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بسم اهلل الرٛتو الرحيم
اٟتمد هلل رب العا١تُت ،كصلى اهلل على سيدنا ٤تمد كعلى له كصحبه كسلم .كبعد.
يتيسب أصوؿ النحو أ٫تييه مػو أ٫تيػة علػم النحػو كالصػرؼ ،الػسم كضػن إثػر انيشػار اللحػو،
ككانػػذ القواعػػد األص ػولية لوضػػن النحػػو قاحمػػة يف أذهػػاف النحػػاة حينئػ وػس ،كقػػد جػػا ت بع ػ
مقوالته ميناثرنة يف بع كيب النحو ،كقػوؿ سػيبويه «كلػيس شػي ه ٦تػا ييوػطركف إليػه إال كهػم
٭تػػاكلوف بػػه كجه ػان»( .)1كقػػوؿ ا١تػػازشل «مػػا قػػيس علػػى كػػبلـ العػػرب بهػػو مػػو كػػبلـ العػػرب»
( .)2كم ػػا اش ػػيهر بع ػ األكاح ػػل ب ػػبع ه ػػسا األص ػػوؿ ،ب ػػابو أ إس ػػحاؽ مول ػ هػن بالقي ػػاس،
كيونس يدعو إذل باب يف النحو يطٌرد كيقاس(.)3

ككاف أكؿ كياب يف هسا الباب خصاحص ابو جٍت ،إذ يقوؿ يف مق ٌدميه «كذلك أنٌا
تعرض لعمل أصوؿ النحو ،على مسهب أصوؿ التبلـ
دل ىنر أحدان مو علما البلديو ٌ
كالفقه»(ْ).
بيد أ ٌف التياب دل يقيصر على أصوؿ النحو ،بل جا ْتثان يف خصاحص العربية
الناار معركؼ مشهور.
مسمى .كٖتقيقه لؤلسياذ ٤تمد علي ٌ
كبقهها ،بتاف اٝتان على ٌ
كيف القرف السادس ا٢تارم يأيت كياب ليمن األدلة البو األنبارم أكثر تقيٌدان بأصوؿ
النحو ،كيون كيابه الثاشل اإلغراب يف جدؿ اإلعراب ميممان لؤلكؿ .كقد ح ٌققهما األسياذ
سعيد األبغاشل.
مث جا السيوطي قاطفان مو كل بسياف زهرة ،ليون كياب االقًتاح ،بيقوؿ «كاعلم
أشل اسيمديذ يف هسا التياب كثَتان مو كياب ا٠تصاحص البو جٍت ،بإنٌه كضعه يف هسا
لتو أكثرا خارج عو هسا ا١تعٌت ليس مركبان ،كبيه الغث
ا١تعٌت ،كٝتٌاا أصوؿ النحو ،ك ٌ
كالسمُت كاالسيطراد ،بلخصذ منه ٚتين ما ييعلق ّٔسا ا١تعٌت ،بأكجز عبارة كأرشقها
كأكضحها ،معزكان إليه ،كضممذ إليه نفاحس أخر ،ظفرت ّٔا يف ميفرقات كيب اللغة كالعربية

(ُ)
(ِ)

كياب سيبويهُ ِّ ,كا٠تصاحص ُ ّٓ.
ا١تنصف شرح كياب اليصريف ُ َُٖ ,كا٠تصاحص ُ ّٕٓ.

(ّ)
(ْ)

النحو العر  ،د .مازف ا١تبارؾ.ّٓ ،
ا٠تصاحص ُ ِ.

-ٓ-

(ُ)
بااؿ،
كاألدب كأصوؿ الفقه ،كبداحن اسيخرجيها بفترم»  .كقد ح ٌققه الدكيور ٤تمود ٌ
كمو قبله الدكيور أٛتد ٤تمد قاسم.
مث جا مو بعد السيوطي ابو عبلٌف كابو الطيب الفاسي ك بصيح الديو اٟتيدرم،
بشرحوا االقًتاح ،أما ابو عبلٌف بهو موضوع البحث.
ك ٌأما كياب ابو الطيب بهو بي نشر االنشراح مو ركض طي االقًتاح ،كقد ح ٌققه
بااؿ.
الدكيور ٤تمود ٌ
ك ٌأما بصيح الديو بهو إبػراهيم بػو صػبغة اهلل بػو ٤تمػد أسػعد بػو عبيػد اهلل بػو صػبغة
اهلل ,اٟتي ػػدرم البغ ػػدادم الش ػػابعي م ػػو م ػوارل اٟت ػػرمُت ,كل ػػد س ػػنة ُِّٔ كت ػػويف ببغ ػػداد س ػػنة
ُِٗٗ )2( .شػػرح االق ػًتاح كٝتٌػػى شػػرحه راحػػة األركاح يف شػػرح االق ػًتاح .ذكػػرا لػػه صػػاحب
هدية العاربُت( ,)3كتبعه صاحب جامن الشركح كاٟتواشي .كدل أجد له نسخان ٥تطوطة.
كمو ا١تلحوظ أف التيب اليت ألٌفذ يف أصوؿ النحو قليلة ،بل نادرة إذا ما قيسذ
بأصوؿ الفقه ،ككلٌها ٤تققة كمدركسة ،إال كياب داعي الفبلح ١تخبّْئات االقًتاح البو عبلٌف.
بشمرت عو
علي س ٌد هسا الثغرة ،كإكماؿ هسا السلسلةٌ ،
لسا كجدت أ ٌف مو الواجب ٌ
ساعد اٞت ٌد ألقوـ ّٔ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.
ٌأما صعوبات البحث بيتمو يف صعوبات اٟتصوؿ على نسخ ا١تخطوط ،رغم سهولة
اليواصل ،ككجود بع ا١تراكز ا١تيخصصة لسلك؛ كمركز ٚتعة ا١تاجد ،السم دل أجد بيه إال
نسخة كاحدة كنذ قد حصلذ عليها مو قبل.
ينقسم البحث إذل قسمُت
كييومو
األكؿ الًتٚتة كالدراسة
ٌ
القسم ٌ

ُ ُٖٗ.

(ُ)

االقًتاح ُٓ ،كداعي الفبلح ُّ ,كالفي

(ِ)
(ّ)

مًتجم يف األعبلـ ُ ْْ ,كمعام ا١تؤلفُت ُ ِّ ,رقم ِِّ ,كمعام تاريخ الًتاث اإلسبلمي ُُٓ ,رقم ّّْ.
هدية العاربُتُ ِْ ,ّْ ,كإيواح ا١تتنوف ُ ْٔٓ ,كجامن الشركح كاٟتواشي ُ ُُِ.

-ٔ-

درس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذ

ٌأكالن -السيوطي ككيابه االقًتاح كقد ترٚتذ بيه للسيوطي بسطور ,مثٌ
منهاه كمصادرا.
يومو
ثانيان -ابو عبلٌف كشرحه كي ٌ
ُ .ترٚتػػة ابػػو ع ػبلٌف كتيوػػمو اٝتىػه كنسػػبه ,كعصػػرا ,كمولػػدا كباتػػه كنشػػأته ,كعلمػػه
كثنػػا العلمػػا عليػػه ,كشػػيوخه كمػػو أخػػس عػػنهم ,كتبلمي ػ ىسا كمػػو أخػػس عنػػه ,كأقرانىػه يف
متة ,كمؤلَّفاتًه ,ككيبان نيسبذ له ,كأخَتان شعرا.
ِ .دراسة الشرح ,كتيومو منهاه يف شرح االقًتاح ,كمسهبػه النحػوم كشػواهدا ,مث
قارنذ بُت شرحي ابو عبلف كابو الطيب الفاسي ,مثٌ مصادر ابو عبلف.
ثالث ػ ػان -ت ػ ػػاريخ تأليفػ ػػه كعنوان ػ ػػه ككص ػ ػػف نسػ ػػخ ا١تخط ػ ػػوط كمػ ػػنهج اليحقي ػ ػػق ,ك٪ت ػ ػػاذج
ا١تخطوطات.
القسم الثاشل كهو ٖتقيق التياب.
كقد أتبعذ التياب بالفهارس الفنية البلزمة.
كأخَتان ،ال ب ٌد مو شتر العبلٌمة األسياذ الفاضل ،الدكيور عبد اإلله النبهاف ،السم
علٌمٍت داب البحث العلمي ،كأخبلقه ،بوبلن عو توجيهاته كتوصياته.
كل مو ساعدشل يف اٟتصوؿ على نسخ ا١تخطوط ,كا١تصادر كا١تراجن.
كما أشتر ٌ
كاهلل أسأؿ أف ٬تعل عملي يف خدمة كيابه كسنة نبيه ،كهو مو كرا القصد.

-ٕ-

ّ
القسم األول الرتمجة
والدراسة

ويتضمن:
ّ

ّأوالً :السيوطي وكتابو االقتراح

ثانياً :ابن عالّن وشرحو

ثالثاً :تاريخ تأليفو وعنوانو ووصف نسفخ

المخطوط ومنهج التحقيق
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ّأوالً :السيوطي وكتابو االقتراح
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السيوطي في سطور

هو عبد الرٛتو بو كماؿ الديو أ بتر بو ٤تمػد ,أبػو الفوػل ,ا٠توػَتم السػيوطي,
نسبة لسيوط أك أسيوط ,الشابعي.
كلػػد يػػوـ األحػػد ,مسػػيهل رجػػب ,سػػنةْٖٗه ػػ ,كتػػويف كالػػدا كهػػو ابػػو ٜتػػس سػػنوات
كسبعة أشهر ,بنشأ يييمان.
بػػدأ بطلػػب العلػػم منػػس صػػغرا ,حيػػث بػػدأ ْتفػ القػػر ف قبػػل مػػوت كالػػدا ,بػػأ ٌ حفظػػه
كهو ابو و
ٙتاف .مثٌ راح يغرؼ مو ْتار العلم على أيػدم العلمػا  ,كيتفيػه أ ٌف أخػس عػو البلقيػٍت
ُّم ٌٍت ,كابو ا١تل ٌقو.
الوالد كالولد ,كشرؼ الديو ا١تناكم ,كالتابياي ,كاحمللٌي ,كالش ي



دل أتوسػػن يف ترٚتػػة اٞتػػبلؿ السػػيوطي لشػػهرته ككثػػرت ترٚتيػػه يف التيػػب ,كتترارهػػا يف مقػػدمات كيبػػه احملققػػة كيػػدريب
الػراكم كاإلتقػػاف كا٢تمػػن كاألشػػباا كالنظػػاحر كاليحبػػَت يف علػػم اليفسػػَت كغَتهػػا .كمػػا أ ٌف الػػدكيور باػػاؿ كيػػب ترٚتػػة لػػه يف
ٖتقيػق االقػًتاح ,ككيابنػا البػػو عػبلٌف كلػػيس للسػيوطي ,كإف كػػاف األصػل لػػه .كقػد حظػػي السػيوطي بدراسػػات كثػَتة منهػػا
كيػػاب السػػيوطي النحػػوم لعػػدناف ٤تمػػد سػػليماف ,دكيػػوراا يف بغػػداد سػػنة ُٕٔٗه ػػ ,كمتيبػػة اٞتػػبلؿ السػػيوطي ألٛتػػد
الش ػػرقاكم ,مطبعػػة دار ا١تغ ػػرب لليػػأليف كالًتٚت ػػة كالنشػػر ,الرب ػػاطُٕٕٗ ,ـ ,كج ػػبلؿ ال ػػديو الس ػػيوطي منها ػػه ك را ا
التبلمية ,حملمد أبو الفيوح,دار النهوة العربية ,بَتكتُِٖٗ ,ـ ,كدليػل ٥تطوطػات السػيوطي كأمػاكو كجودهػا ألٛتػد
ا٠تازن ػػدار ك٤تم ػػد الش ػػيباشل ,متيب ػػة اب ػػو تيمي ػػة ,طُ ,ُّٖٗ ,كج ػػبلؿ ال ػػديو الس ػػيوطي كأث ػػرا يف الدراس ػػات اللغوي ػػة
للدكيور عبد العاؿ سادل مترـ ,متيبة الرسالة ,طُُٖٗٗ ,ـ ,كجبلؿ الػديو السػيوطي عصػرا كحياتػه ك ثػارا كجهػودا
يف الدرس اللغوم ,لطاهر سليماف ٛتودة ,ا١تتيب اإلسػبلمي ,بػَتكت ,طُُٖٗٗ ,ـ ,كحيػاة جػبلؿ الػديو السػيوطي
مػػو ا١تهػػد إذل اللحػػد لس ػػعدم أب ػػو حبيػػب ,دار ا١تناهػػل ,دمش ػػق ,طُُّٗٗ ,ـ ,كج ػػبلؿ ال ػػديو الس ػػيوطي كمس ػػَتته
العلمية كمباحثه اللغوية ١تصطفى الشتعة ,الدار ا١تصرية اللبنانية طُ ,ُْٗٗ ,كاإلماـ اٟتاب جػبلؿ الػديو السػيوطي
كجه ػػودا يف اٟت ػػديث كعلوم ػػه لب ػػدين اللح ػػاـ ,دار قييب ػػة ,دمش ػػق ,طُُْٗٗ ,ـ ,كج ػػبلؿ ال ػػديو الس ػػيوطي كجه ػػودا
الببلغيػػة لعمػػر راشػػد حسػػو ,أطركحػػة دكيػػوراا يف جامعػػة األردفََِِ ,ـ,كاخييػػارات السػػيوطي يف كيػػاب ٫تػػن ا٢توامػػن
ألٛتد مصطفى عبد الرحيم العبادلة ,رسالة ماجسػيَت باٞتامعػة اإلسػبلمية بغ ٌػزةََِٔ ,ـ ,كمػا أقيمػذ لػه نػدكات مثػل
نػػدكة آّلػػس األعلػػى لرعايػػة الفنػػوف كاآلداب حػػوؿ جػػبلؿ الػػديو السػػيوطيُٕٗٔ ,ـ ,ا٢تيئػػة ا١تصػرية العامػػةُٖٕٗ ,ـ,
كندكة األيسيستو احيفاالن بسكرل مركر ٜتسة قػركف علػى كبػاة السػيوطي ,ُّٗٗ ,منشػورات االيسيسػتوُٗٗٓ ,ـ.
ينظػػر لًتٚتػػة السػػيوطي حسػػو احملاضػػرة ُ َِٔ ,كاليحػػدث بنعػػة اهلل للسػػيوطي تػػح إليزابػػث ,ا١تطبعػػة العربيػػة اٟتػػديث
بالق ػػاهرة ,كالو ػػو البلم ػػن ْ ٓٔ ,رق ػػم َِّ ,كالن ػػور الس ػػابر َٗ ,كالتواك ػػب الس ػػاحرة ُ ِِٕ ,ُْٔ ,كش ػػسرات
ال ػػسهب َُ ْٕ ,كالب ػػدر الط ػػالن ُ ِِٗ ,رق ػػم ِِٖ ,كهدي ػػة الع ػػربُت ُ ّْٓ ,كمعا ػػم ا١تػ ػؤلفُت ِ ِٖ ,رق ػػم
ِٕٗٔ ,كاألعبلـ ّ َُّ ,كبهرس الفهارس ِ ََُُ.

- َُ -

تػػوبٌرت عنػػد عالًمنػػا أشػػيا جعليػػه يفػػوؽ األق ػراف ,كهػػي قػػوة الػػساكرة ,كسػػرعة البديهػػة,
كالصػػع علػػى طلػػب العلػػم كا١تيابعػػة ,كمبلزمػةي العلمػػا  ,كاليفػ ٌػرغ لػػسلك ,ككػػاف قلمػػه سػػيٌاالن .بقػػد
زاد عدد شيوخه على سيماحة شيخ ,كقيل إ ٌف كيبه زادت على تسعماحة مؤلٌف.
تبحر يف اليفسَت كاٟتديث كالفقه كالنحو كالببلغة,
تنوعذ علومه ك٣تاالت مؤلفاته ,على أنٌه ٌ
كما زعم لنفسه ذلك يف ترٚتيه يف حسو احملاضرة ,كرأل نفسه كصل إذل رتبة االجيهاد يف
علوـ الشريعة .كإف كاف طابن كيبه اٞتمن كالًتتيب بإ ٌف السيوطي قد امياز يف تصنيفه كحسو
ٚتعه كترتيبه ,كليس ٌأدؿ على ذلك مو ٌأّنا ا١ترجن يف علومها.
كيتفي أف نقوؿ يف علومه يف العربية أنٌه صاحب ٫تن ا٢توامن كاألشباا كالنظاحر ,كا١تزهر
كإعراب مسند اإلماـ أٛتد ,كبغية الوعاة ككيابنا االقًتاح.
تويف الليلة اٞتمعة يف الياسن عشر مو ٚتادل األكذل ,سنة ُُٗهػ.

- ُُ -

منهج اإلمام السيوطي في كتابو االقتراح ومصادره:

ُّ
يعد كياب اإلماـ جبلؿ الديو عبد الرٛتو بو كماؿ الديو السيوطي «االقًتاح يف

أصوؿ النحو كجدله» أصبلن مو األصوؿ ا١تهمة كالقليلة يف موضوعه كبابه؛ ١تا اتصف به
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 ب ٌد 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،
كقوؿ سيبويه «كليس شي يوطركف إليه إال كهم ٭تاكلوف به كجهان»(ُ).

صرح
إذل أف جا أبو الفيح عثماف بو جٍت
ٌ
بخص هسا العلم بتيابه ا٠تصاحص ،كما ٌ
تعرض لعمل أصوؿ النحو ،على
يف مقدميه «كذلك أنٌا دل نر أحدان مو علما البلديو ٌ

مسهب أصوؿ التبلـ كالفقه»(ِ).

كيشَت ابو جٍت إذل سبق األخفش األكسط سعيد بو مسعدة بتياب يف القياس،
يرؽ إذل مسيول كياب ا٠تصاحص(ّ).
لتنٌه دل ى
كمو يييبٌن ا٠تصاحص ٬تد أ ٌف ابو جٍت بنظرا الثاقب كحدسه اللغوم ،اعيمد بيه على
مو سبقه مو النحاة ،كذلك يف تيبٌعه منهاهم ،كالنظر يف اسينباطاهتم ،كاسيقرا مساهبهم يف
كيبهم.
(ْ)
غَت مرةو ،أنه مسهب التياب ،بيقوؿ يف
كيصرح ى
بنادا ينقل قوؿ سيبويه السابق ٌ ،
دؿ الدليل بإنٌه ال ٬تب إ٬تاد النظَت .كذلك مسهب
(باب عدـ النظَت) « ٌأما إذا ٌ

(ُ)
(ِ)

كياب سيبويهُ ِّ.
ا٠تصاحص ُ ِ.

(ّ)
(ْ)

ا٠تصاحص ُ ِ.
ا٠تصاحص (باب يف ٛتل الشي على الشي مو غَت الوجه السم أعطي األكؿ ذلك اٟتتم) ُ ُِْ.

- ُِ -

التياب»(ُ).

كيعلٌل لسيبويه ٛتله األصل على الفرع يف «هسا اٟتسو ً
الوجه» تشبيهان بػ«الوارب
ي
اٞتر تشبيهان بػ«اٟتسو الوجه»(ِ).
الرجل» ،السم إٌ٪تا جاز بيه ُّ
(ّ)
ً
رد احملسكؼ للمصغٌر،
كمسهيب
،
سيبويه كا١تعد
كيقارف بُت مسهيب
يونس كسيبويه يف ٌ
ى
كتلفيق ا١تازشل مسهبان مركبان مو ا١تسهبُت(ْ).
كيصرح أ ٌف أل اٟتسو األخفش مساهب كثَتة(ٓ).
ٌ
(ٔ)
السراج يف علٌة العلٌة ،كييع ٌقبه أنه ٕتوز  ،كما ينقل عنه تقسيم الشاذ
كينقل قوؿ ابو ٌ
الشاذ كا١تطٌرد ،كيزيد على أقسامه قسمان(ٕ).
الزجاج كغَتهم.
كهتسا ٧تدا ينقل عو سيبويه كا١تازشل كا١تعد كثعلب كابو السراج ك ٌ
أما شيخه أبو علي الفارسي بإنٌنا ٧تد اٝته يف معظم أْتاثه .كقد نقل ابو جٍت عنه
قوله يف تعارض السماع كالقياس دكف أف يشَت إليه(ٖ) ،كما ذكرا يف النسب إذل «بىػعيولة»
ك«بىعيلة»(ٗ).

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

(ُ)
(ِ)
(ّ)

ا٠تصاحص ُ ُٕٗ .كينظر أيوان ُ ُٕٓ .ُِٕ ،ُْٖ ّ ،التياب ُ ِْْ.
ا٠تصاحص ُ َّّ ,ك التياب (باب الصفة ا١تشبهة بالفاعل بيما عملذ بيه) ُ َُِ.
ا٠تصاحص ُ ُّٖ.

(ْ)
(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(َُ)

ا٠تصاحص ّ ُٕ .كينظر التياب ّ ْٔٓ.
ا٠تصاحص ُ َِٔ.
ا٠تصاحص ُ ُّٕ .كينظر األصوؿ يف النحو ُ ّٓ.
ينظر األصوؿ يف النحو ُ ٕٓ ،كا٠تصاحص ،كا١تنصف ُ ِٕٕ ،كا١تزهر ُ ِِٔ ،كاألشباا كالنظاحر ُ ّْٔ.
ينظر اٟتلبيات ِِٔ ،كا٠تصاحص ُ ُُٕ ،كا١تنصف ُ ِٖٕ ،كخزانة األدب ٖ ُِْ.
العوديات (ا١تسألة األكذل) صٓ ،كا٠تصاحص ُ ُُٓ.
ينظ ػ ػػر ٣ت ػ ػػالس ثعل ػ ػػب ُ َٖ ،كا٠تص ػ ػػاحص ِ ُُ ،كس ػ ػػر ص ػ ػػناعة اإلعػ ػ ػراب ُ ِِٗ ،كا١تزه ػ ػػر ُ ُُِ .كينظ ػ ػػر
ا٠تصػػاحص ّ َِّ ،كاألشػػباا ّ ََِ ،كينظػػر خػػعا عػػو ا١تػػعد مػػن عمػػارة يف ا٠تصػػاحص ُ ُِٓ .كهػػو يف داعػػي

(ُُ)

الفبلح ّٕٓ.
ينظر طبقات بحوؿ الشعرا ُ ِْ ،كا٠تصاحص ُ ّٖٔ ،كا١تزهر ِ ّْٕ.

- ُّ -

بل إنه ال يتيفي بنقل األخبار كاألقواؿ كاالسيشهاد ّٔا ،بل ٭تلٌل ا٠تع كيسينبط منه
األصوؿ كاألحتاـ(ُ).
كيصرح ابو جٍت أ ٌف النحاة إٌ٪تا اسينبطوا العلل للنحو على منهج اسينباط الفقها
ٌ
ب ٤تمد بو اٟتسو–رٛته اهلل -إٌ٪تا ينيزع أصحابنا منها العلل؛ ألّنم
٢تا ،بيقوؿ «ككسلك يكيي ي
ام ين بعوها إذل بع
٬تدكّنا منثورة يف أثنا كبلمه ،بيي ى

با١تبلطفة كالربق»(ِ).

يسوؽ ابو جٍت ذلك بلغيه األدبية ،بيحاكؿ كيسينيج كيسيطرد ،مسيشهدان على كل
ما يقوؿ با١تساحل الصربية كالصوتية ،كقد ٧تد النحوية ،و
بنفس طويل .باا كيابه أصبلن يف
بابه.
لتو أبا الفيح دل يقيصر بيه على موضوع أصوؿ النحو ،بل ٚتن بيه األدلة ،كحتمة
ٌ
(ّ)
هسا اللغة ،كما «نيطذ به مو عبلحق اإلتقاف كالصنعة» كما قاؿ  ،بتانذ تسمييه
مسمى.
با٠تصاحص اٝتان على ٌ
بإذا ما تركنا ابو جٍت بسناد أنفسنا يف القرف السادس عند أ العكات عبد الرٛتو
كماؿ الديو بو ٤تمد األنبارم  ،كقد قاؿ يف كيابه ً
نزهة األلًبَّا يف طبقات األدبا (ْ) «علوـ

أخبار
يف ,ك
«علوـ األدب ٙتانيةه اللغةي كالنحو كاليصر ي
ي
العركض كالقوايف كصٍنعةي الشعر ,ك ي
كعلم
العرب ك ي
علم اٞتدؿ يف النحو ,ى
أنسأّم .كأٟتقنا بالعلوـ الثمانية علمُت كضعنا٫تا ى
أقسامه مو قياس العلٌة ،كقياس الشبه ،كقياس
أصوؿ النحو ,بييعرؼ به
القياس كتركيبيه ك ي
ي
الطٌرد ,إذل غَت ذلك على ح ٌد ً
أصوؿ الفقه؛ بإ ٌف بينهما مو ا١تناسبة ما ال ٮتفى؛ أل ٌف النحو
معقوؿ مو و
معقوؿ مو و
منقوؿ .كيعلم حقيقة هسا أرباب ا١تعربة ّٔما».
منقوؿ ،كما أ ٌف الفقه ه
ه
كإف كاف ابو جٍت قد ذكر يف مقدمة ا٠تصاحص أ ٌف أصوؿ النحو على مسهب أصوؿ
التبلـ كالفقه ،بإنٌه دل ييقيٌد ّٔما اليقيٌد السم تقيٌدا ابو األنبارم يف كيابيه ،يف منهاه السم
ذكرا يف نزهة األلبا .

(ُ)
(ِ)

ينظر ا٠تصاحص ُ ِْٗ.
ا٠تصاحص ُ ُّٔ.

(ّ)
(ْ)

ا٠تصاحص ُ ُ.
نزهة األلبا يف طبقات األدبا ْٖ.

- ُْ -

بنادا األصورل السم ييتلٌم على ا١تيواتر كاآلحاد كقبوؿ ا١ترسل كآّهوؿ كاإلجازة.
كييطرؽ ألنوع االسيدالؿ األخرل كاالسيحساف
كيطنب يف القياس كأنواع العلة،
ٌ
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 با١تيتلٌمُت كجد٢تم ،بإ ٌف النحويُت لو يتونوا بأبعد منهم.
كقرر أ ٌف
بقد عقد ابو جٍت مو قبل ابو األنبارم مقارنة بُت علل النحويُت كعلل الفقها ٌ ،
اسيدؿ بعدـ النظَت ،كغَت
علل النحويُت إذل علل ا١تيتلٌمُت أقرب منها إذل علل الفقها  .ك ٌ
ذلك مو أدلٌة ا١تيتلٌمُت.
كابو األنبارم يتيب كيابيه بقلم العادل السم أجاد العلمُت أصوؿ الفقه ،كالنحو،
صل أصوؿ النحو على غرار أصوؿ الفقه ،ك٘تثٌل ١تا يتيب ٔتساحل النحو كعلله ،كهو
بأ ٌ
صاحب اإلنصاؼ يف مساحل ا٠تبلؼ ،كأسرار العربية.
عما ذكرا يف اإلنصاؼ أك أسرار
كابو األنبارم ال ٮترج يف مساحله اليت ٘تثٌل ّٔا ٌ
العربية ،كنصب الظرؼ إذا كقن خعان(ُ) ،كمد ا١تقصور كقصر ا١تمدكد(ِ) ،كإعماؿ حرؼ اٞتر
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،
كاسيشهد ٔتسألة كاحدة هي النصب بػ «كما» كهي يف اإلنصاؼ(ْ).
كمثله كبلمه يف ترجيح األدلة يف اإلغراب ،كمعارضة القياس بالنقل يف ١تن األدلة،
كاسيشهد بالعامل يف خع (إ ٌف) ،كا١تسألة يف اإلنصاؼ كأسرار العربية(ٓ).

(ُ)
(ِ)
(ّ)

اإلنصاؼ (ِٗ) ِ ِْٓ ،ك (َّ) َِِ ط جودة معكؾ ،ك١تن األدلة ُُٔ.
اإلنصاؼ ِ ْٕٕ ،ك َٔٔ ط جودة معكؾ ،كاإلغراب ْٕ.
اإلنصاؼ (ٓٓ) ُ ّٕٔ ،ك (ٖٓ) ِِّ ط جودة معكؾ ،كاإلغراب ْٕ.

(ْ)
(ٓ)

اإلنصاؼ (ُٖ) ِ ٖٓٓ ،ك(ّٕ) َْٕ ط جودة معكؾ ،كاإلغراب ْٔ ،ك١تن األدلة ُّٔ.
اإلنصاؼ (ِِ) ُ ُٕٔ ،ك (ِّ) ُّٓ ط جودة معكؾ ،كأسرار العربية ُْٓ ،كاإلغراب ٕٔ ،ك١تن األدلة ُّٖ.

- ُٓ -

الوراؽ ,كأسرار العربية البو األنبارم ٬تد
كمو يقارف بُت العلل يف النحو أل اٟتسو ٌ
اليشابه الواضح يف الًتتيب كا١تناقشة كطريقة عرض ا١تساحل.
مث إ ٌف منهج ابو األنبارم يف اإلنصاؼ كأسرار العربية ك١تن األدلة كاإلغراب كاحد
عرضان كمناقشةن.
بالوراؽ يف كيابيه ١تن األدلة كاإلغراب،
لسلك ٯتتو القوؿ إ ٌف ابو األنبارم قد تأثٌر ٌ
باإلضابة إذل تأثرا بأصوؿ الفقه.
كقد ٧تدا يف اإلغراب ال يزيد على ما كيبه ا١تيتلموف كاألصوليوف ،كما يف الفصل
اٟتادم عشر يف ترتيب األسئلة.
يسيدؿ به أهل األصوؿ كاٟتديث ،كما يف الفصل الياسن يف
كقد ٧تدا يسيدؿ ٔتا
ٌ
جواز اإلجازة يف ١تن األدلة(ُ).
كإف كاف ابو األنبارم قد كيب كيابيه ميأثران بأصوؿ ا١تيتلٌمُت كالفقها بإنٌه صاغهما
بأسلوبه كمنهاه السم ألفناا منه يف أسرار العربية كاإلنصاؼ.

(ُ)

١تن األدلة ِٗ ،كتدريب الراكم ُ ّْٔ ،ْٓٓ ،كا١تزهر ُ ُِٔ.

- ُٔ -

االقتراح في أصول النحو وجدلو:
تيسم مؤلفات اإلماـ السيوطي بإجادة اٞتمن ،كحسو اليصنيف .ك١تا اخيمرت يف
ٌ
بترا بترة العادل آّدّْد للقرف(ُ) كجدناا يؤلف يف معظم العلوـ أٚتن التيب ،مسيفيدان ٦تو
ٚتن قبله كحقق كدقٌق.
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
ذلك ،كيف الببلغة شرح عقود اٞتماف ،كبغية الوعاة يف تراجم اللغويُت كالنحاة ،ككضن كيابان
٭تيج بشعرهم ،كما ذكر يف مقدمة كيابه تاريخ ا٠تلفا  .ككأنه أراد
يف تراجم الشعرا السيو ٌ
أف يتمل هسا السلسلة بتياب يف أصوؿ النحو ،بوضن كياب االقًتاح يف أصوؿ النحو
كجدله.
كإذا كاف قد صنٌف ا١تزهر ميأثران بعلوـ اٟتديث ،كاألشباا كالنظاحر النحوية ميأثران
بالقواعد الفقهية ،بإنٌه ببل ريب سييأثٌر يف أصوؿ النحو بأصوؿ الفقه ،كيف ال ،كأصوؿ
(ِ)
َّ
صرح بأنٌه قد رتٌب كيابه على
نفسه
السيوطي
إف
بل
.
النحو ٤تمولة على أصوؿ الشريعة
ٌ
٨تو ترتيب أصوؿ الفقه يف األبواب كالفصوؿ كالًتاجم(ّ).
لقد قسم السيوطي كيابه االقًتاح إذل عشر مق ٌدمات 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
السماع .كٯتتو ترتيب بقية التيب تنازليان على النحو اليارل ا١تقدمات  ،باليعادؿ كالًتاجيح،
بالتياب الثاشل كا٠تامس ،بالرابن ،بالسابن.

(ُ)

ينظر مقدمة ٤تقق األشباا كالنظاحر ُ ُٖ.

(ِ)
(ّ)

االقًتاح ُِٕ ,كداعي الفبلح ّٖٓ.
االقًتاح ُٔ ,كداعي الفبلح ُٔ.

- ُٕ -

ٌأما ا١تق ٌدمات بهي يف تعريف أصوؿ النحو كالنحو كاللغة مناسبة األلفاظ للمعاشل،
كأنواع الدالالت النحوية ،كأنواع اٟتتم كأقسامه كتعلٌقه ،كهل بُت العر كالعامي كاسطة،
كمسألة عو ابو الطراكة يف تقسيم األلفاظ.
يفرع
أما كياب السماع بهو يف االحيااج بالقر ف كاٟتديث النبوم ككبلـ العرب .مث ٌ
عشرة بركع لتبلـ العرب .كينقل يف بصل كبلمان طويبلن مو احملصوؿ يف علم األصوؿ للرازم
كشركحه على طريق كصوؿ اللغة إلينا.
كٮتيم كياب السماع بيلخيص ٙتانية بصوؿ عو ابو األنبارم ،تيعلق بالنقل ،كهو
السماع.
كيبُت حتمه ،كيورب مسألة يف إٚتاع العرب،
كيف كياب اإلٚتاع يعرؼ اإلٚتاعٌ ،
كبصبلن يف تركيب ا١تساهب ،كمسألة يف اإلٚتاع الستويت كزيادة و
قوؿ ثالث.
كيقسم كياب القياس إذل أربعة بصوؿ حسب أركاف القياس ا١تقيس عليه ،كا١تقيس،
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.
كٮتيم التياب بأربن مساحل يف الدكر كاجيماع الوديو ،كاليسلسل ،كقسمة القياس
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
كتعارضه ،مث تعارضه من القياس ،مث األقيسة ،مث األدلة األخرل من بعوها ،كا١تساحل الثبلث
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.

- ُٖ -

قاؿ اإلماـ السيوطي يصف كيابه «هسا كياب غريب الوضن ،عايب الصنن ،لطيف
ا١تعٌت ،طريف ا١تبٌت ،دل تسمح قر٭تة ٔتثاله ،كدل ينسج ناسج على منواله ،يف علم دل أسبق إذل

- ُٗ -

ترتيبه ،كدل أيتقدَّـ إذل هتسيبه ،كهو أصوؿ النحو»(ُ) .بهو كإف دل ي ٌدع أنه كاضن هسا العلم،
بإنٌه ٌادعى أنٌه ٌأكؿ مو رتٌبه كه ٌسبه .كمو يطالن يف كيا ابو األنبارم ٬تد أنٌه قد سبق
السيوطي إذل ذلك ،ال كما زعم السيوطي لنفسه.
مادة كيابه مو النقوؿ ،كيعود الفول له بالًتتيب
يصرح السيوطي أنٌه كيب معظم ٌ
مث ٌ
ميفرقات كبلـ بع ا١تؤلفُت ،كتشيٌذ يف
كاليهسيب ،بيقوؿ «كأصوؿ النحو ،كإف كقن يف ٌ

أثنا كيب ا١تصنٌفُت ،بامعه كترتيبه صنن ٥تًتع ،كتأصيله كتبويبه كضن مبيدع»(ِ).

كيوضح السيوطي مصادرا اليت نقل عنها قاحبلن «كاعلم أنٌٍت اسيم ٌديذ يف هسا
ٌ
التياب كثَتان مو كياب ا٠تصاحص البو جٍت ،بإنٌه كضعه يف هسا ا١تعٌت ،كٝتٌاا أصوؿ النحو،
الغث كالسمُت كاالسيطرادات...
لتو أكثرا خار هج عو هسا ا١تعٌت ،ليس مرتبان ،كبيه ٌ
ٌ
كضممذ إليه نفاحس أيخر ،ظفرت ّٔا يف ميفرقات كيب اللغة كالعربية كاألدب كأصوؿ الفقه،
ي
(ّ)
كبداحن اسيخرجيها بفترم ،كرتٌبيه على ٨تو أصوؿ الفقه يف األبواب كالفصوؿ كالًتاجم» .

بيطلبذ
كينقل بعد ذلك قوؿ ابو األنبارم السابق بأنواع العلوـ ،كيقوؿ مع ٌقبان «
ي
هسيو التيابُت –أم ١تن األدلة كاإلغراب -حىت كقفذ عليهما ،بإذا ٫تا لطيفاف ج ٌدان ،كإذا
يعرج يف كاحد منهما عليه»(ْ).
يف كيا هسا مو القواعد ا١تهمة كالفواحد ما دل يسبق إليه ،كدل ٌ

مث يقوؿ «كضممذ إليه مو كياب اإلنصاؼ يف مباحث ا٠تبلؼ ٚتلة .كدل أنقل مو

مقاـ كيا مو كيابه ،كييميٌز عند أكرل اليمييز جليل
كيبه حربان إال مقركنان بالعزك إليه ،لييعرؼ ي
نصابه».
أهم
كبسلك ييبُت لنا أ ٌف السيوطي يعًتؼ بأ ٌف ا٠تصاحص ككيا ابو األنبارم مو ٌ
مصادر كيبه ،باإلضابة إذل ميفرقات مو كيب األدب كأصوؿ الفقه.
كاٟتق أنٌنا ٯتتو أف نوبط مصادر السيوطي يف االقًتاح ٔتا يأيت
ا٠تصاحص ،ككيب ابو األنبارم ،ككيب أ حياف األندلسي ،ككيب ابو هشاـ.
(ُ)
(ِ)

االقًتاح ُٓ ،كداعي الفبلح ٗ ,كالفي ُ ُٖٓ,
االقًتاح ُْ ،كداعي الفبلح ُُ ,كالفي ُ ُٕٗ.

(ّ)
(ْ)

ُ ُٖٗ.
ُ َِّ.

االقًتاح ُٓ ،كداعي الفبلح ُّ ,كالفي
االقًتاح ُٖ ،كداعي الفبلح ُٗ ,كالفي

- َِ -

هسا هي أهم ا١تصادر اليت نقل عنها نيقوله كنصوصه يف االقًتاح ،إضابةن إذل األصوؿ
مرة
يف النحو البو السراج ،كاإليواح يف علل النحو للزجاجي السم دل ينقل عنه إال ٌ
كاحدة(ُ) ،كشرح اليسهيل البو مالك ،ككيابه اإلتقاف يف علوـ القر ف ،كعلومه يف مصطلح
اٟتديث النبوم ،كهو صاحب تدريب الراكم ،كأصوؿ الفقه ،كهو صاحب التوكب الساطن
يف نظم ٚتن اٞتوامن كشرحه ،كعلومه يف النحو ،كهو صاحب ٫تن ا٢توامن السم أخسا عو
صرح يف بغية الوعاة(ِ) ،ككيب ابو
اليسييل كاليتميل ،كارتشاؼ الورب أل حياف ،كما ٌ
هشاـ ،كشيخه التابياي.
موضحان.
كما دكف ذلك مو ا١تصادر بهو قليل نادر كما سيأيت ٌ
ييوسن يف األمثلة ،كيسيطرد يف
أما نقله عو ا٠تصاحص بإنٌه ١تٌا كاف ابو جٍت ٌ
ا١توضوعات ،كقد ٮترج عو موضوع أصوؿ النحو ،بإ ٌف السيوطي كاف ينقل منه معظم
بيصرؼ كاخيصار.
نصوصه ٌ
لتو نقله عو ابو األنبارم مو ١تن األدلة كاإلغراب كاإلنصاؼ ،كاف نقبلن أقرب إذل
ٌ
اليصرؼ ،إال ما أشار بيه إذل االخيصار.
الدقة كعدـ ٌ
كقد ٌبرغ السيوطي التيابُت األكلُت يف كيابه ،كنقل معظمهما.
كإف قاؿ يف مق ٌدميه «كدل أنقل مو كيبه حربان إال مقركنان بالعزك إليه»(ّ) بإنٌه يف قوادح
العلة ينقل ما ذكرا ابو األنبارم يف ٗتلٌف العتس ،دكف أف يشَت إذل أف التبلـ البو
األنبارم(ْ).
صرح يف
ك ٌأما أبو حياف بهو مو مصادر السيوطي يف كيبه يف النحو كالصرؼ ،كما ٌ

مقدمة ٫تن ا٢توامن ،ككما ٧تد كثرة النقوالت عنه يف ا١تزهر ،كاألشباا كالنظاحر .كقد ع ٌد
السيوطي كيابيه شرح اليسهيل اليسييل كاليتميل ك٥تيصرا ارتشاؼ الورب يف لساف العرب،
أعظم كيابُت يف العربية دل يؤلَّف مثلهما ،كال أٚتن كال أحصى للخبلؼ كاألحواؿ(ٓ).
ى

(ُ)
(ِ)
(ّ)

االقًتاح ِٗٔ ،كداعي الفبلح َّٓ ,كالفي
بغية الوعاة ُ ِِٖ.
االقًتاح ُِ ,كداعي الفبلح ِِ.

ِ ِْٗ.

(ْ)
(ٓ)

االقًتاح َّٕ ،كداعي الفبلح ٕٓٓ ,كالفي
بغية الوعاة ُ ِِٖ.

ِ ََُْ ،ك١تن األدلة ُُٓ.

- ُِ -

مصرحان مو اليسييل كاليتميل يف مواطو ميفرقة(ُ) ،كما نقل
كلقد نقل يف االقًتاح ٌ
(ّ)
(ِ)
يصرح.
عو اليسكرة ثبلث مرات  ،كنقل عو البحر احمليط مرة كاحدة دكف أف ٌ
ككلّّ مو اليسييل كاليتميل كاليسكرة دل يطبعا كاملُت ،لنعرؼ ما نقله السيوطي منهما
مرة عو التيابُت ا١تسكوريو
دكف تصريح .لتو من ذلك ٯتتو القوؿ إف السيوطي نقل غَت ٌ
مو دكف أف يشَت.
الفرخاف صاحب
بقد نقل يف ا١تسألة الثانية مو ا١تقدمات تعريف النحو أل سعيد ٌ
ا١تسيوىف يف النحو ،كالبو هشاـ ا٠توراكم ،كابو عصفور ،كابو األثَت صاحب كياب البدين
يف النحو .نقل ذلك عو اليسييل دكف أف يشَت إذل أف أبا حياف هو مو ٚتن هسا اٟتدكد
كرتٌبها(ْ).
كيف ا١تسألة السادسة نقل أحتاـ الصفة ا١تشبهة كما ذكرها يف ٫تن ا٢توامن ،اليت
نقلها بيه عو ارتشاؼ الورب ،كاليسييل كاليتميل(ٓ) .كمثل ذلك نقله أحتاـ الوركرة يف
ا١تسألة السابعة(ٔ).
كيف ا١تسألة العاشرة ينقل تقسيم ابو الطراكة لؤللفاظ ،كقد أشار إليه إشارة يف ٫تن
ا٢توامن ،كنقله يف االقًتاح عو اليسييل(ٕ).
كما أ ٌف 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 ،كتيبٌعها
يف شركح احملصوؿ ،كنقلها يف ا١تزهر كاالقًتاح(ٖ).

(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)

االقًتاح ٗٓ ,ّٕٗ ،ّٖٖ ،ّْٖ ،َُّ ،ٕٔ ،كداعي الفبلح ُْْ.ّٕٔ ,َٔٔ ,ِّٔ ,َّٔ ,ُٖٔ ,
االقًتاح ْٔ ،َِّ ،ٕٓ ،كداعي الفبلح َُُ ,ِْٗ ,ُّٕ ,كالفي ُ ِٖٗ.َٖٓ ِ ،ّّٕ ،
االقًتاح ِّْ ،كداعي الفبلح َُٕ ,كالفي ِ ُُْٗ ،كالبحر احمليط ّ ُٗٓ.
ا١تقرب ُْ ،كالبدين ُ ٕ.
ا١تقرب ُ ْٓ ،كتقريب ٌ
االقًتاح َّ ،كداعي الفبلح َْ ,كاليسييل كاليتميل ُ ُّ ،ك ٌ
االقًتاح ْٕ ،كداعي الفبلح ُُُ ,ك٫تن ا٢توامن ٓ ٔٗ ،كارتشاؼ الورب ٓ ُّٓ.
االقًتاح ُٓ ،كداعي الفبلح َُِ ,كالفي ُ ِّ ،ك٫تن ا٢توامن ٓ ِّّ ،كارتشاؼ الورب ِ ِّٕٕ.
االقًتاح ِٔ ،كداعي الفبلح ُِٓ ,ك٫تن ا٢توامن ِ ِّ ،كاليسييل كاليتميل ّ ّّٓ.

(ٖ)

االقػًتاح ُّٓ ،كداعػػي الفػػبلح ُّٔ ,كا١تزهػػر ُ ٕٓ ،ُُٓ ،كاليػػسكرة ٖٖٔ ،كاحملصػػوؿ ُ َِّ ،كنفػػاحس األصػػوؿ
ِ ِِٓ.

- ِِ -

٭تيج بتبلمه ،نقله السيوطي
ككبلـ أ نص ور الفارا يف اٟتدكد ا١تتانية كالزمانية ١تو ٌ
يف االقًتاح عو اليسييل كاليتميل ،كهو يف اليسكرة .كمو يراجن كبلـ الفارا يف كياب
اٟتركؼ ٬تد الفارؽ بُت األصل كا١تنقوؿ(ُ).
ككبلـ السهيلي يف ْتث االسيشهاد باٟتديث النبوم على حديث «ييعاقبوف بيتم

مبلحتةه بالليل كمبلحتةه بالنهار» أخسا السيوطي مو اليسييل(ِ).

ككبلـ الرازم على نشأة علم النحو يف كيابه احملرر ،نقله السيوطي يف التياب السابن
مو االقًتاح عو تسكرة أ حيٌاف(ّ).
يصرح
ك١تٌا كاف السيوطي مو عادته أحيانان أف ينقل عو كياب ما أقواالن دكف أف ٌ
باٝته ،كيعقب هسا النقوؿ بقوؿ صاحب ذلك التياب ،كما ٧تدا بعل ذلك يف كل ما نقله
عو الفارسي كاألخفش ،بإنه ينقل عو ا٠تصاحص ،مث يع ٌقب 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(ٓ)،
رجحذ أ ٌف ما نقله مو أقواؿ أ البقا العتعم يف اليبيُت ،كابو ا٠تشاب يف ا١ترٕتل ،كابو
ي
ا١تقرب ،كابو هشاـ ا٠توراكم يف اإلبصاح ،كابو األثَت يف البدين،
النحاس يف اليعليقة على ٌ
كأ سعيد صاحب ا١تسيوىف ،كاٞتليس الدينورم صاحب ٙتار الصناعة ،أ ٌف ما نقله عو كيب

(ُ)
(ِ)

االقًتاح َٗ ،كداعي الفبلح ُِٔ ,كا١تزهر ُ ُُِ ،كاليسكرة ْٕ ،ككياب اٟتركؼ ُْٔ.
االقًتاح ٖٖ ،كداعي الفبلح َُِ ,كاليسييل ُ ُٖٖ ،كنياحج الفتر ُِٕ.

(ّ)
(ْ)

االقًتاح ِْٕ ،كداعي الفبلح َْٕ ,كالفي ِ ُُٓٓ ،كتسكرة أ حياف ٖٗٔ.
كينظر مثبلن ا١تسألة الرابعػة مػو ا١تقػدمات االقػًتاح َْ ,كداعػي الفػبلح ِٖ .كأكضػح مثػاؿ علػى ذلػك ا١تسػألة الثالثػة يف
بصل ا١تقيس عليه االقًتاح ُٖٗ ،كداعي الفبلح َْٗ ,َُْ ,بهو مو ا٠تصاحص ُ ُُٔ ،كبصػل ا١تقػيس االقػًتاح
ُُِ ,كداعػػي الفػػبلح َْْ ,بهػػو مػػو ا٠تصػػاحص ُ ِْٗ ،كمسػػلك اإلٯتػػا االق ػًتاح َِٖ ,كداعػػي الفػػبلح َْٓ,
كبلمػػه بيػػه مػػو ا٠تصػػاحص ُ َِٓ .كخػػع الفػػرزدؽ مػػن ابػػو أ إسػػحاؽ يف بيػػذ ذم الرمػػة االق ػًتاح ُِٖ ,كداعػػي
الفبلح ُْٓ ,مو ا٠تصاحص ّ َِّ .يف كل هسا ا١تواطو ينقل عو ا٠تصاحص دكف تصريح بسلك ،مث ييعقػب النقػل
بقوؿ ابػو جػٍت .كمػو ذلػك أيوػان كبلمػه يف بصػل ا١تقػيس عليػه ،ا١تسػألة األكذل االقػًتاح ُّٖ ،كداعػي الفػبلح ََْ,
يصرح أك يشَت .ينظر ا٠تصاحص ُ ُٕٕ.
حيث نقل شواهد ا٠تصاحص كأمثليه دكف أف ٌ

(ٓ)

ينظر نقله لتبلـ اٟتريرم يف درة الغواص عػو ابػو النحػاس يف االقػًتاح ،بقػد نقلػه يف ا١تزهػر عنػه مػو اليػسييل كاليتميػل.
االقًتاح َُِ ،كداعي الفبلح ِِٓ ,كالفي ُ ٕٔٓ ،كا١تزهر ُ ُٖٕ ،كدرة الغواص ِّٓ.

- ِّ -

هؤال األعبلـ أخسا عو أ حياف .كلرٌٔتا لو اكيمل نشر اليسييل كاليتميل كاليسكرة
السيطعنا أف نثبذ ذلك.
ذهبذ إليه أ ٌف هؤال األعبلـ قد أكثىػىر أبو حياف مو النقل عنهم يف
يرجح ما
ي
ك٦تا ٌ
دم(ُ).
شرح اليسهيل ،موابان إليهم ابو عصفور ،كابو الواحن شيخ أ حياف ,كاأليبَّ ٌ
يرجح ذلك ما ٧تدا مو نقله عو بع السابق ذكرهم ،كتعقيب هسا النقل
كلرٌٔتا ٌ
بقوؿ أل حياف؛ إذ هسا منهاه السم عهدناا عنه يف نقله عو ا٠تصاحص كما ذيكر
سابقان(ِ).
كلرٌٔتا أباد السيوطي مو إشارة أشار إليها ابو جٍت أك أبو حياف ،بييبٌن ذلك الشي
ا١تشار إليه يف مصدرا ،كما ٧تد ذلك يف إشارة ابو جٍت إذل قسمة ابو السراج العلٌة إذل علٌ وة،
كعلٌة العلة ،بقد نقل السيوطي قوؿ ابو السراج مو األصوؿ يف النحو ،كأتبعه بقوؿ ابو
جٍت(ّ).
كمو هسا القبيل ما نقله عو احملصوؿ كشركحه ،بقد أشار إليه أبو حياف يف تسكرته،
على أنٌه يف احملرر يف النحو ،كما ذكر سابقان.
لعل منه أيوان ما نقله عو اٞتليس الدينورم يف تقسيم العلة إذل ضربُت علة تطٌرد،
ك ٌ
كعلة تظهر حتمة كبلـ العرب .مث ع ٌدد أنواع األكذل ،كهي ٝتاع كتشبيه كاسيغنا ،
كاسيثقاؿ كبرؽ كتوكيد ،كتعوي كنظَت كنقي  ،كٛتل على ا١تعٌت كمشاكلة كمعادلة ،كقرب

(ُ)

(ِ)

(ّ)

نقػػل السػػيوطي يف تعػػارض األصػػل كالغالػػب كػػبلـ ابػػو هشػػاـ ا٠توػراكم .كهػػسا التػػبلـ نقلػػه أيوػان يف ٫تػػن ا٢توامػػن .كإذا
علمن ػػا أن ػػه اعيم ػػد يف ٫ت ػػن ا٢توام ػػن عل ػػى الي ػػسييل كاليتمي ػػل ٯتتنن ػػا أف نق ػػوؿ إف م ػػا نقل ػػه ع ػػو اإلبص ػػاح الب ػػو هش ػػاـ
ا٠توراكم ٧تدا يف اليسييل كاليتميل .االقًتاح ّٓٗ ،كداعي الفبلح ِٕٔ ,ك٫تن ا٢توامن ُ ٖٗ.
ينظػػر نقػػل قػػوؿ ا٠تو ػراكم كتعقبػػه بقػػوؿ أ حيػػاف يف اليػػسكرة (االق ػًتاح ْٓ ,ْٔ-كداعػػي الفػػبلح ََُ) ،كقػػوؿ ابػػو
عصفور يف (ا١تمين ِ ّّٕ) ،كا٠توراكم كتعقبه بقوؿ أ حياف (االقػًتاح ٗٓ ,كداعػي الفػبلح ُّْ) مػو (ارتشػاؼ
الورب ِ ٕٖٓ) .كمو ذلك نقله يف ْتث االسيشهاد باٟتديث النبػوم أقػو ىاؿ أ حيػاف ،كٗتليلهػا بػأقواؿ ابػو الوػاحن
كابو خركؼ كاٞتليس الػدينورم كصػاحب البػدين (االقػًتاح ٖٓ ،ٖٕ-كداعػي الفػبلح َِّ )َِٕ -هػسا بوػبلن علػى
كون ػػه ميبعػ ػان ١ت ػػسهب أ حي ػػاف يف من ػػن االسيش ػػهاد باٟت ػػديث النب ػػوم ،ب ػػإ ٌف ذل ػػك م ػػو مقيو ػػيات النق ػػل عن ػػه يف ه ػػسا
ا١تبحث.
ينظر األصوؿ يف النحو ُ ّٓ ،كا٠تصاحص ُ ُّٕ ،كاالقًتاح ِّٖ ,كداعي الفبلح َْٖ.

- ِْ -

ككجوب كجواز ،كتغليب كاخيصار كٗتفيف ،كداللة حاؿ كأصل كٖتليل ،كإشعار كتواد
كأ ٍىكذل(ُ).
بإ ٌف هسا األنواع قد نقلها الفَتكز بادم يف ترٚتة اٞتليس(ِ) ،كنقلها عنه السيوطي يف
(ّ)
النص
هسا
بأتبن
كشركحه،
النص
هسا
ن
بييب
ذلك،
إذل
ه
تنب
السيوطي
بلعل
.
يف بغية الوعاة
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٔتا شرحه تاج الديو بو متيوـ يف تسكرته قيد األكابد ،كرٔتا اسيدرؾ عليه ابو الواحن .أك لرٌٔتا
كل ذلك مو القسم ا١تفقود يف تسكرة أ حيٌاف(ْ).
كاف ٌ
ذهبذ إليه مو أف السيوطي نقل نقوله عو أ حيٌاف ،أك اسيعاف
يرجح ما
ي
ك٦تٌا ٌ
بإشارة أشارت إليها مصادرا ا١تعهودة ،كدل ٬تمن هسا النقوؿ اليت تشَت إذل كثرة مصادرا ،كإذل
يرجح ذلك قلٌة هسا النقوؿ،
أنٌه طالن معظم كيب النحو حىت ٚتن مو بينها هسا النقوؿ٦ ،تا ٌ
كأنه دل يتو ينقل مو األصل األكؿ.
يصرح باسم صاحبه ،بيقوؿ –كما
ٌأما قلٌة النقوؿ ،بإنٌه ينقل عو البدين دكف أف ٌ
يقوؿ أبو حياف يف اليسييل كاليتميل« -صاحب البدين».
حملمد بو مسعود الزكي كياب يف النحو اٝته البدين .كقد نقل عنه السيوطي يف
ك ٌ
االسيشهاد باٟتديث النبوم كبلمه يف عمل اسم اليفويل .كليس لنا أف نعلم أنٌه البدين البو
الزكي لوال َّ
ط
كنص على أنٌه نقله مو خ ٌ
أف الشيخ خالدان األزهرم قد نقل كبلمه يف اليصريحٌ ،
ابو هشاـ يف اٟتواشي(ٓ) .بهو إذان مو ابو هشاـ .كهو أحد مصادر السيوطي إف دل يتو
مو أ حياف ،السم أكثر مو النقل عو ابو الزكي ،كما ذكر السيوطي(ٔ).
كللمبارؾ بو ٤تمد اٞتزرم ،أ السعادات ٣تد الديو ،الشهَت بابو األثَت صاحب
كياب اٝته البدين يف النحو .نقل عنه السيوطي
النهاية يف غريب اٟتديث كجامن األصوؿ ،ه
تعريف النحو .كقد أخسا عو اليسييل كما سبق ذكرا(ٕ).
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)

ٙتار الصناعة ُّْ.
البلغة ُٗ.
بغية الوعاة ُ ُْٓ.
االقًتاح ِِٕ ,كداعي الفبلح ْٓٔ.
االقًتاح ٕٖ ،كداعي الفبلح َِٕ ,كاليصريح ُ ُٗٓ.

(ٔ)
(ٕ)

مغٍت اللبيب َٖٕ ،كبغية الوعاة ُ ِْٓ ،رقم ْْٗ.
االقًتاح ّّ ،كداعي الفبلح ْٔ ,كاليسييل ُ ُْ ،كالبدين ُ ٕ.

- ِٓ -

كنقل مرة ثالثة عو «البدين» يف االسيحساف ،كدل ييٌوح أم البديعُت أراد ,بدين ابو

الزكي أـ بدين ابو األثَت؟
كاٞتليس الدينورم  ،أبو عبد اهلل ،صاحب ٙتار الصناعة ،نقل عنه مرتُت األكذل يف
يرجح أنٌه منه(ُ) .كالثانية يف
ْتث االسيشهاد يف اٟتديث النبوم بعد قوؿ أ حياف٦ ،تا ٌ
مر أف صاحب البلغة أشار إليها.
تقسيم العلة .كقد ٌ
كعبد اهلل بو أٛتد ،الشهَت بابو ا٠تشاب صاحب ا١ترٕتل على ٚتل عبد القاهر،
أيوان نقل عنه مرتُت ،الثانية منهما مو كبلـ ابو الواحن شيخ أ حيٌاف ،السم أكثر مو
النقل عنه(ِ).
كنقل مرة كاحدة عو اٞتزكلية أل موسى عيسى بو عبد العزيز اٞتزكرل(ّ).
م مرتُت ٦ ،تا جا يف كيابه
كنقل عو أ البقا  ،عبد اهلل بو اٟتسُت العيت ىٍع ٌ
اليبيُت(ْ).
ك ٌأما ٤تمد بو ٭تِت بو هشاـ ا٠تىوراكم ،بقد نقل عنه ٜتس مرات(ٓ) ,األكذل مو
مرت اإلشارة إليه.
عرؼ النحو ،كاألخَتة يف تعارض األصل يف الغالب ,كقد ٌ
اليسييل ،إذ ٌ
كالثبلث الباقية ع ٌقبها بقوؿ أ حيٌاف.
مرات(ٔ).
كنقل عو القاسم بو أٛتد األندلسي صاحب شرح ا١تفصل ثبلث ٌ
ك ٌأما عو علي بو مؤمو الشهَت بابو عصفور ،بقد نقل أربن مرات األكذل يف تعريف
النحو كهي عو اليسييل(ٕ) ،كالثانية يف تعريف الوركرة(ٖ) ،كهسا أمر ال ٭تياج إذل كبَت ْتث
كعنا  .كالثالثة أتبعها بقوؿ أ حيٌاف(ٗ) ،كالرابعة يف كياب اليعادؿ كالًتاجيح(ُ).
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

االقًتاح ٕٖ ،كداعي الفبلح َِٔ ,كٙتار الصناعة ُّْ.
االقًتاح ُّٔ ،ِّٕ ،كداعي الفبلح ّٖٔ ,ْٕٗ ,كالفي ِ ُِٕ.َٖٖ ،
االقًتاح َِٖ ،كداعي الفبلح ّْٕ ,كالفي ِ ُٖٔ ،كاٞتزكلية ِّْ.
االقًتاح ُٕٔ ،َِٗ ،كداعي الفبلح ُّٖ ,ِٓٓ ,كالفي ِ ِْٕ ،ٕٕٗ ،كاليبيُت ِْٕ.
االقًتاح ُّ ,ّٗٓ ،ُّٕ ،ْٓ ،ٓٗ ،كداعي الفبلح ْْ.ِٕٔ ,ْْٔ ,ُّْ ,ََُ ,
االقًتاح ّْٓ ،ِّْ ،ّٓٔ ،كداعي الفبلح ُِٔ ,َُٕ ,ِٔٗ ,كالفي ِ َُْٗ.ُُْٗ ،َُُٔ ،
ا١تقرب ُ ْٓ.
االقًتاح ِّ ،كداعي الفبلح ْْ ,كاليسييل ُ ُْ ،ك ٌ
االقًتاح ُٓ ،كداعي الفبلح ُُِ ,كارتشاؼ الورب ٓ ِّٕٕ.
االقًتاح ٗٓ ,كداعي الفبلح ُّْ.

- ِٔ -

مرة كاحدة(ِ).
كنقل عو منصور بو ببلح صاحب ا١تغٍت ٌ
الفرخاف ،السم أكثر أبو حياف مو
كأخَتان عو صاحب ا١تسيوىف ،أ سعيد أك سعد ٌ
النقل عنه(ّ) ،بقد نقل عنه ثبلث مرات األكذل يف تعريف النحو(ْ) ،كالثانية يف أكؿ كياب
القياس(ٓ) ،كالثالثة يف ا١تسألة األكذل مو مساحل العلة(ٔ).
كبسلك يتوف ما نقله مو التيب ا١تيفرقة -إذا أخرجنا األصوؿ يف النحو البو
السراج -ال ييااكز سيةن كعشريو نقبلن مو أحد عشر مصدران ،ككلٌها مو مصادر أ حياف
يف شرحه لليسهيل.
الرد
هسا إذا اسيثنينا شرح اليسهيل البو مالك ،السم أكثر أبو حياف مو النقل عنه ك ٌ
عليه.
بقد نقل السيوطي را ابو مالك يف بع أقواؿ أ حيٌاف يف مبحث االسيشهاد
باٟتديث النبوم.
كما نقل عو شرح اليسهيل مرتُت ،الثانية منهما يف نق العلٌة القاصرة ،كهي رب
ابو مالك تعليل بنا ا١تاضي على الستوف عند اتصاله بومَت ربن ميحرؾ ،ألنه ال ييواذل
ميحرؾ ،كإٌ٪تا
تعم ٚتين أبراد ا١تاضي ا١تسند إذل ضمَت ربن ٌ
أربن حركات ،بأ ٌف هسا العلة ال ٌ
هي للثبلثي كبع ا٠تماسي ٦تا يتوف على كزف بىػ ىعل كبىعًل كبىػ يعل كابٍػيىػ ىعل كانٍػ ىف ىعل.
ضعف ا١تصنف هسا القوؿ يف الشرح ،بأ ٌف
قاؿ أبو حياف يف اليسييل كاليتميل كقد ٌ
عاـ ،كالعلٌة قاصرة.
اليعليل ٌ
كبسلك ييوح أنه قد أخس اإلشارة إذل قصر العلة مو أ حيٌاف(ٕ).

(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)

االقًتاح ّٖٗ ,كداعي الفبلح ِٔٔ.
االقًتاح ُِٗ ،كداعي الفبلح ّٓٓ ,كالفي َٖٗ.
بغية الوعاة ُ َُٖ.
االقًتاح ُّ ،كداعي الفبلح ِْ ,كاليسييل كاليتميل ُ ُّ.
االقًتاح ُٕٕ ,كداعي الفبلح ّٖٖ.
االقًتاح ُِٗ ،كداعي الفبلح ْٓٓ ,كالفي ِ ّْٖ.

(ٕ)

االقػ ػًتاح ِْٓ ،كداع ػػي الف ػػبلح َٖٓ ,كالف ػػي ِ ُّٗ ،كش ػػرح اليس ػػهيل ُ ُِْ ،كالي ػػسييل كاليتمي ػػل ِ ُْْ.
كينظر نقله األكؿ عو شرح اليسهيل االقًتاح ُْٔ ،كداعي الفبلح َّٕ ,كشرح اليسهيل ُ ّّٕ.

- ِٕ -

أعوؿ على
ٌ
كرجحذ أف يتوف اليسييل كاليتميل كاليسكرة ٫تا مصدرم السيوطي ،كدل ٌ
عراا مو النقوؿ كاالسيدالالت كه ٌسبه مو
ارتشاؼ الورب ،ألنٌه اخيصار لليسييل ،بقد ٌ
(ُ)
منتر لتل العلل
كهو
اليعليل
ينقل
اليتميل
ك
اليسييل
يف
٧تدا
بقد
.
اليعليبلت كا١تناقشات
ه
ص على العرب يف
اليت تظهر حتمة العرب ،بيقوؿ «كهسا اليعاليل تسوي هد للورؽُّ ،
كٗتر ه

موضوعات كبلمها .ككاف األكذل أف نورب صفحان عو ذكر هسا كلٌه»(ِ) .كقاؿ بعد نقل
و
تعليبلت «كاٟتتم يف هسا السماعي ،كهسا األقيسة كلها طاححة ،لتنٌا ذكرناها لئبل ٮتلو
كيابنا عو علل النحاة كأقيسيهم»(ّ) ،كلسلك أضرب عنها يف ارتشاؼ الورب.

سذ مرات ،مرتُت
كمو مصادر السيوطي يف اقًتاحه كيب ابو هشاـ بقد نقل عنه ٌ
(ْ)
يصرح أف ا١تنقوؿ مو ابو هشاـ ،كذلك
أف
دكف
مو
مرة
ك
،
مو دكف تصريح ٔتصدر القوؿ
ٌ
يف ٛتل النظَت على النظَت يف اللف أك ا١تعٌت أك كليهما .كهسا هي القاعدة األكذل مو
القواعد التلية يف مغٍت اللبيب«قد ييعطى الشي حتم ما أشبهه يف معناا ،أك يف لفظه ،أك
بيهما»(ٓ).

كنقل مرتُت عو شرح الشواهد(ٔ) ،كمرة عو اليعاليق على األلفية(ٕ).
ك ٌأما 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(ٖ).
كالثالثة سبق ذكرها ،كذلك يف نقله علٌة العلة اليت أشار إليها ابو جٍت يف ا٠تصاحص.
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 ُ ٓ.
اليسييل كاليتميل ِ ُْٓ .كينظر يف ربوه للعلل أيوان ُ ٗٔ.ُّّ ِ ،ُّٖ ،
اليسييل كاليتميل ٔ ُٗٓ.
االقًتاح ٗٗ ،ّْٔ ،كداعي الفبلح ِْٓ ,ُٕٓ ,كالفي ُ َٔٓ.ُُّٔ ِ ،
ينظر االقًتاح َِّ ،كداعي الفبلح َّْ ,كالفي َٖٔ ،كمغٍت اللبيب ْٖٖ ،كاألشباا كالنظاحر ُ َْٕ.
االقًتاح ُِٔ ،ُِّ ،كداعي الفبلح ِٖٗ , ُّْ ,كالفي ُ ِٔٔ.ِْٔ ،

(ٕ)
(ٖ)

االقًتاح ُِٓ ،كداعي الفبلح ِٔٗ ,كالفي ُ ِْٔ.
ينظر االقًتاح ّّ ،ُِٗ ،كداعي الفبلح ْٗ ,َّّ ,كاألصوؿ يف النحو ُ ّٓ.َُْ ،

- ِٖ -

البحر احمليط ،كابو هشاـ يف مغٍت اللبيب كشرح الشواهد كاليعاليق على األلفية .باإلضابة إذل
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
تصربان يبعدا عو
ييصرؼ
ٌ
بالنص ٌ
ا١تصدر األصل السم نقلذ عنه مصادرا ،كلسلك ٧تدا قد ٌ
أصله.
درة الغواص ،كقد نقله عنه البها
بمو عدـ رجوعه إذل األصل نقله قوؿ اٟتريرم يف ٌ
ابو النحاس يف اليعليقة ،كنقل ن ٍق ىل ابو النحاس أبو حياف يف اليسييل كاليتميل ،كعنه أخس
تعليق البو النحاس أك
الدرة ،علمان أنه ليس هنالك ه
السيوطي .بتاف األجدر به أف يرجن إذل ٌ
نص اٟتريرم(ُ).
أ حيٌاف على ٌ
كمو ذلك أيوان ما ذكرا ابو هشاـ يف شرح الشواهد يف اخيبلؼ ركاية األبيات .بإ ٌف
نص ابو هشاـ نقله البغدادم يف خزانة
السيوطي نقله على أنٌه مو كبلـ ابو هشاـ ،علمان أ ٌف ٌ
ا١تعد(ِ).
األدب ،بسكر بيه أ ٌف التبلـ البو كالٌد يف ٌ
الرد على ٌ
ا٠تشاب ،إذ ٧تدا قد نقل عنه
بيصرؼ ما نقله عو ا١ترٕتل البو ٌ
كمو أمثلة نقله ٌ
(م ٍو) يف الشرط ال موضن ٢تا مو اإلعراب،
مرتُت .قاؿ يف مبحث اإلٚتاع «لو قيل إ ٌف ى
لتاف قوالن [أم لتاف قوالن صحيحان مسيقيمان عند النظر] إجرا ن ٢تا ي٣ترل (إ ٍف) الشرطية.
لتو ٥تالفة ا١تيق ٌدمُت ال ٕتوز»(ّ).
كتلك ال موضن ٢تا مو اإلعرابٌ ،

كنصه يف ا١ترٕتل كما يلي «كلو قيل إنٌه [أم ىم ٍو] مبيدأ ال خع له ،لقيامه مقاـ ما
ٌ
ال ٭تياج إذل خع ،بل ما بعدا مغ وو عو خعا لتاف قوالن .كال ييتسر هسا ،كيدخل عليه

االسم ا١تيومو معٌت االسيفهاـ يف كونه ذا خع من ما تومنه مو معٌت اٟترؼ ا١تسيغٍت عو
ا٠تع يف قولك (مو يقوـ)؛ أل ٌف الشرط ال يتوف إال بالفعل ،ببل يصح أف يتوف بغَتا،
كبعد
بامليه ال تعرل على أف تتوف بعلية ،كاالسيفهاـ ال يلزـ بيه ذاؾ ،باعربه برقان بينهما .ي
م»(ْ).
حسو قو ّّ
االتباع أكذل ،كما قاؿ به ا١تيقدموف يف تقدصل ا٠تع ه
(ُ)
(ِ)

االقًتاح َُِ ،كداعي الفبلح ِِٓ ,كالفي
االقًتاح ُِّ ،كداعي الفبلح ُّْ ,كالفي

(ّ)
(ْ)

االقًتاح ُّٔ ،كداعي الفبلح ّٖٔ ,كالفي
ا١ترٕتل َِٕ.ُِٕ ،

ُ ٕٔٓ ،كا١تزهر ُ ُٖٕ.
ا١تعد ٓٓ.
ُ ِْٔ ،كخزانة األدب ْ ُّٓ ،كاالنيصار لسيبويه على ٌ
ِ ُِٕ.

- ِٗ -

كمنه أيوان ما نقله عو ابو الصاحغ عو ابو ا٠تشاب «كقاؿ الشيخ مشس الديو ابو

الصاحغ قد رأيييها مسكورة يف كيب احملققُت ،كابو ا٠تشاب البغدادم حاكيان ٢تا عو السلف،
كبلـ ،كنفي بعليٌيها
يف ٨تو االسيدالؿ على اٝتية (كيف) ،بنفي حربيٌيها ألّنا من االسم ه
ً
خبلؼ ا١تدَّعي»(ُ).
الفعل ببل باصل ،بيحلٌل يشبىه
ّٓاكرهتا ى

كقسمذ أف ٖتللها ،بيقوؿ ال ٗتلو
ٌ
كنصه يف ا١ترٕتل «كطريق النظر إف سعت ٌ
(كيف) مو أف تتوف اٝتان أك بعبلن أك حربان .كقد ق ٌدمنا أ ٌف األٝتا هي األصوؿ ،ببل تتوف
الفعل إال أف
بعبلن ،أل ٌف األبعاؿ تليها إذا قلذ كيف تصنن؟ ككيف تقوؿ؟ كالفعل ال يلي ى
حرؼ،
حاجز مق ٌدر ،كذلك يف اليحقيق دل يلًه .كليس بُت (كيف) كما كليها ه
يتوف بينهما ه
يد) .كليس قوله
ألف اٟترؼ ال
ُّ
كبلـ تاـّّ إال يف الندا ٨ ،تو قولك (يا ز ي
يسيقل به من االسم ه
كبلـ تاـّّ ،ببطل أف تتوف حربان ،بإذا دل تتو بعبلن كال حربان ،بقي
(كيف زيد؟) بندا  ،كهو ه
أف تتوف اٝتان .كعلى هسا بقس مثله»(ِ).
كل عمله كتصنيفه يقوـ بُت يدم
كجهود السيوطي ال تقف عند نقوله ،بل ٧تد ٌ
أصوؿ الفقه ،بناد كيابه يف مقدمات كسبن كيب كتياب تاج الديو السبتي ٚتن اٞتوامن،
كمواضين التيب كترتيبها كما هي يف ٚتن اٞتوامن.
يعرؼ أصوؿ النحو كيعريف أصوؿ الفقه ،إال أنه
كمو ا١تسألة األكذل يف ا١تق ٌدماتٌ ،
عربوا أصوؿ الفقه بأنه دالحل الفقه إٚتاالن ،ككيفية االسيفادة
يبدؿ «النحو» بػ «الفقه» .بقد ٌ

منها ،كحاؿ ا١تسيفيد.
كعرؼ السيوطي أصوؿ النحو بأنٌه علم يبحث بيه عو أدلة النحو اإلٚتالية مو
ٌ
(ّ)
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
ك٤ترـ(ْ).
كمندكب كمباح كمتركا ٌ
ِ َٖٖ.

(ُ)
(ِ)

االقًتاح ِّٕ ،كداعي الفبلح ْٕٗ ,كالفي
ا١ترٕتل ِٓ.ِٔ ،

(ّ)
(ْ)

االقًتاح ِٓ ،كداعي الفبلح ِٓ ,كاإلّٔاج ُ ُٗ ،كاليحبَت ُ َُٖ.
االقًتاح ْٕ ،كداعي الفبلح َُْ ,كالفي ُ َّْ ،كٚتن اٞتوامن ُْ.

- َّ -

قسمه األصوليوف إذل رخصة
كيف ا١تسألة السابعة يقسمه إذل رخصة كغَتها .كقد ٌ
كعزٯتة(ُ).
كيف الثامنة يطرح مسألة تعلٌق اٟتتم بشيئُت بأكثر ،بيارة ٬توز اٞتمن بينهما ،كأخرل
ٯتينن .كهي يف أصوؿ الفقه(ِ).
تعرض ١تا
بل قد ٧تدا يورد يف ا١تقدمات مو اإليرادات ما أيكرد يف أصوؿ الفقه .بقد ٌ
تطرؽ ٢تا األصوليوف(ّ).
قيل إ ٌف ا٠تبلؼ يف أصل اللغة ال باحدة منه .كهي مسألة ٌ
كيف الفرع العاشر مو بركع كياب السماع يقوؿ «إذا قاؿ (حدثٍت الثقة) بهل يقبل؟
بصرح أ ٌف ا١تسألة مو مساحل
رجح كبلِّ ّْ
قوالف يف علم اٟتديث كأصوؿ الفقهٌ ،
مرجحوف»ٌ .
مصطلح اٟتديث كأصوؿ الفقه(ْ).
كيف كياب القياس ٬تعل بصبلن لقسمة القياس إذل أصل كبرع كحتم كعلٌة جامعة.

(ُ)
(ِ)
(ّ)

االقًتاح ُٓ ،كداعي الفبلح َُِ ,كالفي ُ َِّ ،كٚتن اٞتوامن ُٓ.
االقًتاح ٓٔ ،كداعي الفبلح ُّْ ,كالفي ُ َّٕ ،كٚتن اٞتوامن َِ.
االق ػ ػًتاح ّٔ ،كداعػ ػػي الف ػػبلح ٓٔ ,كالفػ ػػي ُ ِِٓ ،كرب ػػن اٟتاجػ ػػب ُ ْْْ ،كاليمهي ػػد يف ٗت ػ ػريج الف ػػركع علػ ػػى
األصوؿ ُّٕ.

(ْ)

ُ ِٖٔ ،كا١تزهػ ػػر ُ ُِْ ،كاليحبػ ػػَت ْ ٓٓٗ ،كتػ ػػدريب ال ػ ػراكم

االق ػ ػًتاح ُِٖ ،كداعػ ػػي الفػ ػػبلح َُّ ,كالفػ ػػي
ُ َّٔ.

- ُّ -

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

العربية على أربعة أقساـ ٛتل برع على أصل ،كٛتل أصل على برع ،كٛتل نظَت على نظَت،
يسمى األكؿ كالثالث قياس ا١تساكم ،كالثاشل قياس األكذل،
كٛتل ٍّ
ضد على ض ٌد .كينبغي أف ٌ
كالرابن قياس األدكف».

كهسا القسمة اليت ذكر ،كاأللقاب اليت ٝتٌى ،يف كيب األصوؿ كما ذيكر(ِ).
ييطرؽ ١توضوع تعدد األصوؿ ا١تقيس عليها الفرع الواحد(ّ).
كيف ا١تسألة ا٠تامسة ٌ
٬توز اليعليل باألمور العدميٌة .كهو طريق
كيف ا١تسألة الثانية عشرة مو الفصل الرابن ٌ
الشابعية كاٟتنابلة مو األصوليُت(ْ).
مث مسالك العلة النحوية هي ذاهتا مسالك العلة األصولية ،كهي اإلٚتاع ،كالنص،
كاإلٯتا  ،كالسع كاليقسيم ،كا١تناسبة ،كالشبه ،كالطرد ،كإلغا الفارؽ.
ككسلك قوادح العلٌة ،بهي النقص ،كٗتلٌف 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
كا٠تفي .كهسا كلها مساحل األصوليُت ا١تيتلمُت.
ييطرؽ
ككسلك يف التياب ا٠تامس كهو يف أدلة شىت ،يع ٌدد االسيدالالت ذاهتا اليت ٌ
٢تا األصوليوف ،كهي االسيدالؿ بالعتس ،كببياف العلة ،كبعدـ الدليل ،كباألصوؿ ،كبعدـ
ا١تسمى بالباقي.
النظَت ،كباالسيحساف ،كاالسيقرا  ،كالدليل ٌ
مفرقة ،كلرٌٔتا ٚتعها
ككل هسا ا١تسالك كالقوادح كاألدلة ٧تدها يف كيب أصوؿ الفقه ٌ
كياب كاحد ،كالبحر احمليط للزركشي.

(ُ)
(ِ)

االقًتاح ُُٖ ،كداعي الفبلح ّٖٗ ,كالفي
االقًتاح ُِٗ ،كداعي الفبلح ُْٓ ,كالفي

ِ َٕٓ ،كٚتن اٞتوامن ُٖ.
ِ ْٖٕ ،كحاشية العطار ِ ِٔٔ.َّٖ ،

(ّ)
(ْ)

االقًتاح َِٗ ،كداعي الفبلح ّْٗ ,كالفي
االقًتاح ِٖٔ ،كداعي الفبلح ِٗٓ ,كالفي

ِ ُٖٖ ،كربن اٟتاجب ْ ّْٓ ،كاليحبَت ٕ ّْٖٔ.
ِ َْٗ ،كاإلّٔاج ّ ُُْ.

- ِّ -

كيف كياب اليعادؿ كالًتاجيح يقف عند مساحل هي مو أصوؿ الفقه ،كيعارض
النقلُت ،كاألخس بأرجح القياسُت ،كتعارض األصل كالغالب ،كتعارض القبيحُت ،كا١تانن
كا١تقيوي ،كالقولُت لعادل كاحد.
مث ٧تدا يف التياب األخَت يون شركطان ١تسينبط هسا العلم ،على غرار شركط آّيهد
يف الفقه.
كيف ا١تسألة األخَتة مو كيابه ،بعد أف ينقل عو ا٠تصاحص قوله «إذا ٌأداؾ القياس

إذل شي ما ،مث ٝتعذ العرب قد نطقذ بيه بشي خر على قياس غَتا ،بدع ما كنذ عليه
(ُ)
توضح ٌقوة تأثٌرا بأصوؿ الفقه ،كهي قوله «كهسا
إذل ما هم عليه»  ،ٮتيم كيابه ّتملة ٌ
النص ٓتبلبه» .بلتأنه يقارف أصوؿ النحو
يشبهه مو أصوؿ الفقه نق االجيهاد إذا باف ُّ
بأصوؿ الفقه بابان بابان.
كال يقيصر تأثر السيوطي يف كيابه بأصوؿ الفقه ،بل ييااكزا إذل علوـ القر ف
كمصطلح اٟتديث.
أما علوـ القر ف بإنٌه كاضح يف مبحث االسيشهاد بالقر ف الترصل مو كياب السماع،
كيصرح باإلحالة عليه(ِ).
بإنٌه ينقل كبلمه مو اإلتقافٌ ،
كما ٧تدا يفيد مو حاشييه على البيواكم نواهد األبتار كشوارد األبتار ،كاليت نقل
للرد
بيها كثَتان عو حاشية السعد على التشاؼ .بقد أباد مو كيابه يف الينبيه السم ضربه ٌ
ردا القرا ات ا١تيواترة(ّ).
على الز٥تشرم يف ٌ
ك ٌأما مصطلح اٟتديث بقد ناقش الركاية با١تعٌت يف مبحث االسيشهاد باٟتديث
النبوم.

عز
كال يألو السيوطي جهدان يف أف ينقل حىت مو كيب الفقه ،بقد نقل مو بياكل ٌ
غ جواز األخس بركاية غَت ا١تسلمُت يف الشعر
مسو ى
الديو بو عبد السبلـ العبلٌمة الشابعيّْ ,

(ُ)

ا٠تصاحص ُ ُِٓ.

(ِ)
(ّ)

االقًتاح َٕ ,كداعي الفبلح ُْٕ.
االقًتاح ٗٔ ،كداعي الفبلح ُٖٔ ,كنواهد األبتار (األنعاـ ٔ ُّٕ) ّ ّٕٖ.

- ّّ -

ككبلـ العرب لبلسيشهاد(ُ).
كينقل عو كيابه األشباا كالنظاحر الفقهيٌة قوله «إذا عاز الفقيه عو تعليل اٟتتم
قاؿ هسا تعبُّدم .كإذا عاز النحوم عنه قاؿ هسا مسموع» .كزاد يف األشباا الفقهية كإذا

با٠تاصيٌة(ِ).
عاز عنه اٟتتيم قاؿ هسا
ٌ
نقوؿ .كما كاف بيه مو كبلـ السيوطي
كمو ييص ٌفح االقًتاح بإنه سياد أ ٌف معظمه ه
بإنٌه غالبان ما يتوف على غرار كبلـ األصوليُت.
كبسلك ٯتتو القوؿ إ ٌف السيوطي قد أباد مو جهود النحويُت كاألصوليُت ،بأخس
عو النحاة أقوا٢تم ،ككزعها على أبو و
اعد نظَتةو ١تا يف أصوؿ الفقه.
اب كقو ى

(ُ)
(ِ)

االقًتاح الفرع الثاشل مو كياب السماع ٗٗ ،كداعي الفبلح ِْٖ ,كا١تزهر ُ ِّْ.
االقًتاح ِِْ ،كداعي الفبلح ْٗٓ ,كالفي ْٖٖ ،كاألشباا كالنظاحر الفقهية َْٕ.

- ّْ -

ويتضمن:
ثانياً :ابن عالّن وشرحو
ّ
ُ.
ِ.

ترجمة ابن عالّن
دراسة شرحو

- ّٓ -

ُ.
ِ.
ّ.
ْ.
ٓ.
ٔ.
ٕ.
ٖ.
ٗ.

اسمو ونسبو

وتتضمن:
ترجمة ابن عالّن
ّ

عصره

مولده وفاتو ونشأتو

علمو وثناء العلماء عليو

شيوخو ومن أخذ عنهم

تالميذه ومن أخذ عنو

أقرانو في مكة
مؤلَّفاتو

كتب نسبت لو

َُ .شعره

- ّٔ -

اسمو ونسبو:

اخيلفذ ا١تصادر يف تسمييه كما يلي
ُ٤ .تمد بو عبلف(.)1
علي بو عبلف(.)2
ِ٤ .تمد ٌ
ّ٤ .تمد بو علي بو عبلف(.)3
ْ٤ .تمد بو علي بو ٤تمد عبلف(.)4
ٓ٤ .تمد بو علي بو ٤تمد(.)5
ٔ٤ .تمد علي بو ٤تمد بو عبلف(.)6
ٕ٤ .تمد بو علي الشهَت بزيو الديو جار اهلل ابو عبلف الصديقي(.)7
ٖ٤ .تمد بو علي بو ٤تمد بو عبلف(.)8
ٗ٤ .تمد بو ٤تمد بو إبراهيم بو عبلف(.)9
٤تمد علي بو ٤تمد عبلف(.)10
َُ.

()1

()2
()3
()4

()5
()6
()7
()8
()9
()10

كشففففظ ون ُففففىٌ  ,1235 ,1162 ,959 :2 ,486 :1وسففففهد ونففففذسس  ,172 ,68:1وفهففففشط
وألصهشي ف  468:1وقففذ ركش ف «ونًففكن » بففذ «ونً ف » ,وهففى أ ففي ه ف  ,وفهففشط وناهففكسط
.1127 ,609 ,558:2 ,505:1
يق ّذي دوع وناالح البٍ عالٌ ,وفهشط وناهكسط .734:2 ,277 ,252 :1
كشففظ ون ُففىٌ  ,1278 1119 :2 ,306 ,1:1وإيضففكح ونً ُففىٌ  ,100 ,9:3ودنيففم يفناففك
ونحذيث ونششيظ ونً بىع ونقذيً وونحذيث .463 ,453 ,452 ,352
كشففظ ون ُففىٌ  ,1142 ,1112 :2 ,936 ,926 ,936 :1وفهففشط ون ففع ونةشبي ف ونًحاى ف
بكن بخكَ ونًصشي  ,141 ,140:2وفهشط وألصهشي .642:3
الفهرس ا١تخيصر ١تخطوطات متيبة اٟترـ ا١تتي الشريفِ َٖٗ.
َاحففف ونشيحكَففف وسءفففح ةفففال ونحكَففف  ,111:4سقفففى ,280 :ويةجفففى ونًففففنايٍ  ,542:3سقفففى:
 ,14900ويةجى كسيخ ون شوث وإلسالي  ,3499:5سقى.9429 :
ةبقك ونًاسشيٍ نألدَشوي  ,296 :1سقى.374 :
كشظ ون ُىٌ  ,1091 :2 ,688 :1وفهشط وألصهشي .196:6
يشيخ أب ونًىوهع ونحُبه .83
يقذيففف ونا ى فففك ونشبكَيففف  ,3:1وكشفففظ ون ُفففىٌ  ,1589 :2وأالصففف وأل فففش  ,183:4سقفففى:
 ,1056وهذي ونةكسفيٍ  ,283:2ووناهكسط ونشكيم نه شوث ونةشبف وإلسفالي ونًخ فىة ,قسفى

- ّٕ -

عمػػه هػػو أٛتػػد بػػو إب ػراهيم(,)1
كالصػواب منهػػا هػػو األكؿ كالثػػاشل كاألخػػَت بػػدليل أ ٌف ٌ
أدؿ مػػو ذلػػك تسػػمييه نفسػػه بػػسلك يف مقػ ٌدمات كيبػػه داعػػي
كلػػيس ابػػو علػ ٌػي أك ابػػو ٤تمػػد .ك ٌ
الفػػبلح كالفيوحػػات الربانيػػة كمشػػس اآلبػػاؽ بنػػور مػػا للمصػػطفى  مػػو كػػرصل األخػػبلؽ .كقػػد
األكؿ كالثاشل أحد جزأم االسم ا١تركب.
يحسؼ مو ٌ
بهو ٤تمد علي بو ٤تمد عبلف بو إبراهيم بو ٤تمد بو عبلف بو عبد ا١تلك بػو علػي
بػػو ٣تػػدد ا١تاح ػة الثامنػػة ,الشػػيخ احملقػػق الطيػػيب كا٠تطيػػب اليعيػػزم صػػاحب ا١تشػػتاة علػػي بػػو
ػوم سػ ػػبط ؿ اٟتس ػػو الشػ ػػابعي .كمػ ػػا يف خبلص ػػة األثػ ػػر
مب ػػارؾ ش ػػاا البت ػػرم الص ػػديق العلػ ػ ٌ
كغَتها(.)2
البترم نسبة أل بتر الصديق ,الصػديقي نسػبة للصػديق أ بتػر أيوػان ,كسػبط ؿ
ٌ
اٟتسو مو حهة ٌأمه ,كالشابعي مسهبان ,كا١تتي مولدان ككباة.
عمه الشيخ أٛتد بو إبراهيم نسبهم بقاؿ()3
نظم ُّ
جدودي إلف

أي ف ف ففا س ف ف ففا لي

عف ف ف ف ففن نسف ف ف ف ففبتي

الص ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففديق

كي ف ف ف حالهف ف ففا؟

عشففرون فاعففدد

خلي ف ف ف ٌ وعف ف ف ّفال ٌن
وعبف ف ف ُد مل ف ففيكهم

عل ف ففي عل ف ففي ذو
النع ف ففيم المؤي ف ففد
أب ف ف ف ف ف ف ففو بك ف ف ف ف ف ف ففر

فارك ش ف ف ف ف ففاه
مب ف ف ف ف ف ُ

المحم ف ُ
فود نجف ف ُ
محم ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففد

ح ف ففاوي المج ف ففد
بعف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففده

فاىر حنف ف ففو ُن
ف طف ف ف ٌ
الف ف ف ف ف ففذي ىف ف ف ف ف ففو

ووالففده قففد جففاء
يكنف ف ف ف باسفف ف ففمو

()1
()2

()3

يخ ىةك ون اسيش  ,689:2سقى 109 :فف ونقفشٌ  ,11و قسفى يخ ىةفك ونحفذيث ,1837:3
ووألعالو .293:6
أالص وأل ش  ,185:1سقى.117 :
يُ ش ونًصكدس ونسكبق .
خبلصة األثر ُ ُٖٓ ,رقم ُُٕ.

- ّٖ -

وعف ف ف ف ففال ُن ثف ف ف ف ف ٍ
فان

مهتف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففدي
عفي ف ف ف ف ف ٌ أت ف ف ف ف ف
فف ف ففيهم ويف ف ففون ُ

ج ف ف ف ف ففاء ,وى ف ف ف ف ففو

ُحسف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففينهم

ذو اليف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففد

ويوس ُ إسحاق
وعمفرا ُن قفد أتف
ومف ف ف ف ف ففن بعف ف ف ف ف ف ِفده

وزيف ف ف ٌد ب ف ففو كف ف ف ّ
الخال فق تقتففدي
يق
ووالف ُده الصف ّد ُ
ذخف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففري

ح ف ففاوي الفخ ف ففار

محم ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ٌد

ومنج ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففدي

- ّٗ -

عصره(:)1
عاش ابو عبلف يف عهد اٟتتم العثماشل ,كالسبلطُت السيو حتموا يف حياته هم
ُ .مراد الثالث (ّٖٗ – ََُّهػ).
ِ٤ .تمد الثالث (ََُّ – َُُِهػ).
ّ .أٛتد األكؿ (َُُِ – َُِٔهػ).
ْ .مصطفى األكؿ (َُِٔ – َُِٕهػ) (َُُّ – َُُّهػ).
ٓ .عثماف الثاشل (َُِٕ – َُُّهػ).
ٔ .م ػراد الرابػػن (َُِّ – َُْٗه ػػ) كهػػو الػػسم ألٌػػف لػػه ابػػو عػػبلف كيابػػه يف بنػػا
التعبة إنبا ا١تؤيد اٞتليل مراد ببنا بيذ الوهاب اٞتواد.
ٕ .إبراهيم (َُْٗ – َُٖٓهػ).
كػػاف ١تتػػة حتمهػػا ا١تسػػيقل ٖتػػذ حتػػم بػػٍت عثمػػاف ,بقػػد أعلػػو أش ػرابها الػػوال ٢تػػم
عندما بيح سليم األكؿ مصر سنة ِِٗهػ ,حيث أرسل شػريفها بركػات بػو ٤تمػد بركػات ابنػه
أبا ٪تي إذل ا٠تليفة العثماشل بسلك ,كأصبح الػدعا بعػدها علػى منػع اٟتػرمُت للخليفػة العثمػاشل
كخادـ اٟترمُت( .)2على أ ٌف سبلطُت بٍت عثماف ما كاف يزيد رجا هم مػو أشػراؼ متػة غػَت

ذلػك الػوال ( )3كذلػػك الػدعا ً ٢تػم( .)4لتننػػا قػد ٧تػدهم ييػػدخلوف إذا اشػيتى ٢تػم الشػػعب
ظلم اٟتتاـ كما سيأيت.
ٌأما أشراؼ متة السيو حتموها يف حياة ابو عبلٌف بهم
ُ .اٟتسػػُت بػػو أ ٪تػػي بػػو بركػػات(ََُُ – ِٗٗ( )5هػػ) كػػاف ذكيػان عػػادالن ٝتوحػان؛ لػػسا
عاش الناس يف عهػدا باسػيقرار ,بػزاد عػدد السػتاف آّػاكريو للحػرـ كالػزكار ,إالٌ أ ٌف كزيػرا كػاف
ظا١تان ,كسرعاف ما حوكم بعد اكيشابه.

(ُ)
(ِ)
(ّ)

ينظر صفحات مو تاريخ متة ِ ُِْ . ِِٕ -
تاريخ متة ِ ّّٗ.
تاريخ متة ِ ّٖٗ.

(ْ)
(ٓ)

تاريخ متة ِ َِٓ.
تاريخ متة ِ ّٖٗ .َْٓ -

- َْ -

ِ .أبػػو طال ػػب بػػو اٟتس ػػو الش ػريف السػػابق(َُُِ – ََُُ( )1ه ػػ) كػػاف كأبي ػػه عدل ػةن
كٝتاحةن.
ػلم اٟتتػػم بعػػدا ثبلثػػة مع ػان كهػػم( )2إدريػػس كبهيػػد أخ ػوا أ طالػػب السػػابق ,كابػػو
ّ .تسػ ٌ
أخيهمػػا ٤تسػػو .مثٌ اخيلػػف إدريػػس كأخػػوا ,ك ؿ األمػػر إلدريػػس سػػنة َُُٗهػػ .كبػػسلك صػػار
عمػه بقيػادة أٛتػد بػو أ طالػب ,ك ٌ الصػلح بػًتؾ األمػر
اٟتتم الثنُت إذل أف ثار ه
٤تسو على ٌ
حملسو سنة َُّْهػ.
ػس ك٤تسػ هػو عػػادلُت مهيبػػُت ,علػػى خػػبلؼ بهي ػ هد ,بقػػد كػػاف يسػػمح لرجالػػه
ككػػاف إدريػ ي
بالنهب كالسلب.
عمػػه(َُّٗ – َُّٕ( )3ه ػػ) كػػاف
ْ .أٛتػػد بػػو أ طالػػب قاحػػد ثػػورة ٤تسػػو علػػى ٌ
ظلم ػان ,تس ػلٌم اٟتتػػم بعػػد ٤تسػػو بػػالثورة عليػػه ,كبػ ٌػر ٤تسػ هػو إذل الػػيمو ,كانيهػػى حتمػػه بقيػػل
قانصوا أحد القادة العثمانيُت له ،كذلك بأمر مػو السػلطاف العثمػاشل ,كأف ي يسػلٌم اٟتتػم بعػدا
١تسػػعود بػػو إدريػػس بػػو أ ى٪تًػ ٌػي بعػػدما عانػػذ متػػة يف عهػػدا الظلػ ىػم كقٍيػ ىل بعػ ً العلمػػا علػػى
يديه.
ٓ .مسػعود بػػو إدريػػس(ََُْ-َُّٗ( )4هػػ) ككػػاف عػادالن حليمػان طيبػان .كقػػد حػػدث
يف عص ػ ػػرا الس ػ ػػيل ال ػ ػػسم ه ػ ػػدمذ التعب ػ ػػة بي ػ ػػه ،كألٌػ ػػف بي ػ ػػه اب ػ ػػو ع ػ ػبلٌف كيف حت ػ ػػم كج ػ ػػوب
تعمػػَتا( .)5كمػػا ظهػػر يف عصػػرا الفقػػر كالغػػبل كبعػ األمػراض .كظهػػرت أيوػان بيػػول ٖتػػرصل
شرب القهوة.

(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)

تاريخ متة ِ َْٔ.
تاريخ متة ِ َْٕ .َُْ -
تاريخ متة ِ ُُْ .ُْٓ -

تاريخ متة ِ ُْٓ.ُْٕ-
ينظر يف السيل تاريخ متة ِ ْٓٓ.ْٖٓ-

- ُْ -

ٔ .عبد اهلل بو حسو بو أ ٪تي(ُ)(َََُُُْْ-هػ) تسلٌم اٟتتم بعد كباة مسعود
ليورعه كزهدا يف اٟتتم .كيف عهدا أمر السلطاف بإعادة
ٔترسوـ مو السلطاف العثماشل ،كذلك ٌ
بنا التعبة.
كهو السم ساو ابو عبلٌف عندما كشى له بع أعدا ابو عبلف بشربه القهوىة يف
التعبة ،كما سيأيت.
كانيهى حتمه بينازله عنه البنه ٤تمد ،كيعينه زيد بو ٤تسو ،السم ٌبر أبوا إذل اليمو.
لتو حتمهما دل يدـ أكثر مو سبعة أشهر ،بقد ثار عليهما نامي بو عبد ا١تطلب ،كقيل
ٌ
كٕتع،
لتو حتمه أيوان دل يدـ أكثر مو مئة يوـ ،بقد طغى ٌ
٤تمدان يف معركة اٞتبلليةٌ .
بأعادت السلطة العثمانية اٟتتم إذل زيد بو ٤تمد(ِ).
ٕ .زيد بو ٤تسو(ّ) (ََُُُْٕٕ-هػ) ككاف ٬تمن بُت الش ٌدة كاللُت ،كقد عرؼ عصرا
االسيقرار كاألمو.
األثر السليب على اقيصاد متة ،مو الغبل
كال ٌ
شك أ ٌف للثورات كالقياؿ على السلطة ى
كالفوضى كالسلب كالنهب ،كغَت ذلك(ْ).
بيوسعوف عليهم
أهل متة باأليعطيات كاألكقاؼٌ ،
ٌأما بنو عثماف بقد كانوا ييعينوف ى
عيشهم(ٓ).

ٌأم ػػا أه ػ ٌػم ا١تراك ػػز العلمي ػػة ٔتت ػػة بلعلٌ ػػه م ػػا بعل ػػه الس ػػلطاف ا١تمل ػػوكي قاييب ػػام ،كه ػػو م ػػو مل ػػوؾ
يدرس بيها ا١تساهب
الشراكسة ،بقد بٌت يف سنة ِٖٖهػ مدرسة ٔتنطقة تشرؼ على ا١تساد اٟتراـ َّ
خص ػػص متيب ػػة ٖت ػػوم التث ػػَت م ػػو
األربع ػػة ،كمتيبػ ػان لي ػػدريس األيي ػػاـ يتف ػػي ألربع ػػُت طالبػ ػان ،كم ػػا ٌ

ا١تؤلفات(.)6
(ُ)

تاريخ متة ِ ُْٖ.

(ِ)

تاريخ متة ِ ُْٖ.ِّْ-

(ّ)

تاريخ متة ِ ِّْ.ِْٔ-

(ْ)

تاريخ متة ِ ِٖٓ.

(ٓ)

تاريخ متة ِ ِٔٓ.

(ٔ)

تاريخ متة ُ ّْٕ.

- ِْ -

مولده وفاتو ونشأتو:
كلػػد ٔتتػػة يف عش ػريو صػػفر ,يػػوـ اٞتمعػػة ,سػػنة ٔٗٗهػ ػ ُٖٖٓ ,ـ ,كتػػويف ّٔػػا ّنػػار
الثبلثػػا ليسػػن بقػػُت مػػو ذم اٟتاػػة سػػنةَُٕٓ هػػُْٕٔ ,ـ .كدبػػو بػػا١تعبلة بػػالقرب مػػو قػػع
شيخ اإلسبلـ ابو حار ا١تتي(.)1
()2
كعمػػه
نشػػأ ابػػو عػػبلف يف بيػػذ عل ػ وم كدي ػ وو ؛ إذ ج ػ ٌدا ا١تبػػارؾ شػػاا ٣تػػدد عصػػراٌ ,
ػرب ابػػو عػبلٌف تربيػػة صػػوبيٌة( .)3كقػػد
الشػػيخ أٛتػػد أحػػد أعػػبلـ متػػة يف عصػػرا ,كعلػػى يديػػه تػ ٌ
ذيكر له كرامات صوبية جرت على يديه(.)4
حف القر ف بػالقرا ات ,كحفػ عػدة ميػوف يف كثػَت مػو الفنػوف( .)5كدل يبلػغ الثامنػة
ػدؿ علػى عل ٌػو ٫تٌيػه ,كصػفا ذهنػه .مثٌ باشػر
عشر مو عمرا حػىت تصػ ٌدر إلقػرا البخػارم٦ ,تػا ي ٌ
اإلبيا كله مو السو أربن كعشركف سنة(.)6
كيبدك أنٌػه كػاف سػرين البديهػة ,سػيٌاؿ القلػم ,بتػاف «إذا سػئل عػو مسػألة ألٌػف بسػرعة
رسالة يف اٞتواب عنها .ككاف حسو ا٠تط كثَت الوبط» (.)1
(ُ)

(ِ)
(ّ)

مشػيخة أ ا١تواهػب اٟتنبلػيِٖ ,كخبلصػة األثػر ُ ُٖٓ ,رقػم ُُٕ ,ككشػف الظنػوف ِ ُٖٗٓ ,كهديػة العػاربُت
ِ ِّٖ ,كاألع ػ ػػبلـ ٔ ِّٗ ,معا ػ ػػم ا١تػ ػ ػؤلفُت ّ ِْٓ ,رق ػ ػػم ََُْٗ .كق ػ ػػوؿ األدن ػ ػػركم يف طبق ػ ػػات ا١تفسػ ػ ػريو
(ُ ِٕٗ) السم أخسا عو كيػاب أسػامي التيػب «ككانػذ كباتػه يف سػنة سػذ كسػبعُت كسػبعماحة (ٕٕٔهػػ) » خطػأ
جلي ,كخبلؼ إٚتاع ا١تصادر.
تأريخ متة ِ ّْٓ ,كمقدمة السخر كالعدة ِْ.
هػػو أٛتػػد بػػو إبػراهيم ,شػػهاب الػػديو الصػ ٌديقي ا١تتػػي الشػػابعي النقشػػبندم ا١تعػػركؼ بػػابو عػػبلف أيوػان .إمػػاـ يف العلػػم
كاليصوؼ ,كله مؤلفات منهػا شػرح قصػيدة السػودم الػيت أك٢تػا «لػيس عنػد ا٠تلػق مػو خػع» ,كقصػيدة ابػو بنػذ ا١تيلػق
«مػػو ذاؽ طعػػم ش ػراب القػػوـ يدريػػه» ,كشػػرح «مػػا لػػسة العػػيش إال صػػحبة الفق ػرا» ,كشػػرح رسػػالة الشػػيخ أرسػػبلف ,كشػػرح

(ْ)

حتم أ مديو ,كشرح قصيدة الشهر زكرم اليت مطلعها
١تعذ نارهم كقد عسعس الليل كمل اٟتادم كحار الدليل
تػػويف يف ُٔ ,رموػػاف َُّّ,ه ػػ ,كدبػػو بػػا١تعبلة بػػالقرب م ػو قػػع أـ ا١تػػؤمنُت خد٬تػػة .خبلصػػة األثػػر ُ ُٖٓ ,رقػػم
ُُٕ.
خبلصة األثر ْ ُْٖ ,ُٖٓ ,مشيخة أ ا١تواهب اٟتنبليّٖ.

()5

خبلصة األثر ْ ُّٖ ,ُْٖ ,كمشيخة أ ا١تواهب اٟتنبليِٖ.

()6

خبلصة األثر ْ ُْٖ.

- ّْ -

كيف ترٚتيػه مػا يشػػَت إذل أنٌػه كػػاف يتػرر إقػرا صػحيح البخػػارم ,بقػد أ ٌ قرا تػػه يف ِٖ
رجب ,سنة َُّٕهػ .كسلك يف العاـ السم هدمذ بيه التعبة مو السيلَُّٗهػػ ,حيػث
خيمه يف التعبة جهة اٟتطيم( ,)2كشرب بيها القهوة ,بوشى بع أعداحه إذل شػريف متػة
شران ,مثٌ عفا عنه بعدما علم اٟتقيقة(.)3
بسلك ,بأحورا يف اٟتاؿ ,كأراد أف يوقن به ٌ
يدرس اليفسَت يف اٟترـ الشريف خر حياته ,سنة َُٓٓهػ(.)4
كما ٧تدا ٌ

()1

خبلصة األثر ْ ُّٖ ,ُْٖ ,كمشيخة أ ا١تواهب اٟتنبليِٖ.

()2

خبلصة األثر ْ ُْٖ ,كمشيخة أ ا١تواهب اٟتنبليّٖ.

(ّ)
(ْ)

خبلصة األثر ْ ُْٖ ,ُٖٓ ,مشيخة أ ا١تواهب اٟتنبليّٖ.
مشيخة أ ا١تواهب اٟتنبلي ٖٓ.

- ْْ -

علمو وثناء العلماء عليو
يع ٌد ابو عبلٌف مو نوادر عصرا( ,)1قاؿ بيه تلميسا أبو ا١تواهػب اٟتنبلػي ,كمثلػه قػاؿ
مفسر كيػاب اهلل تعػاذل ,ك٤تيػي السػنة بالػديار اٟتاازيػة,
احمليب هو كاحد الدهر يف الفواحلٌ ,
كمقػ ػػرئ كيػ ػػاب صػ ػػحيح البخػ ػػارم مػ ػػو ٌأكلػ ػػه إذل خػ ػػرا يف جػ ػػوؼ كعبػ ػػة اهلل ,أحػ ػػد العلمػ ػػا
ا١تفس ػريو ,كاألحمػػة احملػػدثُت ,عػػادل الربػػن ا١تعمػػور ,صػػاحب اليصػػانيف الشػػهَتة .كػػاف مرجع ػان
ألهل عصرا يف ا١تساحل ا١تشتلة يف ٚتين الفنوف .ككاف حسو ا٠تط كثَت الوبط(.)2
كقاؿ احمليب ٚتن بُت الركاية كالدرايػة ,كالعلػم كالعمػل ,ككػاف إمامػان ثقػةن ,مػو أبػراد أهػل
زمانه معربةن كحفظػان كإتقانػان كضػبطان ٟتػديث رسػوؿ اهلل  ,كعلمػان بعللػه كصػحيحه كأسػانيدا.
ككػاف شػبيهان بػاٞتبلؿ السػيوطي يف معربػة اٟتػديث كضػبطه ككثػرة مؤلفاتػه كرسػاحله ,قػاؿ الشػيخ
عبد الرٛتو ا٠تيارم إنٌه سيوطي زمانه(.)3

مثٌ ق ػ ػػاؿ كعل ػ ػػى كػ ػ ػ ٌػل ح ػ ػػاؿ بفو ػ ػػله كش ػ ػػرؼ ق ػ ػػدرا ٦تػ ػ ػػا شػ ػ ػػاع كذاع ,كمػ ػ ػػؤل ال ػ ػػدنيا
كاألٝتاع(.)4
ا١تترمة(.)5
مرةن ٔتحدث متة ٌ
كٝتٌاا ٌ
ػديث بوػػلًه أحسػ يػو اٟتػػديث ،كإليػػه انيهػػى يف قطػػر اٟتاػػاز بػػو
كقػػاؿ أيو ػان علػ هػم حػ ي
اليحديث ,بهو سب ي ً
ك يجػ َّل ركاييًػه كدراييػه ,شػرح اهلل
حامل راييػه ،كحابظػيه الػسم ملىػ ى
ٌ
اؽ غاييه ،ي
ث عػو البحػر كال ح ىػرج ،كانظ ٍػر
ػدرا ،كأعلػى بػه يف ا٠تػابقُت قػدرا ,بح ّْػد ٍ
ث إذا يحػ ّْد ى
ليحفظه ص ى
ركض ػةن مػػو ريػػاض اٞتنػػة طيب ػةى األرج ,إذل مػػا حػػول مػػو بنػػوف أرب بيهػػا علػػى حلفاحػػه ،كهنػػاؾ
و
ػوس يف الػػيتلم كالسػػتوت،
حسػػو حػػاؿ مػػن اهلل أٟتقػػه بأتقيػػا الػػديو كحنفاحػػه .تػػيع بػػه النفػ ي
كدعوت ػػه ال يٖتا ػػب ع ػػو ا١تلًػ ػ ً
ت
ػامنَّ ،
ككد ٍ
ػانيف تىش ػػنٌ ي
ك كا١تلت ػػوت .كل ػػه تص ػ ي
ف ّٔ ػػا ذا هف كمس ػ ي

(ُ)

تأريخ متة ِ ّْٓ كقد أحاؿ بيه على كياب نشر يف تراجم أباضل متة لعبد اهلل أبو ا٠تَت ٥تطوط.

()2

مشيخة أ ا١تواهب اٟتنبليِٖ ,كخبلصة األثر ْ ُّٖ.ُْٖ ,

()3

خبلصة األثر ْ ُْٖ.
أالص وأل ش .188:4
خبلصة األثر ْ ُِٔ.

()4
(ٓ)

- ْٓ -

ً
األذهاف لو أّنا ٢تا دباتر ك٣تامن .كله شعر رٔتا أجاد بيه ،بلم ً
الزالؿ
صحاحف
٭تك مثالىه مو ُّ
ي
ي
ه
ي
ً
العسب صابيه(.)1
كقاؿ األدنركم نقبلن عو أسامي التيب كاف عا١تان باضبلن ماهران يف اليفسَت (.)2
ً
عشر الشمس(.)3
ككصفه التياشل باإلماـ عادل اٟتااز يف القرف اٟتادم ى

(ُ)

نفحة الر٭تانة كرشحة طبل اٟتانة ْ ُُُ ,ُُِ ,رقم َِٖ.

(ِ)
(ّ)

طبقات ا١تفسريو ُ ِٔٗ.
بهرس الفهارس ُ ِٕٕ.

- ْٔ -

شيوخو ومن أخذ عنهم:

عم ػ ػػه ش ػ ػػهاب ال ػ ػػديو الص ػ ػػديقي ا١تت ػ ػػي الش ػ ػػابعي
ُ-
أٛت ػ ػػد ب ػ ػػو إب ػ ػ ػراهيمٌ ,
النقشػػبندم( ,)1ا١تعػػركؼ بػػابو عػػبلف .كقػػد سػػبقذ اإلش ػارة إليػػه( .)2أخػػس عنػػه الق ػرا ات

كاٟتديث كالفقه كاليصوؼ(ّ).
(ْ)
ػقي ,بػدر الػػديو
ػ
ش
الدم
,
ػل
ػ
ص
األ
حسػػو بػػو ٤تمػػد بػػو ٤تمػػد ,الصػػفورم
ِ-
ٌ
(ٓ)
النسػابة .كلػد يف منيصػف رموػاف ,سػنة ّٔٗهػػ,
البيوًريٍت الشابعي ,ا١ت ٌ
ػؤرخ األديػب احملػ ٌدث ٌ
كتػ ػػوىف بدمشػ ػػق ّنػ ػػار األربعػ ػػا ٚ ُّ ,تػ ػػادل األكذل ,سػ ػػنة َُِْهػ ػ ػ(ٔ) .أخػ ػػس عن ػ ػه صػ ػػحيح
البخارم عندما كبد إذل اٟتااز(ٕ).
خالد بو أٛتد بػو ٤تمػد بػو عبػد اهلل ا١تػالتي اٞتعفػرم ا١تغػر  ,مث ا١تتػي,
ّ-
صدر ا١تدرسُت يف عصرا با١تساد اٟتراـ .توجه إذل متة كجاكر ّٔا كتص ٌدر لئلبادة .تويف ليلة
ا٠تميس ُٖ رجب ,سنة َُّْهػ(ٖ).
عبد الرٛتو بو عيسى بو مرشد ,أبو الوجاهة العمرم ا١تعػركؼ با١ترشػدم
ْ-
ػاعر مطبػػوعه ,كعػػادل قطػػر اٟتاػػاز كأكحػػد أهلػػه يف
اٟتنفػػي شػػرؼ الػػديو ,مفػػيت اٟتػػرـ ا١تتػػي ,شػ ه
الفول كا١تعربة كاألدب .كلد ٔتتة ليلة اٞتمعة خامس ٚتػادل األكذل سػنة ٕٓٗهػػ ,كقيػل ليلػة
اٞتمعػػة ُُ ذم اٟتاػػة سػػنة َُّٕه ػػ .كهػػو مػػو أشػػهر علم ػا متػػة( .)9دل يػيػسكر أ ٌف ابػػو
كل الشيوخ.
عبلٌف أخس عنه ,ك ٌ
ا١ترجح أنٌه أخس عنه ,لشهرته كأل ٌف ا١تًتٚتُت عادة ال يسكركف ٌ
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

نسػبة للطريقػػة النقشػػبندية الصػوبية ,ا١تنسػػوبة ١تؤسسػػها ّٔػا الػػديو ٤تمػػد بػو ٤تمػػد اٟتسػػيٍت البخػارم ا١تعػػركؼ بنقشػػبند.
٥تيصر بيح رب األرباب (النقشبندم).
خبلصة األثر ُ ُٖٓ ,رقم ُُٕ.
مشيخة أ ا١تواهب اٟتنبلػيِٖ ,كخبلصػة األثػر ْ ُْٖ ,رقػم َُٔٓ .كذكػرا ابػو عػبلف يف دليػل الفػاٟتُت ِ ْٕ,
كالفيوحات الربانية ُ ُّْ.َِٗ ْ ,
للص يفوريٌة بلدة يف األردف قرب طعية .معام البلداف (صفورية) ّ ُْْ.
نسبة ى
نسبة لبوريو قرية مو قرل نابلس على ساحل بلسطُت .األعبلـ ِ ُِٗ.
خبلصة األثر ِ َٓ ,رقم ِّٓ.
مشيخة أ ا١تواهب اٟتنبليِٖ ,كخبلصة األثر ْ ُْٖ ,رقم َُٔٓ.
خبلصة األثر ِ ُِٔ ,رقم َِْ.
خبلصة األثر ِ ّٖٓ ,رقم ِٕٓ.

- ْٕ -

عبػػد الػػرٛتو بػػو ٤تمػػد الش ػربيٍت العثمػػاشل الشػػابعي جػػبلؿ الػػديو(ُ) .أخػػس
ٓ-
عنه صحيح البخارم عندما كبد إذل اٟتااز (ِ).
ث
ٔ-
ػاـ عػادله بقيػهه ٤تػ ٌد ه
عبد الرحيم بو أ بتر بو حساف ا١تتي اٟتنفػي ,إم ه
ػارؾ يف عل ػ ػػوـ كث ػ ػػَتة .كل ػ ػػد ٔتت ػ ػػة كّٔ ػ ػػا نش ػ ػػأ ,كت ػ ػػويف ّٔ ػ ػػا يف ذم اٟتا ػ ػػة ,س ػ ػػنة
ػوم مش ػ ػ ه
٨ت ػ ػ ّّ
َُُْه ػ( .)3أخػػس عن ػه النحػػو ,بق ػرأ عليػػه شػػرح اآلجركميػػة للشػػيخ خالػػد األزهػػرم ,كشػػرح

القواعد له ,كشرح (ألفية ابو مالك) للسيوطي(ْ).
عبػػد اهلل بػػو ٤تمػػد النحػراكم(ٓ) اٟتنفػػي أحػػد بوػػبل األحنػػاؼ ,كمفيػػيهم
ٕ-
ٔتصػر ,كتػويف ّٔػػا يف أحػد الػربيعُت سػنة َُِٔه ػ عػو ٨تػو ٜتسػػُت سػنة(ٔ) .أخػػس عنػه صػػحيح
البخارم عندما كبد إذل اٟتااز(ٕ).
عبػ ػػد ا١تل ػ ػػك بػ ػػو ٚت ػ ػػاؿ العصػ ػػامي ب ػ ػػو صػ ػػدر ال ػ ػػديو بػ ػػو عص ػ ػػاـ ال ػ ػػديو
ٖ-
اإلسػػفرايٍت ا١تشػػهور بػػا١تبل عصػػاـ ,إمػػاـ العلػػوـ العربيػػة كعبلٌيمهػػا .كلػػد ٔتتػػة سػػنة ٖٕٗهػػ,كتويف
با١تدينػػة ا١تنػ ٌػورة سػػنة َُّٕهػػ ,كدبػػو ببقيػػن الغرقػػد( .)8كهػػو مػػو أعظػػم مػػو أخػػس عػػنهم ابػػو
عبلف يف العربية ,كرر ذكرا يف شرح االقًتاح .قرأ عليه شرح القطر البو هشاـ ,كشرح الشسكر
البو هشاـ أيوان ,كما أخس عنه علم العركض كا١تعاشل كالبياف( ,)9كعلوـ ا١تعقوالت(.)10
ا١تعقوالت(.)10
(ُ)

لعلػه عبػد الػرٛتو بػو ٤تمػد ,زيػػو الػديو بػو مشػس الػديو ا٠تطيػب الشػربيٍت الفقيػه الشػابعي ا١تصػرم؛ إذ ح ٌػج ِْ مػٌػرةن.
تويف سنة َُُْهػ .خبلصة األثر ِ ّّٔ ,رقم ٕٔٓ.
مشيخة أ ا١تواهب اٟتنبليِٖ ,كخبلصة األثر ْ ُْٖ ,رقم َُٔٓ.

(ّ)
(ْ)

خبلصة األثر ِ ّْٗ ,رقم ٖٔٓ.
مشػ ػػيخة أ ا١تواهػ ػػب اٟتنبلػ ػػيِٖ ,كخبلصػ ػػة األثػ ػػر ْ ُْٖ ,رقػ ػػم َُٔٓ .كذكػ ػػرا ابػ ػػو عػ ػػبلف يف دليػ ػػل الفػ ػػاٟتُت
ِ ِْٓ ,كالفيوحات الربانية ٔ َّْ.
نسبة للنحارية قرية بأرض مصر٥ .تيصر بيح رب األرباب (النحراكم).
خبلصة األثر ّ ْٔ ,رقم َٕٔ.
مشيخة أ ا١تواهب اٟتنبليِٖ ,كخبلصة األثر ْ ُْٖ ,رقم َُٔٓ.
خبلص ػ ػػة األث ػ ػػر ّ ٖٔ ,رق ػ ػػم ٖٓٔ . .كذك ػ ػػرا اب ػ ػػو ع ػ ػػبلف يف داع ػ ػػي الف ػ ػػبلح غ ػ ػػَت م ػ ػ ٌػرة ْٔ,ٖٔٓ ,َِٗ ,ِٖ ,
كالفيوحات الربانية ُ ّٖٕ.ّٖٓ ْ ,

(ٗ)
(َُ)

خبلصة األثر ْ ُْٖ ,رقم َُٔٓ.
مشيخة أ ا١تواهب اٟتنبليِٖ.

(ِ)

(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

- ْٖ -

عبيد اهلل ا٠تي ىاٍن ىدم( )1الصدر السعيد كماؿ اإلسبلـ(ِ).
ٗ-
َُ -عم ػػر(ّ) ب ػػو عب ػػد ال ػػرحيم البص ػػرم اٟتس ػػيٍت الش ػػابعي ,نزي ػػل مت ػػة ,إم ػػاـ
ػرب .ت ػ ػػويف ظه ػ ػػر ا٠تم ػ ػػيس ,يف ُٖ ربي ػ ػػن الث ػ ػػاشل ,س ػ ػػنة
٤تق ػ ػػق ,أس ػ ػػياذ األس ػ ػػياذيو ,بقي ػ ػػهه م ػ ػ ٍّ
َُّٕهػ(.)4
٤تم ػػد ب ػػو عب ػػد اهلل أب ػػو عب ػػد ال ػػرٛتو ,ال ىق ٍل ىق ىش ػ ػٍن ًدم( )5بل ػػدان الش ػػعراكم

ُُ-
ا٠تلػػويت( )6الشػػهَت ْتاػػازم ،الػواع ا١تصػػرم ،اإلمػػاـ ا١تعمػػر احملػ ٌدث ا١تسػػند ا١تقػػرئ(ٕ) .أخػػس
أخس عنه صحيح البخارم سنة ََُِهػ عندما كبد إذل اٟتااز(ٖ).
ج ػػا يف ه ػػامش أص ػػل ٥تط ػػوط مش ػػيخة أ ا١تواه ػػب اٟتنبل ػػي(ٗ) أخ ػػد ا١ت ػػًتجم س ػػنة
عشريو كألف عو الشيخ حاازم الواع  ,كالشػيخ حاػازم الػواع أخػس عػو شػيخه ا٢تمػاـ
اٞتهبس الشيخ أٛتد بو أركماس الساكو بغيط العدة ٔتصر إجازة ,كهػو يػركم عػو شػيخه أمػَت
ا١تؤمنُت يف اٟتديث الشيخ أٛتد بو علي بو حاػر العسػقبلشل ,كهػو يػركم عػو األسػياذ أٛتػد
بو علي الينػوخي ,كهػو يػركم عػو أٛتػد بػو أ طالػب اٟتاػازم ,كهػو يػركم عػو اٟتسػُت بػو
ا١تبػارؾ الزبيػدم ,عػػو أ الوقػذ عبػػد األكؿ بػو عيسػػى السػازم ا٢تػػركم ,عػو عبػػد الػرٛتو بػػو
السىر ٍخسي ,عو عبد اهلل بو ٤تمد بػو يوسػف بػو مطػر
مظفر الداكدم ,عو عبد اهلل بو أٛتد ٌ
بو صاحل بو بشر الفربرم ,عو البخارم.
(ُ)

نسبة ٠تي ىاٍندة مدينة بطرؼ ّنر سيحوف يف ببلد ا١تشرؽ .معام البلداف ( يخ ىاٍندة) ِ ّْٕ.
مشيخة أ ا١تواهب اٟتنبليِٖ ,كخبلصة األثر ْ ُْٖ ,رقم َُٔٓ .كدل أجد له ترٚتة يف التواكب السػاحرة كالنػور
السابر كخبلصة األثر كسلك الدرر.
يف مشيخة أ ا١تواهب اٟتنبليِٖ ٤تمد.
خبلصػ ػػة األثػ ػػر ّ َُِ ,رقػ ػػم َٕٗ .كينظػ ػػر مشػ ػػيخة أ ا١تواهػ ػػب اٟتنبلػ ػػيِٖ ,كخبلصػ ػػة األثػ ػػر ْ ُْٖ ,رقػ ػػم
َُٔٓ.
نسبة لقلقشندة قرية ٔتصر٥ .تيصر بيح رب األرباب (ال ىق ٍل ىق ىشٍن ًدم).
نسبة للطريقة ا٠تلوتية للشيخ ٤تمد ا٠تلويت ا١تنسوب للخلوة٥ .تيصر بيح رب األرباب (ا٠تلويت).
خبلصة األثر ْ ُْٕ ,رقم ََُٓ.

(ٖ)
(ٗ)

خبلصة األثر ْ ُْٖ ,رقم َُٔٓ ,كبهرس الفهارس ِ ُُِٓ.ُُِٕ ,
مشيخة أ ا١تواهب اٟتنبلي ِٖ.

(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)

- ْٗ -

ُِ-

(ُ)

٤تمد بو ٤تمد بو جار اهلل بو بهد ا٢تامشي احمل ٌدث التبَت(ُ).

مشيخة أ ا١تواهب اٟتنبليِٖ ,كخبلصة األثر ْ ُْٖ ,رقم َُٔٓ .كدل أجد له ترٚتة يف التواكب السػاحرة كالنػور
السابر كخبلصة األثر كسلك الدرر.

- َٓ -

تالميذه ومن أخذ عنو

١تػا كػػاف ابػػو عػبلٌف مػػو أهػػل متػػة كأهػ ًػل اٟتػػديث كثيػ ىػر اآلخػػسكف عنػػه؛ إذ متػػة مهػػول
ٌ
اٟتاجُت ,كعلػم اٟتػديث مػو أشػرؼ العلػوـ عنػد ا١تسػلمُت ,كهػم ٭ترصػوف علػى
ا١تؤمنُت
قلوب
ٌ
أخسا مسندان.
إبػ ػ ػراهيم ب ػ ػػو حس ػ ػػُت ,مف ػ ػػيت مت ػ ػػة أح ػ ػػد أك ػ ػػابر بقه ػ ػػا اٟتنفي ػ ػػة كعلم ػ ػػاحهم
ُ.
ا١تشهوريو .ككانػذ كالدتػه يف ا١تدينػة ا١تنػورة يف نيػف كعشػريو كألػف ,كتػويف يػوـ األحػد,ُٔ ,
شواؿ سنة َُٗٗهػ .قاؿ احمليب أخس اٟتديث عو ابو عبلف(.)1
أٛتػد بػػو أ بتػػر بػػو أٛتػػد بػػو أ بتػر بػػو عبػػد اهلل بػػو أ بتػػر بػػو علػػوم.
ِ.
كهو أخو ٤تمد اٞتماؿ صاحب الياريخ .كلػد سػنة َُُٗهػػ ,كتػويف يف سػنة َُٕٓه ػ ٔتدينػة
تى ًرصل( .)2رحل إذل اٟترمُت كأخس عو ابو عبلف(.)3
الشػػيخ أٛتػػد بػػو حسػػُت بػػو ٤تمػػد .جػػاكر ٔتتػػة سػػنُت لليفقػػه ,بأخػػس ّٔػػا عػػو
ّ.
ٚتاعة منهم ابو عبلف ,مث عاد ١تتة ثانيان ,كأقاـ ّٔا إذل أف تويف سنة َُِٓهػ(.)4

الشػػيخ أٛتػػد بػػو عبػػد اهلل اٟتوػػرمي الشػػابعي .رحػػل إذل متػػة كأخػػس ّٔػػا عػػو
ْ.
ٚتن منهم ابو عبلف .تويف بالطاحف يوـ اٞتمعة ,ُٕ ,رمواف ,سنة َُُٗهػػ ,كبػو بػالقرب
مو تربة اإلماـ عبد اهلل بو عباس رضي اهلل تعاذل(.)5
الشيخ أٛتد بو ٤تمد بو أ بتر بو ٤تمػد بػو عمػر بػو أٛتػد بػو موسػى بػو
ٓ.
أ بتػػر صػ ً
ػاحب ا٠تػػاؿ( )6األكػػع .ا١تعػػركؼ بصػػاحب ا٠تػػاؿ ,كبػػَت اللُّحيػػة( .)7تػػويف ليلػػة
اٞتمعة ,ُٓ ,رجب ,سنة َُٓٔهػ باللحية(.)8
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)

خبلصة األثر ُ ُٖٓ ,رقم ُُٕ.
موت .معام البلداف (ترصل) ُ ِٖ.
حور ى
مدينة باليمو ى
خبلصة األثر ُ ُُٗ ,رقم ُِِ.
خبلصة األثر ُ ُِّ ,رقم ُّْ.
خبلصة األثر ُ ِِٔ ,رقم ُٗٔ.
موضن يف اليمو .معام البلداف (ا٠تاؿ) ِ ّّٗ.

(ٕ)
(ٖ)

ثغر مو ثغور اليمو .تاج العركس (ٟتي).
خبلصة األثر ُ ّّٔ ,رقم ِِٖ.

- ُٓ -

أٛتػػد بػػو ٤تمػػد بػػو أٛتػػد ,الشػػهَت بػػالنى ٍخلي( )1الصػػويف النقشػػبندم ا١تتػػي
ٔ.
الشابعي ,احملدث الفقيه ,أبو ٤تمد شهاب الديو .كلد سنة َُْْهػ ٔتتة ا١تشربة كنشػأ ّٔػا,
إذل أف تػػويف ّٔ ػا ,يف أكاحػػل سػػنة ثبلثػػُت كماحػػة كألػػف .كدبػػو بػػا١تعلى(.)2قػػاؿ التيػػاشل ركل
علي بو عػبلف الصػديقي ا١تتػي ,كلعلػه أعلػى مشػاٮته إسػنادان كأكثػرهم
ى
ا١تًتج يم عامةن عو ٤تمد ٌ
تأليفان كأقدمهم كباة ،ألف موت ابو عبلف سنة َُٕٓ ،بعاش بعػدا النخلػي َٕ سػنةن ،كهػسا
نػػادر( .)3ك٦تػػا يػيػسكر مػػو ركاييػػه عػػو ابػػو ع ػبلٌف كيػػاب ا١تواهػػب السػػنية يف مسلسػػبلت إمػػاـ
اٟتنفية(.)4
الشيخ أٛتد بػو ٤تمػد األسػدم الشػابعي ا١تتػي ,مػو بوػبل الزمػاف كظرباحػه.
ٕ.
كلد ٔتتة سنة َُّٓهػ ,كنشأ ّٔا ,إذل أف تويف سنة َُٔٔهػ ّٔا(.)5
حسػػو بػػو علػػي بػػو ٤تمػػد بػػو عمػػر العايمػػي ا١تتػػي ،أبػػو األس ػرار ,الفقيػػه
ٖ.
الصويف احملدث ,ا١تيوىف بالطاحف سنة ُُُّهػ(.)6
القاضي حسُت بو ٤تمود بػو ٤تمػد بػو عيسػى بػو موسػى ,العػدكم الزككػارم
ٗ.
الص ػػاٟتي القاض ػػي الفقي ػػه األدي ػػب الش ػػابعي ,كل ػػد س ػػنة َُُٖه ػػ ,كت ػػويف ّن ػػار اٞتمع ػػةُٕ ,
ٚتادل اآلخرة ,سنة َُٕٗهػ كدبو بسفح قاسيوف بدمشق .أخس ٔتتة عو ابو عبلف(.)7
عبلف(.)7
ط ػػه ب ػػو ص ػػاحل ب ػػو ٭ت ػػِت ب ػػو قاض ػػي القو ػػاة كش ػػيخ اإلس ػػبلـ ٧ت ػػم ال ػػديو أب ػو
َُ.
العك ػػات ٤تم ػػد ,ا١تت ػػٌت ب ػػأ الرض ػػا ال ػػديرم ا١تقدس ػ ػي اٟتنف ػػي .ت ػػويف ليل ػػة األربعػ ػػا ُُ
رمواف ,سنة َُُٕهػ .أخس اٟتديث ٔتتة عو ابو عبلف(.)8
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)

نسبة للنخلة ٩تلة ٤تمود ,قرية قرب متة .معام البلداف (٩تلة ٤تمود) ٓ ِٕٕ ,كلب اللباب (النخلي).
سلك الدرر ُ ُُٕ ,ُِٕ ,كأّتد العلوـ ّ ُٕٕ ,كبهرس الفهارسُ ُِٓ.
بهرس الفهارسُ ِِٓ.
بهرس الفهارس ِ َٗٔ.
خبلصة األثر ُ ّّٔ ,رقم ِِٗ.
بهرس الفهارس ِ َُٖ.ُُٖ ,

(ٕ)
(ٖ)

خبلصة األثر ِ ُُْ ,رقم ّٖٗ.
خبلصة األثر ِ ِِٓ ,رقم َٖٓ.

- ِٓ -

عبد الباقي بو عبد الباقي بو عبد القادر بو عبػد البػاقي بػو إبػراهيم بػو عمػر
ُُ.
بو ٤تمد ,اٟتنبلي البعلي األزهرم الدمشقي ,احملدث ا١تقرئ ,الشهَت بابو البدر ,مث بابو بقيػه
ً
صػه( .)1كأجػػدادا كلٌهػػم حنابلػػة .كلػػد ليلػػة السػػبذ ُٖ ربيػػن الثػػاشل ,سػػنة ََُٓهػػ ,كتػػويف
بٌ
ليل ػ ػػة الثبلث ػ ػػا ُٕ ذم اٟتا ػ ػػة ,س ػ ػػنة إَُُٕهػ ػ ػػ .أج ػ ػػازا علم ػ ػػا مت ػ ػػة م ػ ػػنهم اب ػ ػػو ع ػ ػػبلف
الصديقي(.)2
ُِ.

عبد الع بو عبد القادر بو ٤تمد ,ال ىفيومي()3
الع ٍويف( )4اٟتنفي .تويف سنة
ى
ي

مؤرخػةن بػػأكاخر
تػػويف سػػنة َُُٕه ػ بقسػػطنطينية .أخػػس ٔتتػػة عػػو ابػػو عػػبلف ,ككيػػب لػػه إجػػازنة َّ
ذم اٟتاة سنة َُِْهػ(.)5
عبد الرٛتو بػو ٤تمػد بػو ّنشػل اٟتيمػي ,حػاب جػامن بػُت ا١تعقػوؿ كا١تنقػوؿ,
ُّ.
األكؿ ,سػ ػ ػػنة َُٖٔ هػ ػ ػ ػ
كلػ ػ ػػه اشػ ػ ػػيغاؿ باليػ ػ ػػدريس يف األمهػ ػ ػػات كنشػ ػ ػػرها .تػ ػ ػػويف ِٕ ربيػ ػ ػػن ٌ
بصنعا (.)6
األكؿ بو أ بتػر ,صػاحب اللحيػة.
ُْ.
القاضي عبد ا٢تادم بو ا١تقبوؿ بو عبد ٌ
تويف ّتازاف يف ذم القعدة ,سنة َُٖٗهػ (.)7
علػػي بػػو ٤تمػػد بػػو عبػػد الػػرحيم بػػو ٤تػػب الػػديو بػػو أي ػوب ,الشػػهَت بػػاأليو
ُٓ.
كسػراة العلمػا الفقهػا احملػدثُت .كلػد ٔتتػة
الشابعي ا١تتي ,أحد أجبل خطبا ا١تساد اٟتراـ ى
كالزـ ابو عبلف .تويف سنة َُٖٔهػ(.)8

(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)

قرية ببعلبك مو جهة دمشق ٨تو برسخ .ا١تصدر البلحق.
خبلصة األثر ِ ِْٕ ,رقم ُٗٓ ,ك بهرس الفهارس ُ ُْٓ.
نسبة لعبد الرٛتو بو عوؼ الصحا اٞتليل .اللباب هتسيب األنساب (العويف) ِ ّْٔ.
نسبة إذل الفيوـ مدينة ٔتصر .لب اللباب (الفيومي).
خبلصة األثر ِ ِِٖ ,رقم ِْٓ.
البدر الطالن ُ ِّٔ ,ِّٕ ,رقم ِّّ.

(ٕ)
(ٖ)

حاج صنعا  .معام البلداف (جازاف) ِ ْٗ.
خبلصة األثر ّ ِٗ ,رقم َٗٔ .كجازاف موضن يف طريق ٌ
خبلصة األثر ّ ُٖٓ ,رقم ٕٓٔ.

- ّٓ -

ً
م الشػػابعي ,كلػػد سػػنة َُّّهػػ ,كتػػويف يف ّ
ُٔ.
علػي بػػو ٤تمػػد األنصػػارم اليىعػّْز ٌ
ربين اآلخر ,سنة َُُُ هػ بػ«تىعًَّز»( .)1رحل إؿ متة ,بقرأ على ابػو عػبلف كغػَتا ,كبػرع يف
بنوف .كله تصانيف(.)2

ُٕ.

٤تمػػد صػػاحب ا٠تػػاؿ( )3بػػو أٛتػػد بػػو ٤تمػػد بػػو أ بتػػر .تػػويف ببلػػدا ليلػػة

(ُ)

قلعة عظيمة باليمو .معام البلداف (تعز) ِ ّْ.

(ِ)
(ّ)

البدر الطالن ُ ّّٖ ,رقم ّّٓ.
كهو ابو صاحب ا٠تاؿ السابق السم رقمه ٓ.

- ْٓ -

السبذ ِٔ صفر ,سنة ََُُهػ .أخس باٟترمُت عو ابو عبلف(.)1
تلميسا الفاضل ٤تمد النببلكم الدمياطي(.)2
ُٖ.
٤تمػػد بػػو الط ػاهر بػػو أ القسػػم بػػو أ الغيػػث بػػو أ القسػػم ,كلػػد يف ُٖ
ُٗ.
رموػػاف ,سػػنة ََُِه ػ با١تنصػػورية(.)3كتػػويف عشػػية االثنػػُت ْ ,احملػػرـ ,سػػنة َُّٖهػ ػ ّٔػػا.
اٟتديث ,كأجازا ٔتركياته(.)4
أخس ٔتتة عو ابو عبلف
اليفسَت ك ى
ى
بص ػه ا١تػػًتجم سػػابقان ,أبػػو ا١تواهػػب
َِ.
٤تمػػد بػػو عبػػد البػػاقي ا١تشػػهور بػػابو بقيػػه ٌ
صاحب ا١تشيخة اليت ٨تيل عليها .كلد بدمشق يف رجػب سػنة َُْْهػػ ,كنشػأ ّٔػا يف صػيانة
كرباهيػػة كطواعي ػػة يف كن ػػف كال ػػدا كق ػرأ الق ػػر ف العظػػيم كحفظ ػػه كج ػػود عل ػػى كال ػػدا م ػػو طري ػػق
الشػػاطبية كالطيبػػه كالػػدرة .تػػويف يف شػواؿ سػػنة ُُِٔهػػ .أخػػس العلػػم عػػو ٚتاعػػة كثػَتيو مػػو
()5
ػرت
دمشق كمصر كاٟترمُت منهم ابو عبلف  .قاؿ أبو ا١تواهب يف مشيخيه هسا كقد حو ي
ػذ حارتػػه ,كأجػػازشل إجػػازة خاصػةن بعػػد أف
درسػػه يف اليفسػػَت عنػػد التعبػػة ٕتػػاا اٟتاػػر ,كدخلػ ي
أجػػازشل عامػةن بسػػاحر مركياتػػه ليلػػة دخولنػػا إذل متػػة ,كأنػػا داخػػل أنػػا ككالػػدم مػػو بػػاب السػػبلـ،
بوجدناا ميوجهان مو الطواؼ يف طريق مدخلنا إذل الطواؼ باليماس كالدم رل منه ذلك ،كأنا
ابػػو إحػػدل عشػػرة سػػنة .كذلػػك سػػنة ٜتػػس كٜتسػػُت كألػػف (َُٓٓهػػ) علػػى مهاجرهػػا أبوػػل
صبلة كأكمل ٖتية(.)6

٤تم ػػد ب ػػو عل ػػي ب ػػو س ػػعد ال ػػديو ب ػػو رج ػػب ب ػػو علػ ػواف ,ا١تع ػػركؼ ب ػػا١تتييب
ُِ.
الدمش ػػقي ا٠تطي ػػب الش ػػابعي٤ ,ت ػػدث بقي ػػه إخب ػػارم أدي ػػب .كل ػػد يف ُٕ ذم القع ػػدة ,س ػػنة

(ُ)

خبلصة األثر ّ َّٖ ,رقم ٖٔٗ.

()2

كسا ذكرا خبلصة األثر ُ ُْٖ ,كدل أجد ترٚتيه.
بينها كبُت زبيد مرحلة كاملة مو جهة القبلة .ككاف أسبلبه ٔتدينة اٟتىرجة .ينظر ا١تصدر البلحق.
خبلصة األثر ّ ِْٔ ,رقم ّْٗ.

(ٓ)
(ٔ)

سلك الدرر ُ ٕٔ ,ٖٔ ,ك بهرس الفهارس ُ َٓٓ ,رقم ُٔٓ.
مشيخة أ ا١تواهب اٟتنبلي ٖٓ.

(ّ)
(ْ)

- ٓٓ -

ََُِهػػ ,كتػػويف ّنػػار السػػبذ ِِ ٚتػػادل اآلخػػرة ,سػػنة ُٔٗه ػ كدبػػو ٔتقػػعة بػػاب الصػػغَت.
أخس ٔتتة عو ابو عبلف الصديقي(.)1
السيد ٤تمد بو كماؿ الديو بػو ٤تمػد بػو حسػُت بػو ٤تمػد بػو ٛتػزة ,نقيػب
ِِ.
الشػاـ اٟتسػػيٍت اٟتنفػػي ,رحػػيس كقيػػه يف العلػػم .كلػد يف غػػرة رجػػب سػػنة َُِْهػػ ,كتػػويف خيػػاـ
صػػفر سػػنة َُٖٓهػػ ,كدبػػو ٔتقػػعة الفػراديس .اجيمػػن بػػابو عػػبلف كقػرأ عليػػه قطعػػة مػػو الشػػفا
للقاضي عياض ,كأجازا ٔتا ٬توز له ركاييه ,ككيب له خطيه بسلك(.)2
ِّ.

٤تمػػد بػػو ٤تمػػد بػػو موسػػى بػػو عػػبل الػػديو ,أبػػو اليسػػر ا١تلقػػب بتمػػاؿ الػػديو

ً ()3
األكؿ م ػ ػػو َُٕٖه ػ ػ ػ .أخ ػ ػػس ٔتت ػ ػػة ع ػ ػػو اب ػ ػػو
العي ىس ػ ػٍيلي ال يقدس ػ ػػي .ت ػ ػػويف يف ش ػ ػػهر ربي ػ ػػن ٌ
عبلف(.)4

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

(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)

خبلصة األثر ْ ْٕ ,رقم ٕٗٗ ,كبهرس الفهارس ِ ٕٓٓ ,رقم ُّٔ.
خبلصة األثر ْ ُِٓ ,رقم َُِِ.
نسبة ل يع ىسيل بطو مو سامة بو لؤم .لب اللباب (العسيلي)
خبلصة األثر ْ ََِ ,رقم ََُٔ.

(ٓ)

خبلصة األثر ْ ِْٓ ,ِْٕ ,رقم َُٖٓ.

- ٓٔ -

أقرانو في مكة

ٯتتننا أف نعرؼ نظرا ابو عبلٌف كطبقيه مو خبلؿ مو أخس عنه ,إذ أخسكا عنه كعو
أقرانه ,كمو أخس عنهم ابو عبلف؛ أل ٌف شيوخه هم شيوخ أقرانه أيوان.
أٛتػػد ا٢تػػادم بػػو شػػهاب الػػديو بػػو السػػقاؼ بػػاعلوم اٟتسػػيٍت ,إمػػاـ ا١تعقػػوؿ
ُ)
خاص يف كياب أحيا علوـ الػديو للغ ٌػزارل .تػويف يف ذم القعػدة سػنة
كا١تنقوؿ ,ككاف له درس ٌ
َُْٓهػ ٔتتة(.)1
عبػػد العزيػػز بػػو ٤تمػػد بػػو عبػػد العزيػػز بػػو علػػي بػػو عبػػد العزيػػز بػػو عبػػد السػػبلـ
ِ)
الشػػابعي الشػَتازم األصػػل ,مث ا١تتػػي الزمزمػػي نسػػبة لبئػػر زمػػزـ ,جػػدا ألمػػه الشػػهاب أٛتػػد بػػو
حا ػػر ا١تت ػػي .ك ػػاف إمامػ ػان كب ػػَت الش ػػأف عا١تػ ػان رحيسػ ػان نبيهػ ػان .نش ػػأ ٔتت ػػة كأخ ػػس ع ػػو أس ػػاطُت
علماحها ,كج ٌد كبرع يف العلوـ ال سيٌما الفقه كطار صييه كانيفن به الناس ,كانيهػذ إليػه رياسػة
الشابعية .كلد ٔتتة ا١تشربة سنة ٕٗٗهػ ,كتوىف يف ٚتادل األكذل ,سنة َُِٕهػ(.)2
عبػد اهلل بػػو سػػعيد بػػو عبػد اهلل بػػو أ بتػػر باقشػػَت ا١تتػي ,كبػػَت علمػػا قطػػر
ّ)
اٟتاػػاز يف عصػػرا .كػػاف أديبػان كشػػاعران .جػ ٌد يف االشػػيغاؿ حػػىت كصػػل إذل مرتبػػة دل ينلهػػا أحػ هد
غػَتا مػػو أهػػل عصػػرا .كلػػد ٔتتػػة يف سػنة ََُّهػػ ,كحفػ القػػر ف كالشػػاطبية كجػػودا كأحتػػم
عل ػ ػػم الياوي ػ ػػد كالقػ ػ ػرا ات .كك ػ ػػاف ميميػ ػ ػزان يف ا١تع ػ ػػارؼ كاآلداب .ت ػ ػػويف يف ربي ػ ػػن األكؿ ,س ػ ػػنة
َُٕٔهػ (.)3
علي بو أ بتر بو علي نور الديو بو أ بتػر ,ا١تعػركؼ باٞتمػاؿ ا١تصػرم,
ْ)
ا١تتػػي الشػػابعي اإلمػػاـ اٟتاػػة ا١تؤلػػف .كلػػد ٔتتػػة سػػنة ََُِه ػػ ,كنشػػأ ّٔػػا كحف ػ القػػر ف,
كاشػػيغل بػػالقرا ات ,مثٌ تنوعػػذ علومػػه كاتسػػعذ .تص ػ ٌدر لئلق ػرا كاليػػدريس يف ا١تسػػاد اٟت ػراـ
كانيفن به ٚتاعة مو األعبلـ .تويف يف شهر ربين الثاشل ,سنة َُِٕهػ(.)4

(ُ)
(ِ)

خبلصة األثر ُ ِْٗ ,رقم َُٔ.
خبلصة األثر ِ ُْْ ,رقم ََٔ.

(ّ)
(ْ)

خبلصة األثر ّ َْ ,رقم ّٓٔ.
خبلصة األثر ّ ُِْ ,رقم ُِٕ.

- ٕٓ -

عيسػػى بػػو ٤تمػػد بػػو ٤تمػػد بػػو أٛتػػد ,جػػار اهلل أبػػو متيػػوـ ا١تغػػر اٞتعفػػرم
ٓ)
الثعػػاليب ا٢تػػامشي نزيػػل ا١تدينػػة ا١تنػػورة مث متػػة ا١تشػػربة إمػػاـ اٟتػػرمُت ,إمػػاـ عػػادل عامػػل كرع زاهػػد
كل العلػوـ ,كثػَت اإلحاطػة كاليحقيػق .كلػد ٔتدينػة زكاكة مػو أرض ا١تغػرب كّٔػا نشػأ.
ميفنو يف ٌ
كقػػد كثػػرت شػػيوخه .ككانػػذ كباتػػه ٔتتػػة يف رجػػب ,سػػنة ََُٖهػػ ,كدبػػو بػػاٟتاوف عنػػد قػػع
األسياذ ا١تشهور الشيخ ٤تمد بو عراؽ(.)1
٤تمد بو عبد ا١تنعم الطاحفي الفقيه الشابعي كاف مو بوػبل كقيػه .كلػد سػنة
ٔ)
ََُْه ػ كحف ػ القػػر ف ,مثٌ اتسػػعذ علومػػه كمعاربػػه .أذف لػػه غػػَت كاحػػد باإلبيػػا كاليػػدريس,
ػدرس يف ا١تس ػػاد اٟتػ ػراـ ,كانيف ػػن ب ػػه ٚتاع ػػة .ككان ػػذ كبات ػػه يف رمو ػػاف ,س ػػنة َُِٓه ػ ػ يف
بػ ٌ
متة(.)2
٤تمػػد بػػو عػػبل الػػديو ,أبػػو عبػػد اهلل مشػػس الػػديو البػػابلي القػػاهرم األزهػػرم
ٕ)
الشػػابعي ,اٟتػػاب الرحلَّ ػة ,أحػػد األعػػبلـ يف اٟتػػديث كالفقػػه ,كهػػو أحف ػ أهػػل عصػػرا ١تيػػوف
األحاديػػث كأعػػربهم ّترحهػػا كرجا٢تػػا كصػػحيحها كسػػقيمها ,ككػػاف شػػيوخه كأقرانػػه يعًتبػػوف لػػه
بسلك .كلد سنة َََُهػ ,كتويف عصر يف ِٓ ٚتادل األكذل سنة َُٕٕهػ(.)3
٤تمػػد بػػو علػػوم بػػو ٤تمػػد بػػو أ بتػػر بػػو علػػوم ,نزيػػل اٟتػػرمُت نػػادرة الزمػػاف
ٖ)
الش ػ ٍحر( ,)4كحف ػ القػػر ف كالزـ قرا تػػه كصػػحب العلمػػا مث كثيػ ىػر
كعلػػم العلمػػا  ,كلػػد ببنػػدر ّْ
ترحالػػه للعلػػم كالًتبيػػة الصػػوبية ,كيف سػػنة َُُٗه ػ حػػج حاػػة اإلسػػبلـ ,كزار ا١تػػديو ,مث عػػاد
ػيقر ّٔػػا حػػىت باتػػه ّٔػػا ,يف شػػهر ربيػػن الثػػاشل,
إذل بػػبلدا بعػػد رحػػبلت ,مث إذل بػػبلد اٟتاػػاز ليسػ ٌ
سنة َُُٕهػ ,كحور جنازته سلطاف متة(.)5

(ُ)
(ِ)
(ّ)

خبلصة األثر ّ َِّ ,رقم ُْٖ.
خبلصة األثر ْ ّّ ,رقم ّٕٗ.
خبلصة األثر ْ ّٗ ,رقم ُٖٗ.

(ْ)
(ٓ)

ساحل على احمليط ا٢تندم باليمو .معام البلداف (الشحر) ّ ِّٕ.
خبلصة األثر ْ ِْ ,رقم ِٖٗ.

- ٖٓ -

مؤلَّفات ابن عالّن(:)1

تنوعذ موضوعات مؤلفات ابو عبلف اليت يزيد عددها على ا١تئة ،بقد ألٌف يف الفقه
ٌ
كأصوله ،كاليفسَت كاٟتديث كعلومه ،كعلم التبلـ كالعقيدة ،كاليصوؼ كا١تواع  ،كعلوـ
العربية؛ يف النحو كالصرؼ كالببلغة كاللغة ،كالياريخ كالًت ًاجم كالسَت.
ابق ١تيوؿ العلما ا١تيأخريو ،إذ ٧تد السيوطي
تنوع موضوعات مؤلفاته مو ه
كهو يف ٌ
السم ليٌقب ابو عبلف باٝته(ِ) ،يتيب يف معظم العلوـ.
الينوع ٯتتننا القوؿ إ ٌف ابو عبلف ٤ت ٌدث بالدرجة األكذل .يظهر ذلك
لتو من هسا ٌ
يف اعيناحه بصحيح البخارم بإقراحه ككيابة و
ترٚتة ١تؤلفه ،ك و
كياب يف خيمه ،كتعدد طرؽ إسنادا
له.
كما ييالى ذلك بأشهر كيابُت البو عبلٌف ك٫تا دليل الفاٟتُت بشرح رياض
الصاٟتُت ،كالفيوحات الربانية بشرح األذكار النوكية.
كما أ ٌف عدد مؤلفاته يف اٟتديث يزيد على الثبلثُت كيابان ،بينما ٧تد عدد مؤلفاته يف

الياريخ أربعة كعشريو كيابان ،كيف العربية اثنُت كعشريو ،كيف الفقه سبعة عشر كيابان ،كيف
اليصوؼ كا١تواع سية عشر ،كيف العقيدة كعلوـ التبلـ ٙتانية ،كيف اليفسَت أربعة كيب.
كٯتتو أف نقسم مؤلفاته إذل ثبلثة أقساـ
شرح أك حاشية ،كتأليف يف موضوع كاحد يف علم مو العلوـ ،كنظم.
ٌأما شركحه بقد زادت على ا٠تمسة كالعشريو شرحان ،ك ٌأما تآليفه بقد تتوف لس ٌد
حاجة معاصرة كمؤلفاته يف التعبة الفقهية كاليارٮتية ،كمؤلفيه يف حرمة اليدخُت .كقد تتوف
ٮتص
١تناسبة دينية كالعيد أك عاشورا أك ليلة القدر .ك١تٌا كاف ابو عبلٌف م ٌتيٌان بقد عيٍت ٔتا ٌ
تلك الببلد ا١تقدسة مو أزماف كأماكو ،بوصلذ مؤلفاته اليت تيصل ّٔا إذل تسعة عشر مؤلفان
كبقهي ،كيف اآلداب كالرقاحق.
تارٮتي
ما بُت
ٍّ
ٍّ
(ُ)

(ِ)

مشػيخة أ ا١تواهػب اٟتنبلػيْٖ ,كخبلصػػة األثػر ْ ُٖٓ ,كهديػة العػاربُت ِ ِّٖ ,كالفهػػرس الشػامل للػًتاث العػػر
اإلسػػبلمي ا١تخطػػوط قسػػم اليفسػػَت ِ ٖٗٔ ,رقػػم َُٗ يف القػػرفُُ ,كمعاػػم تػػاريخ ال ػًتاث اإلسػػبلمي ٓ ّْٗٗ,
رقم ِْٗٗ.
لقبه عبد الرٛتو ا٠تيارم مو علما عصرا بسيوطي زمانه .خبلصة األثر ْ ُْٖ ,كمشيخة أ ا١تواهب ّٖ.

- ٓٗ -

كمو يطالن يف كيب ابو عبلف يلح كلعه بالنظم ،لسا بقد بلغذ عدد منظوماته
ٜتس عشرة منظومةن.
كمو خبلؿ كيبه ا١تطبوعة ٯتتننا القوؿ إ ٌف طابن كيبه النقل كاٞتمن.
االبيهاج يف خيم ا١تنهاج(ُ) كا١تنهاج هو شرح صحيح مسلم لئلماـ النوكم.
ُ-
إٖت ػ ػػاؼ أه ػ ػػل اإلس ػ ػػبلـ كاإلٯت ػ ػػاف ببي ػ ػػاف أ ٌف ا١تص ػ ػػطفى  ال ٮتل ػ ػػو عن ػ ػػه زم ػ ػػاف كال
ِ-
مت ػػاف(ِ) من ػػه نس ػػخة يف ا١تتيب ػػة الظاهري ػػة بدمش ػػق ,يف ٙت ػػاشل كق ػػات ,ع ػػاـ رق ػػم
ِٕٔٗ .كقد نقلذ إذل متيبة األسد بدمشق ,كرقمها ِٕٔٗتَُ.
إٖتاؼ الثقات يف ا١توابقات(ّ) كلعلها ذات الرسالة اليت ٝتٌاهػا ا١تنٌػة يف بيػاف بعػ
ّ-
موابقات التياب كالسنة اآلتية السكر .قػاؿ حػاجي خليفػة مػا كابػق رأم أح وػد مػو
التياب أك السنة ,منظومة .كله شرحها.
الصحابة بيه
ى
إٖت ػػاؼ الس ػػاحل ٔتعرب ػػة رج ػػاؿ الش ػػماحل(ْ) ذك ػػرا يف دلي ػػل الف ػػاٟتُت لط ػػرؽ ري ػػاض
ْ-
(ٓ)
األكؿ مػػو دليػػل الفػػاٟتُت حيػػث قػػاؿ
الصػػاٟتُت .كيبػػدك أنػٌػه كػػاف يتيبػػه مػػن اٞتػػز ٌ
كسأذكر زيادة على هسا يف التبلـ على ترٚتيه يف «رجاؿ الشماحل» أعانٍت اهلل علػى
إ٘تامه .كقد كرر ذكرا باسم «رجاؿ الشماحل»(ٔ).

ٓ-

إٖتاؼ الفاضل بالفعل ا١تبٍت لغَت الفاعػل(ٕ) ذكػرا يف داعػي الفػبلح(ٖ) .كقػد اعيمػد
بي ػػه عل ػػى كي ػػاب ا١تنه ػػل ا١ت ػػأهوؿ يف الفع ػػل ا١تب ػػٍت للماه ػػوؿ للقاض ػػي أ الس ػػعود
صاحب اليفسَت ,كزاد عليه ما باته مو كيا ابو طريف كابو القوطية.

(ُ)
(ِ)

مشيخة أ ا١تواهب اٟتنبليْٖ ,كخبلصة األثر ْ ُٖٓ ,كهدية العاربُت ِ ِّٖ ,كإيواح ا١تتنوف ّ ٗ.
مشيخة أ ا١تواهب اٟتنبليْٖ ,كخبلصة األثر ْ ُٖٓ ,كهديػة العػاربُت ِ ِّٖ ,كإيوػاح ا١تتنػوفّ ُٓ ,كمعاػم
تاريخ الًتاث اإلسبلمي ٓ ََّٓ ,رقم ِْٗٗ.
كشف الظنوف ُ ٔ ,كهدية العاربُت ِ ِّٖ.
دليل الفاٟتُت لطرؽ رياض الصاٟتُت ِ َُّ.
دليل الفاٟتُت لطرؽ رياض الصاٟتُت ُ ُٖٔ.
دليل الفاٟتُت لطرؽ رياض الصاٟتُت ِ ّّٕ.َِٕ ,َُٔ ,ٖٔ ّ ,ِْٔ ,ِْْ ,

(ٕ)
(ٖ)

األعبلـ ٔ ِّٗ ,كمعام تاريخ الًتاث اإلسبلمي ٓ ََّٓ ,رقم ِْٗٗ.
داعي الفبلح ِِٖ.

(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)

- َٔ -

طبػػن التيػػاب يف متيبػػة القدسػػي كالبػػدير ،دمشػػق ُّْٖهػػ .مثٌ طبػػن يف بػػَتكت ,دار
التيب العلمية مرتُت
األكذل يف َُْٕه ػ ػ ت ػ ػح يس ػػرم عب ػػد الغ ػػٍت عب ػػد اهلل ٗٔ ،ص ػػفحة ,بعن ػػوف معا ػػم
األبعػ ػػاؿ ا١تبنيػ ػػة للماهػ ػػوؿ .ك خػ ػػرا رسػ ػػالة يف إع ػ ػراب ألفػ ػػاظ يتثػ ػػر دكراّنػ ػػا كػ ػ ػ أيو ػ ػان كهلػ ػ ٌػم
جران...للصناديقي.
كالثانية يف ََُِـ ُِٖ ,صفحة ,تح إبراهيم مشس الديو.
إٖتػػاؼ كػػل مسػػلم ٓتػػيم صػػحيح مسػػلم(ُ) كلعلػػه «االبيهػػاج يف خػػيم ا١تنهػػاج» .منػػه
ٔ-
ٕ-
ٖ-
ٗ-

نسخة يف ا١تتيبة العباسية بالبصرة٣ ,تموعة رقم ٖ/ْ/ت
أخبلؽ البخارم(ِ) كلعله هو ترٚتة البخارم اآليت السكر.
(ّ)
أسٌت ا١تواهب كالفيوح بعمارة ا١تقاـ اإلبراهيمي كبػاب التعبػة كسػقفها كالسػطوح
كالسطوح(ّ) كهي رسالة كما يف خبلصة األثر.
إعػػبلـ األخػواف بيحػػرصل الػػدخاف(ْ) كسػػيأيت لػػه «ٖتفػػة (أك تنبيػػه) ذكم اإلدراؾ ْترمػػة
تناكؿ الينباؾ» .قاؿ حاجي خليفة «ذكر يف شرح الطريقة أف له تصنيفُت يف ٖتػرصل

َُ-

مطوؿ ك٥تيصػر ,كا١تخيصػر هػو ا١تسػمى بالينبيػه» .كسػبب تأليفػه ٢تمػا ,أ ٌف
الدخاف ٌ
الشػػيخ حسػػُت بػػو أ بتػػر السػػقاؼ اليمػػٍت العينػػايت(ٓ) -ككػػاف أحػ ىػد كبػػار ميصػػوبة
بيم
زمانه ,ك ى
شديد اإلنتار على مو يشرب اليبغ -اعيٌت بإزاليه مو الديار ا١تق ٌدسةٌ ,
(ٔ)
له ذلك ,كنودم يف األسواؽ .بألٌف ابو عبلف له يف حرميه مصنفيه.
إعبلـ اإلخواف بأحتاـ ا٠تصياف(ٕ) يف الفقه.

(ُ)
(ِ)

معام تاريخ الًتاث اإلسبلمي ٓ َِّٓ ,رقم ِْٗٗ.
مقدمػػة الػػسخر كالعػػدة ِٔ .كالتيػػاب ٤تقػػق ّتامعػػة ا١تلػػك سػػعود بالريػػاض ,رسػػالة ماجسػػيَت ,للطالػػب خالػػد عػزاـ ٛتػػد
ا٠تالدمَُْٕ ,َُْٔ ,هػ.
خبلصة األثر ْ ُٖٓ ,كهدية العاربُت ِ ِّٖ ,كإيواح ا١تتنوف ّ ِٖ.
كش ػػف الظن ػػوف ُ ْٖٔ ,كمش ػػيخة أ ا١تواه ػػب اٟتنبل ػػيْٖ ,كخبلص ػػة األث ػػر ْ ُٖٓ ,كهدي ػػة الع ػػاربُت ِّٖ ِ,
إيواح ا١تتنوف ّ ََُ.
نسنة لعينات كهي مو نواحي ترصل.

(ٔ)
(ٕ)

كلد السقاؼ اليمٍت ٔتدينة عينات ,كتويف ّٔا سنة َُْْهػ .خبلصة األثر ِ ٕٗ ,رقم ّٕٔ.
مقدمة السخر كالعدة ٔٓ.

(ّ)
(ْ)
(ٓ)

- ُٔ -

ُُ-
ُِ-
ُّ-

ُْ-
ُٓ-

(ُ)

كهػػو أك ػػع

إعػػبلـ سػػاحر األنػػاـ بقصػػة السػػيل ال ػػسم سػػقط مػػو بيػػذ اهلل اٟت ػراـ
توارٮته يف التعبة.
ا١تعربة بفواحل أعماؿ عربة(ِ).
األقواؿ ٌ
إنبا ا١تؤيد اٞتليل مراد(ّ) ببنا بيػذ الوهػاب اٞتػواد(ْ) كهػو أحػد توارٮتػه الثبلثػة يف
جردا مو كيابه السابق «إعبلـ األناـ» .منػه نسػخة يف الظاهريػة
يف بنا التعبة ,كقد ٌ
بدمشػ ػق ,يف ْٓ كرق ػػة ,ع ػػاـ رق ػػم َٕ ,كق ػػد نقل ػػذ إذل متيب ػػة األس ػػد بدمش ػػق,
كرقمها َٕ ت .كمتيبة تشسًتبييت اإليرلندية يف َٓ كرقة ,رقم َّٕٕ.
إيواح تلخيص بدين ا١تعاشل يف بياف منن هدـ جدار التعبة اليماشل(ٓ) يف الفقه.
إيقاد ا١تصابيح ١تشركعية اٗتاذ ا١تسابيح(ٔ) ذكرا يف الفيوحات الربانيػة علػى األذكػار
األذك ػػار النوكي ػػة .ق ػػاؿ كق ػػد أب ػػردت الس ػػبحة ّت ػػزو لطي ػ و
ػف ٝتٌيي ػػه «إيق ػػاد ا١تص ػػابيح
ٌ
١تشركعيٌة ٌاٗتاذ ا١تسابيح» أكردت بيها مػا ييعلٌػق ّٔػا مػو األخبػار كاآلثػار كاالخػيبلؼ

ُٔ-

يف تفاضل االشيغاؿ ّٔا أك بعقد األصابن .منه نسخة بالواليات ا١تيحدة األمريتية,
جاريػػذ ,جامعػػة برنسػػيوف  , Princfton A. B. Dيف َٓ كرقػػة ,رقػػم
ََُِ.
إيق ػػاظ الن ػػاحم م ػػو س ػػنة نوم ػػه ب ػػبع بواح ػػد قول ػػه تع ػػاذل ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ
(البقػػرة َٔ) (ٕ) .ذكػػرا يف دليػػل الفػػاٟتُت .كذكػػرا أيوػان باسػػم(ٖ) «إنبػػاا النػػاحم» بػػدؿ

(ُ)
(ِ)
(ّ)

خبلصة األثر ْ ُٖٔ ,كهدية العاربُت ِ ِّٖ ,كإيواح ا١تتنوف ّ َُِ.
مشيخة أ ا١تواهب اٟتنبليْٖ ,كخبلصة األثر ْ ُٖٔ ,كهدية العاربُت ِ ِّٖ ,كإيواح ا١تتنوف ّ ُُْ.
كل باحػه سػبلطُتَُْٗ ,َُُِ( .هػػ).
السلطاف مراد بو أٛتد بو ٤تمد بو مراد بو سليم بو سليماف بو سليم .ك ٌ
خبلصة األثر ْ ِّٗ ,رقم ُُٗٓ.
كشػػف الظنػػوف ُ َّٔ ,كمشػػيخة أ ا١تواهػػب اٟتنبلػػيْٖ ,ٖٓ ,كخبلصػػة األثػػر ْ ُٖٓ ,ُٖٔ ,كهديػػة العػػاربُت
ِ ِّٖ ,كإيواح ا١تتنوف ّ ُِٖ ,كمعام تاريخ الًتاث اإلسبلمي ٓ ََّٓ ,رقم ِْٗٗ.
مقدمة السخر كالعدة ٔٓ.
الفيوحات الربانية على األذكار النوكية ُ ِِٓ ,كمعام تاريخ الًتاث اإلسبلمي ٓ ََّٓ ,رقم ِْٗٗ.

(ٕ)
(ٖ)

دليل الفاٟتُت ِ ِِٗ.ِْٔ ّ ,
دليل الفاٟتُت ِ ْْٖ.َْٓ ,

(ْ)
(ٓ)
(ٔ)

- ِٔ -

ُٕ-

ُٖ-

ُٗ-

َِ-
ُِ-

«إيقػػاظ النػػاحم» ,كذكػػر ٌأّنػػا رسػػالة .كيظهػػر مػػو إحاليػػه عليهػػا أ ٌف بواحػػدها مينوع ػةه
لغويةه صربيةه ٨تويةه حديثيٌةه.
بػ ػػدين ا١تعػ ػػاشل يف شػ ػػرح عقيػ ػػدة الشػ ػػيباشل(ُ) ذكػ ػػرا يف داعػ ػػي الفػ ػػبلح(ِ) .كالعقاحػ ػػد
الشػػيبانية قصػػيدة ألفيػػة لئلمػػاـ أ عبػػد اهلل ٤تمػػد بػػو اٟتسػػو الشػػيباشل ا١تيػػوىف سػػنة
ُٖٗهػ ػ تلميػػس أ حنيفػػة النعمػػاف ,كأحػػد شػػيخي مسهبػػه .منػػه نسػػخة يف جامعػػة
إس ػ ػػيانبوؿ ,رق ػ ػػم ُِٗٔ ,كنس ػ ػػخياف يف بغ ػ ػػداد يف خ ػ ػػزاحو األكق ػ ػػاؼ٣ ,تموع ػ ػػة
ُُْٖ ,ِ/كيف خزان ػ ػػة ال ػ ػػدكيور داكد جل ػ ػػيب ,كيب ػ ػػذ يف س ػ ػػنة َُِّهػ ػ ػػ٣ ,ت ػ ػػامن
ٗ .ُ/ُٗ/كيبػػدك أ ٌف الب ػػو قاض ػػي عال ػػوف(ُّٖ  ٖٕٔ -هػ ػ) كياب ػان ّٔ ػػسا االس ػػم
أيوان(ّ).
بغيػػة الظربػػا يف معربػػة الردبػػا (ْ) أم الػػسيو أردبهػػم النػػيب  علػػى مركوبػػه .كقػػد
بلغ ػوا معػػه بػػوؽ األربعػػُت .كلعلػػه «ٖتفػػة األش ػراؼ ٔتعربػػة األرداؼ» كمػػا سػػيأيت .منػػه
نسخة يف تَتة أزمَت بًتكيا ,متيبة ٧تيب باشا ,رقم ِّٖ.
البياف كاإلعبلـ يف توجيه برضية عمارة الساقط مو البيذ لسلطاف اإلسبلـ(ٓ) ألٌفػه
ألٌفػػه بعػػد كيػػاب «نشػػر ألويػػة اليش ػريف بػػاألعبلـ كاليعريػػف ٔتػػو لػػه كاليػػة عمػػارة مػػا

ف العلمػػا عػػو دليلػػه بي ػه .منػػه نسػػخة يف
سػػقط مػػو البيػػذ الش ػريف» ١تػٌػا بلغػػه توقٌػ ي
ا١تتيبة احملمودية با١تدينة ا١تنورة٣ ,تموعة رقم ُّْٓٔ/
البياف كّناية اليبياف يف تاريخ ؿ عثماف(ٔ).
ٖتف ػ ػػة األش ػ ػراؼ ٔتع ػ ػػرؼ األرداؼ(ٕ) ك ػ ػػسا ٝتٌػ ػػاا يف دلي ػ ػػل الف ػ ػػاٟتُت لط ػ ػػرؽ ري ػ ػػاض
ػذ ّٔػػم بػػوؽ
الصػػاٟتُت .قػػاؿ كقػػد تيبعػػذ الػػسيو أردبهػػم النػػيب معػػه علػػى دابيػػه ببلغػ ي

(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)

كشف الظنوف ِ ُُِْ ,كهدية العاربُت ِ ِّٖ ,كمعام تاريخ الًتاث اإلسبلمي ٓ ََّٓ ,رقم ِْٗٗ.
داعي الفبلح َّْ.
بهرس األزهرية ّ َُٕ ,كمعام ا١تؤلفُت َُ ِِّ ,كاألعبلـ للزركلي ٔ ِّٖ.
مشيخة أ ا١تواهب اٟتنبليْٖ ,كخبلصة األثر ْ ُٖٓ ,كهدية العاربُت ِ ِّٖ ,كإيواح ا١تتنوف ّ ُٖٗ.
خبلصػ ػػة األثػ ػػر ْ ُٖٓ ,كهديػ ػػة العػ ػػاربُت ِ ِّٖ ,كإيوػ ػػاح ا١تتنػ ػػوف ّ َِٕ ,كمعاػ ػػم تػ ػػاريخ ال ػ ػًتاث اإلسػ ػػبلمي
ٓ ََّٓ ,رقم ِْٗٗ.

(ٔ)
(ٕ)

هدية العاربُت ِ ِّٖ ,كإيواح ا١تتنوف ّ َِٖ.
دليل الفاٟتُت لطرؽ رياض الصاٟتُت ُ ِِٗ.

- ّٔ -

األربعػػُت ,كٚتعػػيهم يف جػػز ٝتييػػه (ٖتفػػة األش ػراؼ ٔتعربػػة اإلرداؼ) .كقػػد نظم ػػذ
اسم ٚتاعة منهم كأكردته خر ذلك اٞتز كها هو
لقف ف ف ف ف ففد أردف

فس ف ف ف ف ف ف ّفن لن ف ف ف ف ف ففا

جماع ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف فةً
أبففو بكففر عثمففان

فب
مركف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ُ
س ف ف ف ف ففهي ٌ سف ف ف ف ف ففوي ٌد
ب
جبر يف ف ف ُ المق ف ف ّفر ُ

اإلرداف إن ط ف ففاق

فار ط ف ف ف ففو
المخت ف ف ف ف ُ

علف ف ف ف ففي أسف ف ف ف ففامةُ
صفيةُ والس ِ
فبطان
ثف ففم ابف ف ُفن جعف ف ف ٍر
وآمن فةٌ م ف خولف ٍفة

مع ف ف ف ف ف ففاذٌ وق ف ف ف ف ف ففي ٌ
ب
والشففري ُد المه ف ّذ ُ
وزي ف ٌد أبففو ذر سففما
ب
ذاك ُج ْن ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ُد ُ

واب ف ف ف ف ف ُفن أك ف ف ف ف ففو ٍ
معاويف ف ف ف ف فةٌ زيف ف ف ف ف ف ٌد

كذاك أبو الفدرداء

فف ففي الع ف ف ّد يُكتف ففب

وخ ف ف ّفوات ثاب ف ففت
وأبنف ف ف ففاء عبف ف ف ف ٍ
فاس
وابف ف ف ف ففن أسف ف ف ف ف ٍ
فامة

صدي ب ُفن عجفال ُن
حذيف ف ف فةُ صف ف ففاحب

أبو ى ّفر َمفن روى
وعُف ف ف ف ف ف ف ف َّد م ف ف ف ف ف ف ففن

ت ف ف ف ففروى وتكت ف ف ف ففب
ىففو ابف ُفن عمي ف ٍر ثففم

ألوف فاً مففن األخبففار

كذلك جا ففيهم

أسف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففامةً
َ
وأردف غلمان ف ف ف فاً

عقب ف ف ف ف فةُ يُحسف ف ف ف ففب
إي ف ف ٍ
فاس وأنث ف ف مف ففن
ِغ َفف ف ف ف ف ف فا ٍر تق ف ف ف ف ف ف ّفرب

األرداف ي ف ف ف ففا ذا

وأردف شخصف ف فاً
ث ف ففم أردف ثانيف ف فاً

لقففد ُشفرفُوا ,طففوب

ثالث ف فاً كف ففذا أبف ففو

فوام
أولئف ف ف ففك أقف ف ف ف ٌ

وم ف ففا ُسف ف فميا فيم ف ففا
ب
روى ي ف ف ففا مه ف ف ف َّفذ ُ
له ف ف ففم ي ف ف ففا مق ف ف ففرب

- ْٔ -

بقف ف ف ففرب نبف ف ف ففيهم
ِِ-

ِّ-

ٖتفػ ػػة ذكم اإلدراؾ يف ا١تنػ ػػن مػ ػػو الينبػ ػػاؾ(ُ) كهػ ػػو ا١تخيصػ ػػر م ػػو مؤلفيػ ػػه يف حرمػ ػػة
الي ػػدخُت .كٝتٌػػاا يف كش ػػف الظن ػػوف تنبي ػػه ذكم اإلدراؾ ْترم ػػة تن ػػاكؿ الينب ػػاؾ .من ػػه
نسخة بإسيانبوؿٔ ,تيحف طوبقبوسرام  ,مدينه رقم ُِِِ/
ٗتميس قصيدة أ مديو ا١تغر (ِ) طبن يف القاهرة َُّٓهػ .منها
المف ففو

يغ ف ففر

ت بحف ٌفر
ُ
موج ف ف ف ف ففوُ
طف ف ف ف ففاف ُ
ويحف ف ف ِ
فك

ُق في ف ففو

فاىر
المفف ُ
السففاب ُ
مقال ف ف فةً
ق ف ف ف ف ف ف ف ففد

يففا نف ف ُ
قف ف ف ف ف ف ف ففي

قالهف ف ف ف ففا

واسمعي

ناص ف ف ف ُ
إال

اإلنسفا َن
في قبفره

التق ف ف ف ف

مففا ينف ف

ِْ-

(ُ)
(ِ)
(ّ)

والعم ف ُ
الصال ُ

ترٚت ػػة البخ ػػارم(ّ) ٤تم ػػد ب ػػو إٝتاعي ػػل ب ػػو إب ػراهيم ا١تي ػػوىف ِٔٓه ػ ػ من ػػه نس ػػخة يف
الظاهرية بدمشق يف ُُ كرقة ,كيبذ يف َُِٔهػػ ,عػاـ رقػم ٖٓٗٗ .كقػد نقلػذ
كش ػػف الظن ػػوف ُ ْٖٔ ,كمش ػػيخة أ ا١تواه ػػب اٟتنبل ػػيْٖ ,كخبلص ػػة األث ػػر ْ ُٖٓ ,كهدي ػػة الع ػػاربُت ِ ِّٖ,
كإيواح ا١تتنوف ّ ِْٕ ,كمعام تاريخ الًتاث اإلسبلمي ٓ ََّٓ ,رقم ِْٗٗ.
خبلصػػة األثػػر ْ ُٖٖ ,كنفحػػة الر٭تانػػة كرشػػحة طػػبل اٟتانػػةْ ُُّ ,رقػػم َِٖ ,كمعاػػم تػػاريخ الػًتاث اإلسػػبلمي
ٓ ََّٓ ,رقم ِْٗٗ .كأبو مديو هو شعيب بو اٟتسو األندلسي اليلمساشل (ت ْٗٓ ق) .األعبلـ ّ ُٔٔ.
معام تاريخ الًتاث اإلسبلمي ٓ ََّٓ ,رقم ِْٗٗ.

- ٔٓ -

إذل متيب ػ ػػة األس ػ ػػد بدمش ػ ػػق ,كرقمه ػ ػػا ٖٓٗٗ .انيه ػ ػػى ا١تؤل ػ ػػف م ػ ػػو ٚتعه ػ ػػا س ػ ػػنة
َُْْهػ.
ِٓ -ترٚتة أ بتر الصديق(ُ) ذكرا يف الفيوحات الربانية .كلعله هػو رشػف الرحيػق مػو
شرب الصديق اآليت السكر.
ِٔ -اليلطف يف الوصوؿ إذل اليعرؼ(ِ) كهو شرح ً
اليعرؼ يف األصلُت كاليصػوؼ
كياب
ي
ٌ
ٌ
أل العباس شهاب الديو أٛتد بو حار ا٢تييمػي ا١تيػوىف ٔتتػة سػنة ْٕٗ ه ػ .طبػن
ٔتتػػة ا١تترمػػة ٔتطبعػػة الًتقػػي ا١تاجديػػة سػػنة َُّّه ػػ .كيف خػػر التيػػاب تنبيػػه ب ػأف
التي ػػاب ق ػػد طب ػػن لغاي ػػة ص ػػفحة (ٔٗ) ٔتطبع ػػة الًتق ػػي ا١تاجدي ػػة ٔتت ػػة احملمي ػػة س ػػنة
َُّّه ػ كطبػػن بػػاقي التيػػاب ٔتطبعػػة البػػا اٟتلػػيب بالقػػاهرة كنشػػر عػػاـ ُّْٓه ػػ/
ُّٔٗـ ،كعدد صفحات التياب (ُْْ) صفحة.
من ػػه نس ػػخ با١تتيب ػػة األزهري ػػة يف ٣تل ػػد ,بقل ػػم معي ػػاد ,يف ُُّ كرقػ ػة ,كمس ػػطرهتا ِّ
سطران ُِ ,سمٖ ,تذ الرقم (ِّّٗ ا١تعارؼ العامة) ُُّٕٓ.
كنسػػخة بالتيبخانػػة ا١تصػرية يف ٣تلػػد ,بقلػػم عػػادم٘ ,تػػذ كيابيهػػا يػػوـ السػػبذ اٟتػػادم
كالعشػريو مػو رموػاف َُْٖ هػػٓ ,تػط ٤تمػد بػو ناصػر الػديو ا٠تيػاط ,كرمزهػا نػس ُ ج ُ
ف خ ُْْ ف ع ّّٔٗ.
ِٕ -تنبيػه ذكم النهػى كاٟتاػر علػى بوػاحل أعمػاؿ اٟتاػر(ّ) كيف خبلصػة األثػر رسػػالة
يف حار إٝتاعيل .منه نسخة يف إسيانبوؿ ,عاطف أبندم٣ ,تموعة رقم ُِّٖ.
ِٖ -حػػداحق األلبػػاب يف علػػم قواعػػد اإلعػراب(ْ) منظوم ػةه كسػػيأيت شػػرحها لػػه .كقػػد كػػرر
ذكرهػػا يف معاػػم الػًتاث العػػر اإلسػػبلمي بعنػواف نظػػم قواعػػد اإلعػراب .كالصػواب
ٌأّنا ا١تنظومة ذاهتا .منها ثبلث نسخ
أ -ا١تتيبة احملمودية يف ا١تدينة ا١تنورة٣ ,تموعة رقم ََُ.
(ُ)
(ِ)

الفيوحات الربانية ّ ُِ.
به ػػرس األزهري ػػة ٔ ُٔٗ ,كبه ػػرس التي ػػب العربي ػػة بالتيبخان ػػة ا١تصػ ػرية ِ ُِْ ,كاألع ػػبلـ ٔ ِّٗ ,كمعا ػػم ت ػػاريخ
الًتاث اإلسبلمي ٓ ََّٓ ,رقم ِْٗٗ.

(ّ)
(ْ)

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

- ٔٔ -

ِٗ-
َّ-
ُّ-
ِّ-

ّّ-

ّْ-

ب -متيبػػة السػػليمانية بػػالعراؽ ,يف سػػذ كرقػػات ,كيبػػذ سػػنة ُُْْ ,أدب
ُُّٓ/ت/
ميفرقػة
ت -متيبة السػليمانية بػالعراؽ ُٗ ,كرقػة ,كيبػذ يف ُُْٖهػػ ,خػزاحو ٌ
صرؼ رقم ُُّٗٓ/ت٣ /تامن ِِّْ – ِِّٕ.
ٚت ػ ػػن اللط ػ ػػاحف يف ٤تاس ػ ػػو الط ػ ػػاحف(ُ) .كس ػ ػػيأيت ل ػ ػػه يف ت ػ ػػاريخ الط ػ ػػاحف الطي ػ ػػف
الطاحف.
اٞتٌت الداشل بشرح الز٧تاشل(ِ) يف اليصريف.
حاشية على شرح اآلجركميٌة للشيخ خالد األزهرم(ّ).
حسػػو العنايػػة يف شػػرح التفايػػة أعػػٍت تص ػريف العكػػوم(ْ) كهػػو ٤تمػػد بػػو بػػَت علػػي
العك ػػوم ,تق ػػي ال ػػديو الركم ػػي ,الفقي ػػه الص ػػويف اٟتنف ػػي كل ػػد س ػػنة ِٔٗ كت ػػويف س ػػنة
ُٖٗه ػػ ,ص ػػاحب كي ػػاب الطريق ػػة احملمديٌػػة يف اليص ػ ٌػوؼ ,ال ػػيت ش ػػرحها اب ػػو ع ػبلٌف
أيوان .ككيابه هو كفاية ا١تبيدئ يف اليصريف(ٓ).
حسو النبا يف بوػل قبػا(ٔ) اخيصػرا مػو جػواهر األنبػا للشػيخ إبػراهيم بػو عبػد اهلل
ط نسػخي ٚتيػل ,يف ُٔ كرقػة ,رقػم
الوصا اليمٍت .منه نسخة با٢تند ,رامبػورٓ ,تػ ٌ
َّّٔ.
حس ػ ػػو العب ػ ػػارة يف نظ ػ ػػم رس ػ ػػالة االس ػ ػػيعارة(ٕ) أل القاس ػ ػػم ب ػ ػػو أ بت ػ ػػر الليثػ ػ ػػي
السػ ػػمرقندم ا١تيػ ػػوىف بع د د  888ه (ٖ) .منػ ػػه نسػ ػػخة يف جامعػ ػػة أـ القػ ػػرل٣ ,تموعػ ػػة
ُِٔٗ.

(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)

هدية العاربُت ِ ِّٖ.
مقدمة السخر كالعدة ّٔ.
مشيخة أ ا١تواهب اٟتنبليْٖ ,كخبلصة األثر ْ ُٖٓ.
مشيخة أ ا١تواهب اٟتنبليْٖ ,كخبلصة األثر ْ ُٖٓ ,كهدية العاربُت ِ ِّٖ ,كإيواح ا١تتنوف ّ َْٓ.
هدية العاربُت ِ َِٓ.
مشيخة أ ا١تواهب اٟتنبليْٖ ,كخبلصػة األثػر ْ ُٖٓ ,كهديػة العػاربُت ِ ِّٖ ,كمعاػم تػاريخ الػًتاث اإلسػبلمي
ٓ ََّٓ ,رقم ِْٗٗ.

(ٕ)
(ٖ)

معام تاريخ الًتاث اإلسبلمي ٓ ََّٓ ,رقم ِْٗٗ.
كشف الظنوف ُ ْٖٓ ,كاألعبلـ ٓ ُّٕ.

- ٕٔ -

ّٓ-
ّٔ-

اٟتظػػر كاليحػػرصل(ُ) رسػػالة يف الفقػػه الشػػابعي ,منهػػا نسػػخة يف البح ػريو ,كيبػػذ يف
َُِٕهػ ,رقم ْْْ.
خ ػػا الفي ػػوة يف خ ػػا النب ػػوة(ِ) كيف إيو ػػاح ا١تتن ػػوف «ح ػػا » مت ػػاف «خ ػػا » .كيف

خبلصة األثر حا الفيوة يف خا النبوة.
ّٕ -داعي الفبلح ١تخبئات االقًتاح للسيوطي(ّ) كهو كيابنا ,كسيأيت التبلـ عليه.
ّٖ -درر القبلحد بيما ييعلق برمزـ كسقاية العباس مو الفواحد(ْ).
ّٗ -دليػػل الفػػاٟتُت يف شػػرح ريػػاض الصػػاٟتُت للنػػوكم(ٓ) أك دليػػل الفػػاٟتُت لطػػرؽ ريػػاض
الصاٟتُت .انيهى مو تألٌيفه عاـ َُّٖهػ .كنسخه كثَتة
نسخة يف هولند ,جامعة ليدف ,رقم ,Lb – 380 – Or – 320 – 2378
آّلػػد الرابػػن بقػػط ,نسػػخة ٚتيلػػة ك٦تيػػازة بتػػل االعيبػػارات  ،يكيبػػذ يف عػػاـ ُُّٕه ػ ٕٖٓ .
صفحة .
كنسخة باألزهر ٔتالديو بقلػم معيػادّٔ ,مػا نقػص مػو أكؿ األكؿ ,كخػركـ ,يف ِّٓ,
ُْٗ كرقة ,كمسطرهتما ِٓ سطرانٖ ,تذ الرقم ُّْٕ ِِّْ( ,حديث).
كثبلث نسخ يف إسيانبوؿ ,ميحف طوبقبوسرام ,أمانذ خزينه سي
ُ) يف ٣تلػديو َّٖ ,كرقػات ,كيبػذ يف َُُِهػػ ,رقػم – 2927 – E.H
مسودة التياب لقدـ تارٮتها.
 693كلعلها نسخة عو ٌ
ِ) ُّٖ كرقة ,كيبذ يف ُُٖٗهػ ,رقم ّٕٗ.ُ/
ّ) َّٖ كرقات ,كيبذ يف ُِِّهػ ,رقم ّٖٗ.ّ/
كنسخة يف دار التيب الوطنية بيونس ,يف ْٕٕ كرقة ,رقم َُٖٓ.
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)

معام تاريخ الًتاث اإلسبلمي ٓ ََّٓ ,رقم ِْٗٗ.
مشيخة أ ا١تواهب اٟتنبليْٖ ,كخبلصة األثر ْ ُٖٓ ,كهدية العاربُت ِ ِّٖ  ,كإيواح ا١تتنوف ّ ّٖٖ.
معام تاريخ الًتاث اإلسبلمي ٓ ََّٓ ,رقم ِْٗٗ.
دلي ػػل الف ػػاٟتُت ّ ِٓٓ ,كالفيوح ػػات الرباني ػػة ُ ٖٔ ,كمش ػػيخة أ ا١تواهػ ػب اٟتنبل ػػيْٖ ,كخبلص ػػة األث ػػر ْ ُٖٓ,
كهدية العاربُت ِ ِّٖ.
كش ػػف الظن ػػوف ُ ّٔٗ ,كمش ػػيخة أ ا١تواه ػػب اٟتنبل ػػيْٖ ,كخبلص ػػة األث ػػر ْ ُٖٓ ,كهدي ػػة الع ػػاربُت ِ ِّٖ,
إيوػ ػ ػػاح ا١تتنػ ػ ػػوف ّ ْٕٗ ,كبهػ ػ ػػرس األزهريػ ػ ػػة ُ ْٖٔ ,ك األعػ ػ ػػبلـ ٔ ِّٗ ,كمعاػ ػ ػػم تػ ػ ػػاريخ ال ػ ػ ػًتاث اإلسػ ػ ػػبلمي
ٓ ََّٓ ,رقم ِْٗٗ.

- ٖٔ -

كنسخة يف أندنوسيا ,جاكرتا ,ميحف باتابيا ,يف ّٕٕ كرقة ,رقم CD XX11
كيف ا١تدينة ا١تنورة نسخياف
ُ) َِْ كرقة ,رقم ْٕٗ ,ناقصة.
ِ) َّٔ كرقة ,رقم ٖٓٓ.
كثبلث نسخ بالواليات ا١تيحدة األمريتية ,جاريذ ,جامعة برنسيوف Princfton
A. B. D
ُ) األكذل يف ٣تلديو ْٔٔ ِٗٓ ,كرقة ,كيبذ يف ُُُِهػ ,رقم ِّٗ.
ِ) كاألخرل يف ٖٓٗ كرقة ,كيبذ يف ُُْٔهػ ,رقم . 1062 H
ّ) كالثالثة يف ثبلث ٣تلدات ,كيبذ يف ُِّْهػ ,رقم ُّٗٗ.
كنسخياف يف ليبيا ,بنغازم ,جامعة قاريونس
ُ) األكذل يف ّٗٔ كرقةُُُِ ,هػ ,رقم ُْٕٕ.
ِ) كالثانية يف ُٕٖ كرقة ,رقم ُٕٔٓ ,ناقصة اآلخر.
كيف برلُت نسخة يف ٖٕٓ صفحة ,كيبذ يف َُُْهػ ,رقم
1342. We. 1962./11
كيف الريػػاض نسػػخة ّتامعػػة اإلمػػاـ ٤تمػػد بػػو سػػعود ,يف َِِ كرقػػة ,كيبػػذ يف القػػرف
الثالث ا٢تارم ,رقم ِْْٓ ,ناقصة األكؿ كاآلخر.
كيف دار التيب بالقاهرة نسخياف
ُ) األكذل يف أربن ٣تلدات ,رقم َُِ.
ِ) كالثانية يف ثبلث ٣تلدات ,رقم ُُِ ,يف أك٢تا خرـ.
كنسخياف ٔتتيبة األسد بدمشق
ُ) جز يف ُّٓ كرقة ,كاف يف ا١تتيبة الظاهرية .نسخ يف ُُِٖهػ ,رقم ِّٖٗ.
ِ) جػػز ف مصػػوراف عػػو األصػػل احملفػػوظ قػػي إنتلػًتا ٔتتيبػػة كليػػات سػػيلي أكؾ يف برمغهػػاـ
برقم َِْ .يف َُٕٓ لوحة ,رقم ـ ش /ـ.ْٕٔ /
(ُ)
كقد طبن يف القاهرة عدة طبعات
(ُ)

دليل مؤلفات اٟتديث الشريف ِّٓ ,رقم ُُٖٓ.ُِٖٓ ,

- ٔٗ -

ُ) مطبعػػة الفيػػوح األدبيػػة ُّْٕهػػٖ ,جْ ,مػػج .منػػه نسػػخة با١تتيبػػة األزهريػػة (ِّْْ
حديث) ُِّٗٗ ُِٖٖ( ,حديث) َُّٖٗٓ ُُّّ ,تيذ (ّّْٖٗ بيول)
ِ) ٚتعيػة النشػػر كاليػػأليف األزهريػػة بيصػػحيح كتعليػق ٤تمػػود حسػػو ربيػػن ُّّٕهػػٖ ,ج,
ْمج .توزين متيبة ٤تمود توبيق .مث سنة ُّْٕهػٔ ,جّ ,مج.
ّ) اٞتػز الثػاشل كالثػامو با١تتيبػة األزهريػة ّّٓٓ (ُُّْٗ حػديث) ,الثػاشل طبػن ٔتتيبػػة
السعادة ,كالثامو طبن ٔتطبعة ا١تعاهد ُّْٕهػ.
ْ) مطبعة مصطفى البا اٟتليبُّٖٖ ,هػْ ,مج .مثٌ ُّٕٗهػ.
ٓ) دار الرياف للًتاث ,طَُُْٕ ,هػُٖٕٗ ,ـ.
كما طبن ببَتكت طبعات أيخر
ُ) دار التياب العر ٖج.
ِ) دار التيب العلمية ََُْهػ ْ ,مج.
ّ) دار الفتر.
كطبن بالرياض ٔتتيبة الرياض اٟتديثة ََُْهػْ ,مج.
َْ -الػػسخر كالع ػ ٌدة يف شػػرح الػػعدة(ُ) للبوصػػَتم طبػػن يف إسػػيانبوؿ ,تػػح أٛتػػد طػػوراف
أرس ػػبلفُٗٗٗ ,ـ .كيف ب ػػَتكت ,دار التي ػػب العلمي ػػة ,ت ػػح ٤تم ػػد س ػػادل هش ػػاـ,
ََُِـ .كيبدك أنٌه أخسا عو الطبعة السابقة؛ ألنٌه دل يرجن بيه إذل ٥تطوطات.
منه نسخياف بإسيانبوؿ
ا١تتيبة السليمانية ,سركيلي ,كيبذ يف َُّْ ,رقم ُْْ.
جامعة إسيانبوؿ ُٓ ,كرقة ,رقم ُّٕٗ.
ُْ -الرسػػالة النابعػػة(ِ) منهػػا نسػػخة يف متيبػػة األكقػػاؼ العامػػة با١توصػػل٣ ,تموعػػة رقػػم
ُِّْٓ/
ِْ -رس ػػالة يف س ػػترات ا١ت ػػوت(ّ) منه ػػا نس ػػخة يف متيب ػػة األكق ػػاؼ العام ػػة با١توص ػػل,
٣تموعة رقم َُُٕٕٔ/
(ُ)

معام تاريخ الًتاث اإلسبلمي ٓ َُّٓ ,رقم ِْٗٗ.

(ِ)
(ّ)

معام تاريخ الًتاث اإلسبلمي ٓ ََّٓ ,رقم ِْٗٗ.
معام تاريخ الًتاث اإلسبلمي ٓ ََّٓ ,رقم ِْٗٗ.

- َٕ -

ّْ -رسالة يف بول نصف شعباف(ُ).
ْْ -رشف الرحيق مو شراب الصديق(ِ).
ْٓ -ربن االليباس ببياف اشًتاؾ معاشل الفاٖتة كسورة الناس(ّ) .منه نسػخة ّتامعػة القػاهرة
يف ِْ كرقة ,كيبذ يف ُِْٖهػٖ ,تذ الرقم ُُِِٗ.
كنس ػػخة يف الظاهري ػػة بدمش ػػق ُْ ,كرق ػػة ,نس ػػخذ يف سػ ػػنة ُُِٖه ػ ػػ ,ع ػػاـ رق ػػم
ٖٕٕٓ .كقد نقلذ إذل متيبة األسد بدمشق ,كرقمها ٖٕٕٓ.
كنسخة يف إسيانبوؿ ,جامن نور عثمانيه ,رقم َِّْ.
ْٔ -ربن االشيباا عو إعراب(ْ) اآلية ٓٔ مو سورة النمل كهي قوله تعاذل ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭼ ﭽ ﭶ ﭼ من ػػه نس ػػخة يف ا١تتيب ػػة
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭺ ﭻ
احملمودية با١تدينة ا١تنورة ,رقم ََُ.
ْٕ -ربػ ػ ػػن ا٠تصػ ػ ػػاحص عنػ ػ ػػد طػ ػ ػػبلب ا٠تصػ ػ ػػاحص(ٓ) أك ربػ ػ ػػن ا٠تصػ ػ ػػاحص عػ ػ ػػو طػ ػ ػػبلب
ا٠تصػػاحص .قػػاؿ أبػػو ا١تواهػػب يف مشػػيخيه ,كتبعػػه يف خبلصػػة األثػػر شػػرحه شػػرحان
عظيمان.
ك«أ٪ت ػ ػػوذج اللبي ػ ػػب يف خص ػ ػػاحص اٟتبي ػ ػػب» ٠تٌص ػ ػػه الس ػ ػػيوطي م ػ ػػو كياب ػ ػػه التب ػ ػػَت يف
«ا٠تصاحص» كجعله على بابُت

األكؿ بيما اخيص به  عو ٚتين األنبيا .
كالثاشل بيما اخيص به عو أميه .)ٔ(
نظمه ابو عبلف مثٌ شرح نظمه .كسيأيت النظم.
(ُ)
(ِ)
(ّ)

(ْ)
(ٓ)
(ٔ)

مقدمة السخر كالعدة ٖٔ.
مشيخة أ ا١تواهب اٟتنبليْٖ ,كخبلصة األثر ْ ُٖٓ ,كهدية العاربُت ِ ِّٖ ,كإيواح ا١تتنوف ّ ْٕٓ.
مش ػػيخة أ ا١تواه ػػب اٟتنبل ػػيّٖ ,كخبلص ػػة األث ػػر ْ ُٖٓ ,كهدي ػػة الع ػػاربُت ِ ِّٖ ,كإيو ػػاح ا١تتن ػػوف ّ ٕٕٓ,
كالفهرس الشامل للػًتاث العػر اإلسػبلمي ا١تخطػوط قسػم اليفسػَت ِ ٖٗٔ ,رقػم َُٗ يف القػرفُُ ,كمعاػم تػاريخ
الًتاث اإلسبلمي ٓ َُّٓ ,رقم ِْٗٗ.
معام تاريخ الًتاث اإلسبلمي ٓ َُّٓ ,رقم ِْٗٗ.
مش ػػيخة أ ا١تواه ػػب اٟتنبل ػػيْٖ ,كخبلص ػػة األث ػػر ْ ُٖٓ ,كهدي ػػة الع ػػاربُت ِ ِّٖ ,كإيو ػػاح ا١تتن ػػوف ّ ٖٕٓ,
كاألعبلـ ٔ ِّٗ ,كمعام تاريخ الًتاث اإلسبلمي ٓ َُّٓ ,رقم ِْٗٗ.
كشف الظنوف ُ ُٖٓ

- ُٕ -

منه أربن نسخ يف تركيا
ُ) متيبة السليمانية يف إسيانبوؿ ,رحس التيٌاب مصطفى ,رقم َِٗ.
ِ) متيبة السليمانية يف إسيانبوؿ ,جامن الله رل ,رقم ّٖٓ.
ّ) جامعة إسيانبوؿ ,رقم ِٖٗ.
ْ) ا١تتيبة الوطنية ّتوركـ ,رقم َِٕٖ.
كنسخة با١تتيبة الشعبية بصوبيا ,بلغاريا ِّٓ ,كرقة ,رقم 1589 OP
كدار التيب الوطنية بيونس ,يف ُِٔ كرقة ,كيبذ يف َُْٓهػ ,رقم َّٕٗ.
كدار الص ٌداـ ببغداد ِٖٓ ,كرقةَُّٕ ,هػ ,رقم ِّّّْ.
قم ,ية اهلل ٧تفي ِِٔ ,كرقة ,كيبذ يف َُٕٔهػ ,رقم ّْْٕ.
كإيرافٌ ,
كاألزهر ,رقم ُٕٔ.
ك الواليات ا١تيحدة األمريتية ,جاريذ ,جامعة برنسيوف
 , Princfton A. B. Dرقم ْٗٔ.
ْٖ -ربن اللبس عو عراحس األبواب ا٠تمػس(ُ) كهػو شػرح لتيػاب اإلنسػاف التامػل يف
معربة األكاخر كاألكاحل يف اليصوؼ لعبد الترصل اٞتيلي ا١تيويف سنة َِٖهػ.
ْٗ -ركضة الصفا يف داب زيارة ا١تصطفى .)ِ( 
َٓ -زهر الربا يف بول مساد قبا (ّ) أك زهر الربا يف بواحل قبا.
ُٓ -سطوع البدر يف بواحل ليلة القدر(ْ) ذكرا يف دليل الفاٟتُت.
ِٓ -شرح نظم أـ العاهُت(ٓ).
ّٓ -شػػرح نظػػم القطػػر كقطػػر النػػدل البػػو هشػػاـ ,كالػػنظم كالشػػرح البػػو عػبلٌف .ذكػػرا يف
داعي الفبلح(ٔ).
(ُ)
(ِ)
(ّ)

مقدمة السخر كالعدة ٗٔ.
كشف الظنوف ُ ِٔٗ ,كهدية العاربُت ِ ِّٖ.
كش ػػف الظن ػػوف ِ ٗٓٗ ,كمش ػػيخة أ ا١تواه ػػب اٟتنبل ػػيْٖ ,كخبلص ػػة األث ػػر ْ ُٖٓ ,كهدي ػػة الع ػػاربُت ِ ِّٖ,
كإيواح ا١تتنوف ّ ُٕٔ.
دليل الفاٟتُت ّ ْْٔ.ُٕٔ ,

(ٓ)
(ٔ)

مقدمة السخر كالعدة ْٓ.
داعي الفبلح ِّْ.

(ْ)

- ِٕ -

ْٓ-

شرح منظومة السيوطي يف موابقة عمر رضي اهلل عنه للقر ف
مر.
الثقات» كما ٌ

(ِ)

(ُ)

كلعلها هي «إٖتاؼ

ٓٓ-

شرح منظومة األلغاز النحوية ١تبلٌ عصاـ الديو
للبحوث كالدراسات اإلسبلمية.
كجامعة الرياض ُٓ ,كرقة ,رقم ُِٔٔ.
شػػرح الزبػػد(ّ) كالزبػػد منظومػػة يف العقيػػدة كالفقػػه كاليصػػوؼ ألٛتػػد بػػو حسػػُت بػػو
حس ػػو ب ػػو عل ػػي أ العب ػػاس الرملػ ػػي الش ػػابعي الشػ ػػهَت بػ ػػابو رس ػػبلف ا١تيػ ػػوىف سػ ػػنة
ْْٖق(ْ) .كا١تنظومة مطبوعة.
شػػرح قػػبلدة العقيػػاف بشػػعب اإلٯتػػاف للشػػيخ إبػراهيم بػػو حسػػو مفػػيت ديػػار الشػػرؼ.
كيف ا٠تبلص ػػة الش ػػرؽ(ٓ) .كيف إيو ػػاح ا١تتن ػػوف(ٔ) ق ػػبلدة العقي ػػاف بش ػػعب اإلٯت ػػاف
إلبراهيم بو حسو مفىت ديار الشرؽ .كدل يسكر مو حاله شيئان.
شرح قبلحد اٞتماف يف نظم عوامل عادل جرجػاف(ٕ) ك ٌػرر ذكػرا يف داعػي الفػبلح(ٖ).
الفػػبلح(ٖ) .كالعوامػػل ا١تئػػة للشػػيخ عبػػد القػػاهر اٞترجػػاشل ,نظمهػػا ابػػو عػػبلف مث شػػرح
نظمه.
يطي ذكػرا يف داعػي الفػبلح(ٗ) .ككيػاب «نظػم الورقػات»
شرح «نظم الورقات» للعمر ٌ

(ُ)
(ِ)

الفيوحات الربانيةُ ُٓ ,كمشيخة أ ا١تواهب اٟتنبليْٖ ,كخبلصة األثر ْ ُٖٓ.
بهػػرس ٥تطوطػػات مركػػز ا١تلػػك بيصػػل للبحػػوث كالدراسػػات اإلسػػبلمية ٓ ِِْ ,رقػػم ُُْٕ ,كمعاػػم تػػاريخ ال ػًتاث
اإلسبلمي ٓ َُّٓ ,رقم ِْٗٗ.
مشيخة أ ا١تواهب اٟتنبليْٖ ,كخبلصة األثر ْ ُٖٔ.
الوو البلمن ُ ِِٖ.
مشيخة أ ا١تواهب اٟتنبليْٖ ,كخبلصة األثر ْ ُٖٔ.
إيواح ا١تتنوف ْ ِّٕ.
مقدمة السخر كالعدة ْٔ.

(ٖ)
(ٗ)

داعي الفبلح ِِٔ.ََٓ ,
داعي الفبلح ُِ.ُُُ ,

ٔٓ-

ٕٓ-

ٖٓ-

ٗٓ-

منه نسػخة يف مركػز ا١تلػك بيصػل

كيػػاب يف أصػػوؿ الفقػػه ,كاٝتػػه التامػػل تسػػهيل الطرقػػات يف نظػػم الورقػػات ,ليحػػِت

(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)

- ّٕ -

بو موسى ,شرؼ الديو العمريطي الشابعي ,ا١تيوىف يف حدكد َٖٗهػ .ك«الورقػات»

َٔ-
ُٔ-

ِٔ-
ّٔ-

ا١تيوىف سنة ْٖٕهػ(ُ).
رسالة لئلماـ عبد ا١تلك بو عبد اهلل اٞتويٍت الشابعيٌ ,
شرح نظم القابية نظم ابو عبلف كيابان يف القابية ,مثٌ شرحه(ِ).
شرح نصػيحةى ا١تلػوؾ للغ ٌػزارل(ّ) ذكػرا يف داعػي الفػبلح .كاسػم كيػاب الغ ٌػزارل اليػعؾ
حاػ ػػة
ا١تسػ ػػبوؾ يف نصػ ػػيحة ا١تلػ ػػوؾ .لئلمػ ػػاـ أ حامػ ػػد ٤تمػ ػػد بػ ػػو ٤تمػ ػػد الغػ ػ ٌػزارلٌ ,
ا١تيوىف سنة َٓٓـ .كيبه بالفارسيٌة ,كنقله إذل العربيػة أبػو اٟتسػو علػي بػو
اإلسبلـٌ ,
ػوىف بع ػػد اب ػػو أخي ػػه اب ػػو ا١تس ػػيويف ,ش ػػرؼ ال ػػديو ,س ػػنة
ا١تب ػػارؾ ,ص ػػفي ال ػػديو .ا١تي ػ ٌ
ّٕٔهػ(ْ).
شرح نظم ٥تيصر ا١تنار(ٓ) كسيأيت النظم له.
مشس اآلباؽ بيما للمصطفى  مو كرـ األخبلؽ(ٔ) كهػو ٥تيصػر كيػاب أخػبلؽ
أخػػبلؽ النػػيب  أل الشػػيخ عبػػد اهلل بػػو ٤تم ػػد بػػو جعفػػر بػػو حيػػاف األص ػػبهاشل
ا١تيوىف سنة ّٗٔ هػ .حسؼ بيػه أسػانيد التيػاب كمتػررات أحاديثػه .كمػا ذكػر يف
مقدمي ػ ػػه(ٕ) .طب ػ ػػن يف ب ػ ػػَتكت ,دار التي ػ ػػب العلمي ػ ػػة ُِْٓه ػ ػ ػََِْ ,ـِٓٔ ,
ص ػػفحة ,بيحقي ػػق الس ػػيد عب ػػاس أٛت ػػد اٟتس ػػيٍت كحس ػػُت ٤تم ػػد عل ػػي ش ػػترم ع ػػو
ط ا١تؤلف ,كهي مو ٤تفوظات ا١تتيبة احملموديػة با١تدينػة ا١تنػورة,
نسخيُت إحدا٫تا ٓت ٌ
أقل مػو ٚتعػة ,مثٌ قػاؿ كػاف ٘تػاـ
رقم َِٕٔ .جا يف خا٘تيها أنٌه أ ٌ تلخيصه يف ٌ
تلخيصه يوـ اٞتمعة السادس كالعشريو مو ربين الثاشل َُٕٓهػ ,بآّمن القاييبام,
ػح ي ػػوـ األربع ػػا ِٕ م ػػو رج ػػب س ػػنة
كك ػػاف تتمي ػػل ه ػػسا األص ػػل ٓتػ ػ ٌ
ط مؤلف ػػه .ص ػ ٌ

(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)

كشف الظنوف ِ ََِٓ ,كهدية العربُت ِ ِٗٓ ,كمعام ا١تؤلفُت ْ ُُٖ ,رقم ُُْٖٗ.
داعي الفبلح ِّٗ.
داعي الفبلح ُٕ.
كبيػػات األعيػػاف (ابػػو ا١تسػػيويف) ْ ُُٓ ,رقػػم ْٓٓ ,ككشػػف الظنػػوف ِ ُٖٓٗ .كقػػد حقػػق التيػػاب ٤تمػػد أٛتػػد
دمج  ,كطبن ببَتكت سنة ُٕٖٗـ.
مقدمة السخر كالعدة ٕٓ.

(ٔ)
(ٕ)

خبلصة األثر ْ ُٖٓ ,كهدية العاربُت ِ ِّٖ ,كإيواح ا١تتنوف ْ ٓٓ.
مشس اآلباؽ ِِ.ِّ ,

(ٓ)

- ْٕ -

َُٕٓه ػ  .كبػػسلك يتػػوف قػػد أّنػػاا قبػػل كباتػػه بسػػبعة أشػػهر كٜتسػػة كعش ػريو يوم ػان
تقريبان ,كأ ٌ تصحيحه قبل كباته بأربعة أشهر كأربعة كعشريو يومان.
كاألخرل مو ٥تطوطات الزاكية الناصرية با١تغرب.
(ِ)
ْٔ -ضػػيا السػػبيل إذل معػػادل الينزيػػل يف تفسػػَت القػػر ف(ُ) كػ ٌػرر ذكػػرا يف داعػػي الفػػبلح
ع ٌدة مرات .منه نسخة يف ا٢تند ,حيدر باد ,ساالرجنك يف ْ مػج َُْٔ ,كرقػة,
كيبذ ُُُِهػُُِِ ,هػٖ ,تذ الرمز ٔٓ – ّٓ .ُْٔ – ْْٔ Taf .
ا١تترمة ,ثبلثة أجزا  ّٕٓ ,كرقة ,كيبذ يف َُّْهػػ,
كنسخة ّتامعة أ ٌـ القرل ٔتتة ٌ
رقم ُُْٔ.
كإسيانبوؿ ,ا١تتيبة السليمانية ,يازمه باغشلر ,اٞتز األكؿ كالثاشل ,رقم ُٕٖٓ.
ٓٔ -الطالن السعيد يف بواحل يوـ العيد(ّ) كهي رسالة .منها نسخة بالظاهرية بدمشق,
بدمش ػػق ,كيب ػػذ يف َُِْهػ ػػ ,يف ُِ كرق ػػة ,ع ػػاـ رق ػػم ُّٕٔ .كق ػػد نقل ػػذ إذل
متيبة األسد بدمشق ,كرقمها ُّٕٔتٗ ٌ .تأليفها سنة َُْٓهػ مصححة.
ٔٔ -الطيػػف الطػػاحف بيػػاريخ كج كالطػػاحف(ْ) أك طيػػف الطػػاحف بفوػػل الطػػاحف .كقػػد
كرر ذكرا يف داعي الفبلح(ٓ) .كبرغ منه ,صفر سنة َُْٖهػ.
منه نسخة يف متيبة اٟترـ ا١تتي (الرقم َُِ) األعبلـ ٔ ِّٗ
كمتيبة جامعة ا١تلك سعود بالسعودية ,رقم َْٖٓ.

(ُ)

(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)

كشػػف الظنػػوف ِ َُُٗ ,كمش ػػيخة أ ا١تواهػػب اٟتنبلػػيِٖ ,كخبلصػػة األث ػػر ْ ُٖٓ ,كهديػػة العػػاربُت ِ ِّٖ,
كطبقات ا١تفسػريو لؤلدنػركم ُ ِٔٗ ,األعػبلـ ٔ ِّٗ ,كالفهػرس الشػامل للػًتاث العػر اإلسػبلمي ا١تخطػوط قسػم
اليفسَت ِ ٖٗٔ ,رقم َُٗ يف القرفُُ ,كمعام تاريخ الًتاث اإلسبلمي ٓ َُّٓ ,رقم ِْٗٗ.
داعي الفبلح ُْ.ُٕٕ ,ُِٕ ,ُٕٓ ,ْٖ ,ّٓ ,
الفهرس الشامل للًتاث العر اإلسبلمي ا١تخطوط قسم اٟتػديث ِ َُّٔ ,رقػم ّ يف حػرؼ الطػا  .كمعاػم تػاريخ
الًتاث اإلسبلمي ٓ َُّٓ ,رقم ِْٗٗ.
كشػػف الظنػػوف ِ ُُُٗ ,كمش ػػيخة أ ا١تواهػػب اٟتنبلػػيْٖ ,كخبلصػػة األث ػػر ْ ُٖٓ ,كهديػػة العػػاربُت ِ ِّٖ,
كمعام تاريخ الًتاث اإلسبلمي ٓ َُّٓ ,رقم ِْٗٗ.
داعي الفبلح ِِْ.ُِْ ,

- ٕٓ -

ٕٔ-

العقػػد الثمػػُت يف نظػػم أـ العاهػػُت(ُ) .ك« ٌأـ العاهػػُت» م ػ يف علػػم اليوحيػػد مطبػػوع
مشػػهور ,حملمػػد بػػو يوسػػف بػػو اٟتسػػُت السنوسػػي اليلمسػػاشل اٟتسػػٍت ،ا١تيػػوىف سػػنة
ٖٓٗهػ.

ٖٔ-

ٗٔ-

(ِ)

منػ ػػه نسػ ػػخة يف ا١تيحػ ػػف الػ ػػوطٍت ّتاكرتػ ػػا يف

العقػ ػػد الفريػ ػػد يف ٖتقيػ ػػق اليوحيػ ػػد
أندنوسيا ,رقم .DCLI
العقد الويف يف نظم عقيدة النسفي(ّ) ككيػاب النسػفي هػو «العقاحػد» ,كهػو مشػهور

بالعقاحػػد النسػػفيٌة .كهػػو عمػػر بػػو ٤تمػػد٧ ,تػػم الػػديو أبػػو حفػػص السػػمرقندم الفقيػػه
اٟتنفي ,كلد سنة ُْٔهػ ,كتويف بسمرقند سنة ّٕٓهػ.
َٕ -العلم ا١تفرد يف بول اٟتار األسود(ْ) منه ثبلث نسخ بًتكيا
ُ) إسيانبوؿ ,عاطف أبندم٣ ,تموعة رقم ُِّٖ.
ِ) قيصرم ,راشد أبندم ,كيبذ يف ََُْهػ ,رقم ّْٔ.ٓ/
ّ) قيصرم ,راشد أبندم ,كيبذ يف َُُْهػ ,رقم ّْٔ.ّ/
كنسخة بدار التيب ا١تصرية بالقاهرة ,رقم ُّْٖ.
كا١تتيبة احملمودية با١تدينة ا١تنورة ,رقم ُْٓٔ.
ُٕ -عيوف اإلبادة يف أحرؼ الزيادة(ٓ) ذكرا يف داعي الفبلح(ٔ).
ِٕ -غوث البحار الزاخرة للدرة الفػاخرة(ٕ) كالػدرة الفػاخرة يف كشػف علػوـ اآلخػرة أل
أل حامػػد الغػ ٌػزارل ا١تيػػوىف سػػنة َٓٓهػػ .منػػه نسػػخة بػػدار التيػػب ا١تصػرية بالقػػاهرة,

(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)

مشيخة أ ا١تواهب اٟتنبليْٖ ,كخبلصة األثر ْ ُٖٓ ,كهدية العاربُت ِ ِّٖ ,كإيواح ا١تتنوف ْ َُٓ.
مقدمة السخر كالعدة ْٓ.
مشيخة أ ا١تواهب اٟتنبليْٖ ,كخبلصة األثر ْ ُٖٓ ,كهدية العاربُت ِ ِّٖ ,كإيواح ا١تتنوف ْ ُُِ.
كشػػف الظنػػوف ِ ُُِٔ ,كمشػػيخة أ ا١تواهػػب اٟتنبلػػي ْٖ ,كخبلصػػة األثػػر ْ ُٖٔ ,كهديػػة الع ػاربُت ِ ِّٖ,
كمعام تاريخ الًتاث اإلسبلمي ٓ َُّٓ ,رقم ِْٗٗ.
مشيخة أ ا١تواهب اٟتنبليْٖ ,كخبلصة األثر ْ ُٖٔ ,كهدية العاربُت ِ ِّٖ ,كإيواح ا١تتنوف ْ ُّّ.

(ٔ)
(ٕ)

داعي الفبلح ِٗٔ.
معام تاريخ الًتاث اإلسبلمي ٓ َُّٓ ,رقم ِْٗٗ.

(ٓ)

- ٕٔ -

حلػ ػػيم تصػ ػ ٌػوؼ ,رق ػ ػم ُِٕ .كأخػ ػػرل يف متيبػ ػػة ا١تيحػ ػػف الػ ػػوطٍت ّتاكرتػ ػػا ,رقػ ػػم
ِّ.A

ّٕ-

بػػيح رب العيػػة بيخمػػيس القصػػيدة ا٢تمزيػػة للبوصػػَتم
عبد العزيز بالسعودية ٣تموعة رقم ِّٗ.ٖ/

(ُ)

منهػػا نسػػخة ّتامعػػة ا١تلػػك

ْٕ -بػػيح الفيػػاح يف شػػرح اإليوػػاح أعػػٍت منسػػك النػػوكم(ِ) ذكػػرا يف داعػػي الفػػبلح(ّ).
كللنوكم ثبلثة مناسػك كػعل ككسػطى كصػغرل .كقػد شػرح ابػو عػبلف التػعل كمػا
حش ػ ػػى علي ػ ػػه كم ػ ػػا يف إيو ػ ػػاح
يف ا٠تبلص ػ ػػة ش ػ ػػرح منس ػ ػػك الن ػ ػػوكم التب ػ ػػَت .كق ػ ػػد ٌ
ا١تتنوف(ْ) ٤تمد ابو سليماف التردم ا١تدشل ,كٝتٌاا بيح القدير باخيصار ميعلقات
ميعلقات نسك األجَت ىف شرح بيح الفياح.
منػػه نسػػخة يف متيبػػة اٟتػػرـ ا١تتػػي الشػريف ,كيبػػذ ٓتػػط النسػػخ ,كيبهػػا عمػػر بػػو طػػه
البار يف ِٕ ,ربيػن األكؿ ,سػنة ُُٖٖهػػ .يف ِِٗ كرقػة  ,يف الصػفحة ِّ سػطران ِّ×ُٔ
سم الرقم العاـ ُْٖٔ بقه شابعي.
كنسخة بالسعودية ,جامعة ا١تلك سعود ,رقم َُِّ.
كإسػ ػػيانبوؿ ,ا١تتيبػ ػػة الوطنيػ ػػة بالسػ ػػليمانية ,بػ ػػالعراؽ ُّٗ ,كرقػ ػػة ,قسػ ػػم البابانيػ ػػات,
ْٕ ٖ/ت.ِْٗ/
ٕٓ -بػػيح القػػدير يف األعمػػاؿ الػػيت ٭تيػػاج إليهػػا مػػو حصػػل لػػه با١تلػػك علػػى البيػػذ كاليػػة
اليعم ػػَت(ٓ) ق ػػاؿ يف خبلص ػػة األث ػػر رس ػػالة يف األعم ػػاؿ ال ػػيت ٭تياجه ػػا الناح ػػب ع ػػو

(ُ)
(ِ)

معام تاريخ الًتاث اإلسبلمي ٓ َُّٓ ,رقم ِْٗٗ.
مش ػػيخة أ ا١تواه ػػب اٟتنبل ػػيْٖ ,كخبلص ػػة األث ػػر ْ ُٖٓ ,كهدي ػػة الع ػػاربُت ِ ِّٖ ,كإيو ػػاح ا١تتن ػػوف ْ ُٖٔ,
كالفه ػػرس ا١تخيص ػػر ١تخطوطػ ػػات متيب ػػة اٟت ػػرـ الش ػ ػريف ِ َٖٗ ,رق ػػم َُّٖ ,كمعا ػػم تػ ػػاريخ ال ػ ػًتاث اإلسػ ػػبلمي
ٓ َُّٓ ,رقم ِْٗٗ.
داعي الفبلح َُِ.
إيواح ا١تتنوف ْ ُٖٔ.

(ٓ)

خبلصػ ػػة األثػ ػػر ْ ُٖٓ ,كهديػ ػػة العػ ػػاربُت ِ ِّٖ ,كإيوػ ػػاح ا١تتنػ ػػوف ْ ُٗٔ ,كمعاػ ػػم تػ ػػاريخ ال ػ ػًتاث اإلسػ ػػبلمي
ٓ َُّٓ ,رقم ِْٗٗ.

(ّ)
(ْ)

- ٕٕ -

العمػػارة .كيف معاػػم تػػاريخ ال ػًتاث بػػيح القػػدير يف األعمػػاؿ الػػيت يقػػف عنػػدها يف
ً
ك على البيذ كاليةى اليعمَت.
عمارة مو ىج ىع ىل له ا١تل ي
منها نسخة تركيا ,قيصرم ,راشد أبندم ,كيبذ يف ََُْهػ ,رقم ّْٔ.ٖٓ/
ٕٔ -بػػيح التػػرصل الفيػػاح يف حتػػم مػػا سػػد بػػه البيػػذ مػػو حصػػر كأعػػود كألػواح(ُ) قػػاؿ يف
خبلصة األثر قاؿ ألفيه صبيحة يػوـ االثنػُت سػلخ رموػاف إذل ضػحوة ّنػار ,ككنػذ
يف عصر ذلك اليوـ نسخيه لرحيس ا١تعلمُت علي بو مشػس الػديو .كب ٌػُت بيػه عملهػم
أ َّ بياف.
ٕٕ -بيح الترصل القادر ببياف مػا ييعلػق بعاشػورا مػو الفوػاحل كاألعمػاؿ كا١تػآثر(ِ) ذكػرا
يف دليل الفاٟتُت.
ٖٕ -ب ػػيح الت ػػرصل الوه ػػاب يف ش ػػرح نظ ػػم قواع ػػد اإلع ػ ػراب(ّ) ش ػػرح ١تنظومي ػػه ح ػػداحق
األلباب يف علم قواعد اإلعراب السػابقة الػسكر .ألٌفػه مػن تػأليف الفيوحػات الربانيػة,
كمػػا أشػػار بيػػه إذل ذلػػك .كيبػػدك أ ٌف لػػه شػػرحُت كبػػَت كصػػغَت؛ ألنٌػه قػػاؿ يف داعػػي
الفبلح شرح نظمي لػ«القواعد الصغرل النحوية» التبَت.
ٌ تأليفػػه سػػنة َُّٓه ػ بػػآّمن القاتيبػػاشل ٕتػػاا بيػػذ اهلل اٟتػراـ .كمػػا يف خا٘تػة نسػػخة
الظاهرية بدمشق ,يف ُِٗ كرقة ,نسخذ سنة َُّٕهػ ,عاـ رقم ِْٖٗ .كقػد نقلػذ إذل
متيبة األسد بدمشق ,كرقمها ِْٖٗ.
ٕٗ -بػػيح ا١تالػػك يف ٕتػػويز طريػػق ابػػو مالػػك(ْ) كهػػي رسػػالة يف تعريػػف كاجػػب االسػػيثنا
كجاحزا.
َٖ-

بػػيح ا١تسػػيااد لبغػػداد(ُ) أك الفػػيح ا١تسػػيااد لبغػػداد .أك الفػػيح ا١تسػػيااد يف بػػيح
بغػػداد .كذكػػرا يف داعػػي الفػػبلح(ِ) الفػػيح ا١تسػػيااد بيػػاريخ بغػػداد ,ك تػػاريخ بػػيح
بغداد .قاؿ حاجي خليفة ٥تيصر ألفه سنة َُْٖهػ.

(ُ)
(ِ)

خبلصة األثر ْ ُٖٓ ,كهدية العاربُت ِ ِّٖ ,كإيواح ا١تتنوف ْ َُٕ.
دليل الفاٟتُت ْ ٔٓ ,ُٔ ,كمشيخة أ ا١تواهب اٟتنبليِٖ ,كخبلصة األثر ْ ُٖٓ ,كهدية العاربُت ِ ِّٖ.

(ّ)
(ْ)

داعي الفبلح ُّ ,كالفيوحات الربانية ُ ِٕ ,كمعام تاريخ الًتاث اإلسبلمي ٓ َُّٓ ,رقم ِْٗٗ.
مشيخة أ ا١تواهب اٟتنبليْٖ ,كخبلصة األثر ْ ُٖٔ ,كهدية العاربُت ِ ِّٖ ,كإيواح ا١تتنوف ْ ُُٕ.

- ٕٖ -

(ّ)

من ػػه نس ػػخة يف ا١تيح ػػف

بػػيح الواح ػػد كح ػػدا يف حت ػػم القاح ػػل للوج ػػود بالوح ػػدة
ُٖ-
الوطٍت ّتاكرتا ,رقم .CXIC
ِٖ -ب ػ ػػيح الوه ػ ػػاب ب ػ ػػنظم رسػ ػ ػػالة اآلداب(ْ) كرس ػ ػػالة اآلداب يف عل ػ ػػم داب البحػ ػ ػػث
ػوىف ٕٔٓه ػػ ,مػػو ا١تيػػوف
كا١تنػػاظرة ,لعوػػد الػػديو عبػػد الػػرٛتو بػػو أٛتػػد اإل٬تػػي ا١تيػ ٌ
ا١تشهورة.
ّٖ -الفيوحػػات الربانيػػة يف شػػرح األذكػػار النوكيػػة(ٓ) أك الفيوحػػات الربانيػػة علػػى األذكػػار
النوكي ػػة .ألٌف ػػه قب ػػل دلي ػػل الف ػػاٟتُت يف ش ػػرح ري ػػاض الص ػػاٟتُت؛ ألنٌػػه أح ػػاؿ يف ش ػػرح
الرياض عليه كثَتان.
ككي ػػاب الن ػػوكم ه ػػو «حلي ػػة األب ػرار كش ػػعار األخي ػػار يف تلخ ػػيص ال ػػدعوات كاألذك ػػار»
مشهور حىت يومنا هسا باألذكار.
منه نسخة با٢تنػد ,رامبػور ,يف ّٔٓ كرقػة ,كيبػذ يف القػرف ُُ ,ناقصػةٖ ,تػذ الرمػز
)ُِّْ( َٖٗ D
كٔتتيبة األسد بدمشق منه ثبلث نسخ
ُ) جػػز ف مصػػوراف عػػو األصػػل احملفػػوظ يف إنتلػًتا بتيبػػة كليػػات سػػيلي أكؾ يف برمنغهػػاـ
برقم ِْٔ .يف َُْ لوحة ,نسخا سنة ُُّٔهػ , ,رقم ـ ش /ـ.ُْٔ/
ِ) جز ف كانا يف ا١تتيبة الظاهرية ,يف ِّٓ كرقة ,نسخا يف ُُُّهػ ,رقم ََّٗ.
ّ) ج ػػز كاح ػػد ك ػػاف يف ا١تتيب ػػة الظاهري ػػة ,يف ّّٔ كرق ػػة ,نس ػػخ س ػػنة َُُّهػ ػػ ,رق ػػم
َُُْ.
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)

كشػػف الظنػػوف ِ ُِّٓ ,كمش ػػيخة أ ا١تواهػػب اٟتنبلػػيْٖ ,كخبلصػػة األث ػػر ْ ُٖٔ ,كهديػػة العػػاربُت ِ ِّٖ,
كاألعبلـ ٔ ِّٗ.
داعي الفبلح ُٖٗ.ْٔٓ ,
مقدمة السخر كالعدة ْٓ.
مشيخة أ ا١تواهب اٟتنبليْٖ ,كخبلصة األثر ْ ُٖٓ ,كهدية العاربُت ِ ِّٖ.
كش ػػف الظن ػػوف ُ ٖٖٔ ,كمش ػػيخة أ ا١تواه ػػب اٟتنبل ػػيْٖ ,كخبلص ػػة األث ػػر ْ ُٖٓ ,كهدي ػػة الع ػػاربُت ِ ِّٖ,
كالفهػػارس األزهريػػة ُ َٕٓ ,كاألعػػبلـ ٔ ِّٗ ,كالفهػػرس الشػػامل للػًتاث العػػر اإلسػػبلمي ا١تخطػػوط قسػػم اٟتػػديث
ِ ُُْٖ ,رقػػم ٕٕ يف حػػرؼ الفػػا  ,كمعاػػم تػػاريخ ال ػًتاث اإلسػػبلمي ٓ َُّٓ ,رقػػم ِْٗٗ ,كدليػػل مؤلفػػات
اٟتديث الشريف ّْٔ ,رقم ُِِٔ.

- ٕٗ -

كباألزهر نسخياف
األكذل يف ٣تلديو ,كيبذ يف ُُِّهػٗ ,تذ الرقم (ُّٓ) ِْْٗ.
كالثانية يف ٣تلد ّّٗ ,كرقة ,ناقصة اآلخرٖ ,تذ الرقم (ُِٔ) ُٕٕٖ.
كبدار التيب القطرية نسخياف
األكذل يف َِٖ كرقات ,رقم َِ.
كالثانية نسخة يف َُِْهػ ,رقم ِٓ.ِٓ/
كنسخياف يف إسيانبوؿ ,طوبقبوسرام ,أٛتد ثالث مدينه
األكذل يف ْْٓ كرقة ,رقم َْْ.
كالثانية ْْٖ كرقة ,كييذ يف ُُِٗهػ ,رقم ْْٓ[ .كسا ,كلعلها َْٓ]
مرة ٕجْ ,مج
كقد طبن الشرح غَت ٌ
القػػاهرةٚ ,تعيػػة النشػػر كاليػػأليف األزهريػػة ُّٖٓه ػػ .كذكػػر يف معاػػم تػػاريخ ال ػًتاث أنٌػػه نشػػر
بالقاهرة سنة ُُُِّّّٓ ,ُّْٖ ,هػ.
بَتكت ,ا١تتيبة اإلسبلمية.
إسيانبوؿُّٕٓ ,هػ.
كمػػا طبػػن كيػػاب النػػوكم بعن ػواف «األذكػػار ا١تنيخبػػة مػػو كػػبلـ سػػيد األب ػرار» بالقػػاهرة
كالرياض كبَتكت كالطاحف كإسيانبوؿ كدمشق ,كمعه تعليقات ٥تيصرة مو شرح ابو عبلف(ُ).
ْٖ -بواحل متة ا١تترمة (ِ) كلعله كياب مثَت األشواؽ.
ٖٓ-

الفواحد ا١تنزعة اٟتياض يف شرح كياب الرياض

(ّ)

كيبػدك أ ٌّنػا ٥تيصػر دليػل الفػاٟتُت.

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

()1
()2
()3

دنيم يفناك ونحذيث ونششيظ  ,453 ,452سقى.2109 ,2108 ,2107 ,2106 :
كشظ ون ُىٌ .1278:2
يخ ىةففك ونحففذيث ونُبففىي و عهىي ف ف ف ي بففك ونبىسففُ فينيظ ونففذك ىس  :أ ًففذ عبففذ ون ففشيى
َجيففع أس ف كر ونحففذيث ونُبففىي و عهىي ف ف ف كهّي ف ونذسوسففك وإلسففالييّ بسففشويياى  ،و وألككديًيّ ف
وإلسالييّ بضيُ سك و يذسّ ط ونةهىو ونششعيّ ف يةهذ ق ش ونذيُ سكبقك.

- َٖ -

ٖٔ-
ٕٖ-
ٖٖ-
ٖٗ-

َٗ-

ُٗ-

(ُ)

يف اليصػوؼ .منػه نسػخة يف ا٢تنػد ,كاػرات

الفي ا١تقسوـ على ٥تيصػر ا١ترقػوـ
ٓتط نسخ ,عدد أكراقها ُّ.
ٌقرة العػُت يف حػديث «اسػيميعوا مػو هػسا البيػذ بقػد هػدـ مػرتُت»(ِ) منػه نسػخة يف

تركيا ,قيصرم ,راشد أبندم ,رقم ّْٔ.ْ/
قبلحد اٞتماف يف نظم عوامل عادل جرجاف(ّ) منػه نسػخة با١تتيبػة احملموديػة با١تدينػة
ا١تنورة٣ ,تموعة رقم ََُ.
درس ّتوؼ التعبة اٟتديث الصحيح(ْ) قػاؿ
القوؿ اٟتق كالنقل الصريح ّتواز أف ي ٌ
يف خبلصػػة األثػػر ْ ُٖٓكصػػنف يف ج ػواز اليػػدريس داخػػل البيػػذ مصػػنفان حػػاببلن
أطنب بيه ا١تقاؿ يف هسا ا١تقاـ ,كٚتن بيه األقواؿ يف هسا ا١تراـ.
منه نسخة با١تتيبة احملمودية با١تدينة ا١تنورة٣ ,تموعة رقم ُْٓٔ.
لطي ػػف الرم ػػوز كاإلش ػػارات إذل خباي ػػا زكاي ػػا حس ػػو العب ػػارة(ٓ) كلعله ػػا ش ػػرح لرس ػػالة
حسو العبارة يف نظم رسالة االسيعارة السابقة السكر.
منه نسخة بإسيانبوؿ ,ا١تتيبة السليمانية ,جامن الله رل ,رقم ِٖٗٗ.
كأخرل بالواليات ا١تيحدة األمريتية ,جاريذ ,جامعة برنسيوف
 , Princfton A. B. Dرقم ٗٓ.
ا١ت ػػعد ا١تبت ػػي يف رد الص ػػارـ ا١تنت ػػي(ٔ) ذك ػػرا ل ػػه التي ػػاشل .بق ػػد ألٌػ ػف تق ػػي ال ػػديو
ردان علػػى ابػػو
السػػبتي كيابػػه «شػػفا السػػقاـ يف زيػػارة خػػَت األنػػاـ» _كهػػو مطبػػوع_ ٌ
بشػػدة يف
تيميػػة يف زيػػارة قػػع النػػيب  .بػػرٌد ابػػو عبػػد ا٢تػػادم اٟتنبلػػي ا١تقدسػػي عليػػه ٌ

كيابػػه «الصػػارـ ا١تنتػػي يف الػػرد علػػى الس ػػبتي» ,كهػػو مطبػػوع أيو ػان .مثٌ جػػا اب ػػو
عبلف بانيصر البو السبتي يف كيابه هسا.
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)

بهرس ٥تطوطات متيبة بَت ٤تمد شاا ,كارات ,ا٢تند.
معام تاريخ الًتاث اإلسبلمي ٓ َُّٓ ,رقم ِْٗٗ.
معام تاريخ الًتاث اإلسبلمي ٓ َُّٓ ,رقم ِْٗٗ.
خبلصػ ػػة األثػ ػػر ْ ُٖٓ ,كهديػ ػػة العػ ػػاربُت ِ ِّٖ ,كإيوػ ػػاح ا١تتنػ ػػوف ْ ِْٖ ,كمعاػ ػػم تػ ػػاريخ ال ػ ػًتاث اإلسػ ػػبلمي
ٓ َُّٓ ,رقم ِْٗٗ.

(ٓ)
(ٔ)

معام تاريخ الًتاث اإلسبلمي ٓ َُّٓ ,رقم ِْٗٗ.
بهرس الفهارس ُ ِٕٕ.

- ُٖ -

ِٗ-
ّٗ-

(ُ)

ذكػػر يف مقدمػػة

مؤلػػف يف منػػن كضػػن السػػاتر لوجػػه التعبػػة كلهػػا بقػػدر ٝتتهػػا
السخر كالعدة.
(ِ)
كل ا١تصادر لصاحبنا ابو عبلٌف,
أثبييه
مثَت شوؽ األناـ إذل حج بيذ اهلل اٟتراـ
ٌ
إالٌ أ ٌف ٤ت ٌق ػػق ال ػػسخر كالع ػػدة(ّ) نس ػػبه ٞت ػ ٌد اب ػػو ع ػػبلف ,كه ػػو ٤تم ػػد ع ػبلٌف ب ػػو عب ػػد
ا١تلػػك .كذلػػك برجوعػػه لنسػػخة مػػو ٥تطوطاتػػه .كيؤيػػد مػػا ذهػػب إليػػه قػػوؿ حػػاجي
خليفة «مثَت شػوؽ األنػاـ إذل حػج بيػذ اهلل اٟتػراـ حملمػد بػو عػبلف بػو عبػد ا١تلػك
بو علي بو علي بػو مباركشػاا الصػديقي العلػوم ا١تتػي .هػو ٤تمػد علػي بػو ٤تمػد
عبلف بو إبػراهيم بػو ٤تمػد بػو عػبلف بػو عبػد ا١تلػك بػو علػي بػو مباركشػاا البتػرم
الصػػديقي ا١تتػػي الشػػابعي .كلػػد ٔتتػػة سػػنة ٔٗٗ» .كيبػػدك أنػٌػه مػػو أشػػهر كيبػػه يف

حياته ,لتثرة نسخه يف حياته .قاؿ حاجي خليفة كهو على ٙتانية أبواب
األكؿ يف بواحل البيذ.
الثاشل يف ثواب اٟتج كالعمرة.
الثالث يف بول الوقوؼ.
الرابن يف ا١تبيذ ٔتزدلفة كٔتٌت.
ا٠تامس يف بويلة الطواؼ كالسعي كبواحل الركو كا١تقاـ.
السادس يف كعيد مو أسا األدب بيه.
السابن يف منابن زمزـ.
الثامو يف بويلة زيارة سيد األنبيا .

