َفّ  النصػب وعّسػو؛ لّػ
 الُضالت  ال على الر  ؛ ألنّو إعراب الُعَمد  

                                                           

 زاد يف د: أبَ الُي     (1)

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: ذلك    (2)

َّ ٌ٘ح حٌُْٛ ـٟ حٌّلظ٩ّص, ٚ٘ٛ َِٜٚؾ.  (3)  ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ـعٛحي. ٚـٟ ى: ِعٛح٨. ٚلي ِ

 يف أ و ب و ج: وؿتَ    (4)

َاالً أ  (5) َاَف أو معػػ َف  عػػ َز أف يّػػ َازين  وَف كتػػا ذلػػك ظتػػا  يػػو مػػن اضتّػػم ق ػػَ ْػػب الع ػػارة يف د: وال كتػػ و ؿتػػَ ذلػػك مػػن اظتػػ
َّره   سػػب األقسػػاـ أّواًل، وي قػػى بعػػدىا مػػا يصػػ ُّ،  َيرىا، واضتّػػم علػػى الشػػي   ػػرع عػػن تصػػ األقسػػاـ اظتهملػػ   عػػالً وتصػػ

َنػػو  ػػر ق ػػَ السػػب  ولػػذلك نتينػػ  ]لعلهػػا: منػػ [ تعليػػَ نُػػيّ  َر ويُنُػػى مػػا عػػداه   ػػاضتّم بػػالنُي ظتػػا ّذ مػػن ذينػػك اظتػػّذ
َازين   َاناً أو ؿتَ ذلك من اظت َااًل أو مع َف وزنو  ع َز أف يّ َلو: وال كت  بق

 يف د: ألف  ىذه األمثل     (6)

َزعا    (7) َنو ل َد   طَّ  َج  ّذا الع ارة يف د  ويف أ و ب و ج: وال قُرب من ال

: لةةخي ـةةٟ ٕ:2ٙ5ٌ ١ةةذ ـةةٟ أ ٚ ؽ ٚ ف ٚ ّ  ٚ َ: وفةةَٚحّ. ٚـةةٟ د: وؽةةَٚحٙ. لةةخي حرةةٓ ح  (8)

حٌَ٘ف: ٍأ٠ظُٗ ٠ِز١ٛخا رخٌمٍُ رخٌمخؾ آهةَٖ ٗة١ٓ ٍِّٙةش. لٍةض: ٘ةٛ رٕةخءا عٍةٝ عخىطةٗ ـةٟ حٍطىةخد 

حٌليّ ٚحٌظو١ّٓ ـٙٛ رخٌٍّّٙش ٨ ِعٕٝ ٌٗ. ٚأّخ ٘ٛ رىَٔ حٌمخؾ ٚٓةىْٛ حٌةَحء حٌٍّّٙةش ٚآهةَٖ 

حٌعةَد. ٠ٕ:ةَ: حٌىظةخد ١ٗٓ ِعـّش . لخي حٌّـي : ٘ٛ حٌ ف١ٍٟ , ٚحٌع:١ُ حٌَأّ , ٚحُٓ ٔخّ ِةٓ 

   ٚطخؽ حٌعَّٚ ِخىس )لَٕ(.ٙٔٔ  ٔ:٘ٔٔ  ٚحٌّّظع ٖ:23ٔ  ٚح٤ٛٛي ـٟ حٌٕلٛ ٗ:ٕٓٙ

ّْا    (9)  يف د: ألنّو ميَ
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ػيٍ أى » (ٔ)تق ؿ في مثػىؿمن اليعليَ بالسب واليقسيم ككرلك  أي: مػن ق لػ   «نو مي
 [من الرجا]أي: الشاعر: 

 (ٕ)لً مي  ٍ كأى  نو مي يٍ يبرم ل ى من أى 
َُر  «أنَْتُػػػنٌ » ال يخلػػػ  أك  «أيفػػػالن »أك  «طػػػىن لي عٍ فػى »أك   «الن عيػػػفػٍ أى »ى أف يكػػػ ف إٌمػػػاظتػػػّذ

َف الثآف  و ّم الثالث (ٖ)«الن يي عٍ فػى » ّ    (ٗ)واصتمي  بُي  األّوؿ  ْو
ٌَ - ؿالكٌ  لفٌ    (٘) «ّلبٍ »رت   «وو لي كٍ أى »ػك  كثيره  -وىَ أَ ػُْع

َزف  «نو ليػػػجٍ عى »ك  (ٙ)«نو بي ٍلػػػحى » : حػػػ   فػػػي أمثلػػػت م لػػػ   ظيػػػره  «نه ليػػػعٍ فػى » ك بػػػال
َر من     «العجل »و  «اضتلب»اظتّذ
َحػػ  والُػػا  «له فيػػيػٍ أى » ك َف الي ييػػ  بػػني اعتمػػاة اظتُي َم    (ٚ)بسػػّ  «ٌقطيػػيػٍ أى »  ظيػػرهاظتضػػم

ٌَ »  وزنو «ناق ٍ »رت   ُُ َف   «أَنْػُيقٌ »  وأالو «أَيْػ  بيقدٔف الن
                                                           

 عٕي ــخي: ِؼً.  (1)

ًِ  لخٌٙخ عٕةيِخ   (2) ٍؿِ ٤رٟ حٌٕـُ رٓ ليحِش حٌعـٍٟ ِٓ ل١ٜيس ٠ٛ١ٍش ِ ٍعٙخ: حٌلّي هلل حٌعٍٟ ح٤ؿٍَ

ي حٌٍّه  ـمخي ٘٘خَ: ٛفٛح ٌٟ ار٩ا ـم َِّٚ٘خ ٚأٍٚىٚ٘خ ٚأٛةيٍٚ٘خ  كظةٝ ٍٚى عٍٝ ٘٘خَ رٓ عز

, 5ٓٙٚ ٖ:2ٕٓٚ  ٔ:ٕٕٔ. ٚ٘ةٛ ـةٟ حٌىظةخد ٓٔ:٘٘ٔوؤٟٔ أٔ:ةَ ا١ٌٙةخ. ٚهزَ٘ةخ ـةٟ ح٤ؼةخٟٔ 

١  ٖٖٗ  ٖٕٚٙ, ٍلةةُ: ٔ:ٙٓٗ  ٚح٦ٜٔةةخؾ ٔ:ٔٙ, ٚحٌّٕٜةةؿ ٖ:5ٙٚ  ٕ:ٖٓٔٚحٌوٜةةخثٚ 

  3ٗٔ  ٍلةةُ: ٕ:2ٌٖٔمٜةة١يس ـةةٟ حٌوِحٔةةش ؿةةٛىس ِزةةَٚن  ٚحٓظ٘ةةٙي حٌزؽةةيحىٞ ر٘ةة َ ِةةٓ ٘ةةٌٖ ح

ٚ  «أ٠ّةةٓ». ٕٕٚ٘  ٍلةةُ: ٖ:3ٖ٘  ٚوةةٌٌه ـةةٟ ٗةةَف أر١ةةخص حٌّؽٕةةٟ ٘:2ٖٕٚحٓظ٘ةةٙي ـةةٟ حٌز١ةةض 

 .«ّٗخي»ٚ «١ّ٠ٓ»ؿّع  «أًّٗ»

 عٕي ــخي ٚـٟ حٌوٜخثٚ: ـ١ع٩ا.  (3)

 ١ٌْ ـٟ ى.  (4)

, ِٚةةخ عةةيحٖ ِةةٓ ح٤ُٚحٕ:2ٙ3لةةخي حرةةٓ حٌ ١ةةذ   (5) ٌٓ ّْ ٘ةةٌح ِظعةة١ّ ْ حٌظةةٟ أٍٚى٘ةةخ حكظّةةخ٨ا : ٚعٕةةيٞ أ

ّ ٌّخ ـ١ٗ ِٓ حٌزُعي, ٌٚظؤ١٠يٖ رٛلٛعٗ ـةٟ ِمخرٍةش  ًٌ ٗ ؼ١َ ٛل١ق  ٨ٚ ِلظّ
ًُّ»لخٍرض أٚ ٨, وٍُّ , «أٗة

ي حٌةٌٞ ٗةٙي ٌةٗ «ّٗخي  »ؿّع  ّٚ , ـى١ؿ ٠ّيعٟ ـ١ٗ ِخ أٗخٍ ا١ٌٗ؟ رً حٌٜخٌق ِٕةٗ أٚ حٌّظعة١ّٓ ٘ةٛ ح٤

 رخٌىؼَس.

ٚـةٟ . «ؿٍةزٓ»٨ٚ  «كٍةزٓ»ـٟ ٌٔخْ حٌعَد ٚطةخؽ حٌعةَّ  وٌح ـٟ ّ, ٚعٕي ــخي :ؿٍزٓ. ٌُٚ أؿي  (6)

ٍْزٕةشٌ هَلةخء. ٚحٌٕةْٛ ُحثةيس.  يٓظخٔزٛا ٚحٌوٜخثٚ: هٍةزٓ. ٚ٘ةٛ حٌّّؼةً رةٗ ـةٟ حٌىظةذ. ٚحِةَأس َه

  ٚحٌوٜةةخثٚ 2ٗٔٚٔخلةش عـٍةٓ ِةٓ حٌةةظعٍؾ  ٚ٘ةٛ حٌؽٍة:. ٠ٕ:ةَ: حٌمٍةةذ ٚح٦رةيحي ٨رةٓ حٌٔةى١ض 

 .  ٕ:ٕٙٙ  ٚحٌٍزخد ٕٕٔ  ٚحٌٜخكزٟ ٕ:2ٔٗ  َٚٓ ٕٛخعش ح٦عَحد ٔ:ٖٓٙ

 يف د: والعني    (7)
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   (ٕ)«رؼه يٍ صى » ظيره  (ٔ)«ٌليي عٍ فػى » ك
المهم   َدىا يفّ  َج َ  من ىذه األوزاف ل َز زتلو علىّ    يج

كال  «عػػػػػىن في يػٍ أى »وزنػػػػػو  يكػػػػػ ف أف (ٖ)يخلػػػػػ  ال [جٗ٘ٔ]: جػػػػػ ز أف يقػػػػػ ؿكال ي
َزف السابق (ٗ)«مىن عي فػٍ أى »كال  «الن مي عٍ فػى » َد عتػا يف   ك ح  ذلك  (٘)بال من األمثلػ  الػيت ال وجػ

المهػػػػم؛  إلػػػػا ذكرهػػػػى فػػػػي  فيحتػػػػىج ,مػػػػن أمثلػػػػت م ربلٌف هػػػػره أمثلػػػػ ه ال تقػػػػيفّ 
َارد أو القريب منو التقسيم    (ٙ)ويرج  بعضها   قَ  متّصو   بَ يقيصر على ال

أي: السػِب و  [بٓ٘ٔ] اال ػت الؿ بىلتقسػيم :(3)«ابن ال بىرم» (5)كقىؿ

يُا ٌ -السِب و اليقسيِم    : ربىف -(2) ُيو ّا
ق ب ػػػػػى أف يتعلٌػػػػػ عقػػػػػالً  (ٔٔ)القسػػػػػىـ التػػػػػي تجػػػػػ ز (ٓٔ)ركرأف تػػػػػ: أحػػػػػ همى

َؿ  : ق ليػ : بنبطاعتػا رتيعػاً فيبطػل بػرلك -(ٖٔ)حاؿٌ - فيبطل ى جميعىن   (ٕٔ)الحكم قػ
 اظتث ت لل ّم اظتيعّلق  ا  

                                                           

 عٕي ــخي ٚـٟ حٌوٜخثٚ: ـ١عً.  (1)

َِؾ  »: ٚلةي ٔ:ّةَٖ رة ٕ:25ٓـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٓة١َؾ. لةخي حرةٓ حٌ ١ةذ   (2) ة١ْ ٚ٘ةٛ رىٔةَ حٌةَحء, ٚ  «َٛ

« ٌٓ ُّ ٙخ, ـى١ؿ ٠لٍّٗ ع١ٍٗ؟ «أ٠ ّّ  ر٠

َف  يف أ و ب و ج: إّما  والع ارة يف د: وال كت «ال متلَ»مّاف   (3)  َز أ ف يّ
 ـٟ حٌوٜخثٚ: أ٠فّخ.  (4)

 يف د: بُي  األوؿ و ّم الثالث يف اصتم     (5)

(6)  .ٗ ّٜ ٍّٛ ٠و  ُحى عٕي ــخي: حٔظٙٝ. ٚحٌعزخٍس ـٟ ى: رً ٠مظَٜ عٍٝ ح٤ٚحثً ٠َّٚؿق رع٠ٙخ ٌّم

 عٕي ــخي: لخي. ىْٚ ٚحٚ.  (7)

. ٚلةي 5ٕٔخٌم١خّ ِٓ ٚؿةٖٛ ح٨ٓةظي٨ي( ٌّع ح٤ىٌش )حٌفًٜ حٌَحرع ٚحٌعَْ٘ٚ ـٟ ًوَ ِخ ٠ٍلك ر  (8)

ريأ ٌٖ٘ حٌٛؿٖٛ رخٌظم١ُٔ  ػُ ح٨ٓةظي٨ي رةخ٤ٌٚٝ  ػةُ ر١ةخْ حٌعٍةش  ػةُ ح٤ٛةٛي. ٚح٤ه١ةَحْ ٓة١ؤط١خْ 

 ـٟ حٌىظخد حٌوخِْ.

ح٨وظفخء ٔٛع ِٓ ح٠٦ـخُ  ٚ٘ٛ حوظفخء رخٌٔزذ عٓ حٌّٔزذ  ٚرخٌّٔزذ عٓ حٌٔزذ. ٠ٕ:ةَ: حٌعّةيس   (9)

 . ٕ:5ٕٕ  ٚحٌّؼً حٌٔخثَ ٔ:ٕٔ٘

ر    (10)  يف أ و ب و ج وحيدر وظت  األدل : يّذ

َز  و  (11)  ّذا يف د  وليست يف أ و ب و ج   «عقالً »عند  جاؿ ويف ظت  األدل : كت

 عٕي ــخي ٚـٟ ٌّع ح٤ىٌش: حٌلىُ رٙخ. «رٙخ حٌلىُ»  (12)

 ليست يف د    (13)
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ََ  (ٕ)«لكػنٌ »لػ  جػىز دخػ ؿ الػالـ فػي خبػر  :يقػ ؿ (ٔ)بػأفذلػك  كمثػىؿ مثػػ

َلػػػػو يف ،ػػػػب  عتػػػػا   (ٖ)لػػػػم تخػػػػل  «إفّ »د،  الـى  (ٗ)كػػػػ فى أف تإٌمػػػػالػػػػالـ الػػػػيت أجيػػػػا د،
ـى  ,القسػػػػػم َُ الـأك   تاّيػػػػػداً لل ّػػػػػم اظتسػػػػػيدرؾ  (٘)التأكيػػػػػ  بطػػػػػل أف تكػػػػػ ف ال

ػػػأي: ألّف الـ الياّيػػػد    ػػػىل ٌ  ؛(ٙ)كيػػػ الت   فػػػي  (ٚ)التفىق مػػػى «إفٌ »مػػػ   طتإٌ مػػػى حسي
َاِف  ,(3)كه  التأكي  ,المعطا عتُػا علػى اطتػب؛ لػئال يلػـا تػ ولذا وجب تاّ،رىا عنهػا  ود،

ػدين  ولػذا يقػاؿ عتػا  َاِف مّء عتػا عليػو حينئػذٍ (2)«اظتاحلقػ »ت ؛ (ٓٔ)   ػنف ُأّ،ػر االْػم جػاز د،
ألّعػػا ال تػػدؿ  ؛ليسػػت كػػرلك «لكػػنٌ » ك  (ٔٔ)چڱ  ڱ  ڱ ڳ    چ لُقػػد العلّػػ   ؿتػػَ: 

 على الياّيد  
ـى  (ٕٔ)كػػ فكبطػػل أف ت  «إفٌ » لفٌ  ؛«إفٌ »طت مػػ  مػػى حسيػػ ػػى إ ٌ ل ٌ  ؛القسػػم ال

يف ؿتػػَ:  ـكػػىلال (ٔ)چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  چ  چچ ؿتػػَ:  ,تقػػ  فػػي جػػ اب القسػػم

                                                           

َلو   (1)   جاؿ ويف ظت  األدل : وذلك مثَ أف  عند «ومثاؿ ذلك باف»ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: من  وق

ُ حٌىٛـ١ةةةْٛ ىهةةةٛي حٌةةة٩َ ـةةةٟ هزةةةَ   (2) ّٛ ّٓ »ؿةةة   ٙٙٗ  ٔ:٘ٙٗ. ٠ٕ:ةةةَ: ِعةةةخٟٔ حٌمةةةَآْ ٌٍفةةةَحء «ٌىةةة

١ ؿةةٛىس ِزةةَٚن  ٚٗةةَف حٌظٔةة١ًٙ  5ٔٔ( ٕ٘  )حٌّٔةةؤٌش: ٔ:3ٕٓ( ٕ٘ٚح٦ٜٔةةخؾ )حٌّٔةةؤٌش: 

( 3ٙ٘)حٌ٘ةةةخ٘ي:    ٚهِحٔةةش ح٤ىدٕ:5٘ٔ  ّٚ٘ةةةع حٌٙٛحِةةع ٘:ٙٔٔ  ٚحٌظةة١٠ًٌ ٚحٌظى١ّةةً ٕ:2ٕ

ٖٙٔ:ٔٓ . 

(3)  . ًُ  عٕي ــخي ٚـٟ ٌّع ح٤ىٌش: ٌُ ٠و

َف    (4)  يف أ و ب و ج و س ونسخ  من ظت  األدل : يّ

 وٌح ـٟ ك١يٍ, ٚعٕي ــخي ٚـٟ ٌّع ح٤ىٌش: حٌظٛو١ي.   (5)

 يف أ و ب و ج: الياّيد    (6)

 يف د: ليقار ا    (7)

(8)   ّْ ّْ »  ٚحٌّمظ٠ةذ )رةخد 5ٗٔ  ٖ:ٙٗٔ( ٠ٕ:َ: حٌىظخد )رخد آهَ ِةٓ أرةٛحد ا اًح ىهٍةض حٌة٩َ  «ا

. ٚو٩َ حرةٓ ٔ:١ٕٔٙ ؿٛىس ِزَٚن  ٚحٌٍزخد  5ٖٔ  ٚٔ:ٕٗٔ  ٚح٦ٜٔخؾ ٕ:ٖٖٗـٟ هزَ٘خ( 

 ح٤ٔزخٍٞ ـٟ ح٦ٜٔخؾ ل٠َذ ِٕٗ ٕ٘خ.

  ّٚ٘ةةع ٖٗٓ  ٖٓٓ  ِٚؽٕةةٟ حٌٍز١ةةذ ٘:2ٙ  ٚحٌظةة١٠ًٌ ٚحٌظى١ّةةً ٕ:٠ٕٕٙ:ةةَ: ٗةةَف حٌظٔةة١ًٙ   (9)

   .ٕ:55ٔحٌٙٛحِع 

 ّذا يف د  وليست يف أ و ب و ج    (10)

 .ٕٙ: 52ٚحٌٕخُعخص  ,ٗٗ: ٕٗ,  ٚحٌٍٕٛ ٖٖ: ٖآي عَّحْ   (11)

َف    (12)  يف أ و ب و ج و ح: يّ
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َاب   ػال مناْػ َ  بينهػا وبػني أي: ال يقػ  يف ا ليست كرلك «لكنٌ » ك  «واهلل لايٌد قائمٌ » صتػ
 الـ القسم    [أٙٗٔ]

ـى  كػػػ فكإذا بطػػػل أف ت ـى  (ٕ)كيػػػ الت   ال بطػػػل أف يجػػػ ز دخػػػ ؿ  ,القسػػػم كال
َد .الالـ في خبرهى  [دٙٔٔ]  (ٖ)وىَ اظتقص

القسػػػىـ التػػػي  (ٗ)ركرأف تػػػمػػػن االْػػػيدالؿ بالسػػػب واليقسػػػيم:  الثػػػى يالضػػػرُب ك
أي: بػذلك  ق الحكػم بػ الػرم يتعلٌػ إالٌ  ,ىفيبطل ػ  (٘)ب ػى الحكػم قيج ز أف يتعلٌ 

َُؿ مث ِػت ذلػك  ق ليػ فيصػ  -(ٙ)لالبيػدا  «مػن» ػػ-تعلقػاً مػن جهيػو  :من ج ت الِقْسػم   : قػ
َد ما ب  َج  عليو ويرج  إليو   (ٚ)اضتِّم ب

ويلـا  - (3)ال يخل   صو المستثطا في ال اجو :كأف يق ؿ  :ذلكمثاؿ ك
َنػو تامػػاً    «قػػاـ»وىػػَ  ,ـى أف يكػػ ف بىلفعػػل المتقػػ ٌ إٌمػػ « ان زيػػ قػػىـ القػػـ  إال» : حػػ  -ّ
َؿ  ا بينو وبني اظتسيث  «إالٌ »: إعانِ   بتق ي    .«إالٌ »ػأك ب  (ٜ)للعامَ اظتُص

ـَ الُعػػػػػػَ معػػػػػػً ؛    ػػػػػػى بمعطػػػػػػال ٌ ويف عملهػػػػػػا وجػػػػػػو ،ػػػػػػالٍؼ   قيػػػػػػَ: لقيامهػػػػػػا مقػػػػػػا
   (ٔٔ)   عملت عملو(ٓٔ)«أ تثطي»

َف يف الالـ  ,«ال» ك فف ً المخ «إفٍ »من   ى مركب ه ل ٌ عملت  أك   اُدذمت الن

                                                                                                                                                                      

(1)  ْ٠ ٖٙ :ٔ - ٖ. 

َف الـ الياّيد    (2)  يف أ و ب و ج: يّ

َد»  (3)  ّذا يف د  ولي  يف أ و ب و ج    «وىَ اظتقص

ر  يف أ و ب و ج وحيدر وظت  (4)    األدل : تّذ

 عٕي ــخي ٚـٟ ٌّع ح٤ىٌش: حٌلىُ رٙخ.  «رٙخ حٌلىُ»  (5)

 يف د: من جهيو أي يث ت من جهيو  من تعليلّي     (6)

 يف د: ي      (7)

 أ(.  ٕٓٔطٕ:َ ح٦كخٌش اٌٝ حٌّٔؤٌش ـٟ حٌّٔؤٌش حٌؼخ١ٔش ِٓ حٌفًٜ حٌؼخٌغ )  (8)

َؿ ْابق على  لب طل و لل «إالّ »الع ارة يف د: ليقّدمو   (9)     «إالّ » معم

 ٓم ض ِٓ ؽ.  «٤ٔٙخ رّعٕٝ أٓظؼٕٟ »ـٟ أ ؼ١َ ٚحٟلش, ٚـٟ د: حِظؼٕٟ. ٚ  (10)

 ليست يف د   « عملت عملو»  (11)
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   (ٔ)ليقار ما ؼترجاً 

َِر:   في  التق ير لفٌ عملت  أك  عملػت  «زيػ ان لػم يقػم أفٌ  إالٌ »أي: اظتثػاِؿ اظتػّذ
   (ٕ)باعي ار ذلك

َف النصب بػ- كالثى ي  ,«زيػ و  قىـ القػـ  غيػرى » :بطح  بىطله  -نُِسػها «إالّ »وىَّ 
لصػىر  «إالٌ »ػلػ  كػىف بػاظتسػيث   ػا   (ٖ)راَب اظتسػيث   وكتػراظتعطاِة إع «غير» صو  فإفٌ 

اظتػػػراد مػػػن ذلػػػك يفسػػػ  المعطػػػا أي: ذلػػػك اليقػػػدير   كهػػػ  ,«زيػػػ و  غيػػػرى  إالٌ » :التقػػػ ير
يب    (ٗ)الرّت

َعػا  «إالٌ »ل  كىف العىمػل  -(٘)«بن َ»عطٌف على -  كبأ ٌ  , «أ ػتثطي»بمعطػا لّ
ألّف معناىػا اظتقيضػي لنصػ ها  ؛جػىبياإلكمى يجػو فػي   ,(ٙ)طفيل جو الطصو في ال

هػػػػَ مػػػػن ابكتػػػػاب؛  ٌَد يف اْػػػػيثنائها مػػػػن النُػػػػي ّ  َجػػػػ عطػػػػا ل ٌ ػػػػى فيػػػػ  أيضػػػػىن بماظتسػػػػيث  م
   .(ٚ)«أ تثطي»

  .كذلك ال يج ز ,معى ي الحركؼ [ج٘٘ٔ] إلا إعمىؿ   يؤدمكبأ ٌ 
َعا  «إالّ »بػ ل  جىز الطصو (ٛ) كبأ ٌ   ف لجىز الر   (ٜ)ومعناه «أ تثطي»بتق ير لّ

َنو ف الر  ٍَ ماٍض  م ٍ  للُاعَ  را ٍ ؛ «امتط »بتق ير  (ٔ)للمسيث  لّ   ال ت ائ مى:  ع

                                                           

 الع ارة يف د: من إف اظتخُُ  وال  عملت لرتّّ ها ؽتا ذُّر    (1)

َعا  ع  ذلك عملت    (2)  الع ارة يف د: إال أف زيداً َف يقم ولّ

(3)  . َّ  وٌح ـٟ د  ٚـٟ أ ٚ ؽ: ٚرـَ  ٚـٟ ى: ٚؿ

 الع ارة يف د: وىَ يُسد اظتع  اظتراد من ذري زيد    (4)

 ما بني معرت يني لي  يف د   (5)

 يف أ و ب و ج: اظتنُي    (6)

َجػَ   (7) َر اظتقيضػي لنصػ ها اظتسػيث  م ما كتب يف ابكتاب عند القائَ؛ ألف معناىػا اظتػّذ د يف اْػيثنائها مػن الع ارة يف د:ّ 
اْيثنائها من ابكتاب ألّعا  يو يف االْيثنا  من النُي أيضاً  ع  أْيث     النُيّ 

 يف أ و ب و ج: بانّو  دوف واو  ويف د: وألنّو    (8)

 يف د: أي:  عناه   (9)
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َف ن التق يرسٍ في حي  «امين »و  «أْيث »أي:  َؿ مضم  االْيثنا    (ٕ)يف حص
 عضػػ ي » -وعػػّب عنػػو  ػػا يشػػار بػػو لل عيػػد تعظيمػػاً لػػو-أي: ىػػذا   كمػػى أكرد ذلػػك

ػيأبي علػي»علا  «ال كل  ٍُ الُاْر َعػا  «إالّ »أي: بالنصػب بػػ أجىبػ  بػرلكحيػث  «ُّ لّ

   (ٖ)«أْيث » ع  
َُعػػا  عػػ   كالثىلػػثي   (ٗ)حقػػو أف يقػػاؿ- بىطػػله النا يػػِ    «ال»اظتخُُػػِ  و  «إفْ »أي:ّ 

 [بٔ٘ٔ] وشػػػػػرط عملهػػػػػا علػػػػػى قلّػػػػػ ٍ   مقػػػػػدرةً  تعمػػػػػل ال المخففػػػػػ ى  «إفٍ » بػػػػػأفٌ  -«أيضػػػػػاً »
رُىا    (٘)ّذ

عن   (ٙ)أي: اظتّر ني مط مى كل   خرج آخرى  و م  حرؼو كٌ الحرؼ إذا ري  كبأفٌ 
 ذرُي حّم جاأيو   آخري  حكمه  (ٚ)لتركيوبىأي: اظترِّّب   كثبت ل  ,حكم 

ال  «أفٌ » (ٔ)أفٌ ؛ بػػػ [بىطػػػل] «إالّ أّف زيػػػداً َف يقػػػم»أي: ألّف اليقػػػدير  يػػػو:  كالرابػػػ ي 
 ًُ  إفّتا تعمَ ظاىرًة  رةتعمل مق ٌ 

                                                                                                                                                                      

ذلك  (1)  يف د:ّ 

 ّذا يف د  وليست يف أ و ب و ج    (2)

, ٌٚ٘ح حٌمٛي ُكىٟ عٓ ع٠ي حٌيٌٚةش  ٚلةي ٓةؤي أرةخ عٍةٟ 2ٕٔح٤ىٌش  ًوَ حٌوزَ ح٤ٔزخٍٞ ـٟ ٌّع  (3)

ّْ حٌظمةي٠َ ـ١ةٗ:  حٌفخٍٟٓ  ّٚ٘خ ـةٟ ح١ٌّةيحْ  عةٓ ٜٔةذ حٌّٔةظؼٕٝ ـةٟ حٌٛحؿةذ. ـمةخي: حٔظٜةذ ٤

ـَـعض. ـمخي ٌٗ أرةٛ عٍةٟ: ٘ةٌح حٌةٌٞ  «حِظٕع ٠ُيٌ »أٓظؼٕٟ ٠ُيحا. ـمخي ٌٗ ع٠ي حٌيٌٚش: ٩ّ٘ٚ لّيٍص 

ٟٔ  ٚاًح ٍؿعض ًوَص ٌةه حٌـةٛحد حٌٜةل١ق. ًٚوةَٖ أ٠٠ةخا ـةٟ ِٔ٘ةش ًوَطٗ ٌه ٘ٛ ؿٛحد ١ِيح

. ٠ٕ:ةَ: «ا٨»  ٚلخي رعيٖ: ًٚوَ ـٟ وظخد ح٠٠٦خف أّٔٗ حٔظٜذ رخٌفعةً حٌّمةّيَ رظم٠ٛةش 5ٕ٘ح٤ٌزخء 

. ٔ:ٖٗٓ  ٚحٌٍزةةخد ٕ:22ٙ  ٚحٌّمظٜةةي ٘٘( ٙ٘  ٚحٌّٔةةخثً حٌّٕؼةةٍٛس )حٌّٔةةؤٌش: 5٘ٔح٠٠٦ةةخف 

١ ؿةٛىس ِزةَٚن  ِٚعـةُ  22ٕ  ٚ ٔ:ٖٕٙ  ٚح٦ٜٔةخؾ 35ٔش ٠ٕٚ:َ حٌوزَ ـٟ: أَٓحٍ حٌعَر١

  ٕ:ٖ٘ٓ  ِٚةَآس حٌـٕةخْ ٔٔ:2ٕٓ  ٚحٌةٛحـٟ رخٌٛـ١ةخص ٕ:3ٓ  ٚٚـ١خص ح٤ع١ةخْ ٕ:3ٖٔح٤ىرخء 

  .ٗ:3ٓٗ  ٌٍٚٗحص حٌٌ٘ذ ٔ:2ٙٗٚرؽ١ش حٌٛعخس 

رة١ٓ . ِٚةخ «أ٠٠ةخ»: ٚوةخْ ح٤ٌٚةٝ أْ ٠مةخي ٕ:25ٗـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ُِخٔٗ. ٚـٟ حٌفة١ٞ  «أْ ٠مخي»  (4)

 ِعظَٟظ١ٓ ١ٌْ ـٟ ى.

رىػػا  والع ػػارة يف د: ٕ:ٜ٘ٚقػػاؿ ابػػن الطيػػب   (5) : ويف نسػػخ  : مقػػّدرة  وىػػي ال حتيػػاج إُف قيػػٍد؛ ألّف مػػن شػػرط عملهػػا ّذ
ثرياً  وإالّ  عملها ذلك  ابٌت   «إفْ »باّف   اظتخَُُ  ال تعمَ أي: عمالًّ 

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: اظترُّّب  منهما   (6)

يب  يف  (7) يب  ويف ب: الرّت  أ و ج: للرّت
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َف ال كإذا بطػػػػػل الثالثػػػػػ ي  ػػػػػ َُؿ  ثبػػػػػت «إالّ »نااػػػػػب اظترت ػػػػػُ  علػػػػػىّ  وزاد  .ؿي الكٌ القػػػػػ
َف العامػػػَ  َاؿ اظتيعّلقػػػ  بّػػػ َلَػػػو «إال»لضيضػػػاح ود ػػػ  إل ػػػاس أّف اظتػػػراد مػػػن األقػػػ  كهػػػ  أفٌ : (ٕ)ق

؛ ألّعػػػاّ  ػػػرؼ اصتػػػّر يف إيصػػػاؿ معػػػ  الُعػػػػَ (ٖ)«إالٌ »علػػػػا  الطصػػػو بىلفعػػػل السػػػىبق
َؿ  حاٌؿ من الُاعَ  ا ت ا ملخصىن هرورىا    : بصي   اظتُع

َاو- ؿكقػػى ػػَبي أبػػ  البقػػىء» -(ٗ)ويف نسػػخٍ  ٍػػذؼ الػػ ّْ :  (٘)«التبيػػين»فػػي  «الُع
يف  (ٛ) وإف د،ػػػَ عليهمػػػا اصتػػػارّ  (5)[فعػػػالف] (ٙ)«بػػػئس»ك  « عػػػم» الػػػ ليل علػػػا أفٌ 
   (ٜ)الذي ىَ أحد الدالئَ [أٚٗٔ] السبر كالتقسيم,شذوذ من الّالـ  
َرتني  مػػىكذلػػك أ ٌ  مػػن  بىإلجمػػىع فينحػػر  (ٔٔ)ىليسػػ  (ٓٔ)أي: الّلميػػني اظتػػّذ

 :ل ج ينوذلك  , مى ليسى ا مينعلا أ ٌ اظتقّيد بو  ال ليل كق  دؿٌ الن اة  
 ؛ا مين كى ىل     أي: لل نا  عليو ل  كال  بوى   علا الفت  بطىؤهمى :أح همى

ْقػػػِد عّليػػػو منهمػػػا حينئػػػٍذ؛  َُ ابػػػن »ىػػػذا  ريػػػق   بطػػػا إذا أ ػػػب  الحػػػرؼمػػػى يي اال ػػػم إ ٌ  لفٌ ل

                                                                                                                                                                      

 يف أ و ب و ج: ألّف  والايادة من  جاؿ   (1)

ََلو»  (2)  لي  يف د  «وزاد لضيضاح    ق

 عٕي ــخي ٚـٟ ٌّع ح٤ىٌش: رظم٠ٛش ا٨.  «عٍٝ ا٨»  (3)

 ما بني معرت يني لي  يف د   (4)

 . 5ٕ٘, 5ٕٗ( ٓٗحٌظز١١ٓ )حٌّٔؤٌش:   (5)

 ٓ.١ٌٔض ـٟ حٌظز١١  (6)

ّٙةخ ح٠ٌِخىس ِٓ ــخي. ٚوّٛٔٙخ ـع١ٍٓ ٍأٞ حٌز١٠َٜٓ ٚحٌىٔخثٟ ِٓ حٌىةٛـ١١ٓ. ٚحٌىٛـ١ةْٛ عٍةٝ أّٔ   (7)

  ٚحٌّمظ٠ذ )رخد ِةخ ٕ:5٘ٔ. ٠ٕ:َ: حٌىظخد )رخد ِخ ٨ ٠عًّ ـٟ حٌّعَٚؾ ا٨ ٠َِّح( حّٓخْ

   ٚحٌعٍةًٕ:3ٖٔٚلع ِةٓ ح٤ـعةخي ٌٍـةْٕ عٍةٝ ِعٕةخٖ  ٚطٍةه ٔعةُ ٚرةجْ ِٚةخ ٚلةع ـةٟ ِعٕخّ٘ةخ( 

  ٚٗةةَف ١ٕٔٓ ؿةةٛىس ِزةةَٚن  ٚأٓةةَحٍ حٌعَر١ةةش  3ٙ  25ٚ( ٗٔ  ٚح٦ٜٔةةخؾ )حٌّٔةةؤٌش: ٙٙٔ

  ّٚ٘ةةةةع ٕ:5٘  ٚحٌظٜةةةة٠َق ٗ:ٕٔٗٓ  ٚحٍط٘ةةةةخؾ ح٠ٌةةةةَد ٔ:3ٓٔ  ٚحٌٍزةةةةخد ٖ:٘حٌظٔةةةة١ًٙ 

 .٘:ٕ٘حٌٙٛحِع 

 يف د: ال ا    (8)

 ْقا من د  «السب واليقسيم الذي ىَ أحد الدالئَ»  (9)

 ـٟ أ ٚ ؽ: حٌٌّو٠ٍٛٓ.  (10)

َلو بعده:  «ليسيا»يف أ و ب و د:   (11)  ْقا من د  «بابرتاع    أحدقتا»واليا  يف أ مهمل   ويف ج: لسيا  وق
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مػا عليػو ولعَ القائَ  «مالك  ػال يػيّم  «ابػن اضتاجػب»باشتييهما يرى ال نػا  لشػ و م ػ  األاػَّ 
   ال مقيضى للُي  حينئٍذ  كبين الحرؼ «بئس» ك « عم»بين  كال مشىب  ى   (ٔ)ابلااـ

 ؛ ألّف ذلك شاف األشتا  اليت َف تش و اضترؼ  (ٖ)ا مين لعربتى (ٕ)فل  كى تىحينئٍذ  
 اضترؼ  

لمػ  ى ل  كى ػتأ ٌ  :(ٗ)الثى ي  َُّّ ػ ال  ى جىمػ ان ا ػمى لكى ػت إٌمػٍ  منهمػا  أي:ّ 
َجٍو   مػ  الُعليّػ ؛  إلػا اعتقػىد الجمػ د في ػى كال  بيلى   (٘)كصفىن ّانت   أكتصّرَؼ عتا ب

 ,إذا أصػىب  عمػ ن  «الرجػل مى ًعػ ى »مػن مشػيّقٌ    ػىل ٌ  ؛كج  اال تقىؽ في ى ظػىهره  لفٌ 
َؿ- مطعى كالمي   اظتنعُم   م حعلي , يي  -بصي   اظتُع

لظ ػػػػػر   واػػػػػُاً  أي: ككػػػػػرل إذ لػػػػػ  كى ػػػػػت؛ يكػػػػػ ف كصػػػػػفىن  يجػػػػػ ز أف كال
  .الصف  ليست علا هرا البطىء (5)أك لفٌ   وَف يظهر أااًل   (ٙ)الم ص ؼ في ى

  .البطىء
ػػر مػػن  ؛كك   ػػى ا ػػمىن لضرتػػاع علػػى انيُائػػو   ؛ك   ػػى حرفػػىن  (ٛ)بطػػلإذا فػػ ظتػػا ّذ
ما دّؿ عليو االْيقرا    ؛فعله  ىأ ٌ  ثبتالدليَ     .(ٜ)ا ت اإذ ال خترج عن ذلكّ 

َر » كقىؿ َيُّ  بن فالحو منص  اْم شرحو على - (ٕ)«المغطي»في  (ٔ)«الن 

                                                           

 ـٟ د: ح٨ٌظِحَ.  (1)

 وٌح ـٟ ك١يٍ.  (2)

 عٕي ــخي: ـٍٛ وخٔض حّٓخا ٤عَرض.  «ـٍٛ وخٔظخ ح١ّٓٓ ٤عَرظخ»  (3)

 عٕي ــخي: ٚحٌؼخٟٔ.  (4)

َاب  ا اشتػػني؛ إذ ال مشػػا   بينهمػػاّانػػ  والع ػػارة يف د: لػػَ  (5) و بػػني اضتػػرؼ أاػػاًل؛ ألف االْػػم إفّتػػا ي ػػ  إال إف ]ّػػذا والصػػ
انػت اشتػاً لّانيػا إّمػا  إذا[ أش و اضترؼ عنػد ابػن مالػك، وعنػد ابػن اضتاجػب لشػ و معػ  ]ّػذا[ األاػَ  الثػآف أّعػا لػَّ 

انيا واُاً   اشتاً جامداً ألّف الُعلّي  تنصرؼ عتا، أوّ 

 وٌح ـٟ ّ, ٚعٕي ــخي ٚـٟ حٌظز١١ٓ: ِعٙخ.  (6)

 عٕي ــخي: ٤ْٚ.  (7)

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج:  ابطَ  وعند  جاؿ: وإذا بطَ   (8)

َد منا يهمػػا تعػػنُي الُعليػػ ؛ إذ ال ؼتػػرج   (9) َجػػ ىػػذا السػػطراف وردا يف د دوف شػػرح  وزاد  يهػػا:   ػػاف بانيُػػا  االشتيّػػ  واضتر يّػػ  ل
 قرا  عن ذلك بدليَ االْي
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 (ٗ)قػ ؿفط  كالتقسػيم (ٖ)لسػبرا ا ػمه  «كيػف» [دٚٔٔ] ال ليل علػا أفٌ : -«اضتاج يّػ »

  مط ػػى مػػ  اال ػػم حرفػػىن لحصػػ ؿ الفىئػػ ة «ّيػػف» (٘)ال يجػػ ز أف يكػػ فيف بيانػػو: 
َباً لصدارتو  و ،ٌب مق (ٙ)«ّيف» ػ « ّيف زيدٌ »ؿتَ:  ـٌ وج  م يدأٌ   «زيدٌ »ّد

َُؿ الُائػػػدة  كلػػػيس ذلػػػك لغيػػػر حػػػرؼ   (ٚ)مػػػن اْػػػٍم وحػػػرؼٍ  [جٙ٘ٔ]أي: حصػػػ
   «أدعَ»  وإفّتا حصلت بو معو الُائدُة لقيامو مقاـ «يا زيدُ »  ؿتَ: (ٛ)م  اظتنادى الط اء

َف  كال َز أف يّػػػػ كيػػػػػف » حػػػػ :  ,الفعػػػػل يلي ػػػػػى بػػػػال فىصػػػػػلو  لفٌ  ؛فعػػػػػالن كتػػػػ
ََ إالّ بعامػػػَ  وحػػػديُث  (ٜ)«؟صػػػط ت َُ ال يلػػػي الُعػػػ ر ػػػي اهلل  «عائشػػػ َ »عػػػن  «ال خػػػاريّ »والُعػػػ

ـُ من رمضافَ »عنها:  َف علّي الصيا َُ بني الُعلني  مرُي شاٍف مقّدٌر   (ٓٔ)«ّاف يّ  الُاا
   الصػػػل فػػػي اإلفػػػىدةل ٌػػػظتػػػا ذُّػػػر؛  أف يكػػػ ف ا ػػػمىن مػػػن انيُائهمػػػا  (ٔٔ)لػػػـايف

ػػػػذلك  عتا منػػػػو وحػػػػَده  والّ  عتا منػػػػو علػػػػى اػػػػ  يو الْػػػػٍم  انيهػػػػى ضتصػػػػ َقّػػػػف حصػػػػ الُعػػػػَ لي
    (ٕٔ)ملخصاً 

                                                                                                                                                                      

 .ٕٕٙٓ, ٍلُ: ٕ:ٕٖٓ٘ . رؽ١ش حٌٛعخس 3ٓٙطٛـٟ ٕٓش   (1)

ّْ حٌىظةخد ٗةَف ٌٍلخؿز١ةش ؼ١ةَ ٛةل١ق.ٔ:2ٔٔحٌّؽٕٟ ـٟ حٌٕلٛ   (2) ٚطزعةٗ  . ٚلٛي حرٓ ع٩ْ رعيٖ ا

ٚلةي ٗةَف حرةٓ ـة٩ف حٌىخـ١ةش ٚٔمةً عٕةٗ ح٨ٓةظَحرخًٞ ـةٟ ٗةَف, ِٕٚةٗ  .ٔ:23ٓع١ٍٗ حرٓ حٌ ١ذ 

 .ٔ:ِٗٔميِش ِلمك حٌّؽٕٟ  ٔٔوش رـخِع ح٦ِخَ ِلّي رٓ ٓعٛى.

  ٕ:ٕٚ، وحاشي  الشم  ٕٓٚ، وم   الل يب )ّيف( ٗ:ٗٓٔيف أ و ب و ج: للسب  ينظر: شرح اليسهيَ   (3)

ذلك   (4) َؿ  والع ارة يف د بعده: يف بيانوّ   يف أ و ب و ج:  يق

 وٌح ـٟ ّ ٚحٌّؽٕٟ, ٚعٕي ــخي: طىْٛ.  (5)

 ّذا يف د  وليست يف أ و ب و ج    (6)

  الع ارة يف د: أي اب ادة  (7)

 لي  يف د  «م  اظتنادى»  (8)

يف  عَ  (9)   زاد يف د: ّو

, ـٟ وظةخد حٌٜةَٛ, رةخد: ٕ:32ٙ. أهَؿٗ حٌزوخٍٞ ٗعزخْ ـٟ ا٨ّ  أل٠ٟ أْ أٓظ ١ع ـّخ ٚطظّظٗ:  (10)

, ـةٟ وظةخد حٌٜةَٛ, رةخد ل٠ةخء ٕ:3ٕٓ, ِٚٔةٍُ 3ٗ2ٔ,  ٍلةُ: ِٓٗظٝ ٠م٠ٝ ل٠خء ٠ٍِةخْ 

 . ٙٗٔٔ, ٍلُ: ٕٙعزخْ ٠ٍِخْ ـٟ ٗ

َؿ والُيض   (11)  :  لـا  ٕ:ٜٔٛيف أ و ب و ج وحيدر وإْيان 

َّ ـٟ حٌفًٜ حٌَحرع ـٟ حٌعٍش.ٕٙأًٛ و٩َ حرٓ ـ٩ف ِٕمٛي عٓ حٌَّطـً ٨رٓ حٌل٘خد   (12)  , ٚلي ِ
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 الخىمساظتسلك 
  المطى ب 

َؿ   بني العّل  واظتعل
 خػػػىؿي [بٕ٘ٔ]أي: العلّػػػِ    (ٕ) ػػػىب لفٌ باظتعجمػػػ ؛  (ٔ)«اإلخىلػػػ »ا كتسػػػمٌ 

ا كيسػػػمٌ   (ٖ)لّمػػػاؿ مناْػػػ يو  ه ال صػػػف علٌػػػ أفٌ  -بالي ييّػػػ   يهمػػػا- نٌ يظػػػ :أم خػػػىؿي
يف حّمػو   علػا الصػل حمل الفرعي كه  أف يي  , و علٌ  قيىسى  ُّ عليهػا  أي: اظت   ىقيى ي 
علػػا   فىعلػػ  لػػم يسػػمه  كحمػػل مػػى  ,فػػي الصػػل الحكػػمي  ق علي ػػىلٌػػ  التػػي عي بىلعلٌػػ

َدة يف نائػب الُاعػَ  (ٗ) الفىعل في الرف  لعل  اإل طىد َجػ ؛  نّعا الرا ع  للُاعػَ  وىػي م
َؿ ما َف يسم م»واليع ري بو أحسن وأ،صر من اليع ري بػ    (٘)« اعلوُع

 (3)لعلػػ  ؛فػػي اإلعػػراب [أٛٗٔ] اال ػػم (5)علػػا المضػػىرع (ٙ)ككحمػػل
َقيّػػػ-  ارً اعتًػػػ (3)لعلػػػ  مػػػا علمػػػَت ؽتػػػا المعػػػى ي عليػػػ  (2): تػػػداوؿ أي - بّسػػػر الُ  ّ 
َدة بعينها(ٓٔ)تقّدـ َج    (ٔٔ)   هذه عّل  األاَ  وىَ إعراب االْم  وىي م

                                                           

 ُحى عٕي ــخي: أ٠٠خا.  (1)

ّْ رٙخ»  (2)  رٙخ. ـٟ حٌٕٔن: ٤ّٔٙخ. ٚحٌعزخٍس ـٟ ى: ٤ّٔٙخ أٞ حٌعٍش «٤

 ـٟ ؽ: حٌىّخي ِٕخٓزشا. «ٌىّخي ِٕخٓزظٗ»  (3)

الع ػػارة يف أ و ب و جّ  مػػَ مػػا َف يسػػم   اعلػػو  وأقػػيم ىػػَ مقػػاـ الُاعػػَ  علػػى الر ػػ  يف علّػػ  ابْػػناد  وعنػػد  جػػاؿ   (4)
  ٚ:ٓٚ، وشرح اظتُصَ ٔ:ٛ٘ٔ، والل اب ٜ٘، وأْرار العربي  ٚٗٔ  ينظر: العلَ «لعل »مّاف  «بعل »

ي  (5) ّٚ خٖ وٌٌه حرٓ ِخٌه. ٠ٕ:َ: حٍط٘خؾ ح٠ٌَد  أ ّّ  .ٙ:ٕٕ٘  ٚحٌظ١٠ًٌ ٚحٌظى١ًّ ٕ:3ِٗٔٓ ٓ

 , ٚعٕي ــخي: ٚكًّ.ٕ:23ٖوٌح ـٟ حٌف١ٞ   (6)

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ـٟ.  (7)

 عٕي ــخي: رعٍّش.  (8)

 ـٟ أ: طظيحٚي. ٚـٟ حٌف١ٞ: طٛحٍى.  (9)

 أ(. ٕٙٔ  ٕٓٔ  ٠ٕٔٓٔ:َ )  (10)

َدة بعينها  ّذا الع ارة يف د  و يف  (11) َج َد بعينو  ويف ىامش أ و ج: م َج  أ و ب و ج: وىَ إعراب االْم م
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: (ٖ)اختلفػػ اك : (ٕ)«ابػػن األن ػػاري» ىؿقػػ .«ال بػػىرم ابػػني »ذُّػػر   (ٔ)أي:مػػا ذكػػره
عط  بني األاَ والُرع  اظتقيضي  لل مَ  المطى ب ً : إظهار برازهل يجو إ: (ٖ)اختلف اك 

  ا من اطتصم   عط  المطىلب 
ُحػذؼ - (٘) ؿٌ مثػل أف يػأي: إبػراُز اظتناْػ     (ٗ)ذلكك  ،ال يجو :فقىؿ ق ـه 

 ,ي ػػىعل (ٙ)«كػػىف»خبػػر  علػػا جػػ از تقػػ يم -ُحػػذؼ الُاعػػَ لعػػدـ تعلّػػق ال ػػرض بعينػػو
قيى ػىن علػا  علي ػىأي: اطتِب   فجىز تق يم  ,(5)ؼفعل متصرٌ  ىياظتسيدؿ:  فيق ؿ

عتا ,ف المتصرٌ  علا  ىئر الفعىؿ َاز تقدٔف مُع  عليها   (ٛ)يف ج
 واأل عاؿ ح  لُتمَ عليها   «ّاف»بني  ىل  كالمطى ب خاإل ب ج اطتصم  فيطىلب 

 أتػػػا المسػػػت ؿٌ  أفٌ بػػػذُّػػػر   (2)الػػػذي قػػػاؿ بػػػو مػػػن لعػػػ ـ ال جػػػ ب كا ػػػت ؿه 
َِ  ػ  ركىأب بىلػ ليل اإلتيػىف ب جػػ   (ٓٔ)فػال يبقػا عليػ  إالٌ   اصتامعػ   ِ والعلّػ والُػرعِ  األاػ

                                                           

 ّذا يف د  وقد ْقطت من أ و ب و ج  والّالـ السابق لي  يف ظت  األدل  وابذراب   (1)

 ٓم ض ِٓ د. «لخي». ٚ ٌّٖٕٔع ح٤ىٌش   (2)

َا  وزاد  يها بعد   (3)  :  مري «إبراز»يف أ و ب و ج: ا،يلُ

 ٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ًٌه. ـ  (4)

 يف أ و ب و ج: ي دؿ  والع ارة يف د: وذلك أي ظتناْ   العل  اظتطلَب إبرازىا مثَ أف يقاؿ   (5)

 ـٟ د: هٓ.  (6)

اْ لةخي لخثةً: أٞ ٗةٟء )وةخْ( ٚأهٛحطٙةخ ِةٓ حٌَىٍِةُ؟ ل١ةً: أـعةخي. »: ٖٓٔؿخء ـٟ أَٓحٍ حٌعَر١ةش   (7)

. ٚـةٟ حٌظة١٠ًٌ «ـعخ٨ا  ٤ّٔٙخ ٨ طيّي عٍٝ حٌّٜةيًٍٚ٘ذ رعٞ حٌٕل١٠ٛٓ اٌٝ أّٔٙخ كَٚؾ ١ٌٚٔض أ

ٚوٍٙخ أـعخي ر٩ ه٩ؾ  ا٨ )ٌة١ْ(  ـّةٌ٘ذ أرةٟ رىةَ رةٓ ٗةم١َ  ٚأرةٟ عٍةٟ »: ٗ:5ٔٔٚحٌظى١ًّ 

ةخ ِةٓ لةخي رعةيَ ى٨ٌةش ٘ةٌح ح٤ـعةخي «حٌفخٍٟٓ ـٟ أكي ل١ٌٛٗ  ٚؿّخعش ِٓ أٛلخرٗ  أّٔٙخ كَؾ ِّ . أ

ـةبُّٔٙ ٌةُ ٠مٌٛةٛح رلَـ١ّظٙةخ وّةخ ٘ةٛ ِ٘ةٍٙٛ. ٠ٕ:ةَ:  عٍٝ حٌليع ٚحٌّٜيٍ وّخ عزَّ حرٓ ح٤ٔزخٍٞ

  ٖٓٔ  ٚأٓةةَحٍ حٌعَر١ةةش ٕٓٔ. ٠ٕٚ:ةةَ ـةةٟ ح٨ٓةةظي٨ي عٍةةٝ ـع١ٍّظٙةةخ: حٌعٍةةً ٕ:5ّٗ٘ةةع حٌٙٛحِةةع 

ً ٔ:ٗٙٔٚحٌٍزخد  ّٜ  .ٕ:2ٙ  َٚٗف حٌّف

  يف د: مُاعيلها  (8)

 ٌعٍٙخ: ِّٓ.  (9)

 ١ٌٔض ـٟ ٌّع ح٤ىٌش.  (10)
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ُُ بيػػػىف كلػػػيس علػػػا المسػػػت ؿٌ   (ٔ)أو الظػػػّن ليلػػػك اظتناْػػػ   كهػػػ  اإلخىلػػػ  ,الشػػػرط
اف القياس   الشركط بيػىف  (ٖ)ّػذلك  (ٕ)المعتػرصاطتصم  بل يجو علالشيٍ  من أّر

 وذلك باظتعار   أو إبدا  الُرؽ بني]لصّ   القياس   الشرط تي هيبيىف ع ـ اإلخىل  ال
ػػػػاف  اظتيعّلقػػػػ َ أف يػػػػركر ال ػػػػئل ى   أي: اظتسػػػػيدؿَ كلػػػػ  كلفطػػػػىه  األاػػػػَ والُػػػػرع  ذلػػػػك باّر

ر  :بىلمطػىظرة (٘)يسػتقلى ينػاظر يف إ  ػات ذلػك اضتّػم  و لكلفطػىه أف (ٗ)[القياس أف يػّذ
ػػػاف القيػػػاس َاب األْػػػئل  اظتيعّلقػػػ  باّر ر جػػػ  ,ال ػػػئل  علػػػى نُسػػػويػػػ رد  كأف ,هكحػػػ ى  (ٙ)يػػّذ

ٍَ ظتناْػػػ   الَاػػػف لل ّػػػم   كيجيػػػو عط ػػػى ُُػػػو  ػػػا ذُّػػػر   كذلػػػكبنقامػػػ  دليػػػ ال أي: تّلي
َّقف عليو القياسيج ز    (ٚ)؛ ألنّو إلااـ  ا ال ي

مػػن العلػػم  (3)يلػػاـُ - دلػػيالن  مػػى يكػػ فلٌف الػػ ليل إ ٌ إبػػرازه؛  يجػػو :كقػػىؿ قػػ ـه 
 ,ق بػ كتعلٌػاظتطلَُب من ذلػك القيػاس   الحكم (ٓٔ)ب  ا ارتب إذ -العلم بشيٍ  آ،رَ  (ٜ)بو
َِ  متعلقىن ب اضتّم  مى يك فكإ ٌ    .إذا بىف كج  اإلخىل   (ٔٔ)أي: الدلي

  فإ ٌػػبػػني األاػػَ والُػػرع؛  االرتبػػىط  دب جػػ: (ٕٔ)مػػن جانػػب األولػػني عنػػو كأجيػػو
مػػى  [جٚ٘ٔ] ال ػفصػػىر بمطػػاظتطلػػَِب مػػن القيػػاس   ح بػػىلحكمقػػ  صػػرٌ أي: اظتسػػيدؿ   

                                                           

 و ب و ج: أي الُعَ ظتناْ    ويف ج: اظتناْ    ولعلها: أي وجو اظتناْ   ّذا الع ارة يف د  ويف أ   (1)

 يف أ و ب و ج: اظتيعّرض    (2)

 ـٟ د: ٌٌٌه. ٚـٟ ى: ٌٌٌه حٌم١خّ.  (3)

َ يني من أ و ب و ج    (4)  ّذا يف د  وقد ْقا ما بني معّ

 ـٟ أ ٚ ؽ ٚ ّ: ٠ٚٔظؽً. ٚـٟ د: ٠ٚ٘ظؽً.   (5)

ر    القياس»  (6)  لي  يف د  «أف يّذ

َقػف عليػو   (7) َز ألنّػو إلػااـ  ػا ال يي يف د: وكتيب عنها برّد اظتعار ػ  وبيػاف أْف ال  ػارَؽ  وذلػك أي: تّليُػو  ػا ذُّػر، ال كتػ
  ذر و من ابضتاؽ

 ٌعٍٙخ: ِخ ٠ٍَِ.  (8)

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: منو    (9)

 ْقطت من أ و ب و ج    (10)

  لي  يف د «أي الدليَ»  (11)

 ّذا يف د  وليست يف أ و ب و ج    (12)
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 (ٕ)ىكأٌمػػأّف حّػػم األاػػَ ميعػػٍد للُػػرع   لبعػػ  الػػ ع    (ٔ): اظتناْػػ  طػػ البيٌ  قىمػػت عليػػ 
 ,ال  ع ال  الش  دػفبمطاظتقيضي  لضضتػاؽ   (ٖ)ب ج  المطى ب من اطتصم لو المطىلب  
كلكن علػا الخصػم إذا أحضرىم للشهادة  عي فال يجو ذلك علا الم ٌ  ,الش  د

يهم (ٗ)عػػػ الت م أف يقػػػ ح فػػػي ّمػػػا ال كتػػػب علػػػى   ,(٘)فكػػػرلكحينئػػػٍذ اظتػػػّدعي     يػػػّا
َده ق ػػػَ قػػػْدِح اطتصػػػم  ػػػيهم   وجػػػو  إبػػػراز ال يجػػػو علػػػا المسػػػت ؿٌ اظتػػػّدعي تعػػػديَ شػػػه

   ا ت اد[ ٛٔٔ يها   ي ينو اظتسيدّؿ حينئٍذ  ]مى علا المعترض أف يق ح كإ ٌ  ,اإلخىل 

                                                           

ر اظتناْ     (1)  يف د: بّذ

خ.  (2) ِّ  وٌح ـٟ ّ, ٚعٕي ــخي ٚـٟ ٌّع ح٤ىٌش: ـؤ

 عٕي ــخي: رٛؿٗ ح٦هخٌش ٚحٌّٕخٓزش.  (3)

 عٕي ــخي: حٌ٘ٙٛى.  (4)

َلو بعده:   (5)  لي   يها  «ّما ال كتب    اطتصم  يهم»يف د:  ذلك  وق
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 السىدساظتسلك 
 من مسالك العل 

 [بٖ٘ٔ]  بى الشه 
 َّحدة  بُي  اظتعجم  واظت

 بضػربو  (ٕ)حمػل الفػرع علػا الصػليي  كهػ  أف :(ٔ)«ابن ال بىرم»قىؿ 
َؿ- قلٌ   التي عي غير العلٌ اظتشا   بينهما   :من الشب  علي ى الحكم في  -بال نا  للمُع
  .(ٖ)الصل

زتػالً علػى إعػػراب االْػم الثابػػت  ,إعػراب المضػػىرع علػػا ك مثػػل أف يػ ؿٌ لػكذ
   هذا أمٌر أشَ و  يو الُرُع أاَلو  (٘)بع   يىع  (ٗ)صخصٌ تي  بأ ٌ  [أٜٗٔ]بعّل  اب،ال   

ػ ,فكىف معربىن كىال مأاَلو   ٍَ » نّف ذلك شانو ّ  ػذا اظتضػارع «أؿ»بػػ (ٙ)  مثّ تعنّي «رج   ّو
 ٌَ َ  من زم  اضتاؿ واالْيق اؿ  مث مُتّصص باحدقتا خبااّيٍ    (ٚ)اظتضارع ػُتيم  لّ
َـ»ؿتَ:  ,كىال م  ,  ي خل علي  الـ االبت اءأك بأ ٌ     «لقائمٌ »أو  «إّف زيداً ليق
   «َ ْاِربٍ »و  «َيْضِربُ »ّػ  ,اال م ك ك      علا حرك أك بأ ٌ 

كجػػػو ل ػػػى  التػػػيالعلّػػػ   هػػػيالػػػثالث اظتشػػػّ ه    مػػػن هػػػره العلػػػل كلػػػيس  ػػػيءه 
َجُب  مى ه إ ٌ   (ٛ)  أي: االِْم ح  لُتمَ عليو  يها الُرعُ اإلعراب في الصل  أي: اظت

 

                                                           

 .5ٓٔ)حٌفًٜ حٌوخِْ عَ٘ ـٟ ل١خّ حٌ٘زٗ( ٌّع ح٤ىٌش   (1)

 وٌح ـٟ ٌّع ح٤ىٌش  ٚعٕي ــخي: أًٛ.  (2)

: حٌٟ٘ء اًح أٗزٗ حٌٟ٘ء أع ةٟ كىّةخا ِةٓ أكىخِةٗ عٍةٝ كٔةذ ٔ:5ٓٗلخي ح١ٛ١ٌٟٔ ـٟ ح٤ٗزخٖ   (3)

ُّ َٓى ـَٚعخ عٍٝ ًٌه. س حٌ٘زٗ. ػ ّٛ  حٌم

 يف أ و ب و ج: متصص    (4)

ّْ ح٨ُٓ ٠ظوٜٚ رعي ١ٗخعٗ.ُحى عٕي ــخي ٚـٟ ٌّع ح٤ى  (5)  ٌش: وّخ أ

 يف د: يعنّي    (6)

 يف د: لتيمَ    (7)

 الع ارة يف د: يف االْم م  لُتمَ على ابعراب الُرع    (8)
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يب   اللبس إزال ي بعراب األاَ   َاردة على الرتّا    (ٔ)ـكمى تق ٌ عن اظتعآف ال
عنػد علمػا  الُػّن  ك بػ يج ز التمٌسػيعيّد بػو   صحي ه  (ٕ)الشب  كقيىس :قىؿ

َى علػى  كقيػىس العلٌػاطتػالؼ  يػو  (ٗ)مػن أفّ  ,(ٖ)في الصػ ٌ الُّن    إالّ أّف اظتشػ و بػو أقػ
   (٘)على األاَ يف اليش يو

                                                           

ح٠ٌّةخٍع ٘ةٛ ِةخ كممةٗ حرةٓ ِخٌةه عةٓ حٌىةٛـ١١ٓ  ٚحٌزٜة٠َْٛ عٍةٝ ٌٖ٘ حٌعٍّةش ح٤ه١ةَس ٦عةَحد   (1)

٠َٗ عٍٝ حُٓ حٌفخعً ـٟ كَوخطٗ ٚٓةىٕخطٗ. طٕ:ةَ ح٤ٚي  ٚ٘ٛ طو١ٜٜٗ  ٚىهٛي ح٩ٌَ ع١ٍٗ  ٚؿ

   أ(. ٕٙٔ  ٕٓٔ  ٔٓٔ) ح٦كخٌش

 ُحى عٕي ــخي ٚـٟ ٌّع ح٤ىٌش: ل١خّ.  (2)

  ٘:ٖٕٓوّخ ٘ٛ ع١ٍٗ ؿٍّٙٛ ح١١ٌٛٛ٤ٓ  ٚ٘ةٛ ىْٚ حٌّٕخٓةزش  ـةٛق حٌ ةَى. ٠ٕ:ةَ: حٌّلٜةٛي   (3)

 .5:5ٕٖٗ  ٚحٌظلز١َ َٗف حٌظل٠ََ ٖ:3ٙٚح٦رٙخؽ 

 ليست يف د    (4)

 : حٌّ٘زّٗ.ٕ:23ٙـٟ حٌف١ٞ   (5)
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 السىب اظتسلك 
 (ٔ)درٍ الطٌ 

َف الثاني   بُي  اظت ّ  همل  األوُف  ْو
يف الُػػرع  الػػرم ي جػػ  معػػ  الحكػػم القيػػاس كهػػ   :(ٕ)«ابػػن ال بػػىرم»قػػىؿ 

  . في العلٌ اظتناْ ُ    :اإلخىل  كتفق 
  :(ٖ) ن في ك    حجٌ أي: علماُ  العربي    كاختلف ا
َد حّػم األاػَ يف الُػرع   (ٗ)الطردً  دى مجرٌ  ؛ لفٌ  و ليس بحجٌ  :فقىؿ ق ـه  َجػ ب

ك لػػػ  أال تػػػرل أ ٌػػػ  (٘)بعلّػػػٍ  جامعػػػٍ  بػػػني األاػػػَ والُػػػرع يف ذلػػػك الظػػػنٌ  غلبػػػ ى  جػػػوي ي   ال
, ؼو متصػرٌ  غيػرً  فعػلو ] في كلٌ  البطىء (ٙ)الطراد ؼبع ـ التصرٌ  «ليس»بطىء  عللتى 
اإلعػػػراب فػػػي   (5)ـ اال صػػػراؼ الطٌػػػرادمػػػىال يطصػػػرؼ بعػػػ  , كإعػػػرابى ؼو متصػػػرٌ 
َ : (2)ؼغيػر متصػرٌ  ا ػمو  (3)[كػلٌ  َجػ َقيػ   وذلػك ل َّ  «لػي »د علػ  بنػا  باليػػا  الُ ػػ يفّ 

ذلك   َّ اٍْمّ  ّ 
َاب  َلػػػػو «عللػػػػػت لػػػػَ»وجػػػػ ػػػػلى  :(ٓٔ)ق لل نػػػػا  يف إعػػػػػراب  ردي كػػػػػىف ذلػػػػك الطٌػػػػػ  (ٔ)ىمى
 ؛ؼلعػ ـ التصػرٌ  «لػيس»بطػىء  أفٌ  نٌ علػا الظٌػ (ٖ)يغلػوتصرّ و   (ٕ)اظتخصَص لعدـ

                                                           

 .ٔ:٠ٗ25ٕ:َ: ح٤ٗزخٖ ٚحٌٕ:خثَ )١َى حٌزخد(   (1)

 .ٌّٓٔٔع ح٤ىٌش )حٌفًٜ حٌٔخىّ عَ٘ ـٟ ل١خّ حٌ َى(   (2)

ُٚٔةٗ.   (3) ّٛ ١ّظٗ  ٚرعٞ ح٤كٕخؾ ٠ـ ـّ ُٖ حٌىَهةٟ ؿةي٨ا ٨ ً٘ذ ؿٍّٙٛ ح١١ٌٛٛ٤ٓ اٌٝ عيَ ك ّٛ ٚؿة

ُٖ حٌز٠١خٚٞ ّٟٚعفٗ. ٠ٕ:َ: ع٩ّا  ّٛ   ٚحٌظلز١ةَ ٗةَف ٖ:53  ٚح٦رٙةخؽ ٘:ٕٕٔحٌّلٜةٛي . ٚؿ

 .5:5ٖٗٗحٌظل٠ََ 

ُى حٌ َى»  (4) َّ ى حٌ َى ٨ ٠ٛؿذ ؼٍزش حٌ:ٓ. «ِـ َّ ّْ ِـ  عٕي ــخي ٚـٟ ٌّع ح٤ىٌش: ٤

َد اضتّم يف الُرع   (5) َج  ّذا الع ارة يف د  ويف أ و ب و ج  يها ْقا: لي  ٍّجٍ  غتّرد الطرِد ب

َى.ـٟ ٌّع ح٤ىٌش: ١٨ّ   (6) ََ 

َى.  (7) ََ  ـٟ ٌّع ح٤ىٌش: ١٨ 

 ح٠ٌِخىس ِٓ ــخي.   (8)

 عٕي ــخي ٚـٟ ٌّع ح٤ىٌش: َِٕٜؾ.  (9)

َد يف لي    (10) َج  ّذا الع ارة يف د  ويف أ و ب و ج : وذلك م
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َاز أنّػػو ألمػػٍر آ،ػػَر   ؛ؼالتصػػرٌ   (٘)عػػ ـمػػى ال يطصػػرؼ ل (ٗ)إعػػراب أفٌ ي لػػب عليػػو  كالصتػػ
َـ مقامهمػػا؛ ظتػػاال صػػراؼ  أفٌ  يقيطػػىن علمػػاً  (5)علػػمبػػل يي   (ٙ)ا قػػاـ بػػو مػػن العّليػػني أو مػػا يقػػ

مػػىال  أفٌ تعلػػم كلعػػدـ تصػػرّ و   (ٛ)ال؛الصػػل فػػي الفعػػىؿ البطػػىء ي لفٌ بيطػػ مػػىإ ٌ  «لػػيس»
َ  منهمػا علػى أاػَ  ,الصل في ال مىء اإلعػراب عرب لفٌ مى أي يطصرؼ إ ٌ  ػ  جػا ّ 

 بابو  
َؿ مػػػػن مث الع ػػػػارة ػترّ ػػػػٌ   ولع لهػػػػا: وألّف ابعػػػػراب اظتيصػػػػرؼ ليصػػػػر و   لرياجػػػػْ  األاػػػػ

   (ٜ)األاَ
: علّػِ  الطّػرد   كإذا ثبػت بطػالف هػره العلٌػ مػا عر يَػو  رادهػىمػ  اطٌ ُِ - لػػمعي  ّ 

يف نقػػَ حّػػم كتفػػا بػػ  ال يي  لل ّػػم ردد الطٌػػمجػػرٌ  أفٌ ] ػػا أو بػػو  -بال نػػا  ل ػػري الُاعػػَ
   (ٓٔ)[لُي مَ عليو  ا ىبى و  أكٍُ  من إخىل لنقلو إليو فال ب ٌ األاَ للُرع  
ل إلػػػا لدٌ  (ٔٔ) ن   لػػ  كػػىف علٌػػأ ٌػػ , ن رد ال يكػػ ف علٌػػػالطٌػػ علػػا أفٌ  كيػػ ؿٌ 

َّقف الشي  على نُسو  رت ٍ  أو مراتَب  واأّلوؿ مصػرٌح بػو (ٕٔ)  وىَكرال ٌ    وىػَ (ٖٔ)ت

                                                                                                                                                                      

خ. ٚؿٛحد   (1) ّّ  ح٤ٌٚٝ. «١٨َّى»: «ٌٛ»ٚـٟ ٌّع ح٤ىٌش: ـٍ

ًُوَ. ـٟ د: رعيَ. ٚحٌعزخٍس ـٟ ى: ٌلىُ حٌزٕخء  (2)  ـ١ّخ 

 ـٟ ٌّع ح٤ىٌش: ٨ ٠ؽٍذ.  (3)

َاز أنّو ألمر آ،ر مناْب لو، وال ي لب عليو وألّف إعراب    (4)  الع ارة يف د: صت

 يف أ و ب و ج: بعدـ   (5)

 الع ارة يف د: ظتا مّر  يما ق لو    (6)

 عٕي ــخي ٚـٟ ٌّع ح٤ىٌش: ٔعٍُ.  (7)

 ّذا يف د  وقد ْقطت من أ و ب و ج   (8)

 لي  يف د    (9)

َ يني مػػن أ و ب و ج  والع ػػارة يف د ق ػػَ السػػقا: وإذا   ػػت بطػػالف ىػػذه   (10) ّػػذا الع ػػارة يف د  وقػػد ْػػقا مػػا بػػني معّػػ
 لعدـ اليصّرؼ م  اّ رادىا من بنا  ما ال ينصرؼ وإعراب اظتيصّرؼ علم أّف غترد الطرد    «لي »العل  أي: بنا  

 أٔٗ وخْ ٌٛ عٍش.  ـٟ أ ٚ ؽ: «أٔٗ ٌٛ وخْ عٍش»  (11)

 وٌح ـٟ د  ١ٌٚٔض ـٟ أ ٚ ؽ ٚ ى.  (12)

 ١ٌٔض ـٟ أ ٚ ؽ.  (13)
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ٌَ  ومػػا أدّ ]مضػػػمٌر   [جٛ٘ٔ]أقػػ ُ   والثػػآف  القتػػا با ػػػ ى لل ا ػػػَ وىػػَ الػػػدور اظتصػػرّح بػػػو  ّو
 ٌَ  (ٔ)[با 

مػػى للمسػػيدّؿ   لػػ : إذا قيػػلأي: الشػػاَف    أ ٌػػ -أيّهػػا الصػػاٌف للخطػػاب- أال تػػرل
  ؟   دع اؾال ليل علا صحٌ 

ذػػري مػػا ىػػي علّػػٌ   يػػو  آخػػرى  فػػي محػػل    ه علٌػػ  ى هػػره العلٌػػ أدعػػي أفٌ  أفٍ : فيقػػ ؿ
   (ٕ)بالطّرد

 ؟ آخرى  محل  في  عل ه ]أي: العّلَ   ى مى ال ليل علا أ ٌ  :فإذا قيل ل 
َّ األّوؿ  .فػي مسػألتطى (ٖ)[ ه  ػى علٌػدع ام علا أ ٌ  :فيق ؿ فػ ع اه ]وىػي احملػ

  (ٗ)[.  دع اهعلا صحٌ  دليله 
فػي   ه علٌػ أي: العلّػَ  يف احمللّػني   ػى: مى ال ليل علا أ ٌ أي: اظتسيدؿِّ  فإذا قيل ل ]

 ؟ الم  عين معىن 
علػا  (٘)[دليػله  منهمػا م  ػ و  في كلٌ  أي: العلّػ ِ  فيق ؿ : كج د الحكم مع ى

َرة   ى أ ٌ  َدىا   (ٙ)اضتّم  ي علٌ أي: العّلَ  اظتّذ َده عند وج َج َ  منهما؛ ل  يفّ 
َده  يهمػػػػا معهػػػػا علػػػػى العليّػػػػ  عتػػػػا :فػػػػإذا قيػػػػل لػػػػ   (3)إفٌ فػػػػ؛ (ٚ)ال داللػػػػَ  يف وجػػػػ

 فمى ال ليل علا أفٌ  , م  الشرط كمى ي ج  م  العلٌ  (2)الحكم ي ج  [بٗ٘ٔ]

                                                           

َ يني لي  يف أ و ب و ج   (1)  ّذا الع ارة يف د  وما بني معّ

 الع ارة يف د: ذري ما ؿتن  يو    (2)

 ٓم٢ ِٓ ى. «ـبًح ل١ً ٌٗ ِخ حٌي١ًٌ عٍٝ أٔٙخ أٞ حٌعٍش»ح٠ٌِخىس ِٓ ــخي. ٚلٌٛٗ لزٍٗ:   (3)

 ح٠ٌِخىس ِٓ ــخي.   (4)

َ يني من أ و ب و ج  وزاد  يها: قد ُعرؼ لو أي: ُعلم   (5)  ّذا الع ارة يف د  وقد ْقا ما بني معّ

 ليست  يها   «منهما»يف د: لل ّم  و  (6)

َدقتا معها على العلي  عتما   (7)  الع ارة يف د: ال دالل  يف وج

(8)  . ّْ  وٌح ـٟ ٌّع ح٤ىٌش, ٚعٕي ــخي: ا

 عٕي ــخي ٚـٟ ٌّع ح٤ىٌش: لي ٠ٛؿي.  (9)
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ػػذا  (ٕ)الػػرم هػػ  فػػي المحػػلٌ   (ٔ)بالعلّػ : الحكػػم يثبػػت ب ػػى أفٌ  ػػذا «ىػػَ»أي: الُػػرُعّ   ّ 
ما ىَ شاف العلّػ  إذا   ػت اضتّػم يف الُػرع  في   (ٗ)أي: العّل  (ٖ)[ىي]والظاىر  أي: الُرِع ّ 

  (٘)الُرع عند قياـ عّل  األاَ أيضاً 
َعػػا علّػً   يهمػا:   [أٓ٘ٔ]اظتسػػيدّؿ علػى  فيقػ ؿ  لػذا زُتػػَ  ػا الُػػرع  , ن ك   ػػى علٌػػّ

   (ٙ)لى األاَ يف حّموع
َف شر اً  عل ن  كمى ال ليل علا ك   ى :فإذا قيل ل     وَِفَ ال يّ

ولػػي  ذلػػك  ,كجػػ ت فيػػ  م  ػػ و  كػػلٌ  (ٚ): كجػػ د الحكػػم مع ػػى فػػيفيقػػ ؿ
َد والعدـ  َج َز ال َده  يج  للشرط؛ إذ شانو  ْقُد اظتشروط عند  قده  أّما عند وج

 ا  وأ  يها بو  ؛ ألنّو أ  ت اضتّم  الكالـ دكران  فيصير 
الػػ ليل  :قػػىل ا علػػا ذلػػك بػػأفٍ  كاحتجػػ ا   ه حٌجػػأي: الطّػػرَد    إ ٌػػ :كقػػىؿ قػػ ـه 

َؿ  هى ادي ر   اطٌ   العلٌ علا صحٌ    بيخلّػف بعػض (3)ض ى مػن الػطقك المتي يف أ راد اظتعل
انت حّجً   هطى  م ج ده  (ٓٔ)اليعليَ كهرا  (ٜ)بعض أ رادىا عن تعليلها   لذاّ 

 [دٜٔٔ]عػػػن الُػػػرؽ بػػػني اظتَ ػػػعني المعتػػػرض  اي عٍجػػػ: (ٔٔ)يف إ  اتػػػو قػػػىل ا مػػػىربٌ ك 
 ؛ إذ لَ َف تّن عّلً  عتما ألبدى  رقاً     العلٌ علا صحٌ  دليله اظتطّرد  يهما العّلُ   

 ف جو أف لصدؽ تعريُو عليو  من القيىس    عه يف إ  اتو: إنّو مى قىل ا كربٌ 
                                                           

 ليست يف د    (1)

 ْقطت من أ و ب و ج   (2)

 زيادة يقيضيها السياؽ   (3)

 الع ارة يف د: الذي ىَ أي: اضتّم    (4)

 وما بعده لي   يها   «أي الُرع»يف د   (5)

َعا عل   هَ دليَ زتلو على ػتَ اضتّم   (6) َؿ اظتسيدؿ:ّ    الع ارة يف د:  يق

 ْقطت من أ و ب و ج   (7)
 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: حٌٕمٚ.   (8)

 يف د: النقض أي: اببطاؿ    (9)

 يف د: الدليَ    (10)

 لي  يف د   «يف إ  اتو»  (11)
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 (ٖ)ي: الطّػػرِد ليعيػػّد بػػوأ (ٕ)فىل اجػػو فيػػ  ,(ٔ)الصػػحي ْػػائر القيػػاس ػكػػ   ن يكػػ ف حٌجػػ

َى جان و  ه بى أك  ى  -باظتعجم - إخىل ه     (ٗ)ليق
  صحٌ  علا رد دليالن  م جعل ا الطٌ بأ ٌ من ِحَجِع االحيجاج ضتّجّييو:  ؿي الكٌ  دٌ كري 

َمػػو  العلٌػػ َلني ختػػػالٌف   ى   فسيػػ  العلٌػػػأ ٌػػأي: يف الطّػػػرد   عػػػ ا هطػػىدكا  (٘)لعم     ػػػني القػػ
َمػػو      العلٌػػدلػػيالن علػػا صػػحٌ أي: الطّػػرِد   ك  ػػ لػػيس مػػن  ػػركرة  ذلػػك أنّػػو ك أف لعم

َنػػػو ذػػػرَي دليلػػػو ىػػػَ  ؛ ي العلٌػػػ  (ٙ)أي: الطّػػػردُ  هػػػ  يكػػػ ف ألّف دليػػػَ اػػػّ   الشػػػي  أعػػػمُّ مػػػنّ 
 ا علػػػا ثػػػم يػػػ لٌ بدليلػػػو   (ٛ)عتػػػا  العلٌػػػ  أف يثبتػػػ ا: كتػػػب اػػػناعً   بػػػل يطبغػػػي  (5)أوُف

  ظػػره أي: النظػػَر إليػػو   ردالطٌػػ لفٌ العلّػػ ؛   ننّػػو دليػػَ اػػّ   ردبػػىلطٌ   (ٜ)أي: العلّػػ  صػػحت ى
    بع  ثب ت العلٌ  (ٔٔ)من اظتناظر (ٓٔ)ثىفو 

  (ٕٔ)باليص ي    عط  المطىلب العجا عن تصحي  العلٌ  بأفٌ منها:  الثى ي دٌ كري 
انت ا ي ً  ألقامو  (ٖٔ)دليل فسىدهى  ؛ إذ لَّ 

                                                           

 لي  يف د   «ّسائر القياس الص ي »و  «لصدؽ تعريُو عليو»  (1)

 عٕي ــخي ٚـٟ ٌّع ح٤ىٌش: وّخ ٌٛ وخْ ـ١ٗ.  (2)

 يف د   لي  «ليعيد بو»  (3)

 يف د: جان ها    (4)

 ليست يف د    (5)

 لي  يف د   «أي الطرد»  (6)

ّْ ى١ًٌ ٛلش حٌٟ٘ء ؼ١َ ى١ًٌ ع١ٕٗ.ٕ:22ٔـٟ حٌف١ٞ   (7) ٨ا. ٚحٌعزخٍس ـٟ ى: ٤ ّٚ  : أ

 ّذا يف د  ويف أ و ب: يف ت يي ها  ويف ج ذري وا     ولعلها: يف نُسها   (8)

 لي  يف د   «أي العل »  (9)

(10)  . َْ ٌَ رخ  ـٟ ٌّع ح٤ىٌش: ٔ:

ًّ ِخ أػزظٗ ٘ٛ حٌٜٛحد.  (11)  ـٟ حٌٕٔن: حٌٕخهَ. ٌٚع

 ليست يف د    (12)

 عٕي ــخي ٚـٟ ٌّع ح٤ىٌش: عٍٝ ـٔخى٘خ.  (13)
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َين  مصػدر - كه   تمسٌ بأ ٌ منها:  الثىلث دٌ كري  ي: أ،ػٌذ واْػيدالٌؿ أ -«دتّسػك»بالين
ػْ ِق الشػي  ردالطٌ  رد في إثبىتبىلطٌ  ََ نُسو؛ ظتا يلامو من الّدور  ْو َف دلي   والشي  ال يّ

َؿ ػ مػى فيػ  إخىلػ ه  فػإفٌ ؛ (ٔ)على نُسو وتاّ،رِه عنهػا  واحّتػاِد الػدليَ واظتػدل لػم يكػن   ه بى أك  ى
فيػػ  مػػن  ىلمػػ ّػػاف حّجػػ ً   بػػل -عطػػُف رديػػفٍ - كتسػػمي ن  لك  ػػ  قيى ػػىن لقبػػىن  ؛ ن حٌجػػ  يػػو

 كلػػيس ذلػػكباألاػػَ   [جٜ٘ٔ]إضتػػاَؽ الُػػرع  نٌ و علػػا الظٌػػاإلخىلػػ  كالشػػب  المغلٌػػ
ذا  والظاىر نٌ الظٌ  في ان م ج دالّظنُّ  ؛ ألّف الّالـ  يو  أي: لػي   يػو مػا (ٕ)«يف الطرد»:ّ 

  .ا ت الُقد ْ  ها    ن حجٌ الطّرُد  ف جو أف ال يك ف  (ٖ)ما ي لب على الّظنّ 

                                                           

َؿ   الع ارة  (1) َف دليَ نُسو؛ ظتا  يو من احتاد الدليَ واظتدل  يف د: والشي  ال يّ

رخٌّ٘خٌش حٌّعـّش, ٚ٘ةٛ طل٠َةؿ ٨  «ـٟ حٌ:ٓ»ٟ ٔٔن : ٚـٕ:22ٕوٌح عٕي ــخي. لخي حرٓ حٌ ١ذ   (2)

.  ٗهٍّ

ذلك أي:  يو ما ي لب على الظن   (3)  الع ارة يف د: ولي  الطردّ 
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 الثىمناظتسلك 
 ن مسالك العل م

 بني األاَ والُرع الفىرؽً إبطاُؿ  :إلغىءي 
فيلـا يف القياس   يؤثر (ٔ)فيمى ال إالٌ  الفرع لم يفىرؽ الصل أفٌ كه  بيىف 

َاه   ىما تراك    يما ْ
 ال فػػىرؽى  بجػػىم  أفٍ  (ٕ)الحكػػىـ مثىلػػ  قيػػىس الظػػرؼ علػػا المجػػركر فػػي

ََؿ  [ب٘٘ٔ]  مىفإ ٌ  ,بيط مى ََؿ واحملم  ,مست يىف فػي جميػ  الحكػىـعليو  أي: احملم
َنػو مقيسػاً عليػو   ػنذا أُل ػي الُػارؽ بينهمػا مى كق  الخالؼ في هػره المسػأل  كإ ٌ  أي:ّ 

َد اصتام   َج  [أٔ٘ٔ]  ت القياس ل

                                                           

 ١ٌْ ـٟ ى. «ـٟ حٌم١خّ»ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٌُ. ٚ   (1)

ـةٟ ؿ١ّةع ٔٔةن ح٨لظةَحف. أٞ: ـةٟ حٌظمةيَ ٚحٌظةؤه١َ ٚحٌظع١ٍةك ٚحٌظٛٓةع  «ـٟ»عٕي ــخي ر١خٝ رعي   (2)

َٓ ـ١ٗ اهٙةخٍ رّٙخ  ُٔ ّْ حٌ:َؾ ٘ٛ ِخ َك وّةخ ٘ةٛ ِ٘ةٍٙٛ ـةٟ وظةذ حٌٕلةخس.  «ـةٟ»ىْٚ ؼ١َّ٘خ  ٤

٠ٕ:ةةَ: ِؽٕةةٟ حٌٍز١ةةذ حٌمخعةةيس حٌظخٓةةعش )أّٙةةُ ٠ظٔةةعْٛ ـةةٟ حٌ:ةةَؾ ٚحٌّـةةٍَٚ ِةةخ ٨ ٠ظّٔةةعْٛ ـةةٟ 

١ٌْ ِظٕخا  «ـٟ ح٤كىخَ». ٚلٌٛٗ: ٔ:ٖٓ٘  ٚح٤ٗزخٖ ٚحٌٕ:خثَ )حٌ:َؾ ٚحٌّـٍَٚ( 2ٓ2ؼ١َّ٘خ( 

   ـٟ ى.
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  (ٔ) ذكر الق ادح في العلٌ 
 ىذه تررت  

 ضقٍ الطػٌ  مط ى
َف والقاؼ والضاد اظتعجم    بالن

ػػػاليو  -بُػػي  اصتػػػيم واظتهملػػ - (ٕ)«ج لػػ »فػػػي  «ابػػػن ال بػػىرم»قػػىؿ  أي: يف ْر

  (ٖ)  كال حكػمى كجػ د العلٌػأي: الػنقُض   كهػ : «ابعراب عن جدؿ ابعػراب»اظتسّماة بػ
َجػَب  (٘)بػ عض األ ػراد   يص العلٌػصال يرل تخ من (ٗ)علا مرهووىذا اليعريف لػو  ل

َدىا نقٌض عتا    ا ّرادىا   نذا وجدت وجد اضتّم   يخلُو عنها م  وج
 رد  ػرطه الطٌػ علػا أفٌ مػن علمػا  العربيػ   الكثػركف: (5)«أصػ ل » (ٙ)فيكقىؿ 

أي: الطّػػػرُد اظتعيػػػب  كذلػػػكوإالّ َف يّػػػن علّػػػً  لُقػػػد اظتشػػػروط عنػػػد  ْقػػػِد شػػػر و   , فػػػي العلٌػػػ
ال ييخلػف عنهػا  ,م  ػ  عط  كج دهى فػي كػلٌ اظتعّلَ  ا   أف ي ج  الحكملي ققها  

                                                           

َف مػػػا بػػػني مطيػػػَ وؼتيصػػػر، وقػػػد رّدوىػػػا إُف اظتنػػػ    (1) َلي َر اظت طلػػػ  للعلػػػ   وقػػػد ا،يلػػػف  يهػػػا األاػػػ َادح العلّػػػ  ىػػػي األمػػػ قػػػ
َؿ  َامػػػ  ٗ:ٛٔٗ، ور ػػػ  اضتاجػػػب ٖ:ٗٛ، واب ػػػاج ٘:ٖٕ٘واظتعار ػػػ   ينظػػػر: احملصػػػ ، والي  ػػػري شػػػرح ٜٙ، ورتػػػ  اصت

  ٕ:ٜٖٖ،  حاشي  العطار ٚ:ٖٗٗ٘االي رير 

. ٚلةي ًوةَ ـةٟ ٘ةٌح حٌفٜةً ٌٓٙفًٜ حٌظخٓع ـٟ ح٨عظَحٝ عٍٝ ح٨ٓظي٨ي رخٌم١خّ( ح٦ؼَحد )ح  (2)

ّْ ح١ٛ١ٌٟٔ ؼ١َّ طَط١زٙخ. ٟٚ٘ عٕي حرٓ ح٤ٔزخٍٞ وّخ ٠ٍةٟ: ـٔةخى  حٌمٛحىف حٌظٟ ١ٓؤطٟ ًوَ٘خ. ا٨ أ

ح٨عظزةةخٍ  ـفٔةةخى حٌٟٛةةع  ـةةخٌمٛي رخٌّٛؿةةذ  ـةةخٌّٕع ٌٍعٍّةةش  ـخٌّ خٌزةةش رظٜةةل١ق حٌعٍّةةش  ـةةخٌٕمٞ  

 ٍٟش.ـخٌّعخ

 .ٖٔٗ  ٕ:ٖٓٗ  ٚكخ١ٗش حٌع خٍ ٖ:3ٗ  ٚح٦رٙخؽ ٘:٠ٕٖ5ٕ:َ: حٌّلٜٛي   (3)

 يف أ و ب و ج: رأي   (4)

 لي  يف د    (5)

 ْقطت من أ و ب و ج    (6)

 .ٌّٕٔٔع ح٤ىٌش )حٌفًٜ حٌٔخرع عَ٘ ـٟ وْٛ حٌ َى ١َٗخا ـٟ حٌعٍش(   (7)
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َداً و ّده   ػاف أو نائ َػو (ٕ)أ ػط  إليػ  الفعػل مػى (ٔ)لٌ كػ  كرفػ لدورانو عليها وج    ػاعالًّ 
َدىا],   اإل طىدل ج د علٌ أو مل قاً بالُاعَ      (ٖ)[اظتقيضي  للر   عند وج
َؿ»أي: بػػػػو؛ ألنّػػػػو اظتػػػػراد عنػػػػد إ ػػػػالؽ لُػػػػ   مفعػػػػ ؿو  كػػػػلٌ   ك صػػػػوً  ّمػػػػا يف   «مُعػػػػ

   وألنّو الذي يق  عليو الُعَ  (ٗ)«اظت  »
اظتقيضػػي   عليػػ    كقػػ ع الفعػػلل جػػ د علٌػػّػػ  ابْػػناد؛ زائػػداً علػػى ر  :فضػػل ن   ى كقىػػ
 للنصب  
ًُ  ردةال تكػ ف إال مطٌػ (٘) العلػ  العقليٌػ لفٌ للعلّػ ؛   ػرطىن الطّػرد  مى كىفكإ ٌ 

َؿالتخصػػػػيص كال يجػػػػ ز أف يػػػػػ خل ىوإذا وجػػػػدْت وجػػػػد   ؛ (ٙ)ُُ بػػػػ عض أ ػػػػراد اظتعلػػػػػ
ػػٌم وإل ػػاٌ  ال ظتقػػيضٍ  (5)ألنّػػو ّّ   ي العلٌػػ يمػػا ذُّػػر  يهػػا   (2) قليّػػ  العّالعلّػػ :فكػػرلك  (ٛ)حت
 ُُ ال يد،لها اليخصيص   الطح يٌ   ي العلٌ 

فيجػػػػ ز أف يػػػػ خل ى يف العلّػػػػ  مطلقػػػاً   بشػػػرطو أي: الطّػػػػرُد  لػػػيس  :كقػػػىؿ قػػػػ ـه 
هَُتػػػا يف األعػػػّم األذلػػػب ,التخصػػػيص علػػػا  دليػػػله أي: العلّػػػَ     ػػػىل ٌ ؛ (ٓٔ)ويُّػػػي العلّػػػَ    

الصػادؽ علػى ال  اال ػم العػىـ ػفصػىرت بمطػوا ِ  ذلك الُػن   :الحكم بجعل جىعلو 
َز ختصيصػو  َاحد  من ذري حصٍر يف أنّو ال كتب تعميمو عقالً صتمي  األ راد  بَ كت ما  َؽ ال

                                                           

 ْقطت من أ و ب و ج    (1)

 ح٤ىٌش: ـٟ وً ِٟٛع.ُحى عٕي ــخي ٚـٟ ٌّع   (2)

 زيادة من د   (3)

 ١ٌْ ـٟ ى. «وّخ ـٟ حٌّؽٕٟ». ٚلٌٛٗ: 35ِٗؽٕٟ حٌٍز١ذ )حٌزخد حٌٔخرع(   (4)

 ـٟ د ٚ ى: حٌفع١ٍش.  (5)

 .ٕ:3ٖ  َٚٗف حٌّٛحلؿ 5ٖحٌّٛحلؿ   (6)

 أٞ: حٌ٘ؤْ.   (7)

انت حت ٕ:ّٜٜٜذا يف د  ويف أ و ب و ج: ال مقيضى  ويف الُيض   (8)  ّماً وإل ا  ل ري مقيٍض ألعا   ّ 

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: حٌفع١ٍش.   (9)

َاز اليخصػػيص ألّعػػا ليسػػت مالزميهػػا أمػػراً عقليػػاً حػػ  نتينػػ  ذلػػك   (10) ػػٌم وإل ػػاٌ  ال ظتقػػيٍض  وقيػػَ كػػ ّّ الع ػػارة يف د: ألنػػو حت
 معها 
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َمػػو ظػػاىري ال قطعػػي   بقصػػره يجػػ ز تخصػػيص اال ػػم العػػىـ  (ٔ)كمػػىفب عضػػها؛ ألّف عم
َز ختصيصػػها  فكػػرلك مػػى كػػىف فػػي معطػػىه علػػى بعػػض أ ػػراده   كمػػى ك مػػن العلّػػ  اصتعليّػػ  كتػػ

َز اليمّسػ رلككػفبػ عض أ ػراده ظتقػيٍض لػو  ك بىلعمـ  المخص ص يج ز التمسٌ   ككتػ
الً من األمر ظ     جاز ختلُو    المخص ص  بىلعلٌ   كام  أّفّ 

َاز ختصيصػػػػػػػهاؿ الكٌ  كعلػػػػػػػا فػػػػػػػي  «ابػػػػػػػن األن ػػػػػػػاري» قػػػػػػػىؿ  (ٕ)أي: عػػػػػػػدـِ جػػػػػػػ
يف ل ػ  اضتجػاز  تٍ يػطإٌ مػى بي اظتسػيدّؿ:  يقػ ؿ أف الػطقض [جٓٙٔ] مثػىؿ :(ٖ)«الج ؿ»
ـً » ـً » ك «حرا  علماً ظتءنٍث   «َ عاؿِ »ؽتا على وزف  [دٕٓٔ] «رقىشً » ك «قطى

أّما دتيم  منهم من أعربو إعػراَب مػاال ينصػرؼ مطلقػاً  ومػنهم مػن  ّصػَ بػني مػا آ،ػرُه 
 راٌ  وذريه  

َف  َّي كهػػي التعريػػف كالتأ يػػث  ,لو جتمػػىع ثػػالث علىػػالوإفّتػػا بنػػاه اضتجػػازي اظتعنػػ
َنو ع    (ٙ)تقديرياًّ  (٘)« َاِعَل ٍ »ألنّو معدوٌؿ عن  (ٗ)كالع ؿي لماً ظتءن ٍث  لّ

ػػػّي «بيجػػػىفرى ذٍ أى »ػيطػػػتقض بػػػاليعليػػػَ  هػػػرااطتصػػػم:  (5)فيقػػػ ؿ   (3): جيمػػػو  اْر

َ  من اصتيم والّاؼ  اْم بلٍد بػ    (2)« ارسَ »يّيب بّ

                                                           

ما   (1)  يف أ و ب و ج وظت  األدل : ّو

 خ. ٚـٟ ى: طوٍّفٙخ.وٌح ـٟ د  ٚـٟ أ: طو١ٜٙخ. ٚـٟ ؽ: طو١ٜٜٙ  (2)

 .ٖٔٔ  ٚأعخى حٌظّؼ١ً رٌٙح حٌّؼً ـٟ ٌّع ح٤ىٌش ٓٙح٦ؼَحد   (3)

َام    (4) ما يف قت  اعت    ٔ:ٖٜوىذا اليعليَ مذىب اظتبدّ 

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: عدال   (5)

ٙٛحِةةع : ٚحٌعةةيي عَـةةخا عٍّةةش طمي٠َ٠ّةةش. ٚـةةٟ ّ٘ةةع حٌٕ:ٓٓٓٔـةةٟ حٌٕٔةةن: ٨ طمةةي٠َ٠خا. ٚـةةٟ حٌفةة١ٞ   (6)

ّْ  ّؼ١ةَٖ عةٓ ـةَعٌ  ٚ٘ٛ .آهَ اٌٝ رخٌّّٔٝ أٌٚٝ ٌف:خا  َٛـه ٚ٘ٛ حٌعيي: ٔ:3ٔ  ح٨ٓةُ أٛةً ٤

 .طمي٠َحا  أٚ ٌف:خا  رخٌٟٛع ٠ٔظلمٗ عّخ ِوَؿخا  ٠ىْٛ ٨ّ أ

 عٕي ــخي: ـظمٛي. ٚـٟ ى: ـٕمٛي ٌ٘ح.  (7)

ّْ ؿ١ّٗ ـخ١ٍٓش, ٚرعٞ أْ حٌزخء ـخ١ٍٓش  ٕ:ٓٓٓٔلخي حرٓ حٌ ١ذ   (8) ٚو٩ّ٘خ ؼ١َ : ُٚعُ رعٞ أ

 ػزض. 

 . ٖٗ:ٓٙٔ  ٚطخؽ حٌعَّٚ ِخىس )أًٍر١ـخْ( ٔ:٠ٕٔ3ٕ:َ: ِعـُ حٌزٍيحْ )أًٍر١ـخْ(   (9)
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يػب اظتاجػي   وىػَ ابػل أكثػر  العلميّػ  واليانيػث والعجمػ   لو لى عً  في  ثالثى  فإفٌ  لرّت
؛ وجػػدت مػػ  [بٙ٘ٔ]   قػػد انيقضػػت العلّػػ  كلػػيس بمبطػػي    (ٔ)«جػػاف»  و «أذر »مػػن 

   (ٕ) ْقِد اضتّم
 [إٔ٘ٔ] إف كػىف في ػى ضأف يمط  مسأل  الطق ,كالج اب عن الطقض :قىؿ

َِد العّل   يما نقضت بو   مط ً احيماُؿ  يف العلّػ  بايػادة  بػىللفظ يهػا  الطقض (ٖ) ف أك يوج
َرة  أك بمعطػػا فػػػي اللفػػظنتنػػػ  الػػنقض بػػػذلك   (ٗ) يهػػاقيػػٍد  َؿ اػػػ ػػاف مانعػػػاً لشػػم  يهػػػاّ 

   (٘)النقض
نعػِت   «أؿ»يف اظتعػّرؼ بػػ مػى جػىز الطصػوإ ٌ اظتسيدّؿ:  (ٙ)أف يق ؿ فىلمط  مثل
 (ٚ)  ػ معلػا الأي: إت اعػاً   حمػالن  «الظريػفى  يػى زيػ ي » :فػي  حػ نعِت اظتنادى اظت ػ ِّ  

   (3)ٍُ مضمـ  لمطىدل مفردو   كصفه ل ٌ   -وىَ النصب- «زيدٍ »لػ

                                                           

  ٠ٚئ٠ةي ِةخ ً٘ةذ «ؿةخْ»ٚ  «أًٍ رةٟ»حرٓ ع٩ْ ـةٟ أّٔةٗ َِّوةذ ِةٓ  ٕ:ٔٓٓٔٚلي طزع حرٓ حٌ ١ذ   (1)

ّْ ِخ ٍّوذ طَو١زخا ِِؿ١خا ٠ـذ أْ ٠زٕٝ ؿِإٖ ح٤ٚي عٍٝ حٌفةظق ِةخ ٌةُ ٠ ىةٓ آهةَٖ ٠ةخء. ٚحرةٓ ا١ٌٗ أ

حٌ ١ذ لي ٍّؿةق ـةظق حٌةٌحي ٚٓةىْٛ حٌةَحء ـةٟ ٟةز ٗ. ٚـةٟ ِعـةُ حٌزٍةيحْ حٌةَحؿق عىٔةٗ  ٚأّٔةٗ 

ٍَ »َِّوذ ِٓ  ًْ ّْ حٌٕٔزش ا١ٌٗ «ر١ـخْ»ٚ  «أ ّٞ ». ٠ٚئ٠ّيٖ أ  .«أًٍ

  ٔ:5ٓٔ  ٚٗةةةةةَف حٌىخـ١ةةةةةش ٌٍَٟةةةةةٟ ٔ:ٙٔ٘  ٚحٌٍزةةةةةخد 3ٓٔ  ٔ:٠ٔ52ٕ:ةةةةةَ: حٌوٜةةةةةخثٚ   (2)

. ٚلي ِؼّةً حرةٓ ح٤ٔزةخٍٞ ـةٟ ٔ:3ٗ  ّٚ٘ع حٌٙٛحِع ٕ٘ٗ  ٔ٘ٗ  َٚٗف ٌٍٗٚ حٌٌ٘ذ ٖ:ٗٔٔٚ

 رّؼخ١ٌٓ آه٠َٓ ٌٍّٔؤٌش.  ٌّٖٔٔع ح٤ىٌش 

 يف أ و ب و ج: بد     (3)

ًّ ِةةخ أػزظةةٗ ٘ةةٛ «ر٠ِةةخىس ل١ةةي ـ١ٙةةخ»  (4) : ـةةٟ أ ٚ د: ر٠ِةةخىس ـ١ٙةةخ ل١ةةي. ٚـةةٟ ؽ: ر٠ِةةخىس ـ١ٙةةخ ل١ةةً. ٌٚعةة

 ١ٌْ ـٟ ى. «ر٠ِخىس... رٌٌه»حٌٜٛحد. ٚلٌٛٗ: 

اف مانعاً ال راد العل ،  يعارض اظتقيضي واظتان    (5)  الع ارة يف د:  يهاّ 

 وٌح ـٟ ك١يٍ ٚآظخٔزٛي ٚ ح٦ؼَحد, ٚعٕي ــخي: طمٛي.  (6)

 يف أ و ب و ج: الَ     (7)

١ ؿةٛىس ِزةَٚن  ٚحٌٍزةخد  3ٕٓ  52ٕ  ٚح٦ٜٔةخؾ ٕ٘ٓ  ٚأٓةَحٍ حٌعَر١ةش ٠ٕٕٓٓ:َ: حٌعٍةً   (8)

ٖٖٖ:ٔ. 
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 ػػػى أيٌ  يػػػى» :بقػػػ ل م يطػػػتقضاليعليػػػَ  هػػػرانقضػػػاً:  (ٔ)مػػػن جانػػػب اطتصػػػم فيقػػػىؿ
  مضػم ـو  لمطػىدل مفػردو  كصػفه  الرجػل فػإفٌ  ػنّف العلّػ  وجػدت دوف اضتّػم؛  ؛«الرجلي 

  .(ٕ)يج ز في  الطصو كال
َازه مال  سػلٌ اظتسيدّؿ:  (ٖ)فيق ؿ مػرهو    يجػ ز الطصػو علػال ٌػ؛ عػدـ جػ

ما قاؿ: (ٗ)من يرل ج ازه     د   النقض  ن  اليخّلف  يما أُورد با ّراد اضتّم  يو ّ 
   (٘): أي: النصبِ علا مرهو من يرل ج ازهأي: النقُض   مط كيي 

 كػػلٌ   :المبتػػ أ فػػي حػػ ٌ  (ٙ)القائػػَ مثػػل أف يقػػ ؿ ,بػػىللفظللػػنقض  الػػ ف مثػػاؿ ك
   (5)اللفظي  لفظىن أك تق يران  لع املمن اأي: أ،لييو   -بيشديد الرا -  تى يعرٌ  ا مو 

 ,«جػىء ي أكرمتػػ  إذا زيػ ه » :يطػتقض بقػػ ل م (ٛ)اضتػدّ  هػػرانقضػاً لل ػّد:  فيقػىؿ
 ,فليس مبت أن تعرّيو عنها   :كم  هرا ,الع امل اللفظي  (2)نعل ق  تعرٌ  يو  «زي ه »ػف

ٌَ حملذوٍؼ يُّسره ما بعده   اضتّد منقٌَض بو ,مبت أن     (ٓٔ)بَ  اع

                                                           

 لي  يف د  «صممن جانب اطت»  (1)

(2)   ّْ ا »ٚ٘ٛ ٍأٞ حٌـٍّٙٛ. ٚعٍٍّٖٛ رؤ طيهً ٍٚٛش اٌٝ ٔيحء ِةخ ـ١ةٗ )أي(  ـٜةخٍص ِعةٗ وخٌ٘ةٟء  «أ٠ّخ

 .ٔ:5ٖٖ  ٚحٌٍزخد 3ٕٓ  ٚأَٓحٍ حٌعَر١ش ٕ٘ٓحٌٛحكي  ــَٜ ِـَٜ حٌّفَى. ٠ٕ:َ: حٌعًٍ 

 وٌح ـٟ ح٦ؼَحد, ٚعٕي ــخي: ـظمٛي.  (3)

 خي ٚـٟ ح٦ؼَحد: ٨ ٍُٔٔ أّٔٗ ٨ ٠ـُٛ ـ١ٗ حٌٕٜذ.عٕي ــ «٨ ٍُّٔٔ ... ؿٛحُٖ»  (4)

: ٚأؿةخُ حٌّةخُٟٔ أْ ٔ:2ٕٕ( ٖ٘ٔٚ٘ٛ ٍأٞ حٌّخُٟٔ. لةخي حٌِؿةخؽ ـةٟ ِعةخٟٔ حٌمةَآْ )حٌزمةَس:   (5)

ّٞ ٜٔزخا. ٌٖٚ٘ ح٦ؿخُس ؼ١َ ِعَٚـش ـٟ وة٩َ حٌعةَد  ٌٚةُ ٠ـةِ أكةٌي ِةٓ حٌٕلة١٠ٛٓ  طىْٛ ٛفش أ

عيٖ  ـٌٙح ِ َٚف ِةًَٚي ٌّوخٌفظةٗ وة٩َ حٌعةَد ٚحٌمةَآْ ٌ٘ح حٌٌّ٘ذ لزٍٗ  ٨ٚ طخرعٗ ع١ٍٗ أكي ر

  ّٚ٘ةع حٌٙٛحِةع ٗ:2ٕٗٔ  ٚحٍط٘ةخؾ ح٠ٌةَد ٖ:ٓٓٗٚٓخثَ ح٤هزخٍ. ٠ٕٚ:َ: ٗةَف حٌظٔة١ًٙ 

 ٓم٢ ِٓ ى. «وّخ لخي ٠ّٕٚع... حٌٕٜذ»  ٚحٌّٜخىٍ حٌٔخرمش. ٚلٌٛٗ: ٖ:ٓ٘

 يف د: اظتسيدؿ   (6)

. ٚلي ٍّىٖ ح١ٛ١ٌٟٔ ِٓ ٚؿٙة١ٓ: ٙ  ٕ:٘حٌٙٛحِع   ّٚ٘ع ٔ:32ٔ  ٚحٌظ٠َٜق ٠ٖٕٔ٘:َ: حٌعًٍ     (7)

ّْ حٌعخًِ ٘ٛ ٌف:ٟ  ٚ٘ٛ حٌوزَ. أٔٗ ٠ًّ٘ ح٠ٌّخٍع حٌَّـٛع.   أ

 يف د: اليعريف   (8)

 ـٟ أ ٚ ؽ ٚك١يٍ: ِٓ.    (9)

 يف د: منقَض بعدـ ا راده   (10)
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ػرَت   مػى يػ ف  الػطقض فػي الحػ ٌ  ق  ذكػرتي  [جٔٙٔ]: يف د عو فيق ؿ  ػا ّذ
لػػم  لفظػػىن جتػػّرد عنهػا  :لتعػػرٌ  (ٔ)[إف] «زيػدٌ »أي:  كهػػ  «لفظػػىن أك تقػ يران » :ي قلػػتي ل ٌػ
ٍَ ػتذوٍؼ؛ تق يران ييجرْد   :يتعره   لػم  «إذا جىء ي زيػ »: التق ير (ٕ)لفٌ ؛ ألنّو  اعَ  ع

َجد اضتدّ     (ٗ)   ال ينيقض بو(ٖ) لم ي
َر للعلّػ    اللفػػظ (٘)ا فػيالػ ف  بمعطنػػؿ مثػاك مػػى إ ٌ اظتسػيدّؿ:  (ٙ)أف يقػػ ؿاظتػّذ

ـى  «يّيػبُ »أي:  لقيىمػ ؛ «يكتوي  (5)باي و  مررتي » :في  ح  «يكتوي »مى ارتف  إ ٌ   مقػى
ـى     (3)يف الَاُّي  «كىتوه »كه   ,اال م مقى

وىػػي قيػػاـ الُعػػَ مقػػاـ -  العلّػػ  ػػنفّ ؛ «وى تىػػكى   برجػػلو  (2)مػػررتي »ػيطػػتقض بػػ :فيقػػىؿ

َدةٌ  -يف الَاُي االْم  َج ما قػاؿ: م ـى  «كتوى »لقيىـ  ّ  أي:  (ٓٔ)كليس ,«كىتوو » مقى
  انيقضت العّل    ,بمرف عو  «ّيبَ »

مى إ ٌ يف الَاُّي  أو اضتالّي  أو اطتبيّ    قيىـ الفعل مقىـ اال ميف د عو:  (ٔ)ق ؿفط
المضػػىرع,  كهػػ  الفعػػل ,إذا كػػىف الفعػػل معربػػىن  (ٕ)للُعػػَ مػػى يكػػ ف م جبػػىن للرفػػ إ ٌ 

                                                           

 ح٠ٌِخىس ِٓ ــخي. ِٚىخْ ح٠ٌِخىس ـٟ ى: لي.  (1)

 بْ.وٌح ـٟ ح٦ؼَحد, ٚعٕي ــخي: ـ  (2)

 وٌح ـٟ حٌٕٔن.  (3)

١ ؿةٛىس  ٓٗ  ٚ ٔ:ٗٗ( ٘  ٚح٦ٜٔخؾ )حٌّٔؤٌش: 53ـٟ ى: ـ٩ ٠م٠ٝ ٌٗ. ٠ٕ:َ: أَٓحٍ حٌعَر١ش   (4)

 .ٕ٘ٔ  ٔ:ِٕٗٔزَٚن  ٚحٌٍزخد 

 ْقطت من أ و ب و ج   (5)

 عٕي ــخي ٚـٟ ح٦ؼَحد: ِؼً أْ ٠مٛي.  (6)

 عٕي ــخي ٚـٟ ح٦ؼَحد: رَؿً.  (7)

َّ ـٟ حٌّٔؤٌش ) ١ٌْ «ـٟ حٌٛٛف١ش»  (8) ّْ ٍحـعٗ ٕٔـٟ ى. ِٚ ّْ ح٤وؼ٠َٓ عٍٝ أ ى ِةٓ حٌـةخَُ ( أ َّ حٌظـة

. ٚحٌز٠َْٜٛ ٌم١خِٗ ِمةخَ ح٨ٓةُ. ًٚ٘ةذ حٌىٔةخثٟ اٌةٝ أّٔةٗ حٍطفةع رلةَٚؾ ح٠ٌّةخٍعش. ٚحٌٕخٛذ

  ٚحٌّمظ٠ةذ ٖ:٠2ٕ:َ: حٌىظخد )رخد ٚ ؿٗ ىهٛي حٌَـع ـةٟ ٘ةٌٖ ح٤ـعةخي ح٠ٌّةخٍعش ٥ٌٓةّخء( 

 أ(. ٕٗٔ( )ٕٔ. ٚطٕ:َ ح٦كخٌش ـٟ حٌّٔؤٌش )ٕ:٘ـعخي( )رخد طـ٠َي اعَحد ح٤

 عٕي ــخي ٚـٟ ح٦ؼَحد: ـ١مٛي ٌ٘ح ٠ٕظمٞ رمٌٛه ٍَِص.  «ـ١مخي: ٠ٕظمٞ رٍَّص»  (9)

ََ وخطِذ ١ٌْٚ»  (10) ًٌ لةي لةخَ ِمةخَ ح٨ٓةُ ٚ٘ةٛ وخطةذ  «ٌم١خَ وظَذ ِمخ عٕي ــخي ٚـٟ ح٦ؼةَحد: ـبّٔةٗ ـعة

 ـ١ٍْ. ٚـٟ ح٦ؼَحد: ١ٌْٚ.
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كالفعػػػل المى ػػػي ال  ػػػال نقػػػض بػػػو   (ٗ)مػػػىضو  فعػػػله  «كتػػػوى » ك  (ٖ) : يكتػػػو حػػػ
 (٘)مػػن  ػػيئىن  اظتا ػػيلػػم يسػػتحق  ىفلٌمػػر عػػاً وال ذػػريه   مػػن اإلعػػراب يسػػتحق  ػػيئىن 

  ؛اإلعراب
 

َد مػا يقيضػيو  يػو مػن ت ػاير يػب اظتنّشػُ  بػابعراب (ٙ)لعدـ وجػ طػ  مي   (ٚ)اظتعػآف علػى الرتّا
 (3)هػػػرا الطػػػ عألجػػػَ ىػػػذا اظتعػػػ  يف العلّػػػ :  ى قلطػػػىكأ ٌػػػف ,مطػػػ  الػػػرم هػػػ   ػػػ عه  الرفػػػ 

   ف جو ل  الرف  ,لإلعراب قىـ مقىـ اال م المستحقٌ 
َلػػو:  ٌَد  يهػػا   منػػ   «اظتسػػي ّق لضعػػراب» ق َجػػ ر يف لُػػ  العلّػػ   لّنػػو معػػً  م َف يُػػّذ

َاقػػػ ِ يػػػرد الػػػطقض بىلفعػػػل المى ػػػي فػػػالالػػػنقض  ػػػا  ُقػػػد  يػػػو ذلػػػك   ـَ االْػػػم  (ٜ)  ال مقػػػا
َاع  من  يئىن  الرم ال يستحقٌ  (ٓٔ)وَف يُر   ألنّو [بٚ٘ٔ]   [أٖ٘ٔ]  اإلعرابأن

ّلو على من  ختصيص العّل    َؿ  علا ىأمٌ ىذاّ  جػائااً    العلٌػ تخصػيصى  من يػرلق
َعا عنده ؼتصَاً  ب ري ما نقضت بو   غير مقب ؿو عنده للعّل   الطقض فإفٌ   لّ

                                                                                                                                                                      

َؿ  يف أ  (1)  و ب و ج وابذراب:  يق

 ّذا يف د  وليست يف أ و ب و ج   (2)

 ٓم ض ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ.  (3)

 ُحى ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: )ًٌٚه ِٛي رّعٕٝ ع١ٍٗ ٌف: ٠ىظذ ٚوظذ ٨(.   (4)

 ُحى عٕي ــخي ٚـٟ ح٦ؼَحد: ؿْٕ.    (5)

 : طعخٍٚ.ٕ:ٖٓٓٔـٟ حٌف١ٞ   (6)

 لي  يف د   (7)

 , ٚعٕي ــخي ٚـٟ ح٦ؼَحد: حٌفعً. ٕ:ٖٓٓٔوٌح ـٟ ك١يٍ ٚحٌف١ٞ   (8)

 يف د: القائم   (9)

 ّذا الع ارة يف د  ويف أ و ب و ج: وَف ير   لَاُو أي   (10)
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َادِح العّل  كمط ى  أي: ق
 (ٔ)ف العكستخلٌ 

َعػػػا ذػػػرَي منعّسػػػٍ    وىػػػَ إذا - العكػػػس علػػػا أفٌ  -حػػػاٌؿ أي: م نيػػػاً - بطػػػىءن أي:ّ 
َلينّي كهػػػ  رأم الكثػػػرين  , فػػػي العلٌػػػ  ػػػرطه  -(ٕ) ُقػػػدت العلّػػػ   ُقػػػد اضتّػػػم مػػػن األاػػػ

 وذريىم  
كعػ ـ ألّعا اظتعرّ   لػو  ؛  الحكم عط  ع ـ العلٌ  أف يع ـ: (ٖ)أي: العّ ُ  كه 

َِ بنْػػناد الُعػػَ إليػػػو عنػػد  ْقػػػِد ابْػػناد ا -(ٗ)ىػػػَ اضتّػػم- كعػػ ـ رفػػػ  الفىعػػل لعػػػ ـ ظتعلّػػػ
ٌَ مػن ذػري (٘)تق يران  إ طىد الفعل إلي  لفظىن أك   وىذا  رٌض وتقػديٌر  أي: لػَ  ُػرض  اعػ

ٍَ أي: أو مػا يف معنػاه إليػو ـُ ر عػو لُقػد عّليػو أـ ال   إف قلنػا باعي ػار (ٙ)ذري إْػناد  عػ   أيعػَد
   (ٚ)العّ  يف العّل   نعم  وإالّ  ال

                                                           

َف العّ  شر اً يف العل (   (1)   ٘ٔٔظت  األدل  )الُصَ الثامن عشر يفّ 

َف حٌظل٠َةَ   ٚحٌظلز١ةَ ٗة٘:٠ٖٕٔٗ:َ حٌو٩ؾ ـ١ٙخ عٕي ح١١ٌٛٛ٤ٓ: حٌزلةَ حٌّلة٢١ ٌٍٍِو٘ةٟ   (2)

 ٓم٢ ِٓ ى. «أٞ وٛٔٙخ... حٌعىْ». ٚلٌٛٗ: ٙ:ٕٖٕٖ

 ليست يف د   (3)

 ما بني معرت يني لي  يف د   (4)

َِ ٜٔذ حٌّفعٛي ٌعيَ ٚلٛع حٌفعً ع١ٍٗ ٌف:خا أٚ طمي٠َحا. ُٚحى ـٟ ٌّةع ح٤ىٌةش:   (5) ُحى عٕي ــخي: ٚعي

ْْ هللا أِىٕٕٟ ِ»لٌُٛٙ: حكظَحُ ِٓ ٔلٛ  «طمي٠َحا »ٚلٌٕٛخ:    ـبٔٗ ٚاْ وةخْ «حَِأ حطمٝ هللا»ٚ «ـ٩ْ ٓا

 ّْ آةةٕخى حٌفعةةً اٌةةٝ حٌفخعةةً ٚلةةٛع حٌفعةةً عٍةةٝ حٌّفعةةٛي لةةي عةةيَ ٌف:ةةخا  ا٨ّ أٔةةٗ لةةي ٚؿةةي طمةةي٠َحا  ٤

ْْ هللا أِىٕٕٟ ِٓ ـ٩ْ»حٌظمي٠َ ـٟ لٌُٛٙ:  ْْ أِىٕٕٟ هللا أِىٕٕٟ ِٓ ـ٩ْ»: «ا   ـلٌؾ ح٤ٚي ٌف:خا «ا

(  5: 2)حٌظٛرةش  چ  جئ  جئ  جئې  ې   چ ٌح حٌظمةي٠َ لٌٛةٗ طعةخٌٝ: ٚؿعً حٌؼخٟٔ طف١َٔحا ٌةٗ. ٚعٍةٝ ٘ة

. ٚحٌظمةي٠َ أٞ: ٚاْ حٓظـخٍن أكي ِٓ حٌَّ٘و١ٓ حٓظـخٍن. ـلٌؾ ح٤ٚي ٚؿعً حٌؼخٟٔ طفٔة١َحا ٌةٗ

: ٍكُ هللا حَِأا حطمٝ هللا. ـلةٌؾ حٌفعةً ٌف:ةخا ٌي٨ٌةش حٌلةخي ع١ٍةٗ. ـخٌفعةً «حَِأ حطمٝ هللا»ـٟ لٌُٛٙ: 

خا ـمةي ٚؿةي طمةي٠َحا. ـٍٙةٌح حٌّعٕةٝ لٍٕةخ: ٚطمةي٠َحا. ٚأّّةخ ٚؿةذ أْ ٠ىةْٛ حٌعىةْ ٕ٘ٙخ ٚاْ عةيَ ٌف:ة

ٗةة١َخا ـةةٟ حٌعٍةةش  ًٌٚةةه ٤ْ ٘ةةٌٖ حٌعٍةةش ِ٘ةةزّٙش رخٌعٍةةش حٌعم١ٍةةش  ٚحٌعىةةْ ٗةة١َ ـةةٟ حٌعٍةةش حٌعم١ٍةةش  

 ـىٌٌه ِخ وخْ ِ٘زٙخا رٙخ.