من ػػه نس ػػخة بالبنغ ػػاؿ ,كلتي ػػا ,يف َُٔ كق ػػات ,كيب ػػذ يف الق ػػرف ُِٖ ,ت ػػذ الػ ػرقم
َْٗ (َِٓ).
كنسخة أخرل يف ا٠تزانة العامة بالرباط يف َّّ صفحةٖ ,تذ الرمز ُِٖٗد.
(ُ)
(ِ)

(ّ)

مقدمة السخر كالعدة ٕٓ.
كشػػف الظنػػوف ِ ُٖٗٓ ,كهديػػة العػػاربُت ِ ِّٖ ,كاألعػػبلـ ٔ ِّٗ ,كالفهػػرس الشػػامل للػًتاث العػػر اإلسػػبلمي
ا١تخط ػػوط قسػػم اٟتػػديث ّ ُِّٔ ,رقػػم ِٔ يف ح ػػرؼ ا١تػػيم ,كمعا ػػم تػػاريخ ال ػًتاث اإلسػػبلمي ٓ َِّٓ ,رق ػػم
ِْٗٗ.
السخر كالعدة ٗٔ.

- ِٖ -

كنسخياف بًتكيا
قيصرم ,راشد أبندم ,كيبذ يف َُّٓهػ ,رقم ُّْ.ِ/
إسيانبوؿ ,طوبقبوسرام ُِٗ ,كرقة.ُُِِ ,
كنسخة با١تدرسة احملمدية با١توصل ُٖٗ ,كرقة ,رقم ٔ.ُّ/
كدار التيب الوطنية بيونس ُُٗ ,كرقة ,كيبذ يف َُِْهػ ,رقم ُِّٖ.
كا١تدينػ ػ ػػة ا١تنػ ػ ػػورة ,يف ُُِ كرقػ ػ ػػة ,كيبػ ػ ػػذ يف ُِّٕه ػ ػ ػػ ,عػ ػ ػػارؼ حتمػ ػ ػػذ رقػ ػ ػػم
ُِٖ.ِْٓ/
كنسخة ٔتتيبة األسد بدمشق كانذ با١تتيبة الظاهرية ,يف ِِِكرقة ,رقم ُٖٕٔ.
كثبلث نسخ ٔتتيبة اٟترـ ا١تتي الشريف رقم ِّٕٓ.ِّٓٗ ,ِّٖٓ ,
ْٗ٥ -تيصر كفاية ا١تقاصد مو حركؼ الزكاحد .ذكرا يف داعي الفبلح(ُ).
ا١تعرب(ِ) ٠تٌصه مو ا١ته ٌسب بيمػا كقػن يف القػر ف
ٓٗ-
ا١تقرب يف معربة ما يف القر ف مو ٌ
ٌ
ا١تعرب ٞتبلؿ الديو السيوطي.
مو ٌ
منه نسخة ّتامعة اإلماـ ٤تمد بو سعودٖ ,تذ الرقم ُُّٖ.
كا١تتيبة احملمودية با١تدينة ا١تنورة٣ ,تموعة رقم ََُ.
ٔٗ -مفيػػاح الػػببلد يف بوػػاحل الغػػزك كاٞتهػػاد(ّ) كنسػػبه ٤ت ٌقػػق الػػسخر كالعػػدة(ْ) نسػػبه ٞتػ ٌد
ابو عبلف أيوان.
ٕٗ -ا١ت ػػنح األٛتدي ػػة بيقري ػػب مع ػػاشل ا٢تمزي ػػة(ٓ) كيف معا ػػم ت ػػاريخ ال ػًتاث الع ػػر ا١ت ػػنح
األحدية بيقريب معاشل ا٢تمزية .منه نسخة بإسػيانبوؿ ,متيبػة بايزيػد الثػاشل ,عمرمػي
رقم ّْٓٓ.

(ُ)
(ِ)

داعي الفبلح ِٗٔ.
الفهػػرس الشػػامل للػًتاث العػػر اإلسػػبلمي ا١تخطػػوط قسػػم اليفسػػَت ِ ٖٗٔ ,رقػػم َُٗ يف القػػرفُُ ,كمعاػػم تػػاريخ
الًتاث اإلسبلمي ٓ َِّٓ ,رقم ِْٗٗ.
هدية العاربُت ِ ِّٖ ,كإيواح ا١تتنوف ْ ِّٓ.
السخر كالعدة ٗٔ.

(ٓ)

مش ػػيخة أ ا١تواه ػػب اٟتنبل ػػيْٖ ,كخبلص ػػة األث ػػر ْ ُٖٔ ,كهدي ػػة الع ػػاربُت ِ ِّٖ ,كإيو ػػاح ا١تتنػ ػوف ْ ٕٓٓ,
كمعام تاريخ الًتاث اإلسبلمي ٓ َِّٓ ,رقم ِْٗٗ.

(ّ)
(ْ)

- ّٖ -

ٖٗ -ا١تنٌة يف بياف بعػ موابقػات التيػاب كالسػنة(ُ) كلعلػه إٖتػاؼ الثقػات يف ا١توابقػات
السػػابق الػػسكر .منػػه نسػػخة يف إسػػيانبوؿ ,ا١تتيبػػة السػػليمانية ,حالػػذ أبنػػدم ,رقػػم
ٖٔ.
(ّ)
ٗٗ -مػػنهج مػػو ألػػف بيمػػا يرسػػم باليػػا كيرسػػم بػػاأللف(ِ) ذكػػرا يف داعػػي الفػػبلح
منهج مو ألٌف بيما ييتيب باليا كاأللف.
ََُ -ا١تنهل العسب ا١تفرد يف الفيح العثماشل ١تصر كمو كرل نيابة تلك البلد(ْ).
َُُ -ا١تواهب الفيحية يف الطريقة احملمدية(ٓ) أك ا١تواهػب الفيحيػة علػى الطريقػة احملمديػة.
كالطريقػػة احملمديػػة مػ ٌػر أنػػه للعككلػػي يف اليصػ ٌػوؼ .ككثػػرة نسػػخ شػػرح ابػػو ع ػبلٌف عليػػه
تدؿ على شهرته أيوان .كالطريقة على ثبلثة أبواب
ٌ
األكؿ بي ػػه ثبلث ػػة بص ػػوؿ األكؿ يف االعيص ػػاـ بالتي ػػاب كالس ػػنة ,الث ػػاشل يف الب ػػدع,
الثالث يف االقيصاد.
كالث ػػاشل بي ػػه ثبلث ػػة بص ػػوؿ أيو ػ ػان األكؿ يف تص ػػحيح االعيق ػػاد ,الث ػػاشل يف العل ػػوـ
ا١تقصػػودة لغَتهػػا ,كهػػو ثبلثػػة أن ػواع ,الثالػػث يف اليقػػول كبيػػه ثبلثػػة أن ػواع ,كيف ثالثػػه تسػػعة
أصناؼ.
كالثالث يف أمور ظنذ مو اليقػول ,كليسػذ منهػا ,كبيػه ثبلثػة بصػوؿ أيوػان األكؿ
يف الدقة يف أمر الطهارة كبيه أربعة أنواع ,الثاشل يف اليورع مو طعاـ أهػل الوظػاحف ,الثالػث يف
أمور مبيدعة.
ب ػػرغ اب ػػو ع ػبلٌف م ػػو ش ػػرحه بع ػػد ظه ػػر ا٠تم ػػيس ,الثال ػػث كالعش ػريو م ػػو ربي ػػن اآلخ ػػر
َُّٓهػ .كسا قاؿ حاجي خليفة .كيف بهرس األزهرية برغ مو تأليفها سنة َُُٓهػ.

(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)

معام تاريخ الًتاث اإلسبلمي ٓ َِّٓ ,رقم ِْٗٗ.
مشيخة أ ا١تواهب اٟتنبليْٖ ,كخبلصة األثر ْ ُٖٔ ,كهدية العاربُت ِ ِّٖ ,كإيواح ا١تتنوف ْ ّٗٓ.
داعي الفبلح ِّ.
مش ػػيخة أ ا١تواه ػػب اٟتنبل ػػيْٖ ,كخبلص ػػة األث ػػر ْ ُٖٔ ,كهدي ػػة الع ػػاربُت ِ ِْٖ ,كإيو ػػاح ا١تتن ػػوف ْ ْٗٓ,
كاألعبلـ ٔ ِّٗ.

(ٓ)

كشػػف الظنػػوف ِ ُُُِ ,كهديػػة العػػاربُت ِ ِْٖ ,كبهػػرس التيػػب العربيػػة بالتيبخانػػة ا١تصػرية ِ َُْ ,كبهػػرس
٥تطوطات األزهرية ّ ِْٔ ,كاألعبلـ ٔ ِّٗ ,كمعام تاريخ الًتاث اإلسبلمي ٓ َِّٓ ,رقم ِْٗٗ.

- ْٖ -

منه نسخة بالتيبخانة ا١تصرية٣ ,تلد بقلم عادم٘ ,تٌػذ كيابيػه يػوـ الثبلثػا ثػاشل شػواؿ
ُُٕٗهػ .كرمزا تس ُ ج ُ ف خه ُِٖ ف ع َِٓٔ.
كبا١تتيبػػة األزهريػػة يف ٣تلػػد ,بقلػػم معيػػاد ,بأك٢تػػا أكراؽ بقلػػم بارسػػي ,كبػػبع أ كراقهػػا
تػ ػػرميم ,يف ِْٓ كرقػ ػػة ,كمسػ ػػطرهتا ُِ سػ ػػطران ُِ ,سػ ػػمٖ ,تػ ػػذ الػ ػػرقم (َُُّ تصػ ػػوؼ)
ِٖٕٖ.
كنسخه بًتكيا كثَتة
متيبة ٤تمود ثاشل.ٖ/ُِٔٓ ,
قيصرم ,راشد أبندم
ُ) ُٔٓ كرقة ,كيبذ يف ُُُّهػ ,رقم ُٖٔ.
ِ) ّٖٔ كرقة ,كيبذ يف َُٓٔهػ ,رقم َّٖٗ.
ا١تتيبة الوطنية بأزمَت ,أزمَت ملٌي
ِٓٓ كرقة ,كيبذ يف َُٗٔهػ ,رقم ُُِٗ.
رقم ُُٗٓ.
كيف إسيانبوؿ
ُ) متيبة بايزيد الثاشل عمومي ,رقم ُْْٕ.ُْٕٔ ,ُْٕٓ ,
ِ) متيبػ ػػة السػ ػػلطاف بايزيػ ػػد الثػ ػػاشل ,أماسػ ػػيه ُٕٕ ,كرقػ ػػة ,كيبػ ػػذ يف َُٔٗه ػ ػػ ,رقػ ػػم
َُِٗ.
ّ) ميحف طوبقبوسرام  ,أمانذ خزينه سي
أ ُْٔ -كرقة ,كيبذ يف ََُٕهػ ,رقم ُِٗ.
ب َُْ -كرقة ,رقم ِٓٗ.
ْ) متيبة كوبريلي٤ ,تمد عاصم ّْٗ ,كرقة ,كيبذ يف ََُٕهػ ,رقم ُٔٔ.
ٓ) متيبة ملٌذ  ,بي اهلل أبندم ,رقم ُُِٓ.ُِِٓ ,
ٔ) ا١تتيبة السليمانية
ُ .عاطف أبندم ,رقم ُِْٓ.
ِ .كرل الديو أبندم ,رقم ُْٓٗ.ُْٗٔ ,
- ٖٓ -

ّ .سليمانية ,رقم ُّٕ.
ْ .الله رل رقم َُُْ.
ٓ .خربوط ,رقم ُٓ.
ٔ .يوزغاد ,رقم ْٗٓ.ِٖٕ ,
ٕ .متيبة السلطاف ٤تمد الفاتح ,رقم ُِٗٔ.ِّٔٗ ,ِِٔٗ ,
ٖ .حاجي ٤تمود ,رقم ُّٕٔ.
ٗ .أسعد أبندم ,رقم َُّٓ.
اسم خاف سلطاف ,رقم ِٕٖ.
َُ.
كهيب أبندم ,رقم ٖٖٔ.
ُُ.
قلج علي ,رقم َِٔ.َّٔ ,
ُِ.
كا١تتيبة العباسية بالبصرة ,رقم ّٕ/ج.
كمتيبة األكقاؼ العامة با١توصل ِّٔ كرقة ,كيبذ يف َُُٔهػ ,رقم ْْٖٖ.
مصورة.
كجامعة التويذ ,رقم َّّٔ ـ .ؾ نسخة ٌ
كبلدية اإلستندية َْٗ ,كرقات ,كيبذ يف َُُٓهػ ,رقم َُِِ/ج.
َُِ -مؤلف يف رجاؿ األربعُت النوكية(ُ).
َُّ -مؤلف يف أجدادا إذل الصديق(ِ).
َُْ -مؤلف بيمو اٝته زيد(ّ).
َُٓ -مورد الصفا يف مولد ا١تصطفى  )ْ( منه نسخياف يف تركيا
ُ) قيصرم ,راشد أبندم ,كيبذ يف ََُْهػ ,رقم ّْٔ.ِ/
ِ) إسيانبوؿ ,ا١تتيبة السليمانية ,كهيب أبندم ,رقم ُُّْ.
كنسخة يف البحريو ,يف ٖ كرقات ,رقم ُٕٗ.
(ُ)
(ِ)
(ّ)

مشيخة أ ا١تواهب اٟتنبليْٖ ,كخبلصة األثر ْ ُٖٓ.
مشيخة أ ا١تواهب اٟتنبليْٖ ,كخبلصة األثر ْ ُٖٓ.
مشيخة أ ا١تواهب اٟتنبليْٖ ,كخبلصة األثر ْ ُٖٓ.

(ْ)

مش ػػيخة أ ا١تواه ػػب اٟتنبل ػػيْٖ ,كخبلص ػػة األث ػػر ْ ُٖٔ ,كهدي ػػة الع ػػاربُت ِ ِْٖ ,كإيو ػػاح ا١تتن ػػوف ْ َٓٔ,
كمعام تاريخ الًتاث اإلسبلمي ٓ َِّٓ ,رقم ِْٗٗ.

- ٖٔ -

َُٔ -النبأ العظيم يف شرح أخبلؽ النيب  )ُ( كهو شرح على كيػاب أخػبلؽ النػيب 
أل الشيخ األصبهاشل .ذكرا ابو عبلٌف يف مقدمة مشس اآلباؽ(ِ).
منػػه نسػػخة يف متيبػػة اٟتػػرـ ا١تتػػي الشػريف ,كيبػػذ ٓتػػط النسػػخ ,يف ِْٓ كرقػػةِٓ ,
سطران ِِ×ُٔسم ٖتذ الرقم َُِٓ حديث.
َُٕ -نزهة األنصار بفول األنصار داعي الفبلح(ّ).
َُٖ -نشػػر ألويػػة اليش ػريف بػػاإلعبلـ كاليعريػػف ٔتػػو لػػه كاليػػة عمػػارة مػػا سػػقط عػػو بيػػذ
(ْ)
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صاحب متةى إذ ذاؾ العلما عو حتػم عمارتػه ,بأجػابوا بأنػٌه بػرض كفايػة
مسعود
ه
ي
يعمػرا كلػو أنػٌه مػو القناديػل
على ساحر ا١تسلمُت ,كلشريف متػة تعػاطي ذلػك ,كأنػه ٌ
الػيت دل يعلػم ٌأّنػا عينػذ مػو كاقفهػا لعػُت العمػارة ,ككابقهػم صػاحب الًتٚتػػة ٌأكالن ,مث
ظهػػر لػػه أ ٌف هػػسا العمػػل ال ييوجػػه إالٌ إذل السػػلطاف األعظػػم ,كتوقٌػف معظػػم العلمػػا
ف ا١تسكور.
عو موابقيه بألف ا١تؤلَّ ى
َُٗ -نظم اآلجركمية(ٓ).
َُُ -نظم أ٪توذج اللبيب للسيوطي(ٔ) منه نسخة يف دار التيب ا١تصرية بالقاهرة ,ا٠تزانة
ا٠تزانة الييمورية ,كيبذ يف ُُِٕهػ ,رقم ّٗٓ.
ُُُ -نظػػم إيسػػاغوجي(ٕ) كإيسػػاغوجي كلمػػة يونانيػػة تعػػٍت ا١تنطػػق ,كأشػػهر التيػػب ّٔػػسا
االسم كياب مفول بو عمر األّٔرم أثَت الديو ا١تيوىف يف حدكد ََٕ ق(ٖ).
ُُِ -نظم قطر الندل البو هشاـ(ٗ).
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)

كمعام تاريخ الًتاث اإلسبلمي ٓ َِّٓ ,رقم ِْٗٗ.
مشس اآلباؽ ِِ ,كالفهرس ا١تخيصر ١تخطوطات متيبة اٟترـ ا١تتي الشريف ُ ُِْ ,رقم ّٗٗ.
داعي الفبلح ٖٗٔ.
خبلصة األثر ْ ُٖٔ ,كهدية العاربُت ِ ِْٖ ,كإيواح ا١تتنوف ْ ْٕٔ.
مشيخة أ ا١تواهب اٟتنبليْٖ ,كخبلصة األثر ْ ُٖٓ.
معام تاريخ الًتاث اإلسبلمي ٓ َِّٓ ,رقم ِْٗٗ.
مشيخة أ ا١تواهب اٟتنبليْٖ ,كخبلصة األثر ْ ُٖٓ.

(ٖ)
(ٗ)

كشف الظنوف ُ َِٔ.
مشيخة أ ا١تواهب اٟتنبليْٖ ,كخبلصة األثر ْ ُٖٓ.

- ٖٕ -

ُُّ -نظم العقد للعود

(ُ)

كلعلها نظم العقاحد العوديٌة لعود الديو اإل٬تي.

ُُْ -نظم ٥تيصر ا١تنار يف أصوؿ اٟتنفية(ِ) كمنار األنػوار يف أصػوؿ الفقػه ,أل العكػات
العكات عبد اهلل بو أٛتد النسفي ا١تيوىف سنة َُٕ ق.
ُُٓ -ا١تػػدخل يف علػػم الببلغػػة للعوػػد(ّ) ا١تػػدخل يف علػػم ا١تعػػاشل كالبيػػاف كالبػػدين لعوػػد
الديو اإل٬تي(ْ).
ُُٔ -النفح ػػات األحدي ػػة يف تص ػػدير كتعاي ػػز التواك ػػب الدري ػػة أع ػػٌت قص ػػيدة ال ػػعدة أم ػػو
تسكَت جَتاف بسم سلم(ٓ).
ُُٕ -النفحات األر٬تة يف ميعلقات بيذ أـ ا١تؤمنُت خد٬تة(ٔ).
ُُٖ -النفح ػػات العنعي ػػة يف م ػػدح خ ػػَت العي ػػة(ٕ) من ػػه نس ػػخة يف تركي ػػا ,قيص ػػرم ,راش ػػد
أبندم ,رقم َُٕٖ.ٓ/
ُُٗ -النهج األكمل يف حديث ما زمزـ(ٖ).
َُِ -كاضن الترسي للحديث القدسي(ٗ).
ُُِ -الوجه الصبيح يف خيم الصحيح(َُ) كهي رسالة كما يف خبلصة األثر .كيف معاػم
تاريخ الًتاث العر الوجه الصبيح يف خيم اٞتامن الصحيح.
منها نسخة إسيانبوؿ ,جامن نور عثمانيه ,رقم ُِّْ.

(ُ)
(ِ)

مشيخة أ ا١تواهب اٟتنبليْٖ ,كخبلصة األثر ْ ُٖٓ.
مشيخة أ ا١تواهب اٟتنبليْٖ ,كخبلصة األثر ْ ُٖٓ.

(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)

مشيخة أ ا١تواهب اٟتنبليْٖ ,كخبلصة األثر ْ ُٖٓ.
األعبلـ ّ ِٓٗ.
مشيخة أ ا١تواهب اٟتنبليْٖ ,كخبلصة األثر ْ ُٖٓ ,كهدية العاربُت ِ ِْٖ ,كإيواح ا١تتنوف ْ ّٔٔ.
خبلصة األثر ْ ُٖٓ ,كهدية العاربُت ِ ِْٖ ,كإيواح ا١تتنوفْ ّٔٔ.
مش ػػيخة أ ا١تواه ػػب اٟتنبل ػػيْٖ ,كخبلص ػػة األث ػػر ْ ُٖٔ ,كهدي ػػة الع ػػاربُت ِ ِْٖ ,كإيو ػػاح ا١تتن ػػوف ْ ٓٔٔ,
كمعام تاريخ الًتاث اإلسبلمي ٓ َِّٓ ,رقم ِْٗٗ.
مقدمة السخر كالعدة ٓٓ.
مقدمة السخر كالعدة ٓٓ.ٓٔ ,

(َُ)

مش ػػيخة أ ا١تواهػ ػػب اٟتنبل ػػيْٖ ,كخبلصػ ػػة األث ػػر ْ ُٖٔ ,كهديػ ػػة الع ػػاربُت ِ ِْٖ ,كإيوػ ػػاح ا١تتنػ ػػوفْ َِٕ,
كمعام تاريخ الًتاث اإلسبلمي ٓ َِّٓ ,رقم ِْٗٗ.

(ٖ)
(ٗ)

- ٖٖ -

ُِِ -كص ػػاؿ ا١ت ػرقٌم يف دار األرق ػػم(ُ) كاألرق ػػم ب ػػو أ األرق ػػم ص ػػحا م ػػو الس ػػابقُت إذل
اإلسػػبلـ ,ككانػػذ دارا متػػاف اجيمػػاع النػػيب  كأصػػحابه يف متػػة .منػػه نسػػخة يف
إسيانبوؿ عاطف أبندم٣ ,تموعة رقم ُِّٖ.
ُِّ -كبػور ا١تنٌػة بشػرح منظومػة ابػو الشػحنة يف ا١تعػاشل كالبيػاف(ِ) كابػو الشػحنة هػو ٤تمػػد
ابو ٤تمد بػو ٤تمػد بػو ٤تمػود أبػو الوليػد اٟتلػيب اٟتنفػي ,قاضػي حلػب ,ا١تيػوىف سػنة
ُٖٓق ,عيرؼ ْتسو نظمه ,كله منظمة يف ألف بيذ يف عشرة علوـ(ّ).
منه نسخة يف جامعة اإلستندرية ٔتصر ,يف ّٔكرقة ,كيبذ يف َُْٔهػ ,جعفر كرل
رقم ْٓ ,كأخرل ٔتتيبة اٟترـ ا١تتي الشريف ,رقم َّْٖ عاـ.

(ُ)

معام تاريخ الًتاث اإلسبلمي ٓ َِّٓ ,رقم ِْٗٗ.

(ِ)
(ّ)

مشيخة أ ا١تواهب اٟتنبليْٖ ,كخبلصة األثر ْ ُٖٔ ,كمعام تاريخ الًتاث اإلسبلمي ٓ َِّٓ ,رقم ِْٗٗ.
الوو البلمن َُ ّ ,كإيواح ا١تتنوف ِ ُٖٓ.

- ٖٗ -

كتب نسبت لو:

ُ-

شرح قصيدة السودم أٛتد بو عبد اهلل بو سادل ابو عبد اهلل بابوػل اليمػٌت ا١تيػوىف
عنك يا أغلوطة الفت ًر
سنة َُْْهػ(ُ) ليس عند ا٠تلق مو خع
شػػرح قصػػيدة ابػػو ا١تيلػػق الشػػاذرل ا١تصػػرم(ِ) ا١تيػػوىف سػػنة ٕٕٗه ػ ُّْٗـ ,ا١تسػ ٌػماة
بػ«حاؿ السلوؾ إذل ملك ا١تلوؾ» ,كاليت مطلعها
ك مو دراا غدان بالركح يشربيه
مو ذاؽ طعم شراب القوـ يد ًر به

(ُ)

إيوػػاح ا١تتنػػوف ْ ُِّ .كالصػواب أ ٌف القصػػيدة حملمػػد بػػو علػػي بػػو ٤تمػػد بػػو إبػراهيم بػػو ٤تمػػد السػػودم ا١تيػػوىف سػػنة
ِّٗه ػػ .مػػًتجم يف النػػور السػػابر ُِٔ ,كشػػسرات الػػسهب َُ ِٔٔ .كقػػد ذكػػر جػػز ان مػػو قصػػيدته يف النػػور السػػابر
َِِ.
اكيفا القنوع ٔتا هو مطبوع ِّٗ ,كاألعبلـ ٔ ِّٗ.
اكيفا القنوع ٔتا هو مطبوع ِّٗ ,كاألعبلـ ٔ ِّٗ.

(ْ)

خبلصػ ػػة األثػ ػػر ُ ُٖٓ ,رقػ ػػم ُُٕ ,كهديػ ػػة العػ ػػاربُت ُ ُٔٓ ,كمعاػ ػػم ا١تطبوعػ ػػات ُ ُٖٖ ,كبهػ ػػرس األزهريػ ػػة
ّ ٖٖٓ.

ِ-

شرح قصيدة أ مديو اليلمساشل(ّ) ,اليت مطلعها
ّ-
هم السبلطُت ك السادات كاأليمرا
ما لسة العيش إال صحبة الفقرا
طبن الشرحاف يف القاهرة سنة َُّٓهػ .ككبل٫تا يف اليصوؼ.
كالصواب أ ٌف هسا التيب ألٛتػد بػو إبػراهيم شػهاب الػديو الصػديقي ا١تتػي الشػابعي
النقشبندم عم ٤تمد علي(ْ).

(ِ)
(ّ)

- َٗ -

شعره

دل يتػػو اب ػو عػػبلف شػػاعران لنطيػػل الوقػػوؼ عنػػد شػػعرا ,بشػػأنه يف ذلػػك شػػأف العلمػػا
عامػػة باٞتفػػاؼ
الػػسيو يقولػػوف بعػ األشػػعر يف بعػ ا١تناسػػبات .كقػػد عيربػػذ أشػػعار العلمػػا ٌ
كقرّٔا للنظم أكثر منها إذل الشعر ,بتيف كابو عبلٌف العادل ا١تقلٌد العثماشل.
بمو أشعارا( )1قوله يف ما زمزـ
ً
الع ٍ ً
أحلىى ك ٍأملى يح
ُت ٍ
كمنه ميااي ى
حذ ٖتليو ً
لقليب ك٘تٍلي يح
بما ب ًر ٍ

كزمزـ قالوا بيه بع م و
لوحة
ي ي
بقلذ ٢تم قليب يىراها ىمبلحةن
ي
كقوله يف حبيبه
سو يف قم ور حل ًو الش ً
َّماحل ال ٍيرثًي ١تو عش ىق ٍه
يا ّْ
حبس ى
رب أنذ ٍ
ذ اٟتي ى
لتو لًىف ٍر ًط غرامي ٘تٍن ين الشَّف ىق ٍه
يهارشل
ٍ
أكاد أدعو عليه حُت ي
كقوله
يا مالًتان ًر َّؽ قليب ًربٍقان بن ٍف ً
ك
س ىربً ًيقػ ػ ػ ػ ٍ
السػ ػو ًاؾ يف ر ٍش ً
ك
اللٌهي بيٍت كبُت َّ
ف ًر ًيق ٍ
ى
كقوله
كال ييراعي اٞتماال
يا ىمو يلوـ يً٤تبٌان
ً
يذ انٍيحاال
بإشل
باللٌ ًه ىدع ًٍت ّْ
لقد بىن ي
كقوله مومنان بردة كعب بو زهَت الصحا
ً
كيىبييه ك٢تيب ً
غوؿ
الشوؽ يف ىكبً ًدم
الباؿ ىم ٍش ي
بك ي
ٍ
الدمن يمٍن ىست ه
ك ي
ي
وؿ
أس ًفي
اليوـ ىمٍيبي ي
ٍ
بانذ ي
ي
سعاد بقليب ى
كقلذ قد غاب ىمو ٍأهواا ىكا ى
ٌأمػ ػػا نظمػ ػػه بإنٌػ ػػه كػ ػػاف مولع ػ ػان بػ ػػالنظم كمػ ػػا سػ ػػيأيت يف منهاػ ػػه ,بناػ ػػدا نظػ ػػم لغػ ػػات
اإلصػ ػ ػ ػػبن( ,)2كحػ ػ ػ ػػديث اغيػ ػ ػ ػػنم ٜتس ػ ػ ػ ػان قبػ ػ ػ ػػل ٜتػ ػ ػ ػػس( ,)3كأٝتػ ػ ػ ػػا بقهػ ػ ػ ػػا ا١تدينػ ػ ػ ػػة(,)4
(ُ)

خبلصػػة األثػػر ْ ُٕٖ ,ُٖٖ ,كنفحػػة الر٭تانػػة كرشػػحة طػػبل اٟتانػػةْ ُُِ ,ُُّ ,رقػػم َِٖ .كينظػػر أيوػان دليػػل
الفاٟتُت لطرؽ رياض الصاٟتُت ِ ّْٖ.
دليل الفاٟتُت لطرؽ رياض الصاٟتُت ِ ّٓٗ.

(ّ)
(ْ)

دليل الفاٟتُت لطرؽ رياض الصاٟتُت ِ َْٗ.
دليل الفاٟتُت لطرؽ رياض الصاٟتُت ّ ّٓٗ.

(ِ)

- ُٗ -

كغَت ذلك(.)1

(ُ)

ينظ ػػر دلي ػػل الف ػػاٟتُت لط ػػرؽ ري ػػاض الص ػػاٟتُت ّ ٗ ,َّٕ ,ُْٖ ْ ,ُٖٕ ,كالفيوح ػػات الرباني ػػة لش ػػرح األذك ػػار
النوكية ُ َُِ.ُّٕ ٔ ,َّْ ,ِّٔ ,ِْ ٓ ,ّٗٓ ,ّٖٓ ْ ,َِٔ ,ُْٗ ,ٖٗ ِ ,ِِٔ ,َِٓ ,

- ِٗ -

دراسة الشرح ,وتتضمن:
ُ.
ِ.

منهج ابن عالن في شرح االقتراح
مذىبو النحوي وشواىده

ّ.

بين شرحي ابن عالن وابن الطيب الفاسي

ْ.

مصادر ابن عالن

- ّٗ -

منهج ابن عالن في شرح االقتراح:

مسهالً مصاعبو ,مفصفالً
شرح ابن عالّن االقتراح شرحاً وافياً ,موضحاً مسالكوّ ,
مسفا لو ,مستشففهداً علف مقاالتففو ,فجفاء الكتففاب بشفرحو لففو كتابفاً وافيفاً ففي بابففو ,بأمثلتففو
وشواىده ومسا لو وتراجمو.

قػػاؿ ابػػو ع ػبلٌف يف مق ٌدمػػة شػػرحه لبلق ػًتاح هػػسا عياال ػةه البػػو ع ػبلٌف تيسػ َّػمى «داعػػي

الفبلح ١تخبّْئات االقًتاح» ،كضعييه على التياب الػسم زا ىف كضػعيه ،كبػا ىف شػربيهي كصػنعيهي ,إلمػاـ
ً
ً
آّيهد النحري ًر ،اٟتاح ًز لفوػيليت
كحاكمها،
العلوـ الشرعيٌة كعالًمها ،كقاضي الفنوف اإلسبلميٌة
ّْد القرف الياسن ،كضو «الوو الٌبلمن»ً ,
اليقرير كاليحرير٣ ،تد ً
عبد الرٛت ًو ً
جبلؿ الػدي ًو بػ ًو أ

بت ػػر كم ػ ً
ػابعي -ن ىفعن ػػا اهلل بعكاتًػ ًػه ،كأع ػػاد علين ػػا م ػػو ك ػػرصل
ػيوطي األزه ػ ّْ
ػرم الش ػ ّْ
ػاؿ ال ػػدي ًو الس ػ ّْ
علم أصوؿ النحو».
ىٟتىظاته -يف العلم السم اخًتعه ،كأصلٌه ٌ
كنوعه ،كٝتٌاا « ى

كبػػسلك نػػرل أنٌػػه أراد أف يشػػرح االق ػًتاح شػػرحان مػػوجزان ،كلعػػل نسػػخة ا١تتيبػػة ا١تركزيػػة
للمخطوطات اإلسػبلمية بالقػاهرة ٘تثٌػل هػسا العاالػة الػيت أرادهػا ابػو عػبلف ،إذ ٧تػدها ٥تيصػرةن
مفصػػلةن ،كشػػرح مسػػاحله
عػػو بقيػػة النسػػخ ،ب ٌ
تأّنػػا مسػ ٌػودةه للتيػػاب ،زاد عليػػه بيمػػا بعػػد أمثل ػةن ٌ
كطو٢تا ،كما ٧تدها يف النسخ األخرل.
ٌ
نص ابو عبلٌف ش ٌدة إعاابه بالتياب كصاحبه ،لسلك قاؿ يف مدحه
كما ٧تد يف ٌ
و
٣تمعه
أينعذ أنو يار عل وم
ّٔا
كركضة
أىال إ ٌف م االقًتاح
ٍ
ٍ
كما هو إالٌ جنٌةه قد تزيٌنذ
أىما تنظر اٞتناف سبعان
منوعه()1
ٍ
كنوعه.
كما يظهر اعًتابه أ ٌف السيوطي هو مو اخًتع (علم أصوؿ النحو) ك ٌ
أصله ٌ
كهسا ما زعمه السيوطي لنفسه يف مقدمة االقًتاح(ِ).
مر «داعي الفبلح ١تخبٌئات
لسلك اخيار كيابه كشرح شرحان ٦تزكجان ،كٝتٌاا كما ٌ

االقًتاح».
(ُ)
(ِ)

داعي الفبلح ُٕٓ.
االقًتاح ُْ ,كداعي الفبلح َُ.

- ْٗ -

ض منهج ابن عالن في شرحو لالقتراح ،كما بيّنو ىو في مق ّدمة
ويمكن أن نو ّ
ِ
الفتوحات الربانية ،إذ منهاه بيه كيف دليل الفاٟتُت كداعي الفبلح كاح هد،
شرح األذكار
ِ
بالرغم مو اخيبلؼ ا١توضوع.
كضعذ هسا اليعليق ليتوف كا١تعُت ١تطالعيه مو أرباب اليوبيق ،سالتان بيه
قاؿ «
ي

طريقان سا١تةن مو اإل٬تاز كاإلطناب ،تاركان للتثَت ٦تا ٭تصل به ا١تلل كاإلسهاب ،ميتلٌمان على
البُت لؤلبهاـ ،ناقبلن ٞتواهر يد ىرًرا مو معادّنا ،معزان
ما ٭تياج للتبلـ ،ساكيان عو الواضح ٌ
٠تبايا عراحسه مو متامنها ،ليس بيه سول اليقريب»(ُ).

إذان بغاييه مو الشركح
اليوضيح كاليبيُت السم يغٍت عو األسياذ ،ال أف يبدم مسهبان
ي
جديدان ،كال أف ٬تعل التياب مرجعان كبَتان ،مسيعينان على ذلك بالنقوؿ كالشواهد ا١تناسبة
١تتاّنا.
إ ّن أكثر ما يظهر في شرح ابن عالّن داعي الفالح ىو كثرة النقول ،بل إنٌنا ال

نتاد ٧تد له رأيان خالف بيه السيوطي أك زاد بيه على مصادرا اليت نقل عنها إال بيما ندر.

ٗتص داعي الفبلح ،كال كيب ابو عبلف بحسب ،إٌ٪تا ٧تدها عند
لعل هسا الظاهرىة ال ُّ
ك ٌ
معظم ا١تيأخريو .كما ٯتيٌز احملققُت منهم كالشهاب ا٠تفاجي ،كعبد القادر البغدادم ،كابو
عمو نقل
الطيب الفاسي ،كا١ترتوى َّ
الزبيدم ،هو رجوعهم إذل األصوؿ ،كنقلهم عنها ،ال ٌ
عنها.
بقد ٕتد ابو عبلف ينقل كبلـ الفيومي يف ا١تصباح ا١تنَت على «اإلقليم» بأكمله مو
دكف أف يزيد عليه أك ينقص منه ،كأطوؿ منه كبلمه على «ال سيما» ك«بوبلن» ك«كابٌة»
ك«النيٌف»(ِ).

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

(ُ)
(ِ)

الفيوحات الربانية ُ ٓ.
داعي الفبلح ُٖٗ .ّٕٔ ،ّْٔ ،ِّّ ،ُْٗ ،كينظر ا١تصباح ا١تنَت (قلمً ،
كس َّي ،كبول ،ككفف ،كنوؼ).

- ٗٓ -

كاكيفيذ بأمثلة ا١تصباح لوضوح النقل ا٠تارج عو موضوع التياب ،بقد كاف بإمتانه
أف يشَت إذل معٌت اإلقليم كالنيٌف كإعراب بوبلن ككابةن كال سيما ،مث يشَت إذل ا١تصباح ا١تنَت
تصرؼ بيه.
مو دكف أف يترر كبلـ الفيومي مو غَت أم ُّ

ولعلّنا إذا تصفحنا شرحو ال نكاد نق لو عل رأي خاص بو وواض إالّ في
مواطن متعددةٍ ،ال تزيد عل أصاب اليدين .كإذا بحصنا هسا اآلرا ٧تدها ٌإما سطحية،
َ
أك يف أمور بسيطة.
بمو ذلك تعليقه على «أيٌش» ٦تا نقله عو السيوطي يف األشباا كالنظاحر عو تسكرة
أ علي الفارسي .مث ع ٌقب ذلك بقوله «كاألحسو أف يقاؿ نقلذ حركة ا٢تمزة لليا مث
يحسبذ ،باسيثقلذ اٟتركة عليها ،بنيقلذ للشُت بعد سلب حركيها ،باليقى ساكناف،
بحسبذ اليا الليقا الساكنُت ،ك٫تا هي كالينويو»(ُ).
ي
علمان أ ٌف ما ذكرا الفارسي أسهل كأكضح ،كهو أ ٌف ا٢تمزة يخ ٌففذ ،مث نقلذ حركيها
إذل اليا  ،بترهذ حركة التسر ّٔا ،بأيستنذ ،بلحقها تنويو ،بحسبذ الليقا الساكنُت.
كمو ذلك أيوان ٘تثيله يف ٤تاكاة اللف للمعٌت «كال ىق ٍسط بالفيح اٞتور ،كبالتسر

العدؿ ،ك١تا كاف اٞتور بيحان ألبواب الشركر ،ك٘تتُت النفس مو مرامها ،بيحوا ٌأكله .ك١تا كاف
ٌ
ٌ(ِ)
العدؿ كسرها كقهرها كسركا ٌأكله ،كأل ٌف يف العدؿ خفوان للعيش كلينان ،كيف الظلم خبلبه ».

كقد تع ٌقبه ابو الطيٌب بقوله كبيه نظر(ّ).
كمو ذلك أيوان تعليقه على كجود االرٕتاؿ يف ا١تيقدمُت ٦تٌو ٬توز االحيااج
الفرؽ ىغلىبة االرٕتاؿ على األكلُت العيمادهم على
لعل ٍ
بشعرهم ،كا١تولديو ،قاؿ «ك ٌ
سااياهم؛ إذ ال قواعد و
يومئس مدكنةه يرجعوف إليها .كال كسلك ا١تول ٌدكف لقصور سااياهم,
ى
باعل ٢تم ما يبنوف عليه ,كيرجعوف إليه .كلسلك كاف األكلوف غَت مؤاخسيو بالوراحر,
ي
بعدهم .كاهلل أعلم»(ْ).
ٓتبلؼ ىمو ى
(ُ)
(ِ)

ينظر داعي الفبلح ٕٓ ،ٕٔ-كاألشباا كالنظاحر ُ ٕٓٓ.
داعي الفبلحْٖ.

(ّ)
(ْ)

الفي ُ ِٕٓ.
داعي الفبلح َْٓ.
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كٯتتو أف نع ٌد مو هسا الباب ما ذكرا يف «أيوان» ،بقد نقل كبلـ ابو هشاـ ،كنسبه

إذل ا١تغٍت خطأن ،كالصواب أنٌه يف السفريات .كبعد أف نقل كبلمه أربدا بأحاديث نبوية
مسيشهدان على أ ٌّنا ليسذ مولٌدة كما حسبها ابو هشاـ(ُ).
كل ما ينقله إذل قاحله،
وابن عالّن إذ ينق من مصادره ،فإنّو أمين في نقلو ،يعزك ٌ

(ِ)
عراؽ (ت
بو
علي
بييت
ر
كر
لسلك
ك
.
«ألف مو بركة العلم عزكا إذل قاحله» كما قاؿ
ٌ
ٌ
ّٔٗهػ) ثبلث مرات(ّ) ،ك٫تا [مو البسيط]
ػادؾ إنس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا هف بفاح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدةو
با ػ ػ ػ ٌدد الػ ػ ػػسكرل عنػ ػ ػػه داحم ػ ػ ػان أبػ ػ ػػدا
إذا أب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ى
أبادنيهػ ػ ػ ػػا .كخػ ػ ػ ػ ٌػل التػ ػ ػ ػػع كاٟتسػ ػ ػ ػػدا
كق ػ ػ ػػل ب ػ ػ ػػبل هف جػ ػ ػ ػزاا اهلل ص ػ ػ ػػاٟتةن

تصرؼ عو األصل ا١تنقوؿ.
كم أ ٌف نقله يتوف غالبان بقليل ٌ

يصرح بمصدرىا مطلقاً ،أو
لكنَّنا رغم ذلك قد نق لو عل بعض النقول لم ّ
نسبها إل مصدرىا ،ولكنّو لم ينقلها مباشرة عنها ،إٌ٪تا أخسها مو مصدر خر نقل عنها.
بمو األكؿ –كهو عدـ ذكر مصد ور لتبلمه مطلقان -تعريفه للنحو ،كاليصريف

كالعركض يف ا١تقدمة .بقد أخس األكؿ عو كياب اٟتدكد لؤليبٌدم ،أك إ٘تاـ الدراية للسيوطي،
أك كياب اٟتدكد كشرحه للفاكهي(ْ).
و
بأصوؿ يعرؼ
علم
كإف كاف تعريف النحو السم نقله مشهوران عند ا١تيأخريو ،كهو ه
يرجح نقلىه عو شرح كياب اٟتدكد
ّٔا أحواؿ أكاخر التلم العربية إعرابان كبنا ن ،إالٌ أنٌه ّْ
للفاكهي ،نقليه يف ا١تسألة الثانية مو مساحل ا١تق ٌدمات اليعريف ذاته من اليعليق ذاته يف كياب
الفاكهي(ٓ).
بل إنٌه يف ٌأكؿ ا١تسألة ينقل شطر بيذ يٚتن بيه معاشل النحو ،كهو
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)

ينظػػر داعػػي الفػػبلح َُّ ،كا١تسػػاحل السػػفريات ِٗ ،كاألشػػباا كالنظػػاحر ّ ْٖٕ ،كشػػرح الػػدماميٍت للمغػػٍت يف هػػامش
حاشية الشمٍت ُ ُْ ،كتنوير اٟتوالك ُ ْٗ.
داعي الفبلح ُٓ.
داعي الفبلح ِّ.َّّ ،
ينظر داعي الفبلح ُٖ ،كشرح كيػاب اٟتػدكد لؤلبػدم ِٓ ،كإ٘تػاـ الدرايػة (علػم النحػو) ُٖٗ ،كشػرح كيػاب اٟتػدكد
للفاكهي ِٓ.
داعي الفبلح ْٖ.
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........................
٨تونا ٨تو دارؾ يا حبييب
كهو مو بييُت يف كياب شرح اٟتدكد يف النحو للفاكهي()1

لقينا ٨تو و
ألف مو رقيب
٨تونا ٨تو دارؾ يا حبييب
ى
كجدناهم مراضان ٨تو و
كلب ٘تنٌوا منك ٨توان مو زبيب
يرجح اعيمادا على كياب الفاكهي نقله يف ا١تسألة الثالثة مو ا١تق ٌدمات
لعل ما ٌ
ك ٌ
يف الصوت اصطبلحان عنه(ِ) دكف أف ٭تيل عليه.
تعر ى
و
بأصوؿ ييعرؼ ّٔا أحواؿ األبنية صحةن كإعبلالن .كهو
ك ٌأما تعريف الصرؼ بهو علم
يف إ٘تاـ الدراية كمعام مقاليد العلوـ للسيوطي(ّ).
ككسلك تعريف العركض ،كهو علم بأصوؿ ييبحث بيها عو أحواؿ أكاخر البيذ.
بهو يف معام مقاليد العلوـ(ْ).
ذهبذ إليه بالرغم مو شهرة هسا اليعاريف ،أ ٌف ابو عبلف اعيمد
يرجح ما
ي
كلعل ٦تا ٌ
اعيمادان كبَتان على كيب السيوطي ،كما سيأيت.
كمو الثاشل ،كهو نقله عو كيب بع ا١تيأخريو كبلمان نقلوا عو غَتهم ،كنسبة هسا
عمو نقله عنه.
التبلـ إذل مصدرا األكؿ مو دكف اإلشارة إذل أنٌه أخسا ٌ
كهسا التيب اليت نقل عنها ابو عبلف هسا النقوؿ هي مصادرا يف شرحه كما
و
كصرح بنقله عنها.
سيأيت ،إذ كثَتان ما نقل منها أقواالن ككبلمان عو كيب ماٌ ،
مو ذلك ما نسبه إذل البارع أل علي القارل يف ٚتن «زنديق» ،أ ٌف له ثبلثة ٚتوع
«زناديق» ك«ز ً
نادؽ» ك«زنادقة» .علمان أ ٌف ابو عبلٌف دل يرجن يف شرحه إذل كيب ا١تعاجم إال
إذل ا١تصباح ا١تنَت للفيومي ،كالقاموس احمليط للفَتكز بادم .كهسا التبلـ السم نسبه للبارع
يف ا١تصباح(ٓ).

(ُ)
(ِ)
(ّ)

شرح اٟتدكد يف النحوُٓ.
داعي الفبلح َٓ ،شرح كياب اٟتدكد للفاكهي ُٕ.ِٕ-
داعي الفبلح ُٖ ،كإ٘تاـ الدراية (علم الصرؼ) ََِ ،كمعام مقاليد العلوـ َٗ.

(ْ)
(ٓ)

داعي الفبلح ُٖ ،كمعام مقاليد العلوـ َُُ.
داعي الفبلح ُِْ ،كالبارع ٕٓٓ ،كا١تصباح ا١تنَت مادة (زندؽ).
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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
كما هي مرتبة يف ا١تزهر(ُ) ،كدل يرجن إذل أصل مو أصوؿ هسا التياب كاإلّٔاج يف شرح
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
ابو جٍت يف العوض لغةن .كهو مو األشباا كالنظاحر(ِ).
مرة كاحدة إذل كياب ا٠تصاحص
كال بد مو اإلشارة هنا إذل أ ٌف ابو عبلف دل يعد ٌ
ذاته ،بل إنٌه ينقل كبلـ ابو جٍت مرة عو األشباا كأخرل عو ا١تزهر.
ب يمكننا القول :إ ّن ابن عالّن لم يكن يملك كتب ابن جني ،ألنٌنا كجدناا ينقل

مرة عو بيح اٞتليل للشيخ زكريا األنصارم ،كهو حاشية على تفسَت
كبلـ ابو جٍت ٌ
البيواكم(ّ).
كأخرل عو حاشية اليحفة ألٛتد بو قاسم العبادم (ت ْٗٗهػ) على ٖتفة احملياج
بشرح ا١تنهاج البو حار ا٢تييمي (ت ْٕٗهػ) السم شرح بيه منهاج الطالبُت كعمدة ا١تفيُت
يف الفقه للنوكم (ت ٕٔٔهػ) ،كذلك يف ا١تسألة ا٠تامسة مو مساحل ا١تق ٌدمات(ْ).
كثالثة عو حاشية السيوطي على ا١تغٍت(ٓ).
كقوؿ أ علي الفارسي يف اليسكرة يف «أيٌش» السم سبقذ اإلشارة إليه نقله ابو
يصرح بسلك.
عبلف عو األشباا كالنظاحر كدل ٌ
كيف اللوحة ذاهتا نقل ابو عبلف أمثلة يف كثرة االسيعماؿ ،كقاعدة كليٌة أخس٫تا عو
األشباا كالنظاحر مو دكف تصريح(ُ).

(ُ)
(ِ)
(ّ)

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

(ْ)
(ٓ)

داعي الفبلح ٔٗ ،كا٠تصاحص ّ ٖٗ.
داعي الفبلح ُٔٔ ،ِٔٔ ،كسر صناعة اإلعراب ُ ِّْ.
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يصرح ٔتصدر قوله مث هسا ا١تناسبة [ليسذ] شرطان للوضن بإ ٌف ا١توضوع
ك٦تا دل ٌ
للوديو كػ«اٞتى ٍوف» لؤلسود كاألبي ال يناسبهما.
الصٍي ىمرم» ,بأثبيىها شرطان ,قاؿ كإال بمو أي ىو االخيصاص؟
كخالف «عبٌ ه
اد ى

بقيل ٌإّنا حاملةه على الوضن.
خصػه
كقيل كابيةه يف داللة اللف على ا١تعٌت ,ببل ٭تياج إذل الوضن ,ييد ًرؾ ذلػك مػو ٌ
اهلل به ,كما يف القابة ,كيعربه غَتيا منه.
قاؿ ال ىقرايف()2
ا١تسميات مػو األٝتػا  ,بقيػل
يحتي أ ٌف بعوهم كاف ي ٌدعي أنٌه يعلم ٌ
سمى « ٍإدغاغ» ؟ بقاؿ أجد بيه يبسان شديدان ,كال أراا إال اٟتار .كهو كسلك.
له ما م ٌ
قاؿ «األصبهاشل» كالثاشل هو الصحيح عو «عبٌاد».

بإنٌه منقوؿ مو شرح جبلؿ الديو احمللي على ٚتن اٞتوامن لياج الديو السبتي(ّ).
كنقله عنه أيوان دكف تصريح يف الفصل السم ضربه ليقسيم أركاف القياس إذل أربعة
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
األنصارم(ٓ) ،ليقارب الشرحُت كاألصلُت ،كما أف الشيخ زكريا اعيمد على شرح احمللٌي كما
صرح يف مقدمة كيابه .إضابةن إذل أ ٌف ابو عبلف اعيمد على كيب الشيخ زكريا كما سيوضح
ٌ
يف مصادرا.
كيف خر ا١تسألة ا٠تامسة مو ا١تقدمات ذكر تعريف التلمة «ما ال ُّ
يدؿ جز ا على
جز معناا» ،كأكرد عليه أ ٌف الفعل ُّ
ٔتادته ،كالزمو ّٔيئيه ،كعلى الفاعل
يدؿ على اٟتدث ٌ

(ُ)
(ِ)
(ّ)

داعي الفبلح ٕٗ ،كاألشباا كالنظاحر ُ ّٕٓ.
نفاحس األصوؿ يف شرح احملصوؿ ُ ْٗٓ.
داعي الفبلح ْٗ ،ٗٓ-كحاشية العطار على ٚتن اٞتوامن ُ ّْٕ.

(ْ)
(ٓ)

داعي الفبلح ّٗٗ ،كحاشية العطار على ٚتن اٞتوامن ِ ِّٓ كِٓٔ.
غاية الوصوؿ ُُُ.ُُّ ،ُُِ ،

- ََُ -

بداللة االليزاـ .كأجاب على هسا اإليراد .كما أكردا كأجاب عنه مأخوذ مو كيا بلوغ األرب
يف شرح شسكر السهب للشيخ زكريا األنصارم ،كالنتذ للسيوطي(ُ).
يصرح ابو عبلف بسلك ،علمان أ ٌف كليهما مو مصادرا كما سيأيت.
كدل ٌ
ك٦تا أخسا عو النتذ دكف تصريح قوؿ ابو مالك يف اليحفة يف الصفة ا١تشبهة
يصرح
«مشبهة بالفعل» قاؿ ابو هشاـ كهو غلط .كرر ابو عبلف ذلك يف شرحه مرتُت كدل ٌ

بأنٌه أخسا عنه(ِ).
كقد مثٌل ابو عبلٌف لًتكيب ا١تساهب بإعراب ا١توارع ا١تعيل باٟتركات ا١تق ٌدرة ربعان
صرح أ ٌف السيوطي أشار إذل ذلك يف
كنصبان ،كباٟتسؼ جزما .كنقل يف ذلك كبلمان ،مث ٌ
النتذ .لتنٌنا ٧تد كبلـ ابو عبلف أقرب إذل كبلـ الشيخ خالد األزهرم يف اليصريح ،السم
أهم مصادر ابو عبلف يف ا١تساحل النحوية ،إضابة إذل أ ٌف كبلـ السيوطي يف النتذ
يع ٌد مو ٌ
٥تيصر(ّ).
كصرح بسلك،
ك٫تن ا٢توامن مو مصادر ابو عبلف ،نقل عنه كثَتان يف ا١تساحل النحويةٌ ،
لتنٌه نقل عنه مرتُت دكف أف يشَت إذل أنٌه منه(ْ).
كذكر الفرؽ بُت البديهة كاالرٕتاؿ ،كدل يسكر مصدران لسلك ،كقد نقله ابو الطيب يف
(ٓ)
أرجح أف ابو عبلف نقله عو عركس األبراح
لتنٍت
.
الفي كنسبه إذل ابو رشيق يف العمدة
ٌ
األبراح للبها السبتي ،أك شرح عقود اٞتماف للسيوطي؛ ذلك ألننا ال ٧تد ابو عبلف اعيمد
على مصدر للميقدمُت ُّ
قط ،بل داحمان ما كاف يعود إذل التيب اٞتامعة ،كينقل ،بغالبان ما
يصرح ٔتصدرا.
يصرح ،كقلٌما ٧تدا ال ٌ
ٌ
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)

(ٓ)

داعػػي الفػػبلح َُّ ،كاللوحػػة األكذل كالثانيػػة مػػو ٥تطوطػػات بلػػوغ األرب يف متيبػػة األسػػد ،كالنتػػذ (بػػاب التػػبلـ)
ُُِ.ُِّ ،
داعي الفبلح ُُّ ،ْْٗ ،كالنتذ (باب الصفة ا١تشبهة) الورقة ٕٗ ٥تطوط.
داعي الفبلح َّٖ ،كاليصريح ُ ٖٔ ،كالنتذ ُِٔ.ِِٔ ،
داع ػػي الف ػػبلح ُْْ ،ُْٓ-كه ػػو م ػػو ٫ت ػػن ا٢توام ػػن ٔ ُْٔ .كقول ػػه يف االس ػػيدالؿ باألص ػػوؿ (ّٗٔ) ((ال ػػسم ر ا
الفرا » كاخيارا «ابو مالك» كقػاؿ إنٌػه سػادله مػو الػنق  .كنسػبه ٟتػ ٌساؽ التػوبيُت .كاخيػارا أيوػان «ابػو ا٠تبػاز»)) مػو
« ٌ
ا٢تمن ِ ِّٕ.
داعي الفبلح َْْ ،كالفي

ِ ْٕٔ ،كالعمدة ُ ُٖٗ.

- َُُ -

ذكرت،
كإف كنذ قد
يصرح ٔتصدرا ،بسلك أل ٌف بع ما نقله ٦تا قد ي
ي
أطنبذ بيما دل ٌ
اٟتق أف ابو عبلف عادل مقلٌد
ميعمق يناقش كيوازف كيسيدؿ كيرد .ك ٌ
يشَت إذل كبلـ باحث ٌ
قلٌما ٧تدا بعل شيئان مو اليحقيق يف كيبه كيف شرح االقًتاح خاصة .كلرٌٔتا كانذ طبيعة عصرا
الثقابية هي اليت حصرته ّٔسا ا١تنهج.
تنوعت نقول ابن عالن في شرحو ،فقد تكون أمثلة لقاعدة من قواعد
وقد ّ
أصول النحو ،أو توسيعاً لمسألة من مسا النحو ذكرىا السيوطي مثاالً عل قاعدة
أصولية ،أو قد تكون إتمام ما أوجزه السيوطي من موضوعات فقو اللغة ومسا لو .أو قد
نجده يضي تنبيهاً أو فا دة أو تتمة.

ّأما أمثلتو عل قواعد أصول النحو ،بمصدرا غالبان األشباا كالنظاحر للسيوطي ،ال

خصه بالقواعد اليوجيهيٌة.
األكؿ منه ،السم ٌ
سيٌما اٞتز ٌ
مو ذلك مثبلن إجرا غَت البلزـ ي٣ترل البلزـ كعتسه ،بهاتاف قاعدتاف يف األشباا،
ذكر٫تا يف االقًتاح ،كنقل ابو عبلف أمثليهما يف شرحه عو األشباا(ُ).
كمثل ذلك اليقارض ،بقد نقل ابو عبلف كل أمثلة السيوطي عليه يف األشباا(ِ).
كمو ذلك ما نقله يف تعارض القبيحُت(ّ).

وأما توسي المسا النحوية التي تمثّ بها السيوطي ،بقد اعيمد ابو عبلف على
ّ
اليصريح للشيخ خالد األزهرم ،ك٫تن ا٢توامن ،كاإلنصاؼ يف مساحل ا٠تبلؼ ،كمغٍت اللبيب،
العزم.
كقد يرجن إذل األشباا كالنظاحر ،أك شرح اليفيازاشل على اليصريف ٌ
بمو ذلك تعليقه على قوؿ الراجز
بالعػواكر
ك ٌ
كحػل العينُت ى
أل ٌف أصله «عواكير» ،مث ينقل كبلـ اليصريح يف «عواكير»(ْ).

(ُ)
(ِ)
(ّ)

داعي الفبلح ِِْ ،كينظر األشباا كالنظاحر ُ ْٖ.ِْٗ ،ٓٗ ،
داعي الفبلح ِْٔ ،ِْٕ-كاألشباا كالنظاحر ُ َِّ.
داعي الفبلح ّٖٔ ،كاألشباا كالنظاحر ُ ّْٗ.

(ْ)

داعي الفبلح ِٖٓ ،كاليصريح ِ ٔٗٔ .كمثل ذلك يف «البية» يف خر كبلمه علػى ا١تػانن للعلػة (عػدـ اليػأثَت) ْٖٓ،
ينظر اليصريح ُ َٔٓ.

- َُِ -

كقد ٧تدا ينقل عو اليصريح ما ليس مو ا١تساحل النحوية ،كاسيطرادا يف تعريف
شيخه عبد ا١تلك العصامي يف شرح شسكر السهب عو
سيبويه ،بقد نقل ما نقله ي
اليصريح(ُ) .كمثله تعريف البصريُت كالتوبيُت ٌأكؿ ا١تسألة السادسة عشرة مو كياب
الًتاجيح(ِ).
كمو أمثلة ما نقله عو ٫تن ا٢توامن ا١تسألةي السادسة مو ا١تقدمات يف أقساـ اٟتتم
النحوم ،بقد نقل ما ذكرا السيوطي يف ربن ا١توارع الواقن جزا بعد و
شرط و
ماض(ّ) ،كحسؼ
ن
ا٠تع جوازان(ْ) ،كأحتاـ الصفة ا١تشبهة من معمو٢تا(ٓ).
كيف ا١تسألة السابعة نقل معظم كبلـ السيوطي يف ا٢تمن على الوركرة(ٔ).
(ٕ)
كقد ٧تدا يعلٌق على شاهد ٔتا علٌق عليه السيوطي يف ٫تن ا٢توامن .كما يف قوله
إال أل ٌف عيونه ساؿ كاديها
عطش
كأشرب ا١تا ى ما ٨توا ه
ٌأما اإلنصاؼ بقد ٧تدا ٭تيل إليه إحالةن باخيصار للمسألة(ٖ) ،أك يأخس منه رأم
مسهب أحد البلديو البصريُت كالتوبيُت(ٗ) ،أك دليلهما(َُ).
كقد نقل عو ابو هشاـ مو مغٍت اللبيب معظم ما ذكرا يف قوؿ ٘تيم «ليس الطيب
إال ا١تسك»(ُُ).

(ُ)

داعي الفبلح ِٖ ،كاليصريح ِ ِْٓ.

(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)

داعي الفبلح َُٕ ،كاليصريح ُ ٓ.
داعي الفبلح َُٖ ،ك٫تن ا٢توامن ْ َّّ.
داعي الفبلح َُُ ،ُُُ-ك٫تن ا٢توامن ِ ّٖ.
داعي الفبلح ُُِ ،ك٫تن ا٢توامن ٓ ٔٗ.
داعي الفبلح ُُِ ،ك٫تن ا٢توامن ٓ ِِّ.
داعي الفبلح َِٖ ،ك٫تن ا٢توامن ُ َِِ .كمثل ذلك يف «ٟتياف» ك«رٛتو» ٕٓٔ.

(ٖ)
(ٗ)

داعي الفبلح ُّٔ ،كاإلنصاؼ (ا١تسألة َُٗ) ِ ْٕٓ ،كط جودة معكؾ (ا١تسألة ُُِ) َٓٔ.
داعي الفبلح ّٔٔ ،كاإلنصاؼ (ا١تسألة ُٖ) ُ َُٔ ،كط جودة معكؾ (ا١تسألة ُٗ) ُّٖ.

(َُ)
(ُُ)

داعي الفبلح ْْٗ ،كاإلنصاؼ (ا١تسألة ٖ) ُ ٗٓ ،ٔٓ ،كط جودة معكؾ ٔٓ.َٔ ،ٕٓ ،
داعي الفبلح َّٖ ،كمغٍت اللبيب (ليس) ّٕٖ.

- َُّ -

اٞتر
كنقل شواهدا ككبلمه يف اٞتزـ بػ«لو» كالنصب بػ« ىدل» ،كنصب اٞتزأيو بػ«ليذ» ك ٌ
لعل»(ُ).
بػ« ٌ

تأخر الفعل على الفاعل عند
كما ٧تدا رجن إذل أكضح ا١تسالك يف مسألة ُّ
التوبيُت ،كقارف ما بيه ٔتغٍت اللبيب(ِ).
كرجن إذل أكضح ا١تسالك يف مسألة م ٌد ا١تقصور كقصر ا١تمدكد(ّ).
العزم كا١تناهج التابية يف شرح الشابية للشيخ زكريا بإنٌه يرجن
ٌأما شرح اليصريف ٌ
إليهما يف ا١تساحل الصربية كما يف كاك مفعوؿ للمثاؿ(ْ) ،ككما يف «ثًىَتة»(ٓ).

وأما إتمام ما أوجزه السيوطي في االقتراح ،بإنٌنا ٧تد ابو عبلف يتمل كبلـ ابو
ّ
جٍت مو األشباا كالنظاحر(ٔ) ،أك ا١تزهر(ٕ) ،أك كبلـ ابو بارس(ٖ) ،أك يتمل أمثلة زيادة على
على ما يف االقًتاح ،أك يتمل كبلـ ابو األنبارم مو كيبه ،بيتمل كبلـ اإلغراب مو
اإلغراب ،أك كبلـ اللمن مو اللمن(ٗ) ،أك كبلمهما مو اإلنصاؼ(َُ) ،أك كبلـ ١تن األدلة مو

(ُ)

داع ػػي الف ػػبلح ّْٖ ،كمغ ػػٍت اللبي ػػب ّٓٔ .ّٕٕ ،ّٕٓ ،ُٗٔ ،كق ػػد أع ػػاد كبلم ػػه ذات ػػه يف النص ػػب ب ػ ػ«دل» كاٞت ػػزـ
بػ«لو» يف ص ّْٔ.

(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)

داعي الفبلح َُٔ ،كأكضح ا١تسالك ِ ٖٔ ،كمغٍت اللبيب ْٔٗ.
داعي الفبلح ُّٓ ،كأكضح ا١تسالك ْ ِٓٗ.
داعي الفبلح ِْٓ ،كشرح ٥تيصر اليصريف العزم ُّّ.ُّٓ-
داعي الفبلح ُْٖ ،كا١تناهج التابية ّْٖ.

(ٔ)
(ٕ)

ينظر داعي الفبلح ُّْ ،كاألشباا ُ َُِ.
ينظػػر داعػػي الفػػبلح ا١تسػػألة الثالثػػة مػػو ا١تقػػدمات ،َٓ ،بقػػد أكمػػل بيهػػا كػػل مػػا اخيصػػرا السػػيوطي يف االق ػًتاح مػػو
ا١تزهر يف التبلـ على اصطبلح اللغة كتوقيفهػا مػو كػبلـ ابػو جػٍت كابػو بػارس كاألصػوليُت .ككػسلك مػا ذكػرا يف مسػألة
مناسبة األلفاظ للمعاشلُٖ ،كا١تزهر ُ ْٖ ،كما يعرؼ به العامي ،كداعي الفبلح ِْْ ،كا١تزهر ُ َِٕ.
ينظػػر مػػثبلن داعػػي الفػػبلح ِِٖ ،كا١تزهػػر ُ ُّٕ .كالتػػبلـ يف أصػػله يف الصػػاحيب ْٖ .كقػػد كػػررا ابػو عػػبلف يف ص
ّْٓ.
ينظ ػػر مس ػػألة نقػػل اللغ ػػة ،داع ػػي الفػػبلح َّٓ ،ك١ت ػػن األدلػػة ّٖ .كقػػد قارنػػه ٔت ػػا يف ا١تزه ػػر ُ ُُّ .حيػػث اخيص ػػر
السيوطي ٙتانية بصوؿ مو اللمن كأكمل ابو عبلف كل ما اخيصر السيوطي.

(َُ)

ينظ ػػر كبلم ػػه يف ا١تص ػػدر أه ػػو أص ػػل الفعػ ػػل؟ داع ػػي الف ػػبلح ِٗٓ ،كاإلغ ػ ػراب ْٔ ،ك١ت ػػن األدل ػػة ُّٔ ،كاإلنصػ ػػاؼ
ُ ِّْ ،كط جودة معكؾ ََِ.

(ٖ)
(ٗ)

- َُْ -

مو اإلنصاؼ(ُ) ،أك ٧تدا يتمل كبلـ السيوطي مو ا١تزهر(ِ) ،أك ا٢تمن(ّ) ,أك اإلتقاف كما
كما يف مبحث االسيشهاد بالقر ف الترصل(ْ).
كقد ٧تدا قبل أف يتمل التبلـ يسكر الفركؽ بُت األصل كا١تنقوؿ ،أك االقًتاح
كاألشباا كالنظاحر(ٓ) ،أك ا١تزهر(ٔ) ،أك ١تن األدلة(ٕ) ،أك غَت ذلك.
مادتو ،وتوسي موضوعاتو ،فهي
ّأما إضافات ابن عالن عل الكتاب التي تغني ّ

بقوة النظر .أك كما
عرؼ الينبيه بأنه بياف حتم ٯتتو أخسا مو سابق التبلـ ٌ
ّإما تنبيو .كقد ٌ

عربه شيخه العصامي إعبلـ بيفصيل ماعيلم إٚتاالن(ٖ).
ٌ
كقد زاد ابو عبلف يف شرحه أربعة تنبيهات
األكؿ سبقذ اإلشارة إليه ،كهو يف تعريف ا١تفرد «ما ال ُّ
يدؿ جز ا على معناا»(ٗ).

كالثاشل أ ٌف الوجوب يف أصوؿ النحو ٣تازم ،باعيبار قياـ اٟتتم النحوم(َُ).
كالثالث أ ٌف ميواتر اٟتديث تثبذ بيه قاعدة(ُُ).
كالرابن يف اسيحساف منن صرؼ كػ«هند» .كقد خالف يف هسا ا١تسألة رأم ا١تصنٌف

جبلؿ الديو السيوطي ،كماؿ إذل رأم ابو مالك(ُِ) .كهسا ا١تخالفة مو ا١تخالفات القليلة
اليت ٧تدها عند ابو عبلف.

(ُ)
(ِ)
(ّ)

ينظر داعي الفبلح ٓٔٔ ،ك١تن األدلة ُّٓ ،كاإلغراب ٕٔ ،كاإلنصاؼ ُ ُٖٓ.
ينظر داعي الفبلح ِّْ ،كا١تزهر ُ َُِ.
ينظر يف تعارض األصل كالغالب ،داعي الفبلح ٕٓٔ ،ك٫تن ا٢توامن ُ ٔٗ.

(ْ)
(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(َُ)

ينظر داعي الفبلح ُٕٔ ،كاإلتقاف ُ ٖٓٓ.
ينظر داعي الفبلح ُّٖ ،كاألشباا كالنظػاحر ُ ِٕٔ ،كداعػي الفػبلح ِْْ ،كاألشػباا ُ ِْٗ كمػا بعػدها ،كداعػي
الفبلح ُْٔ ،كاألشباا ُ َّٗ.
داعي الفبلح ُِٔ ،كا١تزهر ُ ِْٖ.
ينظر اإلحالة السابقة على الفصوؿ الثمانية اليت اخيصرها السيوطي ،داعي الفبلح ّٓٓ ،ك١تن األدلة ٖٓ.
ينظر تنبيهاف يف ا١تقدمات ،داعي الفبلح ْٔ.
داعي الفبلح َُّ.
داعي الفبلح ُُِ.

(ُُ)
(ُِ)

داعي الفبلح ِّٓ.
داعي الفبلح ْٗٔ ،كاليصريح ِ ِّّ ،ك٫تن ا٢توامن ُ َُٖ.

- َُٓ -

كما أغن شرحو بأرب فوا َد:

األكذل يف تقسيم التبلـ ا١ترٌكب عند أ حياف إذل ذايت ككصفي(ُ).
كالثانية يف بول تق ٌدـ البصريُت على التوبيُت .كاتباع بع ا١تيأخريو طرؽ
البصريُت .كطريق ابو مالك اخييار اليحقيق ،كعليه ابو هشاـ .كقد أخس هسا الفاحدة مو
شرح اٞتامن الصغَت البو هشاـ ،لشارحه الشيخ إٝتاعيل العلوم(ِ).
كالثالثة يف قوؿ ابو خالويه يف اخييار الفصيح عند علما اللغة .كقد أخسها عو
ا١تزهر(ّ).
كخيم شرحه بفاحدة عو بدر الديو الزركشي يف اكيماؿ العلوـ كنواها .أخسها عو
كيابه ا١تنثور يف القواعد(ْ).
وأضاف تتمةً واحدةً في كتاب السما  ،يف أنواع علوـ األدب كاالسيشهاد بيها.
أخسها عو شرح عقود اٞتماف(ٓ).
ٍ
ترجمة وضبط
استعم ابن عالن وسا متنوعة في توضي نص االقتراح ،من
وإعراب ومقارنة ،واستدراك وتعلي وإيراد ،وغير ذلك.

ّأما ترجمة األعالم بهي تشمل العلما كاألمم أك القبيلة ،أك األماكو ،أك التيب.

كابو عبلف ال يطيل يف الًتٚتة ،بالًتٚتة عندا ال تزيد على السطريو ،إال إذا رأل
با١تًتجم له.
حاجة لئلطالة أك الزيادة؛ إذ القصد منها تعريف القارئ ى
كترٚتة العلما عندا ٥تيصرة تشمل اسم العادل كنسبيه ككنييه كشهرته ،دكف تاريخ
كباته أك كيبه.
قسم 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 ُٖٖ.
داعي الفبلح ِْٔ ،كا١تزهر ُ ِِّ.

(ْ)
(ٓ)

داعي الفبلح ُٖٕ ،كا١تنثور يف القواعد ُ ِٕ ,كهي يف شرح عقود اٞتماف ٕ.
داعي الفبلح ِّٔ ،كشرح عقود اٞتماف ُ ٕ.

- َُٔ -

األلفا ىظ.)ُ(»...

مث ١تػػا عػػرض ١تسهبػػه الغريػػب يف النحػػو ،كطريقيػػه العايبػػة يف تقسػػيم األلفػػاظ أحوجػػه
ٌ
)
2
(
ذلك إذل إضابة شي يف تعريفػه ،بقػاؿ «قػاؿ ا١تصػنٌف يف «بغيػة الوعػاة»
ككانػذ لػه را ه
تفرد ّٔا ,كخالف بيها اٞتمهور»(ّ).
يف النحو ٌ
ك٦تو أطاؿ يف ترٚتيه سيبويه ،كلعل ذلك ١تتانيه بُت علما النحو(ْ).
كقد اعيمد ابو عبلف يف ترٚتة النحاة على بغية الوعاة ،كيف األٝتا ا١تنسوبة كالثورم
لب اللباب للسيوطي.
كاألندلسي على ٌ
ككسلك ترٚتةي األمم كالقباحل كاألماكو ،بهي ٥تيصرة موجزة .كقد ٧تدا يًتجم لؤلمم
ا١تعركبة كالقباحل ا١تشهورة .كغالبان ما يعيمد يف ترٚتيه على ا١تصباح أك على القاموس.

بمو ذلك مثبلن قولػه يف القباحػل الػيت ال ي٭تػيى ُّج ّٔػا يف النحػو « وال مفن قُضفاعةَ :بوػم
القاؼ كٗتفيف ا١تعامة كا١تهملة .يف «القاموس»( )5لقب «عمػرك بػو مالػك بػو ٛتػ وَت» ,أبػو

حي باليمو ,ليٌقب به النقواعه( ,)6أم انيااعه عو قومه.
أبو ٍّ

اٞتار تأكيدان للمقػاـ -بفػيح ا١تعامػة كتشػديد ا١تهملػة,
وال من غَ ّ
سا َن -أعاد النايف ك ٌ
أبو و
قبيلة.
ٍ
س بو ساعدة»...
وال من إياد :بتسر ا٢تمزة كٗتفيف اليحييٌة ى
خرا مهملةه .منهم «قي ٌ
ِ
موحدةه.
ب :بفيح الفوقيٌة كستوف ا١تعامة ككسر البلـ ,خرا ٌ
وال من تَف ْغل َ
والنّمف ف ِر -بتسػ ػ ور بس ػ و
ػتوف -ف ففإنّهم ك ففانوا ب ففالجزيرة أم ّتزي ػػرة الع ػػرب ,مجفففاورين
البحر على بلدهم ,بأذهبها.
لليونان -كيف نسخ لليونانية -عبل ي
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)

داعي الفبلح ُِٓ.
بغية الوعاة ُ َِٔ.
داعي الفبلح ُٓٓ.
داعي الفبلح ُٖ.ِٖ-
القاموس احمليط مادة (قون).

()6

حي باليمو .أك النقوػاعه عػو
السم يف القاموس القواعة ...الفهد .كبه ل ٌقب عمرك بو مالك بو ٛتَت قواعةى أبو ٌ
قومه .أك مو قوعه كػ« ىمنى ىن» قهرا.

- َُٕ -

()1
ا١توحػ ػ ػػدة كس ػ ػ ػػتوف التػ ػ ػػاؼ[ -ألنّه ف ف ففم ك ف ف ففانوا
وال م ف ف ففن بن ف ف ففي بكف ف ف ف ٍر -بفػ ػ ػػيح ٌ
مجف ف ف ففاورين]( )2للنَف ف ف ففبط()3
ا١توحػ ػ ػ ػػدة كبا١تهملػ ػ ػ ػػة .كيقػ ػ ػ ػػاؿ النبطػ ػ ػ ػػة .يف
َ
بف ػ ػ ػػيح النػ ػ ػ ػػوف ك ٌ
«ا١تصباح»()4
جيل مو الناس كانوا ينػزلوف سواد العراؽ.
ه
ػُت مهملػةه ,جي هػل مػو النػاس .كيقػاؿ بيػه
وال ُف ْرس بوم الفا كستوف الػرا  ,خ ىػرا س ه
أغلب.
ه
بارس .كتأنيثه ي

وال م ففن عب ففد الق ففي  ,ال ػػسيو م ػػنهم كب ػػد « يجواث ػػا» .كه ػػم بط ػ هػو م ػػو ربيعػ ػةى .كم ػػا يف

«الصحيحُت».

منقوؿ عو صيغة اليثنيػة علػى جزيػرةو باقي وػة إذل اآل ىف
ألنّهم كانوا س ّكان البحرين :ىعلىم ه
قيرب «القطيف» .مخالطين للهند -اٞتيل ا١تعركؼ مو الناس -والفرس.
وال من أَ ْزد عما َن؛ لمخالطتهم للهند اٞتيل ا١تعركؼ مو الناس ,والفرس»(ٓ).

كييٌوح مو خبلؿ النص السابق أ ٌف ابو عبلف ٭تاكؿ ضبط التلمات ا١تشتلة يف
ليصح لفظها ،كيفهم معناها ،بإ ٌف الوبط عندا ال يقيصر على األعبلـ.
ا١ت ٌ ،
كييومو ذلك بياف عنواف التياب ،أك موضوعه ،أك
كمو الًتٚتة عندا ترٚتة التيب،
ٌ
تسمية مينه إف كاف شرحان ،أك شرح العنواف لغويان.
بمو ذلك قوله «قاؿ أبو حياف يف «تسكرته» مصدر ٔتعٌت «الفاعل» ,أم ّْ
مسكرته
بالفواحد ا١تودعة بيها ليقريبها .قاؿ بعوهم كهي باسم «الينسية» أكذل مو اسم «اليسكرة»؛

لعسر الوصوؿ بيها إذل ا١تطلوب؛ إذ ال بهرسةى ٢تا كال َّ
مظاف حىت ييرجن إليها»(ٔ).

أٛتد بو ا٠تىشَّاب -با١تعاميُت ا١تفيوحة
كقوله يف ا١ترٕتل « قاؿ عبد اهلل بو ى
موح هدة -يف «ا١ت ىرٕتىل» بصيغة ا١تفعوؿ مو «االرٕتاؿ» باٞتيم ,اسم كياب»(ُ).
با١تشددة ,خرا ٌ
ي
()1
()2
()3
()4
(ٓ)
(ٔ)

كسا يف الفي

ُ ّّٓ ,كعند بااؿ كيف اليسكرة كا١تزهر كال مو بتر.

الزيادة مو االقًتاح.
يف ا١تزهر للقبط.
ا١تصباح ا١تنَت مادة (نبط).
داعي الفبلح ِِّ.
داعي الفبلح َُُ.

- َُٖ -

ػوم يف ا١تغػٍت
كقد ٧تدا ٮتطئ يف تعريفػه ،كمػا يف قولػه « كقػاؿ منصػور بػو ب و
ػبلح النح ُّ

اسم شرحه على اٟتاجبيٌة» .كتبعه على ذلك ابو الطيب

(ِ)

.

صرح ٤ت ٌققه يف مق ٌدميه.
ك ٌ
اٟتق أنه ليس شرحان ١ت  ،كإٌ٪تا هو تصنيف جديد كما ٌ
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
موجزاً بكلمة أو كلمتين ،وقد يطي  .كقد نراا يسكر مصدر شرحه إذا أطاؿ .كقد اعيمد
على معامُت ال يتاد ٮترج عنهما إالٌ بيما ندر ،ك٫تا ا١تصباح ا١تنَت كالقاموس احمليط.
كعمدته على األكؿ أكثر مو الثاشل؛ إذ رجن إليه أكثر مو ٜتس كٜتسُت مرة ،بينما رجن إذل
القاموس أكثر مو ثبلثُت مرة.
ومما يظهر في شرحو اعتناؤه بالتعاري  ،بإنٌنا ٧تد تعريفا و
ت ١تعظم ا١تصطلحات
الواردة ،بناد عندا تعريفان ألصوؿ الفقه كالفقه ،كاسيصحاب اٟتاؿ كاالسيقرا  ،كالعبد
كالعفو ،كالساهي كالناسي كالفرؽ بينهما ،كالرسوؿ ،كالصنعة كالعمل كالفرؽ بينهما ،كالفتر
كاللغة كالنحو كاليصريف كالعركض كالقوايف كصنعة الشعر ،كالقانوف كالقاعدة كالوابط كالفرؽ
بينها ،كالصناعة كالينبيه كالوركرة كاليقليد ،كاٟتتم كالرخصة ،كالقر ف ،كا٢تيئة كا١تثاؿ كالصيغة،
الياوز ،كالصحا  ،كالسنة ،كالوراعة ،كالفقَت.
ك ٌ
اليسمح ك ٌ
كمو ا١تلحوظ أ ٌف كثَتان مو هسا اليعريفات ال صلة ٢تا بالنحو كأصوله.
أماّ اإلعراب فقد استعان بو ابن عالن كثيراً لبيان معن المتن ،كذلك ببياف أ ٌف
اٞتار
التلمة خع ١تا هو سابق ،أك باعل مؤخر ،أك غَت ذلك مو معاشل األدكات كتعليق ٌ
كآّركر كالظرؼ ،كإعادة الومَت ،كبنا الفعل للماهوؿ أك ا١تعلوـ.
ك٧تد عند كل ضمَت ٥تاطب قوله «أيُّها الصاحل للخطاب» ،لبياف ىمو هو ا١تخاطب.

(ُ)

داعػػي الفػػبلح ّٗٔ .كينظػػر تعليقػػه علػػى «شػػرح اليسػػهيل» البػػو مالػػك ،داعػػي الفػػبلح َٗٓ ،كعلػػى اٞتزكليػػة ،داعػػي

(ِ)

الفبلح ّْٖ.
داعي الفبلح ْٓٓ ,كالفي

ُ َٖٗ.

- َُٗ -

كلتنٌنا ٧تد إعرابات غَت قليلة دل ً
يأت ّٔا ابو عبلف لبياف معٌت النص ،إٌ٪تا لبياف
إعرأّا ذاهتا كا٠تبلؼ بيها.
مو ذلك مثبلن إطاليه يف التبلـ على «إنسانان إنسانان»(ُ) ،ك «ال سيٌما»(ِ) ،كقد نقل

كبلـ ا١تصباح ذاته دكف أف يزيد عليه حربان ،كما سبقذ اإلشارة إليه ،ككبلمه على
«أيوان»(ّ).
كمو ذلك إعراب «بصل» ك«كياب» ك «باب»٦ ،تا ال يعود بفاحدة لفهم النص.

ومقارنة ابن عالن لنسخ مخطوط االقتراح وإن كانت قليلةً ،إالٌ أننا ٧تد منها ما

يساعد على بهم النص(ْ).

وال ب ّد من اإلشارة ىنا إل أ ّن نسخة االقتراح التي اعتمد عليها في شرحو
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.
كما سقط مو نسخيه الورب الثاشل مو العلل السم قسمه ابو جٍت إذل كاجب ال
َّ
بد منه ,كما ٯتتو ٖتمله لتو على اسيتراا(ٓ) .كقد صرح ابو عبلف بأ ٌف الثاشل ساقط مو

كضرب جاحز تطيق كلو ٔتشقة يف معناا غَتا .كٖتلٌه
نسخه ،لسلك ٌ
عع به مو عندا قاحبلن « ه
دليل على أ ٌف ابو عبلف ال ٯتلك كياب ا٠تصاحص؛ إذ لو كاف
٤تلٌه ألداحه ٌ
مؤداا» .كهسا أيوان ه
نصه ،أك لقارف نصوصه كما بعل من ١تن األدلة كاإلغراب يف جدؿ
ٯتلته لعاد إليه كنقل ٌ
اإلعراب.
وابن عالّن مقلّد فيما ينق  ،وال يبحث أو يح ّقق فيما يقرأ ،ألنّو يثق بمن ينق

ٯتر على قوؿ السيوطي السم نسبه إذل ا١ترزباشل ،بأ ٌف سيبويه احيج بأشعار
عنو .لسلك ٧تدا ٌ
(ُ)
(ِ)
(ّ)

داعي الفبلح ْٓ.
داعي الفبلح ُْٗ ،كا١تصباح ا١تنَت مادة (سيي).
داعي الفبلح الفرع الثالث عشر يف كياب السماع.ُُّ ،

(ْ)
(ٓ)

ينظر مثبلن داعي الفبلح ُِ.ُْْ ،ُّّ ،ٖٓ ،ُٔ ،ْٕ ،
داعي الفبلح َْٗ ،كا٠تصاحص ُ ٖٖ.

- َُُ -

بشار خشية أف يهاوا بشار(ُ) .كدل يبحث يف حقيقة هسا االسيشهاد ،كال بيما نيسب إذل
ا١ترزباشل.
أما البيذ السم نيسب أنه اسيشهد به بهو
لب ًٔتؤتيك نيصحه كمػا ُّ و
ص ىحهي ً
بلبيب
كما كل ذم ٍّ
كل مؤت ني ٍ
ٍ ىي
لتو نسبيه إذل بشار غَت صحيحة .كالصواب
ك ٌ
اٟتق أ ٌف سيبويه اسيشهد ّٔسا البيذٌ ،
أنٌه أل األسود الد رل.
ا١تعرم خع اسيشهاد سيبويه بشعر بشار ،مث ع ٌقبه بقوله «كيف
كقد ذكر أبو العبل ٌ

كياب سيبويه نصف هسا البيذ اآلخر ،كهو يف باب اإلدغاـ دل يسم قاحله .كزعم غَتا أنٌه
أل األسود الد رل»(ِ).

ك ٌأما نسبة ا٠تع إذل ا١ترزباشل ،بقد ذكر ا١ترزباشل يف ا١توشح أف سيبويه طعو ببع
شعر بشار ،بهااا بشار .كذكر قبل ذلك أ ٌف األخفش طعو ببع أبيات بشار ،ببلغ بشاران
بهم أف يهاوا ،بت ٌسب تبلمي يسا عنه ذلك ،كصار مو بعد ذلك يسيشهد بشعرا(ّ).
ذلكٌ ،
بل كجدنا ابو عبلف نسب إذل ا١تغٍت ما ليس بيه ,قاؿ كاٞتمن بينهما يف قوؿ
السبلـ عليتم» شاذّّ كما يف ا١تغٍت ,أك على زيادة «أؿ».
بع و « ه

سبلـ عليتم» بيحيمل ذلك
كتبعه ابو الطيب على ذلك .كالسم يف ا١تغٍت كٝتن « ي
(ْ).
أم سبلـ اهلل .أك إضمار «أؿ»
لكنّنا م ذلك قد نق عل بعض المناقشات واالستدراكات في شرحو ،وق
فيها فيما نق عن غيره.

مو ذلك معٌت «اإلٯتاف» هل هو اليصديق باٞتناف كالنطق باللساف عند اليمتو شرط
منه ،أك شرط إلجرا أحتاـ الدنيا؟

(ُ)
(ِ)

داعي الفبلح ِّٗ.
رسػ ػػالة الغف ػ ػراف ُِٕ .كينظػ ػػر التيػ ػػاب ْ ُْْ ،كدي ػ ػواف أ األسػ ػػود ْٓ ،كخزانػ ػػة األدب ُ ِّٖ ،كاالسػ ػػيدالؿ
النحوم يف كياب سيبويه ِّٗ.

(ّ)
(ْ)

ا١توشح ّْٖ.ّٖٓ ،
داعي الفبلح ُٗٔ ,كالفي

ِ َُْٕ ,كمغٍت اللبيب ُْٖ.

- ُُُ -

أصح القولُت عند أ اٟتسو
بقد نقل قوؿ ابو ملك يف شرح ا١تشارؽ أ ٌف الثاشل ٌ
األشعرم ،مث اسيدرؾ على ابو ملك بقوؿ النوكم يف أكؿ شرح صحيح مسلم السم حتى
بيه اإلٚتاع على خلود مو ترؾ النطق ّٔما من ٘ت ٌتنه منه ،كإف صدؽ بقلبه(ُ).
كمو ذلك أيوان اسيدراكه على اإلماـ السيوطي يف ذكر أشيا رأل ابو عبلف كجوب
ذكرها يف ا١ت لعدـ االسيغنا عنها.
بناد عند طرؽ نقل اللغة با١ترسل كآّهوؿ يسكر السيوطي دليل ىمو قىبًلىهما ،كدل
يسكر اٞتواب على الدليل ،بيسكرا ابو عبلف ،مث يقوؿ «ككاف على ا١تصنٌف حيث نقل دليل
ذكر اٞتواب عو كل مو الدليل»(ِ).
مصححي قبوؿ ا١ترسل كآّهوؿ ي
لكن قد نجده استدرك عليو ما لي

صحيحاً .بفي ا١تسألة السابعة مو ا١تق ٌدمات،

ذكر السيوطي مو الوركرات اٟتسنة قصر اٞتمن ا١تمدكد ،كمد اٞتمن ا١تقصور .بفهم ابو
عبلف مو ذلك أنٌه قصر ا١تمدكد كقوؿ الشاعر
ال ب ٌد مو صنعا كإف طاؿ السفر
كم ٌد ا١تقصور -كهو جاحز عند التوبيُت -كقوله
قر يدكـ كال ًغنػا
سيغنيك السم أغناؾ عٍت
بػبل بى ه
مفصلة يف اإلنصاؼ(ّ) ككيب النحو .كبعد أف نقل ابو عبلف ا٠تبلؼ عو
كا١تسألة ٌ
أكضح ا١تسالك ك٫تن ا٢توامن كاإلنصاؼ قاؿ ٌإّنم دل يقيٌدك٫تا باٞتمن(ْ).
اٟتق أف ا١تراد مو اٞتمن هنا زيادة اليا يف «بعالل» كحسبها مو «بعاليل» .مثل
ك ٌ

«صَتؼ» ٚتعذ على «صياريف» بزادكا اليا  ،ك «٘تثاؿ» على «٘تاثل» بحسبوا اليا .
ولي

ىذا ىو األمر الوحيد الذي فهمو ابن عالن خطأ ،بمثاؿ «الولقى» -كهو

عدك الناقة السرين ،أك الناقة السريعة -يصبح عنه «الزلقى» ،بيقوؿ «بالزام كالقاؼ .كدل

(ُ)

داعػػي الفػػبلح ِّْ ،ِّٓ ،كمبػػارؽ األزهػػار ُ ُٖٔ ،كشػػرح صػػحيح مسػػلم كيػػاب اإلٯتػػاف ،بػػاب اإلٯتػػاف كاإلسػػبلـ
كاإلحساف ُ ُْٖ.
داعي الفبلح ّٖٓ .ك٧تد مثله يف مبحث «ا١تسؤكؿ عنه» ُْٔ.

(ّ)
(ْ)

اإلنصاؼ (ا١تسألة َُٗ) ِ ْٕٓ ،ك ط جودة معكؾ (ا١تسألة ُُِ) َٓٔ.
داعي الفبلح ُِٓ.

(ِ)

- ُُِ -

يسكرا يف القاموس كال ا١تصباح»(ُ).
كصور الصفة ا١تشبٌهة من معمو٢تا يف نسخة ابو عبلف «سية كثبلثوف صورة»،
بػ«صورة» ليسذ يف أصل ا١ت  .قاؿ ابو عبلف كسا يف األصل ،كحقه سذ «ْتسؼ اليا
كتأنيث ا١تعدكد»(ِ).
كقوؿ لبيد

ً
درس ا١تنػا ًٔتيػالن بأبػ ً
بالسوباف
اف كتقادمذ باٟتبس
ىى ى
عند ابو عبلف «ميالن» ٚتن «ميلعة» ،كهو ٣ترل ا١تا مو أعلى الوادم ،كما اّنبط

مو األرض ،ك«بأبانا» بأظهر .كاٟتق ٌأّنما جببلف معركباف(ّ).

كأبو نصر الفارا عند ابو عبلف القارا  ،بالقاؼ ،صاحب ديواف األدب يف اللغة،
اٟتق أف أبا نصر هو ٤تمد بو ٤تمد بو طرباف،
خاؿ اٞتوهرم صاحب الصحاح .ك ٌ
الفيلسوؼ الشهَت ،ا١تعلٌم الثاشل ،ا١تيوىف سنة ّّٗ(ْ).
و
كم ىعاؿ.
كع ًل ى
كع يل ى
كلغات «مو عل» عند ابو عبلف ىع ٍل ى
كعبلن كعيليٍّو كعيٍل وو كعاؿ ى

كقاؿ البغدادم يف خزانة األدب يف «عل» كبيه عشر لغات أتيييهي مو ىع ول ،كمو
ىع يل ،كمو ىعلىى ،كمو ىعبلن ،كمو ىع ٍل يو ،كمو ىع ٍل ىو ،كمو ىع ٍل ًو ،كمو عيٍل وو ،كمو ىع واؿ ،كمو
(ٓ)
و
عل» كجعل «مو ىع ٍل ًو» «مو عيليٍّو».
ى
معاؿ .بزاد عند البغدادم «مو ىعلىى» .كزاد ابو عبلف « ٍ
كقوؿ ر بة

يصبح عند ابو عبلف

ياليػيٍت مثلك يف البياض
أبي مو أخذ بٍت أباض
يا لييٍت مثلك يف البيػ ً
اض
أبي مو إس ً
ذ بٍت بيا ً
ض
ٍ

(ُ)
(ِ)
(ّ)

داعي الفبلح ٕٖ.
داعي الفبلح ُُْ.
داعي الفبلح َُّ ،ُُّ-كديواف لبيد ُّٖ ،كمعام البلداف مادة (أباف) ك (ميالن).

(ْ)
(ٓ)

داعي الفبلح ُِٕ ،ُِٖ-كإخبار العلما ُِٖ.
داعي الفبلح ِّٖ ,ِْٖ ،ك خزانة األدب (الشاهد ُْٖ) ِ ّٔٗ.

- ُُّ -

كالصواب أف «بٍت أباض» قبيلة مو ا٠تزرج٢ ،تم أخذ معركبة بالبياضة(ُ).
العااج راجزاف معركباف عند الركاة كالنحاة ،قاؿ القرايف يف شرح احملصوؿ
كر بة كأبوا ٌ
«كقن يف النسخ  -يعٍت كلمة «أبيه» -بالنوف كاليا  .كصورة ا٠تط كاحدة» ،يعٍت ر بة كابنه.

كقد نقل ابو عبلف هسا القوؿ عنه ،ككأنٌه ارتواا(ِ) .كهو ٔتنأل عو الصواب.
كيف إجػرا الػػبلزـ ٣تػرا غػػَت الػػبلزـ ،كعتسػػه ،يشػػرح ابػػو عػػبلف الشػواهد كيػػأيت بأمثلػػة
عايبة .قاؿ بقلذ أهي سرت أـ عادشل حلػم ب ػ«عػاد» ميع ٍّػد كقػد عػ ٌداا بالبػا إجػرا لػه ٣تػرل
الػبلزـ .كقولػه كمػو يي ًػق أم توجػد منػه اليقػول .بن ٌػزؿ ا١تيعػ ٌدم –كهػو «ييقػي» -منزلػة الػػبلزـ,

البلزـ
بلم يسكر له مفعوالن .بإ ٌف اهلل معه باليأييد كاإلعانة .كسلك أم مثل إجرا البلزـ أجركا ى
النصب ي٣ترل الربن السم ال يلػزـ بيػه
ي٣ترل غَتا يف قوله تعاذل «على أف ٭تي ا١توتى» بأيجرم
ي
اٟترؼ أصبلن أم لينزيل البلزـ منزلة ا١تيعدم.
مسودة التياب ،كهي
لتو هسا الشرح جا يف النسخة اليت عدد يهتا مأخوذةن عو ٌ
نسخة ا١تتيبة ا١تركزية بالقاهرة .مث شرحها شرحان سليمان كما جا يف نسخة الرياض(ّ).

كمر أنه جعل كياب ا١تغٍت البو ببلٌح شرحان للحاجبية.
ٌ
كنقػ ػػل السػ ػػيوطي قػ ػػوؿ ابػ ػػو جػ ػػٍت مػ ػػو ا٠تصػ ػػاحص( )4اعلػ ػػم أ ٌف ٤تصػ ػػوؿ مػ ػػسهب
ػٍت علػػى جػواز ٗتصػػيص العلػػل ,بإ ٌّنػػا كإف تقػ ٌدمذ علػ ىػل الفقػػه,
أصػػحابنا كميصػ ٌػر ى
ؼ أقػوا٢تم ,مبػ ّّ
بأكثرها ى٬ترم ى٣ترل اليخفيف.
ي
ػدؿ
قاؿ ابو عبلف شارحان كالظاهر أنٌه –يعٍت لفػ اليخفيػف -بالصػاديو ا١تهمليػُت ب ى
يدؿ له قوله قبل مبٍت على جواز ٗتصيص العلل إخل )5( ...
الفا يو ,كما ٌ
ي ّّ
كيف مسألة القولُت ً
لعادل كاحد نقبلن عو ا٠تصاحص أ ٌف أبا علي كاف مرةن يقوؿ يف
مرة» بدؿ
كمرة يقوؿ ٌإّنا ظرؼ .كإذ بابو عبلف ٬تعل التبلـ يف « ٌ
«هيهات» ٌإّنا اسم بعلٌ ،
(ُ)
(ِ)
(ّ)

داعي الفبلح َّْ ،كملحقات ديواف ر بة ُٕٔ ,رقم َٓ .كّناية األرب يف أنساب العرب (بنو بياضة) ُْٖ.
داعي الفبلح ّّٔ ،كنفاحس األصوؿ يف شرح احملصوؿ ِ ِٔٓ.
ينظر داعي الفبلح ِْْ.ُِْ ،

(ْ)
(ٓ)

ا٠تصاحص (باب يف ٗتصيص العلل) ُ ُْْ.
داعي الفبلح ْٖٖ.

- ُُْ -

«هيهات»(ُ).
ومما سلكو ابن عالن في شرحو تابعاً في ذلك منهج أى الحواشي ،تعلي كالم
ّ

محسنات بديعيّة ،وأق ّ منها الصور البيانية.
السيوطي في المتن ،وبيان ما فيو من ّ
الشػ ٍت ًر ،دل يشػت ًر اهلل ىم ٍػو دل
بالسيوطي « ثر اٟتمد على الشتر ٟتديث
أس ُّ
ي
اٟتمد ر ي
ىٍ٭تم ٍداي»(ِ).
«ك١ت ػػا كرد «ك ػ ُّػل يخطب ػ وػة ل ػػيس بيه ػػا تش ػ ُّػه هد به ػػي كالي ػ ًػد اٞتىػ ػسما ً » ق ػػاؿ ل ػػدبن ذل ػػك
ٌ
كأشهدأ ٍف ال إلهى ٌإال اهلل»(.)3
ػف ا١تعػٌت ظريػف ا١تبػٌت,
ػب الصػنن ,لطي ي
كقوؿ السػيوطي « كي ه
ػاب غريػب الوضػن ,عاي ي
ً
ػج علػػى ًمنوالػػه .قػػاؿ بيػػه ابػػو عػػبلف كبػػُت «عايػػب»
دل تسػػمح قى ًر٭ت ػةه ٔتثالػػه ,كدل يىنسػ ٍػج ناسػ ه
ػاس .كيف التػبلـ
ك«غريب» مو ّْ
احملس ًو مػا ال ٮتفػى .كبػُت «ا١تعػٌت» ك«ا١تبػٌت» مقابلػةه معنويػٌةه كجن ه

مرشحةه شبٌه ٖتريرا يف نفسه على هسا الوضن بنسج ناس وػج علػى ا١تنػواؿ،
اسيعارةه متنيٌةه ٥تيٌلةه ٌ
باليشػ ػػبيه ا١توػ ػػمر يف الػ ػػنفس متني ػ ػةه عنػ ػػد ا٠تطيػ ػػب ,كإثبػ ػػات النسػ ػػج ٗتييػ ػ هػل ،كذكػ ػػر ا١تن ػ ػواؿ
ترشيح)4(.
ه
لفظي كخط هػي.
جناس ه
ككياب ابو األنبارم «اإلعراب يف جدؿ اإلعراب» .يف اٝته ه
تاـ ه
مصحف)5( .
األكؿ ،كاٞتناس َّ
كيف نسخة بإعااـ ٌ
كم ػػو «االحيف ػػاؿ» ك«االحيم ػػاؿ» م ػػو احملس ػػو م ػػا ال ٮتف ػػى( .)6كك ػػسلك ب ػػُت إمع ػ و
ػاف
ٌ
كإتقاف(.)7

(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)

داعي الفبلح ْٗٔ ،ٔٗٓ ،كا٠تصاحص ُ َِٔ.
ينظر داعي الفبلح ْ.
داعي الفبلح ٓ.
داعي الفبلح ٗ.َُ ,
داعي الفبلح َِ.

(ٔ)
(ٕ)

داعي الفبلح ِٓٔ.
داعي الفبلح ّّٔ.

- ُُٓ -

كقوله «هسا عمل ال يتيٌاب ,أخطؤكا يف ً
التياب» بتسر أكله كٗتفيف ثانيػه .ببينػه كبػُت
ؼ)1(.
٤تر ه
سابقه ه
جناس ٌ
ػحف,
ػاس )ِ(.كبػػُت القنػػاة كالفيػػاة جنػػاس مصػ ٌ
كبػػُت «االسػػيفهاـ» ك «االسػػيبهاـ» جنػ ه
مثليه يف اٟتديث « يمثَّ ىٍزل»(ّ) .
بيقر
كذكر السيوطي العًلم مبهمان ٌأكؿ ا١تقدمة ،مث شرحه ي
بعد؛ « ٌ
لييشوؽ النفس لبيانهٌ ،
بيها ،ألنٌه ليس اآليت بالطلب كاٟتاصل ببل تعب»(ْ).

كالسيوطي ٮتالف بُت العبارات يف اٞتملة ا١تًتادبة ،من أ ٌف معناها كاحد ،تفنُّنان يف
اليعبَت(ٓ).
ً
ا١تسينبطة مو اسيقرا ً ً
كبلـ العرب ا١توصلة إذل
علم ييسيخرج با١تقاييس
كتعريف النحو ه
عع بػ«ييسيخرج» با١توارع إٯتا ه للدكاـ كاالسيمرار(ٔ).
معربة أحتاـ أجزاحه اليت احيلف منها»ٌ .

ك١تػػا كػػاف كزف «أشػػيا » مػػو أكزاف ٚتػػوع القلٌػػة ,كرٌٔتػػا تيػػوهم قلٌػػة ا١توجػػود ,دبىػ ىعػػه بقولػػه
ٌ
و
ػف اٞتمػ ىػن بوصػػف الواحػػدة؛ لتونػػه ٚتػػن قلٌػػة ١تػػا ال يعقػػل ,كهػػسا هػػو األرج ػػح
صػ ى
كك ى
«كثػػَتنة» ى
بيه(ٕ).
(ٖ)
ػب -كمػػا يف ا٢تمػػن
ككػػوف السػػيوطي جعػػل كيابػػه علػػى سػػبعة أبػواب  ,بػػسلك «مناسػ ه
ً
ً
األرض
للمصػػنٌفٟ -تػػديث ابػػو حبٌػػاف كغػػَتا إ ٌف اهلل كتػػر ٭تػػب الػػوتر ,أمػػا تػػرل السػػماكات ك ى
األياـ سبعان اٟتديث(ٗ)»...
سبعان ك ى
كقػوؿ ابػػو جػٍت يف ا٠تصػػاحص(ُ) بػإف قلػػذ بمػا ً
يؤمنػػك أف تتػوف كمػػا كجػػدت يف
لغيػه بسػادان بعػد أف دل يتػو بيهػا بيمػا علمػػذ أف يتػوف بيهػا بسػا هد خ يػر بيمػا دل تعلمػه .قػػاؿ
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)

داعي الفبلح ُٕٔ.
داعي الفبلح َٕٔ.
ينظر داعي الفبلح َٗٔ.
داعي الفبلح ُُ.
داعي الفبلح ِِ.ِْٓ ،ِْٔ ،َّٗ ،ِّٔ ،ِّٖ ،ُِٖ ،ِّٕ ،ِٔٔ ،ُٗٗ ،ّٕ ،
داعي الفبلح ْٓ.
داعي الفبلح ْٖ.

(ٖ)
(ٗ)

مقدمة ٫تن ا٢توامن ُ ّ.
داعي الفبلح ُٕٓ.

- ُُٔ -

ػب بقولػػه «بمػػا يؤمنػػك» ٌأكؿ التػػبلـ .كهػػسا
ابػو عػػبلف دل تعلمػػه بالفوقيٌػػة٥ ,تاطػ ه
ػب بػػه ا١تخاط ي

العدة»
مو باب الياريد ٌأكؿ التبلـ,كقوؿ صاحب « ي

بدـ ()2
مزجذ دمعان جرل ًمو م ٍقلى وة ً
أمو تسك ًر جَت واف بسم سلم
ى
ي
ػاد .كعل ػػى ك ػ ٍّػل منهم ػػا
اتر أك ح ػ ه
كق ػػاؿ الػ ػرازم يف احملص ػػوؿ بالنق ػػل احملػ ػ ٌ ,إم ػػا ميػ ػو ه
ػتاالتٌ .أمػػا ا١تيػواتر باإلشػػتاؿ عليػػه مػػو كجػػواو .قػػاؿ ابػػو عػػبلف ا١تناسػػب ل ػ«اإلشػػتاالت»
إشػ ه
«أكجهه» (.)3
كنشر مرتٌب أشار إليه ابو عبلف(ْ).
مر ّّ
لف ه
ككلٌما ٌ
والرد عليو،
ومما استعان بو ابن عالن في توضي المتن ،إيراد االحتمال ّ
واإلتيان بالنظير والعك

والشاذ.

بمػػو ذلػػك قولػػه يف ا١تسػػألة السادسػػة مػػو ا١تق ػ ٌدمات (( فف فاٟتتػػم الواجففب الػػسم ال
ً
ػمار» شػػاذّّ
٬تػػوز تػػرؾ العمػػل بػػه ,كرفف ف الفاع ف  .كنصػػبيه يف قػػوؿ بع ػ و «خػ ىػر ىؽ الثػ ي
ػوب ا١ت ٍسػ ى

مردكد.
ه

ْترؼ ز و
كا١تراد باعل الفعل غَت آّركر و
احدٌ .أما باعػل الصػفة ا١تشػبٌهة بياػوز ج ٌػرا بعػد
ي
ٖتويػل اإلسػػناد عنػه لوػػمَت موصػػوبها ,ككػسا باعػػل ا١تصػدر كاٝتػػه بإضػػابيه إليػه ,كآّػػركر ْتػػرؼو
احد كػ«ما جا شل مو و
زو
أحد» ك ﭽﭘ ﭙ ﭦﭼ (٬ )5تر بالزاحد.

٤تبلن دل يسيثو آّػركر بػاٟترؼ الزاحػد,
هسا إف أيريد الربن لفظان أك تقديران ,بإف أيريد كلو ٌ
٤تبلن.
باعل ا١تصدر أك اٝتيه ا١تواؼ هو إليه؛ أل ٌف كبلن مربوعه بالفاعليٌة ٌ
كال ي
ً
كخركجػه
كقد يقاؿ ال يرد باعل الصفة أيوان؛ ألنٌه دل ٬تػر إال بعػد ٖتويػل إسػنادا عنػه
كالدعا ظهور ذلك أطلقه ا١تصنٌف.
عو الفاعليةٌ .

(ُ)
(ِ)
(ّ)

ا٠تصاحص ِ ُّ.
داعي الفبلح ِٕٓ ,كديواف البوصَتم َُٗ.
داعي الفبلح َِّ ,احملصوؿ ُ َِّ.َِْ ,

(ْ)
(ٓ)

داعي الفبلح ّّْ.ٕٖٔ ،ِْٗ ،
الرعد ُّ ّْ ,كاإلسرا ُٕ ٔٗ.

- ُُٕ -

وتأ ّخ ِره عن الفعف  .ك«زيػد قػاـ» لػيس مػو الفعػل كالفاعػل ,بػل مػو ا١تبيػدأ كا٠تػع .هػسا

مسهب البصريُت ,كأجاز التوبيوف تقدٯته على عامله.
كيف اليوضيح البو و
هشاـ( )1يٛتل ما اسيندكا يف تقدٯته عليه على أنٌه عند البصريُت
ضركرة.
لتو يف ا١تغٍت( )2ال ٬تيز البصرم تقدٯته مطلقان.

كباحػػدة ا٠تػػبلؼ بػػُت أهػػل البلػػديو يف ٨تػػو «الزيػػداف أك الزيػػدكف قػػاـ» بياػػب إب ػراد

البصرم.
التويف ,كمطابقييه عند
الفعل عند
ٌ
ٌ
ِ
جر ,إف دل ينب عػو باعلػه .كشػ ٌس ربعػه بيمػا م ٌػر
ونصب المفعول بغَت كاسطة حرؼ ٍّ
نفان ,كربعه من الفاعل أيوان يف قوله
ً
وـ
........................
كيف مو صاد ىع ٍق ىعقاف كبي ي
ببل يقن ذلك إالٌ يف ضركرةو أك و
شسكذ مو التبلـ عند أمو اإللباس.
ػؤكهؿ
وجففر المضففاف إليففو مطلقػان ,وتنكي ف ِر الحففال ,كمػػا جػػا منػػه يف كبلمهػػم َّ
معربػان مػ ٌ

ػاألكؿ» أم مػ ػرتٌبُت .ككج ػػب
األكىؿ ب ػ ى
عن ػػد البصػ ػريُت ,ك ػ ػ«كح ػػدا» ٔتع ػػٌت «منف ػػردان» ,ك «ادخلػ ػوا ٌ
بياف ً
تنتَتا أل ٌف الغرض مو اٟتاؿ مو ً
لغو.
صفة صاحبًها
حاصل من الينتَت ,باليعريف ه
ه
و تنت ًَت التميي ِز ,ك«أؿ» يف قوؿ الشاعر
قيس عو ىع ٍم ًرك
صددت
عربذ كجوهنا
ى
ى
رأيييك ١تٌا أف ى
النفس ,يا ي
كطبذ ى
زاحدةه))(.)3
ط الي ػواتر
كيف ت ػواتر اللغػػة إلينػػا ،يػػورد علػػى كػػبلـ ال ػرازم ،بيقػػوؿ كقػػد يق ػاؿ لػػيس شػػر ي
كل مو رجاؿ طبقاته الواصلُت إذل ح ٌدا ٮتع ىمو دكنىه ,بأنٌه أخس ذلك ًمو عػدد اليػواتر.
كو ىف ٍّ
كل منها ركايةي و
عدد يسيحيل تواطؤهم أك توابقهم على التسب ,كإف كاف ذلػك
بل الشر ي
ط يف ٍّ

(ُ)

أكضح ا١تسالك ِ ٖٔ.

(ِ)
(ّ)

مغٍت اللبيب ْٔٗ.ِٖٕ ,
داعي الفبلح َُٓ.

- ُُٖ -

رؽ ميعددةو .كالقواعد األدبية كػسلك ألنٌػه يف كػل طبق وػة مػو ً
بطي و
الطبػاؽ ,يسػيحيل بيهػا مػا ذيكػر
ٌ
ٌ
مو اليواطؤ على التسب كاليوابق على ما ذكرنا .كاهلل أعلم(.)1
السيوطي على االسيشهاد
كيف مبحث االسيشهاد باٟتديث النبوم ،يعًتض
ُّ
غَتكا مو ألفاظه ،بيايب ابو عبلف على ذلك بتبلـ ابو خلدكف
باٟتديث النبوم بأ ٌف الركاة ٌ
٭تيج بتبلمه ،كأ ٌف ابو مالك دل يسيشهد به إلثبات قاعدة ،كإٌ٪تا
كالبيلقيٍت ،أ ٌف مو ب ٌدله ٌ
لبلعيواد .مث ٬تيب على كبلميهما بأ ٌف أبا حيٌاف إٌ٪تا اعًتض على ابو مالك إلثباته
قاعدة(ِ).
كاسيدؿ السيوطي يف مبحث اإلٚتاع الستويت بقوؿ الفرزدؽ
بشر
بأصبحوا قد أعاد اهلل نعميهم
إذ هم قر ه
يش كإذ ما مثلهم ي
توسط خع «ما» اٟتاازية كنصبه.
اسييدؿ به على جواز ٌ

كردا ا١تانعوف بأ ٌف الفرزدؽ ٘تيمي ،كعندما تتلٌم بغَت لغيه ٟتو.
ٌ
أضداد ،لو رأكا أخطأ لشنٌعوا به .لسلك ستوهتم
كأجيب على ذلك بأ ٌف الفرزدؽ له
ه
دليل جوازا.
قػػاؿ ابػػو عػػبلف كلػػك أف تقػػوؿ ال يلػػزـ م ػو سػػتوهتم علػػى ذلػػك جػو ياز مػػا ذيكػػر؛ ١تػػا
ػذ مػػو أ ٌف «مػػثلىهم» حػ ه
ػاؿ مػػو «بى ىشػ يػر» ,كػػاف كصػػفان لػػه ,بقػػدـ بصػػار حػػاالن
ػوـ البيػ ى
ىخػَّر ىج عليػػه القػ ي

كما يف

طلل
١تيٌةى موحشان ه
٦تاثل ٢تم موجودان(.)3
كا٠تعي ٤تسك ه
ؼ .أم ما ه
بشر ه
و
ػٍت ,بهػو مثػل قولػه تعػاذل ﭽﮱ
أك «مثلىهم» اسم «ما» ,كبيحييه بيحػة بنػا إلضػابيه ١تب ٍّ
٤تسكؼ .أم ما
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ( )1على قرا ة الفيح .ك«بى ىش ير» بدؿ منه ,كا٠تع
ه
مثلهم ٤تاكيان ٢تم(.)2
(ُ)
(ِ)

داعي الفبلح َّّ.
داعي الفبلح ُِْ.

(ّ)

ػعد يف ا١تقيوػب .ينظػر اليصػريح ُ ِْٔ
كسا يف ا١تخطوط ،كالصػواب مػا يف الوجػود بشػر ٦تػاثبلن ٢تػم .كهػو ٗتػريج ا١ت ٌ
كِٓٔ ،رقم َُٗ.

- ُُٗ -

ومما استعان بو ابن عالن في توضي المتن القواعد األصولية والفقهية .كقوله
يف ا١تسألة السابعة مو ا١تق ٌدمات ،معلٌقان على تعريف الوركرة الشعرية كالوركرات تبيح

(ُ)
(ِ)

الساريات ُٓ ِّ.
داعي الفبلح ّْٕ .كينظر إخراجه بيذ امرئ القيس
و
معيشة كفاشل -كدل أطلب -قليل مو ً
ا١تاؿ
كلو أ ٌف ما أسعى ألدسل
ه
مو الينازع كأنه غَت داخل بيما ييتلٌم عليه .داعي الفبلح َِٔ.

- َُِ -

احملظورات .كهسا قاعدة مشهورة عند الفقها كاألصوليُت(ُ).
كقوله يف الفرع العاشر مو بركع السماع يف اليعػديل علػى اإلّٔػاـ كبيػه أنٌػه إذا عػارض
ضرر ُّ
أشد منها تيركذ ,بإ ٌف يف عزك العلػم لقاحلػه مصػلحةى األمانػة ,إالٌ أنٌػه لى ٌمػا خشػي
ا١تصلحةى ه
ب ا١تصاحل»()2
مو إنتارا لسلك طول ذكرا دبعان للمفسدة ,ك «در ا١تفاسد مق ٌد هـ على ج ٍل ً
ي
كيف الفصل ا١تلخص مو احملصوؿ يسكر أ ٌف معربة األحتاـ الشرعية كاجبة ،كاللغة
اجب(ّ).
ييم الواجب ا١تطلق إال به ك ه
كسيلة ليعلٌمها .قاؿ أل ٌف ما ال ٌ
وال ب ّد من اإلشارة ىنا إل أ ّن ابن عالن تأثّر بأصول الفقو في شرحو ،كما تأثر
السيوطي قبلو بو في وض كتابو مادة ومنهجاً وتصنيفاً .إذ ٧تد ابو عبلف يون يف ذهنه

أصوؿ الفقه ،كيشرح على ذلك أصوؿ النحو ،ال سيما أ ٌف ابو عبلف صاحب كياب شرح
نظم الورقات للعمريطي ،كشرح نظم ٥تيصر ا١تنار.
كيظهر تأثرا بأصوؿ الفقه يف كياب القياس تأثران كاضحان ،ال سيما يف العلة كمسالتها
كقوادحها.
كٯتتػػو أف ٪تثٌػػل ل ػػسلك با١تس ػػألة الس ػػابعة مػػو ا١تق ػػدمات يف الرخص ػػة كغَته ػػا .إذ ذيٌػػل
الرخصػػة» مػػا جػػاز
ػسييل( )4ينبغػػي أف يقػػاؿ هنػػا علػػى نسػػج األص ػوليُت « ُّ
ا١تسػػألة بقػػاؿ تػ ه
و
صعوبة ,هي منن غػَت ا١تطٌػرد بيػه ,لسػهو ولة ,هػي جػوازا
اٟتتم عو
تغَت
اسيعماله لوركرةو .بقد ٌ
ي
لعيػ ػ ٍس ور ,ه ػػي الو ػػركرة ,م ػػن قي ػػاـ س ػػبب األص ػػلي( ,)5م ػػو م ػػانن الص ػػرؼ يف غ ػػَت ا١تنص ػػرؼ
ا١تصركؼ ٢تا ,كاجبان كاف ,كصرؼ «عنيزة» يف قوله [مو الطويل]
دخلذ ا٠تدر خدر عنيزةو
..........................
كيوـ
ى
ي ى ى
أك حسنان ,كصرؼ «نعماف» يف قوله اآلخر [مو الطويل]
أىع ٍد ًذ ٍكر و
...........................
نعماف لنا إ ٌف ذكرا
ى
(ُ)
(ِ)
(ّ)

داعي الفبلح ُُِ ،كاألشباا كالنظاحر للسبتي ُ ْٖ ،كاألشباا كالنظاحر الفقهية للسيوطي ٕٔ.
داعي الفبلح َّّ ,كاألشباا كالنظاحر الفقهيٌة للسيوطي ٕٖ.
داعي الفبلح ُّٔ .كينظر اإلحتاـ يف أصوؿ األحتاـ لآلمدم ُ ُْٗ ،كاألشباا كالنظاحر للسبتي ِ ٖٖ.

(ْ)
(ٓ)

داعي الفبلح ُِّ.
هسا تعريف الياج السبتي يف ربن اٟتاجب ِ ِٔ ,كٚتن اٞتوامن ُٓ.ينظر حاشية العطار ُ َُٔ.

- ُُِ -

مر مو صورا ا١تمنوعة.
أك قبيحان ,كما ٌ
أك جوازان مسيوم الطربُت يف غَت ذلك .كاهلل أعلم.

ومما يظهر في منهج شرح ابن عالن التكرار؛ إذ نجده قد يكرر كالماً ذكره

عل موضو ما ،لتكرر ذكر الموضو  .وقد يكون الموضو الذي يعلّق عليو ويشرحو
فيتعج
وينق فيو النُف ُقول من موضوعات االقتراح ،وقد ذكر السيوطي فيو كالماً واسعاًّ ،
ابن عالن قب الوصول إليو ،وينق فيو ذات الكالم الذي ذكره السيوطي الحقاً ،ثم
يشير إل تكرار ذلك.

كرر تعريف القاعدة كالقانوف كالصناعة
بمما جا مو باب اليترار اليعاريف ،إذ ٧تدا ٌ
اليسمح ،كغَت ذلك.
كاالسيقرا أربن مرات ،كالنحو ،كالوركرة ،كالصيغة ،كا١تثاؿ ،ك ٌ
كمن ػ ػ ػػه ح ػ ػ ػػديث «إ ٌف لغ ػ ػ ػػة إٝتاعي ػ ػ ػػل كان ػ ػ ػػذ ق ػ ػ ػػد درس ػ ػ ػػذ ,با ػ ػ ػػا شل ّٔ ػ ػ ػػا جعي ػ ػ ػػل
()1
ميفرقة.
كررا ثبلث مرات يف مواطو ٌ
بحفظييها»  .بقد ٌ
(ِ)
الركـ» بالوم جيل مو
كقوؿ ابو الس ٌتيذ يف «ج ٌدان» إ ٌف جيمها ال تفيح  .كمنه « ُّ
كلد الركـ بو عصيو .عو القاموس(ّ).
كقد سبقذ اإلشارة إذل تترارا الشواهد على النصب بػ« ىدل» كاٞتزـ بػ«لىو» ...كمنه
ضبط «سيبويه» عند احمل ٌدثُت(ْ).

يف قوله

كمنه اللغز السم ذكرا يف «ما» اليميمية ،قاؿ كقد تلطٌف منهم مو أشار لنسبه منهم

ً
احملب حر ياـ
قلذ له انيسب
قيل ّْ
كمهفهف األعطاؼ ي
بأجاب ما ي
باكيفى بإ٫تاؿ «ما» عو اليصريح بربن نسبه لػ«٘تي وم»(ٓ).
كمنه قوؿ الشابعي يف اللغة ال ٭تيط ّٔا إال نيب(ٔ).

(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)

ينظر داعي الفبلح َُٗ.ََِ ,ُٗٗ ,
داعي الفبلح ُٔٗ ،ِٖٔ ،كإصبلح ا١تنطق ّّ.َِٖ ،
داعي الفبلح ُْٓ ،ٕٓٔ ،كالقاموس احمليط مادة (ركـ).
داعي الفبلح ُٖ.ِّّ ،

(ٓ)
(ٔ)

داعي الفبلح ٗٔ.ِٓٔ ,
داعي الفبلح َِٔ ،ُّٔ ،كالصاحيب ِٔ ،كا١تزهر ُ ْٔ.

- ُِِ -

ك٦تػػا ذكػػرا السػػيوطي يف م ػ االق ػًتاح ،ككػػررا ابػػو عػػبلف يف شػػرحه قبػػل ا١تتػػاف الػػسم
عاز الفقيه عو
ذكرا بيه السيوطي ،ما ذكرا يف األشباا كالنظاحر الفقهية ككررا يف االقًتاح إذا ى
ػوم عنػػه قػػاؿ هػػسا مسػػموعه .كإذا عاػػز عنػػه
عاػػز النحػ ُّ
تعليػػل اٟتتػػم قػػاؿ هػػسا تعبػ ّّ
ػدم .كإذا ى
اٟتتيم قاؿ هسا با٠تاصية)1(.

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.
باا ابو عبل بأكمل ما اخيصرا السيوطي يف الفرع األكؿ ،كما اخيصرا هو ذاته يف مسألة
ا١تقيس(ِ).
كمنه قوال ابو بارس كابو األنبارم يف ركاية اللغة كأخسها عو الثقات(ّ).
كل ما قاؿ « ً
سيبويه» يف كيابه «أخعشل الثقة» بأنا أخعتيه(ْ).
كمنه أيوان قوؿ أ زيد ُّ
أخعتيه(ْ) .كمثله عنه قاؿ كاف « ً
سيبويه» يأيت ٣تلسي كله ذ ابياف ,بإذا ٝتعيىه يقوؿ «حدثٍت
«حدثٍت ىمو أثق بعربيٌيه» بإٌ٪تا يريدشل.

كقوؿ ابو هشاـ إ ٌف يف كياب سيبويه ٜتسُت بييان ٣تهولة القاحل(ٓ).
كيف ا١تسألة الثالثة مو ا١تقدمات(ٔ) ،نقل ابو عبلف كبلـ ابو جٍت كأ حياف يف قبوؿ
قبوؿ اللغات على اخيبلبها ،كقوؿ أ حياف يف تسويغ اليأكيل ،ككبلـ ابو جٍت يف انيقاؿ
لغة العربية الفصيح .ككل ذلك ذكرا السيوطي ميفرقان يف كياب السماع.

عرؼ االسيطراد بقوله
ومما يظهر في شرح ابن عالن أيضاً االستطراد .بقد ٌ
مبحث آلخر .كأصله صفة الصاحد ،إذا كاف يطَت خلف و
و
صيد ،بيعرض
االسيطراد ا٠تركج مو
ى
ى
خر بيصيدا ,ال على سبيل القصد .مث اسيعَت يف كبلـ العلما ١ ،تا يقن
له يف طريقه ي

(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)

داعي الفبلح ّٖ ,َْٔ ,كاألشباا كالنظاحر الفقهيٌة َْٕ.
داعي الفبلح ِّٗ ،َْٕ ،كا٠تصاحص ُ ٕٗ.
داعي الفبلح ِِٖ ،ّْٓ ،كالصاحيب ْٖ ،ك١تن األدلة ٖٓ ،كا١تزهر ُ ُّٕ.ُّٖ ،
داعي الفبلح َِٓ ,َُٕ ,َُّ ,عو ا١تزهر ُ ُّْ ,كبغية الوعاة ُ ِٖٓ.

(ٓ)
(ٔ)

داعي الفبلح ُِٓ.ِٗٗ ،
داعي الفبلح ُٕ.

- ُِّ -

اقن يف بصيح التبلـ ،قاؿ تعاذل ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭶ ﭼ
كذكر الشي اسيطرادان ك ه
كسلك .ي
(ُ)
التشاؼ»(ِ).كتلخيصه يف «ضيا السبيل»(ّ).
إذل قوله ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ كٖتقيقه يف « ٌ
واستطرادات ابن عالن متنوعة ،أشرت فيما سبق إل كثير منها.

بمنها ما هو ضمو أصوؿ النحو؛ كاليترار السابق السكر.
مر يف ا١ت  ،كإسهابه يف إعراب
كمنها ما هو يف مسألة ٨توية أك إعراب تركيب ٌ
«إنسانان إنسانان» ك«أيوان» .كقد أشرت إذل ذلك سابقان.

كمنها اليفسَت اللغوم لؤللفاظ ،كاإلطالة يف ذلكْ ،تيث يسيغرؽ شرح ا١تادة صفحة
تقريبان .كقد أشرت إذل شي مو ذلك يف النقوؿ ،كػ«نرجس» ،ك«بوبلن» ،ك«ال سيٌما» .كغَت

ذلك.

كمنها ما هو خارج عو علوـ العربية ،كيسمية النيب ٤تمدان  ،كذلك يف شرح
ا١تقدمة .كاليعريفات اليت ذكرها عمومان خارجةه عو موضوع النحو كأصوله ،ك٘تثيله على قواعد
أصوؿ النحو ٔتساحل بقهية؛ كاليعليل با١تظنٌة ،بقد مثٌل عليه بالنوـ بالنسبة للوضو  ،هل
نقوه للوضو ألنٌه مظنٌة خركج شي  ،أك هو ذاته ناق (ْ)؟
ككإطاليه يف تعريف العبر(ٓ) .بل إف شرحه لبلسيطراد يظهر لك اسيطرادا.
ٮتصه.
اليوسن بتل كبلـ ٌ
كمنه أيوان إسهابه يف مدح الشابعي ،ك ٌ
ػص ا١ت ػ كلم ػػة كه ػػي «البي ػػة» ،مث أط ػػاؿ يف
كم ػػو عاي ػػب اس ػػيطرادا أنٌػػه أض ػػاؼ إذل ن ػ ٌ
شرحها نقبلن عو اليصريح(ٔ) .كمثػل ذلػك أضػاؼ الفعػل «بلػج» كشػرحه عػو ا١تصػباح ا١تنػَت(ٕ).

(ٕ)
ا١تنَت  .كعند التبلـ على أصل لف اٞتبللة «اهلل» بػإ ٌف قومػان قػالوا إّنػا سػريانية ،قػاؿ معلقػان

(ُ)

مػػو قولػػه تعػػاذل يف س ػػورة ؿ عم ػراف ّ َُُ ُُُ -ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ.
التشاؼ ُ َّْ.
داعي الفبلح ُْ.
داعي الفبلح ُّّ.
داعي الفبلح ُْٓ.

(ٔ)
(ٕ)

داعي الفبلح ٖٓٓ ،كاليصريح ُ َٔٓ.
داعي الفبلح ِْٔ ،كا١تصباح ا١تنَت مادة (بلج).

(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)

- ُِْ -

قي ػػل إ ٌّن ػػا لغ ػػة د ىـ .كّٔ ػػا ينط ػػق الص ػػغَت ٌأكىؿ نطق ػػه .قي ػػل كيت ػػوف ّٔ ػػا يف ال ػػعزخ .ح ػػىت ق ػػاؿ
بعوهم إ ٌف ا١تلتُت إٌ٪تا يتلمانه ّٔا .قاؿ ا١تصنٌف يف منظوميه يف اليثبيذ
أ ٌف سؤاؿ القع بالسرياف
كمو غريب ما ترل العيناف
كدل أرا لػػغَتا بعيٍت
أبىت ّٔسا شيخنا البيلقيٍت

كقػػد رأيييػػه لغػػَت البيلقيػػٍت ,كهػػو العيػػٍت اٟتنفػ ٌػي يف شػػرحها بػػيح احمليػػي ا١تميػػذ .مث يزيػػد
على ذلك أقواالن مو ا١تزهر(ُ).
ػيب ]بغػَت لغيػه,
كمو أعاػب اسػيطرادا تعليقػه علػى قػوؿ السػيوطي «كإذا تتلػم [الن ٌ
بإٌ٪تا ييتلم بسلك من أهل تلك ً
اللغة علػى طريػق اإلعاػاز» قػاؿ ابػو عػبلف معلقػان كقػد جػرل

مي أنٌػه
لتث وَت مو ىكىرثىيه  اتٌباعان له ذلػك كرامػةن ٢تػم ،بقػد نيقػل عػو الشػيخ عبػد التبػَت اٟتى ٍ
و ىػر ٌ
١تػا لقػػي ا٠توجػه ّٔػػا الػديو نىػ ٍق ىشػبىػٍند ,كدل يتػػو غَت٫تػا ,كلٌمػػه بالفارسػيٌة ,كب ًهػ ىػم مػا ٮتالطػػه ّٔػػا,
ٌ
)
2
(
حىت جا مو يًتجم بينهما .

شون عل اإلحالة لكتبهم في مسألة سبق لهم شرحها
الشراح المح ّ
وقد اعتاد ّ
ٍ
آخر .وىو ما سار عليو ابن عالن .كيف ذلك باحدة يف معربة أٝتا كيبهم،
في كتاب َ

كإثباهتا ٢تم .بنادا أحاؿ على شرح القواعد الصغرل البو هشاـ ،كتفسَت ضيا السبيل إذل
للغزارل ،كشرح نظم الورقات للعمريطي ،كمنهج مو ألف
معاشل الينزيل ،كشرح نصيحة ا١تلوؾ ٌ
بيما يتيب باأللف كاليا  ،كالطيف الطاحف بفول الطاحف ،كشرح عوامل اٞترجاشل ،كعيوف
اإلبادة يف حركؼ الزيادة ،ك٥تيصر كفاية ا١تقاصد مو حركؼ الزكاحد.
ويظهر أن ابن عالن كان ولعاً بالنظم ،شأنو شأن المتأخرين في ذلك .بقد نظم

٥تيصر ا١تنار يف أصوؿ اٟتنفية كشرحه ،كٜتٌس قصيدة أ مديو ،كنظم أ٪توذج اللبيب يف
كعاز بردة البوصَتم ،كنظم رسالة االسيعارة،
خصاحص اٟتبيب للسيوطي مث شرحه ،كص ٌدر ٌ
كعوامل اٞترجاشل كشرحه ،ككسلك قواعد اإلعراب ،كقطر الندل البو هشاـ ،كاآلجركمية ،ك ٌأـ
العاهُت للسنوسي ،كعقيدة النسفي ،كرسالة اآلداب لعود الديو اإل٬تي ،كإيساغوجي.

(ُ)
(ِ)

داعي الفبلح ُِّ ،ِِّ ،كا١تزهر ُ َّ.
داعي الفبلح ُٗٗ.ََِ ,

- ُِٓ -

وىذا االىتمام بالنظم يظهر في شرح لالقتراح ،فقد ذكر ع ّدة أمور منظومة .قاؿ
يف « ً
أمس»:
إذا أري ف ف ففد ب ف ف ف ف

ب ف فففرد لي ف ف ٍ  ,ومف ففا

«أم ف ف ف ف ف ف » مف ف ف ف ف ففا

صف ف ف ف ف ف ف ففغرتَو أب ف ف ف ف ف ف ف ففدا

تكس ففر ,م ففا
وم ففا ّ

فخ ف ف ْد رشف ففدا
ظرف ف فاًُ .
فوابق ظف ٍ
فرف
بففدت سف ُ

أُضفف ففي مف ف ففا جاءنف ف ففا

تقف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ّدمكا
«أل» في ف ف ففو ق ف ف ففط

وىف ف ف ففو قف ف ف ففد وجف ف ف ففدا

وال

م ففن قبف ففلو واحف ف ٌد يفففا
ِخف ف ف ف ف ق ف ف ف ففد فُقف ف ف ف ففدا

فتالف
فيف ف ف ففو اخف ف ف ف ُ
الحج ف ف ف ففاز مف ف ف ف ف

كف ف ففان أمسف ففنا أم ف ف
مأىوالً بك ندا()1

فيم ف ف ف ف ف ف ففإن
تم ف ف ف ف ف ف َ
فالكف ف ف ف ّ يبن ف ف ففي,
وإن مففن خمسف ٍفة

ن ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففدا()1

س ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففلفت
فالك ف ف ف ف ّ يعربُف ف ف ففو
باالتفففاق ,فق ف :

كقاؿ يف طرؽ معربة العامي

فروع ع ففن
أو خ ف ٍ

يُعففرف

األعج ف ففم

وزنن ف ف ف ف ففا الف ف ف ف ف ففعربي
اي بعفد ٍ
أو بفز ٍ
دال

بالنقف ف ف ف ف ف

فزي
بف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ّ
م ف جف ٍ
فالجص
فيم كف ّ

ي
حقف ف ف ف ف ف ف ف ف فاً
(ُ)

داعي الفبلح ٕٕ.ٕٖ ,

- ُِٔ -

أو بن ف ف ٍ
فون
فأوٍل ثففم
بف ّ
ٍ
راء

فلي
ف ف ف ف ف ف ففي الجف ف ف ف ف ف ف ّ
م ف ف ففن ح ف ف ف ٍ
فروف أو
أرب ف ف ف ف ف ٍ ياص ف ف ف ف فففي
ك ف ففان ل ف ففديهم ي ف ففا

في أخيف ٍر

فاح
صف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ِ
بف ف ف ف ف ففاألعجمي()1

أو
باجتمف ففا ٍ
لص ف ف ف ف ف ف ٍ
فاد

)

أو خ ف ف ففال
مف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففن
َذالق ف ف ف ف ف ف ٍفة
وى ف ف ف ف ف ف ف ففو

خم ف ف ف ف ف ٌ
أمور
ذي ٌ
بهف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففا
استبان ف ف ف فةُ
م ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففا
كيف يف معربة أحرؼ الزيادة
عرؼ األصل إف تشا اليمييز
يي ي
باشيقاؽ ىكبىػ ٍقد و
خركج,
مثل,
و
و
أصوؿ
كبػأف جا زاحدان عو

(ُ)
(ِ)

حركؼ الزيادة ا١تسكورا
ًكزاف األعارب ا١تشهورا
ثبلث كأربن مسطورا()2
ه

مو
عو
ًه ٍي
مسطورا()2

داعي الفبلح َُٓ.
داعي الفبلح ِٗٔ.

- ُِٕ -

جم ابن عالن شرحو ببعض األشعار ،مستشهداً عل فكرة أو من باب
كما ّ
التلطّ .
بمو األكؿ قوؿ أ العبل ()1
ٌ
الصغى ًر
األبصار طلعيىه
كالنام ,تسيصغر
ب للطٌٍرؼ ال للنام يف ّْ
ي
كالسنٍ ي

(ُ)

داعي الفبلح ُٗ.

- ُِٖ -

كرثا ابو ا١تنَت البو عصفور()1

ك
قػػوؿ
البػ ػػو
ص ػػػػ
يػػرم
يف
ا٢ت ػػم
زية()2

أسند

عففن أميففر

النحف ف ف ففو

المف ف ف ف ف ففؤمنين
البط ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ِ

ال ف ففدؤلي

قف ف بح ففق:

بف ف ف ف ف ف ف ف ففدأ

خففتم النحف َفو
عل ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففي

إلين ف ف ف ف ف ف ففا

النحف ف ف ففو

علف ف ف ف ففي،

وك ف ف ف ف ف ففذا

ك
ترقى
ػف
رقيٌ ى
كي ى
األنبيا ي
ً
و
بول بما تىصػ
كل
صباح ّْ
ى
أنذ م ي
كقوؿ أ الطيب ا١تينيب ()3
ككم مو و
عاحب قوالن صحيحان
كقوله ()4

يا ٝتا ن ما طاكليها ٝتا ي
ػ يد ير إالٌ عو ضوحً ى
ك األىضوا ي
ك بيه مو الفهم السقيم

بالغذ
ما دل تتػو
ض َّو على الركاة قصيدةن
ال تع ًر ى
ى
ع ٌدكا
غَت مه ٌس وب
عرضذ
بإذا
منك كساكسان
ى
ى
الشعر ى
ى
كما هو مو النوع الثاشل أكثر .مو ذلك ما نسبه ألحد األدبا ()5

يف هتسيبها
هتسم ّٔا

(ُ)
(ِ)
(ّ)

داعي الفبلح ْْ.
داعي الفبلح َِٓ.
داعي الفبلح ِٔٔ.

(ْ)
(ٓ)

داعي الفبلح َْٓ.
داعي الفبلح َُُُِٗ ,كالبيياف البو الوردم (تْٕٗهػ) يف خزانة األدب البو حاة ِ ْٕٔ

- ُِٗ -

عنف ف ف ففد
ص ف ف ف ففر ٍ
اف
ّ
فلمف ف ففا أن
ّ

ف
صف ف ف ف َفر َ
الش ف ف ف ف ف ف ففاعر
نصفففاً َزغَ فالً
قي ف ف  :ىف ففذا

عُف ف ف ف ف ف ففرف

يصف ف ف ففرف

زيّ ٌ ؟ قال:
نع ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففم,

الش ف ف ففاعر
مف ف ف ف ف ف ف ففا ال

ينصف ف ففرف
كمنه قوؿ بعوهم ()1
ورقيبٌ ف ف ففو

علمتُ ف ف ففو

يغريف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ففو

فاب
بف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف َ
المض ف ف ففاف

بف ف ف ف ف ففالتنوين

تف ف ف ف ف ف ف ف ف ففاؤالً
اآلخر
ك ي

فث
فحي ف ف ُ
ترانف ف ف ف ف ففي ال

ك ف ف ففأنّي
فوين,
تن ف ف ف ف ف ف ف ٌ

تحف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ّ
مكانيف ف ف ف ف ف ف ف ففا

وأن ف ف ف ف ف ف ف ففت

إضف ف ف ف ف ف ففافةٌ
كقوؿ ابو عبلف

فت
الزمف ف ف ف ُ
فك كف ف ففي
بابَف ف ف َ

(ُ)

فين
عف ف ف ف ف ف َ
الوج ف ف ف ف ف ففود

داعي الفبلح ُّْ ككسلك األبيات الثبلث بعدا.

- َُّ -

أُض ف ف ف ف ف ف ف ف ففاف

فدار
ويف ففا مف ف َ
الف ف ف ف ف ف ف ف ففدين

فدوت
وغف ف ف ف ف ف ف ُ
كف ف ف ف ف ففالتنوين

كي ف ف ف ف ف ف ف ف ف

فك يف ف ف ففا
إليف ف ف ف َ

اإلض ف ف ف ففافة
فوي
مف ف ف ن ف ف ْ
التنف ف ف ف ف ف ففوين

مبعففداً
منففك ّ

كقوؿ شيخه «عبد ا١تلك العصامي» ()1
شوقي إليتم سيدم كامل
ػانن,
لػتػ ػ ػ ػػو عػ ػ ػراشل مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ه
(ِ)
كمثله قوؿ ابو دقيق العيد
باضل
قالوا ببل هف عادله
ه

بقلذ ال عفة بيه بقد
ي
كبعدا كسلك البو عبلف
لى ٌما تبلعب ٍ الغراـ ,ككنذ يف
منىن الغر ياـ تقدمي يف ذا السنا

مانن
كض ٌدا رل ه
جامن ي
مانن
للمقيوي كٟتت وم ي
بأكرموا مثل ما يرتوي
تعارض ا١تانن

كا١تقيوي

الرقً ّْي
أكج ا١تعارل يف ُّ
رد أم ًر
ٍم ا١توان ًن َّ
حت ى

ا١ترتوى
ا١تقيوى

()3
ا٢ترا كاف أبػو مسػلم مػؤدب
كمو ذلك ما نقله عو «بغية الوعاة» يف ترٚتة معاذ ٌ
بلما أيحدث اليصريف أنترا ,بقاؿ
«عبد ا١تلك» قد بطو يف النحوٌ ,
حىت تعاطوا كبلـ الزنج ك ً
الركـ
أخسهم للنحو يعابٍت
قد كاف
ي
كأنٌه زجػل الغرباف ك ً
البوـ
لسذ أبهمه
لى ٌما
ٝتعذ كبلمان
ي
ي
مو اليقحم يف تلك اٞتراثي ًم
٨توهم ,كاهلل يعصمٍت
كذ
تر ي
ي
(ُ)

داعي الفبلح ٖٔٔ.

(ِ)
(ّ)

داعي الفبلح ٕٖٔ.
داعي الفبلح َٕٔ ,كالبغية ِ َِٗ ,رقم ََِٔ.

- ُُّ -

بأجابه «معاذه» بقوله

أمرد حىت إذا
عاٞتيىها
ى
يذ مو يعربها جاهبلن
ٝتٌ ى
و
مسيصعب
كل
سه ىل منها َّ
ٌ
كقوؿ بعوهم()1
إٌ٪تػ ػػا كػ ػػاف ضػ ػػرب زيػ ػ وػد لعم ػ ػ ورك

ً
بذ ,كدل ٖتسو أباجدها
ش ى
يصدرها مو بعد إيرادها
أقراف أطوادها
طود على
ه
يف اص ػػطبلح النح ػػاة ق ػػوالن كرٝت ػػا
أخ ػ ػػس ال ػ ػواك م ػ ػػو ح ػ ػػركيف ظلم ػ ػػا

داكد ق ػػاؿ م ػػا زي ػػد عم ػػرك
أ ٌف ى
كب
جناس مر ه
كأخَتان قاؿ ابو عبلف كما أحسو قوؿ بعوهم مشَتان ٢تسا القبيلة ,كبيه ه
ور به()2
مفرؽ
ه
كم َّ
ه
كمورب ,ي
للهوازن ٍة
ينيمي
رب ظ ويب لقيييه
َّ
قاؿ ما للهوا زنة
قلذ ما أثقل ا٢تول؟
ي

(ُ)
(ِ)

داعي الفبلح َٖٕ.
داعي الفبلح ُُٕ.

- ُِّ -

مذىبو النحوي وشواىده:
ال ٯتتننا أف ٨تدد البو عبلف مسهبان ٨تويان ،كوبيان أك بصريان ،ألنٌه مقلٌ هد ١تو ينقل عنه
مر .بهو إذان على مسهب مو ينقل عنه ،كوبيان كاف أك بصريان ،أك جامعان بُت ا١تسهبُت
كما ٌ
تابن له-
كابو مالك كابو هشاـ كالسيوطي .كهو الطريق السم نرل السيوطي -كابو عبلف ه
٬تنح إليه يف ا١تسألة الثالثة مو التياب األخَت يف االقًتاح؛ إذ ٧تدا يعرض طريقة ابو مالك،
مث يعقبها بقوؿ ابو هشاـ كهسا الطريقة طريقة احملققُت ،كهي أحسو مو الطريقُت.
كمو هنا نعلم أ ٌف شواهد ابو عبلف الشعرية النحوية ال ٗترج عو مصادرا النحوية اليت
ينقل عنها.
ّأما مصادره في القراءات ,بقد يوثٌق القرا ة مو البحر احمليط أل حياف؛ كقوله
تعاذل كقوله تعاذل ﭽﭽ ﭾ ﭿ ﮀﭼ(ُ) كقرا ة «ابو عام ور»ﭽ قَتْلُ أَوْالدَهُم شُرَكَائِهِمْﭼ(ِ)كقرا ة

عقيل بو ً
عي ىم ىارىة بو ً
ببلؿ بو جري ور ﭽ ﯻ ﯼ

ﯽ النهارَي ﭼ(ّ)

.

كمو اإلنصاؼ يف مساحل ا٠تبلؼ قرا ة ﭽﮕ فلْتَفْرَحُىاﭼ(.)4

كمو البيواكم( )5قرا ة ح ٍف و
ص ﭽﯻ ﯻ ﯻ ﯼ
كمو حواش القارم عليهﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ الهٌ

ه

ﯽ ي ي ﭼ(.)6

الهٌ ﭼ(.)7

البزم» ﭽه هﭼ(.)9
كمو «مغٍت اللبيب»( )8قرا ة
ٌ
التوبيُت ك «قالو ىف» ك « ٌ

كمو ا١تصباح ا١تنَت ﭽﭸ وَدَعَكَ ﭺﭼ(.)10

(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

هود ُُ ُُُ .داعي الفبلح ُْٔ
األنعاـٔ ُّٕ .داعي الفبلح ُّٕ كالبحر احمليط ُٔٔ.ُٕٔ ّ،
يس ّٔ َْ .داعي الفبلح ّٖٓ كالبحر احمليط ٕ ِّّ.
يونس َُ ٖٓ .اإلنصاؼ ِ ِْٓ .ك ط جودة (ا١تسألة ٕٓ) األمر دكف الـ هل هو معرب أك مبٍت؟ ُْْ.
تفسَت البيواكم ا١تسمى بأنوار الينزيل كأسرار اليأكيل ِ ُِٗ .داعي الفبلح ِّْ.
النور ِْ ِٓ.
الزخرؼ ّْ ْٖ .داعي الفبلح ُٔٔ.ُٕٔ ,
مغٍت اللبيب ِْٗ .داعي الفبلح ُْٕ.

(ٗ)
(َُ)

اٟتجِِ ِٗ.
الوحى ّٗ ّ .داعي الفبلح َْٖ كا١تصباح ا١تنَت مادة (كدع).

- ُّّ -

وإن كنّا ال نستطي أن نح ّدد مذىب ابن عالن النحوي من شرحو ،فإنّنا نلم
آثاراً واضحة في شرحو عل مذىبو الفقهي ومسلكو الصوفي فيو بالرغم من بُف ْعد
الكتاب عن موضوعي الفقو والتصوف.
وأما
ّأما
التصوف بقد سبقذ اإلشارة إذل ما ذكرا ابو عبلف عو الشيخ النقشبندمّ .
ّ

الفقو بنادا يف أمثليه كإطاليه يف التبلـ على الشابعي .بعند «األثر» ٧تدا يقوؿ بقيل أثر

عو الشابعي رضي اهلل عنه(ُ) .كيف إطبلؽ الرسوؿ دكف إضابة لف «اهلل» تعاذل عليها
كراهية ،نقله البيهقي عو الشابعي(ِ).
كعند قوؿ السيوطي إ ٌف ٤تمد بو إدريس الشابعي ٦تو ٭تيج بتبلمه يف العربية،
كل اآلثار
أطاؿ ابو عبلف يف ذكر األحاديث يف بول الشابعي كبصاحيه ،حىت كاد يسرد ٌ
تدؿ على ببلغيه كبصاحيه كسبلميه مو اللحو(ّ).
اليت ٌ
كيف اليوثيق على اإلّٔاـ يرل ابو عبلف أنٌه حاة على ميٌبعي ا١توثٌق ،كما يف قوؿ
الشابعي أخعشل الثقة ،بهو حاة على مقلٌديه ال غَت(ْ).

كعند قوؿ السيوطي إ ٌف الفقه بعوه منصوص عليه كبعوه مسينبط .ٯتثٌل لبلسينباط
بثبلثة أمثلة مو اسينباط الشابعي(ٓ).
يب
كيف إثبات أ ٌف العلل اليت ذكرها النحاة أرادها العرب ،قاؿ ابو عبلف معلقان كقر ه
ٔتصر ,كأراد تدكيو اٞتديد ّٔا بأدلٌوة
مو ذلك أ ٌف «
الشابعي» لى ٌما رجن عو مسهبه القدصل ى
ٌ
ً
صر باقي ا١تدة عو ًذ ٍكر ذلك مسلبلن ,باقيصر
يكشفذ له ,ككاف مو أرباب ا١تقامات عو ق ى
األدلة مو متامنهاً ,
على ذكر األحتاـ .بقي اهلل «البيهقي» إلبراز تلك ً
كإبانة ٤تاسنها كما
َّ
ٌ
الشابعي» .بتانا ميوابقُت يف اليعليل ,ميوارديو بيه ,إالٌ أ ٌف اإلماـ لى ٌما ذكرا أضمرا ,ك
أراد «
ُّ
«البيهقي» أبانه كأظهرا .كلسا قاؿ إماـ اٟترمُت(ٔ) كل و
أحد لػ«
الشابعي» يف عنقه ًمنٌةه ,إالٌ
َّ
ّْ
ٌ
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)

داعي الفبلح َُٖ.
داعي الفبلح َِِ ،كمناقب الشابعي ُ ِْْ.ِْٓ ،
داعي الفبلح ِِّ.
داعي الفبلح ُِٓ.

(ٓ)
(ٔ)

داعي الفبلح ُّٗ.
كهو اإلماـ اٞتويٍت أبو ا١تعارل .ينظر قوله يف طبقات الشابعية التعل ْ َُ.

- ُّْ -

دالحل دل يردها اإلماـ
البيهقي» ,بإ ٌف له ا١تنٌةى على «الشابعي» بإبدا دالحله ,ال بإ٬تاد
«
ى
ٌ
«الشابعي» ,كما توهم بع ه (ُ).

حىت عندما ذيكر ىعلى هم مو أعبلـ األحناؼ ،كهو ٤تمد بو اٟتسو الشيباشل ،أحد
ط
ٝتُت ق ٌ
صاحيب أ حنيفة ،كأراد ابو عبلف أف يثٍت عليه ،ذكر قوؿ الشابعي بيه «ما أبلح ه

إال ما كاف مو ٤تمد بو اٟتسو»(ِ).

يوضػح أثػرا بأصػوؿ الفقػه بقػاؿ معلقػان علػى قػوؿ
كإذا كاف السيوطي قد خيم كيابه ٔتػا ٌ
()3
ذ العػػرب قػػد نطقػػذ بيػػه بشػػي و خػ ىػر
ا٠تصػػاحص «إذا ٌأداؾ القيػػاس إذل شػػي مػػا مث ٝتع ػ ى
على قياس غَتا بدع ما ى
كنذ عليه إذل ما هم عليه» قاؿ كهسا يشبهه مو أصوؿ الفقػه نقػ ي
النص ٓتبلبه.
االجيهاد إذا باف ُّ
بإ ٌف ابو عبلف خيم شرحه ٔتػا يشػَت إذل تػأثٌرا ٔتسهبػه الفقهػي ،بقػاؿ معلٌقػان كمنػه قػوؿ
ػدار ,كخػػسكا
ػابعي» « إذا قلػ ي
ػذ قػػوالن كصػ ٌ
ػح اٟتػػديث ٓتبلبػػه ,بػػالطموا بقػػورل اٞتػ ى
إمامنػػا «الشػ ٌ
باٟتديث».

(ُ)

داعي الفبلح ُْٔ.

(ِ)
(ّ)

داعي الفبلح ّْٗ ،كمناقب الشابعي ِ َُِ.
ا٠تصاحص ُ ُِٓ.

- ُّٓ -

بين شرحي ابن عالن وابن الطيب الفاسي(:)1
ابن الطيب هو ٤تمد بو الطيب ،أبو عبد اهلل ،الفاسي ،نسبة إذل باس ا١تغرب .كلد
بيها سنة َُُُهػ ،كتويف سنة َُُٕهػ با١تدينة ا١تنورة.
كيسيدؿ ،كيتفي أف نقوؿ
كيرد
ٌ
كابو الطيٌب ٤تقق يف علوـ العربية ،يبحث كيناقشٌ ،
إنٌه صاحب «إضا ة الراموس كإضابة الناموس على إضا ة القاموس» السم اعيمد عليه

الزبيدم يف تاج العركس ،كهو ا١تراد بقوله «قاؿ شيخنا» .حىت قاؿ بيه «كمو أٚتن
ا١ترتوى َّ
أيذ ،شر يح شيخنا اإلماـ اللغوم أ عبد اهلل ٤تمد بو الطيب
ما يكيب عليه ٦تا ٝتعذ كر ي
الفاسي ،ا١تيولٌد بفاس سنة َُُُ ،كا١تيوىف با١تدينة ا١تنورة سنة َُُٕ ،كهو عمديت يف هسا
الفو»(ِ).
كما شرح ا١تزهر كٝتٌاا ا١تسفر عو خبايا ا١تزهر .كقد ذكرا الدكيور بااؿ يف مؤلفاته
يف مقدمة الفي شرح االقًتاح؛ كأكثرها يف علوـ العربية.
ويبدو أ ّن ابن الطيّب لم يكن راضياً عن شرح ابن عالن لالقتراح ،لسلك شرح
االقًتاح بالتلمات كالقوؿ ،كٝتٌاا «بي نشر االنشراح مو ركض طي االقًتاح».
وبالرغم من أ ّن الطيب لم يذكر شرح ابن عالن في مق ّدمة كتابو إالّ أنّا نجد
ّ
الفيض معظمو من داعي الفالح ،ككأشل بابو الطيب أراد أف يسيدرؾ على ابو عبلف بع

كرد عليه ما ر ا
األخطا اليت كقن ّٔا ،بأعاد شرح االقًتاح ،بأخس مو ابو عبلف الصحيحٌ ،
خطأ؛ لسلك ٧تد تشأّان حىت يف األلفاظ يف كثَت مو األحياف ،ككثَته مو النقوؿ اليت نقلها
ابو عبلف ٧تدها عند ابو الطيب.

ىذا باستثناء المسا التي خال فيها ابن الطيب السيوطي ،وال سيّما في
مبحث االستشهاد بالحديث النبوي ،بقد أطاؿ يف الرد على مسهب رب االسيشهاد
باٟتديث النبوم ،كدلٌل على ذلك بنىػ ىف و
س طويل.

(ُ)
(ِ)

بااؿ يف ترٚتة ابو الطيب يف مق ٌدمة بي
توسن الدكيور ٤تمود ٌ
ٌ
تاج العركس ُ ِ.

- ُّٔ -

نشر االنشراح مو ركض طي االقًتاح.

(ُ)
تنوعذ هسا
كقد
،
وكثيراً ما نجد ابن الطيب يتع ّقب ابن عالن بأمور في شرحو
ٌ

مصححة ،أك العيمادا رأيان غَت
األمور ،بهي ٌإما العيمادا على نسخة غَت من ٌقحة أك
ٌ
معيمد ،أك ٮتالفه ابو الطيب ،أك لفهمه النص بهمان خاطئان.
وابن الطيب ال يكتفي بشرح األعالم شرحاً موجزاً كما فع ابن عالن؛ ب
يطنب بذكر المولد والوفاة وبعض المؤلفات.

رداً عنيففاً متحفامالً عليفو،
فرد عليفو ّ
وبالرغم من إفادتو من ابفن عفالن فإنّنفا نجفده ي ّ

كمػػا ٖتامػػل مػػو قبػ يػل علػػى الفػػَتكز بػػادم يف شػػرح القػػاموس احملػػيط ،حػػىت كجػػدناا يقػػوؿ ٦تػػا
يقيوي منه العاب العيااب ,كيشهد له باليق ٌدـ يف ميداف اليخمُت كاٟت ٍدس ,دكف ٖتقيق ىمو
جاؿ يف حلبة اليحقيق كجاب(ِ).
كقاؿ كبه تعلم أ ٌف قوؿ ابو عبلٌف يف الشػرح («ميػالن» ٚتػن «ميلعػة» ,مػو اليلػن إخل...

كبلـ ىمو يبٍت األمػور علػى اليخمػُت كاٟتػدس بػبل ٖتقيػق,
ك«أباف» أظهر) ٦تا ال معٌت له ,كأنه ي

شدا يف الفنوف األدبية .كاهلل أعلم(ّ).
عمو مارس التلم العربية ,أك ى
كما ال ٮتفى ٌ
كقاؿ قوله (علٌة اميناع األخس) إخل ...هػو بتسػر العػُت كتشػديد الػبلـ ,كهػو مبيػدأ,
ض) أم سػػبب امينػػاع أحمػػة العربيػػة مػػو األخػػس عػػو أهػػل ا١تػػدر,
كخػػعا قولػػه بعػػدا (مػػا عػ ىػر ى
حدث بيها مو الفساد .كقػد ح ٌػرؼ
كس ٌتاف ا١تدف كاألمصار ما عرض للغات اٟتاضرة .أم ى
ػحفه كتصػ ٌػرؼ بيػػه تصػ ٌػربان عايبػان علػػى عادتػػه يف عػػدـ
الشػػارح هػػسا التػػبلـ عػػو موضػػوعه ,كصػ ٌ
اليثبػػذ ,ككثػػرة اليشػػبٌث بػػاليخمُت الفاسػػد ,كاٟتػػدس ا١تخطػػئ ,باعػػل (علٌيػػه) (عليػػه) بصػػيغة
ػيدؿ ,كقػاؿ هػو خػعه مقػ ٌدـ ,كمبيػد ا (امينػاع).
اٞتار كآّركر ,كجعل الومَت عاحدان علػى ا١تس ٌ
ا١تسيدؿ اميناع األخس .كهسا كبلـ ال معٌت له ,كال تعلُّ ىق له ٔتػا بعػدا كمػا قبلػه ,كإٌ٪تػا
أم على
ٌ
ييصػػدل لشػػرح مثػػل هػػسا
يياػ ٌػرأ عليػػه مػػو ال رسػ ى
عمػػو ٌ
ػوخ لػػه يف الفػ ٌػو ,بػػل كال إ١تػ ى
ػاـ ,بو ػبلن ٌ
ً
إماـ .كلو راجن «ا٠تصاحص» ما كقن يف مثػل هػسا الورط ًػة ,بػل لػو
الفو ه
التياب السم هو ٢تسا ٌ
اليأمػػل ألرخػػى علػػى عي ػ ٌوارا ًم ٍرطػػه .كقػػد جعػػل «ابػػو جػ ٌػٍت» يف «ا٠تصػػاحص» هػػسا
تأمػػل بع ػ
ٌ
ٌ
(ُ)
(ِ)
(ّ)

ذكر الدكيور بااؿ جانبان ٦تا اسيدركه ابو الطيب على ابو عبلف يف مقدمة الفي

الفي
الفي

ِ ِِٗ.
ُ ّٔٓ.

- ُّٕ -

ُ ُُِ.

التػػبلـ عقػػب ترٚتػ وػة ,بأكردهػػا ا١تصػػنٌف ٥تركط ػةن .كعبارتػػه يف «ا٠تصػػاحص» بػػاب يف تػػرؾ أهػػل

ا١تػ ػػدر كمػ ػػا أيخػ ػػس عػ ػػو أهػ ػػل الػ ػػوبر .مث قػ ػػاؿ علٌػ ػػة امينػ ػػاع ذلػ ػػك مػ ػػا عػ ػ ىػرض للغػ ػػات اٟتاضػ ػػرة
إخل...بأدخػػل ا١تصػػنٌف الًتٚتػػة يف التػػبلـ ,كشػ ىػرح ّٔػػا اإلشػػارة الواقع ػةى يف «ا٠تصػػاحص» .بػػأراد
تصػػدل ألم ػ ور أف
ٌ
الشػػارح أف يزيػػد يف إيوػػاح ذلػػك ٔتػػا سػػلته مػػو تلػػك ا١تسػػالك .بينبغػػي ١تػػو ٌ
ػبح يف مس ػ ػػاحله .كاهلل ا١ترش ػ ػػد
٭ت ٌق ػ ػػق مهم ػ ػػات مس ػ ػػاحله ,أك ي ػ ػ ى
ػًتؾ ا٠ت ػ ػػوض يف جداكل ػ ػػه ,كالس ػ ػ ى
سبحانه(ُ).
ابن عالن في بعض األخطاء كما في ترجمة ابن عصفور،
وم ذلك نجده يتب َ

علي بو مؤمو(ِ).
بقد ذكر أنه علي بو ا١توبٌق .كهو كما يف كيب الًتاجم ٌ
ػص ا٠تصػػاحص «كمػػو االعػػيبلؿ ٢تػػم بأبعػػا٢تم أف تقػػوؿ إذا كػػاف اسػػم الفاعػػل
كيف نػ ٌ
ً
ٖتمله للومَت  -مىت جرل على غَت ىمو هو له ً -صفةن أك ًصلةن أك حاالن أك خػعان دل
على َّقوة ٌ
(ّ)
٭تيمل ال ً
وم ىَت كما ٭تيمله الفعل»

بقد ذكر كبل٫تا متاف قوله «صفة أك حاالن» «قبله أك معه» .كهو خبلؼ نسخ
االقًتاح كا٠تصاحص.
مر.
ككما يف تعريف كياب ا١تغٍت البو ببلح بيما ٌ

ُ ٖٓٓ.

(ُ)

الفي

(ِ)
(ّ)

داعي الفبلح ْْ ،كالفي ُ ِّٕ ،كبغية الوعاة ِ َُِ.
داعي الفبلح ْْٕ ,ْْٖ ,كالفي ِ ِّٖ ,كا٠تصاحص ُ ُٖٔ.

- ُّٖ -

مصادر ابن عالن:
أكثر اعتماد ابن عالن في شرحو عل كتب سبعة أعالم السيوطي ،كابو هشاـ،
كالشيخ زكريا األنصارم ،كابو األنبارم ،كسعد الديو اليفيازاشل ،كالفيومي ،ك٣تد الديو الفَتكز
بادم.
ٌأما السيوطي بقد أخس ابو عبلف عو كيبه ٫تن ا٢توامن ،كا١تزهر ،كاألشباا كالنظاحر
الفقهية كالنحوية ،كالنتذ ،كشرح نظم ٚتن اٞتوامن ،كتدريب الراكم ،كشرح عقود اٞتماف،
لب اللباب ،كاإلتقاف.
كبغية الوعاة ،كحاشييه على مغٍت اللبيب ،كمنظوميه يف اليثبيذ ،ك ٌ
ك ٌأما ابو هشاـ بقد اعيمد على كيابيه مغٍت اللبيب كأكضح ا١تسالك ،كاعيمادا على
األكؿ أكثر.
ٌ
كاعيمد على بيح اٞتليل على البيواكم ،كا١تناهج التابية يف شرح الشابية ،كغاية
الوصوؿ يف شرح لب األصوؿ ،كبلوغ األرب يف شرح شسكر السهب ،للشيخ زكريا األنصارم.
كاعيمد على اإلنصاؼ يف مساحل ا٠تبلؼ ،كاإلغراب ،ك١تن األدلة ،أل العكات ابو
األنبارم.
العزم ،كا١تطوؿ ،كحاشية التشاؼ ،لليفيازاشل.
كشرح ٥تيصر ٌ
كا١تصباح ا١تنَت للفيومي مو أكثر التيب اليت رجن إليها ،كأقل منه القاموس احمليط.
مصادره حسب موضوعاتها إذل النحو كالصرؼ ،كاللغة،

ويمكننا أن نصنّ
كالًتاجم ،كاليفسَت ،كالفقه كأصوله ،كالببلغة .كموضوعات أخرل.

بأك٢تا اليصريح شرح اليوضيح للشيخ خالد األزهرم ،كأكثر اعيمادا
ّأما كتب النحو ٌ

عليه ،مث مغٍت اللبيب ،مث كيب السيوطي ا٢تمن ،كاألشباا ،كالنتذ ،كحاشييه على مغٍت
اللبيب ،كدل يرجن إذل األخَت إالٌ مرنة كاحد نة.
مثٌ كيب ابو األنبارم الثبلث ،بتيابا الشيخ زكريا بلوغ األرب ،كا١تنهاج التابية،
بتياب السعد شرح العزم ،بأكضح ا١تسالك ،كما رجن إذل كيب أخرل ا١ترة كا١ترتُت،
كارتشاؼ الورب يف لساف العرب أل حياف األندلسي ،كشرح القواعد الصغرل إلٝتاعيل
العلوم ،كألفية ابو مالك ،كم اآلجركمية ،كشرح الز٧تاشل لعبد ا١تلك العصامي ،كا١تنهل
الصايف للدماميٍت ،كمراسلة بُت الدماميٍت كالبلقيٍت ،كالشفا شرح شسكر السهب لعبد ا١تلك
- ُّٗ -

العصامي ،كا١تقاصد النحوية للعيٍت ،كاليوضيح بإعراب مشتبلت اٞتامن الصحيح البو
مالك ،كشرح ملحة اإلعراب للحريرم.
ّأما مصادره في اللغة بأ٫تها ا١تصباح كالقاموس ،مث ا١تثلث البو السيٌد ،كرسالة
ا١تنشي يف اليعريب ،مث الصحاح للاوهرم.

وفي فقو اللغة ا١تزهر ،كالصاحيب ،كاألمارل البو اٟتاجب ،كجوهرة الغواص حملمد بو

عراؽ.
ٌ

وأكثر اعتماده في التراجم على بغية الوعاة ،كلب اللباب ،كما ذكر سابقان .كما
اعيمد على هتسيب األٝتا كاللغات.
وفي التفسير رجن إذل التشاؼ للز٥تشرم ،كحاشية السعد عليه ،كالبيواكم،
القارم ،كالعصامي.
ا١تسمى بفيح اٞتليل ،ك ٌ
كحواشي الشيخ زكريا األنصارم عليه ٌ

وف ففي الفق ففو وأص ففولو اعيم ػػد عل ػػى احملص ػػوؿ للػ ػرازم ،كاليمهي ػػد لئلس ػػنوم ،كاألش ػػباا

كالنظاحر الفقهية للسيوطي ،كشرح ٚتن اٞتوامن لليسوطي ،كٚتن اٞتوامن لياج الديو السػبتي،
للم ىحلّْػي ،أك غايػػة الوصػػوؿ يف شػػرح لػب األصػػوؿ
كمنػػن ا١توانػػن لػػه أيوػان ،كشػػرح ٚتػػن اٞتوامػػن ى
للشيخ زكريا ،كقواعد الزركشي ،كشرح احملصوؿ للقرايف ،ككشف األسرار لعبد العزيػز بػو أٛتػد,
عبل الديو البخارم (ت َّٕهػ).
ا١تطوؿ للسعد ،كشرح ا١تفياح للشريف اٞترجاشل،
ّأما في البالغة بقد اعيمد على ٌ
كشرح عقود اٞتماف للسيوطي.

ورج إل كتب متفرقة في الحديث واصطالحو ،كالنخبة كشرحها البو حار

العسقبلشل ،كالنتذ على ابو الصبلح للزركشي ،كشرح ا١تشارؽ البو ا١تلك ،كشرح صحيح
مسلم لئلماـ النوكم ،كشرح عمدة األحتاـ البو دقيق العيد.
كرجن مرة كاحدة إذل كياب شرح العقيدة الوسطى للسنوسي.

يخص التفسير ،كما
وال ب ّد من التنبيو إل أنّو قد ينق من كتاب التفسير ما ال
ّ

ن ىقل مو بيح اٞتليل كمو حاشية اليحفة قوؿ ابو جٍت.
كمثل ذلك بقية مصادرا ،بقد ن ىقل عو شرح احملصوؿ للقرايف يف ترٚتة ر بة كأبيه،
كسيبويه.
- َُْ -

عمن نق عنو ،كما بعل يف ترٚتة
وقد يكون الكتاب موجوداً بين يديو ،فينق ّ
أهم
سيبويه أيوان ،إذ نقل عو الشفا للعصامي ما نقله عو اليصريح ،علمان أف اليصريح مو ٌ
مصادرا.

- ُُْ -

ثالثاً:
تاريخ تأليفو وعنوانو ووص نسخ
المخطوط ومنهج التحقيق

- ُِْ -

تاريخ تأليفو والعنوان:
قاؿ ا١تؤلف يف خا٘تيه «كاف انيها تسويدا بعد ظهر األحد سابن عشر رمواف سنة
ََُٓهػ .بقد ألٌفه إذان يف العقد األخَت مو حياته».

ٌأما عنوانه با٠تبلؼ يف كلمة ٥تبئات باسم الفاعل ,ك٥تبآت باسػم ا١تفعػوؿ .بقػد جػا
يف ص ػػفحة العنػ ػواف يف النس ػػخة ب «ه ػػسا ش ػػرح االقػ ػًتاح للش ػػيخ ٤تم ػػد ب ػػو عل ػػي ب ػػو عػ ػبلٌف

الصدّْيقي رٛته اهلل تعاذل كنفعنا اهلل به مُت مُت مُت يس ٌػمى الشػرح داعػي الفػبلح ١تخبػآت
االقًتاح» .يف النسخة د هسا كياب داعي الفبلح ١تخبآت االقًتاح.
ٌأما يف أ ك ج بلم يسكر اسم التياب بقد جا «هسا شػرح االقػًتاح للشػيخ ٤تمػد بػو

عػبلٌف الصػػدّْيقي رٛتػػه اهلل تعػػاذل مػػُت مػػُت» .لتػ ٌػو ابػػو عػبلٌف يف ا١تقدمػػة ٝتٌػػاا داعػػي الفػػبلح

١تخبئات االقًتاح.
كدل يسكر التياب البو عبلف إال صاحبا معام تاريخ الًتاث اإلسبلمي(ُ) علي الرضػا
قرا بلوط كأٛتد طوراف قرا بلوط .كقد ذكراا داعي الفػبلح ١تخبػآت االقػًتاحٌ .أمػا أٛتػد طػوراف
يف مقدمة السخر كالعدة بقد ٝتٌاا داعي الفبلح شرح االقًتاح.
كاسم ا١تفعوؿ ٥تبآت مناسب للمعٌت أكثر؛ أل ٌف الشرح جػا ليخػرج ا١تعػاشل ا١تخبػأة يف
لتو احيماؿ أف تتػوف اليسػمية يف صػفحة العنػواف مػو الناسػخ ١تػا رأينػا مػو خبلبهػا
الشرح .ك ٌ
كالػػدعا باالنيفػػاع مػػو مؤلفػػه ,كاتفػػاؽ النسػػخ يف ا١تق ٌدمػػة علػػى تسػػمييه باسػػم الفاعػػل ٥تبئػػات
رجح أف يتوف العنواف به ,أم داعي الفبلح ١تخبئات االقًتاح.
ٌ

(ُ)

معام تاريخ الًتاث اإلسبلمي ٓ ََّٓ ,رقم ِْٗٗ.

- ُّْ -

نسخ الكتاب:
للتياب ٙتاف نسخ يف ثبلثة دكؿ ,بفي إسيانبوؿ أربن نسخ
ُ) ا١تتيب ػ ػػة الوطني ػ ػػة أس ػ ػػتدار ,ح ػ ػػاجي س ػ ػػليم غ ػ ػػا ,يف ُِٖ كرق ػ ػػة ,كيب ػ ػػذ يف
ُُُٖهػ ,رقم ُُُٕ.
ِ) ا١تتيبة السليمانية ,أسعد أبندم ,رقم َّْٔ.
ّ) ا١تتيبة السليمانية ,الله رل ,رقم ِّْٔ.
ْ) راغب باشا ,كيبذ يف ُُٗٓهػ ,رقم ُُِّ.
كهسا النسخ دل أسيطن الوصوؿ إليها ,أك اٟتصوؿ عليها.

ّأما النسخ التي اعتمدت في التحقيق فهي في مصر والمملكة العربية السعودية:

ُ) نسػػخة جامعػػة اإلمػػاـ ٤تمػػد بػػو سػػعود اإلسػػبلمية بالريػػاض ,كهػػي مصػ ٌػورة عػػو
نسػ ػػخة القػ ػػدس ,يف ُّٗ لوحػ ػػة ,كعػ ػػدد أسػ ػػطرها يف الصػ ػػفحة ِٓ سػ ػػطران,
كرقمهػػا ََّٗ .جػػا يف رأس اللوحػػة األكذل «كقػػف الفقػػَت ٤تمػػد بػػدر علػػى
أكالدا مثٌ على طلبة العلم بالقدس الشريف» .كجػا يف خا٘تيهػا «ككػاف الفػراغ
ػهر ذم القعػدة
مو تعليق هسا النسخة ,ى
يوـ ا٠تميس ا١تبػارؾ ,س ى
ػادس عش ىػر ش ى
اٟت ػ ػراـ ,م ػػو ش ػػهور س ػػنة أل ػ و
ػف كمئػ ػ وػة كإح ػػدل عش ػ ىػر ,عل ػػى الفق ػػَت ا١تع ػػًتؼ
باليقصػػَت ,عم ػػر بػػو ٥تل ػػوؼ اٟتػػاركشل ,غف ػػر اهلل لػػه كلوالدي ػػه ك١تشػػاٮته كلت ػ ٌػل
ا١تسلمُت .مُت».

اضح مقػرك  ,يشػاركه قلػم خػر مقػرك يف صػفحات قليلػة.
نسخ ك و
ط و
كقد يكيبذ ٓت ٌ
ك١تعربة تاريخ نسخها ككضحها اعيمدهتا أصبلن كرمزت ٢تا (أ).
ِ) نسخة األزهر بالقاهرة ,يف ُٔٗ لوحة ,كعدد أسطرها ِّ سطران ,كرقمهػا
كص ٌوىر متاّنا اللوحػة َِ.
َِِّٕٓ .كقد سقط مو تصويرها اللوحة ِٓ ,ي
كمقرا بػركاؽ األكػراد( .)1كجػا
كقد كقفذ هلل تعاذل على أهل العلم باألزهر ٌ

()1

شس ك كب هزو ونىقفظ فف ونفشقى وو فذ يفٍ كفم عشفش نى فك يفع صفاح ونةُفىوٌ,21 ,11 :
....41 ,31

- ُْْ -

يف خرهػػا «٘تػػذ كيابيهػػا ْتمػػد اهلل كعونػػه بيػػد كاتبهػػا األسػػَت لسنوبػػه الفقػػَت
أٛتد ا١ترانعيم ا٠تطيب».
كقد كيبذ ٓتٌط مقرك  ,كرمزت ٢تا (ب).
ّ) دار التي ػػب ا١تصػ ػرية ,كه ػػي نس ػػخة منس ػػوخة ع ػػو نس ػػخة الق ػػدس ,يف َِٓ
كرقػػات ,كعػػدد أسػػطرها ُٕ سػػطران ,كرقمهػػا َّٓ ٨تػػو تيمػػور .علػػى صػػفحة
العن ػ ػ ػواف خ ػ ػ ػػيم كق ػ ػ ػػف متيب ػ ػ ػػة العبلٌم ػ ػ ػػة أٛت ػ ػ ػػد تيم ػ ػ ػػور باش ػ ػ ػػا(ت ُّْٖق,
َُّٗـ)()1
كنصه «كقف أٛتد بو إٝتاعيل بو ٤تمد تيمور ٔتصر» .كجا
ٌ
كقوتػػه بقلػػم الفقػػَت
يف خا٘تيهػػا «كبعػػد ,بقػػد ٌ نسػػخ هػػسا التيػػاب بعػػوف اهلل ٌ
عب ػػدا ٤تم ػػد أم ػػُت اب ػػو ا١ترح ػػوـ عم ػػر ب ػػو ا١ترح ػػوـ ٤تم ػػد ال ػػدنف األنص ػػارم
قيمباشػػي( )2ص ػػخرة اهلل ا١تشػ ٌػربة كا١تس ػػاد األقصػػى ,يف س ػػب ون كعش ػريو م ػػو
شهر رجب الفرد ,لسنة و
سذ كثبلثُت كثبلث مئ وػة كأل و
ػف هاػرم .غفػر اهلل لػه
كلوالديه ك١تو أحسو إليهما .مُت.

كرل اهلل
كق ػػد نس ػػخذ ه ػػسا النس ػػخة م ػػو النس ػػخة ا١توج ػػودة يف متيب ػػة الع ػػادل العبلٌم ػػة ٌ
سرا .مُت.
الشيخ ٤تمد البديرم ,ق ٌدس اهلل ٌ
كصار مقابليهػا علػى النسػخة األصػليٌة الػيت نقلػذ منهػا طبػق أصػلها .كذلػك يف ٜتسػة
سذ كثبلثُت كثبلث مئة ك و
ألف».
عشر شعباف ا١تعظٌم ,لسنة ٍّ

ط رقعة كاضح ٚتيل .كرمزت ٢تا (ج).
كقد هكيبذ ٓت ٌ
كتشػػًتؾ هػػسا النسػػخ الػػثبلث بأ ٌّنػػا يكيبػػذ ٔتػػداديو ,بػػا١ت بػػاألٛتر كالشػػرح باألسػػود,
على أنٌه كثَتان ما اتفقذ النسخ ٓتلط ا١ت بالشرح ,ب يتيب الشػرح بػاألٛتر كا١تػ باألسػود ك١تػا
ٌ
كانػػذ لوحػػات ج مصػػورة ,بػػإ ٌف ا١تػػداد األٛتػػر دل يظهػػر كثػػَته منػػه باليصػػوير .كمػػا تشػػًتؾ هػػسا
النسخ باليعليقات اليت علقذ عليها باٟتواشي ,كبأخطاحها كٖتريفاهتا كتصحيفاهتا.
كتشًتؾ أ ك ب بالرموز كػ(ا١تصػ) للمصنف ,ك(ح) ٟتينئ وػس ,كغػَت ذلػك .كقػد حصػلذ
ٌأكالن علػػى النسػػخة أ ك ب كظننػػذ أنػػٍت أكيفػػي ّٔمػػا ,ك١تػػا كجػػدت تقرأّمػػا راسػػلذ للحصػػوؿ
ٌ
()1
()2

ي ش ى ف وألعالو .100:1
كزو وسد .

- ُْٓ -

علػ ػػى النسػ ػػخة الثالثػ ػػة ,كإذ ّٔػ ػػا صػ ػػورة عػ ػػو األكذل ,كلتنٌهػ ػػا سػ ػػاعدت يف توضػ ػػيح كثػ ػػَت مػ ػػو
التلمات.
لتػ ٌػو مػػا أثبػػذ أ ٌف هػػسا النسػػخ مػػأخوذة عػػو أصػػل كاحػػد مػػا سػػقط منهػػا يف كيػػاب
السػماع بقػدر لوحػة كاملػة ,كالسػقط هػو نصػف الفػرع الثالػث عشػر ,كالفػرع الرابػن عشػر كلٌػػه,
لم وة» إذل قولػػه
ك ٌأكؿ الفصػػل ا١تلخػػص مػػو احملصػػوؿ ,مػػو شػػرح قولػػه «أخػػاؾ الػػسم إف تدعيػػه لػ يػم ٌ
«كمعربةي األدلٌػة تيوقٌػف علػى معربػة اللغػة كالنحػو كاليصػريف ,كمػا ييوقٌػف علػى الواجػب ا١تطلػق
مقدكر للمتلف» ٦تا طلب اٟتصوؿ على نسخة كاملة.
كهو
ه

ْ) ا١تتيبػ ػػة ا١تركزيػ ػػة للمخطوطػ ػػات اإلس ػ ػػبلمية بالقػ ػػاهرة ,يف ُْٔ كرقػ ػػة ,كع ػ ػػدد
أس ػػطرها ِّ س ػػطران ,كرقمه ػػا ِْٓٗ .ج ػػا يف خا٘تيه ػػا «ك ػػاف الفػ ػراغ م ػػو
كيابيهػػا يف ِٖ شػػعباف ا١تتػ ٌػرـ سػػنة ُُٕٓه ػػ ,علػػى يػػد كاتبػػه الفقػػَت حسػػُت
احمللٌي الشابعي األزهرم األٛتدم عفا اهلل عنه مُت».

األكؿ نسخ جيد كاضح خاؿ مو األخطا إذل اللوحػة َّ .كالثػاشل
كيبذ ٓتطُت ٌ

مقرك كاضح بيه ٖتريف كتصحيف.
كهي نسخة ٥تيصرة عو تلك النسخ ,بتثَت مو الشرح السم جا بالنسخ السػابقة دل
يػػأت بػػه ,كمػػا تغػػَت متػػاف شػػرح بع ػ ا١تسػػاحل بيهػػا ,كيعليقػػه علػػى «أم» اليفسػػَتية ,كش ػرح
رجحػػذ أف تتػػوف نسػػخذ عػػو مسػ ٌػودة ا١تؤلػػف ,أك أنػٌػه أعػػاد الشػػرح بأضػػاؼ
«العػػرب» ,لػػسا ٌ

لتو ما سقط مػو تلػك النسػخ دل يسػقط منهػا إالٌ شػرح قولػه «معربػة
عليه إضابات جديدةٌ .
ػدكر للمتلػف»( )1كبػسلك
اللغة كالنحو كاليصريف ,كما ييوقٌف على الواجب ا١تطلق كهو مق ه
يتوف شرح هسا السطر سقط مػو األربػن ,كمػا سػقط مػو النسػخ أك مػو نسػخ ابػو عػبلف بلػم
يشرحه أبدان ما يلي()2
اص األٝتا  ,ككسا اإلضابة ,كال ٬توز اٞتمن بينهما(.)3
ُ .كالثاشل كالبلـ مو خو ٌ
ألّنم كانوا ٣تاكريو(.)1
ٌِ .

()1

دوع وناالح .317

()2

ينظر أيوان داعي الفبلح ّٕ.ُِٖ ,
دوع وناالح .135

()3

- ُْٔ -

ّ .كقاؿ ابو النحاس يف اليعليقة(.)2
ْ .كقػػاؿ أيو ػان ذهػػب التوبيٌػػوف إذل ج ػواز دخػػوؿ الػػبلـ يف خػػع «لتػػوّ» ,كاحيا ػوا
بقوؿ الشاعر

 ...................كلتنٌٍت مو حبها لعميد
كاٞت ػواب أ ٌف هػػسا البيػػذ ال ييعػػرؼ قاحلػػه كال ٌأكليػػه ,كدل ييػػسكر منػػه إالٌ هػػسا ,كدل يينشػػدا
أح ػ ػ هد ٦تػ ػػو كثّْػ ػ ىػق يف اللغػ ػػة ,كال عيػ ػػزم إذل مشػ ػػهوور بالوػ ػػبط كاإلتقػ ػػاف .كيف ذلػ ػػك مػ ػػا
بيه(.)3
ٓ .كأما كياب «العُت» بقد أطبق اٞتمهور مو أهل اللغة على الق ٍدح بيه(.)4
ٔ .جعلها منيزع مو علم اٟتساب(.)5

ٕ .بيقػػوؿ اسػ هػم أيسػػند الفعػػل إليػػه مقػ ٌدمان عليػػه ,بوجػػب أف يتػػوف مربوعػان قياسػان علػػى
اٟتتم(.)6
الفاعل.
باألصل هو الفاعل ,كالفرعي هو ما دل يسم باعله ,ك ي
ي
ٖ .ينبغي أف يع ٌد مو ٚتليه ١تعاقبيه ما هو مو ٚتليه()7
و
اب مػػاال ينصػػرؼ بعػػدـ االنص ػراؼ الطٌػراد اإلع ػراب يف
ٗ .بعػ وػل غ ػ ًَت ميصػ ٌػرؼ ,كإع ػر ى
كل(.)8
ٌ
خر؟ بيقوؿ دعوام على أ ٌّنا علٌةه(.)9
َُ .علةه يف ٍّ
٤تل ى
صحة دعواا(.)10
دليل على ٌ
ُُ .بدعواا ه
حاؿ الوقٍف بقط ,كهو األشهر ,كمنهم مو يثبيها()1
ُِ.
ى
()1
()2

دوع وناالح .223
دوع وناالح .252

()3

داعي الفبلح ِٓٗ.ِٗٔ ,
دوع وناالح .334
دوع وناالح .392
دوع وناالح .399
دوع وناالح .519
دوع وناالح .561
دوع وناالح .563
دوع وناالح .563

()4
()5
()6
()7
()8
()9
()10

- ُْٕ -

ُّ .كقاؿ األندلسي يف شرح ا١تفصل اسيدؿ التوبيوف على أف الوػمَت يف لػوالؾ
ك٨توا مربوع ,بأف قالوا أٚتعنا علػى أ ٌف الظػاهر الػسم قػاـ هػسا الوػمَت مقامػه مربػوع,
بوجب أف يتوف كسلك يف الومَت بالقياس عليه كاالسيصحاب(.)2

()1
()2

دوع وناالح .695
دوع وناالح .629

- ُْٖ -

منهج التحقيق:
أوالً :المعارضة ،وتتضمن:

أ) معارضة النسخ على نسخة األصل (أ) ،كاعيماد الصحيح إف خالف األصل,
كاإلشارة إذل ما زاد يف النسخ على (د)(ُ) ،كما زاد يف (د) على النسخ يوضن بُت

معتوبيُت(ِ) ،كقد أشرت يف اٟتاشية إذل الفرؽ بُت النسخ قدر اٟتاجة كما كاف مو ا٠تطأ
أك اليحريف أك اليصحيف دل أشر إليه.
بااؿ ،كاإلشارة إذل
ب) معارضة م االقًتاح يف داعي الفبلح على االقًتاح بيحقيق ٌ
بااؿ عندما توابق نسخةن مو نسخ داعي الفبلح ،كعند
اخيبلؼ نسخ االقًتاح عند ٌ
اٟتاجة.
بااؿ اعيمد يف ٖتقيق االقًتاح على أربن نسخ ٥تطوطة
كالدكيور ٤تمود ٌ
ُ) (س) كهي ٥تطوطة يف متيبة جامعة ا١تلك سعود يف
الرياض ،برقم ُِّٖ ،بيلم ّٖ.
ِ) (ح) كهي ٥تطوطة يف دار التيب الوطنية بيونس ،األٛتدية،
برقم َٕٕٔ.
ّ) (ـ) كهي ٥تطوطة يف متيبة جامعة اإلماـ ٤تمد بو سعود
مصورة عو ا١تتيبة الظاهرية برقم
اإلسبلمية يف الرياض ،برقم ٌُِٔٓ ،
ْٖٖٓ.
ْ) (ؿ) كهي ٥تطوطة يف متيبة برلُت برقم ْْٖٔ.ٕٓ/
كاعيمد على مطبوعُت
ُ -طبعة حيدر باد يف ا٢تند سنة َُُّهػ.

()1

وهى كثيش ذو يُ يك ي ى ويُ يك يقصش.

()2

كه ػ ػػو غ ػ ػػَت قلي ػ ػػل .ينظ ػ ػػر داع ػ ػػي الف ػ ػػبلح ِِ,ِّٓ ,ِِٔ ,ُٗٗ ,ُٖٗ ,ُٖٗ ,ُْٔ ,ْٖ ,ْٖ ,ّْ ,ِٓ ,
ِِٔ,ُٖٓ ,ُْٓ ,َٕٓ ,ْٗٓ ,ْٖٕ ,ُْٗ ,ُِْ ,ّٖٗ ,ّّٕ ,ِّْ ,ِِّ ,ُّٗ ,َّٕ ,ِّٔ ,
ٕٓٓ.ّٔٗ ,ٔٔٗ ,َٕٔ ,ٓٗٔ ,ٖٓٔ ,ّٓٔ ,ِٓٔ ,

- ُْٗ -

ِ -طبعة إسيانبوؿ يف مطبعة كلية اآلداب ،سنة ُّٓٗهػُٕٗٓ /ـ،
بيحقيق األسياذ أٛتد صبحي برات.
بااؿ ,ككضعيه بُت
كقد
ي
نص ٌ
نص االقًتاح يف داعي الفبلح مو ٌ
أكملذ ما مو ٌ
معتوبيُت.
ج) ١تا كاف ابو الطيٌب الفاسي كثَت النقل مو داعي الفبلح قارنذ شرح ابو الطيب
ٌ
ابو
كل ما تع ٌقب به ي
الفي بداعي الفبلح ،كأشرت إذل االخيبلؼ عند الوركرة ،كإذل ٌ
ابو عبلٌف .كقد أنقل كبلـ الفي لغايات أخرل ،كيوضيح كبلـ ابو عبلٌف ،أك لزيادة
الطيب ى
يرد ابو الطيٌب
عند ابو الطيب على ما عند ابو عبلف ،أك بياف تناق الشارحُت ،أك عندما ٌ
ردان خاطئان بسبب خطأ نسخة داعي الفبلح عندا .كقد أكمل ما سقط مو
على ابو عبلٌف ٌ
نسخ داعي الفبلح مو الفي (ُ).
د) معارضة النصوص ا١تنقولة من أصلها كمن ا١تصدر السم نقلذ منه؛ كتبلـ ابو
جٍت ،بإف ابو عبلف غالبان ينقله عو ا١تزهر ،با١تقارنة تتوف من ا٠تصاحص كا١تزهر .كاإلشارة
إذل االخيبلؼ بينهما إالٌ إذا كاف ينقل با١تعٌت.

النص ،كشرح ما ٭تياج إذل شرح ،كاليعليق عند
ثانياً :ضبط ما ٭تياج إذل ذلك يف ٌ
اٟتاجة ،كاسيخداـ عبلمات الًتقيم ،ككيابة اآليات القر نية بالتيابة القر نية ،كتتبَت ا١ت
على الشرح بدرجيُت ،كتعريوه.

ثالثاً :تخريج اآليات والقراءات القرآنية :كقد اعييمد يف ٗتريج القرا ات على كياب

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.

رابعاً :تخريج األحاديث :كيتوف مو صحيحي البخارم كمسلم إف كاف اٟتديث
بيهما ،كإال بمو اٞتوامن ككيب اليخريج ،كاامن األصوؿ ،ك٣تمن الزكاحد ،كا١تطالب العالية،
العماؿ ،كتلخيص اٟتبَت ،كاٞتامن الصغَت ،ككشف ا٠تفا  ،كالسلسلة الصحيحة
ككنز ٌ
كالوعيفة.

(ُ)

ينظر مثبلن داعي الفبلح ُّْ.ٖٓٔ ,ُْٔ ,ُّٔ ,

- َُٓ -

خامساً :تخريج األمثال واألقوال واآلثار من مظانّها :كقد اعييمد يف ٗتريج األمثاؿ

على ٚتهرة األمثاؿ ،ك٣تمن األمثاؿ ،كا١تسيقصى.

توسعذ يف ٗتريج األخبار كا١تناظرات مو كيب
سادساً :تخريج األخبار :كقد ٌ
األدب كالنحو كاللغة.

سابعاً :تخريج الشواىد واألشعار :كيتوف اليخريج مو الديواف إف كجد ،كإال بمو

٣تموعة شعرية .كقد الييزـ يف ٗتريج الشواهد بتياب سيبويه ،كا١تقيوب ،ككيب ابو جٍت،
ا١تفصل ،كشواهد العيٍت ا١تقاصد النحوية ،ككيب البغدادم يف شركح
كاٞتمل للزجاجي ،ك ٌ
الشواهد خزانة األدب ،كشرح أبيات ا١تغٍت ،كشرح أبيات الشابية .على أ ٌف اليخريج دل
يقيصد على هسا التيب ،إٌ٪تا الييزـ ّٔا اليزامان ،بإف دل يتو الشاهد بيها يخّْرج مو مظانٌه.
ثامناً :ترجمة األعالم :ترٚتةن ٥تيصرة جدان ،باليعريف باٝته كتاريخ كباته ،معيمدان يف

ترٚتة النحاة على بغية الوعاة غالبان ،كقد ييزاد عليه.

تاسعاً :المسا النحوية :الييزمذ اإلحالة بيها على كياب سيبويه ،كا١تقيوب ،ك٫تن

بؤلّنما عمدة النحو ،ك ٌأما الثانياف بلتثرة اعيماد الشارح
ا٢توامن ،كاليصريحٌ .أما األكالف ٌ
عليهما .على أنٌه دل يقيصد على هسا األربعة ،بتثَتان ما زيد عليهما .كقد اكييفي يف ا١تساحل
اليت بيها شاهد ٨توم بيخريج الشاهد ،ككسلك اليت بيها ٪توذج ٨توم ،كهو ا١تثل الشاحن عند
النحاة.
عاشراً :المسا المتنوعة :كاألصولية كالقر نية كاٟتديثية.

بلما كاف علم أصوؿ النحو قاحمان على أصوؿ الفقه اتفقذ موضوعاته
ٌأما األصولية ٌ
كمساحله ،لسا تطلٌب ذلك اإلشارة إذل موضن ذلك يف كيب أصوؿ الفقه .كقد الييزـ يف ذلك
باحملصوؿ ،كالبحر احمليط للزركشي ،كلليمييز بينه كبُت ْتر أ حيٌاف قيٌدت الزركشي،
كاإلّٔاج ،كاليحبَت .ككثَتان ما زيد على ذلك.
ٌأما موضوعات علوـ القر ف باإلتقاف كغَتا.
ك ٌأما مصطلح اٟتديث بيدريب الراكم.

لتل مو اآليات القر نية كالقرا ات,
حادي عشر :الفهارس الفنية:
ٌ
كتيومو بهرسان ٌ

كاألحاديث ,كاألخبار كاآلثار ,كاألمثاؿ كاألقواؿ ا١تأثورة ,كالنماذج النحوية ,كالنماذج
- ُُٓ -

الصربية ,كاألشعار ,كا١تساحل النحوية كالصربية ,كاللغويات ,كالقواعد النحوية التلية ,كبقه
اللغة ,كاألعبلـ ,كالقباحل كاألمم كا١تساهب كالفرؽ ,كاللغات كاللهاات ,كالتيب الواردة يف
التياب ,كاألزمنة كاألمتنة ,كا١تصادر كا١تراجن ,كأخَتان بهرس موضوعات التياب.

- ُِٓ -

لوحة العنواف يف النسخة أ
- ُّٓ -

اللوحة ِ مو أ
- ُْٓ -

اللوحة ٕٔ مو أ
- ُٓٓ -

اللوحة ِ مو ب
- ُٓٔ -

اللوحة ّٕ مو ب
- ُٕٓ -

اللوحة ْ مو ج
- ُٖٓ -

اللوحة ُٔ مو ج
- ُٓٗ -

اللوحة ّ مو د
- َُٔ -

اللوحة َّ مو د
- ُُٔ -

القسم الثاني
التحقيق

- ُِٔ -

ىذا شرح االقرتاح للشيخ ػتمد(ٔ) بن عالّف الصدِّيقي رزتو اهلل تعاُف(ٕ) آمني
(ٖ)
آمني
[ٕأ ب ج د]

( ٔ)
( ٕ)
( ٖ)

ُحى ـ ٟد :حرٓ عٍ.ٟ
ُحى ـ ٟدٔٚ :فعٕخ هللا رٗ آِ.ٓ١
ُحى ـ ٟد ّّٝ ٔ٠ :حٌَ٘ف :ىحع ٟحٌف٩ف ٌّوزآص ح٨لظَحفٚ .ـ ٟحٌٍٛلةش حٌٚ٤ة ٝـة ٟى٘ :ةٌح وظةخد
ىحع ٟحٌف٩ف ٌّوزآص ح٨لظَحف.

بسم اهلل الرزتن الرحيم
ػداع ّ ّػَ مّ ّػَ ٍف وقيػاً يّػَف يػو
أبدع ما شا َ من اظتَّنات ،وجع َػَ بب ِ
اضتمد هلل الذي َ
أظهر بعض تلك على يد بعض البايا ،ليَّف آيػ ً علػى اليُا ُػَ يف العطايػا
ظهَره بال ّذات ،و َ
ػ ى ػػذه(ٔ) األقػ ػَِاـ ،وجعلػ ػ عت ػػم م ػػن ُرتلػ ػ األ ،ػػداـ،
ابعتيػ ػ واظتااي ػػا أزت ػػده أف ش ػػر
ِ
ػرو إذا نُ ِظ ػ َػم يف ِْ ػ ْلك الس ػػادات ِا ػ ُار اطتُػداـ؛ ػ ػ«اظت ػػر م ػ م ػػن
ونظم ػ يف ْ ػ ْلّهم ،وال ذ ػ َ
أحب»(ٕ) ،وإف َف يل ق بو يف اظتقاـ

الصػالت ؽتّػن ي ِ
ص ُػَ مػن يشػا
وح ََْز الَُائ ِػد و ِّ
َ
الر ع َ يف اظتآب َ
وأشّره ُشّراً أناؿ بو ّ
ب ري حساب
ػتمػػداً ع ػ ُػده
يك لػػو ،وأشػ ُ
وأشػ ُ
ػهد أف ال إلػػو إالّ اهلل وحػ َػدهُ ال شػر َ
ػهد أف ْػيِّ َدنا ومَالنػػا ّ
ف
يف ،وما ييَق ُ
ع الشر َ
ورَْلُو ،واُيُّوُ وح ي و و،ليلُوُ، ،ريُ رَْؿ أرْلَو ،الذي مه َد بو الشر َ
روعػػوُ ،وأحيػػا بػػو اظتعاىػ َػد والش ػَاىد اػػلى اهلل وْ ػلّم
عليػػو أن ػَاعُ القَاعػػد ،ويسػػر بػػو أا ػَلَوُ و َ
وحابػػو ،اػػالةً وْػػالماً ،مػػا دعػػى
عليػػو وزاده ض ػالً وشػػر اً لديػػو ،وعلػػى آلػػو وا ػ و وتابعيػػو ْ

داعي الُالح ظتخِّئات االقرتاح
وبعػػد يقػػَؿ قػػري رزت ػ ِ مػػَاله ،الَا ػػق بػػو يف ْػ ِّػره وؾت ػَاه ،اظتءىػػَ بُضػػَ اهلل بق ػرا ِ
ُ
ُ
ُ
ُ
ِِ
ِ
ػتمػػد علػػي بػػن عػالّف الصػػدِّيقي الشػػا عي،
ػاري و،يمػػو كػػَؼ ّع ػ اهلل ّ
اػ ي ِ اضتػػا ال خػ ّ
ف اهللُ بػو وبآبائػو الّػرِاـ ،وبابنائػو وأح ابػو
اظتّي اظتنري -لَطَ َ
،اد ُـ السنّ الن َي واليُسري باضترـ ّ
إُف يَـ ِ
الق ِ
ياـ:-
ىذه عُجال ٌ البن عالّف تُسمى «داعػي الُػالح ظتخِّئػات االقػرتاح» ،و ػعيُها(ٖ) علػى
الّياب الذي زا َف و عُو ،وبا َف شرُوُ وانعُوُ بماـ العلػَـ الشػرعيّ وعالِمهػا ،وقا ػي الُنػَف
وحاّمهػػا ،اهيهػ ِػد الن ريػ ِر ،اضتػػائ ِا لُضػيليت اليقريػػر والي ريػػر ،غتػػد ِ
ِ
ِّد القػػرف الياْػ ،
ابْػػالميّ
(ٔ)
(ٕ)

(ٖ)

ـ ٟى٘ :ئ٨ء.
كي٠غ َِـٛع ,أهَؿٗ حٌزوخٍ ٕٕ3ٖ:٘ ٞـ ٟوظخد ح٤ىد ,رخد عِ٩ش حٌلذ ـ ٟهللا ّ
عةِ ٚؿةًّ
ٍ ,٘ٙلُ ٕٖٓٗ:ٗ ٍُِٔٚ , ٘3ٔ5 - ٘3ٔٙ :ـ ٟوظخد حٌزَ ,رخد حٌَّء ِع ِٓ أكةذٍٓ٘ ,لةُ:
ٓٗٚ ,ٕٙؼَّ٘١ةةخ:ٕ٠ .ةةَ :ؿةةخِع حٛ٤ةةٛي ٍ ,٘٘٘:ٙلةةُٚ ,ٗ53٘ :وٕ ة ِ حٌعّةةخي ,ٕٗٙ3ٗ:2
ٚ ,ٕٗٙ3ٙٚ ,ٕٗٙ3٘ٚـ ٞ١حٌمةيٍ ,ٕٙ٘:ٙ َ٠لةُٚ ,2ٔ2ٔٚ ,2ٔ2ٓ :و٘ةؿ حٌوفةخء ٕ,ٕٕٓ:
ٍلُ.ٕٕ3ٗ :
وٌح ـ ٟىٛ ٟ٘ٚ .فش «عـخٌش»ٚ .ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٟٚ :عظٗ.
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ػالؿ ال ػػدي ِن ب ػ ِن أ بّ ػػر ّمػ ِ
و ػػَ «الض ػػَ الّالم ػ »(ٔ) ع ػ ِػد الػػرزت ِن ج ػ ِ
ػاؿ ال ػػدي ِن الس ػػيَ ِّي
عي -ن َُعن ػػا(ٕ) اهلل ببّاتِػ ِػو ،وأع ػػاد علين ػػا م ػػن ّ ػػرٔف َضتَظات ػػو -يف العل ػػم ال ػػذي
األزى ػ ِّ
ػري الش ػػا ِّ
ػدؿ علػى ّمػاؿ الن اىػ لَا ػعو
ونَعو ،وشتّػاه «عل َػم أاػَؿ(ٖ) الن ػَ» -وىػَ ي ّ
ا،رتعو ،وأالّو ّ
والص َ -ظتا أنّو َف أقف لػو علػى تعليػ ٍق وال دلي ٍػَ ليّػَف لقارئػو ّاظتصػاحب والر يػق ،وإ ْف َف
ّ
ٍ
أّن من ِ
ػدؿ علػى ذلػك نػاوِف يف العلػَـ
ي
ػاؿ
ٍ
داف
ي
ػم
ػ
ل
ا
ػذا
ى
ػاب
ب
ر
أ
من
وال
اهاؿ،
ىذا
أىَ
ّ
َْ
وقُصػػَري(ٗ) ،وبنػػائي ظتعاىػػد مطػػال وقُصػػَري(٘) ،ذػػري أ ّف الل ػ الن ػػَي وال ػ َػر األزتػػدي
اليم ،أ اض الُيض اظتدد وعم
الروي إذا ضت
وعم ذلك ّ
ّ
وقلت ميَِّّالً على اهلل :قاؿ اظتءلِّف -رزتو اهلل:-
اْيعنت باهلل ُ
ُ

ً ً
الر ً
العلَ
حيم أي :أبدأ واالْ ُم من
السمَ ،وىَ ُّ
ّ
الرحم ًن ٌ
بسم الل ٌ
ِ
ِ
جالئَ النِعم ودقائقها
مُيض
الرحيم:
الرزتن
ُ
واهللَ :علَ ٌم لل ّذات الَاجب الَجَد و ُ
ُ
يق ػ ؿ(- )ٙعػػب بػػو لس ػ ِق ِو علػػى و ػ الّيػػاب -العب ػ ي  :اظتملػػَؾ طتالقػػو -وْػػيا
معنػاه شػػرعاً -الفقيػػر :احمليػػاج يف ّػػَ حػ ٍ
ػاؿ [ٖب] إلػػا الل -تعػػىلا :-تنازعػػو الَاػػُاف
ُ
ي
ّ
ق لو ،واألحسن إعماؿ الثآف يو ل ُق ْربو
و«تعػػاُف» رتل ػ ٌ حاليّ ػ ٌ ،أو إنشػػائيّ ٌ مسػػيانُ ٌ [ٖج] للثنػػا عليػػو ضػػمَعا مػػن العلػػَ
()5
اظتعنَي ،وىَ ال ل والقهر
بو

عب ي الرحمن :عطف بي ٍ
ػت
ػاف أو ب ٌ
ػدؿ مػن قَلػو «الع ػد» ال نع ٌ
العلَػم ال ينع ُ
ػت؛ أل ّف َ

( ٔ)

حُٓ وظخد ـ ٟطَحؿُ أع١خْ حٌمَْ حٌظخٓعٚ ,حّٓٗ حٌىخًِ :حٌٛ٠ء حٌِ٩ع ـ ٟأع١ةخْ حٌمةَْ حٌظخٓةع,
ٌِ٧ةةخَ ِلّةةي رةةٓ عزةةي حٌةةَكّٓ حٌٔةةوخ ٞٚحٌّظةةٛـٓ ٝةةٕش ٕٓ ٘2ة ٘ٚ .ةة ِ ٛزةةٛع :ٕ٠ .ةةَ :و٘ةةؿ
حٌٚ .ٔٓ32:ٕ ْٕٛ:لي ١زعظٗ ٍِٕ٘ٛحص ىحٍ ِىظزش حٌل١خس رزَٚ١ص رعٕٛحْ :حٌ٠ةٛء حٌِ٩ةع ٘٤ةً
حٌمَْ حٌظخٓع.
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٔ :فع.
«عٍُ أٛٛي» ـ ٟى :أٛٛي عٍُ.

( ٗ)
( ٘)
( )ٙ
( )5

لٟ :ٍٜٞٛعف.ٟ
ل :ٍٜٞٛؿّع لَ.َ ْٜ
عٕي ــخي :لخي.
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚؽٚ :حٌؽٍزش .ـ ٟدٚ :حٌؽٍ١ش ٛ٘ٚ .طٜل١ؿٌٚ .عٍٙخٚ :حٌعٍ١ش.

( ٕ)
( ٖ)
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و
طي :بّسر ّأولو و ّموٖ[ ،د] ويُقاؿ :أْيَ ّي قاؿ اظتصنِّف
ي
ابن أبي بكر السي ٌ
ب األنسػػاب»(ٔ):نس ػ ٌ حملػ ّػَ بالصػػعيد(ٕ) ويف إتيػػاف اظتص ػنِّف بػػو تن يػػوٌ علػػى أ ّف تعريػػف
يف «لُػ ِّ
القائػػَ بنُسػػو ال يضػّػر يف حصػػَؿ اضتمػػد(ٖ) اظتػػامَِر بػػو بالسػػن (ٗ) اظتػػذَِّر بقَلػو :الحمػ :
الحمػ  :الثنػػا ُ لل وعلقػػو بػػو إنتػػا ً الْػػي قاقو لػػو لذاتػػو ْػ انو ،وآ ػػر اضتمػػد علػػى الشػػّر
(٘)
الش ّْ ِرَ ،ف يشّ ِر اهلل َم ْن َف َْلتم ْدهُ»
أس ُّ
ضتديثُ « :
اضتمد ر ُ
الػ ػػرم أر ػ ػ ى(-)ٙمػ ػػن ابرشػ ػػاد -أي :أواػ ػػلنا البتكػ ػػىر [ٖأ] -ا ْيِ َع ػ ػاؿ مػ ػػن
()5
ً
ِ
الصػنف
ال ػاَّرة ،االبيػدا  -هػرا الػطم ّ :مػػا ىػَ يف «اظتصػ اح»  :يُطلػق ااػطالحاً علػى ّ
والنػَع ،يقػػاؿ( :)3مػػن فتػػا ىػػذا أي(ِ :)2
نَعػو انيهى أي :البيػػدا ىػػذا النػػَع اضتا ػػر ذىنػاً
ُ
ذىناً من العلَـ
( ٔ)

ٌذ حٌٍزخد ِخىس (حٍ ,ٙٔ:ٔ )ٟ١ٛ١ٓ٤لُٚ .ٔٙ5 :لٌ« ٌٗٛذ حٔٔ٤خد» ٓ.ٛٙ

( ٕ)

ـ٘ ٟخِٖ أ  ٚد  ٚؽ :ل(:ٌٗٛرىَٔ أ ّّٗ ٟٚ ٌّٗٚحٌن٠ ٌُ )..ةٌوَ حٌفةظق ِةع ّ
أْ حٌم١ةخّ ـة« ٟـعةٛي»
ُ
ّٓٚعض حٌ٘١ن أكّي حٌز٘زٍ ٟ٘١كّةٗ هللا ٠مةٛي ـة ٟىٍٓةٗ ىحثّةخا( :لةخي حٌٔة )ٟ١ٛ١رةخٌفظق
حٌفظق.
 ٛ٘ٚح٤ل .ْ١وخطزٗ عزي حٌىةَُ .ُ٠حى ـة ٟد :أ :ٞوخطةذ ٘ةٌح حٌظمَ٠ةَ حٌةٌٔ ٞمٍظةٗ رو ة .ٟلةخي حرةٓ
حٌ ١ةذ ٔ(:ٔ5ٔ:حٌٔةٔٔ )ٟ١ٛ١ةةزش اٌةٓ« ٝةة »١ٛ١رٍةي رٜةةع١ي ِٜةَٚ.ـٙ١خ هّٔةةش أٚؿةٗ« :أُٓة»١ُٛ١
ر ُ٠حٌِّٙس ٚؤَ٘خٚ,ربٓمخٙ١خٚ ,طؼٍ١غ حٌٔ.ٓ١وّخ ٔ ّٚعٍ٠« ٗ١ةخلٛص» ٚؼ١ةَٖٔٚ ,مٍةٗ حٌّٜةٕؿ
ـ« ٟحٌٍّذ» .ـخلظٜخٍ «حٌّـي» عٍ ٝحٌ ُ٠ل ٌٍ ٜٛعـ١ذٌ ٚ ,أعـذ ِٕٗ ِٓ لةخي( :اْ ل١ةخّ «ـعةٛي»

( ٖ)
( ٗ)

( ٘)

( )ٙ
( )5
( )3
( )2

حٌعـّ ٟؿيحا ؟ ٚـٗ ٟةَف حرةٓ
حٌفظق) ـؤ ّٞل١خّ ٠يهً ـ ٟح٤ع َ٩حٌّىخٔ١شّّ١ٓ٨ٚ ,خ ٚلي وؼَُ ـٙ١خ
ّ
ّ
عٕ٘ ْ٩خ لَِ ٍٜٛط.ٓ١
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :حٌّزيء رخٌلّي.
 ٛ٘ٚل«  ٌٗٛوً و٠ ٨ َ٩زيأ رخٌلّي ـ ٛٙأؿٌَ» ٛ٘ٚ .كي٠غ كٌٔٓٚ ,ةٗ ٍٚح٠ةخص ِظعةيىس:ٕ٠ .ةَ:
ؿخِع
حٛٛ٤ي ٍ٘ ,ٙ3ٖ:لُٚ ,ٖ23ٓ :ـ ٞ١حٌمةيٍ ,ٕ3:٘ٚ ,ٕٙ3٘ٚ ,ٕٙ3ٖ ,ٖٔ:٘ َ٠لةُ,ٖٖٙ5 :
ٚوٕ ِ حٌعّخي ٍٔ ,٘٘3:لُٚ ,ٕ٘ٔٔ ,ٕ٘ٔٓ ,ٕ٘ٓ2 :و٘ؿ حٌوفخء ٍٕ ,ٔٔ2:لُ.ٔ2ٙٗ :
أهَؿةٗ حٌزٙ١مة ٟـةٗ« ٟةعذ حّ٠٦ةةخْ» ٚعزةي حٌةَُحق ـة« ٟحٌـةةخِع» رٍفة« ::حٌلّةي ٍأّ حٌ٘ةىَ ِةةخ
ٗىَ هللا عز ٌي ٠ ٨لّيٖ» :َ:ٕ٠ .ـة ٞ١حٌمةيٍ ٗٔ3:ٖ َ٠لةُٚ ,ٖ3ٖ٘ :وٕةِ حٌعّةخي ٍٖ ,ٕ٘٘:لةُ:
ٚ ,ٙٗٔ2حٌٍٔٔش حٌ٠ع١فش ٍٖ ,ٕ٘٘:لُ .ٖٔ5ٕ :لخي حٌ٤زخٟٔ :ٟع١ؿ.
عٕي ــخي :أٍٗي.
حٌّٜزخف حٌِّٕ ,َ١خىس (ّٔ.)٢
ـ ٟحٌّٜزخف حٌّٕ :َ١ـم.ً١
ُحى ـ ٟى.ِٓ :
4

(ٔ)

ضل :اتّصف بالُضَ بىلعف  :ترؾ اظتءا،ذة بال ّذنب م ػتَه
كتف ٌ
(ٕ)
لَ
و
ف
اظتّل
:
ا
شرع
ىَ
:
العب
عمى ص ر من
ً
حراً
ٌ
ّ
سػ  :ذ ُْلػ القلػب عػن الشػي حػ يػاوؿ عنػو لػم ييػذّره(ٖ) وُػ ّػر َؽ
علا كجػ ال ه
(٘)
بني الناْي والساىي با ّف الناْي إذا ذّرتو تذ َّّر(ٗ) ،والساىي خبال و
كالغل  :ىَ ،طا وجو الصَاب( ،)ٙوظت بو اضتديث « ُرِ َ عن أميت اطتطػاُ والنسػيا ُف
ّ
()5
والنسيا ُف وما اْيُّرىَا عليو»
و يػػو إنتػػا ٌ طتضػػَعو ،وأنػّػو إ ْف أ،طػػا يف الي ريػػر ،أو ْػ ِهي( )3يف اليقريػػر يف ىػػذا األمػػر

اظتخرتع؛ قد تُضَ اهلل بالعَُ عنو
وظت ػػا ورد «ّ ػ ُّػَ ُ،ط ػ ػ ٍ ل ػػي يه ػػا تش ػ ُّػه ٌد ه ػػي ّالي ػ ِػد اصتَ ػذما ِ ( »)2ق ػػاؿ ل ػػد ذل ػػك:
ّ
َد ٍػق
َد ٍق يف الَجَد وال يف ابمّاف ٌإال الل اظتع ُ
أبني أ ٍف ال إل ى :مع َ
أعلم و ُّ
كأ ُ :
( ٔ)
( ٕ)
( ٖ)
( ٗ)

 :َ:ٕ٠طفٔ َ١حٌ زَ( ٞحٌّخثيس ٘ٚ ,٘ٙ:ٔٔ )2٘:حٌمَ١ز( ٟحٌزمَس ٕ.5ٔ:ٕ )ٔٓ2:
عٕي ــخي :عٓ.
 :َ:ٕ٠حٌّٜزخف حٌِّٕ ,َ١خىس (ؼفً).
«ًوَطٗ طٌ ّو ََ» ـ ٟىّ ًُ :وَ رٗ ّ ٌُ٠وَ.

( ٘)

 :َ:ٕ٠حٌفَٚق ٚ ,ٔٓ2حٌّٜزخف حٌِّٕ ,َ١خىس (ٓ .)ٛٙـ٘ ٟخِٖ ىٌ٘« :ح هة٩ؾ ِةخ ًوةَٖ حٌـة٩ي
حٌّلٍّ ٟـَٗ ٟف ؿّع حٌـٛحِعٚ .حًٌٌ ٞوَٖٚ :حٌٔ ٛ٘ ٛٙحٌؽفٍش عٓ حٌّعٍة َٛحٌلخٛةً ,ـ١ظٕزةٗ ٌةٗ
رؤىٔ ٝطٕزّٗ .رو٩ؾ حٌٕٔ١خْ ,ـبّٔٗ ُٚحي حٌّعٍ .َٛلخي :ـٔ١ظؤٔؿ طل .ٍٗ١ٜحٔظٙة٘ٚ .ٝةٌح ٠ف١ةي عىةْ
ِخ لخٌٗ ٌ٘ح حٌ٘خٍف -عفخ هللا عٕٗ -ـٍعٍٗ لٛي  ً٘٤حٌٍؽش» :َ:ٕ٠ .كخٗ١ش حٌع خٍ ٔٚ .ٕٔٙ:لي ٔمً
حٌَٕٗ ِٓ ٚف ؿّع حٌـٛحِع رمٍ ً١طَّٜؾ.
ِٓ حٌّٜزخف حٌِّٕ ,َ١خىس (ؼٍ.)٢
ٚحٌةيحٍ ل ٕةٚ ٟحٌ زَحٔةٚ ٟحٌزٙ١مةٚ ٟحٌلةخوُ ـة ٟحٌّٔةظيٍن .لةخي
أهَؿةٗ حرةٓ ِخؿةٗ ٚحرةٓ كزةخْ
َ
حٌٕ :ٞٚٛكي٠غ كٔةٓٚ ,لةخي حٌٔةٛ :ٟ١ٛ١ةل١قٚ .لةخي حٌّٕةخٌ :ٞٚة ْ١رٜةل١ق .لةخي حرةٓ كـةَ:
طىٍَ ٌ٘ح حٌلةي٠غ ـة ٟوظةذ حٌفمٙةخء ٚحٛ٤ة ٓ١١ٌٛرٍفةٍُ« :ـةع عةٓ أِظةٌٚ .»ٟةُ ٔةَٖ ـة ٟح٤كخى٠ةغ
حٌّظم ّيِش عٕي ؿّ١ع ِٓ أهَؿٗٔ .عُ ٍٚحٖ حرٓ عي ّٞـ« ٟحٌىخًِ» ٍ«:ـع هللا عٓ ٘ةٌٖ حِ٤ةش ػ٩ػةخا:

( )ٙ
( )5

حٌو ةؤ ٚحٌٕٔة١خْ ٚحِ٤ةةَ ٠ىَ٘ة ْٛعٍ١ةةٗ»:ٕ٠ .ةَ  :طٍوة ٚ١حٌلز١ةةَ ٍٔ ,ٙ5ٔ:لةُِٚ ,ٗ٘ٓ :ـّةةع

( )3
( )2

حٌِٚحثةةةي ٍ ,ٖ52:ٙلةةةُٚ ,ٔٓ٘ٓ٘ ,ٔٓ٘ٓٗ ,ٖٔٓ٘ٓ ,ٕٔٓ٘ٓ :ـةةة ٞ١حٌمةةةيٍ ,ٖٗ:ٗ َ٠لةةةُ:
ٔٚ ,ٗٗٙوٕ ِ حٌعّخي ٍٗ ,ٕٖٕ:لُٚ ,ٖٔٓٓ5 ,ٖٔٓٓٙ :و٘ؿ حٌوفخء ٍٔ ,ٖٖٗ:لُ.ٖٔ2ٖ :
ٓٙخ َٛٙٓ ٝٙٔ٠ ٟٙٓٚ ٛٙٔ٠حا :َ:ٕ٠ .حٌِ ٢١ٓٛخىس (ٓٙخ).
أهَؿةةٗ أرةة ٛىحٚى ٚحٌظَِةةٌٚ .ٞلةةخي حٌٔةةٛ :ٟ١ٛ١ةةل١ق:ٕ٠ .ةةَ :ؿةةخِع حٛ٤ةةٛي ٍ٘ ,ٙ3ٖ:لةةُ:
ٚ ,ٖ252ـ ٞ١حٌميٍ ,ٔ3:٘ َ٠لُ.ٕٙ23 :
5

كح ى ه :منُرداً عن شر ٍ
يك ل
يك يف اُ ٍ من اُاتو ال ر ى
ﰀﰀﰀﰀﰀﰀﰀﰀﰀ ﰀ ﭼ

(ٔ)

مَّف ما ،قاؿ تعاُف :ﭽﰀ
يف ّ

اصتمل ػ (ٕ) ليَحيػػد ال ػ ّذات ،واضتػػاؿ األوُف(ٖ) ليَحيػػد الصػػُات ،واأل،ػػرية(ٗ) ليَحيػػد
ليَحيد األ عاؿ
ػ ػ ىد نة -مُع ػػٌَؿ مطل ػػق -ال كٍكػ ػس :بُ ػػي ٍ س ػ ٍ
ػَّف ،مص ػػدر « َوَّػ ػ َ » م ػػن ب ػػاب
ٌ ى ى
(٘)
وعد» النقص ،ما يو ييع ّدى وال ييع ّدى
« َ
()ٙ

اصتَر والظلم
ظرؼ
في ىٌ :
مسيقر ،ب «ال» كال ط ى  :ىَ ْ
ّ
وحػ ػػذؼ ،ػ ػػب «ال» الثاني ػ ػ للعلػ ػػم بػ ػػو مػ ػػن ْػ ػػابقو وكتػ ػػَز يف الرتّيػ ػػب ستس ػ ػ أوجػ ػػو
()5
معرو
كأ ػ ػ ػ أ هف ػ ػػي ى :أا ػ ػػلو « َْػ ػ ػْيَد» اجيمع ػ ػػت الػ ػ ػَاو والي ػ ػػا و ُْ ػ ػ قت إح ػ ػػداقتا
()3
مقداره
تُ
ر
ا
ن
م
وىَ
بالسَّفُ ،قل ت الَاو يا ً ،وأدذمت
َ
َ
ُ
محمػ ان :عطػػف بيػ ٍ
ػدؿ مػػن «ْػيِّدنا» وىػػَ يف األاػػَ َمػن ّثُػَػر زت ُػد النػػاس لػػو
ػاف أو ب ٌ
لّثرة ،صالو احملمَدة ُشتِّي بو ن يُّنا( )2شتّاه بو جدُّه ع ُد اظتطّلػب يف ْػاب والدتِػو ظتػَت

( ٔ)
( ٕ)
( ٖ)
( ٗ)
( ٘)
( )ٙ
( )5

ٓزؤ ٖٗ.ٕٕ:
أ ٨ :ٞاٌٗ ا ّ٨هللا.
أٚ :ٞكيَٖ.
أ٠َٗ ٨ :ٞهَ ٌٗ.
حٌّٜزخف حٌِّٕ ,َ١خىس (ٚوْ).
حٌّٜزخف حٌِّٕ ,َ١خىس (ٗ .)٢
ح٤ؿٗ ٘ ٟأٚؿٗ « ٨كٛي  ٨ٚلّٛس ا ّ٨رخهلل» لةخي حٌِِو٘ةَ ٞـة ٟحٌّف ّٜةً ٔٚ :3ـة ٨« ٟكةٛي ٨ٚ
لٛس ا ٨رخهلل» ٓةظش أٚؿةٗ :أْ طفظلّٙةخ ٚأْ طٕٜةذ حٌؼةخٔٚ ٟأْ طَـعةٗ ٚأْ طَـعّٙةخ ٚأْ طَـةع

( )3
( )2

حٚ٤ي عٍةة ٝأْ « »٨رّعٕةةٌ« ٝةة »ْ١أ ٚعٍةةِ ٝةةٌ٘ذ أرةة ٟحٌعزةةخّ ٚطفةةظق حٌؼةةخٔٚ ٟأْ طعىةةْ ٘ةةٌح.
 :َ:ٕ٠ٚحٌظٌٚ ً١٠حٌظىّ.ٕ2ٖ:٘ ً١
 :َ:ٕ٠حٌىظخد ٗٚ,ٖٙ٘:حٌّمظ٠ذ ٔٚ ,ٕٕ3:حٜٔ٦خؾ (حٌّٔؤٌش ١ٖٙ2 )ٔٔ3 :ؿٛىس ِزَٚن.
حٌعزخٍس ـ ٟى :حُٓ ٌٕزٕ١خ.
6

ظتَت أبيو وىَ زتَْػ ٌَ(ٔ) قيػَ لػوَِ :فَ شتييَػو بػذلك [ٗب] قػاؿ :رجػا َ أف ُلتمػد يف األرض
(ٕ)
ابق اشتُوُ مسماه
األرض والسما
ّقق اهلل لو رجا َه ،و َ
عب ػ ػ ػ ػ ي ه :أش ػ ػ ػػرؼ أوا ػ ػ ػػا و(ٖ)  ول ػ ػ ػػذا ذُِّ
ّمق ػ ػ ػػاـ
ػو،
ػ
ػ
ػ
ت
مقاما
ػ
ػ
ػ
ػ
ْ
أ
يف
ػو
ػ
ػ
ػ
ب
ػر
ػ
ػ
ػ
َ
َ
(٘)
ابْرا (ٗ)وإنااؿ الّياب عليو
()ٙ
ُمر بي لي و
كر لي  :إنسا ٌف أُوحي إليو بشرٍع وأ َ
أفضل ُُ، :بٌ بعد ٍ ،ب ،و صلَوُ ألنّو لي من جن ما ق لو
()5
ػني الػػَحي بػػىل حي [ٗج] ابعتػػي ه ػػب مػػن
ىمػ ٍػن :الُريػػق علي ػ جبري ػػل :أمػ ُ
السما واظتراد :أ ضَ األن يا ؛ ألنّو َف يه ا بالَحي إالّ عليهم
( )
صلٌا الل ك لهم علي  : 3رت بينهما اميثاالً لقَلػو تعػاُف :ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ

ﭼ ( )2وح َذ َراً من ّراى إ راد أحدقتا عن اآل،ر
ِ
ب لػ«ىاش ٍم» و«اظتطلب» اب «ع د
كعلا آل َ :م ْن اتّصف بابنتاف ؽتن نُس َ
منػػاؼ» كصػػحب  :اْػػم رت ػ ٍ (ٔ) أو رت ػ ٌ لػ ػ«اػ ٍ
ػاحب»
(ٖ)
مءمناً بالن 

(ٕ)

ع ػ «الص ػ ا ّ» َمػ ْػن اجيم ػ َ

( ٔ)
( ٕ)

وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :كّي.
ًوةةَٖ حٌزٙ١مةة ٟـةة ٟى٨ثةةً حٌٕزةةٛس ِةةٓ كةةي٠غ ٠ٛ١ةةً ,ـةة ٟرةةخد طةةِ٠ٚؾ عزةةي هللا رةةٓ عزةةي حٌّ ٍةةذ,
ًٔٚ ,ٖٔٔ:وَٖ حرٓ وؼ َ١ـ ٟحٌزيح٠ش ٚحٌٕٙخ٠ش ٖ.ٖ32:
ـ٘ ٟخِٖ أ  ٚد  ٚؽ  :ل( :ٌٗٛأَٗؾ أٛٚخـٗ) اٌن ...أٌ :ٞف :حٌعزٛى٠ش ّ٠ٚىٓ أْ ُ٠مخي :أْ ٠ةظ ُّ
أٍ ِٓ ٔزٗ عٍ.ٗ١ح٘.
ًٌه رعي حٟ٦خـش اٌ ٌٗ ِٓ ٝحٌَُّ رٛر١شَ ٌُٚ .
ـٓ ٟةٍٛس حٓ٦ةَحء  ٔ:ٔ5ﭽ ﭑ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ.
ـةةٓ ٟةةٍٛس حٌىٙةةؿ  ٔ:ٔ3ﭽ ﯦ ﯧ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯨ ﯩ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﭼ ٚحٌفَلةةخْ ٕ٘ ٔ:ﭽﯔ
ﯕ ﯖ ﯤ ﯥ ﯢ ﯣ ﯦ ﯧ ﯝ ﭼ.
حٌظعَ٠فخص ِخىس ( حٌَٓٛي) ٗ.2
أ :ٞـَ٠ك ِٓ حٔ٤ز١خء ٚحًٌَٓ.
« ٍُٓٚعٍ»ٗ١وٌح ـٚ .ّ ٟعٕي ــخي :عٍ.ٍُٓٚ ٗ١

( )2

ِةةٓ لٌٛةةٗ طعةةخٌ ٝـةةٓ ٟةةٍٛس ح٤كةةِحد ٖٖ ٘ٙ:ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﭼ«ٚ .طٍّٔ١خ» ٌُ طَى ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ.

( ٖ)
( ٗ)
( ٘)
( )ٙ
( )5
( )3
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ألعػم أقػػرب مػػذٍَّر ،ال لػػو أيضػاً معهمػػا ،وإ ْف ورد
الصػ ب» ّ
الػػرين اػػُ ُ ل ػ«اآلؿ» و« ّ
(٘)
ِ
َاف
قَلو « :وأنا َػَر ُ ُّم(ٗ) على
اضتَض» ؛ أل ّف الضمري ال يُ َ
ه ػ ػػم -م ي ػ ػػدأٌ عائ ػ ػ ٌد للمَا ػ ػَؿ( -)ٙلىتب ػ ػػىع م( :)5بُػ ػػي ٍ س ػ ػ ٍ
ػَّف ،رت ػ ػ «تَػَ ػ ػ ٍ »
ّ ػ« َْ ػَ ٍ
ب» و«أْ ػ ابٕ» ( )3خي ػر فى ػ ىػرط :وىػػَ بُي يػػني ،اظتق ػ ّدـ يف لػػب اظتػػا يُهيِّ ػ الػػدِّال
()2
القَـ ُرو اً إذا تق ّدـ لذلك ،يسيَي يو الَاحد و روعو(ٓٔ) ّػذا
واألرشا
يُقاؿَ :رط َ
(ٔٔ)
يف «اظتص اح»
واظتراد، :ري ٍ
ْابق لألم  ،يهيِّ عتم اظتصاٌف األُ،رويّ ق َ قدومػو ،وىػم ّػذلك؛ [ٗد]
(ٕٔ)
لقَلو « :أا ا ّالنُّجَـ بايِّ ِهم اقيدييم اىيدييُم»

( ٔ)

:ٕ٠ةةَ :حٌىظةةخد ٖٚ ,ٕٙٗ:حٛ٤ةةٛي ـةة ٟحٌٕلةةٗٚ ,ٖٔ:ٖ ٛةةَف حٌ٘ةةخـ١ش ّٕ٘ٚ ,ٕٓٔ:ةةع حٌٛٙحِةةع
.ٕٔٙ:ٙ
:ٕ٠ةةَِ :عةةخٔ ٟحٌمةةَآْ ٌ٥هفةةٖ ( حٔ٤عةةخَ (ٚ ,ٖٔٙ ,ٖٔ٘:ٔ )ٖٔٗ:ٙحٌٍّةةه ,٘ٗٙ:ٕ )ٔ2:ٙ5
ٚحٌفخثك ِخىس (آٔه) ٔٚ ,ٙٔ:حٌيٍ حٌّ( ْٜٛحٔ٤عخَ ِ .ٔ2ٖ:٘ )ٖٔٗ:ٙع ّ
أْ ِةٌ٘ذ حٌٔةّ ٓ١ـةٟ
ٔ َٖ١:أّٔٗ حُٓ ؿّع ,ـبّٔٗ ٌُ ٌ٠وَ ـ ٟآ٠ش حٔ٤عخَ حكظّخٌةٗ ٓ٨ةُ حٌـّةع:ٕ٠ .ةَ ٌِ٘زةٗ ـةٓ( ٟةٍٛس
حٌزمَس ٕ.٘5٘:٘ )ٕٙٓ:
٘ةةٌح طعَ٠ةةؿ أ٘ةةً حٌلةةةي٠غٚ .حٛ٤ةة٘٠ ْٛ١ٌٛةةظَ١ ْٛ١ةةٛي حٌٜةةةلزش:ٕ٠ .ةةَ :طةةيٍ٠ذ حٌةةةَحٞٚ
ٕ.ٕٔٓ:
ـ ٟد :أـَ١ىُٚ .ـَ١ىُِ :ظم ّيِىُ.
أهَؿٗ حٌزوخٍ ٕٗٓٗ:٘ ّٞـ ٟوظةخد حٌَلةخثك ,رةخد حٌلةٍ ,ٖ٘ٝٛلةُِٔٚ ,ٕٙٓ٘ :ةٍ ٌُ ٔ,ٕٔ3:
ـ ٟوظخد حٌ ٙخٍس ,رخد حٓظلزخد ا١خٌش حٌؽةَّسٍٕٔ ,لةُٚ ,ٕٗ2:ؼَّ٘١ةخ:ٕ٠ .ةَ :ؿةخِع حٛ٤ةٛي
ٍٓٔ ,ٗٙ3:لُِٚ 522٘ :خ رعيِٖٚ ,ـّع حٌِٚحثةي ٍٓٔ ,.ٙ٘2:لةُِٚ ٔ3ٕٗٙ :ةخ رعةيٖٚ ,ـةٞ١
حٌميٍ ,ٗٗ:ٖ َ٠لُٚ ,ٕ5ٓٓ :وٕ ِ حٌعّخي ٍٔٔ ,ٗٓ٘:لٍُ ,ٗٔٙ:ٔٗٚ ,ٖٔ333 :لةُٖ2ٕٕٔ :
ِٚخ رعيٖٚ ,حٌٍٍٔٔش حٌٜل١لش ٍلُ.ٖٓ35 :
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :عٍ ٝحٌّٛٛٛي.
وٌح ـٚ .ّ ٟعٕي ــخي٤ :طزخعٗ.
حٌّٜزخف حٌِّٕ ,َ١خىس (طزع).
«حٌَِّٗخء» :حٌَٓٓ ٚحٌلزً .ؿّعٗ :أٍْ ٗ١شٌ« ٚ .حٗ ٍْ٤خء» ؿّع «حٌَٗخ» ٌٚ ٛ٘ٚي حٌ:ز.ٟ

(ٓٔ)
(ٔٔ)
(ٕٔ)

ـ ٟحٌّٜزخف حٌّٕٚ :َ١حٌـّع.
ّ
حٌّٜزخف حٌِّٕ ,َ١خىس (ـَ :َ:ٕ٠ٚ .)١حٌؽَ٠ذ حٌّٕٜؿ ٖ ١ 2ٖٙ:ط.ْٔٛ
أهَؿةةٗ حٌزٙ١مةةٚ ٟؼ١ةةَٖ:ٕ٠ ,ةَ :و٘ةةؿ حٌوفةةخءٍٕ ,ٖٕٔ:لةةُٟٚ .ٖ3ٔ :ةعّفٗ حرةةٓ كـةةَ:ٕ٠ ,ةةَ:
طٍوةة ٚ١حٌلز١ةةَ ٍٔ ,55:لةةُٚ .ٕٓ23 :كىةةُ حٌ٤زةةخٔ ٟعٍ١ةةٗ رخٌٟٛةةع:ٕ٠ ,ةةٍَٔٓ :ةةٍش ح٤كخى٠ةةغ
حٌ٠ع١فش ٍٔ ,ٔٗٗ:لُ.٘3 :

( ٕ)

( ٖ)
( ٗ)
( ٘)

( )ٙ
( )5
( )3
( )2
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كبع ػ ي (ٔ) :بال نػػا علػػى الضػػم ضتػػذؼ اظتضػػاؼ إليػػو ،وني ػ معنػػاه وال ػَاو قائم ػ ٌ مقػػاـ
« ّأما» النائ عن «مهما يّن من شي بعد زتػد اهلل ومػا ذُِّ َػر معػو(ٕ)[ٗأ] ف ػرا(ٖ)» لػذا
ػَد ذىنػاً مطلقػاً ويف ابتيػاف باْػم ابشػارة
لذا لامت الُا يف حيّاىا ذال اً واظتشػار إليػو مَج ٌ
حسي ٌ أو لذّا (ٗ)الطالب ح أُشػري لػو
إنتا ٌ بتقاف اظتصنّف تلك اظتطالب [ ّ
ّاعا عنده ّ
لو إُف اظتعآف ا](٘) يُشار بو للم سَس
كتػ ػػىب ٌُ ج ػػام ٌ غريػ ػػو ال ػ ػ ألنّػ ػو َف يُس ػ ػَق إلي ػػو -وى ػػَ م ػػن إ ػػا الص ػػُ

عجيو الصط
للمَاَؼ-
ي

()ٙ
ٍ
عب
لذا
،
أعم
العمَ» ُّ
و«الصن ُ» ُ
ّ
أبلغ من «العمَ» لَّنو يَّف عن ترو وتدبّر ،و« ُ
ػض( )5لِ ػػاف علػػم العربيػ  ،حػ ّ أ،ػػر َج ٍ ُسػن اػػنعو
عػ ّػب بػػو و يػػو إنتػػا ٌ إُف أنّػو -رزتػػو اهللَ -ؼتَػ َ
ِ
ػري( )3ينػاؿ
ىذه ُّ
تُرعت عنو ،و،رجػت منػو ،وقػد تُػدرؾ العنايػ ُ األَ ،
الابد َة ،جعلَها أاالً ظتا ّ
ا َم َ اليا،ري
كتب َو ْ
يناؿ ما ُ
احملس ِن ما ال متُى
وبني «عجيب» و«ذريب» من ِّ
()2
الرق والرشاق
ي
لطيف :من اللطا ِّ ،

ويف «اظتصػ اح»(ٓٔ):

مصدر ميم ٌػي ،أي :مػا يُعػ  ،أي :يُقصػد مػن اللُػ
المعطا:
ٌ
ا ػ َُر جسػػمو وىػػَ ػ ّد الضػػخام  ،واالْػػم
لطُػف الشػػي ُ ،هػػَ لطيػ ٌ
ب» َ ،
ػف ،مػػن بػػاب «قَػ ُػر َ
اللطا بالُي
( ٔ)
( ٕ)
( ٖ)
( ٗ)
( ٘)
( )ٙ
( )5
( )3
( )2

ٌٔ١ض عٕي ــخي ـ ٟحٛ٦زخفٚ .لي أػزظٙخ ـ ٟحٌّظٓ ـ ٟأعٍ ٝحٌف.ٔ32:ٔ ٞ١
ـ ٟى :رعيٖ.
وٌح عٕي ــخي ـ ٟحٌّظٓ ـ ٟأعٍ ٝحٌفٚ ,ٔ52:ٔ ٞ١ـ ٟحٛ٦زخفٌ٘ :ح.
وٌح ـ ٟحٌفٚ ,ٔ3ٓ:ٔ ٞ١ـ ٟى :أ  ٚحٌٌوخٍ.
وٌح ـ ٟىٚ ,لي ٓمِ ٢خ رِ ٓ١عىٛـظ ِٓ ٓ١أ  ٚد  ٚؽ
 :َ:ٕ٠حٌّفَىحص ـ ٟؼَ٠ذ حٌمَآْ ٚطخؽ حٌعَِ ّٚخىطٕٛ( ٟع) (ٚعًّ).
ِو ٞحٌٍزٓ :أهَؽ ُريٖ.
ـ ٟأ  ٚد٥ٌ :ه.َ١
ك» ِٓ حٌزخد حٌوةخِْ حٌةٌ٠ ٞؽٍةذ أْ
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٚ :حٌ٘فخلشٚ .حٌ ّ٘فخلشِٜ :يٍ « َٗفُ َ
٠ىِٜ ْٛيٍٖ «ـَعخٌش»َٗ َ:ُٕ٠ .ف حٌ٘خـ١ش ٔ.ٔ٘ٙ:

(ٓٔ)

حٌّٜزخف حٌِّٕ ,َ١خىس (ٌ ؿ).
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ظريف(ٔ) :باظتعجم (ٕ) ،من الظرؼ ،يريد(ٖ) بو اضتُسن
وجناس
المبطا أي :اللُ وبني «اظتع » و«اظت » مقابل ٌ معنَيٌّ
ٌ

الصػ اح»(ٗ)« :القرلتػ ُ» ّأو ُؿ
لم تسػم  :جتػ ْد قى ًريحػ ه ّ :ػ« يعػ ٕ» وزنػاً ومعػ يف « ِّ
مػػا يسػػين ا مػػن ال ئػػر٘[ ،ب] ومنػػو قػػَعتم :لُػ ٍ
ػالف قرلتػ ٌ جيّػػدةٌ ،يُػراد بػػو اْػػين اط العلػػم كػػَدة
ُ
الط انيهى

ً
ػج علػػا ًمط ال ػ  :قػػاؿ يف
ػج ى ػ ه
بمثىل ػ -بّسػػر اظتػػيم -أي :شػػا و كلػػم يىطسػ ٍ
(٘)
ػت النسػػع واصتمػ :
«اظتصػ اح»  :بِّسػػر اظتػػيم، ،شػ ٌ يُنسػػع عليهػػا ويُلػ ّ
ػَب وقػ َ
ػف عليهػػا الثػ ُ
مناوؿ( )ٙوالنَؿ مثلُو ،ورتعو :أنَاؿ .انيهى

مرش ٌ :شّو حتريره يف نُسو على ىذا الَ ػ بنسػع
ويف الّالـ اْيعارةٌ مّنيّ ٌ ؼتيّل ٌ ّ
()5
ختييَ،
النسع
ات
وإ
،
ناْع على اظتنَاؿ ،اليش يو اظتضمر يف النُ مّني ٌ عند اطتطيب
ٍ
ٌ
ختييَ ،وذّر اظتنَاؿ ترشي ٌ
ٌ
فػػي علػ وػم :الينػػَين لليعظػػيم ،والظػػرؼ مسػػيقر حػ ٍ
ػاؿ مػػن «ّيػ ٍ
ػاب» عاملهػػا الين يػػو أو
ّ
ابشارة يف «ىذا» ،وكتَز إعرابو اُ ً لنّارة « ٍ
ّياب»
مرت يو
( ٔ)

( ٕ)
( ٖ)
( ٗ)
( ٘)
( )ٙ
( )5
( )3

( )
َّ شي ٍ من مطال و يف مرت يو
لم أي بق -لل نا  3للمجهَؿ -إلا ترتيب  :ذّر ِّ

وٌح ـٚ ,ّ ٟعٕي ــخي٠َ١ :ؿ .لةخي حرةٓ حٌ ١ةذِٔٔ3ٔ:ظعمّزةخاٚ :حٌٜةٛحد أّٔةٗ رخٌ ةخء حٌٍّّٙةش,
كٔةٓ طّ١ةً اٌ١ةٗ حٌٕفةّ ّّٛ
ٌ
« ْ٤حٌ:ةَؾ» رخٌّعـّةش أٛةٍٗ
ِٓ ل٠َ١« :ٌُٙٛةؿ ِٔٚةظ َؾ» ,أ:ٞ
حٌى١خٓش٠ ٨ ٟ٘ٚ ,ظٜؿ رٙخ ا ٨رٕ ٛآىَ.
ـ ٟى :رخٌ:خء.
ـ ٟىَُ٠ :حى.
حٌٜلخفِ ,خىس (لَف).
حٌّٜزخف حٌِّٕ ,َ١خىس (ٔٛي).
ـة ٟحٌّٜةةزخف حٌّٕ١ةَِٕ :خ٠ٚةةً٘ٚ .ة ٛحٌم١ةةخّ ه٩ـةخ ا ٌٍىةٛـ:ُٕ٠ .ٓ١١ةةَ ٗةَف حٌ٘ةةخـ١شّٕ٘ٚ ٔ3ٓ:ةةع
حٌٛٙحِع .ٔٔ2:ٙ
ـةةة٘ ٟةةةخِٖ أ  ٚد  ٚؽ« :حٌّةةةَحى رةةةٗ حٌو ١ةةةذ حٌمَِٕ٠ٚةةة ٟحٌ٘ةةةخـعٛ ٟةةةخكذ (طٍوةةة ٚ١حٌّفظةةةخف)
ٚؼٌٚ.»َٖ١عً حٌٜٛحد أّٔٗ ٛخكذ ُه زش حٌىظخد ح٘.
ٌعٍٙخ :رخٌزٕخء.
01

كلم أيتق ٌ ـ -بال نا لػذلك أيضػاً(ٔ)٘[ -ج] علػا(ٕ) ت ريبػ أي :تنقي ػو وتنقييػو

َؽ إليو ّما ْيا يف ّالمو
وتنقييو ؽتا لي منو ّأما و العلم مس ٌ
ِ
لم اظتذَّر م هماً ّأو ُؿ لييش ّػَؽ(ٖ) الػنُ ل يانػو  ،يق ّػر يهػا؛ ألنػّو لػي
كه أي :الع ُ
لي اآل بالطلب ّاضتااَ بال ٍ
تعب
ب مشعٌِر بشر و بابينا الن َ عليو ورجَع تُاريعو إليو
أص يؿ الطح  :وىَ لق ٌ
الرم ه أي :عل ُػم أاػَؿ الن ػَ بىلطسػب إلػا الطحػ واب ػا إليػو كأصػ ؿ
الفق (ٗ) إلا الفق  ,يف َّنو لق اً ُمشع ِراً بر ع ذلك العلم بابينا الُقو عليو
كإ ٍف كق علم أاَؿ الن َ في متفرقىت كالـ بعض المؤلفين

ػَد مػن
عما يرد على دعَى ابيداع الرتتيب بػا ّف ذلػك مَج ٌ
والَاو لالْيئناؼ ،جَ ٌ
اب ّ
(٘)
ق َُ ،بانّو
مُرداً ،ومدَ،الً ال من ّق اً
ٌ
مَجَد ّ
ميُرقاً ال مءلُاً ،وؼتلَ اً ال َ
عطف على «وق » ،وىَ ع ما ق لو ،جي بو
تُع ٌَ من الشياتٌ ،
تُرؽّ ،
كتشتتّ :
إ ناباً في أثطىء يكتيو المصطفين يف علم الن َ
ػادر عػػن
ٍ
فجمعي ػ مػػن  ،ايػػا زوايػػاه ،كترتيب ػ علػػى مػػا ين ػػي يف الَ ػ ص ػ ٍط ه اػ ٌ
ػدؿ لػػو اظتػػادة ّ-مػػا ق ػ ّدمنا -مختػ ىػرع ٌُ َف يس ػ ق إليػػو أح ػ ٌد
جػػَدةِ ّ ػ ٍر وقػػَةِ ذّػػا ٍ ّ ،مػػا تػ ّ
كتأصيلي َ :ج ْع َُ مسائلو ّالً منها أاػالً يُرجػ إليػو كتب يبيػ َ :ج ْع ُػَ ّػَ مػن مسػائلو يف بػاب
يناْ و ىك ه مبت ىع ٌُ يف الُن

والَاف وقرينو(ٔ) ق لو بصي اظتُعَؿ

( ٔ)

ـ٘ ٟخِٖ أ  ٚؽ :ـّ َّ:ٔ ٗ١
« ْ٤طمّيَ» ٠ ٨ َُ٨زٌٍّٕ ِٕٗ ٝفعٛي.

( ٕ)
( ٖ)
( ٗ)
( ٘)

عٕي ــخي :اٌ.ٝ
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٌ :ظّ٘ٛؾ.
ُحى عٕي ــّ خي :رخٌٕٔزش.
لخي حرٓ حٌ ١ذ ٔٚ :ٔ3٘:ىع ٜٛحٓ٨ظجٕخؾ ٚاْ ٛلض ِعٕا ٝـ ٩طوٍ ٛعٓ ٕٔٛ َ:خعشآ ,ةٛح ٌء
ر١خٌٔٛ ٟؿٛى حٌٛح , ٚأٔ ٚلٌ , ّٞٛفمي َٗ .ٗ١ـٍُ١ظؤ ًِّ.
ل :ً١أٗ حٓظجٕخؾ
ّ
00

علت [٘د] ذلك ألظهر
لي ى
برز :عل ُ «االبيداع» وما تق ّدمو ،أي ُ :
كل حي ونّ- :ما ىَ يف «اظتص اح»(ٖ) -الاماف قَ أو َّثُػَر ،واصتم  :أحيا ٌف
في ٌ
ػرؼ ل ػ ٌػَ(ٗ) ّالػػذي ق لػػو ،ميعلق ػاً بالُعػػَ ،أي :للعم ػَـ(٘) ّمػػا يػػدؿ
للطػػىلبين :ظػ ٌ
ليعميمو حذ ُو
(ٕ)

حتسػ ُػن ب ػ أ فػػس ال ػراغبين لايػػادة العلػػم ولقػ ّػَة ميػػَ
ومُعػػَؿ «أُبػػرز» :مػػى تبػػت جُ :
ال ػػنُ للش ػػي األُنُػ ػف( )ٙلّ ػ ّػَ جدي ػ ٍػد ل ػػذةٌ ول ػػذا ع ػػى الن ري ػ ُػر( )5ع ػػن إع ػػادة اليقري ػػر،
وقيَ( :)3جرت من األ ا َ العادات عادات اظتعادات
وقػػاؿ اػػاحب «األح ػَذي»( :)2ال ين ػػي ضتصػػيف(ٓٔ) أف ييص ػ ّدى إُف تصػ ٍ
ػنيف أف

يعػ ِد َؿ عػػن ذر ػػنيٙ[ :ب] ّإمػا أ ْف متػػرتع معػ ً  ،أو ي ػػدع و ػػعاً وم ػ ً (ٔ) ومػػا ْػػَى ىػػذين
(ٖ)
يسَيد الَرؽ ،والي لّي ٍلي السَرؽ(ٕ) ّذا يف «قَاعد الارّشي»
( ٔ)
( ٕ)

( ٖ)
( ٗ)
( ٘)
( )ٙ
( )5
( )3
( )2

(ٓٔ)

أِ :ٞوظَع ِٚزظيع.
ّ
ا
ا
لخي حرٓ حٌ ١ذ ِظعمزخ ٔٚ:ٔ3ٙ:ـّ , ٌَ :ٔ ٗ١
ـبْ و ٗٔٛعٍش «ح٨رظيحع» ٠مظ٠ ْ٤ ٟ٠ىةِ ْٛظعٍمةخ رةٗ.
ٚطمي َٖ٠حٌّظعٍك رع ُي ٔ-عٕ« ٟـعٍض»ٕ٠ -خـ١ةٗ  ,ـةخ ٌٝٚ٤طعٍّمةٗ رّلةٌٚؾ ٠ةييّ عٍ١ةٗ حٌـّةع ِٚةخ رعةيٖ
ٚعـخثةذ
,أ :ٞؿّعظٗ ٍٚطزظٗ ٚحهظَعظةٗ اٌن٦...هٙةخٍٚ ٞارةَحُ ٞـة ٟوةًّ كة ٌٍ ٓ١ةخٌز ٓ١ـٛحثة َي
َ
ّ
ؿي٠يسا طزظٙؾ رٙخ ,أ :ٞطَّٔ
ٚطٔظٌٍ أٔفْ حٌَحؼز.ٓ١
حٌّٜزخف حٌِّٕ ,َ١خىس (ك.)ٓ١
حٌَ:ؾ حٌٍؽ ٛ٘ ٛحٌّظعٍك رٌّو.ٍٛ
ـ ٟأ  ٚؽ  ٚىٌٍ :عٍ.َٛ
أ :ٞحٌـي٠ي.
ٌعٍٙخ ُٟٙٔ :حٌظلَ.َ٠
ـ ٟؽٚ :لي.
عخٍٟةةش ح٤كةة( ًٞٛحٌّم ّيِةةش) ٛٚ .ٗ ٙةةخكذ «ح٤كةة٘ »ًٞٛةة ٛأرةة ٛرىةةَِ ,لّةةي رةةٓ عزةةي هللا
حٗ٦ةز , ٍٟ١حٌّ٘ةة ٍٛٙرةةخرٓ حٌعَرةة ,ٟحٌّظةةٛـٓ ٝةٕش ٖٗ٘٘ة ٚ .ل١ةةً٘٘ٗٙ :ة ٚ.حُٓ وظخرةةٗ :عخٍٟةةش
ح٤ك ًٞٛرَ٘ف حٌظٌَِٚ .ٞـة ٟحٌةي٠زخؽ حٌّةٌ٘ذ ٍٕ ,ٕٕ٘:لةُ :5ٗ :عٍةٗ ٝةَف حٌظَِةٌٚ .ٞـةٟ
و٘ؿ حٌ :٘٘2:ٔ ْٕٛ:ـَٗ ٟف حٌظٌَِٚ .ٞحٌعخٍٟش :حٌميٍس عٍة ٝحٌىةٚ .َ٩حَ٤كْ َة : ًِّٞ ٛحٌوف١ةؿ
ـ ٟحٌٟ٘ء ٌلٌلٗ .أ :ٚحٌّ٘ َّّ ـ ٟح ,ٍِٛ٤حٌمخَ٘ ٌٙخٚ .لةي ٔٔةذ حٌٔة٘ ٟ١ٛ١ةٌح حٌمةٛي ـةٍٓ ٟةخٌش
حٌظعَ٠ؿ رآىد حٌظؤٌ١ؿ ٛ« ٌ ٕ3خكذ حٍُ٤ىُٚ ,»ٞحى آىحرخ ا أهَ ٜـٙ١خ.
وٌح ـ ٟحٌعخٍٟش ٚحٌمٛحعي ٚىٚ ,ـة ٟأ  ٚد  ٚؽٌ :وٜة١ؿ٘ٚ .ة ٛطٜةل١ؿٚ .حٌوٜة١ؿ :حٌّلىةُ
حٌعمً ٚحٌَأ.ٞ
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كل ػػرا(ٗ)أي :ال ،ػرتاع ترتي ػػو[٘أ] وهتذي ػػو ػ ٌػميتي ب ػ ػ«االقتػ ػراح ف ػػي أصػ ػ ؿ
رج ػػو
الطح ػ » االْػػم «االق ػرتاح» و«يف أاػػَؿ الن ػػَ» مسػػي َقٌر يف ػتػ ّػَ اضتػػاؿ منػػو والػػذي ّ
(٘)

اظتصنّف يف شرحو لػ«نظم رت اصتَامػ »( )ٙاألاػلي أف أشتػا العلػَـ مػن األعػالـ اصتنسػي

()5

و يو ّالـ أودعيُو شرح نظمي لػ«القَاعد الص رى الن َي » الّ ري
()2
كرتبتي علا مق مىت -بّسر الداؿ يف األشهر ( -)3ك بع ً كت و
ػو .وَف يضػ
االؿتصػػار يمػػا ذّػػر لعػػدـ ابحا ػ يف رتي ػ مطال ػػو ،الحيمػػاؿ وجػػَد ذ ػ ِري مَ ػػَع مػػا ذُّػػر،
األوؿ
وإّفت ػا ُرتّ ػػت ّمػػا ذُّػػر ّ
ألع ػا ّإم ػا مقصػ ٌ
ػَدات لػػذاهتا ،أو لين ػ عليهػػا الثػػآف اظتقػػدمات ،و ّ
(ٓٔ)
ال ُّيُب
ػذت اظتػ ّػادة فػػي هػػرا
كاعلػػم -أيّهػػا الصػػاٌف للخطػػاب -أ ٌػي ق ػ ا ػػتم ه ي
يت :أ،ػ ُ
ػاؿ بياويػػَ «مّثِػراً» -مػػن كتػػىب
ػرؼ أو حػ ٌ
الكتػػىب «االقػرت ِاح» كثي ػران -مُعػ ٌ
ػَؿ مطلػ ٌػق أو ظػ ٌ
«الخصىئص» لػبماـ أ الُي ابن جطي :بيا ٍ ْاّن ٍ ،ليست يا َ نس ٍ ،بَ معرب «گػ »
بّاؼ بينها وبني القاؼ

(ٔٔ)

( ٔ)
( ٕ)
( ٖ)

ـ ٟعخٍٟش ح٤كٛٚ :ًٞٛفخ ا ِٚظٕخا.
وٌح ـ ٟحٌعخٍٟش ٚحٌمٛحعي ٚىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :حٌ َٔ ََؾ.
حٌّٕؼةة ٍٛـةة ٟحٌمٛحعةةي ٔ«ٚ .5ٕ:حٌٍِو٘ةة٘ »ٟةةِ ٛلّةةي رٙةةخىٍ رةةٓ عزةةي هللا ,رةةيٍ حٌةةي ,ٓ٠حٌّٜةةَٞ

( ٗ)
( ٘)
( )ٙ

حٌظَوةة ٟحٌٍِو٘ةة ,ٟحٌّظةةٛـٓ ٝةةٕش ٗ ٘52ة ٚ .حٓةةُ وظخرةةٗ :حٌّٕؼةة ٍٛـةة ٟحٌمٛحعةةي .أ ٚحٌمٛحعةةي ـةةٟ
حٌفَٚع :َ:ٕ٠ .حٌيٍٍ حٌىخِٕش ٍٖ ,ٖ25:لُٚ ,ٔٓ٘2 :و٘ؿ حٌ.ٖٔ٘2:ٕ ْٕٛ:
عٕي ــخيٚ :لي.
وٌح ـ ٟحٌفٚ .ٔ33:ٔٞ١عٕي ــخي :عٍُ أٛٛي.
«ؿّع حٌـٛحِع» ِظٓ ـ ٟأٛٛي حٌفمٗ ٌ «عزي حٌ٘ٛخد رٓ عٍ ٟرٓ حٌٔزى ,ٟطخؽ حٌي »ٓ٠حٌّظةٛـٓ ٝةٕش

( )5
( )3
( )2
(ٓٔ)
(ٔٔ)

ٔ ّٗ:ٔ . ٘55حِ٦ةخَ حٌٔةّٓٚ ٟ١ٛ١ةّخٖ «حٌىٛوةذ حٌٔةخ١ع رةٕ ُ:ؿّةع حٌـٛحِةع» ٗٚةَكٗ:ٕ٠ .ةَ:
و٘ةةؿ حٌٕ:ةة٘ٚ .٘25 ,٘2ٙ:ٔ ْٛةة ِ ٛزةةٛع رظلم١ةةك ِلّةةي ارةةَح٘ ُ١حٌلفٕةةخ ِ ,ٞٚزعةةش حّ٠٦ةةخْ
ٌٍ زع ٚحٌظ٠ُٛع ,حٌٍّٕٜٛس.َٕٓٓٓ ,
حٌٌ ٞـَٗ ٟف حٌىٛوذ حٌٔخ١ع ّٔ ٘ٙ:
أْ حٌىٌٍٔ َ٩زىِٕ :َ:ٕ٠ .ٟع حٌّٛحٔع ٕ.ٗ2
«ـ ٟح ْ١ٌ »َٙٗ٤ـ ٟى.
ع ٟ٘ٚ .ؼٚ َ١حٟلش ـ ٟى.
ٌعٍٙخّ ٠ :ي ِ
أ :ٞحٌّميِخص ٟٚعض ٌ١زٕ ٝعٍٙ١خ ٚ ,حٌىظذ ِٟٛٛعش ٌٌحطٙخ.
ـ٘ ٟخِٖ ؽٛٛ :حرٗ حٌـ.ُ١
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ابن ج
فإ ٌ أيَ :

و عو أي :ألُو ابن ج

ك ع :ألُّػو في هػرا المعطػا:أا ِ
ػَؿ الن ػَ أو :ػن ّف الّيػاب

لكن أكثػره أي:
ك ٌمىه «أص ىؿ الطح » البينا جائياتو عليو ٌ

اعد ؿتَيػ ٌ ين ػ عليهػا جائياتُػوّ ،قَاع َػد
أّثر ّيابو
خىرج عن هرا المعطا ,يو قَ ُ
ه
[ٙج] َ
(ٕ)
(ٔ)
ٍ
ػب
قهيػ [صتائيّػات قهيّػ ]  ،ولػػي ذلػػك مػػن ّػن األاػػَؿ كلػػيس ّيابػو مرتهبػىن الرتتيػ َ
(ٗ)
كالسمين(ٖ) أي :الردي واصتيِّد ّ-ما يف «اظتصػ اح»
الغث
تيب الذي ين ي كفي
ي
ي
الرت َ

( )
ادات :اطتروج مػن م ٍ
ػث آلَ ،ػر وأاػلو اػُ الصػائد ،إذا ّػاف
«اظتص اح» ٗ  -كاال تطر ي
ّاف يطري ،لف ٍ
ايد ،يعرض لو يف ريقػو آُ ،ػر يصػيده ال علػى ْػ يَ القصػد مث اْػيعري
َ
وذّر الشي اْػيطراداً واقػ ٌ يف صػي الّػالـ ،قػاؿ تعػاُف:
يف ّالـ العلما  ،ظتا يق ّذلك
ُ
( )
الّشػ ػ ػػاؼ»( )ٙوتلخيص ػ ػ ػػو يف
ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭶﭼ إُف قَلػ ػ ػػو :ﭽ ﮆ ﮇ ﮄﭼ ٘ وحتقيقػ ػ ػػو يف « ّ

« يا الس يَ»

()5

أ،ػ ُذ بعػػض اظتطالػب -مطػ  :مػػن ّيػػاب «اطتصػػائص»
فلخصػ ي
ػت -مػػن «اليلخػػيص»ْ ،

جمي ػ ى مػػى يتعلهػػق ب ػػرا المعطػػا دوف مػػا ىػػَ ،ػػار ٌج عنػػو ،مػػن جائيّ ػات الن ػػَ وقَاعػػده،
واْ ػػيطر ِ
وشتِّػ ػي «اللُ ػ ػ »
ادات مءلُّ ػػو بػ ػػأكجا عبػ ػػىرة ٍُ أي :بلُػ ػ قلي ػ ٍػَ ذي معػ ػ ً جاي ػ ٍػَ ُ
()3
«ع ارًة»؛ ألنو يُعب بو عن اظتع  ،أو يُعب منو إليو
( )
ً
رش ػػق
كأر ػػق ى :وأُ،ه ػػا ،ضتُس ػػن ْػ ػّْها وج ػػَدةِ ا ػػَذها  2غت ػ ٌ
ػاز م ػػن ق ػػَعتمُ « :
(ٕ)
،ف عملُو(ٔ) هَ رشيق» ّما يف «اظتص اح»
الشخص بالضم َرشاق ًّ ،
ُ
( ٔ)
( ٕ)

ُ٠خىس ِٓ ى.
وٌح ـٚ .ّ ٟعٕي ــخي »ْ١ٌ« :ىٚ ْٚح.ٚ

( ٖ)
( ٗ)
(٘)

وٌح عٕي ــخي ـ ٟحٌّظٓ ـ ٟأعٍ ٝحٌفٚ .ٔ2ٔ:ٔ ٞ١ـ ٟحٛ٦زخفٚ :حٌؼّ.ٓ١
حٌّٜزخف حٌِّٕ ,َ١خىس (ؼؼغ).
مػػن قَلػػو تع ػػاُف يف ْ ػػَرة آؿ عم ػراف ٖ ٔٔٔ -ٔٔٓ:ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮆ ﮇ ﮄ ﭼ
حٌى٘خؾ ٔ.ٖٗٓ:
«ٚطٍو ٜٗ١ـ١ٟ ٟخء حٌٔز ْ١ٌ »ً١ـ ٟى.

( )3
( )2

أ ِٓ :ٞحٌٍف :اٌ ٝحٌّعٕ.ٝ
ـ ٟىٌ :فٙ:خ.

( )ٙ
( )5
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ً
ػاح َقَػ ػو مػ ػ
كأك ػػح ى :أّث ػ َػر و ػػَحاً مػ ػ ّم ػػاؿ ابكت ػػاز وق ػػد لتص ػػَ من ػػو إيض ػ ٌ
اليطَيَ ،ولذا قيَ يف قَؿ اطتالا (ٖ)[ :من الرجا]
تقرب األقصى بلُ مَجا
ّ
(ٗ)
ب
ػ
ْ
ػاز
ػ
كت
اب
ػَف
ػ
ّ
يف
د
ػ
ع
ػ
ب
ال
و
:
إ ّف ال ػػا يػػو ػتيمل ػ ٌ للسػ يّ قػػاؿ «ابػػن رتاع ػ »
َ
ْ
ُ
َ
ػت ع ػ َػد اهلل
ػت ع ػ َػد اهلل وأّرميُػو» [ٚب] أ،صػ ُػر مػػن قَلػػك« :لقيػ ُ
قُ ػ ْرب الُهػػم ،قَلُػك« :لقيػ ُ
أّرمت ع َد اهلل» ،وأو ُ منو
و ُ
ػاوه
معػ ٌ
ػاكان -بصػػي اظتُعػػَؿ -أي :منسػػَباً إليػ مػػا أنقلػػو منػػو؛ أل ّف مػػن برّػ العلػػم عػ َ
لقائلو ،قاؿ الشاعر(٘)[ :من ال سيا]
ادؾ إنسا ٌف بُائدةٍ
إذا أ ػ َ

( ٔ)
( ٕ)
( ٖ)
( ٗ)

(٘)

الذّر عنو دائماً أبدا [ٙد]
ِّ
جرد َ

ـ ٟحٌّٜزخف حٌّٕ :َ١ـ ٟعٍّٗ.
حٌّٜزخف حٌِّٕ ,َ١خىس (ٍٗك).
٘ٚةة ٟحٌّعَٚـةةش رة «أٌف١ةةش حرةةٓ ِخٌةةه» ٘ٚةةٛ ٛةةيٍ ر١ةةض ِةةٓ ِمة ّيِظٙخ ,عـةةَِٖٚ :طَ ْز ُٔةْ ُ٢حٌزَة ْةٌ َي رِ َْ ٛعةةي
ُِ ْٕ َـ ِِ.
ٔٔذ «حٌوٌ٘ » َّٞ٠ح حٌمٛي ـ ٟكخٗ١ظٗ ٌٍٔ ٟ١ٛ١رمَ٠ذ ِٓ ٌ٘ح حٌٍف:ٕ٠ .:ةَ :كخٗة١ش حٌو٠ةَٞ
ٔٚ .ٕٔ:حرٓ ؿّخعش ِ٘ ٛلّي رٓ أر ٟرىَ رٓ ؿّخعشّ ,
عِ حٌي ٓ٠حٌىٕخٔ ,ٟحٌّظةٛـّٓ ٝةٕش ٘3ٔ2ة .
ٌٗ كخٗ١ش عٍَٗ ٝف حٌ٤فّ١ش ٨رٓ حٌٕخهٌُٚ ,ي حرٓ ِخٌه ,أر ٟعزي هللا ِلّي رٓ عزةي هللا ,رةيٍ حٌةيٓ٠
خث ,ٟحٌّظٛـّ :َ:ٕ٠ . ٘ٙ3ٙ ٝرؽ١ش حٌٛعخس ٍٔ ,ٖٙ:لُٚ ,ٕٔٔ :و٘ؿ حٌ.ٕٔ٘:ٔ ْٕٛ:
حٌ
ّ
ْيمر يف (أ )ٛأنّو علي بن عراؽ ،وْي يَ إُف ىذا اظتَ وقد اْيشهد ا ابػن الطيػب أيضػاً وقػاؿ ٔ :ٜٖٔ:وقيػَ
ّ
ىَ ابن عراؽ:
إذا أ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادؾ إنسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف بُائػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدةٍ
م ػ ػ ػ ػػن العل ػ ػ ػ ػػَـ ػ ػ ػ ػػاّثر شّ ػ ػ ػ ػ ػره أب ػ ػ ػ ػػدا
أ ادنيه ػ ػ ػ ػ ػػا وأل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِغ الّ ػ ػ ػ ػ ػػب واضتس ػ ػ ػ ػ ػػدا
وقػ ػ ػ ػ ْػَ :ػ ػ ػ ػػال ٌف ج ػ ػ ػ ػااه اهلل اػ ػ ػ ػػاضت ً
،ػ ػ ػ ػ ػ ػرياً ويش ػ ػ ػ ػ ػػّره إف ق ػ ػ ػ ػ ػػاـ أو قع ػ ػ ػ ػ ػػدا

ػاضتر يظه ػ ػػر ش ػ ػػّراً للمع ػ ػػني ل ػ ػػو
ػػ ّ

وقد وجدت علمني ذا االْم األوؿ :علي بن عراؽ الصناري ،اطتَارزمي أبَ اضتسن ؿتَي ،ل َي ،عرو ػي ،قيػو،
مُسر اظتيَىف خبَارزـ ْن  ٖٜ٘ى ػ اػاحب «مشػاريخ الػدرر يف تُسػري القػرآف» مػرتجم يف ب يػ الَعػاة ٕ ٜٔٚ:رقػم:
 ٖٔٚٛومعجم اظتءلُني ٕ ٗٚ٘:رقم ٜٚٗٗ :واألعالـ ٗ ٖٕٔ:والثآف :علي بن ػتمد بن علي بن ع ػد الػرزتن
ابن عراؽ الّنآف ،نَر الدين :قيو ،ميصَؼ ولد يف دمشق ورحَ إُف اضتجاز ،يَُف ابمام باظتدين وتَيف يهػا ْػن
ٖ ٜٙى ػ اػاحب «تنايػو الشػريع اظتر َعػ عػن األ ،ػار الشػنيع اظتَ ػػَع » مػرتجم يف معجػم اظتػءلُني ٕ ٘ٔٚ:رقػػم:
 ٔٓٓٗٚواألعالـ ٘ ٕٔ:ذري أٓف وقعت على نس ال ييني يف قات الشا عي الّػبى للسػ ّي ٖٔٚ ٖٔٙ:ٙ
رقم ٙ٘ٛ :حملمد بن ع د اظتلك الُارقي اظتيَىف ْػن ٗ٘ٙى ػ وجػا ت عنػده ّمػا ىػي عنػد ابػن الطيػب ب ػ«ألػق» مّػاف
«أل ػػغ» ودوف ال ي ػػت األ ،ػػري وق ػػد أش ػػار اب ػػن العم ػػاد يف ش ػػذرات ال ػػذىب  ٖٜٛ:ٚإُف أ ّع ػػا لع ػػد اظت ػػنعم ب ػػن ػتم ػػد
ال اجسرائي مث ال دادي الُقيو اضتن لي اظتيَىف ْن ٕٔٙىػ
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وقَ :ال ٌف جااه اهللُ ااضت ً
و ُلريج َ إليو عند ال لا من الناقَ

وِ َ،
الّ َب واضتسدا
أ ادنيها ِّ

ػىئس :رتػ «نُػػي » أو «نُيسػ »(ٔ) ،مػػا
ك ػ ي
ػممت إليػ  :إُف اظتلخػػص ؽتػػا ذُّػػر فػ ى
يرذب يو من ع ْل ٍم أو ٍ
ماؿ
ُ
ػدوؿ ع ػػن «أ ،ػػرى»؛ أل ّف «أ ع ػػَ» اليُض ػػيَ اظتن ّّ ػػر ال يط ػػابق
أي ىخ ػػر :بض ػػم ُ ػػي ٍ  ،مع ػ ٌ
(ٕ)
ااح و

ػات ب ػػى مَجػػَدةً فػػي متفرقػ و
ػىت مػػن(ٖ) يكتيػو اللغ ػ اظتسػ ّػمى ب ػ«مػ
ظفػ ي
ػرت :ػ ُ
ٌ
الل ػ ػ » كالعربي ػ ػ ً الش ػػامل ال ػ ػ عش ػػر نػ ػاً ّ-م ػػا ذّ ػػره السػ ػيِّد يف ّأوؿ ش ػػرح اظتُي ػػاح(ٗ)-
كالدب ُِ -ىػػَ ّاليُسػػري ظتػػا ق لػػو -كأص ػ ًؿ الفق ػ وىػػي مناْ ػ ٌ ألاػػَؿ الن ػػَ ،جاري ػ ٌ
يو

ػممت إلي ػ ػػو بػ ػ ػ ائ ى - :رت ػ ػ ُ «بديع ػ ػ » ،ع ػ ػ  :نّي ػ ػ بديع ػ ػ  -ا ػ ػػتخرجتي ى:
ك ػػ ُ
الُّْػر إُف اطتػارج بفكػػرم :و ِ
ل ػت[ٙأ] ،روجهػا مػػن ِ
ػردد القلػب بػػالنظر
الُّػر بالّسػر :تػ ُّ
ُ
َ

واليدبُّر لطلب اظتعآف وِف يف األمر ّ ٌػر أي :نظ ٌػر ورويػّ ٌ ويقػاؿ علػى ترتيػب أمػَر يف الػذىن
(٘)
يُيَاَ ا ظتطلَب علمي أو ظ
اظتضمَـ إليو علا( )ٙترتيو أص ؿ الفق  :تر ِ
تيب األاَؿ
صو
ورتٌبتي أيّ :
َ
اظتلخ َ
()5
ػب أاػػَؿ اظتطالػػب(ٔ) فػػي الب ػ اب كالفص ػ ؿ كالت ػراجم ل ػ عض
األاػػَؿ اآلتي ػ ترتيػ َ
( ٔ)

( ٕ)
( ٖ)
( ٗ)

لخي ـ ٟحٌف :ٔ2ٗ:ٔ ٞ١لٔ( ٌٗٛفةخثْ) ؿّةع «ٔفٔ١ةش» ِئٔؼةخأ« ٨ ,فة ّ»ْ١اً ٗةَِ ُ١ةخ ٠ـّةع عٍةٝ
«ـعخثةً» ؤٛةٗ ِئٔؼةخا .وّةةخ ـة ٟىٚح٠ٚةٓ حٌعَر١ةشٚ .هللا أعٍةةُ:ٕ٠ٚ .ةَ :حٌىظةخد ٖٚ ,ٖٙ5:حٌّمظ٠ةذ
ٔ.ٕ55:
حٌظ٠َٜق ٕ.ٕٔ٘:
ٌٔ١ض عٕي ــخي.
٘ ٛعٍ ٟرٓ ِلّي ,حٌٔ١ي حٌ٘ةَ٠ؿ حٌـَؿةخٔ ٟحٌّظةٛـّٓ ٝةٕش ٘3ٔٙة ٚ .وظخرةٗ «حٌّٜةزخف» ٗةَف
ـ ٗ١طٍو ٚ١حٌو ١ذ حٌمِ ٟٕ٠ٚحٌّظٛـّٕٓ ٝش ٌٍ ٘5ٖ2مُٔ حٌؼخٌغ ِٓ «ِفظخف حٌعٍ٤ »َٛرة٠ ٟعمةٛد
حٌٔىخو ٟحٌّظٛـّٕٓ ٝش  :َ:ٕ٠ . ٕ٘ٙٙو٘ؿ حٌ.ٔ5ٕٙ:ٕ ْٕٛ:

( ٘)

 :َ:ٕ٠حٌّٜزخف حٌِّٕ ,َ١خىس (ـىَ)ٚ .ل« ٛ٘ ً١حٌٕ .»َ:وّخ ٓ١ؤط.ٟ

( )ٙ
( )5

وٌح ـ ٟحٌفُٚ ,ٔ2ٙ:ٔ ٞ١حى عٕي ــخئ :ل.ٛ
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :حٌ٢شٌٚ .عٍٙخ رّعٕ :ٝحٌّآي.
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ػاؿ
صره ظاىراً ،أو الَاػف ح ٌ
اظتسائَ واظتطالب ترتي اً كمى تراهُ :
تعلمو كا حىن أو :ت ُ
األوؿ أوُف؛ أل ّف ال ياف لل صرية
و ّ

شديد الظهَر [ٚج] إف ىء الل تعىلا وىَ قي ٌد لرؤي اظتخا ب
بيٌطىنَ :
ث ػػم -لرتتيػػب األ ،ػػار ال اب ،ػػار -بعػ ػ إتمىمػ ػ  :اظتلّخػ ِ
ػت
ػص ومػػا ػػم إليػػو ،رأي ػ ي
(ٕ)
ػار علػى
ى
الكمىؿ :األوُفّ :ماؿ الدين ؛ ظتا قيَ :إ ّف حذؼ اظتضاؼ إليو يف مثلو ،واالقيص َ
اظتضاؼ من ِذّ ِر الشخص ا يّره ،يَّف ذي ً
ػالـ َيػ ٌػَ ،أودعيُػو ّأوؿ شػػرحي «نصػػي َ
ويف اليلقيػػب باأللقػػاب اظتضػػا لػ ػ«الػػدين» ّػ ٌ
(ٗ)
(ٖ)
نُي
و
ن
ن
اجعو
ر
اظتلَؾ» لػ«ال ااِف»
ّ
ٌ
ولعػػَ اظتصػػنّف ػ ّػر مػػن ّراى ػ ذلػػك ػػذؼ اظتضػػاؼ إليػػو وال نظػػر لّراى ػ اظتل ّقػػب
(٘)
نظر ظتا ،الف الشرع
بذلك ذلك؛ إذ ال َ
بن ػتمد ب ِن أ ْعيد بن ال بىرم»
وىذا لق و ،واشتُو «ع ُد الرزتن ُ

ً ً
اظتَحػدة ،رتػ
قىؿ في كتىب « اهػ اللبهػىء» -بُػي اعتمػاة ،وّسػر الػالـ ،وتشػديد ّ
ػب»« -فػػي طبقػػىت الدبػػىء»(ٔ) :واالْػػم غتمػػَع ِ
«ل يػ ٍ
الُقػرتني ،وىػػَ عطػػف بيػػاف أو بػػدؿ
لقَلوّ« :يابو» ومقَؿ القَؿ قَلو :عل ـ الدب ثمى ي ه:
( ٔ)

( ٕ)

( ٖ)

( ٗ)
( ٘)

حٌعزخٍس ـ ٟى :طَط١زخ ا ٤رٛحد حٌ٢ش طَط١ذ أٛٛي حٌّ خٌذٌٚ .عٍٙةخ :طَط١ةذ ح٤رةٛحد ح٢ط١ةش طَط١ةذ
أرٛحد حٌّ خٌذٚ .ـ ٟحٌف :ٔ2ٙ:ٔ ٞ١ل( :ٌٗٛعٍ ٝطَط١ذ) اٌن ...أ :ٞأؿَ ٜح٤رةٛحد ح٢ط١ةش ـةٟ
حٌظَط١ذ ُِـَ ٜأرٛحد حٌّ خٌذ.
ـةة٘ ٟةةخِٖ أ  ٚؽ :لٌٛةةٗ (حٌٚ٤ةة ٝوّةةخي حٌةةي )ٓ٠اٌةةن ...ألةةٛي٠ ٨ :وفةة ٝأْ حٌ٤ةةؿ ٚحٌةة َ٩ـةةِ ٟؼةةً
«حٌىّخي» ع ٌٝٛعٓ حٌّ٠خؾ اٌٌٌٙٚ ,ٗ١ح ٠ ٨ـظّع حٌعةٚ ٝٛحٌّعة ,ٝٛـعٍة٘ ٝةٌح ُ٠لّةً وِ٩ةٗ
أٍ ِةٓ ٔزّةٗ عٍة٘ ٝةٌح
عٍِ ٝخ اًح حلظ َٜعٍ ٝحٌّ٠خؾ ري ْٚحٌ٤ؿ ٚحٌة .َ٩ـظؤِةًْ ًٌةه ,ـةبٌّٔ ٟةُ َ
حٌـٛحد ٚ ,أّّخ ه َ رزخٌ ٟـ ٟحٌٛلض .وخطزٗ عزي حٌىَ.ُ٠
حُٓ وظخرٗ :حٌظزَن حٌّٔزٛن ـ١ٜٔ ٟلش حٌٍّٛنِ٧ٌ .خَ أر ٟكخِي ِلّي رةٓ ِلّةي ح ّ
ٌؽِحٌة ,ٟكـّ ةش
ح ,َ٩ٓ٦حٌّظٛـّٕٓ ٝش َ٘ٓ٘ .وظزةٗ رخٌفخٍٓةّ١شٔٚ ,مٍةٗ اٌة ٝحٌعَر١ةش أرة ٛحٌلٔةٓ عٍة ٟرةٓ حٌّزةخٍن,
ٛةف ٟحٌةةي .ٓ٠حٌّظةةٛـّ ٝرعةةي حرةةٓ أه١ةةٗ حرةةٓ حٌّٔةظٛـٗ ,ٟةةَؾ حٌةةيٓ ,ٓ٠ةةٕش ٖ٘ٙ5ة :ٕ٠ .ةةَٚ :ـ١ةةخص
ح٤ع١خْ (حرٓ حٌّٔظٛـٍ ,ٔ٘ٔ:ٗ )ٟلُٚ ,٘٘ٗ :و٘ؿ حٌٚ .ٔ2٘3:ٕ ْٕٛ:لي كمك حٌىظخد ِلّي
أكّي ىِؾ ١ٚ ,زع رزَٚ١ص ٕٓش .َٔ235
وٌح ـ ٟىٚ ,لي ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.
ٌ٘حْ حٌٔ َحْ ٌٔ١خ ـ ٟى.
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(ٕ)
علم م
«
اد
ر
اظت
و
ادىم
ر
م
عن
قَـ
َّ
ا
يعب
اض
ِّ
اللغ ي :وىي أاَ ٌ
ات وأعر ٌ
ُ
ّ
الل » الذي ي ث يو عن مَ َع مُردات األلُاظ وقػد أحػدث لػو اظتصػنّف أاػَالً ،وشتػى

اع علم األ ر
ونَعو أنَ َ
مءلُو يو «اظتاىر» ّ
كالطح ػ ػ  :علػ ػػم بااػ ػ ٍ
ػَؿ يُعػ ػػرؼ ػ ػػا أح ػ ػَاؿ أوا،ػ ػػر [ٛب] الّلػ ػػم العربي ػ ػ  ،إعراب ػ ػاً
ٌ
(ٖ)
وبنا ً
(ٗ)
ٍ
علم
بااَؿ ،يُعرؼ ا أحَاؿ األبني ا ً وإعالالً
كالتصر ي
يفٌ :
(٘)
ٍ
بااَؿ ،يُعرؼ ا ا ي الشعر العر من اْده
علم
ي
كالعركضٌ :
()ٙ
ٍ
بااَؿ ي ث يو عن أحَاؿ أوا،ر ال يت
كالق افي :علم
كص ػ ٍطع ي الشػػعر :ويسػ ّػمى ب ػ«علػػم نقػػد الشػػعر» ،وب ػ«قػػرض الشػػعر» أي :مياانػػو الػػذي

يُنصب صتيّده من رديئو

كأخبىر العرب و يو ّياب «اصتمهرة» لػ«ابن ُدريد»
ي

()5

علَـ األدب
كأ سىبي م هذه الثماني ُ ُ
قىؿ()3ابن األن اري :كألحقطػى بػىلعل ـ الثمى يػ (-)2أظه َػر ،واظتقػاـ لض ػمار؛ لػئال
ِ
،الؼ اظتراد:-
يَى َم
َ

( ٔ)
( ٕ)

( ٖ)
( ٗ)
( ٘)
( )ٙ
( )5
( )3
( )2

ِٔ٘ش حٌ٤زخء ـ١ ٟزمخص ح٤ىرخء ٗ.3
وٌح ـ ٟحٌفة ٞ١أ٠٠ةخ ا ٔ . ٔ22:لةخي حرةٓ ؿٕة ٟـة ٟحٌوٜةخث( ٚرةخد حٌمةٛي عٍة ٝحٌٍؽةش ِةخ ٘ةٟ؟)
ٌ
أٛٛحص ٠عزّةَ رٙةخ وةًّ لة َٛعةٓ أؼَحٟة:ٕ٠ .ُٙةَ :حٌِّ٘ةَ ِٔٚ ,5:فظةخف
ٔ :ٖٖ:أ ِّخ ك ّي٘خ ـبّٔٙخ
حٌٔعخىس (عٍُ حٌٍؽش) ٔ.ٔٓٓ:
وٌح ـة ٟوظةخد حٌلةيٚى ٌُ٥رّةي:ٕ٠ .ٞةَٗ :ةَف وظةخد حٌلةيٚى ٌ٥رةيِٚ ,ٕ٘ ٞؼٍةٗ ـة ٟاطّةخَ حٌيٍح٠ةش
ٌٍٔ( ٟ١ٛ١عٍُ حٌٕلَٗٚ ,ٔ23 )ٛف وظخد حٌليٚى ٌٍفخو.ٕ٘ ٟٙ
وٌح عَّ ـٗ حٌٔ ٟ١ٛ١ـ ٟاطّخَ حٌيٍح٠ش (عٍُ حٌَٜؾ) ِٕٓٓٚ ,عـُ ِمخٌ١ي حٌعٍ.2ٓ َٛ
ِ :َ:ٕ٠عـُ ِمخٌ١ي حٌعٍ.ٔٔٓ َٛ
ِ :َ:ٕ٠فظخف حٌٔعخىس (عٍُ حٌمٛحـ.ٕٕٓ:ٔ )ٟ
ِلّي رٓ حٌلٔٓ رٓ ىٍ٠ي حٌّظٛـ ٝـ ٟعُّخْ ٕٓش ٕٖٔ٘  .رؽ١ش حٌٛعخس ٍٔ ,5ٙ:لُ.ٖٔٓ :
عٕي ــخي ـ ٟأعٍ ٝحٌف :ٕٕٓ:ٔ ٞ١ػُ لخي.
ُحى عٕي ــخي ٚـِ٘ٔ ٟش حٌ٤زخء :عٍّٟٚ ٓ١عٕخّ٘خ.
08

اظتناظرة»

علػ ىػم الج ػ ؿ فػػي الطح ػ  ,وىػػَ مػػن جائيّ ػات اظتسػ ّػمى بػ ػ«أدب ال ػػث» وبػ ػ«علػػم

ػَـ األدب عشػػرًة ّامل ػ ً وَف يػػذّر يهػػا
كعلػ ىػم أص ػ ؿ الطح ػ صػػارت بػػذينك علػ ُ
ب علػػَـ األدب ينشػػا عنهػػا ،وبّمػػاؿ القػػَة يهػػا تّمػػَ القػ ّػَة
أاػػَؿ الُقػػو؛ ألنػّػو ّمػػا قيػػَ :لُػ ّ
يو
القيىس ّيف يُالب (ٔ) ويُدا َ،كتركيبي أي:
فييعرؼ ب أي :بعلم أاَؿ الن َ
ي
وجَد ما ييَقف عليو القياس ،مػن حّػم أاػلي وػتلّػو و ػرٍع ػتم ٍ
ػَؿ عليػو ووجػو اضتمػَ
أيُ :
ػىم أي :أقسػ ُػاـ القيػػاس وبيّنهػػا بقَلػػو :مػػن قيػػىس العلٌػ  ،كقيػػىس الشػػب  ،كقيػػىس
كأقسػ ي
الطٌرد .وْيعر ها من ّالمو ،إف شا اهلل تعاُف

إلػػا غي ػر ذلػػك مػػن م احػػث القيػػاس اظتقاْػ ىنػػا علػػا ح ػ ٌ ِ :وْػ ِػق [ٚد] أصػ ًؿ
الفق اظتشيمَ على ما ذُّر من القياس وأنَاعو فإ ٌف بيط مى أي :عل ِم أاَؿ الن ػَ وأا ِ
ػَؿ

ػاس [ٚأ] بػ أي :يػو؛
الُقو من المطى ب يف اظتقااد واظتطالب مى :الػذي ،ال خفػىءى :الي َ

لظه ػػَره؛ ل ٌف الطحػ ػ معقػ ػ هؿ مس ػػين ٌا م ػػن مطقػ ػ وؿ م ػػن ّ ػػالـ الع ػػرب ،كم ػػى أ ٌف الفقػ ػ

معق هؿ من اظتدارؾ اظتاَ،ذة من مطق ؿ ٍُ من الّياب والسن وابرتاع

هػػره الع ػػارةُ اظتنقػػَؿ يػػو عبىرتيػ وىػػي دالّػ علػػى تشػػابو األاػػلني ،وأف كتػػري يف ىػػذا
ِ
مسائَ [ٛج] ذلك األاَ ما نتّن جريانو ىنا
األاَ من
(ٕ)
ػا
ػ
نت
إ
؛
اليُعػَ» اظتشػػعرةِ بّمػػاؿ اظتااولػ
فتطلٌبػ ي
ػت :جػػا بالُػػا اليعقي يػ  ،وبصػػي « ّ
ً
لقَة قتّيو يف ،دم العلم ،وتَجيهو لنُ اظتسلمني؛ رذ ً يف الثَاب
ّ
هرين الكتىبين ألرت ما يهما ظتا طتصيُو من «اطتصائص» ورتعيُػو إليهػا حتػا :إُف

ػامن ضتصػَؿ
ػدؽ الطلػب
أف
كقفت علي مى بالَجداف؛ لصدؽ ل ػو عتمػا وقػد قيػَ :ا ُ
ي
ٌ

( ٔ)
( ٕ)

ـ ٟى.ِْ٩٠ :
حٌِّحٌٚش :حٌّلخٌٚش ٚحٌّعخٌـش .طخؽ حٌعَِ ,ّٚخىس (ُٚي).
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اظتطلػػَب فػػإذا  -جائي ػ ٌ -همػػى -م يػػدأّ -يابػػاف لطيف ػػىف حجم ػاً ،عظيمػػاف علم ػاً[ :مػػن
ال سيا]

(ٔ)

الص َ ِر
األبصار لعيَو
ّالنجم تسيص ر
ب للطّْرؼ ال للنجم يف ِّ
ُ
والذنْ ُ
ًج ٌ ان :بّسر اصتيم وتشديد الػداؿ ،وىػَ اػُ مصػد ٍر ػت ٍ
ػذوؼ ،أي لُطُػاً جػداً ،أي:

شديداً تاماً

عطف على «إذا» األوُف -أي :اجآف ا،يصار ذينك في كتىبي هػرا مػن
كإذا ٌ -
(ٕ)

أحّاـ جائيّاتو
ؼ منو
يعر ُ
ُ
الق اع  :رت «قاعدة» ،قانَ ٌف ّلي يُ ّ
الم م ً لِعِظم نيائجها كالف ائ ً  :رت « ائدة» ،األ ر اظترتتّب على ذريه مػن م ٍ
ػاؿ أو
ٌ
(ٖ)
ؼ اآل،ػر ،وذر ػاً؛
لَّنو
؛
ذاي
سمى
الطر َ
ً
ذريه شتِّي بذلك؛ [ٜب] لرتتّ و على ذريه ويُ ّ
َ
ػث عليػػو ،وعلّػ ً ذائيػ ؛ ليقدمػػو ذىنػاً وتػػا،ره ،ارجػاً األربعػ ميّ ػػدةٌ ذاتػاً ؼتيلُػ ٌ
لَّنػػو ال اعػ َ
(ٗ)
اعي اراً
اب واػ ِ
وتػػرؾ واػػف «الَُائػػد» لُظ ػاً ،النس ػ ِ
ػف القَاعػػد عليهػػا ،أو أ ّف ذلػػك شػػا ُف
ليُرع اصتائيّات عليها والُائدة ال تسيلاـ ذلك
القاعدة ّ
(٘)
ػدـ ،ميعلػ ػ ٌق بالَا ػػف ىنػ ػا اتُاقػ ػاً؛ إذ ال يقػ ػ الُع ػػَ بع ػػد «إذا»
والظ ػػرؼ  ،ػػبٌ مق ػ ٌ
الُجائي

ػَؼ م يػػدأٌ -لػػم يسػػبق -بال نػػا للُاعػػَ -أي :الّمػػاؿ
مػػى -اْػ ٌػم مَاػ ٌ
ػَؿ أو مَا ٌ
إلي -وأ رد الضمري نظػراً للُػ «مػا» -كلػم ييعػرج(-)ٙبيشػديد الػرا اظتّسػَرة :-نت ّػر بل ظػو
عدـ اضتاج لذلك أو لن َ ذلك
علي ّ ،إما ل ُليو عنو ،أو ألنّو رأى َ

( ٔ)

( ٕ)
( ٖ)
( ٗ)
( ٘)
( )ٙ

حٌز١ةةض ٤رةة ٟحٌعةة٩ء حٌّعةةَ ٞـةة ٟىٛ٠حٔةةٗ ٓةةم ٢حٌِٔةةي ٓٔٔٚ ,حٌَٚح٠ةةش ـ١ةةٗٚ :حٌةةٕـُِ .ةةٓ لٜةة١يس
ِ ٍعٙخ:
ٌعًّ رخٌـِع أعٛحٔخ ا عٍ ٝحٌَٔٙ
٠خ ٓخَ٘ حٌزَق أ٠مٍ :حلي حٌٔ ُّ َِ
 :َ:ٕ٠حٌظعَ٠فخص ٓٗٔٚ ,حٌظٛل١ؿ ِ ٘ٙ2خىس (حٌمخعيس)ٚ ,ىٓظ ٍٛحٌعٍّخء ِٖ ٖ2:خىس (حٌمخٔ.)ْٛ
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ.ّٟٓٚ :
 :َ:ٕ٠حٌىٍ١خص ِ ٙٙ2خىس (حٌؽخ٠ش).
أ :ٞـ ٟوظخر.ٟ
ُحى عٕي ــخي :ـٚ ٟحكي ِّٕٙخ.
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فأمى الرم في أص ؿ الطح فإ ٌ في يك ٌرا ين(ٔ) :بضم الّاؼ وتشديد الرا ،وبالسػني
ٌ
(ٕ)
لعدد ٍ
اظتهمل اْم ٍ
معلَـ من أوراؽ الّيب ،العرب كتعلَنو عشرًة ،والعجم ذتاني ً
ٌ
لم -بض ٍم ُي ٍ  -الدلٌ أي :ما يلم منها وىي رتػ قِلّػ
ٌمىه :و لو اشتاً ي
لػ«دليَ» ويف اشتو إنتا ٌ لقلّ معناه:
نعا ال تقيضي الّثرَة والدواـ ّػ«ظت البؽ»
ّأوالً :مادة (ظت ) ّ
(ٖ)
والثآف :اي رت القلّ  ،ننّو يقيضي القصَر يف اصتمل
كرتٌب علا ثالثػين فصػالن :ىػذا يسػمى ب ػ« ِ
الُهرْػت» ،وىػَ بّسػر الُػا  ،وْػَّف
ّ
اعتػػا والسػػني ،وباليػػا الَُقيّػ آ،ػ َػره ّمػػا قػػاؿ «الارّشػ ّػي»(ٗ) يف «حاشػػي ابػػن الصػػالح» وقػػد
(٘)
يطي»
ر
لعم
ا
«
ػ
ل
بيّنيو يف شرح «نظم الَرقات»
ّ
وال حاج ػ َ ِف بػػذّر األب ػَاب الػػيت ْػػردىا اظتصػػنّف ،حّاي ػ ً ظتػػا ّبَبػػو «ابػ ُػن األن ػػاري»؛
()ٙ
لعدـ عَد ذلك بالنُ على الطالب أاالً

( ٔ)
( ٕ)

( ٖ)
( ٗ)

( ٘)

( )ٙ

وٌح ـٚ ,ّ ٟعٕي ــخي :وَّحٓظُٚ.ٓ١حى عٕيٖٛ :ؽَ١ط.ٓ١
لخي حرٓ حٌ ١ذ ِظعمّزخ ا ُٔ :ٕٓ٘:
لٍضٚ :وؤّٔٗ ؿَ ٜـٟ ٟز ٙخ ِٚعٕخ٘خ عٍة ٝحٛ٨ة ٩ف حٌعَـةٟ
حٌـخٍ ٞعٍ ٝحٌٕٔ٤شٚ ,ا ّ٨ـخٌٌ ٞطٍمٕ١خٖ عٓ حٌّلمم ِٓ ٓ١أٗ١خهٕخ أثّش حٌٍٔخْ أّٔٗ رةخٌفظق ,وّةخ ـةٟ
«حٌمخِ«ٚ »ّٛى٠زخؽ» حٌّٜةّٕؿٚ ,ؼَّ٘١ةخ .لةخي «حٌـة٩ي» ـة« ٟحٌةي٠زخؽ» :حٌىَحٓةش حٌةٍٛق حٌٍّٜةك
رع ٗ٠رزع ِٓ ,ٞلْ ُِ ٌُ ٍٓ :ٌُٙٛى ََ ٌِِّ  ,أ :ٞأٌٜمض حٌَُ ٠ق رٗ حٌظَحد .لخٌةٗ حرةٓ حٌٕلةخّٚ .لةخي
«حٌوٍ ِٓ :»ً١أ ْو ََحّ حٌؽُٕ ٟ٘ٚ ,أْ طزٛي ـِٟٛ ٟع ٗ١جخ ا رعي ٟٗء ـ١ظٍزّي .لخي حٌِر١ةي ٞـة ٟطةخؽ
حٌعَِ ,ّٚخىس (وَّ) :حٌ ُىَّحٓش رخٌٚ ُّ ٠حكيس حٌ ُىَّحّ.
لخي حرٓ حٌ ١ذ ٔٚ :ٕٓ5:ـ ٟحٌَ٘ف و ٌَ ٩كٌـٗ أكٔٓ ِٓ ًوَٖ.
ّ
 :َ:ٕ٠حٌٕىض عٍةِ ٝم ّيِةش حرةٓ حٌٜة٩ف ٔٚ .٘٘:أٛةً حٌىة َ٩ـ١ةٗ ٨رةٓ ِىة ٟحٌٜةمٍ ٟـة ٟوظخرةٗ
طؼم١ؿ حٌٍٔخْ ٚطٍم١ق حٌـٕخْ (رخد حٌظٜل١ؿ) ٚ .ٕ5لٌٛةٗ٘ٚ« :ة ٛرىٔةَ حٌفةخء» ٘ةِ ٛةٓ وة َ٩حرةٓ
ع ْ١ٌٚ ,ّْ٩ـ ٟحٌىظخرٌٔ :َ:ٕ٠ .ٓ١خْ حٌعَد ٚطخؽ حٌعَِ ّٚةخىس (ـٙةَّ)ٗٚ ,ةفخء حٌؽٍ١ةً ِةخىس
(حٌفَٓٙض) ٖٕٗٚ ,حٌّعَد ٚحٌيه ً١ـ ٟحٌّعخؿُ حٌعَر١ش ِخىس (ـ.٘ٙ5 )َّٙ
وظخد «ٔ ُ:حٌٍٛلخص» وظخد ـ ٟأٛٛي حٌفمٗٚ ,حّٓٗ حٌىخًِ :طٔ ً١ٙحٌ َلةخص ـة:ٔ ٟةُ حٌٍٛلةخص,
ٌ١ل١ةة ٝرةةٓ ِٓٛةةٗ ,ٝةةَؾ حٌةةي ٓ٠حٌعَّ ٠ةة ٟحٌ٘ةةخـع ,ٟحٌّظةةٛـ ٝـةة ٟكةةيٚى ٓ٘32ة «ٚ .حٌٍٛلةةخص»
ٍٓخٌش ٌِ٧خَ عزي حٌٍّه رٓ عزي هللا حٌـ ٟٕ٠ٛحٌ٘خـع ,ٟحٌّظٛـّٕٓ ٝش ٘ :َ:ٕ٠ . ٘ٗ53ي٠ش حٌعَـٓ١
ِٕٚ ,ٕ٘2:عـُ حٌّئٌفٍ ,ٔٔ3:ٗ ٓ١لٌُ٠ ٌُٚ .ٔ3ٔٗ2 :وَ كخؿ ٟهٍ١فش ٔ:ةُ حٌٍٛلةخص:ٕ٠ .ةَ:
و٘ؿ حٌ.ٕٓٓ٘:ٕ ْٕٛ:
طٕ َ:ح٤رٛحد عٕي ــخي ـ ٟحٛ٦زخف ـَٗ ٟف ح٨لظَحف.ٔ3 :
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كأمى الرم في ج ؿ الطح أي :العل ِم الذي يُعلم بػو اظتنػاظرة يػو ،وإقامػ دالئلػو،
ٌ
(ٔ)
واف تاّيدي تُ عنو اليا (ٕ) ٌ مىه أي:
كرا كاح ة ٌ :
ود عَار و ،فإ ٌ في ٌ

دعاه ،بػ«اإلعراب» -باظتهمل اببان « -في ج ؿ اإلعراب» واظتراد بابعراب انيػاً علػم
األوؿٜ[ ،ج] واصتنػػاس
ػاس تػ ٌ
ػاـ لُظػ ٌػي و،ط ػ ٌي ويف نسػػخ بنعجػػاـ ّ
الن ػػَ ُػػي االْػػم جنػ ٌ
[ٛأ] مص ف
كرتٌبػ علػػا اثطػػي عشػ ىػر فصػالن الّػػالـ يف تُصػػيلها ّػػالّالـ يف الػػذي ق لػػو؛ لػػذا
(ٖ)
َينا نشره

الكؿ «اللُّمػ ِ » اللبػػىب َُ :يػػو إنتػػا ٌ إُف أ ّف يػػو مػػا ال
كق ػ أخػ ي
ػرت مػػن الكتػػىب ٌ
ناب
حشَ وإ ٌ
ُلتياج إليو يف اظترادُ ،يو ٌ
(ٗ)
اب ،لرقّيو في ىخلى ًػل :قػاؿ يف [ٛد] «اظتصػ اح»(٘) :وىػَ بُػي
ل
ال
:
أي
ّ
كأدخلتي
َ
الؿّ ،ػ« َجَ ٍَ» و« ِج ٍاؿ» انيهى
بُي أوليو ،الُ ْرج بني الشيئني ،واصتم ٌ ،ِ :
ِ
ممت يخالص
اظتَجَد ذىناً ّما م ّػر ك
أي :يف من هرا الكتىب «االقرتاحٔ»
ي
ػالف بػني الع ػػارتني يف اظتػػاَ،ذ ،مػ أ ّف اظتػػآؿ لَاح ٍػد؛ تُنّنػاً يف اليع ػػري ،وتن يهػاً علػػى
الثػػى ي، :ػ َ
ضَ اهلل عليو بالقدرة على اليع ري عن األمر الَاحد بَجَه ش ّ وأاناؼ
مد َ،لو يف ذريىا
في مبىحث العل ؛ [ألنّو أنسب ا وال
َ
ػَع]( )ٙؽت ػػا ذُّ ػػر م ػػن كتىبػ ػ ّ :ي ػ ِ
ػاب «اب ػػن األن ػػاري»
ك ػػممت إليػ ػ أي :اهم ػ ِ

ي

«اإل صػ ػػىؼِ» :بِ َّس ػػر اعتم ػػاة وب ػػالنَف الس ػػاّن  ،بع ػ َػدىا مهملػ ػ ٌ ،وبع ػ َػد األل ػػف ػػا ٌ «فػ ػػي
مسىئل( )5الخالؼ» وىذا َعلَم الّياب ،إعرابو ّما تق ّدـ يف نظريه
( ٔ)
( ٕ)

وٌح ـ ٟحٌفٚ ,ٕٓ3:ٔ ٞ١عٕي ــخي١ ٌ :فش.
أ :ٞحٌظخء حٌَّر١ٛش٘ ٟ٘ٚ ,خء حٌظؤٔ١غّ .
ِٜ ْ٤يٍ حٌَّّس «وَحٓش» ٠يي عٍ ٝحٌٛحكي.

( ٖ)
( ٗ)
( ٘)
( )ٙ
( )5

 :َ:ٕ٠حٛ٦زخف ـَٗ ٟف ح٨لظَحف.ٕٓ:
ُحى عٕي ــخيّ :
ِعِٚحا اٌ..ٗ١
حٌّٜزخف حٌِّٕ ,َ١خىس (هًٍ).
وٌح ـ ٟىٚ ,لي ٓمِ ٢خ رِ ٓ١عىٛـظ ِٓ ٓ١أ  ٚد  ٚؽ.
وٌح ـ ٟحٌفٚ ,ٕٔٓ:ٔ ٞ١عٕي ــخي :ـِ ٟزخكغ.
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ممت» ونّو بذلك على ّثرة اظتضمَـ
مُعَؿ [ٓٔب] «
جمل ن:
ُ
ُ
كلم أ قػل مػن كتبػ أي :مػن شػي ٍ منهػا حرفػىن أيّ :لمػ ً؛ أل ّعػا مػن معانيػو ل ػ ً
إالٌ مقرك ىن -اُ مصد ٍر ػت ٍ
ػَّف ،أي :النسػ ِ
ػذوؼ أي :نقػالً مقرونػاً -بػىلعاك :بُػي ٍ س ٍ
ىٍ
إليػ و«عػاا» جػػا واويػاً ويائيػاً (ٔ) ّمػا بيّنيػػو يف رْػاليت يف ػ ا مػػا جػا مػػن األ عػػاؿ مػػا،
وشتييُها« :منهع من ألّف يما يُّيب باليا واأللف» وىذا من برّ العلم قػاؿ الشػيخ «عل ّػي
بن عر ٍاؽ»[ :من ال سيا]
إذا أ ادؾ إنساف بُائدةٍ
ال ييني السابقني

ػدر كتػػىبي مػػن كتىب ػ -اب ػػا لليعمػػيم-
لييعػػرؼ -بال نػػا للمُعػػَؿ -مقػ ي
ػىـ :قػ ُ
ِ
وحس ػػن
كيتميٌ ػ ػ ىا :يظه ػ َػر عطػ ػ أكلػ ػػي :أاػ ػ اب التمييػ ػ ًا ك ػػَدة ال ػػذىن ،وق ػ ّػَة الُه ػػمُ ،

جليل صىب
ابنصاؼ ي

ولػػي ذر ُ ػو مػػن ذلػػك الر ع ػ َ الدنيَي ػ  ،وال نشػ َػر ألَي ػ الثنػػا عليػػو يف البي ػ  ،إّفت ػا أراد

ديث بنعم اهلل ،ودالل َ ْ ،لق اهلل على أنُ مَاردىم ،وأن ِ مراادىم
الي َ
كإلي (ٕ) ْ-انو -ال إُف ذريه ال ه
ضراع ي :ش ّدةُ الطّلب لألمر واالعينا بو(ٖ) في

في

حسن الختىـ لو ،لي صَ النُ بو كال ىقب ؿ بالر ا بو منو تعاُف ،وينُ بو الطالّب ،ليناؿ

مُعَؿ مق ّد ٌـ -إالٌ مى :الذي،
مثَ َا م ٍسن دالليو ،وشريف ىداييو فال يطف العب ى ٌ -
َ
(ٗ)
ٍ
كالسالـ
اعَ الُعَ :ىم ٌن َُّ :
ي
تُضَ بقب ل وإالّ هَ ّسراب لتس و الظمآ ُف ما ً

( ٔ)
( ٕ)
( ٖ)

( ٗ)

 :َ:ٕ٠حٌّٜزخف حٌِّٕ ,َ١خىس (عِ.)ٚ
عٕي ــخيٚ :اٌ ٝهللا.
لةةخي حٌـةة َ٘ٛـةة ٟحٌٜةةلخف ِةةخىس (ٟةةَع) :ط٠ةةَّ ع اٌةة ٝهللا,أ :ٞحرظٙةةً .لةةخي حٌفةةَّحء :ؿةةخء ـة ٌ
ةْ٩
٠ظ٠ةةَّ ع ٠ٚظعةةَّ  ٝرّعٕا ة ,ٝاًح ؿةةخء ٍ ٠ةةذ اٌ١ةةه كخؿةةشٚ .لةةخي حُ٘٤ةةَ ّٞـةة ٟطٙةةٌ٠ذ حٌٍؽةةش ِةةخىس
(ٟةةَع) ٔ ٗٙ2:ـةة ٟلٌٛةةٗ طعةةخٌ ٝﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ [حٔ٤عةةخَ :]ٖٙ :ٙلةةخي أرةة ٛآةةلخق :حٌّعٕةةٝ
طيع ٓ٠َٙ:ِ ْٛحٌَ٠حعشّ ٗ ٟ٘ٚ ,يس حٌفمَ اٌ ٝحٌٟ٘ء ٚحٌلخؿش اٌ.ٗ١
ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ حٌٕ.ٖ2 :ٍٕٗٛ
ﭺ
حلظزخّ ِٓ ل ٌٗٛطعخٌ :ٝﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
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تيميم للّالـ

الكالـ في المق مىت
وىي مشيمل ٌ على مق ّدم العلػم ؽتػّا ييَقػف الشػروع يػو علػى بصػرية علػى معر يػو ،مػن
ح ّده ،ومَ َعو
(ٕ)
ومقدم الّياب :ما قُ ّدـ من مسائلو لنُ اظتقدـ يف اظتء،ر ،واْيعان (ٔ) بو يو
ِّ

ػىئل :رت ػ «مسػػال » وىػػَ اظتطلػػَب
في ػػى أي :يف اظتقػ ِّػدمات -والظر ي ػ غتازي ػ  -مسػ ي
(ٗ)
(ٖ)
،ب
و
ل
ق
الظرؼ
]
و
[
يدأ
م
:
»
مسائَ
«
و
الذي يُبىن عليو يف العلم
َ
ٌ

( ٔ)
( ٕ)

( ٖ)
( ٗ)

وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد :حٓظعخٔش .ىٚ ْٚحٚ .ٚـ ٟؽ :حٓعخٔش.
ّ
حٌّئهَ«ٚ .حٌّميِش» ـ ٟحٌٍؽش -وّخ لخي حرٓ حٌ ١ذ ٔ -ٕٔ٘:رىَٔ حٌيحي ـة ٟحٌٍؽةش
أ :ٞرخٌّم ّيَ ـٟ
حٌٍّ٘ٛٙس٠ٚ .ـ ُٛـظلٙخ وّخ ٔمٍٗ ػعٍذ ٚؼ ,َٖ١رٕخء عٍ ٝو« ِٓ ٗٔٛل ّيَ» حٌ ,َُ٩رّعٕة« ٝطم ّيِظةٗ»
ِظعي٠خاٚ .ح ًٛ٤ـِ« :ٗ١م ّيِش حٌـ ٌ »ٖ١خثفش طظم ّيِةٗ ,ػة ُّ أهةٌ٘خ حٌّٜةٕفٚ ْٛلّٔةّ٘ٛخ اٌةِ« ٝم ّيِةش
حٌعٍُ» ِ« ٚم ّيِةش حٌىظةخد»:ٕ٠ .ةَ طةخؽ حٌعةَِ ّٚةخىس (لةيَ):ٕ٠ٚ .ةَ :حٌّ ة ّٛي ٚكخٗة١ش حٌـَؿةخٟٔ
عٍٚ ,ٔٓ ٗ١حٌظعَ٠فخص ِخىس (حٌّم ّيِش)ٚ ,حٌظلزَٗ َ١ف حٌظلَ٠ةَٔٗٚ ,ٖٔٙ:ةَف حٌىٛوةذ حٌٔةخ١ع
ِٔٚ ,ٖ3:عـُ ِمخٌ١ي حٌعٍٚ ,ٖٖ َٛحٌظٛل١ؿ ٚحٌىٍ١خص ِخىس (حٌّم ّيِش).
 :َ:ٕ٠حٌظعَ٠فخص ٚحٌظٛل١ؿ ِخىس (حٌّٔخثً).
ـ ٟىٍٚ :ـع ِٔخثً.
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اظتسال الكلا منها
يف حدِّه

ػم ييبحػث فيػ  :يف ذلػك العلػم،
أص ؿ الطح أي :العلػم اظتسػمى ػذا اللقػب عل ه
ً
اعرتض على اليع ري بو(ٔ) مػن أنػّو إّفتػا يطّػرد يف رتػ « اعػَ»
دالئَ» ظتا ُ
عن أدلٌ عدؿ عن « َ
[ٓٔج] واُاً ظتػا ال يعقػَ ّ ػ«ؾتػم ػال وذػارب» و«ؾتػَـ َالػ وذػَارب» وإف أجيػب عنػو
بَروده لو ّػ« ٍ
واائد»(ٕ) إال أنّو نادر ،وألنو أنسػب بَّعػا دوف عشػرة اظتَ ػَع لػو
وايد» و« َ
رت القلّ

(ٖ)

(ٗ)
ِ
الطح ً
ِ
حج ً من
اظتقابَ لليصريف
اإلجمىلي ُ َّّف الّياب القرآٓف ّ

حيث هي أدلت ّ .أما ال ث من جه ٍ أ،رى َّّف َّ من آياتو مطابقاً ظتقيضى اضتاؿ
(٘)
ب العربي
ل
ذاؾ
بَ
َ،
الن
ؿ
َ
أا
من
لي
ُ
ّأوالً
ّ
( ٔ)

عةةَّؾ حٌٔةةزى ٟأٛةةٛي حٌفمةةٗ رؤّٔةةٗ «ى٨ثةةً حٌفمةةٗ ح٦ؿّخٌ١ةةش» :ٕ٠ةةَ :ؿّةةع حٌـٛحِةةع ٖٔٚ ,كخٗةة١ش

( ٕ)
( ٖ)

حٌع خٍ ٔٚ .ٗٗ:حٌظعَ٠ؿ حًٌٌ ٞوَٖ حٌٔٛ٤ ٟ١ٛ١ةٛي حٌٕلة٘ ٛةً ٛحطةٗ طعَ٠ةؿ أٛةٛي حٌفمةٗ ا٨
أّٔٗ أريي حٌٕل ٛرخٌفمٗ .ـمي لخٌٛح  :أٛٛي حٌفمٗ ِعَـةش ى٨ثةً حٌفمةٗ اؿّةخ٨ا ٚو١ف١ةش حٓ٨ةظفخىس ِٕٙةخ
ٚكخي حٌّٔظف١ي :َ:ٕ٠ .ح٦رٙخؽ ٔٚ ,ٔ2:حٌظلز.ٔ3ٓ:ٔ َ١
 :َ:ٕ٠حٍط٘خؾ حٌَ٠د ٔ.ٗ٘ٙ:
ٓةم ض ِةٓ أ  ٚد  ٚؽ٘ٚ ,ة ٟػخرظةش ـة ٟى .لةةخي حرةٓ حٌ ١ةذ ٔ:ٕٔٙ:آػةَ «حّ ٤ىٌةش» عٍة« ٝحٌةةي٨ثً»
حٌّعزَّ رٙخ ـ« ٟؿّع حٌـٛحِع» ٚؼ١ةَٖ ِةٓ حٌىظةذ حٛ٤ة١ٌٛشّ ٨عظَحٟة ُٙعٍة ٝطٍةه حٌعزةخٍس ّ
رةؤْ
«ـع٩١ا» ٠ ٨ـّع عٍ« ٝـعخثً»ٚ .اْ أؿ١ذ عٕٗ رؤّٔٗ ُّٓع عٍ ٝؼ َ١حٌم١ةخّ .وة «وؼ١ةذ» « ٚوؼخثةذ»,
ٛٚ« ٚةة١ي» ٛٚ« ٚةةخثي»« ٚ ,ىٌ١ةةً» « ٚى٨ثةةً»ٚ ,رة ّ
ةؤْ «حٌةةي٨ثً» ؿّةةع «ىٌ٨ةةش» عٍةة ٝحٌم١ةةخّ٘ٚ ,ةةٟ
طُٔظعًّ رّعٕ« ٝحٌيٌِ »ً١ـخُحا ِٓ طّٔ١ش حٌٟ٘ء رّٜةيٍٖ ,وّةخ لخٌةٗ «اِةخَ حٌلةَِٚ »ٓ١أٗةخٍ اٌ١ةٗ
«حٌَحؼةةذ» ٚأٟٚةةلظٗ ـةة« ٟكٛحٗةة ٟحٌّلٍِّةةٚ ,»ٟأٗةةَص اٌ١ةةٗ ـةةٗ ٟةةَف «حٌمةةخِ« ٚ »ّٛحٌىخـ١ةةش»
ٚؼَ٘١خٚ .هللا أعٍُٚ .لي ٚلع ٕ٘خ ٌٍ٘خٍف هٍةٚ ٢هةزٕ٠ ٨ ٢زؽة ٟحٌ٨ظفةخص اٌ١ةّٗ ّٔ٤ةٗ طة ُّ٘ٛأ٨ ّٚا ّ
أْ
«ى٨ثً» «ـٛحعً» ـمخي :أّٗ َّ ٠ى ـة« ٟـٛحعةً» ٛٚةفخ ا ٌّةخ ٠ ٨عمةً وة «ٔـةُ ١ةخٌع»ًٚ .وةَ حٌـةٛحد
رؤّٔٗ ٍٚى ٗخًحا ,و «ٚعخثي» ـٍُ ٠فَّ ق ر« ٓ١حٌفعخثً» « ٚحٌفٛحعً» ِ١ّ٠ ٌُٚ ,حٌّفَ َى ً٘ ٘ة« ٛـع١ةً» أٚ
«ـخعً»؟ َٗ :َ:ٕ٠ .ف حٌىخـ١ش حٌ٘ةخـ١ش ٔٚ .ٔٔ5:ؿعٍةٗ حُ٘٤ةَٚ ٞحٌو٠ةَِ ٞةٓ حٌ٘ةخ ًّ:ٕ٠ .ةَ:
حٌظٜةَ٠ق ٕٚ ,٘ٗ3:كخٗة١ش حٌو٠ةَٚ ,ٔ5ٕ:ٕ ٞحٌىٍ١ةخص ِةخىس (ىٌ١ةً) َ:ٕ٠ٚ.ـةّ ٍ ّٓ١ى «ى٨ثةً»

( ٗ)
( ٘)

ـةة ٟطعَ٠ةةؿ أٛةةٛي حٌفمةةٗ :ح٦رٙةةخؽ ـةةٗ ٟةةَف حٌّٕٙةةخؽ ٔٙٔٚ ,ٕٗ:خ٠ةةش حٌٔةةٛي ـةةٗ ٟةةَف ِٕٙةةخؽ
حٛٛ٤ي َٔٗٚ ,ٔ3:ف حٌىٛوذ حٌٔخ١ع ٔٚ ,٘٘:حٌظلزَٗ َ١ف حٌظلَ.ٔ3ٔ:ٔ َ٠
ٌ٘ح عٕي حٌّظؤهَ.ٓ٠
وٌح ـ ٟى ٚحٌفٚ ,ٕٔ5:ٔ ٞ١ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :أ.ٌٝٚ
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[ك عن كيفي ً اال ت ً
الؿ ب ى من تقدٔف األقَى على األ عف]
لو

(ٔ)

كعن ً
حىؿ المست ؿ بيلك األدل  ،ب ات مسائَ الن َ من اهيهد يو ،وما يعيب

علم» أم :صطىع ه(ٕ) بّسر الصاد اظتهمل  ،وختُيف
فق لي يف تعريُوٜ[ :أ] « ه
(ٖ)
اعد مقررةٌ ،وأدلٌّ ػتررةٌِ ،
وجد العلم ا
َ
ق
و
ن
أ
:
أي
]
ب
ٔٔ
[
،
العلم اضتااَ باليمرف
ّ
ُ
ّ
النَفُ ،
أـ ُقد

فال ي ًرد ليُسري العلم بذلك ،مى أيكرد علا التعبير ب في ح ٌ أص ؿ الفق
بقَلو(ٗ) :معر دالئَ الُقو (٘) من -بياف لػ«ما أُورد» -ك ً يلاـ علي  :على اليع ري بو،

العىلم ب ()ٙ؛ لُقد اظتاىي
بو ،مراداً بو اظتعر ُ وابدر ُاؾ فق ي ه أي :العلم إذا فيق [ٜد]
ي
اظتاىي بُقد جاٍ من أجاائها أي :ولي األمر ّذلك؛ ل ٌ صطىع ه م ك ه( )5يف ّي و

ٌ
العىلم ب بندراّو لو( )3أـ ال؟
كج -بال نا للمُعَؿ وقتاة اليسَي مق ّدرةٌ -ي

َّ عل ٍم يطلق تارًة بنزا اظتعلَمات اظتخصَا ّ ،قَلنا« :زيد
ُ
وكتاب عنو با ّف أشتا ِّ
يعلم الن َ» أي :قَاعده اظتعين وتارًة بنزا إدراّها
وال،يالؼ ذينك ا،يلف تعريف أاَؿ الُقو :أىَ أدلّ الُقو ابرتالي أـ معر يها
()2
اب ظتا ذّرنا ،قَؿ «الياج الس ّي(ٓٔ)»
ّما يف أوؿ «رت اصتَام » وّال اليعريُني اَ ٌ

( ٔ)
( ٕ)
( ٖ)

وٌح ـ ٟىٚ ,لي ٓمِ ٢خ رِ ٓ١عىٛـ١ظٓ ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.
ـ٘ ٟخِٖ أ  ٚد  ٚؽ :ل( :ٌٗٛإٔٛ ٞخعش) ٌ ٛلخي :أ ٞلخٌٔ ْٛىخْ أه .َٙوخطزٗ.
وٌح عَّ ـٙخ حٌٔعي ـَٗ ٟف حٌعِٚ .ٕ٘ ٞطعَ٠فٙةخ حٌّ٘ةٍِ :ٍٛٙىةش ٔفٔةخٔ١ش طٜةيٍ عٕٙةخ ح٤ـعةخي.
 :َ:ٕ٠حٌظعَ٠فخص ِٚعـُ ِمخٌ١ي حٌعٍٚ َٛحٌظٛل١ؿ ٚىٓظ ٍٛحٌعٍّخء ِخىس (حٌٕٜخعش).
أ :ٞلٛي ِعَّ ـٗ.
«رمِ :ٌٗٛعَـش ى٨ثً حٌفمٗ» ٌ ْ١ـ ٟى.

( )ٙ

ِ ٛ٘ٚخ أٍٚى عٍ ٝطعَ٠ؿ حٌٔزى ٟـ« ٟؿّع حٌـٛحِع» ك ٓ١كٌؾ «حٌعٍُ» ٚأػزظٙخ رظعَ٠ةؿ «حٌفمةٗ».
ّ ٍٚى عٍِ ٝخ أٍٚى عٍ ٗ١ـ ٟأ ّٚي ِٕع حٌّٛحٔع .33
ُحى عٕي ــخيِ :مٍَس.
ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ ٟ٘ٚ ,ػخرظش ـ ٟى.
 :َ:ٕ٠ؿّع حٌـٛحِع ٖٔ.

( ٗ)
( ٘)

( )5
( )3
( )2
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الس ّي(ٔ)» يف «من اظتَان »(ٕ)« :إ ّف األوؿ ىَ الصَاب؛ ألنّو أقرب للمدلَؿ(ٖ) ل ً»
اب
منيق ٌد؛ أل ّف ّالً منهما اَ ٌ

َّ اناع يُ ث
كل صطىع
اه أيّ :
كق لي« :عن أدلٌ الطح » ييخ ًرج ٌ
ٍ
آ،ر كمترج ل الطح  ،صناعيو يُ ث يها عن أدليو ابرتالي
يها عن أدلّ علم َ
بعض األحياف ال مترج بذلك «الن َُ» عن تعريف أاَلو ،وإّفتا مترج بقَلو «من حيث ىي

ألعا إذا ذُّرت يف ّيب الن َ مثالً ،ما تُذّر يو ليُ ث عنها من حيث إ ّعا أدلٌّ،
أدليو»؛ ّ
ألعا أدلٌّ إرتالي ٌ ،حتيها الدليَ اليُصيلي اظتطلَب للن َ
بَ تُذّر ّ
ومَ َع أاَؿ علم الن َ :أدليو ابرتاليّ ٌ اليت يُسين ا منها
واْيمداده :من الينػايَ والسن بشر ها ومن ّالـ العرب ،ومن أ ّار أوِف األل اب
يعرؼ ا معآف الّياب والسن  ،يُسيع ّد
و ائدتو :العلم بيلك القَاعد على وجهها ليُ ّ
باميثاعتما على ما ين ي
ومسائلو :مطال و اصتائي اليت يُطلب إ اهتا يو ظتَ َعاهتاَّّ ،ف ىذا حج ً أـ ال

األاَؿ لو الغىلب ي يف االْيدالؿ أربع ه ،ماَ،ذةٌ من غتمَع
كأدلٌ الطح أي:
ُ
ّالمي «ابن ج » و«ابن األن اري»:
قىؿ «ابن جطي» في «الخصىئص»(ٗ) :أدلٌ الطح أي :ذال اً ثالث ه ظتا ْيا
ْيا -واضتصر دليلُو الصب ،وىَ ٍسب ما عنده ظتا ذُّر:-
السمىع من القرآف أو(٘) العرب

ي
(ٔ)
كاإلجمىع ُُ من علما العربي على اضتّم

( ٔ)
( ٕ)

( ٖ)
( ٗ)
( ٘)

عٍة ٟرةٓ عزةي حٌىةخـ ٟحٌٔةزى ,ٟأرةٜٔ ٛةَ ,طةخؽ حٌةي ,ٓ٠حٌّظةٛـّ ٝريِ٘ةك ٓةٕش
٘ ٛعزةي حٌ٘ٛةخد رةٓ
ّ
ٔ :َ:ٕ٠ . ٘55حٌيٍٍ حٌىخِٕش ٍٕ ,ٕٗ٘:لُٚ ,ٕ٘ٗ٘ :ح٤ع.ٔ3ٗ:ٗ َ٩
ِٕع حٌّٛحٔع ٔٚ .2حٌمٛي حٌٌ ٞكىخٖ حرٓ عٕ٘ ّْ٩خ أّّخ ًوَٖ حٌٔزى ٟعٓ أر١ةٗ ِٔظ٘ةٙيحا رةٗ ِئّ٠ةيحا
ٌٗٚ .لي طّٓٛع حٌَّحى ٞـ ٟحٌظلز َ١رٕمً حٌو٩ؾ ـ ٟطعَ٠ؿ حٌفمٗ ٚأٛة:ٕ٠ .ٌٗٛةَ :حٌظلز١ةَ ٗةَف
حٌظلَ.ٕٔٗ:ٔ َ٠
ـ ٟىٌٌٍّ :و.ٍٛ
ًوَٖ ِٓ ِـًّ و َ٩حرٓ ؿٕ ٟـ ٟوً حٌوٜخث ,ٚأٗخٍ ٌٗ ـ.ٔ32:ٔ ٟ
«حٌمَآْ أ ْ١ٌ »ٚـ ٟى.
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كالقيىس [ٔٔج] على اظتسمَع من العرب ،أو على اهم عليو من علما الُن،
ي

ما َف نتن من القياس مان ٌ
كقىؿ «أبَ البّات ابن ال بىرم» في «اللم »(ٕ):

(ٖ)
قل أي :شتاعٌ بدأ بو ألنّو األاَ ،ولالتُاؽ عليو
:
الث
ث
أدلت
ه
ه
كقيىس على اظتنقَؿ(ٗ) يما َف يقم عندىم أنّو شتاعي

ه
كا تصحىب ُُ و
حىؿ(٘) أي :إبقاؤه على ما ّاف()ٙ؛ لعدـ غتي ما ير عو

واألاَ بقا ما ّاف ٍالو

كلم يركر «اإلجمىع» ،فكأ ٌ لم ىير( )5االحتجىج ب في العربي  ،كمى ه
الَقَؼ عنده عند ىءال
رأم [ٕٔب] ق ـ ٍُ ،ال َري يف ،رقو ،وال يُالـ
ُ

ت ل ى أربع
كق تح ه
صل ممى ذكر ىه أي :من رتليو ،أدلٌّ أربع ه ,كق عق ي

يكتي و
و ّما يف «أاَؿ الُقو»

ككل من اإلجمىع كالقيىس الب ه ل يف نُ األمر من مستىػطى و -بال نا
للمُعَؿ أيٍ :
ْند -من السمىع؛ إذ ال ُكتم على ،ال و ،وإف َف نقف عليو ،والُرع إّفتا
يُقاس على األاَ ،وىَ ىنا اظتسمَع كمى همى في أاَؿ الفق ( )3وإف َف نقف [ٓٔأ]
النص اظتسيند لضرتاع ،إالّ أنّو يف نُ األمر يَّف م نيّاً عليو دائماًّ ،ما قاؿ بعضهم
على ّ

( ٔ)
( ٕ)
( ٖ)

«عٍ ٝحٌلىُ» ٌ ْ١ـ ٟى.
ٌّع ح٤ىٌش ٔ.3
ل« :ٌٗٛـ ٟحٌٍُّّع أىٌظٗ» عٕي ــخي :ـ ٟأ ٌٗٛٛأىٌش حٌٕل.ٛ

( ٗ)
( ٘)
( )ٙ
( )5
( )3

ٌ ْ١ـ ٟى.
ُحى عٕي ــخي :ـِحى حٓ٨ظٜلخد.
ـ٘ ٟخِٖ أ  ٚؽ :ارمخإ٘خ عٍِ ٝخ وخٔض َ٠ـعٙخ.
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽَ٠ :ى.
ُحى عٕي ــخي :وٌٌه.
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كدك ى أي :ا ِ
ألاَؿ األربع اال تقراءي وىَ :تي اصتائيات ب ات أم ٍر ّلي وىَ
( )
( )
قسماف :تاـ وذريه ٔ كاال تحسىف ٕ كع ـ الطظير كع ـ ال ليل وىذه أدلٌّ أربع ٌ

ا،يالؼ علما ِ أاَؿ الُقو يف االْي ساف
ف يها بني علما العربي
َ
أربع ٌ ذري ذال ٍ ،ؼتيلَ ٌ
وْ ّد الذرائ  ،وىذه األربع المعق د ل ى الكتىب الخىمس من ُّيُب الّياب

كق لي يف اليعريف« :اإلجمىليٌ » ّقَلنا َّ« :من الّياب أو ِ
ّالـ َمن يُعي ّد بو من

(ٖ)
حج ٌ»
ّالـ العرب ّ

كىلبحث عن و
دليل

احترا هز ،-ب «قَِف» -من البحث عن أدليو التفصيلي ,
ٍ
ٍ
و
،اص كج از(ٗ) العطف علا الضمير
ظتطلَب
خىص

المجركر من غير إعىدة [ٓٔد] الجىر ,الذي قاؿ بو الَّ يَف ،ومنعو ال صريَف ،دليلُو
جارهّ ،ما ال يعطف على اصتا  ،ال يعطف عليو
اطتاص أ ّف الضمري اهرور ّاصتا من ّ
(٘)
ودليَ الَّ يني ا السماع بو الدليالف ،اااف
ُ
ككج از( )ٙاإل مىر قبل الر ٍكر في بىب الفىعل وىَ ْائ ٌغ شائ ٌ ،قاؿ
()5
قليَ ،ؿتَ :زاف نَره
وىَ
ؿ
المفع
باب
ك
،
تعاُف :ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ
ٌ
()3
تا،ر لُظاً،
الشجر والدليَ اطتاص أ ّف الُاعَ ظتّا ّاف عُمدةًّ ،انّو مق ّد ٌـ ذّراً ،وإف ّ
وال ّذلك اظتُعَؿ بو؛ ألنّو ضل ٌ

( ٔ)
( ٕ)
( ٖ)
( ٗ)
( ٘)
( )ٙ
( )5
( )3

 :َ:ٕ٠حٌظعَ٠فخص ِٚعـُ ِمخٌ١ي حٌعٍٚ َٛحٌىٍ١خص ٚحٌظٛل١ؿ ٚىٓظ ٍٛحٌعٍّخء ِخىس(حٓ٨ظمَحء).
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :ـخٓ٨ظلٔخْ.
ٌٔ١ض ـ ٟى.
عٕي ــخي :رـٛحُ.
 :َ:ٕ٠حٜٔ٦خؾ (حٌّٔؤٌش(ٚ ,ٖٗٙ:ٕ )ٙ٘ :حٌّٔؤٌش ١ ٖ5ٔ )ٙ3 :ؿٛىس ِزَٚن.
عٕي ــخيٚ :رـٛحُ.
.ٙ5:ٕٓ ٗ١
ّ
ٔ ٌٗٚلة ُُ :ٛحْ ٔةٍُٖ ٛ
لخي «حرٓ ِخٌه» ـ« ٟحٌ٤ف١ش» ـ ٟرخد حٌفخعًٗٚ :خع ٔل ُ :ٛهخؾ ٍرٗ عَّ
حٌ٘ـَ
ٚلي ه ٗ ّٜحرٓ ٘٘خَ رخٌ٘عَ :َ:ٕ٠ .حٌظ٠َٜق ّٔ٘ ,ٗٔ٘:ع حٌٛٙحِع ٔ.ٕٖٓ:
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ككج از(ٔ) مجيء الحىؿ من المبت أ وعليو «ْي َيو» وا
(ٕ)
مالك»

ابن
و « ُ

( )
ك ح ذلك ٖ ؿتَ :زي ٌد أَ،ؾ قائماً
(ٗ)
ِ
قَـ :ىَ الضمري
وىَ ظاىر ّالـ «ْي َيو» ،أ ّف ااحب اضتاؿ ىَ اظت يدأ وقاؿ ٌ
دليَ ،اص ،لي من
الضمري اظتسيّن يف اطتب ومنعو اصتمهَر دليَ َّ من اظتذى ني ٌ
(٘)
وظائف أاَؿ الن َ بَ من وظائف الن َ لَّنو تُصيليّاً
ككج از( )ٙمجيء التمييا مؤك ان ومْنعِو ،ودليَ اصتَاز واظتن وظيُ الن َ قاؿ
( )
اضتاؿ»
يف «اظت »  : 5األرج أنّو ال كتي ّذلك ،وبو ارؽ « َ

وؿتَ ذلك من اظتسائَ
ّ
اطتاا  ،ودليلها [ٕٔج] تُصيلي ،ذّر دالئلها اليُصيليّ
مظانّ (ُّ )3يُب الن َّ ،ما قاؿ :ف ره األدلّ اليُصيلي كظيف علم الطح ً
فس يُذّر
ّ
()2
اليُصيلي ،وظيُ ذّرىا
اطتاا من الدليَ
يُذّر يف ّي وّ ،ذّر دالئَ مسائَ الُقو
ّ
ّ
ّيب أص ل
ّيب الُقو ،ال ُ
ُ
حيث هي أدلٌت (ٓٔ)» بيى هف لج البحث عط ى ،أم :حرؼ
كق لي« :من ي
بدؿ قاؿ يف «م
تُس ٍري ما بعده إف أُ رد
عطف بياف أو ٌ
ُ

عطف ٍ
نسق
الل يب»(ٔٔ) :ال
ُ

( ٔ)
( ٕ)

عٕي ــخيٚ :رـٛحُ.
ُحى ـ ٟىِٕٚ :عٗ٠ُ ٟ٘ٚ .خىس ؼٛ َ١ل١لش .لخي ٓ١ز ٗ٠ٛـ ٟحٌىظخد ٌٕ٘ :55:ح رةخد ِةخ ٕ٠ظٜةذ
 ٗٔ٤هزَ ٌٍّعَٚؾ حٌّزٕ ٟعٍِ ٝخ ٘ ٛلزٍٗ ِٓ حّٓ٤خء حٌّزّٙشٚ .لخي ٌٕ٘ :3ٙ:ح رخد ِةخ َ٠طفةع
ـ١ةةٗ حٌوزةةَ ٔ٤ةةٗ ِزٕةة ٟعٍةةِ ٝزظةةيأ ,إٔ٠ ٚظٜةةذ ـ١ةةٗ حٌوزةةَ ٔ٤ةةٗ كةةخي ٌّعةةَٚؾ ِزٕةة ٟعٍةةِ ٝزظةةيأ.
َٗ :َ:ٕ٠ٚف حٌظّٔ٘ٚ ,ٖٖٖ:ٕ ً١ٙع حٌٛٙحِع ٗ.ٕٖ:
لٔٚ« ٌٗٛلًٌ ٛه» طم ّيَ عٓ ِىخٔٗ ٛ٘ٚ ,عٕي ــخي رعي لِ« ٌٗٛئويحا».
حٌعزخٍس ـ ٟىٔ ِٓ :ل٠ُ ٛي ـٙ١خ أهٛن لخثّخ ٚهخَ٘.
حٌعزخٍس ـ ٟىٚ ِٓ ْ١ٌ :هخثؿ أٛٛي حٌٕلٌ ٛى ٗٔٛطفّ١ٍ١ٜخ ا رً ِٓ ٚهخثؿ حٌٕل.ٞٛ
عٕي ــخيٚ :رـٛحُ.
ِؽٕ ٟحٌٍز١ذ (حٌزخد حٌَحرع) ٖٓ ٙرظَّٜؾ.
ـ ٟى:ِ :خْ.
«ٚه١فش ًوَ٘خ» وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٚ :ه١فظُٗ.

(ٓٔ)
(ٔٔ)

ـ ٟحٌٕٔن :أىٌش.
ِؽٕ ٟحٌٍز١ذ (أ ١ ٘ٓٙ:ٔ ٚ ,ٔٓٙ )ٞحٌو ١ذ.

( ٖ)
( ٗ)
( ٘)
( )ٙ
( )5
( )3
( )2
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( )
،ال اً للَّ يني وااحب ٔ «اظتسيَىف» و«اظتُياح» ،ألنّا َف َنر عا ُاً يصل للسقَط دائماً
ِ
لعطف [ٖٔب] الشي على نُسو انيهى نف َف يُرد ال ػتَ
دائماً وال عا ُاً مالزماً
(ٕ)
لو
( )
( )
ً
البحث عن القرآف أي ٖ  :ما َف ينسخ منو لُظاً ،وإف نُسخ حّمو ٗ أ ٌ
ُّ ٌُ()ٙ
(٘)
امَ صتمي جائياتو ،ووجَه قرا اتو
ش
لي
رت
دليَ
ىذا
.
الطح
في
حج
ه
أٌ
ُ
ٌ َ
ٌ

(٘)

وعلَّ ىذا الدليَ اصتُ َملي بقَلو :ل ٌ أي :القرآ َف أفص ي الكالـ :يو أ ّف اظتليَ َاـ
عب ا
َّ ُف القرآف وارداً على ُُرؽ الُصاح ال األ ص ي  ،وىي ّا ي ٌ يف االحيجاج لَ ّ
لّاف أوُف ،وإف ّاف بعضو يف أعلى قات الُصاح ( )5وقد قرأ «نا ٌ»( )3بالر يف قَلو
قَلو تعاُف :ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭼ( )2ألنّو عر جي ٌد وإف ّاف اببداؿ ٍ
حينئذ
ّ
(ٓٔ)
ىَ األ ص

( ٔ)
( ٕ)
( ٖ)
( ٗ)

( ٘)
( )ٙ
( )5
( )3
( )2

(ٓٔ)

ـ ٟحٌّؽٕٛ :ٟةخكز:ٕ٠ .ٟةَ :حٌـٕة ٝحٌةيحٔٚ,ٕٖٗ ٟحٍط٘ةخؾ حٌ٠ةَد ّٗ٘ٚ ,ٔٙ2ٕ:ةع حٌٛٙحِةع
ٗ.ٕ5ٗ:٘ ,ٖ5ٓ:
ا
ّ
ٌ ْ١ـ ٟى١ٓٚ .ؤطٌ٘ ٟح حٌى َ٩رعي ٓض ٛةفلخص ِوظٜةَح ـة ٟىِٚ ,فٜة٩ا وّةخ ٕ٘ةخ ـة ٟحٌٍٛلةش
(ٕ5ى).
ُ٠خىس ِٓ ى.
حٌٕٔن ـ ٟحٌمَآْ عٍ ٝػ٩ػش أَٟدِ :خ ٔٔن طةٚ٩س ٚكىّةخاِٚ ,ةخ ٔٔةن كىّةخ ا  ٨طةٚ٩سِٚ ,ةخ ٔٔةن
طٚ٩س  ٨كىّخا .ـخ ّٚ٤ي ٚحٌؼخٌغ ٠ ٨زلةغ ـّٙ١ةخ٠ٚ ,زلةغ ـة ٟحٌؼةخٔ:ٕ٠ .ٟةَ :ح٦طمةخْ (حٌٕةٛع)ٗ5 :
ٕ.5ٓ٘:
عٕي ــخي :رؤٔٗ.
أُِ :ٞـ ًَّ.
ـخي حرٓ حٌ ١ذ ِظعمزخ ا ٔٚ :ٕٕٓ:ـ َ:ٔ ٗ١ؼ َ١هخؾ.
٘ٔ ٛخـع رٓ عزةي حٌةَكّٓ رةٓ أرةٔ ٟعة ,ُ١أكةي حٌمةَّحء حٌٔةزعش ,حٌّظةٛـّٓ ٝةٕش ٘ٔٙ2ة :ٕ٠ .ةَ :ؼخ٠ةش
حٌٕٙخ٠ش ٍٕ,ٖٖٓ:لُ.ٖ5ٔ3 :
حٌٕٔخء ٗٚ .ٙٙ:لَحءس ح٦رةيحي ِةٓ ـخعةً «ـعٍة »ٖٛرةخٌَـع ٘ة ٟلةَحءس حٌـّٙة٘ٚ ,ٍٛة ٟح٤لة ْ١ـةٟ
أرٚ ٟحرٓ أر ٟآلخق ٚع ٝٔ١رةٓ عّةَ ٚحرةٓ عةخَِ «لٍة٩١ا» رخٌٕٜةذ عٍة ٝحٓ٨ةظؼٕخء.
حٌٍؽشٚ .لَأ ّ
 ٟ٘ٚلَحءس ِظٛحطَس:ٕ٠ .ةَ :حٌٔةزعش ٖٕ٘ٚ ,حٌٕ٘ةَ ٕٚ ,ٔ33:اطلةخؾ حٌف٠ة٩ء ٔٚ ,٘ٔ٘:حٌزلةَ
حٌّلةةٚ ,ٕ23:ٖ ٢١حٌةةيٍ حٌّٜةةِٚ ,ٕٕ:ٗ ْٛعـةةُ حٌمةةَحءحص ٕ:ٕ٠ٚ .ٔٓٔ:ةةَ :حٌظةةٌٚ ً١٠حٌظىّ١ةةً
.ٕٖٓ:3
ِٓ لٚ« ٌٗٛلي لَأ ٔخـع ْ١ٌ »...ـ ٟى.
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اء كىف مت اتران وىَ القرا ات الس  ،وقيَ :العشر(ٔ) ما عدا ما يرج إُف
األدا ّاظت ّد وابمال
(ٕ)
القرا
أـ آحىدان ّالشَاذّ والروايات ال ري عن مشهَري ّ
كعن السط َْا ٌ ألُاظُو  وىَ اظتر َع ،أـ(ٖ)لُ ُ أا ابو ،وىَ اظتَقَؼ ،أـ

دوعم ،وىَ اظتقطَع ،إف ّاف [ٔٔأ] من اليابعني السن تُطلق عند علما األ ر
لُ من َ
(ٗ)
ا،يصااها ا أُ يف للُ الن  ؛
بالّياب
مقابليها
من
الظاىر
و
َّ ذلك
ُ
على ّ
ألنّو «أ ص من نطَق بالضاد»(٘) لل ديث بو( ،)ٙعلى ،الؼ يف ذلك يا بيانو إف شا
شا اهلل تعاُف
حج ٌ بشرط ى اآلتي أي :إف عُلم أنّو لُظو 
كرلك أي :أنّو ّ
كعن كالـ من يي ثق بعربيٌت كرلك أي :إف ت أنّو إف نطق بو ّذلك ،وجا

بالسند اظتق َؿ ،كال ث عن إجمىع أهل البل ين ال صرة والَّ  ،وّانا جامعي علما
( ٔ)

( ٕ)
( ٖ)
( ٗ)
( ٘)
( )ٙ

حٌمَّحء حٌٔزعش ُ٘:
ٔ -عزي هللا رٓ عخَِ حٌ١لٜز ٟحٌ٘خِ ٟحٌّظٛـّٕٓ ٝش . ٘ٔٔ3
ٕ -عزي هللا رٓ وؼ َ١حٌيحٍ ٞحٌّى ٟحٌّظٛـّٕٓ ٝش ٕٓٔ٘ .
ٖ -عخ ُٛرٓ أر ٟحٌٕـٛى حٓ٤ي ٞحٌىٛـ ٟحٌّظٛـّٕٓ ٝش . ٕ٘ٔ5
ٗ -أر ٛعَُّ ٚرّخْ رٓ حٌع٩ء حٌز. ٘ٔ٘ٗ َٜٞ
٘ -كِّس رٓ كز١ذ حٌىٛـ ٟحٌّظٛـّٕٓ ٝش . ٘ٔ٘ٙ
ٔ -ٙخـع رٓ عزي حٌَكّٓ رٓ أر ٟحٌٕـٛى حٌّئ ٟحٌّظٛـّٕٓ ٝش . ٘ٔٙ2
 -5عٍ ٟرٓ كِّس حٌىٔخث ٟحٌٕل ٞٛحٌّظٛـّٕٓ ٝش . ٘ٔ32
أ ِّخ حٌعَ٘س ـ ُٙحٌٔخرمِٚ ,ْٛع:ُٙ
ٔ -أر ٛؿعفَ ٠ِ٠ي رٓ حٌمعمخع حٌّئ ٟحٌّظٛـّٕٓ ٝش ٖٓٔ٘ .
ٕ٠ -عمٛد رٓ آلخق حٌل َِٟ٠حٌىٛـ ٟحٌّظٛـّٕٓ ٝش ٕ٘ٓ٘ .
ٖ -هٍؿ رٓ ٘٘خَ حٌّظٛـّٕٓ ٝش . ٕٕ٘2
ٚطةةَؿِّ٘ ُٙةةٍٛٙس ِٕؼةةٍٛس ـةةِ ٟعَـةةش حٌمةةَحء ٚؼخ٠ةةش حٌٕٙخ٠ةةش:ٕ٠ .ةةَ :حٌٕ٘ةةَ ٔٚ ,3ٕ:ح٦طمةةخْ
(حٌٕٛع.ٕٕ2:ٔ )ٕٓ :
 :َ:ٕ٠ؿّع حٌـٛحِع ٕٔٚ ,حٌَٕ٘ ٔٚ ,ٔ٘:كخٗ١ش حٌع خٍ ٔ.ٕ25:
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :أِٚ .ٚؼٍٙخ حٌظ ٟرعي٘خ.
 :َ:ٕ٠طيٍ٠ذ حٌَح( ٞٚحٌٕٛع.ٔ22-ٔ25:ٔ )5 ,ٙ:
طّخَ حٌلي٠غ« :أٔخ أـٜق ِٓ ٔ ك رخٌ٠خى ر١ي أّٔ ِٓ ٟلَ ٛ٘ٚ »ٖ٠كي٠غ ِٟٛٛع :َ:ٕ٠ .و٘ةؿ
حٌوفخء ٍٔ ,ٕٓٓ:لُٚ ,ٙٓ2 :حٌٍئٌئ حٌَّٛٛع ٍ ,ٗ2لُ.3ٕ :
«ٌٍلي٠غ رٗ» ٌ ْ١ـ ٟى.
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ىذا الشاف ،وعلى عاظتيهما اظتدار وْيا ترجي األولني عن رت ٍ  ،والدوراف م الدليَ
(ٔ)
أي ر ٍيق ّاف عن آ،رين يف م ث «ابرتاع» ويف «اليعادؿ
دار ،م
ُ
ّ
حيث َ
(ٕ)
والرتاجي »
ِ
حج ً بقَلو :أم :أ ٌف كالن ممى
حج ٌ ّ
وبني مع َّف َّ ؽتا ذُّر ّ
كرلك أي :أنّو ّ
األوؿ باقسامو ،وابرتاع يف الثآف يج ز االحتجىج ب يف إ ات
ذيكر من السماع يف ّ
قاعدةٍ ؿتَي ٍ دك ىف غيره ؽتا لي ٍج ٍ يف ذلك ّ ٍ
ّالـ مَلّ ٍد
ّ
ّ
كّال ث عن القيىس كمى يج ز من ً
العلىل(ٖ) كمى ال يج ز

عطف على «أدلّ »« -ب ى»
كق لي يف اليعريف« :ككيفي ً اال ت الؿ» -باصتر،
ٌ
ِ
ِ
العلم بّيُيّيها :-عط تعىر ى(ٗ) يقدٔف
أي :باألدلّ أم -بيا ٌف للم َّ اظتعيب يو ُ

وإال ّاف ُّ
بعضها [ٖٔج] على ٍ
حتّماً أك ح ه(٘) ّ اقي
مرج ٍ ّ ،
بعض ال ب ّد لو من ّ
اليعار ات اآلتي يف ّياب «اليعادؿ والرتاجي »(- )ٙوىَ اليعارضّ -نعماؿ أحد دليلني أو

أو أمرين( )5ميعار ني يف أم ٍر دو َف مقابلو ظتا يلاـ على إعماؿ اظتل ى ما( )3ال كتَز القَؿ
القَؿ بو
اظتسمَع منهم
ؿتَ اليعارض بامثل ٍ قاؿ :كتق يم السمىع من العرب ،أي:
ِ
ومثَّ َ
(ٓٔ)
ِ
اظتخالف
[ٔٔد] بالنطق ّما جا عنهم( )2علا القيىس :على اظتقي ّػ«اْي ْ ََ َذ»
ِ
اظتخالف لقياس بابو -وىَ «اْي اذ» -على ما ُشت منهم ؽتا متالف ذلك ،لّن ال يقاس
( ٔ)
( ٕ)

وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽِٚ :ع.
«ٚـ ٟحٌظعخىي ٚحٌظَحؿ١ق» ٌ ْ١ـ ٟى.

( ٖ)
( ٗ)
( ٘)
( )ٙ
( )5
( )3
( )2

ُحى عٕي ــخي :ـ.ٗ١
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽِ :عخٍٟظٙخ.
عٕي ــخئٚ :ل.ٖٛ
ٌ ْ١ـ ٟى.
«أ ٚأَِ ْ١ٌ »ٓ٠ـ ٟى.
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽِّ :خ.
«رخٌٕ ك وّخ ؿخء عٕ ْ١ٌ »ُٙـ ٟى.

(ٓٔ)

ٓ١ؤط ٟطفًٌ ً١ٜه َ:ٕ٠ .ـ َّٙحٌّٔخثً.
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اظتسمَع لَروده يما

عليو ،ال يقاؿ يف «اْيقاـ» :اْيقَـ وال يف «اْي اع» :اْي ي
الّالـ يو(ٔ) [ٗٔب] مق ّد ٌـ على مقابلو اظتذَّر
(ٕ)
ك ِ
تقدٔف اللغ الحجىزي يف إعماؿ «ما» لّثرة اْيعماعتا ،وهي القرآف ا
(ٖ)
علا الل التميمي  ،وإف ّانت أقَى قياْاً [ يعمَ «ما» إعماؿ «لي » ]

ِ (ٗ)
اظتَجب
ووجَب نصب اظتسيث اظتنقط بعد « ّإال» يف اظتسيث من ذري َ
ٌإال لمى ٍُ من ذلك اليقدٔف ،يُعدؿ عن السماع للقياسّ ،ما إذا اجيم على
اظتسمار» بر اظتُعَؿ بو ونصب الُاعَ وعن الل
الثَب
،رؽ ُ
َ
عدـ االعيداد بالسماع ّػ« َ
(٘)
اضتجازي لليميمي  ،عند ق ِد شرط إعماعتا عند اضتجازيني

ً
ك ِ
لقَتو على مقيضى
تقدٔف أق ل العلٌتين علا أ عف مى ّيقدٔف مقيضى العامَ ّ
()5
اصتَار( )ٙلضعُو ،وّيقدٔف األاَ أو الظاىر على معار و جرد االحيماؿ طتال و

أخف األمرين القبحين علا أ ٌ همى قبحىن ّالُصَ بني اظتصدر
كّيقدٔف ٌ
الاؼتشري»( )3يف «الّشاؼ»(:)2
اظتضاؼ واظتضاؼ إليو ُعَلو ،ننّو أق منو بُاعلو قاؿ «
ّ
«الّشاؼ»( :)2وقرا ة «ابن عامر»(ٓٔ) شي لَ ّاف يف مّاف الضرور ِ
ات والشعر لّاف
ٌ
شتْجاً مردوداًّ ،يف بو يف الّالـ اظتنثَر ّيف بو يف القرآف اظتعج ِا ٍسن نظمو وجااليو !
( ٔ)

«ٌىٓ ٠ ٨مخّ عٍ ٗ١ـ٠ ٩مخي ـ ٟحٓظمخَ حٓظم ٨ٚ َٛـ ٟحٓظزخع حٓظز١ع» «ـّ١خ حٌى َ٩ـ ْ١ٌ »ٗ١ـ ٟى.

( ٕ)

«ٌىؼَس حٓظعّخٌٙخ  ْ١ٌ »ٚـ ٟى .لخي طعخٌ :ٝﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ ٓٛ٠ؿٕٔٚ .ٖٔ:لخي :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬﭭ

( ٖ)
( ٗ)
( ٘)
( )ٙ
( )5
( )3
( )2
(ٓٔ)

ﭼ حٌّـخىٌش  :َ:ٕ٠ٚ .ٕ:٘3ىٍحٓخص ٍٛٓ٤د حٌمَآْ حٌىَ١ٓٚ .ٔٔٙ:ٖ ُ٠ؤط ٟطفًٌ ً١ٜه ـٟ
ِلٍّٗ.
ُ٠خىس ِٓ ى.
ـ ٟى٠ٚ :ـ.ُٛ
حٌعزخٍس ـ ٟىًٌ ِٓ :ه حٌظمي ُ٠ـُ١عيي عٓ حٌّٔخع ٌٍم١خّ ٚحٌٍؽش حٌلـخُ٠ش ٌٍظّ١ّ١ش.
ـ ٟى ٚحٌف :ٕٕٖ:ٔ ٞ١حٌـٛحُ.
ِٓ لٚ« ٌٗٛوظمي ُ٠ح ْ١ٌ »... ًٛ٤ـ ٟى.
ِلّٛى رٓ عَّ رٓ ِلّي رٓ أكّي حٌِِوَ٘ ٞأر ٛحٌمخُٓ ؿخٍ هللا حٌّظٛـّٖ٘٘2 ٝة  .رؽ١ةش حٌٛعةخس
ٍٕ ,ٕ52:لُ.ٔ255 :
حٌى٘خؾ ٕ.ٔٙٙ:
ﭽ قَتْلُ أَوْالدَهَن شُرَكَائِهِنْﭼ حٔ٤عخَ .ٖٔٙ:ٙ
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الس يَ»

(ٔ)
يق ال صريني ،والَّ يَف على اصتَازّ ،ما أو
واظتن ُ لذلك
رُ

يُو يف « يا

وّرتؾ اليناْب ،ننّو أق من ارؼ ذري اظتنصرؼ عند ِ
قد «أؿ» واب ا  ،لذا
( )
با،ف األق ني عند
ؼ [للمناْ ] ٕ «ْالَْ» َم ْن ار و يف مناْ «أذالالً» ،عمالً
اَر َ
ّ
َ
(ٗ)
(ٖ)
الصرؼ[ٕٔأ] قاؿ :األمر بالعّ
من
ومن
اظتنصرؼ
ذري
عند َمن ارؼ
َ
َ
ومثَّ اظتصنّف يف باب «اليعادؿ والرتاجي » ليعارض الق ي ني ،وارتّاب أُ،هما بَاو
« َوَرنْػيََ»

مرج ات اليقدٔف للمجيهد عند تعارض األدلّ وؿتَه
إلا غير ذلك من ّ
ّياب
الكتىب السىدس»
كهرا اظتَمى إليو ذا القيد ه ال ذريُ المعق يد ل «
ي
ُ
«اليعادؿ والرتاجي »
(٘)
كق لي يف اليعريفً « :
كحىؿ المست ٌؿ» أي :القائم بو ،عطف على ّأولو
()ٙ
ألااليو ،أو على «ّيُي » لقربو وجهاف عند تع ّدد اظتعطَ ات
( ٔ)

أٌٍ :ٞفٜةةً رةة ٓ١حٌّٜةةيٍ حٌّ٠ةةخؾ ٚحٌّ٠ةةخؾ اٌ١ةةٗ رّعٌّٛةةٗ:ٕ٠ .ةةَ :حٜٔ٦ةةخؾ (حٌّٔةةؤٌش)ٙٓ :
ٕ(ٚ ,ٖٗ5:حٌّٔؤٌش ١ ٖٗ5 )ٖٙ :ؿٛىس ِزَٚن.
ُ٠خىس ِٓ ى.
ؾ.
ـ ٟحٌف :ٞ١عٕيٖ ِِٓ ِ َْٛ

( ٗ)

قوىييرريﭼ

( ٕ)
( ٖ)

لخي طعخٌ :ٝﭽﰀ

ﮈ ﮉ سَالسِالً  ١ﰀ ﰀ ﭼ حٔٔ٦خِْٚ .ٗ:5ٙؼٍٙةخ  :ﭽقوىيرري ,ﮦ

حٔٔ٦خْ ٚ .ٔ5 ,ٔ٘:5ٙلي َٛـض «ٌٍٓ »٩ٓ٩ظٕخٓذٔٚ .مً حٌىٔةخثّ ٟ
أْ رعة ٞحٌعةَد ٜ٠ةَؾ
ِخ َٜٕ٠ ٨ؾ ,ا« ٨أـعً» حٌظف ٟ٘ٚ .ً١٠لَحءس ٔخـع ٘٘ٚخَ ِٓ ٠َ١ةك حٌلٍةٛحٔٚ ,ٟحٌ ّ٘ ّةٌحث ٟعةٓ

( ٘)
( )ٙ

حٌةيحؿٛحٔٚ ,ٟأرة ٛرىةةَٚ ,حٌىٔةخثٚ ,ٟأرة ٛؿعفةةَ٠ٍٚٚ ,ةِْ ,ةةٓ ٠َ١ةك أرة ٟحٌ ١ةةذٚ .لةَأ رع٠ةةُٙ
رخٌ٤ؿ ٚلفةخا٘ٚ ,ةُ أرة ٛعّةٍَٚٚ ,ٚف ِةٓ ٠َ١ةك حٌّعةيي:ٕ٠ .ةَ :حٌٔةزعش ٖٚ ,ٙٙحٌزلةَ حٌّلة٢١
ٚ ,ٖ35:3حٌٕ٘ةةَ ٕٚ ,ٕ2٘:اطلةةخؾ ـ٠ةة٩ء حٌز٘ةةَ ِٕٚ ,٘5ٙ:عـةةُ حٌمةةَحءحص ٓٔٚ .ٕٓ5:ـةةٟ
طوَ٠ـٙخ عٍ ٝحٌظٕخٓذ :حٌلـةش ٨رةٓ هخٌ٠ٛةٗ ٘ٚ ,ٖ3حٌلـةش ٌٍفخٍٓةٚ ,ٖٗ2:ٙ ٟكـةش حٌمةَحءحص
٨رٓ ُٔـٍش ٚ ,5ٖ5حٌى٘ؿ ٕٚ ,ٖٕ٘:أِخٌ ٟحرٓ حٌلخؿذ َٕٗٚ ,ٕ٘ٔ:ف حٌَٟة ٟعٍة ٝحٌىخـ١ةش
ٔٚ ,ٔٓٙ:حٍط٘ةةةةةخؾ حٌ٠ةةةةةَد ِٕٚ ,32ٔ:ؽٕةةةةة ٟحٌٍز١ةةةةةذ ٚ ,325حٌةةةةةيٍ حٌّٜةةةةة,٘2ٙ:ٔٓ ْٛ
ٚحٌظ٠َٜق ّٕ٘ٚ ,ٖٕ٘:ع حٌٛٙحِع ٔ.ٔٔ2:
ٌعٍٙخ :أىٌّش.
ٔٔزٗ حٌزٙخء حٌٔزى ٟـ ٟعَ ّٚح٤ـَحف (ٖ ١ 5ٖ:حٌميّ٠ش) ٚحرٓ حٌ ١ذ ٔ٤ ٕٔ5:ر ٟك١خٌُْٚ ,
أؿيٖ ٌٗ ـ ٟحٍط٘خؾ حٌَ٠دًٌ .ه اًح وخْ حٌع ؿ رلَؾ ٠ ٨ف١ي حٌظَط١ذ وخٌفخء «ٚػة ُّ»ٚ .حٛ٤ةقّ
35

أم(ٔ) :المستطبً ً للمسىئل الن َي من الدلٌ المرك رة يف الّيب اطتمس

عهد
حيث ال َ
أم :صفىتً -رتَ إنتا ً لعمَـ «حاؿ»؛ لَّنو مُرداً مضا اً ،وىَ ّذلك ُ
للعمَـ -ك ً
وحاؿ من أحَالو
ركط  .وا ّ َُّعا من «اضتاؿ» أل ّف الشرط اُ ٌ قائم ٌ بوٌ ،
اظتذَّر ٍسب عادة األاَليني كصف ً المقل كالسىئل(ٕ):
كمى يتب ذلك [ٗٔج]
َ
اطتاص
العاـ على
من عطف الرديف ّادعا ً ،أو من عطف ّ
ّ
كهرا اظتضمَ ُف ه قا الم ع ل  :لل ث عن عَار و الداني الالحق لو

الكتىب السىب » آ،ر الّياب
«
ي

الُّر :حرّ
كبع أف
ي
حررت :ى ّذ ُ
بت ،هرا الح ه ألاَؿ الن َ بفكرم ُ -
( )
ت -من
النُ يف اظتعقَالت ّأما يف احملسَْات يخيَُّ ٖ  -ك رحتي ا ذُّر ،كج ي
أ عاؿ القلَب« -ابن ال بىرم» بُي اعتماة نس ٌ لػ«األن ار» بلدةٍ قدنت ٍ على الُرات قالو

ى

لب الل اب»
األاُهآفّ يف « ّ

(ٗ)

قىؿ(٘) اصتمل آف مُعَِف «وجد» ،ومنو قَلو تعاُف [٘ٔب] :
ﮟ ﮠﭼ( )ٙوإف ّاف(ٔ) «وجد» ىنا ع «اادؼ» ،اصتمل حاؿ بن مار «قد» ،أي:
ﭽﮜ ﮝ ﮞ

قائالً

( ٔ)
( ٕ)
( ٖ)
( ٗ)

أْ ٠ى ْٛعٍة ٝحٚ٤ي :ٕ٠ةَ :حٌةيٍ حٌّٜة( ْٛحٔ٤عةخَ ٚ ,53:٘ )22:ٙكخٗة١ش حٌ٘ة١ن ٠خٓة ٓ١عٍةٝ
حٌظ٠َٜق ٕٚ ,ٕٔ٘:كخٗ١ش حٌٜزخْ عٍ ٝحٚ ,ٔ55:ٖ ّٟٔٛٗ٤هِحٔش ح٤ىد ٓٔ.ٖٙ:
ُحى ـ ٟى« :كَؾ طفٌّٔ َ١خ رعيٖ ,اْ أـَى ع ؿ ر١خْ ,أ ٚريي طخرع ٌّخ لزٍٗٚ .ا ٨ـِ ٩لً ٌٗ ِةٓ
ح٦عَحد» ٌٖ٘ٚ .حٌِ٠خىس طم ّيِض حٗ٦خٍس اٌٙ١خ لزً ّ
ٓض ٛفلخص.
وةةٌح ـةة ٟحٌفةةٚ ,ٕٕ٘:ٔٞ١ـةة ٟىٌٍٔٚ :ةةخثًٚ .لةةي ٓةةم ض ِةةٓ أ  ٚد  ٚؽٚ .عٕةةي ــةةخيِ :ةةٓ ٛةةفش
حٌّمٍّي ٚحٌٔخثً.
ـةة ٟد :ـظو ١١ةًٌٚ .لةةي ٔٔةةزٗ ـةةٗ ٟةةَف حٌّمخٛةةي اٌةةٗ ٝةةَف حٗ٦ةةخٍحص:ٕ٠ .ةةَٗ :ةةَف حٌّمخٛةةي
ٔٚ ,ٕٖٓ:كخٗ١ش حٌع خٍ ٔٚ ,ٔٙ3:ىٓظ ٍٛحٌعٍّخء ِخىس (حٌفىَ).
ٌذ حٌٍزخدِ ,خىس (حٔ٤زخٍٍ ,5٘:ٔ )ٞلٌُ« ٚ .ٕٕٗ :ذّ حٌٍزخد» ٌٍٔ ,ٟ١ٛ١حهظ ِٓ َٖٜوظخد حرةٓ
ح٤ػ َ١حٌـٍِّ ,ٞ
عِ حٌي( ٓ٠ص ٖٓ« ) ٘ٙحٌٍزخد» ٚ ,حرٓ ح٤ػ َ١حهظ َٜوظخرٗ ِٓ وظةخد حٌٔةّعخٟٔ
(ص ٕ« ) ٘٘ٙحٔٔ٤خد».

( ٘)
( )ٙ

ٌّع ح٤ىٌش ٓ.3
حًٌِِّ ٖ.ٕٓ:5
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(ٕ)
اظتسمى بػ«علم أاَؿ
مي،
ل
الع
باظتع
:
أي
أص ؿ الطح [أدل الطح ]
َ
ّ
تفرعت أي :نشات ،مط ى فركعي  :مسائلو كفص لي  ،كمى أ ٌف أص ؿ
الن َ» التي ٌ

بدؿ «تُرعت» تُنناً يف اليع ري،
عب بو َ
الفق أدل ي الفق ابرتاليّ التي تط ه عت عط ى ّ
ّاليع ري عن الُروع واألاَؿ ذتَّ بقَلو« :جملتي كتفصيل » من مايد الباع
عرؼ العِلم بنُ «األدلّ » ،نظريُ ما قيَ يف أاَؿ الُقو :إنّو أدليو ابرتالي
(ٗ)
عر و ا،
بن األن اري» ّ
عر و بالعلم اظت َث يو عنها  ،و«ا ُ
وىَ نظري ما ْلَّو اظتصنّفّ ،
اظتآؿ إُف(٘) وا ٍ
حد؛ أل ّف مراد «ابن األن اري» العِلم اظت َث عنها يو ،ال ىي يف نُسها،
و ُ
()ٙ
العلَمي
عر َا «أاَؿ الُقو» باظتع َ
ولعلّو أراد بياف اظتع اب ايف ّما نقلَو األاَليَف؛ إذ ّ
اللق  ،وباظتع اب ايف( :)5با ّف األاَ ما بُ ذريه عليو ،والُقو :العلم باألحّاـ
الشرعي ( )3إٍف
(ٖ)

االعيماد في إثبىت الحكم
يل:
ُ
كفىئ ت أي :النييج الناشئ عن تع ّلمو التع ي
ذّر العلّ لل ّم إف
الحج اليت ىي ْنده
َي علا ٌ
الن ّ
كالتعليل :باصتر والر  ،أيُ :
ي

وإال قد قاؿ اظتصنّف يف «األش اه والنظائر»( )2الُقهي عن بعضهم(ٓٔ) :إذا
أمّنٕٔ[،د] ّ
يب قاؿ:
عجا الُقيو عن تعليَ أم ٍر قاؿ :ىذا تعُّدي أو الن ُّ
َ
َي قاؿ :ىذا شتاعي أو الط ُ

ىذا جتري ٌّ
( ٔ)
( ٕ)
( ٖ)
( ٗ)
( ٘)
( )ٙ
( )5
( )3

( )2
(ٓٔ)

وٌح ـ ٟىٚ ,لي ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.
حٌِ٠خىس ِٓ ــخي.
َِّ أّٔٗ طعَ٠ؿ حٌٔزى.ٟ
أ :ٞعٓ ح٤ىٌّش.
وٌح ـ ٟىٔ١ٌٚ ,ض ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ.
وٌح ـ ٟى ٚحٌف ,ٕٕ٘:ٔ ٞ١ـ ٟأ  ٚد  ٚؽَِ :حى.
ِٓ ل« ٌٗٛوّخ ٔمٍَٗ ح ْ١ٌ »... ْٛ١ٌٛٛ٤ـ ٟى.
عَـٛح حٌفمٗ رؤّٔٗ :حٌعٍُ رخ٤كىةخَ حٌ٘ةَع١ش حٌعٍّّ١ةش حٌّىظٔةزش ِةٓ أىٌظٙةخ حٌظفٜة١ٍ١شًٌٚ .ةه ِ٘ةٍٛٙ
ِٔظف ٞ١ـِ ٟع:ةُ وظةذ أٛةٛي حٌفمةٗ:ٕ٠ .ةَ :ؿّةع حٌـٛحِةع ٌٖٔٚ ,ةذ حٛ٤ةٛي رٙةخِٖ ؼخ٠ةش
حٌٛٛٛي ٘ٚ ,كخٗ١ش حٌع خٍٔ.ٖ٘:
حٗ٤زخٖ ٚحٌٕ:خثَ حٌفم١ٙش .ٗٓ5
«حٌفم١ٙش عٓ رع ْ١ٌ »ُٙ٠ـ ٟى.
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ب الر ع -
كاالرتفىعي -بالر ٌ ،
عطف على «اليعَيَ» أو على «اليعليَ» إف ُر َ ،لَ ُ
عن ح ً
ض ً
يض :بُي ٍ للمهمل ّس ٍر للمعجم األُوُف ،وَّْف الي ييّ بينهما يف
ى
«القامَس»(ٔ) :ىَ القرار(ٕ) يف األرض رتعوِ :
ض(ٖ) .انيهى وىَ غتاز عن
ض
أح
ٌ
وح ُ
ض ٌ
ُ
ُ
عن ال ُّ ُِ َْ والنػاوؿ
َؿ القَؿ من قائلو من ذري معر ما،ذه
التقلي ً  :ق ُ
وبعد األلف مهمل ٌ(ٗ) قاؿ يف
إلا يىػ ىف ً
بعدىا ا ٌَ ،
ىع :بالي يي اظتُيَح َ ،
( )
الر ع  ،أي :مر ِتُ ٌ عن ناوؿ
غتاز عن ِّ
«اظتص اح» ٘  :ما ارتُ من األرض انيهى هَ ٌ
ِ ِ ()ٙ
ً
اْم اعَ من
اليقليد إُف رْع [ٖٔأ] االطٌالع علا ال ليل ,فإ ٌف المخل ُ -
اظتيَ -إلا التقلي دع ً وتّاْالً عن ر ع االجيهاد ال يعرؼ
«اب،الد» باظتعجم ُ ،
خطىأ :بُي أوليو ؽتدوداً ومقصَراً ،اْم من «أ،طا» وقاؿ [٘ٔج] «أبَ
كج ى :ر َيق ال ى
ع يدة»( :)5من « ِ
،ط َ » من باب « َعلِ َم» ،و«أ،طا» عناه وىَ ّد الصَاب ،أي :عدـ
()3
اظتطابق لل ق
ِ
َي عن ع ارض
من الص اب:
اظتطابق لو كال ٌ
يطفك في أكثر المر الن ّ
الشك يف اضتّم كاالرتيىب يف َتو ،لعدـ وقَ و على مقيضيو
ٌ

( ٔ)
( ٕ)

حٌمخِ ّٛحٌّلِ ,٢١خىس (ك.)ٞ٠
وةةٌح ـةة ٟحٌمةةخِٚ ,ّٛـةة ٟحٌٕٔةةن :حٌزةةَحُِٚ .ؼٍٙةةخ ـةةٔٔ ٟةةن حٌفةة« ٚ .ٕٕ5:ٔ ٞ١حٌزةةَحُ» :حٌف٠ةةخء

( ٖ)
( ٗ)

حٌٛحٓع حٌوخٌ ِٓ ٟحٌ٘ـَ .حٌّعـُ حٌِ ٢١ٓٛخىس (رَُ).
ُحى ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :أ ٞرّ٠ظ ٌٖ٘ٚ .ٓ١حٌِ٠خىس ٌٔ١ض ـ ٟحٌمخِ.ّٛ
«ٚرع َي حٌ٤ؿ ٍِّٙشٌ» ٌ ْ١ـ ٟى.

( ٘)
( )ٙ
( )5
( )3

حٌّٜزخف حٌِّٕ ,َ١خىس (٠فع).
«حٌظمٍ١ي اٌْ ٍِ ٝـع ِش» ـ ٟى :حٌظعٍ١ش ٌَـعش.
ِعَّ رةٓ حٌّؼٕة ٝحٌٍؽة ٞٛحٌزٜةَِ ٞة ٌٝٛرٕة ٟطة ,ُ١طة ُ١لةَ ,ٖ٠أٚي ِةٓ ٛةّٕؿ ؼَ٠ةذ حٌلةي٠غ.
طٛـٕٓ ٟش ٚ . ٕ٘ٓ2ل ً١ؼًٌ َ١ه .رؽ١ش حٌٛعخس ٍٕ ,ٕ2ٗ:لُ.ٕٓٔٓ :
 :َ:ٕ٠حٌّٜزخف حٌِّٕ ,َ١خىس (ه .)ٛ
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ِ (ٔ)

اظتنقَؿ عن «ابن األن اري» جمي ي مى ذكره في الفصل الكؿ اظتعقَد
هرا
ُ
مع «أاَؿ الن َ» و ائدتو« ،بحركف »
إرشاد لطريق النقَ عن(ٕ) اظتءلُات؛ ظتا يو من ّماؿ األمان
وىذا من اظتصنّف
ٌ
والي ليغ واطتروج من العُ ْه َدة(ٖ) واهلل اظتَِّق

( ٔ)
( ٕ)
( ٖ)

ُحى ـ ٟى.ٌٗ :
ـ ٟى.ِٓ :
حٌل ٍْؿ ٚحٌز١عش.
ِ
39

الثى ي

(ٔ)

من اظتسائَ

ٍ
وشتّي بو
للطح  :بُي ٍ
سَّف [ٔٙب] ،مصدر «ؿتا» من باب «قيَ» ،قصد ُ
(ٕ)
ِ
نهاج ّالـ العرب إ راداً وترّي اً ّذا يف «اظتص اح»
«علم الن َ» أل ّف اظتيّلّم ين َ بو م َ
بعض أبَابو:
علي»  لػ«أ األَْد» ،وقد ذّر لو َ
وأحسن منو أنّو ُشتّي بو لقَؿ « ّ
(ٖ)
تيمناً بلُظو
ان ُ ىذا الن ََ ُس ِّمي بو ُّ
ولو ل ً عشرةُ ٍ
معافّ -ما يف ال دائ اآلتي وذريىا -وقد نظميُها بقَِف(ٗ)[:من
ال سيا]
ٍ
مقدار
بعض
مثَ
يبُ ،
وجانب ،وقر ٌ
ٌ
ُ
الن َ يف ل قص ٌدّ ،ػذا ُ
ٍ
الَّ أْر ُار
ومثَ ،بيا ٌف ،بعد ذا ُ
نَعٌٌ ،
عقب ع ُ
ػشر معاف لو يف ّ
تٌا(٘) :عجم يشديد للَُقي  ،أي :ميُرق ٌ يف
يف
ح ك هد :تعار ُ
()3
«القامَس»( :)ٙقَـ ش ّ  ،أيَِ :ر ٌؽ( ،)5من ذري ق يل ٍ انيهى وىَ رت «شييت»
()2
ً
اظتضم ِن [ يو](ٓٔ) ُزبَ ِد «اطتصائص»
الكتىب
را
ب
لياق
ىا
أّثر
:
ألي يق ى
ً
ّ
ُ
ق ؿ ُُ ااح ها «ابن جطي» يف تعريُو في «الخصىئص»(ٔٔ) :ا تحىءي «-ا ْيِ َعاؿ» من
«الن َ» ،والصي للم ال يف اليَجو -م ً
ً
العرب -بُي يني :-أُوِف
ت :ر ِيق
كالـ ى
ّ ىٍ

ى

( ٔ)
( ٕ)
( ٖ)
( ٗ)
( ٘)
( )ٙ
( )5
( )3
( )2
(ٓٔ)
(ٔٔ)

عٕي ــخي :حٌّٔؤٌش حٌؼخٔ١ش.
حٌّٜزخف حٌِّٕ ,َ١خىس (ٔل.)ٛ
ـ٘ ٟخِٖ أ  ٚؽَٗ :ف حٌ٤ف١ش ٨رٓ كـَ.
ٚلي ًوَ٘خ حرٓ حٌ ١ذ ٕٔٔ٠ ٌُٚ ٕٕ2:زٙخ ٨رٓ ع.ْ٩
ٌٖ٘ حٌليٚى حٌظٔ ٟمٍٙخ حٌٕٔ٘ ٟ١ٛ١خ ِٛؿٛىس ـ ٟأ ّٚي وظةخد حٌظةٌٚ ً١٠حٌظىّ١ةً ٤رة ٟك١ةخْ ٔ,ٖٔ:
ى ْٚطعَ٠ؿ حرٓ ؿٕٚ ٟحرٓ حٌَّٔحؽ.
حٌمخِ ّٛحٌّلِ ,٢١خىس (ٗظض).
وٌح ـ ٟى ٚحٌمخِٚ ,ّٛـ ٟأ  ٚد  ٚؽٌ َِِِ :
ق.
« ٛ٘ٚؿّع ٗظ١ض» ٌ ْ١ـ ٟى.
عٕي ــخيٚ :أٌ١مٙخ.
ُ٠خىس ِٓ ى.
حٌوٜخث( ٚرخد حٌمٛي ـ ٟحٌٕل.ٖٗ:ٔ )ٛ
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ٍ
ِ
اليصرؼ بقَلو :من
تصرف أي:
الّالـ من وجو آلَ،ر ّاضتّاي والنسب ّ
العربيّ في ٌ
وبني ّ
إعر و
اب كغيره ,كىلتثطي كالجم رت ْالم ٍ ،كالتحقي ًر :اليص ِري كالتكسي ًر أي:
رتعِو كاإل ىف ً كغي ًر ذلك

ٍ
ّنب
صرؼ العرب(ٔ) ،وأ رد الضمري ب راد لُظو ،ومثلُو
ُ
حديث «،ريُ نسا ر َ
أو يف ت ّ
(ٖ)
زوج يف ولده ومالو»(ٕ) ومدَ،ؿ الّاؼ إُف ىذا
اببَ نسا ُ قريش؛ أحناه على ٍ
ر َ
ّنب َ
ىذا(ٖ) مثلُو(ٗ) تصرؼ العرب يف الّالـ ب ري ابعراب
وعلَّ االني ا َ لّالمهم(٘)بقَلو :ليلحق عند مراعاة ذلك ىمن أي :الذي ليس
ِ
من ِ
يع بّالمهم وعليو مدار نظاـ «علم
بعض أهل اللغ العربي  ,العرب العربا الذين ُلت ّ
الن َ»
اصتار
بأهل ىٌ :
ميعلق بػ«يل ق» ،وّذا ييعلق بو «في الفصىح » ال،يالؼ لُظي ّ
اظتعرب ال ري الساَف من ال راب مثَ
واألَْوُف :يف ْالم الّالـ عن الل ن وإالّ الّالـ ّ
نييج ()ٙاالني ا اظتذَّر( )5وإنّو ذري صي

( ٔ)

أ ٞحٌ َ١ّ٠ـ« ٟطَٜـٗ» ّ٠ىٓ أْ ٠عٛى عٍ ٝحٌىٚ َ٩عٍ ٝحٌعَد.

( ٕ)

ح٦رً أكٕخٖ عٍة١ ٝفةً ٚأٍعةخٖ عٍةُٚ ٝؽ ـةً ٟحص
ٍٚح٠ش حٌلي٠غٔٔ« :خء لَ ٖ٠هٔٔ َ١خء ٍوزَٓ
َ
٠ةةيٖ» أهَؿةةٗ حٌزوةةخٍ ٕٔٙٙ:ٖ ٞـةة ٟوظةةخد حٔ٤ز١ةةخء ,رةةخد لٌٛةةٗ طعةةخٌ :ٝاً لخٌةةض حٌّ٩ثىةةش ٠ةةخ

( ٖ)
( ٗ)
( ٘)
( )ٙ
( )5

ٍَِ ,ٗ5 ...ُ٠لُ ٔ2٘3:ٗ ٍُِٔٚ ,ٖٕ٘ٓ :ـ ٟوظخد ـ٠خثً حٌٜلخرش ,رخد ِةٓ ـ٠ةخثً ٔٔةخء
لةةٍَ ,ٗ2ٖ٠لةةُٚ .ٕٕ٘5 :لةةي حٓظ٘ةةٙي رةةٗ أرةة ٛك١ةةخْ ـةة ٟحٌظةةٌٚ ً١٠حٌظىّ١ةةً ٕ,ٔٓٗ:5 ,ٕٔ٘:
ٚحٌظٌوَس  َ:ٕ٠ٚ ,ٖ٘3عمٛى حٌِرَؿي ٍٕ ,ٖ:لُ.٘٘ٓ :
أ :ٞحٌٌّو ٍٛـ ٟل« :ٌٗٛوخٌظؼٕ١ش».
«ٌ٘ح أِؼٍُٗ» وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٕ٘ :خ ِؼٍٗ.
ـ ٟىٌ :ىًّ ِٕ.ُٙ
ـ ٟؽ٠ :ظـٗ.
«ِؼً ٔظ١ـش حٔ٨ظلخء» وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽِ :ؼٕ٠ ٨ ٩ظـٗ ح ٨حٔ٨ظلةخء«ٚ .حٌّةٌوِ »ٍٛةٓ أ ٚ
د  ٚؽٚ .ـةة ٟحٌفةةٚ :ٕٖٔ:ٔ ٞ١ا ّ٨ـةةخٌى َ٩حٌّعةةَّ د حٌةةٌٌ ٨ ٞلةةٓ ـ١ةةٗ حٔظلةة ٝلخثٍةةٗ حٔ٨ظلةةخء
حٌٌّو٠ ٌُ ٌٛٚ ,ٍٛىٓ ـ١ٜلخ ا وّخ ٘ ٛهخَ٘.
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( )
ت» يشمَ
ت» ،بمعطا «قص ي
كأصل ى ٔ أيّ :لم «الن َ» مص ير « :ح ي
الن َ َّ قص ٍد ثم خص ب  :بالن َ ال بُعلو هَ على إ القو يف َّ ٍ
قصد ،ومنو قَؿ
ّ ْ
ي ٌ
ّ
من قاؿ[ :من الَ ر]
(ٕ)
ؿتَنا ؿتَ دارؾ يا ح يػ

أي :قصدنا جهيها

قص ُد هرا [ٔٙج] ال ىق ً
النَع من العلم الشامَ لو ول ريه هذا
بيلِ :
ا تحىءيْ :
َي [ٖٔد] باليخصيص
اليصرؼ يو يف معناه الل ّ
ّ
ٍ
سَّف الّاؼ اُ
اليخصيص بقَلو :كمى أ ٌف «الفق » :بّس ٍر
ونظّر ذلك
َ
ٍ
ص بػ«علم
ص ،صَااً[ٗٔأ] ا ذُّرّ ،ما أ ّف «الُقو» اظتطلق ُّ ،
مصد ٍر ػتذوؼ ،أي :مث ُّ ،
الُقو»
في الصل أي :أاَ تصريف الّلم مص رً :
فق تّ :ػ«علِمتُ» ،بمعطا
ي

(ٖ)
ص -بال نا
على
طلق
ي
األاَ
يف
هَ
مت»
«ف ً ي
ألي عْل ٍم ّاف ،ثم يخ ٌ
ُ
َّ َػ ْه ٍم ّ
ّ
وّْت عن الُاعَ لعدـ العلم بو م عدـ تعلّق ال رض
للمُعَؿ -ب  :بلُ «الُقو»(ٗ) -
َ

علم األحّاـ اظتسين ط من أدليها اليُصيلي ا ت ا ّالـ «ابن
بذلك -ي
علم الشريع أيُ :
ج »

كقىؿ صىحو «المست فا»(٘) :بصي

«الُاعَ» أو «اظتُعَؿ»

()ٙ

من

«االْييُا » وىَ باعي ار اظتقاادٔٚ[ ،ب] أو ٍسب االدعا ؛ إذ ال يسيَيف مقااد عل ٍم
( ٔ)
(ٕ)

( ٖ)
( ٗ)
( ٘)
( )ٙ

عٕي ــخي :أ.ٍٗٛ
قَؿ بعض الُضال :
بعضها ُ
قاؿ الُاّهي يف ّياب شرح اضتدود يف الن َٔ٘ :وكتم َ
ٔل ٛأٌؿ ِٓ ٍل١ذ
ٔلٔٛخ ٔل ٛىحٍن ٠خ كز١زٟ
ٌمٕ١خ َ
طّّٕٛح ِٕه ٔلٛحا ِٓ ُر١ذ
ٚؿئخُ٘ َِحٟخ ا ٔل ٛوٍذ
ـ ٟحٌوٜخث :ٚأ ٞعَـظٗ.
ٌ ْ١ـ ٟى.
حٌّٔظٛـ.ٔٔ:ٔ ٝ
لخي حرٓ حٌ ١ذ ٔٚ :ٕٖٖ:ؿ ُ ّٛحٌ٘خٍف و« ْٛحٌّٔظٛـ »ٝحُٓ ـخعًٌ ,ىّٕخ ٌُ َٖٔ ـ ٟوظخد ِعظّةي,
 َٖٚٔ ٌُٚعٓ َٔمخى ٔخلً.
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الُر،اف ،بالُا واطتا
ٌ
ّياب إالّ ٍّم اضتّيم ْ انو وتعاُف واْم مءلُو :أبَ ْعيد ّ
(ٔ)
اظتعجم بينَهما را ٌّ ،ما يف «االرتشاؼ»
في(ٕ)الطح  :اُ أو حاؿ لالْم(ٖ) وجا اضتاؿ من اظتضاؼ إليو ،لعمَ
اظتضاؼ يو ق لَها

وتعريُو يو للن َ ىَ(ٗ) :صطىع ه -بّسر اظتهمل  -علميٌ ه -زيادةٌ يف ابيضاح؛
(٘)
يطظر أي :يُد ِرُؾ ب ى( )ٙأي :بس ب اليامَ يها
انع »
أل ّف األعماؿ إّفتا يقاؿ يها « َ
ي
يها ومراعاهتا أصحىبي ى( :)5اظتالزمَف عتا في ألفىظ العرب وما جا على منهاجها من
ِ
ِ
الع َجم من ج مى يتألٌف« .ما»
من الّياب اظت ني ،ولُ ْيّد اظترْلني ْيّد العرب و َ
مَاَؿ أو مصدري ،أي :الذي ييالف ،أي :يرتّّب أو :من جه اليالّف للّالـ
يو:
ٌ
()3
ليجري على َْننهم ،ويسلُ َك على ريقيهم ،ليعرؼ
بحسو ا تعمىل م الّالـ؛
َ
ٍ
حينئذ عن الُاعَ لعدـ تعلّق ال رض بو ،أي:
الناظر وكتَز َّنو م نياً للمُعَؿ ،وّْت
لي صَ للناظر الطسب ي -علّ النظر -بين صطع ( )2الطظم للّالـ ،كص رة المعطا؛ أل ّف
أل ّف ابعراب رع اظتع

صل -الُا لليُري  -بإح اهمى أي :الصنع والصَرة إلا
فييت ه

اآل،ر ،أو يي عو ّما يف
الخرل لّماؿ االرت اط بينهما ،ح ا،يُلف يف أيُّهما يسيي
َ
( ٔ)

حٍط٘ةةخؾ حٌ٠ةةَد ِٕٚ ,2ٗٓ:ؼٍةةٗ ـةة ٟحٌـٕةة ٝحٌةةيحٔٚ .ٗ3ٕ ٟـةة ٟرؽ١ةةش حٌٛعةةخس ٍٕ ,ٕٓٙ:لةةُ:
ٔٓ :ٔ3عٍ ٟرٓ ِٔعٛى رٓ ِلّٛى رٓ حٌلىُ حٌفَهخْ حٌمخٟة ,ٟوّةخي حٌةي ٓ٠أرةٓ ٛةعيٛ ,ةخكذ
حٌّٔظٛـ ٝـ ٟحٌٕلة .ٛأوؼةَ أرة ٛك١ةخْ ِةٓ حٌٕمةً عٕةٗٓٚ .ةّخٖ ٘ىةٌح حرةٓ ِىظة َٛـة ٟطٌوَطةٗٚ .ـةٟ
حٗ٤زخٖ ٚحٌٕ:خثَ ٔ ٕٔٙ:عٓ طٌوَس حٌ٘١ن طخؽ حٌي ٓ٠رٓ ِىظ :َٛلخٟة ٟحٌم٠ةخس ,وّةخي حٌةي ٓ٠أرةٛ
أٓعي عٍ ٟرٓ ِٔعٛى رٓ ِلّٛى رٓ حٌلىُ حٌفَهخْ.
ٌٔ١ض عٕي ــخي.
٠ٚـ ُٛطعٍ١مّٙخ ر «لخي».

( ٗ)
( ٘)
( )ٙ
( )5
( )3
( )2

حٌعزخٍس ـ ٟىٛ :فش أ ٚكخي ٌ ُٓ٩ـ ٟطعَ٠ؿ حٌٕل.ٛ٘ ٛ
ُحى ـ ٟحٌفٕٛ ٨ :ٕٖٗ:ٔ ٞ١خعش.
عٕي ــخي ٚـ ٟحٌظٌٌٙ :ً١٠خ.
ـ ٟحٌّٔظٛـٚ ٝحٌظٌٛ :ً١٠خكزٙخ.
وٌح ـٚ ّ ٟحٌّٔظٛـٚ ٝحٌظٌٚ ً١٠حٌفٚ .ٕٖٗ:ٔ ٞ١عٕي ــخيٌ :ظعَؾ.
عٕي ــخي ٚـ ٟحٌّٔظٛـٚ ٝحٌظٌ١ٛ :ً١٠ؽش.

( ٕ)
( ٖ)
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اض على اظتع ِرب:
«اظت »(ٔ) وذريه وقد ع ّد يف «اظت » من اصتهات(ٕ) اليت يد َ،يها اعرت
ٌ
ُ
اظتع ِرب :مراعاتُو مقيضى ظاىر الصناع من ذري مراعاة اظتع
ُ
ٍ
ِ
هم مع ما يعربو
قاؿ :وّثرياً ما ّ
تاؿ األقداـ بس ب ذلك و ّأو ُؿ واجب على اظتُعرب ُ
مُرداً أو مرّ اً
مث أ اؿ ذلك مث قاؿ :ومنها مراعاتو أيضاً مع ً ا ي اً من ذري نظ ٍر لص ٍ يف
(ٖ)
اعو
الصناع
ي ّني الرتابا بينهما ،وأ ّف على اظتع ِرب معر َ َّ منهما وات َ
كقىؿ «ػتمد بن لتىي بن ٍ
خضراكم»(ٗ) :بُي اطتا وَّْف الضاد
ىشاـ ال ى
اظتعجميني نس ٌ للجايرة اطتضرا

(٘)

علم :معر ٌ بأقيس ُِ :قَان ِ
ني تغيػي ًر ذكات ال ىكلًم باليثني واصتم
الطح  :ه
واليص ري وؿتَىا( ,)ٙكأكاخ ًرهى بابعراب حرّ ً أو حر اً وواف الي يري بقَلو :بىلطسب

إلا لغ لسىف [ٔٚج] العرب

ِ
سمى ؿتَاً
و،رج بو معر ُ أقيس ما ذُّر بالنس ل ري ل العرب ،ال يُ ّ
()5
حامَ لَا
،
»
يلي
ابش
مي
ر
ض
اضت
َي
الن
بن اظتَّق ابن عصف ر
ْ
كقىؿ « ُّ
َ
ّ
علي ُ
ُ
ّ
َ ّ
( )
( )
العربي يف زمانو باألندل  ،وقد ر اه القا ي «ناار الدين ابن اظتنَػ ِّري»  3بقَلو [: 2من الرمَ]
ُ

الرمَ]

( ٔ)
( ٕ)
( ٖ)
( ٗ)
( ٘)
( )ٙ
( )5
( )3
( )2

ِؽٕ ٟحٌٍز١ذ (حٌزخد حٌوخِْ) ٗ ١ 5:ٙٚ ,ٙ3حٌو ١ذ.
 ٟ٘ٚحٌـٙش ح.ٌٝٚ٤
 ٟ٘ٚحٌـٙش حٌؼخٔ١شِ .ؽٕ ٟحٌٍز١ذ  ١ ٗ3:ٙٚ ,ٙ23حٌو ١ذ.
ـ٘ ٟخِٖ أ  ٚد  ٚؽُ٠ٚ :مخي ـ :ٗ١رفظق حٌلخء حٌٍّّٙش .وّخ ـ ٟرع ٞكٛحٗ ٟحٌمٛحعي.ح٘.
طٛـ ٟحرٓ ٘٘خَ رظٕٓ ْٔٛش  . ٘ٙٗٙرؽ١ش حٌٛعخس ٍٔ ,ٕٙ5:لُ.ٗ22 :
وٌح ـ ٟى ٚحٌفٚ ,ٕٖٙ:ٔ ٞ١ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٔٚ :لّ٘ٛخٚ .رٌٌه ٠ى ْٛلي عة ّي حٌظؼٕ١ةش ٚحٌـّةع ٗة١جخ ا
ٚحكيحا.
٘ ٛحٌٕل ٞٛحٌّ٘ ٍٛٙرخرٓ عٜفٛ ٍٛخكذ حٌّّظع ـ ٟحٌظ٠َٜؿ ٛ٘ٚ .عٍ ٟرةٓ ِةئِٓ  ٨عٍةٟ
رٓ حٌّٛـك :َ:ٕ٠ .رؽ١ش حٌٛعخس ٕٚ.ٕٔٓ:لي طزعٗ رٌٙح حٌو ؤ حرٓ حٌ ١ذ ٔ.ٕٖ5:
٘ةة ٛأكّةةي رةةٓ ِلّةةي رةةٓ ِٕٜةة ,ٍٛحٌـةةٌحِ ٟحٓ٦ةةىٕيٍحٔ ٟحٌّةةخٌى ,ٟأرةة ٛحٌعزةةخّ ,اِةةخَ ـ ة ٟحٌٕلةةٛ
ٚح٤ىد ٚحٛٛ٤ي ٚحٌظفٔ .َ١طٛـٕٓ ٟش ٖ . ٘ٙ3رؽ١ش حٌٛعخس ٍٔ ,ٖ3ٗ:لُ.5ٗ٘ :
حٌز١ظخْ ـ ٟرؽ١ش حٌٛعخس ٕ.ٕٔٓ:
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ع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن أم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػري اظت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػءمنني ال ط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِػَ
ق ػ ػ ػ ػ ػَ ٍ ػ ػ ػ ػ ػػق، :ػ ػ ػ ػ ػػيم الن ػ ػ ػ ػ ػ َػَ عل ػ ػ ػ ػ ػػي

أْػ ػ ػ ػ ػ ػػند الن ػ ػ ػ ػ ػ ػػَ إلينػ ػ ػ ػ ػ ػػا الػ ػ ػ ػ ػ ػػدُّؤِف
ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدأ الن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػَ عل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ،وّ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذا

ا

علم ييستخرج(ٔ) اليع ري باظتضارع إنتا ٌ للدواـ واالْيمرار ؿتَ :الف يعطي ونتن
لطح  :ه

ونتنػ يجػػَز أف يُسػػين ا [٘ٔأ] مػػن اللُػ القػػرآٓفّ أو الّػػالـ العػػر ّ الثابػػت قاعػػدةٌ َف تُػذّر
من ق َُ ّم ترؾ األوائَ لألوا،ر ولي ىذا من األمر اظتَقػَؼ علػى حػ ّد حػ ال يعيػب مػا
جاوزه ّميَف األحاديث اظتدون لَ جا مسنِ ٌد اآلف بػ« ٍ
حديث» لي منها َف يُق َ ّائناً من
ّ
ألع ػا قػػد ُد ّونػػت [ٔٛب] وىػػي ال تق ػػَ الايػػادة لػػي القصػػد مػػن بقػػا (ٕ) ْلسػػل
ّػػاف ّ
ابْناد إليو  إالّ اليُ ْم َن والبّ ّأما العلَـ الراجع للُيَض واالْين اط ال يااؿ الينػ ّػاؿ يهػا
باقياً من ضَ اهلل على ،لقػو اضتمػد هلل الػذي ال ُلتصػى مالػو مػن اظتػِنَن وال متػيص بػو زم ٌػن
دوف زم ٍن [ٗٔد]
بىلمق ػػىييس :رتػ ػ « ِم ْقي ػػاس» عػ ػ «اظتِْقػ ػدار» ّم ػػا يف «الق ػػامَس»(ٖ) وذ ػػريه وى ػػَ
أحسن من قػَؿ اطتضػراوي «أقيسػ »; أل ّف قَاعػده اظتنط قػ علػى جايّئاتػو أّث ُػر مػن أف ُحتصػى
هي صتم الّثرة دوف القلّ

المس ػػتطبط ً :اظتسػػيخرج ِ ك ػػَدة أ ّػػار الن ػػاة م ػػن -لالبيػػدا  -ا ػػتقر ً
اء :تي ػ ِ
كػ ً
ػالـ الع ػػرب اا ػػلَا تل ػػك القَاع ػ َػد الّليّػ ػ ن ػ ػّالَا عليه ػػا(ٗ) م ػا ال ُلتص ػػى م ػػن اصتايّئ ػػات
ػف بعػػد آ،ػ َػر -إل ػػا معرفػ ػ أحك ػػىـ أجاائػ ػ أي :أج ػاا ِ الّػػالـ الت ػػي
الم صػ ػل -واػ ٌ
(٘)
أّثر
ائتلف
ُ
الّالـ مط ى جاأين أو َ
( ٔ)
( ٕ)
( ٖ)
( ٗ)
( ٘)

ـ ٟحٌّمَد ٚحٌظٌِٔ :ً١٠ظوَؽ.
ـ ٟىٔ :فخً.
حٌمخِ ّٛحٌّلِ ,٢١خىس (ل )ْ١رظَّٜؾ.
«ـٕ ٌِّٛح عٍٙ١خ» ـ ٟى :ـٕ ٌِّ٘ٛخ عٍ.ٝ
 :َ:ٕ٠طعَ٠ؿ حرةٓ عٜةف ٍٛـة ٟحٌّمةَّ د ٔٚ ,ٗ٘:طمَ٠ةذ حٌّمةَّ د ٔٗٚ .لةي ٔمٍةٗ حٗ٤ةّ ٟٔٛـةٟ
َٗف حٌ٤ف١ةش ٚعٍّةك عٍ١ةٗ حٌٜةزخْ:ٕ٠ .ةَ :كخٗة١ش حٌٜةزخْ ٔٚ .ٗ3:ـة ٟحٌظىٍّةش ٤رة ٟعٍة:ٖ:ٕٟ
حٌٕل ٛعٍُ رخٌّمخ ْ١٠حٌّٔظٕز ش ِٓ حٓمَحء و َ٩حٌعَد١ٓٚ .ؤط ٟأ ّٚي وظخد حٌم١خّ.
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كا تقػ ػ ه :بالق ػػاؼ أي :اعي ػػبه ليميي ػػا جيّػػده م ػػن زيُ ػػو أزت ػ ُػد ب ػ ُػن ػتم ػػد ب ػ ِن أزت ػ َػد
ااحب «النقد» على ّيػاب «اظتق ّػرب» ل ػ«ابػن عصػَُر»
ابش يلي لقُو اظتشهَر ابن الحىج
ُ
ّػػذا يف «ال ي ػ »(ٔ) اعرت ػػو بأ ٌػ ػ ع ػػرؼ بم ػػى(ٕ) يس ػػتخرج بػ ػ الطحػ ػ  ,كتبيػ ػين م ػػى

ي

ٌ
ييستخرج ب الشػيء لػيس بيى ػىن لحقيقػ الشػيء(ٖ) ّػذا بيػاف مػا يسػيخرج بػو الن ػَ

لي بياناً للن َ
كانيقده أيضاً بأ ٌف في أي :يف تعريُو اظتذَّر أ ٌف المقػىييس ػيءه غيػر الطحػ ,
كعلم مقىييس كالـ العرب ه علم الطح [الذري](ٗ) يعريُو(٘) مني َق ٌد
ي
قد العلػم عنػد ق ِػد العػاَف
وذّر انيقاداً الثاً بيّض لو وىَ أنّو يلاـ من تعريُو اظتذَّر ُ
()ٙ
بو وأشار لد عو آ،ر
وقػػد يقػػاؿ :ال يػػرد( )5ػػن ّف قَلػػو« :علػػم يسػػيخرج باظتقػػايي » إٍف م ػر ُاده بػػو إدر ٌاؾ
حااػ ٌػَ مػػن( )3القَاعػػد اضتااػػل مػػن اظتقػػايي اظتسػػين ط مػػن االْػػيقرا وذلػػك بي يػػني حقيقػ
الن َ ال ما منو اْيخراجو وبو يعلم أنّو ال يرد ما بعده أيضاً يام ْلو
()2
كقىؿ صىحو «الب ي »
( ٔ)
( ٕ)
( ٖ)
( ٗ)
( ٘)
( )ٙ
( )5
( )3
( )2

رؽ١ش حٌٛعخس ٍٔ ,ٖ٘2:لُٚ .ٙ23 :حرٓ حٌلخؽ طٛـٕٓ ٟش ٚ . ٘ٙٗ5ل. ٘ٙ٘ٔ :ً١
«عَّؾ رّخ» عٕي ــخيً :وَ ِخ.
عٕي ــخي :طزٕ١خ ٌلم١مش حٌٕلِٚ .ٛخ ًوَ ٕ٘خ أٔٔذ ٠ ّٗٔ٤ظىٍُ رٍؽش حٌعّ.َٛ
ُ٠خىس ِٓ ى.
ـ ٟى :ـى.ِٗ٩
ـ ٟحٌفةٛ٠ٚ :ٕٖ2:ٔ ٞ١ؿةي «ٚحٔظمةيٖ» ٚرعةيٖ ر١ةخٚ . ٌٝوةٌٌه ٘ة ٛـة« ٟحٌّمةَّ د»ٚ ,وؤّٔةٗ رةٌ ّٞ١ةٗ
ٌ١ىظزٗ ,ـخٗظؽً عٕٗ.
ـ ٟىَ٠ :حىٌٚ .عٍٙخ وّخ ـ ٟحٌف :ٞ١اَ٠حى.
«اىٍح ٌ
ن كخ ْ١ٌ »ِٓ ًٌ ٛـ ٟى.
ُحى ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :ـ ٟحٌٕل ٌٖ٘ٚ .ٛحٌِ٠خىس ؿخءص ـ ٟى رعي طَؿّش ٛخكذ حٌزةي٠ع ,وّةخ ٓ٘١ةخٍ
اٌ .ٗ١لخي حرٓ ح٤ػ َ١ـ ٟحٌزي٠ع ـ ٟحٌٕلة« :5:ٔ ٛحٌٕلة :ٛحٌمٜةئ .مةً عٍّةخ ا ٌٙةٌح حٌعٍةُ حٌّ٘ةخٍ اٌ١ةٗ.
ِ :ٛ٘ٚعَـش أٟٚخع و َ٩حٌعَد ًحطخ ا ٚكىّخاٚ ,ح٩ ٛف أٌفخه ُٙك ّيحا ٍٓٚةّخ ا»ٚ .حرةٓ ح٤ػ١ةَ ٘ةٛ
حٌّزخٍن رٓ ِلّي حٌ٘١زخٔ ٟحٌـٍِ ,ٞأر ٛحٌٔةعخىحصِ ,ـةي حٌةي ,ٓ٠حٌّظةٛـّٓ ٝةٕش ٘ٙٓٙة ٛ ,ةخكذ
وظةةخد حٌٕٙخ٠ةةش ـةة ٟؼَ٠ةةذ حٌلةةي٠غٚ ,ؿةةخِع حٛ٤ةةٛي ـةة ٟأكخى٠ةةغ حٌَٓةةٛي:ٕ٠ .ةةَ :رؽ١ةةش حٌٛعةةخس
ٍٕ ,ٕ5ٗ:لُِّٚ .ٔ2ٙ٘ :خ ٠ييّ ّ
أْ ٛخكذ حٌزي٠ع ٘ ٛحرٓ ح٤ػ١ةٌَٚ ,ةِ ْ١لّةي رةٓ ِٔةعٛى وّةخ
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واشتػػو ػتمػػد بػػن مسػػعَد اظت ػػر (ٔ) قػػاؿ اظتصػػنّف يف «ال ي ػ »(ٕ) :ىّػػذا شتّػاه «أبػػَ

حيّػاف» وقػاؿ «ابػػن ىشػاـ»« :ابػػن الػذّي» اػاحب [ٔٛج] «ال ػػدي » أّث َػر «أبػػَ حيػاف» مػػن
النقَ عنو وذّره «ابن ٍ
ىشاـ» يف «اظت »(ٖ) وقاؿ« :إنّو ،الف يو أقَاؿ الن اة» وال أعرؼ
شيئاً من أحَالو انيهى
(ٗ)
ػاليمرف علميٌػ ػ ه :منس ػػَب ٌ للعل ػػم
يف الن ػػَ  :الطحػ ػ ص ػػطىع ه :ملّ ػ ٌ حاا ػػل ٌ ب ػ ّ

ييعرؼ :يُدرؾ ب ى أح اؿ كالـ العرب ,من ج مى يص ٌ كمى يفس في التأليف.
الظرؼ الُعالف
تنازع
َ

(٘)

لييعػػرؼ -علّػ ُ «يعػػرؼ» اظتػػذَّر ّأوالً -الصػػحي ُُ مػػن ّػػالـ اظتػػيّلّم مػػن الفى ػ

األوؿ ما جا على مثاؿ الص ي من ّالمهم والثآف خبال و
منو ّ

كب ػػرا اليعريػػف وقَلػػو يػػو« :اػػناع ٌ علميّػ ٌ» ييعلػػم -بال نػػا للمُعػػَؿ -أ ٌف الم ػراد

()ٙ
ه
ا ػ ّدر بػػو-
ػذي
ػ
ل
ا
:
أي
»
ػَؿ
ػ
ع
اظتُ
«
ػي
ػ
ص
ب
ػ
ب
ر
ػ
ص
الم
»
ػم
ػ
ل
الع
«
ػ
ػ
ب
لّػ ّػَ معر ػ ٍ بعل ػ ٍم
ُ

ح كد العل ـ( )5الصطىع [،ب «أ ّف»]

()3

ويف النسخ اليت وقُنػا عليهػا :الصػناعيّ ( )2بيػا النسػ بعػد العػني [ٜٔب] وتقػ ّدـ
ػتذوؼ أئٙ[ :أ] الصناع
ف تَ ي ي وعليو خب «أ ّف اظتراد»
ٌ
أنّو وا ٌ

( ٔ)

ٓةٌ١وَ حرةٓ عةّ ,ّْ٩
أْ أرةخ كّ١ةخْ ٔمةً طعَ٠فةةٗ ٌٍٕلة ٛـة ٟحٌظةٌٚ ً١٠حٌظىّ١ةً (ٔ )ٔٗ:وّةخ ٔمٍظُةٗ ِةةٓ
وظخرٗ «حٌزي٠ع ـ ٟحٌٕل ,»ٛر١ي ّ
أْ حٌٔ ٟ١ٛ١طَّٜؾ رؤٌفخهٗ.
ةٚ .ٟـةةٗ ٟةةَف أر١ةةخص ِؽٕةةٟ
وةةٌح ـةة ٟحٌفةةٚ ,ٔٗٓ:ٔ ٞ١ـةة ٟى :حٌعَرةةٚ .ٟـةة ٟرؽ١ةةش حٌٛعةةخس :حٌؽ َِْٔة ّ
حٌٍز١ذ  ٔ5ٙ:5أّٔٗ ٍٚى «ؼ ََِْٔةشَ» ٓةٕش ٘ٗٙٙة «ٚ .ؼ ََِْٔةشُ» ِيٕ٠ةش عّ١:ةش ـة١ ٟةَؾ هَٓةخْ ,رةٓ١

( ٕ)
( ٖ)
( ٗ)
( ٘)
( )ٙ

هَٓخْ ٚحٌٕٙي .وّخ ـِ ٟعـُ حٌزٍيحْ (ؼِٔش) ٗ.ٕٓٔ:
رؽ١ش حٌٛعخس ٍٔ ,ٕٗ٘:لُ.ٗٗ2 :
ِؽٕ ٟحٌٍز١ذ .5ٓ3
وٌح ـ ٟىٚ ,لي ٍٚىص ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ لزً طَؿّش ٛخكذ حٌزي٠ع وُ أٗ.َ١
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٚ :حٌفع.ْ٩
«ِعَـش رعٍُ» ـ ٟىِ :عَؾ ٌعٍُ.
«كيٚى حٌعٍ »َٛوٌح عٕي ــخيٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :ك ُّي حٌعٍُٚ .ـ ٟى :كيٚى حٌعٍُ.

( )3
( )2

ُ٠خىس ِٓ ى.
وٌح ـ ٟآظخٔزٛي.

( )5
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ك ذا يط ف اإليراد الخير علا كالـ «ابن عصف ر» ,ننّو أورد عليو أنّو
يقيضػي ق َػد العلػػم عنػد ْقػ ِد العػاَف ػػا ذُّػر ولػػي ّػذلك لث َتػػو ّمػا أشػػار إليػو اظتصػػنّف يف

تعريُو لػ«أاَؿ الن َ»

دادي ابن الس ٌػراج»(ٔ) -بُػي اظتهملػ األوُف
السري ال
كقىؿ «أبَ بّر ػتمد بن
ّ
ّ
ػتخرج [واليػذّري باعي ػار
ػيم :-الطحػ علػم ٌُ :قَاع ُػد ا
ى
األوُف وتشديد الثاني آ،ػره ج ٌ
(ٖ)
(ٕ)
،روج ػػو للَج ػػَد لين ػ ػ علي ػػو مس ػػيخرجاً م ػػن
ف
م
ػ
ػ
ق
المت
ػب
ػ
ل
:
أي
لُ ػ « ِع ْل ػػم»]
َ
َ
ا تقراء :تي ِ كالـ العرب
َّ منها وْيا للن َ
وىَ تعر ٌ
يف تقريػ لصدقو على علَـ األدب ن ّف ىذا شاف ّ
(ٗ)
آ،ر ذّره يف باب السماع وآ،راف يف ّأوؿ باب القياس
تعر ٌ
يف ُ
ىذا وأشهر تعاريف الن َيني اظتيا،رين :علم بااػَؿ يُعػرؼ ػا أحػَاؿ أوا،ػر ال َّلِػم
العربي إعراباً وبنا
واظتػراد ب ػ«األحػَاؿ» مػا يعػػرض لل َّلِػم بالرتّيػػب و ػػروع اب ػراد واليسػػّري(٘) اليصػ ي
واليذّري وذريىا
جَىر اللُ ومادتُو وىَ «الل »
خرج ما يُعرؼ بو األحَ ُاؿ من حيث ُ
أو أالُو و رعو وىَ «االشيقاؽ»
أو ىيئيُو وىَ «اليصريف»

أو مطابقيُو ظتقيضى اضتاؿ وىَ «اظتعآف»

()ٙ

ؼ اظتع الَاحد يف اليع ري عنو يف الَ َح واطتُا وىَ «ال ياف»
أو ا،يال ُ

( ٔ)

( ٕ)
( ٖ)
( ٗ)
( ٘)
( )ٙ

ُحى عٕي ــخي :ـ ٟحٛٛ٤ي :َ:ٕ٠ .حٛٛ٤ي ـ ٟحٌٕلة .ٖ٘:ٔ ٛلةخي ـة ٟحٌٍزةخد ٔٚ :ٗٓ:كة ّيٖ أّٔةٗ
عٍةةُ ِٔةةظٕز ٢رخٌم١ةةخّ ٚحٓ٨ةةظمَحء ِةةٓ وةة َ٩حٌعةةَدٚ .حرةةٓ حٌٔةةَّحؽ طةةٛـ ٖ٘ٔٙ ٟة  .رؽ١ةةش حٌٛعةةخس
ٍٔ ,ٔٓ2:لُ.ٔ3ٔ :
ُ٠خىس ِٓ ى.
ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.
ِٓ ل١ٓٚ« ٌٗٛؤطٌٍٕ ٟل ْ١ٌ » ... ٛـ ٟى.
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٚ :حٌظٕىٚ .َ١أػزض ِخ ـ ٟى ّ
ٕ٠ ْ٤خٓذ حٌظٜل١ق.
« ٛ٘ٚحٌّعخٔ ْ١ٌ »ٟـ ٟى.
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أوػتسناتُو وىَ «ال دي »
أو وزنُو ٍ
ٍ
ؼتصَص وىَ «العروض»
بَزف

آ،ر اظتَزوف وىَ «القا ي »
أو ُ
وّيُي ُ النظم وترتي و وىَ «قرض الشعر»

أوّيُي ُ ترتيب اظتنثَر إنشا ً وىَ «النثر» من الرْائَ واطتطب
أو إير ُاده يف الّياب لو وىَ «علم اطتا»
(ٔ)
عُلم أ ّف الّلمات العربي ي ث عنها يف ا عشر علماً
ود ،ػػَ ب ػػاليع ري ب ػ ػ«أاػ ػػَؿ العل ػػم» مػ ػػا ى ػػَ ّاظتق ػ ػ ّدمات لػ ػػو ّ ػ ػ«الّلم ػ ػ » و«الّ ػػالـ»
ػَر يُيع ػ ّػرؼ ػػا األح ػ ػَ ُاؿ وليس ػػت علم ػ ػاً ب ػػاألحَاؿ
و«ابع ػ ػراب» و«ال ن ػػا »;[٘ٔد] أل ّع ػ ػا أم ػ ٌ
ِ
أنُسها

وىػػذا علػػى أ ّف «الصػػرؼ» ِعلػ ٌػم برأْػػو ذػػري دا،ػػَ يف الن ػػَ والػػذي [مشػػى](ٕ) عليػػو
اظتيقدمَف مشَلو لو ويقاؿ ٍ
حينئذ َ
بدؿ «إعراباً وبنا ً» :إ راداً وترّي اً
األوؿ ذّر «اليّسري» و«اليص ري» و«ابمال » بطريق الي
وعلى ّ

ومَ ػػَعُ «علػػم الن ػػَ»ٜٔ[ :ج] الّلمػػات العربيػ لل ػػث يػػو عػػن عَار ػػها الذاتيّػ
اب وال نا
من حيث ابعر ُ
وذاييُو :االحرت ُاز عن اطتطا يف اللساف واالْػيعان بػو علػى هػم معػآف الّيػاب والسػن
ومسائَ الُقو وؼتا العرب بعضهم ل ٍ
عض
و ائدتُو :معر اطتطا من الصَاب يف اليع ري
اْيمداده :من الّالـ العر بانَاعو
و
ُ
ومسائلو :مطال و(ٖ) اليت يبىن يو عليها

( ٔ)
( ٕ)
( ٖ)

وّخ ًوَ٘خ حٌِِوَ٘ ٞـِ ٟم ّيِش وظخرٗ حٌمٔ خّ ٘ٔ.
ُ٠خىس ِٓ ى.
وٌح ـ ٟى ٚحٌفٚ ,ٕٖٗ:ٔٞ١ـَٗ ٟف وظخد حٌليٚى ـ ٟحٌٕلِٔٚ :ٛةخثٍٗ حٌّ خٌةذ حٌظٚ...ٟـة ٟأ ٚ
د  ٚؽِٔٚ :خثٍٗ  ِٚخٌزٌٗ٘ٚ .ح حٌظعَ٠ؿ ِع طفَٗ ً١ٜكٗ ِٛؿٛى ـ ٟوظخد ٗةَف حٌلةيٚى ـةٟ
حٌٕل ٕ٘ ٙ ٛرخهظ٩ؾ رٔ ٢١ؿ ّيحاَٗ :َ:ٕ٠ٚ .ف وظخد حٌليٚى ٌ٥رّي.ٕ٘ ٞ
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الثىلث

(ٔ)

من مسائَ اظتقدمات
قىؿ «ابن جػ » في «الخصىئص»(ٕ) :ح ٌ اللغ  :أص ات :رتػ «اػَت» ىػَ
(ٖ)

ومقروع
َع أو قارٍع
ٍ
ا بني قال ٍ ومقل ٍ
ل ً :ىَا ٌ منض ٌ
الرئ ػ ػ إُف ،ارجه ػػا مػ ػ ال ػػنُ
ض يق ػػَـ ػػَ مت ػػرج مػ ػن دا ،ػػَ ِّ
واا ػػطالحاًَ :عػ ػَر ٌ
(ٗ)
[ٕٓب] ؽتيداً مسيطيالً ميصالً قط ٍ من مقا اضتلق واللساف والشُيني
يعبٌ ػر عط ػػى :الظػػاىر « ػػا»(٘) وبػػو عػ ّػب يف «اظتاىػػر»( )ٙولعػػَ مػػا ىنػػا مػػن حتريػػف
()3
()5
صتر مناب ٍ
بعض
ا
النُ ّساخ أو على مذىب الَّيف من إناب حرؼ
ّ

كل ق وـ بالُاظهم اظتعرو عندىم عن أغرا م.
ٌ

قاؿ يف «اظتص اح»( :)2ل ي باألمر يل ػى مػن بػاب «تعِػب» عتػِع بػو ويقػاؿ :اشػيقاؽ
وشتعت ل ِاهتم
وحذ ت المو وعُ َّض عنها اعتا وأالو« :لُ ْ ََةٌ» ّػ «ذُْرٍَ»
ُ
اشيقاؽ الل منو ُ
ا،يالؼ ّالمهم انيهى
أي:
َ
( ٔ)
( ٕ)
( ٖ)

عٕي ــخي :حٌّٔؤٌش حٌؼخٌؼش.
حٌوٜخث( ٚرخد حٌمٛي عٍ ٝحٌٍؽشِٚ ,خ ٟ٘؟) ٔ.ٖٖ:
لخي حرٓ ٕٓ١خ :حٌٜٛص و١ف١ش طليع ِٓ طّ ّٛؽ حٌٛٙحء حٌّٕ٠ؽ ٢ر ٓ١لخٍع ِٚمَٚع:ٕ٠ .ةَ :طفٔةَ١
حٌَحُٚ .ٖٙ:ٔ ٞلخي حٌَحؼذ حٛ٤فٙخٔ ٟـِ ٟفَىحص ؼَ٠ذ حٌمَآْ ِخىس (ٛٛص) :حٌٜٛص ٘ةٛ
حٌٛٙحء حٌّٕ٠ؽ ٢عٓ لَع ؿّٔ :َ:ٕ٠ٚ .ٓ١رٜخثَ ً ٞٚحٌظِّ ِ١١خىس (ٛٛص) ٖ.ٗ٘ٓ:
وٌح عَّ ـٗ حٌفخو ٟٙـَٗ ٟف وظخد حٌليٚى ـ ٟحٌٕلٔٔٚ )5ٕ ,5ٔ(ٛزٗ ٌٍفةخٍحر ٟـة ٟوظةخد حٌ٤فةخه
ٚحٌلَٚؾٚ ,حرٓ ٕٓ١خ ـ ٟحٌّ١ٓٛمخٚ .لخي حرٓ ؿٕة ٟـةِ ٟم ّيِةش ٓةَّ ٛةٕخعش ح٦عةَحد ٔ :ٙ:حعٍةُ
أْ حٌٜٛص عَ٠ ٝوَؽ ِع حٌٕفْ ِٔظ ِ ٩١ظ ٩ٜكظ٠ ٝعَ ٌٗ ٝـة ٟحٌلٍةك ٚحٌفةُ ٚحٌ٘ةفظٓ١
ِمةةخ١ع طؼٕ١ةةٗ عةةٓ حِظةةيحىٖ ٚحٓةةظ خٌظٗ ـٔ١ةةّ ٝحٌّم ةةع إّٔ٠ةةخ عةةٌَ ٝةةٗ كَـ ةخ ا َ:ٕ٠ٚ...ـةة ٟوةةَ٩
حٌّظىٍّّةة ٓ١عٍةة ٝحٌٜةةٛص :حٌّٛحلةةؿ ٖ٘ٔٗٚ ,ةةَف حٌّمخٛةةي ٕٗٚ ,ٕ5ٖ:ةةَف حٌّٛحلةةؿ ٘.ٕ٘5:
ٚـ ٟو َ٩حٌٕمخى عٍ َّٓ :ٗ١حٌفٜخكش ٘ٔ.
وٌح عٕي ــخي ٚـ ٟحٌوٜخث.ٚ
حٌَِّ٘ ٔ.5:
ح٤كٔٓ :كَٚؾ.
لةةخي حرةةٓ حٌ ١ةةذ ٔ :ٕٖٗ:لٌٛةةٗ٠( :عزّةةَ رٙةةخ) وةةٌح ـةة ٟأٛةةٌٕٛخ٘ٚ ,ةة ٛحٌةةٌ ٞـةة« ٟحٌوٜةةخث»ٚ
ٌ
طلَ٠ةؿ رةٗ ٩ةزٙشٚ ,حعظةٌحٍ حٌ٘ةخٍف عةٓ
«ٚحٌَِّ٘» .ـّخ ٛ٠ؿي ـٔٔ ٟن ِٓ ل٠« :ٌُٙٛعزَّ عٕٙةخ»
ًٌه ِّخ ِ ٨عٕٚ .ٌٗ ٝك ٍََّٗ عٍ ٝح٨عظٌحٍ عيَ ح٩١٨ع عٍ« ٝحٌوٜخث.»ٚ

( )2

حٌّٜزخف حٌِّٕ ,َ١خىس (ٌؽ.)ٛ

( ٗ)

( ٘)
( )ٙ
( )5
( )3
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(ٔ)
يف لل عن «ابػن جػ » يف «اطتصػائص» وأنػّو
ونقَ اظتصنّف يف «اظتاىر» ىذا اليعر َ
(ٕ)
ألعا واو
َت»:
تّلمت؛ ّ
وأنّو ح ّدىا بو يها قاؿٔٚ[ :أ] و ّأما تصريُها ػ« ُػ ْعلَ ْ» من «لَ َ ُ
ُ
(٘)
(ٖ)
(ٕ)
ات ولُ َُ ٌف(ٗ) ّث ات و َت
واو وقالَا يها :ل ٌ
كاختيلف -بال نا للمُعػَؿ -هل هي تَقيُيػ ٌ ب ػ الل تعػاُف لع ػاده؛ ليعػ ّبوا ػا
()ٙ
شر باليَا ء واليَا ق
عن مرادىم أك ااطالحي ٌ بَ الب ى

علا ال مراهو:

ى

( )
ػعرم»  , 5أ ٌ ػػى تَقيُيّػ ٌ
ػرهو «أ اضتسػػن ال ػ ٌ
أحػ هى- :كهػ ّأوعتػػا وأوالىػػا -مػ ي
ػاده علػػى ذلػػك -و[جػػرى]( )3عليػػو األشػػعري تَػَعػاً ل ػ«ابػػن
ب ػ الل ,علّمهػػا آدـ وأوقػػف ع ػ َ
ع ػػ ٍ
ػاس» وذ ػ ػ ِريه -ننّػ ػو تعػ ػػاُف علّػ ػم آدـ رتي ػ ػ أشتػ ػػا اظتسػ ػ ّػميات ّمػ ػػا قال ػ ػو «ابػ ػػن ع ػ ػػاس» يف
(ٓٔ)
آ،رين( )2وا،ياره «ابن ارس»

( ٔ)
( ٕ)

حٌَِّ٘ ٔ.5:
«ّٙٔ٤خ ٚحٔ١ٌ »ٚض ـ ٟحٌوٜخثٚ ٚحٌَِّ٘.

( ٖ)
( ٗ)
( ٘)
( )ٙ

ـ ٟى٠ٚ :مخي.
وٌح ـ ٟحٌوٜخثٚ ٚحٌَِّ٘ٚ ,ـ ٟحٌٕٔنٌٚ :ؽٛص.
«وؼزخص ٚػزٛص» ـ ٟحٌوٜخث :ٚو ُىَحص ُ ٚوَٚ .ْٚـ ٟحٌَِّ٘:وؼزخص ٚوَ.ْٚ
أـخٟةةض وظةةذ أٛةةٛي حٌفمةةٗ حٌلةةي٠غ عةةٓ ٘ةةٌح حٌّٟٛةةٛع ٓ٨ ,ةّّ١خ وظةةذ حٌّظىٍّّةةِ ٓ١ةةٕ:ٕ٠ .ُٙةةَ:
ح٦كىةةةخَ ٨رةةةٓ كةةةَِ ٔٚ ,ٕ2:حٌزَ٘ةةةخْ (حٌّٔةةةؤٌشٚ ,ٔ5ٓ:ٔ )3ٓ :حٌّٔظٜةةةف ١ 2:ٕ ٝحٗ٤ةةةمَ,
 ١ :5:ٖٚكةةخـٚ ,:حٌّلٜةةٛي ٔٚ ,ٔ3ٔ:ح٦كىةةخَ ٌِ٣ةةيٚ ,ٔٓٔ:ٔ ٞح٦رٙةةخؽ ٔٚ ,ٔ2٘:ؿّةةع
حٌـٛحِةةةع ٍٚ ,ٕٙـةةةع حٌلخؿةةةذ ٔٚ ,ٗٗٓ:حٌظمَ٠ةةةَ ٚحٌظلز١ةةةَ ٔٚ ,ٙ2:طةةةخؽ حٌعةةةَ( ّٚحٌّم ّيِةةةش)
ٔٚ .ٕٔ:لي أوؼَ حٌّظىٍّّ ِٓ ْٛحٌلي٠غ ـًٌ ٟه ـ ٟوظز ُٙكظ ٝؼ َ١ح١ٌٛٛ٤ش.
٘ ٛحٌّظىٍُّ حٌ٘ َ١ٙعٍ ٟرةٓ آةّخع ً١رةٓ أرة ٝر٘ةَٚ ,اٌ١ةٗ ٕٔ٠ةذ ِةٌ٘ذ حٌّظىٍّّة ٓ١حٗ٤ةخعَسٚ .
«حٗ٤عَٔٔ » ّٞزش ٤رِٓٛ ٟة ٝحٗ٤ةعَ ٞحٌٜةلخر .ٟطةٛـ ٟرزؽةيحى ٓةٕش ٕٖٗ٘ة ١ .زمةخص حٌ٘ةخـع١ش

( )5

( )3
( )2
(ٓٔ)

حٌىزٍَ ,ٖٗ5:ٖ ٜلُٚ ,ٕٕٕ :ح٤ع.ٕٖٙ:ٗ َ٩
ُ٠خىس ِٓ ى.
ة » :ٕ٠ةَ :طفٔة َ١حٌ زةَِٚ ٗ3ٖ:ٔ ٞةخ رعةي٘خ ١
ـٛق «وّخ لخٌةٗ حرةٓ عزةخّ ـة ٟآهةَ« »ٓ٠ه
ٗخوَ ١ ٘ٔٗ:ٔٚ ,طَوٚ ,ٟحٌيٍ حٌّٕؼِٚ ٕٖٙ:ٔ ٍٛخ رعي٘خ.
حٌٜةةخكز( ٟرةةخد حٌمةةٛي عٍةة ٝوةة َ٩حٌعةةَد أطٛل١ةةؿ أَ حٛة ٩ف؟) ٚ .ٙحرةةٓ ـةةخٍّ ٘ةة ٛأكّةةي رةةٓ
ـخٍّ رٓ ُوَ٠خ حٌّظٛـ ٝرخٌَٕٓ ّٞش ٘ٚ . ٖ٘2ل ً١ؼًٌ َ١ه .رؽ١ش حٌٛعخس ٍٔ ,ٖٕ٘:لُ.ٙ3ٓ :
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كاختيلف -بال نا للمجهَؿ أيضاً -علا هرا أيَّ :نِو تَقيُياً هل كصػل إليطػى
عليم ى وتعيني مَ ِ
َعاهتا بىل حي إلا بي من أ بيىئ  ,أك بخلق أص و
ات فػي بعػض
ُ

(ٔ)
عرفى ػػى ك ىقلى ػػى للن ػػاس أك بخ ٍلػ ػق العل ػػم
ػن
ػ
م
الجس ػػىـ تػ ػ ٌؿ علي ػػى كأ ػػم ىع ى
ٌ
(ٕ)
الضركرم في بعض العبىد
علا ثالث آر و
اء :باظتد رت «رأي» ع ٍ :
قَؿ مسيند لالجيهاد
(ٖ)
الك يؿ ألنػّو
أرجح ى ّما قاؿ «الياج الس ّي» يف «شرح ؼتيصر ابن اضتاجب»
ي
ٌ
(ٗ)
ألنّػو اظتعيػػاد يف تعلػػيم اهلل تعػػاُف كي ػ ٌؿ ل ػ  :أل ّف الَاػػَؿ بػػالَحي كلصػػل المػػرهو

َّ َف الل ػات تَقيُيػ ً قػ يؿ الل(٘) تعػىلا ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭼ( )ٙقػىؿ «ابػن عبػىس»

()5

()3
()5
ػا
ػ
شت
األ
ػ
م
ل
ع
:
»
ػاس
ػ
الع
«
ػد
ػ
ل
و
ػائر
ػ
ْ
ػن
ػ
م
»
اهلل
ػد
ػ
ع
«
ػى
ػ
ل
ع
ػ
ل
بال
م
ػ
ل
ع
ػَ
ػ
ى
عبػػىس»
ٌ
َ
َ
َ ٌ
َ
(ٓٔ)
ٍ
سَّف
األشتا َ ّلها وىي ىذه األشتا اليت ييعار ها الناس( )2ا م
ح ىف ى :بُي ٍ
لص ٍ
ا ى

( ٔ)
( ٕ)
( ٖ)
( ٗ)
( ٘)
( )ٙ
( )5

( )3
( )2

(ٓٔ)

عٕي ــخيٚ :آّخعٙخ.
ُحى عٕي ــخي :رٙخ.
ٍـع حٌلخؿذ عٓ ِوظ َٜحرٓ حٌلخؿذ ٔ.ٗٗٔ:
ـ ٟحٌٕٔن :حٌٌّح٘ذ.
عٕي ــخي :ل.ٌٗٛ
حٌزمَس ُٕ .ٖٔ:حى عٕي ــخي :أ ٞأّٓخء حٌّّٔ١خص.
 :َ:ٕ٠طفٔ َ١حرٓ أر ٟكخطُ ٍٔ ,3ٓ:لُٚ .ٖٖٙ :ؿخء ـ ٟحٌيٍ حٌّٕؼ :ٕٖٙ:ٔ ٍٛأهَؽ حرٓ ؿَ٠ةَ
ٚحرٓ حٌٌٍّٕ ٚحرٓ أر ٟكخطُ ,عةٓ حرةٓ عزةخّ لةخي :عٍّّةٗ حٓةُ حٌٜةلفش ٚحٌمةيٍٚ ,وةًّ ٗةٟء ,كظةٝ
حٌفٔٛس ٚحٌفّٔ١ش٘ٚ .ةٌٖ حٌَٚح٠ةش حٌظةٓ ٟةخلٙخ حٌٔة ٟ١ٛ١ـة ٟحٌةيٍ حٌّٕؼةٔ١ٌ ٍٛةض عٕةي حٌ زةَ ٞرٙةٌح
حٌٍفةةٌٚ ,:ةة ْ١عٕةةيٖ ٍٚح٠ةةش ٨رةةٓ عزةةخّ ٌ ٨ٚؽ١ةةَٖ ـٙ١ةةخ «عٍّّةةٗ حٌٜةةلفش ٚحٌمةةيٍ»:ٕ٠ .ةةَ :طفٔةةَ١
حٌ زٍَ ,ٗ3ٖ:ٔ ٞلُِٚ ٙ٘ٔ :خ رعيٖ ٗ ١خوَِٚ ٘ٔ٘:ٔٚ ,خ رعي٘خ  ١طَو.ٟ
أكةةي حٌعزخىٌةةش حٍ٤رعةةش حٌعٍّةةخء ِةةٓ حٌٜةةلخرش .طةةٛـ ٟرخٌ ةةخثؿ ٓةةٕش  ٘ٙ3ة  .حٛ٦ةةخرش ـةة ٟطّ١١ةةِ
حٌٜلخرش ٍٗ ,2ٓ:لُ ١ٚ ,ٗ55ٕ :حٌزـخٍ ,ٔٗٔ:ٗ ٞٚلُٚ ,ٗ53ٗ :ح٤ع.2٘:ٗ َ٩
أهَؽ حرٓ ؿَ َ٠عٓ حرٓ عزخّ ,لخي :عٍُّ هللا آىَ حّٓ٤خء وٍّٙخ ٌٖ٘ ٟ٘ٚ ,حّٓ٤خء حٌظة٠ ٟظعةخٍؾ
رٙخ حٌٕخّ :أٔخْٚ ,ىحرشٚ ,أٍٚ ,ًٙٓٚ ,ٝرلَٚ ,ؿزًٚ ,كّخٍٚ ,أٗزخٖ ًٌه ِةٓ حِ٤ةُ ٚؼَ٘١ةخ.
طفٔ َ١حٌ زٍَ ,ٗ3ٕ:ٔ ٞلُٗ ١ ٙٗٙ :خوَ ١ ٘ٔٗ:ٔٚ ,طَوٚ ,ٟحٌيٍ حٌٕؼ.ٕٙٙ:ٔ ٍٛ
ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.
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ٍ
ِ
ٍ
صػ ٍاع» ّ ػ« َّ ْل ػ » و«ِّػ َالب»
سَّف للمهمليني َ
بعدقتا ا ٌ اْ ُػم إنػا ّ ػ«ال َق ْ
صػع » رتعهػا «ق َ
(ٔ)
وقاؿ «الاؼتشري» :ىي قصع ٌ مسيطيل ٌ

ً
كالق ٍ ىرٕٓ[ :ج] بّسر القػاؼ وْػَّف الػداؿ اْ ُػم آنيػ ٍ يُطػ خ يهػا وىػي مءنثػ ٌ؛
(ٕ)
ور»
ولذا تد َ،اعتا يف تص ريىا رتعها «قُ ُد ٌ
ػاصتر والنصػػب(ٖ) ىػػي واحػػدة «الُسػػا » ري ػ ٌ متػػرج مػػن
حتػػا -ذائيّػ ٌ -ال ىف ٍ
س ػ ةى :بػ ّ
(ٗ)
ٍ
الُرج ب ري اَت يُسػم كال يفسيٌ  :مصػ ّر «ال َُ ْسػ ََة» وأاػلوَ ُ « :سػْيػ ََة» قُل ػت الػَاو يػا ً
يا ً الجيماعها م اليا وقد ُْ قت إحداقتا ْاّن ً مث أُدذمت
ٍ ()5
ٍ ()ٙ
(٘)
َّ شي
اْم
مو
ل
ع
:
قاؿ
»
غتاىد
«
عن
،صيف»
وروى «
ّ
ٌ
َ ّ
()3
آدـ أ مىءى ىكلىػ ه:
على
:
علي
اهلل
عرض
كفي ركاي عط  :عن «ابن ع اس»
َ
ُ
ىكلىػ ه :بُي يػػني ّػ ُّػَ مػػا ولَػ َده [شػػي ٌ]( )2يُطلػػق علػػى الَاحػػد و روعػػو(ٓٔ) « َػ َع ػَ» ع ػ
أوالد ,وُولْػ ٌد ,بػػَزف «قُػ ُْ ػ ٌَ» ل ػ ٌ يػػو و«قَ ػْي ٌ »
«مُعػػَؿ» وىػػَ مػػذ ّّر [ٔٙد] رتعػػؤٕ[ :ب] ٌ
جتعَ
( ٔ)

( ٕ)
( ٖ)
( ٗ)
( ٘)

( )ٙ
( )5
( )3
( )2
(ٓٔ)

حٌظفٔةٌٍِِ َ١و٘ةَ .ٞلةخي حٌِِو٘ةَٞ
ٔٔذ حٌف ِٟٛ١ـ ٟحٌّٜزخف حٌّٕ َ١ـِ ٟخىس (ٛةلؿ) ٘ةٌح
َ
ـةة ٟحٌفةةخثك ِةةخىس (هةةَؽ) حٌٜةةلفش :حٌمٜةةعش حٌ ُّْٔةةٍَ ْٕ ِ لشِٚ .ؼةةً ًٌةةه ـةة ٟأٓةةخّ حٌز٩ؼةةش ِةةخىس
(ٛلؿ)ِٚ .ؼٍةٗ ـةِ ٟمةخ ْ١٠حٌٍؽةش ٚحٌّـّةً ٨رةٓ ـةخٍّ ِةخىس (ٛةلؿ)ٚ .حٓ٨ةٍٕ خف :حٌ ةٛي
ٚحٌعةةَٚ .ٝحٌّٔةةٍٕ ق :حٌٛحٓةةع .وّةةخ ـةة ٟطةةخؽ حٌعةةَِ ّٚةةخىس (ٓةةٍ ق)ٚ .لةةخي ـةة ٟحٌفةةخثك ِةةخىس
(ٛلؿ) :حٌٜلفش :حٌمٜعش حٌظ ٟط٘زع حٌؤّش.
«طيهً حٌٙخء ـ ٟطٜؽَ٘١خ» وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :طيهٍٙخ ـ ٟطٜؽ٘ َ١خ ٌء.
ٌٔ١ض ـ ٟى.
«ِٓ حٌفَؽ» ٌ ْ١ـ ٟىٚ .ـ٘ ٟخِٖ أ  ٚد  ٚؽ :حٌيرَ.
٘ ٛه١ٜؿ رٓ عزي حٌَكّٓ ,أر ٛع ْٛحٌـٍِ ٞحٌلَحٔ ٟحٌل٠ةَِ .ٟـم١ةٗ ِفّٔةَ ِلة ّيع ,كة ّيع
عٓ أْٔ ٓٚع١ي رٓ ؿزِٚ َ١ـخ٘ي ٚأر ٟعز١يس رٓ عزي هللا رٓ ِٔعٛى ِٚمٔةُ ٚعىَِةش ٚعّةَ رةٓ
عزي حٌعِ .ِ٠طٛـٓ ٟةٕش ٖ٘ٔٙة ٚ .ل١ةً ؼ١ةَ ًٌةه .طةخٍ٠ن ىِ٘ةك ٍ ,ٖ3ٔ:ٔٙلةُٓٚ ,ٔ2ٖٙ :ةَ١
أع َ٩حٌٕز٩ء (حٌ زمش حٌَحرعش ِٓ حٌظخرعٍ ,ٔٗ٘:ٙ )ٓ١لُ.٘ٙ :
ِ٘ ٛـخ٘ةي رةٓ ؿزةَ أرة ٛحٌلـةخؽ ِة ٌٝٛحٌٔةخثذ حٌّوِِٚة ٟحٌّىة ,ٟطةٛـٓ ٟةٕش ٖٓٔ٘ة ١ .زمةخص
حٌّفَٔ٥ٌ ٓ٠ىٍَٔ ,ٔٔ ٞٚلُ.ٔٙ :
أهَؿٗ حٌ زَ ٞـ ٟطفٍٔ ,ٗ3ٖ:ٔ َٖ١لُٗ ١ ٙٗ3 :خوَ ١ ٘ٔ٘:ٔٚ ,حٌظَو.ٟ
 :َ:ٕ٠حٌيٍ حٌّٕؼ.ٕٙٗ:ٔ ٍٛ
حٌِ٠خىس ِٓ حٌّٜزخف حٌّٕ.َ١
«حٌٛحكي ٚـَٚعٗ» ـ ٟحٌّٜزخف حٌّٕ :َ١حٌٌوَ ٚحٔ٤ؼٚ ,ٝحٌّؼّٕٚ ٝحٌّـّٛع.
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اظتضمَـ رتعاً للمُيَح ّػ «أَ َْ ٍد» و«أُ ْْ ٍد» ّذا يف «اظتص اح»
ػاب الث ػػآف بالعام ػػَ يف األ ّوؿ؛ أل ّف
إ س ػػى ىن إ س ػػى ىن :ح ػ ٌ
ػاؿ عػ ػ « ُم َُصػ ػلني» وانيص ػ ُ
(ٕ)
َّ؛ أل ّف العامػَ مػا بػو ييق ّػَـ
ػ
ش
م
ػو
ي
أ
ا
ج
ػن
م
َ
ّ
يف
العامَ
َ
م
وع
قيَ:
اهمَع ىَ اضتاؿ
ْ
ُ ٌ
ََ ُ
ييقَـ اظتع اظتقيضي لضعراب واظتع ىنا اضتاليّ وىي قائم ٌ باهمَع ال بَّ منهمػا َع َملُػو
ّ
(ٖ)
عمَ يف ذري ما يقيضيو اظتع اظتسيدعي لضعراب
يف َّ منهما ٌ
ػامض» م ػػن قَلػ ػك « :الرم ػػاف ُح ْلػ ػ ٌَ
وي ػػرد مث ػ ُػَ ذل ػػك يف إع ػراب اصتػ ػائني م ػػن «حل ػ ٌػَ ح ػ ٌ
(ٗ)
قائم باهمَع ال بَّ من اصتاأين
ٌ
حامض» أل ّف اظتقيضي لر عهما -وىَ اطتبيّ ٌ -
(٘)
األوؿ
»
ا
ػان
ػ
س
إن
«
ف
أ
أى
ر
و
ػ
ػ
ن
ّا
ػو
ػ
ل
د
ػ
ػ
ي
ّ
تَ
ػآف
ػ
ث
ال
و
ؿ
األو
ػاؿ
ػ
ضت
ا
:
الا ّجػ ػاج»
ً
ّ
ّ
ٌ
وق ػػاؿ « ّ
ّ
ّ
مُصالً»( )ٙجعَ الثآف تاّيده وعليػو ػاليُ ِاَـ ذ ّْ ُػره وإف ّػاف تاّيػداً؛ ألنػّو أمػارة علػى
ع « ّ
()5
ٍ
لعارض وإف َف يلاـ يف نُسو
ورب شي ٍ يلاـ
األوؿ ّ
على [اظتع ] ظتقصَد من ّ
وقاؿ «ابن ج » :الثآف نعت األوؿ أي «إنساناً ْابِق ٍ
إنساف» ُ ذؼ اظتضاؼ ّمػا
َ
ّ
()2
()3
مررت ٍ
برجَ زى ٍري» على تقدير «مثَ»
«
:
ا ّ عند [ٔٛأ] «اطتليَ»
ُ
(ٔ)

( ٔ)
( ٕ)

حٌّٜزخف حٌِّٕ ,َ١خىس (ٌٚي).
لخي ٓ١ز ٗ٠ٛـ ٟحٌىظخد ٔ :ٖ25:رخد ِةخ ٕ٠ظٜةذ ـ١ةٗ حٌٜةفش ٔ٤ةٗ كةخي ٚلةع ـ١ةٗ حٌ٤ةؿ ٚحٌة...َ٩
 ٛ٘ٚلٌٛه :ىهٍةٛح حٚ٤ي ـةخٚ٤ي ٚؿةَ ٜعٍة ٝلٌٛةه ٚحكةيحا ـٛحكةيحا ٚىهٍةٛح ٍؿةٍ ٩ؿة٩اٚ .لةخي
حٌّزَّى ـ ٟحٌّمظ٠ذ ٌٖ٘ :ٕ5ٔ:ح رخد ِخ ٠ى ْٛكخ٨ا ٚـ١ةٗ حٌ٤ةؿ ٚحٌة َ٩عٍة ٝهة٩ؾ ِةخ طـةَٞ
رٗ حٌلخي ٌعٍش ىهٍضًٌٚ .ه لٌٛه :حىهٍٛح حٚ٤ي ـخٚ٤ي ٚحىهٍٛح ٍؿ٩ا ٍؿ٩ا.
«حٌّٔظيع٧ٌ ٟعَحد» ـ ٟى :حٌّٕٔي عٓ ح٤عَحد.
«ِٓ لٌٛه حٌَِخْ ك ٍُْ ٌ ٛكخِ ْ١ٌ » ٌٞـ ٟى.

( ٘)

٘ ٛارَح٘ ُ١رةٓ حٌٔةَ ٞرةٓ ٓة ًٙأرة ٛآةلخق حٌّظةٛـّٓ ٝةٕش ٖٔٔ٘ة  .رؽ١ةش حٌٛعةخس ٍٔ ,ٗٔٔ:لةُ:
ٕ٘.3
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽِ :عٕ١خاٚ .ـّ٘ ٟع حٌٛٙحِعِّٕٜ :فخا.
ُ٠خىس ِٓ ى.
حٌوٍ ً١رٓ أكّي رٓ عَّ ٚرٓ طّ ُ١حٌفَح٘١ي ٞحٌز ,َٜٞأر ٛعزي حٌَكّٓ ,اِخَ حٌعَر١ش ٛٚةخكذ
حٌعَ .ٝٚطٛـٕٓ ٟش ٘ . ٘ٔ5رؽ١ش حٌٛعخس ٍٔ ,٘٘5:لُ.ٔٔ5ٕ :
ٌ
ُ
ٛةٛص حٌلّةخٍ» عٍة ٝحٌٜةفش
ٛٛص
لخي ٓ١ز ٗ٠ٛـ ٟحٌىظخد ُٔٚ :ٖٙٔ:عُ حٌوٍ ً١أٔٗ ٠ـٌٗ« ُٛ
 ٗٔ٤ط٘ةز ٗ١ـّةٓ ػُةُ ؿةخُ أْ طٛٛةؿ حٌٕىةَس رةُٗٚ .عةُ حٌوٍ١ةً ٍ-كّةٗ هللا -أٔةٗ ٠ـة ُٛأْ ٠مةٛي
ٌ
ٟةع١ؿ ٠ ٨ـة ُٛا ّ٨ـةٟ
حٌَؿًٌ٘ :ح ٍؿ ًٌ أه٠ُ ٛي .اًح أٍىصَ أْ ط٘ةز ٗٙرةؤه٠ُ ٟةي٘ٚ .ةٌح لزةٌ ١ق

( ٖ)
( ٗ)

( )ٙ
( )5
( )3
( )2
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اب و ٍ
وأجيب عن ابشّاؿ با ّف اهمَع ّاف مسي ِ قاً بعر ٍ
احد إالّ أنّو ظتا تعدد ذلػك
ّ
(ٔ)
اظتسي ق م االحي َّ لضعراب أُجري يف َّ د عاً للي ّم
،صص ػػو الع ػػرؼ
كال ػ ػ ه
ػدب عل ػػى األرض مث ّ
كاب :رتػ ػ «دابّػ ػ » يف األا ػػَ :م ػػا ي ػ ّ
ل -بُػػي
ػىر ,هػػرا ى
بػػذوات األرب ػ فقيػػل لػػو :هػػرا -مشػػاراً لل مػػار -اشتُػو الحمػ ي
الج ىم ػ ي

للمسمى وذُّر لو اشتُو
أوليو -هرا الفرس .أي :أُشري
ّ
ابن أبي و
أخرج مى :القَلني عن «ابن ع ٍ
حىتم(ٕ)» في تفسيره(ٖ).
اس» « ي

األوؿ أيض ػ ػاً لػ ػ ػ«وّي ػ ػ ٍ »( )ٙو«ابػ ػػن َجري ػ ػ ٍر»( )5و«ابػ ػػن
ويف «اظتاى ػػر»(ٗ) عػ ػػاو(٘) خت ػ ػر ِ
يع ّ
اظتنذر»( )3يف تُاْريىم باللُ الذي أورده ىنا
ٍ
ص َع وال ُقصيع والُسَة والُسي
َّ شي ح ال َق ْ
ولُ «وّي ٍ » :علّمو اْم ّ
وعاو الثآف(ٓٔ)أيضاً لػ«ع ِد بن ُزت ٍ
يد»(ٔ) ولػ«ابن جري ٍر»
ْ

( ٔ)
( ٕ)

( ٖ)
( ٗ)
( ٘)
( )ٙ
( )5

( )3
( )2
(ٓٔ)

()2

ِٟٛع حَ ٟ٨حٍ  ٌٛٚؿخُ ٌ٘ح ٌمٍضَ ٌ٘ :ح ل ٌَ ١ٜحٌ  ًُ ٠ٛطَ٠يِ :ؼً حٌ  .ً٠ٛـٍُ ٠ـِ ٌ٘ح وّةخ
لزق أْ طى ْٛحٌّعَـش كخ٨ا ٌٍٕىَس ا ٨ـ ٟحٌ٘عَٚ .لخي حرةٓ ٘٘ةخَ ـةِ ٟؽٕة ٟحٌٍز١ةذ 5ٓ:ٕ( ٕٔٙ
 ١حٌو ١ذ) ِّٓٚ :لخي رخٌـٛحُ حرٓ ِخٌه ...ـظمٛيٍَِ :ص رَؿً ُ٘ .َ١رخٌوفٛ ٞفش ٌٍٕىَس.
ِٓ ّ٘ع حٌٛٙحِع ٗ .ٕٔ:رظَّٜؾ :َ:ٕ٠ٚ .حٌظ٠َٜق ٔ.٘5٘:
٘ ٛعزي حٌَكّٓ رٓ ِلّي رٓ اىٍ ,ْ٠أرةِ ٛلّةي رةٓ أرة ٟكةخطُ حٌةَحُ .ٞأكةي حٌلفةخه حٌّ٘ة,ٓ٠ٛٙ
ٚعٍّخء حٌـَف ٚحٌظعي .ً٠طٛـ ٟرخٌَّ ٕٓ ّٞش  . ٖٕ٘5طخٍ٠ن ىِ٘ك ٍٖ٘ ,ٖ٘5:لَُ١ٓٚ ,ٖ2ٖٗ :
أع َ٩حٌٕز٩ء (ٍ ,ٕٖٙ:ٖٔ )ٔ٘١لُ.ٕٔ2 :
طفٔ َ١حرٓ أر ٟكخطُ ٍٔ ,3ٓ:لُ.ٖٖ5 ,ٖٖٙ :
حٌَِّ٘ ٔ.ٕ3:
ـ ٟى :عٕٗ .ٚ
٘ٚ ٛو١ع رٓ حٌـَحف حٌىٛـ ,ٟعخٌُ ِفَّٔ ِل ّيع .طٛـٕٓ ٟش ١ . ٘ٔ25زمخص حٌّفَٔ٥ٌ ٓ٠ىَٔٞٚ
ٍٕٕ ,لُ.ٖٙ :
٘ةةِ ٛلّةةي رةةٓ ؿَ٠ةةَ رةةٓ ٠ِ٠ةةي رةةٓ وؼ١ةةَ رةةٓ ؼخٌةةذ حٌ زةةَ ٞحِ٦ةةخَ أرةة ٛؿعفةةَ .وز١ةةَ حٌّفٔةةَ,ٓ٠
ٛخكذ وظخر ٟحٌظفٔٚ َ١حٌظخٍ٠ن حٌىز ٓ٠َ١حٌ٘ .ٓ٠َ١ٙطٛـٖ٘ٔٓ ٟة ١ .زمةخص حٌّفٔةَ٥ٌ ٓ٠ىٔةَٞٚ
ٍ ,ٗ3لُ.5ٓ :
ِلّي رٓ ارَح٘ ُ١رٓ حٌٌٍّٕ أر ٛرىةَ حٌٕٔ١ةخرِ ,ٍٞٛـظٙةي ِفٔةَ ِلةيعٔ ,ةِي ِىةشٚ .طةٛـٓ ٟةٕش
١ . ٖ٘ٔ3زمخص حٌّفَٔ٥ٌ ٓ٠ىٍَٔ ,٘ٗ ٞٚلُ.5٘ :
لخي حٌٔ ٟ١ٛ١ـ ٟحٌَِّ٘ ٔ ٕ3:رعي ًوَ ٌٖ٘ حٌَٚح٠ةش :أهَؿةٗ حرةٓ ؿَ٠ةَ ٚحرةٓ أرة ٟكةخطُ ٚحرةٓ
حٌٌٍّٕ ـ ٟطفخٓ َُ٘١رٍف ::عٍّّٗ حُٓ حٌٜلفش ٚحٌميٍ ٚوًّ ٟٗء ,كظ ٝحٌفٔٛس ٚحٌفّٔ١ش.
حٌَِّ٘ ٔ.ٕ2:
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ٍ
ػاؿ للػرأي
وحينئذ يّػَف ّػَ منهمػا مَقَ ػاً لُظػاً مر َعػاً حّمػاً؛ ألنػّو تُسػريٌ وال غت َ
يو وما ىذا شانُو مر َعٌ حّماً
(ٖ)
آدـ(ٕ) وّػػاف مقيضػػاه
األوؿ أ ّف بعضػػهم عػ ّػب بقَلػػو :مث عر ػػهم علػػى َ
وأُورد علػػى ّ
آدـ
لم ػا قػػاؿ« :عر ػػهم» عُلػػم أ ّف ذلػػك ألعيػػاف ب ػ َ
ػهن» ّ
أف يقػػاؿ« :مث عر ػػها» أو «عر ػ ّ
واظتالئّ ؛ أل ّف مَ َع [ٕٔج] الّناي يف ّالـ العػرب أف يقػاؿ ظتػا يعقػَ« :عر ػهم» وظتػا ال
هن»
يعقَ« :عر ها» أو «عر ّ
أجيب بانّو من ت ِ
ليب َمن يعقَ لشر و علػى مػا ال يعقػَ وإف ّػاف أّث ُػر منػو وذلػك
(ٗ)
ْن ٌ من ْنن العرب أشار إليو يف «اظتاىر»

داؿ علا أ ٌ ال ا لل ات؛ يَّف تَقيُيّػ ً دك ىف
آدـ» ٌ
كتعليم تعىلا ذلك لػ« َ
البشر؛ يَّف ااطالحيّ ً كإ ٌف(٘) كص ل ى بىل حي إلا آدـ.
تَقيف أقَ ٌاؿ:
يف «اظتاىر»( )ٙيف اطتالؼ يف ريق علمها على ّأعا
ٌ

أحػػدىا :بػػالَحي إُف بعػػض األن يػػا ومػراد اظتصػػنّف ىنػػا أ ّف مػػا ذُّػػر عػػن «ابػػن ع ػ ٍ
ػاس»

مقػ ٍ
ػيض أنّػو تعػػاُف أوحػػى بػػذلك آلدـ؛ أل ّف الق ػَلني احملّيػػني عنػػو ُّ،رجػػا عنػػو يف تُسػػري قَل ػػو
تعاُف :ﭽ ﭰ ﭱ ﭺ ﭻﭼ
كمػػىؿ إلػػا هػػرا الق ػ ؿ -وىػػَ اليَقيػػف« -أبػػَ الُػػي ابػػن جطػػي» .ولُظػػو ّمػػا يف

()5
ػالـ َيػ ٍػََ :ق ػ َِي يف نُ ػ اعيق ػاد(ِ )3
ٍ
َّع ػا تَقيُ ػاً مػػن اهلل
ػ
ّ
ػد
ػ
ع
ب
ػو
ػ
ن
ع
]
ب
ٕٕ
[
«اظتاىػػر»
ُ
َ

وحي
ْ انو وتعاُف وأ ّعا ٌ

( ٔ)

٘ ٛعزي رٓ كّ١ي حٌلخـ :أرِ ٛلّيِ ,فَٔ ِليعِٔ ٌٗ .ةٕي ِ زةٛع .طةٛـٓ ٟةٕش ٕ٘ٗ2ة ١ .زمةخص
حٌّفَٔ٥ٌ ٓ٠ىٍَٔ ,ٖٗ ٞٚلُ.ٕ٘ :
ـ٘ ٟخِٖ أ  ٚد  ٚؽ ٛ٘ٚ :حٌٛحلع ـ ٟحٌمَآْ.
« ّ
أْ رع ُٙ٠عزَّ رم ٌٗٛػُ عَ ُٟٙعٍ ٝآى ََ ٚوخْ ِمظ٠خٖ» ٌ ْ١ـ ٟى.

( ٗ)
( ٘)
( )ٙ
( )5
( )3

حٌَِّ٘ ٔ.3:
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :ـؤْ.
حٌَِّ٘ ٔ.ٕ٘:
حٌَِّ٘ ٔٚ ,ٔ٘:حٌوٜخث.ٗ5:ٔ ٚ
وٌح ـ ٟحٌوٜخثٚ ٚحٌَِّ٘ٚ ,ـ ٟحٌٕٔن :حعظيحى.

( ٕ)
( ٖ)
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ػي»(ٔ) .قػاؿ(ٕ) :إنػّو
ك قلى أي :ترجي َ القَؿ بػو عػن ػيخ «أبػي علػي الفىر ٌ
يع الُارْي -قاؿ ِف يَماً :ىي من عند اهلل واحيع بقَلو تعاُف:ﭽﭰ ﭱ ﭺ ﭻﭼّ

كهمى من المعتال .

كالمػ ػػرهو الثػ ػػى ي يف وا ػػعها -وى ػػَ م ػػذىب «أ ىاشػ ػ ٍم اظتعي ػػاِف»(ٖ) ّم ػػا يف
( )
ش ػر :بُػػي أوليػػو يف
«احملصػػَؿ» ٗ  :-أ ٌ ػػى اصػػطالحيٌ ه .و ّسػر ذلػػك بقَلػػو :ك ى ػ ىع ى البى ى
اىر اصتلػد مث أُ لػق علػى ابنسػاف واح ِػده ورتعػو لّػن نّػاه العػرب وَف
األاػَ رتػ «بَ َشػَرة» ظػ ُ
(٘)
كتمعَه ويف الينػايَ :ﭽ ﮆ ﮇﭼ
ثم :لرتتيب األ ،ار أي :ين على ىذا القَؿ تعيني الَ

منهم

كتأكي ػ ػػل «اب ػ ػػن جط ػ ػػي» يف
قي ػ ػػل :ك ػ ػػع ى آدـ ووا ػ ػػلت م ػ ػػن بع ػ ػػده ألوالده ٌ

«اطتص ػػائص» اآليػ ػ ﭽ ﭰ ﭱ ﭺ ﭻﭼ عل ػػا أ ٌف معط ػػا ﭽﭰ [ٔٚد] ﭱﭼ :أقػ ػ ى ىره عل ػػا

ك ع ى.

ولُظو بعد حّاي ما تقػ ّدـ عػن أْػياذه «الُارْػيٓ» :وىػذا ال يينػاوؿ مَ ػ اطتػالؼ؛

ألنّػو قػػد كتػػَز أف يّػػَف تاويلػػو :أقػػدر آدـ علػػى أ ْف وا َ ػ َ عليهػػا وىػػذا اظتع ػ مػػن عنػػد اهلل
ا االْػيدالؿ بػو وقػد ّػاف
ْ انو وتعاُف ال ػتال َ نذا ّػاف ذلػك ػتػيَ َمالً ذػري مسػين َّ ٍر ْػ َق َ
«أب ػَ علػػي» قػػاؿ بػػو أيض ػاً يف بعػػض ّالمػػو وعلػػى ىػػذا القػػَؿ قيػػَ( :)ٙعلّمػػو إياىػػا كمي ػ
الل ػػات [ٜٔأ] العربيػ وذريىػػا ّػػاف ىػػَ وولػػده ييّلّمػػَف ػػا مث تُرقػَا يف الػػدنيا وعلِػق ّػ ُّػَ
( ٔ)
( ٕ)
( ٖ)

( ٗ)
( ٘)
( )ٙ

٘ة ٛحٌلٔةةٓ رةٓ أكّةةي رةٓ عزةةي حٌؽفةخٍ ,اِةةخَ ُِخٔةةٗ ـة ٟحٌعَر١ةةشٔ .ةٛـ ٟرزؽةةيحى ٓةٕش ٖ٘55ة  .رؽ١ةةش
حٌٛعخس ٍٔ ,ٗ2ٙ:لُ.ٖٔٓٓ :
حٌمخثً حرٓ ؿٕ .ٟحٌوٜخثٚ ,ٗٓ:ٔ ٚحٌَِّ٘ ٔ.ٔٓ:
لخي أر ٛحٌلٔ ٓ١حٌز َٜٞحٌّعظٌِ ٟـ ٟحٌّعظّي ـ ٟأٛةٛي حٌفمةٗ ٔ :ٔ٘:حٌىة٘ َ٩ةِ ٛةخ حٔةظِ ُ:ةٓ
حٌلَٚؾ حٌّّٔٛعش حٌّظِّ١س ,حٌّظٛحٟةعش عٍة ٝحٓةظعّخٌٙخ ـة ٟحٌّعةخٔ« ٚ .ٟأرة٘٘ ٛةخَ حٌّعظٌِة»ٟ
٘ ٛعزي حٌٔ َ٩رٓ ِلّي رٓ عزي حٌ٘ٛخد حٌـزخث ٟحٌّظةٛـّٓ ٝةٕش ٖٖٔ٘ة :ٕ٠ .ةَ١ :زمةخص حٌّعظٌِةش
(حٌ زمش حٌظخٓعش) ٗ.2
حٌّلٜٛي ٔ.ٔ3ٕ:
حٌّئِٕ.ٗ5:ٕٖ ْٛ
 ٞأرة ٟحٌلٔةٓ عٍة ٝأٔةٗ ٌةُ ّٕ٠ةع
«ٚعٌٍ٘ ٝح حٌمٛي ـم »ً١ـ ٟحٌوٜخثٚ ٚحٌٌَِّ٘٘ٚ :ح أ٠٠خ ا ٍأ ُ
لٛي ِٓ لخي أٙخ طٛحٟع ِٕٗ عٍ ٝأٔٗ لي ـَُّٔ ٌ٘ح رؤْ ل.ً١
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ل ػػت عليػػو وا ػػم َّ عنػو مػػا ْػَاىا لُعػ ِػد عهػػدىم

واح ٍػد مػػنهم بل ػ ٍ مػػن تلػك الل ػػات
ا
ػروؼ أل ّع ػا أقػػَى الثال ػ ؛ ضتصػػَؿ
واعيُمػػدت األشتػػا ُ م ػ أ ّف ال َّلِػم أشتػػا ٌ وأ عػ ٌ
ػاؿ وحػ ٌ
قائم»(ٕ).
الّالـ منها قا ّػ«زي ٌد ْ
(ٔ)

كقيل على ىػذا القػَؿ أيضػاً :لعلٌػ -الضػمريُ للشػاف -كػىف يجتمػ حكيمػىف أك
ِ
الّشف عن ال يىء
منصَب على اضتالي  -فيحتىج ف إلا اإلبى :
ثالث ه فصىع ان -
ٌ
(ٖ)
المعل م ف ع ا :تَا ءا
لكل كاح و مط ى لفظىن داالً عليو إذا ذيكػر ذلػك اللُػ ُ
ٌ
( )
ؼ ذلػػك اظتسػ ّػمى ب ػ ؛ ليميػػاز عػػن
ؼ و ػػعو ظتعنػػاه [ٕٕج] عػ ىػر ى
اظتسػ ّػمى ٗ وشتعػػو َم ػن عػ َػر َ

(٘)
أْهَ من تّلّف
و
أ،ف
و
أقرب
ذلك
يَّف
العني
ظترآة
إحضاره
عن
بذّره
ذريه وي ي
َ
َ
َ
تّلّف إحضاره؛ ل لَغ ال رض يف إبان حالو بَ قد لتياج يف ّث ٍري من األحَاؿ إُف ذ ّْر مػاال
نتّػػن إحضػػاره وال إدنػػاؤه ّالُػػآف وحػ ِ
ػاؿ اجيمػػاع الضػػدين علػػى احملػ ّػَ الَاحػػد ّيػػف يّػػَف
( )
ػاعم جػػاؤوا إُف واحػ ٍػد مػػن
ذلػػك  ٙلػػَ جػػاز وذػ ِريه ؽتػػا َكتػري َغتػراه يف االْػػي ال واليعػ ّذر ّػ ّ
ِ
ػرب مػػن
ب ػ آدـ قػػالَا :ىػػذا إنسػػا ٌف ػػاي وقػػت ُشت ػ َ ىػػذا اللُ ػ ُ عُل ػ َم أ ّف اظت ػراد بػػو ىػػذا الضػ ُ
وعني وؿتَه
اظتخلَؽ وإف أرادوا عينو أو يده أشاروا لذلك قالَا :ي ٌد ٌ
()5
وىلم جراً يما ْػَى ذلػك مػن األشتػا
م ُشتعت لُظ ٌ من ذلك عُرؼ معناىا
ّ
()3
األشتا واأل عاؿ واضتروؼ انيهى

( ٔ)

«ٌزُع ِي عٙيُ٘» وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٌ :زُع ِيُ٘.