 أٞ: اٌٝ إٓخى حٌلىُ.   (6)

ػالع ارة يف د: لعدـ إْناد الُعَ إليو لُ  (7) ػ«جا  زيدٌ »ظاًّ    «أحسْن بايدٍ »، أو تقديراًّ 
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   بٌ هػره العلٌػ  مشػ لفٌ يف اّ يها؛  ليس بشرطأي: العَّ     إ ٌ  :قىؿ ق ـه ك 
 (ٔ)كجػػ ده علػػا كجػػ ده يػػ ؿٌ  -أظهػػر إيضػػاحاً - كالػػ ليل العقلػػي ,بىلػػ ليل العقلػػي

َؿ   َِد اظتدل َِ العقلي   كال ي ؿ ع م أي: وج َؿ؛ علا ع م أي: الدلي َد اظتػدل : عدـِ وجػ
َنػػو ٍيػػث يلػػـا مػػن العلػػ  (ٕ)إذ الػػدليَ  (ٖ)م بػػو العلػػُم بشػػيٍ  آ،ػػَر النيُػػا  علػػم الشػػي  عنػػدّ

 انيُا  علم الدليَ  
َِد اضتّػم مػ   ْقػِد العلّػ :  :العكس فتخلٌ  كمثىؿي  وىػَ -بعػض الطحػىة  قػ ؿي وجػ

َ يني «أبَ العّ اس أزتد بن لتىي  علبٌ » عػن  فػي  صػو الظػرؼ إذا كقػ  خبػران  -من الّ
َلػػو تعػػاُف:  ,«كأمىمىػػ زيػػ ه » : حػػ  ,المبتػػ أ أي: النصػػَب  (٘) أ ٌػػ (ٗ)چچ   چ  ڇچ وق
َُده   رو كال مقػ ٌ ٍُ إظهػارُه  مطلػ ب غيرً  محركؼو  بفعلو النصَب  ػوجػ  رؼ الفعػلي بػل حي

مطصػػػ بىن بعػػػ  حػػػرؼ  (ٙ)الظػػػرؼ ٍالػػػو كبقػػػيبدلَػػػو   :مطػػػ  كاكتفػػػي بػػػىلظرؼالنااػػػُب  
َؿ  ,(5)علا مى كىف علي  قبل حرؼ الفعل ,الفعل لفظىن كتق يران  َجد اظتعل  وىَ - 

 وىَ 

                                                           

 , ٚعٕي ــخي: عٍٝ ٚؿٛى حٌلىُ.ٕ:٘ٓٓٔوٌح ـٟ حٌف١ٞ   (1)

َف الشي    (2)  يف د:ّ 

 ١ٌْ ـٟ ى. «٨ٔظفخء عٍُ حٌٟ٘ء عٕي حٔظفخء عٍُ حٌي١ًٌ»ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: عٕٗ. ٚ٘ٛ طل٠َؿ. ٚلٌٛٗ:   (3)

چ  چ   چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڎ  ڎ  ڌڌ   ڈ  ڈ    ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڑ   چ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ ِةةٓ لٌٛةةٗ طعةةخٌٝ:   (4)

 .ٕٗ: 3 ح٤ٔفخي چڑ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  

. ٚعزخٍس ٌّع ح٤ىٌش: ٔلٛ ٠ُي أِخِه ِٓ أّٔٗ ِٕٜةٛد رفعةً يٓظخٔزٛـٟ حٌٕٔن ّٚ ٚك١يٍ ٚاوٌح   (5)

 ـظعٍّمٗ.  -ٚ٘ٛ ِٛحـك ف-ِلٌٚؾ. ٚعٕي ــخي 

  ارة يف د: منو وبقي الظرؼ الع  (6)

ّْ ٘ةٌٖ حٌعٍةش   (7) ّْ حٌعىةْ ٌة١ْ ر٘ة١َ ـةٟ حٌعٍةش  رةؤ ةىٛح ـةٟ حٌي٨ٌةش عٍةٝ أ ّٔ ُحى ـٟ ٌّع ح٤ىٌةش: ٚطّ

ِ٘زٙش رخٌي١ًٌ حٌعمٍٟ  ٚحٌي١ًٌ حٌعمٍةٟ ٠ةيي ٚؿةٛىٖ عٍةٝ ٚؿةٛى حٌلىةُ  ٨ٚ ٠ةيّي عيِةٗ عٍةٝ عةيَ 

ّْ ٚؿٛى حٌعخٌُ ٠يي عٍٝ ٚؿٛى حٌٜخٔع  ٨ٚ ٠يي عيِٗ عٍٝ عيِٗ. ٌٚ٘ح ٌة١ْ رٜةل١قّ  حٌلىُ. ـب

ّْ ِيٌٛي حٌعخٌُ حٌعٍُ رخٌٜةخٔع ِةع ٔظ١ـةش ٚؿةٛى  ّْ حٌي١ًٌ ٌٛ طٍٜٛ عيِٗ ٌُعيَ حٌّيٌٛي. ـب ًٌٚه ٤

حٌعخٌُ  ٚحٌعخٌُ ٌٓ ٠ظٍٜٛ هَٚؿٗ عٓ أْ ٠ىْٛ ِٛؿٛىحا ـٟ حٌٛلض حٌةٌٞ وةخْ ِٛؿةٛىحا ـ١ةٗ  ٌٚةٛ 

ٍ عيِٗ ٌعيَ حٌّيٌٛي  ٚ٘ةٛ حٌعٍةُ رخٌٜةخٔع  ٚا ّٛ ُٜ ًح وةخْ ًٌةه ٗة١َخا ـةٟ حٌةي١ًٌ حٌعمٍةٟ ـىةٌٌه طُ

 ٕ٘خ.
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   (ٔ)م  ختّلف عّليو  وىَ الُعَ النااب لو -ؼنصب الظر 

                                                           

١ ؿةةٛىس ِزةةَٚن  ٚحٍط٘ةةخؾ  ٕٕٓ( ٖٓ  ٚ)حٌّٔةةؤٌش: ٕ:ٕ٘ٗ( ٠ٕ2ٕ:ةةَ ح٦ٜٔةةخؾ )حٌّٔةةؤٌش:   (1)

 . ٗ:ٖ٘  ٚحٌظ١٠ًٌ ٚحٌظى١ًّ ٖ:ٕٔٔٔح٠ٌَد 
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َادحِ  كمط ى  أي: الق
ـي   للَاف يف اضتّمالتأثير  ع 

َُ بو كه  أف يك ف ال صف     (ٔ)لل ّم في  مطى ب ى  الاضتُّم  [جٕٙٔ]اظتعّل
  لعلٌػبى   ال يجػ ز إلحػىؽ ال صػفالكثر علا أ ٌػ :(ٕ)«ابن ال بىرم»قىؿ 

 لػ ف   قػضو إضتاقػو عتػا  (ٗ)كػىف ػ اءه    (ٖ): اظتناْ ِ  لػو م  ع ـ اإلخىلب  ات اضتّم  
َه  أك غيره   (٘)ليخّلف اضتّم عن عّليو َج  حش ه أي: الَاف ذري اظتناْػب بل ه  من ال

  . العلٌ أ نا   فيزائٌد على اضتاج  
 «الىػبػٍ حي »علػا تػرؾ صػرؼ  يػ ؿٌ  مثػل أفأي: عدـِ تا ري الَاف:  ذلكمثاؿ ك
التأ يػػػػث  فػػػػي آخػػػػره ألػػػػفى  امتطػػػػ  مػػػػن الصػػػػرؼ لفٌ  (ٙ)مػػػػىإ ٌ اظتسػػػػيدّؿ:  فيقػػػػ ؿ

التأ يػػػث  ألػػػفي  (5)كسػػػىئر مػػػى فيػػػ   مطصػػػرؼو  ف جػػػو أف يكػػػ ف غيػػػرى  ,المقصػػػ رة
    نّف ىذا شانُو  المقص رة

ل ٌػػػ  ال أثػػػرى لػػػ  فػػػي يف العلّػػػ ؛  حشػػػ ه واػػُاً لأللػػػف  المقصػػػ رةى اظتسػػيدؿِّ  فػػػرًكري 
 (2)لػم يسػتحقبو من الصػرؼ   (ٛ)تاظتانعَ  ما ،يم التأ يث [أٗ٘ٔ]ألف العٌل ؛ لٌف 

رىا  أف يك ف  ػببىن مى عػىن مػن الصػرؼ لك   ػى مقصػ رةن  (2)يستحق َف لػّذ حػ  يّػ

                                                           

  ٠ٕٚ:ةةَ ح٦كخٌةةش حٌٔةةخرمش عٍةةٝ حٌّلٜةةٛي 3ٗ:5ٖ٘ـةةٟ ى: ٌةةٗ. ٠ٕ:ةةَ: حٌظلز١ةةَ ٗةةَف حٌظل٠َةةَ   (1)

  ٚح٦رٙخؽ.

 .ٌّٕ٘ٔع ح٤ىٌش   (2)

 يف د: اظتناْ   عتا بو   (3)

 ـٟ أ ٚ ؽ: أوخْ.  (4)

 لي  يف د  «ليخّلف اضتّم عن عّليو»  (5)

 وٌح ـٟ ٌّع ح٤ىٌش, ٚعٕي ــخي: ٚ أّخ.  (6)

 عٕي ــخي ٚـٟ ٌّع ح٤ىٌش: ِخ ـٟ آهَٖ.  (7)

 ّذا يف د  يف أ و ج: ستت  ويف ب: حيمت   (8)

 ٌّع ح٤ىٌش: طٔظلك.  عٕي ــخي ٚـٟ  (9)
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أال وللاومهػػا   (ٔ)  وقامػػت مقػػاـ عّليػػني لػػذلكلك   ػػى للتأ يػػث فقػػ اْػػي قو  بػػل ائػػدٌة  
َد اظتػػان  وىػػَ اليانيػػثأيضػػىن  مػػى  ه  الممػػ كدة  ػػبوه ألػػف اليانيػػث  تػػرل أفٌ  َجػػ    لػػَ  (ٕ)؛ ل
 صر معيباً ما منعت اظتمدودة  ّاف الق

: إخىلػػ ى    البأ ٌػػ ػػا ىػػذا شػػانُو   [بٛ٘ٔ]لليعليػػَ  كا ػػت ؿ علػػا عػػ ـ الجػػ از
خىليػػػىن عػػػن الَاػػػف  كإذا كػػػىف -عطػػػٌف تَ ػػػي ي  - كال مطى ػػػب لل ّػػػم   فيػػػ مناْػػػ َ   

َر ذلك  لػم يكػن دلػيالن  اكإذعلػى اضتّػم اظتعلّػَ بػو   لم يكن دليالن من اظتناْػ     (ٖ)اظتّذ
 ألّعا دليلو   بىلعل   (ٗ)أي: الُرِع باألاَ إلحىق  لم يجا ّم لل

ػػره دلػػيالً لل ّػػم كقػػىؿ قػػ ـه  َز ّذ  كػػر لػػ ف  الػػطقضإذا ذي   و(٘)باليُصػػيَ  ػػال كتػػ
ػػرُه حينئػػٍذ لػػم يكػػن  يػػو اضتّػػُم عنهػػا   (ٙ)للعلّػػ    يمػػا ختلّػػف   بػػَ ب ػػادة الػػد   ان حشػػ  ّذ

َر؛   : إلا  يئين (5)قرتفتلل ّم   الكصىؼ في العلٌ  لفٌ اظتّذ
 ٌُ يف اضتّم  تأثيرأي: العّلِ   يك ف ل ى  أفٌ  :(3)أح همى
َؿ  أف يك ف في ى احترازه  :كالثى ي  عن ذري اظتعل

َاً مػن الُائػدة ليػا ريه  يػوحشػ ايف اضتّػم  فكمى ال يك ف مى ل  تػأثيره   : ،لػ ًُ
(ٜ)  

؛ ظتػػػا علمػػػَت أّف حشػػػ ان  مػػػى فيػػػ  احتػػػرازه مػػػػمػػػا ال تػػػا رَي لػػػو يف اضتّػػػم فكػػػرلك ال يكػػػ ف 
اليا ري    االحرتاز من مطالب العّل ّ 

                                                           

ذلك   (1)  ّذا يف د  ويف أ و ب و ج:ّ 

َر   (2)  يف د: اظتان  اظتّذ

َرين   (3)  ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: اظتّذ

 اليُسري لي  يف د   (4)

َاً   (5) ره حش  زاد يف د: وإذا ذُّر َف يّن ّذ

 ـٟ أ حٌظخء ٍِّٙش. ٚـٟ ؽ ٚ ى: ٠ُوٍّؿ.   (6)

 ٞ. ٚـٟ ى: ٠فظمَ ٠لظخؽ.ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٔم  (7)

 ـٟ د ٌّٚع ح٤ىٌش: أكي٘خ.  (8)

َاً لُائدة تا ريه   (9)  الع ارة يف د: حش
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   صػف ه ااد فػي العلٌػقػ  ييػ :(ٕ)«الخصػىئص»ّيػاب   في «ابن جطي» (ٔ)قىؿ
 ال  صف ه 

بحيػػػػث لػػػػ  مػػػػن اظتعلِّػػػَ   لضػػػربو مػػػػن االحتيػػػىطيػػػءتى  ػػػػا  (ٖ)لليػػػا ري وال لالحػػػرتاز  بػػػػَ
ىذا ما وعد  يو اظتصّنف أي: العّلِ   و  في ى: يء ّػْر إْقا ها  لم يق حتلك الصُُ   أ قطت

   (ٗ) يما مّر بايادة ال ياف
منقل ٌ  عن واٍو؛ إذ  :«أّوؿ»رتِ   «أكائل» (٘)في هماةأي: علماِ  العربي   كق ل م

َاحد   (ٙ)«ؿاكً كى أى »أصل  إذ  ما يف ال َاوينّ     كاكاف فى لالأحاَط   :اكتطفى  فلٌمىب

َعمػػا لّينػػني    َعمػػا واويػػن معيػػباً للقلػػب  بػػَّ  ابػػن »لػػػ (5)«اليَ ػػي »ّمػػا يف لػػي ّ 
ـٍ  ػ «ىشا ما ذُّر  أو يا ينّ  ػ«نيايف»وجتّرد واوينّ    (ٛ)«ْيايد»  أو ؼتيلُنيّ 

 ر إخػػراج ذلػػككلػػم يػػؤثٌ :  ػػرِؼ الّلمػػ   ؼرى بػػت الثى يػػ  مط مػػى مػػن الطىػػكقري 
َاو- الصػػػل (ٓٔ)عػػػن  (ٜ)اضتػػػرِؼ للهمػػػاة تطبي ػػػىن علػػػا غيػػػره مػػػن  [جٖٙٔ] -وىػػػَ الػػػ

بُػي  أوليػو - ؼرى الطىػ قبػلى حتييّػٌ   يػىءه أي: يف اصتمػ   هطىلك كليس ,في معطىه راتالمغيه 
                                                           

 عٕي ــخي: ٚلخي.  (1)

١ٌٔض ـةٟ  «وظخد». ٚ ٔ:2ٗٔحٌوٜخثٚ )رخد ـٟ ح٠ٌِخىس ـٟ ٕٛعش حٌعٍش ٠ٌَد ِٓ ح٨كظ١خ١(   (2)

 د.

 لي  يف د  «ال لليا ري وال لالحرتاز بَ»  (3)

 أ(.  ٖٗٔحٌّٔؤٌش حٌوخِٔش )٠ٕ:َ   (4)

 عٕي ــخي ٚـٟ حٌوٜخثٚ: ِّ٘.  (5)

 ْقا من د  «رت  أوؿ    أواويَ»  (6)

 .ٖ:ٖٓٔ. ٠ٕٚ:َ: َٗف حٌ٘خـ١ش ٗ:5ٖٗأٟٚق حٌّٔخٌه   (7)

سايد  وىذا الشرح لي  يف د  قاؿ ابن الطيب   (8) َاوين ألّف القلػب  يهمػا ٕ:ٛٓٓٔيف أ و ب و ج:ّ  : واقيصر علػى الػ
ػػػميُػػٌق ع انػػػا يػػػائنيّ  َاف  وأّمػػا إذاّ  مػػا يف ذػػػري ديػػػ ػػػػ«نيػػػايف»و  «نيّػػػفٍ »ليػػػو بػػني رتيػػػ  الن ػػػاة ّ  و  «ْػػػّيد»  أو ؼتيلُػػنيّ 

َيو»   مذىب «ْيايد» مػا  «اطتليَ»و  «ْي  ومن وا قهما اببداؿ أيضاً  وىَ الص ي  الذي يءيػده القيػاس والسػماع ّ 
َاوين  : ال إبدا«األ،ُش»وذريُه  وقاؿ  «ابن أـ قاْمٍ »قاؿ  َاوين لثقلهمػا   ُػّرؽ بػني الػ ؿ  قػاؿ: وإفّتػا أبػدلت قتػاة يف الػ

َره  واهلل أعلم  الـٌ ذري معيد  بو لقص    ي دؿ الثاني  منهما  وذريقتا  ال  ويف الشرح ىناّ 

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: اعتماة   (9)

 عٕي ــخي ٚـٟ حٌوٜخثٚ: عٍٝ.   (10)
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بػػ لت فأي اببػػداُؿ   ذلػػك لقيػػثػى   ككى ػػت الكلمػػ  جمعػػىن  ,رةن مقػػ ٌ أي: اآل،ػػِر   -اظتهملػػني
َاو الثاني    «أكائل»فصىر  ,هماةن يف األاَ  ال اك  باعتماة مّاف ال

َاو  العّل ف ره   إلي ػى محتػىجو  من خمسػ  أكصػىؼو  ب ه مركٌ  (ٔ)عٌل ه  قتػاًة ببداؿ ال
ػػػاف الخػػػىمسى  إالٌ يف اببػػػداؿ   َاٌ ّ     ػػػال حاجػػػَ  إليػػػو لي ّقػػػق اببػػػداؿ مػػػ  األربعػػػ  اأُلَوؿ  ْػػػ

 مُرداً أـ رتعاً  
 حػػ   (ٕ)عػػن إلػػا آخػػره احتػػرازه  «...ركلػػم يػػؤثٌ »: -أيّهػػا اظتخا ػػب- فق لػػك

 [من الرجا]أي: الشاعِر:  ق ل 
   (ٖ)الاكً  ى ا  ى عى رٌ تسم  من  ي  

َاو  ٍاعتػػا؛ ظتػػا يلػػـا إبػػداعتا قتػػاًة مػػن اليػػا ري يف  ذلػػك عػػن  (ٗ)إ،ػػراج  [أ٘٘ٔ]بنبقػػا  الػػ
  (٘)األاَ

 حػ  قل هػا قتػاًة يف  كلػئال يلامىػ [دٕٕٔ] «رةه مقػ ٌ  كلػيس هطػىؾ يػىءه » :ككق لي 
  [من الرجا]:  ق ل

 (ٙ)رً اكً  ى بىلعى  العيطينً  لى ككحه 

                                                           

 ْقطت من أ و ب و ج   (1)

 ي ــخي: ِٓ.عٕ  (2)

وٌح ـةٟ ٌٔةخْ حٌعةَد ٚطةخؽ حٌعةَّ  ٚـةٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٓةيحٔٙخ. ٚـةٟ د حٌٕةْٛ ٍِّٙةش,  «ٌٗحٔٙخ»   (3)

ٚـٛلٙخ اٗةخٍس ه ةؤ. ٚـةٟ ى ٚحٌوٜةخثٚ: ٗةيحٔٙخ.حٌَؿِ ـةٟ ٌٔةخْ حٌعةَد ٚطةخؽ حٌعةَّٚ ِةخىس 

حي»  ٚحٌعةةٛحٚي ؿّةةع «ٗةةخً»)عةةٛي(. ٚحٌ٘ةةٌحْ ؿّةةع   ٛ وّةةخ ـةةٟ ٌٔةةخْ حٌعةةَد ٚطةةخؽ حٌعةةَّ.  «ِعةة

ّْ أٍٛٗ: عٛح٠ًٚ. لخي ِلمك حٌوٜخثٚ: وؤٔٗ ٠ٜؿ ىٌٛحا ٠ظٕةخػَ ِٕٙةخ  ٚكٌـض ح١ٌخء ٍَٟٚس  ٤

 حٌّخء  أٚ ِٕـ١ٕمخا ٠ظٕخػَ ِٕٙخ حٌلـخٍس.

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: ا،ر   (4)

 زاد يف د: ويف شرح تصريف ابن ج    (5)

لٜة١يس ٠وخ١ةذ رٙةخ ُٚؿةٗ ٚلةي ٍؿِ ٌـٕيي رٓ حٌّؼٕٝ حٌ ٙٛٞ  ٗخعَ ا٩ِٟٓ  ٌٚ٘ح حٌز١ض ِٓ   (6)

 وزَ  ٚلزٍٗ:

ن أْ طمخٍرةةةةةةةةةةةةةةةةض أرةةةةةةةةةةةةةةةةخعَٞ َّ  ؼةةةةةةةةةةةةةةةة

 ٚأْ ٍأ٠ةةةةةةةةةةةةةةةِض حٌةةةةةةةةةةةةةةةيَ٘ ًح حٌةةةةةةةةةةةةةةةيٚحثَ

كظةةةةةةةةةةةةةٝ ع:ةةةةةةةةةةةةةخِٟ ٚأٍحٖ ػةةةةةةةةةةةةةخؼَٞ ِِ  
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َاو «َّارٍ ُعػػ»ألنّػػػو رتػػ   ؛«ري يػٍ اكً  ى عىػػ»أصػػل   لفٌ    الرمػػػد (ٔ)بضػػم اظتهملػػػ  وختُيػػف الػػ
َاو الثانيػػ  منػػ  (ٕ)الشػديد   يقػػدير َُاِعْيػػَ»قل هػػا قتػاًة   هػػَ  (ٖ)اليػػا  بعػػد الػ ََاِوي »ّػػػ  «َم   ال « َػػ

اِعػػػَ» َُ َاو ل عػػػده مػػػػن الطَػػػَرؼ  مث ُحػػػػذ ت اليػػػا   وبقػػػػي «مسػػػػاجد»ّػػػػ  «َم    ّػػػذا اػػػػّ   يػػػو الػػػػ
واالعي ػػػػػار باألاػػػػػَ؛ ألّف احملػػػػػذوؼ يف حّػػػػػم اليصػػػػػ ي  ٍالػػػػػو؛ ألّف حػػػػػذؼ اليػػػػػا  عػػػػػارٌض  

َد  و اعػػػػَ  َجػػػػ ػػػػذا يف  «الػػػػدىر» ػػػػمرٌي يرجػػػػ  لػػػػػ (ٗ)بػػػػاليخُيف «ّ ػػػػَ»اظت يف أبيػػػػاٍت ق لػػػػو ّ 
   (٘)«اليصري »

ك ل  لػم ل ٌ يف اليعليَ؛  إلي  محتىجو  غيري  «(ٙ)جمعىن ككى ت الكلم  » :كق لك
َؿ اضتّػم وإف  ُِقػدَ  بىلعلٌ  (5)له تركره لم يخ مػن  بطيػت ك لػ أ ٌػ أال تػرل  (3)؛ ضتص

: كاحػ ان  -يف اظت ػّ  منػو ألنّػو الُعػَ [بٜ٘ٔ]ال حاجػَ  لضػّم الُاعػَ - «بعػتي » ك «ُقلت»

َاحػُد   (2)اى ًمػل ي  «لىعً فى أى »أك  «لاعً  ى فػى »علا مُػرداً   فػي  (ٓٔ)مػاكمػى هي أي: ذلػك ال

                                                                                                                                                                      
حٍ  ّٛ ّْ ع١ٕ١ٗ وّلٍّٙخ حٌِِةخْ رةخٌع حٍ  ٚ٘ٛ حٌٛهِ رخٌع١ٓ ٚحٌمٌٜ أٚ حٌَِي. أٞ أ ّٛ ٚحٌعٛحٍٚ ؿّع ع

, ٔ:2٘ٔ, ٚحٌوٜةةخثٚ ٖ:25ٖ, ٚح٤ٛةةٛي ـةةٟ حٌٕلةةٛ ٗ:5ٖٓرةةيي حٌىلةةً. ٚ٘ةةٛ ـةةٟ حٌىظةةخد 

َّ ٛةةةةٕخعش ح٦عةةةةَحد ٔ:5ٓٔ, ٚٔٔةةةةزٗ ٌٍعـةةةةخؽ  ٚحٌّلظٔةةةةذ ٕٖٙٚ ٖ:ٗٙٔٚ   ٕ:55ٔ  ٚٓةةةة

ً ٖ:ٓ٘  ٕٚ:2ٗٚحٌّٕٜؿ  ّٜ , ٚٗةَف حٌٍّةٛوٟ 33ٗ, ٍلةُ: ٕ:53٘, ٚح٦ٜٔةخؾ 3ٕٖ  ٚحٌّف

,ٚٗةةَف أر١ةةخص حٌ٘ةةخـ١ش 2ٕٗٔ, ٍلةةُ: ٖ:2ٕ٘  حٌّمخٛةةي حٌٕل٠ٛةةش ٔ:2ٕٖ  ٚحٌّّظةةع 3ٙٗ  ٕٙٗ

 .5ٙٔ, ٍلُ: ٗ:5ٖٗ

 حرٓ ع٩ّْ ـٟ ًٌه. ٕ:ٓٔٓٔـٟ حٌظ٠َٜق: ٚط٘ي٠ي حٌٛحٚ. ُّٚٚ٘ حرٓ حٌ ١ذ   (1)

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج:  يقدر   (2)

َلػػػو   (3) َاو الثانيػػػ  مػػ  قل هػػػا قتػػاةً »ّػػذا يف د  ويف أ و ب و ج: مػػ   وق لػػي  يف اليصػػػري   ومػػا ق لػػػو  « يقػػّدر اليػػػا  بعػػد الػػ
  وبعده ؽتا نقلو عن اليصري  لي  يف د

 حٌٜٛحد أّٔٗ رخٌظ٘ي٠ي.  (4)

 .ٕ:2ٙٙحٌظ٠َٜق   (5)

 ْقطت من أ و ب و ج   (6)

(7)  .  ً  ـٟ حٌٕٔن: ٠ل

 أٞ: حٌـّع.  (8)

 , ٚعٕي ــخي ٚـٟ حٌوٜخثٚ: ٌِّٙص. ٕ:ٔٔٓٔوٌح ـٟ حٌف١ٞ   (9)

 عٕي ــخي ٚـٟ حٌوٜخثٚ: طِّٙ. ٚـٟ ى: ٠ِّٙ.  (10)
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ََ » (ٔ)   يقػػاؿالجمػػ  َائػػ َائػػ َ »و  «ق حػػرؼ  (ٕ)اشتػػي إنسػػاٍف بػػاعتما؛ ألّف مقيضػػى قلػػب «ب
َدٌ  َجػػػ  يػػػو حينئػػػٍذ  إالّ الَاػػػف األ،ػػػري   ػػػري  (ٖ)حػػػرؼ العلّػػػ  قتػػػاًة مػػػن األواػػػاؼ األربعػػػ  م

ينا همػا األلػف ٍَد يف األ،ريين لعػدـ ّا َج  تأ يسػىن واػف اصتمػ  يف اليعليػَ    ذكػرلكطٌػ  (ٗ)م
َزِف  غيػػر هػػرا حيػػث كػػىف الجمػػ  فػػي -تعليلػػو- مػػنللسػػام   ممػػى يػػ ع  إلػػا قلػػو الػػ
َْوٌ » (٘)؛ إذ أالهما«ي  ػلً دي »ك  «ًٌّقيحي » :في  ح  ال اك يىءن  َْوٌ  «ُحُقػ َا (ٙ)«و ُدلُػ   واْػيثقل

َاو واليػا    َا األ،ػري يػاً   مثّ أُعلّػت األوُف باجيمػاع الػ َا اجيماع  واوين يف اصتم    قل ػ واْيثقل
سر ما ق لها ليص ّ  َف   قل ت ياً   وأدذمت ّو ُْ قت إحداقتا بالسّ    (ٚ) و

تأكي ان ال اصتم  يف أوااؼ العّل  اظتقيضي  للقلب  قيُد   «أوائَ»أي: يف  كر هطىفري 
َزف يقيضػػػي القلػػػب مطلقػػػاً  وأّف اصتمػػػ  ؽتػػػا يػػػدعَ إليػػػو  يمػػػا كج بػػػىن  ؛ ظتػػػا علمػػػَت أّف ذلػػػك الػػػ

رنا    (ٛ)ّذ
- ل ػػى أصػػالن البتػػ ى  ال تػػأثيرى  يجػػ ز زيػػىدة صػػف و  (ٓٔ)الك : (2)«ابػػن جػػ » قػػىؿ

َاً  -«أاالً »تاّيٌد لػ َف حينئٍذ حش  يف الّالـ م  إ اـ   وذلك ألنّو يّ

                                                           

 ُحى ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ـٟ.  (1)

 د ٚ ؽ: حٌمٍذ.  ُحى ـٟ أ ٚ  (2)

 ُحى ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ِٛؿٛىسٌ.   (3)

َلو   (4) ٍَد   »من ق َج  لي  يف د  «إالّ الَاف األ،ري   ري م

 , , ٚـٟ أ: اً ٍٚٛٙخ. ٚـٟ د: اً ٚٛفٙخ. ٚـٟ ؽ: اًح ٍٚٛٙخ. ٕ:ٕٔٓٔوٌح ـٟ حٌف١ٞ   (5)

وةٌٌه ٤ّٔٙةخ ؿّةع  , ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: هففٛح ًٚوَٚح. ٚ٘ٛ ه ةؤ. ّٚ٘ةخٕ:ٕٔٓٔوٌح ـٟ حٌف١ٞ   (6)

«  ٛ ِٛ »ٚ  «َكْم  حٌى٘ق. «حٌَلْمٛ». ٚ«ـعٛي»عٍٝ  «ىٌ

َؿ يف الن ػَ ٗ:ٖ٘ٛلي  يف د  ينظػر: الّيػاب   (7) ، وشػرح ٕ:ٕٗٔ  واظتنصػف ٕ:ٔٚٗ، واطتصػائص ٖ:ٕٙ٘، واألاػ
َّي  ، ولسػػػػاف العػػػػرب وتػػػػاج العػػػػرس مػػػػادة ٕ:ٕٕٚ، واليصػػػػري  ٖ:ٔٚٔ  وشػػػػرح الشػػػػا ي  ٕ:ٔ٘٘، واظتميػػػػ  ٛٛٗاظتلػػػػ

 ( )حقَ

رنا»  (8)  لي  يف د « وأّف اصتم  ؽتا يدعَ إليو  يما ّذ

 .ٔ:2٘ٔحٌوٜخثٚ   (9)

 يف أ و ب و ج: ال  دوف واو   (10)
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   إل ػطىد الفعػلإ ٌػ :«جػىء ي طلحػ ي »: (ٔ) ح من  «طلح ى »كق لك في رف  
    هذه العّل  الص ي    إلي 

                                                           

َلك   (1)  يف أ و ب و ج: ق
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َ     لغػػػ ه كالعلميٌػػػ التأ يػػػثً  فػػػركري   (ٕ)أك علػػػمه  مؤ ػػػثه  (ٔ)كل ػػػ  عػػػن  (ٖ)،لػػػ
َّ (ٗ)في  ال فىئ ةى الُائدة ال ي     .ا ت ا [جٗٙٔ]  الَاف: ،ٌب بعد ،ٍب  أو يف ػت
ػػػػذا ال يػػػػ »: (٘)«اليصػػػػري »ويف  لتيمػػػػَ اْػػػػيمرار النُػػػػي  «ال أ عػػػػَ»رتلػػػػ   «ال أ عػػػػَّ 

   (ٙ)وانقطاعو
َّ أمػػػػػػػٍر ال رجعػػػػػػػَ   يػػػػػػػو  قالػػػػػػػو يف  «ال أ علػػػػػػػو ال يػػػػػػػ »القطػػػػػػػ   يقػػػػػػػاؿ:  «ال ػػػػػػػتّ »و  لّػػػػػػػ

   (5)«الص اح»
ر  قالو  «ال ي »يف  «أؿ»و  َاشي»يف  (3)«الر ي»الزمٌ  الّذ    «اضت

 إالّ قط  اعتماة  والقياس والها  انيهى   «ال ي »: َف ُيسم  يف (2)«ابالّل »ويف 

                                                           

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: أٚ ٤ّٔٗ.  (1)

 وٌح ـٟ حٌوٜخثٚ ٚٔٔن ح٨لظَحف ىْٚ ّ ـف١ٙخ: ٚعٍُ. ٚحهظخٍ٘خ ــخي.  (2)

 ج  ّذا يف د  ويف أ و ب و  (3)

 عٕي ــخي: ٌٗ.  (4)

 . ِٚخ ٔمٍٗ عٓ حٌظ٠َٜق ١ٌْ ـٟ ى.ٔ:ٙٓ٘حٌظ٠َٜق   (5)

 كممض حٓظَّحٍ حٌٕفٟ ٍٚـعض حٔم خعٗ. «حٌزظش»ُحى ـٟ حٌظ٠َٜق: ـبًح لٍَض   (6)

 حٌٜلخف  ِخىس )رظض(.  (7)

ق. أٞ حرٓ ٘٘خَ.  (8) ّٟ  ـٟ حٌظ٠َٜق: حٌّٛ

. لةةخي ـ١ةةٗ: ٚل ةةع حٌّٙةةِس 53ٌةةي٠ٓ ح٦ٓةةفَحث١ٕٟ حٌٍزةةخد ـةةٟ عٍةةُ ح٦عةةَحد ٌّلّةةي رةةٓ أكّةةي طةةخؽ ح  (9)

 رّعِي عٓ حٌم١خّ ٌىٕٗ ِّٔٛع.
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َادحِ  كمط ى  أي: الق
 وبىلم جى  الق ؿي 

 بُي  اصتيم  
مػى  للمسػت ؿ  اطتصػُم  مكهػ  أف يسػل   :(ٔ)«ج لػ »فػي  «ابػن ال بػىرم»قىؿ 

َحػػدة والقػػاؼ-ُِ   مػػ  ا ػػتبقىءاتخػػره م جبػػىن للعلٌػػ نػػازَ  الخػػالؼً  (ٕ)-باظت
ُ
ع  يػػو  يف اظت

َرة  كػىف المسػت ؿٌ اطتػالؼ   كمتا ت ٌجػ   فػإف ت ٌجػخبػروج ذلػك   مطقطعػىن يف العلّػ  اظتػّذ
َِر    م  عمـ  العلٌ  يها   (ٖ)اظتخيَلفِ  في بعض الص ر [أٙ٘ٔ]اطتالؼ  لم  ليلك الص
َـ علّ  ؛مطقطعىن  اظتسيدؿُّ  لم  يع ه     (ٗ)وإف ا،يلف  يو  يو لذلكلعم

الفعػػل  تقػػ يم الحػػىؿ علػػا عىمل ػػى علػػا جػػ از البصػػرمٌ  مثػػل أف يسػػت ؿٌ 
َيػػاً (٘)«راكبػػىن جػػىء زيػػ ه » : حػػ  ,ؼالمتصػػرٌ  َف عملػػو ق   (ٙ)  بػػاّف العامػػَ ميصػػّرؼ   يّػػ

َز تقدٔف اضتاؿ عليو  وىذا اليعليَ ْاقٌا من النسخ اليت وقُت عليها     يج
فػػي  ؼ ثىبػػته تقػػ يم معمػػ ؿ الفعػػل المتصػػرٌ  (5)جػػ ازي : فيقػػ ؿويف نسػػخٍ : 

َ اً من اهلل تعاُف»و  «زيداً  ربت»ّػأي:   ,الحىؿ غير   .(ٛ)فكرلك في الحىؿ  «،

                                                           

 .ٙ٘ح٦ؼَحد   (1)

  ٚحٌظلز١ةةَ ٗةةَف ٖ:ٖٔٔ  ٚح٦رٙةةخؽ ٘:2ِٕٙةةخ رةة١ٓ ِعظَٟةةظ١ٓ ٌةة١ْ ـةةٟ ى. ٠ٕ:ةةَ: حٌّلٜةةٛي   (2)

 .5ٗ:5ٖٙحٌظل٠ََ 

 ٓم٢ ِٓ ى. «ؿٗحٌو٩ؾ وخْ... ـبْ طٛ»ُحى ـٟ د: حٌّلظ١ٍّش. ٌعٍٙخ: حٌّلظٍّش. ٚلٌٛٗ:     (3)

َـ عليو لذلك، واليخلف ألمر آ،ر   (4)  يف د: لعم

  ٕ:٠ٕٕٔٗ:ةَ: حٌىظةخد )رةخد ِةةخ ٠ٕظٜةذ ٤ٔةٗ لزةة١ق أْ ٠ٛٛةؿ رّةخ رعةيٖ ٠ٚزٕةةٝ عٍةٝ ِةخ لزٍةةٗ(   (5)

  3ٖ٘  ٕ:3ٖٗ  ٚحٌوٜةةخثٚ 3ٕٕ  5ٕٕ  ٚحٌعٍةةً ٗ:3ٙٔٚحٌّمظ٠ةةذ )رةةخد ِةةٓ حٌّفعةةٛي( 

  ١ٔ55 ِزةَٚن  ٚأٓةَحٍ حٌعَر١ةش  ٕٓٔ( ٕٖ   ٚ)حٌّٔةؤٌش:ٔ:ٕٓ٘( ٖٔٚح٦ٜٔخؾ )حٌّٔةؤٌش: 

 .ٗ:5ٕ  ّٚ٘ع حٌٙٛحِع ٔ:32٘  ٚحٌظ٠َٜق ٖ:3ٔ٘ٔ  ٚحٍط٘خؾ ح٠ٌَد ٔ:33ٕٚحٌٍزخد 

 يف د: ميصر اً   (6)

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: رـٛحُ.    (7)

 ىذاف السطراف ْقطا يف د   (8)
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يجػػػػ ز  الحػػػػىؿ فػػػػإفٌ  ,أقػػػػ ؿ بم جبػػػػ  (ٕ)كأ ػػػػى: الكػػػػ فيٌ  (ٔ)[لػػػػ ]فيقػػػػ ؿ 
َر  تقػػ يم ى عطػػ م   ؿتػػَ: مضػػمران  (ٖ)الحػػىؿً : اػػاحُب  إذا كػػىف ذكعلػػى عاملهػػا اظتػػّذ

اف مظهراً؛ لئال يءدَي إُف اب مار ق  «رّا اً جئتُ » ر  دوف ما إذاّ   َ الّذ
َاز اليقػػدٔف  ػػا ذُّػػر:  كالجػػ اب  (ٗ)اظتسػػيدؿّ  رأف يقػػ ٌ مػػن جانػػب اظتسػػيدّؿ علػػى جػػ

 [بٓٙٔ] بػػأف يقػػػ ؿ ,بىلم جػػو القػػ ؿي   أي: اطتصػػَم  ال يمكطػػ    علػػا كجػػ العلٌػػ
مػػػن غتيئهػػػا مػػػن االْػػػم الظػػػاىر   (٘)بيننػػػا  يػػػو فيػػػ  عطيػػػت مػػػى كقػػػ  الخػػػالؼي اظتسػػػيدّؿ: 

ذلػك اظتخيلَػَف  «أؿ»اظتعػّرؼ بػػ (ٛ)أي: تنػاوؿ تطىكلػ ف  (ٚ)للعهد بىللف كالالـ (ٙ)فت كعرٌ 
 بذلك اليناوِؿ   كا صرؼ إلي   (ٜ)اظتخيَلَف  يو
يَّف:  أف يق ؿ: لل صري  كل    فػي بم جػو العلٌػ قػ ؿه  (ٓٔ)الػذي  ّصػلَيو هراللّ

ػػػاف اػػاحب اضتػػػاؿ مضػػمراً بعػػض الصػػػ ر   مػػػ  عمػػػـ  العلٌػػػوإل ػػػا  يف بعضػػها   (ٔٔ)  إذاّ 
َّزة لليقػػدٔف مػػن قػػَّ  ػػاف  فػػي جميع ػػىة العامػػَ  اهػػ ػػاف اػػاح و  ػػمرياً  أو مػػاّ  الشػػامَ ِلمػػاّ 

 اظتقيضي ليعميم اضتّم وعدـ اليخصيص   بم جب ى ق الن  فال يك ف  (ٕٔ)ظاىراً 

                                                           

 ح٠ٌِخىس ِٓ ــخي.   (1)

 عٕي ــخي ٚـٟ ح٦ؼَحد: أٔخ.  (2)

 و ب و ج  ْقطت من أ  (3)

 يف د: أف تقّدر   (4)

 ١ٌْ ـٟ ى. «ِٓ ِـ١جٙخ ِٓ ح٨ُٓ حٌ:خَ٘»ٌعٍّٙخ ُحثيس. ٚلٌٛٗ رعي٘خ:   (5)

 أ ٚ د ٚ ؽ: وٌٌه.  ـٟ د: ٌٌٌه. ُٚحى ـٟ  (6)

 يف د: اليت للجن    (7)

 يف أ و ب و ج:  ييناولو أي ييناوؿ   (8)

ع ػػػارة يف د: تنػػػاوؿ اظتعػػػّرؼ بػػػاؿ مػػػا َف يقػػػ   يػػػو اطتػػػالؼ  ػػػا َف   ويف أ و ب و ج: إليػػػو  والٕ:ّ٘ٔٓٔػػػذا يف الُػػػيض   (9)
 ي ِن 

 لي  يف د  «الذي  صليو»  (10)

اف ااح ها معر     (11)  يف د: إذاّ 

َلو:   (12) َـ    ظاىراً »ق  ْقا من د  «م  عم
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َادحِ  كمط ى  (ٔ)أي: الق
 للعّل  يف اضتّم االعتبىر فسىدي 

ىلقيػػػىس ب (ٖ)يف مسػػػالٍ  منصَاػػػ ٍ كهػػػ  أف يسػػػت ؿ  :(ٕ)«ابػػػن ال بػػػىرم»قػػػىؿ 
ذلك ال اعي اَر بو ,العرب (ٗ)نع في مقىبل  الطصٌ أ،رى  أل و علا مس    (٘)والقياسّ 

   (٘)بو
يطصػػرؼ ال يجػػ ز  مػػى الػػ ليل علػػا أٌف تػػرؾ صػػرؼ :يقػػ ؿ البصػػرمٌ  كػػأف

صػػرؼ مػػى  تػػرؾ فلػػ  ٌج ز ػػى ,الصػػل فػػي اال ػػم الصػػرؼي  أفٌ  ,(ٙ)لضػػركرة الشػػعر
أي:  (ٛ)الصػػرؼ أي: يػػرد  منػػ َ  (5)إلػػا أف يػػردهأي: تػػرُؾ اػػرِ و   ل ذلػػكلدٌ  يطصػػرؼ
 -وىػػَ منػػ  الصػػرؼ- الصػػل [ج٘ٙٔ] إلػػا غيػػر -وىػػَ الصػػرؼ- عػػن الصػػلاالْػػَم  

   (ٓٔ)   ننّو ؽتين ٌ المقص ر (ٜ)م ٌ قيى ىن علا  ال يج ز ف جو أفٍ 
 (ٔ)هرااْيداللو وتعليلػو :  (ٔٔ)أي: عليو يف -بصي   الُاعَ- ضي فيق ؿ ل  المعترً 

َِر بدليلػو  لقيػىسبىمطػك  ا ت الؿه  (ٔ)هرا الظر ػاف ،ػٌب بعػد -ُّ مقىبلػ  الػطص فػياظتػّذ

                                                           

َان   وقد جا ت يف د   (1) َان »ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: اظت َادح األبع  اآلتي   «اظت  يف الق

 .ٗ٘ح٦ؼَحد   (2)

 ليست يف د   (3)

 يف أ و ب و ج: من   (4)

  5:ٖٖ٘٘  ٚحٌظلز١ةةَ ٗةةَف حٌظل٠َةةَ ٗ:ٕٓٗـةةٟ ى: وةةٌٌه ٨ ٔ:ةةَ ا١ٌةةٗ. ٠ٕ:ةةَ: ٍـةةع حٌلخؿةةذ   (5)

 . ٕ:5ٖٙٚكخ١ٗش حٌع خٍ 

  ٚح٦ٜٔةخؾ )حٌّٔةؤٌش: ٖ:ٖٗ٘ٚحٌىٛـ١ْٛ عٍٝ حٌـٛحُ. ٠ٕ:َ: حٌّمظ٠ذ )رةخد طٔة١ّش حٌّئٔةغ(   (6)

  ٚحٍط٘ةةخؾ ح٠ٌةةَد ٔ:١ٕٖ٘ ؿةةٛىس ِزةةَٚن  ٚحٌٍزةةخد  25ٖ( 5ٖٚ)حٌّٔةةؤٌش:   ٕ:2ٖٗ( 5ٓ

 . ٔ:ٕٓٔ  ّٚ٘ع حٌٙٛحِع ٕ:ٕٖ٘  ٚحٌظ٠َٜق ٕ:32ٕ

 وٌح ـٟ ف ّٚ, ٚعٕي ــخي ٚـٟ ح٦ؼَحد: َٔىٖ.   (7)

 لي  يف د ىذا اليُسري   (8)

 ْقطت من أ و ب و ج   (9)

أ(  ٚحٌفَع حٌظخٓع ِٓ وظةخد  ِٖٙٓ حٌّمّيِخص ) ـٟ ى: ِّٕٛع. ٚلي طمّيَ ًوَٖ ـٟ حٌّٔؤٌش حٌٔخرعش  (10)

 أ(.  3ٔحٌّٔخع )

َؿ لو اظتعرتض تعليلو ىذا   (11) امَ الع ارة يف د:  يق  يف أ و ب و ج: ويف  ّو



572 

 

َاف َّ اضتػػاؿ(ٕ)،ػػٍب  األوالف ل ػػ   أو اػػٌُ  «الػػنصّ »: ميعلػػٌق بػػػعػػن العػػرب -  والثالػػث يف ػتػػ
   (ٖ)لو  أو حاٌؿ منو
ػذلك  كه  وعلّػَ ذلػك علػى ْػ يَ االْػيئناؼ ال يػآف  .(ٗ)ال يجػ زأي: القيػاسّ 

َلو  قػ  كرد الػطصٌ   (ٙ)رَؾ الصػرؼ للضػرورةأي: الشاَف  أو تػ  فإ ٌ : (٘)ما اّدعاه من النّص بق
َين لليّثري- أبيىتو في أي: العرِب   عط م تركػ ا  -ّما يػءذف بػو مقػاـ االْػيدالؿ  (5)الين

َرود عػػػػنهم ال اعي ػػػػارَ المطصػػػػرؼ للضػػػػركرة ؼى في ػػػػى صػػػػرٍ   [أٚ٘ٔ] (ٛ)    عػػػػَد الػػػػنصِّ بػػػػال
 للقياس  

اظتعػّبِ عنػو   رفي الطقل المرك الطعنمن جانب اظتسيدّؿ بالقياس  (2)كالج اب
 :من كج ينأي: الطعُن  يو   كذلك:  ريِقو  إمى في إ طىدهبالنّص  

                                                                                                                                                                      

 يف أ و ب و ج: وىذا   (1)

ًّ ِخ أػزظٗ ٘ةٛ حٌٜةٛحد. ّٚ٘ةخ ِظعٍمةخْ رة   (2) . ٚطّةخَ حٌعزةخٍس «حٓةظي٨ي»ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: حٌٍؽٛحْ. ٌٚع

 : حٌ:َؾ كخي ِٓ حٌم١خّ أٚ ٟعفٗ. وٌح  ٚحٌٜٛحد: ٛفظٗ.ـٟ ى

 لي  يف د  «أو حاؿ منو»  (3)

 لخي حٌ٘خعَ:»رعيٖ ـٟ ح٦ؼَحد:   (4)

َٓ ك١ٓ طٛحوً ح٤ر خيِ  ٖ       رُِل١ٕ ٍَ  َٜٔٚح ٔز١ُّٙ ّٚٗيٚح أُ

 ٚ٘ٛ َِٕٜؾ. ٚلخي ح٢هَ:  «ك١ٕٓ»ـظَن َٛؾ 

 ؼخثٍ ش حٌؼؽ ٍٛ ؼيٍٚ ١ٍذ ح٤ُحٍَق رخٌىظخثذ اً ٘ٛص         ر٘ز١ذَ 

 ٚ٘ٛ َِٕٜؾ. ٚلخي ح٢هَ: «ٗز١ذ»ـظَن َٛؾ 

ِّ ـ١ُٙ ٚحٌٕ٘ذ ق  ٚحٌع َّ ًَ ٚ٘ذ ٌْٛ٘ذ      ِٓ ُؿ  أٔخ أرٛ ى٘ز

ٚ٘ٛ َِٕٜؾ. اٌٝ ؼ١َ ًٌه ِٓ ح٤ر١ةخص حٌظةٟ ٔمٍةض عةٓ حٌعةَد ـةٟ طةَن  «ى٘زً»ـظَن َٛؾ 

 .. ٚلي ٔمً ح١ٛ١ٌٟٔ ٌ٘ح حٌى٩َ رخهظٜخٍ«حٌَٜؾ. ـيّي عٍٝ أٔٗ ؿخثِ

 لي  يف د   (5)

 لي  يف د اظتعطَؼ   (6)

ًّ ِةةخ أػزظةةٗ ٘ةةٛ حٌٜةةٛحد. ِٚةةخ رةة١ٓ ٕ:3ٔٓٔوةةٌح ـةةٟ حٌفةة١ٞ   (7) , ٚـةةٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٌٍظٕى١ةةَ. ٌٚعةة

 ِعظَٟظ١ٓ ١ٌْ ـٟ ى.

َرود ال نظر   (8)  يف د: بال

فٜةً . ٠ٕٚ:َ: ٌّع ح٤ىٌةش )حٌٙٗحٌفًٜ حٌؼخِٓ ـٟ ح٨عظَحٝ عٍٝ ح٨ٓظي٨ي رخٌٕمً( ح٦ؼَحد )  (9)

. ٚٓةة١ؤطٟ ـةةٟ حٌّٔةةؤٌش ح٤ٌٚةةٝ ِةةٓ حٌىظةةخد ٖٙٔ حٌٔةةخرع ٚحٌع٘ةةَْٚ ـةةٟ ِعخٍٟةةش حٌٕمةةً رخٌٕمةةً(

 حٌٔخىّ.
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 ؛ ألنّو مدٍّع  وعلى بإثبىت  (ٔ)اطتصمَ  اظتسيدؿُّ  أي: يطالب  أف يطىلب: أح همى 
 اظتّدعي اب  ات  
ر رجػػاِؿ ْػػنده   أف يسػػط همػػن اظتعػػرِتض:  [دٖٕٔ] كج ابػػ  أك يحيلػػ  علػػا  بػػّذ

َِع إليهم يف ذلك   (ٕ)علماِ  العربي  :  أهل اللغ عط  و مى معتى  كتىبو   اظترج
ػػره ابْػناد:  كالثػػى ي : الطعػػُن  مػن اظتسػػيدؿ ح ٍ القىػػبعػػد ّذ  ػػا يصػػرّي  (ٖ)تػػ فػػي ركاُُ

 معيد   ا   (ٗ)روايَيهم ذريَ 
ْػاظتاً ؽتػا  طريقػىن آخػرى الػنصِّ  (٘): لػذلكلػ : يظهػر أف يبػ ممن اظتعػرتض:  كج اب 

 ورد على ما ق لو  
َؿ ْػنده ى فػػي متطػػ إٌمػػك  مػػن أي: الطعػُن يف اظتػػ   كذلػػك  (ٙ)بعػػد تسػػليم وروده وق ػػ

  :خمس  أكج و 
ٍَ   :التأكيػػل :أحػػ هى  بػػأف يقػػ ؿ الكػػ فيٌ زتػػَ اللُػػ  علػػى ،ػػالؼ الظػػاىر  لػػدلي
ذو اباػػػ   حر ػػػاف بػػػن »وىػػػَ -ق لػػػ   (3)تػػػرؾ صػػػرؼ المطصػػػرؼ (5)الػػػ ليل علػػػا

 [من اعتاج]: -جاىلي   «(2)حارث
 (ٔ)ضً رٍ كذك العى   ؿً ذك الط   ري ػعىمػ                    كممن كل كا

                                                           

 يف أ و ب و ج: أحدقتا أف يطالب اظتسيدّؿ اطتصَم  ويف ابذراب: أف تطال و   (1)

 لي  يف د  «علما  العربي »  (2)

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: رواييهم  وعند  جاؿ: راويو   (3)

َؿ   (4) َل   ويف ب: مق   زاد يف أ و ج: مق 

ذلك  ويف د: ي دي يظهر لو ذلك ٕ:ّٜٔٓٔذا يف الُيض   (5)    ويف: أ و ب و ج: ي دي لو يظهرّ 

َؿ ْنده»  (6)  لي  يف د  «وق 

 ُحى ـٟ ح٦ؼَحد: ؿٛحُ.  (7)

 ُحى ـٟ ح٦ؼَحد: ـٟ ٍَٟٚس حٌ٘عَ.  (8)

 «ؿةخٍٟ٘»ٚـةٛق حٌٜةخى ـةٟ أ ٚ ؽ ػةخء. ٚحٓةُ حٌ٘ةخعَ ٚ ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: رَ هةخٍٙ. «رٓ كخٍع»  (9)

ٌة١ْ ـةٟ ى. ٚ٘ةةٛ حٌّعةَٚؾ رةةٌٞ ح٦ٛةزع حٌعةةيٚحٟٔ  ٗةخعَ ـةخٍّ ؿةةخٍٟ٘. ًوةَ أرةةٛ حٌفةَؽ ـةةٟ 

 .ٖ:2ٕح٤ؼخٟٔ طَؿّظٗ. ٚحٌز١ض ح٢طٟ ِٓ ل١ٜيس ٌٗ ـٟ ح٤ؼخٟٔ 
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َين  نايػٌ  عػن «عامر»اُ   «ذو»للضرورة  و  «عامر»ٍذؼ تن   وىػَ واظتعطػَؼ عليػوّ 
   (ٕ)اصتسم وبسطيو [بٔٙٔ]ِعَظم 

: إنّو لي  ؽتا الّػالـُ  يػو مػن تػرؾ اػرؼ اظتنصػرؼفيق ؿ ل  البصرم   بػَ ىػَ (ٖ)ُّ
   صػار  يػو العلميّػُ  واليانيػث   ذهػو بػ  إلػا القبيلػ ل ٌػ ؛رف لم يصػ مىإ ٌ ذري منصػرٍؼ  

َي    أي: العرِب   (ٗ)في كالم م ره يكثواالعي ار بو  كالحمل علا المعطااظتعن
َه الطعػن:  كالثػى ي   (٘) يػو إبقػػاُ  اػرِ و حينػػذٍ  مثلػ  آخػػرى  المعىر ػػ  بػطص  مػن وجػػ
ََ  مي كيسػلٌ ُ  بػال مػرج      وإالّ لػاـَ الرتجػيفيتسػىقطىف  (ٙ)والنّصاف مينا يػاف  (ٚ)اظتعػرتُض الػدلي

 ما عار و  عار ٍ    :ؿى الكٌ 
َلػػو:  (ٛ)[ ػػا]ومثّػػَ اظتعار ػػَ   الػػ ليل  :كػػأف يقػػ ؿ الكػػ فيٌ يعػػارض الػػدليَ أيضػػاً بق

َؿ ؿإعمىؿ الكٌ  علا أفٌ   (ٕ)مػن الػأك  ,في بػىب التطػىزع (ٔ)من العاملني الطال ني للمعم
                                                                                                                                                                      

 ١ ؿةةٛىس ٓٓٗ, ٚٙ ٕٖٓ, ٍلةةُ: ٕ:ٔٓ٘, ٚح٦ٜٔةةخؾ ٖ:3ٖٗٚ٘ةةٛ ـةةٟ ح٤ٛةةٛي ـةةٟ حٌٕلةةٛ   (1)

ٚحٌّمخٛةي  ,22ٔ, ٍلةُ: ٖ:َٓٔ٘ٔٚٗف حٌىخـ١ةش حٌ٘ةخـ١ش   ٕ٘ٔ  ٍلُ: ٕ:ِٕٓٔزَٚن  ٚحٌٍزخد 

 . 5ٕٕ, َٚٗف ٗٛح٘ي حرٓ عم١ً ٘ٗٓٔ, ٍلُ: ٖ:ٖٖٓحٌٕل٠ٛش 

٠ةيي عٍةٝ أّٔةٗ ٨ ٠ةٌ٘ذ رةٗ  «ًٚ حٌ ةٛي ًٚٚ حٌعةَٝ»ُحى ـٟ ح٦ؼَحد: ـ١مٛي ٌٗ حٌىةٛـٟ: لٌٛةٗ:  

 «ًٚ حٌ ةٛي»ٍش ٌمخي: ًحص حٌ ٛي. ـ١مةٛي ٌةٗ حٌزٜةَٞ: لٌٛةٗ: اٌٝ حٌمز١ٍش  ٤ّٔٗ ٌٛ ً٘ذ رٗ اٌٝ حٌمز١

ّٟ  ٚٔلٛ ٌ٘ح ـٟ حٌظٕمًّ ِٓ ِعٕٝ اٌٝ ِعٕٝ لٛي حٌ٘خعَ:  ٍؿع اٌٝ حٌل

 اْ ط١َّّخا هٍمض ٍِِّٛ خ

١ّّٙخ ِٛ  لِٛخا طَٜ ٚحكيُ٘ 

١ُّٙ: حٌٌٞ ٨ ٠ٕؼٕٟ عٓ َِحىٖ.  ِّٜ  ٚحٌ

َين الع ارة   (2)   «ىَ»،ب م يدأ ػتذوٍؼ ىَ  «ذو»للضرورة، و  «عامر»يف د:   ذؼ تن

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: ذري اظتنصرؼ   (3)

 ُحى ـٟ ح٦ؼَحد: ومٛي حٌ٘خعَ:   (4)

 لخِض طزى١ٗ عٍٝ لزَٖ:        ِٓ ٌٟ ِٓ رعين ٠خ عخَِ

 طَوظٕٟ ـٟ حٌيحٍ ًح ؼَرش        لي ًّي ِٓ ١ٌْ ٌٗ ٔخَٛ

طَوظٕةٟ أٔةخٔخا ًح »عٍةٝ حٌّعٕةٝ  وؤّٔةٗ لةخي:    ٤ٔةٗ كٍّةٗ«ًحص ؼَرةش»  ٌٚةُ ٠مةً: «ًح ؼَرش»ـمخي:  

 .ٔ:٠ٕٗٓٙ:َ ـٟ حٌلًّ عٍٝ حٌّعٕٝ: ح٤ٗزخٖ  ٚح٤ٔؼٝ. ٠ٕ ٍك عٍٝ حٌٌوَ «ح٦ٔٔخْ»  ٚ«ؼَرش

 ليست يف د   (5)

 : ميّا ئاف ٕ:ٕٓٓٔيف د والُيض   (6)

 من أ و ب و ج  ليست يف د  «الدليَ»من د  ليست يف أ و ب و ج  و «اظتعرتض»  (7)

َلو   (8) َلو»زيادة يقيضيها السياؽ  وق  ّذا يف أ و ب و ج  ولي  يف د   «ما عار و   أيضًا ق
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 -بال نػا  ل ػري الُاعػَ- (ٖ)غطػاكقػ  يي رجػَ مػن بػ  أْػد ىػَ ق ؿ الشىعر إعماؿ الثآف  
   عص ران  (ٗ)رلك  ب ى

َلو:  -وبو يي ني الدليَ-تيميو  َا ر] [جٙٙٔ]ق  [من ال
 (٘)                               ا يقَيْدنَنا اطتُُرَد اطِتداال

 اطترُد اطتداُؿ   (ٙ)ولَ أعمَ الثآف لقاؿ: يقيادنا
مػن ]مػنهم:  بقػ ؿ اآلخػر معػىرضه النّص مسػّلٌم  لّنّػو  راه :فيق ؿ ل  البصرمٌ 

َيَ  [الط
 (5)كهى مً  من مطىؼو  عب   مسو  بط        طيك به   صفىن ل   ببتي  كلكنٌ 

ٓف بػػ  ع ػػد مشػػ » اعمػػَ الثػػآف  ولػػَ أعمػػَ األّوؿ لقػػاؿ:  ػػّ  بنصػػب بػػ   «ْػػ  ُت ْو
ٓف»وإظهار الضمري يف   ّْ»  

                                                                                                                                                                      

َؿ   (1)  ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: اظتعم

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: يف   (2)

ٚ٘ةٛ حٌّٛحـةك -, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٠عٕٝ. ٚعٕي ــخي ٚـةٟ ح٦ؼةَحد ٕ:ٕٓٓٔوٌح ى ٚـٟ حٌف١ٞ   (3)

 : ٔؽٕٝ.-ٌَٚح٠ش حٌّٜخىٍ

 يف أ و ب و ج: وترى العرب   (4)

 رٙخ ٠مظخىٔخ حٌوَى حٌويح٨  ٚلي ٔؽٕٝ رٙخ َٜٚٔ عٍٜٛحا  ٚحٌز١ض رظّخِٗ:   (5)

ـٟ أ: ٠عي رٕخ حٌوَى حٌـيحي. ٚـٟ د طعيى رٕخ حٌلِى حٌـيح٨. ٚـٟ ؽ: رٙةخ طعةي رٕةخ حٌوةَى حٌـةيح٨.  

أٞ رٙةٌٖ حٌةيحٍ  ٚحٌعٜةٍٛ: ؿّةع عٜةَ   «ٔؽٕةٝ رٙةخ»ٚـٟ ى: رٙخ ٠عظخىٔةخ حٌـةَى حٌـةيح٨. ٚلٌٛةٗ: 

  ٚ٘ةٟ ١ٍِجةش حٌٔةخق  ٠ٚمظةئٕخ: «هيٌةش»  ٟٚ٘ حٌفظخس حٌل١١ّش  ٚحٌويحي: ؿّةع «ه٠َيس»ٚحٌوَى: ؿّع 

حٍ ح٤ٓةيٞ. ٚحٌز١ةض ـةٟ ٠مئٕخ. أٞ: وّٕخ ـةٟ ٘ةٌٖ ى٘ةٍٛحا ٔظّزةع حٌٙةٜٛ  ٠ٚمةئٕخ حٌِلٔةخْ.  َّ ٚ٘ةٛ ٌٍّة

, ٍلةُ: ٔ:َٕٖٗف أر١ةخص ٓة١ز٠ٛٗ ٌٍٔةَحـٟ , ٚٗةٙٔٔ, ٚحٌـًّ ٗ:55, ٚحٌّمظ٠ذ ٔ:53حٌىظخد 

, ٚحٌظة١٠ًٌ ١ٖ٘ٓ ؿةٛىس ِزةَٚن, ٚطةٌوَس حٌٕلةخس  52  ٚٙ ٓٗ, ٍلةُ: ٔ:3ٙ, ٚح٦ٜٔخؾ 2ٕٓ

   . ٚلزٍٗ ـٟ حٌّٜخىٍ حٌٔخرمش:2ٙ, 32, 33:5ٚحٌظى١ًّ 

ٛا  حٌفئحى عٍٝ ـَىّ  ُٓ               ع١ّيحا  ٜ٘  حٌٔئح٨ ٌٕخ ٠ز١ٓ ٌٛ ٛثًٚ

 ٕٔن: طعظخىٔخ. ٚـٟ أ حٌظخء حٌؼخ١ٔش ٍِّٙش. ٚـٟ ؽ ح٨ػٕظخْ ٍِّٙظخْ. وٌح ـٟ حٌف١ٞ, ٚـٟ حٌ  (6)

 . ٚ٘ٛ ػخٟٔ ر١ظ١ٓ ٌٗ:«ٜٔفخا »ِىخْ  «عي٨ا ». ٍٚٚح٠ظٗ ـ١ٗ: ٕ:ٖٓٓحٌز١ض ٌٍفَُىق ـٟ ى٠ٛحٔٗ   (7)

مخِعٔخا  ُِ ُّ حٌىَحَ حٌو٠خٍَِ   ١ٌْٚ رعيي  اْ ٓززُض  ُ٘  ٚرآرخثٟ حٌ

  ٚٙ ٕٗ, ٍلةُ: ٔ:35, ٚح٦ٜٔةخؾ ٘ٔٔٚحٌـًّ  ,ٗ:5ٗ, ٚحٌّمظ٠ذٔ:55ٚحٌز١ض ـٟ حٌىظخد   

 .33:5, ٚحٌظ١٠ًٌ ٚحٌظى١ًّ ٖ٘ٗ, ٚطٌوَس حٌٕلخس ٔ:١53 ؿٛىس ِزَٚن  َٚٗف حٌّفًٜ  3ٔ
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َه الطعػن:  كالثىلث  ال ليل علا :كأف يق ؿ الك فيٌ   ,الركاي اختالؼ من وج
َا ر] :في الضركرة ق ل  المقص ر ج از م ٌ   [من ال

 (ٔ)طىءي ي ـك كال غً  فال فقره       يعطٌ   يغطيطي الرم أغطىؾ
َر للضرورة   «ال  » مّد   اظتقص

   ػػال كهػػ  ممػػ كده  ,بفػػت  الغػػين «طػػىءغى » الركايػ اظتػػانُ  ظتػػّدىا:  فيقػ ؿ البصػػرمٌ 
ََ يف ا  ل يت  دلي

َه الطعػن:  الراب  َِ   :داللتػ  رً   ظ ػ [أٛ٘ٔ] مط ي من وج علػا مػى يلػـا أي الػدلي
َف قدحاً  مط  فسىد القيىس   (ٕ)ح  يّ

أي:   أ ٌػػ ,(ٖ)المصػػ ر أصػػل الفعػػل الػػ ليل علػا أفٌ  :كػأف يقػػ ؿ البصػػرم  
الم  ػػػ  الػػػرم يف األاػػػَ  هػػػ اْػػػم مّػػػاٍف   كالمصػػػ ر ,«مصػػػ ران »يسػػػما اظتصػػػدَر  
َؿ  يصػػػ ر عطػػػ  الفعػػػل  فلػػػ  لػػػم ,اإلبػػػل عطػػػ  -ال نػػا  للُاعػػػَب- (ٗ)يصػػػ ر  ّمػػػا يقػػػ

َؿ  ػػمي مصػػ ران  لمػػى عنػػوال صػػري  وإالّ يصػػدر  مػػا يقػػ َذاً مػػن الُعػػَ ّ  ػػاف مػػا، ؛ ألنّػػو لػػَّ 
ٌَذ منو يف: مصدوٌر عن الُعَ ما،    (٘)الّ

 وىذا دليَ ال باس بو يف اظتسال    (ٙ)«ابنصاؼ»قاؿ يف 

                                                           

َّ طو٠َـٗ ـٟ حٌّمّيِخص.  (1) ِ 

 ـٟ ح٦ؼَحد: حٌؼخٌغ ]أٞ: ِٓ ٚؿٖٛ حٌ عٓ[ أْ ٠٘خٍوٗ حٌي١ًٌ.  (2)

  ٔ:ٕٓٙ  ٚحٌٍزةخد ٔٙٔ  ٚأٓةَحٍ حٌعَر١ةش 5ٕٔعٕي ــخي ٚـٟ ح٦ؼةَحد: ٌٍفعةً. ٠ٕ:ةَ: حٌعٍةً   (3)

 .ٖ:2٘, ّٚ٘ع حٌٙٛحِع 5:ٖٖٔ  ٚحٌظ١٠ًٌ ٚحٌظى١ًّ ٖ:ٖٖ٘ٔٚحٍط٘خؾ ح٠ٌَد 

 ـٟ د: ٛيٍ. ٚعٕي ــخي ٚـٟ ح٦ؼَحد: طٜيٍ.  (4)

ٌَ ٚطلةَؾ آهةَ , ٚطّخِةٗ عٕةي ــةخي   (5) وٌح ـٟ حٌٕٔن, ٚـ١ٙخ ٔمٚ ٚه ؤ. ٚلةي ٓةم٢ ِةٓ حٌّةظٓ وة٩

حٌىٛـٟ: ٌ٘ح كـش ٌٕخ ـٟ أْ حٌفعً أًٛ ٌٍّٜيٍ , ـبّٔٗ أّخ ٠ّٔٝ ِٜةيٍحا ٚـٟ ح٦ؼَحد: ـ١مٛي 

 أٞ: َِوٛد َِٚ٘ٚد. «َِٚ٘د عٌد ,َِوذ ـخٍٖ»ّ ٤ٔٗ ِٜيٍٚ عٓ حٌفعً وّخ ٠مخي : 

 ١ ؿٛىس ِزَٚن.  2ٙٔ( 2ٕ  ٚ)حٌّٔؤٌش: ٔ:3ٖٕ( 3ٕح٦ٜٔخؾ )حٌّٔؤٌش:   (6)
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 :كمػػى يقػػىؿ  المفعػػ ؿ ال الم  ػػ  «المصػػ ر»ػالمػػراد بػػ :الك فيػػ ف كقػػىؿ
ػبٌ » ػػ «عػػربه  كمشػربه  فػػىرهه  مركػوه » َؿ   «مشػػربٌ »و  «مّر َزف مصػدر  واظتػػراد  مػا اظتُعػػ بػ

   (ٔ) ّذا ىنا كمشركبه  مرك به  :أم
َجهني: (ٕ)«ابنصاؼ»قاؿ يف  ٌَ من ال  : وىذا با 

َجػب أحدقتا: أّف األلُاظ إذا أمّن زتلها على ظاىرىا ال يُعػدؿ  ػا عنػو   والظػاىر ي
َف اظتصدر للمَ   ال َجب زتلو عليو   (ٖ)أف يّ َؿ     للمُع

َز أف يُػػػػػراد بػػػػػو «مشػػػػػرباً عػػػػػذباً »و  «مّر ػػػػػاً  ارىػػػػػاً » انيهمػػػػػا: أّف  ػػػػػَب  (ٗ)كتػػػػػ مَ ػػػػػ  الّر
 والشرب  ونس   الُراى  والعذوب  للمّاف غتاٌز عقلي  ّ  لٍد آمٍن  

قا من النسخ  اطتامُ  من األوجو اليت يطعن     (٘)ا يف اظت ْو

                                                           

ػػَب »  وقػد ْػقا منهػا «يقػاؿ»مثّ شػط ت  « ّػذا يقػاؿ ىنػػا»د: ّػذا يف د  ويف أ و ب و ج: يقػاؿ ا ىنػا  ويف   (1) أي مّر
  «ومشروب

 ١ ؿٛىس ِزَٚن. ٕٓٓ  ٚٔ:ٖٕٗح٦ٜٔخؾ   (2)

 ّذا يف د  وقد ْقطت من أ و ب و ج   (3)

 ّذا يف د  وقد ْقطت من أ و ب و ج   (4)

رّةخ ٨ ٠مةٛي  : أْ ٠ٔةظييّ 5ٗأ٠٠ةخا. لةخي ـةٟ ح٦ؼةَحد  ٕ:ٖٕٓٔٚلي ٓم٢ عٕي ــخي ٚـٟ حٌف١ٞ   (5)

ّْ ٚحٚ  حٌّمةّيٍس, أّٔةٗ  «ٍدّ »٨ طعًّ, ٚأّّةخ حٌعّةً ٌة  «ٍدّ »رٗ, ِؼً أْ ٠مٛي حٌزَٜٞ: حٌي١ًٌ عٍٝ أ

ٝ  ِٕٙةخ ـةٟ ٔلةٛ لٌٛةٗ:           َّ ربّٟخٍ٘خ ِةٓ ؼ١ةَ عةٛ ُِ لي ؿخء حٌـ ٍ   ٍٓة ْٗ  ـةٟ ٚلفةضُ  ىح        ١ٍٍة

ْٗ  ِٓ حٌل١خس ٟأل٠ ويصُ   ؿٍٍ

 َّ ٝ  ٨ طمةةٛي رةةٗ, ـى١ةةؿ ٠ـةةُٛ ٌةةه ـ١مةةٛي حٌىةةٛـٟ: اعّةةخي كةةَؾ حٌـةة ِةةع حٌلةةٌؾ ِةةٓ ؼ١ةةَ عةةٛ

 ح٨ٓظي٨ي رٗ؟

١ ؿةةٛىس ِزةةَٚن  ٚحٌٍزةةخد  ٕٕٖ( 3٘  ٚ)حٌّٔةةؤٌش: ٔ:5ٖٙ( ٠ٕٚ٘٘:ةةَ ح٦ٜٔةةخؾ )حٌّٔةةؤٌش: 

ٖٙ٘:ٔ. 
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َادحِ  كمط ى  أي: الق
 ال    فسىدي 

بال نػػػػػا  للُاعػػػػػَ أي: - قكهػػػػػ  أف يعلٌػػػػػيف تعريُػػػػػو:  (ٔ)«ابػػػػػن ال بػػػػػىرم»قػػػػػىؿ 
ّت عن الُاعَ لعدـ  َؿ ْو   العلٌػ (ٕ)علػا -تعّلِق ال رض بو [بٕٙٔ]اظتسيدؿُّ  أو للمُع

علػى الثػآف  أي: بالنصػب علػى األّوؿ  والر ػ   :(ٖ)المقتضػي  ػ ٌ اليت ىي مػدار اضتّػم  
  د ما يقيضيو  

َاد وال يػػاضالكػػ في كػػأف يقػػ ؿ َّز ل نػػا   عػػَ اليعجػػب مػػن السػػ مػػى إ ٌ : (ٗ)ُّ اهػػ
أي:   مػػىل ٌ ّػػاضُتمرة؛   دكف  ػػىئر اللػػ اف مػػن و مػػن السػػ اد كالبيػػىضجػػىز التعٌجػػ

َرين  َنني اظتّذ   [جٚٙٔ]وال اقي ييُرّع عنهما   [دٕ٘ٔ] الل اف أصالالل
َافويف نسػػػػخ : أاػػػػَ ا َ  (٘)أللػػػػ ػػػػ َنػػػػو جامػػػػداً  واظتػػػػراد اب، ػػػػار عػػػػنّ    واب ػػػػراد لّ

َلػػػػو تعػػػػاُف (ٙ)منهمػػػػا ليهمػػػػا  ؿتػػػػَ ق بػػػػن راد  (3)چ  جئ  جئ  جئ  جئ   جئ  جئچ : (ٚ)ال عػػػػنّ 
َؿ» َه  يو     «ْر َج  ّما ىَ أحد ال

ّلهػػا البصػػرمٌ  (ٔ)لػػ  فيقػػ ؿ َافّ   قػػتى قػػ  علٌ : (ٕ)اظتػػانُ  ل نػػا   عػػَ اليعجػػب مػػن األلػػ
ََعػػػاأي:    علػػػا العلٌػػػ َاف   (ٖ)ّ ََ األلػػػ َنِػػػو أاػػػلهما ؛المقتضػػػي  ػػػ ه أاػػػ  (ٗ)إذ مقيضػػػىّ 

                                                           

 .٘٘ح٦ؼَحد   (1)

 يف أ و ب و ج: عن   (2)

. ٚلةي ٕ:ٖ٘ٙحٌع ةخٍ ٚكخٗة١ش   5:ٖٔٙ٘  ٚحٌظلز١َ َٗف حٌظل٠ََ ٗ:٠ٕٕٗٗ:َ: ٍـع حٌلخؿذ   (3)

ـٗ ـ١ٗ: رؤ٨ ٠ىةْٛ حٌةي١ًٌ عٍةٝ ح١ٌٙجةش حٌٜةخٌلش ٨عظزةخٍٖ ـةٟ طَط١ةذ حٌلىةُ ع١ٍةٗ  وةؤْ ٠ىةْٛ  َّ ع

 حٌلىُ أٚ ٔم١٠ٗ. ٛخٌلخا ٠ٌّي ًٌه

  2ٔٔ  2ٓٔ  ٚحٌعٍةً ٗ:3ٔٔ  ٚحٌّمظ٠ةذ ٗ:٠25ٕ:َ: حٌىظخد )رخد ِخ ٨ ٠ـُٛ ـ١ٗ ِخ أـعٍٗ(   (4)

  ٕٔٔٛىس ِزةةةَٚن  ٚأٓةةةَحٍ حٌعَر١ةةةش ١ ؿةةة ٕٗٔ  ٚ ٙ ٔ:3ٗٔ( ٙٔٚح٦ٜٔةةةخؾ )حٌّٔةةةؤٌش: 

 .ٙ:ٖٗ  ّٚ٘ع حٌٙٛحِع ٕ:5ٔ  ٚحٌظ٠َٜق ٗ:3ٕٕٓ  ٚحٍط٘خؾ ح٠ٌَد ٔ:ٕٔٓٚحٌٍزخد 

 وٌح ـٟ ح٦ؼَحد.  (5)

 ّذا يف د  وليست يف أ و ب و ج   (6)

ى وىاروف   (7)  زاد يف د: أمر مَْ

. ٠ٚـُٛ أْ ٠ىةْٛ ٙٔ :ٕٙ حٌ٘عَحء چ  جئ  جئ  جئ  جئ   جئ  جئ       جئ  جئچ  ِٓ لٌٛٗ طعخٌٝ:  (8)

 .3:ٙٔ٘. ٠ٕ:َ: حٌيٍ حٌّْٜٛ «ٍٓخٌش»ِٜيٍ رّعٕٝ  «ٍٓٛي»
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ر اللػػػ اف مػػن  ػػىئ  (٘)أي: بنػػاؤهمػػى امتطػػ  و إ ٌ التعٌجػػ فٌ لأبل ّيُيهمػػا يف اظتنػػ   وذلػػك 
َف مػػن حػػدوث أمػػٍر وعرو ػػو  (ٙ)لمحػػلٌ للاكم ػػى ا أي: كهػػرا المعطػػا   واليعجػػب إفّتػػا يّػػ

ممى  بناؤه  فإذا لم يجالقَّتو وشدتو باألاال    ؛في الصل أبل  مط  في الفرعاللاوـُ  
ال يجػػػ ز ممػػػى كػػػىف  فػػػألفٍ   (ٛ)ال يّػػػاد يػػػاوؿ عنػػػو (5)للمالزمػػػ  للمحػػػلٌ  كػػػىف فرعػػػىن 

 باظتن  ألبل ّييو  يو   أكلاال يُارقو إال لعارٍض  للمحلٌ  كه  مالزـه  ,أصالن 
ـى أف يبػػيٌ مػػن جانػػب اظتسػػيدّؿ  كالجػػ اب ػػره مػػن بػػني العلّػػ  ومػػا   يٌ  ٌ الٌضػػ ن عػػ  ّذ

  ن أ ٌػكيبػيٌ أي: الضػديَّ  بػني العلّػ  واضتّػم   ذلػكأي: للمعػرتض  م ل أك يسلٌ اليخصيص  
َنَو   [أٜ٘ٔ] َؿ  يو   آخرى  ن كج و مىَ  أيضىن  يقتضي مى ذكرهأي:ّ  َجو اظتد،  ذرِي ال

                                                                                                                                                                      

 ْقطت من أ و ب و ج   (1)

 ليست يف د   (2)

َعما   (3)  يف د:ّ 

َعما أالها   (4)  يف د:ّ 

 لي  يف د  «أي بناؤه»  (5)

 يف أ و ب و ج و س: للم َ    (6)

(7)  « ًّ  ٩ٌُِّظٗ حٌّلً.عٕي ــخي ٚـٟ ح٦ؼَحد:  «٩ٌٍُِّش ٌٍّل

اف أااًل؛ ألبل ّي  الع ارة يف د: ال يّاد ياوؿ عنو،  جرت غترى جاأيو،  ألفْ   (8) َز ؽتاّ  ما قاؿ: وىػَ مػالزـٌ  ال كت ذلك،ّ 
 للم َ ال يُارقو، أوُف باظتن   
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َادحِ  كمط ى  أي: الق
  للعلٌ  المط ي 

   (ٔ)أي: عدـ تسليمها
أي:  (ٗ)الصػل كالفػرع فػياظتن  عتػا  فيك   (ٖ)ق ك  :(ٕ)«ابن ال بىرم»قىؿ 

َ  منهما:   أي: يفّ 
المضػػىرع  (٘)ارتفػػ  مػػىإ ٌ  :كػػأف يقػػ ؿ البصػػرمٌ أي: منعهػػا يف األاػػَ:  ؿفػػىلكٌ 
َر   كهػ  ,اال ػػم (ٙ)ىـلقيىمػ  مقػ ـُ اظتػػّذ فػػي    االبتػ اءي بى ٍ ػػفأى  ,معطػ م   عىمػله أي: القيػا

َيػاً  اال م المبت أى  َنػو معن َامػَ وجعلػو أّوالً  (ٚ)وىػَ-كاالبتػ اء كام ّ  جتػّرد االْػم عػن الع
 من ىذا اظتقاـ    بمى أ  (ٜ)فكرا  (ٛ)يف اظت يدأ ي جو الرف ]  -لثاٍف مُتب بو عنو

 (ٓٔ)[أٌف االبتػػػ اء -عػػػ  فتنػػػ  -ال  سػػػلم  مانعػػػاً للػػػدليَ: ؿ لػػػ  الكػػػ فيٌ   فيقػػػ
َي  يضػػعف عػػن اليػػا ري  ؛المبتػػ أ (ٔٔ)فػػي ي جػػو الرفػػ  مػػٍر أ (ٕٔ)[يف]ألنّػػو أمػػٌر معنػػ

 لُظي  

                                                           

   ويف أ و ب و ج: تسّلمها ٕ:ّٕٚٓٔذا يف د ولُيض   (1)

 .3٘ح٦ؼَحد   (2)

 دوف واو يف أ و ب و ج: قد    (3)

  ٗ:ُٕٙٗحى عٕي ح١١ٌٛٛ٤ٓ ٔٛع ِٓ أٔٛحع حٌّٕع  ٚ٘ٛ ِٕع كىُ ح٤ٛةً. ٠ٕ:ةَ: ٍـةع حٌلخؿةذ   (4)

  5ٖٙ٘  5:ٖٙٙ٘  ٚحٌظلز١ةةَ ٗةةَف حٌظل٠َةةَ ٘:ٕٕٖ  ٚحٌزلةةَ حٌّلةة٢١ ٌٍٍِو٘ةةٟ ٘٘ٗ  2ٕٗ

 ١ٌْ ـٟ ى. «أٞ ـٟ وً ِّٕٙخ». ٚلٌٛٗ: ٕ:2ٖٙٚكخ١ٗش حٌع خٍ 

 علها: الُعَ زاد يف أ و ب و ج: اضتّم  ول  (5)

 يف أ و ب و ج: قياـ   (6)

 ليست يف د   (7)

َاب  ينظر اطتالؼ يف را   اظت يدأ اليذييَ واليّميَ   (8) َّ ما أ  يو ىَ الص   ٖ:ٕٚ٘يف د: االبيدا   ولع

 عند  جاؿ ويف ابذراب:  ّذلك   (9)

َ يني من أ و ب و ج   (10)  ّذا يف د  وقد ْقا ما بني معّ

 ي ٚـٟ ح٦ؼَحد: ح٨ُٓ.ُحى عٕي ــخ  (11)

ًّ ِةخ أػزظةٗ ٘ةٛ  «حٌظةؤػ١َ», ٕ:5ٕٓٔح٠ٌِخىس ِٓ حٌفة١ٞ    (12) وةٌح ـةٟ حٌفة١ٞ, ٚـةٟ حٌٕٔةن: طةؤػ١َ. ٌٚعة

 حٌٜٛحد.
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  ال ليل علا أفٌ  :كأف يق ؿ البصرمٌ للعّل  يف الُرع:  (ٔ)[أي: اظتن ُ ]كالثى ي
همػػى مػػن ك ح ى  «اؿً اى  ػىػػ» ك «ِاؾرى دى »أف علػػى مػػا كتػػـا بػػو مضػػارعو   (ٕ)فعػػل المػػر مبطػػي  
َاردِة علػػى وزف  أ ػػمىء الفعػػىؿ  (ٗ)يف (ٖ)مقىمػػ  ىلقيىم ػػعلػػى الّسػػر   ه مبطيٌػػ  « َػَعػػاؿِ »الػػ

َملت يف ال نا  معامليو  إ ادة م  عناه   ع
طػي مػى بي إ ٌ ؽتػا ذُّػر  «دراؾً »  حػ ى  م أفٌ ال  سػلٌ معرت اً دليلَػو:  فيق ؿ ل  الك فيٌ 

َد العلػػ  يف الُػػرع   ,مقػػىـ فعػػل المػػر لقيىمػػ  َجػػ  الـً معػػ   ط لتضػػمٌ بػػ   بػػل هػػذا منػػ  ل
  َاْشَ و اضترَؼ يف اظتع  ليضّمنو معناه   ,المر

ََد الػدليَ (٘)لمعترضعن مط  ااظتسيدّؿ من جانب  كالج اب يف األاػَ  (ٙ)وجػ
َؿ أي: منػػػػو أو مػػػػن - أف يػػػػ ؿٌ األاػػػػَ والُػػػػرع:  بال نػػػػا  للُاعػػػػَ  أي: اظتسػػػػيدؿُّ  أو للمُعػػػػ

ٍَ  بمػػى (3)الفػػرع كأالصػػل  فػػيأي: العلّػػِ   علػػا كج دهػػى -(ٚ)ذػػريه يظ ػػر بػػ  : بػػدلي
َد  وأنّو من العناد ط الم فسىدي  َج ذلك(ٜ)لل  عبَة بو   ال (ٓٔ)  واظتن ّ 

                                                           

َ يني من أ و ب و ج   (1)  ّذا يف د  وقد ْقا ما بني معّ

:   ٚ)حٌّٔةةؤٌشٕ:ٕٗ٘( 5ٕ  ٚح٦ٜٔةخؾ )حٌّٔةؤٌش: ٕٖ  ٚحٌعٍةةً ٖٔٔ  ٗ  ٖ:٠ٖٕ:ةَ: حٌّمظ٠ةذ   (2)

  ّٚ٘ةع ٔ:ٓ٘  ٚحٌظٜة٠َق ٕ:5ٔ  ٚحٌٍزةخد ١ٕ3ٓ ؿٛىس ِزَٚن  ٚأٓةَحٍ حٌعَر١ةش  ٗٔٗ( 5٘

 .ٔ:ٙٗحٌٙٛحِع 

 ُحى عٕي ــخي ٚـٟ ح٦ؼَحد: ٨ٌٛٚ أٔٗ ِزٕٟ ٚا٨ ٌّخ رٕٟ ِخ لخَ ِمخِٗ.  (3)

، ٕ:ٖٗ٘ ، وابنصػػاؼٖٗ، والعلػػَ ٕ:ٖ، واظتقيضػػب ٖ:ّٕٕٚػػذا يف د  ويف أ و ب و ج: وإ ػػادة  ينظػػر: الّيػػاب   (4)
َدة مبوؾ، والل اب  ٕٔٗو  َام  ٔ:ٗٗ، واليصري  ٜٗ، ٕ:ٚٔ، و ٔ:٘٘ٗط ج   ٔ:ٚٗ، وقت  اعت

 عٕي ــخي ٚـٟ ح٦ؼَحد: حٌعٍّش.   (5)

 يف د: العل    (6)

 يف د: أي ىَ أو ذريه   (7)

 ـٟ ى ٚح٦ؼَحد: ٚحٌفَع.  (8)

   ويف أ و ب و ج: اظتعياد ٕ:ّٕٛٓٔذا يف د والُيض   (9)

 ذا يف د  ويف أ و ب و ج والُيض: لذلك  أي: للعناد ّ  (10)
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َادحِ  كمط ى  أي: الق
َف   تصحي ً بمن اظتعرتض للمسيدّؿ  [بٖٙٔ] المطىلب ي   (ٔ) العلٌ ّ

ٍػػػػذؼ اضتػػػػػا   [جٛٙٔ] «(ٖ)بيصػػػػ »  ويف نسػػػػخ األاػػػػػَ: (ٕ)أي:   ػػػػَت عّلّييهػػػػا 
ذا بينها على األْقاط  ما رآه ّ   األوُف من قلم الناْخ   ّيب بعضهم ظتّا رأى ذلكّ 

 (٘)ؿٌ يػ  أف: بػذلكمػن اظتسػيدّؿ للمعػرتض  كالجػ اب :(ٗ)«ابن ال بػىرم»قىؿ 
 : بشيئينأي: اّ ِ  اليعليَ  علا ذلك (٘)ؿٌ ي 

 يف اضتّم ظتناْ يها لو   التأثيرً 
َعا عّلً   الص ؿ  ك  ىدةً   بّ

   ل جػػػ د العلٌػػػاظتعلّػػػَ بيلػػػك العلّػػػِ   كجػػػ د الحكػػػمأي: اليػػػا رُي:  ؿالكٌ الشػػػي  ػفػػػ
َف أي: - كػػأف يقػػ ؿ؛ إذ شػػاف العلّػػ  ذلػػك    لاكال ػػىكزكاليػػ بالي ييػػ  أي: اظتسػػيدؿُّ  وبػػالن

 علػا الضػمٌ ومػا أضتػق  ػا مػن الظػروؼ  «بعػ ي » ك «قبػلي » طيتٍ مى بي إ ٌ : -ؿتن معاشَر الن اة

   (5)لُظاً  عن اإل ىف  (ٙ)طعتتقي ا ى ل ٌ عند حذؼ اظتضاؼ إليو ونّي  معناه؛ 
ىػػا الضػػم  عنػػد وتا ري     هػػره العلٌػػعلػػا صػػحٌ  كمػػى الػػ ليلمػػن اظتعػػرتض:  فيقػػىؿ

َدىا    وج

                                                           

  ٚحٌزلةةَ ٗ:ٖٔٗٚ٘ةةٛ ِٕةةع ػزةةٛص حٌعٍةةش ـةةٟ حٌٛٛةةؿ. ٚ٘ةةٛ ِةةٓ أع:ةةُ ح٤ٓةةجٍش. ٍـةةع حٌلخؿةةذ   (1)

 .ٕ:2ٖٙ  ٚكخ١ٗش حٌع خٍ 55:5ٖ٘  ٚحٌظلز١َ َٗف حٌظل٠ََ ٘:ٕٖٗحٌّل٢١ ٌٍٍِوٟ٘ 

ض للمسػيدؿ تصػ ي  العلػ  أي يُػَت عليهػا  ومػا بعػدىا لػػي  ّػذا الع ػارة يف د  ويف أ و ب و ج: الطال ػ  مػن اظتعػرت   (2)
 يف د 

 ـٟ ؽ: رظ٠ق.  (3)

 .2٘ح٦ؼَحد   (4)

 يف أ و ب و ج: يد،َ   (5)

 يف أ و ب و ج: قطعت   (6)

 .22ٔ-ٖ:2ٔٔ  ّٚ٘ع حٌٙٛحِع ٔ:5ٕٓ  ٚحٌظ٠َٜق ٕ:3ٔ  ٚحٌٍزخد ٠ٕ٘ٓ:َ: أَٓحٍ حٌعَر١ش   (7)
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َف- فيق ؿ البطػىء ل جػ د هػره ىػذا  كهػ  كجػ دعتػا  يػو   التأثير: -بالي يي  والن
عػن  (ٔ)إذا لػم يطقطػ أي: مػا ذُّػر    أال ترل أ ٌػ ,لع م ىأي: ال ناِ     كع مي  , العلٌ 

َي لُظو  اإل ىف   نصػ اً علػى الظر يػ  يعػرب  باف ُأ يف لُظاً أو ُحذؼ اظتضاؼ إليو و ُن
ْقػػِد  طػػيبي أي: اب ػػا ِ  لُظػػاً  قػػا   عط ػػى (ٕ)فػػإذا ا قطػػ  [أٓٙٔ]  «مػػن»أو ،ُضػػاً بػػػ َُ ل

مػػا ذُّػػر   ث ػػت تػػا رُي عّليّػػ  ٕٗٔ ](ٖ)عػػىد اإلعػػراب اإل ػػىف ي  فػػإذا عػػىدتٍ اب ػا     د[ّ 
قط  اب ا   ظتا ذُّر  نعم يرد عليو إعراُ ا عند قطعو عن اب ا   لُظاً ومعً   إالّ أف يُػّدعى 

مػا قيػَ بػو يف أعّ  َ  »ا مضا ٌ  حينئٍذ تقػديراً ّ  َؿ  «بعػضٍ »و  «ّػ عليهمػا علػى  «أؿ» معنػاه د،ػ
َؿٍ   بدليَ بقا  ابعراب   (ٗ)ق

َؿ:  كالثػػػػى ي  «َأيػػػػن» ك «َكيػػػػف» تطيػػػػبمػػػػى إ ٌ  :كػػػػأف يقػػػػ ؿأي: شػػػػهادُة األاػػػػ
 وذلك اليضّمن من أْ اب ال نا    ,(٘)الحرؼ ط ى معطالتضمٌ  «متا»ك

 (ٙ)حػ  يػدار  هػره العلٌػ  كمػى الػ ليل علػا صػحٌ عػرتض: مػن جانػب اظت فيقىؿ
 عليها اضتّم  
َيّػَ   الصػ ؿ (ٛ)فٌ إمن جانػب اظتسػيدّؿ:  (5)فيقىؿ َاعػَد الن   تشػ   كتػ ؿٌ : الق

 (2)ن معطا حرؼا م تضمٌ  كلٌ   علا أفٌ  -وابْناد إليها من ابْناد للس ب- كت ؿٌ 
َجػب ىن,كجػو أف يكػ ف مبطيٌػ (2)حرؼ َؿبنػا  ىػذه الّلمػات  ظتػا  (ٔ)  ػروا واألاػ  (ٕ)ّذ

َؿ  تشهد لو  (ٕ)واألا

                                                           

 مظ ع.وٌح ـٟ ف ٚ َ , ٚعٕي ــخي: ٠  (1)

 وٌح ـٟ ّ, ٚعٕي ــخي ٚـٟ ح٦ؼَحد: حلظ ع.  (2)

َلو:   (3)  ْقا من د  « يقاؿ من اظتعرتض    عاد ابعراب»ق

َؿ»  (4)  لي  يف د  «ّما قيَ    على ق

 .ٔ:ٔ٘  ّٚ٘ع حٌٙٛحِع ٔ:ٖٗ  ٚحٌظ٠َٜق 3ٙ  ٚحٌٍزخد ٠ٕ٘ٔ:َ: أَٓحٍ حٌعَر١ش   (5)

 ـٟ د: ٠يي.  (6)

 حد: ـ١مٛي.عٕي ــخي ٚـٟ ح٦ؼَ  (7)

 يف أ و ب و ج: ألّف   (8)

 عٕي ــخي ٚـٟ ح٦ؼَحد: حٌلَؾ.   (9)
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َادحِ  كمط ى  أي: الق
 (ٖ)المعىر  ي 

َؿ لعػدـ تعلّػق ال ػرض - عػىرضكه  أف يي  :(ٗ)«ابن ال بىرم»قىؿ  بال نػا  للمُعػ
تقيضػي ،ػالَؼ مقيضػى علّػ   ةو أى  ى مبتىػ (٘) علٌػب يما علّػَ بػو اضتّػَم  المست ؿ   -بعني الُاعَ

   (ٙ)اظتسيدؿّ 
 األوُف     ى دفعت العلٌ ل ٌ  ؛ب ل ىعلا قمن العلما   كالكثركف

الػذي ىػَ إقامػ  الػدليَ؛ إذ  لمطصػو اال ػت الؿ تصػ    (ٚ)ى ػل ٌ  ال تقبل :كقيل
  ٍَ  رتبػ  المسػؤكؿأي: االْػيدالُؿ   كذلػكوظيُ  اظتعرتض منُ  دليَ اظتسػيدّؿ ال إقامػُ  دليػ

 وىَ اطتصم   ,ال السىئلي  -وىَ اظتسيدؿّ -
 (3)«الينػػازع»اظتسػػّمى بػػػ فػػي اإلعمػػىؿ  ؿ الكػػ فيٌ أف يقػػأي: اظتعار ػػِ :  مثىل ػػى

َُر   [جٜٙٔ]أي:  كه  ,   ىبقه ل ٌ  ؛ؿ أكلاالكٌ  مى كىف إعمىؿإ ٌ أيضاً:   صىل ه اظتػّذ
 [بٗٙٔ] ةلقػػ ٌ مػن إعمػػاؿ الثػػآف؛  أكلػػا (ٜ)لػػذلك فكػػىف إعمىلػػ يف اظتينػازَع  يػػو   للعمػػل

   ب : االىيماـ االبت اء كالعطىي 

                                                                                                                                                                      

 يف د: وقد وجب   (1)

َاو من أ و ب و ج   (2)  ّذا يف د  وقد ْقطت ال

حٌّعخٍٟش عٕي رعٞ ح٤ٛة١١ٌٛٓ ِعخٍٟةش ـةٟ ح٤ٛةً ِٚعخٍٟةش ـةٟ حٌفةَع. لةخي حٌٔةزىٟ ـةٟ   (3)

ٚالخِةش ى١ٌةً آهةَ عٍةٝ ه٩ـةٗ. ٚؿةخء ـةٟ حٌزلةَ : حٌّعخٍٟش ط١ٍُٔ ى١ًٌ حٌوٜةُ ٖ:ٖٔٔح٦رٙخؽ 

: حٌّعخٍٟش ِٓ ألٜٛ ح٨عظَحٟةخص. لةخي ح٤ٓةظخً أرةٛ ِٕٜةٍٛ: ٚل١ةً ٘:ٖٖٖحٌّل٢١ ٌٍٍِوٟ٘ 

ٟ٘ اٌِحَ حٌـّع ر١ٓ ١ٗج١ٓ ٚحٌظ٠ٛٔش ر١ّٕٙخ ـٟ حٌلىةُ ٔف١ةخا ٚاػزخطةخا. ٚل١ةً: اٌةِحَ حٌوٜةُ أْ ٠مةٛي 

 . 5:ٕٖٙٙ  ٚحٌظلز١َ ٘٘ٗ  ٗ:ٖٗٗل٨ٛا لخي رٕ:١َٖ. ٠ٕ:َ: ٍـع حٌلخؿذ 

 . ٖ٘ٔ. ٠ٕٚ:َ: ٌّع ح٤ىٌش ٕٙح٦ؼَحد   (4)

 يف أ و ب و ج: لعل    (5)

 يف د: األوُف   (6)

 أي: اظتعار    ويف أ و ب و ج: ألنو  أي: ىذا الُعَ باظتعار     (7)

 أ(. 3٘ٔ) «ـٔخى ح٨عظزخٍ»٠ٕ:َ ح٦كخٌش ـٟ   (8)

ذلك   (9)  ّذا يف د  ويف أ و ب و ج:ّ 
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مػػػن العػػػاملني  الثػػػى ي بػػػأفٌ  ضه هػػػرا معػػػىرى معار ػػػاً:  (ٔ) ػػػاً ميعرّ  ُّ فيقػػػ ؿ البصػػػرم
 امعطنػػ -باظتهملػػ  واظتعجمػػ - كلػػيس فػػي إعمىلػػ   قػػصي اظتينػػازَع  يػػو   إلػػا اال ػػم أقػػربي 

َؿ  َ  منهما  واحرتز بو عن ق َيَ]: «امرئ  القي »ليساوي اظتع  على إعماؿّ   [من الط
ُآف  ٌَ من اظتاؿِ  -لبوَف أ -ولَ أّف ما أْعى ألدْف معيشٍ      ّ   (ٕ)قلي

َ  مػن  ػ َجيػوّ  ؛ الْػيلااـ «قليػَ مػن اظتػاؿ»إُف  «أ لػب»و  «ُّػآف»لُساد اظتع  علػى ت
ُاي  قليَ من اظتاؿ  و  َِت  ل و الثػآف َ  منهمػا   (ٖ)عدـ السعي ألدْف معيشٍ   وانيُاِ ّ  لّػ

َؿ  ّا ػتػػػذوٌؼ  أي: َف أ لػػػب العػػػ «أ لػػػب»منهمػػػا   لػػػذا َف كتعػػػَ مػػػن ىػػػذا ال ػػػاب  بػػػَ مُعػػػ
َلُو يف ال يت بعده: ما يدّؿ عليو ق  واهد ّ 

ٍَ                وقد يدرؾ اهد اظتء َّ أمثاِف  (ٗ) ولّّنما أْعى هٍد مءّ 
ره  إعمىل  أكلا فكىف يَّف  ا ّذ     عارض دليَ الّ

                                                           

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: معرت اً   (1)

, ٚح٦ٜٔةةخؾ ٗ:5ٙ, ٚحٌّمظ٠ةةذ ٔ:52, ٚحٌىظةةخد ٕ  ٍلةةُ: 2ٖحٌز١ةةض ـةةٟ ى٠ةةٛحْ حِةةَة حٌمةة١ْ  ( ٕ)

, ٕٔٔ, 5:٘ٔٔ, ٘:١ٔ٘ٓ ؿةةةٛىس ِزةةةَٚن  ٚحٌظةةة١٠ًٌ ٚحٌظى١ّةةةً  52, ٚ ٙ 3ٙ, ٍلةةةُ: ٔ:3ٗ

َف أر١ةةةخص , ٚٗةةة2ٗ, ٍلةةةُ: ٔ:5ٕٖ, ٚحٌوِحٔةةةش 3ٖٗ, ٍلةةةُ: ٕ:2ٕٗ, ٚحٌّمخٛةةةي حٌٕل٠ٛةةةش ٕٕٗ

 .  ٕٔٗ, ٍلُ: ٘:ٖ٘حٌّؽٕٟ 

 ـٟ أ ٚ ؽ: حٌٕخـٟ.   (3)

َلو   (4) َؿ»من ق  لي  يف د  ...«واحرتز بو عن ق
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 تطبي 
ما تقّدـ (ٕ)عند الياّمَ (ٔ)على حٍّم يء،ذ ؽتا تقّدمو    (ٖ)واليدبّرّ 

اظتعػرتض    ال يجو علا السػىئلأ ٌ  إلا ذهو ق ـه  :(ٗ)«بىرمابن ال »قىؿ 

َاردة يف القدح يف العّل  (٘) ئل ترتيو ال  كيف  ىء [أٔٙٔ] بل ل  أف ي ردهى  (ٙ)ال
منػو  (3)مػىن متعلٌ مػن اظتسػيدّؿ    جػىء مسػتف مىن ل ٌػ؛ (ٚ)وإف ،الُػت الرتتيػب الط يعػي  ىء

َاَب عّما أورده    منو اصت
َ  يف مرت يو ,يجو ترتيب ى :كقىؿ آخركف ُرّ     (ٜ)وّذ

َِؿ اآل،ر اهر فعلا َادح العل :  (ٔٔ) ئل ؿ الأكٌ  (ٓٔ)الق  يف ق
 بني اضتّم وما ُعّلَ بو  االعتبىر  فسىدي 

  يظطٌػػ مػػى عي أفٌ يػػ ٌ  (ٕٔ) ػػا علػػى اظتسػػيدؿالمعتػػرض  لفٌ  ؛ال  ػػ  كفسػػىدي 
َى ذلػػك بػػدعفقػػ  صػػىدـ ظتػػا مػػّر  يهمػػا   ,قيى ػػىن لػػيس مسػػتعمالن فػػي م  ػػع اظتسػػيدؿُّ 
 خبالؼ ما بعده   ,ال ليل أصلى 

                                                           
 ـٟ ى: طمّيَ.  (ٔ)

 وٌح ـٟ ى, ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: حٌظؤ٠ًٚ.  (ٕ)

 ينظر: اظتقدمات  تن يهاف  ّذا يف د  وقد ْقطت من أ و ب و ج   (ٖ)

   ٗ:ٕٗٔ. ٠ٕ:َ: اكىخَ ح٤كىةخَ ٣ٌِةيٞ ٗٙطَط١ذ ح٤ٓجٍش( ح٦ؼَحد )حٌفًٜ حٌلخىٞ عَ٘ ـٟ  ( ٗ)

 .3ٖ:5ٖٙ  ٚحٌظلز١َ ٘:ٖٙٗ  ٚحٌزلَ حٌّل٢١ ٌٍٍِوٟ٘ ٗ:53ٍٗٚـع حٌلخؿذ 

 يف أ و ب و ج: األمثل    (٘)

 ـٟ ى: ـٟ ِٕع حٌعٍّش.  (ٙ)

 يف أ و ب: الط عي    (ٚ)

 عٕي ــخي ٚـٟ ح٦ؼَحد: ِٔظعٍّخا.  (3)

 مثاالً وال يص  العل   زاد يف أ و ب و ج:  (ٜ)

 ١ٌْ ـٟ ى. «حٌمٛي ح٢هَ»  (ٓٔ)

َادح»يف أ و ب و ج: األمثل   و  (ٔٔ) َان   «ق  بعدىا يف د: م

 ـٟ ى: ٤ْ حٌّعظَٝ عٍٝ حٌّٔظيي رّٙخ.  (ٕٔ)
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ػ كالق ؿي  َُ    لػم يػ ؿه أ ٌػ (ٔ)بػٌينيأي: اظتعػرتَض    ل ٌػ؛ وبىلم جى  فػي محػلٌ الػدلي
علػى االْػيدالؿ؛ ألنّػو  ػرّع تسػليَم اػ يو إلػا االعتػراض لو حينئٍذ  كال حىج ى  ,الخالؼ

َّ اطتالؼ   (ٕ)ودالليو  يف ػت
 للعّل    كالمط ي 

ثػػػػم  قػػػػاؿ:  «مث»إليهػػػػا ْػػػػابٌق عليػػػػو  يمػػػػا بعػػػػدىا  ولػػػػذا عطُػػػػو بػػػػػ هػػػػذه األربعػػػػ  النظػػػػر 
َف دلػػيالً المطىلبػػ    لفٌ   وإفّتػػا ُأّ،ػػرت عػػن اظتنػػ  (ٖ)بيصػػ ي  الػػدليَ علػػى االْػػيدالؿ؛ ليّػػ

إالّ أنّػو ،ُِػَي  , بىلعلٌػ إقراره  كالمطىلب ى من اظتسيدّؿ إ  اهَتػا   (ٗ) طُلبَ  , المط  إ كىر العلٌ 
ػػَي علػػى اظتعػػرتض وجُههػػا   ٌَع للعلػػم بعػػد  ؛قبػػليي للعلّػػ   بعػػ  اإل كػػىر قػػراري كاإل،ُِ ألنّػػو رجػػ

 ؛ ألنّو ػتُض عناٍد  (ٙ)قبلال يي ػ بع  اإلقرار للعّل   اإل كىر  ّدهك  (٘)اصتهَ
 ل   ػلمتٍ للعلّي  لل ّػم   لمى في  من تسليم صالحي  العلٌ للعّل ؛  الطقض ثمٌ 
بنقامػ  برىػاف  المطىلبػ  فكػىف تػأخيره عػن ا ،رج من اضتّم عن مقيضػاىا   من الطقض

 ٍُ  مطق     و علا علٌ  (ٜ) ت جٌ ال ت (ٛ)[طىلب مأكلا لٌف ال]الثابيِ  بو  [جٓٚٔ] (ٚ)العّل ِ 
 ٍُ  مطق   

لِّػػػو  ثػػػمٌ  ؛ ألّعػػػا تسػػػليٌم للعلّػػػ   و ػػػرؽالمعىر ػػػ بعػػػد ذلػػػكّ  هتػػػا  ووجػػػو  (ٓٔ)ُُ   
َمها؛  الـ اظتسيدؿّ (ٔٔ)مستقلو من السائَ   ى ابت اء دليلو ل ٌ عم   بَ ىي   ال قْدٌح يفّ 

                                                           

 يف أ و ب و ج: بنّي   (ٔ)

 ـٟ ى: ٚاـخىطٗ.  (ٕ)

 ـٟ ى: ٌىْٛ حٌي١ًٌ ى٩١ٌا.  (ٖ)

 لب ّذا يف د  يف أ و ب و ج: و   (ٗ)

 ـٟ ى: ٌٍعٍُ رخٌـًٙ.  (٘)

 ـٟ ى: رعي ح٦لَحٍ رٙخ ٨ ٠مزً.  (ٙ)

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: العلمّي    (ٚ)

 الايادة من  جاؿ   (ٛ)

َجو   (ٜ)  يف النسخ: يي

 ٓم٢ ِٓ ى. «ـىخْ طؤه١َٖ... ط١ٍُٔ ٌٍعٍش»: ١َٚى. ٚلٌٛٗ: ٕ:ٖٗٓٔـٟ د: ٚهَؾ. ٚـٟ حٌف١ٞ   (ٓٔ)

 زٛي, ٚعٕي ــخي ٚـٟ ح٦ؼَحد: ِٔظمزً.وٌح ـٟ ّ ٚآظخٔ  (ٔٔ)
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أي: اظتعار ػػػُ    [ب٘ٙٔ] ف ػػػي ,(ٔ)فػػػي مقىبلػػػ  دليػػػل المسػػػت ؿٌ مػػػن السػػػائَ اْػػػيدالٌؿ 
اْػيدالؿ  (ٕ): معار ػ ِ مط ى بىلسؤاؿ  ي أ بى : إقامِ  الدليَ لل ّػم  بمطصو اال ت الؿ

   (ٖ)اْيدالؿ اظتسيدّؿ بالدليَ الذي اْيدّؿ بو بدليَ

                                                           
ٚطؤه١َ ٚٓم٢: رّخ هَؽ عٓ ِمظ٠خ٘خ, رخٌعٍّش, ١ٚةَق ػزٛطٙةخ, حٌعزخٍس ـٟ ى ٠ِ َرش ـ١ٙخ طمي٠ُ   (ٔ)

, ٨ لْيٌف ـٟ و٩َ حٌّٔظيّي, رةً ٘ةٛ ـةٟ ِمخرٍةش   ً ً  ِٓ حٌٔخثً ِٔظم ٚٚؿٗ عِّٛٙخّ ٤ّٔٙخ حرظيحء ى١ٌ

خْ حٌعٍّةةِش حٌؼخرظةةِش رةةٗ, ٨ ٠ظّٛؿةةٗ عٍةةٝ عٍّةةش  ٓةةم١ٛش ]وةةٌح, ـىةةخْ طؤه١َ٘ةةخ عةةٓ حٌّ خٌزةةش ٦لخِةةش رَ٘ةة

ٌُ ى١ًٌ حٌّٔظيّي. ُّ رعي ًٌه حٌّعخٍٟشُّ ٤ّٔٙخ ط١ٍٔ  ٚحٌٜٛحد: ِٕمٟٛش [. ػ

 ـٟ ى: ِٕع ٍّى.  (ٕ)

ًّ حٌعزخٍس: ري١ٌٍٗ ٘ٛ.  (ٖ)  ُحى ـٟ أ ٚؽ: ٘ٛ. ٌٚع
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 تر يو
ر  ق لو   «الين يو»ما لو تعّلٌق بػ (ٔ)بّذ
َده:  السػػػؤاؿ: (ٕ)«ن ال بػػػىرمابػػػ»قػػػىؿ  مػػػن اظتسػػػءوؿ  طلػػػو الجػػػ ابمقصػػػ

َاردة بأداتػػػػػػ  يف الّػػػػػػالـ مػػػػػػن أدوات االْػػػػػػيُهاـ أو مػػػػػػا يف  [دٕٙٔ]  أي: أداة السػػػػػػءاؿ الػػػػػػ
   (ٖ)معناىا

َرد للسػػػػػءاؿ  « ػػػػػىئل»كمبطػػػػػىه علػػػػػا   «مسػػػػػؤكؿ بػػػػػ » ك «مسػػػػػؤكؿ عطػػػػػ »ك يػػػػػ

ٍَ «ابػػن األن ػػاري»قػػاؿ  .«(ٗ) [مطػػ ]مسػػؤكؿ »ك َّ أاػػ َؿ مػػن  :  ػػال بػػّد لّػػ مػػن ىػػذه األاػػ

َده  ويُسد عند  ْقِده    (٘)واٍف يصّ  بو السءاؿ عند وج
مػن واػف يصػّ   ,المسػتف م  ى قٍصػيف مسلّو  يطبغي ل  أف يقص  «السىئل»ػف

: اظتػػػػيعلِِّم  وحذ ػػػػو «ابػػػػن األن ػػػػاري»  أي:  لػػػػُب الُهػػػػم للمسػػػػءوؿ عنػػػػو  زاد (ٙ)بػػػػو السػػػػءاؿ
 اظتصّنف إكتازاً  
َف قصده مػا كل را ََ    إ ٌػ :قػىؿ قػ ـه ذُّػر  أي: لّ  ؛لػ  مػرهوه  لػيسأي: السػائ

َبو   (ٚ)إذ مدارُه على ت يني  مطل
 ح   ل  من مرهوو   (ٔ): ال  راؽال ب ٌ   علا أ ٌ : األّثُر من العلما : كالجم  ر

 ح  

                                                           

ر   (ٔ) ر  ويف ب: يّذ  يف أ: نّد

ـةٟ ٚٛةؿ »ٚ «ـةٟ حٌٔةئحي»٩َ حرةٓ ح٤ٔزةخٍٞ ِةٓ ٓةظش ـٜةٛي . ٌّوٚ ح١ٛ١ٌٟٔ وةٖٙح٦ؼَحد   (ٕ)

  «ـٟ ٚٛؿ حٌّٔةئٚي عٕةٗ»  ٚ«ـٟ ٚٛؿ حٌّٔئٚي ِٕٗ»  ٚ«ـٟ ٚٛؿ حٌّٔئٚي رٗ»  ٚ«حٌٔخثً

, ٍٚـةةع ٗ:3٘. ٠ٕ:ةةَ )ح٨ٓظفٔةةخٍ( ـةةٟ: ح٦كىةةخَ ـةةٟ أٛةةٛي ح٤كىةةخَ ٣ٌِةةيٞ «ـةةٟ حٌـةةٛحد»ٚ

 .5:َٖٙٗ٘ٗف حٌظل٠ََ   ٚحٌظلز١َ ٘:5ٖٔ  ٚحٌزلَ حٌّل٢١ ٌٍٍِوٟ٘ ٗ:3ٔٗحٌلخؿذ 

 ١ٌْ ـٟ ى. «أٚ ِخ ـٟ ِعٕخ٘خ»  (ٖ)

ح٠ٌِخىس ِٓ ــخي. ٚلي حهظٍؿ طَط١زٙخ عٕي ــخي ٚـٟ ح٦ؼةَحد, ٚ٘ةٟ وّةخ ٠ٍةٟ: ٓةخثً, ِٚٔةئٚي   (ٗ)

 رٗ, ِٚٔئٚي ِٕٗ, ِٚٔئٚي عٕٗ.

 ـٟ ى: عيِٗ.  (٘)

 ١ٌْ ـٟ ى. «ِٓ ٚٛؿ ٠ٜق رٗ حٌٔئحي»  (ٙ)

 يد ّذا يف د  يف أ و ب و ج: تاّ  (ٚ)
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َاعػػَد ْػػءالو عليػػو؛  [إٔٙٔ]يرجػػ  إليػػو     (ٕ)إُف مػػاال لتصػػر يطتشػػر الكػػالـ لػػئالوي ػػ  ق
َر  وىػَ  .فىئػ ة الطظػر (ٖ)فترهو َم  إليػو إْػناده للجمهػ مػا يػ وىػذا أاػّ  مػن مقابلػوّ 

   (ٗ)أبعد عن اطتطا
َّحػدة-  ىـفيػ  اال ػتب (٘)ى ثبػتأف يسأؿ عٌمػين  ي لو ك : مػى فقػ  قيػل -باظت

ـُ ال يػػػاف   (ٙ) ىـثبػػػت فيػػػ  اال ػػػتب : بالُػػػا   وبينػػػو وبػػػني (5)عطػػػ  اال ػػػتف ىـ صػػػ ٌ وعػػػد
 و  جناٌس  وا يو ألنّو ػتلُّ  (ٛ)«االْي هاـ»

عػن كجػ د  (ٓٔ)كػأف يسػأؿ  ,(2)ى لػم يثبػت فيػ  اال ػتف ىـ أؿ عٌمػ فإف
ََ    ل ٌ ؛ فى  ان السءاؿ  كىف  ,الططق كالكالـ  بسػؤال للمسػيدّؿ  جىء معى ػ ان أي: السػائ

َُ م    ل ري الُاعػَ (ٕٔ)ا،يصاراً  أو (ٔٔ)ُحذؼ الُاعَ- ى يعلمعمٌ   -ال حذَؼ  والُع
يف  فصػػىرعنهػػا   (ٗٔ)عػػو مػػن نُسػػو  وال د عِػػوال يقػػدر علػػى ر  ,اال ػػطرار (ٖٔ)بعلػػم

                                                                                                                                                                      

 : أي «ال  راؽ»ليست يف د  وزاد يف ب ق َ « ال»ّذا يف د  يف أ و ب و ج:  رؽ  و  (ٔ)

 ِٛؿي ـٟ ح٦ؼَحد. «اٌٝ ِخ٨ ٠لَٜ »لٌٛٗ   (ٕ)

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ ٚ ف ٚ ّ ٚ َ: ـ١ٌ٘ذ.  (ٖ)

 ١ٌْ ـٟ ى. «وّخ ٠ِٛت ا١ٌٗ إٓخىٖ ٌٍـٍّٙٛ ٚ٘ٛ أرعي عٓ حٌو ؤ»  (ٗ)

 د, عٕي ــخي ٚـٟ ح٦ؼَحد: ٠ؼزض.وٌح ـٟ ٔٔوش ِٓ ح٦ؼَح  (٘)

 و ج و س: االْيُهاـ أ و ب يف   (ٙ)

ٔٔزٗ ح٢ِيٞ ٚؼ١َٖ ٌٍمخٟٟ أرٟ رىَ حٌزخل٩ٟٔ ِلّي رٓ حٌ ١ذ حٌّخٌىٟ ح٤ٗعَٞ  حٌّظٛـٝ ٓةٕش   (5)

 ٘ . ٠ٕ:َ ح٦كخٌش اٌٝ )ح٨ٓظفٔخٍ(.ٖٓٗ

  االْيُهاـّذا يف ب  يف أ و ج:   (ٛ)

ةٓ ٨ ػزةض   ٌٚعأ ٚ د ٚ ؽ وٌح ـٟ   (2) ّّ ٍٙخ: ح٨ٓظزٙخَ. ٚلي ٓم ض ِٓ ى. ٚحٌعزخٍس ـ١ٙةخ: ـةبْ ٓةؤي ع

ٓةم٢ ِةٓ ى. ٚٓة١ؤطٟ حهةظ٩ؾ حٌّةظٓ ـةٟ  «رخٌّٛكةيس ـمةي ل١ةً... ٚٛةلظٗ ٤ٔةٗ ِلٍةٗ»ـ١ٗ. ٚلٌٛةٗ: 

 ىحعٟ حٌف٩ف عٓ ح٨لظَحف ٚح٦ؼَحد.

 ـٟ ى: ٓؤي.  (ٓٔ)

ًّ ِخ أػزظٗ ٘ٛ حٌٜٛحد.  (ٔٔ)  ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: حٌعخًِ. ٌٚع

 ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: أٞ. ٚ٘ٛ طل٠َؿ.  (ٕٔ)

 وٌح ـٟ ٔٔوش ِٓ ح٦ؼَحد, ِٚخ أػزظٗ ِلممٗ: رلىُ. ٚـٟ ؽ: ٠عٍُ.   (ٖٔ)

خ ٠عٍُ... ٨ٚ ىـعٗ عٕٙخ»ـٟ د: ٍـعٗ. ٚلٌٛٗ:   (ٗٔ) ّّ  ٓم٢ ِٓ ى. «رٔئحٌٗ ع
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ؽتػػػا ال شػػػك يف  (ٕ)عػػػن كجػػػ د الليػػػل كالط ػػػىر (ٔ)لػػػ   ػػػأؿ ال  مػػػىػبمطػػػْػػػءالو ذلػػػك 
َده:  َا ر]وج  [من ال

إلا  (ٗ)عندىا إذا احتىج الط ىري      يءه  (ٖ)كليس يصٌ  في الف ىـ
 (٘)دليلً 

َره بالضػػػػرورة  وَف ُيسػػػػم  ْػػػػءالو حينئػػػػذٍ  ى ثبػػػػت فيػػػػ  قػػػػ  قيػػػػل: مػػػػف] (ٙ)مػػػػ  ظهػػػػ
   اال تف ىـ , صٌ  عط (ٚ)اال تب ىـ
َحدة  اُْعاٌؿ من  (ٛ)«االْي هاـ»و َقي   اظت المو بالُ   (ٜ)[ ّد اليعيني  «اب اـ»يفّ 

  (ٜ)[اليعيني 
  أي: أجاائػػو ؽتػػا ال اْػػي هاـ  يػػو   الطحػػ  كأقسػػىـ الكػػالـ كػػأف يسػػأؿ عػػن حػػ ٌ 

   (ٔٔ) يو الْيقرار أمره (ٓٔ) اْداً لعدـ االْي هاـ ّاف ْءالو

                                                           
 ُحى ـٟ ى: ٓخثً.  (ٔ)

َد الليػَ والنهػار ألنّػو جػا  معانػداً بسػءالو عّمػا يعلػم بعلػم اال ػطرار  صػار  نالػػ  مػا»  (ٕ) مػ  بيػت اظتينػػ   «لػَ ْػاؿ عػن وجػ
َد يف ابذراب  ولي  عند  جاؿ  وىي  ابي  يف ابذػراب  قػاؿ ابػن الطيػب  َج : ويث ػت ىػذا الّػالـ ٕ:ٖٚٓٔبعده م

 يف بعض نسخ االقرتاح 

 وٌح ـٟ ٔٔن ِٓ ح٦ؼَحد, ٚـٟ ح٦ؼَحد: ح٤ً٘خْ.  (ٖ)

 ُحى ـٟ ى: ـٟ اػزخطٗ.  (ٗ)

 .ٖ:2ٕظٕزٟ. ٠ٕ:َ: َٗف ى٠ٛحْ حٌّظٕزٟ حٌّٕٔٛد ٌٍعىزَٞ حٌز١ض ٌٍّ  (٘)

 لي  يف د  «ْءالو حينئذٍ »  (ٙ)

 يف د: اب اـ   (ٚ)

 يف د: االْيُهاـ   (ٛ)

َ يني من أ و ب و ج   (ٜ)  ّذا يف د  وقد ْقا ما بني معّ

ػػاف ْػػاؿ يف النسػػخ: االْػػيُهاـ   (ٓٔ) ػػا والع ػػارة يف د: ّو َاب: اتُهامػػو[ عػػن حػػّد الن ػػَ وأقسػػاـ الّػػالـّ  ف اْػػُهامي  ]الصػػ
  اْداً إذ لي  ؽتا   ت  يو االْيُهاـ 

 قد قيػَ: مػا   ػت  يػو »يف الّالـ تقدٔف وتا،ري وزيادة على اظت  وشرح ،ا    ودتاـ الع ارة عند  جاؿ ويف ابذراب:   (ٔٔ)
اف يساؿ عػن حػّد الن ػَ وأقسػاـ الّػالـ   ػنف ْػاؿ عػن ػاف  االْي هاـ  اّ  عنو االْيُهاـ ّ  َد النطػق والّػالـّ  وجػ

َز السػءاؿ عػن حػّد الن ػَ ٕ:ٖٚٓٔ  وؿتٌَ منو يف ابذراب  قاؿ ابن الطيب «ّ اْدا : ويف الشرح مػا يقيضػي أنّػو ال كتػ
ػالـ  مػػا يعلػم  راجعػ ّ  ٌَ باالتُػاؽّ    «ابػن األن ػػاري»وأقسػاـ الّػالـ  وأّف السػءاؿ عػن ذلػك  اْػػد الْػيقراره  وىػَ با ػ

َد النطػػػق والّػػػالـ الػػػذي نظّػػػره   ػػنّف السػػػءاؿ عنػػػو عنػػػده السػػػءاؿ عػػن وجػػػ ْػػػءاٌؿ عمػػا ىػػػَ مسػػػي هٌم   والسػػػءاؿ الُاْػػػدّ 
َد الليَ والنهار  وىَ الظاىر  واهلل أعلم   بالسءاؿ عن وج
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أي: عػن  ىعٌمػ ال يسػأؿ إالٌ ف أ  (ٔ)أي: بناً  على أنّو ال بّد لو من مػذىبٍ    يينك
َف يف الّػػػالـ تناْػػػبٌ  م مرهبػػػ يالئػػػأمػػػٍر    ى ال يالئػػػم مرهبػػػ فػػػإف  ػػػأؿ عٌمػػػ  (ٕ)ليّػػػ

 ؛ ألنو ،الؼ ما ين  ي  سم  مط لم يي  [جٔٚٔ]
َُ كأف يسأؿ   ؟رهدكف غيػ كىف عملػ  الرفػ ى   مى لً  :عن االبت اء  الك في   السائ

َلػو:  ٍَع؛ ألّف ق ػاف عملػو الر ػ   » هذا منو ذري مسػم تسػليٌم منػو أّف االبيػدا  عامػَ الر ػ   «َِفَّ 
َلػػو  لّمػػا ْػػاؿ عػػن تُصػػيَ مػػا  ,البتػػ    عىمػػله   ال يػػرل أ ٌػػفإ ٌػػ  (ٖ)يف اظت يػػدأ  وىػػَ ال يق
   (ٗ)ينّره رتلً  َف ُيسم  منو

 فػػإف ا تقػػلقيػػَق األّوؿ  حػػ  يُػػيّم حت إلػػا  ػػؤاؿو  أف ال يطتقػػل مػػن  ػػؤاؿو ين  ػػي ك
اظتسءوؿ عند ,مطقطعىن   ه عي عنو   االنيقاؿ من اْيدالٍؿ إُف اْيدالٍؿ   (٘) ال يعيّد بو ّ 

َؿ  ڈ  ڍ  ڍ   چ :«النمػػرود»لػػػ «اطتليػػَ»وذىػػب قػػَـٌ إُف أنّػػو ال يُعػػّد منقطعػػاً ٍػػاٍؿ  بػػدليَ قػػ

َلو: (ٙ)چڇ    ڇ  ڑ  وىذا انيقاٌؿ  (5)چچ  چ  ڇ   ڇ چ بعد ق
َا بػػػو ال يػػػدّؿ علػػػى ومػػػا ا َة  [بٙٙٔ]ْػػػيدل َاز االنيقػػػاؿ؛ ألّف األن يػػػا  أمػػػروا بػػػدع جػػػ

مػا قػاؿ  ػاّلً علػى قػدر عقلػو ّ  َف النػاسّ  َا يّّلم إنّػا »: اطتْلق إُف اضتّق باقرب الطُُرؽ   ّان
عتم -معاشَر األن يا -أمرنا  َلػو: (3)«أف نّّلم الناس على قدر عق ڈ  ڍ  ڍ   چ   اطتليػَ رأى ق

أقػػرَب يف قطْػػِ  حجاجػػو  وليسػػت ػُتَاّجػػُ  أىػػَ اصتػػدؿ علػػى  چڑ  ڑ  ڇ  ڇ  ڍڍ   ڇ    ڇ  
   (ٜ)ىذا اظتنهاج   ال لُتمَ عليو

                                                           

 لي  يف د  «أي: بناً  على أنّو ال بّد لو من مذىبٍ »  (ٔ)

َف يف اليناْب   (ٕ)  ّذا الع ارة يف د  ويف أ و ب و ج: ليّ

 ٍس ـٟ ى: عخًِ حٌَـع ٨ٚ رمٌٛٗ.حٌعزخ  (ٖ)

َلو   (ٗ) َذ من ابذراب بقليَ تصّرؼ  « هذا ْءاؿ   َف يسم  منو»ق  ما،

 : عٓ. ٕ:3ٕٓٔـٟ حٌف١ٞ   (٘)

 .چڑ  ڇ  ڇ  ڍچ ُحى ـٟ د:   (ٙ)

ڌ    ڌڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ   چ  چ    چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڎ  ڎچ  طّخَ ح٠٢ش:   (5)

: ٕ حٌزمَس چڎ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڎڈ  ڍ  ڍ   ڇ    ڇ  ڑ  ڑ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ ڈ    

ٕ٘3. 