( ٕ)

حٌوٜخثٚ ٗٔ:ٔ ٚحٌَِّ٘ ٔ .ٔٔٚٔٓ:ـ٘ ٟخِٖ أ  ٚؽ :ػةُ ٚؿةيص ـة ٟوِ٩ةٗ رعةيُ :ـٍعةً ٘ةٌح
ِةةٓ وةة َ٩حرةةٓ ؿٕةة .ٟحٔٔ٤ةةذ [ـةة ٟأ :ح٤لعةةيٚ .ـةة ٟؽ :ح٤ـعةةي] ـةة ٟحٌـةةٛحدّ :
أْ حٌّةةَحى رخٓ٤ةةّخء
حّٓ٤خ ُء حٌٍؽ٠ٛشِ ٟ٘ٚ ,خ ىيّ عٍ .ّّٝ ِٔ ٝـظظٕةخٚي حٌـّ١ةعٌ .ىخطزةٗ ِلّةي ِٔةّ ٢حٌَِٕةخثٍ[ .ٟـةٟ
ؽ :حٌَٕ٠خٍِ]ٟ
ٌٔ١ض ـ ٟى.
وٌح ـ ٟدٚ ,لي ٓم ض ِٓ أ  ٚؽ  ٚى.
وٌح ـ ٟىٚ ,لي ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.
ٓم ض ِٓ أ  ٚؽ  ٚى.
ـ ٟحٌوٜخثٚ ٚحٌَِِّ٘ :عّٕٙ١خ.
ٌٔ١ض ـ ٟى .حٌوٜخثٚ ٗٗ:ٔ ٚحٌَِّ٘ ٔ.ٕٔ:

( ٖ)
( ٗ)
( ٘)
( )ٙ
( )5
( )3
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كقيػػل -عػااه «ابػػن جػ » يف «اطتصػػائص»(ٔ) ل عضػػهم :-أص ػ يل(ٕ) اللغػػىت كل ػػى
م -بُػي اظتهملػ وّسػر
وذريىػا [ٖٕب] من الص ات المسػم عىت شتاعػاً كػ ى ًك ٌ
عربي ً َ

الَاو وتشديد اليا ِ -
اَت الري كالرع -يف «اظتاىر» عنػو(ٖ) :وحنػني الرعػد -ك ىخريػ ًر -

-باظتعجم ػ ػ وال ػ ػرا ين -الم ػ ػػىء كىعي ػ ػ ًػق -بػ ػػالنَف واظتهمل ػ ػ والي يي ػ ػ والقػ ػػاؼ -الغػ ػ ػراب,

ػاؼ -الحم ػ ػػىر بدلَ ػ ػو يف
كص ػ ػ يل ُِ -باظتهمل ػ ػ  -الف ػ ػػرس كى ي ػ ػػق ُِ -بػ ػػالنَف آ،ػ ػػره قػ ػ ٌ
ى
«اظتاى ػػر»(ٗ) :وناي ػػب الظ ػ ب ػػالنَف وال ػااي وحتييّػ ػ ٍ مَح ػػدةٍ [ا ػػياحو ](٘) ووزف ّ ػػَ منه ػػا
« َعِيَ»
عراؽ»( )ٙيف «جَىرة ال َّاص»:
وِف اهلل تعاُف «ػتمد بن ّ
قاؿ الشيخ ّ
()5
وج ْر َجػر وى َػدر وقَ قػب
ػري
ع
ال
ػا
ذ
ر
:
ػَف
ل
َ
يق
العرب -يف األاػَات
يُّرقَف -يع َ :
َ
وقَ ق ػ ػ ػػب وأ ّ ػ ػ ػت الناق ػ ػ ػ ( )3وا ػ ػ ػ َػهَ الُ ػ ػ ػػرس وزت ػ ػ ػػم( )2ونَػ َه ػ ػ ػم الُي ػ ػ ػػَ ونَػ َه ػ ػ ػق اضتم ػ ػ ػػار
(ٗ)
وْ َ َ(ٓٔ) وجػارت ال قػرة و،ػارت(ٔ) و اَجػت النعجػ (ٕ) و َػت(ٖ) الشػاة ويَػ َعػَرت
( ٔ)
( ٕ)
( ٖ)
( ٗ)
( ٘)
()ٙ

( )5
( )3

حٌوٜخثٚ ٗٙ:ٔ ٚحٌَِّ٘ ٔ.ٔ٘ٚٔٗ:
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :أٛٛي.
أ :ٞعٓ حرٓ ؿٕ.ٟ
ِٚؼٍٗ ـ ٟحٌوٜخث ٚأ٠٠خا.
ُ٠خىس ِٓ ى.
ػتمد بن علي بن ع د الرزتن بن عراؽ ،مش الدين ،أبَ علي الّنآف الدمشقي ّاف يلقب بشػيخ االْػالـ ولػد يف
دمشق ْن  ٛٚٛى ػ وتػَيف ّػ ْػن ٖٖٜى ػ مػن مصػنُاتو «ىدايػ الثقلػني يف ضػَ اضتػرمني» النػَر السػا ر ٕ٘ٚ
والَّاّػػب السػػائرة ٔ ٜ٘:رقػػم ٔٓٓ :واألعػػالـ  ٕٜٓ:ٙواْػػم ّيابػػو :جػػَىرة ال ػَاص وحتُ ػ أىػػَ اال،يصػػاص
ينظر :معجم تاريخ الرتاث ابْالمي ٗ ٕٜٓٛ:رقمٖٚٛٚ :
 :َ:ٕ٠حٌفَق ٨رٓ ـخٍّ (رخد حٛٛ٤حص) ٓ.5
حٌَؼخءٛٛ :ص ح٦رً عٕةي ٟةـ١ـٙخٌٔ .ةخْ حٌعةَد ِةخىس (ٍؼةخ)«ٚ .ؿَؿةَ» ـة ٟحٌٕٔةن :ؿة.َ٘ٛ
٘ٚةة ٛطلَ٠ةةؿ عةةٓ «ؿَؿةةَ» أ« ٚلَلةةَ» .ـ ة «حٌـَؿةةَس» :طةةَىى ٘ةةي َ٠حٌفلةةً«ٚ .حٌمَلةةَس»ٛ :ةةٛص
حٌزع َ١اًح ٛفخ ٍٚؿّ عٚ .ح ُٓ٨حٌمَلخٍ«ٚ .حٌٙيٍ» أ« ٚحٌٙي٘ ِٓ :»َ٠يٍ ٙ٠ةيٍّ ٍ ,ىى حٌزع١ةَ ٛةٛطٗ
ـةة ٟكٕـَطةةٗ«ٚ.لزمةةذ» ـةة ٟأ  ٚد  ٚؽ :ل١مةةذ٘ٚ .ةة ٛطٜةةل١ؿ«ٚ .ح١٤ةة :»٢١أٔةة ٓ١ح٦رةةً ِةةٓ ػمةةً

( )2
(ٓٔ)

حٌلًّ عٍٙ١خ أ ٚؼ :َ:ٕ٠ .َٖ١ـمٗ حٌٍؽش ٔٚ ,ٖٕ٘:حٌّو.55:5 ٜٚ
كّلُ حٌفَّّ ٍ :ىى حٌٜٛص  ,ًٜٙ٠ ٌُٚوخٌّظٕلٕق :َ:ٕ٠ .حٌّو.ٔ٘3:ٙ ٜٚ
ةلً ٓةةلُٓ ٚ ٩١ةةلخ٨ا٘ٚ ,ةة ٛأٗ ة ّي ِةةٓ حٌٕ١ٙةةك :ٕ٠ .ةَ :ـمةةٗ حٌٍؽةةش ٔٚ ,ٖ٘٘:حٌٓٛةةِ ٢١ةةخىس
ةلً ٔ٠ة َ
ٓة َ
(ٓلً).
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()3

ويَػ َعػ ػَرت(ٗ) وب َػ ػم الظػ ػ ون ػ َػاب(٘) وَو ْعػ ػَع ال ػػذئب( )ٙو ػ ػَ الثعل ػػب( )5و ػ ػ َ ت
)
(
( )
الس ػ ػنَر وا ػػا ت(ٔٔ) الُ ػػارة و ّ ػ ػت
األرن ػػب وع ػػَى الّل ػػب ونػ ػ  2و م ػػا ت ٓٔ ِّ
(٘ٔ)
(ٕٔ)
ونع ػػب و زق ػػا(ٖٔ) ال ػػديك وْػ ػ َق واػ ػ َُر(ٗٔ) النس ػػر
اب
ر
ػ
ػ
ال
األ ع ػػى ون َػ ػق
َ

( ٔ)

( ٕ)
( ٖ)
( ٗ)
( ٘)

( )ٙ
( )5

( )3
( )2
(ٓٔ)
(ٔٔ)

(ٕٔ)

(ٖٔ)
(ٗٔ)
(٘ٔ)

ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :هؤٍصٚ .ـ ٟىٚ :كةخٍع .ؿةؤٍ حٌؼةٚ ٍٛحٌزمةَ ٠ـةؤٍ ؿُةئحٍحا :هةخٍ -رّعٕةٚ ٝحكةي-
ٍـعةةخ ٛةةٛطّٙخٚ .هةةخٍ ٠وةةُ ٍٛهةةٛحٍحاٛ :ةةٛص حٌزمةةَ ٚحٌؽةةُٕ ٚحٌ:زةةخءٌٔ .ةةخْ حٌعةةَد ِةةخىس (ؿةةؤٍ)
(ٚهخٍ).
ػؤؿض حٌؽُٕ طؼؤؽ ػؤؿخ ا ٚػُئحؿخاٛ :خكضٌٔ .خْ حٌعَد ِخىس (ػؤؽ).
٠مخي :ػؽض حٌ٘خس طؼؽ ٛػُؽخءٛٛ :ص حٌؽُٕ عٕي حٌ٨ٛىس :َ:ٕ٠ .حٌّو.ٕ:3 ٜٚ
ةع ٍِِ ُ٠عةةخٍاحٛ :ةةٛص حٌؽةةُٕٚ .ل١ةةً :حٌ ِّعةةِٚ .ٜل١ةةً٘ :ةة ٛحٌ٘ةةي٠ي ِةةٓ
٠مةةخي٠ :عة َ
ةَص حٌؽةةُٕ طَ ١عةةَ ٚط١ة ِ
أٛٛحص حٌ٘خسٌٔ .خْ حٌعَد ِخىس (٠عَ).
ْ
ٛةخكض اٌةٌَٚ ٝةي٘خ رةؤٍَْ هَُ ِةخ
٠مخي رؽَّض حٌ:ز١ةش طةزؽَُ ٚطةز ِؽ ُُ ٚطةز ُؽُ رُؽخِةؤ  ٚر ُؽِٛةخ ا٘ٚ ,ة ٟرَ ُؽة:ٌَ ٛ
٠ى ْٛٛ ِٓ ْٛطٙخ َِٔٚ .د حٌ:زِِ ِِ ٕ٠ ٟد ٔ َِْرخ  ٠َِٔٚزخ ُِٔٚحرخٛ :ةٛص حٌ:زةخءٌٔ .ةخْ حٌعةَد ِةخىس
(رؽُ) ِٔ( ٚد).
حٌٛعٛعشٛٛ :ص حٌىٍذ ٚرٕخص آٚ ٜٚحٌٌثذٌٔ :َ:ٕ٠ .خْ حٌعَد ِخىس (ٚعع).
ا
ٟزَق حٍٔ٤ةذ ٚحٓ٤ةٛى ِةٓ حٌل١ةخص ٚحٌزُةٚ َٛحٌٜةيٚ ٜحٌؼعٍةذ ٚحٌمة٠٠ ّٛةزَق ُٟةزخكخٛ :ة ّٛص.
ٚؿةةخء عٕةةي رع٠ةةٛ :ُٙةةٛص أٔفةةخّ حٌفةةَّ عٕةةي عةةي٘ٚخٚ .هٜةةٗ آهةةَ ْٚرخٌؼعٍةةذ:ٕ٠ .ةةٌَٔ :ةةخْ
حٌعَد ِخىس (ٟزق).
ٟؽ ١زخاٛ :ةٛص حٍٔ٤ةذ ٚحٌةٌثذٌٔ .ةخْ حٌعةَد ِةخىس
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٛٚ :ؽ١ضٟٚ .ؽَذ ٠٠ؽَذ َ
(ٟؽذ).
لخي حٌٍ١غ :عٛص حٌٔزخع طع ٞٛعٌٍٚ ,ٜٛىٍذ عُٛحءٛٛ ٛ٘ٚ ,ص ّ ّ٠يٖ ْ١ٌٚ ,رٕزق .وظةخد حٌعة:ٓ١
كَؾ حٌع ,ٓ١رخد حٌٍف١ؿ ِٓ حٌعِ ,ٓ١خىس (ع.ٕ5ٓ:ٕ )ٜٛ
ـ ٟأ  ٚؽٔ :خدٚ .ـ ٟدٔ :خٍدٚ .ـ ٟىٔٚ :ذٚ .حٌٕٔ ٍٛحٌٌٔ :َ:ٕ٠ .َٙخْ حٌعَد ِخىس (َٕٓ).
ٛة١جخاٛ :ةةٛص حٌ ةةخثَ ٚحٌفةةَم ٚحٌفةةؤٍ ٚحٌوٕة ِٚ َ٠حٌٔةةٕٚ ٍٛحٌف١ةةً٘ٚ .ةةِ ٛمٍةةٛد
ٛٚةةخء ٜ٠ةةٟء َ
«ٛةةؤ:ٕ٠ »ٞةةَ :وظةةخد حٌعةة ,ٓ١رةةخد حٌٍف١ةةؿ ِةةٓ كةةَؾ حٌٜةةخىِ ,ةةخىس (ٛةة١ؤ) ٛ( ٚةةؤ.ٔ5٘:5 )ٞ
ٚحٌٜلخف ٌٔٚخْ حٌعَد ِخىس (ٛؤ.)ٞ
ٕ٠ٚػ ِِقٛ :خف حٌؽةَحد:
ـ ٟد  ٚؽٔ :عكٌ ٟ٘ٚ .ؽش ـ ٗ١وّخ ـ ٟحٌّوٚ ٜٚؼٔٚ .َٖ١ؽَك ٕ٠ؽَك
ِ
ِؼ١ك ِؼ١كَ ٔٚ .عذٛ :خف  ّٛٛٚصٚ .ـَّ ق حٌٍ١غ رّٕٙ١خ ـمخئ :عك رؤٚ َ١عذ رَ٘:ٕ٠ .ةَ :وظةخد
حٌعةة ,ٓ١كةةَؾ حٌؽةة ,ٓ١رةةخد حٌؽةةٚ ٓ١حٌمةةخؾ ٚحٌٕةةِ ْٛعّٙةةخِ ,ةةخىس (ٔؽةةك) ٗٚ ,ٖ٘٘:حٌّوٜةةٚ
ٌٔٚ ,ٖٖٔ:3خْ حٌعَد ِخىس (ٔعك) ٔ( ٚؽك) ٔ( ٚعذ).
ا
 َُِٚلّ١ةخٚ .حٌِلةةخء ؼ١ةةَ ِوةةظ ٚرخٌةةي٠ه ,ـىةةً
ُلةةخ ِ٠لةة َُ ٛلةةٛح ُُ ٚلةةخءُٚ .لةةِ٠ ٝلةة َُ ٟل١ةةخ ُُ ٚلّ١ةخ ا ِ
ٛخثق ُحقٌٔ :َ:ٕ٠ .خْ حٌعَد ِخىس (ُلخ).
ُحى ـ ٟؽٛٚ :في.
«حٌٜف »َ١ؼِ َ١وظ ٚرخٌَٕٔ ,ـٌ ٛٙىً ١خثَ وّخ ـةٌٔ ٟةخْ حٌعةَد ٚؼ١ةَٖٚ .هٜٜةٗ حٌؼعةخٌزٟ
رٗ :َ:ٕ٠ .ـمٗ حٌٍؽش ٌٔٔ ,ٖ٘3:خْ حٌعَد ِخىس (ٛفَ).
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(ٔ)
وذرد وقَ اطتنػاير(ٕ) ون ّقت العقػرب ونَػ ْقنقػت(ٖ) الضػُادع ون ّقػت
وىدؿ
وىدر اضتماـ َ
َ
ّ
عا ت(ٗ) اصتن انيهى
ون ّقت أيضاً و َ

ػىت عػػن ذلػػك فيمػػى
ك حػ ذلػػك مػػن األاػَات ثػػم يكلػ ت أي :تَلػػدت اللغػ ي

بع ي  :بال نا على الضم أي :ال باالاطالح واليَا

على ذلك بػَ نشػات مػن األاػَات

اظتذَّرة وتَلدت عنها كا تحسط «ابن جطي»

ولُظو يف «اطتصائص»(٘) بعد حّاييو :وىذا عندي وجو ااٌف ومذىب ميقَّ
كالمػ ػػرهو الثىلػ ػػث :ال قػ ػػف .و ّسػ ػره بقَل ػػو :أم :ال ي ػ ػ رل -بالي ييػ ػ م نيػ ػاً

للمُعَؿ وبالنَف م نياً للُاعَ -أهي تَقيف من ك

الل تعاُف يَّف تَقيُي ً أـ

ويف نسػػخ «أو»( )ٙمػػن حتريػػف النسػػاخ ليقػ ّدـ اعتمػػاة الػػيت يطلػػب ػػا وب ػ «أـ» [ٕٓأ]

اليعيني ؿتَ :أزيد عندؾ أـ عمرو

البش ًر يَّف ااطالحي ً أي :اتُاقي ً [ٖٕج ٔٛد] تَلدت عػن األاػَات لعػ ـ

دليػػل قػػىط لّػػَ مػػن القػَلني فػػي ذلػػك أي :واظتعػ ّػَؿ عليػػو يف اظتعيقػػدات الػػدليَ القػػا

ويف َّف ىذا ؽتا كتب اعيقاده ما ال متُى ولَ قاؿ :ليعارض األدل من اصتان ني لّاف أوُف
ً ()5
كه الرم اختىره «ابن جطي» يف «اطتصائص» آخران

( ٔ)

ـةة ٟى :ـٙةةيي ٘ٚ .ةيٍَ  ٙ٠ة ِيٍ ٘ةةيٍحا ٘ٚةةيَ٠حاٛ :ةةٛص ٌٍلّةةخَ ٚحٌزع١ةةَ ٚحٌ ةةخثَ ٚحٌؽةة َ٩حٌٜةةؽ.َ١
ٚه ّٜةة ٚحٌؼعةةخٌز« ٟحٌٙةةي« ٚ »ً٠حٌٙةةي »َ٠رخٌلّةةخَ ٘ٚ .ةيَي  ٙ٠ة ِيي ٘ةةي٨ا ٘ٚةةيَِ٩٠ا ٛ :ةةٛص ٌٍؽةةَ٩
ٚحٌلّخَ ٚحٌزع .َ١لخي حرٓ ٓة١يٖٚ :هة ّٚرعُ٠ة ُٙرة «حٌٙةي »ً٠حٌٛك٘ةِ ٟةٓ حٌلّةخَٚ .ؼةَّ ى حٌ ةخثَ

( ٕ)

( ٖ)
( ٗ)
( ٘)
( )ٙ
( )5

ٚحٔٔ٦خْ :َ:ٕ٠ .ـمٗ حٌٍؽش ٔٚ ,ٖ٘3:حٌّؤٌٚ ,ٖٔٗ:3 ٜٚةخْ حٌعةَد ِةخىس (٘ةيٍ) ٘( ٚةيي)
( ٚؼَى).
ٚق ُِرخعخ ا َٔوَ ََ .أ :ٞأهَؽ ٛٛطٗ ِٓ ِٕوخٍٖ .لخي حرٓ ٓ١يٖٚ :حٌمزع ٍ ّى حٌٕفْ اٌةٝ
لزَع ٠مزَع لزعخ ا ِ
ىحهةةًٚ ,حٌَؿةةً ٠مزةةع إٔ٠ :ٞوةةَ٠ٚ ,ىةةٌٍ ْٛوٕة ِٚ َ٠حٌفةةَّ ٚحٌف١ةةً .حٌّوٜةة:ٕ٠ٚ .5ٗ:3 ٚةةَ:
ٌٔخْ حٌعَد ِخىس (لزع).
ـ ٟحٌٕٔنٚ :حٔم٠ض.
ا
ا
طعِؾ عِـخ َ ٚعِ٠فخّٛٛ :طض ٌٚعزضٌٔ .خْ حٌعَد ِخىس (عِؾ).
عَِ ـض حٌـٓ ِ
حٌوٜخثٚ ,ٗ5:ٔ ٚحٌَِّ٘ ٔ.ٔ٘:
وٌح عٕي ــخي.
حٌوٜخث.ٗ5:ٔ ٚعٕي ــخي :أهَ١حا.
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قػػاؿ بعػػد مػػا تقػ ّدـ عنػػو مػػن قَلػػو(ٔ) :قػػَي يف نُػ اعيقػاد َّعػػا تَقيُػاً مػػن اهلل مث
تامػَ ىػذه اضتّمػ الرائعػ
أقَؿ يف ػ ّده :إنػّو ّمػا وقػ ألاػ ابنا ولنػا وتن هػَا وتن هنػا علػى ّ
ال اىرة ّػذلك ال يُنّػر(ٕ) أف يّػَف اهلل تعػاُف قػد ،لػق مػن ق لِنػا -وإف بعُػد مػداه عنّػا -مػن
( )
( )
ػاقف ٖ ب ػػني ٗ اطتلي ػني حس ػرياً
ع  ،ػَا َر وأج ػرأَ َجنَان ػاً ػ ُ
ّ ػػاف ألط ػ َ
ػف منّ ػا أذىان ػاً وأْ ػػر َ
()ٙ
(٘)
ػف بنحػػدى اصتهيػػني
وأّا رقتػػا ػانُّ مّثػػَراً وإف ،طػػر ،ػػا ٌر يمػػا بعػ ُػد تعلّػق الّػ ّ
اصتهيني ويّ ُّها عن ااح يها قلنا بو .انيهى
وع ػ ػػن «اب ػ ػػن اضتاج ػ ػػب»( :)5مع ػ ػ «الَق ػ ػػف» الَق ػ ػػف ع ػ ػػن القطػ ػ ػ بَاح ػ ػ ٍػد م ػ ػػن ى ػ ػػذه
()3

الظن
االحيماالت وترجي مذىب األشعري ب ل
ّ
قػاؿ «اليػػاج السػ ّي» يف شػػرحو( :)2وقػػد ّػػاف بعػض الضػػعُا يقػػَؿ :ىػػذا مػػذىب مػػا
(ٓٔ)
قالو أح ٌد ذريه؛ أل ّف العلما بني ميَقّ ٍ
قائَ بو
ال
بالظهَر
القَؿ
ف وقا ٍ
َ
ػالظن مث إف ّانػػت ظنيّػ ً اّيُػػى
وىػػذا ػػعي ٌ
ف؛ ػػن ّف اظتيَقّػػف لعػػدـ قػػا ٍ قػػد يػُ ّ
ػرج بػ ّ
بالعمَ يها وإالّ تَقّف [ٕٗب] عن العمَ ا(ٔٔ).
( ٔ)
( ٕ)
( ٖ)
( ٗ)
( ٘)
( )ٙ
( )5
( )3

( )2
(ٓٔ)
(ٔٔ)

حٌوٜخثٚ ,ٗ5:ٔ ٚحٌَِّ٘ ٔ.ٔ٘:
ـ ٟحٌوٜخثٚ ٚحٌَِّٕ٘ٔ :ىَ.
وٌح ـ ٟى ٚحٌوٜخثٚ ٚحٌَِّ٘ٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :ـٛلؿ.
ُحى ـ ٟحٌوٜخث :ٚطَٚ .ِْٓ ١لي ٓم ِٓ ٢حٌَِّ٘.
وةٌح ـةة ٟحٌوٜةةخثٚ ٚحٌِّ٘ةةَٚ ,ـةة ٟحٌٕٔةةنٚ:وخػَّ٘خٚ .لةةي وظزةةض ـةة ٟأ وّةةخ ـةة ٟحٌوٜةةخث ,ٚػةةُ
ٛللض اٌٚ« ٝوخػَّ٘خ».
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟحٌوٜخثٚ ٚحٌَِّ٘٠ :عٍكٚ .ـ ٟأ  ٚد٠ :عٍٚ .ٛـ ٟؽ :رعٍ.ٛ
٘ةة ٛعؼّةةخْ رةةٓ عّةةَ رةةٓ أرةة ٟرىةةَ رةةٓ ٠ةة ,ْٔٛأرةة ٛعّةةَ ,ٚؿّةةخي حٌةةي ٓ٠رةةٓ حٌلخؿةةذ ,حٌّظةةٛـّٝ
رخٓ٦ىٕيٍّ٠ش ٕٓش  :َ:ٕ٠ . ٘ٙٗٙرؽ١ش حٌٛعخس ٍٕ ,ٖٔٗ:لُٚ ,ٖٕٔٙ :ح٤ع.ٕٔٔ:ٗ َ٩
ٍـع حٌلخؿذ عٓ ِوظ َٜحرٓ حٌلخؿذ ٔٚ ,ٗٗٔ:حٌَِّ٘ ٔ .ٕٖ:لخي حرٓ حٌلخؿذِٔ« :ؤٌش :لخي
حٗ٤عَ : ٞعٍّّٙخ هللا رخٌٛك ٟأ ٚروٍك حٛٛ٤حص أ ٚرعٍُ  .ٍَٟٞٚحٌز١ّ٘ٙشٟٚ :ةعٙخ حٌز٘ةَّ
ٚحكي أ ٚؿّخعشٚ ,ك ًٜحٌظعَ٠ؿ رخٗ٦خٍس ٚحٌمَحثٓ وخ١٤فخي .حٓ٤ظخً  :حٌميٍ حٌّلظةخؽ اٌ١ةٗ ـةٟ
حٌظعَ٠ةةؿ طٛل١ةةؿٚ .ؼ١ةةَٖ ِلظّة ًٌ .حٌمخٟةة :ٟحٌـّ١ةةع ِّىةةٓ .ػةةُ حٌ:ةةخَ٘ لةةٛي حٗ٤ةةعَٚ .»ٞرةةٌٌه
 َٙ:٠أْ حرٓ حٌلخؿذ ٌُ َ٠ؿق حٌظٛلؿٚ ,أّّخ حٌٔزىٍ ِٓ ٛ٘ ٟؿلٗ وّخ ٓ١ؤط.ٟ
أ :ٞـَٗ ٟف ِوظ َٜحرٓ حٌلخؿذ ,حٌّٔ ٍّّ ٝـع حٌلخؿذٚ .ـ ٟحٌَِّ٘ٔ :ٕٖ:ـَٗ ٟف ِٕٙةخؽ
حٌز٠١خ ٛ٘ٚ .ٞٚحٌٜٛحد :َ:ٕ٠ .ح٦رٙخؽ ـَٗ ٟف حٌّٕٙخؽ ٔ.ٔ2ٙ:
ُحى ـ ٟحٌَِّ٘ :رّمخٌظٗ.
وٌح ـ ٟح٦رٙخؽ ٚحٌَِّ٘ٚ .ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :رٗٚ .لي ٓم ض ِٓ ى.
62

(ٔ)
ػاظتيَقف إف تَقّػف
ػ
»
ػعري
ػ
ش
األ
«
ػو
ػ
ل
قا
ػا
ػ
م
ي
ة
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ػ
ظ
ػ
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ف
أ
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ػ
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و
:
مث قػػاؿ
ّ
ٌ
ّ
ّ
ّ
ٍ
مصيب.
مصيب وإف تَقّف لعدـ الظهَر ري
لعدـ القط
ٌ
اضتق الذي اه بو رتاع ٌ من اظتيا،رين مػنهم «ابػن دقيػق العيػد»(ٕ) يف شػرح
وىذا ىَ ّ
شرح «العنَاف»
قاؿ «الياج»(ٖ) :وللمسال مقاماف:
(٘)
اصتػ ػ ػَاز م ػ ػػن قائػ ػ ػَ :نتينػ ػ ػ (ٗ) َُّعػ ػ ػا ذ ػ ػػري تَقيُيػ ػ ػ ٍ
ػري
ػ
ػ
ذ
ا
ػ
ػ
ػ
ع
َّ
ػ
ػ
ػ
ن
ي
نت
:
ػر
ػ
ػ
،
آ
و
ُ
َ
َ
ُ
ٍ ()ٙ
ااطالحي

والثآف أنّو ما الَاق ُ على جَاز َّ من األمرين
والقَؿ بيجَيا َّ منهما رأي احملققني وَف َأر من اّرح عن األشعري خبال و والػذي
أراه أنػّػو إّفتػا تّلّػم يف الَقػػَع وأنّػو كتػػَز اػػدور الل ػ ااػػطالحاً ولػػَ منػ اصتػَ َاز لػػذلك لنُقػػَ
عنػػو ومػػا ن َقلَػو عنػػو أح ػ ٌد مػػن احملققػػني وذّػػر إمػػاـ اضتػػرمني اال،ػػيالؼ يف اصت ػَاز مث قػػاؿ :إف
( )
( )
( )
الَقَع َف يث ت  5وت عو « [ابن]  3ال ُق َش ْريي»  2وذريه انيهى ملخصاً

( ٔ)
( ٕ)

ح٦رٙخؽ ٔ.ٔ22:
ة ٟحٌةةي .ٓ٠طةٛـّ ٟرخٌمةةخَ٘س ٓةةٕش ٕٓ٘5ة ٚ .حٓةةُ وظخرةةٗ
ة ٟرةةٓ ٘ٚةةذ ,أرةة ٛحٌفةةظق طمة ّ
٘ةةِ ٛلّةةي رةةٓ عٍة ّ
«عٕٛحْ حٌٛٛٛي ـ ٟحٛٛ٤ي» ِ ٛ٘ٚوظٛ َٜؽ َ١ـ ٟأٛٛي حٌفمةٗ ,أٍِة ٝعٍ١ةٗ ٗةَكخا:ٕ٠ .ةَ:
١زمخص حٌ٘خـع١ش حٌىزٍَ ,ٕٓ5:2 ٜلُٚ ,ٖٕٔٙ :و٘ؿ حٌٚ ,ٔٔ5ٙ:ٕ ْٕٛ:ح٤ع.ٕ3ٖ:ٙ َ٩
ٍـع حٌلخؿذ ٔ.ٗٗٗ:
«لخثً ُّ٠ظٕع» وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :لخي ُّٕ٠ع.

( ٘)

«ٚآه َُ ّ٠ظٕع» وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :ـآه َُ ّٕ٠ع.

( )ٙ

عزخٍطٗ ـٍ ٟـع حٌلخؿذ ٚحٌَِّ٘ :ـّٓ لخثً ٠ ٨ :ـ ُٛأْ طى ْٛحٌٍؽش ا ٨طٛل١فةخ ا ِٚ.ةٓ لخثةً ٨ :
٠ـ ُٛأْ طى ْٛا ٨ح٩ ٛكخ ا.
لخي اِخَ حٌلَِ ٓ١أر ٛحٌّعخٌ ٟـ ٟوظخرٗ حٌزَ٘خْ ٔ :ٔ5ٓ:ـبْ ل :ً١ـبًح أػزظُ حٌـٛحُ ـ ٟحٌةٛؿٓ١ٙ
عِّٛخ ا ,ـّخ حٌٌ ٞحطفك عٕيوُ ٚلٛعٗ؟ لٍٕخٌ :ة٘ ْ١ةٌح حِّ ْ٢ةخ ٠ظ ةَق اٌ١ةٗ رّٔةخٌه حٌعمةٛيّ ,
ـةبْ
ٚلٛع حٌـخثِ ٔ٠ ٨ظيٍن ا ٨رخٌّٔع حٌّل٠ ٌُٚ .ٞؼزض عٕئخ ّٓ ٌع لخٌ ١ع ـّ١خ وخْ ِٓ ًٌه.
حٌِ٠خىس ِٓ ٍـع حٌلخؿذ.
٘ ٛعزي حٌَك ُ١رٓ عزي حٌىَ ُ٠رٓ ُ٘ٛحْ حٌم٘ ,َٞ١أر ,َٜٔ ٛحرٓ ٛخكذ حٌَٓةخٌش حٌمُ٘ةّ٠َ١ش ـةٟ
حٌظٜٛؾ .طٛـّ ٟرٕٔ١خرٓ ٍٛةٕش ٗٔ٘٘ة ٚ .حٓةُ وظخرةٗ «أٛةٛي حٌفمةٗ» وّةخ ًوةَٖ حٌظةخؽ حٌٔةزى ٟـةٟ

( ٖ)
( ٗ)

( )5

( )3
( )2

أ ّٚي وظخرٗ ٍـع حٌلخؿذ ٔ.ٕٖ٘:
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تطبي ىف

تثنيػ «تن يػػو» وىػػَ ل ػ ً :ابيقػػاظ وعر ػاً :بيػػاف حّػػم نتّػػن أ،ػػذه مػػن ْػػابق الّػػالـ
بقَة النظر (ٔ)
ّ
ويف ش ػ ػػرح «الاؾت ػ ػػآف»(ٕ) لش ػ ػػيخنا العالّم ػ ػ ػ «ع ػ ػػد اظتل ػ ػػك العص ػ ػػامي»(ٖ) :ى ػ ػػَ يف
ِ
إعالـ
بيُصيَ ما عُلم إرتاالً
ااطالح اظتصنُّنيٌ :
وىػػَ معػػرب ،ػػب مق ػ ّدٍـ ػتػ ٍ
ػذوؼ إكتػػازاً وكتػػَز جعلُ ػو م ني ػاً بنػػا ً عل ػى عػػدـ تقػػدير
ٌ
ُ
شي ومثلو يف جَاز الَجهني لُ «الُصَ» و«ال اب» وؿتَقتا (ٗ) انيهى
وعليو جي بو باأللف أل ّف الر ّأوؿ أحَاؿ اظتعرب وأشػرُها ّػي ّػذلك لػذلك
وّْت عن جتَيا النصب بن مار عاملو والَقػف بالسػَّف ذتػ علػى ل ػ «ربيعػ َ»؛ [ٕٗج]
َ
ػف يف األحػَاؿ ّلِّهػا
لضعُو يف اصتادة وّذا ىنػا كتػَز َّنػو منصػَباً علػى ل ػ إلػااـ اظتثػ األل َ
واضترّات مق ّدرة عليها(٘)

(ٔ)

(ٕ)

(ٖ)

لخي حٌَ٘٠ؿ حٌـَؿخٔ ٟـ ٟحٌظعَ٠فخص ِخىس (حٌظٕزٚ :)ٗ١ـ ٟحٛ٨ة ٩ف ِةخ ٠فٙةُ ِةٓ ِـّةً رةؤىٔٝ
طؤ ًِّ ,اعِ٩خ رّخ ـ َ١ّٟ ٟحٌّظىٍُّ ٌٍّوخ١ذٚ .طعَ٠فٗ حٌّ٘ة : ٍٛٙاعةِ َ٩ةخ ـةٟ ٟةّ َ١حٌّةظىٍُّ
ٌٍّوخ١ذ :َ:ٕ٠ .حٌظعَ٠فخص ٚحٌظٛل١ؿ حٌىٍ١خص ٚىٓظ ٍٛحٌعٍّخء ِخىس (حٌظٕز.)ٗ١
٘ ٛعزي حٌ٘ٛخد رٓ ارَح٘ ُ١رٓ عزي حٌ٘ٛخدّ ,
عِ حٌي ٓ٠حٌِٔـخٔ ٟحٌّظٛـّٓ ٝةٕش ٘٘٘ٙة  .حٗةظَٙص
ِم ّيِظٗ ـ ٟحٌَٜؾ رخُٓ ط٠َٜؿ ّ
حٌعِ ,ٞأ ٚحٌِٔـخٔٚ .ٟلي وؼَص َٗٚكٙخ :َ:ٕ٠ .رؽ١ش حٌٛعةخس
ٍٕ ,ٕٕٔ:لُ.ٔ٘25 :
ّ
٘ ٛعزي حٌٍّه رٓ ؿّخي حٌةي ٓ٠حٌعٜةخِ ,ٟحٌّظةٛـ ٝرخٌّيٕ٠ةش ٓةٕش ٖ٘ٔٓ5ة ٘ٚ .ةِ ٛةٓ ٗةٛ١م حرةٓ
ع ٌُٚ .ّْ٩أؿي ٌٗ َٗكخ ا عٍ ٝط٠َٜؿ حٌعِ :َ:ٕ٠ .ٞهٛ٩ةش ح٤ػةَ ٍٖ ,3ٗ:لةُ٘ٚ ,ٙ3٘ :ي٠ةش
حٌعةةَـٚ ,ٕٙ3:ٔ ٓ١ح٤عةةِٚ ,ٔ٘5:ٗ َ٩عـةةُ حٌّةةئٌفٍ ,ٖٔٙ:ٕ ٓ١لةةُِٚ ,3٘ٔ2 :عـةةُ طةةخٍ٠ن
حٌظةةَحع حٓ٦ةةٍ ,ٔ33ٖ:ٖ ِٟ٩لةةُٚ .٘ٓ٘ٗ :لةةي ٔٔةةذ ٛةةخكذ «ؿةةخِع حٌ٘ةةَٚف ٚحٌلٛحٗةة»ٟ
ٖ ٘2ٙ:وظخد «هٛ٩ةش حٌظعَ٠ةؿ ٌةيلخثك ٗةَف حٌظٜةَ٠ؿ ٌٍٔةعي حٌظفظةخُحٌٔ »ٟة «ؿّةخي حٌةي ٓ٠رةٓ
ٛيٍ حٌي ٓ٠رٓ عٜخَ حٌي ٓ٠حٌّظٛـّٕٓ ٝش ٚ .» ٘ٔٓٗ2وؤّٔٗ ٠عٕٚ ٟحٌي عزي حٌٍّه حٌعٜةخِ ٟحٌةٌٞ

(ٗ)
(٘)

ٌُ أؿي ٌٗ طخٍ٠ن ٚـخس ـ ٟحٌظَحؿُٚ .حٌٌ ٞـ ٟحٌّٜخىٍ ّ
أْ حٌىظخد حًٌٌ ٞوَٖ ٦رةَح٘ ُ١رةٓ ارةَحُ٘١
حٌٍمخٔ ٟحٌّظةٛـّٓ ٝةٕش ٔٗٓٔ٘ة  .وّةخ ـة ٟهٛ٩ةش ح٤ػةَ ٔٚ ,ٔ5 ,ٔٙ:و٘ةؿ حٌٕ:ة,ٖٔٔ2:ٕ ْٛ
٘ٚي٠ش حٌعخٍـ.ٖٓ:ٔ ٓ١
ـ٘ ٟخِٖ أ  ٚد  ٚؽ :أ ٞـ ٟـٚ ًٜرخد.
ِٓ لٚ« ٌٗٛـَٗ ٟف حٌِٔـخٔ ْ١ٌ »...ٟـ ٟى.
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الكؿ
ٌ

زعػػم بعض ػ م ّ ػ«ابػػن األن ػػاري»(ٔ) وذػػريه -وا ػ
«ابن اضتاجب»(ٕ) -أ ٌ ال فىئ ةى ل را الخالؼ.

و «اليػػاج الس ػ ّي» يف شػػرح

قاؿ «الياج»(ٖ) :ولذا قيَ ذّرىا يف األاَؿ ضَؿ

كليس كرلك ,بل ذيكر :بال نا للمُعَؿ ونائب الُاعَ« :ل فىئ تىف» والظرؼ

يف ػتَ اضتاؿ من « ائدتاف»ّ ,اف واُاً لو ُق ّدـ عليو

الكلػػا :فق ي ػ  :منسػػَب ٌ للُقػػو وتُعػػرؼ بػ ػ« َمهػػر [ٕٔأ] السػػر والعالني ػ » .ىػػي إذا
تػػاوج ام ػرأ ًة بػ ٍ
ػالف وّان ػػا اا ػػطل ا علػػى تس ػػمي األلػػف ب ػالُني ى ػػَ الَاجػػب األَلْػػف؛ ألنّػو
اضتادث

مقيضى االاطالح الل َي أو األلُاف نظراً للَ
،الؼ الص ي اعي ار الل
يو
ٌ
وذّر «ابْنَي»(ٗ) يف «اليمهيد»(٘)
مُرع ً على ىذا األاَ
مسائَ قهي ً ّ
َ
وقَلو « قهيّ ْ» باب راد اُ « ائدة» مق ّدرًة بدليَ السياؽ
وذّره شامَ صتمي ما ذّره «ابْنَي» ذتّ و روعو عليها؛ أل ّف اظتراد بو اصتن ()ٙ
ٌ
ُ
اصتن ()ٙ
(ٔ)

وٌح ـٍ ٟـع حٌلخؿذ حٌّ زٛعِ ٛ٘ٚ .لّي رٓ حٌمخُٓ رٓ ر٘ةخٍ ,أرة ٛرىةَ حٔ٤زةخٍ ,ٞحٌّظةٛـّٓ ٝةٕش
ٚ :َ:ٕ٠ . ٖٕ٘3ـ١خص ح٤ع١خْ ٌٗٚ .ٖٗٔ:عًّ حٌٜٛحد أّٔٗ «ح٤ر١ةخٍ »ٞحٛ٤ةٛ ٌٟٛةخكذ ٗةَف
«حٌزَ٘خْ» ٤ر ٟحٌّعخٌ ٟحٌـة ,ٟٕ٠ٛحٌةًٌ ٞوةَٖ حٌٔةزى ٟـةِ ٟم ّيِةش ٗةَكٗ ٍـةع حٌلخؿةذ ٔ.ٕٖٖ:
 ٛ٘ٚعٍ ٟرٓ كٔٓ رٓ ع ّ١ش ح٤ر١خٍ ّْٗ ,ٞحٌي ,ٓ٠حٌّظٛـّٕٓ ٝش ٌ . ٘ٙٔٙةٗ ًوةَ ٚآٍحء وؼ١ةَس
ـ ٟوظذ حٛٛ٤يٚ .حُٓ وظخرٗ« :حٌظلم١ةك ٚحٌز١ةخْ ٗةَف حٌزَ٘ةخْ» طةق :عٍة ٟرةٓ عزةي حٌةَكّٓ رةٓ

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ

رٔخٍَٓ .خٌش ىوظةٍٛحٖ رـخِعةش أ َّ حٌمةَ .ٜلةخي ٛةخكذ حٌةي٠زخؽٚ :رع٠ةٜ٠ ُٙةلّفٙخ ٠-عٕة ٟأر١ةخٍ-
رؤٔزةةخٍ رٕةة ْٛرعةةي حٌّٙةةِس:ٕ٠ .ةةَ :حٌةةي٠زخؽ حٌّةةٌّ٘ذ ِٕٚ ,ٕٔٔ:عـةةُ طةةخٍ٠ن حٌظةةَحع حٓ٦ةةِٟ٩
ٍٖ ,ٕٓٓ2:لُ.٘ٗٓ٘ :
ٍـع حٌلخؿذ ٔ.ٗٗٗ:
ٍـع حٌلخؿذ ٔ.ٗٗٙ:
ّ
٘ ٛعزي حٌَك ُ١رٓ حٌلٔٓ أرِ ٛلّي ,ؿّخي حٌي ٓ٠ح ,ٕٞٛٓ٦حٌّظةٛـٓ ٝةٕش ٕ٘55ة :ٕ٠ .ةَ :حٌةيٍٍ
حٌىخِٕش ٍٕ ,ٖ٘ٗ:لُٚ ,ٕٖ3ٙ :ح٤ع.ٖٗٗ:ٖ َ٩
حٌظّ١ٙي ـ ٟطوَ٠ؾ حٌفَٚع عٍ ٝحٛٛ٤ي ٌ.ٔٗٔ -ٖٔ5 ٕٞٛٓ٧
حٌعزخٍس ـ ٟى :ـعٍ ٗ١ل ٌٗٛرخ٦ـَحى ـٍٚٚ ٗ١ى ِخ ًوَٖ ػّش عٍٙ١خ.
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كلرا :البينا اظتسائَ الُقهيّ على اطتالؼ يف وا ػعها ذيكػرت -بال نػا للمُعػَؿ-

هره المسأل في أص ل .

كالخػػرل :ائػػدةٌ ح يٌػ ه ,كلػػرا(ٔ) ذكرتي ػػى فػػي أص ػ ل تبع ػىن لػ ػ«ابػػن جطػػي»

[الػػذي](ٕ) ذّرىػػا فػػي «الخصػػىئص» .كه ػ (ٖ) -ذ ّّ ػر الضػػمري نظ ػراً للخػػب واألرج ػ

مراعاتػػو ألنّػو ػت ػ ّا الُائػػدة -ج ػ از قلػػو اللغ ػ عػػن أو ػػاعها وت يػػري ذلػػك الَ ػ فػػإف
كإال
قلطى :إ ٌ ى أي :الل ػ َ اصػطالحيٌ ه بػاليَا ء أو اليَا ػق جػىز القلػب لعػدـ اظتػان منػو ٌ
ن ُق َْ بو بَ باليَقيف فال كتَز يمين تسمي الثَب رْاً والُرس َباً
ويف شرح «ابن اضتاجب» ل ػ«اليػاج السػ ّي»(ٗ)ُ :لتّػى عػن بعػض القػائلني بػاليَقيف

باليَقيف من ُ القلب مطلقاً انيهى
والظ ػػاىر [ٕ٘ب](٘) أ ّف اظتن ػ [ٜٔد] م ػػن القل ػػب ال يق ػػَؿ ب ػػو ّ ػ ّػَ م ػػن ق ػػاؿ :إ ّع ػا
تَقيُي وىَ ،الؼ مقيضى ّالـ اظتصنّف واهلل أعلم
قاؿ يف «ر اضتاجب»(ّ :)ٙأما اظتيَقَُف:
()5
بعض صتَاز القلب ّمذىب االاطالح
اظتازري»  :ا،يلَُا ذىب ٌ
قاؿ « ّ

وجَز َّف اليَقيف وارداً على أنّو
وأشار «أبَ القاْم ع د اصتليَ الصابَٓف» إُف اظتن
ّ
وجب( )3أف ال يق النطق إالّ ذه األلُاظ انيهى ()2
َ
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ

عٕي ــخيٌٌٙٚ :ح.
ُ٠خىس ٠مظٙ١٠خ حٌٔ١خق.
عٕي ــخي.ٟ٘ٚ :
ٍـع حٌلخؿذ ٔ.ٗٗ٘:
ٓم ض حٌٍٛكش ٕ٘ ِٓ حٌٕٔوشِٔٚ ,ي ِىخٔٙخ حٌٍٛكش ٕٓ.
ٍـع حٌلخؿذ ِٔٚ .ٗٗ٘:ىخْ «ٍـع حٌلخؿذ» ـ ٟىَٗ :ف حرٓ حٌلخؿذ.

()5

٘ةِ ٛلّةةي رةٓ عٍةة ٟرةٓ عّةةَ حٌظّّ١ة ٟحٌّةةخٍُ ,ٞأرة ٛعزةةي هللا حِ٦ةخَ ,حٌّظةةٛـّٓ ٝةٕش ٗ .ٖ٘ٙةةَف
وظخد حٌزَ٘خْ ٌٍـ ٟٕ٠ٛوّخ ًوَ حٌٔزى ٟـِ ٟميِش وظخرٗ ٍـةع حٌلخؿةذ ٔٓٚ ,ٕٖٖ:ة ّّخٖ «ا٠٠ةخف
حٌّلٜٛي ِٓ رَ٘خْ حٛٛ٤ي»:ٕ٠ .ةَ :حٌةي٠زخؽ حٌّةٌّ٘ذ ٍٕ ,ٕ٘ٓ:لةُٚ ,5ٖ :ح٤عة.ٕ55:ٙ َ٩

()3
()2

 َ:ٕ٠ٚل ٌٗٛـ ٟا٠٠خف حٌّلٜٛي .ٔٗ5
ـ ٟى٠ :ـذ.
ٔمٍٗ ِٓ حٌَِّ٘ ٔ.ٕٙ:
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ػحفىت ليسػػت بكػ و
ػالـ ,يطبغػػي
كإطبػى ي
ؽ :اتُ ُ
ػاؽ أكثػ ًر الطحػػىة علػػا أ ٌف المصػ ٌ

أف يك ف من هرا الصل .نف قيَ باليَقيف ال ِعػ ْبة باظتصػ ّ ف وإف قيػَ باالاػطالح
وادرت(ٔ) عن تَا ٍء وتَا ٍق(ٕ) اعيد بو
قػػاؿ «الي ػػاج الس ػ ّي» يف شػػرحو اظت ػػذَّر(ٖ) :اضت ػ ّػق عن ػػدي والػػذي يش ػػري إلي ػػو ّ ػػالـ
ازري» أنّو ال تعلّق للخالؼ أي :يف جَاز قلب الل (ٗ) باألاَ السابق ن ّف اليَقيف
«اظت ّ
ػامر ،ػػارجي
اليَقيػػف لػػَ ّ لػػي يػػو حجػٌػر علينػػا حػ ال ننطػػق بسػَاه ػػنف ُػ ِر َ
ض َح ْجػٌر ػ ٌ
ػدؿ عليػػو ومػػا
حّم ػو حّػ ُػم األشػػيا ق ػػَ ورود الشػػرع ننّػا ال نعػػرؼ يف الشػػرع مػػا يػ ّ
والُػػرعُ ُ
ذّره «الصابَٓف» من االحيماؿ مد َع
(٘)
لترمػػَف الشػػي جػ ّػرد
قػػاؿ [ٕ٘ج] «اظتػػازريٓ»  :وقػػد عُلػػم أ ّف الُقهػػا احملققػػني ال ّ
احيم ػػاؿ ورود الش ػػرع بي رنتػ ػػو ب ػػَ عنػ ػػد انيهػ ػػاض دليلػ ػػو وإف اْػ ػػيند يف الي ػػرٔف لالحييػ ػػاط
نظٌر( )ٙللمسال من جه ٍ أ،رى
مث ىػػذا ّلّػو يمػػا ال يػػءدي قل ػػو إُف سػػاد النظػػاـ وت يػػريه إُف ا،ػػيالط األحّػػاـ وإف
،الؼ يف حترنتو ال ألجَ( )5نُسو بَ ظتا يءدي إليو
أدى إُف ذلك ال
َ

وّ ػػذا قػ ػػاؿ «اليػ ػػاج الس ػ ػ ّي» يف «ش ػػرح اظتنهػ ػػاج» وزاد( :)3ػػن ّف ى ػػذا األاػ ػػَ يف أ ّف
الل ات الَاقع بني أظهرنػا أتَقيُيػ ٌ أـ ااػطالحي ٌ ال يف ش ٍ
ػخص ،ػاص ااػطل مػ اػاح و
َب» على لُ « ٍ
على إ الؽ لُ « ٕ
رس» مثالً

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5
()3

وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚؽٌٚ .ٍٛٛٚ :عٍٙخ وّخ ـ ٟحٌفٛٚ :ٕ٘2:ٔ ٞ١يٍ.
ـ٘ ٟخِٖ أ  ٚؽ :أ ٞحطفخق.
ٍـع حٌلخؿذ ٔٚ ,ٗٗٙ:حٌَِّ٘ ٔ.ٕٙ:
حٌظفٔ ِٓ َ١حرٓ ّ
ع.ْ٩
ا٠٠خف حٌّلٜٛي .ٔٗ3
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚؽ :ـٕٚ .َ١:ـٍ ٟـع حٌلخؿذ ٚحٌَِّ٘ :ـ.َ:ٔ ٛٙ
وٌح ـٍ ٟـع حٌلخؿذ ٚحٌَِّ٘ٚ ,ـ ٟأ  ٚؽ ٛ٘ٚ .ًٛ٤ :طلَ٠ؿٚ .ـ ٟى.ًٛ٥ٌ :
ح٦رٙخؽ ٔٚ ,ٕٓٔ:حٌَِّ٘ ٔ.ٕ5:
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الثى ي

من الين يهني
قػػىؿ «ابػػن جطػػي»(ٔ) :الصػ اب -كهػ رأم «أبػػي الحسػػن علػػي بػػن ْػػليماف
الخفش األا ر(ٕ)»-

اءه، :بٌ مق ّد ٌـ لقَلػو :قلطى بىلت قيف ,أ ّف وا ػعها اهلل تعػاُف

ػاؿ
تعاُف أـ بىالصطالح مػن بػ آدـ أي :قَلنػا بػاألمرين مسػي ٍَ واصتملػ مسػيانُ ٌ أو ح ٌ
قيػ ٌد ظتػا ق لهػػا أو معرت ػ ٌ أيضػاً إف قلنػػا كػَاز تعػ ّدد اصتمػػَ اظتعيَ ػَرض ػا(ٖ) بػػني اظت يػدأ وىػػَ
«الصَاب» و،به وىَٕٕ[ :أ] أ ٌف اللغ بانَاعها لػم ت ػ كل ػى ظتَ ػَعاهتا فػي كق و
ػت
كاح و رتل ً واحد ًة(ٗ)
(٘)
ػف جػا ت
قاؿ يف «اطتصائص»  :لعَ ظاناً يظن أ ّف الل اليت دللنػا علػى أ ّعػا تَقي ٌ
جػػا ت رتل ػ ً واحػػدةً ويف زمػ ٍ
ػاف واحػ ٍػد ولػػي األمػػر ّػػذلك بػػل كقعػػت متالحق ػ ن ,يل ػػق

و ُ بعضها و َ ٍ
ػض( )ٙاألن يػا علػى مػا شػا
آدـ أو بع َ
بعض متتىبع ًُ وقّف اهلل تعػاُف َ
شػػا منهػػا أف يعلمػػو( )5ح ػ انيهػػى األمػػر لن ينػػا ػتمػ ٍػد  آتػػاه [اهلل جػ ّػَ وعػػا](ٔ) مػػن
من ذلك ما َف يءتو
(ٔ)

(ٕ)

(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5

طٕ َ:ألٛحي حرٓ ؿٕٔٚ ٟمٍٗ عٓ ح٤هفٖ ٚحٌفخٍٓ ٟاٌ ٝآهَ حٌظٕز ٗ١ـ ٟحٌوٜخث( ٚرةخد ـة٘ ٟةٌٖ
حٌٍؽش :أـٚ ٟلض ٚحكي ٟٚةعض أَ ط٩كةك طةخرع ِٕٙةخ رفةخٍ١؟) ٕٚ ,ٕ3:حٌِّ٘ةَ (حٌّٔةؤٌشِ ٔٔ:ةٓ
حٌٕٛع حٚ٨ي) ٔٚ .٘٘:لٛي حرٓ ؿٕ ٟح ّٚ٤ي كىخٖ حٌٔ ٟ١ٛ١وٌٌه ـ ٟحٌَِّ٘ كىخ٠ش ٔ ْ١ٌٚم٩ا.
لخي حرٓ حٌ ١ذ ٔٚ :ٕٙٓ:ح٩ ٛف أً٘ حٌعَر١ش اًح أٍ١مٛح «ح٤هفٖ» أّّخ ٠َ٠ي ْٚرةٗ «حٓٚ٤ة,»٢
ـةةبًح أٍىٚح ؼ١ةةَٖ لّ١ةةيٌٚ .ٖٚةةٌٌه لّ١ةةي حٌّ ٜةّٕؿ ٕ٘ةةخ «ح٤هفةةٖ حٛ٤ةةؽَ» رىٕ١ظةةٗ:ٕ٠ .ةةَ :حٌِّ٘ةةَ
(حٌٕٛعٚ .ٗ٘ٙ:ٕ )ٗ5 :حٌٜٛحد أّٔٗ ٌةُ ٠مّ١ةيٖ وّةخ ـة ٟحٌوٜةخثٚ ٚحٌِّ٘ةَٚ .ح٤هفةٖ ٕ٘ةخ ٘ةٛ
ٓع١ي رٓ ِٔعيس طٍّ١ٓ ٌ١ز ,ٗ٠ٛحٌّظٛـّٕٓ ٝش  :َ:ٕ٠ . ٕ٘ٔٙرؽ١ش حٌٛعخس ٍٔ ,٘2ٓ:لُ.ٕٔٗٗ :
«أ٠٠خ ا اْ لٍٕخ  ْ١ٌ »...ـ ٟى.
ُحى ـ ٟىٛٓٚ :حء لٍٕخ رخٌظٛل١ؿ أ َ  ٌُٚ .٨أٍ ٌ ٌٖٙحٌِ٠خىس ـخثيس ٌٍٚٛى٘خ ـ ٟحٌّظٓ ِٓ لزً.
وٌح ـ ٟحٌٕٔنٚ ,حٌٜٛحد أْ حٌى٨ َ٩رٓ ـخٍّ ـ ٟحٌٜخكزٚ 3 ٟحٌَِّ٘ ٔٚ .2:لةي ٓةم ض ٘ةٌٖ
حٌٍٛكش ِٓ د .وّخ أٗ َ١اًٌٌ ٝه ٓخرمخا.
ـ ٟى :ؼ.َٖ١
ّ
ـ ٟحٌٜخكز :ٟرً ٚلّؿ هللا [ؿًّ
ٚعِ] آىَ [عٍ ٗ١حٌٔ َ٩أْ ٠عٍّةٗ ا٠ةخٖ ِّةخ حكظةخؽ اٌة ٝعٍّةٗ ـةٟ
ُِخٔٗٚ ,حٔظَ٘ ِٓ ًٌه ِخ ٗخء هللا .ػُ عٍُّ رعي آىَ -عٍ ٗ١حٌٔ ِٓ -َ٩عَد حٔ٤ز١ةخء ٛ-ةٍٛحص هللا
عٍٔ -ُٙ١ز١خ ا ِخ ٗخء هللا] أْ ٠عٍّٗ .ـّخ رِ ٓ١عىٛـٓ ٓ١م ِٓ ٢حٌَ٘ف.
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أحداً ق لو دتاماً على ما أحسنو من الل اظتيق ّدم

تعم ػَ [اليػػَـ](ٕ) لػػذلك
مث قػ ّػر األمػػر ق ػر َاره ػػال نعلػػم ل ػ ً مػػن بعػػده حػػد ت ػػنف ّ
ويرده ّما روي أ ّف «أبا األْػَد الػدؤِف» أنّػر
وج َد من ن ّقاد العلم من ينُيو [ٕٙب] ّ
ميعمَ َ
ّ
(ٖ)
ػري لػك يمػا َف
ّلم ً قاؿ لو اظتيّلّم :ىػذه ل ػ ٌ َف ت ل ػك قػاؿ لػو يػا ابػن أ،ػي :ال َ ،
بلطف أ ّف الذي جا بو ؼتيلق(ٗ)
عر و ٍ
يل
َ
ّ
وإال هػَ
قىؿ «ْػعيد بػن مسػعدة الخفػش» تلميػذ «ْػي َيو» وىػَ اظتػراد إذا أُ لػق ّ

ألحد عشر ؿتَياً ّ-ما يف «اظتاىر»(٘) -نذا أريد ذريه قُػيد()ٙ
ّ
ٌ
لقب َ َ
اختالؼ لغىت العرب إ ٌمى جىء وحصَ من قًبىػ ًل- :بّسػ ٍر ُػي ٍ  -جهػ ِ أ ٌف

أكؿ مى ك مط ى من ل اهتم ك ػ علػا خ و
ػالؼ :ؼتيلُػاً بػاف جػا بَجػَه اال،ػيالؼ
ٌ
ونصب ِ ،ب «ما» النا ي ا،ذ باألوؿ «دتي ٍم» وبالثآف اضتجاز()5
ِ
ّر ِ
ّ
ػح و يف( )3الَ ػ كقيػ و
ػىس
كإف كػػىف كلػ أي :اظتَ ػػَعُ مسػ قىن وارداً علػػا صػ ٌ
ػازي :ظت ػا أش ػ هت «مػػا» «لػػي » يف نُػػي اضت ػاؿ واصتمػػَد ُزتلػػت
ػدرِؾ ييقػ ّػَى بػػو قػػاؿ اضتجػ
ّ
مػ َ
ّ
عليها وعملت عملَها
ا،يصاص «لي » ا أُقتلت
صص باألشتا
وقاؿ
اليميمي :ظتّا َف ُخت ّ
َ
ّ
وقد تلطّف منهم من أشار لنس و منهم يف قَلو[ :من الّامَ]
ِ
احملب حر ُاـ
قلت لو :انيسب
اجاب :ما قي َُ ِّ
ومهُهف األعطاؼ ُ
[ٕٙج] اّيُى بنقتاؿ «ما» عن اليصري بر نس و لػ«دتي ٍم»()2
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5
()3
()2

حٌِ٠خىس ِٓ حٌٜخكز.ٟ
حٌِ٠خىس ِٓ حٌٜخكزٚ .ٟحٌعزخٍس ـ ٟؽ :ـبْ طعّي ٌٌٌه ِظعّي.
ـ ٟحٌٜخكزٌٚ :ٟمي رٍؽٕخ عٓ أر ٟحٓ٤ةٛى ّ
أْ حِةَأا وٍّّةٗ رةزعِ ٞةخ أٔىةَٖ أرة ٛحٓ٤ةٛى ,ـٔةؤٌٗ أرةٛ
حٛٓ٤ى عٕٗ ـمخي ٌٖ٘...
ـ ٟد  ٚىِ :وظٍؿ.
حٌَِّ٘ ٕ.ٖٗ٘:
ٌ٘حْ حٌٔ َحْ ـ ٟى ىَٗ ْٚف.
طٕ َ:ح٦كخٌش ـ ٟحٌفَع حٌَحرع ِٓ وظخد حٌّٔخع.
ـ ٟى.ِٓ :
حٌٍؽِ ـ ٟح٦كخ١ش ٕٔٚ ,ٕٔ2:فق حٌ ١ذ ٘.ٕٕ5:
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ػرب [ٕٓد] من بع ي -بال نػا علػى الضػم ضتػذؼ اظتضػاؼ إليػو
ثم أح ث ا :أي الع ُ

ونيّ ػ ِ معن ػػاه -أ ػػيىءى كثي ػػرنة اا ػػطل َا عليه ػػا مث ػػَ ّ ػػَف «إذا» يف الش ػػرط احملق ػػق و«إف» يف
اظتظنػػَف و«لػػَ» للشػػرط اظتا ػػي والياّيػػد لضنّػػار وؿتػػَه وترّػػو [لعػػدـ ابنّػػار](ٔ) وؿتػػَ
ذلك ؽتا بنَا عليو ل اهتم يف ػتاوراهتم؛ للحىج النازل م الداعي إلي ػى :إُف األشػيا احملد ػ
منهم من ذري ت يري للمَ َع(ٕ) عن مّانو بَ م لطائف إليو(ٖ)
ُ
ُّ
غيػ ىػر أ ٌ ػػى أي :احملد ػ َ علػػا قيػػىس مػػى كػػىف -مايػػدةٌ -ك ً ػ -بال نػػا للمُعػػَؿ-
فػػي الصػػل اظتقػػي عليػػو مػػا(ٗ) أحػػد َه مختلًف ػىنّ ,ػػا،يالؼ اػػيغ الُ ػاعلني واظتُع ػَلني
حاؿ من مر َع «و ».
والصُات [اظتش ه ](٘) والَاف(ٌ )ٙ

ق ػػىؿ «األ ُ،ػػش» :كيجػ ػ ز أف يكػ ػ ف الم

الكؿ م ػػن الَا ػ ػ يف ؼتيل ػػف
ػػ ع ٌ

االْيعماؿ ّخب «ما» النا ي ربىن كاح ان ّالنصب مثالً ثػم رأل -مػن «الػرأي» -ىمػن
ِ
الرِويّػ مػػن العػػرب مػػن بعػ ي  :بالضػػم وْػ ّد مسػ ّد مُعػػَِف «رأى» أى ٍف -
جػػىء مػػن أُوِف الُ ّْػػر و ّ
ػىس ث ػ و
ٍ
الكؿ أي :ؼتالُػ ػ ً( )5ل ػػو إل ػػا قي ػ و
ػىف -ميعلِّػ ػ ٌق
ػىس ٌ
بُ ػػي ٍ س ػػَّف -خ ػػىلف قي ػ ى
الكؿ؛ لقيػاـ مػدرؾ الطريػق الثػآف
بػ«،الف» -جى ور في ٌ
الص ٌح وجَاز االْيعماؿ ىمجػرل ٌ

األوؿ
ّما قاـ مدرؾ الَ
ّ
()3
حجػ ػ ػ ٌ؛ أال ت ػ ػػرى أ ّف ل ػ ػ إعم ػ ػػاؿ اضتج ػ ػػاز يف
ويف «اطتص ػ ػػائص»  :الل ػ ػػات ّلُّه ػ ػػا ّ
رد إحػػداقتا بصػاح يها؛ أل ّعػا
«مػا» وإقتػاؿ دتػػي ٍم عتػا ّػَ منهمػا يق لػو القيػاس لػي ( )2لػك ُّ

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

حٌِ٠خىس ِٓ حٌف.ٕٕٙ:ٔ ٞ١
ـ ٟىٌٍٟٛ :ع.
ـ ٟحٌفٚ :ٖٖٙ:ٔ ٞ١أّّخ  ّْٛ٠٠اٌ ٌ ٗ١خثؿ.
«ِخ» حُٓ ِٛٛٛي.

(٘)
()ٙ
()5
()3
()2

ُ٠خىس ِٓ ى.
أِ :ٞوظٍفخا.
ـ ٟىِ :وخٌفظٗ.
حٌوٜخثٚ ٔٓ:ٕ ٚحٌَِّ٘ ٔ.ٕ٘5:
وٌح ـ ٟى  ٚحٌَِّ٘ٚ .ـ ٟحٌوٜخثٚ .ْ١ٌٚ :ٚلي ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.
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ليسػػت أحػػق بػػذلك مػػن األ،ػػرى ذاييػػو(ٔ) أف تيخػػري إحػػداقتا [ٖٕأ] يقَيهػػا علػػى أ،يهػػا
رد إحػػداقتا بػػاأل،رى ػػال(ٕ) أال
وتعيقػػد أ ّف أقػػَى القياْػػني أق ػ ُػَ عتػػا وأشػ ُّػد أنسػاً ػػا و ّأمػا ُّ
شاؼ»(ٖ)
ّاؼ ٍ
ت ّلُّها ٍ
ترى لل ديث اظتر َع« :ناؿ القرآف بس ل ا ٍ
ىذا إف اْيَت الل ياف أو تقاربيا يف القياس
ػذت باوْػػعهما رواي ػ ً وأقَاقت ػا
ػػنف قلّػت إحػػداقتا ج ػ ّداً وّثُػرت مقابليُهػػا ّػػذلك أ،ػ َ
ِ
قياْػاً(ٗ)
ػررت بَػك» قياْػاً علػػى قػػَؿ
أال تػػرى أنّػك ال تقػػَؿ« :اظتػػاؿ لػك» وال [ٕٚب] «مػ ُ
«قُضاع َ»« :اظتاؿ لِو»(٘)
ػب( )ٙيف مثلػػو اْػػيعماؿ األقػػَى األشػػي ومػ ذلػػك لػػَ اْػػيعمَ ذلػػك األقػػَ
والَاجػ ُ
ٍ
ػيب ذػري ؼتطػ ٍ لّنّػو ؼتطػ ٌ
إنسا ٌف َف يّن ؼتطئاً لّالـ العرب؛ النا ق على قيػاس ل ػ مص ٌ
ألجَد الل يني نف احياج لذلك يف شع ٍر أو ْج ٍ ري ملَـ()5
نّر عليو انيهى
وال ُم ٌ
انيهى
وقػػاؿ «أبػػَ حيػاف»( )3يف «شػػرح اليسػػهيَ»(ّ :)2ػػَ مػػا ّػػاف ل ػ ً لق يلػ ٍ(ٓٔ) قِ
ي
ػ
ّ
ّ
َ
قِي َ عليو
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

حٌٌٍ٘ َ١ّ٠ؤْٚ .ـ ٟحٌوٜخثٚ ٚحٌٌَِّ٘ٚ :ىٓ ؼخ٠ش ِخٌه ـًٌ ٟه.
لخي حرٓ ؿٕ ٟـ ٟحٌّلظٔذ ٕٔ٠ ْ١ٌ :ٕٖٙ:زؽ ٟأْ ٍ ٠ك عٍٟٗ ٝء ٌةٗ ٚؿةٗ ِةٓ حٌعَر١ةش لةخثُ -
ٚاْ ؼ َٖ١أل -ِٕٗ ٜٛأٔٗ ؼٍ.٢
أهَؿٗ حٌ زَحٔ ٟـ ٟحٌىز َ١رٍف« ::أٔةِي حٌمةَآْ ِةٓ ٓةزعش أرةٛحد عٍةٓ ٝةزعش أكةَؾ وٍٙةخ وةخؾ
ٗخؾ» ٚلخي حٌٔ :ٟ١ٛ١كٔٓ :َ:ٕ٠ .ـ ٞ١حٌميٍ ,٘ٗ:َٖ٠لُٚ .ٕ5ٕ٘ :أهَؿةٗ ِٔةٍُ ٚحٌظَِةٌٞ

(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5
()3
()2
(ٓٔ)

ٚأر ٛىحٚى ٚحٌٕٔخث ٟرٍف :آهَ :َ:ٕ٠ .ؿخِع حٛٛ٤ي ٍٕ ,ٗ52:لُٚ .2ٗٓ :لي أـَى ٘ةٌح حٌلةي٠غ
حرٓ حٌـٍِ ٞرـِء ,ؿّع ـٍٚ ٗ١ح٠خطٗٚ ,وظذ أٌفخهٙخ َ١ٚلٙةخ ـة ٟحٌٕ٘ةَ ٔٚ .ٕٖ:طٕ:ةَ ٍٚح٠خطةٗ
ـ ٟطفٔ َ١حٌ زَٗ ١ ٕ5:ٔ ٞخوَ.
وٌح ـ ٟى ٚحٌوٜخثٚ ٚحٌَِّ٘ٚ ,لي ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.
ُحى ـ ٟحٌوٜخثٍَِٚ :ٚص رَٗ.
ـ ٟى :ـخٌٛحؿذ.
وٌح ـ ٟحٌوٜخثٚ ٚحٌَِّ٘ٚ ,ـ ٟحٌٕٔنِ :عٍ.َٛ
ِلّي رٓ ٓٛ٠ؿ رٓ عٍ ٟرٓ ٓٛ٠ؿ رٓ ك١ةخْ ,حِ٦ةخَ أػ١ةَ حٌةي ,ٓ٠أرة ٛك١ةخْ حٔ٤ئٌة ٟحٌؽَٔةخٟ١
حٌٕفِ .ٞطٛـ . ٘5ٗ٘ ٟرؽ١ش حٌٛعخس ٍٔ ,ٕ3ٓ:لُ.٘ٔٙ :
حٌَِّ٘ ٔ.ٕ٘3:
وٌح ـ ٟى ٚحٌَِّ٘ٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :لٍٍ١ش.
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وىذا ّلّو ْيا يف األاَ يف «اليعادؿ والرتاجي » ويا زيادةُ إيضاحو ذتّ (ٔ)
(ٖ)
(ٕ)
ومث
ػادة علػى شػي َ
قاؿ «أبَ حيّاف» أيضػاً :إّفتػا يسػَغ الياويػَ إذا ّانػت اصت ّ
ومث جػ ػػا شػ ػػي ٌ متالُهػ ػػا(ٗ) يي ػػا ّوؿ(٘) ّأم ػ ػا إذا ّػ ػػاف ذل ػػك ل ػ ػ َ ائُ ػ ػ ٍ م ػػن العػ ػػرب َف
َ
يُيّلّم( )ٙإال ا ال تاويَ
ػك» علػػى إ ػػمار
ومػػن َمث ُرّد تاويػ ُػَ «أ علػػي»( )5قػ َ
ػب إال اظتسػ ُ
ػَؿ دتػػيم« :لػػي الطيػ ُ
اشتها مري الشاف؛ با ّف(« )3أبا عمرو» نقَ أ ّف ذلك ل يهم ()2

وقػػاؿ «ابػػن ػػارس»(ٓٔ)
يع ػا يمػػا ا،يُلػػف [ٕٚج] يػػو إذا ّػػاف
 :ل ػ العػػرب ُلت ػ ّ
الينازع يف اْػ ٍم أو اػُ ٍ أو شػي ٍ ؽتػا تسػيعملو(ٔٔ) العػرب مػن ْػننها يف حقيقػ ٍ أو غتػا ٍز أو
ػاؿ مػػن(ٖٔ) اليَحيػػد
مػػا أشػ هو ّامػا مػػا ْػ يلو االْػػين اط ومػػا(ٕٔ) يػػو لػػدالئَ العقػػَ غتػ ٌ
يع يػػو بشػػي ٍ مػػن الل ػ ؛ أل ّف مَ ػػَع ذلػػك علػػى ذػػري الل ػػات
وأاػػَؿ الُقػػو و روعػػو ػػال ُلتػ ّ
ّام ػا الػػذي متيلػػف يػػو الُقهػػا مػػن ؿتػػَ قَلػػو تعػػاُف :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦﭼ(ٗٔ) منػػو مػػا يصػػل
للرجَع لل يهم واالحيجاج ا يو ومنها ما يََُّ ل ري ذلك

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5
()3
()2
(ٓٔ)
(ٔٔ)
(ٕٔ)
(ٖٔ)
(ٗٔ)

ٌ٘ح حٌٔ َ ٌ ْ١ـ ٟى.
ـ ٟى :ػ ُّ لخي.
حٌظٌٚ ً١٠حٌظىّٚ ,ٖٓٓ:ٗ ً١حٌَِّ٘.ٕ٘3:ٔ :
عٍة »ٟاًح ػزةض ّ
أْ ًٌةه ٌؽةشٌ ,ـة٩
ٚعزخٍطٗ ـ ٟحٌظٌٚ :ً١٠ل َ١ّٟ ٨ٚ« :ٌٗٛـٌ( ٟة )ْ١ه٩ـةخ ا ٤رةٟ
ّ
ّ٠ىٓ حٌظؤ ّْ ٤ ,ً٠ٚحٌظؤ٠ ٨ ً٠ٚى ْٛا ّ٨اًح وخٔض حٌـخىس عٍٟٗ ٝء ,ػ ُّ ؿخء ٟٗء ٠وخٌؿ حٌـخىس...
وٌح ـ ٟى ٚحٌَِّ٘ ٚحٌظٌٚ ,ً١٠ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :ـ١ئ ّٚي.
وٌح ـ ٟحٌَِّ٘ٚ ,ـ ٟى ٚحٌظٌ :ً١٠طظىٍُ.
ـ ٟحٌّٔخثً حٌلٍز١خص ٕٓٔ١ٓٚ .ؤط ٟلٛي أر ٟكّ١ةخْ ّ ٍٚى طةؤٚي أرة ٟعٍة ٟـة ٟحٌفةَع حٌؼةخٔ ٟع٘ةَ
ِٓ وظخد حٌّٔخع (ٖ3أ) .طٕ َ:ح٦كخ٨ص ٕ٘خن.
ـ ٟحٌَِّ٘.ْ٤ :
ٌ٘حْ حٌٔ َحْ رخهظٜخٍ ِٓ حٌظٌ.ً١٠
حٌٜخكز( ٟرخد حٌمٛي ـ ٟح٨كظـخؽ رخٌٍؽش حٌعَر١ش) ٚ ,ٗ2حٌَِّ٘ ٔ.ٕ٘3:
وٌح ـ ٟى ٚحٌٜخكزٚ ٟحٌَِّ٘ٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٔ٠ :ظعٍّٗ.
وٌح ـ ٟحٌَِّ٘ٚ ,ـ ٟحٌٜخكز :ٟأِ ٚخ.
ـ ٟحٌَِّ٘ :أ.ِٓ ٚ
حٌٕٔخء ٗٚ ,ٖٗ:حٌّخثيس ٘.ٙ:
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[وقاؿ ابن ج ](ٔ) :وإذا انيقػَ لسػاف الُصػي ل ػري لسػانو ػنف ّػاف مػا انيقػَ إليػو
صػػي اً ّل يػػو أُ،ػػذ ػػا ّمػػا يُء،ػػذ ػػا انيقػػَ عنهػػا أو اْػػداً ػػال ويء،ػػذ بػػاألوُف وال نظػ َػر
لُساد الل (ٕ)
ػتيمَ يو؛ ألنّو لَ ُي ىذا ال اب مػا ابػت
بالنس لل األوُف وأ ّف ذلك ٌ
ابػػت نُ ػ ٌ بل ػ ٍ وتَُقّػف عػػن األ،ػػذ عػػن ّػػَ ؼتا ػ َ ذلػػك و يػػو مػػن اطتَطَػػَ مػػا ال متُػػى
الصَاب األ،ذ ا عُر ت ا يو وَف يظهر ساده وال يُنظر الحيمالو لو ما َف ينب
(ٖ)
مُصػ ٍَ
كأمى أم الجطىس الثالث وأبدؿ منهػا ب َ
ػدؿ [ٕٔد] ّ
قىؿ األُ،ش ٌ :
غتمَ [قَلو](ٗ) :اال ًػم كالفع ًػل كالح ً
ػرؼ وىػَ مس ٍ
مُص ٍَ من ٍ
ػيَؼ للعػ ّدة يجػَز يػو
ّ
مر نظريه
ابت اع والقط ّما ّ

أي» م يدأٌ ،به :ك
و« ّ

قبل ُُ أي :ق ََ أَ،يو فال يي رل ذلك

ولػ ػػي اظت ػ ػراد مػ ػػن األشتػ ػػا يف قَلػ ػػو تعػ ػػاُف :ﭽ ﭰ ﭱ ﭺ ﭻﭼ( )5اظتقابل ػ ػ َ للنػ ػػَعني

()ٙ
َي ما ّاف شت ً على ذريه من ْائر األلُاظ د،لت األجناس أرت
بَ اظتع الل َ
قبل أي َّ :منهما
كل من الثالث أ ٌ ك
كيحتمل عقالً في ٌ
ي
صرح «أب علي الُارْي»
كب  :ذا االحيماؿ ٌ
ويف «اطتصائص»( )5عنو أيضاً :إف قيَ :الل

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5

وحروؼ ولي
عاؿ
يها أشتا ٌ وأ ٌ
ٌ

ِوظ ِٓ َٜحٌوٜخثٚ ٕٔ:ٕ ٚحٌَِّ٘ ٔ١ٓٚ .ٕ٘2:ؤط ٟـ ٟحٌفَع حٌٔةخىّ ِةٓ وظةخد حٌٔةّخع
(5ٙأ)ٚ .لي ٓم ِٓ ٢حٌٕٔن ِخ  َ١٘٠اٌّ ٝ
أْ حٌى٨ َ٩رٓ ؿٕ.ٟ
أ :ٞحٌٍؽش حٌؼخٔ١ش.
حٌٜٛحد أٔٗ حرٓ ؿٕٚ .ٟلي كىخٖ حٌٔ ٟ١ٛ١وّخ ٌِ٘ ٛوٕ٘ ٍٛخ ـ ٟحٌَِّ٘ كىخ٠ش ٔ ْ١ٌٚم٩ا.
ُ٠خىس ِٓ ى.
حٌزمَس ٕ.ٖٔ:
حٌعزخٍس ـة ٟى :حٌمخرٍةش ٌٍٕةٛع ٓ١عٍةٚ .ٝحٌٕٛعةخْ :حٌفعةً ٚحٌلةَؾ .أ :ٞحٌّعٕة ٝحٛ٨ة ٩ك ٟعٕةي
حٌٍؽ.ٓ١٠ٛ
ّ
حٌوٜةةخثٚ ٗٔ:ٔ ٚحٌىةة َ٩ـ١ةةٗ ٨رةةٓ ؿٕةةٌٚ ,ٟةة٤ ْ١رةة ٟعٍ ةٚ .ٟلةةي ٔمةةً حرةةٓ عةة ْ٩حٌةةِٕ ّٚةةٓ
حٌَِّ٘ ُ ٗٔ٤حى ـِ ٗ١خ ُحىٖ حٌٔ ٟ١ٛ١عٍ ٝحٌوٜخث:ٕ٠ .ٚةَ حٌِّ٘ةَ ٔٚ .ٔٔ:وة َ٩أرة ٟعٍةٟ
ـةة ٟطَط١ةةذ حٓ٨ةةُ ٚحٌفعةةً ٚحٌلةةَؾ كٔةةذ حٌمةةٛس  ٚح١ٌٚ٤ةةش ـةة ٟحٌةةٕفْ ٚحٌَطزةةش ـةة ٟحٌوٜةةخثٚ
ٕ ٛ٘ٚ .ٖٓ:حٌٌ ٞأٗخٍ ٌٗ حٌٔ ٟ١ٛ١ـ ٟحٌّظٓ ٚحٌَِّ٘ ٔ ٘ٙ:رمٚ :ٌٗٛرٗ  َّٛف أر ٛعٍ.ٟ
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كتػػَز أف يّػػَف اظتعل ػم مػػن ذلػػك األشتػػا وحػ َػدىا(ٔ) دو َف ذريىػػا(ٕ)
ػص األشتػػا
ّيػػف ،ػ ّ
وحدىا
قيَ :اعيُمد ذلك من حيث ّانت األشتا أقَى ال ُق ػَ(ٖ) الثال ػ والبػ ّد لّػَ ّ ٍ
ػالـ
ُ
ّ
ػالـ مُيػ ٍد منُ ٍ
ّ ٍ
ػرد(ٗ) مػػن االْػم وقػد تسػػي اصتملػ اظتسػيقلّ عػن ّػػَ مػن الُعػَ واضتػػرؼ
لما ّانت األشتػا مػن الق ّػَة واألوليّػ يف الػنُ والرت ػ علػى مػا ال ُ،ػا بػو جػاز أف يُّيُػى
ّ
وػتمَؿ يف اضتاج عليها إليو(٘) انيهى
ا ؽتا ىَ ت ٍاؿ عتا
ٌ
ولعَ أل علي يف ذلك قَلني()ٙ
قىؿ «أبَ علي»( :)5ككىف «الخفش»( )3يرهو :نتيػَ إلا أ ٌف مػى( )2غييٌػر

مى( )2غييٌر -بصي اظتُعَؿٕٗ[ -أ] لكثرة [ٕٛب] ا ػتعمىل  ّ ,ػ«أيػّش» بُػي ٍ يشػديد
الُارْي» يف تذّرتو عن «أ اضتسن
يشديد الي يي وتنَين الشني اظتعجم حّاه «أبَ علي
ّ
األُ،ػػش» و«الُػػرا »(ٓٔ) عػػن العػػرب قػػاؿ(ٔٔ)
أي شػػي لػػك(ٕٔ)»
 :والقػػَؿ يػػو عنػػدنا « ّ
ّ
خ ُّ ػف اعتم ػػاَة وألق ػػى اضترّ ػ عل ػػى الي ػػا ي ّرّ ػػت بالّسػػرة(ٖٔ) ُّرى ػػت اضترّ ػ يه ػػا
اُّْنت ل قها الينَين ُ ذ ت الليقا الساّنني قػاؿ :ومػا يلامػو مػن بقػا االْػم علػى
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)

وٌح ـ ٟحٌَِّ٘ٔ١ٌٚ ,ض ـ ٟحٌوٜخث.ٚ
ُحى ـ ٟحٌوٜخثِّ :ٚخ ٌ ْ١رؤّٓخء.
«حٌمزً» ؿّع «لز ٛ٘ٚ ,»ً١حٌٕٜؿ حٌّّخػً .حٌِ ٢١ٓٛخىس (لزً).
وٌح ـ ٟحٌَِّ٘ٔ١ٌٚ ,ض ـ ٟحٌوٜخث.ٚ
«عٍٙ١خ اٌ »ٗ١ـ ٟحٌوٜخثٚ ٚحٌَِّ٘ :اٌ ٗ١عٍٙ١خٚ .ـ ٟى :عٍٙ١ةخ اٌٙ١ةخٚ .لةي ٓةم ض «اٌ١ةٗ» ِةٓ أ ٚ

()ٙ
()5
()3
()2
(ٓٔ)

د  ٚؽ.
«ٌٚعً ٤ر ٟعٍ ٟـًٌ ٟه ل »ٓ١ٌٛوٌح ـ ٟى ٟ٘ٚ .ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ عٍ ٝحٌٙخِٖ عٍ ٝأّٔٙخ كخٗ١ش.
وٌح ـ ٟحٌٕٔنٚ ,حٌٜٛحد أّٔٗ ٨رٓ ؿٕ ٟـ ٟحٌوٜخث.ٖٔ:ٕ ٚ
وٌح ـ ٟحٌَِّ٘ ٔٚ ,٘ٙ:ـ ٟحٌوٜخث :ٚأر ٛحٌلٔٓ.
ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.
«عٓ أر ٟحٌلٔٓ ح٤هفٖ ٚحٌفَّحء» ٌ ْ١ـ ٟىٚ .حٌفَحء ٘٠ ٛل ٝ١رةٓ ُ٠ةخى رةٓ عزةي هللا رةٓ ِةَٚحْ

(ٔٔ)
(ٕٔ)
(ٖٔ)

حٌي ,ٍّٟ٠أرُ ٛوَ٠خ .طٛـ ٟر َ٠ك ِىش ٕٓش  . ٕ٘ٓ5رؽ١ش حٌٛعخس ٍٕ ,ٕٖٖ:لُ.ٕٔٔ٘ :
حٗ٤زخٖ ٚحٌٕ:خثَ ٔ.٘5٘:
ـ ٟىًٌ :ه ٌٖ٘ٚ .حٌىٍّش ٌٔ١ض ـ ٟحٗ٤زخٖ ٚحٌٕ:خثَ.
وٌح ـ ٟى ٚحٗ٤زخٖٚ ,لي ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.
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ٍ
ٍ
حس ػنو أ ّف اب ػػا الزم ػ ٌ صػػار لاومهػػا مش ػ هاً لػػو ػػا يف نُ ػ الّلم ػ ح ػ
حػػرؼ واحػػد ّ
حذؼ منها قالَا « :يم» و« َِف» ّذا ىنا «أيش» انيهى (ٔ)
ّ
َ َ
و ي ػػو أ ّف ّس ػػرة الش ػػني ْ ػػَّف(ٕ) ع ػػن مقيض ػػيها يف ّالم ػو [ٕٛج] واألحس ػػن أف
يقاؿ :نُقلت حرّ اعتماة لليا مث ُحذ ت اْػيثقلت(ٖ) اضترّػ عليهػا نُقلػت للشػني بعػد
بعد ْلب حرّيها اليقى ْاّناف ذ ت اليا الليقا الساّنني قتا ىي والينَين(ٗ)
ُ
والينَين(ٗ)

تص رت (٘)
قبل
العرب أي :أوقعت اَرتَو يف ّرىا بَاف ّثرة االْيعماؿ لو ى
قبل ك ع أي :و ِ ذلك اظت ّري اظتذَّر كعلمت لّثرة اضتاج الْػيعمالو أ ٌػ -الضػمري
ى
للشػػاف -الب ػ ه  :بضػػم اظتَحػدة وتشػػديد الػػداؿ قػػاؿ يف «اظتصػ اح»( :)ٙال ػتيػ َد [عنػػو]()5
ّ ّ

[عنو]( )5قاؿ :وال يُعرؼ اْيعمالو إال مقروناً بالنُي
مػػن ىكثٍػرة -بيثليػػث الّػػاؼ والُػػي أشػػهر( -)3ا ػػتعمىل م إيٌػىه لل اجػ الداعيػ
عم ػا ح ّق ػو أف يّػػَف عليػػو ًع ٍلم ػىن -علّػ ٌ
إليػػو فىبت ػ ؤكا :العػػرب بتغييػػره أي :و ػػعَه م ػ ّػرياً ّ
لالبيدا اظتذَّر -بأى ٍف -ؼت ُُّػ ٌ واشتهػا ػمري الشػاف أي :أنػّو -البػ ٌ مطػ ( :)2مػن الي يػري

من –تعليليّ ٌ -كثرة ُِ(ٓٔ) األحَاؿ ال اعي إلػا تغييػره ػريوا ّمػا قػاؿ مػن قػاؿ[ :مػن
اظتيقارب]

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

 :َ:ٕ٠ـ« ٟأٗ »ٖ٠فخء حٌؽٍ( ً١أ.٘٘ )ٖ٠
ـ٘ ٟخِٖ أ  ٚد  ٚؽٌ :عٍٗ ٍِٔٛد.
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :ـٕمٍضٌٚ .عًّ ِخ أػزظٗ ٘ ٛحٌٜٛحد.

(ٗ)

من قَلو «و يو أ ّف ّسرة الشني » لي يف د وقاؿ يف اظتص اح اظتنري مادة (شيا)ُُ، :ت اليا وحذ ت اعتماة

(٘)
()ٙ
()5
()3
()2
(ٓٔ)

ختُيُاً وجعال ّلم ً واحدةً قيَ :أيش قالو الُارا
عٕي ــخي ٚـ ٟحٌوٜخثٚ ٚحٌَِّ٘ :أّّخ طٍٜٛطٗ.
حٌّٜزخف حٌِّٕ ,َ١خىس (ريى).
حٌِ٠خىس ِٓ حٌّٜزخف حٌّٕ.َ١
ـ ٟى :أوؼَ.
ٌٔ١ض عٕي ــخي  ٨ٚـ ٟحٌوٜخثٚ ٚحٌَِّ٘.
حٌعزخٍس ـ ٟى٨ :ر ّي ِٕٗ ِٓ وؼَس.
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صيػر آ،ره أوال(ٔ)
األمر يُُضي إُف آٍ ،ر
َّ َ ّ
رأى َ
داع لليخُيف والي يري عن أاػلو ّمػا ذُػ ّريت «ىل ّػم»
وذلك أل ّف ّثرة االْيعماؿ َِق ٌَ ٍ
عػػن أاػػلها وى ػػَ «ىػػا َُفّ» قػػاؿ «اطتلي ػػَ»« :ىػػا» للين يػػو و« َُفّ» أيِ :أَف بن ػػا ُ ػػذؼ ألُه ػػا
ختُيُاً لّثرة اْيعماعتا(ٕ)
ِ
جرى ػػا بع ػػد «ل ػػدف» ػػا لّث ػػرة اْ ػػيعماؿ
ونُص ػب «ذ ػػدوًة» بع ػػد «لَ ػ ُدف» م ػ أ ّف األّث ػػر ّ
«ذدوة» معها(ٖ)
وّثرة االْيعماؿ كتَز معها ما ال كتَز م ذريىا وعلػى ىػذا االحيمػاؿ ػالي يري عػن
األاَ اظتطّرد يف ّثرة اْيعمالو عن أالو من الَا (ٗ)
(٘)
األوؿ
قىؿ :كيج ز عقػالً أف تكػ ف اظتَ ػَعات كى ػت قػ يمىن عنػد و ػعها ّ
على أاَ الَ بال تغير ب  :بالَ ()ٙ
ٌ
ويف «اظتاى ػ ػػر» :وكت ػ ػػَز أف يّ ػ ػػَف(ّ )5ان ػ ػػت ق ػ ػػدنتاً معرب ػ ػ ً( )3أي :م ػ ػػن ذ ػ ػػري ت ي ػ ػػري

أاالً()2
فلمى كثيرت يف االْيعماؿ غييٌرت عن أاَ و عها لليخُيف فيمى بع ي .
ٌ

(ٔ)

ٕٔ٠ةذ ٌِ٧ةخَ عٍة ٟرةةٓ أرة١ ٟخٌةذ ـة ٟىٛ٠حٔةةٗ ٗ٘ٔٚ ,ـة ٟع١ة ْٛح٤هزةخٍ (ِٖٕٔ )٘ٗ ,ٖ٘:ةةٛرش
ٌّلّةةةٛى حٌةةةٍّٛحق ٚ ,حٌز١ةةةض ـةةة ٟحٌوٜةةةخثٓٚ ,ٔ5ٓ, ٖٔ:ٕٚ ,ٕٓ2:ٔ ٚةةةَّ ٛةةةٕخعش ح٦عةةةَحد
ٕٚ ,ٙ35:حٌّلظٔةةةذ ٔٗٚ ,ٔ33:ةةةَف حٌّف ّٜةةةً ٘ٚ ,ٕٔٓ:حٗ٤ةةةزخٖ ٚحٌٕ:ةةةخثَ ٍٔ ,٘52:لةةةُ:
..ٕٕٙ
 :َ:ٕ٠حٌىظخد ٖٚ ,ٕ٘2:حٌوٜةخثٚ ,ٖ٘:ٖ ٚحٌٍزةخد ٌٕٔٚ ,32:ةخْ حٌعةَد ِةخىس (ٍ٘ةُ)ّ٘ٚ ,ةع
حٌٛٙحِع ٘.ٕٔٙ:
ٚحٌظٌٚ ً١٠حٌظىّ.5ٖ:3 ً١
 :َ:ٕ٠حٗ٤زخٖ ٚحٌٕ:خثَ (وؼَس حٓ٨ظعّخي حعظّيص ـ ٟوؼ١ةَ ِةٓ أرةٛحد حٌعَر١ةش) ٔٚ .٘5ٖ:وةَ٩
حرٓ عٕ٘ ّْ٩خ ِٕٗ.
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ ٚعٕي ــخي٠ :ىٚ .ْٛـ ٟحٌفة :ٕٙٗ:ٔ ٞ١أ :ٞؿةٛحُحا عمٍ١ةخ ا أْ طىةْٛ
حٌّٟٛٛعخص.
ـ ٟى :رخٌّٟٛٛع.
ـ ٟحٌَِّ٘ :طىٚ .ْٛـ ٟحٌوٜخثٚ :ٚلي وخْ أ٠٠خ ا أؿخُ أْ ٠ى ْٛلي وخٔض ليّ٠خ ا ِعَرش.
«ِعَرش» وٌح عٕي ــخي .لخي حرةٓ حٌ ١ةذ ٔٚ :ٕٙ٘:ـةٔٔ ٟةوش( :رة ٩طؽ١ةَ رةٗ) ٘ٚة ٟطلَ٠ةؿ رة٩
َِ٠شّ ,
ٌ ْ٤فِ« :عَرش» ٘ ٛحٌٌ ٞـ ٟحٌَِّ٘ ٚحٌوٜخث.ٚ

()2

ٌ٘ح حٌٔ َ ٌ ْ١ـ ٟى.

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5
()3
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(ٔ)
الكؿ أ ّع ػم رأوا ال ػػداعي
ق ػػىؿ «أبػػَ علػ ّػي»  :كالقػ ػ ؿ عطػ ػ م هػ ػ االحيمػػاؿ ٌ
األوؿ للي يػػري لّثػػرة تعاورىػػا يف الّػػالـ تصػ ّػر َا يهػػا ابيػػدا ً بػػاليخُيف والي يػػري ل ٌ ػ أدؿ
ّ

علا حكمت ى وو عها لأللُاظ مَا َعها الػيت تػدعَ إليػو مَاقعهػا -واضتّػيم مػن يعطػي ّ ّػَ
مسػػي ق مسػػي قو -كأ ػ  :أقػػَـ شػػهاد ًة ل ػػى :للعػػرب لعلم ػػى(ٕ) بمصػػىير أمرهػػى:
ػايش»(ٖ) رت ػ «معيش ػ ٍ» اليػػا يف واحػػده أاػػليّ ي قػػى يف
باليػػا ال بػػاعتماة؛ ألنػػو ّػ ػ«معػ َ
أمرىا [ٕٕد] يف تصاريف ّالمها
رتعو ٍاعتا أي :ا يصري إليو ُ
آ،ره ٍ
ػاؿ مءِّّػدة أو
غير معرب -ح ٌ
لعامَ ى
فترك ا بعض الكالـ مبطيٌىن ال متيلف ُ
واف [ٕٜب] تَ ي ّي -أل ّف عدـ إعراب تلػك الّلمػات لَجػَد(ٗ) مػان ابعػراب ألي ُػق
ٌ
أليق باضتّم لعدـ ّثرة تعاورىا من الّالـ لامت حاالً واحد ًة
ُ
(٘)
ح « ً
ػيم وػت ُّػَ اطتػالؼ
أمس» بال نا على الّسر يف ل اضتجاز و،الُػت دت ٌ

اطتالؼ إف أُريد بو اليَـ الذي ق َ يَمك بليل ٍ()ٙ
ّسػر
وَف يُ ّ
عرؼ ب ػ«أؿ» وَف يُضػف وَف يُ ّ
ػمت أمػ ِ »
ّسر وَف يص ّر وَف يّن ظر ػاً ػنف وجػدت اطتمسػ األَُوؿ وّػاف ظر ػاً ّ ػ «ا ُ
يُ ّ
ِ
ػمت أمسػاً»
بُ اتُاقاً وإف ُقد [ٕٜج] [ٕ٘أ]واح ٌد من اطتمس ق لو أُعرب اتُاقاً ّ ػ «ا ُ
وإال وَف يّ ػػن ظر ػ ػاً()5
ػت ذل ػػك ّ ػػذلك( )3يف ق ػػَِف[ :م ػػن
ه ػػَ ػت ػ ّػَ اطت ػػالؼ وق ػػد نظم ػ ُ
[من ال سيا]

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

ٛٛحرٗ :حرٓ ؿٕ.ٟ
عٕي ــخي ٚـ ٟحٌوٜخثٚ ٚحٌَِّ٘ :رعٍّٙخ.
لخي طعخٌ :ٝﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭶ ﭼ ح٤عَحؾ ٚ ٔٓ:5حٌلـَ ٘ٔ .ٕٓ:وٌح لَأ٘خ حٍ٤رعش عَ٘.
 :َ:ٕ٠اطلخؾ ـ٩٠ء حٌزَ٘ ٔ :َ:ٕ٠ٚ .ٕ3ٓ:حٌّمظ٠ذ ٔٚ ,ٕٙٓ:حٌّٕٜؿ ٔٚ ,ٖٓ5:حٌّّظع
ٔ.٘ٓ5:ٕ ,ٖٗٓ:
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٌٛ :ؿ.ٖٛ
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :هخٌؿ َ:ٕ٠ .حٌو٩ؾ ٌ «أِْ» حٌظٌٚ ً١٠حٌظىّ.ٔٗ:3 ً١

()ٙ
()5

ـ ٟى :ر.َٛ١
«٠ ٌُٚىٓ هَـخ ا» ٌ ْ١ـ ٟى.

()3

حٌىخؾ كَؾ ؿَ رّعٕ« ٝعٍ.»ٝ

(ٗ)
(٘)
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إذا أريػ ػ ػ ػػد بػ ػ ػ ػ ػ «أم ػ ػ ػ ػ » مػ ػ ػ ػػا تقػ ػ ػ ػ ػ ّدمّا(ٔ)
ومػ ػ ػ ػ ػػا تّس ػ ػ ػ ػ ػر مػ ػ ػ ػ ػػا «أؿ» يػ ػ ػ ػ ػػو قػ ػ ػ ػ ػ ُّ
ػا وال
ّ
ػيم ػ ػ ػػنف
ي ػ ػ ػػو ا ،ػ ػ ػ ُ
ػيالؼ اضتج ػ ػ ػػاز مػ ػ ػ ػ دت ػ ػ ػ َ

ب ػ ػ ػ ػ ػػُرد(ٕ) لي ػ ػ ػ ػ ػ ٍػَ(ٖ) وم ػ ػ ػ ػ ػػا ا ػ ػ ػ ػ ػ رتَو أب ػ ػ ػ ػ ػػدا
أُ ػػيف مػػا جا نػػا(ٗ) ظر ػاً ُخ ػ ْد(٘) رش ػػدا
رش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدا
ب ػ ػ ػ ػ ػػدت ْ ػ ػ ػ ػ ػَابق ظ ػ ػ ػ ػ ػ ٍ
ػرؼ وى ػ ػ ػ ػ ػػَ ق ػ ػ ػ ػ ػػد وج ػ ػ ػ ػ ػػدا
ُ

الّ ػ ّػَ ي ػ وإف م ػػن ستس ػ ٍ( ْ )ٙػػلُت
الّ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ّػَ يعربُػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو باالتُ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؽ ق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػَ:

م ػ ػ ػ ػ ػػن ق ػ ػ ػ ػ ػ ػػلو واحػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌد ي ػ ػ ػ ػ ػػا ِ ،ػ ػ ػ ػ ػ ُّػَ ق ػ ػ ػ ػ ػػد ُقػ ػ ػ ػ ػ ػػدا
ّػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف أمس ػ ػ ػ ػ ػ ػػنا( )5م ػ ػ ػ ػ ػ ػػاىَالً بّ ػ ػ ػ ػ ػ ػػَ ن ػ ػ ػ ػ ػ ػػدا

اظتعر ػ وّػػاف( )3علػػى اضترّ ػ لػػد اليقػػا الس ػػاّنني
وبنيػػت ليضػػمنّها مع ػ «أؿ» ِّ
ألعا األاَ يف اليخلص منو()2
وّانت ّسرةً ّ
ك«أيػػن» م ػ لشػ هو بػػاضترؼ ليضػ ّػمن معػ الشػػرط واالْػػيُهاـ وعلػػى حرّػ لػػد

أ،ف اضترّات
اليقا الساّنني وّانت ي ً ّ
ألعا ّ
ول ػػذا ع ػػدد أمثلػ ػ (ٓٔ) اظت ػ ػ عليه ػػا بقَل ػػو :ك«كي ػػف» وبناؤى ػػا ليض ػ ّػمنها معػ ػ م ػػا

ذّػر(ٔٔ)
ػَب الر ػ يف «ّيػػف جتلػ ُ أجلػ ُ» ,ومػػا يف
وإف ّػػاف اظتخيػار عنػػد ال صػريني وجػ َ
مذىب َّيف
«اصترومي »(ٔ) من اصتاـ ا
ٌ

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5
()3

وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚؽ :طميِٚ .٩ـ ٟد :طميَ .٨
ـ ٟد :رؽ.َ١
ـ ٟى.َٛ٠ :
ـ ٟأ  ٚؽ :ؿخءطخ.
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :ـمي.
ـ ٟى :أٍرع.
ُحى ـ ٟى :أِْ.
أ :ٞوخْ حٌزٕخءٚ .ـ ٟى :وخٔض .أ :ٞوخٔض «أِْ».

()2

أِ :ٞةةٓ حٌٔةةخوٕ:ٕ٠ .ٓ١ةةَ :أٓةةَحٍ حٌعَر١ةةش ٔ٘ٚ ,حٍط٘ةةخؾ حٌ٠ةةَد ّٖ٘ٚ ,ٕٔٗ5:ةةع حٌٛٙحِةةع
ٖ.ٔ35:
ٌُ ٌ٠وَ حٌّٕٜؿ اِ ٨ؼ٩ا ٚحكيح ٌٍّزٕ ٟعٍ ٝحٌفظق.
 :َ:ٕ٠أَٓحٍ حٌعَر١ش ٔ٘ٚ ,حٌٍزخد ٕ.3ٙ:

(ٓٔ)
(ٔٔ)
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رب» مػػن اليّثػػري إف ّػػاف ،بي ػاً أو االْػػيُهاـ إف ّػػاف
ك«كػػم» بُػ ليضػ ّػمنو مع ػ « ّ
اْيُهامياً وال يُساؿ عن ال نا على السَّف ألنّو أالو(ٕ) ولذا عدد أمثليػو قػاؿ :ك«إذ»
اظتيااَ صتمل
ب لش هو باضترؼ يف اال يقار ّ
ك« ي (ٖ)
األوؿ لِما ذُّر يف «إذ»
قبل» ب نائهما ّأما ّ
حيث» ك« ي
ليضمنو مع اب ا الذي ىَ مع ً حريف م رتَده ولش هو ٍرؼ
و ّأما الثآف
ّ
اصتَاب يف االْي نا بلُظو عما بعده (ٗ)
ّ
وعل ػ ػػى حرّػ ػ ػ ٍ ل ػ ػػد اليق ػ ػػا الس ػ ػػاّنني وّان ػ ػػت ػ ػػم ً جػ ػ ػباً ظت ػ ػػا ضتقػ ػ ػو م ػ ػػن ال ػ ػػَىن ٍ ػ ػػذؼ
[اظتضاؼ](٘) إليو م أ ّف معناه مقصَد()ٙ
ٌ
()5
ػاس( )3فيمػى بعػ ي أي :بع َػد زمػن
علمىن -عل لي يري ما ذريوا  -بػأ ٌ م أي :الن َ
الَ ػ يسػػتكثركف مط ػػى(ٔ) يف ّالمهػػم لل اجػ ظتػػدلَالهتا فيجػػو لػػرلك االْػػيّثار
(ٔ)

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ

()5

٘ةةِ ٟةةظٓ ح٤ؿَ١ِٚةةش:ٕ٠ .ةةَٗ :ةةَف حٌىفةةَح ٞٚعٍةة ٝح٢ؿَ١ِٚةةش ٚ ,ٖٔ2كخٗةة١ش أرةة ٟحٌٕـةةخ عٍةةٝ
ٗةةةَف حٌ٘ةةة١ن هخٌةةةي حُ٘٤ةةةَٚ ,٘ٔ ٞحٌىٛحوةةةذ حٌيٍ٠ةةةش ٕ:ٕ٠ٚ .٘ٔٙ:ةةةَ :حٍط٘ةةةخؾ حٌ٠ةةةَد
ِٗٚ ,ٔ3ٙ3:ؽٕ ٟحٌٍز١ذ (و١ؿ) ّٓ٘ٚ ,ٕ5ع حٌٛٙحِع ٗ.ٖٕٔ:
 :َ:ٕ٠أَٓحٍ حٌعَر١ش ٔ٘ٚ ,ٕ٘ ,رخد (وُ) ٚ ,ٔ2ٙحٌٍزخد (رخد وُ) ٔ.ٖٔٗ:
حٌٍزخد (رخد ك١غ).55:ٕ.
ل« ٌٗٛـٍظِ ّّٕٗ ٠عِٕ »...ٝىخٔٗ ـ ٟى :ـبٌلخلخ رٗ ٛ٘ٚ .ه ؤ ّٙٔ٤خ رٕ١ض ٌّخ ًوَٖ ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ.
ُ٠خىس ٠مظٙ١٠خ حٌٔ١خق.
«ٌّةةخ ٌلمةةِٗ ...مٜةةٛى» ِىخٔٙةةخ ـةة ٟىٌّ :ةةخ ـةةخص ِةةٓ حٌّ٠ةةخؾ اٌ١ةةٗ:ٕ٠ .ةةَ :أٓةةَحٍ حٌعَر١ةةش ٔ٘,
ٚحٌٍزخد (رةخد لزةً ٚرعةي) ُٕٚ .3ٔ:حى ـة ٟأ  ٚد  ٚؽ :أ ٚأوّةً ٌةٗ ؿّ١ةع حٌلَوةخص أٌ ٚظوةخٌؿ
كَوخص رٕخثٗ كَوش اعَحدٚ .ؿةخء ـة٘ ٟةخِٖ أ  ٚد  ٚؽ« :لٌٛةٗ( :أ ٚأوّةً) اٌةن٘ ...ىةٌح ٔمٍظةٗ
[ـ ٟؽٔ :مٍٗ] ِٓ ٔٔوش حٌّٕٜؿ ٚوخٔض ِىظٛرش ـ ٟحٌٙخِٖٚ ,لي ً٘ذ رع ٞحٌىِ َ٩ع ِخ ً٘ذ
ِٓ أَ١حؾ حٌٍٛق كخي حٌظـٍ١ي ـٛلع حٌوًٍ ِٓ حٌعزخٍس .حٔظ .ٝٙلٍضٌٚ :عً حٌٜةٛحد عٍةش طَوةٛح.
حٔظ.»ٝٙ
«ٌظؽِ َ١١خ ؼَٚ١ح» ـ ٟىٌ :زٕخء ِخ ًوَ .لخي حرٓ حٌ ١ذ  :ٔ:ٕٙ5ل( ٌٗٛعٍّخا) عٍشٌ ٌ «طَوٛح» اٌن...
أ ٞطَوٛح رع ٞحٌىٍّخص ِزّٕ١شا ٌعٍّ ُٙرؤّٔٔ٠ ُٙظىؼَِٕٙ ْٚةخ ـة ٟوِٙ٩ةُ ,ـ١ـةذ ٌةٌٌه حٓ٨ةظىؼخٍ
طؽَ٘١١ةةخ ِةةٓ ح٦عةةَحد حٌةةٌ٘ ٞةة ٛحٛ٤ةةً اٌةة ٝحٌزٕةةخء حٌةةٌ٘ ٞةةٌ ٛةةِ َٚكخٌةةش ٚحكةةيسٌ ,وفّظةةٗ رخٌٕٔةةزش
ٌٓ٩ظىؼخٍ ,ـّ١خ ح ّىعٌ٘ ٝح حٌمخثًٚ .لي َِّ ِخ ـ ِٓ ٗ١أّٔٗ ٛ٠ؿذ أْ ٠ى ْٛحٓ٨ظىؼخٍ ِٓ عًٍ حٌزٕةخء
ٚ ,أٌّٔ٠ ٌُ ُٙوَ ٖٚـ ٟأٓزخرٗ ,وّخ ٠ ٨وفٚ .ٝح ّىعخء ّ
أْ «عٍّخ ا» عٍّةش ٌة «طؽ١١ةَ» ِّةخ ِ ٨عٕةٌ ٝةٗ ,اً

()3

 ٨ىٌ٨ش ـ ٟحٌى َ٩عٍ.ٗ١
ـ ٟى :حٌعَد.
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تغييرهى؛ أل ّف االْيّثار يقيضي الي يري
إُف االْيّثار منو(ٕ)

ػريوا لػذلك وأبقػَا علػى حالػ مػا ال تػدعَ اضتاجػ

و«علمػاً» علّػ ٌ ل نػػا مػػا بنػػَه ولُػ «ال» ْػاقا مػػن الّاتػػب ق ػػَ «يسػػيّثروف» لعػػدـ
االْيّثار اظتَجب للي يري بنَا ىذه األلُاظ وألامَىا حاالً واحد ًة لّن يع ّّر عليو أنّو يف

«اظتاىػػر» ويف بعػػض نسػػخ ىػػذا اظت ػ بلُ ػ «ْيسػػيّثروف(ٖ) منهػػا» والسػػني مانع ػ مػػن زيػػادة
«ال»(ٗ)

(ٔ)

«ٔ٠ظىؼَِٕٙ ْٚخ» ـ ٟىٔ٠ ٨ :ظىؼَِٕٙ ْٚخٚ .عٕي ــخي ٚـ ٟحٌوٜخث :ٚرؤٔٔ١ٓ ُٙظىؼَِٕٙ ْٚةخ

(ٕ)

ـّ١خ رعي.
ا
ل« ٌٗٛـؽَٚ١ح ٌٌٌهِ »...ىخٔٗ ـ ٟى :ـٔ ّيٚح حٌزخد ىـعخ ٌؼمً طىَحٍ حٌٍف :رلَوظٗ ح٦عَحر١ش ربٌِحِٙةخ

(ٖ)
(ٗ)

كخٌشا  ٨طوَؽ عٕٙخ ِ ٍمخا.
وٌح ـ ٟحٌَِّ٘ٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٔ٠ :ظىؼَ.ْٚ
ِٓ لٚ« ٌٗٛعٍّخاعٍّشٌ ٌزٕخء ْ١ٌ »...ـة ٟى .لةخي حرةٓ حٌ ١ةذ ِٔٚ :ٕٙ5:ؼٍةٗ حىعةخء ّ
أْ «ٔ٠ةظىؼَ»ْٚ
عٍةة ٝكةةٌؾ «ٚ ,»٨حٌّعٕةةٌ :ٝعٍٙةةُ رةةؤٔٔ٠ ٨ ُٙةةظىؼَ ,ْٚـة ّ
ةبْ ٘ةةٌح ِةةع ؤٛةةٗ ِزٕ ١ةخ ا عٍةة ٝحٌظوّةةٓ١
ٚحٌل ة ْيّ ٕ٠خـ١ةةٗ ّ
أْ حٌةةٌ ٞـةة ٟحٌوٜةةخثٚ ٚؼ١ةةَٖ «ٓٔ١ةةظىؼَ »ْٚرٔةة ٓ١حٌظٕفةة ْ١أ ّٚي حٌّ٠ةةخٍع.
ِٚؼٍٗ ٠ ٨ـ ُٛحلظَحْ حٌٕخـ ٟرٗ عٍِ ٝخ لَُّ ٍ ـ ٟحٌعَر١شٚ .طٜي َٖ٠رخٌٔ ٛ٘ ٓ١حٌةٌ ٞـة ٟحٌِّ٘ةَ
أ٠٠خاٚ ,ـٔٔ ٟن ِٓ ح٨لظةَحف ,ـةِ ٩عٕاة٨ ٝعظزةخٌٍٖ ٨ٚ ,ظوةَ٠ؾ حٌىة َ٩عٍ١ةٗٚ .هللا أعٍةُ .ػةُ ٘ةٌح
حٌظٕز ٗ١أٍٚىٖ حٌّّٕٜؿ ـة ٟحٌِّ٘ةَ ِٔةؤٌشا ِٔةظمٍّشاٚ ,ؿعٍةٗ ـة ٟحٌوٜةخث ٚرخرةخ ا عٍة ٝكةيس ,ـةٌوَ
حٌّٜةّٕؿ ٌةةٗ ٕ٘ةةخ رعٕةةٛحْ «حٌظٕز١ةةٗ» ِ ٨عٕةةٌ ٝةةٗٓ ٨ٚ ,ةّّ١خ ٘ٚةةُ ٠عظزةةَ ْٚـةة ٟحٌظٕز١ةةٗ أْ ٠ىةةِ ْٛةةخ
حٗظًّ عٍِ ٗ١عٍِٛخ ا ِٚعَٚـخ ا ِّخ طم ّيِٗ ـ ٟحٌمٛحعي رؤىٔ ٝطؤ ًٌِّ٘ٚ ,ح  ٨ىٌ٨ش ٌّةخ لزٍةٗ عٍ١ةٗ٨ٚ ,
اٗعخٍ ٌٗ رٗ ,ـخ ٌٝٚ٤أَ ْْ ٌ ٛؿخء رٗ ِٔؤٌشا وّخ ـ ٟحٌَِّ٘ٚ .هللا أعٍُ.
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المسأل الرابع

من مسائَ اظتق ّدمات

في مطى ب اللفىظ للمعى ي

أي :ما بينها من اظتناْ الداعي لَ عها عتا
قىؿ «ابن ج » في «الخصىئص»(ٔ) :هرا اظتع اضتا ُر ذىناً م ه [ٖٓب]
يف؛ لدقّيو وحسن ذترتو عط (ٕ) «الخليػل» ,كتلمي ِػذه «عمػرو بػ ِن عثمػاف بػ ِن قُػنػب(ٖ)
ر ه
َْ
ُْ

ً يب ي ً» :بُي [ال ا ](ٗ)
اظتَحدة والَاو وَّْف الي ييّػ وّسػر اعتػا ىػذا ريػق ال صػريني
ٍى
ّ
يو وجرى الَّ يَّف على ّم اظتَحدة وَّْف الَاو و ي الي يي ؛ راراً من «ويػو» ننػّو اْػم
شيطاف وعليو جرى احمل ّد َف(٘) [ٖٓج]

وظاىر أ ّف معآف ىذا ِ
األوؿ ُػي «ال يػ »( )ٙللمصػنّف:
اللقب إّفتا ىي على الَجو ّ
ٌ
ػب معنػػاه رائ ػ اليُػػاح قيػػَّ :انػػت ّأمػو تُرقّصػػو بػػو يف ِاػ َره وقيػػَ:
للمصػنّفْ« :ػػي َيو» لقػ ٌ

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

حٌوٜخث( ٚرخد ـ ٟأِخّ حٌٍف :أٗزخٖ حٌّعخٔٚ .ٔ٘3 ,ٔ٘5 ,ٔ٘٘ ,ٔ٘ٗ ,ٕٔ٘:ٕ )ٟحٌَِّ٘
(حٌّٔؤٌش حٌعخَٗس ِٓ حٌٕٛع حٚ٤ي) ٔ.ٗ3:
عٕي ــخي ٚـ ٟحٌوٜخثٚ ٚحٌَِّ٘ٔ :زّٗ عٍ.ٗ١
وٌح ٟز ٗ «حٌٌ٘زٚ »ٟطزعٗ «حرٓ كـَ حٌعٔم »ٟٔ٩ـ« ٟطز َٜحٌّٕظزٗ رظلَ٠ةَ حٌّ٘ةظزٗ» ٖ,ٖٔٔ3:
ٚحٌِر١ي ٞـ ٟطخؽ حٌعَِ ّٚخىس (لٕزَ)ٟٚ .ز ٗ حرٓ ٔم ةش ـة« ٟاوّةخي ح٦وّةخي» ٗ٘ٚ - ٕٙ٘:ةٛ
ِخ طعمّةذ حٌمٔ١ة ٟرةٗ حٌةٌ٘ز ٟـة« ٟطٟٛة١ق حٌّ٘ةظزٗ» (لٕزةَ)  -ٕ٘ٓ:5ر٠ة ُّ حٌمةخؾ ٓٚةى ْٛحٌٕةْٛ
ٚـةةظق حٌزةةخءٚ .حٌّ٘ةة ٍٛٙأّٔةةٗ رفةةظق حٌمةةخؾ ٚحٌزةةخء ٓٚةةى ْٛحٌٕةة ْٛرّٕٙ١ةةخ ,لةةخي حٓ٤ةةظخً عزةةي حٌٔةةَ٩
٘خٍ ْٚـِ ٟميِش «حٌىظخد» ٔٚ :ٖ:أ ِّخ حٌيحٍ ل ٕ ٟـ٠ز ٗ رفظق حٌمخؾ ٓٚى ْٛحٌٕةٚ .ْٛحٌلةك ّ
أْ
حٌيحٍ ل ٕ ٟـ« ٟحٌّئطٍؿ ٚحٌّوظٍؿ» ٌُ ٠٠ز ٗ ٌ٠ ٌُٚوَ أّٔٗ ؿ ّي ٓ١ز ,ٗ٠ٛرً لخي ٗ :ٔ2ٓٙ:رةخد
لٕزَ ٚلُّْ ٚلَّْ ٚلَظِ ْٚ َ١ـُظَ ْٚ ٓ١رخد لُظََ١س ٚلُ ْٕزُ ََسِٚ .ةٓ َ٠حؿةع حٌظةَحؿُ ٠ـةي أّٔٙةُ ٛةز  ٖٛرؼ٩ػةش
أٚؿٗ« :لَ ْٕزََ» « ٚلَُٕزَْ» « ٚلُ ْٕزَُ» ٌٚىًّ َعٍَُ ٟز ٗ.

(ٗ)
(٘)
()ٙ

ُ٠خىس ِٓ ى.
 :َ:ٕ٠رؽ١ش حٌٛعخس (ٔف ٍ ,ٕٗ3:ٔ )ٗ٠ٛلُ١ٓٚ .3ٙ3 :ؤط ٟـ ٟوظخد حٌٔةّخع ,ـٜةً ٍِوةِ ٚةٓ
حٌّلٜٛي (32أ)  ٖٖٕ ٙأّٔٗ ِؤهٔ ِٓ ًٛفخثْ حٛٛ٤ي ٌٍمَحـ.2ٕ5:ٕ ٟ
رؽ١ش حٌٛعخس ٍٕ ,ٕٕ2:لُ.ٔ3ٖٙ :
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(ٔ)
يشم يو رائ
ّاف من يلقاه ال يااؿ ّ
وقيَ:

سمي بو وقيَّ :ػاف يعيػاد ش ّػم اليُػاح
الطِّيب ّ

لُّقب بو للطا يو؛ أل ّف اليُاح من لطيف الُاّه (ٕ) انيهى (ٖ)

العالم ػ «ع ػػد اظتلػػك العصػػامي» نق ػالً عػػن «اليص ػري »(٘)
ويف «الشػػُا»(ٗ) لشػػيخنا ّ
«اليص ػري »(٘) للشػػيخ «،الػػد األزىػػري»( :)ٙذلػػب ىػػذا اللّقػػب عليػػو ٍيػػث ال ينصػػرؼ إذا

إذا أُ لق إالّ إليو م أنّو قد لُّقب بو رت ٌ ذريه
ب»
قاؿ «الَطَْليََْي»( )5يف «شرح الُصي » :اب ا يف ل العجم مقلَب ٌ و« ِّ
السْي ُ
ػػذّر مػػا يف
ب» اليُػػاح و« َويْػو» الرائ ػ واليقػػدير :رائ ػ اليُػػاح قيػػَ :لقػػب بػػو
و« ِّ
السػْي ُ

«ال ي » وزاد :وقيَ :ألنّو ّاف أبيض ُم ْشرباً ٍُمرة ّاف ،دوده [ٖٕد] لَف اليُاح انيهى
يردوه
كتلقت الجمىع  :علما ُ العربي بىلقب ؿ [ٕٙأ] لم ّ
()3
الجطػ ب -بض ّػم
العرب ت ٌهمػ ا فػي صػ ت ي
قىؿ «الخليل»  :كأ ٌ م أيَ :
ػائر يق ػ يف الن ػػار( -)2ا ػػتطىل ن(ٓٔ) :ػػَالً
بض ػ ّػم ّأول ػػو و الث ػػو وبُ ػػي الثال ػػث أيض ػاً ػ ٌ
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5

()3
()2
(ٓٔ)

حٌعزخٍس ـ ٟى :لٍ٠ ِٓ ً١مخٖ.
ـ ٟحٌزؽ١ش ِٓ :أ١١ذ حٌفٛحوٗ.
ـ٘ ٟخِٖ أٚ :حٌَّحى عٕي ح٩١٦قُ .حى ـ٘ ٟخِٖ ؽ :عَّ ٚرَ٘ رٓ لٕزَ ٘ةٌحٚ .ـة٘ ٟةخِٖ د:
ٌٚمزٗ عٕي ح٩١٦ق عَّ ٚرٓ رَ٘ لٕزَ أ٘.
وظخد َٗف ـ ٌٍٚٗ« ٗ١حٌٌ٘ذ» ٨رٓ ٘٘ةخَٚ ,حٓةّٗٗ :ةفخء حٌٜةي ٍٚر٘ةَف حٌ٘ةٌ ٍٚأعٕةٗ ٟةٌٍٚ
حٌٌ٘ذ ـ ٟحٌٕل٘ :َ:ٕ٠ .ٛي٠ش حٌعخٍـ.ٕٙ3:ٔ ٓ١
حٌظ٠َٜق ٕ.ٕ٘ٗ:
٘ ٛهخٌي رٓ عزةي هللا رةٓ أرة ٟرىةَ٠ُ ,ةٓ حٌةي ٓ٠حٌّٜةَ ٞحُ٘٤ةَ .ٞطةٛـ ٟلةَد حٌمةخَ٘س ر َ٠ةك
عٛىطٗ ِٓ حٌلؾٕٓ ,ش ٘ٓ . ٘2حٌىٛحوذ حٌٔخثَس ٍٔ ,ٔ33:لُ.ٖ23 :
٘ ٛعزةي هللا رةٓ ِلّةي رةٓ حٌٔةّ١ي حٌزَ َ ٍِْٓ َْٛ١ة ,ٟحٌّظةٛـّ ٝرزٍََ ْٕ ِٔةَ١شَ ٓةٕش ٕٔ٘٘ة :ٕ٠ .ةَ :رؽ١ةش حٌٛعةخس
ٍٕ ,٘٘:لُٚ .ٕٕٔٗ :وظخرٗ َ٘ٗ« ٛف حٌف١ٜق» ٤ر ٟحٌعزخّ أكّي رٓ ٠ل ٝ١ػعٍذ حٌّظةٛـّٓ ٝةٕش
ٔ :َ:ٕ٠ . ٕ٘2و٘ؿ حٌ.ٕٔ5ٖ:ٕ ْٕٛ:
حٌع( ٓ١حٌّم ّيِش) ٔ ٘ٙ:رظَّٜؾ.
لةةخي ـةة ٟطةةخؽ حٌعةةَِ ّٚةةخىس (ؿةةيد)ٚ :حٌ ُـ ْٕ ةيُد ر٠ةةُ حٌةةيحيٚ ,حٌ ُـُٕةيَد رفظلٙةةخ ِةةع ٟةةُ أٌّٙٚةةخ,
ٚحٌـ ْٕيَد ويٍُ٘.
ِ
ـ ٟحٌعّ ِ :ٓ١يح.ا
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تَقتػَا فػي
ميّصالً فقػىل ا داللػ ً عليهػا :ص ٌػر :بيشػديد الػرا مػن بػاب «علػم» اػريراً(ٔ) ك ّ
صػ ػ ػ ت الب ػ ػ (ٕ)
ػائر يُص ػ ػػاد ب ػ ػػو -تقطيعػ ػ ػىن(ٖ) يف تص ػ ػػَييو
ػىزم ّ -
ٌ
باظتَحػ ػ ػدة والػ ػ ػااي ػ ػ ٌ

(ٗ)
صر .قابلَا بيقطي اضتروؼ من(٘) أجناْها تقطي َ الصَت
ص ٍر ى
فقىل ا  :ى
كقىؿ « يب ي ِ»( )ٙفي المصىدر التي جىءت يف ّالمهػم علا «ال ىفعػالف» -

آ،ره :-إ ٌ ى جىءت دالل ن علا اال طراب كالحرك .
-بُي ّأوليو وبالنَف َ

ى

يف «اظتاىر» عنوّ :إعا تا لال طراب واضترّ ()5
حػ  :الغىلىيػػىف كالغىشػيىف( :)3بنعجػاـ أوليهمػػا و ػػآف الثػآف والػػَزف مػػا تقػ ّدـ وَف

حترّهػػا وانُيػػاح مػػا ق لهػػا؛ لػػئال تػػذىب الصػػي
تُػ َع ػَ يهمػػا اليػػا م ػ قيػػاـ ْ ػ و مػػن ّ
مدلَُعتا الذي( )2جي لو ا ّما ذّر (ٓٔ)

يُػػَت

(ٔ)

لخي حٌف ِٟٛ١ـ ٟحٌّٜةزخف حٌّٕ١ةَ ِةخىس (ٛةٍَ)ِ :ةٓ رةخد «ٟةَد»ٚ .لةخي حرةٓ حٌ ّ١ةذ ٔ:ٕ5ٕ:
لٌٛةةٗٛ( :ةةَّ ) ٘ةة ٛرةةخٌٍّّٙظ ,ٓ١رةةخٌفظق ـةة ٟحٌّخٟةةٚ ,ٟحٌىٔةةَ ـةة ٟحٌّ٠ةةخٍع عٍةة ٝحٌم١ةةخّٛ :ةةَّ حا
ٛٛصَ ٚ .ل ٌٗٛـ ٟحٌَ٘ف ِٓ :رخد «عٍُ» ٌ ْ١رّعَٚؾ ٤كي ِٓ أثّش حٌٍؽش.
َ٠َٛٚحا ,اًح َ
ـ ٟحٌع :ٓ١ح٤ه ذ.
ـ ٟد :طم ١عٙخٚ .ـ ٟحٌع :ٓ١طَؿ١عخا .لخي حٌِر١ي ٞـ ٟطخؽ حٌعةَ ّٚـةِ ٟةخىسٛ( :ةٍَ) رعةي ٘ةٌح
حٌىٕٔ٠ ٌُٚ- َ٩زٗ ٌٍوٍٚ :-ً١وٌٌه حٌٜمَ ٚحٌزخُ.ٞ
ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :عٓ.
لةخي ٓةة١ز ٗ٠ٛـة ٟحٌىظةةخد ِٗٚ :ٔٗ:ؼةةً ٘ةٌح حٌؽٍ١ةةخْ ٔ٤ةٗ ُعِعةشٌ ٚطلةةَّ ٌ
نِٚ .ؼٍةٗ حٌؽؼ١ةةخْ ٔ٤ةةٗ
ٔفٔٗ ٚطؼِٚ .ٌٍ ّٛؼٍةٗ حٌو ةَحْ ٚحٌٍّعةخْ ٘ ْ٤ةٌح حٟة َحدٌ ٚطلةَّ ٌ
نِٚ .ؼةً ًٌةه حٌٍٙزةخْ
طـِ ُُّٖ١
ٚحٌٜويحْ ٚحٌ٘ٛـخْ  ٗٔ٤طلَّ ن حٌلَّ ٚػةئ ٍٖٚـبّٔةخ ٘ة ٛرٌِّٕةش حٌؽٍ١ةخْٚ .لةخي حٌَٟة ٟـةٟ
َٗف حٌ٘خـ١ش ٔٚ :ٔ٘ٙ:حٌم١خّ حٌّ َى ـِٜ ٟيٍ حٌظٕمًّ ٚحٌظمٍّذ «حٌفع.»ْ٩

()5
()3

وٌح عٕي ــخي ٚـ ٟحٌوٜخث.ٚ
عٕي ــخي ٚـ ٟحٌوٜخثٚ ٚحٌَِّ٘ٚ :حٌؽؼ١ةخْٚ .لةي أػزةض ِةخ ـة ٟحٌٕٔةن ّ
 ْ٤حرةٓ عةٟ ْ٩ةز ٙخ
وٌٌه ٌٛٚ .أٍحى حٌؼخء ٌمخيٚ :طؼٍ١غ ػخٔ ٟحٌؼخٔ.ٟ
ٛفش «ِيٌٌٙٛخ»ٚ .ـ ٟى :حٌظٛ .ٟفش «حٌ١ٜؽش».
لةةخي حٌ ُع ْىزَةةَ ٞـةة ٟحٌٍزةةخد (رةةخد حٌزةةيي) ِٕٔ :ٖٓٗ:ةةؤٌش :أّةةخ ٛةةلض حٌةةٛحٚ ٚحٌ١ةةخء ـةة ٟحٌ َؽٍَ١ةةخْ
ٚحٌٕةةَِ ٚحْ ٌةةٛؿ :ٓ١ٙأكةةيّ٘خ :أْ ًٌةةه ْ ُ٠ف٠ةة ٟاٌةةَ ٝكة ْةٌؾ اكةةي ٜحٌ٤فةة٨ ٓ١ؿظّخعّٙةةخ ـ١زمةة ٝحٌٍفةة:
«حٌَِٕحْ» « ٚحٌؽَ »ْ٩ـٍ١ظَزُِْ رّخ ٔ ُٗٔٛأ ,ًٌ ٛوخِ٤خْ ٚحٌّ٠خْٚ .وٌٌه حٌَ١َّ ٜخْٚ .حٌؼةخٔ :ٟأْ ٘ةٌح
حٌزٕخ َء ٘٠ ٨زٗ أرٕ١ش حٌفعًٚ ,حٌظؽ َُ ١١رخرُٗ ح٤ـعخ ُي .ـَ َّخ ٘٠ ٨ز٠ ٗٙوَؽ عٍ ٝح.ًٛ٤

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ

()2
(ٓٔ)
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فقػػىبل ا بت ػ الي حركػ ً
ػىت المثػػىؿ اظتػػذَّر -و«أؿ» يػػو للجػػن

يصػػدؽ ػػا ػػَؽ

الَاحػد -تػ الي حركػىت الفعػىؿ أي :جعلػَا اضترّػات القائمػ بػاضتروؼ ليَاليهػا دالّػ ً علػػى

تَاِف حرّات األ عاؿ؛ لّماؿ اظتناْ ظتا بينهما من اليَاِف
ػت :ومػػن ذلػػك « ِ
الق َُْػػا» :بػػالُي اصتػػَر وبالّسػػر العػػدؿ [وظتػػا ّػػاف اصتػػَر ي ػاً
قلػ ُ
ّ
ألبػَاب الشػػرور ودتّػػني الػػنُ مػػن مرامهػػا ي ػَا أولػػو وظتػػا ّػػاف العػػدؿ ّسػػرىا وقهرىػػا(ٔ)
ّ
ّ
ّسروا أولو وأل ّف يف العدؿ](ٕ) ُ،ضاً للعيش وليناً ويف الظلم ،ال و(ٖ)
ّ
ت -مػن الَجػداف ميعػد ظتُع ٍ
ػَؿ
عمػن ذّػر :كقػ كجػ ي
قىؿ «ابػن جطػي» بعػد نقلػو ّ
واح ػ ٍػد م ػػن ب ػػاب « ػػرب» -أ ػ ػػيىءى :ذ ػػري منص ػػرؼ ق ػػاؿ «اطتلي ػػَ» و«ْ ػػي َيو» :اْ ػػم رتػ ػ ٍ
ّػ ػ« َْر ػػا » إال أنّػو قُل ػػت المػػو(ٗ) ُجعلػػت «ل ُْعػػا » وىػػَ اظتخيػػار صتمعػػو علػػى «أَ َش ػاوى»
ّػ«ا را » و«ا ارى»(٘)
وق ػػاؿ ذ ػػريىم :رتػ ػ ٌ ق ػػاؿ «الّس ػػائي» و«أب ػػَ ح ػػا »( :)ٙرتػ ػ «ش ػػي » ّ ػ ػ«بي ػػت»
و«أَبيات» ومن ار و لش و آ،ره بآ،ر «زترا » ولّثرة( )5اْيعمالو ()3
ُ
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

ـ ٟىَٜ٘ٔٚ :خٌٚ .عًّ ِخ أػزظٗ ٘ ٛحٌٜٛحد.
وٌح ـ ٟىٚ ,لي ٓمِ ٢خ رِ ٓ١عىٛـظ ِٓ ٓ١أ  ٚد  ٚؽ.
لخي حرٓ حٌ ١ذ ِظعمّزخ أٚ :ٕ5٘:ـ.َ:ٔ ٗ١
لخي ٓ١ز ٗ٠ٛـ ٟحٌىظخد ٌٗ٘ :ٕٗ٘:ح رخد ِخ ٌلمظةٗ حٌِٚحثةي ِةٓ رٕةخص حٌةؼ٩ع ِةٓ ؼ١ةَ حٌفعةً .ػة ُّ
لخي ٗ٠ٚ :ٕ٘5:ى ْٛعٍ« ٝـَعْ٩ء» ـ ٟحٚ ُٓ٨حٌٜفش .ـخٔ ُٓ٨لَ١ :ٛـخء ٚكٍفخء ٚلٜزخء.

(٘)
()ٙ

أٗخٚ ٜٚأٗخ ٞٚرفظق حٌٛحٚ ٚؤَ٘خِٚ ,ؼٍٙخ ٛلخٍ.ٜ
ٍ َ:ٕ٠أ٠ةٗ ـة ٟحٌزلةَ حٌّلة( ٢١حٌّخثةيس ٘ ,ٖٕ:ٗ )ٔٓٔ:حٌةيٍ حٌّٜةٚ .ٖٗ3:ٗ ْٛأرة ٛكةخطُ ٘ةٛ
ٓةة ًٙرةةٓ ِلّةةي رةةٓ عؼّةةخْ رةةٓ حٌمخٓةةُ حٌٔـٔةةظخٔ ٟحٌّظةةٛـّٓ ٝةةٕش ٕٓ٘٘ ة :ٕ٠ .ةةَ :رؽ١ةةش حٌٛعةةخس
ٍٔ ,ٙٓٙ:لُ.ٕٔ35 :
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :ـٍىؼَس.
:ٕ٠ةةَ :حٌىظةةخد ٖٚ ,ٖ3ٓ:ٗ ,٘ٙٗ:حٌعةةِ ٓ١ةةخىس (ٗةة١ؤ) ٚ ,ٕ2ٙ:ٙحٌّمظ٠ةةذ ٔٚ ,ٔٙ3:حٌّٕٜةةؿ
ٕٚ ,2ٗ:حٜٔ٦ةةخؾ (حٌّٔةةؤٌش(ٚ ,3ٕٔ:ٕ )ٔٔ3 :حٌّٔةةؤٌش ١ ٙ٘ٗ )ٕٔٔ :ؿةةٛىس ِزةةَٚنٓٚ ,ةةفَ
حٌٔعخىس (أٗ١خء) ٔٚ ,ٙ٘:حٌّّظع َٕٗٚ ,٘ٔ5 ,ٕ٘ٔ:ف حٌ٘خـ١ش ٔٚ ,ٕ3:حٌٍزخد ّٕ٘ٚ ,ٖٙ5:ع
ةَن
حٌٛٙحِع ٚ ,ٕ55:ٙطخؽ حٌعَِ ّٚخىس (ٗ١ؤ) .لةخي حٌِر١ةي ٞـ١ةٗ ِعٍة٩ا طعٍ١ةً حٌىٔةخث :ٟأِّةخ طُ ِ
حٓ٨ظعّخي ,ـوف ْ
ض وؼَ١حا ـمخرٍٛح ِهفظٙخ رخٌظؼم ٛ٘ٚ ,ً١حٌّٕع ِٓ حٌَٜؾَٙٔ٤ ,ةخ أَ:ٞ
َٛـُٙخ ٌىؼَس
ِ
أَٗ١خ َءُٗ ,زِّْ َٙ
خٚحص»
ض رِ فَعَْ ٩ء» ِؼً «كَّح َء» ـ ٟحٌٚ ُْٛـ ٟحٌ:خَ٘ٚ ,ـ ٟوٙٔٛخ ؿُّعض عٍة« ٝأَ ْٗةَ َ١
ٛٚلْ ََحٚحص.
َحٚحص ٛٚلَحء َ
ـٜخٍص و وَ٠ح َء ٚهََ ْ٠

()5
()3
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«اظتائدة»

وقيَ ذري ذلك ؽتا بيّنيُو يف « يا الس يَ إُف معآف الينػايَ» [ٖٔب] يف أوا،ر ْػَرة

وظتا ّاف وزنو من أوزاف رتَع القلّ (ٔ) ورّ ا تَُىم قلّ اظتَجَد د َػ َعو بقَلو:
ّ
)
ٕ
(
ف اصتم َ بَاف الَاحدة؛ لَّنو رت قلّ ٍ ظتا ال يعقػَ وىػذا ىػَ األرجػ
ا َ
وو َ
«كثيرةن» َ
األرج يو (ٖ)

مػ ػػن هػ ػػرا الػ ػػطى ىم  :بُ ػػي النػ ػػَف واظت ػػيم وباظتهمل ػ ػ أي :الص ػػنف والنػ ػػَع ّم ػػا يف

«اظتص اح»(ٗ)

مػػن ذلػػك :بالػػذاؿ ّمػػا يف «اظتاىػػر» أتػػى باْػػم ابشػػارة اظتَ ػػَع لل عيػػد م ػ قػػرب

اظتشػػار إليػػو؛ ألنّػو [ٖٔج] ظتػا ّػػاف َعَر ػاً ال بقػػا َ لػػو نػػاؿ من ػال َ ال عيػػد ويف نسػػخ «االقػرتاح»
ّ
بالَُقي بدؿ الذاؿ إشارًة للمناْ اظتذَّرة أوؿ الرترت (٘)
ّ
()ٙ
ػيقر ا ػػُ «أش ػػيا » والث ػػآف
مث الظ ػػرؼ ّ
األوؿ [ل ػػَ] ميعلّػ ػق ب ػ ػ«وج ػػدت» أو مس ػ ّ

ػيقر  ،ػ ٍب م يػػدؤه :المص ػػىدر الربىعيػ ػ المض ػ ٌػعف ( )5بػػاف ّانػػت اؤىػػا( )3والمهػػا
مسػ ّ
احد وعينها والمها الثآف من جن ٍ و ٍ
األوُف من جن و ٍ
احد()2
آ،ر(ٓٔ) وىذا يقاؿ لو
َ

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

ٌ٘ح عٍ ٝـَ ٝو ٗٔٛؿّع ْ١ٌٚ ,حُٓ ؿّع.
وٌح ـ ٟىٚ ,لي ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.
لةةةخي حرةةةٓ حٌلخؿةةةذ ٍِّ١ةةةخ عٍةةة ٝلٌٛةةةٗ طعةةةخٌ :ٝﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﭼ حٌزمةةةَس ٕ ٔ3ٗ:ـةةة ٟحِ٤ةةةخٌٟ
ٔ :ٔٔٙ:وةًّ ٛةفش ٌّٛٛةٛؾ ِةٌ ّوَ ِّةخ ٠ ٨عمةً ـؤٔةض ـٙ١ةخ رخٌو١ةخٍ ,اْ ٗةجض عخٍِظَٙةخ ِعخٍِةشَ
حٌـّةةع حٌّةةٌ ّوَٚ ,اْ ٗةةجض عخٍِظٙةةخ ِعخٍِ ةشَ حٌـّةةع حٌّئٔةةغٚ ,اْ ٗةةجضَ عخٍِظٙةةخ ِعخٍِ ةشَ حٌّفةةَى
حٌّئٔغ :َ:ٕ٠ٚ .حٌيٍ حٌّٚ ,ٕ5ٔ:ٕ ْٜٛكخٗ١ش حٌ٘١ن ٠خٓٔٓ2:ٕ ٓ١
حٌّٜزخف حٌِّٕ ,َ١خىس (ّٔ.)٢
«اٗخٍسا ٌٍّٕخٓزش حٌٌّوٍٛس أ ّٚي حٌظَؿّش» ِىخٔٙخ ـ ٟىٚ :ـٙ١خ طىٍّؿ.

()ٙ
()5
()3
()2
(ٓٔ)

ُ٠خىس ِٓ ى.
ِ َ:ٕ٠ميِش حٌع.ٖ :ٓ١
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٚ :ح٘ٚخ.
وٌح ـ ٟىٚ ,لي ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.
ًٌ ِٓٚه أ٠٠خ ا اًح وٍَص ـخإ٘خ أ ٚعٕٙ١خ :َ:ٕ٠ .حٌف.ٕ5ٙ:ٔ ٞ١

(ٗ)
(٘)
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(
ل ػ ػ ػػو عن ػ ػ ػػد الص ػ ػ ػػر يني :اظتض ػ ػ ػػاعف وو ػ ػ ػػعَه مَ ػ ػ ػ اظتض ػ ػ ػػعف ٔ) جت ػ ػ ػ ّػَزاً ويس ػ ػ ػ ّػمى أيض ػ ػ ػاً
بػ«األام»(ٕ)
تأتي للتكرير :ليّرير َّ(ٖ) من اضتر ني مرة اني ّاف دليَ تّرير مدلَعتا(ٗ)

مدلَعتا(ٗ)

ػك ش ػ ٍ
كالاعاعػ ػ (٘) :ى ػػي ّ-م ػػا يف «الق ػػامَس»( ّ -)ٙػػَ حتري ػ ٍ
ػديد انيه ػػى أي
ّ

جتي عتما( )5ولُ «الاعاع » من ألُاظ القاعدة ()3
ح  :ال ىق ٍل ىقلى (- )2بقػا ني أو بيػا ين(ٓٔ) -كال ىق ٍع ىق ىعػ بالقػا ني واظتهمليػني قػاؿ
قاؿ «ابن ارس»(ٔ) :أي :حّاي أاَات الرتْ وذريىا
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

(ٗ)

(٘)
()ٙ
()5
()3

«ٟٚٚةةعِٟٛ ٖٛةةع حٌّ٠ةةعؿ» ـةة ٟأ  ٚد  ٚؽٟٚٚ:ةةعٛح ٌٟٛةةعٗ حٌّ٠ةةعّؿٚ .ـةة ٟىٟٚٚ :ةةع
ِٟٛعٗ حٌّ٠عّؿٌٚ .عً ِخ أػزظٗ ٘ ٛحٌٜٛحد.
 :َ:ٕ٠حٍط٘خؾ حٌَ٠د َٔٗٚ ,ٔٙ٘:ف ِوظ َٜحٌظ٠َٜؿ حٌعِ.2ٔ ٞ
وٌح ـ ٟى  ٛ٘ٚحٌّٛحـك ٌفـخي ٚحٌوٜخثٚ ٚحٌِّ٘ةَٚ .ـة ٟأ  ٚد  ٚؽٌٍ :ظىؼ١ةَ حٌظىََ٠وةً .لةخي
حرةةٓ حٌ ١ةةذ ٔ :ٕ55:لٌٛةةٗ «٠ةةؤطٌٍ ٟظىَ٠ةةَ»٘ٚ ,ةة ٛحٌّٛؿةةٛى ـةة ٟحٌٕٔةةن حٌّٜةةللش ِةةٓ ح٨لظةةَحف
ٚحٌَِّ٘ ٛ٘ٚ ,حٌٌ ٞـ ٟحٌوٜخث ٛ٘ٚ , ٚحٌّٕخٓذ ٌٍّمخَ أ٠٠خا ُّٙٔ٤ ,ؿعٍة ٖٛىح٨ا عٍة ٝحٌظىَ٠ةَ
ٌّةةخ ـ١ةةٗ ِةةٓ حٌّ٠ةةخعفش٘ٚ ,ةة ٛطىَ٠ةةَ كَٚـةةٗٚ .ـةة ٟحٌ٘ةةَف «٠ةةؤطٌٍ ٟظىؼ١ةةَ» ِةةٓ حٌىؼةةَس ٌٚ ,ةةْ١
رٜل١قٚ .هللا أعٍُ.
«طىَ٠ةةَ ِةةيٌٌٙٛخ» وةةٌح ـةة ٟىٚ ,ـةة ٟأ  ٚد  ٚؽ :طىََ٘٠ةةخٚ .لةةخي ـةةِ ٟم ّيِةةش حٌعةةٚ :٘٘:ٔ ٓ١أ ِّةةخ
حٌلىخ٠ش عٓ حٌّ٠خعفش ـبّٔٙخ رٌِّٕش حٌٍٍٜٜش ٚحٌٌٌِِش ِٚخ أٗزٙٙخ٠ ,ظ ّْٛ٘ٛـة ٟكٔةٓ حٌلَوةش
ِخ ٠ظ ّْٛ٘ٛـ ٟؿَّ حٌٜٛص٠٠ ,خعفٌ ْٛظٔظَّ حٌلىخ٠ش ـٚ ٟؿٗ حٌظ٠َٜؿ.
وٌح ـٚ ّ ٟك١يٍ ٚحٌفٚ ,ٕ55:ٔ ٞ١ـ ٟحٌٕٔنٚ :حٌِعِس ٛ٘ٚ .ه ؤٚ .ـ ٟى :ـخٌِعِعشٚ .عٕةي
ــخي ٚـ ٟحٌوٜخثٚ ٚحٌَِّ٘ٔ :ل ٛحٌِعِعش.
حٌمخِ ّٛحٌّلِ ,٢١خىس (ُعع).
«حٔظ ٝٙأ ٞطـٟء ٌّٙخ» ٌ ْ١ـ ٟى.
أ :ٞحٌمخعةةيس حٌّةةٌوٍٛس ٓةةخرمخ ا ٌٍّٜةةخىٍ حٌَرخع١ةةش حٌّ٠ةةعفشٚ .لٌٛةةٌٗٚ« :فةة :حٌِعِعةةش ِةةٓ أٌفةةخه
حٌمخعيس» ِىخٔٗ ـ ٟى ِٓ ٛ٘ٚ :أـَحى حٌمخعيس ـٌٍح ـَّ عٗ عٍٙ١خٚ .حٌٛح ٚـٔٔ ٟوش أر١خْ ٌٔخْ حٌلخي.

()2
(ٓٔ)

«ٔل ٛحٌمٍمٍش» وٌح ـٚ ّ ٟك١يٍ ٚحٌفٚ ,ٞ١ـة ٟحٌٕٔةنٔ :لة ٛحٌمٍمةشٚ .عٕةي ــةخي ٚـة ٟحٌوٜةخثٚ
ٚحٌَِّ٘ٚ :حٌمٍمٍش.
وةةٌح ـةة ٟأ  ٚد  ٚؽ أ :ٞحٌظٍظٍةةشٚ .ـةة ٟى :رفةةخء .ٓ٠لةةخي حرةةٓ حٌ ١ةةذٟٔٚ :ٕ55:ةةز ٗ ـةة ٟحٌ٘ةةَف
رفخء ٓ٠أ٠٠ةخاٌٚ .ة ْ١رّةَحى ٕ٘ةخّ ّ
 ْ٤حٌةٌ ٞـة ٟحٌِّ٘ةَ ٚحٌوٜةخثٟ ٚةز ٗ رخٌمةخؾٌٚ ,ة ْ١ـةٟ
ِخىس حٌفخء ِخ ٕ٠خٓذ حٌلَوش حٌّةَحىس ٕ٘ةخ ,ا ٨لة« ٌُٙٛـٍفةً» اًح لةخٍد رة ٓ١حٌ ُو ةخ ٚطزوظةَ«ٚ ,ـٍفةً
ـخٖ» ٗخ ٗٛرخٌٔٛحن عٍِ ٝخ ـ٠ٚ ,ٗ١مخي ـّٙ١خ أ٠٠خا :طفٍفً .وّخ ـ ٟحٌمخِٚ ّٛؼٚ .َٖ١هللا أعٍُ.
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ػَت يف الػ طن لتػدث مػن ريػاح وؿتػَه (ٕ) وَف يػذّره يف
كال ىق ٍرقىػ ىرة بقػا ني ورا يػن ا ٌ
«القامَس»(ٖ)

وزاد يف «اظتاىر»« :والصلصل »(ٗ) همليني
ك«ال ىف ىعلػ ػػا» -بُ ػػي الُ ػػا والع ػػني -تػ ػػأتي -بالَُقي ػ ػ  -أي :ى ػػذه [ٕٚأ] الص ػػي

الج ىمػػال :بػػاصتيم والػااي يف «اظتصػ اح»(٘)ٕٗ[ :د] َرتَػػا رتَْػااً
للسػػرع يف األمػػر حػ  :ى
الَّ اْم منػو ويُطلػق «اصتَ ْمػا» علػى السػري
من باب « رب» عدا وأْرع و«اصتَ َمَاى» بُي
ّ
()ٙ
زتار َرتََاىْ :ري ٌ
ويقاؿ :ىَ نَع من السري أش ّد من َ
العنَق يف «القامَس» ٌ :
كالالىىقا( :)5بالااي والقاؼ وَف يذّره يف «القامَس» وال «اظتص اح»
ى

كمن ذلك اظتذَّر من اظتناْ  :بػىب «ا ػتىػ ٍف ىع ىل» جعلػ ه :و ػعَه للطلػو لمػى
أحرؼ -ىَ أحسن من قَلو و يما حّػاه يف «اظتاىػر» :حػروؼ( -)3زائػ ةو
و
في من تق ٌ ـ
علػػا األحػػرؼ الص ػ ؿ ,وقُػ ّدمت الاوائػػد علػػى األاػػليّ كم ػػى يتق ػ ٌ ـ الطلػػو الفعػػل

ناْ َا بني اظتع واظت ػ كجعل ا الفعىؿ ال اقعػ عػن غيػر طلػو م ٍ
ػدلَؿ لصػي ها إ ٌمػى

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5

()3

ِـًّ حٌٍؽشِ ,خىس (لعع)ٚ ,حٌّٜزخف حٌِّٕ َ١خىس (لعمع).
:ٕ٠ةةَ :طٙةةٌ٠ذ حٌٍؽةةشِ ,ةةخىس (لةةٍَ) ٚ ,ٕ3ٔ:3ـمةةٗ حٌٍفةةش ٔٚ ,ٖٕ٘:طةةخؽ حٌعةةَِ ,ّٚةةخىس (لةةٍَ)
ٖٔ.ٗٓ2:
رً ًوَٖ ,لخيٚ :حٌمَلَس حٌ٠له اًح حٓظؽَد ـ١ةٗ ٍٚؿّ ةع ٘ٚةي َ٠حٌزع١ةَ .حٌمةخِ ّٛحٌّلةِ ,٢١ةخىس
(لٍَ).
ٍٚىص ـ ٟحٌّظٓ عٕي ــخي لزً «حٌمعمعش» .لخي حرٓ حٌ ١ةذ ٔ٘ٚ :ٕ52:ةِ ٛةٌو ٍٛـة ٟحٌوٜةخثٚ
أ٠٠خاٚ ,ـٔٔ ٟن وؼَ١س ِٓ ح٨لظَحف ,ا ٨أّٔٙخ ٓم ض ِٓ ٔٔوش حٌ٘خٍف.
حٌّٜزخف حٌِّٕ ,َ١خىس (ؿِّ).
حٌمخِ ّٛحٌّلِ ,٢١خىس (ؿِّ).
وةةٌح ـةة ٟحٌِّ٘ةةَٚ ,عٕةةي ــةةخي ٚـةة ٟحٌوٜةةخث :ٚحٌةةٌٛم٘ٚ .ٝةة ٛعةةي ٚحٌٕخلةةش حٌٔةةَ٠ع ,أ ٚحٌٕخلةةش
حٌَٔ٠عش .لخي حرٓ حٌ ١ذٔٚ :ٕ3ٔ:ـ ٟحٌَ٘ف أٔٗ «حٌٌِم »ٝرخٌِحٚ ٞحٌمخؾٚ ,أّٔٗ ٌةُ ٠مةؿ ٌةٗ عٍةٝ
ِعٕ ,ٝـٜلّؿ ٍ-كّٗ هللاٚ -حٓظ٘ىً ٌٛٚ ,وخْ عٕيٖ حِ ًٛ٤خ طٛلؿٚ .هللا أعٍُ.
وٌح عٕي ــخي.
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وإال مػا
تفجػأ :ت ػت وتيقػ ّدـ حركف ػػى الصػ ؿ -ىػَ دلي ٌػَ ،طػػا ومناْػ ٌ بعػد الَ ػ ّ
انقطػ (ٔ)
ػب يػػو -أك مػػى ػػىرع :شػػابو الص ػ ؿ َُ يف
مايػػده ق ػػَ أاػَلو م ػ أنّػو ال لػ َ
ّقَتػػو وَّنػػو قطعيّػاً ح ػ  :خػػرج .لػػَ قػػاؿ« :ؿتػػَ قاتػػَ» لّػػاف أوُف؛ أل ّف الّػػالـ يف ترتيػػب
(ٕ)
ػيم
اظتايػ ػػد م ػ ػ أاػ ػػَؿ الّلم ػ ػ ّإال أف يقػ ػػاؿ إنّػ ػو م ػػن اليخ ػ ػريع [وأنػّ ػػو] بيشػ ػػديد ال ػ ػرا يػ ػ ّ
اظتراـ(ٖ)
مر وألنّو يف مّاف الُا من الرباعي
مثاؿ ظتا بو اظتايد مشابو
كأكرـ ٌ
لألالي ظتا ّ
ّ
ككرلك اظتذَِّر من مناْػ اظت ػ للمعػ جعلػ ا تكريػر العػين داالن علػا تكريػر
الفع ػػل(ٗ) ,ؿت ػػَ :ذلّقػ ػت ال ػػاب إذا تّ ػػرر من ػػك ذلُق ػػو (٘)
ػت
وتّري ػػر اظتُع ػػَؿ ّ ػ ػ«ذلّق ػ ُ
ُ
ّ
ػت ّإال إف أُري ػػد [ٕٖب]
ػت األ ػ ػَاب» وإف قل ػػت« :ال ػػاب» و«الث ػػَب» ُُّ ، ,ػ َ
األبػ ػَاب وقطّع ػ ُ
الدالل ػ علػػى تّريػػر الُعػػَ لل ػػاب ّمػػا ذّرنػػا( )ٙولػػَ قػػاؿ «علػػى اليّريػػر» لّ ػاف أ،صػ َػر
أعم
و ّ

كسر :بيشديد عني َّ منهما فجعل ا ق ٌ ة اللفظ باليشديد لقػ ٌ ة
حٌ :
فرح ك ٌ

كخص ا برلك ِ
ّرروىػا ل ٌ ػى أقػ ل مػن الفػىء
المعطا باليّرير واليّثري
ٌ
اصتعَ الع ى
ػين و ّ
كال ػ ػػالـ؛ إذ ه ػ ػػي كا ػ ػػط ه :ميَْ ػ ػػط ٌ بيط م ػ ػػى( )5له ػ ػػا ق ػ ػ ّػَةٌ [ٕٖج] بّ ػ ػػَ منهم ػ ػػا
ً
()3
يىج:
كمكط فػ ه -بػػالنَف والُػا  :-ػتا ػ ٌ ب مػػى فصػػىرا أي :الُػا والػػالـ كأ ٌ مػػى ػ ه
(ٔ)

«ِخ حٔم ع» ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :ـخٔم عٚ .ـ ٟىِ :خ ٔم ع.

(ٕ)
(ٖ)

ُ٠خىس ِٓ ى.
ـ ٟى ٚـ٘ ٟخِٖ أ  ٚد  ٚؽ :حٌّمةخَ .لةخي حرةٓ حٌ ١ةذٔ« :ٕ3ٔ:لٌٛةٗ )ٔلة ٛهةَؽ( اٌةن ٍ ..حؿةع

(ٗ)

ٌة «ِةخ» ــةخءص ـ١ةٗ حٛ٤ةٛيٚ .وة َ٩حٌ٘ةخٍف ِ ٨عٕةٌ ٝةٗ»ٚ .حٌٜةٛحد أٔٙةخ ِؼةخي ٌّةخ ـخؿةؤص ـ١ةةٗ
حٛٛ٤ي.
ةض حٌزةةخدٚ ,ؼٍّمة ُ
لةةخي ٓةة١ز ٗ٠ٛـةة ٟحٌىظةةخد ٔٚ :ٖٙ:لةةخٌٛح« :أؼٍمة ُ
ةض ح٤رةةٛحد» كةة ٓ١وؼّةةَٚح حٌعّةةً.

(٘)

َٗ :َ:ٕ٠ٚف ِوظ َٜحٌعَِٗٚ ,ٖ5 ٞف حٌ٘خـ١ش ٔ.2ٕ:
ل« ٌٗٛؼٍّ ُ
مض حٌزخد ,اًح طىَّ ٍ ِٕه ؼٍُمٗ» ِىخٔٗ ـ ٟىُِّٛ :طض ح٦رً.
ِٓ لّ « ٌٗٛا ٨اْ أٍُ٠ي  ْ١ٌ »...ـ ٟى.

()5
()3

عٕي ــخي ٚـ ٟحٌوٜخثٚ ٚحٌٌَِّّ٘ٙ :خ.
ـ٘ ٟخِٖ أ  ٚؽِ :ىظٕفش.

()ٙ
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ػيم يف «الق ػػامَس»(ٔ) :ى ػػَ م ػػا أُح ػػيا ب ػػو عل ػػى
بّس ػػر اظتهملػ ػ وختُي ػػف الي ييّػ ػ آ ،ػػره ج ػ ٌ
َّ(ٕ) شي ٍ ّالنخَ(ٖ) وال َّ ْرـ
ّ
ل ػػى أي :الع ػ ِ
ني ػتيطػػاف ػػا كمبػػركالف للع ػ ارض؛ لّػػَف ّػػَ منهمػػا يف الطػػرؼ
دكى ى العيضادىا ما(ٗ)

كلرلك(٘) اظتذَِّر تج اإلعالؿ بىلحرؼ في مى ّ ,ػذؼ الُػا مػن مضػارع
مضارع ؿتَ «ولد» ومصدره وّ ذؼ الالـ من ﭽ ﯦﭼ( )ٙو ﭽإما ﭗ ﭼ()5
ّ
دكى ى ,ال تُع َّ ذال اً ّإال بالقلب ّػ«قاؿ» و «باع»

ومن إعالعتا باضتذؼ ؿتَ «يسي ي» أالو «يسي يي»( )3بيا ين نُقلت حرّػ ()2
حرّ ( )2العني(ٓٔ) -وىي اليا األوُف -للُا مث حذ ت (ٔٔ)
ُ
ػَؿ(ٖٔ)
وؿتػػَ «مصػَف» و«مِيػ »(ٕٔ) ,وؿتػػَ «ابقامػ » ػػن ّف احملػػذوؼ عينػػو علػػى قػ ٍ
َ ُ
َ
وعَض عنها اعتا َزُعا «إ ال » (ٗٔ)
ُّ
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

حٌمخِ ّٛحٌّلِ ,٢١خىس (ٓ١ؾ).
ٌٔ١ض ـ ٟحٌمخِ.ّٛ
ـ ٟحٌمخِِ :ّٛؼً حٌٕوًٚ .ـ ٟطخؽ حٌعَ ِٓ :ّٚحٌٕوً.
«٨عظ٠خى٘خ رّٙخ» ـ ٟأ٨ :عظ٠خّ٘ٚخٚ .ـ ٟؽ٨ :عظ٠خىّ٘ٚخ.

(٘)
()ٙ
()5
()3
()2

ـ ٟحٌٕٔنٚ :وٌٌه.
آي عَّحْ ٖ.ٔ3ٙ:
َِ.ٕٙ:ٔ2 ُ٠
ـ ٟأ  ٚؽ :طٔظل.ٟ
«ٔلٔ٠ ٛظل ٟأٔ٠ ٍٗٛظل ٟ١ر١خءُٔ ٓ٠مٍض كَوش» ِىخٔٗ ـ ٟى :طٔظل ٟ١رٕخ أ ٞرمٍذ كَوظ.ٓ١

(ٓٔ)
(ٔٔ)
(ٕٔ)

وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :حٌٔ.ٓ١
َٗ :َ:ٕ٠ف حٌ٘خـ١ش ٖ.ٔٔ2:
ٌ٘ح عٍٍ ٝأ ٞح٤هفٖ ,أ ِّخ ٓ١ز ٗ٠ٛـخٌّلٌٚؾ ٘ٚ ٛحِ« ٚفعٛي»:ٕ٠ .ةَ :حٌىظةخد ٗٗٚ ,ٖ٘٘:ةَف
حٌ٘خـ١ش ٖ.ٔٗ5:
«عٍ ٝلٛي» ٌ ْ١ـ ٟى.

(ٗٔ)

 :َ:ٕ٠حٌىظخد َٗٗٚ ,ٖ٘٘:ف حٌ٘خـ١ش ٖ.ٔ٘ٔ ,ٔٗٗ ,ٖٔٗ:

(ٖٔ)
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ػب اظت ػػذَِّر قػ ػ ل م أي :الع ػ ِ
كم ػػن(ٔ) ذل ػػك اليناْ ػ ِ
ض ػػم» ب ػػاظتعجميني
ػرب« :ال ىخ ٍ

ضػ ػػم» بالق ػػاؼ واظتعجم ػ ػ لكػ ػػل الي ػ ػىبس .فىختػ ػػىركا الخػ ػػىء
لكػ ػػل ال هرطٍػ ػػو ,ك«ال ىق ٍ

لرخىكت ػػى لل هرطٍػػو -بُػػي ٍ سػ ٍ
ػىؼ لصػػالبت ى؛ إذ
ػَّف -ظتػػا يهػػا مػػن اللػػني والر،ػػاوة كالقػ ى
حرؼ غتهَر مسيع ٍَ(ٕ)
اظتدلَؿ
مقلقَ منُي ٌ لليىبس ليناْب ال ّد ُاؿ
َ
ىي ٌ ٌ
ٌ
ضم» لضنساف
ضم» للُرس و«اطتَ ْ
وقاؿ «الّسائي» ّ-ما يف «اظتاىر»(ٖ)« :-ال َق ْ
قلت :وذلك لقَة أَّ الُرس وأْنانو بالنس لضنساف(ٗ)
ُ
ّ
وقيَ :إنّو بالقاؼ با راؼ األْناف وباطتا باقصى األ راس
ض » -بالنَف( )5والضاد اظتعجم
كللمناْ [األوُف](٘) اظتذَّرة( )ٙجعلَا «الط ٍ

ى ى

اظتعجم واضتا اظتهمل من باب « ػرب» و«نُػ »()3
ش -للمػىء ك حػ ه مػن اظتائعػات
ال ّػر ُ

ػرش
اظتائع ػػات الرقيقػ ػ ك«الطى ٍ
ضػ ػ ى
خ»ٕٛ[ :أ] باطت ػػا اظتعجمػ ػ ػت ػ ّػَ اظتهملػ ػ وال ػػاقي ْػ ػَا ٌ ال ػ ُ
ب ػػال لي ّالعس ػػَ و()2ق ػػاؿ يف «اظتصػ ػ اح»(ٓٔ) :ى ػػَ م ػػن ب ػػا « ػ َػرب» و«ن َُػ ػ » أيضػ ػاً
بَ(ٔٔ)
أّثر من بَػلَ َِ النض هَ أبلغ منو انيهى
ُ

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

عٕي ــخي ٚـ ٟحٌوٜخث ٚىٚ ْٚح.ٚ
ـ ٟىِٔ :ظفً.
حٌَِّ٘ ٕ ٘ٔ:عٓ حٌؽَ٠ذ حٌّّٕٜؿ ِٔٚ .ٕٖٔ:خ كىخٖ ر »ل »ً١ـّ١خ ٓ١ؤط ِٓ ٟحٌَِّ٘ أ٠٠خ

(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5
()3
()2

ٔم ٩عٓ أر ٟعز١ي :َ:ٕ٠ .ـمٗ حٌٍؽش ٔٚ ,ٕ3ٔ:حٌّؤٌٚ ,ٕ5:٘ ٜٚخْ حٌعَد ٚطخؽ حٌعَّٚ
ِخىط( ٟهٚ ُ٠لٚ ,)ُ٠حٌَِّ٘ ٕ.ٕ2ٙ:
ٌ٘ح حٌٔ َ ٌ ْ١ـ ٟى.
ُ٠خىس ِٓ ى.
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :حٌٌّو.ٍٛ
ـ ٟى :رفظق حٌٕ.ْٛ
أٌٙ :ٞخ ٌؽظخْ.
«حٌَُٕ رخٌؽٍ :١وخٌعًٔ  ْ١ٌ »ٚـ ٟى.

(ٓٔ)
(ٔٔ)

 :َ:ٕ٠حٌّٜزخف حٌِّٕ ,َ١خىس (ٔ٠ن).
ـ ٟى :رًٍٚ .ـ ٟحٌّٜزخف حٌّٕ :َ١رٍٍظٗ.
91

وق ػػاؿ اظتص ػػنّف :أقػ ػ ل مطػ ػ  .وب ػػني مراع ػ ِ
ػاهتم عت ػػا بقَل ػػو :فجعلػ ػ ا َ :ػ ػ الع ػػرب
ّ
الحىءُ اظتهمل َ لرقت ى :لَّعا مهمَْ ً رَ،ةً(ٔ) مسػيُلِ ً منُي ػ ً للمػىء الخفيػف(ٕ)
َ
(ٕ)
ِ
الخفي ػػف وؿت ػػَه م ػػن اظتائع ػػات الرقيقػ ػ ّعص ػػري [ٕ٘د] العنَػ ػب وم ػػا ال ػػَرد كالخ ػػىءى
ًلغلى ًظ ى(ٖ):
لَّع ػػا حر ػاً مهمَْ ػاً مس ػػيعلياً ر ،ػَاً مقيض ػػياً لم ػػى(ٗ) هػ ػ أقػ ػ ل(٘) م ػػن اظت ػػا ّالعس ػػَ

ال لي ()ٙ
ػ«ابػػن جػ » جعػػَ اليُػػاوت يف اظتػػائ

اظتهملػ ُ يف الرقيػػق واظتعجمػ ُ يف الشػػديد منػػو

و«اظتص اح» جعلو يف ّثرة األ ر وقلّيو اتُقا على األبل يّ وإف ا،يلُا يف ػتلّها
ػرب دو ّف
ومن ذلك ما قاؿ «أبَ عمرو»(« :)5الن ْ
ض » بالنَف اظتعجم اظتهملػ الش ُ
صػ ]( )3بالصػػاد اظتهملػ الشػػرب حػ يػػروى و«الن ْشػ » بالشػػني اظتعجمػ
دو ّف الػ ّػر ِّ
ي و[الن ْ
ض » بالضاد اظتعجم واضتا ُ يهما مهمل ٌ
دو ّف «الن ْ

(ٔ)

«ٍهٛس» ِؼٍؼش حٌَحء :َ:ٕ٠ .حٌّعـُ حٌٍ( ٢١ٓٛه.)ٛ

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

وٌح ـ ٟحٌَِّ٘ٚ ,ـ ٟحٌوٜخث :ٚحٌ٠ع١ؿٚ .لي ٓم ض ِٓ ى.
وٌح ـ ٟحٌوٜخثٚ ٚحٌَِّ٘ٚ ,عٕي ــخيٌ :ؽٍ:ظٙخ.
ا
«ِمظ١٠خ ا ٌّخ» ـ ٟأ  ٚد  ٚؽِ :مظ ٝ٠حٌّخءٚ .ـ ٟىِٕ :فظلخ ٌّخ.

(٘)

حٗ٤زخٖ ٚحٌٕ:خثَ ُٔ .٘5٘:حى ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ ِٕٗ :أ »ِٕٗ«ٚ .ٞوٌح ـ ٟحٌِّ٘ةَ٘ٚ ,ةٔ١ٌ ٟةض ـةٟ

()ٙ
()5

حٌوٜخثٚ ٚعٕي ــخي.
 :َ:ٕ٠حٌّؤٌٚ , ٔ٘ٓ:2 ٜٚخْ حٌعَد ٚطخؽ حٌعَِ ّٚخىس (ٔ٠ق) :َ:ٕ٠ٚ .حٌؽَ٠ذ
حٌّّٕٜؿ ٖ ١ 2ٗٔ:ط.ْٔٛ
وٌح ٔمٍٗ ـ ٟحٌَِّ٘ ٔ ٘ٔ:عٓ حٌؽَ٠ذ حٌّٕٜؿ .لخي ـ ٟحٌؽَ٠ذ حٌّٕٜؿ (ٔ ١ ٕٕٗ:ط:)ْٔٛ
ُ
ٜٔةلض
« ٚلخي أر ٛعَّ :ٚأِؽٌ حٌَؿً اِؽخًح ,اًح أوؼَ ِٓ حٌَ٘د ,ـبًح َٗد كظ ,َٜٚ٠ ٝلةخي:
ُ
ُ
أر٠ةؽٕٚ ٟأٔم َعٕةٚ .ٟحٌٕ٘ةق ٚحٌٕ٠ةق ٚحكةي».
ٚر٠ةعض رةٗ,
رخٌٜخى حٌَِّ ٜٔ ّٞلخا,
ٔٚمعةض رةٗٚ ,لةي َ
ٚطـي حٗ٦خٍس اٌّ ٝ
أْ حٌّمٜٛى ر «أر ٟعَّ »ٚاًح أٍ١ك رخٌؽَ٠ذ حٌّّٕٜؿ ـ« ٛٙحٌ٘ة١زخٔ »ٟآةلخق
رةةٓ ِةةَحٍ ٛةةخكذ «حٌـةة »ُ١حٌّظةةٛـّٓ ٝةةٕش  ٕ٘ٓٙة ٚ .اًح أٍ٠ةةي «حرةةٓ حٌعةة٩ء» لُّ١ةةي:ٕ٠ .ةةَ :حٌِّ٘ةةَ

()3

(حٌٕٛعِٚ ,ٗ٘٘:ٕ )ٗ5 :م ّيِش ٍِ٠خْ عزي حٌظٛحد ٌٍؽَ٠ذ حٌّٕٜؿ ٔ .3٘:طٕ:ةَ طَؿّظةٗ ـةٟ
رؽ١ش حٌٛعخس ٍٔ ,ٖٗ2:لُ.325 :
حٌِ٠خىس ِٓ حٌَِّ٘ ٔ.٘ٔ:
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ػب ق ػ ل م أي :العػ ِ
كمػػن ذلػػك اليناْػ ِ
ػرب م ػراعني لػػو« :ال ىق ػ ٌ » -بالقػػاؼ اظتُيَح ػ

الشػ ػ ػ ُق -طػ ػ ػ الن,
وتش ػ ػػديد [ٖٖب] ال ػ ػػداؿ ق ػ ػػاؿ يف «اظتصػ ػ ػ اح»(ٔ) :م ػ ػػن ب ػ ػػاب «قيَػ ػ ػَ» ّ
ك«ال ىق »(ٕ) :بالطا اظتهمل ػتَ الداؿ من باب «قيََ» أيضاً القطػ ُ(ٖ) عر ػىن يقػاؿ:

يقاؿ :قططت القلم :قطعت رأْو عر اً يف بريو(ٗ)
ُ
ُ َ
(٘)
أشرت إليو
وعامَ الظر ني مق ّدٌر ّما ُ
ألعػا
ووجو اظتناْػ ل ٌف الطىء أحصر( )ٙللص ت كأ ػرع [ٖٖج] قطعػىن لػ ؛ ّ
ػرؼ ش ػػدي ٌد مط ػ ٌػق مس ػ ٍ
ػيعَ مقلق ػ ٌػَ م ػػن الػ ػ اؿ المس ػػتطيل ()5؛ لع ػػدـ إ اقه ػػا
ّ
ألعػ ػا ح ػ ٌ
واْيعالئها
والَاف تنازعو الَاُاف ق لَو()3

فجعل هػى أي :الطػػا َ لقطػ العػرض -بُػػي ّأولػو -ظتقابليػػو بػالطَؿ؛ لقربػ  :لقلّيػػو
عػػاد ًة بالنس ػ للطػػَؿ ك ػػرعت لػػذلك كال ػ اؿ المسػػتطيل (- )2أعػػاد الَاػػف إ ناب ػاً

وليَّف ّذّر اضتُ ّْم بدليلو -لمى طىؿ من الثػر ,كهػ قطعػ أي :اظتقطػَع اظتػدلَؿ عليػو

بالسياؽ ط الن
لسػ َع اظتعػآف اظتَ ػَع عتػا
كهرا البىب :مراعاةُ مناْ اظت آف للمعآف كا ه ج ان؛ َ
األلُا ُظ ٍسب تناْ ها ال يمكن ا تقصىؤه
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ

حٌّٜزخف حٌِّٕ ,َ١خىس (ليى).
 :َ:ٕ٠حٌفَٚق ٖٚ ,ٔٙحٌّؤٌٚ ,ٖٗ:ٖٔ ٜٚخْ حٌعَد ٚطخؽ حٌعَِ ّٚخىط( ٟليى ٚل .)٢
ـ ٟى ٚـ٘ ٟخِٖ أ  ٚد  ٚؽ :حٌ٘ك.
حٌّٜزخف حٌِّٕ َ١خىس (ل .)٢
أ٨ٛ١ :ٞا ٚعَٟخ ا.
ّ
(ْ٤
ـ ٟحٌٕٔن ٚك١يٍ ٔٔٚوش ِٓ حٌوٜخث :ٔ٘3:ٕ ٚأهٜةَ .لةخي حرةٓ حٌ ١ةذ ٔ:ٕ2ٓ:لٌٛةٗ:
حٌ خء أك ٛ٘ )َٜرخٌّ٩ّٙص ,أ :ٞأؿّع ٌٗ ٚأ١ٟكٟ ِٓٚ .ز ٗ رخٌوخء حٌّعـّش ـمي كَّ ـٗ.
وٌح ـ ٟحٌَِّ٘ٔ١ٌ ٟ٘ٚ ,ض ـ ٟحٌوٜخث.ٚ
«ٌعيَ ا١زخلٙخ ٚحٓظع٩ثٙخ ٚحٌٛٛؿ طٕخُعٗ حٌٛٛفخْ لزٍَٗ» ٌ ْ١ـ ٟى.

()2

حٌّّخٍ١ش.
وٌح ـ ٟحٌَِّ٘ٚ ,ـ ٟحٌوٜخث:ٚ
ِ

()5
()3
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زاد اظتصنّف يف «اظتاىر»(ٔ) على ذلػك مػا يف «اصتمهػرة»« :اطتَػنَن» باظتعجمػ والنػَنني
والنػػَنني يف الّػػالـ أش ػ ّد مػػن «ال َػنن» باظتعجم ػ ػتػػَ اطت ػا و«اطتن ػ » أش ػ ّد مػػن «ال ُن ػ »(ٕ)
َ
ُ
و«األَنِيت»(ٖ) أش ّد من «األنني» و«الرنني» أش ّد من «اضتنني»(ٗ)
ُ
()ٙ
(٘)
ض » قاؿ يف
ص » أا ر من «ال َقْ َ
الس ِّّيت» « :ال َقْ َ
وما يف «اببداؿ» لػ«ابن ّ

يف

بالّف ّلّها
«اصتمهرة»« :الق ص» األ،ذ با راؼ األااب ( )5وباظتعجم األ،ذ
ّ
()3
اػَغُ ىػذا( :)2إذا ّػاف علػى
وما يف «ال ريب اظتصػنّف» عػن «أ عمػرو» :وىػذا َ
ِ
بعده على أ ره
على ق ْدره وَْذو :إذا ُولد َ

(ٔ)
(ٕ)

(ٖ)
(ٗ)
(٘)

()ٙ
()5
()3
()2

حٌَِّ٘ ٔ٘ٔ:
ـ ٟؿَّٙس حٌٍؽش رخد حٌؼٕخث ٟحٌٜل١ق ِخىس (هٕٓ) ٔ :ٔٓ2:حٌوٕش ِٓ حٌوٕخْ  ٟ٘ٚأٗي ِةٓ حٌؽٕةش
ٚألزقٚ .ـ ٟأرٛحد حٌؼ٩ػ ٟحٌٜل١ق ِخىس (هٕٓ) ٕ :ٔٓٓ٘:حٌوٕٓ :عّٕةشٌ ـة ٟحٌىةٚ .َ٩وةؤْ حٌوةٕٓ
أٗي ِٓ حٌؽٕٓٚ .حٌلٕٗ ٓ١ز ٗ١رخٌزىخء ٠ظَىى ـ ٟحٌٜيٍ.
وٌح ـ ٟحٌـَّٙس ٚحٌَِّ٘ٚ ,ـ ٟحٌٕٔن :ح١ٔ٤غ.
ـةة ٟرةةخد حٌٕةةٛحىٍ ٕ ٔٓ3ٙ:أَٔةةضَ حٌَؿةةً ٠ؤَٔةةض أٔ١ظ ةخا٘ٚ ,ةة ٛأٗ ة ّي ِةةٓ حٔ٤ةةٚ .ٓ١ـةة ٟرةةخد حٌؼٕةةخثٟ
حٌٜل١ق (ٍٔٓ) ٔٚ :ٕٔ5:حٌَٔٗ ٓ١ز ٗ١رخٌلٕ ٌُٚ .ٓ١أؿي «ٚحٌَٔ ٓ١أٗي ِٓ حٌلٕ.»ٓ١
ح٦رةةيحي ٕٗٔ ٚـ١ةةٗ :حٌمزٜةش أٛةةؽَ ِةةٓ حٌمز٠ةةشٚ[ ,أّٔٙةةخ رةةؤَ١حؾ حٛ٤ةةخرع]٘ٚ .ةةٌٖ حٌِ٠ةةخىس ِةةٓ
ٔٔوش ؼ َ١ح ًٛ٤وّةخ ًوةَ حٌّلمةك ـة ٟحٌلخٗة١ش:ٕ٠ٚ .ةَ :ح٦رةيحي ٤رة ٟحٌ ١ةذ ٕٚ .ٕٗٙ:ـةٟ
حٌعِ ٓ١خىس (لز :ٖ٘:٘ )ٞحٌمز ٞرـّع حٌىؿ عٍة ٝحٌ٘ةٟءٚ .ـةِ ٟةخىس (لةز :ٙ2:٘ )ٞحٌمَةزْ: ُٚ
حٌظٕخٚي رؤَ١حؾ حٛ٤خرعٚ .ـ ٟؼَ٠ذ حٌلي٠غ ٨رٓ لظ ١زش ِٔ ٕٗٔ:ؼٍٗ ٌُ ٕٔ٠زٗٚ .ـ ٟحٌـّٙةَس
ِخىس (لز٠ٚ :ٖٗ2:ٔ )ٞمخي :لَزَُ ْٜ
ض لزٜشا ِٓ ح ٛ٘ٚ ٍٝ٤أهةٌن حٌ٘ةٟء رةؤَ١حؾ أٛةخرعه.
ُ
ُ
ز٠ض حٌَ٘ ٟء ٚلَ
ٚـ :ِٕٗ ٖ٘ٗ:ٔ ٟلَ
ْ٠ةظه
ز٠ض عٍ ٗ١ر١يٚ ٞلي ٛخٍ ٌ٘ح حٌٟ٘ء ـ ٟلَزْ٠ه ٚلَز َ
اًح ٛخٍ ـٍِ ٟىهًٚ .وَٖ حرٓ حٌٔى١ض ـ ٟا٩ٛف حٌّٕ ةك ٓٔ ٌٚةُ ٕٔ٠ةزٗ اٌة ٝحٌـّٙةَسٔٔٚ .ةزٗ
ٌٔةةخْ حٌعةةَد ٚطةةخؽ حٌعةةٌٍَ ّٚفةةَحء ِةةخىس (لةةزٚ .)ٚأعةةخى حٌٔةةًٌ ٟ١ٛ١ةةه حٌمةةٛي ـةة ٟحٌِّ٘ةةَ
ٕٔٔٚ ٕٙ٘,ٕ2ٙ:زٗ ٌٍظزَ ِٞ٠ـ ٟحٌظ٠ٌٙذ.
٘٠ ٛعمٛد رٓ آلخق ,أرٓٛ٠ ٛةؿ رةٓ حٌٔةى١ض ,طةٛـٓ ٟةٕش ٕٗٗ٘ة  .رؽ١ةش حٌٛعةخس ٍٕ ,ٖٗ2:لةُ:
.ٕٔ٘2
ـ ٟحٌَِّ٘ :حٔ٤خًِ.
 :َ:ٕ٠حٌؽَ٠ذ حٌّٕٜؿ ٔ ١ ٖ3ٖ:عزي حٌظٛحد ١ ٕٖٔ:ٔٚ ,طة:ٕ٠ٚ .ْٔٛةَ :طٙةٌ٠ذ حٌٍؽةش ِةخىس
(ٛخغ)ٚ ,حٌَِّ٘ ٔ.٘ٔ:
وٌح ـ ٟحٌّٜخىٍٚ ,ـ ٟحٌٕٔن :وٌح.
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وقاؿ بعد نقَ ع ّدة مَاد(ٔ) ّثػريةٍ مػن ذلػك عػن «اصتمهػرة» :ػانظُْر إُف بػدي مناْػ
مناْ األلُاظ ظتعانيها(ٕ) وّيف اوتت العرب يف ىذه األلُاظ اظتقرتن اظتيقارب يف اظتعآف
األْهَ واألقت َ ظتػا ىػَ أدْف وأق ُّػَ
األلني واألُ،ى و
اظتعآف جعلت اضترؼ األ َ
عف يها و َ
َ
و ُّ
األجهر ظتا ىَ أقَى عمػالً
أ،ف عمالً أو اَتاً وجعلت اضت َ
األظهر و َ
رؼ األقَى واألشد و َ
أعظم ِح ّساً
و ُ
مث نقػػَ مػػن ذلػػك ّث ػرياً عػػن « قػػو الل ػ » مث قػػاؿ :ػػانظر إُف ىػػذه الُػػروؽ وأش ػ اىها
(ٖ)
لقَة والضعف وذلك يف الل العربي ّثريٌ جداً و يما أوردنػاه
با،يالؼ اضتروؼ ٍسب ا ّ
أوردناه ُّاي ٌ
(ٗ)
َّ شي ٍ وبالضم :الضػرر
ويف «ال ر» لػ«أ حياف»« :الضر» بالُي  :الضرر يف ّ
الضرر يف النُ من ٍ
مرض أو ُىَااؿ(٘) وُػِّر َؽ بني ال نا ين ال رتاؽ اظتعنيني انيهى
ومراده ا رتاؽ ال نا ين [ٕٜأ] باضترّ ()ٙ
ويف ش ػػرح «اظتش ػػارؽ»( )5ل ػ ػ«اب ػػن مل ػػك»( )3يف قَل ػػو « :إف ابنت ػػاف ي ػػا ِرز( )2إُف
إُف اظتدين ػ »(ٓٔ) اضتػػديث م ػا لُظػػو :يف ذّػػر «يػػارز» الػػذي حرو ػػو شػػديدة دوف «ينضػػم»

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ

وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽِ :عخى.
وٌح ـ ٟى ٚحٌَِّ٘ٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽِٚ :عخٔٙ١خ.
ـ ٟحٌَِّ٘ :حٌلَؾ.
طفٔ َ١حٌزلَ حٌّل( ٢١حٔ٤ز١خء ٕٔ.ٖٔٓ:ٙ )3ٖ:
ـ ٟحٌزلَِ٘ٚ :حي.
ِٓ لٚ« ٌٗٛـ ٟحٌزلَ ْ١ٌ »...ـ ٟى.

()5
()3

ِزخٍق حُ٘٤خٍ ٍٔ ,ٕٓ٘:لُ.ٕٕٗ :
وظخد ِ٘خٍق حٛٔ٤حٍ حٌٕز٠ٛش ِٓ ٛلخف ح٤هزخٍ حٌّٜة ف٠ٛش ٌِ٧ةخَ كٔةٓ رةٓ ِلّةي حٌٜةٕعخٟٔ
ٍ ٟٟحٌي ٓ٠حٌٕٜعخٔ ٟحٌّظٛـٕٓ ٝش َٓ٘ٗ ٘ ٙكٗ عزي حٌٍ ١ؿ رٓ عزي حٌعِ ِ٠حٌّعةَٚؾ رةخرٓ
حٌٍّه حٌّظٛـٕٓ ٝشّٓٚ , ٘ 3ٓٔ :خِٖ :زخٍق حُ٘٤خٍ ـٗ ٟةَف ِ٘ةخٍق حٔ٤ةٛحٍ:ٕ٠ .ةَ :حٌ٠ةٛء
حٌِ٩ع ٍٗ ٖٕ2:لُٚ 2ٖٓ :و٘ؿ حٌٚ ٔٙ32:ٕ ْٕٛ:ح٤ع.٘2:ٗ َ٩
حٌَٚح٠ش١ٌ :ؤٍُ ٌُٚ .أؿي ـّ١خ ٚلفض عٍٍٚ ٗ١ح٠ش ٌٍلي٠غ رٌٙح حٌٍف.:
أهَؿٗ حٌزوخٍ ,ٖٙٙ:ٕ ٞـ ٟوظخد أرٛحد ـ٠خثً حٌّيٕ٠ش ,رخد حّ٠٦خْ ٠ؤٍُ اٌ ٝحٌّيٕ٠شٍ ,ٙلةُ:
 ,ٖٔٔ:ٔ ٍُِٔٚ ,ٔ555ـ ٟوظخد حّ٠٦خْ ,رخد ر١خْ أْ حٓ٦ة َ٩رةيأ ؼَ٠زاةخ ٓٚة١عٛى ؼَ٠زاةخ ٚأٔةٗ
٠ؤٍُ ر ٓ١حٌّٔـيٍ ,ٙ٘ ٓ٠لُ.ٔٗ5 :
ِ

()2
(ٓٔ)
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إشػػارة إُف مش ػ ّق (ٔ) ذلػػك األمػػر؛ أال تػػرى أف «ال ػائري» يسػػيعمَ يف اػػَت األْػػد و«الػػا ري»
يف اَت اضتمار(ٕ) انيهى
ويف « ػػي
وبالضم لضنساف
[قدراً] ؽتا( )5يل

اصتليػػَ»(ٖ) عػػن «ابػػن ج ػ »(ٗ)« :الػ ِّػذؿ» بالّسػػر للداب ػ
ّاعم(٘) ّرقَا بذلك ػنف( )ٙمػا يل ػق ابنسػاف أّػب [قػدراً]
العا ّ
ُّد ّ
ق الداب ا،ياروا الضم لقَتو لضنساف والّسر لضعُو للداب [ٖٗب]
ػ ُّػد الصػػعَب

[ٖٗب] انيهى

مث ىػػذه اظتناْ ػ ليسػػت( )3شػػر اً للَ ػ ػػن ّف اظتَ ػػَع للضػػدين ّ ػ«اصتَػ َْف» لألْػػَد

واألبيض ال يناْ هما

()2
أين اال،يصاص
و،الف «عّ ٌ
اد َ
الصْي َمري » ا يَها شر اً قاؿ :وإال من َ
قيَّ :إعا حامل ٌ على الَ
،صػو
وقيَّ :ا ي ٌ يف دالل اللُ على اظتع ال لتياج إُف الَ يُد ِرؾ ذلػك مػن ّ
اهلل بو ّما يف القا (ٓٔ) ويعر و ذريُه منو [ٖٗج]

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5
()3
()2

ـ ٟىِ :عظمي.
لخي حٌِر١ي ٞـ ٟطخؽ حٌعَِ ّٚخىس (ُـَ) عٓ «حٌِـٔ٠ٚ :»َ١ظعًّ ؼخٌزةخ ا ـة ٟأ ّٚي ٛةٛص حٌلّةخٍ,
 ٛ٘ٚحٌٕ١ٙك.
ـظق حٌـٍ( ً١حَٓ٦حء  )ٕٗ:ٔ5حٌٍٛلش ِٚ .ٖٖٔ ٙ ,ٔٙٙخ ٔمٍٗ عٕٗ ٌ ْ١ـ ٟى.
حٌّلظٔذ ٕٔٚ .ٔ3:مٍٗ أر ٛحٌزمخء ـ ٟحٌىٍ١خص ِخىس (حٌٌي) ٕٔ٠ ٌُٚزٗ ٨رٓ ؿٕ.ٟ
ـ ٟحٌّلظٔذٚ :وؤّٔ.ُٙ
ـ ٟحٌّلظٔذ ٚـظق حٌـٍ.ْ٤ :ً١
«أوزَ [ليٍحا] ِّخ» وٌح ـ ٟحٌّلظٔذٚ .ـ ٟـظق حٌـٍ :ً١أوؼَ ِ٠ةخٍحا ِّةخٚ .ـة ٟأ  ٚد  ٚؽ :أوؼةَ
ِخ.
وٌح ـ ٟىٚ ,لي ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.
ـ ٟحٌٕٔن :حٌ ٛ٘ٚ .َٞ١ّٜأر ًٙٓ ٛرٓ ٍّٓ١خْٔٔٚ .زٗ ٌ « »َّ١ٛلَ٠ش آهَ عَحق حٌعـةُٚ ,أ ّٚي
عةةَحق حٌعةةَد٘ٚ .ةةِ ٛةةٓ ِعظٌِةةش حٌزٜةةَس .عخٛةةَ حٌوٍ١فةةش حٌعزخٓةة ٟحٌّةةؤِ:ٕ٠ .ْٛةةَ :حٌفَٓٙةةض
ٕ٘ٔٚ .ـ« ٗ١حرٓ ٍّٓخْ» ٚـ ٟوظذ حٛٛ٤ي «ٓةٍّ١خْ»١ٚ .زمةخص حٌّعظٌِةش (حٌ زمةش حٌٔةخرعش) ,55

(ٓٔ)

ٌٔخْ حٌِّ١حْ ٍٗ ,ٖ32:لُ.ٗٓ5ٙ :
حٌٌ٠ ٓ٠ظظزّع ْٛح٤ػَ.
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(ٔ)
اظتسميات مػن األشتػا
قاؿ ال َقرايف ُ :حّي أ ّف بعضهم ّاف ي ّدعي أنّو يعلم ّ
سمى « ْإدذاغ»(ٕ) قاؿٕٙ[:د] أجػد يػو ي سػاً شػديداً وال أراه إال اضتجػر
قيَ لو :ما م ّ
اضتجر وىَ ّذلك
قاؿ «األا هآف» :والثآف ىَ الص ي عن «ع اد» (ٖ)
ّ

قيػَ

(ٔ)

(ٕ)
(ٖ)

ٔفخثْ حٛٛ٤ي ـَٗ ٟف حٌّلٜٛي ٔٚ .ٗ٘2:حٌمَحـ ٛ٘ ٟأكّي رٓ اىٍ ْ٠حٌّخٌى ٟحٌٜةٕٙخؿ,ٟ
أر ٛحٌعزةخّ ٗةٙخد حٌةي .ٓ٠طةٛـ ٟرخٌمَحـةش رخٌمةخَ٘س ٓةٕش ٗ٘ٙ3ة  .حٌةي٠زخؽ حٌّةٌ٘ذ ٍٔ ,ٕٖٙ:لةُ:
ٕٗٔٚ ,ح٤ع.2ٗ:ٔ َ٩
ـٔ ٟفخثْ حٛ٤ةٛي :اىعةخعُٚ .حى ـ١ةٗ :رخٌزَرَ٠ةشٚ .ـةٗ ٟةَف ؿّةع حٌـٛحِةع ٌٍّلٍةٚ ٟحٌِّ٘ةَ:
آًؼخغُ .حى ـَٗ ٟف حٌـّعٌ ِٓ ٛ٘ٚ :ؽش حٌزَرَٚ .ـ ٟحٌَِّ٘ ٛ٘ٚ :رخٌفخٍٓ١ش حٌلـَ.
ِةخ رعةةي لةٛي حرةةٓ ؿٕة ٟاٌةة ٝآهةَ حٌىةةِٕ َ٩مةٛي ِةةٓ ٗةَف ؿّةةع حٌـٛحِةع ٌٍّلٍةة:ٕ٠ .ٟةَ :كخٗةة١ش
حٌع خٍ ٔٚ ,ٖٗ5:حٌَِّ٘ ٔٚ .ٗ5:حٌّٜخىٍ حٌظةًُ ٟوةَص ـة ٟأ ّٚي حٌّٔةؤٌش حٌؼخٌؼةش ـة ٟحٛة ٩ف
حٌٍؽش ٚطٛل١فٙخ ًوَص حٌو٩ؾ ـًٌ ٟه رخٌظف.ً١ٜ
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المسأل الخىمس

من مسائَ اظتق ّدمات

ال ػ ػ ػ ٌ الالت :رت ػ ػ ػ «دالل ػ ػ ػ ٍ» ٍرّ ػ ػػات ال ػ ػػداؿ ّم ػ ػػا نقل ػ ػػو «الن ػ ػػَوي»(ٔ) واقيص ػ ػػر
«اظتص اح»(ٕ) على ّسر الداؿ و ي و وقاؿ :وىَ ما يقيضيو اللُ عند(ٖ) إ القو
الطح يٌ ي :نس ٌ لػ«الن َ» ألنّو اضتاّم ا والنس غتازي ٌ وىي ألىلو حقيق ٌ

يدؿ لو اظتقاـ
و«الدالالت» م يدأ ،به :ثالث أي :الذري ّما ّ
لفظي ه :مرجعها للُ (ٗ)
ٌ

باليمرف
ومر ّأعا العلم اضتااَ ّ
كصطىعيٌ ه :منسَب ٌ للصناع ّ
كمعط ي ه يقيضيها اظتع بدالل العقَ(٘)
ٌ
قاؿ «ابن القاْم الع ادي»( )ٙيف «حاشي الي ُػ » يف الُقػو ل ػ«ابػن حجػر»( )5نقػالً
نقالً عن «اطتصائص»(ٔ) :األوُف ّدالل الُعَ على اضتػدث والثانيػ ّدالليػو علػى الامػاف

الاماف والثالث ّدالليو على الُاعَ(ٕ)
(ٔ)

ـة٘ ٟةخِٖ أ  ٚد  ٚؽ :ـةٍٓ ٟةةخٌش ٍ١ةذ حٌم١ةخَِٕ .ةةٗ .أ٘.ة ٌعٍٙةخ وظةخد :ـ٠ةةً حٌم١ةخَ ٘٤ةً حٌعٍةةُ
ٚحٌلي٠غ ٚحٌِ٘خى ٚحٌعزةخى ٚحٌٜةٍلخء ٚحٌمةَحء ِةٓ أ٘ةً حٓ٦ة:ٕ٠ .َ٩ةَ٘ :ي٠ةش حٌعةخٍـ,ٕ٘ٗ:ٕ ٓ١
ٕ٘٘ٚ .حلظٜةةَ حٌٕةة ٞٚٛـةة« ٟحٌظز١ةةخْ ـةة ٟآىحد كٍّةةش حٌمةةَآْ» ٕٓٔٚ ,حٌّـّةةٛع ٔ ٕٗ2:عٍةةٝ
حٌىَٔ ٚحٌفظق :َ:ٕ٠ .حٌمخِ ّٛحٌّلَٗٚ ٢١كٗ طخؽ حٌعَِ ّٚخىس (ىًٌ)ٚ .حٌٕ٠ ٛ٘ :ٞٚٛل ٝ١رةٓ
َٗؾ حٌي ,ٓ٠أرُ ٛوَ٠خ ِل ٟ١حٌي ,ٓ٠حٌّظٛـّ ٝر «ٔ ٟ٘ٚ »ٜٛلَ٠ش ِةٓ لةَ ٜكةٍٛحْ رٔة٠ٍٛخ ٓةٕش

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ

()5

١ :َ:ٕ٠ . ٘ٙ5ٙزمخص حٌ٘خـع١ش حٌىزٍَ ,ٖ2٘ ٜلُٚ ,ٕٔ33 :ح٤ع.ٔٗ2:3 َ٩
حٌّٜزخف حٌِّٕ ,َ١خىس (ىًٌ).
وٌح ـ ٟحٌّٜزخف حٌّٕٚ ,َ١ـ ٟحٌٕٔن :عٕٗ ٛ٘ٚ .طلَ٠ؿ.
«ٚحٌةةي٨٨ص ِزظةةيأ هزةةَٖ َِ ...ؿعٙةةخ ٌٍفةة »:وةةٌح ـةة ٟىٚ ,ـةة ٟأ  ٚد  ٚؽٚ :حٌةةي٨٨ص حٌٍفةة٘ٚ .:ةةٛ
ه ؤ.
ـ ٟؽ :حٌفعً.
ـة٘ ٟةةخِٖ أ  ٚد  ٚؽ :لٌٛةةٗ (لةةخي حرةةٓ حٌمخٓةةُ اٌةة ٝآهةَٖ) ٘ةةٌح ِىظةةٛد ـةةٔٔ ٟةةوش حٌّئٌةةؿ عٍةةٝ
حٌٙخِٖ وخطذ عٍٙ١خ ٔٔوش.
ّيػب أزتػد بػن قاْػػم الع ػادي (تٜٜٗى ػ) حاشػي ً علػػى «حتُػ احمليػاج بشػرح اظتنهػػاج» البػن حجػر اعتييمػػي (ت ٜٗٚ

ىػ) الذي شرح يو «منهاج الطال ني وعمدة اظتُيني» يف الُقو للنَوي (ت ٙٚٙى ػ) والّيػاب مط ػَع مػ حَاشػي ع ػد
اضتميد اظتّي الشروآف (ت ٖٔٓٔىػ) ينظر :جام الشروح واضتَاشي ٖٜٕٖٔ:
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قػػىؿ «ابػػن جػ » فػػي «الخصػػىئص»(ٖ) :كهػػي أي :الػػدالالت مرتّ ػ ٌ فػػي القػ ٌ ة

علا هرا الترتيو ,يق ّدـ عند تعار ها أوالىا(ٗ) على ما بعدىا وما بعده على تاليو

قىؿ :كإ ٌمى كى ت الصطىعيٌ أق ل من المعط يٌ من قًبى ًل -بّس ٍر ُي ٍ  -أي:
جه ػ ػ ِ أ ٌ ػ ػػى أي :الدالل ػ ػ َ كإف لػ ػػم تكػ ػػن لفظ ػ ػىن لَّع ػػا مع ػ ػ ً فإ ٌ ػ ػػى ص ػ ػ رةه :ا ػػُ ٌ
ألعا ىيئيو كيخرج أي :اللُ من الَجػَد الػذى ( )ٙإُف الَجػَد
يحمل ى(٘) اللفظ؛ ّ

اطتػػارجي علي ػػى ,لهػػا مالبس ػ ٌ بػػاللُ كتسػػتقر( :)5تث ػػت [تلػػك الصػػَرة]( )3علػػا
المثىؿ -بّسػر اظتػيم ويعػب عنػو ب ػ«ال نيػ » وْػيا إف شػا اهلل تعػاُف( -)2المقتػرف(ٓٔ)
ً
ب ػػى لَجػػَد مقيضػػيها ػػال تيخلّػف(ٔٔ)
فلم ػى كى ػػت الصػػناعي كػػرلك :علػػى مػػا
عنػػو ٌ
ذّر(ٕٔ) والّاؼ يو مثلها يف قَلو تعاُف :ﭽﮈ ﮉ ﮂﭼ(ٖٔ) أي :على ىداييو إياّم
لحقػت اللُػ لحكمػ و(ٗٔ) :لُائػػدةٍ ناشػػئ ٍ عنهػػا كجػػرت تلػػك الصػػَرة ظتػػا ذّػػر

ً
القَة واللاوـ
مجرل -بضم اظتيم مصدر ميمي -أي :جريا َف اللفظ المطط ؽ ب يف ّ
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5
()3
()2

حٌوٜخث.23:ٖ ٚ
ِٚخ ٔمٍٗ عٓ حرٓ حٌمخُٓ حٌعزخى ْ١ٌ ٞـ ٟى.
حٌوٜخث( ٚرخد ـ ٟحٌيٌ٨ش حٌٍف١:ش ٚحٌٕٜخع١ش ٚحٌّعٕ٠ٛش) ٖ.23:
حٌعزخٍس ـ ٟى :ـظم ّيَ عٕي طعخٍٟٙخ أٌّٙٚخ.
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :طلٍّٙخ.
«ِٓ حٌٛؿٛى حٌٌٕ٘ »ٟوٌح ـ ٟىٚ ,لي ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.
عٕي ــخي ٚـ ٟحٌوٜخثٔ٠ :ٚظمَ.
ُ٠خىس ِٓ ى.
«١ٓٚؤط ٟاْ ٗخء هللا طعخٌ ْ١ٌ »ٝـ ٟى.

(ٓٔ)
(ٔٔ)
(ٕٔ)
(ٖٔ)

عٕي ــخي ٚـ ٟحٌوٜخث :ٚحٌّعظََِ.
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :طوظٍؿ.
ـ ٟحٌف :ٕ2ٗ:ٔ ٞ١أِ :ٞؼً ِخ ًوَ .ػُ ٔمً و َ٩حرٓ ع٠ ٌُٚ ّْ٩عمذ عٍ.ٗ١
«ل ٌٗٛطعخٌ ْ١ٌ »ٝـ ٟى .حٌزمَس ٕ٨ َ:ٕ٠ .ٔ23:كظّخي و ْٛحٌىخؾ رّعٕ« ٝعٍ »ٝـ ٟح٠٢ةش :حٌةيٍ

(ٗٔ)

حٌّٚ ,ٖٖٖ:ٕ ْٜٛحٌٍزخد ـ ٟعٍ َٛحٌىظخد ٖٚ .ٕٗ٘:لي حٓظ٘ٙي رٙخ حرٓ ٘٘خَ ـِ ٟؽٕة ٟحٌٍز١ةذ
(ٖٕٗ )ٕٖ٘ ,عٍّ ٝ
أْ حٌ:خَ٘ ـٙ١ةخ ِعٕة ٝحٌزةخء .ػة ُّ أػزةض ِعٕة ٝحٓ٨ةظع٩ء ٌٍىةخؾٚ ,لةخيً :وةَٖ
حٌىٛـٚ ْٛ١ح٤هفٖ.
عٕي ــخي ٚـ ٟحٌوٜخث :ٚرلىّٗ .لخي حرٓ حٌ ١ذٌ« ٚ :لىّش» ر َ٩حٌعٍّةش ٚؤةَ حٌلةخء حٌٍّّٙةش,
ٚحكيس حٌلىُ ,أٌ :ٞلمض حٌٕٜخع١ش حٌٍّفٌ :لىّش ,أٌ :ٞفخثةيس ٔخٗةجش عٕٙةخ .وةٌح ـة ٟحٌ٘ةَفٚ ,حٌةٌٞ
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وكتَز ي اظتيم على اْم مّاف أي :جرت يف غترى اللُ عَملت معاملَيو(ٔ)
ُ
ف ػ ػ خال(ٕ) أي :اظتػ ػػذَّراف مػ ػػن الدالل ػ ػ اللُظي ػ ػ والدالل ػ ػ الصػ ػػناعي -وإال لقػ ػػاؿ:
ػػد،ليا(ٖ) -فػػي بػػىب المعل ػ ـ(ٗ) بىلمشػػىه ة أي :اظتيعلق ػ (٘) بػػاألذراض؛ إذ مػػن

ٍ
اظتعلَـ أ ّف غتمَع أجاا اللُ وغتمَع اُ أجاائو ذري
مشاىد بَ لتدث شيئاً شيئاً
كأم ػى المعطػػا :بُػػي ٍ سػ ٍ
ػَّف يف «اظتص ػ اح»( :)ٙقػػاؿ «أبػػَ حػػا » :تقػػَؿ الع ّام ػ :
ٌ
ػت و العػػرب ال تعػػرؼ «اظتعػ » وال تّػػاد تػػيّلم بػػو نعػػم قػػاؿ بعػػض العػػرب:
ي معػ علػ َ
أل ّ
«ما مع ِ ّ ىذا » بّسر النَف وتشديد اليا
وقاؿ «أبَ زيد»( :)5ىذا يف َم ْعنَاة ذلك ويف معنػاهْ :ػَا ٌ أي :يف ؽتا ليػو ومشػا يو
دالل ً ومضمَناً ومُهَماً
وقاؿ «الُارا »( )3مع الشي ومعناتو واح ٌد ()2
ومعناه و َاه ومقيضاه ومضمَنو [ٖٓأ] ّلُّو ىَ ما ي ّدؿ عليو اللُ
ويف «اليهذيب»(ٓٔ) عن « علب»(ٔ) :اظتع واليُسري والياويَ َْا

ٌ

ـةة ٟحٌٕٔةةن حٌّٜةةللش« :رلىّةةش» ,رخٌّٛكّ ةةيس حٌـةةخٍّس ٟٚ ,ة ُّ حٌلةةخء حٌٍّّٙةةش ,آهةةَٖ ٟةةّ َ١حٌّفةةَى
(ٔ)

حٌؽخثذ حٌعخثي عٍ« ٝحٌٍف ,»:أٌ :ٞلمض حٌٕٜخعّ١ش رلىُ حٌٍفٌ٘ٚ .:ح هخَ٘  ٨ؼزخٍ عٍ.ٗ١
لخي حرٓ حٌ ١ذِ( ٚ :ـَ )ٜرفظق حٌّٛٓ ,ُ١حء وخْ ِٜيٍحا ِ١ّ١خ ا أ ٚهَؾ ِىخْ ,وّخ ٘ ٛهةخَّ٘
ِ ّٗٔ٤ؤه« ِٓ ًٛؿَ »ٜحٌؼ٩ػٚ .ٟطفٜة ً١حٌ٘ةخٍف ـ١ةٗ رؤّٔةٗ رخٌ٠ة ُّ ِٜةيٌٍٚ ,رةخٌفظق حٓةُ ِىةخِْ

(ٕ)
(ٖ)

ؼفٍش عٓ حٌمٛحعي .وّخ ٠ ٨وف ٝعٍ ًٞ ٝرَ١ٜس.
ُحى عٕي ــخي ٚـ ٟحٌوٜخث :ٚرٌٌه.
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :ـيهٍٕخٚ .لٚ« ٌٗٛاٌ ٨مخي ـيهٍظخ» ـ ٟى ً ٌ ٨ٌٛٚ :ىهٍظخ.

(ٗ)
(٘)

ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ ٔٔٚن حٌف :ٕ2٘:ٔ ٞ١حٌعٍ.َٛ
«أ ٞحٌّظعٍمش» ـ ٟى :حٌمخثّش.

()ٙ
()5

حٌّٜزخف حٌِّٕ ,َ١خىس (عٕ.)ٛ
٘ٓ ٛع١ي رٓ أ ّٚرٓ ػخرةض رةٓ ر٘ة َ١رةٓ لة ْ١رةٓ ُ٠ةي حٜٔ٨ةخٍٛ ,ٞةخكذ حٌٕةٛحىٍ حٌّ٘ةٍٛٙس.
طٛـٕٓ ٟش ٕ٘ٔ٘ ٚ .ل ً١ؼًٌ َ١ه .رؽ١ش حٌٛعخس ٍٔ ,٘3ٕ:لُ.ٕٕٕٔ :
٘ ٛآلخق رٓ ارَح٘ ُ١حٌفخٍحر ,ٟأر ٛارَح٘ٛ ,ُ١خكذ ىٛ٠حْ ح٤ىد ٚهخي أرةٜٔ ٟةَ حٌـة.َٞ٘ٛ
طٛـ ٟرخٌ ّٓ١لَحرش ٖٓ٘٘  .رؽ١ش حٌٛعخس ٍٔ ,ٖٗ5:لُ.32ٓ :
ىٛ٠حْ ح٤ىد ٍٗ ,ٖٗ:لُ حٌزٕخء.5ٔٓ :
ط٠ٌٙذ حٌٍؽشِ ,خىس (عٕخ) ٖ.ٕٖٔ:

()3
()2
(ٓٔ)
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وقد اْيعمَ النػاس :ىػذا [ٖ٘ب] معػ ّالمػو وشػ هو أي :مضػمَنُو ودالليػو وىػَ
مطابق لقَؿ «أ زيد» و«الُارا »
وأرت ػ الن ػػاة وأىػػَ الل ػ [ٖ٘ج] علػػى قػػَؿ :ىػػذا ع ػ ىػػذا وىػػذا وىػػذا يف اظتع ػ
َْا ٌ وىذا يف مع ىذا أي :ؽتا ٌَ لو ومشابو(ٕ) انيهى
واظتراد من اظتع ىنا ما ال يرج للُ وال لصَرتو
يَا ػ ػَ إليهػ ػػا ب ػػالنظر والُّ ػػر
ف اللتيػ ػ طتُائه ػػا الحق ػ ػ ه بعل ػ ػ ـ اال ػ ػػت الؿ ,ويُ ّ
كليسػػت دالليػػو فػػي حي ػا -بُػػي اظتهمل ػ وتشػػديد الي يي ػ آ،ػػره زاي :-ق يػ ِػَ العلػػَـ(ٖ)
ىٌ
ٌ
الضػػركريىت(ٗ) :اضتااػػل ِ مػػن ذػػري نظ ػ ٍر وال اّيسػ ٍ
ػاب منسػػَب ٌ للضػػرورة :إصت ػا (٘) اظتػػَُف
ْػ ػ انو الع ػػد( )ٙأف كت ػػاـ بالش ػػي عل ػػى م ػػا ى ػػَ علي ػػو( )5جامػ ػاً ال ي ػػاوؿ بيش ػ ٍ
ػّيك وال
ب ريه()3

و
الالت
مثىؿ ذلك
ي
أي ٍ
نَع من أنَاعها ال ٌ ي
كل كاح مط ى ,من ّ
الفعىؿ ,ففي ٌ
ػدؿ علػػى «الضػػرب»
ػثالث ,فإ ٌػ ي ػ ٌؿ بلفظ ػ  :ادتػػو علػػا مص ػ رهّ ,ػ ػ« ػػرب» يػ ّ
ال ػ ي

كببطىئ ( )2الذي ىَ ترتيب حرو و م ما قاـ ا من اضترّات والسّنات(ٓٔ) -ويقاؿ لػو
اظتثاؿ ّما مر -كصيغت  :عطف تُسري؛ الثال ع و ٍ
احد(ٔٔ) عند الصر يني [ٕٚد]
ٌ
ي
ً
ٌ
ّ
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5
()3

()2
(ٓٔ)
(ٔٔ)

٘ ٛأكّي رٓ ٠ل ٝ١رٓ ٔ٠خٍ حٌ٘١زخٔ ُ٘٨ِٛ ٟحٌزؽيحى ٞحِ٦خَ أر ٛحٌعزخّ ,اِخَ حٌىٛـ ٓ١١ـ ٟحٌٕلةٛ
ٚحٌٍؽش .طٛـٕٓ ٟش ٔ . ٕ٘2رؽ١ش حٌٛعخس ٍٔ ,ٖ2ٙ:لُ.535 :
ـ ٟحٌّٜزخف حٌّٕ :َ١أِ٘ ٚخرٗ.
وٌح ـ ٟىٚ ,لي ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.
إٌ٘ ٝخ حٔظ ٝٙو َ٩حرٓ ؿِٕٚ ,ٟخ رعيٖ ّ
ٍِو ِٓ ٚو.ِٗ٩
وٌح ـ ٟى ٚحٌفٚ ,ٕ2ٙ:ٔ ٞ١ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :اٌلخء.
ـ ٟدٌٍ :عزي.
وٌح ـ ٟىٚ ,لي ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.
ٌ٘ٚح طعَ٠ؿ حٌٍَٚ٠س رّعٕخ٘خ حٌّمخرً ٌ٩وظٔخر َ:ٕ٠ .ٟـ ٟطعَ٠ةؿ حٌ٠ةٍَٚسٗ :ةَف حٌّٛحلةؿ
ٔٚ ٕٓٓ:حٌظعَ٠فةةةةةخص ٗٔٔ ٚحٌلةةةةةيٚى ح١ٔ٤مةةةةةش ٓٚ 5حٌظٛل١ةةةةةؿ ٚحٌىٍ١ةةةةةخص ٚ ٘5ٙو٘ةةةةةةخؾ
ح٩ ٛكخص حٌفِٕ ٕٔٔٔ:ٕ ْٛخىس (حٌٍَٚ٠س).
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ ٚ ّ ٚحٌفٚ :ٕ25:ٔ ٞ١رٕخثٗ.
ٓ١ؤط ٟحٌظعَ٠ؿ (ٔٔ5أ).
وٌح ـ ٟى ٚحٌفٚ ,ٞ١لي ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.
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الصطىعيٌ اظت نيّ علػى مػا رّّػا يف األل ػاب مػن تيّػ ّػالـ العػرب علػا زمى ػ ما ػياً
أو حاالً أو مسيق الً
عَ ال ب ّد لو من ٍ
َّ ٍ
يدؿ علا فىعل (ٔ).
اعَ ّ
العقَ أ ّف ّ
كبمعطىه ال ّد ّاؿ عليو ُ
ف ػػىلكالف :اللُ ػ ُ وا ػي يو مس ػػم عىف :مػػدرّاف ٍاْ ػ السػػم وىػػَ م ػراده(ٕ)
ُ
ّ
ٌ
بػ«اظتشاىدة» يما تقدـ هما رورياف
كالثىلػػث :اظتع ػ

ػعيف ألنّػو اْػػيدالِف ونظػػري إ ٌمػػى ييػ رؾ -بال نػػا للمُعػػَؿ-
ػ ٌ

ظتطلَب ،بي من ذلك(ٖ)
ٍ
ٍ
ٍ
َاَ ا
بىلطظر :ترتيب أمٍَر معلَم أو مظنَن لليّ ّ
ػل فعػل ٍُ لَّنػو معػ ً (ٗ) ال بػ ه  :ال ػتي َػد لػ مػن فىع وػل مترجػو
مػن ج ػ أ ٌف ك ٌ

مػػن ابمّػػاف إُف الَجػػَد؛ لف كج ػ د فعػ وػل مػػا مػػن غيػػر فىعػ وػل محػ ه
ػىؿ؛ أل ّف الشػػي ال
لتدث بنُسو وال منها بَ عن ٍ
اعَ

ق ػ ػ ػػىؿ «اب ػ ػ ػػن ىش ػ ػ ػ ٍػاـ الخضػ ػ ػ ػراكم» ف ػ ػ ػػي ّي ػ ػ ػػاب «اإلفص ػ ػ ػػىح»(٘) -بالُ ػ ػ ػػا
واظتهمليػػني( :-)ٙكدالل ػ الص ػػيغ -ىػػي اظترّّ ػ مػػن اظتػػادة واعتيئ ػ  -هػػي المس ػ ٌػمىة عنػػد

دؿ علػػى ػػمن مػػا يف معنػػاه اظترّّػ ِ
ب مػػن اضتػػدث
علمػػا الن ػػَ دالل ػ التضػ ٌػمن؛ أل ّف الُعػػَ ّ
ػدث( )5ادتػػو ودالليػػو علػػى غتمَعهػػا مطابقػ ٌ؛ ألنػّو دتػػاـ مػػا
والامػػاف وىػػَ الامػػاف يئيػػو واضتػ ُ
و

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5

لو لُ الُعَ

 َ:ٕ٠ـ ٟىٌ٨ش حٌفعً عٍ ٝحٌفخعً :حٌظٌٚ ً١٠حٌظىّ.ٔ3ٔ:ٙ ً١
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽَِ :حى.
«ِٓ ًٌه» وٌح ـ ٟىٚ .ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٌٌٌ :هٚ .ـ ٟحٌف :ٕ25:ٔ ٞ١وٌٌهٚ .لي لّ :ً١
اْ حٌٕ:ةَ ٘ةٛ
حٌفىةةَ:ٕ٠ .ةةَ :حٌّٛحلةةؿ ٔٗٚ ,حٌىٍ١ةةخص (حٌٕ:ةةَ) ٗٓ:ٕ٠ٚ .2ةةَ :حٌظعَ٠فةةخص ِةةخىس (حٌفىةةَ) ِٚعـةةُ
ِمخٌ١ي حٌعٍٍ ,ٔٔ5 َٛلُٚ ,3ٗ5 :حٌليٚى ح١ٔ٤مش ٚ ,ٙ2حٌظٛل١ؿ ٚىٓظ ٍٛحٌعٍّخء ِخىس (حٌفىَ).
ـ٘ ٟخِٖ أ  ٚد  ٚؽ :كيػخ.
ـ ٟى :ح٠٠٦خفٚ .وظخرٗ ٘ :ٛح٦ـٜخف رفٛحثةي ح٠٠٦ةخف ٤رة ٟعٍة ٟحٌفخٍٓة:ٕ٠ .ٟةَ :رؽ١ةش حٌٛعةخس
ٍٔ ,ٕٙ5:لُٚ ,ٗ22 :و٘ؿ حٌ.ٕٔٔ:ٔ ْٕٛ:
ٌ ْ١ـ ٟى.
وٌح ـ ٟحٌفٚ ,ٕ23:ٔ ٞ١ـ ٟحٌٕٔن :أ ٚحٌليع.
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المسمىة دالل ى اللػاكـ؛ لداللػ
كال الل المعط ي -ىي دالليو على اعلو -هي
ٌ
اللُ على الزـ اظتَ َع لو وىَ اضتدث الَاق يف ٍ
زماف من وجػَد اعلػو واألوليػاف لُظييػاف
حقيقي ً أو حّماً(ٔ)
كقػػىؿ «أب ػ حيػػىف» فػػي «تركرت ػ » :مصػػدر عػ «الُاعػػَ» أيِّ :
مذّرتػػو بالَُائػد

اظتَدع ػ يهػػا ليقري هػػا قػػاؿ بعضػػهم :وىػػي باْػػم «الينسػػي » أوُف مػػن اْػػم «اليػػذّرة»؛ لعسػػر
الَاَؿ يها إُف اظتطلَب؛ إذ ال هرْ َ(ٕ) عتا وال مظاف ح يرج إليها(ٖ)
ُ
ثالث مراهو:
في دالل الفعل القائم بو ي
أح ػ هى :أ ٌػ ػ (ٗ) يػ ػ ٌؿ علػػا الحػ ػ ث اظتعػ ّػب عنػػو(٘) بػ ػ«اظتصػػدر» بلفظ ػ أي:
ّادتو كعلا الامىف أيِ ّ :
اظتعني( )ٙمن األزمن الثال بصيغت  :اظتػادة مػ مػا قػاـ ػا مػن

يُسر ما بعػده ّمػا تقػ ّدـ:-
من ترتيب وحرّات وّْنات ولذا ّسرىا بقَلو :أم ٌ -
حرؼ ّ
حاؿ(ٖٙ[ )5ج] ك ػ علػا و
ػكل مخصػ ص ٍُ يف ترتيػب اضتػروؼ مػ مػا قػاـ ػا ؽتػّا
َ

ذّر

(ٔ)

ـة ٟحٌفةٚ :ٕ23:ٔ ٞ١كىّةخا:ٕ٠ .ةَ ـةة ٟىٌ٨ةش حٌلةيع ٚحٌِِةةخْ ٌٍفعةًٔ :ظةةخثؾ حٌفىةَ ٕ٘ٚ ,حٌزةةي٠ع
ٔٚ ,2:حٌـِ١ٌٚش ٓٚ ,ٙ2 ,ٙحٌظٌٚ ً١٠حٌظىّ١ةً ٔٔٚ ,ٗ2:ظةخثؾ حٌظلٜةٗٚ ,ٔٗ٘:ٔ ً١ةَف حٌلةيٚى
ـ ٟحٌٕلٚ ,2ٙ ٛكخٗ١ش حٌٜزخْ ٔ َ:ٕ٠ٚ .٘3:ـ ٟطف ً١ٜىٌ٨ش حٌفعً حٌّؽٕ ٟـ ٟحٌٕل.32:ٔ ٛ
ـ ٟؽ ٚى :ـَٓٙض.
لخي حرٓ حٌ ١ذ ِظعمّزخ ا ٔٚ :ٕٕ2:ـ.ٌَ:ٔ ٗ١
عٕي ــخي :أّّخ.
«حٌّعزَّ عٕٗ» ـ ٟى :حٌّّٔ.ٝ

()ٙ
()5

ـ ٟى :حٌّعظزَ.
ٌ
كخي» ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :كةَؾ طفٔةِ َ١مةيَ كةخي ِةخ رعةيٖ وّةخ
ل« :ٌٗٛ
كَؾ ٠فَّٔ ِخ رعيٖ وّخ طم ّيَ َ

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)

وٚ .ٗٔٛـ٘ ٟخِٖ أ  ٚد« :كَؾ طفٔ َ١اٌن ٌ ...عٍٗ :كَؾ طفٔ٠ َ١فَٔ ِخ رعةيٖ [ـة ٟؽ :ـ١فٔةَ
ُ
ةللض حٌعزةةخٍس ِةةٓ
ِةةخ رعةيُ] وّةةخ طمةةيَ كةةخي ؤٛةةٗ» اٌةةن  ...ـةةبْ حٌعزةةخٍس ِ٘ٗٛةةش .ـظؤِةةً أ ٘.ة » ـٜة
حٌٙخِِٖ ٚ .ىخٔٙخ ـ ٟى« :كَؾ طفِٔ ,َ١خ رعيٖ اًح وخْ ِفَىحا ع ؿُ ر١خْ أ ٚرييٌ .لخي ـةِ ٟؽٕةٟ
ٔةَ ع فةخ ا ٜ٠ةٍق
حٌٍز١ذ ٨ :ع ةؿ ٔٔةك ,ه٩ـةخ ا ٌٍىةٛـٛٚ ٓ١١ةخكذ حٌّٔةظٛـٚ ٝحٌّفظةخفّ ّٔ٤ةخ ٌةُ َ
ٌٍٔةةم ١ٛىحثّ ةخا ٨ٚ ,عخ١ف ةخ ا ِ ُِ٩ةخ ا ٌع ةةؿ حٌ٘ةةٟء عٍةةٔ ٝفٔةةٗ»٘ٚ .ةةٌح حٌىةة َ٩لةةي ٍٚى ـةةٔٓ( ٟأ)
 ٖٔ ,ٕٔ(ٚد) ٕٔ(ٚؽ) وّخ ٓزمض حٗ٦خٍس إٌ٘ ٗ١خن.
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كلرلك :لدالل اي يو علػى الامػاف تختلػف ال ٌ اللػ علػا الامػىف اظتػر ِاد اب ،ػا ِر

بّػػَف اضتػػدث يػػو بػػىختالؼ [ٖٙب] الصػػي للُعػػَ؛ أل ّف الداللػ علػػى الامػػاف بالصػػي

ظتادة الُعَ [ٖٔأ]
ا،يلُت با،يال و كال تختلف ال الل للُعَ علا الح ث اظتدلَؿ ّ

بىختالف ى أي :الصي ِغ بَ َّ من اي و داؿ على اضتدث اظتدلَؿ للمادة

كالثى ي من اظتذاىب الثال  :أ ٌ ي ٌؿ علا الحػ ث بىلصػيغ  ,ك ي ّ
ػدؿ ػا أيضػاً
(ٔ)
ػش» ومثّلػػو بقَلػػو:
علػػى اختالف ػػى مػػن أي :علػػى وقػػد أ ػ َ
ػت غتيئهػػا لالْػػيعال «األُ،ػ ُ
ﭽﮃ ﭾ ﭿﭼ (ٕ) أي :عليهم(ٖ)
ك ػ ػ كاقعػ ػىن أي :ميع ػػديّاً أك غي ػػر كاقػ ػ أي :قاا ػراً(ٗ) كيطجػ ػر مػ ػ ذل ػػك
اظتدلَؿ ا ذّر للصي الامى يف  -اعَ «ينجر» -أل ّف َّ ٍ
حدث وتعلّ َقو ُعَلػو ال بػ ّد لػو مػن
ّ
ّ
ٍ
زماف في ٌؿ علي  :على الاماف الفعل بىللاكـ ظتا ذُّر دالل ى السقف علػا الحػىئ ؛

ي

ػري أ ّف ىػذا اظتُهػَـ ال يعقػَ
ن ّف السقف مَ َعٌ لأل،شاب وما عليها من اصتريػد وال ُّػرتاب ذ َ
بيعقَ ٍ
إال ُّ
يدؿ عليو دالل َ االليااـ
حائا أي :جدا ٍر يَ عليو ّ
كالثىلػػث عكس ػ  .و ّس ػره(٘) بقَلػػو :أ ٌػ ( )ٙي ػ ٌؿ علػػا الامػػىف برات ػ  ,هػػَ
مَ ػػَعو؛ ل ٌف صػػيغت ت ػ ؿ ُّ علػػا الامػػىف المى ػػي يف ؿتػػَ « ػػرب» كالمسػػتقبل يف
«يضػػرب» و«ا ػػرب» [ٕٛد] بىلػػرات دالل ػ ً مي ػادرًة مػػن اللُ ػ
آي ُ( )5اضتقيق

ػادر اظتع ػ مػػن اللُ ػ
وت ػ ُ

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

«٠ٚييّ رٙخ أ٠٠خ ا عٍ ٝحهظ٩ـٙخ» وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ٠ٚ :ييّ رخهظ٩ـٙخ.
حٔ٤ز١خء ٕٔ.55:
ٌ ْ١ـ ٟى :َ:ٕ٠ .حٌـٕ ٝحٌيحٔٔٔٚ .ٖٖٔ )ِٓ( ٟذ أر ٛكّ١خْ ـ ٟحٌزلَ حٌّل)ٖٓٙ:ٙ( ٢١
ِـ١جٙخ رّعٕ( ٝعٍ٤ )ٝر ٟعز١يس.
أُِ٨ :ٞخا.
ـ ٟدٚ :لّ١يٖ.
ؿخُ ـظق ِّ٘س «أْ» رعي حٌمٛي عٍ ٝحٌلىخ٠ش.

()5

أ :ٞعِ٩ش.

(ٗ)
(٘)
()ٙ
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كداللت ػ أي :الُعػػَ علػػا الح ػ ث بػػىال جرار :بالي عي ػ ل يػػاف الامػػاف(ٔ)؛ أل ّف
عما جرى يف الاماف منو
القصد اب ،ار ّ
ػدؿ علػػى اضتػػدث ّادتػػو وعلػػى الامػػاف يئيػػو
واظتخيػػار :الػػذي عليػػو اصتمهػػَر أنّػو يػ ّ
األوؿ -باالليااـ
وعلى الُاعَ ّ
اظتعني أو اظت هم على اطتالؼ -والي قيق ىَ ّ
تن ي ػػو :قي ػػَ :تعري ػػف «اظتُ ػػرد» يف حػ ػ ّد «الّلمػ ػ » بانّػ ػو «م ػػا ال ي ػػدؿ ج ػػاؤه عل ػػى ج ػػا
معناه»(ٕ)
منيقض بالُعَ ظتا ذّرناه
ٌ
ػادة ليسػػيا ّػذلك؛
وأجيػػب :بػػا ّف اظتػراد ب ػ«اصتػػا » مػػا ّػػاف مرتّ ػاً يف السػػم واعتيئػ مػ اظتػ ّ
ألعما يسمعاف معاً ال تناقض(ٖ) ّذا قيَ
ّ

ػدد اضترّػػات والسػػّنات السػػّنات ذػػري
وقػػاؿ بعضػػهم مػػا معنػػاه :إف أريػػد باعتيئ ػ عػ ُ
اظتُسرة(ٗ) بذلك لُظاً ال يّػَف جػا اً مػن
ملَُظ ا وّذا عدد اضتروؼ ال تَّف اعتيئ ّ
من اللُ
وإف ّسػرت بالصػػَرة العار ػ باعي ػػار ترتيػػب اضتػروؼ واضترّػػات والسػػّنات ّػػذلك؛
أل ّف الظاىر أف تلك اعتيئ اعي اري

باعػا أْػ اب
وإف سػػرت باضترّػػات الطارئػ وحػ َػدىا أو مػ (٘) اضتػػروؼ قػػد كتػػاب ّ
لدالل اهمَع على اظتع ؛ لذا نس ت( )ٙالدالل إليها واهلل أعلم()5

(ٔ)
(ٕ)

ٌ ْ١ـ ٟى.
وةةٌح عَّ ـةةٗ حرةةٓ ٘٘ةةخَ ـةةٗ ٟةةَف حٌم ةةَ ٔٔٚ ,ـةةٗ ٟةةَف ٗةةٌ ٍٚحٌةةٌ٘ذ ٔٔٚ ,عٍّةةك عٍةةًٌ ٝةةه
حٓ٨ةظَحرخً ٞـةٗ ٟةَف حٌىخـ١ةش ٔٚ ,ٕٕ:حٌٔة ٟ١ٛ١ـةةّ٘ ٟةع حٌٛٙحِةع ٔ:ٕ٠ٚ .ٗ:ةَٗ :ةَف وظةةخد
حٌلةةيٚى ٌ٥رةةيٗٚ ,ٕ2 ٞةةَف وظةةخد حٌلةةيٚى ـةة ٟحٌٕلةةٌٍ ٛفةةخوٚ .3ٖ ٟٙؿةةخء ـةة ٟكخٗةة١ش حٌٜةةزخْ
(ٌٔ٘[ :)ٙ٘:ح] ح٩ ٛف حٌّٕخ١مش .ـةٌوَٖ ـة ٟحٌعَر١ةش ِةٓ هٍة ٢حٛة ٩ف رخٛة ٩ف:ٕ٠ٚ .ةَ:
كخٗ١ش حٌو.ٙ2:ٔ َٞ٠
ـ ٟى :حٔظمخَٗ :َ:ٕ٠ .ٝف حٌىخـ١ش َٔٗٚ ,ٕٙ:ف ٌٗ ٍٚحٌٌ٘ذ ٌٍـٛؿَٚ ٔٗٓ:ٔ ٞحٌىةٕ٘ َ٩ةخ
ِٕٗٚ ,كخٗ١ش َٗف ل َ حٌٕي.2 ٜ
ـ ٟى :حٌّعظزَس.
«أِ ٚع» وٌح ـ ٟى ٚحٌفٚ ,ٖٖٓ:ٔ ٞ١ـ ٟأ  ٚد  ٚؽِٚ :ع.

()ٙ
()5

وٌح ـ ٟى ٚحٌفٚ ,ٖٖٓ:ٔ ٞ١ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :حٔٔ١ض.
«ٚهللا أعٍُ» ٌ ْ١ـ ٟى .ؿخء ـ ٟرٍٛغ حٍ٤د حٌٍٛكش حٚ ٌٝٚ٤حٌؼخٔ١ش ِٓ ٔٔن ِىظزش حٓ٤ي٠ ٨ :مةخي
«ٔلةةٟ( ٛةةَد) ِفةةَ ٌى ِةةع ٛةةيق طعَ٠ةةؿ حٌَّ ّوةةذ عٍ١ةةٗ ,ـبّٔةةٗ ٠ةةييّ عٍةة ٝحٌلةةيع رّخىطةةٗٚ ,عٍةةٝ

(ٖ)
(ٗ)
(٘)
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المسأل السىد
(ٔ)
م يطقسم إلا:
الحكم -وىَ إ ات أم ٍر ألم ٍر أو نُيُو عنو  -الطح ٌ
و
كاجو ال كتَز ترّو
 -كممط وع ال كتَز علو

ولتسن وما كتَز ويقُ
 كحس ون كقبي و أي :ما كتَز ًُ
األّثر
كخالؼ الكلا يف االْيعماؿ ظتخالُيو
َ

الس اء ال يق وال لتسن يو عالً وترّاً
 كجىئ وا علا ٌفػ ػ ػاضتّػ ػػم ال اج ػ ػو الػ ػػذي ال كتػ ػػَز [ٖٚج] تػ ػػرؾ العمػ ػػَ بػ ػػو كرف ػ ػ الفىعػ ػػل
بعض،« :ر َؽ الثَب اظتِس (ٖ)
(ٕ)
مردود
مار» شاذ ٌ
ُ ْ َ
ونصُو يف قَؿ ٍ َ
ٍرؼ ز ٍ
واظتراد :اعَ الُعَ ذري اهرور ٍ
ائد ّأمػا اعػَ الصػُ اظتشػّه يجػَز ج ّػره بعػد
ُ
حتَيػػَ ابْػػناد عنػػو لضػػمري مَاػػَ ها وّػػذا اعػػَ اظتصػػدر واشتػػو بن ػػا يو إليػػو(ٗ) واهػػرور

ائد ّػ«ما جا ٓف من ٍ
ٍرؼ ز ٍ
ٍ
أحد» [ٖٚب] و ﭽ ﭘ ﭙ ﭦ ﭼ (٘) كتر بالاائد

ػتالً َف يسػيثن اهػرور بػاضترؼ الاائػد
ىذا إف أُريد الر لُظاً أو تقديراً نف أُريد ولَ ّ
اعَ اظتصدر أو اشتُو اظتضاؼ ىَ إليو؛ أل ّف ّالً مر َعٌ بالُاعليّ ّ
ػتالً
وال ُ
ِ
و،روجػو
وقد يقاؿ :ال يرد اعَ الصُ أيضاً؛ ألنّػو َف كتػر إال بعػد حتَيػَ إْػناده عنػو
عن الُاعلي (ٔ)
والدعا ظهَر ذلك أ لقو اظتصنّف
ّ
ٌ
ةَٚؾ.
حٌِِةةخْ ر١ٙجظةةٗ» ّٔ٤ةةخ ٔمةةٛي حٌّةةَحى رخٌظَو١ةةذ أْ ٠ىةة ْٛػ ة ُّ أؿةةِح ٌء َِطز ةشٌ ِٔةةّٛعشٌ ٘ةة ٟكة

(ٔ)
(ٕ)

ٚحٌ١ٙجش ِع حٌّخىس ٌٔ١ض وٌٌهٚ .ـ ٟحٌٕىض (رةخد حٌىة ٕٔٔ )َ٩حٌّ زةٛع ٚحٌمٔةُ حٚ٤ي  :ٔ3لةٛي
حٌىخـ١ش :حٌىٍّش ٌفٟٚ ٌ:ع ٌّعِٕ ٝفَى .ـ ٗ١أِ .ٌٍٛػ ُّ لخي ٖٕٔ :حٌٔخرعّ :
أْ حٌفعً وٍّةشٌ حطفخلةخاِ ,ةع
ّ
أْ ِيٌ ٌٗٛؼِ َ١فَىٖ ٛ٘ٚ .حٌليع ٚك ٌٜٗٛـ ٟحٌِِٓ حٌّخ .ٟٟوٌح أٍٚىٖ حٌَٚ ٟٟلّٛحٖ.
ٌ٘ح طعَ٠ؿ حٌلىُ حٌعمٍ:ٕ٠ .ٟةَ :حٌظعَ٠فةخص ِةخىس (حٌلىةُ)ِٚ ,عـةُ ِمخٌ١ةي حٌعٍة( َٛعٍةُ حٌّٕ ةك)
ٍ ,ٔٔ5لُٚ ,3٘٘ :حٌظٛل١ؿ  ٚحٌىٍ١خصٔٚ ٖ3ىٓظ ٍٛحٌعٍّخء ِخىس (حٌلىُ).
ـ٘ ٟخِٖ أ  ٚد  ٚؽِ :زظيأ هزَٖ «ٗخً».

(ٖ)

 :َ:ٕ٠حٌّؽٕٚ ,2ٔ5 ٟحرٓ عمٚ ,ٖٗ٘:ٔ ً١حٌظ٠َٜق ٔٚ ,ٖ2٘:كخٗ١ش حٌوّ٘ ,ٔٙٙ:ٔ َٞ٠ةع
حٌٛٙحِع ٖ.3:
«ٚحّٓٗ ربٟخـظٗ اٌ ْ١ٌ »ٗ١ـ ٟى.

(٘)

حٌَعي ٖٔٚ ,ٖٗ:حَٓ٦حء .2ٙ:ٔ5

(ٗ)
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كتأ ٌخ ًره(ٕ) عن الفعل و«زيػد(ٖ) قػاـ» لػي مػن الُعػَ والُاعػَ [ٕٖأ] بػَ مػن

اظت يدأ واطتب ىذا مذىب ال صريني وأجاز الَّ يَف تقدنتو على عاملو
ويف «اليَ ي » لػ«ابن ٍ
ىشاـ»ُ :زتَ ما اْيندوا يف تقدنتو عليػو علػى أنّػو عنػد ال صػريني
رورة(ٗ)

لّن يف «اظت »(٘) :ال كتيا ال صري تقدنتو مطلقاً
و ائػػدة اطتػػالؼ بػػني أىػػَ ال لػػدين :يف ؿتػػَ« :الايػػداف أو الايػػدوف قػػاـ» يجػػب إ ػراد
الُعَ عند الَّيف ومطابقيو عند ال صري()ٙ
ُ
ّ
ّ
ك صػ ً
ػو المفعػ ؿ ب ػػري واْػػط حػػرؼ جػػر( )5إف َف ينػػب عػػن اعلػػو وشػ ّذ ر عػػو
مر آنُاً ور عو م الُاعَ أيضاً يف قَلو[ :من اطتُيف]
يما ّ

قاف( )3وبَـ()2
ّيف من ااد ع ْقع ِ
ُُ
ََ

(ٔ)

ِٓ ح٠٢ش حٌىَّ٠ش ِٚخ رعي٘خ ٌ ْ١ـ ٟىٚ .لّ ٨ٚ« ٌٗٛىعخء ه »ٍٛٙح٢ط ٟـ ٟى.ٍٛٙ:ٌٚ :

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

عٕي ــخيٚ :طؤه.َٖ١
ٌعٍٙخ :ـِ٠ي.
لخي حرٓ ٘٘خَ ـ ٟأٟٚق حٌّٔخٌه ٕٚ :ٙ3:عٓ حٌىٛـ ٟـ ٟؿٛحُ طمي ُ٠حٌفخعً ,طّٔةىخ ا رٕلة ٛلةٛي
حٌِرخء:
ِخ ٌٍـّخي ِ٘ٙ١خ ٚث١يح
 ٛ٘ٚعٕئخ ٍَٟٚس ,أٙ١ِ٘« ٚخ» ِزظةيأ كةٌؾ هزةَٖ ,أٙ:٠ :ٞةَ ٚث١ةيحا .ل١ةً :أِ٘« ٚةٙ١خ» رةيي ِةٓ
 َ١ّٟحٌَ:ؾ : َ:ٕ٠ٚ .حٌظٌٚ ً١٠حٌظىّ.ٔ55:ٙ ً١
لخي ـِ ٟؽٕ ٟحٌٍز١ذ (حٌزخد حٌؼخٔٚ :ٗ2ٙ )ٟأِخ ٔل٠ُ ٛي لخَ ـخٌـٍّش حّٓ١ش  ٨ؼٌ َ١عيَ ِخ ٍ ٠ذ
حٌفعً ٌ٘ح لٛي حٌـّٚ ٍٛٙؿ ُٛحٌّزَى ٚحرٓ حٌعَ٠ؿ ٚحرٓ ِخٌه ـعٍ١ظٙةخ عٍة ٝحٟ٦ةّخٍ ٚحٌظفٔةَ١
ٚحٌىٛـ ْٛ١عٍ ٝحٌظميٚ ُ٠حٌظؤهٚ .َ١ـٚ :3ٕ5 ٙ ٟعٓ حٌزٜةَ ٓ١٠أٔةٗ ٠ ٨ـةٌ« ُٛة٠ُ ٛةي لةخَ» ا٨
ـ ٟحٌ٘عَ أ ٚحٌٕي :َ:ٕ٠ٚ .ٍٚحٌظ٠َٜق ّٔ٘ٚ ,ٖ25:ع حٌٛٙحِع ٔ.ٕ٘ٗ:
ِٓ لٌ٘« ٌٗٛح ٌِ٘ذ حٌز ْ١ٌ »...ٓ١٠َٜـ ٟى.