 .2ٕ٘, ٍلُ: ٔ:2ٙٔ. ٠ٕ:َ: و٘ؿ حٌوفخ عزخّ حرٓ عٓ ٟع١ؿ رٕٔي حٌي٠ٍّٟ أهَؿٗ  (3)

َلو:   (ٜ) َذ من ابذراب  «وذىب قَـٌ      ال لُتمَ عليو»ق  ما،
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 أدكاتي  «اظتسػػػػءوؿ بػػػػػو»: اظتػػػػراد مػػػػن (ٔ)«األن ػػػػاري»قػػػػاؿ ابػػػػػن  «المسػػػػؤكؿ بػػػػ » ك
 عند علما  العربي    المعركف اظتطلَُب  ا الُهُم  اال تف ىـ 

َف بػػاضتروؼ منهػػا  واألاػػَ  يهػػا اعتمػػاة  واألشتػػا  قػػاؿ: واألاػػَ يف االْػػيُهاـ أف  يّػػ
َلٌ    عليها  ومعانيها ؼتيلٌُ :  والظروؼ اظتيضّمن  لالْيُهاـ ػتم

عػن  «ّيػفَ »عػن العػدد  و  «ّػمْ »عّمػن يعقػَ  و  «من»ْءاٌؿ عّما ال يعقَ  و  «ما» ػ
عػػػن اليعيػػػني   «يّ أ»عػػػن اظتّػػػاف  و  «أْفّ »و  «أيػػػنَ »عػػػن الامػػػاف  و  «أيّػػػافَ »و  «مػػػ »اضتػػػاؿ  و 

َف منقطعػػػً   عػػػ   «أـ» نػػػػال   ڇ  ڍ  چواعتمػػػاَة ؿتػػػَ:  «بػػػَ»اظتعاِدلػػػ  عتمػػػاة االْػػػيُهاـ  وقػػػد تّػػػ

َعا  نػال  (ٕ)چڍأ[ ٖٙٔ] َزّ  وذلػك   «بػَ لػو ال نػاتٌ » قا ألنّو يصري اليقػدير:  «بَ»  وال كت
ٌُر    وذلكّ 

َف إالّ مػ  تقػدير اب ػراب عػن األّوؿ ػاف ق لهػا ،ػٌب  والسءاؿ باظتنقطع  ال يّ    ػنفّ 
ٌَ  أـ شػاٌ   »ؿتػَ:  ٌَع  «إّعػا ببػ ػاف اْػيُهاماً  رجػػ َاب  وإفّ   اْػيئناُؼ اْػػيُهاـٍ يسػي ق اصتػ

   (ٗ)  وقّدمنا حَّم االنيقاؿ من ْءاؿ آل،ر(ٖ)عنو آل،َر  وانيقاٌؿ منو
 : واٌف تُسريي    مو مب غيرى للسام    مف  مىن السءاؿ  (٘)أف يك فيطبغي ك 

َُ:  يق ؿ [دٕٚٔ]كأف وذلك    هذا  «؟ في ا تقىؽ اال م (ٙ)ق ؿتمى »السائ
ـَ  يو    مُهَـٌ ال إ ا
َُ مف ـ  لم يستحق  غيرى  مب مىن السءاؿ فإف كىف  كػأف  ,الجػ ابى حينئػٍذ  السائ

َـٍ ب اـ اظتسءوؿ عنػو؛  «؟(ٔ)في اال م ق ؿمى ت»السائَ: يق ؿ   (ٕ) فإ ٌػ هَ ذري مُه
                                                           

 .ٓٗح٦ؼَحد   (ٔ)

َلو تعاُف:  (ٕ) َر چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڇ چ  من ق    زاد يف د: أي: بَ ألو ال نات ٜٖ: ٕ٘ الط
 ُحى ـٟ ى: ٌٌٌه. ٚحٌعزخٍس ـٟ ح٦ؼَحد: ٚحٔظمخي اٌٝ آهَ.  (ٖ)

  ٚحٌـٕةةٝ 53ٔـةةٟ حٌٕٔةةن: ح٢هةةَ. ٚـةةٟ ح٦ؼةةَحد: اٌةةٝ ٓةةئحي. ٠ٕ:ةةَ ـةةٟ )أَ(: ٍٛةةؿ حٌّزةةخٟٔ   (ٗ)

 .ٕ:32ٗ  ٚح٤ٗزخٖ ٚحٌٕ:خثَ ٔٙ  ِٚؽٕٟ حٌٍز١ذ ٕٗٓحٌيحٟٔ 

: لٌٛةةٗ: ٕ:2ٖٓٔ: وةةٌح ـةةٟ ح٦ؼةةَحد, ٚعٕةةي ــةةخي: ٌٚةة١ىٓ. لةةخي حرةةٓ حٌ ١ةةذ «٠ٕٚزؽةةٟ أْ ٠ىةةْٛ»  (٘)

)١ٌٚىٓ( ر٩َ ح٤َِ ـٟ رعٞ ح٤ٛٛي, أٞ: ١ٌٚىٓ حٌٔةئحي )ِفِٙٛةخا( اٌةن... ٚـةٟ رعةٞ حٌٕٔةن: 

َّ ِٓ أِؼخٌٗ حٌٔخرمش. ٌ  عٍٝ ِخ ِ  ٚأْ ٠ىْٛ. ٚوؤّٔٗ ك١ٕج

َؿ  ونظريهت  (ٙ)  ا اآلتي  مثلها يف أ و ب و ج: يق
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ُِػو   هعػن حػ ٌ  (ٖ)سؤاؿلال ي رم: أأي: اظتسءوَؿ   (ٕ) فإ ٌ  مػن أـ ا ػتقىق  أي: تعري
َْم»أو  «السمَ» َاحقو   أـ غير ذلك  «ال  ّعالماتو ول

َز قرا ة  َف اْم  «يدري»وكت َؿ   يّ   مرَي الشاف   «إفّ »بال نا  للمُع
َاَب  ػػػػذلك  ػػػػال جػػػػ ػػػػاف السػػػػءاؿّ  لػػػػو؛ ألّف مػػػػا ال يُُهػػػػم يف نُسػػػػو ال  [جٕٚٔ]وإذاّ 

َاَب عنو    يسي ق اصت
 جئ جئ  جئ  جئ  جئ  جئجئ  جئ  جئچ: لػػػذا قػػاؿ تعػػػاُف ضت ي يػػو اظتصػػػطُى قلػػُت: و 

َا م بيعيػػني (ٗ)چ اظتػػراد  ػػا؛ ب امػػو وعػػدـ تعيػػني اظتسػػءوؿ عنػػو يف السػػءاؿ   (٘)َف يػػامره كػػ
َاَب لو    (ٙ)وما ىذا ْ يلو ال ج

 (ٚ)من فػنٌ  بأف يك فل ياف ما يساؿ عنػو   رط  ك    أهالن  «مط  المسؤكؿ» ك
َاب  حػػػ  ي السػػػؤاؿ كالتصػػػريفي عػػػن  ,عػػػن الطحػػػ يسػػػاؿ  كػػػىلطح مقػػػدر علػػػى اصتػػػ
  .التصريف

ّّيت»ولذا ظتّا ْئَ  َلو تعاُف:  چ  جئچ  عن وزف «ابن الس    جئ   يْسِلْأچ يف ق

                                                                                                                                                                      

 . ٔ:ٙٗ  ٚحٌٍزخد 2ٕ: ح٦ٜٔخؾ حٌّٔؤٌش ح٤ٌٚٝ  ٚأَٓحٍ حٌعَر١ش «ح٨ُٓ»٠ٕ:َ ـٟ حٗظمخق   (ٔ)

 عٕي ــخي ٚـٟ ح٦ؼَحد: ٤ّٔٗ.  (ٕ)

 ـٟ ؽ: حٌٔئحي. ٚعٕي ــخي: أٓؤي.  (ٖ)

 ح٦ٓةةَحء چڈ  ڈ    جئ  جئ  جئ  جئ  جئ   جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئجئ  جئ  جئچ  ِةةٓ لٌٛةةٗ طعةةخٌٝ:  (ٗ)

ٔ5 :3٘. 

 ـٟ أ: رعظ١١ٓ. ٚـٟ د: رظز١١ٓ.  (٘)

ّْ لٌٛٗ طعخٌٝ:   (ٙ) ٘ةٛ ؿةٛحد ٌٍٔةئحي. ٠ٕ:ةَ طفٔة١َٖ ِفةخط١ق حٌؽ١ةذ  چ   جئ  جئ  جئچ ٠َٜ حٌَحُٞ أ

ٙٔ:ٕٔ. 

 يف أ و ب و ج: أىَ   (ٚ)
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َحو ّجػػداً علػػى الصػػريف  حػػ   (ٕ)َف لتػػر (ٔ)چ  جئ  جئ َابػػاً؛ ألنّػػو َف يّػػن اػػر ياً مػػ  و ػػ ج
 (ٗ)وتعجياه  (ٖ)تسّييونسب ْائلو عن ذلك يف ذلك اهل  أنّو قصد 

َُ ذي ِعْلٍم عن َُ ذينّ  اف يساؿ العاميُّ ال  ُّ عػن  (٘)ومث علمو   نف َف يّن أىاًل ّ 
اف السءاؿ  اْداً   َامض العروضّ  َيص اليصريف وذ  عن مشّالت الن َ وع

َلػػػػو:  «ابػػػػن األن ػػػػاري»ّمػػػػا اػػػػرّح بػػػػو -اْػػػػي  اباً  كعليػػػػ   أف يأخػػػػر -ويسػػػػي بّ بق
مػػن السػػائَ   بعػػ  تعيػػين السػػؤاؿاظتطلػػَِب منػػو بالسػػءاؿ   ابالجػػ فػػي ذكػػراظتسػػءوؿ منػػو 
َتوكػػىف مػػن السػػائَ   السػػؤاؿ (ٙ)بعػػ  تعيػػيناظتسػػءوؿ منػػو  فػػإف  ػػكت   قبيحػػىن  ْػػّ

َُ قػػػػْ ِ  اظتسػػػػَّت  يمػػػػا ذُّػػػػر ق ُ ػػػػو  [بٚٙٔ] ككػػػػرلك ػػػػمثػػػػ للسػػػػائَ  الجػػػػ ابى  رى إف ذكى
َاب  ال ليل عن ذكر ك كتى  َاب عػن ؛ ألنّػو يشػعر بّػ(5)زمطػىن طػ يالن لذلك اصتػ َف اصتػ

عػػػػن إيػػػػراد   الحتمػػػػىؿ أف يكػػػػ ف  ػػػػك تي  مطقطعػػػػىن بػػػػذلك اليػػػػاّ،ر  كلػػػػم يعػػػػ ٌ ذػػػػري رويّػػػػٍ   
َاب   ره في إيراد الػ ليللتفكٌ  (3)الدليَ َره يف ذىنػو مػن حػني اصتػ  بعبػىرة أدؿه مػ  حضػ

   (2)ؽتا ىَ يف ذىنو لو علا الغرض
َاب ل ػػػػػػ ؛ مطقطعػػػػػػػىن  يعػػػػػػػ ٌ  :كقيػػػػػػل ل لمطصػػػػػػػو تصػػػػػػػ ٌ  (ٓٔ)بيعّر ػػػػػػػو للجػػػػػػ

, ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت الؿاال

                                                           
 چ   جئ  جئ   جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئ      جئ  جئڈ  ڈ  ٠  ١    جئ  جئ  جئچ  ِةةةٓ لٌٛةةةٗ طعةةةخٌٝ:   (ٔ)

 .٠ٖٙٛٓؿ: 

 ويف د: كتر  يف اظتصادر، ويف أ و ب و ج: كتا  ّذا  (ٕ)

 ـٟ أ ٚؽ: رظى١ٕظٗ. ٚـٟ د ٚ ى: طزى١ظٗ.   (ٖ)

  ِٚعـةُ ٕ:ٔٙٗ  ٚحٌـٍة١ْ حٌٜةخٌق 32, ١ٚزمةخص حٌٕلة١٠ٛٓ ٠ٖٕٓٓ:َ حٌوزَ: ِـخٌْ حٌعٍّةخء   (ٗ)

  ٚطةخ٠ٍن ح٦ٓة٩َ 5ٕٕ  ٕٔ:5ٔ  ١َٓٚ أع٩َ حٌٕز٩ء ٙ:25ٖ  ٚٚـ١خص ح٤ع١خْ ٕ:5ٙٔح٤ىرخء 

 .ٖ:3ٓ  ٚح٤ٗزخٖ ٓٔ:ٖٗٔ  ٚحٌٛحـٟ رخٌٛـ١خص ٖ٘٘  3ٔ:33ٔ

َذاف من ابذراب   ويف أ و ب و ج: من  وابذراب ّذا يف د  (٘)  وىذاف السطر والذي بعده ما،

 وٌح ـٟ ح٦ؼَحد, ٚعٕي ــخي: رعيٖ.  (ٙ)

 ُحى عٕي ــخي ٚـٟ ح٦ؼَحد: وخْ لز١لخا.  (5)

 حٌعزخٍس ـٟ ى: ٓىٛطٗ ًٌه.  (3)

 .٘:ٖٖ٘:َ: حٌزلَ حٌّل٢١ ٌٍٍِوٟ٘ ٠ٕ  (2)

 ـٟ ى: رخٌٔئحي.  (ٓٔ)
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   أو يف حّمو  (ٔ)   يظهره حاالً ان في  فس مع ٌ  فيطبغي أف يك ف ال ليل
 : واألّوؿ أاّ   «ابن األن اري»قاؿ 
َاب   «المسؤكؿ عط » ك يمكن  يك ف ممى [أٗٙٔ] يطبغي أفمن اظتطالب بػاصت
ػػو]  إدراكػػ  ذلػػك   إعرابيػػً  أو بنائيػػً  أو ذػػريَ  (ٖ)كػػأ  اع الحركػػىت (ٕ)[ال ؽتػػا ييعػػّذر إدرّا

ػػػو   ال يمكػػػن (ٗ)ممػػػىاظتسػػػءوؿ عنػػػو  فػػػإف كػػػىف  أعػػػ اد جميػػػ أف يسػػػاؿ عػػػن ػكػػػإدرّا
َعً    اللفىظ  كػىف ,يىتالػ  علػا جميػ  المسػمٌ ال ٌ  الكلمػىترتيػِ  كمهملً  أو مَ 
الجػ ابى السػائَ عػن ذلػك  فال يستحقٌ   (٘)اظتسءوؿ عنػو: إدراك  رلتعرٌ ؛ فى  ان السءاؿ 

   (ٙ)«الل   ال لتيا  ا إالّ ن   »ن إمّاف ابدراؾ؛ إذ ؛ ليعّذر شرط اّ   السءاؿ معط 
 كال  قصىفعليو   من غير زيىدة (5)يقّدره كالج اب : ه  المطىبق للسؤاؿ

َاب  واألّوؿ  يو زيادٌة عليو    قصىف  عنو  والثآف معيٌب لض،الؿ باصت
 ليطابقو يف ذلك   ىن الج اب عىم كجو أف يك ف عىمىن  (ٛ)فإف كىف السؤاؿ

وختصيصػو بػذلك  ,في بعػض الصػ رالعاـ يف السءاؿ  رضيج از الف :ق ـه كقىؿ 
  (2)ال عض

ـ   (ٓٔ) هػذا- عن ج از تق يم خبر المبت أالسػائَ  كأف يسأؿ  فلػ  -ْػءاٌؿ عػا

                                                           
 ـٟ د: كخٌٗ. ٚـٟ ؽ: كخي.  (ٔ)

 ّذا يف د  وليست يف أ و ب و ج   (ٕ)

 ـٟ د: وخٌلَوخص. «وؤٔٛحع حٌلَوخص»  (ٖ)

 ١ٌٔض عٕي ــخي. «ِّخ»وٌح ـٟ ح٦ؼَحد, ٚ   (ٗ)

 يف د ليست  «اظتسءوؿ عنو»  وإدراؾ اظتسءوؿ عنويف أ و ب و ج:   (٘)

, ٔ:ٗٙ, ٚٔٔةزٗ ٌةزعٞ حٌفمٙةخء, ٚٔمٍةٗ ـةٟ حٌِّ٘ةٌَٕٙ٘ح حٌمٛي ١ٌْ ـٟ ى. ٚ٘ٛ ـةٟ حٌٜةخكزٟ:   (ٙ)

ّْ حٌمٛي ٌٍ٘خـعٟ. ٠ٕ:َ: حٌَٓخٌش  ٘ٙ  .3ٖأ( ٙ ٕٔ. ٚلي ًوَٖ حرٓ ع٩ْ ٓخرمخا )ٕٗٚر١ّٓ أ

 ـٟ ى: رميٍٖ.  (5)

 ْقا من ب  «يقّدره من ذري   ّاف السءاؿ»  (ٛ)

 ـٟ ى: حٌّفَٚٝ.  (2)

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج:  ههنا    (ٓٔ)
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   الجمل  (ٔ)اطتب في كل  أف يفرض ,المفرداطتب  فيالسءاؿ  أف يفرضأي: اهيِب  
يف بػاب اطتػػب  «اظتُػرد»يّػاب؛ إذ اظتػراد بػػويف بعػض النسػخ: اصتمػ   وىػَ مػن حتريػف الّ

اف أو مثً  أو رتعاً  [جٖٚٔ]    (ٕ)ما لي  رتلً  وال ش هها  مُرداًّ 
اف لو ذلك الُرُض  يما ذُّر ُـّ    أؿ عن الكلٌ  من لفٌ  (ٖ)وإفّتاّ  َِ لو العا الشام

ُـّ   يف  ػػمنو   جػػاز  ػػرض ذلػػك العػػاـِ يف ذلػػك الػػ عض وقصػػره  فقػػ   ػػأؿ عػػن الػػبعضالعػػا
 عليو  

يجػػ ز فػػػي  (ٗ)مػػىإ ٌ  ,فػػي الجػػ ابذلػػك الُػػرُض   ال يجػػ ز :كقػػىؿ آخػػركف
َاب؛  ال ليل  للسؤاؿ مطىبقو  غيرى عن اظتُروض اطتػاّص  لئال يك ف الج ابوُمِنَ  يف اصت
ـّ    .ا ت االعا

َا  [دٕٛٔ]األ،رَي   (ٙ)«ابن األن اري» (٘)وقد ردّ  ونظّر  يو  بانّػو يلػامهم  يمػا ذى ػ
َا منػ َُ ما ىربػ َا إليو مث َاب عامػاً مطابقػاً للسػءاؿ  كتػب أف ذى  َف اصتػ مػا يلػـا أف يّػ و؛ ألنّػوّ 

َاب   َف مطابقاً للج َف الدليَ عاّماً ليّ  يّ
اف ر ذلك  (ٚ)ّو  على اظتصّنف ّذ

                                                           

 ّذا يف د  وليست يف أ و ب و ج    (ٔ)

َام  ٔ:ٜٛٔينظر: اليصري     (ٕ)   ٕ:ٓٔ، وقت  اعت

 ُحى ـٟ ى: ٌّخ ًوَ.  (ٖ)

 عٕي ــخي: ٚأّخ.  (ٗ)

 ٚـٟ حٌٕٔن: ٚليٍ.  ٕ:ٕٗٓٔوٌح ـٟ حٌف١ٞ   (٘)

 .ٗٗح٦ؼَحد   (ٙ)

 ّاف  دوف واو   ّذا يف د  ويف أ و ب و ج:  (ٚ)
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 في ال كر (ٔ)مسأل ه 
ره    (ٖ)«دوُر العّل »يف العاشرة من اظتسائَ اظتيعّلق  بالعّل   (ٕ)وتقّدـ ّذ

اظتعلّػَ  ػا  (٘)كذلك أف تؤدم الصػف : (ٗ)«الخصىئص» في «ابن جػ » قىؿ
ألاػػَ اضتّػػم اظتعل ػػَ    يقتضػػي التغييػػرمثليػػ (ٙ)ممػػىأي: اضتّػػِم الػػذي  مػػى إلػػا حكػػمً  ػػا 

َين  َز تن َف «حّم»بذلك الَاف  وكت َلػو:  «ما» (5)وبّ َُو بق َع  مثّ واػ مثلػو »مايدًة للشػي
 إُف آ،ره     «مثلو يقيضي الي يري»

عليػػو الُعػػَ بعػػد الضػػمري  وظتّػػا ُحػػذؼ الُعػػَ  أداُة شػػرٍط  والّشػػرط ػتػػذوٌؼ دؿّ  :فػػإف
َلو تعاُف:     (ٛ) چجئ  جئ  جئې  ې   چ اتصَ الضمري   هَ نظري ق

-  ً راجعػػم (ٕ)إلػػا: رجعػػَت (ٔ)درتاضتّػػَم القيضػػا  الَاػػف لػػو   غيٌػػرتى  أ ػػت
َع(ٖ)اظتُاعلػػػ  للم ال ػػػ  أي أيّهػػػا -عليػػػك  يجػػػو فحيطئػػػرو   هربػػػتى  مطػػػ  مثػػػل مػػػى -: رجػػػ

   ال تعدؿ عنها ل ريىا؛ لئال يلـا الدور  رتب و  (ٗ)ؿأكٌ علا  قيمأف تي  -اظتسءوؿ
                                                           

 ْقطت من أ و ب و ج    (ٔ)

 ّذا يف د  وليست يف أ و ب و ج    (ٕ)

: ىػذا اظت  ػث يف الػدور ذػري اظت  ػث السػابق ٔ:ٕٛٓقاؿ ػتقق اطتصائص ػتمػد علػي النجػار لي  يف د   «دور العل »  (ٖ)
َؿ  ػػ«دور االعػػيالؿ» يػػو  َد علػػى العلػػ  بالُسػػاد  ؛  ػػنّف ذاؾ يف الػػدور يقػػ  يف العلّػػ  ضتّػػم يف العربيػػ  يقػػ َي   يعػػ ا الن ػػ

َر يقضي ٍّػم   يّػّف العػرب عنػو ألنّػو يُضػي إُف الػدور  ومػن أمثلػ   وىنا يراد أّف القياس على النظائر يف بعض األم
َاو  َاو تػػد،َ يف بػػاب الػػ َي   ػػنذا قلػػت ىػػذا  ػػنّف الػػ َؿ: عصػػ الػػدور أنّػػك لػػَ نسػػ ت إُف العصػػا تقلػػب األلػػف واواً  يقػػ

َاو ألُػاً لعػّدَت اظتي ّر  اظتُي َح ما ق لها، وىذا يقضي بقل ها ألُاً، ولّن جُتّنب ىػذا  ػراراً مػن الػدور،  ننّػك لػَ قل ػت الػ
َاو  ينظػػػػر: شػػػػرح الشػػػػا ي   َعهػػػػا ق ػػػػَ يػػػػا  اب ػػػػا  ،  رتجػػػػ  إُف الػػػػ َق ، وشػػػػرح اظتُصػػػػَ ٖ:ٜٓٔ قل ػػػػت األلػػػػف واواً، ل

ٕٔٓ:٘  

ي  (ٗ) ّٚ  .ٔ:3ٍٕٓطزش(  حٌوٜخثٚ )رخد ـٟ حٌيٍٚ  ٚحٌٛلٛؾ ِٕٗ عٍٝ أ

 عٕي ــخي ٚـٟ حٌوٜخثٚ: حٌٜٕعش.  (٘)

ػػاف ؽتػػا  و س أ و ب و جْػػقطت مػػن   (ٙ) َز ٕ:ٖٗٓٔقػػاؿ ابػػن الطيػػب   والع ػػارة يف د: إُف حّػػٍم مػػا أي  حّػػٍمّ  : جتػػ
َل   أي: حّػػم الشػػي  الػػذي  و  «مػػا»اب ػػا    و َين «يقيضػػي»م يػػدأ  و،ػػبه  «مثلػػو»مَاػػ َز تنػػ  «مػػا»و «حّػػم»  وكتػػ

َع  واصتملػ  بعػده اػُ   أو جػّر زائدة لل ؽتػا »اػُ  بعػد اػُ   ويف نسػخ:  «يقيضػي»علػى أنّػو اػُ  بنُسػو  و «مثلػو»شي
ّلها ميقارب   «ؽتا»بايادة  «يقيضي  أي: من الذي  أو: من شي  يقيضي  ّو

 ـٟ ؽ: ٠ٚىْٛ.  (5)

َلػػو   (ٛ) َف»مػػن وق َين حّػػم وبّػػ َز تنػػ َلػػو تعػػاُف: واآليػػ  مػػن لػػي  يف د   « ػػنف»مػػن الشػػرح دوف  «وكتػػ   جئ  جئې  ې   چ  ق

َب  چ   جئ   جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئجئ  جئ  جئ  جئ  جئ   جئ  جئ  جئ  جئ     ٙ: ٜ الي
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 عػػػ  ]- « ػػػرب»مػػػن بػػػاب  «ُيػػػتق ً »مػػػن  كػػػأف تبطػػػيى : (٘)الػػػدورِ  ذلػػػكمثػػػاؿ ك

َة» َّة»و  (ٙ)[«القػػ مػػا يف اظتصػػ اح(5)اْػػم مصػػدرٍ  «القػػ بّسػػر  «ر ػػىل و » مثػػلى  بنػػا ً  -(3) ّ 

َاوةً » جتمػػػ : (ٓٔ)ىثػػػم تكٌسػػػرهبّسػػػر أولػػػو   (2)«ةه كى ا ى ًقػػػ» :ك تقػػػ ؿفإ ٌػػػأولػػػو    رتػػػ َ  «قػػػ

: مػػػػػنبػػػػ ؿ تي  ثػػػػػمٌ   (ٔٔ) ُػػػػيٍ   همػػػػػاٍة آ،ػػػػَره [بٛٙٔ]بضػػػػم   «اءو  ى قػىػػػػػ»علػػػػا   تّسػػػػري

بعػػػػػد اببػػػػػداؿ:  فتقػػػػػ ؿ , ػػػػػىكط و  ف ػػػػػى بعػػػػػ  ألػػػػػفو لتطرٌ  الػػػػػ اكى  ال مػػػػػاةً   (ٕٔ)بػػػػػدؿَ 
َاوين  (ٖٔ)«اكه  ى قػى »  بينهما ألف   [أ٘ٙٔ]ب

 
كال ألجلػػػػو   اظتايػػػػدةِ التكسػػػػير  ألػػػػفً  (٘ٔ)بػػػػين كاكيػػػػن مكتطفػػػػي (ٗٔ)جمػػػػ فت
ٌَ حىجا  َاو  بين (ٙٔ) اا  آ،ِر الّلم   لي قى واٌو ٍاعتا   :ؼً رى كالطى  الخيرةً ال

                                                                                                                                                                      
 عٕي ــخي ٚـٟ حٌوٜخثٚ: َٛص.  (ٔ)

 ْقطت من أ و ب و ج    (ٕ)

 زاد يف أ و ب و ج: م ال   يف    (ٖ)

 يف أ و ب و ج: األوؿ    (ٗ)

 ـٟ ى: ِٚؼخي حٌيٍٚ حٌٌّوٍٛ.  (٘)

َة بناً  ّذا يف   (ٙ) َيت  ع  الق  د  وليست يف أ و ب و ج  والع ارة يف د: من ق

, ٚلةٛي حٌ٘ةخٍف: )ِةٓ رةخد  «ٍٟةٟ»٘ٛ رىٔةَ حٌةٛحٚ . وة  «ل٠ٛض»: ِٓ ٕ:ٗٗٓٔلخي حرٓ حٌ ١ذ   (5)

كٛح رٗ.«َٟد» َّ ٌُ ر٩ ٗه. ٚحٌمٛس ِٜيٍ ٚحُٓ ِٜيٍ, وّخ ٛ ٘ٚ ) 

 حٌّٜزخف ح١ٌَّٕ ِخىس )لٛٞ(.  (3)

: ٔ:2ٕٓ «حٌوٜةةخثٚ»ـةةٟ  «حرةةٓ ؿٕةةٟ»: لةةٛحٚس . لةةخي ٕ:ٗٗٓٔحءس. ٚـةةٟ حٌفةة١ٞ عٕةةي ــةةخي: لةةٛ  (2)

  ٚح٤ٛةةٛي ـةةٟ ٗ:ٖٔٗ. ٠ٕ:ةةَ: حٌىظةةخد «لةةٛحٚس», ٚعٍةةٝ حٌظؤ١ٔةةغ: «لةةٛحءس»ـظمةةٛي عٍةةٝ حٌظةةٌو١َ: 

 .ٖ:5ٖ٘حٌٕلٛ 

 ْقطت من أ و ب و ج    (ٓٔ)

. ٠ٕ:ةَ:  ٟٚز َٗ ـٟ حٌَ٘ف  رخ٠ٌةُ, «ؿٛحٍ»لٛحٚ( و ): لٌٛٗ ٕ:٘ٗٓٔلخي حرٓ حٌ ١ذ   (ٔٔ) ٌُ ٚ٘ةٛ ٚ٘ة

  ٚٗةَف حٌ٘ةخـ١ش ٔ:ٖٔٗ  ٚحٌّّظةع 5ٕٙ, َٚٗف حٌٍّةٛوٟ 52ٙ  ٕ:53َ٘ٓ ٕٛخعش ح٦عَحد 

 .ٕ:2ٕٗ  ٚحٌٍزخد ٖ:5ٖٔ

 ١ٌٔض ـٟ ى.  (ٕٔ)

 ٚ٘ٛ ٌِ٘ذ حٌِؿخؽ وّخ ـٟ حٌّّظع.   (ٖٔ)

 يف أ و ب و ج:  يجم     (ٗٔ)

 عٕي ــخي ٚـٟ حٌوٜخثٚ: ِىظٕفظٟ.   (٘ٔ)

 و ج: حااَ  ّذا يف د  ويف أ و ب   (ٙٔ)



611 

 

َاو آ،ػػر الّلمػػ    (ٔ)أي: إبقػػا مػػن ذلػػك  تى فػػإف أ ػػتى فػػرر   أهمػػا: (ٕ)قلػػتى ك الػػ
نػػػَت عليػػػو   لامػػػك أف ,«أكائػػػل»فػػػي  كمػػػى همػػػاتي أي: أقل هػػػا قتػػػاًة ليطرّ هػػػا  ترجػػػ  ظتػػػاّ 

ََ إبػػداؿ اعتمػػاة واواً   الن كمػػى كػػىف أكٌ واعتمػُا آ،ػػره   (ٖ)بالضػػم «ٌاء ى قػىػػ» :تقػػ ؿ ػػ كتصػػير ق ػ
  لػػ  إلػػا مػػى ال   ىيػػ ى   ىّػػذا ثػػم مػػن الػػ اك همػػاة ,ال مػػاة كاكان  (ٗ)مػػن بػػ ؿهكػػرا تي 

اظتقيضي للقلب ظتا  إلا   ح  هرابالقلب  (ٙ)الصيغ  (٘)فإذا أدتوالدوُر ذري جائٍا  
ٍُ َقْصػػػراً ؿ رتبػػػ علػػػا أكٌ  ت اإلقىمػػػ ي كجبػػػ  (ٚ)للقلػػب ظتػػػا قُلػػػَب عنػػو  وىّػػػذا إُف ذػػػري عايػػػ 

 الَعَ ث:  (3)[و]للمسا    وإراحً  من الَعَنت 
 (2)رأى األمر يُُضي إُف آِ،ٍر               صرّي آ،ره أّوال

َؿ:  ََا ٌ » يق َاٍو  هماٍة   «قَػ  لد   الدور   كال يع ؿ عط ىب

                                                           

   ويف أ و ب و ج: أعا  ٕ:٘ٗٓٔوالُيض  ّذا يف د  (ٔ)

 يف أ و ب و ج: قلت  دوف واو    (ٕ)

 ٟ٘ رخٌفظق وّخ ٓزك. ٚحٌعزخٍس ـٟ ى: رخٌِّٙس آهَٖ.  (ٖ)

 ْقطت من أ و ب و ج    (ٗ)

 ـٟ د ٚ ى: أٍىص.  (٘)

 , ٚعٕي ــخي ٚـٟ حٌوٜخثٚ: حٌٜٕعش. ٕ:ٙٗٓٔوٌح ـٟ ّ ٚحٌف١ٞ   (ٙ)

ويف الُػػيض  ال إُف ذايػػٍ   إال إُف ذايػػ   ولعلهػػا:ّػػذا الع ػػارة يف د  ويف أ و ب و ج: اظتقيضػػي لالنقػػالب عنػػو  وىّػػذا   (ٚ)
 إُف ما ال ذاي  لو  اظتقيضي لالنقالب عنو :ٕ:ٙٗٓٔ

 . ٕ:ٙٗٓٔح٠ٌِخىس ِٓ حٌف١ٞ   (3)

 .«طٕز١ٙخْ, حٌؼخٟٔ»ٗ ـٟ حٌّمّيِخص ١ٌْ ـٟ ى. ٚلي ٓزك طو٠َـ «لَٜحا ٌٍّٔخـش... آهَٖ أ٨ٚا »لٌٛٗ:   (2)
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 ٌُ أ،رىمسأل 
 يف اليعليَ في اجتمىع   ين

: ل ػػِ  العػػرب  فػػي هػػره اللغػػ  التضػػىد اعلػػم أفٌ  :(ٔ)«الخصػػىئص»قػػىؿ فػػي 

يف أّعمػا ال كتيمعػاف  وتقػّدـ أف ] (ٖ)عطػ  أهػل الكػالـ جرل التضػىدٌ مى  (ٕ)رو ىجالعرب  
َف يف تعػػػاليلهم َّة  (٘)من ػػػى أىػػػَ الّػػػالـ (ٗ)وتقػػػّدـ أف أىػػػَ الل ػػػ  ين ػػػ  [جٗٚٔ]يف القػػػ

   (ٙ)[والّدق    جروا غَتراىم  يما ؿتن  يو [جٗٚٔ]
كػػىف الحكػػم   (5)أي: مػػن ىػػذه الل ػػ مط ػػى  اف فػػي  ػػيءو فػػإذا تػػرادؼ الضػػ ٌ 

َُ  ؿالكٌ اضتُّم  (ٛ)عنو كياكؿ ,الحكم للطىرئ اف ق     (ٜ)الذيّ 
: (ٔٔ)حرؼ ل ف يي التعريف إذا دخلت علا المط ٌ  (ٓٔ)الـ: ذلك مثاؿك

اظتػػءذف  كالتطػػ ين للتطكيػػراظتػػءِذف بػػاليعيني   الػػالـ للتعريػػف لفٌ ؛ تط يطػػ : لػػالـ (ٔٔ)لػػ 
 [من الّامَ]: (ٕٔ)ِفباالنيشار واليعميم  وَلّم ُت لذلك بقَ 
َينِ   بي  وبينك يف اللقا  ت اعدٌ   ّيعارض اليعريِف والين

                                                           
ّْ حٌلىُ ٌٍ خٍة(   (ٔ)  .ٖ:ٕٙحٌوٜخثٚ )رخد ـٟ أ

  يف أ و ب و ج: جرى  (ٕ)

ِةٓ ك١ةغ ٘ةٛ لخعةيس ح٦ٓة٩َ. حٌظع٠َفةخص   رخكغ عٓ ح٤عَحٝ حٌٌحط١ش ٌٍّٛؿةٛىعٍُ حٌى٩َ: عٍُ   (ٖ)

 .3ٕٔحٌظع٠َفخص  ِخىس )عٍُ حٌى٩َ( 

 طعخ١ٌُٙ. ٌٚعٍّٙخ: طعخ١ٌُّٙ., ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ٕ:5ٗٓٔوٌح ـٟ حٌف١ٞ   (ٗ)

 , ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: حٌٍؽش. ٕ:5ٗٓٔوٌح ـٟ حٌف١ٞ   (٘)

 ٠ُخىس ِٓ أ ٚ د ٚ ؽ  ١ٌٔض ـٟ ى. ٠ٕ:َ: حٌّٔؤٌش ح٤ٌٚٝ ِٓ حٌفًٜ حٌَحرع.  (ٙ)

 ـٟ ى: ح٤ِؼٍش.  (5)

  يف د: عنده  (ٛ)

  ّذا الع ارة يف د  ويف أ و ب و ج: الذي قيَ  (ٜ)

 .  «٨َ»حٌوٜخثٚ, ٚعٕي ــخي ٚـٟ حٌوٜخثٚ: و وٌح ـٟ ٔٔوش ِٓ   (ٓٔ)

 .ٔ:55, ٚحٌٍزخد ٘٘عٕي ــخي ٚـٟ حٌوٜخثٚ: ٌٙخ. ٠ٕ:َ: حٌعًٍ   (ٔٔ)

ّّلض ٌٌٌه رمٌٟٛ»  (ٕٔ)  ِع حٌز١ظ١ٓ رعيٖ ١ٌْ ـٟ ى. «ٌَٚ
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 (ٔ)رى يف حال ٍ  ال نُ  مي ايننيِ 
 

 ّي ايِن الينػّرِي واليػعينيِ 
 

-لقَّتػو  فكىف الحكم للطىرئلُظاً ومعػً    افلٌمى ترادفى علا الكلم  تضىدٌ 
َف -كه  الالـ  ينو   عرّ ناه  ا  ومنعنا تنَ  (ٕ)على الن

َؿ بعػػٍض:  مػػا يف  «السػػالـٌ  علػػيّم»واصتمػػ  بينهمػػا يف قػػ   أو علػػى (ٖ)«اظت ػػ »شػػاذ ّ 
   (ٗ)«أؿ»زيادة 

َارد  الضػػػػ ين المتػػػػرادفين جػػػػرلمى  جػػػػىرو اضتّػػػػم  كهػػػػرا  علػػػػا المحػػػػلٌ يف اليػػػػ
َّ ػك ,ال اح  َنػاف ميضػاداف   الس ادي  علي   البيض يطرأاحمل  (٘)كالسػىكن يطػرأوقتػا ل
 األوؿ   (ٙ)تل يو عمَ الثآف    يُ علي  الحرك  (٘)يطرأ

َُ مػػا ذُّػػر  (ٚ)كػػرلكك  مػػاؿ (3)التطػػ ين لإل ػػىف  حػػرؼي  أيضػػىن مثػػ ؛ إذ بينهمػػاّ 
َيِن باالنُصاؿ    الينايف؛ بيذاف اب ا   باالتصاؿ  والين

َيَ]: (2)وإُف تنا يهما أشار من قاؿ  [من الط
َّ مّانيا َيٌن وأنت إ ا ٌ           يث ترآف ال حت  ّآفِّّ تن

 (ٕ)   ي ذؼ اليا  ظتا ذُّر؛ وألفّ (ٔ)تىء التأ يث ليىء الطسو حرؼي ذلك ّك
ذلك   ُ ذ ت   (ٕ)وألفّ  َاً  وضتاُؽ يا  النس   يصرّيىاّ   اليا  ال يق  حش

                                                           

ًّ ِةةخ أػزظةةٗ ٘ةةٛ  «ِظزةةخ١ٕ٠ٓ ـةة٩ ٔةةَٜ ـةةٟ كخٌةةش»  (ٔ) ـةةٟ أ ٚ د ٚ ؽ: ١ِٕةةخ رةة١ٓ ـةة٩ ٔةةَٜ ـةةٟ كةةخي. ٌٚعةة

 حٌٜٛحد.

 , ٚـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: حٌّظَد. ٕ:5ٗٓٔوٌح ـٟ حٌف١ٞ   (ٕ)

 ـ١لظّةً «عٍة١ىُ ٓة٩َُ » ٚٓةّع: 3ٔٗوٌح ٔمٍٗ حرٓ حٌ ١ذ ـٟ حٌف١ٞ, ٌُٚ أؿةيٖ ـةٟ حٌّؽٕةٟ. ٚـ١ةٗ   (ٖ)

 .ٖ:ٕٖ. ٠ٕٚ:َ: حٌظ١٠ًٌ ٚحٌظى١ًّ «أي» اّٟخٍ أٚ .هللا ٩َٓ :أٞ ًٌه

َين للمعػػػػرؼ قل نػػػػاه وحػػػػذ ت الػػػػالـ وزاد  يهػػػػا: أو الي  ّػػػػذا يف د  وقػػػػد ْػػػػقطت مػػػػن أ و ب و ج  (ٗ) وع ػػػػارة الُػػػػيض  نػػػػ
ما يف اظت    أو على زيادة أؿ  ال اعيداد  ا  ٕ:ٚٗٓٔ َؿ بعض: "السالـٌ عليّم" شاذ  ّ   : واصتم  بينهما يف ق

: -ٚ٘ةةٛ حٌةةٌٞ حهظةةخٍٖ ــةةخي ٚحٌّٛحـةةك ٌٍوٜةةخثٚ -, ٚـةةٟ ك١ةةيٍيوةةٌح ـةةٟ ّ ٚ ف ٚ َ ٚحٓةةظخٔزٛ  (٘)

 ط َأ. 

 حٌؼخٟٔ ٠ٍٚؽٝ.ـٟ ى: ـ١عًّ   (ٙ)

 دوف واو   ّذلك   يف أ و ب و ج  (ٚ)

  ٖٚٛ، ٔ:ٜٚ، والل اب ٕٓ٘ينظر: أْرار العربي   (  ٛ)
َّ ِٓ لخي.  (2)  حٌعزخٍس ـٟ ى: ح٠٦ٌحْ ح٦ٟخـش رخٌظع٠َؿ  ٚحٌظ٠ٕٛٓ رخٌظٕى١َ ٚاٌٝ ِخ ـ١ّٙخ أٗخٍ وّخ ِ
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 (ٖ) الث ٌ  مسأل ه 
َعاف القيىس  : (ٗ)ن
َح جامعّي  عّليو لألاَ والُرع  جلي ٌُ لَ  ُّ 
   (٘)طتُا  ذلك  يها كخفي  

فػي صػل   مػن المثطػا (ٙ)حػرؼ الطػ ف ب[ٜٙٔ] قيىساصتلػي:  ؿفمن الكٌ 
ػ(5)عند اب ا   الالـك اللف   (ٜ)مػن علػا حػرؼ الطػ ف   «(3)جػا  الضػاربا زيػداً » ّ 
اظتثػ    (ٔٔ)أي: حذ َػو يف ؿالكٌ  فػإفٌ   (ٓٔ)«أؿ»أي: اػلِ   في ىاظتذّّر الساَف  الجم 
ٌَع منهم  بخالؼ الثى ي [أٙٙٔ]من العرب  سم لم يي      مسم

                                                                                                                                                                      

َام  ٕ:ٜٓ٘صري  ، واليٕ:٘ٗٔ، والل اب ٜٖٔ، وأْرار العربي  ٖٔ٘ينظر: العلَ  (  ٔ)   ٙ:٘٘ٔ، وقت  اعت
. ٚـٟ ؽ: ٨ ِخ ٌظخ.   (ٕ) ّْ  ـٟ أ: ٨ ِخ. ٚـٟ د: ٤

حهظٍؿ طَط١ذ ٌٖ٘ حٌّٔؤٌش ِٚٔؤٌش حٌظًٍٔٔ ٚحٌوخطّش عٕي حرٓ ع٩ّْ عةٓ طَط١زٙةخ عٕةي ــةخي ٚـةٟ   (ٖ)

 طوٍة٢١ٌ, ـةٌوَ ِٔةؤٌش حٌظٍٔٔةً -ٍكّةٗ هللا -: ٚلي ٚلةع ٌٍ٘ةخٍف ٕ:ٓ٘ٓٔحٌف١ٞ. لخي حرٓ حٌ ١ذ 

ـٟ حٌوخطّش , ٚؿعٍٙخ ِّخ ـ١ٗ حٌّٔخع ٚحٌم١خّ ٚح٦ؿّخع. ٚأٍحى أْ طىْٛ ٌٖ٘ حٌّٔؤٌش وٌٌه, ٚ٘ةٛ 

ٌَ ٨ ِعٕٝ ٌٗ, رً حٌٌٞ ـٟ ح٤ٛٛي ِٔؤٌش حٌظًٍٔٔ ٚكي٘خ عٍٝ ٠َ١مةش ح٨ٓةظم٩ي , ػةُ ِٔةؤٌش  و٩

 حٌم١خّ حٌـٍٟ ٚحٌوفٟ ٚحٌوخطّش. 

س حٌم١خّ ٟٚةعفٗ. ٚحٌم  (ٗ) ّٛ ١ةخّ حٌـٍةٟ ٘ةٛ حٌ:ةخَ٘ حٌةٌٞ ٠عٍةُ ِةٓ ؼ١ةَ ِعخٔةخس ٌ٘ح حٌظم١ُٔ رخعظزخٍ ل

, ٘:ٖٙ  ٚحٌزلةةَ حٌّلةة٢١ ٌٍٍِو٘ةةٟ 2ٗ٘  ٘:ٕٔٔٚـىةةَ. ٚحٌوفةةٟ رو٩ـةةٗ. ٠ٕ:ةةَ: حٌّلٜةةٛي 

 . 5:5ٖ٘ٗٚحٌظلز١َ َٗف حٌظل٠ََ 

 ـٟ ى: ـ١ّٙخ.  (٘)

 ـٟ ى: حٌظ٠ٕٛٓ.  (ٙ)

ّْ كٌؾ حٌْٕٛ ٧ٌٟخـش  ١ٌْٚ وٌٌ «عٕي ح٦ٟخـش»لٛي حرٓ ع٩ْ:   (5) ه  وّخ ٓة١ؤطٟ ـةٟ وة٩َ ٠ُٛ٘ أ

 ١ٓز٠ٛٗ.

 ـٟ حٌٕٔن: ٠ُي.   (3)

 : يف يف أ و ب و ج  (ٜ)

ى حٌٌٞ لَٜٖ عٍٝ »  (ٓٔ) َّ . ِٚؼخي كةٌـٙخ ـةٟ حٌـّةع «حٌٍظخ»ٚ «حٌٌٍح»عٍٝ لٛي ١ٓز٠ٛٗ ٚحٌفَحء ه٩ـخا ٌٍّز

 لٛي حَِة حٌم١ْ:     حٌلخـ:ٛ عٍٛسَ حٌع١َ٘س ٨       ٠ؤط١ُٙ ِٓ ٍٚحثٕخ ٚوؿُ 

َّ ٛةةٕخعش ح٦عةةَحد ٗ:٘ٗٔ  ٚحٌّمظ٠ةةذ ٕٕٓ  ٔ:3ٙٔ ٠ٕ:ةةَ: حٌىظةةخد    ٚٗةةَف ٕ:3ٖ٘  ٚٓةة

. لةةخي 23ٕ  ٍلةةُ: ٗ:5ٕٕ  ٚحٌوِحٔةةش 3ٔ٘  ٍلةةُ: ٔ:3ٙٙ  ٚحٌظٜةة٠َق ٕ:2ٖٔحٌىخـ١ةةش حٌ٘ةةخـ١ش 

ٓةة١ز٠ٛٗ: ٌةةُ ٠لةةٌؾ حٌٕةةْٛ ٧ٌٟةةخـش ٨ٚ ١ٌعخلةةذ ح٨ٓةةُ حٌٕةةْٛ  ٌٚىةةٓ كةةٌـٛ٘خ وّةةخ كةةٌـٛ٘خ ِةةٓ 

 خْ ح٨ُٓ ح٤ٚي ِٕظٙخٖ ح٨ُٓ ح٢هَ.  ك١غ ١خي حٌى٩َ  ٚو«ح٠ٌٌٓ»ٚ «ح٠ٌٌٍٓ»

 ـٟ ى: ِٓ.  (ٔٔ)
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 ؛(ٕ)جلػي   قيىسه  يما ذُّر   كقيىس المثطا علا الجم  :(ٔ)يىفح قىؿ أب 

هم ؛(ٕ)جلي    يف ذالب األحّاـ   االشرتّا

                                                           
. ٠ٕٚ:ةَ حٌّٔةؤٌش ـةٟ حٍط٘ةخؾ 3ٙٔ  ٔ:5ٙٔ  ٚٔمٍٗ ـةٟ ّ٘ةع حٌٙٛحِةع ٔ:ٕ٘ٗحٌظ١٠ًٌ ٚحٌظى١ًّ   (ٔ)

 . ٕ:5٘٘ح٠ٌَد 

ّْ ٌىةً طَو١ةذ رٔةّخع ِةٓ حٚحٌظى١ّةً: ٚح٨كظ١ةخ١ أ٨ ٠مةخي ا٨ ُحى أرٛ ك١خْ ـٟ حٌظ١٠ًٌ   (ٕ) ٌعةَد  ـةب

 ش طُز ً ل١خّ حٌّوظٍفٟ حٌظَو١ذ رع٠ٗ عٍٝ رعٞ.ع١ه١ٜٛٛخص  ٟٚ



615 

 

 خىتم 
ياب القياس  ألحّاـّ 

َ ػػق بعربّييػو ظتػػا يُيػػد اضتّػػم  مىعيجتمػػ  الٌسػػ -(ٔ)لليقليػػَ- قػػ  ويعػػّب عنػػو -ؽتػػن ُي
َع  يػػػػو  كالقيػػػػىسمػػػػن الن ػػػػاة عليػػػػو   كاإلجمػػػػىعي  (ٕ)-بػػػػالنصّ  علػػػػا علػػػػى الػػػػنّص اظتسػػػػم
  (ٗ)التسلسلً  -اليت وقُت عليها- (ٖ)مسأل ً 

 : يف مسال  اليشّيك  وىَ من حتريف النّساخ  (٘)ويف النسخ
: «الاؼتشػػري»لػػػ «ل ػػرح المفٌصػػ»فػػي  [دٜٕٔ] (ٚ)«ال  لسػػيٌ » (ٙ)قػػىؿ ػػاألّوؿ: 

َُ يف اظتَاػَؼ ره العىمل فػي الصػف  مقػ ٌ  (ٛ)فٌ بأمن الن اة  من قىؿ  أجػىز  (2)ال العامػ
لعػدـ تعلّػق  «العىقػلي  زيػ ه  (ٓٔ)ء يجػى» :مػن ق لػكاظتَاػَِؼ  «زيػ و »ا ال قػف علػ أجىز

أي: عنػد ىػذا  تقػ يره عطػ ه لفٌ ؛ (ٔٔ)لكابتػ اء العىقػالصُ  باظتَاَؼ من جه  العامػَ 

                                                           
ٔفٔةٗ : ٠ـُٛ وٛٔٙخ ٌٍظم١ًٍ رخعظزخٍ ِةخ ٌةُ ٠ـظّةع ـ١ةٗ, ٚاْ وةخْ ٘ةٛ ـةٟ ٕ:ٕ٘ٓٔلخي حرٓ حٌ ١ذ   (ٔ)

 وؼ١َحا. ُٚحى ـٟ أ ٚ د ٚ ؽ: أٚ حٌظلم١ك. 

 ِخ ر١ٓ ِعظَٟظ١ٓ ١ٌْ ـٟ ى.  (ٕ)

٩َ حٌظةخرع ٌٍوخطّةش, ٌٚٙةخ طظّةش ٟٚةعٙخ حرةٓ عة٩ْ عٕي ــخي: ى٩١ٌا عٍٝ ِٔؤٌش . اٌٝ ٕ٘خ حٔظٙٝ حٌىة  (ٖ)

 ـٟ ؼ١َ ِىخٔٙخ, ٚٓظؤطٟ ح٦ٗخٍس ا١ٌٗ.

 .ٕ٘حٌظًٍٔٔ: ٘ٛ طَط١ذ أٍِٛ ؼ١َ ِظٕخ١٘ش. ٠ٕ:َ: حٌظع٠َفخص  ِخىس )حٌظًٍٔٔ(   (ٗ)

 ٌعٍٙخ: ٚـٟ ٔٔن. أٚ: ٚـٟ رعٞ حٌٕٔن.  (٘)

لػي  يف  «قػاؿ»أّوعتا: قػاؿ األندلسػي  والشػرح ق ػَ   وىنا بدأت مسال  اليسلسَ عند  جاؿ و ْقطت من أ و ب و ج  (ٙ)
 د  

ىف بدمشػق ْػن    (ٚ) َي، اظتيػ َرقي الن ػ ػي، أبػَ ػتمػد اللػ َ ّػق بػن جعُػر األندلسػي اظتْر ىػػ  ٔٙٙىَ القاْم بن أزتد بن اظت
َعػػػاة  ىا د[ اعتمػػػاة والػػػداؿ اظتهملػػػ   و ػػػّم الػػػالـ  بعػػػدٜٕٔ: بُػػػي  ]وزاد يف د  ٕٜٔٔ، رقػػػم: ٕ:ٕٓ٘ينظػػػر: ب يػػػ  ال

  ٔ:ٛٚمهملػػ   نسػػ   لألنػػدل  إقلػػيم بػػاظت رب  قالػػو اظتصػػنف يف لػػّب الل ػػاب  ينظػػر: لػػب الل ػػاب  مػػادة )األندلسػػي( 
ره ابن عالف يف اظتسال  السابع  من مسائَ اظتقدمات  «األندلسي»  و  ا ٕ٘٘: رقم  ّذ

 : إّف  يف أ و ب و ج  (ٛ)

ّْ حٌعخًِ ـٟ حٌٜةفش ٘ةٛ حٌعخِة  (2) ّْ حٌعخِةً ً٘ذ حٌـٍّٙٛ اٌٝ أ ً ـةٟ حٌّٛٛةٛؾ. ٚح٤هفةٖ عٍةٝ أ

  ٔ:ٙٓٗ  ٚحٌٍزةةخد ٕٔٙ  ٚأٓةةَحٍ حٌعَر١ةةش ٔنٕٔٗـ١ةةٗ ِعٕةةٛٞ  ٚ٘ةةٛ حٌظزع١ّةةش. ٠ٕ:ةةَ: حٌىظةةخد 

 . ٘:ٙٙٔ  ّٚ٘ع حٌٙٛحِع ٕ:5ٓٔٚحٌظ٠َٜق 

 : جا   يف أ و ب و ج  (ٓٔ)

 : العامَ  يف أ و ب و ج  (ٔٔ)
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 َِ   ه مسػتقلٌ  كالجملػ  ,جملػ ن  (ٔ)النعػت بعاملػو فكػىف «جىء ي العىقػلي » [ج٘ٚٔ]القائ
 الْيقالعتا   ب ى يبت أك على ما ق لها   فأف ي قأي: ال نتين   ف جو

َؿ  كهػػػرا َِع؛ ألنّػػػو  يػػػؤدم إلػػػا التسلسػػػل فى ػػػ ه القػػػ جػػػىء ي » :رإذا قػػػ ٌ اظتمنػػػ
َُ »و  ,«العىقػػلي  َـ بػػو؛ ألّف الَاػػف ل ػػى مػػن م صػػ ؼ كالصػػف  ال بػػ ٌ اػػٌُ    «العاقػػ ٍُ تقػػ

َـ بػػػػو ذلػػػػك اظتعػػػػ     جػػػػىء ي زيػػػػ ه » :التقػػػػ يري حينئػػػػٍذ  فيكػػػػ فيػػػػدّؿ علػػػػى معػػػػً  وذاٍت تقػػػػ
ٌَ  يو   يصري اليقػدير:  «العاقَ»لػ ر أيضىن يق ٌ  ثمٌ  ,«العىقلي  جػىء ي »اظتقّدِر لو مَاٌَؼ عام
 جػىء ي زيػ ه » :أيضػىن ظتػا ذُّػر مػن ا يقػار الصػُ  للمَاػَؼ  (ٕ)كيكػ ف التقػ ير ؛«العىقلي 
َ  منهمػػػا اآل،ػػػُر ال كهكػػػرا أبػػػ ان  «العىقػػػلي  ػػػ بال نػػػا  - كلػػػيمتػػػا أي إُف عايػػػٍ   (ٖ)يلػػػـا مػػػنّ 

َؿ َِ  يهػػػػا    ر بيط مػػػػىقيػػػػ (ٗ)«العاقػػػػَ»أي:  صػػػػف ى ال العىمػػػػلي  -للمُعػػػػ أي: الصػػػػُِ  والعامػػػػ
َـ بػػو الصػػُُ    م صػػ ؼه  الَاػػَف  (ٙ)لُدعائػػو ر ٌ قيػػ بم صػػ ؼو  العىمػػل (٘)لٌ كمتػػا ا ػػتقتقػػ

ال  إلػػػا مػػػىإُف مػػػا ق لػػو  وىّػػذا  (5)ُُ  يهػػػا   ريجػػ  األمػػرآخػػر عىمػػػله مػػ  الصػػػف  إليػػو 
ٌَع   ,كذلك محىؿه  .يتطىها   ما أّدى إليو ؽتن

َُ يف  الجم ػ رعليػو ك الرم علي  الجمىع  (3)لمختىركا أّف العامػَ  يهػا العامػ
َقػف  (2)   يمنػ   ال يج ز ال قف علػا الم صػ ؼ دكف الصػف أ ٌ و  اظتَاػَؼيف  ال

َقف عليو    ال

                                                           
 ـٟ ى: ِعخٍِش.  (ٔ)

َف اليقدير»  (ٕ)     و ب و جْقا من أ  «ويّ

 ١ٌٔض ـٟ ى. «٨ اٌٝ ٔٙخ٠ش»ٓم ض ِٓ د. ٚ   (ٖ)

 حٌعزخٍس ـٟ ى: حٌعخلً حٌٜفش ٛفش حٌعخلً.  (ٗ)

 : اشي َ  يف أ و ب و ج  (٘)

    يف د: لرعاي   (ٙ)

 ـٟ د: حٌعخًِ.  (5)

 عٕي ــخي: ـخٌّوظخٍ.  (3)

 ـٟ ؽ: ـ١ّظٕع.  (2)
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ػػَر، ويشػػهد لػػو القيػػاس، ظتػػا يلػػـا علػػى  َّ جػػا  بػػو الػػنّص عػػن العػػرب، وأرتػػَ  عليػػو مػػن ذ
َع   َازه من اليسلسَ اظتمن   .ا ت اج
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فػي خبػر  يج ز دخ ؿ البىء :(ٕ)« رح التس يل»في  (ٔ)«ابن مالػك» قىؿ
َاَزه يف ،ػػػػػب  التميميػػػػػ  «مػػػػػى»خبػػػػػر   ك «لفىر ػػػػػيا»ػخالفػػػػػىن لػػػػػاضتجازيػػػػػ    (ٖ)«مػػػػػا»جػػػػػ

 يف منعهما منو يف اليميمّي    (ٗ)«الامخشرم»
َاِز   علي  كي ؿٌ  مػن الن ػاة  وال  كالقيػىس كاإلجمػىعمن العرب  السمىعي أي: اصت

َنو بعد انعقاد ابرتاع  نظَر طتالؼ من   ذُّر إّما لضعُو  أو لّ
  أ  (٘)بػػن أّد بػػِن  اخبػػ َ  :ذلػػك فػػي أ ػػعىر بطػػي تمػػيم ى السػػمىع فل جػػ دأٌمػػ

  .(ٙ)ك ثرهمق يلٍ   
ال لك  ػػ   ,الخبػػر لك  ػػ  مطفيػػىن  (5)البػػىء دخلػػت علػػا ى القيػػىس فػػألفٌ كأٌمػػ
 [بٓٚٔ]تقػػػدِٔف عػػػن العمػػػَ  بن ػػػَ  المكف فػػػ  «مػػػى»بػػػ ليل دخ ل ػػػى بعػػػ   ,مطصػػػ بىن 

َِؿ ،بِىا على اشتها وىَ ذري ظرٍؼ  وؿتَ ذلك ؽتا هُتمَ  يو م  بقا  النُي    (3)معم

                                                           
ٌٙخ: لي ٠ـظّ ( ٔ) ّٚ ع حٌّٔخع ٚح٦ؿّخع ٚحٌم١ةخّ ىٌة٩١ا عٍةٝ ِٔةؤٌش. وّةخ ٕ٘خ طظّش حٌوخطّش عٕي ــخي, ٚأ

 أ١َٗ ا١ٌٗ ٓخرمخا.  

. ُحى ـٟ ى: حٌٌٞ حٔظٙٝ ـ١ٗ اٌٝ رخد حٌمٔةُ. ٔمةً حٌٔة١ٛ١ٟ وة٩َ حرةٓ ِخٌةه ٔ:3َٕٖٗف حٌظ١ًٙٔ   (ٕ)

ّْ حرٓ ِخٌه ٌُ ٠ٌوَ ح٦ؿّخع  ٚلي ًوَٖ أرٛ ك١ّخْ عٓ أرٟ ؿعفَ حٌٜفخٍ. ٠ٕ:ةَ:  ؾ, عٍٝ أ َّ رظٜ

. ٌٌٌٚه ِٓ حٌَّؿق أّٔٗ أٍحى أرخ ك١ّخْ ـةٟ لٌٛةٗ ٕ:ٕٙٔ  ّٚ٘ع حٌٙٛحِع ٗ:ٕٖٔظى١ًّ حٌظ١٠ًٌ ٚحٌ

ف رةٗ وّةخ ـةٟ ِٔةؤٌش وظةخد ح٦ؿّةخع,  «لخي ـٟ َٗف حٌظ١ًٙٔ» َّ ١ٌْ حرٓ ِخٌهّ ٤ٔٗ ٌةٛ أٍحىٖ ٌٜة

 ٚحٌّٔؤٌش حٌٔخرعش ِٓ ِٔخثً حٌعٍش.

 ٓم٢ ـٟ ى. «حٌظ١ّ١ّش ؿٛحُٖ ـٟ هزَ ِخ »  (ٖ)

حؽ. ٠ٕ:َ: ح٤ٛٛي ـٟ حٌٕلةٛ  ٚع١ٍٗ أرٛ رىَ  (ٗ) َّ   3ٖٕ( 3ٗ  ٚحٌزؽةيحى٠خص )حٌّٔةؤٌش: ٔ:2ٖرٓ حٌٔ

  3ٕ, ٚحٌّفٜةةةً ٗ:3ٗٗ( 3٘:ٕ  ٚحٌى٘ةةةخؾ )حٌّـخىٌةةةش ٔ:ٖٓٗ  ٚحٌّمظٜةةةي ٕٔٔٚح٠٠٦ةةةخف 

 . ٓٔ:ٖٕٙ, ٔ:ٕٕٔ, ٚحٌيٍ حٌّْٜٛ ٕ:َٗٔٔٚٗف حٌّفًٜ 

  ٚٔٙخ٠ةش ٕٙٓخد حٌعةَد ـٟ وظةذ ح٤ٔٔةخد: طّة١ُ رةٓ ِةَ رةٓ أى رةٓ ١خروةش. ٠ٕ:ةَ: ؿّٙةَس أٔٔة  (٘)

 .33ٔح٤ٍد ـٟ ِعَـش أٔٔخد حٌعَد )رٕٛ ط١ُّ( 

. ِٚؼخٌٗ لةٛي ٖ:ٕٕٓٔ  ٚحٍط٘خؾ ح٠ٌَد ٕ:ٕٗ  ِٚعخٟٔ حٌمَآْ ٌٍفَحء ٕ:٠ٖٕٔ٘:َ: حٌىظخد   (ٙ)

 حٌ٘خعَ: 

 ٨ٚ           ُ  ٠َٛ حٌلفخِه ٨ٚ كَٜ.   ٔؤٔب  ٌعَّن ِ خ ٓعٌي رِوٍّ ش آػ

 ١ٌٔض عٕي ــخي.  (5)

 ٚرعي ً٘. عٕي ــخي: ُحى  (3)
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قاْػػػم بػػػُن علػػػي بػػػِن ػتمػػػِد بػػػِن  ,جعفػػػرو  [أٚٙٔ] قلػػػ  أبػػػ   قػػػدػى اإلجمػػػىع فػػػكأٌمػػػ
ػػيُّ الشػػهري بػػػ ِْ َْ بُػػي  اظتهملػػ  وتشػػديد الُػػا  وبػػالرا  آ،ػػرّه  أحسػػن  :ىرفٌ الٌصػػْػػليماَف  الَ طَْليَػ

َيو»رّاح ش    واهلل تعاُف أعلم «ّياب ْي 
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 الكتىب الراب 
 في اال تصحىب

افإبقا  اضتّم   أي:    (ٔ)ّماّ 
اللفػػػظ علػػػا مػػػى يسػػػتحق  فػػػي  هػػػ  إبقػػػىء حػػػىؿ :(ٕ)«ال بػػػىرم نبػػػا»قػػػىؿ 

ػػػاف   ,الصػػػل مػػػاّ  ػػػافّ  ػػػاف  عطػػػ  عػػػ ـ دليػػػل الطقػػػل عػػػن الصػػػلإبقػػػاً  ظتػػػاّ  الػػػذيّ 
   (ٖ)عليو

في  الصل (٘)حىؿكى تصحىب يف الُن  معتبرةكه  من الدل  ال :(ٗ)قىؿ
َارد اظتعػػآف عليػػو  الػػيت ال يّشػػُها إال ابعػػراب  كهػػ  اإلعػػراب ,فػػي ال ػػمىء حتػػا ؛ ليػػ

  وشػػ و م ػػ  األاػػَ عنػػد (ٙ)«ابػػن مالػػك»  مػػن َشػػَ و اضتػػرؼ اظتػػدٓف عنػػد ي جػػ  دليػػل البطػػىء
   «ابن اضتاجب»

ألّعػػػا  ؛(ٚ)ىءالبطػػػ, كهػػػ  حػػػىؿ الصػػػل فػػػي الفعػػػىؿ [جٙٚٔ]اْيصػػػ اِب ك
ػػر االْػػم  يمػػا ّذ   مػػن تعػػاور اظتعػػآف حتػػا ي جػػ  دليػػل اإلعػػرابّمػػا مػػّر    (ٛ)ليسػػتّ 

اظتضارع    اظتُيقرة لضعراب على الُعَ  وذلكّ 
 

                                                           

ػػػاف: يف ب  (ٔ) ػػػاف اضتّػػػم علػػػى مػػػاّ  َؿ   إبقػػػا  ظتػػػاّ  ، ٖ:ٛٙٔ، واب ػػػاج ٗ:ٜٛٗ، ور ػػػ  اضتاجػػػب ٙ:ٜٓٔينظػػػر: احملصػػػ
شي وال  ر احمليا    ٚ:ٖٖ٘ٚ  والي  ري شرح الي رير ٙ:ٚٔللاّر

  ٙٗابذراب )الُصَ الساب  يف االْيدالؿ(   (ٕ)

َلك يف  عَ ا   (ٖ) ق اف م نيػاً ألّف األاػَ يف األ عػاؿ ال نػا ، وإّف مػا يعػرب منهػا لشػ و االْػم، زاد يف ابذراب:ّ  ألمر: إفّتاّ 
َد الش و،  ّاف باقياً على األاَ يف ال نا   وقريب منو يف ظت  األدل     ٕٗٔوال دليَ يدّؿ على وج

  ٔٗٔظت  األدل  )الُصَ الياْ  والعشروف يف اْيص اب اضتاؿ(    (ٗ)

    و جْقطت من أ و ب   (٘)

 قاؿ ابن مالك يف األلُي :     واالْم منو معرٌب وم              لَشَ ٍو من اضتروؼ ُمدٓف    (ٙ)

ػػػػػره مػػػػػذىب ال صػػػػػريني  ٕ:٘ٔ، والل ػػػػػاب ٙٗ، وأْػػػػػرار العربيػػػػػ  ٜٕ-ٕٛ، والعلػػػػػَ ٗ:ٓٛينظػػػػػر: اظتقيضػػػػػب    (ٚ)   ومػػػػػا ّذ
َف على أّف ابعراب أاَ يف األ عػاؿ  ينظػر: اليػذييَ واليّ َ ي ، وشػرح ٕ:ٖٗٛ، وارتشػاؼ الضػرب ٔ:ٕٕٔميػَ والّ

َام  ٔ:ٖٗابن عقيَ      ٔ:ٖٖ، وحاشي  اطتضري ٔ:ٗٗ، وقت  اعت

 زاد يف د: أيضاً    (ٛ)
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 (ٕ)أجمػػػػػ : (ٔ)«يف مسػػػػػائَ اطتػػػػػالؼ اإل صػػػػػىؼ»فػػػػػي  «ابػػػػػن األن ػػػػػاري» كقػػػػػىؿ

َه (ٖ)وأّعػػا بسػػيط ٌ  ,«كػػم» البصػػري ف علػػا عػػ ـ تركيػػو  صػػل اإلفػػرادال بػػأفٌ   وعّللػػ

َقّػػػػففػػػػرع كالتركيػػػػوي وال سػػػػا ُ    اُْيصػػػػِ ب    ٍَ   (ٗ)ٌُ   يي ك كمػػػػن تمٌسػػػػعلػػػػى دليػػػػ
؛ ألّف األاػَ بقػا  مػا (ٙ)بىلػ ليلُِ المطىلبػ  (٘)عن هػره خرجمسيص  اً لو  بىلصل

اف   اف على ماّ  ما لَ    المعتبرةكا تصحىب الحىؿ أح  الدلٌ ماّ  َليني ّ  عند األا
و ظَهػػػػػَر منػػػػػو مث شػػػػػك  يف  ػػػػػّده   يعمػػػػػَ  ػػػػػا تيّقنػػػػػو منهمػػػػػا تػػػػػيّقن اظتّلّػػػػػف اػػػػػدور حػػػػػدٍث  أ

 اْيص اباً لو  
   ال يجػ ز الجػرالبصػري ف علػا أ ٌػ احػتجٌ  :(ٚ)كقىؿ فػي م  ػ  آخػر مطػ 

َّض عنػو  بال عػ ض محركؼو  بحرؼو  : قيّػد بػو ب،ػراج مػا جػر عنػد اضتػذؼ  إالّ أنّػو ُعػ ٍُ

ما قاؿ     (ٓٔ)والقسم (ٜ)«ّم»: يف باب (ٛ)«أبَ حّياف»وذلكّ 
                                                           

َدة مبوؾ  ٕٙ٘( ٕٗ، و)اظتسال : ٔ:ٖٓٓ( ٓٗابنصاؼ )اظتسال :   (ٔ)  ط ج

: احػيع  ويف ابنصػاؼ: وأّمػػا -وىػَ الػذي ا،يػاره  جػاؿ-: اجيمػ   ويف ح ؿّػذا يف س وحيػدر  ويف ب ـو واْػيان َ    (ٕ)
َا  َف  احيج  ال صري

، واليصػػػػري  ٕٙٗ، وم ػػػػ  الل يػػػب ٕٔٙ، واصتػػػػ  الػػػدآف ٕ:ٙٚٚ، وارتشػػػػاؼ الضػػػرب ٖ:ٕ٘ٔينظػػػر :شػػػػرح الّا يػػػ   (ٖ) 
َامػػ  ٕ:ٚٚٗ   وذىػػب الّسػػائي والُػػرا  إُف أّعػػا مرّّ ػػ  مػػن ٖٖ:ٕٖٛ، وتػػاج العػػروس مػػادة )ّػػم( ٗ:ٖٙٛ، وقتػػ  اعت

، وإعػػػػراب القػػػػرآف للن ػػػػػاس ٔ:ٕٛٗ، ومعػػػػآف القػػػػػرآف للاجػػػػاج ٔ:ٙٙٗظػػػػر معػػػػػآف القػػػػرآف للُػػػػرا    ين«مػػػػا»الّػػػػاؼ و
ٕٜٔ:ٗ    

َّقف    (ٗ)  يف أ وج:  ي

 عند  جاؿ ويف ابنصاؼ: عهدة     (٘)

 زاد عند  جاؿ: ومن عدؿ عن األاَ ا يقر إُف دليَ  لعدولو عن األاَ    (ٙ)
  ٖٖٙ( ٓٙ ، و)اظتسال :ٔ:ٜٖٙ( ٚ٘ابنصاؼ )اظتسال :    (ٚ)

َام  ٗ:ٚ٘ٚٔارتشاؼ الضرب    (ٛ)     ٖٕٛ، ٔ:ٕٕٛ  وينظر: األش اه والنظائر ٗ:ٕٕ٘، با،يصار  ونقلو يف قت  اعت

َر «ِمن»االْيُهامي  حرؼ جر  جاز جّر م ّينها بػ «ّم»إذا د،َ على    (ٜ) َلػك: مقّدرة، ألنّو عػَّض عنهػا بػذلك اظتػّذ ق  ّ 
م جذٍع بييك  وذىب الُرّا  وال َا  أْ قت ٍػرؼ جػر أـ ال   «ّم»اّجاج وابن السراج إُف أّف اليمييا كتّر بعد علىّ  ْ

َؿ يف الن ػػػَ ٕ:ٓٙٔوجػػػّر عنػػػد الاجػػػاج باب ػػػا    ينظػػػر: الّيػػػاب  ، وارتشػػػاؼ ٔ:ٖٚٔ، والل ػػػاب ٔ:ٖٚٔ، واألاػػػ
َام  ٕ:ٗٚٗو ٔ:ٔٚٙ، واليصري  ٕ:ٛٚٚالضرب    ٗ:ٜٚ، وقت  اعت

ػػاف اظت   (ٓٔ) َحػػ ، أو قطػػ  قتػػاة الَاػػَ يف لُػػ   «ىػػا»قسػػم بػػو لُػػ  اصتاللػػ  بػػػيعػػَّض عػػن بػػا  القسػػم إذاّ  وقتػػاة ؽتػػدودة مُي
َز حػػػػذؼ  َاو والُػػػػا  و  «ربّ »اصتاللػػػػ   وكتػػػػ ، ٖ:ٜٜٗ، ؤٙٔ-ٕ:ٓٙٔ  ينظػػػػر: الّيػػػػاب «بػػػػَ»والعػػػػَض عنهػػػػا بػػػػال
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ٍَ واحػػػٍد عنػػػد  «احػػػيع»ميعلػػػق بػػػػبػػػأف قػػػىل ا  أيضػػػاً  وال مػػػان  مػػػن تعلّػػػق ظػػػر ني بعامػػػ
 ا،يال هما  

فػػػػي حػػػػركؼ الجػػػػر أف ال تعمػػػػل مػػػػ  الطػػػػرَد   :الصػػػػل أجمعطػػػػى علػػػػا أفٌ 
إذا كىف  -ّما مػرّ -في بعض الم ا   أي: اضتذِؼ  تعمل مع   (ٔ)مىفإ ٌ  ,الحرؼ

مػػػى  عػػػ ا فيمػػػىاظتنػػػ  ٍالػػػو  (ٖ)فيبقػػػا ,كلػػػم ي جػػػ  هطػػػىٌُ  عػػػ ضأي: اضتػػرِؼ   (ٕ)لػػػ 
 [دٖٓٔ] (٘)بىلصػػػػػػػل تمسػػػػػػػكه  كي كالتمٌسػػػػػػػاْيصػػػػػػػ اباً  علػػػػػػػا الصػػػػػػػل  (ٗ)كرد

  .ا ت اعر اً وشرعاً    المعتبرة من الدلٌ  (ٙ) كهالسابق   بى تصحىب الحىؿ 
اظتسػػػّماة باأل عػػػاؿ  كأخ ات ػػػى (ٛ)كػػػىف إفٌ » :مػػػن قػػػىؿ :(ٚ)«ابػػػن مىلػػػك»كقػػػىؿ 

 ف ػػ  «(ٓٔ)إفّتػػا جػػي   ػػا للػػربا بػػني االْػػم واطتػػب ,(ٜ)لحػػ ثا علػػا ال تػػ ؿٌ الناقصػػ   
َلػػو   َع عتمػػػا  علػػػا المعطيػػػين ال اللػػ ي  فعػػػل الصػػػل فػػي كػػػلٌ  بػػأفٌ  مػػػردكده أي: ق اظتَ ػػ

                                                                                                                                                                      

َؿ يف الن ػػػػػػَ ٕ:ٕٖٔواظتقيضػػػػػػب  ، واليصػػػػػػري  ٗ:ٚٙٚٔ، ارتشػػػػػػاؼ الضػػػػػػرب ٔ:ٖٙٚ، والل ػػػػػػاب ٔ:ٖٔٗ، واألاػػػػػػ
َامػػ  ، ٔ:ٜٙٙ أّف اظتعػػَض لتػػذؼ وي قػػى اصتػػّر   يقػػاؿ: اهلِل أل علػػّن   ٔ:ٓٙٔ  ويف الّيػػاب ٖٖٕ، ٗ:ٖٕٕوقتػػ  اعت

َيني  ٕ:ٕٖٙقػػاؿ اظتػػبّد يف اظتقيضػػب  ثػػري مػػن الن ػػ : ولػػي  ىػػذا كيػػد يف القيػػاس وال معػػروؼ يف الل ػػ  وال جػػائا عنػػدّ 
  ٔ:ٖٚٚ، والل اب ٗ:ٖٚٔوينظر شرح الّا ي  

 بنصاؼ: وإفتا عند  جاؿ ويف ا  (ٔ)
   وعند  جاؿ ويف ابنصاؼ: عتا  ٕ:ّٛ٘ٓٔذا يف الُيض   (ٕ)

 عند  جاؿ:   قي   (ٖ)

 عند  جاؿ ويف ابنصاؼ: عداه    (ٗ)

َلو:    (٘)  ْقا من د  «مسيص  اً لو ،رج عن ىذه اظتطال      واليمسك باألاَ دتسك»ق
 : ىي  يف أ و ب و ج  (ٙ)

  ٔ:ٖٖٛشرح اليسهيَ   (ٚ)

    ْقطت من أ و ب و ج  (ٛ)

َيو  ينظر الّياب   (ٜ) َؿ ْي  َر ال صريني، وظاىُر ق َؿ رته ، وارتشاؼ الضرب ٜٚ، ٖ:ٖٖ، واظتقيضب ٔ:ٕٗٙوىَ ق
َام  ٔ:ٜٖٕواليصري    ٗ:ٕٖٔواليذييَ واليّميَ ،ٖ:ٔ٘ٔٔ   ٕ:ٗٚ، وقت  اعت

 : وىَ الذي اعيمده اظتنا ق  ٕ:ٜ٘ٓٔقاؿ ابن الطيب   (ٓٔ)



603 

 

فػػػال يقبػػػل  -(ٕ)[ال و ػػػعّي ٌ ]أّمػػػا الّداللػػػ  علػػػى الُاعػػػَ  اليااميّػػػٌ  -اظتعػػػنّي  (ٔ)اضتػػػدِث والامػػػافِ 
َر  يقبل إخراج ى عن الصل    (ٖ)يصرو و عنوٍُ ب ليل إالٌ اظتّذ

 بىلصػل كثيػػرةه باالْيصػ اب  الطحػىة (ٗ) ػىىئل التػي ا ػت ؿ فيكالمسػ :قلػتي 
اصَتّد بُي  اصتيم: االجيهاد  (ٙ)«اظتص اح»: بّسر اصتيم وتشديد اظتهمل   يف (٘)ج ان  كثيرةه 

 ػػػػالٌف ػتسػػػػٌن ِجػػػػداً أي: عايػػػػً   (ٚ)اصتػػػػيم: االجيهػػػػاد يف األمػػػػر  واالْػػػػم اصتِػػػػد بالّسػػػػر  ومنػػػػو
ِّّ »وم ال ً   قاؿ   : وال يقاؿ بالُي   انيهى  (ٛ)«يتابن الّس

ّّد مع  :  َلػو:  «ّثرية جداً »وأ َقيػ   [أٛٙٔ ] «حصػاال تي »بق م نيػاً  [بٔٚٔ]بالُ
َؿ    للمُع

 مػا جػا   وأاػُلو  ,(ٜ)الصػل فػي البطػىء السػك فأي: الن اِة:  كق ل موذلك 
ليػو  ْػئَ: َف بػ   وأاُلو ال ناُ   م نيػاً عليػو  ال ْػءاؿ  يػو أبػداً  أو: وأاػُلو ابعػراُب  م نيػاً ع

َف»ال    (ٓٔ)«؟وَفَ ب  على السّ

                                                           

  «اظتعنيني»بدؿ من  «مافاضتدث والا »  (ٔ)
    زيادة من د  (ٕ)

َر إال بدليَ مصروؼ عنػو و ػعي   ويف ب: عػن األاػَ عنػو و ػعيو إال   (ٖ) ّذا الع ارة يف د  ويف أ وج: عن األاَ اظتّذ
 ولعلها  يها: إالّ بدليَ يصر و عن و عّييو   بدليَ بّسر اصتيم 

 :  ا  يف أ و ب و ج  (ٗ)

عتم:    (٘) علػػػى مػػػن قػػػاؿ: إّف را ػػػ  اطتػػػب ىػػػَ االبيػػػدا  واظت يػػػدأ  ينظػػػر: ابنصػػػاؼ  األشتػػػا  أال تعمػػػَ  ُرّد بػػػو األاػػػَ يفّقػػػ
َؿ ىػػػَ الُعػػػَ دوف الُاعػػػَ  ابنصػػػاؼ ٔ:ٙٗ َ يني بػػػاّف نااػػػب اظتُعػػػ َف بػػػو علػػػى الّػػػ عتم: ٔ:ٓٛ، ورّد ال صػػػري قػػػ   ّو

َف علػػى أّف    ابنصػػػاؼ «بػػَ»ال تػػػا   عػػ   «أو»األاػػَ يف اضتػػروؼ أف تػػدّؿ علػػػى مػػا و ػػعت لػػو  واحػػػيّع بػػو ال صػػري
َا بػػػو علػػػى أّف ٕ:ٔٛٗ عتم: األاػػػَ يف حػػػروؼ   ٕ:ٖٗٙ  ابنصػػػاؼ «إذ»ال تػػػا   عػػػ  الشػػػر ي   «إفْ »  واحيجػػػ قػػػ ّو

َف علػػػى تقػػدير  عتم: األاػػػَ يف ٕ:ٙ٘٘النااػػػ   بعػػػدىا  ابنصػػػاؼ  «أف»العطػػف أف تعمػػػَ  واحػػػيع بػػػو ال صػػػري قػػػ   ّو
نني الّسر  ال   ٕ:٘ٚ، ؤ:ٓٔٔل اب حّر  اليقا  السّا

 اظتص اح اظتنري مادة )جدد(    (ٙ)
 : إّف  يف أ و ب و ج  (ٚ)

  ٕٓٛ، ٖٖإاالح اظتنطق    (ٛ)

  ٔ:ٙٙينظر: الل اب    (ٜ)

َف  وقد ْقطت  ُب َ  أي: وال يساؿ: َفَِ    (ٓٔ)  من د   «ال»على السّ
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ما يف  (ٔ)ّد   م جو تحريكو إالٌ ل نني ّ     «حيث»و «أين»اليقا  السّا
عتم: ك حتػا يقػـ  وأّعا من أاَ اظتادة   ,في الحركؼ ع ـ الايىدة الصلي ّق

َجد ذلك اضترؼ مايػد اال تقىؽ منأي: الايادِة   علي ى (ٕ)دليله  اً   ػي ّم من اظتادة  وي
يا   ك ح ه ي ّم بايادتو   َف اب ػادة يف حػروؼ »ؽتا ُيسيدّؿ بو عليها  وقد أودعُيو يفّ  عيػ

ُايػػػػ  »ويف  «الايػػػػادة ٍَؿ   «اظتقااػػػػد مػػػػن حػػػػروؼ الاوائػػػػد [جٚٚٔ]ؼتيصػػػػرّ  ونظمهػػػػا علػػػػى قػػػػ
  [من اطتُيف]وأودعُيها  يو   قلُت: 

 يُعرُؼ األاَ إف تشا اليمييا          
 ٍَ  ،روٍج           باشيقاؽ َو َػْقد مث

ٍَؿ              وبػاف جا  زائدًا عن أا
 

َره   من حروؼ الايادة اظتّذ
َره  عن ِوزاف األعارب اظتشه

َره  (ٖ)ِىْي  الٌث وأرب  مسط
 

عتم: ك  لػػم يُيقػػر لعلػػٍ   قػػيٍض لػػو   ,(٘)الصػػرؼي  (ٗ)[فػػي ال ػػمىء]الصػػل ّقػ
ٍَ - (ٚ)كيري ر لتػػكالػػو   (ٙ)لطريػػاف اليعريػػف عليػػو  قػػيضٍ  كالتطكيػػري لػػو    -ولػػذا َف لتػػيع لػػدلي

َُؿ ك ,اإل ىف  كقب ؿي   (ٜ)إليو ما تَِيّم بو الُائدة  (ٛ)إليو  وىَ أف تنسب اإل طىدق 
ػػػاف مػػػن  ,الحػػػىؿ ا تصػػػحىبي  :(ٔ)فػػػي أصػػػ ل  «ابػػػن ال بػػػىرم»كقػػػىؿ  وإفّ 

َ  مػػن الػػنص وابرتػػاع والقيػػاس عليػػو   ؛ مػػن أ ػػعف الدلٌػػاألدلّػػ    ػػ َنػػوكل ػػراليقػػّدـّ    : لّ
                                                           

ر   ٕ:ٓٙٓٔيف د: لد    ويف الُيض    (ٔ)  ّ: 

   وعند  جاؿ: الدليَ  ؿّذا يف حيدر واْيان َ    (ٕ)

َاب يف أ و ب و ج   (ٖ) َرة  ولعَ ما أ  ّيو ىَ الص َلو  : مسيط َف»ومن ق يا  عي  لي  يف د  «   وقد أودعُيو يفّ 

 الايادة من  جاؿ    (ٗ)

  ٔ:ٓٓ٘الل اب   (٘)

 ّما يف د   « قيضى»يف أ:  قيص  وىَ تص يف  ويف ج:  قيصى  وىَ تص يف عن   (ٙ)

  ٔ:ٕٓ٘الل اب   (ٚ)

 الع ارة يف د: إليو إف نس ت   (ٛ)

َا:    (ٜ) َع  بػاف قػال َه مر ػ الؾ وؿتػ َف على أف الضمري يف لػ َ ي زاد عند  جاؿ: وقاؿ األندلسي يف شرح اظتُصَ: اْيدؿ الّ
ػػػذلك يف الضػػػمري بالقيػػػاس عليػػػو  َفّ  َجػػػب أف يّػػػ َع    أرتعنػػػا علػػػى أّف الظػػػاىر الػػػذي قػػػاـ ىػػػذا الضػػػمري مقامػػػو مر ػػػ

  واالْيص اب
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 (ٖ)كجػػػ  ى: (ٕ): مصػػػدٌر يػػػد،َ  يػػػومػػػى بػػػ باالْػػػيدالؿ  كي ال يجػػػ ز التمٌسػػػّػػػذلك  
 ك بػ   ال يجػ ز التمٌسػأال ترل أ ٌػمن تلك األدلِّ  اظتقّدمِ  عليػو   دليالن للمّدعي  هطىلك

ػ -«دليلػو»بيػاف  لػػ- من ,في إعراب اال م م  كج د دليل البطىء و ػعاً الحػرؼ   ً بى  ى
  :كػرلكأال تػرى أنّػو كلقَّتو على االْيص اب  معطىه  أك تضمينً أو اْيعمااًل أو إقتااًل  

َز اليمّسػػػػك باالْيصػػػػ اب يف إعػػػػراب االْػػػػم َد مقيضػػػػى بنائػػػػو  (ٗ)ّمػػػػا ال كتػػػػ ال   مػػػػ  وجػػػػ
  ل مػػػ  كجػػػ د دليػػػل اإلعػػػراب مػػػن مضػػػىرعتيجػػػ ز التمسػػػك بػػػ  فػػػي بطػػػىء الفعػػػ

ما مّر (٘) ملال َاحد ّ  يب ال َرة على الرّت أنّو أاّ  اظتػذاىب يف ْػ ب   يف ورود اظتعآف اظتعي
 إعرابو  

علػا اال ػت الؿ مػن السػائَ االعتػراض ك  :(ٙ)فػي ج لػ  «ابن األن ػاري» كقىؿ
 ,علػا زكالػ  يركر دليالن يػ ؿٌ  بأفٍ  -«االعرتاض»ميعّلٌق بػ- الحىؿ ا تصحىب (ٚ)علا

َُ   ي ؿٌ  (ٛ)بأف ال ي قى لو أ ٌر حينئػٍذ   َِ ا ذلػك : زواؿ(ٜ) علػا زكالػ الكػ في  السػائ ألاػ
َ و-اظتسيصػػػػػػ ب  فػػػػػػي بطػػػػػػىء فعػػػػػػل  (ٔٔ)إذا تمسػػػػػػك البصػػػػػػرم -(ٓٔ)وىػػػػػػَ ْػػػػػػق

يف   (ٖٔ)فبٌين ,(ٕٔ)المر ُحذؼ منػو  ,من المضىرع  ه طى فعل المر مقتى  أفٌ أي: الّ

                                                                                                                                                                      

  ٕٗٔظت  األدل    (ٔ)

 لي  يف د  «مصدر يد،َ  يو»  (ٕ)

 عند  جاؿ ويف ظت  األدل : وجد   (ٖ)

 ألاَ ابعراب  يو :لألاَ ابعرا   يو  ولعلها: زاد يف أ و ب و ج  (ٗ)

اتو ومشا يو : معار يو االْم  ولعلها  ع : يف أ و ب و ج  (٘)  ػتّا

  ٖٙابذراب   (ٙ)

  «االْيدالؿ»وعند  جاؿ: باْيص اب  وىَ ميعّلق بػ  قد ْقطت من أ و ب و جّذا يف د  و   (ٚ)

اف     (ٛ)  عند  جاؿ:ّ 

    ْقطت من أ و ب و ج  (ٜ)

َ و     (ٓٔ) ق  يف د: ذلك االْيدالؿ ْو

 زاد عند  جاؿ: بو   (ٔٔ)
 أ(  ٜ٘ٔ) «اظتن  للعل »تنظر ابحال  يف   (ٕٔ)
 عند  جاؿ ويف ظت  األدل :  ي ني     (ٖٔ)
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ػػاً   ػػاف مػػا بعػػد حػػرؼ اظتضػػارع  مي ّر ػػاف  إفّ  مػػاّ  حػػرؼ اظتضػػارع   وجػػي  بال ػػاقي غتاومػػاًّ 
قػ  أ ػب  قد زاؿ عنػو أاػَ ال نػا  ألنّػو  ضىرعكالم .مط  كمأخ ذه وإالّ جي   ماة الَاَ  

الشػػػػػػ ِو  (ٕ)بػػػػػػذلك اؿ عطػػػػػػ ز ك يف مقيضػػػػػػى ابعػػػػػػراب   -«االْػػػػػػم»األوُف - (ٔ)ء ػػػػػػمىال
ػاف حَقػو لػذلك الشػ و  البطػىء  (ٖ)أاػَ األ عػاؿحػىؿ  ا تصحىبي  أي:  كصػىرُِ الػذيّ 

َِر   بىلشب  معربىن اظتضارُع   ذ ت الـ األمػر  ألنّػو منػو  إالّ أنّػو ُحػالمػر  فكرلك فعلي اظتّذ
اف ألالو    مث ُحذؼ حرؼ اظتضارع    يجري عليو ماّ 

يفُّ:  كالجػ ابي  يَّف  مػى ت همػ  ن أفٌ أف يبػيٌ مػن جانػب ال صػري عّمػا أورده الّػ الّػػ
أنّػػػػو  (ٙ)وذلػػػػك نتنػػػػ  [أٜٙٔ]  (٘)لػػػػم ي جػػػػ علػػػػى إعػػػػراب األمػػػػر   [بٕٚٔ] (ٗ)دلػػػػيالن 

  ٌَ ٌَع مسػػػيق ٌَذ منػػػو  بػػػَ ىػػػَ نػػػ بى تصػػػحىب   يػػػومػػػن ال صػػػري  كالتمٌسػػػ (ٚ)فيبقػػػامػػػا،
   (ٛ)؛ إذ ال قا   لوصحيحىن من أاَ ال نا  يف الُعَ  الحىؿ

                                                           

 يف أ و ب و ج وظت  األدل : االْم  وما بني معرت يني بعده لي  يف د    (ٔ)
ال ذلك     (ٕ)  يف د: ل

 لي  يف د   «أاَ األ عاؿ»   (ٖ)

يف     (ٗ) َجو دلياًل للّ  يف د: أف ت

الً بو  الُيض    (٘)   ٕ:ٖٙٓٔأي: معم

 ليست يف د     (ٙ)

 ّذا يف ابذراب  وعند  جاؿ:   قي    (ٚ)

اْيص اب اضتاؿ من أاَ ال نا  يف الُعَ ا ي اً  ة الع ار    (ٛ)  يف د:  ي قى اليمسك  يوّ 
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 الكتىب الخىمس
 في أدل   تا

َرة [جٛٚٔ]بُػػي  اظتعجمػػ  وتشػػديد  َقيػػ   بعػػدىا ألػػف مقصػػ   معناىػػا: ميُرقػػ   (ٔ)الُ
ما يف (ٕ)ومثلو    (ٖ)«اظتص اح»: أشيات ّ 

ٍَ »رتػػ  قلّػػٍ  لػػػ «أدلّػػ »و ظتػػا تقػػدـ يف اػػدر  «دالئػػَ»إليػػو عػػن  [دٖٔٔ] (ٗ)  عػػدؿ«دليػػ
   (ٚ)واُاً ل ري العاقَ عليو  ال لثقلها يف نُسها « عيَ» (ٙ)من عدـ رت  (٘)الّياب

أ ػ اع اال ػت الؿ  أفٌ  -الصػاٌف للخطػاب اأيّهػ- اعلم :(ٛ)«ال بىرم ابن»قىؿ 
ا   وحسػػػػػن (ٜ)تطحصػػػػػرال  كثيػػػػػرةه ]اال ػػػػػت الؿ  َّة الػػػػػّذ ؛ ألّف مػػػػػدارىا علػػػػػى الُّػػػػػر وقػػػػػ

 ن اط   االْي

                                                           

    ليست يف د  (ٔ)

 : معناه ميُرق  ومثالو ّذا يف د  ويف أ و ب و ج  (ٕ)

 اظتص اح اظتنري، مادة )شيت(    (ٖ)
 يف د: وعدؿ     (ٗ)

 أ(  ٛيف اظتسال  األوُف من اظتقدمات )   (٘)

 يف رت   يف د: من اال،يالؼ    (ٙ)

َلو  لي  يف د  وزاد يف أ و ب و ج «ال لثقلها يف نُسها»  (ٚ)  : لق

َه االْػيدالؿ(    (ٛ) ر ما يل ق بالقياس من وج ػر  يػو ابػن األن ػاري ٕٚٔظت  األدل  )الُصَ الراب  والعشروف يف ّذ   وقػد ّذ
َ ي يف  «اليقسيم» َؿاأل»و «بياف العل »و «األوُف»، و«مسالك العل »وقد نقلو السي    وىذاف األ،رياف ْياتياف «ا

    عند  جاؿ: حتصى  (ٜ)
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 بىلعكس (ٔ)[اال ت الؿ: مط ى
َف  (ٕ)وتسّميو َلي أرأييم لَ و عها يف حػراـ  » (ٗ) ّ  ديث(ٖ)«قياَس العّ »األا

اف لو أجرٌ  (٘)حراـ  أّاف عليو وزٌر   ّذلك   (ٙ) «إذا و عها يف اضتالؿّ 
  ڇڇ چ   چ چ  ؿتػػػَ خبػػػر المبتػػػ أالظػػػرؼ فػػػي  (ٚ)صػػػو ي  لػػػ  :ف يقػػػىؿأكػػػ

(ٛ)چ
َه بينو وبني ا ىلخالؼب  َ يني  وعّلل باّف ،ب اظت يدأ  -ّما مرّ -ظت يدأ  وىَ مذىب الّ

  «زيػد»ّاف القائم يف اظتع  ىػَ   «زيٌد قائمٌ »اظت يدأ يف اظتع  ىَ اظت يدأ  أال ترى أّنك إذا قلَت: 
َُػػك»وإذا قلػػَت:  َُػػك»َف يّػػن  «زيػػٌد ،ل    لّمػػا ا رتقػػا معػػً  ُنصػػب علػػى «زيػػداً »يف اظتعػػ   «،ل

  رتاؽ  اطتالؼ إيذاناً باال
َاب  َلػػػو:  «لػػػَ»وجػػػ - مطصػػػ بىن  -وىػػػَ اظت يػػػدأ- ؿلكػػػىف يطبغػػػي أف يكػػػ ف الكٌ ق

َ    ,يكػ ف مػن اثطػين مػىكإ ٌ  ,الخػالؼ ال يكػ ف مػن كاحػ و  لفٌ  -ىػذه العلػ ِ  (ٜ)ِبعنيِ  ّػ
مػػػا ىػػػَ شػػػاف اظتُاعلػػػ    (ٓٔ)ؼتػػػالفٌ  م جبػػػىن بينهمػػػا معػػػً   فلػػػ  كػػػىف الخػػػالؼاػػػاح و ّ 

                                                           

َ يني مػػػن أ و ب و ج  (ٔ) َاع   ّػػػذا يف د  وقػػػد ْػػػقا مػػػا بػػػني معّػػػ ر االْػػػيدالؿ بػػػالعّ  مػػػ  أنػػػ وابػػػن األن ػػػاري َف يػػػّذ
َف العّػػ  شػػر اً يف العلّػػ »االْػػيدالؿ  إفّتػػا أشػػار إليػػو يف م احػػث القيػػاس:  ػػ يف    ويف ابنصػػاؼ٘ٔٔظتػػ  األدلػػ   «يفّ 

َاق  ،با ً     ٜٕ  رقم اظتسال : ٔ:ٕ٘ٗمسال  عامَ النصب يف الظرؼ ال
 يف د: ويسميو     (ٕ)

 چېۋ  ۅ     ۅ       ى  ى    ې  ېچ وىػػَ إ  ػػات نقػػيض اضتّػػم يف ذػػريه ال رتاقهػػا يف علّػػ  اضتّػػم  ودليلػػو مػػن القػػرآف    (ٖ)
َؿ ٖ:ٕٕٚ(  ينظػػر: ابحّػػاـ لآمػػدي ٕٕ: ٕٔ)األن يػػا   ، وال  ػػر احملػػيا ٗ:ٖٗٔ، ور ػػ  اضتاجػػب ٘:ٗٔ، واحملصػػ
شي    ٕ:ٖٖٛ، وحاشي  العطار ٚ:ٕٖ٘ٔوالي  ري  ،٘:ٙٗللاّر

 : ضتديث  ّذا يف د  ويف أ و ب و ج  (ٗ)

َا ق للرواي   ويف أ و ب و ج  (٘)  :  ّذا  ّذا يف د  وىَ اظت

ػػػاة  ٕ:ٜٚٙأ،رجػػػو مسػػػلم    (ٙ) يػػػاب الّا َّ  لػػػىع يقػػػ  الص ػػػدق  اْػػػم أف   بيػػػاف بػػػاب  يفّ  َع ّػػػ   رقػػػم: ٙٔاظتعػػػروؼ مػػػن نػػػ
ٔٓٓٙ  

اف نصُب    (ٚ)  عند  جاؿ: لَّ 

  ٕٗ: ٛ األنُاؿ   (ٛ)
َاب  : أي:  ذه العل  عينها ٕ:ٛٙٓٔيف الُيض ويف د: يعني  و : يع   يف أ و ب و ج  (ٜ)  ولعَ ما أ  يو ىَ الص

 لي   يها   «ّما ىَ شاف اظتُاعل »يف د: متالف  و    (ٓٔ)
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يفّ ّمػا ذُّػر عػن ا- الثػى ي للطصو في َد  لطصػو فػي الكؿلكػىف م جبػىن ل -لّػ َجػ ل
 العّل   يو  

عػدـ نصػ و  دؿٌ مػ  قيػاـ اطتػالؼ بػو أيضػاً   مطصػ بىن : اظت يدأُ  ؿى لم يكن الكٌ فلمٌ 
دوف  فػي الثػػى ييف الظػػرؼ  وإالّ  نعمالػو  الخػالؼ ال يكػػ ف م جبػىن للطصػو علػا أفٌ 

ٌم وترجيٌ  بال مرّجٍ    اُْيدؿّ  ّّ  اضتّم على نُيو  بعّ   (ٔ)األّوؿ حت

                                                           

   ويف أ وج:  اظتسيد  ويف ب:  اظتسند  ويف د: واْيدؿ ٕ:ٛٙٓٔضّذا يف الُي   (ٔ)
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 كمط ى 
  اال ت الؿ ببيىف العلٌ 

  :كه   ربىف :(ٔ)«ابن ال بىرم»قىؿ 
يف    الحكػػػػمعلٌػػػػ -(ٕ)واليُعيػػػػَ للم ال ػػػػ   أو مػػػػن اببانػػػػ - نأف يبػػػػيٌ  :أحػػػػ همى

ب ج دهػى على   َت ذلك اضتّم يف الُرع الذي ادعى مشا يو لألاػَ   كيست ؿاألاَ  
ُُ الحكػػػمالعلػػػ    (ٗ)أي: بسػػػ ب لي جػػػ  ب ػػػى  الُػػػرع (ٖ)  بػػػذلكفػػػي م  ػػػ  الخػػػالؼ

 معها   اينما وجدت وجد   (٘)لدورانو
بع م ى في م     ثم يست ؿٌ يف اضتّم يف األاػَ    ن العلٌ يبيٌ  (ٙ): أفكالثى ي

 َُ بُقد عليو  الحكم: يُُِقَد  ـى ع ً ليي  -ّما قاؿ- (ٚ)على عدـ ذلك اضتّم الخالؼ
َد العّل  يف مَ  ؿفىلكٌ   من أعمل ا م كأف يست ؿٌ    اطتػالؼ: أي: إ  ات وج
َنػػػو ذػػػرَي اػػػلٍ  لػػػػ (ٛ)المضػػػيٌ  الفىعػػػل فػػػي ا ػػػم  (ٜ)مػػػى أعمػػػلإ ٌ  :فيقػػػ ؿ  «أؿ»مػػػ ّ 

ػذلك  الفىعػل ػاف  عػػ  اضتػاؿ أو االْػػيق اؿ  واعيمػػد اإلجمػػىعُّ فػػي محػػل  وىػػَّ    إذاّ 

                                                           

َؿ الُقو ٕٖٔظت  األدل    (ٔ)   ٕٓٔ  وينظر: اللم  يف أا

َف مضارع  «ينّي »أي:    (ٕ)    والع ارة يف د: ي نّي يظهر واليُعيَ للم ال  «أباف»أو  «بنّي »نتّن أف يّ

 : ذلك  ّذا يف د  ويف أ و ب و ج  (ٖ)

  د ليست يف   (ٗ)

 : بو ورواتو  ولعلها: اضتّم بو لدورانو   ويف أ و ب و جٕ:ٜٙٓٔلُيض  ّذا يف د  (٘)

    ْقطت من أ و ب و ج  (ٙ)

 زاد يف د:  يو    (ٚ)

َلػػػو تعػػػاُف:    (ٛ)   ينظػػػر: الل ػػػاب ٛٔ: ٛٔ چ ڳ   ڳ  ڳ  ڱچ وىػػَ مػػػذىب الّسػػػائي وىشػػػاـ وابػػػن مضػػػا ، وحجػػػيهم ق
، وارتشػػػػػػاؼ الضػػػػػػرب ٖ:ٚٔٗ، وشػػػػػػرح الّا يػػػػػػ  ٖ:٘ٚرح اليسػػػػػػهيَ ، وشػػػػػػٙ:ٚٚ، وشػػػػػػرح اظتُصػػػػػػَ ٖٛٗ، ٔ:ٖٚٗ

َام  ٕ:ٕٔ، واليصري  ٘:ٕٕٔٚ    ٘:ٔٛ، وقت  اعت

   وعند  جاؿ ويف ظت  األدل : عمَ  ؿّذا يف اْيان َ    (ٜ)
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   الفعػػػل ك ػػػك    لجريى ػػػ  علػػػا حركػػػ ؛ (ٔ)علػػػى مَاػػػٍَؼ ولػػػَ معػػػً   أو علػػػى نُػػػيٍ 
َد العّل   يو حينئٍذ  عىمالن يف اظتضّي  أف يك ف (ٕ)ف جو «َيْضِرب»و «ِربَ ا»ّػ َج  ؛ ل

األاػػَ يف مَ ػػ  اطتػػالؼ علػػى عدمػػو  (ٖ)أي: االْػػيدالؿ بعػػدـ العلّػػ  ضتّػػم كالثػػى ي
 فيقػ ؿ ,(ٗ)المخففػ  مػن الثقيلػ  «إفٍ »من أبطل عمل  ج[ٜٚٔ] يست ؿٌ  كأف يو: 

َعػػػا  لشػػػب  ى بىلفعػػػل  قيلػػػالث «إفٌ » (٘)مػػػى أعملػػػتإ ٌ يف االْػػػيدالؿ:  فيقػػػ ؿ م ػػػً ؛ لّ
َؿ   َزف اظت ػػ  للمُعػػ ََح اآل،ػػر بػػ ػػد»ومعػػً ؛ ألّعػػا  عػػ :  [أٓٚٔ] [بٖٚٔ] ال يػػاً مُيػػ   «أوّّ

   اْػػُيدّؿ بعػػدـ ف جػػو أف ال تعمػػل؛ لُقػد الشػػ و اللُظػػي  بػػىلتخفيفالشػ و  ـ ً كقػػ  عيػػ
 العّل  يف مَ   اطتالؼ على  قِد حّم األاَ منو  

                                                           

 لي  يف د   «واعيمد على مَاَؼ ولَ مع  أو على نُي»   (ٔ)

َنو  وقد    (ٕ) ّ  ْقا من نسخ  حيدر أيضاً  وق لو عند  جاؿ: وىذا جاٍر على الُعَ ْو

 : ٍّم  ّذا يف د والُيض  ويف أ و ب و ج  (ٖ)

َ يني  ينظػػػػػر: ابنصػػػػػاؼ )اظتسػػػػػال :    (ٗ) ، ٔ:ٕٕٓ، والل ػػػػػاب ٗٙٔ( ٕ٘، و)اظتسػػػػػال : ٔ:ٜ٘ٔ( ٕٗوىػػػػػَ مػػػػػذىب الّػػػػػ
  ، وقتػػٕٖٛ-ٔ:ٕٖٙ، واليصػػري  ٖٙ، وم ػػ  الل يػػب )إْف( ٜٕٓ، واصتػػ  الػػدآف )إْف( ٖ:ٕ٘ٚٔوارتشػػاؼ الضػػرب 

َام     ٕ:ٓٛٔاعت
 عند  جاؿ ويف ظت  األدل : عملت     (٘)
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  ى طكم
 بع ـ ال ليل في الشيء علا  في   الؿاال ت

َؿ    (ٔ)ألنّو يلـا من  قد العّل   ْقُد اظتعل
أي: االْػػيدالؿ بُقػػد الػػدليَ علػػى شػػيٍ  علػػى كهػػرا  :(ٕ)«ابػػن ال بػػىرم»قػػىؿ 

َح دليلػو :إذا ثبتيف أمٍر   :مى يك ف فيمىإ ٌ نُيو   ليصػري  (ٖ)أ  يو اظتسيدّؿ  ال بّد من و ػ
َح  علػػى ذلػػك  بعػػ ـ الػػ ليل (ٗ)اظتسػػيدؿّ  فيسػػت ؿٌ  , دليليػػ فى يٍخػػ لػػملّمالػػو يف الَ ػػ

ظتا  «أرب »ّذا  وحقو  .«الكلمىت أربع  أفٌ »كأف يست ؿ علا  في   ,علا  في اضتّم 

   (٘)مرّ 
ذا «أ  اع اإلعراب (ٙ)أف»كعلا  في  ل  كى ت  :فيق ؿ ,«خمس ال نا  » (ٚ)ّو

اظتػّدعى ف علػا ذلػك لكػى خمس أو ال نا  كأ  اع اإلعراب  (ٛ)ىن كى ت الكلمىت أربع
َى وتاييدىا   ؛دليله  ٌُ يف نُػ  األمػر كل  كىف علػا ذلػك دليػلألنّو معيٌب يف إقام  الدع
: (ٓٔ)«اظتصػػػػ اح»يف ىػػػػذه اظتطالػػػػب  ويف ة الفحػػػػص البحػػػػث ك ػػػػ ٌ  (ٜ)بكثػػػػرة رؼلعيػػػػ

 مثُلو   (ٔ)«تُّ صتُ » يف ال  ث عنو  و [دٕٖٔ]الشي : اْيقصيُت  (ٔٔ)  صُت عن

                                                           

شػي ، وال  ر احملػياٖ:ٛٛٔوىذا االْيدالؿ من األدل  اظتخيلف  يها  وقد قّرره ال يضاوي  ينظر: اب اج    (ٔ) ، ٙ:ٜ للاّر
ٖٙ  

َف يف االْيدالؿ بعدـ الدليَ يف الشي  على نُيو(    (ٕ)   ٕٗٔظت  األدل  )الُصَ الثال 

َح : دليَ    ويف أ و ب و جٕ:ٕٚٓٔوالُيض  ّذا يف د  (ٖ) َنو يف الَ   والع ارة بعدىا يف د: لّ

 يف د: اطتصم     (ٗ)

ػذا ٕ:ّٕٚٓٔذا عنػد  جػاؿ  ويف ظتػ  األدلػ : أّف أقسػاـ الّلػم أربعػ   قػاؿ ابػن الطيػب    (٘) َلػو: )أّف الّلمػات أربػ (ّ  : ق
َلنا ب ري ىا   ويف نسخ  الشارح:    «أرب » صّ ف  وقاؿ: حّقو  «أربع »يف أا

    ْقطت من أ و ب و ج  (ٙ)

    إذ: ّذا يف د  ويف أ و ب و ج  (ٚ)

 : أربعً   ويف ظت  األدل : أقساـ الّلم أربعً  عند  جاؿ  و أف يعا: ّذا يف د  ويف أ و ب و ج  (ٛ)

ثرة  ويف د: يعرؼ بّثرة    (ٜ)  عند  جاؿ ويف ظت  األدل : م ّ 
 ، مادة:   ص اظتص اح اظتنري   (ٓٔ)
 : على  ويف أ و ب و ج  اظتص اح اظتنريّذا يف د و   (ٔٔ)
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  علػا أ ٌػ دؿٌ مػ  مػا مػّر مػن شػّدة العنايػ  بػاألمر   الػدليَ (ٕ)ذلك ى لم يعرؼفلمٌ 
دليلى ال 

َد الدليَ للمّدعى علػى عػدـ (ٖ) مػا  (ٗ)يف نُ  األمر   اُْيدّؿ بعدـ وج اظتػّدعى ّ 
  .خمس ن وال ال نا   كال أ  اع اإلعراب (٘)ف جو أف ال تك ف الكلمىت أربعىن قاؿ: 

ألنّػػو َف  ؛(ٙ)لطػػىفي ال دليػل عليػ ا كقػػ  زعػم بعضػ م أفٌ : «ابػن األن ػاري» قػىؿ
َد دليلػو ال ينُػي نُيػو واألاػَ   ػالنُي  (ٚ)يدِّع إ  ات شيٍ  ح  يُطلب منو دليُلو   عدـ وجػ

ٌَ  وما جا  على األاَ ال يساؿ عنو    َنو عدماً أا  لّ
الحكػم بػىلطفي ال يكػ ف  لفٌ ؛ ألنّػو حّػم بانيُػا  ذلػك اظتنُػي  وكليس كػرلك

َـ  عػػن دليػػلو  إالٌ  َى  يقػ  ,عػػن دليػػلو  الحكػػم بىإلثبػػىت ال يكػػ ف إالٌ  كمػػى أفٌ بػػو الػػدع
 لذلك  أيضىن علا الطىفي  الدليَيجو ضتٍّم  فكمى يجو ال ليل علا المثبت 

                                                                                                                                                                      

 : و ّ صت  ويف أ و ب و ج  اظتص اح اظتنريّذا يف د و   (ٔ)

    ْقطت من أ و ب و ج  (ٕ)

   أف ذلك دليَ: دّؿ على والع ارة يف أ و ب و جْقطت من ج    (ٖ)

 زاد يف د: ذلك     (ٗ)

 عند  جاؿ: أربع     (٘)
َؿ الُقػػو ّػػذ   (ٙ) وإف ادعػػى   وقيّػػده ذػػريه بانّػػو إف ادعػػى علمػػاً  ػػرورياً ال يطالػػب، ٕٛٗا أ لقػػو الشػػريازي يف اللمػػ  يف أاػػ

َؿ  َلب  ينظر: احملص شي ٙ:ٕٔٔعلماً نظرياً أو ظّناً       ٕ:ٕٜٖ، وحاشي  العطار ٙ:ٕٖ، وال  ر احمليا للاّر
َلو بعده:    (ٚ)  لي  يف د  «واألاَ    ال يساؿ عنو»يف د: اضتّم  وق
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 كمط ى 
 (ٔ)اال ت الؿ بىلص ؿ

رفػػػ  المضػػػىرع  علػػػا إبطػػػىؿ أفٌ  كػػػأف يسػػػت ؿٌ   :(ٕ)«ابػػػن ال بػػػىرم»قػػػىؿ 
وقػاؿ: إنّػو  (ٗ)«ابػن مالػك» (ٖ)وا،يػاره «ا الُػرّ »الػذي رآه مػن الطىصػو كالجػىـز  دهلتجرٌ 

َ يني  وا،ياره أيضاً (٘)إنّو ْاَفٌ من النقض   (ٙ)«ابن اطت از»  ونس و ضتّذاؽ الّ
َنػػو الرا ػػَ   ذلػػك  بػػأفٌ   «يػػءدي»وأبػػدؿ مػػن  .إلػػا خػػالؼ الصػػ ؿ يػػؤدمأي:ّ 

َلػػػو:  ألّف اظتقػػػيم لػػػو جتػػػّرده  ؛صػػػو كالجػػػـاإلػػػا أف يكػػػ ف الرفػػػ  بعػػػ  الط (ٚ)يػػػؤدمق
بيقػػّدـ  (ٜ)ألّعػػا شػػاىدةٌ  ؛كهػػرا خػػالؼ الصػػ ؿ   ػػال بػػّد مػػن ْػػ قهما عليػػو  (ٛ)عنهمػػا

 [جٓٛٔ]؛ الرفػ  قبػل الطصػو علا أفٌ  الص ؿ ت ؿٌ  لفٌ  -ّما قػاؿ-الر   عليهما 
  وىػػَ  ضػػلٌ  كالطصػػو صػػف  المفعػػ ؿوىػػَ عمػػدة الّػػالـ   ,الرفػػ  صػػف  الفىعػػل لفٌ 

فكػػػرلك الرفػػػ  قبػػػل نػػػػالً  واعي ػػػاراً  بػػػو مقبػػػل المفعػػػ ؿ منػػػػالو  الفىعػػػل فكمػػػى أفٌ  يػػػو  
 منػالً  واعي اراً  الطصو 

َؿ علػػى تقػػػّدـ الر ػػػ  علػػى النصػػػب  ككػػرلك داللػػػ  األاػػػ الصػػػ ؿ أيضػػػىن  تػػػ ؿ:ّ 
الرفػػػػ  فػػػػي الصػػػػل مػػػػن صػػػػفىت  لفٌ  [بٗٚٔ]؛ الرفػػػػ  قبػػػػل الجػػػػـا علػػػػا أفٌ 
َنو اُ  الُاعَ   ,ال مىء ء رتبػ  ال ػمى فكمػى أفٌ  ,كالجـا من صفىت الفعىؿلّ

                                                           

َليني من االْيص اب     (ٔ)  وىَ عند األا
  ٕٖٔظت  األدل     (ٕ)
 يف أ و ب و ج: وا،يار     (ٖ)

   ٖ:ٜٔ٘ٔشرح الّا ي  الشا ي     (ٗ)

َام  وشرح الّا ي  الشا ي   ٕ:ٗٚٓٔلُيض اّذا يف   (٘)  : النقص  ويف أ و ب و ج وقت  اعت

الـ ابن عالف ىنا من قت   لي    (ٙ) َام  يف د  ّو  ٕٗٔ( من الُصَ الرابػ  )ٕٔ  وينظر ابحال  على اظتسال  )ٕ:ٖٕٚاعت
 أ( 

 عند  جاؿ ويف ظت  األدل : ألنّو يءدي     (ٚ)

 يف أ وج: عنها    (ٛ)

 يف أ وج: مشاىدة    (ٜ)
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ػػراً   ,قبػػل الفعػػىؿ َؿ  .الرفػػ  قبػػل الجػػـا [أٔٚٔ] فكػػرلكولػػذا قػػدمت عليهػػا ّذ  ػػالق
َرين   اظتراد (ٔ)باّف جتّرده منهما را عو مقيٍض ليا،رّه عنهما   يخالف باصتم   (ٕ)األالني اظتّذ

َؿ»باصتم  يف  َاحد   «األا  ما  َؽ ال
َحػػدة- ف ػػو :فػػإف قيػػل ـ فػػي الرفػػ  فػػي ال ػػمىء قبػػل الجػػا  أفٌ  ظُػػن    -باظت

وال يلػػـا مػػن ْػػْ ِق واػػف  ,الرفػػ  فػػي الفعػػىؿ قبػػل الجػػـا إفٌ  :فلػػم قلػػتم ,الفعػػىؿ
َ ها ـُ واػػػػف الُعػػػَ علػػػػى  -وىػػػَ اصتػػػػـا-علػػػػى واػػػف األ عػػػػاؿ  (ٖ)األشتػػػا  ليقػػػػّدـِ مَاػػػ تقػػػّد

 الَاف اآل،ر  
  .علا إعراب ال مىء فرعه عند ال صريني إعراب الفعىؿ  لفٌ  :قلطى
َ    : ليعاقب(ٗ)«ابن مالك»قاؿ   اظتعآف اظتُيقرة لضعراب علىّ 

ـُ الر ػػػ  علػػػى اصتػػػـا مرت ػػػً    كإذا ثبػػػت ذلػػػك أي: االْػػػم   فػػػي الصػػػلأي: تقػػػّد
وال  ,الصػػل الفػػرع يتبػػ  (ٙ)األاػػَ أفّ  لفٌ  ؛فػػي الفػػرعذلػػك األمػػر  (٘)يث ػػت فكػػرلك

 متالُو إالّ ظتقيٍض  
َر عػػن ذلػػك: أّف اظتػػراد بػػاليجّرد عنهمػػا َاب مػػن جهػػ  اصتمهػػ عػػدمهما وُعػػّب عنػػو  واصتػػ

َؿ «اليجّرد»بػ ّي (ٚ)تنػايالً لضمّاف منػال  اضتص ي  : َ ّيْق  َم الرّّّ ما يقاؿ ضتا ر الر ّّ  ّ (ٛ)   

                                                           

 : ؼتالف  ويف أ و ب و ج  ٕ:٘ٚٓٔوالُيض ّذا يف د   (ٔ)

    يف د: واظتراد  (ٕ)

َ و  جويف أ و ب و   ّػػذا يف د  (ٖ) والع ػػارة بعػػدىا يف د: علػػى مَاػػَؼ اصتػػـا وىػػَ األ عػػاؿ تقػػدـ واػػف الُعػػَ : مَاػػ
 على الَاف اآل،ر لو 

    لي  يف د «قاؿ ابن مالك»  (ٗ)

    يف د:   ت  (٘)

    لي  يف د «األاَ أف  »  (ٙ)

َع  يف د  (ٚ) َق  : ال

ما قالو السعد ٕ:ٚٚٓٔزاد يف الُيض    (ٛ) ػ »وذػريه  و : أي: أوجدىا  ّيق  الُم ّ  يػ »يف د مّػاف  «الّب يف اظتػرتني   «الّر
ّي : ال ئر   والّر
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 كمط ى 
 (ٔ)اال ت الؿ بع ـ الطظير

ََ كلم يركره اضتّم  لَ قيَ بو  ي طَ   (ٕ)لذلك يف  «ال بػىرم ابني »أي: ىذا الدلي

َلو  فػي   -باظتثلثػ - كثيػره   ِه اْػيدالؿكهػ    (ٖ)«اطتصػائص»يف  «ابػن جطػي»كذكره يف أاػ
 أي: الن اِة  كالم م 
كقػ   .ال علػا اإلثبػىتلل ّػم اظتػّدعى إ  اتػو  مى يك ف دلػيالن علػا الطفػي كإ ٌ 
َف وتقػػّدـ اشتػػػو  ويف - المػػػىز ي ا ػػػت ؿٌ  ردان  -بدلػػػو: أبػػػَ عثمػػػاف (ٗ)«األشػػػ اه»بػػػالااي والنػػػ

 -(٘)للمصػػػّنف: علػػػى مػػػن اّدعػػػى «اه والنظػػػائراألشػػػ »ويف -أي: مػػػن الن ػػػاة علػػػا مػػػن قػػػىؿ 
 (ٛ)ى لػػػػم  ػػػػر عػػػػىمالن بأ ٌػػػػ (ٚ)«الفعػػػػل المضػػػػىرع (ٙ)يرفعػػػػىف السػػػػين ك ػػػػ ؼُّ فإ»