()5

 :َ:ٕ٠حٌّؽٕٚ ,2ٔ5 ٟحرٓ عمٚ ,ٖٗ٘:ٔ ً١حٌظ٠َٜق ٔٚ ,ٖ2٘:كخٗ١ش حٌوّ٘ ,ٔٙٙ:ٔ َٞ٠ةع
حٌٛٙحِع ٖ.3:
١خثَ أرٍك أرٚ ٞ١أٓٛى٠ ,عمعك رٜٛطٗ.
ٛيٍّٖ :
اْ ِٓ ٛخى عمعمخ ا ٌّ٘ .َٛأٌّ٘ :ٞئٚ .َٚحٌز١ض ـة ٟحٌظةٌٚ ً١٠حٌظىّ١ةً ٚ ,ٕ3ٕ:ٙحٌّؽٕةٟ
ٍ ,2ٔ3لُّ٘ٚ ,ٕٔٓٓ :ع حٌٛٙحِع ٍٖ ,3:لَُٗٚ ,ٕٙٗ :ف أر١خص حٌّؽٍٕ ,ٕٔ3:3 ٟلُ.2ٗ5 :
لخي حٌزؽيحىٌ٘ٚ :ٞح حٌز١ض ٌُ ألؿ عٍ ٝلخثٍٗ ٨ٚ ,عٍة ٝطظّظةٗ ِةع ٗة ّيس حٌفلة ٚعٕةٗ ِة ّيس ع٘ةَٓ٠

(٘)

()ٙ

()3
()2
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شذوذ من الّالـ عند أمن ابل اس(ٔ)
ال يق ذلك إالّ يف رورةٍ أو ٍ

ػءوٌؿ
كجر المضىؼ إلي مطلقاً كتطكي ًر الحىؿ وما جا منو يف ّالمهم معر ػاً م ّ
ػاألوؿ»(ٕ) أي :مػرتّ ني ووجػب
األوَؿ
َ
عند ال صريني ّػ«وحػده» عػ «منُػرداً» و «اد،لػَا ّ
تنّػػريه أل ّف ال ػػرض مػػن اضتػػاؿ مػػن بيػ ِ
ػاف اػػُ ِ(ٖ) اػػاحِها حااػ ٌػَ م ػ الينّػػري ػػاليعريف
ل َ (ٗ)
ٌ
ك تنّ ِري التميي ًا ,و«أؿ» يف قَؿ الشاعر[ :من الطَيَ]
اددت و ت النُ يا قي عن عم ِرو(٘)
ت وجَىنا
َ
َ
رأييُك ظتّا أف عر َ
َْ
ُ
زائدةٌ
كغي ًر ذلك من األحّاـ الَاج اليت ال ُحتصر

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

(٘)

ٓةةٕشٍ ٨ٚ ,أ٠ظةةٗ ـةة ٟوظةةخد ٔلةةُ٠ ٛعظّةةي عٍ١ةةِٗٚ .ؼةةً ٘ةةٌح ِّةةخ ؿُٙةةً لخثٍةةٗ ٠ ٨ـةة ُٛحٓ٨ظ٘ةةٙخى رةةٗ
٨كظّخي أّٔٗ ِٓ ٗعَ حٌٌّّٛيٚ .ٓ٠هللا أعٍُ.
ِٓ لّ « ٌٗٛ
ٍ ٌٗٚـعٗ ْ١ٌ »...ـ ٟى.
 :َ:ٕ٠حٌىظخد ٔٚ ,ٖ23:حٌّمظ٠ةذ ٖٗٚ ,ٕ5ٔ:ةَف حٌىخـ١ةش ٕٚ ,ٕٔ:حٌظٜةَ٠ق ّٔ٘ٚ ,٘35:ةع
حٌٛٙحِع ٗ.ٔ3:
ُحى ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٛ :فش.
لةةخي حرةةٓ حٔ٤زةةخٍ ٞـةة ٟأٓةةَحٍ حٌعَر١ةةش (رةةخد حٌلةةخي) ٖ :ٔ2ـةةبْ ل١ةةًٌِ :ة َُ ٚؿةةذ أْ ٠ىةة ْٛحٌلةةخي
ٔىةةَس؟ ل١ةةًّ :
 ْ٤حٌلةةخي ؿةةَِ ٜـةةَ ٜحٌٜةةفش ٌٍفعةةًٌٙٚ ,ةةٌح ٓ ة ّّخ٘خ ٓةة١زٔ ٗ٠ٛعظ ةخ ا ٌٍفعةةًٚ .حٌّةةَحى
رخٌفعً حٌّٜيٍ حٌٌ٠ ٞييّ حٌفعً عٍٚ ,ٗ١اْ ٌُ طةٌوَٖ ,أ ٨طةَّ ٜ
أْ «ؿةخء» ٠ةييّ عٍة« ٝحٌّـةٟء» ,اًح
لٍةةض« :ؿةةخء ٍحوز ةخ ا» ىيّ عٍةةِ ٝـةةٟء ِٛٛةةٛؾ رَوةةٛد؟ ـةةبْ وةةخْ حٌلةةخي ٠ـةةَِ ٞـةةَ ٜحٌٜةةفش
ٌٍفعًٔ ٛ٘ٚ ,ىَس ,ـىٌٌه ٛٚفٗ ٠ـذ أْ ٠ىٔ ْٛىَس :َ:ٕ٠ٚ .حٌٍزخد ٔ.ٕ3ٗ:
«عةةٓ عّةةَ »ٚـةة ٟؽ ؿةةخءص رعةةي « ـةة ٟلةةٛي حٌ٘ةةخعَ»ٚ .لخثةةً حٌز١ةةض ٍحٗةةي رةةٓ ٗةةٙخد حٌ٘١ةةىَٞ
حٌـخٍ٘ٚ .ٟل :ً١حّٓٗ ٍٗ١ي ِٓ ٛ٘ٚ .ل١ٜيس ٠وخ١ذ ـٙ١خ ـظ١خْ لزٍ١ظٍٗ ِ ,عٙخ:
ٌٍٜزَ
ِٓ ِزٍ ٌػ عّٕ ٟـظ١خْ ُ ٘٠ى ََ إّٟٔٔ
أٍ ٜكمزش طُزي ٞأِخوَٓ
ِ
٠ ٛ٘ٚوخ١ذ ـ ٟحٌ٘ةخ٘ي لة ْ١رةٓ ِٔةعٛى حٌ٘ة١زخٔ ,ٟحٌةٌ ٞلُظةً ٛةي٠مٗ عّةَ .ٚـ١مةٛي :أرٜةَطه
عٕيِخ ٍأ٠ضَ ٓةخىحطٕخَ٘ ,رةضَ ٚـةٍَصَ عّٕةخ١ٚ ,خرةض ٔفٔةه عةٓ ٛةي٠مه حٌةٌ ٞلظٍٕةخٖٚ .حٌ٘ةخ٘ي ّ
أْ
«حٌٕفْ» طِّ ِ١١عَّؾ ر «أي»ٚ ,كمّٗ أْ ٠ىٔ ْٛىَس عٕي حٌز ,ٓ١٠َٜـٌٍح ع ّيٚح حٌ٤ةؿ ٚحٌةُ َ٩حثةيس.
ً٘ٚذ حٌىٛـ ْٛ١اٌ ٝؿٛحُ طعَ٠فةٗ ,ـٙة ٟعٕةيُ٘ ؼ١ةَ ُحثةيسٚ .ل١ةً« :حٌةٕفْ» ِفعةٛي ٌة «ٛةيىصَ »
ٚطّ١ِ « ِ١١زضَ » ِلٌٚؾٗ ٨ٚ .خ٘ي ـة ٟحٌز١ةض كٕ١جةٌٚ .حٌمٜة١يس ـة ٟحٌّف ّ٠ةٍ١خص ٍٖٓٔ ,لةُ.35 :
ٚحٌز١ض ـ ٟحٌظٌٚ ً١٠حٌظىّٚ ,ٕٖ3:ٖ ً١أٟٚق حٌّٔخٌه ٕٚ ,ٖٙٔ:حرةٓ عم١ةً ٍٔ ,ٔ٘3:لةُ,ٖ5 :
ٚحٌّمخٛةةي حٌٕل٠ٛةةش ٍٔ ,ٖٔٗ:لةةُٗٚ ,ٕٔٗ :ةةَف حٗ٤ةةٍّ ,ٕٕٗ:ٔ ٟٔٛلةةُٚ ,ٕٔ3 :حٌظٜةةَ٠ق
ٍٔ ,ٔ3ٗ:لُّ٘ٚ ,ٖٔٔ :ع حٌٛٙحِع ٍٗ ,5ٕ:لَُٗٚ ,25ٙ :ف ٗٛح٘ي حرٓ عم.ٕ5 ً١
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اضتّم الممط عي منو كأ
ك
ُ

اد ذلك ,هَ ؽتنػَعٌ منػو ّمػا م ّػر بعضػو وىػَ ؽتػا ال

يعي ّد بو أاالً(ٔ)
ُ
و
رط مػىض ٍُ ؿتػَ :إف
الحسن :كرف المضىرع ال اق ُِ جااءن بع
اضتّم
ي
ك ُ
يقَـ عُ َم ُر ومنو قَلو[ :من ال سيا]
قاـ زي ٌد ُ
يقَؿ :ال ذائب ماِف وال ح ِرـ(ٕ)
وإف أتاه ،ليَ يَـ مس ٍ
ُ
َُ
ٌ َ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ (ٖ)
ومن شَاىد اصتاـ قَلو تعاُف :ﭽ ﭷ ﭸ
(ٗ)
ػار إالّ مػا ذ َّ َػر
قاؿ «أبَ حياف»  :وال أعلم ،ال اً يف جَاز اصتػاـ وأنّػو صػي ٌ ؼتي ٌ
اػػاحب ّيػػاب «ابع ػراب»(٘) عػػن بعػػض الن ػػَيني أنػّػو ال يّػػَف يف الّػػالـ الُصػػي إّفتػػا

ػيص ػػا بػػَ ْػػائر
ػص عليػػو اصتماع ػ أنّػػو ال متػ ّ
كتػػي م ػ «ّػػاف»؛ أل ّع ػا أـ ال ػػاب والػػذي نػ ّ
األ عاؿ يف ذلك مثلها
()ٙ
ونص بعض أا ابنا أنّو أحسن من اصتاـ
قاؿ  :والر مسمَعٌ
ّ
ِ ()5
اب
وُ
ا،يل ػػف يف ختركت ػػو ق ػػاؿ «ْ ػػي َيو»  :إنّػػو عل ػػى نيّػ ػ اليق ػػدٔف [ٖٛج] واصتػ ػَ ُ
ػتذوؼ
ٌ

وقاؿ « (ٔ)
اب على حذؼ الُا
اظتبد» والَّ يَف :إنّو جَ ٌ
ّ

(ٔ)

«وّخ َِّ رعِّ ٛ٘ٚ ٗ٠خ ُ٠ ٨عظ ّي رٗ أ٩ٛا» ٌ ْ١ـ ٟى.

(ٕ)

َةََ رةٓ ٓةٕخْٚ .حٌوٍ١ةً :حٌفم١ةَٚ .حٌمٜة١يس ـة ٟىٛ٠حٔةٗ ٘ٓٔ.
حٌز١ض ٌِ٘ ِٓ َ١ل١ٜيس ِةيف ـٙ١ةخ ٘ ِ
:ٕ٠ةةَٗ :ةةَف ى٠ةةٛحْ ُ٘١ةةَ ٌؼعٍةةذ ٍ ,ٕٔٙلةةُٚ .3 :حٌز١ةةض ـةة ٟحٌىظةةخد ٖ ,ٙٙ:حٌمظ٠ةةذ ٕ,ٙ3:
ٚحٛٛ٤ي ـ ٟحٌٕل ٚ ,ٔ2ٕ:ٕ ٛحٌّفَٗٚ ,ٖٕٓ ًٜف أر١ةخص ٓة١زٌٍٕ ٗ٠ٛلةخّ ٍ ,ٕ35لةُ,٘ٙ2:
َٗٚف أر١خص ٓ١زٌٍٔ ٗ٠ٛةَ١حـٍ ,5٘:ٕ ٟلةُٚ ,ٖٗ2 :حٜٔ٦ةخؾ ٍٕ ,ٕٙ٘:لةُٚ ,ٕٗٓ :حٌّمخٛةي
حٌٕل٠ٛشٍٖ ,ٖ2ٔ:لَُٗٚ ,ٔٔٔٗ :ف أر١خص ِؽٕ ٟحٌٍز١ذ ٍ ,ٕ2ٓ:ٙلُ.ٙٙ3 :
٘ٛى ٔٔ..ٔ٘:
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
حٌزلةةةةَ حٌّلةةةةة ٗ2ٕ:5 ٢١طلةةةةض طفٔةةةةة َ١لٌٛةةةةٗ طعةةةةةخٌ :ٝﭽ ﮇ ﮖ
ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭨ ﭩ ﮤ ﮥ ﮦ ﮦ ﮨ ﮩ ٘ ٗ ٘ ﭼ حٌٍ٘ٛسٕٗٛٗ ِٓ ٟ٘ٚ ,ٕٓ:ح٘ي حٌـَِ.
ُحى ـ ٟحٌزلَ ٛ٘ :أر ٛحٌلىُ رٓ عٌٍس ٛ٘ٚ .حٌلٔٓ رٓ عزي حٌَكّٓ رٓ عزي حٌَك ُ١حٌو٠ةَح.ٞٚ
وخْ كّ١خ ٕٓش ٗٗٚ . ٘ٙوظخرٗ ٘ ٛح٦ؼَحد ـ ٟأَٓحٍ حٌلَوخص ـ ٟح٦عَحد :َ:ٕ٠ .رؽ١ش حٌٛعةخس
ٍٔ ,٘ٔٓ:لُٚ .ٔٓ٘ٓ :ـة ٟو٘ةؿ حٌٕ:ة ٕٔ٘:ٔ ْٛحٓةّٗ :ح٦عةَحد عةٓ أٓةَحٍ حٌلَوةخص ـةٟ
ٌٔخْ ح٦عَحد.
حٌمخثً أر ٛك١خْ ـ ٟحٍط٘خؾ حٌَ٠د ٗ.ٔ35ٙ:
لخي ـ ٟحٌىظخد ٖٚ :ٙٙ:لي طمٛي :اْ أط١ظٕ ٟآط١ه .أ :ٞآط١ه اْ أط١ظٕ .ٟػ ُّ أٍٚى ر١ض ُ٘.َ١

(ٖ)
(ٗ)
(٘)

()ٙ
()5
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اب من ذػري إ ػمار ػا ٍ وال نيّػ تق ٍ
ػدٔف لّػن ظتػا َف يظهػر اصتػاـ
وقاؿ آ،روف :إنّو جَ ٌ
ّ
يف الش ػػرط لَّن ػػو ما ػػياً ػػعُُت األداة ع ػػن [ٕٜد] العم ػػَ يف ع ػػَ اصتػ ػَاب(ٕ) ّ ػػذا يف
«اعتم »(ٖ) للمصنّف ّالمو ىذا(ٗ) جا ٍر علػى قػَؿ ذػري «ْػي َيو» ننّػو علػى قَلػو دليػَ
اصتَاب

كاضتّػػم القبػػي -بػػَ يف «اصتمػ »(٘) للمصػػنّف أنػّػو ػػرورةٌ -كرفعػ أي :اظتضػػارع

الَاق جاا ً بع

و
مضىرعّ ,قَلو[ :من الرجا]
رط
و

إنّك إف يصرع أَ،ؾ تُصرع()ٙ
ُ ْ
ُ
بن حاب ٍ يا أقرعُ
يا أقرعُ َ
ور عو عنػد «ْػي َيو» علػى اليقػدٔف واليػا،ري إف ّػاف ق لػو مػا يطل ػو(ّ )5ال يػت وإالّ
على إ مار الُا ؿتَ«:إف تات آتيك» إذا جا يف الشعر ()3

(ٔ)

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ

()5
()3

لةةخي ـةة ٟحٌّمظ٠ةةذ ٕ :ٙ3:ـمٌٛةةٗ «٠مةةٛي» عٍةة ٝاٍحىس حٌفةةخءٚ .حٌّزةةَى ٘ةةِ ٛلّةةي رةةٓ ٠ِ٠ةةي رةةٓ عزةةي
ح٤وزَ حُ٤ى ٞحٌز َٜٞأر ٛحٌعزخّ ,اِةخَ حٌعَر١ةش ـة ٟعٜةَٖٛ ,ةخكذ حٌّمظ٠ةذ .طةٛـ ٟرزؽةيحى
ٕٓش ٘ . ٕ٘3رؽ١ش حٌٛعخس ٍٔ ,ٕٙ2:لُ.ٖ٘ٓ :
«ٌىٓ ٌ ّّخ ٌُ  َٙ:٠حٌـَِ ـ ٟحٌٌَ٘ ١ىِ ٗٔٛخ١ٟخ ا ٟعُفض ح٤ىحس عٓ حٌعًّ ـ ٟـعً حٌـٛحد» ٌةْ١
ـ ٟحٍط٘خؾ حٌَ٠د.
ا
ّ٘ةةع حٌٛٙحِةةع ٗ:ٕ٠ٚ .ٖٖٓ:ةةَ أ ٠٠ةخ حٌّٔةةؤٌش ٚلةةٛي حرةةٓ عةةٌٍس ـةة ٟحٌزلةةَ ٘ٚ ٕٔٓ:حٍط٘ةةخؾ
حٌَ٠د ٗٚ ٔ35ٙ:حٌيٍ حٌّ.٘ٗٙ:2ٚ ٕ2ٙ:ٙ ْٜٛ
«ـىٌ٘ ِٗ٩ح» وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٚ :وٓٚ .ِٗ٩م ض وٍّش «ٌ٘ح» ِٕٙخ.
ّ٘ع حٌٛٙحِع ٗ.ٖٖٔ:
حٌزـٍ ٟحٌـخٍ٘:َٜٚ٠ٚ .ٟ
حٌَؿِ ٌعَّ ٚرٓ هؼخٍَ
ّ
٠خ أل َع رٓ كخرْ ٠خ ألَع
ْ
ـخِٔ َْ:خ طٕٜع
أّ ٟأه ٛن
أّه اْ َٜ٠ع أهٛن طَٜع
 ٛ٘ٚـ ٟحٌىظخد ٖٚ ,ٙ5:حٌّمظ٠ذ ٕٚ,5ٓ:حٛٛ٤ي ـ ٟحٌٕلٗٚ ,ٕٗٙ:ٖٚ ,ٔ2ٕ:ٕٛةَف أر١ةخص
ٓةةة١زٌٍٔ ٗ٠ٛةةةَ١حـٍ ,23:ٕٟلةةةُٚ ,ٗٙ3 :حٜٔ٦ةةةخؾ ٍٕ ,ٕٖٙ:لةةةُٚ ,ٗٓٔ :حٌّمخٛةةةي حٌٕل٠ٛةةةش
ٍٖ ,ٖ2ٕ:لُٚ ,ٔٔٔ٘ :حٌوِحٔش ٍ ,ٕٓ:3لُٗٚ ,٘3ٔ :ةَف أر١ةخص حٌّؽٕةٍ ,ٔ3ٓ:5ٟلةُ,52ٓ :
َٗٚف ٗٛح٘ي حرٓ عم.ٕٗٗ ً١
ـّ٘ ٟع حٌٛٙحِع ٗ :ٖٖٔ:اْ وخْ لزٍٗ ِّخ ّ٠ىٓ أْ ٍ ٠زٗٚ .حٌىِٕ َ٩مٛي ِٕٗ.
لخي ـ ٟحٌىظخد (ٖ٠ ٨ٚ :)ٙ5:لٔٓ «اْ طؤطٕ ٟآط١ةه» ِةٓ لِزَةً ّ
أْ «اْ» ٘ة ٟحٌعخٍِةشٚ .لةي ؿةخء ـةٟ
حٌ٘ةةعَ .ػ ة ُّ حٓظ٘ةةٙي ٓةة١ز ٗ٠ٛرةةخٌَؿِٚ ,لةةخي :أ :ٞأةةه طٜةةَع اْ ٜ٠ةةَع أهةةٛنٔٔٚ .ةةذ حٌز١ةةض
ٌـَ َ٠رٓ عزي هللا حٌزـٍ ٟح.ِٟ٩ٓ٦
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اب يف اظتع ػ
ومػػذىب «اظتػ ِّ
ػبد» أنػّػو علػػى إ ػػمار الُػػا يف اضتػػالني؛ ألنػّػو جػَ ٌ

وقػػد وق ػ

ػتلّو ال يُنَى بو اليقدٔف [ٖٛب]

غالمػ زيػ ه (ٔ)؛
اضتّم
ي
خالؼ الكلا كتق يم المفع ؿ في ح  :ػرب ى
ك ُ
أل ّف األوُف(ٕ) واػ ػػَ الُاعػ ػػَ بالُعػ ػػَ لَّنػ ػػو ّجائػ ػػو؛ ولػ ػػذا صػ ػػَ بػ ػػو بػ ػػني آ،ػ ػػره وعالم ػ ػ
إعرابو(ٖ) واألوُف تقدٔف مرج الضمري وقد ُقدا ىنا

ػىئا ج ػَازاً علػػا الس ػ اء مػػن ذػػري رج ػػاف لّػػَ مػػن ر يػػو(ٗ) علػػى
كاضتّػ ُػم الجػ ي

حسن وال ق ٌ وال ما يف معناه من ،الؼ األوُف
اآل،ر ال ٌ
كحرؼ المبت أ أك الخبر(٘) أي :أحدقتا عنػد وجػَد مػا يػدؿ لّػَ ؿتػَ :ﭽﭾ
ػذوؼ اطتػػب أي :أرتػػَ ()5
ػب م يػػدأ
ﭽﭾ ﭿﮌ ﭼ( )ٙننّػػو ػتيمػػَ لَّنػػو م يػػدأً ػتػ َ
أو ،ػ َ
ٍ
رتيَ وّ ذ هما معاً وإ اهتما بعد ؿتَ «نعم»(ٖٖ[ )3أ]
ػتذوؼ أي :ابي ابٌ ٌ
كإثبىتً م ذلك اضتػذؼ واب ػات ْػَا ٌ حينئ ٍػذ حيػث ال مػى ى مػن الحػرؼ,
ٍ
()2
مقامػو ّجػَاب «لػَال»
كحيث ال مقتضا ل مػن وجػَب حػذؼ أحػدقتا لقيػاـ شػي َ
مقاـ ِ ،ب اظت يدأ
القائ ِم َ
ويف «اصتم »(ٓٔ) :حيث ا ّ اضتذؼ يهما ُي األوُف قَالف
(ٔ)

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5
()3
()2
(ٓٔ)

عٕةةي ــةةخي :وظمةةي ُ٠حٌفخعةةً ـةةٔ ٟلةةٟ ٛةةَد ؼ ُِ ٩ةٗ ُ٠ةةيحا٘ٚ .ةة ٛؼ١ةةَ ؿةةخثِ عٕةةي حٌـّٙةةْ٤ ٍّٛ
حٌ٠ ٨ َ١ّ٠ـ ُٛأْ ٠عٛى عٍِ ٝظؤهَ ـ ٟحٌٍفٚ :حٌَطزشّ٘ :َ:ٕ٠ .ع حٌٛٙحِعٔٚ .ٕٕ2:حٌٜةٛحد
ِخ أػزظَٗ حرُٓ ّ
ع.ْ٩
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :حَٚ٤ي.
وّخ ـ ٟح٤ـعخي حٌؤّش ,ـخٌفخعً حٌ َ١ّ٠حٌّظٚ ,ًٜحٌٕ ْٛعِ٩ش اعَحرٙخ.
ـ٘ ٟخِٖ أ  ٚد  ٚؽ٤ :كي َ١ـ.ٗ١
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٚ :حٌوزَ.
ٓٛ٠ؿ ٕٔ.3ٖ ,ٔ3:
 :َ:ٕ٠حٌىظخد ِٔٚ ,ٔٗٔ:ؽٕ ٟحٌٍز١ذ .3ٕٙ
«ٚاػزخطّٙةةخ رعةةي ٔلةةٔ ٛعةةُ» ِىخٔٙةةخ ـةة ٟى :ـةةٔ ٟلةة ٛلٌٛةةٗ طعةةخٌ ٝﭽ ﯧ ﰀ ﭼ [حٌةةٌحٍ٠خص ٔ٘]ٕ٘:
ٓ َ٩ل َٛأ َ٩ٓ :ٞعٍ١ىُ أٔظُ ل .َٛـلٌؾ هزَ حِٚ ,ٌٝٚ٤زظيأ حٌؼخٔ١ش.
عٕي ــخيِ ٨ :مظ.ٞ
ّ٘ع حٌٛٙحِع ٕ.ٖ3:
001

الُائدة

ا
ػطي»(ٔ) :األوُف ّػػَف احملػػذوؼ اظت يػػدأ؛ أل ّف اطتػػب ػت ػ ّ
قػػاؿ يف «اعتم ػ » :قػػاؿ «الَاْػ ّ
وقاؿ «الع (ٕ)
اليجَز يف آ،ر اصتمل أْهَ
ّ
دي»  :األوُف َّنو اطتب؛ ألف ّ
نقَ القَلني «ابن إياز»(ٖ) يف «شرح الُصَؿ»(ٗ)

وإذا جئ ػػت بع ػػد م ي ػػدأين خبػ ػ ٍب واح ػ ٍػد ؿت ػػَ« :زيػ ػ ٌد وعم ػػرو ق ػػائم» ػػذىب «ْ ػػي ِ
َيو»
َ
ٌ
ٌ
ػتذوؼ ()ٙ
(٘)
األوؿ و،ب الثآف
ٌ
و«اظتازٓفّ» و«اظت ّبد» إُف أ ّف اظتذَّر ،ب ّ
(ٔ)

٘ ٛحٌمخُٓ رٓ حٌمخٓةُ رةٓ عّةَ ,أرةِ ٛلّةي حٌٛحٓة  ,ٟحٌّظةٛـّ ٝرلٍةذ ٓةٕش ٕ٘ٙٙة :ٕ٠ .ةَ :رؽ١ةش
حٌٛعخس ٍٕ ,ٕٙٓ:لُ.ٔ2ٖٓ :
٘ ٛأكّي رٓ رىةَ رةٓ أكّةي رةٓ رمّ١ةش حٌعزةي ,ٞأرة١ ٛخٌةذ ,حٌّظةٛـّٓ ٝةٕش ٘ٗٓٙة ٚ .حٌةٌ ٞـة ٟرؽ١ةش
حٌٛعةةخس (ٍٔ ,ٕ23:لةةُ :٘ٗ5 :حٌع١ةةيٚ .ٞلةةي ٔٔةةذ لٌٛةةٗ ٘ةةٌح حٌٔةة ٟ١ٛ١ـةة ٟحٗ٤ةةزخٖ ٚحٌٕ:ةةخثَ
(ٕ )ٕٔٔ:اٌ« ٝحٌزَ٘خْ» ٛ٘ٚ .وظخد ـَٗ ٟف «ح٠٠٦خف» ٤ر ٟعٍ ٟحٌفخٍٓ.ٟ

(ٖ)

ٔمً ل ٌٗٛـ ٟعَ ّٚح٤ـَحف  ١حٌميّ٠ش ٔٚ .ٕٔ:حرٓ ا٠خُ ٘ ٛحٌلٔ ٓ١رٓ ريٍ رٓ ا٠خُ ,أرةِ ٛلّةي
ؿّخي حٌي ,ٓ٠حٌّظٛـّٕٓ ٝش ٔٚ . ٘ٙ3وظخرٗ ٘« ٛحٌّلٜٛي ـَٗ ٟف حٌفٜٛي حٌؤّ٨ ٓ١رٓ ِعة٢
حٌّظٛـّٕٓ ٝش  :َ:ٕ٠.»ٕٙ3رؽ١ش حٌٛعخس ٍٔ ,ٖٕ٘:لُ ,ٖٔٔٓ :و٘ؿ حٌ.ٕٔٙ2:ٕ ْٕٛ:

(ٗ)

«ـَٗ ٟف حٌفٜٛي» ٌٔ١ض ـّ٘ ٟع حٌٛٙحِةعِٚ .ؼٍةٗ ـة ٟحٌٕىةض حٌمٔةُ حٚ٤ي ٚ .ٕٕ2لةي ٔمةً لٌٛةٗ

(ٕ)

(٘)
()ٙ

حٌٔ ٟ١ٛ١ـ ٟحٗ٤زخٖ ٚحٌٕ:ةخثَ (ٕ )ٕٔٓ:عةٓ ِؽٕة ٟحٌٍز١ةذ ٘ٓ 3لةخي حرةٓ ٘٘ةخَ :اًح ىحٍ حِ٤ةَ
ر ٓ١و ْٛحٌّلةٌٚؾ ِزظةيأا ٚؤٛةٗ هزةَحا ـؤّٙ٠ةخ أٌٚةٝ؟ ػةُ ٔمةً حٌمة:ٕ٠ٚ .ٓ١ٌٛةَ :حٌظةٌٚ ً١٠حٌظىّ١ةً
ٖ.ٕ52:
٘ ٛرىَ رٓ ِلّي رٓ رم١ش حِ٦خَ أر ٛعؼّخْ حٌّخُِٔ ٟخُْ رٕ١ٗ ٟزخْٛ ,خكذ حٌظ٠َٜؿ .طةٛـٟ
ٕٓش  ٕ٘ٗ2أ .ٕٗ3 ٚرؽ١ش حٌٛعخس ٔ.2ٖ٘ ,ٖٗٙ:
حٌٌ ٞـٗ ٟةَف حٌىخـ١ةش ِٔٚ ,ٕ2ٖ:ؽٕة ٟحٌٍز١ةذ ٔٚ 3ٓ3ظةخثؾ حٌظلٜةّ 2ٖٙ:ٖ ً١
أْ ٍأٓ ٞة١زٗ٠ٛ
حٌلٌؾ ـ١ةٗ ِةٓ ح ّٚ٤ي .لةخي حرةٓ ٘٘ةخَ ـة ٟحٌزةخد حٌوةخِْ ِةٓ حٌّؽٕة« :3ٓ3 ٟاًح ىحٍ حِ٤ةَ رةٓ١
و ْٛحٌّلةٌٚؾ أ٨ ّٚا أ ٚػخٔ١ةخا ,ـىٔٛةٗ ػخٔ١ةخ ا أٌٚة ٝرخٌلةٌؾٚ .ـ١ةٗ ِٔةخثً» .ػة ُّ لةخي « :3ٓ2حٌٔةخرعش:
ّ
ٔلٌ ٠ُ :ٛي ٚعٌَّ ٚلخث ٌٌُِ٘ٚ .ذ ٓ١زّ ِٗ ٠ٛ
 ْ٤ٚـ١ةٗ
أْ حٌلٌؾ ـِ ٗ١ةٓ ح ّٚ٤ي ٌٔةِ٩ظٗ ِةٓ حٌفٜةً,
اع خء حٌوزَ ٌٍّـخٌٚ .»ٍٚعٍّٗ أهٌٖ ِٓ وةٓ َ٩ة١ز ٗ٠ٛـة ٟحٌظٕةخُع:ٕ٠ .ةَ :حٌىظةخد (رةخد حٌفةخعٍٓ١
ٚحٌّفع ٓ١ٌٛحٌٌٍ ٓ٠وًّ ٚحكي ِّٕٙخ ٠فعً رفعٍٗ ِؼً حٌةٌ٠ ٞفعةً رةِٗٚ ,ةخ وةخْ وةٌٌه) ٌٔٚ .5ٖ:عةًّ
حٌٔةةة ٟ١ٛ١لخٓةةةٗ عٍةةة ٝآ٠ةةةش حٌّخثةةةيس ٘ :ٙ2:ﭽ ﯥ ﯢ ﯣ ﯦ ﯧ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯨ ﯩ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﭼ لةةةخي ٓةةة١ز ٗ٠ٛـةةة ٟحٌىظةةةخد ٕ٘« :ٔٗ5:ةةةٌح رةةةخد ٕ٠ظٜةةةذ ـ١ةةةٗ حٌوزةةةَ رعةةةي
ح٤كَؾ حٌؤّش حٔظٜخرٗ اًح ٛخٍ ِخ لزٍٗ ِزٕ١خ ا عٍ ٝح٨رظيحء» ػ ُّ لخي ٔٚ« :ٔ٘٘:أ ِّخ ل ٌٗٛطعةخٌ:ٝ
ﭽ ﯝﭼ ـعٍ ٝحٌظميٚ ُ٠حٌظؤه ,َ١وؤّٔٗ حرظيأ عٍة ٝلٌٛةٗ :ﭽ ﯝﭼ رعةي ِةخ ِ٠ة ٝحٌوزةَٚ .لةخي حٌ٘ةخعَ:
ا ّ٨ـخعٍّٛح ّ
ٗمخق
رؽخسٌ ِخ رمٕ١خ ـٟ
أْ ٚأٔظُ
ِ
وؤّٔٗ لخي :رؽخس ِخ رمٕ١خ ٚأٔظُ» .عٍةّ ٝ
أْ حٌٔة ٟ١ٛ١حٗ٤ةزخٖ ٚحٌٕ:ةخثَ (ٔٔ )2٘:مةً وة َ٩حرةٓ ٘٘ةخَ
حٌٔخرك حٌٌٔ ٞمٍٗ ٘ ٛح٢هَ عٓ حرٓ حٌلخؿذٚ .وٌٌه حٌّزَّى ٌةُ ٜ٠ةَّ ف ـة ٟحٌّٔةؤٌشٚ ,أّّةخ لخٓةٛح
000

السراج»(ٔ) و«ابن عصَُر»(ٕ) إُف عّسو
وذىب «ابن ّ

إيا ٍز»

وقاؿ آ،روف :أنت ؼتيّػٌر انيهى
قَؿ مرّّػب مػن القػَلني اللػذين حّاقتػا «ابػن
ومنو يُعلم أ ّف قَلو ىنا بيساوي الَجهني ٌ

تن يو :ذري ٍ ،
ػاز باعي ػار قيػاـ اضتّػم
ػاؼ أ ّف إ ػالؽ اضتّػم علػى الَاجػب ومػا بعػده غت ٌ
ػَي يػػو وىػػَ ابكتػػاب الناشػ عنػػو اػػُ الَجػػَب القائمػ [بالَاجػػب](ٖ) وقػ عليػػو
الن ػ ّ
هت على نظريه يف شرح «نظم الَرقات» لػ«العمريطي»
ال اقي ّما نّ ُ
كق اجتمعت القسىـ السػت لل ّػم فػي عمػل الصػف المشػبٌ (ٗ) باْػم
وجتم ػ ػ وتُءنػّ ػػث يقػ ػػَؿ :حسػ ػػن وحسػ ػػن ٌ وحسػ ػ ِ
ػناف
الُاع ػػَ اظتيع ػ ػ ّدي لَاحػ ػ ٍػد يف ّأعػ ػػا تُث ػ ػ ّ ُ
ٌ
ِ ِ
ػنات(٘) ولػذا عملػت عملَػو وإالّ ّقهػا ظت اينيهػا الُعػَ؛
وحسنياف وحسػاف وحسػنَ َف وحس ٌ
لَّعا للث ات واالْيمرار والدواـ وىَ لليجدد واضتدوث أف ال تعمَ واقيصر على إعماعتػا
على( )ٙو ٍ
احد ألنّو أدْف [ٖٜج] درجات اظتيع ّدي

(ٔ)
(ٕ)

عٍةة ٝوِ٩ةةٗ:ٕ٠ .ةةَ :حٌّمظ٠ةةذ (رةةخد حٓ٨ةةّ ٓ١حٌٍةةٌٌ ٓ٠فّٙ:ةةخ ٚحكةةي ٚح٢هةةَ ِّٕٙةةخ ِ٠ةةخؾ)
ٗ( ٚ ,ٕٕ3:رةةخد ِةةٓ اعّةةخي ح ّٚ٤ي ٚحٌؼةةخّٔ٘ٚ ٟةةخ حٌفعةة ْ٩حٌٍةةٌحْ ٠ع ةةؿ أكةةيّ٘خ عٍةة ٝح٢هةةَ)
ٗٚ .5ٕ:لي ًوَ حٌعٍّخء ٌٖ٘ حٌّٔؤٌش ًٚوَٚح حٌو٩ؾ ـٙ١خ ىٔٔ ْٚزش حٍ٢حء وّخ ٔٔزٙخ حٌٔة.ٟ١ٛ١
:ٕ٠ةةةَ :أٓةةةَحٍ حٌعَر١ةةةش ٖ٘ٔٚ ,حٜٔ٦ةةةخؾ (حٌّٔةةةؤٌش( ٚ ,ٔ2ٓ:ٔ )ٕٖ :حٌّٔةةةؤٌش١ ٔٙٓ )ٕٗ :
ؿٛىس ِزَٚنٚ ,حٌظةٌٚ ً١٠حٌظىّ١ةً ٖٚ ,ٕ52:حٌةيٍ حٌّٜة( ْٛحٌزمةَس ٕ ٚ ,ٖٕٖ:ٕ )ٔ25:حٌّخثةيس
٘ٚ ,ٖٖ٘:ٗ )ٙ2:حٌظ٠َٜق ٔٚ ,ٖٕٔ:هِحٔش ح٤ىد (حٌ٘خ٘ي.ٕ2ٖ:ٔٓ )3ٕ٘ :
هخَ٘ و َ٩حرٓ حٌَّٔحؽ ّ
أْ ٌِ٘زٗ ٌِ٘ذ ٓ١ز :َ:ٕ٠ .ٗ٠ٛحٛٛ٤ي ـ ٟحٌٕل.ٕٖ٘:ٔ ٛ
لخي حرٓ عٜف ٍٛـَٗ ٟف حٌـًّ (رخد حٌلَٚؾ حٌظ ٟطٕٜةذ حٓ٨ةُ ٚطَـةع حٌوزةَ) ٔ ٗ٘ٔ:ـةٟ
اْ» ِلةٌٚـخا٠ٚ ,ىة ْٛحٓةُ « ّ
آ٠ش حٌّخثيس ٘ٚ :ٙ2:لةي ٠ظٜةًٌ ٍ ّٛةه رةؤْ ٠ىة ْٛهزةَ « ّ
اْ» ﭽ ﯢ ﯣ ﭼ
وؤّٔٗ لخيّ :
اْ حٌٌ ٓ٠إِٓٛح ٌ ُٙأؿَُ٘ عٕي ٍر٠ٚ .ُٙى ْٛلٌٛةٗ :ﭽ ﯦ ﯧ ﯝ ﯞ ﭼ ِع ٛـةخص عٍ١ةٗ,
ٌ
كٔةٓ
ٚل :ٌٗٛﭽ ﯟ ﯠ هِنْهُنﭼ [وةٌحٚ ,حٌٜةٛحد :آِةٓ رةخهلل] ؿٍّةش ـةِٟٛ ٟةع حٌوزةَ٘ٚ .ةٌح حٌٛؿةٗ
ؿ ّيحاّ  ْ١ٌ ّٗٔ٤ـ ٗ١أوؼَ ِٓ كٌؾ هزَ « ّ
اْ» ٌف ُٙحٌّعٕ.ٝ

(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ

ُ٠خىس ِٓ ى.
 :َ:ٕ٠حٌظ٠َٜق ِٕٚ ٕ٘:خرعي٘خ.
ٌ
كٔةةٓ ٚكٔةةٕشٌ ٚكٔةةٕظخْ
وةةٌح ـةة ٟحٌظٜةةَ٠ق (ٕ )ٗ٘:ا ّ٨أّٔةةٗ ٌةةُ ٠ةةٌوَ « ِكٔةةخْ»ٚ .ـةة ٟحٌٕٔةةن:
ٌ
ٚكٕٔخص.
ٚكٕٔٚ ْٛكٕٔخْ [ـ ٟأ  ٚؽٚ :كٔخْ] ٚكٕٔظخْ
ـ٘ ٟخِٖ أ  ٚد  ٚؽ :ـ.ٟ
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ووق ػ ل ػ«ابػػن مالػ ٍ
ػك»(ٔ) يف «الي ُ ػ [علػػى](ٕ) الّا ي ػ اضتاج يّػ »(ٖ) أ ّعػػا مش ػّه ٌ
بالُعَ(ٗ) قاؿ «ابن ٍ
ا
ىشاـ»(٘) :وىَ ذل ٌ

فإ ٌ ػػى أي :الصػػُ َ ٌإمػػى -بّسػػر اعتمػػاة وتشػػديد اظتػػيم حػػرؼ لليُصػػيَ -أف تكػ ف
غترد ًة منها
ٌ
معرف ن بػ«أؿ» أك ال ,باف تَّف مضا ً أو ّ
()ٙ
إمى يَّف(:)5
كعليهما ال متلَ معم ل ى ٌ

وجو»()2
اظتعر واب ا ّػ« ٍ
مجردان( )3من «أؿ» ِّ
ٌ
أك مقرك ىن(ٔ) بػ«أؿ» ّػ«الَجو»
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

(ٗ)

(٘)

ِ٘ ٛلّي رٓ عزي هللا رةٓ عزةي هللا رةٓ ِخٌةه ,أرة ٛعزةي هللا حٌ ةخث ٟحٌـّ١ةخٔ ٟحٌ٘ةخـع ,ٟؿّةخي حٌةي,ٓ٠
ِٔي ريِ٘ك ِٚخص رٙخ ٕٓش ٕ . ٘ٙ5رؽ١ش حٌٛعخس ٍٔ ,ٖٔٓ:لُ.ٕٕٗ :
ُ٠خىس ِٓ ى.
ًوَ ِلمك وظخد َٗف حٌٛحـ١ةش ٔ:ةُ حٌىخـ١ةش ٨رةٓ حٌلخؿةذ  ٕٙأْ حرةٓ ِخٌةه ٗةَف حٌىخـ١ةشٚ .ـةٟ
ِميِش حٌظٔ٨ ً١ٙرٓ ِخٌه ًوَ حٌّلمك ٖٕ ّ
أْ ٨رةٓ ِخٌةه ٔىظةخ ا عٍةِ ٝميِةش حرةٓ حٌلخؿةذ:ٕ٠ .ةَ:
ٗةةَف حٗ٤ةةّٚ ,5ٔ:ٔ ٟٔٛحٌٕىةةض ٌٍٔةة ٟ١ٛ١أَٚ١كةةش حٌمٔةةُ حٚ٤ي ٖٚ ,ٕ2ٔ ,ٕٕ5 ,ٔ5حٌمٔةةُ
حٌؼةةخٔٚ ,ٕ5ٖ ,ٕٕٗ ,ٕٖ2 ,ٕٖ٘ ,ٕٕ3 ,ٔٓ2 ,٘5 ,٘ٗ ٟحٌٕلةة ٛعٕةةي حرةةٓ ِخٌةةه ىٍ١ٌ .ةةِ ٝلّةةي
رخ٠ِ٠ي ٍٓخٌش ىوظٍٛحٖ رـخِعش ىِ٘ك ٚ ,٘ٙ ٙؿٛٙى حرٓ ِخٌه ـ ٟحٌٍؽش ٚحٌَٜؾ ٌّخؿةي ٠ل١ةٝ
أرِ ٛخٍٓ ٟٟخٌش ىوظٍٛحٖ رـخِعش ىِ٘ك .ٕٙ ٙ
ٌ
ِعٕاة ٝرِٙةخ حٌّ٘ةزَِٙشُ
ةً
حٌٌ ٞـ ٟحٌ٤ف١ش أّٔٙخ ِ٘زّٙش رخُٓ حٌفخعً ,لخيٛ :ةفش حٓظُ ِ
لٔةَٓ َؿةَُّ ـَخ ِع ِ
حٌفخعً
ح ْٓ َُ
ِ
حٌع:ةُ١
ٚلخي ـَٗ ٟف حٌىخـ١ش حٌ٘خـ١ش ٕٚ :ٔٓ٘ٗ:حٌٜفش حٌّ٘زٙش حٓ َُ حٌفخعً و خٌ٠وُ ؿّٔخ
ِ
حٌىخً٘
ِٚؼً ًٌه ـَٗ ٟف حٌظٔٚ .32:ٖ ً١ٙلي طزع حرُٓ حٌ ١ذ ـ ٟحٌف ٖٔٓ:ٔ ٞ١حرٓ ع ّْ٩ـّ١ةخ ٔٔةزٗ
٨رٓ ِخٌه.
٘ ٛعزي هللا رٓ ٓٛ٠ؿ رٓ أكّي رٓ عزةي هللا رةٓ ٘٘ةخَ حٜٔ٤ةخٍ ,ٞؿّةخي حٌةي ٓ٠حٌلٕزٍةٛ ,ٟةخكذ
ِؽٕ ٟحٌٍز١ذ .طٛـٕٓ ٟش ٔ . ٘5ٙرؽ١ش حٌٛعخس ٍٕ ,ٙ3:لُٚ .ٔٗ٘5 :لي ؿخء ـ ٟحٌٕىةض ٌٍٔةٟ١ٛ١
حٌٍٛلش ( 25رخد حٌٜفش حٌّ٘زٙش)« :لخي حرٓ ٘٘خَٚ :ؿٗ طّٔ١ظٙخ أّٔٗ وخٓةُ حٌفخعةً ٚحٓةُ حٌّفعةٛي
ـ ٟأّٔٙخ طؼٕٚ ٝطـّع ٚطةٌوَ ٚطئّٔةغ ,روة٩ؾ «أـعةً» حٌظف٠ةٌٚ .ً١ة ْ١حٌّةَحى أّٔٙةخ ِ٘ةزٙش رخٌفعةً
وّخ ؼٍ ٢حرٓ ِخٌه ـ ٟحٌظلفش»١ٓٚ .ظىٍَ ٌ٘ح حٌمٛي ـ ٟحٌّٔؤٌش ح ِٓ ٌٝٚ٤ـ ًٜحٌلىُ ـة ٟوظةخد

()ٙ
()5
()3
()2

حٌم١خّ (ٔٔ2أ) .ٗٗ3 ٙ
ـ٘ ٟخِٖ أ  ٚؽ :عٍٙ١خ.
ا
ٌٔ١ةةض ـةة ٟىٚ .رةةٌٌه ٕ٠زؽةة ٟأْ ٠ىةة ْٛحٌوزةةَ ِٚةةخ ع ةةؿ َِـٛعةةخ وّةةخ ٘ةة ٛعٕةةي ــةةخيّ .
ٌىةةٓ
حٌّع ٛـخص ؿخءص ِٕٜٛرش.
عٕي ــخي ٚـ ٟىِ :ـَ ٌى
ٌٔ١ض ـ ٟى.
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أك مضىفىن(ٕ) لمى في «أؿ» ّػ«وجو األب»

أك إلا ميره(ٖ) أي :مري ما يو «أؿ» ّػ«الرجَ اضتسن وجهو»

أك مضا اً إلا مضىؼ إلا الضميرّ ,ػ«وجو ع ده»
أك مضا اً إلا مجرود من «أؿ» والضمري ّػ«وجو ع ٍد»(ٗ)

ٌ
ً
سمىن حاال ٌ من رب ا نني وقتا حاليا الصُ قتا:
ف ره اثطى عشر ق ٍ

جتردىا من «أؿ» واب ا
ّ

وتعريُها ا(٘) يف ْي أحَاؿ معمَعتا ىي [ٖٓد]:

تعريُ ػػو ب ػ ػ«أؿ» وجت ػ ّػرده عنه ػػا وع ػػن اب ػػا

وإ ػػا يو ظت ػػا ي ػػو «أؿ» أو الض ػػمري أو

هرد
اظتضاؼ إُف مري أو ّ
()ٙ
ِ
إمى رف ٌُ اعالً ا عند «ْي َيو»( )5وال صػريني وبػدالً
كعملي ى أي :الصُ ٌ
عن اظتسيّن( )3يها عند «الُارْي»()2
أك صو ش يهاً(ٓٔ)
يمييا
باظتُعَؿ بو إف ّاف اظتعمَؿ معر ً وإالّ ٌ
ه
أك جػػر باب ػػا ف ػػره(ٔٔ) الصػػَر اضتااػػل مػػن ػػرب [ٖٜب] اال ػ عشػػر
السابق يف ىذه الثال ت كثالثػ ف صػ رةن(ٕٔ)ّ :ػذا يف األاػَ وح ّقػو «ْػت» ٍػذؼ
اليا ليانيث اظتعدود

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5
()3
()2
(ٓٔ)
(ٔٔ)
(ٕٔ)

ٌ
ِمَ.ْٚ
عٕي ــخي:
عٕي ــخي٠ِ :خؾ.
عٕي ــخي.َ١ّٟ :
ـ ٟى :ولٔٓ ٚؿٗ.
ٌعٍٙخ :رّٙخ.
ٔمً حرٓ ع ّْ٩و َ٩حٌٔ ٟ١ٛ١ـّ٘ ٟع حٌٛٙحِع ٘ 2٘:ـ ٟعًّ حٌٜفش حٌّ٘زّٙش.
 :َ:ٕ٠حٌىظخد ٔٚ ,ٔ2ٗ:حٌّمظ٠ذ ٗ.ٔ٘3:
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :حٌظٔ ّىٓ .أ :ٞريي ِٓ حٌ َ١ّ٠حٌّٔظىٓ ـ ٟحٌٜفش حٌّ٘زٙش.
 :َ:ٕ٠ح٠٠٦خف ٓٗٔ.
ـ ٟدٗ :زٙٙخٚ .ـ ٟؽٓ :ززٙخٌٚ .عٍٙخ :ط٘زٙ١خ.ا
وٌح ـ ٟحٌفٚ ,ٖٕٔ:ٔٞ١عٕي ــخي :ـظٍه.
«ٛةةٍٛس» ٌٔ١ةةض عٕةةي ــةةخي .لةةخي حرةةٓ حٌ ١ةةذ ٔ :ٖٕٔ:لٌٛةةٗ( :ـٙةةٌٖ) أ :ٞحٌٜةة ٍٛحٌلخٛةةٍش ِةةٓ
ٟةةَد ح٨ػٕةة ٟع٘ةةَ حٌٔةةخرمش ـةة ٟحٌؼ٩ػةةش (ٓةةظش ٚػ٩ػةة .)ْٛوةةٌح ـةةٔٔ ٟةةوٕخ حٌّٜةةللش حٌّمةةَٚءس
رلٌؾ حٌظِّ ٨ٚ ِ١١لٌٚؾ ـٚ .ٗ١ـ ٟرع ٞحٌٕٔن ٚ-عٍٙ١خ َٗف حرٓ ع -ّْ٩اػزةخص حٌظّ١١ةِ٘ٚ ,ةٛ
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السابق

ومثَ ما ذُّر إ ا ُهتا يف مثلو يما يا (ٔ) وىذه أمثليها على الرتتيب:
ُ
رأيت الرجَ اضتسن وجو واضتسن وجهاً واضتسن ٍ
وجو
َ ٌ
ُ
َ
َ
َ
واضتسن الَجو واضتسن الَجو واضتسن ِ
الَجو
َ َ
َ ُ
َ
األب(ٕ)
األب واضتسن ِ
وجو ِ
األب واضتسن وجوَ ِ
واضتسن وجوُ ِ
َ
َ
َ
أب أو ِ
وجو ٍ
أب أو وجوَ ٍ
واضتسن وجوُ ٍ
أب
َ
وجهو أو وج ِهو
وجهو أو َ
اضتسن ُ
و َ
وجو أبيو(ٖ)
واضتسن وجو أبيو أو وجو أبيو أو ِ
َ
َ ُ
ورأيت رجالً حسناً وجو أو وجهاً أو حسن ٍ
وجو
ٌ
ُ
َ
وحسناً الَجو أو الَجو أو حسن ِ
الَجو
َ
ُ
َ
األب أو حسن ِ
وجو ِ
األب أو وجوَ ِ
وحسناً وجوُ ِ
األب
َ
أب أو [حسن](ٗ) ِ
وجو ٍ
أب [ٖٗأ] أو وجوَ ٍ
وحسناً وجوُ ٍ
أب
َ
حسن وج ِهو
وجهو أو َ
وحسناً ُ
وجهو أو َ
وحسناً وجو أبيو أو وجو أبيو أو حسن ِ
وجو أبيو
َ
ُ
َ
ّذا ْرده يف «اعتم »(٘) وليست ّلُّهػا جػائاةٌ علػى ْػَا ٍ بػَ جتػري يهػا األحّػاـ

كالجػػر ممطػ عه فػػي أربػ ()ٙ
معر ػ ً ب ػ«أؿ» كالمعمػ ؿ
صػ ور أف تكػ ف الصػػُ ّ
و
خىؿ مط ى كمن إ ىف و لمى هي في .
ك حٌعزخٍس عٍٙ١خ « ّ
«ٍٛٛس» ـل ّ
ٓض» وّخ لخي :اً حٌّعيٚى ِئٔغ ٌِو ,ٍٛـ١ـذ ٌٗ طٌو َ١حٌعيى عٍٝ
(ٔ)
(ٕ)

ِخ لٍَ ـ ٟحٌعَر١ش.
ٌ ْ١ـ ٟى.
د» وٌح ـ ٟى ّ٘ٚع حٌٛٙحِعٚ ,لي ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.
«ٚحٌلَٔٓ ٚؿ ِٗ حِ ٤

(ٖ)

«أٚ ٚؿ ِٗ أر »ٗ١وٌح ـ ٟى ّ٘ٚع حٌٛٙحِعٚ ,لي ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.

(ٗ)

حٌِ٠خىس ِٓ ّ٘ع حٌٛٙحِعٚ .لي ٓمٌ٘ ٢ح حٌّؼخي «أٚ ٚؿٗ أد» ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.

(٘)
()ٙ

ّ٘ع حٌٛٙحِع ٘.2ٙ:
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :أٍرعش .لخي حرٓ حٌ ١ذ ٔ :ٖٔٗ:ل( :ٌٗٛـ ٟأٍرع ٛة )ٍٛوةٌح عٍة ٝحٌٜةٛحد ـةٟ
إٍٔٛخ حٌّٜلق حٌّمَٚء ـ ٟحٌّٟٛعٚ .ٓ١ـٔٔ ٟوش حٌ٘خٍف «أٍرعش» ـّٙ١خٌٌٚ .ح لخيٚ :كمّٗ أٍرةع
ٌظؤٔ١غ حٌّعيٚى ٛ٘ٚ ,هخَ٘ عٍٔٔ ٝوظٗ.
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وبني اَر اظتن زياد ًة يف ابيضاح بقَلو:
ّ

بأف يك ف اظتعمَؿ مجردان ؽتا ذُّر ّػ«اضتسن ٍ
وجو»
ٌ
أك مضىفىن إلا مجرود منها ّػ«اضتسن ِ
وجو ٍ
أب»

ٌ
أك مضا اً إلا مي ور ّػ«اضتسن وج ِهو»
و
مضىؼ إلا ميرّ ,ػ«اضتسن ِ
وجو(ٔ) ذالمو»
أك مضا اً إلا

وامينعػػت ظتػػا يهػػا مػػن إ ػػا ذات «أؿ» للخػػاِف عنهػػا يف اػػُ ٍ معربػ ٍ باضترّػػات وإّفتػػا
كتَز ذلك يف اظتعرب باضتروؼ ّػ«الضار ز ٍ
يد» وّذا كتَز إذا ّانػت الصػُ مضػا ً للمضػاؼ

ِ
ٍ
جَدىم(ٕ)»
لعائد حمللًى بػ«أؿ» ّػ«رأيت الّرٔفَ اآلبا ال ام ِر ُ
قاؿ «أبَ حياف» :وىَ نادر (ٖ)
ّ
ٌ

كخالؼ الكلا في ص رتين)4(:
ي

مضىؼ( )ٙإلا ػمي ور,
أف تك ف الصف مجردة ًُ عن «أؿ»(٘) كالمعم ؿ
ه

ؿتَ :حس ِن وج ِهو
مي ورُ ,

أك مضاؼ إلا مضىؼ إلا ميرّ ,ػ«حس ِن ِ
وجو ع ِده»

َيو»()5
وجعَ اظتصنّف يف [ٓٗج] «اصتم » األوُف ق ي ً؛ إذ منعها «ْي ِ
()3
الشماخ»[ :من الطَيَ]
زاد يف «اعتم »  :و ّ
،ص جَازىا بالشعر ّقَؿ « ّ

(ٔ)

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)

ُحى ـ ٟد :أر ٗ١أ٠ِ ٚخـخ ا اٌ٠ِ ٝخؾ اٌ َ١ّٟ ٝوخٌلٔٓ ٚؿٗٚ .حٌّؼخي ـ ٟى ِىخْ ٌ٘ح حٌّؼةخي:
وِ٠ةةي كٔةةٓ ٚؿةةٗ ؼِ٩ةةٗٚ.حرٓ عةٕ٠ ّْ٩مةً ِةةٓ ّ٘ةةع حٌٛٙحِةةع ِ٘ٚ ,25:ؼخٌةةٗ ـةةّ٘ ٟةةع حٌٛٙحِةةع:
ٚحٌلٔٓ ٚؿٗ أر.ٗ١
ـ٘ ٟخِٖ أ  ٚؽ :حٌىَ ُ٠حٌؽخَِ ؿٛىٖٚ .ـ٘ ٟخِٖ د :حٌؽخَِ ؿٛىٖ.
ّ٘ع حٌٛٙحِع ٘.25:
ُحى ـ ٟى :ح.ٌٝٚ٤
ُحى ـ ٟى ٚحٌفٚ :ٖٔ٘:ٔٞ١حٟ٦خـش٠ُ ٟ٘ٚ .خىس هخ١جشٚ .حٌةٌ ٞـةّ٘ ٟةع حٌٛٙحِةع ٘ :25:ىْٚ
«أي».
ـ ٟد٠ِ :خـخا.

()ٙ
()5

لةةخي ـةة ٟحٌىظةةخد ٔٚ :ٔ22:لةةي ؿةةخء ـةة ٟحٌ٘ةةعَ «كٔةةٕش ٚؿٙٙةةخ»ٗ ,ةةز ٖٛٙرة «كٔةةٕش حٌٛؿةةٗ»ًٌٚ .ةةه

()3

ٍىٌ ٞء.
ّ٘ع حٌٛٙحِع ٘.25:
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ِأم ػ ػ ػ ْػن دمنيػ ػ ػ ػ ِ
ني عػ ػ ػ ػ ّػرج الرّ ػ ػ ػػب يهم ػ ػ ػػا

الر ،ػ ػ ػػامى ق ػ ػ ػػد عُ ػ ػ ػػا لالقت ػ ػ ػػا
ٍ ْقػ ػ ػ ِػَ ُّ

ُّمييػػا األعػػاِف جَنيػػا مصػػطالقتا(ٔ)
أقام ػ ػػت عل ػ ػػى ربيعهم ػ ػػا جارت ػ ػػا ا ػ ػػُا
َ
َ
ومنعهػػا «اظتػ (ٕ)
ػريه و ّأوؿ «قتػػا» بانّػو عائػػد ل ػ«األعػػاِف» ألنػّػو مث ػ ً
ّ
ػبد» مطلق ػاً شػػعراً وذػ َ
مع ً
(ٖ)
ػائا يف الّػػالـ ّلّػػو
وقػػاؿ «ابػػن مالػػك» يف «شػػرح الّا يػ »  :ىػػَ عنػػد الّػػَ يني جػ ٌ
وى ػ ػ ػ ػ ػػَ الصػ ػ ػ ػ ػ ػ ي أل ّف مثل ػ ػ ػ ػ ػػو ورد يف اضت ػ ػ ػ ػ ػػديث يف ح ػ ػ ػ ػ ػػديث «أـ زرع»(ٗ)ِ « :اػ ػ ػ ػ ػ ػ ُْر(٘)
ّ
ُ
شاحها( »)ٙويف حديث «ال ّدجاؿ»« :أعَر عينِو اليم »()5
ِو ِ
ّ
ُ
ُ
عف ووا قو «أبَ حيّاف»( )3انيهى
قاؿ :وم ىذا ُي جَازه
ٌ
(ٔ)

٠ٚةةَ« ٜٚعةةَّ ّ» ِىةةخْ «عةةَّ ؽ»« ٚ ,لةةي أٔةةٌِ ٝزّ٘٩ةةخ» ِىةةخْ «لةةي عفةةخ ّ٘٩ٍ١ةةخ»« ٚ .حٌزٍةة »ٝحٌفٕةةخء
ٚحٌٌ٘خد ٔٙخث١خاٚ .حٌُ َ٩حثيسٚ .حٌيِٕش :آػخٍ حٌي٠خٍٚ .حٌـخٍ ٚحٌّـةَِ ٍٚظعٍمةخْ رّلةٌٚؾ طمةيَٖ٠
«أطلِْ» ٚ .حٌظعَِٚٔ :ْ٠ي حٌّٔخـَ آهَ حٌٌٍٍَ ً١حكشٚ .حٌظعَ٠ؾ لَ٠ذ ِٕٗ ٛ٘ٚ ,ع ؿ حٌَكةخي
ٚحٌِٕٚي ٌٓ٩ظَحكشٚ .حٌلمً :حٌٍِّٚعش حٌظ ٨ ٟرٕةخء عٍٙ١ةخ ٗ ٨ٚةـَٚ .حٌَُّ هةخِٗ :ٝةـَ لَ٠ةذ
ِٓ حٌ٠خي ٛ٘ٚ ,حٌٔيٍ حٌزَّ ٚ .ٞحٌَرع :حٌيحٍ ٚحٌِّٕيٚ .حٌ٠ةّ٠ َ١عةٛى اٌة« ٝحٌةيِٕظٚ .»ٓ١حٌٜةفخ:
حٌٜوَ حٕ٘ ٛ٘ٚ ,ٍِْ٤خ حٌـزًٚ .ؿخٍطخٖ :ح٤ػفّ١ظةخْ حٌٍظةخْ طمَرةخْ ِةٓ حٌـزةً ,ـ١مة َٛحٌـزةً ِمةخَ
حٌؼخٌؼةةش ٌٟٛ١ةةع عٍٙ١ةةخ حٌمةةيٍٚ .حٌ ُىّ١ةةضٗ :ةةي٠ي ٌةة ْٛحٌلّةةَس٠ٚ .مٜةةي رخ٤عةةخٌ :ٟأعةةخٌ ٟحٌـةةخٍط.ٓ١
ٚحٌـٔٛش :حٌٔٛحىٚ .حٌِّ :ٍٝ ٜىخْ حكظَحق حٌٕخٍ٠ .مٛيّ :
اْ أعخٌ ٟح٤ػفّ١ظ ٌُ ٓ١طٔٛى ٌزعةي٘خ عةٓ
ِزخَٗس حٌٕخٍ ,ـ ٟٙعٍ ٌْٛ ٝحٌـزًٚ .حٌ٘خ٘ي ـ ٟل« :ٌٗٛؿٔٛظخ ِٜة ّ٘٩خ» ك١ةغ أٟةخؾ حٌٜةفش
حٌّ٘زّٙش حٌعخٍ٠ش عٓ «أي» اٌّ٘٩ ِٜ« ٝخ» ٠ِ ٟ٘ٚخـش اٌ ٝحٌ٠ةًٌّٚ .َ١ةه ٟةٍَٚسٚ .حٌز١ظةخْ

(ٕ)

ـةة ٟى٠ةةٛحْ حٌ٘ة ّّخم ٍ ِ ٖٓ5ةةع لٜةة١يس ّ٠ةةيف رٙةةخ ٠ِ٠ةةي رةةٓ َِرةةع حٜٔ٤ةةخٍٚ ,ٞحٌىظةةخدٔ,ٔ22:
ٚحٌوٜةةةخث ٕٗٓ:ٕ ٚحٌ٘ةةة َ ح٤ه١ةةةَ ِٕةةةٗٚ ,حٌّمخٛةةةي حٌٕل٠ٛةةةش ٍٖ ,٘ٔ:لةةةُٚ ,5ٕٗ :حٌوِحٔةةةش
ٍٗ ,ٕ2ٖ:لُٚ .ٖٓٓ :حٌز١ض حٌؼخٔ ٟـ ٟحٛٛ٤ي ـ ٟحٌٕلٚ ,ٗ5٘:ٗ ٛحٌّف.ٕٖٔ ًٜ
ًوَ حٌّزَى حٚ٤ؿٗ حٌـخثِس ـ ٟأكٛحي حٌٜفش حٌّ٘زّٙش ِةع ِعٌّٙٛةخٌٚ ,ةُ ٠ةٌوَ ٘ةٌح حٌٛؿةٗ ِعٙةخ.
 :َ:ٕ٠حٌّمظ٠ذ ٗ.ٔ٘2:
َٗف حٌىخـ١ش حٌ٘خـ١ش ٕ.ٔٓٙ2:
كةةةي٠غ «أ َّ ٍُع» أهَؿةةةٗ حٌزوةةةخٍ ,ٔ22ٔ:٘ ٞـةةة ٟوظةةةخد حٌٕىةةةخف ,رةةةخد كٔةةةٓ حٌّعخٗةةةَس ِةةةع

(٘)
()ٙ
()5

حٍ ,3ًٕ٘٤لٌُٚ ٗ32ٖ :ة ْ١ـ١ةٗ ٘ةٌح حٌٍفةِٔٚ ,:ةٍُ ٗ,ٔ2ٕٓ:ـة ٟوظةخد ـ٠ةً حٌٜةلخرش ,رةخد
ًوَ كي٠غ أَ ٍُعٍٗٔ ,لُ ,ٕٗٗ3 :رٍفٛٚ ::فَ ٍىحثٙخ.
ـَٗ ٟف حٌىخـ١شٛ :مَ.
أٟ :ٞخَِس حٌز ٓ .ـ ٟؽٗٚ :خـٙخٚ .ـ ٟىٗٚ :خِٙخ.
أهَؿٗ رٙةٌح حٌٍفة :حٌزوةخٍ ,ٕٔ5ٓ:ٖ ٞـة ٟوظةخد حٔ٤ز١ةخء ,رةخد ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭼ [ٍَِ ,ٗ2 ]ٔٙ:ٔ2 ُ٠لُ.ٖٕ٘5 :
 :َ:ٕ٠حٍط٘خؾ حٌَ٠د ٘.ٕٖٖ٘:

(ٖ)
(ٗ)

()3
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وعليو كتري ّالـ اظتصنّف ىنا

ك الرف ي للمعمَؿ قبي ه في أرب ص ور:

أف يكػ ف المعمػ ؿ مجػػردان مػن «أؿ» واب ػػا

أك مضػػىفىن إلػا مجػ ٌػرود منهمػػا

معر ً بػ«أؿ» أـ دك ى :عاري ً منها
اءه كى ت الصف ّ
أب» و «حسن وجوٌ» و «وجوُ ٍ
يق « :اضتسن وجوْ» و «وجوُ ٍ
أب»
ٌ
بػػَ من ػ أّث ػػر ال ص ػريني «زي ػ ٌد حس ػ ٌػن أو اضتس ػ ُػن وج ػػوٌ»(ٔ) طتل ػ ِّػَ الص ػػُ م ػػن ػػمري

مَاَ ها وا،ياره «ابن ،روؼ»(ٕ)
مذىب الَّ يني(ٗ) وا،ياره «ابن مالك»(٘) ومػن
وما ذّره(ٖ) من جَازه بق ٍ
ُ
مالك»(٘) ومن شَاىده [من الطَيَ]
هَ أنت مر َع ا ىهنا راس()ٙ
ٌ
قػ ػػاؿ «أبػ ػػَ حيػ ػػاف» :وقػ ػػَؿ «ابػ ػػن ىشػ ػػاـ اطتض ػ ػراوي» يف ؿتػ ػػَه« :الكتػ ػػَز إذ ال ػ ػػمري
للمَاػػَؼ [ٓٗب] وال مػػا يس ػ ّد مس ػ ّده» لػػي بص ػ ي ٍ ؛ ضتّاي ػ ( )5ج ػَازه عػػن الّػػَ يني
وبعض ال صريني

(ٔ)
(ٕ)

(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5

ٌُ ٌ٠وَ ٓ١زٚ ٗ٠ٛحٌّزَى ٌ٘ ٓ٠حٌٛؿِ ٓ١ٙع حٚ٤ؿٗ حٌـخثِس.
َٗ :َ:ٕ٠ف ؿًّ حٌِؿخؿ٨ ٟرٓ هَٚؾ ٔ«ٚ .ٖ٘ٙ:حرٓ هَٚؾ ٘ ٛعٍ ٟرٓ ِلّي رٓ عٍة ٟرةٓ
ِلّي ٔ:خَ حٌي ٓ٠أر ٛحٌلٔٓ حٔ٤يٌَْٗ .ف حٌىظخد ٚحٌـًّ .لخي ٠خلٛص ِةخص ربٗةزّ١ٍ١شٚ .لةخي أرةٛ
ك١خِْ :خص رلٍذٕٓ .ش ٚ . ٘ٙٓ2ل ً١ؼًٌ َ١ه .رؽ١ش حٌٛعخس ٍٕ ,ٕٖٓ:لُ.ٔ52ٖ :
أ :ٞحٌّٕٜؿ حٌٔ.ٟ١ٛ١
 :َ:ٕ٠حٍط٘خؾ حٌَ٠د ٘.ٕٖٖ٘:
لي حهظخٍٖ لزً حرٓ ِخٌه حرٓ رخر٘خً وّخ ًوَ حرٓ هَٚؾ ـَٗ ٟف حٌـّةً ٔٚ .ٖ٘ٙ:حٓظ٘ةٙي حرةٓ
ِخٌه رخٌز١ض ح٢طٔٔٚ ,ٟذ أ٘خىٖ ٌٍفَحءَٗ :َ:ٕ٠ .ف حٌظٔ.2ٙ:ٖ ً١ٙ
ٛيٍٖ :رؼٛد ٚىٕ٠خٍ ٗٚخس ٚىٍُ٘ٚ .حٌز١ض ِـٛٙي حٌمخثً ٛ٘ٚ .ـّ٘ ٟع حٌٛٙحِةع ٘,ٕٔٓ ,22:
ٍلُٚ .ٔٗ2ٖٚٔٗ2ٔ :حٌظ٠َٜق ٍٕ ,ٕٗ:لُ.٘2ٙ :
ـ ٟحٌٕٔنٌّ :ىخٔشٚ .حٌِٕ ٚع حٌَ٘ف لزٍٗ لي ٔمٍٗ حرٓ ّ
ع ْ٩رظَٜؾ ِٓ ّ٘ع حٌٛٙحِع ٘ ,22:ػُ
ٔمٍٗ عٕٗ حرةٓ حٌ ١ةذ رلَـةٗٚ .حٌظٜةل١ق ِةٓ حٌفةٚ .ٖٔ3:ٔ ٞ١عزةخٍس ّ٘ةع حٌٛٙحِةع :اً ؿةٛحُٖ
٠لى ٝعٓ حٌىٛـٚ ٓ١١رع ٞحٌز.ٓ١٠َٜ
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ٍ
ِ
ػو أك الج ػػر(ٔ)؛ ظت ػا يهم ػػا [ٖٔد]
كالحس ػ يػن في ػػى أي :الصػػُ حينئػػذ الطص ػ ي
حينئ ػ ٍػذ م ػػن ع ػػَد الض ػػمري للمَا ػػَؼ وبْ ػػنادىا إُف ػػمريه ّ ػ ػ«حسػ ػ ٍن وجهػ ػاً» أو «حسػ ػ ٍن
وجو»(ٕ)
ٌ
ػو خ ػػالؼ الكل ػػا  ّ-ػ ّػرر ى ػػذا اضتّ ػػم وّ ػػاف األوُف ِذ ّْ ػ َػر أمثلي ػػو يف ػت ػػَ
كالطص ػ ي
ٍ
جراً -في أرب ص ور:
واحد وإف ا،يلف نص اً أو ّ
أف تك ػ ػ ف الصػ ػػف مجػ ػ ٌػردة ًُ مػ ػػن «أؿ» واب ػ ػػا كالمعم ػ ػ يؿ ػتلًّػ ػػى بػ ػ ػ«أؿ»

ّػ«حس ٍن الَجوَ»

مضىؼ إلا مى في «أؿ»ّ ,ػ«حس ٍن وجوَ ِ
األب»
أك
ه

وجهو»
أك
ٌ
مضاؼ إلا مي ور ّػ«حس ٍن َ

و
مضىؼ إلا مي ورّ ,ػ«حس ٍن وجو ِ
ذالمو»
مضاؼ إلا
أك
ٌ
َ

اصتر اظتمنَع والر الق ي :
النصب على اليمييا
ه
كاجو في ص رتين :ختلّصاً من ّ
ك ُ
أف تك ف الصف بػ«أؿ» ّػ«اضتسػن» كالمعم يؿ مجػردان(ٖ) منهػا ومػن اب ػا

اب ا ّػ«وجهاً»

أك مضىفىن(ٗ) إلا مجرود منها ّػ«وجوَ ٍ
أب»
ٌ
كتج ػ ز الثالث ػ األوجػػو ابعرابيّ ػ الر ػ وقسػػيماه ج ػَازاً علػػا الس ػ اء ال رج ػػا َف
[ٖ٘أ] لشي ٍ منها على ذريه في ص رتين:

أف تك ػ ف الصػػف بػ ػ«أؿ»ّ ,ػ ػ«اضتسػػن» كيّػػَف المعم ػ ؿ عتػػا مقرك ػىن(٘) ب ػػى

ّػ«الَجو»
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)

ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٚ :حٌـَ.
حٌعزخٍس ـ ٟى :اٌٌ ٗ١لٔٓ ٚؿٙخ أٚؿٗ.
وٌح ـة ٟحٌٕٔةن رخٌٕٜةذ ع فةخ ا عٍةِ ٝلةً حٌـةخٍ ٚحٌّـةَٚ ,ٍٚعٕةي ــةخي رةخٌَـعٚ ,عٍ١ةٗ حٌـٍّةش
كخٌ١ش.
عٕي ــخي٠ِ :خؾ.
عٕي ــخيِ :مَ.ْٚ
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و
مقركف(ٕ) ب ى ّػ«وجو األب»
أك مضىفىن(ٔ) إلا

(ٔ)
(ٕ)

عٕي ــخي٠ِ :خؾ.
عٕي ــخيِ :عَّؾ.
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المسأل السىبع

من مسائَ اظتق ّدمات

يطقسم اضتّم أيضىن انقساماً آ،ر وأقسمو راجعاً لذلك وْيا الّػالـ يف «أيضػاً»
عربي ً وإعراباً أوؿ الُرع الثالث عشر من الّياب األوؿ(ٔ)
ّ
ٍ
ٍ
ض ػ ػػى م ػ ػ قي ػ ػػاـ ْ ػ ػ ب
إل ػ ػػا ير ٍخصػ ػ ػ  :ت ي ػ ػػريُ اضتّ ػ ػػم م ػ ػػن ا ػ ػػعَب إُف ْ ػ ػػهَل ظتقي ً
األالي(ٕ)
ٍ
ميداوؿ ىنا
كغيرهى َف يقَ« :وعانت »؛ [ٔٗج] ألنّو لُ ٌ ذري
ٍ
سَّف قاؿ يف «اظتصػ اح»(ٖ) :وتُض ّػم اطتػا لضت ػاع ومثلػو ؿتػَ:
كالرخص  :بضم
ػات ّ ػ«ذُرَػ ٍ»(ٗ) و «ذُػػر ٍ
ؼ» و«ذُرُ ػ ٍ
ؿتػػَ :قُػرب ػ وقُػرب ػ ورتعهػػا :ر،ػػص و رخُاػ ٍ
ػات» يف
َُ
َُ ٌ ُُ َ
ْ
َ
ْ ُ
يف وجَىها(٘) وىي اليسهيَ يف األمر والييسري
وعر اً :مى جىز ا تعمىل خبالؼ أالو( )ٙلضركرة الشعر()5

ىي عند اصتمهَر :ما ال تق إال يو والضرورات تُ ي احملظَرات()3
ُ
وما أحسن قَؿ بعض األدبا ([ :)2من الرمَ]
(ٔ)

ِٓ ل١ٓٚ« ٌٗٛؤط ٟحٌى ْ١ٌ »...َ٩ـ ٟى.

(ٕ)

أ :ٞحٌلىُ ح .ٍٟٛ٤وٌح ـ ٟؿّةع حٌـٛحِةع ٌٍٔةزىٍٚ ,ٔ٘ ٟـةع حٌلخؿةذ ٕٚ ,ٕٙ:حٌلةيٚى ح١ٔ٤مةش
ٓٚ ,5حٌظٛل١ؿ ِةخىس (حٌَهٜةش):ٕ٠ٚ .ةَ :حٌّلٜةٛي ٔٚ ,ٕٔٓ:ح٦رٙةخؽ ٔٚ ,3ٔ:حٌظلز١ةَ ٗةَف
حٌظلَ.ٔٔٔٙ:ٖ َ٠
حٌّٜزخف حٌِّٕ ,َ١خىس (ٍه.)ٚ
ٌٔ١ض ـ ٟحٌّٜزخف حٌّٕ.َ١
«ـٚ ٟؿٙ٘ٛخ» ٌٔ١ض ـ ٟحٌّٜزخف حٌّٕ .َ١لخي ـِ ٟخىس (ؼَؾ)« :ؼَـخص» رفظق حٌَحء ؿّع حٌـّع
عٕي ل ٛ٘ٚ ,َٛطوف١ؿ عٕي لٚ ,َٛط ُ٠حٌَحء ٌ٧طزخعٚ ,طٔ ّىٓ كّ٩ا عٌٍ ٝف :حٌٛحكي.
ٌ ْ١ـ ٟى.
 :َ:ٕ٠حٍط٘ةخؾ حٌ٠ةَد (رةخد حٌ٠ةَحثَ) ٘ٚ .ٕٖ55:لةي ٔمةً حٌٔةِٕ ٟ١ٛ١ةٗ ـةّ٘ ٟةع حٌٛٙحِةع
٘ٚ ,ٖٖٕ:حٗ٤ةةزخٖ ٚحٌٕ:ةةخثَ (حٌ٠ةةٍَٚس) ٔٚ ٗ3ٗ:ح٨لظةةَحف ـةةِٔ ٟةةؤٌظٕخ:ٕ٠ٚ .ةةَ ـةة ٟطعَ٠ةةؿ
حٌٍَٚ٠س َٗف وظخد حٌليٚى ـ ٟحٌٕلٌٍ ٛفخوٚ .ٖٔٓ ٟٙلي ٔمً ـِ ٗ١خ ٠لٔٓ ِةٓ حٌ٠ةٍَٚس ِٚةخ
٠مزق وّخ ٓ١ؤط ٟـ ٟوظخرٕخ.
ـ ٟى :حٌّلةٌٍٚحص٘ٚ .ةٌٖ ِةٓ حٌمٛحعةي حٌفمّ١ٙةش:ٕ٠ .ةَ لخعةيس «حٌّ٘ةمّش طـٍةذ حٌظٔ١ة »َ١ـة ٟحٗ٤ةزخٖ

(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5

()3
()2

ٚحٌٕ:خثَ ٌٍٔزىٚ ,ٗ3:ٔ ٟحٗ٤زخٖ ٚحٌٕ:خثَ حٌفمّ١ٙش ٌٍٔ.5ٙ ٟ١ٛ١
حٌز١ظخْ ٨رٓ حٌٍٛى( ٞصٍٚٚ ) ٘5ٗ2ح٠ظّٙخ:
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ٍ
لمػا أف عُػرؼ يصػرؼ
عند ا ّػراؼ ّ
الش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاعر م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ال ينص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرؼ

ؼ الش ػ ػ ػ ػ ػ ػػاعر نص ػ ػ ػ ػ ػ ػػُاً َز َذ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػالً
ا ػ ػ ػ ػ ػ ػ َػر َ
ػف(ٔ) ق ػ ػػاؿ :نع ػ ػػم
قي ػ ػػَ :ى ػ ػػذا زيّػ ػ ٌ
و،صػ ػ ػػو «ابػ ػ ػػن مالػ ػ ػػك» ػ ػ ػػا َف كتػ ػ ػػد عنػ ػ ػػو الشػ ػ ػػاعر مندوح ػ ػ ػ ً(ٕ) ّ-مػ ػ ػػا ْػ ػ ػػيا يف
ّ
األاػَ(ٖ) -وج ّػَزه «ابػػن جػ »(ٗ) و«ابػػن عصػٍَُر»(٘) و«أبػَ حيّػاف»( )ٙو«ابػن ىشػ ٍػاـ»
مطلقاً
قػػاؿ «أبػػَ حيّػاف»( :)5لػػَ اعيُػػب عػػدـ اظتندوح ػ يف الضػػرورة َف تَجػػد()3؛ إذ مػػا مػػن
لُ ػ ٍ يف ػػرورةٍ(ٔ) إالّ ونتّ ػػن إزالي ػػو ونظ ػػم ترّي ػ ٍ
ػب ذ ػ ِريه إّفت ػػا نع ػ بالض ػػرورة أ ّف ذل ػػك م ػػن
ُ
اظتخيص بالشعر ال يق يف النثر انيهى
تراّي هم
ّ

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

(٘)
()ٙ

ٗخع ٌَ أهَؽ ٜٔفخ ا ُؼ٩ا
َُ ْ
عٕ َي هزخُ ـٍ ّّخ ْ
ؾ
أْ ع ِ
ٌ
ْ
َٜٕ٠ؾ
َٜ٠ؾُ حٌ٘خع َُ ِخ٨
لخئ :ع ُْ,
لٌ٘ :ً١ح
ؿخثِ؟ َ
َ
ٚـ ٟهِحٔش ح٤ىد ٨رٓ كـش ٕ :ٗ5ٙ:لخي ُْ ٌِ :طَٜؾُ ٌ٘ح؟ لخيِٗ :
ـ ٟى :أُ٠ؿ.
ٗةةَف حٌظٔةةٗٚ ,ٕٕٓ:ٔ ً١ٙةةَف حٌىخـ١ةةش حٌ٘ةةخـ١ش ٔ:ٕ٠ٚ .ٖٓٓ:ةةَ :هِحٔةةش ح٤ىد (حٌ٘ةةخ٘ي حٚ٤ي)
ٔ.ٖٔ:
ِخ رِ ٓ١عظَٟظ ْ١ٌ ٓ١ـ ٟى.
:ٕ٠ةةَ :حٌوٜةةخث ,ٖ2ٓ:ٕ ٚـةة ٟحٌفةةَٚق ٚحٌفٜةةٛي ,ك١ةةغ ًوةةَ رعةة ٞحٌ٠ةةَحثَ حٌمز١لةةشٚ ,لةةخي
ٕ« :ٖ2ٕ:ـخعٍُ أْ ًٌه عٍِ ٝخ ؿّ٘ٗ ِٕٗٚ ,اْ ىي ِٓ ٚؿٗ عٍ ٝؿٚ ٍٖٛطعٔفٗ ,ـبٔةٗ ِةٓ ٚؿةٗ
آهَ ِئًْ ر١ٜخٌٗ ٚطوّ ٗ ْ١ٌٚ ,رمخ١ع ىٌ ً١عٍٟ ٝعؿ ٌؽظٗ  ٨ٚل ٍٖٜٛعٓ حهظ١ةخٍٖ حٌٛؿةٗ
حٌٕخ١ك رفٜخكظٗ»ًٚ .وَ لٛي حٌ٘خعَ:
حٌمٍ ٙٛأرِِ ٟحىٖ
ُؽ
ـِؿـظُٙخ رِّؿّ ش
َ
ٚلخي رعي حٌظعٍ١ك عٍٚ« :ٗٓٙ:ٕ ٗ١ـٌ٘ ٟح حٌز١ض عٕي ٞىٌ ً١عٍ ٝلّٛس اٟخـش حٌّٜيٍ اٌ ٝحٌفخعةً
عٕيُ٘ٚ ,أّٔٗ ـةٔ ٟفٓٛة ُٙألةِ ٜٛةٓ اٟةخـظٗ اٌة ٝحٌّفعةٛيّ أ ٨طةَحٖ حٍطىةذ ٕ٘ٙةخ حٌ٠ةٍَٚسِ ,ةع
طّ ّىٕٗ ِٓ طَن حٍطىخرٙخٌ٘ ٨ ,ةٟء ؼ١ةَ حٌَؼزةش ـة ٟاٟةخـش حٌّٜةيٍ اٌة ٝحٌفخعةً ى ْٚحٌّفعةٛي».
:ٕ٠ٚةةَ :حٌوٜةةخث( ٚرةةخد ـةة٘ ٟةةً ٠ـةةٌٕ ُٛةةخ ـةة ٟحٌ٘ةةعَ ِةةٓ حٌ٠ةةٍَٚس ِةةخ ؿةةخُ ٌٍعةةَد أ٨ ّٚا؟)
ٔ.ٖٓٗ ,ٖٖٓ ,ٔ33 ,ٙٔ ,ٙٓ:ٖٚ ,ٖٕٖ:
:ٕ٠ةةَ :طمَ٠ةةذ حٌّمةةَّ د ٖٓٔ .عٍةة ٝأّٔةةٗ ـةةٗ ٟةةَف ؿّةةً حٌِؿةةخؿ ٘ٙٙ:ٕ ٟحٗةةظَ ١ح ٟة َحٍ
حٌ٘خعَ.
ٌ٘ح ِةخ ٔمٍةٗ عٕةٗ حٌٔة ٟ١ٛ١ـةّ٘ ٟةع حٌٛٙحِةع ٚحٗ٤ةزخٖ ٚحٌٕ:ةخثًَٚ ,وةَ أّٔةٗ ـةٗ ٟةَف حٌظٔة.ً١ٙ
ٚهةةةخَ٘ وةةة َ٩أرةةة ٟكّ١ةةةخْ ـةةة ٟحٍط٘ةةةخؾ حٌ٠ةةةَد (ِ٘ٛ )ٕٖ55:حـمةةةش وةةةٓ َ٩ةةة١ز« ٗ٠ٛر٘ةةةَ١
حَ ٟ٨حٍ» وّخ لخي.

()5
()3

ُحى ـّ٘ ٟع حٌٛٙحِع :ـَٗ ٟف حٌظٔ.ً١ٙ
أ :ٞحٌٍَٚ٠س.
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وقلّيو

ارس» مطلقاً(ٕ)
وذمو «ابن ٍ
ّ
كيتفػػىكت اصتػػائا يػػو حسػػطىن كقيػبح ػىن لقػػَة ال عػػد و ػ ِ
ػعُو وّثػػرةِ اطتػػروج عػػن األاػػَ
ٍ
يٍ
ّ
واالشتاف(ٖ)
مضمَـ ّأوعتما منصَباف على اليمييا
ٌ
كق يلحق بىلضركرة يف الرت،يص عتػا مى في معطىهػى(ٗ) ؽتػا يػدعَ للخػروج عػن

األاػػَ كه ػ الحىج ػ الداعي ػ إل ػػا تحسػػين الطثػػر بػػىالزدكاج للّػػالـ ؿتػػَ حػػديث:
ات»(٘) أبدلت الَاو باأللف أوالً ظتناْ «ماجَرات»()ٙ
ات ذري ماجَر ٍ
«ارجعن مازور ٍ
ّ
َ
قاؿ «ابن اضتاجب» يف أماليو( :)5قد يَّف الشي ذري صي يجي إليو أمر يصػريه()3
ٌ ّ
َ
صػ ػػي اً مثػ ػػاؿ ذلػ ػػك« :أَبػ ػ َػدأَ» والُصػ ػػي «بَػ ػ َػدأَ»( )2ال يّػ ػػاد يُسػ ػػم «أَبَػ ػػدأَ» ق ػػاؿ تعػ ػػاُف
ﰀ ﰀ ﰀ ﭼ(ٓٔ) وق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ :ﭽ ﮨ ﮩ ٘ٗ ﭼ(ٔٔ) مث(ٕٔ)
[ٔٗب]  :ﭽ ﰀ
ّ

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)

()ٙ

()5
()3
()2
(ٓٔ)
(ٔٔ)
(ٕٔ)

ـ ٟى ٘ٚخِٖ أ  ٚؽ :أٍَٟٚ ٚس.
حٌٜخكز( ٟرخد حٌ٘عَ) ٚ .ٗٙ3آٍحء حٌٕلخس ٚلةٛي أرة ٟك١ةخْ ٍٚأ ٞحرةٓ ـةخٍّ وةِٕ َ٩مةٛي ِةٓ
ّ٘ع حٌٛٙحِع ٘.ٖٖٕ:
أ :ٞكٕٔخ ٚلزلخ.
ق حٌظٕخٓذ ٚحٌٔـع رٙخ.
ّ٘ :َ:ٕ٠ع حٌٛٙحِع ٘ .ٖ٘ٓ:ك١غ ؿعً هظخَ و ِٗ٩عٍ ٝحٌَ٠حثَ اٌلخ َ
ٚحٌلي٠غ حٌٌ ٞحٓظ٘ٙي رٗ حرٓ ع ّْ٩ـ.ٗ١
أهَؿٗ حرٓ ِخؿٗ ـٚ ,ٕٕٗٓ ٟأر٠ ٛعٍ ٝـِٕٔ ٟيٚ ,حرٓ عي ٞـة ٟحٌىخِةًٚ ,حٌو ١ةذ حٌزؽةيحى ٞـةٟ
طخٍ٠وةةٗ .لةةخي حٌٔةةٛ :ٟ١ٛ١ةةل١قٚ .لةةخي حٌ٤زةةخٟٔ :ٟةةع١ؿ:ٕ٠ .ةةَ :ـةة ٞ١حٌمةةيٍ ,ٗ5ٖ:ٔ َ٠لةةُ:
ٚ ,2ٖ2وٕة ِ حٌعّةةخي ٍ٘ٔ ,ٙ٘ٔ:لةةٍُ ,ٙ٘5:ٔ٘ ٚ,ٕٗ٘3ٔ :لةةٍُٔٓٚ .ٕٗٙٓ5 :ةةٍش ح٤كخى٠ةةغ
حٌ٠ع١فش ٍ ,ٕٕٙ:ٙلُ.ٕ5ٕٗ :
:ٕ٠ةةةةَ :أىد حٌىخطةةةةذ (ٗةةةةٛحً حٌظٜةةةةَ٠ؿ) ٓٓٚ ,ٙح٨لظ٠ةةةةخد ٔٚ ,ٖ2ٖ:حٍط٘ةةةةخؾ حٌ٠ةةةةَد
ِ٘ٚ ,ٖٕ55:ؽٕةة ٟحٌٍز١ةةذ (حٌمخعةةيس حٌؼخٔ١ةةش ِةةٓ حٌمٛحعةةي حٌىٍ١ةةش) ّ٘ٚ ,325ةةع حٌٛٙحِةةع ٘,ٖ٘ٓ:
ٖٔ٘ٚ ,حٗ٤زخٖ ٚحٌٕ:خثَ (حٌـٛحٍ) ٌٔٔٚ ,ٖٕ3:خْ حٌعَد ٚطخؽ حٌعَِ ّٚخىس (.)ٍُٚ
حِ٤خٌ.ٕ٘ٔ:ٕ ٟ
ـ ٟحِ٤خٌ :ٟـ.َ١ٜ١
ُحى ـ ٟىٔ ٨ :ىَ.
ح٤عَحؾ .ٕ2:5
حٌعٕىزٛص  .ٕٓ:ٕ2ـ ٟأ  ٚد  ٚؽَ :و ْ١ؿَ رَيَأَ هللا ْحٌ ْ
ك.
وٍَ َ
حٌٜٛحد ّ
أْ ح٠٢ش حٌؼخٔ١ش حٌٌّوٍٛس لزًٚ .ـ ٟحِ٤خٌٚ :ٟلخي.
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قػػاؿ :ﭽﮆ ﮇ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ(ٔ)
حس ػنو مػػن اليناْػػب ب ػػريه
جػػا رباعي ػاً صػػي اً ظتػػا ّ
وىَ قَلو :ﭽ ﮚ ﮛﮜ ﭼ(ٕ)
روي أ ّف بعض الشعرا (ٖ) قاؿ لّات و :اّيب[ :من اظتنسرح]
الرّب قد حاروا
يا ُ
حار إ ّف ّ
يع بضم الرا يف «حار»
قاؿ :يا ْيدي «يا حا ِر» يع بالّسر أ ص وأّثر قاؿ :اّيب:

ويَقػ

(ٗ)

ياحار إ ّف الرّب قد حاروا(٘)
ُ
الّاتب نظََر لل الُاشي وىذا نظر( )ٙلليناْب
كالضػػركرة( )5الحسػػط مػػى :أمػ ٌػر ال ييسػػت جن -بال نػػا للمُعػػَؿ -أي :يُعػػاب
كال ييسػػت حش(ٖٕ[ )3د]-بال نػػا للمُعػػَؿ -يُنُػػر ل رابيػػو وقلّػ اْػػيعمالو مطػ -

«من» لالبيدا أو لليعليَ -الطفس لعدـ إلُها لو

وكتَز بنا الُعلني للُاعَ وتنازعا «النُ » يضمر يف اظتهمَ منها اعلو()2
كصرؼ مى ال يطصرؼ ىَ مثاؿ للضرورة اضتسن ّقَؿ السيدة « ا م » -ر ي

اهلل عنها[ :-من الطَيَ]
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5
()3
()2

حٌعٕىزٛص .ٔ2:ٕ2
«ػُ» ٌٔ١ض ـ ٟى .لخي طعخٌ :ٝﭽ ﮆ ﮇ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭨ ﭩ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮦ ﮨ ﮩ ٘ٗ ٘  ٙﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯤ ﯥ ﯢ ﭼ حٌعٕىزٛص .ٕٓ – ٔ2:ٕ2
٘ ٛعزي حٌّلٔٓ رٓ ِلّي رٓ ؼٍ ْٛ١حٌٗ ِٓ ٍٜٞٛعَحء حٌ٘ةخَ ,حٌّظةٛـّٓ ٝةٕش ٘ٗٔ2ة ِ .ظةَؿُ
ـ٠ ٟظّ١ش حٌيَ٘ ٔ.ٖٖٙ:
وٌح ـ٠ ٟظّ١ش حٌيَ٘ٚ ,ـ ٟى :ؿخٍٚحٚ .ـ ٟحِ٤خٌ :ٟؿخُٚحٛ ٛ٘ٚ .يٍ ِ ٍع ل١ٜيس ـ٠ ٟظّش
حٌيَ٘ ٔٚ ٖٙ2:طّخِٗ :ـخً٘ذ طـْٔ ٌّٓ حٌٕخٍ.
ـ ٟى :ؿخٍٚح.
ـ ٟحٌٕٔن :حٌزعٚ .ٞحٌظٜل١ق ِٓ حِ٤خٌ ٗ ّٜٔٚ ٟـٌ٘ٚ :ٗ١ح ٔ َ:اٌ ٝطٕخٓذ حٌٍف.:
عٕي ــخي :ـخٌٍَٚ٠س.
عٕي ــخي :طٔظٛكٖ .لةخي حرةٓ حٌ ١ةذ ٔ :ٖٕ3:لٌٛةٗ ٨ٚ( :طٔةظٛكٖ) رخٌزٕةخء ٌٍفخعةً ّ
 ْ٤ـخعٍةٗ
«حٌٕفْ» حٌٌّوٍٛس ,ـ٠ز ٗ ٌٗ ـ ٟحٌَ٘ف رخٌزٕخء ٌٍّفعٛي ٓزك لٍُ ر٠َِ ٩ش.
ٌ٘ح حٌٔ َ ٌ ْ١ـ ٟى.
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ا ت على األياـ عد َف لياليا(ٔ)
ُ
ُّ

مصائب لَ أ ّعا
علي
اّ ْ
ُ
ٌ
ت ّ

كقصر الجم المم كدٖٙ[ ,أ] كم ٌ الجم المقص ر

يف «اليَ ػػي »(ٕ) وذػػريه :أرتعػَا علػػى جػَاز قصػػر اظتمػػدود للضػػرورة ّقَلػػوٕٗ[:ج]
[من الرجا]
ال بد من انعا وإف اؿ السُر(ٖ)
وقَلو[ :من الطَيَ]
الناس الذي يعر َنو(٘)
وىم(ٗ) َمثََ ِ
ُ
وقدٔف()ٙ
ِ
الَا ر]

(ٔ)

وقدٔف()ٙ
ٍ
حادث ِ
وأىَ الَ ا من

ميمسػػّني بقَلػػو[ :م ػػن
وا،يلُ ػَا يف ج ػَاز م ػ ّد اظتقصػػَر للض ػػرورة اجػػازه الَّ يػػَف ّ
ال قر يدوـ وال ِذنا ()5
ٌ ُ
ُ
حهظٍ ةؿ ـةةٔٔ ٟةةزظٗ ,ـمةةي ٔٔةةزٗ حٌٜةةفي ٞـةة ٟحٌةةٛحـ ٟرخٌٛـ١ةةخص ٔ٤ ٕٖ٘:ر ةِٜٕ ٟةةِ ٍٛلّةةي رةةٓ
حرَح٘ ُ١حٌزخهَُ ِٓ ٞأً٘ هَحٓخْٚ .لخي حٌةٌ٘ز ٟـةٓ ٟة َ١أعة َ٩حٌٕةز٩ء ِّٕٚ :ٖٔٗ:ةخ ٕٔ٠ةذ
اٌ ٝـخّ١ش ٜ٠ ٨ٚق:
َ
َ
ّ
ِخْ ؼَٛحٌِ١خ
ِخًح عٍَ َُٗ ِِٓ ٝطَُرَشَ أكّي
أَِ ُُ ُ٘ َ٠ ٨ي ٜحٌَِ ِ
ُٛزض عٍَ ٝحّ٠٤خَ عُيْ ٌ١خٌِ١خ
ُٛزض َعٍَِٜ ٟخثذٌ ٌَٛأٔٙخ
لخي حٌّٕخ ٞٚـ« ٟاطلةخؾ حٌٔةخثً رّةخ ٌفخّ١ةش ِةٓ حٌّٕخلةذ» ٖٓٔ١ ٍٜٚ :ةخَ٘ رةٓ ٠ل١ة ٝحٌعٍةٜٛ
ٚحرةةٓ حٌـةة ُٜٛـةة« ٟحٌٛـةةخء» عةةٓ عٍةةٌّ :ٟةةخ ىـةةٓ ٍٓةةٛي هللا ٛةةٍ ٝهللا عٍ١ةةٗ ٓٚةةٍُ ؿةةخءص ـخّ١ةةش

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5

ـٛلفةةض عٍةة ٝلزةةَٖ ٚأهةةٌص لز٠ةةش ِةةٓ طةةَحد حٌمزةةَ ٚأٔ٘ةةؤص طمةةٛيٚ :ل١ةةً رةةً ٘ةةٌ ٛعٍةةًٚ .ٝوةةَ
حٌز١ظ.ٓ١
أٟٚق حٌّٔخٌه ٗ.ٕ2٘:
ٍؿِ ٌُ ٠عَؾ لخثٍٗ ٛ٘ٚ ,ـ ٟحٌّمخٛي حٌٕل٠ٛش ٍٖ ,ٗ5ٖ:لُٚ ,ٔٔ32 :حٌظ٠َٜق ٕ,٘ٓٗ:
ٍلُٚ ,,32ٖ :كخٗ١ش حٌو.ٕٔٙ:ٕ َٞ٠
ـ ٟحٌظ٠َٜق :ـ.ُٙ
حٌ٘ َ حٚ٤ي ُ٠خىس ٌ ْ١ـ ٟأٟٚق حٌّٔخٌه.
حٌز١ض ٌُ ٠عَؾ لخثٍٗ ٛ٘ٚ ,ـ ٟحٌّمخٛي حٌٕل٠ٛش ٍٖ ,ٗ5ٗ:لُٚ ,ٔٔ2ٓ :حٌظ٠َٜق ٕ,٘ٓٗ:
ٍلُّ٘ٚ ,32ٗ :ع حٌٛٙحِع ٘.ٖٖ3:
ٛيٍٖ١ٓ :ؽٕ ٟٕ١حٌٌ ٞأؼٕةخن عٕةٚ .ٟحٌز١ةض ـة ٟح٦ؼةَحد ٚ,ٗ5حٜٔ٦ةخؾ ٍٕ ,5ٗ5:لةُ,ٗ٘ٙ:
 ١ ٙٓٙٚؿةةٛىس ِزةةَٚنٌٔٚ ,ةةخْ حٌعةةَد ِةةخىس (ؼٕةةخ) ,حٌّمخٛةةي حٌٕل٠ٛةةش ٍٖ ,ٗ5ٗ:لةةُ,ٔٔ2ٔ :
ٚحٌظ٠َٜق ٕٚ , ,ٕ2ٖ:حٌظ٠َٜق ٍٕ ,٘ٓ٘:لُٚ ,32ٙ :طخؽ حٌعَِ ّٚخىس (ؼٕخ).
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(ٔ)
ِ
ػت» وىػػَ
ػت» ال « َذنيػ ُ
ومنعػػو ال ص ػريَف وق ػ ّدروا «ال نػػا » يف ال يػػت مصػػدر «ذانيػ ُ

ف انيهى
تعس ٌ
ّ
ما قيّدقتا بػ«اصتم »(ٕ) بَ جعلهما من الضرورة يف «اصتم » وذريه
وقػ ػد ذّ ػػر(ٖ) «اب ػػن األن ػػاري» يف ّي ػػاب «إنص ػػاؼ»(ٗ) ا ،ػػيالؼ(٘) األئمػ ػ يف
يف ىػػذين النػػَعني مػػن اصت ػَاز عتمػػا مطلق ػاً وعليػػو الَّ يػػَف ومن ػ الثػػآف وعليػػو ال ص ػريَف
وشرط «الُرا » يف ذينك شر اً ذري معيد بو وما ذّر يو ىذا القيد أي :اصتم ()ٙ
ُّ
كأ ػ ل الضػػركرات الشػػعريّ تسػػكين عػػين «فىػ ىعلى ػ » أي :اصتم ػ فػػي الجم ػ
ب ػػىللف كالت ػػىء ,حي ػػث يج ػػو اإلتب ػػىع( )5أي :إت ػػاع حرّػ ػ الع ػػني ضترّػ ػ الُ ػػا ()3
ُ

كق ل [ :من الرجا]

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ

فتستري الطفس من زفٍػراتً ى()2
ى
ي

ـ ٟد  ٚؽٚ :لي ٍأٚح.
ّ٘ع حٌٛٙحِع ٘.ٖٖ5:
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽً :وَّ٘خ.
حٜٔ٦خؾ (حٌّٔؤٌش( ٚ ,5ٗ٘:ٕ )ٔٓ2 :حٌّٔؤٌش ١ ٙٓ٘ )ٕٔٔ :ؿٛىس ِزَٚن.
وٌح ـ ٟىٚ ,لي ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.
«أ ٞحٌـّةةع» ٌةة ْ١ـةة ٟى .لةةخي حرةةٓ حٌ ١ةةذ ٔ :ٖٖٓ:لٌٛةةٗ (ٚلٜةةَ حٌـّةةع حٌّّةةيٚى) اٌةة ٝآهةةَٖ...
حٌَّحى رم َٜحٌـّع ّ ِٚيٖ ُ٠خىس حٌ١خء ـ« ٟـعخًٌ» ٔٚلٚ ,ٖٛكٌـٙخ ِٓ «ـعخٌٔٚ »ً١ل ,ٖٛومة ٌُٙٛـةٟ
ؿّع «َ١ٛؾ»١ٛ :خٍ٠ؿٚ ...أٍٙٛخٛ :ة١خٍؾٚ ...لةخٌٛح ـة ٟؿّةع «طّؼةخي» :طّخػًٚ...أِؼةخي ٘ةٌح
وؼ٠ ٨ َ١ؤط ٟعٍ ٗ١حٌل ,َٜكظ ٝؿعٍٗ «أر ٛعٍٚ »ٟؼ ِٓ َٖ١ح ٍِٛ٤حٌّمٔ١ش حٌظ ٨ ٟطظٛلّةؿ عٍةٝ

()5
()3

حٌّٔخعُ٠ ٨ٚ ,مظ َٜرٙخ عٍ ٝحٌٍَٚ٠سٚ ...ـ ُٙحٌ٘خٍف ّ
أْ حٌَّحى حٌّمٚ ٍٜٛحٌّّيٚى حٌّٜة ٍق
عٍ ,ٗ١ـٕمً حٌو٩ؾ حٌٛحٍى ـّ ,ٗ١
ٚأْ ل َٜحٌّّيٚى ِّةخ أؿّعةٛح عٍ١ةٗٚ ,ـةِ ٟة ّي حٌّمٜة ٍٛهة٩ؾ
ِ٘ةة :َ:ٕ٠...ٍٛٙحٌىظةةخد ٔٚ ,ٕ3:حٌّمظ٠ةةذ ٔٚ ,ٕ٘ٙ:حٍط٘ةةخؾ حٌ٠ةةَد ٔ,ٕٖ2ٔ:٘ٚ ,ٗٙ٘:
ّ٘ٚع حٌٛٙحِع .ٔٔ2:ٙ
 :َ:ٕ٠حٌىظخد ٖٚ ,٘53:حٌّمظ٠ذ ٕٚ ,ٔ2ٓ:حٌظ٠َٜق ّٕ٘ٚ ,٘ٔ٘:ع حٌٛٙحِع ٔ.5٘:
«أ ٞاطزخ ُ
ع كَوش حٌعٌ ٓ١لَوش حٌفخء» ِىخٔٙخ ـ ٟىٌ :لَوش حٌع.ٓ١

()2

ٍؿِ أٔ٘يٖ حٌفَّحء ـِ ٟعخٔ ٟحٌمَآْ (ٖ )ٕٖ٘ ,2:عٓ رع ٞح٤عَحدٕٔ٠ ٌُٚ ,زٗٚ .لزٍٗ:
عً َٚٛؾ حٌيَ٘ أُ ٚى٨ٚطِٙخ
ِ ُ٠ي ٌَْٕ ٕخ حٌٍ ّشَ ِٓ ٌ َّ خطِٙخ
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الُا

س ّّن عني الّلم -وىي(ٔ) الُا  -ختُيُاً للضرورة ولَالىػا لُي ػت إت اعػاً ضترّػ
الطفس لعدـ إلُها لو
أمر تست حش :تنُر مط
كالضركرةي المستقبح مىٌ :
ي
األندلسي»
قاؿ يف «اعتم »(ٕ) :ومترج ا الّالـ عن الُصاح و اقاً لػ«حازـ
ّ
كىل ػػمىء المع كل ػ (ٖ) عػػن مَ ػػَعها بي يػ ٍري مػػا يهػػا عنػػو مػػن زيػػادة حػ ٍ
ػرؼ أو

ٍ
نقص ّقَلو[ :من الَا ر]

ِ
وى ُم عَاؼ
أاا م اضتما ُ
أراد :اضتماـ(٘) وقَلو[ :من الَا ر]

(ٗ)
وشيا بني قيلي والصالح()ٙ

ٚحٌم١خّ أْ ٠لَّ ن عُ« ٓ١ـَحطٙخ»ّ  ّٗٔ٤حُٓ ػ٩ػٛ ٟل١ق حٌعٓ ٓ١خوٕٙخ ؼ٠ِ َ١خعؿ ٛ٘ٚ .ـةٟ

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

حٌوٜةةخث ,ٖٔٙ:ٔ ٚحٌّمخٛةةي حٌٕل٠ٛةةش ٍٖ ,ٗ52:لةةُٗٚ ,ٔٔ2٘ :ةةَف أر١ةةخص حٌّؽٕةة,ٖ3ٗ:ٖ ٟ
ٍلَُٗٚ ,ٕ٘٘ :ف ٗٛح٘ي حٌ٘خـ١ش ٍٗ ,ٕٔ2:لُ.ٙ٘ :
«ع ٓ١حٌىٍّش  ْ١ٌ »ٟ٘ٚـ ٟى.
ّ٘ع حٌٛٙحِع ٘ٚ .ٖٖٖ:عزخٍطٗ ـٔ :ٗ١عُ٠ ٨ ,وةَؽ عةٓ حٌفٜةخكش اِ ٨ةخ حٓةظٛكٖٚ ,ـخلةخ ا ٌلةخَُ
حٔ٤ئٌ.ٟ
 :َ:ٕ٠حٌىظخد ٔ.ٕٙ:
ٗ َ ِٓ أٍرعش أر١خص أٔ٘ي٘خ حرٓ حٌٔى١ض ٌَؿً ِٓ رٓ أٓي:ٟ٘ٚ .
ِ
ِ ٍ ِ
أْ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي إنّػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن ذَ َاؾ إن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْػو
ػتَ :ج ػ ػ ػ ػ ٍْري
ػيت قل ػ ػ ػ ُ
وقائل ػ ػ ػ  :أْ ػ ػ ػ َ
اضتِم ػ ػ ػػا وى ػ ػ ػػم عػ ػ ػ ػَ ٍ
وُّ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن َعلَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػْي ِه ُم َْؿتس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاً ُعتِنّ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْػو
اؼ ٍُ
ُ َ
أا ػ ػ ػػابَػ ُه ُم ْ َ
ػَر لػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم ُِكتْػنَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْػو
ػَرىم بَػ ػ ػ ػ ػ ػ ْد اً وظت ػ ػ ػ ػ ػػا
َػنَ َاديػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُ
جيئ ػ ػ ػ ػ ػ ُ
ػت الق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َ
ػت ق ػ ػ ػ ػ ػ َ
َ
ِ
ػاد بُػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ْر َف َوَم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ُِؿت ْرنَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْػو
ػاـ
أج َس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌ
أاػ ػ ػ ػ ػػدا ٌ َوىػ ػ ػ ػ ػ ٌ
ػب ْ
وْ
وّيػ ػ ػ ػ ػػف جتيػ ػ ػ ػ ػ ُ
٘ٚةةِ ٛةةخ حٓظ٘ةةٙي رةةٗ حرةةٓ ـةةخٍّ ٚحرةةٓ ٘٘ةةخَ عٍةة ٝطٕةة« ٓ٠ٛؿ١ةةَ»ًٚ ,وةةَ ٗةةخ٘ئخ رعةةيٖ حرةةٓ ـةةخٍّ

(٘)

()ٙ

ٚحٌزؽيحى :َ:ٕ٠ .ٞحٌٜخكزٚ ,ٕٔ3 ٟحٌوِحٔش ٍٓٔ,ٔٔٔ:لَُٗٚ ,3ٕٕ:ف أر١خص حٌّؽٕة,5ٕ:ٖ ٟ
ٍلُ.ٔ53 :
ا
حٌل َّةةخ .أٍحى :حٌلّةةخَ:ٕ٠ .ةةَ:
ق ِ
ِٚؼٍةةٗ ٗةةخ٘ي حٌىظةةخد (ٔ )ٕٙ:لةةٛي حٌعـةةخؽ :لٛحٕ١ةخ ِ ّىةشَ ِةةٓ ُِ ٍْٚ
حٛ٤ةةٛي ـةة ٟحٌٕلةةٚ ,ٗ٘3:ٖ ٛحٌوٜةةخثٚ,ٖٔ٘:ٖ ,ٗ5ٖ:ٕ ٚحٜٔ٦ةةخؾ ٍٕ ,٘ٔ2:لةةُ,ٖٖٗ :
 ١ ٗٓ3ٚؿٛىس ِزَٚنٌٔٚ,خْ حٌعَد ِخىس (ِٕ.)ٟ
٩ٛكٙخ ٚطَ٠ي لَ ْظٍِ .ٟلخثٍٗ ؿّ ً١رؼٕ١ش ـ ٟىٛ٠حٔٗ  ِٓ ,ٗ2ل١ٜيس ِ ٍعٙخ:
ٛيٍٖ :أٍ٠ي
َ
ٚلي طَوٛح ـئحىن ؼٛ َ١خف
طٕخى ٜآي رؼٕش رخٌَٚحف
ٚحٌَٚح٠ش ـ ٟحٌيٛ٠حْ :ـ٘ظّخ ٛ٘ٚ .ـٌٔ ٟةخْ حٌعةَد ِةخىس (ٗةظض)ّ٘ٚ ,ةع حٌٛٙحِةع ٍ٘ ,ٖٖٙ:لةُ:
ٖٓٚ ,ٔ5حٓظ٘ٙي رٗ حٌزؽيحى ٞـ ٟحٌوِحٔش  ,ٕ53:ٙطلض حٌ٘خ٘ي ٍلُ.ٗٙٗ :
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أراد :شياف وقَلو[ :من الرمَ]

ا ٍ
مرجَـ ورىا ابن اظتعَ(ٔ)
ِ
يَ من لُّي ٍا حا ٌر
رى ُ
ْ
وقَ ٌ
يريد :اظتعلى َذؼ األلف(ٕ) اظتقصَرَة وش ّدد الالـ
وكتػ ػػَز أف يّػ ػػَف م ػ ػراده(ٖ) ّصػ ػػرؼ األشتػ ػػا اظتعدول ػ ػ عػ ػػن أاػ ػػلها عػ ػػدالً حقيقي ػ ػاً
ّػ«أحاد» و«مَ ِحد» أو تقديرياً ّػ«عمر» و«زَر»(ٗ)
ُ
َْ
ػدؿ ل ػػو ع ػػارة «اظتنه ػػاج» ل ػ ػ«ح ػػازـ األندلس ػػيٓ» :الض ػرائر الس ػػابق (٘) يه ػػا اظتس ػػيق
يػ ّ
وذريه وىَ ما ال تسيَحش منو الػنُ
ّاألشتا اظتعدول و «أش ّد»

ّصػرؼ مػا ال ينصػرؼ وقػد تسػيَحش منػو الػنُ

كمػػى أ ٌدل :أ ضػػى إلػػا التبػػىس جم ػ و ظتُػ ٍػرد [ٕٗب] بجم ػ و ظتُػ ٍػرد ذػػريه كػػر ٌد
ػىعيم» رتػ ِ « ِمطْع ٍػاـ» -بّسػر أولػو وىػَ
«
مطىعم» رت َ «مطعػ ٍم» مّػا َف الطعػاـ إلػا «مط ى
ى
ً
ِ ()5
()ٙ
رد «مط ػ ػػاعيم»
ّم ػ ػػا يف «الق ػ ػػامَس» ّ :ث ػ ػػري األ ػ ػػياؼ والق ػ ػػرى  -أك عكسػ ػ ػ أيّ :
مطاعم»
لػ« َ

ُ

َ

َ

(ٔ)

ـ ٟحٌٕٔن :حٌّ ٛ٘ٚ .ًٙطلَ٠ؿٚ .لخثٍٗ ٌز١ي ـ ٟىٛ٠حٔٗ  ِٓ ,ٔ22ل١ٜيس ِ ٍعٙخ:
ّ
ٚربًْ هللا ٍ٠ؼٚ ٟعـً
اْ طمٍ ٜٛرٕخ هٔ َ١مً
ّ
ُ
ٚحٌمز :ً١حٌعَ٠ؿ ٚحٌىف١ةًٚ .ل١ةً :رّعٕة ٝحٌمزٍ١ةشٌٚ .ى١ةِ :أرة ٛلزٍ١ةشَِٚ .ؿةٚ َٛحرةٓ حٌّعٍةِ :ٝةٓ
لزٍ١ظةةٗٗٚ .ةةخ٘ئخ ٌةة ْ١ـةةٍٚ ٟح٠ةةش حٌةةيٛ٠حْ ,أّّةةخ ًوةةَٖ حٌّلمةك ـةة ٟحٌِ٠ةةخىحصٚ .حٌز١ةةض ـةة ٟحٌىظةةخد
ٗٚ ,ٔ33:حٌوٜخث ,ٕ2ٖ:ٕ ٚحٌّمخٛي حٌٕل٠ٛش ٍٖ ,٘ٓٙ:لةُٗٚ ,ٕٕٔٗ :ةَف ٗةٛح٘ي حٌ٘ةخـ١ش
ٍٗ ,ٕٓ5:لُ.ٔٓٗ :
وٌح ـ ٟىٚ ,لي ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.
«٠ٚـ ُٛأْ ٠ىَِ ْٛحىٖ» ـ ٟى :أَِ ٚحىٖٚ .حٌ٠ َ١ّ٠عٛى عٍ ٝحٌّّٕٜؿ.
«أ ٚطمي٠َ٠خ ا وعَّ ُُ ٚـََ» ٌ ْ١ـ ٟى.

(٘)

ـّ٘ ٟع حٌٛٙحِع ٘ :ٖٖٖ:حٌٔخثمشٚ .ـ ٟحٌَِّ٘ ٔ :ٔ33:حٌ٘خثعشٚ .ـ ٟحٌٍّلةك حٌةٌ ٞـةٓ ٟةَحؽ
حٌزٍؽخء ٖ :ٖ3حٌ٘خثعشٚ .ـ ٟعَ ّٚح٤ـَحف ٔ ١ 33:ٔ( ٙٗ :حٌميّ٠ةش) :حٌٔةخثؽش٘ٚ .ة ٟح٤لةَد
اٌ ٝحٌٜٛحد.
حٌمخِ ّٛحٌّلِ ,٢١خىس (١عُ).
ةَِ »ٜىخٔٙةةخ ـةة ٟى :ؿّةةع
ةع ِِ ْ عةةخَ رىٔةةَ أٌٚةةٗ ٘ٚةة ٛوّةةخ ـةة ٟحٌمةةخِ ّٛوؼ١ة َُ حٟ٤ةة١خؾ ٚحٌمِة َ
«ؿّة ِ

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

()ٙ
()5

ِ خعُ حُٓ ـخعً ١خعُ.
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وّػ ػػاف مػ ػػن(ٔ) أَقْػَ َ هػ ػػا بل اْػ ػػو؛ فإ ٌػ ػ ػ يهمػ ػػا ي ػ ػػؤدم اللتب ػ ػػىس(ٕ) « ىمط ىٍع ػ ػػم»

بػ« ًمط ىٍعىـ» وابل اس(ٖ) ين ي م اعدتو(ٗ) يق ما يءدي إليو

ػىزـ» -باظتهملػ وبػااي بعػػد األلػػف األندلسػي :بُػػي اعتمػػاة واظتهملػ األوُف
قػػىؿ «حػ ه

و ػ ّػم الػػالـ ّمػػا يف «األنسػػاب» للمصػػنف(٘) -فػػي «مط ػػىج البلغػػىء»( :)ٙكأ ػ ٌ مػػى
ين «أفعػل مػن»( )5ع ّػب عنػو ّمػا
ػطفس :تػراه قػَي الَحشػ ينُػر منػو تطػ ي
تست حش ال ي
تق ّدـ بقَلو :و«أش ّد»

حازـ» :كأقب
قىؿ « ٌ

رائر الشعر الايىدة المؤدي إلا مى( )3أي :لُ ٍ ليس

ا»
ظرؼ( )2ع «ق ّ
ليس أصالنٌ :
يف «اظتصػ اح»(ٓٔ) :مػا عليُػو أاػالً وال أ علػو أاػالً عػ  :مػػا عليُػو ق ُّ
ػا وال أ علػػو
أبداً وانيصابُو على الظر يّ أي :ما عليُو وقياً وال أ علو حيناً
ف ػػي كالم ػػم  ،-ػػب «ل ػػي » وق ػ ّدـ علي ػػو الظ ػػرؼ اىيمام ػاً -كق لػ ػ (ٔٔ)[ :م ػػن
ال سيا]

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

ٌعٍٙخِ :خ.
عٕي ــخي :اٌ ٝحٌظزخّ.
ـ ٟؽ ٚىٚ :حٌ٨ظزخّ.
«ٕ٠زؽةةِ ٟزخعيطةةٗ» ـةة ٟأ  ٚد  ٚؽٕٔ :زؽةةِّ ٟةةخ عيطةةٌٗٚ .عةةًّ ِةةخ أػزظةةٗ ٘ةة ٛحٌٜةةٛحدٚ .لةةي هةةََ
حٌّو ِ ١ٛىخٔٙخ ـ ٟى.
ٟةةز« ٢حٔ٤ئٌةةٓ »ٟةة١ع١يٖ حرةةٓ عةة ْ٩ـةة ٟهخطّةةش وظةةخد حٌم١ةةخّ ـةة ٟحٌٕٔةةوش ى ( )ٕٔ2ـمةة ٢وّةةخ
ُٓ٘١خٍٚ .حرٓ عَ٠ ٌُ ْ٩ؿع اٌ ٝحٔٔ٤خد ـَٗ ٟكٗ ,أّّخ أوؼَ حٌَؿةٛع اٌةٌ ٝةذّ حٌٍزةخد .وّةخ ّ
أْ
حٔٔ٤خد ٌٍّٔعخٌٔٚ ,ٟ١ٛ١ٌٍٔ ْ١ٌٚ ٟذّ حٌٍزخد ٌٍٔٚ .ٟ١ٛ١لي َِّ ِؼةً ٘ةٌح حٌو ةؤ ـة ٟحٌّم ّيِةش.
ٌ :َ:ٕ٠ذ حٌٍزخد ِخىس (حٔ٤ئٌٍ ,53:ٔ )ٟلُ ٛ٘ٚ .ٕ٘٘ :كخَُ رٓ ِلّي رٓ كٔٓ أرة ٛحٌلٔةٓ
ٕٟ٘ء حٌي ٓ٠طٛـ ٟرظ . ٘ٙ3ٗ ْٔٛرؽ١ش حٌٛعخس ٍٔ ,ٗ2ٔ:لُ.ٔٓٔ3 :
ِٕٙخؽ َٓحؽ حٌزٍؽخء ٖ.ٖ3
 :َ:ٕ٠حٜٔ٦خؾ (حٌّٔؤٌش(ٚ ,ٗ33:ٕ )ٙ2 :حٌّٔؤٌش ١ ٖ2ٔ )5ٕ :ؿٛىس ِزَٚن.
«اٌِ ٝخ» عٕي ــخيٌّ :خ.
ؿ ُ ّٛحرٓ حٌ ١ذ ٔ ٖٗٗ:و« ْٛأ٩ٛا» هزَ «ٌ.»ْ١

(ٓٔ)
(ٔٔ)

حٌّٜزخف حٌِّٕ ,َ١خىس (أ.)ًٛ
٘ ِٓ ٛر١ظ:ٓ١

(٘)

()ٙ
()5
()3
()2
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من حيث مى ظركا أد  :أقرب فػأ ظ ر [أم :أ ظػر](ٔ) ػااد الػَاو ػرورًة
صار بَزف «أَْػعَُؿ» و الوجَد عتذا الَزف يف اظتضارع أاالً
أك الايػ ػػىدة المؤدي ػ ػ إلػ ػػا مػ ػػى(ٕ) :لُػ ػ ٍ ي يقػ ػػل أي :ين ػ ُػدر(ٖ) [ٖٗج] فػ ػػي

الكالـ العر ّ [ٖٚأ] كق ل [ :من الطَيَ]

........................

ٌ

........طػأطأت ً يمىلي(ٗ)

يقَ يف الّالـ [ٖٖد]
أراد :ى مىلي .و« ِيعاؿ»
ٌ
مَجَد إالّ أنّو ّ
(٘)
ػف -بيقػػدٔف
ػطقص مػػن الّلمػ
المج ًحػ ي
ٍ
ككػػرا مثػ ُػَ اظتسػػيق اظتػػذَّر بانَاعػػو الػ ي
ً و ()ٙ
للمَحػدة
اصتيم على اظتهملػ  -أي :الق ُّ
ػَي كقػ ؿ «لىبيػ » [ :مػن الّامػَ] بُػي ٍ ّسػ ٍر ّ
داؿ مهمل ٌ الص ا ّ اظتشهَر ر ي اهلل عنو
سَّف للي ييّ آ،ره ٌ
هللا ٠عٍةةةةةُ أّٔةةةةةخ ـةةةةة ٟطٍفّظٕةةةةةخ
ةةٜٛ
ٚإٔٔةةَ ٟك ْ١ؼُّةةخ ْ َ٠ؼِٕةة ٟحٌَ َٙ
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَٞ
ٜة
رَ َ
ِ

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

٠ةةة َٛحٌفةةةةَحق اٌةةة ٝأكزخرٕةةةةخ
ٛةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٍُ ٛ
ِةةةٓ ك١ؼّةةةخ ٔ:ةةةَٚح أىٔةةةٛح
ـةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤٍٔٛ:

ٚحٌَٚح٠ش حٌٍّ٘ٛٙس ـ ٟحٌز١ض ِٓ :ك١ؼّخ ٍٓىٛح ٛ٘ٚ .ـة ٟى٠ةٛحْ ارةَح٘ ُ١رةٓ َِ٘ةش ,ٔٔ3 ,ٔٔ5
ٚحٌوٜخثٕٛ َّٓٚ ,ٕٔٗ:ٖٚ ٖٔٙ:ٕ ٚخعش ح٦عَحد ٔٚ ,ٕٙ:حٌّلظٔذ ٔٚ ,ٕ٘2:حٌٜةخكزٟ
ٖٓ ٚ ,ٖ3ٓٚحٜٔ٦ةةخؾ ٍٔ ,ٕٗ:لةةُ ١ ٔ2 ٙٚ ,ٙ:ؿةةٛىس ِزةةَٚنٚ ,حٌوِحٔةةش ٍٔ ,ٕٔٔ:لةةُ:
ٔٔٚ ,حٌظٌٚ ً١٠حٌظىَّٗٚ ,ٙ5:3 ً١ف أر١خص حٌّؽٍٕ ,ٔٗٓ:ٙ ٟلُ.٘2ٔ :
حٌِ٠خىس ِٓ ــخي ٟ٘ٚ .ـّ٘ ٟع حٌٛٙحِع.
«اٌِ ٝخ» عٕي ــخيٌّ :خ.
ٌ ْ١ـ ٟى.
ؿِء ِٓ ر١ض َِ٨ة حٌم ْ١ـ ٟىٛ٠حٔٗ  ,ٖ3طّخِٗ:
ىـٛؾ ِٓ حٌ ِع ْمزخْ ١ؤ١ؤص ّٗ١خٌٟ
وؤٔ ٟرفَ ْظوَ خء حٌـٕخكِ ٓ١يَِ لٛس
ِٓ ل١ٜيسٍ ِ ,عٙخ :أ ٨عُ ٛزخكخ ا أّٙ٠خ حٌ ًٍ حٌزخٌ٠ ً٘ٚ ٟعّٓ ِٓ وخْ ـ ٟحٌع َٜحٌوخٌٟ
٠ٚةةةَٛ« :ٜٚةةةٛ١ى» ِىةةةخْ «ىـةةةٛؾ»« ٚ ,أ١ةةةؤ١ت» ِىةةةخْ «١ؤ١ةةةؤص»ٗ« ٚ ,ةةةجّخٌٗ« ٚ »ٟةةةّٚ »ٌٟ٩
ٗةّ٩ي.
ّٗ٩ي» ِىخْ «ّٗ١خٌ ٛ٘ٚ .»ٟـ ٟحٌوٜخث ٔٔ:ٔ ٚرَٚح٠شٗ :جّخٌٔٗ٘:ٖٚ .ٟرَٚح٠ش:
«
ِ
ِ

(٘)
()ٙ

ٚـةة ٟحٜٔ٦ةةخؾ ٍٔ ,ٕ3:لةةُ ١ ٕٔ ٙٚ ,ٔٗ :ؿةةٛىس ِزةةَٚنٌٔٚ ,ةةخْ حٌعةةَد ٚطةةخؽ حٌعةةَّٚ
(ٗةةًّ)ّ٘ٚ ,ةةع حٌٛٙحِةةع ٍ٘ ,ٖٖٖ:لةةُٗٚ ,ٔٙ25 :ةةَف أر١ةةخص حٌّؽٕةة ,ٖٕٖ:ٗ ٟطلةةض حٌ٘ةةخ٘ي:
ٖ.ٖٙ
وٌح ـٚ ,ّ ٟعٕي ــخي :وٌٌهُٚ.حى عٕئٖ٠ :ظمزق.
ٌ٘ ٛز١ي رٓ ٍر١عش رٓ عخَِ رٓ ِخٌةهٛ ,ةخكذ حٌّعٍّمةش .طةٛـٓ ٟةٕش ٔٗ٘ة :ٕ٠ .ةَ :حٛ٦ةخرش ٘,ٗ:
ٍلُ ١ٚ ,5ٖ٘٘ :حٌزـخٍ ,ٙ5٘:٘ ٞٚلُٚ .5٘ٗ5 :طّخَ حٌز١ض ِٓ حٌىخًِ:
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س :ػت ػػى(ٔ) وعُ ػػا المط ػػى بمت ػػىل  :رتػ ػ ُ « َم ْليَػ َعػ ػ ٍ»(ٕ) م ػػن «اليػ ْل ػ » و«اليلػ ػ »
ى
در ى
وكتم ػ علػػى «تػِػالع» و«اليلع ػ » أيض ػاً :مػػا اع ػ ا مػػن
بالَُقي ػ غتػػرى اظتػػا مػػن أعلػػى ال ػَادي ُ
األرض هَ من األ داد ّذا يف «اظتص اح»(ٖ)
فأبى ى(ٗ) :اظهر

المطىزؿ اج ف ٍذؼ الااي والالـ
أراد بػ«اظتنا» بُي اظتيم:
ى
َ
و
)
ٙ
(
)
٘
(
كؿ ع ػػن ص ػػيغ لخ ػػرل ,كقػ ػ ؿ
كك ػػرلك اظت ػػذَِّر يف األقػ ػ المعػ ػ ي
خطىٍيئػ ػ ػ (-)5بض ػ ػػم اظتعجمػ ػ ػ ( )3و ػ ػػي اظتهملػ ػ ػ وْ ػ ػػَّف الي ييّػ ػ ػ بع ػ ػػدىا قت ػ ػػاةٌ ه ػ ػػا
ال ي
ٍ
تانيث([-)2من ال سيا] :ىج ٍ الءى :بُي اصتيم وَّْف اظتهمل وباظت ّد اُ ُ درٍع

(ٔ)
(ٕ)

(ٖ)
(ٗ)

(٘)
()ٙ
()5

()3

()2

ٚطمخ َى َِ ْ
ُّٛرخْ
رخْ
ى ٍََ َ
ض ِ
ْْ ـخٌٔ ِ
ّ حٌ ََّٕخ ر ُّظخٌع ـَؤَ ِ
رخٌلز ِ
ٍ ِ ٛ٘ٚع ل١ٜيس ٌٗ ـ ٟىٛ٠حٔٗ ٚ .ٖٔ3حٌز١ض ـ ٟحٌوٜخث ,ٖٗ5:ٕٚ 3ٔ:ٔ ٚحٌّمخٛي حٌٕل٠ٛش
ٍٖ ,ٕٕٗ:لةةٌُٔٚ ,2ٗ٘ :ةخْ حٌعةةَد ٚطةةخؽ حٌعةةَِ ّٚةةخىس (ِّٕ٘ٚ,)ٟةةع حٌٛٙحِةةع ٍ٘ ,ٖٖٗ:لةةُ:
َٗٚ ,ٔٙ23ف ٗٛح٘ي حٌ٘خـ١ش ٍٗ ,ٖ25:لُ.ٔ3ٗ :
حٌفعً ٚح٠ٚ ٞٚخث.ٟ
ـ ٟىِ :ظعٍمش ٌٛٚ .وخٔض حٌىٍّش ؿّعخ ا ـ ٟٙؿّع «ِظٍعةش»ٚ .حٌٜةٛحد ّ
أْ « ُِظةخٌع» حٓةُ ؿزةً رٕخك١ةش
حٌزلَٚ .ٓ٠ل ٛ٘ :ً١ؿزً أرخْ حٌٌ١ٓ ٞؤطً ٟوَٖٚ .ل ً١ؼًٌ َ١هِ :َ:ٕ٠ .عـُ حٌزٍيحْ ِخىس (أرةخْ)
ِ(ٚظخٌع).
حٌّٜزخف حٌِّٕ ,َ١خىس (طٍع).
وٌح ـ ٟحٌٕٔن ٚـٔٔ ٟن ح٨لظَحفٚ ,لي ٛللٙخ ــخي عٍِ ٝخ ؿخء ـ ٟحٌيٛ٠حْ :ـؤرخْ ٟ٘ٚ .وةٌٌه
ـّ٘ ٟع حٌٛٙحِع ٛ٘ٚ .حُٓ ؿزً .لخي حرٓ حٌ ١ذ ٔٚ :ٖ٘ٙ:رٗ طعٍُ ّ
أْ لٛي حرٓ ع ّْ٩ـ ٟحٌ٘ةَف
(«ِظةةخٌع» ؿّةةع «ِظٍعةةش»ِ ,ةةٓ حٌظٍةةع اٌةةن«ٚ ...أرةةخْ» :أهٙةةَ) ِّةةخ ِ ٨عٕةةٌ ٝةةٗٚ ,أٔةةٗ وةةِ َ٩ةةٓ ٠زٕةةٟ
ح ٍِٛ٤عٍ ٝحٌظوّٚ ٓ١حٌليّ رة ٩طلم١ةك ,وّةخ ٠ ٨وفة ٝع ّّةٓ ِةخٍّ حٌىٍةُ حٌعَر١ةش ,أٗ ٚةيَح ـةٟ
حٌفٕ ْٛح٤ىر١شٚ .هللا أعٍُِ :َ:ٕ٠ .عـُ حٌزٍيحْ (أرخْ) ِٔ(ٚ ,ٕٙ:ظخٌع) ٘.ٕ٘:
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٚ :وٌح.
عٕي ــخي :حٌعيٚي.
ـ ٗ١حٌَِّ ِخ ُف ٚـ ٗ١وًُّ ٓخرؽش ؿيَ ٨ء ُِلْ َى َّش ِٓ ٔٔؾ ََِٓ ٩
طّخَ حٌز١ض:
ٚحٌز١ض ـٌٔ ٟخْ حٌعَد ٚطخؽ حٌعةَٓ( ّٚةٍُ) ّ٘ٚةع حٌٛٙحِةع ٍ٘ ,ٖٖٗ:لةُِٚ .ٔٙ22 :ؼٍةٗ ـةٟ
حٌوٜخث ٖٗٙ:ٕ ٚلٛي حٛٓ٤ى رٓ ٠عفَٚ :ىعخ رّلىّش أِٔٔ ٓ١ـٙخ ِٓ َْٔٔؾ ىحٚى أرَ٩َٓ ٝ
وٌح ٛ٘ٚ .ه ؤ ؿٍٚ ٟه٩ؾ ٔٔن ح٨لظَحف ,لخي حرٓ حٌ ١ذٔٚ :ٖ٘2:ل ٌٗٛـ ٟحٌَ٘ف (حٌّعـّش)
 ٌُ ٘ٚر٠َِ ٩ش .لخي حٌٍِوٍ ٟـ ٟح٤ع :ٔٔ3:ٕ َ٩ؿَٚي رٓ أ ّٚرةٓ ِخٌةه حٌعزٔة ٟأرةٍِ ٛى١ةش:
ٗةةخعَ ِو٠ةةََ أىٍن حٌـخٍ٘١ةةش ٚحٓ٨ةة .َ٩طةةٛـٔ ٟلةة٘ٗ٘ ٛة  .طٕ:ةةَ أهزةةخٍٖ ـةة١ ٟزمةةخص ـلةةٛي
حٌ٘عَحء ٔٚ ,ٔٓٗ:حٌ٘عَ ٚحٌ٘عَحء ٍٔ ,ٖٖٕ:لُٚ ,ٖ5 :ح٤ؼخٔ.ٔ٘5:ٕ ٟ
«ـٙخء طؤٔ١غ» ٌ ْ١ـ ٟى.
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محكم و من ى ٍس ًج الًٌـ

عد َؿ عن اي ٍ أل،رى رورةً
أراد بقَلو «ْالـ» :ليمى ىف(ٔ) َ
(ٖ)
(ٕ)
ػيَ حسػ ٌػن ين ػػي
ويف «اعتم ػ »  :أف اػػاحب «عػػروس األ ػراح» قػػاؿ :إنػّػو تُصػ ٌ
ين ي اعي اره(ٗ)
ػاجي»(٘) أف اػػرؼ ذػػري اظتنصػػرؼ( )ٙوعّسػػو يف الضػػرورة
قػػاؿ :وقػػد أ لػػق «اطتُػ ّ
يخلص من ذلك قَالف انيهى
الضرورة ؼتَ بالُصاح ّ
اظتخالت بالُصاح ظتػا
ويف «شرح عقَد اصتُماف»( )5للمصنّف :إ ّف رائر الشعر من ّ
ّصرؼ ماال ينصرؼ قالو

ظتا يها من ؼتالُ القَاعد العربي إالّ ما ال يسيَحش منو النُ
«حازـ األندلسي»( )3وىَ حسن ()2
ٌ
كق اختلف الطىس :الن اةُ في ح  :تعر ِ
يف الضركرة:
(ٔ)

(ٕ)
(ٖ)

(ٗ)
(٘)

()ٙ
()5
()3
()2

«أٍحى رمّ١ٍٓ :»َ٩ٓ« ٌٗٛخَْ » ـ ٟحٌٕٔن :أٍحى ٍّٓ١خْ رمّ١ٍٓ َ٩ٓ ٌٗٛخْ .ـظىَ٠ةَ «ٓةٍّ١خْ» ٓة.ٛٙ
ٚلي طى ْٛحٌعزخٍس :أٍحى ٓةٍ ّ١خْ رمٌٛةٗ ٓةٚ .َ٩اٌةٕ٘ ٝةخ حٔظٙة ٝلةٛي كةخَُ وّةخ ـةّ٘ ٟةع حٌٛٙحِةع
٘.ٖٖٗ:
ّ٘ع حٌٛٙحِع ٘.ٖٖٗ:
٘ ٛأكّي رٓ عٍ ٟرٓ عزي حٌىخـ ٟحٌٔزى ,ٟأكّي رٙخء حٌي ,ٓ٠حٌّظٛـّ ٝرّىةش ٓةٕش ٖ٘55ة ٌٚ ,ةي طمةٟ
حٌي :َ:ٕ٠ .ٓ٠رؽ١ش حٌٛعخس ٍٔ ,ٖٕٗ:لُ :َ:ٕ٠ .ٖٙ٘ :عَ ّٚح٤ـَحف ـَٗ ٟف طٍو ٚ١حٌّفظةخف
ٔ ١ 32:ٔ( ٙ٘:حٌميّ٠ش).
ٌ
كٔٓ ٕ٠زؽ ٟحعظزخٍٖ» ٌ ْ١ـ ٟى.
«لخي أّٗ طفًٌ ١ٜ
ْر الُصاح  :ٚٚاطتام أف تَّف الّلمػ جاريػ علػى العػرؼ العػر الصػ ي ذػري شػاذة مث أورد
قاؿ اطتُاجي يف ّ
ؼتالً بالُصػاح واطتُػاجي ىػَ
شَاىد على الضرورة من العدؿ ارؼ ماال ينصرؼ ومن الصرؼ وذري ذلك ورآه ّ
ع ػػد اهلل بػػن ػتمػػد بػػن ْػػعيد بػػن ْػػناف ،أبػػَ ػتمػػد اضتلػ تػػَيف بػػنعااز مػػن أعمػػاؿ حلػػب ْػػن ٗٙٙى ػ تػػاريخ دمشػػق
ٕٖ ٜٔٛ:واألعالـ ٕٕٗٔ:
حٌٌ ٞـ ٟعَ ّٚح٤ـَحفَٛ :ؾ حٌَّٕٜؾ ٛ٘ٚ .ه ؤ ؿٍ.ٟ
َٗف عمٛى حٌـّخْ ٔ َ:ٕ٠ٚ ,ٖٔ:ـ ٗ١أ٠٠خ ا ٔ.ٕٔ:
ِٕٙخؽ حٌزٍؽخء ٖ.ٖ3
لةةخي حرةةٓ حٌ ١ةةذ ٔ٘ٚ :ٖٙٗ:ةةٌح حٌةةٌ ٞألةةَّٖ حٌزٙةةخء حٌٔةةزىٓٚ ٟةةٍّّٗ ِةةٓ وِ٩ةة ٟكةةخَُ ٚحٌوفةةخؿ,ٟ
ـةبْ حٌلة ّ
ٚحٍط٠خٖ حٌّّٕٜؿ ـ ٟحٌعمٛى ٚؼ َٖ١ـ:ٔ ٗ١ة ٌَ ؼ١ةَ هةخؾّ ,
ك حٌةٌ ٞطةييّ عٍ١ةٗ عزةخٍحط,ُٙ
ٚط٘ٙي ٌٗ حٓظعّخ٨طٚ ُٙحعظزخٍحطٗٚ ,طّ ً١اٌ ٗ١حًٚ٤حق حٌٍّٔ١شٚ ,ط٘ٙي رٙخ حٌ زةخع حٌّٔةظمّ١ش٘ ,ةٛ
ّ
أْ َٛؾ ِخ َٜٕ٠ ٨ؾ ٓخث ٌػ ِٔظعّ ًٌ ؼِ َ١وًٍّ رخٌفٜةخكش ٨ٚ ,لةخى ٌف ـٙ١ةخ ,ى ْٚعىٔةٗٚ ,ـةٟ
عزخٍحص حٌٕل ٓ١٠ٛاّ٠خ ٌء اٌ.ٗ١
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فقػػىؿ «ابػػن مىلػ و
ػك» :ه ػ مػػى لػػيس للشػػىعر عط ػ ىم ٍط ي كح ػ ٌُ :بُػػي اظتػػيم و ػػم
اظتهمل األوُف أيَْ :ع ٌ و س ٌ باف َف نتّنو ابتياف بع ارة أ،رى
كقىؿ «ابن عصػف ور» :الشػعر فسػ لضػيق مسػلّو ػركرةه ,كإف كػىف يمكطػ
عب يو ألجلو بعبىرةو أخرل ْاظت ٍ ؽتػا وقػ يهػا للضػرورة؛ ألنّػو مَ ػ ٌ أُلُػت
الخالص ؽتا ّ
يو الضرائر بدليَ[ :من الرمَ]
(ٔ)
كَد ٍ
ّم [ٖٗب] ٍ
مقرؼ ناؿ العلى

ُصػػَ بػػني «ّػػم» ومػػدَ،عتا باصتػػار واهػػرور وَف كتػػا إالّ يف الشػػعر وَف يضػػطر لػػذلك؛
إذ قد ياوؿ الُصَ بر « ٍ
مقرؼ» ونص و
مر
ؿتَه وعلى الثآف اصتمهَر ّما ّ
وتق ّدـ عن «أ حياف» ُ
قػػىؿ بعض ػ م :كهػػرا الخػػالؼ يف تعريُهػػا ه ػ الخػػالؼ الػػرم يعبٌػػر عط ػ

الص لي ف :علما أاَؿ الُقو -ونسب للجم ألنّو اار علَماً -بأ ٌف التعليل ً
بىلمظطٌ :
ُ

(ٕ)
للم ْعلَػم(ٖ) وىػػَ حيػػث يعلػػم الشػػي وقػػاؿ
قػػاؿ يف «اظتصػ اح»  :بّسػػر الظػػا اظتعجم ػ َ
وقاؿ «ابن ارس»(ٗ)ِ :
مظنّ الشي مَ عو ومالُو
هل يج ز اّيُا ً ا(٘) أـ ال لعػدـ حت ّقػ ِق العلّػ بػَ البػ ٌ مػن حصػ ؿ المعطػا
المطى ػ ػػو لل ّ ػػم اظتع ػػر ِ
ؼ ل ػػو حقيق ػ ػ ن()ٙ؟ منص ػػَب عل ػػى اظتص ػػدر بيق ػػدير «حص ػػَؿ»
ّ
حصَؿ حقيق
أي(ٔ):
َ
(ٔ)

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ

ٟٚع ْٗٚ .حٌز١ض ٔ٤ةْ رةٓ ُٔةِ ,ُ١ةٓ ٗةعَ لخٌةٗ ٌعز١ةي هلل رةٓ ُ٠ةخىٚ .ل١ةً
ٚعـِٖٚ :وَ ٌُ ٠روٍُٗ لي َ
ٌؽ٘ٚ .َٖ١ة ٛـة ٟحٌىظةخد ٕٚ ,ٔٙ5:حٌّمظ٠ةذ ٖٚ ,ٙٔ:حٛ٤ةٛي ـة ٟحٌٕلةٚ ,ٖٕٓ:ٔ ٛحٜٔ٦ةخؾ
ٍٔ ,ٖٖٓ:لُٚ,ٔ3ٙ :حٌّمخٛةي حٌٕل٠ٛةش ٍٖ ,ٗ٘٘:لةُٚ ,ٔٔ5٘ :حٌوِحٔةش ٍ ,ٗٙ3:ٙلةُ. ٗ32 :
ٚـةةّ٘ ٟةةع حٌٛٙحِةةع ٍ٘ ,ٖٖٕ:لةةُٚ .ٔٙ2٘ :طم ة ّيَ ّ
أْ وِ٩ةةٗ ـةة ٟطعَ٠ةةؿ حٌ٠ةةٍَٚس ِٕمةةٛي عةةٓ
وظخرٗ ّ٘ع حٌٛٙحِعٚ .لي ٔمً حرٓ عَٗ ّْ٩كٗ ِٕٗ.
حٌّٜزخف حٌِّٕ ,َ١خىس (هٕٓ).
وٌح ـ ٟحٌّٜزخف حٌّٕٚ ,َ١ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٌٍ :عٍُٚ .ـ ٟى :حٌعٍُ.
ِـًّ حٌٍؽشِ ,خىس (هٕٓ)ِ :َ:ٕ٠ٚ .مخ ْ١٠حٌٍؽش ِخىس (هٕٓ).
«حوظفخ اء رٙخ» ـ ٟؽ :حوظفخثٙخٚ .ـ ٟى :حوظٕخرٙخ.
حٗظَ ١ح ْٛ١ٌٛٛ٤ـ ٟحٌعٍّش ٚؿٛى حٌّٕخٓزش ,ـبْ وخْ ٛٚؿ حٌعٍّش كم١مشا وخْ رخعؼةخ ا عٍة ٝحٌلىةُ,
اْ وخْ ِ٘ظّ٩ا عٍ ٝحٌّٕخٓذ وخْ ِٕ:شٚ .لي أهةٌ حٌ٘ةخـعّ١ش رخٌظعٍ١ةً رخٌّّٕ:ةشِٕٚ ,عةٗ ح٤كٕةخؾ.
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وذلك عند الُقها ّيعليَ وجَب الَ َ بالنَـ أىَ َّنُو ِ
،روج اطتارج اُقِيم
مظنّ َ ِ
مقامو أـ ال بَ نُ النَـ ناقض
َ
ا بػَ
الكؿ ّذا يف النسخ اليت وقعت عليها وىَ ذلػ ٌ
كأيٌ بع ي
ض م :أبَ حياف ٌ
الثآف (ٕ)

بأ ٌػ أي :الشػػا َف لػػيس فػػي كػػالـ العػػرب ػػركرةه ,أي :مػػا جػػاز علػػى ،ػػالؼ
اظتطّػػرد ألجلهػػا ٌإال كيمكػػن تب ػ يل تلػػك اللفظ ػ ً اظتخالُػ ِ للمطّػرد ك ظػػم ػ و
ػيء :لُ ػ ٍ

ي

قد َر ابنسا َف على ال ياف
مطّ ٍرد مكى ى ى ,يخرج عن اظتخالُ ؛ أل ّف اهلل تعاُف أَ َ
الر،ص ػ ػ » م ػػا ج ػػاز [ٗٗج]
ػذييَ :ين ػػي أف يق ػػاؿ ىن ػػا عل ػػى نس ػػع األا ػ ػَلينيُّ « :
تػ ٌ
اْػيعمالو لضػرورةٍ قػد(ٖ) ت ّػري اضتّػ ُػم عػن اػعَب ٍ ىػي منػ ذػػري اظتطّػرد يػو لسػهَل ٍ ىػػي
جػ ػ ػَازه(ٗ) لعُػ ػ ػ ْذ ٍر ى ػ ػػي(٘) الض ػ ػػرورة مػ ػ ػ قي ػ ػػاـ ْػ ػ ػ ب[ٖٛأ] األا ػ ػػلي( )ٙم ػ ػػن م ػ ػػان
الص ػػرؼ( )5يف ذ ػػري اظتنص ػػرؼ اظتص ػػروؼ عت ػػا واج ػاً ّ ػػاف ّص ػػرؼ «عني ػػاة» يف قَل ػػو[ :م ػػن
الطَيَ]

()3

د،لت اطتدر ،در عنياةٍ
ويَـ
َ
ُ َ َ

(ٔ)
(ٕ)

(ٖ)
(ٗ)
(٘)

()ٙ
()5
()3

:ٕ٠ةةٍَ :ـةةع حٌلخؿةةذ ٗٚ ,ٔ52:حٌزلةةَ حٌّلةةٌٍٍِ ٢١و٘ةةٚ ,ٖٖٔ:٘ ٟحٌظلز١ةةَ ٗةةَف حٌظلَ٠ةةَ
.ٖٖ5ٗ:5
«كٜٛي أ ْ١ٌ »ٞـ ٟى.
أْ هخَ٘ و َ٩أر ٟكّ١خْ ـ ٟحٍط٘خؾ حٌَ٠د ِٛحـمش وةٓ َ٩ة١ز٘ٚ ,ٗ٠ٛةّ ٛ
َِّ ـ ٟأ ّٚي حٌّٔؤٌش ّ
أْ
حٌٍَٚ٠س ِخ  َ ٠٠اٌٙ١خ حٌ٘خعَٔٚ ,مةً حٌٔة ٟ١ٛ١عٕةٗ ـة ٟحٗ٤ةزخٖ ّ٘ٚةع حٌٛٙحِةع ه٩ـةٗ ٨رةٓ
ِخٌه.
ـ ٟى :ليٚ .ـ ٟحٌف ّٗٔ٤ :ٖٕٗ:ٔ ٞ١لي ٚ .لي ٔمً حرٓ حٌ ١ذ وة َ٩حرةٓ ّ
عة٘ ْ٩ةٌح رلَـةٗ ا ٨أّٔةٗ
ؿعٍٗ ـ ٟريح٠ش حٌّٔؤٌش.
ـ ٟى :حٌوَٚؽ عٕٗ.
ـ ٟحٌف.ٛ٘ :ٖٕٗ:ٔ ٞ١
م ػ ّػر يف ّأوؿ اظتس ػػال أنّػػو تعري ػػف الي ػػاج السػ ػ ّي يف ر ػ ػ اضتاج ػػب ٕ ٕٙ:ورتػ ػ اصتَامػ ػ ٘ٔ ينظ ػػر :حاش ػػي العط ػػار
ٔٔٙٓ:
ُحى ـ ٟحٌفِ :ٖٕٗ:ٔ ٞ١ؼ٩ا.
ُ
ّ
أه َُِْ ِؿٍِ.ٟ
حٌ٩٠ٛص
حٌز١ض ِٓ ِعٍّمش حَِة حٌم ْ١ـ ٟىٛ٠حٔٗ ٔٔٚ ,عـِٖ :ـمخٌضٌ :ه
٘ٚةةة ٛـةةة ٟحٌّمخٛةةةي حٌٕل٠ٛةةةش ٍٖ ,ٖٖ3:لةةةُٚ ,ٔٓ٘ٗ :حٌظٜةةةَ٠ق ٍٕ ,ٖٕ٘:لةةةُٗٚ,522 :ةةةَف
حٍ ,ّٟٔٛٗ٤لَُٗٚ ,ٕٔٓٗ :ف ٗٛح٘ي حٌّؽٍٕ ,ٕ٘:ٙ ٟلُ.٘٘2 :
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أو حسناً ّصرؼ «نعماف» يف قَلو اآل،ر[ :من الطَيَ]
أَع ْد ِذ ّْر ٍ
نعماف لنا إ ّف ذّره
َ
أو ق ي اً ّما مر من اَره اظتمنَع (ٕ)
ّ
أو جَازاً مسيَي الطر ني يف ذري ذلك واهلل أعلم

(ٔ)
(ٕ)

(ٔ)

َُ ٛ٠
طّخِٗ ٛ٘ :حٌ ِّ ْٔ ُ
ع١ٌّٙ .خٍ رٓ َُِ ٗ٠ٚأر ٛحٌلٔةٓ حٌةي ٍّٟ٠حٌّظةٛـّٓ ٝةٕش ٕٗ3
ه ِخ َوٍَْ طَُٗ َ٠ظ َ
٘  ِٓ ,ل١ٜيس وظزٙخ اٌ ٝأر١ ٟخٌذ رٓ أّٛ٠د ـ ٟحٌع١ي ٟ٘ٚ .ـ ٟىٛ٠حٔٗ ٕ.ٔ3ٗ:
ـ٘ ٟخِٖ أ  ٚد  ٚؽ :أ٦ ٞهٌٙ٩خ رخٌفٜخكش وّخ َِّ  .ِٕٗ .حٔظ.ٝٙ
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المسأل الثىمط

من مسائَ اظتق ّدمات
ػَي بشػػيئين(ٔ) أي :يُعلّػَ بّػ ّػَ منهمػػا فتػػىرنة يج ػ ز
ق ػ يتعلػػق الحكػػم الن ػ ّ
معر ٌ كتػىرةن يمتطػ ؛
الجم بيط مى؛ لعدـ اظتنا اة بني قضيييهما وأل ّف العلّ ذري مء ِّرةٍ بَ ِّ
لينايف مقيضاقتا [ٖٗد]
فػ ػػىلكؿ :كمس ػ ػ غىت االبت ػ ػ اء بػ ػػىلطكرة وى ػػي ّث ػػريةٌ بلّ ه ػػا بعض ػػهم لني ػ ػ ٍ
ف
ّ
ٌ
ٌ
وأربعني(ٕ) وأُ ردت بالياليف وأرجعها بعضهم لليعميم واليخصيص(ٖ) وبعضهم للُائدة
باب ،ار عنها (ٗ)
فإ ٌف كالن مط ى مس ٌغه لالبيدا بػو علػا ا فػراده؛ لعػدـ تَقّػف تسػَي و لػذلك علػى
ػالـ» ُيػػو تقػػدٔف اطتػػب
ػ ّػم ذػػريه لػػو كال يمتط ػ اجتمػػىع اثطػػين مط ػػى ,ؿتػػَ« :عليػػك ْػ ٌ

الظريف والدعا ُ
ّ

(٘)
ػالـ مػػن اهلل» ُيػػو م ػ مػػا تقػػد َـ
كأكثػػر  :عطػ ٌ
ػف علػػى «ا نػػني» ؿتػػَ« :عليػػك ْػ ٌ
ػتَ الظرؼ
َّ ُف اظت يدأ عامالً يف ّ
()ٙ
اص ال ػمىء؛ ألنّػو
ك«أؿ» كالتصغي ًر َّ منهمػا دليػَ االشتيّػ ؛ ألنّػو مػن خػ ٌ
يدؿ على مع ال يَجد يف ذريىا كيج ز اجتمىع مى ّػ«الرجيَ»
ّ

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :رٔززُٚ .ٓ١حى عٕي ــخي :ـؤوؼَ.
حٗ٤زخٖ ٚحٌٕ:خثَ ٕ :َ:ٕ٠ٚ .ٖٔٓ:حٌظٌٚ ً١٠حٌظىّ ,ٖٕ٘:ٖ ً١كخٗ١ش حٌو.ٔٓ٘:ٔ َٞ٠
ؿخء ـ ٟحٗ٤زخٖ ٚحٌٕ:خثَ ٕٚ :ٖٔٔ:لي ًوَ أر ٛكّ١خْ ـ ٟأٍؿُٛطٗ حٌّٔ ّّخس ر «ٔٙخ٠ش ح٦عَحد ـةٟ

(ٗ)

عٍّ ٟحٌظ٠َٜؿ ٚح٦عَحد» ؿٍّش ِٓ حٌّّٔ ّٛؼخص ,ػ ُّ لخي:
ُ
ًوَص ـ ٟحٌظظَّ٠ ُ١ؿع ٌٍظوٚ ٚ١ٜحٌظعُّ١
ٚوًّ ِخ
ِٚؼٍٗ ـ ٟكخٗ١ش حٌو.ٔٓ٘:ٔ َٞ٠
ِ ٛ٘ٚخ ً٘ذ اٌ١ٓ ٗ١زٚ ٗ٠ٛحرٓ ِخٌةه ٚحرةٓ ٘٘ةخَ:ٕ٠ .ةَ :حٌىظةخد ِٔٚ ,ٖٖٗ- ٖٕ2:ؽٕة ٟحٌٍز١ةذ
(حٌزخد حٌَحرع ِّٛٔ ,ؼخص ح٨رظيحء رخٌٕىَس) ٚ ,ٙٓ3حٌظ٠َٜق ّٔ٘ٚ ,ٕٓ2:ع حٌٛٙحِع ٕ.ٕ2:
عٕي ــخي :ـؤوؼَ.
ٚـ٘ ٟخِٖ أ  ٚد  ٚؽٌ :يٌ٨ظٗ.

(٘)
()ٙ
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ً
ػض أنَاعهػػا(ٔ)
اص الفعػػىؿ أي :بعػ ِ
ك«ق ػ » كالتػػىء السػػاّن لليانيػػث مػػن خ ػ ٌ

أنَاعها(ٔ) قد تد َ،على ذري األمر وذري اظتا ي اصتامد واليا ،اا باظتا ي كيج ز
كيج ز اجتمىع مى ,ؿتَ« :قد قامت الصالة»

اص ال ػػمىء ,ككػرا اإل ػػىف  ,كال يجػ ز الجمػ
[كالثػى ي :كػىلالـ مػػن خػ ٌ

بيط مى](ٕ)

اص التطػ ين مػ اإل ػىف دلػيال(ٖ) االشتيػ (ٗ)
ككرا مث ُػَ مػا ذُّػر مػن تعػ ّدد اطتػَ ِّ
ّ
ي
االشتي ػ (ٗ)
خىصػ ػىف(٘) باألشتػػا إال ّأعمػػا يُارقػػاف مػػا مػ ّػر ّ-مػػا قػػاؿ -:كال
[ٗٗب] ٌ
ّ

قػػاؿ -:كال يجتمعػػىف؛ أل ّف بػػني مػػدلَليهما اليعريػ ِ
ػض الن ػػاة
ػف والينّ ػ ِري تنا ي ػاً وقػػد ظت ػّ بعػ ُ
لذلك اظتن ِ بقَلو[:من الّامَ]
ػاب اظتضػ ػ ػ ػ ػ ػػاؼ تُػ ػ ػ ػ ػ ػػاؤالً ورقي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو ي ري ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالينَين()ٙ
علميُػ ػ ػ ػ ػ ػػو بػ ػ ػ ػ ػ ػ َ
ٌ
وآ،ر بقَلو[ :من الطَيَ]
ُ
ػث ت ػ ػ ػ ػ ػ ػرآف ال حتػ ػ ػ ػ ػ ػ ّػَ مّانيػ ػ ػ ػ ػ ػػا
ػَين وأنػ ػ ػ ػ ػ ػػت إ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ٌ
يػ ػ ػ ػ ػ ػ ُ
ّػ ػ ػ ػ ػ ػ ّ
ػآف تنػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌ
حملت بقَِف[ :من الطَيَ]
و ُ
الزمػ ()5
ػك
ػك ّػػي أُ ػػاؼ إليػ َ
ػت بابَػ َ
ُ

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ

()5

ػدار الػ ػ ػ ػػدين
عػ ػ ػ ػ َ
ػني الَجػ ػ ػ ػػَد ويػ ػ ػ ػػا مػ ػ ػ ػ َ

ـ ٟى :أـَحى٘خ.
حٌِ٠خىس ِٓ ــخي.
ـ ٟد  ٚى :ىٌ.ً١
ُٚحى ـ ٟد ِٓ ّٗٔ٤ :هٛح ٙحّٓ٤خء ٠ ّٗٔ٤ييّ عٍِ ٝعٕٛ٠ ٨ ٝؿي ـ ٟؼَ٘١ةخُٚ .حى ـة ٟى :وّةخ
ـ ٟى :وّخ لخي.
عٕي ــخي :هخٛظخْ.
ـٔ« ٟفلش حٌَ٠لخٔش ٍٗٚلش ١ة٩ء حٌلخٔةش» ٍٗ ,ٖ5ٖ ,ٖ5ٓ:لةُ ٖٕٖ :لٜة١يس ٦رةَح٘ ُ١رةٓ عزةي
رٓ عزي حٌَكّٓ حٌو١خٍ َّ ٗ ٞـٙ١خ ل١ٜيس حرٓ ٕٓ١خء حٌٍّهِٕٙ .خ:
رخد حٌّ٠خؾ طفخإ٨ا
رٛٛخٌٗ ِّ َ١ٚع ُ
ْض أْ ْ ُ٠ئٟٕ١
عٍّظُٗ َ
ِ
ْ
رخٌظٕٓ٠ٛ
ؽَٗ ٠
ر٠ي ٌُِ ريح
ٍٚل  ١زُٗ ُ٠
ـ َؽيَح ُ٠عخ ٍِِِٕ ٟ
ِ
ِ
 ٌٖ٘ٚحٌم١ٜيس ـ ٟىٛ٠حْ حرٓ ٕٓ١خء حٌٍّه ٕ ْ١ٌٚ ,ٗٙ٘:ـٙ١خ ٌ٘ح حٌز١ض.
ٌعٍٙخٌِِ :ض.
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ػك ي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
إلي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َ
ػدوت ّ ػ ػػالينَين من ػ ػػك(ٔ) م ّع ػ ػػداً
وذ ػ ػ ُ
ؼ :اشت ػػاف(ٖ) مس ػ ّػماقتا ال ػػدا،الف عل ػػى اظتض ػػارع يف «ْ ػػيقَـ» و
ػين ك ػ ػ ى
كالس ػ ي
«َْؼ يقَـ» وب الثآف لّماؿ الش و بني اَرتو اشتاً وحر اً وال ّذلك األوؿ(ٗ)
ُ
ّ
مػػن أدلٌػ (٘) اال ػػتقبىؿ وختلػ ِ
ػيص مػػدَ،عتما مػػن زمػػن اضتػػاؿ ولػػذا يقػػاؿ يهمػػا:
حر ا اْيق ٍاؿ باعي ار مسماقتا كال يجتمعىف يف لُ ٍ و ٍ
احد
ّ
كالتىء الساّن ُ و عاً لليانيث()ٙ
خىصتىف( )5صتن الُعَ أيَّ :
كالسين ٌ
ي
ي
ػَي(ٕ) الينػػَين
ّيػف اب ػا مػ ن ْ

نَع من أنَاعو ّ-ما علميَو -كال يجتمعىف ال،يالؼ ؼتصَايهما
،اا ُ ٍ
َّ منهما ّ
كم ػ ػػن الق اعػ ػ ػ  :رت ػ ػ «قاع ػ ػػدةٍ» وى ػ ػػَ ق ػ ػػانَ ٌف ّل ػ ػػي منط ػ ػ ٌػق عل ػ ػػى جائيات ػ ػػو ّم ػ ػػا
تق ػ ّدـ( )3ويسػ ّػمى « ػػابطاً» و«قانَن ػاً» وقيػػَ بػػالُرؽ بػػني «الضػػابا» و«القاعػػدة» و«القػػانَف»
()2
[٘ٗج] اعي اراً ّ
أاَ وقاعدةٌ
باعا من حيث يُ عليها [الشي ] يقاؿ عتاٌ :
ا
ومن حيث رت (ٓٔ) أحّاـ اصتائيات يقاؿ عتا :اب ٌ
ومن حيث اظتشي على مقيضاىا يقاؿ عتا :قانَ ٌف(ٔٔ)
ُ

(ٔ)

«وخٌظِٕٕ ٓ٠ٛه» وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :رخٌظٕ ٓ٠ٛعٕه.

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

ـ ٟىٗ :ؽخ.
٠مٜي حٌٍف ٨ ٓ١:ح٦عَحد.
أّ :ٞ
اْ «ٓٛؾ» رُٕ ٟعٍ ٝحٌلىخ٠ش.

(٘)
()ٙ

وٌح ـٚ َ ٟيٚ ,عٕي ــخي :أىحس.
«حٌٔخوٕشُ ٟٚعخ ا ٌٍظؤٔ١غ» وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٌٍ :ظؤٔ١غ حٌٔخوٕشُ ٟٚعخا.

()5
()3

ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :هخٛخْ.
«وّخ طم ّيَ» ٌ ْ١ـ ٟى َ:ٕ٠ .ـ َّٙحٌٍؽ٠ٛخص.

()2
(ٓٔ)
(ٔٔ)

حٌِ٠خىس ِٓ حٌفٚ ,ٕٖٓ:ٔ ٞ١لي ٔمً حرٓ حٌ ١ذ و َ٩حرٓ عٌ٘ ّْ٩ح  ٚؿعٍٗ طلض َٗف حٌّم ّيِش.
وٌح ـ ٟحٌفٚ ,ٞ١ـ ٟحٌٕٔن :كؾ.
ِةةٓ لٌٛةةٗ «ٚحٌمخعةةيس ٚحٌمةةخٌٔ »...ْٛةة ْ١ـةة ٟى:ٕ٠ .ةةَ :ؼّةةَ ع١ةة ْٛحٌزٜةةخثَ ٗةةَف وظةةخد حٗ٤ةةزخٖ
ٚحٌٕ:خثَ ٕٚ ,٘:ىٓظ ٍٛحٌعٍّخء ِخىس (حٌمخٔ.)ْٛ
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المش ػ ػ ػت رةً(ٔ) عن ػ ػػد الن ػ ػػاة ق ػ ػ ػ ل م :الب ػ ػ ػ ؿ كالمب ػ ػ ػ ؿ(ٕ) ال كتيمع ػ ػػاف -
حػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذؼ(ٖ)
ُ

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :حٌٍّ٘ٛٙسٚ .ـ ٟى :حٌّ٘ظ.َٙ
ُحى عٕي ــخي.ِٕٗ :
حٌّلٌٚؾ «٠ ٨ـظّعخْ».
041

ض كالمع ض(ٔ) ال يجتمعىف؛ أل ّف ّالً من ال دؿ
لدالل قرين عليو وىَ قَلو -:كالع ي
اجيماعهما
مقاـ اظت دؿ منو واظتعَض عنو من ذلك
َ
والعَض أُقيم َ
[كم ػػن الم ػػم الف ػػر يؽ ب ػػين البػ ػ ؿ كالعػ ػ ض](ٕ) ق ػػىؿ «أبػ ػ حيػ ػىف» ف ػػي

ٌ

«تركرت »(ٖ):

ػَب علػػى اليمييػػا يف األحسػػن ونصػُو علػػى نػػاع اطتػػا ض نتنعػػو أنػّػو
البػ ؿ لغػ ن :منصػ ٌ
شتاعي وىذه ع ارةٌ مَلدةٌ (ٗ)
الع ض أيٖٜ[ :أ] قتا مرتاد اف ل ً الحتاد معناقتا
َي فىلب ؿ(٘) كاح ه من الت اب
كيفترقىف في االصطالح الن ّ
يف «األش اه» :أحد اليَاب ( )ٙوىَ تاب مقصَد باضتّم بال واْط ٍ ()5
ٌ
يجتم ػ م ػ ()3
مقام ػو
المب ػ ؿ مط ػ ال يػ وال لتػػذؼ اظت ػػدؿ منػػو ويقػػَـ ال ػػدؿ َ
خبالؼ النعت يف ذلك بشر و
كب ػ ؿ الحػػرؼ مػػن غيػػرهّ ,الػػداؿ اظت دل ػ مػػن تػػا «اال يعػػاؿ»( )2بعػػد ال ػااي أو

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

(٘)
()ٙ
()5
()3
()2

ُحى عٕي ــخي.ِٕٗ :
حٌِ٠خىس ِٓ ــخي :َ:ٕ٠ .حٗ٤زخٖ ٚحٌٕ:خثَ ٔ.ٕٙ5:
حٗ٤زخٖ ٚحٌٕ:خثَ ٔ.ٔ23:
حهظخٍ حرٓ ٘٘خَ اعَحرٙخ «كخ٨ا» ٚ ,ـ ً ّٜحٌمٛي ـٙ١خ ـ ٟحٌّٔخثً حٌٔفَّ٠ش :َ:ٕ٠ .حٌّٔخثً حٌٔةفَّ٠ش
ٕٔ طق :كخطُ حٌ٠خِٓٚ ,لي ٔمٍٙخ حٌٔ ٟ١ٛ١ـ ٟحٗ٤زخٖ ٚحٌٕ:خثَ ِٖ :َ:ٕ٠ٚ .ٗٙٗ:وظٜةَ٘خ ـةٟ
ػ٩ع ٍٓخثً ـ ٟحٌٕلٌٍٕٜ ٛخى٠م.ٖٔ ٟ
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٚ :حٌزيي.
وٌح عٕي ــخيٚ .لي ٓم ض ٌٖ٘ حٌىٍّش ِٓ ى.
وٌح عَّ ـٙخ حرةٓ ٘٘ةخَ:ٕ٠ .ةَ :ل ةَ حٌٕةيٗٚ ,ٖٓ3 ٜةَف ٗةٌ ٍٚحٌةٌ٘ذ ٚ ,ٖٗ2أٟٚةق حٌّٔةخٌه
َٖٗ :َ:ٕ٠ٚ .ٖ22:ف حٌليٚى ٌ٥رّيَٗٚ ,ٖٔ2 ٞف وظخد حٌليٚى ـ ٟحٌٕل.ٕٙٔ ٛ
ـ ٟى :عٍ.ٝ
َٗ :َ:ٕ٠ف ِوظ َٜحٌظ٠َٜؿ ّ
حٌعِ.5ٙ ٞ
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ال ػػداؿ أو ال ػػذاؿ ّ ػ ػ«ازدى ػػر»(ٔ) و«ادج ػػر»(ٕ)و«ادّ ػػر»(ٖ) ال يجتمع ػػىف أصػ ػالن ب ػػاليّلُ
باليّلُ ما؛ ظتا يو من زيادة الثقػَ(ٗ) كال يك ف اضتػرؼ ال ػدؿ إالٌ فػي م ػ اضتػرؼ

أيت
اضترؼ المب ؿ مط ّ .ما ر َ

كالعػ ض ال يكػ ف فػػي م ػػع (٘) ,أي :اظتعػ ِ
ػَض عنػػو ّ ػ« ِعػ َدةٍ» و « ِزنَػ ٍ» ػػن ّف
أاػػلهماَ « :و َع ػ َد» و « َوَز َف» ُ ػػذ ت الُػػا مػػن ّػػَ منهمػػا ت ع ػاً ضتػػذ ها يف اظتضػػارع وعُػ ّػَض
عنها اليا يف أحدقتا()ٙ
وّػػاليعَيض عػػن حػػرؼ النػػدا ( )5يف اصتالل ػ بػػاظتيم يف آ،ػػره يف «اللهػػم» كربٌمػػى -

اصتر مهيِّئَ ٌ للدَ،ؿ علػى الُعػَ -اجتمعػى ػركرة ًُ ّقَلػو:
لليقليَ و«ما» مايدةٌ ّا ٌ عن ّ
أقَؿ يا اللهم يا اللهما()3
[من الرجا]
ُ
ّ
ّ
كربمػػى ا ػػتعمل ا العػ ض مرادفػىن للب ػ ؿ يف ال ػػدؿ( )2فػػي االصػػطالح جريػاً
على الَ

ٌ

(ٔ)
ػاـ واوقتػا بػدالً عنهمػا وعَ ػاً منهمػا
الل َي ّنقام تا « ُجتاه» و « ُختمػ » مق َ

منهما ا ت ا.
(ٔ)
(ٕ)

ـ ٟحٌٕٔن :وخُىٌٚ .عً ِخ أػزظٗ ٘ ٛحٌٜٛحد.
ـ ٟد :حُىؿَ ّٗٔ٤ ّٛٙٓٛ٘ٚ .لي ِؼًّ ٌٍِح«ٚ .ٞىؿَ» :طل .َّ١حٌِ ٢١ٓٛخىس (ىؿَ)

(ٖ)

ـ ٟأ  ٚؽ :حًٌَٚ .ـ ٟدٚ :حىوَٚ .ـٛلٙخ اٗخٍس ه ةؤٚ .لٌٛةٗ« :حٌةِح ٞأ ٚحٌةيحي أ ٚحٌةٌحي وةخُىَ٘
ٚحىؿَ ٚحىوَ» ِىخٔٗ ـ ٟى :حٌِحٚ ٞحٌيحي وخ ّىهَ ٚح ّىوَ.

(ٗ)
(٘)
()ٙ

وٌح ـ ٟحٌفٚ ,ٖ5ٖ:ٔ ٞ١ـ ٟحٌٕٔن :حٌٕمً ٛ٘ٚ .طٜل١ؿ.
 :َ:ٕ٠حٗ٤زخٖ ٚحٌٕ:خثَ (حٌعٚ ٝٛحٌّع٠ ٨ ِٕٗ ٝٛـظّعخْ) ٔ.ٕ5ٔ:
 :َ:ٕ٠حٌىظخد ٕٚ ,ٕٖٕ:حٌّمظ٠ذ ٔٚ ,ٕٕ5:حٌّٕٜةؿ ٔٗٚ ,ٕٓ2 ,ٔ3ٗ:ةَف حٌٍّةٛو,ٖٖٖ ٟ
ٚحٌّّظع َٕٗٚ ,ٕٗ٘:ف حٌ٘خـ١ش َٖٗٚ ,ٙٙ:ف حٌظَٜؾ حٌعِ.ٔٓ3 ٞ
ِٓ لٌ« ٌٗٛلٌـٙخ ِٓ حٌّ٠خٍع ْ١ٌ »...ـ ٟى.
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ٠ :خ حٌٍٚ .ُٙلي ٓم ض «٠خ» ح ٌٝٚ٤أ٠٠خا٘ٚ .ةٍ ٛؿة ٌِ ل١ةً ٤رة ٟهَحٗةش

()5
()3

()2

حٌٚ .ٌٌٟٙلخي حٌزؽةيحى٘ :ٞةٌح حٌز١ةض ِةٓ ح٤ر١ةخص حٌّظيحٌٚةش ـة ٟوظةذ حٌعَر١ةش ٠ ٨ٚعةَؾ لخثٍةٗ ٨ٚ
ٌ
ُ
ىعةٛص ٠ةخ حٌٍٙةُ ٠ةخ
كيع أٌ ّّخ ٛ٘ٚ .ـ ٟحٌّمظ٠ةذ ٍٗٚٚ,ٕٕٗ:ح٠ظةٗ ـ١ةٗ:
رم١ّ١ظٗٚ .لزٍَٗ :أّ ٟاًح ِخ
حٌٍّّ ٙخٚ .ـٚ ٟحٜٔ٦خؾ ٍٔ ,ٖٗٔ:لُ ١ ٕ2ٔٚ ,ٗ5 :ؿٛىس ِزَٚنٚ ,حٌّمخٛي حٌٕل٠ٛش ٖ,ٕٕٕ:
ٍلُٚ ,2ٕ٘ :حٌظ٠َٜق ٍٕ ,ٕٕٗ:لُٚ ,5ٖٓ :حٌوِحٔش ٍٕ ,ٕ2٘:لةُٗٚ ,ٖٔٓ :ةَف ٗةٛح٘ي حرةٓ
عم.ٕٔ5 ً١
«ـ ٟحٌزيي» ٌ ْ١ـ ٟى.
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كقىؿ «ابن جطي» [٘ٗب ٖ٘د] في «الخصىئص»(ٕ) :الفرؽ بػين العػ ض
كالب ؿ أي :ااػطالحاً أ ٌف -بُػي اعتمػاة ،ػبُ «الُػرؽ» -البػ ىؿ أ ػب ي بىلمبػ ؿ مطػ -

ّالداؿ اظت دل من تا «اال يعاؿ» يما ذُّر ّنعػا أقػرب شػ هاً إُف الػداؿ -مػن شػ و العػ ض

بػىلمع ض مطػ أال تػرى مػا بػني ػا «وعػػد» -وىػي الػَاو -ومػا عػَض بػو منهػا -وىػَ اعتػػا -

من ال عد

ػدؿ ت ػػا
كإ ٌم ػػى يقػ ػ البػ ػ ؿ ف ػػي م ػ ػ المبػ ػ ؿ مطػ ػ ّال ػػداؿ  -يم ػػا م ػ ّػر -ب ػ َ
ػدؿ اليػػا أيض ػاً ع ِق ػب الطػػا والظػػا والصػػاد والضػػاد ّػ ػ«ا ّػرح»(ٖ)
«اال يعػػاؿ» وّالطػػا بػ َ
َ َ
و«اظّلػػم» و «ااػػطل » و«ا ػػطرب» كالع ػ ض ال يلػػاـ في ػ ذلػػك ,بػػَ تػػارًة يّػػَف مّػػا َف
تن ػػَين الع ػػَض يف «جػ ػَا ٍر» يف(ٗ) مّ ػػاف الي ػػا اظتع ػػَض ب ػػو عنه ػػا وق ػػد ال(٘) ّي ػػا « ِع ػ َػدة»
و« ِزنَ »
اصتمل

احتاد

أال -بيخُيف الالـ للين يػو -تراؾ :تعلمػك تقػ ؿ()ٙ
رت الرؤيػ بصػري ً
ػنف قػ ّد َ
َّعا علميّ ً ال،يصػاص
بع ُد حالي ٌ من الُاعَ أو اظتُعَؿ بو الحتادقتا وىذا ؽتا يءيد َ
مريي الُاعَ واظتُعَؿ بو باأل عاؿ( )5القل ي
في اللف من «قىـ» :إ ٌ ى بػ هؿ مػن الػ اك التػي هػي عػين الفعػل حالّػ ٌ ػتلهػا

ض مط ى؛ لعػدـ لػاوـ حلػَؿ العػَض
بنعالعتا بي رّها وانُياح ما ق لها كال تق ؿ :إ ٌ ى ع ه
ػتَ اظتعَض منو ()3
(ٔ)

:ٕ٠ةةَ :حٌىظةةخد ٗٚ ,ٖٖٕ:حٌّٕٜةةؿ ٔٚ ,ٕٕ5:حٌّّظةةع ٔٗٚ ,ٖ3ٗ ,ٖ3ٖ:ةةَف حٌ٘ةةخـ١ش ٖ,ٕٔٙ:
.ٕٔ2
حٌوٜخث( ٚرخد ـ ٟحٌفَق ر ٓ١حٌزيي ٚحٌعٚ .ٕٙ٘:ٔ )ٝٛحٗ٤زخٖ ٔ.ٕٓٓ:
ـ ٟؽ :وخّ١زعٚ .ـ ٟى :وخٌ َف.
«ـ ٟؿٛحٍ ـ »ٟـ ٟى :ـ ٟؿٛحُ.

(٘)
()ٙ

أ٠ ٨ :ٞى ْٛوٌٌه.
«أ ٨رظوف١ؿ حٌٌٍ َ٩ظٕز ٗ١طَحن طعٍّه طمٛي» ـ ٟى :رظلم١ك ح َِ٤رخٌظٕز ٗ١أ ٨طعٍّه طمٛي.

()5
()3

ـ ٟى :ـ ٟرخد ح٤ـعخي.
لخي حرٓ حٌ ١ذ ٔ :ٖ5ٗ:ل( :ٌٗٛـ ٟحٌ٤ؿ ِةٓ «لةخَ») اٌةنّ ...
وةؤْ ِةخ ًوةَٖ «حرةٓ ؿٕة »ٟحٛة ٩ف
ليٚ ,ُ٠حٌّعَٚؾ ح ْ٢ر ٓ١أثّش حٌَٜؾ أْ ٠عزَ عٓ ِؼً ٘ةٌح رخٌمٍةذ٠ٚ ,مةخي :حٔمٍزةض حٌةٛح ٚأٌفةخا,
وّخ ِ٘ ٛعَٚؾ.

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
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كك ػػرلك مث ػ ُػَ أل ػػف «ق ػػاـ» يف أ ّع ػػا ب ػ ٌ
ػدؿ [ٗٙج] ال ع ػ ٌ
ػَض تقػ ػ ؿ -أيُّه ػػا الص ػػاٌفُ
داع»(ٔ) -وىي اليا (ٕ) اظتنقل عن الَاو؛ لسَّعا(ٖ)
للخطاب :-في الـ «غى وز» ك « و

لسػ ػػَّعا(ٖ) إ ػ ػ َػر ّسػ ػػرةٍ :-إ ٌ ػ ػػى ب ػ ػ هؿ مػ ػػن ال ػ ػ اك ضتلَعتػ ػػا ػتلهػ ػػا كال تق ػ ػ ؿ :إ ٌ ػ ػػى
عَض بو عنها
ض(ٗ)؛ لئال يَىم أ ّعا َف حتَ ػتَ ما ِّ
ع ه

ككرلك اظتذَِّر -وجي بو باظتَ َع لل عيػد مػ قػرب اظتشػار إليػو؛ ظتػا م ّػر مػن أنّػو ظتػا
ّ
(٘)
ػرؼ المبػ ؿ
ػدوـ نػػاؿ من ػال َ ال عيػد -الح ي
ّاف عر اً ال جتيم أجػااؤه وجػَداً أشػ وَ اظتع َ
من ال ماةّ )ٙ(,الَاو من «وجَه» واليا من « ِميِ ْني»( )5هما بدالف من الَاو واليػا ال
واليا ال عَ اف عنهما

ً
ض مػن فػىء الفعػل؛
كتق ؿ في التىء في «عػ ى ة» ك« ًزىػ » :إ ٌ ػى أي :اليػا َ عػ ه

()3
ػف «اْػػم» و «ابػػن»؛ أل ّف أاػػلهما «شتػػَ» و«بنػػَ» ُ ػػذؼ
ضتلَعتػػا يف ذػػري ػتلّػػو وّػػذا ألػ ُ

األ،ػػري اعي ا ػاً وعػ ِّػَض عنػػو األلػػف [ٓٗأ] كال تقػ ػ ؿ :إ ٌ ػػى بػ ػ هؿ مط ػػى؛ لعػػدـ حلَعتػػا

ػتَ ُّ َُ اظت دؿ منو
ّ

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ

وٌح ـ ٟحٌوٜخثٚ ٚحٗ٤زخٖ ٚحٌفٚ ,ٞ١عٕي ــخي :ؼخُٚ ٞىحع.ٟ
وٌح ـ ٟىٚ ,لي ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد ٌٛ :لٛعٙخٚ .ـ ٟؽٌٛٚ :لٛعٙخ.
ُحى عٕي ــخي ٚـ ٟحٌوٜخثٚ ٚحٗ٤زخِٖٕٙ :خ.
ـ ٟى :عٟٛخا.
ُة٠ٚ »ْٛةخء « َِِ١ةَ» :أِّٙةخ رةيي ٌٍظوف١ةؿ ِةٓ ّ٘ةِس
ـ ٟحٌوٜخثٚ ٚحٗ٤زخٖٚ :وٌٌه ٠مخي ـةٚ ٟح« ٚؿ َ
«ؿةةةئَ ْ» ِِ «ٚجةةةَ» ٨ٚ .طمةةةٛي :أّٙةةةخ ِعةةةِٕٙ ٝٛةةةخ:ٕ٠ .ةةةَٗ :ةةةَف حٌٍّةةةٛوٚ ,ٕٙٗ ,ٕٗٓ ٟحٌّّظةةةع

()5

ٔ.ٖ53 ,ٖٕٙ:
ـةة ٟأ  ٚد  ٚؽِ :زةةٚ .ٓ١ـةة ٟىِ :ةةٚ .ٓ١ـةة٘ ٟةةخِٖ أ  ٚد  ٚؽِ :خ٠ةةش:ٕ٠ .ةةَ :ـةةٚ« ٟؿةةٗ »ٖٛةةَف

()3

حٌٍّٛو.ٕ5ٓ ٟ
وٌح ـ ٟىٚ ,لي ٓم ض ِٓ أ  ٚد ٚؽ.أ :ٞأ :ٞؼِ َ١لًّ ـخء حٌفعًّ ّٙٔ٤خ ع ِٓ ٝٛحٌٛح.ٚ
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ِ
ػدؿ
ػيم «الل ػ هم» ب َ
مثَ تا «ع َدة» يف َّعا عَ اً مػن الػَاو ال بػدالً منهػا م ي
ككرلك ُ
ػَض مػن حػرؼ النػدا لع ّػم(ٔ) -فػي
«يا» الندا ّأولَػو عػ ه
ض مػن «يػى» مػثالً -ولػَ قػاؿ :ع ٌ
أكل أي :جه ِ ّأولو
ٌ
ض مػػن يػػىء
كتػػىءي(ٕ) «ز ىدق ػ » :رت ػ ِ «زنػػديق» اليػػا ُ اظتل ق ػ آ،ػ َػر اصتم ػ ع ػ ه
«ز ػػىديق»(ٖ) ,الػػيت ىػػي أاػػَ وزف اصتم ػ ّػ ػ«مسػػّني» و«مسػػاّني» وجػػا ّػػذلك علػػى
أالو وٍذؼ الي يي لو ال ُ رتَع و«الانديق» معرب ّما يف «ال ارع»(ٗ)
ّ
ّ
(٘)
ػتَ اظت دؿ منو
ال يقىؿ « :ب هؿ»؛ لَّعا يف ذري ّ

ض مػػن عػػين «أىٍػ ػ ي ؽ»؛ أل ّعػػا يف ذػػري ػتػ ّػَ اظتعػػَض منػػو
كيػػىءي «أىيٍػطيػق» الي ييّػ عػ ه
وزعػا «أىيػ يفػل» :بُػي ٍ س ٍ
ػَّف للي ييّػ ضػم للُػا ( ّ )ٙػ«آ ُد ٍر»()5؛
فيمن جعل ػى أيٍ َ :

ّػ«آ ُد ٍر»()5؛ ألنّو مَ ػ اليػا اظتايػدة يف ذػري ػتػَ العػني احملذو ػ ختُيُػاً كمػن جعل ػى أي:
(ٔ)

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

ـ ٟىٔ :عُ ٚط ُّ .لخي حرٓ حٌ ١ذ ِظعمّزخ ا ٔ ٛ٘ :ٖ5ٙ:ؼفٍش ع ّّخ طمةٍَ ِةٓ ّ
أْ حٓةُ حٌـٌ٩ةش ٕ٠ ٨ةخىٜ
ا ّ٨ر١ةةخء ,وّةةخ ٔ ّٜةةٛح عٍ١ةةٗ .ـىةة« َ٩حرةةٓ ؿٕةة٘ »ٟةة ٛحٌٜةةٛحدِ ٨ٚ ,عٕةةٌٍ ٝظعّةة ُ١حٌةةٌ ٞأٍحىٖ ـةةٟ
حٌَ٘ف.
ـ ٟحٌوٜخثٚ ٚى٠ :خء.
 :َ:ٕ٠حٌّٕٜؿ ٔ.ٔ22:
يف ال ػػارع مػػادة (زنػػدؽ)  ٘٘ٚعػػن اطتليػػَ ّأعػػا ل ػ أىػػَ الشػػاـ ويف اظتص ػ اح اظتنػػري مػػادة (زنػػدؽ) عػػن ال ػػارع :زنػػديق
وزنادق وزناديق ولي ذلك من ّػالـ العػرب يف األاػَ ويف شػُا ال ليػَ مػادة (زنػدؽ) ٘ :ٔٙارْػي مع ّػرب « ِزنْ َػد ْه
َّػ ْػرْد» أي :عمػػَ اضتيػػاة ألنّػػو يقػػَؿ ب قػػا الػػدىر ودوامػػو وينظػػر :اظتعػ ّػرب والػػد،يَ يف اظتعػػاجم العربي ػ مػػادة (زنػػدؽ)

(٘)

()ٙ

ٖٗٙ
عٕي ــخي٠ ٨ٚ :مخي.

وعَض مّاعا يػا ٌ وىػَ أحػد قػَِف ْػي َيو قػاؿ ابػن جػ يف اطتصػائص ٕ :ٚ٘:وذىػب ْػي َيو
وعليو العني ػتذو
ِّ
يف قَعتم «أَيْػنُق» مذى ني  :أحدقتا أف تّػَف عػني أَنْػ ُػَؽ قُلِ ػت إُف مػا ق ػَ الُػا صػارت يف اليقػدير « ْأونُػق» مث أبػدلت
الػَاو يػػا ألعػػا ّمػػا أعلػػت بالقلػػب ّػػذلك أُعلػػت أيضػػا باببػػداؿ علػػى مػػا مضػػى واآل،ػػر أف تّػػَف العػػني ُحػػذ ت مث
األوؿ «أ َْعُػَ» ينظػر :اطتصػائصٕٕٜٛ:
عَ ت اليا منها ق َ الُا مثاعتا على ىذا القَؿ «أيْػُػَ» وعلػى القػَؿ ّ
ّ

()5

واظتنصف ٕ ٜٔٓ:وشرح الشا ي ٔ ٕٔ:ولساف العرب وتاج العروس مادة (نَؽ)
ؿّع «ىحٍ» ,أ« ٍٗٛأىإٍ» ,طم ّيِض حٌع ٟ٘ٚ- ٓ١حٌّٙةِس -عٍة ٝحٌفةخء٘ٚ ,ة ٟحٌةيحئُٚٚ .ةٗ «أعفةً».
 :َ:ٕ٠حٌّٕٜؿ ٕٚ ,2ٕ:حٌّّظع ٌٕٔٚ ,٘ٓ3:خْ حٌعَد ٚطخؽ حٌعَِ ّٚخىس (ى .)ٍٚـخٌ٘ةزٗ رٕ١ةٗ
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اليػػا َ عيط ػىن للجم ػ مق ه م ػ ن عػػن ػتلّهػػا حملػ ّػَ الُػػا مغيٌػػرةن عػػن ال ػَاو الػػيت ىػػي أاػػلها إلػػا
اليىء(ٔ) ,جعل ى بػ الن مػن الػ اك األاػليّ ؛ أل ّعػا و ػعت ّأوالً مَ ػ َ اظت ػدؿ منػو مث بعػد

اببداؿ [ٗٙب] قُ ّدمت

ػم تصػ ٌػرفىن مػػن الع ػ ض ؛الْػػيعمالو يم ػا بقػػي مّانػػو مػػن ال ػػدؿ ومػػا
فىلب ػ ؿ أعػ ٌ

ػل عػ و
ػل بػ وؿ ع
ض بػ هؿ ,كلػػيس كػ ٌ
ُحػ َِّؿ عنػػو وال ّػػذلك العػػَض فكػ ٌ

ػىن باعي ػػار مػػا

العَض باعي ػار مػا تقػ ّدـ مػن عػدـ لػاوـ َّنػو ػتػَ اظتعػَض منػو أعػم مػن ال ػدؿ
ذُّر وإف ّاف
ُ
الالزـ يو ذلك
ومر عن «أ حياف» أ ّف العَض قد يسيعمَ مراد اً لل دؿ يف االاطالح(ٕ)
ُ
ّ
قػػاؿ «ابػػن جػ »(ٖ) :و«العػػَض» مػػاَ،ذٌ مػػن لُػ « َعػ َْض» وىػػَ الػػدىر وذلػػك أ ّف
الػػدىر إّفتػػا ىػػَ مػػرور الليػػاِف واأليػػاـ وتصػ ّػرـ أجاائهػػا(ٗ) ّلّمػػا مضػػى منػػو جػػاٌ ،لَُػػو آ،ػ ُػر
األوؿ اظتا ػػي؛ لػػذا ّػػاف العػػَض أشػػد
يّػػَف عَ ػاً منػػو الَقػػت الّػػائن الثػػآف ذػػري الَقػػت ّ
ؼتالُ ً للمعَض منو من ال دؿ ا ت ا

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

ٚر« ٓ١إٔ٠ك» عٍة٘ ٝةٌح حٌمةٛي ٘ة ٛطمةي ُ٠حٌعة ٓ١حٌّلٌٚـةش حٌّعة ٝٛعٕٙةخ رخٌ١ةخءٚ .وةخْ ح٤ؿةيٍ أْ
ّ
٠ئهَ ٌ٘ح حٌّؼخي اٌ ٝحٌمٛي حٌؼخٔ ٟـ« ٟإٔ٠ك» ٌ١ى ْٛحٌ٘زٗ رخٌظميٚ ُ٠حٌ.ُْٛ
أ :ٞؿعً « ُٗٔٚأَ ْعفًُ» ٛ٘ٚ .حٌمٛي حٌؼخٔ١ٌٔ ٟز.ٗ٠ٛ
أْ حٌع ٝٛلي ُٔ٠ةظعًّ َِحىـةخ ا ٌٍزةيي ـة ٟحٛ٨ة ٩ف» ِىخٔٙةخ ـة ٟىّ :
« ّ
أْ وة٩ا لةي ٔ٠ةظعًّ رّعٕةٝ
ح٢هَ.
حٌوٜخثٚ ,ٕٙ٘:ٔ ٚحٗ٤زخٖ ٔ.ٕٓٔ:
ـ ٟحٌوٜخثٚ ٚحٗ٤زخٖ :أؿِحثّٙخ.
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المسأل التى ع [ٖٙد]

من مسائَ اظتقدمات
باحدقتا

اختيل ػػف -بال ن ػػا للمُع ػػَؿ -ه ػػل ب ػػين العرب ػػي كالعجم ػػي كا ػػط ه ال تَُا ػػف
فقىؿ «ابن عصف ر» :عم .قىؿ «ابن عصَُر» في «الممتػ »(ٔ) -بالَُقيػ :-

إذا ح ػػن تكلمط ػػى ب ػػره اللف ػػىظ اظتخرتع ػ المص ػػط ع لن ػػا ك ػػىف تكلمط ػػى(ٕ) ويف
نسػػخ ٍ« :تّلم ػاً»(ٖ) منَن ػاً وعليهػػا اْػػم «ّػػاف» ػػمري اظتػػيّلم وعلػػى األوُف ػػاظهر ػتػ ّػَ
اب مار إيضاحاً
بمػػى(ٗ) :بلُػ ٍ ال يرجػ إلػػا لغ ػ و مػػن اللغػػىت؛ ألنػّػو مػػن مَ ػػَعات [ٗٚج]

شي ٍ (٘) منها

ىشاـ الخضراكم» بأ ٌف كل و
كر ٌده «ابن ٍ
كالـ ليس عربيٌػىن ف ػ عجمػي يػو أ ّف
ٌ
الل ػ ػ ػ األعجميّػ ػ ػ بػ ػ ػػا،يالؼ أنَاعهػ ػ ػػا مَ ػ ػ ػػَع ٌ([ )ٙألىلهػ ػ ػػا بالرواي ػ ػ ػ عػ ػ ػػنهم َف متيلقهػ ػ ػػا
()2( )3
أحػ ٌد]()5
وال ػػرض [الػذي أشػػار إليػو ابػػن عصػَُر] أنػّػو تّلّ ٌػم ػػا َف يضػعو وا ػ ٌ
ييم قَلو(ٓٔ) « :هَ عجمي»؛ ألنّو َف يّن على و عو
وا ٌ ال ّ

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

حٌّّظع ـ ٟحٌظ٠َٜؿ ٕ.5ٖٖ:
وٌح ـ ٟحٌّّظع.
وٌح عٕي ــخي.
ِٓ لٚ« ٌٗٛـٔٔ ٟوش ْ١ٌ »...ـ ٟى.

(٘)

«ِٟٛٛعخص ٟٗء» ـ ٟىِٟٛ :خعخص ٗظّ.ٝ

()ٙ
()5
()3
()2
(ٓٔ)

ـ ٟأ  ٚدِٟٛٛ :عٙخ.
حٌِ٠خىس ِٓ حٌف.ٖ3ٕ:ٔ ٞ١
حٌِ٠خىس ِٓ حٌف.ٞ١
أ :ٞطىٍّٕخ ر ٌٖٙحٌ٤فخه حٌّلَـش .حٌف.ٞ١
أ :ٞحٌوَ٠ح.ٞٚ
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ك ح ػػن -أيُّيهػػا األم ػ احملمديّػ  -يف الل ػ كغير ػػى(ٔ) م ػػن الم ػػم ,كقػ ػ ؿ «أب ػػي

(ٕ)
ػل
حيىف» -م يدأٌ -في « رح التس يل»  :العجمي عط ى َ -
معشر الن اة -هػ ك ٌ
ػل مػػى يقػػل إلػػا اللسػػىف العربػػي ,اُد،ػػَ يف رتل ػ ّػػالـ العػػرب مػػن لسػػىف غيػػره,
كػ ٌ
إف(ٖ) ك ػ ػػىف م ػ ػػن لغػ ػ ػ ال يفػ ػ ػ ٍرس :بض ػ ػػم الُ ػ ػػا وْ ػ ػػَّف الػ ػ ػرا ق ػ ػػاؿ «اب ػ ػػن الس ػ ػػيد» يف
(ٗ)
جيَ من الناس
«اظتثلث» ٌ :
ً
(٘)
جيَ مػن ولػد «الػروـ بػن عيصػَ» ورج ٌػَ
أك الركـ :بالضم قاؿ يف «القامَس» ٌ :

وـ
ورجَ رومي رتعوُ :ر ٌ
ٌ
الحبى ً
اظتَحػدة( )ٙآَ ،ػره معجمػ ٌ جػن ٌ مػن السػَداف رتعػو
أك ى
ش :بُػي اظتهملػ و ّ
«ح ٍ
شاف» و «أح ٍ
اش»
ُْ

ً
()5
معروؼ
جيَ
ٌ
أك ال ط  :يف «القامَس» ٌ :
()3
َحػ ػدتني [ٔٗأ] مُي ػػَحيني بينهم ػػا را ٌ ْ ػػاّن ٌ آ ،ػ َػره را ٌ أيض ػاً
أك البىػ ٍربىػ ػ ًر ّ :
جيػ ٌػَ ورتعػػو :بَرابػػر( )2وىػػم بػػاظت رب و ّأم ػ ٌ أ،ػػرى بػػني اضتُُػَش والػ ِّػا َُنْع يقطعػػَف مػػذاّري
الرجػاؿ [و](ٓٔ) كتعلَعػػا مهػػَر نسػائهم ّلُّهػػم مػػن ولػد «قػػي َعػْيالف» أو ىػم بطنػػاف مػػن

(ٔ)
(ٕ)

(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5
()3
()2
(ٓٔ)

ـ ٟحٌٕٔن :وؽَ٘١خ.
لةةخي أرةة ٛك١ةةخْ ـةة ٟحٍط٘ةةخؾ حٌ٠ةةَد ٕٚ :35٘:حٌعـّةةش ؿٕٔةة١ش ٗٚوٜةة١ش .ـخٌـٕٔةة١ش ِةةخ ٔمٍظةةٗ
حٌعَد أٌٌ ٝخٔٙخ ٔىَس ,ـظٜةَـض ـ١ةٗ ربىهةخي «أي» طةخٍس ٚرخٗ٨ةظمخق طةخٍسٚ .حٌ٘وٜة١ش ِةخ ٔمٍظةٗ
ـ ٟأكٛحٌٗ اٌ ٝحٌٍٔخْ عٍّخا :َ:ٕ٠ٚ .حٌظٌوَس ٗٓٔ.
عٕي ــخيٛٓ :حء.
حٌّؼٍغ (كَؾ حٌفخء) ٕ.ٖٕ3:
حٌمخِ ّٛحٌّلِ ,٢١خىس (ٍ.)َٚ
لخي حرٓ حٌ ١ذ ٔٚ :ٖ3ٗ:رخٌ ُّ ٠لي  َّٛف رٗ ؼٚ َ١حكي.
حٌمخِ ّٛحٌّلِ ,٢١خىس (ٕ٘ي).
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٚ :حٌزَرَ.
ـةة ٟحٌمةةخِ :ّٛرَحرةةَس .ـةة ٟطةةخؽ حٌعةةَِ ّٚةةخىس (رةةٍَ) :ؿّعةةٗ «حٌزَحرةةَس»ُ .حىٚح حٌٙةةخء ـ١ةةٗ ا ِّةةخ
ٌٍعـّشٚ ,ا ِّخ ٌٍٕٔذ ٛ٘ٚ .حٌٜل١ق .لخي حٌـٚ :َٞ٘ٛاْ ٗجض كٌـظٙخ.
حٌِ٠خىس ِٓ حٌمخِ ّٛحٌّل.٢١
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«زتػػري ِاػْنهاج » و « ُّيامػ َ» اػػاروا إُف الببػػر أيػػاـ ػػي «أ ػريق »(ٔ) ملػػك أ ريقيػ ّػػذا يف
«القامَس»(ٕ)
أك اإلفر ًج :بالُا وبالنَف واصتيم ائُ ٌ من النصارى
أك غي ػ ًر ذلػػك .وقػػد ذّػػر اظتصػػنّف يف «اظتاىػػر»(ٖ) نق ػالً عػػن «ابػػن ُدريػػد» ّث ػرياً ؽت ػا
أ،ذه العرب عن َّ من ىءال إالّ اب رنع والببر
أم «ابػػن عصػػف ر» يف إ ػػات الَاْػػط
و،ػػبُ قَلػػو «قػ ُ
ػَؿ أ حيػػاف» قَلُػو :ي افػ يػق ر ى

حيث عبر بىلطقل ,كال قل عػن ل ػ ٍ منهػا للعػر فػي الل ػ المصػط ع (ٗ)
صػ ف
ي ٌ
ّاظتُ َ
ى
ص ف هَ واْط ٌ
ّاظتُ َ
قػػىؿ الطحػػىة [ٗٚب] :كتعػػرؼ عيجم ػ -بض ػم سػ ٍ
ػَّف -اال ػػم ُِ أيَّ :نػػو

ٍ

أعجمياً و عاً ب ج هو(٘):
أح ي ًِهى :أف يطقل ذلك أي :ما ذُّر من عُ ْجميو أح ي أئم العربي و

إذا قالت ِ
حذاـ ص ّدقَىا
الث ػػى ي :خركجػ ػ أي :اللُػ ػ ِ ع ػػن أكزاف ال ػػمىء العربيػ ػ ؛ ّ
نعػ ػا مضػ ػ َ ٌ
حػ « :إًبٍ ًريٍ ًسػػم» :بّسػػر اعتمػػاة والػرا وبُي همػػا( )5وبّسػػر اعتمػػاة و ػػي الػرا  -ػػالث
()ٙ

(ٔ)

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ

()5

وةةٌح حٌٔةة ٓ١حٌٍّّٙةةش ـةة ٟحٌٕٔةةنٚ ,ـةةِ ٟعـةةُ حٌزٍةةيحْ رةةخد حٌزةخء ٚحٌةةَحء ِٚةةخ ّٙ١ٍ٠ةةخ ِةةخىس (حٌزَرةةَ)
ٌٔٔٚ ٖٙ3:خْ حٌعَد ِخىس (وظُ) ٚـة ٟحٌمةخِٚ ّٛطةخؽ حٌعةَِ ّٚةخىس (رةٍَ) :رخٌ٘ة ٓ١حٌّعـّةش.
ٚلي ٠ى ْٛرىَٔ حٌِّٙس.
حٌمخِ ّٛحٌّلِ ,٢١خىس (رٍَ) ٚحٌِ٠خىس ِٕٗ.
حٌَِّ٘ (حٌٕٛع.ٕ5٘:ٔ )ٔ2:
ـ ٟحٌٕٔن :حٌّٕٜٛع.
حٍط٘خؾ حٌَ٠د ّٕ٘ٚ ,35٘:ع حٌٛٙحِع ٔٚ ,ٔٓ٘:حٌَِّ٘ ٔ.ٕ5ٓ:
حٌمٛي ِخ ْ
ذ رٓ عٍ ٟرٓ رىَ رٓ ٚحثً ِٓ حٌّ١خِشٚ ,حٌةي
عـِٖ :ـبْ
لخٌض َك ٌَ ِحٌٍَُ ٛ٘ٚ .ـ ُ١رٓ َ
َ
ْ ٛع ِ
ةٌحَ» ُٚؿةٗ٘ٚ .ةِ ٛزٕة ٟعٍةة ٝحٌىٔةَ عٍةٌ ٝؽةش حٌلـةخُِٕٚ .ةةٗ
كٕ١فةش أرة ٟلزٍ١ةش رٕة ٟكٕ١فةةشَ « ٚ .ك ِ
لةة ٌُٙٛـةة ٟحٌّؼةةً ـةة ٟحٌظٜةةي٠ك لةة :ٌُٙٛحٌمةةُ ٛي ِةةخ لخٌة ْ
فَِ ًَ ِحَ:ٕ٠ .ةةَ :ؿّٙةةَس حِ٤ؼةةخي ٕ,ٔٔٙ:
ةض ِ
ِٚـّع حِ٤ؼخي ٕٚ ,ٔٓٙ:حٌّٔظم.ٖٗٓ:ٔ ٜٝ
ـ ٟى٠ٚ :فظلٙخ.
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ل ػػات -و[ْ ػػَّف](ٔ)
اظتَحػ ػدة بينهم ػػا والي ييّػ ػ ْ ػػاّن ٌ عليه ػػا والس ػػني مهملػ ػ ٌ مع ػ ّػرب
ّ
«إبريشم» بالشني اظتعجم وىَ القا ال أما اضترير اببريسم اظتط َخ (ٕ)
ّ
فػػإ ٌف مثػػل هػػرا الػ زف مفقػ هد فػػي أبطيػ ال ػػمىء فػػي اللسػػىف العربػػيّ ,ػػاف
ذلك دليَ عجميّيو(ٖ) لَ َف يصرح ا أح ٌد
أكلىػ ػ هف ثػػم راءه ,ح ػ  « :ىػ ٍػرًجس» :بُػػي النػػَف وْػػَّف
الثىلػ ي
ػث :أف يك ػ ف ٌ
الرا وّسر اصتيم قاؿ يف «اظتص اح»(ٗ) :ىَ معرب ونَنو زائدةٌ ٍ
باتُاؽ و يها قَالف:
ّ ٌ
أقيسػػهما- :وىػػَ اظتخيػػار واقيصػػر «األزىػػري»(٘) علػػى ػ طو -الّسػػر()ٙ؛ لُقػػد
لُقػػد «نَػ ُْعِػػَ» بُػػي النػػَف إالّ منقػػَالً مػػن األ عػػاؿ وىػػَ ذػػري منقػػَؿ يّسػػر( )5زتػالً للاائػػد
األالي [ّما ُزتَ «إ ْعَِ» بّسػر اعتمػاة يف(ّ )3ثػري مػن أ ػراده علػى « ِ ْعلِػَ» ّػنذ،ر
على
ّ
ّنذ،ر وإذتد()2
والث ػ ػػآف :الُ ػ ػػي أل ّف زت ػ ػػَ الاائ ػ ػػد عل ػ ػػى الاائ ػ ػػد أش ػ ػ و(ٓٔ) م ػ ػػن زت ػ ػػَ الاائ ػ ػػد عل ػ ػػى
ض ػ ِرب» و يػػو نظػ ٌػر؛ أل ّف الُعػػَ لػػي مػػن جػػن
األاػػلي ](ٔٔ) يُ مػػَ «نػػرج » علػػى «نَ ْ
االْم ح يشي و بو انيهى (ٔ)

(ٔ)

ُ٠خىس ِٓ ىٚ .ل« :ٌٗٛػ٩ع ٌؽخص» ؿخء ـ ٟى رعي لٚ :ٌٗٛحٌٔ ٓ١حٌٍّّٙش.

(ٕ)

ٌٔ :َ:ٕ٠خْ حٌعَد ِخىس (رَُٓ) ٗٚفخء حٌؽٍِ ً١خىس ( اٚ ,٘ٓ )ُٔ٠َ٠طخؽ حٌعَِ ّٚةخىس (رَٓةُ),
ٚحٌّعَد ٚحٌيه ً١ـ ٟحٌّعخؿُ حٌعَر١ش ِخىس (ارَ.ٖٓ )ُٔ٠
ـ ٟى :عـّظٗ.
حٌّٜزخف حٌِّٕ ,َ١خىس (ٍؿْ).
ط٠ٌٙذ حٌٍؽةشِ ,ةخىس (ٔةَؿْ) ٔٔ«ٚ .ٕٗٔ:حُ٘٤ةَ٘ »ٞةِ ٛلّةي رةٓ أكّةي رةٓ حُ٘٤ةَ ,حٌٙةَٞٚ

(ٖ)
(ٗ)
(٘)

حٌ٘خـع ٟأرٛ ,ٍِٜٕٛ ٛخكذ «ط٠ٌٙذ حٌٍؽش» .طٛـٕٓ ٟش ٓ . ٖ٘5رؽ١ش حٌٛعخس ٍٔ ,ٔ2:لُ.ٕ2 :
()ٙ

«عٍٟ ٝز ٗ حٌىَٔ» وٌح ـ ٟى ٚحٌّٜزخف حٌّٕٚ ,َ١ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :عٍٟ ٗ١ز ٗ رخٌىَٔ.

()5
()3
()2

وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :ـىَٔٚ .ـ ٟحٌّٜزخف حٌّٕ :َ١ـظىَٔ.
وٌح ـ ٟحٌّٜزخف حٌّٕٚ ,َ١ـ ٟى.ِٓ :
ـ ٟحٌّٜزخف حٌّٕٔ :َ١ل ٛحً٦هَ ٚح٦ػّي  ٚحٓ٦لً ٗ ٛ٘ٚةـَ ٚحٛ٦ةزع ـةٌ ٟؽةشٚ .ـة ٟى ِىةخْ
«ح٦ػّي» :ػّٗ.

(ٓٔ)
(ٔٔ)

وٌح ـ ٟحٌّٜزخف حٌّٕٚ ,َ١ـ ٟى ٗزٗ.
وٌ ـ ٟىٚ ,لي ٓمِ ٢خ رِ ٓ١ىٛـظ ِٓ ٓ١أ  ٚد  ٚؽ.
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فإإّ ذ ك إإ أ :ٞحؿظّةةخ َع حٌلةةَٚؾ حٌّةةٌوٍٛس ,ال ٌكإإٌ [ٗ3ؽ] فإإً
كلمة عربٍذة.
إإإره أ :ٞـةةة ٟآهةةةَ حٓ٨ةةةُ ,زاي :لةةةخي ـةةةٟ
ا رابإإإ  :أ ٌكإإإٌ
«حٌمةةةةخِ :)ٕ(»ّٛاًح ُِةةةة ّي ـةةةة ٩رةةةةي أْ ُ٠ىظةةةةذ رّٙةةةةِس رعةةةةي حٌ٤ةةةةؿِ٘ ٚٚ .ةةةة َُ
ٌ
ٌؽةةخصُ :ح ٌ
ُٚ ,ٞح ٌء َُٞ ٚ ,وةة «َ١ةة َُْٞ ٚ ,»ٟوةة «وةة,»ٟ
حٌـةةٚ .)ٖ(»َٞ٘ٛـ١ةةٗ
ٓ
«
[ُٚحا](ٗ) ِٕٔٛخا.
بعإإد لا  ,نحإإٌ« :مين إدز» :رةةخٌِحٚ ٞحٌةةيحي رٜةة١ؽش حٌفخعةةً .لةةخي ـةةٟ
«حٌٜلخف»(٘) ٛ٘ :حٌٌ٠ ٞم ِّيٍ ِـخٍ ٞحٌمُِٕ ّٚ )ٙ(ٟح٤رٕ١ةشِ ,عةَّدٌ ٛٚ .ةَّٚ١ح
ُح َءٖ(ٕ١ٓ )5خ ا ـمخٌٛحِٕٙ« :يٌّ »ّ  ْ١ٌ ّٗٔ٤ـ ٟحٌىُ َ٩ح ٌ
 ٞلزٍٙخ ىح ٌي.
ٌ٘ٚح ِّخ ـخص «حًٌّٕ٘ »ٟوَٖ ـ ٟوظخد «حٌظعَ٠ذ» ٌٗ(.)3

(ٔ)

(ٕ)
(ٖ)

لخي حرٓ حٌ ١ةذ ِظعمّزةخ ا حٌف١ةِٚ :ٖ2ٔ:ٔ ِٟٛةخ ًوةَٖ ِةٓ ح٨طفةخق عٍة٠ُ ٝةخىس ٔٔٛةٗ ـ١ةٗ ٔ:ةٌَ ,ـمةي
حهظخٍ أر ٛكّ١خْ أٛخٌش ٔ ,ٗٔٛلخيٌ :عيَ حَّ١حى ُ٠خىطٙخ أ٨ ّٚا ـ ٟح ُٓ٨كظة ٝكىةُ ٓة١ز ٗ٠ٛرؤٛةخٌظٙخ
ـٚ ,»ً٘ٙٔ« ٟو َ٩ؿّخعش ـ ٟأّٔٗ عَرة ,ٟوّةخ أـٜةق عٕةٗ أرة ٛكّ١ةخْ ٚؼ١ةَٖ:ٕ٠ٚ .ةَ :حٌّٕٜةؿ
ٔٗٚ ,ٔٓٗ:ةةَف حٌٍّةةٛوٓٚ ,ٔٙ2 ٟةةفَ حٌٔةةعخىس (ٔةةَؿْ) ٔٚ ,ٗ3ٙ:حٌظٜةةَ٠ق ٕٚ ,ٙ52:طةةخؽ
حٌعَِ ّٚخىس (ٍؿْ).
حٌمخِ ّٛحٌّلِ ,٢١خىس (ُ.)ٜٚ
لخي حٌِر١ي ٞـة ٟطةخؽ حٌعةَِ ّٚةخىس (ُ :)ٞٚأ ٞـة ٟلٌٛةّٗ٠« :ة ّي ٠ٚمٜةَ ٠ ٨ٚىظةذ ا ّ٨ر١ةخء رعةي
حٌ٤ةةؿ» .لةةخي ٗةة١وٕخ [٠عٕةة ٟحرةةٓ حٌ ١ةةذ] ٚألةةَّ ٖ حٌّميٓةة ٟـةة ٟكٛحٗةةٚ .ٗ١لةةي ٠مةةخيّ :
اْ لٌٛةةٗ٨ٚ« :
٠ىظةةذ» ٍحؿة ٌع ٌٍمٜةةَ ٚحٌّةةَحى رةةٗ ُح ٞـةةْ٘ ٚ ٩ة َُ اً حٌمٜةةَ هةة٩ؾ حٌّة ّي وّةةخ ٌٍّٜةّٕؿٚ ,اْ وةةخْ
آهَٖ ٌ
أٌؿ ُِ٨شٌ«ٚ .اجلوهري» ٘ ٛآةّخع ً١رةٓ كّةخى ,أرةٜٔ ٛةَ
حٌّم ٍٜٛعٕي حٌٕلخس ح ُٓ٨حٌٌَ ٞ
حٌفةةخٍحرٛ ,ٟةةخكذ «حٌٜةةلخف» .طةةٛـٔ ٟلةة ٖ٘2ٖ ٛة  .رؽ١ةةش حٌٛعةةخس ٍٔ ,ٗٗٙ:لةةُ ٖٔٚ ,2ح٤عةةَ٩

(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5
()3

ِٔٚ ,ٖٖٔ:ميِش حٌٜلخف .ٔٓ2
حٌِ٠خىس ِٓ حٌمخِ ّٛحٌّل.٢١
حٌٜلخفِ ,خىس (ٕ٘يُ) ٖ.2ٕٓ:
وٌح ـ ٟحٌٜلخفٚ ,ـ ٟحٌٕٔن :حٌمَ.ٞ
ـ ٟىُ :حٚ .ٗ٠ـ ٟحٌٜلخف :حٌِح.ٞ
ِ٘ ٛلّي رٓ ريٍ حٌيِ ٓ٠لّٛى حٌلٕف ٟحٌٜخٍٚهخِٔ ,ٟل ٟ١حٌي ٓ٠حٌ٘ة َ١ٙرخٌّٕ٘ة ٟح٤للْ ٜةخٍٞ
حٌَِٚةة ,ٟحٌّظةةٛـ ٟرّىةةش ٓةةٕش ٔٓٓٔ٘ ة ٚ .وظخرةةٗ :أٛةةٛي حٌظمَ٠ةةذ ـةة ٟحٌظعَ٠ةةذ:ٕ٠ .ةةَ٘ :يح٠ةةش
حٌعةةخٍلٚ ,ٕٙٓ:ٕ ٓ١ـةة ٟو٘ةةؿ حٌٕ:ةةٍٓ:3ٖ٘:ٔ ْٛةةخٌش ـةة ٟحٌظعَ٠ةةذٚ .وظخرةةٗ كممةةٗ ىٓ.ةةٍّ١خْ
ارَح٘ ُ١حٌعخ٠ي حٓ٤ظخً حٌّٔخعي رـخِعش أَ حٌمَ١ٚ ,ٜزع ـ ِ ٟزعةش حٌـخِعةش رعٕةٛحْ ٍٓةخٌظخْ ـةٟ
حٌّعَّ د ٨رٓ وّخي ٚحٌّٕ٘.ٟ
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فإإّ ذ ك إ ح٨ؿظّةةخع رةة ٓ١حٌةةيحي ٚحٌةةِحٖ5[ ٞى] ال ٌكإإٌ فإإً كلمإإة
عربٍةِ رخٓ٨ظمَحء.
ا خإإسم  :أ ٌجتم إ فٍإإو ا وإإسل ًا جإإٍ  ,ك إـ«ا وإإٌ جس »(ٔ),
كـ«ا وٌ جس »(ٔ) ٛ٘ٚ ,حٌ ِّلْ َـٓ.
لخي ـ« ٟحٌظعَ٠ذ»ٌ :عٍّٗ ِعَّد(ٕ) َؿ ْٛوخْ(ٖ).

لةةخي(ٗ)ً :جإإ

(٘) رىٔةةَ حٌـةةٚ ُ١ط٘ةةي٠ي حٌٍّّٙةةشِ ,عةةَّدٌ «وةةؾ»,

«وؾ» ,ـؤ ُريٌض حٌـ ِٓ ُ١وخؾ  ٨ط٘زٗ وخؾ حٌعَدٚ ,حٌٜخ ُى ِٓ ؿة ُ١أعـّ١ةش
 ٨ط٘زٗ ؿ ُ١حٌعَد(.)ٙ
ا سإإسلس :أ (ٌ )5جتمإ فٍإإو أ :ٞحٓ٨ة ِةُ ,ا جإإٍ ًا قإإس  ,نحإإٌ:
نحإإٌ« :ا منجنٍإ »٘ :ةة ٟحٌظةة ٟطَُِةة ٝرٙةةخ حٌلـةةخٍسٚ .أٛةةٍٙخَِ « :ة ْٓ َؿة ْٗ()3
َؿ ْٗ(١ْ ِٔ )3ه» أِ :ٞخ أؿٛىٔ .ٟوٌح ـ« ٟحٌظعَ٠ذ»(.)2

ا سسب  :أ ٌكٌ مسسإٍس -ر٠ةُ حٌوةخء :-عٍة ٝهّٔةش أكةَؾ ,أً
ربسعٍإإس عٍةة ٝأٍرعةةش أكةةَؾ ,عسرٌإإس :هخٌ١ةخ إٗ[,أ] مإإح وإإرً ا القإإة -
رخٌةةٌحي حٌّعـّةةش ٚحٌمةةخؾً -ىإإً :ا ءإإسل ًا إإرال ًا لإإسل ًا إ ًا مإإٍ
(ٔ)

عٕي ــخئ :ل ٛحٌٌٜٛـخْ :َ:ٕ٠ .حٌّعَد ٚحٌيه ً١ـ ٟحٌّعخؿُ حٌعَر١ش ِخىس (حٌٌٜٛؾ).
(حٌٌٜٛؾ).
وٌح ـ ٟى ٍٓٚخٌش حٌظعَ٠ذٚ ,لي ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.
وٌح ـ ٟحٌظعَ٠ذ ٚحٌّعَّ د ٚحٌيه ً١ـة ٟحٌّعةخؿُ حٌعَر١ةش ِةخىس (حٌٜةٌٛؾ) ٖ:ٕ٠ .ٗ3ةٍَٓ :ةخٌظخْ
ٍٓخٌظخْ ـ ٟحٌّعَّ د ٨رٓ وّخي ٚحٌّٕ٘ٚ .ٔ5٘ ٟـة ٟأ  ٚد  ٚؽ :وٛؿةخٚ .ـة ٟى :وٌٛـةخْ .لةخي
حٌيوظ ٍٛأٌظٔٛـ ٟـ ٟحٌّعَّ د ٚحٌيه ً١ـ ٟحٌٍؽش حٌعَر١ةش ٛ :ٕٗ2ةٌٛـخْ حٌعٜةخ حٌّعىٛـةش ٌٍعةذ
رخٌىَس .ـخٍٓ١ظٙخ «ؿَ ٌٛىخْ».

(ٗ)
(٘)

ِىخٔٙخ ـ ٟى :حٔظ.ٝٙ
عٕي ــخي :حٌـ :َ:ٕ٠ .ٚطخؽ حٌعَٚ ّٚحٌّعَد ٚحٌيه ً١ـ ٟحٌّعخؿُ حٌعَر١ش ِخىس (ؿ.)ٚ
(ؿ.)ٚ
ٍٓخٌظخْ ـ ٟحٌّعَّ د  :َ:ٕ٠ٚ .ٔٗ5طخؽ حٌعةَٚ ّٚحٌّعةَّ د ٚحٌةيه ً١ـة ٟحٌّعةخؿُ حٌعَر١ةش ِةخىس
حٌعَر١ش ِخىس (ؿ.) ّٚ
وٌح ـ ٟحٌَِّ٘ ٔٚ ,ٕ5ٓ:عٕي ــخي ى« ْٚأْ».

()3

وٌح ـ ٟحٌفةٚ ,ٖ25:ٔ ٞ١ـةٍٓ ٟةخٌش حٌّٕ٘ة ٟرةخٌـ ُ١حٌفخٍٓةّ١شٚ .ـة ٟأ  ٚؽ :ؿةَٚ .ـة ٟد :كةَ.
كَ ٛ٘ٚ .طلَ٠ؿ«ٚ .ؿٗ» ـ ٟحٌفخٍٓ١ش أىحس حٓظفٙخَٚ ,طؤطٌٍ ٟظعـذ َ:ٕ٠.وظخد حٌّمٍَ حٌـةخِع,ٟ
ٚحٌّعَّ د ٚحٌيه ً١ـ ٟحٌّعخؿُ حٌعَر١ش (حٌّٕـٕ١ك).
ٍٓخٌظخْ ـ ٟحٌّعَّ د .ٔ25

(ٕ)
(ٖ)

()ٙ
()5

()2
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حٌَرخع ٟحٓةّخ ا عربٍإس فإ
حٌوّخٓ ٟأٚ
حٌ٘ؤْ ,متى كس
ًا نٌ  ,فّنذو أ:ٞ
َ
ُّ
ُّ
بدِ :لخٌشَ ,أ ٌكٌ ٛ٠ :ؿ َي ,فٍو شًل منيإس(ٔ) ,نحإٌ« :سإلرج »(ٕ):
«سإإلرج »(ٕ) :ـ١ةةٗ حٌفةةخء ٚحٌةة«ً ,َ٩قرطعإ ٍ» :رىٔةةَ أ ٌّٚةةٗ ٓٚةةى ْٛػخٔ١ةةٗ,
ٚـظق ػخٌؼٗ ٓٚىٍ ْٛحرعٗ حٌٍّّٙظ ,ٓ١آهَٖ ِٛكةيسٌ .حٓةُ ٌٍ٘ةٟء حٌلم١ةَ .ـٙةٛ
عَر ّٟـ ٗ١حٌزخء.
ً«جحمرش»(ٖ) :رفظق حٌـٚ ُ١حٌّٓٚ ,ُ١ةى ْٛحٌلةخء حٌٍّّٙةش رّٕٙ١ةخ,
آهَٖ ِعـّشٌ .حُٓ ٌٍعـ.ُٛ
ٚؤَ حٌَحءَ ,
ُ
ّٔ:ض ٌٖ٘ حٚ٤ؿٗ رمٗ3[ :ٌٟٛد] [ِٓ حٌوف١ؿ]
ٚلي
ُ٠عةةةَؾ ح٤عـّةةة ٟرخٌٕمةةةً كمةةةخ ا
أ ٚهَٚؽ عةٓ ُٕٔٚةخ حٌة عَرٟ
أ ٚرةةةةةة ِح ٞرعةةةةةةي ىحي ر ةةةةةة ِ ّ
ٞ
أ ٚرٕةةةةةةةة  ْٛرةةةةةةةة ؤ ّٚي ػةةةةةةةةُ ٍحء
ِةةةةةةةع ؿةةةةةةة ُ١وةةةةةةةخٌـ ّٚـةةةةةةةٟ
ـةةة ٟأه١ةةةَ أ ٚرخؿظّةةةخع ٌٜةةة خى
حٌـةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ٍ ّ)ٙ(ٟ
أ ٚهةةةةِ )ٗ(٩ةةةةٓ ًَ٨لةةةةش ٘ٚةةةةٛ
هّةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ٌْ
ِةةٓ كةةَٚؾ أ ٚأٍرةةع ٠خٛة فٟ
ةةةةةةةخف
وةةةةةةةةخْ ٌةةةةةةةةي٠ ُٙ٠ةةةةةةةةخ ٛة
ً ٞأِةة ٌٍ ٛرٙةةخ حٓظزخٔةة شُ(٘) ِةةخ
ِ
رةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةخ٤عـّ)5(ٟ
قاؿ يف «اظتاىر» :ىذا ما رتعو أبَ حياف يف «شرح اليسهيَ»
ويف «اظتاى ػػر»( :)3ق ػػاؿ «الُ ػػارا » يف «ديػ ػَاف األدب»(ٔ) :ال كتيمػ ػ (ٕ) الي ػػا (ٖ)
اليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا (ٖ) واصتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيم يف

(ٔ)

لخي حرٓ حٌ ١ذ ٔ :ٖ25:ا« ّ٨عٔـي» ٌ٘زٗ حٌٔ ٓ١ـ ٟحٌٜف َ١رخٌٕ ْٛـ ٟحٌؽّٕش.
ُحى عٕةةي ــةةخي ٚـةة ٟحٌِّ٘ةةَٚ :لُة ٌَ ْع ًِّ .لةةخي حرةةٓ حٌ ١ةةذ ٔ :ٖ22:لٌٛةةٗٚ( :لُة ٌَ ْع ًِّ) ر٠ة ُّ حٌةةٌحي
حٌّعـّش ٓٚى ْٛحٌعٚ ٓ١ؤَ حٌّ ٛ٘ٚ .ُ١حٌـًّ حٌ٠وُ٠ٚ .مخيِ :خ عٕيٖ لُ ٌَ ْع ٍِّش .أٟٗ :ٞءٚ .لي
ـَّٔ ح« َُٞ٘٤حٌمُ ٌَ ْع ٍَِّش» رخٌٟ٘ء حٌظخـٗٚ .ـٙ١خ ِٓ حٌٌٌٚمّ١ش حٌّٚ ُ١حٌ.َ٩
ةَٕ)ِٔٚ ,ٔ25:ةخىط( ٟلُة ٌَ ْع ًِّ ,لَِْ َ١عْةذ) ٔٚ ,ٕٗٗ:حٌظٜةَ٠ق
ٓ :َ:ٕ٠فَ حٌٔعخىسِ ,خىس َ
(ؿلْ َّ ِ
ٕ.ٙٙٓ:
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٚ :هٚ .٩ـ ٟى :أ ٚهٍ.ٝ
ـ ٟى :حٓظٕخرض.
ٍ »ٟـ ٟى :وخٌـ ٟٜـً ٟح حٌلٍ.ٟ
«وخٌـ ّٚـ ٟحٌـ ّ

()ٚ
()3

يف د :أعجمي
حٌَِّ٘ ٔ.ٕ5ٓ:

(ٕ)

(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
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ّلم من ّلمػات العػرب(ٗ) مػن ذػري حػرؼ َذلْقػي(٘) وّػذا اصتػيم والصػاد ال ياتلُػاف()ٙ
()5
ِ
ص» و «ابجػاص» و«الصػَصتاف» بعػر ( )3وّػذا اصتػيم
يف ّػالـ العػرب؛ ولػذا لػي «اصتػ ّ
والط ػػا ؛ ول ػػذا ّ ػػاف «الط ػ ِ
ػاجن» و «الط ػػيجن»( )2مَل ػػدين؛ أل ّف ذل ػػك ال يّ ػػَف يف ّالمه ػػم
األالي(ٓٔ) انيهى
ويف «الصػ اح»(ٔٔ) :اصتػػيم والقػػاؼ ال كتيمعػػاف يف ّلمػ ٍ واحػػدةٍ مػػن ّػػالـ العػػرب

معرباً أو حّاي اَت ؿتَ« :اصتَْرَدق ٔ» وىي الرذيػف و«اصتُْرُمػَؽ» الػذي يػُْلػَ
إالّ أف يَّف ّ
اطتف و«اصتر ِام َق » قَـ بػ«اظت ِ
َاَ» أالُهم من العجم
َؽ ّ
ٌ
َ
َ
َ
)
ٔ
(
)
ٕٔ
وتع ّقػ ػ ػ ػب «األزى ػ ػ ػػري»(
منػ ػ ػ ػ اصتمػ ػ ػ ػ ب ػ ػ ػػني اصت ػ ػ ػػيم والص ػ ػ ػػاد [ٜٗج] بانّػ ػ ػػو
ّ
مَج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػَد(ٕ)
ٌ
(ٔ)

وٌح ـ ٟى ٚحٌَِّ٘ٚ ,ـة ٟأ  ٚد  ٚؽ :حٌعةَدُٚ .حى ـة ٟحٌِّ٘ةَ :حٌمةخؾ ٚحٌـة٠ ٨ ُ١ـظّعةخْ ـةٟ
وٍّش ٚحكيس ـ ٟو َ٩حٌعَد .لةخي حٌفةخٍحر ٟـة ٟى٠ةٛحْ ح٤ىد ,وظةخد حٓ٤ةّخ ِء ِةٓ حٌٜةل١ق ,رةخد
حٌل َـ ة ًُ ٘ٚةة ٛـخٍٓةةِ ٟعةةَدٌ .
(ـعةةً) رفةةظق حٌفةةخء ٚطٔةةى ٓ١حٌعةةِ ٓ١ةةخىس (حٌمةةزق) ٔٚ : 22:حٌمَةةز ُؾَ :
ٚحٌمخؾُ  ٨طـظّ ُع ِع حٌـ ُ١ـ ٟوٍّش ٚحكيس ـ ٟو َ٩حٌعَد.
ـ ٟؽ ٚحٌَِّ٘ :طـظّع.
وٌح ـ ٟحٌَِّ٘ٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :حٌفخءٚ .ـ ٟى :حٌمخؾ.
«ِٓ وٍّخص حٌعَد» ٌٔ١ض ـ ٟحٌَِّ٘.

(٘)

يف اظتاىر :ذولقي قاؿ الُارا يف ديَاف األدب ّياب األشتا ِ من الص ي باب ( ِ ْعَ) بّسػر الُػا وتسػّني العػني
ِ
ِ
َ،طب ،وىذا لي من َْػت ِ
ػض العربيػ  ،اجيمػاع
انم ويُ ُ
بن أ ْ
قاؿ :إف اصتْ َ
مادة (اصت ت) ٔ :ٔٚٛ:اصتْ ُ
تٌ :
ت ىَ ُحيَ ُّي ُ
َ
اصتيم واليا يف ّلم ٍ من ذ ِري ٍ
حرؼ ذَ ْولَِقي
ّذا يف د واظتاىر ويف أ و ب :يليُاف ويف ج :يليقاف
وٌح ـ ٟأٚ ,ـ ٟد  ٚؽ  ٚىٚ :وٌحٚ .ـ ٟحٌٌٌَِّ٘ٙٚ :ح.

()3

اب األشتػا ( َػ ْعػػَ) بػػاب ( َػ ْعػَ) بُػػي الُػػا وتسػّني العػػني مػػادة
قػاؿ الُػػارا يف ديػَاف األدب ّيػاب اظتضػ َ
ػاعف أبػَ ُ
ص ولي بعر َْػت ٍ
الصاد يو
(اصتص) ٖ : ٚ:اصتَ ُّ
ض الجيماع اصتي ِم و ّ
وٌح ـ ٟحٌَِّ٘ٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٚ :حٌ ٕـَسٚ .ـ ٟىٚ :حٌ ٕـٓ.

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

()ٙ
()5

()2

(ٓٔ)
اعػػَ) بُػػي الْعػػني» مػػادة (الطػػاجن) ٔ:ٖٗٗ:
قػػاؿ الُػػارا يف ّيػػاب دي ػَاف األدب األشتػػا مػػن الص ػ ي «بػػاب ( َ
ػاجن :لُ ػ ػ ٌ يف الْطّػ ْػي َج ِن ،وّالقت ػػا مَلّػ ػ ٌد؛ الجيم ػػاع الطّػػا واصت ػػيم يف ّلمػ ػ ٍ واح ػػدةٍ ،وذل ػػك ال يّ ػػَف يف ّالمه ػػم
الْطّػ ُ
َالي
األ ِّ
(ٔٔ) حٌٜلخف (رخد حٌمخؾ ,ـ ًٜحٌـ.ٔٗ٘ٗ:ٗ )ُ١
(ٕٔ) ِلّي رٓ أكّي رةٓ حُ٘٤ةَ رةٓ ٍ١لةش رةٓ ٔةٛف حٌٙةَ ٞٚحٌ٘ةخـع ,ٟأرةِٜٕ ٛةٛ ,ٍٛةخكذ طٙةٌ٠ذ
حٌٍؽش .طٛـ . ٖ٘5ٓ ٟرؽ١ش حٌٛعخس ٍٔ ,ٔ2:لُ.ٕ2:
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ّػ«جصص اصترو»(ٖ) ي عينيو(ٗ)
الصع»(٘) :رب
و«جصص ال ٌف إنا ه» :مأله و« ّ
اضتديد باضتديد

(ٔ)
(ٕ)

(ٖ)
(ٗ)
(٘)

«حٌـّع ر »ٓ١ـ ٟى :ؿّع.
ٚأّ٠يٖ حرٓ حٌ ١ذ ٔ :َ:ٕ٠ٚ .ٖ2٘:طخؽ حٌعَِ ّٚخىط( ٟأؿٚ( ٚ )ٚؿٚ .)ٜٚعزخٍس حٌَِّ٘:
ٚلخي ح َُٞ٘٤ـ ٟحٌظ٠ٌٙذ ِظعمّزخ ا عٍةِ ٝةٓ لةخي «حٌـةٚ ُُ ١حٌٜةخ ُى ٠ ٨ـظّعةخْ ـة ٟوٍّةش ِةٓ وةَ٩
حٌعَد» :حٌٜخ ُى ٚحٌـُِٔ ُ١ظع َّ.ْ٩
وٌح ـ ٟط٠ٌٙذ حٌٍؽش ِخىس (ؿٚ ,ٗٗ3:ٔٓ ) ّٚحٌَِّ٘ ٔٚ ,ٕ5ٔ:ـ ٟأ  ٚؽ :وـٜةـ ٚحٌـةَحى.
ٚـ ٟد :وـٜل ٚحٌـَحىٚ .ـ ٟىٚ :وـ ٜٚحٌـَح.ٚ
وٌح ـ ٟحٌظ٠ٌٙذ ٚحٌَِّ٘ٚ ,ـ ٟحٌٕٔن :ع.ٕٗ١
ط٠ٌٙذ حٌٍؽشِ ,خىس (ٛؾّ ) ٓٔ.ٗٗ5:
055

المسأل العى رة

من مسائَ اظتق ّدمات

قسم «ْليماف بن ِ
ػتمد بن ع د اهلل الس ائي اظتالقي أبَ اضتسني ابن الطهػراكة»(ٔ)

ظ إلا:
بُي اظتهمل األوُف وختُيف الثاني والَاو -اللفى ىو
كاجو ؽتين ِ الرتؾ
-

ى

 -كممتط ٍُ من اليل ُّ بو

 كجىئ وا الَجهاف معاً(ٕ)
ػىئم» ك ح همػػى ممػػى يجػػو أف يك ػ ف:
[قػػىؿ ]:فىل اجػػو «رجػػلٌ» ك«قػ ه

مسماه كال يطفك ال ج د عط لدوامػو يػو ػال بػد مػن اللُػ
َ
يَجد في ال ج د لَجَد ّ
ال ّد ّاؿ عليو

ػائا الػػيلُ ُ بػو الْػي ال مدلَلػػو عقػالً ؿتػَ« :ال قػػىئم» ك «ال
كالممتطػ ُُ ال ػريُ اصت ُ

رجػػل» ,هػػذا إ ،ػ ٌػار ؽتػػا ُلتيلػػو العقػػَ عػػادةً؛ إذ يمتط ػ ٍسػػب العػػادة أف يخل ػ ى ال ج ػ د
عن(ٖ) أف يك ف ال رجل في كال قىئم؛ أل ّف الَجداف شػاى ٌد بعػدـ انُّػاؾ الَجػَد عػن

ذينك

جىئا عقػالً وعػادةً
كالجىئا مثَ «زي ٍ» ك «عم ورك» اظتَ َعني لُردين معينني؛ ل ٌ ه
ي
(ٗ)
اميناع ال ّداؿ عليو ّذلك
أف يك ف َّ منهما كأف ال يك ف؛ إذ ال
وجَب لو وال َ
َ

(ٔ)

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

تػَيف ْػن ٕ٘ٛى ػ ب يػ الَعػاة ٔ ٕٙٓ:رقػم ٕٔٚٚ :وّالمػو نقلػو أبَحيػاف يف اليػذييَ واليّميػَ ٖ ٖٖ٘:وأحػػاؿ
ػتققػػو إُف ش ػػرح اصتاولي ػ لألبػػدي ٗٔ ٜوق ػػد أشػػار إُف ّالم ػػو السػػيَ ُّي يف قت ػ اعتَام ػ ٕ ٖٕ:ق ػػاؿ :وذىػػب اب ػػن
الطراوة إُف جَاز «زيد أ،ػَؾ» دوف «قػائم زيػد» بنػا علػى مػذىب لػو ذريػب ،ػارج عػن قػانَف العربيػ وقػد أشػرت إليػو
يف ّياب االقرتاح يف أاَؿ الن َ وترّيو ىنا لسخا يو
حٌِ٠خىس ِٓ ــخي.
وٌح ـٚ ,ّ ٟعٕي ــخي.ِٓ :
ـ ٟىٚ :ؿٛى.
056

قىؿ :فػػَّ ك و
ػالـ مرٌك و
ػىئم» وإف ّػاف اػدقاً
ػل ق ه
ػو مػن كاجبػين ,حػ « :رج ه
ّ
ال يجػ ػ ز(ٔ)؛ ل ٌػ ػ ال فىئػ ػ ىة فيػ ػ ؛ أل ّف مدلَل ػػو ال ي ي ػػب ع ػػن العق ػػَ م ػػا(ٕ) حص ػػَ

بالّالـ ائدةٌ امين
ػَي ػ«السػػما
وىػػذا بنػػا علػػى اعي ػػار حصػػَؿ الُائػػدة اصتديػػدة يف حت ّقػق الّػػالـ الن ػ ّ
َقَنا» لػي ّالمػاً ؿتَيػاً لُ ْقػ ِد ذلػك وعليػو «أبػَ حيّػاف» يف آ،ػرين(ٖ) واصتمهػَر علػى عػدـ
اعي ػ ػػار ذلػ ػػك(ٗ) وإ ػ ػػالؽ حصػ ػػَؿ الُائػ ػػدة [ٖٗأ] عػ ػػن ذلػ ػػك القيػ ػػد يّػ ػػَف مػ ػػا ذُّػ ػػر
ّالماً(٘)
ػَب م ػػن
ػو [ٜٗب] م ػػن ممتطع ػػين أيضػ ػىن :ح ػ ٌ
كك ػ ه
ػدر منص ػ ٌ
ػاؿ أو مص ػ ٌ
ػالـ مرٌك ػ ه

مضمَف قَلو« :ال يج ز» ق ّدمو اىيماماً بو

ػرب؛ أل ّف ّػ ػالً م ػػن جائي ػػو
حػ ػ « :ال رج ػػل ال ق ػػىئم» أي :يف الَج ػػَد؛ ل ٌػ ػ ك ػ ه
ّذلك كال فىئ ة في ؛ أل ّف العقَ( )ٙال يق لو ٍسب العادة

وىذا أيضاً م على مػا ذُّػر آنُػاً مػا يقطػ بصػدقو ّمػا تقػ ّدـ أو بّذبػو ّمػا ؿتػن
يو ال يسمى ّالماً ؿتَياً عند األولني ويسماه عند اآل،رين()5
ّ
ّ
ػَده
و من كاجو ٍُ ال يص عند العقػَ ق ُػده كجػىئ وا يق ػَ العقػَ وج َ
ك ه
كالـ مرٌك ه

ػىئم» ىػػَ الَاجػػب؛ المينػػاع ،لػ ّػَ الَجػػَد مػػن
و قػ َػده صػػحي ه  ,حػ « :زيػ ه » ىػػَ اصتػػائا «قػ ه
قائ ٍم

و من( )8ممتط و كجىئ وا ,ال يج ز.
ك ه
كالـ مرٌك ه
(ٔ)

«ٔلٍ ٛؿ ًٌ لخث ٌُ ٠ ٨ـ »ُٛعٕي ــخي٠ ٨ :ـٔ ُٛلٍ ٛؿً لخثُ.