كقػ   -(ٓٔ)واظتراد الـ االبيدا  لقربو أي: وىذاف يد،الف عليهمػا- علي  الالـ (ٜ)ي خل
َؿ بعملهما يُضي إُف ما ال نظري لو (ٔٔ)چڈ  ڍ       ڌ  ڌ  ڎچ: كق  قىؿ تعىلا     الق

                                                           

َف يف شروط حّم األاَ: ما شرع ابيداً  وال   (ٔ) َلي اظتسػ  قاؿ األا علػى اطتُػني والقصػر يف  نظري لو كتري  يو القيػاس ّ 
شػػي ٖ:ٕٙٗالسػػُر، لعلػػ  د ػػ  اظتشػػق   ينظػػر: ابحّػػاـ لآمػػدي  والي  ػػري شػػرح الي ريػػر ، ٘:ٜٚ، وال  ػػر احملػػيا للاّر

ٖٜٔٗ:ٚ  

ذلك  ويف أ و ب و ج  ّذا يف د  (ٕ)  ّ: 

، ٖ٘ٔ، ٗ:ٕٗٗ  قػػػاؿ  يػػػػو: وذلػػػك مػػػػذىب الّيػػػاب  ينظػػػػر: الّيػػػػاب ٔ:ٜٚٔاطتصػػػائص )بػػػػاب يف عػػػدـ النظػػػػري(    (ٖ)
ٖٔٙ  

َلو: ٔ:ٜٖٓ )اضتمَ على ما لو نظري أوُف من اضتمَ على ما لي  لو نظب(األش اه والنظائر   (ٗ) يف األش اه بدلػو أبػَ و »  وق
 لي  يف د  «عثماف

   لي  يف د ما بني معرت يني  (٘)

 ّذا يف س واألش اه  وعند  جاؿ ويف اطتصائص: تر عاف    (ٙ)
َلو  يف دزاد   (ٚ)  :  نُى ق

 : يف الُعَ واألش اه زاد عند  جاؿ ويف اطتصائص   (ٛ)
 يف أ وج: ند،َ  ويف اطتصائص واألش اه و د: تد،َ    (ٜ)
 : وىذا تد،َ عليهما الالـ  والع ارة يف د مّاف االعرتاض: وىذا تد،َ عليو الالـ ٕ:ٛٚٓٔيف الُيض    (ٓٔ)

َف  ٘: ٖٜ الضػػػ ى   (ٔٔ) ػػػذا اْػػػيدؿ يف آيػػػ  الضػػػ ى يف األشػػػ اه  ويف اطتصػػػائص: وقػػػد قػػػاؿ ْػػػ  انو: ولسػػػَؼ تعلمػػػ  ّ 
 وليست آي  
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َلو  انيهى«األش اه»ويف     (ٔ):  جعَ عدـ النظري رداً على من أنّر ق
َاب (ٕ)چې      ې  ۉچ أّما الالـ يف   على العامَ   (ٗ)القسم  ويد،َ (ٖ) لج

 العامَ  
َؿ َف لتّػػػو اظتصػػػّنف يف  (٘)وىػػػذا القائػػػَ وال يف  «اصتمػػػ »َف أَر مػػػن شتّػػػاه  وىػػػذا القػػػ

ا (ٙ)«اظتن » َ ويف اطتالؼ يف را   اظتضارع ّ  نّو لقَّة ْق
(ٚ)   

بعػػػ ـ الطظيػػػر علػػػا  مػػػى يسػػػت ؿٌ كإ ٌ : (ٛ)«الخصػػػىئص»فػػػي  «ابػػػن جػػػ » قػػػىؿ
اظتقّدـ علػى االْػيدالؿ علػى النُػي  [جٔٛٔ] علا اإلثبىت م ال ليلحيث لم يق الطفي

:  لػػع ٍجيػػو: أ  يهػػا  (ٓٔ)«اظتصػػ اح»: بالُػػا  واصتػػيم  يف (ٜ)كفلػػج فػػإف قػػىـبعػػدـ النظػػري  
 ظهرىا  وأ لع اهلل حجيو: أ
إيجػىد الطظيػػر بعػ  قيػىـ الػػ ليل  لفٌ ؛ (ٔٔ)أي: إُف عػػدـ النظػري إليػ  لػم يلتفػت

َي   مى ه إ ٌ  ػد اضتّػم القػائم دليلػو   [ب٘ٚٔ]بو   لأل ستق ّّ َتػو  ال للحىجػ  إليػ  ييا لث 
   (ٕٔ)بدليلو

َف  انيو  وتقّدـ زيادة يف ألقابو يف «سلى  ى  ٍ أى » :مثىل  ّ ّياب »: بُي  أولو و الثو  ْو
   (ٔ)«السماع

                                                           

الـ يف أ و ب و ج  (ٔ) َا  وإُف ىنا انيهىّ      ٔ:ٜٖٔيف األش اه  ّماابن ج   : انيه

  ٘ٙ: ٜٖ الامر   (ٕ)
َاب     (ٖ)  ّذا يف ب  ويف أ وج:  ال ج
 لعلها: وىَ يد،َ    (ٗ)
َلو ػتقق اطتصائص، ويف أ و ب و ج: العامَّذا    (٘)     نقَ ق
َاب: اعتم   و    (ٙ) َام »الص َان  على رت  اصت  للس ّي  «من  اظت
   يف د لي  «    ويف األش اه  جعَ عدـ النظري رداً »  (ٚ)

  ٔ:ٜٖٔ  واألش اه ٔ:ٜٚٔاطتصائص    (ٛ)
 ليست عند  جاؿ  وىي  ابي  يف د، ولّّن شرحها لي   يها    (ٜ)

 اظتص اح اظتنري، مادة ) لع(    (ٓٔ)
   لي  يف د «أي إُف عدـ النظري»  (ٔٔ)

  ٕ:ٖٖ٘، وشرح الشا ي  ٕٕٗ، ٕ:ٖٕٕ، والل اب ٕ:ٗ٘ٚينظر: ّْر اناع  ابعراب    (ٕٔ)
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  ت ذلك بالنص من األئم   و ا  (ٕ)«أ فىعيل»ف ز    ,همات  ك     زائ تىف فإفٌ 
المػػو يُليُػػت لُقػػد  [دٖٖٔ] لػػم  ,لػػ  ال  ظيػػرى  مثػػىؿه أي: ىػػذا اظتثػػاؿ   كهػػ   (ٖ)ْػػيا  يفّ 

َلػػػو:  (ٗ)النظػػػري؛ ظتػػػا ػػػره بق  ال زائػػػ ةه  الطػػػ ف لكػػػن قػػػىـ الػػػ ليل علػػػا مػػػى ذكر ػػػىه لفٌ ّذ
يػػػػب «الػػػػدمامي »لػػػػػ (ٙ)«اظتنهػػػػَ الصػػػػايف»بُػػػػي  اظتػػػػيم  أي: البػػػػّد  ويف : (٘) محىلػػػػ : أاػػػػَ الرّت

َ  إُف آ،َر   عليػو معػ   [إٔٚٔ] َيَ بنقَ شيٍ  من ػت ال »داؿ  على الاواؿ والنقَ  ومنو الي 
    والي ديد اليُريق  انيهى « راؽ (ٚ)]ال[ »: «ال بدّ »ّما أّف مع    ,«ال حتَّؿَ » :«ػتال 

بضػم - (ٛ)«فعلػل»علػا : مثػاٌؿ   ػيءه األحػرؼ  فػي ذكات الخمسػ إذ ليس 
  و ْقػُد الػالـز يسػيلـا  ْقػَد في  أصالن ل ق ع ػى م قػ  العػين فتك ف الط ف -(ٜ)أّولو و الثو

: الكلمػػ  ثالثػػ  أحػػرؼ أصػػ ؿ (ٓٔ)فػػيبقػػي  ػػا ذُّػػر  زيػػىدة الطػػ ف كإذا ثبػػتاظتلػػاـو  
قتػػاًة ق ػػَ  ال ػػ  أحػػرٍؼ  كقػػ  ذلػػك كمتػػا ,ل ػػى همػػاةه كفػػي أكٌ  ,الػػ اؿ كالػػالـ كالسػػين

ٍَؿ   ,تك ف الط ف أصػالن  (ٔٔ)فال  بايىدة ال ماة -أيّها الصاٌف للخطاب- حكمتى أا

                                                                                                                                                                      

، ولسػػاف العػػرب مػػادة )دلػػ (، وتػػاج العػػروس مػػاد  ٔ:ٕٕٙأ(  وينظػػر: معجػػم ال لػػداف مػػادة )أنػػدل (  ٕ٘ينظػػر )   (ٔ)
 )أندل ( و )دل ( 

َع مػػن السػػمك  ينظػػر: الّيػػاب    (ٕ) ومثلػػو: إنق ػػَ، وىػػَ الشػػيخ اظتسػػّن، وإناىػػَ، وىػػَ اظتيّػػّب، وأنَقلَػػ  وإنَقلِػػ ، وىػػَ نػػ
، وارتشػػػػػاؼ ٕ:ٖٔٗ، وشػػػػػرح الشػػػػػا ي  ٔ:ٖٔٔ، واظتميػػػػػ  ٕ:ٕ٘٘ل ػػػػػاب ، والٜٕٕ، ٔ:ٕٕٛ، واطتصػػػػػائص ٗ:ٕٚٗ
َام  ٔ:ٚٛٔالضرب    ٗٗ، ٕ:٘ٔ، واظتاىر ٙ:ٕ٘ٗ، وقت  اعت

المو»  (ٖ)    لي  يف د «وتقدـ زيادة يف ألقابو    و ا ْيا  يفّ 

ما  يف د  (ٗ)  ّ: 

 ويف ج ذري وا    : ػتاؿ  يف أ و ب  (٘)

َح  اظتنهَ الصايف )اضترؼ  رّب(   (ٙ)    وما نقلو عن اظتنهَ الصايف لي  يف د ٔٛٔالل

 الايادة من اظتنهَ الصايف  (  ٚ)

َا ػػػق وىػػػَ الػػػذي ا،يػػػاره  جػػػاؿ واظت-واألشػػػ اه  وىػػػَ ،طػػػا   ويف ـ مػػػن نسػػػخ االقػػػرتاح  ؿْػػػيان َ ّػػػذا يف س وحيػػػدر وإ   (ٛ)
ر و  طو  « علَ»   تُ : َ عَلُلَ  وقد أ -للخصائص  لو ،طا؛ ألنو بضم رابعو ال  الثو  ألنو   طو على اظتثاؿ الذي ّذ

   ما بني معرت يني لي  يف د  (ٜ)

 يف أ وج: نُي  «بقي»و  ْقطت من أ و ب و ج  (ٓٔ)

 عند  جاؿ ويف اطتصائص واألش اه: وال     (ٔٔ)
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ل ػػى الايػػىدة مػػن أكٌ  (ٔ)لحق ػػىال ت -وىػَ الربػػاعي- ذكات الربعػػ  لفٌ  ؛زائػػ ةه  كال مػػاةي 
  . كبىب «دحرج»اْم  اعَ  (ٕ)«جم حرً »ػك  ,علا أفعىل ى في ال مىء الجىري  إالٌ 

 كأفٌ   ال مػػاة كالطػػػ ف زائػػػ تىفُّ أف  (ٖ)أي: إذا تقػػرر مػػا ذُّػػػركجػػػو إذان فقػػ  
 (ٗ)ىػػذا كإف كػػىف ,«لعيػػفى  ػٍ أى »وزف  علػػاأي: بسػػ ب اضتػػر ني اظتايػػدين أّولَػػو   الكلمػػ  ب مػػى

َزُف  َاـل  مثىالن ال  ظيرى ال َتو   (٘)   ال يُنظر لعدـ النظري عند إق َِ اضتّم و    دلي
كطػػػػػ ف يف اب  ػػػػات   ف ػػػػػ  الغىيػػػػ  (ٙ)كالطظيػػػػرلل ّػػػػم  اجتمػػػػ  الػػػػػ ليل فػػػػإف

 لعػػين مقىبلػػ ه  (ٜ)أ ٌ ػػىمػػن مػػادة الّلمػػ    يقتضػػي ك   ػػى أصػػالن  (ٛ)ىلػػ ليلف  (ٚ)«ربىػػطٍ عى »
  .ا ت ابُي  أّولو و الثو   «للى عٍ فػى »مثاؿ  كه   (ٓٔ)م ج ده  كالطظير ,«جعفر»

لػػا مػػل عحي العػػرب  (ٔٔ)عػػن  ػػيءه  كرد إذا :«الخضػػراكمابػػن ىشػػاـ » كقػػىؿ
 ؛ لقَّة النص يف اب  ات  كإف لم ي ج  ل   ظيره  ,القيىس

                                                           

 يف ب و س: يل قها  ويف أ اليا  مهمل   ويف ج ذري وا      (ٔ)

 ج  عند  جاؿ ويف اطتصائص واألش اه: ؿتَ مدحر    (ٕ)
ر  يف د  (ٖ)  :  قد وجب إذا عرؼ ما ّذ

َدة يف اطتصائص واألش اه   (ٗ) َج  م
َْـِ  ٕ:ّٓٛٓٔذا يف د، ويف الُيض    (٘)  : قياـ  ويف أ و ب و ج: قَػ
 : بالر    زاد يف د  (ٙ)

َؿ يف الن ػػػػػَ ٗ:ٜٖٔيف اطتصػػػػػائص واألشػػػػػ اه: عنػػػػػرت  ينظػػػػػر: الّيػػػػػاب    (ٚ) ػػػػػّر اػػػػػناع  ابعػػػػػراب ٖ:ٜٖٕ، واألاػػػػػ ، ْو
َّي ٕ:ٕٚٙ، والل اب ٖ:ٙٙ، ؤ:ٕٙ٘، واطتصائص ٔ:ٚٙٔ ػُر السػعادة ٛٙٔ، ٕٓٔ، وشػرح اظتلػ ، ٔ:ٖٕٗ، ْو
 ، وتاج العروس مادة )عنرت(  ٕ:٘ٚٙ، ولساف العرب مادة )عنرت(، واليصري  ٔ:ٙٙواظتمي  

    يف أ و ب و ج: والدليَ  (ٛ)

    ْقطت من أ و ب و ج  (ٜ)

    ْقطت من أ و ب و ج  (ٓٔ)

 : من يف ب   (ٔٔ)
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 كمط ى
 (ٔ)اال تحسىف

َفٌ  َقي   وآ،ره ن    (ٕ)باظتهمالت و انيو  
غيػػر   ػػعيف ه علػػى اظتطلػػَب  (ٗ)داللتػػ ك  :(ٖ)«الخصػػىئص»فػػي  «ابػػن جػػ » قػػىؿ
اف  أي: علّػػِ  االْي سػػ (ٙ)في ػػى أفٌ  إالٌ  -(٘)والسػػني للم ال ػػ -أي: ػتّمػػ   مسػػتحكم و 

َعاً   ربىن اف  االْي س   يها   كالتصرؼيف العّل  من االتسىع : ن
الثقػل مػن إُف  [جٕٛٔ]عدالً عنو  الخفه  كى تركي أي: االْي ساِف: من ذلك 

قلبػ ا أي: العػرَب    مفػإ ٌ   (ٚ)«الفتػ ل» ك «التقػ ل» : ح ٍُ تدعَ إليػو  غير  ركرة
كاكان مػن ؛ ألّعمػا يائيّػاف  «يػاتق»و  « ييػا»الػيت ىػي الـ الّلمػ ؛ إذ أاػلهما  (ٛ)في مػى اليىء

َجػب     ق يٌػغيػر علٌػػ القلػػب؛ بمّػاف بقائهػا ٍاعتػػا مػن ذػري ؼتالُػػٍ  لشػيٍ  مػػن  [بٙٚٔ]ت
َؿ   َا اْي سػاناً   بلاألا اال م كالصػف  فػي أ ػمىء كثيػرة، ال  رادكا الفرؽ بينأقل 

                                                           

َى منػػو قياْػػاً أو نصػػػاً أو  (ٔ) َا يف تعريُػػػو، وباصتملػػ  ىػػَ تػػرؾ القيػػاس يف نظػػػري لػػدليَ أقػػ وىػػَ مػػن أدلػػ  األحنػػاؼ  وا،يلُػػ
شػػف األْػػرار  َؿ ٗ:٘إرتاعػػاً  ينظػػر تعاريُػػو:ّ  َليني  يػػو: احملصػػ ، وال  ػػر ٖ:ٛٛٔ، واب ػػاج ٙ:ٖٕٔ  و،ػػالؼ األاػػ

شي احمليا   ٛ:ٖٛٔٛ، والي  ري شرح الي رير ٙ:ٚٛ للاّر
َف»  (ٕ) َ ي  وآ،ره ن  :  لي  يف د «و اني  ق

  ٔٔ:ٕٓٗ( ٜٓ٘وقػػػػد نقلهػػػػا ال  ػػػػدادي يف ،اانػػػػ  األدب )الشػػػػاىد:   ٔ:ٖٖٔاطتصػػػػائص )بػػػػاب يف االْي سػػػػاف(  (ٖ)
ٕٗٔ  

 : دالليو يف أ و ب و ج  (ٗ)

 :  السني واليا   يو للم ال    ٕ:ٔٛٓٔيف الُيض    (٘)

َا ق لُجاؿ واطتصائص   « يو»ابن الطيب: يف نسخ     قاؿٕ:ّٔٛٓٔذا يف الُيض    (ٙ)  أي: االْي ساف   وىَ اظت

َى  ينظػر: الّيػاب    (ٚ) َى واليقػ ، ٕ:ٜ٘ٔ، وٖٚٓ، ٔ:ٚٛ، واطتصػائص ٔ:ٖٙٓ، واظتقيضػب ٗ:ٜٖٛعند  جػاؿ: الُيػ
ػػػػػّر اػػػػػناع  ابعػػػػػراب ٖٕٓ، ٕ٘ٔ ، وشػػػػػرح ٕ:ٕٗ٘، واظتميػػػػػ  ٕ:ٖٕٗ، والل ػػػػػاب ٕ:ٚ٘ٔ، واظتنصػػػػػف ٕ:ٜٔ٘، ْو
َام  ٕٙٚ، ٕ:ٚٔٚ، واليصري  ٖ:ٚٚٔ ي  الشا   ٕٙٙ، ٙ:ٕ٘ٙ، وقت  اعت

 عند  جاؿ ويف اطتصائص: ىنا    (ٛ)



630 

 

َعني االْػِم والصػُِ   ي جب ف علا أ فسػ م الفػرؽ بيط مػى   (ٔ)صػي  ِ أي: ال في ػىأي: النػ
َا ََ للثقَ   (ٕ)و،ص  االْم بابعالؿ؛ ألنّو أ،فُّ من الصُ    ّاف أزت

: (ٗ)بُي يػػػػػني «حسػػػػػن» قػػػػػ ل م فػػػػػي تكسػػػػػيراالْي سػػػػػاِف:  ذلػػػػػك (ٖ)كمػػػػػن
  .«ىؿبى جً » ك «لو بى جى »ػك (٘)«ِحَساف»و  «حسنٌ »أي:  ف رابّسر أّولو   «سىفحً »

َا « و ميػعي »ك   «ٍ دمي عى »ػكبضميني   «رفي غي »بُي   ضم:  « رو في غى »تّسري  كفي    ُرّقػ
 بني اصتمعني اْي ساناً  

بين اال م كالصف  فػي مّياوا   :فصل اأي: العرُب   يك   ا   ف  أف (ٙ)ىطكلس
 (ٚ)مى ه  عنإ ٌ الُصَ  يها  جمي  ذلكُّ أف إالٌ األمثلِ  األربع    هره غيرً  في أ يىءى 

ال يػَ    [أٖٚٔ]ٍُ مقيضػيٍ  لػو  ال عػن  ػركرة علٌػٍُ لليمييػا والُصػَ  ا تحسىف (ٚ)عن
َ  جػػػرل رفػػػ  الفىعػػػل ك صػػػو المفعػػػ ؿ مى  بجػػػىرو االْي سػػػاف فلػػػيس  ػػػ يف قيػػػاـ علّػػػ ّ 

َ   لػػ  كػػىف ل ٌػػمنهمػػا  اظتانعػػِ  مػػن ختلّػػف اضتّػػم؛  كاجبػػىن للُصػػَ بينهمػػا  راالْي سػػاف اظتػػّذ
الً بينهما (ٛ)مثل  البىب أمثل لجىء في جمي   ذلك (ٜ)مُص    ولي  األمرّ 

                                                           

َعني االْػػػِم والصػػػُِ   يهػػػا أي الصػػػي  ِ »  (ٔ) َزنني أي  َػْعلَػػػى والع ػػػارة يف د: بينهمػػػا أي: ىػػػذين الػػػ  ْػػػقطت مػػػن د «أي النػػػ
َا اْي سػػػػاناً للقلػػػػب  يف علػػػَ ذلػػػػك علػػػػى ْػػػػ يَ يف أ و ب و ج مضػػػػطرب  :بػػػػَ قل ُػْعلػػػى  والع ػػػػارة ق لهػػػػا مػػػن د  و و   ػػػ

َا اْي سػػاناً  َّ أاػػَ الع ػػارة: قل ػػ َعني االْػػِم والصػػُِ   يهػػا  ولعػػ َلػػو: أرادوا الُػػرؽ بينهمػػا أي: النػػ االْػػيئناؼ وال يػػاف بق
َلػو ]ال ي للقلب ثرية[  علَ ذلك على ْ يَ االْيئناؼ وال يػاف بق َف بَ أرادوا الُرؽ]بني االْم والصُ  يف أشيا ّ  َج ػ

َ ني من  جاؿ  َعني االْم والصُ   يها  ومابني معّ  على أنُسهم الُرؽ[ بينهما أي الن

َا  (ٕ) َا ٕ:ٔٛٓٔيف الُيض و    دوف واو ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: ،ص  :  خّص

 عند  جاؿ دوف واو    (ٖ)
 و ج: بُي   ضم   ّذا يف د  ويف أ و ب   (ٗ)

  زاد يف أ و ب و ج: بُي يني  (٘)

  يف أ و ب و ج: وليسا  (ٙ)

 ليست عند  جاؿ    (ٚ)
     ويف اطتصائص: يف رتي  ال اب  ْقطت من أ و ب و ج  (ٛ)

 أي: بني االْم والصُ  يف اظتثاؿ السابق    (ٜ)
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أصػل  علػا جبػاطترو  تطبي ػىن عػن أاػَ قاعدتػو  يخػرج مػى :اال تحسىف (ٔ)كمن
َيَ] ك  (ٖ)«ا تح ذ» : ح   (ٕ)اظتعدوؿ عنو للعّل  ,بىب   [من الط

 (ٗ)                                           الص كدى  تً أط لٍ        
َاو   َزف  كمطيب ه بال َعَل ٍ »ب ُْ ٍَف  ُي يني  أي:  ّيب  «َم    يث ػت (٘)طفسللبُيٍ   سّ

َاو واليػػا   يهمػػا ٍاعتمػػا يث ػػت ا مػػ  قيػػاـ مقيضػػى ابعػػالؿ اْي سػػاناً؛ تن يهػػاً علػػى أّف  (ٙ)لػػ
َاوب األلف اظتنقل   يف أمثليهما أالها  األولني  واليا  يف األ،ري  يف  (ٚ)ال

اظتقيضػي   (ٛ)زكاؿ علتػ  مػ  ٍالػوفيػ   الحكػمي  مى يبقػاأي: االْي ساِف:  كمط 
  َّ  [يَمن الطَ ] :كق ل لو يف ذلك احمل
  (ٔٔ)قالميىث -ويف نسخ : عهد- (ٓٔ)الق اـ عق  (ٜ)كال تسأؿ

                                                           

  ٔ:ٖٗٔاطتصائص    (ٔ)
 : اظتعدوؿ عن العل  ّذا يف د ويف أ و ب و ج  (ٕ)

َاو     (ٖ)  زاد يف د: بال
 جا  من بيت دتامو:   (ٗ)

 
 ويروى:

َلػػػػػػػػػػػت اػػػػػػػػػػددت  مػػػػػػػػػػػاوقلّ  الصػػػػػػػػػػدود  ا 
َلػػػػػػػػػػت اػػػػػػػػػػددت  وال أرى الصػػػػػػػػػػدود  ا 

 

َؿ علػػػػػػػػػى واػػػػػػػػػاؿٌ   يػػػػػػػػػدـو الصػػػػػػػػػدود  ػػػػػػػػػ
َؿ علػػػػػػػػػى واػػػػػػػػػاالً   يػػػػػػػػػدـو الصػػػػػػػػػدود  ػػػػػػػػػ

 

َلػػػػو:  َلػػػػت»وىػػػػَ للمػػػػرّار الُقعسػػػػي  والشػػػػاىد ق مػػػػا يف «أ لػػػػتِ »إذ حّقػػػػو ابعػػػػالؿ  «أ  رمػػػػا»،  جػػػػا  علػػػػى أاػػػػلوّ   «يّء
َذ»و «َمْطَي َػػػ »و ػػػذلك علػػػى أاػػػلو  هػػػَ شػػػاذ  وال يػػػت ، إذ حّقهػػػا: يّرمػػػا، و «اْػػػي  يف مطابػػػ ، واْػػػي اذ  ومػػػا جػػػا ّ 

َؿ يف الن ػػػػػػػَ ٔ:ٕٕٕ، واظتقيضػػػػػػػب ٖ:٘ٔٔ  ؤ:ٖٔالّيػػػػػػػاب  ، ٕ:ٜٙ، ؤ:ٜٔٔ  واظتنصػػػػػػػف ٕ:ٖٕٗ  واألاػػػػػػػ
َدة مبوؾ، واظتمي   ٕٔٔ، وٛٛ، رقم: ٔ:ٗٗٔ، وابنصاؼ ٔ:ٕٚ٘واطتصائص  واليػذييَ واليّميػَ  ،ٕ:ٕٛٗط ج

   ٛٓ٘  رقم: ٘:ٕٙٗ  وشرح أبيات اظت   ٓٗٛرقم:   ٓٔ:ٕٕٙواطتاان    ٙ:٘ٛٔ
َادر أل  زيد   (٘)   ٕ:ٛٛٗ، واظتمي  ٜٕٙ، واظتنصف ٔ:ٜٕٖ، واطتصائص ٕٖ٘ينظر: الن

َاو ٍاعتا  يها     (ٙ)  يف د:   قيت ال
َاو ّذا يف د  ويف أ و ب و ج  (ٚ)  : صتعلها ال

َذ من   (ٛ)   ٖ:ٚ٘ٔاطتصائص  «العّل باب يف بقا  اضتّم م  زواؿ »ّالمو ىنا ما،
 عند  جاؿ ويف اطتصائص: نساؿ     (ٜ)

َف   وما بعده ما بني معرت يني لي   يها  «عند»يف أ و ب و ج:    (ٓٔ)  مهمل  الن

َادر أ  زيػػد    (ٔٔ) عيػاض بػػن »قػػاؿ أبػَ ْػػعيد السػّري: حُظػػي  -: وقػاؿ ِعيػػاض بػن أـ دّرة الطػػائي جػاىليّ ٕٔٚجػا  يف نػ
 : -«دّرة
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يػػػػػىء ال رد  بػػػػػ  (ٔ)«م اثيػػػػػق» :«ميثػػػػػىؽ»فػػػػػي جمػػػػػ   [دٖٗٔ]  الشػػػػػىئ فػػػػػإفٌ 
  الكسػػػرةأي: العلّػػُ  للقلػػب   كهػػي ىءن يػػ (ٖ)قلب ػػىل جبػػ م    اللػػاكاؿ العلٌػػ؛ (ٕ)لصػػل ى

َداً وعدماً   يف ذلػك   مػن تىبعػ لكن ا تحسػن هػرا الشػىعر ك واضتّم دائٌر م  عليو وج
َاو واليا  ٍالو   القلو بقىءى إ  الجمػ ي  إفٌ  من حيث -وىي الّسرة-  كإف زالت العلٌ لل

َج ػػػػَ  للقلػػػػب لمفػػػػرده إعػػػػالالن كتصػػػػحيحىن  تػػػػىب ه   (ٗ)غىلبػػػػىن  ػػػػت العلّػػػػَ  اظت َُ    هػػػػذه علّػػػػٌ  ،ل
 اْي سانيٌ    ألجلها بقي القلب ٍالو  

 هػػره اللغػػ  علػػا  «ميثػػاؽٍ » أي: تصػػ ري كقيػػىس تحقيػػره :(٘)«ابػػن جطػػي»قػػىؿ 

نٍ   مثّلثػٍ   قيٍ ثً يٍ يػى مي : أف يقىؿللقلب ٍالو م  زواؿ عليو   (ٙ)اظت قي  َحػٍ    سػّا بضٍم  يػاٍ  مُي
ن ٍ  َرٍة   ي ييٍ  ّْا اف   [جٖٛٔ]  إت اعاً للمّّب  و (ٚ)مّس اف على ماّ   إبقاً  ظتاّ 

يابن »وىَ - «الب ي »مى ذكره صىحو أي: االْي ساِف:  كمط  ّما تقّدـ   «الّذ

  أحػػػػُد أْػػػػ اب مْنػػػػِ  الصػػػػرؼ  مػػػػيلى إذا اجتمػػػػ  التعريػػػػف العى : قػػػػىؿ -(ٛ)«ال  يػػػػ »عػػػػن 
 «هطػ »ػكػ ػاألّوؿ - ال  ػ  (ٜ)في الثالثي السىكن أك العجم  ,السمىعي التأ يثي ك 

                                                                                                                                                                      

ّنا إذا الد َارؽّو  يُن الُ ُلّ ا برى لنا     إذا ما حللناه مصاب ال 
َا ق َاـ عهد اظت َُّ الدىَر إال بنذننا     وال نساؿ األق  زتًى ال لُتَ

الػػدين: الطاعػػ   والُ ُل ّػػا : اظت ال ػػ   وبػػرى لنػػا: عػػرض لنػػا، يػػبي بريػػاً، وانػػبى ينػػبي انػػباً   قػػاؿ أبػػَ اضتسػػن ورواه الُػػرّا :  
َد وأشػهر  وال يػت يف إاػالح اظتنطػق  أ،بنا بذلك عنو أبَ الع ػاس  علػب: عقػد اظتيػا ق  وىػذا شػاّذ، والروايػ  األوُف أجػ

َي  ٘:ٕٕٔ، وشرح اظتُصَ ٖٕٔ َاىد الشػا ي  ، و ٕٗٔٔ  رقم: ٖ:ٜٚٗ، واظتقااد الن    ٕٗ  رقػم: ٗ:ٜ٘شرح ش
    ٔ:ٕٓٔمادة: )و ق(  ينظر: شرح الشا ي   لساف العرب وتاج العروسو 

َا ق ّذ   (ٔ) َؿ واطتصائص  وعند  جاؿ: م  ا يف إْيان 
َاو إُف أالها ّذا يف د  ويف أ و ب و ج  (ٕ)  : رد اليا  ألالها  وعند  جاؿ: برّد ال

َاج   ليقل ها يف أ و ب و ج  (ٖ)  : ال

 ْقطيا من أ و ب و ج  «ذال اً »و  «إفّ »   (ٗ)

  ٖ:ٓٙٔاطتصائص   (٘)

 يف د: اظتقيضي      (ٙ)
َلو و ب و ج زاد يف أ  (ٚ) ن »:  ها  تانيث  وق َرة  ي يّي  ّْا  لي  يف د  « مثلث  مّس

َعاة  (ٛ)   ٔ:ٕ٘ٗب ي  ال
ن    (ٜ)  عند  جاؿ: يف  ال ي ّْا
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ػػػك ُيػػو الَعَلميػػ  واليانيػػث   [بٚٚٔ]  مطػػ ي  فىلقيػػىسي  - ُيػػو الَعَلميػػ  والعجمػػ  « ػػ ح»الثػػآفّ 
َد مقيضػػػيو يف العّليػػػني  ؛ الصػػػرؼ َجػػػ  علّػػػ  الصػػػػرؼ  ,تػػػ كاال تحسػػػػىف الصػػػرؼ لخفٌ ل

   (ٔ)االْي ساف م  قياـ عّل  اظتن 
المػو تسػاوي العلػم ذي اليانيػث وذي العجمػ  يف اْي سػاف الصػرؼ  تن يو:  ظػاىرّ 

ذلك  بػَ اظتسي سػُن منػُ  اػرؼ ذي اليانيػث  قػاؿ  : «اطتالاػ »يف  (ٕ)«ابػن مالػك»ولي ّ 
ػ   ]من الرجا[   َ ْق               وعجمً ّ  َْ رياً     واظتنُ  َأحْق «ِىْندَ »وجهاِف يف العاِدـ تّذ

أّمػػا األعجمػػي  قيػػَ: إنّػػو منصػػرٌؼ بل ػػا  العجمػػ   وقيػػَ: ذو وجهػػني إالّ أّف الصػػرؼ 
   (ٖ)أرج  لضعف العجم  عن اليانيث

تعليلػػو لل ّػػم و  فػػي الخػػرأي: الن ػاة   (٘)اختلفػػ ا: (ٗ)«ابػػن ال بػػىرم»كقػػىؿ 
  :بىال تحسىفتعليلو و 

 كتػرؾً وإل اِ  العّل  ال لعّلٍ ، م مى في  من التحكٌ إ ٌ  غير مأخ ذو ب  ل :فقىؿ ق ـه 
   (ٙ)أي: ترِؾ مقيضاهالقيىس 

َجػَب   [أٗٚٔ]ال علػى ْػ يَ  بػ    مػأخ ذه إ ٌػ :كقىؿ آخركف  أيضػاً كاختلفػ ا ال
   :في 

الػػذي  «ىنػػد»ّمنػػ  اػػرؼ  ,تػػرؾ قيػػىس الصػػ ؿأي: االْي سػػاُف  هػػ   :فقيػػل
َد العليني   َج  آ،َر  ىَ اطتُّ    (ٚ) ليللىَ القياس ل

                                                           

ٍَح ولػٍَط؛ ألّف العجمػ  ٖ:ٕٔٙيف ال دي  يف الن َ البن األ ري    (ٔ) َه طتُّيػو  ؿتػَ نػ ػاف االْػم األعجمػي  ال يػاً اػر  : إفّ 
َع الرابػ  ٖ:ٜٕٚو أيضػاً و يػ  أ عف العلػَ اليسػ  ػطو   «:دعػدٌ »و «ىنػدٌ »: النػ َف ْو ولػك اطتيػار يف اػر و طتُّيػو بسػّ

 وترؾ ار و  وىَ القياس 
َام  ٕ:ٕٖٖينظر: اليصري     (ٕ)   ٔ:ٛٓٔ، وقت  اعت
َام  ٕ:ٖٖٗيف د  ينظر: اليصري   ىذا الين يو لي    (ٖ)   ٔ:ٗٓٔ، وقت  اعت
  ٖٖٔف يف االْي ساف( ظت  األدل  )الُصَ اطتام  والعشرو   (ٗ)
َا يف أ و ب و ج  (٘)  : وا،يلُ

 يف د: القياس الذي يقيضيو     (ٙ)
 : بدليَ يف أ و ب و ج  (ٚ)
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 اظتقيضي  ظتا ىَ القياس بذلك االْي ساف    ه  تخصيص العلٌ  :كقيل
ـ فػي مػى تقػ ٌ : -  ميعلّػٌق بػو«تػْرؾ»علّػُ  - (ٔ)لػ ليلو  الصػ ؿً  ؾ قيػىسً ترٍ  فمثىؿ
ل نػػػا   وعػػػدؿ عنػػػو ؛ إذ قيػػػاس أاػػػلو االمضػػػىرع -(ٕ)األوُف: إعػػػراب- رفػػػ  الكػػػالـ علػػػا

   (ٗ) يما مّر  يو (ٖ)لدليَ ش هو باالْم
بػػىل اك  «أرض»مػػى جمعػػت إ ٌ القائػػَ:  (٘)أف يقػػ ؿ : كمثػػىؿ تخصػػيص العلٌػػ

ٍر وال اػػػَُيو ,كالطػػػ ف تػػػىء  مػػػن ىن ع  ػػػ «أر ػػػ ف» :فقيػػػل  (ٙ)مػػػ  أّعػػػا ليسػػػت علػػػَم مػػػّذ
ٍر وا (ٚ)المحركف  التأ يث َا من  رت  ذري علٍم اظتذّّ   ا لذلك   (ٛ)ُيومن لُظو   خصص
 لذلك  

َلػو:  َّض منػو بق  :«أرض» الصػل أف يقػىؿ فػي لفٌ وبنّي تا  اليانيث األالي اظتعػ
معػت جي لُظػاً  رفت التػىءى حيػفلٌمػألّف اليػا  عالمػ  لُظيػ    هػي أاػَ ليقػديرىا   «أر  »

 ,طقض ػى تيػل ٌ  ردةطٌػغيػر مصتمعهػا  ػا ذُّػر   كهػره العلٌػ ,ع  ػىن عط ػى كالطػ ف بىل اك
َف  الطنجرة- «ر ٍ قً »ك «دار»ك (ٜ)« مس»بػ َي َف كُتمػ    -بّسر  سّ َّ مءنػث معنػ منّ 

ذلك  م  حذؼ اليا  من لُظو    كُتم ّ 

                                                           

 ليست عند  جاؿ   (ٔ)
 ما بني معرت يني لي  يف د     (ٕ)
 : مش هو  االْم   ويف أ و ب و جٕ:٘ٛٓٔوالُيض  ّذا يف د  (ٖ)

َي      (ٗ)  ينظر  هْر  اظتسائَ الن 

َؿ    (٘)  ّذا يف ح  وعند  جاؿ ويف ظت  األدل : تق

 : اُ   وزاد  يها: إُف آ،ر معيب أّعما ّذا يف د  ويف أ و ب و ج  (ٙ)

، وشػػرح اليسػػهيَ ٘:٘، وشػػرح اظتُصػػَ ٔٚعنػػد  جػػاؿ ويف ظتػػ  األدلػػ : مػػن حػػذؼ تػػا  اليانيػػث  ينظػػر: أْػػرار العربيػػ    (ٚ)
  ٔ:ٗٔٔ، والل اب ٖٛ، ٔ:ٕٛ

َرين يف أ و ب و جّذا يف د  و   (ٛ) ر واُ  ظتّذ  : ذري علم مّذ

شم   يف أ و ب و ج  (ٜ)  ّ: 
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َلػػػػو , «قػػػػ رة» ك «دارة» ك « مسػػػػ »في ػػػػى  الصػػػػل فػػػػإفٌ : (ٔ)وبػػػػنّي الػػػػنقض بق
  ا ت ا  (ٕ)؛ ألّف ال اب شتاعي  جم  بىل اك كالط فيج ز أف تي كال

                                                           

َلو     (ٔ) ذلك وعلَ ال عض بق  الع ارة يف د: َف كتم ّ 
َيض وجػَب  علػى أّف ابػن مالػك يف ٕٚلذا قػاؿ ابػن األن ػاري يف أْػرار العربيػ     (ٕ) َاز، ال تعػ َيض جػ َيض تعػ : وىػذا اليعػ

  «قيَ»ذه العل  اليت أتى  ا بصي   اليمريض شرح اليسهيَ حّى عل  أ،رى ق َ ى
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 : من األدل  اظتخيلف  يهاكمط ى
 (ٔ)ال تقراءا

 ّلّي    (ٕ)ب  ات أمرٍ  [جٗٛٔ]تي   اصتائيات 
ُّْلم االْيدالؿ بو  ا ت ل ا ب  في م ا  ى     و

   (ٗ)كالفعل كالحرؼ (ٖ)اال م :مط ى ا حصىر الكلمىت في الثالث
لمػػات (٘)«ابػن اطت ػاز»وقػاؿ  َاّ  : وىػَ أحسػن دالئػػَ اضتصػر   ػنّف علمػا  العربيػ  تي عػ

اف ذتّ  رابٌ  لعثروا عليو (ٙ)ا راهتمالعرب يف ػتاوراهتم وػت     لَّ 

                                                           

َؿ    (ٔ) شػػي ٖ:ٖٚٔ، واب ػػاج ٙ:ٔٙٔزاد يف ب: أي  ينظػػر: احملصػػ ، والي  ػػري شػػرح الي ريػػر ٙ:ٓٔ، وال  ػػر احملػػيا للاّر
  ٕ:ٖ٘ٛ، وحاشي  العطار ٛ:ٖٛٛٚ

  «إ  ات»: ألمر  دوف ّذا يف د  ويف أ و ب و ج  (ٕ)

 الثالث يف االْم    عند  جاؿ: اؿتصار الّلمات    (ٖ)

َحػػ  األوُف و   ٖٕ-ٔ:ٕٔاليػػذييَ واليّميػػَ و   ٔ:ٓٛاظت ػػ  يف الن ػػَ  ينظػػر:    (ٗ) َغ األرب يف شػػرح شػػذور الػػذىب الل بلػػ
َع   ٗٔوالثانيػػ  نسػػخ مّي ػػػ  األْػػد  والنّػػػت القسػػم األوؿ    وقػػػد زاد أبػػَ جعُػػػر ٘ٔوال هجػػػ  اظتر ػػي    ٛٔٔواظتط ػػ

ىف بعػػأزتػػد بػػن اػػػابر  َعػػاة «اطتالُػػػ »د السػػ عمائ  القيسػػي، اظتيػػػ   علػػػى أّف ٔ:ٖٔٔ، وىػػي اْػػػم الُعػػَ  ينظػػر: ب يػػػ  ال
للن ػػػاة أدلػػػ  أ،ػػػرى يف اؿتصػػػار الّلمػػػ  يف  ػػػالث  األوؿ أّف اظتعػػػآف  ال ػػػ : ذات، وحػػػدث، ورابطػػػ  لل ػػػدث بالػػػذات  

قتػػو  الػػذات االْػػم، واضتػػدث الُعػػَ، والرابطػػ  اضتػػرؼ  والثػػآف أّف الّلمػػات  ػػذه القسػػم  تعػػّب عّمػػ ا متطػػر بال ػػاؿ ويي
ػػاف ذتػ  رابػػ  ل قػي شػػي  َف يعػّب عنػػو  والثالػث أّف اظتعػآف الػػيت لتيػاج إليهػػا الّػالـ  ال ػػ : مػا متػػب بػو وعنػػو  اطتيػاؿ   لػَّ 

ػػذلك وىػػَ اضتػػرؼ  وىػػَ قريػػب ؽتػػا ق لػػو  ينظػػر: العلػػَ  ، وأْػػرار ٖٕوىػػَ االْػػم، ومػػا متػػب بػػو وىػػَ الُعػػَ، ومػػا لػػي ّ 
َدة مبوؾ، و  ٘ؼ ، وابنصإٛالعربي   ، ٗٔ، ٖٔ، وشػرح شػذور الػذىب ٔ:ٖٓ، وشرح الّا يػ  ٔ:ٖٗالل اب ط ج

َام     ٖ:ٖ، وٕ:ٗ، واألش اه والنظائر ٔ:ٚوقت  اعت

َي الضػػرير مشػػ ُ   أزتػػد بػػن اضتسػػني ىػػَ    (٘) َعػػاة ىػػػ  ٖٚٙت  الػػدين بػػن اطت ػػاز ابربلػػي اظتَاػػلي الن ػػ   ٔ:ٖٗٓب يػػ  ال
  ٓٙ٘رقم: 

 : ؼتا  اهتم  ٕ:ٚٛٓٔيف الُيض    (ٙ)
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 أي: األدل  اظتخيلف  يها كمط ى
 (ٔ)ا بىلبىقيال ليل المسمٌ 

َحدة والقاؼ أي   بعد إ،راج الدليَ ظتا عداه :(ٕ)باظت
مػػػػػن  [بٛٚٔ] يػػػػػ خل الفعػػػػل  ػػػػيءه  الػػػػ ليل يقتضػػػػي أف ال: (ٖ)ق لطػػػػىك

َِ   اإلعراب لك ف الصل في  مػن  ,  المقتضػي  لإلعػرابلعلٌػلع ـ ا البطىءى أي: الُعػ
يب اظتُيقرة َرة على الرتّا شُها إليو   (ٗ)تعاقب اظتعآف اظتعي  يفّ 

  ْػّت في دخ ؿ الرف  كالطصو علا المضػىرع ال ليلي  كق  خ لف هرا
َؿ     (ٙ)إنّو لي  إعراباً بَ عدـ إعراب (٘)«اظتازٓف»عن اصتـا ا،يصاراً  أو على ق

ابعػػػػراب  (ٛ)لقيػػػػاـ ْػػػػ ب (ٚ)عػػػػآف اظتقيضػػػػي  ىػػػػي تعػػػػاور اظت  اقتضػػػػت ذلػػػػكلعلٌػػػػ
َاع ابعػراب   فبقػي الجػرٌ  [دٖ٘ٔ]باظتضارع   اعرب   رُ   وُنصب وُجػـا ظتقيضػيها   مػن أنػ

مػػػػن أي: األاػػػػَ يف الُعػػػػَ ال نػػػػا   علػػػػا الصػػػػل الػػػػرم اقتضػػػػىه الػػػػ ليلوىػػػػَ ال ػػػػاقي 
َلو اظتضارع؛ ألّف األاَ  يو َف يعارض   ي قي على مقيض ,(ٜ)االمتطىع    (ٓٔ)اهلد،

 

                                                           

ػالنص العػاـ اظتخصػص واالْػيثنا   وىػَ    (ٔ) َه يف ٍػَث أ،ػرىّ  َف ٍثاً لالْيدالؿ بال اقي، وإفّتػا أدرجػ َلي َف متصص األا
  ٖٖٚ٘، ٚ:ٖٖٔ٘(، والسب واليقسيم  ينظر: الي  ري شرح الي رير ٖ:ٕٚٔمن باب االْيص اب )ينظر: اب اج 

َحدة والقاؼ أي»   (ٕ)    لي  يف د  «باظت
َلنا     (ٖ)  يف أ و ب و ج:  ق

 : اظتيُرق  ّذا يف د  ويف أ و ب و ج  (ٗ)

َام  ٕ:ٖٙٛ، وارتشاؼ الضرب ٔ:ٖٚٔينظر: اليذييَ واليّميَ    (٘)     ٔ:ٗٙ، وقت  اعت

 يف د   لي     (ٙ)
 لي  يف د   «ىي تعاور اظتعآف اظتقيضي»   (ٚ)
  اعرب ور   ونصب ظتقيضيهما  يف د: ابعراب يف اظتضارع  والع ارة بعدىا ّذا يف د  وليست يف أ و ب و ج  (ٛ)

 -وقػػد أعػػرب بػػالر   والنصػػب–: إّف إعػػراب الُعػػَ  ػػرع علػػى إعػػراب االْػػم، ولػػَ أعػػرب بػػاصتّر ٔ:ٜٙجػػا  يف الل ػػاب    (ٜ)
 لّاف الُرع مساوياً لألاَ 

َلػػو اظتضػارع  الع ػارة   (ٓٔ) ألّف علّػػ  منػػ  ابعػػراب َف تعػػارض إالّ يف يف د: علػػى األاػػَ الػػذي اقيضػاه الػػدليَ مػػن االمينػػاع لد،
 األولني  د،اله ألجلو وىي ال اقي على مقيضى الدليَ  
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 الكتىب السىدس
َازف بني األدلّ   (ٔ)في التعىدؿ  ل عضها على بعض (ٕ)جي اكالتر الي

 مسىئلي أي: الّياب   في 
  

                                                           

َ  منهمػػا اآل،ػػر  «تعػػارض الشػػيئاف»: اليعػػارض مصػػدر ٕ:ٜٔٓٔعنػػد  جػػاؿ: اليعػػارض  قػػاؿ ابػػن الطيػػب  (ٔ) ػػ إذا عػػارضّ 
 وقابلو 

َؿ  ويف ب    (ٕ) َا ق لُجا-ّذا يف س و ـ وحيدر وإْيان   : والرتاج  -ؿوىَ اظت
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 الكلا
؛ ألّف بأرجح مػى خػرأي يف حّػٍم   قػالف إذا تعػىرض :(ٔ)«ابن ال بػىرم»قىؿ  

   [أ٘ٚٔ]األرج ّي  من اظترّج ات  
 : (ٕ)كالترجي  في  يئين

 الطريق اظتَال  للم    :داإل طى :أح همى
َِؿ  المتن :كاآلخر  : لُ  ذلك اظتنق

َُ عػدداً أكثػرأي: النقلػني   أحػ همى ركاة ى التػرجي  بىإل ػطىد فبػأف يكػ ففأمٌ 
   كأعلم كأحفظ  اآلخررواة  من

َاو  يو  ع      (ٖ)ألنّو يُّي يف الرتجي  أحُدىا ;«أو»الظاىر أّف ال
اظترّّػب مػن الّػاؼ  (٘)«كمػى»ػالطصو بعلا  (ٗ)كذلك كأف يست ؿ الك فيٌ 

مػن ]: -«(ٚ)عػدي بػن زيػد الع ػادي»وىػَ - بقػ ؿ الشػىعر (ٙ)«كيمػى»ػلػ  بػ إلحىقػىن  «ما»و
 [ال سيا

 : مايدٌة إذا مى             عن ظ ر غيوو ثى تح ٌ  ىن ح يثىن كمى ي م ا م ٍ 
 

                                                           

  وينظػػر: ابذػػراب )الُصػػَ الثػػامن يف االعػػرتاض ٖٙٔظتػػ  األدلػػ  )الُصػػَ السػػاب  والعشػػروف يف معار ػػ  النقػػَ بالنقػػَ(    (ٔ)
َادح العّل  ٙٗعلى االْيدالؿ بالنقَ(     وراج   ساد االعي ار من ق

َؿ    (ٕ) شي ٖ:ٕٛٔ، واب اج ٘:ٗٔٗينظر: احملص     ٛ:ٕ٘ٔٗوالي  ري شرح الي رير  ،ٙ:ٜٗٔ، وال  ر احمليا للاّر

: العطػػف ٕ:ٕٜٓٔعنػد  جػػاؿ ويف ظتػػ  األدلػػ : أو أعلػػم  ويف س: أو أحُػػ   وعنػد  جػػاؿ: وأحُػػ   قػػاؿ ابػػن الطيػػب   (ٖ)
َلنا بػ َاو   قاؿ: الظاىر أّعا  ع  «أو»يف أا    وال إ،اعتا إاّل تص يُاً «أو»  ويف نسخ  الشارح بال

 ثلها نظائرىا ليست يف ظت  األدل   وم   (ٗ)
   وقػػػد مثّػػػَ  يػػػو باظتسػػػال  ذاهتػػػا  وينظػػػر تُصػػػَ اظتسػػػال : ٘ٙينظػػػر: ابذػػػراب )الُصػػػَ الثػػػآف عشػػػر يف تػػػرجي  األدلػػػ (    (٘)

َدة مػػبوؾ، وشػػرح الّا يػػ   ٓٚٗ( ٖٛ، و)اظتسػػال : ٕ:٘ٛ٘( ٔٛابنصػػاؼ )اظتسػػال :  ، وراػػف اظت ػػآف ٗ:ٔ٘ط جػػ
َامػػ  ٗ:ٜٗٙٔشػػاؼ الضػػرب ، وارتٖٛٗ، واصتػػ  الػػدآف )ّمػػا( ٕٛٛ)ّمػػا(  ، ٛ:ٓٓ٘، واطتاانػػ  ٗ:ٕٓٔ، وقتػػ  اعت

  ٗ:ٚٔٔ، وشرح أبيات اظت   ٓٔ:ٖٕٕو
يما «ّيما»)إضتاقاً لو بػ   (ٙ) انت  ع ّ   ( عند  جاؿ ويف ظت  األدل : إذاّ 
َي  ويف د: اظتناوي يف أ و ب و ج  (ٚ)  : العل
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 (ٔ) أال  ىئله 
 (ٖ)وعمِلهػا عمَلهػا  مػا «ّيمػا» عػ   «ّمػا»اظتػانُ  هػي    (ٕ)ُّ فيق ؿ لػ  البصػرم

 علػا أفٌ  اتفقػ ا (٘)الػركاة  مانعاً لذلك معرت اً اْيداللو بال يػت: إّف (ٗ)منهم «اظتبّد»عدا 
- «لالمفٌضػ» بىلطصػو غيػري  أحػ ه  كلػم يػركه ,بػىلرف  « ثي كمى ي مىن تح ٌ   :الركاي  أفٌ 

َؿ من اليُضيَ بالُا  واظتعجم   َُ بن عااٍم  م لى ابن  ى  -بصي   اظتُع
َزف مث ىَ يف َعل » نسخ  ب ُْ ما يف «َم    حذُ ها و ي  أوائلو  (ٙ)«ال  ي »  ويف أ،رى ّ 

 أوائلو  
َى علمػاً بالعربيػ   :كمن ركاه بىلرف  أعلمي  فكػىف عػدداً   كأحفػظ كأكثػر  مطػ أقػ

   أكلا -وىَ الر  - الخر بركايت م
علػػػا كفػػػق جاريػػػاً  فبػػػأف يكػػػ ف أحػػػ  الطقلػػػين (ٚ)ى التػػػرجي  فػػػي الطقػػػلكأٌمػػػ

َُ النك ,القيىس   .علا خالف  اآلخرق
بُػي  اعتمػاة وختُيػف  [ج٘ٛٔ] «أفٍ »علا إعمىؿ  كذلك كأف يست ؿ الك فيٌ 

َف ذلك الحرؼ م   (ٛ)الن َا   اظتعروؼ عمُلها  يها  وىيّ   ,بػال عػ ضو  (ٜ)يف ذري اظت
َرة « َرَ   بن الع د»ىَ - بق ؿ الشىعر ,ع ضو  َيَ]: -(ٓٔ)من قصيدتو اظتشه   [من الط

                                                           

َدة مبوؾ، وشرح اليسهيَ  ٔٚٗ  وٕٖٛ: رقم: ٕ:ٛٛ٘، وابنصاؼ ٔ:ٕٚٔوىَ يف غتال   علب   (ٔ) ، ٗ:ٛٔط ج
 مادة )ّمي( و)ّيا(  لساف العرب  و ٙٙ، وابذراب ٕ:ٕٓٛ، ؤ:ٓٔٔوشرح الّا ي  الشا ي  

َيو يف )ّما( الّياب   (ٕ)   ٖ:ٙٔٔيف ظت  األدل : اظتعرتض  ومثلها نظائرىا  ينظر رأي ْي 
 : وما  يف أ و ب و ج  (ٖ)

َؿ  الع ارة   (ٗ) َا غتي  يف د:  يق     «ّما»والنصب بعد  «ّيما» ع   «ّما»لو ال صري ما عدا اظتبد  نعم منع
  ليست يف أ و ب و ج «إف الرواة»  (٘)

َعاة   (ٙ) َعاة ٍذؼ اظتيم و ي  أوائلو ٕ:ٜٕٙب ي  ال    والع ارة يف د: ويف ب ي  ال
 عند  جاؿ ويف ظت  األدل : اظت     (ٚ)
 الض ا لي  يف د    (ٛ)
ذلك»   (ٜ)  لي  يف د  «وىيّ 
 لي  يف د  ما بني معرت يني   (ٓٔ)
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نعػت  :«ذا»للين يػو  و  :«ىػا»: مر اجػا ال   راأيٌ اة اْيُياٍح  : بيخُيف الالـ  أدأال
: علػػػى روايػػػ  النصػػػب أحضػػػرى بػػػدالً منػػػو   (ٔ)«العيػػػ »وجعلػػػو  .«ذا»نعػػػت  «الااجػػػري»  و «أي»
 أي: اضترب  وتيميو:  ال غا  (ٕ)مضمرةً  «أف»بػ

 (ٖ)                                      وأف أشهد اللذات ىَ أنت ؼتلدي
يَّف: البصرم (ٗ)فيق ؿ  (٘)قػ  كردُّ اظتان  من نصػ ها حينئػٍذ  معرت ػاً دليػَ الّػ

مػػا روي بالنصػػب  بػػىلرف  أيضػػىن  «أحضػػري » (٘)كرد َا ػػقُ  :(ٙ)كفػػقأي: الر ػػ    كهػػ  ّ   م
َا ػػقُ  َامػػَ  ؛القيػػىس م الُعػػَ  وىػػي  ػػعيٌُ    ين  ػػي أف ال تعمػػَ مػػ   [بٜٚٔ]ألّعػػا مػػن ع

 اضتذؼ من ذري عٍَض  
َلو تعاُف:     «أف أع د»م  أّف اليقدير:  (ٚ)چہ  ہ  ٘  ٗ   چ وقد بطَ عملها يف ق

ويػدؿ علػى  ػػعُها أّف مػن العػػرب مػن ال يُعملهػػا مظهػرًة  وير ػػ  مػا بعػػدىا تشػ يهاً عتػػا 
ما تقّدـ «ما»بػ    (ٛ)اظتصدري  ّ 

 
   «ييم»بر    (ٔ) چڭ    ييًتمي ۓ  ۓ  ڭ  چ : «ابن ػتيصن»وجا  عن 

                                                           

َي    (ٔ)    ٖ:ٖٚٙاظتقااد الن 

 لي  يف د  «وجعلو العي  بداًل منو على رواي  النصب باف مضمرة»   (ٕ)
َر اضتػػرب «الااجػػري»مّػػاف  «الالئمػػي»ال يػػت مػػن معّلقيػػو  وروي:    (ٖ) َم  علػػى حضػػ َؿ: يػػا مػػن يلػػ َذى: اضتػػرب  يقػػ   والػػ

َانػو والل ُُػت عنهػا  وىػَ يف دي َؿ يف الن ػَ ٕ:ٖٛ  واظتقيضػب ٖ:ٜٜ، والّيػاب ٕٖذات، ىَ ختلّػدٓف إفّ    واألاػ
، ٕٓ٘، رقػػػػػم: ٕٓ٘، وم ػػػػػ  الل يػػػػػب ٗ:ٕٛ، وٕ:ٚ  وشػػػػػرح اظتُصػػػػػَ ٖٛٙ  رقػػػػػم: ٕ:ٓٙ٘  وابنصػػػػػاؼ ٕ:ٕٙٔ

َيػػػ  ٛٛٓٔ، رقػػػم: ٓٗٛو)حػػػذؼ أف النااػػػ  (  ، رقػػػم: ٕ:ٜٖٔ   واليصػػػري ٙٛٓٔ  رقػػػم: ٖ:ٖٙٙ، واظتقااػػػد الن 
َامػػػػ  ٖٙٛ   رقػػػػم: ٙ:ٔٛٔ  وشػػػػرح أبيػػػػات اظت ػػػػ  ٓٔ  رقػػػػم: ٔ:ٜٔٔ، واطتاانػػػػ  ٓٗٓٔ، رقػػػػم: ٗ:ٕٗٔ، وقتػػػػ  اعت
َاىد ابن عقيَ ٘ٔٙ َ ن الشاىد ٖٕٚ  وشرح ش َ ي منو م ر السي    وال يت بيمامو يف ظت  األدل ، وقد ّذ

 زاد عند  جاؿ: لو    (ٗ)

 عند  جاؿ: روي     (٘)
  ظت  األدل : على و ق عند  جاؿ ويف   (ٙ)

  ٗٙ: ٜٖ الامر   (ٚ)
َلو:  ٙٔينظر ابحال  )   (ٛ)  لي  يف د  «ّما تقّدـ»أ(  وق
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َا  أكلػاأي: بػالر     فكىف الخر ب  حينئػٍذ  الطصػو كبيػىف كػ فظتػا ذُّػر   وقيػظت
 ّػاف  ,(ٖ)  ال  يء مػن الحػركؼ يعمػل مضػمران بػال عػ ضو أ ٌ  القيىس (ٕ)خالؼى 

   (ٗ)الر   أو ق بالقاعدة

                                                                                                                                                                      

، ٔ:ٖٛٔ( و)ٚٔٚ، ٙٗ  وقػػد ا،ُيلػػف يف نسػػ   ىػػذه القػػرا ة   نسػػ ها ابػػن ىشػػاـ يف م ػػ  الل يػػب )ٖٖٕ: ٕ ال قػػرة   (ٔ)
  والػذي يف إحتػاؼ  ضػال  ٕ:ٕٖٙاليصػري   ( إُف ابن ػتيصن  ينظر:ٗ:ٙ٘ٔ( ط اطتطيب وأو   اظتسالك )ٙ:ٜٚ
ابػن األن ػاري يف  «أف»  ونسػب قػرا ة ر ػ  اظتضػارع بعػد «ظتن أراد أف تيم  الر اع ُ »( أّف ابن ػتيصن قرأ: ٕ:ٓٗٗال شر )

( إُف غتاىػد  وقػاؿ أبػَ ٗ:ٖ٘( والر ي يف شرح الّا يػ  )ٛ:ٖٗٔ( وابن يعيش يف شرح اظتُصَ )ٕ:ٖٙ٘ابنصاؼ )
َف )ٕ:ٖٕٕ ر احمليا )حياف يف ال  َف إُف غتاىد  ويف الدر اظتص َي (: ويػروى عػن ابػن ع ػاس  ٕ:ٔٙٗ(: ونس ها الن 

رىػػػػػػا الاؼتشػػػػػػري يف الّشػػػػػػاؼ ) (، وشػػػػػػرح الّا يػػػػػػ  الشػػػػػػا ي  ٗ:ٔٔ(، وابػػػػػػن مالػػػػػػك يف شػػػػػػرح اليسػػػػػػهيَ )ٔ:ٖٚٓوّذ
  ٔ:ٕٖٔدوف نس    وينظر: معجم القرا ات  ٕٕٓ( واظترادي يف اصت  الدآف ٖ:ٕٚ٘ٔ)

 عند  جاؿ: على ،الؼ    (ٕ)
ػالـ األن ػاري يف ابنصػاؼ  «أنّو ال شي  من اضتروؼ يعمَ مضمراً بال عَضٍ »   (ٖ) ليست يف ظت  األدل   وإفّتػا أ،ػذىا مػنّ 

ٜٕ٘:ٕ  
َلو:    (ٗ) َل  عليها أوُف باظتن  حينئذ «إف  »يف د: ح   « ّاف الر   أو ق بالقاعدة»مّاف ق   اظتشّددة،  اظتخُُ  احملم
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 الثى ي اظتسال  
وختالُهػا علػا اختالف ػى العربيػ  اللغىت  :(ٔ)«الخصىئص»في  «ابن ج »قىؿ 

َ  منهػػا   : ػػى حجػػ ه كلٌ  وبػػو - «مػػى»الحجػػىز فػػي إعمػػىؿ أىػػَ لغػػ   أال تػػرل أفٌ لتػػيع بّػ

 ,القيػػىس (ٖ)كػػل  مط مػػى يقبلػػ أي: ابعمػػاؿ   فػػي تركػػ  تمػػيمو  كلغػػ ى  -(ٕ)جػػا  الينػػػايَ
 [أٙٚٔ]أي: اظتػردودَة بػاأل،رى    ػىل ٌ  :إح ل اللغتػين بصػىحبت ى فليس لك أف ترد

 لػكفػي ذ لػكأي: الػذي   لكػن غىيػ  مػى ,الخػرلالل ػ   منالردِّ  برلك ليست أحقه 
 (ٗ)ي ػىفتق  لعػدـ إمّػاف األ،ػذ  مػا معػاً يف آٍف واحػٍد   إحػ اهمى أف تتخيراظتخيلف  يػو  
َي   (٘)ق كتعت  علا أخت ى َرين عتما  ينالقيى  لق  أ أفٌ بعد اليق كأ ػٌ    ل ػى أقبػلي اظتّذ

:تقػّدـ  هػَ  فػال [دٖٙٔ] بػىلخرل إحػ اهمى ى ردٌ فأٌمػبيلك الل ِ    :ب ىمالبسً    :ىن أي س
   تّرار

   ػػػى  ػػػىؼو كل    لغػػػىتو  (ٛ)بسػػػب  ػػػاؿ القػػػرآف »  (ٚ)ق لػػػ  (ٙ)إلػػػاأال تػػػرل 
  ما أل ى واحداً منها   (ٜ)«كىؼو 

                                                           

لها حج (   (ٔ) الـ ابن ج  ىذا يف اظتقدمات   وقد ٔ:ٕٚ٘  واظتاىر ٕ:ٓٔاطتصائص )باب ا،يالؼ الل ات ّو مّرّ 
ياب السماع الُرع الراب  ؼتيصراً  ٖٕ) «تن يهاف الثآف»  أ( ويفّ 

َلو تعػاُف:    (ٕ) َْػف  «مػا ىػذا بشػراً »يف ق َلػو: ٖٔ: ٖٕي ّف األاػمعي زعػم   علػى إٔ: ٛ٘اهادلػ   «مػا ىػّن أّمهػاتّم»، وق
َف  «مػػػا»أّف  ، ٔ:َٖٕٔف تقػػػ  يف الشػػػعر إال بل ػػػ  دتػػػيم  واْػػػيدرؾ عليػػػو بعػػػض الن ػػػاة  ال ػػػ  أبيػػػات  ينظػػػر: الػػػدر اظتصػػػ

  ٖ:ٖٔٔرآف الّرٔف، القسم األوؿ ، ودراْات ألْلَب القٕ:ٕٗٔواألش اه والنظائر 
يػاب السػماع واظتاىػر ّػذا يف د   (ٖ) َا ػق ظتػا يف اظتقػدمات ّو : يُعلػو  وعنػد  جػاؿ ويف اطتصػائص: أ و ب و ج ويف وىػَ م

َي    يق لها  ينظر  هرس اظتسائَ الن 

َا ق للمصادر  و ّذا    (ٗ) َى يف أ و ب و جوردت يف اظتقدمات وىَ اظت  :  يق

َيها    ويعيقد يف أ و ب و ج  (٘)  : وتعيضد  ويف د: ييخري     يق

  ْقطت من أ و ب و ج  (ٙ)

َؿ الن  عند  جاؿ واظتاىر:    (ٚ) َلو  ويف اطتصائص: إُف ق  إُف ق
  ْقطت من أ و ب و ج  (ٛ)

 ْ ق ختركتو   (ٜ)
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رنػاه  هرا  (ٔ)أك متقػىربين اللغتىف فػي القيػىس  ػ اءن  إف كى تاضتّم الذي ّذ
َى على مقابلو   (ٔ)متقىربين   يو  وإالّ ُقّدـ ما قياْو أق

  ج ان منهمػا كثرت الخرل ك   ج ان أي: الل يني  اْيعماالً  ت إح اهمىفإف قلٌ 
ػػػاّف  ؛ركايػػػ ن أّثرقتػػػا  :(ٕ)أخػػػرت بأك ػػػع مى ل عػػػد ال لػػػا يف اضتُػػػ  عػػػن الّثػػػري عػػػادًة  ّو

َدة حُػػػػ  اػػػاح ها   (ٖ)ْػػػعيها يػػػدؿ علػػػػى  «قياْػػػػاً »و  «روايػػػ ً »و- قيى ػػػػىن  (ٗ)كأقرب مػػػػىجػػػ
 تي مػػرر » :كال  (ٙ)بّسػػر الػػالـ «كالمػػىؿ لًػػ»ّثػػرياً:   تقػػ ؿ (٘)الك أال تػػرل أ ٌػػ -دتييػػااف

مػػا - «ضػػىع قي »قػػ ؿ  علػػا قيى ػػىن  «كبىػ بضػػم القػػاؼ وختُيػف الضػػاد اظتعجمػػ   أبػَ ق يلػػٍ ّ 

بّسػػػػر اعتػػػػا ؛ لقّليػػػػو وبعػػػػِده عػػػػن  (ٛ)« ً المػػػػىؿ لًػػػػ»: -(ٚ)«القػػػػامَس»عػػػػن  [جٙٛٔ]تقػػػػّدـ 

قيى ػػىن بنضتػػاؽ الشػػني اظتعجمػػ  لّػػاؼ اطتطػػاب   (ٜ)«شٍ كى أكػػرمتي »يقػػاؿ:  الأنّػػو كالقيػػاس  
َ  ؽتا ورد  «شبكى  مررتي »: (ٓٔ)قىؿلّاؼ اهرورة  وأضتقها با علا ق ؿ من َقفّ  بَ ي

َع وال يُيجاوز عنو ل ريه    يف ل ٍ  ،ارجاً عن القياس على اظتسم
َارد (ٔٔ)ذلك فىل اجو في مثل  ما ىَ  (ٖٔ)عن بعضهم  يو اْيعماؿُ  (ٕٔ)ال

                                                           

 عند  جاؿ واظتاىر: ميقاربيني     (ٔ)

عها    (ٕ)  ّذا يف اطتصائص واظتاىر  وعند  جاؿ: أْو

  ْقطت من أ و ب و ج  (ٖ)

ما عند     (ٗ) َاقتا  وىي يف اظتقدماتّ   جاؿ عند  جاؿ ويف اطتصائص واظتاىر: وأق
  ْقطت من أ و ب و ج  (٘)

 ليست يف د  «بّسر الالـ»   (ٙ)
َلو:   (ٚ) يف د: قاؿ ]لعلها: قالو[ ابن ع د الب يف   «ّما تقّدـ عن القامَس»القامَس احمليا، مادة )قض (  ومّاف ق

 ّياب األنساب  
 زاد يف اطتصائص: ومررت بَو   (3)
 يقاؿ وييّش الع ارة يف د: اظتاؿ لو أال ترى أنو ال   (ٜ)
 يف ب:  قاؿ    (ٓٔ)

  ٕ:ٕٔاطتصائص   (ٔٔ)

َارد    (ٕٔ)  يف ج: وال

َارد» اعَ   (ٖٔ)   «ال
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َّ عػػن آ،ػػرين   ػػ   أقػػ ل مػػى هػػ  (ٔ)ا ػػتعمىؿي أ ػػعف وأقػػ ر أّثػػ :كأ ػػي ي يف القيػػاس  وأْو

َعاً يف االْيعماؿ َى وأ،ذاً باألوُف  (ٕ)شي َّاً لألق  ؛ ْل
َؾ األوُف كمػػ  ذلػػك  لػػم يكػػن مخطئػػىن  لػػ  ا ػػتعمل  إ سػػىفه   (ٖ)أي: عػػدـِ  ْػػل

مػػن  الطػػىطق علػػا قيػػىس لغػػ و  فػػإفٌ كمليهػػا؛ هيئػػو علػػى ل ػ  بعػػٍض مػػنهم   لكػػالـ العػػرب
ما عر تَ غير مخطئو  العرب مصيوه  لغىت َّ ل اهتمّ   مخطئه  (ٗ) لكطٌ   ؛ لالعيداد بّ
ػر  لج د اللغتين [بٓٛٔ] مخطئه  ع  اهػاؿ  واضتّػم عليػو باطتطػا ظتػا ّذ اصتائاة للقَّة ْو

  ولػػَ  و أك  ػػجٍ  فػػي  ػػعرو العػػدوؿ عػػن اصتػػادة للقليػػَ  فػػإف احتػػىج لػػرلكعنػػد اال،ييػػار  
ّمػػػػا تقػػػػّدـ يف -ٍُ لدعايػػػػ  اضتاجػػػػ  لػػػػذلك غيػػػػر ملػػػػـ يف العػػػػدوؿ لػػػػذلك   فإ ٌػػػػلليناْػػػػب  

   ا ت ا  (ٙ)؛ ألنّو مّره على ذلك  ورُ   اضترج عن اظتّرهعلي  ره ال مطكى ك  -(٘)«الر،ص »
   ا ت ا

مػػن  لقبيلػػ و  مػػى كػػىف لغػػ ن  كػػلٌ   :«ىفأبػػي حيٌػػ»ػلػػ « ػػرح التسػػ يل»فػػي  (ٚ)[ك]
   يس علي قً العرب 

ذلك يف  ّت عليو  لّن يف حاشي  اظتصنف لػ (ٛ)«اظتاىر»ونقلوّ   عن  «اظت  »ْو

 

 

                                                           

َاجب»،ب   (ٔ)   «ال

َعاً يف   (ٕ) َى يف القيػػاس  وأشػػيُ : أّثػػر شػػي ػػ : اْػػيعماؿ مػػا ىػػَ أقػػ َى وأْو الع ػػارة يف أ و ب و ج: اْػػيعماُؿ مػػا ىػػَ أقػػ
َى يف ا َاب االْيعماؿ  ويف د: اْيعماُؿ ما ىَ أق  لقياس وأْو  يف االْيعماؿ  ولعَ ما أ  يو ىَ الص

   وزاد يف د: األ يق ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: األوؿ  (ٖ)

 يف د: حينئذ  زاد   (ٗ)
َلو:    (٘) َرات  «لدعاي  اضتاج  لذلك»اظتسال  السابع  من اظتقّدمات  ومّاف ق  يف د: ألف الضرورات ت ي  احملظ
َاعد الُق  (ٙ) َرات )ىذه من الق  أ(  ٖ٘هي   ينظر ابحال  إُف قاعدة الضرورات ت ي  احملظ
َؿ أ  حياف وما بعده إُف آ،ر اظتسال  ْقا من د    (ٚ)  الايادة من  جاؿ  وق
  ٔ:ٕٛ٘اظتاىر    (ٛ)
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 ال يقاس  عليها لقّليها  انيهى   (ٕ)الـ ميماً : إّف إبداؿ ال(ٔ)«ابن ج »
المػػػو  يهػػػا اليُصػػػيَ بػػػني قلّػػػ  تلػػػك الل ػػػ    -(ٖ)عليهػػػا [ ػػػال يقػػػاس]قػػػاؿ: - اقيضػػػىّ 

ثرهِتا   يقاس عليها    ّو

                                                           

َلػب حّػى، قػاؿ: شتعػتُ ٔ:ٖٕٗقاؿ ابن ج  يف ّْر اناع  ابعراب    (ٔ)  : وأّما إبداعتا مػن الػالـ،  ػريوى أف النمػر بػن ت
َؿ: لػػي  مػػن امػػب امصػػياـ يف امسػػُر  يريػػد: لػػي  مػػن الػػب الصػػياـ يف السػػُر   ابػػدؿ الػػالـ اظتعر ػػ  ميمػػاً   َؿ اهلل يقػػ ػػ ْر

َغ القياس عليو   ويقاؿ: إّف النمر َف يرِو عن الن  ذري ىذا اضتديث  إاّل أنّو شاّذ ال يس
َقهػػآّٜٜٔػػذا يف الُػػيض    (ٕ) إشػػارة ،طػػا  قػػاؿ يف الُػػيض: إف إبػػداؿ الػػالـ    ويف أ وج: بػػني  ويف ب ذػػري وا ػػ   و 

 ميماً ال يقاس عليو لقّليو  

 والايادة منو  ويف أ و ب و ج: علمها   ٕ:ّٜٜٓٔذا يف الُيض    (ٖ)
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 الثىلث اظتسال  
 ػػنف تػػَرَؾ الشػػاذ  وقَػػَ  يف  , ػػعيف  كلغػػ و  ارتكػػىب  ػػىذ  علػػى اظتػػيّلم  إذا تعػػىرض

هػػػػػا وقػػػػػ  يف الل ػػػػػ   فىرتكػػػػػىبي ال ػتيػػػػػد لػػػػػو عػػػػػن أحػػػػػدقتا   [أٚٚٔ] الشػػػػػاّذ  الضػػػػػعيُ   أو تّر
ػػػذلك الشػػػاذ  الشػػػىذارتّػػػاب  أكلػػػا مػػػن الضػػػعيف  َرودىػػػا عػػػن بعضػػػهم  والّ  اظتػػػردود؛  ل
َر     .«ابن عصف ر» ذكرهاظتّذ

ػ َا ق لالْيعماؿ دوَف القياس ّ  َذ»أّما الشاّذ اظت أو بػالعّ    ظػاىٌر أنّػو يُقػد ـ  «اْي 
َروده يف  صي  الّالـ على الل   الضعيُ   ؛ ل
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 الرابع اظتسال  
ػػالً مػػن إذا تعػػىرض قيى ػػىف :(ٔ)«ابػػن ال بػػىرم»قػػىؿ    بػػاف ناْػػب ىػػذا الُػػرُعّ 

َ  منهمػػا علّػػٌ  جامعػػٌ    ػػ أي:  كهػػ ألرج ييػػو   بأرجح مػػى (ٕ)يأخػػراألاػػلني  ووجػػد يفّ 
ربػػو يف العلّػػ  آ،ػػَر يُقا أك قيػػىسو نػػص   عنػػاه   :كافػػق دلػػيالن آخػػر مػػن  قػػلو  مػػىأرج همػػا  

 واضتمَ ألجلها  
يف  يف عمػَ  ـالم افق  للطقل فكمى تقػ ٌ  ىفأمٌ  ػالـ الّػ  «أف»عػن ال صػري يف رّدّ 

 مضمرًة من ذري عٍَض  
اظتشددة  «إفٌ » إفٌ  :(ٗ)يق ؿ الك في   (ٖ)كأففالم افق  للقيىس األرج ي   ىكأمٌ 

َاهِتا  َرة اعتماة وأ، َف اظتّس مصدٌر  [جٚٛٔ]: الفعلً   ً بى تعمل في اال م الطصو لشى الن
َلو  أي: لش هها لو؛  هي  عيٌُ  يف العمَ  من طٌ  عن الُعَ؛ ألّف ذلػك شػاُف  مضاٌؼ ظتُع

َي  (٘)الُػػرع أبػػداً  َجػػب ناوعتػػا عنػػو يف العمػػَ؛ إذ لػػَ عملػػت يف اطتػػب الر ػػَ  ألّدى إُف اليسػػ    
مػػػا قػػػاؿ ا  ّ َُ َجػػػب بقػػػا  اطتػػػب علػػػى ر عػػػو ق ػػػ َز    كال ظتصػػػّنف عػػػنهم: بينهمػػػا  وذلػػػك ال كتػػػ

َلػو بػل الرفػ ي  الرفػ ى ، (ٙ)الخبػرً فػي  تعمل ؛ ظتنػ  عمػَ «فيػ »: أظهػر إيضػاحاً  وليعلػق بػو ق
   (ٚ)اظتصدر مضمراً ولَ يف الظرؼ

                                                           

  وينظر: ابذراب )الُصَ الثآف عشػر يف تػرجي  ٖٛٔظت  األدل  )الُصَ الثامن والعشروف يف معار   القياس بالنقَ(    (ٔ)
 د مثَّ باظتسال  اليت مثَّ  ا يف ظت  األدل    وقٚٙاألدل ( 

 عند  جاؿ: أ،ذ  ويف د: نا،ذ    (ٕ)

اف يف أ و ب و ج  (ٖ)  ّ: 

يفُّ »   (ٗ) َؿ الّ يف»دوف  «يسيدؿّ »يف ظت  األدل :  «يق َاهتا: معآف القػرآف للُػرا   «إفّ »  وينظر مسال  را   اطتب بعد «الّ وأ،
َدة  ٖ٘ٔ( ٖٕ  و)اظتسػػػػال : ٔ:ٙٚٔ( ٕٕ، وابنصػػػػاؼ )اظتسػػػػال : ٕ:ٕٜٔ، ومعػػػػآف القػػػػرآف للاجػػػػاج ٔ:ٖٓٔ ط جػػػػ

َامػػػػػػ  ٔ:ٖٜٕ، واليصػػػػػػري  ٘:ٙ، واليػػػػػػذييَ واليّميػػػػػػَ ٔ:ٕٓٔ، والل ػػػػػػاب ٘ٗٔمػػػػػػبوؾ، وأْػػػػػػرار العربيػػػػػػ   ، وقتػػػػػػ  اعت
ٔ٘٘:ٕ  

  ٔ:ٜٗ٘ينظر: األش اه والنظائر )الُرع أحّا رت   من األاَ(    (٘)
    «العمدة»   لعلها: العمدة  أو ىي رت  : العمد أي: اطتبيف أ و ب و ج  (ٙ)

َ يني  ينظر: اليصري     (ٚ) َام  ٕ:٘،ال اً للّ    ٘:٘ٙ، وقت  اعت
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ػػاف   قػػاس ؛قبػػل دخ ل ػػىاطتػػب  بمػػى كػػىف يرتفػػ  بػػ  ػػاف علػػى مػػاّ   (ٔ)إبقػػاً  ظتػػاّ 
َؿ  يفُّ حاؿ اطتب بعد د، َلو  كا «إفّ »الّ َّ د،  م  واف اطتب بو  عليها ق 

؛ وذلػك فى ػ قيػػاٌس  هػرا :(ٕ)البصػرمٌ  فيقػ ؿ فػي كػالـ العػػرب    لػػيسل ٌػٌُ
َاهتػا يف ذلػك «إفّ »   ينػدرج كيعمػل الرفػ  إالٌ  عىمل يعمل في اال ػم الطصػو  (ٖ)وأ،

َجػػَب تقػػدٔف اظتنصػػَب ىنػػا  إالّ لعػػارٍض   األمػػر العػػاـ للعامػػَ  وتنيُػػي مسػػاواة الُػػرع لألاػػَ ب
َع    رقاً بني الُعَ وما زتَ عليو   [دٖٚٔ]على اظتر 

يفُّ -فمػػى ذهبػػت  الػػذي ىػػَ إلػػا تػػرؾ القيػػىس يُضػػي   :إليػػ  يػػؤدم -أيّهػػا الّػػ
 ,الصػ ؿ ب[ٔٛٔ] مخىلفػ يُضػي إُف كعامػَ النصػب يف االْػم للخػب   (ٗ)وجَب ر  

َامَ َف يعمَ الر    يها (٘)إُف أّف ما ينصب  ب ػري ورُ َ  اطتػب ,فىئ ةو  لغير؛ (ٙ)االَْم من الع
َؿ  ػػاف را عػػو ق ػػَ د،ػػ ؛ ألنّػػو إفّتػػاّ  ٍَ ٍَؿ   همػػا  «إفّ »ب ػػري عامػػ َُع ىػػَ بػػاطتب علػػى قػػ اظت يػػدأُ اظتر ػػ

َؿ ب قػػا  ر عػػو السػػابق يػػءدي لر ػػ  اطتػػب  َؿ ىػػذه األحػػرؼ   ػػالق يرتا عػػاف  وقػػد زاؿ ذلػػك بػػد،
َؿ   (ٚ)ب ػػػػري َؿ يف ؼتالُػػػػ   كذلػػػػكعامػػػػَ  وذلػػػػك ػتػػػػاٌؿ اػػػػناعً   ؼتػػػػالٌف لألاػػػػ أي: الػػػػد،

َؿ  َجػػب أف تعمػػَ يف (ٜ)«ابػػن األن ػػاري»  قػػاؿ (ٛ)عنػػد العقػػال ال يجػػ ز ع ػػٌث  األاػػ   :
ما عملت يف االْم النصب على ما بّيناه  (ٓٔ)اطتب الر    ّ  

                                                           

 يف د:  قياس     (ٔ)

َؿ ال صػػػػريّ »   (ٕ) َيو يف الّيػػػػاب  « يقػػػػ َؿ لػػػػو اظتعػػػػرتض  ينظػػػػر رأي ْػػػػي  ، واظتػػػػبّد يف اظتقيضػػػػب ٕ:ٖٔٔيف ظتػػػػ  األدلػػػػ :  يقػػػػ
  ٓٔٔ ، ودليَ ال صريني يف العلَٗ:ٜٓٔ

َاهتا على ذلك     (ٖ)  الع ارة يف د:  قياس إّف وأ،

  ْقطت من أ و ب و ج  (ٗ)

   ويف أ و ب و ج: منعت  ٕ:ّٖٓٔٔذا يف الُيض    (٘)

  ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: منها  (ٙ)

 يف د: م      (ٚ)

َز عند العقال  ألنو ع ث     (ٛ) َؿ يف األمر ع ثاً ال كت  يف د: وذلك أي الد،

  ٔ:٘ٛٔبنصاؼ ا   (ٜ)

َع  (ٓٔ)   ّذا يف د وابنصاؼ  ويف أ و ب و ج: اظتر 
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 الخىمس اظتسال  
بػػاف  ,إذا تعػػىرض القيػػىس كالسػػمىع :(ٔ)«الخصػػىئص»فػػي  «ابػػن جػػ »قػػىؿ 

َ  ،ػػالَؼ مقيضػػى اآل،ػػر   ػػ لػػا مػػى جػػىء عليػػ  بىلمسػػم ع ع  طقػػتى  [أٛٚٔ]اقيضػػىّ 
  ٌَ  (ٕ)ذػري مػا مػّر مػن الػنص؛ القيضػا  القيػاس :كلم تقس  في غيػرهعنهم؛ ألنّو نص  وأا

َارد َروده  واقيصػرنا عليػو دوَف قيػاس مػا ورا ه عليػو؛ ظتخالُيػو  (ٖ)اظتنَ  من ذلك وأجانا ال  يها لػ
 القياس  

ػػػػػر الظػػػػػرؼ والُاعػػػػػَ يف  (ٗ) چجث  جث جثچ : حػػػػػ وذلػػػػك  ال حاجػػػػػَ  إُف ّذ
َذ»مثيػػَ  واظتثػػاؿ الي َاو  يػػو علػػى حاعتػػا  وقيػػاس«اْػػي  بابػػو  (٘)   هػػذا الػػنص يقيضػػي إبقػػاَ  الػػ

ما قػاؿ:  َاو  ؛لػيس بقيػىسو أي: بقاؤىػا ٍاعتػا   اف ػريقيضي  انقالَ ا ألُاً ّ  ػت الػ ألنّػو حتّر
مػا قػاؿ: (ٙ)أاالً   وانُي  مػا ق لهػا بعػد نقػَ الُي ػ  للُػا  َذ»أي:   لكطٌػ ّ   ال بػ ٌ    «اْػي 

َروده ن قب لػ  م  :كتحتػرموىػذا منهػا   ,مػى تططػق بلغػت مإ ٌ  -أيهػا اظتػيّلم- (ٚ)ك ٌػللػ
ما جػا    ,ت مأمثلى اظتيّل ِم بو في جمي  ذلك تي     َجب النطق  ا جا ّ   مػن كثم إ ٌ  
ذلكبع   يقيضػي ،ال ػو   [جٛٛٔ]ألّف القيػاس  ؛غيػره عليػ  (ٜ)ال تقػس  (ٛ)النطِق بوّ 

                                                           

ػي يف اظتسػائَ اضتل يػات ٔ:ٚٔٔوالقيػاس( اطتصائص )باب يف تعػارض السػماع     (ٔ)   وأاػَ ىػذا الّػالـ أل  علػي الُاْر
ػره يف الشػاذ شتاعػاً، واظتطػرد قياْػاً  ينظػر: الُػرع األوؿ ٕٕٙ ػالـ ابػن جػ  ىنػا مػا ّذ يػاب السػماع   وقريب منّ  مػنّ 

يػػػاب القيػػػاس )أ(، واظتسػػػال  ال ٙٙ)   و،اانػػػ  األدب ٔ:ٕٛٚأ(  وينظػػػر: اظتنصػػػف  ٜٓٔثانيػػػ  مػػػن الُصػػػَ األوؿ يفّ 
ٕٗٔ:ٛ  

 يف د: النص     (ٕ)

َاردٕ:ٗٓٔٔوالُيض ّذا يف د  (ٖ)     ويف أ و ب و ج: أجر بال

َي  والصر ي  ٜٔ: ٛ٘اهادل    (ٗ)    ينظر  هرس اظتسائَ الن 
  ويف ب: ومقياسيف أ وج: يقاس  ّذا يف د    (٘)

َذ»أي: يف  : لل ػػا  ٕ:ٗٓٔٔ  ويف الُػػيض أي:  ػػا  الُعػػَ  ويف ب: ألُػػاً   (ٙ) : «ّمػػا قػػاؿ»  ويف د بعػػدىا مّػػاف «اْػػي 
   حاال 

انك يف أ و ج:  نّنك  (ٚ)    ويف ب:ّ 

ذلك والع ارة يف د: من بعد ذلك النطق ب : لذلك ّذا يف د  ويف أ و ب و ج  (ٛ)  وّ 

 عند  جاؿ ويف اطتصائص: ال تقي      (ٜ)
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بَ ِجػْ   ,«ا تبي » :«ا تبىع»كال في  ,«ا تقـ » :«ا تقىـ»في  (ٔ)فال تقل،ال و  
َاو واليػا  ألُػاً  واقيصػْر يف بقػا  ذلػك ٍالػو علػى  َّ مػن الػ ِجْ  بذلك علػى القيػاس بالقلػب لّػ

َِع منهم   اعملَت حينئٍذ النَص والقياَس  واهلل أعلم   َارد عنهم اظتسم  ال

                                                           

َؿ    (ٔ) َؿ  ويف اطتصائص: أال تراؾ ال تق  عند  جاؿ:  ال تق
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 السىد  اظتسال  
َّة عّليػػو  ة القيػػىس قػػ ٌ  رضىإذا تعػػ :(ٔ)«الخصػػىئص»فػػي  «ابػػن جػػ » قػػىؿ لقػػ

َؿ  وحػذؼ الُاعػَ -ـ  ٌ قيػمػ   ػعف عّليػو بػالنظر لقائلػو    تعمىؿاال ككثرةي  بال نػا  للمُعػ
ـَ اظتيّّلُم حينئٍذ  -لعدـ تعّلق ال رض بعينو وإف  ػعف قياْػو  ,ا ػتعمىل  ركثيػ (ٕ)مىأي: قد 

ََ  «مػا»إعمػاؿ  يف مت اللغػ  الحجىزيػ  ٌ قيػأي: ليقػدٔف مػا ذُّػر   كلرلكعلى مقابلػو   َعَمػ
َّة قياْػػػػو  علػػػػا التميميػػػػ   (ٖ)لّثرتػػػػو «لػػػػي »  لفٌ  -(ٗ)ّمػػػػا عر ػػػػتَ -يف إقتاعتػػػػا مػػػػ  قػػػػ

 (ٙ) ػػػػػػاؿال ذػػػػػػرُي  ب ػػػػػػى راكلػػػػػػوتػػػػػػداواًل   ا ػػػػػػتعمىالن  أكثػػػػػػر -وىػػػػػػَ ابعمػػػػػػاؿ- (٘)ؿالكٌ 
فمتػا رابػك فػي الحجىزيػ  ظتا علمػَت  كإف كى ت التميم  أق ل قيى ىن   (ٚ)القرآف
َؿ اطتػب وىػَ ذػري ظػرٍؼ علػى االْػػم    يمو مػن تقػشػٌك   :ريػوه  طتبىػا علػى اشتهػػا  أو معمػ
 -بالُػا  والػااي واظتهملػ - فاعػتى   «إالّ »بػػالطفي  أك  قضً الشتها عن ،بىا   (ٛ)تأخيرو أك 

مػػن إقتاعتػػا؛ ألنّػػو القيػػاس  يػػو  وال  التميميػػ الل ػػ   إلػػاأي: حينئػػٍذ   إذ ذاؾأي: رجعػػَت  
   (ٜ) معارَض لو لُقد شرط اظتعار 

                                                           

َي ٔ:ٕٗٔاطتصائص   (ٔ)   وىَ من ال اب الذي نقَ منو اظتسال  السابق   وع ارتو: وإف شّذ الشي  يف االْيعماؿ وق
ثر اْيعمالو أوُف، وإف َف  اف اْيعماؿ ماّ   ينيِو قياْو إُف ما انيهى إليو اْيعمالو  يف القياسّ 

  ْقطت من أ و ب و ج «حينئٍذ ما»  (ٕ)

َىي قياْها على    (ٖ) اف قياس الشرتاؾ  يهما بني االْم والُعَ ي     «لي »يف د: ب ل يو  وزاد  يها: وإفّ 

 مّاف االعرتاض يف د: إذ أاَ ما ال متيص بق يَ أاّل يعمَ     (ٗ)

   عند  جاؿ: األوُف   (٘)

ذا  ا ال ذري ناؿ  وعند  جاؿ: ولذا ناؿ  ػا  ويف اطتصػائص: أال تػرى أف القػرآف نػاؿ  ّذا يف د  ويف أ و ب و ج:  (ٙ) ّو
  ا 

َي     (ٚ)  تنظر ابحال  يف اظتسال  الثاني  إُف اآلييني  وينظر  هرس اظتسائَ الن 

 وىَ تص يف عن: بيا،ري  : بنا،ب يف أ و ب و ج  (ٛ)

 ارة يف د: ألنّو القياس  يو وىي إقتاعتا  الع    (ٜ)
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 السىبع اظتسال  
 [بٕٛٔ]
 ظتقيٍض ،ال و   (ٔ) [لو]باحيمالو  لألصلالذى  في معىر   مجردة االحتمىؿ 

 ،ال و  
َ  يف اطتارج «لظىهرا»معار   غترد االحيماؿ لػك َد اظتعارض لّ   (ٕ)من ذري وج

َنػو يف بػىبه  :(ٖ)«الخصىئص»في  «ابن ج » قىؿ : بػالينّري م يػدأٌ؛ أبيػدئ بػو لّ
َي  واليقسيم  أو ،ب م يدأ ػتذوٍؼ  أي: ىذا باٌب  والظرؼ ،ػٌب بعػد ،ػٍب  أو يف مقاـ الين

   أو حاٌؿ ُحذؼ عاملها وااح ها  أي: أعّينو   «باب»اُ  
بس ب ظاىر عّل  القياس   في جو ل  القيىس حكمىن عن العرب  دفي الشيء ير 

بالي ييػػ  بال نػػا   :أيقطػػ : بضػػّد ذلػػك القيػػاِس  (ٗ)هأف يػػأتي السػػمىع بضػػ ٌ عقػػالً  كيجػػ ز
َاقػػػُف (٘)للُاعػػػَ َف [أٜٚٔ]  أي: ال ّػػػذلك  أي: ؿتػػػن  وبالي ييػػػ  بال نػػػا    (ٙ)عليػػػو  وبػػػالن

َؿ  نائ ُػػػػو وإال ظتػػػػػا ّ    األاػػػػػَ العػػػػدـ]وال نظػػػػَر هػػػػػرد االحيمػػػػاؿ ألّف - بظػػػػػىهره: (ٚ)للمُعػػػػ
عليػػػػػ  إلػػػػػا أف يػػػػرد السػػػػػمىع  (ٓٔ)ذلػػػػػك الظػػػػاىر يف (ٜ)ت قػػػػفأـ يي ] -(ٛ)[االْػػػػيدالؿ

َ اً  يو إُف وروده   (ٔٔ)ل احتمى َق  [دٖٛٔ] (ٔ)[ يصري اضتّم م

                                                           

  ٕ:ٛٓٔٔزيادة من الُيض   (ٔ)

َر دليلو     (ٕ) َنو مايداً معار   غتردة للظاىر لظه  الع ارة يف د: لألاَ وباحيمالوّ 

  ٖ:ٙٙاطتصائص   (ٖ)

  ْقطت من أ و ب و ج  (ٗ)

 ّذا يف اطتصائص   (٘)
 ّذا عند  جاؿ    (ٙ)
َؿ  الع ارة يف د: أيقط   (ٚ) َاقف عليو وبال نا  للمُع    بال نا  للُاعَ أي ال

   ومّاعا يف د: وال يالٔف االْيدالؿ ٕ:ٜٓٔٔالايادة من الُيض    (ٛ)
َقف  (ٜ)   ّذا يف اطتصائص  وعند  جاؿ: ني

َقف   (ٓٔ)  يف اطتصائص: يي
وإ،اعتػا حتريُػاً  «كليّػ  حالػو»بػدؿ  «عليػو احيمالػو»قاؿ ابن الطيػب: ويف نسػخ    عند  جاؿ ويف اطتصائص: كلّي  حالو  (ٔٔ)

انت ر ا ييّّلف عتا  واهلل أعلم   وإفّ 
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َم  ليقدنتو لو عماًل    وَف يرّج  من االحيمالني شيئاً  إالّ أف تقدنتو للقط  لُظاً ُي
 (ٖ)حكػمأف يي اظتنصػَص  فىلمػرهو ,(ٕ)«عطبػر»كذلك  ح  : «ابن ج » قىؿ
مػ   -«جعُػر»ّػػ  « َػْعلَػَ» وىَ العػني يف-الصل  م ق ى  ل ق ع ى ؛أصله  (ٗ) ىأ ٌ بفي      
عتم: كمى كرد في  ,زيىدت ى علايدّؿ  أف يرد دليله عقالً  تج يا ى َزف  (٘)«لسى طٍ عى »ق ب

حصػػَ لنػػا القطػػ   :قطعطػػى بػػ : شػػيٌ  أو الػػذي  مػػى -والعػػني والسػػني مهمليػػاف- (ٙ)«جعُػػر»
  وىػػَ اشػػيقاقو مػػن: عسػػَ الػػذئب: أْػػرع   ُ ّػػم بػػاّف وزنػػو زيػػىدة    ػػ  (ٚ)علػػابسػػ  و  

 م  عدمو يف أبنييهم لدالل  االشيقاؽ عليو   « َػنػَْعَ»
َنو  ,«الَعْن »: إنّو من (ٛ)وقيَ  أاليٌ   والمو زائدٌة   [جٜٛٔ]الناق  الصل     ن

َف أّثػػر مػػن زيػػادة  َيو وذػػريه  وىػػَ األاػ ؛ ألّف زيػػادة النػػ ػػره اظتصػػّنف رأي ْػػي  ومػا ّذ
مػػا يف  َج «ُعْنَصػػَ»الػػالـ آ،ػػراً ّ  َُ لل صػػَ الػػبي؛ الع ٌَ أعصػػ عتم: رجػػ َجُّ (ٜ)اجػػو مػػن قػػ : معػػ
 الّساؽ  ولو نظائُر  
َع  يمػػػػػا ذُّػػػػػػر عػػػػػػن األاػػػػػػَ لالحيمػػػػػػاؿككػػػػػػرلك ػػػػػػالرج  ألػػػػػػفل ػػػػػريه لدليلػػػػػػو  (ٓٔ):ّ 

مطقلبػػػ ه عػػػن كاكو, حمػػػالن علػػػا ]  ػػػىأ ٌ  علػػػا «بػػػن أزتػػػد الخليػػػل»حمل ػػػى   (ٔ)«ٍةآءى »
                                                                                                                                                                      

َ يني من أ و ب و ج  (ٔ)   «وورده»و  « يو»وبقي من السقا  يها    ّذا يف د  وقد ْقا ما بني معّ

 أ(  ٕٚٔتنظر ابحال  )   (ٕ)
 ّذا يف س واطتصائص  وعند  جاؿ: ؿتّم    (ٖ)
 أعا يف أ و ب و ج:   (ٗ)

َف أاالً إالّ أنّا حّمنا بايادهتا لالشيقاؽ  ينظػر: الّيػاب  «َعْنَ  »ومثلو    (٘) َف الن ، ٗ:ٖٕٙمن الع َس، والقياس أف تّ
َؿ يف الن ػػػػػَ ٔ:ٖٗ٘، واظتقيضػػػػػب ٜٕٙ ػػػػػّر اػػػػػناع  ابعػػػػػراب ٖ:ٖٖٛ، واألاػػػػػ ، ٕ:ٛٗ، واطتصػػػػػائص ٔ:ٕٖٗ، ْو

َّي ٕٕٙ، ٕ:ٕٓٙوالل ػػػػاب  ػػػػُر السػػػػعادٚٙٔ، ٕٓٔ، وشػػػػرح اظتلػػػػ ، وشػػػػرح ٕٛٙ، ٔ:ٕٛ، واظتميػػػػ  ٔ:ٖٚٛة ، ْو
 ، ولساف العرب وتاج العروس مادة )عسَ(  ٖٛٚ، ٕ:ٖٖٖالشا ي  

َعَ  :  يعَ ّذا يف د  ويف أ و ب و ج  (ٙ)  ولعلها:  َػنػْ

    ْقا من د «شي  أو    بس  و على»   (ٚ)

ىف ْن     (ٛ) َؿ ػتمد بن ح يب، اظتي َعػاة ٕ٘ٗوىَ ق َلػو يف ْػّر اػناع  ٕٙٔم: ، رقػٔ:ٗٚىػ  مػرتجم يف ب يػ  ال   ينظػر ق
 مادة )عسَ(  لساف العرب وتاج العروس، و ٔ:ٕ٘ٔ، واظتمي  ٕ:ٜٗ، واطتصائص ٔ:ٕٖٗابعراب 

 يف د: عصَ     (ٜ)

  ّذا يف د  وقد ْقطت من أ و ب و ج  (ٓٔ)
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ظتػادٍة أو  مىع أف يرد  يءه من السػ و على األّثر : زتلِ الكثر. كلسطى   ف  م  ذلك
َادِّ   ؛(ٗ)عػػن يػػىءو  مطقلبػػ ن  (ٖ)[معػػ  بك   ػى (ٕ)ييقطػػ   ّلمػ ٍ  َؿ اظتػػ ألّف االشػيقاؽ ي ػػنّي أاػ

  هذا ما ييعلق  عار   احيماؿ زيادة اضترؼ ألااليو  
فػي الحمػل علػا  بىبه : (٘)«اطتصػائص»من  آخرى  في م   و  «ابن ج » كقىؿ

ُُػػَ- الظػػىهر ػػنعراب ْػػابقو   ػػال ت   :أف يكػػ ف المػػراد غيػػرهعقػػالً  إف أمكػػنك  -إعرابػػوّ 
الظػاىِر   ذلك خالؼى يُظهر   :نبيٌ حتا يرد مى يي ذري ذلك الظاىر   ُي مَ على الظاىر  

  رُيج  حينئٍذ للدليَ  
 أمضػػػيتى     أصػػػالن ظػػػىهران يكػػػ ف مثليػػػ -أيّهػػػا الصػػػاٌفُ للخطػػػاب- إذا  ػػػىه تى 

عقػالً  كإف أمكنعار ػ   ألّف األاَ عدـ اظت ؛حىل ظاىر  من علا مى  ىه تى  الحكمى 
كلػرلك : خبػالؼ ذلػك الظػاىِر؛ بخالفػ   (ٙ): يف نُ  األمرأف يك ف المر في بىطط 

َفٍ - « ان يٍ  ً » « يب ي »حمل  ؛ ألّف ظاىر حالػو (ٚ)  يىءه   ممى عيطي علا أ ٌ  -بّسٍر  سّ

َنو من (ٛ)«السيادة»أْ،ُذه من   أي: تصػ ريه: فقػىؿ فػي تحقيػره  «السػءدد»  وإف احيمَّ 
ػ» َِر   عمػالن بظػىهره «ٌ يٍ يػى  ي ٍَف   «الن ٍعػفً »ك  ػػ  احيمػاؿ  مػ  ت جػ اظتػػّذ ممػػى بّسػٍر  سػّ

                                                                                                                                                                      

َع مػػػػن الشػػػػػجر  ينظػػػػر: الّيػػػػػاب  :اآل ة   (ٔ) ػػػػّر اػػػػػناع  ابعػػػػراب ٜٜٖ، ٗ:ٖٗٚنػػػػ ، ٔ:ٖٕ٘، واطتصػػػػػائص ٔ:ٜٙ، ْو
، ولسػػػاف العػػػرب وتػػػاج ٖ:ٜٕٓ، ؤ:ٜٕٓ، وشػػػرح الشػػػا ي  ٕ:ٛٓ٘، واظتميػػػ  ٕ:٘ٙٔ، والل ػػػاب ٕ:ٕٓٓواظتنصػػػف 

 العروس مادة )أوأ( 

  ّذا يف اطتصائص  وعند  جاؿ: نقط   (ٕ)

َ يني من أ و ب و ج  (ٖ)   ّذا يف د  وقد ْقا ما بني معّ

َؿ ]أي يف تص ري : واأل،ُش لتملها على اليا  طتٔ:ٜٕٓيف شرح الشا ي     (ٗ)  [: أيياة «آ ة»ُّيها،  يق

  ٔ:ٕٔ٘اطتصائص    (٘)

 يف د: ،الؼ الظاىر   «يف نُ  األمر»مّاف    (ٙ)

َؿ يف الن ػَ ٖ:ٔٛٗينظر: الّيػاب    (ٚ) ، ولسػاف العػرب مػادة )ْػيد(، وتػاج العػروس ٖ:ٚٙ، واطتصػائص ٖ:ٖٚ، واألاػ
َد(   مادة )ْ

َد   االها واوي    (ٛ)  السيادة من ْاد يس
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سػػرٍة   ,عيطػػ  كاكه  َعا إ ػػَرّ  وجػػرى علػػى ذلػػك  .(ٔ)«عيػػ و »ك «ريػػ و »يػػا  ػكػػ ُقل ػػت يػػاً  لسػػّ
َد(: و «القامَس»االحيماؿ يف  ػ «الِسْيد»   قاؿ يف مادة )ْ    «السيدان »بالّسر األْدّ 

ر   «عيػػدٌ »  وإفّتػػا رُتػػ  (ٕ)والػػداؿ [بٖٛٔ]مػػادة السػػني واليػػا   «القػػامَس»يف وَف يػػّذ
َادٍ »  دوف «ٕأعياد»على  َّىم أّف واحده «أع َد»؛ د عاً لي  الذي يُيطّيب بو   «الع

َاحد  وت عاً صتمعو علػى  «أرياحٍ »على  «رلتاً »ورت  بعضهم  وإف َف  «ريػاحٍ »على لُ  ال
َجد عّل  القلب  يو   (ٖ)ت

                                                           

: الّسْيد: الذئب  ويف ل ػ  ىػذيَ: ٛ:ٚٙ٘يف اطتصائص: ودنت   قاؿ ابن ْيده يف احملّم واحمليا األعظم )مادة ْيد(    (ٔ)
ػ يَػْيد،ّ  ُْ َيو على أّف عينو يا ،  قاؿ يف حتريه:  َف يػاً ، «ُديَػْيك»األْد  زتلو ْي    وذلك أّف عني الُعػَ ال ينّػر أف تّػ

اىر أمرىػا إُف أف يػرد مػا يسػيناؿ عػن بػادئ حاعتػا   ػنذا قلػت:  ننّػا ال نعػرؼ يف  هي علػى ظػ «ْيديا »وقد وجدت يف 
يػػب  : س ي د[،  لّمػػا َف ؾتػػد ذلػػك زتلػػت الّلمػػ  علػػى مػػا يف الّػػالـ لسػػاف العػػرب]ّػػذا  ويف  «س د ى»الّػػالـ تّر

َد، وؿتػَ ذلػك  قيػػَ: ىػذا يػدّؿ علػػى  َاد، والسػػ َة الظػاىر عنػػدىم، مثلػو، وىػَ ؽتػا عينػػو مػن ىػذا اللُػػ  واٌو، وىػَ السػ قػ
ػػاف ؽتػػا حتيملػػو القسػػم ، وتنيظمػػو القضػػّي  حّػػم بػػو، واػػار أاػػالً علػػى بابػػو   ػػنف قلػػت:  ػػيداً »وأنّػػو إذاّ  ؽتػػا نتّػػن أف  «ِْ

َف مػػن بػػاب  َاو، وأّمػػا الظػػاىر  هػػَ مػػا تػػراه  ولسػػنا نػػدع  «دنتػػ »و «ريػػ »يّػػ َف مػػن الػػ إفّتػػا يػػّدعى  يػػو أنّػػو ال يػػءمن أف يّػػ
َد الظػػاىر   اّمػػا والظػػاىر معػػك  ػػال معػػدؿ عنػػو بػػذا  لّػػن حا ػػراً اضتّػػم بػػذلك  قيػػ َ: إفّتػػا لتّػػم بػػذلك مػػ  عػػدـ وجػػ

انػػت العػػني  لعمػػري إف َف يّػػن معػػك ظػػاىر، احيجػػت إُف اليعػػديَ واضتّػػم بػػاألليق، واضتّػػم علػػى األّثػػر، وذلػػك إفّ 
َل ،   ينئٍذ ما لتياج إُف تعديَ األمر،  ي مَ على األّثر   ألُاً غته

َف ٕ:ٕٔٔٔيف د  قاؿ ابن الطيب  من الشرح لي بعده ما    (ٕ) ػ واويػاً ىػَ الػذي عليػو أّثػر أىػَ االشػيقاؽ   «الِسػْيد»: ّو
َد ظتادة    بالي يي  بني اظتهمليني أااًل  واهلل أعلم «ْيد»بَ زعم بعٌض أنّو ال وج

ياب القياس )   (ٖ) ر ىذه اظتسال  يف اظتسال  الرابع  من الُصَ األوؿ منّ   أ(  ْٔٔٔ ق ّذ
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 الثىمط   اظتسال
 اظت   عليو جائياُت ال اب في تعىرض الصل
َع كالغىلو  يف ذلك الن

َيػ   فػي مسػأل و  كغىلوه  (ٔ)أصله إذا تعىرض  ّيعار ػهما عنػد  ,جػرل قػ الفؿت
ثػريٍة ؼتيلُػ  الرتجػي  َاعػد صتائيػاٍتّ  الف  وىي عنػدىم مػن الق كالصػ    (ٕ)الُقها    ُيو ق

ػػاضتّم بطهػػارة مػػا ذل ػػت  ,الفقػػ  كمػػى فػػي بىلصػػل [أٓٛٔ] (ٖ)عمػػل  يي أ ٌػػ أي: ذال ػػاً ّ 
   (ٗ)ؾتاُْيو  وإالّ  قد ُحّم بال الب

َف  :«اإلفصػىح»كمػن أمثلتػ  فػي الطحػ  مػػى ذكػره صػىحو  ػػّ بّسػر اعتمػاة ْو
 ّما تقّدـ    «اطتضراوي»الُا   بعدىا ااٌد   اٌ  مهملياف  بينهما ألٌف  وىَ 

ألنّػو أُريػد بػو لُظػو   صػار  ;« ُػَعػَ»ُ  اػُ :ملىػالعى  (٘)[بضّم  ُػي ] «لعى فػي »إذا كج  
 اشتاً  بَ علماً لذاتو  

َؿ-علػػم كلػػم يي  كمػػى هػػ  الصػػل أي: العػػرُب   أصػػرف ه -بال نػػا  للُاعػػَ أو اظتُعػػ
َه (ٙ)أـ الأي: االشيقاُؽ   ما ىَ ال الب  يػو  بَ منع كال قػىـ  ,علػم لػ  ا ػتقىؽه كلػم يي  ّ 

  :(ٚ)ففي  مرهبىفيُعِلم باالو   علي  دليله 
  حتا يثبتيف األشتا    [جٜٓٔ]عمالً باألاَ  ؛صرف  (ٛ)« يب ي »مرهو 

                                                           

  ْقطت من أ و ب و ج  (ٔ)

شي ٔ:ٖٔينظر: األش اه والنظائر للس ّي    (ٕ) َ ي ٙ:ٕٔٔ، وال  ر احمليا للاّر    ٗٙ، واألش اه والنظائر للسي
 عند  جاؿ: العمَ    «أنّو يعمَ»   (ٖ)

هػػَ بنجاْػػ يف د: وإال  قػػد حتّػػم بالظػػاىر  وزاد    (ٗ) ، مث عػػب بػػو ]لعلهػػا: مػػا  قليػػني  يػػو ؾتاْػػ  عينيّػػ ،  لػػم ي ػػرّيه  يهػػا:ّ 
َف الي يري منها وقّدـ على أالها  هارة اظتا     ذريتو[   ّم بالظاىر منّ 

  زيادة من د  (٘)

  ْقطت من أ و ب و ج «أـ ال»  (ٙ)

َؿ اطتضػػػراوي  ينظػػػػر: اليصػػػري     (ٚ) َ ي قػػػ َامػػػ  ٖ٘ٗ، ٕ:ٖٗٗنقػػػَ األزىػػػري والسػػػي   وينظػػػر: الل ػػػػاب ٔ:ٜٛ، وقتػػػ  اعت
  ٕ:ٛٙٛرب ، وارتشاؼ الضٔ:ٖٔ٘

  ٖ:ٕٕٕينظر: الّياب )باب  ُػَعَ(    (ٛ)
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أي:  كهػػراعػػدـ العػدؿ   (ٔ)واألاػػَ ,الصػػل فػػي ال ػػمىء الصػػرؼ لفٌ  ؛  معػػ كؿه أ ٌػػ
 ظتا ذُّر   ه  الص ٌ ار ُو  

َيوِ »ذػػرِي  :كمػػرهو غيػػره َزف   الكثػػر ل ٌػػمػػن الصػػرؼ؛  المطػػ ي   «ْػػي  يف ذلػػك الػػ
 ال الب   ُ مَ عليو   ّاف ىَ  ,في كالم م

 أفٌ  (ٕ)« ػػرح التسػػ يل»فػػي  «ىفأبػػ  حيٌػػ»مػػى ذكػػره أي: مػػن أمثليػػو:  كمط ػػى
َ  منهمػا ألنّػو األاػَ  صرؼ هل يي  (ٖ)«لحيىف»ك «رحمن» ػ ألّف ال الػب مطػ  أك يي أي:ّ 

َه اظتن     (ٗ)ال الب يف ؿت
لػػى أو  قػػده   ع « َػْعلػػى» (٘)اػػًُ  وجػػده « َػْعػػالف»واطتػالؼ م ػػ   علػػى أنّػػو ىػػَ شػػرط 

   وعلى الثآف نتن   (ٙ)األّوؿ الصرؼ
َّ منهمػػا   مػػػرهبىف  يػػو ػػػ أي: مػػػا  (ٚ)صػػرف عنػػد الن ػػػاة  كالصػػػحي ظتػػا ذُّػػر يفّ 

َر،  :ى قػػػ  ج لطػػػى الطقػػػل فيػػػ ل ٌػػػذُّػػػر؛  َه أـ ال    عػػػن العػػػرب [دٜٖٔ]يف اظتػػػّذ أاػػػر 
َه اظتن ف جو العمل ب  ,كالصل في ال مىء الصرؼ اف ال الب يف ؿت    (ٛ)  وإفّ 

   (ٛ)اظتن 

                                                           

  ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: ويف األاَ  (ٔ)

َام    (ٕ) ، و)اضتمَ على األّثر أوؿ من ٔ:ٖٖٕ، واألش اه والنظائر )تعارض األاَ وال الب( ٔ:ٜ٘ينظر: قت  اعت
   وقد نقلو عن ال سيا ٔ:ٓٓٗاضتمَ على األقَ( 

 ّ ري الل ي    (ٖ)

َف  والسطراف اآلتياف ليسا يف د    (ٗ)  الع ارة يف د: ىَ يصرؼ ألنّو األاَ، أو نتن  ألف ال الب زيادة األلف والن

  أو  قػد  يػو « علػى»  أو: وجد  يػو « عالن »  أو  قدت  يو « على»يف أ وج: وجره  ويف ب: وجرد  لعلها وجدت  يو    (٘)
  « عالن »

َد    (ٙ)  لو   « على»أي: على شرط وج

  ٕ:ٙ٘ٛينظر: ارتشاؼ الضرب    (ٚ)
اف ذالب ما وزف  عالف من  الصرؼ     (ٛ)  وإفّ 
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َف  «الفٍعػػفػى » مػػى ي جػػ  مػػن فٌ أ -ّمػػا قػػاؿ- كجػػ  مقىبلػػ ىػػَ ك ػػّ بُػػي  أولػػو ْو
مػػػن أمثليػػػو   فػػػي الغىلػػػو مصػػػركؼو  غيػػػري  -ظتػػػا مػػػرّ  « َػْعػػػالف»بػػػاصتر اػػػُُ  - صػػػف ال انيػػػو 

 من اضتمَ  أكلامن عدـ الصرؼ  فكىف الحمل علا الغىلو ,كالمصركؼ مط  قليله 
 

ََ حّماً بال الب اف ىَ األا    (ٔ)على الصرؼ  وإفّ 
انّػو أراد  ػػا غتػرد اليمثيػػَ«شػرح اليسػػهيَ»أي: ع ػػارة  هػرا عبىرتػػ  َنػػو ال  (ٕ)  ّو مػنّ 

   (ٖ)يرى ما رآه من اليص ي    لذا تبّأ منو بعد نقلو عنو  واهلل أعلم
ػر ىنػا عنػو:  «أ  حّياف»بعد حّاي  تص ي   (ٗ)«اعتم »ويف  للصرؼ  وتعليلػو  ػا ّذ

الصػػُ  اظتنػػ    ّػػاف اضتمػػَ عليػػو  (٘)« َػْعػػالف»جػػد مػػن عنػػو: ووجػػو مقابلػػو أّف ال الػػب  يمػػا و 
 أوُف  انيهى 

  نقلهما وَف يرّج  واحداً منهما  

                                                           

ََ ألف اضتّػػػم لل الػػػب  جػػػا  يف اليصػػػري     (ٔ) ػػػاف األاػػػ ػػػػٕ:ٖٕٖيف د: وإفّ  ؼتيلػػػف  يػػػو،  «ضتيػػػاف»: ومػػػا ال مءنػػػث لػػػو،ّ 
َداً  لػػو  « َػْعلػػى»والصػػ ي  منعػػو مػػن الصػػرؼ؛ ألنّػػو وإف َف يّػػن لػػو    ألنّػػا لػػَ  ر ػػنا لػػو مءنثػػاً لّػػاف تقػػديراً  « َػْعلػػى»وجػػ

رى» ، ألّف بػاب« َػْعالنػ »أوُف بو مػن  « َػْعلى» ّْ ػ ػ  مػن بػاب  «َْ َد بػدليَ ابرتػاع «ندمانػ »أْو َجػ ، واظتقػّدر يف حّػم اظت
 م  أنّو ال مءنث لو  «أّمر»على من  ارؼ 

  ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: اليمسك  (ٕ)

انّػػو أراد  ػػا غتػػ   (ٖ) ػػاف ال يػػرى مػػا رآه مػػن اليصػػ ي ؛  لػػذا تػػبّأ منػػو بعػػد نقلػػو عنػػو واهلل الع ػػارة يف د: ّو ّرد اليمثيػػَ  ولعلّػػوّ 
َامػػ أعلػػم  والّػػالـ اآل  ؽتػػا نقلػػو عػػن  إُف آ،ػػر اظتسػػال  لػػي  يف د  ومّانػػو  يهػػا: وشتّيػػت األلُػػاظ ع ػػارة؛ ألنّػػو  قتػػ  اعت

 يعّب منها إُف اظتعآف اظترتجم عنها  ا  

َام  ٕ:٘ٔٔٔاللم   وىَ حتريف  وقد نقلو منو ابن الطيب ػتّر ا يف أ و ب و ج:    (ٗ)   ٔ:ٜٙ  ينظر: قت  اعت

َام   ويف أ و ب و ج:  عالن     (٘)  ّذا يف قت  اعت
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 التى ع اظتسال  
 (ٔ)في تعىرض أصلين

أي تعارِ ػػػهما   كالحكػػػم فػػػي ذلػػػك :(ٕ)«الخصػػػىئص»فػػػي  «ابػػػن جػػػ » قػػػىؿ
 لرتّج و باألقربي    ؛مراجع  الصل القرب دكف البع 

  مػػى رأيتيػػ :مػػن ق لػػك [بٗٛٔ]اظتعجمػػ    الػػراؿ  ػػم مػػن ذلػػك قػػ ل م فػػي 
قتػا  ,السػىكطين اللتقػىء ركتى حي فلمٌ  ,السك ف «مػذ»أي: ذاؿ  أصل ى فإفٌ  «اليـ  مري 

َـ»يف  «أؿ»ىػػػػي والـ  مػػػػ   يكسػػػػركهى كلػػػػم   هى ػػػػمٌ ؛ لسػػػػقَط قتػػػػاة الَاػػػػَ للَاػػػػَ «اليػػػػ
نني؛  (ٖ)أّعػػػا فػػػي  الضػػػمي اِؿ  أي: الػػػذ أصػػػل ى لفٌ األاػػػَ يف الػػػيخلص مػػػن اليقػػػا  السػػػّا

   .(ٗ)«ري مطٍ »

َف والػػذاؿالسػػىكطين  اللتقػػىء  «منػػذ»: يف مػػى  ػػمت في ػػىكإ ٌ  ق ػػَ  (٘)  قتػػا النػػ
   (ٙ)الميم لضم  إتبىعىن حتريّها؛ 

: رتلػٌ  معرت ػٌ  كه  البعػ  -«أاػَ»اُ  - ؿالكٌ  [أٔٛٔ]أي: الذاِؿ    ىفأصلي 
ٌَع عليهػػػا أّواًل  قػػػاؿ يف  (ٚ)؛ ألنّػػػوالسػػػك ف  و،ػػػبِه وىػػػي: «أاػػػلها»بػػػني اظت يػػػدأ  وىػػػَ  مَ ػػػ

َده عنػد  قػد اليقائهمػا يف  «اطتصائص» ؛  ػنّف الػذاؿ باقيػٌ  علػى أاػلها  وىػَ «ُمػذْ »ويدّؿ لػو عػ
َف    (ٛ)السّ

                                                           

َ ي   (ٔ)   ٛٙينظر ابحال  السابق  على األش اه والنظائر للس ّي، واألش اه والنظائر للسي

َؿ( ٕ:ٕٖٗف األبعد( اطتصائص )باب يف مراجع  األاَ األقرب دو   (ٕ)   ٔ:ٜٓٙ، واألش اه والنظائر )مراجع  األا
  ٕٕٖ- ٜ:ٕٖٓ  ٕ٘ٗ  ٔ:ٕٗٗوينظر: ،اان  األدب 

 أي الّسرة  ويف د: أنو  أي: الّسر     (ٖ)

َام  ٔ:ٖٙٙ، واليصري  ٕٗٗ، وم   الل يب )منذ ومذ( ٖٗٓينظر: اصت  الدآف )منذ(   (ٗ)   ٖ:ٕٕٔ، وقت  اعت

َف »   (٘)     لي  يف د «والذاؿقتا الن

  ٕ٘ٗينظر: أْرار العربي    (ٙ)

َف   (ٚ)  أي: السّ
َف ألنّو أاَ ال نا      (ٛ)  الع ارة يف د: األوؿ وىَ األبعد السّ
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نني   ؛الضم -كه  القرب-كأصل ى الثى ي   لليخلص من اليقا  السّا
َـ مػػر» (ٔ)مػػنمت الػػراؿ فضيػػ مػػا مػػا عر يَػػ (ٖ)قتػػا- عطػػ  التقػػىء السػػىكطين (ٕ)«اليػػ و ّ 

نيها [جٜٔٔ]عنػػػد مالقػػػاة  «منػػػذ»ُ ػػػمت ذاؿ   «منػػػذ»لػػػػ ردان إلػػػا الصػػػل القػػػرب -ْػػػّا
َؿ  َـ»يف  «مذ»احملم , الػرم عتػاالبعػ  األاػَ  (ٗ)إلػاال  «مطػر»كهػ   ػم عليػو   «مذ الي

نني- المقتضػا مثلػ  (٘)قبػل أف يجػرم  ه   ك   ى للكسػر ال  -وىػَ اليقػا  السػّا
َف أاػػلو  «نػػذم»علػػى  «مػػذ»إذ لػػَ زُتػػَ  ؛للضػػم نني   يّػػ ق ػػَ  ػػمو لّػػاف  يػػو اليقػػا  السػػّا

َـِ األقػرِب مػػن  «منػذ»الػيخّلص بالّسػػر ال بالضػم  لّنّػػو زُتػَ علػػى  ن  (ٙ)«مْنػذْ »اظتضػػم السػػّا
َع لألاَ األقرب عن األاَ األبعد  من الي ريك بالّسر  ظتا عر َت   (ٚ)الذاؿ   ُيو الرج

 عر َت  
َف مترج إُف اللُ ؛ ألّف الدليَ إذا قػاـ  : وال يسينّر االعيداد  ا(ٛ)«اطتصائص»ويف 

ػػػاف يف حّػػػم اظتلُػػػػَظ بػػػو  وإف َف كتػػػر علػػػى ألسػػػنيهم اْػػػيعمالو  أال تػػػػرى  قػػػاـ علػػػى شػػػيٍ ّ 
َؿ َيو» (ٜ)لقػ ػْرَدد»يف  (ٓٔ)«ْػي  : إنّػو إفّتػا ظهػر تضػعيُو ألنّػو مل ػق  ػا كتػي   وقػػد (ٔٔ)«ُْ

الذي قّدره مل قاً ىذا بو   (ٕٔ)علمنا أّف ابضتاؽ إفّتا ىَ اناعٌ  لُظيٌ   وم  ىذا  لم يظهر

                                                           

َـ   يف أ و ب و ج: يف  (ٔ)  والع ارة يف د: من منذ يف مذ الي

َـ»   (ٕ)     لي  يف د «يف مذ الي

 يف ب: ىَ    (ٖ)

 : دوف «ال إُف»  وعند  جاؿ مّاف ج ْقطت من أ و ب و «ال»  (ٗ)

 عند  جاؿ: حترؾ     (٘)

 : مذ  وما ىنا ىَ الص ي  ٕ:ٚٔٔٔيف الُيض   (ٙ)

َف  يو عدوؿ عن األاَ ال الب     (ٚ) ن الذاؿ  ال يّ  الع ارة يف د: السّا

 وما نقلو عن اطتصائص لي  يف د   ٔ:ٜٓٙ، واألش اه ٕ:ٖٖٗاطتصائص    (ٛ)
َؿ  ويف   (ٜ) َؿ  يف ب: يف ق   اطتصائص: إُف ق

َؿ يف الن َ ٔ:ٖٕ٘، واظتقيضب ٗ:ٕٚٚالّياب    (ٓٔ)   ٖ:ٕٔٔ، واألا
ػالـ ابػن جػ  ىػذا الا بيػدي    (ٔٔ) ََدد  وقػد نقػَّ  ػ ُْ ّذا يف الّياب ونسخٍ  من نسخ اطتصائص واألشػ اه  ويف اطتصػائص: 

رىا  تاج العروسيف    «ْردد»مادة )ْرد( وّذ
 ذاؾ   زاد يف اطتصائص واألش اه:   (ٕٔ)
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َا  (ٔ) لي  إالّ  َـ الػدليَ عليػو ؽتػا َف يظهػر يف النطػق  نػػال  اظتلُػَظ بػو ظتػا أضتقػ  «ْػردداً »مػا يقػ
َا  بو   (ٕ) ا َف يُرى

بّسر الُا   (ٖ)«قلتي »ك «بعتي »أي: العرب:   مق لي اليعارِض بينهما كمن ذلك 
َاوي   بعػد النقػَ علػا الصػل القػرب يهمػا   ف ره معىملػ ه الُا  يف اليائي و مها يف الػ

َؿ -البعػػ   دكفى ل ػػريه  لي قػػى مػػا يػػدّؿ علػػى احملػػذوؼ   (ٗ)للُعلػػني مػػن نائ همػػا وىػػَ اظتنقػػ
بّسػر  «لفًعػ»إلػا منػو  قػالثػم  ي   « ػَرب»ّػػ  بفػت  العػين «لعىػفػى » (٘)ىمأصل  لفٌ  -عنػو

َاوي   ُػػي الع ػػارة لػػٌف ونشػػٌر م «لفعيػػ»كالعػػني يف اليػػائي   َلػػو (ٙ)رتّػػبٌ بضػػمها يف الػػ   نظػػري ق
چٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ تعاُف: 

(ٚ) 
هػػا وانُيػػاح مػػا ق لهػػا   ؛(ٛ)«تي ٍلػػعى فػى »كاليػػىء فػػي  ثػػم قلبػػت الػػ اك فػػىلتقا لي ّر

ـي  ,ألفػػىن بػػاالعيالؿ  (ٜ)المقل بػػ   المعتلٌػػ العػػيني  : ػػىكطىف ػػ ,الفعػػل كال  رفت العػػينفحي
نني   اللتقىئ مػىألّعا حرؼ علػ ؛  َاوي  الػيت يف  الضػم  قلػتثػم  ي ْػّا  كالكسػرةعػني الػ
َّ منهمػا علػى جػن  العػني احملذو ػ   إلا الفىء (ٓٔ)اليت يف عني اليػائي ػ  (ٔٔ)راجعػ ن م؛ ليػدؿّ 

                                                           

ال أّف   « لي  إالّ »   (ٔ)  يف اطتصائص واألش اه:  ل

َا  ويف ىامشها: َف يص      (ٕ) َا  ويف ج: يُرا  ّذا يف اطتصائص واألش اه  ويف أ و ب: يقرا

َؿ يف الن ػَ ٗ:ٜٖٖينظر: الّياب    (ٖ) ، ٕ:ٖٛٛومػا بعػدىا، والل ػاب  ٔ:ٖٖٕومػا بعػدىا، واظتنصػف  ٖ:ٕٚٚ، واألاػ
  ٛٔٔ، وشرح ؼتيصر العاي ٕ:ٔٗٗ، واظتمي  ٜٖٛ

 ّذا يف أ و ب و ج  ويف د: يائهما  ولعلها:  ائهما  أو: بنائهما     (ٗ)

  يف أ و ب و ج: أالها  (٘)

    ويف أ و ب و ج: لّف ملَُؼٕ:ّٚٔٔٔذا يف الُيض   (ٙ)

َلػػو   (ٚ) َد للٖ٘ٔ: ٕ ال قػػرة   واآليػػ  مػػنيف د لػػي  «  ُػػي الع ػػارة   »مػػن ق َداً  وقالػػت   أي قالػػت اليهػػ َا ىػػ َنػػ مػػءمنني:ّ 
َا نصارى  ينظر: ال  ر احمليا َن   ٔ:ٚٚ٘ أل  حّياف النصارى للمءمنني:ّ 

 زاد يف اطتصائص: ألُاً   (ٛ)
  يف أ و ب و ج: اظتنقل    (ٜ)

 : الثآف  أي: اليائي ّذا يف د  ويف أ و ب و ج  (ٓٔ)

  يف أ و ب و ج: راجع   (ٔٔ)
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إليػػو  (ٔ)بُػي  العػػني  ظتػا نقػَ « َعػَ»بعػد نقلهمػا مػػن  اوىػَ اعي ارقتػػ- إلػا الصػل القػػرب
 - يهمػػػا « ػػػَرب»ّػػػػ  « َعػػػَ»وىػػػَ - [ب٘ٛٔ] البعػػػ األاػػػَ  (ٖ)جػػػ كلػػػ  ريك  -(ٕ) يهمػػػا

ٌَ علػػى احملػػذوؼ أواٌو أـ يػػا     ,بفػػت  الفػػىء «عػػتي بى »ك «لػػتي قى »: قيػػلل َف دليػػ لٌف  ػػال يّػػ
   ػرّد أبػ ؿ مطػ  الضػم كالكسػر مػى هػ  الفػت  الػرمإ ٌ   العػين (ٗ)ؿ أح اؿ هػرهأكٌ 

 األقرب دوَف األبعد   (٘)األاَ
َُلػتُ »: إنّػو اػار (ٙ)واألحسن ما قػاؿ بعضػهم   «َعِلمػتُ »ّػػ  «بَِيْعػتُ »  و«َشػرُْ تُ »ّػػ  «قَػ

يها؛ ليدّؿ على عني الُعػَ عنػد حػذ ها   (ٚ) ُنقلت َ  للُا  بعد ْل ها حّر حّر  العني منّ 
َد  َج ناف   ُ ذ ت العني ل  ما يدّؿ عليها   [إٔٛٔ]حذ ها   اليقى ّْا

                                                           

 يف أ وج: نقال     (ٔ)

 د: منهما   يف   (ٕ)

  يف أ و ب و ج: رج   (ٖ)

َاؿ ىذه»   (ٗ)   «أوؿ»ألوُف ما ىَ أحّق  إُف ىذه  ويف د: ْقطت  يف أ و ب و ج: «ألّف أوؿ أح
 يف د: لألاَ     (٘)

َؿ إُف آ،ر اظتسال  لي  يف د ٜٚ، ٔ:ٛٚينظر: شرح الشا ي     (ٙ)    وىذا الق

 يف ب و ج:  يقلب    (ٚ)
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 العى رةاظتسال  
اف  إذا تعىرض ا تصحىب الحىؿ اف على ماّ   آخػرى  مػ  دليػلو   من بقا  ماّ 

أي:  بػػ  فػػال عبػػرةى ٍُ ,أك قيػػىس  (ٔ)نػػصٍ :  ػػمىعو  -ليَ اآل،ػػربيػػاف للػػد- مػػن علػػى ،ال ػػو
َّة الػػػػدليَ الثػػػػآف عليػػػػو   ِف  فػػػػي كتىبػػػػ  «ابػػػػن ال بػػػػىرم»ذكػػػػره باالْيصػػػػ اب لقػػػػ األاػػػػ

   (ٕ)واصتدِف

                                                           

 لي  يف د  «نص»  وّذا يف د  ومّاعا يف أ و ب و ج: بياناً لآ،ر  «،ر شتاعمن بياف للدليَ اآل»  (ٔ)

  قػاؿ ابػن األن ػاري ٕٗٔ  وظت  األدلػ  ٖٙابذراب )الُصَ العاشر يف االعرتاض على االْيدالؿ باْيص اب اضتاؿ(    (ٕ)
َز اليمسك بو ما وجد ىناؾ  دليَ  يف األ،ري: واْيص اب اضتاؿ من أ عف األدل ، وعتذا ال كت
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 الحىدي  عشرةاظتسال  
 قبيحين [جٕٜٔ]في تعىرض 

َ  منهما ق يٌ     أي: أمرينّ 
 :ال بػ ٌ  (ٕ)ىفؾ  ػركرتإذا حضػر عطػ : (ٔ)«الخصػىئص»فػي  «ابن ج » قىؿ

إُف  بأقرب مػػى -أيهػػا الصػػاٌف للخطػػاب- (ٗ)فأ ػػت ,(ٖ)مػػن ارتكػػىب أحػػ همىال  ػػراؽ  
  . مى فحشىن كأقلٌ القياس 

َقيّػٍ  والـٍ   (٘)«لكىرى ٍػتى »ك اك  كذلك ٍَف و  َاٍو وراٍ  ون َاِو   أ ت في ىب بػين أي: الػ
 : (ٙ)ين ركرت

َقيػػ  أيهػػا الصػػاٌف للخطػػاب - ى أف تػػ عيإٌمػػ  -م ػػ  ل ػػري الُاعػػَ (ٚ)والي ييػػ  بالُ
َؿ بو  ىك  ى  َاِو على األوؿ   هَ مُع    (ٛ)أي: ال

  ,(ٓٔ)الربع  ال اك ال تك ف أصالن في ذكات (ٜ)[ك] -وىذه  رورة- أصالن 
  ,(ٓٔ)الربع 

                                                           

  وينظر: األش اه والنظائر )اضتمَ على أحسن الق ي ني( ٔ:ٕٕٔاطتصائص )باب يف اضتمَ على أحسن األق  ني(   (ٔ)
ٖٜٖ:ٔ  

  يف أ و ب و ج:  روياف  (ٕ)

 عند  جاؿ ويف اطتصائص واألش اه: إحداقتا    (ٖ)
 عند  جاؿ:  ات    (ٗ)
َزف جعُػػػػػر     (٘) َرنيػػػػػَ: األمػػػػػر العظػػػػػيو زاد يف د: بػػػػػ َؿ يف الن ػػػػػَ ٖٛٔ، ٗ:ٖ٘ٔم والداىيػػػػػ   ينظػػػػػر: الّيػػػػػاب ال ، واألاػػػػػ

ػػّر اػػناع  ابعػػراب ٖ:ٜٙٔ، ؤ:ٓٗٔ، واطتصػػائص ٖ:ٖٕٙ ، واظتميػػ  ٔ:ٜٕٖ، وأمػػاِف ابػػن اضتاجػػب ٕ:ٜ٘٘، ْو
  وقتػػػػػػػػ  ٕ:٘ٚٙ، واليصػػػػػػػػري  ٕ:ٖ٘ٚ، وشػػػػػػػػرح الشػػػػػػػػا ي  ٕ:ٜ٘٘، وٕٜٕ، ٖٚٔ، ٕٗٔ، ٕٔٔ، ٙٔٔ، ٔ:ٖٓٔ
َام    مادة )ورنيَ(  العروس لساف العرب وتاج  و ٙ:ٖٕٚاعت

  يف أ و ب و ج:  روريني  (ٙ)

: تػدعي بيػا  اطتطػاب؛ ألف الّػالـ م ػ  عليػو   واحيمػاؿ ذػريه بعيػد وإف جػرى  ٕ:ٕٔٔٔقاؿ ابن الطيػب يف الُػيض    (ٚ)
 عليو يف الشرح  

َاو     (ٛ) َعا أي ال  الع ارة يف د: أنت  يها بني  رورتني إما أف تدعيّ 

 جاؿ  الايادة من     (ٜ)

َّي    (ٓٔ)     ٕ٘ٔ، ٕٗٔينظر: شرح اظتل
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 .«َوْحََحَ »و  «َوْاََصَ »: مصدِر (ٔ)« ح ال ح»ك  « ص ال ص»كػ مكررةن  إالٌ  د[ٓٗٔ]

الػ اك ال تػااد  (ٖ)[ك] -وىػذه  ػرورة أيضػاً -  ػى زائػ ةن ك  ي  (ٕ)ا عيي  ى أفمٌ إك  
ػػػػاف  ػػػػرورًة لقائلػػػػو-  ػػػػى أصػػػػالن فجعلي أي: يف أوؿ الّلمػػػػ    الن تػػػػااد أكٌ  أكلػػػػا مػػػػن  -وإفّ 

َنو أقرَب إُف األاَ يف اصتمل  من الضرورة  الثانيػ ؛  ؛جعل ى زائ ةن   ػى تكػ ف أصػالن ل ٌ لّ
  (ٗ)اظتارّة  ثاليهار كهي حىل  التكريأي: بعض حاالتو  في ذكات الربع  في حىل  مى 

   ُعمػػػَ بالضػػػرورة ٍُ أٌكالن ال ي جػػػ  بحػػػىؿ زائػػػ ةن  -بػػػالر   اْػػػيئناؼٌ -  ػػػىكك  ي   (ٗ) ثاليهػػػا
 األوُف ظتا ذُّر  

يعػػػػارض الضػػػػرورتني  يمػػػػا ذُّػػػػر  تعارُ ػػػػهما ككػػػػرلك  ّ::  في ػػػػى قىئمػػػػىن » إذا قلػػػػتى

قػػٌ ـ فتمػ  بقائػػو يف مّانػػو اػًُ    «قىئمػػىن » بػػين أف ترفػػ  مػرتدداً  كطػػتى  (ٙ)لٌمػػى (٘)«رجػػله 
ال يك ف اليقّدـ ،الؼ األاَ   كهرا-م  بقائها على ت عييها  الصف  علا الم ص ؼ

وىػػػَ ،ػػػالؼ األاػػػَ أيضػػػاً؛ ألّف أاػػػَ - الطكػػػرة حػػػىالن مػػػن كبػػػين أف تطصػػػب  -بحػػػىؿو 
المهم جىئاه جا   وق ُ و  علا قٌلت  (ٚ)كه ااح ها اليعريف    -ظتا جا  منهم  يو (ٛ)يفّ 

                                                           

َه رتٍ ْػػ يف  َقػػبٌ الَاَاػػ :    (ٔ) َحػػ : الػػنُخ باليػػد مػػن شػػّدة الػػبد  تػػاج العػػروس مػػن ،اللػػو نظػػريُ   عػػنيٍ   قػػدار وؿتػػ َح   وال
 )وح   واص( 

 عند  جاؿ: تدعي     (ٕ)
 الايادة من  جاؿ    (ٖ)

  ّذا يف د  ويف أ و ب و ج:  ثليها  (ٗ)

َامػػػػػ  ٔ:ٗٛ٘، واليصػػػػػري  ٖ:٘ٛ، ٕ:ٕٕٗ، واطتصػػػػػائص ٗ:ٕٜٔ، واظتقيضػػػػػب ٕ:ٕٕٔالّيػػػػػاب  ينظػػػػػر:   (٘) ، وقتػػػػػ  اعت
ٕٔ:ٗ    

  يف أ و ب و ج: إذا  (ٙ)

  يف أ و ب و ج: وىي  (ٚ)

َف ٍػاؿ ومػن أف تنصػ و حػاالً مػن النّػرة  وىػَ  ػرورة، ألّف أاػَ اػاح ها اليعريػف،    (ٛ) الع ارة يف د: وىذا اظتيقػّدـ ال يّػ
المهم    مجيئها  من النّرة  رورة وىَ على قّليو جائا يفّ 
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,الحػػىؿ, ف حملػػتى المسػػأل  علػػا - يػػو ََ  طصػػبتى ػػَت األاػػ وإفّتػػا أ،ػػذَت بػػاألقرب  وتّر
  (ٔ)اآل،َر رأْاً 

ََ أحسَن الق  ني(ٕ)«ابن إياز»قاؿ  ؛ ألّف اضتاؿ مػن (ٖ): أبَ الُي  يسّمي ىذا اضتم
 من النّرة ق يٌ   وتقدٔف الصُ  على اظتَاَؼ أق ُ    ُ مَ على أحسنهما 

مػػا يف   (ٙ)«اـ إال زيػػداً أحػػدٌ مػػا قػػ»: (٘)«اطتصػػائص»عػػن  (ٗ)«األشػػ اه»ومػػن أمثليػػوّ 
عدلَت إُف النصب؛ ألّنك إف ر عَت َف جتد ق لو ما ت دلو منو  وإف نصػ َت د،لػَت  (ٙ)«أحدٌ 

َّة  [بٙٛٔ]د،لػػػَت حتػػػت تقػػػدٔف اظتسػػػيث  علػػػى مػػػا اْػػػيُث  منػػػو   ػػػاف لػػػي  يف قػػػ وىػػػذا وإفّ 
َّ حػػاٍؿ   ػػاعرؼ ذلػػك أاػػالً يف العربيػػ     مػػَ (ٚ)تػػا،ريه ػػ عليػػو  (ٛ)عنػػو   قػػد جػػا  علػػىّ 

 يهى    ان(ٜ)ذريه
ِف عاملني ؼتيلُني(ٓٔ)«ابن يعيش»ومنها: قاؿ    (ٔٔ): إفّتا امين  العطف على معم

َيو»و «اطتليػػَ»عنػػد  عنػػو  ومػػا قػػاـ  (ٕٔ)ألّف حػػرؼ العطػػف ،لَػػٌف عػػن العامػػَ  نائػػبٌ  ;«ْػػي 

                                                           

زاد عند  جاؿ: انيهى  وقد ْقطت من حيدر أيضاً  ومػا نقلػو ابػن عػالف بعػد ذلػك مػن األمثلػ  عػن األشػ اه إُف آ،ػر    (ٔ)
 اظتسال  لي  يف د 

ٌَ »  وزاد  يو: يف ؿتَ ٔ:ٜٖٗاألش اه    (ٕ)     « يها قائماً رج
 : الق ي ني  ٕ:ٖٕٔٔيف األش اه والُيض   (ٖ)

    ٔ:ٜٖٗاألش اه والنظائر    (ٗ)
  ٔ:ٖٕٔاطتصائص    (٘)
َز  يػو ال ػدؿ( ٕ:ٖٖ٘ينظر: الّياب )بػاب مػا يقػدـ  يػو اظتسػيث (    (ٙ) ، واطتصػائص ٗ:ٜٖ٘، واظتقيضػب )بػاب مػا ال كتػ

َام  ٔ:ٖ٘٘، واليصري  ٖ:٘ٛ، وٕ:ٕٖٛ   ٖ:ٕٙٚ، وقت  اعت
   ويف أ وج: أ،ريه  ويف ب: أ،به  وىَ ،طا ٕ:ّٕٗٔٔذا يف اطتصائص واألش اه والُيض    (ٚ)

 يف اطتصائص واألش اه: حتمَ  ويف الُيض: وازتَ     (ٛ)

 يف ب: ذريه أوُف   «عليو ذريه»   (ٜ)

  ٔ:ٜٖٗبيصرؼ، واألش اه والنظائر  ٕٚ، ٖ:ٕٙشرح اظتُصَ    (ٓٔ)
ِف عػػػاملني ؼتيلُػػػني»   (ٔٔ) ، ٗ:ٜ٘ٔ، واظتقيضػػػب ٘ٙ، ٔ:ٗٙ : الّيػػػاب يف األشػػػ اه: عػػػاملني  ينظػػػر تُصػػػيَ اظتسػػػال «معمػػػ

َؿ يف الن ػػَ  ، وقتػػ  ٕ:ٚٛٔ، واليصػػري  ٗ:ٕٗٔٓ، وارتشػػاؼ الضػػرب ٕ:ٖٚٗ، وشػػرح الّا يػػ  ٘ٚ، ٕ:ٓٚواألاػػ
َام     ٘:ٕٓٚاعت

 يف شرح اظتُصَ واألش اه: ونائب    (ٕٔ)
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 ٍَ َز أف ييسلا على عمػ َاب العربي    ال كت ـَ ذريه  هَ أ عف منو يف ْائر أب  (ٕ)مػا (ٔ)مقا
علػػى عمػػَ  (ٖ)ا أقػػيم ىػػَ مقامػػو   ػػنذا أقػػيم مقػػاـ الُعػػَ َف ييسػػلاال ييسػػلا عليػػو مػػ (ٕ)مػػا

ثَػَ: 
َ
عتم يف اظت َا ق َداَ  دتػٌر وال بيضػاَ  شػ م »اصتر   لذا َف متّرج َُّ ْػ ػ علػى العطػف  (ٗ)«مػاّ 

َا جّر  َ يني  حيث جعل ما ىَ رأي الّ َدا َ »عطُاً على  «َبيضا »على عاملنيّ    والعامػَ «ْػ
َّ » يهػػػا  َنػػػو علػػػى «مػػػا»علػػػى ،ػػػب  (٘)«ٕشػػػ م » [جٖٜٔ] ونْصػػػبَ  [أٖٛٔ] «ّػػػ   بػػػَ متّرج

 عطف اظتضاؼ  وإبقا  عملو  
العطف على عاملني    (ٙ) نف قيَ: حذ و وإبقا  عملو ،الُؼ األاَ   عيٌفّ 

المهم  وأنّو ؿتَ  [من الرجا]: (ٚ)قيَ: ألّف حذؼ اصتار جا  يفّ 
 (ٜ)أني ُ  (ٛ)[ ا]وبلدٍة لي  

ػاف قلػياًل  وَف يث ػت يف    ث «أل علنّ »ويف القسم  َاز حذ و يف االْيعماؿ  وإفّ  ت ج
االْػػيعماؿ العطػػف علػػى عػػاملني   ّػػاف زتلػػو علػػى مػػا لػػو نظػػرٌي أوُف  وىػػَ مػػن ق يػػَ أحسػػن 

                                                           

 زاد يف شرح اظتُصَ واألش اه: ابعراب    (ٔ)

 :  ا واألش اه يف شرح اظتُصَ   (ٕ)

 يف شرح اظتُصَ واألش اه: َف كتا أف ييسّلا    (ٖ)
َؿ لعػػػامر بػػػن ذىػػػَ بػػػن  عل ػػػ  بػػػن عّابػػػ   ومعنػػػاه أنّػػػو ال لتّػػػم علػػػى الشػػػي  بظػػػاىره  ينظػػػر: رتهػػػرة أمثػػػاؿ العػػػرب    (ٗ) قػػػ

وينظػر اليػذييَ   ٖٛٙٛ، رقم: ٕ:ٕٔٛ، وغتم  األمثاؿ ٜٜٔٔ، رقم: ٕ:ٕٖٛ، واظتسيقصى ٜٙٙٔ، رقم: ٕ:ٕٚٛ
  ٗ:ٖٕٖواليّميَ 

 زاد يف شرح اظتُصَ واألش اه: عطُاً    (٘)
اف زتلو على اصتاّر أوُف من زتلو على العطف على عاملني    (ٙ)  زاد يف شرح اظتُصَ واألش اه:  ِلَمّ 
َه  «وأنو ؿتَ»   (ٚ)  يف أ وج: ولو ؿت
 الايادة من شرح اظتُصَ واألش اه    (ٛ)
َد  وبعػػده: إال اليعػػا ري   (ٜ) َر»وإالّ العػػيُ   واليعػػا ري: رتػػ   ىػػَ مػػن رجػػا اصتػػراد بػػن العػػ ، وىػػَ ولػػد الظ يػػ ، وولػػد ال قػػرة «يَعُػػ

َحشػػػي   والعػػػي : اببػػػَ اظتخػػػالا بيا ػػػها شػػػقرة  والشػػػاىد حػػػذؼ  َاو وعملهػػػا بعػػػد حذ ػػػو «ربّ »ال   وىػػػَ يف بعػػػد الػػػ
 ٖٕٗ، وٓٙٔ، رقػم: ٔ:ٕٔٛ، وابنصػاؼ ٕ٘ٗ، وغتال   علب ٗ:ٗٔٗ، واظتقيضب ٕ:ٕٕٖ، ؤ:ٖٕٙالّياب 

َدة   ٗ:ٕٕٙواليػػػػػػذييَ واليّميػػػػػػَ  ،ٖٚ٘، رقػػػػػم: ٓٛٗ، وراػػػػػف اظت ػػػػػػآف ٕ:ٕٙٛمػػػػػػبوؾ، وشػػػػػرح اليسػػػػػػهيَ  ط جػػػػػ
َيػ  ٗٙٔواصتػ  الػدآف   ٛ:ٕٕٚ  ٘:ٕٚٓ ، ٜٔٗ، رقػم :ٔ:ٚٗ٘، واليصػري  ٚٙٗ  رقػم: ٕ:ٜٖٖ، واظتقااػد الن 

َام      ٗٓٛ، رقم: ٓٔ:٘ٔ، و،اان  األدب ٙٛٛ، رقم: ٖ:ٕٙ٘وقت  اعت
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ػاف يّثػر  يػو اضتػذؼ ومشػاّر (ٔ)الق ي ني اصتػار يف   (ٕ)  ويشػهد لػو القيػاس ألّف الُعػَ ظتّػاّ 
َنو عاماًل  جاز  يو ما جاز يف الُعَ على   ْ يَ الندرة  انيهى يفّ 

                                                           

 َ واألش اه  ويف أ و ب و ج: القسمني  ّذا يف شرح اظتُص   (ٔ)

و    (ٕ)  يف شرح اظتُصَ واألش اه: وشاّر
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 الثى ي  عشرةاظتسال  
أي: اهمػػ  عليػػو   ؿفػػىلكٌ  ,فيػػ  مختلػػفه أمػػٌر عليػػ  ك مجمػػ ه أمػػٌر  إذا تعػػىرض

َّو  َؾ اظتخيلف  يو   أكلاْل  من ْل
 (ٔ)مقصػػ ر إذا ا ػػطر فػػي الشػػعر إلػػا قصػػر ممػػ كد أك مػػ ٌ  :مثػػىؿ ذلػػك

الُػػػريقني  أكلػػػا إلجمػػػىع  أي: قصػػػِر اظتمػػػدود ؿفىرتكػػػىب الكٌ أي: ال بػػػد  مػػػن أحػػػدقتا  
   ّػػاف ْػػلَؾ اظتيُػػق عليػػو كمطػػ  البصػػريين الثػػى ي ,علػػا جػػ ازه البصػػريين كالكػػ فيين

 أوُف  

                                                           

ياب السماع ) ٖٙينظر اظتسال  السابع  من اظتقدمات )   (ٔ)  أ(  ٔٛأ(، والُرع الياْ  منّ 
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 الثىلث  عشرةاظتسال  
  ولػػذلك ظتّػػ  (ٔ)لقَّتػػو ـ المػػى   ٌ قيػػلػػو  كالمقتضػػيلل ّػػم  إذا تعػػىرض المػػى  

َلو  «ع د اظتلك العصامي»ظتّ  شيخنا العالّم    ]من السري [: -و يو جناٌس تاـٌ -بق
امَ             و ّده َقي إليّم ْيديّ   ِف جامٌ  مان ُ  (ٕ)ش

 للمقػ             ػيضي وضتٍّم مػان ُ  لّن عرآف مػانٌ             
َف األلف م دلً  مػنمن ذلك مى كج  في   بو اإلمىل  ّ يػاٍ   (ٖ)  وىي ذتانيٌ  ّ 

ػ    «اشرتى»و  «ىدى»و  «اعتدى»و  «الُ »ياٍ  ميطر ٍ ّ 
الف  ُُها اليا  يف بعض اليصاريف ّ  َعا ختل ّ    «ذاا»وألف  «ملهى»ّو

َرٍة يف اتصػػاعتا بػػاأللف  إّمػػا ق لهػػا أو  ,ع ػػىكمى ي  وىػػَ ذتانيػػ  أيضػػاً  منػػو الػػرا  ذػػرُي مّسػػ
ػ  تقدنتاً للمان    إمىلت  (ٗ)ج زال تػ   «ٕرشاد»و  «ٕزتار»و  «راشدٍ »و  « راشٍ »بعدىا ّ 
 كهػ  مشػىب   الحػرؼ-مػن االْػم   بو البطػىء ػ (٘)كجػ  فيػ  مىمن ذلك ك
أي: االْػِم اظتشػابو لل ػرؼ   (ٙ) لاكميػمػن ال نػا    :مطػ   ى كمطىػ -شػ هاً مػدنياً لػو منػو الحرؼ

ذلك   اظتقيضػي  [بٚٛٔ]   منعػو (ٚ)خصػىئص اال ػم من هي التي  ىف ى لإللل رؼّ 
  (ٜ)تقدنتاً للمان  فىمتط  البطىء  (ٛ)اظتقيضي لل نا  من مقيضاه

  كج  في   بو اإلعراباظت اشرة آ،ره   بىلط ف المضىرع المؤك من ذلك ك

                                                           

َاعد   (ٔ) َر يف الق َاعد الُقهّي   ينظر: اظتنث   ٘ٔٔ ي ، واألش اه والنظائر الُقهي  للسيَ ٔ:ٖٛٗىذه قاعدة من الق
 وال يياف اآلتياف ليسا يف د 

 يف أ: واده  ويف ج: وحده     (ٕ)

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: عن   (ٖ)

َز  يف أ و ب و ج  (ٗ)  وحيدر: كت

ياب القياس ) «أي  »عند  جاؿ:  «ما وجد  يو»   (٘)  أ(  ٚٔٔوجد  يو  تراج  اظتسال  اطتامس  من الُصَ األوؿ يفّ 
  هاعند  جاؿ: لاوم  (ٙ)

 : اب ا َ  اليت من ،صائص االْم والع ارة يف أ و ب و ج وعند  جاؿ: األشتا  ّذا يف د    (ٚ)

 الع ارة يف د:  منعت اظتقيضي من عملو     (ٛ)

  ّذا يف د  وقد ْقطت من أ و ب و ج  (ٜ)
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التػي هػي  الطػ في مػن ابعػراب   :مطػ   ى كمطىػ -وىػَ مضػارعيو االْػَم   يمػا مػرّ -اظتقيضي لػو 
   (ٕ) ي   تقدنتاً للمان  ,(ٔ)من خصىئص الفعىؿ

َنػػػو ذػػػرَي اػػػلٍ  لػػػػ  , ػػػرط إعمىلػػػ   يػػػوا ػػػم الفىعػػػل إذا كجػػػ  مػػػن ذلػػػك ك يفّ 
كعىر ػػ   -(ٗ)علػػى اظتَاػػَؼ  أو اظتخػػب عنػػو  أو ذي اضتػػاؿد كهػػ  االعتمػػى- (ٖ)«أؿ»

َير »ّػػػ مػػن تصػػغيرو مػػن العمػػَ حينئػػٍذ  كعىر ػػ  المػػى    قبػػل لػػو  أك كصػػفو   (٘)«ب ػػ
   (ٚ)لعرو و إعمىل  [أٗٛٔ]امتط    [جٜ٘ٔ], (ٙ)العمل

 عتذه القاعدة أيضاً   قاؿ: ]من السري [ (ٛ)وقد ظتّ  بعضهم
           ٌَ َا  الٌف عاٌَف  ا       قال

  (ٜ)   يو  قد قلُت: ال عُّ 
  (ٜ) قد

 

َه مثَ ما    اّرم
 (ٓٔ)يرتضي

 تعارض اظتان  واظتقيضي
 

                                                           

َيو  ينظػػر: الّيػػاب    (ٔ) ػػػػ   وعلّػػ  بناٚ:ٓٔ، وشػػرح اظتُصػػَ ٕ:ٙٙ، والل ػػاب ٔ:ٕٓىػػذا تعليػػَ ْػػي  ئػػو عنػػد اظتػػبّد ترّّ ػػوّ 
، ٔ:ٕٚٔ، واليػػػذييَ واليّميػػػَ ٔ:ٖٙ، وشػػػرح اليسػػػهيَ ٖ:ٜٔ، ونصػػػره ابػػػن مالػػػك  ينظػػػر: اظتقيضػػػب «ستسػػػ  عشػػػر»

َام  ٔ:ٕ٘واليصري     ٙ٘، ٘٘، وقت  اعت

 يف د: أي م اشرهتا آ،ره   « ي   تقدنتاً للمان »مّاف    (ٕ)

 ألنو يعمَ مطلقاً    (ٖ)
َه عمػراً  وذي اضتػاؿ: جػا   مثاؿ االعيماد على   (ٗ) َه عمػراً  واظتخػب عنػو: زيػٌد  ػارٌب أبػ مَاَؼ: مررُت برجٍَ  ػارٍب أبػ

اً  َه  ْر  زيد رّا اً أب
َاب    (٘) َّ ما أ  ّيو ىَ الص  يف أ و ب و ج:  ريري  ولع

َر  ال يقاؿ: ىذا  ػارب عنيػف زيػداً  وقػد أجػاز الّسػائي إعمالػو يف اليصػ ري والَاػف ق ػَ العمػَ  وإ   (ٙ) فّتػا منعػو اصتمهػ
َؿ ٖ:ٓٛٗتش يو لو بالُعَ، واليص ري والَاف من ،صائص األشتا   ينظػر: الّيػاب  ألّف عمَ اْم الُاعَ ، واألاػ

، ٕ:ٕٔ، واليصػػػري  ٘:ٕٕٚٙ، وارتشػػػاؼ الضػػػرب ٖ:ٗٚ، وشػػػرح اليسػػػهيَ ٜٖٔ، وشػػػرح اظتُصػػػَ ٖ:ٕٙيف الن ػػػَ 
َام     ٘:ٔٛوقت  اعت

 ْقا من د  «وأو ذي اضتاؿ   إعمالو لعرو »  (ٚ)

ىف ْػػػن  يف د: بعػػػض األدبػػػا     (ٛ) والقائػػػَ ىػػػَ الُقيػػػو ػتمػػػد بػػػن علػػػي بػػػن وىػػػب بػػػن مطيػػػ  بػػػن أ  الطاعػػػ  القشػػػريي، اظتيػػػ
َ يػػػات ٕٓٚ َايف بال ، و  قػػػات الشػػػا عي  ٛ:ٖٔ، وشػػػذرات الػػػذىب ٗ:ٕٗٔىػػػػ  الشػػػهري بػػػابن دقيػػػق العيػػػد  ينظػػػر: الػػػ

  ٜ:ٕٗٔالّبى 

َا ق للم-يف الُيض    (ٜ)  :  قلت ظتا َف يّن ذا تقى  -صادر القدنت وىَ اظت
َه  َؽ ما يرتضي  ٕ:ٕٙٔٔيف الُيض    (ٓٔ)  :  اّرم
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  [من الّامَ]: (ٔ)يف اظتع  -لطف اهلل بو-وظتءلُو 
نت يف           َلّما تالعب ْ  ال راـ  ّو

ـُ تقدمي يف ذا السنا  (ٕ)مَن  ال را
 (ٕ)السنا

 

 اظترتضى (ٖ)أوج اظتعاِف يف الرُِّقيِّ  
 اظترتضى

َم اظت ّْ   َانِ  رد  أمِر اظتقيضىح
 

 
 

                                                           

َف مهمل   ويف ب: اظت    وىذاف ال يياف ليسا يف د    (ٔ)  يف أ: اظت    والن
 يف أ وج: لسنا    (ٕ)
 يف ب: الرقاه    (ٖ)
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 الرابع  عشرةاظتسال  
 كاح و  في الق لين لعىلمو 

  َ ػ   «عمػر»يف آٍف مػن مراتػب النظػر   وقػد قػاؿ  (ٔ)وذلك ال،يالؼ نظره  وت ينيّ 
ذاؾ علػػػى مػػػا قضػػػينا   وىػػػذا علػػػى مػػػا »يف مسػػالٍ  قضػػػى  يهػػػا  انيػػػاً خبػػػالؼ قضػػػائو  يهػػػا أواًل: 

  (ٕ)«نقضي
 فػػػي مسػػػأل و  إذا كرد عػػن عػػػىلمو :  (ٗ)«الخصػػػىئص»فػػػي  «ابػػػن جػػ » (ٖ)قػػىؿ

َُؿ كذػػري مقيّػػٍد بالػػدليَ    أحػػ همى مر ػػالن  فػػإف كػػىف  (٘)قػػ الف -  اآلخػػر معلػػالن القػػ
 (ٛ)لضػعُو بعػدـ المر ػل (ٚ)رؾكتيػلقيػاـ حجيػو   خػر بىلمعلػلأي  -(ٙ)األنسب: مقيػداً بػو

 قيامها   (ٛ)بعدـ
يابوفي غير م    « يب ي »كق ؿ  َقيػ   ىءفي الت   (ٜ)ٍُ منّ   «بطػت»من الُ

   (ٓٔ)  وما عّللوللتأ يث  ى ٌ إ :«أخت»ك  «بطت»
َ ػٌ    بينػػػايَ اظتا ػػي منػػال  اظتصػػدر   أو مػػن  «قػػد»رتلػػٌ  حاليػػٌ  بن ػمار  كقػىؿ أو معط

   (ٔ)عطف الُعَ على االْم

                                                           

اًل ّذا يف د  ويف أ و ب و ج  (ٔ) َ  لعلها:ّ  َ يف مرة من مرات النظر ودتاـ  :  ي نيّ   الع ارة يف د: وت نيّ 

ارِِميُّ ع ػػػد الػػػػرزاؽ وابػػػن أ  َشػػػػي   وا أ،رجػػػو   (ٕ) اَرُقْطِ ّ  لػػػد  َهِقػػػيُّ  والػػػػد  نػػػػا العمػػػػاؿ ٗ:ٖٚٗ  ينظػػػػر: تلخػػػيص اضت ػػػػري وال َػيػْ   ّو
َليني: ابحّػػػاـ لآمػػػدي ٖٔٛٗٓ  رقػػػم: ٔٔ:ٕٙ َؿ ٗ:ٕٕٗ  ينظػػػر تُصػػػيَ اظتسػػػال  عنػػػد األاػػػ ، ٘:ٜٖٔ، واحملصػػػ
  ٛ:ٜٖ٘٘، والي  ري شرح الي رير ٖ:ٕٕٓواب اج 

 ْقطت من أ  ويف ب: وقاؿ    (ٖ)
َاحػػػػد يػػػػرداف عػػػػن العػػػػاَف ميضػػػػادين(    (ٗ)   عنػػػػد  جػػػػاؿ: يف بعػػػػض ٔ:ٕٓٓاطتصػػػػائص )بػػػػاب يف اللُظػػػػني علػػػػى اظتعػػػػ  ال

 اطتصائص 
 زاد يف د:  اّثر     (٘)

 ما بني معرت يني لي  يف د     (ٙ)

 وؿ  ويف اطتصائص: ووجب م  ذلك أف يياّوؿ عند  جاؿ: تء    (ٚ)
 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: بعد   (ٛ)

  ٗ:ٖٚٔ  ٖ:ٕٖٙالّياب   (ٜ)
  ٘٘ينظر: العلَ  (ٓٔ)
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َر:  [دٔٗٔ] يف] (ٕ)«بىب مى ال يطصرؼ»في  أي : تاَ ىػا   (ٖ)[إ ٌ ػى ّيابو اظتّذ
  لتأ يثليست ل

الماه   ا،يل كتػىء التأ يػث فػي   قبل ػى  ػىكنه  (ٗ)مػى بأفٌ أي: الثػآف   ل كعلٌ فّ 
مػن - «فتػىة»ػكػ  ألفػىن أي: مػا ق لهػا  أف يكػ ف  إالٌ   ال اح  ال يك ف مى قبل ى  ىكطىن 

َّة» َد اظتعػروؼ  وبينػو وبػني مػا  «قطىة» ك -  رت  مّاـر األ،ػالؽ «الُي َف  العػ : بالقػاؼ والنػ
    (٘)«مُث  ّفَْ »مثُلو يف اضتديث: ق لو اصتناس اظتصّ ف  

َف  «حصػػػىة»ك ؽتػػػا   كالبػػػىقي؛ وذلػػػك ألّف األلػػػف اللينػػػ  ال نتّػػػن  يهػػػا ذػػػرُي السػػػّ
َفٍ - «ٍ بىػطى ري »ػكػٌُ مػا ق لهػا   مفت حكل  بو اليػا   (ٙ)ييصَ  ك -(ٚ)بضػٍم  ُػيٍ   أو  ػيٍ   سػّ

ثرِي العلم «ىب و  سٌ » ك  «م و عالٌ » ك -بّسٍر  ُي ٍ - «ٍ بى طى عً »  ومعر ِ  الَنَسب  :ّ 
  «أختو » ك (ٜ)«بطتو »ػرجالن ب يتى فل   مٌ : (ٛ)«باب ما ال ينصرؼ»يف  قىؿ

                                                                                                                                                                      

َلػػو  ويف اضتػػديث إّف اهلل يّػػره إ ػػاع  اظتػػاؿ، وقيػػَ وقػػاؿ، وىػػَ    (ٔ) َؿ معطػػَؼ علػػى ق الع ػػارة يف د: قػػاؿ: مصػػدر  عػػ  القػػ
َنو ما ياً مناالً  َ اً عليو، أو من عطف الُعَ على االْم   أحسن منّ   منال  اظتصدر، معط

   ٖ:ٕٕٔالّياب   (ٕ)

َ يني من أ و ب و ج  (ٖ)   ّذا يف د  وقد ْقا ما بني معّ

  ْقطت من أ و ب و ج  (ٗ)

رَ »:  قاؿ عمر بن اهلل ع د يف أ:    ويف ج: مث  أ،رجو السي  من حديث  (٘) َّ َؿ اطتطػاب بػن عمر َذ ػ  اهلل اػلى- اهلل لْر
لم عليو َؿ  قػاؿ الليػَ  مػن اصتنابػ ُ  ُتصػيُ و أنػو -ْو ػ ػلم عليػو اهلل اػلى- اهلل ْر ػرؾ واذسػَ تَ ػا،:  -ْو َّ   «ّفَْ  مث ، َذ

َؿ  َ ػػَ بػػن  ػروة  والرتمػػذي وأبػَ داود مػػن حػػديث ٖٛٗ٘   رقػػم:ٚ:ٜٖٓينظػر: جػػام  األاػ َؿَ  أَتػػى أنػو: ن ػػ - اهلل ْر
لم عليو اهلل الى َؿ يػا:   قػاؿ:  -ْو ػ َلُػو ،شػيئاً  َعلِّمػ  ، اهلل ْر ٱ  ڦ  چ :  اقػرأ»:  لػو  قػاؿ  ِ راشػي إُف أََويػتُ  إذا أق

َؿ «الشرؾ من بَرا ة  نعا َّفْ، مث چڦ  ڦ     ٕٕٕ٘   رقم:ٗ:ٕٗٙ  ينظر: جام  األا

قطت ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: ميصَ  (ٙ) َلو «ؽتا»  ْو َد اظتعروؼ»  وق  ْقا من د  «وال اقي... الع

َفأ»   (ٚ)  لي  يف د   «و  ي   سّ

َيو يف الّيػاب    (ٛ) اػر يو، ألنّػك بنيػت االْػم علػى ىػذه اليػا ،  «أ،ػت»أو  «بنػت»: وإف شتّيػت رجػالً بػػ ٖ:ٕٕٔقاؿ ْي 
َا  مػػا أضتقػػ ػػْنَ َي »وأضتقيهػػا ب نػػا  الثال ػػ ،ّ  َا اضتػػرؼ الػػذي ق لهػػا،  نفّتػػا ىػػذه اليػػا  باألربعػػ  «َْ اعتػػا  ظتػػا أْػػّن انػػتّ  ، ولػػَّ 

ي ػرُت لػك، وإفّتػا ىػذه زيػادة «عُريػت»ا   يهاّ  اعتػا  ظتػا ّذ ػالف اليانيػث َف ينصػرؼ يف النّػرة  وليسػتّ  انػتّ  ، ولػَّ 
 يف االْم ب  عليها وانصرؼ يف اظتعر   

 يف النسخ: بنت     (ٜ)
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َّ بػػاظتن   أّمػػا إذا  (ٔ)أي: اللُػػَ  اظتسػػّمى؛ ألنّػػو لػػي   يػػو إالّ  لصػػرفت  العلميػػ   وىػػي ال تسػػيق
َْػػػػػػا   ن ال َي  وىػػػػػَ  ال ػػػػػػي ْػػػػػػّا َازاً؛ للعلميػػػػػػ  واليانيػػػػػػث اظتعنػػػػػػ شُتّػػػػػي بػػػػػػو مءنّػػػػػػٌث  يمنػػػػػػ  جػػػػػ

   (ٕ)«ندى»ّػ
َلػو (ٗ)الثػى ي ب[ٛٛٔ]  فمرهبي  «اطتصائص»يف  (ٖ)«ابن جطي»قىؿ   (٘)مػن ق

َلو تػرؾ  :زعلا التجػ ٌ  محم ؿه  « ى للتأ يثإ ٌ » :كق ل   (ٚ)لو بالدليَ (ٙ)لياييده (٘)ق
 يف اليع ري م  القدرة عليو   (ٛ)ترؾ اليثّ ت :زالتج ٌ 

عتا فػػػػػي حػػػػػىؿ التأ يػػػػػث ال ت جػػػػػ  فػػػػػي الكلمػػػػػ  إالٌ  (ٜ) ػػػػػى ٌ ل وذلػػػػػك   ظتػػػػػدل
 ى في أ ٌ مراُده  ال  (ٔٔ)«أخ»و  «ابن»بذىاب حاؿ اليانيث لػ :برهىب اليا   (ٓٔ)كيرهو

بّسػػر أّولػػو و الثػػو  :«يػػترً فٍ عً »كتػػىء   أصػػله ىػػي بػػل  ج[ٜ٘ٔ], للتأ يػػث  فسػػ ى زائػػ ةه 
َقّيٌ    َِف الُا   انيً   وبعد الرا  حتيّيُ   ُ ّ  اظتهمليني  ْو

َف  الثو « تكي لى مى »ك ّ    (ٕٔ)بُي  أوليو  ْو
   (ٖٔ)مثاالف للممثَ  ما اظتنُيِّ من زيادتو اليا  وىذاف

                                                           

  ّذا يف د  وقد ْقطت من أ و ب و ج  (ٔ)

َي   الع ارة   (ٕ)  يف د:  يمين  للعلمي  واليانيث اظتعن

  ٔ:ٕٓٓصائص اطت   (ٖ)

  «مذى و»،ب   (ٗ)
َليو ٕ:ٖٓٔٔيف الُيض   (٘)  : ق
   ويف أ و ب و ج: لنابيده  ٕ:ّٖٓٔٔذا يف الُيض    (ٙ)

َرة  يهما   الع ارة   (ٚ)  يف د:  مذى و الثآف يف اليا  اظتّذ

ما مّر  وقد مّر تعريُو يف مسالك العّل   اظتسال  األ  (ٛ) ما  ولعلها:ّ  وُف والثاني  أنّو: ترؾ اليثّ ت يف زاد يف أ و ب و ج:ّ 
 اليع ري م  القدرة عليو 

 : أعا يف أ و ب و ج  (ٜ)

َقّي   ويف ج: ومذىب  وعند  جاؿ: وتذىب     (ٓٔ)  يف أ بي يّي  و 

ر     (ٔٔ) ما إذا شتي بو مّذ  يف د: ويذىب اليانيث بذىابو حاؿ اليانيثّ 

َزف    (ٕٔ)   « َػَعُلَْت»يف د: وملَّت ب

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: لليمثيَ بو ما اليا  أاليٌ    «ثَ  ما اظتنُي من زيادتو اليا للمم»  (ٖٔ)
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ػأى » (ٔ)إذ أصل مى ؛«ٍ ابن» ك «أخو »الـ  ب ؿي  «أ،تٍ »و  «بنتٍ »تاَ   : ىفإ ٌ   « ه خى
   (ٕ) ُ ذ ت الالـ  وُعَّض منها اليا  ,« ه طػى بػى » ك « ه خى أى »

ػػال   ,مط مػػى (ٖ)علػػل كاحػػ ه لػػم يي  كإف إلػػا  -(ٗ)بال نػػا  ل ػػري الُاعػػَ- ظػػر ي بػػَ أُْر
َِ  مػػػا   :بمرهبػػػ  الليػػػق علػػػا  -«اصتريػػػاف»بػػػاصتيم مػػػن - كالجػػػرل ػػػذىب ذلػػػك القائػػػ
َاعِده   :ق ا يط  ظػاىره  [أ٘ٛٔ]ُيصػرؼ عػن  :ؿ اآلخػرتػأكٌ كيي مػا واػف بػذلك  عتم  فيي ق

َجو يصّ  بو الّالـ   َانني القائػَ ومذى ِػو  أّمػا إذا  .إف أمكنب ودليَ الصرؼ ،روُجو عن ق
 َف نتّن  رُيّد  
  . ى حرؼ جرإ ٌ  :كق ل  .للفعل  الطىصب «حتا» :(٘)«  يب ي»كق ؿ 

الف  مى فإ ٌ  : ال تبى ر الفعىؿ: ما يعمَ  يها  إذ ع امل ال مىء؛ متطىفيىفق
َؿ باّعا الناا   ؼتالفٌ فضالن عن أف تعمل في ى ا   (ٙ)تيصَ َاعػد جػداً  (ٚ)   الق   (ٛ)للق
َيو» كق  ع ٌ   (ٛ)جداً   ,«حتػا»كلم يركر في ى اظتضارع   الحركؼ الطىصب  للفعل «ْي 

  نااػػػػ ٌ  للمضػػػػارع  «حتػػػػا»عطػػػػ ه بعػػػػ   مضػػػػمرةه  «فٍ أى »ُّ لػػػػم بػػػػرلك أففعي  ,«حتػػػػا»

                                                           

 عند  جاؿ: أالها    (ٔ)

َيو يف الّياب    (ٕ) َؿ:  «بنػت»: وأّما ٖ:ٕٖٙىذا السطراف ْقطا من د  قاؿ ْي  َي  » ننّػك تقػ مػن ق ػَ أف ىػذه اليػا   «بَػنَػ
مػا َا  اليت ىػي لليانيػث ال تث ػت يف اب ػا  ّ  َىا  ػا  اليانيػث،  لمػا حػذ  ال تث ػت يف اصتمػ  باليػا   وذلػك ألّعػم شػ ه

ياب  انت زيادة يف االْمّ  ػْنَ َي »ّو َف «عُريػت»وتػا   «َْ اعتػا ، يػدّلك علػى ذلػك ْػّ َم  إُف االْػمّ  ، وَف تّػن مضػم
    «ابن»ما ق لها، جعلناىا  نال  

َـ: َف يعلػَ واحػػداً أي: ال   (ٖ) َز  «يعلػَ»: و ٕ:ٖٖٔٔعػاَف  قػػاؿ ابػن الطيػػب عنػد  جػػاؿ م ػ  للمعلػػ َؿ  وكتػػ بال نػػا  للمُعػ
 بناؤه للُاعَ 

  ما بني معرت يني لي  يف د  (ٗ)

  ٖ:ٙٔالّياب   (٘)

َاب   (ٙ) َّ ما أ  يو ىَ الص  يف أ و ب و ج: ميصَ  ويف د: ييصَ  ولع
 : ؼتالُاً يف أ و ب و ج  (ٚ)

َاعد جداً   (ٛ)   يف د:  الثآف بعيد عن الق
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انت لليعليَ  أـ للصريورة  أـ ةالالـ الجىرٌ  (ٔ)ضمر بع كمى تي وإ مارىا بعدىا  َاٌ ّ  ْ  
 لياّيد النُي  أـ 

 مايدًة  
َلو تعاُف:  (ٕ) ح  األّوؿ   (ٗ)يعليَ  يواظتراد بال (3) چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  پ  پ  پچ ق

-؛ الْػػػػي ال  ذلػػػػك يف أ عالػػػػو (٘)إظهػػػػار حّمػػػػ  الُعػػػَ  ال ال ػػػػرُض ال اعػػػػث عليػػػو (ٗ) يػػػو
َلػػػو:  -تعػػػاُف َف ق ٌَّز  ْػػػ ُ و اظتالبسػػػُ  واهػػػاورة   ػػػُءّوؿ بػػػذلك نصُّػػػو  «إّعػػػا نااػػػ  » يّػػػ  يػػػو جتػػػ
الف عنو  (ٙ)الثآف  ؛ لييُق الّالماف اظتنق

فػي أحػ همى علػا  فػإف  ػصه  ألحدقتا  ا يرج  لآ،ر  كإف لم يمكن التأكيل
َِ ظتا رج  إليػو    -بُي  اطتا - الرج ع عن اآلخر َُع إليػو   أ ٌػ (ٚ)علمطىاظتقاب  , رأييػاظترجػ

َُع عنػو   كاآلخرى  , رأيي  َؿ مػن : حه رى مطهػاظترجػ بيشػديد اظتهملػ  األوُف   «اال ّػراح»بصػي   اظتُعػ
َعػػو  ػال يُ  مػرتوؾٌ  :أي  ختُيُػػاً  (ٛ)  ػا ً    قُل ػت تػاؤه«الطػرح»مػن  «ا يعػاؿٌ » نسػب إليػو بعػد رج

   عنو
َع عػػػػػن اآل،ػػػػػر   كإف لػػػػػم يػػػػػطص مػػػػػل ك عي   بيحػػػػػث عػػػػػن تىريخ مػػػػػىعػػػػػن الرجػػػػػ

الناْخ ؛(ٜ)رىلمتأخٌ ب َنوّ  َخ (ٓٔ)كاآلخري  لسابقو  لّ  .عط  مرج عه  ّاظتنس
  كالفحصي   (ٔ) ً ودقّ  ةً يف دليلهما قَّ  المرهبين ري بػٍ لم يعلم التىريخ كجو  ى  (ٔٔ)كإف 

                                                           

 عند  جاؿ ويف اطتصائص: م     (ٔ)
 عند  جاؿ ويف اطتصائص: يف ؿتَ    (ٕ)

  ٕالُي :   (ٖ)
 يف مثاؿ اآلي  الّرنت    (ٗ)

 أي: على الُعَ   (٘)

مػػا  ّػػذا يف د  ويف أ و ب و ج:  ػػءوؿ بػػذلك نصػػ و أعػػا نااػػ    (ٙ) :  يػػءوؿ بػػذلك نّصػػو ٕ:ٖٗٔٔيف الُػػيض  ولعلهػػاّ 
   على أّعا ذري ناا   

 عند  جاؿ: ُعلم    (ٚ)
َلو:    (ٛ)  لي  يف د  «من اال راح     ا  ختُيُاً »يف أ وج:  اؤه  ا   ويف ب:  اؤه تا   وق

 يف أ و ب و ج: اظتيا،ر    (ٜ)

َؿ اآل،ر  و   (ٓٔ)  عند  جاؿ: واألوؿ يف ب: والق

 عند  جاؿ ويف اطتصائص:  نف    (ٔٔ)
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ًَّة    عُاً  لينعن حىؿ الق    بال نا  - سو ي من اآل،ر  فإف كىف أح همى أق لوق
َؿ َؿ  كأفٌ   إحسػػػػى ىن للظػػػػن بػػػػ ؛   ق لػػػػ إليػػػػ  أ ٌػػػػ -(ٕ)للمُعػػػػ اظتنسػػػػََب إليػػػػو  اآلخػػػػرالقػػػػ

  عط  مرج عه  [بٜٛٔ]
الف  كإف تسىكيى  مػى رأيػىف عتق  أ ٌ كجو أف يي   أي: والضػعف  ةفي الق ٌ : الق

 تسػػػىكي مى عطػػػ  إلػػػا (ٖ)الػػػ اعي كأفٌ حػػػدقتا    تعار ػػػا عنػػػده  ومػػػا قػػػاـ لػػػو مػػػرجِّ  ألػػػ 
 (٘)ال ذػػػػريُ  هػػػػيعلػػػػى مقابلػػػػو   (ٗ)  حػػػػ  َف يػػػػرّج  أحػػػػدقتاعط مػػػػى ج[ٜٙٔ] البىحػػػػث
َاعُث  ال كاعي  مساوياً ظتقابلو   اعتق  كالن مط مى ب مى إلا أف التي دعت القىئلى : ال 

ا الخفشْعيد بن مسعدة   أب  الحسن»ككىف    الذي ال ينصرؼ اللُ «األْو
 عند اب الؽ إال إليو ّما تقّدـ   

ٌَ   [دٕٗٔ]  وديانيػػو دتنعػو مػػن تػرجي  مػػا َف يقػم لرج انػػو يقػ  لػػ  ذلػػك كثيػػران  دليػػ
ي أبى علي» حتا إفٌ  مػن الطظػر  ال بػ ٌ : عطػ  يقػ ؿ كػىف إذا عػرض لػ  قػ ؿه   «الُاْر

ّلهػا للٌف مراهبػ  كثيػرةه ]ح  يُنسب إليػو إيىه (ٙ)في التاام  يعار ػها   ػال   وال يليامهػاّ 
َؿ احملّي عنو ح  ينسب إليو    (ٚ)[بد  من   َت الياامو للق

 (ٔ)ا مىن للفعػل بك   ى ةن أ ى أفتي مرٌ :  (ٛ)«هي ىت»في ككىف أب  علي يق ؿ 
ُف  إال أّعا وَموْ  ع : اّْت   «َِاو»ّػ   «ىيهاتَ »ىنا م نّيٌ  على الُي  بناَ   (ٕ) ع : ّا

                                                                                                                                                                      

َاقتا وأشّدقتا  (ٔ)   يف د: اظتذى ني النظر يف أق

  ما بني معرت يني لي  يف د  (ٕ)

 عند  جاؿ ويف اطتصائص: الدواعي     (ٖ)

 زاد يف د: بذلك     (ٗ)

َلو     (٘)  يف د: ىي أنث بالنظر لق

َا ػق للخصػائص-  وعنػد  جػاؿ ٕ:ّٖٙٔٔذا يف الُيض    (ٙ) َلػو: -وىػَ اظت ػاف »: الاامػو  وق ػي ّ  حػ  إّف أبػا علػي الُاْر
َؿ: ال بػػ ٌَؿ عنػػو يقػػ نػػتُ يف اطتصػػائص:  «ّد مػػن النظػػر يف الياامػػو إيػػاهإذا عػػرض لػػو قػػ  رزتػػو- علػػي أ  عنػػد إذا ألامػػتُ  ّو

الً  -اهلل َؿ  إيّاه إلاامو من للنظر بدّ  ال  شيئاً  اضتسن أل  ق   ّثريةٌ  اضتسن أ  مذاىب :ِف يق
َ يني من أ و ب و ج  (ٚ)   ّذا يف د  وقد ْقا ما بني معّ

  ْقطت من أ و ب و ج «يف ىيهات»  (ٛ)
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َف الُي ػػ  إعرابيػػً    «مػػرة»أي: يف  (ٖ)ظرفػىن  [أٙٛٔ] بك   ػػى ةن كأفتػػي مػػرٌ    «َشػياف»و   يّػ
َاز نص ها على اظتصدر (ٗ)«اظتثلث»وتقّدـ عن     (٘)ج

أ ػػػى مػػػن األيػػػاـ:  ي مػػػىن  «أبػػػي عبػػػ  الل البصػػػرم»ػلػػػ (ٙ)قلػػػتي  «أبػػػ  علػػػي»قػػػىؿ 
 :كمغيبػػ  أخػػرل فػػي حضػػ ره تػػىرةن يف اظتػػذىب يف اضتّػػم  أعجػػو مػػن هػػرا الخػػىطر 

  (ٛ) من الظرؼ أو اظتصدر  «مرّة»ما جرى يف  «تارة»ويف  يو  (ٚ)كتري
َُؿ منػو (ٜ)ف را  إالٌ  -تعػاُف-مػن عطػ  الل أي: الػرتدَد    علػا أ ٌػ يػ ؿٌ  (ٓٔ)الق

 يف الدليَ اظتءدِّي للمطلَب  من تق يم الطظر ىَ   (ٔٔ)من جان و ب ٌ   ال أ ٌ 
اً ملخصىن  «الخصىئص»ا ت ا كالـ  َذاً ل عض مُادٍة  مرتّو    (ٕٔ)بعُضو : ما،

                                                                                                                                                                      

يف د: أنا أ ػيت مػّرًة أي: لُظهػا  ويف الّػالـ اْػيعارة مّنيػ   يي عهػا اْػيعارة ختييليػ   ال متُػى بياعػا علػى شػانك  الع ارة  (ٔ)
َعا أي: مرة  اشتاً للُعَ   بّ

 لي  يف د   «ّصو    إال أعا»   (ٕ)

َعا ظر اً   على قدر   (ٖ)  ما لتضرٓف يف اضتاؿ   ودتاـ الع ارة عند  جاؿ ويف اطتصائص: وأ يت مرة بّ

  ٖ٘ٔتراج  ص   ٕ:ٖٙٔاظتثلث  (ٗ)
َاز نص ها على اظتصدر»   (٘)  لي  يف د   «وتقّدـ عن اظتثلث ج

 عند  جاؿ: وقلت    (ٙ)
 يف أ وج: غترى     (ٚ)
ػػالـ أ  علػػي يف  ٕ:ٖٚٔٔقػػاؿ ابػػن الطيػػب يف الُػػيض  لػػي  يف د    (ٛ) ػػالـ الشػػارح اػػري  يف أفّ   الػػيت  عػػ : «مػػرة»: ّو

َف عنده اْم  عَ  وتارة مصدراً  وىذا ال قائَ بو  وال مع  لو   َىا وأعا تّ  تارة  وؿت

 عند  جاؿ ويف اطتصائص: وىذا    (ٜ)
َر اطتػػا ر وذيابػػو  ودتػػاـ الع ػػارة يف اطتصػػائص:   (ٓٔ) َاب أّف ابشػػارة إُف حضػػ  أعجػػب أنػػا :ال صػػريّ  اهلل ع ػػد أل  قلػػتُ  الصػػ

َره يف اطتا ر ىذا من  ال وأنّػ إالّ   اهلل عنػد مػن ىَ نعم : قاؿ  اهلل عند من وأنّ  على يّدؿ وىذا  أ،رى وم يِ و تارةً  حض
  لو متطر ال ال ّقاؿ حامداً  أف ترى أال  النظر تقدٔف من بدّ 

 يف أ: جانيو     (ٔٔ)

   لي  يف د    (ٕٔ)
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 عشرةى  الخىمس ى اظتسال  
 (ٖ)من العرب غيرهىل    (ٕ)لاب  لغ  قريش ع (ٔ)فيمى ترٌجحت

كى ػػػت العػػػرب : -بُػػػي  الُػػػا  وتشػػػديد الػػػرا - (ٗ)«اءالفػػػرٌ لتػػػىي بػػػن زيػػػاد » قػػػىؿ
ـَ لل ع    مى تحضير الم   ىي ما - في الجىهلي اضتراـ  البيت كتحجٌ  ,عىـو  في كلٌ اظتقا

َاردين إلػيهم لل ػع مػن  ,لغػىت العػرب (ٙ)جمي  (٘)مع فش يسكقري -ق َ بعثيو  الػ
نهم   بذلك اليي ِ   فصىركا ,م ا ب تكلٌ أي: العرِب   فمى ا تحسط ه من لغىت ممن أمّا

َه منهػػا  العػػرب أفصػػ ى  هم مػػا اْػػيق   ػػبٍ ستى لغػػت م مػػن مي  (ٚ)كخلػػت؛ لػػرّت  اللغػػىت  شى
 منها ق ي اً  : ما يعّد اللفىظ  ً قبى تى سٍ كمي أي: ما اْيُ ِش   يها  
ػػػكى شٍ الكى » :مػػػن ذلػػػك َزف  « شى   ل ػػػ كهػػػي فػػػي   والشػػػني معجمػػػٌ   «الّدحرجػػػ »بػػػ

يجعلػػ ف بعػػ  كػػىؼ  -أبػػَ الق يلػػ  جػػّد النػػّ   «مضػػر»ق يليػػاف  و - «مضػػرى » ك «ربيعػػ ى »
َبً  أو غترورًة   الخطىب ىػذا  «شٍ كً رأيتي » :فيق ل فمعجمً  المؤ ث  يطىن ّاؼ   فيمنص

  مثاؿ ضتاقها اظتنصَب 
َرٌة يف  «شٍ كعلػيكً  شٍ كً بً مػررُت »ك مثػاُؿ ضتاقهػا اهػروَر  والّػاؼ علػى أاػلها مّسػ
 اصتمي   

َرتني  :فمط م  حىؿى ] من يثبت ى -(ٛ)واصتم  باعي ار اظتع -من الق يليني اظتّذ

                                                           

   وعند  جاؿ: رج ت ؿْيان َ ّذا يف إ   (ٔ)

    يف أ و ب و ج: عن  (ٕ)

ياب السماع،  صَ االْيشهاد بّالـ العرب )ٖٖاح  ينظر: الص  (ٖ)  أ(  ٔٙ  وقد مّر الّالـ يف تُضيلها يفّ 
  ٔ:ٕٕٔاظتاىر   (ٗ)
َف  (٘)     يف أ و ب و ج: يسيمع

 ليست يف اظتاىر  وقد ْقطت من حيدر   (ٙ)

َاو ق ػَ    (ٚ) َه منها ،لػت   قػد جػا ت الػ هم وما اْيق   َّ مػا أ«مػا»يف أ و ب و ج: لرّت َاب  والع ػارة   ولعػ   يػو ىػَ الصػ
َه،  خلت  َه منها تّر  يف د: وما اْيق  

 لي  يف د  ما بني معرت يني    (ٛ)
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وىم -كمط م  ,ال صل أيضىن  في (ٔ)[ال ٍقف فق , كه  ال  ر, كمط م من يثبت ى
  بػػػػػدالً منهػػػػػا: مػػػػػن يجعل ػػػػػى مكػػػػػىف الكػػػػػىؼ -(ٖ)«لصػػػػػ احا»ّمػػػػػا يف   «(ٕ)بنػػػػَ أْػػػػػدٍ »
 [بٜٓٔ]؛ إعطػػاً  ط ى فػػي ال قػػفكيسػػك  , (ٗ)[فػػي ال صػػل]أي: الشػػني   يكسػػرهىك 

َرًة  «علػػػيشً » ك «مػػػطش» :فيقػػػ ؿلل ػػػدؿ حّػػػَم اظت ػػػدؿ منػػػو   َ  الّػػػاؼ مّسػػػ بالشػػػني ػتػػػ
نً  وقُاً   [جٜٚٔ]  وااًل  ّْا

َزف مػا ق لػو  إالّ أّف السػني مهملػ    « سىػكى سٍ الكى »اظتسي شِ  اظتسػيق ِ :  كمن ذلك بػ

: بػدعَتا  (ٚ) ػىمكى ى  كأبع  الكىؼ  (ٙ)فيجعل فأيضاً   «مضرى » ك «ربيع ى » (٘)كهي في
 كقصػ كا بػرلكيف الشػني   ـمػى تقػ ٌ وزاف  علػامهملػً   ر  يطىن المركٌ ،طاب  فيبدعَتا  

   (ٛ)بني اظتخا  ني واظتخا  ات :بيط مى الفرؽى الُرِؽ بابعجاـ وابقتاؿ 
َف  « طىػػعى طػٍ العى »اظتَاػػَِؼ  ػػا ذُّػػر:  كمػػن ذلػػك َزف مػػا ق لػػو  والعينػػاف مهمليػػاف  والنػػ بػػ

 (ٓٔ)تجعػػػل «تمػػيم» ك «قػػيسو »فػػي لغػػ    مػػن العػػػرب كثيػػرو ل ػػ   فػػي (ٜ)يكهػػمّػػررٌة  
ََحهػػا:  «كأ ٌػػ»فيق لػػ ف فػػي  ,عيطػػىن الّلمػػُ  ب ػػى  المبػػ كءى  ال مػػاةى  ََر اعتمػػاة أو مُي مّسػػ

« ًِ    «مى لى سٍ عى » :«َملى  ٍ أى » [أٚٛٔ]كفي  ,« كعى

                                                           

 الايادة من  جاؿ    (ٔ)

اؼ ٕ:ٓٗٔٔيف الُيض   (ٕ) َف مّافّ  ثري من دتيم  ومن أْد كتعل : بنَ ْعد  قاؿ ابن الطيب: وقاؿ الر ي: ناسّ 
َقف شيناً  ينظر: شرح الّا ي    ٗ:ٕٓ٘ اظتءنث يف ال

   وما بني معرت يني لي  يف د ٖ:ٛٔٓٔمادة )ّشيش( الص اح    (ٖ)
 الايادة من  جاؿ     (ٗ)

    ْقطت من أ و ب و ج  (٘)

َف    (ٙ)  عند  جاؿ ويف اظتاىر: كتعل

    يف أ و ب و ج: ومّاعا  (ٚ)

َاب    (ٛ) َّ ما أ  ّيو ىَ الص  يف أ و ب و ج: واظتخا  يني  وليست يف د  ولع

     أ و ب و ج: وىَيف  (ٜ)

َف   (ٓٔ)  ّذا يف اظتاىر  ويف د: كعَ  وعند  جاؿ: كتعل
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َد عتػػا حػػ   (ٔ)وظػػاىر ىػػذا َر  أّمػػا العطػػف مػػثالً  ػػال وجػػ إذا بُػػدئ بلُػػ  األمػػر اظتػػّذ
اف ما ياً أو أمراً من  َّ حاٍؿ   «ابْالـ»تُ دؿ   نفّ  هتا بّ   ال  رؽ لث 

َاٍب وجاا ٍ - «إذان »كفي    .«ران عً »: -وىي حرؼ ج

ػػفى حٍ الفى »اظتَاػػَِؼ  ػػا ذُّػػر:  كمػػن ذلػػك ػػ»لغػػ  فػػي  « حى  (ٕ)بػػأف يجعلػػ ا «يلرهي
َد»ومنو قرا ة  ,عيطىن اظتهمل  الحىء    (ٖ)چڭ  ڭ   عَتَّ    چ: «ابن مسع

 :يق لػػػػ ف «وو ٍلػػػػكى »مػػػػن  (ٗ)كقػػػػ ـو  «ربيعػػػػ ى »فػػػػي لغػػػػ   «مكٍ الػػػػ ى » :كمػػػػن ذلػػػػك
 ٌُ  كىف قبل الكىؼ يىءه أك كسرة حيثبّسر الّاؼ   «بكم» ك «معليكً »

  «كلػػوو »فػػي لغػػ   ن الّػػاؼ ؽتػػا ق لَػػو  كعػػَ اعتػػا  يف مػػَ  «مهٍ الػػ ى » :كمػػن ذلػػك

كإف لػػم يكػػن قبػػل    يّسػػروف اعتػػا   (ٙ)«بيػػط م» ك (٘)«علػػي م» ك «ممػػط ً » :فيق لػػ ف
ما يف كال كسرة ال ىء يىءه   ّ    «بينِهم»ٌُ

ػػػعى جٍ العى » :كمػػػن ذلػػػك َزف مػػػا ق لػػػو   « جى   ,«ضػػػىع ى قي » (ٚ)مػػػنبعينػػػني وجيمػػػني  بػػػ
بػاصتيم  «جمً يٍ ًمػتى »نسػ ً  ليمػيم:  «تميمػي» يق لػ ف فػي ,دة جيمػىن يجعل ف اليػىء المشػ ٌ 

َ  اليا     ػت
َازف  ع  بن بكر» لغ ه  (ٛ)«ىءاال تطط» :كمن ذلك  - «هريلي » ك ,«بن ى

                                                           

 يف د: وظاىر أف ىذا     (ٔ)

َا»   (ٕ) َف  ويف د: باف كُتعَ   «باف كتعل  عند  جاؿ ويف اظتاىر: كتعل
ف   (ٖ) َف ٘:ٖٚٓ أل  حّياف ، وال  ر احمليأ:ٖٖٗينظر: احمليسب   ٖ٘: ٕٔيَْ عجم ، ومٙ:ٜ٘ٗ، والدر اظتص

  ٗ:ٙ٘ٗالقرا ات 
َـ   (ٗ)  يف اظتاىر: وىم ق
َلنا   وىػػػَ األنسػػػب  ٕ:ٖٗٔٔعنػػػد  جػػػاؿ ويف اظتاىػػػر: عػػػنهم  قػػػاؿ ابػػػن الطيػػػب يف الُػػػيض    (٘) ػػػذا يف أاػػػ : )وعػػػنهم(ّ 

َي  ظتا ق َ اليا    انّو تن  باليعميم   ويف نسخ  الشارح بدلو )وعليهم( ّو

َف األوُف مهمل   ويف ج ذري وا   و   ويف أ و ب: ون ئّنهم ّذا يف اظتاىر   (ٙ)  وعند  جاؿ: ن ئِهم   الن

 عند  جاؿ ويف اظتاىر: يف     (ٚ)

َ اً بػػالقلم خبػػّا اظتلػػك رتػػاؿ الػػدين العصػػامي   (ٛ) يف أ و ب و ج: االْػػيقظا   وزاد  يهػػا: رأييُػػو ]يف النسػػخ: رأْػػو[ مضػػ 
َرٌة  معجمػٌ   قػاؿ ابػن الطيػب يف الُػ َقيػٌ  مّسػ انّػو  ٕ:ٗٗٔٔيض باظتهمل  بعػدىا   مػن  «اْػيُعاؿ»: ) االْػينطا  (ّ 
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و  «األوس»: أوالد «ال صػػػػىر» ك «قػػػػيسه » كبػػػػالااي وت ػػػػدؿ ْػػػػيناً  «دزٍ الى » ك -(ٔ)م يػػػػدأٌ 
ناىػ  األبصػار بُضػَ »شتّيُيو    وىَ علم إْالمّي عليهم  وقد أ ردُت  ضائلهم  ءلف«اطتارج»

   «األنصار
َّ مػػػن   (ٖ)بجعػػػل: (ٕ)و،ػػػب اظت يػػػدأ السػػػىكط     ػػػىن إذا  العػػػينى ىػػػءال   [دٖٗٔ]ّػػػ

َف بعػػد اعتمػػػاة بػػدؿ العػػني- «أ طػػا»ػكػػػاظتهملػػ    الطػػىء (ٗ)تر جػػىك   «أعطػػػا» فػػي -بػػالن

َْ َػرَ  وقرئ: َّ َناَؾ ال إنّا أَْنطَيػْ
َدا»و  «اضتسن»و  «ُأَ   »ورويت عن  (٘)    «بن مسع

َقي  «متٍ ال ى » :كمن ذلك اظتػيّّلم مػنهم  (ٚ)يجعػل  فػي لغػ  أهػل الػيمن (ٙ)بالُ

َقّيً    تىءن اظتهمل   السين ا  َّ السني  (ٛ)«الطىت»ػك  َقي  ػت   .«الطىس»في بالُ
ػالشىطٍ »كمػن ذلػػك:  َزف  « طى شى َنني  مصػدٌر بػػ فػػي   «الدحرجػ »بشػينني معجميػػني ونػ

ٍر أـ ذػريه   ,مطلقػىن معجمػً  الكػىؼ  ػيطىن  أىلهػا (ٜ)بجعػل ,لغ  الػيمن انػت ظتػذّّ َاٌ ّ  ْػ
  .لبيك :أم «شى يٍ بػه لى   مه اللٌ  شى يٍ بػه لى »ػك

                                                                                                                                                                      

َقيػػػ   «اصتمػػػاؿ العصػػػامي»أي :  لػػػب ىػػػذا اللُػػػ   ويف الشػػػرح أنّػػػو رآه خبػػػا  «نطػػػى» َ اً بػػػالقلم باظتهملػػػ  بعػػػدىا   مضػػػ 
َجػد يف الّػالـ  َد  بَ ال مع  لو؛ ألّف ظاىره أنو ي َف  معجم   قلُت: وىَ بعيٌد عن اظتقص َرة  ن معجػم   «نظػى»مّس

َد لو الظا     وال وج

 ليست يف د     (ٔ)

 يف د   لي    (ٕ)

َف  ويف اظتاىر: جتعَ    (ٖ)  عند  جاؿ: كتعل

 يف النسخ: جاوزت     (ٗ)
َ ر:   (٘) لم  وىذه القرا ة ومن ٔ: ٛٓٔالّ َد  وقد ر عت للن  الى اهلل عليو ْو   َف أجد من نس ها ألّ  وابن مسع

َف ٛ:ٕٓ٘ أل  حّيافيا نس ت إليهم ليست يف د  ينظر: ال  ر احمل ، ومعجم القرا ات ٔٔ:ٕ٘ٔ، والدر اظتص
ٖٙٔ:ٔٓ  

َقي    وىي مادة مهمل  واظتعروؼ مادة ومث باظتثلث    ٕ:ٙٗٔٔقاؿ ابن الطيب يف الُيض   (ٙ) :   طو يف الشرح بالُ
 تامَ  ينظر تعليق  جاؿ يف الُيض 

 عند  جاؿ ويف اظتاىر: جتعَ   (ٚ)

  ٛ:ٖٔٚ يَواليذييَ واليّم  (ٛ)

 عند  جاؿ ويف اظتاىر: جتعَ    (ٜ)
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  ذا  [بٜٔٔ]يري   « ً بى عٍ الجى »ػك  ,كمن العرب من يجعل الكىؼ جيمىن 
 

  (ٔ)الّاؼ جيماً  [جٜٛٔ]   ابدؿ الكعب ى اللُ : 

                                                           

 زاد عند  جاؿ: أورده ياقَت يف معجم األدبا      (ٔ)
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 شرةالسىد   عاظتسال  
 وىي آ،ر مسائَ ىذا ال اب
 كالك فيين في الترجي  بين مرهو البصريين

َا بعػد  (ٔ)«اليصري »يف  َيو»أّعػم حػد     صػار النػاس مػن بعػدىم «الّسػائي»و  «ْػي 
َ ياً    بصرياً ّو
َ يني؛  قيى ػػىن  علػػا أٌف البصػػريين أصػػ   أي: الن ػػاة   اتفقػػ ا  ػػم ال ل ٌ مػػن الّػػ
للقيػاس أو االْػيعماِؿ   اظتخػالفِ  كال يقيسػ ف علػا الشػىذٌ  ,مسػم عو  كلٌ  يلتفت ف إلا

َارد  يػػو ًُ مػن ال صػريني  ظتػا تقػػّدـ كالك فيػ ف أك ػ  ركايػػ  قػا   (ٕ)بػَ يقيصػروف علػى الػ
   (ٖ)«ّياب الّسماع»يف الُروع يف 
اػُ  العاقػَ  [أٛٛٔ]:  يػو شػذوٌذ؛ ألّف مػ فف عالٌ : الك فيػ  (ٗ)«ابن جطػي»قىؿ 

َف أف ال ختييم َاو واليا  والن    (٘)باليا  اظتذّّر شرُط رتعها بال
َد قياْاً   (ٙ)لع ف علي ىبأ عىر العرب مطٌ  َف أج   َؽ ال صريني  وال صري

 مػػن غيػػر مسػػأل  العطػػف علػػا الضػػمير المجػػركر»فػػي  «أبػػ  حيٌػػىف»كقػػىؿ 

َف: (ٚ)«إعػػػىدة الجػػػىر َ يػػػ َف  وأجػػػازه الّ   ختػػػىر جػػػ ازهيي  (ٔ)الػػػرم  الػػػذي منعػػػو ال صػػػري
 ل ق ع  

                                                           

    ٔ:٘اليصري     (ٔ)

 يف د: من ذلك     (ٕ)

َى ا العاً     (ٖ)  يف د: روي  من ال صريني وأق

يػاب السػماع:   (ٗ) َُ  مَث    مػنقاؿ ابن ج  بعد روايػ  اطتػب الػذي يفّ  َ ػ  أىػ   اطتصػائص ال صػرة أىػَ مػن بالشػعر أعلػم الّ
ٖٛٚ:ٔ  

َف( : رتػػ   ٕ:ٛٗٔٔقػػاؿ ابػػن الطيػػب    (٘) ]اظتائػػدة:  چڤ  ٿ  ٿ  چ  ّػػػ  «عػػاَف»  ب ػػري ىػػا    م ال ػػ  يف «عػػالـّ»: )عالمػػ
مػػا  «عاّلمػػ »[ ولػي  رتػػ  ٜٓٔ ر جتػػرده مػن ىػػا  اليانيػػث ّ  باعتػا    ألّف شػػرط مػػا كتمػ  ىػػذا اصتمػػ  مػػن أواػاؼ اظتػػّذ

َلو يف الشرح: إنّو شاذ  بناً  على أنّو رت  قرروه  وىذا   باعتا    «عالم »أوُف من ق

 ْقطت من ب    (ٙ)

ي و    «ابن مالك»أالو للشيخ  «أ  حياف»: وىذا الّالـ الذي نقلو عن ٕ:ٜٗٔٔقاؿ ابن الطيب    (ٚ)  يفّ 
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 وما جا  ىّذا ال يُنظر صتانب من رّده     ظمىن ك ثران  (ٕ)في كالـ العرب

حػػػ  نقػػػف   ين بىتبػػػىع مػػػرهو البصػػػريينكلسػػػطى متعبهػػػ: (ٖ)«أبػػػَ حيّػػػاف» قػػػىؿ
ػػاف  (٘) يػو   نػػدور تبػػ  الػػ ليل تُع ّػدنا أف  بػػلَف يظهػر دليلػػو   (ٗ)عنػده  وإف معػو مػػ  مػنّ 

 من الُريقني  
تػىن كاحػ ان ف ل   ػمع ا بي: الك في   « رح المفٌصل»في  «ال  لسيٌ »كقىؿ 

كب بػ ا   أصالن بذلك ال يت  لألص ؿ جعل ه مخىلفه   يءو  ج ازي : يف ذلك ال يت  في 
َف(ٙ)البصريين بخالؼ  علي  َف ما جػا  يف (ٚ)   ي ق َؿ ٍاعتا  ولتمل ذلػك ال يػَت  (ٛ)األا

 على الشذوذ  
:  حػن قػىل ا كممى افتخر بػ  البصػري ف علػا الكػ فيين أفٍ : «األندلسيّ » قىؿ

ػػ ى حى  (ٜ)اللغػػ  عػػن  أخػػر -ال صػػريني معاشػػرَ - و  «ّاتػػبٍ »ّػػػ  «حػػاشٍ »: بُي ػػات  رتػػ    ى
َيَ  ٍ » َّ»(ٔٓ)   

َحدتني  رت  بىبالض      « ب  »: بّسر اظتعجم  وختُيف اظت

                                                                                                                                                                      

 يف أ و ب و ج: والذي   (ٔ)

ثرياً     (ٕ)  زاد عند  جاؿ :ّ 

  ٖ:ٜ٘ٔ   حّيافأل ال  ر احمليا  (ٖ)

َاو زائدة     (ٗ)  لعَ ال

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج:  يدور   (٘)

 ْقطت من أ و ب و ج   (ٙ)

َف   (ٚ) َف  ويف ب: بيق  ّذا يف د  ويف أ وج: ييق

 ّذا يف د  وقد ْقطت من أ و ب و ج   «ما جا  يف»  (ٛ)

 عند  جاؿ: من    (ٜ)

ي  »   (ٓٔ) َلو:  «ّّاتب ّو     «  آَّرت»جا ت يف د بعد ق
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َزف -  ً لى كى كأى  ٍَ »  رت  «َحَََش ٍ »ب َحػدٌة اليرابيػ  -«آّػ : بي ييػٍ   ػراٍ    وبعػد األلػف م
َعٍ » ي ييٌ   مهملٌ   رت   الُػار  أي: نا،ػذ  «يَػْربُػ َاٌف بػري  معػروٌؼّ  مػن العػرب ْػّاِف  (ٔ)حيػ

َادي    ال 
َف- كأ تم َ يػ بّسػٍر  واأللػُف ؽتػدودٌة -  اءالش ػ (ٕ) ً لى كى أى تأخرك  ى عن  -أيّها الّ
َي   اعّلت اليا    «بَػَيع »  أالو «بائ ٍ »: رت   ً ىعى كبى  -أي: اظتش
ػػ : الّػػامخ بُػػي  اظتػػيم  (ٖ)«ظتصػػ احا»  يف «ّػػامخٍ »باظتعجمػػ  آ،ػػَره  رتػػ   :يخامً  ى الكى

ُرِّّي  وىَ الردي   منو   
 ور ا ُّسرت  معّرٌب  وىَ ما يُءَتَدـ بو  ويقاؿ لو: اظت

َا  لَػ  الشػ َّ َاؽ وَأ َِ األْػ م تا،ػذوف الل ػ  عػن اضتا ػرة أىػ   وال عػبة  ػم (ٗ)واظتراد أنّّ
 لُساد ألسنيهم  

ػػػػػُ  يف   اضتااػػػػػَ أّف ال صػػػػػري أ ػػػػػ ُا يف األ،ػػػػػذ  وأوقػػػػػُ  يف يف  أْو االْػػػػػين اط  والّػػػػػ
 الرواي   واهلل أعلم 

                                                           

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: يا،ذ   (ٔ)

 يف أ و ب و ج: آَّ   (ٕ)

 اظتص اح اظتنري مادة )ّمخ(     (ٖ)

َي   (ٗ)  ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: الش
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 [جٜٜٔ]
 الكتىب السىب 
 وىَ ،ادت  الّياب

 ج   هرا العلم ك مستخرً أح اؿ مستطبً بياف  في
ْ سها َاعد اليت أ الـ العرب إُف الق  منّ 

 [بٕٜٔ] في  مسىئل
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  الكلااظتسال  
  ؿ من ك   الطح  كالتصريففي أكٌ 

 (ٕ)«بػػن أبػػي طىلػػو علػػيٌ »الطحػػ   ؿ مػػن ك ػػ أكٌ  أفٌ اة بػػني الن ػػ (ٔ)ا ػػتي ر
يابػو  ,«أبي ال  د»ػل األْػ اب اظترويّػ  يف أاػَ »وقد أ،رجو اظتصػنف مػن  ػرٍؽ ميعػددٍة يفّ 

   «و   العربي 
 (ٗ)كر ػػم :(ٖ)«الطحػػ علػػم  ر فػػيالمحػػرٌ »فػػي كتىبػػ   «الفخػػر الػػرازم»قػػىؿ 

َابػو بػابني «أبي ال  د»ػل  «ن أ   البب [دٗٗٔ] عليٌ » اإل ػىف   بػىبى : (٘)مػن أب
  .اإلمىل  كبىبى 

: بضم الداؿ اظتهمل   و ي  اعتماة  نسػ   إُف الػُدئَِ «الدؤِف أب  ال  د»ف صطٌ  ثمٌ 

يابو  «ِّنان َ »من     (ٙ)«األنساب»بّسر اعتماة  قالو اظتصّنف يفّ 
  ف بػىب التعجػو كبػىب اال ػتف ىـثػم صػطٌ  ,العطػف كبػىب الطعػت بىبى  [أٜٛٔ]

يَػػػازَآف »العالّمػػػ  وقػػػاؿ  ُْ يػػػاب  «أبػػػَ ْػػػعيد السػػػريايف»: قػػػاؿ «شػػػرح اظتُيػػػاح»يف  «اليَػ أ، ػػػار »يفّ 
َد»علػػى أّف  (ٛ): ْػػار أّثػػر الن ػػاة(ٚ)«الن ػػاة ػػم الن ػػَ] «أبػػا األْػػ   واشتػػو (ٜ)[أّوؿ مػػن ْر

                                                           

 : انيهى ويف أ و ب و ج  (ٔ)

 زاد عند  جاؿ: ر ي اهلل عنو    (ٕ)

رة    (ٖ) َلػػو أبػػَ حيّػػاف يف اليػػّذ : ْػػلك  يػػو  ريقػػ  ذري ػػ  بعيػػدة مػػن ٜٔٙواػػف الّيػػاب قػػاؿ أبػػَ حيػػاف يف   ٜٛٙنقػػَ ق
 مصطل  أىَ اضتديث 

 عند  جاؿ دوف واو     (ٗ)

رة ىي عند  جاؿ   (٘) َاب أوعتا: باب  ويف اليّذ     «إف» ال   أب

  ٕٙٙٔرقم:    ٔ:ٕٖٙلب الل اب مادة )الدؤِف(    (ٙ)

َيني أ، ار  (5)  با،يصار   ٘ٙ ال صريني الن 

 يف د: الناس     (ٛ)

َيني أ، اريف   (ٜ) م من ؿأوّ  يف الناس ا،يلف: ال صريني الن  َف  قاؿ: الن َ ْر َد أبَ قائل  آ،روف وقاؿ  الدؤِف األْ
َد أ  على الناس وأّثر ىرما، بن الرزتن ع د آ،روف وقاؿ  الدؤِف عاام بن نصر ينظر: اظتاىر   الدؤِف األْ

  ٖٕ الن َ نشاة  و ٕ:ٜٖ٘
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ػاف مػن ْػّاف ال صػرة  وؽتػن اػ ب عليػاً  وشتػ  قارئػاً «ظاَف بػن عمػرو بػن ْػُياف»واشتو    ّو
َلِوِ    ڃڃ  ڃ چ  چ  ڃ چ يقػػرأ:  ػػ ُْ بػػاصتر   قػػاؿ: مػػا ظننػػت أحػػداً يرجػػ  إُف ىػػذا   (ٔ) چ  چَوَر

   (ٕ)اْيخراج علم الن َ ىذا   عمد إُف
َد »: أّوؿ مػػػن اْػػػيخرج العربيػػػ  (ٖ)«أ  بّػػػر بػػػن عيػػػاش عػػػن عااػػػم»وعػػػن  أبػػػَ األْػػػ

َف  «الػػدؤِف يف أبانػػا  وتػػرؾ بنػػ ٌَ إليػػو   قػػاؿ: تػػ   وقػػد أمػػره زيػػاٌد بػػذلك  ػػاىب  حػػ  جػػا ه رجػػ
َؿ     وَف ياد عليو  انيهى  (ٗ)َ   باب الُاعَ  واظتُع

ػػَ   الطحػػ علػػم  ؿ مػػن ك ػػ أكٌ  يػػىت علػػا أفٌ ارك كتطىبقػػت ال ّْ َابَػػو  وأ أي: أب
َاعػػده    وأنّػػو شُتّػػي «علػػيٌ »الن عػػن أكٌ أي: بعضػػاً منػػو     أخػػرهكأ ٌػػ «الػػدؤِف أبػػ  ال ػػ د»ق

َؿ  «الن َ»بػ َد»الن َ يا لو  وقد و   لو بعض ذلك: انُ  ىذا  «عليّ »لق    «أبا األْ
بُػػي  اعتػػا  وتشػػديد الػػرا   نسػػ   ل يػػ   :«اءال ػػرٌ بػػن مسػػلم  معػػىذ» كاتفقػػ ا علػػا أفٌ 

   (٘)الثياب اعتروي ، أّوؿ من و   الثياب
  .التصريف ؿ من ك  أكٌ 

َعػػػاة»يف  ػػػاف أبػػػَ مسػػػلم مػػػءدب  (ٙ)«ب يػػػ  ال قػػػد  طػػػن يف  «ع ػػػد اظتلػػػك»للمصػػػنف:ّ 
 أنّره   قاؿ: ]من ال سيا[يف الن َ   لّما ُأحدث اليصريف 

اف أ،ذىُم للن َ يعج                   ّ  قد
المًا لسُت أ همو                      ّ  َلّما شتعُت
َىُم  واهلل يعصم                     ُت ؿت  تّر

 

الـ الانع والروـِ    ّ َا  ح  تعا 
 ّانّو زجػَ ال رباف وال َـِ 
 من اليق م يف تلك اصترا يمِ 

 

َلو: ]من السري [ «معاذٌ »و  اجاب  بق
                                                           

َب    (ٔ)   ٖ: ٜ الي
ياب السماع يرا   (ٕ)  ج  الُرع اطتام  منّ 
َيني أ، ار   (ٖ)   ٛٙ ال صريني الن 
َؿ   (ٗ) َد ىػػَ مػػن اْػػياذف مػػن زيػػاد  يف ب: وبػػاب اظتُعػػ َيني أّف أبػػا األْػػ واطتػػب يف اػػ   األعشػػى  والػػذي يف أ، ػػار الن ػػ

ٜٔٙ:ٔ  

   ٖ:ٕٜٕ، وأن اه الرواة ٕ:ٜٕٓال  ي     (٘)

  ٕٙٓٓ  رقم: ٕ:ٜٕٓ  ي  ال   (ٙ)
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 عاصتَيها أمرَد ح  إذا 
 

 ِش َت  وَف حتسن أباجاِدىا 
 

 
 
 [جٕٓٓ]

 شتّيَت من يعر ها جاىالً             
َ  مسيصعٍب           ّ ََ منها  ّْه

 

 (ٔ)يصدرىا من بعد إيرادىا 
ٌَد على   َادىا   أقراف أ 

 

ػاف  َؿ مػن     سػمعو«ٕمعػػاذ»قػد جلػ  إُف  «أبػَ مسػلم»ّو يػف تقػ َؿ:ّ   «تػػءّزىم أزاً »يقػ
ره  (ٕ)يا    (ٖ)«الاُّبيدي» اعَ أ عَ   قاؿ األبيات السابق  ّذ

َاعػػد»ىػػذا  ووقػػ  يف  «معػػاذٌ »ومػػن ىنػػا ظتّ ػػُت أّف أّوؿ مػػن و ػػ  اليصػػريف   «شػػرح الق
  وىػػػَ ،طػػػاٌ بػػػال شػػػٍك  وقػػػد (٘)«معػػػاذ بػػػن ج ػػػَ»أّف أّوؿ مػػػن و ػػػعو  (ٗ)«الّػػػا يجي»لشػػػيخنا 

  لم كت   بشيٍ   انيهى   ْالُيو عنو 
َا إٍف    ألنّػػػو يف  (ٙ)وىػػػذا مػػػن اظتصػػػّنف ينػػػايف َلػػػو: واتُقػػػ يُػػػءذف بػػػاّف النسػػػ    «ال  يػػػ »ق

اػػريٌ  يف نقػػَ اتُػػاقهم عليػػو  وأنّػػو  [بٖٜٔ]إفّتػػا ىػػي تُلمػػ  منػػو ؽتػػا ذُّػػر  ومػػا ىنػػا  «معػػاذٍ »لػػػ
ٌَؿ ال ،الؼ  يو   ياملو    منق

َ اؽ  يو   نقلو   «ال  ي »ونتّن اصتم  باّف ما يف   ّاف منو أّواًل  مث وقف على نقَ ال
   «الدؤِف أبي ال  د»ػب: دتّهر يف العربي  جتخرٌ  «معاذٌ » ككىف

  :خمس ه  -،رٍي يف تاْي  العربي  (ٚ)،لفُ - «أبى ال  د»ثم خلف 
ػػبى طٍ عى » أوعتػػم َف  انيػػو :« ي سى ػػّ َّحػػدة  ورابعػػو اظتهملػػ   ْو  بُػػي  أّولػػو اظتهملػػ   و الثػػو اظت

َحدٌة  ابن َمْعداف  ٌَف  م ينو مهملياف  بينهما ن َف  وعينو ْو َف  :الفيػلالن ػّ بّسػر الُػا  ْو

                                                           

َد  الط قات:يف  (ٔ) َادىا من قرفال عال   َد   ويف ابن اه:أ  َادىا يو  َؽعل   َد  يف ال  ي : أ  َادىا أقراف عال     أ 

 ْقطت من النسخ   (ٕ)

َيني    (ٖ) َيني والل      ٛ٘، رقم: ٕ٘ٔ  قات الن 

َ ي  ولد ْعد بن ْليماف بن ػتمد  (ٗ) يف ٛٛٚ  شيخ السي َعاة ٜٚٛ  وت   ٜٛٔ:   رقمٔ:ٚٔٔىػ  ب ي  ال

َاعد ابعراب   (٘) َ ي يف ال  ي دوف نس   و « معاذ»: ٖٙ  ٕٙالذي يف شرح ق   أشار احملقق إُف زعم السي

 يف ب: مناؼ   (ٙ)

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: و،لف   (ٚ)
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َف يّػن  ػيمن أ،ػذ عػن  (ٔ)«ال  يػ »الي يي   أُ لق عليو تش يهاً لو بػو؛ لقَّتػو يف الن ػَ   ُػي 
َد»  الن َ أبرُع منو   «أ  األْ

َؿ» [أٜٓٔ]بصػػػػي   - «ميمػػػػ فه » ػػػػانيهم ك ػػػػ : ا«الػػػػيمن»مػػػػن  «مُعػػػػ : القػػػػرف -لّب
َف  يف  َد»  وقيَ: عن «عن س »: أ،ذ الن َ عن «ال  ي »بالقاؼ والن   «أ  األْ

بُي  الي يّي  و مِّ اظتيم  اليػابعي العػدوآف  أ،ػذ الن ػَ  «رى عمي يحيا بن يى » الثهم ك]
َد    (ٕ)[عن أ  األْ

    (ٖ)«أب  حرب» ك «عطىء» «أبي ال  د»ابطى الراب  واطتام  ك

أذُػػَ اظتصػػّنف - «اضتضػػرمي إ ػػحق (ٗ)[أبػػي]عبػػ ي الل بػػن »هػػؤالء  ثػػم خلىػػفى 
 :«أبػػػػ  عمػػػػرك» ك ,«الثقُػػػػي»بضػػػػم اظتهملػػػػ   «عيسػػػػا بػػػػن عمػػػػر» ك -«ال  يػػػػ »تررتيػػػػو يف 

   «عمر»بُي  اظتهمل   ويل ق بآ،ره واٌو ر عاً وجراً؛  رقاً بينو وبني  [د٘ٗٔ]
َيَ  ُ  َّ َلو: ]من اطتُيف[ (٘)وقد ظتّ  بعض األدبا  لذلك  ومن أين أ،ذىا ال  لو بق

ػػػػػاف  ػػػػػرب زيػػػػػٍد لعمػػػػػرٍو  إفّتػػػػػاّ 
 أّف داوَد قػػػػاؿ: مػػػػا زيػػػػد عمػػػػرو

 

الً ورشتػػػػا   يف ااػػػػطالح الن ػػػػاة قػػػػ
َاو مػػػػػن حػػػػػرويف ظلمػػػػػا   أ،ػػػػػذ الػػػػػ

 

 : بُي  اظتهمل  أحد القرّا   «ابن العالء»
َدة ذىنػو واػُا   ّػره  ففىؽ  «بن أزتد الُراىيدي األزدي الخليل» م فى ثم خلى  ك

 (ٚ)أي: يصػَ كلػم ي ركػ مػن علمػا  العربيػ    قبلػ ّػاف   من -(ٙ)أشرنا إليو  يما تقّدـ ّما-
   بع ه أح ه ظتّانيو يف ذلك  (ٚ)يصَ

                                                           

َعاة   (ٔ)   ٕ:ٖٖٕب ي  ال

َ يني من أ و ب و ج   (ٕ)  ّذا يف د  وقد ْقا ما بني معّ

 ث  ويف د: حارث يف أ و ب و ج: اضتار   (ٖ)

 الايادة من  جاؿ      (ٗ)

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: الّني    (٘)

 ما بني معرت يني لي  يف د   (ٙ)

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: احيماؿ   «أي يصَ»  (ٚ)
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َميت يف علم القا ي     (ٔ)وقد أ لُت يف تررتيو أّوؿ شرحي ظتنظ
ثػم  .«بن العالءأ  عمرو »ػب:  اَؽ األقراَف  جكتخرٌ   «بن عمر عيسا»أخر عن 

مطػ  فػي  : حّصػلها  هىا ػتفىد التػي كجمػ  العلػ ـى  ,« ػيب ي »  «اطتليَ»: عن عط  أخر
  مػن كػػلٌ َُ فجػىء كتىبػ  أحسػنالػذي إذا أُ لػق يف علػم العربيػ  ال ينصػرؼ إال إليػو   كتىبػ 
َِ   ف في طٌ صي  ج[ٕٔٓ] كتىبو   َف ُيصن  نظريه   إلا اآلفى أي: الن 

ػػالكً علػػّي بػػن زتػػاَة » ىكأٌمػػ  (ٕ)يف أ،ػػذ «أبػػى عمػػرك بػػن العػػالء» فقػػ  خػػ ـ «ىئيسى

بُػػػي  - (ٗ)َُ أعراببػػػ (ٖ)بىختالطػػػ  لكطٌػػػ ًُ   ػػػط  ةى عشػػػر   ػػػب ى   حػػػ ان مػػػنذلػػػك منػػػو 
َحدة وتشديد الالـ : البلٌ  -اعتماة    (٘)بُي  اعتماة و م اظت

ػػػ ف كتػػػىب » احتػػػىج إلػػػا قػػػراءة (ٚ)فلػػػرلك  واشػػػي و عليػػػو األمػػػر  (ٙ)سػػػ  علمي
َيو  أ،ذ عنو  «الخفش»علا  « يب ي  ومػا  (ٛ)[م  أنّػو أْػّن منػو ]الذي ىَ تلميذه: ْي 

َاب  «اطتليَ»وما أ،ذ عن     ليقر عنده الص
َؿ العػرب:  َيو مناظرٌة ب  داد يف قػ ّنػُت أظػّن بػاّف لسػعَ  العقػرب »ووق  بينو وبني ْي 

َر   نذا ىي ىي َى من لسعِ  الاّن     «أق
َاب  نذا ىي إياىا   َؿ: الص   ّاف الّسائي يق

اف ذلك  ج َيو:  نذا ىي ىي  ّو ي    «الّسػائي»  ولػو عنايػٌ  بػػ«لتػىي البمّػي»ل  ْو
ػػػَ إُف العػػػرب اظتسيشػػػهِد بّالمهػػػم  وبػػػر ََلهم ػػػاعتم عػػػن اظتثػػػاؿ (ٔ) اْر   مث حضػػػر اهلػػػ   ْو

                                                           

 ىذا السطر لي  يف د   (ٔ)

 لعلها:  ا،ذ   (ٕ)

رة  و    (ٖ)  عند  جاؿ: ال،يال و  ّذا يف اليّذ

 و ج: أعراب يف أ و ب   (ٗ)

بعػػد مػػا نقػػَ  ػػ ا ابػػن عػػاّلف : قالػػو يف الشػػرح تقليػػداً للمصػػّنف   واظتعػػروؼ  ػػم اعتمػػاة  ٕ:ٛ٘ٔٔقػػاؿ ابػػن الطيػػب    (٘)
ما يف القامَس وذريه     أيضاًّ 

 يف أ و ب و ج:  شّك علّي   (ٙ)

رة عند  جاؿ (  ٚ)  : ولذلك  ويف اليّذ

 زيادة من د   (ٛ)
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َا الػػيلُ  بػػو؛ ظتخالُيػػو َر َف يسػػيطيع َّ اظتػػّذ َا علػػى احملػػ ّلمػػا أتػػ َر   ّػػافّ  َ م (ٕ)اظتػػّذ مػػن  أْػػل
َؿ  َف: اضتق ما يق َل    اْػيّاف «إذا ىػي إياىػا»  مػن ذػري تلُػ  بػػ«الّسػائي»الُصاح   بَ يق

َيو» َزير  ْالُيك إالّ ما اْينطقَيهم  بػذلك؛  ػنّف ألسػنيهم ال جتػري عليػو  «ْي    وقاؿ: أيّها ال
َيو  ورد عليػػو «الّسػػائي» قػػاؿ  َزير  إنّػػو أي: ْػػي  مػػن بلػػده وا ػػداً   [بٜٗٔ]: أاػػل  اهلل الػػ

َيو»آالؼ درىم  و،رج  نف رأيَت أف ال ترده ،ائ اً   امر لو بعشرة     « ارسَ »إُف  «ْي 
ـي   «األ،ُػش»أي: قرا تِػو علػى  كه  م  ذلػك ك برجػل كمػى ظطٌػ  الكػ فيين إمػى

 خترج عليو !  «اءالفرٌ »غالم  
  ا ت ػا  فػرقتين بصػريىن كك فيػىن   «الّسائي»أي: بعد  بع  ذلك ثم صىر الطىس

   (ٖ)«الرازي»ّالـ 
َحػػػدة ٌ  باظتثلثػػػ   اظتهملػػػِ  - «ثعلػػػوه »كقػػػىؿ  َزف  [أٜٔٔ]آ،ػػػَره م فػػػي  -«جعُػػػر»بػػػ

َف- (٘)«ؿى ًمطٍ أب  ال»قىؿ  :(ٗ)أمىلي  َف الن ّ أئم  البصرة في الطح  : -بّسر اظتيم ْو
 : (ٙ)مأي: اعي اُر أئميه ككالـ العرب ثالث 

َا عها   ؿ من ك   أب اب الطح كه  أكٌ  ,«العالء (ٚ)بنأب  عمرك »  م
َحدة األوُف   بُي  اظتهمل  :«حبيوو  بن ي  سي » ك سر اظت  ّو
كهػ    «أ  عمػرو بػن العػال »  روى عػن «ال صػىرمٍُ ْعيد بػن أوٍس أب  زي » ك

    مكل    الثال  ِ أكثق هؤالء 

                                                                                                                                                                      

 يف د: وقد  ل هم   (ٔ)

  د: ظتخالُيهم يف  (ٕ)

  ٔ:٘نقَ ىذا الّالـ دوف نس   وزاد عليو الشيخ ،الد األزىري يف اليصري    (ٖ)

  ٔ:ٔ٘ٔاظتاىر   (ٗ)

َي اظتهل  الرزتن ع د بن عيين   (٘) ػاف حيّػاً ْػن  اطتليَ أ،ذ عن   الل  َرب مػات ىػػ ٓٚٔ ّ  َعػاة   نيسػاب   ٕ:ٜٖٕب يػ  ال
  ٕ:ٓٓٙ  ومعجم اظتءلُني ٘ٛٛٔرقم: 

 يف د: أعياف أعينهم  ولعلها: أعياف أئّميهم   (ٙ)

 ْقطت من أ و ب و ج   (ٚ)
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ػػاف (ٔ)«السػػريايف»قػػاؿ  َّ مػػا قػػاؿ  «أبػػَ زيػػد»:ّ  ػػ َؿ:ّ  َيو»يقػػ  انػػا  «أ،ػػبٓف الثقػػ »: «ْػػي 
 أ،بتُو بو  

أقػػ ؿ قىلػػت  مػػى :(ٕ)ؿ  يقػػ   ػػمعتي  ,هم  ػػمىعىن مػػن فصػػحىء العػػربكأكثػػري 
َؿ   ,العػػػرب ػػػ  مػػػن عي  ػػػمعتي  (ٖ)إذا إالٌ وأعػػػاو إليهػػػا القػػػ َزٍ »بضػػػميني  رتػػػ  - اجي  -«عجػػػ

مػػا قػػاؿ «هػػ ازفى »  صػػاحيو:  [جٕٕٓ]ظتّػػا ْػػئَ عػػن مايػػد  : الق يلػػ  اظتعرو ػػ  بالُصػػاح  ّ 

   (ٗ)«بيد أّٓف من قريٍش  ونشاُت يف ب  ْعدٍ »
َؿ بعضهم مشػرياً عتػذه الق يلػ َر  وما أحسن ق َرٌب  وُمػ ػٌب مُػرٌؽ ومػ    و يػو جنػاٌس مّر

 : ]غتاو  اطتُيف[(٘)بو
 رب  ظٍ  لقيُيو               

َى             قلُت: ما أ قَ اعت
 

َازن ْ    ينيمي لله
َا زن   (ٙ)قاؿ: ما لله

 (ٙ)زن 
 

َِ   مػػػن هػػػؤالءإذا  ػػػمعتي  إالٌ : عػػػن أ  زيػػػد: (ٚ)عطػػػ  كفػػػي ركايػػػ  أخػػػرل : ق ائػػػ
َلو: العرب الُص ا   وبّين ٍَ   بن بكرً هم بق كبطػي  كػالبو   كبطػيبػن ْػعٍد   (ٔ)ه ازفى ك وائػ

                                                           

َعاة   (ٔ) َيني أ، ارعن  ٔ:ٕٛ٘ب ي  ال   ٖٜ ال صريني الن 

  ٔ:ٔ٘ٔاظتاىر عن  ٕ:ٖٗٚغتال   علب   (ٕ)

 ْقطت من أ و ب و ج   (ٖ)

ػال بلُػ :  الط قػػات يف ْػعد ابػػنال أاػَ لػو  ػػذا اللُػ   وقػػد أ،رجػو    (ٗ) نػػا أعػربّم  أنػػا مػن قػػريش  ولسػآف لسػػاف أ»مْر
 يػػا»بلُػػ :  األمثػاؿ يف والرامهرمػػاي العسػّري  وأ،رجػػو ٜٕٙٙ  رقػم: ٖ:ٗٗينظػر:  ػػيض القػػدير  «بػ  ْػػعد بػن بّػػر

 قػريش مػن وإٓف م ػني عػر  لسػاف  بلسػآف القػرآف أنػاؿ وإفتػا  نتنعػ  ومػا:  قػاؿ  منػك أ صػ  ىػَ الذي رأينا ما اهلل ن 
نػػا العمػػاؿ  «بّػػر بػػن عدْػػ بػػ  يف ونشػػات  ال النػػ  أنػػا »  وأ،رجػػو الطػػبآف بلُػػ : ٕٚٗ٘ٔ   رقػػم:ٙ:ٗٚٔينظػػر:ّ 
ينظػر:   «الل ػن  يػاتي   ػاْف بّػر بػن ْػعد بػ  يف ونشػات قريش ولدت  العرب، أعرب أنا اظتطلب، ع د ابن أنا ّذب

شف اطتُا  ٖٖٚٛٔ  رقم: ٔٔ:ّٕٓٗنا العماؿ    ٜٓٙ  رقم: ٔ:ٕٓٓ  وينظر:ّ 

َر       (٘)  يف أ و ب و ج: وم
َلػػو   (ٙ) َؿ بعضػػهم» مػػن ق   ٔ:ٕٛ٘يف أ، ػػار اصتايػػرة القسػػم الرابػػ   الػػذ،رية ّيػػابيف د  وال ييػػاف يف   لػػي  «ومػػا أحسػػن قػػ

 : حساف ع اس[]ت 
 ليست عند  جاؿ    (ٚ)
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: العىليػػ   ػػىفل  (ٕ)مػػنشتعيُػػو  أك  السػػىفل  مػػن عىليػػ إالّ إذا شتعيُػػو  أك ,كبطػػي هػػالؿو 
باظتهملػػ  والي ييػػ   مػػا  ػػَؽ ؾتػػٍد إُف أرض هتامػػَ   وإُف مػػا وراَ  مّػػَ  ومػػا واالىػػا  والنسػػ   إليهػػا 

َي  »و «عاِف  » ما يف على ذري ق «عل    (ٖ)«الص اح»ياس ّ 
   (ٗ)ما ناؿ عن ؾتٍد من أرض هتامَ   وإُف ما ورا  مَّ  وما واالىا «السا ل »و 
  وذلػك منػو يػدّؿ علػى لم أقل قىلت العربأشت  ؽتن ذُّر   (٘)ُّ أي: وإف َفالكإ

ماؿ الي ّري   (ٙ)مايد  الض ا  ّو

                                                                                                                                                                      

َازف»   (ٔ) َازف  ويف أ و ب و ج مّػاف   «بّر    وى َازف»ّذا يف س ـو  وعند  جاؿ: بّر بػن ىػ َا«ىػ زاف  وىػَ ،طػا  : ىػ
ََازِف وىَ َر بن ْعد بن َى  ينظر: تاج العروس مادة )ىاف(   َعْيالف قي ِ  بنِ  ،صَُ َ  بن ِعّرِم َ  بن منص

 ّذا يف حيدر  وليست عند  جاؿ    (ٕ)

  ٙ:ٖٕٙٗص اح مادة )علَ( ال  (ٖ)
َلو   (ٗ)   ٗ:ٔٚالي (، يف د  ينظر: معجم ال لداف، مادة )الع لي  «والنس   إليها عاِف     »من ق

 يف د: ال   (٘)

 زاد يف د: االحيياط و   (ٙ)
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 الثى ي اظتسال  
عػن  يػو  المرتقػيأي: الن ػَ  علػم من مسىئل هرا ال  رط المستطب  لشيءو 

ُّْلم لورتب  التقلي  [دٙٗٔ] اظتصّنف  ننّو ادعى االجيهاد يف الُن  و  ّ (ٔ)   
َؿ ال ري من ذري    (ٖ)علٍم بدليلو (ٕ)واليقليد األ،ذ بق
َعاهتا وأو ػػػاعها   ,أف يكػػػ ف عىلمػػػىن بلغػػػ  العػػػرب يف محيطػػػىن بكالم ػػػى  َ ػػػ

َـ-لعىن علا  ثرهػى مطٌ ػتاوراهتا وػتا راهتا وؼتا  اهتػا   َِمهػا   م ػىك ظ - ػد اظتنظػ أي: منظ
واظتءلُّػ  يف  ,ف  في اللغػىتو المؤلٌ تي إلا الكي  (ٗ)الرج عذلك اآلف معر   كيكفي في 

َ يّػػػ »لػػػػ «األ عػػػاؿ»ّػػػػ  (٘)يف األبنيػػػ  َاِف األدب»و  ,«ابػػػن  َرِيػػػفٍ »و لػػػػ «ابػػػن الُق  كللُػػػارا    «ديػػػ
 ,الػػػػػ كاكين الجىمعػػػػػ  ل ػػػػػعىر العػػػػػرب كإلػػػػػا  «ال يهقػػػػػي»لػػػػػػ (ٙ)«أبطيػػػػػ  المصػػػػػىدر»

 وأمثاعتا   (ٚ)«اصتمهرة»ّػ
َِؿ اظتسػػينَ ِا منػػو اضتّػػػُم   سػػػب  ذلػػك  بصػػحٌ عاظتػػاً  أف يكػػ ف خبيػػران شػػر و ك القػػ
َين علػػى اهػػاز العقلػػي  أو  :م لهػػ ه  عليػػ   ػػعره  (ٛ)لػػئال يػػ خلأي: العػػرِب؛  إلػػي م بػػالين

َل د»باب ا    وتقّدـ تعريف     [بٜ٘ٔ] .«الّياب األّوؿ»يف من الشعرا   «اظت
ٌَع أك مصػػػػط ع : مَ ػػػػ أحػػػػٌد  (ٜ)علػػػػى العػػػػرب  منسػػػػٌَب إلػػػػيهم  َف يقلػػػػو [إٜٔٔ]ٌُ

   (ٓٔ)منهم

                                                           

َع: اصتهاد هاديجاال آالت اآلف عندي ّملت وقد :ٔ:ٕٔٙقاؿ يف حسن احملا رة   (ٔ)    يف اظتط 

 ّذا يف د  وقد ْقطت من أ و ب و ج   (ٕ)

َر العلما  مادة )اليقليد(ٖ٘ٓ، والّليات ٛ٘ينظر: اليعريُات   (ٖ) َقيف ودْي   ، والي

 قد ْقطت من أ و ب و ج   (ٗ)

 ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: االبيدا    (٘)

 عند  جاؿ: واألبني   «أبني  اظتصادر»   (ٙ)

 أي: رتهرة أشعار العرب أل  زيد القرشي   (ٚ)

َؿ  ويف س ـو    (ٛ)  : يدل  -وىَ الذي ا،ياره  جاؿ-ّذا يف ح وحيدر وإْيان 

 لو ّذا يف د  ويف أ و ب و ج: مث  (ٜ)

 ْقطت من ب  ويف ج:  يهم   (ٓٔ)
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َف  َِؿ اظتسػػػينَ ِا منػػػو؛  كاةعىلمػػػىن بػػػأح اؿ الػػػرٌ وأف يّػػػ  المقبػػػ ؿى  لػػػيعلملػػػذلك القػػػ
َاعتم-   من غيرهركايتي  َمػ  يف اه (ٔ)حػ ثال يي  ,بإجمىع الطحىةعاظتاً ك -عّل  علمو باح

اعيػػػداداً  ىمتطػػػىع ذلػػػكإذا قلطػػػى بلضرتػػػاع   خىرقػػػىن عليػػػو  قػػػ الن زائػػػ ان َمػػػ  عليػػػو مػػػنهم اه
   (ٖ)أىَ األدب  وىَ اظتخيار (ٕ)بنرتاع

                                                           

َ يني ْقا من حيدر  «ال لتدث»   (ٔ) يال[ لتدث  وما بني معّ يال ]مترؽ  وباطتالؼّ   عند  جاؿ:ّ 
 ّذا الع ارة يف د  يف أ: عند أدبا  إرتاع  ويف ب: عند إرتاع  ويف ج: عند أدا  بنرتاع   (ٕ)

ما مّر   (ٖ)  زاد يف د:ّ 
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 الثىلث اظتسال  
ػػطاً    ػػلك ىأحػػد ها   فػػي الطحػػ  طريقػػ ه  «ابػػن مىلػػكو »ػلػػ بػػين طريقػػي ّائنػػً  ْو

َدة  ّػػػره  البصػػػريين كالكػػػ فيين   س علػػػا الشػػػىذٌ مػػػرهو الكػػػ فيين القيػػػى فػػػإفٌ كػػػ
التػػػأكيالت البعيػػػ ة التػػػي  بػػػىعي اتٌ  ج[ٖٕٓ] البصػػػريين كمػػػرهوى اظتخػػػالِف لالْػػػيعماؿ  

َرده   ,الظىهر (ٔ)يخىلف ى َنو على م َقُ َف على الشاّذ  بَ ي علػم كابن مىلػك يي وال يقيس
 عليػ  بقيػػىسو  مػن غيػر حكػػمو اضتّػِم الشػػاذِّ ب قػػ ع ذلػك  -«ابعػالـ»بضػم الي ييػ  مػن -

يفُّ  َ  مػن الق ليػني (ٖ)ّما  عَ ال صريُّ   ينجَ (ٕ)كال بتأكيلو   ّما  عَ الّ  (ٗ)ؽتا ْلّوّ 
ْيػػَ  

َ
ُِو: بػػل يقػػ ؿ مػػن اضتَْيػػف واظت يف  أك  ػػركرةه يف النثػػر      ػػىذ  إ ٌػػمقيصػػراً علػػى بيػػاِف واػػ

 : ]من الرجا[(٘)«اطتالا »يف  «التمييا»كق ل  في الشعر  
 قليالً  :ران التصريف  ا عل ذك كالف...................         