(ٕ)

وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :وّخِ« ٚ .خ» كَؾ ٔف.ٟ

(ٖ)
(ٗ)

ـ ٟحٌفٚ :ٗٓ٘:ٔٞ١ـ ٗ١و٤ ً٠ٛ١ َ٩ر ٟك١خْ ٚؼ.َٖ١
«ٚعٍ ٗ١أر ٛكّ١خْ  ْ١ٌ »...ـ ٟى.

(٘)
()ٙ
()5
()3

 :َ:ٕ٠حٌّؽّٕ٘ٚ ,ٗ2ٓ ٟع حٌٛٙحِع ٔٚ ,ٕ2:حٗ٤زخٖ ٕ.ٖ2ٔ:
ـ ٟى :حٌفعً.
ٌ٘حْ حٌٔ َحْ ٌٔ١خ ـ ٟى.
ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽٚ .لي وظزض ـ٘ ٟخِٖ د روِ ٢ؽخ.َ٠
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و
كاجو كممتط و ؛ ألنّو [ٖٛد] ّػ«اصتم بني
ب من
كال كتَز ٌ
ّالـ مرّّ ٌ
(ٕ)
الضػػب والنػػَف»(ٔ)
ػائا «ال ق ػػىئم» أي :يف الَجػػَد وىػػَ
ّ
الكؿ « :زي ػ ه » جػ ٌ
فمث ػػىؿ ٌ
ؽتين ٌ
ػرب ليعػدد القػائم يػو
ك ُ
ػل ال قػىئم» ل ٌػ أي :مػا ذُّػر منهمػا ك ه
مثاؿ الثػآف« :رج ه

[وّذا للرجَ](ٖ)؛ إذ معطىه أي« :ال قائم» ال قىئم في ال ج د ,و الَاق ،ال و

ب من
ك ه
كالـ مرٌك ه
و من جىئاين ال يج ز ,ح « :زي أخ ؾ»؛ ل ٌ أي :اظترّّ َ

اصتػػائاين معل ػ ـ ٌُ مػػن ق ػ ُػَ -وىػػذا بنػػا علػػى اعي ػػار الُائػػدة اصتديػػدة يف الّػػالـ [و يػػو مػػا
عر ػػت](ٗ) -لك ػػن بتػػأ ٌخره(٘) أي« :أ،ػػَؾ» صػػىر كاجبػ ػىن ال لتصػػَ ،ال ُػو فصػ ػ

ٌ
[ٓ٘ج] اإلخبػىر بػ أي :بقَلػك« :أ،ػَؾ» اصتػػائا عػن «زيػد»؛ ل ٌػ أي :مدلَلَػو مج ػ هؿ
في ح ٌق المخىطوّ ,إما لعدـ علمو بو و ّإما لعدـ( )ٙجريو على مقيضى علمو

ػا،بت
فىلجػىئا يف ذاتػو يصػير بتػأخيره( )5كاجبػىن كلػ قل ى
ػىئم» ػ َ
ػت« :زيػ ه ق ه
بَ ٍ
و من جىئ وا ىػَ(« )3زيػدْ» ككاج و
ػءٍ ،ر ىػَ
ػو م ّ
اجب عن جائ ٍا ص ٌ الّالـ؛ ل ٌ مرٌك ه

قىئم زي ه » ,لم يجا؛ ألنّػو إّفتػا ُمتػب بالَاجػب
مت الَاجػب
ى
قائم» فل ق ٌ ى
كقلت « :ه
ىَ « ٌ
ػب بَاجػ ٍ
عػػن اصتػػائا ال عّسػػو؛ لػػئال يصػػري اب ،ػػار عػػن واجػ ٍ
ػب؛ ل ٌف «زي ػ ان» عنػػد تػػا،ريه

اجب( )2فصىر الكالـ
صىر بتأخيره كاجبىن؛ ألنّو أ،ب عنو بػ«قائ ٍم» اظتق ّدـ عليو وىَ و ٌ

(ٔ)

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5
()3
()2

َِؼَ ًٌ َ٠٠د ٌٍـّع ر ٓ١حٌ٠ي ,ٓ٠ـخٌ٠ذ كٛ١حْ رَ٠ ٞع ٖ١ـ ٟحٌزَحٍٚ ,ٞحٌٕ ٛ٘ٚ- ْٛحٌلةٛص-
ٌ
كٛ١حْ رلَ ٌ
٠ ٞعة ٖ١ـة ٟأعّةخق حٌزلةخٍ٠ٚ .مةخي :كظّةُ٠ ٝئٌةؿَ رة ٓ١حٌ٠ةذِّ ٚحٌُّٕة:ٕ٠ .ْٛةَِ :ـّةع
حِ٤ؼخي ٔٚ ,ٕٕٖ٘ٙٚٔ:حٌّٔظم.٘3:ٕ ٜٝ
«ـّؼخي حٚ٤ي» عٕي ــخئ :ل.ٛ
ُ٠خىس ِٓ ى.
ُ٠خىس ِٓ ى.
عٕي ــخي :رظؤهٚ .َٖ١ـ ٟىّ :
طؤهَٖ.
«ٚا ِّخ ٌعيَ» ـ ٟى :أ ٚطميَ.
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽّ :
رظؤهَٖ.
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٌ٘ :ح.
«ٚ ٛ٘ٚحؿذٌ » ٌ ْ١ـ ٟى.
058

(ٔ)
ػل» اظترّّػػب
الكػػالـ بيقػػدٔف «قػػائم» مرٌكب ػىن مػػن كاجبػػين ,فصػػىر بمطػ ػال «قػ ه
ػىئم رجػ ه

مر منعو
منهما وقد ّ

يو.
رهو غر ه
قىؿ «أب حيٌىف» :كهرا الذي ذىب إليو م ه

قػػاؿ اظتصػػنّف يف «ب يػ الَعػػاة»(ٕ) :وّانػػت لػػو آرا ٌ يف الن ػػَ تُػ ّػرد ػا(ٖ) و،ػػالف
و،الف يها اصتمهَر

قىؿ «أبػَ حيّػاف» :كمػى قىلػ «ابػن الطّػَراوة» مػن أ ٌف الجػىئا يصػير بتػأخيره كاجبػىن
ػيالؼ معنػػاه عنػػد ختالُهمػػا ولػػي ّػػذلك؛ ل ٌف معطػػىه أي« :قػػائ ٍم»
ممط ػ عه؛ القيضػػائو ا،ػ َ
ػاؿ مػػن اظتضػػاؼ إليػػو؛ أل ّف اظتضػػاؼ عامػػَ يػػو ق لهػػا هػػَ ؿتػػَ :ﭽ ﮖ
مق ػ ٌ مىن كمػػؤخران -حػ ٌ

ﮗ ﮘﮙﭼ(ٗ) -كاح ه  ,ال يص ّ ما ّرع عليو واهلل أعلم
ائػ ػػدة :قسػ ػػم «أبػ ػػَ حيّ ػ ػاف» يف بعػ ػػض َائػ ػػده الّػ ػػالـ اظترّّػ ػػب مػ ػػن اشتػ ػػني ّمػ ػػا قػ ػػاؿ
«ْي َيو»(٘) ينقسم إُف ذا وإُف واُي()ٙ

()5
ػني مػدلَؿ اظت يػدأ ّقَلػك :ىػَ اهلل وىػَ يف
الذا  :مػا ّػاف مػدلَؿ اطتػب يػو ع َ
ػني اظت يػػدأ بػػاظتع اظتػػذَّر؛ ليص ػ ّ اضتمػػَ لػػي مػػن ىػػذا
يف مثػػَ ىػػذا يلػػاـ أف يّػػَف اطتػػب عػ َ
الق يَ قَلك« :ىذا ذىب» مشرياً إُف ْ يّ مصػ ُّاة ذايػ اليصػُي ؛ أل ّف مػدلَؿ «ىػذا ذىػب»
مطلق الذىب يد َ،يو( )3الذىب ال ري اظتصُى وال نقَؿ بعدـ جَاز ىذا الرتّيب
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)

()ٙ
()5
()3

وٌح ـ ٟىٚ ,لي ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.
رؽ١ش حٌٛعخس ٔ.ٕٙٓ:
وٌح ـ ٟى ٚرؽ١ش حٌٛعخسٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :ـٙ١خ.
.ٗ:ٔٓ ْٔٛ٠
ا
حٌّزٕة ٟعٍ١ةٗ ٗة١جخ ٘ة٘ ٛةٛ
لخي ٓ١ز ٗ٠ٛـ ٟحٌىظخد ٕٚ :ٕٔ5:حعٍُ أْ حٌّزظيأ ٨ري ٌٗ ِٓ أْ ٠ىْٛ
ّ
أ٠ ٚى ْٛـِ ٟىخْ أُِ ٚخْٚ .لخي حٌّزَى ـ ٟحٌّمظ٠ةذ ٗٚ :ٕٔ5:حعٍةُ أْ هزةَ حٌّزظةيأ ٠ ٨ىةْٛ
ا١ٗ ٨جخ ا ٘ ٛح٨رظيحء ـ ٟحٌّعٕٔ ّٝل٠ُ :ٛي أهٛن ٠ُٚي لخثُ .ـةخٌوزَ ٘ة ٛح٨رظةيحء ـة ٟحٌّعٕة ٝأٚ
٠ى ْٛحٌوزَ ؼ َ١حٚ٤ي ـ١ىةٌ ْٛةٗ ـ١ةٗ ًوةَ .ـةبْ ٌةُ ٠ىةٓ عٍة ٝأكةي ٘ةٌ ٓ٠حٌةٛؿ ٓ١ٙـٙةِ ٛلةخي.
 :َ:ٕ٠ٚحٌظٌٚ ً١٠حٌظىّ.ٕٔ:ٗ ً١
ـ ٟحٌفٟٚٚ :ٗٓ2:ٔ ٞ١ع .ٟـ ٟحٌظٌ :ٕٙ:ٔ ً١٠حٕ٠ ُٓ٨مُٔ اٌ ٝحُٓ ٛٚفش.
ُحى ـ ٟأ ٚد  ٚؽ :أ ّٚي ٌُٚ .أؿي ٌٛؿٛى٘خ ِعٕا.ٝ
وٌح ـ ٟىٚ ,لي ؿخءص «ـ »ٗ١ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ لزً «ـ١يهً».
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بعض بَ نقَؿ بعدـ جَاز َّنو من ىذا الق يَ
ّما قاؿ بو ٌ
قائم» ن ّف القياـ اُ لو ولي داالً على ما ىَ عني «زيد»
والَاُي :ؿتَ« :زي ٌد ٌ
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الكؿ
الكتىب ٌ

الّياب
[ٗٗأ] من الّيب الس ع اظتقسم إليها
ُ
مناْب(ٔ) ّ-ما يف «اعتم »(ٕ) للمصنّف -ضتديث «ابن ِحّػاف» وذػريه« :إ ّف اهلل وتػر لتػب الػَتر ,أمػا
وَّعا ْ ع ً
ٌ
ات واألرض ْ عاً واألياـ ْ عاً» اضتديث(ٖ)
أما ترى السماو ِ
َ
َ

وع ػػن «اب ػػن ع ػػاس» :أف اصتن ػػاف ْ ػ (ٗ) .و[ج ػػرى](٘) علي ػػو «ال يض ػػاوي»()ٙ
ػت م ػػا ي ػػو م ػػن( « )5ػػيا
وبيّن ػ ُ
ٌ
« يا الس يَ»
قلت [ٓ٘ب][:من الطَيَ]
وقد
مدحت ىذا الّياب جرياً على ذلك القَؿ ُ
ُ
االقرتاح ّرو ٍ
أينعت أنَ ُار
ا
أَال إ ّف م
ْ
أَما تنظر اصتناف
وما ىَ إالّ جنّ ٌ قد تايّنت

عل ٍم
ْ عاً

غتمع ْو
منَع ْو

الضم واصتم مصدر [ّيب]( )3ماَ،ذٌ من «ال َّْيب»
والّياب ل ًّ :
وااطالحاً :رتل ٌ من العلم تشيمَ على أبَ ٍ
اب
ومسائَ ذال اً
َ
َع
وىَ مر ٌ

()2
السمىع».
م يدأٌ ،به «في ٌ

ٍ
ػاؿ منػو علػى مػذىب «ْػي ِ
َيو»(ٔ) أو مػن
ػتذوؼ ىَ «ىذا» مثالً والظػرؼ ،ػبٌ بعػد ،ػ ٍب أو ح ٌ
أو «الّياب» ،بُ
اصتر
من الضمري يف اطتب وكتَز نصب «الّياب» [ٔ٘ج] بن مار ؿتَ «اقرأ» وال كتَز ّ
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

(ٗ)
(٘)
()ٙ

()5
()3
()2

ـ ٟىِٕ :خٓزش.
ِميِش ّ٘ع حٌٛٙحِع ٔ.ٖ:
أهَؿٗ حرةٓ كزةخْ ـةٛ ٟةل١لٗ ٗ ,ٕ3٘:ـة ٟوظةخد حٌ ٙةخٍس ,رةخد حٓ٨ةظ خرش ٍٕٔ ,لةُٖٔٗ5 :
رٍف ::اًح حٓظـَّ أكيوُ ـٍٛ١طَ ّ
ـبْ هللا طعخٌٚ ٝطَ ٠لذ حٌٛطَ .أِخ طَ ٜحٌّٔخٚحص ٓةزعخ ا ٚح٠٤ةخَ
ٓزعخ ا ٚحٌ ٛحؾ؟ ًٚوَ أٗ١خءٚ .حٌ زَحٔةٚ ٟحٌلةخوُ:ٕ٠ .ةَ :وٕةِ حٌعّةخي ٍ ,ٖ٘3:2لةُ.ٕٙٗٗٗ :
ٚأهَؿٗ حٌزوخٍٚ ٍُِٔٚ ٞحٌظٌَِ ٞرٍف« ::هللا ٚطَ ٠لذ حٌةٛطَ» :ٕ٠ةَ :ؿةخِع حٛ٤ةٛي ٗ,ٔ5ٖ:
ٍلُ.ٕٔٗ٘ :
ًوةةَٖ حٌمَ١زةة ٟـةة ٟطفٔةة ,ٖٕ2:3 َٖ١لةةخي :لةةخي حرةةٓ عزةةخّ  :حٌـٕةةخْ ٓةةزع  :ىحٍ حٌـةة٩ي ٚىحٍ
حٌٔٚ َ٩ؿٕش عيْ ٚؿٕش حٌّؤٚ ٜٚؿٕش حٌوٍي ٚؿٕش حٌفَىٚ ّٚؿٕش حٌٕع.ُ١
ُ٠خىس ِٓ ى.
لةةخي ـةة ٟطفٔةة َ١لٌٛةةٗ طعةةخٌ ٝحٌزمةةَس :ٕ٘ :ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ ٔٚ :ٗٔ:ؿّعٙةةخ ٚطٕىَ٘١ةةخ ّ
 ْ٤حٌـٕةةخْ
عٍِ ٝخ ًوَٖ حرٓ عزخّ ٍ ٟٟهللا عّٕٙخ ٓةزع :ؿٕةش حٌفةَىٚ ,ّٚؿٕةش عةيْٚ ,ؿٕةش حٌٕعةٚ ,ُ١ىحٍ
حٌوٍيٚ ,ؿٕش حٌّؤٚ ,ٜٚىحٍ حٌٔٚ ,َ٩عٍٚ .ْٛ١ـ ٟوً ٚحكيس ِٕٙخ َِحطةذ ٚىٍؿةخص ِظفخٚطةش عٍةٝ
كٔذ طفخٚص ح٤عّخي ٚحٌع ّّخيٚ .حٌز٠١خ ٛ٘ ٞٚعزي هللا رٓ عَّ رٓ ِلّي حٌَ٘١حُ ٞأرة ٛحٌو١ةَ
حٌمخٔ ٟٟخ َٛحٌي ٓ٠حٌ٘خـع ٟحٌّظٛـ ٝرظزَٕٓ ِ٠ش ٘١ . ٘ٙ3زمخص حٌّفَّٔ٥ٌ ٓ٠ىٔةَٕ٘ٗ ٞٚ
ٍلُ.ٖٓ٘ :
ٌعٍٙخ :ـ.ٟ
ُ٠خىس ِٓ ى.
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :هزَ.
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السػػماع» بقَلػػو :كأعطػػي أي :أقصػ ُػد
و سػػر « ّ

بفصىحت

ب ػ  :مػػى :لُ ػ ٌ  ،ثبػػت فػػي كػ ً
ػالـ

؛ لَّنو عربياً أو أُناؿ ّالمو على قَانينهم(ٕ)
ّ

م ػنٍ :
ذات
ى

ي ثػػق

شراح «الاؾتآف» بقَلو :ىَ يف االاطالح :ما يُقرر بو وجَد شي ٍ بالَقف ٍيث لػَ قُطػ النظػر
السماع بعض ّ
ّ
وعرؼ ّ
ا يُشعر بو ويُرشد إليو و،ال و القياس
عن الَقف َف يقم اب ٌ
وتقرر حّمو ٍّم نػص اضتػديث أو القػرآف و يػو نظ ٌػر
السماع ما اْيعملو ابنساف وترت ت بو اللساف ّ
قاؿ :وقيَّ :

انيهى(ٖ)

(ٗ)
عم السماع:
فشمل -بُي اظتيم من باب «نصر»  -أيّ :

كالـ الل تعىلا :كه
ى

ػالـ بي ػ
ككػ ى

َؽ بُصاحيو
ّالـ مَ ٌ
القرآف الّرٔف؛ ألنّو ٌ

 :اب ػػا يػػو للعهػػد

أي :ػتمػػد 

بن مار «قد» من اظتضاؼ إليو لَّف اظتضاؼ عامالً يو ق لها
ألنّو أ ص ّالـ العرب

ٖٜ[ :د] رتل ػ ٌ دعائيّ ػ ٌ مسػػيانُ ٌ ليعظيمػػو أو حاليّ ػ ٌ الزم ػ ٌ

ث؛ ولذا يَاف باظتءنث ّػ«العرب
اْم مءنّ ٌ
العرب :بُي أوليو ٌ
ى

ك ى
كالـ ى

العربػ ػػا » و«العارب ػ ػ » وىػ ػػم ،ػ ػػالؼ العجػ ػػم ّػ ػػذا يف «اظتص ػ ػ اح»(٘)
الع ػ ػَرب»
قػ ػػاؿ :ويقػ ػػاؿ يػ ػػوُ « :ع ػ ػ ْرب» ّػ ػ ػ«قُػ ُْ ػ ػَ» ُ
وكتم ػ ػ « َ

بُي يني( )ٙعلى «أَعرب»ّ ,ػ«زم ٍن» و«أَزمن» وعلى «عر ٍب» بضميني ّػ«أَْ ٍد» و«أُْ ٍد» انيهى()5
ُ
َ
ُْ
ََ
ُُ
ُْ
العَرب ولد «إشتاعيَ» عليو السالـ وىَ ّأوؿ من تّلّم بالعربيّ الُصي
وَ

قبل بعثت

ك في زمط

وعربيّ ُ « ُج ْرُى ٍم» ليست ّعربيّيو

شامَ ظتا ق َ وجَد ،لقو
بالن َة والرْال وىَ ٌ
ارح باضترؼ اظتق ّدر يف اظتعطَؼ عليو لُصلو بني اظتيقابلني( )3وعمَمو ظتا بينهما
ّ :

بعد زمنو
كتر ب ري «من» .أيَ :
كبع ى ه :بالنصب؛ إذ ال ّ

(ٔ)

«أ ٚكخي ِٕٗ عٌٍِ٘ ٝذ ٓ١ز :»ٗ٠ٛـ ٟىٚ :كخي ِٕٗ عٌٍِ٘ ٝذ ٓ١زٚ .ٗ٠ٛعٍةِ ٝةٌ٘ذ حٌـّٙةٍٛ

(ٕ)

ٌّخ ـ ٟحٌّزظيأ ِٓ ِعٕ ٝحٌظٕزٚ ٗ١حٗ٦خٍس .لخي ٓ١ز ٗ٠ٛـ ٟحٌىظخد ٌٕ٘ :33:ح رخد ِةخ ٕ٠ظٜةذ ـ١ةٗ
حٌوزَ  ٗٔ٤هزَ ٌّعَٚؾ َ٠طفع عٍ ٝح٨رظيحء ل ّيِظَٗ أّ ٚ
أهَطًٌٗٚ .ه لٌٛه :ـٙ١خ عزي هللا لخثّخا.
ٓ١ؤط ٟطعَ٠ؿ حٌّٔخع عٓ حرٓ حٔ٤زخٍ ٞـٌّ ٟع ح٤ىٌش ٔ 3آهَ وظخد حٌّٔخع « ٗ١ّٔ٠ٚحٌٕمً».

(ٖ)

ِٓ لٚ« ٌٗٛعَؾ حٌّٔخع ْ١ٌ »...ـ ٟى.

(ٗ)

لخي حرٓ حٌ ١ذٔ ٛ٘ :ٗٔٗ:رفظق حٌ٘ٚ ٓ١ؤَ حٌّ ,ُ١و «ـَف» أـٜق ِٕٗ رفظلٙخ.

(٘)
()ٙ
()5

حٌّٜزخف حٌِّٕ َ١خىس (عَد).
ـ ٟأ :رفظلٔ١ٌ ٟ٘ٚ .ٓ١ض ـ ٟحٌّٜزخف حٌّٕ.َ١
ِٓ ل« ٌٗٛلخي ٠ٚمخي ـ ٟعَد ْ١ٌ »...ـ ٟىٚ .لي ٍى ـ ٟى ـ ٟحٌٍٛلش .ٗ2

()3

ـ ٟى :حٌّمخٌظ.ٓ١
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إلػا أف فسػ ت اللسػػط ي وت ّػريت عػن صػػاحيها؛ بكثػرة(ٔ) الم لٌػ

وذريىم

حاؿ من «ّالـ العرب»؛ إذ ال مد َ،للنظم يف األولني(ٕ)
ك ثراٌ :

ظمىن ن
عن و
مسلم أك كىف ور؛ أل ّف مدار الُصاح

الع َجػم
ين بػني العػرب مػن َ

َ

على اللساف العر ّ والنَعاف منهم مشرتّاف يو

حج ً من الثب ت
كل مط ى ليَّف ّ
ف ره اظتشار إليها آنُاً ثالث أ واع ,ال ب ه في ٌ

(ٔ)
(ٕ)

ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٌ :ىؼَس.
أ :ٞحٌمَآْ ٚحٌلي٠غ.
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مػػى أي :لُػ ٍ

بال نا

ىكىر ىد بطريػػق مق ػ ٍػَؿ ذػ ِري َّػ ِذ ِب أٌ ػ

أي :ذلػػك اللُػ َ (ٔ) قػػرئ -

ػل
ٌأمػى القػػرآف فكػ ٌ
ع [٘ٗأ] بالسػند
السػما ُ
للمُعَؿ -ب أي :بذلك اللُ جىز االحتجىج ب في العربيٌ ؛ أل ّف منيهى ذلػك ّ

اظتق َؿ ال ري اظتَ َع

اءه كىف مت

اتران :وىَ ما قرأ بو َّ من الس ع (ٕ) قاؿ «الياج السػ ّي»(ٖ) :قيػَ :يمػا لػي مػن ق يػَ

األدا ّابمال وختُيف اعتماة(ٗ) قاؿ «أبَ شام َ»(٘) :وّذا األلُاظ اظتخيلف يها بني ال ُقّرا انيهى

وإّفت ػا حّػػم بي ػَاتر مػػا عػػداه لي ػَاتر ذلػػك عنػػدىم()ٙ
ػاد( )5أجيػػب:
ومػػا أُورد مػػن أ ّف ْػػندىم للن ػ  يهػػا آحػ ٌ
ُ
باحيم ػػاؿ تَاترى ػػا عن ػػدىم عن ػػو واقيص ػػروا يف ْ ػػرد الس ػػند عل ػػى بع ػػض ػػرقهم [ٔ٘ب] وال يل ػػاـ م ػػن ع ػػدـ النق ػػَ أف ال يّ ػػَف

ّذلك()3
والذي رج و «الياج الس ّي» أ ّف ّال ؽتا حّاه بػ«قيَ» وعن «أ شام » ميَاتر ()2
ً
َ
ّ

(ٔ)

«ًٌه حٌٍف »:ـ ٟى :حٌمَآْ.

(ٕ)

ٌ٘ح حٌّظفك عٍ ٗ١ر ٓ١حٌعٍّخء :َ:ٕ٠ .ؿّع حٌـٛحِع ٕٔ ِٕٚع حٌّٛحٔع ٖٖٗ ِٕ َ:ٕ٠ٚخل٘ش حرٓ
حٌـٍِِ ٞعٗ ـًٌ ٟه :حٌَٕ٘ ٔ.ٗٔ:
ـ ٟؿّع حٌـٛحِع (حٌىظخد حٚ٤ي) ٕٔ :َ:ٕ٠ٚ .كخٗ١ش حٌع خٍ ٔ.ٕ23:
حٌمخثً ٘ ٛحرٓ حٌلخؿذٍ :َ:ٕ٠ .ـع حٌلخؿذ عٓ ِوظ َٜحرٓ حٌلخؿذ (ِزخكغ حٌىظخد
حٌمَحءحص) ٕ َ:ٕ٠ٚ .2ٔ:ـ ٟحٌظعم١ذ عٍ ٝل :ٌٗٛحٌزَ٘خْ ـ ٟعٍ َٛحٌمَآْ ٔٚ ٖٔ2:حٌَٕ٘
ٔٚ ٖٓ:ح٦طمخْ ٔ.ٕ٘ٓ:
عزي حٌَكّٓ رٓ آّخع ً١رٓ ارَح٘ ُ١أر ٛحٌمخُٓ ٗٙخد حٌي ٓ٠حٌّميٓ ٟحٌيِ٘م ٟحٌٌّٛي ٚحٌٛـخس
ٕٓش ٘ . ٘ٙٙرؽ١ش حٌٛعخس ٍٕ 5٘:لُ١ٚ ٔٗ5٘ :زمخص حٌ٘خـع١ش حٌىزٍَ ٔٙ٘:3 ٜلُ:
ٔٚ .ٔٔٙل ٌٗٛـ ٟوظخرٗ "حٌَّٗي حٌٛؿِ :َ:ٕ٠ ."ِ١ميِش حٌَٕ٘ ٔٚ ٔ3:كخٗ١ش حٌع خٍ
َٔٗٚ ٕ22:ف حٌىٛوذ حٌٔخ١ع ٔٚ ٔ2ٔ:ح٦طمخْ ٔ.ٕٖ2:
ـ ٟى :عٕ.ُٙ
لخي حٌٍِو٘ ٟـ ٟحٌزَ٘خْ (حٌٕٛع حٌؼخٔٚ ٟحٌعَ٘ :ٖٔ2:ٔ )ْٚحٌظلم١ك أٔٙخ ِظٛحطَس عٓ ح٤ثّش
حٌٔزعش أ ِّخ طٛحطَ٘خ عٓ حٌٕز ٍٝٛ ٟهللا عٍ ٍُٓٚ ٗ١ـف َ:ٔ ٗ١ـبْ إٓخى ح٤ثّش حٌٔزعش رٌٖٙ
حٌمَحءحص حٌٔزعش ِٛؿٛى ـ ٟوظذ حٌمَحءحص ٔ ٛ٘ٚمً حٌٛحكي عٓ حٌٛحكي ٌُ طىًّ َٗ ١ٚحٌظٛحطَ
ـ ٟحٓظٛحء حٌ َـٚ ٓ١حٌٛحٓ ش :َ:ٕ٠ٚ .ح٦طمخْ ٔ.ٕ٘ٓ:
َٗ :َ:ٕ٠ف حٌىٛوذ حٌٔخ١ع ٔ.ٔ2ٓ:
ِٓ لٚ« :ٌٗٛحٌٌٍ ٞؿّ لٗ حٌظخؽ .»...وٌح ـ ٟىٚ .ـٙ١خ «ِظٛحطَحا» ِىخْ «ِظٛحطَ»ِٚ .ىخْ ٌ٘ح حٌمٛي
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٚ« :حٌَّؿق -وّخ لخي حٌّْ٘ حرٓ حٌـٍِ ٞـّ١خ كىخٖ رمٚ ً١عٓ أرٗ ٟخِشَ أّٔٗ

(ٖ)
(ٗ)

(٘)

()ٙ
()5

()3
()2

ِظٛحط ٌَ» ٚ .حرٓ حٌـٍِِ ٛ٘ ٞلّي رٓ ِلّي رٓ عٍ ٟرٓ ٓٛ٠ؿ حٌيِ٘م ٟحٌّظٛـ ٝرَ٘١حُ ٕٓش
ٖٖ . ٘3حٌٛ٠ء حٌِ٩ع .ٕ٘٘:2
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أـ

آحىدان باف ُرويت عن بعض الس ع وَف تيَاتر عنو

وىي دا،ل ٌ يف قَلػو« :أـ ىذٌان»

عطُػو علػى مػا ق لػو

عطػ ػػف عػ ػػاـ علػ ػػى ،ػ ػػاص(ٔ) وىػ ػػَ عنػ ػػد «النػ ػػَويٓ»(ٕ) و «الرا عػ ػػي»(ٖ) مػ ػػا ورا الس ػ ػ ع وعنػ ػػد [ٕ٘ج] «الس ػ ػ ّي»(ٗ)
ّ
ّ
ّػ«ال َي»(٘) ما ورا العشر
ّ

َ

ولتيمػػَ أف يّػػَف أراد بػػاألولني( )ٙمػػا وا ػػق قيػػاس العربيّػ واْػػيعماؿ العػػرب وبػ ػ«الشػػاذّ» مػػا َف يَا ػػق ذلػػك يّػػَف
يدؿ لو قَؿ اظتصنّف عق و :وقد أ ق إُف آ،ره
عطف ُم اي ٍر ّما ّ
َ
ويف «ابتقاف»( )5للمصنّف :اظتيَاتر واظتشهَر واآلحاد والشا ّذ

قاؿ القا ي «جالؿ الدين الُلقي »( :)3القرآف( )2ينقسم ظتا ذُّر
اتر :القرا ات الس اظتشهَرة
اظتيَ ُ

اآلحاد :قرا ة الثال اظتل ق ا وىي دتاـ(ٓٔ) العشرة ويل ق ا قرا ة(ٔٔ) الص اب
و ُ
والشاذُّ :قرا ات اليابعني انيهى
نظر
و يو ٌ
َ
اظتصاحف العثمانيّ

وأحسن من تّلّم يف ذلك «ابن اصتاري» ُػي «الن ْشػر»(ٕٔ) لػوّ ّ :ػَ قػرا ة وا قػت العربيّػ ولػَ بَج ٍػو واح ٍػد
لتَ إنّارىا ووجػب علػى النػاس
ولَ احيماالً وا ّ ْندىا هي القرا ة الص ي اليت ال كتَز ّردىا وال ّ

ق َُعتا َْا ٌ ّانت من الس ع أو(ٖٔ) من العشرة أـ ذريىم من األئم اظتق َلني
منهم

ّن من ىذه األرّاف أُ لق عليها عيُ ٌ أو شاذةٌ أو با ل ٌ َْا ٌ عن الس ع أـ(ٔ) من ىَ أّب منهم
وم
ا،يَ ر ٌ
ّ

(ٔ)

ـ ٟحٌٕٔن :ع ؿ هخ ٙعٍ ٝعخَٚ .ـٛق «هخ« ٚ »ٙعخَ» اٗخٍس طميٚ ُ٠طؤه.»َ« َ١

(ٕ)
(ٖ)

 :َ:ٕ٠حٌّـّٛع ٍٖٟٚٚ ٖ٘3:ش حٌ خٌز.ٖٗ3:ٔ ٓ١
أر ٛحٌمخُٓ عزي حٌىَ ُ٠رٓ ِلّي رٓ عزي حٌىَ ُ٠رٓ حٌّف ً٠حٌمِ ٟٕ٠ٚحٌ٘خـع ٟحٌّظٛـٕٓ ٝش
ٖٕ١ . ٘ٙزمخص حٌ٘خـع١ش حٌىزَ( ٜحٌ زمشٍ ٕ3ٔ:3 )ٙ :لُ.ٔٔ2ٕ :
ؿّع حٌـٛحِع.ٕٔ :
طفٔ َ١حٌزؽٚ . ٖ5 ٖ3:ٔ ٞٛحٌزؽ ٛ٘ :ٞٛحٌلٔ ٓ١رٓ ِٔعٛى رٓ ِلّي حٌفَحء حٌ٘خـع ٟأرٛ
ِلّي ٍوٓ حٌي ٓ٠حٌّظٛـٕٓ ٝش ٚ . ٘٘ٔٙل ً١ؼًٌ َ١هٚ .ـ١خص ح٤ع١خْ ٍٕ ٖٔٙ:لُٔ3٘ :
ٓ َ١أع َ٩حٌٕز٩ء (حٌ زمشٍ ٖٗ2:ٔ2 )ٕ5 :لُٚ ٕ٘3 :ح٤ع.ٕ٘2:ٕ َ٩
أ :ٞحٌظٛحطَ ٚح٢كخى.
ح٦طمخْ :حٌٕٛع حٌؼخٔٚ ٟحٌؼخٌغ ٚحٌَحرع ٚحٌوخِْ ٚحٌٔخىّ ٚحٌٔخرع ٚحٌعَ٘.ٕٖٙ:ٔ ,ْٚ
عزي حٌَكّٓ رٓ عَّ رٓ ٍٓ ْ٩أر ٛحٌف ً٠حٌىٕخٔ ٟحٌّ َٜٞحٌّظٛـ ٝرّٕٓ َٜش ٕٗ. ٘3
حٌٛ٠ء حٌِ٩ع ٍٗ ,ٔٓٙ:لُ ,ٖٓٔ :ح٤ع.ٖٕٓ:ٖ :َ٩
ـ ٟح٦طمخْ :حٌمَحءحص.
ـ ٟى :وّخٌش.
وٌح ـ ٟى ٚح٦طمخْٚ .ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :لَحءحص.
حٌَٕ٘ (حٌّم ّيِش) ٔ.ٔ٘:
ـ ٟحٌَٕ٘ ٚح٦طمخْ :أَ.

(ٗ)
(٘)

()ٙ
()5
()3
()2
(ٓٔ)
(ٔٔ)
(ٕٔ)
(ٖٔ)
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ٍ
السلف ،ال ُو
السلف واطتلف وال يُعرؼ عن واحد من ّ
ىذا ىَ الص ي عن أئم الي قيق من ّ

حاد(ٕ) :ما ا ّ ْنده(ٖ) و،الف الرْم أو العربيّ وَف يشيهر االشيهار [ٓٗد] اظتذَّر
واآل ُ
ْنده
الشاذُّ :ما َف يص
ُ
و ّ

كقػ ػ أطب ػػق

الط ػػىس م ػػن علم ػػا العربيّػ ػ

عل ػػا االحتج ػػىج للقَاع ػػد العربيّػ ػ (ٗ) ب ػػىلقراءات

ش ػىذٌة
ال ٌ
ػاؿ عػن(٘) اضتّػم آل،ػر
قيى ىن ؿتَيّاً معركفىن ,بل :انيق ٌ
اطتارج ػ

عػػن اصتػ ّػادة فػػي العربيٌػ  ,وال يضػ ّػر يف صػػاحيها ؼتالُيُهػػا صتػػادة االْػػيعماؿ إذا لػػم تخػػىلف
ىػَ قَلػو :كلػ خىلف ٍتػ

أي، :الُػت تلػك القػرا ةُ الشػاذّةُ

حتج ب ى في مثل ذلك الحرؼ بعيطػ
َ
القياس اظتعروؼ يي ٌ
ّالمو كإف لم يجا القيىس علي يَّف القياس ظتا عدا ذلك
ال يطرؽ اطتطاُ َ

عمػن
مػن الرتّيػب الػَارد يف الين ػايَ لث ػَت وروده ّ

قػػاؿ القا ػػي «اظتعػػاىف»()ٙ
ػاّم عليػػو ػػنذا ،الُػػو
ػاّم علػػى الّػػالـ والقػػرآف حػ ٌ
يف «األنػػي الصػػاٌف» :علػػم العربيػ حػ ٌ

حاّم
رج إليو وَف ييمّن من اضتّم خبطئو ألنّو ٌ

كمى

حتج على القَاعد الن َيّ
يي ٌ

فػػي ذلػػك ال ػ ارد بعيطػ

بىلمجم علا

( )3دوف ذػػريه

ح ػ « :ا

كركده يف الينػايَ

()5
ػىس
كمخىلفت القي ى

ػتح ى ذى»( :)2بسػػالم الػَاو قػػاؿ تعػػاُف :ﭽﰀ ﰀ
ػ ٍ

(ٔ)

وٌح ـ ٟحٌَٕ٘ ٚـ ٟأ وظزض «أ »ٚػُ ٛللض اٌ« ٝأَ»ٚ .ـ ٟح٦طمخْ :أ.ٚ

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ

ح٦طمخْ ٔ ٕٕٗ:رخهظٜخٍ.
وٌح ـ ٟى ٚح٦طمخْٚ .ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :رٕٔيٖ.
ـ ٟى :حٌٕل٠ٛش.
ٌعٍّٙخ.ْٓ ِِ :
ـ ٟحٌٕٔن حٌّعخـخ ٛ٘ٚ :حٌّعخـ ٝرٓ ُوَ٠خ حٌَٕٙح ٟٔٚأر ٛحٌفَؽ حٌّظٛـ ٖ٘2ٓ ٟـم ٗ١أٌٟٛٛ
ؿخِع ٌع ّيس عٍٚ ,َٛعٌٍِ٘ ٝذ حرٓ ؿَ َ٠حٌ زَٚ ,ٞوظخرٗ «حٌـٍٚ ْ١ح »ْ١ٔ٤وّخ ـ ٟحٌفَٓٙض
ٕٚ ,ٕ2ـ ٟو٘ؿ حٌ« ٘2ٖ:ٔ ْٕٛ:حٌـٍ ْ١حٌٜخٌق حٌىخـٚ ٟح ْ١ٔ٤حٌٕخٛق حٌ٘خـٛ٘ٚ .»ٟ

()5
()3
()2

ِ زٛع رٌٙح حٌعٕٛحْ كمك ؿِأٖ حٚ٤ي ٚحٌؼخٔ ٟحٌيوظِ ٍٛلّي َِٓ ٟحٌوٚ ٌٟٛأط ّّٗ حٌيوظٍٛ
اكٔخْ عزخّ ٌُٚ .أؿي وٌ٘ ِٗ٩ح ـ ٗ١ـٍعٍّٗ ِّخ ٓمِ ِٓ ٢و .ٗ١ٛ
ـ ٟحٌٕٔنِ :وخٌفش.
ُحى عٕي ــخي٠ ٨ٚ :مخّ عٍ.ٗ١
 :َ:ٕ٠حٌىظخد (رخد ِخ حعظً ِٓ أّٓخء ح٤ـعخي حٌّعظٍّش عٍ ٝحعظٌٙ٩خ) ٗٚ ٖ٘ٓ:حٌّمظ٠ذ (رخد
ِٜخىٍ ح٤ـعخي اًح ؿخُٚص حٌؼ٩ػش ٛل١لٙخ ِٚعظٍٙخ) ٕٚ 2ٙ:حٛٛ٤ي ـ ٟحٌٕل( ٛرخد
ح٦عَحد ٚحٌّعَد ٚحٌزٕخء ٚحٌّزٕٚ ٘5:ٔ )ٟحٌّٕٜؿ ٔٚ ٗ٘:ٖٚ ٕ5ٙ:حٌوٜخث( ٚرخد
حٌمٛي عٍ ٝحٌ َحى ٚحٌٌ٘(ٚ 23:ٔ )ًٚرخد ـ ٟطعخٍ ٝحٌّٔخع ٚحٌم١خّ) ٔ(ٚ ٔٔ5:رخد
حٓ٨ظلٔخْ) ٔ(ٚ ٖٔٗ:رخد ـ ٟحِظٕخع حٌعَد ِٓ حٌى َ٩رّخ ٠ـ ُٛـ ٟحٌم١خّ) ٖٔ2ٗ:
(ٚرخد ـ ٟحٌٟ٘ء َ٠ى ِع ٍِٔٛ َٖ١:ىٖ ِع ٔمٚ ٕٓ٘:ٕ )ٗ٠١حٌّٕٜؿ ٔٚ ,ٕ55:حٌّّظع
َٕٗٚ ٗ2ٔ ٗ3ٕ:ف حٌ٘خـ١ش َٖٗٚ 2ٙ:ف ِوظ َٜحٌظ٠َٜؿ حٌعِٚ ٕٔ3 ٞطخؽ حٌعَ,ّٚ
ِخىس (ك.)ًٛ
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ﰀﭼ(ٔ) وقي ػػاس باب ػػو قل ه ػػا ألُػ ػاً بنق ػػَ حرّيه ػػا ظت ػػا ق له ػػا يقل ػػب ضترّيه ػػا [ٗٙأ] يف األا ػػَ وانُي ػػاح م ػػا ق له ػػا يف اضت ػػاؿ
ّػ«اْيقاـ» و«اْيجار».

اظتَحدة قاؿ تعاُف :ﭽ
كيأبا(ٕ):بُي
ّ

ﭦ ﭧ

ﭗ ﭘ ﭙ

ﭨﭼ(ٖ) [والقياس

ّسرىا](ٗ) ّػ«يرمي» ّ-ما ْيا (٘)-ألنّو ال تُُي العني من اظتا ي واظتضارع إالّ إذا ّانت ىي أو الالـ حرؼ ح ْل ٍق
االحتجػػىج يف إ ػػات قَاعػػد العربيّػ

أعرؼ

بػػىلقراءات( )ٙالشػػىذٌة ال أعلػػم:

كمػػى ذكرتيػ مػػن
في خالفىن للطحىة( )5كإف اختيلف في االحتجىج ب ى في الفق

وأاَلو

ويف «رت اصتَام » األالي(ّ :)3أعا [ٕ٘ب] جتري غترى ،ب اآلحاد

ثم
كمن ٌ

()2
السػّت ،طّػاً ألنّػو يَقػف عليهػا ػا والرْػم
 :يف األاَ اْم إشارة للمّاف ال عيد وتل قها ىػا ّ

والرْم تاب للَقف واْيعريت ىنا لضشارة للمعآف لَّعا لعدـ إبصارىا ّال عيد(ٓٔ)
ج -بال نػػا
احػػتي ٌ

للمُعػػَؿ -علػػا ج ػ از إدخػػىؿ الـ المػػر علػػا المضػػىرع المب ػ كء

بتىء الخطىب أمراً للمخا ب بقراءة :ﭽﮕ

فلْتَفْرَحُوىيﭼ(ٔ) وإف ّػاف قلػيال ورد منعػو بػَرود ذلػك(ٕ)
ً ُّ

ذل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػك(ٕ) ّ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذا ق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ «اب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن األن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاري» يف «ابنص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؼ»(ٖ) :ذُّ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر أنّػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو

(ٔ)

ِٓ ل ٌٗٛطعخٌ :ٝﭽ ﰀ ﰀ ﰀ
ﭼ حٌّـخىٌش .ٔ2:٘3
 :َ:ٕ٠حٌىظخد (رخد ِخ ٌٖ٘ حٌلَٚؾ ـ ٗ١ـخءحص) ٗٚ ٔٓ٘:حٛٛ٤ي ـ ٟحٌٕل( ٛرخد ـ َعً٠-ف َعً
ِٓ كَٚؾ حٌلٍك) ٖٚ ٔٓٗ:حٌّٕٜؿ (رخد حٌ١خء ٚحٌٛح ٚحٌٍظّ٘ ٓ١خ ـخءحص) ٔٔ3ٙ:
ٚحٌوٜخث( ٚرخد ـ ٟطَ ّوذ حٌٍؽخص) َٔٗٚ ٖ3ٕ:ف حٌٍّٛوَٗٚ ٗٔ ٟف حٌ٘خـ١ش:
َٔٗٚ ٕٖٔ ٔٔٗ:ف ِوظ َٜحٌظ٠َٜؿ حٌعِٚ ٖٖ-ٖٕ ٞحٌّّظع ّٔ٘ٚ ٔ53:ع حٌٛٙحِع
ٚ ٖٖ:ٙطخؽ حٌعَِ ,ّٚخىس (أر١ٓٚ .)ٟؤط ٟـ ٟحٌفَع حٚ٤ي ِٓ ٌ٘ح حٌىظخد (وظخد حٌّٔخع).
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ حٌظٛرش
ﭦ ﭧ
ِٓ ل ٌٗٛطعخٌ :ٝﭽ ﭑ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
.ٖٕ:2
ُ٠خىس ِٓ حٌفٓ ٕٗٔ:ٔٞ١م ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ٠ٚ .زي ٚأٔٙخ وظزض ـ ٟى ّ
ٌىٓ ِىخٔٙخ لي ُهََ.
«وّخ ٓ١ؤط ْ١ٌ »ٟـ ٟى.

()ٙ
()5
()3

عٕي ــخي :رخٌمَحءس.
عٕي ــخي :ر ٓ١حٌٕلخس.
عزخٍس حٌٔزى ٟـ ٟؿّع حٌـٛحِع ٕٔٚ :أِخ اؿَحإٖ ِـَ ٜح٢كخى ـٛ ٛٙل١ق :َ:ٕ٠ .كخٗ١ش
حٌع خٍ ٔٚ .ٖٓٓ:ل« :ٌٗٛح ْ١ٌ »ٍٟٛ٤ـ ٟى.

()2
(ٓٔ)

عٕي ــخي :ػُ.
«ٌىٙٔٛخ ٌعيَ ارٜخٍ٘خ وخٌزع١ي» ـ ٟىٌ :ىٙٔٛخ وخٌزعي.

(ٕ)

(ٖ)
(ٗ)
(٘)

ﮉ ١ ٠ﰀ ﰀﰀ ﰀ ﰀ

ﰀ ﮈ
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ﰀﰀﰀﰀ ﰀ

ّ ػ ػػذلك قرأى ػ ػػا النػ ػ ػ  م ػ ػػن ري ػ ػػق «أَُِّ ب ػ ػػن ّع ػ ػ ٍ
ػب»(ٗ) [ٖ٘ج] وروي ػ ػػت ع ػ ػػن «عثم ػ ػػا َف»(٘) و«أنػ ػ ػ ٍ »( )ٙو «اضتس ػ ػػن
ّ

ال ص ػ ػ ػػري»( )5و «اب ػ ػ ػػن ْ ػ ػ ػػريين( »)3و «أ ع ػ ػ ػػد ال ػ ػ ػػرزتن السػ ػ ػ ػلمي»( )2و «اب ػ ػ ػػن القعق ػ ػ ػػاع اظت ػ ػ ػػدٓف»(ٓٔ) و «أ رج ػ ػ ػػا ٍ
َْ
ّ
َ
ّ
ّ

العطاردي»(ٔٔ) و «عاا ٍم اصت دري»(ٕٔ) و «أ اليػياح»(ٖٔ) و «قيادةَ»(ٗٔ) و «األعرِج»(٘ٔ) وذ ِريىم()ٔٙ
ّ
ّ

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

(٘)

()ٙ

()5
()3

()2
(ٓٔ)
(ٔٔ)
(ٕٔ)
(ٖٔ)
(ٗٔ)
(٘ٔ)
()ٔٙ

 ٟ٘ٚ .٘3 :ٔٓ ْٔٛ٠لةَحءس ٍ٠ٚةْ ِةٓ حٌع٘ةَسٚ ,ؼ١ةَٖ ِّةٓ ىٙٔٚةُ .حٌٕ٘ةَ ٕٚ ,ٕٔٗ:اطلةخؾ
حٌف٩٠ء ٖ٘ٔ.
ـ ٟى :وٌٌه.
حٜٔ٦خؾ ٕ ١ ٚ .ٕ٘ٗ:ؿٛىس (حٌّٔؤٌش )5٘ :ح َِ٤ىِ ٛ٘ ً٘ َ٨ ْٚعَد أِ ٚزٕٟ؟ ٗٔٗ.
أرةةة ٟرةةةٓ وعةةةذ رةةةٓ لةةة ْ١أرةةة ٛحٌّٕةةةٌٍ حٜٔ٤ةةةخٍٛ ٞةةةلخرِ ٟةةةٓ حٌمةةةَحء .طةةةٛـٓ ٟةةةٕش ٖٓ٘ةةة .
حٛ٦ةةةخرشٍٔ ,ٔٙ:لةةةُ ١ٚ ,ٖٕ :حٌزـةةةخٍ ٕ5:ٔ ٞٚلةةةُٕٖ ِٚعَـةةةش حٌمةةةَحءس (حٌ زمةةةش حٌٚ٤ةةة)ٝ
ٍٔ ٔٓ2:لُٚ ٖ :ؼخ٠ش حٌٕٙخ٠ش ٍٔ ,ٖٔ:لُ.ٖٔٔ :
عؼّةةخْ رةةٓ عفّةةخْ رةةٓ أرةة ٟحٌعةةخ ٙأرةة ٛعّةةَٚ ٚأرةة ٛعزةةي هللا أِ١ةةَ حٌّةةئِٕ ٓ١حٌّظةةٛـ ٝرخٌّيٕ٠ةةش
حٌٍّٕٛس ٕٓش ٖ٘٘  .حٛ٦خرشٍٗ ,ٕٕٖ:لُ ١ٚ ٘ٗٗٓ :حٌزـخٍ ٗ٘ٙ:ٗ ٞٚلُ ٕ٘ٗ٘ ِٚعَـةش
حٌمَحء (حٌ زعش حٍ ٕٔٓ:ٔ)ٌٝٚ٤لُ ٔ ٚؼخ٠ش حٌٕٙخ٠ش ٍٔ ,٘ٓ5:لُ.ٕٔٓٓ :
أْٔ رٓ ِخٌه رٓ حٌٕ َ٠حٜٔ٤خٍ ٞحٌٜلخر ٟحٌّ٘ ٍٛٙحٌّظةٛـٓ ٝةٕش ٔ٘2ة ٚل١ةً ؼ١ةَ ًٌةه.
حٛ٦ةةةخرشٍٔ ,5ٔ:لةةةُ ١ٚ ,ٕ5٘ :حٌزـةةةخٍ ٕٔٙ:ٔ :ٞٚلةةةُ ٕ55 :ؼخ٠ةةةش حٌٕٙخ٠ةةةشٍٔ ,ٔ5ٕ:لةةةُ:
ٖٓ.3
حٌلٔٓ رٓ ٔ٠خٍ أرٓ ٛةع١ي حٌزٜةَ ٞحٌّظةٛـٓ ٝةٕش ٓٔٔ٘ة ِة ٌٝٛأٔةْ .ؼخ٠ةش حٌٕٙخ٠ةش ٕٖٔ٘:
ٍلُِٚ ,ٔٓ5ٗ :عَـش حٌمَحء (حٌ زمش حٌؼخٌؼش) ٍٔ ٔٙ3:لُ .ٕ5
ِلّي رٓ ٓ ٓ٠َ١أر ٛرىَ حٌزٜةَ ٞحٜٔ٤ةخٍ ٞرةخٌ٨ٛء ِةٓ أٗةَحؾ حٌظةخرع ٓ١حٌعٍّةخء حٌّظةٛـٝ
ٕٓش ٓٔٔ٘ ِ ٌٝٛأْٔ :َ:ٕ٠ .ط٠ٌٙذ حٌىّةخي ٍٕ٘ ٖٗٗ:لةُٚ ٕ٘3ٓ :ؼخ٠ةش حٌٕٙخ٠ةش ٕٔ٘ٔ:
ٍلُٚ ,ٖٓ٘5 :ح٤ع.ٔ٘ٗ:ٙ َ٩
عزي هللا رٓ كز١ذ رٓ ٍر١عش حٌىٛـ ٟحٌّظٛـٕٓ ٝش ِٗ . ٘5عَـش حٌمَحء (حٌ زمةش حٌؼخٔ١ةش) ٔٔٗٙ:
ٍلُٚ ٔ3 :ؼخ٠ش حٌٕٙخ٠ش ٍٔ ,ٖٗٔ:لُ.ٔ5٘٘ :
٠ِ٠ي رٓ حٌمعمخع أر ٛؿعفَ حٌّوِِٚة ٟحٌّةئ ٟأكةي حٌمةَحء حٌع٘ةَ حٌّظةٛـٓ ٝةٕش ٖٓٔ٘ة ٚل١ةً
ؼًٌ َ١هِ .عَـش حٌمَحء (حٌ زمش حٌؼخٌؼش) ٍٔ ٔ5ٕ:لُ ٖٔ ٚؼخ٠ش حٌٕٙخ٠ش ٍٕ ,ٖ3ٕ:لُ.ٖ33ٔ :
عَّحْ رٓ ط ُ١حٌز َٜٞحٌّظٛـٕٓ ٝش ٘ٓٔ٘ ِ .عَـش حٌمَحءس (حٌ زمش حٌؼخٔ١ش) ٍٔ ٖٔ٘:لُ:
ٕٓ ٚؼخ٠ش حٌٕٙخ٠ش ٍٔ ,ٙٓٗ:لُ.ٕٗٙ2 :
عخ ُٛرٓ أر ٟحٌٜزخف حٌعـخؽ حٌـليٍ ٞحٌز َٜٞحٌّظٛـٕٓ ٝش ِ . ٕ٘ٔ3عَـش حٌمَحء
(حٌ زمش حٌؼخٌؼش) ٍٔ ٕٔٓ:لُٚ ٖ2 :ؼخ٠ش حٌٕٙخ٠ش ٍٔ ,ٖٗ2:لُ.ٔٗ23 :
حٌ٠زع ٟحٌز َٜٞحٌّظٛـ ٝر ََْٔ هَ ْ ٕٓش  َ١ٓ . ٕ٘ٔ3أع َ٩حٌٕز٩ء (حٌ زمش
٠ِ٠ي رٓ كُّ١ي
ّ
حٌؼخٌؼش ِٓ حٌظخرعٍ ٕ٘ٔ:٘ )ٓ١لُ.ٔٔ٘ :
لظخىس رةٓ ىعخِةش حٌٔيٓٚة ٟأرة ٛحٌو ةخد حٌزٜةَ ٞحٌّظةٛـٓ ٝةٕش ٘ٔٔ5ة  .ؼخ٠ةش حٌٕٙخ٠ةش ٕ,ٕ٘:
ٍلُ.ٕٙٔٔ :
عزي حٌَكّٓ رٓ َِِ٘ أرة ٛىحٚى حٌّةئ ٟحٌّظةٛـٓ ٝةٕش ٘ٔٔ5ة ِ .عَـةش حٌمةَحء (حٌ زمةش حٌؼخٌؼةش)
ٍٔ ٔ3ٓ:لُٚ ٖٖ :ؼخ٠ش حٌٕٙخ٠ش ٍٔ ,ٖ3ٔ:لُ.ٕٕٔٙ :
 :َ:ٕ٠حٌّلظٔذ ٔٚ ٖٖٔ:حٌزلَ حٌّلٚ ٔ5ٓ:٘ ٢١حٌةيٍ حٌّٜةٚ ٕٕٗ:ٙ ْٛحٌٕ٘ةَٕٔٗ:ٕ :
ٚاطلخؾ حٌف٩٠ء ِٕٚ ٔٔٙ:عـُ حٌمَحءحص ٖ.٘5ٖ:
068

كمػػى احػػتيج علػػا إدخىل ػػى علػػا المبػ كء بػػىلط

بىلقراءة المت اترة الس عيّ  :ﭽي
ميَاترًة دوف األوُف(ٗ)
َ

اله»,
« ٌ

ف منػػو -وىػػَ قلي ٌػَ إالّ أ ّف مػػا ق لػػو أقػ ّػَ منػػو-

ﮮﭼ(ٔ) هما يف االحيجػاج(ٕ) مػا(ٖ) ْػَا ٌ وإف ّانػت الثانيػ ميػَاترًة

اله»,
صح (٘) ق ؿ من قػىؿ :إ ٌف «الل»( )ٙأصػل (ٌ « )5
كمن ذتَّ أيضاً احتي ٌج علا ٌ
اظتعر وأُدذمت المها يف المو وقُ مت بعد الضم والُي ػ
اُد،لت «أؿ» ِّ

ﮨ ﮩ الهٌ

بمػى قػرئ ػىذٌان :ﭽ ﮦ ﮧ

ﭼ( :)3بالر ( )2يف آ،ره ،ب ظت يدأ ػت ٍ
ذوؼ؛ لطَؿ الصل بػاظتعمَؿ عائ ٍػد للمَاػَؿ أي :ىػَ وال كتػَز
ٌ

كتَز إعراب الظرؼ ،باً؛ ظتا يػو مػن ،ل ّػَ الصػل مػن العائػد يّػَف مثػَ« :الػذي يطػري ي ضػب زيػ ٌد الػذباب»(ٓٔ) وإف جػاز

يف ذلك اظتثاؿ لقياـ ا العطف مقامو يو وال شي ىنا يقَـ مقامو(ٔٔ) واصتمل ال (ٕٔ)
ٌ
َ

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5
()3
()2
(ٓٔ)
(ٔٔ)
(ٕٔ)

 ٙﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯤ ﯥ

ﯢ ﯣ ﭼ

ِةةةةةٓ لٌٛةةةةةٗ طعةةةةةخٌ :ٝﭽ ﮦ ﮦ ﮨ ﮩ ٘ ٗ ٘
حٌعٕىزٛص .ٕٔ :ٕ2
ـ٘ ٟخِٖ أ  ٚؽ :ـ ٟحٕٓ٦خى اٌّٙ١خ.
« ح٨كظـخؽ رّٙخ» ـ ٟى :حٓ٨ظٕخى اٌّٙ١خ.
ّ
حٌٜٛحد ّ
ٌىٓ لَحءس حٌـّ٠ ٌُ ٍٛٙوظٍؿ ـٙ١خ أكي ِٓ حٌٔزعش.
أْ وٍّٙ١خ ِظٛحطَ
ـ ٟىٛ :يق.
حٛ٤قٌ :ف :حٌـٌ٩ش هللا.
ٓة١ؤط ٟحٌىةةِ َ٩فٜة٩ا ـةة ٟحٗةظمخق ٌفةة :حٌـٌ٩ةةش ـةة ٟحٌفٜةةً حٌٍّوةِ ٚةةٓ حٌّلٜةةٛي آهةةَ وظةةخد
حٌّٔخع.
ٙﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﭼ حٌِهَؾ ٖٗ.3ٗ :
ٗ ٘
ِٓ ل ٌٗٛطعخٌ :ٝﭽ ﮦ ﮦ ﮨ ﮩ ٘
ـ ٟى :رَـع .ٖ٨
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :حٌٌ٘خد ٛ٘ٚ .طلَ٠ؿٚ .حٌّؼخي حٌّ٘ ٍٛٙـة ٟحٌٕلة٠ُ :ٛةي ١ ٠ةَ حٌةٌرخد ـ١ؽ٠ةذ
ِٕٗ.
ِٓ لٚ« ٌٗٛاْ ؿخُ ـًٌ ٟه ْ١ٌ »...ـ ٟى.
 :َ:ٕ٠حٌىظخد (رخد ِخ ٠ىة ْٛحٓ٨ةُ ـ١ةٗ رٌِّٕةش حٌةٌ ٞـة ٟحٌّعَـةش) ٕٚ ٗٓٗٚ ٔٓ3:حٛ٤ةٛي
ـ ٟحٌٕلٚ ٖ2ٙٚ ٖ٘5:ٕ ٛحٌّف( ًٜـٜة ًٌ ِٚـةخي «حٌةٌ »ٞـة ٟرةخد ح٦هزةخٍ أٓٚةع ِةٓ ِـةخي
حٌةةةٗٚ ٔٗٗ )َ٩ةةةَف حٌىخـ١ةةةش حٌ٘ةةةخـ١ش (حٌّٛٛةةةٛي) ٔ(ٚ ٕ2٘:رةةةخد ع ةةةؿ حٌٕٔةةةك) ٖٕٓ5:
ٗٚةةةَف حٌىخـ١ةةةش (ع ةةةؿ حٌٕٔةةةك) ٕٚ ٖٗٔٚ ٖٖ3:حٌزلةةةَ حٌّلةةة( ٢١حٌّخثةةةيس ٕ٘٘ٔ:ٖ )ٕ٘:
(ٚحٌِهةةَؾ ٖٗٚ ٕ2:3 )3ٗ:حٌةةيٍ حٌّٜةة( ْٛحٌّخثةةيس ٘(ٚ ٖٓٔ:ٗ )ٕ٘:حٌِهةةَؾ ٖٗ)3ٗ:
ٚ ٙٓ2:2حٌظٜةةَ٠ق (رةةخد حٌّٛٛةةٛي ـٜةةً ٠ـةة ُٛكةةٌؾ حٌٜةةٍش) ّٔ٘ٚ ٔ5ٕ:ةةع حٌٛٙحِةةع
(حٌّٛٛٛي) ٔ( ٚ ٖٕٔٚ ٖٔٔٚ ٕ25:كَٚؾ حٌع ؿ حٌفخء) ٘.ٕٖٖ:
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ﭽو ى

الهٌ

ﭼ :بػالر

وإعرابػو ّػػنعراب مػا ق لػو وىػػذه القػرا ة ذّرىػا «القػ ّػاري»(ٔ) يمػا ّي ػو علػػى

قرا ات «ال يضاوي» قاؿ عنها :وقرئ «اله» جا بصي اظتُعَؿ وما عني القارئ(ٕ)
ّ

(ٔ)

ـ ٟى :حٌفخٌٍٚ .ٟٟعٍّٗ حٌّ ّ٩عٍ ٟرةٓ ٓةٍ خْ حٌمةخٍّ  ٞحٌٙةَ ٞٚحٌلٕفةٔ ٟة ٍٛحٌةي ٓ٠حٌ٘ة َ١ٙرةخٌّ٩
حٌمخٍ ٞحٌّظٛـ ٝرّىش ٕٓش ٗٔٓٔ٘ة ٌ .ةٗ كخٗة١ش عٍة ٝطفٔة َ١حٌز٠١ةخِٕٙ ٞٚةخ ٔٔةوش ـةِ ٟىظزةش
أٚلخؾ حٌٍّ ًٛٛلُ :َ:ٕ٠ .ٔ5/5 :ؿخِع حٌ٘ةَٚف ٚحٌلٛحٗة:ٕ٠ٚ ٖٕ٘:ٔ ٟةَ :هٛ٩ةش ح٤ػةَ
ٍٖ ,ٔ55:لُ٘ٚ ٔ5٘5 :ي٠ش حٌعخٍـٚ 5٘ٔ:ٔ ٓ١ح٤ع .َ٩أِخ حٌفخٍ ٟٟـِ ٛٙلّةي رةٓ عزةي هللا
حٌمةةخَ٘ ٞح٤ى٠ةةذ حٌ٘ةةخعَ حٌلٕزٍةة ٟحٌّظةةٛـ ٝلَحرةةش ٔ ٘23ة ٌ .ةةُ أؿةةي ٌةةٗ ا ٨أٍرعةةش وظةةذ :حٌؽ١ةةغ
حٌّٕٔزه ٗٚةَف عٍة ٝحٌ٤ف١ةش ِٕٙةخ ٔٔةوش رخٌّيٕ٠ةش حٌّٕةٍٛس ٗٗٗٚ 5حُ٘٤ةَ ٗٚ ٗ55طعٍ١مةش
عٍةة ٝحٌزوةةخٍِٛ:ِٕٚ ٞةةش رةةخٌفَحث .ٞحٌىٛحوةةذ حٌٔةةخثَس ٍٖ 5٘:لةةُ٘ٚ ٖٔٔٔ :ي٠ةةش حٌعةةخٍـٓ١
ٕٚ ٕٕ٘:ح٤عِٚ ٖٕ٘:ٙ َ٩عـُ حٌّئٌف.٘52:ٖ ٓ١

(ٕ)

أػزةةض حٌىَِةةخِٔ ٟةةةخ ًوةةَ رؤٔةةةٗ لةةَة ـةةة ٟحٌ٘ةةٛحً ﭽ ﮦ ﮦ ﮨ ﮩ الهٌ

ﭼ:ٕ٠ .ةةةَ :كخٗةة١ش حٌ٘ةةةٙخد

حٌوفخؿ ٟعٍة ٝحٌز٠١ةخ٘ٚ ٞٚة ٟعٕخ٠ةش حٌمخٟةٚ ٟوفخ٠ةش حٌَحٟة ٟعٍة ٝطفٔة َ١حٌز٠١ةخ٘5:ٔ.ٞٚ
ٚطفٔ َ١حِٚ ,٘ٙ:ٔ ٌٟٓٛ٤عـُ حٌمَحءحص .ٗٓ5:3
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تطبي

)ٔ(:

ػري»
المتقػ ػ ٌ مين ّ ػ ػ«الاؼتش ػ ّ

ك ػػىف قػ ػ هـ م ػػن الطح ػػىة
«عىصػ وػم» ك «حمػػاةى» ك «ابػػن عػػىم ور» ق ػر و
اءات بعي ػ نة فػػي العربي ػ  ,كيطسػػب م بقػرا هتم
ليلك القرا ِات إلا

يعيبػ ػ

ف -بُ ػػي الي ييّ ػ

األوُف -عل ػػا

اللٌحن :بسَّف اظتهمل ؼتالُ العرب يف اليع ري عن اظتراد(ٕ)
ٍ

ﭿ ﮀﭼ(ٖ) بيشػػديد «إ ّف» ومػػيم «ظت ػا» و مػػا(ٗ) ق ػرأ «ابػػن
ّ

ق ػرأ «عااػ ٌػم» يف رواي ػ «حُػ ٍ
ػص» عنػػو :ﭽﭽ ﭾ

عام ٍر» و «زتاةُ»(٘)

قاؿ « ()ٙ
ضتن ال تقَؿ العرب :إ ّف زيداً( )5ظتا ،ارج
اظتبد»  :ىذا ٌ
ّ
ّ
()3
ػب
قاؿ «أبَ حياف» يف «ال ر»  :ىذه َجسارةٌ من « ِّ
اظتبد» على عادتو وّيف تَّف قػرا ةٌ ميػَاترةٌ ضتنػاً ولػي ترّي ُ

ترّيب اآلي ّرتّيب اظتثاؿ الذي قاؿ ذلك()2
ػائي»(ٓٔ)« :مػا
ضتن و ّأمػا يف اآليػ ػال لػَ ْ َ
ُ
ػّت أو قػاؿ ّمػا قػاؿ «الّس ّ
«ما أدري ما وجو ىذه القرا ة» لّاف قد وّق

وللن اة يف ىذه القرا ة ختػاريع أحسػنها ّػَف «ظتػا» جازمػ حػذؼ غتاومهػا لداللػ اظتقػاـ عليػو أي :ظتػا يػنقص(ٔٔ)
ً ُ
ُ

ّ
القسميّ [ٔٗد] بقَلو :ﭽﮀ
من عملو شيئاً مث أ ّّد ذلك باصتمل َ

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ

()5
()3
()2
(ٓٔ)

(ٔٔ)

[ ﮁ] ﮆ ﭼ

ّ

ـ٘ ٟخِٖ أ :ـ ٗ١طٛؿ٠ ٨ ٗ١وف ٝعٍ١ه أٙ٠خ حٌٛؿ.ٗ١
ؿّةةع حٌةةيوظِ ٍٛلّةةي عزةةي حٌوةةخٌك ع٠ةةّ١ش ـةةِ ٟميِةةش وظخرةةٗ (ىٍحٓةةخص ٓ٤ةةٍٛد حٌمةةَآْ حٌىةةَ)ُ٠
ِعِ ُ:خ ٍ ّىٖ حٌٕلخس ٚحٌمَّحء ِٓ حٌمَحءحص ٚأ١خي حٌلي٠غ عٓ ًٌه.
ﭿ ﮀ ﮁ ﮆﮇ ﮄ ﮅ ﮈ ﮉ ﮂ ﭼ ٘ٛى ٔٔ.ٔٔٔ :
ِٓ ل ٌٗٛطعخٌ :ٝﭽ ﭽ ﭾ
ـ ٟىٚ :رٙخ.
 ٟ٘ٚلَحءس أر ٟؿعفَ ٠ِ٠ي رٓ حٌمعمةخع حٌّةئ:ٕ٠ .ٟةَ :حٌٔةزعش ٚ ٖٖ2حٌٕ٘ةَ ٕٚ ٕٔ3:اطلةخؾ
ـ٩٠ء حٌزَ٘ ٕٚ ٖٔٙ:حٌيٍ حٌِّٚ ٖ25:ٙ ْٜٛعـُ حٌمَحءحص ٗ.ٔٗٗ:
ؿخء ـ ٟاعَحد حٌمَآْ ٌٍٕلخّ (٘ٛى ٔٔٚ :ٖٓ٘:ٕ )ٔٔٔ :حٌمَحءس حٌؼخٌؼش رظ٘ي٠يّ٘خ ؿّ١عخ ا عٕةي
أْ ٘ةٌح ٠ ٨ـة٠ ٨ٚ ُٛمةخيّ :
ٌلٓ .كى ٟعٓ ِلّي رٓ ٠ِ٠ي ّ
أوؼَ حٌٕلٌ ٓ١٠ٛ
اْ ُ٠ةيحا اٟ٤ ٨ةَرّٕٗ.
ّّ ٌ :٨ٚخ َٟ٤رّٕٗ.
وٌح ـ ٟحٌزلَٚ ,ـ ٟحٌٕٔن٠ُ :ي.
حٌزلَ حٌّلٚ ٕٙ5-ٕٙٙ :٘ ٢١لٛي حٌّزَى ِٕٗ أ٠٠خاٚ .لَ٠ذ ِٓ ٌ٘ح حٌى َ٩أعخىٖ أر ٛك١خْ ـةٟ
حٌظٌٚ ً١٠حٌظىّ َ:ٕ٠ٚ .ٖ53:3 ً١ـ ٗ١أ٠٠خ ا ٘.ٔٗٗ:
اْ ُ٠يحا ٌ ّّخ هةخٍؽٚ .ـة ٟحٌزلةَ٘ٚ :ةّ ٛ
حٗ٦خٍس عخثيس اٌ ٝحٌّؼخيّ :
اْ ُ٠ةيحا ٌ ّّةخ هةخٍؽ٘ .ةٌح حٌّؼةخي
ٌلٓ.
ؿخء ـ ٟاعَحد حٌمَآْ ٌٍٕلةخّ ٕٚ :ٖٓ٘:لةخي حٌىٔةخث :ٟهللا أعٍةُ رٙةٌٖ حٌمةَحءس ِةخ أعةَؾ ٌٙةؤ ٚ
ؿٙةخا:ٕ٠ٚ .ةةَ :حٌلـةش ٌٍفخٍٓةةِٚ ,ٖ33:ٗ ٟعةةخٔ ٟحٌمةَآْ ٌٍىٔةةخث ٟؿّةةع حٌةيوظ ٍٛعٔ١ةةٗ ٝةةلخطٗ
٘.ٔٙ
وٌح ـ ٟحٌزلَ ٚحٌفٚ ,ٕٗٙ:ٔ ٞ١ـ ٟأ  ٚؽٕ٠ :م.ٜٓ
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وقرأ «زتاة»(ٔ) :ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ويألَيْحامِﭩﭼ(ٕ) كػّر «األرح ِػاـ» عطُػاً علػى الضػمري اهػرور وىػَ

،الؼ منعو ال صريَف(ٖ)
وىَ عند ترؾ [ٗٚأ] إعادة اصتار يو
ٌ

وقػرأ «ابػػن عػػامر» :ﭽ

قَتْولُ أَوْالدَهُون شُورَكَائِهِنْﭼ(ٗ)
صػَ بػػاظتُعَؿ وىػػَ «أوالدىػػم» بػػني اظتصػػدر اظتضػػاؼ وبػػني
َُ َ

اعلو اظتضاؼ ىَ(٘) إليو

ص بالشعر
الّشاؼ»( :)ٙالُصَ [ٖ٘ب] ا ذُّر
قاؿ يف « ّ
ٌ
عيف يف العربيّ ّأما بالظرؼ وإف ُّ ،
عيف ومَ (ٔ) ِ
ٍ
عف ما ذُّر خاص بالشعر
ُ

ٍ
ػعيف
ري

(ٔ)

:ٕ٠ةةةَ :حٌٔةةةزعش ٚ ٕٕٙحٌزلةةةَ ٖٚ ٔٙ٘:حٌةةةيٍ حٌّٜةةةٚ ٘٘ٗ:ٖ ْٛحٌٕ٘ةةةَ ٕٚ ٔ3ٙ:اطلةةةخؾ
ـ٩٠ء حٌزَ٘ ِٔٚ ٘ٓٔ:عـُ حٌمَحءحص ٕ.ٙ:

(ٕ)

م ػ ػػن قَل ػ ػػو تع ػ ػػاُف :ﭽ ﭑ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

(ٖ)

(ٗ)

ﭭﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ النسا ٗٔ :
ﭪ ﭫ ﭬ
ةَّ ـّ١ةةخ عّةةً)
ـةة ٟؼ١ةةَ حٌ٠ةةٍَٚس:ٕ٠ .ةةَ :حٌىظةةخد (رةةخد ِةةخ ٠لٔةةٓ أْ ٘٠ةةَن حٌّ ٙ:ة َُ حٌّ٠ة َ
ِٕٚ ٖ3ٕ:عخٔ ٟحٌمةَآْ ٌ٥هفةٖ (حٌٕٔةخء ٗٚ ٕٖٗ:ٔ )ٔ :حٌّمظ٠ةذ ٗٚ ٕٔ٘:حٛ٤ةٛي ـةٟ
حٌٕلةةٚ ٔٔ2:ٕ ٛاعةةَحد حٌمةةَآْ ٌٍٕلةةخّ ٔٚ ٖٗٔ:حٌٍّةةع ٗٚ 5حٌّف ّٜةةً (حٌع ةةؿ رةةخٌلَٚؾ
ـٜةةً حٌّ٠ةةَّ ِٕفٜةةٍٗ رِّ ٌِْٕةةش حٌّٙ:ةةَ) ٕٗٔ ٚحٌى٘ةةخؾ (حٌٕٔةةخء ِٗٚ .ٗ2ٕ:ٔ )ٔ :ةةع ّ
أْ
حٌفةةَحء وةةٛـ٠ ٟـ١ةةِ حٌع ةةؿ عٍةة ٝحٌّ٠ةةَّ حٌّـةةَ ٍٚلةةخي ـةةِ ٟعةةخٔ ٟحٌمةةَآْ (حٌٕٔةةخء ٗ)ٔ :
ٔٚ :ٕٕ٘:ـ ٗ١لزقٚ .حرٓ ؿٕ ٟحٌٌّٕ٠ ٞع حٌع ؿ عٍ ٝحٌ َ١ّ٠حٌّـَ ٍٚـ ٟؼ َ١حٌ٘عَ وّةخ ـةٟ
حٌٍّع هَّ ؽ حٌمَحءس عٍ ٝطمي َ٠اعخىس كَؾ حٌـَّ ٚحٌـخٍ ٚحٌّـَِ ٍٚع ٛـةخْ عٍةِ ٝةخ لزٍّٙةخ.
 :َ:ٕ٠حٌوٜخث( ٚرخد ـّ ٟ
أْ حٌّلٌٚؾ اًح ىٌّض حٌيٌ٨ش عٍ١ةٗ وةخْ ـة ٟكىةُ حٌٍّفةٛه رةٗ ا ٨أْ
٠عظةةَٕ٘ ٝةةخن ِةةٓ ٛةةٕخعش حٌٍفةةِ :ةةخ ّٕ٠ةةع ِٕةةٗ) ٔ:ٕ٠ٚ .ٕ3٘:ةةَ :حٜٔ٦ةةخؾ (حٌّٔةةؤٌش ٘)ٙ
ٕ ١ٚ ٖٗٙ:ؿٛىس ِزَٚن (حٌّٔؤٌش .ٖ5ٔ )ٙ3
ِةةٓ لٌٛةةٗ طعةةخٌ :ٝﭽ ﮱ زُرّوو َ

ﯔ ﯕ ﯖ قَتْوولُ أَوْالدَهُوون شُوورَكَائِهِنْ ﯣ ﯦ ﯧ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯨ ﯩﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﰀﭼ حٔ٤عخَ :ٕ٠ .ٖٔ5 :ٙةَ :حٌٔةزعش ٓٚ ٕ5حٌزلةَ ٗٚ ٕٖٔ:حٌةيٍ حٌّٜةٚ ٔٙٔ:٘ ْٛحٌٕ٘ةَ
ٕٚ ٔ25:اطلخؾ ـ٩٠ء حٌز٘ةَ ِٕٚ ٖٕ:عـةُ حٌمةَحءحص ٕٚ .٘٘ٗ:لةَحءس حٌـّٙة :ٍٛﭽ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯤ ﯥ

ﯢﭼ.

(٘)

ٌٔ١ض ـ ٟى.

()ٙ

حٌى٘خؾ (حٔ٤عخَ ٚ .ٙٙ:ٕ )ٖٔ5 :ٙعزخٍطٗٚ :أ ِّخ لةَحءس حرةٓ عةخَِ ﭽ قَتْولُ أَوْالدَهُون شُورَكَائِهِنْﭼ رَـةع
حٌمظةةً ٜٔٚةةذ ح٨ٚ٤ى ٚؿةةَّ حٌ٘ةةَوخء عٍةة ٝاٟةةخـش حٌمظةةً اٌةة ٝحٌ٘ةةَوخء ٚحٌفٜةةً رّٕٙ١ةةخ رؽ١ةةَ
حٌَ:ؾ ـٌ٘ ٟء ٌ ٛوخْ ـِ ٟىخْ حٌٍَٚ٠حص  ٛ٘ٚحٌ٘عَ ٌىخْ ٓةّـخ ا ِةَىٚىحا وّةخ ٓة ُّؾ ّ ٍُ ٚى:
 ٙٛأَرََِِ ٟح َى ْٖ
َُ ؽ حٌمَ ٍْ َ
ـى١ؿ رٗ ـ ٟحٌى َ٩حٌّٕؼٍٛ؟ ـى١ؿ رةٗ ـة ٟحٌمةَآْ حٌّعـةِ رلٔةٓ ّٔ:ةٗ ٚؿِحٌظةٗ؟ ٚحٌةٌ ٞكٍّةٗ
عٍةةًٌ ٝةةه أْ ٍأ ٜـةة ٟرعةة ٞحٌّٜةةخكؿ «ٗةةَوخثِ »ُٙىظٛر ةخ ا رخٌ١ةةخءٌٚ .ةة ٛلةةَأ رـةةَ «ح٨ٚ٤ى» ٚ
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عرض ذه القرا ة وىذه عادتو بنّاره تَاتر القرا ات الس
ّ

ػَؿ
وقد أنّر عليو «السعد اليُيازآف»(ٕ) قاؿ :القرا ات الس ميَاترةٌ ال كتَز الطعن يهػا بػَ ين ػي أف يُايّػف ػا ق ٌ
وكتعَ شاىداً على الَقَع
متالُها ُ
اظتضاؼ إليػو من ػال َ الُاعػَ ُقػ ّدـ عليػو اظتُعػَؿ ّمػا يُقػ ّدـ علػى الُاعػَ الُصػَ بػني اظتصػدر
وال ي عد أف يقاؿ :نػُّاؿ
ُ

و اعلو ال بني [ٗ٘ج] اظتضاؼ واظتضاؼ إليو(ٖ)
ويعػػارض(ٗ)
األوؿ وّثػػرة الثػػآف اشػػيملت
مػػا ذُّػػر يف الضػػعف ػ ُ
ػعف إ ػػا اظتصػػدر ظتُعَلػػو وقَهتػػا لُاعلػػو وقلّ ػ ّ
اظتعرت
القرا ة َ

األوؿ
على الثآف واظتشهَرة على ّ

()ٙ
ويف « ػػي اصتليػػَ»(٘)
ػَؿ بانّػو( )5ضتػ ٌػن ُّػ ٌػر؛ لَّنػػو عن ػاً يف الق ػرا ات
ػت :القػ ُ
لشػػيخ ابْػػالـ «زّريػػا»  :إف قلػ َ

قلت:
الس اظتيَاترة
ُ

لي َّ ضت ٍن ُّرا بَ ىَ( )3اللّ ن اظت ِّري للمع انيهى ()2
ً
ّ

وقػػد من ػ احملققػػَف تػػرجي ق ػرا ة علػػى أ،ػػرى مػػن الس ػ ؛ لي ػَاتر اصتمي ػ واْػػيَائها يف َّعػػا مػػن عنػػد اهلل  ْ-ػ انو-

والرتجي ألمر ،ارجي عن ذلك(ٓٔ)
«حٌَ٘وخء»ّ  ّْ ٤ح٨ٚ٤ى َٗوخإُ٘ ـ ٟأِٛحٌٌٛ ,ُٙؿي ـًٌ ٟه ِٕيٚكةشا عةٓ ٘ةٌح حٍ٨طىةخد:ٕ٠ .ةَ:
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

(ٗ)
(٘)
()ٙ

()5
()3
()2

(ٓٔ)

ٔٛح٘ي ح٤رىخٍ ٛٗٚحٍى ح٤ـىخٍ ٖ.ٖ35:
ـ ٟىِ :ع.
ِٔعٛى رٓ عَّ رٓ عزي هللا حٌظفظخُحٔ ٟحٌٕل ٞٛحٌّظىٍُ ح .ٌٟٛٛ٤طٛـ ٟرَّٔلٕي ٕٓش ٔ ٘52أٚ
ٕ . ٘52حٌيٍٍ حٌىخِٕش ٍٗ ٖ٘ٓ:لُٚ 2ٖ٘ :رؽ١ش حٌٛعخس ٍٕ ,ٕ٘3:لُ.ٔ22ٕ :
ؿخء ـ ٟكخٗ١ش حٌ٘١ن ُحىٖ عٍ ٝحٌز٠١خ :ٖٖٔ:ٕ ٞٚـىؤّٔٗ ًُوَح -أ :ٞحٌفخعً ٚحٌّفعٛي رِٗ -ع
حٌفعً ػُ ل ّيَ حٌّفعٛي عٍ ٝحٌفخعًٚ .ـ ٟحٌٍزخد ٨رٓ عخىي  :ٕٗ٘:3لخي حرٓ هَٚؾ٠ :ـُٛ
حٌف ًٜر ٓ١حٌّٜيٍ ٚحٌّ٠خؾ اٌ ٗ١رخٌّفعٛي رٗ ٌى ٗٔٛـ ٟؼِ َ١لٍٗ ٠ ٨ٚـ ُٛرخٌفخعً ٌىٗٔٛ
ـِ ٟلٍٗٚ .عٍ ٗ١لَحءس حرٓ عخَِ.
ـ ٟى٠ ٨ٚ :عخٍ.ٝ
ـظق حٌـٍ( ً١حٌزمَس ٕ )ٙ :حٌٍٛلش ٖٕ .ٗٗٙ
ُوَ٠خ رٓ ِلّي رٓ أكّةي حٜٔ٤ةخٍ ٞحٌ٘ةخـع ٟحٌّٜةَ٠ُ ٞةٓ حٌةي ٓ٠لخٟة ٟحٌم٠ةخسٌٚ .ةي ٓةٕش
ٚ ٘3ٕٙطٛـ ٟرخٌمخَ٘س ٕٓش  . ٘2ٕٙحٌٕ ٍٛحٌٔخـَ ٕ١ٚ ٔ5زمخص حٌّفٍَٔ ٖٕٙ ٓ٠لةُ.ٗ52 :
ٚـ ٗ١أٔٗ طٛـٕٓ ٟش  ٛ٘ٚ ٘2ٔٙه ؤ.
ـ ٟـظق حٌـٍ :ً١رؤْ ًٌه.
ٌٔ١ض ـ ٟـظق حٌـٍ.ً١
ا
ُحى ـة ٟىٚ :ـ١ةةٗ ٔ:ة ٌَ رةةً حٌٍلةٓ ِ ٍمةخ ٠ ٨ـةٌ ُٛظةةٛحطَٖ اًح ٌٚةِ ْ١ةةٓ لز١ةً ح٤ىحء .وةةٌح ؿةةخءص
حٌعزخٍس ٚوؤّٔٗ ٠َ٠ي ّ
أْ حٌمَآْ ِظٛحطَ رـٍّظٗ ٚطف ٍٗ١ٜكظةِ ٝةخ وةخْ ِةٓ لز١ةً ح٤ىحء ٍ ّىحا رةٌٌه
عٍ ٝحٌ٘١ن ُوَ٠خ حٜٔ٤خٍ ٞـ ٟـظق حٌـٍ ً١ك١ةغ لةخي ـة ٟطظّةش حٌىة َ٩حٌةٌٔ ٞمٍةٗ عٕةِٗ :ةع ّ
أْ
حٌّظةةٛحطَ ِةةٓ حٌمةةَآْ ِةةخ وةةخْ ِةةٓ ؼ١ةةَ لز١ةةً ح٤ىحء روةة٩ؾ ِةةخ وةةخْ ِةةٓ لزٍ١ةةٗ وخٌّ ة ّي ٚحِ٦خٌةةش
ٚطوف١ؿ حٌِّٙسٚ .لةي ٔمةً حرةٓ حٌ ١ةذ (ٔ )ٕٗٙ:وة َ٩حٌ٘ة١ن ُوَ٠ةخ ػةُ لةخيٌٚ :ة ٟـة ٟحٌـةٛحد
ٔ .ٌَ:طيرَْ  .ـٕٔذ حٌٕ َ:ـٌٕ ٗ١فٔٗ ى ْٚحٗ٦خٍس اٌ ٝحرٓ ع.ْ٩
وٌح ـ ٟحٌٕٔن.
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الاؼتشري»(ٕ) ومن تابعو يف الطعن
الرد على ذلك(ٔ) وختطئ «
ّ
وقد أ اؿ «أبَ حيّاف» يف «ال ر» يف ّ

كهم
ذلك ٍ
أي :قػرا ةَ ّػػَ مػػنهم ثىبت ػ ه بىل ػػى ي المت ػ اترة منّػا إلػػيهم ليعػ ّدد الطّػرؽ
القَـ اظتذَّروف
أيُ :

مخطئػ ف فػي

ذلػك اظتػذَّر مػن علهػم

فػإ ٌف قػراءات

م(ٖ)

ػرؾ
ومػػنهم إليػػو(ٗ)  لػػذلك(٘) وتػ ُ

مر
ذّ ِره ال ّ
يدؿ على عدمو ّما ّ

الصحيح ً:

ري عند اجيماع شرائطو ولَ من َسق ٍ بَ من ّ ُّا ٍر
للياّيد وإالّ ػ«اظتيَاتر» يُيد العلم الضرو ّ

مطعن في ى.
التي ال ى
ِ
دليل علا
كثب ي
ت ذلك اظتعاب عليهم ؽتا ،الف ما ّ
اْيقر يف القَاعد العربيّ ه
ج ازه في العربي  ,وأ ّف القاعدة يما عداه ،وال()ٙ
ؼتالف للقياس قا
ينايف الُصاح ؛ ألنّو ٌ
ٌ
كق ػ ر ٌد المتػػأخركف -مػػط م أي :مػػن اظتيػػا،رين «ابػػن مىلػ و
ػك» -علػػا مػػن عػػىب
ي
د( )3بػ -اليػػذّريُ باعي ػػار لُػ «مػػا»-
علػػي م( )5ذلػػك ,بػػأبل رد ,كاختػػىر جػ از مػػى :أشػػيا َ ىكىر ى
ق ػراءتي م( )2اظتػػذَّرةُ لَرودىػػا(ٓٔ) فػػي تلػػك الق ػراءةً(ٔٔ) كإف :واػػليّ ٌ وال ػَاو حاليّػ وقيػػَ :عا ُ ػ ٌ وقػػد
أي لل ُقّرا يها ح متطئَا إّفتا ىم ميّ عَف لِما َوَرَد ّما َوَرَد
وم ذلك ال ر َ

حققها(ٕٔ) يف َْرة ال قرة من « يا الس يَ»

(ٔ)

 َ:ٕ٠ـّ ٍ ٟى أر ٟكّ١خْ عٍةٟ ٝةعؿ أّ ٍ ٚى لةَحءس حٌزلةَ حٌّلة)ٖ٘ :ٕ(ٚ ٕ23:ٔ )ٖٖ :ٕ( :٢١
ٔٗٗٓ:ٗ )ٔ2ٗ :5(ٚ ٖٓٓ:ٗ )ٗٓ :5(ٚ ٕٖ٘:ٕ )5٘ :ٖ(ٚ ٖٙ٘:ٔ )٘ٗ :ٕ(ٚ ٖٔٓ:
:ٔ3(ٚ ٖٖ:ٙ )ٖٙ :ٔ5(ٚ ٕٗ5:٘ )53 :ٔٔ(ٚ ٘ٔ3:ٗ )5ٕ :3(ٚ ٗ2٘:ٗ )ٕٗ :3(ٚ
ٖٔ) )ٗ :ٖٓ(ٚ ٕ3ٗ:ٙ )ٕٗ :ٕٔ(ٚ ٕٖ3:ٙ )ٖٙ :ٕٓ(ٚ ٕٔٗ:ٙ )ٗٗ :ٔ3(ٚ ٔٔ5:ٙ
.ٕٖٓ:3 )ٔ :٘3(ٚ ٔ٘3:5
 :َ:ٕ٠حٌزلةَ حٌّلة)ٕ3ٗ :ٕ(ٚ ٕٕ٘:ٕ )ٕٖٖ :ٕ(ٚ ٖٕٓ:ٔ )ٖٗ :ٕ(ٚ ٔ5٘:ٔ )ٙ :ٕ( ٢١
ٕ.ٖ55:
ـ ٟأ  ٚؽ :لَحءطٚ .ُٙـ ٟى :ـ ٟحٔ ٟ٘ٚ .ُٙطلَ٠ؿ عٓ :لَحءط.ُٙ
ٓم ض ِٓ ى.
أٌ :ٞظعيى حٌ َقٌٚ .عٍٙخ وٌٌهٚ .ـ ٟىٌ :ظٍه.
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ »٨« :ىٚ ْٚح .ٚأًٌٚ :ٞه حٌ٘خً ٕ٠ ٨خـ ٟحٌفٜخكش.

()5
()3
()2
(ٓٔ)
(ٔٔ)
(ٕٔ)

ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.
عٕي ــخيٍٚ :ىص.
عٕي ــخي :لَحءحط.ُٙ
ـ ٟدٌٍٚٛ :ىُ٘ ٘خٚ .ـ ٟؽ :رٍٚٛى٘خ.
عٕي ــخي :ـ ٟحٌعَر١ش.
وٌح ـ ٟحٌٕٔنٌٚ ,عٍٙخ «كممظٙخ» ّ
 ْ٤حٌىظخد حٌٌّو ِٓ ٍٛطؤٌ١فٗ.

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ

074

مطع ػ

الكثػػركف مػػن الن ػػاة؛ ظتخالُيهػػا لقَاعػػدىم وقَاىػػا «ابػػن مالػ ٍ
ػك» عم ػالً بػػالقرا ات اظتػػذَّرة ّمػػا قػػاؿ:
ُ
ّ

مست الن ظتخياره ،الؼ ما عليو األّثر منهم ب :
احتجىجػ ػ
م ػػن ذل ػػك اظت ػػذَِّر
ي

المجركر من غيػر إعػىدة

ا ورد عنهم

أي :اب ػ ِن مالػ ٍ
ػك

عل ػػا جػ ػ از العط ػػف عل ػػا الض ػػمير

الجػىر(ٔ) ,ت عػاً للّػَ يني ؼتالُػاً لل صػريني

بقػراءة «حمػاةى»:

ﭽﭦ ﭧ

ويألَيْحامِﭩﭼ(ٕ)
باصتر ّذلك
ّ

وختركتو على أنّو قَسم يلقى بو اصتمل بعده(ٖ) وهلل أف يقسم ا شا من ِ
،لقو
ُ
ٌَ
(ٗ)
ت » يهمػػا بعػ ُػد
أو علػػى أنّػو ؽتػػا ُحػذؼ يػػو اصتػػار لداللػ القرنيّػ عليػػو مثلػػو يف قػػَؿ «رؤبػ َ» ،« :ػ ٍري» ج ػَابّ« :يػػف أاػ َ

،صَااً األوؿ على اصتمل (٘)
القرا ة ابي ٌ
ّ

ووق لػ«ابن عطي »( )ٙأف زلػت قدمػو قػاؿ :وتػرد ىػذه القػرا ة()5
عنػدي مػن وجهػني وىػي جسػارةٌ [ٗٛأ] ق ي ػ ٌ
َّ
ّ
ُ

ق ي ال تليق ٍالو وال بطهارة لسانو إّفتا ذلك شاف [ٗ٘ب] «الاؼتشري» قالو «أبَ حياف» يف «ال ر»()3
ٌ
ّ
ّ
(ٔ)

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

(٘)
()ٙ

()5
()3

َٗ :َ:ٕ٠ف حٌظٔ( ً١ٙرخد حٌّع ٛؾ ٠٠ٚةعؿ حٌع ةؿ عٍةٟ ٝةّ َ١حٌَـةع حٌّظٜةً) ٖ,ٖ5ٕ:
َٗٚ ٖ5٘ٚف حٌىخـ١ش حٌ٘خـ١ش (رخد ع ؿ حٌٕٔةك) ٖٚ ٕٔٗٙ:لةي ٓةَى ـةًٌ ٟةه ٗةٛح٘ي وؼ١ةَس
ِٕٙخ لَحءس كِّس ح٢ط١ش.
ﭭﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ِةةةةٓ لٌٛةةةةٗ طعةةةةخٌ :ٝﭽ ﭑ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ حٌٕٔخء.ٔ :
ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ حٌٕٔخءٗٚ .ٔ :ـ ٟحٌزلَ ٖ:ٔٙ5:
أ :ٞؿٛحد حٌمُٔ حٌـٍّش رعيٖ :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ
ٚحٌّظٍم ٝرٗ حٌمُٔ ٘ ٟحٌـٍّش رعيٖٚ .ـ ٟىِ :ظٍم.ٝ
 ٛ٘ٚل :ٌٗٛه َ١عخـخن هللا .أ :ٞرو ٛ٘ٚ .َ١طوَ٠ؾ حرٓ ؿّٕ ٟوّخ َِّ ِ :َ:ٕ٠ .عخٔ ٟحٌمَآْ ٌٍفةَحء
(حٌزمَسٕٚ ٔٙ2:ٔ )ٕٗ2 :حٌوٜخثٚ ,ٕ3٘:ٔ ٚحٜٔ٦ةخؾ (حٌّٔةؤٌش (ٚ ,ٖ2ٗ:ٔ )٘5حٌّٔةؤٌش
ٓ٘ ٙةةً ٠عّةةً كةةَؾ حٌوفةة٠ِ ٞةةَّحا) ٖٖٗ  ١ؿةةٛىس ِزةةَٚن ٗٚةةَف حٌّفٜةةً ٖ,52 ,ٕ5:
ٗٚ ,ٔٓ٘:2ةةَف حٌىخـ١ةةش حٌ٘ةةخـ١ش ٖٗٚ ٕٕٔٗ:ةةَف حٌىخـ١ةةش ٗٚ ,ٕ3ٖ ,ٖٔ5:حٍط٘ةةخؾ حٌ٠ةةَد
ٗٚ ٔ5٘5:حٌظٌٚ ً١٠حٌظىّٚ ,ٕ٘:3 ً١حٌّؽٕ( ٟحٌزخد حٌوخِْ كٌؾ حٌـةخٍّ ) ١ ٗ35:ٙ ٚ 3ٖ2
حٌو ١ذ ٚحٌظ٠َٜق ٔٚ ٙ5ٓ:ـظق حٌـٍ( ً١حٌٕٔةخءٗ )ٔ :حٌٍٛلةش ٚ ٔ2ٕ ٙ 25حٗ٤ةزخٖ (ِةخ
كٌؾ ٌٍظوف١ؿ وخْ ـ ٟكىُ حٌّٕ ٛق رٗ) ّٔ٘ٚ ٘35:ع حٌٛٙحِع (ِٔؤٌش ٠ ٨لٌؾ حٌـخٍ ٠ٚزمٝ
عٍّٗ حهظ١خٍحا) ٗ.ٕٕ٘:
ٌعٍٙخٌ :يٌ٨ش ح ّٚ٤ي عٍٚ .ٗ١لٛي ٍإرش ِٚخ رعيٖ ٌ ْ١ـ ٟحٌزلَ.
:ٕ٠ةةَ :حٌّلةةٍَ حٌةةٛؿ( ِ١حٌٕٔةةخءٗٚ .٘:ٕ )ٔ :عزخٍطةةٗ –ِٚؼٍٙةةخ ـةة ٟحٌزلةةَ٠ٚ :-ةةَ ّى عٕةةي٘ ٞةةٌٖ
حٌمَحءس ِٓ حٌّعٕٚ ٝؿٙةخْ ّ٠ٚىةٓ أْ ٍٔوٜةّٙخ رّةخ ٍ٠ة :ٟحٌمٔةُ رخٍ٤كةخَ ِ ٨عٕةٌ ٝةٗ ٚحٌمٔةُ
رؽ َ١هللا ٠ ٨ـٚ .ُٛحرٓ ع ١ش ٘ ٛعزي حٌلك رٓ ؼخٌذ أرِ ٛلّةي حٌؽَٔةخ ٟ١حٌمخٟة .ٟطةٛـ ٟـةٟ
ٌٍٛلةةش ٓةةٕش ٕٗ٘٘ ة ٚل١ةةً ٔٗ٘ ٓ .٘ٗٙٚةة َ١أعةة َ٩حٌٕةةز٩ء ٍ ٘35:ٔ2لةةُ١ٚ ٖٖ5 :زمةةخص
حٌّفَٔ٥ٌ ٓ٠ىٍَٔ ٔ5٘ ٞٚلُ.ٕٔ٘ :
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :حٌمَحءحص.
حٌزلَ حٌّل :َ:ٕ٠ٚ .ٔٙٙ ٔٙ5:ٖ ٢١ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁﭼ (حٌزمَسٕ.ٔ٘٘:ٕ )ٕٔ5 :
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احيجاجػو علػػا ج ػ از الفصػػل بػػين المضػػىؼ كالمضػػىؼ إلي ػ بمفع ل ػ
كمػػن ذلػػك
ُ
بقراءة «ابن عىم ور»[ٕٗد] :ﭽ

قَتْلُ أَوْالدَهُن شُرَكَائِهِنْﭼ(ٔ) بػ«األوالد» بني اظتصدر

مالك»(ٖ) أ،ذا من ذلك(ٗ)
اظتضاؼ والُاعَ [ ُعَلو](ٕ) جَزه ّذلك «ابن ٍ
ً
ّ

احيجاجػ ػو عل ػػا جػ ػ از ػػك ف الـ الم ػػر بعػ ػ
ك
ُ

«حمػاةى» :ﭽﰑ

الػ ػَاو والُ ػػا

ﰑﭼ(٘) بسػَّف الػالـ يف «م ػ الل يػب»( :)ٙوإْػّاعا بعػد الػَاو والُػا أّثػر مػن حتريّهػا

حتريّه ػ ػ ػػا ؿت ػ ػ ػػَ :ﭽﰀ ﰀ ﰀ ﰀﭼ( )5وق ػ ػ ػػد تس ػ ػ ػػّن بع ػ ػ ػػد «مثّ» ؿت ػ ػ ػػَ :ﭽ٘

«قالَف»( )2و «ال اي»(ٓٔ)
،اص بالشعر انيهى
َ
ّ
ويف ذلك رد على من قاؿ :إنّو ّ

ف ػػإف

[٘٘ج] و«ث ػ ٌػم» بقػ ػراءة

ٙﭼ( )3يف قػ ػ ػ ػرا ة الّػ ػ ػ ػَ ّيني و

ػتّ :يػػف خت ػرـ(ٔٔ) القَاع ػػد ػػا ذُّ ػػر مػػن الق ػرا ات ولعلّه ػػا ؽتػػا َف تق ػػَـ
قل ػ ى

للمُعَؿ -عن «عثمى ىف بن ع ُّػا َف»  أ ٌ قىؿ لٌمػى عير ػت عليػ
ف في أيِ :
القرآف لحطىن تيقيم العرب بألسطت ى.
ابْالـ :إ ٌ

فقػ ػ

يركم -بال ن ػػا

المصػىحف السػ ع اظترْػل ظتػدف

حٔ٤عخَٚ .ٖٔ5 :ٙلي ٓزك طوَ٠ـٙخ.
(ٔ)
ُ٠خىس ِٓ ى.
(ٕ)
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٌٌٌ :هُٚ .حى ـ ٟى رعي٘خ :أ.ٞ
(ٖ)
لخي حرٓ ِخٌه ـَٗ ٟف حٌظٔٚ :ٕ5ٙ:ٖ ً١ٙأل ٜٛح٤ىٌش عًٌٍ ٝه لَحءس حرٓ عخَِ:ٕ٠ٚ .ةَ وِ٩ةٗ
(ٗ)
ـ ٟحٌّٔؤٌش (رةخد حٟ٦ةخـش ـٜةً ٠ـة ُٛـة ٟحٌ٘ةعَ ـٜةً حٌّ٠ةخؾ) ٖٚ ٕ5ٕ:لةخي ـةٗ ٟةَف
حٌىخـ١ش حٌ٘خـ١ش (رخد حٟ ٦خـش) ٕ:252:
ٔٚخَٛ
عخَِ ٚوُ ٌٙخ ِٓ عخٟي
حرٓ
ٚعّيط ٟلَحء ِس ِ
ِ
ِ
ﰀﰀﰀﰀﰀﰀﰀ ﰀﰀﰀﰀ ﰀﰀ
ِةةٓ لٌٛةةٗ طعةةخٌ :ٝﭽﰀ ﰀ
(٘)
ﰀ ﰀ ﰀ ﭼ حٌلؾٕٕ ٟ٘ٚ .ٔ٘ :لَحءس عخٚ ُٛكّةِس ٚحٌىٔةخثٟ
ﰀﰀ ﰀﰀﰀ
ٔٚةةخـع ـةةٍٚ ٟح٠ةةش ٚلةةخٌٚ ْٛحٌزةةِِٚ ٞؼٍٙةةخ ﭽ ٘  ٙﭼ وّةةخ ٓةة١ؤط:ٕ٠ .ٟةةَ :حٌٔةةزعش ٖٗٗ ٚحٌةةيٍ
حٌّٜةٚ ٕٙ3ٚ ٕٕٗ:3 ْٛحٌٕ٘ةَ ٕٚ ٕٗٗ:اطلةةخؾ ـ٠ة٩ء حٌز٘ةةَ ِٕٚ ٕ5ٕ:عـةُ حٌمةةَحءحص
َٗٚ ,2ٓ:ٙف حٌظٔ( ً١ٙرخد عٛحًِ حٌـَِ) ٗ .٘5:ـمي ٔ ّٚحرٓ ِخٌةه ـة ٟحٌظٔة ً١ٙعٍة ٝؿةٛحُ
ًٌهٚ ,حٓظييّ حرٕٗ رخٌمَحءس عًٌٍ ٝهَٗٚ .ف حٌىخـ١ش حٌ٘خـ١ش (رخد عٛحًِ حٌـَِ) ٖ.ٔ٘ٙ5:
ِؽٕ ٟحٌٍز١ذ ٗ.ٕ2
()ٙ
حٌزمَسٕ.ٔ3ٙ :
()5
ِٓ ل ٌٗٛطعخٌ :ٝﭽ ٘  ٙﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ حٌلؾٕٕ.ٕ2 :
()3
ع ٝٔ١رٓ ِٕ١خ رٓ ٍٚىحْ حٌّظٛـٕٓ ٝش ٕٕٓ٘ ِمَة حٌّيٕ٠ةشِ .عَـةش حٌمةَحء (حٌ زمةش حٌوخِٔةش)
()2
ٍٔ ٖٕٙ:لُٚ 3ٔ :ؼخ٠ش حٌٕٙخ٠ش ٍٔ ,ٙٔ٘:لُ.ٕ٘ٓ2 :
(ٓٔ) أكّي رٓ ِلّي رٓ عزي هللا أر ٛحٌلٔٓ حٌّظٛـٕٓ ٝش ٕٓ٘٘ ِمَة ِىشِ .عَـش حٌمةَحء (حٌ زمةش
حٌٔخىٓش) ٍٔ ٖٙ٘:لُٚ ٔٓ3 :ؼخ٠ش حٌٕٙخ٠ش ٍٔ ,ٔٔ2:لُ.ٖ٘٘ :
(ٔٔ) ـ ٟد :طلََٚ .ـ ٟؽ :طلَِٚ .ـ ٟحٌف :ٖٖٗ:ٔ ٞ١طـَِ.
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ػألت «عىئشػ » -ىػي ،اليػو ر ػي اهلل عنهػا -عػن لحػن
ك ُروي عن «عركةى بن ّالابري» قػىؿ:
ي
القرآف,

أي :ما يو منو

مُصػ ٌَ مػن غتم ٍػَ بنعػادة اصت ّػار -ﭽ إِنَّ
عن ق لػ -ب ٌ
ػدؿ ّ

ﰑﭼ(ٔ) -بيشػديد نػَف

منصَب و نصب اظتث باليا
اْم «إ ّف»
ٌ
«إ ّف» وإ ات ألف «ىذاف» -ﭽﰑﭼ و ُ

كعن ق ل

تعػاُف -أعػاد اصت ّػار إنتػا ً إُف تَجػو السػءاؿ إليػو اْػيقالالً :-ﭽٍ ﰑﰑﭼ(ٕ) اظتنصػَب مػ

ٓأف اظتعطػػَؼ عليػػو -وىػػَ ﭽ
ﭽﰑﭼ اظتُرو

ﰀ

ػَع
ػَع وبعػػد ىػػذا أيض ػاً مر ػ ٌ
ﭼ و ﭽاظتءمنػػَف ﭼ -مر ػ ٌ

كع ػػن ق لػ ػ تعػػاُف :ﭽ ﯜ ﯙ ﯚ ﯝ ﯞ ﯝ

قَلػػو  :ﭽﰑ ﭼ

اظتعطػػَؼ

ﭼ(ٖ)
ؼ(ٗ) علػػى اْػػم «إ ّف» ق ػػَ
ر ػ اظتعط ػَ َ

اْيّماعتا اطتب(٘)

فقىلػػت :يػػى ابػػن أخػػي( )ٙأي :يف ابْػػالـ -ولػػَ قالػػت« :يػػا ابػػن أ،ػػيت( »)5لّػػاف حقيق ػ ً -هػػرا

عمل ال يكتٌىب:

بضم الّاؼ وتشديد الَُقي رت «ّات ٍ
ب»

أخطؤكا في

(ٔ)

ً
ؼ (ٔ)
ػتر ٌ
الكتىب :بّسر أولو وختُيف انيو ينو وبني ْابقو ٌ
جناس ّ

اآلي ػ ػ ػ ػ  :ﭽﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﭼ ػ ػ ػ ػػوٕٓ ٖٙ :وتش ػ ػ ػ ػػديد
(إ ّف) و(ىذاف) باأللف والنَف قرا ة نا وابن عامر وأبَ بّر وزتاة والّسائي وأبَ جعُر ويعقػَب و،لػف والشػن َذي
واضتس ػػن ينظ ػػر :السػ ػ ع  ،ٜٗٔوال ػػر  ،ٕٖٛ:ٙوال ػػدر اظتص ػػَف  ،ٖٙ:ٛوالنش ػػر ٕ ،ٕٗٓ:وإحت ػػاؼ ض ػػال ال ش ػػر
ٕ ،ٕٗٛ:ومعجػػم الق ػرا ات ٘ ٜٗٗ:وقػػد ّيػػب ابػػن تيمي ػ أزتػػد بػػن ع ػػد اضتلػػيم ،تقػػي الػػدين ،اظتيػػَىف ْػػن ٕٚٛىػ ػ
رْػػال يف قَلػػو تعػػاُف :ﭽﰀ ﰀ ﰀ ﭼ  ،ونػػاقش األوجػػو واآلرا  ،و،ػػب عثمػػاف وعائش ػ  ،واالْيشػػهاد بػػالقرا ات
وقد ح ّققها على انُراد د ػتمد حسن ػتمػد يَْػف وىػي يف غتمػَع الُيػاوى ،قسػم اليُسػري ّ٘ٔ ٔٗ٘:مػا نػاقش
ابن ىشاـ يف شرح شذور الذىب ٘ٔ-ٜٗ
ىذه اآلي اآل ار ونقَ عن ابن تيمي ُ

(ٕ)

اآليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ  :ﭽﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﮈ ﮉ ١ ٠ﰀﰀ ﰀ ﰀ ﰀ
ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﭼ النسػػا ٗ ٕٔٙ :وىػػي قػرا ة األربعػ عشػػر يمػػا تػَاتر عػػنهم ينظػػر:
ال ر ٖ ،ٗٔٔ:والدر اظتصَف ٗ ،ٖٔ٘:وإحتاؼ ضال ال شر ٔ ،ٕ٘٘:ومعجم القرا ات ٕٜٜٔ:

(ٖ)

تيميها :ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯨ ﯩ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﭼ اظتائدة٘ ٜٙ :ىػذه قػرا ة اصتمهػَر،
وعليهػػا الس ػ ع ينظػػر :ال ػػر احملػػيا ٖ ،٘ٗٔ:والػػدر اظتصػػَف ٗ ،ٖٖ٘:وإحتػػاؼ ضػػال ال شػػر ٔ،٘ٗٔ:ٖ ،٘ٗٔ:
ومعجم القرا ات ٕٖٕٔ:
«ـَـع حٌّع ٛؾ» ـ ٟى :ـع ؿ حٌَّـٛع.
ِٔ َ:ٕ٠ؤٌش (ُ٠ي ٚعَّ ٚلخثُ).
وٌح ـ ٟح٦طمخْ ٔ.٘3٘:
وٌح عٕي ــخي ٚـ ٟـ٠خثً حٌمَآْ.

(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5
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ِ
القرآف

أخرج مى

أي :األ رين

«أبػ عبيػ و »

-ويف «ابتقػاف» :أبػَ ع يػدةَ(ٕ)-

فػي «فضػىئل

»(ٖ) أي:

ويف «ابتقػ ػػاف» أ ّف إْػ ػػناده ضتػ ػػديث «عائش ػ ػ َ» ا ػ ػ ي ٌ علػ ػػى شػ ػػرط الشػ ػػيخني وأ ّف أ ػ ػػر «عثمػ ػػا َف»(ٗ) أ،رجػ ػػو «ابػ ػػن

األن اري»(٘) أيضاً من ريق «أ ع يدةَ»( )ٙوّذا «ابن أشي »()5

ٍ
وحينئذ ُي قَلو بالنس ضتديثها «روي» بصي اليمريض ما ال متُى؛ ألنّو إّفتا يُسيعمَ عند ػعف اظتػروي ّمػا تق ّػرر

يف علَـ األ ر ون و عليو اظتصنف وذريه()3
ّ
ّ

ككيف( )2يستقيم اال ت الؿ

اظتنقَؿ اظتذَّر(ٔ)
(ٔ)
(ٕ)

(ٖ)

(ٗ)

على ما متالف قَاعد العربيّ اظتق ّػررة

بكل مى فيػ بعػ هػرا
ٌ

ـ ٟىِٜ :لّؿُٚ .حى ـٙ١خ ِٕٗٚ :ل ٍٝٛ ٌٗٛهللا عٍ :ٍُٓٚ ٗ١ػُ ُٔ ٌٖ٘ٚ .حٌِ٠خىس لي ٍٚىص ـٟ
حٌٕٔن ح٤هَ ٜـ ٟحٌّٔؤٌش حٌَحرعش عَ٘س ـ ٟحٌمٌ ٓ١ٌٛعخٌُ ٚحكي ِٓ حٌىظخد حٌٔخىّ.
ح٦طمةةخْ (حٌٕةةٛع حٌلةةخىٚ ٞحٍ٤رعةة ْٛطٕزٙ١ةةخص) ٔٚ ٘3ٗ:حٌةةٌ ٞـ١ةةٗ أرةة ٛعز١ةةي حٌمخٓةةُ رةةٓ ٓةةَ٩
حٌّظٛـ ٝرّىش ٕٓش ٖٕٕ٘  ْ١ٌٚ .أرةخ عز١ةيس ِعّةَ رةٓ حٌّؼٕة .ٝطٕ:ةَ طَؿّةش أرة ٟعز١ةي ـة ٟرؽ١ةش
حٌٛعخس ٍٕ ٕٖ٘:لُ.ٔ2ٔ2 :
 :َ:ٕ٠ـ٠خثً حٌمَآْ ٤ر ٟعز١ي (رخد طؤٌ١ؿ حٌمةَآْ ٚؿّعةٗ) ٚ ٕ35حٌّٜةخكؿ ٨رةٓ أرة ٟىحٚى
(حهةةةظ٩ؾ أٌلةةةخْ حٌعةةةَد ـةةة ٟحٌّٜةةةخكؿ) ٍٕ ٕٕ3:لةةةٍُ ٕٖ٘:ٕٚ ٔٓ3-ٔٓ٘ :لةةةُ ٖٔٔ.
ٚلخي عٓ كي٠غ عؼّخْ :أهَؿةٗ
 :َ:ٕ٠ٚحٌيٍ حٌّٕؼ ١ ٍٛحٌظَو( ٟحٌٕٔخء ٗ.ٕٔ3:٘ )ٕٔٙ:
حرٓ ىحٚىٚ .عٓ كي٠غ عخث٘ش :أهَؿٗ أر ٛعز١ي ٓٚةع١ي رةٓ ِٕٜةٚ ٍٛحرةٓ أرة ٟأٗةظش ٚحرةٓ ؿَ٠ةَ
ٚحرةٓ أرة ٟىحٚى ٚحرةةٓ حٌّٕةٌٍ:ٕ٠ٚ .ةَ ـةة ٟكةي٠غ عؼّةخْ :وٕةةِ حٌعّةخي ٍٕ ٘35:لةُ ِ٘ٚ ٗ53ةةخ
رعي٘خ.
ـ٘ ٟخِٖ أ  ٚد  ٚؽ« :هزَ حٌلةي٠غ حٌّةَ ٞٚعةٓ عخث٘ةشٚ ,ـة ٟح٤ػةَ ـة ٟحٌّةَ ٞٚعةٓ عؼّةخْ
طفٕٕخ ـ ٟحٌظعز .»َ١أ٠ ٌُ :ٞةَى حٌّٜةٕؿ حٌّعٕة ٝحٛ٨ة ٩ك ٟـة ٟحٌفةَق رّٕٙ١ةخ وّةخ ـةَّ ق رعةٞ

(٘)
()ٙ

()5
()3

()2

حٌعٍّخء.
أ :ٞأر ٛرىَٚ .وٌح ـ.ٔ3ٔ ,ٔ52 ٙ ٟ
لخي ـة ٟح٦طمةخْٔ« :٘3٘:ػةُ أهةَؽ حرةٓ حٔ٤زةخٍٔ ٞلةِ ٖٛةٓ ٠َ١ةك عزةي ح٤عٍة ٝرةٓ عزةي هللا رةٓ
عةةخَِ»ٌٚ .ةة ْ١ـ١ةةٗ ٠َ١ةةك أرةة ٟعز١ةةيس وّةةخ ًوةةَ حرةةٓ عةٚ .ّْ٩لةي ًوةةَص ٘ةةٌٖ حٌَٚح٠ةةخص ـةة ٟحٌةةيٍ
حٌّٕؼٚ ٍٛوِٕ حٌعّخي وّخ أكٍض اٌّٙ١خ.
ـ ٟى :حرٓ أر١ٗ ٟزشٚ .ـ٘ ٟخِٖ أ  ٚؽ( :أٗةظش) رفةظق حٌّٙةِس ٚحٌفٛل١ةش ٓٚةى ْٛحٌّعـّةش رّٕٙ١ةخ,
آهَٖ ٘خء طؤٔ١غ .عٕي ــخي (أٗظٗ) رخٌٙخء.
ّ
ا
لةةخي حرةةٓ حٌ ١ةةذِٔ« :ٖٗ٘:ةةخ أٍٚىٖ ؼ١ةةَٖ ٚحٍى .أ ِّةةخ أ٨ٚا ـٍ ة٘ ْ١ةةٌح ِ ةةَىح ـّ١ةةخ ٠ةةَ ٜٚرٙةةٌٖ
حٌ١ٜؽش ,رً ـّ١خ ُؿعةً ًٌةه ـ١ةٗ حٛة ٩كخ ا وٜةل١ق حٌزوةخٍ ,ٞأِ ٚةخ كفّظةٗ لةَحثٓ حٌ٠ةعؿ .وّةخ
ٔٛ ّٜح عٍٚ .ٗ١أ ِّخ ػخٔ١خ ا ـٍ ْ١ـ ٟو َ٩حٌّّٕٜؿ (ٍ )ٞٚـ ٟهزَ عخث٘ةش حٌفة »ٞ١أ ِّةخ (ٍ )ٞٚـمةي
ؿخءص ـ ٟو َ٩حٌٔ ٟ١ٛ١ـة ٟح٨لظةَحفٌ ٚ ,ةُ طةَى ـة ٟح٦طمةخْ:ٕ٠ٚ .ةَ ـةٛ ٟة١ػ حٌظ٠ةع١ؿ عٕةي
حٌّليػ :ٓ١طيٍ٠ذ حٌَح( ٞٚحٌٕٛع حٚ٤ي حٌٜل١ق) ٔ.ٕٖٔ:
عٕي ــخي :ـى١ؿ.
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ٍ
الل :بالنصب على اظتصدر ٍ
ػتذوؼ
بعامَ

قلت يف اصتَاب عن(ٕ) ذلك :معىذى
ي
ظن بىلصػحىب -ر ػَاف اهلل علػيهم أرتعػنيٌ -أكالن(ٖ) أ ٌ ػم يلحطػ ف فػي الكػالـ
كيف يي ٌ

فضػالن عػن القػرآف كهػم الفصػحىء اللػ

 :بضػم الػالـ وتشػديد الػداؿ اظتهملػ غتػ ٌاز مػن الث ػات علػى األمػر

إُف(ٗ) اطتصػػم األلػػد وىػػَ الش ػ ي الػػذي ال يايػػغ ع ػن اضتػػق(٘) ّمػػا يف «القػػامَس»( )ٙأي :الثػػابيَ الُصػػاح الراْػػخَف
يها

«ثػػم» ىنػػا( )5و يمػػا بعػػده :الْػػي عاد مػػدَ،عتا وغتيئهػػا لالْػػي عاد جػػرى( )3عليػػو يف(« )2الّش ػاؼ»(ٓٔ)
ّ

ونازعػػو يف ورودىػػا ّػػذلك يف «ال ػػر»(ٔٔ)
ت يف « ػػيا السػ يَ» أنّػو ال منا ػػاةَ عػػدـ الػػَرود [٘٘ب] باعي ػػار الَ ػ و
وبيّنػ ُ
الَرود عَن اظتقاـ [ٜٗأ]
و« ّأوالً» وما يقابلها يما يا منصَب ٌ

الطبي  كمػى أي ػاؿ,
كيف يي ٌ
ظن ب م ثى يىن [٘ٙج] في القرآف الرم تل ٌق ه من ٌ
كحفظ ه ك بط ه كأتقط ه وأحّمَه
وع ّدد اظتعطَ ات م تقارب معناىا إ ناباً

ظن ب م ثىلثىن اجتمىع م كل م علا الخطأ كعلى كتىبت ؟
ثم كيف يي ٌ
ظن ب م رابعىن ع ـ تطب م من َْنَِ ال ُل إف وقعت كرج ع م عط ؟
ثم كيف يي ٌ
ثػػم ككيػػف ييظػ ٌػن بػ ػأمػػري اظتػػءمنني «عثمػػى ىف»  أف ييق ػ هره(ٔ) -بضػػم ّأولػػو -أي :يُ قيػػو(ٕ) كال

يغيٌره عن ،طئو للصَاب ؟

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5
()3
()2
(ٓٔ)
(ٔٔ)

ٌٔ١ض ـ ٟد  ٚى.
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :ؼ.َ١
وٌح ـ ٟح٦طمخْٚ ,عٕي ــخي :و١ؿ  ٓ:٠أ٨ٚا رخٌٜلخرش.
وٌح ـ ٟىٚ .ـ ٟأ  ٚد  ٚؽِ :ـخُحا ـ ٟحٌؼزخص عٍ ٝح.ٓ٠َِ٤
ـ ٟى :اٌ ٝحٌلكٚ .ـ ٟحٌفّ ٗ :ٖٗٙ:ٔ ٞ١يس حٌوِٜٛش حٌٌ٠ِ٠ ٨ ٞػ عٓ ل.ٌٗٛ
حٌمخِ ّٛحٌّلِ ٢١خىس (ٌيى)ٚ .ـ :ٗ١حٌو ُٜحٌ٘ل١ق حٌٌ٠ِ٠ ٨ ٞػ اٌ ٝحٌلك.
ـ ٟى :ـ.ٗ١
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٚ :ؿَ.ٜ
ٌٔ١ض ـ ٟى.
حٌى٘خؾ (حٔ٤عخَ .ٙ:ٕ )ٔ:ٙ
حٌزلَ حٌّل( ٢١حٔ٤عخَ .5ٗ:ٗ )ٔ:ٙ
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ظن أ ٌف القراءة(ٖ) ا تمرت علا مقتضا ذلك الخطػأ ,كهػ
ثم كيف يي ٌ
اظتدلَؿ عليو بالسياؽ والسياؽ(ٗ) :مركم بىلت اتر خلفىن عن و
لف ؟
القرآ ُف
ُ
ٌ
هرا ممى يستحيل عقالن ك رعىن [ٖٗد] كعىدةن
ولذا قاؿ اظتصنّف يف «ابتقاف» :إ ّف ىذه اآل َار مشّل ٌ ج ّداً

كق ػ أج ػػىب العلم ػػىء(٘) بأج ب ػ و ع يػ ػ

كتىبي «اإلتقىف في عل ـ

ةو :ال ػ ٍ()ٙ

بس ػػطتي

ى :ذّرُهت ػا م سػػَ ً

أي:

ف ػػي

القرآف» .ىذا اهمَع اْم الّياب تاب لػ«ّيا » عطف ٍ
بدؿ منو
بياف لو أو ٌ
ُ

كأحسن مى يقىؿ في أثر «عثمى ىف»( )5بعػ تضػعيف بىال ػطراب ال اقػ فػي

إ طىده كاال قطىع.

قاؿ «ابن األن اري»()3
ألعػا منقطعػ ٌ ذػري
حج ٌ؛ ّ
الرد على من ،الف مص ف عثما َف» :وىذه اآل ُار ال يقَـ ا ّ
يف « ّ

ميصل ٍ وما يشهد عقَ()2
األمػ حينئ ٍػذ كتمعهػم علػى اظتصػ ف الػذي ىػَ ابمػاـ يي ّػني(ٓٔ) يػو
با ّف «عثما َف» وىَ إماـ ّ
ٌ
ٍ
ٍ
ييَىم عليو ىذا ذو إنصاؼ ودتييا وال يعيقػد أنّػو أ ّ،ػر اطتطػا يف «الّيػاب»
،لالً و ُ
يشاىد يف ،طّو زلالً وال يُصل و ّالّ واهلل ما ّ

الَقَؼ عند حّمو انيهى
يَ اصتائني من بعده ال نا ُ على رشتو و ُ
ليصل و َمن بعده وْ ُ

ػف؛ فػػإ ٌف
و،ػػب «وأحسػػن» قَلػػو :أ ٌػ أي :الشػػا َف أو أ ػػر «عثمػػا َف»(ٔٔ) كقىػ ى فػػي ركايت ػ تحريػ ه
«ابن أى ٍ تى » -بُػي اعتمػاة والَُقيػ وْػَّف اظتعجمػ بينهمػا آَ ،ػره ىػا اليانيػث -أخرجػ أي :أ َػر(ٔ) عثمػا َف فػي
(ٔ)

وةٌح ـة ٟأ  ٚد  ٚؽٚ ,عٕةي ــةةخي ٚـة ٟى٠ :مةَأٖٚ .أػزةض ِةةخ ـة ٟأ  ٚد  ٚؽ ّٔ٤ةٗ ـٔةَ «ح٦لةةَحٍ»
رخٌزمخءِٚ .خ ـٙ١خ ألَد اٌِ ٝخ ـة ٟح٦طمةخْ ٔ ٘3٘:لةخي ـ١ةٗٚ :و١ةؿ :٠ةٓ رعؼّةخْ أّٔةٗ ٕٙ٠ة ٝعةٓ
طؽ.َٖ١١
ـ ٟى٠ :ظمٕٗ.
وٌح ـ ٟح٦طمخْٚ ,عٕي ــخي :حٌمَحءحص.
ٌ ْ١ـ ٟى.
ُحى عٕي ــخي ٚـ ٟح٦طمخْ :عٓ ًٌه.
لخي حرٓ حٌ ١ذ ٔ« :ٖٗ5:لخي ـ ٟحٌَ٘ف :ػ٩ػش ٛ٘ٚ .لّ ,ٍٜٛ
ـبْ حٌؼ٩ػةش ٘ة ٟحٌّٜة ّيٍس رخٌعةيى,
ػ ُّ طعمّزٙخ ًٚوَ أؿٛرش ؼَ٘١خُ ,حىص عٍِ ٝؼٍٙخ .وّةخ ٘ة ٛهةخَ٘ ٌّةٓ حٓةظٛعزٙخ .عٍةّ ٝ
أْ حٌؼ٩ػةش
أّّخ ٘ ٟأؿٛرش عٓ أػَ عؼّخْ ٚ ,أ ِّخ أػَ عخث٘ش ٍ ٟٟهللا عٕٙخ ـمةي ًوةَ عٕةٗ أؿٛرةش أهةَّٜ
ّ
 ْ٤طٍه ؼٛ َ١خٌلش ٌٗ وّخ ر ّٕٗ١حٌّّٕٜؿ»ٚ .ـ ٟح٦طمخْ :رؼ٩ػش أؿٛرش.

()5
()3
()2
(ٓٔ)
(ٔٔ)

ُحى عٕي ــخي ٍٟٟ :هللا طعخٌ ٝعٕٗ.
ح٦طمخْ ٔ.٘3ٙ:
وٌح ى ٚح٦طمخْٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :عم٩اٚ .عٍ ٗ١ـخٌفعً لزٍٗ ِزٌٍّٕ ٟـٛٙي.
وٌح ـ ٟى ٚح٦طمخْٚ .ـ ٟأ٠ :ظٚ .ٓ١ـ ٟد :طز.ٓ١
حلظ َٜحرٓ حٌ ١ذ عٍ ٝحٌؼخٔ.ٟلخي ٔٚ :ٖٗ2:كٍّٗ عٍ ٝحٌ٘ؤْ وّخ ـ ٟحٌَ٘ف ـ ٗ١رع ٌي.

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
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كتىب «المصىحف»(ٕ) من طريق «عب العلا بن عب الل بػن عػىم ور»(ٖ) .قػىؿ:
لمػى
ٌ

فيػرغ -بال نػا

للمُعػَؿ(ٗ) -مػن

المصػحف أي :مػن ،طّػو أيتػي -بال نػا للمُعػػَؿ أيضػاً -أيِ :جػي

فطظىىر في  ,فقىؿ ل َّيََيػو :أحسطتيم كأجملػتيم

لينظر يو
عثمى ي
ف َ
ويندباف إذا أُمن على اظتث عليو من ُع ٍ
جب وؿتَه بس ب اظتدح
أى ىرل -بُي أوليو -أي :أُبصر

ل ريه يو بو

الثر:
ف را ي

يئىن يف اظتّيَب

يػو الثنػا ُ علػى َمػن َعػ ََ رتػيالً ويف الَجػو

طيقيم -بالنَف -بألسطتطى

معشر العرب أو قر ٍ
يش
َ

ادؼ اظتَق ِ
ػَؼ أي :مػا أ ػيف للصػ ا
باظتثلث إذا أُ لق ّاف عند علما اضتديث مػر َ

عي» 
قيَ :أ ر عن «الشا ّ

بػ

ػنف أْػند

ويطلق األ ر أيضاً ّاضتديث واطت ِب على ما يعم ذلك واظتر َع وذريقتا(٘)
ُ
ّ

لم ػى عي ػرض
ال إ ػ ى
ػكىؿ في ػ ؛ لعػػدـ إ ضػػائو للَقػػَع يف ػتػػذوٍر فكأ ٌػ ٌ
ػَب م ػػن اظتص ػػاحف عطػ ػ الفػ ػراغ م ػػن كتىبتػ ػ  ,رأل فيػ ػ ػػيئىن مّيَبػ ػاً عل ػػا غي ػػر لس ػػىف
اظتّي ػ ُ
-بال نػػا

قريش( )ٙالذي ناؿ الينػايَ بل يهم
لػ

اضتجػػاز -ك «التػػىب

كمػى [كقػ ]( )5ل ػم فػي «التػىب ت»,

للمُعػػَؿ -علي ػ

باليػا الَُقيّػ اظتُيَحػ -وىػي

ه»( )3باليػػا اظتربَ ػ وىػػي ل ػ األنصػػار(٘ٚ[ )2ج] أل ّف األولِػػني يقُػػَف عليػػو باليػػا والثػػانني

[٘ٙب] يقَُف عليو باعتا والرْم تاب للَقف وّيب «زيد بن ٍ
ابت» على ل يػو ويف بعضػو(ٓٔ) ؼتالُػ ٌ ل ػ«قػر ٍ
يش»
ٌ

«عثما ُف» بأ ٌ

[ٓ٘أ]

يقيم علا لسىف قر و
يش,

ػب ري َقهػا
بالين يو على ما ،الف يو الّات ُ

ث ٌػم

ف عػ

كفػا -

(ٔ)
(ٕ)

ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :أػَح.
 :َ:ٕ٠حٌّٜخكؿ ٨رٓ أر ٟىحٚى (حهةظ٩ؾ أٌلةخْ حٌعةَد ـة ٟحٌّٜةخكؿ) ٍٕ ٕٕ3:لةُ.ٔٓٗ :
:ٕ٠ٚةةَ أ ٠٠ةخا :حٌةةيٍ حٌّٜةة( ْٛحٌٕٔةةخء ٗٚ ٕٔ2:٘ )ٕٔٙ:وٕةةِ حٌعّةةخي ٍٕ ٘3ٙ:لةةُ.ٗ53ٗ :
ٚـ :ٗ١أهَؿٗ حرٓ أر ٟىحٚى ٚحرٓ حٔ٤زخٍ.ٞ
ح٦طمخْ ٔٚ . ٘35:عزي ح٤عٍِ ٝمزةٛي ِةٓ حٌ زمةش حٌوخِٔةش ٘ٚةُ حٌ زمةش حٌٜةؽَِ ٜةٓ حٌظةخرع.ٓ١
ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ ٖٖٔ ٍلُ.ٖ5ٖٕ :
« ـ ٟوظخد حٌّٜخكؿ ِٓ ٠َ١ك عزي ح٤عٍ ٝرٓ عزي هللا رٓ عخَِ لةخي ٌّةخ ـةَغ رخٌزٕةخء ٌٍّفعةٛي»
ٓم ض ِٓ ى.
ِٓ لٍ ٠ٚ« ٌٗٛك ح٤ػَ ْ١ٌ »...ـ ٟى :َ:ٕ٠ .طيٍ٠ذ حٌَح( ٞٚحٌٕٛع حٌٔخرع حٌّٛلٛؾ) ٔ.ٔ23:

()ٙ
()5
()3

ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :حٌعَد.
ُ٠خىس ِٓ ــخي.
 :َ:ٕ٠حٌّٜخكؿ ٨رٓ أر ٟىحٚى (ؿّع عؼّخْ حٌّٜخكؿ) ٍٕ ٔ22:لةُٚ ,23 :طفٔة َ١حٌ زةَٞ
ٔٗ ١ ٙٓ:خوَ.
 :َ:ٕ٠طخؽ حٌعَِ ّٚخىط( ٟطٛد) (ٚطزض).
ـ ٟىٚ .ـ٘ ٟخِٖ أ  ٚؽ :رعٙ٠خ.

(ٖ)
(ٗ)
(٘)

()2
(ٓٔ)
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بيخُيف الُا وتشديدىا -برلك اظتَعَد بو من ابقام (ٔ)

أكردت ى.

كمى كرد عنو من طر ويق آخر(ٕ) أكردت ى.

«الطريق» كتَز تػذّريه و تانيثػو ّ ػ«الصػراط» و«السػ يَ»(ٖ) ولػذا أنّػث الضػمري العائػد إليػو ّأمػا تػذّري الَاػف لػي

صتَاز تذّري «الطريق» بَ ليجرده عن «أؿ» واب ا ظتعر ٍ وما ىذا ْ يلو كتب إ راده وتذّريه مطلقاً(ٗ)
ّ

في كتىب «اإلتقىف»

قػػاؿ يػػو(٘) :أ،ػػرج «أبػػَ ع يػػد»()ٙ
ػت عنػػد «عثمػػا َف» وىػػم يعر ػػَف
عػػن «ىػػآف الببػػري مػػَُف عثمػػا َف» قػػاؿّ :نػ ُ

اظتصاحف ارْل بّيف شاةٍ إُف «أَُِّ بن ٍ
ّعب» يهػا :ﭽ لَنْ رَتَسَو َّ ﭼ ( )5و يهػا :ﭽ ال تَبْوِِرلَ لِلََْلْو ِ

ﭼ ( )3و يهػا:

و يها :ﭽ فأَهْهِلْ يلكَافِرِرْ َﭼ ()2

قػػاؿ :ػػدعا بال ػ ّدواة م ػػى(ٓٔ) أحػػد الالمػػني وّيػػب :ﭽ ﯨ ﯩﯤ ﭼ وػتػػا :ﭽفأَهْهِ ولْ ﭼ وّيػػب :ﭽ
ﮚ ﭼ ﭽ ﰀ ﰀﭼ

أضتق يها اعتا

قاؿ «ابن األن اري»ّ :يف يدعى عليو أنو رأى سادا امضاه وىَ مَا ػق(ٔٔ)
ػالؼ إليػو
ً
ّ
ب ويُر ػ اطت ُ
ُّ
ٌ
علػى مػا ّيَػ َ
الَاق ُ بني الناْخني ي ّم باضتق ويلامهم إ ات الصَاب وختليده
وأ،رج «ابن أشي »(ٔ)
لمػا ّػاف يف ،ال ػ «عثمػا َف» رتػ
عمر» َىم كم القرآف طُعن ّ
أيضاً :عن «ابن الابري» أ ّف « َ

بالص ُ ف عر ناىا(ٕ) عليها ح ّقَمناىا مث أمر بسائرىا ُشققت
رت «عثما ُف» اظتصاحف مث بعث لػ«عائش َ»
ُ
جئت ُ
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

ـ ٟى :حٓ٨ظمخِش.
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :أهَ.ٜ
:ٕ٠ةةَ :حٌّةةٌوَ ٚحٌّئٔةةغ ٨رةةٓ حٌظٔةةظَٚ ٘ٔ ٞحٌّوٜةة( ٚرةةخد ِةةخ ٠ةةٌوَ ٠ٚئٔةةغ) ٔ5:ٔ5
ٚحٌزٍؽش ـ ٟحٌفَق ر ٓ١حٌٌّوَ ٚحٌّئٔغ ٖ.3
«أـعً» اْ وخْ حُٓ طفِ ً١٠ـَىحا ِٓ «أي» ٚحٟ٦خـش ٌّعَـش ٠ـذ اـةَحىٖ ٚطةٌو:ٕ٠ .َٖ١ةَّ٘ :ةع
حٌٛٙحِع ٌ٘ٚ .ٔٔٔ:ىٓ «آهَ» ٕ٘خ ٌ ْ١حُٓ طفٌٌٚ ً١٠ح ٠ـ ُٛطٌوٚ َٖ١طؤٔ١ؼٗ.

(٘)
()ٙ

ح٦طمخْ ٔ.٘35:
 :َ:ٕ٠ـ٠خثً حٌمَآْ ٤ر ٟعز١ي (رخد طؤٌ١ؿ حٌمَآْ ٚؿّعٗ) ٚ ٕ3ٙوِٕ حٌعّخي ٍٕ ٘23:لُ:
ٚ . ٗ3ٕ5ـ١ةةٗ :أهَؿةةٗ أرةة ٛعز١ةةي ـةةة ٟـ٠ةةخثٍٗ ٚحرةةٓ ؿَ٠ةةَ ٚحرةةةٓ حٌّٕةةٌٍ ٚحرةةٓ حٔ٤زةةخٍ ٞـةةةٟ
حٌّٜخكؿ.

( )5من قَلو :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﰀ ﰀﰀ ﭼ ال قرة ٕٕٜ٘ :
ﯤﯥ ﯢ ﯣ ﯦ ﯧ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯨ ﯩﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﰀ ﰀ ﰀ
ِةةةةٓ لٌٛةةةةٗ :ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ
()3
ﰀ ﰀ ﭼ حٌَ.ٖٓ :ٖٓ َٚ
ِٓ ل :ٌٗٛﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ حٌ خٍق.ٔ5 :
()2
(ٓٔ) ِلّ٠ ٟلِ ٟل١خ ا ِٚلخ ّ٠لِ ٛلٛحا ٚح٠ٚ ٚخء .حٌِ ٢١ٓٛخىس (ِلِ(ٚ )ٛل.)ٟ
(ٔٔ) ـ ٟح٦طمخْٛ٠ :لؿ.
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ﰀ

يدؿ على ّأعم
هذا ّ

الح وال ٍ
تقَٔف
طَىا وأتقنَىا وَف يرتَّا يها ما لتياج با ٍ

كلعػػل م ػن ركل عػػن «عثمػػاف» [ذلػػك] الثػػر(ٖ)
حرفػ
َ
ٌى
ٌ
ى
الرم ص ر عن «عثمىف» فل ًاـ [ٗٗد] مى لاـ من اإل كىؿ .ومثلو يف «ابتقاف»(ٗ)
ى
ى
عمػا تل ُّػ بػػو
ّ

كلػػم يػػتقن اللفػػظ

أثر «عىئش ى» فق أك حطى(٘) الج اب عط في «اإلتقىف»( )ٙأيضىن
ٌ
كأمى ي

قاؿ :وىذه األجَب ُ عن أ ر «عثما َف» ال يصػل منهػا شػي ٌ عػن( )5حػديث «عائشػ َ» ّأمػا تضػعيف ابْػناد
«عائش َ» ا ي ابْناد

ػديث

وأجػػاب «ابػػن أشػػي َ» وت عػػو «ابػػن ُج ػػارة»( )3بػػا ّف مع ػ قَعتػػا« :أ،طػػءوا» أي :يف ا،ييػػار األَوُف مػػن األحػػرؼ الس ػ ع

كم الناس عليو ال أ ّف ما ّي َا من ذلك ،طاٌ ال كتَز

()2
َّ شي ٍ وإف الت م ّدة وقَعو
مردود ٍ
قاؿ  :والدليَ عليو أ ّف ما ال كتَز ٌ
بنرتاع من ّ
وما جا عن «ْعيد بن ج ٍري» من قَلو يف ذلك أنّػو ضت ٌػن مػن الّاتػب(ٓٔ) يعػ ب ػ«الل ػن» يػو القػرا َة والل ػ َ يعػ
ّأعا ل ُ الذي ّي ها وقرا تُو و يها قرا ةٌ أ،رى

(ٔ)

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5
()3

()2
(ٓٔ)

ِ٘ ٛلّةي رةٓ عزةي هللا رةٓ ِلّةي رةٓ أٗةظش حٌٍة ًٍٞٛحٛ٤ةزٙخٔ ٟأرة ٛرىةَ حٌّظةٛـ ٝرّٜةَ ٓةٕش
ِٓ :َ:ٕ٠ . ٖ٘ٙعَـش حٌمَحءس (حٌ زمش حٌؼخِٕش) ٍٕ ٙٔ5:لُٚ ٖٖٙ :ؼخ٠ش حٌٕٙخ٠شٍٕ ,ٔ3ٗ:لُ:
ٚ ٖٔ55رؽ١ش حٌٛعخس ٍٔ ٕٔٗ:لُ.ٕٖٙ :
ـ ٟى :رخٌّٜلؿ ـعَٕٟخٖ.
ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽٚ .حٌِ٠خىس لزٍٙخ ِٓ ــخي.
ح٦طمخْ ٔ.٘33:
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :أٟٚلظٗٚ .ـ ٟى :أٟٚلض.
ح٦طمخْ ٔ.٘33:
وٌح ـ ٟى ٚح٦طمخْٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٚ :عٓ ٛ٘ٚ .ه ؤ.
وٌح ـ ٟح٦طمخْٔٚ ٘33:ـ ٟحٌٕٔن :حرٓ ك١يٍسٚ .و َ٩حرٓ أٗظش ٕ٘خ وٍّةٗ ِٕةٗ اٌة ٝآهةَ حٌٜةفلش.
ٚحرٓ ؿزخٍس ٘ ٛأكّي رٓ ِلّي رٓ ؿزخٍس حٌَّحى ٞحٌّميٓ ٟأرة ٛحٌعزةخّ ٗةٙخد حٌةي ٓ٠حٌّظةٛـٝ
ـ ٟحٌميّ ٕٓش ِ . ٘5ٕ3عَـش حٌمَحءس (حٌ زمش حٌٔةخرعش ع٘ةَس) ٍٖ ٔٗ3ٕ:لةُٚ ٔٔ3ٙ :ؼخ٠ةش
حٌٕٙخ٠ش ٔ.٘ٙ٘ ,ٕٕٔ:
حٌمخثً حرٓ أٗظش.
حٌّٜيٍ حٌّئٚي ـِ ٟلً ٍـع ـخعً .أهَؽ حرٓ أر ٟىحٚى ـ ٟحٌّٜخكؿ (حهظ٩ؾ أٌلةخْ حٌعةَد
ـ ٟحٌّٜخكؿ) ٍٕ ٕٖٕ:لُ ٔٔٔ :عٓ ٓع١ي رٓ ؿز َ١لخي :ـ ٟحٌمَآْ أٍرعش أكَؾ ٌلةٓ :ﭽ ﯝ
ﭼ  ٚﭽ  ١ﭼ  ٚﭽ ﯨ ﯩ ﯤ ﯥ ﭼ  ٚﭽﰀ ﰀ ﰀ ﭼ :ٕ٠ٚ .ةةةةَ :حٌةةةةيٍ حٌّٕؼةةةة( ٍٛحٌٕٔةةةةخء ٗ)ٕٔٙ:
٘.ٕٔ2:
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فصل
بػػالر

،ػػب م يػػدأ ػتػ ٍ
ػذوؼ ،أي :ىػػذا صػ ٌػَ وبالنصػػب -والَقػػف بالسػػَّف علػػى ل ػ «ربيعػ َ»(ٔ) -مُعػػَؿ «انظػػر»

عامَ ّما تقدمت ابشارة إليو(ٕ)
مقدراً وبال نا لعدـ تقدير ٍ
ّ

وىَ ل ً :اضتاجا وااطالحاً :اْم صتمل ٍ من الّياب أو ال اب يشيمَ على مسائَ ذال اً ،وقد يشػيمَ علػى مسػال ٍ

واحدةٍ(ٖ) ّما ىنا

كأمى كالم  فييست ؿ مط
ٌ

(ٗ) على إ ات القَاعد ويرج

[٘ٛج] بناؤىا إليو(٘) بمػى ثبػت

ثبت ولَ من ر ٍيق حس ٍن ولػَ ل ػريه وقيػاس مػا تقػ ّدـ يف شػا ّذ القػرا ات االّيُػا ىنػا ػا َف يّػن منّػراً [٘ٚب] وال مَ ػَعاً،

وإف ّاف عيُاً( )ٙذري ابت()5

ػركم
أ ٌػ قىل ػ ّائنػاً علػػا اللفػػظ المػ ٌ
منصَب علػى اظتصػدريّ  -إ ٌمػى ي جػ
ىدر ج ان :ندوراً قَيّاً  -هَ
ٌ
ه

والرواي ػ بػػاللُ ال بػػاظتع
-بال نػا

ػت ّمػػا ذُّػػر
كذلػػك أي :الثابػ ُ

ل ػري الُاعػَ( -)3فػي الحىديػث

اظتيَف القصىر .وقػد رتػ ّثػرياً مػن األحاديػث القصػار اظتءلِّػف وشتّػاه «درر( )ٜال ػار» ورتػ مػن ذلػك عشػرة آالؼ حػديث

(ٔ)

اظتنَف بالسَّف ،يقَلَف :رأيت زي ْد ونسب ابن مالك ىذه الل ػ إُف «ربيعػ » ينظػر
بعض العرب يقف على اظتنصَب ّ
(ب ػػاب الَق ػػف) يف :ش ػػرح الّا يػ ػ الش ػػا ي ٗ ،ٜٔٛٓ:وارتش ػػاؼ الض ػػرب ٕ ،ٜٜٚ:واظتس ػػاعد ٗ ،ٖٕٓ:واليص ػ ػري

(ٕ)

ٕ ،ٙٔٙ:وقت اعتَام ٕٓٓ:ٙ
من قَلو «وبال نا لعدـ تقدير » لي يف د

(ٖ)
(ٗ)

ينظر تعريُو بقريب من ذلك :اليعريُات والّليات ودْيَر العلما مادة ( صَ)
طىٍُّ عًٌٍ ٝةه ٛةخكذ هِحٔةش ح٤ىد ـة ٟحٌّميِةش« :ـة ٟحٌىة َ٩حٌةٌٜ٠ ٞةق حٓ٨ظ٘ةٙخى رةٗ» ٔ,2:

(٘)
()ٙ
()ٚ

ك١ةةغ ؿعةةً حٌٕلةةخس عٍةة ٝػ٩ػةةش ألٔةةخٍَ :حـةةِٔٚ ,ٞظ٘ةةٙي ِٚظٓٛةةٚ .٢حرةةٓ عةة ْ٩ـةة ٟحٌفظٛكةةخص
حٌَرخٔ١ةةشٔٛٚ ,ٖٖٗ:ةةخكذ طٛؿ١ةةٗ حٌٕ:ةةَ اٌةة ٝأٛةةٛي ح٤ػةةَ (ٍٚح ٠ةش حٌلةةي٠غ رةةخٌّعٕ,5ٓٓ:ٕ )ٝ
ٚو٘٩ةةُ ٔمةةً وةة َ٩حٌٔةةٚ .ٟ١ٛ١لةةي طّٓ ٛةةع حرةةٓ حٌ ١ةةذ ـةة ٟحٌفةة ٞ١رةةخٌَى عٍةة ٝحٌٔةةٚ .ٟ١ٛ١أٌّةةؿ
حٌيوظ ٍٛـوَ حٌي ٓ٠لزخٚس ـًٌ ٟةه وظخرةٗ (طةخٍ٠ن ح٨كظـةخؽ رخٌلةي٠غ حٌٕزة ٞٛحٌ٘ةَ٠ؿ) حٌّ زةٛع
ـ ٟىحٍ حٌٍّظم ٝرلٍذ ٌٍٚيوظِ ٍٛلّٛى ــخي ـًٌ ٟه وظخرخْ :حٚ٤ي :حٌلةي٠غ حٌٕزة ٞٛـة ٟحٌٕلةٛ
حٌعَرٚ ٟحٌؼخٔ :ٟحٌٔ َ١حٌلؼ١غ اٌ ٝحٓ٨ظ٘ةٙخى رخٌلةي٠غ ـة ٟحٌٕلة ٛحٌعَرة١ ٟزعةخ ـة ٟحٌَ٠ةخٝ
أٟٛحء حٌٍٔؿ.
زاد يف د :عليو
يف ىامش أ و ب و ج :ولعلو وإف َف يّن عيُاً إٍف
من قَلو «وقياس ما تق ّدـ يف شاذّ القرا ات » لي يف د

()ٛ
()2

لي يف د
حٓةةُ حٌىظةةخد :ىٍٍ حٌزلةةخٍ ـةة ٟح٤كخى٠ةةغ حٌمٜةةخًٍ .وةةَٖ حٌٔةة ٟ١ٛ١ـةة ٟطَؿّظةةٗ ٌٕفٔةةٗ ـةة ٟكٔةةٓ
حٌّلخَٟس ٔ :َ:ٕ٠ٚ ٕٖٙ:و٘ؿ حٌٚ 5ٗٙ:ٔ ْٕٛ:حٌَٓخٌش حٌّٔظَ:ـش ٖ.ٔ3
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وع ػػدد(ٔ) الس ػػطَِر ستسػ ػ ً وعشػ ػرين
الش ػػيخ «ع ػػد ال ػػرؤوؼ اظتُن ػػاوي» يف عش ػػرة ّػ ػراري َ جع ػػَ ّ ػ ّػَ ْ ػػط ٍر مش ػػيمالً عل ػػى مين ػػني َ
حديث(ٗ)
ْطرا(ٕ)
ٍ
َّ](ٖ) ورق [ٔ٘أ] مائ
ً
يَّف يف [ ِّ

عل ػػا قلٌػ ػ

أيضػ ػىن؛ لّ ػػَف تل ػػك القص ػػا ِر مرويّػ ػ ً ب ػػاظتع

أيضػ ػاً ذال ػ ػاً ف ػػإ ٌف غىل ػػو الحىدي ػػث

()ٙ
مػػركم(٘)
ػاؽ الي ػػديَ والي يػػريٓ
بػػىلمعطا  .ولػػي ل ػػريه  مػػا لػػو مػػن جػػَدة اليع ػػري احيُمػػَ احيمػػاالً قَيّػاً ضتػ ُ

كق ت اكلت

ى( :)5تناقليها العىجم :رت «األعجم» وىم ذري العرب أياً ّانَا وْيا يو مايد()3
ٌ
ّ
ي

كالم له

كف :بصي اظتُعَؿ الذين نشءوا بعد ا،يالؿ الل وت ُّري اللساف العر

قبل ت كيط
ى

ى يف ال ُّيب ن ّف مػ اليػدوين ي عػد الي يػري

فرككهػى بمػى أدهت إليػ عبػىرت

م ,بعػد

اعيقادىم ّأعم يَ َف الرترت حقها وإالّ ال جتَز الرواي باظتع ظتن ،شي اب،الؿ بذلك؛ إذ من شر ها العلم ػا ُلتيػَ اظتعػ أو

ينقصو و َاق األلُاظ()2
ُ

فاادكا ك قص ا

األاليّ

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5
()ٛ
()ٜ
(ٓٔ)
(ٔٔ)
(ٕٔ)
(ٖٔ)

ح َذؼ اظتايد والناقص(ٓٔ) ليشمَ اضترؼ واضترّ والسَّف

كق ٌ م ا كأ ٌخركا ٍسب ْجيّيهم وعادهتم يف تع ريىم كب ٌ ل ا
و
بألفىظ جاؤوا ا بدعتا
كل

اللفىظ(ٔٔ)

را اظتذَِّر ترل(ٕٔ) :ت صر والُعَ بالَُقي م للُاعَ وبالي يي ل ريه(ٖٔ)
ّ
ّ

ّذا يف د ،ويف أ و ب و ج :ع ّد
ليست يف د
زيادة من د
واْػػم ّيابػػو «ّنػػَز اضتقػػائق يف حػػديث ،ػػري اطتالئػػق» ينظػػرّ :شػػف الظنػػَف ٕ ،ٕٔ٘ٓ:والرْػػال اظتسػػيظر ٗ،ٔٛ
ومعجم اظتط َعات ٕٜٜٔٚ:
يف أ و ب و ج :مرويٌّ
ينظ ػػر يف رواي ػ اضت ػػديث ب ػػاظتع  :واحملص ػػَؿ ٗ ،ٗٙٙ:واب ػػاج (الّي ػػاب الث ػػآف ،الُص ػػَ الثال ػػث) ٕ ،ٖٕٛ:وت ػػدريب
الراوي (النَع السادس والعشروف ،الُرع الراب ) ٔ ،٘ٔٚ:وتَجيو النظر إُف أاَؿ األ ر ٕٙٚٔ:
ُحى ـ ٟد :أ.ٞ
«وْيا يو ماي ٌد» لي يف د
أي العلم َاق األلُاظ ويف د مّاعا :و َان ابحا
ـ٘ ٟخِٖ أ  ٚؽٚ :حٌّٕم.ٙٛ
عٕي ــخيٚ :أريٌٛح أٌفخهخ.
ـ٘ ٟخِٖ أ  ٚؽ :طعٍُٚ .ـ ٟى. ّٚٔ :
«والُعَ بالَُقي م ّ للُاعَ وبالي ييّ ل ريه» لي يف د
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القصػ ال احػ ة مركيٌػىن علػا أكجػ
الح ى
يث ال احػ فػي ٌ

ميُرق (ٕ) رت « َشيِ ٍ
يت»
اظتعجم وتشديد الَُقيّ أيِّ :

ات مختلف و
بعبىر و

كمن ثى ٌم

ػتٌاْ :ػ ق أنّػو(ٔ) بُػي

ّما يف ذتن رتَ «جاب ٍر»(ٖ) وّما يف ُّارة اهام يف رمضاف(ٗ)
ّ

:
(٘) تقدـ ّأعا يف األاَ اْم إشارة للمّاف ال عيد وعب ا واظتقاـ

ألعػا يَقػف عليهػا ػا ّمػا ْػلف وتل ُّػ َ بعضػهم ػا واػَ
للقريب تنَيهاً باألمر وتعظيمػاً لػو أو ظتػا م ّػر( )ٙويُّيػب باعتػا ّ

وىَ ،طا()5

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

(ٗ)

(٘)
()ٙ
()ٚ

لي يف د
اظتيُرق
ّذا يف د ،ويف أ و ب و جّ :
ُ
حٌلي٠غ :عٓ ؿخرَ رٓ عزي هللا  ٍٟٟ-هللا عّٕٙخ -لخيُ :
ٚوٕةض
وٕض ِةع ٍٓةٛي هللا  ـةَٓ ٟةفَ
ٕزة  ٟـمةخيَِ :ةٓ ٘ةٌح ؟ لُ ُ
ٍةض :ؿةخر َُ رةٓ عزةي
رة ٟحٌ ُّ
عٍَ ٝؿ ًَّ ػَفخي أّّخ ٘ ٛـ ٟآهَ حٌم َٛـَّ َ
هللا لةةخيِ :خٌَةةهَ؟ لٍةةض :أِّ ة ٟعٍةة ٝؿّةةً ػَفَةةخي لةةخي :أَ َِ َعةةهَ لَ٠ةة١ذٌ ؟ لٍة ُ
ةضٔ :عةةُ .لةةخي :أَ ْع ِ ِٕ ١ة ِٗ.
ُ
ـمٍةض :رَةً ٘ةٌ ٛةه ٠ةخ
ََ ٠رٗ ُٚؿَٖ ـىخْ ِٓ ًٌه حٌّىخْ ـ ٟأٚي حٌم َٛلخي :رِعِٕ١ة ِٗ.
ـؤع َ١ظُُٗ ـَ َ
ٍٓٛي هللا .لخي :رً رِعِٕ .ِٗ ١لي أَهٌطُُٗ رؤٍرعش ىٔخٌََٔٚ َ١هَ هَ ْ َُُٖ ٙاٌِ ٝحٌّيٕ٠ش .ـٍ ّّخ ىٔٔٛخ ِةٓ حٌّيٕ٠ةش
ةض :طِٚؿة ُ
ةٌص أٍَط َِلة ًُ لةةخي :أَ ْ٠ةةَٓ طَُ٠ة ُي ؟ لٍُة ُ
أَهة ُ
ةض حِةةَأسا لةةي هَ ةةْٕٙ ِِ ٩ةةخ لةةخي :ـٙة ّ٩ؿخٍ٠ةشا طُِ ٩عزُٙةةخ
ىص أَ ْْ أَطََِ ٚؽ حَِأسا لي َؿ ْ
ٍض :اِْ أَر ٟطُٛـِّ َٚ ٟط َََنَ رٕخص ـَؤ َ ٍَ ُ
ٚطُِ ٩عزُهَ ؟ لُ ُ
َّرض ٚهةِٕٙ ٩ةخ لةخي:
ْ ُٚىُٖ .ـؤع ةخُٖ أٍَرعةشَ ىٔةخُٔٚ َ١حىٖ لَِ١ح١اةخ.
ـٌٌه .لخي :ـٍ ّّخ ليِٕخ حٌّيٕ٠ش لةخي٠ :ةخ رةُ ٩ي ح ْل ِ
٠ة ِٗ ِ
ةخٍ ُ
حد ؿةخرَ رةٓ عزةي هللاٌٚ .ةٗ
ةَ َ
ق لِ َ
لخي ؿخرَ ٨ :طفخٍلُٕ٠ُِ ٟخ َىسُ ٍٓٛي هللا  .ـٍُ ٠ىٓ حٌم١ةَحُ٠ ُ١فَ ِ
أٌفخه ِظعيىس عٕي حٌزوخٍٚ ٞؼ .َٖ١أهَؿٗ حٌزوخٍٚ ٍُِٔٚ ٞحٌظٌَِٚ ٞأر ٛىحٚى ٚحٌٕٔةخث .ٟطٕ:ةَ
حٌَٚح٠خص :ؿخِع حٛٛ٤ي ٍٔ ,٘ٓ2:لُ.ٖٗٓ :
حٌٕز  ٟاً ؿخء ٍؿةً ـمةخي٠ :ةخ ٍٓةٛي
حٌلي٠غ :عٓ أرَ٠َ٘ ٟس  لخي :رّٕ١خ ٔلٓ ؿٍ ّٛعٕي
ّ
ض عٍ ٝحَِأطةٚ ٟأٔةخ ٛةخثُ .ـمةخي ٍٓةُ ٛي هللا ٘ :ةً طـةي ٍَلَزَةشا
ىض .لخيِ :خ ٌَهَ؟ لخيٚ :لع ُ
هللا ٍََ٘ ُ
طُعظمٙةخ؟ لةةخي .٨ :لةخي :ـٙةةً طٔةةظ ١ع أْ طٜةٗ ََ ٛةةِ ٓ٠َٙظظةخرعٓ١؟ لةةخي .٨ :لةةخي٘ :ةً طـةةي ا١عةةخَ
ةَق
حٌٕز  ٟـزٕ١خ ٔلٓ عًٌٍ ٝه أُطِ َٟ
ٓظِٔ ٓ١ىٕ١خ ا؟ لخي .٨ :لخي :حؿٍْ .لخي :ـّىغ
حٌٕز  ٟرِ َع َ
ُّ
ُّ
ـ ٗ١طّ ٌَ ٚ-حٌ َع ََق :حٌ ِّ ْىظَ ًُ حٌ٠ةوُ -لةخي :أ٠ةٓ حٌٔةخثً؟ لةخي :أٔةخ .لةخيُ :هةٌ ٘ةٌح ـظٜةي ْق رةٗ .ـمةخي
حٌلةَط -ٓ١أَ٘ة ًُ ر١ةض أَـمة َُ ِةٓ
حٌَؿً :أعٍ ٝأ ْـمَ ََ ِٕ٠ ٟخ ٍٓٛي هللا؟ ـٛهللا ِةخ رة٨ ٓ١رَظَْٙ١ةخ ٠َ٠-ةيَ :
َص أٔ١خرُةُٗ ػةةُ لةةخيْ :
ة  ٟكظةة ٝرَةي ْ
أِ ١ع ّْةُٗ أٍ٘ةةهَ  .أهَؿةةٗ ِخٌةةه ٚحٌزوةةخٍٞ
أ٘ةةً ر١ظةة .ٟـ٠ةةله حٌٕزة ُّ
ٚ ٍُِٔٚأر ٛىحٚى ٚحٌظٌٌَِٚ .ٞةٗ أٌفةخه ِظعةيىس .طٕ:ةَ حٌَٚح٠ةخص :ؿةخِع حٛ٤ةٛي ٍ ,ٕٕٗ:ٙلةُ:
.ٗٙٔٙ
عند ّجاؿَ :مث
أي :تنايالً للقريب منال ال عيد
ػت)
تل ق َ
ػ(ربت) ،وتّيػب مربَ ػ لليُريػق بينهػا و بػني (ُذت َ
(مث) الظر ي ىا السّت وقُاً وقد تل قهػا تػا اليانيػث ّػ ُ
العا ُ وبذلك لُظها ا ي ولي ّما قاؿ ابن عػالّف ينظػر :حاشػي اطتضػري (اْػم ابشػارة) ٔ ،ٜٙٓ:وحاشػي
الص اف (اْم ابشارة) ٕٖٔ٘:
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أي كر :بال نا للمُعَؿ وّْت عن الُاعَ لعدـ تعلُّق ال رض بو

ػتمد ب ًن و
علا ابماـ «رتاؿ الدين ِ
مىلك»

الطح يٌ

(
إثبىت ٔ) -بالر
ي

نائب الُاعَ -أي :تاْي ُ

الق اع

َي
اليت يُعلم منها أحّاـ جائياهتا بىللفىظ ال اردة في الح يث الن ّ
ػدليَ ج ػػا ٍر يف اظتَق ػػَؼ واظتقط ػػَع؛ صتري ػػاف م ػػا تقػ ػ ّدـ يهم ػػا ّم ػػا تقػ ػ ّدـ يف اصتػ ػَاب ع ػػن أ ػػر
قل ػ ُ
ػت :وظ ػ ٌ
ػاىر أ ّف ى ػػذا ال ػ َ

«عثما َف» وإف ّاف ذلك يف اظتر َع أّثر ولعلّو [٘ٗد] ْ ب االقيصار

قػػىؿ «أب ػ حيٌ ػىف» فػػي « ػػرح التس ػ يل» اظتسػ ّػمى بػ ػ«اليّميػػَ»(ٕ) :ق ػ أكثػػر هػػرا

المصطف من اال ت الؿ بمى كق

في(ٖ)
ػَد
الحىديػث :ىػي يف عػرؼ احمل ِّػد ني تشػمَ اظتر ػَع اظتعق َ

اظتعقَد لو الُصَ واظتَقَؼ واظتقطَع أيضاً(ٗ)
َ
ُ
علا إثبىت الق اع (٘) الكليٌ -رت «قاعدةٍ» وتق ّدـ تعريُها( -)ٙب ات أم ٍر

ّلي جا ٍر على اصتايئات [ٜ٘ج] والَاف تَ ي ي والظر اف ميعلقاف بػ«إ ات»(.)5

ػت أح ػ ان مػػن المتق ػ ٌ مين
كمػػى رأيػ ي

الطريقػ ى يف االْػػيدالؿ بػذلك لػذلك غيػػره

خرين [٘ٛب] مػػن الن ػػاة
كالمتػػأ ٌ

ػػلك هػػره

واضتّػم لل الػػب ظتػا ْػيا عػػن اػاحب «ال ػدي » مػػن ْػلَّها باعي ػار مػػا رأى

«أبَ حياف»()3
ّ

(ٔ)

عند جاؿ :إ اتو

(ٕ)

لػػي يف القسػػم اظتط ػػَع وع ارتػػو يػػو :قػػد عػػع ىػػذا اظتصػػنف يف تصػػانيُو ّثػريا باالْػػيدالؿ ػػا وقػ يف إ ػػات القَاعػػد
أحدا من اظتيقدمني ،وال اظتيا،رين ْلك ىػذه الطريقػ ذػري ىػذا الرجػَ ىّػذا نقلهػا
الّلي يف لساف العرب وما رأيت ً
ػتقػق شػػرح الّا يػ الشػػا ي ٔ ٕٗ:عػن ؼتطػػَط اليػػذييَ واليّميػػَ  ٜٓ:ٚبػػدار الّيػب اظتصػري رقػػمٙٓٔٙ :ى ػ وقػػد

(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ

أشار أبَ حيّاف إُف أ ّف ّالمو يف اليّميَ اليذييَ واليّميَ ٘ ٔٔٓ:إذ أبَ حياف بدأ بشرح القسم الػذي َف يشػرحو
ابن مالك لليسهيَ وشتّاه اليّميَ مثّ عاد على شرح الّياب من ّأولو وشتّى شرحو ّلّها اليذييَ واليّميػَ وقػد نقػَ
ّالمو السيَ ي أيضاً يف ّأوؿ عقَد الابرجد ٔ ٜٙ:وط دار الّيب العلمي ٔٛ:
ـ ٟى.ِٓ :
ِ :َ:ٕ٠ميِش طيٍ٠ذ حٌَح.ٕٔ:ٔ ٞٚ
ُحى عٕي ــخي :ـٌٔ ٟخْ حٌعَد.
«ٚطميَ طعَ٠فٙخ» ِىخٔٙخ ـ ٟى ٟ٘ٚ :ل١٠ش وٍ١ش ٠ظعَّؾ ِٕٙخ أكىخَ ؿِث١خص ِٟٛٛعٙخ.

()5

وةةٌح ـةة ٟحٌٕٔةةن ٚحٌ:ةةَٚؾ حٌظةةِ ٟةةَّ ص ٘ةةِ« ٟةةٓ حٓ٨ةةظي٨ي» ِظعٍمةةخْ ر ة «أوؼةةَ» «رّةةخ» ِظعٍمةةخْ
ر «حٓ٨ظي٨ي» «ـ ٟح٤كخى٠غ» ِظعٍمخْ ر «ٚلع» «عٍ ٝاػزخص» ِظعٍمخْ رة «حٓ٨ةظي٨ي» «ـة ٟحٌٍٔةخْ»
ِظعٍمخْ ر «اػزخص».

()ٛ

«باعي ار ما رأى أبَ حيّاف» لي يف د
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علا أ ٌف ال ا ػعين(ٔ) لعلػم الطحػ

يف بِػد تاْيسػو وإشػادة قَاعػده المسػتقرئين- :اْػم

اعػػَ مػػن «االْػػيقرا » وىػػَ تيُّ ػ اصتائيػػات ب ػػات أمػػر ّلػػي -أي :اآل،ػػذين لألحك ػػىـ الػػيت و

ػػعَىا مػػن لس ػػىف

العػػرب البينائهػػا عليػػو ورجَعهػػا إليػػو والظر ػػاف ميعلقػػاف باْػػم الُاعػػَ؛ ال،ػػيالؼ لُظهمػػا ومعناقتػػا أو الػػالـ(ٕ)
مقَي ػ ٌ؛
ّ
ىشاـ» وذريه(٘)
،الؼ يف «اظت »(ٗ) لػ«ابن ٍ
لضعف العامَ بُرعييو(ٖ) ويف تعلُّقها
ٌ

كأبي «عمرك بػن

ػَي اظتقػرئ أحػد الق ّػرا السػ ع اظتشػهَرين
العػالء اظتػازٓفّ» الن ّ

ك «عيسػا بػن

،الد بن الَليد» ناؿ يف « قيف» ن ِسب إليهم تلميذ «أ عمرو»()ٙ
عمر» :الثقُي أبَ عمر مَُف « ِ
َ ُ
ّ

ك

« ً
أزتد األزديٓ»
الخليل ب ِن َ

ك « يب

ي ً» [ٕ٘أ] ِ
تلميذ « ِ
اطتليَ»

من أئم

ػرؼ يف
البصريين :ظ ٌ

ػتَ اضتاؿ من «أ عمرو» وما عطف عليو()5
ُ
ّ

علي بن زتاةَ ً
الكسىئي» إمػاـ الّػَ يّني يف الن ػَ والل ػ وأحػد الق ّػرا السػ ع وشتِّػي الّسػائي ألنّػو أحػرـ يف
ك « ِّ

ِّسا وقيَ ل ري ذلك

ػائي»
ك «لتىي بن زياد ال ىفػ هراء» :بُػي الُػا وتشػديد الػرا أعلػم الّػَ يّني بػالن َ بعػد «الّس ّ

ك «علػي بػن

المبىرؾ(- »)3وقيَ :ابن اضتسن بَ بدأ بػو اظتصػنف يف «ال يػ »(« -)2الحمػ ًر(ٓٔ)
ػائي»
» اػاحب «الّس ّ

ك

«هشػ ً
ػىـ بػػن معاويػ َ الضػري ًر» أحػػد أعيػػاف أاػ اب «الّسػػائيٓ»

مػػن أئمػ الكػ

ق لو

ك

ػاؿ الظػػرؼ
فيٌين :حالُػػو حػ ُ

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)

ُحى عٕي ــخي :ح.ٓ١ٌٚ٤
ـ ٟؽٚ :حٌ.َ٩
ّ
 ْ٤حُٓ حٌفخعً ـَع عٍ ٝحٌفعً ـ ٟحٌعًّ.
م الل يب (ال اب الثالث ،ذّر ما ال ييعلق من حروؼ اصتر) ٘ٚٙ
من قَلو «أ والالـ مقَي » لي يف د

()ٙ
()ٚ

تَيف ْن ٜٔٗىػ وقيَ ٘ٗىػ أـ ٘ٗٔىػ ٓ ٜٔب ي الَعاة ٕ ،ٕٖٚ:رقمٔٛٛٓ :
زاد يف أ و ب و ج :أو الصػػُ لػػذلك وىػػي زيػػادة ذػػري ا ػ ي  ،أل ّف مػػا ذّػػر معر ػ  ،اصتػػار واهػػرور ميعلقػػاف ٍػػاؿ
ػتذو
وٌح ـ ٟحٌزؽ١ش ٚعمٛى حٌِرَؿيٚ ,عٕي ــخيِ :زخٍن.
رؽ١ش حٌٛعخس ٍٕ ,ٔ٘3:لُ ٛ٘ٚ .ٔٙ2ٗ :حٌّعَٚؾ رخ٤كَّ.
ـ ٟحٌٕٔن ٚحٌعمٛى ( ١ىحٍ حٌـٚ :)ً١ح٤كَّ.

()3
()2
(ٓٔ)
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ل ػػم يفعلػ ػ ا

ذل ػػك اظت ػػذَّر ع ػػن اب ػػن مال ػ ٍ
ػك
َ

الفرقتين(ٔ) ال صريّني والَّ يّني

كت ػػبع م عل ػػا ذل ػػك المت ػػأخركف م ػػن

ائػدة :يُء،ػػذ مػن تقػػدٔف ال صػريني(ٕ) يف الػ ِّػذّر تقػدنتُهم يف القػػدر علػى األاػػَ يف مطابقػ اظت ػػآف للمعػآف؛ ولػػذا ّػػاف
ّثريٌ من اظتيا،رين ال مترج عن مذىب ال صريني ّػ«ابن عصٍَُر» علػى مػا ذّػره «ابػن ىش ٍػاـ» قػاؿ :وقلّػده يف ذلػك «أبػَ حيّػاف»
ٍ ِ
قَةِ اجيهاده يف [ىذا](ٖ) الُن ال ييقيّد م على أ ّف اضتق ّما قاؿ «ابن ىش ٍػاـ» ال يُيقيّػد ػم ّػذا يف «شػرح
ّأما «ابن مالك» ل ّ
«شرح اصتام الص ري الن َيٓ» للشيخ «إشتاعيَ العلَي»(ٗ) وْيا يف ىذا اظتقاـ ماي ٌد يف آ،ر «الّياب الساب »
كغيرهم :بالر عطُاً على «اظتيا،رين»

من

ي

ناح» ّػ«ذااةٍ» يف رت «ذا ٍز»
حىةً :رت « ٍ

الق ػػىليم :رت ػ «إقل ػػيم» ق ػػاؿ يف «اظتص ػ اح»(٘) :م ػػاَ،ذٌ( )ٙم ػػن قُالم ػ الظُ ػػر؛ ألنّػػو قطع ػ ٌ م ػػن األرض ق ػػاؿ

ٓ ()5
ٍ
ػتض
اليقي»( :)3لي بعر
«
األزىري»  :وأحس و عربياً وقاؿ «ابن اصتَ ّ
و «األقػاليم» عنػػد أىػػَ اضتسػابْ :ػ ع ٌ ّػ ّػَ إقلػيم نتيػ ّد مػػن اظت ػػرب إُف عايػ اظتشػػرؽ ػػَالً ويّػَف حتػػت مػػدار تيشػػابو
أحَاؿ ال قاع اليت يو
ػيم»
و ّأمػػا يف ُ
العػ ْػرؼ :ػػابقليم مػػا متػ ّ
ػيم و «الػػيمن» إقلػ ٌ
ػيم و«الشػػاـ» إقلػ ٌ
ػيص باْ ػ ٍم وييميّػػا بػػو عػػن ذػػريه ،ػ ػ«مصػ ُػر» إقلػ ٌ
انيهى

اد :ال لد اظتعروؼ و يو ا نيا عشرة ل ً أودعيُها يف «الُي اظتسيجاد بياريخ ب داد»

كطحىة بغ
كأه ػ ً
ػَوي» يف «اليهػػذيب»( :)2يُقػػاؿ بُػػي
ػل ال ػ ػ لس :قػػاؿ «النػ ّ

اعتمػػاة وال ػ ّداؿ ىػػذا ىػػَ اظتشػػهَر ،ويقػػاؿ

ػاؿ
بضمهما وَف يذّر «أبَ الُي اعتمذآفّ»(ٔ) إالّ الضم [ٓٙج] يهما قاؿ :حّي عن بعضهم أ ّف وزنػو « َػْنػ ُع ُػَ َُؿ» وىػذا مث ٌ
مثاؿ َف جت عليو شي ٌ من الّالـ َعلَماً وقيَ« :انْػ َُ ُعَ» واشيقاقو من «ال ّدل » وىَ الظُّلم انيهى
ٌ
(ٔ)

«عًٌٍ ٝه حٌّظؤهَ ِٓ ْٚحٌفَلظ »ٓ١عٕي ــخي :عٍ٘ ٝةٌح حٌّٔةٍه حٌّظةؤهَِ ْٚةٓ حٌفةَ٠مٚ .ٓ١ـةٟ
ى« :حٌفَ٠مِ »ٓ١ىخْ «حٌفَلظ.»ٓ١

(ٕ)

ْقطت من أ و ب و ج ويف ب« :تقدنتهم» مّاف «تقدٔف»

(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()ٚ

زيادة من د
إشتاعيػػَ بػػن إب ػراىيم بػػن إشتاعيػػَ العلػػَي الابيػػدي الشػػا عي شػػرح الّشػػاؼ واصتػػام الص ػ ري يف الن ػػَ البػػن ىشػػاـ
مط َع ينظرّ :شف الظنَف ٔ ،٘ٙٗ:ورلتان األل ا (نُ من نُ ات اليمني) ٔ ٕٗٙ:رقمٛٓ :
حٌّٜزخف حٌِّٕ َ١خىس (لٍُ).
ـ ٟحٌّٜزخف حٌّٕ :َ١لِ ً١ؤه.ًٛ
هتذيب الل مقلَب (لقم) ٔٛٔ:ٜ

()ٛ
()ٜ

اظتعرب ٖٕ
هتذيب األشتا والل ات (القسم الثآف ،حرؼ األلف) ٖٜٔ:
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وحااَ(ٕ) ،الا ّالـ «أ حياف» :انعقد ابرتاع [ٜ٘ب] الُعلػي(ٖ) مػنهم علػى ترّػو مػا علػو «ابػن مال ٍ
ػك»
ّ
ّ

،ػرؽ برتػػاعهم(ٗ) [ ػنف قلنػػا باالعيػداد بنرتػػاع علمػػا األدبّ ،االعيػداد بنرتػػاع اهيهػدين يف األحّػػاـ الشػرعي  ،حػ ُػرـ ،رقػػو،
وإالّ ال ]

كق ػ جػػرل [ٗٙد] الكػػالـ فػػي

المتأخرين

ذّي» والذّا قَة الُطن وّْت عمن جرى منو الّالـ معهم يف ذلك وىَ ِ
ػتيم ٌػَ لػو
الذكيىء :رت « ٍّ
ّ
ّ

وألقرانو( )ٙوألشيا،و

لُ

ذلػػك أي :من ػ ِ االْػػيدالؿ لػػذلك [بػػذلك](٘)
ْ

م ػ بعػػض

العلمىء أي :بالعربيّ

فقىؿ :إ ٌمى ىتر ىؾ
ظ ر ػ ؿ الل(  )5؛ [وذلػك]( )3صتػَاز الروايػ
اضتػديث لف ي

اظتروي من تع ري( )2الراوي وعااه للن  أل ّف اظتع
اللُ
ّ

ػات؛ لع ـ كث ق م أ ٌف
ذلك اب َ

بػاظتع للع ِ
ػاَف ػدلَالت األلُػاظ ومَاقعهػا لع ّػَ

لو؛ إذ ل كثق ا

برلك مػن ذػري ت يػري ألح ٍػد مػن ال ّػرواة

اضتديث ىمجرل -بُػي اظتػيم مّػا َف اصتريػاف أو بضػمها(ٓٔ) مصػدر ميمػي
لجرل
ُ

إثبػػىت الق اع ػ الكليٌ ػ

ذلػك اظتػروي مػن

أي :جريػا َف -القػرآف ُِ فػي

الن َيّػ ؛ ألنّػػو  أ ص ػ َمػػن نطَػ َػق بالضػػاد(ٔٔ) ويف اضتػػديث اظتر ػػَع« :إ ّف ل ػ إشتاعيػػَ

ّانت قد درْت جا ٓف ا جبيَ ُظيها»(ٕٔ)
ُ

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

يف أ و ب و ج وهتذيب األشتػا والل ػات :اعتمػدآف وىػَ تصػ يف ويف د :اظتيػدآف والصػَاب مػا ذّرتػو وىػَ ػتمػد
بن جعُر بن ػتمد اعتمذآف مث اظتراذي (تٖٔٚىػ) ،ؿتَي أديػب ،اػنف ال هجػ وىػَ اْػيدراؾ ظتػا أذُلػو اطتليػَ علػى
فتا ّامَ اظتبد واشيقاؽ أشتا ال لداف ينظر :ب ي الَعاة ٔ ،ٚٓ:رقمٔٔٛ :
ّ
ٚوؤْ.
ـ ٟى:
ـ ٟى :حٌعمٍ.ٟ
«هَ ٌ
ق ٦ؿّخع »ُٙوٌح ـ ٟىٚ .ـ ٟأ  ٚد  ٚؽِ :وخٌؿ ٌٌٌهٚ .حٌِ٠خىس رعي٘خ ِٓ ى.

(ٔ)

(٘)
()ٙ

ُ٠خىس ِٓ ى.
أ٤ :ٞر ٟك١خْ ٚألَحٔٗ .ـ٘ ٟخِٖ أ  ٚد  ٚؽ :حٌٛح ٚـٚ ٗ١ـّ١خ رعيٖ رّعِٕ« ٝع».ِٕٗ .

()5
()3
()2
(ٓٔ)
(ٔٔ)

عٕي ــخي ٚـ ٟحٌعمٛى :حٌَٓٛي.
ُ٠خىس ِٓ ى.
ـ ٟد :طفٔ.َ١
حٌٜٛحد أّٔٙخ رفظلٙخ ّٙٔ٤خ ِٓ ػ٩ػ.ٟ
ـةة٘ ٟةةخِٖ أ  ٚد  ٚؽ :أ :ٞحٌعةةَدّ ّ
 ْ٤حٌ٠ةةخى ِةةٓ هةةٛحٌ ّٙؽةةظِٕ .ُٙةةٗ٘ٚ .ةة ٛكةةي٠غٓ ,ةةزك
طوَ٠ـٗ.
أهَؿٗ حٌؽ َ٠ؿ ـ ٟؿِثٗ حٌلي٠ؼٚ ٟحرٓ عٔخوَ ـ ٟحٌظخٍ٠ن عٓ عَّ .لخي حٌٟٔ :ٟ١ٛ١ةع١ؿ.
 :َ:ٕ٠ـ ٞ١حٌميٍ ,َ٠لُٚ ٕٗٓٔ :وِٕ حٌعّةخي ٍٕ٘ٔ ٗٔ2:لةٍُٔٓٚ ٖٕ٘ٗٙ :ةٍش ح٤كخى٠ةغ
حٌ٠ع١فش ٍٔ ,ٙ52:لُ.ٗٙ٘ :

(ٕٔ)
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والظػػرؼ [ٖ٘أ]ميعلّػػق ب ػ«جػػرى» ألنّػػو أقػػَى يف العمػػَ مػػن «غتػػرى» ،وإف(ٔ) ّػػاف ال ػاً لػػو مػػن حيػػث اظتعػ

وقػػد قػػاؿ

(ٕ)
ػت الظّػ ػ ػػرؼ ميعلػ ػ ػػق ػ ػ ػػاذا أبػ ػ ػ ػ«دعػ ػ ػػا» أـ بػ ػ ػ ػ«دعػ ػ ػػَةٍ» أي :يف قَلػ ػ ػػو تعػ ػ ػػاُف :ﭽﭙ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
« ّ
الّشػ ػ ػػاؼ»  :إف قلػ ػ ػ َ
ﭪﭼ(ٖ) قلػػت :إذا جػػا عػػر اهلل بطػػَ(ٗ)
مع َقػ ٍػَ(٘) أي :اليعليػػق بالُعػػَ؛ ألنّػػو األاػػَ يػػو اظتصػػدر ػػنذا وجػػد تعلّػػق
عػػر ْ
ُ
تعلّق بو

الرتؾ لالْيدالؿ بو يف اب ات اظتذَِّر لمرين:
كإ ٌمى كىف ذلك ُ
الركاة لل ديث ج ه زكا الطقل بىلمعطا
أح همى :أ ٌف ٌ

أي :رأوا جَازه و علَه عنػد شػر و السػابق

واصتَاز عند ذلك أحد األقَاؿ( )ٙيف اظتسال

فتج
أي :تلك القص ُ
الحتاد القص
ّ

-الُا

بتلك

لليُري  -قص ن كاح ةن( )5فػي زمى ػ  لػم

تيطقػل(- )3بال نػا للمُعػَؿ -أي:

الحتػاد
اللفىظ اظتنقَل ِ ال،ػيالؼ ال ّػرواة يهػا جميعػىن( .)2بػَ الَاقػ أحػدىا وال ػاقي بػاظتع ّ

ح مى

تقرر يف علَـ األ ر ّ-ما تقػ ّدـ(ٓٔ) -أ ّف ريػق نقػَ
ركم :بال نا للمُعَؿ ويف اليع ري بو ٌ
نظر؛ ظتا ّ

من ق ل

(ٔ) ؛ أل ّف الضػمري عائػ ٌد لػو  وعنػد ذّػره ولػَ بعػَد الضػمري إليػو تُطلػب الصػالة والسػالـ عليػو

ٍ
ػاـ بعػاوه لقائلػو إف ّػاف مق ػَالً واليمػريض إف ّػاف خبال ػو ومػا ىنػا(ٔٔ) يف الصػ ي معظمػو
اضتديث من ذري ذّر إْناد اصت ُ
ّاف ح ّقو :ؿتَ ما جا
ٍ
لعَ إْقاط الصالة من الّاتب ال من اظتصنف
بَ أوج ها حينئذ رت ٌ من َّ من اظتذاىب األربع و ّ
(ٔ)
(ٕ)

يف أ و ب و ج :وإذا
حٌى٘خؾ ٖ.ٗ3ٔ:

(ٖ)

من قَلو تعػاُف :ﭽ ﭑ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

(ٗ)

(٘)

ﭭ ﭢ ﭼ الػروـ ٖٓ ٕ٘ :واليُسػري

من ابن عالف
وٌح ـ ٟحٌى٘خؾ ٛ٘ٚ ,حٌّٛحـك ٌٍّؼًٚ .ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :لًٚ .ـ ٟى :هً.

(ٓٔ)

مثَ ٌَ مَلّد ذّره اظتيدآف يف غتم األمثاؿ يف حرؼ األلف ٔ ٛٚ:والابيػدي يف تػاج العػروس مػادة (عقػَ) قػاؿ يػاقَت
يف معجمو مادة (عر معقَ) ٘ :ٖٕٖ:منسَب إُف معقَ بػن يسػار بػن ع ػد اهلل اظتػآف ذّػر الَاقػدي أ ّف عمػر أمػر أبػا
األشعري أف لتُر عراً بال صرة وأف كتريو على يد معقَ بن يسار ،نسب إليو
مَْى
ّ
ـ ٟى :ح٤ـعخي.
ُحى عٕي ــخي :لي ؿَص.
ـ ٟحٌٕٔن ٚحٌعمٛى :طمً ٛ٘ٚ .ه ؤ ريٌ ً١ل( :ٌٗٛحٌّٕمٌٛش).
عٕي ــخي :ؿّ١عٙخٚ .ـ ٟى :ؿٍٙٙخٚ .ـ ٟحٌعمٛى :رظٍه حٌ٤فخه حٌٛحٍىس ـة ٟطٍةه حٌمٜةش ,ـةٕعٍُ ٠مٕ١ةخ ا
أّٔٗ .... ٌُ 
«وّخ طميَ» ٌ ْ١ـ ٟى.

(ٔٔ)

وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ.ٛ٘ :

()ٙ
()5
( )3
()2
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ى» -واظتخا ب من لب تاوكتها وَف يّن(ٕ) عنده من الدنيا َْى إزاره إالّ أنّو ّػاف لتُػ ْػَراً مػن

«زكجتيك
القػرآف« -بمػى معػك مػن القػرآف»(ٖ) «ملٌكتك ػػى بمػى معػك»(ٗ) أي :مػن القػرآف «خػرهى بمػػى
معك»(٘)
ػاد النّػػاح ب ػػري لُ ػ اليػػاويع وابنّػػاح وزتلػػو الشػػا عيّ [ٔٙج] علػػى أنّػػو مػػن ت يػػري ال ػراوي
و ػػذين أ،ػػذ اضتنُيّػ انعقػ َ

وتع ريه(ٔ)
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

(ٗ)

(٘)

ـ ٟى :ـعٍٗ.
وٌح ـ ٟىٚ ,لي ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.
أهَؿٗ رٌٙح حٌٍف :حٌزوخٍ ,ٔ2ٔ2:ٗ ٞـ ٟوظخد ـ٠خثً حٌمَآْ ,رخد هَ١وُ ِٓ طعٍُ حٌمَآْ
ٚعٍّٗ ٍٕٔ ,لُٚ .ٗ5ٗٔ :ـ ٔ25ٕ:٘ ٟوظخد حٌٕىخف ,رخد اًح وخْ حٌ ٛ٘ ٌٟٛحٌوخ١ذ ,ٖ3
ٍلُ.ٗ3ٖ2 :
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٍِ :ىظٙخٍٚٚ .ح٠ش «ٍِىظىٙخ» أهَؿٙخ حٌزوخٍ ,ٔ2ٕٓ:ٗ ٞـ ٟوظخد ـ٠خثً حٌمةَآْ,
رخد حٌمَحءس عٓ ه َٙحٌمٍذ ٍٕٕ ,لُٚ .ٗ5ٕٗ :ـ ٔ2٘ٙ:٘ ٟوظخد حٌٕىخف ,رخد طِ٠ٚؾ حٌّعٔةَ
ٍ٘ٔ ,لُٚ ,ٗ522 :ـ ٔ2ٙ2:٘ ٟرةخد حٌٕ:ةَ اٌة ٝحٌّةَأس لزةً حٌظةِ٠ٚؾ ٍٖ ,ٙلةُٚ ,ٗ3ٖٖ :ـةٟ
٘ ٔ25٘:رةةخد اًح لةةخي حٌوخ١ةةذ ٌٍةةُٚ ٌٟٛؿٕةة ٟـٔ٩ةةش ٍ٘ٗ ,لةةُٚ ,ٗ3ٗ5 :ـةة ٕٕٓٗ:٘ ٟوظةةخد
حٌٍزةةخّ ,رةةخد هةةخطُ حٌلي٠ةةي ٍ ,ٗ5لةةُِٔٚ .ٖٖ٘٘ :ةةٍُ ٕ ٔٓٗٓ:ـةة ٟوظةةخد حٌٕىةةخف ,رةةخد حٌٜةةيحق
ٍٖٔ ,لُ .ٕٔٗ٘ :لةخي حِ٦ةخَ حٌٕة ٞٚٛـةٗ ٟةَف ِٔةٍُ ٘ :ٕٖٖ:لٌٛةٗ « حً٘ةذ ـمةي ٍِىظٙةخ رّةخ
ِعه» ٘ىةٌح ٘ة ٛـةِ ٟع:ةُ حٌٕٔةنٚ ,وةٌح ٔمٍةٗ حٌمخٟة ٟعةٓ ٍٚح٠ةش ح٤وؼةَْ ٍُِِّ .ٓ٠ىظَٙةخ :ر٠ةُ حٌّةُ١
ٚؤةةَ حٌةة َ٩حٌّ٘ةةيىس عٍةةِ ٝةةخ ٌةةُ ٔ٠ةةُ ـخعٍةةٗٚ .ـةة ٟرعةة ٞحٌٕٔةةنٍِ :ىظىٙةةخ .رىةةخـٚ .ٓ١وةةٌح ٍٚحٖ
حٌزوةةخٍٚ .ٞـةة ٟحٌَٚح٠ةةش ح٤هةةَُٚ :ٜؿظىٙةةخ .لةةخي حٌمخٟةة :ٟلةةخي حٌةةيحٍل ٍٕٚ :ٟح٠ةةش ِةةٓ ٍٜٚ
«ٍِىظٙخ»  .ٌُ ٘ٚلخيٚ :حٌٜٛحد ٍٚح٠ش ِٓ ٍُٚ« ٜٚؿظىٙخ» .لخي ُْ ُ٘ٚ :أوؼ َُ ٚأكفُ .ُ:
لٍض٠ٚ :لظّةً
ٛلّ ش حٌٍف٠ٚ .ٓ١:ى ْٛؿٌَ ٜفة :حٌظةِ٠ٚؾ أ٨ ّٚا ,ـٍّّىٙةخ ,ػةُ لةخي ٌةٗ :حً٘ةذ ـمةي ٍُِِّىظَٙةخ رةخٌظِ٠ٚؾ
حٌٔخركٚ .هللا أعٍُ.
ُحى ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ لزً حٌَٚح٠ش ح٤هَ١س :أ ٌُٚ .ٞأؿي ٍٚح٠ش رٌٙح حٌٍف .:لةخي حرةٓ كـةَ ـة ٟحٌفةظق
 :ٕٓ2:2ل« :ٌٗٛحً٘ةذ ـمةي أٔىلظىٙةخ رّةخ ِعةه ِةٓ حٌمةَآْ» ـةٍٚ ٟح٠ةش ُحثةيس ِؼٍةٌٗ ,ىةٓ لةخي ـةٟ
آهَٖ :ـعٍّّٙخ ِٓ حٌمَآْٚ .ـٍٚ ٟح٠ش ِخٌه :لخي ٌٗ :لي ُٚؿظُىٙخ رّخ ِعةه ِةٓ حٌمةَآِْٚ .ؼٍةٗ ـةٟ
ٍٚح٠ش حٌيٍحٍٚى ٞعٓ آلخق رٓ ٍح٘ٚ .ٗ٠ٛوٌح ـٍٚ ٟح٠ش ـ ً١٠رٓ ٍّٓ١خْ ِٚزَ٘ٚ .ـٍٚ ٟح٠ةش
حٌؼ ٍٞٛعٕي حرٓ ِخؿٗ :لي ُٚؿظُ َىٙخ عٍِ ٝةخ ِعةه ِةٓ حٌمةَآِْٚ .ؼٍةٗ ـةٍٚ ٟح٠ةش ٘٘ةخَ رةٓ ٓةعي.
ٚـٍٚ ٟح٠ش حٌؼ ٍٞٛعٕي حّٓ٦خع :ٍٟ١أٔىلظُىٙخ رّخ ِعه ِٓ حٌمَآْٚ .ـةٍٚ ٟح٠ةش حٌؼةِٚ ٍٞٛعّةَ
عٕي حٌ زَحٔ :ٟلي ٍِىظُىٙةخ رّةخ ِعةه ِةٓ حٌمةَآْٚ .وةٌح ـةٍٚ ٟح٠ةش ٠عمةٛد ٚحرةٓ أرة ٟكةخَُ ٚحرةٓ
ؿَ٠ؾ ٚكّخى رٓ ُ٠ي ـ ٟاكي ٜحٌَٚح٠ظ ٓ١عٕٗٚ .ـٍٚ ٟح٠ش ِعَّ عٕي أكّ َي :لي أٍِىظُىٙخٚ .حٌزةخلٟ
ِؼٍٗٚ .لخي ـ ٟأهَ :ٜـَأ٠ظٗ  ٟ٘ٚ ٟ٠ّ٠طظزعٗٚ .ـٍٚ ٟح٠ش أر ٟؼٔخْ :أِىّٕخ َوٙخٚ .حٌزخلِ ٟؼٍةٗ.
ٚـ ٟكي٠غ حرٓ ِٔعٛى :لي أٔىلظُىٙخ عٍ ٝأْ طمَثٙخ ٚطعٍّّٙخٚ ,اًح ٍُله هللا عٟٛةظَٙخ ,ـظِٚؿٙةخ
حٌَؿً عًٌٍ ٝه.
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كغي ًر

ذلك اللُ ِ اظتذَِّر ا،يالؼ رقو وألُاظ رواييو

من(ٕ) اللفىظ

ال اردة في هره القص ً
ٌ
ف ػتعلم(ٖ)
در مءِّّ ػ ٌد -أ ٌػ - رتل ػ ٌ دعائيّ ػ ٌ معرت ػ ٌ بػػني(ٗ) اْػػم «أ ّف» و،بىػػا ،أو
علم ػاً يقيط ػىن -مص ػ ٌ
مسيانُ ٌ للدعا ضمَعا(٘)،أو ،بيٌّ حاليّ ٌ الزم ٌ -لم ً
يلفظ بجمي هره اللفىظ ُِ اظتيعددةِ اظتي ايّرةِ وأنّو مػا
القص
ؽتا ال ييعلّق ال رض ب يانو ضتصَلو بذّر بعض ألُاظ ّ

داع والن ُّ [ٓٙب]  مءد لَّ ٍ
مقاـ حقو
حشَ ال يدعَ إليو ٍ
أتى بَّ منها؛ أل ّف ذلك ٌ
ّ

بػػل ال تجػػاـ( )ٙبأ ٌػ قػػىؿ بعضػ

مءدى اصتمل
يءدي ّ
القَؿ وإف ّاف مُرداً؛ ألنّو ّ

إذ يحتمػػل أ ٌػ قػػىؿ

ى :احملّيّػ ِ عنػػو؛

قَؿ الشاعر[ :من الّامَ]
اش و َ

لفظػىن :مُعػػَؿ

قاؿ :من ذا قا َعتا ()5
قد قليها لي َ

اظتلَؾ ذري ٍ
وقصيدةٍ تا
َ

ُ

ُ

َْ

أو ػ ػػمن القػ ػػَؿ مع ػ ػ ابكتػ ػػاد()3
ػار
و ّ
األوؿ أَوُف ظتػ ػػا يف ّػ ػػَف اليضػ ػػمني شتاعيّ ػ ػاً أو قياْػ ػػيّاً مػ ػػن اطتػ ػػالؼ ،واظتخيػ ػ ُ

األوؿ( )2وكتَز أف يَّف مصدراً ناا و عناه
ّ

مرادفىن ل ره

ً
ِ
ػاؿ مػن «األلُػاظ»(ٓٔ) أو اػُ ٌ لػو لعػدـ
غيرهػى -ح ٌ
اللفػىظ اظترويّػ ؽتػا تقػ ّدـ ُ
بعضػها ى

الركاة
ُّتعر و؛ ليَ ّذلو يف اب اـ٘ٗ[ -أ] فأتت ٌ

بىلمرادؼ [ٗٚد] ؽتا ذّػروه

كلم ً
تأت بلفظ

الصػاد ِر منػو؛

(ٔ)

()ٙ

ينظ ػػر :اظتقنػ ػ والش ػػرح الّ ػػري وابنص ػػاؼ (ّي ػػاب النّ ػػاح) ٕٓ ٜٚ:ق ػػاؿ اب ػػن ح ػػاـ يف احمللّ ػػى ( )ٗٙٗ:ٜبع ػػد نق ػػَ
الروايػػات السػػابق  :ػػنف قيػػَ :ىػػذا اضتػػديث روي عػػن مػػَ ٍن واحػ ٍػد ورجػ ٍػَ واحػ ٍػد وام ػرأةٍ واحػػدةٍ قلنػػا :نعػػم ّػ ُّػَ ذلػػك
ا ي ٌ قد روى ال خاري عن أن عن الن  أَنو ّاف إذا تّل َم بالّلم أعادىا ال ًا ح تُُهػم عنػو صػ ّأعػا
ألُا ٌظ ّلُّها قاعتا عليو الصالة والسالـ معلِّما لنا ما ِ
بيصرؼ
ينعق ُد ِبو النّاح
ً
ّ
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :عٓ.
وٌح ـ ٟحٌعمٛى ( ١ىحٍ حٌىظذ حٌعّ١ش)ٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :ـ١عٍُٚ .ـ ١ ٟىحٍ حٌـ :ً١ـٕعٍُ.
وٌح ـ ٟىٚ ,لي ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.
«أو مسيانُ ٌ للدعا ضمَعا» لي يف د
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ٠ :ـَِٚ .ـ ٟحٌعمٛى (ىحٍ حٌـٔ :)ً١ـَِ .ى.»٨« ْٚ

()ٚ

ال يت لألعشى وىَ يف ديَانو ٖٖٗ رقم ٙٗ :من قصيدة نتدح ا قي بن معد يّرب ورواييو يو:
ليقاؿَ :من ذا قاعتا
اظتلَؾ حّيم ٍُ
وذري ٍُ تا
قد قليُها َ
َ
وىػػَ يف شػػرح قطػػر النػػدى ٗٓٔ رقػػم ٖٕ :وشػػرح شػػذور الػػذىب  ٔٗٙرقػػم ٙٛ :وقت ػ اعتَام ػ ٔ ٕٜٛ:رقػػم:
ٕٔ٘
يف د :االختاذ

()ٜ
(ٓٔ)

ينظر :األش اه والنظائر (اليضمني) ٕٕٔٙ:
يف النسخ :لُ

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)

()ٛ
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ٍ
مطلَب بال ّذات ،كال
إذ المعطا ه المطل ب ،واللُ ُ وْيل ٌ إليو ذريُ

(ٔ)
–((وكتَز ختُيُها  -و ي ُ اظتهمل م تشديد الي ييّ ل ٌ

يٌمى :بّسػر اظتهملػ وتشػديد الي ييّػ

قػػاؿ «ابػػن جػ »(ٕ) :كتػػَز ّػػَف «مػػا» زائػػدةً يجػ ّػر(ٖ) مػػا بعػػدىا ب ػ«ْػ ّػي» علػػى اب ػػا

َّعػػا عػ «الػػذي» أي:
و ُ

ػتذوؼ ىَ «ىَ»(٘)
ٍ
وّذا ع «شي »(ٗ) ري ،ب
وأجاز قَـ النصب على االْيثنا ( )ٙولي باصتيد

ٌ
ّ
قالَا :وال يُسػيعمَ إالّ مػ اصتَ ْ ػد ،ػال تقػَؿ« :جػا ٓف القػَـ ْػيّما زيػد» حػ تػا ب ػ«ال»؛ ألنّػو ّاالْػيثنا وقػاؿ «ابػن

منصَب بالنُي
يعيش»(ّ :)5ذلك وّذا ااحب «ال ارع»( )3قاؿ :وىَ
ٌ

قاؿ(« )2اطتطيب اليبياي»(ٓٔ) و «األزىري»(ٔٔ)
ُّ

ُّ

السخاوي»(ٔ) عن « ٍ
علب»َ :من اْيعملو خبالؼ ما قاؿ «امرؤ القي »[ :من الطَيَ]
ونقَ « ّ

وال ْيما يَـ ٍُ بدارةِ جلج َِ(ٕ)
ّ

ٌ

ُ ُ

(ٔ)
(ٕ)

ـ ٟؽ :طلم١مٙخٚ .ـ ٟحٌّٜزخف حٌّٕ :َ١طوف١فٗ.
ينظر قَلو يف تاج العروس ،مادة (َْو) ٖٕٙ:ٔٛ

(ٖ)

جر ّات و» ويف د :يجػر ويف اظتصػ اح اظتنػري :كتػَز ّػَف «مػا»
ّذا يف ب ويف أ و ج :جر ويف ىامشهما« :لعلو ّ
زائدة يف قَلو« :وال ْيما ٍ
يَـ بدارة جلجَ» يَّف غتروراً ا على اب ا
ّ
ْي وىَ ،طا واليُسري من ابن عالف ،زاد يف أ و ب و ج ،وَف يث ت يف د
يف أ و ب و جّ :
ينظػػر :الّي ػػاب (ب ػػاب اظتنُ ػػي اظتض ػػاؼ ب ػػالـ اب ػػا ) ٕ ،ٕٛٙ:وش ػػرح الّا ي ػ (اظتس ػػيث ) ٕ ،ٖٔٗ:وم ػ الل ي ػػب

(ٗ)
(٘)
()ٙ
()ٚ
()ٛ

()ٜ
(ٓٔ)
(ٔٔ)

(ْي)  ،ٔٛٙوقت اعتَام (اظتسيث ) ٖ ،ٕٜٔ:وحاشي الص اف (االْيثنا ) ٕٕٗٚ:
ّ
وىم األُ،ش وأبَ حا والنّ اس ينظر :ارتشاؼ الضرب (االْيثنا ) ٖٜٔ٘ٗ:
شرح اظتُصَ (االْيثنا ) ٕ ٛ٘:وابن يعيش ىَ علي بػن يعػيش بػن ػتمػد ،أبػَ ال قػا  ،مَ ػق الػدين ،تػَيف ٍلػب ْػن
ٖٗٙىػ ب ي الَعاة ٕ ،ٖ٘ٔ:رقمٕٔٙ٘ :
مػػن القسػػم الضػػائ مػػن ال ػػارع نقلػػو ػتقػػق ال ػػارع يف ضتقػػو عػػن اظتصػ اح اظتنػػري  ٚٔٚواػػاحب ال ػػارع ىػػَ إشتاعيػػَ بػػن
القاْػػم بػػن عيػػذوف ،اظتشػػهَر بػا علػػي القػػاِف ،نسػ ل لػػد مػػن أعمػػاؿ أرمينيػ تػػَيف بقر ػ ْػػن ٖ٘ٙى ػ ب يػ الَعػػاة
ٔ ،ٖٗ٘:رقمٜٕ٘ :
زاد يف د :قاؿ :وّذا والُاعَ ىَ الُيَمي ااحب اظتص اح اظتنري
شػػرح اظتعلقػػات العشػػر ٖٗ ٖ٘ واليبيػػاي ىػػَ لتػػىي بػػن علػػي بػػن ػتمػػد ،أبػػَ زّريػػا تػػَيف ْػػن ٕٓ٘ى ػ ب ي ػ الَعػػاة
ٕ ،ٖٖٛ:رقمٕٕٜٔ :
يف هتذيب الل (باب اللطيف من السني) ٖٔ :ٕٖٔ:ويقػاؿ :وقػ ػال ٌف يف ْ ّػي رأْػو ،وْػَا رأْػو أي ىػَ م مػَر
يف النعم حّاه علب عن ْلم عن الُرا وأما قَؿ امرئ القي :
لجَ
رب يَـ اا ٌٍف لك منهما وال ْيّما ٌ
أال ّ
يَـ بدارة ُج ُ
ٍ
ٍ
ٍ
ػَـ» أراد :وال ْػػي
ويػػروى :وال ْػػيما يػػَـ مػػن رواه «وال ْػػيما يػػَـ» أراد :وال مثػ ُػَ يػػَـ و «مػػا» اػػل ٌ ،ومػػن رواه « يػ ٌ
يَـ
الذي ىَ ٌ
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قد أ،طا يع ب ري «ال»
ووجه ػػو أ ّف «ال ّْ ػػيما» لرتج ػػي م ػػا بع ػػدىا عل ػػى م ػػا ق له ػػا يّ ػػَف ُؼترجػ ػاً ع ػػن مس ػػاواتو إُف اليُض ػػيَ(ٖ) ق ػػاؿ «اب ػػن

اضتاجب» :وال يسيثنَف ا إالّ من يريدوف تعظيمو

قاؿ «السخ (ٗ)
قلت «ْيّما» ب ري نُي اقيضػى اليسػَي  ،وي قػى
اوي»  :أيضاً يو إيذاف با ّف يو ضيل ً ليست ل ريه ،ولَ َ
ّ ّ
وتعظيم
مدح
اظتع على اليش يو ال ي قى ٌ
ٌ
منصَب ب ػ«ال» ّ-مػا م ّػر -ػال كتػَز حػذؼ العامػَ وإبقػا عملػو إالّ شػاذاً ػ «ال» يف «ال ْػيما» ن ػاليها يف
و«ْيّما»
ٌ

«ال رج ػ َػَ يف الػ ػدار» ه ػػي اظتُي ػػدة للنُ ػػي ،ورّ ػػا ُح ػػذ ت يف الش ػػعر وى ػػي مػ ػرادةٌ ويق ػػرب من ػػو ق ػػَؿ «اب ػػن الس ػ ّػراج»(٘) وبعض ػػهم

يسيث ( )ٙبػ«ْيما»)) ّذا يء،ذ من «اظتص اح اظتنري»()5

الس ػمىع,
م ػ تقػػىدـ ٌ

ػػن ّف اضتُ ػ ،ػ ّػَاف وال ْػػيّما مػ

ػػَؿ األزمػػاف

كع ػ ًـ ػػبط

أي :اضتػ ِ
ػديث

اظتسمَع

[ٕٙج] بىلكتىب

(ٔ)

ْ ػػُر الس ػػعادة (ب ػػاب ال ػػداؿ) ٔ ،ٕ٘ٛ:وينظ ػػر :الص ػػاح (ْ ػػيما) ٕٖٕ والس ػػخاوي ى ػػَ عل ػػي ب ػػن ػتم ػػد ب ػػن ع ػػد

اليت ىي قيد العلَـ[ :من الرجا]
قيده
العلم اي ٌد والّياب ُ

قيِّد ايَد َؾ بالقيَد الَا ق ()3
ْ

َ

الصمد ،أبَ اضتسن ،علم الدين تَيف بدمشق ْن ٖٗٙىػ ب ي الَعاة ٕ ،ٜٕٔ:رقمٔٚٙٛ :

(ٕ)

ٍ
ػك مػػنهن اػػا ٌٍف ودارة جلجػػَ ذػػدير مػػا  ،وىػػي مػػن دارات العػػرب ينظػػر:
ال يػػت مػػن معلّقيػػو واػػدره :أال ُرب يػػَـ لػ َ
اظتُصػػَ  ٜٙوقت ػ اعتَام ػ ٖ ٕٜٖ:رقػػمٜٕٔ :
ْػػُر السػػعادة ٔ ٕ٘ٛ:وىػػَ يف ديَانػػو ٓٔ والصػػاح ٕٖٕ و ّ
واطتاان ػ ػ ٖ ٗٗٗ:رقػ ػػم ٕٗٗ :وشػ ػػرح ش ػ ػَاىد اظت ػ ػ ٖ ٕٔٙ:رقػ ػػم ٕٔٛ :وحاشػ ػػي الص ػ ػ اف ٕ ٕٗٛ:وحاشػ ػػي

(ٖ)
(ٗ)
(٘)

اطتضري ٔٛٙ:
ّذا يف اظتص اح اظتنري ويف النسخ :اليُصيَ
ينظر قَلو يف تاج العروس مادة (َْو) ٖٕٚ:ٔٛ
ينظر :األاَؿ يف الن َ (باب االْيثنا ) ٔ ٖٓ٘:وزاد يف اظتص اح اظتنري :وابن بابشاذ

()ٙ
()ٚ

ّذا يف د واظتص اح اظتنري وقد ْقطت من أ و ب و ج
اظتص اح اظتنري مادةْ( :يي) وينظر :اليذييَ واليّميَ  ٖٖٙ:ٛواليذّرة ٕٜٚ

()3

وتُ ّّها بني اطتالئق الق
وبعده:
من اضتماق أف تصيد ذاال ً
نسػ ػ هما بعض ػػهم لضم ػػاـ مال ػػك ينظ ػػر :إعانػ ػ الط ػػال ني ،دار الُّ ػػر ،ب ػػريوت ،طٔ( ،ٜٜٔٚ ،الط ػػالؽ) ٗ ٘:و يف
ّشف الظنَف ٔ ،ٖٗ:قاؿ رَْؿ اهلل « :العلم اػيد والّيابػ قيػ ٌد قيػدوا -رزتّػم اهلل تعػاُف -علػَمّم بالّيابػ »

وَف أجده ذا اللُػ ونسػب بعضػهم شػطره األوؿ لسػ نَف تلميػذ مالػك .ينظػر :الَُاّػو الػدوآف علػى رْػال ابػن أ
زيد القريوآف (،ط الّياب) ٔ ٖ٘:وقريب منػو يف «نػَادر األاػَؿ» لل ّػيم الرتمػذي يف األاػَ اطتػام والعشػرين
ٔ« :ٜٔٙ:يف أ ّف الّياب قيد للعلم وحُ لو من النسياف» :عن أن بن مالك  قػاؿ :قػاؿ :رْػَؿ اهلل  :قيّػدوا
العلػػم بالّياب ػ وقػػد جعػػَ علمػػا اظتصػػطل ابمػػال مػػن آداب احملػػدث وأ ا ػَا باضتػػديث عػػن أقتيّػ الّياب ػ ينظػػر:
تدريب الراوي (النَع الساب والعشروف) ٕٔٗ:
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ً
كاالتكىؿ علا

معطَؼ على «تقػادـ» -وذلػك أل ّف االتّػاؿ عليػو يُُضػي لعػدـ مراجعػ احملُػَظ
الحفظ -
ٌ

َ،اف قاؿ اظتيقَف(ٔ) اظتيقنَف :راج ِ النقَؿ واعلم ما تقَؿ
اعيماداً على ّقَة اضتا ظ واضتُ ّ

كالضىب ي

َْ

َا اد ٍر(ٕ)

مط

م أي :من ال ُّػرواة

ىمن ب

المعطا الػذي لل ػديث وعليػو مػداره

م ػػداره ح ػ ػ إ ّف «ال يهق ػػي»(ٖ) و «ال ػػَي»(ٗ)
مترج ػػاف اضت ػػديث بلُ ػ ػ ِ ذ ػػري م ػػا يف الصػ ػ ي عل ػػى حس ػػب رواي ػ ػ إْ ػػنادقتا
ّ
ّ

ويعاوانو(٘) إليو مريدين معناه أو أالو [منو]( ،)ٙولذا ال يعاى بذلك اللُ للص ي ح يقابَ ا يو()5
ُ
ُ

كأم ػى ػػب ي
ٌ

اللفػػىظ( )3م ػ

ىيئاهتػػا وعَار ػػها فبعي ػ ه

الس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِّػّيت»( :)2وال تُ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي
وم ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً ق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ «اب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن ِّ

ج ػ ٌ ان -بّسػػر اصتػػيم [ٔٙب] أي :عاي ػ ً

اصت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيم(ٓٔ) -ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيٌمى ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي

(ٔ)
(ٕ)

ٌٔ١ض ـ ٟى.
وٌح ـ ٟىٚ .ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٟ :زِٜ ٢يٌٍٚ .عٍٙخِٜ ِٓ :يٍ «ٟز.»٢

(ٖ)

أزتد بن اضتسني بن علي ،أبَ بّر ،ال يهقي الشا عي ،اظتيَىف بنيسػابَر ْػن ٗ٘ٛى ػ تػذّرة اضتُػاظ ٖ ،ٖٕٔٔ:رقػم:
ٗٔٓٔ
يف ّيابػػو «مصػػابي السػػن » ،وىػػَ مط ػػَع ينظػػر :تػػدريب الػراوي (النػػَع الثػػآف) ٔ ،ٔٚٙ:وّشػػف الظنػػَف ٕ،ٜٔٙٛ:

(ٗ)
(٘)
()ٙ
()ٚ
()3
()ٜ
(ٓٔ)

والرْال اظتسيطر (ّيب غتردة أو منيقاة من ّيب األحاديث اظتسندة) ٔٚٚ
ـ ٟى٠ٚ :عَؾ أٔٗ.
ُ٠خىس ِٓ ى.
ينظر :ختريع اضتديث الشريف (بياف أف العمدة يف اليخريع أاَ اضتديث) ٖٜ
عٕي ــخي :حٌٍف.:
ينظر :إاالح اظتنطق (ال اب ،ٖٖ )ٔ :و(ال اب ،ٙٗ :ما ىَ مّسَر األوؿ ؽتا ي يو العام أو ميو) ٕٓٛ
حٌّٜزخف ِخىس (ؿيى).
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حديث»(ٔ) أو رت لو شذوذا(ٕ)
الحىديث :اْم رت « ٍ
ُح ُدو ٍ»(ٖ) مراداً ا اضتديث
ً
أو رت ُ «أ ْ
ٌ

ً
الط ى

اؿ -بّسر الطػا اظتهملػ

وختُيػف الػَاو -كقػ قػىؿ ػفيىف -بيثليػث ّأولػو(ٗ) -الثػ

اظتثلث وَّْف الَاو نس لػ« ٍَر» بط ٍن من «قتداف»(٘) ومن ع د مناة(ّ )ٙذا يف «اللّب»( )5للمصنّف

«إف قلػػت ُُ( :إ ٌػي أحػ ٌ ثكم حػػديثاً كمػػى

ذلك

إٌ مى ه

مقامها()2

كمػن
ى

ػب
ظىػر :اعي َ

ألُاظ الروايات م ّاحتاد معناىا

(ٔ)

(ٕ)

ي ُلعسػػر

يءديها ٍاعتا( )3وتارةً تعب عنها ا يقَـ مقامها()2
اظتءدي لو تارةً ِّ
أي :اظت دث بو المعطا» والع ارة ِّ
ّ
ُ

فػي روايػات الحػ يث

احيماؿ
لقَتو شك وال
ٌ
الذي ال يدا،لو ّ

يف اليع ري

ػػمعت ُُ) أي :بلُظػػو

فػػال تصػ ق

رم :بُػي
ٌ

أٌ

الرواة
م أيّ :

أد ػا :أق ِّػَ ظػ ور :اعي ػا ٍر

[٘٘أ] إ ٌمى

المر الثى ي من أْ اب عدـ االْيدالؿ بو :أ ٌ كق

علًػم العل ىػم اليقػين

يرككف اضتديث بىلمعطا ل لََػ اال،ػيالؼ يف

اللحن :بنّْاف اضتػا ؼتالُػ ُ العػرب يف قَانينهػا

ورده أبػ ػػَ حيػ ػػاف وذّػ ػػر يف الّشػ ػػاؼ احيمػ ػػاؿ َّنػ ػػو لتيمػ ػػَ أف يّػ ػػَف رت ػ ػ
ذّػ ػػره الاؼتشػ ػػري يف الُػ ػػائق والّشػ ػػاؼ ّ
اظتُصَ
«أحدو » ،وَف يذّر أنّو رت «حديث» شذوذاً ّما ذّر يف ّ

ينظػ ػػر :الُػ ػػائق ،مػ ػػادة (نعػ ػػي) ٗ ،ٗ:والّشػ ػػاؼ (اظتءمنػ ػػَف ٖٕ ،ٜٔٓ:ٖ )ٗٗ:وال ػ ػػر احملػ ػػيا (اظتءمنػ ػػَف ٖٕ)ٗٗ:
 ،ٖٚٙ:ٙوالدر اظتصَف (اظتءمنَف ٖٕٖٗٙ:ٛ )ٗٗ:
يّسػػر ىػػَ علػػى ذلػػك ال نػػا ) ٖ،ٙٔٙ:
ينظػػر :الّيػػاب (بػػاب مػػا جػػا بنػػا رتعػػو علػػى ذػػري مػػا يّػػَف يف مثلػػو ،وَف ّ
اظتُصػَ (االْػم اهمػَع م نيػاً علػى
واألاَؿ يف الن َ (باب ما جا بنػا رتعػو علػى ذػري مػا يّػَف يف مثلػو) ٖ ،ٕٜ:و ّ
ذري واحد اظتسيعمَ)  ،ٜٔٙوشرح الشا ي ٕ ،ٕٓ٘:واليصري (باب اليص ري) ٕ٘ٙٗ:

(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ

الُرا  ،وقد ّرده ابن ّبري ينظر :لساف العرب وتاج العروس مادة (حدث)
وىَ قَؿ ّ
ينظر تاج العروس ،مادة (ُْي)
قتداف شعب عظيم من ق طاف ينظر :لب الل اب ،مادة (اعتمدآف) ٕ ٖٕٜ:رقمٕٗٗٔ :
ّػ ػػذا يف م ػ ػػادة (الث ػ ػػَري) يف األنسػ ػػاب ٖ ،ٔٗٙ:والل ػ ػػاب الب ػ ػػن األ ػ ػػري ٔ ،ٕٗٗ:ول ػ ػػب الل ػ ػػاب ويف أ و ب و ج:
«مناؼ» ،ويف ىامشها :قَلو «ومن ع د مناؼ» اَابو مناة لرياج

()ٚ
()ٛ

لب الل اب مادة (الثَري) ٔ ٔٛٚ:رقمٛ٘ٚ :
ّذا يف د وقد ْقطت من أ و ب و ج و يها «تءديها» مّاف «يءديها»

()ٜ

يف ىػػامش أ و ب و ج(« :تػػارًة تءديػػو ٍالػػو وتػػارة تعػػب عنػػو ػػا يقػػَـ مقامػػو) حااػػَ ا،ػػيالؼ الشػػيخني أنّػػو إف أعيػػد
الضػػمري للع ػػارة [يف ب :للمصػػنّف] الضػػمائر بعػػده مءنث ػ  ،وإف أُعيػػد للمع ػ الضػػمائر مػػذّرة انيهػػى» زاد يف ب:
علَي
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يث ووقَعػو

كثيران :وقَعاً(ٔ) أو زمناً أو مّاناًّثػرياً فيمى ركم من الح
م ػػن ال ػ ٌػركاة ك ػػى ا غي ػػر ع ػ و
ػاجم كال بػػاليطّ لّػػَعم ال يعلمػ ػ ف لس ػػىف
ػرب ب ػػىلطب ؛ ّ
ألعػػم أع ػ ُ
ً
مر
العرب اظتدلَؿ عليو بصطىع الطح  :بّسر الصاد العلم اضتااَ ُّ
باليمرف ّما ّ
فػلُقد العربيّػ

ػيهم بَجهيهػا كقىػ اللحػن فػي كالم

ػم ,كهػم أي :ال ّػرواةُ

يػو؛ ل ٌف كثيػران مػن

ال يعلمػ ف

[ٗٛد]

(ٕ)
إٓف أ،ػػَؼ مػػا أ،ػػاؼ علػػى الػػب
ومػػن ج ِهػػَ شػػيئاً ال يػػدري إذا ،الُػػو ولػػذا قػػاؿ « ُشػػع ُ» ّ :
ذل ػػك صتهلهػػم بالعربيّ ػ َ

ميعمػداً ليي ّػَأ مقع َػده مػن النػار»(ٖ) ألنّػو ّ ػاف
اضتديث إذا َف يعرؼ الن َ أف يػد َ،يف رتلػ قَلػو « :مػن ّػ َذب عل ّػي ِّ
ال يل ن
حاؿ
واصتمل االشتيّ ٌ

غير الفصي
كق كق في كالم م كركايت م ي

[أي جارياً ذػري غتػراه](ٗ) ّإمػا لن ػَ(٘) تنػا ٍر

تنا ٍر أو لضعف ٍ
غير
تاليف من لسىف العرب ك علم -
َ
معاشر الن اة  -قطعىن ى
أنّو ّذري اليع ري تُنّناً يو -أ ٌف ر ؿ الل  كىف أفص الطىس.

ك -ىػَ علػم اليقػني إالّ

ويف اضتديث على ٍ
َع لُظاً وإف ّاف معناه ابياً « :أنا
ّالـ يو الص ي ُ أنّو مَ ٌ

أ صػ ػ ػ م ػ ػػن نط ػ ػػق بالض ػ ػػاد»()ٙ
ػت ج ػ ػػا ٓف ػ ػػا جبي ػ ػػَ
ويف ح ػ ػػديث آ ،ػ ػػر« :إ ّف ل ػ ػ ػ إشتاعي ػ ػػَ ّان ػ ػػت [ٖٙج] ق ػ ػػد َد َر َْ ػ ػ ْ
ُظيُها»(.)5

(ٔ)
(ٕ)

زاد يف دّ :ثرياً
ًوةةَٖ عٍّةةخء حٌلةةي٠غ ٌٛ٥ةةّع ٟرمَ٠ةةذ ِةةٓ ٘ةةٌح حٌٍفةةُٚ ,:حىٚح عٍ١ةةٗ « :مهمػػا رويػػت عنػو وضتنػػت يػػو
ّذبت عليو»ٚ .لي طزع حرُٓ حٌ ١ذ حرَٓ ع ْ٩ـٔٔ ٟةزظٗ ٌ٘ةعزش حٌفة:َ:ٕ٠ .ٗ3ٕ:ٔ ٞ١حٌّ٦ةخعٗ,ٔ3
ِٚميِةةش حرةةٓ حٌٜةة٩فٚ ٕٔ5طةةخٍ٠ن حٓ٦ةةٓٚ ,ٕ5٘:ٔ٘ َ٩ةة َ١أعةة َ٩حٌٕةةز٩ء ٓٔٚ,ٔ53:طٙةةٌ٠ذ
حٌىّخي ٚ ,ٖ33:ٔ3طيٍ٠ذ حٌةَحٚ ٕ٘ٙ:ٔٞٚـ١ةٗ أ٠٠ةخ ا ٔ ٍٜٚ :ٕ٘5:حٌو ١ةذ عةٓ ٗةعزش لةخي:
«ِٓ ٍ١ذ حٌلي٠غ ٠ ٌُٚز َٜحٌعَر١ش وّؼً ٍؿةً عٍ١ةٗ رُةٌَْٔٚ ,ةٌ ْ١ةٗ ٍأّ»ٗٚ .ةعزش ٘ة ٛحرةٓ

(ٖ)

(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5

حٌلـخؽ رةٓ حٌةٍٛى ِٔ٠ةً حٌزٜةَس أِ١ةَ حٌّةئِٕ ٓ١رخٌلةي٠غ .طةٛـٓ ٟةٕش ٓ٘ٔٙة  .طةٌوَس حٌلفةخه
ٔ ٔ2ٖ:لُ.ٔ35 :
ّ
كةةي٠غ ِظةةٛحطَ ِ٘ةة٠ ٍٛٙىةةخى أْ ٠ ٨وٍةة ٛوظةةخد كةةي٠غ ِٕةةٗٚ .لةةي أـةةَٖ حٌ زَحٔةة ٟرّئٌةةؿ:ٕ٠ .ةةَ:
طيٍ٠ذ حٌَح ٛ٘ٚ .5ٗ:ٕ ٞٚـة ٟحٌزوةخٍ ,ٕ٘:ٔ ٞوظةخد حٌعٍةُ ,رةخد اػةُ ِةٓ وةٌد عٍة ٝحٌٕزة ٟ
ٍ ,ٖ3لُ ,ٔٓ:ٔ ٍُِٔٚ .ٔٓ5 :حٌّم ّيِش ,رخد ـِ ٟحٌظلٌ ِٓ َ٠حٌىٌد عٍٍٓ ٝةٛي هللا ٍ ,ٕ لةُ:
ٖ.
ُ٠خىس ِٓ ى.
يف أ و ب و ج :الن َ ولعَ ما أ يو ىَ الصَاب ويف د :لينا ر
ٓزك طوَ٠ـٗ.
ٓزك طوَ٠ـٗ.
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فلػػم يكػػن يػػتكلٌم(ٔ) إالٌ بأفصػ اللغػػىت ,كأحسػػن التراكيػػو ,كأ ػ رهى
االْيعماؿ

كأجال

يف

ى :باصتيم والااي ،أي :أعظمها وىذا ؽتنَع بَ الالزـ لّالمو الُصاح أما الياامػو لأل صػ يهػا(ٕ)
ّ
ٌ
ُ ّ

وإف ّانػت لػو ملّػ ُ ذلػك

ػريُ ملي ٍػاـ وذلػك ذػري ُمليَػ َػاـ يف الين ػايَ اظتعجػا ّيػف [يف ذػريه إال أف يّػَف مػراده أ ّف ىػذا األليػ ُػق

بشػػانو الّػػرٔف ولػػذلك قػػاؿ )ٖ(]:كإذا تكلػػم بغيػػر(ٗ) لغت ػ
فإ ٌمى يتكلم برلك م أهل تلك اللغ ً علا طريق اإلعجىز وْ ،ػرِؽ العػادة

األحػ ُّػق ىػػَ ْػػلَّها اظتشػػيمل علػػى مػػا ق ّدمػػو(٘)-إذ الػيّلم ب ػري ل ػ

ابنساف ،رؽ عادةٍ

مي» أنّػػو ظتػػا لقػػي
وقػػد جػػرى لّث ػ ٍري مػػن َوَرَيػػو  اتّ اع ػاً لػػو ذلػػك ّرام ػ ً عتػػم ،قػػد نُقػػَ عػػن الشػػيخ «ع ػػد الّ ػػري اضتَ ْ
ضػ َػر ّ
ّ
اطتَجو « ا الدين نَػ ْق َشَػْند( »)ٙوَف يّن ذريقتا ّلّمو بالُارْيّ و ِه َم ما متالطو ا ح جا من يرتجم بينهما

كعلى ريق تعليم الل( )5ل من غير معلٌم.
ٍ
ٍ
عيف عػن «علػي»  أنّػو قػاؿ للنػ  وقػد رآه يّلّػم العػرب بل ػاهتم اظتخيلُػ
حديث
ويف

اظتي اينػ [ٕٙب] :يػا

أب واحػ ٍػد ونشػػانا يف بلػ ٍػد واحػ ٍػد وإنّػػك تّلّػػم العػػرب بلسػ ٍ
رْػػَؿ اهلل ؿتػػن بنػػَ ٍ
ػاف مػػا نُهػػم أّثػػره ! قػػاؿ« :إ ّف اهلل ّ أدب ػ

ْعد بن بّ ٍر»()2
ِ
احسن تادي ػي( ،)3ونشات يف ب
وأ،رج «أبَ نُعيم»(ٓٔ) عػن «عم َػر»  أنّػو قػاؿ :يػا رْػَؿ اهلل مػا لػك أ صػ نا وَف ختػرج مػن بػني أظهرنػا قػاؿ:

درْت جا ٓف ا جبيَ
«ّانت ل إشتاعيَ قد
ْ

ُظيُها»

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)

عٕي ــخي ٚـ ٟحٌعمٛى١ٌ :ظىٍُ.
ـ ٟىِٕٙ :خ.
ُ٠خىس ِٓ ى.
يف ب :ب ريه وعند جاؿ ويف العقَد :بل ذري ل يو
وٌحٚ .ـ ٟى :ح٤كك رٍٔٛوٙخ حٌّ٘ظٍّش عٍِ ٗ١ةخ ليِةٗٚ .ـة ٟحٌفةٚ :ٗ3٘:ٔ ٞ١أِةخ لٌٛةٗ« :اًح طىٍةُ
رٍؽش ؼٌ َ١ؽظٗ» اٌن ...ـف ٗ١أّٔٗ ٚاْ وخْ ٠ظىٍُ رؽٌ َ١ؽظٗ ِع أً٘ طٍه حٌٍؽش حٌّظىٍُ رٙخ ّ
ـبْ ؼ١ةَُ٘
ِٓ حٌٜلخرش أ٠٠خ ا وخْ ٠ظٍمخ٘خ ِٕٗ عٍ ٗ١حٌٔ َ٩وّخ ٠ظٍمخ٘خ أٍ٘ٙخ ٕ٠ٚمٍٙةخ رؤٌفخهٙةخ ٌّةخ حٗةظٍّض
عٍ ِٓ ٗ١ح٤كىخَ حٌَ٘ع١ش ٌّٚخ ـ ِٓ ٗ١ح٦عـخُ حٌ:خَ٘.
ـ ٟؽٔ :م٘زٕيٚ .ٞـ ٟى٘ٔ :زٕيٖ.
ُحى عٕي ــخيًٌ :ه.
ـ ٟى :أىرٟ
أهَؿٗ حٌعٔىَ ٞـ ٟحِ٤ؼةخيٚ ,حرةٓ حٌـة ُٞٛـة ٟحٌٛح٘١ةخص ٚلةخيٜ٠ ٨ :ةق:ٕ٠ .ةَ :وٕةِ حٌعّةخي
ٍ ,ٕٖٔ:5لُٚ ,ٔ3ٙ5ٖ :ـ ٞ١حٌمي َ٠طلض كي٠غ «أ ّىرٍٕ ٟرٚ ,ٕٕ٘:ٔ »ٟو٘ؿ حٌوفخء ٔ,5ٓ:
ُ
٘ٔٚؤص ـ ٟرٕٓ ٟعي».
ٍلُ١ٓٚ .ٔٙٗ :ؤط ٟلَ٠ذ ِٕٗ «ر١ي أّٔ ِٓ ٟلَ,ٖ٠

(ٓٔ)

ـ ٟأهزخٍ أٛفٙخْ (أكّي رٓ ٠ل ٝ١رٓ حٌلـةخؽ حٌـَٚحءحٔةٌٚ .ٔٔ5:ٔ )ٟف:ةٗ عٕةٗ٠ :ةخ ٔزة ٟهللا
ِخ ٌه أـٜلٕخ ؟ ـمخي حٌٕز : ٟؿخءٔ ٟؿزَ ً٠ـٍمٌٕٕ ٟؽش أر ٟآةّخعٚ .ً١أرةُٔ ٛعة٘ ُ١ة ٛأكّةي رةٓ
عزي هللا رٓ أكّي حٛ٤زٙخٔ ٟحٌّظٛـٕٓ ٝشٖٓٗ٘  .طٌوَس حٌلفخه ٍٖ ,ٔٓ2ٕ:لُ.22ٖ :

()ٙ
()5
()3
()2
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وال ؼتالُ َ بػني ىػذا وق ِ
ػَؿ اظتصػنّف مػن ذػري معلّػم؛ أل ّف جبيػَ ْػُريٌ إُف رْػَؿ اهلل  ػا علّمػو مػَاله ال أ َػر لػو يػو
وإْناد اليعليم إليو يف آي ِ ﭽﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭼ(ٔ) بنا ً على أ ّف(ٕ) اظتراد بػ ﭽ ﭧ ﭨﭼ(ٖ) من ابْناد إُف الس ب
ُ
الس ب

ف
كالمصطٌ ي
اال ػػت الؿ للقَاعػػد الن

يػو للعهػد اضتضػَري٘ٙ[ -أ]قػ أكثى ػ ىر مػن

-يعػ «ابػن مالػك» مصػنّف «اليسػهيَ» ػ«أؿ»

بم ػػى كرد فػػي

َيّػ

ادؼ لػ ػ«اضتػػديث» -متع ٌقب ػى يف تػػرؾ(ٗ)
الىثىػ ػر -بُػػي أوليػػو م ػر ٌ
ن

حاؿ من اعَ «أّثر» -باعم
االْيدالؿ يف ذلك -وىَ ٌ

 :مثلث الااي و ي هػا ل ػ«قػر ٍ
يش» و ّػمها ل ػ«أْ ٍػد» وّسػرىا لػ عض

«قػػي ٍ » أي :بظنػػو ويطلػػق الػػاعم عػ القػػَؿ احملقػػق(٘) ومنػػو قػػَؿ «أـ ىػػان بنػػت أ الػػب» :زعػػم «ابػػن أمػػي» -تع ػ ()ٙ
ّ
ّ
ّ
ّ
ُ ّ
أ،اىا «علياً» -أنو قاتَ الناً :رجال أجارتو اضتديث( )5واألحسن أف لتمَ عليو ما ىنا()3
ّ

ّ

ٌ

عل ػػا الطحػ ػ

ً

يٌين :ميعلّػػق بػ ػ«ميع ّق ػػب»

ُ

كم ػػى أمع ػػن الطظ ػػر ف ػػي

ذل ػػك أي :مػػا ب ػ َذؿ اصتُه ػػد يف

االْيقصػػا والي ريػػر ويف «اظتص ػ اح»( :)2أمعػػن الُػػرس إمعان ػاً :ت اعػػد يف عػػدوه ،ومنػػو :أمعػػن يف الطّلػػب :بػػالغ يف االْيقصػػا

واظتعآف(ٓٔ)

كال صػ ًػحو مػػن لػ التمييػ يػا

وقَة ذّائو وش ّدة ذىنو
أ،ذ العلم كَدة همو ّ

كق قػىؿ(ٔٔ) قى ػي

جَازه(ٔ)« -ب ر ال ين بن

ىػػذا م ػ علػػى زعػػم «أ حيػػاف» أ ّف «ابػػن مالػ ٍ
ػك» َف يػػالزـ اظتشػػايخ أي:
ّ

ػالؼ بيّنيُػو يف «شػرح إيضػاح اظتناْػك» واألاػ
القضػىة -يف جػَاز إ القػو ٌ ،

اظتقدْي» والد «الع ّػا بػن رتاعػ َ»(ٕ) ككػىف -معطَ ػ ٌ علػى «قػاؿ»
جمىع ى الّنآفّ
ّ

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

حٌٕـُ ٖ٘.٘ :
ـ ٟأ  ٚؽ :أّٔٗ.
ٌٔ١ض ـ ٟى.
أ :ٞـ ٟطَو«ٚ .ُٙطَن» ٌٔ١ض ـ ٟى .أ :ٞطعمذ حرٓ ِخٌه حٌٕلخس ـ ٟحٓظي ٌٗ٨رخٌلي٠غ حٌٕز.ٞٛ

(٘)
()ٙ

حٌّٜزخف حٌِّٕ َ١خىس (ُعُ).
«أ ِّ ٟطعٕ »ٟوٌح ـ ٟىٚ .ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :أر١ ٟخٌذ.