َؿ   قيَ: نُساً  اب زيٌد  بقى ي    : بال نا  للمُع
 ]من الرجا[ :(ٙ)«المقص ر م ٌ »ق ل  في ػّك

 يق  كالعكس في  عرو ...................         .......
 أي:  رورًة  

                                                           

 ؿ: ،الُها ّذا يف س  وعند  جا   (ٔ)

 ع د  جاؿ: وال تاويَ    (ٕ)

 ّذا يف د  يف أ و ب و ج:  ين َ   (ٖ)

 ّذا يف أ  يف ب و ج و د: الق يليني   (ٗ)

َرة بػ  (٘) ََ  يف باب اليمييا: «األلُّي »اظتشه َُ     مطلقاً  ـْ قدّ  اليميياِ  عام  ُْ قا ناراً  اليصريف ذو والُع
  ٔ:ٕٛٙ  واليصري  ٕ:ٜٖٛاليسهيَ    وشرحٕ:ٗٚٚينظر: شرح الّا ي  الشا ي   

َر:  (ٙ)  يق ُ  فٍ خبلْ  والعّ ُ   عليو   غتم ٌ  ا طراراً  اظتد ذي وقصر      قاؿ يف باب اظتمدود واظتقص
  ٕ:ٗٓ٘  واليصري  ٗ:ٜ٘ٚٔينظر: شرح الّا ي  الشا ي   
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؛ المحققػين طريقػ ي اليت ْػلّها مػن الطرائػق   كهره الطريق  :«ابن هشىـ»قىؿ 
كهػػػػػي أحسػػػػػن مػػػػػن مػػػػػن اب، ػػػػػار ٍقيقػػػػػ  اضتػػػػػاؿ  والسػػػػػَّت عّمػػػػػا وراَ  ذلػػػػػك  ظتػػػػػا  يهػػػػػا 
َ  ؽتا علمَت  (ٔ)الطريقين  ؛ ظتا يفّ 

                                                           

 عند  جاؿ: أحسن الطريقيني  «أحسن من الطريقني»   (ٔ)
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 (ٔ)الرابع اظتسال  
إلػػػػا علػػػػى حّػػػػٍم  اؾ القيػػػػىسإذا أدٌ  (ٕ)«الخصػػػػىئص»فػػػػي  «ابػػػػن جػػػػ » قػػػػىؿ

: حٍّم  يء يف : فيػ  العرب ق   طقػت ثم  معتى لعّلٍ  جامعػ    -مايدٌة للشياع- مىٍُ
: ذػري القيػاس علا قيػىس غيػره،الَؼ اضتّم الثابت بالقيػاس   آخرى  بشيءو اضتّم   ذلك

َف منػك  ؛إلػا مػى هػم عليػ بقياْػك  عليػ  كطػتى  مػى عفػ  اظتءّدي لذلك اضتّم   لػئال يّػ
 (ٖ)قياْاً يف مقابل  النّص 

 االجت ػىد  قػضي اظت ػّ  ىػَ عليهػا   «الفقػ أدلػ   أصػ ؿ»يشب   مػن اضتّم  كهرا
َؿ إمامنا بخالف  الطص  : ظهر  إذا بىفَ ا بو  لل ّم اظتسين إذا »:  «الشا عيّ »  ومنو ق

الً واّ  اضتديث خبال و   َاقلُت ق ِف اصتداَر  و،ذوا باضتديث  الطم    (ٗ)«بق

                                                           

 ْقطت من أ و ب و ج   (ٔ)

   من )باب يف تعارض السماع والقياس(  وقد نقَ منو من ق َ ٔ:ٕ٘ٔاطتصائص   (ٕ)
 زاد عند  جاؿ: انيهى    (ٖ)

  ٔ٘:ٖٛٛومػا بعػدىا  وتػاريخ دمشػق  ٔ:ٔٚٗأ،رجو ال يهقي بالُاظ ؼتيلُ  ذري ىذا اللُ   ينظر مناقػب الشػا عي    (ٗ)
َاِف الياْي   َلو يف ت ر ابن حجر روايات ق   وقػد روي ذلػك عػن مػذى   هػَ اضتػديث اػ  إذا :  واشيهر لو٘ٓٔوّذ

 األئم  األربع  
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  ائدة
شػػػي»نقػػػَ  َاعػػػده»يف  «ال ػػػدر الاّر َـ  (ٔ)«ق َؿ: العلػػػ ػػػاف يقػػػ عػػػن بعػػػض اظتشػػػايخ أنّػػػوّ 

  ال ٌ : 
َؿ  علٌم نَضَع وما احرتؽ    وىَ علم الن َ واألا

 وعلٌم ال نضع وال احرتؽ  وىَ علم ال ياف واليُسري  
 وعلم نضع واحرتؽ  وىَ علم الُقو واضتديث  انيهى 

َؿ: بػػػَ أربعػػػٌ   ورابعهػػػا: علػػػم مػػػا علِػػػق علػػػى  ػػػاف األ ّػػػار  وال ْػػػار مػػػا  يػػػو مػػػن  أقػػػ
َؿ الن َ  واهلل أعلم    اللطائف واألْرار  وىَ علم أا

َ،ينػػاه  ومنيهػػى مػػا حترينػػاه  وذايػػ  مػػا حررنػػاه  وعايػػ  مػػا قررنػػاه  علػػى  وىػػذا آ،ػػر مػػا ت
َاىر دره  وجل نػا  َائػد علػى جػ ىذا الّياب  اظتنهَ العػذب اظتسػيطاب  ْػ  نا ُع ػاب ٍػار الُ

يػب مءلُػ   يف  نُائ  [أٖٜٔ] ػلّنا جْلػَب معانيػو مػن ذػريّ  ذرره  من ذػري مػادة معرو ػ   ْو
َ    اْيعّنا  يو با ي َ  ػرؼ الامػاف  نو مال لُي  الصمدآف  واْي نينا  يو بالُيض الربآف   ّا

َقػػت واألواف بضػػيائو  [جٕٗٓ]  (ٕ)بظر ػػو ولطُػػو  واػػار يف جهػػ  ىػػذا  [بٜٙٔ]وابػػيهع ال
َاىر الُرائد درًّة أي  درٍة    العصر األ،ري ذرًة  ولطال  ج

  الربانيػػ  ال ختػػّص أمػػداً مػػن وأبنّػػا أّف الُضػػَ بيػػد اهلل تعػػاُف يُءتيػػو مػػن أراد  وأّف العنايػػ
َّ آٍف  ما يُيض مػن عطايػاه اضتسػاف   للػو اضتمػد (ٖ)اآلماد   وأّف اهلل تعاُف يُُيض على أىَّ 

 لو منٌن  وال ختيّص بامٍن دوف زمن   (ٗ)الذي ال حُتصى
مػػػا أردُت مػػػن ابحّػػػاـ  مشػػػيمالً  ػػػاف نسػػػجهاّ  َاعػػػد  [دٚٗٔ]مث إفّ  علػػػى حتريػػػر ق

َب اظتعػػآف  ميناْػػَق اظت ػػآف   ػػذلك  ضػػَ اهلل تعػػاُف واظتنّػػُ  وابحسػػاف  الُػػن واألحّػػاـ  ميناْػػ
َر مءلُػػػػو اضتػػػػـا  واضتمػػػػد هلل علػػػػى عطايػػػػاه اضتسػػػػاف  وإف اعػػػػرتاه الػػػػنقص  وأحػػػػاط بػػػػو مػػػػن قصػػػػ
َقص   ال ُيالـ اظتر  بعد االجيهاد  وعلى اهلل تعػاُف قصػد السػ يَ ومػدد األمػداد   ػنف عثػر  وال

                                                           

َاعد   (ٔ) َر يف الق َد اصتماف   ٔ:ٕٚاظتنث َ ي يف شرح عق وىذه الُائدة وتعقيب ابن عالف عليها   ٔ:ٚوقد نقلها السي
َلو:    «واهلل أعلم»ليسا يف د إُف ق

 ّذا يف د  يف أ و ب و ج: بظرو و   (ٕ)

 يف د: اآلمداد   (ٖ)

 يف د: حتصر   (ٗ)
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َا أّف الّمػاؿ اظتطلػق (ٔ)ّر أو   االقلم أو   ى  أو زاغ الُ    ليصل و أولَ الّماؿ  وليعلمػ
َى  َا يف اليعاوف على الػب واليقػ َن هلل تعاُف ذي اصتماؿ واصتالؿ  وليدرؤوا باضتسن  السيئَ   ويّ

 ،رَي  ئٍ   
َشػ و كل ػاب  النا ْ  انو  الػذي ال نرجػَ إال  يضػو وإحسػانو  أف ي واظتسءوؿ من م

َشػ و لي َؿ  وي اله ألْػػ  قصػٍد  وأّػـر ْػػءؿٍ الق ػ الػػذي ال    ننّػو (ٕ)َاػػَ مءلُػو مػن  ضػػلو مػ
  جئ  جئ  جئ  جئجئ  جئ  جئ  جئ   جئ  جئچيػػػرد مػػػن ْػػػالو  وي لػػػغ أمػػػَ  ضػػػلو  ػػػَؽ األمػػػَ  

َاع اليهآف  (ٖ)چ  جئجئ  جئ      ُضلو يدـو األن  والسرور  وأن
ال أف ىػػػدانا اهلل  وال نػػػا لنهيػػػدي لػػػ لُّػػػو هلل  واضتمػػػد هلل الػػػذي ىػػػدانا عتػػػذا ومػػػاّ  ُضػػػَّ 

َج اظتءلُات  وخُتَيم ويسيُيد اظتصلي واظتسػلم عليػو وي يػنم   ره تي والصالة والسالـ على من بّذ
َ ػا  عػدد ،لػق اهلل  دائمػني بػدواـ  يِدنا ػتمٍد اظتصطُى  وعلى آلو واػ  و معػدف ال النا ْو م

َاَع السرور ٌر   ناَؿ أن ره ذّا ّلما ّذ  واظتآ ر  (ٗ)ملك اهلل ّ 
َيده باهم  ّاف انيها   (ٙ)  جُتاه ال يت اضتراـ(٘)القايي اي  تس

                                                           

َقها يف ب إشارة ،طا  ويف د: أورعا    (ٔ)   
َؿ  ولعلها: من ْئَ   (ٕ)  يف د: من ْ

  ٙٛٔ: ٕ ال قرة    (ٖ)
 يف د: السءاؿ   (ٗ)

 نس   للسلطاف قايي اي    (٘)

َـ األحػد، ْػاب  عشػر رمضػاف ْػن     (ٙ) َيده بعد ظهػر يػ اف انيها  تس يي ػاي تق لػو بػاهم  القا ٓ٘ٓٔيف د: قاؿ مءلُو: ّو
لم   اهلل بُضلو آمني واضتمد هلل والى اهلل على ػتمد وا  و ْو



716 

 

 [،ادت  أ و ج]
ػػاف الُػػراغ مػػن تعليػػق ىػػذه النسػػخ   يػػَـَ اطتمػػي  اظت ػػارؾ  ْػػادَس عشػػَر شػػهَر ذي  ّو
َر ْن  ألػٍف ومئػٍ  وإحػدى عشػَر  علػى الُقػري اظتعػرتؼ باليقصػري  عمػر  القعدة اضتراـ  من شه

َّ اظتسلمني  آمني  بن ؼتلَؼ اضتاروٓف  ذُر اهلل لو  َالديو وظتشامتو ولّ  ول
َّيَ  ّلم  وحس نا اهلل ونعم ال  واّلى اهلل على ْيدنا ػتمٍد  وعلى آلو وا  و ْو

 [وزاد يف ج]
 [جٕ٘ٓ]

 بسم اهلل الرزتن الرحيم
 اضتمد هلل رّب العاظتني  والصالة والسالـ على ْينا ػتمد  وآلو وا  و أرتعني  

َّتػػو بقلػػم الُقػػري ع ػػده ػتمػػد أمػػني ابػػن وبعػػد   قػػد ّ  نسػػخ ىػػذا ا َف اهلل وق لّيػػاب بعػػ
َـ ػتمػػد الػػدنف األنصػػاري قيم اشػػي َـ عمػػر بػػن اظترحػػ اػػخرة اهلل اظتشػػرّ   واظتسػػجد  (ٔ)اظترحػػ

األقصػػى  يف ْػػ ٍ  وعشػػرين مػػن شػػهر رجػػب الُػػرد   لسػػن  ْػػٍت و ال ػػني و ػػالث مئػػٍ  وألػػٍف 
َالديو وظتن أحسن إليهما    آمني  ىجري  ذُر اهلل لو ول

َدة يف مّي ػػػ  العػػػاَف العالّمػػػ  وِّف اهلل  َجػػػ وقػػػد نسػػػخت ىػػػذه النسػػػخ  مػػػن النسػػػخ  اظت
 الشيخ ػتمد ال ديري  قّدس اهلل ْرّه  آمني  

واار مقابليهػا علػى النسػخ  األاػلّي  الػيت نقلػت منهػا   ػق أاػلها  وذلػك يف ستسػ  
 عشر شع اف اظتعّظم  لسن  ْت  و ال ني و الث مئ  وألٍف 

 [  ب،ادت]
َبو الُقري أزتد اظترانعيم اطتطيب    ات ها األْري لذن َنو بيدّ  يابيها ٍمد اهلل وع  دتتّ 

يػػب خبػػا  ؼتػػالفٍ ] َة إال بػػاهلل العلػػي [مثّ  َؿ وال قػػ َّيػػَ  وال حػػ : وحسػػ نا اهلل ونعػػم ال
 العظيم 

 [د،ادت  ]
َـ اال نػػني  يابيهػػا يػػ ػػاف الُػػراغ مػػنّ  ّات ػػو علػػى يػػد   ٚ٘ٔٔشػػع اف اظتّػػرـّ ْػػن   ّٕٛو

 الُقري حسني احمللي الشا عي األزىري األزتدي عُى اهلل عنو  ّنو ونتنو  آمني 

                                                           

 ّذا   (ٔ)



 الفهارس:
  .اآليات القرآنية والقراءات .ُ

 .األحاديث .ِ

  .األخبار واآلثار .ّ

 .األمثال واألقوال المأثورة .ْ
 .النماذج النحوية .ٓ
 .النماذج الصرفية .ٔ
 .األشعار .ٕ
 .المسائل النحوية والصرفية .ٖ

 .اللغويات .ٗ

 .القواعد النحوية الكلية .َُ
 .فقه اللغة .ُُ
 .األعالم .ُِ

 .المذاهب والفرقو  القبائل واألمم .ُّ
 .للهجاتاللغات وا .ُْ
 .الكتب الواردة في الكتاب .ُٓ
 .األزمنة واألمكنة .ُٔ
 .المصادر والمراجع .ُٕ
 .فهرس موضوعات الكتاب .ُٖ
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 اآليات القرآنية والقراءات

 رقم الصفحة اسم السورة ورقمها رقم اآلية
  الفاتحة -1 
 ْٕٓ چاحلمدِ لِلّهچ  چاحلمدُ لُلّه چ ُ

  البقرة -2 
 ّٕ, ٕٓ ٔٓ ِٓ چڦ  ڦ  چ  چچ ُّ

  ى  ى  ى ىى  ى  ى  ى   ى  ىچ ُٖٔ

 چ  ىى  ى
ُْٕ ,ُٕٖ   

 ٕٕٔ چٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ  ُّٓ

 ٕٗ چڈ  ڈ      ڍ  چ  ُٖٗ
ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ې  چ  َِٖ

 چېۉ   ۉ    ې  ې  ٴۇ  ۋ  
ّٔٓ 

 ٕٓٔ چ ڭ    يُِتمُ ۓ  ۓ  ڭ  چ  ِّّ
ڌ  ڈ     ڈ  ڍ    ڌچ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڎ  ڎ ِٖٓ

 ڇ  ڑ    ڍ   ڇ
َٖٔ 

 ُُٖ چ     ىى  ىچ  ِٗٓ
 ْْٕ چڤ  ڦ  ڦ   چ  ِٕٓ
  آل عمران -3 
 ْٖٓ چڳ     ڱ  ڱ  ڱچ  ّّ
 ّْٗ چٿ  ٿ  چ ٓٓ
ڎ  ڎ    ڌ  چ  إىل قولػػػػػػػػػػػػػػػو  چچ  چ    چ  ڃ  چ  ُُُ -َُُ

 چ
ُْ 

 ٖٗ چۉ  ې     چ  ُٖٔ
  النساء -4 
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 ُِٕ, ُٗٔ چٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ    چ  ُ
 ُّ چڤ  ڤ  ڤڤ   ٹ  ٹچ  ٔٔ
 ِٕ چې  ې  ېچ  ّْ
ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  ُُٓ

 چڃ  چ  چ  چ  چ  
َّٗ 

 ُٕٓ  چ  ى    ى  ى  ىىی  چ  ٢٦١
  المائدة -5 
 ِٕ چې  ې  ېچ  ٔ

 َِِ چگ  گ     چ 76و ١٤
 ُْٓ چے  ۓ  ۓ  ڭ   چ  َُٓ -ْٖ
 ُٕٓ  چې  ۉ  ۉ  ې  ې  ٴۇ چ  ٗٔ
  األنعام -6 
 َّٗ چې  ې چ ِٕ
 َِٕ  چىى  ى  ى   ى   ى  ىچ  ٢١١
ُّٔ 

 ُّٕ, ُٗٔ, ّْ چقَتْلُ أَوْالدَهُن شُرَكَائِهِنْ چ

 ِٖٓ چگ  گ  گ  چ  َُٓ
  األعراف -7 
 ٕٕ چچ  چ  چ   ڃ  چ  َُ
 ُِِ چ  ى  ى  ى        ى  ى            چ   ِٗ
  األنفال -8 
 ُّْ چىى  ى   ى  ى  ى     ى چ ِٓ
 ّّٔ, ٕٔٓ چچ   چ  ڇچ  ِْ
 ْٕٔ چڦ  ڦچ  ّٓ
  التوبة -9 
 َٕٓ چ  چكىرىسيولًوً    ڃچ  چ  ڃ  ڃ  ڃچ  ّ
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 ُْٔ چى  ى  ىې  ې   چ  ٔ
 ِّْ, ُّٔ چپ  پ  پ            ٹ  ٹ       ٹ    چ  ِّ
 َِٖ  چڦ  پ  پ   پ  پ  چ  ٦١
  يونس -11 
 ُٓٓ چڳ  ڳ  ڳڳ    چ  ْ
ٖٓ 

 ُْٔ چحُىافلْتَفْرَگ  چ

  هود -11 
ڃ  ڃ           ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  چ  ُٓ

 چ
َُٕ 

 ُٖٔ چچ  ڇ        ڇ  ڇ  چ  ُُُ
  يوسف -12 
 َُٗ چڇ  ڇڑ   چ  ُٖ
 ّْ چڤ  ڤ  ڤ  چ  ُّ
ّٓ 

 ٕٗٔ, ِْٔ چڭ  ڭ   عَتَّى   چ

ّٔ 
 ُُٔ چ  ى  ى ى   أرْسِلْچ 

 ّٓٔ چڭ  ې  ې  ۉ  ۉ  ې  چ  ٕٔ
  الرعد -13 
 َُْ چپ  پ   ٹ  چ  ّْ
  إبراهيم -14 
 ِِٓ   چڳ  ڳ  ڱ     چ  ّٕ
  الحجر -15 
 ِٕٓ چپ  ٹ   ٹ  ٹچ ِ
   اإلسراء -17 
ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ     پ     ٹ  چ  ُ

ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤٿ  ٿ      ٿ  ٿ  
ٕ 



719 

 

 چٹ  ٹ  
ھ  ے  ے  ۓ      ھۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھچ  ِٖ

  چۓڭ  
ِِٓ 

 َُٔ چ ى ى  ى  ى  ى  ىى  ى  ىچ ٖٓ
 َُْ چپ  پ   ٹ  چ  ٔٗ
 ّْٗ چک  گ  گ  چ  َُُ
  الكهف -18 
ې  ې  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ى     ى  ې  ېې  چ  ُ

 چې   
ٕ 

 ّْٗ, َِٖ چې  ې   ېې   چ ُٗ
  مريم -19 
 ٖٗ چپ    إٌما چ ِٔ
 ُّْ چى   ى  ىچ ّٖ
  طه -21 
ّٔ 

 ُٕٓ چ  ى  ى    إِنَّ چ

 ِٗ چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  ٕٔ
  األنبياء -21 
 َُِ چڍ  ڇ  ڇ      چ  ٕٕ
 ِْٓ  چٹ  ٹ  ڤ  ڤ   چ  َُّ
 ِٕٓ چڳ  ڳ  ڳ       چ َُٖ
  المؤمنون -23 
ِٓ- ْٓ 

 ٕٗٔ, ِْٔ چڭ  ڭ   عَتَّى   چ

 ٕٓ چڎ  ڎ  چ ْٕ
  الحج -22 
 ُْٕ  چ     ى  ىچ  ُٓ
 ُْٕ  چھ  ھ  چ  ِٗ
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  المؤمنون -23 
    ھ  ھ  ھ   ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ   ڭچ  ّٓ

  چڭ  
َِّ 

  النور  -24 
 ْٖٓ چڳ     ڱ  ڱ  ڱچ  ْْ
 ِِْ چڳ         ڳ  ی  ی    ى  ى   ىچ  ِٓ
  الفرقان -25 
 ٕ چڭ  ڭ  ڭ  ې  ې  ۉ  ۉ  ې  ې   ٴۇ  چ  ُ
  الشعراء -26 
 ْٗٓ چ  ى  ى  ى  ى   ى  ىچ  ُٔ
  تالعنكبو  -29 
 ُُٔ  چھ  ے  چ  ُِ
 ُِّ, ُِِ چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ     ڱڱ    چ  ُٗ
 ُِِ چہ  ہ    ھھ  چ  َِ
  الروم -31 
 َُٗ  چپ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ   چ ِٓ
 ُُٖ  چۋ  ۅ  ۅ  ى    ىې  چ  َّ
  األحزاب -33 
 ِٖٓ چڎ  ڌڌ       چ ُٖ
 َِٖ  چڇ  ڇ  ڎ  ڎڌ  چ  ّٕ
 ٕ چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   چ ٔٓ
  سبأ-34 
  ى  ى  ى  ى  ى  ى  ى  ى  ىچ  ِِ

 چ   ى   ى
ٔ 

 ّْٔ, ّّٔ چۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ ِٖ
  يس -36 
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 ْٖٓ چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  چ  چچ  ّ - ُ

 
 ِِٔ چې  ۉ  ۉ   ې  ې  ٴۇ     چ  ّٕ
َْ 

 ّٕٓ چی  النهارَڳ     ڳ     ىچ 

  الصافات -37 
ُْٕ- ُٕٖ 

 ٕٗٔ, ِْٔ چڭ  ڭ   عَتَّى   چ

  الزمر -39 
 ٔٓٔ چہ  ہ  ھ  ھ   چ  ْٔ
 ِْٔ چې      ې  ۉچ  ٓٔ
  الشورى -42 
گ  ڳ              ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ                 چ  َِ

ڱ  ڱں  ں   ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   

 چھ  ھ  

َُٕ 

  الزخرف -43 
 ْٕٓ چالكتاب يف إمّچ ْ

ْٖ 
 ُُٔ چ الهٌ       ھ  ھ    الهٌ  ہ  ہ  ہ  ہچ 

  الدخان -44 
 ْْٖ چىى  ى  ى  ى  ى  ىی  چ  ّٖ
  الجاثية -45 
 َّٕ  چ  ى    ى  ى    ىچ  ُّ
  الفتح -48 
 ِٗٔ چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  پ  پ  پچ  ِ
  الذاريات -51 
 ّْٕ چۓ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ې  ې چ ِّ
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 َُٗ چ    ىې    چ ِٓ
ّْ 

 ٕٗٔ, ِْٔ چڭ  ڭ   عَتَّى   چ

  الطور -52 
 َٗٔ چک  ک  کچ ّٗ
  النجم -53 
 ََِ چٹ  ٹ  ٹ   ٹ   چ  ٓ
  المجادلة -58 
 ّْ چڤ  ڤ  ڤڤ    چ  ِ
 ٓٔٔ, ْٕٔ, ُّٔ  چ       ى  ى  ىچ  ُٗ
  المنافقون -63 
 ْٗٔ چى  ى    چ َُ
  التحريم -66 
 ّٕٕ, ّّْ چگ  گ  ڳڳچ  ْ
 ْٕٔ چ   ى  ى  ى  ىچ  ُِ
  الحاقة -69 
 ْٖٔ چچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  ُْ
  المزمل -73 
 ّٔ چڱ   ڱ  ں  ں       ڻچ  َِ
  القيامة -75 
َْ 

 ِّْ  چۉ     ې    يُحْييڭ  ڭ  ڭ          ې  ې  چ

  اإلنسان -76 
ْ 

 ْْٕ, ّٓ چ  ى  ىی    سَالسِالًڳ  ڳ        ىچ 

ُٓ ,ُٔ 
 ّٓ چقىاريراً  ہ     ,قىايراًچ

  تالنازعا -79 
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 ْٖٓ چڳ     ڱ  ڱ  ڱچ  ِٔ
  الطارق -86 
 ُُٖ  چڱ  ڱ   چ  ُٕ
  الفجر -89 
 ْٕٗ چٹ   ٹ  ٹ   چ  ٔ
 ْٓٓ چٹ    ٹ  ڤ  ڤ       ڤ  چ  ِٔ
  الضحى -93 
 ِْٕ, َْٕ, َِْ چچ   وَدَعَكَڃ  چ  ّ

 ُْٔ چڌ  ڌ  ڈ     ڈ  ڍ  چ ٓ
  الشرح -94 
ُ 

 ّْٔ, ّْٖ چنَشْرَحَۀ   چ

  بّينةال -98 
 ْْٕ چچ  چ  ڃ  ڃچ ُ
  الفيل -115 
 ْٕٗ چٹ   ٹ  ٹ   چ  ُ
  الكوثر -118 
ٍوثػىرى  چ ُ نىاؾى الكى  ٖٗٔ چإنٌا أىٍنطىيػٍ
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 األحاديث
ؾ ما تركوكم, كذركا اٟتبش ما كىذىريككم   َِْ اتركوا الًتي

أرأيػمم لػػو كاػػ حا م  ػراـ, أكػػاف ٌ؟يػػو كزره  ضكػاا إذا كاػػ حا م اٟتػػ ؿ  
  ف لو أجره كا

ّّٔ 

 ُِِ    ارج ن مأزكراتو غَتى مأجوراتو 
 ِِٕ أرشدكا أخاكم ضقد اٌل 

 ٖ   أصحايب كالنُّجـو بأيًِّحم اقمديمم اىمديميم
 ُُٔ    ( ديث الٌدٌجاؿ) أٌوري ٌيًنو الييمٌت

امػػػرئ القػػػي  قاعػػػد الَػػػ رام يػػػوـى القيامػػػة إىل النػػػار   نٌػػػو أٌكؿ مػػػن أ كػػػم 
 قواضيحا  

َِّ 

 ْٗ     اإلٯتاف يأرًز إىل ا١تدينة إف
كراجػ    أٌدبٍت ضأ سن تأديبػي، كنَأت م بػٍت سػ ًد بػن بكػرو  إٌف اهلل 

 بيد أٌّن من قريشو 
ََِ 

 ُٕٓ     إف اهلل كتر ٭تب الوتر...
, ُٗٗ, َُٗ  إٌف لغة إٝتاٌيل كانت  قد دىرىسىٍت ضجامّن هبا جربيل ضحفظميحا

ََِ 
 َُِ وف ضيكم  م عكةه بال؟يل كم عكةه بالنحار إٌف هلل م عكةن يم اقب

 ُٗٗ أنا أضصح من نطق بالضاد 
 ِّ    أنا أضصح من نطق بالضاد بيد أٌّن من قريش

 َٖٔ   إنٌا أمرنا _م اشرى ا نبيام_ أف نك؟م الناس ٌ؟ى قدر ٌقو٢تم
 ٖ     أنا ضػىرىطيكيم ٌ؟ى اٟتوضً 

, كنَأتي م بٍت س دو  أٌدبٍت ضأ سن  كراج  إٌف اهلل  بيد أٌّن من قريشو
 تأديبػي

َُٕ 

 ٖٗٔ   تواأ ، مث نىٍ 
 ُِِ  ىت كادت أف تنضىجى 
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 َّٗ    اٟتج ٌرضة
 ُٕٓ      ديث ابن ٌباس أف اٞتناف سب ه 

 ُٖٓ  ديث ٚتل جابرو 
 ُٖٓ  ديث كٌفارة اجملام  م رمضاف 

ٍَُّكًر، مل يَكًر اهلل مىٍن مل ٭تىٍمدٍ   ْ   هي اٟتمدي رأسي ال
 ٕ   خرب تسمية أيب طالب لسٌيدنا ٤تمد رجام أف يكثر ٛتده

 ُِٗ خاىا ٔتا م ك 
 ُْ    خَتي نسامو ركنبى اإلبلى نسامي قريش

 ِْٕ, َْٕ كراج  )اتركوا الًتؾ(  دٌوا اٟتبَةى ما كدٌوكم, كذركا الًتؾى 
 ٖٖٔ  (ٌمر)ذاؾ ٌ؟ى ما قضينا , كىاا ٌ؟ى ما نقضي 

 ٓ   ا٠تطأي كالنسيافي كما اسميكرىوا ٌ؟يوريًض ى ٌن أمَّيت
 ُِٗ زكجميكحا ٔتا م ك من القرآف 
 َِّ صا ب لوام الَ رام إىل النار 

ـٌ زرع)ًصٍفري ًكشاً حا   ُُٔ    ( ديث أ
)ابػػػػن  ٌٌ؟مػػػػو اسػػػػم الصػػػػحفة كالقػػػػدر, ككػػػػٌل شػػػػيم,  ػػػػىت الفسػػػػوة كالفسػػػػٌية

 ٌباس(
ٓٓ 

ػػػمَّ ّتمػػػ  القػػػر  آف ضطي ػػػن. ض؟ٌمػػػا كػػػاف م خ ضػػػة ٌػػػن ابػػػن الػػػمبَت أٌف ٌمػػػرى ىى
ٌثمػػػافى, ٚتػػػ  ٌثمػػػافي ا١تصػػػا ا, مث ب ثػػػٍت ل اعَػػػةى, ضج ػػػتي بالصيػػػحيا, 

َيققت.   ض راناىا ٌ؟يحا  ىت قٌومناىا. مث أمر بساعرىا ض

ُُٖ 

ٌيراػػػت ٌ؟يػػػو ا١تصػػػا ا إٌف ضيػػػو ٟتنػػػان سػػػميقيمو  ٌػػػن ٌثمػػػافى أنٌػػػو قػػػاؿ ٌلمػػػا 
 ال رب بألسنمحا 

ُْٕ ,ُٕٗ 

 چىى  إِنَّ  چ لتي ٌاعَة ٌن ٟتن القرآف, ٌن قولوٌن ٌركةى قاؿ  سأ
ػػػػن قولػػػػو چى  ىىىی  چ  ٌػػػػن قولػػػػو  چې  ۉ  ۉ  ې  ې  ٴۇ چ  ٌك

 ضقالت  يا ابن أخي ىاا ٌمل الكيٌماب  أخطؤكا م الًكماب. 

ُْٕ ,ُٕٓ ,
ُٕٔ 

 ٌُُٖػػػن ىػػػاّن الرببػػػرم مػػػوىل ٌثمػػػافى, قػػػاؿ  كنػػػتي ٌنػػػد ٌثمػػػافى كىػػػم ي راػػػوف 
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, چ لَممنْ يَتَنَمم َّ چ إىل أييبىِّ بػػن ك ػػبو ضيحػػا  شػػاةو  ا١تصػػا ا, ضأرسػػ؟ٍت بكمػػا

قػػػاؿ  ضػػػدٌا  .چفأَهْهِممملْ الفَمممافِرِيْ َ  چ كضيحػػػا   چ ال تَبْممملِيلَ لِلَْْلْممم ِ  چ كضيحػػػا 

 فأَهْهِملْ چ ك٤تػا  ,چى    ىې    چبالٌدكاة, ضمحى أ د ال مػُت, ككمػب  

 أٟتق ضيحا ا٢تام  .چى  ى  چ چڱ   چ , ككمب چ

 ُِِ ل ١تنازلنا ضما كدنا أف نص
, كمل يكػن ٢تػم ٌٍ؟ػمه أصػحَّ منػو.  ٍ؟مى قػوـو قاؿ ٌمر بن ا٠تطاب  كاف الَ ٌر

 ضجام اإلس ـ, ضمَاغ؟ٍت ٌنو ال رب... 
ِٓٗ 

قػػػاؿ ٌمػػػري مًلى ٖتمبسػػػوف
ٌػػػن الصػػػ ة  ضقػػػاؿ الرجػػػل  مػػػا ىػػػو إ ٌ أف ٝت ػػػتي  

 الندام ضمواأت. ضقاؿ  أيضان 
ُُّ 

م ـٌ ىانئ بنت أيب طالب  ٌز  َُِ ابني أٌمي أنٌو قاتله ض نان  قوؿ أ
 ُِّ, ُُِ كاد الفقر أف يكوف كفران، ككاد اٟتسد أف يكوف سبىقى القدر 

 ُِِ كاد ق؟يب أف يطَت 
ـي من رمضافى ٌن ٌاعَة   ْٓٓ     كاف يكوف ٌ؟ٌي الصيا

  كانت لغة إٝتاٌيل قد درسٍت... راج   )إٌف لغة إٝتاٌيل(
 ٓ   ده ضحي كاليًد اٞتىامامً كلُّ خيطبةو لي  ضيحا تَحُّ 

 ْ  كل ك ـ   يبدأ باٟتمد ضحو أجاـ
 ّْْ كما تكونوا ييوىٌل ٌ؟يكم 
 َّٔ     ٕتمم  أميت ٌ؟ى ا لةو 

 ّْٔ, ّْٕ   لن تيرٍع, لن تيرعٍ 
ًٌحم اٞتيمي اتو   َْٕ   لينمحٌُت  قوـه  ٌن كىٍد

 ُِّ, ُِِ ما كدتي أف أص؟يى ال صر  ىت كادت الَم ي أف تغرب 
 َِٖ ما من أيٌاـو أ ٌب إىل اهلل ضيحا الصوـي 

 ِ   ا١ترم م  من أ بَّ 
 ُِٗ مٌ؟كمحا ٔتا م ك 
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 َْٓ  من أنمم  قالوا  ٨تن بنو غٌياف. قاؿ  بل أنمم بنو رشداف.
 ِِٕ من بدا ضقد جفا 

 ُٖٗ من كاىب ٌ؟ٌي مم مِّدان ض؟يمبٌوأ مق دىه من النار 
 ٖٓٔ, ُٕ ؟ُّحا كاؼو شاؼو نمؿ القرآف بسب  لغاتو ك

 َّٗ كأٌما أبو جىٍحمو ض  يض  ٌصاه  ٌن ٌاتقو
 ُُّ كأيضان كالام نفسي بيده 

. قاؿ  أيضان   ُُّ يا ابن ا كوع, أ  تباي . ق؟تي  قد باي تي
 ّْٗ  ) ديث الو ي( يا ليمٍت ضيحا جىاىٌان 

 َُِ يم اقبوف ضيكم  م عكةه 
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 األخبار واآلثار
ك  ٝت ػػػػتي رجػػػػ ن مػػػػن الػػػػيمن يقػػػػوؿ  ضػػػػ فه لىغيػػػػوبه جامتػػػػو كمػػػػايب أبػػػػو ٌمػػػػر 

  ضا مقرىا. ضق؟ت لو  أتقوؿ  جامتو كمايب  ضقاؿ  ن م,  ألي  بصحيفة.
ْْٔ ,ّٓٔ 

ضقػػػاؿ أ ػػػد٫تا بالصػػػاد كقػػػاؿ اآلخػػػر بالسػػػُت  «الصػػػقر»اخم؟ػػػا رجػػػ ف م 
ق؟ميمػا  ضًتاايا بػأٌكؿ كاردو ٌ؟يحما ضحكيػا لػو مػا ٫تػا ضيػو ضقػاؿ    أقػوؿ كمػا

  (ا صم يٌ ) «المقر»إ٪ٌتا ىو 

ِْٖ 

ػػم النحػػومُّ  ػػم الفقيػػو ٌػػن ت ؟يػػل اٟتكػػم قػػاؿ  ىػػاا ت بػػدمح, كإذا ٌجى إذا ٌجى
 ٌنو قاؿ  ىاا مسموعه, كإذا ٌجىم الطبيب ٌنو قاؿ  ىاا ٕتريػيٌب. 

ّٕ, ْٓٗ 

, كخػػػػػاكا  إذا ق؟ػػػػػتي قػػػػػو ن كصػػػػػٌح اٟتػػػػػديث ٓت ضػػػػػو, ضػػػػػالطموا بقػػػػػوا اٞتػػػػػدارى
 (َاض يٌ ال)باٟتديث 

ُٕٔ 

 ِّّ  (لَاض يٌ )اإذا كجدُتي م كمايب ا٠تطأ ضأص؟حوا, ضإٌّن   أخطئ 
إٌّن أخػػػػوؼ مػػػػا أخػػػػاؼ ٌ؟ػػػػى طالػػػػب اٟتػػػػديث, إذا مل ي ػػػػرؼ النحػػػػو, أف 

 «من كاىب ٌ؟ٌي مم مِّدان ض؟يمبٌوأ مق دىه من النػار»  يدخل م ٚت؟ة قولو 
 ( شي بةي )كاف   ي؟حن    نٌو 

ُٖٗ 

 ّّٓ, ِٓٔ أبيو أٌّنما كانا يرٕت ف ألفاظان مل يسم اىا ك  سيبقا إليحا ك   كي ٌن رؤبةى 
خػػرب أيب ٌمػػرك بػػن ال ػػ م مػػ  ٌيسػػى بػػنى ٌمػػرى الثقفػػٌي م قػػوؿ ٘تػػيم  لػػي  

 الطيبي إ ٌ ا١تسكي 
َّٖ 

 َٕٓ, َْٕ  خرب أيب ا سود م كا  النحو
 ّْٓ   خرب ا٠ت؟يل ٌندما س ل ٌن ال ؟ل أىي من ال رب أـ من اخًتاٌو

 ِّٕ خرب ٝتاع ٌمر رج  ي؟حن 
 ِّٕ خرب ٌ؟ي كأيب ا سود م كا  النحو 

قياسػػػػان ٌ؟ػػػػى قػػػػوؿ  ضارضن  ػػػػا  بنػػػػا الً ػػػػمٌ  تراضػػػػ خػػػػرب منػػػػ  ا٠ت؟يػػػػل ١تػػػػا أينَػػػػد  
 ال ٌجاج  تقاٌ  ال ٌم بنا ضاق ىٍنسىسىا 

ّْْ 

 ِّٗ خيمم الَ ر, بإبراىيمى بن ىىٍرمةى. كىو آخر اٟتيجىج )ا صم ٌي( 
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. «ٌيَػار», إىل «أي ػاد»مَػمقان مػن  «ضي ػاؿ»كل خ؟ىػاه ا ٛتػر أٌّنػم صػاغوا ر 
ٌيمم ضيو إىل أنٌو مواوعه منو أبياتان من ٚت؟محا   كأنَد ما 

ِّٓ 

ٍمليػاًت  ركم ٌن زىػَت  أنٌػو ٌمػل قصػاعدى م سػب  سػنُتى, ضكانػت تسػٌمى جى
  زىَتو 

َّْ 

موا أٌف امرأةن قالت  لبنمحػا  ا فظػي ثيابػك ٦تػن    تنَػرين. أم  ت ػرضُت ٌز
 (أبو زيدو )

ّّٓ 

اريٌة يًتاجمكف, ضوقفتي كصٌدكّن ٌن  اجيت, كأقب؟تي  ٝت تي ًصٍبيةن ًْتمى
ا دنػػػاع    أكمػػب مػػا أٝتػػ , ضأقبػػل شػػيته ضقػػاؿ  أتكمػػب ٌػػن ىػػؤ م ا قػػماـ

 (ا صم يٌ )

ِْٗ 

 ُٓٓ   سؤاؿ ٌضد الدكلة أبا ٌ؟ي الفارسي م ا١تيداف ٌن راض  ا١تسمثٌت
  ى   أرْسِممملْچ  م قولػػػو ت ػػػاىل  چ  ىچ  ابػػػن السػػػٌكيت ٌػػػن كزفسػػػ ل 

 مل ٭تر جوابان  چ  ى  ى

ُُٔ 

 َِٗ ش رام ال رب ث ثي ضرؽو من  يث ا سمَحاد 
ػػػبي أٌف ب ػػػس النػػػاس يأخػػػاكف ال؟غػػػة ٌ؟ػػػى الَػػػاض ي, كىػػػو مػػػن بيػػػت  ال ىجى

 (ث ؟ب)ال؟غة, كالَاض يُّ ٬تب أف يؤخا منو ال؟غة   أف يؤخا ٌ؟يو 
ِّْ 

ػػرج  «البيكػػا»ٌػن ابػػن ديريػػدو  مىػػن مػػدَّ  , كمىػػن قصىػػره أخرجػػو «الرُّغػػام»أخرجػو ٥تي
رج    «الضٌِّت»ك «اآلضة»٥تي

ِٖٖ 

ضأنا  «أخربّن الثقة»ٌن أيب زيدو النحوم قاؿ  كلُّ ما قاؿ سيبويًو م كمابو  
 أخربتيو

َِٓ ,ِِٗ ,
َُّ ,َٕٗ 

بماف,  ضإذا ٝت مىو يقػوؿ  ٌن أيب زيدو قاؿ  كاف سيبويًو يأيت ٣ت؟سي كلو ذؤا
 ضإ٪ٌتا يريدّن.  « دثٍت مىن أثق ب ربٌيمو»

ُِٓ ,ِِٗ ,
َُّ 

كأي كمحػا , ٌن ابن أيب  ىٍفصىة قاؿ  كنتي أٌملي القصػيدةى م أرب ػة أشػحرو 
  م أرب ة أشحرو كأٌراحا م أرب ة أشحرو, مث أخرج هبا إىل الناس

َْْ 

ػارىةى بػن  ٌيمى ك  ٌقيػًل بػن بػ ًؿ بػن جريػرو  يقػرأ ٌن ا١تػربد أنٌػو قػاؿ  ٝت ػتي 
ضقيػػل لػػو  سػػابقه النحػػارى ضق؟ػػتي  مػػا تريػػد  قػػاؿ  أردتي  ال؟يػػل   النحػػارى 

ّٕٓ 
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  ضحٌ  ق؟مىو  قاؿ  لو ق؟ميو لكاف أكزفى 
ى  ى  ې  ې  چ  ك چی  چ  ك  چٴۇ  چ  م القػػػرآف أرب ػػػة أ ػػػرؼ ٟتػػػن 

 س يد بن جبَت( )  چ  ى  ى  ىچ  ك چ
ُِٖ 

ٌيرؼ قاع؟وىا, كٜتسوف ٣تحولةي القاع؟ُت. م كماب سيب  ِٗٗ, ُِٓ ويو ألاي بيتو 
قػػاؿ ابػػن خالويػػو م شػػرح الفصػػيح  قػػاؿ أبػػو  ػػاُتو  كػػاف ا صػػم ٌي يقبػػل 
أضصح ال؟غات كيي؟غي مػا سػواىا, ك أبػو زيػدو ٬ت ػل الَػاذَّ كالفصػيح كا ػدان, 
ٍت  ضييجيػػػػم كػػػػلَّ شػػػػيمو قيػػػػل. قػػػػاؿ  كمثػػػػاؿ ذلػػػػك أٌف ا صػػػػم ٌي يقػػػػوؿ   ػػػػمىن
, ٭تمينٍت. ك  يقوؿ  أ منٍت. قاؿ أبو  اُتو  ك٫تا جاعماف. قرؤكا  ٹ  چ   ا مري

 ٚتي ان  چال يُحْزِنُهُنچكچٹ  ڤ  ڤ

ِْٓ 

, كمل يكػن ٢تػم ٌٍ؟ػمه أصػحَّ منػو.  ٍ؟مى قػوـو قاؿ ٌمر بػن ا٠تطػاب  كػاف الَػ ٌر
 ضجام اإلس ـ, ضمَاغ؟ٍت ٌنو ال رب... 

ِٓٗ 

 ّٗٓ أ دثو من  ديثي  قاؿ زبَت لث ؟ب  ارك ٌٍت ما
 ّٗٓ  قاؿ سيبويو  ٝت نا ب ضحم يدٌو  ال؟حم اىبي ان كذعبان 

ػاى ٌػن ابػن مالػكو    قاؿ قااي القضاة  بدر الدين بن ٚتاٌةى ككاف  ٦تػن أخى
ق؟تي لو  يا سيدم, ىاا اٟتديث ركاتو ا ٌػاجم ككقػ  ضيػو مػن ركايػمحم مػا 

ب بَي  مو يي ؟م أنٌو لي  من لفظ الرسوؿ.  ض؟م ٬تي

َُِ 

با١تػػٌد كالقصػػر لغمػػاف ٚت حمػػا  ٌسػػاف  «البكػػا»قػػاؿ قػػوـه مػػن أىػػل ال؟غػػة  إٌف 
  ػػقى ٢تػػا بكاىػػا                كمػػا يغػػٍت البكػػام م قولػػو  بكػػٍت ٌيػػٍت ك ُّ

 ك  ال ىوًيلي 

ِٖٖ 

أىػل الرُّضقػة  قالػػت   ق؟ػتي  ٌرابيٌػةو بػػال يوف ابنػة م ػة سػػنةو  مػا لػك   تػػأتُت
 (أبو زيدو )ي م الرضاؽ. أم  أسمحي. إٌّن  خمل أف أمَ

ّّٓ 

 ُّٕ جواب  كيا أصبحتى  «خَتو »قوؿ رؤبةى  
 ِِٗ, َِٓ قوؿ سيبويًو م كمابو  أخربّن الثقة. ي ٍت بو ا٠ت؟يلى كغَتىه 

كاف يون ي يقوؿ   دثٍت الثٌقة ٌن ال رب. ضقيل لو   مىن الثٌقةي  قاؿ  أبو 
   ىو  يح ب دي ضأنا   أٝتٌيو. زيدو. قيل لو  ضً؟مى   تسٌميو  قاؿ

َِّ 
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 كػٌل أ ػدو ل؟َػػاض يِّ م ٌنقػو ًمنٌػةه, إ ٌ البيحقػػٌي, ضػإٌف لػو ا١تنٌػػةى ٌ؟ػى الَػػاض ي
 (إماـ اٟترمُت)

َْٔ 

 ِِّ  (ا١تازّنٌ )ك ـ الَاض ي ٌندنا  ٌجةه م النحو 
 ِِّ  (أٛتد بن  نبل)ك ـ الَاض ٌي م ال؟غة  ٌجةه 

 ُِٔ, َِٔ و إ  نيب )الَاض ي( ك ـ ال رب   ٭تيط ب
 ِْٗ   (الَاض يٌ )ما أض؟ح ٝتُته قٌط إ ٌ ما كاف من ٤تٌمد بن اٟتسن 

ٞتػػامكم ٌ؟ػػمه  مػػا انمحػػى إلػػيكم ٦تػػا قالػػت ال ػػرب إ  أق؟ُّػػو  كلػػو جػػامكم كاضػػران 
 (أبو ٌمرك بن ال  م)كش ره كثَته 

َِٔ 

, ق؟ػػتي ٢تػػا  كيػػا   كػػاف مطػػريكم  قالػػت  مػػا رأيػػتي أضصػػحى مػػن أىمىػػًة بػػٍت ضػػ فو
 (ذك الٌرمة)ًغثنا ما ش نا 

ّّٓ 

فراّنٌ )ما رأيتي الَاض ٌي ٟتن قطُّ   ِّّ  (الٌم
 ٣ت؟  ابن أيب إسحق م  الفرزدؽ كإنَاد بيت ذم الرمة  

يناف قاؿ اهلل  كونا. ضكانما         ض و ف با لباب ما يف ل ا٠تمر  ٌك
ُْٓ 

 ِّّ  (ا١تازّنٌ )٤تمد بن إدري ى  ٌجةه م ال؟غة 
منػػاظرة سػػبيويو كالكسػػاعي م قػػوؿ ال ػػرب  كنػػتي أظػػٌن بػػأٌف لسػػ ةى ال قػػرب 

    أقول من لس ًة المٌنبور, ضإذا ىي ىي
ِْٔ ,َٕٖ 
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 األمثال واألقوال المأثورة
 ّّٓ ا فظي بيمك ٦تن   تنَدين

 ُُٗ ّنر مٍ قىلو  إذا جام ّنر اهلل بطل
 ُِ  اداتجرت من ا ضاال ال ادات ٔت ادات ا١ت 

 ُٕٓ   اٞتم  بُت الٌضب كالنوف
 ِّٔ  اٞتواد قد يكبو كالسيا قد ينبو

 ٕٔ  اٟتكيم من ي طي كٌل مسمحٌق مسمحقَّو
 َِّ  درم ا١تفاسد مقدـ ٌ؟ى ج؟ب ا١تصاحل
 ُٗ  صدؽي الط؟ب اامنه ٟتصوؿ ا١تط؟وب

 َُِ   الضركراتي تيبيح احملظورات
 ِِْ ٌسى الغوير أبؤسا

 ُُ  بالط؟ب كاٟتاصل ب  ت بو لي  اآليت 
 ّٖٔ ما كلُّ سودامى ٘تره ك  بيضامى شحمة

 ِّٕ  ا١تمكٌ؟م بغَت لغمو ٟتٌاف
 ِِٕ من بدا ضقد جفا

 ِْٓ من  فظ  جة ٌ؟ى من   ٭تفظ
 ُِ   ّنى النحريري ٌن إٌادة المقرير
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 النماذج النحوية
 ُُْأثيم كأثـو

 َُٔادخ؟وا ا ٌكؿى ضا كؿى 
 َٕٓجافأىٍذرىبي

 ُِِ ارج ن مأزكراتو غَتى مأجوراتو 
 ْٖ أشيام

 ُُٔ أٌوري ٌيًنو الييمٌت
 َِْأقاعمه أخواؾ أـ قاٌداف 

 ْْٖ, َِٗ  أك؟وّن الرباغيث
 َُٖإف تأتٍت آتيك 

ٌيمىر   َُٕإف قاـ زيده يقوـي 
 ْٓ, ّٓ إنسانان إنسانان 

 ْٕأٌيش 
 ُِْثقفي 
 ُّْثػىقىًفي 

 ّّٔجام ل؟ناس كاضةن 
 ّٔٓ, ْٖٔضا مقرىا  جامتو كمايب 

ً؟يً؟ي   ُِْجى
 ْٖٔ ,ّٕٔ ,ُّٗجوارو 

 ُٔٓ بياا ك   يباا  
اـً   ٕٗٓ, َٕٓ, ِّْ ىاى
 ُّْ  ركرم

 ِْٓاٟتسن الوجوى 
 َْٗ ى؟ىيب 
 ُُْ نفي 
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 ِِٔ, َُْ, ّْخرىؽ الثوبي ا١تسمارى 
 ُٔٔالام يطَت ضيغضب زيده الاباب 

 ْٖٓرج ن اا كان  رأيميو
 ُُْر يم كر ـو 

 َْٗرىكىيب
 ْٓالرماف  يٍ؟وه  امسه 
 ِٗزاف نوره الَجر 

 ْْٕزيده ٌمرهك ااربيو ىو 
مرهك قاعمه   َُُ  زيده ٌك
 َُٓالميدكف قاـ 
 ْٖٔسراكيل 
 ُّْسىً يًدم ح 
 ُّْ سي؟ىيمي 
  َْٗ, ِٓٓشن ي 

 ُُٔ ًصٍفري ًكشاً حا
 ٕٕ صمتي أم ً 
 ٕٕ صمتي أمسان 

 َُٗارب غ مىو زيده 
 ُّْ اركرم

 َٓٓ, ٌِِْسى الغوير أبؤسان 
 ٌُّْ؟يك س ـه 

 ٌُْٗ؟يو الس ـ كالرٛتت 
 َْٕال مرين 

 ّّٖ  ٌندم رطله زيمان 
 ّّْغَتي قاعمو الميداف 
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 ِِّض فه   ٯت؟ك در٫تان ضض ن ٌن دينارو 
 ُٖٔضيحا قاعمان رجله 

 َْٗقميب 
 ُّْقػيرىيش 
 ُّْكىرىًميح 

 ّْْكما تكونوا ييوىٌل ٌ؟يكم 
 َٖٕ, ِْٔقول من لس ًة المٌنبور, ضإذا ىي ىي كنتي أظٌن بأٌف لس ةى ال قرب أ

 ُّٕكيا أصبحتى  خَتو  
 ٖٕ كيا ٕت؟ ي أج؟ ي 

 َْٓ, ُْٕ, ُْٗ   تأكل ال؟نب كتَرب السمك
 ُْٗ    سٌيما

 ّْٖل ل أباؾ منط؟قان 
 ّْٔ, ّْٖلن تيرٍع, لن تيرٍع 

 ّْٕ, ُّٖال؟حٌم  
 ّٗٓال؟حم اىبي ان كذعبان 
 ُّٖلو م كلو ؾ 
 ّّٖ  ن ا م؟ؤه ٌس

 َّٔ, ِٕ لي  الطيبي إ  ا١تسكي 
ان   َّٓ, ِْٕ, ُْٗما أ سنى ي زيده و

ما جامىتٍ 
 َٓٓ اجمىك  

 ِٖٔما قاـ إ  زيدان أ ده 
 ّٖٔما كلُّ سودامى ٘تره ك  بيضامى شحمة 
 َِٖما من أيٌاـو أ ٌب إىل اهلل ضيحا الصوـي 

 ْٓ مررتي برجلو زىَتو 
 ْٖٔمررت بميدو رجلو صاحلو 
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 َُُْوٌ مٌَي كم
 ُُّْنٌي كّنٌو 

 ُْٖىاا اٟتسن الوجًو 
 ِْٓ, ِْٕىاا اٟتسن الوجوى 
 ُْٖىاا الضارب الرجًل 
 ِْٓ, ِْٕىاا الضارب الرجلى 

   ْٕٓ, ّٕٔ, ّٔٔ ىاا جحر اب خربو 
 ٕٔ ى؟مٌ 

 ٫ْْٕتا  ا٢تنداف الميداف ااربما٫تا
 ّْٗيا ليمٍت ضيحا جىاىٌان 

 َُِبالنحار يم اقبوف ضيكم  م عكةه بال؟يل كم عكةه 
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 النماذج الصرفية 
 ٗٔٔآمة  

 ُْٓإبريسم 
 َُْابن 

 ِّْ, ُّٔأَبى يأَبى 
 َُٓاإلجاص 
 ٖٖٔأخت 
 ُّٖ ادجر
 ُُْآدر 
 ُّٖادكر 
 َٓٔ أراوف
 َٕٔأرياح 
 ُّٖازدىر 
, ْٕٔ, ْٕٕ, ْْٓ, ََْ, ِِْ, ُّٔ, ََْ, ّّاسػػػػػػػػػػػػػػػػمنوؽ اسمصػػػػػػػػػػػػػػػػوب   اسمحوذ
ِٔٔ - ٔٔٓ 
 ٔٔٔاسمقاـ 
 َُٔ, َُْ, ّاسم 
 ْٖ أشيام
 َٕٔ, ُْٔأٌياد 
 ٖٗاإلقامة 
 ُْانمحاؿ 
 ِْٔ, ُٖٗأندل  
 ٖٗٔأنطى 
 ُٔٔ, َٖٓ, ْٖٗأكاعل 
 ُِٓا كىد 
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 ْٔٓأىٯٍتين 
 ْٔٓ, ُُْأينق 
 ِٖٓب ت 
 ٖٖٔبنت 

مة اه كٗتي  ُّٖ ٕتي
 ْٓٔ, ِْٔالمقول 
  ٕٗٔ٘تيمٌج 

 ِْْثوبه مٍصويٍكفه 
 ًُْٔثوىرىة ثػىٍور 
 ُْٗجىٍحمىًرش 
 َُٓ اٞتىٍردىقةً 
 َُٓ وؽاٞتيٍرمي 
 َُٓ اٞتص
 ٖٗٔاٞتىٍ بىة 
 ٕٖ اٞتىمىمل
 ُِٓجواب 
 َُْجيوىف 
 ٖٗٔ صاة 
 ّٖٓ قي 
 ُِٓاٟتىوىكة 
 ُِٓاٟتىيىد 
 ُِٓا٠تىوىنة 
 َُْداعو 

 ِّٔ, ِٓد عل 
 ّٖٓدا 
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 ُْٓدمي 
 ٓٗٔرأيمًكش 

 ِْْ رجله مٍ ويٍكده من مراو
 ٖٗٔريطىبىة 

ة  ٌم  ٖٔالٌم
 ُُْ زنادقة
 ُّٖزنة 

 ُْٔزًكىجة زكج 
 َِْان سبسب
 ٕٔٔسيٍردىد 

 ُْٖسفر ل 
 ِٖٓس  يس  

 ٖٔٔ, َٕٔ, ٔسٌيد 
 ُِٓسٌيما 

 ِٖٓش يرى ضحو شاٌره 
 ُُٓ الٌصج

  ,ٖ الصحب
 َُِٓ, ُْٕالصوٞتاف 
 َُٓالطاجن 

  ِٖٓطحيرى ضحو طاىره 
 ُِٓطي 

 َُٓالطيجن 
 ٌٕٗٔىىٌت 
 ٌُّٖدة 
 ٌٔٗٔىٍس؟ىمى 
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 ٌَْٗصاضَت 
 ًٌٍَٗٔفرًيت 
 ٌٖٗٔ ٌمة 
 ًٌٖٗٔنىبىة 
 ٖٔٔ, ٌْْٔىٍنربى 
 ٌٗٔٔنسل 
 ٌٗٔٔنصل 
 ٌٔٗٔىٌنكى 
 ٌُٖٓواكر
 ٌُٖٓىوىاًكؿ 
 َُْغازو 

َياف   ِْٔغدياف ٌك
 ُِٓالغىيىب 
 ٖٗٔضماة 

 ْٓٔ, ِْٔالفمول 
 ُٕٓضحٍصطي 

 ِْْضرىسه مٍقويٍكده 
 ُْٖ ًقٍرطىٍ ب
 ًْٓٓقٍركاش 
 ِٖٓق  يق  
 ِٖٓق؟ت 

 ُْٕقمتي ًقيامان كقاكمتي ال دك ًقوىامان  
 ٖٗٔقناة 
 ُٓٔقواكة 
 ُِٓالقىوىد 
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 ُْٓقيم 
 َِْ ك؟ك ن 

 ُٔٓ  أي ٍيًبايه 
 ٖٗٔلىبػٍَّيشى ال؟حم 

 ِّٓ, ِِّ – َِّ, ُٔٔاهلل 
 ٌُِٓا 

 ٖٗمبي  
 ٤ًْٓٓتراب 
 ْْٓمركاف 

 ِْْمسك مدككؼ 
 ِٓٓ, ُُٓمس؟ًمٌي 

 ٕٕ, ٕٔمصاير كم ايش 
 ٖٗمصوف 
 ْٕٔمطيبة 

   ُِْمكافه ميٍبًقله 
 َٗٔمى؟ىكيوت 
نً  ىٍنجى
 ُْٖيق ا١ت

 ٔٗٔمنش 
 ٕٗٔمنًحم 
 ُْٕ ميحىٍنًدس
  ْٔٔا١تياثق 
   َُْ ًمَتى 

 ُِٓ, ْٕٗ, ْٖٖميماف , كمي اد  
 ٖٗٔالنات 
 ُْٔ نػىٍرًج 
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 ٖٗٔ نٌسابة
 َُٔنكمل 
 ُِٓىيياـ 

 ِْٕ, َْٔ, َِْكىذىرى ك كىدىعى 
 َٖٔ, ّٓكرنمل 

 َٖٔالوصوصة كالو و ة
ٌىدى ك كىزىفى   ِْٕ ,َْٕ, ُّٗ, ُّٖكى

 ْٖٓ كقمت
 ٖٗمحي يس
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 األشعار
  كيػاى 

 أنتى ًمصباحي 
 ٝتامي 

 ا ىاوامي 
 َِٓ  البوصَتم الطويل

 ِٗٓ, َٗٓ, ُِْ ش ٣تحوؿ الواضر ًغنامي  سيغنيٍت
 قد ٌ؟متٍ 
؟مػت    ٌك
 أف نً ػمى 
 يا لػكى 
َىب  يػىٍن

 السِّ  مً 
 اٞتًرام
 ا٠تىوام
 ًشٍيَام
 كال؟َّحىام

 ِٔٗ ش أنَدىا الفرٌام  ٌرايب الرجم

 ْْٗ ش ذك الرمة البسيط كىرىبا غي في 
 َّْ ش ٞتابر بن رىٍأ ف الطاعيٌ  الواضر ا٠تيطيوبي  ييرجِّي 
 ّْٖ ش ك ب بن س د الغنوم الطويل قريبي  ضق؟تي 
 ِّٕ ش قي  بن ا٠تىطيم  الطويل راكبً  أت ًرؼي 

   ت ًراىنَّ 
 ضإذا ٌراتى 

 حاهتايبً 
 هتام هبا

ي الكامل  َْْ  ٌمر بن ٌ؟ي ا١تطٌو

 ِْ  ٣تحوؿ الواضر رقيبً   ٨تونا
 َِْ ش أبو النجم ال ج؟ي الرجم مس؟مت اهلل 

 ُِٓ ش ب س ا ٌراب الرجم زضػٍرىاهًتا ضمسًتيح 
 ُّٖ ش ٌمر بن أيب ربي ة السري  أىٍ جيجً  أىٍكمىٍت 
 ُِٔ ش ٚتيل بثينة الواضر الص ح أريد

  إذا أريد
  كما تكٌسر
 ضيو اخم ؼي 

 أبػدا
 رشدا
 كجدا

 ٖٕ, ٕٕ  ابن ٌ ف البسيط

                                                           

  بحرف )ش(.ما كان شاھدا أشرت إلیھ 
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 ضالكٌل يبٍت
 وضالكٌل ي ربي 

 ضيقػدا
 ندا

 إذا أضػادؾى 
 كقل 

 أبدا
 اٟتسدا

ٌ؟ػػي بػػن ٌػػراؽ, أك حملمػػد بػػن  البسيط
ٌبػػػد ا١ت؟ػػػك الفػػػارقي, أك ٌبػػػد 
 ا١تن م بن ٤تمد الباجسراعي

 ُٓ ,ِّ ,َِّ 
 

 ّّْ ش ٣تحوؿ البسيط أ دا أف تقرأاًف 
ىٍ ؟يوط بن بى  الطويل يميدي  كرجِّ 

 َّْ ش دىؿ ا١ت
 ِٓٗ ش ٣تحوؿ الطويل ل ميدي  ي؟ومونٍت 
 ٌاٞتمىحا 
 ٝتٌيتى 
 سٌحلى 

 أباجاًدىا
 إيرادىا
 أطوادىا

 َٕٔ, َٕٓ  م اذه ا٢ترٌام السري 

 ُِْ ش ٣تحوؿ الواضر غادم كمن يٌمٍق 
 ِٕٓ ش النابغة الابياّن البسيط ضػىقىدً  قالت

 ٔٓٔ, ٓٓٔ ش طرىضىة بن ال بد الطويل ٥ت؟دم أ  أيحاا 
 ِِٕ  ٣تحوؿ الطويل ىندً  كقاـ 

َيٌااذ كب س   ِّٖ ش ٣تحوؿ الرجم ال
 م أمٌ 
 أيوـى 

 أىضرٍ 
 قيًدٍر     

اٟتػػػػػػارث بػػػػػػػن ا١تنػػػػػػػار اٞترمػػػػػػػي  الرجم
 كتركل ل ؟يٌ 

 ّْٔ, ّْٖ ش

 ُِْ ش ٣تحوؿ الرجم السفرٍ    بدَّ 
 يي رؼي 

 باشمقاؽ 
 كبػأف

 ها١تاكورى 
 ا١تَحوره
 مسطوره

 ِٗٔ  ابن ٌ ف ا٠تفيا

 النحو
 نوع

 مقداري 
 أسرار

 َْ  ابن ٌ ف البسيط

 ُِّ  ابن غ؟يوف الصورم ا١تنسرح الناري  يا  اري 
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 ِْٓ ش ٣تحوؿ البسيط ديٌاري  كما نباا 
 ُّٕ ش الفرزدؽ البسيط بَري  ضأصبحوا 
يناف   ُْٓ ش ذك الرٌمة الطويل ا٠تمري  ٌك

  اهلل
ٍيثيما  كأنٍَّت  ى

 صوري 
 ضأنظور

 ُِٖ ش ىيم بن ىرمةإبرا البسيط

ٌٌَماخ الواضر زىًمَتي  لو زىجىله   َُْ, ِٖٕ ش ال
 ُٗ  أبو ال  م ا١ت رم البسيط الصِّغىرً  كالنجم 
 َُٔ ش راشد بن شحاب  الطويل ٌىٍمرًك رأيميك
 ُٖٓ ش جندؿ بن ا١تثٌت الطحوم الرجم بال ىوىاًكرً  ككحَّلى 
 ِْٓ ش ل؟فرزدؽ البسيط الدَّىارًيرًم بالباٌث 
 ُٓ  ابن مالك الرجم ميٍنجىمً  تقٌرب 
 ّْْ ش رؤبة الرجم ضاق نسسا تقاٌ 
 ُُٕ ش ٣تحوؿ الطويل راسي  بثوب 
 ّٖٔ ش اٞتراد بن ال ود الرجم أني ي  كب؟دةو 

 ََْ ش طرضة ا١تنسرح الفرسً  ًااًربى  
 لىٌما ت ٌب 
ـي   منى  الغرا

 ا١ترتضى
 ا١تقمضى

 ٕٖٔ  ابن ٌ ف الكامل

 جارية 
 سأبي

 الفىٍضفىاضً 
 أباض

 َّْ, َّّ ش رؤبة الرجم

 قالوا 
 ضق؟تي 

 يرتضي
 ا١تقمضي

 ٖٔٔ  ابن دقيق ال يد السري 

 ٖٗٓ ش ذك اإلصب   رثاف بن  ارث ا٢تمج ال ىٍرضً  ك٦تن كلدكا 
 ّٖٖ  الكساعي الرمل ينمف ٍ  إ٪ٌتا النحو 
 ّْٗ ش ال جاج الرجم ركاج ا يا ليتى 

 ُُّ ش بن زنيم أن  الرمل كاى وٍ  كم ّتودو 
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  أى  إفٌ 
  كما ىو

 ٣تم وٍ 
وٍ   منٌو

 ُٕٓ  ابن ٌٌ ف الطويل

 ِْٗ  أكس بن  جر ا١تنسرح ٝت ا ا ١ت ٌي 
 َُٖ ش ٌمرك بن خثاـر  الرجم تيصرعي  يا أقرعي 
 ُْٕ  ابن مالك الرجم يق ي  كقصر 
 شوقي 

 لكن ٌراّن
 مػان ي 
 مان ي 

 ٖٓٔ  ابن ٌ ف السري 

ٍد   ُّّ  أبو اٟتسن الدي؟مي الطويل يػىمىضىوَّعي  أٌى
 ُِّ ش ٣تحوؿ الطويل يبغي أخاؾ 
 ِٓٗ ش ٣تحوؿ الطويل بػىٍ؟قى ً  أردتى 
 صرىؼى 
 قيل

 ٌيرؼٍ 
 ينصرؼ

 ُُِ, َُِ  ابن الوردم الرمل

 س؟ب 
 ضقىػدى السكوفى 

 أىًلاٍ 
 ا لا

اد الكامل  ُْٗ  ابن الرٌٌ

 ّّٔ  ابن مالك  الرجم يىٍكمىًفي كمىٍن ي 
 من ت
 ت كصػر 

 ت؟في
 كأللاً 

٣تػػػػػػػػػػػػػػػمكم 
 الواضر

اد  ُْٗ  ابن الرٌٌ

 ْٗٔ  ابن مالك الرجم أى قٍ  كجحاًف 
 كأٌف 
 أيدم

 القىرًؽٍ 
 الوىرًؽٍ 

 ِْْ ش رؤبة الرجم

 ُْٕ  ابن مالك الرجم سيبقا ٌاملى 
 ُٔٗ  اإلماـ مالك الرجم الواثقة ال ؟م 

بً   ّْٔ, ّْٕ ش ركيت  ٌرايبي  ا١تنسرح اٟتى؟ىقىوٍ  لن ٮتًى
ًٌيػػػػػػػػاض بػػػػػػػػن أـ درٌة الطػػػػػػػػاعي  الطويل ا١تواثقً  ٛتىن 

 جاى؟يٌ 
 ْٕٔ ش
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 ِْْ ش رؤبة الرجم ٘تىى؟َّقً  ك  تىرٌااىا 
 س؟ِّمٍ 
 أبدان 

 كلقػد ٨ًت؟ػت

 ٦ت؟وكو
 منحوكو
 ٖتريكيو

اد الكامل  ُْٗ  ابن الرٌٌ

 ىي الدنيا
 ضػ  يغريركمي 

 كضمكي
 ميبكي

 ِّْ  أبو الفرج الساكم الواضر

 ُِٔ ش لبيد الرمل ا١ت لٍ  كقىًبيله 
 ْٓٔ ش ٌدم بن زيد ال بادم البسيط سأ  اٝت ٍ 

ا كقصيدةو   ُّٗ ش ا ٌَى الكامل قا٢تى
 ُّْ ش ٌامر بن جيوينو  ا١تمقارب إبقالػىحا ض  ميٍمنىةه 
 ُٗٓ ش ا١ترٌار ا سدم الواضر ا٠تدا  كقد نغٌت
 ِّٖ ش امرؤ القي  أك رؤبة الرجم جواًض  يًتكنى 
ٌ؟ػػي بػػن أيب طالػػب أك ٤تمػػود  ا١تمقارب ٌك أ رأل 

 الورٌاؽ
 ٕٓ 

 ُٖٓ ش ٣تحوؿ الرجم ٌىوىاًك  تسم  
 ّٖٓ ش أبو ا سود الدؤا ا١تمقارب ق؟ي  ضألفيمو
 ُِْ ش ديؤاد بن أيب دؤاد الرجم مبقلي   أٌاشٍت

 ١تٌيةى مو َان 
 

٣تػػػػػػػػػػػػػػػمكم  ًخ؟ىلي 
 الواضر

 ّّٕ, ِٖٕ ش ذك الٌرٌمة

 ٌسػػػػػػػػػاف أك ابػػػػػػػػػن ركا ػػػػػػػػػػة أك   لوضرا ال ىوًيلي  بكٍت 
 ك ب بن مالك

 ِٖٖ ش

 كلو أٌف 
 كلكٌنما 

 ا١تاؿً 
 أمثاا

 َُٔ ش امرؤ  القي  الطويل

 ُِٗ ش امرؤ القي  الطويل شيماا كأّن 
 ُّّ ش امرؤ القي  الطويل ميٍرًجً؟ي كيوـى 
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 ُٓٗ ش امرؤ القي  الطويل جي؟جيلً  أ  ريبَّ 
 أسند 
 بدأ 

 البطلً 
 ٌ؟ي

ينػىَتِّ  الرمل
 ْْ  ناصر الدين ابن ا١ت

 ِِٖ ش امرؤ القي  الطويل من ٌلً  ًمكري 
 ِِٕ  ٣تحوؿ البسيط كالسَّمىلً   كموا 
 ْٔٓ ش   يب النجم ال ج؟ي الرجم أىٍْشيلً  يربم 
 َٕٔ  أبو الطيب ا١تمنيب الواضر دليلً  كلي 

 ِٗٗ, ِِْ ش ينسب لرؤبة الرجم صاعما     ت الن
 ْٕٕ  أبو  ٌياف الف سي الرجم مايػيؤىٍكرى  ضإنٌو

 إ٪ٌتا كاف 
 أٌف داكدى 

 رٝتا
 ظ؟ما

 َٕٕ  ٣تحوؿ ا٠تفيا

 ِِٓ ش ٣تحوؿ الطويل ميٍ ظىما ىػم اآلمركف
  أًمٍن دمنمُتً 

 أقامت
 ط؟ ٫تا

 مصط ٫تا
 ُُٔ, ُُٓ ش بن ارار ا١تخضـر الٌَماخ الطويل

 ِْٕ, ُّٖ ش أبو خراشة ا٢تاا الرجم ال؟حٌما إّن إذا 
ـي  كمحفحًا   ِْٓ, ِٗٔ, ٗٔ  رجل من ٘تيم الكامل  را
 ِٕٓ ش ٌمرك بن برٌاقة ا٢تمداّن الطويل جارـي  كننصر
ًرـي   كإف أتاه  َُٕ ش زىَت البسيط  ى
 ُِْ, َِْ  ش مرار ال دكم البسيط  ي؟يمي  ضقمتي 

 َُٓ ش ٣تحوؿ ا٠تفيا بيوـي  إٌف من صاد
 ْٕٔ ش ا١ترٌار الفق سي الطويل يدـك صددت 
اـ إذا قالت   ُْٓ ش ٞتييم بن صىٍ بً  الواضر  ىاى
 َُّ ش اٟتطي ة البسيط ـً سى َّ  ضيو الرِّماحي 
 ِٕٓ  البوصَتم البسيط بدـ أمن تاكًر 

 ُٗٓ ش الفرزدؽ الطويل ىاشمً  كلكٌن نصفان 
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 قد كاف 
 لىٌما ٝت تي 
 تركتي ٨توىمي 

 الركـً 
 البوـً 

 اٞتراثيمً 

 َٕٓ  م اذه ا٢ترٌام البسيط

 ُِْ ش ٣تحوؿ الطويل قدميً  كىم مىثىلي 
 ِٔٔ  أبو الطيب ا١تمنيب الواضر السقيم ككم من 
 ِِٓ ش رجل من ابة أك رؤبة الرجم ظبيانا أٌرؼ 
  كمضى
 كثي ثان 

 أيثػىٌنا
 ضاطٌ نا

٣تػػػػػػػػػػػػػػػمكم 
 الرمل

 ِّٓ ش ٣تحوؿ

 ربَّ 
 ق؟تي 

 ل؟حوازنةٍ 
 زنة

٣تػػػػػػػػػػػػػػػمكم 
 ا٠تفيا

 َُٕ  ٣تحوؿ

 ُِٔ ش رجل من بن أسد واضرال ٢تيٌنوٍ  أصاهبم 
 ُِٗ ش لبيد الكامل ضالسُّوبافً  دىرىسى 

 ِِْ ش رجل من أزد السراة الطويل أبواف ٌجبت
  كمن غريب

 أضىت
 بالسرياف
 ب يٍت

 َِّ  السيوطي الرجم

 ُّٓ   ابن سينام ا١ت؟ك الكامل بالمنوين ٌ؟مميو
  زمتي 
 كغدكتي 

 الدين
 المنوين

 ُّٓ  ابن ٌ ف طويل

 بيٍت 
 ممباينُتً 

 كالمنوينً 
 كالمػ يُتً 

 ُٕٔ  ابن ٌ ف الكامل

 ِٕٗ, ِٖٕ ش ٣تحوؿ البسيط حايٍ كادً  كأشربي 
 ُّٖ ش يميد بن اٟتكم الثقفي  الطويل ممينػٍحىوً  ككم موطنو 

 ْٗٔ ش زىَت الطويل آتيا بدا ا 
 ُِْ  السٌيدة ضاطمة الطويل لياليا صيٌبٍت 
 ُٕٓ, ُّٓ  ٣تحوؿ الطويل مكانيا كأّنٌ 
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  یُعرف

  بنـون  

 في أخیر  

 أو خال

 ذي أمور  

 الػ ريب
 بػػممٌ 
 اٞتػ؟يٌ 
 صػفي يا

 با ٌجمي

 ُْٗ  ابن ٌ ف ا٠تفيا

 مٌرت بنا
 ترنو بطرؼ

 لًتكي
 ٨توم

 ْٓٓ  ابن ضارس السري 
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 المسائل النحوية والصرفية
ات المالية ك سب تريبحا   أدرجت ا١تساعل ٖتت ا١تواٌو

 اإلااضة .ِ ف لالاسم  .ُ
 ب س الًتاكيب إٌراب .ْ اإلٌراب .ّ
 إف كأخواهتا كما ي مل ٌم؟حا .ٔ ا ض اؿ الناقصة كما ي مل ٌم؟حا .ٓ
 البنام .ٖ البدؿ .ٕ
 الممييم .َُ المصغَت .ٗ
 اٞتار كاجملركر .ُِ المنوين .ُُ

 اٟتاؿ .ُْ اٞتم  .ُّ

 الَرط .ُٔ الَاكذ .ُٓ
 الضمَت .ُٖ الضركرة .ُٕ
 ٌ مات ا سم ٌك مات الف ل .َِ ال طا .ُٗ

 الفاٌل .ِِ ال ؟ل .ُِ
 ١تبمدأ ك ا٠تربا .ِْ قصر ٦تدكد كمٌد مقصور .ِّ
 مساعل ٨توية كإم عية ممفرقة .ِٔ ا١تساعل الصرضية .ِٓ
م؟حا .ِٖ ا١تسمثٌت .ِٕ  ا١تَمقات ٌك
 ا١تف وؿ بو .َّ ا١تضارع .ِٗ
 ا١تنادل .ِّ ا١تمنوع من الصرؼ .ُّ
  النسب .ّّ
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   فعلالاسم  .ُ

 ََٓ   قط اسم ض ل ٔت ٌت انمو  
 ٕٔ لكثرة ا سم ماؿ ى؟ٌم أص؟حا )ىا ملٌ( مثٌ أصبحت )ى؟ٌم( 
أٟتقحػػػػػا أىػػػػػل اٟتجػػػػػاز باسػػػػػم الف ػػػػػل, ض؟ػػػػػم ي؟حقوىػػػػػا  «ى؟ػػػػػمَّ » 

ال  مػػػػات كبنػػػػو ٘تػػػػيم ي؟حقوّنػػػػا ال  مػػػػاًت اٌمبػػػػاران  صػػػػل مػػػػا  
  كانت ٌ؟يو 

ِٖٓ 

 ْٗٔ ىل ىي اسم ض ل أك ظرؼ  ىيحات 
   اإلضافة .ِ

, كأٌ؟ػػػى منػػػو ٚتػػػ    إضػػػراد ا١تضػػػاؼ مػػػ  أنٌػػػو مثػػػٌتن إلاػػػاضمو ١تثػػػٌتن
 ا١تضاؼ, كأا اي الث ثة تثنيمو 

ّّْ ,ّٕٕ 

 ْْٔ, ِِٔ رض  ا١تضاؼ إليو شاكذان  
 ُّٕ, ّْ الفصل بُت ا١تصدر ا١تضاؼ كا١تضاؼ إليو ٔتف ولو 
  :اإلعراب .ّ

 ِٓٔ ا صل م ا ٝتام اإلٌراب  
 ْٔ   إلماـ ا١تثٌت ا لا )لغة القصر م ا١تثٌت( 
 ِّْ ٛتل اٞتٌر ٌ؟ى النصب ضيما   ينصرؼ  
 ِّْ ٚت  ا١تاكر السامل نصب ٌ؟ى اٞتٌر م ا١تثٌت ك الٛتل  
  إلماًمػػػػو ا لػػػػاى م ا  ػػػػواؿ كٌ؟حػػػػا «ا خ»الػػػػدليل ٌ؟ػػػػى قصػػػػر  

 دليل يقبل المأكيل  
ُِّ 

 ُْٕ ٌ؟ة إٌراب ا ٝتام  
ٌ؟ٌػػػػػػػػة تقػػػػػػػػدير اٟتركػػػػػػػػػات م ا١تقصػػػػػػػػور الم ػػػػػػػػٌار كم ا١تنقػػػػػػػػػوص  

 ا سمثقاؿ 
ْٕٔ ,ُْٗ ,ِْٗ ,
ْٕٗ ,ّٓٓ 

ؤنػػػث السػػػامل ٌ؟ػػػة جػػػٌر مػػػا   ينصػػػرؼ بػػػالفمح كنصػػػب ٚتػػػ  ا١ت 
 بالكسرة 

ْْٕ 
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 ْٔ  لغة ربي ة م لمـك السكوف 
مػػػا كجػػػد ضيػػػو سػػػبب البنػػػام  ل سػػػم كمنػػػ  منػػػو لمكمػػػو ل اػػػاضة  

 ككغَت كسول ي رب ك  يبٌت, تقدٯتان ل؟مان  ٌ؟ى ا١تقمضي 
ٖٔٓ 

 ْْ  مراٌاة ظاىر الصناٌة كا١ت ٌت م اإلٌراب 
 ّٕٔ أنواع اإلٌراب كالبنام ٜتسة  نفي أف 
   بعض التراكيب عرابإ .ْ

 ِِْ, ُِٖ أص ن  
 ٗ أٌما ب د 
 ْٓ - ّٓ إنسانان إنسانان  
 ,َُُ ,ُّ, َّ كما ب دىا المفسَتية أم 
 ْٕ أٌيش  
 ْْٔ, َُّ, ُِْ أيضان  
 ْٖٓ  البمة 
 ّٕٓ  چی  النهارَ   ڳ     ڳ  ىچ ٗتريج قرامة  

 ُٕٓ  چىى     إِنَّ  چٗتريج قولو ت اىل   

 ُّٕ  چقَتْلُ أَوْالدَهِن شُرَكَائِهِنْ چقولو ت اىل  ٗتريج  

 ُٕٓ  چې  ۉ  ۉ  ې  ې  ٴۇ چ ٗتريج قولو ت اىل   
   ى  ى     ى  ى  ىچ  م چی  چ ٗتريج قولػو ت ػاىل   

  چ       ى  ى  ىىڳ  ڳی  ی    ى   ى
ُٕٓ 

 ُٗٔ    چٹواألَرْحامِ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   چٗتريج قولو ت اىل   

 ُٖٔ  چچ  ڇ        ڇ  ڇچقولو ت اىل   ٗتريج 
 ّّٔ ت ريا كاضة كتصرضحا م غَت النصب  
 ٖٔٔ, ُٖٓ, ْٔ ككماب تنبيو كضصل كباب 
ٌة    َِٓ, ُٖٓ, ُْٔ ٙتى
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م قولػػػو  كأشػػػربي ا١تػػػامى مػػػا يب «مػػػا يب ٨تػػػوه ٌطػػػش»ٚت؟ػػػة  
٨تػػػوىه  

 ٌىطىشه   
ِٕٗ 

 ُْٓ, ِٖٕ, ٖٓ ضصاٌدان  
 ِِّ  ٯت؟ك در٫تان ضض ن ٌن دينارو ضىٍض ن م مثل ض فه   
 ََُ, ٕٓ    بدَّ  
 ٔ     وؿ ك  قٌوة إ ٌ باهلل 
 ُْٗ   سٌيما  
 ّْٔ   ٤تالة  
 ُٔٔ  چ    الهٌ  ہ  ہ  ہ  ہچ   ه م قولو ت اىل   

 ُّْ لقيميو مرٌةن  
 ُٕٕ  م اذى اهلل 
 ْٗٓ, َِٕ نػى ىٍم  ك؟مةه يسم م؟حا ا١تدٌكنوف م ا سمدراؾ  
  :األفعال الناقصة وما يعمل عملها .ٓ

 َِِ م لغة ال الية  «لي »ٌمل  «أف»إٌماؿ  
, َٕ, ٗٔ, ّٓ ٌند أىل اٟتجاز, كإ٫تا٢تا ٌند ٘تيم  «لي »ٌمل  «ما»إٌماؿ  

ِٔٗ  ,ُْٔ ِٓٓ ,
ٖٔٓ ,ٕٔٔ 

 َِْ, ُُِ  «أىفٍ »بػ «كاد»اقًتاف خرب  
م اإل٫تػاؿ  «مػا» ن ٢تػا ٌ؟ػى ٛتػ «إ ٌ »ا٠تربى ب د  بنو ٘تيم يرض وف 

  «إ ٌ »ٌند انمقاض النفي بػ
ِٕ,  َّٔ 

 َّٔ تأكيلي أيب ٌ؟ي قوؿ ٘تيم  لي  الطيبي إ ٌ ا١تسكي  
, كغ؟بػػة ٟتاقحػػا خػػرب أض ػػاؿ «أف»ٕتػػٌرد خػػرب أض ػػاؿ الَػػركع مػػن  

 الرجام 
ْٕٔ 

 ُّٕ اٟتجازيٌة كنصبو  «ما»خرب  توٌسط 
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 ٔٓٓ ٌ؟يحا  «كاف»جواز تقدمي خرب  
 ّْٔ -ِّٔ ٌ؟يحا  «لي »جوازى تقدمي خرب  
 «ل ػػػلٌ »ك «مػػػا»م ٌػػػدـ المصػػػٌرؼ ٌ؟ػػػى  «ٌسػػػى»ك «لػػػي »ٛتػػػلي  

 من ٛتل ا صل ٌ؟ى الفرع 
ِْٖ 

 ِّٔ المميمية «ما»دخوؿ البام م خرب  
تَػػػػبيحان بالفاٌػػػػل, كنصػػػػب خربىػػػػا تَػػػػبيحان  «كػػػػاف»رضػػػػ  اسػػػػم  

 ْٕٔبا١تف وؿ بو 
 

 ِٗٗ, ُِْ  «ٌسى زيده قاعمان »ٝتان صر٭تان  ا «ٌسى»شاكذ ٣تيم مف وؿ  
 ُٔٓ  «لي »ٌ؟ة بنام  
 ْٖٔ ٌ؟ة ٛتل أض اؿ ا١تقاربة ٌ؟ى ا ض اؿ الناقصة  
القػػوؿ كػػاف كأخواهتػػا ا١تسػػٌماة با ض ػػاؿ الناقصػػة,   تػػدٌؿ ٌ؟ػػى  

 اٟتدث مردكده بأٌف ا صل م كٌل ض ل الد لةي ٌ؟ى ا١ت نيُت 
ِٕٔ 

 ِْٓ   «لي »ضرعه ٌ؟ى  « »ك « »ضرعه ٌ؟ى  « ت» 
 َٓٓ ٣تيم جام ض  ن ناقصان  
  إن وأخواتها وما يعمل عملها: .ٔ

 ّٔٔ ا١تخففة من الثقي؟ة  «إفٍ »إبطاؿ ٌمل  
ٌيقىيلو  «ل ل»اٞتر بػ   ّْٖ م لغة 
 ْٖٓ, ِٓٗ  «لكنٌ »دخوؿ ال ـ م خرب  
 ّٔٔ    راض  خرب إفٌ  
 ْْٕ, ْٖٔ  «إفٌ »ٌمل  « »ٌ؟ة إٌماؿ  
 َِٓ ٌ؟ة الفصل بُت أف ا١تخففة كخربىا إذا كاف ض  ن  
 ُّٓ كرض  خربىا  «إفَّ »ٌ؟ة نصب ا سم  
 ِٕٓ إٌما٢تا كإلغاؤىا  «ليمما» 
 ّْٖ  «ل ل»نصب اٞتمأين بػ 
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 ّْٗ  «ليت»نصب اٞتمأين بػ 
   البدل .ٕ

 ُّٔ البدؿ كا١تبدؿ منو   ٬تمم اف  
 ُّٕ ت ريا البدؿ  
 ُّٕ ١ت وض منو   ٬تمم اف ال وض كا 
 ُّٕ  الفرؽي بُت البدؿ كال وض 
  :البناء .ٖ

 َّٔ, ِٓٔ ا صل م ا ض اؿ البنام  
 ِٖٔ, َْٕ ا صل م البنام السكوف  
 ِّْ اٟترضٌية  « اشا»ا ٝتٌية لَبححا ب؟فظ  « اشا»بنامي  
 ِْٖ بنام ا سم ٛت ن ٌ؟ى اٟترؼ كىو من ٛتل ا صل ٌ؟ى الفرع  
بنامي  

اـً ٦تا ٌ؟ى كزف   , َٕٓ, ُْٔ, ِّْ  ٌ؟مان ١تؤنثو  «ضى اؿً »باب  ىاى
ٕٓٗ 

 َّٔ, ٕٗٓ بنام ض ل ا مر  
   ٗٗٓ, ٖٗٓ «ب دي »ك  «قبلي »ك «مىت»ك  «أينى »ك  «كياى »ٌ؟ة بنام  
 ُٔٓ  «لي »ٌ؟ة بنام  
 ِْٕ ٌ؟ة بنام ا ٝتام  
 ِٗٓ  ٌ؟ة بنام الضمَت  
 ٖٔٔ  باشرتو نوف الموكيد ٌ؟ة بنام ا١تضارع الام 
 ُْٔ, ٕٕ ٌ؟ة بنام أم ً  
 ٖٕ ٌ؟ة بنام أين ككيا كإذ ككم كقبل ك يث 
 ُّٔ ٌ؟ة بنام سوؼ إذا كردت  كاية 
 ِّٓ ٌ؟ة  ركة الضمَت ا١تمحرؾ ا١تسند إليو الف ل ا١تااي ٌند ا١تربد 
أربػ   ٌ؟ة سكوف آخر الف ل ا١تسػند إىل المػام ك٨تػوه لػ   تمػواىل 

 ضيما ىو كك؟مةو كا دةو   ركات
َٓٗ ,ُٓٓ ,ِّٓ 
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 ِِٖ لغات ٌلي  
 ّٕٔ أنواع اإلٌراب كالبنام ٜتسة  نفي أف 
  :التصغير .ٗ

 ُٔٓ   تصغَت  باا ك   باا شاكذا 
المفضػػػػيل كزنػػػػان  «أض ىػػػػل»م الم جػػػػب لَػػػػبحو بػػػػػ «أىض ىػػػػلى »تصػػػػغَت  

 كأص ن كإضادةن ل؟مبالغة 
ّْٓ 

 ّٕٓ ردِّ احملاكؼ م المصغَت  
  التمييز: .َُ

 َُٔ إذا جام الممميم م رٌضان بأؿ, ضأؿ زاعدة 
 َّ جواز ٣تيم الممييم مؤكِّدان  
 ّّٖ ال امل م ٘تييم ا١تفرد كالنسبة  
 َُٔ  ٌٌ؟ة كجوب تنكَت الممييم 
 ُْٕ ندرة تقدـ الممييم ٌ؟ى ٌام؟و الف ل ا١تمصرؼ  
   التنوين .ُُ

 ْٖٔ, ُّٗ «جوارو »تنوين ال وض م  
 ُٖٔ     لمنوين كاإلااضة   ٬تمم افا 
 ُٕٔ   الم ريا  ٬تمم اف المنوين ك ـ 
 ْٗٔ ٌ؟ة تنوين ا١تقاب؟ة  
ٌى؟ىمو  «ابن»ٌٌ؟ة  اؼ المنوين من ال ى؟ىم ا١توصوؼ بػ  مضاضان إىل 

   
ْٗٗ 

  الجار والمجرور .ُِ

 ِٔٔ البصريوف ٌ؟ى أنٌو   ٬توز اٞتر ْترؼو ٤تاكؼو ب  ٌوض  
 َُٗ رؼ ٌند كجود ا١تصدر كالف ل ت ؟ق الظ 
 ُٗٓ اٞتاٌر م دكده من ٚت؟ة الف ل كجارو ٣ترل ب س ما جرَّه  
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 ّْٖ ٌيقىيلو »م لغة  «ل ل»اٞتر بػ 
, ْٗٔ, ّٖٔ -ِٔٔ اٞتر ٌ؟ى اٞتوار 

ْٕٓ ,ْٕٗ 
 ِٓٔ دليل ٌدـ دخوؿ  رؼ اٞتر ٌ؟ى الف ل  
 َُْ زيادة  رؼ اٞتر قبل الفاٌل  
 ََٕ, ُٗٔ, ِٗ مَت اجملركر من غَت إٌادة اٞتار ال طا ٌ؟ى الض 
 ٕٔٓ قياس الظرؼ ٌ؟ى اجملركر م ا  كاـ  
 َُِ «ٌ؟ى»اٞتارة ٔت ٌت  «من»٣تيم  
 ٕٗ «ٌ؟ى»٣تيم الكاؼ اٞتارة ٔت ٌت  
   الجمع .ُّ

, أك ٚتػػ ه لػػو شػػاكذان, أك ٚتػػ ي « ػػديثو »أ اديػػث  اسػػم ٚتػػ   
  «أيٍ ديكثةو »

ُٗٔ 

الػػػػػام ىػػػػػو ٚتػػػػػ ي, أك اسػػػػػمي ٚتػػػػػ   «صىػػػػػٍحب»أصػػػػػحاب ٚتػػػػػ   
  «ضاٌلو »  يكوف ٚت ان لػ «أض ا ن »,  ٌف «صا بو »

ِْٖ 

 ْٔٔ  «غىفيورو » «غيفير»كم  «ً ساف» « سن»ٚت   
 ُّٖ اٞتم  احمل؟ى بال ـ مط؟قان ل؟ مـو  
مػػػػن ا١تثػػػػٌت م صػػػػ؟ة ا لػػػػا كالػػػػ ـ ٛتػػػػ ن ٌ؟ػػػػى   ػػػػاؼ النػػػػوف 

  اؼ النوف من اٞتم  
ُٔٗ 

 ِّٔ, ِٓ يل ٌ؟ى د علشٌا ٚت  دل 
 ٖ اسم ٚت  أـ ٚت    صحب 
 َٓٔ بالواك كالنوف  «أرض»ٌ؟ة ٚت   
ٌ؟ػػة ضػػمح نػػوف ٚتػػ  ا١تػػاكر السػػامل كمػػا ٛتػػل ٌ؟يػػو, ككسػػر نػػوف  

 ا١تثٌت 
ّْٕ 

 ُّٖ ٚتوع القٌ؟ة  ٚتوع الس مة من 
  الحال .ُْ
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 َُٔ إذا جام اٟتاؿ م رضةن أيٌكؿى  
 َّ جواز ٣تيم اٟتاؿ من ا١تبمدأ 
 ٖٓٓ جواز تقدمي اٟتاؿ ٌ؟ى ٌام؟حا الف ل ا١تمصٌرؼ  
 ُٖٔ  ٌ؟ة ج ل الصفة  ا ن إذا قدمت ٌ؟ى ا١توصوؼ 
 ّّٕ الوصا إذا تقدـ ٌ؟ى ا١توصوؼ أصبح  ا ن  
   الشذوذ .ُٓ

 ْٔٔ إبقام الق؟ب م ا١تياثق  
 ُٖٓ    إبقام الواك  ْتا٢تا م ٌواكر 
ٌىوىاًكؿ   ُٖٓ    إبقام الواك  ْتا٢تا م 
 ِّْ, ُّٔ أَبى يأَبى  
 ِْٕ, َْٔ, َِْ  «كىدىعى »ك  «كىذىرى »إ٫تاؿ  
 ُْٔ  «ثػىٍور»ك «زكج»م ٚت   «ًثوىرىة»ك «زًكىجة»تصحيح  
, ِِْ, ُّٔ, ّّ تصحيح اسمحوذ كاسنموؽ كاسمصوب  

ََْ ,ْْٓ ,ْٕٕ ,
ْٕٔ ,ِٔٔ - ٔٔٓ 

, ثػػػوبه مٍصػػػويٍكفه, كمسػػػك مػػػدككؼ, كضػػػرىسه مٍقػػػويٍكده تصػػػحيح   
 كرجله مٍ ويٍكده من مراو 

ِْْ 

 ُِٓ القىوىد كا كىد كاٟتىيىد كا٠تىوىنة كاٟتىوىكة تصحيح  
 ّْٓ م الم جب  «أىض ىلى »تصغَت  
 ُٔٓ   تصغَت  باا ك   باا 
 ْْٔ, ِِٔ جر الفاٌل  
 ّْٖ ٌيقىيلو »م لغة  «ل ل»اٞتر بػ 
 ّْٔ, ّْٕ  «لن»اٞتـم بػ 
 ِّٔ, ِٓ ٚت  دليل ٌ؟ى د عل  
 ََْ    اؼ نوف الموكيد ا٠تفيفة 
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 ْٖٓ, ِٓٗ  «لكنٌ »دخوؿ ال ـ م خرب  
 ْْٔ, ِِٔ رض  ا١تضاؼ إليو  
ا١توصػػػولة  «مػػػا»ا١تصػػػدريٌة الظرضيٌػػػة كب ػػػد  «مػػػا»ب ػػػد  «إفٍ » ةزيػػػاد 

 الناضية  «ما»ٛت ن ٌ؟ى 
َّْ 

 ُِٓ  «الغىيىب»ك  «ىيياـ»كيامي ٨تو  «جوابو »كاك ٨تو  تصحيح 
 ِٗٗ, ُِْ اٝتان صر٭تان  «ٌسى»يم مف وؿ ٣ت 
 ْٕٔ    مطيبة 
 ُٔٓ كيٍنيًت   «كنتي »النسب إىل  
 ُِْ مكافه ميٍبًقله  
 ّْٖ  «ل ل»نصب اٞتمأين بػ 
 ّْٗ  «ليت»نصب اٞتمأين بػ 
 ِِٔ, َُْ, ّْ نصب الفاٌل كرض  ا١تف وؿ م خرىؽ الثوبي ا١تسمارى  
 ْْٔ نصب ا١تضارع ْترؼ اٞتـم  
 ّْٔ, ّْٖ  «مل»النصبي بػ 
   الشرط .ُٔ

 َٕ  اسمخداـ )إذا( ك )إف( ك )لو( 
 َُٕ إٌراب ٚت؟ة جواب الَرط ا١تضارع لَرط ماضو  
 ّٗٔ إٌراب من الَرطية  
م ا سػػمفحاـ كالَػػرًط ٛتػػ ن ٌ؟ػػى نظَتهتػػا ب ػػسه  «أمٌ »إٌػػراب  

؟ى نقيضمحا    «كلح »ٌك
ّْٗ 

 ٖٕ اٞتـم بكيا ماىب كوم 
 َُٖ ضارع  ب د شرطو مضارعو اركرة أك جاعم ٌ؟ى قبحرض  ا١ت 
رض  ا١تضارع الواقً  جمامن ب ػد شػرطو مػاضو  سػنه, ك٬تػوز اٞتػـم 

   
َُٔ ,َُٕ 
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 َُِ   )ا١تسألة الساب ة من ا١تقدمات( الضرورة .ُٕ

 ُّٖ م  ا١تيم م ال؟حم اركرةن  «يا»اجمم ت  
 ُِِ ا زدكاج م؟حق بالَ ر م الضركرة  
 ُِٖ لضركرات الميادة ا١تؤدية إىل ما لي  أص  أقبح ا 
 ُِٗ أقبح الضركرات الميادة ا١تؤدية إىل ما يقٌل م الك ـ  
م اٞتمػػػ  بػػػا لا كالمػػػام,  يػػػث ٬تػػػب  «ضػى ى؟ىػػػة»تسػػػكُت ٌػػػُت  

 اإلتباع من أسحل الضركرات
ُِٓ 

 ُُّ, َُِ ت ريا الضركرة 
 ُِٖ من أقبح الضركرات «أض ل من»تنويني  
 ُُِ نحا كقبححا  س 
 ٕٖٓ الدليل ٌ؟ى أٌف من  ما ينصرؼ   ٬توز لضركرة الَ ر  
 ُّّ الرخصة  
 َُٖ رض  ا١تضارع  ب د شرطو مضارعو اركرة أك جاعم ٌ؟ى قبح  
كسػػػػػو م الضػػػػػركرة مػػػػػن ا١تخػػػػػٌ ت   صػػػػػرؼ غػػػػػَت ا١تنصػػػػػرؼ ٌك

 بالفصا ة ٌند ا٠تفاجي
ُُّ 

فمحػػػا ل؟ ربيػػػة إ ٌ اػػػراعر الَػػػ ر مػػػن ا١تخػػػٌ ت بالفصػػػا ة ١تخال 
 م  تسمو ش النف  منو 

ُُّ 

 ُِّ الضركرة اٟتسنة 
حا مػن زيػادة   الضركرة ا١تسمقبحة كا ٝتػام ا١ت دكلػة ٌػن مواػٌو

   رؼو أك نقصو 
ُِٔ 

الضػػػػػػركرة ا١تسػػػػػػمقبحة مػػػػػػا أٌدل إىل المبػػػػػػاس ٚتػػػػػػ و ّتمػػػػػػ و كػػػػػػرٌد  
 أك ٌكًسو  «مطاٌيمى »إىل  «مطاٌمى »

ُِٕ 

 ُِْ  سنة ٌد اٞتم  ا١تقصور اركرةقصر اٞتم  ا١تمدكد, كم 
, ُٗٓ, ِٔٗ, ُِْ مٌد ا١تقصور م الضركرة   

ُْٕ 
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 ُُِ ىل ىي ١تا ااطر إليو الَاٌر, أك ١تا جاز ل؟َاٌر   
 ِْٓ كقوع الضمَت ا١تنفصل م موا  الضمَت ا١تٌمصل اركرة  
   الضمير .ُٖ

إبػػػراز الضػػػمَت م الصػػػفة ا١تَػػػبحة إذا جػػػرت ٌ؟ػػػى مػػػن ىػػػي لػػػو  
 ٌ؟ى اسم الفاٌل  قياسان 

ْْٖ 

اسػػم الفاٌػػل إذا جػػرل ٌ؟ػػى غػػَت مػػن ىػػو لػػو صػػفةن أك صػػ؟ةن أك  
  ا ن أك خربان ملى يمحٌمل الضمَتى كإٌراب الضمَت  

ْْٔ 

 ِٕٗ إشباع الضمَت كإسكانو  
 ِٗ اإلامار قبل الاٍِّكر م باب الفاٌل كباب ا١تف وؿ 
 ُّٖ  إٌراب الضمَت ا١تمصل ب د لو  
 ّٕٕ لضمَت إلضراد مرج و إضراد ا 
 ُْ إضرد الضمَت إلضراد لفظو 
 َُْ  اؼ ص؟ة الضمَت  
 َُٗ خ ؼي ا كىلرجوع الضمَت ٌ؟ى ممأخر بال؟فظ دكف الرتبة  
 ُّٖ الضمَت م لو م كلو ؾ  
 ََٕ, ُٗٔ, ِٗ ال طا ٌ؟ى الضمَت اجملركر من غَت إٌادة اٞتار 
 ِٗٓ  ٌ؟ة بنام الضمَت 
 ِّٓ  الضمَت ا١تمحرؾ ا١تسند إليو الف ل ا١تااي ٌند ا١تربد ٌ؟ة  ركة 
 ِْٓ كقوع الضمَت ا١تٌمصل موا ى ا١تنفصل  
 ِْٓ كقوع الضمَت ا١تنفصل م موا  الضمَت ا١تٌمصل اركرة  
   العطف .ُٗ

ط اٌٖتػاد الممػاف م ٌطػا الف ػل ٌ؟ػى الف ػل  ٌف ال طػا   اشًتي
  صل ٌ؟ى الفرعم ا ض اؿ نظَت المثنية كىو من ٛتل ا

ِْٗ 

اممنػػػػػػ  ال طػػػػػػا ٌ؟ػػػػػػى م مػػػػػػوا ٌػػػػػػام؟ُت ٥تم؟فػػػػػػُت  ٌف  ػػػػػػرؼ  
  ال طا خ؟ىاه ٌن ال امل

ِٖٔ 
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 ْٗٔ ال طا ٌ؟ى الموىم  
ٌنػػد ت ػػدد ا١ت طوضػػات بػػالواك يكػػوف ال طػػا ٌ؟ػػى ا كؿ ٌ؟ػػى  

 ا صح
ّٔ 

 ُٕٕ  ٣تيم مث ل سمب اد 
   عالمات االسم وعالمات الفعل .َِ

اص ا ٝتػػام قػػد ٕتممػػ  منحػػا ٌ ممػػاف ٌ مػػات ا سػػم أك خػػو  
 م ان كالم ريا كالمصغَت 

ُّْ 

 ُّٓ قد   ٬توز اٞتم  بينحما كػ)أؿ( كاإلااضة  
 ّٓٓ, ْٕٗ    اسمه  «كيا»الدليل ٌ؟ى أٌف  
ٌ مػػات الف ػػل أك خػػواص ا ض ػػاؿ قػػد ٕتممػػ  منحػػا ٌ ممػػاف  

 م ان كػ)قد( كتام المأنيث 
ُّٔ 

كمػػام المأنيػػث كالمسػػويا, ككالسػػُت   قػػد   ٬تػػوز اٞتمػػ  بينحمػػا 
 كسوؼ ل سمقباؿ ك  ٬تمم اف 

ُّٔ 

 ِٓٓ   ض  ف «ب  »ك  «ن م»الدليل ٌ؟ى أٌف  
   العلل .ُِ

 ِْٔ  «ايخريج»ك «ايقميل»أتب وا ا ٌكؿ الثاّن م ٨تو   
 ِْٔ  «ميٍناي »ك «ضىاَّ »ك «شياُّ »أتب وا الثاّن ا ٌكؿى م ٨تو   
 ّْٕ ٌ؟ى ض ل ا مر  إدخا٢تم نوف الموكيد 
 ْٕٕ اإلدغاـ  
 ِْٕ  «سيٌ »بمثنية  «سوام»ا سمغنام ٌن تثنية  
م ا سػػمفحاـ كالَػػرًط ٛتػػ ن ٌ؟ػػى نظَتهتػػا ب ػػسه  «أمٌ »إٌػػراب  

؟ى نقيضمحا    «كلح »ٌك
ّْٗ 

, َٕ, ٗٔ, ّٓ ٌند أىل اٟتجاز, كإ٫تا٢تا ٌند ٘تيم «لي »ٌمل  «ما»إٌماؿ  
ِٔٗ  ,ُْٔ 
اؿ )ٌ؟ػػػػػػػػػػة اإلٌمػػػػػػػػػػِٓٓ
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, ٖٓٔكاإل٫تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ( 
ٕٔٔ, 

 ِْٕ, َْٔ  «كىدىعى »ك  «كىذىرى »إ٫تاؿ   
ج ؟ػوه ل؟ط؟ػب ١تػا ضيػو مػن تقػٌدـ أ ػرؼو زاعػدةو  «اسمػىٍف ىلى »باب  

 ٌ؟ى ا صوؿ, كما يمقٌدـ الط؟ب الف ل ١تناسبة ال؟فظ ل؟م ٌت
ٖٕ 

 ْٕٕ ٌ؟ى  ا٢تا دكف إٌ ؿ   چىچ بقام كػ 
   ٗٗٓ, ٖٗٓ «ب دي »ك  «بلي ق»ك «مىت»ك  «أينى »ك  «كياى »بنام  
 ُْٔ, ٕٕ بنام أم ً  
 ٖٕ بنام أين ككيا كإذ ككم كقبل ك يث 
 ُّٔ بنام سوؼ إذا كردت  كاية 
ـً »ٌ؟ة بنامي باب   ا  َٕٓ, ِّْ ٌ؟ى الكسر « ىاى
 ْٕٔ   چ   ى  ى  ى  ىچ  تأنيث الف ل م قولو  
اؿ , كغ؟بػػة ٟتاقحػػا خػػرب أض ػػ«أف»ٕتػػٌرد خػػرب أض ػػاؿ الَػػركع مػػن  

 الرجام 
ْٕٔ 

 ْْٕ  چڤ  ڦ  ڦ   چ تاكَت الف ل م  
 ْٕٔ الًتخيم  
 ْٕٕ تقدمي الفاٌل ٌ؟ى ا١تف وؿ  
 ٖٖ تكرير ال ُت يدؿ ٌ؟ى تكرير الف ل ١تناسبة ال؟فظ ل؟م ٌت 
 ُٖٔ  ج ل الصفة  ا ن إذا قدمت ٌ؟ى ا١توصوؼ 
 ُٕٔ   ٬تمم اف الم ريا  ـالمنوين ك  
 ُٖٔ      ٬تمم اف المنوين كاإلااضة 
 َٓٔ بالواك كالنوف  «أرض»ٚت   
 ْٔٔ  «غىفيورو »ٌ؟ى  «غيفير»ك  «ً ساف»ٌ؟ى  « سن»ٚت   
ٌى؟ىػػػمو  «ابػػػن» ػػػاؼ المنػػػوين مػػػن ال ى؟ىػػػم ا١توصػػػوؼ بػػػػ  مضػػػاضان إىل 

   
ْٗٗ 
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 ْٖٕ, َْٕ أم  ىاا أك انظره  «ا٢ت ؿ» اؼ ال امل م قولك   
  ِْٕ اؼ الواك م ي د  
 ُٖٔ     تام المأنيث ليام النسب  اؼي  
 َْٕ ل؟مخفيا  «يرأل» اؼ ٫تمة  
 ُّٓ, ِْٖ, ّْٕ رض  الفاٌل كنصب ا١تف وؿ  
 ٓٓٓ رض  ما مل يسمَّ ضاٌ؟و )ناعب الفاٌل(  
 ْْٕ  «س سلى »صرؼ  
 ْٕٕ صرؼ ما   ينصرؼ  
 ْٕٓ   چاحلمدُ لُلّه چ م  «هلل»امِّ  ـ  

 ٕٓٔ امة ما كمنا  
ـ ت ؟يػػػق ا ض ػػػاؿ الػػيت ٬تػػػوز إلغاؤىػػػا كأض ػػاؿ الق؟ػػػوب, مػػػىت ٌػػد 

 با١تصدر  أك بضمَته  تقٌدمت أك أيٌكدت
ْٕٖ 

 ٕٖٔ ٌدـ ٌمل اسم الفاٌل إذا صيٌغر أك كصاى قبل ال مل  
 ْٖٕ  «موسىٍوف»  «موسى»ٚت   ضمح ما قبل الواك م 
 ّْٕ ضمح نوف ٚت  ا١تاكر السامل كما ٛتل ٌ؟يو, ككسر نوف ا١تثٌت  
ياف»ك «غىٍدياف»ق؟ب الواك م   ٍَ  ِْٔ  «ٌى
ق؟ػػب الػػواك يػػامن م ٚتػػ  ا١تػػاكر السػػامل ا١ترضػػوع ا١تضػػاؼ إىل يػػام  

 ا١تمك؟م 
ُُٓ ,ِٓٓ 

 ْٖٓ ق؟ب كاك كيقِّمت  
 ْٓٔ, ِْٔ  «الفمول»ك «المقول»ق؟ب اليام كاكان م  
 ّْٕ كسر اارب الرجل  
 ّْٕ, ّْٕ كسر مل يضرب الرجل  
؟؟حا ال؟غا   َُٓ ت م الام ٌك
تػػػدٌؿ ٌ؟ػػػى ا اػػػطراب  «الفى ىػػػ ف»ا١تصػػػادر الػػػيت جػػػامت ٌ؟ػػػى  

 كاٟتركة ١تناسبة ال؟فظ ل؟م ٌت
ّٖ 
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ة ١تناسػػبة ال؟فػػػظ  «الفى ى؟ػػى»ا١تصػػادر الػػيت ٌ؟ػػى كزف   تػػأيت ل؟سػػٌر
 ل؟م ٌت

ٖٕ 

ػة ١تناسػبة ال؟فػظ   ٌم ا١تصػادر الرباٌيػة ا١تضػٌ فة تػأيت ل؟مكريػر كالٌم
  ل؟م ٌت

ٖٓ ,ٖٔ 

 ٕٔ لكثرة ا سم ماؿ «لىديف»ب د  «غدكةن »نصب  
مػا قػاـ إ  زيػدان »نصب ا١تسمثٌت الام قٌدـ ٌ؟ى ا١تسمثٌت منو كػػ 

  «أ ده 
ِٖٔ 

 ُٕٓ    , ن ًت ا١تنادل ا١تبٍتِّ «أؿ»النصب م ا١ت ٌرؼ بػ 
 ٕٔ لكثرة ا سم ماؿ ى؟ٌم أص؟حا )ىا ملٌ( مثٌ أصبحت )ى؟ٌم( 
 َُٔ  كجوب تنكَت الممييم  
كجوب تنكَت الممييم,  نٌو لبياف صفة صا بحا, كىػو  اصػل  

 م  المنكَت
َُٔ 

   الفاعل .ِِ

 ََٔ, َٗٓ اإلٌماؿ م باب المنازع  
 ْْٔ, ِِٔ جر الفاٌل شاكذان  
 َُْ زيادة  رؼ اٞتر قبل الفاٌل 
 ِِٔ, َُْ, ّْ شاكذ نصب الفاٌل كرض  ا١تف وؿ م خرىؽ الثوبي ا١تسمارى  
 ْٕٕ دمي الفاٌل ٌ؟ى ا١تف وؿ ٌ؟ة تق 
 ُّٓ, ِْٖ, ّْٕ ٌ؟ة رض  الفاٌل كنصب ا١تف وؿ  
 َُْ ضاٌل الصفة ا١تَبحة 
 َُٓ ضاٌل ا١تصدر 
 ُٓٓ كوف الفاٌل يٍنمؿ منػملةى اٞتمم من الف ل  
ٟتػاؽ ٌ مػة اٞتمػ  أك المثنيػة ل؟ امػل ٌنػد تثنيػة أك ٚتػ  ضاٌ؟ػػو   

  ٌ؟ى لغةو 
َُِ 

 ٌَُٓ؟ػػػػػى الفاٌػػػػػل ٌنػػػػػد البصػػػػػريُت خ ضػػػػػان  كجػػػػػوب تقػػػػػدمي الف ػػػػػل 
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 ل؟كوضيُت
 َُٓ كجوب رض و  
   قصر ممدود ومّد مقصور .ِّ

 ِٖٗ  « ٌساف»با١تٌد كالقصر لغماف ٚت حما  «البكا» 
 ْٖٔ, ُِْ     قصر ٦تدكد كمٌد مقصور 
 ُْٕ, ُٗٓ, ِٔٗ مٌد ا١تقصور م الضركرة   
  المبتدأ و الخبر .ِْ

رب كا ػػد ٬تػػوز أف يكػػوف لك؟يحمػػا, إذا جػػام مبمػػدآف ب ػػد٫تا خػػ 
 ضحو  يحما 

َُُ 

 َُٗ إذا صٌح  اؼ ا١تبمدأ أك ا٠ترب ٌ؟ى السوام ضأيحما نقٌدر  
 ْٕٔ ا سمغنام ٌن ا٠ترب ٔترضوع الصفة  
 ِٕٓ ت ريا ا١تبمدأ   
 ّّْ  «ما قاعمه الميداف»ٛت ن ٌ؟ى  «غَتي قاعمو الميداف»جوازي  
كجػػود مػػا يػػدؿ ٌ؟ػػى اآلخػػر جػػاعم   ػػاؼ ا١تبمػػدأ أك ا٠تػػرب ٌنػػد 

  ٌ؟ى السوام
َُٗ 

 ػػاؼ كػػلي مػػن ا١تبمػػدأ كا٠تػػرب ضيمػػا ٬تػػب  اضػػو ضيػػو, اسػػمغنامن  
 ٌنو ٔتا قاـ مقامو 

ْٕٔ 

ذكر ا١تبمدأ أك ا٠ترب  يث   مان  من اٟتػاؼ ك  مقمضػى لػو  
 جاعم 

َُٗ 

 ٔٗٓ راض  ا١تبمدأ  
 ُّْ نُت منحامسٌوغات ا بمدام بالنكرة   ٯتمن  اجمماع اث 
 ّّٔ, ٕٔٓ ناصب الظرؼ إذا كق  خربان ٌن ا١تبمدأ  
 ُٓٓ  ينقسم ا٠ترب ٌند سيبويو إىل ذايت ككصفي 
   المسائل الصرفية .ِٓ

 ُٕٓ  إبداؿ المام طام م ضحصت 
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 ِْٖ إبداؿ الصاد سينان كزايان كالصقر كالسقر كالمقر  
 ُّٖ إبداؿ الواك تام م أكؿ الك؟مة  
 ُّٗ – ُّٕ  م ا ضم اؿإبداؿ تا 
 ُٔٔ إبداؿ  ـ الم ريا ميمان لغة   يقاس ٌ؟يحا  
 َُْ   ًمَتىو  اإلبداؿ من ا٢تممة م جيوىفو  
إبقامى الق؟ب م ا١تياثق مػن  يػث إٌف اٞتمػ ي غالبػان  تػاب ه ١تفػرده  

 إٌ  ن كتصحيحان اسمحسانا 
ْٔٔ 

 ُُْ  آدر أص؟و أدؤر ككزنو أٌفل 
ـي اٟترؼ  ىخرىج  نٌو كنظَته  إدغا

 ّّْ م مقارًبو م ا١ت
 َُٔ, ّ اسم  اشمقاؽ 
   «أضػٍ ىػػلى »بػػوزف  «آمػػن»  أىػػو مصػػدري «اإلٯتػػاف»اشػػمقاؽ لفػػظ  

ٌىػػػلى »بػػػوزف    كىػػػل ٫تمتػػػو ل؟م ديػػػة, كػػػأٌف «ًض ىػػػاؿ»كإ ٌ لكػػػاف  «ضىا
 ا١تصدؽ ج ىلى غَتىه آمنان من تكايبو, أك ل؟صَتكرة 

ِّّ 

 ِّٓ, ِِّ – َِّ  «اهلل»اشمقاؽ لفظ اٞت لة  
 ُٔٔ  « هه »أص؟و  «اهلل»اشمقاؽ لفظ اٞت لة  
 ِٗٓ, ُْٕ  أصل ا شمقاؽ ا١تصدر أـ الف ل  
 َٕٔ  «أرياح» «ريح»إٌ ؿ  
 َٕٔ, ُْٔ  «أٌياد» «ٌيده »إٌ ؿ  
إٌػػػ ؿي اٞتمػػػ  كتصػػػحيحو ٛتػػػ ن ٌ؟ػػػى ا١تفػػػرًد إٌػػػ ؿ قػػػيم كدمي  

   كزكجة كزثورة
ُْٓ 

قمػػػتي »صػػػدر إلٌػػػ ؿ ض ؟ػػػو, كتصػػػحيحو لصػػػحمو كػػػػإٌػػػ ؿي ا١ت 
    «قاكمتي ال دك ًقوىامان »ك «ًقيامان 

ُْٕ 

اإلٌػػػػ ؿ باٟتػػػػاؼ م الفػػػػام كالػػػػ ـ دكف ال ػػػػُت   ٌّنػػػػا أقػػػػول  
 «مبيػػػػ »ك «مصػػػػوف»ك «يسػػػػمحي»منحمػػػػا م الػػػػوزف. مػػػػن ذلػػػػك 

   ٌ؟ى قوؿ «اإلقامة»ك

ٖٗ 
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 ُّٗ إٌ ؿ قاـ كىو إبداؿ   ٌوض  
ٌوض من الواك احملاكضػة م آخػر الك؟مػة  «ابن»ك  «اسم»ألاي  

   اٌمباطان  
َُْ 

 ٗٔٔ ألا آمة  
 ٖٓٔ, ْٕٔ   اإلمالة أسباهبا كماني حا  
 ِْٕ, َْٔ, َِْ  «كىدىعى »ك  «كىذىرى »إ٫تاؿ  
بكسػػػػر الفػػػػام م اليػػػػاعي كاػػػػمحا م الػػػػواكم  «ق؟ػػػػتي »ك «ب ػػػتي » 

 ٛت  ٌ؟ى ا صل ا قرب دكف 
ِٖٓ ,ٕٕٔ 

 ُٓٔ   قويت ٌ؟ى كزف رسالة قواكةالبنام من  
 ُُْ تامي زنادقة ٌوض من تام زناديق  
 ٖٖٔ   ىل ىي ل؟مأنيث «أخت»ك  «بنت»المام من  
, ضحػػػػو   ػػػػرى تػػػػداخل ال؟غػػػػات, ٨تػػػػو  قػػػػ  يقػػػػ  كسػػػػ  يسػػػػ  كطحي

, كش يرى ضحو شاٌره   طاىره
ِٖٓ 

 ُْٔ  «ثػىٍور»ك «زكج»م ٚت   «ًثوىرىة»ك «زًكىجة»تصحيح  
, ِِْ, ُّٔ, ّّ  اسمحوذ كاسنموؽ كاسمصوب تصحيح 

ََْ ,ْْٓ ,ْٕٕ ,
ْٕٔ ,ِٔٔ - ٔٔٓ 

 ُِٓ  «الغىيىب»ك  «ىيياـ»كيامي ٨تو  «جوابو »كاك ٨تو  تصحيح 
 ُٖ ت ريا المصريا  
 َْٗ ت ريا  رؼ ا١تد  
جػػػامت القىػػػوىد كا كىد كاٟتىيىػػػد كا٠تىوىنػػػة كاٟتىوىكػػػة شػػػاذةن صػػػحيحةن  

  تنبيحان ٌ؟ى أصل الباب
ُِٓ 

 َُْ - ُّٖ كػ)ٌدة( اؼ الواك إذا كانت ضام كت ويضحا تام م آخرىا   
 اؼ الواك من مف وؿ م ا جوؼ كبقاؤىا ٌ؟ى لغة ٘تػيم م  

 الياعي كػ)٥تيوط(
ِْْ 
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إ٪ٌتػػػا ظحػػػر تضػػػ يفو  نٌػػػو م؟حػػػق ٔتػػػا ٬تػػػيم ٛتػػػ  ٌ؟ػػػى   سيػػػٍردىد 
 ا صل ا قرب دكف ا ب د 

ٕٔٔ 

 ُٖٓ   ٢تا م ٌواكرشاكذ إبقام الواك  ْتا 
ٌىوىاًكؿ   ُٖٓ   شاكذ إبقام الواك  ْتا٢تا م 
شاكذ ثوبه مٍصويٍكفه, كمسك مػدككؼ, كضػرىسه مٍقػويٍكده, كرجػله  

 مٍ ويٍكده من مراو 
ِْْ 

 ْٕٔ   شاكذ مطيبة 
 ِْٕ ٌ؟ة  اؼ الواك م ي د  
 ِٖٓ   ضمقدير اليام ب د الواك الثانية من  ق؟بحا ٫تمةن  
ض يل يمػورداف كػر يم كر ػـو كأثػيم كأثػـو كمَػٌي كمَػٌو ض وؿ ك  

   كّنٌي كّنٌو 
ُُْ 

 َْٗ ق؟ب ا لا كاكان ل؟ضٌمة قب؟حا  
 َْٗ ق؟ب ا لا يامن ل؟كسرة قب؟حا  
 ُِٓ  «سٌيما»ق؟ب الواك م  
 ْٖٓ  ق؟ب الواك ٫تمة م كقمت 
 َٕٔ, َْٗ ق؟ب الواك يامن ب د الكسرة  
  ا١تػػاكر السػػامل ا١ترضػػوع ا١تضػػاؼ إىل يػػام ق؟ػػب الػػواك يػػامن م ٚتػػ 

 ا١تمك؟م 
ُُٓ ,ِٓٓ 

 ّٖٓ ق؟ب الواك يام م  قي كدا  
 ُِٓ  ق؟ب كاك طي كاٌ  
 ُِٓ, ْٕٗ, ْٖٖ   ق؟ب كاك ميماف , كمي اد 
 َْٕ ٟتاؽ ٌ مة المأنيث ل؟مسند اجملازم المأنيث الظاىر  
, َُِ, ََُ, ٕٗ  ا١تثاؿ = البنية = البنام  = الصيغة 

َُّ, َُٓ ,ِِٖ ,
َْْ 
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 ٖٓ ا١تصدر ا١تضاٌا ا صم  
 َْٗ من  ا بمدام بالساكن  
 َْٗ من  اٞتمً  بُت ا لفُت ا١تدتُت  
 ٖٔٔ, ْْٔ ٌىٍنربى  نوف 
 ٗٔٔ   نوف ٌنسل 
 ُْٔ  نوف نػىٍرًج  
 ُٔٔ, َٖٓ, ْٖٗ   «أكاعل»٫تمة  
 َٖٔ, ّٓ  كاك كرنمل 
اك كاليام ٌند ٖترٌكو كانفمػاح مػا قب؟ػو كجوب انق ب كلي من الو  

 ألفان 
َْٕ 

 ِْٔ, ُٖٗ   كزف أندل  
 ْٔٓ كزف أىٯٍتينو كأىيٍػنيقه  
 ْْٓ  كزف مركاف 
 ْٔٓ, ُُْ  ٌوض من ٌُت أنوؽ «أىيٍػنيق»يامي  
 َٕٔ, ٔ   يام سٌيد 
   مسائل نحوية وإمالئية متفرقة .ِٔ

 َْْ, ّٖٔ  «كلي »ك «ب سو »ٌ؟ى  «أؿ»إدخاؿ  
ا صػػل م ا ٝتػػام الصػػرؼي كالمػػاكَتي كالمنكػػَتي كقبػػوؿي اإلاػػػاضة  

 كقبوؿي اإلسناد 
ِٔٗ 

 ِٗٔ ا صلي م اٟتركؼ ٌدـ الميادة  
 ْٕٓ باب اإلتباع كأ والو  
 ْٗٓ, ِْٗ  المثنية 
 ْٗٓ الم ٌجب من السواد كالبياض  
 أىض ًػلٍ »م الم جبو لىٌما كاف  «أىض ٍل بو»الم ٌجب   اؼي ضاٌل  

 ا مر م ال؟فظ  بف ل مَبحان  «بو
ُّْ 



772 

 

 َُّ ت ريا ا١تفرد  
  َُُ, ٗٗد لة الف ل  
 ّٓٓ, ْٕٗ    اسمه  «كيا»الدليل ٌ؟ى أٌف  
 ِٓٓ   ض  ف «ب  »ك  «ن م»الدليل ٌ؟ى أٌف  
 ْٖٗ  «إذف»رسم نوف  
 ّْٗ زيادة كاك ٌمرك اصط  ان م الرسم  
     الصفة  ال امل ضيحا 

  
ُِٔ 

 ْٖٔ الصفة  الوصا الموكيدم  
ال ػػػرب إذا أرادت ا١تبالغػػػة م الوصػػػا تسػػػ؟ب كصػػػا ا١تؤنػػػث  

المػػػام, ضمقػػػوؿ  امػػػرأة صػػػبور كت؟حقحػػػا كصػػػا الػػػاكور, ضمقػػػوؿ 
 لكثَت الركاية «راكية»لكثَت ال ؟م, ك «ٌ ٌمة»

ُِٔ 
 

 ُّٓ   الك ـ النحوم 
 ِٔٔ بسيطة أـ مركبة   «كم» 
ال اعػد كإف جػاز م مثػل  الػام يطػَت   ٬توز خ؟ٌو الصػ؟ة مػن  

 لقياـ ضام ال طا مقامو ضيو  ضيغضب منو  الاباب
ُٔٔ 

نفػػػي أٌف الك؟مػػػات أربػػػػ  كالػػػدليل ٌ؟ػػػػى ا٨تصػػػار الك؟مػػػػات م  
 كالف ل كاٟترؼ  ث ث  ا سم

ّٕٔ ,ُٔٓ 

   المستثنى .ِٕ

تنصػػب ا١تسػػمثٌت ١تناهبػػا منػػاب الف ػػل أسػػمثٍت قياسػػان ٌ؟ػػى  «إ ٌ » 
 مل النصب م الندام ١تناهبا مناب الف ل أدٌو ت  اليت  «يا»

ّْٓ 

كرجحانو  ت يُت النصب م ا١تسمثٌت ا١تنقط  ٌند أىل اٟتجاز, 
 ٌند ٘تيم 

ُْٔ 

 ِْٔ  «غَت»ك «إ ٌ »تقارض  
 ِٖٔمػا قػاـ إ  »ٌ؟ة نصب ا١تسمثٌت الام قٌدـ ٌ؟ى ا١تسػمثٌت منػو كػػ 
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  «زيدان أ ده 
 ْٗٓ  ناصب ا١تسمثٌت م الماـ ا١تواجب 
م ا١تسػمثٌت مػن غػَت  «إٌ  »كجوب نصب ا١تسػمثٌت ا١تنقطػ  ب ػد  