()5

أهَؿٗ حٌزوخٍ ٔٗٔ:ٔ ٞـ ٟوظخد حٌ٩ٜس ـ ٟحٌؼ١خد ,رخد حٌٜة٩س ـة ٟحٌؼةٛد حٌٛحكةي ٍِظلفةخ ا رةٗ
ٍٖ ,لُ ٗ23:ٔ ٍُِٔٚ .ٖ٘ٓ :ـ ٟوظةخد ٛة٩س حٌّٔةخـَ ,ٓ٠رةخد حٓةظلزخد ٛة٩س حٌ ّ٠ةل,ٖٔ ٝ
ٍلٌُٚ .ٖٖٙ :ف٠ :ٗ:خ ٍٓٛي هللاُ ,عُ حرٓ أِ ٟأّٔٗ لخطة ًٌ ٍؿة٩ا لةي أؿَطُةٗ ـة ُْ٩رةٓ ٘ز١ةَس .ـمةخي
ٍٓٛي هللا : :لي أؿَٔخ ِٓ أؿَص ٠خ أَ ٘خٔت.
أ :ٞأْ ٠لًّ حٌِعُ ـ ٟحٌّظٓ عٍ ٝحٌّعٕ ٝح٤ه ٛ٘ٚ ,َ١حٌمٛي حٌّلمك.

()2
(ٓٔ)

اظتص اح اظتنري مادة (معن)
ـ ٟحٌّٜةزخف حٌّٕ١ةَِٕٚ :ةٗ :أِعةٓ ـة ٟحٌ ٍّةذ .اًح رةخٌػ ـة ٟحٓ٨ظمٜةخء«ٚ .حٌ َّ َعةخُْ » ََُٚحُْ «وة»َ٩

(ٔٔ)

حٌّٕ ِي.
ُحى عٕي ــخيٌٕ :خ.

()3
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ػاؿ مػػن اعلػػو بن
«قػػاؿ» أو حػ ٌ
[ٜٗد] اظتيقني :

ػػمار «قػػد»(ٖ) -ممػػن [ٗٙج] أ ىخػ ىر العلػػم عػػن «ابػػن مىلػ و
ػك»

قلت ل  :يى ي م
ي

وّػػاف مػػن اظتيقنػػني

ػالؽ «السػيّد»
ب معهػم يف ػتػاوراهتم وإ ُ
يو تعظيم اظتشايخ يف ،طا م ،والي ّ
ػاد ُ

وحده
على ذري اهلل واليَا ُ إذا أتى بضمري اظتيّلم َ

هرا الح

ركات ػ

يث :تاب لػ«ىذا» نعت لو أو عطف ٍ
بدؿ على اطتالؼ
بياف أو ٌ
ٌ
ٌ

(ٗ):بضػ ّػم الػػرا رت ػ «را ٍو» ّ ػ« ُذػااة» رت ػ «ذػػا ٍز»

وىػػَ م يػػدأٌ ،ػػبه« :العػػىجم»

وكتػػَز العّػ

رت ػ

()ٙ
(٘)
الع َجػػم بُي يػػني ،ػػالؼ
ػرس ويف «اظتص ػ اح» َ :
«األعجػػم» .يف «القػػامَس»  :األعجػػم َمػػن ال يُُصػ ّ ػ«األعجمػ ّػي» واأل،ػ ُ
الع َجػػم» أيضػاً باليػػا يقػػاؿ:
الع ْجػػم بػػَزف «قُػ ُْػػَ» ل ػ ٌ يػػو ،الَاحػػد عجمػػي ّ ػ«زنػ ٍػع» و«زؾتػي» اليػػا ْ
للَحػػدة وينسػػب ل ػ« َ
العػػرب ،و ُ
ػالـ:
منسَب إليهم ويف «القامَس»(:)5
رجَ َع َجمي:
ُّ
ٌ
َعجػم ػال ٌف الّ َ
جنسو َ
الع َجم وإف أ صػ َ رتعػوَ :ع َج ٌػم وأ َ
العجمي َمن ُ
الع ْجم
ذىب بو إُف ُ

ككقػ فيػ مػػن ركايػػت

م «مػػن» يػػو للي عػيض أو لالبيػػدا أو للسػ يّ

للمُعَؿ -أ ٌ ليس من لفػظ الر ػ

و اعػػَ «وقػ » :مػػى ييعلػػم

-بال نػػا

ؿ؛ للّ ػن أو للخػروج عػن الُصػاح أو ال الذػ و يُّػره إ ػالؽ «الرْػَؿ» مػن

ذػػري إ ػػا «اهلل» تعػػاُف علػػى النػ  تادبػاً معػػو نقلػػو «ال يهقػػي»()3
عي» وال يُشػػَّ قَلػػو تعػػاُف :ﭽﮆ ﮇﭼ()2؛
ّ
ُّ
عػػن «الشػػا ّ
حاؿ ؽتا ق لو [ٖٙب] عاملُها الين يو أو ابشارة
يف ّيف ّاف واصتمل الُعليّ ٌ
أل ّف ،طاب اهلل تعاُف تشر ٌ

فلػم يجػػو بشػ و
ػيء
ي

ْػَّتُو عػػن اصتػَاب ُػتيَ ِمػ ٌػَ أ ّف و ػَح االْػيدالؿ أذػ عنػو(ٓٔ) ػػن ّف األاػَ عػػدـ

الي يري(ٔٔ) وما يَجد يو(ٕٔ)
مءوٌؿ
ؽتا قد يُشَّ على ظَاى ِر العربيّ وال الذ ّ

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5
()3
()2
(ٓٔ)
(ٔٔ)
(ٕٔ)

«واألا جَازه» لي يف د
ِ٘ ٛلّي رٓ ارَح٘ ُ١رٓ ٓعي رٓ ؿّخعش أر ٛعزي هللا حٌلّ ٞٛحٌٌّٛي .طٛـ ٟرخٌمَحـش رّٓ َٜةٕش
ٖٖ١ . ٘5زمخص حٌ٘خـع١ش حٌىزٍَ ٖٔ2:2 ٜلُ.ٖٔٔٔ :
حٛ٤ق ّ
أْ حٌـٍّش حعظَح١ٟش.
وٌح ـ ٟحٌفٚ ,ٗ2ٕ:ٔ ٞ١عٕي ــخي ٚـ ٟحٌعمٛىٍٚ :ح٠ش.
حٌمخِ ّٛحٌّلِ ٢١خىس (عـُ).
حٌّٜزخف حٌِّٕ َ١خىس (عـُ).
حٌمخِ ّٛحٌّلِ ٢١خىس (عـُ).
ِٕخلذ حٌ٘خـع.ٕٗ٘ ,ٕٗٗ:ٔ ٟ
حٌّخثيس ٘.ٙ5 ٚٗٔ :
ـ٘ ٟخِٖ أ :ـ١ةٗ طٛؿ١ةٗ اْ أع١ةي حٌ٠ةٌّ َ١ة «حٌـةٛحد» أ ٚحٓةظويحَ اْ أع١ةي ٌة «حٓ٨ةظي٨ي»ٚ .ـةٟ
٘خِٖ ؽ :ـ ٗ١طٛؿ ٗ١أ ٚحٓظويحَ.
أ :ٞـٌ ٟف :حٌلي٠غ.
حٌ َ١ّ٠عخثي اٌ« ٝحٌلي٠غ».
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و(ٔ)
مترجَا عتا(ٕ) ولَّنو ت ّني(ٖ) اَاب ما عليو اصتمهَر وىَ بعي ٌد ج ّداً؛ إذ لَ ّاف ّػذلك لرجػ
لَّنو َف ّ

(ٗ)
ّذلك لرج عنو إليو ن ّف الظّ ّن بو صتالل قدره وَػلَق جره أف ال ييمادى على ال ا َ بعد تي ّقنو لو أاالً

كقػػىؿ(٘) «أبػ حيٌػىف»

ػَؿ عنػػو اظتسػ ِ
أعػػاد ذ ّْػػره ل عػد العهػػد بػػو لطػػَؿ الّػػالـ اظتنقػ ِ
ػرود لُظػُػو وابعػػادةُ عنػػد
َ ُ

الطػػَؿ معهػػَدةٌ يف الّيػػاب والسػػنّ  ،قػػاؿ تعػػاُف :ﭽ

ٗ ٘  ٙﮮ ﮯ

الُصَ بينو وبني ،به
لألوؿ لطَؿ ْ
ػ«أنّّم» الثآف تاّي ٌد ّ

اْيقصيت
إ ٌمى( )5أمعطت ُُ:
ُ
الذي تبىن عليو يف العلم

لئال يق ؿ مبت

ﮰ ﮱ[٘ٚأ] ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ( )ٙػ«أنّّػػم»

الكالـ في هػره المسػأل

ئ :اْم اعَ من االبيدا ()2

لتصَ شيئاً من العلم
واظت يدئَ :من َف ِّ
يسيقَ باليصَير وإقام الدليَ
حصَ جان اً منوّ ،إال أنّو ال
واظتيَْاَ :من ّ
ّ
قدر على ذين ّ
وإال ال انيها َ للعلم أاالً
واظتنيهيَ :من َ

مى

بىؿ ُُ :شا ُف

 :ىػي اظتطلػب [اليصػَيري]( )3الػذي

الطح

يين :م يدأٌ و،بٌ

العرب» يف
ى

ورتل « :يست ل ف بق ؿ ى

ػتَ اضتاؿ من اظتضاؼ إليو لَّف اظتضاؼ(ٓٔ) ّجائو(ٔٔ)
ّ

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5
()3
()ٜ
(ٓٔ)
(ٔٔ)

ٌعٍّٙخ :أ.ٚ
حٌ٠ةةّ َ١عخثةةي اٌةةٍٚ« ٝح٠ةةش»ٚ .حٌـةةخٍ ٚحٌّـةةٌَ« ٍٚىٔٛةةٗ» ِع ٛـةةخْ عٍةة ٝحٌّٜةةيٍ حٌّةةئٚي« ّ
أْ
ٟٛٚف حٓ٨ظي٨ي أؼٕ.»ٝ
ـ ٟى٠ :ز.ّٓ١
يف أ و ب و جٍ :ر ويف ىامشها :لعلو :لق جره ويف الُيض ٔ :ٜٗٗ:وإنارة بدره
عٕي ــخي ٚـ ٟحٌعمٛى «لخي» ىٚ ْٚح.ٚ
حٌّئِٕ.ٖ٘ :ٕٖ ْٛ
عٕي ــخي ٚـ ٟحٌعمٛىٚ :أّّخ.
ُ٠خىس ِٓ ى.
ما بعده لي يف د
ّذا يف د وقد ْقطت من أ و ب و ج
زاد يف د :والع ػػرب بُ ػػي أولي ػػو ،اْ ػػم مءن ػػث؛ ول ػػذا يَا ػػف باظتءن ػػث ،يق ػػاؿ :الع ػػرب العارب ػ  ،والعرب ػػا وى ػػم  ،ػػالؼ
ب» ّ ػ «زمػ ٍن» و«أزمػ ٍن» ،و« ُعػػر ٍ
وكتمػ «العػػرب» علػػى «أعػػر ٍ
ب» ّ ػ «أْػ ٍػد»
العػ ْػرب» وزف «قُػ ُْػػَ» ل ػ يػػو ُ
العجػػم ويقػػاؿُ « :
ُ
ْ
ُ
و«أ ٍ
مر نقلو يف (أ و ب و ج) يف أوؿ ّياب السماع عن اظتص اح اظتنري
ْ
ُْد» وقد ّ
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(ٔ)
العَرب» بُي يني رت «عر » ّػ« ُر ٍوـ» و« ُرومي»
قاؿ «أبَ حيّاف» يف «ال ر» َ « :

ركم

ػىفر ،كال يسػػت لٌ
ػلم كالكػ ي
كفػػي م المسػ ي
-بصػػي

اظتُعػػَؿ -فػػي الح ػ

يث مطلق ػاً

ػف علػػى اصتمل ػ الُعليّ ػ اضتاليّ ػ
ف -عطػ ٌ

ػروي بطقػػل الع ػ
اظتػ ِّ

واجيناب النَاىي واظترو ة اليخلّق با،الؽ أمثاعتم يف اظتّاف والاماف(ٕ)

ق لهػػا -بمػػى

ػاؿ األوامػػر
كؿَ :مػ ْػن عتػػم ملَ َّ ػ ُ العدال ػ اميثػ ُ

مسلم» كأ راب مىِ :
البخىرم» ك« و
أمثاعتما من اضت ُّاظ الضابطني األيقاظ ،فمن طىل مى
كػ«
ٌ

ذكر ػػىه [٘ٙج] مػػن ىػػذا الّػػالـ أدرؾ :عػ َػرؼ

السػػبو الػػرم لجل ػ لػػم يسػػت ؿ(ٖ) الطحػػىة

بىلح يث(ٗ) .ا ت ا كالـ «أبي حيٌىف» بلفظ

 ,أي :من ذري تصر ٍ
ؼ يو
ّ

ػتمد ال ُّ (٘)
كقىؿ «أب الحسن علي بن ٍ
يلي الضىئ
يامي ابش ّ
ّ
ّ

-باظتعجم وبعد

()ٙ
ػاجي»( :)5تجػ يا الركايػ
اعتماة ٌ
عني مهمل ٌ -في « رح الجمل» لػ«الاج ّ
عنػد علمػا األ ػر ،هػ السػبو عطػ م فػي تػرؾ الئمػ -ك ػ« ػيب ي ً» كغيػ ًره ؽتػن م ّػر يف ّػالـ «أ

لل ػديث بػىلمعطا بشػر ها

حياف»  -اال تش ىد َُ  -مُعَؿ «ت ْػرِؾ» -علا إثبىت اللغػ
عب عنو بػ«م الل »
ذلك يُ ّ

بىلح

اظتػراد ػا :علػم العربيّػ إ ػراداً وترّي ػاً ال عل ُػم الل ػ

ّالـ األ ص
يث؛ أل ّف احيماؿ الي يري من رواتو لو أنالو عن مرت يو لَال ذلك؛ إذ ىَ ُ

(ٔ)
(ٕ)

وىػذه الايػادة وردت يف أوؿ ّيػاب السػماع يف أ و ب و ج ّمػػا أشػري ىنػاؾ ٕ ،ٔٙوىػي مػػن اظتصػ اح اظتنػري ّمػا اػّػرح
ابن عالف ينظرٗٗ :أ ٘ٓ ،ب و ج
حٌزلَ حٌّلٍٛٓ ٢١س (ٓٛ٠ؿ ٕٔ.ٕ52:٘ )ٕٙ ,ٕ٘ :
ْقطت ّلميا «با،الؽ» و«الاماف» من أ و ب و ج

(ٖ)
(ٗ)
(٘)

وينظر يف تعريف (العدال ) :اب ػاج ٕ ،ٖٜٗ:واحملصػَؿ ٗ ،ٖٜٛ:والي ػري شػرح الي ريػر ٗ ،ٔٛ٘ٛ:وتػدريب الػراوي
(النَع الثالث والعشروف) ٖٔٗٙ:
يف أ و ب و ج :تسيدؿ
ْقطت من أ و ب و ج
ّػػذا يف اظتص ػػادر الػػيت ل ػػو ،ويف أ و ب و ج :الّنػػآف وى ػػَ ،ط ػػا ونس ػ يو إُف ق يل ػ « ُّيام ػ » الببري ػ النازل ػ يف ب ػػالد

()ٙ
()ٚ

نقَ ّالمو يف عقَد الابرجد ق َ ّالـ أ حياف ٔ ٜٙ:وط دار الّيب العلمي ٔٚ:
ىَ ع د الرزتن بن إْ اؽ ،أبَ القاْم تَيف بطبي ْن ٖٖٜىػ ب ي الَعاة ٕ ،ٚٚ:رقمٜٔٗٚ :

اظت رب تَيف ْن ٓٙٛىػ األنساب للسمعآف (الّيامي) ٓٔ ،ٖ٘ٔ:وب ي الَعاة ،ٕٓٗ:ٕ :رقمٜٔٚٗ :
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العرب

كاعتم كا في ذلػك اب ِػات علػا القػرآف

ولػَ بقػرا ةٍ شػاذّةٍ

كصػحي (ٔ) الطقػل عػن

ولَ ّاف اظتيّلّم ّا را بَ أو [ٓ٘د] غتنَناً قد احيجَا باشعارىم ّما يف «اظتاىر»(ٕ)
ً

كل ال تصري العلمىء بج از الطقل بىلمعطا في الحػ

ومقاماهتػػا(ٖ)

لكػػىف

الكلػػا :اظتقػ ّد ُـ

فػػي اإلثبػػىت لل ػ ٍ فصػػي َُ اللغػ

ػالـ الطبػ ٌػي ؛ ل ٌ ػ أفص ػ العػػرب
كػ ى

يث ,للعػارؼ ػدلَالت األلُػاظ
(ٗ) وعطَػػف عليػػو عطْػػف بيػ ٍ
ػاف:

ال يُػػداْف يف صػػاحيو وال يُسػػامى يف بالذيػػو نسػػجت(٘) عليػػو

الُصاح ُ نطاقَها وعقدت عليو ال الذ رواهتا( )ٙال ِمرا َ يف ذلك وال شك [من الطَيَ]
ما
يا
ك
ترقى
ػف
رقيّ َ
ّي َ
شتا ً
األن يا ُ
ِ
ٍ
ما تَصػ
ضَ
َّ
اح
ِّ
َ
أنت مص ُ
ػ ُد ُر إالّ عن

قػػىؿ «ابػػن الضػػائ » :ك

«علػ ُّػي بػ ُػن ػتمػ ِػد ب ػ ِن علػ ِّػي ب ػ ِن ػتمػ ٍػد

اوليها
ك
َئِ َ

أبػػَ اضتسػػن [ٗٙب] ابػػن

شتا ُ

األَ َا ()5
ُ

خػػركؼ» -بُػػي

اظتعجمػ وختُيػػف الػرا آ،ػػره ػػا ٌ  -األندلسػػي يستشػ كثيػران بىلحػ يث( ,)3فػػإف كػػىف اْيشػػهد علػػا
ً
ػب الظهػَر ب ػريه مػن ق ٍ
كج اال تظ ىر أي :ل ِ
ػركم يػو مػن
ػرآف أو ّ ٍػالـ عػر كالتبػرؾ :الييػامن ب ػاللُػ الم ٌ
ف ىمػن ّػاف
حسن لليبؾ باآل ار ّ
ػتَ اليمن والبّ كإف كىف اْيشهد بذلك يرل :يعيق ُػد أ ٌ
وإعا ّ
اضتديث فػ علُو ه
قبل من الن ػاة أغ ىفل :تػرؾ إقتػاالً ػيئى كجػو عليػ أي :علػى «ابػن ٍ ،
ػروؼ» أو علػى َمػن ق لػو ا ػت را يك
َ
ن ى
َُ َعَ لذلك

فليس [٘ٛأ] كمى

رأل من ابذُاؿ واضتاج لالْيدراؾ

ػذوؼ ا،يصػػاراً لدالل ػ السػػياؽ عليػػو( )2وكتػػَز َّنػػو(ٓٔ) ،ػػب «ّػػاف» وال
ورتل ػ «يػػرى» حػ ٌ
ػاؿ و،ػػب «ّػػاف» ػتػ ٌ

ح ْذؼ لشي (ٔ)
َ

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()ٚ
()3
()2
(ٓٔ)

ات ا

عٕي ــخي ٚـ ٟحٌعمٛى٠َٛٚ :ق.
اظتاىر (النَع السادس :معر من تق َ رواييو ومن ترد) ٔٔٗٓ:
ـ٘ ٟخِٖ أِٛٚ :حلعٙخ.
عٕي ــخي ٚـ ٟحٌعمٛى :اػزخص ـ١ٜق حٌٍؽش .لخي حرةٓ حٌ ١ةذ ِظعمّزةخ ا عٍة ٝحرةٓ عة٘ٚ :ٖ٘ٓ:ّْٔ٩ةٛ
رع١ي ؿ ّيحٚ ,حِ ٌٝٚ٤خ لٍَٔخ رّٗ  ّٗٔ٤حٌظلم١ك ٍٚح٠ش ٚىٍح٠ش.
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :نسخت ويف ىامشها :لعلو نسجت
يف د :رواقها
ال يياف مطل قتاي ال َاريي يف ديَانو ٔ وَف يردا يف د
عٕي ــخي ٚـ ٟحٌعمٛى :رخٌلي٠غ وؼَ١حا.
ـ ٟحٌٕٔنٌ :يٌ٨ش حٌٔ١خق ٚحٌٔ١خق عٌٍٚ .ٗ١عً ِخ أػزظٗ ٘ ٛحٌٜٛحد.
حٌ َ١ّ٠عخثي اٌ.»َٜ٠« ٝ
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كمثػ ػػل
الصطىع

ص ػ ػ ِر اظتػ ػػذَِّر للػ ػػدليَ علػ ػػى(ٕ) القػ ػػرآف واللُ ػ ػ
ذلػ ػػك ال َق ْ

العػ ػػر ّ ق ػ ػ ؿ صػ ػػىحو «ثمػ ػػىر

(ٖ)
ي
»  :بّسػر اظتثلثػ رتػ «َذتػَ ٍر» بُي هػا واظتػراد مػن «الصػناع » ىنػا عل ُػم الن ػَ واػاحب «الثّمػار» ىػَ «ال ِّػديْػنَػ ََِر ّ

اصتلي » ّما يا يف «القياس» إف شا اهلل تعاُف(ٗ)

الطح

بىلقيىس كاال

اعد
علم :قَ ُ
ه

مستطب

ه (٘) :مسيخرج باالجيهاد من «أن طػت» ال ئػر :أ،رجػت ما ىػا بعملػي()ٙ
ُ
ُ
ٌ

تقراء :تيّ اصتائيات ب ات أم ٍر ّلي

مػػن ّػػالـ كتػػىب الل

تع ػػىلا :اب ػػا يػػو للعهػػد واظت ػراد بػػو القػػرآ ُف كمي ػ وجػػَه قرا اتػػو ولػػَ شػػاذةً إذا

ّاف(ْ )5ندىا مق َالً عند رواة الشَا ّذ()3
مر
ّما ّ

ك ً
كالـ فصحى ًء

الّالـ العر ()2
أيِ :
القرآف و ِ
ّ

ا عل ُػم الن ػَ مػن اْػيقرائو
ػدليَ اظتسػين َ
العرب .ف ىق ى
ص ىره أي :ال َ

كلم يركر الح

[ٙٙج] علي مػى

للمروي عنو
يث لالحيماؿ اظتذَّر من َّف اللُ للراوي ال
ّ

ػدونَف يف االْػيدراؾ أي :اْػيدر ٌاؾ مػن عمػَـ مػا م ّػر أ ّف الن ػاة
عم :بُي أوليػو وْػَّف آ،ػره ّلمػ ٌ يسػيعملها اظت ّ

أرتػ َف يث ي ػَا القَاعػػد باضتػػديث بقَلػػو :اعتىم ػ علي ػ
فقػػىؿ :فػػي «أفعػػل» التفضػػيل :ال ييلتفػػت :بال نػػا

 :علػػى اب ػػات عتػػا بػػو(ٓٔ)
للمُعػػَؿ

صػػىحو «الب ػ ي

ونائػػب اعلػػو :إلػػا قػ ؿ مػػن قػػىؿ:

«إ ٌ ال يعمل (أ عَ) اليُضيَ»؛ ل ٌف القرآف كالخبىر كال عىر طقت بعملػ
عملو يو

ثم أكرد
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()ٚ
()3
()2
(ٓٔ)
(ٔٔ)

»(ٔٔ)

عنػد وجػَد شػرط

و
آيىت جا يها ذلك منها:

ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.
ـ ٟى :ـ.ٟ
ذتار الصناع ٖٗٔ وط حنا ٖٗ
من قَلو «وااحب الثّمار ىَ » لي يف د

ّذا يف س وذتار الصناع وعند جاؿ :يسين ا
حٌّٜزخف حٌِّٕ َ١خىس (ٔز.)٢
ّذا يف د وقد ْقطت من أ و ب و ج
ّ
حٌ٘ٛحً» وٌح ـ ٟىٚ ,لي ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.
«عٕي ٍٚحس
ُحى ـ ٟد :حٌف١ٜق .ػُ ٗ زض.
أٌٍ :ٞمٛحعي رخٌلي٠غٚ .ـ ٟى :عٍ ٝحٓ٤زخد ٌٙخ ِٓ.
ال ػػدي حملمػػد بػػن مسػػعَد بػػن الاّػػي وقػػد نقػػَ نصػػو ىػػذا الش ػػيخ ،الػػد األزى ػػري يف اليص ػري عػػن ،ػػا ابػػن ىشػػاـ،
واْيشهد بقَلو تعاُف :ﭽﰀ ﰀ ﰀ ﭼ ينظر :اليصري (اظتُعَؿ يو) ٜٔ٘ٔ:
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قَلُػػو تعػػاُف :ﭽﰀ ﰀ ﰀ ﰀ

ﰀﭼ(ٔ)
ػث» مُعػػَالً بػػو ل ػ«أع ْلػػم» وأبػػاه اصتمهػػَر وجعلػػَه
ػػاعرب «حيػ ُ

مدلَؿ عليو بػ«أعلم» ال بو أي :يعلم مّاف جعلها(ٕ)
ٍ
ػتذوؼ ٍ
مُعَؿ ٍ
عَ
وقَلُو تعاُف :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﭼ(ٖ)
ػَب بػو عنػده ظتػا
أي عامهػا أزّػى ،ػ« عامػاً» منص ٌ
ػ« عامػاً» دتيي ٌػا ػت ّػٌَؿ أيّ :
اعَ مع ً
ظتا ذُّر أو ألنّو ٌ

وقَلُػػو تعػػاُف :ﭽ ﮀ ﮁ ﮆ ﮇﮄ ﭼ(ٗ) ﭽ ﭱ ﭖ ﭗ ﭘ

بدؿ «أف»( )ٙويف ػتلّو بعد حذ و قَالف:

ﭙﭼ(٘) علػػى اظتصػػدر مػػن حػػرؼ جػ ّػر بػػدؿ

النصب مُعَالً بو

واصتر إبقا ظتا ّاف ّما ّاف()5
ّ ً

آيات»()3
آيات يها إعماؿ «أ عَ» اليُضيَ لييامَ قَؿ اظتصنّف« :مث أورد ٍ
وَف أقف على ٍ
ََ
ُ

قػػاؿ( :)2كمػػن
في ى الص

الخبػػىر الن َيّػ

ػو إلػػا الل
ال ػَاردةِ يف إعمالػػو ح ػ ي
يث« :مػػى مػػن أيٌػ وىـ أحػ ٌ

يـ»(ٓٔ) ّذا واظتعػروؼ ّمػا يف «قتػ اعتَامػ »(ٔ) « :مػا مػن أيػاـ أحػب إُف اهلل يهػا العمػَ منػو يف عشػر ذي

اضتج »(ٕ) ر بػ«أحب العمَ» «الصَـ»(ٖ) لَجَد شر و يو وىَ أنّو(ٗ):
(ٔ)
(ٕ)

حٔ٤عخَ .ٕٔٗ :ٙ
٘ةةٌح ٍأ ٞحٌفخٍٓةةٚ ٟطزعةةٗ عٍ١ةةٗ أرةة ٛحٌزمةةخء ٚحٌظزَ٠ةةِٚ ٞحرةةٓ ع ١ةةش ٚحرةةٓ ٘٘ةةخَّ ٍٚ .ىٖ أرةة ٛكّ١ةةخْ
ٚحٌ٘١ن هخٌي ح.َُٞ٘٤
:ٕ٠ةةَ :حٌّلةةٍَ حٌةةٛؿٚ ٖٕٗ:ٕ ِ١حٌزلةةَ حٌّلةةٚ ٕٔ3:ٗ ٢١حٌةةيٍ حٌّٜةةِٚ ٖٔ5:٘ ْٛؽٕةةٟ
حٌٍز١ذ (ك١غ) ( ٔٙ5حٌزخد حٌوخِْ حٌـٙش حٚ ٙ32 )ٌٝٚ٤حٌظ٠َٜق ّٔ٘ٚ ٘ٔ2:ع حٌٛٙحِةع
(أـعً حٌظف.ٔٔٓ:٘ )ً١٠

(ٖ)

الّهف ٜٔ :ٔٛ
ِٓ ل ٌٗٛطعخٌ :ٝﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮆ ﮇﮄ
ﮅ ﮈ ﮉ ﮂ ﮃ ﭾ ﭿ ﮌ ﮍ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ ح٤كةةِحد
ٖٖ.ٖ5 :

(٘)

من قَلو تعاُف :ﭽ ﭑ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭼ اليَب ٕٙ :ٜ
ـ ٟحٌف :٘ٓ5:ٔ ٞ١عٍ ٝطمي َ٠كَؾ حٌـَّ لزً «أْ» ٠عِٕٜٕٛ :ٟد رِٕع حٌوخـ.ٞ

()ٚ

من قَلو «وقَلُو تعاُفﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﭼ »...لي يف د

(ٗ)

()ٙ
()3

ـ٘ ٟخِٖ أ  ٚؽٔٔ :وشٌٚ« :ةُ ألةؿ عٍة ٝآ٠ةش ـ٠ة٩ا عةٓ آ٠ةخص ـٙ١ةخ اعّةخي (أـعةً) حٌظف٠ة ً١ـةٟ
حٌفخعً حٌ:خَ٘ وّخ ٠يي ٌٗ ِخ رعيٖ ـٍ١ظؤًِ لٛي حٌّٕٜؿ ػُ أٍٚى آ٠خص .حٔظ.»ٝٙ

()ٜ
(ٓٔ)

زاد يف أ و ب و ج :والظاىر ىَ وما بعده
رٌٙح حٌٍف :حٓظ٘ةٙي رةٗ ٓة١ز ٗ٠ٛـة ٟحٌىظةخد ٕٚ ,ٖٕ:عٕةٗ أهةٌٖ حٌٕلةخس ,ـمةي حٓظ٘ةٙي رةٗ حٌّزةَّى ـةٟ
حٌّمظ٠ذ ٖٚ ,ٕ٘ٓ:حرٓ حٌَّٔحؽ ـ ٟحٛٛ٤ي ـ ٟحٌٕل٘ٚ- ٗٗ:ٕٚ ,ٖٔٔ:ٔ ٛئ٨ء حٌؼ٩ػش طّؼٍّةٛح
رٗ طّؼ٩١ا ٌ٠ ٌُٚوَ ٖٚكي٠ؼخ اٚ -حٌ ُع ْىزََ ٞـ ٟحٌٍزخد ٔٚ ,ٗٗ5:حرةٓ ِخٌةه ـةٗ ٟةَف حٌىخـ١ةش حٌ٘ةخـ١ش
ٕٚ ,ٔٔٗٓ:حٌَٟة ٟـةةٗ ٟةةَف حٌىخـ١ةش ٖٚ ,ٗ5ٔ:أرةةٓ ٛةةع١ي حٌفَهةخْ ـةة ٟحٌّٔةةظٛـٚ ,2:ٕ ٝحرةةٓ
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مُض ٌَ على نُسو باعي ارين
ّ
واق ٌ بني مريين [٘ٙب] انيهما لو واآل،ر للمَاَؼ

واق (٘) بعد نُ ٍي

واضتديث ذّره الشيخاف()ٙ

وذّر ما اْيشهد بو()5
ػالؼ
من اضتديث دوف ما اْيشػهد بػو مػن القػرآف وّػالـ العػرب؛ صترياعمػا علػى اظتعيػاد واطت ُ
إّفتا ىَ يف ذلك

()3
وظاىر اليمثيَ باضتديث أ ّف الّػالـ يف ر ػ «أ عػَ» الُاع َػَ الظػاىر ونتنعػو أ ّف ر عػو َف كتػ يف الين ػايَ وآيػ ٍ ضػالً

آيات مطلق ٍ حتملو لذا زتلّو ّالمو()2
عن ٍ

ػح مػػى ذهػػو إليػ «ابػػن الضػػىئ
قػػاؿ اظتصػػنّف :كممػػى يػ ٌؿ لصػ ٌ
«أب حيىف» أ ٌف «ابن و
علا َت لغ «أكل ي البراغيث»(ٓٔ) من ضتَؽ
مىلك» ا تش
ٌ

(ٔ)
(ٕ)

(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ

()5
()ٛ

» -باظتعجمػ

واظتهملػ  -ك

٘٘ةةخَ ـةةٗ ٟةةَف ٗةةٌ ٍٚحٌةةٌ٘ذ ٘ٔٗٚ ,حرةةٓ عم١ةةً ٌٕٚ .ٔٗ2:ةةُ أؿةةي ٘ةةٌٖ حٌَٚح٠ةةش ٍٚٚح٠ةةش ّ٘ةةع
حٌٛٙحِع ح٢ط١ش ـ ٟوظذ حٌلي٠غ .لخي حرٓ حٌ ١ذ ٔٔ ٌُٚ :٘ٓ3:مؿ عٍ١ةٗ ـةٗ ٟةٟء ِةٓ حٌَٚح٠ةخص
عٍِ ٝخ ًوَٖ ٛخكذ حٌزي٠ع.
ّ٘ع حٌٛٙحِع ٘.ٔٓ5:
وةةٌح ـةة ٟىٚ ,ـةة ٟأ د ؽ« :ؿّةةع حٌـٛحِةةع»ِ« :ةةخ ِةةٓ أ٠ةةخَ أكةةذُّ اٌةة ٝهللا حٌعّ ة ًُ ِٕةةٗ ـةة ٟع٘ةةَ ًٞ
حٌلـش»ٚ .حٌٌ ٞـ ٟوٕ ِ حٌعّخي ٍٕٔ ,ٖٔ3:لُ ٛ٘ٚ- ٖ٘ٔ2ٖ :اعخىس طَط١ذ ٌ «ؿّع حٌـٛحِع» ٌُ
٠ؽ َّ١ـ ٗ١كَـخ ا وّخ ًوَ ـ ٟحٌّم ّيِشِ :-خ ِٓ أ٠خَ أكةذّ اٌة ٝهللا حٌعّةً ـةِ ٓٙ١ةٓ ٘ةٌٖ ح٠٤ةخَ .لةخي:
أهَؿٗ حٌ زَحٌٍٔٚ .ٟلي٠غ ٍٚح٠خص ٛل١لش أهَ ٨ ٜطّٕٙخ.
ٓم ض ِٓ ى.
ُ
ٍٚـعٗ ٌٍ:خَ٘ ٠ ٨ى ْٛا ٨ـِٔ« ٟؤٌش حٌىلً» عٍ ٝحٛ٤ق ٟ٘ٚ ,لِ :ٌُٙٛخ
ٍأ٠ض ٍؿ٩ا أك ََٔٓ
ـ ٟع ٕٗ١حٌىل ًُ ِٕٗ ـ ٟع٠ُ ٓ١ي.
ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.
أهَؽ حٌزوخٍ ٖٕ2:ٔ ٞكي٠ؼخ ا لَ٠زخ ا ِٓ ٌ٘ح حٌلي٠غ ـ ٟوظخد حٌع١ي ,ٓ٠رخد ـ ً٠حٌعّةً ـة ٟأ٠ةخَ
حٌعَ٘ أـ ِٓ ًُ ٠حٌعّةً ـة٘ ٟةٌٖ .لةخٌٛح ٨ٚ :حٌـٙةخى؟
أ٠خَ
حٌظَ٘٠ك ٍٔٔ ,لُِ :2ٕٙ :خ حٌعّ ًُ ـِ ٟ
ِ
لخي ٨ٚ :حٌـٙخ ُى ,اٍ ّ٨ؿ ًٌ هَؽ ُ٠وخ َ١رٕفٔٗ ِٚخٌِٗ ,ـٍُ َ٠ؿع رٟ٘ءٚ .كةي٠ؼٕخ ـة ٟح٠٤ةخَ حٌع٘ةَ
ِٓ ً ٞحٌلـشِٚ .ع ًٌه ًوَٖ حرٓ ح٤ػ َ١ـ ٟـ ً٠ح٠٤خَ حٌعَ٘ٚ ,أٗخٍ ٌظوَ٠ؾ حٌزوةخٌٍ ٞةٗ ـةٟ
أ٠خَ حٌظَ٘٠ك :َ:ٕ٠ .ؿخِع حٛٛ٤ي ٍ ,ٕٕٙ:2لُ ٌُٚ .ٙ3ٖٙ :أؿيٖ ـ.ٍُِٔ ٟ
أً :ٞوَ حٌِٔ ٟ١ٛ١خ حٓظ٘ٙي رٗ ٛخكذ حٌزي٠ع.
«أ عَ الُاعَ» يف النسخ« :أ عاؿ الُاعل »

()ٜ

من قَلو «وظاىر اليمثيَ باضتديث »...لي يف د

(ٓٔ)

:ٕ٠ةةَ :حٌىظةةخد ٔٗٚ ٗٓ:ٕٚ 53ٚ ٔ2:ةةَف حٌىخـ١ةةش ٕٚ ٕ5ٙ:ٖ ٚ ٗٔٗ:حٌظةةٌٚ ً١٠حٌظىّ١ةةً
ِٔٚ ٕٕٓ:ٙٚ ٕ5ٔ:ٖٚ ٔ33:ؽٕ ٟحٌٍز١ذ (حٌٛحّ٘ٚ ٗ53 )ٚع حٌٛٙحِع (حٌفخعً) ٕ.ٕ٘5:
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عالم [ٜ٘أ] اليثني أو اصتم للعامَ عند تثني ِ أو رت ِ

اعلػو بح يث الصحيحين(ٔ)« :يتعػىقب ف فػيكم

فيكم مالئك ه بىلليل كمالئك ه بىلط ىر»(ٕ) .كأكثػر مػن
لضّثار -أي :إُف أف صىر يسمي ى(ٖ) لغ «يتعىقب

ذلػك االْيش ِ
ػهاد عتػا بػو حتػا -ذايػ ٌ

ف»؛ لَرود اضتديث عليها ظاىراً [ٔ٘د]

يلي»(ٗ) اػاحب «الػروض األنػف»(٘)
ُ

كق ا ت ٌؿ ب ت عػاً لػو ابمػاـ «ع ُػد الػرزتن بػن ع ػد اهلل السػ ٌ
األنف»(٘) وذ ِريه ثم قىؿ :لكطٌي أق ؿ :إ ٌف ال اك في عالم إ مىر ل ٌ
الباار»(- )ٙبالااي والرا بينهما ألف-
يث
اظتسيَ ّد َؿ بو ح ه
مختصر ركاه « ٌ
ه

مط ٌال ًُ محرران( :)5مػن الي ريػر والَاػُاف بصػي اْػم اظتُعػَؿ

ٌ
لل مالئك ن يتعىقب ف فيكم» الَاو
(ٔ)

(ٕ)

(ٖ)
(ٗ)

اضتديث اظتسػيَ ّد َؿ
أي:
َ

فقػىؿ «ال ػاار»( )3فيػ أي :اضت ِ
ػديث« :إ ٌف لل
ّ

ا صتمل اطتب باْم «إ ّف»
مريُ رتاع ِ الذَّر عائ ٌد لػ«اظتالئّ » [ٙٚج] راب ٌ

أهَؿٗ حٌزوخٍ ,ٕٖٓ:ٔ ٞـ ٟوظخد ِٛحل١ض حٌ٩ٜس ,رةخد ـ٠ةً ٛة٩س حٌعٜةٍَ٘ٔ ,لةُ,ٖ٘ٓ :
ٚـةة ,ٕ5ٓٔ:ٙ ٟوظةةخد حٌظٛك١ةةي ,رةةخد لةةٛي هللا طعةةخٌ« ٝطعةةَؽ حٌّ٩ثىةةش ٚحٌةةَٚف اٌ١ةةٗ» ٍٖٕ ,لةةُ:
ٕٚ ,ٙ22ـ ,ٕ5ٕٔ:ٙ ٟرخد و َ٩حٌَد ِع ؿزَٔٚ ً٠يحء هللا حٌّ٩ثىش ٍٖٖ ,لُِٔٚ ,5ٓٗ3 :ةٍُ
ٔ ٖٗ2:ـ ٟوظخد حٌّٔةخؿي ,رةخد ـ٠ةً ٛة٩ط ٟحٌٜةزق ٚحٌعٜةَ ٚحٌّلخـ:ةش عٍّٙ١ةخ ٍ ,ٖ5لةُ:
ٕٓٔٚ .ـٍٚ ٟح٠ش ٌّٙخٚ :حٌّ٩ثىشُ ٠ظعخلز ْٛـ١ىُ.
َٗ :َ:ٕ٠ف حٌىخـ١ش حٌ٘خـ١ش (رخد حٌفخعً) َٕٗٚ ٘3ٔ:ف حٌظٔ( ً١ٙرخد اعَحد ٛل١ق ح٢هةَ)
ٔ(ٚ ٘ٓ:رةةةخد حٌّزظةةةيأ) ٔ(ٚ ٕ5ٕ:رةةةخد حٌفخعةةةً) ٕ(ٚ ٔٔٙ:رةةةخد حٌٜةةةفش حٌّ٘ةةةزٙش) ٖ.22:
 َ:ٕ٠ٚحٌظٌٌٚ ً١٠زظىّ.ٕٕٓ:ٙ ً١
يف أ و ب و ج :تسمييها ينظر :شرح اليسهيَ ٔ ،ٕٕٚ:وٖ ٜٜ:وت عػو يف ذلػك الر ػي يف شػرح الّا يػ ٕٕٔٛ:
و ،ٕ٘ٛوٖٕٚٙ:
طةةٛـٓ ٟةةٕش ٔ٘٘3ة ٚ .ـ١ةةخص ح٤ع١ةةخْ ٍٖ ٖٔٗ:لةةُ .ٖ5ٔ :لةةخي حرةةٓ حٌ ١ةةذ ٔٚ :٘ٔٗ:لٌٛةةٗ ـةةٟ
حٌَ٘ف «أّٗ طزع حرٓ ِخٌه ـ ٟحٓ٨ظي٨ي رٌٙح حٌلةي٠غ» ؿٙة ًٌ رخٌظةخٍ٠نّ ّ
ـةبْ رةٚ ٓ١ـخطّٙةخ ٔلةِ ٛجةش
عةةخَ:ٕ٠ .ةةَ وةة َ٩حٌٔةة ٍٟ١ٙعٍةةٌ ٝؽةةش «أوٍةة ٟٔٛحٌزَحؼ١ةةغ» ٚحٌلةةي٠غ ـةةٔ ٟظةةخثؾ حٌفىةةَ ٕٔ3-ٕٔ5
«٠ظعخلز ْٛـ١ىُ ِ٩ثىش»  َٜ٠ ٛ٘ٚـ ٗ١أْ حٌٛح ٚعِ٩ش ؿّع ٌُٚ .أؿي ِخ ٔٔزٗ اٌ١ةٗ حٌٔة ٟ١ٛ١رةؤْ

(٘)
()ٙ
()5
()3

حٌلي٠غ ِوظ ِٓ َٜكي٠غ ٚ .ً٠ٛ١لَ٠ذ ِٕٗ ِخ ًوَٖ أر ٛك١خْ ـة ٟحٌظةٌٚ ً١٠حٌظىّ١ةً ٔ,ٔ33:
ٚ .ٕٓ3:ٙعٕٗ ٔمً حٌٔ ٟ١ٛ١ـ ٟحٌي٠زخؽ وّخ ٓ١ؤط.ٟ
َٗ ٛ٘ٚف ٌىظخد حٌَٔ١س حٌٕز٠ٛش ٌعزي حٌٍّه رٓ ٘٘خَ  ٕ٘ٔ3حٌَ٘١ٙس رٔةَ١س حرةٓ ٘٘ةخَٚ .حٌىظةخد
ِ زٛع :َ:ٕ٠ .و٘ؿ حٌ.2ٔ5:ٔ :ْٕٛ:
٘ ٛحٌلخـ :أكّي رٓ عَّ ٚرٓ عزي حٌوخٌك أر ٛرىَ حٌز َٜٞطٛـٓ ٟةٕش ٕٕ٘2ة  .طةٌوَس حٌلفةخه
ٍٕ ٖٙ٘:لُ.ٙ5٘ :
عٕي ــخيِ :ـّٛىحا.
ـةةِٔ ٟةةٕيٖ حٌزلةةَ حٌِهةةخٍ ٘ ,ٖٓ5:ـةةِٔ ٟةةٕي عزةةي هللا رةةٓ ِٔةةعٛى ِّ ,ةةخ ٍٚحٖ ُحًْ عٕةةٍٗ ,لةةُ:
ٕٗ ,ٔ2ٕ٘ ٚٔ2طلم١ةةك ىِ .لفةةٛه حٌةةَكّٓ ُ٠ةةٓ هللا ِىظز ةش حٌعٍةةٚ َٛحٌلىةةُ حٌّيٕ٠ةةش حٌّٕةةٍٛس
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وقَلو« :مالئك ه
بىلط

ػذوؼ لداللػ اظتقػاـ عليػو أي :ييعاقػب ػيّم بالليػَ
بىلليل» م يدأٌ واطتب ػت ٌ

«كمالئكػ ه

ىر»(ٔ)
شاىد يف اضتديث لل « يّ » اظتذَّرة
ال َ

كقػػىؿ «ابػػن ال بػػىرم» فػػي

«اإل صػػىؼ يف مسػػائَ اطتػػالؼ»(ٕ)

(ٖ)
كأمى ح يث «كىد الفقر أف يك
خبر «كىد» ٌ :

فػػي مط ػ «أى ٍف» فػػي

ف كفران ،وّػاد اضتسػد أف يّػَف ْػَ َق القػدر» رواه

«أبػَ نُعػػيم» يف «اضتليػ »(ٗ) مػن حػػديث «أنػ » مر َعػاً إذ أد،ػَ «أف» يف ،ػػب «ّػػاد» ,فإ ٌػ
تغيي ػرات الػػركاة ل ٌػ (٘)  أفص ػ ىم ػن طى ػق بىلضػػىد أي :اظتعجم ػ
ٌ

ػديث ظتػػا ذّػر يػػو
أي :اضتػ َ

مػػن

وىػػم العػػرب ال،يصااػػها

بل يهم

()ٙ
ٍ
ػلي العصػػر ح ػ ّػػادت الشػػم ُ أف
ويف «اليَ ػػي » لػ ػ«ابػػن مالػػك» بعػػد ذّ ػػر حػػديث «عمػ َػر» «مػػا ّػ ُ
ػدت أف أاػ َ
()3
ٍ ()5
البمػ ػ «حػ ػ ّ ػػادت أف
ت ػػرب» ،وق ػػَؿ «أنػ ػ ب ػػن مال ػػك»  « :م ػػا ّ ػػدنا أف نص ػػَ ظتنازلن ػػا»  ،وق ػػَؿ بع ػػض الصػ ػ اب ع ػػن ُ

(ٔ)

(ٕ)
(ٖ)

(ٗ)
(٘)
()ٙ
()ٚ
()3

ٌٚ .َٔ22ٖ ٔ١ف :ٗ:اْ هلل ِ٩ثىش ّٓ١خك٠ ٓ١زٍؽ ٟٔٛعٓ أِظة ٟحٌٔةٚ .َ٩لةي ًوةَ حرةٓ كـةَ ـةٟ
حٌفظق ٕ ٖٗ:عٕي ٔمً و َ٩أر ٟك١خْ أْ كةي٠غ حٌزةِحٍ ـةِٔ ٟةٕي أرة٠َ٘ ٟةَسٚ .حٌةٌ ٞعٕةي حٌزةِحٍ
ـِٕٔ ٟي أرَ٠َ٘ ٟس عٓ ٠َ١ك ٓع١ي رةٓ حٌّٔة١ذٍ ,لةُ :55ٖٖ :اْ ٛة٩س حٌـّ١ةع طف٠ةً عٍةٝ
٩ٛس حٌَؿً ٚك َيٖ هّٔش ٚعَ٘ٚ ,ٓ٠طـظّع ِ٩ثىش حٌٍ٩ِٚ ً١ثىش حٌٕٙخٍ عٕي ٩ٛس حٌفـَ.
أهَؿٗ رٌٙح حٌٍف :ى« ْٚـ١ىُ» أكّي ـِٕٔ ٟيٖ عٓ أرَ٠َ٘ ٟس ٍٕٔ ٗٙٓ:لُٚ .5ٗ2ٔ :لي وةٍَ
حٌٔ ٟ١ٛ١و ِٗ٩عٌٍ٘ ٝح حٌلةي٠غ ـةٗ ٟةَكٗ عٍة ٝحٌٕٔةخثٍ ٕٙٓ:ٔ ٟلةُ حٌلةي٠غٚ ٗ3ٗ :ـةٟ
حٌي٠زخؽ عٍٛ ٝل١ق ٍُِٔ ٕ ٕ52:وظخد حٌّٔخؿي ِٛٚحٟع حٌ٩ٜس رخد ـٛ ً٠ة٩ط ٟحٌٜةزق
ٚحٌعٍ ٖ5 َٜلُِٚ .ٕٔٓ :ؼٍٗ حرٓ ع ْ٩ـ ٟىٌ ً١حٌفخٌل ٌ ٓ١ةَق ٍ٠ةخ ٝحٌٜةخٌل.٘٘ٓ:ٖ ٓ١
ٚه ِٓ َ١طىٍُّ ـَٗ ٟكٗ حِ٦خَ حرٓ كـَ ـ ٟحٌفظق ٕ.ٖٗ:
حٜٔ٦خؾ (حٌّٔؤٌش (ٚ ٘ٙ5:ٕ )55حٌّٔؤٌش ٓ ١ ٖٗ٘ )3ؿٛىس ِزَٚن.
 :َ:ٕ٠حٌىظخد (رخد ِٓ
 ِٓ ٛ٘ٚحٌٍَٚ٠حص عٕي حٌزٚ ٓ١٠َٜؿ ُٖ ّٛحرٓ ِخٌه ـ ٟؼَ٘١خ.
أرةةٛحد أْ حٌظةة ٟطىةةٚ ْٛحٌفعةةً رٌِّٕةةش ِٜةةيٍ) ٖٚ ٔٙٓ:حٌّمظ٠ةةذ (رةةخد ح٤ـعةةخي حٌظةة ٟطٔ ة ّّٝ
أـعةةخي حٌّمخٍرةةش) ٖٚ 5٘:حٛ٤ةةٛي ـةة ٟحٌٕلةة( ٛرةةخد حٌلةةَٚؾ حٌظةة ٟؿةةخءص ٌٍّعةةخٕٔٓ5:ٕ )ٟ
َٗٚف حٌىخـ١ش حٌ٘خـ١ش َٔٗٚ ٖٗ٘:ف حٌظٔٚ ٖ2ٔ:ٔ ً١ٙحٌظٌٚ ً١٠حٌظىّٚ ٖٖٙ:ٗ ً١حٌظ٠َٜق
ّٔ٘ٚ ٕ3ٗ:ع حٌٛٙحِع ٕ.ٖٔ2:
كٍ١ش ح١ٌٚ٤خء  ,ٕٖ٘:3ـ ٟطَؿّش ٓٛ٠ؿ رٓ أٓزخ٘ٚ .ٗٓٔ ١ة ٛـة ٟـة ٞ١حٌمةيٍ ,ٕ٘ٗ:ٗ َ٠لةُ:
.ٙٔ22
ْقطت من أ و ب و ج
ش ػَاىد اليَ ػػي  ٔٓٔ - ٜٜبا،يصػػار واشتػػو الّامػػَ :ش ػَاىد اليَ ػػي واليص ػ ي ظتشػػّالت اصتػػام الص ػ ي
أي :ا ي ال خاري وقد نقَ معظمو ابماـ ابن حجر يف الُي
يف أ و ب و ج« :مالك» دوف «أن بن» ويف د« :أن » دوف «بن مالك» وىَ الص ا اظتشهَر
أهَؿٗ حٌزوخٍ ,ٖٗٗ:ٔ ٞـ ٟوظخد حٓ٨ظٔمخء ,رخد حٓ٨ظٔمخء عٍ ٝحٌّٕزَ ٍ ,5لةُ .2ٙ2 :رٍفة::
إٌِ ٝخٌُٕخ .عٓ أْٔ.
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(ٖ)
(ٕ)
(ٔ)
ػَع ،ػػب «ّػػاد»
َ
تنضػ َػع»  ،وقػػَؿ «ج ػػري بػػن مطعػػم» ّ« :ػػاد قل ػ أف يطػػري»  ،مػػا لُظو:تضػ ّػمنت ىػػذه األحاديػػث وقػ َ
ٍ
ػري
مقروناً بػ«أف» وىَ ؽتا ُ،ي على أّثػر الن ػَيني أيُ :
وقَعػو يف ّػالـ ال ػرورَة يػو والصػ ي جػَاز وقَعػو ّإال أ ّف وقَعػو ذ َ
وقَع ذلك مقروناً ػا يف ذػريه،
غترداً منها وىَ ال نتن
َ
أّثر وأشهر من وقَعو مقروناً ا؛ ولذا َف يق يف الينػايَ إال ّ
مقروف بػ«أف» ُ
واْيعمالَو قياْاً
ومن ػ ُ اقرتانػػو ػػا يف ،ػػب أ عػػاؿ الشػػروع للمنا ػػاة وال منا ػػا َة يف اظتقارب ػ  ،بػػَ يءّّ ػد مقيضػػاىاّ ،نعػػا تقيضػػي االْػػيق اؿ
ػيعماؿ صػػي ونقػػَ ا ػ ي ّمػػا يف األحاديػػث اظتػػذَّرة تا ّّػػد(ٗ)
ػَب ػػنذا انضػػم عتػػذا اليعليػ ِػَ اْػ ٌ
ػَب مانعػػو م لػ ٌ
وذلػػك مطلػ ٌ
ٌ
ٌ ٌ
الدليَ وَف يَجد ظتخالُيو ْ يَ

ػلي العصػػر حػ ّػػادت الشػػم ت ػػرب»(٘) ،ويف قَلػػو :
وقػػد اجيمػ الَجهػػاف يف قػػَؿ «عمػ َػر»« :مػػا ّػ ُ
ػدت أف أاػ َ

«ّاد اضتسد( )ٙي لب القدرٙٙ[ ،ب] وّاد الُقر أف يَّف ُّرا»()5
ً

(ٔ)

أهَؿٗ حٌزوخٍ ٔ٘ٓ٘:ٗ ٞـ ٟوظخد حٌّؽخُ , ٞرخد ؼِٚس حٌوٕيق ٍ ,ٕ5لُ , ,ٖ35٘:رٍف« ::لةي
طُٕ ٠ؾ»ٚ .ـٍٛٛ ٟس عٓ ح٠َ١ِ٤ش ٌةيحٍ ١ةٛق حٌٕـةخس رز١ةَٚص ٘ ٔٓ3:رٍفة ::لةي وةخىص أْ
وخىص َ

(ٕ)
(ٖ)

(ٗ)
(٘)

طٕ٠ؾٚ .وٌح حرٓ ح٤ػ َ١ـ ٟؿخِع حٛٛ٤ي ٍٔٔ ,ٖٖ٘:لُ.32ٓ2 :
َ
ٛلخر ٟأٍُٓ لزً حٌفظق ٚل ً١رعيٖ .طةٛـٓ ٟةٕش ٘٘5ة ٚ .ل١ةً ؼ١ةَ ًٌةه .حٛ٦ةخرش ٍٔ ,ٕٖ٘:لةُ:
 ١ٚ ,ٔٓ35حٌزـخٍ ٕٗٙ:ٔ .ٞٚلُ ٖ.ٔٓ2
ٚطّخَ حٌلي٠غّٓ« :عض حٌٕز٠  ٟمَأ ـ ٟحٌّؽَد رة «حٌ ة »ٍٛـٍ ّّةخ رٍةػ ٘ةٌٖ ح٠٢ةش :ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮆ ﮇ ﭼ [حٌ ة ]ٖ5 – ٖ٘ :ٍٛوةخى
لٍز ٟأْ  .»َ١ ٠أهَؿةٗ حٌزوةخٍ ,ٔ3ٖ2:ٗ ٞـة ٟوظةخد حٌظفٔة ,َ١رةخد طفٔةٓ َ١ةٍٛس حٌةٕـُ ,ٖٖٙ
ٍلُ.ٗ٘5ٖ :
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :تاّيد
وٌح ـ ٟى ٛٗٚح٘ي حٌظ١ٟٛق ٚحٌفٚ .ٕ٘ٗ:ٔ ٞ١ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :كظة ٝوةخىص حٌ٘ةّْ أْ طؽةَد.
ٚلةةي حٓظ٘ةةٙي رةةٗ حرةةٓ ِخٌةةه ـةةٗ ٟةةَف حٌظٔةة ً١ٙوةةٌٌه ٔٔٚ ,ٖ2ٔ:مٍةةٗ عٕةةٗ أرةة ٛك١ةةخْ ـةة ٟحٌظةةًٌ١٠
ٚحٌظىّ١ةةً ٗٚ .ٖٖٙ:لةةي أهَؿةةٗ حٌزوةةخٍ ,ٕٔٗ:ٔ ٞـةة ٟوظةةخد ِٛحل١ةةض حٌٜةة٩س ,رةةخد ِةةٓ ٛةةٍٝ
رخٌٕخّ ؿّخعش رعةي ً٘ةخد حٌٛلةض ٍٖ٘ ,لةُ , ,٘5ٔ:رٍفةِ« ::ةخ وةيص أٛةٍ ٟحٌعٜةَ كظة ٝوةخىص
حٌّْ٘ طؽَد»ٚ.ـٔ٘ٓ2:ٗ ٟوظخد حٌّؽخُ , ٞرخد ؼِٚس حٌوٕيق ٍ ,ٕ5لةُ , ,ٖ33ٙ:رٍفةِ« ::ةخ
ويص أْ أ ٍٟٛكظ ٝوخىص حٌّْ٘ أْ طؽةَد»ٚ.ـة ,ٕٕ2:ٔ ٟوظةخد حً٤حْ ,رةخد لةٛي حٌَؿةً ِةخ
ٕ١ٍٛخ ٍ ,ٕٙلُ ,ٙٔ٘ :رٍفِ«::خ ويص أْ أ ٍٟٛكظ ٝوخىص حٌ٘ةّْ طؽةَد»ٚ.أهَؿةٗ حرةٓ كزةخْ
 ,ٔٗٙ:5ـ ٟوظخد حٌ٩ٜس  ,رخد ٩ٛس حٌوٛؾً ,وَ ح٦رخكش ٌٍَّء عٕي حٗظيحى حٌوٛؾ أْ ٠ةئهَ
حٌٜةة٩س اٌةة ٝأْ ٠فةةَغ ِةةٓ لظخٌةةٍٗ ,لةةُ , ,ٕ332 :رٍفةةِ « ::ةةخ وةةيص أٛةةٍ ٟحٌعٜةةَ كظةة ٝوةةخىص
حٌّْ٘ أْ طؽَد».

()ٙ

()5

زاد يف أ و ب و ج :أف وىَ ؼتالف للمصادر
قاؿ اضتا

العراقي يف اظت

عن زتَ األُْارٕ ٖٛٙ:رقم[ :ٖٔٚٔ :أ،رجو] أبَ مسػلم الليثػ ّي وال يهق ّػي يف الشػعب

ػعيف ورواه الطػبآف يف األوْػا مػن وجػو آ،ػر بلُػ ّ« :ػادت اضتاجػ
من روايػ يايػد الرقاشػي عػن أنػ و «يايػدُ»
ٌ
أف تَّف ُّراً» و يو عف أيضاً وىنا ينيهي ّالـ ابن مالك
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والذي ْلّو «النَوي» يف «شرح مسلم» اتّ اع ريق شيخو «ابن ٍ
مالك»(ٔ) وّذا ّثريٌ من اظتيا،رين
ُ
ّ
وقػاؿ بعضػػهم يف ترجي ػػو وأنّػػو يسيشػػهد باضتػػديث مطلقػاً وعلّلػػو بػػا ّف الصػ اب ّ ػػانَا مػػن الُصػ ا ال ل ػػا وىػػم

قد اليامَا عند رواي اضتػديث بػاظتع أف يػَردوا معنػاه يف أ صػ ع ػارةٍ وأحسػن ْػ ٍ
ك رياعػَف يػو قَاعػد الُصػاح (ٕ) وال الذػ

يّػػَف ّالمهػػم مقارب ػاً(ٖ) لّالمػػو عليػػو الصػػالة والسػػالـ ّيػػف وذىػػب بعػػض احملػػد ني إُف أنّػػو ال جتػػَز الرواي ػ بػػاظتع ّإال ظتػػن

أحاط كمي دقائق [ٓٙأ] علم الل  ،وّانت رتي احملسنات الُائق (ٗ)
باقسامها على ذّػ ٍر منػو رياعيهػا يف نظػم ّالمػو وإالّ
ّ

وإالّ ال كتَز(٘) لو رواييو باظتع

انيهى

وقػػاؿ بعضػػهم :و ػػي احيمػػاؿ الي يػػري واليصػػرؼ يف اليع ػػري يػػءدي إُف ،ػ ٍ
ػرؽ بعيػػد االليئػػاـ( )ٙيف رتي ػ األحّػػاـ؛ أل ّف
ّ
ٍ
ٍ
اظتخػػالف -مػػثالً -يقػػَؿ ظتخالُػػو اظتسػ ِّ
ػيدؿ عليػػو يف حّػم بلُػ حػػديث :لعػ ّػَ ىػػذا اللُػ َ مػػن الػراوي علػػى حسػػب همػػو ولػػي
لُ اضتديث ّذلك ال يسيقيم لك االْيدالؿ بذلك ويف ذلك ماال متُى واهلل أعلم

ويف «شػرح اصتػام الصػ ري» [ٙٛج] للشػيخ «إشتاعيػػَ العلػَي» :وأجػػاب العالّمػ «ْػراج الػدين الُلقيػ »( )5عػن «ابػػن
مالػػك» بػػا ّف مػػا ذّػػره مػػن األحاديػػث يف القَاعػػد الن َيّػ لػػي لض ػػات بػػَ لالعيضػػاد؛ ننّػػو كتػػد الشػَاىد مػػن ّػػالـ العػػرب ظتػػا

يقَلو يا باضتديث لالعيضاد ال ب ات قاعدة ؿتَي جرد ذلك()3
ّ

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5
()3

َٗ :َ:ٕ٠ف ٛل١ق ٍُِٔ ٘ ٔٓٙ:وظخد حٌلؾ رخد ٔم ٞحٌىعزش ٍ ٙ2لُ.ٖٗٓ :
وٌح ـ ٟى ٚحٌفٚ .ٕ٘ٗ:ٔٞ١ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :حٌّٜخكؿ.
ـ ٟحٌفِ :ٞ١مخٍٔخا.
وٌح ـ ٟحٌفٚ .ٕ٘ٗ:ٔٞ١ـ ٟى :حٌعخثيس.
ـ ٟى٠ :ـ.ُٛ
وٌح ى ٚـ ٟحٌفٚ ,ٕ٘ٗٚ ٗ٘3:ٔ ٞ١ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :حٓ٨خَ.
عَّ رٓ ٍٓ ْ٩أر ٛكف .ٚطٛـٕٓ ٟش ٘ٓ . ٘3حٌٛ٠ء حٌِ٩ع .3٘:ٙ
أٌ٘ ًٛح حٌىَِ َ٩حٍٓش ر ٓ١حٌيِخِٚ ٟٕ١حٌزٍم ٟٕ١رعٕةٛحْ (حٓ٨ةظي٨ي رخ٤كخى٠ةغ حٌٕز٠ٛةش حٌ٘ةَ٠فش
عٍةة ٝاػزةةخص حٌمٛحعةةي حٌٕل٠ٛةةش ِىخطزةةش رةة ٓ١رةةيٍ حٌةةي ٓ٠حٌةةيِخِٓٚ ٟٕ١ةةَحؽ حٌةةي ٓ٠حٌزٍمٕ١ةة )ٟكممٙةةخ
حٌيوظ٠ٍ ٍٛخ ٝرٓ كٔٓ حٌوّٛحَ ٚل ّيَ ٌٙخ رّميِش ِ ٟ٘ٚ .زٛعش ـة ٟعةخٌُ حٌىظةذ رز١ةَٚص ٔ١
ٌ٘ٚ .َٔ223ح ٔٙ ّٜخ (ِٓ  ٕٙ ٙكظ :)ٕ2 ٙ ٝلخي حٌعِ٩ةش رةيٍ حٌةي ٓ٠حٌةيِخِٚ :ٟٕ١لةي وٕةض
عةةخَ ػ٩ػةةش ٚطٔةةعٓٚ ٓ١ةةزعّخثش وظزةةض ٓةةئح٨ا ٜٔةةِٗ :ةةخ ؿةةٛحرىُ ٍٟةة ٟهللا عةةٕىُ ـةة ٟحٓ٨ةةظي٨ي
رخ٤كخى٠ةةغ حٌٕز٠ٛةةش عٍةة ٝاػزةةخص حٌمٛحعةةي حٌٕل٠ٛةةش ٘ةةً ٘ةةٛ ٛةةل١ق أ٨ ٚ؟ ـمةةي ِٕةةع ًٌةةه رع٠ةةُٙ
ِٔظي٨ا رؤْ حٌلي٠غ ٠ـٔ ُٛمٍٗ رخٌّعٕ ٝـ٠ ٩ـَِ رؤٔٗ ٌ٘ح ٌف ٍٝٛ ٗ:هللا عٍ١ةٗ ٓٚةٍُٚ .لةي أٗةخٍ
حٌ٘١ن أػ َ١حٌي ٓ٠أر ٛكّ١خْ اٌٌ٘ ٝح حٌّعٕٚ ٝهخٌؿ ـًٌ ٟه رعِ ُٙ٠لظـخ ا رةؤْ ط ةَق ح٨كظّةخي
حٌٌٛ٠ ٞؿذ ٓم ١ٛحٓ٨ظي٨ي رخٌلي٠غ ػخرض ـة ٟأٗةعخٍ حٌعةَد ٚوِٙ٩ةُ ـ١ـةذ أٔ٠ ٨ةظيي رٙةٌح
أ٠٠خ ا  ٛ٘ٚه٩ؾ ح٦ؿّخع ُٚعُ ٌ٘ح حٌمخثً أْ حٓ٨ظي٨ي رخٌلي٠غ أّةخ ٔ٠ةم ٢اًح أػزةض حٌّٕىةَ
أْ حٌلي٠غ حٌّٔظييّ رٗ ٌٌ ِٓ ْ١ف ٗ:عٍ ٗ١حٌ٩ٜس ٚحٌٔٚ َ٩أْ ٌف ٗ:وخْ وٌح ٚأْ حٌٕخلً ؼّ١ةَٖ
اٌ ٝوٌح ـؤ ّٞحٌَأ ٓ١٠أٛق رّٕٛ١ح ٌٕخ حٌلـش عًٌٍ ٝه ِؼخرِ ٓ١ؤؿ.ٓ٠ٍٛ
ُ
ٔمٍةض :حٌٍٙةُ
ـىظذ ِٔ٨ٛخ ٗ١ن حٓ٦ةٓ َ٩ةَحؽ حٌةي ٟٕ٠حٌزٍمٕ١ةٍ ٟكّةٗ هللا ِةخ ٛةٍٛطٗ ِٚةٓ ه ةٗ
أٍٗي ٌٍٜٛحد اػزخص حٌمٛحعي حٌٕل٠ٛش ٠لظخؽ اٌة ٝحٓةظمَحء طةخَ ِةٓ وة َ٩حٌعةَد ِٚـةَى ٚؿةٛى
ٌف:ش ـ ٟكي٠غ  ٨طؼزض رٗ لخعيس ٔل٠ٛش ٚوٌح ِـَى ٚؿةٛى ٌف:ةش ـة ٟوة َ٩حٌعةَد ٚحٌةٌٚ ٞلةع
ٌٍ٘١ن حرٓ ِخٌه ـًٌ ٟه ـ٠( ٟظعخلز ْٛـ١ىُ) ٚـ٠ ْٓ َِ ( ٟم ُْ ٌٍ١ش حٌميٍ اّ٠خٔةخ ا ٚحكظٔةخرخ ا ُؼفةَ ٌةٗ ِةخ
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وأجػاب العالمػ «ابػن ،لػػدوف»(ٔ)
ٍ
األوؿ ق ػَ سػػاد
ّ
الّي باجَبػ أحسػػنها :أ ّف تػدوين األحاديػث ّػػاف يف الصػدر ّ
اظتػ ّ
ٍ
ٍ
يسَغ االحيجاج بّالمو ؽتّا يو ت ديَ لُ يصػ ّ االحيجػاج بػو بلُػ ّػذلك
العربيّ والي ديَ -على تقدير َتو -إّفتا ّاف ؽتّن ّ
انيهى(ٕ)

ويف ّال اصتَابني ماال متُى؛ أل ّف «أبا حياف» يعرتض على «ابن ٍ
تاييدىا بو
اعد الن َيّ باضتديث ال َ
مالك» إ اتو القَ َ
ّ
وقد أشار «ابن الضائ » أ ّف ال اعرتاض على من َف يث ت(ٖ) بذلك قاعد ًة

يو(٘)

ّػػالـ «السػراج الُلقي ػ » مصػػادرةٌ يف اظت ػ ّدعى وحتَيػ ٌػَ لألمػػر عػػن اظتخيَلػػف يػػو اظتعػ َػرت ِ
ض اعلُػػو(ٗ) إُف مػػا ال شػػي

ودعَى «ابن ،لدوف» أ ّف تدوين السنّ من ق َ ت يري األلسن يف مقػاـ اظتنػ (ٕ٘[ )ٙد]؛ مػا حصػَ اليػدوين ّإال يف
ويَمئذ قد ا،يلطت الل والرواي باظتع َف يقػف( )5علػى أولئػك األقػَاـ بػَ جػائاةٌ أبػدا بشػر ها جػا ()3
ٍ
عصر اليابعني
ً
ذلك االحيماؿ لّن بالنظر إليو ما أشرنا إليو من اطترؽ الذي إذا اتس ال نتّن رقعو واهلل أعلم

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5
()3

طميَ ِٓ ًٔزٗ) ٚؼًٌ َ١ه ـخٌ٘١ن حرٓ ِخٌه ٠ـي حٌ٘ٛح٘ي ِٓ و َ٩حٌعَد ٌٌٌه حٌٌ ٞـ ٟحٌلةي٠غ
ـ١ؤط ٟرٗ وخ٨عظ٠خى ٦ ٨ػزخص لخعيس ٔل٠ٛش رّـَى ًٌةه ٗٚة١وٕخ أرة ٛكّ١ةخْ ٠ظٛلةؿ ـةًٌ ٟةه ِةٓ
ؿٙش ِخ ىهٍٗ ِٓ طؽ َ١١حٌَٚحس ٚأِخ ِخ ٔمً عٓ حٌعةَد ِةٓ ِٕ:ةِٕٚ َٛؼةِ ٍٛةع حٓ٨ةظمَحء ـةٌٌه
٘ ٛحٌٌ ٞطؼزةض رةٗ لٛحعةي أرةٛحد حٌٕلةٚ ٛحٌةًٌ٘ ٞةذ اٌ١ةٗ حٌ٘ة١ن حرةٓ ِخٌةه ِةٓ ح٨عظ٠ةخى كٔةٓ
ٍحؿق ٚهللا ٓزلخٔٗ أعٍُ رخٌٜٛحد.
عزي حٌَكّٓ رٓ ِلّي رٓ ِلّي أر٠ُ ٛي ٌٚة ٟحٌةي ٓ٠حٌل٠ةَِ ٟحٗ٦ةز .ٍٟ١طةٛـٓ ٟةٕش ٘3ٓ3ة .
حٌٛ٠ء حٌِ٩ع ٍٗ ٔٗ٘:لُ.ٖ3ٙ :
ِخ ٔمً عٓ َٗف حٌـخِع حٌٜؽ َ١ؿخء ـ ٟى ـ ٟآهَ حٌف ًٜرعي لٚ :ٌٗٛهللا أعٍُ.
وٌح ـ ٟىٚ .ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٕٔ٠ :ذ.
ٌعٍٙخ :عٍ .ٗ١أ :ٚـعٍٗ.
ٍ َ:ٕ٠ى حرٓ حٌ ١ذ ٔ.ٗ32:
ٍ َ:ٕ٠ى حرٓ حٌ ١ذ :حٌف.ٕ٘٘:ٔ ٞ١
أ :ٞـعٍُٙخ.
ـ ٟى :ـ.ٟ
202

كأ ٌمى كالـ

فصل

فيحتج -بال نا
العرب الَارد عنهم
ٌ

للمُعَؿ -مط بمى ثبت عػن الفصػحىء.

أحد الظر ني األولني(ٔ) نائب الُاعَ والثآف حاؿ منو(ٕ) ،أو ل َ ميعلّق منو(ٖ) بػ« ت»(ٗ)
ٌ ٌ
يع بّالمو(٘) الُصاح َ اقيضى أ ّف من( )ٙجرى ّالمو علػى غتػرى( )5علػم الن ػَ إالّ أ ّف يػو
اعيب يف العر ّ احمل ّ
أ ّف يو ذراب أو تنا را( )3ال لتيع بو يف إ ات ميعلق( )2أم ٍر ؿتَي(ٓٔ) َف يث ت عن ذريه
ً

ً

ّ

م بالعلم ا باالْيُا

الم ث ؽ بعربيٌت
قىؿ «أب صر إْ

أو بنقَ العدوؿ أو جاـ(ٔٔ) ٍ
عارؼ معيد ا

اؽ بن إبراىيم الفىرابي» :بالقاؼ(ٕٔ)
َحدة نس ٌ
والرا واظت ّ
َ

ؼ «الش ػ ػػاش» ّم ػ ػػا يف «اللّػ ػ ػب»(ٖٔ) ا ػ ػػاحب [ٙٚب] «ديػ ػ ػَاف األدب يف الل ػ ػ ػ » و ،ػ ػػاؿ «اصت ػ ػػَىري» ا ػ ػػاحب
ظتدين ػ ػ ٍ ػ ػ َػر َ

«الص اح»(ٗٔ)
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

ٌٔ١ض ـ ٟى.
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :عٕ ُٙكخي.
ٌٔ١ض ـ ٟى.
وٌح ـة ٟحٌٕٔةنٌٚ .عةًّ حٌعزةخٍسٚ :حٌؼةخِّٕٔٙ ٟةخ كةخي ِٕةٗ أٌ ٚؽةِ] ٛظعٍّةك رة «٠لةظؾّ » ٚحٌؼخٌةغ ٌؽةٛ
ِظعٍّك[ ر «ػزض» .لخي ـ ٟحٌف :ٕ٘ٙ:ٔٞ١أكي حٌ:ةَـ ٓ١حٌٚ٤ةٔ ٓ١خثةذ ـخعةًٚ ,ح٢هةَ كةخي ِٕةٗ ,
أٌ ٚؽ٠ ٛظعٍّك ر «٠لظؾ»ٚ ,حٌؼخٌغ ٌؽ٠ ٛظعٍّك ر «ػزض».

(٘)
()ٙ
()5
()3
()2
(ٓٔ)
(ٔٔ)
(ٕٔ)

(ٖٔ)
(ٗٔ)

وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :و.ُِٙ٩
وٌح ـٚ , ٟلي ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.
وٌح ـ ٟىٔ١ٌٚ ,ض ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ.
ـ ٟحٌف :ٕ٘ٙ:ٔ ٞ١ـ١مظّ ٟ٠
أْ ِٓ ؿَ ٜو ِٗ٩عٍ ٝلٛحعي حٌعَر١ش ا ّ٨أّٔةٗ حٗةظًّ عٍة ٝؼَحرةش
أ ٚطٕخـَ.
ٌٔ١ض ـ ٟى.
وٌح ـ ٟىٔ١ٌٚ ,ض ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ.
ـ ٟىٚ :رـَِ.
وٌح ـ ٟحٌٕٔن :حٌمخٍحر ٟرخٌمخؾ٘ٚ .ة ٟعٕةي ــةخي ٚـة ٟى ٚحٌفة :ٞ١حٌفةخٍحر٘ٚ .ٟة ٛحٌٜةٛحد .ـةٟ
٘خِٖ أ  ٚؽ :ل( :ٌٗٛرخٌمخؾ) حٌٌٕ٠ ٞزؽ ٟحٌظع ً٠ٛعٍ ٗ١أٔٗ رخٌفخءٌٚ ,عً ِخ ٕ٘خ طلَ٠ةؿ .ـٍظَحؿةع
ٔٔوش ٛل١لش ـبْ ٚؿيص وٌٌه ـ ٛٙٓ ٛٙر٠ٍ ٩ذ.
ٌ ْ١ـ ٟىٌ .ذ حٌٍزخد ِخىس (حٌفخٍحرٍ ٕٔٗ:ٕ )ٟلُ.ٕ2ٗٔ :
حٌفخٍحرِ ٛ٘ :ٟلّي رٓ ِلّي رٓ َ١ـخْ أر َٜٔ ٛحٌفةخٍحرِ ٟةٓ (حٌفةخٍحد) اكةيِ ٜةيْ حٌظةَن.
حٌفٍٛٔ١ؾ حٌ٘ َ١ٙرخٌّعٍُ حٌؼخٔ ٟحٌّظٛـٕٓ ٝش ٍٓ«ٚ . ٖٖ٘2خٌش حٌلَٚؾ» ح٢طً ٟوَ٘خ ٌةٗٚ .لةي
طزع حرُٓ حٌ ز١ذ حرةٓ عة ْ٩ـة٘ ٟةٌح حٌو ةؤ:ٕ٠ .ةَ :اهزةخٍ حٌعٍّةخء رؤهزةخٍ حٌلىّةخء ٕ٘ٚ ٔ3ي٠ةش
حٌعخٍـ.ٖ2:ٕ ٓ١
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ف ػػي أ ٌكؿ كتىبػ ػ المسػ ػ ٌػما ب ػ ػ«اللفػ ػػىظ كالح ػػركؼ»(ٔ) :كى ػ ػػت
ض ػر بػػن ِّنان ػ َ» -علػػى الص ػ ي
النَ ْ
أْ ا ا

 -أج ػ ىد العػػرب إتقى ػىن(ٕ) لألفص ػ مػػن

كأ ل ى(ٔ) علا

اللسىف أل ص

يّيها(ٕ) عطػ

يش ول ػػد
ق ػ ػر ه

اللفػػىظ يف ّقَتػػو(ٖ) يف

الططػق أل ّف مػا يف النطػق بػو معنَيػ جػَازه(ٖ) مػا

(ٔ)
ػص ّالمػو يف اظتط ػَع :وقػد كتػب لػذلك أف
اضتروؼ  ٔٗٙبيص ّػرؼ تػذّرة أ حيػاف ٗ ٘ٚواظتاىػر ٔ ٕٔٔ:وىػذا ن ّ
األمػ نقػػَؿ :إنّػػو ين ػػي أف يء،ػػذ عػػن الػػذين دت ّّنػػت عػػادهتم عتػػم علػػى ػػَؿ
يعلػػم َمػػن الػػذين ين ػػي أف يء،ػػذ عػػنهم لسػػاف تلػػك ّ
الاماف يف ألسنيهم وأنُسهم دت ّّناً لتصنَف بو عػن ختيّػَ حػروؼ ْػَى حػرو هم والنطػق ػا ،وعػن حتصػيَ ألُػاظ ْػَى اظترّ ػ عػن

حرو هم وعن النا ق ا ؽتّن َف يسم ذري لساعم ول يهم أو ؽتّن شتعها و جُا ذىنو عن ختيّلها ولسانو عػن النطػق ػا و ّأمػا َمػن
ّاف لسانو مطاوعاً على النطق باي حػرؼ شػا ؽتّػا ىػَ ،ػارج عػن حػرو هم وبػاي لُػ ٍ شػا مػن األلُػاظ اظترّ ػ عػن ح ٍ
ػروؼ ذػري
ٌ
ّ
ّ
ٍ
ٍ
ػءمن أف كتػػري علػػى لسػػانو مػػا ىػػَ ،ػػار ٌج عػػن
ػاي قػػَؿ شػػا مػػن األقاويػػَ اظترّ ػ مػػن ألُػػاظ ْػػَى ألُػػاظهم ننّػػو ال يػ َ
حػػرو هم وبػ ّ
األمػ ويّػَف ،طػاً وضتنػاً وذػري صػي ػنف
عاداهتم اظتمّن األوُف يعَد ما قد جرى على لسانو يصري ع ارتو ،ارج عن ع ارة ّ
ػءمن ػا يَجػد جاريػا يف
ّاف م ذلك قد ،الا ذريىم من األمػم وشتػ ألسػنيهم أو نطػق ػا ّػاف اطتطػا منػو أق َ
ػرب وأحػرى ،وَف ي َ
األم اليت ىَ منهم وّذلك الذين ّانَا لتصنَف عن النطق وعن حتصػيَ حػروؼ ْػائر األمػم وألُػاظهم -
عادتو أنّو ل ري تلك ّ
عمػػا َف يّػػن ُعػ ّػَدوه ّأوالً مػػن ؼتالُ ػ أشػػّاؿ ألُػػاظهم وإعرا ػػا  -إذا ّثػػرت ؼتػػالطيهم لسػػائر األمػػم وشتػػاعهم
إذ ّػػانَا لتصػػنَف ّ
ػءمن عليػو أف تي ّػري عادتػو األوُف ويػيم ّّن يػو مػا يسػمعو مػنهم يصػري ٍيػث ال يَ ػق ػا يُسػم منػو وظتػا
ٍرو هم وألُاظهمَ ،ف ي َ
ّ
الشػػعر أو الصػػَؼ واطتيػػاـ واألحسػػي مػػن ّػ ّػَ ّأم ػ أجُػػى وأبعػػد مػػن أف يرتّ ػَا مػػا قػػد دت ّّػػن بالعػػادة
البيّػ يف بيػػَت َ
ّػػاف ْػػّاف ّ
لتصػػنَا أنُسػهم عػن ختيّػػَ حػروؼ ْػائر األمػػم وألُػاظهم وألسػنيهم عػػن النطػق ػا وأحػػرى أالّ متػالطهم ذػػريىم
ػيهم وأحػرى أف ّ
ػيُهم
لليَحش واصتُا الذي يهم ،وّػاف ْػّاف اظتػدف والقػرى وبيػَت اظتػدر مػنهم أ ػ وّانػت نَُْػهم أشػ ّد انقيػاداً ل ّ
من األمم ّ
األمػ عػن ْػػّاف الػباري مػنهم مػ
مػا َف ييع ّػَدوه وليصػ ّػَره وختيّلػو وألسػنيهم للنطػػق ػا َف ييع ّػَدوهّ ،ػػاف األ ضػَ أف تء،ػذ ل ػػات ّ
ّانػػت األمػػم ػػيهم ىاتػػاف الطائُيػػاف ويُي ػ ّػرى مػػنهم َمػػن ّػػاف يف أواْػػا بالدىػػم ػػن ّف َمػػن ّػػاف يف األ ػراؼ مػػنهم أحػػرى أف
ػنعم إذا عػاملَىم احيػاج أولئػك أف
متالطَا غتاوريهم من األمم يخيلا ل اهتم بل ات أولئك ،وأف ييخيّلػَا عجمػ َمػن كتػاورىم ّ
يعبوا ا ييػاتّى عتػم ويرتّػَا مػا يعسػر
ييّلّمَا بل ذري عن ألسنيهم ،ال تطاوعهم على ّثري من حروؼ ىءال  ،يليجئَا إُف أف ّ

عليهم يَّف ألُاظهم عسرية ق ي وتَجد يها لّن ٌ وعجم ٌ ماَ،ذةٌ من ل ات أولئك نذا ّثر شتاع ىءال ؽتّػن جػاورىم مػن
ومػن
يءمن ت ّري عادهتم ،لػذلك لػي ين ػي أف تء،ػذ عػنهم الل ػ َ
وتعَدوا أف يُهمَه على أنّو من الصَاب َف َ
ىذه األمم للخطا ّ
تاملػت أمػر العػرب يف ىػذه األشػيا ػن ّف ػيهم
َف يّن يهم ْ ّّاف الباري أُ،ذت عن أوْػطهم مسػّناً وأنػت تي ّػني ذلػك مػ ّ
ػَُف ذلػك مػن بػني
ْ ّّا َف الباري و يهم ْ ّّاف األمصار وأ ّثر ما تشاذلَا بذلك من ْن تسعني إُف ْن مػائيني وّػاف الػذي ت ّ
أمصػارىم أىػػَ الَّ ػ وال صػرة يف أرض العػراؽ يعلّمػَا ل ػيهم والُصػػي منهػػا مػن ْػ ّّاف الػػباري مػنهم دوف أىػػَ اضتضػػر ،مثّ مػػن
ِ
ْ ّّاف الباري َمن ّاف يف أوْا بالدىم ومن أش ّدىم ّ
أْػد و َ ّػي مثّ
تَحشػاً و جُػا ً وأبعػدىم إذعانػاً وانقيػاداً ،وىػم قَػي وَدتػيم و َ
ألعػػم ّػػانَا يف أ ػػراؼ بالدىػػم
ُى ػ َذيَ ،ػػنف ىػػءال ىػػم ُمعظَػػم َمػػن نُقػػَ عنػػو لسػػاف العػػرب وال ػػاقَف لػػم يء،ػػذ عػػنهم شػػي ٌ ؛ ّ
ؼتػػالطني ل ػػريىم مػػن األمػػم مط ػػَعني علػػى ْػػرع انقيػػاد ألسػػنيهم أللُػػاظ ْػػائر األمػػم اظتطيُ ػ ػػم مػػن اضت ش ػ واعتنػػد والُػػرس
والسريانيّني وأىَ الشاـ وأىَ مصر
عٕي ــخي ٚـ ٟحٌَِّ٘ :حٔظمخىحاٚ .ـ ٟحٌظٌوَس :حٔظمخءٚ .ـ ٟى :حرعخىحٚ .حٌزخء ٍِّٙش.
(ٕ)
«ـ ٟلٛطٗ» ـ ٟىٌ :مٛطٗ.
(ٖ)
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جػَازه(ٖ) مػػا

في

كأحسػػطً ى(ٗ) مسػػم

عىن؛ ألنّػو أد،ػ َُ يف الػػنُ

كأبيطً

يَ
الطفس من اظتعآف [ٔٙأ] والشيماؿ ّالمهم على ما ذّر جا بو الينػا ُ

ػػى(٘) :أقَاىػػا

عم ػى
إبى ػ ن :إظهػػاراً ٌ

ق ػػاؿ «اب ػػن ػػارس» يف « ق ػػو الل ػ ػ »( :)ٙع ػػن «إشتاعي ػػَ ب ػػن أ ُع ي ػػد اهلل»( )5ق ػػاؿ« :أرتػ ػ علماؤن ػػا بّ ػػالـ الع ػػرب

والػػرواة( )3ألشػػعارىم والعلمػػا ُ بل ػػاهتم وأيػػامهم وػتػػاعتّم أ ّف قريش ػاً أ ص ػ الع ػػرب ألسػػن ً وأاػػُاىم ل ػ ً؛ وذلػػك أ ّف اهلل تعػػاُف
ا،يػػارىم مػػن رتي ػ العػػرب

وا،يػػار مػػنهم ػتمػػداً 

جعػػَ قريش ػاً قطّػاف حرمػػو ووالةَ بييػػو ّانػػت و ػػَد العػػرب [مػػن]()2
َ

ُح ّجاجها وذريىم يُدوف إُف مّ لل ّع(ٓٔ) ويي اّمَف إُف قر ٍ
يش
وحس ػ ِن ل اهت ػا [ٜٙج] ورقّ ػ ألسػػنيها إذا أتػػيهم الَ ػػَد مػػن العػػرب ختػ ّػريوا مػػن ّالمهػػم
وّانػػت ق ػػر ٌ
يش م ػ صػػاحيها ْ

وأشػػعارىم أحسػػن ل ػػاهتم وأاػػُى ّالمهػػم ػػاجيم مػػا ختػػريوا مػػن تلػػك الل ػ ِ
ػات إُف ْػػالئقهم(ٔٔ) الػػيت عػَا(ٕٔ) عليهػػا
ّ
َ
ٍ
صاروا بذلك أ ص َ العرب أال ترى أنّك ال جتد يف ّالمهم َعْنػ َعنَ َ دتيم وال َع ْجَر يّ َ قي ٍ »

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ

()5

()3
()2
(ٓٔ)
(ٔٔ)
(ٕٔ)

ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :أٍّٓٙخ.
ـ ٟى :عٕي أـٜل١ظٙخ.
ـ ٟىٛ :عٛرش كِحُٖ٠ ٌُٚ .ظ٠ق ٌِ ٟعٕخ٘خ.
ـ ٟى٤ٚ :كٕٔٙخ.
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :أرٕظٙخ .ىٚ ْٚحٚ .ٚـ ٟى٤ٚ :رٕٙ١خ.
حٌٜخكز( ٟرخد حٌمٛي ـ ٟأـٜق حٌعَد) ٖٖ ٚحٌَِّ٘ (حٌٕةٛع حٌظخٓةع حٌفٜةً حٌؼةخٕٔٔٓ:ٔ )ٟ
ٚطخؽ حٌعَ( ّٚحٌّميِش حٌّمٜةي حٌوةخِْ) ٔ .ٕٕ:لةخي حرةٓ هٍةي ْٚـةِ ٟميِظةٗ (حٌفٜةً حٌٔةخرع
ٚحٍ٤رع ْٛـّ ٟ
أْ حٌٍؽش ٍِىش ٕٛخعّ١ش) ٕ :ٖ53:وخٔض لَ ٖ٠أـٜق حٌٍؽخص حٌعَر١ةش ٚأٛةَكٙخ
ٌزعيُ٘ عٓ ر٩ى حٌعـُ ِٓ ؿّ١ع ؿٙخط ُٙػُ ِةٓ حوظةٕفِ ُٙةٓ ػم١ةؿ ٘ٚةٌٚ ً٠هِحعةش ٚرٕة ٟوٕخٔةش
ٚؼ فخْ ٚرٕ ٟأٓي ٚرٕ ٟطّٚ .ُ١أ ِّخ َِ ْٓ رع َي عٍٕ ِٓ ُٙر١عش ٌٚوُ ٚؿٌحَ ٚؼّٔخْ ٚا٠ةخى ٚل٠ةخعش
ٚعةةَد حٌةة ّٓ١حٌّـةةخِ٤ ٓ٠ٍٚةةُ حٌفةةَّ ٚحٌةةَٚ َٚحٌلز٘ةةش ـٍةةُ طىةةٓ ٌؽةةظ ُٙطخِةةش حٌٍّىةةش رّوخٌ ةةش
ح٤عةةخؿُٚ .عٍةةٔٔ ٝةةزش رعةةيُ٘ ِةةٓ لةةَ ٖ٠وةةخْ ح٨كظـةةخؽ رٍؽةةخط ُٙـةة ٟحٌٜةةلش ٚحٌفٔةةخى عٕةةي أ٘ةةً
حٌٕٜخعش حٌعَر١ةش:ٕ٠ٚ .ةَ أ٠٠ةخ ا ـة ٟحهظ١ةخٍ ح٤ـٜةق ِةٓ لزخثةً حٌعةَدٛ :ةزق ح٤ع٘ة( ٝحٌّمخٌةش
ح ٌٝٚ٤حٌف ًٜحٌؼخٔ ٟحٌ ةَؾ حٚ٤ي حٌّمٜةي حٌؼخٌةغ حٌّٜةٕؿ حٌؼخٌةغ) ٔٓٚ .ٔ٘2:ة١ؤط ٟـةٟ
حٌىظخد حٌٔخىّ وظخد حٌظعخىي ٚحٌظَحؿ١ق حٌّٔؤٌش حٌوخِٔش عَ٘س (ٔ3ٙأ) ِ ٙ2ٙ ٙخ طَؿلةض
رٗ ٌؽش لَ ٖ٠عٍ ٝؼَ٘١خ.
ٌعٍٗ آّخع ً١رٓ أر ٟعز١ي هللا ِعخ٠ٚش رٓ عز١ي هللا حٗ٤عَ,ٞأرة ٛحٌلٔةٓٓ .ةىٓ حٌةَِّ ٚ,ٞأرة ٖٛوةخْ
 َ٠ُٚحٌّٙي .ٞلخي حرٓ ِع ْ١ٌ :ٓ١ر٘ةٟء:ٕ٠ .ةَ١ِ :ةِحْ ح٨عظةيحي ٍٔ ,ٕٖ3:لةٌُٔٚ ,2ٔٙ :ةخْ
حٌِّ١حْ ٍٕ ,ٔٗ3:لُ.ٕٕٔٓ :
وٌح ـ ٟى ٚحٌٜخكزٚ ٟحٌَِّ٘ٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٚ :حٌَٚح٠ش.
حٌِ٠خىس ِٓ حٌٜخكزٚ ٟحٌَِّ٘.
«ٚؼ٠ َُ٘١في ْٚاٌِ ٝىش ٌٍلؾّ » وٌح ـ ٟحٌٜةخكزٚ ٟحٌِّ٘ةَٚ ,ـة ٟأ  ٚد  ٚؽ٘ٚ :ةُ ٠ؽةيٌ ْٚةه
ٌٍلؾ ٛ٘ٚ .ه ؤٚ .ـ ٟىٚ :ؼ٠ َُ٘١عٛىٌّ ْٚىش ٌٍلؾّ .
وٌح ـ ٟحٌٜخكزٚ ٟحٌَِّ٘ٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ٩ٓ:ثفٚ .ُٙـ ٟى٩ٓ :لظ.ُٙ
وٌح ـ ٟحٌٜخكزٚ ٟحٌَِّ٘ ٚىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ١ :زمٛح.
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ق ػػاؿ « عل ػػب» يف «أمالي ػػو»(ٔ) :ارتُع ػػت ق ػريش يف الُص ػػاح ع ػػن عنعنػ ػ دت ػػي ٍم وتػْليػلَػ ػ ٍ بػه ػرا (ٕ)
ٌ
ٌ
َ َ َْ َ
وَّس َّس ِ ىَازف(ٖ) وتض ُّج ِ قي ٍ (ٗ) وعجر ي ِ
و سر [تليل ] را (٘)بّسر أوائَ األ عاؿ اظتضارع
ْ َ َ َ

َ

ّ

َّ

ّ

()ٙ
ائَ الرين عط م يقلت [اللغ ] العربيٌ
كالق ُ

ػ ػريقهم

اقتيػ ػ

م -بال ن ػػا للمُع ػػَؿ :-اتُّ ػ ػ

الّامَ؛ لّماؿ
العربي
ُ

كع ػػط

صاحيهم من بين قبىئل

ل نائهم()5

كب

م( :)3يف

م أي :الق ائ ػ ِػَ( )2أيخ ػػر  -بال ن ػػا

مر
العرب ألرج يّ ل يهم؛ ظتا ّ

وَّ ْش َّ َشػ ػ ِ ربيعػ ػ َ

للمُع ػػَؿ  -اللٌس ػػىف

بو ٍ
والق ائَ رت «ق يل ٍ» وىم ّ -ما يف «اظتص اح»(ٓٔ)  -بنَ أ ٍ
احد

وعند علما النسب(ٔٔ) ذو قات :ق يل عشريةٌ عِمارةٌ ُصيل ُخ ٌذ(ٕٔ)
ٌ
ٌ
هػؤالء الق ائ َػَ الػثالث

ػيم كأ ػ ه  .فػإ ٌف
ق
يش
اظتُضَ عليهم(ٔ) قػر
ائَ العرب ّ
ٌ
هم أي :ق ُ
ػيس كتم ه
ه
مػػن العػػرب هػػم  -ػػمري صػ ٍػَ لل صػػر[ -الػػرين](ٕ) عػػط م ال ذػػريُ أكثػػر مػػى أيخػػر مػػن [ٖ٘د] اللُػ
ي

العػػر ّ

(ٔ)
(ٕ)

ِـخٌْ ػعٍذ ٔٚ 3ٓ:حٌوٜخثٕٛ َٓٚ ٔٔ:ٕ ٚخعش ح٦عَحد ٔٚ ٕٕ2:حٌَِّ٘ ٔ.ٕٔٔ:
وةةٌح ـةة ٟحٌِّ٘ةةَٚ ,ـةة ٟأ  ٚد  ٚؽٚ :طٍم١ةةش رٙةةِٚ .ـةة ٟىٚ :طٍظٍةةش رٙةةَٚ .لةةي ؿةةخءص ـةة ٟحٌّـةةخٌْ
ٚحٌوٜخث ٚرعي «عـَـِ ّ١ش ٟزّشَ».
وةةٌح ـةة ٟحٌّـةةخٌْ ٚحٌوٜةةخثٚ ٚـةة ٟحٌِّ٘ةةَ :ؤىٔةةش ٍر١عةةش ٚو٘ى٘ةةش ٘ةةٛحُْٚ .ـةة ٟأ  ٚؽ:
ٚؤى٘ش ٘ٛحُْٚ .ـ ٟدٚ :و٘ى٘ش ٘ٛحُْٚ .و ٩حٌٍٙـظ ٓ١طٕٔزخْ ٌى ٩حٌمزٍ١ظ :َ:ٕ٠ .ٓ١ؿّٙةَس
ّ
(ٌةةةةن)
حٌٍؽةةةةش (و٘ى٘ةةةةش) ٔٚ ٕٓ5:حٌٜةةةةخكزٚ ٖٗ-ٖٖ ٟحٌوٜةةةةخثٚ ٕٔٚ ٔٔ:ٕ ٚحٌفةةةةخثك
ٖٚ ٖٕٔ:طةةخؽ حٌعةةَ .ٕٕ:ٔ ّٚعٍةة ٝأٔةةٌ ٟةةُ أؿةةي ِةةٓ ٔمةةً حٌى٘ى٘ةةش عةةٓ رىةةَ ا ّ٨حرةةٓ ىٍ٠ةةي
ٚحٌِِوٌَ٘ٚ ٞعٍٗ ٠مٜي رٙخ «رىَ رٓ ٘ٛحُْ».

(ٗ)
(٘)

وٌح ـ ٟحٌّـخٌْ ٚحٌوٜخثٚ ,ٚـ ٟحٌَِّ٘ :لَ.ٖ٠
«ٚـَّٔ طٍظٍش رَٙحء» وٌح ـ ٟحٌَِّ٘ ٚحٌِ٠خىس ِٕٗٚ .ـ ٟأٚ :لَٔٚ .ـ ٟد  ٚؽٚ :لةْ ٍحٚ .ـة ٟى:
ٚـَّٔ رَٙحءٚ .ـِ ٟـخٌْ ػعٍةذٚ :أ ِّةخ طٍظٍةش رٙةَحء ,ـبّٔٙةخ طمةٛي :طِعٍّةٚ ْٛطِعمٍةٚ ,ْٛطِٜةٕع.ْٛ
رىَٔ أٚحثً حٌلَٚؾ.
حٌِ٠خىس ِٓ ــخي.
وٌح ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ.
ُحى ـ ٟى :أ ٞلَٚ .ٖ٠لٚ« :ٌٗٛحٌمزخثً حٌٌ ٓ٠عٕٔ ُٙمٍض حٌعَر١ش ٌزٕخثٓ »ُٙم ِٓ ٢ى.

()2
(ٓٔ)
(ٔٔ)
(ٕٔ)

ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :حٌفٛحعًٚ .ـ ٟى :لٌَٚ .ٖ٠عً ِخ أػزظٗ ٘ ٛحٌٜٛحد.
حٌّٜزخف حٌِّٕ َ١خىس (لزً).
ُحى ـ ٟى :أّٔٗ.
ؿخء ـ ٟوظخد حٔٔ٤خد ٌٍّٔعخٔ( ٟـ ًٜـٔٔ ٟةذ لةَ :٘ٓ:ٔ )ٖ٠لةخي حٌِر١ةَ رةٓ رىةخٍ :حٌعةَد
عٍةةٓ ٝةةض ١زمةةخصٗ :ةةعذ ٚلزٍ١ةةش ٚعّةةخٍس ٚر ةةٓ ٚـوةةٌ ٚـٜةةٍ١شِٚ .ةةخ رّٕٙ١ةةخ ـبّّٔةةخ ٠عَـٙةةخ
أٍ٘ٙةةخ .ـّٜةةَ ٗةةعذٌ ٚوٕخٔةشُ لزٍ١ةشٌ ٚلةةَ ٌٖ٠عّةةخٍسٌ ٚلٜةة ٟر ة ٌ
ةٓ ٘ٚخٗة ٌُ ـوة ٌةٌ ٚرٕةة ٛحٌعزةةخّ
ـٍ١ٜش.

(ٖ)

()ٙ
()5
()3
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م اتكػل -بال نػا

عطف تُسريي -كعلػي
كمعظم ٌ -
ي
اْيعمالو كفي اإلعراب للّالـ كيف التصريف للّلمات
كبعض

للمُعػَؿ -فػي

الغريػو الػذي ال يّػَف وا ػ َ اظتعػ لقلّػ

بعدىم
هءال الق ائَ عتم مّان ٌ بالنس ظتن َ

ثػػم يلػػيهم يه ػريل -باليصػ ري وإعجػػاـ الػػذاؿ(ٖ) -كبع ػض كًطى ػ ى -بّسػػر الّػػاؼ وختُيػػف النػػَف(ٗ)-

ه

الطىئيين :نس ٌ لػ« يّ » ّػ«ْيّد»

كلم

يؤخػر اللُػ العػر ّ عػن(٘) غيػرهم :ذػ ِري ىػذه الق ائػَ

األعم األذلب ال يشَّ إعماؿ «أف» عمَ «لي » يف ل العالي ()ٙ
ُ
ّ

كبىلجمل
ي

أي :اطتالا ِ

فإ ٌ

أي :الشا َف

لم

يؤخر اللُ

ػتَ اجيماع الناس من اصتَانب وا،يالط الل ات وا،يالعتا
أل ّعا ّ

ق

مػن ػىئر قبػىئل
العر ّ عن

م أي :الع ِ
ػرب يف

حضػرمْ :ػاّ ِن اضتا ػرة؛

ظرؼ ظتا مضى من الاماف [ٙٛب]
 :بُي القاؼ وتشديد الطا اظتهمل و ّمها
ٌ

كال عن ٌكىف البرارم ,ممن كىف( )5يسكن أطراؼ بالدهم.

«من» :بيا ٌف لػ« ٍ
ّْاف»

وواف ال الد بقَلػو :التػي
َ

تجػىكر()3

ػىئر المػم الػرين حػ ل

م أي:

الق ِا و ارس()2
ِ
ِ
العرب ومنازعتم من اضتا رة ّمنازؿ ْ
َ

فإ ٌػ

أي :الشػػا َف

لػػم

خػ وم :بُػػي الػػالـ وإْػػّاف اطتػػا
يؤخػػر -بال نػػا للمُعػػَؿٕٙ [ -أ] مػػن(ٓٔ) لى ٍ

اظتعجم من ذري «أؿ» ّ-ما يف «القامَس»(ٔٔ) -حي باليمن

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

«حٌّف ً ّ٠عٍ »ُٙ١وٌح ـ ٟىٚ ,لي ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.
حٌِ٠خىس ِٓ ــخي.
«ٚاعـخَ حٌيحي» ٌ ْ١ـ ٟى.

(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5
()3
()2
(ٓٔ)

ـ ٟى :حٌٕ.ٓ١ٔٛ
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ.ِٓ :
يف أ  ٚد  ٚؽ :حٌؽخٌذ :َ:ٕ٠ .حٌظٌٚ ً١٠حٌظىّ.ٕ53:ٗ ً١
ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :طـخٚ .ُٚـ ٟحٌَِّ٘ :ر٩ىُ٘ حٌّـخٍٚس ٌٔخثَ.
ةَٚ .ـةة ٟى:
ؿةةخءص حٌعزةةخٍس ـةة ٟأ  ٚد  ٚؽِٕٚ :ةةخٌُِ ُٙةةٓ حٌلخٟةةَس ٌّٕةةخُي حٌمِةزْٚ ٢ـة
ةخٍّ ِٜة َ
ِ
ِٕٚخٌُ ُٙوّٕخُي حٌمِزْٚ ٢ـخٌٍّٚ .عًّ ِخ أػزظٗ ٘ ٛحٌٜٛحد.
عٕي ــخي ٚـ ٟحٌَِّ٘ .ِٓ ٨ :لخي حرةٓ حٌ ١ةذٚ :ـة ٟرعة ٞحٌٕٔةن ٓةم:ٕ٠ .»٨« ١ٛةَ ـة ٟـٔةخى

(ٔٔ)

ٌٔخْ ٌٖ٘ حٌمزخثً حٌّؽٕ ٟـ ٟحٌٕل.٘ٔ:ٔ ٛ
حٌمخِ ّٛحٌّلِ ٢١خىس (ٌوُ)ٚ .حٌعزخٍس ـ ٟىٚ :آىخْ حٌّعـّش .لخي حٌمخِ.ّٛ
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جراـ وِ :بضم اصتيم وختُيف اظتعجم يف «القامَس»(ٔ) :ىي ق يل ٌ ك ػاؿ « ِح ْسػمى»(ٕ) مػن معػد
ي

كال من

معد انيهى

ف ػػإ ٌ م
ً ً
اظتَحدة وآ،ره مهمل ٌ
مصر كالق ٍب  :بّسر القاؼ وَّْف ّ
ى
-رت ػ باعي ػػار اظتع ػ

[ليع ػ ّدد أ ػراد ّػ ّػَ ق يل ػ ](ٖ) -ك ػػى ا

على القياس

كال مػػن

مج ػػىكرين :منػػازلني(ٗ)

له ػػل

(٘)
ِ
صر الَاحد «قِْطي» علػى
قاؿ يف «اظتص اح»  :نصارى م َ

قيضػػىع ى :بضػػم القػػاؼ وختُيػػف اظتعجمػ واظتهمل ػ يف «القػػامَس»( :)ٙلقػػب «عمػػرو بػػن مالػػك بػػن

زت ٍري» أبَ حي باليمن لُّقب بو النقضاعو( )5أي :انيجاعو عن( )3قَمو

ف -أعاد النايف واصتار تاّيداً للمقاـ :-بُي اظتعجم وتشديد اظتهمل [ٓٚج] أبَ ق يل ٍ
غىسى ى
ّ

كال من ٌ
كال من إ و
يىد :بّسر اعتماة وختُيف الي

وعلّػَ عػػدـ األ،ػػذ عػػن ىػػءال

يي آ،ره مهمل منهم «ق بن ْاعدة»()2
ٌ
ّ َ
ُّ

بقَلػػو :فػػإ ٌ م كػػى ا مجػػىكرين لهػػل

ا،يلطػػت ألسػػنيهم وا،يلُػػت ل ػػيهم كأكثػػرهم أي :أىػ ِػَ الشػػاـ(ٓٔ)

بغير العربيٌ

الشػػىـ ,وّانػػت ْػػّ الػػروـ

صػػىرل ,يقػػرؤكف فػػي صػػالت م

يف «اظتاىر» :يقرؤوف بالعباني

كال من

ً
مَحدةٌ
و :بُي الَُقيّ وَّْف اظتعجم وّسر الالـ آ،ره ّ
تىػغٍل ى

(ٔ)
(ٕ)

حٌمخِ ّٛحٌّلِ ٢١خىس (ؿٌَ).
وةةٌح ـةة ٟحٌمةةخِٚ ,ّٛـةة ٟأ  ٚد  ٚؽ :ه٘ةةّٚ .ٝـةة ٟى :كّةة٘ٚ .ٝةة ٟرزخى٠ةةش حٌ٘ةةخَ .وّةةخ ـةةِ ٟعـةةُ
حٌزٍيحْ ِخىس (كّٔ.ٕ٘3:ٕ )ٝ
ُ٠خىس ِٓ ى.
ـ ٟؽِ :ظٕخٌُ.ٓ١
حٌّٜزخف حٌِّٕ َ١خىس (لز.)٢
حٌمخِ ّٛحٌّلِ ٢١خىس (ل٠ع).
ةٟ
حٌةةٌ ٞـةة ٟحٌمةةخِ :ّٛحٌم٠ةةخعش ...حٌفٙةةيٚ .رةةٗ ٌمّةةذ عّةةَ ٚرةةٓ ِخٌةةه رةةٓ كّ١ةةَ ل٠ةةخعشَ :أرةة ٛكة ّ
رخٌ .ّٓ١أٔ٨ ٚم٠خعٗ عٓ ل .ِٗٛأ ِٓ ٚل٠عٗ و « ََِٕ َع» ل.َٖٙ

()3

ـ ٟؽٚ .ِٓ :حٌظفٔ« َ١أ ٞحٔظـخعٗ» ِٓ حرٓ ع.ْ٩

()2

ـةةة ٟحٌٕٔةةةن :لةةةِ .ْ١ىةةةخْ «لةةةْ»٘ٚ .ةةة ٛحٌو ١ةةةذ حٌّ٘ةةة ٍٛٙحٌزٍ١ةةةػ .طةةةٛـ ٟلزةةةً حٌزعؼةةةش:ٕ٠ .ةةةَ:
حٛ٦ةةخرشٍ٘ ,ٕ3٘:لةةُ ١ٚ ,5ٖٖٗ :حٌزـةةخٍ ,٘٘ٔ:٘ ٞٚلةةُٚ ,5ٖٗ٘ :حٌم ةخِ ّٛحٌّلةةٚ ٢١طةةخؽ
حٌعَِ ّٚخىس (لّْ ).
ـ ٟى :أ ٌٖ٘ :ٞحٌمزخثً.

(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5

(ٓٔ)
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للي ىف
للطىبى

كالطٌم ػ ػ ًر -بّسػ ػ ٍر

سػ ٍ
ػَّف(ٔ) -ف ػػإ ٌ م ك ػػى ا

كال م ػػن بط ػػي

بكػ ػ ور(٘) -بُ ػػي

ب ػػىلجايرة أي :كاي ػػرة الع ػػرب(ٕ)

ويف نسخ :لليَناني (ٖ) -عال ال ر على بلدىم اذى ها(ٗ)ُ

اظت َّح ػػدة وْ ػػَّف الّ ػػاؼ[ -ل ٌ ػػم ك ػػى ا

مج ػػىكرين

مج ػػىكرين]()ٙ

()3
()5
جيَ من الناس ّانَا ينػالَف َْاد العراؽ
 :بُي النَف واظت ّ
َحدة وباظتهمل ويقاؿ :الن ط يف «اظتص اح» ٌ :

كالفرس :بضم الُا وَّْف الرا آ،ره ْني مهمل جيَ من الناس ويقاؿ يو :ارس وتانيثو أذلب()2
َ ٌ
ٌ
ُ
ٌ ٌ
يٍ

كال من عب

القيس ,الذين منهم و د «جَا ا»(ٓٔ) وىم بطن من ربيع ّما يف «الص ي ني»(ٔٔ)
َ
ٌ
ُ

ل ٌ ػػم ك ػػى ا ػ ػ ٌكىف

«القطيف»(ٕٔ)

مخىلطين لل ط

ػَؿ ع ػػن ا ػػي اليثنيػ ػ عل ػػى جاي ػػرةٍ باقيػ ػ ٍ إُف اآل َف قُػ ػرب
البح ػ ػرينَ :علَػ ػم منق ػ ٌ

-اصتيَ اظتعروؼ من الناس-

كال من أى ٍزد عمى ىف؛ لمخىلطت م لل ط

كالفرس

(ٖٔ) اصتيَ اظتعػروؼ مػن النػاس

كالفػرس.

،ػالف

بػػني ىػػذين لألوليػني السػػّ باحملػ ّػَ اظتػػذَّر واطتلطػ ُ مػ اصتيلػػني اظتػػذَّرين ولآ،ػرين اطتلطػ مػػا قػػا ع ارتػػو ىنػػا أحسػػن ؽتػا
(ٔ)
(ٕ)

(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5
()3
()2

(ٓٔ)
(ٔٔ)

(ٕٔ)
(ٖٔ)

لخي حرٓ حٌ ١ذ ٔ :ٖٖ٘:رفظق حٌٕٚ ْٛؤَ حٌّٚ .ُ١حٌلك أّٔةٗ ِةخ لخٌةٗ حرةٓ عةٌ ْ٩ؽةشٌ ـة( ٟحٌّٕةَ)
حٌلٛ١حْ.
ٌعٍٙةةةخ ؿِ٠ةةةَس حٌ٘ةةةخَ أ ٚؿِ٠ةةةَس حٌفةةةَحص أ ٚؿِ٠ةةةَس أَلُةةة٘ٚ .ٍَ ْٛةةة ٟحٌظةةة ٟرةةة ٓ١ىؿٍةةةش ٚحٌفةةةَحص.
ِ :َ:ٕ٠عـُ حٌزٍيحْ ِخىس (ؿِ٠ةَس أَلُةِٚ ٖٔٗ:ٕ )ٍَ ْٛعـةُ لزخثةً حٌعةَد ِةخىس (حٌّٕةَ
رٓ لخٓ .ٔٔ2ٕ:ٖ )٢أِخ حٌمزٍ١ش ـ ٟٙو ( َوظِؿ) :َ:ٕ٠ .طخؽ حٌعَِ ّٚخىس (َّٔ).
وٌح عٕي ــخي ٚـ ٟحٌظٌوَسٚ .ـ ٟحٌَِّ٘ٔٛ١ٌٍ :خِْٚ .خ رِ ٓ١عظَٟظ ْ١ٌ ٓ١ـ ٟى.
ـ ٟحٌف ُ٘ٚ :ٖٖ٘:ٔ ٞ١ؿ ً١حٔمَٟٛح ,أؼخٍ حٌزلَ عٍ ٝر٩ىُ٘ ـؤً٘زٙخ.
وٌح ـ ٟحٌفٚ ,ٖٖ٘:ٔ ٞ١عٕي ــخي ٚـ ٟحٌظٌوَس ٚحٌَِّ٘ ِٓ ٨ٚ :رىَ.
حٌِ٠خىس ِٓ ــخيِٚ .ىخْ حٌِ٠خىس ـ ٟىٌّ :ـخٍٚط.ُٙ
ـ ٟحٌٌٍَِّ٘ :مز.٢
حٌّٜزخف حٌِّٕ َ١خىس (ٔز.)٢
حٌفََّ حٌلٛ١حْ ّ ٌ٠وَ ٠ٚئّٔةغ ٚطؤٔ١ؼةٗ أؼٍةذ .ـمةي هٍة ٢حرةٓ عة ْ٩رةِٔ ٓ١ةّ ٝحٌل١ةٛحْ ٚحٌـ١ةً.
:ٕ٠ةةَ :حٌّةةٌ ّوَ ٚحٌّئّٔةةغ ٨رةةٓ حٌظٔةةظَٚ 2ٙ ٞحٌزٍؽةةش ـةة ٟحٌفةةَق رةة ٓ١حٌّةةٌوَ ٚحٌّئٔةةةغ ٗ5
ٚحٌّٜزخف حٌّٕٚ َ١طخؽ حٌعَِ ّٚخىس (ـَّ).
ُحى ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ ُّٙٔ٤ :وخٔٛح ِـخٌٚ .ٓ٠ٍٚعً رعي٘خٌٍ :فَّ ٚحٌٕٙي.
 :َ:ٕ٠حٌزوخٍ ,ٕ2:ٔ ٞـ ٟوظخد حّ٠٦ةخْ ,رةخد أىحء حٌ ُو ُّةْ ِةٓ حّ٠٦ةخْ ٍ ,ٖ3لةُِٔٚ .ٖ٘ :ةٍُ
ٔ ,ٗٙ:ـ ٟوظخد حّ٠٦خْ ,رخد ح َِ٤رخّ٠٦خْ رخهلل طعخٌٍٓٚ ٝةٍٚ  ٌٗٛحثةع حٌةيٍ ,ٙ ٓ٠لةُ.ٕٖ :
:ٕ٠ٚةةةَٙٔ :خ٠ةةةش حٍ٤د ـةةةِ ٟعَـةةةش أٔٔةةةخد حٌعةةةَد (عزةةةي حٌمةةةٚ ٖٖ3 )ْ١ـةةةظق حٌزةةةخٍ( ٞوظةةةخد
حٌّؽخُ ٞرخد ٚـي عزي حٌمٍ ٙ2 ْ١لةُِٚ 3٘:3 )ٖٗٙ2 :عـةُ لزخثةً حٌعةَد (عزةي حٌمة ْ١رةٓ
أـ.5ٕٙ:ٕ )ٝ٠
ِ :َ:ٕ٠عـُ حٌزٍيحْ ِخىس (حٌزلَِٚ .ٖٗٙ:ٔ )ٓ٠ىخْ «لَد حٌم ١ؿ» ـ ٟىٓ :زخٌف ١ؿ.
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :حٌٕٙي.
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حّػػاه يف «اظتاىػػر»(ٔ) بقَلػػو :وال مػػن «ع ػػد القػػي » و «أزد عمػػاف» أل ّع ػم ّػػانَا ب ػال رين ؼتػػالطني للهنػػد والُػػرس ّنع ػا تُػَىم
مساو ِاهتما وأ ّعما يف ابقام ذتّ واطتلط ِ

كال من أهل

رب» و «ق طا َف»
اليمن :العرب النازلني بو من «يَػ ْع َ

أصالن :منصَب على الظر ي (ٕ) أي :يف ٍ
وقت من األوقات وىذا الظرؼ َف لتّو يف «اظتاىر»
ّ

ش  ,كل الدة(ٗ) الحبش في
لمخىلطت م(ٖ) لل ط
كالحبى ى
ى

بالدىم [ٜٙب] وملَّا ؽتالّهم ّما ىَ مذَّر يف ّأوؿ «ْرية ابن إْ ا َؽ»(٘) وذريىا

كال مػػن بطػػي حطيف ػ

َُ الػػذين مػػنهم «مسػػيلم اظتين ػ ّ (»)ٙ

واليمام ىي أرض العارض اظتعروؼ اآلف()5

كال مػػن

م ظتػا اْػيَلَا علػى بالدىػم
ّ

ك ػ ٌك ً
ىف اليمىم ػ

مػػن ذػػري ب ػ حنيُ ػ َ

ثقيػ و
ػف أبػػَ ق يلػ ٍ ،واظتػراد الق يلػ وقػػد بيّنػػت [ ٖٙأ ٗ٘د] أاػػلها يف ّيػػاب «الطيػػف الطػػائف بُضػػَ

الطائف»()3

ك ٌك ً
ىف

الطىئف من ذري ٍ
قيف من العرب

والطائف الَادي اظتعروؼ( )2وشتّي بو قيَ :أل ّف جبيَ اقيلعو من أرض الشاـ بامر

اهلل تعػػاُف؛ إجابػ لػػدعا إبػراىيم  بقَلػػو :ﭽﮘ ﮙ ﮚﭼ (ٔ)و ػػاؼ بػػو بال يػػت مث و ػػعو ذتػّ وقيػػَ ذػػري ذلػػك(ٕ)
ً
َ
ذلك(ٕ) ّما بينيو يف الّياب اظتذَّر
ّ

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ

()5
()3
()2

حٌَِّ٘ ٔ.ٕٕٔ:
أ :ٞل ٚ ّ٢أريحا أ :ٚكٕ١خ ا ِٓ ح٤ك١خْ :َ:ٕ٠ .حٌّٜزخف حٌّٕٚ َ١طخؽ حٌعَِ ّٚخىس (أ.)ًٛ
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٌّ :وخٌفظٚ .ُٙحهظٍؿ ـ ْ٩اٌ ٝحٌّىخْ :طَىى .حٌ( ٢١ٓٛهٍؿ).
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٚ :ر٨ٛىٚ .ٞـ ٟى :ر٨ٛىس.
 :َ:ٕ٠حٌٔةَ١س ٚحٌّؽةخُِٚ ٘3 ٞةخ رعةي٘خ :ٚ ,حٌٔةَ١س حٌٕز٠ٛةش ٨رةٓ ٘٘ةخَ (أِةَ ى ًٞ ّٚػعٍزةخْ
ٚحرظيحء ٍِه حٌلز٘ش) ٔ.ٖ5:
ٍّ٘١ِٔ ٛش رٓ كز١ذٚ .لٍّ١ِٔ :ً١ش رٓ ػّخِش رٓ أػخي رٓ كٕ١فش رٓ عـً حٌّظٕزة ٟحٌىةٌحد .أٚي
ِةةٓ طٕزةةؤ وةةٌرخا .لظةةً ـةة ٟكةةَٚد حٌةةَىس عةةخَ ٔٔ٘ ة :ٕ٠ .ةةَ :حٌىخِةةً ـةة ٟحٌظةةخٍ٠ن ٕٕٔ3ٚ ٔٙٙ:
ٚطخٍ٠ن حٚ 5ٖٚ ٖ3:ٕٚ ٙ3ٕ:ٔ َ٩ٓ٦حٌٛحـ ٟرخٌٛـ١خص (ِٔةٍّ١ش رةٓ كز١ةذ) ٍٕ٘ ٖٖٙ:لةُ:
ٔٓٗ ٚحٌزيح٠ش ٚحٌٕٙخ٠ش .٘ٓٙٚ ٗٙ٘:2
حٌعخٍ ٝؿزً رخٌّ١خِشِ :َ:ٕ٠ .عـُ حٌزٍيحْ ِخىس (عَِٚ ٙ٘:ٗ )ٝخىس (حٌّ١خِش) ٘.ٗٗٔ:
ٙٔ :َ:ٕ٠خ٠ش حٍ٤د ـِ ٟعَـش أٔٔخد حٌعَد (رٕ ٛػم١ؿ) ِٚ ٔ23عـُ لزخثةً حٌعةَد (ػم١ةؿ رةٓ
ِٕزّٗ) ٔ.ٔٗ3:
وٌح ـ ٟىٔ١ٌٚ ,ض ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ.
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جىر :بضم الَُقيّ وتشديد اصتيم رت «تاج ٍر»
تي ٌ

لمخىلطت م
ال ىم ًم(ٖ) الَاالني من األ راؼ إليهم لليّجارة(ٗ) المقيمين عط هم,
كال م ػػن حى

ػػرة بل ػػد الحج ػػىز(٘) -وى ػػي م ّّ ػ ُ واظتدين ػ والط ػػائف واليمام ػ ( )ٙوؼتاليُه ػػا ّم ػػا يف

«القػػامَس»( -)5ل ٌف الػػرين قل ػ ا اللغ ػ [عػػن العػػرب]( )3صػػىدف

ابت

ؤكا أي :الناقلَف

ا،يلطت بذلك ألسنيُهم

هم( :)2اػػاد َىم اضتا

[ٔٚج] يطقلػ ف لغػ العػرب ظتػن بعػدىم قػ خػىلط ا

الع َجم والُ ْرس
المم من َ

ػػرةَ حػػين

ػري العػرب
غيػرهم :ذ َ

مػن

ذريىم
ػتَ اظتُعَؿ لػ«اادؼ» أي :وجدوىم ؼتالطني َ
اصتمل ُ يف ّ

كقد فس

ت :ت ّريت

ألسطت

م عن اَاب اليع ري ظتا قاـ ا من الي يري

بي عن هػؤالء
كالُري ُػق الرم ىقل اللغ ى كاللسىف العر ٌ

الع ِ
ػرب اظتعيػ ّد بّالمهػم لسػالميهم مػن

اظتُسدات ,كأثبت ػى :ا ّػريىا ابيػ ً يف ّي ٍػاب(ٓٔ) ّ-مػا يف «اظتاىػر» -كصػيٌرهى ًعلمػىن
مصػرقتا «عمػر بػن اطتطػاب»  واألوُف ُد ػرت والثانيػ
باليمرين هم أهل الك ف كالبصرة :مػدينياف ّ
ّ

كصػطىع ن :علمػاً حااػالً
باقيػ ٌ لّػن

حتَلت عن مّاعا القدٔف(ٔٔ)
ّ

فق

اْم ٍ
عَ أي :إف ل ت الايادة عليهمػا(ٕٔ) انيػو عنهػا وىػَ ْػاّن الطػا
ب وجعلو ُ
أيْ َ :س ُ
بعضهم َ

اظتهمل ُ،يُها(ٖٔ) وقد أش عت يو الّالـ أوؿ «شرح عَامَ اصترجآف»(ٔ)
ُ
ّ
(ٔ)

ِةةةٓ لٌٛةةةٗ طعةةةخٌ :ٝﭽ ﮇ ﮄ ﮅ ﮈ ﮉ ﮂ ﮃ ﭾ ﭿ ﮌ ﮍ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ ارَح٘.ٖ5:ٔٗ :ُ١

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ

ِ :َ:ٕ٠عـُ حٌزٍيحْ ِخىس (حٌ خثؿ) ٗ.3:
ـ ٟحٌَِّ٘ :حٌ.ّٓ١
وٌح ـ ٟى ٚـ ٟأ  ٚد  ٚؽٌٍ :ظـخٍ.
ُحى ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٛ :خىـ.ُ٘ٛ
ٌٔ١ةةض ـةة( ٟحٌمةةخِ .)ّٛلةةخي حٌِر١ةةي ٞـةة ٟطةةخؽ حٌعةةَِ ّٚةةخىس (كـةةِ)ٚ :وٍةةه حٌّ١خِةةش ـبٔٙةةخ ِةةٓ
حٌلـخُٚ .لي  َّٛف رٗ ؼِ :َ:ٕ٠ٚ .َٖ١عـُ حٌزٍيحْ ِخىس (حٌلـخُ) ٕ.ٕٔ3:
حٌمخِ ّٛحٌّلِ ,٢١خىس (كـِ).
ُ٠خىس ِٓ ى.
ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :و َ٩حٌعَد«ٚ .ـ ٟوظخد» ِٛؿٛىس ـ ٟحٌظٌوَس.
ِ :َ:ٕ٠عـُ حٌزٍيحْ ِخىس (حٌزَٜس) ِٔٚ ٖٗٓ:خىس (حٌىٛـش) ٗ.ٗ2ٓ:
ـ ٟأ  ٚؽ :عٍٙ١خ.
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :هففظٙخ.

()5
()3
()2
(ٓٔ)
(ٔٔ)
(ٕٔ)
(ٖٔ)
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من (ٕ) بػين أمصػىر

(ٖ) ِ
ص ُػر(ٗ) ّ ّػَ ُّػَرةٍ يُقسػم يهػا الُػي والصػدقات
العػرب .يف «اظتصػ اح»  :اظت ْ

قالو «ابن ارس»(٘)
مصار»
يذ ّّر يصرؼ ويءنّث يمن واصتم «أ ٌ
وإُف ىنا اقيصر يف «اظتاىر»

أي :بيلػػك الصػػنائ ] ()ٙ
ال ري ُ،ي ً

قل بىن؛
ت

يعيش ػ

[وزاد ىنا :ككى ت

ىذه الصناع

ف ويرزقػػَف الرعىي ػ ى للمَاشػػي

صطىئ

هؤالءِ :
أىَ ال لػدي ِن

كالصػػي للػػَحش ,كاللٌص صػػيٌ

و«انائ » اْم «ّاف» ،و«الرعاي » وما عطف عليها ،بٌ وكتَز العّ

ككى

ا أي :ىءال اظتذَّروف

أق اهم ف

لذا ّانت يهم رعاي ُ اببَ واللصَاي ُ

التػي ب

ػى نِ؛ لػذا ػربَا يف األرض الْػيقرا الل ػ ()5

كأ ه هم

ػى:

 :أ،ػ ُذ مػػاؿ

كأقسػىهم

حشى؛ أل ّعم َف يد،لَا اضتا رة و «من بدا قد جُا»()3
ن

كأمطع م

جى بىن( )2أل ّعم ينػالَف القُار(ٓٔ) [من ال سيا]
ومَ

(ٔ)

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5
()3

()2
(ٓٔ)
(ٔٔ)

العا بني(ٔٔ) الضاؿ والسمَ(ٔ)
ّ

َ

لخي ـ ٟطخؽ حٌعَِ ّٚخىس (ل ةٚ :)٢اًح وةخْ حٓة َُ ـعةً رّعٕة٠« ٝىفة »ٟـظُةِحى ٔة ْٛحٌٛلخ٠ةش ٠ٚمةخي:
لَ ِْٕ .ٟلخي ٗ١وٕخ ٛ٘ :حٌٌ ٞؿََِ ر ِٗ ؿّخعشٌ ِٕ ُٙحٌ٘ة١ن حرةٓ ٘٘ةخَ:ٕ٠ .ةَٗ :ةَف حٌىخـ١ةش (أٓةّخء
ح٤ـعةخي) ٖٚ 25:حٍط٘ةخؾ حٌ٠ةَد ٕٚ ,2ٕٗ:حٌظةٌٚ ً١٠حٌظىّ١ةً ِٕٚ ,ٔ52:ؽٕة ٟحٌٍز١ةذ (لةة)٢
ٖٖٕ ٚكخٗةة١ش حٌ٘ةةّّٕ٘ٚ ٔٔ:ٕ ٟةةع حٌٛٙحِةةع (حٌّفعةةٛي ـ١ةةٗ) ٖ .ٕٖٔ:عٍةةّ ٝ
أْ حٌٔةةٌ ٟ١ٛ١ةةُ
ٛ٠ؿذ ُ٠خىس حٌٕ.ْٛ
ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.
حٌّٜزخف حٌِّٕ َ١خىس (ِ.)َٜ
وٌح ـ ٟىٔ١ٌٚ ,ض ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ.
ِـًّ حٌٍؽش ِٚمخ ْ١٠حٌٍؽش ِخىس (ِ.)َٜ
وٌح ـ ٟىٚ ,لي ٓمِ ٢خ رِ ٓ١عىٛـظ ِٓ ٓ١أ  ٚد  ٚؽ.
وٌح ـ ٟحٌٕٔنٌٚ .عٍٙخ :ـٌٍح َٟرٛح اٌ ُٙ١ـ ٟحٓ٨ ٍٝ٤ظمَحء حٌٍؽش ِٕ.ُٙ
كي٠غ َِـةٌ ٛ
ع ,أهَؿةٗ حٌعٔةىَٚ ّٞأكّةي ٚأرة ٛىحٚى ٚحٌظَِةٌٚ ٞحٌزٙ١مةٚ ٟأرة٠ ٛعٍةٚ ٝحٌ زَحٔةٟ
رٍف ِٓ« ::ريح ؿفخ» ٚعٕي رعٓ ِٓ«:ُٙ٠ىٓ حٌزخى٠ش ؿفخ»«ٚ .ؿفةخ» أٛ :ٞةخٍ ١زعةٗ حٌـفةخء:ٕ٠ .ةَ:
ـةة ٞ١حٌمةةيٍ , َ٠لةةُٚ , 3٘٘3 :و٘ةةؿ حٌوفةةخء ٍٕ ,ٕٖٙ:لةةٍُ ,ٕٖ٘:ٕٚ ,ٕٗٔ5 :لةةُ.ٕٗ22:
 :َ:ٕ٠ٚحٌّٔظمٍ ٖ٘ٗ:ٕ ٜٝلُ.ٕٔ23 :
ُحى عٕي ــخي ٚـ ٟحٌظٌوَسٚ :أٗ ّيُ٘ كّّ١ش.
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :حٌم٠خٚ .ـ ٟى :حٌعمخٍ.
ـ ٟأِٟٛٚ :ع حٌعَٔٚ .ٓ١ـ ٟد  ٚؽِٟٛٚ :ع حٌعَٔٚ .ٓ١١ـ ٟىِٚ :عيْ حٌمَر.ٝ
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كأحبٌ م ًل ٍف يغلًب

ا -بال نا للُاعػَ -لق ّػَة نَُْػهم

اصتار ويقَؿ لساف حاعتم[ :من الطَيَ]

وقاـ يذود الناس عنها بسيُو

كأعسػ ىػرهم

ا قيػػىدان :إ اع ػ ً

للمل ػ

كال ييغلىبػ

ا -بال نػا للمُعػَؿ -لػذا نتنعػَف(ٕ)

وقاؿ :أال ال من ْ ٍيَ إُف ىند(ٖ)

ؾ ليُػ ّػرقهم يف ال ػَادي كأجفػػىهم -بػػاصتيم -أخالق ػىن :رت ػ

سَّف اْم للمع اظتدرّ بال صرية(ٗ)
ٍ
« ُ،لُق» بضميني [ٓٚب] أو بضم
ٌ

كأقله

ػ ػػم لقػ ػ ّػَة نَُْ ػػهم احتمػ ػػىالن أي :زت ػ ػالً -والصػ ػػي للم ال ػ ػ  -للضػ ػػيم -يف «اظتص ػ ػ اح»(٘) :ىػ ػػَ

ّػ«الضري»( )ٙوزناً ومع ً  -كالرل

 :بّسر اظتعجم وىَ ُّ
الذؿ بضم

ذؿ ذَالً» بُي اظتعجم من باب « رب» ()5
اظتعجم اْم مصدر « ّ

ك ىقػل

ػذَّر عػن «الُػػارا
ذلػػك اظتػ َ

» «أبػ حيٌػىف» فػػي « ػػرح التسػ يل» ,معت ًر ػىن بػ :

ػاؿ مػػن اظتُعػػَؿ والظػػرؼ نائػػب اعلػػو
بصػػي الُاعػػَ حػػاؿ مػػن اعػػَ «ن َقػَ» [ٗٙأ] والظػػرؼ ميعلّػ ٌق بػػو وبصػػي اظتُعػػَؿ حػ ٌ
األوؿ أنسب للمقاـ
و ّ

علا «ابن و
مىلك» أيضاً حيث

عيطي :باظتهمل بال نا للمُعَؿ وىَ مػن األ عػاؿ الػيت ال تُسػيعمَ إّال

ّذلك وقد بينيها يف «إحتاؼ الُا َ عر الُعَ اظت ل ري الُاعَ»()3
ّ

في كتب
كقيضىع ى كغي ًرهم

-ل ٌَ( )2ميعلّ ٌق بػ«ع

(ٔ)

(ٕ)
(ٖ)

» -بط ٍق ًل -ميعلّ ٌق بػو أيضػاً -لغػ ً(ٔ) لى ٍخػ وم ك يخااعػ ى كقيضػىع ى

لتيع بل يهم(ٕ) ظتا تق ّدـ يو
ؽتن ال ّ

ـ ٟى :حٌٔ َُّٚ .حٌ٠خيٗ ٛ٘ :ـَ حٌٔيٍ حٌزةَٚ .ٞحٌٔةًّ٘ :ة ٛحٌوٍةك ِةٓ حٌؼ١ةخدٚ .حٌٔةَّٗ :ةـَ
ّ
حٌعةِ
حٌ ٍق ٛٔ ٛ٘ٚع ِٓ حٌ ِع٠خٖ  ٛ٘ٚوً ٗـَ عٛٗ ٌٗ ُ١:نٚ .ـ ٟحٌفِٚ :٘ٗٔ:ٔ ٞ١عةيْ
ر ٓ١حٌ٠خي ٚحٌٍُٔٚ .حٌٍُٔٗ :ـَ حٌع٠خسٚ .لي لَْ حّّٓٙخ ـ ٟحٌ٘عَ حٌمي.ُ٠
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽّٕ٠ ٌُ :ع ٛ٘ٚ .ْٛه ؤٌٚ .عٍٗ أٍحىّٕ٠ ٌُ :عٛح حٌّٔظـ ِٓ َ١حٓ٨ظـخٍس.
ٔ٠ظ٘ٙي رةٗ حٌٕلةخس عٍة ٝحلظةَحْ «أ »٨رة «ٚ ,»٨عٍةِ ٝعٕة ٝحٓ٨ةظؽَحق ـة ٟحٌٕفة ٟرة « »٨اًح حلظَٔةض
ر ة «ِةةٓ»٘ٚ .ةة ٛـةة ٟحٌظةةٌٚ ً١٠حٌظىّ١ةةً ٘ٗٚ ,ٕٕٕ:ةةَف حٗ٤ةةٍّ ٗ:ٕ ٟٔٛلةةُٚ ٕ32 :حٌظٜةةَ٠ق

(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5
()3

ٍٔ ٖٖٗ:لُّ٘ٚ ٕٙٙ :ع حٌٛٙحِع ٍٔ ,ٔ22:لُٚ ,٘ٗٗ :كخٗ١ش حٌو.ٔ٘ٓ:ٔ َٞ٠
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :حٌٌّوٚ .ٍٛلي وظزض ـ ٟى ػُ ٗ زض.
حٌّٜزخف حٌِّٕ َ١خىس (.)ُ١ٟ
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :وخٌٚ .َ١ٜـ ٟى :وخٌٚ .َ١ّ٠ـ ٟحٌّٜزخفِ :ؼً ٟخٍٖ َ١ٟح.
ُحى عٕي ــخي :حٔظ.ٝٙ
اطلخؾ حٌفخِ ًٟةخىس (عٕةِٚ 3٘ )ٟعـةُ ح٤ـعةخي حٌّزٕ١ةش ٌٍّفعةٛي ِ٘٘ٚ .ةخ ًوةَٖ ـ١ةٗ أّٔةٗ ٠ةؤطٟ
ِزٕ١خ ا ٌٍفخعً و «ٌٍ »ٟٟىٕٗ لٍ :َ:ٕ٠ٚ .ً١طخؽ حٌعَِ ّٚخىس (عٕ.)ٟ

()2

ٌٔ١ض ـ ٟى ٚلي ؿخءص رعي ل« :ٌٗٛرٕمً».
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االحيجاج بل َمن ذُّر
ذلك أي:
ُ

كقىؿ «أبَ حيّاف» ليس
هرا الشأ ً
ف :عل ِم الن َ انيهى [ٕٚج
ثػػم

بىل ى ي

مػن

عػىدة أي :مػن ريقػ أئمػ ً :قػدوةِ

٘٘د] ما ذّره يف االعرتاض عليو

االعتمػػىد يف االْػػيدالؿ للقَاعػػد بػػالّالـ العػػر ِّ اظتػػذَّر علػػا مػػىّ :ػ ٍ
ػالـ

المعتبرة.

ركاه الثٌقػػىت عػػط م

قػػاؿ «ابػػن ػػارس» يف « قػػو الل ػ »(ٖ) :تء،ػػذ(ٗ) شتاع ػاً مػػن الػ ّػرواة الثّقػػات ذوي الصػػدؽ واألمان ػ ويػُيّقػػى اظتظنػػَف

قاؿ :ليي ر آ،ذ الل من أىَ األمان والثّق والصدؽ والعدال

قاؿ «ابن األن اري» يف «اللُّمػ »(٘) :يُشػرتط ّػَف الناقػَ عػ ْدالً رجػالً ّػاف أو امػرأةً ح ّػراً [ّػاف] أو( )ٙع ػداً ّمػا

ِ
اشرتط لنقلػو وإف َف تّػن( )5يف الُضػيل مػن شػّلو
اشرتط لذلك ما ُ
يُشرتط يف نقَ اضتديث؛ أل ّف ا معر َ تُسريه وتاويلو ُ
نف ّاف الراوي اْقاً َف يق َ نقلو

َؿ يف الل وذريىا إالّ اظتيدين بالّذب ّاطتطابي ()2
()3
نقَ أ ِ
ىَ األىَا مق ٌ
ّ
ّ
قاؿ «ابن األن اري» ُ :

ػروي-
م ػػن -بيػػا ٌف للمػ ّ

د ٌك ػػت(ٔٔ) -بال نػػا
ي


(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5
()3
()2

(ٓٔ)
(ٔٔ)
(ٕٔ)
(ٖٔ)

ث ػ ًرهم ك ظم

ػػم ,وال يُعيػػب تع ػ ّدد(ٓٔ) الػ ّػرواة وال مَا ق ػ ُ ذػػري ال ػراوي لػػو

للمُعػػَؿ -دكاكيػ يػن -نائػػب اعلػػو -عػػن العػػرب

وعن «ابن دحي »(ٖٔ)
قساـ:
َ
 :العرب أ ٌ

كقػ ػ

العربػػىء(ٕٔ) :ىػػم ولػػد «إشتاعيػ َػَ»

ٓم ض ِٓ ى ٚـ ٟأ  ٚد  ٚؽ١ :زوش.
ـ ٟىٌّٕ :ع.ُٙ
حٌٜخكزٚ ,ٗ3 :ٟحٌَِّ٘١ٓٚ .ٖٔ5:ٔ:ؤط ٟطىَحٍ و ِٗ٩آهَ وظذ حٌّٔخع «طٕز2٘( »ٗ١أ) ٙ
ٖٗ٘.
وٌح ـ ٟحٌٜخكزٚ ٟحٌَِّ٘ ٚـ ٟحٌٕٔن٠ :ئهٌ.
ٌّةع ح٤ىٌةش ٘ٚ ,3حٌِّ٘ةةَ ٔٓٚ .ٖٔ3:ة١ؤط ٟطىةَحٍ وِ٩ةةٗ ـةِ ٟةظٓ ح٨لظةةَحف آهةَ وظةذ حٌٔةةّخع
«طٕز2٘( »ٗ١أ).
ـ ٟؽ :أَٚ .ـ ٟأ  ٚد :كَحا َ عزياحٚ .حٌِ٠خىس ِٓ حٌٍّع ٚحٌَِّ٘.
ـ ٟأ :رخٌفٛلّ١ش ٚحٌظلظ١شٚ ,ـ ٟد  ٚى٠ :ىٓ.
ٌّع ح٤ىٌشٚ ,3ٙ :حٌَِّ٘ ٔ.ٔٗٔ:
حٌو خر١ش ُ٘ أٛلخد أر ٟحٌو ّخد ِلّي رةٓ أرةٕ٠ُ ٟةذ حٓ٤ةي ٞح٤ؿةيع ِة ٌٝٛرٕة ٟأٓةً لظةً
ٕٓش ٖٗٔ٘ ٔٔ .ذ ٔفٔٗ ٌِ٧خَ ؿعفةَ حٌٜةخىق حٌةٌ ٞطزةَّأ ِٕةٗ عٕةيِخ ٓةّع ؼٍة٘ٚ .ّٖٛةُ ٠مٌٛةْٛ
رٕزّٛس ح٤ث ّّش ٚأٌ١٘ٛظ :َ:ٕ٠ .ُٙحٌفَق رة ٓ١حٌفةَق (حٌزةخد حٌَحرةع حٌفٜةً حٌٔةخرع) ٚ ٕٗ5حٌفٜةً
(ًوَ ٕٗع حٌ٘١عش) ٘ٚ ٗ3ٚ ٗٙ:حًٌٍّ ٚحٌٕلً (حٌ٘١عش حٌؽخٌ١ش) ٔ.ٕٔٓ:
ـ ٟى :رعيى.
ـ ٟأ  ٚؽٚ :لئٚضٚ .ـ ٟدٚ :طئٚض ٛ٘ٚ .ه ؤ.
ُحى عٕي ــخي :وؼَ١س ٍِ٘ٛٙس.
حٌَِّ٘ ٔٚ ,ٖٔ:طخؽ حٌعَِ ّٚخىس (عةَد)ٚ .لةي أٗةخٍ حرةٓ حٌ ١ةذ اٌةّ ٝ
أْ حرةٓ ىك١ةش ًوةَٖ ـةٟ
حٌظٕةة٘ٚ .َ٠ٛةة ٛعّةةَ رةةٓ حٌلٔةةٓ رةةٓ عٍةة ٟرةةٓ ِلّةةي أرةة ٛحٌو ّةةخد حٌ٘ةة َ١ٙرةةخرٓ ىك١ةةش حٌىٍزةةٟ
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وعِي ػ ٌػَ
عاربػ ػ ٌ وعرب ػػا ُ :وى ػػم اطتُلّػ ػص وى ػػم تسػ ػ ق ائ ػ َػَ م ػػن ول ػػد «إرـ ب ػػن ْ ػػاـ ب ػػن ن ػ ٍ
ػاد وذت ػ ٌ
ػَح» وى ػػي :ع ػ ٌ
يم َ
ػَد وأَُمػ ػ ُ
و سم(ٔ)
ِ
بار ومنهم تعلّم «إشتاعيَ» العربيّ َ
وجدي ٌ وع ْم ٌ
وو ٌ
ليق ُ
َ
وج ٌ
ٌ
رىم َ
اظتيعرب  :الذين ليسَا خبلّ ٍ
ص وىم بنَ ق طا َف
و ُ
العرب ّ

ص أيضاً ّما يف «الص اح»(ٕ)
والعرب اظتسيعرب ُ :وىم الذين ليسَا خبلّ ٍ
قاؿ «ابن دحي » وىم ولد «معد بن عدناف بن أدد(ٖ)» انيهى
َ

ك ػ ي اف «امػػرئ

ّ

ػَـ القيام ػ إُف النػػار؛ ألنّػو ّأوؿ مػػن أحّ ػم قَا يهػػا» ّمػػا يف
القػػيس»« ,قائػػد الشػػعرا يػ َ

اضتػػديث اظتر ػػَع رواه ابػػن «عروبػ َ» يف «األوائػػَ»(ٗ) و «ابػػن عسػػاّر»(٘) وعنػػد «أزتػػد»( )ٙمػػن حػػديث «أ ىريػػرة» مر َعػاً:
«ااحب لَا الشعرا إُف النار» واظتراد منو «ابن حج ٍر ِ
اصتاىلي اظتشهَر
الّْندي» الشاعر
ُْ
ّ

ويف «اظتاىر»(« :)5امرؤ القي » رتاع بلغ م ْ ع عشر( )3بدأىم ن ذُّر()2
ٌ

كالط ًرمىح :قاؿ يف «القامَس»(ٓٔ)
السنِمار» وىَ «ابن(ٔٔ) اصتهم» الشاعر انيهى
 :بَزف « ِّ
ٌ
وحرو و مهمالت ويف «اظتاىر»(ٔ) [ٔٚب] :الطّرماح بن حّيم(ٕ)
ٌ
ّ

(ٔ)
(ٕ)

حٌّظةةٛـٓ ٝةةٕش ٖٖ ٘2ة ٚ .وظخرةةٗ ٘ةة ٛحٌظٕةة َ٠ٛـةةٌِٛ ٟةةي حٌٔةةَحؽ حٌّٕ١ةةَ .طٕ:ةةَ طَؿّظةةٗ ـةة٘ ٟي٠ةةش
حٌعخٍـ َ:ٕ٠ٚ 53ٙ:ٔ :ٓ١ـ ٟطفٜة١ ً١زمةخص حٌعةَد ٙٔ :خ٠ةش حٍ٤د ـةِ ٟعَـةش أٔٔةخد حٌعةَد
(حٌف ًٜحٌؼخٔ.ٔٔ )ٟ
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ.ُ٘١ٚ :
حٌٜلخف ِخىس (عَد)ٚ .أّٓخء حٌمزخثً ٌٔ١ض ـ.ٗ١

(ٖ)

ّذا يف نسخ اظتاىر ويف تاج العروس ويف النسخ :أزدى وىَ ،طا وقد ا

(ٗ)

اضترآف تَيف ْن ٖٔٛىػ ولي ابن عروب
األوائَ  ٙٙرقم ٖٙ :وىَ أبَ عروب اضتسني بن أ معشر ّ
ـِ ٟعـُ حٌ٘ٛ١م ٍٕ ,ٔٔٔ5:لُٚ .ٔٗ٘ٔ :لخي :ؼَ٠ذ ْ١ٌٚ .ـ ّٗٔ٤ :ٗ١أ ّٚي ِٓ أكىةُ لٛحـٙ١ةخ.
لخي حٌٟٔ :ٟ١ٛ١ع١ؿ :َ:ٕ٠ .ـ ٞ١حٌميٍ ,ٔ3ٙ:ٕ َ٠لُٚ ,ٕٔٙ٘ :وٕة ِ حٌعّةخي ٍٖ ,٘5ٖ:لةُ:
.52٘ٙ
ـِٕٔ ٟيٖ ٍٕٔ ٕ5:لُ .5ٕٔ5 :لخي حٌ٤زخِٕٔ :ٟىَ :َ:ٕ٠ .ـة ٞ١حٌمةيٍ ,ٔ3ٙ:ٕ َ٠لةُ,ٕٔٙٗ :
ٍٍٔٓٚش ح٤كخى٠غ حٌ٠ع١فش ٍ ,ٗ3ٕ:ٙلُ.ٕ2ٖٓ :
حٌَِّ٘ ٕ.ٗ٘ٙ:
حٌٌ ٓ٠ع ّيُ٘ ـ ٟحٌَِّ٘ هّٔش عَ٘.
ل ّٗٔ٤« ٌٗٛأ ّٚي ِٓ أكىُ لٛحـٙ١خ»  ِٓٚلٍٚ« ٌٗٛحٖ حرٓ عَٚرشَ ـ ٟحٚ٤حثً ْ١ٌ »...ـ ٟى.

(ٓٔ)
(ٔٔ)

حٌمخِ ّٛحٌّلِ ٢١خىس (َِ١ق).
وٌح ـ ٟحٌمخِ :ّٛحرٓ ٚـ ٟحٌٕٔن :أر ٛ٘ٚ .ٛه ؤ .لخي حٌِر١ي ٞـ ٟطخؽ حٌعَٚ :ّٚـٔٔ ٟوش أرٛ
حٌـ ٛ٘ٚ.ُٙحٌ َِخف رٓ حٌـ ُٙحٌ خث ٟػُ حٌ ُع ْمي ٞحٌٔ ْٕزِٔٚ .ٟحٌ ُع ْمئٔ ٞزش :ٕ٠ .ِّٗ ٤ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَ:
حٌّئطٍؿ ٚحٌّوظٍؿ ٌِ٣ي( ٞح٤عٍ ٗ5 )ٍٛلُ(ٚ 3ٔ :حٌ َِخف) ٍ ٙٙلَُٗٚ ٗ53 :ف ىٛ٠حْ
حٌلّخٓش ٌٍَُّٚلةٍ ٔٗ35:ٕ ٟلةُٚ ٕٙ2 :ح٦وّةخي (رةخد حٌ َعمَةيٚ ٞحٌ ُع ْمةيٗٚ ٕ٘ٔ:ٙ )ٞةَف
ىٛ٠حْ حٌلّخٓش ٌٍو ١ذ حٌظزَٚ ٙٔ:ٗ ِٞ٠حٔٔ٤خد (حٌعميٚ ٔ3:2 )ٞطز َ١ٜحٌّٕظزةٗ (حٌعمةي)ٞ
٘ٔٓٔ ٚطخؽ حٌعَ( ّٚعمي) .ٖ22:3

(٘)

()ٙ
()5
()3
()2
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ها ػتققَ اظتاىر إُف «أ ُّد»

أ،ره را ٌ والد «ّعب بن زى ٍري» ِ
مادح الن ّ  بالبدة اضتقيقيّ
ي
كزهي ور:مص ٌّر ّأولو ز ٌ
اي و َ

دؽّ :مػػا يف «القػػامَس»(ٖ) :ب ػػَزف « َْ ػ َُر َجَ» لقػػب «قتػػاـ بػػن ذالػ ِ
ػب بػػن
كجريػػر -بُػػي اصتػػيم -كال ىفػ ػ ىر ٍز ى
ْ
ى

اعصع َ» انيهى وقتا من شعرا ابْالـ كغي ًرهم من شعرا العرب

ػطفىت اإلمػىـ األعظػم «ػتمػد
ذلك يف االْيشػهاد للقَاعػد الن َيّػ مص ي

كممى ييعتم علي في
بػػن إدريػ َ الشػػىفعي»  قػػد ّػػاف مػػن صػ
ٌ

ا العػػرب

فقػ قػػىؿ «ابػػن

و
ػاحب[٘ٙأ] «مسػػالك
ػػىكر» اػ ُ

غىلػ و
ػو»(٘) -

األنصػػار يف ؽتالػػك األعصػػار»(ٗ) فػػي «مطىقب ػ » أي :الػػذي ألُّػػو يهػػا :ح ػ ثطى «أحم ػ بػػن
َحدة -ح ثطى «عمر( )ٙبن الحسن» -بُػي أوليػو اظتهملػني« -الحرا ًػي» :بُػي
باظتعجم واظت ّ
ٌ ٌ

اظتهملػ األوُف

وتشديد الثاني نس لػ«حراف» بلدةٍ من بالد الشاـ()5
َّ

بُارس]( -)3ح ثطى
ح ثطى محم بن أحم ال ركم -نس ٌ لػ«ىراةَ» [بل ٌد
َ

(ٔ)
(ٕ)

حٌَِّ٘ ٕ.ٕٗ٘:
ِٓ لٚ« ٌٗٛـ ٟحٌَِّ٘ ْ١ٌ »...ـ ٟى.

(ٖ)

حٌمخِ ّٛحٌّلِ ٢١خىس (ـَُىق)ٚ .لي ؿخء ٔمً حٌمخِ ّٛـ ٟى رعي لّ٘ٚ« :ٌٗٛخ ِٓ ٗعَحء
ح.»َ٩ٓ٦

(ٗ)

(٘)

()ٙ
()5
()3

وةةٌح ـةة ٟحٌٕٔةةن ٚحٌفةةٚ ٘ٗ2:ٔ ٞ١حٌٜةةٛحد أْ ٘ةةٌح حٌىظةةخد ٤كّةةي رةةٓ ٠ل١ةة ٝحٌىَِةةخٔ ٟحٌعّةةَ
حٌ٘خـع ٟحٌ٘ َ١ٙرخرٓ ـ ً٠حٌىخطذ حٌيِ٘م ٟحٌّظٛـٓ ٝةٕش ٘5ٗ2ة ٚعٕٛحٔةِٗٔ :ةخٌه ح٤رٜةخٍ
ـِّ ٟخٌه حِٜ٤ةخٍ٘ٚ .ة ٛوظةخد ٟةوُ:ٕ٠ .ةَ :و٘ةؿ حٌٕ:ة .ٕٔٙٙ:ٕ :ْٛأ ِّةخ حرةٓ ٗةخوَّ ـٙةٛ
ِلّي رٓ أكّي رٓ ٗخوَ أرة ٛعزةي هللا حٌم ةخْ حٌّٜةَ ٞحٌّظةٛـٓ ٝةٕش ٘ٗٓ5ة ٚ .وظخرةٗ ـ٠ةخثً
حٌ٘خـع١ :َ:ٕ٠ .ٟزمخص حٌ٘خـع١ش حٌىزَ( ٜحٌ زمش حٌَحرعش) ٍٗ 2٘:لُٚ ٕ32 :و٘ةؿ حٌٕ:ة:ْٛ
ٕ٘ٚ ٔ3ٗٓٚ ٕٔ5٘:يح٠ش حٌعخٍـ.ٙٓ:ٕ :ٓ١
ُحى حرٓ عٔخوَ :حرٓ ِخ ٗخء هللا حٌ٘خـع ٌُٚ .ٟأؿي ٌٗ طَؿّشٚٚ .ؿةيص أكّةي رةٓ ِلّةي رةٓ أكّةي
رٓ ؼخٌذ حٌوٛحٍُِ ٟحٌ٘ةخـع ٟحٌّعةَٚؾ رخٌزَلةخٔ ٟحٌّظةٛـٓ ٝةٕش ٕ٘ٗ٘ة ِ .ظةَؿُ ـة ٟطةخٍ٠ن
ىِ٘ك ٘ َ١ٓٚ ٔ2٘:أع َ٩حٌٕز٩ء (حٌ زمش حٌؼخٌؼش ٚحٌعٍَ٘ ٗٙٗ:ٔ5 )ْٚلُٚ ٗٓٙ :ح٤عَ٩
ٔ.ٕٕٔ:
ـ ٟحٌٕٔنِ :لّي.
ـ ٟؿَِ٠س حٌفَحصِ :َ:ٕ٠ .عـُ حٌزٍيحْ ِخىس (كَّحْ) ٕٚ ٕٖ٘:حٔٔ٤خد (حٌلَحٔ.2ٙ:ٗ )ٟ
ُ٠ةخىس ِةٓ ى٘ٚ ,ةةِ ٟيٕ٠ةش ـةة ٟهَحٓةخْ:ٕ٠ .ةَِ :عـةةُ حٌزٍةيحْ ِةةخىس (٘ةَحس) ٘ٚ ٖ2ٙ:حٔٔ٤ةةخد
(حٌ.ٖٕٗ:ٕٔ )َٞٚٙ
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زكريى بن يحيا

السىجي(ٔ) -باظتهمل

ٌ

وبعد األلف جػيم -حػ ثطى جعفػر بػن محمػ

(ٕ) -ىػَ يمػا

أظن(ٖ) [ٖٚج] الَاْطي اظتُلَج نايَ ب داد(ٗ) أو ابن شاّر الصائغ(٘) ال دادي هما يف ق واحدة
ُّ
عمن ذّر
أوْاط اآل،ذين عن أت اع اليابعني وأزتد يف ق ّ ار اآل،ذين ّ

قىؿ جعُػر :قىؿ «أحم بن حطبل»()ٙ
الشىفعي فػي اللغػ
كالـ
«
:
ٌ

حج ه»()5؛ ألنّو عر ل يو ْاظت ٌ من الي يري
ٌ

ق أوْػاط

حجػ ه»()5؛
ٌ

وأوؿ ما جا عنو ؽتا يو مد َ،يف ُّي ِب مناق و( )3وأحسنها ّياب «الرازي»()2
ُ
ّ
ّ

(ٔ)

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)

()ٙ
()5

()3
()2

ـٕٓ ٟي ًوَٖ حرٓ عٔخوَ ـ( ٟطَؿّش حٌ٘خـع :ٖٔٙ:٘ٔ )ٟكيػٕخ أكّي رٓ ؼخٌذ رٓ ِةخ ٗةخء هللا
كيػٕخ عَّ رٓ حٌلٔٓ حٌلَّحٔ ٟكيػٕخ ِلّي رٓ أكّي رٓ حٌٍ١غ حٌٙةَ ٞٚكةيػٕخ ُوَ٠ةخ رةٓ ٠ل١ةٝ
حٌٔخؿٚ .ٟـ :ٕٗٓ ٙ ٟلَأص عٍِ ٝلّي رٓ أكّي رٓ ِلّي حٌم خْ لخي :أٔزؤٔةخ أكّةي رةٓ ؼخٌةذ
رٓ ِخ ٗخء هللا حٌ٘خـع ٟكيػٕخ عَّ رةٓ حٌلٔةٓ حٌلَّحٔة ٟكةيػٕخ ِلّةي رةٓ أكّةي حٌٙةَ ٞٚكةيػٕخ
ُوَ٠خ رٓ ٠ل ٝ١حٌٔزخثُ ٛ٘ٚ .ٟوَ٠خ رٓ ٠ل ٝ١رةٓ عزةي حٌةَكّٓ حٌزٜةَ ٞـم١ةٗ ػمةش .طةٛـٓ ٟةٕش
 ٌُٚ . ٘ ٖٓ5أؿةي ِةٓ ًوةَ ـة ٟطَؿّظةٗ أٔةٗ ٍ ٜٚعةٓ ؿعفةَ رةٓ ِلّةي ّ ٨ٚ
أْ ِلّةي رةٓ أكّةي
حٌٙةةَ ٍٜٚ ٞٚعٕةةٗٚ .حٌٔةةخؽ :ه٘ةةذٌ ُ٠لّةةً ِةةٓ حٌزلةةَ اٌةة ٝحٌزٜةةَس:ٕ٠ .ةةَ :حٔٔ٤ةةخد (حٌٔةةخؿ)ٟ
ٓٚ ٘:5ةةة َ١أعةةة َ٩حٌٕةةةز٩ء (حٌ زمةةةش حٌؼخِٕةةةش ع٘ةةةَس) ٍٗ ٔ25:لةةةُٚ ٖٔٔ :طةةةخٍ٠ن حٓ٦ةةةَ٩
ٍٖٕ ٕٓ2:لُِ١ِٚ 5ٕ5 :حْ ح٨عظيحي ٍٕ 52:لُٚ ٕ325 :طٌوَس حٌلفخه (حٌ زمش حٌعخٗةَس)
ٍٕ 5ٓ2:لةةُٚ 5ٕ5 :حٌزيح٠ةةش ٚحٌٕٙخ٠ةةش ٗٔ١ٚ 3ٖٔ:زمةةخص حٌ٘ةةخـع١ش حٌىزةةَ( ٜحٌ زمةةش حٌؼخٌؼةةش)
ٍٖ ٕ22:لُٚ ٔ3ٙ :طمَ٠ذ حٌظ٠ٌٙذ ٍ ٕٔٙلُٚ ٕٕٓ2 :ح٤ع.ٗ5:ٖ َ٩
ـ ٟطخٍ٠ن ىِ٘ك :أكّي.
وٌح ـ ٟىٚ ,ر١خِ ٝىخٔٙخ ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٚ .ـ٘ ٟخِٖ ؽ :ر١خ ٝـ ٟح.ًٛ٤
 ٛ٘ٚحٌٍّٛحق حٌّظٛـٕٓ ٝش ٘ ٛ٘ٚ . ٕ٘ٙػمش عٕي عٍّخء حٌـةَف ٚحٌظعةي:ٕ٠ .ً٠ةَ :طٙةٌ٠ذ حٌىّةخي
٘ٚ ٔٓ٘:طٌ٘١ذ ط٠ٌٙذ حٌىّخي ٍٕ ٔ٘ٗ:لُٚ 2٘5 :ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ ٔ.ٖٕٔ:
٘ةة ٛأرةةِ ٛلّةةي حٌّظةةٛـٓ ٝةةٕش ٕ٘52ة  .ػمةةش عٕةةي عٍّةةخء حٌـةةَف ٚحٌظعةةي:ٕ٠ .ً٠ةةَ :طٙةةٌ٠ذ حٌىّةةخي
٘ٚ ٖٔٓ:طٌ٘١ذ ط٠ٌٙذ حٌىّخي ٍٕ ٖٔ٘:لُٚ 2٘ٙ :ط٠ٌٙذ حٌظ٠ٌٙذ ٔٚ .ٖٔٓ:وّ٘٩ةخ ٍٜٚ
عٓ حِ٦خَ أكّةي وّةخ ًوةَ حرةٓ حٌـة ُٞٛـةِٕ ٟخلةذ حِ٦ةخَ أكّةي ًٚ 22 ٙوةَ ٓةزعش ؼَّ٘١ةخ
حّٓ( ُٙؿعفَ رٓ ِلّي).
حِ٦خَ ٛخكذ حٌٌّ٘ذ حٌلٕزٍ ٟحٌّظٛـٕٓ ٝش ٕٔٗ٘  .أـَىٖ ؼٚ َ١حكي ـة ٟحٌظٜةٕ١ؿ ِةٕ ُٙحرةٓ
حٌـ :َ:ٕ٠ .ُٞٛط٠ٌٙذ حٌىّخي ٍٔ ٖٗ5:لُ َ١ٓٚ 2ٙ2 :أع َ٩حٌٕز٩ء ٍٔٔ ٔ55:لُ.53 :
ِٕ :َ:ٕ٠خلذ حٌ٘خـعٌٍ ٟزٙ١م( ٟرخد ِخ ٔ٠ظيي رٗ عٍ ٝـٜةخكش حٌ٘ةخـعِٚ ٟعَـظةٗ رخٌٍؽةش ٚى٠ةٛحْ
حٌعَد) ٕٚ ٕٗ:طخٍ٠ن ىِ٘ك (ِلّةي رةٓ اىٍ٠ةْ) ٔ٘ٚ ٖ٘ٓ:طةٛحٌ ٟحٌظؤٓة( ْ١حٌمٔةُ حٌؼخٌةغ)
ٍ٘ 3لُ.ٔ٘ :
ـ ٟى :حٌّٕخلذٌ .عٍٗ ٠َ٠ي أْ حٌّؤهٌ حٌٍؽ٠ٛش حٌظ ٟأهٌص عٍ ٟحٌ٘خـع ٟأٌٚض.
ٌِ٧ةةخَ أرةةِ ٟلّةةي عزةةي حٌةةَكّٓ رةةٓ أرةة ٟكةةخطُ حٌةةَحُ ٞاِةةخَ حٌـةةَف ٚحٌظعةةي ً٠حٌّظةةٛـٓ ٝةةٕش
 ٖٕ٘5وظخد حّٓٗ آىحد حٌ٘خـعِٕٚ ٟخلزٗ .كممٗ عزي حٌؽٕ ٟعزي حٌوخٌك ١ٚزةع رخٌمةخَ٘س ِىظزةش
هخٔـ٤ٚ .ٟر ٟحٌلِٔ ٓ١لّي رٓ عزي هللا حٌَحُ ٞحٌّظٛـٕٓ ٝش  ٖ٘ٗ5وظخد حّٓٗ (ِٕخلذ حِ٦خَ
حٌ٘ةخـع١ )ٟزةع رخٌمةةخَ٘س أ٠٠ةخاِ٧ٌٚ .ةخَ حٛ٤ةة ٌٟٛحٌّةظىٍُّ حٌّف ّٔةةَ ِلّةي رةٓ عّةةَ ـوةَ حٌةةيٓ٠
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عي» ل ػ«اضتػاّم»(ٔ) :قػاؿ «أبػَ العػال األاػ هآف» :أ،بنػا «ابػن األن ػاري»(ٕ) حػد أ عػن
ويف ّياب « ضػَ الشػا ّ

«أ ع يدة»(ٖ)
حج ٌ يف الن َ.
عن«أ عثماف اظتازٓفّ» قاؿّ :الـ «الشا عي» عندنا ّ

(
(
حج ٌ يف الل
وقاؿ «الرازي» ٗ) :حّى «اظتبِّد» ٘) عن «اظتازٓف»ُ :
قَؿ «ػتمد بن إدري َ » ّ

قا()5
وأ،رج «اضتاّم» عن «الاعُرآف»( :)ٙما رأيت الشا عي ضتن ُّ
ّ

ُ

ّ

()3
عي» :إذا وجد ُ يف ّيا اطتطا( )2اال َا
وأ،رج عن «الربي »  :قاؿ «الشا ّ
نٓف ال أ،ط
ّ

يع  :الل ن(ٓٔ) انيهى

ويف ّياب «الرازي» :عن « ٍ
ب أ ّف بعض الناس يا،ذوف الل على(ٔٔ) [٘ٙد]الشا عي وىػَ مػن بيػت
علب»َ :
الع َج ُ

الل (ٔ) والشا عي كتب أف يء،ذ منو الل ال أف يء،ذ عليو(ٕ)
ُّ

(ٔ)

(ٕ)
(ٖ)

(ٗ)
(٘)

()ٙ
()5

()3
()2
(ٓٔ)
(ٔٔ)

حٌَحُ ٞحٌّظٛـٕٓ ٝش  ٘ ٙٓٙوظخد حّٓٗ (ِٕخلذ حِ٦خَ حٌ٘ةخـع٘ٚ )ٟة ٛحٌّمٜةٛى ٕ٘ةخ ح٤ه١ةَ,
ـمي ؿعً ـ٩ٜا هخٛخ ا ٌٍَ ّى عٍِ ٝخ حطّ ُٙحٌ٘خـع ٟرخٌو ؤ رٗ ٖٕٕ.
ِلّةةي رةةٓ عزةةي هللا رةةٓ ِلّةةي رةةٓ كّي٠ٚةةٗ ,أرةة ٛعزةةي هللا ,حٌ٘ةة َ١ٙرخٌلةةخوُ حٌٕٔ١ةةخرٛ ,ٍٞٛةةخكذ
حٌّٔةةظيٍن عٍةة ٝحٌٜةةل١ل.ٓ١طٛـٓ ٟةةٕش ٘ٓٗ .طةةٌوَس حٌلفةةخه ٍٖ ,ٖٔٓ2:لةةُٚ ,2ٕٙ :ح٤عةةَ٩
.ٕٕ5:ٙ
٘ ٛأر ٛرىةَ ِلّةي رةٓ حٌمخٓةُ رةٓ ر٘ةخٍ .وةخْ أرة ٖٛأ٠٠ةخ ا أى٠زةخ ا أهزخٍ٠ةخ ا ٍح٠ٚةشا .طةٛـ ٟأرة ٖٛحٌمخٓةُ
ٖٗٓ٘  َ١ٓ .أع َ٩حٌٕز٩ء ٘ٔ .ٕ5ٗ:طلض طَؿّش أر ٟرىَ ح٨رٓ.
وٌح ـِٕ ٟخلذ حٌ٘خـعٌٍ ٟزٙ١مةٚ ,ٗٗ:ٕ ٟـة ٟأ  ٚد  ٚؽ :لةخي أرة ٛحٌعة٩ء رةٓ حٛ٤ةزٙخّٔ ٟ
اْ حرةٓ
حٔ٤زخٍ ٞكيػٕ ٟعٓ أر ٟع١ٜيسٚ .ـ ٟى :أر ٛحٌع٩ء حٛ٤ةزٙخٔ ٟأٔزؤٔةخ حرةٓ حٔ٤زةخٍ ٞكةيػٕ ٟأرةٟ
عٓ أر ٟعز١يٚ .وٍّش «و ْ١ٌ »َ٩ـٍٚ ٟح٠ش حٌزٙ١م.ٟ
آىحد حٌ٘خـعِٕٚ ٟخلزٗ .ٖٔٙ
«ٚلةةخي حٌةةَحُ ٞكىةة ٝحٌّزةةَى» وةةٌح ـةة ٟحٌفةةٚ ,٘٘ٓ:ٔٞ١ـةة ٟأ  ٚد  ٚؽ :لٍةةض حٌ٘ةةخـعٌٍ ٟةةَحُٞ
ٚحٌّزةةَىٚ .ـةة ٟؽ« :حٌّزةةَ» ِىةةخْ «حٌّزةةَى»ٚ .ـةة ٟى :لٍٕةخ ـةة ٟـ٠ةةخثً حٌ٘ةةخـع :ٟكىةة ٝحٌّزةةَى عةةٓ
اىٍ ْ٠ـ ٟحٌٍؽش.
حٌؼمخص ـ ٟـ٠خثً حٌ٘خـع :ٟلُ ٛي ِلّي رٓ
َ
حٌلٔٓ رٓ ِلّي رٓ حٌٜزخف حٌزؽيحى ,ٞأر ٛعٍ ,ٟأكي أٛلخد حٌ٘خـعٍٚٚ ٟحس ٌِ٘زٗ حٌمي.ُ٠
طٛـٚ , ٕ٘ٙٓ ٟل١ .ٕ٘2 ً١زمخص حٌ٘خـع١ش حٌىزٍَ ,ٔٔٗ:ٕ ٜلُ ,ٕٗ :ح٤ع.ٕٕٔ:ٕ َ٩
أهَؽ حٌزٙ١م ٟرٕٔيٖ ـِٕ ٟخلزٗ ٕ ٗ2:عٓ حٌِعفَحٔ ٟلخٌِٗ :خ ٍأ٠ض أكيحا ل ّ٢أـٜق  ٨ٚأعٍُ ِةٓ
حٌ٘خـع ٟوخْ أعٍُ حٌٕخّ ٚأـٜق حٌٕخّ ٚوةخْ ُ٠مةَأ عٍ١ةٗ ِةٓ وةً حٌ٘ةعَ ـ١عَـةٗٚ .ـة ٟطةخٍ٠ن
ح( َ٩ٓ٦حٌ زمش حٌلخى٠ش ٚحٌع٘ةَِ ْٚلّةي رةٓ اىٍ٠ةْ ٍلةُ ٖٔٙ:ٔٗ )ٖٕٖ :عةٓ عزةي حٌٍّةه
رٓ ٘٘خَ حٌٕل ٞٛلخي١ :خٌض ِـخٌٔظٕخ ٌٍ٘خـع ٟـّخ ّٓعض ِٕٗ ٌلٕشا لِٚ .٢ؼٍٙخ ـةٓ ٟة َ١أعةَ٩
حٌٕز٩ء ٓٔ.ٗ2:
حٌَر١ع رٓ ٍّٓ١خْ حٌَّحى ٞحٌّ َٜٞأرِ ٛلّيٛ ,خكذ حٌ٘خـعٚ ٟأكي ٍٚحس ٌِ٘زٗ حٌـي٠ي
رّ .َٜطٛـ١ . ٕ٘5ٓ ٟزمخص حٌ٘خـع١ش حٌىزٍَ ,ٖٔٔ:ٕ ٜلُٚ ,ٕ2 :ح٤ع.ٔٗ:ٖ َ٩
وٌح ـِٕ ٟخلذ حٌ٘خـعٌٍ ٟزٙ١مٚ ٕ٘:ٕ ٟـ ٟىٌ :لٕخا.
ـِٕ ٟخلذ حٌ٘خـعٌٍ ٟزٙ١م٠ :ٕ٘:ٕ ٟعٕ ٟـ ٟحٌعَر١ش.
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :عٓ ٛ٘ٚ .ه ؤ.
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تيم
ّ

يف «شػ ػػرح عقػ ػػَد اصتمػ ػػاف يف علػ ػػم اظتعػ ػػآف وال يػ ػػاف»(ٖ) للمصػ ػػنّف :قػ ػػاؿ «األندلسػ ػ ّػي» يف شػ ػػرح بديعيّ ػ ػ ر يقػ ػػو «ابػ ػػن

جاب ٍر»(ٗ) :علَـ األدب ْي ٌ :الل واليصريف والن َ واظتعآف وال ياف وال دي

قاؿ :الثال األ َُوُؿ(٘) ال يُسيشهد عليها إالّ بّالـ العرب نظماً ونثراً؛ أل ّف اظتعيب يها

ا ألُاظهم

ألع ػا راجع ػ ٌ إُف اظتعػػآف وال ػ ْػر َؽ يف ذلػػك بػػني
والعلػػَـ األ،ػػرية يُسيشػػهد عليهػػا بّػػالـ العػػرب وذػػريىم مػػن اظتَل ػدين؛ ّ
ػرتي» و «أ دت ٍػاـ» و «اظتينػ »
أمر راج ٌ إُف العقَ ولػذا قُ ػَ مػن أىػَ ىػذه الُنػَف االْيش ُ
ػهاد بّػالـ «ال ّ
العرب وذريىم؛ إذ ىَ ٌ
جراً
و «أ العال » وىلم ّ

()5
()ٙ
ػَوي» االشػي اؿ باشػعار العػرب
قاؿ اظتصنّف يف «شرح العقَد» اظتذَّرة :و ّاجتو ِف ٌ
ٍث قهي ُي «غتمػَع الن ّ
مػػن ػػروض الُّاي ػ ؛ ألنّػو يُسيشػػهد ػػا علػػى علػػَـ العربيّػ الػػيت ىػػي مػػن آالت [ٕٚب] علػػَـ الشػ ْػرع خبػػالؼ أشػػعار اظتَلّػدين

وإال م اح
االشي ُ
اؿ ا لي ّاالشي اؿ ا ذُّر بَ إف ّاف يها ما يُذـ مّروه ّ
ػف عليهػػا؛ ليَقّػػف إدراؾ
وال شػػك أ ّف علػػَـ ال الذ ػ الػػثالث مػػن أعظػػم آالت الشػػرع بػػَ ذُّػػر أ ّف ّمػػاؿ ابنت ػاف ميَقّػ ٌ

إعجاز القرآف الذي ىَ معجرةٌ للن ّ  على معر يها
حج ٌ يها ليّن ّاشعار العرب من ىذه اضتيثي انيهى
تقرر أ ّف أشعار اظتَلدين ّ
وقد ّ

ػت :ومػػا يَجػػد يف ّػػالـ( )3بعػػض النّ ػػاة مػػن االْيشػػهاد بّػػالـ ؿتػػَ «أ دتػ ٍػاـ» ين ػايَ مقائلػػو( )2من ػال َ مرويّػو؛
قل ػ ُ

ألنّو ّاف من العار ني بطريق العرب يف الّالـ على ٍ
ّالـ يا

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

(٘)
()ٙ
()5
()3
()2
(ٓٔ)

يو(ٓٔ) واهلل أعلم

ـ ٟى٠ ِّٓ ٛ٘ٚ :ؼزض حٌٍؽش.
لَ٠ذ ِٕٗ طٛحٌ ٟحٌظؤٓ( ْ١حٌمُٔ حٌَحرع) ٖٓٔ ٍلُ.ٔ٘ٚ ٔٗ :
َٗف عمٛى حٌـّخْ ٔٚ .5:لي ٔمً ٌ٘ح حٌى َ٩أ٠٠ةخ ا ـةٛٔ ٟح٘ةي ح٤رىةخٍ ٗٚةٛحٍى ح٨ـىةخٍ ٔ,ٗ٘ٙ:
ٚ ,ٗ٘5حٌزؽيحى ٞـِ ٟميِش حٌوِحٔش ٔ.٘:
حرةٓ ؿةخرَ٘ :ةِ ٛلّةةي رةٓ أكّةي رةٓ عٍةة ٟرةٓ ؿةخرَ حٌٙةٛحٍ ٞحٌّةةخٌى ٟح٤عّة ٝحٌٕلة ,ٞٛأرة ٛعزةةي
هللا.طٛـٕٓ ٟش ٓٚ , ٘53حٔ٤ئٌ ٛ٘ :ٟأكّي رٓ ٓٛ٠ؿ رٓ ِخٌه ,حٌَع ٟٕ١حٌؽَٔخ ,ٟ١أر ٛؿعفةَ.
ٔةٛـ٘552 ٟة ّ٘ٚ .ةخ حٌّ٘ةةٍٛٙحْ رةخ٤عّٚ ٝحٌزٜة ,َ١ـىةخْ حرةةٓ ؿةخرَ ٠ئٌةؿ ٠ٚةٕٚ ,ُ:حٌَعٕ١ةةٟ
٠ىظذٍ .ك ٩آٌّٚ ,َِٜ ٝعخ ِٓ أر ٟك١خْ ػ ُّ اٌة ٝكٍةذ ٚكةيػخ رٙةخ عةٓ حٌّةِ ٞرخٌزوةخٍ.ٞ
ٚحٌزي٠عّ١ش ٘ ٟحٌلٍش حٌَٔ١ح ـِ ٟيف ه َ١حٌ .ٍٜٛرؽ١ش حٌٛعخس ٍٔ ,ٖ٘:لُ.٘٘ :
وٌح ـ ٟى ٚحٌَ٘فٚ ,لي ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.
َٗف عمٛى حٌـّخْ ٔ.5:
وٌح ـ ٟىٚ ,لي ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽٚ .حٌٌ ٞـَٗ ٟف عمٛى حٌـّخًٌْٚ :ةه ّ
أْ حٌٕةً ٞٚٛوةَ ـةٟ
ّ
حٌٌّٙد ٚؼّ َٖ١
أْ حٗ٨ظؽخي...
َٗف
وٌح ـ ٟىٚ ,لي ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽِ :مخرٍٗٚ .ـ ٟىِ :مخٌٗ.
«ـ ٟحٌى َ٩عٍ ٝو٠ َ٩ؤط ٟـ ْ١ٌ »ٗ١ـ ٟى.
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فركع
م نيّ ٌ على ما تق ّدـ

أح هى

ػروؼ قائلُػو اظتَ ػػَؽ بعربيّيػو إلػػا [ٙٙأ] مطهػ ًرود -بيشػػديد اظتهملػ األوُف بصػػي
المسػػم ع اظتعػ ُ

يطقسػػم

الُاعَ -ك ىذ.

قىؿ «ابن ج

» في «الخصػىئص»(ٔ) :كأصػل ذالػب م ا ػ (ط ر

باي اي ٍ ّانت
ٍرو و مقطّع ً إنتا ً إُف أ ّف القصد للمادة ّ

د)(ٕ) :جػا ٍرو ػو

مَحػدةٌ مضػمَم ٌ -كاال ػتمر يار كمطػ
في [ٗٚج] كالم م :التتىب ي -بَُقييني وبعػد األلػف ّ
تطىرد(ٖ) الفر ىف بعض م بعضىن أي(ٗ) :تياب ُ بعضهم ل ٍ
ِ
عض واْيمر ُار ذلك ٍس و
األاَ
من ىذا
ي

كاطٌػ ىػر ىد
«اظتص اح»(٘) إذا تتىب مىؤه يف اصترياف بىلري

أي:

الجػ ػ ٍ ىكؿ :بُػػي اصت ػػيم وال ػَاو وْ ػػَّف اظتهمل ػ بينهم ػػا النه ػػر الص ػ ري ورتعػػو «ج ػػداوؿ» ّم ػػا يف
ى
األنصاري»([ :)ٙمن الطَيَ]
وذلك بيت «
ّ

()5

رشتاً ّا ّراد اظتذاىب
ؼ ْ
أتع ِر ُ
اْيمرت بني يديك واظتِطَْرُد :رم ٌ قصريٌ يُطرد بو الَحش
وقَعتم:
ُ
ردت الطريدة إذا أت عيَها و ّ

كأاَ م ا

(ش ذ ذ)

من ذلك قَلو[ :من الرجا]

(
ػتَ القاؼ
يف ّ )3المهم :التفر يؽ -بالقاؼ -كالتفر ي
د :بال ّداؿ ّ

يرتّن ش ّذاف اضتصى جَا ِال(ٔ)
َ َ

(ٔ)

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5

()3

حٌوٜةةخث« ,2ٙ:ٔ ٚرةةخد حٌمةةٛي عٍةة ٝحّ١٨ةةَحى ٚحٌ ُّ٘ ةٌٚ »ًٚحٌِّ٘ةةَ حٌٕةةٛع حٌؼةةخٔ ٟع٘ةةَِ ,عَـةةش
حٌّ َّى ٚحٌ٘خً ٔٚ ,ٕٕٙ:حٗ٤زخٖ حٌٌِ٘ٚ .ٖٗٙ:ٔ ًٚخ ٔمٍٗ ٕ٘خ ألَد اٌِ ٝخ ـ ٟحٗ٤زخٖ ِٕةٗ اٌةٝ
حٌوٜخثٚ ٚحٌَِّ٘.
ـ ٟحٌٕٔن ٚحٗ٤زخَٖ١ :ى.
عٕي ــخي ٚـ ٟحٌّٜخىٍ ِ :خٍىس.
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :لخي.
حٌّٜزخف حٌِّٕ َ١خىس (ؿيي).
لةةة ْ١رةةةةٓ حٌوَ ةةةةٍ ,ُ١أ ٜحٌٕزةةةةٚ  ٟىعةةةخٖ ٌٓ٧ةةةةٌٚ َ٩ةةةةُ ٔ٠ةةةةٍُِٚ ,ةةةخص ـزةةةةً حٌٙـةةةةَس:ٕ٠ .ةةةةَ
حٛ٨خرشٍٗ ,ٕ3ٔ:لُ ١ٚ ,5ٖٗ3 :حٌزـخٍ ,٘٘5:٘ ٞٚلُٚ ,5ٖٖ٘ :هِحٔش ح٤ىد .ٖٗ:5
ذٚ .حٌز١ض ِ ٍع ل١ٜيس ـة ٟىٛ٠حٔةٗ ٍٖٖ ,لةُ٘ٚ ,ٗ :ة ٛـةٟ
ؼَ١
عـَِٖ ٌ :ع ّْ ََس ٚك٘خ ا َ
ِٛلؿ ٍحو ِ
ِ
حٌوٜخثِٚ ,2ٙ:ٔ ٚـّةً حٌٍؽةش (ً٘ةذ)ٚ ,طٙةٌ٠ذ حٌٍؽةش (ً٘ةذ) ١(ٚ ,ٕٙٗ:ٙةَى) ٖٔ,ٖٔٓ:
ٚحٌّؤٌٚ ,ٕٔٓ:ٕٔ ٜٚخْ حٌعَد ٚطخؽ حٌعَِ ّٚخىس (َ١ى) ً٘( ٚذ).
ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ ٟ٘ٚ .ػخرظش رخٌّٜخىٍ.
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ت منو
أي :ما تطايَػَر وهتا َ

وش ّذ الشي يش ّذ(ٕ) شذوذا وش ّذا (ٖ)
ػمعي» وقػاؿ :ال أعػرؼ
ُ ً َ ً
وشذذتُو أيضاً ُ
ُ
أشػ ّذه بالضػم ال ذػريُ وأباىػا «األا ُّ
ميُرقاً ورت «شاذّ»ُ :ش ّذاذ قاؿ[ :من الرجا]
إالّ «شاذّاً» أيّ :
ّ عض من مر من الش ّذاذ(ٗ)
ّ

هذا أاَ ىاتني اظتادتني

ُ

ثم قيل ذلك في الكالـ كالص ات علا مت كطريق (٘)
عطف تُسريي -في
 ٌىٍ
ِ
مر بعضو
غيرهمى أي :ذري الّالـ واألاَات ؽتا ّ
فجعل بعض أهل [ ً ()ٙ
تمر من الكالـ في اإلعراب
ُ
ىى
علم] العربيٌ مى ا ٌ

كغيره ,من م ا

واْيمراره كجعلَا مى :الذي

إلا

الصػطىع

الن َيّػ ّالنسػ واليصػ ري واليّسػري مطٌػردان( )5أي :شتّػَه ػذا االْػم لييابعػو

فىرؽ باالنُراد مى علي بقيٌ ( )3بىبً

لسماع مثالً ،رج بو عن قياس ال اب
غيره
ٍ

ىذان(.)2

ثػ ػ ػػم قػ ػ ػػىؿ يف «اطتص ػ ػػائص»(ٔ) :االطٌػ ػ ػراد

من األلُػاظ

كا فرد عن ذلك

ال ِ
ػاب

ويف(ٕ) ا«ظتاىػ ػ ػػر» :ق ػ ػػاؿ :مث اعلػ ػ ػػم أ ّف الّ ػ ػػالـ يف اال ّػ ػ ػراد

كالشركذ(ٖ) باظتعنيني اظتذَّرين علا أربع [٘ٚد] أ و
رب:
(ٔ)

ـ ٟحٌٕٔةن :كةٛحـ٘ٚ .٩ةِ٨ ٛةَة حٌمة ْ١ـة ٟىٛ٠حٔةٗ ٖ٘ٔٚ ,حٌَٚح٠ةش ـ١ةٗ (ِٔةظفَِخص رخٌلٜة)ٝ
ٕٔ٠ٚةةذ ٌَإرةةش ـةة ٟىٛ٠حٔةةٗ ٚ ٕٔٙحٌَٚح٠ةةش ـ١ةةٗ (ؿفّةةخؾ) ِىةةخْ (ٗة ّةٌحً) ٗ ٨ٚةةخ٘ي ـ١ةةٗ (ٚؼةةَحر)٩
ِىخْ (ؿٛحـ ٛ٘ٚ .)٩ـ ٟؿَّٙس حٌٍؽش ٚ ,535حٌوٜخثِٚ ,2ٙ:ٔ ٚمخ ْ١٠حٌٍفش (ـََ)ٚ ,ط٠ٌٙذ
حٌٍؽش (ًٌٗ) ٌٔٔٔٚ ,ٕ5ٔ:خْ حٌعَد ِخىس (ًٌٗ)( َٜٚ٠ٚ .لٕخرِ )٩ىخْ (ؿٛحـ.)٩
ّ
« ّ
ّ ٘٠ةٌ
 ٌٗٚحٌٟ٘ء  »ٌّ ُ٘ ٠ـ ٟحٌٕٔنّ ٗٚ :ي حٌٟ٘ء ّ ُ٘ ٠ي ٛ٘ٚ .طٜل١ؿٚ .ـة ٟحٌّٜةخىٍ:
ٗٚةٌ حٌ٘ةٟء ِ
.ٌّ ُ٘ ٠ٚ
ُحى ـ ٟحٌّٜخىٍٚ :أًٌٗطُٗ أٔخ.
حٌَؿِ ـ ٟحٌوٜخثٚ ,25:ٔ ٚلي ٓم ِٓ ٢أ  ٚد  ٚؽ :حٌٌ٘حً.
ٌٔ١ةةض عٕةةي ــةةخي٘ٚ ,ةة ٟـةة ٟحٌوٜةةخثٚ ٚحٌِّ٘ةةَٚ .ـةة ٟحٗ٤ةةزخٖ٠َ١ٚ :مظةةٗ .لةةخي حرةةٓ حٌ ١ةةذ
ٔٚ :ٖ٘٘:ـٔٔ ٟوش٠َ١ٚ :مٗ.
حٌِ٠خىس ِٓ ــخيٚ .لي ٓم ِٓ ٢أ  ٚد  ٚؽ :أً٘ٓٚ .م ِٓ ٢ى :رع.ٞ
«ٚحٌظىَّٔ ِ َ١ىحا» وٌح ـ ٟى ٚحٌفٚ ,ٖ٘٘:ٔ ٞ١ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٚ :حٌظىزَ ِ َ١ى.

()3

ُحى ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٌ :ظفَّىٖ عٓ ٩ٛكّ١ش أـَحى .ـمةي ىهةً حٌ٘ةَف رة ٓ١حٌّ٠ةخؾ ٚحٌّ٠ةخؾ اٌ١ةٗ,
ـٕ ّىَ حٌّ٠خؾ ,ـخهظًّ حٌّعٕ.ٝ
ُحى ـةة ٟىِ :فعةةٛي ؿعٍةةٛح ِم ة ّيٍحا ػةةُ ُحى ٘ةةٌٙ ٩ةةٌ ٓ٠حٌّٟٛةةع ٓ١عٍةة ٝأكىةةخَ ؼَّ٘١ةةخ .لةةخي حرةةٓ
حٌ ١ذ ِٔ«ٚ :ٖ٘٘:خ ـخٍق» ِفعٛي ؿعٍٛح حٚ٤ي ٗ«ٚخًحا» ِفع ٌٗٛحٌؼخٔ ٟوّخ ٘ ٛهخَ٘ ل.ٌٗٛ

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5

()2
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ػناعي كاال ػػتعمىؿ العػػر ّ مع ػىن أي :رتيعػاً كهػػرا الضػػرب هػ
ػرب مطٌػػره
ػ ٌ
د فػػي القيػػىس الصػ ّ
ػررت بسػعي و
بت عمػران ,كم ي
الغىي المطل ب [ٖٚب] من علم العربيّ ح  :قػىـ زيػ ه  ,ك ػر ي

أي :من ر الُاعَ ونصب اظتُعَؿ وُ،ض اهرور باضترؼ(ٗ)
(٘)
ػت مػػا( )ٙحتام ػػت العػػرب من ػػو
الس ػماع مطػػرداً يف القيػػاس حتامي ػ َ
قػػاؿ يف «اظتاى ػػر»  :ػػنف ّػػاف الش ػػي شػػا ّذاً يف ّ
وجريت( )5يف نظريه على الَاجب يف أمثالو
َ

ػرو عليػػك أف تسػيعمَ نظريقتػػا ّ ػ« َوَز َف» و « َو َعػ َد» لػػَ
مػن ذلػػك اميناعػك مػػن « َوذَ َر» و « َوَد َ
ع»؛ أل ّعػم َف يقَلَقتػػا وال ذ َ

َف تسمعهما()3

ومن ىذا اْيعماؿ «أف» بعد «ّاد» وىَ قليَ شاذ يف االْيعماؿ وإف َف يّن ق ي اً وال ؽتا ينايف القياس()2
ٌ

أقائم أَ،اؾ أـ قاعداف ىّذا ّالمهم قاؿ «أبػَ عثمػاف» :والقيػاس يَجػب «أـ قاعػ ٌد قتػا» ّإال
ومن ذلك قَؿ العربٌ :

أ ّف العرب ال تقَؿ ّإال «قاعداف» يصَ الضمري والقياس يَجب صلو ليعادؿ اصتمل (ٓٔ) األوُف

ك ٌرب مطٌ ًرهد في

«يى ىرر» ك «يى ى

الصناعي
القيىس
ّ

ع» ,وقتا «وذر» و«ودع»(ٔٔ)

ىذ فػي اال

ػتعمىؿ العػر ّ

حػ المى ػي مػن

(ٔ)

حٌوٜخث .25:ٔ ٚوَّ ٍ حرٓ ؿًٕ ٟوَ ٌ٘ح حٌظمٔ ُ١ـ ٟحٌّٕٜؿ ٌٔٚ ٕ55:عٍّٗ أهةٌ ٘ةٌح حٌظمٔةُ١
ِةةٓ حرةةٓ حٌٔةةَحؽ ـةة ٟحٛ٤ةةٛي (ٔ )٘5:ك١ةةغ لٔةةُ حٌ٘ة ّ
ةخً اٌةة ٝػ٩ػةةش ألٔةةخَِٚ .ؼةةً ر ة (حٓظل)ًٛ
٠(ٚيع)ٚ .أًّ٘ حٌمُٔ حٌَحرع حٌةًٌ ٞوةَٖ حرةٓ ؿٕة٘ٚ ٟة ٛحٌّ ةَى ـة ٟحٓ٨ةظعّخي ٚحٌم١ةخّ ٔ٤ةٗ
ّ
ٚحٌ٘ةخً)
ٌ ِٓ ْ١أٔٛحع حٌ٘خً:ٕ٠ٚ .ةَِ :ميِةش طةخؽ حٌعةَ( ّٚحٌّمٜةي حٌٔةخىّ ـة ٟر١ةخْ حٌّ ةَى
ٔ.ٕٖ:
«ـ ٟحٌوٜخث ٚحَّ١٨حى ٓ »ٚم ِٓ ٢ى.

(ٖ)
(ٗ)
(٘)

عٕي ــخي :لخي ػُ حَ١٨حى ٚحٌٌ٘.ًٚ
ٌٔ١ض ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ.
حٌَِّ٘ ٔ ٕٕ2:عٓ حٌوٜخث :َ:ٕ٠ٚ .22:ٔ ٚحٗ٤زخٖ ٔٓٚ .ٗٙٙ:ة١ؤط ٟوِ٩ةٗ ٘ةٌح ـة ٟوظةخد
حٌم١خّ حٌّٔؤٌش حٌؼخٔ١ش ِٓ حٌف ًٜحٚ٤ي (ٔٓ2أ).
«ـبْ وخْ حٌٟ٘ء ّ
ٗخًحا ـ ٟحٌّّٔخعَ ِ ,ىحا ـ ٟحٌم١خّ ,طلخِ١ضَ ِخ» وٌح ـة ٟحٌوٜةخثٚ ٚحٌِّ٘ةَ.

(ٕ)

()ٙ

ٚـ ٟأ  ٚد  ٚؽ ِىخٔٙخ :طلخٌِ٘ ٟحٚ .ـ ٟى :طظلخـ ٝـٌ٘ ٟح ٌُٚ .طٔم ٢وٍّش «طلخِض» ِٓ ى.
()5
()3

وٌح ـ ٟحٌوٜخثٚ ٚحٌَِّ٘ ٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٔٚ :لٚ .ٞٛـ ٟى٠ٚ :ـَ.ٞ
وٌح ـ ٟحٌّٜخىٍٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :طٔظعٍّٙخٚ ..ـ ٟى :طٔظعٍّّٙخ

()2

«وال ؽتا ينايف القياس» يف اظتصادر :وال مابياً يف القياس

(ٓٔ)

وٌح ـ ٟى ٚحٌّٜخىٍٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٚ :حٌـٍّشٚ .لي ٓمِٕٙ ٢خ «ٌظعخىي».

(ٔٔ) ينظػر :الّيػاب (بػػاب مػا ّػػاف مػن اليػػا والػَاو) ٗ ،ٜٔٓ:واألاػَؿ يف الن ػػَ (بػاب ابعػراب) ٔ ،٘ٚ:وشػرح الشػػا ي
ٔ ،ٖٔٓ:وٖ ،ٜٔ:وقت اعتَام (العَامَ) ٘ ،ٕٗ:وتاج العروس ،مادة (ودع)
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قػػاؿ اػػاحب «الاؾتػػآف»(ٔ) :وأمػػاتَا ما ػػي «يػػذر» و«يػػدع» وش ػ ّذ ق ػرا ة :ﭽ ﭸ وَدَعَ ك َ
الرتؾ ما ترَّّم وذروا اضت ش (ٖ) ما َو َذ ُروّم»(ٗ).
بيخُيف [ٙٚأ] الداؿ
ُ
وحديث« :اترَّا ُ

كق ل م« :مكى هف

ه

القيىس يف بابو

أيضىن

مب ًقل» ,هرا أي :م قَ(٘) [٘ٚج] بصي الُاعَ من باب «اب عػاؿ»()ٙ
ٌ
يٍ ه

كالكثر في السمىع

كالكؿ أي :م ق ٌػَ
ػل» ٌ
يو« :بىق ه

(ٖ)
(ٗ)

(٘)
()ٙ
()5
()3
()2

(ٓٔ)
(ٔٔ)

مسػم عه( )5أيضػىن

أعاش ( )3بعدؾ و ٍاد م قَ()2
ُ

(ٓٔ) أي :اظتَا ػ ِػق للقيػػاس اظتخػ ِ
ػالف للسػػماع

مجػػيء مفعػ ؿ «عسػػا» ا ػػمىن صػريحىن

حػ « :عسػػا زيػ ه قىئمػىن» أو قيامػاً(ٔٔ) ف ػ القيػػىس؛

(ٕ)

ه

حّاه «أبَ ز ٍ
يد» يف ّياب «حيل وػتال » وأنشد[ :من الرجا]

كمطػ

(ٔ)

ﭺﭼ(ٕ) بيخُيػػف

ألنّػو عػ ٌػَ ميعػػد

غيػػر أ ٌف الكثػػر فػػي

العاي ٕٔٔ وقَلو يو« :وأماتَا ما ي يدع ،ويذر» وما بعده لي منو
ينظر :شرح ؼتيصر اليصريف ّ
حٌ٠ةةلٍٚ .ٖ :2ٖ ٝح٘ةةخ حرةةٓ عزةةخّ عةةٓ حٌٕزةةٛ ٟةةٍ ٝهللا عٍ١ةةٗ ٓٚةةٍُ ٚطةةَ ٜٚعةةٓ عّةةَ ٚأٔةةْ
ِٚمخطةً ِٚـخ٘ةةي ٚأرة ٟك١ةةيٍس ٚأرة ٟرلَ٠ةةش ٚحرةةٓ أرة ٟعزٍةةش ٚأرة ٟحٌعخٌ١ةةش ٚؼ١ةَُ٘٘ٚ .ةة ٟلةةَحءس
ٗةةخًس:ٕ٠ .ةةَ :حٌّلظٔةةذ ٕٚ ٖٙٗ:حٌزلةةَ حٌّلةةٚ ٗ3ٓ:3 ٢١حٌةةيٍ حٌّٜةةِٚ ٖٙ:ٔٔ ْٛعـةةُ
حٌمَحءحص ٓٔ.ٗ52:
وٌح ـ ٟى  ٛ٘ٚحٌّٛحـك ٌٍَٚح٠شٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :حٌلزٖ.
أهَؿةةةٗ حٌ٘ةةة١زخٔ ٟـةةة ٟح٢كةةةخى ٚحٌّؼةةةخٔ ٟعةةةٓ ً ٞوةةة٩عٍ ,٘2ٗ:ٗ ,لةةةُٚ .ٕ5٘ٗ :حٓظ٘ةةةٙي رةةةٗ
حٌٔةة ٟ١ٛ١ـةة ٟحٌٍّةةع ٘ ٕٗ:رٍفةة« :ىعةةٛح حٌلز٘ةةش ِةةخ ٚىعةةٛوُ» ٘ٚةة ٛكةةي٠غ أهَؿةةٗ أرةة ٛىحٚى
ٚحٌٕٔةةخث:ٕ٠ .ٟةةةَ :ؿةةةخِع حٛ٤ةةةٛي ٍ ٕٕٖ:2لةةةٍُ ٖ2٘:ٔٔٚ ٙ3ٔٔ :لةةةُٚ 32ٖٕ :ـةةةٞ١
حٌميٍ ٖ٘ٓ:ٖ َ٠لةُٚ ٕٗٔ3 :وٕة ِ حٌعّةخي ٍٗ ٖٙٙ:لةُٚ ٔٓ2ٖ3 :و٘ةؿ حٌوفةخء ٔٗٓٙ:
ٍلُ.ٖٔٓ٘ :
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ٠ :عمًٚ .ـ ٟى٠ :مً.
أ :ٞحٌَرخع.ٟ
ا
:ٕ٠ةَ :حٌوٜةةخث( ٚرةخد ٔمةة ٞحٌعةخىس) ٕٚ ٕٕٓٚ ٕٔ2:حٗ٤ةةزخٖ ٔمة ٩عةةٓ حٌوٜةةخثٍٚٚ( ٚى
حٌٟ٘ء عٍ ٝه٩ؾ حٌعخىس) ٌٔٔٚ ٙ٘2:خْ حٌعَد ٚطخؽ حٌعَِ ّٚخىس (رمً).
وٌح ـ ٟحٌوٜخثٚ ٚحٌَِّ٘ٚ ,ـ ٟحٌٕٔن :أؼخػٕ ٛ٘ٚ .ٟطلَ٠ؿ.
لخٌٗ ىُإحى رٓ أر ٟىإحى ٚلي لخي ٌٗ أر٠ :ٖٛخ رِٕ ٟخ أعخٗه رعيٞ؟ ـمخي:
أعخٕٗ ٟرعين ٚحى ُِ ْزمِ ًُ
آ ُو ًُ ِٓ َكً ْٛحٔٗ ٚأ ْٔ ًُِٔ
٘ٚة ٛـةة ٟحٌوٜةخثٓٚ ,ٕٕٓ:ٕ ٚ ,25:ٔ ٚةةّ ٢حٌٌ٣ةٌٔٚ ,٘5ٖ:ٔ ٟةةخْ حٌعةَد ٚطةةخؽ حٌعةةَّٚ
ِخىس (رمً)ٚ .و َ٩حرٓ عِٕ ّْ٩مٛي ِٓ حٌَِّ٘ٚ ,حٌٌ ٞـ ٟحٌوٜخث ٚرعي ًوةَ حٌ٘ةخ٘ي حٌٔةخرك:
ٚلي كى ٝأ٠٠خ ا أر٠ُ ٛي ـ ٟوظخد كٍ١ش ِٚلخٌش َِ ٌ
ْمً.
ىخْ ُِز ِ
ُحى عٕي ــخي :أ٠٠خا.
وٌح ـ ٟى ٚحٌّٜخىٍٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ٠ِ :خـخا.
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بحظٍػره(ٕ) -بُػػي اظتهملػ وْػػَّف اظتعجمػ  -أي :منعِػو
ى

(ٔ)
كرد
السػػمىع مػػن العػػرب ى
فعالن مس َقاً(ٗ) بػ«أف» ؿتَ :عسى زي ٌد أف يقَـ

أو ال ؿتَ :عسى زيد يقَـ(٘)
ٌ

كبك ػ (ٖ) فع ػالن

واألوؿ أّثر()ٙ
ّ

ُ

كالكؿ :غتيئو اشتاً ارلتاً
ٌ

مسم عه

أيضىن( )5أنشد «أبَ عليٓ»[ :من الرجا]

ال تعذلن( )3إٓف عسيت اائماً()2

ومنو اظتثَ السائر :عسى ال َير أَبءْاً(ٓٔ)

ّ

ُ

َُ ْ

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ

()5
()3
()2

(ٓٔ)

وٌح ـ ٟى ٚعٕي ــخيٚ ,ـ ٟحٌّٜخىٍ  ٚأ  ٚد  ٚؽ :ؼّ َ١
أْ ـ ٟح٤وؼَ حٌّٔخعَ.
وٌح ـ ٟحٌف ٟ٘ٚ ,٘٘ٙ:ٔ ٞ١ػخرظش ـ ٟحٌّٜخىٍ ٌُٚ ,طؼزض عٕي ــخي.
وٌح ـ ٟحٌفٚ ,ٞ١عٕي ــخي (و )ٗٔٛىٚ ْٚح.ٚ
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽَِٜٚ :ـخ.
ـ ٟحٌٕٔن :أْ ٠م.َٛ
حٌعزخٍس ـ ٟىٔ :ل :ٛعٌٔ ٠ُ ٝي أْ ٠م :َ:ٕ٠ٚ .َٛحٌىظخد (رخد ِةٓ أرةٛد (أْ) حٌظة ٟطىةٚ ْٛحٌفعةً
رٌِّٕش ِٜيٍ) ٖٚ ٔ٘3:حٌّمظ٠ذ (رةخد ح٤ـعةخي حٌظة ٟطٔة ّّ ٝأـعةخي حٌّمخٍرةش) ٖٗٚ ٙ2:ةَف
حٌىخـ١ش ٗٚ ٕٔ٘:حٌظٌٚ ً١٠حٌظىّٚ ٖٖٙ:ٗ ً١حٌظ٠َٜق ّٔ٘ٚ ٕ55:ع حٌٛٙحِع ٕ.ٖٔ5:
ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ ٨ :طعٌٌ ٌُٚ .ٟأؿي ِٓ ٍٚحٖ وٌٌهٚ .لي أهٌ٘خ حرٓ حٌ ١ذ ِٔ ٘٘5:ةٓ حرةٓ عةْ٩
وٌٌه.
ٍؿِ ٕٔ٠ذ ٌَإرش ٚؿعٍٗ حٌَّ٘حف ِـٛٙي حٌمخثًٚ ,لزٍٗ :أوؼةَصَ ـة ٟحٌ َعة ٌْي ٍُِِلّ ةخ ا ىحثّةخ ا٘ٚ .ة ٛـةٟ
ٍِلمةةخص ىٛ٠حٔةةٗ ٍ٘ ,ٔ3لةةُ٠ٚ .2ٔ :ةةَ« ٜٚـةة ٟحٌٍةةِ »َٛىةةخْ «ـةة ٟحٌعةةٌي»  ٨« ٚطىؼة ْ
ةَْ» ٨« ٚ
طعةةٌٌٓ»  ٨« ٚط ٍَْلٕةةِ »ٟىةةخْ « ٨طعةةٌٌ٘ٚ .»ٟةة ٛـةة ٟحٌوٜةةخثٚ ,23:ٔ ٚحٌظةةٌٚ ً١٠حٌظىّ١ةةًٖ,2:
ٗٚ ,ٖٕٙ ,ٖٗ3 ,ٕٖٗ:حٌّمخٛةةي حٌٕل٠ٛةةش ٍٕ ,ٖ:لةةُٗٚ ,ٕٕٗ :ةةَف حٗ٤ةةٍّ ,ٖٗٗ:ٔ ٟٔٛلةةُ:
ٕٖٕٚ ,حٌوِحٔةةةش ٍ ,ٖٔٙ:2لةةةُٗٚ ,5ٗ3 :ةةةَف ٗةةةٛح٘ي حٌّؽٕةةةٍ ,ٖٗٔ:ٖٟلةةةُٗٚ ,ٕٗ5 :ةةةَف
ٗٛح٘ي حرٓ عمٚ ,ٖٙ ً١كخٗ١ش حٌو.ٖٔٔ:ٔ َٞ٠
ل ِٓ ٛ٘ ً١لٛي حٌِرخءٔٔ .زٗ أر ٛكّ١خْ ـ ٟطٌوَطٗ ٌعَّ رةٓ حٌو ةخد ٕٗ٘ :ٕ٠ٚةَ ـٙ١ةخ.ٖ٘ٙ :
٠مخي ٌّٓ ٠وزَ رخٌَ٘ ٠ٚظّ ُٙرٗٚ .حٌؽ :َ٠ٛطٜؽ َ١ؼخٍٚ .ح٤رئّ :ؿّةع «رةؤّ»٘ٚ ,ة ٛحٌ٘ة ّيسٚ .لةي
ؿَص ـ« ٗ١عِٔ »ٝـَ« ٜوخْ»٘ٚ .ةٗ ٛةخً ٔةخى ٌٍٚ ,لةي ٠ةؤط ٟـة ٟحِ٤ؼةخي ِةخ ٠ ٨ةؤط ٟـة ٟؼَ٘١ةخ.
ٚل :ً١عٍ ٝاّٟخٍ «٠ى ,»ْٛأ« ٚأْ ٠ىِ ٛ٘ٚ »ْٛخ ّٛٛرٗ حرٓ ٘٘خَ :َ:ٕ٠ .ؿَّٙس حِ٤ؼخيٍ ,لةُ:
ِٚ ,ٕٔٓ2ـّةةع حِ٤ؼةةخي ٍٕ ,ٔ5:لةةُٚ ,ٕٖٗ٘ :حٌّٔظمٜةةٍ ,ٔٙٔ:ٕ ٝلةةُٚ .٘ٗٙ :حٌّؼةةً ـةةٟ
حٌىظةةةةةةةخد ٔٚ ,ٔ٘3:ٖٚ ,ٔ٘2ٚ ,٘ٔ:حٌّمظ٠ةةةةةةةذ ٖٚ ,5ٓ:حٛ٤ةةةةةةةٛي ـةةةةةةة ٟحٌٕلةةةةةةة,ٕٓ5:ٕ ٛ
ٚحٌوٜةةخثٚ ,23:ٔ ٚحٌٜةةخكزٚ 5ٗ ٟحٌّف ّٜةةً ٓٚ ,ٕ5حٍط٘ةةخؾ حٌ٠ةةَد ٖٚ ٕٕٔ3:حٌظةةًٌ١٠
ٚحٌظىّٚ ,ٕٔٓ:ٙ ,ٖٖٗ:ٗ ً١حٌّؽٌٕٔٚ ,ٕٖٓ ٟخْ حٌعَد ِخىس (عٔخ) ٚؼَ٘١خ١ٓٚ .ؤط ٟـِ ٟظٓ
ح٨لظَحف ـ ٟحٌّٔؤٌش حٌٔخرعش ِٓ حٌف ًٜحٌَحرع ـ ٟوظخد حٌم١خّ (ٖٔٙأ).
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ػرب مطٌػرهد فػي اال ػتعمىؿ
ك ٌ

العػر (ٔ)

ػىذ فػي القيػىس

بت المػ ىػر.
ػل(ٕ) ,كا تص ػ ي
ا ػ ٍ
ػتح ى ىذ ,كا ػػت ٍطػ ى ؽ الجمػ ي

ػناعي
الص ِّ

حػ قػ ل م:

والقيػػاس قلػػب الػَاو يف اصتميػ ألُػاً ّمػػا يف

«اْيقاـ» لي ّرّها يف األاَ وانُياح ما ق لها يف اضتاؿ

ك«أبىػ ػ ػا

ي ػ ػػأبىا»(ٖ) بُ ػ ػػي الع ػ ػػني يف اظتا ػ ػػي واظتض ػ ػػارع(ٗ) قػ ػ ػاؿ :ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭦ ﭧ

ﭨﭼ(٘)
ػرؼ
المػو ح َ
وقياس ال اب «يا » بالّسر ّػ«يرمي»؛ أل ّف العني ال تُُي يف اظتا ي واظتضارع ّإال إذا ّانت عني الُعَ أو ُ
حرؼ حلق وَف يَجد( )ٙذلك ىنا
َ

وق ػػد أش ػػار إُف القي ػػاس ال ػػذي ذّرن ػػاه

ككسػ يػر عػػين الخيػػر
بّسرقتا انيهى()3

ػالؿ ف ػػي الثالثػ ػ
ػناعي اإلع ػ ي
يه ػػا بقَل ػػو :كالقي ػػىس الص ػ ُّ

األ َُوؿ

وجػػا ّػػذلك مسػػمَعاً عػػنهم ُػػي «القػػامَس»( :)5أىب الشػػي يابػػاه ويابيػػو إبػػا ُ وإبػػا ةٍ
ًَ

وقد ا،يُلف يف األ،ري:
منهم َمن ْلَك ما ذُّر أنّو شاذ قياْاً

ومنهم من جعلو من باب اليدا)2(َ،

ال شذو َذ

ومنهم من قاؿ :إ ّف أاَ «ياىب» ّسر العني [ٗٚب] ّإال ّأعا قُل ػت ي ػ ً انقل ػت اليػا بعػدىا ألُػاً علػى ل ػ يّػ

قاؿ يف «اظتاىر»(ٓٔ)
السػماع الػَارد بػو يػو نُسػو
 :واعلم أ ّف الشي إذا ا ّرد اْيعماالً وش ّذ قياْاً ال ب ّد من اتّ اع ّ
السػماع
لّنّو ال يػُيّخذ أاالً يُقاس عليو أال ترى أنّك إذا َ
شتعت «اْي َذ» و«اْيصػَب» ّأدييَهمػا ٍاعتمػا وَف تيجػاوز مػا ورد بػو ّ
أع ََد
يهما إُف ذريقتا ال يقاؿ يف «اْيقاـ األمر» :اْيَػ ْق ََـ وال يف «اْيََاع» :اْيَْػيَ وال يف «أَ َعاد»ْ :

قياْاً على قَعتم :أَ،ص الرمث(ٔٔ)
ْ َ َ ِّ

(ٔ)
(ٕ)

ٌٔ١ض ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ.
َِؼَ ًٌ لخثٍٗ َ١ـشَ٠٠ ,د ٌٍَؿً حٌٌ٠ ٞوٍ ٢ـ ٟو :َ:ٕ٠ .ِٗ٩ؿّٙةَس حِ٤ؼةخي ٍٔ ,٘ٗ:لةُ,ٕ2 :
ِٚـّع حِ٤ؼخي ٍٕ ,2ٖ:لُٚ ,ٕ3ٗٙ :حٌّٔظمٍ ,ٔ٘3:ٔ ٜٝلُ.ٕٙ٘ :
ٌ٘ح حٌّؼخي ـ ٟحٌّٜخىٍ ٌ ْ١ـٌ٘ ٟح حٌزخدٚ .لي ٓزك حٌظّؼً رٗ ـ ٟح٨كظـخؽ رخٌمَآْ.
ـ ٟأ  ٚىٚ :حٌؽخرَ ٛ٘ٚ .ح٩ ٛف حٌفَحء وّخ ٔمٍٗ حٌِر١ي ٞـ ٟطخؽ حٌعَِ ّٚخىس (أر.)ٟ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ حٌظٛرش.ٖٕ :2
ﭦ ﭧ
ِٓ ل ٌٗٛطعخٌ :ٝﭽ ﭑ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ـ ٟىٌ :وَٚؿٗ.
حٌمخِ ّٛحٌّلِ ٢١خىس (أر.)ٟ
ٌ ْ١ـ ٟىٚ«ٚ .ارخءس رىَّٔ٘خ» وٌح ـ ٟحٌمخِٚ ,ّٛـ ٟأ  ٚد  ٚؽٚ :ارخء ًوَُ٘.

()2
(ٓٔ)
(ٔٔ)

َٗ :َ:ٕ٠ف حٌٍّٛو.ٗٔ ٟ
حٌَِّ٘ ٔٔ ٕٕ2:م ٩عٓ حٌوٜخث :َ:ٕ٠ٚ .22:ٔ ٚحٗ٨زخٖ ٔ.ٗٙ٘:
« ْ
 ٙحٌَِّ ِةةةغ» ـةةة ٟأ  ٚؽ :أكةةة ٙٛحٌَِةةةضٚ .ـةةة ٟد :أكةةة ٙٛحٌِِةةةضٚ .ـةةة ٟىٚ :أكةةةٙٛ
ةةَ ٛ
أهة َ

(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5
()3

حٌَِ١ضٚ .أه ٙٛحٌ٘ـَ :أٍٚق لٍ ٩١لٍٚ .٩١حٌَِغٗ :ـَ طَعخٖ ح٦رً.
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ك ىذه في القيىس كاال تعمىؿ

مردود خبالؼ األَولػني
معىن ,أي :رتيعاً وىذا ٌ

كقػ ل م(ٔ):

(ٕ)
معػ ي ٍك هد مػن مر ػ
ػل ٍ
ب ٍ
كق ل م(ٔ) :ث ه
مصػ ي ٍك هف  ,كف ىػر ه
س م ٍقػ ي ٍك هد ,كرج ه

ات ا

(ٖ) :بػَاوين

بَاوين بَزف «مُعَؿ» والقياس نقَ حرّ العني إُف الُا يصري بَزف «مقٍَؿ»(ٗ)
َُْ
ْ ُْ
ُ
وقيَ :احملذوؼ واو «مُعَؿ» وعليو «ْي َيو»(٘) واألوؿ مذىب «األُ،ش»()ٙ
ّ

قَؿ مقَوٌؿ» قالو «السعد اليُيازآف»()3
ؼ( )5أي :م ٌ
وجا شاذاً :مسك م ْد ُوْو ٌ
لَؿ و ُعف « ٌ ْ ُ ْ

َّ ىذا [٘ٛد] شاذ يف القياس واالْيعماؿ ال يسَغ القياس عليو وال َرُّد ذريه إليو
زاد يف «اظتاىر» :و ّ

ائدة :قاؿ «ابن ،الَيو»()2
ٍ
ػمعي» يق ػَ(ٔ) أ صػ الل ػات ويُل ػي
يف «شرح الُصي » :قاؿ «أبَ حا »ّ :ػاف «األا ّ

ويل ي ما َْاىا(ٕ) و «أبَ ز ٍ
يد» كتعَ الشاذ والُصي واحداً يُجيا َّ شي ٍ قيَ
ُ
(ٔ)

(ٕ)
(ٖ)

(ٗ)
(٘)
()ٙ

()5
()3
()2
.ٔٓ22

ٌ
عةٔ٤ ّٓ١ةٗ
ـ ٟحٌّٕٜؿ ِٔ :ٕ53:خ أؿخُٖ أر ٛحٌعزخّ طظِّ« ُ١فعٛي» ِةٓ ًٚحص حٌةٛح ٚحٌظة٘ ٟةٟ
ًٌ ْ٤ةةه ٌةة ْ١رؤػمةةً ِةةٓ «ٓة ُ
أؿةةخُ ـةةِ« ٟمةةٛي» «ِمةةٚٛي» ٚـةةِٜ« ٟةةٛغ» «ِٜةةٚٛغ» .لةةخيّ :
ةَص
ٓ ٍُٚٛحا» « ٚؼخٍص عٕ١ةٗ ُؼة ٍُٚٛح» .لةخي أرة ٛعٍة :ٟـٔةز ٍٗ١ـة٘ ٟةٌح ٓةزِ ً١ةٓ لةخي «لةخَ ُ٠ةيحا» ٔ٤ةٗ
هخٍؽ عٓ حٌم١خّ ٚحٓ٨ظعّخي :َ:ٕ٠ .حٌّمظ٠ذ (رةخد حٓةُ حٌفخعةً ٚحٓةُ حٌّفعةٛي) ِٔٚ ٕٖ2:ةخ
رعي٘خٚ .لي أؿخُ حٌّزَى ًٌةه ـة ٟحٌ٠ةٍَٚس ـمةٚ .٢حرةٓ ؿٕةٚ ٟطزعةٗ حٌٔة ٟ١ٛ١ـةّ٘ ٟةع حٌٛٙحِةع
(ٔٔ )ٕ5٘:ٙزخ اٌ ٗ١ؿٛحُٖ ِ ٍمخا.
ُحى ـ ٟحٌوٜخثِٔٚ :ٚه ِيٚٚؾٚ .كى ٝحٌزؽيحى.ْٛ٠
حٌّ٘ةةِ ٍٛٙةةٓ ًٌةةه :ػةةٛد ِٜةةِٔٚ ْٚٛةةه ِةةيٚٚؾُٚ .حى عٕةةي رع٠ةة :ُٙـةةَّ ِمةةٚٛى ٍٚؿةةً
ِعٛىُٚ .حى حٌز ٍ ٟٓٛ١ـ ٟح٨لظ٠خد :كٍِٜٚٛ ٟغ ٚلٛي ِمٚٛئٔٚ .زٗ ٌٍفَّحء عةٓ حٌىٔةخثٟ
أّٔٙخ ٌزَٕ٠ ٟرٛع ٚرٕ ٟعم.ً١
:ٕ٠ةةَ :أىد حٌىخطةةذ (رةةخد ٗةةٛحً حٌزٕةةخء) ٚ ٘32حٌوٜةةخث( ٚرةةخد ـةةَِ ٟحطةةذ حٗ٤ةة١خء ٚطٍِٕٙ٠ةةخ
طميَ٠حا ٚكىّخ ا ُِ٨خ ا ٚلظخا) ٔٚ ٕٙٔ:حٌّٕٜؿ َٔٗٚ ٕ35ٚ ٕ3٘:ف حٌٍّٛوٚ ٖ٘٘ ٟحٌّّظع
ٕٚ ٗٙٔ:ح٨لظ٠ةةةخد ٔٗٚ ٖ35:ةةةَف حٌ٘ةةةخـ١ش ٖ ٔٗ2ٚ ٔٗٗ:حٍط٘ةةةخؾ حٌ٠ةةةَد ٔ,ٖٓ5:
ٚحٌظٜةةَ٠ق ّٕ٘ٚ 5٘ٓ:ةةع حٌٛٙحِةةع ٚ ,ٕ5٘:ٙحٌِّ٘ةةَ ٌٕٔٚ ٘ٔ:ةةخْ حٌعةةَد ٚطةةخؽ حٌعةةَّٚ
ِخىس (ه.)٢١
«ٚحٌم١خّ ٔم ًُ كَوش حٌع ٓ١اٌ ٝحٌفخء ـ َ١ٜ١رَِ ُْٛمُة ْٛي» ٌة ْ١ـة ٟىٚ .لٌٛةٗ« :حٔظٙة »ٝؿةخء ـة ٟى
رعي حٌٔ َ حٌٌُٚ .ٗ١ٍ٠ ٞحى عٕي ــخي رعي «حٔظٍِ :»ٝٙوٜخا.
حٌىظخد ٗ.ٖٗ3:
ِو١ةةٌ ١ٛؽةةش ٌزٕةة ٟطّةة:ٕ٠ .ُ١ةةَ :حٌىظةةخد ٗٚ ٖٗ3:حٌّمظ٠ةةذ (رةةخد حٓةةُ حٌفخعةةً ٚحٓةةُ حٌّفعةةٛي)
ٔٚ ٖٖ3:حٌوٜةةخثٚ ٕٙٓ:ٔ ٚحٌّٕٜةةؿ ٔٚ ٕ3ٙ:حٌّّظةةع (رةةخد حٌمٍةةذ ٚحٌلةةٌؾ) ٕٗ٘ٗ:
ٚحٍط٘خؾ حٌَ٠د َٔٗٚ ٔ٘ٓ:ف ِوظٜةَ حٌظٜةَ٠ؿ حٌعةِّ٘ٚ ,ٖٖٔ ٞةع حٌٛٙحِةع ٕ5٘:ٙ
ٌٔٚخْ حٌعَد ٚطخؽ حٌعَِ( ّٚخىس ه.)٢١
ـ ٟحٌٕٔنٌِٚٚ :ؾ.
َٗف ِوظ َٜحٌظ٠َٜؿ حٌعِ ٖٔ٘-ٖٖٔ ٞرخهظٜخٍ.
حٌلٔ ٓ١رٓ أكّي رٓ هخٌ ,ٗ٠ٛأر ٛعزي هللا .طٛـ ٟرلٍذ ٓ . ٖ٘5رؽ١ش حٌٛعخس ٍٔ ,ٕ٘2:لُ:
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قاؿ :ومثاؿ [ٚٙج] ذلك أ ّف «األامعي» يقَؿ :حان [ٙٛأ] األمر لتان وال يقَؿ :أحان (ٖ)
ُ ُ
َ
ّ

قػاؿ «أبػَ حػا ٍ » :وقتػا جػائااف(ٗ) قػػرؤوا )٘(:ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫﭼ([ )ٙوﭽال رُحْوسِ ُهُنﭼ رتيعػاً] ( )5بُػػي

اليا و مها ّذا يف «اظتاىر»()3
ّ
كقىؿ الشيخ( :)2ىَ ل ً :الذي عن يف السن وواَ اطتمسني والذي مهر(ٓٔ) يف العلػم وإف َف يطعػن
يو

جمىؿ ال

اعل ػػم أ ٌ
كمطٌردان.

لقب
ينٌ :

واشتو «ع د اهلل بن

ػػم أي :علم ػػا َ العربي ػ

فىلمطٌرد ال يتخلٌف؛
كالغىلو أكثر ال
ي

كالكثير دكف
ي

األنصاري» اظتراد عند اب الؽ
هشىـ
ّ

يس ػػتعمل ف يف ألُػػاظهم :غىلبػ ػىن ككثيػ ػران ك ػػىدران كقل ػػيالن

الْيمراره يف الّالـ وجريانو على القَاعد

يىء اْيعماالً

كلكطٌ

م

الّثرة يتخلٌف.

الغىلو(ٔٔ) يف الدوراف ووجَد(ٕٔ)
اليخلف يو َقو يف ال الب
ُ

كالقليل دك ](ٖٔ).
[
ي

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

ـ ٟحٌَِّ٘٠ :مٛي.
 :َ:ٕ٠حٌٛحـ ٟرخٌٛـ١خص  ٕٔ5:ٔ2عٓ َِحطذ حٌٕلٚ ,ٓ١٠ٛرؽ١ش حٌٛعخس ٕ.ٕٔٔ:
ٚاًٌ٘ ٗ١ذ أر٠ُ ٛي وّخ ـٌٔ ٟخْ حٌعَد ٚطخؽ حٌعَِ ّٚخىس (كِْ)ٚ .ـ ٟحٌٜلخف ِخىس (كةِْ)
عٓ حٌ٠ِ١ي« :ٞكِٔٗ» ٌؽش لَ«ٚ ٖ٠أكِٔٗ» ٌؽش طّ.ُ١
ُحى ـ ٟحٌَِّّ٘ :
 ْ٤حٌمَّحء.
ـ ٟى :لَُة.