 ا١توجىب
ّْ 

  :المشتقات وعملها .ِٖ

إبػػػراز الضػػػمَت م الصػػػفة ا١تَػػػبحة إذا جػػػرت ٌ؟ػػػى مػػػن ىػػػي لػػػو  
 قياسان ٌ؟ى اسم الفاٌل 

ْْٖ 

اٟتسػػػػػن »مػػػػػن قولػػػػػك   «الوجػػػػػو» م نصػػػػػب  «سػػػػػيبويوً »أجػػػػػازه  
الضػارب »ضإنٌػو ج ؟ػو تَػبيحان بػػ «اٟتسن الوجوً »تَبيحان بػ «الوجوى 
  «الرجل»جرَّ  م  أنٌو «الرجلى 

ِْٕ ,ِْٓ 

كزنػان  م الم جػب «أض ىػلى »اسم المفضيل   يرض  الظاىرى لَبحو بػ 
 كأص ن كإضادةن ل؟مبالغة 

ّْْ 

اسػػم الفاٌػػل إذا جػػرل ٌ؟ػػى غػػَت مػػن ىػػو لػػو صػػفةن أك صػػ؟ةن أك  
  ا ن أك خربان ملى يمحٌمل الضمَتى كإٌراب

ْْٔ 

 ِْٓ م ال مل كأصله ل؟صفة ا١تَبحة  اسم الفاٌل ضرع ٌ؟ى الف ل 
 ّٓٔ إٌماؿ اسم الفاٌل م ا١تضٌي  
أض ػػػػل المفضػػػػيل كف ػػػػل الم ٌجػػػػب   يػػػػأيت قياسػػػػان مػػػػن ا لػػػػػواف  

 كال يوب 
َّّ 

 «الضػػػارب الرجػػػلً »جػػػواز ىػػػاا اٟتسػػػن الوجػػػًو بػػػاٞتر تَػػػبيحان بػػػػ 
   «الوجو اٟتسن»بػالام إ٪ٌتا جاز ضيو اٞترُّ تَبيحان 

ُْٖ 

 ُْٗ شٌبحوا اسم الفاٌل بالف ل ل؟مجدد كاٟتدكث, ضأٌم؟وه  
 ُُٗ – ُُُ  الصفة ا١تٌَبحة  أكجححا م  م مو٢تا م ال مل كالًتكيب 
 ٕٖٔ ٌ؟ة ٌدـ ٌمل اسم الفاٌل إذا صيٌغر أك كصاى قبل ال مل  
 َِٕ المفضيل  «أض ل»ٌمل  
 َُْ ضاٌل الصفة ا١تَبحة  
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 َُْ اٌل ا١تصدر ض 
 ْْٖ, ُُِ قوؿ ابن مالك م المحفة الصفة ا١تٌَبحة مَبو بالف ل غ؟ط  
     المضارع .ِٗ

 ِٓٗ الم ؟ي؟ٌية  «كي»ب د  «أف»أجاز الكوضيوف إظحار  
 ٓٓٔ م  اٟتاؼ ب  ٌوضو  «أفٍ »اسمد ؿ الكوٌم ٌ؟ى إٌماؿ  
 ّّْ ١تصدريٌة ا «ما»ا١تصدريٌة م  ا١تضارع ٛت ن ٌ؟ى  «أفٍ »إ٫تاؿي  
الناضيػػة ٛتػػ ن ٢تػػا م ال؟فػػظ ٌ؟ػػى  « »توكيػػدي ا١تضػػارع بػػالنوف ب ػػد 

 الناىية  « »
ُّْ 

جػػػػـم ا١تضػػػػارع ْتػػػػاؼ  ػػػػرؼ ال ؟ػػػػة ك ػػػػاؼ النػػػػوف مػػػػن ٛتػػػػل  
 ا صل ٌ؟ى الفرع 

ِْٖ 

 ّْٔ, ّْٕ  «لن»اٞتـم بػ 
 ٖٕ اٞتـم بكيا ماىب كوم  
 ُٔٔ  م بالنوفجواز إدخاؿ  ـ ا مر ٌ؟ى ا١تضارع ا١تبدك  
 ُْٔ جواز إدخاؿ  ـ ا مر ٌ؟ى ا١تضارع ا١تبدكم بمام ا٠تطاب  
 ُْٕ  «مثٌ »جواز سكوف  ـ ا مر ب د الواك كالفام ك 
 ُْٔ الف ل ا١تضارع  الرد ٌ؟ى من قاؿ إف السُت كسوؼ يرض اف 
 َُٖ رض  ا١تضارع  ب د شرطو مضارعو اركرة أك جاعم ٌ؟ى قبح  
 َُٕ, َُٔ لواقً  جمامن ب د شرطو ماضو  سنه, ك٬توز اٞتـم رض  ا١تضارع ا 
 َّٖ - ّٕٗ ٌ مة رض  ا١تضارع الناقص كجممو  
ٌ؟ة إٌراب ا١تضارع بأنٌو يمخٌصػص ب ػد شػياٌو أك بأنٌػو يػدخل  

ٌ؟يو  ـ ا بمدام, كا سم أك بأنٌو ٌ؟ى  ركة ا سػم كسػكونو 
 اكيب أك إزالةي ال؟ب  ٌن ا١ت اّن الواردة ٌ؟ى الًت 

ٓٓٗ 

ٌ؟ٌػة إٌػراب ا١تضػػارع ٌنػد البصػريُت مَػػاهبمو ل سػم كٗتصيصػػو  
ند ابن مالػك قبوليػو بصػيغة كا ػدةو م ػاّن ٥تم؟فػةن أم  ت ػاكر  ٌك

  ا١ت اّن ا١تخم؟فة ٌ؟يو

ّٕٖ ,ُْٗ ,ُْٕ ,
َّٓ ,ٓٓٓ – 
ٓٓٗ ,َّٔ ,ُّٔ ,
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َْٔ – َٔٓ ,ِٔٓ 
 ٖٔٔ ٌ؟ة بنام ا١تضارع الام باشرتو نوف الموكيد 
 ْٕٔ, َْٕ اجملمـك بالسكوف بَرطو  «كاف» اؼ نوف مضارع ٌ؟ة  
, ٔٗٓ, ّٕٓ, ِٗٓ  ٌ؟ة رض  ا١تضارع المجٌرد أك ٣تي و خاليان من ناصبو كجازـو  

ّٔٗ 
 ّْٕ, ّْٕ ٌ؟ة كسر مل يضرب الرجل  
 ْٓٔ  «كما»ٌ؟ى النصب بػ الكومٌ  
يٌػػػػة إٌػػػػراب  «ابػػػػن مالػػػػكو »مػػػػاىب    م مواضقػػػػة البصػػػػريُت م ضٌر

ارع, كمواضقػػًة الكػػوضيُت م مقمضػػى إٌرابػػو مػػاىب مرٌكػػبه ا١تضػػ
 من ا١تاىبُت ا١تاكورين 

ّٕٖ 

 ْْٔ نصب ا١تضارع ْترؼ اٞتـم شاكذان  
 ّْٔ, ّْٖ  «مل»النصبي بػ 
 ُٗٔ  ىل ينصب ا١تضارع بػ  ىت أك بػ أف مضمرة ب دىا 
  المفعول به: .َّ

 َُٗ كىلخ ؼي ا  «ارب غ مىو زيده »تقدمي ا١تف وؿ م ٨تو  
 ُّٓ, ِْٖ, ّْٕ ٌ؟ة رض  الفاٌل كنصب ا١تف وؿ  
 ُّٗ ٣تيم مف وؿ القوؿ مفردان  
,  َُٓ ,َُْ, ّْ كجوب نصب ا١تف وؿ بو كشاكذ رض و  

ِِٔ 
  الممنوع من الصرف .ُّ

إذا اجممػػػ  الم ريػػػا ال ى؟ىمػػػي كالمأنيػػػثي السػػػماٌي, أك ال جمػػػة  
القيػػاسي منػػػ ي ض  «نػػوح»ك  «ىنػػد»م الث ثػػي السػػاكن الوسػػط كػػػػ

 الصرؼ كا سمحساف الصرؼ ٠تٌفمو 

ْٖٔ 

ال ى؟ىػػػػػم كمل ي ػػػػػرؼ أصػػػػػرضوه أـ من ػػػػػوه  ضفيػػػػػو  «ضػي ىػػػػػل»إذا كجػػػػػد  
  ماىباف

ِٕٔ 
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ًٌ؟ىلو ١تن  الصرؼ كلي  ٔتبٍتي    َٕٓ أىٍذرىبيجاف ضيو ث ث 
تػػػرؾ المناسػػػب م ا١تمنػػػوع مػػػن الصػػػرؼ أقػػػبح مػػػن صػػػرؼ غػػػَت  

 ٌم ن بأ ٌا ا قبحُت كاإلااضة «أؿ»ا١تنصرؼ ٌند ضقًد 
ّٓ 

 ٖٕٓ  « يبػٍ؟ىى»ترؾ صرؼ  
 ُْٓ ت رؼ ٌجمة ا سم بأمور  
 ُْٓ ت ريا ا ٌجمي  
تنػػػوين غػػػَت ا١تنصػػػرؼ اجملػػػاكر ل؟منصػػػرؼ ل؟مَػػػاك؟ة , كصػػػرؼ  

 چی سَالَسِالً چ  م قولو  «أغ  ن »م مناسبة  «س سل»
ّٓ ,ْٔٗ ,ْْٕ 

 ٕٖٓ لضركرة الَ ر  الدليل ٌ؟ى أٌف من  ما ينصرؼ   ٬توز 
ن   ماىباف «ٟتياف»ك «رٛتن»   ّٕٔ  ىل ييصرؼ أك ٯتي
 ِّٓ  «ٌيَار»إىل  «أي اد»من  مَمقان  «ضي اؿ»صاغوا  
كسو م الضركرة    ُُّ صرؼ غَت ا١تنصرؼ ٌك
 ْٖٔ, ّٕٔ ٌى؟ىمان  «جىوىارو »صرؼ ٨تًو  
 ْْٕ  «س سلى »ٌ؟ة صرؼ  
 ْٕٕ ٌ؟ة صرًؼ ما   ينصرؼ  
 ََٓ  «ىند»من صرؼ لغة  
ن   ماىباف «ضػىٍ  ف»ما يوجد من    ْٕٔ الصفة ىل ييصرؼ أك ٯتي
 ْٖ من  أشيام من الصرؼ 
منػػػػ  ا سػػػػم مػػػػن الصػػػػرؼ ٛتػػػػ ن ٌ؟ػػػػى الف ػػػػل كىػػػػو مػػػػن ٛتػػػػل  

 ا صل ٌ؟ى الفرع 
ِْٖ 

 ْٖٔ  «سراكيلى »من  صرؼ  
   المنادى .ِّ

 ُّٖ م  ا١تيم م ال؟حم اركرةن  «يا»اجمم ت  
 ّْٕ, ُّٖ  «الٌ؟حمَّ »ضحم ا١تيم م ت وي 
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كجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوب  , ك, ن ًت ا١تنادل ا١تبٍتِّ «أؿ»النصب م ا١ت ٌرؼ بػ 
 الضم م أيحا الرجل

ُٕٓ 

 ْٕٗ, ّْٓ ت مل النصب م الندام ١تناهبا مناب الف ل أدٌو  «يا» 
   النسب .ّّ

 ُِْ النسب إىل ثقيا 
 ُّْ    النسب إىل ج؟ي؟ة 
 ُّْ النسب إىل  ركرة 
 ُُْ لنسب إىل  نيفةا 
 ُّْ النسب إىل سي؟ىيم  
 َْٗ, ِٓٓ     النسب إىل شنومة 
 ُّْ النسب إىل اركرة 
 َْٗ النسب إىل ضػى يولىة كضىً ي؟ة 
 ُّْ ضي يل كضى يل النسب إىل  
 َْٗ النسب إىل قموبة 
 ُّْ النسب إىل قريش 
 ُٔٓ كيٍنيًت   «كنتي »النسب إىل  
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 اللغويات
 ْٔٓ ا بمداع
 ُْٔ, ُْٓ ًإٍبرًٍيًسم
 ٖ ا ىتباع
 ََِ, َُٖأثر 

 َّٔاإلٚتاع 
 ُٕٗا  اديث 
 ٓٓٓاإلخالة 
 ٓٗ إٍدغاغ

 َٕٓأذربيجاف 
 َُٗا ذكيام 

 َّْا رٕتاؿ كالبديحة كالفرؽ بينحما 
 ُْ أرشق ٌبارة
 َٕٔ, َٔٔا سمبحاـ 
 َْٔا سمد ؿ 

 ٕٗٔ, ْٓٔ, ِٓٔ, ِٖ اسمصحاب اٟتاؿ
 ُْ ا سمطراداتي 

 ُٓٔ, ّٖٗ, ُّٔ, َِٔ, ُٕٖ, ْٖ, ْٓ, ِٗسمقرام ا 
 ٕٗٔا سمنطام 

 َُٔ, ّ ا سم
 ِٗٔاإلسناد النحوم 

 ْٓٔاإلسناد ٌند احملدثُت 
 ِْٖأصحاب 
 ُِٖأص ن 

                                                           

 یتضمه التعاریف والكلمات المشروحة أو المضبوطة, أو المبحوث في أصل اشتقاقھا. 
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 ّٕ, ِٔ, ِٓأصوؿ الفقو 
 ّْٔ, ِٓأصوؿ النحو 

 ُٕٓاإلطباؽ 
 َِِ, ُْٖا ٌاجم 
 ّٔٓا ٌرايب 
 ْٗٓا غراض 
 ِٕٔاإلضصاح 
 ُٖٗا قاليم 

 َُٕك؟ة أ
 ِٖٓ, ِِٔأمصار 
 ِّٔإم اف 
 َُِأم ن 
 ِْٔأندل  
 ٖٗٔا نصار 
 ِٗا ىنًيت 
 ِٗ ا نُت

 ُٓ أكاح ٌبارة
  ْٕأٌيش 
 َُّ, ُِْأيضان 
 َْٓاإلٯتام 
 ْٔٓأينق 
 ِٖ البازمٌ 
 ْٖٓالبمة 
 ُِْالبدؿ 
 ُْْ البػىٍربىر
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 ّٔٔالبض  
 َُّ, ََُالبنية = البنام = ا١تثاؿ = الصيغة 

 َُٖالمابوت 
 ُُأصيلي الكماب ت

 ُُتبويبي الكماب
 ْٗٓ, ِْٗ المثنية

 ّٕٕ, ّٕٔ, ّٕٓالمحقَت 
 ْٔٔالمداكؿ 
 َُُ الماكرة

 ّٓٔالًتاجيح 
 َّْالًتسل = ا رٕتاؿ 

 ْٓٓالمسٌمح 
 ُٖالمصريا 
 ّٓٔالم ادؿ 
 ّ ت اىل
 ْٗٓالم بد 
 ٕٖتفجأ 

 ِْٓ المقارض
 ُّٔالمقدير 
 ,ّٖالمق؟يد 
 ّْٔ, ْٔ تنبيو

 ّٕٓالمػٍُّحمة 
 ُْٕثديام 
 َِٔٙتار 
 ُٖٓ, ُْٔٙتة 
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 ُٕٗالثورم 
 ُْٗجىٍحمىًرش 

 ِٖٔ, ًُٗجٌدان 
 َُٓ اٞتىٍردىقةً 
 َُٓ اٞتيٍرميوؽ
 َْْجمليات 
 ّْٕاٞتمكلية 
 ُْٖ جص

 ُُٓ جصص اٞترك
 ٕٖ اٞتىمىمل
 ِٖاٞتيندب 
 ُْْ اٟتىبىش

 َْٔ ثوان مكي ن محي ن 
 ِّاٟتديث ا١ترضوع 
 ِّاٟتديث ا١تقطوع 
 َُٖ, ِّؼ اٟتديث ا١توقو 

 ّٖ  ضيس
 َُْ اٟتكم
 ِٗ اٟتنُت

 َْْ وليات 
 ّٖٔا٠تَاب 
 ٖٗ ا٠تىٍضم
 ّٖا٠تطأ 
 ِٕٔا٠تطل 
 ِٗ ا٠تينَّة
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 ِٗ ا٠تىنىن
 ِٕٗا٠توام 

 ُٖٓ, َُُ, ٔٗ الٌد  ت
 ِٓٔالدليل ا١تسٌمى بالباقي 

 ٓٓ الدكابَّ 
 َٔٓالدكر 
 َْٕالدؤا 
 ِٖٓديواف 

 ْٗالاِّؿ كالاُّؿ 
 ِِٕالالة 

 ّيم الرٛتن الر 
 ُّّ, َُِريٍخصة 
 ٕالرسوؿ 
 ِٗ الرنُت
 ِٓٔرؤبة 
 ِٖٓ, ُْْ الرـك

 ِّٗالرَّكيَّة 
 ُْٕ زامه 

ة  ٌم  ٖٔالٌم
م   ََِالٌم
 ْٗالمضَت 
 ُُْ زنادقة
 ْٗالمعَت 
 ْْٓالسرب 
 ِْْ السج 
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 َْٖالسرٌاج 
 ُٖٓالسماع 
 ,ِّالسنة 
 ٓ السَّحو
 ّٗسوغ 
 ٖٖ ًسياجه 
 ُْٗسٌيما

 ْالسِّيوطٌي 
 ِّٖ, ُُٔالَاذ 
 ٗٓٓالَبو 
 ِّٔ, ُٖٓ, َْشىٌت 
 ٔ شططى 

َي ىب   ْٕٔال
نىة  َى ٍن َى  ٖٗٔال
 ِْٓالَيت 

 ِٕٗالَيَام 
 ْٕٗالصاعغ 
 ُُٓ الٌصج

 ٖالصحايب 
 ِٓالصىٍحفىة ى 

 ِٖ صرٌ 
 ََُ, ٔٗ, ْٕ, ِٔ الصناٌة
 ُُ, ٗ الصن 

 ُٖصٍن ةي الَ ر 
 َٓالصوت 



784 

 

  ََُصىوغ 
 ُْٕالصوٞتاف 

 ِِٖ, َُٓ, َُِالصيغة = البنية = البنام = ا١تثاؿ 
 ُّٔالضابط 
 َُٕالضباب 

 ّٗر الضَّ 
 ِّ الضَّراٌةي 

 , ُُّ, َُِالضركرة الَ رية 
 ِّٔ, ٗٗال ق؟ية  الضركرة
 .ُّٗالطٌب 
 َٔٓالطرد 
 َُٖالطريق 
 ُْ ٌبارةو 
 ,ٓ, ّ ال بدي 

 ِْْال جاج 
 ٕٗٔال ىٍج ىجىة 
 َِّ, ُٖٓال رب 
 ُٖال ركض 
 ِِ, ُٓال ىٍمك 
 ٓ ال فو

 ٌََٕ موف 
 ِْالَري ة ٌ؟مي 

 ٌَٕٔنبسة 
 ٗٔٔال ن  
 ٌٗٔٔنسل 
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 ٌٗٔٔنصل 
 ٔٗٔال ىنػٍ ىنىة 
 ُِْ ال وض
 ٓ الغ؟ط
 ِٗ الغينَّة
 ِٗ الغىنىن

 ُِٔالفارايب 
 َِضاعدة 

 ّٕٔالفحص 
 ٕٗٔالفىٍحفىحىة 
 ِٖٓ, ِِّ, ُْْ الفيٍرس
 ٖ ضػىرىط
 ُّٖضصل 
 ِِٓضقط 
 .ّٖٗ, ٓٔ, ِْ, ّٕ الفقو
 ّ الفقَتي 
 ,ّٔ, ُٔ الًفكر

 ُِ الًفحرست
 ّٔٗالقاركرة 
 ُٖٔ, ُّٔ, َِقاٌدة 
 ُّٔقانوف 
 َِِالقباعل 
 ّٗ القبص
 ِٗالقىٍبصىة 
 ّٗالقبس 
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  ِٗ القىٍبضىة
 ُِِالقبط 
 ُٗ القىدٌ 

 ٖٗٓالقدح 
 ّٓ الًقٍدرى 
 َٓٔالقدر 

 ُُٔالقرامة ا١تمواترة كاآل اد كالَاذة 
 ُْٖ ًقٍرطىٍ ب
 ٖٔالقىٍرقػىرىة 
 َُ قىر٭تةه 

 ـْٖ الًقسط
 ّٓ القىٍص ة
 َْٔالقيصيود

 ِّٖالقصول كالقصيا 
 ٗٓٔقضاٌة 
 ٖٗ القىٍضم
 ُٗ القىطُّ 

 ٖٔالقىٍ قى ىة 
 ُٖالقوام 
 ُٓٔقواكة 
 ّٖٖالقياس 
 ّّٔكاضة 

 ُٕٓالكماب 
 َِالكرٌاس 

 ٔٗٔالكىٍسكىسىة 
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ة  َى كى ٍَ  ٓٗٔالكى
 َِٕالكواميت 

 ََُ, ٕٓ   بدَّ 
 ُّٗ  ٣تاؿ 
 ّْٔ  ٤تالة 
 َْٔلٌب 

 ِّٔ, ُٖٗال؟حن 
 ُٕٕ ال؟دٌ 

 ٗ لطياي 
 ّٔٗكينظر  ا١تسألة الثالثة,  َٓ ,ُٕال؟غة ي 
 ِّٓ, ِِّ – َِّ,  ُٔٔ, ٓ, ّاهلل 

 ِٕٗال؟حام 
 ْٓٔا١تنت 
 َُٔا١تمواتر 

 َْْ, ٕٗا١تثاؿ = البنية = البنام  = الصيغة 
 ِِٖا١تث؟ث 
 ٕٗ ٣ترل
 ْٕٔمدار 
 َّٕ, ِْا١تسألة 
 َِٔمسمنبط 

 ٕٕ, ٕٔمصاير كم ايش 
 ٖٓصم ا١تصدر ا١تضاٌا ا 

 ِٗٔمطٌرح 
 ِّٕا١تطرد 
 ُِّ ا١تًظٌنة
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 ٖٗ, ٗا١ت ٌت 
 َُّا١تفرد 
 ِْا١تقٌدمة 
 ِّٕميناىم 
ًنيق  ىٍنجى

 ُْٖا١ت
 َُ ًمنواؿ
ٍنًدز  ُْٕ ميحى

 ِّٗا١توسيقا 
 ُْٖا١تولدكف 
 ِِّالنبط 
 َٕٓ, ّّٗ, ّٖٗ, ُّٔ, َِٔ, ٔٗكينظر  ا١تسألة الثانية  َْ, ُٖ النحو
 ُْٔ نػىٍرًج 
 ٖٗٔنٌسابة 

حالنَّ  ٍَ ُٗ 
 ُٗ النٍَّصح
  ُٗ, َٗالنىٍضح 
 َٗالنىٍضت 
 ََُ النظر
 ّْٔالنقل 
 ٖٓ, ْ النمطً 
 ُّّٔنجة 
 ّٔٔنيا 
 ِّٔىب 
 ٕٗى؟مَّ 
 ُْْ ا٢تند
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 ُّٗا٢تي ة 
 ٖٗٔالوىٍُت 
 ْٓٓالوثاقة 
 ٔكىٍك ى 
 ٕٗٔالوىٍكم 
 ّٓكىلىد 
 ٕٗٔالوىٍىم 
 ْٗيأرز 

 َُٕالَتابي  
 ّٖيفاع 
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 القواعد النحوية الكلية
رل غَت ال ـز إ  ِّْ – ِِْ جرام ال ـز ٣تي

رل ال ـز   ِِْ - َِْ إجرام غَت ال ـز ٣تي
 ُُّ إذا دخل الدليلى ا  مماؿي سقىطى بو ا سمد ؿ 

 ْٕٔ, َْٕ المغ؟يب 
 ِْٓ  المقارض

كينظػػػػػػػػػػػػػػػػػر ضحػػػػػػػػػػػػػػػػػػرس   تقدمي أخٌا ا مرين ا قبحُت ٌ؟ى أشٌد٫تا قبحان 
 الكماب السادس 

ّْ 

 ّْ   ل ٌ؟مُت ٌ؟ى أا ًفحما تقدمي أقول ا
تقػػدمي ا صػػل أك الظػػاىر ٌ؟ػػى م اراػػو ٔتجػػرد ا  ممػػاؿ ٠ت ضػػو كينظػػر ضحػػرس 

 الكماب السادس 
ّْ 

 ّّ  تقدمي السماع ٌ؟ى القياس كينظر ضحرس الكماب السادس
  تقدمي مقمضى ال امل لقٌوتو ٌ؟ى مقمضى اٞتوار لض فو

  
ّْ 

 ْٕٗ, ْٕٓ ,ْٗٔ, ّٖٔ -ِٔٔ, ّْ اٞتوار 
 ِْٗ - ِْٖ, ُْٕ    ٛتل ا صل ٌ؟ى الفرع 
 ُْٓ    ٛتل الفرع ٌ؟ى ا صل

 َّْ ٛتل النظَت ٌ؟ى النظَت م ال؟فظ, أك م ا١ت ٌت أك ضيحما 
 ّْٔ ٛتل النقيس ٌ؟ى النقيس 

 َٗٓ, ْْٕ – ْٗٔ, ُّْ اٟتمل ٌ؟ى ا١ت ٌت 
؟ػػػى مقابػػػل ؟ػػػى مقابػػػل مقاب؟ػػػو, ٌك مػػػل الَػػػيمي ٌ؟ػػػى مقاب؟ػػػو, ٌك مقابػػػل  قػػػد ٭تي

 مقاب؟و 
ّْٕ 

 (من ا١تقدمات )ا١تسألة الثامنةُّْ قد يم ؟ق اٟتكم النحوٌم بَي ُت, ضمارةن ٬توز اٞتم  بينحما, كتارةن ٯتمن  
ا١تسػػػألة  ك َُٓ, ََٓ, َِْ, ٕٔ, ٕٓ, ّْ  كثرة ا سم ماؿ

 ٕٔٔالسادسة من الكماب السادس 
 (الثاّن من الكماب الثالثالفصل ) َْْ كٌل ما ًقي  ٌ؟ى ك محم ضحو من ك محم 

 َِْ - ُْٗ لىٌما شٌبحوا الوقاى بالوصل شٌبحوا الوصلى بالوقا 
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 فقه اللغة
 )ا١تسألة الثالثة من ا١تقدمات(   َٓ ا خم ؼ م توقيا ال؟غة كاصط  حا 
 )ا١تسألة الماس ة من ا١تقدمات(  ُّْ اخمي؟ا ىل بُت ال ريب كال جمي كاسطةه 

 ِْٗ الصبية  أخا ال؟غة ٌن
آخر من ٭تػمج بَػ ره إبػراىيمى بػن ىىٍرمػةى, كأٌكؿ
 الَػ رام احملػدثُت الػاين   

ار  ٌَ  ٭تمٌج بك محم ب
ِِٗ ,ِّٗ 

 ّٕ انمقاؿ لساف الفصيح 
 ُْٓ ت رؼ ٌجمة ا سم بأمور 

 ُْٓ ت ريا ا ٌجمي 
 ّْٔ, ُٖٓ ت ريا السماع كالنقل 

 ِّٔ, ُٖٗ ال؟حن ت ريا 
 ََُ كىي د لة الصيغة د لة المضمُت 

 َُُ د لة ال؟مـك كىي الد لة ا١ت نوية 
 ٔٗ الد لة النحوية 
 ِِٗ شرط نقل ال؟غة 
 ِِٖ طرؽ أخا ال؟غة 

ـه ٌاربة كمسم ربة   ِِٗ ال رب أقسا
 ُِٔ القباعل اليت أخات ٌنحا ال؟غة كم ذكرىا الفارايب 

 ٓٗٔ, ُِٖ قريش أضصح ال رب ألسنةن كأصفاىم لغةن 
ان   ّٗٔ, ُّٔ   كم ال؟حن شٌر
 ِٗٔ, ِٕ – َٕ  ال؟غات ك؟ُّحا  ٌجةه 

, َٓكينظػػػػر  ا١تسػػػػألة الثالثػػػػة مػػػػن ا١تقػػػػدمات َٓ ,ُٕ ت ريا ال؟غة 
ّٗٔ 

مٌج هبا ضيما اخمي؟ا ضيو  ِٕ  لغة ال رب ٭تي
 )المنبيو الثاّن من ا١تقدمات(  ٖٔ ال؟غة مل توا  م كقت كا د 

 )ا١تسألة الراب ة من ا١تقدمات(  ُٖ مناسبة ا لفاظ ل؟م اّن 
نقػػػل ال؟غػػػة  ا١تمػػػواتر كاآل ػػػاد كشػػػرطحما, كنقػػػل أىػػػل ا ىػػػوام, كا١ترسػػػل, 

 كاجملحوؿ, كاإلجازة 
َّٓ - ّٓٗ 

كثاقػػػة ٌ؟ػػػل ال ربيػػػة كقرهبػػػا مػػػن ٌ؟ػػػل ا١تمك؟مػػػُت أكثػػػر مػػػن قرهبػػػا مػػػن ٌ؟ػػػل 
 الفقحام 

ْٕٓ 

 ِْٓ كمٌطردان  يسم م؟وف م ألفاظحم  غالبان ككثَتان كنادران كق؟ي ن 
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 األعالم
 ابن أيب إسحاؽ اٟتضرمي = ٌبد اهلل 

 إبراىيم بن ىرمة 
ِّٗ 

  ابني أيب  اُت الرازم
ٓٓ ,ِِّ 

 أيٌب بن ك ب 
ُٔٓ ,ُُٖ ,ٖٔٗ 

  ا بيارم
ٔٓ 

  ابن ا ثَت ا١تبارؾ بن ٤تمد الَيباّن اٞتمرم أبو الس ادات, ٣تد الدين
ْٔ 

 أٛتد بن  نبل 
ِِّ 

ٌيػػرؼ بكثػػرة الغريػػب. )مػػًتجم م اإلصػػابة ابػػن ا ٛتػػر البػػا  , ى؟ي  كاٝتػػو ٌمػػرك, شػػاٌر ٥تضػػـر
  (ٔ ِٕٓ, كخمانة ا دب َْٔٔ, رقم  ٓ ُُْ

 ّّْ 
  ا خفش ا صغر ٌ؟ي بن س؟يماف

ٖٔ 
  ا خفش ا كسط س يد بن مس دة

ٔٗ, َٕ, ّٕ ,ْٕ ,َُِ, ِْْ, ِّٖ ,ّْٖ ,َُْ ,ُُْ ,ّٔٗ ,َٕٖ ,َٕٗ 
  ا زىرم
ُْٔ ,َُٓ, ُٖٗ ,ُْٗ, ّّٔ ,ّٓٔ 

ٌيبيد اهلل   إٝتاٌيل بن أيب 
ُِٖ 
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 إٝتاٌيل ال ؟وم 
ُٖٖ ,ُِْ 

  اإلسنوم
ٓٔ ,ٖٔ 

  أبو ا سود الدؤا
ٔٗ, َْٕ ,َٕٓ ,َٕٔ 

 ابن أشمة 
ُٕٔ ,ُٕٗ ,ُُٖ ,ُِٖ 

 أبو اٟتسن  = ا ش رم
  ا صبحاّن

ٓٗ ,ُّّ ,ِّّ ,ّّٕ 
  ا صفحاّن

ّٔ 
  يا صم 
ِْٓ ,ِْٗ ,ِْٖ ,ِّٗ ,ِّٗ ,ّّٔ ,ّّٕ ,ّّٓ 
 ا ٌرج 
ُٔٓ 
يٍت ا ندلسيك  جابر بن= ا كالبصَت ا ٌمى  الٌر
  أضريق 
ُْٓ 

  اٞتويٍت= إماـ اٟترمُت 
 امرؤ القي  

َِّ ,َِٗ 
  ابن ا نبارم أبو الربكات
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ُٕ ,ُٖ ,ُِ ,ِِ ,ِٕ ,ِٖ ,ّٔ ,ّٗ ,ُِٓ ,ّٖٖ ,ّّٗ ,ّٖٗ ,ْْٗ ,ُْٓ ,
ّْٗ ,ْٗٔ ,َٓٓ ,َٕٓ ,َٖٓ ,ُْٓ ,ْٕٓ ,ٓٓٔ ,ٓٓٗ ,ُٓٔ ,ٖٓٔ ,َٕٓ ,
ٕٖٓ ,ٖٓٓ ,ٖٕٓ ,ْٓٗ ,ٓٗٔ ,ٖٓٗ ,ََٔ ,َِٔ ,َٔٓ ,َٔٗ ,ُُٔ ,ُِٔ ,
ُّٔ ,ِٔٓ ,ِٔٔ ,ِٔٗ ,َّٔ ,ِّٔ ,ّٔٓ ,ّٕٔ ,ّٖٔ ,ّٔٗ ,ُْٔ ,ْٔٓ ,
ّٔٔ ,ْٔٔ ,ٕٔٗ 

يٍت يوسا بن أٛتد ا ندلسي   الٌر
ِّٓ 

  اـز = ا ندلسٌي 
 ا ندلسي = القاسم بن أٛتد ال؟ورقي

  ابن ا نبارم أبو بكر
ٓٔ, ُٕٔ ,ُٕٗ ,ُُٖ ,ِّّ ,ّٓٗ 

 أن  بن مالك 
ُٔٓ ,ُِِ 

  ابن إياز
َُُ ,ُُٓ ,ِٖٔ 

 البحًتم 
ِّٓ ,َِٗ 

 البخارم 
َِْ ,َِٗ ,ِْٓ ,ِٕٓ ,ُُّ 

 بدر الدين = المركَي
  البٌمم
ُْٕ 
 بن برد  بَار
ِِٗ 

  البىٍط؟ىيىوسي
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ِٖ, ِِٖ ,ُّْ 
 البغوم 
ُُٔ ,ُٗٔ 

 ال كربمأبو البقام = 
 مد بن اٟتٌجاج أبو بكر ج فر بن ٤ت

ِٕٓ 
 ابن السرٌاجأبو بكر = 

 أبو بكر بن ٌٌياش 
َٕٓ 

 سراج الدينك الب؟قيٍت = ج ؿ الدين 

 ا ضراح = صا ب ٌركس هبام الدين السبكي
 هبام الدين بن النحاس = ابن النحاس

  البيضاكم
ُٕٓ ,ُٕٔ ,ِِْ 
  ج فرؾبو  ال؟غوم البيحقي
ّٖٖ ,ُِٕ 

  ي البيحقي احملٌدث الفقيو الَاض
ُٗٔ ,َِِ ,َْٔ 

  تاج الدين السبكي
ِٔ ,ِٓ ,ِٔ ,ّٔ ,ٓٔ ,ٔٔ ,ٕٔ, َُٔ ,ُُٔ 

 تاج الدين = ابن مكمـو
 المفمازاّن = س د الدين

 أبو ٘تاـ 
ِّٓ ,ِّٔ ,َِٗ ,ُِٗ 

 أبو المياح 
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ُٔٓ 
  ث ؟ب
ٖٗ ,ُٗٓ ,ُِٗ ,ِٖٓ ,ِّٗ ,َِّ ,ّٓٗ ,ٕٓٔ ,َٕٗ 
  ا ٌمى جابر بنا

ِّٓ   

  مما أبو ىَاـ ا١ت = اٞتباعي
 ابن جبارة 

ُِٖ 
 جبَت بن مط م 

ُِِ 
 اٞترجاّن = ٌبد القاىر 

 اٞترمي 
َُْ 
 جرير 
ُِّ ,َِٗ 

    الطربم ابن جىرير
ٓٓ 

 ابن اٞتمرم ْش  الدين 
ُُٔ ,ُِٔ 

 اٞتمكا 
ّْٕ 

 أبو ج فر الصفار 
ِْٔ 

  أبو ج فر يميد بن الق قاع
ِّ, ُٔٓ 
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 ج ؿ الدين الب؟قيٍت 
ُُٔ 

 اٞت؟ي  الدينورم 
َِٔ, ْٔٓ 

 ابن ٚتاٌة بدر الدين كالد ٌم الدين 
َُِ 

 ٌٌم الدين  ابن ٚتاٌة
ُٓ ,َُِ 

ٌي   , رقػم ٕ ُٕ, صحايب م ٌمر )مًتجم م اإلصػابة بيد بن  ايفة القرشي ال دكمأبو اٞتحم 
 نسخة البجاكم(  ُٗٔٗ
َّٗ 

 ابن اٞتواليقي 
ُٖٗ 

  اٞتوىرم
ُْٕ ,ُِٕ ,ّْٓ 

  ابن جٍت
ُّ ,ِٕ ,َْ ,ِْ ,َٓ ,ُٓ ,ْٓ ,ٔٓ, ٕٓ, ٓٗ ,ُٔ ,ٔٔ ,ٖٔ ,َٕ ,ّٕ ,ُٖ ,
ْٖ ,ُٗ ,ْٗ ,ٕٗ ,ُُِ ,ُّٗ ,ُِْ, ُْٗ ,ِّٕ ,ِٓٓ ,ِٓٔ ,َِٔ ,ِِٔ ,
ِْٔ ,ِٔٗ ,ُِٕ ,ِِٕ ,ِٕٓ ,ِٕٖ ,ِٖٕ ,ّّْ ,ّّٓ ,ّّٕ ,ّّٖ, َّٔ ,
ّٔٓ ,ّٖٔ ,ّٕٓ ,َّْ ,ُُْ ,ُْٖ ,ُْْ ,ِْْ ,ْْْ ,ْْٓ ,ْْٕ ,ْْٗ ,
ْٕٓ ,ِْٖ ,ْْٖ ,ْٖٔ ,ْٖٕ ,ِْٗ ,ُُٓ ,ُّٓ ,ُْٓ ,ُٓٗ ,ِّٓ ,ِْٓ ,
ِٓٓ ,ّٓٔ ,ّٖٓ ,ُْٓ ,ِْٓ ,ْْٓ ,ْٓٓ ,ٕٓٗ ,ّٖٓ ,ُْٔ ,ُْٔ ,ِْٔ ,
ْٔٓ ,ْٖٔ ,ْٔٗ ,ٖٔٓ ,ُٔٔ ,ٔٔٓ ,ٕٔٔ ,ٖٔٔ ,ٔٔٗ ,ََٕ ,ُٕٔ 
  إماـ اٟترمُت اٞتويٍت
ُِ, ّٔ, َْٔ 
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  أبو  اُت السجسماّن
ْٖ ,ٖٗ ,ِْٓ ,َُّ 

  ابن اٟتاج
ْٓ , 

 ابن  باف 
ُٕٓ 

  ابن اٟتاجب
ِٓ ,ِٔ ,ٓٔ ,ٔٔ ,ُِِ ,ِْٕ ,ِٓٓ 

   اـز ا ندلسيٌ 
ُِٔ ,ُِٕ ,ُُّ ,ُّٓ 

 اٟتاكم النيسابورم 
ُّٗ 

  بيب بن أكس = أبو ٘تاـ
  ابن  جر ا٢تيممي

ٗٔ 
 ق ّن ابن  جر ال س

ُّٓ 
 أبو  رب بن أيب ا سود الدؤا 

َٕٕ 
 اٟتريرم 
ِِٓ ,ُِٔ 
 بن ثابت الَاٌر ا١تخضـر   ساف
ِٖٖ ,َِٗ 

  أبو اٟتسن ا ش رم
ُٓ ,ِٔ ,ّٔ ,ِّّ 
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 اٟتسن البصرم 
ُٔٓ ,ٖٔٗ 
  اٟتطي ة
َُّ 

 ( ُ ُٕٖق )مًتجم م م رضة القرام  َُٖ فص بن س؟يماف ت؟ميا ٌاصم, توم 
ُٖٔ ,ِِْ 
  فصة  ابن أيب
َْْ 

 = صا ب كماب اإلٌراب  أبو اٟتكم بن ٌارة
  ٛتمة بن  بيب الكوم

ِّ ,ُٕٔ ,ُٔٗ ,ُِٕ ,ُْٕ 
 أبو  نيفة 

ِْٗ 
  أبو  ٌياف

ْٕ ,ُٕ, ِٕ, ّٗ ,َُُ ,َُٕ ,ُُٓ ,ُُٔ ,ُُٕ ,ُُِ ,ُِّ ,ُّٕ ,ُِْ ,
ُْْ ,ُْٓ ,ُْٗ ,ُّٓ ,ُٓٓ, ُٖٔ ,ُُٕ ,ُّٕ ,ُٖٔ ,ُٖٕ ,ُٖٖ ,ُٖٗ ,
َُِ ,َِّ ,َِْ ,َِٓ ,َِٗ ,ُِٓ ,ِِٖ ,ِْٓ ,َّٔ ,َُّ ,ِّّ ,ُّٓ, 
ِْٗ ,ْْٕ ,ْٔٓ ,ّٕٓ ,َِٔ ,ِٔٔ ,َٔٔ ,ّٕٔ ,ْٕٔ ,ََٕ ,َُٕ 

  خالد ا زىرم
ِٖ, 

 خالد بن الوليد 
ُٖٕ 

 ابن خالويو 
ِْٓ ,ِْٕ 

 ابن ا٠تباز 
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ّٔٗ ,ُٔٓ 
  ابن خركؼ

ُُٕ ,َِٔ 
 ابن ا٠تَاب 

ّٖٔ ,ْٕٗ 
  خصياه 

ّٓ 
 ابن ىَاـ  = ا٠تىضراكم

 ب المربيمم ا٠تطي
ُْٗ 

 ا٠تطيب القمكيٍت 
َُ 

  ا٠تفاجي
ُُّ 

 ابن خ؟دكف 
ُِٓ 

 خ؟ا ا ٛتر 
ِّٓ ,َّٗ 

   خ؟ا بن ىَاـ القارئ
ِّ 

 أبو خ؟يفة الفىٍضل بن اٟتيباب 
ِٕٓ 

    ا٠ت؟يل بن أٛتد
ْٓ ,ُٖ ,ُٖ ,ْٖ, ُٖٕ ,َِٓ ,َُّ ,ُّْ ,ِّٗ ,ّّّ ,ّْٓ, ُّٔ ,ِّٗ ,
ّّٗ ,ِْْ ,ّْْ ,ِّٓ ,ّّٓ ,ٔٔٗ ,ِٖٔ ,َٕٕ ,َٕٖ 
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 أبو داكد صا ب السنن 
ّّٔ 

 ابن د ية 
ِِٗ ,َِّ 

  ابن ديريد
ُٖ ,ُْٓ ,ِْٗ ,ِٖٖ ,ّٓٔ 

  ابن دقيق ال يد
ّٔ ,ّّٖ 

 الدماميٍت 
ّْٔ 

 صا ب البدي   ابن الاكي ٤تمد بن مس ود ا١تغريب
ْٕ ,ْٖٔ 

  صا ب اٟتاصل
ُّّ ,ِّّ 
 رؤبة 
ُّٕ ,ِٔٓ ,ّّٓ ,ْْْ 

 الرازم = ضخر الدين
 الراض ي 
ُُٔ 

 أبو رجام ال طاردم 
ُٔٓ 

ىػػ )مػًتجم م ا ٌػ ـ ٖٔٔ, تػوم ٨تػو ٛتػد بػن اٟتسػن ا سػًتاباذم، ٧تػم الػدينالراي كىو أ
ٖٔ ٔ ) 
ْٖٓ    

  الرـك بن ٌيصو
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ُْْ 
 أبو ٌمرك  = زبٌاف بن ال  م

  المجاج
ْٓ, ِٕٗ, َّٓ ,ّْٓ 

 المجاجي 
َِٓ 
ـٌ زرع   أ
ُُٔ 

  المركَي
ُِ ,ُِ ,ُٕٕ 

 زكريا ا نصارم 
َُٕ ,ُْٕ 

  الم٥تَرم
ّْ ,ّٓ ,ُٖٔ ,َُٕ ,ُُٕ ,ُّٕ ,َِٗ ,ّْٔ ,َُٓ ,ُِٔ ,ِّٔ 

  الم٧تاّن
ْٔ, ُٖٓ 

 زىَت بن أيب س؟مى 
ُِّ ,َِٗ ,َّْ 

 زياد بن أبيو 
َٕٓ 
 ا نصارم س يد بن أكس  أبو زيد
ٖٗ ,ٗٗ ,َِٓ ,ُِٓ ,َُّ ,ّّٓ ,ّٓٔ ,َٕٗ 

 زيد بن ثابث 
َُٖ 

 ضراحصا ب ٌركس ا  =هبام الدين  السبكي
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 تاج الدين  = السبكي
 أبو  اُت  = السجسماّن
 السخاكم 

ُٗٓ 
  ابن السرٌاج

ْٖ ,ُُُ, ُٗٓ ,َّّ ,َّٓ, ْْْ ,َْٖ ,ُْٖ ,ِْٖ 
  سراج الدين الب؟قيٍت

ُِْ ,ُِٓ 
 س د الدين المفمازاّن 

َُٕ ,ِْْ ,ُْْ ,ِْْ ,َْٕ 
 س يد بن جبَت 

ُِٖ 
 ا خفش ا كسط = س يد بن مس دة 
 سفياف الثورم 

ُٕٗ 
 السكاكي صا ب ا١تفماح 

ُٔ, َّ 
  ابن الٌسكِّيت

ِٗ, ُٗٔ ,َُٔ ,ِٖٔ 
 السحي؟ي 
َُِ 
 سيبويو 
, ُٖٓ, ُٓٓ, ُُٓ, ُُّ, َُُ, َُٖ, َُٕ, ْٖ, )اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبطو( ّٖ, ٗٔ, َّ
, ّّّ)اػبطو(,  ِّّ, َُّ, ََّ, ِِٗ, ُِٓ, َِٓ, ِْْ, َِٓ, ُٕٖ, ُٖٓ
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ّّٔ ,ّٕٔ ,ّٕٕ ,ّٕٖ ,ّْٖ ,َُْ ,ُّْ ,ُْٖ ,ِْٔ ,ْٖٓ, ِْٓ ,ِٓٔ ,
ّٓٗ ,َٕٔ ,ِٕٔ ,ّٕٔ ,ِٖٔ ,ٖٖٔ ,ُٔٗ ,ََٕ ,َٕٖ ,َٕٗ 

 ابن السيد = البط؟يوسي
 السيد السنوسي 

ِِّ 
  السيد الَريا اٞترجاّن

ُٔ 
اة  اٟتسن بن ٌبد اهللالسَتام   ( ُ َٕٔأبو س يد )مًتجم م بغية الٌو
َِٓ ,َٕٗ 

 شارح الَاضية = زكريا ا نصارم
 ٤تمد بن إدري   الَاض ي
َُٖ ,َِِ ,ُِّ ,ِْٖ ,َِٓ ,َّْ ,َّٗ ,ُّٗ ,َْٔ ,ِْٗ ,ُٕٔ 

 ابن شاكر الكميب 
ُِّ 

 أبو شامة ٌبد الرٛتن بن إٝتاٌيل 
َُٔ 

 ش بة بن اٟتجاج 
ُٖٗ 
  الٌَماخ
ُُٓ 

 ابن الصاعغ ْش  الدين 
ْٕٗ 

  ابن الاكي ٤تمد بن مس ود ا١تغريب صا ب البدي  =
  هبام الدين السبكي صا ب ٌركس ا ضراح

َُّ, ُّٔ 
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 أبو اٟتكم بن ٌارة  صا ب كماب اإلٌراب
َُٕ 

  الفرخاف مس ود بن ٌ؟ي أبو س يدصا ب ا١تسموىف 
َّ ,ّْ ,ّٖٗ ,ّّٗ ,ْٓٓ 

 صا ب ا١تفماح = السكاكي
 الصفار = أبو ج فر

 ( ِ ٕٖىػ )مًتجم م الدرر الكامنة ْٕٔص ح الدين الصفدم خ؟يل بن أيبك توم 
َّٕ   

 ٌٌباده  = الصىٍيمىرم
 ىػ َٖٔن الضاع  ا١تموىف م اب

َِْ ,َِٔ ,َِٗ ,ُِٓ 
  ابن جىرير = الطربم

  ابن الطَّراكىة
ُِٓ ,ُٓٓ ,َُْ 

 الطرماح بن  كيم 
َِّ 
 طرضة 
َِٗ 

 ابن طريا 
ُِٕ 

ػاة  ُّٓاٟت؟ػيب ا١تمػوىف سػنة  ٌبد الوا د بن ٌ؟ػيأبو الطيب ال؟غوم كىو  )مػًتجم م بغيػة الٌو
َُِ ِ)  
ُِٓ ,َُّ ,ِّْ 

 ا١تؤمنُت ٌاعَة أـ 
ُْٕ ,ُُٖ ,ُِٖ 
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 ٌاصم اٞتحدرم 
ُٔٓ ,ُٖٔ 

  ٌاصم بن أيب النجود الكوم
ُّ 

 ٌٌباده الصىٍيمىرم 
ٗٓ 

 ابن ٌباس 
ُٓ ,ِٓ ,ٓٓ ,ٓٔ ,ُٕٓ 

يد   ٌٍبد بن ٛتي
ٓٓ 

 أبو ٌبد الرٛتن الس؟مي 
ُٔٓ 

 ٌبد اهلل بن أيب إسحاؽ اٟتضرمي ا١تموىف 
 )مًتجم م إنباه ُِٕىػ أك ُُٕسنة 
 ( ِ َُْالركاة 
ُْٓ ,ِْٓ ,َٕٕ 

 ٌبد اهلل بن أيٌب ابن س؟وؿ 
ْٗٗ 

 أبو ٌبد اهلل البصرم 
ْٔٗ 

 ٌبد اهلل بن المبَت 
ُِٔ 

  ٌبد اهلل بن ٌامر اليحصيب
ُّ ,ّْ ,ُٖٔ ,ُٔٗ ,ُّٕ ,ُٕٗ 

  ٌبد اهلل بن كثَت الدارم ا١تكي
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ُّ 
 ٌبد اهلل بن مس ود = ابن مس ود

 ٌبد القاىر اٞترجاّن 
ّْٓ ,ََٓ 

  بن  بيبٌبد ا١ت؟ك 
ُِّ 

  ٌبد ا١ت؟ك ال صامي
ْٔ ,ِٖ, َِٗ ,ٖٔٓ 

 ٌبد ا١ت؟ك بن مر كاف 
َٕٓ 

 ٌبد الرؤكؼ ا١تناكم 
ُْٖ 

 الطواح  ٌبد الوا د
ِٖٗ ,ِٗٗ 

 ابن أيب ٌبيد الثقفي 
ُِٔ 

 أبو ٌبيد 
ُٕٔ ,ُُٖ 
  ال بدم

َُُ 

  أبو ٌبيدة
ّٖ, ُٕٔ ,ِّّ ,ِْٓ 
 توم سنة  ْشربن بن أيب ٌب؟ة إبراىيم ا

 ( ٔ ِّّسَت أٌ ـ النب م ىػ )ُِٓ
َْٕ 
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 ٌثماف بن ٌفاف 
ُٔٓ ,ُْٕ ,ُٕٔ ,ُٕٖ ,ُٕٗ , 
َُٖ ,ُُٖ ,ُِٖ ,ُٖٔ 

 ال جاج 
ْْْ 

 ٌركة بن المبَت بن ال واـ أبو ٌبد اهلل 
 سَت أٌ ـ ىػ )ْٗ, ا١تموىفَّ سنة ا١تدّن
 ( ْ ُِْالنب م 
ُْٕ ,ُُٖ ,َْٕ   

  ابن ال ريب
ُِ 

 ال م بن ٌبد الس ـ 
ِْٖ 

)مًتجم م الػوام بالوضيػات ىػػ ُٕٓا١تمػوىف سػنة  القاسػم ٌ؟ػي بػن اٟتسػن وأبػاكر كىو ابن ٌس
ُِٔ َِ ) 

َِّ ,ُِّ 
  ابن ٌصفور

 ْْ ,ْٕ ,ُُُ ,ُُِ ,ُُّ ,ُّْ ,ُْٓ, ُٖٖ, ْْٗ ,َُٓ ,ِٔٔ 
 ٌضد الدكلة 

ُٓٓ 

 ٌطام بن أيب ا سود الدؤا 
َٕٕ 

 ابن ٌطية 
ُّٕ 

 ٌمر بن ا٠تطاب 
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ُُٖ ,ََِ ,ُِِ ,ِِٔ ,ِٖٓ ,ُُّ 
 أبو البقام  ال كربم
ُّٖ ,ِّٖ ,ِٓٓ 

 ٌ؟ي بن أيب طالب 
َْٕ ,َٕٓ 

 ا خفش ا صغر = ٌ؟ي بن س؟يماف 
  ٌ؟ي بن ٌرٌاؽ

ُٓ ,ِّ , 
  أبو ٌ؟ي الفارسي

ٕٓ ,ٖٓ ,ِٕ, ّٕ ,ْٕ , ٕٔ ,ُُّ, َّٔ ,َّٕ, ّٖٓ ,ّٖٔ ,َِْ ,ُْْ ,
ُٓٓ ,ِّٔ ,ّٔٗ ,ْٔٗ 

 أبو ٌ؟ي القاا 
ُْٗ ,ِٕٓ 

 ا ٛتر  ٌ؟ي بن ا١تبارؾ
ُٖٖ 
 صا ب ا١تسموىف = أبو س يد الفرخاف مس ود بن ٌ؟ي

 ٌمارة بن ٌقيل بن ب ؿ بن جرير 
ّٕٓ 

  أبو ٌمرك زبٌاف بن ال  م
ِّ ,ِٕ, ُٖٕ ,َِٔ ,َّٖ ,َّٗ ,ِّٗ ,ّّٓ, ُّٔ ,ّٓٔ ,ّٕٓ ,َٕٕ ,

َٕٖ ,َٕٗ 
  أيب ٌمرك الَيباّن

ُٗ ,ّٗ 
  ال مريطي

ُِ ,ُُُ , 
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 ٌنبسة الفيل 
َٕٕ 
 ن ٌمر ب ٌيسى
ُٖٕ ,َّٗ ,َٕٖ 
 ال يٍت 

ُِّ ,ٔٓٔ 
  الغمَّاا
ُٕ 

  ا دب ديواف صا ب ,إبراىيم أبو إبراىيم بن إسحاؽ الفارايب
ٖٗ ,ٗٗ ,ُْٗ ,ُِٕ 

  الفارايب ٤تمد بن ٤تمد بن طرضاف أبو نصر
ُِٔ ,ِِٖ 

  ابن ضارس
ُٓ ,ِٕ ,ٖٔ ,ُِّ, ُِٖ ,ِِٔ ,ِِٖ ,َِٔ ,ِْٖ ,ّْٓ , ْٓٓ 

 أبو ٌ؟ي  = الفارسي
 أبو الفمح ا٢تمااّن 

ُٖٗ 
 ضخر الدين الرازم 

ِِّ ,ُّٔ ,ُّٖ ,ّّٗ ,ِّْ ,ّْْ ,َْٕ 
 صا ب ا١تسموىف = أبو س يد مس ود بن ٌ؟ي الفرخاف
 الفرٌام 

ْٕ ,ُِٓ, ُٖٖ ,ِْٕ, ّّٔ ,ّٔٗ ,ٔٗٓ ,َٕٗ 
 الفرزدؽ 
ُِّ ,َِٗ ,ُّٕ ,ِّٕ ,ُْٓ ,ِْٓ ,ّْٓ 

 ضاطمة بنت قي  
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َّٗ 
  ندلسيالقاسم بن أٛتد ال؟ورقي ا 

ُِٔ ,ِٔٗ ,َُٕ 
  ابن القاسم ال بادم

ٗٔ 
  أبو القاسم ٌبد اٞت؟يل الصابوّن

ٔٔ ,ٕٔ 
  قالوف
ُْٕ 
 قمادة 
ُٔٓ 
  القرام
ٓٗ ,ِّّ ,ّّٓ ,َّْ 

 ق  بن ساٌدة 
ِِِ 

َىٍَتم   ابن القي
ّٔ 

 قطب الدين الََتازم 
ِّّ 

 = أبو ج فر ابن القىٍ قاع ا١تدّنٌ 
  قوطيةابن 
ُِٕ 

 قي  بن ذريح 
ِْٗ 

 الكاضيجي ٤تمد بن س؟يماف 
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َٕٔ 
  الكساعي

ِّ, ْٖ ,ٖٗ, ُٖٔ ,ُٖٖ ,ّْٖ ,ّْٗ, ِْٔ ,ََٕ ,َٕٖ ,َٕٗ 
  لىًبيد
ُِٗ ,َِٗ 

  ا١تازرمٌ 
ٔٔ, ٕٔ 

  ا١تازّن
َُُ, ّّّ ,ّّٓ ,ّّٖ ,ّٕٓ ,ّٕٔ ,ّٕٕ ,ّٕٖ ,َْْ ,ُْٔ ,ِٔٓ 

 اإلماـ مالك 
َّْ ,ُّٗ 

  ابني مالك
َّ ,ُُِ ,ُُٔ ,ُُٕ ,ُُِ ,ُُّ, ُِٕ ,ُّٕ ,ُٖٔ ,ُٖٖ ,ُٖٗ ,ََِ ,
َُِ ,َِٗ ,ُِِ ,ُِّ ,ُِْ ,ُِٓ ,ِِٖ ,ُِّ ,ِّّ, ِّٔ ,ّٕٗ ,ْْٖ ,
َّٓ ,َٖٓ ,ِٓٓ ,ِّٔ ,ِٔٓ ,ِٕٔ ,ّٔٗ ,َْٔ ,ْٔٗ ,ُْٕ 

  ا١تربد
َُٕ ,َُٖ ,َُُ  ,ُُٔ, ُٖٔ ,ِّّ ,ّّّ, ِّٔ ,ّٔٔ ,ُّْ ,ُْٕ ,ِّٓ ,
ِْٓ ,ّٕٓ ,ّٖٓ ,ٔٓٓ 
 ا١تمنيب 
ِّٓ ,َِٗ 
  ٣تاىد
ّٓ ,َْٕ 
 مد بن اٟتسن الَيباّن ٤ت

ِْٗ 
 ٤تمد بن سَتين 
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ُٔٓ ,ِٖٓ 
 ٤تمد بن ٌرٌاؽ

ٓٗ 
 ابن الاكي = ٤تمد بن مس ود ا١تغريب

يصن   ابن ٤تي
ٕٔٓ 

 ا١ترزباّن 
َِٓ ,ِِٗ ,َُّ 

 مركاف بن أيب  فصة =  فصة
 ابن مس ود 

ِْٔ ,ٕٔٗ ,ٖٔٗ 
 اإلماـ مس؟م بن اٟتجاج صا ب اٞتام  الصحيح 

َِْ ,َِٗ ,ِٕٓ ,ُُّ 
 ؟مة الكااب مسي
ِِْ 

 م اذ بن جبل 
َٕٔ 

 م اذ بن مس؟م ا٢ترٌام 
َٕٓ ,َٕٔ 

 ا١ت اىف بن زكريا النحركاّن 
ُّٔ 

 م اكية بن أيب سفياف 
َّٗ 

 م د بن ٌدناف 
ُِِ ,َِّ 
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 ا١ت رم 
ِّٓ 

 ا١تطرزم 
ِٓٗ 

 ا١تفٌضل بن س؟مة 
ٔٓٓ 
ريت اإلسػػ ـ ىػػػ )تػػآَُ. تػػوم سػػنة , مفٌسػػر مبمػػدعبػػن سػػ؟يماف، أبػػو اٟتسػػن الب؟خػػي مقاتػػل

ُْٔ ٗ ) 
َْٕ 

 ابن مكمـو تاج الدين 
ُْٕ ,ْٕٗ 

 ا١ت  القارم 
ُٕٔ 

  ابن م؟ك
ْٗ ,ِّّ 

 ا١تنمج  المميمٌي 
َّٗ 

 ابن ا١تنار
ٓٓ 

 ا١تنَي 
741 

 منصور بن ض ح 
ّٓٓ 

 أبو ا١تنحاؿ ٌيينة بن ٌبد الرٛتن ال؟غوم 
َٕٗ 

 أيب محدم 
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َّٗ 
 ميموف ا قرف 

َٕٕ 
ينػىَتِّ 
  ناصر الدين ابن ا١ت

44 

  ناض  بن ٌبد الرٛتن بن أيب النجود
ُّ ,ِّ, 

 ابن النحاس هبام الدين 
ِِٓ ,ِٗٓ ,ّْٓ ,ُْٗ ,ْٗٗ ,َُٓ ,َِٓ 
 م؟ك النحاة  نمارأبو 
َّٕ 

 الن ماف بن ا١تنار 
ُِٔ 

 أبو ن يم 
ََِ ,َُِ 

 النمركذ 
َٖٔ 
 النوكم 
ٗٔ ,ُُٔ ,ُٖٗ ,ُِّ ,ِّْ 

ـٌ ىانئ بنت أيب طالب   أ
َُِ 

 موىل ٌثماف ىاّن الرببرم 
ُُٖ 

 ا٢ترٌام = م اذ بن مس؟م
  ابن ىَاـ ا نصارم
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ْٕ ,َُٓ, ُُِ, ُُِ, ُٖٕ ,ُٖٖ ,ِْٓ ,ُِٓ ,ِْٓ ,ِٗٔ ,ِٖٗ ,ِٗٗ ,
َُّ, ّْٔ ,َٖٓ ,ْٖٓ ,ُٕٓ 

 ىَاـ الضرير 
ُٖٖ 

  اعيبٌ أبو ىَاـ ا١ت مما اٞتي 
ٕٓ 

  ابن ىَاـ ا٠تىضراكم
ْْ ,ََُ ,ُُٕ ,ُّْ ,ْْٔ ,ِٕٔ 

 = ابن  جر ا٢تيممي
 ىند بنت ٌمبة بن ربي ة زكج أيب سفياف 

ُُّ 
  الواسطي
َُٗ 

 كرقة بن نوضل 
ّْٗ 
  ككي 
ٓٓ 

 ٭تِت بن م ُت 
ّّٔ 

 ٭تِت بن ي مر 
َٕٕ 

يميد بن أيب سػ يد ا١تػرزكم النحػوم نسػبة لػػ)٨تو( بطػن مػن ا زد, تػاب ي, قم؟ػو أبػو مسػ؟م سػنة 
 ( ٖ ٓٔٓىػ. )مًتجم م تاريت اإلس ـ ُِّ
َْٕ 
 = أبو ج فرٍ قاع بن القى يميد 
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 اليميدم 
َّٗ 

 ي رب بن قحطاف 
ِِْ 

  ي قوب بن إسحاؽ اٟتضرمي
ِّ 

 ابن ي يش 
ُْٗ ,ِْٓ ,ِٖٔ 

ػػاة  ىػػُِٖا١تمػوىف سػنة  يػون  بػن  بيػب الضػيب البصػرم أبػو ٌبػد الػرٛتن )مػًتجم م بغيػة الٌو
ّٔٓ ِ)  

َِّ ,ّْٖ ,ّٕٓ ,ّٕٔ ,ّٕٕ ,ّٕٖ ,َٕٗ 
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 المذاهب والفرقو  القبائل واألمم
  ىٍزد ا

ٖٔٗ 
 أزد ٌماف 

ِِّ ,ِِْ 
 أسد 
ََِ ,َِِ 

 ا صوليوف 
 ّٔ ,ّٕ ,ُِّ ,ُّّ ,ّٖٗ ,َٕٓ ,ِّٓ ,ٕٓٓ ,ِٔٔ ,ّّٔ 

 اإلضرنًج 
ُْٓ 

 بنو أمٌية 
ُِٔ 
 أميم 
ِِٗ 

 ا نصار 
َُٖ ,ٖٔٗ 

 أىل ا ندل  
ُٖٗ 

 أىل البصرة 
ِِٔ 

 أىل الَاـ 
ُّٕ 

 أىل الكوضة 
ِِٔ 
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 أىل ٧تد 
ِّٖ 

 أىل اليمن 
ٖٔٗ 
 كس ا 

ٖٔٗ 
 البصريوف 

 ِٗ ,ّٓ ,ٖٕ ,ُٖ ,َُٓ ,َُٔ ,ُُّ ,ُُٕ ,ُِٗ ,ُٔٗ ,ُِٕ ,ُٖٕ ,ُٖٖ ,
ِٖٗ ,ِّّ ,ّّْ  ,ِّٔ ,ّّٔ ,ّٔٓ ,ّٔٔ ,ّٕٖ ,ّٕٗ ,ُّٖ ,ْْٗ ,
َّٓ ,َُٓ ,ِٔٔ ,َّٔ ,ٔٓٓ ,ْٖٔ ,ََٕ ,َُٕ ,َِٕ ,ُْٕ 

 بكر 
ِِّ ,َُٕ 
 هبرام 
ُِٗ 
 الًتؾ 
َْٕ ,ِْٕ 
 تغ؟ب 
ِِِ 

 المميميوف 
ّْ ,ٔٗ ,ٕٕ ,ِٔٗ ,َّٖ ,ِّٕ ,ّّٕ ,ُْٔ ,ِٓٓ ,ِٓٔ ,ِٖٓ ,َٕٓ ,

ٖٔٓ ,ٔٗٔ 
 ثقيا 
ِِْ ,ُِْ ,ُْْ 
 ٙتود 
ِِٗ 
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 جدي  
ِِٗ 
 جااـ 
ُِِ 
 جرىم 
ُٓٗ ,ِِٗ 
 اٟتبَة 
ُْْ ,َْٕ ,ِْٕ 

 اٟتجازيوف 
 ّْ ,ٔٗ ,ٕٕ ,ِّٕ ,ّّٕ ,ُْٔ ,ِٓٓ ,ِٓٔ ,ِٖٓ ,َٕٓ ,ٖٔٓ 

 ٛتَت ًصٍنحاجة 
ُْٓ ,َُٓ 
  نيفة 
ِِْ 
 اٟتنفية 
ُِٗ 
 ماٌة خ

ِِٖ 
 ا٠تمرج 
ٖٔٗ 

 ا٠تطابية 
ِِٗ ,ّٓٓ 
 ربي ة 
ْٔ, ُّٖ ,ُِٗ ,ِِّ, ٔٗٓ ,ٕٔٗ 
  الرـك
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ُْْ 
 س د بن بكر 

ٕٔٗ ,َُٕ 
 سي؟يم 
ُّْ 

 الَاض ية 
ُِٗ ,ِْٖ 

 شنومة  
َْٗ 

 الصرضيوف 
 ٖٓ ,ٗٗ , 

 ابة 
ُِٗ 
 طسم 
ِِٗ 
 طٌيئ 
َِِ ,ِّْ 

 الظاىرية 
ّّٗ 
 ٌاد 
ِِٗ 

 ٌبد قي  
ِِّ ,ِِْ 
 ٌبيل 
ِِٗ 
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 يل ٌق
ّْٖ 
 غساف 
ِِِ 
 ٌم؟يق 
ِِٗ 
 الفيٍرس 
ْٗ ,ِِّ ,ِِْ ,ِِٓ 

 الفقحام 
 ُِّ ,ّٖٗ 

 القبط 
ُِِ 
 قريش 
َُٖ ,ََِ ,ُِٕ ,ُِٖ ,ُِٗ ,َِِ ,ُّٕ ,ُّْ ,ِْٔ ,ٔٗٓ ,َُٕ 

 قيضاٌة 
ُٕ, ِِِ ,ِِٖ, ٔٓٗ ,ٕٔٗ 
 قي ه 
ََِ ,ُِٗ ,َِِ ,ٖٔٗ 

ٌىٍي ف   قي  
ُْٗ 
 كيمامة 
ُْٓ 

 بٍت ك ب 
َُٕ 
 ك؟ب  
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ٔٗٓ 
 نانة ك

َِِ ,َْٕ 
 الكوضيوف 

ِٗ ,َّ  ,ّٓ ,ٕٖ ,ُٖ  ,َُٓ ,َُٕ ,ُُٔ ,ُُٕ ,ُِْ ,ُِٓ ,ُِٕ ,ُْٕ ,
ُٖٖ ,ِٗٓ ,ِٗٔ ,ِّّ ,ّّّ ,ّّْ ,ِّٔ ,ّٔٓ ,ّٔٔ ,ّٕٖ ,ّٕٗ ,
ِّٖ ,ّْٓ ,ْْٖ ,ِٓٗ ,َّٔ ,ّْٔ ,ّٔٗ ,ْٔٓ ,ٔٓٓ ,ّٖٔ ,ْٖٔ ,
ََٕ ,َُٕ ,َِٕ ,ُْٕ 

 ٠تم  
ُِِ ,ِِٖ 

 احملدثوف 
 ُٖ 

 مضر 
ٔٗٓ 
 م ٌد 
ُِِ 
 النبط 
ِِّ 

 ٨تاة بغداد 
ُٖٗ 

 , ُْٓ, ُّٔ, َُٕالنحويوف  
ُِٓ 

 النضر بن كنانة 
ُِٖ 
 النمر 
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ِِِ 
 ىايل 
َِِ ,ُِٓ ,ُٔٓ 

 بٍت ى ؿ 
َُٕ 
  ا٢تند
ُْْ 
 ىوازف 
ُِٗ ,َُٕ 
 كبار 
ِِٗ 
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 اللغات واللهجات 
 ٕٗٔا سمنطام م س د بن بكر كىايل 

 َِِ م لغة ال الية« لي »ٌمل « أف»إٌماؿ 
بالمام ا١تربوطة, لغة ا نصار «, المابوه»ك , بالمام الفوقٌية ا١تفمو ة لغة اٟتجاز« المابوت»

َُٖ 
 ُِٗتضج  قي  
 ُِٗت؟م؟ة هبرام 

ٌيقىيلو « ل ل»اٞتًر بػ  ّْٖم لغة 
نىة م اليمن  َى ٍن َى  ٖٗٔال

 ٌُِٗجرضية ابة 
 ٕٗٔال ىٍج ىجىة لغة قضاٌة 
 ٔٗٔ ,ُِٗال ىنػٍ ىنىة لغة قي  ك٘تيم 
 ٕٗٔالفىٍحفىحىة لغة ىايل  

 ٗٓٔ, ُٕا١تاؿ لًًو كمررت بىو   قوؿ قيضاٌة
 ٔٗٔ, ُِٗالكىٍسكىسىة لغة ربي ة كمضر 
ة لغة ربي ة كمضر  َى كى ٍَ  ٓٗٔ, ٗٓٔ, ُِٗالكى

 َُِلغة طيئ م ذكر ال  مة اٞتم  كالمثنية ٌند ٚت  الفاٌل أك تثنيمو 
 ِْٔلغة قريش 

 ٖٗٔ من ال رب من ٬ت ل الكاؼ جيمان 
 ٖٗٔالوىٍُت لغة أىل اليمن 

 ٕٗٔالوىٍكم م ربي ة كقـو من ك؟ب 
 ٕٗٔالوىٍىم م ك؟ب  
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 الكتب الواردة في الكتاب
 اآلجركمية = اٞتركمية

 اإلبداؿ  بن الٌسكِّيت 
 ِٗ 

 أبنية ا١تصادر ل؟بيحقي 
ُِٕ 

 ضاكماإلهباج م شرح ا١تنحاج ل؟ماج السبكي كأبيو تقي الدين = شرح ا١تنحاج ل؟بي
 إٖتاؼ الفاال ٔت رضة الف ل ا١تبٍت لغَت الفاٌل  بن ٌ ف 

ِِٖ 
 اإلتقاف م ٌ؟ـو القرآف ل؟سيوطي 

ُُٔ ,ُٕٔ ,ُٕٖ ,ُُٖ ,ُِٖ  
 إ كاـ ا  كاـ شرح ٌمدة ا  كاـ  بن دقيق ال يد 

ّّٖ 
 أخبار النحاة = أخبار النحويُت البصريُت ل؟سَتام 

َْٕ 
  ياف ا ندلسي ا رتَاؼ = ارتَاؼ الضرب  يب 

ّْ ,ِٕٗ 
 ا زىار ا١تمناثرة م ا خبار ا١تمواترة ل؟سيوطي 

ُّٓ 
 ا سباب ا١تركية م أصل كا  ال ربية ل؟سيوطي 

َْٕ 
 ا شباه كالنظاعر الفقحية ل؟سيوطي 

ّٕ, 
 ا شباه كالنظاعر النحوية ل؟سيوطي 

ُّٕ ,ِّْ ,ِْٔ ,ُْٔ ,ِْٔ ,ِٖٔ 
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 ا صوؿ م النحو  بن السرٌاج 
َّّ ,َْٖ 

 اإلغراب م جدؿ اإلٌراب  بن ا نبارم أيب الربكات  
ُِ ,ّٖٖ ,ٖٓٔ ,َٕٓ ,ِٖٓ ,َّٔ ,ُْٔ ,ٕٔٗ 

 اإلغراب م أسرار اٟتركات م اإلٌراب   يب اٟتكم بن ٌارة 
َُٕ 

 ا ض اؿ  بن طريا 
ُِٕ 

 ا ض اؿ  بن القوطية 
ُِٕ 

 اإلضصاح بفواعد اإليضاح  بن ىَاـ ا٠تضراكم 
ََُ ,ِٕٔ 

 ا لفاظ كاٟتركؼ  يب نصر الفاريب 
ُِٕ 

 ا لا كال ـ ل؟مازٌّن 
ّّّ 

 = ا٠ت صة ألفية ابن مالك
 أماا ث ؟ب كىي اجملال  

ُِٗ ,َِّ ,ّٓٗ 
 ا ماا  بن اٟتاجب 

ُِِ 
 أماا ابن دريد 

ِْٗ 
 اإلنصاؼً م مساعل ا٠ت ؼ  بن ا نبارم أيب الربكات 

 ِِ ,ُِٓ ,ُْٔ ,ُُِ ,ِْٗ ,ّٖٓ, ّٔٓ ,ْْٗ ,ِٓٗ ,ّٓٗ ,ِٔٔ 
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 ا ني  الصاحل = اٞت؟ي  الصاحل 
 ا كاعل  يب ٌركبة 

َِّ 
 أكاح ا١تس؟ك  بن ىَاـ = الموايح 

 اإليضاح م ٌ؟ل النحو ل؟مجاجي 
َّٓ 

 البارع  يب ٌ؟ي القاا 
ُُْ ,ُْٗ 

 البدي   بن الاكي. كالصواب أنٌو  بن ا ثَت 
 ْٔ ,ُٖٕ ,ْٖٔ 

 س ود بن المكي البدي  حملمد بن م
َِٕ 

 بدي  ا١ت اّن م شرح ٌقيدة الَيباّن  بن ٌ ف 
َّْ 

 البحر احمليط  يب  ياف 
 ّٗ ,ُٖٔ ,ُُٕ ,ُّٕ ,ُٕٕ ,َِْ ,ّٕٓ 

 بغية اآلمل كمنية الساعل ل بد الوا د الطواح 
ِٖٗ 

اة ل؟سيوطي   البغية = بغية الٌو
ْٔ ,ْٕ ,ُٖ ,ِٖ ,ُٓٓ ,ُٖٖ ,َِٓ ,ّّّ ,ُّٕ ,ْٔٓ ,ُْٕ ,ْٖٔ ,ٔٓٓ ,
َٕٓ ,َٕٔ ,َٕٕ 

 تاريت دمَق  بن ٌساكر 
ُِّ 

 الفمح ا١تسمجاد بماريت بغدادتاريت ضمح بغداد = 
 المبيُت ٌن مااىب النحويُت البصريُت كالكوضيُت  يب البقام ال كربم 
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ُّٖ ,ِٓٓ 
 تاكرة أٛتد بن مكمـو =قيد ا كابد

 تاكرة أيب ٌ؟ي الفارسي 
ْٕ 

 تاكرة أيب  ٌياف 
َُُ ,ُّٕ ,ِْٗ 

 المسحيلالماييل كالمكميل  يب  ياف = شرح 
 المسحيل  بن مالك 

ََِ ,ِِْ 
 المصريح ل؟َيت خالد ا زىرم 

ِٖ ,ِٖٓ ,ْٖٓ ,ََٕ 
 الم اليق ٌ؟ى ا لفية  بن ىَاـ 

ِٗٔ ,ِٗٗ 
 الم ريب ل؟منَي 

ُْٕ ,ُْٖ 
 الم ؟يقة ٌ؟ى ا١تقٌرب  بن النحاس 

ِِٓ ,ِٗٓ ,ّْٓ 
 رازم تفسَت ابن أيب  اُت ال

ٓٓ, 
 تفسَت البيضاكم 

ُٕٓ ,ُٕٔ ,ِِْ 
 تفسَت ابن جرير الطربم 

ٓٓ, 
 المحفة ٌ؟ى الكاضية اٟتاجبٌية  بن مالك  

ُُِ 
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 تفسَت ككي  
ٓٓ 

 تفسَت ابن ا١تنار 
ٓٓ 

 هتايب ا ٝتام كال؟غات ل؟نوكم 
ُٖٗ 

 لألزىرم  هتايب ال؟غة
 ٖٗ ,ّّٔ ,ّٔٔ 

 الممحيد ل سنوم 
ٔ, 

 ؟ك  بن ىَاـ الموايح = أكاح ا١تس
َُٓ ,ُِْ ,َٖٓ 

  بن مالكالموايح = شواىد الموايح 
 ٙتار الصناٌة ل؟ج؟ي  الدينورم 

َِٔ ,ْٔٓ 
 اٞتمكلية ل؟جمكا 

ّْٕ 
 اٞت؟ي  الصاحل الكام كا ني  الناصح الَام ل؟م اىف بن زكريا النحراكّن أيب الفرج 

ُِٔ 
 اٞتمحرة = ٚتحرة أش ار ال رب  يب زيد القرشي 

ُِٕ 
 اٞتمحرة = ٚتحرة ال؟غة  بن ديريد 

ُٖ ,ِٗ ,ّٗ , 
 ٚت  اٞتوام  ل؟سبكي  

ِٔ ,ُْٔ 
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 اٞتم  = ٚت  اٞتوام  م النحو ل؟سيوطي 
َُٗ ,ُُٓ ,ُِٓ ,ُِٗ , 

 جوىرة الغٌواص حملمد بن ٌرٌاؽ 
ٓٗ 

 اٞتركمية  بن آجرـك 
ٕٖ 

  اشية المحفة  ٛتد بن قاسم ال بادم 
ٗٔ 

   اشية ابن الص ح ل؟مركَي
ُِ 

 اٟتاصل من احملصوؿ حملمد بن  سُت ا يرقومي 
ُّّ ,ِّّ 

 اٟت؟بيات = ا١تساعل
  ؟ية ا كليام  يب ن يم ا صفحاّن 

ُُِ 
  واشي البيضاكم ل؟ صاـ 

َِٗ 
 ا٠تصاعص  بن جٍت 

ُّ ,ُٗ ,ِٕ ,َْ ,َٓ ,ُٓ ,ٕٓ ,ٓٗ ,ُٔ ,ٔٔ ,ٖٔ ,َٕ ,ّٕ ,ُٖ ,ٗٔ ,ٕٗ ,
ُّٗ ,ِّٕ ,ِّٗ ,ِٓٓ ,ِٖٕ ,ّّْ ,َّٔ ,ِّٔ ,ّٕٓ ,َْٔ ,ُُْ ,ُْٖ ,
ِْٔ ,ِْٖ ,ْْٓ ,ْْٔ ,ْٕٓ ,ْٓٗ ,ِْٖ ,ْْٖ ,ْٖٕ ,ُْٗ ,ِْٗ ,ْٖٗ ,
ُُٓ ,ُّٓ ,ُٓٗ ,ِّٓ ,ِٓٓ ,ٕٓٗ ,ُْٔ ,ُٕٔ ,ُْٔ ,ِْٔ ,ْٔٓ ,ٖٔٓ ,
ٔٔٓ ,ٕٔٔ ,ٖٔٔ ,َٕٔ ,ٕٔٓ ,ٕٔٔ ,َٖٔ ,ِٖٔ ,ٖٖٔ ,َٔٗ ,ْٔٗ ,ُٕٔ 

  بن مالك  ا٠ت صة
ُٓ ,ِٗٔ ,ْٔٗ ,ُْٕ 
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  ا  اديث القصار ل؟سيوطي درر البحار م
ُْٖ 

 درة الغٌواص م أكىاـ ا٠تواص ل؟حريرم 
ِّٓ ,ُُّ ,ّْٕ 

 ديواف ا دب ل؟فارايب 
ُْٗ ,ُِٕ ,ُِٕ 

 رض  اٟتاجب ل؟ماج السبكي = شرح ٥تمصر ابن اٟتاجب 
 الركض ا نا ل؟سحي؟ي 

َُِ 
 السَتة النبوية  بن إسحاؽ 

ِِْ 
 شرح إيضاح ا١تناسك  بن ٌ ف 

َُِ 
 رح المسحيل  يب  ياف ش
ُٕ ,ُْْ ,ُْٗ ,ُٖٔ ,ِِٖ ,ِْٓ ,َّٔ ,ِّٔ ,َٔٔ ,ّٕٔ ,ْٕٔ 

 شرح المسحيل  بن مالك 
َّٕ ,َٖٓ ,ِّٔ 

 ٌركس ا ضراح لبحام الدين السبكي شرح الم؟خيص =
 شرح الم؟خيص لس د الدين المفمازاّن 

ِْْ 
 شرح اٞتام  الصغَت النحوم ل؟َيت إٝتاٌيل ال ؟وم 

ُٖٖ ,ُِْ   
 ح ٚتل المجاجٌي  يب اٟتسن بن الضاع  شر 

َِٓ 
 شرح الم٧تاّن ل بد ا١ت؟ك ال صامي 
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 ْٔ, 
 شرح صحيح مس؟م ل؟نوكم 

ُِّ 
 شرح الَواىد  بن ىَاـ 

ِٖٗ ,ُّْ 
 ل؟سيوطي  شرح ٌقود اٞتيماف

ُُّ ,ِّٓ 
 شرح ال قيدة الوسطى ل؟سيد السنوسي 

ِِّ 
 شرح ٌمدة ا  كاـ = إ كاـ ا  كاـ 

  بن دقيق ال يد شرح ال نواف 
ّٔ 

 شرح ال وامل ا١ت ة أك ٌوامل اٞترجاّن  بن ٌ ف 
ِِٔ ,ََٓ 

  بن إياز  شرح الفصوؿ
َُُ 

 شرح الفصيح ل؟بط؟يوسي 
ِٖ 

 شرح الفصيح  بن خالويو 
ِْٓ 

 شرح قواٌد اإلٌراب ل؟كاضيجي 
َٕٔ 

 الَاضية  بن مالك  شرح الكاضية
ُُٔ 

 شرح احملصوؿ ل؟قرام = نفاع  ا صوؿ



834 

 

 شرح ٥تمصر ابن اٟتاجب ل؟ماج السبكي
ِٓ ,ِٔ ,ٔٔ ,ٕٔ , 

 شرح مَارؽ  بن ا١ت؟ك 
 ْٗ ,ِّّ 

 شرح ا١تفماح= ا١تصباح شرح ت؟خيص ا١تفماح ل؟سيد اٞترجاّن 
ُٔ 

 شرح ا١تفماح ل؟مػىٍفمىازىاّن 
َْٕ 

 شرح ا١تفصل لألندل  ال؟ورقي 
ُِٔ, ِٔٗ, َُٕ 

 شرح ا١تفصل  بن ي يش 
ِْٓ 

 ريرم ل؟مطرزم شرح مقامات اٟت
ِٓٗ 

 شرح ا١تقصورة الدريدية  بن دريد  بن خالويو 
ِْٕ 

 شرح م؟حة اإلٌراب ل؟حريرم 
ُِٔ 

 ِّٗشرح منظومة القاضية ك ٫تا  بن ٌ ف 
 شرح ا١تنحاج لماج الدين السبكي 

ٕٔ, 
 شرح ٩تبة الفكر = نمىة النظر 

 = شرح الكوكب الساط  ل؟سيوطي شرح نظم ٚت  اٞتوام  
ُّ 
 نظم القىٍطر  بن ٌ ف  شرح
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ِّْ 
  بن ٌٌ ف  (القواٌد الصغرل النحوية  بن ىَاـ)شرح نظم 

ُّ 
 ُُُ, ُِشرح نظم الورقات ل؟ مريطٌي  بن ٌ ف  

 شرح نصيحةى ا١ت؟وؾ  بن ٌ ف 
ُٕ 

 الَفا = شفام الصدكر بَرح الَاكر أٌٍت شاكر الاىب م النحو ل بد ا١ت؟ك ال صامي 
ِٖ, 

 ح كالمصحيح ١تَك ت اٞتام  الصحيح  بن مالك شواىد المواي
ُِِ 

 صحيح البخارٌم 
ُ ,ّْٔ ,ْٓٓ 

 ل؟جوىرم  الصِّحاح
َُ ,ُْٕ ,َُٓ ,ُِٕ ,َِّ ,ُْٔ ,ّْٓ ,ْٖٓ ,ٔٗٔ ,ُُٕ 

 الضوم اٌل م  ل؟سخاكم 
ّ 

 إىل م اّن المنػميل  بن ٌ ف  ايام السبيل
ُْ ,ّٓ ,ْٖ ,ُٕٓ ,ُِٕ ,ُٕٕ, 

 اعا  بن ٌ ف الطيا الطاعا بفضل الط
ِِْ ,ُِْ 

 ٌاراة ا  وذم  بن ال ريب ا١تالكي 
ُِ 

 ٌركس ا ضراح م شرح ت؟خيص ا١تفماح لبحام الدين السبكي 
َُّ ,ُّٔ 

 ال ُت ل؟خ؟يل بن أٛتد 



836 

 

ّّّ ,ّّْ 
 ٌيوف اإلضادة م  ركؼ الميادة  بن ٌ ف 

ِٔٗ 
 الغريب ا١تصٌنا  يب ٌبيد القاسم بن س ـ 

ّٗ ,ّّٓ 
 ل م بن ٌبد الس ـ ضماكل ا
ِْٖ 

 ضمح اٞت؟يل ٌ؟ى تفسَت البيضاكم ل؟َيت زكريا ا نصارم 
ْٗ ,َُٕ 

 الفمح ا١تسمجاد بماريت بغداد  بن ٌ ف 
ُٖٗ ,ْٔٓ 

 الفصيح لث ؟ب 
ِٖٓ 

 ضضل الَاض ٌي لػ؟حاكم 
ِِّ 

 ضقو ال؟غة = الصا يب  بن ضارس 
ِٕ ,ّٗ ,ُِٖ ,ِِٖ ,ّْٓ 

 فَتكز آبادم القاموس احمليط جملد الدين ال
ّٖ ,َْ ,ْٓ  ,ٖٔ ,ٖٕ ,ٖٖ ,ُِٕ ,ُِْ ,ُْٓ ,ُْٕ ,ُٕٕ ,َِِ ,ُِِ ,
ِِٓ ,َِّ ,ِّْ ,ِٖٓ ,ُِٔ ,ِٔٓ ,ِٕٗ ,ٔٓٗ ,َٕٔ ,ُٕٔ 

 القانوف  بن سينا 
ُّٗ 

 قواٌد المركَي=  ا١تنثور م القواٌد 
ُِ ,ُٕٕ 

 قيد ا كابد  ٛتد بن مكمـو 
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ُْٕ 
 الكماب لسيبويو 

َِٓ ,ُِٓ ,ِِٗ ,ِٗٗ, ِّّ ,ّّّ ,ِْٔ ,ٖٖٔ ,ٖٔٗ ,َٕٖ 
ٌَاؼ  ل؟م٥تَرم  الك

ُْ ,ْٓ ,َُٕ ,ُٕٕ ,َُٗ ,َِٗ 
 كَا ا سرار ل؟بمدكم 

ّٖٖ 
 لب ال؟باب ل؟سيوطي 

ْ ,ّٔ ,ُِٖ ,ُٕٗ ,ُِٔ ,ِِٗ ,ْٔٓ ,َْٕ 
 ال؟باب م ٌ؟م اإلٌراب حملمد بن أٛتد تاج الدين اإلسفراعيٍت 

ْٖٓ   
 ١ت  ا دلٌة  بن ا نبارم 

ُِ ,ِِ ,ِٖ ,ِِٗ ,ّْٔ ,َّٓ ,ِّٓ ,ّٕٓ ,ّٖٓ ,ّّٗ ,ّٕٗ ,ِٔٗ ,ٕٔٗ 
 مبارؽ ا زىار م شرح مَارؽ ا نوار  بن ا١ت؟ك = شرح مَارؽ 

 ا١تث؟ث  بن السيد البط؟يوسي 
ُْْ ,ِِٖ ,ُّْ ,ْٔٗ 

 ٣تال  ث ؟ب = أماا ث ؟ب
 اجملموع ل؟نوكم 

ِّٓ 
 احملرر م النحو لفخر الدين الرازم 

َْٕ 
 ا صوؿ لفخر الدين الرازم احملصوؿ م ٌ؟م 

ٕٓ ,ُّٔ ,َّّ 
 احملكم كاحمليط ا ٌظم  بن سيده 

ِّٖ 
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 ٥تمصر كفاية ا١تقاصد من  ركؼ المكاعد  بن ٌ ف 
ِٔٗ 

 مراتب النحويُت  يب الطيب ال؟غوم 
ُِٓ ,َُّ ,ِّْ 

 ا١ترٕتل  بن خَاب 
ّٖٔ 

 ا١تمىر ل؟سيوطي 
ُٖ ,َٓ ,ُٓ  ,ٓٔ ,ٓٗ ,ٔٗ ,ٕٔ ,َٖ ,ّٖ ,ٖٓ ,ٖٕ ,ٖٗ  ,ِٗ ,ُْٗ ,َِٓ ,
ِِِ ,ِِّ ,ِِْ ,ِِٓ ,ِِٔ ,َِّ ,ِّٗ ,ِّْ ,ِْٓ ,ِْٔ ,ِْٖ ,ِْٗ ,
َِٓ ,ُِٓ ,ِٓٔ ,َِٔ ,ِٖٖ ,َِّ ,ُّٕ ,ُِّ ,ِّٗ ,ُّّ ,ّّْ ,ُّْ ,
ِّْ ,ُّٓ ,ِّٓ ,ّّٓ ,ّٖٓ ,َٔٔ 

 ا١تساعل اٟت؟بيات  يب ٌ؟ي الفارسي 
ّٖٔ 

 اب أنو  بن ضضل اهلل ال مرم مسالك ا نصار م ٦تالك ا ٌصار  بن شاكر كالصو 
ُِّ 

  ا١تسموىف م النحو  يب س يد الفرخاف  
َّ ,ِْ ,ّٖٗ ,ّّٗ ,ْٓٓ 
 ا١تصباح شرح ت؟خيص ا١تفماح ل؟جرجاّن = شرح ا١تفماح 

 ا١تنَت ل؟فيومي   ا١تصباح
ْ ,ٖ ,ٗ ,َُ ,ُِ ,ُْ ,ِِ ,ّٖ ,َْ ,َٓ ,ْٓ ,ٕٓ ,ٖٓ ,ٖٕ ,َٗ ,ُٗ ,ٗٔ ,

َُِ ,ُِٖ ,َُّ ,ُِّ ,ُْٔ ,ُٓٗ ,ُٖٗ ,ُٗٓ ,َُِ ,َِِ ,ِِّ ,ِِٓ ,
ِِٕ ,ِّٕ ,ِّٔ ,ِٕٔ ,ِِٗ ,ِِّ ,ُّْ ,ّٕٓ ,ّّٔ ,ّٔٔ ,ِّٕ ,ّٖٗ ,
ِّٗ ,َْٕ ,ْٔٔ ,ْٕٔ ,ُْٕ ,ّٓٔ ,ُٔٓ ,ِٖٔ ,ِّٔ ,ّٕٔ ,ِْٔ ,َِٕ 

 م اّن القرآف ل؟فرام 
ّّٔ 
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 ا١تغٍت م النحو ١تنصور بن ض ح 
ّٓٓ 

 مغٍت ال؟بيب  بن ىَاـ 
َّ ,ْْ ,ْٕ ,َُٓ ,ُْٕ ,ُٖٕ ,َّٕ ,َُّ ,ّْٖ ,ّْٔ ,َٓٔ ,ٓٔٗ ,
ُٖٔ ,َٔٔ 

 ا١تفماح ل؟سكاكي 
َّ , 

 ا١تقٌرب  بن ٌصفور 
ْٗٗ 

 ا١تفصل ل؟م٥تَرم 
ّْٔ ,َُٓ 

 ا١تمم  م المصريا  بن ٌصفور 
ُّْ , 

 مناقب اإلماـ الَاض ي لفخر الدين الرازم 
ِِّ 

 ا١تناىج الكاضية م شرح الَاضية ل؟َيت زكريا ا نصارم 
ُْٕ 

 منحج من أٌلا ضيما ييكمب باليام كا لا  بن ٌ ف 
ِّ 

 ا١تنحل الصام م شرح الوام لبدر الدين الدماميٍت 
ّْٔ 

 من  ا١توان  لماج الدين السبكي 
ِٕ, 

 ا١تنحاج = منحاج الب؟غام ٟتاـز ا ندلسٌي 
ُِٕ ,ُِٖ , 
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 ا١تنثور م القواٌد = قواٌد المركَي
 ا١توجم  بن سينا 

ُّٗ 
 نَر م القرامات ال َر  بن اٞتمرم ال

ُِٔ 
 نفاع  ا صوؿ م شرح احملصوؿ ل؟قرام 

ِّّ ,ّّٓ ,َّْ 
  بن اٟتاج   النقد ٌ؟ى ا١تقٌرب  بن ٌصفور

ْٓ 
 نمىة ا لبام م طبقات ا دبام  بن ا نبارم 

ُٕ, 
 نمىة ا نصار بفضل ا نصار  بن ٌ ف 

ٖٔٗ 
 م مصط؟ح أىل ا ثر, ابن  جر ال سق ّن نمىة النظر م توايح ٩تبة الفكر 

ُّٓ 
 النقد ٌ؟ى كماب ا١تقٌرب  بن اٟتاج 

ْٗٗ 
 النكت ٌ؟ى ا لفية كالكاضية كالَاضية كنمىة الطرؼ كشاكر الاىب ل؟سيوطي 

َّٖ 
 النكت ٌ؟ى مقٌدمة ابن الص ح =  اشية ابن الص ح ل؟مركَي

 النوادر م  يب زيد ا نصارم 
ّّٓ 

 ا٢توام  ل؟سيوطي ا٢تم  = ٫ت  
َُٖ ,ُُْ ,ُُٓ ,ُِٔ ,َُّ ,ُٕٓ ,َِٖ ,ِٕٗ ,ْٕٔ 
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 األزمنة واألمكنة
 أباف 
َُّ 

 أذربيجاف 
َٕٓ 
  أضريقية
ُْٓ 
 ا نبار 
ّٔ, 

 ا ندل  
ْْ ,ِْٔ 

 البحرين 
ِِّ 
 البصرة 
ِّ ,ِِٓ ,َّٔ ,َْٕ ,َٕٗ 

 بغداد 
ُٖٗ ,ِِّ ,ِْٖ ,ْٕٗ 

 البيت اٟتراـ 
ُٕٖ 
 هتامة 
ُُٕ 

 جباؿ  سمى 
ُِِ 
 اٞتميرة 
ِِِ 
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 اٞتميرة ا٠تضرام 
ْْ 

 اٟتجاز 
ٕٕ ,َُٖ ,ِِٓ ,ِٔٗ ,َّٖ ,ِّٖ ,ِٓٓ 

  رٌاف 
ُِّ 
 اٟتبَة 
ِِْ 

 اٟتـر ا١تكٌي 
ِ 

 الرـك 
ِِِ 

 الساض؟ة 
ُُٕ 

  السوداف
ُْْ 

 الَاش 
ُِٕ 
 الَاـ 
ُٖٗ ,ِِِ ,ِِْ ,ُِّ ,ُّٕ 
  الصَّ يد

ْ 
 الطاعا 
ِِْ ,ِِٓ ,ِٓٓ 
 ال الية 
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ُُٕ 
 ال راؽ 
ِِّ 

 ارس ض
ُِِ ,ِٖٓ ,َٕٓ ,َٕٗ 

 الفرات 
ّٔ, 

 القطيا 
ِِّ 
 الك بة 
ٔٗٗ 
 الكوضة 
ِّ ,ِِٓ ,َّٔ 

 ممال  
ُِٗ 

 ا١تدينة ا١تنورة 
ِِٓ ,ِِٖ ,ِٓٓ 
 مصر 
ُٖٗ ,َْٔ 
 مكة 
ِِٓ ,ِِٖ ,ِٓٓ ,ُُٕ 
وًصل

ى
  ا١ت

َُٓ 
 ٧تد 
ُُٕ 
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 ىراة 
ُِّ 
 ا٢تند 
ِِّ ,ِِْ 

 اليمامة 
ِِْ ,ِِٓ 
 اليمن 
ُٖٗ ,ِِْ ,ُّٕ ,ّٓٔ ,ٖٔٗ 
 اليوناف 
ِِِ 
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 المصادر والمراجع
اآل ػػػاد كا١تثػػػاّن, الَػػػيباّن, تػػػح  د. باسػػػم ضيصػػػل أٛتػػػد اٞتػػػوابرة, دار الرايػػػة,  الريػػػاض 

 ـ. ُُٗٗ – ُُُْ, ُط
آداب الَػػػاض ي كمناقبػػػو, ابػػػن أيب  ػػػاُت الػػػرازم, تػػػح  ٌبػػػد الغػػػٍت ٌبػػػد ا٠تػػػالق, مكمبػػػة 

 ـ.ُّٗٗىػ, ُُّْ, ِا٠تا٧تي, القاىرة, ط
, أٌػػٌده صػػديق بػػن  سػػن القنػػوجي, الوشػػي ا١ترقػػـو م بيػػاف أ ػػواؿ ال ؟ػػـو أّتػػد ال ؟ػػـو

, منَػػورات كزارة الثقاضػػة كاإلرشػػاد القػػومي, دمَػػق, ارٌبػػد اٞتبػػار زٌكػػككاػػ  ضحارسػػو   ل؟طبػػ 
 ـ.ُٖٕٗ

اإلبػػػداؿ, ابػػػن السػػػكيت, تػػػح  د.  سػػػُت ٤تمػػػد ٤تمػػػد شػػػرؼ, ا٢تي ػػػة ال امػػػة لَػػػؤكف 
 ـ.ُٕٖٗىػ, ُّٖٗا١تطاب  ا مَتية, القاىرة, 

ػػات ٣تمػػ  ال؟غػػة  اإلبػػداؿ, أبػػو الطيػػب ال؟غػػوم اٟت؟ػػيب, تػػح  ٌػػٌم الػػدين المنػػوخي, مطبٌو
 .ُُٔٗىػ, َُّٖال ربية بدمَق, 

ابػػػن ىَػػػاـ كأثػػػره م النحػػػو, د. يوسػػػا ٌبػػػد الػػػرٛتن الضػػػب , دار اٟتػػػديث, القػػػاىرة, 
 ـ.ُٖٗٗىػ, ُُْٖ, ُط

لػػػدين, مكمبػػػة الك؟يػػػات اإلهبػػػاج م شػػػرح ا١تنحػػػاج, تقػػػي الػػػدين السػػػبكي, كابنػػػو تػػػاج ا
 ـ.ُُٖٗ, ُا زىرية, ط

اإلتقػػاف م ٌ؟ػػـو القػػرآف, جػػ ؿ الػػدين السػػيوطي, تػػح  د. مصػػطفى ديػػب البغػػا, دار 
 ـ.ََِٔىػ, ُِْٕ, ِابن كثَت, دمَق كبَتكت, ط

إٖتػػػاؼ السػػػاعل ٔتػػػا لفاطمػػػة مػػػن ا١تناقػػػب, ل بػػػد الػػػرؤكؼ ا١تنػػػاكم, تػػػح  ٌبػػػد ال؟طيػػػا 
 ٌاشور, مكمبة القرآف, القاىرة.

إٖتاؼ ضض م البَر بالقرامات ا رب ة ٌَر, أٛتد بن ٤تمد البنػا, تػح  شػ باف ٤تمػد 
 ـ.ُٕٖٗىػ, َُْٕ, ُإٝتاٌيل, ٌامل الكمب, بَتكت, ط

 ـ.ُْٖٔإ٘تاـ الدراية, السيوطي, طب ة قدٯتة م مطب ة مظحر ال جاعب, 
نٌػػػاف, اإل اطػػة م أخبػػػار غرناطػػػة, لسػػاف الػػػدين بػػػن ا٠تطيػػػب, تػػح  ٤تمػػػود ٌبػػػد اهلل ٌ

 ـ.ُّٕٗىػ, ُّّٗ, ِمكمبة ا٠تا٧تي, القاىرة, ط
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إ كاـ ا  كاـ شرح ٌمدة ا  كاـ, ابن دقيق ال يد, تح  مصطفى شيت مصطفى 
 ـ.ََِٓ، ُكمدثر سندس، مؤسسة الرسالة، ط

, دار اآلضاؽ اٞتديدة، بَتكت.  اإل كاـ م أصوؿ ا  كاـ, ابن  ـم
بػػػد الػػػرزاؽ ٌفيفػػػي، دار ا صػػػم ي، اإل كػػػاـ م أصػػػوؿ ا  كػػػاـ, اآلمػػػدم, ت ؟يػػػق ٌ

 ـ.ََِّ، ُالرياض، ط
أخبػػار أصػػبحاف, أبػػو ن ػػيم ا صػػبحاّن, دار الكمػػاب اإلسػػ مي, القػػاىرة, مصػػورة ٌػػن 

 ـ.ُّْٗطب ة ليدف 
 إخبار ال ؟مام بأخبار اٟتكمام, القفطي, مطب ة دار الس ادة, مصر.

ن م خفػػاجي, دار اٞتيػػل, أخبػػار النحػػويُت البصػػريُت  ل؟سػػَتام,  ٖتقيػػق  ٤تمػػد ٌبػػد ا١تػػ
 ـ.ََِْىػ, ُِْْ, ُبَتكت, ط

, ِأدب الكاتب, ابن قميبة الدينورم, تح  ٤تمد الداا, مؤسسة الرسالة, دمَق, ط
 ـ.ُٔٗٗىػ, ُُْٕ

ارتَػػػاؼ الضػػػرب مػػػن لسػػػاف ال ػػػرب, أبػػػو  يٌػػػاف ا ندلسػػػي, تػػػح  د. رجػػػب ٌثمػػػاف 
 ـ.ُٖٗٗىػ, ُُْٖ, ٤ُتمد, مكمبة ا٠تا٧تي, القاىرة, ط

 ـ.ُٖٗٗىػ, ُُْٗ, ُالب غة, الم٥تَرم, دار الكمب ال ؟مية, بَتكت, طأساس 
ا سمد ؿ النحوم م كماب سيبويو كأثره م تاريت النحػو, د. أمػاف الػدين  محػات, 

 ـ.ََِٔىػ, ُِْٕ, ُدار الرضاٌي, كدار الق؟م ال ريب,  ؟ب, ط
الػرب القػرطيب ا سمي اب م م رضة ا صحاب،  يب ٌمػر يوسػا بػن ٌبػد اهلل بػن ٌبػد 

 ـ.ََِِ، ُىػ، تصحيح ٌادؿ مرشد، دار ا ٌ ـ، ٌٌماف، طّْٔالنمَتم، ا١تموىف سنة 
أسػػد الغابػػػة م م رضػػة الصػػػحابة،  يب اٟتسػػن ٌ؟ػػػي بػػن ٤تمػػػد اٞتػػمرم، ٌػػػم الػػدين بػػػن 

 , دمَق.ا ثَت، دار الفكر
كت, أسػػػرار ال ربيػػػة, أبػػػو الربكػػػات ا نبػػػارم, تػػػح  ضخػػػر صػػػاحل قػػػدارة, دار اٞتيػػػل, بػػػَت 

 ـ.ُٓٗٗىػ, ُُْٓ, ُط
ا شباه كالنظاعر النحوية, ج ؿ الدين السيوطي, تح  د. ٌبد اإللو النبحاف كشركاؤه, 

ات ٣تم  ال؟غة ال ربية بدمَق.  مطبٌو
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ا شػػػػباه كالنظػػػػاعر الفقيػػػػة, جػػػػ ؿ الػػػػدين السػػػػيوطي, مطب ػػػػة مصػػػػطفى البػػػػايب اٟت؟ػػػػيب, 
 ـ.ُٗٓٗىػ, ُّٖٕالقاىرة, 

ىػػ, ُُُْ, ُالدين السبكي, دار الكمب ال ؟ميػة, بػَتكت, طا شباه كالنظاعر, تاج 
 ـ.ُُٗٗ

اإلصابة م ٘تييم الصحابة, ابن  جر ال سق ّن, دار إ يام الكمػاب ال ػريب, بػَتكت, 
 ىػ. ُِّٖ, ُط

اإلصابة م ٘تييم الصحابة, ابن  جر ال سق ّن, تػح  البجػاكم, دار اٞتيػل, بػَتكت, 
 ىػ.ُُِْ, ُط

ىػػػػ, َُْٗ, ًُتاح, د. ٤تمػػػود ضجػػػاؿ, دار الق؟ػػػم, دمَػػػق, طاإلصػػػباح م شػػػرح ا قػػػ
 ـ.ُٖٗٗ

, ُإص ح ا١تنطق, ابن السٌكيت, تح  د. ضخر الدين قباكة, مكمبة لبناف ناشركف, ط
 ـ.ََِٔ

ا صػػوؿ م النحو,أبػػو بكػػر بػػن السػػرٌاج, تػػح  ٌبػػد اٟتسػػُت الفم؟ػػي, مؤسسػػة الرسػػالة, 
 ـ.ُٗٗٗىػ, َُِْ, ْط

ٌبػػػػػد اٟتميػػػػػد الَػػػػػ؟قاّن، ا١تنَػػػػػأة ال امػػػػػة ل؟نَػػػػػر كالموزيػػػػػ  ا ٌػػػػػراب الػػػػػركاة، الػػػػػدكمور 
 .ُِٖٗ، ِكاإلٌ ف، طراب؟ ، ليبيا، ط 

إٌراب القرآف, النحاس, أبو ج فر النحاس, تػح  د.زىػَت غػازم زاىػد, ٌػامل الكمػب, 
 ـ.ُٖٖٗىػ, َُْٗبَتكت,

 ـ.ََِِ, ُٓا ٌ ـ, خَت الدين المرك؟ي, دار ا١ت يُت, ط
ىػػػػػػ, ُّْٔ, ُصػػػػػفحاّن, دار الكمػػػػػب ا١تصػػػػػرية, القػػػػػاىرة, طا غػػػػػاّن, أبػػػػػو الفػػػػػرج ا 

 ـ.ُِٖٗ
اإلغراب م جدؿ اإلٌػراب ك١تػ  ا دلٌػة م أصػوؿ النحػو, أبػو الربكػات ا نبػارم, تػح  

 ـ.ُٕٓٗىػ, ُّٕٕس يد ا ضغاّن, مطب ة اٞتام ة السورية, 
, ا ض ػػاؿ, السرقسػػطي, تػػح   سػػُت ٤تمػػد ٤تمػػد شػػرؼ, ٣تمػػ  ال؟غػػة ال ربيػػة, القػػاىرة

 ـ.ُِٗٗىػ, ُُّْ
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ا قمضػػػاب م شػػػرح أدب الكمػػػاب, ابػػػن السػػػٌيد البطيوسػػػي, تػػػح  ٤تمػػػد باسػػػل ٌيػػػوف 
 ـ.ُٗٗٗىػ, َُِْ, ُالٌسود, دار الكمب ال ؟مية, بَتكت, ط

 ـ.ُٖٔٗاكمفام القنوع ٔتا ىو مطبوع, أدكرد ضنديك,  دار صادر, بَتكت, 
 اإلكماؿ, ابن ماكو , دار الكماب اإلس مي, القاىرة.

ىػػػػػ, ُّٖٗ, ُإل١تػػػػاع, القااػػػػي ٌيػػػػاض, تػػػػح  السػػػػٌيد أٛتػػػػد صػػػػقر, دار الػػػػًتاث, طا
 ـ.َُٕٗ

 ا ماا, أبو ٌ؟ي القاا, دار اٞتيل, بَتكت,كدار اآلضاؽ اٞتديدة بَتكت.
أمػػػاا ابػػػن اٟتاجػػػب, تػػػح  د. ضخػػػر صػػػاحل سػػػ؟يماف قػػػدارة, دار اٞتيػػػل ببػػػَتكت, كدار 

 ٌٌمار بٌ ماف.
ىػػػػػػ, َُٕ, ِىػػػػػاركف, دار اٞتيػػػػػل, بػػػػػَتكت, ط أمػػػػػاا المجػػػػػاجي, تػػػػػح  ٌبػػػػػد السػػػػػ ـ

 ـ.ُٕٖٗ
, ُأمػػػػػاا ابػػػػػن الَػػػػػجرم, تػػػػػح  د. ٤تمػػػػػود الطنػػػػػا ي, مكمبػػػػػة ا٠تػػػػػا٧تي, القػػػػػاىرة, ط

 ـ.ُِٗٗىػ, ُُّْ
أمػػػاا السػػػٌيد ا١ترتضػػػى, شػػػر و ٤تمػػػد بػػػدر الػػػدين الن سػػػاّن اٟت؟ػػػيب, مطب ػػػة السػػػ ادة, 

 ـ.َُٕٗىػ, ُِّٓ, ُمصر, ط
ن ك د, تػػػح  زىػػػَت ٌبػػػد احملسػػػن سػػػ؟طاف, مؤسسػػػة ا نمصػػػار لسػػػيبويو ٌ؟ػػػى ا١تػػػربد. ابػػػ

 ـ.ُٔٗٗىػ, ُُْٔ, ُالرسالة, بَتكت, ط
, ُإنباه الركاة, القفطػي, تػح  ٤تمػد أبػو الفضػل إبػراىيم, ا١تكمبػة ال صػرية, بػَتكت, ط

 ـ.ََِْىػ, ُِْْ
ا نسػػاب, السػػم اّن, تػػح  ٌبػػد الػػرٛتن بػػن ٭تػػِت ا١ت ؟مػػي اليمػػاّن, مكمبػػة ابػػن تيميػػة, 

 ـ.َُٖٗىػ, ََُْ, ِالقاىرة, ط
ا نساب, س؟مة ابػن مسػ؟م ال ػوتيب الصػحارم, كزارة الػًتاث القػومي كالثقاضػة, سػ؟طنة 

 ـ.ُِٗٗىػ, ُُِْ, ٌّماف, ط
اإلنصاؼ م مساعل ا٠ت ؼ, أبو الربكػات ا نبػارم, كم ػو ا نمصػاؼ مػن اإلنصػاؼ 

ات اٞتام ية ّتام   ة الب ث. ل؟َيت ٤تيي الدين ٌبد اٟتميد, نسخة مصورة م ا١تطبٌو
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اإلنصػػػاؼ م مسػػػاعل ا٠تػػػ ؼ, أبػػػو الربكػػػات ا نبػػػارم, تػػػح  د.جػػػودة مػػػربكؾ ٤تمػػػد 
 ـ.ََِِ, ُمربكؾ, مكمبة ا٠تا٧تي, القاىرة, ط

, ط , ُا كاعػػػػل, أبػػػػو ٌركبػػػػة, تػػػػح  مَػػػػ ل بػػػػن بػػػػاّن اٞتػػػػربين ا١تطػػػػَتم, دار ابػػػػن  ػػػػـم
 ـ.ََِّىػ, ُِْْ

َػػاـ, شػػرح ٤تيػػي الػػدين ٌبػػد أكاػػح ا١تسػػالك إىل ألفيػػة ابػػن مالػػك, ٚتػػاؿ الػػدين بػػن ى
 ـ.ُٕٗٗىػ, ُّٗٗ, ٓاٟتميد, دار اٞتيل, بَتكت, ط

 .ِاإليضاح, أبو ٌ؟ي الفارسي, تح  د. كاظم ْتر ا١ترجاف, ٌامل الكمب, بَتكت, ط
اإليضػػػػاح م ٌ؟ػػػػـو الب غػػػػة, ا٠تطيػػػػب القػػػػمكيٍت, شػػػػرح د. ٌبػػػػد ا١تػػػػن م خفػػػػاجي, دار 

 .ّاٞتيل, بَتكت, ط
 صوؿ, أبو ٌبد اهلل ا١تازرم, تػح  د. ٌٌمػار الطػاليب, دار إيضاح احملصوؿ من برىاف ا

 الغرب اإلس مي. 
إيضػػاح ا١تكنػػوف م الػػايل ٌ؟ػػى كَػػا الظنػػوف, إٝتاٌيػػل باشػػا البغػػدادم, دار إ يػػام 

 الًتاث ال ريب, بَتكت.
إيضػػاح الوقػػا كا بمػػدام م كمػػاب اهلل, أبػػو بكػػر بػػن ا نبػػارم, تػػح  ٤تيػػي الػػدين ٌبػػد 

ات ٣تم  ال؟غة ال ربية بدمَق, الرٛتن رمضاف,   ـ.ُُٕٗىػ, ُُّٗمطبٌو
البػػػارع م ال؟غػػػة, أبػػػو ٌ؟ػػػي القػػػاا, تػػػح  ىَػػػاـ الط ػػػاف, مكمبػػػة النحضػػػة, بغػػػداد,دار 

 ـ.ُٕٓٗ, ُاٟتضارة ال ربية, بَتكت, ط
البحػػر المخػػار, البػػمار, تػػح  د. ٤تفػػوظ الػػرٛتن زيػػن اهلل، مكمبػػة ال ؟ػػـو كاٟتكػػم، ا١تدينػػة 

 ـ.ُّٗٗ، ُا١تنورة، ط
ىػػػ, ُُّْ, ُالبحػػر احملػػيط, أبػػو  يػػاف ا ندلسػػي, دار الكمػػب ال ؟ميػػة, بػػَتكت, ط

 ـ.ُّٗٗ
, ِالبحػػػػػػػر احملػػػػػػػيط, المركَػػػػػػػي, كزارة ا كقػػػػػػػاؼ كالَػػػػػػػؤكف اإلسػػػػػػػ مٌية, الكويػػػػػػػت, ط

 ـ.ُِٗٗىػ, ُُّْ
البحر المخَّار, أبو بكر البمار, تح  د. ٤تفوظ الػرٛتن زيػن اهلل, مكمبػة ال ؟ػـو كاٟتكػم, 

 ـ. ُّٗٗ, ُا١تنورة, طا١تدينة 
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ْتػػػوث كمقػػػا ت م ال؟غػػػة, د. رمضػػػاف ٌبػػػد المػػػواب, مكمبػػػة ا٠تػػػا٧تي بالقػػػاىرة, كدار 
 ـ.ُِٖٗىػ, َُّْ, ُالرضاٌي بالرياض, ط

البدايػػة كالنحايػػة, أبػػو الفػػدام ابػػن كثػػَت, تػػح  ٌبػػد اهلل ٌبػػد احملسػػن الًتكػػي, دار ىجػػر, 
 ـ.ُٕٗٗىػ, ُُْٕ, ُط

القرف السػاب , الَػوكاّن, دار الكمػب ال ؟ميػة, بػَتكت, البدر الطال  ٔتحاسن من ب د 
 ـ.ُٖٗٗىػ, ُُْٖ, ُط

ػػػات جام ػػػػة أـ القػػػػرل, مكػػػػة ا١تكرمػػػػة,  البػػػدي  م النحػػػػو, ابػػػػن ا ثػػػػَت اٞتػػػػمرم, مطبٌو
 ىػ.َُِْ

, ُالربىػػػػػاف, اٞتػػػػػويٍت, تػػػػػح  د. ٌبػػػػػد ال ظػػػػػيم الػػػػػديب, مطػػػػػاب  الدك ػػػػػة اٟتديثػػػػػة, ط
 ىػ.ُّٗٗ

َي, تح  ٤تمد أبو الفضل إبراىيم, دار ا١ت رضة, بَتكت, الربىاف م ٌ؟ـو القرآف, المرك
 .ِط

بػػد ال ؟ػػيم الطحػػاكم,  بصػػاعر ذكم الممييػػم, الفَتكزآبػػادم, تػػح  ٤تمػػد ٌ؟ػػي النجػػار ٌك
 ـ.َََِىػ, ُُِْاجمل؟  ا ٌ؟ى ل؟َؤكف, القاىرة, ٞتنة إ يام الًتاث, 

صادر, بػَتكت,  البصاعر كالاخاعر, أبو  ياف المو يدم, تح   د. كداد القااي, دار
 ـ.ُٗٗٗىػ , ُُْٗ, ْط

اة, ج ؿ الدين السيوطي, ا١تكمبة ال صرية بَتكت,   ـ.ُٖٗٗىػ, ُُْٗبغية الٌو
الب؟غػػة م تػػراجم أعمػػة النحػػو كال؟غػػة, الفَتكزأبػػادم, تػػح  ٤تمػػد ا١تصػػرم, ٚت يػػة إ يػػام 

 ـ.ُٕٖٗىػ, َُْٕ,  ُالًتاث اإلس مي, ط
أبػػػو الربكػػػات ا نبػػػارم, تػػػح  د. رمضػػػاف ٌبػػػد الب؟غػػػة م الفػػػرؽ بػػػُت ا١تؤنػػػث كا١تػػػاكر, 

 ـ.َُٖٗالمواب, مطب ة دار الكمب ا١تصرية, كزارة الثقاضة, 
ب؟ػػػػوغ ا رب بَػػػػرح شػػػػاكر الػػػػاىب, الَػػػػيت زكريػػػػا ا نصػػػػارم, ٥تطػػػػوط, نسػػػػخة مػػػػن 

؟يحػػػا ا١ت ػػػوؿ كالرجػػػوع, إ  مػػػا سػػػقط منحػػػا ضقػػػد ُّّْٔٔمكمبػػػة ا زىػػػر, ٖتػػػت الػػػرقم   . ٌك
. كقػد ّٖٖٗ, َُّٕٕ, ُُِٖكمبة ا سد ٖتت ا رقاـ الماليػة  رج ت ضيو إىل نست م م
 أشرت إليحا ٌند اٌممادىا.
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تػػػػػاج ال ػػػػػركس مػػػػػن جػػػػػواىر القػػػػػاموس, مرتضػػػػػى المبيػػػػػدم, كزارة اإلرشػػػػػاد كا نبػػػػػام م 
 ـ.ُٓٔٗىػ, ُّٖٓالكويت, 

ىػ, ُِْٓتاريت آداب ال رب, مصطفى صادؽ الراض ي, دار الكمب ال ريب, بَتكت, 
 ـ.َََِ

اإلس ـ, الاىيب, تح  ٌمر ٌبػد السػ ـ تػدمرم, دار الكمػاب ال ػريب, بػَتكت,  تاريت
 ـ.َُٗٗىػ, َُُْ, ِط

تاريت بغداد, ا٠تطيب البغدادم, تح  د. بَار ٌٌواد م ركؼ, دار الغرب اإلسػ مي, 
 ـ.ََُِىػ, ُِِْ, ُبَتكت, ط

ىػػ, ُُْٓتاريت دمَق, ابن ٌساكر, تح  ٤تب الدين ال مرم, دار الفكر, بَتكت, 
 ـ.ُٓٗٗ

 ـ.ُّٗٗىػ, ُُّْ, ِتاريت ال رب قبل اإلس ـ, جواد ٌ؟ي, بغداد, ط
 الماريت الكبَت, اإلماـ البخارم, دار الكمب ال ؟مية, بَتكت.

, أٛتد السباٌي, ا مانة ال امة ١تركر م ة ٌػاـ ٌ؟ػى تأسػي  ا١تم؟كػة ال ربيػة تأريت مكة
 ـ.ُٗٗٗ, ُُْٗالس ودية, 

, بَتكت, طالمبياف م آداب ٛت؟ة ا , ّلقرآف, النوكم, تح  ٤تمد اٟتجا, دار ابن  ـم
 ـ ُْٗٗىػ  ُُْْ

المبيػػػُت ٌػػػن مػػػااىب النحػػػويُت البصػػػريُت كالكػػػوضيُت, أبػػػو البقػػػام ال كػػػربم, تػػػح  ٌبػػػد 
 ـ.ُٖٔٗىػ, َُُْٔ, ُالرٛتن بن س؟يماف ال ثيمُت, دار الغركب اإلس مي, بَتكت, ط

, ُلصقٌ؟ي, دار الكمب ال ؟مية, بَتكت, طتثقيا ال؟ساف كت؟قيح اٞتناف, ابن مكي ا
 ـ.َُٗٗىػ, َُُْ

, ُٖتبػػػػَت الميسػػػػَت, ابػػػػن اٞتػػػػمرم, تػػػػح  اٛتػػػػد ٤تمػػػػد مف؟ػػػػح, دار الفرقػػػػاف, ا ردف, ط
 ـ.َََِىػ, ُُِْ

المحبػػػَت شػػػرح المحريػػػر م أصػػػوؿ الفقػػػو, ٌػػػ م الػػػدين ا١تػػػرداكم اٟتنب؟ػػػي, تػػػح  د.ٌبػػػد 
 ـ.َََِىػ, ُُِْ, ُالرشد, الرياض, ط الرٛتن بن ٌبد اهلل اٞتربين, كرضيقاه, مكمبة
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ٖتفػػػة ا١تػػػودكد م ا١تقصػػػػور كا١تمػػػدكد, ابػػػػن مالػػػك, صػػػححو الَػػػػيت إبػػػراىيم اليػػػػازجي, 
 ـ. منحا نسخة ٔتكمبة ا سد بدمَق.ُٕٖٗمصر, مطب ة البياف, 

 ـ.ََِِ، ِٗتريج اٟتديث الَريا, ٌ؟ي نايا بقاٌي، دار البَاعر اإلس مية، ط
ريب النواكم, جػ ؿ الػدين السػيوطي, تػح  د. بػدي  السػيد تدريب الراكم م شرح تق

 ـ.ََِٓىػ, ُِْٔ, ُالٌ؟حاـ, دار الك؟م الطيب, بَتكت كدمَق, ط
, ِتػػػاكرة اٟتفػػػاظ, الػػػاىيب, مطب ػػػة ٣ت؟ػػػ  داعػػػرة ا١ت ػػػارؼ النظاميٌػػػة,  يػػػدر آبػػػاد, ط

 ىػ.ُّّّ
سػػالة, تػػاكرة النحػػاة, أبػػو  يػػاف ا ندلسػػي, تػػح  د. ٌفيػػا ٌبػػد الػػرٛتن, مؤسسػػة الر 

 ـ. ُٖٔٗىػ, َُْٔ, ُط
تاىيب هتايب الكماؿ, الاىيب, تح  غنيم ٌبػاس غنػيم ك٣تػدم السػٌيد أمػُت, طباٌػة 

 ـ.ََِْىػ, ُِْٓ, ُالفاركؽ اٟتديثة, القاىرة, ط
المػػاييل كالمكميػػل م شػػرح المسػػحيل, أبػػو  يػػاف ا ندلسػػي, تػػح  د.  سػػن ىنػػداكم, 

ىػػػػػ, ُُْٖ, صػػػػدر اٞتػػػػمم ا كؿ منػػػػو ُ, طدار الق؟ػػػػم دمَػػػػق, كدار كنػػػػوز إشػػػػبي؟يا السػػػػ ودية
 ـ. كب ده صدرت بقية ا جمام.ُٖٗٗ

ترشػػػيح ال ؟ػػػل م شػػػرح اٞتمػػػل, صػػػدر ا ضااػػػل ا٠تػػػوارزمي, تػػػح  ٌػػػادؿ ٤تسػػػن سػػػامل 
ـٌ القرل, مكة ا١تكٌرمة,  ات جام ة أ  ـ.ُٖٗٗىػ, ُُْٗال مرم, مطبٌو

دار الكاتػػب  تسػحيل الفواعػػد كتكميػػل ا١تقاصػػد, ابػػن مالػك, تػػح  ٤تمػػد كامػػل بركػػات,
 ـ.ُٕٔٗىػ, ُّٕٖال ريب ل؟طباٌة كالنَر, كزارة الثقاضة م اٞتمحورية ال ربية ا١تمحدة سابقان, 

المصػػريح ٌ؟ػػى المواػػيح, الَػػيت خالػػد ا زىػػرم, تػػح  ٤تمػػد باسػػل ٌيػػوف السػػود, دار 
 ـ. َََِىػ, ُُِْ, ُالكمب ال ؟مية, بَتكت, ط

ا بيػػػارم, دار الكمػػػاب ال ػػػريب, بػػػَتكت, الم ريفػػػات, السػػػٌيد اٞترجػػػاّن, راج ػػػو إبػػػراىيم 
 ـ.ََِِىػ, ُِّْ

الم ريػػا بػػ داب المػػأليا, جػػ ؿ الػػدين السػػيوطي, تػػح  مػػرزكؽ ٌ؟ػػي إبػػراىيم, مكمبػػة 
 الًتاث اإلس مي.
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ت ؟يػػػػق مػػػػن أمػػػػاا ابػػػػن دريػػػػد, تػػػػح  السػػػػيد مصػػػػطفى السنوسػػػػي, طباٌػػػػة كزارة الثقاضػػػػة 
 ـ.ُْٖٗىػ, َُْْ, ُالكويمية, ط

ٌرب, هبػام الػػدين بػن النحػاس, تػح  ٤تمػػد بػن ٌبػد اهلل ال ػوم, رسػػالة الم ؟يقػة ٌ؟ػى ا١تقػ
ـٌ القرل ٔتكة ا١تكٌرمة,   ـ.ُُٗٗىػ, ُُُْماجسمَت مقدمة ّتام ة أ

تفسَت ابن أيب  اُت الرازم, تح  أس د ٤تمد الطٌيب, مكمبة نمار الباز, مكة ا١تكرمػة, 
 ـ.ُٕٗٗىػ, ُُْٕ, ُط

م تفسػػػَت القػػػرآف الكػػػرمي كالسػػػب  ا١تثػػػاّن, دار  تفسػػػَت ا لوسػػػي ا١تسػػػٌمى بػػػركح ا١ت ػػػاّن
 إ يام الًتاث, بَتكت, د.ت.

تفسػػَت البغػػوم ا١تسػػٌمى م ػػامل المنميػػل, تػػح  ٤تمػػد ٌبػػد اهلل النمػػر كرضيقػػاه, دار طيبػػة, 
 ىػ.َُْٗالرياض, 

تفسػػَت البيضػػاكم ا١تسػػٌمى بػػأنوار المنميػػل كأسػػرار المأكيػػل, دار البيػػاف ال ػػريب, القػػاىرة, 
 .ُط

ىػػػػػػػػ, َُُْ, ُالػػػػػػػرازم ا١تسػػػػػػػٌمى مفػػػػػػػاتيح الغيػػػػػػػب, دار الفكػػػػػػػر, بػػػػػػػَتكت, ط تفسػػػػػػػَت
 ـ.ُُٖٗ

تفسَت الطربم, ا١تسٌمى جام  البياف ٌن تأكيل آم القرآف, أبو ج فر ٤تمد بػن جريػر 
 .ِالطربم, تح  ٤تمود ٤تمد شاكر, مكمبة ابن تيمية, القاىرة, ط

ا ىجػػػػػر, القػػػػػػاىر, تفسػػػػػَت الطػػػػػربم, تػػػػػح  د. ٌبػػػػػد اهلل بػػػػػػن ٌبػػػػػد احملسػػػػػن الًتكػػػػػي, در 
 ـ.ََُِىػ, ُِِْ

ـ. كىػي ُٔٔٗىػ, ُّٖٔتفسَت القرطيب ا١تسٌمى اٞتام    كاـ القرآف, دار الق؟م, 
 مصٌورة ٌن طب ة دار الكمب ا١تصرية.

, ُتفسػػػػػَت القػػػػػرطيب, تػػػػػح  الًتكػػػػػي, إذا أشػػػػػرت إليحػػػػػا, مؤسسػػػػػة الرسػػػػػالة, بػػػػػَتكت, ط
 ـ.ََِٔىػ, ُِْٕ

, ّتح  ٤تمد ٌٌوامة, دار الرشيد,  ؟ػب, طتقريب المحايب, ابن  جر ال سق ّن, 
 ـ.ُُٗٗىػ, ُُُْ
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تقريػػػػب ا١تقػػػػٌرب, أبػػػػو  يػػػػاف ا ندلسػػػػي, تػػػػح  د. ٌفيػػػػا ٌبػػػػد الػػػػرٛتن, دار ا١تسػػػػَتة, 
 ـ.ُِٖٗىػ, َُِْ, ُبَتكت, ط

 ىػ.ُُّٔالمقرير كالمحبَت , ابن أمَت اٟتاج, ا١تطب ة ا مَتية, 
, ُم, جام ػػػة الريػػػاض, طالمكم؟ػػػة, أبػػػو ٌ؟ػػػي الفارسػػػي, تػػػح   سػػػن شػػػاذا ضرىػػػود

 ـ.ُُٖٗىػ, َُُْ
الم؟خيص اٟتبَت م ٗتريج أ اديث الراض ي الكبَت, ابن  جػر ال سػق ّن, دار الكمػب 

 ـ.ُٖٗٗىػ, ُُْٗ, ُال ؟مية, بَتكت, ط
الممحيػػػد م ٗتػػػريج الفػػػركع ٌ؟ػػػى ا صػػػوؿ, ٚتػػػاؿ الػػػدين اإلسػػػنوم, تػػػح  ٤تمػػػد  سػػػن 

 ـ.َُٖٗىػ, ََُْ, ِىيمو, مؤسسة الرسالة, بَتكت, ط
تنبيػػو ا١تنمبػػو بمحريػػر ا١تَػػمبو, ابػػن  جػػر ال سػػق ّن, تػػح  ٤تمػػد ٌ؟ػػي النجػػار, ا١تكمبػػة 

 ال ؟مية, بَتكت.
تنػػػػػوير اٟتوالػػػػػك شػػػػػرح موطػػػػػأ مالػػػػػك, السػػػػػيوطي, ا١تكمبػػػػػة المجاريػػػػػة الكػػػػػربل, مصػػػػػر، 

 ـ.ُٗٔٗىػ, ُّٖٗ
هتػػايب ا ٝتػػام كال؟غػػات, النػػوكم, دار الكمػػب ال ؟ميػػة, بػػَتكت, نسػػخة مصػػٌورة ٌػػن 

 إدارة الطباٌة ا١تنَتيٌة.
, ِهتايب الكماؿ, ا١تمم, تح  د. بَار ٌػٌواد م ػركؼ, مؤسسػة الرسػالة, بػَتكت, ط

 ـ.ُّٖٗىػ, َُّْ
ػػػادؿ ا١ترشػػػد,  هتػػػايب المحػػػايب, ابػػػن  جػػػر ال سػػػق ّن, اٌمػػػٌت بػػػو إبػػػراىيم الميبػػػق ٌك

 مؤسسة الرسالة, بَتكت.
ة ا١تصػػريٌة ال اٌمػػة ل؟مػػأليا هتػػايب ال؟غػػة, ا زىػػرم, تػػح  ٌبػػد السػػ ـ ىػػاركف, ا١تؤسسػػ

 كا نبام كالنَر كالدار ا١تصرية ل؟مأليا كالًتٚتة.
 ـ.ُٖٔٗ, َُْٔ, ُتواا المأسي , ابن  جر, دار الكمب ال ؟مية, بَتكت, ط

توجيػػو النظػػػر إىل أصػػػوؿ ا ثػػر, طػػػاىر اٞتماعػػػرم الدمَػػقي, اٌمػػػٌت بػػػو ٌبػػد الفمٌػػػاح أبػػػو 
ات اإلس مية,  ؟ب,   ـ.ُٓٗٗىػ, ُُْٔ, ُطغٌدة, مكمب ا١تطبٌو
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تواػػػػػيح ا١تَػػػػػمبو, ْشػػػػػ  الػػػػػدين بػػػػػن ناصػػػػػر القيسػػػػػي الدمَػػػػػقي, تػػػػػح  ٤تمػػػػػد ن ػػػػػيم 
 ال رقسوسي, مؤسسة الرسالة, بَتكت.

الموقيػػا ٔتحمػػات الم ربػػا, ا١تنػػاكم, تػػح  ٤تمػػد راػػواف الدايػػة, دار الفكػػر, بػػَتكت, 
 ىػ.َُُْ, ُط

 ـ.ُّٕٗىػ, ُّّٗ, ُالثقات, ابن  باف, طب ة  يدر آباد, ط
ث رساعل م النحو  بن ىَاـ, منحا اخمصار ٌبػد الػرٛتن  الصػناديقي لرسػالة م ث 

بػػد اٞت؟يػػل زكريػػا, دار ا١ت ػػارؼ,  إٌػػراب ٌَػػرة ألفػػاظ  بػػن ىَػػاـ, تػػح  نصػػر الػػدين ضػػارس, ٌك
 ـ.ُٕٖٗ, ُٛتص, ط

ٙتػػػار الصػػػناٌة م ٌ؟ػػػم ال ربيػػػة, أبػػػو اٟتسػػػُت اٞت؟ػػػي  الػػػدينورم, تػػػح  ٤تمػػػد بػػػن خالػػػد 
 ـ.َُٗٗىػ, ُُُْجام ة اإلماـ ٤تمد بن س ود,  الفاال, طباٌة

ٙتار الصناٌة م ٌ؟م ال ربية, أبو اٟتسُت اٞت؟ي  الدينورم, تح  د.  نا ٚتيل  داد, 
 ـ.ُْٗٗ, ُمنَورات كزارة الثقاضة ا ردنية, ٌماف, ط

ىػ, ُِْٓجام  الَركح كاٟتواشي, ٌبد اهلل ٤تمد اٟتبَي, اجملم  الثقام, أبو ظيب, 
 ـ.ََِْ
ٞتػػػػام  الصػػػػغَت, ابػػػػن ىَػػػػاـ, تػػػػح  أٛتػػػػد ٤تمػػػػود ا٢ترميػػػػل, مكمبػػػػة ا٠تػػػػا٧تي, القػػػػاىرة, ا
 ـ.َُٖٗىػ, ََُْ

جام  ا صوؿ م أ اديث الرسوؿ, ٣تد الدين أبو الس ادات بن ا ثَت اٞتػمرم, تػح  
, صػػدر اٞتػػمآف ٌُبػػد القػػادر ا رنػػؤكط, مكمبػػة اٟت؟ػػواّن كمطب ػػة ا١تػػ ح كمكمبػػة دار البيػػاف, ط

 ـ, كبقية ا جمام ب ده. ُٗٔٗىػ،  ُّٖٗاّن ا كؿ كالث
ىػػػ, ُِْْ, ِٚتػػ  اٞتوامػػ , تػػاج الػػدين السػػبكي, , دار الكمػػب ال ؟ميػػة, بػػَتكت, ط

 ـ.ََُّ
اٞتمػػل م النحػػو, أبػػو إسػػحاؽ المجػػاجي, تػػح  ٌ؟ػػي توضيػػق اٟتمػػد, مؤسسػػة الرسػػالة, 

 ـ.ُٖٔٗىػ, َُٕ, ّبَتكت, ط
 .ِيل, بَتكت, طٚتحرة ا مثاؿ, أبو ا٢ت ؿ ال سكرم, دار اٞت
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, تػػػح  ٌبػػػد السػػػ ـ ىػػػاركف, دار ا١ت ػػػارؼ, القػػػاىرة,  ٚتحػػػرة أنسػػػاب ال ػػػرب, ابػػػن  ػػػـم
 .ٓط

, ُٚتحػػػرة ال؟غػػػة, ابػػػن دريػػػد, تػػػح  د. رمػػػمم منػػػَت ب ؟بكػػػي, دار ا١ت يػػػُت, بػػػَتكت, ط
 ـ.ُٕٖٗ

اٞتٌت الداّن م  ركؼ ا١ت اّن, اٟتسػن بػن القاسػم ا١تػرادم, تػح  د. ضخػر الػدين قبػاكة 
 ـ.ُِٗٗىػ, ُُّْ, ُأٛتد ضاال, دار الكمب ال ؟مٌية, بَتكت, طك٤تمد 

جػػػػواب ا١تسػػػػاعل ال َػػػػرة, أبػػػػو نػػػػمار م؟ػػػػك النحػػػػاة, تػػػػح  د. أٛتػػػػد ٤تمػػػػد الػػػػداا, دار 
 ـ.ُٕٗٗىػ, ُُْٖ, ُالبَاعر, دمَق, ط

َيميٌٍت ٌ؟ى مغٍت ال؟بيب, ا١تسماة ا١تنصا من الك ـ ٌ؟ى مغٍت ابن ىَاـ,   اشية ال
ٍت, اٞتػػمم ا كؿ ا١تطب ػػة البحيٌػػة, كالثػػػاّن مطب ػػة ٤تمػػد أضنػػدم مصػػػطفى, أٛتػػد بػػن ٤تمػػد الَػػػم

 مصر. 
 اشػػية الَػػحاب ا٠تفػػاجي ٌ؟ػػى البيضػػاكم كىػػي ٌنايػػة القااػػي ككفايػػة الرااػػي ٌ؟ػػى 

 تفسَت البيضاكم, دار صادر، بَتكت، د.ت.
 ـ. ُٖٗٗ اشية الَيت زاده ٌ؟ى البيضاكم، مكمبة اٟتقيقة، إسمانبوؿ، 

 ؟ى شرح ا ْشوّن, ا١تكمبة الموضيقية, القاىرة. اشية الصباف ٌ
 اشػػػية ال طػػػار ٌ؟ػػػى شػػػرح ٚتػػػ  اٞتوامػػػ  ٞتػػػ ؿ الػػػدين احمل؟ػػػي, دار الكمػػػب ال ؟ميػػػة, 

 بَتكت, مصورة ٌن طب ة قدٯتة.
 اشػػػية ٤تمػػػد أيب النجػػػا ٌ؟ػػػى شػػػرح الَػػػيت خالػػػد ا زىػػػرم ١تػػػنت اآلجركميٌػػػة, مطب ػػػة 

 ىػ. ُّّْمصطفى بايب  ؟يب, مصر, 
ىػػػ, ُِّٕد ا٠تضػػرم ٌ؟ػػى شػػرح ابػػن ٌقيػػل, مطب ػػة ا سػػقامة, القػػاىرة,  اشػػية ٤تمػػ

 ـ.ُّٓٗ
, ُاٟتٌجػػػػػػػة م القػػػػػػػرامات السػػػػػػػب , ابػػػػػػػن خالويػػػػػػػو, دار الكمػػػػػػػب ال ؟ميػػػػػػػة, بػػػػػػػَتكت, ط

 ـ.ُٗٗٗىػ, َُِْ
اٟتجػػة ل؟قػػرٌام السػػب ة, أبػػو ٌ؟ػػي الفارسػػي, تػػح  بػػدر الػػدين قحػػوجي, كبَػػَت جو٬تػػايت, 

 ـ. ُّٗٗىػ, ُُّْ, ُدار ا١تأموف ل؟ًتاث, دمَق, ط
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ػػػة بػػػن ز٧ت؟ػػػة, تػػػح  سػػػ يد ا ضغػػػاّن, مؤسسػػػة الرسػػػالة, ط , ٓ ٌجػػػة القػػػرامات, أبػػػو زٌر
 ـ.ُٕٗٗىػ, ُُْٖ

اٟتػػػدكد ا نيقػػػة, الَػػػيت زكريػػػا ا نصػػػارم, تػػػح  د. مػػػازف مبػػػارؾ, دار الفكػػػر ال ػػػريب, 
 ىػ. ُُُْ, ُبَتكت, ط

, ِط اٟتػػػػػػركؼ, أبػػػػػػو نصػػػػػػر الفػػػػػػارايب, تػػػػػػح  ٤تسػػػػػػن محػػػػػػدم, دار ا١تَػػػػػػرؽ, بػػػػػػَتكت,
 ـ.َُٗٗ

 سػػن احملااػػرة م تػػاريت مصػػر كالقػػاىرة, السػػيوطي, تػػح  ٤تمػػد أبػػو الفضػػل إبػػراىيم, 
 ـ.َََِىػ, ُِْٓ, ُا١تكمبة ال صرية, بَتكت, ط

ىػػػ, ُّٕٖ, ِ ؟يػػة ا كليػػام, أبػػو ن ػػيم ا صػػبحاّن, دار الكمػػاب ال ػػريب, بػػَتكت, ط
 ـ.ُٕٔٗ

ٟتسػػػن البصػػػرم, تػػػح  ٥تمػػػار اٟتماسػػة البصػػػرية, صػػػدر الػػػدين ٌ؟ػػػي بػػػن أيب الفػػػرج بػػػن ا
 ـ.ُّٖٗىػ, َُّْ, ّالدين أٛتد, ٌامل الكمب, ط

خمانػػة ا دب كلػػٌب لبػػاب لسػػاف ال ػػرب, ٌبػػد القػػادر بػػن ٌمػػر البغػػدادم, تػػح  ٌبػػد 
 الس ـ ىاركف, مكمبة ا٠تا٧تي, القاىرة.

, ُخمانػػػػػػػة ا دب كغايػػػػػػػة ا رب,  بػػػػػػػن  جػػػػػػػة اٟتمػػػػػػػوم, دار ا٢تػػػػػػػ ؿ, بػػػػػػػَتكت, ط
 ـ.ُٕٖٗ

 بو الفمح ٌثماف بن جٍت, تح  ٤تمد ٌ؟ي النجار, دار ا٢تدل, بَتكت.ا٠تصاعص, أ
خ صػػة ا ثػػر م أٌيػػاف القػػرف اٟتػػادم ٌَػػر, ٤تمػػد أمػػُت احملػػيب, دار الكمػػب ال ؟ميػػة, 

 ـ.ََِٔىػ, ُِْٕ, ُبَتكت, ط
 دراسات م أس؟وب القرآف الكرمي, ٤تمد ٌبد ا٠تالق ٌضيمة, دار اٟتديث, القاىرة. 

ريػػػرم, مػػػ  شػػػر حا ل؟َػػػحاب ا٠تفػػػاجي, ك واشػػػيحا  بػػػن بػػػٌرم كابػػػن درٌة الغػػػٌواص, اٟت
ا١تظٌفر, كالمكم؟ة كالايل ل؟جواليقي, تح  ٌبد اٟتفيظ ضرغ؟ي ٌ؟ي القػرم, دار اٞتيػل ببػَتكت, 

 ـ.ُٔٗٗىػ, ُُْٕ, ُكمكمبة الًتاث اإلس مي بالقاىرة, ط
اٞتيػػػػل, بػػػػَتكت, الػػػػدرر الكامنػػػػة م أٌيػػػػاف ا١ت ػػػػة الثامنػػػػة, ابػػػػن  جػػػػر ال سػػػػق ّن, دار 

 ـ.ُّٗٗىػ, ُُْْ



858 

 

الػدرر ال؟وامػ  ٌ؟ػى ٫تػ  ا٢توامػ , أٛتػد ا مػُت الَػنقيطي, دار ال رضػة ل؟طباٌػة كالنَػػر, 
 ـ.ُّٕٗىػ, ُّّٗبَتكت, 

الػػدر ا١تصػػوف ضقػػي ٌ؟ػػـو الكمػػاب ا١تكنػػوف, أٛتػػد بػػن يوسػػا السػػمُت اٟت؟ػػيب, تػػح  د. 
 .ـََِّىػ, ُِْْ, ِأٛتد ٤تمد ا٠ترٌاط. دار الق؟م, دمَق, ط

الػػدر ا١تنثػػور م المفسػػَت ا١تػػأثور, السػػيوطي, تػػح  د. ٌبػػد اهلل بػػن ٌبػػد احملسػػن الًتكػػي, 
 ـ.ََِّىػ, ُِْْ, ُدار ىجر, القاىرة, ط

دسػمور ال ؟مػػام أك جػػام  ال ؟ػػـو م اصػػط  ات الفنػػوف, ٌبػػد رب النػػيب بػػن ٌبػػد رب 
 ُُِْ, ُ, طالرسوؿ ا ٛتد نكرم, ٌرٌبو   سن ىاّن ضحص, دار الكمب ال ؟مية, بَتكت

 ـ.  َََِىػ, 
د عل النبوة كم رضة أ واؿ صا ب الَري ة, أبو بكر أٛتد بن اٟتسُت البيحقػي, تػح  
, ُد. ٌبػػػد ا١ت طػػػي ق؟ جػػػي, دار الكمػػػب ال ؟ميػػػة, بػػػَتكت, كدار الريػػػاف ل؟ػػػًتاث, القػػػاىرة, ط

 ـ.ُٖٖٗىػ, َُْٖ
, ُ, القػػاىرة, طدليػػل الفػػاٟتُت لطػػرؽ ريػػاض الصػػاٟتُت, ابػػن ٌػػ ف, دار الريػػاف ل؟ػػًتاث

 ـ.ُٕٖٗىػ, َُْٕ
ػػة القدٯتػػة كاٟتديثػة,٤تيي الػػدين ٌطيػػة كصػػ ح  دليػل مؤلفػػات اٟتػػديث الَػريا ا١تطبٌو

, بَتكت, ط  ـ.ُٓٗٗىػ, ُُْٔ, ُالدين  فٍت ك٤تمد خَت رمضاف يوسا, دار ابن  ـم
الديباج ا١تػاٌىب م م رضػة أٌيػاف ٌ؟مػام ا١تػاىب, ابػن ضر ػوف ا١تػالكي, تػح  د. ٤تمػد 

 دم, دار الًتاث, القاىرة.ا ٛت
الػػديباج شػػرح صػػػحيح مسػػ؟م, السػػيوطي, تػػػح  أبػػو إسػػحاؽ اٟتػػػويٍت, دار ابػػن ٌٌفػػػاف 

 ـ.ُٔٗٗـ, ُُْٔ, ُالس ودية, ط
ديواف إبراىيم بن ىرمة, تػح  ٤تمػد  بػار ا١تيبػد, مطب ػة اآلداب م النجػا ا شػرؼ, 

 ـ. ُٗٔٗىػ, ُّٖٗ
سػػن السػػكرم, تػػح  ٤تمػػد  سػػن آؿ ديػػواف أيب ا سػػود الػػدؤا, صػػن ة أيب سػػ يد اٟت

 ـ.ُِٖٗىػ, َُِْ, ُياسُت, مؤسسة آيا ل؟طباٌة كالمصوير, ط
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, ُديػػػػػواف ا ٌَػػػػػى, تػػػػػح  د. ٤تمػػػػػد أٛتػػػػػد قاسػػػػػم, ا١تكمػػػػػب اإلسػػػػػ مي, بػػػػػَتكت, ط
 ـ.ُْٗٗىػ, ُُْٓ

 .ُٖٓٗديواف امرئ القي , تح  ٤تمد أبوا لفضل إبراىيم, دار ا١ت ارؼ, مصر, 
الػػػب, ٚتػػػ  ن ػػػيم زرزكر, دار الكمػػػب ال ؟ميػػػة, بػػػَتكت, ديػػػواف اإلمػػػاـ ٌ؟ػػػي بػػػن أيب ط

ُٖٗٓ . 
ىػػػػػ, َُّٖديػػػػواف أكس بػػػػن  جػػػػر, تػػػػح  ٤تمػػػػد يوسػػػػا ٧تػػػػم, دار صػػػػادر, بػػػػَتكت, 

 ـ.َُٔٗ
ديػػػواف البوصػػػَتم, تػػػح  ٤تمػػػد سػػػ يد كػػػي ّن, مطب ػػػة مصػػػطفى البػػػايب اٟت؟ػػػيب, مصػػػر, 

 ـ.ُٓٓٗىػ, ُّْٕ, ُط
ىػ, ُُْٔ, ُالكمب, بَتكت, ط ديواف ٚتيل بثينة, شر و  أشرؼ أٛتد ٌدرة, ٌامل

 ـ.ُٔٗٗ
 ديواف  ساف بن ثابت, تح  كليد ٌرضات, دار صادر, بَتكت.

ديواف ذم الرمة, شرح اإلماـ أيب نصر أٛتد بػن  ػاُت البػاى؟ي, تػح  د. ٌبػد القػدكس 
 ـ.ُِٖٗىػ, َُِْ, ُأبو صاحل, مؤسسة اإلٯتاف, بَتكت, ط

رتيػػب كلػػيم بػػن الػػورد الربكسػػٌي, ديػػواف رؤبػػة, اػػمن ٣تمػػوع أشػػ ار ال ػػرب, تصػػحيح كت
 ـ.َُّٗطب ة برلُت, 

ديػػواف ابػػن سػػبنام ا١ت؟ػػك, تػػح  ٤تمػػد إبػػراىيم نصػػر, كد.  سػػُت ٤تمػػد نصػػار, ا١تكمبػػة 
 ـ.ُٗٔٗىػ, ُّٖٖال ربية الماب ة لوزارة الثقاضة م اٞتمحورية ال ربية ا١تمحدة, القاىرة, 
ركؽ الطبػاع, دار ا رقػم بػن أيب ديواف سقط المند, أبو ال  م ا١ت ٌرم, تح  د. ٌمػر ضػا

 ـ.ُٖٗٗىػ, ُُْٖ, ُا رقم, بَتكت, ط
ديػػواف الَػػٌماخ بػػن اػػرار الػػابياّن, تػػح كشػػرح  صػػ ح الػػدين ا٢تػػاكم, دار ا١ت ػػارؼ, 

 ـ. ُٖٔٗمصر, 
ديػواف ٌبػد اهلل بػن ركا ػة ا نصػارم, دراسػػة كٚتػ  كٖتقيػق  د.  سػن ٤تمػد بػػاجوده, 

 ـ.ُِٕٗدار الًتاث, القاىرة, 
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ال جاج, ركاية كشرح ٌبد ا١ت؟ك بن قريب ا صم ي, تح  د. س دم اناكم,  ديواف
 ـ.ُٕٗٗ, ُدار صادر, بَتكت, ط

ديػػواف ٌمػػر بػػن أيب ربي ػػة, تقػػدمي كترتيػػب كشػػرح قػػدرم مػػايو, ٌػػامل الكمػػب, بػػَتكت, 
 ـ.ُٕٗٗىػ, ُُْٕ

 ـ.ُٔٔٗىػ, ُّٖٔديواف الفرزدؽ, دار صادر, بَتكت, 
, تػػػح  د. ناصػػػر الػػػدين ا سػػػدم, مطب ػػػة ا١تػػػدّن ديػػػواف قػػػي  بػػػن ا٠تطػػػيم ا نصػػػارم

 ـ.ُِٔٗىػ, ُُّٖ, ُالقاىرة, ط
ىػػػ, ُُّٗديػػواف كثػػَت ٌػػمٌة, ٚتػػ  الػػديواف كشػػر و د. كثػػَت ٌػػمٌة, دار الثقاضػػة, بػػَتكت, 

 ـ.ُُٕٗ
, ِديػػواف ك ػػب بػػن مالػػك ا نصػػارم, تػػح  د. سػػامي مكػػي ال ػػاّن, ٌػػامل الكمػػب, ط

 ـ.ُٕٗٗىػ, ُُْٕ
 .ُركاع  الًتاث ال ريب, دار الكمب ا١تصرية, ط ديواف محيار الدي؟مي,

 ـ.ُُُٗديواف النابغة، مطب ة ا٢ت ؿ ٔتصر، 
 الاخر كال دة, ابن ٌ ف, دار الكمب ال ؟مية, بَتكت,

ذيػػل تػػاريت بغػػداد, ابػػن النجػػار البغػػدادم, تػػح  د. قيصػػر ضػػرح, دار الكمػػاب ال ػػريب، 
 بَتكت. 

ب؟ػػي, تػػػح  د. ٌبػػػد الػػرٛتن بػػػن سػػػ؟يماف الػػايل ٌ؟ػػػى طبقػػػات اٟتناب؟ػػة, ابػػػن رجػػػب اٟتن
 ـ.ََِٓىػ, ُِْٓ, ُال ثيمُت, مكمبة ال بيكاف, الرياض, ط

 الرسالة, اإلماـ الَاض ي, تح  أٛتد شاكر, دار الكمب ال ؟مية, بَتكت.
ابػػن تيميػػة, تػػح  د. ٤تمػػد  سػػن ٤تمػػد ،  چ  ى  ى  ىچ  رسػػالة م قولػػو ت ػػاىل 

 . ُٖٔٗيوسا، مطب ة دار البياف ٔتصر 
سػػػالة الغفػػػػراف, أبػػػو ال ػػػػ م ا١ت ػػػػرم, تػػػح  ضػػػػوزم ٌطػػػػوم, الَػػػركة ال؟بنانيػػػػة ل؟كمػػػػاب, ر 
 ـ.ُٗٔٗبَتكت, 

رسػػػالة ا١تسػػػمطرضة لبيػػػاف مَػػػحور كمػػػب السػػػنة ا١تصػػػنفة, ٤تمػػػد بػػػن ج فػػػر الكمػػػاّن, دار 
 ـ.ُّٗٗ, ُُْْ،  ٓالبَاعر اإلس مية, بَتكت, ط
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١تالقي, تح  د. أٛتد ٤تمػد رصا ا١تباّن م شرح  ركؼ ا١ت اّن, أٛتد بن ٌبد النور ا
 ـ.ََِِىػ, ُِّْ, ّا٠ترٌاط, دار الق؟م, دمَق, ط

رضػػ  اٟتاجػػب ٌػػن مقدمػػة ابػػن اٟتاجػػب, تػػاج الػػدين السػػبكي, ٌػػامل الكمػػب, بػػَتكت, 
 ـ.ُٗٗٗىػ, ُُْٗ, ُط

 ـ.ََِّىػ, ُِّْركاة الطالبُت, النوكم, دار ٌامل الكمب, الس ودية, 
شػػػحاب الػػػدين ا٠تفػػػاجي, تػػػح  ٌبػػػد الفمػػػاح اٟت؟ػػػو,  ر٭تانػػػة ا لبػػػا كزىػػػرة اٟتيػػػاة الػػػدنيا,
 ـ.ُٕٔٗىػ, ُّٖٔمطب ة مصطفى البايب اٟت؟يب, مصر, 

السػػػػػب ة م القػػػػػرامات, ابػػػػػن ٣تاىػػػػػد المميمػػػػػي, تػػػػػح  د.شػػػػػوقي اػػػػػيا, دار ا١ت ػػػػػارؼ, 
 ىػ.ََُْ, ِالقاىرة, ط

, ُسػػر صػػناٌة اإلٌػػراب, ابػػن جػػٍت, تػػح  د. سػػن ىنػػداكم, دار الق؟ػػم, دمَػػق, ط
 ـ.ُٖٓٗىػ, َُْٓ

ىػػػ, َُِْ, ُسػػر الفصػػا ة, ابػػن سػػناف ٠تفػػاجي, دار الكمػػب ال ؟ميػػة, بػػَتكت, ط
 ـ.ُِٖٗ

سػػػػفر السػػػػ ادة كسػػػػفَت اإلضػػػػادة, ٌ؟ػػػػم الػػػػدين السػػػػٌخاكم, تػػػػح  ٤تمػػػػد أٛتػػػػد كالػػػػداا, 
ات ٣تم  ال؟غة ال ربية بدمَق,   ـ.ُّٖٗىػ, َُّْمطبٌو

ة, ٤تمػػد ناصػر الػػدين ا لبػػاّن, مكمبػػة ا١ت ػػارؼ,  س؟سػ؟ة ا  اديػػث الضػػ يفة كا١تواػػٌو
 ـ.ُِٗٗىػ, ُُِْ, ُالرياض, ط

س؟سػػ؟ة ا  اديػػث الصػػحيحة, ناصػػر الػػدين ا لبػػاّن, مكمبػػة ا١ت ػػارؼ ل؟نَػػر كالموزيػػ , 
 ـ.ُٓٗٗىػ, ُُْٓالرياض, 

س؟ك الدرر م أٌياف القرف الثاّن ٌَر, أبو الفضػل ا١تػرادم, دار البَػاعر اإلسػ مية, 
 ـ.ُٖٖٗىػ, َُْٖ, ّبَتكت, ط

م شػػرح أمػػاا القػػاا, أبػػو ٌبيػػد البكػػرم, تػػح  ٌبػػد ال ميػػم ا١تيمػػٍت, دار  ٝتػػط الػػ ا
 ـ.ُْٖٗىػ, َُْْ, ِاٟتديث, بَتكت, ط

سَت أٌ ـ النب م, ْش  الدين الاىيب, أشرؼ ٌ؟ى ٖتقيقو ش يب أرناؤكط, مؤسسة 
 ـ.ُٖٓٗىػ, َُْٓ, ّالرسالة, بَتكت, ط
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اه, دار ا١ت رضػة, توزيػ  مكمبػة دار السَتة النبوية, ابن ىَاـ, تح  مصطفى السػقا كرضيقػ
  رام, جٌدة.

ىػػػػ, ُّٖٗ, ُالسػػػَتة كا١تغػػػازم, ابػػػن إسػػػحاؽ, تػػػح  د.سػػػحيل زكػػػار, دار الفكػػػر, ط
 ـ.ُٖٕٗ

شارات الاىب م أخبػار مػن ذىػب, ابػن ال مػاد اٟتنب؟ػي, تػح  ٤تمػود أرنػاؤكط, دار 
 ـ.ُٖٔٗىػ, َُْٔ, ُابن كثَت, بَتكت, ط

لنحػاس, تػح  أٛتػد ا٠تطٌػاب, مطػاب  ا١تكمبػة ال ربيػة, شرح أبيات سػيبويو, أبػو ج فػر ا
 ـ.ُْٕٗىػ, ُّْٗ, ُ ؟ب, ط

, ُشرح أبيات سيبويو, السَتام, تح  د. ٤تمد الريح, ىاشم, دار اٞتيل, بػَتكت, ط
 ـ. ُٔٗٗىػ, ُُْٔ

شرح أبيات مغٍت ال؟بيب, ٌبد القادر البغدادم, تػح  ٌبػد ال ميػم ربػاح كأٛتػد يوسػا 
 ـ.ُّٕٗىػ, ُّّٗ, ُل؟ًتاث, دمَق, ط دقٌاؽ, دار ا١تأموف

 شرح أدب الكاتب, أبو منصور اٞتواليقي, دار الكماب ال ريب, بَتكت.
شػرح ا ْشػػوّن ٌ؟ػػى ألفيػػة ابػػن مالػػك,ا١تٌمى مػنحج السػػالك إىل ألفيػػة ابػػن مالػػك. اٞتػػمم 
ا كؿ كالثػػػاّن كالثالػػػث, أبػػػو اٟتسػػػن ٌ؟ػػػى نػػػور الػػػدين بػػػن  سػػػن ا ْشػػػوّن, شػػػرح ٤تيػػػي الػػػدين 

 ـ.ُّٗٗىػ, ُّٖٓ, ِاٟتميد, مطب ة مصطفى البايب اٟت؟يب, مصر, طٌبد
شػػرح المسػػحيل, ٚتػػاؿ الػػدين بػػن مالػػك, تػػح  د. ٌبػػد الػػرٛتن السػػيد كد. ٤تمػػد بػػدكم 

 ـ.َُٗٗىػ, َُُْ, ُا١تخموف, دار ىجر, ط
ػات جام ػػة  شػرح ٚتػل المجػاجي, ابػػن خػركؼ, تػح  سػ؟ول ٤تمػػد ٌمػر ٌػرب, مطبٌو

 ىػ.ُُْٗأـ القرل, مكة ا١تكرمة, 
شرح ٚتل المجاجي, ابن ٌصفور, تح  د. صا ب أبو جناح. دكف دار طب  كمكاف 

 كتاريت. 
شػػػػرح ديػػػػواف اٟتماسػػػػة, ا٠تطيػػػػب المربيػػػػمم, تػػػػح  ٤تيػػػػي الػػػػدين ٌبػػػػد اٟتميػػػػد, مطب ػػػػة 

  جازم, القاىرة.
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بػػػد السػػػ ـ ىػػػاركف, دار اٞتيػػػل,  شػػػرح ديػػػواف اٟتماسػػػة, ا١ترزكقػػػي, تػػػح  أٛتػػػد أمػػػُت ٌك
 ـ.ُُٗٗىػ, ُُُْ, ُبَتكت, ط

شػػرح ديػػواف ا١تمنػػيب, منسػػوب  يب البقػػام ال كػػربم, تػػح  مصػػطفى السػػقا كرضيقػػاه, دار 
 ا١ت رضة, بَتكت.

شرح ديواف لبيد بن ربي ة, تح  د. إ ساف ٌباس, طب  م س؟س؟ة الػًتاث ال ػريب الػيت 
 ـ, مطب ة  كومة الكويت.ُِٔٗتصدرىا كزارة اإلرشاد كا نبام م الكويت 

؟ػػى الكاضيػػة, تصػػحيح كت ؟يػػق يوسػػا  سػػن ٌمػػر, منَػػورات جام ػػة شػػرح الراػػي ٌ
 ـ. ُٖٕٗىػ,  ُّٖٗقاريون , 

شػػرح شػػاضية ابػػن اٟتاجػػب, راػػي الػػدين ا سػػًتاباذم, مػػ  شػػرح شػػواىده ل؟بغػػدادم, 
 تح  ٤تمد نور اٟتسن كرضيقاه, دار الكمب ال ؟مية, بَتكت.

اإلسػػ مي, دار  شػػرح سػػنن النسػػاعي, جػػ ؿ الػػدين السػػيوطي, مكمػػب ٖتقيػػق الػػًتاث
 ىػ.َُِْ, ٓا١ت رضة, بَتكت, ط

شرح شاكر الاىب م م رضة ك ـ ال رب, ٚتػاؿ الػدين بػن ىَػاـ, شػرح ٤تيػي الػدين 
 ـ.ُُٓٗىػ, ُُّٕ, ٌٓبد اٟتميد, مطب ة الس ادة, مصر, ط

شرح شاكر الاىب, ٤تمد بن ٌبد ا١تن م اٞتوجرم, تح  د. نٌواؼ بن جػمام اٟتػارثي, 
ات اٞتام ة ا  ىػ.ُِْْإلس مية, ا١تدينة ا١تنٌورة, مطبٌو

 شرح شواىد ابن ٌقيل, ٌبد ا١تن م اٞترجاكم, مطب ة ٌيسى البايب اٟت؟يب, مصر.
 شرح الَيت  سن الكفراكم ٌ؟ى منت اآلجركمية, مطب ة ٤تمد ٌ؟ي صبيح ٔتصر.
, ِشػػػػرح الصػػػػدكر بَػػػػرح  ػػػػاؿ ا١تػػػػوتى كالقبػػػػور, السػػػػيوطي, دار الرشػػػػيد, دمَػػػػق, ط

 .  ـُٖٔٗىػ, َُْٔ
شػػرح صػػحيح مسػػػ؟م, ا١تسػػٌمى با١تنحػػػاج شػػرح صػػحيح مسػػػ؟م بػػن اٟتجػػػاج, أبػػو زكريػػػا 

 ـ.ََُِىػ, ُِِْ, ْالنوكم, دار اٟتديث, القاىرة, ط
شػرح ٌقػػود اٞتمػػاف, ل بػػد الػػرٛتن ال مػرم ا١ترشػػدم, كهبامَػػو شػػرح السػػيوطي, مطب ػػة 

 ـ.ُٓٓٗىػ, ُّْٕ, ِمصطفى البايب اٟت؟يب, مصر, ط
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بػػػػن مالػػػػك, ٌ؟ٌػػػػق ٌ؟يػػػػو ٤تيػػػػي الػػػػدين ٌبػػػػد اٟتميػػػػد, مطب ػػػػة شػػػػرح ابػػػػن ٌقيػػػػل  لفيػػػػة ا
 ـ.ُْٓٗىػ, ُّّٕ, ٖالس ادة, مصر, ط

شرح قطر الندل كبٌل الصدل, ٚتاؿ الدين بن ىَاـ, شرح ٤تيي الدين ٌبد اٟتميد, 
 ـ.ُِٓٗىػ, ُُّٕ, ٔمطب ة الس ادة, مصر, ط

دين قبػاكة, شرح قواٌد ا ٌراب  بن ىَاـ, ٤تيي الػدين الكػاضيجي, تػح  د. ضخػر الػ
 ـ.ُٖٗٗ, ُدار ط س ل؟دراسات كالًتٚتة كالنَر, دمَق, ط

شرح الكاضية الَاضية, ٚتاؿ الدين ابػن مالػك, تػح  ٌبػد ا١تػن م أٛتػد ىريػدم, جام ػة 
أـ القػػرل مركػػم البحػػث ال ؟مػػي كإ يػػام الػػًتاث اإلسػػ مي ك؟يػػة الَػػري ة كالدراسػػات اإلسػػ مية 

 مكة ا١تكرمة, دار ا١تأموف ل؟ًتاث.
ح كمػػػاب اٟتػػػدكد, ا بػػػدم, ابػػػن قاسػػػم النحػػػوم ا١تػػػالكي, تػػػح  د. ا١تمػػػوا رمضػػػاف شػػػر 

 ـ.ُّٗٗىػ, ُُّْأٛتد الدمَتم, ككالة الَركؽ, 
شػػرح كمػػاب اٟتػػدكد م النحػػو, ٌبػػد اهلل بػػن أٛتػػد الفػػاكحي, تػػح  د. ا١تمػػوا رمضػػاف 

 ـ.ُّٗٗىػ, ُُْْ, ِأٛتد الدمَتم, مكمبة كىبة, القاىرة, ط
أبػو سػ يد السػَتام, تػح  د. رمضػاف ٌبػد المػواب كرضيقػاه, ا٢تي ػة شرح كمػاب سػيبويو, 

 ـ.ُٖٔٗا١تصرية ال مة ل؟كماب, 
شػػرح الكوكػػب السػػاط  بػػنظم ٚتػػ  اٞتوامػػ , جػػ ؿ الػػدين السػػيوطي, تػػح  د. ٤تمػػد 

 ـ.َََِىػ, َُِْإبراىيم اٟتفناكم, مكمبة اإلٯتاف, ا١تنصورة, مصر, 
, شػػرح ٥تمصػػر المصػػريا ال ػػٌمم, سػػ د الػػدين ا لمفمػػازاّن, تػػح  ٌبػػد ال ػػاؿ سػػامل مكػػـر

 ـ.ُٕٗٗىػ, ُُْٕ, ٖا١تكمبة ا زىرية ل؟ًتاث, القاىرة, ط
 ىػُُُْ، ُشرح ٥تمصر ا١ت اّن, س د الدين المفمازاّن, دار الفكر، دمَق، ط

شػػرح ا١ت ؟قػػات ال َػػر, ا٠تطيػػب المربيػػمم, تػػح  د. ضخػػر الػػدين قبػػاكة, دار ا صػػم ي, 
 ـ.ُّٕٗىػ, ُّّٗ, ِ ؟ب, ط

شػػػػرح مغػػػػٍت ال؟بيػػػػب, بػػػػدر الػػػػدين الػػػػدماميٍت, هبػػػػامش  اشػػػػية الَػػػػمٍت, اٞتػػػػمم ا كؿ, 
 الطب ة ا٢تبٌية, مصر.

 شرح ا١تفصل, ابن ي يش اٟت؟يب, إدارة الطباٌة ا١تنربية, مصر.
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شػػػرح ا١تقاصػػػد, سػػػ د الػػػدين المفمػػػازاّن, تػػػح  د. ٌبػػػد الػػػرٛتن ٌمػػػَتة, ٌػػػامل الكمػػػب, 
 ـ.ُٖٗٗىػ, ُُْٗ, ِبَتكت, ط

ات اٟتريػػػرم, ا١تطػػػرزم, رسػػػالة ماجسػػػمَت م جام ػػػة دمَػػػق, أٌػػػٌدىا أٯتػػػن شػػػرح مقامػػػ
ـ, رقػػػػػػم تصػػػػػػنيفحا م مكمبػػػػػػة ا سػػػػػػد ُٓٗٗ_ ُْٗٗأديػػػػػػب بكػػػػػػَتايت, م ال ػػػػػػاـ الدراسػػػػػػي 

 .ّّّّٔٓ. ك٥تطوط ا زىر رقم  ٕٖٕٓط
شػػػػرح ا١تقدمػػػػة اٞتمكليػػػػة, الَػػػػ؟وبُت, تػػػػح  تركػػػػي بػػػػن سػػػػحو بػػػػن نػػػػماؿ ال ميػػػػيب, مؤسسػػػػة 

 ـ.ُْٗٗػ, ىُُْْ, ِالرسالة, ط
شرح م؟حة اإلٌراب, القاسم بن ٌ؟ي اٟتريرم, تح  د. ضاعم ضارس, دار ا مػل ل؟نَػر 

 ـ.ُُٗٗىػ, ُُِْكالموزي , أربد, 
, ّشرح ا١ت؟وكي, ابن ي يش اٟت؟يب, تح  د. ضخر الدين قباكة, دار ا١ت؟مقى,  ؟ب, ط

 ـ.ََِٓىػ, ُِْٔ
يب بػن ٤تمػد شػاه الفنػارم, شرح ا١تواقا ل ٬تي, ٌبػد اٟتكػيم السػيالكويت ك سػن ج؟ػ

 ـ.َُٕٗىػ, ُِّٓمطب ة الس ادة, مصر, 
شػرح الواضيػػة نظػم الواضيػػة  بػن اٟتاجػػب, تػػح  د. موسػى بنػػام ٌ؟ػواف ال ؟ي؟ػػي, مطب ػػة 

 ـ.َُٖٗىػ, ََُْاآلداب, النجا, 
شػػ ر زىػػَت بػػن أيب سػػ؟مى, صػػن و ا ٌ؟ػػم الَػػنممرم, تػػح  د. ضخػػر الػػدين قبػػاكة, دار 

 ـ.َُٖٗىػ, ََُْ, ّت, طاآلضاؽ اٞتديدة, بَتك 
 الَ ر كالَ رام, ابن قميبة الدينورم, تح  أٛتد شاكر, دار ا١ت ارؼ, القاىرة.

شػػػفام الغ؟يػػػل ضيمػػػا م كػػػ ـ ال ػػػرب مػػػن الػػػدخيل, شػػػحاب الػػػدين ا٠تفػػػاجي, تػػػح  د. 
 ـ.ُٖٗٗىػ, ُُْٖ, ٤ُتمد كَاش, دار الكمب ال ؟مٌية, بَتكت, ط

يػػػاض اليحصػػػيب، دار الكمػػػب ال ؟ميػػػة، الَػػػفا بم ريػػػا  قػػػوؽ ا١تصػػػطفى, القااػػػي ٌ
 بَتكت.

من كـر ا خ ؽ, ابن ٌ ف, تػح  السػيد ٌبػاس  ْش  اآلضاؽ بنور ما ل؟مصطفى 
ىػػػػ, ُِْٓ, ُأٛتػػػد اٟتسػػػيٍت ك سػػػُت ٤تمػػػد ٌ؟ػػػي شػػػكرم, دار الكمػػػب ال ؟ميػػػة, بػػػَتكت, ط

 ـ. ََِْ
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اد شواىد الموايح كالمصحيح ١تَػك ت اٞتػام  الصػحيح, ابػن مالػك, تػح  ٤تمػد ضػؤ 
 ٌبد الباقي, مكمبة دار ال ركبة, القاىرة.

الصػػػا يب, أٛتػػػد بػػػن ضػػػارس, تػػػح  السػػػيد أٛتػػػد صػػػقر, مطب ػػػة ٌيسػػػى البػػػايب اٟت؟ػػػيب, 
 القاىرة.

صػػػػػبح ا ٌَػػػػػى م صػػػػػناٌة اإلنَػػػػػا, الق؟قَػػػػػندم, ا٢تي ػػػػػة ا١تصػػػػػرية ال امػػػػػة ل؟كمػػػػػاب, 
 ـ.ُٖٓٗىػ, َُْٓ

وىرم, تػػػح  أٛتػػػد ٌبػػػد الصػػػحاح تػػػاج ال؟غػػػة كصػػػحاح ال ربيػػػة, إٝتاٌيػػػل بػػػن ٛتػػػاد اٞتػػػ
 ـ. ُٕٖٗ  ىػ,َُْٕ, ْالغفور, دار ال ؟م ل؟م يُت, بَتكت, ط

صحيح البخارم ا١تسٌمى اٞتام  الصحيح, اٌمنام د. مصطفى ديب البغا, دار الق؟م, 
 ـ.ُُٖٗىػ, َُُْ, ُدمَق, ط

صحيح البخارم, نسخة مصورة ٌػن طب ػة ا مَتيػة, رقمحػا كاٌمػٌت هبػا ٤تمػد زىػَت بػن 
 ىػ.ُِِْ, ُطوؽ النجاة, بَتكت, ط ناصر, دار

صحيح ابن  باف بًتتيب ابن ب؟بػاف, تػح  شػي ب أرنػؤكط, مؤسسػة الرسػالة, بػَتكت, 
 ـ.ُّٗٗىػ, ُُْْ, ِط

 صحيح مس؟م, تح  ٤تمد ضؤاد ٌبد الباقي, دار إ يام الًتاث ال ريب, بَتكت.
بػػػد صػػػفحات مػػػن تػػػاريت مكػػػة, ىورخورنيػػػو, ترٚتػػػة ٌ؟ػػػي ٌػػػودة الَػػػيوخ, دار ا١ت؟ػػػك ٌ

 ىػ.ُُْٗال ميم, 
 الضوم ال م  م أٌياف القرف الماس , السخاكم, دار مكمبة اٟتياة,

 ـ.َُٔٗىػ,َُّٖالطبقات الكربل, ابن س د، دار صادر, بَتكت, 
طبقػػػات الَػػػاض ية الكػػػربل , تػػػاج الػػػدين السػػػبكي, تػػػح  د. ٤تمػػػود ٤تمػػػد الطنػػػا ي ك 

 ـ.ُْٔٗىػ, ُّّٖ, مصر, د.ٌبد الفماح ٤تمد اٟت؟و, مطب ة ٌيسى البايب اٟت؟يب
طبقػػات الَػػاض ية, ابػػن شػػحبة, تػػح  د. اٟتػػاضظ ٌبػػد ال ؟ػػيم خػػاف, طب ػػة  يػػدر آبػػاد, 

 ـ.ُٕٗٗىػ, ُّٗٗ, ُط
 طبقات ضحوؿ الَ رام, ابن س ٌـ اٞتمحي, تح  ٤تمود شاكر, دار ا١تدّن, جٌدة.

 ـ.ُٕٖٗىػ, َُْٕ, ِطبقات ا١ت مملة, أٛتد بن ٭تِت بن ا١ترتضى, بَتكت, ط
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ات ا١تفسرين, أٛتد بن ٤تمد ا دنركم, تػح  د.سػ؟يماف بػن صػاحل ا٠تػمم, مكمبػة طبق
 ـ.ُٕٗٗىػ, ُُْٕ،ُال ؟ـو كاٟتكم, ا١تدينة ا١تنورة, ط

طبقػػات النحػػويُت كال؟غػػويُت, أبػػو بكػػر الميبيػػدم, تػػح  ٤تمػػد أبػػو الفضػػل إبػػراىيم, دار 
 .ِا١ت ارؼ, القاىرة, ط

 ا١تالكي, دار الكمب ال ؟مية, بَتكت. ٌاراة ا  وذم بَرح الًتمام, ابن ال ريب
ٌػػػركس ا ضػػػراح م شػػػػرح ت؟خػػػيص ا١تفمػػػػاح, هبػػػام الػػػػدين السػػػبكي, تػػػػح  ٌبػػػد اٟتميػػػػد 

كط قدٯتػػػػػة مػػػػػ  شػػػػػر ُت  ـ.ََِّىػػػػػػ, ُِّْ, ُا٢تنػػػػػداكم, ا١تكمبػػػػػة ال صػػػػػرية, بػػػػػَتكت. ط
نػػد اإل الػػة إىل الثانيػػة أشػػَت  ل؟م؟خػػيص كمػػب ٌ؟ػػى غ ضحػػا شػػركح ا١تفمػػاح نَػػر أدب اٟتػػوزة. ٌك

 إليحا.
ٌقػػود المبرجػػد ٌ؟ػػى مسػػند اإلمػػاـ أٛتػػد, السػػيوطي, تػػح  أٛتػػد ٌبػػد الفمػػاح ٘تػػاـ كٝتػػَت 

 ـ.ُٕٖٗىػ, َُْٕ, ُ سُت  ؟يب, دار الكمب ال ؟مية, بَتكت, ط
ٌقود المبرجد م إٌراب اٟتديث النبوم, السيوطي, تح  س؟ماف القضػاة, دار اٞتيػل, 

 ـ.ُْٗٗىػ, ُُْْبَتكت, 
حا, السنوسي, تح  السيد يوسا أٛتػد، دار الكمػب ال ؟ميػة، ال قيدة الوسطى كشر 

 ـ.ََِٔ، ُط
ال ؟ػػػػل م النحػػػػو, أبػػػػو اٟتسػػػػن الػػػػورٌاؽ, تػػػػح  محػػػػا مػػػػازف ا١تبػػػػارؾ, دار الفكػػػػر, بػػػػَتكت 

 ـ.ََِٓـ, ُِْٔ, ِكدمَق, ط
ال مػػدة م ٤تاسػػن الَػػ ر كآدبػػػو كنقػػده, ابػػن رشػػيق القػػػَتكاّن, تػػح  ٤تيػػي الػػدين ٌبػػػد 

 ـ.ُُٖٗىػ, َُُْ, ٓطاٟتميد, دار اٞتيل, 
ال ُت, ا٠ت؟يل بن أٛتد الفراىيدم, تح  د. محدم ا١تخمكمي ك د. إبراىيم السػامرٌاعي, 

 ـ.ُٖٔٗ, ُكزارة الثقاضة كاإلٌ ـ, دار كمكمبة ا٢ت ؿ, بغداد, ط
, ٌِيػػػػوف ا خبػػػػار, ابػػػػن قميبػػػػة الػػػػدينورم, مطب ػػػػة دار الكمػػػػب ا١تصػػػػرية, القػػػػاىرة, ط

 ـ.ُٔٗٗ
قػػػات القػػرام, ْشػػػ  الػػػدين اٞتػػمرم, نَػػػره ج. برجسًتاسػػػر, مكمبػػػة غايػػة النحايػػػة م طب

 . ُّّٗا٠تا٧تي, مصر, 
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غايػػػة الوصػػػوؿ شػػػرح لػػػب ا صػػػوؿ, الَػػػيت زكريػػػا ا نصػػػارم, مطب ػػػة مصػػػطفى البػػػايب 
 ـ.ُُْٗىػ, َُّٔاٟت؟يب, مصر, 

غريب اٟتديث, ابن قميبة الدينورم, تح  د. ٌبد اهلل اٞتبػورم, مطب ػة ال ػاّن, بغػداد, 
 ىػ.ُّٕٗ, ُط

الغريب ا١تصٌنا, أبو ٌبيد القاسم بػن سػ ٌـ, تػح  د. ٤تمػد ا١تخمػار ال بيػدم, اجملمػ  
 ـ.ُٔٗٗىػ, ُُْٔ, ِالمونسي ١ت؟ـو كاآلداب كالفنوف, كدار سحنوف, تون , ط

الغريػػب ا١تصػػٌنا, أبػػو ٌبيػػد القاسػػم بػػن سػػ ٌـ, تػػح  د. رمضػػاف ٌبػػد المػػٌواب, مكمبػػة 
 ـ.ُٖٗٗ, ُالثقاضة الدينٌية, القاىرة, ط

غمػػر ٌيػػوف البصػػاعر شػػرح كمػػاب ا شػػباه كالنظػػاعر  بػػن ٧تػػيم, أٛتػػد بػػن ٤تمػػد اٟتنفػػي 
 ـ.ُٖٓٗىػ, َُْٓ, ُاٟتموم, دار الكمب ال ؟مية بَتكت, ط

الفػػاعق م غريػػب اٟتػػديث, الم٥تَػػرم, تػػح  ٌ؟ػػي ٤تمػػد البجػػاكم, ٤تمػػد أبػػو الفضػػل 
 ـ.ُّٗٗىػ, ُُْْإبراىيم, دار الفكر, بَتكت, 

م بَػػػرح صػػػػحيح البخػػػارم, ابػػػػن  جػػػر ال سػػػػق ّن, دار ا١ت رضػػػة, بػػػػَتكت، ضػػػمح البػػػػار 
 ىػ.ُّٕٗ

ضػػػػمح اٞت؟يػػػػل ٌ؟ػػػػى البيضػػػػاكم, الَػػػػيت زكريػػػػا ا نصػػػػارم, ٥تطػػػػوط مػػػػن ا زىػػػػر, رقػػػػم  
َّّٕٕٓ. 

 الفمو ات الربانية ٌ؟ى ا ذكار النوكية, ابن ٌ ف, دار إ يام الًتاث, بَتكت.
, مكمبػػة ا٠تػػا٧تي بالقػػاىرة, كدار الرضػػاٌي الفػػرؽ, ابػػن ضػػارس, د. رمضػػاف ٌبػػد المػػٌواب

 ـ.ُِٖٗىػ, َُِْ, ُبالرياض, ط
الفػػػػركؽ, أبػػػػو ا٢تػػػػ ؿ ال سػػػػكرم, اٌمػػػػٌت بػػػػو د. أٛتػػػػد سػػػػ؟يم اٟتمصػػػػي, جػػػػرس بػػػػرس, 

 ـ.ُْٗٗىػ, ُُْٓ, ُبَتكت, ط
, تػػػح  د. ٤تمػػػد إبػػػراىيم نصػػػر كد. ٌبػػػد  الفصػػػل م ا١ت؟ػػػل كا ىػػػوام كالنحػػػل, ابػػػن  ػػػـم

 , بَتكت.الرٛتن ٌمَتة, دار اٞتيل
ضضاعل القرآف, أبو ٌبيد القاسم بن س ٌـ, تح  مركاف ال طيػة كرضيقػاه, دار ابػن كثػَت, 

 ـ.َََِدمَق, 
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, ُضقػػو ال؟غػػػة, أبػػو منصػػػور الث ػػػاليب, تػػح  خالػػػد ضحمػػػي, مكمبػػة ا٠تػػػا٧تي, القػػػاىرة, ط
 ـ.ُٖٗٗىػ, ُُْٖ

ىػػػ, ََُْ, ِالفقيػػو كا١تمفيقػػو, ا٠تطيػػب البغػػدادم, دار الكمػػب ال ؟ميػػة, بػػَتكت, ط
 ـ.َُٖٗ

الفنػػوف اٞتمي؟ػػة م ال صػػور اإلسػػ مية , ٌمػػر راػػا كحالػػة, ا١تطب ػػة الم اكنيػػة بدمَػػق، 
 ـ.ُِٕٗ

الفحرسػػت, ابػػن النػػدمي, تػػح  راػػا ٕتػػدد, مكمبػػة ا سػػدم, مطب ػػة دنَػػكاه, طحػػراف, 
 ىػ.َُّٓ

الفحػػارس الَػػامل ل؟ػػًتاث ال ػػريب اإلسػػ مي ا٠تطػػوط, ٌ؟ػػـو القػػرآف ٥تطوطػػات المفسػػَت 
؟وم  ـ.ُٖٗٗو, اجملم  ا١ت؟كي لبحوث اٟتضارة اإلس مية, مؤسسة آؿ البيت ٌك

؟ومػو  الفحارس الَامل ل؟ػًتاث ال ػريب اإلسػ مي ا٠تطػوط, اٟتػديث النبػوم الَػريا ٌك
 ـ.ُِٗٗكرجالو, اجملم  ا١ت؟كي لبحوث اٟتضارة اإلس مية, مؤسسة آؿ البيت 
س؟سػػ ت, ٌبػػد اٟتػػي بػػن ضحػػرس الفحػػارس كا ثبػػات كم جػػم ا١ت ػػاجم كا١تَػػيخات كا١ت

 ـ.ُِٖٗ، ٌِبد الكبَت الكماّن, تح  إ ساف ٌباس, دار الغرب اإلس مي, بَتكت, ط 
ضحرس الكمب ال ربية احملفوظة بالكمبخانة ا١تصرية, ٚت و كرتبو م َتا الكمػب ال ربيػة هبػا 

 ىػ.َُّٓأٛتد ا١تيحي ك٤تمد الب كم, طب ة أكىل با١تطب ة ال ثمانية ٔتصر سنة 
 ـ. ُْٓٗىػ, ُّْٔالكمب ا١توجودة با١تكمبة ا زىرية إىل سنة  ضحرس

الفحػػرس ا١تخمصػػػر ١تخطوطػػات مكمبػػػة اٟتػػـر الَػػػريا,إٌداد كمراج ػػة ٤تمػػػد بػػن سػػػيد 
ػػػات مكمبػػػة ا١ت؟ػػػك ضحػػػد  ػػػادؿ بػػػن ٚتيػػػل بػػػن ٌبػػػد الػػػرٛتن ٌيػػػد, مطبٌو أٛتػػػد مطيػػػ  الػػػرٛتن ٌك

 ـ.ََِٔىػ, ُِْٕالوطنية, مكة ا١تكٌرمة, الس؟س؟ة الثالثة, 
 ضحرس ا١تخطوطات ٔتركم ا١ت؟ك ضيصل ل؟بحوث كالدراسات اإلس مية, طباٌة ا١تركم.

ضحػػػػرس مكمبػػػػة ا١تدينػػػػة ا١تنػػػػورة م ليػػػػدف, أٌػػػػٌده ا١تسمَػػػػرؽ كػػػػالو   نػػػػدبرج. ترٚتػػػػو مػػػػن 
الفرنسية إىل اإلنك؟يميػة  د. ٌاصػم ٛتػداف ٌ؟ػي ٛتػداف. كترٚتػو مػن اإلنك؟يميػة إىل ال ربيػة  د. 

 ٌبيد ٤تمد خَتم. 
 ت الوضيات, ابن شاكر الكميب, تح  د. إ ساف ٌباس, دار صادر, بَتكت.ضوا
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الفواكػػػو الػػػدكاّن ٌ؟ػػػى رسػػػالة ابػػػن أيب زيػػػد القػػػَتكاّن، النفػػػراكم, دار الكمػػػب ال ؟ميػػػة، 
 .ُٕٗٗ، ُبَتكت، ط

 ضيس القدير شرح اٞتام  الصغَت, ٌبد الرؤكؼ ا١تناكم, دار اٟتديث, القاىرة.
ا قػػػًتاح,  يب الطيػػػب الفاسػػػي, تػػػح  د٤تمػػػود  ضػػػيس نَػػػر ا نَػػػراح مػػػن ركض طػػػيٌ 

 ـ.ََِىػ, ُُِْ, ُضجاؿ, دار البحوث ل؟دراسات اإلس مٌية كإ يام الًتاث, ديب, ط
 ـ.ُّٖٗىػ, ُّٕٓ, ْالقاموس احمليط, الفَتكزآبادم, مطب ة ا١تأموف, القاىرة, ط

١تكمبػػػة القسػػطاس م ٌ؟ػػم ال ػػركض, جػػػار اهلل الم٥تَػػرم, تػػح  د.ضخػػػر الػػدين قبػػاكة, ا
 ـ.ُٕٕٗىػ, ُّٕٗ, ُال ربية,  ؟ب, ط

الكاشػػا م م رضػػة مػػن لػػو ركايػػة م الكمػػب السػػمة, ْشػػ  الػػدين الػػاىيب, تػػح  ٤تمػػد 
, ٌُوامػػة كأٛتػػد ٤تمػػد ٪تػػر ا٠تطيػػب, دار القب؟ػػة ل؟ثقاضػػة اإلسػػ مية كمؤسسػػة ٌ؟ػػـو القػػرآف, ط

 ـ.ُِٗٗىػ, ُُّْ
 .ُكت, طكماب سيبويو, تح  ٌبد الس ـ ىاركف, دار اٞتيل, بَت 

كَػػاؼ اصػػط  ات الفنػػوف, ٤تمػػد ٌ؟ػػي المحػػانوم, تػػح  د. ٌ؟ػػي د ػػركج كرضيقػػاه, 
 ـ.ُٔٗٗ, ُمكمبة لبناف ناشركف, ط

يػػػوف ا قاكيػػػل م كجػػػوه المأكيػػػل, جػػػار اهلل الم٥تَػػػرم,  الكَػػاؼ ٌػػػن كجػػػوه المنميػػػل ٌك
 ـ.ََُِىػ, ُُِْ, ِتح  ٌبد الرزاؽ ا١تحدم, دار إ يام الًتاث ال ريب, بَتكت, ط

؟؟حػا ك ججحػا, مكػي بػن أيب طالػب, تػح  د. ا لكَا ٌن كجوه القرامات السب  ٌك
 ـ.ُٕٗٗىػ, ُُْٖ, ٤ٓتيي الدين رمضاف, مؤسسة الرسالة, بَتكت, ط

ىػ(, دار الكمب َّٕكَا ا سرار, ٌبد ال ميم بن أٛتد ، ٌ م الدين البخارم )ت 
 ـ.ُٕٗٗ، ُال ؟مية، بَتكت، ط

اشمحر من ا  اديث ٌ؟ػى ألسػنة النػاس, ال ج؟ػوّن, كَا ا٠تفا كمميل اإللباس ٌٌما 
 ىػ.ُُّٓ, ِدار إ يام الًتاث ال ريب, بَتكت, ط

كَا الظنوف ٌن أسامي الكمب كالفنوف,  اجي خ؟يفة, دار إ يام الًتاث ال ػريب, 
 بَتكت.
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الك؟يات, أبو البقام الكفػوم, تػح  ٌػدناف دركيػش ك٤تمػد ا١تصػرم, مؤسسػة الرسػالة, 
 ـ.ُٖٗٗىػ, ُُْٗبَتكت, 

كنػػػم ال مػػػاؿ م سػػػنن ا قػػػواؿ كا ض ػػػاؿ, ٌػػػ م الػػػدين ٌ؟ػػػي بػػػن  سػػػاـ الػػػدين ا١تمقػػػي 
، ٓا٢تنػػػػػػػػػػػدم, تػػػػػػػػػػػح  بكػػػػػػػػػػػرم  يػػػػػػػػػػػاّن كصػػػػػػػػػػػفوة السػػػػػػػػػػػقا, مؤسسػػػػػػػػػػػة الرسػػػػػػػػػػػالة, بػػػػػػػػػػػَتكت, ط

 ـ.ُُٖٗىػ,َُُْ
الكواكب الدرية شرح ٤تمػد بػن أٛتػد بػن ٌبػد البػارم ا ىػدؿ ٌ؟ػى ممممػة اآلجرميػة, 

يٍت, مؤسسة  ـ.َُٗٗ, ُالكمب الثقاضية, بَتكت, ط حملمد بن ٤تمد الٌر
الكواكػػػب السػػػاعرة م أٌيػػػاف ا١ت ػػػة ال اشػػػرة, ٧تػػػم الػػػدين الغػػػٌمم, دار الكمػػػب ال ؟ميٌػػػة, 

 ـ.ُٕٗٗىػ, ُُْٖ, ُبَتكت, ط
ال؟ؤلػػػػػؤ ا١ترصػػػػػوع ضيمػػػػػا   أصػػػػػل لػػػػػو أك بأصػػػػػ؟و مواػػػػػوع, ٤تمػػػػػد بػػػػػن خ؟يػػػػػل ا١تَيَػػػػػي 

ىػػػػػػ,  ُُْٓ, ُمية, بػػػػػَتكت, طالطراب؟سػػػػػي, تػػػػػح  ضػػػػػواز أٛتػػػػػد زمػػػػػرا, دار البَػػػػػاعر اإلسػػػػػ 
 ـ.ُْٗٗ

ال؟بػػاب م ٌ؟ػػل البنػػام كاإلٌػػراب, تػػح  غػػازم ٥تمػػار ط؟يمػػات كد. ٌبػػد اإللػػو النبحػػاف, 
 ـ.ََُِىػ, ُِِْ, ِدار الفكر بَتكت كدمَق, ط

ال؟باب م ٌ؟م اإلٌراب, ٤تمػد بػن أٛتػد تػاج الػدين اإلسػفراعيٍت, تػح  شػوقي ا١ت ػٌرم, 
 . ـُٔٗٗ, ُمكمبة لبناف ناشركف, ط

ال؟بػػػػاب م ٌ؟ػػػػـو الكمػػػػاب, أبػػػػو  فػػػػص ابػػػػن ٌػػػػادؿ الدمَػػػػقي اٟتنب؟ػػػػي, دار الكمػػػػب 
 ـ. ُٖٗٗىػ ,  ُُْٗال ؟مية, بَتكت, 

 ال؟باب م ٖترير ا نساب, ٌم الدين بن ا ثَت, مكمبة ا١تثٌت, بغداد.
٥تمصػػػر ضػػػػمح رب كباي؟ػػػو لػػػٌب ال؟بػػػاب م ٖتريػػػر ا نسػػػاب, جػػػ ؿ الػػػدين السػػػيوطي, 

تػح  ٤تمػد . ٌبػاس بػن ٤تمػد بػن أٛتػد ,م لب ال؟باب مػن كاجػب ا نسػابٔتا أ٫تل  ا رباب
ىػػػ, ُُُْ, ُأٛتػػد ٌبػػد ال ميػػم, كأشػػرؼ أٛتػػد ٌبػػد ال ميػػم, دار الكمػػب ال ؟ميػػة, بػػَتكت, ط

   ـ.ُُٗٗ
, ُلساف ال رب, أبو الفضل ٚتاؿ الدين ابن منظور ا١تصػرم, دار صػادر, بػَتكت, ط

 ـ.ُِٗٗىػ, ُُِْ
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ػات لساف ا١تيماف, ابن  جر  ال سق ّن, اٌمٌت بو ٌبد الفماح أبو غػٌدة, مكمبػة ا١تطبٌو
 ـ.ََِِىػ, ُِّْاإلس مية,  ؟ب, 

 ـ.ُٖٖٗال؟م , ابن جٍت, تح  د. ٝتيح أبو مغ؟ي, دار ٣تد كم, 
ال؟م  م أصوؿ الفقو ل ماـ أيب إسحاؽ إبػراىيم بػن ٌ؟ػي الَػَتازم، تػح  ٤تػي الػدين 

، ُطيػػػػب كدار ابػػػػن كثػػػػَت، دمَػػػػق كبػػػػَتكت، طمسػػػػمو كيوسػػػػا ٌ؟ػػػػي بػػػػديوم. دار الك؟ػػػػم ال
 ـ.ُٓٗٗ

ا١تؤت؟ػػػا كا١تخم؟ػػػا, الػػػدار قطػػػٍت, تػػػح  د. موضػػػق بػػػن ٌبػػػد اهلل بػػػن ٌبػػػد القػػػادر, دار 
 ـ.َُٖٔىػ, َُْٔ, ُالغرب اإلس مي, بَتكت, ط

, ُا١تؤت؟ػػػػػا كا١تخم؟ػػػػػا, اآلمػػػػػدم, صػػػػػححو د . ؼ كرنكػػػػػو, دار اٞتيػػػػػل بػػػػػَتكت, ط
 ـ.ُُٗٗىػ, ُُُْ

رؼ, أبو إسحاؽ المجاج, تح  ىدل ٤تمػود قراٌػة, ٞتنػة إ يػام ما ينصرؼ كما  ينص
 ـ.ُُٕٗىػ, ُُّٗالًتاث اإلس مي, القاىرة, 

مبارؽ ا زىار شػرح مَػارؽ ا نػوار م اٞتمػ  بػُت الصػحيحُت ل؟صػن اّن, ابػن ا١ت؟ػك, 
 ـ.ُٓٗٗىػ ُُْٓ, ُتح  أشرؼ ٌبد ا١تقصود بن ٌبد الر يم, دار اٞتيل, بَتكت, ط

امات الثمػػػاف, سػػػبط ا٠تيػػػاط البغػػػدادم اٟتنب؟ػػػي, رسػػػالة دكمػػػوراه ّتام ػػػة ا١تػػػبحج م القػػػر 
؟ومػػو, ل؟طػػالبُت  ٌبػػد ال ميػػم بػػن  اإلمػػاـ ٤تمػػد بػػن سػػ ود, ك؟يػػة أصػػوؿ الػػدين, قسػػم القػػرآف ٌك

 ناصر السرب, ككضام ٌبد اهلل قمماز.
ا١تمفػػق كا١تفػػًتؽ, ا٠تطيػػب البغػػدادم, تػػح  د. ٤تمػػد صػػادؽ اٟتامػػدم, دار القػػادرم, 

 ـ.ُٕٗٗىػ, ُُْٕ, ُط دمَق,
ا١تث؟ػػػػػث, ابػػػػػن سػػػػػيد البط؟يوسػػػػػي, تػػػػػح  د. صػػػػػ ح محػػػػػدم الفرطوسػػػػػي, كزارة الثقاضػػػػػة 

 ـ.ُُٖٗىػ, َُُْ, ُكاإلٌ ـ, دار الرشيد, ال راؽ, ط
، ا١ت ػػػركؼ بضػػػيام الػػػدين بػػػن ا ثػػػَت  ا١تثػػػل السػػػاعر  يب الفػػػمح نصػػػر اهلل بػػػن أيب الكػػػـر

م كبػػػػدكم طبانػػػػة. دار ّنضػػػػة مصػػػػر ل؟طبػػػػ  ىػػػػػ. ت ؟يػػػػق أٛتػػػػد اٟتػػػػو ِِٔاٞتػػػػمرم، ا١تمػػػػوىف سػػػػنة 
 كالنَر، الطب ة الثانية، دكف تاريت. 
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٣تػػػاز القػػػرآف , أبػػػو ٌبيػػػدة م مػػػر بػػػن ا١تثػػػٌت, تػػػح  د. ضػػػؤاد سػػػمكُت، مكمبػػػة ا٠تػػػا٧تي، 
 القاىرة، د.ت

٣تػػػال  ث ؟ػػػب, أبػػػو ال بػػػاس  أٛتػػػد بػػػن ٭تػػػِت ث ؟ػػػب, تػػػح  ٌبػػػد السػػػ ـ ىػػػاركف, دار 
 ا١ت ارؼ, مصر.

, ّالمجػػاجي, تػػح  ٌبػػد السػػ ـ ىػػاركف, مكمبػػة ا٠تػػا٧تي, القػػاىرة, ط٣تػال  ال ؟مػػام, 
 ـ.ُٗٗٗىػ, َُِْ

, ٌػاـ ٕٖ, ٣ٖٔت؟ة الًتاث ال ريب, الصادرة ٌن اٖتاد الكماب ال رب بدمَق, ال ػدد 
ََِِ. 

 ـ.ُْٕٗىػ, ُّْٗ, سنة ٣ْٗت؟ة ٣تم  ال؟غة ال ربية بدمَق, اجمل؟د
داّن النيسػابورم, تػح  ٤تمػد ٤تػِت الػدين ٣تم  ا مثاؿ, أبو الفضل أٛتد بػن ٤تمػد ا١تيػ

 ٌبد اٟتميد, دار ا١ت رضة, بَتكت.
٣تمػ  المكاعػػد ٣تمػ  المكاعػػد كمنبػػ  الفواعػد, نػػور الػدين ٌ؟ػػي بػػن أيب بكػر ا٢تيثمػػي, تػػح  

 ـ.ُْٗٗىػ,  ٌُُْْبد اهلل ٤تمد الدركيش, دار الفكر، بَتكت, 
, ِالرسػػالة, بػػَتكت, ط٣تمػػل ال؟غػػة, ابػػن ضػػارس, زىػػَت ٌبػػد احملسػػن سػػ؟طاف, مؤسسػػة 

 ـ.ُٖٔٗىػ, َُْٔ
 ـ.ََِٓ، ٣ّتموع الفماكل، دار الوضام، ا١تنصورة، تح  ٌامر اٞتمار، كأنور الباز، ط

 اجملموع, النوكم كتاج الدين السبكي ك٤تمد ٧تيب ا١تطي ي, دار الرشاد, جٌدة.
ح  ٌ؟ي احملمسب م تبيُت كجوه شواٌذ القرامات كاإليضاح ٌنحا, أبو الفمح بن جٍت, ت

 ـ.ُْٗٗىػ, ُُْٓالنجدم ناصيا كرضيقاه, اجمل؟  ا ٌ؟ى ل؟َؤكف اإلس مٌية, القاىرة,
احملػػرر الػػوجيم م تفسػػَت الكمػػاب ال ميػػم, ابػػن ٌطيػػة ا ندلسػػي, تػػح  ٌبػػد السػػ ـ ٌبػػد 

 ـ.ََُِىػ, ُِِْ, ُالَام ٤تمد, دار الكمب ال ؟مية, بَتكت, ط
زم, تػػػح  د.طػػػو جػػػابر ضيػػػاض ال ؟ػػػواّن,  احملصػػػوؿ م ٌ؟ػػػم ا صػػػوؿ, ضخػػػر الػػػدين الػػػرا

 مؤسسة الرسالة, بَتكت.
ىػػػػػػػ,  ُُِْاحملكػػػػػػم كاحملػػػػػػيط ا ٌظػػػػػػم, ابػػػػػػن سػػػػػػيده, دار الكمػػػػػػب ال ؟ميػػػػػػة, بػػػػػػَتكت,

 ـ.َََِ
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, دار اٞتيل, بَتكت.  احمل؟ى, ابن  ـم
   راج  لب ال؟باب.٥تمصر ضمح رب ا رباب

 ا١تخصص, ابن سيده, دار الكمب ال ؟مية, بَتكت.
١تؤنػػػث, ابػػػن المسػػػًتم الكاتػػػب, تػػػح  د. أٛتػػػد ٌبػػػد اجمليػػػد ىريػػػدم, مكمبػػػة ا١تػػػاكر كا

 ـ.ُّٖٗىػ, َُّْ, ُا٠تا٧تي القاىرة, كدار الرضاٌي الرياض, ط
ربة اليقظاف،  يب ٤تمد ٌبد اهلل بن أس د الياض ي اليمٍت ا١تكي، ا١تمػوىف  مرآة اٞتناف ٌك

 ـ.ُٕٗٗ، ُكت، طىػ، ت ؟يق خ؟يل ا١تنصور، دار الكمب ال ؟مية، بَت ٖٕٔسنة 
مراتػػب النحػػويُت, أبػػو الطيػػب ال؟غػػوم, تػػح  ٤تمػػد أبػػو الفضػػل إبػػراىيم, مطب ػػة ّنضػػة 

 مصر.
ػػػات ٣تمػػػ  ال؟غػػػة ال ربيػػػة بدمَػػػق,  ػػػاب, تػػػح  ٌ؟ػػػي  يػػػدر, مطبٌو ٌَ ا١ترٕتػػػل, ابػػػن ا٠ت

 ـ.ُِٕٗىػ, ُِّٗ
ا١تمىػػر م ٌ؟ػػـو ال؟غػػة كأنواٌحػػا, جػػ ؿ الػػدين السػػيوطي, تػػح  ٤تمػػد أٛتػػد جػػاد ا١تػػوىل 

 شريكاه, دار اٞتيل, بَتكت.ك 
ا١تسػػاعل البغػػداديات, أبػػو ٌ؟ػػي الفارسػػي, رسػػالة ماجسػػمَت ّتام ػػة دمَػػق, خػػط يػػد, 

 ط.ْٖٗٓـ, رقم تصنيفحا ٔتكمبة ا سد  ُُٖٗىػ, َُِْإٌداد رضاه طرقجي, 
ا١تسػػػػاعل السػػػػفرية م النحػػػػو, ابػػػػن ىَػػػػاـ ا نصػػػػارم, تػػػػح  د. ػػػػاُت صػػػػاحل الضػػػػامن, 

 ـ.ُّٖٗىػ, َُّْمؤسسة الرسالة, بَتكت, 
ا١تسػػػاعل اٟت؟بيػػػات, أبػػػو ٌ؟ػػػي الفارسػػػي, تػػػح  د.  سػػػن ىنػػػداكم, دار الق؟ػػػم دمَػػػق, 

 ـ.ُٕٖٗىػ, َُْٕ, ُكدار ا١تنار بَتكت, ط
ا١تسػػاعل ال ضػػديات, أبػػو ٌ؟ػػػي الفارسػػي, تػػح  شػػػيت الراشػػد, منَػػورات كزارة الثقاضػػػة 

 ـ.ُٖٔٗالسورية, 
ػػات ٣تمػػ  ال؟غػػة ا١تسػػاعل ا١تنثػػورة, أبػػو ٌ؟ػػي الفارسػػي, تػػح  مصػػطفى ا ٟتػػدرم, مطبٌو

 ال ربية بدمَق.
ػات جام ػة  ا١تساٌد ٌ؟ى تسحيل الفواعد, ابن ٌقيل, تح  ٤تمد كامػل بركػات, مطبٌو

 ـ.ََُِىػ, ُِِْأـ القرل, مكة ا١تكٌرمة, 
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ا١تسػػػػػمدرؾ ٌ؟ػػػػػى الصػػػػػحيحُت, اٟتػػػػػاكم النيسػػػػػابورم, دار اٟتػػػػػرمُت ل؟طباٌػػػػػة كالنَػػػػػر, 
 ـ.ُٕٗٗىػ, ُُْٕ, ُالقاىرة, ط

فى مػػن ٌ؟ػػم ا صػػوؿ, أبػػو  امػػد الغػػماا, د. ٛتػػمة بػػن زىػػَت  ػػاضظ, اٞتام ػػة ا١تسمصػػ
 اإلس مية با١تدينة ا١تنٌورة.

ا١تسمصفى من ٌ؟م ا صوؿ, أبو  امد الغماا, تح  ٤تمػد سػ؟يماف ا شػقر, مؤسسػة 
 ـ.ُٕٗٗىػ, ُُْٕ, ُالرسالة, بَتكت, ط

 ـ.ُٕٖٗ، ِ,طا١تسمقصى م ا مثاؿ, الم٥تَرم, دارالكمب ال ؟مية, بَتكت
ا١تسػػػموىف م النحػػػو, أبػػػو سػػػ د الفرخػػػاف, تػػػح  د. ٤تمػػػد بػػػدكم ا١تخمػػػوف, دار الثقاضػػػة 

 ـ.ُٕٖٗىػ, َُْٕال ربية, القاىرة, 
مسػػند اإلمػػاـ أٛتػػػد, تػػح مكمػػػب مؤسسػػة الرسػػػالة بدمَػػق بإشػػػراؼ شػػ يب أرنػػػؤكط, 

 ـ.ُٓٗٗىػ, ُُْٔ, ُط
مػػد مطيػػ  اٟتػػاضظ, دار مَػػيخة أيب ا١تواىػػب اٟتنب؟ػػي, ٤تمػػد بػػن ٌبػػد البػػاقي, تػػح  ٤ت

 .ُالفكر, بَتكت كدمَق, ط
ا١تصػػػا ا, ابػػػن أيب داكد, تػػػح  د. ٤تػػػب الػػػدين ٌبػػػد السػػػبحاف كاٌػػػظ, دار البَػػػاعر 

 ـ.ََِِىػ, ُِّْ, ِاإلس مية, بَتكت, ط
 ا١تصباح ا١تنَت, أٛتد بن ٤تمد الفيومي, دار الق؟م, بَتكت.

 ىػ.٤َُُّترـٌ أضندم البوسنوم, ا١تطوؿ ك اشية اٞترجاّن, المقمازاّن, مطب ة اٟتاج 
م ػػػػاّن القػػػػرآف, أبػػػػو اٟتسػػػػن ا خفػػػػش, تػػػػح  ىػػػػدل ٤تمػػػػود قراٌػػػػة, مكمبػػػػة ا٠تػػػػا٧تي, 

 ـ.َُٗٗىػ, ُُُْ, ُالقاىرة, ط
 ـ.ُٖٗٗم اّن القرآف ل؟كساعي, ٚت و د. ٌ؟ي شحادتو ٌيسى, دار قبام, القاىرة, 

ر, الػػػدار ا١تصػػػرية م ػػػاّن القػػػرآف, الفػػػرام, تػػػح  أٛتػػػد يوسػػػا ٧تػػػايت ك٤تمػػػد ٌ؟ػػػي النجػػػا
 ل؟مأليا كالًتٚتة.

ا١ت ممػػد م أصػػػوؿ الفقػػو, أبػػػو اٟتسػػػُت البصػػرم ا١ت مػػػما, تػػػح  ٤تمػػد ٛتػػػد اهلل, ا١ت حػػػد 
 ـ.ُْٔٗىػ, ُّْٖال ؟مي الفرنسي ل؟دراسات ال ربية بدمَق, 
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م جػم ا دبػام, ا١تسػٌمى بإرشػاد ا ريػب إىل م رضػة ا ديػب, يػاقوت اٟتمػوم, تػح  د. 
 ـ.ُّٗٗ, ُالغرب اإلس مي, بَتكت, ط إ ساف ٌباس, دار

 ـ.ُٕٕٗىػ, ُّٕٗم جم الب؟داف, ياقوت اٟتموم, دار صادر, بَتكت, 
م جم تاريت الًتاث اإلس مي م مكمبػات ال ػامل ا١تخطػوط كا١تطبػوع, ٌ؟ػي الراػا قػره 

 ب؟وط كأٛتد طوراف قره ب؟وط, دار ال قبة, قيصرم, تركيا.
 ضام تقي الدين, دار البَاعر, دمَق.م جم الَيوخ, ابن ٌساكر, تح  د. ك 

ىػػػ, ُُْٖ, ٖم جػػم قباعػػل ال ػػرب, ٌمػػر راػػا كحالػػة, مؤسسػػة الرسػػالة, بػػَتكت, ط
 ـ.ُٕٗٗ

, ُم جػػػػػػم القػػػػػػرامات, د. ٌبػػػػػػد ال؟طيػػػػػػا ا٠تطيػػػػػػب, دار سػػػػػػ د الػػػػػػدين, دمَػػػػػػق, ط
 ـ.ََِِىػ, ُِِْ

ىػػػػػػ, ُُْْ, ُم جػػػػػم ا١تػػػػػؤلفُت, ٌمػػػػػر راػػػػػا كحالػػػػػة, مؤسسػػػػػة الرسػػػػػالة, بػػػػػَتكت, ط
 ـ.ُّٗٗ

َػػػػػي  ػػػػػات, إليػػػػػاف سػػػػػركي , منَػػػػػورات مكمبػػػػػة آيػػػػػة اهلل ال ظمػػػػػى ا١تٌر م جػػػػػم ا١تطبٌو
 النجفي.

, جػػػ ؿ الػػػػدين السػػػيوطي, تػػػػح  د. ٤تمػػػػد  م جػػػم مقاليػػػػد ال ؟ػػػـو م اٟتػػػػدكد كالرسػػػػـو
 ـ.ََِْىػ,  ُِْْ, ُإبراىيم ٌبادة, مكمبة اآلداب, القاىرة, ط

 ٌية, إسمانبوؿ.ا١ت جم الوسيط, إبراىيم مصطفى كشركاؤه, ا١تكمبة اإلس م
ا١ت ػػػٌرب, اٞتػػػواليقي, تػػػح  أٛتػػػد ٤تمػػػد شػػػاكر, مطب ػػػة دار الكمػػػب ا١تصػػػرية, القػػػاىرة, 

 ـ.ُٓٗٗىػ, ُُْٔ, ّط
, ُا١ت ٌرب كالدخيل م ال؟غة ال ربية كآداهبا, د. ٤تمد ألمو٧تي, دار ا١ت رضػة, بػَتكت, ط

 ـ.ََِٓىػ, ُِْٔ
, ُدار طػػ س, دمَػػق, ط ا١ت ػػٌرب كالػػدخيل م ا١ت ػػاجم ال ربيػػة, جحينػػة نصػػر ٌ؟ػػي,

 ـ.ََُِىػ, ُُِْ
ىػػػ، تػػح  َّْم رضػػة الصػػحابة  يب ن ػػيم أٛتػػد بػػن ٌبػػد اهلل ا صػػبحاّن، ا١تمػػوىف سػػنة 

 ـ.ُٖٗٗ، ٌُادؿ بن يوسا ال ماكم، دار الوطن ل؟نَر، الس ودية، ط
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م رضة القرام الكبار ٌ؟ى الطبقات كا ٌصار, ْش  الدين الاىيب, تح  د. طيٌػار آلػيت 
 ـ.ُٓٗٗىػ, ُُْٔإسمانبوؿ, قو ج, 

ا١تغٍت ٌن ٛتل ا سفار م ا سفار م ٗتريج ما م اإل يػام مػن ا خبػار, أبػو الفضػل  
ىػػػ, ُُْٓ, ُزيػػن الػػدين ال راقػػي, اٌمػػٌت بػػو أشػػرؼ بػػن ٌبػػد النقصػػود, مكمبػػة دار طربيػػة, ط

 ـ.ُٓٗٗ
ك٤تمػد مغٍت ال؟بيب ٌن كمب ا ٌاريب, ٚتاؿ الدين بن ىَاـ, تح  د. مازف مبػارؾ 

 ـ.ُٕٗٗ, ٌٓ؟ي ٛتد اهلل, دار الفكر, بَتكت, ط
مغٍت ال؟بيب ٌن كمب ا ٌاريب, ٚتاؿ الدين بن ىَاـ, تح  د. ٌبد ال؟طيػا ٤تمػد 

 ـ.َََِىػ, ُُِْ, ُا٠تطيب, الكويت, ط
ا١تغٍت م النحو, منصور ابن ض ح, تػح  د. ٌبػد الػرزاؽ ٌبػد الػرٛتن أسػ د السػ دم, 

 ـ.ُٗٗٗ, ُة, بغداد, ططب  بوزارة الثقاضة ال رقي
, طاش كػربم زاده, دار الكمػب  ات ال ؟ـو مفماح الس ادة كمصباح السيادة م مواٌو

 ـ.ََِِىػ, ُِِْ, ِال ؟مية, بَتكت, ط
ا١تفػػػػردات م م غريػػػػب القػػػػرآف, أبػػػػو القاسػػػػم الراغػػػػب ا صػػػػفحاّن, تػػػػح  ٤تمػػػػد سػػػػيد  

 كي ّن, دار ا١ت رضة, لبناف.
ار اٞتيػػػػل, ط قدٯتػػػػة مصػػػػورة م حػػػػا ا١تفٌضػػػػل م شػػػػرح ا١تفٌصػػػػل, جػػػػار اهلل الم٥تَػػػػرم, د

ىػ, ُِْْ, ُأبيات ا١تفٌصل لبدر الدين الن ساّن اٟت؟يب. كط بمحقيق س يد ٤تمود ٌقيل, ط
 ـ.ََِّ

ا١تقاصػػد النحويػػة م شػػواىد شػػركح ا لفيػػة, بػػدر الػػدين ال يػػٍت, دار الكمػػب ال ؟ميػػة, 
 ـ.ََِٓىػ, ُِْٔ, ُبَتكت, ط

ىػػػ, َُِْ, تػػح  ٌبػػد السػػ ـ ىػػاركف, دار اٞتيػػل, بػػَتكت, مقػػايي  ال؟غػػة, ابػػن ضػػارس
 ـ.ُٗٗٗ

ا١تقمصػػػد م شػػػرح اإليضػػػاح, ٌبػػػػد القػػػاىر اٞترجػػػاّن, تػػػػح  كػػػاظم ْتػػػر ا١ترجػػػػاف, كزارة 
 ـ.ُِٖٗالثقاضة كاإلٌ ـ, دار الرشيد, ال راؽ, 
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ا١تقمضػػػب, أبػػػو ال بػػػاس ا١تػػػربد, تػػػح  ٤تمػػػد ٌبػػػد ا٠تػػػالق ٌضػػػيمة, ٞتنػػػة إ يػػػام الػػػًتاث 
 ـ.ُْٗٗىػ, ُُْٓ, القاىرة, اإلس مي

مقدمػػػة ابػػػن الصػػػ ح ا١تسػػػٌماة ب ؟ػػػـو اٟتػػػديث, تػػػح  د. نػػػور الػػػدين ٌػػػًت, دار الفكػػػر, 
 ـ.ُْٖٗىػ, َُْْ, ّدمَق, ط

ا١تقدمة اٞتمكلية م النحو, ٌيسى بن ٌبد ال ميم اٞتمكا، تح  د. ش باف ٌبد الوىاب 
 ـ.٤ُٖٖٗتمد، مطب ة أـ القرل، القاىرة، 

ىػػػػػ, ُِْٓ, ُف, تػػػػح  ٌبػػػػد اهلل ٤تمػػػػد دركيػػػػش, دار ي ػػػػرب, طمقٌدمػػػػة ابػػػػن خ؟ػػػػدك 
 ـ.ََِْ

بػػد اهلل اٞتبػػورم, إ يػػام  ا١تقػػٌرب, ابػػن ٌصػػفور, تػػح  أٛتػػد بػػن ٌبػػد السػػمار اٞتػػوارم ٌك
 ـ.ُُٕٗىػ, ُُّٗ, ُالًتاث اإلس مي, مطب ة ال اّن, بغداد, ط

ابػن قدامػة ا١تقن  كاإلنصاؼ كالَرح الكبَت كاإلنصاؼ م م رضة الػرا ج مػن ا٠تػ ؼ, 
بػػػد الفمػػػاح ٤تمػػػد اٟت؟ػػػو, دار ىجػػػر,  كا١تػػػرداكم, تػػػح  د. ٌبػػػد اهلل بػػػن ٌبػػػد احملسػػػن الًتكػػػي ٌك

 ـ.ُّٗٗىػ, ُُْْ, ُالقاىرة, ط
ا١تممػػػػ  م المصػػػػريا, ابػػػػن ٌصػػػػفور, تػػػػح  د. ضخػػػػر الػػػػدين قبػػػػاكة, دار الق؟ػػػػم ال ػػػػريب, 

 ـ.ُّٕٗىػ, ُّّٗ, ِ ؟ب, ط
؟ػػػي  سػػػن ضػػػاٌور, دار ا١ت رضػػػة, ا١ت؟ػػػل كالنحػػػل, الَحرسػػػماّن, تػػػح  أمػػػَت ٌ؟ػػػي مح نػػػا ٌك

 ـ.ُّٗٗىػ, ُُْْ, ّبَتكت, ط
مناقػػػػػب اإلمػػػػػاـ أٛتػػػػػد, ابػػػػػن اٞتػػػػػوزم، تػػػػػح  سػػػػػ د كػػػػػرمي الفقػػػػػي، دار ابػػػػػن خ؟ػػػػػدكف، 

 اإلسكندرية، د.ت.
مناقػػػػب اإلمػػػػاـ الَػػػػاض ي, ضخػػػػر الػػػػدين الػػػػرازم, دار اٞتيػػػػل, بػػػػَتكت, تػػػػح  د. أٛتػػػػد 

 ـ.ُّٗٗىػ, ُُّْ,  ُ جازم السقا, ط
ي, البيحقػي, تػح  السػيد أٛتػد صػقر, مكمبػة الػًتاث ال ػريب, دار النصػر مناقػب الَػاض 
 ـ. ُُٕٗىػ, ُِّٗ, ُل؟طباٌة, القاىرة, ط

ا١تناىج الكاضيػة م شػرح الَػاضية, الَػيت زكريػا ا نصػارم, أطرك ػة دكمػوراه م جام ػة 
 .َُّْٗتَرين, رزاف ٭تِت خداـ, رقم تصنيفحا م مكمبة ا سد ط



879 

 

ىػػ. تػح  د. ْٕٗبدر الدين ٤تمد بن هبادر الَػاض ي، ا١تمػوىف سػنة  ا١تنثور م القواٌد 
 ـ.ُٖٓٗ، ِتيسَت ضاعق أٛتد ٤تمود، دار الكويت ل؟صحاضة، ط

بد اهلل أمػُت, كزارة  ا١تنصا شرح كماب المصريا, ابن جٍت, تح  إبراىيم مصطفى ٌك
 ـ.ُْٓٗىػ, ُّّٕ, ُا١ت ارؼ, القاىرة, ط

صػوؿ الفقػو, تػاج الػدين السػبكي, تػح  د. سػ يد بػن من  ا١توان  ٌن ٚت  اٞتوام  م أ
 ـ.ُٗٗٗىػ, َُِْ, ٌُ؟ي ٤تمد اٟتمَتم, دار البَاعر الغس مية, بَتكت, ط

منحػػاج الب؟غػػام كسػػراج ا دبػػام,  ػػاـز القرطػػاجٍت, تػػح  د. ٤تمػػد اٟتبيػػب ابػػن ا٠توجػػة, 
 ـ.ُٖٔٗ, ّدار الغرب اإلس مي, بَتكت, ط

دماميٍت, ٥تطػػػػوط بػػػػدار الكمػػػػب الوطنيػػػػة بمػػػػون , ا١تنحػػػػل الصػػػػام م شػػػػرح الػػػػوام, الػػػػ
 .َُٗٔ, ُِٓٓالصادقية, رقم  

 ا١تواقا, ٌضد الدين اإل٬تي, ٌامل الكمب, بَتكت.
 ـ.ُٓٔٗا١توشح, ا١ترزباّن, تح  ٌ؟ي ٤تمد البجاكم, دار النحضة, مصر, 

 ميماف ا ٌمداؿ, الاىيب, تح  ٤تمد ٌ؟ي البجاكم, دار ا١ت رضة, بَتكت.
يل م شػػرح كمػػاب المسػػحيل, ٤تمػػد بػػن ٤تمػػد ا١تػػرابط الػػد عي, تػػح  د. نمػػاعج المحصػػ

 مصطفى الصادؽ ال ريب, مطاب  الثورة, بنغازم.
 ـ.ُِٗٗىػ, ُُِْ, ُنماعج الفكر, السحي؟ي, , دار الكمب ال ؟مية, بَتكت, ط

نمىػػة ا لبػػام م طبقػػات ا دبػػام, تػػح  ٤تمػػد أبػػو الفضػػل إبػػراىيم, دار الفكػػر ال ػػريب, 
 ـ.ُٖٗٗىػ, ُُْٖة, القاىر 

نمىة النظر م توايح ٩تبة الفكر م مصط؟ح أىل ا ثر, ابػن  جػر ال سػق ّن, تػح  
 ـ.َََِىػ, ُُِْ, ّمطب ة الصباح, دمَق, ط د. نور الدين ًٌت,

ىػػ، َِْنسب م ٌد كاليمن الكبَت، ىَاـ بن ٤تمػد بػن السػاعب الك؟ػيب، ا١تمػوىف سػنة 
 ـ.ُٖٖٗ، ُت، طتح  د. ناجي  سن، ٌامل الكمب، بَتك 

 .ِالقاىرة, ط’ نَأت النحو, أٛتد الطنطاكم, دار ا١ت ارؼ
ىػػ, ُْٖ, ُالنَر م القرامات ال َػر, ابػن اٞتػمرم, دار الكمػب ال ؟ميػة, بػَتكت, ط

 ـ.ُٖٗٗ
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نفاع  ا صوؿ م شرح احملصػوؿ, شػحاب الػدين القػرام, مكمبػة نػمار مصػطفى البػاز, 
 ـ.ُٓٗٗىػ, ُُْٔ, ُط

شحة ط م اٟتانة, ٤تمد أمُت بن ضضل اهلل بن ٤تػب الػدين بػن ٤تمػد نفحة الر٭تانة كر 
 ـ.ُٗٔٗىػ, ُّٖٗ, ُاحمليب, تح  ٌبد الفماح اٟت؟و. مطب ة ٌيسى البايب اٟت؟يب, مصر, ط

نفػػػح الطيػػػب مػػػن غصػػػن ا نػػػدل  الرطيػػػب, أٛتػػػد بػػػن ٤تمػػػد ا١تقػػػرم الم؟مسػػػاّن, تػػػح  
 ـ.ُٖٔٗد.إ ساف ٌباس, دار صادر, بَتكت, 

ا لفيػػػة كالكاضيػػػة كالَػػػاضية كنمىػػػة الطػػػرؼ كشػػػاكر الػػػاىب, السػػػيوطي, النكػػػت ٌ؟ػػػى 
 ٨تو. سقط منو الباباف ا ك ف. ٥َُِّْٔتطوط من ا زىر ا رقم 

النكت ٌ؟ى ا لفية كالكاضية كالَاضية كنمىة الطرؼ كشػاكر الػاىب, السػيوطي, تػح  
ػات, ط ـ. ََِٖىػػ, ُْْٗ, ُالسيد ٤تمد ٌبد ا١تقصود دركيش, ا١تكمب ا١تصرم ل؟مطبٌو

 الباب ا كؿ كالثاّن م جمم كا د.
النكػػػت ٌ؟ػػػى ا لفيػػػة كالكاضيػػػة كالَػػػاضية كنمىػػػة الطػػػرؼ كشػػػاكر الػػػاىب, السػػػيوطي, 
ث ث  رسػاعل مقٌدمػة ّتام ػة دمَػق موجػودة ٔتكمبػة ا سػد, تػح  القسػم ا كؿ ٚتػاؿ شػريا 

خػػػداـ ط  , كالقسػػػم الثالػػػث رزافِّٖٔ, كالقسػػػم الثػػػاّن رنػػػدة ٤تمػػػد ط ُْٖٔال ػػػوض ط 
. ٙتػػة قسػػم مل ٭تقػػق م الرسػػاعل, كىػػو ا١تضػػمن مػػن البػػاب اسػػم الفاٌػػل إىل بػػاب ن ػػم ْٗٗٔ
 كب  .

النكػػت ٌ؟ػػى مقدمػػة ابػػن الصػػ ح, بػػدر الػػدين المركَػػي, تػػح  د. زيػػن ال ابػػدين بػػن 
 ـ.ُٖٗٗىػ, ُْٗ، ٤ُتمد ب  ضريج, أاوام الس؟ا, الرياض, ط

دم, تػػػػػح  إبػػػػػراىيم ا بيػػػػػارم, دار ّنايػػػػػة ا رب م م رضػػػػػة أنسػػػػػاب ال ػػػػػرب, الق؟قَػػػػػن
 ـ.َُٖٗىػ, ََُْ, ِالكماب ال؟بناّن, بَتكت, ط

ّنايػػػة السػػػوؿ م شػػػرح منحػػػاج ا صػػػوؿ, ٚتػػػاؿ الػػػدين اإلسػػػنوم, ٚت يػػػة نَػػػر الكمػػػب 
 ال ربية بالقاىرة, ٌامل الكمب.

النحايػػة م غريػػب اٟتػػديث كا ثػػر, ٣تػػد الػػدين أبػػو السػػ ادات ابػػن ا ثػػَت, ٤تمػػود ٤تمػػد 
 , كطاىر أٛتد الماكم, دار إ يام الًتاث ال ريب, بَتكت.الطنا ي
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النػػػوادر م ال؟غػػػة, أبػػػو زيػػػد ا نصػػػارم, تػػػح  ٤تمػػػد ٌبػػػد القػػػادر أٛتػػػد, دار الَػػػركؽ, 
 ـ.ُُٖٗىػ, َُُْ, ُالقاىرة, ط

 ـ،ُِٗٗنوادر ا صوؿ, اٟتكيم الًتمام, دار اٞتيل، بَتكت، 
ػات جام ػة أـ القػرل ٔتكػة ا١تكٌرمػة,  نواىد ا بكار كشوارد ا ضكار, السيوطي, مطبٌو

اٞتمم ا كؿ أطرك ة دكموراه ل؟طالب أٛتد  اج ٤تمد ٌثماف, كاٞتػمم الثالػث أطرك ػة ل؟طالػب 
 أٛتد بن ٌبد اهلل الدركيب.

النػػور السػػاضر ٌػػن أخبػػار القػػرف ال اشػػر, ٌبػػد القػػادر ال يػػدركس, تػػح  د. أٛتػػد  ػػالو 
 ـ.ََُِ, ُكرضيقاه, دار صادر, بَتكت, ط

ال ػػارضُت, إٝتاٌيػػل باشػػا البغػػدادم, دار إ يػػام الػػًتاث ال ػػريب, بػػَتكت, مصػػورة ىديػػة 
 ـ.ٌُُٓٗن طب ة إسنانبوؿ 

٫تػ  ا٢توامػ  م شػػرح ٚتػ  اٞتوامػ , جػػ ؿ الػدين السػيوطي, تػػح  د. ٌبػد ال ػاؿ سػػامل 
, ٌامل الكمب,   ـ.ََُِىػ, ُُِْمكـر

كتركػي مصػػطفى, دار  الػوام بالوضيػػات, صػ ح الػػدين الصػفدم, تػػح  أٛتػد ا رنػػاؤكط
 ـ.َََِىػ, َُِْ, ُإ يام الًتاث, بَتكت, ط

كضيات ا ٌياف كأنبام أبنام المماف, ْش  الدين ابن خ؟كاف, تػح  د. إ سػاف ٌبػاس, 
 ـ, كب ده بقية ا جمام.َُٗٗ, صدر ٞتمم ا كؿ سنة ُدار صادر, بَتكت, ط

اليب النيسابورم, ا١تموىٌف يميمة الدىر م ٤تاسن أىل ال صر, أبو منصور ٌبد ا١ت؟ك الث 
, ُىػػػػػ, شػػػػرح كت ؟يػػػػق  د. مفيػػػػد ٤تمػػػػد قميحػػػػة, دار الكمػػػػب ال ؟ميػػػػة, بػػػػَتكت, طِْٗسػػػػنة 
 ـ. ُّٖٗ, َُّْ
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 فهرس موضوعات الكتاب
 المقدمة

ُ 

 ْ القسم األّول الترجمة والدراسة:

 ٓ :أّواًل: السيوطي وكتابه االقتراح 

 ٔ السيوطي م سطور  

 ٖ طي م كمابو ا قًتاح كمصادرهمنحج اإلماـ السيو   

 َّ  ثانياً: ابن عاّلن وشرحه 

 ُّ ترجمة ابن عاّلن:  

 ِّ اٝتو كنسبو   

 ّْ ٌصره   

 ّٕ مولده كضاتو كنَأتو   

 ّٗ ٌ؟مو كثنام ال ؟مام ٌ؟يو   

 ُْ شيوخو كمن أخا ٌنحم   

 ْٓ ت مياه كمن أخا ٌنو   

 َٓ أقرانو م مكة   

 ِٓ تومؤلَّفا   

 ِٖ سبت لوكمب ني    

 ّٖ ش ره   

 ٖٓ  دراسة شرحه  

 ٖٔ منحج ابن ٌ ف م شرح ا قًتاح   

 ُُِ ماىبو النحوم كشواىده   

 ُِْ بُت شر ي ابن ٌ ف كابن الطيب الفاسي   

 ُِٕ مصادر ابن ٌ ف   
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تاريخ تأليفه وعنوانه ووصف نسخ المخطوط ومنهج ثالثاً:  
 التحقيق

َُّ 

نوانو    ُُّ تاريت تأليفو ٌك

 ُِّ اليت اٌممد ٌ؟يحا كصا نست ا١تخطوط  

 ُّٔ منحج المحقيق  

 َُْ ٪تاذج من صور ا١تخطوطات  

  القسم الثاني التحقيق:

 ِ  :المقدمة

 ّ   شرح ك؟مات ا١تقدمة 
 الكالم في المقدِّمات

 كىي ٌَر مساعل

ِْ 

 ِٓ  حومنحا م  دِّ أصوؿ الن  ا١تسألة ا كىل 
 َْ    ل؟نحو شىٌت  دكده   ا١تسألة الثانية 
 َٓ   ٌد ال؟غة ك ىل ىي توقيفيةه أك اصط  يةه   الثالثةا١تسألة  
 ْٔ  تنبيحاف  
 ٓٔ م توقيا ال؟غة كاصط  حا ضاعدة ا٠ت ؼ  ا ٌكؿ   
 ٖٔ أٌف ال؟غة مل توا  ك؟ُّحا م كقتو كا دو   الثاّن   
 ُٖ   اسبة ا لفاظ ل؟م اّنمن  ا١تسألة الراب ة 
 ٔٗ كصناٌٌيةه كم نويٌةه   الٌد  ت النحويٌةي ث ث لفظٌيةه   ا١تسألة ا٠تامسة 
اٟتكػػػم النحػػوٌم إىل كاجػػػب ك٦تنػػوعو ك سػػػن كقبػػػيحو انقسػػاـ   السادسػػػةا١تسػػألة  

  كخ ًؼ ا كىل كجاعمو ٌ؟ى الٌسوام
َُْ 

 َُِ )الضركرة( صة كغَتىاإىل ريخٍ  النحوم اٟتكم   انقساـالساب ةا١تسألة  
 ُّْ الثامنة  قد يم ؟ق اٟتكم بَي ُت ضمارةن ٬توز اٞتم  بينحما, كتارةن ٯتمن ا١تسألة  
 ُّْ   ىل بُت ال ريب كال جمي كاسطةه   ا١تسألة الماس ة 
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 ُِٓ  قسم ابن الطَّراكىة ا لفاظى إىل كاجبو ك٦تمن  كجاعمو   ا١تسألة ال اشرة 
 ُٕٓ الّسماع في :الكتاب األّول

 َُٔ ا  مجاج بالقرآف  
 ُٖٔ م رٌد ب س النحاة قرامات ممواترةن   تنبيو  
 ُّٖ  ضصل م ا  مجاج بك مو  
 ُِٔ ضصل م ا  مجاج بك ـ ال رب 
 ِّٓ تممة م أٌف ٌ؟ـو ا دب سمةه   
  فروع: 
 ِّٕ الفرع ا كؿ  ينقسم ا١تسموع إىل مطَّرًدو كشاذي   
 ِْٖ كٌفاره لبي د المدلي  ضيحاالٌ؟ى أش ار ال رب  ا ٌمماد ع الثاّن الفر   
مٌج بو أك      ِٓٓ  الفرع الثالث  ا١تسموع الفرد ىل ييقبل ك٭تي
 ِٗٔ الفرع الراب   ال؟غات ٌ؟ى اخم ضحا ك؟ُّحا  ٌجةه   
 ُِٕ أخا ال؟غة كاممناع أخاىا جواز الفرع ا٠تام   القاٌدة م  
 ِٕٓ سادس  ال ريٌب الفصيح ينمقل لسانو ٌن لغمو لغَتىاالفرع ال  
 ِٖٕ الفرع الساب   تداخل ال؟غات  
ػػػػمٌج بكػػػػ ـ ا١تولٌػػػػدين كاحملػػػػدىثُت    الفػػػػرع الثػػػػامن  أٚت ػػػػوا ٌ؟ػػػػى أنٌػػػػو   ٭تي

 كماىب الم٥تَرم ا سمَحاد بقوؿ أعمة ال؟غة ا١توثوقُت
َِٗ 

 ِِٗ الَ رام احملدثُت ضاعدة  أٌكؿ   
 ِْٗ الماس   ا  مجاج ٔتا   يي رؼ قاع؟و الفرع  
 َُّ الفرع ال اشر  الم ديل م  اإلهباـ  
 َّّ الفرع اٟتادم ٌَر  ا  مجاج بالَاذ  
 َّٔ الفرع الثاّن ٌَر  موطن المأكيل   
 َُّ الفرع الثالث ٌَر  إذا دخل الدليلى ا  مماؿي سقىطى بو ا سمد ؿ  
 ُّْ ة ا بيات ٌ؟ى أكجوو ٥تم؟فةو الفرع الراب  ٌَر  ركاي  
 ُّٔ ضصل م؟ٌخصه من احملصوؿ م تواتر ال؟غة كآ اىا 
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 ّْٓ خا٘تةه  النقل ٌن النفي ضيو شيمه  
 ّْٔ تنبيو  ت؟خيص لثمانية ضصوؿ من ١ت  ا دلة  
 ّْٔ أدلة النحو  
 ّْٔ ت رؼ النقل  
 َّٓ انقساـ النقل إىل ا١تمواتر كاآل اد  
 ِّٓ واترشرط ا١تم  
 ّّٓ شرط نقل اآل اد  
 ّٓٓ قبوؿ نقل أىل ا ىوام  
 ّٔٓ قبوؿ ا١ترسل كاجملحوؿ  

  الكتاب الثاني في اإلجماع:

 َّٔ     ت ريفو ك كم ا  مجاج بو 
 َّٕ  مسألة م أٌف إٚتاع ال رب  ٌجةه, كمن صوره اإلٚتاع السكويت 
 ّٕٓ  ضصل م تركيب ا١تااىب, كإ داث قوؿ ثالث  
ة السكويت, كٕتويمه إ داث قوؿ امسألة م ٌرد أيب البقام ال كربم إٚتاع النح 

 ثالث 
ُّٖ 

 ّٖٖ الكتاب الثالث في القياس:

 ّٖٖ  ت ريفو كإثبات  كمو 
 فصل في أركان القياس:  

 المقيس عليه والمقيس والحكم والعّلة الجامعة       
ّٖٗ 

 ََْ  ه مسائلالفصل األول: في المقيِس عليه وفي  
يكػػوف شػػاذان خارجػػان ٌػػن  ا١تسػػألة ا كىل  شػػرط ا١تقػػي  ٌ؟يػػو أ ٌ    

    سىنىن القياس
ََْ 

 َْٔ  ا١تسألة الثانية  القياس ٌ؟ى الَاذ   
 َْٗ ا١تسألة الثالثة  القياس ٌ؟ى الق؟يل كالكثَت    
 ُْٓ  ا١تسألة الراب ة م أقساـ القياس    
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 ّْٗ ت ٌددي ا صوؿ ا١تقي  ٌ؟يحا لفرعو كا دو ا١تسألة ا٠تامسة  م    
الفصل الثااني:في المقايس: ماا ِقايسى علاى كاالم العارب فهاو مان    

 كالم العرب 
َْْ 

   الفصل الثالث: في الحكم وفيه مسألتان  
 ْْٔ ا١تسألة ا كىل  م القياس ٌ؟ى ما ثبت بالقياس كا سمنباط   
 ُْٓ ا صل ا١تخم؟ا م  كمو ا١تسألة الثانية  م القياس ٌ؟ى   
   الفصل الرابع في العّلة وفيه مسائل  
 ْٓٓ  ا١تسألة ا كىل  كثاقة ال ؟ل النحوية كقوهتا   
 ْٓٔ ا١تسألة الثانية  م أقساـ الً ؟ىل   
ا١تسػػألة الثالثػػة  م ال ؟ػػة ا١توجبػػة كال ؟ػػة اجملػػٌوزة كالفػػرؽ بػػُت ال ؟ػػة    

انػػػػة ٌ؟ػػػػل النحػػػػويُت بػػػػُت ٌ؟ػػػػل كالسػػػػبب, كٗتصػػػػيص ال ؟ػػػػة, كمك
؟ػػػل الفقحػػػام, كاسػػػمخراج ٌ؟ػػػل النحػػػو ٌ؟ػػػى منحػػػاج  ا١تمك؟مػػػُت ٌك

 ٌ؟ل الفقو با١ت طفة

ْْٖ 

 ّْٗ ا١تسألة الراب ة  م إثبات اٟتكم م ٤تٌل النصٌ    
 ْٕٗ ا١تسألة ا٠تامسة  م ال ٌ؟ة البسيطة كا١ترٌكبة   
 ْٗٗ ًتاحا١تسألة السادسة  سب ابن ٌٌ ف خ ؼ نست ا ق   
ا١تسػألة السادسػػة كمػا م ا قػػًتاح  م ال ؟ٌػة ىػػي ا١توجبػةى ل؟حكػػم    

 م ا١تقي  ٌ؟يو
 

 َٓٓ   ا١تسألة الساب ة  م الم ؟يل بال ٌ؟ة القاصرة   
 ُُٓ  ا١تسألة الثامنة  ٬توز الم ؟يل ل؟حكم النحوٌم ب ؟مُت   
 ُٗٓ  ا١تسألة الماس ة  م ت ؟يل  كمُت ب ٌ؟ةو كا دة   
 ِّٓ ا١تسألة ال اشرة م دكر ال ٌ؟ة   
 ِٓٓ  ا١تسألة اٟتادية ٌَرة  م ت ارض الً ؟ىل   
 ِٗٓ ا١تسألة الثانية ٌَرة  م الم ؟يل با مور ال دمية   
كىػػػػي ٌ؟ػػػػى ث ثػػػػة أاػػػػرب   خا٘تػػػػة  م القػػػػػػوؿ م ٌ؟ػػػػل النحػػػػػػو   

 ت ؟يميَّة، كقياسية، كجدلٌية نظرية
َّٓ 



887 

 

  مسالك العّلة:  
 ّٓٓ     ا١تس؟ك ا كؿ اإلٚتاع   
 ّٔٓ     ا١تس؟ك الثاّن النصٌ    
 َْٓ     ا١تس؟ك الثالث اإلٯتام   
 ْْٓ    ا١تس؟ك الراب  السرب كالمقسيم   
 ٓٓٓ  ا١تس؟ك ا٠تام   ا١تناسبة كتسٌمى اإلخالة   
 ٗٓٓ     ا١تس؟ك السادس الَبو   
 ُٔٓ ا١تس؟ك الساب  الطرد   
 ٕٔٓ س؟ك الثامن إلغام الفارؽا١ت   
  القوادح في العّلة:  
 ٖٔٓ النٌػٍقس   
 ٕٓٓ ٗتٌ؟ا ال ك    
ـي المأثَت     ٖٕٓ ٌد
 ٖٓٓ القوؿي با١توجىب   
 ٕٖٓ ضسادي ا ٌمبار   
 ْٗٓ ضسادي الوا    
 ٔٗٓ ا١تن ي ل؟ ٌ؟ة   
 ٖٗٓ ا١تطالبةي بمصحيًح ال ٌ؟ة   
 ََٔ ا١ت اراةي    
 َِٔ و م ترتيب ا س ؟ةتنبي   
تانيب م السؤاؿ كساعل ك مسؤكؿ ٌنو ك مسؤكؿ بو كمسػؤكؿ    

 منو
َٔٓ 

 ُْٔ     مسألة م الدكر  
 ُٕٔ مسألة أخرل م اجمماع ادين  
 ُٗٔ  مسألة م القياس اٞت؟ي كا٠تفي  
 ُِٔ مسألة م المس؟سل كما م نست ا قًتاح  
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 ُِٔ      ن ٌ فا٠تا٘تة كما كردت م نسخة اب 
ا٠تا٘تػػػة كمػػػا م نسػػػت ا قػػػًتاح  م أٌف السػػػماع كاإلٚتػػػاع كالقيػػػاس قػػػد ٕتممػػػ   

 دلي ن ٌ؟ى مسألة
ِّٔ 

 ِٓٔ الكتاب الرابع: في االستصحاب

 ِّٔ الكتاب الخامس في أدلة شتى:

 ّّٔ  ا سمد ؿ بال ك  
 ّٓٔ ا سمد ؿ ببياف ال ٌ؟ة 
 ّٕٔ يم ٌ؟ى نفيوا سمد ؿ ب دـ الدليل م الَ 
 ّٗٔ ا سمد ؿ با صوؿ 
 ُْٔ ا سمد ؿ ب دـ النظَت 
 ْٓٔ ا سمحساف 
 ُٓٔ ا سمقرام 
 ِٓٔ الدليل ا١تسٌمى بالباقي 

 في التعادل والتراجيح :الكتاب السادس
 فيه مسائُل:

ّٔٓ 

 ْٓٔ   ا١تسألة ا كىل  م ت ارض نق؟ُت 
 ٖٓٔ ضحا كٌ؟حا  جةه ال؟غات ٌ؟ى اخم  ا١تسألة الثانية  
 ِٔٔ  ا١تسألة الثالثة  ت ارض شاذي كلغةو ا يفة 
 ّٔٔ   ا١تسألة الراب ة  ت ارض قياساف 
 ٓٔٔ  ا١تسألة ا٠تامسة  ت ارض القياس كالسماع 
 ٕٔٔ  ا١تسألة السادسة  ت ارض قٌوة القياس ككثرةي ا سم ماؿ  
 ٖٔٔ ألصل كالظاىر ا١تسألة الساب ة  م م اراة ٣تردة ا  مماؿ ل 
 ِٕٔ  ا١تسألة الثامنة  م ت ارض ا صل كالغالب 
 ٕٓٔ  ا١تسألة الماس ة  م ت ارض أص؟ُت 
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 ٕٗٔ ا١تسألة ال اشرة  م  دليلو آخرى ت ارض اسمصحاب اٟتاؿ  
 َٖٔ ا١تسألة اٟتادية ٌَرة  م ت ارض قبيحُت  
 ْٖٔ  ضيوا١تسألة الثانية ٌَرة  ت ارض ٣تم ه ٌ؟يو ك٥تم؟اه  
 ٖٓٔ  ا١تسألة الثالثة ٌَرة  ت ارض ا١تان  كا١تقمضي 
 ٖٖٔ  ا١تسألة الراب ة ٌَرة  م القولُت ل املو كا دو  
 ٓٗٔ بو لغة قريش ٌ؟ى غَتىا  ا١تسألة ا٠تامسةى ٌَرةى  ضيما ترٌجحت 
 ََٕ ا١تسألة السادسة ٌَرة  م الًتجيح بُت ماىب البصريُت كالكوضيُت  

 سابع: في أحوال مستنِبط هذا العلم و مستخرِجهالكتاب ال
 فيه مسائل:

َّٕ 

 َْٕ ا١تسألة ا كىل  م أٌكؿ من كا  النحو كالمصريا  
 ُِٕ  ا١تسألة الثانية  م شرط ا١تسمنبط لَيمو من مساعل ىاا ال ؟م 
 ُْٕ  ا١تسألة الثالثة  طريقة ابن مالكو م النحو  
 ُٕٔ  إذا ظحر السماع ٓت ضو ا١تسألة الراب ة  ترؾ القياس 

  الفهارس:

 ِِٕ  اآليات القرآنية كالقرامات. .ُٗ 
 ِّٕ .ا  اديث .َِ 
 ّٕٔ  ا خبار كاآلثار. .ُِ 
 َْٕ .ا مثاؿ كا قواؿ ا١تأثورة .ِِ 
 ُْٕ .النماذج النحوية .ِّ 
 ّْٕ النماذج الصرضية. .ِْ 
 ْٕٔ ا ش ار. .ِٓ 
 ْٕٓ .ا١تساعل النحوية كالصرضية .ِٔ 
 ُٖٕ ال؟غويات. .ِٕ 
 ٖٕٓ القواٌد النحوية الك؟ية. .ِٖ 
 ٕٖٕ ضقو ال؟غة. .ِٗ 
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 ٖٕٗ .ا ٌ ـ .َّ 
 َّٖ .ا١تااىب كالفرؽك  القباعل كا مم .ُّ 
 َٕٖ ال؟غات كال؟حجات. .ِّ 
 َٖٖ الكمب الواردة م الكماب. .ّّ 
 ُٖٖ ا زمنة كا مكنة. .ّْ 
 َِٖ .ا١تصادر كا١تراج  .ّٓ 
ات الكماب. .ّٔ   ٕٖٓ ضحرس مواٌو
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