()ٙ

مػػن قَلػػو تعػػاُف :ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ األن يػػا ٕٔ ٖٔٓ :وىػػذه ق ػرا ة اصتمهػػَر،
وق ػرأ أبػػَ جعُػػر وابػػن ػتيصػػن والشػػياوي عػػن الّسػػائي بضػػم اليػػا وّسػػر ال ػااي مػػن «أحػػاف» ينظػػر :اظت ػ هع ٕ،ٜٙٗ:

(ٗ)
(٘)

()5
()3
()2
(ٓٔ)
(ٔٔ)
(ٕٔ)
(ٖٔ)

والنشر (آؿ عمراف ٖ ،ٔٛٗ:ٕ )ٔٚٙ:وحت ري الييسري (آؿ عمراف ٖ ،ٖٖٓ )ٔٚٙ:وإحتػاؼ ضػال ال شػر ٕ،ٕٙٛ:
وال ر احمليا  ،ٖٔٚ:ٙوالدر اظتصَف  ،ٕٜٓ:ٛومعجم القرا ات  ،ٕٙ:ٙو(آؿ عمراف ٖ ٜٗٗ:ٖ )ٔٚٙ:وٜ٘ٗ
حٌِ٠خىس ِٓ حٌَِّ٘.
حٌَِّ٘ ٔ.ٕٖٕ:
حٌَِّ٘ ٔ.ٕٖٗ:
َ٘ ََ.
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽِ :
عٕي ــخي ٚحٌَِّ٘ :ى.ٗٔٚ
وٌح ـ ٟىٔ١ٌٚ ,ض ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ.
حٌِ٠خىس ِٓ ــخي.
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أقل من القليل.
ي
كالطىرد ٌ

غىلبي

وقػ ّػر َب(ٔ) تُػػاوت مراتػػب اظتػػذَّرات للػػذىن بقَلػػو :فىلعشػػركف بىلطسػػب إلػػا ثالث ػ كعش ػرين

ى(ٕ)؛ لّثرهتا(ٖ) وذل يها على الثال

عشر بىلطسب إلي ى
كالخمس ى ى
وجَد لو
ىدر لّماؿ قلّيو ّانّو ال َ
قليل بالنس ظتا ذُّر كال اح ي ه
كالثالث ي ه
فىعلم ب ره المر ً
اتو اظتيُاوت ِ يف الّثرة والقلّ مى يقىؿ فيػ ذلػك أيّ ّ :ػَ منهػا
أي :الثال ِ والعشرين

غىلو؛
كثير ال ه
ه

لقلّيها عنو

ضػ ّػالً يف

رت يو الالئق بو (ٗ)

ويف «اظتاىػػر» :ػػاعلم ػػذا مراتػػب(٘) مػػا يقػػاؿ يػػو ذلػػك مث ذّػػر يػػو()ٙ
ػت
ادر يف الل ػ منهػػا :قػػَعتم :أّ ػ ُ
أمثلػ ً لنػَ َ

ت على الشي  :جتانات( )5عليو وّ يُو أّ و ألقييُو
أّ ُ

()3
ػادر جػػا
ػب لَجهػػوْ :ػػقا وّّ ػو اهلل وىػػذا [٘ٚب] حػ ٌ
ػرؼ نػ ٌ
ويف «شػػرح الدريدي ػ » لػ ػ«ابػػن ،الََيػػو»  :يقػػاؿ :أّػ ّ

،الؼ العربي ؛ أل ّف الَاجب أف يقاؿ :عَ الشي وأ علو ذريه()2
ّ
َ

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5
()3
()2

ـ ٟى :ل ّيٍ.
وٌح ـٚ ّ ٟحٌَِّ٘ ٚ ,عٕي ــخي :ؼخٌذٚ .ـ ٟىٍِٛ :ىح ؼخٌزخ.
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ٥ٌ :وؼَ.
ُحى عٕي ــخي :حٔظ.ٝٙ
وٌح عٕي ــخيٚ ,حٌٌ ٞـ ٟحٌَِّ٘ :ـ ُعٍِ َُ رٌٙح َِحطذُ .
ـ ٟى :حٌّٕٜؿ ـ ٟحٌَِّ٘.
وٌح ـ ٟحٌَِّ٘ٚ ,ـ ٟحٌٕٔن :طلخٔؤص.
حٌَِّ٘ ٔ.ٕٖ3:
أ ٞوةة ْٛحٌؼ٩ػةة ُِ٨ ٟةخ ا ٚحٌِّ٠ةةي ِظعةةي٠خا:ٕ٠ .ةةَ :ح٤ـعةةخي ٌٍَٔلٔ ة ( ٟـعةةً ٚأـعةةً رةةخهظ٩ؾ)
ٕٚ ٔٗٙ:طخؽ حٌعَِ ّٚخىس (وزذ).
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الُرع الثى ي(ٔ)

قػىؿ الشػيخ «عػ ٌػا الػ ين بػػن عبػ
ً
مػػن كبىػىر -بّسػػر الّػػاؼ وختُيػػف اظت َّحػػدة -أصػػحىبًطى الشػػىفعيٌ

السػالـ السػػلمي الشػا عي» اظتلقػب بسػلطاف العلمػػا (ٕ)
ّ
ّ
ّ
عي»
الػػذين نظمنػػا وإيػػاىم ْػ ْل َ
ك اتّ ػػاع «الشػػا ّ

تش يهاً باهيمعني(ٖ) يف العشرية كام اظتَا ق وش ّدة(ٗ) االرت اط
ٍ
ااحب» أل ّف «أ عاالً» ال يّػَف رتعػاً ل ػ« اع ٍػَ» وذّػر مػا يػا عنػو
اْم رت «
وىَ رت « َ
ا ْ ب» الذي ىَ رت ُ أو ُ
يف « ياويو»:

اعتم

كا أي :علما ُ العربي ويف «اظتاىر»(٘) :اعيُمد( )ٙبال نا للمُعَؿ

العرب .األَوُفّ :الـ العرب

في إ ات قَاعد العربيٌ علا أ عىر
()5
ػش واليل ػي في ػى أي :يف أشػػعارىم
ػار -لبيعػ التػ ليس :ال ّ
ىر -األَوُف :وذػال هم ُّ ٌ
كهػم ك ٌفػ ه

كمى اعتيم
و
كه في الصل مأخ ذه عن ق ـ ك ٌفى ور من الُالُْ لرلك :لُقد اليدلي
ما جا

عنهم في

الطو :علم يعلم( )3بو أحَ ُاؿ مااج ابنساف ا و سادا()2
ً
ًّ
ٌُ

ػتَ الالـ وىَ من حتريف ال ُّيّاب
ويف بعض النسخ بالّاؼ ّ
العا» ُي «اظتاىر» عق و« :انيهى» وما بعده للمصنّف
وىذا آ،ر ّالـ « ّ

ػتج بق لػ
فعيلػػم :بصػػي اظتُعػػَؿ ويف «اظتاىػػر» :ويء،ػػذ مػػن ىػػذا أ ٌف العربػ هػي الػػرم ييحػ ٌ
يت عربيّيو وَف متالا َمن تُسد بو ل يُػو ال ييشترط فيػ الع الػ ؛ أل ّف أْاْػها ابْػالـ وىػَ ذػري معيػب ىنػا

ؽتػن(ٓٔ)
ّ

هػي

ّذلك باألَوُف
غ ا،ذوا عن الص ياف
لتيع بقَلو ال لَ ُ
قاؿ يف «اظتاىر» :وّذا َف يُشرتط يمن ّ
(ٔ)
(ٕ)

(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5
()3
()2
(ٓٔ)

 :َ:ٕ٠حٌَِّ٘ (حٌٕٛع حٌٔخىِّ :عَـش ِٓ طمزً ٍٚح٠ظٗ  ِٓٚطَ ّى) ٔ.ٖٔ5:
أرةةِ ٛلّةةي عزةةي حٌعِ٠ةةِ رةةٓ حٌٔةة َ٩حٌّظةةٛـٓ ٝةةٕش ٓ ٘ٙٙة ٌ .ةةٗ وظةةخد حٌفظةةخ ٜٚحٌّٛٛةةٍ١ش ٘ٚةةٛ
ِ زٛع رظلم١م ٌُٚ ٓ١أؿي ـ ٗ١وٚ ,ِٗ٩حٌفظخ ٜٚحٌّّ٠َٜش١ :َ:ٕ٠ .زمخص حٌ٘خـع١ش حٌىزَ( ٜحٌ زمةش
حٌٔخىٓش) ٍ ٕٓ2:3لُ.ٔٔ3ٖ :
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :ـ ٟرخٌّـظّع.ٓ١
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٗٚ :ي.
حٌَِّ٘ ٔ.ٔٗٓ:
وٌح عٕي ــخي.
ـ ٟىٚ :ـ.ُٙ١
ـ ٟى٠ :عَؾ.
 َ:ٕ٠رمَ٠ذ ِٓ ًٌه :اطّخَ حٌيٍح٠ش ِٔٚ ٔ2فظخف حٌٔعخىس ٔٚ ٖٖٓ:حٌظٛل١ؿ ٚىٓظ ٍٛحٌعٍّةخء
ِخىس (حٌ ذ).
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :عّٓ.
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أ،ػرج «ابػػن دريػػد» [ٚٚج] يف «أماليػػو»(ٔ) :عػن «األاػػمعي» قػػاؿ :شتعػػت ِاػ ي بِػ«زتػػى(ٕ) ػري » يرتاجػاوف(ٖ)
ُ ًْ
ُ
ّ
ّ
يرتاج ػاوف(ٖ) َقُ ػػت وا ػدوٓف ع ػػن ح ػػاجيت وأق ل ػػت أّي ػػب م ػػا أشتػ ػ اق ػػَ ش ػػيخ ق ػػاؿ :أتّي ػػب ع ػػن ى ػػءال األقػ ػااـ(ٗ)
ُ

األدناع(٘)

ّ

ٌ

ُ

ػب أئم ػ الل ػ والن ػػَ مش ػ َن ٌ
وّػػذا [ٜٙأ] َف أرىػػم تَقّػَا أشػػعار اهػػانني مػػن العػػرب بػػَ َرووىػػا و ّ
احيج ػَا ػػا وُّيُػ ُ
باالْيشهاد باشعار «قي بن ذري

عم,

غتنَف ل (»)ٙ

يشترط( )5العدال

ككثيران مى يق

 :وقَعاً ّثرياً أو :يف زم ٍن ّث ٍري( )3و«ما» مايدةٌ للشيَع واب اـ

فػػي كتػػىب « ػػيب ي

الن

في راكم

ناقَ وذلك شر ُط ق َؿ ،به [ٜ٘د]
ذلك؛ ألنّو ٌ

اة :ح ٌ ثطي ىمن ال أتٌ م

» الػػذي اػػار لُ ػ «الّيػػاب» عنػػد الن ػػاة َعلَمػاً عليػػو بال ل ػ كيف ّػػالـ غيػػره مػػن
كحد

من أثق ب (.)2

ويف نسخ  :من ال أ ق بو وىَ من حتريف الناْخ

كيطبغي االكتفىء

برلك يف َت ذلك األم ِر شاىداً لػو

بيَ يقو(ٓٔ) لو بنا ً على ق َؿ اليعديَ على اب اـ
(ٔ)
(ٕ)

(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ

()5
()3
()2

(ٓٔ)

كع يـ الت قٌػف فػي القبػ

ؿ اّيُػا ً

طعٍ١ك ِٓ أِخٌ ٟحرٓ ىٍ٠ي ـٍِ ٟلمٗ ٕٕٕ عٓ حٌَِّ٘.
حٌلّ :ٝأٍ ٝـٙ١ةخ وة ٥طُّٕةع ِةٓ ٔةِٚي حٌٕةخّ رٙةخ ٍٚعةخ٠ظ ُٙـٙ١ةخٟٚ .ةَّ٠ش :ل١ةً ِةؤهًٛس ِةٓ
حٛ٤ةةً حٌٍؽةة٘ٚ ٞٛةة( ٛحٌ٠ةةَحء) ٘ٚةةِ ٛةةخ ٚحٍحن ِةةٓ حٗ٤ةةـخٍ أ ٚحٌف٠ةةخء ٚحٌزةةَحُ أ ٚأٍٝ
ِٔظ٠ٛش ـٙ١خ ٗـَٚ.ل٠َٟ :ً١ش رجَ ٚاٌٙ١خ ٔٔذ حٌلّةٚ .ٝل١ةً٘ :ةٟ ٟةَ٠ش رٕةض ٔةِحٍٚ .كّةٝ
ّ٠َٟش لَ٠ش ر ٓ١حٌزَٜس ِٚىش أ ّٚي ِٓ كّخ٘خ ـ ٟح َ٩ٓ٦عَّ رٓ حٌو ةخد ـةٓ ٟةز ً١هللا ٦رةً
حٌٜيلخصِ :َ:ٕ٠ .عـُ حٌزٍيحْ ِخى (كّ٠َٟ(ٚ ٖٓ5:ٕ )ٝش) ٖٚ ٗ٘5:طخؽ حٌعةَِ ّٚةخىطٟ
(كّ.)َٟٞ(ٚ )ٟ
ـ ٟؽ  ٚى٠ :ظِحؿَ.ْٚ
وٌح ـ ٟى ٚحٌَِّ٘ٚ ,ـ ٟأ  ٚؽ :ح٤لَحَٚ .ـ ٟد :ح٤لَحع.
أ ٨ ِٓ :ٞه َ١ـ.ُٙ١
ـ ٟحٌَِّ٘ٚ .ٍٝ١ٌ :إٌ٘ ٝخ حٔظٙة ٝوِ٩ةٗ ـة ٟحٌِّ٘ةَٚ .حٌٜةٛحد أْ ِـٕةٍ١ٌ ْٛة٘ ٝة ٛلة ْ١رةٓ
حٌٍّةةٛف أِ ٚـٕةة ْٛرٕةة ٟعةةخَِ .طٕ:ةةَ أهزةةخٍٖ ـةة ٟح٤ؼةةخٔ ٔ3ٓ:2 ٟوّةةخ ٘ةةِ٘ ٛةةِ ٍٛٙعةةَٚؾ.
ٚوّ٘٩خ ِٓ حٌ٘عَحء حٌٌٔٔ ٓ٠زٛح ٌّلزٛرخط ُ٘ٚ ُٙؿّٚ ً١وؼٚ َّ١عَٚس رةٓ كةِحَ ٚحٌّةَلٖ
 ًٚٚحٌَِش ٚحٌعزخّ رٓ أكٕؿ :َ:ٕ٠ .هِحٔش ح٤ىد (حٌ٘خ٘ي ٘.٘3ٕ:3 )ٙ5
وٌح ـٚ ,ّ ٟعٕي ــخي :ط٘ظَ.١
ـ ٟى :وؼ ِٓ َ١حٌِِٓ.
 :َ:ٕ٠حٌىظةخد ٖٔٔ٘ ٖٖٓ ٕٖٔ ٕٔ٘:ٖ ٚ ٔٗٓ ٔٔ3 ٖٔٔ:ٕٚ ٕ52 ٕٗ٘ ٕٖٓ:
:ٕ٠ٚ .ٗ5ٕ ٔ5ٕ ٖٔ2:ٗٚ ٗٙ٘ ٕٗٙ ٗٓٙ ٖٖٙةةةةَ :حٓ٨ةةةةظي٨ي حٌٕلةةةة ٞٛـةةةة ٟوظةةةةخد
ٓ١ز١ٓٚ .ٔٔٓ ٗ٠ٛؤط ٟحٌلي٠غ عٓ ًٌه ـ ٟحٌفَع حٌعخَٗ.
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :رظٛػمٗ.
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(ٔ)
ؼ بػني العلمػا وقػد اْػيعمَ ذلػك «ْػي ِ
َيو» ّثػرياً يف ّيابػو قػاؿ :أ،ػبٓف الثقػ يعػ بػو
ويف «اظتاىر»  :يو ،ػال ٌ

وذريه
اطتليَ» َ
« َ

حجػ علػى أت ػاع ذلػك اظتَّػ ِق ال
كيحتمػل المطػ ى الحيمػاؿ أ ّف يػػو جرحػاً ُ،يػاً علػى ذلػك اظتَّػ ِق ولتيمػػَ أنّػو ّ
عي» يف «مسنده» :أ،بٓف الثّق هَ ّ
حج ٌ على مقلّديو ال ذريُ
من ،الََُو ّما يف قَؿ «الشا ّ

كق ذكر

«المرزبى ي»(ٕ) :بضم الااي بعدىا مَحدة [ٚٙب] قاؿ اظتصنف :نس صتد لو(ٖ)
ٌ
ّ
ٍي ٌ

عن «أبي زيػ و الطحػ
« يب ي ً» في كتىب « :أخبر ي الثق » فأ ى أخبرتي

ػاري»
م ْػعيد بػن أوس األنص ّ

ابم ِػاـ اظتشػهَر أنّػو قػىؿ :كػل مػى(ٗ) قػىؿ

ويف «ب ي الَعاة»(٘) للمصنف عن «السريايف» نقَ مثَ ذلك اظتذَِّر()ٙ
ّ
وذّػػر «أبػػَ الطيػػب الل ػػَي» يف ّيػػاب «مراتػػب الن ػػَيني»( )5عػػن «أ زيػ ٍػد» قػػاؿّ :ػػاف «ْػػي ِ
َيو» يػػا غتلسػػي ولػػو
ّ
(
ذؤابياف نذا شتعيَو يقَؿ« :حد َمن أ ق بعربيّيو» نّفتا  )3يريدٓف انيهى
ويعار ػػو مػػا مػ ّػر عػػن «اظتاىػػر» أنّػو يعػ ب ػ«الثق ػ » «اطتليػ َػَ» ال ذػػريه ولعػػَ ىػػذا باعي ػػار مػػا عنػػد «أ زيػ ٍػد» ومػػا مػ ّػر عػػن

«اظتاىر» باعي ار الَاق ()2

كق ػ ك ػ الم لهػ كف -بصػػي اظتُعػػَؿ -أي :الػػذين حػ ّد َا بعػػد سػػاد الل ػ أ ػػعىران كد ٌ ػ هى
علا الئم إيهاماً ّأعا من ّالـ العرب فىحتج ا أي :األئمػ (ٓٔ)
ػني اضتػ ّذاؽ
ُ
ب ػى ظطػىن أ ٌ ػى للعػرب َّ
ٌ

احملد ني منهم أنّو منو(ٔٔ) حػ تنّػو اضتػ ّذاؽ
حج َ ا ّما َع ََ ذلك الَا عَف لل ديث وأوقتَا ِّ
من بعدىم تَليدىا و ّأعا ال ّ

منهم(ٕٔ)
َع من الثابت
وميّاوا اظتَ َ

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5
()3
()ٜ
(ٓٔ)
(ٔٔ)
(ٕٔ)

حٌَِّ٘ ٔ.ٕٔٗ:
حٌَِّ٘ ٔ.ٕٔٗ:
ٌةةذ حٌٍزةةخد (حٌَُّرةةخِٔ .ٕ٘ٔ:ٕ )ٟلّةةي رةةٓ عّةةَحْ ,أرةة ٛعز١ةةي هللا .طةةٛـ ٖ٘3ٟٗة ٓ .ةة َ١أعةةَ٩
حٌٕز٩ء .ٗٗ3:ٔٙ
ـ ٟحٌٕٔن ُ ّ ٚوظزض ٌِٛٛٛشا «وٍّخ»ٚ .لي ٓم ض «وً» ِٓ ى.
رؽ١ش حٌٛعخس ٔ ,٘3ٕ:عٓ أهزخٍ حٌٕل ٓ١٠ٛحٌز.2ٖ ٓ١٠َٜ
ـ ٟىِ :ؼً ًٌه عٓ أر٠ُ ٟي حٌٌّو.ٍٛ
َِحطذ حٌٕل( ٓ١٠ٛأر٠ُ ٛي) ٗ ٛ٘ٚ . 5ـ ٟحٌَِّ٘ ٔ.ٕٗٓ:ٕ ,ٖٔٗ:
وٌح ـ ٟى َِٚحطذ حٌٕلٚ ,ٓ١٠ٛـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :ـبّٔٗٓٚ .ظظىٍَ حٌَٚح٠ش ـ ٟحٌفَع حٌعخَٗ (ٕ3أ).
مر »...لي يف د
من قَلو «انيهى ويعار و ما ّ
ٌ ْ١ـ ٟى.
«ِةةٕ ُٙأّٔةةٗ ِٕةةٗ» ـةة ٟأ :أّٔةةٗ ِةةظِٕ ُٙةةٗ٘ٚ .ةة ٛه ةةؤٓٚ .ةةم ض «ِةةِٕ »ُٙةةٓ ىٓٚ .ةة١ؤط ٟحٌلةةي٠غ عةةٓ
حٓ٨ظ٘ٙخى رى َ٩حٌٌّّٛي ٓ٠ـ ٟحٌفَع حٌؼخِٓ.
«طٕزّٗ ّ
حٌلٌحق ِٕ »ُٙـ ٟى :رٕ١ظٗ ٌٗ حٌلٌحق.
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كذيكػػر

-بال نػػا

للمُعػػَؿ -أ ٌف فػػي كتػػىب « ػػيب ي ً» مط

ػػى :مػػن أشػػعار اظتَلػػدين

خمسػػين

بيتىن )ٔ(.قاؿ «ابن ىشاـ»(ٕ) ّ-ما ْيا عنو :-يو ألف ٍ
بيت ُعرؼ قائلَىا وستسَف غتهَل ُ القائلني
ُ

كأ ٌف مط

ى يف ّيابو مسقطني(ٖ)
َ

[ق ؿ

القىئل[ )ٗ(]:من الرجا]

ف كالعيطى ى
أعرؼ مط ى ال ى ى
ً
ن أ بػ ى ظبيى ى(٘)
كم ٍط ىخػ ىري ً

ؽتا يو نصب اظتث ( )ٙبُي مقدرة يف األلف()5
ّ
ّ
ومنها قَؿ اآل،ر[ :من الطَيَ]

ىػم اآلمروف اطتيػر والُػاعلَنو
ؽتا يو إ ات نَف اصتم م اب ا

(ٔ)
(ٕ)

(ٖ)
(ٗ)
(٘)

إذا ما ،شَا من ػتدث األمر معظَما()3
ُ

ُْ

 :َ:ٕ٠حٌوِحٔش ٔ.ٖٙ2:
حٌَِّ٘ ٔٚ .ٕٔٗ:لَ٠ذ ِٕٗ ِخ ؿخء عٓ حٌـَِ ٟـ ٟأٚي وظخد ٓ١ز ٗ٠ٛـّ١خ ٍٚحٖ أرة ٛؿعفةَ رةٓ
ؿعفَ رٓ حٌٕلخّ ٔٚ 2:رؽ١ش حٌٛعخس ٕٚ ٕٕ2:حٌوِحٔش َٔ:ٔ :ٖٙ2ٚ ٔ5:ص ـ ٟوظةخد ٓة١زٗ٠ٛ
ـبًح ـ ٗ١أٌؿ ٚهّٔ ْٛر١ظخ ـبِخ حٌ٤ؿ ـمي عَـض أّٓخء لخثٍٙ١خ ـؤػزظٙخ ٚأِةخ حٌؤّة ْٛـٍةُ أعةَؾ
أٓةةّخء لخثٍٙ١ةةخ ٨ٚ .ر ة ّي ِةةٓ حٌظفَ٠ةةك ٕ٘ةةخ رةة ٓ١حٌ٘ةةخ٘ي حٌّـٙةةٛي حٌمخثةةًٚ ,حٌّٟٛةةٛعٚ ,حٌّٕٔةةٛد
ٌّليع ,ـخٌىٕ٘ َ٩خ عٓ حٌّٟٛٛعٚ ,لي أك ٜٝحٌةيوظ ٍٛأِةخْ حٌةي ٓ٠كظلةخص ِةخ ؿةخء ِٟٛةٛعخ ا
ـ ٟحٌىظخد ـىخْ هّٔش أر١خص :َ:ٕ٠ .حٓ٨ظي٨ي حٌٕل ٞٛـ ٟوظخد ٓة١ز:ٕ٠ٚ .ٕٕٙ ٗ٠ٛةَ :حٌىظةخد
ٔ١ٓٚ .ٙٔ:ٖٚ ,ٕ٘٘:ٕٚ ,ٔ33ٚ ,ٔ55ٚ ,ٔ5ٔٚ ,ٖٖٔ:ؤط ٟو َ٩حرٓ ٘٘ةخَ ـةِ ٟةظٓ ح٨لظةَحف
ـ ٟحٌفَع حٌظخٓع.
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚؽِٔ :م خْٚ .ـ ٟدٓ :م خْ.
حٌِ٠خىس ِٓ ــخي.
طٌََ ٜٚؿً ِٓ رٕٟ ٟزشٚ ,طٌََ ٜٚإرش ٟ٘ٚ .ـٍِ ٟلمخص ىٛ٠حٔةٗ ٍ ,ٔ35لةُ«ٚ .22 :هز١ةخْ»
«ٚهز١ةةخْ» حٓةةُ ٍؿةةً ,إِٔ :ٞوةةَ ٞهز١ةةخْٚ .حٌز١ةةض ـةة ٟحٌّمخٛةةي حٌٕل٠ٛةةش ٍٔ ,ٔٔٔ:لةةُ,ٖٔ :

()ٙ
()5
()3

ٗٚةةةَف حٗ٤ةةةٍّ ,ٕٙ:ٔ ٟٔٛلةةةُٚ ,ٖٔ :حٌظٜةةةَ٠ق ٍٔ 52:لةةةُّ٘ٚ ,ٖ3:ةةةع حٌٛٙحِةةةع ٔ,ٔٙ٘:
ٍلُٚ .3ٕ:حٌوِحٔش ٍ ,ٕٗ٘:5لَُٗٚ ,٘٘3 :ف ٗٛح٘ي حرٓ عم ,2 ً١كخٗ١ش حٌو.ٗ2:ٔ َٞ٠
ـ ٟحٌٕٔن :حٌّٔظؼٕ.ٝ
ُحى ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٚ :ـظق حٌٔٛلشٌٚ .عٍٙخ :حٌٌٕ ٟ٘ٚ .ْٛؽش رٕة ٟحٌلةخٍع رةٓ وعةذ ٠مٍزة ْٛحٌ١ةخء
٠مٍز ْٛحٌ١خء حٌٔخوٕش اًح حٔفظق ِخ لزٍٙخ أٌفخا.
ـةة ٟأ  ٚد  ٚؽِ :عٍمٙةةخٚ .ـٛلٙةةخ ـةة ٟأ  ٚد اٗةةخٍس ه ةةؤٚ .ـةة ٟىِٔ :ةةم خٚ .حٌز١ةةض ـةة ٟحٌىظةةخد
حٌىظخد ٔ ُ٘ :ٔ33:حٌمخثٍ ْٛحٌوٚ َ١ح.َِٗٔٚ٢
اًح ِةةخ ه٘ةةِ ٛةةٓ
٘ةةُ حِ٤ةةَ ْٚحٌو١ةةَ ٚحٌفخعٍٔٛةةٗ
ٚـ ٟحٌّف:3٘ ًٜ
كخىع حٌيَ٘ ِعّ:خ
اًح ِةةخ ه٘ةةٛح ِةةٓ
ٚـةة ٟحٌوِحٔةةش ٗ ,ٕٙ2:رةةَلُ٘ :ٕ2ٙ :ةةُ حٌفةةخعٍ ْٛحٌو١ةةَ ٚحَِٔٚ٢ةةٗ
ِليع حِ َِ٤عّ:خ
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كمػػن ال ػػبىب الحىملػ علػػا
يءيده بشعر يصَذو شاىداً لذلك

ذلػػك الَ ػ ِ

صػػرةي رأ وم ذهػػو إليػ

[ٚٛج] كت جي ي كلم و ص رت مط

ذلػػك الَا ػ (ٔ)

أاَ عتا يف ّالمهم
 ,وال َ

(ٖ)
(ٕ)
ػرم»
[كقىؿ «ابن الطحىس» في «التعليق » ]:حكا «أبَ [ػتمػد] القاْػم الحري ٌ

درة
يرم» في ّياب « ٌ
الحر ٌ
يف النُ

الغ ٌ اص يف أوىػاـ اطتػَاص»(ٗ) -ويف اليسػمي تشػ يو العلػم بػال ر تشػ يهاً مضػمراً يف

الدرة ترشي ٌ :-
ختييَ و ّ
ذلك اْيعارةٌ مّنيّ ٌ عند [ٓٚأ] اطتطيب وإ ات ال َص ٌ

ركل

ف(٘) -بُػػي اظتعجمػ والػالـ أ،ػػره
خلىػ ه

«عشػىر»()3

كأ شػ مػن عنػده شػاىداً لػو مػػى

«فيعػ ػػىؿ»
ي

ػػا ٌ -الحمػػر -لقُػو[ -أ ٌ ػػم صػػىغ ا

أي :العػػرب

بض ػػم الُ ػػا ]( )ٙمشػ ػػتقىن( )5مػ ػػن «أيحػ ػػىد» مع ػػدوالً ع ػػن واح ػ ٍػد واح ػ ٍػد وىّ ػػذا إلػ ػػا عش ػػرةٍ عش ػػرةٍ
ّ
معدولػ ً

عيػام :نُسػب

بدؿ من «ما» ِ
مُعَؿ «أنشد» -من جملت
العرب َف تقلو( )2أبيىتىن ٌ -

فيػ إلػا أ ٌػ م ػ عه مطػ

علػػى

ى[ :من غتاو الرمَ]

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :حٌٟٛع.
حٌِ٠خىس ِٓ ــخي.
ُ٠خىس ٓم ض ِٓ حٌٕٔن ٛ٘ٚ .حٌمخُٓ رٓ عٍٛ ٟخكذ حٌّمخِخص ص ٓٔ٘٘  .رؽ١ش حٌٛعةخس ٕ,ٕ٘5:
ٍلُ.ٔ2ٕ5 :

(ٗ)

ى ٍّىس حٌؽٛحٚ ,ٖٕ٘ ٙحٌزٜخثَ ٚحٌٌهخثَ٘ٚ .ٕٖ:ـ ٟحٌَِّ٘ ٔٚ :ٔ53:ـَٗ ٟف حٌظٔة٤ ً١ٙرة ٟكّ١ةخْ:
ٌ
هٍؿ ح٤كَّ:
أٔ٘ي

القَـ َشنّا
ق ػ ػػَ لعمػ ػ ػ ٍرو :ي ػ ػػا ب ػ ػػن ىن ػ ػػد
لَ ر َ
أيت َ
أت عينػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؾ مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنهم
ّنت دتَّ
ل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػر ْ
َّ ما َ
وىنا
إذ أتين ػ ػ ػ ػ ػ ػػا َػْيػلَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌػق َش ْه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
ػ ا من َىنا َ
طمئنا
وأت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت َد ْو َْ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر اظت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
ػَْل ا ْرياً ُم َ
 ٨طَ ٜاَ ٨وّّ١خ ا
لخط٩ا ِِّٕٕٚ ُٙخ
ػ ُّ ًوَ ح٤ر١خص ح٢ط١شُٚ ,حى عٍٙ١خ:
أرةةِ ٛلةةَُ رةةٓ ك١ةةخِْ ,ةة ٌٝٛرةة٩ي رةةٓ أرةة ٟرةةَىس ,رٜةةَ .ٞطةةٛـ ٟلَحرةةش ٓ ٘ٔ3ة  .رؽ١ةةش حٌٛعةةخس
(٘)
ٍٔ ,٘٘ٗ:لُ.ٕٔٔٙ :
وٌح ـ ٟىٚ ,لي ٓمِ ٢خ رِ ٓ١عىٛـظ ِٓ ٓ١أ  ٚد  ٚؽٓٚ .م ِٓ ٢ى :ح٤كَّ ٌمزٗ.
()ٙ
وةةٌح ـةةٚ ّ ٟآةةظخٔزٛيٚ ,عٕةةي ــةةخيِ :ظٔةةمخاٚ .كةةَّؾ حرةةٓ حٌ ١ةةذ ِٔ٘« ٘ٙ3:ةةظمخ ا»ٔٔٚ ,ةةزٗ اٌةةٝ
()5
«حٌيٍس» ٛ٘ٚ .وٌٌه ـٔٔ ٟوش ِٕٙخٚ .ـٙ١خِّٕٔ :مخا.
()3
()2

ـةة ٟأ  ٚد  ٚؽ :ع٘ةةخٍٚ .ٜلةةي ؿةةخءص حٌعزةةخٍس ـةة ٟى :أكةةخى اٌةة ٝع٘ةةخٍ ِعةةي٨ٚا عةةٓ ٚحكةةي ٚحكةةي
٘ٚىٌح اٌ ٝعَ٘س عَ٘س.
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :أَ ٔمٍٗ.
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ومضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى(ٔ) القػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػَـ إُف القػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػَ

ـ أح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادا وأُػَن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا(ٕ)
ً ّ

كربىع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػىن
كثيالث ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػىن ي

ك يخمى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػىن فىطٌعط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى

ك ي ا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػىن ك ي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبىعىن
كتيس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػىعىن كعيش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػىران

ى(ٗ)

ويف نسخ «اظتاىر» « :ا معنا» «ا يعاؿ» من«الطم »(ٖ).

كثيمى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػىن فىجتل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ

فأصبطى بال نا للُاعَ كأيصبطى :بال نا للمُعَؿ وكتَز العّ

(٘)
حج ٌ انيهى
قاؿ «أبَ حيّاف» يف «شرح اليسيهَ»  :وذّر ذريه أ ّف ىذه األبيات مصنَع ٌ ال تقَـ ا ّ

وم ذلك الص ي أنو شت من العرب ما( )ٙػَؽ األربػ إُف العشػر أيضػاً ّمػا قالػو رتاعػ مػنهم «أبػَ حيػاف»()5
ٌ
ّ ُ
ّ
حيػػاف»( )5و «ابػػن ىشػػاـ»( )3وال يعار ػػو قػػَؿ «أ ع يػػدة»( )2و«ال خػػاري» يف «اػ ي و»(ٓٔ) [ٚٚب] :إ ّف العػػرب ال
ّ

ّ

العرب ال تيجاوز األربع أل ّف ذريقتا شت ما َف يسمعا(ٔٔ)
حج ٌ على َمن ال لتُ
ومن حُ
ّ
[ٓٙد] َ

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5
()3
()2
(ٓٔ)
(ٔٔ)

وٌح ـ ٟى ٚحٌَِّ٘ٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٚ :لٚ .ٝ٠ـ ٟحٌيٍس ٚحٌف.ِٝ٘ٚ :ٞ١
ـ ٟحٌٕٔنٚ :أػٕ.ٝ
ـ ٟحٌَِّ٘ :ـخّ١عٕخ.
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :ـخؿٍئخ.
حٌَِّ٘ ٔ.ٔ52:
ـ ٟىِّ :خ.
 :َ:ٕ٠حٍط٘خؾ حٌَ٠د ٕ.35ٗ:
حلظٜةةَ حرةةٓ ٘٘ةةخَ ـةة ٟل ةةَ حٌٕةةيٗٚ ٖٔٙ ٜةةَف ٗةةٌ ٍٚحٌةةٌ٘ذ ٕ٘ٗ عٍةة ٝحٌٛحكةةي ٚحٍ٤رةةع ِٚةةخ
رّٕٙ١خ ٛٚلق ـ ٟأٟٚق حٌّٔخٌه ٗ ٕٕٔ:أّٔٙخ طى ْٛكظ ٝحٌعَ٘س.
ِـخُ حٌمَآْ (حٌٕٔخء ٗ.ٔٔٙ:ٔ )ٖ:
ٛل١ق حٌزوخٍ ٔٙٙ3:ٗ ٞوظخد حٌظفٔ ,َ١رخد طفٍٔٛٓ َ١س حٌٕٔخء .52
ِٓ حٌظ٠َٜق ّٕ٘ :َ:ٕ٠ٚ .ٖٕٙ:ع حٌٛٙحِع ٔ.3ٗ:
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المسم ع الفرد هل

ييقبل -بال نا

الُرع الثىلث

حتج ب
للمُعَؿ -كيي ٌ

يف إ ات القَاعد لو أو ال

أح ه
اؿ(ٔ) ,لى ٌخصتي ى من(ٕ) كالـ «ابن جطي» في «الخصىئص».
أح ػ هى -األوُف :إحػػداىا(ٖ) :-أف يك ػ ف اظتسػػمَع فػػردان بمعط ػا أ ٌػ ال ظيػ ىػر ل ػ فػػي

اللفىظ المسم ع م إطبىؽ العرب علا الططق ب  .ف
بػػو

ػتج ب ػ  ,كييقػػىس علي ػ
كييحػ ٌ

إجمىع ػىن؛ لع ػدـ ا،ػػيال هم يػػو

را الُػرد ييقبػل ب ػاقهم علػى النطػق

كمػػى قً ػيس علػػا ق ػ ل م فػػي

طئي(ٗ)  -قياس النسب إليو(٘) :شػنَئي  -م أ ٌ لػم ييسػم مػن العػرب غيػره
« ط ءة» يف النسب إليو ٌ
غيره ؽتا ىَ القياس وال ذريه( .)ٙكق أطبق ا علا الططق ب ّاف مق َالً وال يضره تُرده()5
ّ ّ
الحىؿ

الثى ي -األرج

 :الثاني  -أف يك ف اظتُػرد( )3فردان ,بمعطا أ ٌف المتكلم ب مػن

من العرب كاح ه كيخىلف بو مى علي الجم
(ٔ)

ر يف ذلك اللُ ِ (ٔ)

عٕي ــخي ٚـ ٟحٌَِّ٘ ٌٗ :أكٛحيٌ٘ َ:ٕ٠ٚ .ح حٌفَع ـ :ٟحٌَِّ٘ حٌٕةٛع حٌوةخِْ ع٘ةَِ« ,عَـةش
حٌّفخٍ٠ي» ٔ.ٕٗ3:

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

عٕي ــخيِ ِٓ :ظفَلخص و.َ٩
ـةة ٟأ  ٚؽ :أكةةيّ٘خِٚ .ةةخ رةةِ ٓ١عظَٟةةظٌ ٓ١ةة ْ١ـةة ٟىٚ .حٌلةةخي :أٔؼةةٚ ٝأ٘ةةً حٌلـةةخُ ٠ةةٌ ّوَٙٔٚخ.
 :َ:ٕ٠حٌٌّ ّوَ ٚحٌّئّٔغ ٨رٓ حٌظٔظَٚ ٙ2 ٞطخؽ حٌعَِ ّٚخىس (كٛي).
ـ ٟحٌٕٔةن ٚحٌفةٗ :٘5ٓ:ٔ ٞ١ةٕخثٓٚ .ٟة١ؤط ٟطفٜة ً١حٌىة َ٩ـة ٟحٌٕٔةذ اٌةَٗ « ٝةُٕٛءس» ـة ٟوظةخد
حٌم١ةةخّ حٌفٜةةً حٚ٤ي حٌّٔةةؤٌش حٌؼخٔ١ةةشٚ .لٌٛةةٗ٠ٚ« :مةةخّ عٍ١ةةٗ اؿّخع ةخ ا» ٓةة١ؤطِ ٟوخٌفةةش ح٤هفةةٖ
ٚحٌـَِٚ ٟحٌّزَى ـ ٟعيَ حٌم١خّ عٍَُٕٛٗ « ٝءس».

(٘)
()ٙ
()5

()3

وٌح ـ ٟدٔ١ٌٚ ,ض ـ ٟأ  ٚؽ  ٚى«ٚ .حٌٕٔذ» ـ ٟأ  ٚؽ :حٌٕ٘ذ.
ُحى عٕي ــخي ٚـ ٟحٌَِّّ٘ٔ٠ ٌُ ّٗٔ٤ :ع ِخ ٠وخٌفٗ.
لخي حرٓ ؿٕ ٟـ ٟحٌوٜخث :ٖٔٙ:ٔ ٚأ ٨طعٍُ أْ حٌم١خّ اًح أؿخُ ٗة١جخ ا ُٓٚة ِّع ًٌةه حٌ٘ةٟء عٕ١ةٗ
ـمي ػزض لَ َي ُِٗ ٚأهةٌ ِةٓ حٌٜةلّ ش ٚحٌمةّٛس ِؤهةٌٖ ,ػةُ ٠ ٨مةيف ـ١ةٗ أْ ٛ٠ ٨ؿةي ٌةٗ ٔ١:ة ٌَّ ّ
 ْ٤ا٠ـةخى
حٌٕ١:ةةَٚ ,اْ وةةخْ ِؤٔٓٛةخ ا رةةٗ ,ـٍةة ْ١ـةةٚ ٟحؿةةذ حٌٕ:ةةَ ا٠ـةةخىٖ ,أ ٨طةةَ ٜأْ لةة ٌُٙٛـةة َٗ « ٟةُٕٛءس»:
« ََٕٗجِ ّّّ ٌَ »ٟخ لزٍَٗ حٌم١خّ ٌُ ْ َ٠ميَف ـ ٗ١عي َُ ٔٔ .َٖ١:عُ  ٌٗ َٝ٠ ٌُٚأر ٛحٌلٔٓ رٌٙح حٌميٍ ِٓ حٌمةّٛس,
كظ ٝؿعٍٗ أ٩ٛا ّ َُ٠ى اٌُ٠ٚ ٗ١لًّ ؼ َٖ١عٍ:ٕ٠ٚ .ٗ١ةَ :حٌوٜةخث( ٚرةخد ـة ٟؿةٛحُ حٌم١ةخّ عٍةٝ
ِةةخ ٠مةةً ٍٚـةة ٞـّ١ةةخ ٘ةة ٛأوؼةةَ ِٕةةٗ) ٔٓٚ ٔٔ٘:ةة١ؤط ٟوِ٩ةةٗ ـةة« ٟعةةيَ حٌٕ١:ةةَ» ـةة ٟحٌىظةةخد
حٌوخِْ ـبٔٗ اًح ىيّ حٌيٌ ً١ـ٠ ٩ـذ اعخىس حٌٕ .َ١:وّةخ لةخي حرةٓ ؿٕة ٟـة ٟحٌوٜةخث( ٚرةخد ـةٟ
عيَ حٌٕ.ٔ25:ٔ )َ١:
ـ ٟى :حٌفَى.
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[ قػػىؿ ابػػن جطػػي )ٕ(]:فييطظػػر

-بال نػػا

للمُعػػَؿ -فػػي حػػىؿ هػػرا

المتفػػرد(ٖ) :بال نػػا

للُاعَ من «اال يعاؿ» بالَُقي من «اليُرد» .أي :اظتيلُ بذلك الُرد ويف «اظتاىر»« :اظتيُرد»(ٗ) بالَُقي من «اليُرد»(٘)
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
[ب ]( )ٙفإف كىف فصيحىن :لو ملّ ٌ يقيدر ا على اللُ الُصػي

ال ىق ٍ ًر الرم ا فرد ب

الُرد()5
عن ذلك ِ

ككػىف مػى أكرده مػن ذلػك الُػرد ممػى يقبلػ

ٍ
ػَي إالٌ أ ٌػ لػػم
ػري ؼتػػالف للقيػػاس الل ػ ّ
ذػ َ
ف الىكلػػا(:)2
ج ػ ذلػػك اإل سػػىف اظتنُػ ِػرد بػػو فػػإ ٌ

بقَلػػو ظتخالُيػػو

أف

ق لو(ٓٔ)

بػ ا

يػػرد :كتػػى

ن -بال نػػا للمُعػػَؿ مػػن «الي
ييحس ػ ى

تُرّػػت لطػػَؿ العهػػد

شتاعو لػو
ُ

يما جا بو من ىذا ِ
الُرد

قيل :يمكن(ٕٔ) أف يك ف ذلك
ػػا ّ-مػػا قػػاؿ -طػػىؿ ع ػ ي هى

إالٌ مػػن

ػػن ّف األحسػػن واآلّػػد لػػد مػػا متػػيلع يف الػػنُ مػػن العمػػَ

[قىؿ )ٔٔ(]:فإف قيل :فمن أين يء،ذ ذلك:
[ٜٚج] ي يدئ

القيػىس أي:

ػ ه
ػتعمىؿ ّمػػا أورده ذلػػك اظتنُػػرد( )3بػػو

سػػني» أو «ابحسػػاف» -الظٌػن ب ػ

ٌ

لغ ن لطفس

فػي جميػ مىعػ ا ذلػك

وا ََ
ُ
السماع كقى ى َ :

وأنّػو شتعػػو مػػن ذػػريه ّالػػذي

كليس يج ز أف يرتجػل:

إليػ مػن لغػ و عربيّػ ٍ ق

يمػ و ,مث

أي :العهػ ُػد ػػا كعفػػا :افت ػػى أثرهػػى(ٖٔ) لعػػدـ اْػػيعماؿ
ي

(ٔ)

٘ةةٌٖ حٌلةةخي ٚحٌظةة ٟرعةةي٘خ ٠يٍٓةةٙخ حٌّلة ّيػ ْٛـةة ٟرةةخد حٌ٘ةةخً ٚحٛ٤ةة ْٛ١ٌٛـةة ٟرلةةغ ح٢كةةخى ِةةٓ
حٌٕٔشٚ .حٌ٘خً عٕي حٌّل ّيػِ ٓ١خ ٍِ ٞٚوخٌفخ ا ٌّٓ ٘ ٛأكفٚ ِٕٗ :أٟز .٢ـبْ وخْ ِٓ طفَى رةٗ ػمةش
ٌُ ٠وخٌؿ ؼ َٖ١لُزً ٚا َ:ُٔ ٨ـِ ٟىخٔظٗ ِٚىخٔش ِوخٌفٗ ِٚةيِ ٜوخٌفظةٗ:ٕ٠ .ةَ :طةيٍ٠ذ حٌةَحٞٚ
(حٌٕٛع حٌؼخٌغ عَ٘) ٔ.ٕٙٔ:
حٌِ٠خىس ِٓ ــخي ٌٖ٘ٚ .حٌِ٠خىس ٌٔ١ض ـ ٟحٌِّ٘ةَٚ .وِ٩ةٗ ـة ٟحٌوٜةخث( ,ٚرةخد ـّ١ةخ ٠ةَى عةٓ
حٌعَرِ ٟوخٌِفخ ا ٌِ َّخ عٍ ٗ١حٌـّ.ٖ3٘:ٔ )ٍٛٙ
ّ
وٌح ـ ٟحٌف .٘5ٔ:ٔٞ١لخي حرٓ حٌ ١ذٚ :ـٔٔ ٟوش حٌ٘خٍف :حٌّٕفَى ِةٓ حٔ٨فةَحىٚ .ـة ٟأ  ٚد ٚ
ؽ ٚعٕي ــخي :حٌّٕفَىٚ .ـ ٟى :حٌفَى.
حٌٌ ٞـ ٟحٌَِّ٘  ٚى :حٌّٕفَى.
اظتيُرد
الع ارة يف د :بال نا للُاعَ أي اظتيل ُّ بذلك الُرد ويف اظتاىر ّ
حٌِ٠خىس ِٓ ــخي.
ـ ٟى :ـًٌ ٟه« ٚ .حٌفَى» ٌ ْ١ـٙ١خ.

()3
()2
(ٓٔ)
(ٔٔ)
(ٕٔ)
(ٖٔ)

ـ ٟؽ  ٚى :حٌّظفَّى.
ُحى عٕي ــخي ٚـ ٟحٌوٜخثٚ ٚحٌَِّ٘ :ـًٌ ٟه
ُحى عٕي ــخي ٚـ ٟحٌوٜخثٚ ٚحٌَِّ٘٠ ٨ٚ :لًّ عٍ ٝـٔخىٖ.
حٌِ٠خىس ِٓ ــخي ٌٖ٘ٚ .حٌِ٠خىس ٌٔ١ض ـ ٟحٌَِّ٘.
عٕي ــخي ٚـ ٟحٌوٜخثٚ ٚحٌَِّ٘ :لي ّ٠ىٓ.
عٕي ــخي ٚـ ٟحٌوٜخثٚ ٚحٌٍَِّّ٘ٙٓ :خ.

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5

246

اظتيا،رين عتا

خليف ى»

الحجػىج»(ٔ) [ٔٚأ] عػن «أبػي
فقػ أخبر ػى «أبػ بكػ ور جعفػر بػن محمػ بػن ٌ

ِ
ػنعن» مػن اليػدلي
َؿ
ابْناد «اظتعنعن» مق ٌ
ٌ
ػتَّـ باتصالو عند علما األ ر إف ْلم «اظتع ُ

عنعن عنو ،ولَ مرة عند «ال خاري» واّيُى «مسلم» بابمّاف(ٖ)
ٌ
ّ

وعلػم لقيػاه(ٕ) ظتػن عػنعن
ُ

َحدتني اصتُ َم ِ ّي
ال ىف ٍ
الحبىب :بضم اظتهمل و ّ
ض ًل -بُي الُا وَّْف اظتعجم  -اب ًن ي
عاؿ(٘)
ّاف «الُضَ» من أا اب اضتديث قاؿ «أبَ علي القاِف(ٗ)» :من علم الن َ والل ّاف ٍ
ّ

قػىؿ :قػىؿ لػي(« )ٙابػػن عػ وف( »)5عػن «ػتمػد بػػن

الي يييني ومن ُ ار و للعلميّ والعجم وقيَ ذري ذلك وػتمد بن ْريين تابعي

قىؿ :قىؿ «عمر بن الخطىب» :كىف

ين» :بّسػر اظتهملػ والػرا وْػػَّف
ػير ى

بَزف عر ()2
الشعر( :)8ىَ ّالـ مَزو ٌف قصداً ٍ
ٌ

عر ()2

ع ٍل ػم ق ػ و
ى
ػىغلت عطػ العػرب الػذي ّػاف ىػَ أاػ
واىيمامهم بو(ٔٔ) فجػىء اإل ػالـ فتش ٍ
ـ(ٓٔ) مػػن العػػرب

كلػػم يكػػن ل ػػم ع ٍل ػ هم أص ػ ه مط ػ

لعػػدـ اعينػػائهم [ٚٛب] ب ػػريه

علػَمهم بىلج ػىد

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

حٌّ :َ:ٕ٠ .ٍٟٛٛحٌّظفك ٚحٌّفظَق ٍٔ ٙٗ3:لُ.ٖٕ3 :
ـ ٟىٚ :ػزض ٌمخإٖ.
ـةة ٟى :ربِىةةخْ حٌٍمةةخء:ٕ٠ .ةةَٛ :ةةل١ق ِٔةةٍُ رةةخد ٛةةلش ح٨كظـةةخؽ رخٌلةةي٠غ حٌّعةةٕعٓ ٕٔ2:
ٚطيٍ٠ذ حٌَح( ٞٚحٌٕٛع حٌلخى ٞعَ٘) ٔ.ٕٗٓ:
وٌح ـ ٟحٌزؽ١ش ٚـ ٟحٌٕٔن :حٌعخٌ.ٟ
وٌح ـة ٟحٌزؽ١ةش ٚـة ٟأ  ٚد  ٚؽ :عةخٌٚ .ٟـة ٟى :وةخْ ِةٓ عٍةُ حٌٕلةٚ ٛحٌٍؽةش رّىةخْٚ .وة َ٩حرةٓ
عٕ٘ ْ٩خ ِٓ رؽ١ش حٌٛعخس ٍٕ ,ٕٗ٘:لُ.ٔ2ٕٓ :
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :لٍضٓٚ .م ض «لخي» حِٕٙ ٌٝٚ٤خٔ١ٌ »ٌٟ« ٚ .ض ـ ٟحٌوٜخث.ٚ

()5

حرٓ ع ٛ٘ ْٛعزي هللا رٓ ع ْٛرٓ أٍ١زخْ حٌِّٔ ٟرخٌ٨ٛء ٗ١ن حٌزٜةَس حٌّظةٛـٓ ٝةٕش ٔ٘ٔ٘ة .
 ٛ٘ٚػمش ػزض عٕي أ٘ةً حٌلةي٠غ:ٕ٠ .ةَ :طةخٍ٠ن ىِ٘ةك ٍٖٔ ٖٕٙ:لةُٚ ٖٗٗ3 :طٙةٌ٠ذ حٌىّةخي
ٍ٘ٔ ٖ2ٗ:لُٚ ٖٗٙ2 :ح٤ع.ٔٔٔ:ٗ َ٩
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :اْ وخْ حٌ٘عَ.
ٌُ أؿي ِٓ لّ١يٖ ر (حٌ ُْٛحٌعَر )ٟوّخ لّ١يٖ حرٓ ع :َ:ٕ٠ .ْ٩حٌظعَ٠فخص ٚحٌظٛل١ةؿ ِةخىس (حٌ٘ةعَ).
ٚطعَ٠فٗ حٌظمٍ١ي ٞحٌّ٘ :ٍٛٙوِ ُِْٚٛ َ٩مف٠ ٝيي عٍةِ ٝعٕة:ٕ٠ .ٝةَ :حٌٜةخكز( ٟرةخد حٌ٘ةعَ)
٘ٚ ٗٙحٌَِّ٘ (حٌٕٛع حٌظخٓع ٚحٍ٤رعِ ْٛعَـش حٌ٘عَ ٚحٌ٘عَحء) ٕ.ٗٙ2:
وٌح ـ١ ٟزمخص ـلٛي حٌ٘عَحء ٚـ ٟحٌوٜخث :ٚحٌم.َٛ
 :َ:ٕ٠حٌٜخكزٚ ٗٙ5 ٟحٌَِّ٘ ٕ.ٗ5ٓ:

(ٗ)
(٘)
()ٙ

()3
()2

(ٓٔ)
(ٔٔ)
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ً

ك فػىرس :الُػ ْر ِس أو بالدىػم ّ-مػا يف «القػامَس»(ٔ) -كالػركـ :بضػم الػرا يف «القػامَس»(ٕ) :جي ٌػَ
للّ ُّػار كغا ً ى
جيَ من ولد «الروـ بن عيصَ» وقد تق ّدـ يو ماي ٌد
ٌ

اإل

كلى ى ػت :اشػػي لت باصتهػػاد

ش ػعر كركايت ػ
عػػن ال ٌ

كجىءت الفتػ ح

الـ بّثرة اظتسلمني ودَ،عتم يف الػ ّدين

ػاألىم
 ,وقلّ ػ ْ
ت عناييُهػػا بػػو اشػػي االً بػ ّ
لػ الد الّ ُّػار

فلم ػى كثيػر
ٌ

كاطمأ ٌػت العػرب:

ػّنت
ْ ْ

وَف تقلق في المصػىر -رتػ «ِم ْصػ ٍر» -راجعػ ا أي :رجعػَا رجَعػاً قَيّػاً  -ػ«اظتُاعلػ » للم ال ػ  -ركايػ ى الشػعر
الػػذي ّػػاف أاػ ّ علػػَمهم لػػاواؿ مػػا حػػاؿ بيػػنهم وبينهػػا فلػػم يؤكلػ ا :يرجعػَا إلػػا ديػ و
اف :بّسػػر اظتهملػ وْػػَّف

(ٖ)
دواف» اُبػػدؿ مػػن أحػػد اظتضػػعُني يػػا ٌ لليخُيػػف ولػػذا يػ ّػرد يف اليص ػ ري
الي ييّ ػ قػػاؿ يف «اظتص ػ اح»  :وىػػَ معػ ّػرب أاػػلو « ّ
يرداف األشتا إُف أاَعتا
واليّ ري ألالو يقاؿ «دواوين» و«دويَين»؛ ّ
ألعما ّ

م

ف :بصي اظتُعَؿ من «اليدوين» الّياب (ٗ)
هك و

(
(
(
ألع ػم يرجعػػَف إليػػو عنػػد ا،ػػيال هم يف
ػرزي» ٘) يف «شػػرح اظتقامػػات»  :)ٙوقيػػَ للشػػعر «ديػَاف العػػرب» ّ )5
قػػاؿ «اظتطػ ّ

يف األنساب واضتروب( )3وألنّو مسيَدع علَمهم وحا

كتىب مكت و
كال و
ب:

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5

()3
()2
(ٓٔ)

آدا م ( )2ومعدف أ ،ارىم

عطف تُسريي [ٔٙد] أو عطف عاـ على ،اص(ٓٔ)
ٌ

حٌمخِ ّٛحٌّلِ ٢١خىس (ـَّ).
حٌمخِ ّٛحٌّلِ ٢١خىس (ٍ.)َٚ
حٌّٜزخف حٌِّٕ َ١خىس (ى.)ْٚ
ٌٔ١ض ـ ٟى.
٘ٔ ٛخ َٛرٓ أر ٟحٌّىخٍَ عزي حٌٔ١ي أر ٛحٌفظق ٔخ َٛحٌي ٓ٠حٌّظٛـٕٓ ٝش ٓٔ٘ٙة :ٕ٠ .ةَ :رؽ١ةش
حٌٛعخس ٍٕ ٖٔٔ:لُ.ٕٓ٘ٗ :
َٗف ِمخِخص حٌلَ( َٞ٠حٌّمخِةش حٌ٘ةعَ٠شٍٓ ٕٕٓ )ٕٖ :ةخٌشٚ ,حٌٍٛكةش ِٕ 2و ةٚ ,١ٛحٌِّ٘ةَ
ٔ.ٖٗٗ:
ؿخء ـَٗ ٟف حٌّمخِخص رعي ٌ٘ح حٌةٕ :ٚاًح ٓةؤٌظّ ٟٔٛعةٓ ٗةٟء ِةٓ عَر١ةش حٌمةَآْ ـةخٍ١ز ٖٛـةٟ
حٌ٘ةةعَ .لةةخي :حٌ٘ةةعَ ى٠ةةٛحْ حٌعةةَدٚ .أػةةَ حرةةٓ عزةةخّ ٘ةةٌح ِ٘ةة ٍٛٙـةة ٟأٚحثةةً حٌظفخٓةةٚ ,َ١وظةةذ
حٌلةةي٠غ:ٕ٠ .ةةَ :ح٦طمةةخْ ٔٚ ,ٖ3ٕ:حٌِّ٘ةةَ (حٌٕةةٛع ,ٖٕٓ:ٕ )ٗٔ :وٕةةِ حٌعّةةخي ٍٖ ,3ٕٙ:لةةُ:
ٔ.32ٙ
ُحى ـَٗ ٟف حٌّمخِخصٚ :اؿَحء حٍُ٤حق ِٓ ر١ض حٌّخي ,وّخ َ٠ؿع وّخ َ٠ؿةع أ٘ةً حٌةيٛ٠حْ اٌةٝ
ىٛ٠حٔٗ عٕي حٗظزخٖ ٟٗء عٍ.ُٙ١
وٌح ـ ٟى َٗٚف حٌّمخِخص ٚحٌَِّ٘ٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :ىأر.ُٙ
«أو عطف عاـ على ،اص» لي يف د
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الش ػ َعر كقػ ػ
كأىلٍ ىفػ ػ ا :وج ػػدوا ذل ػػك ّ
بػػىلم ت حيػ َػف ِأنُ ػو كالقتػ ً
ػل يف اضتػػروب(ٕ) فحفظ ػ ا لػػذلك أقػػل ذلػػك؛ لػػذىاب أّثػػره بػػذىاب زتليِ ػو
ٌ

ّذىاب العْلم الشرعي َت أىلو ق َ أ،ذه عنهم(ٖ)

هلىػ ػك :م ػػات

م ػػن الع ػػرب اظتعنػػاة(ٔ) بػػو ىمػ ػن هلىػ ػك

كذهو عط

م كثيره(ٗ)

ِ
النادر
لعَ ما انُرد بو من الّالـ يف مُرده من قَ يَ ما نسيو األّثر ووجد عند [ٓٛج] الُرد ُ
ّ

ثم

ركل «ابن ج

«أبي عمرك بن

»(٘) بسط هِ :
رجاؿ الطريق -قيَ :و عناه( )ٙابْناد :ر عو لقائلو( -)5عػن «أبػي

العالء»(ِ :)3
أحد القرا الس ع

يف «اظتاىر» :قاؿ أبَ عمرو بن العال

أقل ػ

قػػىؿ :مػػى ا ت ػػا:

واػػَ

؛ لػػذىاب أّثػػره مػ ذىػػاب زتليػػو()2

علم ك
ه

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

(ٗ)

إلػػيكم -أيّهػػا النػػاس -ممػػى قىلػػت العػػرب نث ػراً [ٕٚأ] ونظم ػاً إال
[ك](ٓٔ) ل ػ

جػػىءكم مػػا قالػػت(ٔٔ)
كاف ػران ّ :ػامالً

عر كثير؛ لّماؿ صاحيهم وحس ِن حّمهم(ٕٔ)
ه ه

لجػػىءكم

وقاؿ «ابن ارس» -و[قد نس و](ٖٔ) إُف بعض الُقها (ٔ)ّ :-الـ العرب ال لتيا
أ :ٞحٌّعظٕ١ش.
ُحى ـ ٟىٛٚ :زَٚح.
أ ٞحٌٛحٍى ـ ٟحٌلةي٠غ حٌٜةل١ق عٕةي حٌزوةخٍِٔٚ ٞةٍُ ٚؼَّ٘١ةخ :اْ هللا ٠ ٨مةز ٞحٌعٍةُ حٔظِحعةخ ا
ْةك
ْ ٞحٌعٍّةخء كظة ٝاًح ٌةُ ُ٠ز ِ
ِ
ٕ٠ظِعُٗ ِٓ حٌٕخّ ٚ-ـٍٚ ٟح٠ش  ِٓ :حٌ ِعزخىٌٚ -ىةٓ ٠مةزِ ُٞحٌعٍةُ رِمةز ِ
َ
ُّ
ُّ
ُ
ا
ا
عخٌّ ةخ حطوةةٌ حٌٕةةخّ ٍإ ٓٚةخ ؿُٙةةخ٨ا ـ ُٔ ةجٍِٛح ـةةؤـظَٛح رؽ١ةةَ عٍةةُ ـ٠ةةٍٛح ٚأٟةةٍٛح:ٕ٠ .ةةَ :ؿةةخِع
حٛٛ٤ي ٍ ,ٖٖ:3لُ.٘35ٔ :
ـةة١ ٟزمةةخص ـلةةٛي حٌ٘ةةعَحء :وؼ١ةةَُٚ .حى ـ١ةةٗٚ :لةةي وةةخْ عٕةةي حٌٕعّةةخْ رةةٓ حٌّٕةةٌٍ ِٕةةٗ ى٠ة ٌ
ةٛحْ ـ١ةةٗ
أٗةةعخٍ حٌفلةةٛي ِٚةةخ ُِةةيف ٘ةةٚ ٛأ٘ةةً ر١ظةةٗ رةةٗ ٛةةخٍ ًٌةةه اٌةة ٝرٕةةِ ٟةةَٚحْ أٛ ٚةةخٍ ِٕةةٗ٘ٚ .ةةٌٖ
حٌِ٠خىس أػزظٙخ حٌٔ ٟ١ٛ١عٕيِخ ٔمً عٓ حٌ زمخص ٠ ٌُٚؼزظٙخ عٕيِخ ٔمً عٓ حٌوٜخث ٚـِ« ٟعَـةش
حٌّفخٍ٠ي».

(٘)
()ٙ
()5
()3
()2
(ٓٔ)
(ٔٔ)
(ٕٔ)
(ٖٔ)

حٌوٜخث.ٖ3ٙ:ٔ ٚ
ٌٔ١ض ـ ٟى.
ِ :َ:ٕ٠ميِش طيٍ٠ذ حٌَح.ٕٓ:ٔ ٞٚ
ٌ٘ َ:ٕ٠ح حٌوزَ ـِ٘ٔ ٟش حٌ٤زخء ٖٗ.
ـ ٟحٌٕٔن :ؿٍّظٗ.
حٌِ٠خىس ِٓ ــخي.
ا
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأِ :خ لٍٍٗٚ .ـ ٟؽ :لخٌٍ ٗ ٛ٘ٚ .ه ؤٚ .لِ« ٌٗٛخ لخٌٚ ٖٛحـَح» ـ ٟد :وخِ٩ا ٌـةخءوُ
ِخ لخي ٌٗ.
حٌوزةةَحْ حٌٔةةخرمخْ رٔةةٕيّ٘خ ـةة١ ٟزمةةخص ـلةةٛي حٌ٘ةةعَحء ٍٔ ,ٕ٘ ,ٕٗ:لةةُٔٚ ٖٖ ,ٖٕ :مٍّٙةةخ
حٌٔ ٟ١ٛ١عٕٗ ـ ٟحٌَِّ٘ (حٌٕٛع حٌظخٓع ٚحٍ٤رعِ ْٛعَـش حٌ٘عَ ٚحٌ٘عَحء) ٕ.ٗ5ٖ:
ُ٠خىس ٠مظٙ١٠خ حٌٔ١خق.
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بو إالّ ن (ٕ)

كعػػن «حم ػ و
ىد الراكي ػ
ٌ

الَاػف تسػلب واػػف اظتءنػث [اليػا
لّثري الرواي

قىؿ:

ػري» يف «شػػرح مل يػػو»(ٖ) :العػػرب إذا أرادت اظت ال ػ يف
»ّ :ثػػري الروايػ قػػاؿ «اضتريػ ّ

يقػػَؿ :امػرأة اػ َر](ٗ) وتل قهػا واػف الػػذَّر يقػَؿ «عالّمػ » لّثػػري العلػم و«راويػ »

أمر(٘) «الطعمىف بػن اظتنػذر» ملػك الػيمن يف زمػن ع ػد اظتطلػب(- )ٙوالقصػ منقطعػ ٌ أل ّف «زتػاداً»

اعو -بنسخ الشػعر فطيسػخت -بال نػا
َف يدرؾ زمنها وحذؼ اظتُعَؿ بو أي :أت َ

نائب الُاعَ والظرؼ ل ٌَ

فػ ػ ػػي الطط ػ ػ ػ

للمُعػَؿ -لػ أ ػعىر العػرب:

ج :بض ػ ػػم الط ػ ػػا اظتهملػ ػ ػ وبػ ػ ػالنَف واصت ػ ػػيم كهػ ػ ػػي [ٜٚب] ّ-م ػ ػػا يف «الق ػ ػػامَس»(-)5

الكراريس()3
احد عتا
زاد يف «القامَس» :ال و َ

ِ
ػىر» -باظتعجمػ والَُقيػ (-)2
ٌ
فلم ػى كػػىف :وجػد «المختػ ي

ثػػم دفط ػػى فػػي قصػػره البػػيض
«بن أبي عيبي و
الثقُي» و«ع يدُ» :بصي اليص ري القائم يف أياـ ب
ُّ
ُ

قيل ل  :إ ٌف تحت القصر األبيض كطػاان.

أمي و،ال «ابن الابري»(ٓٔ)
َّ

ي ّن ػ ٍا ىػذا إف
يو شرؼ العلم وأنّػو ّن ػٌا وىػَ ّػذلك وأ ُّ

ادر ذلك [عن] القائَ وقد علم حقيق اضتاؿ وان هم عليو

األمر ظّنو أ ّف ما ورد ال يعار و(ٔٔ)
ّ

(ٔ)

حٌٜةةخكزٚ .ٕٙ ٟحٌىةةٌٍ٘ َ٩ةةخـع ٟـةة ٟحٌَٓةةخٌش ٕٗ وّةةخ لةةخي ـةة ٟحٌِّ٘ةةَ ٔٓٚ .ٙ٘ٚ ٙٗ:ةة١ؤطٟ
(ٗٔٙأ) .ٕٙٓ ٙ
من قَلو «وقاؿ ابن ارس  ».لي يف د

(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ

َٗف ٍِلش ح٦عَحد (رخد حٌلَؾ)  2رظَّٜؾ.
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ ِىخْ حٌِ٠خىس :اٌ ٝحٌٌّ ّوَ.
ٔمً حٌوزَ حرٓ ِٕ ٍٛ:ـٌٔ ٟخْ حٌعَد ٚحٌِر١ي ٞـ ٟطخؽ حٌعَِ ّٚخىس (ٕ١ؾ) عٓ حرٓ ؿٕ.ٟ
أر ٛلخرٍِ ّٛه حٌلَ١س ِٓ ٍِٛن حٌّٕةخًٍس ِّةيٚف حٌٕخرؽةش .لظٍةٗ ؤةَ ٜلزةً حٌٙـةَس رٕلةٔ٘ ٛ
عخِخا :َ:ٕ٠ .طخٍ٠ن حٌعَد لزً حٚ ٕٙٔ:ٖ َ٩ٓ٦ح٤ع.ٖٗ:3 َ٩
حٌمخِ ّٛحٌّلِ ٢١خىس (ٕ١ؾ).
ـ ٟأ  ٚؽ :حٌىَحٓٚ .ٓ١ـ ٟد :حٌىَحٍرٔ.ٓ١
ِخ رِ ٓ١عظَٟظ ْ١ٌ ٓ١ـ ٟى.
لظٍٗ ِٜعذ رٓ حٌِرٕٓ َ١ش  ٌُٚ . ٘ٙ5طٌوَ ٌٗ ٛلزش :َ:ٕ٠ .حٛ٦ةخرش ٍ ٔ23:ٙلةُ,3ٖ٘2 :
 ١ٚحٌزـخٍ ,ٖٗ2:ٙ ٞٚلُ.3ٕ٘٘ :
من قَلو «ىذا إف ادر » لي يف د ويف الُيض ٔ :٘ٚ٘:وإف ّاف ييَىم أ ّف ىنالك ّنااً الّالـ على حقيقيو

(ٕ)

()5
()3
()2
(ٓٔ)
(ٔٔ)
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ثمػ
عىر فمن ٌ
فىحتفرهي أي :ح ََُره -و«اال يعاؿ» للم ال ػ  -فأخرج تلك ال ى
ى
إ،را ِج «اظتخيا ِر» عتا أهل الك ف [أعلم بىلشعر من أهل البصرة؛ لناوؿ اظتخيار بالَّ
ي
قػػىؿ «ابػػن جطػػي»(ٕ) :فػػإذا كػػىف األمػ ُػر كػػرلك

ييقط

 :كتاـ
ورتل

علا الفصي

«يسػم مطػ مػى يخػىلف الجم ػ

ر» يف ػت ّػَ الصػُ أو اضتػاؿ مػن «الُصػي »؛ أل ّف «أؿ» يػو

ظرؼ ميعلّ ٌق بػ«يقط » -مى داـ القيىس يعض
بىلخطأ ٌ -

المضػػىؼ إلي ػ

ه بق ػ ّػَة القي ػػاس

اظتسػػي ّق للجػػر باظتضػػاؼ

اظتػػذَّر فيطبغ ػػي :كتػػب اػػناع ()ٙ
ً

أف

ػىس()5
ػىلف القيػ ً
كالسػمىع
م خػ ى
ٌ

مػػن](ٖ) انػدراس ّثػ ٍري مػػن الل ػ القدنتػ

لػػم

ﭼ(ٗ).

جنسيّ ٌ نظريُ :ﭽ ﯥ ﯢ ﯣ ﯦ ﯧ ﯝ

ف ػػإف تُػ ّػرد ولػ ػم يعضػ ػ

(ٔ) أي :إ،ػرا ِج

ه باف َف متالُو أو مترقو

كرفػ ػ المفعػ ػ ؿ

ػمار» كر ػ
ّمػػا يف « ،ػ َػرؽ الثػ ُ
ػَب اظتس ػ َ

كجػ ٌػر الفىعػػل للُعػػَ ب ػػري حػػرؼ جػ ّػر ك صػػب

د علػػى اظتنُػػرد بػػو طترقػػو
يػػر ٌ

ريػ َػق العػػرب؛ ل ٌ ػ

(٘) ّمػػا يف اظتثػػاؿ

ػذَّر
أي :الُػ َ
ػرد اظتػ َ

جػػىء

ػردود مطلقػاً وّػػَف اظتيُ ّػرد( )3جلػػيالً ال يقيضػػي
جميعػىن ,ومػػا ّػاف ّػػذلك مػ ٌ

َؿ ذلك منو اصتَاد قد يّ َ والسيف قد ين َ()2
يقيضي ق َ
ُ
و«رتيعاً» حاؿ

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

عٕي ــخي ٚـ ٟحٌوٜخثٚ ٚحٌَِّ٘ :ػ ُّ.
حٌوٜخث.ٖ35:ٔ ٚ
وٌح ـ ٟىٚ ,لي ٓمِ ٢خ رِ ٓ١عىٛـظ ِٓ ٓ١أ  ٚد  ٚؽ.

(ٗ)

من قَلو تعاُف :ﭽ ﯥ ﯢ ﯣ ﯦ ﯧ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ ي ٖٚ :ٖٙ
عٕي ــخي ٚـ ٟحٌَِّ٘ :أٜٔ ٚزٗ٠ُ ٟ٘ٚ .خىس ٌٔ١ض ـ ٟحٌوٜخث.ٚ
ٌٔ١ض ـ ٟى.
وةةٌح ـةة ٟىٚ ,لةةي ٓةةم ض «ؿةةخء» ِةةٓ أ  ٚد  ٚؽٚ .عٕةةي ــةةخي ٚـةة ٟحٌوٜةةخثٚ ٚحٌِّ٘ةةَ :ؿةةخء
ِوخٌفخ ا ٌٍم١خّ.
ـ ٟد :حٌّٕفَى.

()2

َمثَػ ٌػَ يعػػرؼ ّمػػا يلػػي :لّػػَ جػَاد ّ ػػَة ،ولّػػَ ْػػيف أو اػػارـ ن ػػَة ينظػػر :رتهػػرة األمثػػاؿ ٕ ،ٕٔٔ:رقػػم،ٔ٘٘ٛ :
وغتم األمثاؿ ٕ ،ٔٛٚ:رقم ،ٔٛٚ :واظتسيقصى ٕ ،ٕٜٔ:رقمٕٔٓٗ :

(٘)
()ٙ
()5
()3
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ككرا(ٔ) كتب أف ي ّػرد إذا كىف الرجل الرم يمعت مط

للمروي عن العػرب اظت ِ
ػالَؼ عنهػا مضػع فىن فػي ق لػ
ّ

مط

ً
تلك(ٕ)
ػروي
المخىلفػ ي للم ّ

 :مَاػَ اً بالض ْػعف يػو وع ِ
ػدـ الثقػ يمػا ينقلػو

م أل

اللٌحن :بُي الالـ وَّْف اظتهمل اطتطا يف العربي وؼتالُ [ٔٛج] وجو اَا ا ّذا يف «اظتص اح»(ٖ)
ّ

اظتذَّرة م

ىد
قَلو «كفس ي
فإ ٌػ ال ُلت ّسػن بػػو الظّػ ّن أل ّف مػػا علػػى مثلػػو يعػ ّد اطتطػػا

فػىن :معرو ػاً

الكالـ» ّاليُسري لو أي معرو اً بُساد ل يو للمخالُِ اظتذَّرة

بػػَ(ٗ)

عُو

ييػر ٌد عليػ كال ييقبػػل مطػ

كإف احتمل أف يك ف مصيبىن في ذلك لغ ن ق

للمخالُػ (٘)

يم ن -مُعػَؿ «مصػي اً»( -)ٙألنّػا لػَ ي نػا

ِ
ي نا ىذا ال اب ما رددنا [ٖٚأ] ،طاً ُّ
االحيماؿ يو [وأيضاً اظتدا ُر يف اطتطا والصَاب على الظػاىر ال علػى
قا؛ هي ذلك

()5
وروده ٍسػػب الظّػاىر ال علػػى ْ ػ يَ
مػػا يف نُ ػ األمػػر؛ طتُػػا ذلػػك وّػػذا قػػاؿ علمػػا األ ػػر ]:إ ّف اضتّػػم بق ػػَؿ اضتػػديث ُ
القط ؛ الحيماؿ
،الؼ ما حّمَا بو()3

فىلص ػ

ده( )2أي :ىػػذا اآل،ػ ِر
اب ر ٌ

[ٕٙد] لضااب لل ٍ(ٓٔ) قدنت ٍ

كع ػ يـ االحتفػػىؿ :اظت ػػاالةِ واالىيمػػاـ ب ػػرا االحتمػػىؿ

ومن «االحيُاؿ» و«االحيماؿ» من احملسن ما ال متُى(ٔٔ)
ّ

الحػػىؿ الثىلػػث مػػن أحػَاؿ اظتنُػػرد :أف

يتفػػرد -بالَُقيّػ مػػن «اليُػػرد»
ٌ

المتكلٌم كال يسم (ٕ)
اظتيُرِد بو من ميّلِّ ٍم غي ًره.
يف ذلك ِّ
ي
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ

وبػػالنَف مػن «االنُػراد»(ٔ) -ب ػ

حٌوٜخث.ٖ2ٓ:ٔ ٚ
ُحى عٕي ــخي ٚـ ٟحٌوٜخثٚ ٚحٌَِّ٘ :حٌٍؽش.
حٌّٜزخف حٌِّٕ َ١خىس (ٌلٓ).
وٌح ـ ٟى ٚ ,لي ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.
ـ ٟى :حٌّوخٌفشُ.
وةةٌح ـةة ٟأ  ٚد  ٚؽ ٚ ,لةةي ؿةةخءص ـةة ٟى لزةةً لٌٛةةٗ «ليّ٠ةةش» ُٚحى ـٙ١ةةخ :ـةةبْ ٛٚةةٍ١ش٘ٚ .ةة ٛه ةةؤ,
ـ «اْ» كَؾ َٗٚ ,١ؿٛحد حٌَ٘« ١ـخٌٜٛحد».

()5
()3
()2
(ٓٔ)
(ٔٔ)

وٌح ـ ٟى ٚ ,لي ٓمِ ٢خ رِ ٓ١عىٛـظ ِٓ ٓ١أ  ٚد  ٚؽِٚ ,ىخٔٙخ ـٙ١خٚ :حٌّيحٍ.
 َ:ٕ٠ـة ٟلزةٛي حٌلةي٠غ كٔةذ حٌ:ةخَ٘ ٚـة ٟكةخي حٌّٕفةَى ٚلزةٛي كي٠ؼةٗ :حٌّلٜةٛي ٕٗٗٓ:
ٚح٦رٙخؽ ٕٚ ٖٕٔ:حٌظلزَٗٚ َ١ف حٌظلَ.ٔ2ٓٓ:ٗ َ٠
ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.
وٌح ـ ٟى ٚ ,لي ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.
ىذا السطر لي يف د
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ومر َع «يسم » قَلُو(ٖ) :ال مى ي افق  ,كال مى يخىلف

قىؿ «ابن جطي»(ٗ) :كالق يؿ اظتق َؿ في أ ٌ يجو قب لي

منػو

إذا ثبتت فصىحت

أي :جريػو علػى ريػػق الُصػ ا [ٓٛب] يف وجػَه ابعػػراب يف ّالمػو؛ أل ّف األاػَ يف اصتػػاري علػى الصػَاب جريانػُو عليػو وق ػػَؿ
ٍ
مقيض ،ال َو(٘) وَف يث ت
قَلو ال يُرتؾ إال بث َت

حػػرؼ تُصػ ٍػيَ -أف يكػ

إمػى -بّسػػر اعتمػػاة
أي :اظتنُػ َػرد ٌ

ف اظتنُػ ّػرُد بػػو

ػػيئىن أخػػره

ووجػػب ق َلُػو ل ٌػ
عم ػن طىػق ب ػ مػػن ق ػ ُػَ بلغ ػ و ق يم ػ و تُػرؾ الػػيّلُ ػػا لػػم ييشػػىرؾ -بال نػػا للمُعػػَؿ -أي :اظتيُػ ّػرُد فػػي
ٌ
اظتيُرِد( )ٙبو مط  :من ذي الل ػ القدنتػ علػا حػ ٌ ( )5مػى قلطػىه فػي حػاؿ مػن خػىلف
مىع ذلك ّ

الجمىع يما ّتُرد بو كه فصي ه
ف العرابي إذا ق يػت فصػىحتي لسػالميها ؽتّػا مت ّػَ ػا
أك يئىن ارتجل آ ُ،ر من نُسػو فإ ٌ
ٌ
ت :علَػ ْت طبيعتيػ يف جػَدة اليع ػػري تص ٌػرؼ يف اظتػَ ّاد كارتجػل :ابي َػدع مػػن األلُػاظ مػى لػم ييسػػبق
ك ىػم ٍ
يُ مَ على أنّو شتعو ؽتّن تل ُّ بو ّما تق ّدـ

إلي

ّا ّف()3
ِ
عجهم
هم وجد يو سلَك َ
مقيضى ذلك ٌ

حكي( )2عن

«رؤب » :يف «القامَس»(ٓٔ)
الرؤب القطع الػيت يػُرأَب ػا ابنػا قيػَ :وبػو ُشتّػي «رؤبػ بػن
ى
ّ :

العجاج بن رؤب » انيهى وىَ باعتماة
ّ

مػػى -بُػػي اعتمػػاة نائػػب ٍُ(ٔٔ)

العجػ ِػاج» أ ٌ
كأبي ػ « ّ
ألفىظىن لم يسمعىهى ؽتّن ق لَهما كال ي بقى -بال نا

اعػػَ -كى ػػى

للمُعَؿ -إلي

ي ػرتجالف :ي يّ ػراف مػػن ّرقتػػا

ى ,ويُق َ ذلك منهما

وٌح عٕي ــخي ٚـ ٟحٌَِّ٘.
(ٔ)
ٌٔ١ض ـ ٟى.
(ٕ)
لي يف د
(ٖ)
حٌعَر ٟحٌفٜة١ق ٔ٠ ٨ةّع ِةٓ ؼ١ةَٖ)ٚ .ٕٔ:ٕ ,وِ٩ةٗ
ـ ٟحٌوٜخث( ٚرخد ـ ٟحٌٟ٘ء ُّٔ٠ع ِٓ
(ٗ)
ّ
ٕ٘خ ٕ.ٕٗ:
ـ ٟىِ :مظ ٝ٠ه٩ـِٗ .
(٘)
ـ ٟد :حٌّٕفَى.
()ٙ
ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.
()5
ـ ٟىّ :
.ْ٤
()3
عٕي ــةخي ٚـة ٟحٌوٜةخثٚ ٚحٌِّ٘ةَ :ـمةي كىةٓٚ .ٟةظؤط ٟحٌَٚح٠ةش عةٓ ٍإرةش ٚأر١ةٗ ـة ٟحٌفٜةً
()2
حٌٍّو ِٓ ٚحٌّلٜٛي (ٓ2أ).
أد حٌْ ٜي َع وّٕع :أَ ٍَٛلٗ.
(ٓٔ) حٌمخِ ّٛحٌّلِ ٢١خىس (ٍأد)ٚ .لخي ـَ ٍَ :ٗ١
(ٔٔ) ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :وخرضٚ .ـ ٟى ِىخْ «ٔخثذ ـخعً»  :ريي ِٓ «ٍإرش ٚأر »ٗ١ريي حٗظّخي.
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اظتنُرُد بو عن مته م
أمى ل جىء ىذا َ
ٌ
ب فصىحتي لالرجتاؿ كال بقت :تق ّدمت إلا ال فس ثقتي
تُرد بو كال يقبل منو؛ ألنّو لي ٍج ٍ وال ذي صاح ٍ
ّ
ّ
ي

بالَ ػ عػن العػرب(ٔ)

أك ىمػن لػم ت ٍػر ىؽ:
لالحيجاج(ٖ) بو

فإ ٌػ

تصػَ(ٕ)

بػ

د مػا تُ ّػرد
ييػر ٌ

ظتخالُيػو لػو كيأبػػىه:

(ٗ)
ػالـ العػرب
كرد عػن بعضػ م أي :الع ِػرب ػيءه ي فعػ ك ي
فػإف ى
ػىس علػػا كالم ػى(٘) أي :طتروجػػو عػػن عجػػو فإ ٌػ ال
نتنعػػو -ويف اليع ػػري بػػو بػ َػدؿ «الػػد » تُػ ٌػنن يف اليع ػػري -القيػ ي
ييقط -بال نا للمُعَؿ :-ال يُّيُػى في قب ل أف ييسم مػن ال احػ ليُعيػ ّد( )ٙبػو ويُليُػت إليػو مػ ؼتالُيػو
ظتا ذُّر [ٕٛج] كال أف يُسم مػن ً
العػ ٌ ة -بّسػر اظتهملػ األوُف وتشػديد الثانيػ  -القليلػ ً اظتخالُِػ ِ( )5إالٌ أف

يكثر ىمن يططق بػ مػط م .فػإف كثيػر قػىئل ه
م هرا العدد الّ ري(ٓٔ)
فمجىزه(ٔٔ) :مّا ُف صتَازه
عيف ال ج في القيىس,
ي
ي
النػا قَف بػو مػن اظتنُػرد()3

إالٌ أ ٌػ إف أمّنػو( )2مػ

أو جػَ ُازه اْػم

مّاف أو مصدر ميمي(ٕٔ)
ٍ

كج
للقياس

ٌ

ً
ىفٚٗ[ :أ]

أحػ ي همى :أف يكػ ف مػن طػػق بػ مػػنهم لػػم ي ً
حكػم قيى ػ ,
ي
ى

والَجػػوُ اآلخػػر :أف تك ػ ف أ ػ ػت
ً
تامليَو
حت الثابت يف نُ األمر لَ ّ
ا ت راؾ كج ص ٌ

ومػػا تن ػػو بػػو(ٖٔ) ظتخالُيػػو

قصػ ػرت -بضػػم اظتهمل ػ  -أي :نالػػت
أيُّهػػا اظتخا ػػب -يّا ّف شانو ّما قيَ[ :من الَا ر]

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5
()3
()2

«رخٌٟٛع عٓ حٌعَد» ِىخٔٙخ ـ ٟى :رخٍ٨طـخي ٌُ ٌَ ًٜ٠طزظٗ.
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :طؽٍذٌٚ .عٍٙخ :طَ ْعًُ.
ـ ٟحٌٕٔنٚ :ح٨كظـخؽ.
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ :حٍحسٚ .ـ ٟد :أىحسٚ .ـ ٟؽ :اٍحىسٚ .ـ ٟحٌف :٘52:ٔ ٞ١حٌّٕفَ ِى.ٓ٠
ـ ٟحٌٕٔن :ه٩ـٙخ.
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ١ٌ :ظعي.
ـ ٟأ  ٚؽ ٚىٌ :مٛس ٌّوخٌفشٚ .ـ ٟدٌّ :وخٌفش.
ـ ٟى :حٌعَدٚ .ـ ٟحٌف :ٞ١حٌّٕفَى.ٓ٠
ـ ٟى ٚحٌفِ ٞ١ىخْ « اْ أِىٕٗ»ٌ :ىّٕٗ.

(ٓٔ)
(ٔٔ)
(ٕٔ)

ـ ٟى :حٌىؼ.َ١
ؿٛحد :ـبْ وؼَ لخثٍ.ٖٛ
ـ ٟى ِىخْ «ِىخْ ٌـٛحُٖ٠َ١ :»ّٟ١ِ ...ك ؿٛحُٖ ِٜيٍ ِ.ّٟ١

(ٖٔ)

ـ ٟىِٚ :خ ٠عٕٗ.
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ع ػػن

وآ يو من الُهم السقيم(ٔ)

وّم من ٍ
عائب قَالً ا ي اً

كيحتمػػل أف يك ػ ف

اظتيُػ ّػرُد بػػو(ٕ) اظتػػذَّر

ًم ٌمن لػيس فصػيحىن(ٖ) أك أكثى ػ ىر ا ػتعمىلى
الُصي فسرلَ :د َ ََ ،في كالم بّثاره منو
ىى
إالٌ أ ٌف ذلػػك

ابي الفصي
فإ ٌف العر ٌ

ػػمع

ػيعماؿ السػام الُصػي للُّػ ِ مػن ذػري الُصػي
(ٗ) أي :اْ َ

يػػو ّا ػ ٌ -يق ػ

[ٔٛب] الُصػػي َ ظتػػا شتعػػو مػػن ذػػري الُصػػي قلٌمػػى «-مػػا»
ّ
[ذو](َ )ٙملَ َّ ٍ َوم َّنٍَ إذا عي ؿُ :ح َّؿ ب -وتَرؾ ذ َّْر الُاعَ لعدـ العلم بػو -عن

عػػن لغت ػ الفصػػيح إلػػا اْػػيعماؿ ل ػ ٍ أخػػرل ػػقيم و

بالُا  -ترَّها اْرتذاالً عتا( )5صتَدة عو

ف ػػىلق

كلم يعبأ:

لتيَُ
ْ

بى

ل يف خت ػريع م ػػا ج ػػا م ػػن الُص ػػي ؼتالُػ ػاً للقي ػػاس

للمُعَؿ -فصىحتي

أي :اظتيُػ ّػرد بػػو

مػػن غي ػ ًره

مػػن اظتيّلّمػػني بػػو

يف ّالمػػو(٘)؛

لعػػدـ اْػػيجماعها مػػا يعيػػب للُصػػاح

عىف

ػى -

لضعُها

أف ييقب ػػل ًم ٌمػ ػن ي ػ ػ

ت(- )3بال ن ػػا

لسطَع نَرىا
أمػػره يف ىػذا اظتيُػّػرد( )2بػػو

ونائػب اعػػَ «يق ػَ» قَلػػو :مػػى يػ رده وإف تُػّػرد بػو و،ػػالَف القي َ
ػل ي
ػاس كييحمػ ى
علا مى عيرؼ من حىل يف الُصػاح ال ُلتم َػَ علػا مػى عسػا أف ييحتمػل مػن ضتػَؽ ،لَ ٍػَ يػو بػو
ىدةً من ثبتػت(ٓٔ)
نطَق لذلك ّذلك كمى أ ٌف علا القى ي [ٖٙد] يف األحّاـ الشرعيّ قب ىؿ
ى

(ٔ)

ِ
شرؼ ٍ
ال يت للمين من قصيدة مطلعها :إذا ذامرت يف ٍ
النجَـ
ال تقن ْ ا دوف
مروـ
َ
ينظر شرح ديَاف اظتين اظتنسَب أل ال قا العّ ريي ٗ ٜٔٔ:رقمٕٗٛ :
ٌٔ١ض ـ ٟؽ  ٚى« ٚ .حٌّظفَّى» ـ ٟد  ٚؽ :حٌّٕفَى.

(ٖ)

ـ ٟأ :ـٜل١لخٚ .ـ٘ ٟخِٖ ؽ :أ ًٛحٌٕٔوش «ـٜل١لخ»ٌ .عٍٗ و« ْٛـ١ٜلخ» .أ ٘.وخطزٗ.

(ٗ)

«أ ٚأوؼةَ حٓةةظعّخٌٗ» ـة ٟىٚ :وؼةةَ حٓةظعّخٌٗٚ .عٕةةي ــةخي ٚـةة ٟحٌِّ٘ةَٚ :وؼةةَ حٓةظّخعٗ ٌةةٗٚ .ـةةٟ
حٌوٜخثٚ :ٚوؼَ ٌٙخ حٓظّخعٗ.
ِىخْ حٌـخٍ ٚحٌّـَ ٍٚـ ٟىٛ٠ :ؿي.
ُ٠خىس ٠مظٙ١٠خ حٌٔ١خق.
«حٓظًَح٨ا ٌٙخ» ـ ٟى :حٓظيٌٙ ٨٨خ.

()3

عٕةةي ــةةخي ٚـةة ٟحٌوٜةةخثٚ ٕ5:ٕ ٚحٌِّ٘ةةَٗ :ةةَٙصٚ .ـةة ٟحٌفةة٘٠ :٘3ٔ:ٔ ٞ١ةةٙي .لةةخي حرةةٓ
حٌ ١ذ ٔٚ :٘3ٔ:ـ ٟحٌٕٔن حٌّٜللشَٙٗ :ص.
ـ ٟؽ  ٚى :حٌّٕفَى.
عٕي ــخي ٚـ ٟحٌوٜخثٚ ٚحٌَِّ٘ :هَٙص.

(ٕ)

(٘)
()ٙ
()5

()2
(ٓٔ)
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ع التيػ

بطريػػق مػػا حتسػػيناً للظّػػن بػػو

كإف كػػىف يج ػ ز(ٔ) كرب ػ فػػي البػػىطن؛ إذ ل ػ لػػم يؤخػػر
ك يف َّنػو ا َػد َر عػن رويّيػو وذتػرة صػاحيو أو
بىل ٌ
شٌ

ب را ِ
الَجو ل ٌدل :أل ضى(ٕ) األم ُػر إلا ٍترؾ الفصي
أو أنّو رقَو ما أ،رجو عنها جا بذلك ّػذلك ك ق ً
ط(ٖ) كل اللغىت لػذلك االحيم ِ
ػاؿ

االحيماؿ إّفتا نتن االْيدالؿ إذا قَي(ٗ) وإالّ هَ ّاطتياؿ يف قَة اعتَاف واال،يالؿ(٘)
ّ

لّ ّػن ػروؽ االحيمػاؿ

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ٨ :لظ.ٝ٠
أ  ٚد  ٚؽٓٚ :م.٢
«أّّخ ّٕ٠ع حٓ٨ظي٨ي اًح لة »ٞٛوةٌح ـة ٟحٌفةٚ ٘3ٕ:ٔ ٞ١ـة ٟأ  ٚد  ٚؽ :أّّةخ ّٕ٠ظةع حٓ٨ةظي٨ي
رٌٌه ا ّ٨اًح لٚ .ٞٛـ ٟى :أّّخ َ ٠ق ـ ٟحٓ٨ظي٨ي اًح ل.ٞٛ

(٘)

ٌ٘ح ِزٕ ٟعٍة ٝحٌمخعةيس حٌظةٔ٠ ٟةظعٍّٙخ حٛ٤ة ْٛ١ٌٛـة ٟحٓةظي٨٨طٚ ُٙرةَح٘٘ٚ ُٕٙ١ة« ٟحٌةيٌ ً١اًح
َ١أ عٍ ٗ١ح٨كظّةخي ر ةً رةٗ حٓ٨ةظي٨ي»ٚ .حٌلةك ّ
أْ ِع:ةُ ح٤ىٌةش  ٠ةَأ عٍٙ١ةخ ح٨كظّةخيٌٚ .ةٌٌه
ه ّٚحٌ٘خٍف ح٨كظّخي حٌم:ٕ٠ .ٞٛةَ عٍةٓ ٝةز ً١حٌّؼةخي ِٕخل٘ةش آ٠ةش حٌٟٛةٛء ـة ٟرلةغ حٌّـّةً
ٚحٌّز ٓ١ـ ٟح٦رٙخؽ ٕ١ٓٚ .ٕٕ2:ؤط ٟأٔٙخ ِٓ أىٌش أر ٟك١خْ ـة ٟحٌةَى عٍة ٝحرةٓ ِخٌةه ـة ٟحٌفةَع
حٌؼخٌغ عَ٘.
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قىؿ «ابن جطي»(ٔ) :اللغىت
حج ه
ٌ
إعماؿ «لي
في إعمىؿ «مى» َ
عند أىلها وذريىم

ترك

(ٗ)

الفرع الراب
ُّ
اظتعيد

ا ّما ُعلػم ؽتػا م ّػر(ٕ) [علػا اختالف ػى](ٖ) كل ػى

أال ترل -أيّهػا الصػاٌف للخطػاب -أ ٌف لغػ

الحجػىز(٘) أي :أىلِػو -وتقػ ّدـ بيانػو-

لقَة شػ هها ػا يف نُػي اضتػاؿ واصتمػَد
» بشرو و اظتعرو ؛ ّ

يص أف ال يعمَ()ٙ
؛ لعدـ ا،يصااها باألشتا وأاَ ما ال مت ُّ

كلغػ ى التميميٌػين فػي

وؽتا يُساؿ عنو اظتطارحَف يف األدب معر اصتَاب من قَلو[ :من الّامَ]

اجػاب :مػا قيَ احملب حػراـ()5

ِ
قلت لو :انيسب
ومهُهف األعطاؼ ُ
ُ
واصتَاب :أنّو أجاب بانّو من «دتي ٍم» بنقتاؿ «ما» ,ولَ ّاف حجازياً ألعملها

ِّ

ُ

[كل مط مى يقبل القيىس] (.)3

فلػػيس لػػك [ٖٛج] -أيّهػػا الصػػاٌف للخطػػاب -بعػػد ورود ّػػَ مػػن الػػَجهني عػػن قائلػػو أف تػػر ٌد إح ػ ل
(ٓٔ)
()2
ألعا ليست أحق بذلك منها
مرج ؛ ّ
اللغتين بصىحبت ى ؛ ألنّو ترجي ٌ لألمر بال ّ
ك ػػيأتي فػػي
والرتاجي

ذلػػك ماي ػ (ٔٔ)
أي :زيػػادةٌ
ه

فػػي «الكتػػىب

السػػىدس» ,اظتعقػ ِ
ػَد لليعػػادؿ

()5
()3
()2
(ٓٔ)

حٌوٜخث( ٔٓ:ٕ ٚرخد حهظ٩ؾ حٌٍؽةخص ٚوٍّٙةخ كـّ ةش) ٚحٌِّ٘ةَ (حٌٕةٛع حٌٔةخىّ ع٘ةَ حٌفخثةيس
ح َِّٚ .ٕ٘5:ٔ )ٌٝٚ٤و َ٩حرٓ ؿٌٕ٘ ٟح ـ ٟحٌّم ّيِخص حٌظٕز ٗ١حٌؼخٔ.ٟ
وةةٌح ـةة ٟىٚ ,ـةة ٟد :ؿةةخء رٙةةخٔ١ٌٚ .ةةض ـةة ٟأ  ٚؽٚ .لةةي وظزةةض ـةة ٟد ػةةُ ٗ ة زضٚ .ـةة ٟحٌفةةٞ١
ٔ :٘3ٖ:حٌّعظي رٙخ حٌّٕٔٛرش ٦كي ٜحٌمزخثً حٌٔخرمش ـ ٟوة َ٩حٌفةخٍحر .ٟا ٨أْ ٠مةخي :اْ حرةٓ ؿٕةٟ
٠ ٨مٛي رخٌظو.ٚ١ٜ
حٌِ٠خىس ِٓ ــخي.
ٌٔ١ض ـ ٟى.
عٕي ــخي :حٌلـخُ.ٓ١٠
 :َ:ٕ٠حٌىظخد (رخد ِخ ؿةَِ ٜـةٌَ« ٜة »ْ١ـة ٟرعة ٞحٌّٛحٟةع) ٔٚ ٘5:حٌّمظ٠ةذ (رةخد ِةخ
ؿةةَ ٜـةة ٟرعةة ٞحٌٍؽةةخص ِـةةَ ٜحٌفعةةً ٌٛلٛعةةٗ ـةةِ ٟعٕةةخٖ) ٗٚ ٔ33:حٜٔ٦ةةخؾ (حٌّٔةةؤٌش )ٔ2
ٔ(ٚ ٔٙ٘:حٌّٔةةةةؤٌش ٕٓ) ٗٗٔ  ١ؿةةةةٛىس ِزةةةةَٚن ٚحٌظةةةةٌٚ ً١٠حٌظىّ١ةةةةً ٗٚ ٕ٘ٗ:حٌظٜةةةةَ٠ق
ّٔ٘ٚ ٕٙٔ:ع حٌٛٙحِع ٕ.ٔٓ2:
ٓزك ًوَٖ ـ ٟحٌظٕز ٗ١حٌؼخٔ ِٓ ٟحٌّميِخص.
حٌِ٠خىس ِٓ ــخي.
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٛ :خكزظٙخ.
وٌح ـ ٟىٚ ,لي ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽٔ١ٌ »َِ٥ٌ« ٚ .ض ـ ٟى.

(ٔٔ)

ُحى عٕي ــخي :و.َ٩

(ٔ)
(ٕ)

(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
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قىؿ «ابن جطي»(ٔ) :علي
الم

الُرع الخىمس
(ٕ) أي :اظتسي ّد ِؿ

ر ,وىم اضتا رة و«اميناع» م يدأ واطتػب ميعلػق

قَلػو :مػن

امتطىعي الخر للدليَ عػن أهػل المػ ر,

ػائن مػن ا،ػيالؿ ّالمهػم
االخػتالؿ [٘ٚأ] أيٌ ّ :

(ٖ)

يطػ و أي:

ً
ظتدا،ل ال ري عتم(ٗ)
كالفسىد لل يهم ظتخالط ذري اصتن كل عيلم -بال نػا للمُعػَؿ -أ ٌف أهػل م
أي :مػػن العػػرب ب ػىق ف علػػا فصػػىحت م اظتيَار ػ ِ(٘) عتػػم مػػن أاػػَعتم لػػم يىع ػ ًرض عتػػم بال ػػث( )ٙللغػػت م
ػػيءه مػػن

(ٔ)
(ٕ)

(ٖ)

(ٗ)
(٘)
()ٙ

الفسػػىد ّإمػػا لعػػدـ اظتدا،ل ػ أو لقػ ّػَة االح ػرتاز مػػن الي يػػري واالح ػرتاس مػػن الُسػػاد

ل جػػو الخ ػ ير

حٌوٜخث( ٚرخد ـ ٟح٤هٌ عٓ أً٘ حٌّيٍ وّخ ٠ئهٌ عٓ أً٘ حٌٛرَ) ٕ.٘:
ٌٍ ٝؽةةخص
ةَ َ
عٕةةي ــةةخي :عٍةةش حِظٕةةخع ح٤هةةٌ عةةٓ أ٘ةةً حٌّةةيٍ ,وّةةخ ٠ئهةةٌ عةةٓ أ٘ةةً حٌةةٛرَ ِةةخ عة َ
حٌلخَٟس ٚأً٘ حٌّيٍ ِٓ ح٨هظ٩ي ...لخي حرٓ حٌ ١ذ ٔ :٘3٘:ل( :ٌٗٛعٍّةش حِظٕةخع ح٤هةٌ) اٌةن...
 )ٝأٓ :ٞةزذ حِظٕةخع أثّةش
عةَ َ
٘ ٛرىَٔ حٌعٚ ٓ١ط٘ي٠ي حٌِ ٛ٘ٚ ,َ٩زظيأٚ ,هزَٖ ل ٌٗٛرعةيِٖ( :ةخ َ
حٌعَر١ش ِٓ ح٤هٌ عةٓ أ٘ةً حٌّةيٍٓٚ ,ة ّىخْ حٌّةيْ ٚحِٜ٤ةخٍ ِةخ عةٌٍَ ٝؽةخص حٌلخٟةَس .أ:ٞ
كةيَع ـٙ١ةةخ ِةةٓ حٌفٔةةخىٚ .لةةي كةةَّؾ حٌ٘ةةخٍف ٘ةةٌح حٌىةة َ٩عةةٓ ِٟٛةةٛعٗٛٚ ,ةةلّفٗ ٚطٜةةَّؾ ـ١ةةٗ
ط َّٜـخ ا عـ١زخ ا عٍ ٝعخىطةٗ ـة ٟعةيَ حٌظؼزةضٚ ,وؼةَس حٌظ٘ةزّغ رةخٌظوّ ٓ١حٌفخٓةيٚ ,حٌلةيّ حٌّو ةت,
ــعً (عٍّظٗ)( :عٍ )ٗ١ر١ٜؽش حٌـخٍ ٚحٌّـَٚ ,ٍٚؿعً حٌ َ١ّ٠عخثةيحا عٍة ٝحٌّٔةظييّ ٚ ,لةخي٘ :ةٛ
ك ٌةٗ
هز ٌَ ِم ّيَِٚ ,زظيإٖ (حِظٕخع) .أ :ٞعٍ ٝحٌّٔظييّ حِظٕخع ح٤هٌٌ٘ٚ .ح وِ٨ َ٩عٕ ٨ٚ ,ٌٗ ٝطعٍُّ َ
رّخ رعيٖ ِٚخ لزٍٗٚ ,أّّخ ٠ظـَّأ عٍٍٛٓ ٨ ِٓ ٗ١مَ ٌٗ ـّ ٟ
حٌفٓ ,رً  ٨ٚاٌّخ ََ ,ـ٠ة٩ا ع ّّةٓ ٠ظ ّٜةيٜ
د حٌةٌ٘ ٞةٌٙ ٛةٌح ّ
حٌفةٓ اِةخ ٌٌَٚ .ةٍ ٛحؿةع «حٌوٜةخثِ »ٚةخ ٚلةع ـةِ ٟؼةً ٘ةٌٖ
ٌَ٘ف ِؼً ٌ٘ح حٌىظةخ ِ
حٌ ١ٍٛة ِش ,رةةً ٌةة ٛطؤ ِّةةً رعةة ٞحٌظؤ ِّةةً ٍ٤هةة ٝعٍةةُ ٝعةةّٛحٍٖ َِِْ ١ةةٗٚ .لةةي ؿعةةً «حرةةٓ ؿّٕةة »ٟـةةٟ
«حٌوٜخثٌ٘ »ٚح حٌى َ٩عمذ طَؿّش ,ـؤٍٚى٘خ حٌّٜةّٕؿ ِوَ١ٚةشاٚ .عزخٍطةٗ ـة« ٟحٌوٜةخث:»ٚ
عةٌٍَ ٝؽةخص
رخد ـة ٟطةَن أ٘ةً حٌّةيٍ وّةخ أُهةٌ عةٓ أ٘ةً حٌةٛرَ .ػةُ لةخي :عٍّةش حِظٕةخع ًٌةه ِةخ َ
ةةةَف رٙةةةةخ حٗ٦ةةةةخٍس حٌٛحلعةةةةشَ ـةةةةٟ
حٌلخٟةةةَس اٌن...ـؤىهةةةةً حٌّٜةةةةّٕؿ حٌظَؿّةةةةش ـةةةة ٟحٌىةةةٗٚ ,َ٩ة َ
«حٌوٜخث .»ٚـةؤٍحى حٌ ّ٘ةخٍف أْ ٠ِ٠ةي ـة ٟا٠٠ةخف ًٌةه رّةخ ٓةٍىٗ ِةٓ طٍةه حٌّٔةخٌه .ـٕ١زؽةٌّ ٟةٓ
ٚحٌٔةزق ـةِٔ ٟةخثٍٗٚ .هللا
طّٜي َِ٤ ٜأْ ٠لمّك ِّٙةخص ِٔةخثٍٗ ,أ٠ ٚظةَنَ حٌوة ٝٛـة ٟؿيحٌٚةٗ,
َ
حٌَّٗي ٓزلخٔٗ.
ع ح٤هةةٌِ ...ةةٓ حهةةظ٩ي وِٙ٩ةةُ» وةةٌح ـةة ٟىٚ ,ـةة ٟأ  ٚد  ٚؽ :حِظٕةةخ ُ
«حِظٕةةخ ُ
ع ح٤هةةٌٚ ,حِ٨ظٕةةخع
حٌيٌ ,ٍٟ١عٓ أً٘ حٌّيْ ُ٘ٚ ,حٌلخَٟسٚ .عٍِ ٗ١يحٍ حٌظعٍ ً١ـ ٟلِ :ٌٗٛةٓ ح٨هةظ٩ي أ٨ :ٞهةظ٩ي
و.َ٩
لخي حرٓ حٌ ١ذ ٔ :٘3ٙ:ل ِٓ( :ٌٗٛح٨هظ٩ي) اٌنٌ ...
ر١خْ ٌ (ِخ عةَٚ .)ٝلٌٛةٗ ـة ٟحٌ٘ةَف :اْ
«ِٓ» طعٍ١ٍ١ش ٌ «ِخ» ِ ٨عٕ ٌٗ ٝؤخرمٗ.
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :حٌّظٛحطَس.
ٌ ْ١ـ ٟى.
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عػػط

م وإف ّػػانَا مػػن أىػػَ اظتػػدر(ٔ)؛ أل ّف اضتا ػػرة بػػذاهتا ليسػػت مانع ػ ً مػػن االحيجػػاج بػػَ لعػػروض الُسػػاد ػػنذا أ ُِمػ َػن جػ َػاز

االحيجاج
ُ

كمى يؤخر عن أهل ال

بر من أىَ ال ادي الذين َف يدا،لَا اضتا رة

ككػرا(ٕ) لػ فشػػىٕٛ[ :ب] َظهػَػر فػػي أهػػل الػ بر :العػ ِػرب بال اديػ (ٖ) مػػى ػػىع فػػي لغػ
(ٗ)
ً
ِ
كالفسىد «-مػن»
تُنن يف اليع ري](٘)  -من الخلىل
أهل الم ر  :اضتا رة -واليع ري بػ«شاع» بدؿ [« شا» انياً ٌ

ً
دائر م علّيػو وجػَداً وعػدماً( )ٙمػ وجػدت االْػيقام
ضْ :ترُؾ لغت ى؛ أل ّف اضتّم ٌ
و ىرفٍ ي
«من» بيا ٌف لػ«ما» -ل ى ىج ى
االْيقام احيُ ّع بو من( )ٚأىَ اظتدر( )ٛوالَبر وم ُقدت ال يف َّ منهما
كىد

قىؿ «ابن جػ

صر
رل :ن ُ

ب

» :كعلا

ػاج وعدمػو
ذلػك األا ِػَ العمػل :االحيج ُ

ي

كيىن :منسَباً لل ادي فصيحىن؛ ل ل اللّ ن عليو

كإذا(ٔٔ) كىف الشا ُف ق

-للي

(ٓٔ)

()ٜ

فػي كقتطػى هػرا؛ ل ٌػى ال

لتيع بو وإف ّاف من ّْاف الَبر
ال ّ

قيق -ركم أ ٌػ  رأل(ٕٔ) رجػالن يلحػن يف عهػده 

وّانت العرب يف عنَُاف(ٖٔ) ّماعتا ومنيهى إّماعتا وم ذلك َجد يو من يل ن ال نظر إليو(ٗٔ)
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ

وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :حٌّيْ.
ـ ٟحٌٕٔنٌٌٚ :حٚ .عٕي ــخي ٚـ ٟحٌوٜخثٚ :ٚوٌٌه.
«حٌعةَد رخٌزخى٠ةش»وةةٌح ـة ٟىٚ ,ـة ٟأ  ٚد  ٚؽِ :ةةٓ أ٘ةً حٌزخى٠ةةش حٌةٌٌ ٓ٠ةُ ٠ةةيحهٍٛح حٌلخٟةَسٌَٚ .ةةُ
أػزظٙخ ّٙٔ٤خ ؼخٌزخ ا طىَح ٌٍ ٌٍـٍّش لزٍٙخ.
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :حٌّيْ.
وٌح ـ ٟىٚ ,لي ٓمِ ٢خ رِ ٓ١عىٛـظ ِٓ ٓ١أ  ٚد  ٚؽ«ٚ ,ريي» ـٙ١خ٠ :يي.
ٌٖ٘ لخعيس أ١ٌٛٛش ِٕؼٍٛس ـ ٟوظذ ح ٟ٘ٚ ٓ١١ٌٛٛ٤أْ حٌلىةُ ٠ؼزةض عٕةي ٚؿةٛى عٍّظةٗ أٓ ٚةززٗ

()5

ٕ٠ٚظفةة ٟعٕةةي ـمةةيحّٔٙخٚ .حٌٔةةزذ ٚحٌعٍةةش ِظَحىـةةخْ أ ٚحٚ٤ي ِوٜةة ٙٛرّةةخ ٌةةُ طٙ:ةةَ كىّظةةٗ أٚ
ِٕخٓزظٗ ويٌٛن حٌّْ٘ ـبٔٗ ٓةزذ ٌٛؿةٛد حٌٜة٩س ٚحٌؼةخٔ ٟرّةخ هٙةَ وخٓ٦ةىخٍ ـبٔةٗ عٍةش ٌلة ّي
َٗد حٌوَّ ٚكىّظٗ ً٘خد حٌعمً:ٕ٠ .ةَ :حٌّلٜةٛي (ه ةخد حٌٟٛةع) ٔ(ٚ ٔٓ2:حٌىة َ٩ـةٟ
حٌم١خّ) ٘ٚ ٘:ح٦رٙخؽ (حٌظمٔ ُ١حٌؼخٌغ ٌٍلىُ اٌ ٝحٌٔزذ ٚحٌّٔزذ) ٔ(ٚ ٙ٘:حٌىظخد حٌَحرةع ـةٟ
حٌم١ةةةخّ) ٖ(ٚ ٖ:أٍوةةةخْ حٌم١ةةةخّ) ٍٖٚ ٖ5:ـةةةع حٌلخؿةةةذ (ه ةةةخد حٌٟٛةةةع) ٕ(ٚ ٔٔ:وظةةةخد
حٌم١خّ) َٕٗٚ ٖٔ5:ف حٌّٛحلؿ ٕٚ ,ٕ3:حٌظلزَٗ َ١ف حٌظلَ( َ٠ه خد حٌٟٛع) ٖ.ٖٔٓ٘:
وٌح ـ ٟىٚ ,لي ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ«ٚ ,حٌّيٍ» ـٙ١خ :حٌّيْ.

()3
()2

وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :حٌّيْ.
حٌعزخٍس ـ ٟى رعي حُٓ حٗ٦خٍس «ٌ٘ح» :ـ ٟح٨كظـخؽ ٚعيِٗ.

(ٓٔ)
(ٔٔ)
(ٕٔ)
(ٖٔ)
(ٗٔ)

ٌ ْ١ـ ٟى.
حٌوٜخث.3:ٕ ٚ
عٕي ــخي ٚـ ٟحٌوٜخثّٓ :ٚع.
ـ ٟحٌٕٔن :عٕٛحٌْٚ .عً ِخ أػزظٗ ٘ ٛحٌٜٛحد.
ؿٛحد حٌَ٘ ١عٕي ــخي :ـمخي« :أٍٗيٚح أهخوُ ـمي ٟةًّ »٘ٚ .ة ٛـة ٟحٌوٜةخث.ٕٗٙ:ٖٚ ,3:ٕ ٚ
ٚلةةي ًوةةَٖ حٌٔةة ٟ١ٛ١ـةة ٟحٌِّ٘ةةَ ٕ ٖ2ٙ:عةةٓ َِحطةةذ حٌٕلةةٌٚ .٘ ٙ ٓ١٠ٛف:ةةٗ ـةة ٟحٌَّحطةةذ:
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(ٔ)
علي
ككرلك « ٌ
الطح أي :مقدماتِػو
علا ك

ال ٍ
ػب» رأى مػن يل ػن

بن أ

ل ػ َ العػػرب وزاد

إلػػا أف ػػىع

(ٕ)

حتػا حملػ :

ػمَع لػو
َبعػث عليّػاً ذلػك اظتس ُ

وقػاؿ ل ػ«أ األْػَد الػدؤِف» :انػ ُ ىػذا الن ػَ مػن حينئ ٍػذ بػدأ اللّ ػن ودا،ػَ الُسػاد

يف احملػػاورات(ٖ)

كا

ػػتمر يف اظتخا

ٌ

ػىد اللسػػط
ػػات فسػ ي

ػادة
بػػاطتروج عػػن جػ ّ

العرب يف ػتاوراهتا ح اار يقَؿ بعضهم :الل ن انعينا والل ن بضاعينا وْجيينا(ٗ)
والعامالف(٘) تنازعا « سادا» اعال يعمَ الثآف ويضمر مثلو يف األوؿ

مش

(ٔ)

ً

ً

ّ

را ظىهرا :حاالف مرتاد ياف إف قيَ كَازه أو ميدا،لياف()ٙ
ن
ن

أٍٗيٚح أهخوُٚ .أهَؽ حٌلخوُ ـِٔ ٟظيٍوٗ ٕ ٘ٔٙ:ـ ٟوظخد حٌظفٔ ,َ١طفٍٔٛٓ َ١س كُ حٌٔةـيس,
ٍلةةُ ,ٖ5ٓٓ :عةةٓ أرةة ٟحٌةةيٍىحء  لةةخيٓ :ةةّع حٌٕزةةٍ  ٟؿ ة٩ا لةةَأ ـٍلةةٓ ـمةةخي ٍٓةةٛي هللا :
أٍٗيٚح أهخوُٚ .لخيٛ :ل١قٚ .ألَّٖ حٌٌ٘ز :َ:ٕ٠ .ٟوِٕ حٌعّخي ٍٔ ,ٙٔٔ:لُٚ .ٕ3ٓ2 :لةي ًوةَ
٠خلٛص ؿٍّش ِٓ ح٤كخى٠غ ـٌ٘ ٟح حٌٜيى ـ ٟأ ّٚي وظخرٗ ِعـُ ح٤ىرخء ٔ.ٕٖ:
ا
ـةةة ٟحٌٕٔةةةنٌٚ :ةةةٌٌه٘ٚ .ةةة ٛطلَ٠ةةةؿُٚ .حى عٕةةةي ــةةةخي لزٍةةةٗٓٚ :ةةةّع عّةةةَ ٍؿةةةٍ٠ ٩لةةةٓٚ .ـةةةٟ
حٌوٜخثٍٚٚٚ :ٚح أ٠٠خ ا أْ أكي ُ٨ٚس عَّ ٍ ٟٟهللا طعخٌ ٝعٕٗ وظذ اٌِ ٗ١وظخرخ ا ٌلٓ ـ١ةٗ ,ـىظةذ
ح٤عَحرة ٟحٌةٌ ٞألةَأٖ حٌّمةَة ﭽ
اٌ ٗ١عَّ :أْ لٕع وخطزه ٓ١ٛخ ا ِٓ ُِٞٚ ٍٚ .كةي٠غ عٍة ِّ  ٟةع
ّ
ة :ٟرَثة ُ
ةض ِةةٓ ٍٓةةٛي هللا .ـةةؤٔىَ ًٌةه عٍةة, ٟ
ﭼ ﭽ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ورَسُولهِ ِﭼ كظةة ٝلةةخي ح٤عَحرة ّ

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

٤ ٍُٓٚر ٟحٛٓ٤ى ِِٓ عًّ حٌٕلِ ٛةخ ٍٓةِّٗ :ةخ ٠ ٨ـٙةً ِٟٛةعٗ ـىةخْ ِةخ ٠ةَِ ٜٚةٓ أؼة١٩
حٌٕةةخّ ِٕةةٌ ًحن اٌةة ٝأْ ٗةةخعٚ .هزةةَ عّةةَ رةةٓ حٌو ةةخد ـةة ٟحٌّؽٕةة ٟـةة ٟحٌٕلةةٚ ,ٗ٘:ٔ ٛحٌِّ٘ةةَ
ٕ ٖ25:عٓ َِحطذ حٌٕلٚ .ٙٙ ٓ١٠ٛـ١ةٗ أْ حٌةٌٌ ٞلةٓ وخطةذ ٚحٌ١ةٗ أرةِٓٛ ٟة ٝحٗ٤ةعَ .ٞأِةخ
ة ٟـٙةة ٛـةة ٟا٠٠ةةخف حٌٛلةةؿ ٚح٨رظةةيحء ٨رةةٓ حٔ٤زةةخٍٚ ٔٗ:ٔ ٞـ١ةةٗ أهزةةخٍ
هزةةَ ح٤عَحرةةِ ٟةةع عٍة ّ
أهَ ٜعٓ حٌٍلٓ ٔٚ .ٖ5 ,ٕ٘ ,ٕٕ:ٔ َ:ٕ٠مٍٗ عٕٗ حٌمَ١ز ٟـ ٟطفٔةٔٔٚ ,ٕٕ:ٔ َٖ١ةوش حٌظَوةٟ
ٍٔٚٚ ٖٗ:ح٘خ أر ٛك١خْ ـ ٟحٌزلَ حٌّلٍٛٓ( ٢١س رَحءس ّ٘ )3:
أْ حٌمٜش ِع عَّ رٓ حٌو ةخد
ٍ ٟٟهللا عٕٗٚ .ـ ٟحٌفَٓٙض (حٌـِء حٌؼخٔٚ ٗ٘ )ٟـة ٟطَؿّةش أرة ٟحٓ٤ةٛى حٌةيإٌ ٟـة ٟطةخٍ٠ن
ىِ٘ك (ٍلُ  ٔ32:ٕ٘ )ٕ22ٙأٔٙخ ِع أر ٟحٛٓ٤ى ػةُ ًوَ٘ةخ ِةَس أهةَ ٜعٍة ٝأّٔٙةخ ِةع عّةَ
ٕ٘ٚ ٔ2ٕٚ ٔ2ٔ:ـةةِ ٟعـةةُ ح٤ىرةةخء (ٍلةةُٚٚ ٔٗٙٙ:ٗ )ٙٔ3 :ـ١ةةخص ح٤ع١ةةخْ (ٍلةةُ)ٖٖٔ :
ٕٓٚ ٖ٘5:ةة َ١أعةة َ٩حٌٕةةز٩ء (حٌ زمةةش حٌؼخٔ١ةةش ِةةٓ حٌظةةخرعٍ ٓ١لةةُٚ 3ٖ:ٗ )ٕ3 :طةةخٍ٠ن حٓ٦ةةَ٩
(حٌ زمةةش حٌٔةةخرعش ٍلةةُٛٚ ٕ53:٘ )ٕٔٗ :ةةزق ح٤ع٘ةة ٔٙ2:ٔ ٝأْ حٌمٜةةش ِةةع أرةة ٟحٓ٤ةةٛى.
١ٓٚؤطٌ٘ ٟح حٌوزَ ِٚخ رعيٖ ـ ٟحٌىظخد حٌٔخرع.
«ٍأٍ٠ ِٓ ٜلٓ» ٌ ْ١ـ ٟى.
ـ ٟد  ٚى :حٌّـخٍٚحص.
ـ ٟأٗ :ـظٕخٚ .ـ ٟد  ٚؽ  ٚىٗ :ـ١ظٕخٌٚ .عً ِخ أػزظٗ ٘ ٛحٌٜٛحدٚ .ل« ٌٗٛر٠خعظٕخ ٌ »ٚة ْ١ـةٟ

(٘)

ى.
أٗ« :ٞخع» «ٚحٓظَّّ »ٚ .ـ ٟحٌف :٘2ٓ:ٔ ٞ١ـخعً «ٗخع» «حٌٍلٓ» حٌّف ِٓ َٛٙحٌى.َ٩

()ٙ

حٚ٤ي لةةةٛي حٌـّٙةةةٚ ٍٛحٌؼةةةخٌٍٔ ٟفخٍٓةةةٚ ٟحرةةةٓ عٜةةةفٚ ٍٛؼَّ٘١ةةةخٚ .عٕةةةيُ٘ « هةةةخَ٘حا» ٛةةةفش
ّ
حٌّٔظىٓ ـ:ٕ٠ .ٗ١ةةةَ :حٍط٘ةةةخؾ حٌ٠ةةةَد ٖٚ ٔ٘2٘:حٌظٜةةةَ٠ق
«ٍِ٘ٛٙحا» أ ٚكخي ِٓ حٌَ١ّ٠
ّٔ٘ٚ ٙٓٔ:ع حٌٛٙحِع ٗ.ٖ5:
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فيطبغػ ػػي :يُطلػ ػػب أف ييسػ ػػت ىحش
ػل أحػ و ؛ ل لََػ الُسػػاد للّ ػ (ٕ) يف ىػػذه األزمنػ و شػ ّػَ اطتطػػا واللّ ػػن يهػػا(ٖ) إلػػا(ٗ) أف
الخػػر للشػػاىد عػػن كػ ٌ
تق ل لغت أي :اظتاَ،ذ عنو كتشي ى فصىحت ويءمن ادور اللّ ن منو
ػاد الفػراء»(٘)
كق قىؿ «لتػىي بػن زي ٍ
ػرد :إالٌ أف ييسػم -
فػي بعػض كالمػ يمػا يء،ػذ وي ّ
ي
-بال نػ ػػا للمُعػ ػػَؿ

بال نػػا للمُعػػَؿ-

ػػيءه مػػن [ٗٛج] الّػػالـ مػػن بػ كم فصػػي و ؛

أو الُاعػ ػػَ أي :اآل،ػ ػػذ لالْيشػ ػػهاد -مػ ػػن

لسػػالميو عػػن اطتطػػا يف اليع ػػري

فيق لػ

(ٔ)

()ٙ

حج ٌ [ٗٙد] صتَدة لسانو وحسن بيانو
أي :ما شت منو ألنّو ّ

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ

ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :ـ.ٟ
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٌٍ :فعً.
ُحى ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :أ.ٞ
عٕي ــخي ٚـ ٟحٌوٜخث :ٚاّ.٨
حٌوٜخث.2:ٕ ٚ
عٕي ــخي ٚـ ٟحٌوٜخث :ٚا ٨أْ طّٔع ٗ١جخ ا ِٓ ري ٞٚـ١ٜق ـظمٌٛةٗ .لةخي حرةٓ حٌ ١ةذ ٔ:٘2ٔ:
لٌٛةةٗ( :ا ٨أْ طٔةةّع) رظةةخء حٌو ةةخد ِزٕ١ةةخ ا ٌٍفخعةةًٗ«ٚ ,ةة١جخ ا» ِفعٌٛةةٗ .وّةةخ ٘ةةِٜ ٛةةَّ ف رةةٗ ـةةٟ
حٌوٜخث , ٚـ ٩عزَس ر٠ز ٢حٌَ٘ف.
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الُرع السىدس

بي الفصي يطتقل لسى
في العر ٌ
قػػىؿ «ابػػن جطػػي»(ٔ) :العمػػل فػػي ذلػػك أف يطظػػر(ٕ) -بال نػػا

عن ل يو ل ريىا

ا تقػػل إليػ

عػػن ل يػػو

باظتنيقَ [ٚٙأ] إليها

ػل لغتػ
فػإف كػػىف فصػػيحىن مق ػػَالً مثػ ى

كمى يؤخر ممى(ٖ) ا تقل عط

السػػالم مػػن اللّ ػػن والُسػػاد
يف ّ

أيخػػر ب

ػػى:

السالم من الُساد أك ّاف ما انيقػَ إليػو
ى من ل يو كام ّ

بىليكلا ِ
اظتنيقَ عنها

فى

ان ضتناً فال عبةَ بو وال يء،ذ

األمػن

ت -بضػمري اظتخا ػػب -فػي لغتػ  :اظتنيق ِػَ إليهػا فسػىدان بعػ
مػن أف تكػ ف -بالَُقيّػ  -كمػى كجػ ى

قىؿ «ابن جػ

أف لػػم يكػػن في ػػى

» :فػإف قيػل :فمػى
[ق ػػَ االنيقػػاؿ]

د آخػػر يف نُػ
عنهػػا(٘) فسػػى ه

ي

كيؤخر

للمُعػػَؿ-

ػىؿ مػػى
حػ ي

(ٗ)

اظتُصػَ ظتػا ذُّػر القائ ُػَ ظتػا تقػ ّدـ -أي :مػا يػد،لك يف
يؤمطػك -أيّهػا ّ

أف يكػ

األمػػر لػػم( )ٙتعلمػ

ف -بي ييّػ ٍ اعػػَ «يػػءمن» -أي :يَجػػد

في

ػػى أي :ل يػػو اظتنيقػ ِػَ

ػب بقَلػػو « :مػػا يءمنػػك» ّأوؿ الّػػالـ
 :بالَُقيّػ ؼتا ػ ٌ
ػب بػػو اظتخا ػ ُ

()3
[ٖٛب] وىذا من باب اليجريد()5
البدة»[ :من ال سيا]
ّأوؿ الّالـ ّقَؿ ااحب « ُ
أمن تذّ ِر جري ٍاف بذي ْلم
ماجت دمعاً
َ

قيػػل يف جَابػػو :ل ػ أيخػػر -بال نػػا للمُعػػَؿ -ب
أيضػاً(ٓٔ) إلػػا أف ال تطيػػو :ت َقػػر فػػس بلغػ و؛ ظتدا،لػ
ه

()ٜ

ػػرا االحيمػػاؿ مػػن وجػػَد اطتطػػا يف نُ ػ األمػػر
ىػػذا االحيمػ ِ
ػاؿ عتػػا

كأف ي

ل ٌدل

قػػف(ٔٔ) -بال نػػا

(ٔ)

حٌعَرة ٟحٌفٜة١ق ٕ٠ظمةً ٌٔةخٔٗ) ٕ ٕٔ:رظٜةَّؾ ٚحٌِّ٘ةَ (حٌٕةٛع حٌٔةخىّ
حٌوٜخث( ٚرخد ـةٟ
ّ
عَ٘ حٌفخثيس حٌؼخٔ١ش) ٔٚ .ٕ٘2:لي ٔمً حرٓ عٌ٘ ْ٩ح حٌى َ٩ـ ٟحٌّميِخص حٌظٕز ٗ١حٌؼخٕٖٔ( ٟأ).
وٌح ـ ٟآظخٔزٛي ٚك١يٍٚ ,عٕي ــخي ٚـ ٟحٌوٜخثٚ ٚحٌَِّ٘ :طٕ.َ:
عٕي ــخي ٚـ ٟحٌَِّ٘ :رّخ.
ُ٠خىس ِٓ ى.
«حٌّٕظمً اٌٙ١خ» ٌ ْ١ـ ٟى.

()ٙ
()5

ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.
حٌظـَ٠ي٘ :ة ٛأْ ٕ٠ظةِع حٌّةظىٍُّ ح٤ى٠ةذ ِةٓ أِةَ ِةخ ًٛٚ ٞةؿ ـةؤوؼَ أِةَحا آهةَ ـةؤوؼَ ِؼٍَةٗ ـةٟ
حٌٜفش أ ٚحٌٜفخص عٍٓ ٝةز ً١حٌّزخٌؽةش٘ٚ .ةٌح ٔةٛع ِةٓ أٔٛحعةٗ٘ٚ ,ة ٛأْ ٠وخ١ةذ حٔٔ٦ةخْ ٔفٔةٗ.
 :َ:ٕ٠ح٠٠٦خف ـ ٟعٍ َٛحٌز٩ؼش .٘ٗ:ٙ
«أ ّٚي حٌى ْ١ٌ »َ٩ـ ٟدٚ .وؤّٔٙخ لي ٗ زض ـ ٟأ.
رةيَ٘ٚ .ةٌح حٌز١ةض ِ ٍةع رةَىس
ِٓ ل« ٌٗٛأٚي حٌىٌ »...َ٩ة ْ١ـة ٟىٚ .طظ ّّةش حٌز١ةض :ؿةَِِ ٜةٓ ُِ ْمٍَةش ِ

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)

()3
()2
(ٓٔ)
(ٔٔ)

حٌز َٞ١ٛٛـ ٟىٛ٠حٔٗ ٓ :َ:ٕ٠ٚ .ٔ2حٌٌهَ ٚحٌعيس  ٔٔٚ ,23 ,25ىحٍ حٌىظذ حٌعٍّ١ش.
ـ ٟى :أـ.ٝ٠
عٕي ــخي٠ :ظٛلّؿٚ .ـ ٟحٌوٜخثٚ ٚحٌَِّ٘ :طظٛلّؿ.
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للمُعَؿ عطف على «أف ال تطيب» -عػن الخػر عػن كػل أحػ و
ٌ
ميَ عن الصَابال علم (ٔ) اآل ىف لعدـ ظهػَره كيجػ ز(ٕ) احيمػاالً أف
َ
يَجد في لغت يف نُ األمر زي ه ٌ :
أف يعلػػم ذلػػك الايػ ُػغ بع ػ زمػ و
خطىػل  -بُػػي
ػىف ,كفػػي هػػرا :العمػ ِػَ واببطػػاؿ لػػذلك االحيمػػاؿ(ٖ) مػػن ال ى
ي
مػن صػ ا

اظتعجم واظتهمل

ىَ اطتطا ّما يف «اظتص اح»(ٗ) -مى ال

ّاف من العرب

العػرب مخىفػ ى أف يكػ

ف:

ٍ
أي ال ػ ٍ ّػاف
يخفا ب ضائو إُف عدـ االعيداد بلُ مػا مػن ّ

فىلصػ اب -اظتقاب ُػَ للخطػا -الخػ ير بمػػى عيػرؼ

(٘)

-بال نػا للمُعػَؿ -أي :و ػ

العامَ()ٙ
ٍ
ظاىر
م تانيثو ألنّو ٌ
الناظر يف األمر وحينئذ اليذّري ٌ
غتازي وكتَز َّف الُعَ م يناً للُاعَ أيُ :

مػػى -مصػػدريٌّ ظر يّ ػ ٌ -لػػم يظ ػػر( )3فسػػىده

ػحت
صٌ

وذ ّّػػر

()ٚ

خالُيػػو ل ػ العػػرب يف ريقهػػا وإف ظهػػر أنّػػو( )2دأبػػو

ِوشْن ِشنَيُو(ٓٔ) ْقطت صاحيو وإالّ اصتَاد قد يّ َ كلم(ٔٔ) ييلتفت
بال نػػا للمُعػػَؿ -إلػػا احتمػػىؿ الخلىػل فيػ وظهػػَره يمػػا بعػ ُػد وَف يظهػػر حػػاالً مػػى لػػم يػػبن أي:يظهر؛ أل ّف األاَ العدـ

(ٔ)

وٌح ـ ٟى ٚعٕي ــخي ٚـ ٟحٌَِّ٘ٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ ٚحٌوٜخث :ٚطعٍّةٗٚ .لةي ٓةم ض «ِ »٨ةٓ أ

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)

 ٚد  ٚؽ.
ٕ٘ ِٓٚخ اٌ ٝآهَ حٌفَع ٌ ْ١ـ ٟحٌوٜخثٚ .ٚلي أػزظٗ ـ ٟحٌَِّ٘.
حٌعًّ ٚح٦ر خي ٌٌٌه ح٨كظّخي»وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :حٌّظّفك حٌٛلٛؾ ّ
أْ ًٌه ح٨كظّخي.
«
ِ
حٌّٜزخف حٌِّٕ َ١خىس (ه ً).
«رّخ عَُؾ» ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.

()ٙ
()5

أ :ٞعَُؾ.
ِٓ ل٠ٚ« ٌٗٛـ ُٛو ْ١ٌ »...ْٛـ ٟى.

()3

«ما َف يظهر» عند جاؿ ويف اظتاىر :وَف يظهر
ـ ٟحٌٕٔنٚ :أٌٔٗٚ .عً ِخ أػزظٗ ٘ ٛحٌٜٛحد.
حٌ ِّ٘ ْٕ َِٕ٘ش :حٌ ز١عش ٚحٌوَ ٍِ١مَش ٚحٌٔ ِـ١شٌٔ .خْ حٌعَد (ٕٗٓ)ٚ .ـ٘ ٟخِٖ ى٠َ١ :مظٗ.
عٕي ــخي ٚـ ٟحٌَِّ٘.٨ٚ :

()2
(ٓٔ)
(ٔٔ)
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الُرع السىب

أي :دَ،ؿ ل ٍ يف أ،رى
قػػىؿ «ابػػن ج ػ

لغتىف فصىع
كق ل

في ت اخل اللغىت

» فػػي «الخصػػىئص»(ٔ) :إذا اجتم ػ فػػي الكػػالـ الفصػػي

ػيع بػػو
احملػ ّ

ان:
ذىب االجيماع ااعداً
منصَب على اضتاؿ ُحذؼ ااح ها وعاملها واليقديرَ :
ٌ
[ :من ال سيا]

(ٕ)
ش
رب المىءى مى بي ح ى ه ىعطى ه
كأ ي

(ٖ)
ورتلػ «مػا ؿتػَه عطػش» مسػيانُ ٌ اْ َ ٍ
ػش» أو مسػيقر حػاؿ منػو ّػاف اػُ ً لػػو
ػيئناؼ بيػاف والظػرؼ ميعلّ ٌػق ب ػ« َعطَ ٌ
ُق ّدـ عليو ؿتَ[ :من غتاو الَا ر]

……………(ٗ)

ظتيّ َ مَحشاً َلَ َُ
وأُقتلت «ما» ليقدـ ،بىا على اشتها (٘)

إالٌ ل ٌف عي ٍ ىؿ كادي
(ٔ)

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

(٘)

ى(ٔ)

حٌوٜةةخث( ٚرةةخد ـةة ٟحٌفٜةة١ق ٠ـظّةةع ـةة ٟوِ٩ةةٗ ٌؽظةةخْ ـٜةةخعيحا) ٔٚ .ٖ5ٓ:ـةة ٟحٌىةة َ٩طمةةيُ٠
ٚطةةؤه ,َ١ـفةة ٟحٌوٜةةخث ٚرعةةي أر١ةةخص ًوَ٘ةةخ ٔ :ٖ5ٕ:ـةةبًح ٍٚى ٗةةٟء ِةةٓ ًٌةةه...ـٕ١زػ أْ طظؤ ِّةةً
كخي وٚ .ِٗ٩حٌَِّ٘ (حٌٕٛع حٌٔخرع عَِ٘ ,عَـش طيحهً حٌٍؽخص) ٔ :َ:ٕ٠ٚ .ٕٕٙ:هِحٔش ح٤ىد
ٗ.ٖٔٗ:
ُحى ـ ٟى :رخٌّٛكيس.
٘« ٛر.»ٟ
عـٍِٖٛ٠ :ف وؤٔٗ ِهًٌٍَُ ٛ٘ٚ .ة «ً ٞحٌَّ ِّةش»ٌٚ .ة ْ١ـة ٟىٛ٠حٔةّٗ١ِ« ٚ .ةش» ِلزٛرظةِٗ « ٚ .هٍَة ًُ» ؿّةع
ةِسَ .عٍة ٝأّٔةٗ ٌة « ُوؼّ١ةَ ّ
« ِهٍّش»َ ٌ :َٜٚ٠ٚ .ع ّ
عةِس»٘ٚ .ة ٛـة ٟىٛ٠حٔةٗ ٚ .٘ٓٙلةي أٔ٘ةي ٓة١زّ١ٌّ« ٗ٠ٛةش»
عفخٖ وًُّ أٓل َُ ِٔظيُُ ٠
ٌّّ١ش ِٛك٘خ ا  ًٌ ٍ١ليٌُ ٠
ٔٔٚزٗ ٌ « ُوؼٕ٘٠ٚ .»َّ١ي أ٠٠خا:
٘ ٍٞٚٚةةٌح أ ٠٠ةخاَ ٌ :عة ّ
ةِسَ ِٛك٘ ةخا٘ٚ ...ةة ٛـةة ٟحٌىظةةخد ٕٚ ,ٕٖٔ:حٌوٜةةخثٚ ,ٕ2ٕ:ٕٚحٌّمخٛةةي
حٌٕل٠ٛش ٍٕ ,ٖ5٘:لُٚ ,ٕ٘ٓ :حٌوِحٔش ٍٖ ,ٕٓ2:لَُٗٚ ,ٔ2٘ :ف أر١ةخص حٌّؽٕةٍ ,ٕٔ:3 ٟلةُ:
ٖ.32
لخي حرةٓ حٌ ١ةذ ٔٚ :٘25:لٌٛةِٗ( :ةخرٔ ٟلة ٖٛع ةٌٖ ) ؿٍّةش كخٌ١ةش٠ ,عٕةّ ٟ
أْ ٗةَرٗ ٌة٤ ْ١ؿةً
حٌع ٖ ,رً ط٘ٛلخ ا ٌٌٌه حٌّخء ٌٔ ْ٩١عٍٚ ٗٔٛ١لّظٗ ٛٚفخثّٗ ,
ٚ ْ٩١ٓ ْ٤حى رف٠١خْ حٌع١ة ْٛأّّةخ
٠ىٌ ْٛىؼَس حٌّخءٚ ,وؼَطٗ ُِ٨شٌ ٌٜفخثٗ ٍٔٚٚمٗ ,ـ٘١ظَٗ ٟٙرٗ عٍ ٝؼ َ١ع ٖ.
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فقىؿ « :ح

هُ»(ٕ)

بىإل

بىع [٘ٛج] للهػا

النسخ [يف احملّي لايادة ابيضاح على](ٖ) ،الؼ قاعدة الرْم

ك«عي ى ٍ» بىإل

لل رّ

يَلّػد منػو و ٌاو ال ترْػم ،طػاً ّيابػ الػَاو ىنػا يف بعػض

كىف للضمري بال م ّدة

قػػاؿ اظتصػػنّف يف «اعتم ػ »(ٗ) :وابش ػ اع أ ص ػ إرتاعػاً واصتمهػػَر أ ّف الضػػمري اعتػػا ُ وحػ َػدىا

(٘)

()ٙ
والػَاو بعػػده مقَي ػ ٌ

وزعم «الاجاج» أ ّف الضمري غتمَعهما

وىنالك ل ٌ أ،رى ُمها من ذري إش ٍاع ّقَلو[ :من الَا ر]

ّأما ابّْاف ل ٌ قليل ٌ

()5

لو َز َج ٌَ ّانوُ اَت حادي

فيطبغػي أف ييتأمػل( )3كالمػ

ف ػػي كالمػ ػ متس ػػىكيتين ف ػػي اال

( )2اهميػ ُ يػػو الل يػاف

ػػتعمىؿ(ٔٔ)

لليساوي(ٔ)
يف االْيعماؿ وكتَز َّعا حاالً

فػإف كى ػت

اللفظتػىف(ٓٔ) اظتيػػدا،لياف

كثرت م ػػى كاحػ ػ ةه:

اصتملػ ػ االشتيّػ ػ ّاليُس ػػري

(ٔ)

حٓظ٘ٙي رٗ حرٓ ؿٕ ٟـة ٟحٌوٜةخث ٚـة ٟػ٩ػةش ِٛحٟةع ٔٓٚ ,ٔ3:ٕ ,ٖ5ٔ ٚ ,ٕٔ3:ةَ ٛةٕخعش
ح٦عةةةَحد ٕٚ ,5ٕ5:حٌّلظٔةةةذ ٔ٘ٚ ,ٕٗٗ:ةةة ٛـةةةٍٛ ٟةةةؿ حٌّزةةةخٍٔ ,ٟٔٔٓلةةةُّ٘ٚ ,ٔ٘ :ةةةع
حٌٛٙحِعٍٔ , ٕٖٓ:لٌُٔٚ ,ٖٔ5 :ةخْ حٌعةَد ٚطةخؽ حٌعةَ ّٚـة ٟحٌٍٛحكةك ِةخىس (٘ةخء) ٚحٌوِحٔةش
٘.ٗ٘ٓ:ٙ ,ٕ5ٓ:
ٍّٓض عٕي ــخي ٚـ ٟحٌوٜخثٔ :ٚل.ٛ٘ٛ
ُ٠خىس ِٓ ى.

(ٗ)

ّأم ػا بعػػد اضترّ ػ
قت ػ اعتَام ػ ٔ ٕٕٓ:بيصػ ّػرؼ وع ػػارة اعتم ػ  :إذ وقعػػت اعتػػا بعػػد ْػػاّ ٍن األ ص ػ ا،يالْػػها
األ ص ابش اع إرتاعاً ومن ذري األ ص قَلو :لو زجَ ّانّػو اػَت ح ٍ
ػاد الرابعػ  :اصتمهػَر علػى أ ّف الضػمري اعتػا
ََ ٌ ُ ُ
وحػػدىا والػَاو اضتااػػل بابشػ اع زائػػدةٌ تقَيػ ً لل رّػ وزعػػم الاجػػاج أف الضػػمري غتمَعهمػػا اطتامسػ  :إْػػّاف ىػػذه

(ٕ)
(ٖ)

(٘)
()ٙ
()5

()3
()2
(ٓٔ)
(ٔٔ)

اعتا ل قليل ومنها قَلو :إالّ أل ّف عيَنَ ْو َْْيَ واديها وينظر :الّيػاب (بػاب ػات اليػا والػَاو يف اعتػا ) ٗ،ٜٔٛ:
واظتقيضب (باب ما يَّف عليو الّلم عانيو) ٔ ،ٔٚٗ:وارتشاؼ الضرب ٕ ،ٜٔٛ:واليصري ٕٙٔٛ:
وٌ ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٚ :كيٖ.
ـ ٟؽ.ٌٖ٘ :
ُ
ذ
ٌةةٗ ُؿةة ًٌ طمةةٛي
حٌز١ض ٌٍ ّ٘ ّّخم  ٛ٘ٚـ ٟىٛ٠حٔٗ ٍ٘٘ٔٚٚ .ح٠ظٗ ـ:ٗ١
ٛةةٛص كةةخى اًح ٍَ١ةة َ
حٌ١ِٓ ٛمَشَ ,أ ٛ٘ٚ .َُ ١ِِ َُ ٚـ ٟحٌىظخد ٔٚ ,ٖٓ:حٌّمظ٠ذ ٔٗٚ ,ٕٗٓ:ةَف أر١ةخص ٓة١زٌٍٔ ٗ٠ٛةَ١حـٟ
َ
ٍٔ ,ٖ55:لةةُٚ ,ٕ٘2 :حٌوٜةةخثٚ ,ٖ٘3ٚ ٔ5:ٕٚ ,ٖ5ٔٚ ٕٔ5:ٔ ٚحٜٔ٦ةةخؾ ٍٕ ,٘ٔٙ:لةةُ:
ٖٖ٘.
ُحى عٕي ــخي ٚـ ٟحٌوٜخثٚ ٚحٌَِّ٘ :كخي.
ـ ٟى :وً ٌؽش.
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :حٌٍؽظخْ.
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :حٓظعّخي.
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ِ
ػأخلق «-أ ع ػػَ» تُضػ ػ ٍ
ػاؼ إلي ػػو -أي :أح ػ ُّػق األم ػػر ب ػ ػ
ػاصتر مضػ ػ ٌ
فػ ػ ي
ػيَ -المػ ػػرُ -ب ػ ّ

تك ف(ٕ) قبيلت اليت يعاى إليها ت ا

عت :تَا قت

ذيطك(ٖ) [ٚٚأ] اللفظين(ٗ) هما مرتاد ػاف
على اظتع

في ذلك المعطا

ػتسناتو
اليع ري من ّ

َِع لػو ّػَ مػن اللُظػني علػا

ل ٌف العرب ق تفعػل ذلػك

الَاحػد؛ للحىج إلي في أكزاف أ عىرهى,

تص ٌػرؼ أق ال

اظتَ

ليػا

 :ب ػػاظتيّلِّم بػ ػػذلك

أف

(٘)
ػداؿ
أي :تعػدد اللُػ ال ّ

ػا حتياجػو مػن ذلػك يف ػتلّػو مػن شػعرىا

ك ػع ً
ىى

ػػى؛ [ٗٛب] ػػن ّف [٘ٙد] يف إعػادة اللُػ الَاحػد بعينػػو قػالً( )ٙعلػػى اظتػيّلّم وعنػػد السػام واليُػػنن يف

كيج ز أف تك ف لغت ( )5في الصل إحػ اهمى أي :الل يػني( )3ثػم إ ٌػ
ػماع عتػػا منهػػا
ا ػػتفىد -بالُػػا واظتهمل ػ أو بػػالعني اظتهمل ػ وال ػرا ( -)2الل ػ َ الخػػرل مػػن قبيل ػ و أخػػرل بسػ ٍ

أي :اظتػيّلِّم

ّػذلك(ٓٔ) فلحقػت األ،ػػرى

كطػىؿ ب ػى :بػاأل،رى ع ػ ي ه ليقػادـ شتاعػو عتػا ككثيػر ا ػػتعمىل ل ػى
(ٔٔ)
لط ػ ؿ الم ػ ٌ ة باْػػيعماعتا كاتٌصػػىؿ اال ػػتعمىؿ عتػػا يف اظتػػدة اظتيطاول ػ بلغت ػ [الكلػػا ]:األا ػليّ
وتداوليها(ٕٔ) يف االْيعماؿ

من اللُّظػ

الخػرل

أكثر اْػيعماالً في كالم
كإف كى ت إح ل اللفظتين اظتيدا،ليني ى
لق أي :ػػاحرى وأوُف المػ ػ ًر بػ ػ  :ب ػػاظتيّلِّم أف تكػ ػ ف(ٖٔ) اللُّظػ ػ القليلػ ػ اال ػػتعمىؿ ه ػػي
ف ػػأ ٍخ ي
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

وٌ ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ :حٌّظٔخٚ .ٞٚـ ٟد  ٚؽ :حٌّٔخ.ٞٚ
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ٠ :ى.ْٛ
وٌح ـٚ ّ ٟي ٚ َٚآظخٔزٛي ٚحٌوٜخثٚ ٚحٌَِّ٘ٚ ,عٕي ــةخي ٚـةٔٔ ٟةوظِ ٓ١ةٓ حٌوٜةخث:ٚ
طٕ١ه.
وةةٌح ـةة ٟحٌوٜةةخثٚ ٚحٌِّ٘ةةَٚ ,ـةة ٟؽ :حٌف:ةةٚ .ٓ١عٕةةي ــةةخي ٚـةةٔٔ ٟةةوظِ ٓ١ةةٓ حٌوٜةةخث:ٚ
حٌٍف:ظ.ٓ١
«أ ٞطعيى»وٌ ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٟٛ١ٌ :ع ـ.ٟ

()ٙ
()5
()3
()2

ـ ٟحٌٕٔنٔ :م.٩
«طىٌ ْٛؽظٗ» ـ ٟد٠ :ى ْٛرعٕش ٛ٘ٚ .طلَ٠ؿ«ٚ .طى »ْٛـ ٟى٠ :ى.ْٛ
ـ ٟى :حٌٍف.ٓ١:
لةةخي حرةةٓ حٌ ١ةةذ ٔٚ :ٙٓٓ:ؿةة ُ ّٛـةة ٟحٌ٘ةةَف ّ
أْ طىةة« ْٛحٓةةظعخٍ» رةةخٌعٚ ٓ١حٌةةَحء حٌٍّّٙظةة ,ٓ١أ:ٞ
أهٌ٘خ عخٍّ٠شا ِٓ ؼ ِٓ ٛ٘ٚ .َٖ١حٌزعي رّىخِْ ,ع ِوخٌفش حٌَٚح٠ش.
ـ ٟحٌٕٔنٌٌٌ :هٌٚ .عً ِخ أػزظٗ ٘ ٛحٌٜٛحد.
حٌِ٠خىس ِٓ ــخي.
أ :ٞطيحٌٚض حٌٍؽش حٌؼخٔ١شُ حٌٍؽشَ ح ٌٝٚ٤ـ ٟحٓ٨ظعّخيٚ .ـ ٟىٚ :ىحٌٚظٙخ.
ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.

(ٗ)
(٘)

(ٓٔ)
(ٔٔ)
(ٕٔ)
(ٖٔ)
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الطىرئ ى علي لسماعها مػن ل ػ ٍ أ،ػرى كالكثيػرةي يف اْػيعمالو هػي اليكلػا -بضػم اعتمػاة -الصػليٌ
ػاؿ مػن الضػمري(ٕ) أو مػن قَلػو:
ػاؿ قلّػ اْػيعماؿ إحػداقتا معػىن :ح ٌ
ل يػو كيج ز أف يك ػى(ٔ) أي :اظتيػدا،لياف ح َ
قَلو« :لغتين ل » والظرؼ حاؿ ذلك(ٖ) أو اُ ٌ ظتا ق لو
لَّعػا

ى أي :القليلػ ِ

القليل ِ
اظتقابل

كلقبيلت  .كإ ٌمى قلٌت إح اهمى في اال تعمىؿ(ٗ) دوف األ،رى لضػعف
في فس  ,لرأيو ّأعػا ػعيُ ٌ دوف مقابليهػا ك ً
ػركذهى :بع ِػدىا عػن قيى ػ أي :االْ ِ
ػيعماؿ
ُ

وال ّػذلك

كإذا(٘) كثيػر علػػا المعطػػا ال احػ ألفػػى ه
ظ مختلفػ ه
الذئب وذ ِري ذلك -فسمعت تلك األلُا ُظ في لغ إ و
سىف ,فػجتري تلك األلُاظ للشي ( )ٙالَاحد علا مػى
ي
-وىػػي اظترتاد ػ ّاشتػػا األْػػد وأشتػػا

مى ذكر ػى( )5يف اليػدا َ،كمػى جػىء عػط م فػي أ ػمىء ال ػ
كأشتا السيف كأشتا الخمػر كغيػ ًر ذلػك ,ؽتػا تعػددت أشتػاؤه ّالػذئب وم ّّػ َ واظتدينػ ِ ككمػى تتحػرؼ:
ٌ

-وقػد أ ردىػا اظتصػنّف باليػاليف(-)3

تي ري على ٍ
حرؼ أيٍ :
جانب
ّ

أي :الصيغ

 :ع ارةٌ عن غتمَع اظتادة واظتاىي ()2
ّ

كًرغ ت ػ

كاللفػػظ ال اح ػ (ٓٔ) ,كقػ ػ ل مٛٙ[ :ج] ىرغ ػ ة الل ػػبن
كر ًِ يِغىكت ػ كػػرلك أي :مثػ ُػَ مػػا ق لػػو حػػاؿ َّنػػو مثلٌث ػىن(ٔٔ):
كرغ ت ػ بضػ ّػمها -واظتعجمػ ْػػاّن يف اصتمي ػ  -ى
ي
بُػػي ال ػرا

بّسػػرىا

(ٔ)

وةةٌح ـةة ٟيٚ ,حٌفةةٚ ,ٙٓٔ:ٔ ٞ١ـةة ٟؽ٠ :ىةةٚ .ْٛعٕةةي ــةةخي ٚـةة ٟحٌِّ٘ةةَ :طىٔٛةةخٚ .حٌظةةٌوٌٍ َ١فةة:
حٌ.َ١ّ٠
ـ٠« ٟىٔٛخ».

(ٖ)

أ :ٞحٌ َ١ّ٠ـ٠« ٟىٔٛخ»ًٌ« ٚ .ه» ٌٔ١ض ـ ٟى.

(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5
()3

عٕي ــخي ٚـ ٟحٌوٜخثٚ ٚحٌَِّ٘ :حٓظعّخٌٗ.
حٌوٜخث.ٖ5ٖ:ٔ ٚ
ـ ٟى.ّّٝ ٌٍّٔ :
عٕي ــخي ٚـ ٟحًٌَِّ٘ :ؤَخٖ.
:ٔ( ٛ٘ٚةخَ حٌٍٔةي ـة ٟأٓةخِ ٟحٓ٤ةي) أ( ٚـ ةخَ حٌٍٔةي ـة ٟأٓةّخء حٓ٤ةي):ٕ٠ .ةَ :و٘ةؿ حٌٕ:ةْٛ
ٔ٘ٚ ٔ2ٙٓٚ ٕٔ3ٕ:ٕٚ 3ٔ:ي٠ش حٌعخٍـِٚ ٖ٘ٗ-٘ٗٔ:ٔ ٓ١ميِش طخؽ حٌعةَٚ 5:ٔ ّٚـةٟ
٘ي٠ش حٌعخٍـ :٘ٗٔ:ٔ ٓ١ل خَ حٓ٤ي ـ ٟأٓخِ ٟحٓ٤يٌٚ .عٍٙخ طلَ٠ؿ.
ٚحٌٜةةة١ؽش ٘ةةة ٟحٌ١ٙجةةةش ٚحٌّؼةةةخي ٓٚةةة١ؤط ٟطعَ٠فٙةةةخ:ٕ٠ .ةةةَ :حٌىٍ١ةةةخص ٔ ٘ٙٓ:ىٓةةةظ ٍٛحٌعٍّةةةخء
(حٌ١ٜؽش) ٕ. ٔ3٘:
ـ ٟحٌوٜخثٚ ٚحٌَِّ٘ٚ :حك ٌي.
ٍٚؼخٚطٍُٗٚ ,ؼخ٠ظةٗ .لةخي حرةٓ حٌ ١ةذٌٚ :ٖٙٓ:ٔ:ةُ ٠ةٌوَ٘خ حرةٓ حٌٔة١ي
ـ ٟحٌوٜخثٍُٚ :ٚؼخٚطٗ ِ
 ٨ٚؼ.َٖ١

(ٕ)

()2
(ٓٔ)
(ٔٔ)
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باضترّات الثالث ّأولَو َّ من اظتادتني معناقتا(ٔ) ميّ ٌد م ّػَ مػن اضترّػات الػثالث ّأولػو ّمػا ا ّػرح بػو «ابػن السػيد» يف «مثلثػو»

يف األوؿ منهما(ٕ)
ّ

كق ل

م(ٖ) أي :العرب

كمن ي

عل(ٗ) بُي العني اظتهمل وَّْف الالـ
ى

ي
جئت من ٍ

بضم الالـ من ذري يا ٍ قاؿ الشاعر[ :من الطَيَ]
ى
عل ّ

عَ(٘)
ّجلم ِ
َد اخ ٍر حطّو السيَ من ِ
ُ

ُ

و ُّمها ّذلك على ال نا عند حذؼ اظتضاؼ إليو وني معناه ال ذري()ٙ
ّ
ُ

كمػػن

ع ػل ُِ بُػػي ٍ ّس ػ ٍر عنػػد نيّ ػ لُ ػ اظتضػػاؼ إليػػو أو الػػيّلُ بػػو إف َف ينَنػػو ػػنف َف يّػػن شػػي مػػن ذلػػك
ى

يجر( )5منَناً()3
ّ

ّ

كمن

ع نال( )2بُي ّأوليو
ى

كمن

سَّف(ٔ)
ٍ
عي ٍل و بضم

كمن

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

علي ٍُ بضم أولو وتشديد الثو(ٓٔ)
ّ
يٌ

وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽِ :عٕخ٘خ.
أٍ« ٞؼٛس»  َ:ٕ٠حٌّؼٍغ ٕٚ ٕ2:طخؽ حٌعَِ ّٚخىس «ٍؼ.»ٛ
عٕي ــخي ٚـ ٟحٌوٜخثٚ ٚحٌَِّ٘ :وم.ٌُٙٛ
ـ ٟحٌٕٔن :عٍَ «ٚ .ٟعًْ » ٌٔ١ض عٕي ــخي  ٨ٚـ ٟحٌوٜخثٚ ٚحٌَِّ٘ .لخي حرةٓ حٌ ١ةذ ٔ:ٙٓ٘:
« ُٚحى حٌ٘خٍف عٍٙ١خ ـظق حٌع ٓ١حٌٍّّٙش ٓٚى ْٛحٌٌ ٟ٘ٚ ,َ٩ف:ش ؼِ َ١عَٚـش ـٟٗ ٟء ِٓ ٔٔن

(٘)

ٌ٘ح حٌىظةخد  ٨ٚأٛة ٨ٚ ,ٌٗٛحٓةظعًّ رٙةٌح حٌّعٕة ٝـةِ ٟةخىس حٌ١ةخء حٌظلظ١ةشٚ .هللا أعٍةُ»ٚ .لةي ؿعةً
ــخي حٌِ٠خىس حٌظ ٟأٗخٍ حرٓ حٌ ١ذ ٌف َ
َ َِ « :عخي» ٚحٌٜٛحد أْ ٟز ٢حرٓ عٌٙ ْ٩خ ه ؤ.
ٛيٍِِٖ :ىٍَّ ِِفٍَّ ِمزً ِيرَ ِعخ اِ ِٓ ٛ٘ٚ .عٍّمش حَِة حٌم ْ١ـ ٟىٛ٠حٔٗ ٚ .ٔ2حٌـٍّةٛى حٌٜةوَ
حٌٍٜذ حٌعٚ ُ١:حٌ٘ةخ٘ي ـة ٟطةٌو« َ١عةً» ٚاعَحرةٗٚ .حٓظ٘ةٙخى حرةٓ عة ْ٩رةٗ ٕ٘ةخ ؼ١ةَ ٛةل١ق.

()ٙ

()5
()3
()2
(ٓٔ)

٘ٚةةة ٛـةةة ٟحٌىظةةةخد ٗٚ ,ٕٕ3:حٌوٜةةةخثٚ ,ٖٖٙ:ٕ ٚحٌّمخٛةةةي حٌٕل٠ٛةةةش ٍٕ ,ٕ٘ٙ:لةةةُ,ٙ5٘ :
ٚحٌظ٠َٜق ٍٔ 5ٕ٘:لَُٗٚ ٘٘ٙ :ف أر١خص حٌّؽٍٕ ,ٖ5ٖ:ٖ ٟلُ.ٕٖ٘ :
:ٕ٠ةةَ :حٌىظةةخد (رةةةخد ِـةةخٍ ٞأٚحهةةةَ حٌىٍةةُ ِةةةٓ حٌعَر١ةةش) ٔ(ٚ ٔٙ:رةةةخد حٌ:ةةَٚؾ حٌّزّٙةةةش)
ٖٚ ٕ35:حٌّمظ٠ةةذ (رةةخد ِةةخ ٠عةةَد ِةةٓ حٓ٤ةةّخء ِٚةةخ ٠زٕةةِٚ ٔ53:ٖ )ٝؽٕةة ٟحٌٍز١ةةذ (ع ةًُ)
ٕ٘ٓ ٚحٌظ٠َٜق ّٔ٘ٚ 5ٕ٘:ع حٌٛٙحِع ٖ.ٔ2ٗ:
٠ـَ .أُ٠ :ٚـَّ .
ٌعٍٙخِ :
وٌح ـ ٟى ٚـ ٟأ  ٚد  ٚؽ٠ِٕٛ :خ.ا
ِ )َٟ ٟمٌٔ :َ:ٕ٠ .ٍٜٛةخْ حٌعةَد ٚطةخؽ حٌعةَّٚ
ـ ٟأ  ٚد :عًِٜ ٟ٘ٚ .يٍ ( َعٍِ َ )ٟو َ
(ٍ ِ
ِخىس (عٍ.)ٛ
ٌ ٟ٘ٚؽش ـِٜ ٟيٍ (ع )٩و (ّٓخ)ٌٔ َ:ٕ٠ .خْ حٌعَد ٚطخؽ حٌعَِ ّٚخىس (عٍ.)ٛ
268

كمن
كمن

ات
الل ُ

و
عىؿ بصي الُاعَ من «عال»

ىم ىعىؿ(ٕ) بُي أوليو

ػىت لجمىعػػىت:
فكػل ذلػػك اظتيقػ ّدِـ لغ ه
إل و
سىف(٘) باف( )ٙييل ُّ ا يُ مَ على ما تق ّدـ من أ،ذه ظتا عدا ل يو من ل

[ٚٛأ] ّػ ُّػَ لُػ ٍ لل ػ ٍ(ٖ) منهػػا

كقػ تجتمػ

(ٗ) أي:

ذريه

ِ
ِ
علي بػ ِن أاػم َ الصػمعي»(- )5نسػ ٌ صتػ ّده األعلػى اظتػذَّر:-
قىؿ «ع د اظتلك ُ
بن قريب بن ع د اظتلك بن ّ

اختلػػف رجػػالف مػػن العػػرب فػػي «الصػػقر»
كقىؿ

اآلخر( :)3ىَ بىلسين ّذلك
حج أحدقتا على اػاح و
لم تقم ّ

و
كارد علي مى

(ٔ)

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

(٘)
()ٙ
()5

()3

الطػػائ ِر اظتعػػروؼ

و صلِو بينهما

[٘ٛب] فترا

فقػػىؿ أح ػ همى :ىػػَ بىلصػػىد

يى أي :ر ػيا -واليُاعػَ للم ال ػ

فحكيى ل مى همى في

من اال،يالؼ

اظتهمل ػ

يف الر ػا -ب ػحّْػ ِم ٌأكؿ

فقىؿ :ال أق ؿ كمػى قلتيمػى

ُحى عٕي ــخي ٚحٌََِّ٘ ِٓٚ :عٍُٚ .ٛـ ٟحٌوٜخث ِٓٚ :ٚع ٍَْ ُ ِٓٚ ,ٛع ٍَْ َة:ٕ٠ .ٛةٌَٔ :ةخْ حٌعةَد
ٚطةخؽ حٌعةَِ ّٚةخىس (عٍة 2ٙ:ٖ2 .)ٛلةخي حرةةٓ حٌ ١ةذ ٔ :ٙٓٗ:وؤٔةٗ ؿّةع «ِعة »٩أِ« ٚعةة٩س».
ٚلخي حٌزؽيحى ٞـ ٟحٌوِحٔش (حٌ٘خ٘ي  ٖ2ٙ:ٕ )ٔٗ3ـة« ٟعةً»ٚ :ـ١ةٗ ع٘ةَ ٌؽةخص :أط١ظُةُٗ ِةٓ عَةً
ةِٚ ٛةٓ ع ٍُْةِٚ ٛةٓ عَةخي ِٚةٓ
َ ِٓٚع ًُ َ ِٓٚعٍََ ِٓٚ ٝع٩ا  ِٓٚع ٍَْ ُ ِٓٚ ٛع ٍَْ َةِٚ ٛةٓ ع ٍَْ ِ
ِ َعخي ـِحى عٕيٖ «ِٓ َعٍَ.»ٝ
حٌٜٛحد وّخ عٕي ــخي ٚـ ٟحٌوٜخثٚ ٚحٌِّ٘ةََ ُِ :عةخي:ٕ٠ .ةٌَٔ :ةخْ حٌعةَد ٚطةخؽ حٌعةَّٚ
ِخىس (عٍ.2ٙ:ٖ2 .)ٛ
وٌح ـ ٟىٚ ,لي ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽٚ.حٌعزخٍس ـ ٟحٌف :ٙٓ٘:ٔ ٞ١وًّ ٌف:شٌ ٌٍؽش ؿّخعش.
وٌح ـ ٟى ٚحٌَِّ٘ ٚحٌفٚ ,ٙٓ٘:ٔٞ١ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٚ :لي ٠ـظّةعٚ .عٕةي ــةخي «لةي طـظّةع» ىْٚ
ٚحٚ .ٚـ ٟحٌوٜخثٚ :ٚوٍّّخ وؼَُص حٌ٤فخه عٍ ٝحٌّعٕ ٝحٌٛحكي وةخْ ًٌةه أٌٚة ٝرةؤْ طىةٌ ْٛؽةخص
ٌـّخعخص حؿظّعض ٔٔ٦خْ ٚحكي.
ُحى عٕي ــخيٚ :حكي.
ـ ٟى.ٌّٓ :
أعةةخى حرةةٓ ؿٕةةً ٟوةةَ ٍٚح٠ةةش حٛ٤ةةّع ٟـةة« ٟحٌٜةةمَ» ـةة ٟحٌوٜةةخث( ٚرةةخد ٓةةم خص حٌعٍّةةخء)
ٖٚ ٖٓ٘:حٌٔ ٟ١ٛ١ـ ٟحٌَِّ٘ (حٌٕٛع حٌؼةخٔٚ ٟحٌؼ٩ػةِ ٗ5٘:ٔ )ْٛةٓ ٠َ١ةك حرةٓ هخٌ٠ٛةٗ ـةٟ
َٗف حٌف١ٜق.
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ  ّٚٔٚح٨لظَحف ـ ٟأعٍ ٝحٌف :ٙٓٙ:ٔٞ١آهَ.
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أيّ :ما قاؿ َّ منّما؛ إذ َف يقُا(ٔ) على ٍ
قَؿ
ّهي(ٖ) يف «الصراط» و«الُصاؽ»

إ ٌمػى هػ

(ٕ)

ػات ػالث ّهػي(ٖ)
«الاقػر» بػالااي هػذه ػالث ل ٍ
ٌ

ػارس»(ٗ)
ولػ ػ«ابػػن ػ ٍ
ػالـ يمػػا ا،يلػػف يػػو بنيّػ الّلم ػ ولُظُػػو بعػػد تقػػدٔف أمثل ػ ٍ لػػذلك مػػا لُظػػو(٘):
يف حُ ػ الل ػ ّػ ٌ
الّالـ بعد ذلك أربع أبَ ٍ
اب:

حرّ ٍ

األوؿ :اهم ػ عليػػو الػػذي ال علّ ػ يػػو وىػػَ األّثػػر األعػػم()ٙ
ػيالؼ يػػو يف بنػػا ٍ وال
ّػ ػ«اضتمػػد» و«الشػػّر» ال ا،ػ َ
َ
ُ
ّ
ّ
أحدقتا أ ص ّػ«ب داد» ا ص ها «ب داد»
والثآف :ما يو ل ياف ُ

والثالث :ما يو ذلك وىي ميساوي ٌ صاح ً واْيعماالً ّػ«اضتصاد» بّسر ّأولو و ي و ايّاً قاؿ ص ي ٌ صي ٌ
والرابػ ػ  :م ػػا ي ػػو ل ػ ػ ٌ واح ػػدةٌ إالّ أ ّف اظتَلّػػدين ذ ػ ّػريوا ص ػػارت ألس ػػنيهم باطتط ػػا جاريػ ػ ً ؿت ػػَ :أا ػػرؼ اهلل عن ػػك ّ ػػذا
()ٚ
اظتسمى بػ«الُصي » انيهى
وإؾتاص وعلى ىذا ب « ٌ
علب» ّيابو [ٙٙد] ّ
ِ
تخرج( )ٛجمي مػى كرد مػن التػ اخل
كعلا هرا
اليُصيَ اظتذَّر يف اليدا َ،ي ٌ

ح  :قال يقال ك ال

يف الل ػات

يسال( )2بُي العني يف اظتا ي واظتضارع م ْق ِد حرؼ اضت ْلق يف عينو والمو

بضمها أيضاً -ف
ىهر .ك عي ىر ّ -
كط ي ىر -بضم العني -ف ط ه

ىعر.
ه

ؼ» هَ «ظريفْ» و« ِ
ِ
اعػَ» إّفتػا ىػَ قيػاس مػا َف يض ّػم
ظر َ
يَ»ّ ,ػ« ُش َ
وقياس واف « َػ ُع ََ»َ « :ع ٌ
رؼ» هَ «شريفْ» و « ُ

عني علو من الثال ي اهرد(ٓٔ)
ُ
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5
()3
()2

(ٓٔ)

ـ ٟى :طظفمخ.
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ.ٟ٘ :
٠ـ ُٛحٓظعّخي ّٟخثَ حٌَـع حٌّٕفٍٜش ِـٍَٚسّ٘ :َ:ٕ٠ .ع حٌٛٙحِع ٔ.ٕٔٔ:
حٌٜخكز( ٟرخد حٔظٙخء حٌو٩ؾ ـ ٟحٌٍؽخص) ٚ ٙ5حٌَِّ٘ ٔ.ٕٙٓ:
«ِخ ٌف »ٗ:وٌح ـ ٟى ْ١ٌٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ.
ـ ٟحٌٜخكزٚ ٟحٌَِّ٘ٚ :ح٤عُ.
وٌح ـ ٟحٌٜخكزٚ ,ٟـ ٟى :حؼخٚ .ٙلي ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.
ّ
ـةة ٟأ  ٚد  ٚؽ :طظوةةَّ ؽٚ .وةة َ٩حرةةٓ ؿٕةةٕ٘ ٟةةخ أٍٚىٖ ـةة ٟحٌوٜةةخث( ٚرةةخد طَوةةذ حٌٍؽةةخص)
ٔ.ٖ5ٗ:
ـ ٟحٌوٜخثٚ ٚحٌَِّ٘ حٌّ٠خٍع رخٌّّخٌشٚ .ـ ٟحٌَِّ٘ٚ .ٍٝٓ :ـ«ٚ »٩ٓ« ٟلٍة »ٝػة٩ع ٌؽةخص
طظٍو ٚـّ١خ  ٍٛٔ٠ ٩ٓ :ٍٟ٠وؽِح ٠ؽِٚح  ٍٝٔ٠ ٍٟٓٚوَٓٚ َٟٝ٠ ٟٟةٔ٠ ٩ة٘ٚ .٩ةٌٖ ِةٓ
رخد حٌظيحهًٚ .لٍ٠ ٝمٍ ٟوَِٚ َِٟ٠ ٝلٍ٠ ٟمٍ ٝوَٚ َٟٝ٠ ٟٟلٍ٠ ٝمٍة٘ٚ .ٟةِ ٟةٓ رةخد
حٌظيحهً٠ٚ .ـ ُٛأْ ٔىظذ ِ٠خٍع «ٓ »٩رخٌّّخٌش «َ:ٔ »ٍٟٔ٠حا اٌ ٝأ ًٛحٌٍؽةش حٌظة ٟأهةٌص ِٕةٗ.
طَحؿع ح٦كخٌش عٍ« ٝأر٠ ٝؤر »ٟـ ٟرلغ ح٨كظـخؽ رخٌمَآٌْٔ :َ:ٕ٠ٚ .خْ حٌعَد ٚطخؽ حٌعةَّٚ
ِخىس (لٍ.)ٟ
 :َ:ٕ٠حٌىظخد (رخد ـة ٟحٌوٜةخي حٌظة ٟطىة ْٛـة ٟحٗ٤ة١خء) ٗٚ ٕ2:حٍط٘ةخؾ حٌ٠ةَد ٕ٘ٔٔ:
ٚحٌظ٠َٜق ّٕ٘ٚ ٗٔ-ٗٓ:ع حٌٛٙحِع .٘3-٘5:ٙ
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فكػػل ذلػػك اظتػػذَِّر إ ٌمػػى ه ػ لغػػىت

(ٔ)

لُ ػريقني

بعضػػها يف
د،ػ َػَ [ٛٚج] ُ
اخلت أيَ :

ػاّثر ت ػ
ػ َ

بع ػ ٍ
ػاس «يقػػال» بُػػي عينػػو أف يّػػَف ّػ ػ«علِػػم»
ػض ػػن ّف قيػػاس «قػػال» أف يّػػَف مضػػارعو «يقلػػي» ّػ ػ«يرمػػي» وقيػ َ

و (ٗ)
(ٖ)
األولػػني أك ال
ب ػأف أيخػػر المى ػػي مػػن لغ ػ ك المضػػىرع يف اظتثػػالني ّ

أخرل ال تططق(٘) بىلمى
فحصل الت
العػني يف اظتا ػي

«يقلا»

()ٜ

مضمَمها يف اآل،رين
األولني
َ
مُيَح العني يف ّ
ي كرلك أيَ :

اخل( )ٙبػني اظتا ػي واظتضػارع وبينػو وبػني الَاػف

يق ؿ في المى ي «قلي»

كمػػن(ٔٔ) يق ػ
«

فػإ ٌف مػن يقػ ؿ «قلػا»

ؿ يف اظتا ػػي « ػػال» بُػػي

كمػ ػػن يق ػ ػ ؿ في ػ ػ

بّسر العني ّػ«ر ي ير ى»

أي :اظتضػ ػػارِع «يسػ ػػلا»(ٕٔ) بُػ ػػي العػ ػػني

فتالقا(ٗٔ) اجيماع أصحىب
يسلَ» [ٜٚأ] ّػ«ذاا ي او»

()ٚ

بُػي

يف اظتضػػارع

(ٓٔ)

العػػني يق ػ ؿ فػػي المضػػىرع «يسػػل

لي»(ٖٔ) ّػ«ر ي» يَّف ّالذي ق لو

(ٔ)
(ٕ)

صػػف يف اآل،ػرين مػػن ل ػ ٍ

يقػ ؿ فػي المضػىرع «يقلػػي»( )ٛبّسػر العػني ّ ػ«رمػى يرمػي» ,كالػرم يقػ ؿ

بُي العني

ّػ ػ ػ«ذ ػ ػاا ي ػ ػػاو»

(ٕ)

فترٌكب ػت

» بضػ ّػم العػػني

يق ػ ػ ؿ فػ ػػي المى ػ ػػي

اللغتين القائػَ أحػدقتا «ْػلي يسػلى» ّ ػ«ر ػي ير ػى» و انيهمػا «ْػال

فسم هرا لغ ى هرا ,كهرا لغػ ى هػرا

أي :شتػ ّػَ ل ػ اآل،ػر(ٔ)
ٌ َ

فأخػر

ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٌ :ؽش.
ِٓ ل« ٌٗٛـبْ حٌم١خّ ْ١ٌ »...ـ ٟى.

ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ ـظَوذ أْ.
(ٖ)
ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.
(ٗ)
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ ُٕ٠ :ك.
(٘)
ُحى عٕي ــخي ٚـ ٟحٌَِّ٘ٚ :حٌـّع ر ٓ١حٌٍؽظ.ٓ١
()ٙ
عٕي ــخي ٚـ ٟحٌٕٔن :ل.٩
()5
وٌح ـ ٟحٌَِّ٘ٚ ,عٕي ــخي٠:مٌٚ .٩عً ِخ أػزظٗ ٘ ٛحٌٜٛحد.
()3
وٌح ـ ٟحٌَِّ٘ٚ ,عٕي ــخي٠ :م.٩
()2
(ٓٔ) وٌح ـ ٟىٚ ,حٌعزخٍس ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ َِ ٠رش ـٙ١خ ٓمٚ ٢طميٚ ُ٠طؤه ,َ١ؿخءص وّةخ ٍ٠ة :ٟـةبْ ِةٓ
٠مٛي ل ٩رفظق حٌع ٓ١ـة ٟحٌّخٟة٠ ٟمةٛي ـة ٟحٌّخٟةٚ[ ٟـة ٟأ  ٚؽ :حٌّ٠ةخٍع] لٍة ٟرىٔةَ حٌعةٓ١
وَِ.َِٟ٠ ٝ
(ٔٔ) عٕي ــخي ٚـ ٟحٌَِّ٘ٚ :وٌح ِٓ.
(ٕٔ) وٌح ـ ٟحٌَِّ٘ ٚعٕي ــخي ٚـ ٟى.٩ٔ٠ :
(ٖٔ) ـ ٟد  ٚى.٩ٓ :
رل ْيٓةةٗ حٌٍؽةةٞٛ
(ٗٔ) حٌوٜةةخثٚ .ٖ3ٔ:ٔ ٚلةةي طّٓ ٛةةع حرةةٓ ؿٕةة ٟـةة ٟحٌوٜةةخث ٚـةة ٟأِؼٍظةةٗ ٗٚةةَكٙخ َ
 َٖ:ٔٚحٌؼخلذ.
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فأخػػر كػػل كاحػ و مػػن الُػريقني مػػن صػىحبً

مػػى :الػػذي

ذاب ٍر(ٕ) فترٌكو(ٖ) هطىؾ من األ،ذ اظتذَّر لغ ه
ككػػرا « ػػىعر» ك«طػػىهر» ,إ ٌمػػى ه ػ

ػ هم إلػػا لغتػ

مػػن ل ػ اػػاح و مػػن مػ ٍ
ػاض أو

أاَ عتا ابيدا ً عند َّ من الُريقني
ثىلث ه ال َ
(ٗ) أي :ىػػذا الػػَز ُف

مػػن « ػ ىػعر»

ك«ط ى ػر» بػػالُي

ػف»()ٙ
يف» و«ظري ٍ
«فىعيل» ّػ«شر ٍ

فىلجم

للعني كأمى «شعر» و« هر» بىلضم ف ع (٘)
القياْي علا
ُ
ٌ ُ
ّ
ٌ
بيط م ػػى بػػني « ُع ػػَ» بالض ػ ّػم ما ػػياً و« َع ػػَ» عل ػػى اْ ػػم اع ػػَ([ )5م ػػن التػ ػ اخل .ا ت ػػا ك ػػالـ «اب ػػن

جطي»(.)3
ق

كمن اليدا )ٜ(]َ،ق حكا

لين(ٓٔ):

غيره من علمػا العربيّػ

[أح همى :أ ٌ ](ٔٔ) يج ز

فػي ا ػتعمىؿ اللغتػين المتػ اخلتين

مطلقىن .أي :وإف أدى الْيعماؿ لُ ٍ
ٍ
مهمَ

كالثى ي [ٛٙب] :إ ٌمى يج ز بشرط أالٌ يؤدم ال تعمىؿ(ٕٔ) و
لفظ م و
مل.
كػ ػ« ً
الحبي ػك»(ٔ) بّسػػر اضتػػا (ٕ) مػػاَ،ذٌ مػػن « ِحِػػك» ّػ ػ«إِبِػػَ» وبضػ ّػم ال ػػا مػػن « ُحُػػك» بضػ ّػم أوليػػو رت ػ
(ٖ)
ِ
ِ
األوؿ يف األ،رى؛ أل ّف ىذا ال نا -وىػَ « ِ ُعػَ» بّسػ ٍر ضػم -ال
«حَاؾ» ّػ« ُّيُب» و«ّياب» دّ َ،م الثآف يف ل ّسر ّ
ال وجَد لو(ٗ)
َ

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5
()3

()2
(ٓٔ)
(ٔٔ)
(ٕٔ)

ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ٢ :هٌَٚ .عً ِخ أػزظٗ ٘ ٛحٌٜٛحدٚ .لي ٓم ِٓ ٢ل« :ٌٗٛـّٔع ٌ٘ح ِٓ » ...ى.
أ٠ِ :ٞخٍع َِّٚ .أّٔٗ ح٩ ٛف حٌفَّحء.
عٕي ــخي ٚـ ٟحٌَِّ٘ :ـظَوزض.
وٌح ـ ٟحٌَِّ٘ٚ ,عٕي ــخيّ٘ :خ.
عٕي ــخي ٚحٌَِّ٘ :ـٛٛفٗ.
ـ ٟى.َ١:ٔٚ :
حٌعزخٍس ـ ٟىٚ :ـع ً١حُٓ ـخعً.
لةةخي حرةةٓ حٌ ١ةةذ ٔٚ :ٙٓ3:لةةي أؿلةةؿ حٌّ ٜةّٕؿ رىةة َ٩حرةةٓ ؿٕةة ٟؼخ٠ةةش ح٦ؿلةةخؾٚ ,ؿعةةً رةةخرٓ١
ِٔظمٍ ٓ١ـ ٟـَع ٚحكيٚ ,أىهً رع٠ةّٙخ ـة ٟرعةٌٚ ,ٞعّةٌَٙ ٞة ٛحٌظةيحهً حٌعـ١ةذ ,ـة ٩رة ّي ِةٓ
ِ خٌعش و َ٩حرٓ ؿَِٕٚ ٟحؿعظٗ ٌّٓ عٍض ٘ ّّظٗ :َ:ٕ٠ .حٌوٜخث.ٖ3ٔ:ٔ ٚ
وٌح ـ ٟىٚ ,لي ٓمِ ٢خ رِ ٓ١عىٛـظ ِٓ ٓ١أ  ٚد  ٚؽ.
ـ ٟحٌٕٔن :لٛي أٗ.
حٌِ٠خىس ِٓ ــخي.
عٕي ــخي :اٌ ٝحٓظعّخي.
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يف «اظتاىػػر»(٘) عػػن «ابػػن دريػ ٍػد»( :)ٙمػػن مػػد(« )5ال ّػػا» أ،رجػػو ؼتػػرج «الرذػػا »()3
قصػػره أ،رجػػو ُؼتػػرج
ُ
ُّ
ُ
ومػػن َ
ُ
َ
َ

الض »()2
«اآل » و« ِّ

(ٓٔ)
حساف»  يف قَلو[:من الَ ر]
قَـ من أىَ الل
وقاؿ ٌ
 :إ ّف «ال ّا» باظت ّد والقصر ل ياف رتعهما « ّ

وما ي ال ّا وال الع َِيَ(ٔٔ)
َ ُ

وح َق عتا بّاىا
بّت عي ُّ
ْ
وّاف بعض من يَ ق بو يد ىذا ويقَؿ :ال كتم عر لُظني أحدقتا لػي مػن ل يػو يف بي ٍ
ػت واح ٍػد وقػد جػا ىػذا
ُ َ
يف الشعر الُصي ّثرياً انيهى

(ٔ)

حٌلزه :حٌ َحثك ٟ٘ٚ .لَحءس ؼ َ١ػخرظش ٍ٠ٚض عٓ أرِ ٟخٌه ٚحٌلٔٓ ٚؼَّ٘١ةخ ـة ٟلٌٛةٗ طعةخٌ:ٝ
ﭽ ﭑ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ حٌٌحٍ٠خصٔ٘:ٕ٠ .5 :ةَ :حٌزلةَ ٚ ٖٖٔ:3حٌّلظٔةذ ٕٚ ٕ35:حٌةيٍ حٌّٜةْٛ
ِٓٔٚ ٕٗ:عـُ حٌمَحءحص .ٕٔ٘:2
ُحى ـ ٟىٚ :ـظق حٌزخء ٛ٘ٚ .ه ؤ.
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ.ِٓ :
 :َ:ٕ٠حٌىظخد (رخد ِخ رٕض حٌعَد ِٓ حّٓ٤خء ٚحٌٜةفخص ٚح٤ـعةخي) ٗٚ ٕٗٗ:حٌّمظ٠ةذ (رةخد
ح٤رٕ١ةةش ِٚعَـةةش كةةَٚؾ حٌِٚحثةةي) ٔٚ ٔ2ٔ:حٍط٘ةةخؾ حٌ٠ةةَد ٔٗٚ ٖٗ:ةةَف حٌ٘ةةخـ١ش ٖٔ3:
ٚحٌظ٠َٜق ّٕ٘ٚ ٙ٘5:ع حٌٛٙحِع ٚ ٔٔ:ٙحٌَِّ٘ ٕٚ ٘:طخؽ حٌعَِ ّٚخىس (كزه).
حٌَِّ٘.ٕٙٗ:ٔ :
ؿَّٙس حٌٍؽش ِخىس (رى.ٕٔٓ5:ٕ )ٝ
«ِٓ ِ ّي» ـ ٟأ  ٚدٚ .ِٛ ٓ٠ :ـ ٟؽ :رٓ ِ ٛ٘ٚ .ٛطلَ٠ؿ.

()3
()2

ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :حٌَعخء.
«ح٢ـةةش ٚحٌ٠ةةٕ »ٝوةةٌح ـةة ٟؿّٙةةَس حٌٍؽةةش ٚـةة ٟأ  ٚد  ٚؽ :حِ٤ةةش وخٌٜةةزخ٘ٚ .ةة ٛطلَ٠ةةؿٚ .ـةةٟ
حٌِّ٘ةةَ ح٢ـةةش ِٚةةخ أٗةةزٙٙخ ِؼةةً حٌ٠ةةٕٔٚ ٝلةة .ٖٛأ« :ٞحٌزىةةخء» رخٌّ ة ّي ٠ةةييّ عٍةةٛ ٝةةٛص حٌزىةةخء

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

(٘)
()ٙ
()5

(ٓٔ)

ٚرخٌمٜةةَ عٍةة ٝحٌةةيِع:ٕ٠ .ةةَ :حٌىظةةخد (رةةخد حٌّمٜةةٚ ٍٛحٌّّةةيٚى) ٖٚ ٘ٗٓ:حٌّمظ٠ةةذ (رةةخد
حٌّمٚ ٍٜٛحٌّّيٚى) ٖٚ 3ٙ:طخؽ حٌعَِ ّٚخىس (رى.)ٟ
ِٓ ل« ٌٗٛعٓ حرٓ ىٍ٠ي ْ١ٌ »...ـ ٟىِٚ .ىخٔٗ ـٙ١خ :عٓ رع ٞحٌف٩٠ء.

(ٔٔ)

ِ ٍةةع لٜةة١يس ٍػةةخء ٌة «كّةةِس» ٘ٚ ةة ٛـةة ٟؿّٙةةَس حٌٍؽةةش ٖٚ ,ٕٔٓ:أىد حٌىخطةةذ ِٖٗٓ ,ـةةخٌْ
ػعٍذ ٚ ,33 ,35حٌّٕٜؿ َٖٗٚ ,ٗٓ:ف أىد حٌىخطذ ٌٍـٛحٌ١مٚ ,ٔ2ٖ ٟح٨لظ٠خد ٍٓ ,٘5لةُ:
ٌٔٚ ,ٔٗٙةةةخْ حٌعةةةَد ٚطةةةخؽ حٌعةةةَِ ّٚةةةخىس (رىٗٚ,)ٝةةةَف أر١ةةةخص حٌ٘ةةةخـ١ش ٍٗ ,ٙٙ:لةةةُ,ٕ5 :
ٚحٌِّ٘ةةَ ٔٚ .ٕٙٗ:ح٤ر١ةةخص ٔٔةةزض ٌلٔةةخْ ـةةٍِ ٟلةةك ىٛ٠حٔةةٗ ٍٔ ,٘ٓٗ:لةةُٚ ,ٖٗٔ :حٌلّخٓةةش
حٌز٠َٜش ٍٔ ,ٕٔٓ:لُٚ ,ٕٔ :ح٨لظ٠خدٌٚ ,عزي هللا رٓ ٍٚحكش ـة ٟى٠ةٛحْ ٌٚ .23ىعةذ رةٓ ِخٌةه
ـ ٟىٛ٠حٔٗ ٍٕٓٓ ,لُٔٔٚ .ٗ3 :زٙخ حرةٓ آةلخق ٨رةٓ ٍٚحكةش ٚحرةٓ ٘٘ةخَ ٌىعةذ وّةخ ـةٓ ٟةَ١طٗ
ٕ.ٕٔٙ:
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أجمعػ ػ

كالمح ى

ا أي :علم ػػا ُ العربيّػ ػ

ثينّ :ذلك(ٔ)

الُرع الثىمن

ػتج بك ػػالـ الم لٌػ ػ ين
عل ػػا أ ٌػ ػ ال ييح ػ ٌ

-بص ػػي اظتُع ػػَؿ-

(ٕ)
الث ٍ
رؽ(ٖ):
ويف «حَاشي ال يضاوي» لػ«العصاـ»  :شعرا العرب ُ
منهم َمن اْيُشهد بشعرىم وىم اصتاىليَّف ّػ«امرئ القي » و « َر َ» و «زى ٍري»

حساف» و «ل ٍ
يد»
ضَرمَف باظتعجميني بصي اظتُعَؿ أيضاً الذين أدرَّا اصتاىليّ وابْالـ ّػ« ٕ
واظت َخ ْ
ُ
واظتيق ّدمَف [ٛٛج] من أىَ ابْالـ ّػ«ال ََُرْزَد ِؽ» و « َجري ٍر»
ٍ
ػرتي» و «أ الطيّػب» ال يُسيشػهد
والُرق ُ الرابعػ مػن ّ
الصػدر ّ
األوؿ وىػم الػذين يس ّػمَف باحمل َػد ني ّ ػ«أ دتػاـ» و «ال ّ
مد َ،يو للرواي
غ يف الرواي وال
الراوي يما يعرؼ أنّو لي لو مسا ٌ
بشعرىم إالّ كعلهم نػال ّ
َ

في اللغ العربيٌ
ػري»(٘) مػى يقتضػي تخصػيص ذلػك ابرتػ ِاع علػى عػدـ االعيػداد
كفي «الك ٌ
شػىؼ» ل ػ«الاؼتش ّ
(ٗ)
ظرؼ ميعلّ ٌق بػ« ُلتيع»
ٌ

باظتَلّػدين بغير أئم اللغػ أُوِف اظتهػارة يهػا( )ٙكركات ػى

آنُ ػاً يف ّػػالـ «العصػػاـ» -فإ ٌػ ا تش ػ

علػػا مسػػأل و

اظتَحدتني أوالقتا مّسَرةٌ بعدىا حتييّ ٌ ْاّن ٌ [ٙٚد]
و ّ

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

(ٗ)
(٘)

()ٙ

ّأمػا ىػم يُق ػَ ّالمهػم علػى ّأعػم ّالنَػ َقلَػ لػذلك ّ-مػا تقػ ّدـ
مػػن مسػػائَ العربيّ ػ

بق ػ ؿ حبيػػو:

بُػػي اظتهمل ػ

أ :ٞر١ٜؽش حٌّفعٛي .أ :ٚوٌٌه ٠ ٨لظؾ رى َ٩حٌّليػ.ٓ١
ٌٔ١ض ـ ٟى.
ًوَ حٌزؽيحىِ ٞؼٍٗ ىٔٔ ْٚزش ,ػُ ٔمً و َ٩حٌى٘خؾ ٚحٌٔ ٟ١ٛ١ـة« ٟحٌفخثةيس» حٌظة ٟرعةي ٘ةٌح حٌفةَع,
ٚطعمّذ حٌِِوَ٘ ٞرىٌٍٔ َ٩عي .حٌوِحٔش ٔ :َ:ٕ٠ٚ .٘:كخٗ١ش حٌ٘ٙخد حٌوفخؿ( ٟحٌزمةَس ٕ)ٕٓ :
ٔ .ٗٓٙ:ك١غ ـ ً ّٜحٌمةٛي ـة ٟحٓ٨ظ٘ةٙخى رخٌّلةيػٚ ٓ١ؼ١ةَُ٘ٚ .حٌىة َ٩ـة ٟطمٔة ُ١حٌ٘ةعَحء اٌةٝ
١زمخص ِ٘ ٍٛٙـ ٟوظذ ح٤ىد :َ:ٕ٠ .حٌعّيس (رخد حٌ٘عَ ٚحٌ٘عَحء) ٔٚ .ٖٔٔ:وةً ِةخ ُٔمةً ـةٟ
حٌفةَع حٌؼةةخِٓ ِةةع حٌفخثةةيس ١ٚزمةخص حٌ٘ةةعَحء ًوةةَٖ حٌٔةة ٟ١ٛ١ـةٛٔ ٟح٘ةةي ح٤رىةةخٍ ٗٚةةٛحٍى ح٤ـىةةخٍ
ٔ.ٗ٘٘:
عٕي ــخي :ـ ٟحٌٍؽش ٚحٌعَر١ش.
:ٕ٠ةةَ حٌظعٍ١ةةك عٍةة ٝوةة َ٩حٌِِو٘ةةَ ٞرخٓ٨ظ٘ةةٙخى ر٘ةةعَ أرةة ٟطّةةخَ :ـةةظق حٌـٍ١ةةً حٌزمةةَس ٕٕٓ :
حٌٍٛلةةش ٖٔ ٚ ٙٔٙحٌٍٛلةةش ٕٖ ٚ .ٕٙٙلةةي ًوةةَ لٔةةّش ٗةةعَحء حٌعةةَد حٌٔةةخرمش ٚحٓ٨ظ٘ةةٙخى
رم.ٌُٙٛ
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :ـ.ٗ١
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ابػػن

أكس(ٔ) -بُػػي ٍ

مح ى ثىن ال ييستش

سػ ٍ
ػَّف -ثػػم قػػىؿ أي(ٕ) :وقػػاؿ عقػ َػب ذلػػك :كه ػ

بشعره في اللغ ,

أئميِها اظتيقنني عتا [ٓٛأ] فأجعل -بصي

بمطػال مى يركي

عن العرب ّما

(٘)

ولي من العرب العربا (ٖ)

ػب
أي :ح يػ ٌ

كإف كػػىف

ف مػن علمػىء العربيٌػ :

(ٗ)
الشػعر بمطػال
اظتيّلم أو األمر للَاحد الصاٌف للخطاب -مى يق ل من ّ

ت ذلك برواييو يث ت( )ٙبّالمو تنػايالً لػو من ػاليها

()ٚ

أال

تػرل -أيّهػا الصػاٌف

ليل عل ػػا ذل ػػك( )ٛاظت ػ ّدعى بي ػػت
الصػػاٌف للخطػػاب -إل ػػا قػ ػ ؿ العلم ػػىء يف االْػػيدالؿ يف ذلػػك :الػ ػ ي
»()2

«الحمى

و «أبَ ٍدتاـ» لي عربيّاً ػتضاً وإّفتا ىَ من علما العربيّ نػاؿ ّالمو منػال َ مرويّػو يف االحيجػاج بػو(ٓٔ) فيقتطعػ ف
ػيقن كإتقى ًػ ّػذلك
اال يعاؿ يو لليّاّيد أي :يقنعػَف -بػرلك قْنعػاً بال ػاً لتػ ثٌق م بركايتػ ؛ ألنّػو ػاب ٌام ٌ

قَلو ّمرويّو

(ٔ)

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5
()3
()2
(ٓٔ)

لةةخي حٌِِو٘ةةَ ٞـةة ٟحٌى٘ةةخؾ ٔ ٔٔ2:طلةةض لٌٛةةٗ طعةةخٌ :ٝﭽﮃ ﭾ ﭿﭼ [حٌزمةةَس« :ٚ ]ٕٓ :أهٍَةة َُ»
٠لظًّ أْ ٠ىة ْٛؼ١ةَ ِظعة ٍّي٘ٚ ,ة ٛحٌ:ةخَ٘ٚ .أْ ٠ىةِ ْٛظعةي٠خ ا ِٕمة٨ٛا ِةٓ «هٍةُ حٌٍ١ةً» ٚط٘ةٙي ٌةٗ
لَحءس «٠ِ٠ي رٓ ل ١ذ» أُهٍُ عٍِ ٝخ ٌُ  ُٔ٠ـخعٍٗٚ .ؿخء ـٗ ٟعَ «كز١ذ رٓ أ»ّٚ
ذ
ّ٘خ أهٍّخ كخٌ ٟػّشَ أؿٍََ١خ هّٙ١ِ٩خ عٓ ٚؿ ِٗ أَِ َى أِٗ ١
وٌح ـ ٟىُٚ ,حى ـ ٟأ :رٕٙ١ىّخٚ .ـ ٟد  ٚؽ :رّٕٙ١خٚ .ـة ٟحٌفة :ٙٔٗ:ٔ ٞ١أ :ٞحٌِِو٘ةَ ٞرعةي
أ٘خى حٌز١ض ؿٛحرخ ا ع ّّخ َ٠ى عٍ ِٓ ٗ١أّٔٗ ٌِّٛي  ٨طؼزض حٌٍؽش رى.ِٗ٩
ة١ ٟةةخثٌ ,ٟىّٕةةٗ
٘٠ ٨ةةظَ ١رّةةٓ ٔ٠ظ٘ةةٙي رىِ٩ةةٗ أْ ٠ىةةِ ْٛةةٓ حٌعةةَد حٌعَرةةخءٚ .أرةة ٛطّةةخَ عَرة ّ
ِليع.
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :حٌظىٍُ.
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :ـٍّخ.
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :ػزض.
وٌح ـ ٟىٚ ,لي ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ »ٌٗ« ٚ .ـٙ١خٌٙ :خ.
عٕي ــخي ٚـ ٟحٌى٘خؾ :عٍُٚ .ٗ١حى ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ« :ـ »ٟلزً «حٌيٌ.»ً١
٘ ٛحٌةيٛ٠حْ حٌةٌ ٞحهظةخٍ ـ١ةٗ أرة ٛطّةخَ أٗةعخٍحا ِةٓ حٌـةخٍ٘ٚ ٓ١١حٌّو٠ةَِٚ ٓ١ؼَّ٘١ةخ ٛٚة ّيٍٖ
رزخد حٌلّخٓش.
وٌح ـ ٟىٔ١ٌٚ ,ض ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ.
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ٌأكؿ(ٔ) الشػػعراء المح ػ ثين

فىئ ة
(ٕ)
ػيع بّالمهػػم يف العربيّ ػ إالّ بينػ ػايلو منػ ػال مػػرويهم إف
الػػذين ال لتػ ّ

(ٖ)

شىر :بُي
إف(ٖ) ّاف قائلو أميناً ميقناً ب ٌ
ّ
اظتَحدة وتشديد اظتعجم آ،ره را ٌ

ابن برد:

(ٗ)
اظتَحدة وَّْف [ٛٚب] الرا وآ،ره مهمل ٌ
بضم ّ

ػتج « ػػيب ي ً» فػػي كتىبػ
كقػ احػ ٌ
تقربػ ػىن إليػ ػ  :مُعػ ٌػَؿ لػػو بقَل ػػو «احػ ّػيع بشػػار» وعلّػػَ ذلػػك اليقػ ّػرب بقَلػػو :ل ٌػ ػ
ٌ
(٘) مػدار الن

ػَ بػػبعض ػػعره

علػى بعػػض القَاعػد الن َيّػ

أي :بشػػاراً ك ػػىف هج ػػىه:

يف

«اظتص اح»( :)ٙىجاه يهجَه ىجَاً وقَ يو بالشعر وعابو وْ و واالْم اعتجا ّػ« ٍ
ّياب» انيهى
ّ

لترك االحتجىج
ذكره

يف ّيابو بشعره لَّنو لي عربيّاً ػتضاً

()5
ػف بعػدىا نػَ ٌف نسػ
اظتَحػدة أل ٌ
الم ٍر يزبى ي  :بُػي اظتػيم و ّػم الػااي وْػَّف الػرا بينهمػا وبعػد ّ
ى

اللب»( :)3جد
نس لػ«مرزبا َف» قاؿ اظتصنّف يف « ّ

كغيره.
ي

ك ىقل

مَحدةٌ
ثعلو» :بُي اظتثلث والالـ وَّْف اظتهمل بينهما آ،ره ّ
« ه

الصمعي» قىؿ :يختم
عن «
ٌ

اىيم اظتذَّر
أي :إبر ُ

آخر

احمليع بو
الشعر أي :العر ُّ ُّ

الحجج :رت «حج ٍ»(ٔ)
ّ
يى

اهيم بػن ىه ٍرمػ ى» كهػ
بػ«إبر ى

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

لي ٔمً حٌزؽيحى ٌٖ٘ ٞحٌفخثيس ِٓ و َ٩حٌٔ ٟ١ٛ١ـِ ٟميِش حٌوِحٔش ٔ.3:
وٌح ـ ٟىٚ ,لي ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٚ :اْ.
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :آهَٖ .ىٚ ْٚح.ٚ

(٘)

َّ ٍ
مءت نص َ و بل ِ
يب
َّ ذي لب
ءتيك نص َ و وما ُّ
الّياب ٗ ٗٗٔ:وال يت :وما ُّ
َ
والص ػَاب أنّػػو أل األْػػَد الػػدؤِف يف ديَانػػو ٘ٗ رقػػمّ ٕ :مػػا يف اطتاان ػ ٔ ٕٖٛ:يف تررتيػػو وينظػػر :االْػػيدالؿ
الن َي يف ّياب ْي َيو ٕٖٜ
حٌّٜزخف حٌِّٕ َ١خىس (٘ـ.)ٛ

()5

اظتَش ػ ٘ ٖٛأ ّف ْ ػػي َيو عػػن ب ػ عض شػػعر بش ػػار هجػػاه بش ػػار و يػػو ٗ ٖٛأ ّف األ ُ،ػػش عػػن ب ػ عض أبي ػػات
يف ّ
بشار ل و ذلػك ه ّػم أف يهجػَه ّّػذب تالميػذ األُ،ػش عنػو ذلػك واػار مػن بعػده يسيشػهد بشػعره وقػد ذّػر
اظتعري يف رْال ال ُػراف  ٕٔٚوقػاؿ بعػده :ويف ّيػاب ْػي َيو نصػف ىػذا ال يػت اآل،ػر ،وىػَ
،ب ْي َيو أبَ العال ّ

()ٙ

()3

يف باب ابدذاـ َف يسم قائلو وزعم ذريه أنو أل األَْد الدؤِف
ٌذ حٌٍزخد ِخىس (حٌَُّرخٍٔ ٕ٘ٔ:ٔ )ٟلُ.ٖٙ53 :
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ال يج ز االحتجىج

الُرع التى
بشع ور أك ث ور ال ييعرؼ قىئل ؛ ظتا ْيا

يف علم العربيّ

يف ّالمو

صرح بػرلك «ابػن ال بػىرم» فػي ّيػاب «اإل صػىؼ»(ٕ) .ككػأ ٌف علٌػ ذلػك
ٌ
ػالـ لم لهػ ػ و بالنسػ ػ للش ػػعرا أك مػ ػػن ال ي ثػ ػػق
خػ ػ ي
ػعر أو الّ ػ ُ
ؼ  ،-ػػب «ّ ػػا ّف» -أف يك ػ ػ ف ذل ػػك الش ػ ُ
اظتنػ ِ

بفصىحت

طلق الّالـ

وىذا الذي [ٜٛج] جا بو اظتصنّف على وجو االحيماؿ ىَ الظاىر وت ياف(ٖ) اظتصنّف ّما قيَ[ :من اظتنسرح]

كمػػن
الصاٌف للخطاب

(ٕ)

(ٖ)
(ٗ)
(٘)

ّ

ّ

ّ

ِ
ػيع بّالمػػو ييعلػػم :بالي ييّ ػ م ني ػاً للمُعػػَؿ والَُقيّػ ِ م ني ػاً للُاعػػَ أي :أيّهػػا
هػػرا :عر ػػاف اظتػػيّلّم احملػ ّ

أ ٌ ييحتىج:
(ٔ)

األظتعي الذي يظن بك الظّػ ػػن(ٗ) ّاَ ْف قد رأى وقد شتعا(٘)

بالي ييّ م نياً للمُعَؿ وبالَُقيّ ( )ٙللُاعَ أي :أيّها( )5اظتسيشهد

ـ ٟحٌَِّ٘ ٕٚ :ٗ3ٗ:وخْ أرة ٛعز١ةيس ٠مةٛي :حـظةظق حٌ٘ةعَ رةخَِة حٌمةٚ ْ١هةظُ رةخرٓ ََْ٘ ِةشٛ٘ٚ.
ةِ ٟةةٓ ٓةةىخْ حٌّيٕ٠ةةش
ارةةَح٘ ُ١رةةٓ ََِ٘ةةش ٗةةخعَ ِو٠ةةََ حٌةةيٌٚظ ٓ١ح٠ِٛ٤ةةش ٚحٌعزخٓةة١ش لَٗة ّ
ٍٚكً اٌ ٝىِ٘ك ٌّيف حٌوٍ١فش حٌ١ٌٛي رٓ ٠ِ٠ي ٚاٌ ٝحٌّٕ ٍٜٛـ ٟحٌعَحق .طةٛـ ٟلَحرةش ٘ٔ5ٙة .
ه ٗ ّٜحٌ ٌٟٜٛرىظخد «أهزخٍ حرٓ َِ٘ةش » ٚهزةَ حٛ٤ةّع ٟـة ٟطَؿّظةٗ ـة ٟح٤ؼةخٖٔ5ٖ:ٗ ٟ
ٚطخٍ٠ن ىِ٘ك ٚ ٙٗ:5ح٤عٚ ٘ٓ:ٔ َ٩ـ ٟح٤ؼخٔٔٔ ٖ25:ٗ ٟةزٗ ٨رةٓ ح٤عَحرة ٟأ٠٠ةخاٚ .ـةٟ
حٌعّةةيس (رةةخد طٕمةةً حٌ٘ةةعَحء ـةة ٟحٌمزخثةةً) ٔٚ 2ٓ:حٌِّ٘ةةَ ٕ ٗ3ٗ:أّٔةةٗ ٤رةة ٟعز١ةةيس ِعّةةَ رةةٓ
حٌّؼٕ.ٝ
حٜٔ٦ةةخؾ (حٌّٔةةؤٌش(ٚ ,٘3ٖ:ٕ )3ٓ :حٌّٔةةؤٌش ١ ٗٙ3 )3ٖ :ؿةةٛىس ِزةةَٚن ٚحٌِّ٘ةةَ (حٌٕةةٛع
حٌٔةةخىّ) ٔٚ .ٔٗٔ:لةةي ٔةةخلٖ ٘ةةٌٖ حٌّٔةةؤٌش حٌزؽةةيحى ٞـةةِ ٟم ّيِةةش حٌوِحٔةةش ٔٔٚ ,ٔ٘:مةةً ِةةخ ًوةةَٖ
حٌٕٔ٘ ٟ١ٛ١خ عٓ حٜٔ٦خؾ ٚحٌظعٍ١مش.
ـ ٟىٗٚ :ؤْ.
وٌح ـ ٟىٚ ,لي ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.
لخثٍٗ أ ّٚرٓ كـَ ـ ٟـ٠خٌش رٓ وٍيس ٛ٘ٚ.ـ ٟىٛ٠حٔٗ ٍٖ٘ ,لُ حٌم١ٜيسٍ ِ ,ٕٙ :عٙخ:
ّ
اْ حٌةةةةةةةٌ ٞطلةةةةةةةٌٍ َٓ٠لةةةةةةةي ٚلعةةةةةةةخ
أّ٠ظُٙةةةةةةةخ حٌةةةةةةةٕفُْ أؿٍّةةةةةةةَ ٟؿَِ عةةةةةةةخ
ٚحٌلة ْ
ّ
ةةةةةةـْ َيسَ
ةةةةةُ ٜٛؿ َّ َعةةةةةةخ
اْ حٌةةةةةٌ ٞؿّةةةةة َع حٌّٔةةةةةّخكشَ ٚحٌٕةةةةة
َ
ةةةةةِ ََ ٚحٌمُة َ
ْ
ةةةةةةٓ َوة ْ
حِ َّ ٌ٤عةةةةة ٟحٌّةةةةةٌُ:َ٠ ٞة ُّ
ةةةةةؤْ لَةةةةةة ْي ٍَأَٚ ٜلَةةةةةة ْي َٓةةةةةة ِّعخ
ةةةةٓ ٌةةةةةهَ حٌ:ةةةةة
ٚرٗ َ٠٠د حٌّؼً ـ ٟحٌف خٔشٚ .حٗظمخق «حٌّ٤عٌّ ِٓ »ٟعخْ حٌٕخٍٚ .ـ ٟحٌّؼةً« :أٛةيق ِةٓ هةٓ
حٌّ٤عةةةةةة:ٕ٠ »ٟةةةةةةَ :ؿّٙةةةةةةَس حِ٤ؼةةةةةةخي ٍٔ ,٘3ٗ:لةةةةةةُِٚ ,ٔٓ2ٕ :ـّةةةةةةع حِ٤ؼةةةةةةخي ٗ,ٕٔ5

()ٙ

()5

ٚحٌّٔظمٍ ,ٕٓ٘:ٜٔٝلُ.3ٖ5 :
ٓم ض ِٓ ى.
«الصاٌف للخطاب أنّو ُلتياج بالي يي م نياً للمُعَؿ وبالَُقي للُاعَ أي أيّها» ْقطت من ب
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إلا معرف أ مىء عراء العرب,
قىؿ «ال هػا

ليُعرؼ القائَ

كطبقىتً

م ليُعرؼ اظتق َؿ منهم واظتردود

بن الطحىس» في «التعليق »(ٔ) :أجػىز الك فيػ ف إظ ػىر «أف» بعػ

بع «كي» اليعليليّ كا تش كا بق ؿ الشىعر:
ك ى طى ببي اء بػ ٍلق ً (ٕ)
ىىى
تطير ًبقربتي فتترى ى ٌ ن
ى
أردت لكيمى أف ى
[من الطَيَ]

وارح بػ«أف» بعدىا
ػ«ما» مايدةٌ و«ّي» تعليلي ٌ ّ

ق ػػىؿ «اب ػػن الن

قىئلي
الشعر .وم

ػػاس» :كالجػ ػ اب ع ػػن ىػػذا ال يػ ِػت أ ٌػ ػ ال حجػ ػ ى بػ ػ ل ٌػ ػ غي ػػر مع ػ و
ػركؼ
ٌ

(ٖ) وشرط الشاىد [ٔٛأ] معر قائلو

وتعني لجىز أف يك ف من ركرة الشػعر.
كل عيرؼ ّ

ِ
وعرؼ قائلو
ىذا
االحيماؿ يسقا االْيدالؿ بال يت لَ يت حجيّيو ُ

[كقىؿ أيضىن(ٗ) :ذهو الك فيٌ ف إلا ج از دخ ؿ الالـ في خبػر «لكػنّ»,

لكن» ,كاحتج ا بق ؿ الشىعر:
« ّ
 ...................كلكطٌطي من حب ى لعمي
[من الطَيَ]

(ٔ)
(ٕ)

(٘)

ٔمٍٗ ِلمك حٌٕٜؿ حٚ٤ي ِٓ حٌظعٍ١مش ـةِ ٟميِةش حٌظلم١ةك  ,٘5عةٓ حٌٍٛكةش ٓٓٔٚ ,حٌزؽةيحى ٞـةٟ
ٚحٌزؽيحى ٞـِ ٟميِش حٌوِحٔش ٔ.ٔٙ:
ّ
ٚحٌ٘ٓ حٌمَرش حٌوٍكٚ .حٌز١يحء :حٌف٩س حٌظةٍٙ٠ ٟةه ِةٓ ٠ةيهٍٙخٚ .حٌزٍمةع :حٌمفةَ.
ٗخ٘ي ِـٛٙي حٌمخثً.
ٚحٌزٍمةةع :حٌمفةةَ٘ٚ .ةة ٛـةة ٟحٜٔ٦ةةخؾ ٍٔ ,٘3ٓ:لةةُ ١ ٗٙٙٚ ,ٖ5٘ :ؿةةٛىس ِزةةَٚن ٚحٌّمخٛةةي
حٌٕل٠ٛش ٍٖ ,ٖٙ2:لُٚ ,ٔٓ33 :حٌظ٠َٜق ٍٕ ,ٖٙٔ:لُٚ ,3ٔٓ :حٌوِحٔةش ٍ ,ٗ3ٗ:3لةُ,ٖٙ٘ :
َٗٚف أر١خص حٌّؽٕةٍ ,ٔ٘ٗ:ٗ ٟلةُ .ٖٕٓ :لةخي حرةٓ حٔ٤زةخٍ ٞـة ٟحٜٔ٦ةخؾٚ :أِةخ حٌـةٛحد عةٓ
وٍّخص حٌىٛـ :ٓ١١أِخ حٌز١ض حٌٌ ٞأٔ٘ي ٖٚـ ٩كـّ ةشَ ٌٙةُ ـ١ةٗ ِةٓ ػ٩ػةش أٚؿةٗ :أكةي٘خ أْ ٘ةٌح حٌز١ةض
ؼِ َ١عَٚؾ ٠ ٨ٚعَؾ لخثٍةٗ ـة٠ ٩ىة ْٛـ١ةٗ كـّ ةشٌٚ .حٌٛؿةٗ حٌؼةخٔ ٟأْ ٠ىة ْٛلةي أهٙةَ «أْ» رعةي
«وٍَٚ٠ٌ »ٟس حٌ٘ةعَ ِٚةخ ٠ةؤط٠ٌٍ ٟةٍَٚس ٠ ٨ةؤط ٟـة ٟحهظ١ةخٍ حٌىةٚ .َ٩حٌٛؿةٗ حٌؼخٌةغ أْ ٠ىةْٛ

(ٖ)
(ٗ)

(٘)

حٌ٘خعَ أريي «أْ» ِٓ «وّ١خ» ّٙٔ٤خ رّعٕٚ ٝحكي وّخ ٠زيي حٌفعً ِٓ حٌفعً.
«أّٔةةٗ  ٨كـةةش رةةٗ ٔ٤ةةٗ ؼ١ةةَ ِعةةَٚؾ لخثٍةةٗ» عٕةةي ــةةخيّ :
أْ ٘ةةٌح حٌز١ةةض ؼ١ةةَ ِعةةَٚؾ لخثٍةةٗٚ .ـةةٟ
ٚـ ٟحٌوِحٔش :أْ ٌ٘ح حٌز١ض ٠ ٨عَؾ لخثٍٗ.
حٌظعٍ١مش  .ٕٓ2لخي حرٓ ِخٌه ـَٗ ٟف حٌظٔةٚ :ٕ2:ٕ ً١ٙأ ِّةخ «ٌٚىٕٕةِ ٟةٓ كزٙةخ ٌعّ١ةي» ـة ٩كـّ ةشَ
ُ
ّٓعض ِّٓ ُٛ٠ػك رعَرّ١ظٗ.
ـ ٩كـّ شَ ـ ,ًٌٌٖٚ٘ ٗ١اً ٌُ ُ٠عٍُ ٌٗ طظّشٌ  ٨ٚلخثًٌٍ ٨ٚ ,ح ٚعي ٌي ٠مٛي:
ٚحٓ٨ظي٨ي رّخ ٘٘ ٛىٌح ـ ٟؼخ٠ش حٌ٠عؿٚ .لي ٔمً ل ٌٗٛأر ٛكّ١خْ ـ ٟحٌظةٌٚ ً١٠حٌظىّ١ةً ٘,ٔٔٙ:
ٚطعمّزٗ رى.ً٠ٛ١ َ٩
ِـٛٙي حٌمخثًٛٚ .يٍٍِٖٛ٠ :ة ٟٕٔٛـة ٟكةذِّ ٌٍ١ة ٝعةٛحًٌ٠ٚ .ٟةٌَ« ٜٚىّ١ة ُي»ٌٚ .ةُ أؿةي ِةٓ ًوةَٖ
ًوَٖ وخِ ٩ا ٨حرٓ عم١ةً٘ٚ .ة ٛـةِ ٟعةخٔ ٟحٌمةَآْ ٌٍفةَحء ٔٚ ,ٗٙ٘:حٌّفٜةً ٗٚ ,ٕ2حٜٔ٦ةخؾ
ٍٔ ,ٕٓ2:لُ ١ ٔ5ٔٚ ,ٕٔ2 :ؿٛىس ِزَٚن َٗٚف حٌظٔٚ ,ٕ2:ٕ ً١ٙحٌّمخٛي حٌٕل٠ٛش ٕ,٘ٗ:
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كالج اب أ ٌف هرا البيت ال ييعرؼ قىئل كال ٌأكلي  ,كلم ييػركر مطػ إالٌ هػرا,
كلم ييطشػ ه أحػ ه ممػن كثػ ىق فػي اللغػ  ,كال عيػام إلػا مشػ ور بىلضػب كاإلتقػىف.
كفي ذلك مى في ](ٔ).
كفػػي

«تعػػىليق» -رت ػ

ػاري» علػػا «اللفيٌ ػ
«تعليػػق»« -ابػػن هشػػىـ األنصػ ّ

ا ت ٌؿ الك في ف علا ج از م ٌ المقص ر
ال يَّف إالّ يف الشعر(٘) -بق ل أي :القائَ[ :من الرجا]

» لػ ػ«ابػػن مالػ ٍ
ػك»(ٕ):

للضركرة -وىي(ٖ) ّمػا تقػ ّدـ(ٗ) علػى الصػ ي مػا

ػت أخ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت بط ػ ػ ػ ػ ػ ػػي الس ػ ػ ػ ػ ػ ػػعالء
قػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ علم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍ
الجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراء()5
كعلمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت ذل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػك( )ٙمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
أف ًعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ىػم م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػأك الن عل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ال ىخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ اء
ػك م ػ ػ ػ ػ ػ ػػن تم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ور كمػ ػ ػ ػ ػ ػػن ً ٍيشػ ػ ػ ػ ػ ػػىء
يػ ػ ػ ػ ػ ػػى ل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ى
[ يػطشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي المسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع ًل كالله ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػىء]()3
ىٍ ى
ى
ىٍ ى

(ٔ)

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5
()3

ٍلةةةُٚ ,ٕ5ٗ :حٌظٜةةةَ٠ق ٍٔ ,ٕٔٓ:لةةةُٚ ,5ٗ :حٌوِحٔةةةش ٍٓٔ ,ٖٙٔ:لةةةُٗٚ ,3ٙ٘ :ةةةَف أر١ةةةخص
حٌّؽٍٕ ,ٖ٘ٙ:ٗ ٟلَُٗٚ , ٖ3ٔ:ف ٗٛح٘ي حرٓ عم.5ٗ ً١
حٌِ٠خىس ِٓ ــخي .لخي حٌزؽيحى ٞـ ٟحٌوِحٔش ٔ ٔٙ:رعي ٔمً و َ٩حرٓ حٌٕلخّ :ػُ لةخي٠ٚ :ئهةٌ ِةٓ
ٌ٘ح ّ
أْ حٌ٘ةخ٘ي حٌّـٙةٛي لخثٍةٗ ٚطظّظةٗ اْ ٛةيٍ ِةٓ ػمةش ُ٠عظّةي عٍ١ةٗ لُزِة ًَٚ ,ا ّ٨ـةٌٙٚ .٩ةٌح وخٔةض
هٍؿ رعي ٍٓؿ ِع ّ
ٌ
أْ ـٙ١خ أر١خطخ ا عي٠ةيسا ُؿٙةً لخثٍ٘ٛةخ,
أر١خص «ٓ١ز »ِٗ ٠ٛأٛقّ حٌ٘ٛح٘ي حعظّي عٍٙ١خ
ِٚخ ع١ذ رٙخ ٔخلٍ٘ٛخٚ ,لي هَؽ وظخرٗ اٌ ٝحٌٕخّ ٚحٌعٍّخء  َ:ُٔٚ ...ـٚ ٗ١ـظّٖ ,ـّخ ١عٓ أك ٌي ِةٓ
حٌّظم ّيِ ٓ١عٍ ٨ٚ ,ٗ١ح ّىع ٝأّٔٗ أط ٝر٘ةعَ ِٕىةَٚ .لةي ٍ ٜٚـة ٟوظخرةٗ ل عةشا ِةٓ حٌٍؽةش ؼَ٠زةشا ٌةُ
٠ةةيٍن أ٘ةةً حٌٍؽةةش ِعَـ ةشَ ؿّ١ةةع ِةةخ ـٙ١ةةخّ ٍ ٨ٚ ,ىٚح كَـ ةخ ا ِٕٙةةخ:ٕ٠ٚ .ةةَ :حٌوِحٔةةش (حٌ٘ةةخ٘ي)٘5 :
ٔ.ٖٙ2:
ـ ٟحٌَِّ٘ ٔٚ .ٔٗٔ:لٛي حرٓ ٘٘خَ ـ ٟحٌظعخٌ١ك َٗٚف حٌ٘ٛح٘ي وّخ ٓ١ؤط.ٟ
ٌٔ١ض ـ ٟى.
 :َ:ٕ٠حٌّٔؤٌش حٌَحرعش ِٓ ِٔخثً حٌّم ّيِخص.
:ٕ٠ةةَ :حٜٔ٦ةةخؾ (حٌّٔةةؤٌش ( 5ٗ٘:ٕ )ٔٓ2حٌّٔةةؤٌش ٕٔٔ) ٘ٓ ١ ٙؿةةٛىس ِزةةَٚن ٚحٍط٘ةةخؾ
حٌَ٠د ٘ٚ ٕٗٔ٘ ٕٖ3٘:حٌظ٠َٜق ّٕ٘ٚ ٘ٓٗ:ع حٌٛٙحِع ٘.ٖٖ5:
عٕي ــخي ٚـ ٟحًٌَِّ٘ :حن.
ـ ٟحٌٕٔن ٚحٌَِّ٘ :حٌـِحء.
حٌِ٠ةةخىس ِةةٓ ــةةخيٚ .ح٤ر١ةةخص ِةةٓ ِ٘ةة  ٍٛحٌَؿةةِ .أٔ٘ةةي٘خ حٌفةةَّحء ٤عَحرةة٠ٚ .ٟةةَ :ٜٚأَ رٕةةٟ
حٌٔع٩ء :َٜٚ٠ٚ .حٌٍِّٙخءٗ ٨ٚ .خ٘ َي ـٔ .ٗ١مٍٗ حرٓ ٓة١يٖ ـة ٟحٌّوٜة ٚعةٓ أرة ٟعٍة ٟحٌمةخٌ ,ٟـةٟ
وظخد هٍك حٔٔ٦خِْ ,خ ـ ٟحٌفُ ٓ ٜٛحٌٍؼخص ٚحٕٓ٤خْ ٚحٌٍٔةخْ ٔٚ ٔ٘5:حٌةٌ ٞـة ٟأِةخٌ ٟحٌمةخٌٟ
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اطتَا  :بُي اظتعجم ،لَ اصتَؼ من الطعاـ ونتد(ٔ) ّذا يف «القامَس»(ٕ)
ّ
ّ
وِ
الشْيشػػا  :عجميػػني األوُف مّسػػَرةٌ بينهمػػا حتييّػ ٌ ْػػاّن ٌ يف «القػػامَس»(ٖ) :الشػػيش والشيشػػا  :اليمػػر الػػذي ال

جف ّاف حشُاً ذري حل ٍَ
يعقد نَى وإف أنَى َف يشي ّد وإذا ّ
و اللهػػا  :اللّ مػ اظتشػػر علػػى اضتلػػق أو(ٗ) مػػا بػػني منقطػ أاػػَ اللسػػاف [ٙٛد] إُف منقطػ القلػػب مػػن أعلػػى الُػػم
(٘)
ِ
ِ ِِ
ات وَعتَي ٌ
رتعوَ :عتَََ ٌ
ات وُعتي وعتي وَعتَا ٌ وعتَا ٌ

ّذا يف «القامَس»( )ٙو يو( :)5اظتسعَ والساعَ :اضتلق

فم ٌ «السعال» ك«الخ ا» ك«الل ى» ,كهي مقص رات
مر عن القامَس ]
ويُشَّ عليو يف اصتَاب ما ّ

()ٜ

[ق ػ ػ ػ ػػىؿ](ٓٔ) :كالجػ ػ ػ ػ ػ اب عطػ ػ ػ ػ ػ

أّثػػر ال صػرينيٛٛ[ -ب] أ ٌػ ال ييعلػػم قىئل ػ :
العربيّ ٍسب علمو و«قائلو» مُعَلو

حج ى في
فال ٌ

وّذا يف «االرتشاؼ»()3
[أيضاً

ى -اظت ػ ػ ػ ػػانعني ظتػ ػ ػ ػ ػ ّد اظتقص ػ ػ ػ ػػَر للض ػ ػ ػ ػػرورة ّم ػ ػ ػ ػػا ى ػ ػ ػ ػػَ م ػ ػ ػ ػػذىب

بالي ييّػ م ني ػاً للمُعػػَؿ ومر َعػػو بعػػده وبػػالنَف(ٔٔ) إ ،ػػاراً عػػن أئم ػ

لتيع بو
أل ّف اههَؿ ال ّ

ٔ ٕٗٙ:أّٔٙخ رفظق حٌ«ٚ .َ٩رٕ ٟحٌٔع٩ء» حٌؽٛي أٓ ٚخكَ حٌـٓ «ٚحٌـَحء» ِةٓ حٌـةَحءس ٚح٦لةيحَ
ٕ٘٠«ٚذ» ٠عٍك «ٚحٌّٔعً» ِٟٛع حٌٔعخي ٟ٘ٚ .ـ ٟحٜٔ٦ةخؾ ٍٕ ,5ٗٙ:لةُ١ ٙٓٙ ٚ ,ٗ٘ٗ :

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5
()3
()2
(ٓٔ)
(ٔٔ)

ؿةةٛىس ِزةةَٚن ٚحٍط٘ةةخؾ حٌ٠ةةَد ٘ٚ ٕٖ3٘:ـةةٓ ٟةةّ ٢حٌٌ٣ةةٔٔٚ 35ٗ:ٕ ٟةةزٙخ ٤رةة ٟحٌّمةةيحَ
ر ْٙ١رٓ ١ٙٛذ رٓ عَّ ح ِٞٛ٤حٌّظٛـٔ ٝلٕٓ ٛش ٓٓٔ٘ة وّةخ ـة ٟح٤عةٚ ,3ٔ:ٕ َ٩حٌّمخٛةي
حٌٕل٠ٛةةش ٍٖ ,ٗ5ٓ:لةةُٚ ,ٔٔ3ٙ :حٌَحرةةع ٚحٌو ةخِْ ـةةٗ ٟةةَف حٌىخـ١ةةش حٌ٘ةةخـ١ش ٍٗ ,ٔ5ٙ3:لةةُ:
ّ٘ٚ ,ٔٔ2ٙ ,ٔٔٙ3ةةةع حٌٛٙحِةةةع ٍ٘ ,ٖٖ3:لةةةٌُٔٚ ,ٔ5ٖٔ :ةةةخْ حٌعةةةَد ٚطةةةخؽ حٌعةةةَِ ّٚةةةخىس
(َٗٗٚ ,)ٖ١ف ٗٛح٘ي حرٓ عمٚ ٕ٘٘ ً١ـ ٟحٌوٜخث:ٖٔ3ٚ ٕٖٔ:ٕ ٚ
ٕ٘٠ذ ـ ٟحٌّٔعً ٚحٌٍٙخ ِء أٔ٘ذ ِٓ ِآَٗ ِكيح ِء
وٌح ـ ٟىٚ ,لي ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.
حٌمخِ ّٛحٌّلِ ٢١خىس (ه.)ٞٛ
حٌمخِ ّٛحٌّلِ ٢١خىس (ٗ.)ٖ١
وٌح ـ ٟى ٚحٌمخِٚ ,ّٛلي ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.
ٓم ض ِٓ ى.
حٌمخِ ّٛحٌّلِ ٢١خىس (ٌ.)ٛٙ
حٌمخِ ّٛحٌّلِ ٢١خىس (ٓعً).
حٍط٘خؾ حٌَ٠د ٘.ٕٖ3ٙ:
وٌح ـ ٟىٚ ,لي ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.
حٌِ٠خىس ِٓ ــخي.
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ«رخٌٕ »ْٛىٚ ْٚح.ٚ
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إالٌ أ ٌػ
(ٖ)
طعػ ػ ىن «عبػ ػ ال احػ ػ الطٌػ ػ ٌ اح» -بيشػػديد اظتهمل ػ األوُف وال ػَاو -ف ػػي
معر ػ القائػػَ فإ ٌػ ػ ق ػػىؿ  :ى
()ٙ
كتىب (ٗ) «بغي اآلمل»(٘) :الظرؼ ميعلّق بػ« عن» و«ب ي اآلمَ» عطف ٍ
بدؿ منو
بياف لػ«ّياب» أو ٌ
ٌ َ
(ٔ) أي :اب َػن ىشػػاـ

في اال تش ىد:
بق ل :

ال

ذكػر فػػي ػػرح للشػ اه (ٕ) مػػى يخػػىلف

ذلػك أي :اعي ػ َػار

ٍ
اشيماؿ من الظرؼ ق لو( )ٚبنعادة اصتار
بدؿ

[من الرجا]

بدؿ من نَف اليَّيد اطتُيُ لُي ما ق لها()2
تكثران أيّها( )3اظتخا ب واأللف ٌ

عسيت
 ..... ....................إ ٌي
ي

صىئمى(ٓٔ)

(ٔ)

«ا ّ٨أّٔٗ» وٌح ـ ٟحٌفٚ ,ٕٙٙ:ٔ ٞ١عٕي ــخيٌ :ىٓ.

(ٕ)

ـةة ٟأ  ٚد  ٚؽ :حٌ٘ةةٛح٘يٚ .لةةي ٔمةةً حٌزؽةةيحى ٞـةةٗ ٟةةَف أر١ةةخص حٌّؽٕةةٍ ,ٖٗٔ:ٖ ٟلةةُٕٗ5 :
ٚحٌوِحٔش ٍ ٖٔ5:2لُ 5ٗ3 :و َ٩حرٓ ٘٘ةخَ ـةٔ ٟمةي عزةي حٌٛحكةي حٌ ةٛحف ٚعٍّةك عٍ١ةٗ ٚحٌةٌٞ
ـ ٟحٌوِحٔش َٗف أر١خص حٌٕخهُٚ .ـَٗ ٟف ٗٛح٘ي حٌّؽَٕٗ :ٟف أر١ةخص حرةٓ حٌٕةخهُ٨ٚ .رةٓ ٘٘ةخَ
وظخرخْ ًوَّ٘خ حٌٔ ٟ١ٛ١ـ ٟطَؿّظٗ ـة ٟرؽ١ةش حٌٛعةخس ٍٕ ٙ2:لةُّ٘ ٔٗ٘5 :ةخ ٗةَف حٌ٘ةٛح٘ي
حٌىزةةَٗٚ ٜةةَف حٌ٘ةةٛح٘ي حٌٜةةؽًَٚ .ٜوةةَ ٌةةٗ أ ٠٠ةخ ا ٗةةَكخ ا ٌ٘ةةٛح٘ي ِؽٕةة ٟحٌٍز١ةةذٚ .ـةة٘ ٟيّ٠ةةش
حٌعخٍـً ٗٙ٘:ٔ ٓ١وَ ٌٗ حٌَٟٚةش ح٤ىرّ١ةش ـةٗ ٟةَف ٗةٛح٘ي عٍة َٛحٌعَر١ةش٘ٚ .ةٗ ٛةَف ٌ٘ةٛح٘ي
حٌٍّع ٨رٓ ؿٕ ٟوّخ ًوةَ ىٓٛ٠ .ةؿ عزةي حٌةَكّٓ حٌ٠ةزع ـة ٟوظخرةٗ (حرةٓ ٘٘ةخَ ٚأػةَٖ ـة ٟحٌٕلةٛ
حٌعَرٚ ٙٙٙ )ٟحٌ٘١ن ِل ٟ١حٌي ٓ٠عزي حٌلّ١ي ـِ ٟميِظٗ ٌ (َٗف ٗةٌ ٍٚحٌةٌ٘ذ) ٌٚ 3ٙةٗ
أ٠٠خ ا َٗف ٗٛح٘ي حٌـًّ حٌىزَ١س ٌٍِؿخؿ ٌُٚ .ٟأؿي ِٓ ًوَ ٌٗ َٗكخ ا ٤ر١خص حرٓ حٌٕخهُ.
ـ ٟحٌٕٔن :لي.
ـ ٟحٌٕٔن :وظخد.
حٓةُ وظخرةةٗ وّةةخ ٛةةَّ ف رةةٗ حرةةٓ حٌ ز١ةةذ ٚحٌزؽةةيحى« ٞرؽ١ةةش حِ٢ةةً ١ِٕٚةةش حٌٔةةخثً» .لةةخي حرةةٓ حٌ ز١ةةذ

(ٖ)
(ٗ)
(٘)

ٔ« :ٕٙٙ:رؽ١ش ح »ًِ٢عٍ١ٛ ٝؽش حُٓ حٌفخعً وظخد عـ١ذ ٟٚعٗ ـ ٟطَط١ذ «حٌىخًِ»ّّ ٓٚ .خٖ
حٌزؽةةيحى ٞعزةةي حٌٛحكةةي حٌ ةةَّحفٚ .ـةة ٟو٘ةةؿ حٌٕ:ةة :ٕٗ5:ٔ ْٛعزةةي حٌٛحكةةي حٌ ةةّٛحمٌٚ .عٍّةةٗ عزةةي

()ٙ
()5
()3
()2
(ٓٔ)

حٌٛحكي رٓ ِلّي رٓ عزي حٌٛحكي رةٓ حٌةيحٍ٠ؾ أرة ٛحٌٔةعٛى حٌّعةَٚؾ رةخرٓ حٌ ةَحف حٌّظةٛـٓ ٝةٕش
ٖٓ ً٠ً :َ:ٕ٠ . ٘ٙطخٍ٠ن رؽيحى ٨رٓ حٌٕـخٍ حٌزؽيحى ٕٖ2:ٔ ٞحٌّـٍي ٘ٔ ٍلُ.ٔ5ٕ :
وٌح ـ ٟىٚ ,لي ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :عٍٚ .ٗ١حٌَ:ؾ ٘« ٛـ ٟوظخرٗ».
« ٚطىؼَحا» عٕي ــخي ٚـَٗ ٟف ٗٛح٘ي حٌّؽٕ ٨ :ٖٗٔ:ٖ ٟطىؼَْٚ .ـٍٚ ٟح٠ةش ٨ :طٍلٕةٚ .ٟـةٟ
حٌوٜخث ٨« :ٚطعٌ٨ا» ـ ٟحٚ ,ًٛ٤ـ ٟرم١ش حٛٛ٤ي « ٨طعٌِٓ» رخٌٕ.23:ٔ ْٛ
 :َ:ٕ٠حٌىظخد (رخد حٌٛلؿ عٕي حٌٕ ْٛحٌوف١فش) ٖٚ ٕ٘ٔ:حٌّمظ٠ذ (رخد حٌٛلٛؾ عٍة ٝحٌٕة)ٓ١ٔٛ
ٖٚ ٔ5:حٌظ٠َٜق ّٕ٘ٚ ٕ22:ع حٌٛٙحِع ٗ.ٗٓ٘:
ٓزك طوَ٠ـٗ.
280

عل ػػى غت ػػي  ،ػػب «عس ػػى» مُ ػػرداً كق ػػىؿ -عط ػ ُػف تُسػ ػ ٍري عل ػػى « َع ػػن» -هػ ػ
شػ ػراح إل ػػا أحػ ػ و -اصتمل ػ [ٜٓج] اظتنُيّ ػ ػتيمل ػ ٌ لالْ ػػيئناؼ ال ي ػػآف
مج ػ ػ هؿ ,ل ػػم يطس ػػب ال ي ٌ
للجهال  -فس ىق ى االحتجىج ب لعدـ العلم ّ
بياىلو لل جيّ

ػاىد اظت ػػذَّر
أي :الش ػ ُ

وىذا آ،ر الطعن

قىلػ ػ

ولليُس ػػري

ومقَؿ «ابن ىشاـ» اظتخالف ظتا تق ّدـ عنو يف «شرح األلُيّ »(ٔ) قَلو :كل صػ ٌ مػى قىلػ

«الط ػ ّػَاح» م ػػن ْ ػػقَط الش ػػاىد عن ػػد اصته ػػَ بقائل ػػو

«كتىب يب ي

ػت
بي ػ ه

لس ػػق (ٕ) االحتج ػػىج بخمس ػػين بيتػ ػىن م ػػن

» الذي ىَ قطب ّيب الن َ وعليو مدارىا

ػف بيػ و
ػت ق ػ
وعلّػػَ ذلػػك علػػى ْػ يَ االْػػيئناؼ ال يػػآف بقَلػػو :فػػإ ٌف في ػ ألػ ى
و[نائػػب اعلػػو](ٖ) :قىئل هػػى كإ ّف يػػو خمسػػين بيي ػاً مج ل ػ القػػىئلين(ٗ)

عي ػرؼ :بال نػػا للمُعػػَؿ
ىػػذا ابل ػااـ ذػػري الزـ؛ أل ّف

حاؿ االْيشهاد بو و رو (٘)
يضر يف َتو مػا ػت بػو حػاؿ اْػيقاميو
الَاجب َّف الشاىد معرو اً َ
اصتهال من ُ
بعد بقائلو ال ّ
ػالـ()ٙ
ػيدؿ بّػ ٍ
حجيػػو علػػيهم إالّ وّػػَ منهػػا معػػروؼ القائػػَ مث ػرأت
اْػػيقاميو ػ«ْػػي َي ِو» مػػا اْػ ّ
وْػػّت لػػو ؼتػػالَُه وقامػػت ّ
اصتهال بقائلي تلك اطتمسني ال ينيقض ال نا بعد َتو واهلل أعلم

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

أ :ٞـ ٟحٌظعخٌ١ك عٍ ٝحٌ٤ف١ش.
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :أُٓم.٢
ِىخْ حٌِ٠خىس ـ ٟحٌٕٔن.ٛ٘ :
ٓزك ـ ٟحٌفَع حٌؼةخّٔ ٟ
أْ ٘ةٌح حٌىة٠ َ٩ةٌوَ ِؼٍةٗ عةٓ حٌـَِةٚ .ٟلةي أكٜة ٝحٌةيوظ ٍٛأِةخْ حٌةيٓ٠
كظلخص ح٤ر١خص حٌظة ٟطٕٔةذ ـة ٟوظةخد ٓة١زٌٚ ٗ٠ٛةُ ٠عةَؾ لخثٍ٘ٛةخ ,ـىخٔةض ِخثةش ٚػّخٔ١ةش:ٕ٠ .ةَ:
حٓ٨ظي٨ي حٌٕل ٞٛـ ٟوظخد ٓ١زٚ .ٕٕٙ ,ٕ٘ٙ ٗ٠ٛلي ًوَ حٌيوظ٠ٍِ ٍٛخْ عزي حٌظةٛحد ّ
أْ عةيى
ح٤ر١ةةخص حٌظةةٌ ٟةةُ ٕٔ٠ةةزٙخ ٓةة١ز ٗ٠ٛـةة ٟوظخرةةٗ طٜةةً اٌةةِٟٛ ٖٗ ,ٖٕٗ ٝةةعخ ا ٓ ة ّّ ٝـٙ١ةةخ حٓةةُ لزٍ١ةةش
حٌ٘ةةخعَ ى ْٚحٓةةّٗٔٔٚ .ةةذ ح٤عٍةةُ حٌ٘ةةٕظَِّٟٛ ٘5 ٞةةعخاٚ .رةةٌٌه ٠زمةةِٟٛ ٕٕٗ ٝةةعخ ا ؼ١ةةَ
ِٕٔةةٛدًٌٚ .ةةه ـةةِ ٟمةةخي «أٓ ة ٍٛس ح٤ر١ةةخص حٌؤّةة »ٓ١حٌةةٌ ٞأع ة ّيٖ ٌّـٍةةش ِـّةةع حٌٍؽةةش حٌعَر١ةةش
ريِ٘كٚ ,أعخى َٖٔ٘ ـ ٟوظخرٗ «رلةٛع ِٚمةخ٨ص ـة ٟحٌٍؽةش» :ٕ٠ .32ٙةَِ :ـٍةش ِـّةع ىِ٘ةك

(٘)
()ٙ

حٌّـٍيٕٓ ,ٗ2شٗ.ٙٔ ٙ ,ٔ25
ـ ٟأ  ٚؽٚ .ٍٛ١ :ل« :ٌٗٛحٌٛحؿذ و ْٛحٌ٘خ٘يَ١ٚ ...ق حٌـٙخٌش» ٓم ِٓ ٢ى.
ـ ٟحٌٕٔن :رىً ٚ .ـ ٟحٌف :ٕٙ5:ٔٞ١ـٔ١زِ ٗ٠ٛخ حٓظيي ا ٨رّةخ وةخْ ِعَٚـةخ ا ِ٘ة ٍٛٙحٌمخثةً ـةٟ
ًٌه حٌٛلضٌٚ .عً حٌٔم[ ٢رىً ِخ حٓظ٘ٙي].
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إذا قػػىؿ

[ٕٛأ] الن

ق الف في علم الح

ػَي« :ح ػ ثطي الثق ػ »
ػ ّ

يث(ٕ) روايػ ً اظتس ّػمى ب ػ«علػم األ ػر»

ع ػ ّدؿ م ػ

اب ػػاـ[ف ػػل

يقب ػػل؟](ٔ) ُػػي ذلػػك

كعلػم أصػ ؿ الفقػ (ٖ) .رجػ

ٌ كػالن مػن

مرجح ف
كالن من القَلني ٌ
ً
ػره تػػارةً
كق ػ كق ػ ذلػػك لػ ػ« ػػيب ي » يف ّيابػػو كثي ػران ,يعطػػي ب ػ «الخليػػل» تػػارةً كغيػ ى
أ،رى(ٗ)

وذّر «اظترزبآف»(٘) عن «أ ز ٍ
يد» قاؿ َّ :ما( )ٙقاؿ «ْي ِ
َيو» يف ّيابو «أ،بٓف الثق » انا أ،بتو
ُْ
ّ
َ
وتق ّدـ يف الُرع الثآف أنّو ين ي االّيُا بذلك وعدـ اليَقف يف الق َؿ مث قاؿ :ولتيمَ اظتن

حج عند ميّ عي( )5ذلك ِ
وقد ق ّدمنا قَالً الثاً أنّو ّ
القائَ ال ذريُ

()ٛ

ويف ّياب «مراتػب الن ػَيني»()2
ػَي» :قػاؿ «أبػَ حػا ٍ » عػن «أ زي ٍػد»ّ :ػاف «ْػي َي ِو» يػا غتلسػي
ل ػ«أ الطيػب الل ّ
غتلسي ولو ذؤابياف نذا شتعيَو يقَؿ« :حد َمن أ ِ ُق بعربيّيو» نّفتا يريدٓف
واصتمل الُعلي (ٓٔ)
ّ

مسيانُ ٌ أو حاليّ ٌ

(ٔٔ)
س» يقػ ػ ؿ :حػ ػ ثطي الثٌقػ ػ ع ػػن
كيف «اظتاى ػػر»  :ق ػػاؿ « عل ػ ٌػب» يف «أمالي ػػو» :ك ػػىف «يػ ػ ي
العرب .يع ّدؿ على اب اـ(ٕٔ) فقيل ل  :ىمن الثٌق ي؟ قىؿ :أب زي و  .قيل ل (ٖٔ) :فلًم َُ ت همػو

()2
(ٓٔ)
(ٔٔ)
(ٕٔ)

حٌِ٠خىس ِٓ ــخي.
 :َ:ٕ٠طيٍ٠ذ حٌَح ٞٚحٌٕٛع حٌؼخٌغ ٚحٌعَ٘.ٖٙٓ:ٔ ْٚ
 :َ:ٕ٠حٌظلزَٗ َ١ف حٌظلَ.ٔ2٘٘:ٗ َ٠
َِّ حٌى َ٩عًٌٍ ٝه ـ ٟحٌفَع حٌؼخٔ .ٟطٕ َ:ح٦كخٌش ٕ٘خن اٌِٛ ٝح ٓ١لٛي ٓ١ز ٗ٠ٛـ ٟوظخرٗ.
وظخرٗ.
حٌَِّ٘ ٔ َ:ٕ٠ٚ .ٖٔٗ:ـ :ٗ١حٌظعي ً٠عٍ ٝح٦رٙخَ( :حٌٕٛع حٌٔخىّ) ٔ.ٕٔٗ:
وظزض ـ ٟحٌٕٔن ٌِٛٛٛش «وٍّخ».
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽِ :زظؽٌٚ .ٟعً ِخ أػزظّٗ ٘ ٛحٌٜٛحد.
ِٓ لٚ« ٌٗٛطم ّيَ ـ ٟحٌفَع حٌؼخٔ ْ١ٌ »...ٟـ ٟى.
َِحطذ حٌٕل ٛ٘ٚ .5ٗ ٓ١٠ٛـ ٟحٌَِّ٘ ٔٚ .ٕٗٓ:ٕ ,ٖٔٗ:لي َِّ ص (5ٙد).
أ٠ :ٞعٕ.ٟ
حٌَِّ٘ ٔ.ٖٔٗ:
وٌح ـ ٟىٚ ,لي ٓم ض «عٍ ِٓ »ٝأ  ٚؽٚ .ـ ٟد٧ٌ :رٙخَ.

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

(ٖٔ)

ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.

(٘)
()ٙ
()5
()3
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ت همو

تسمي ؟ قىؿ :ه حي
وال ٌ

أ ٌمي

بع  .والرواي عن اضتي قػد ينّرىػا لنس ٍ
ػياف أو ؿتػ َِه يقػ الينػاّر
ي

فأ ػى ال

[ٜٛب]
و يو أنّو إذا عارض اظتصػل َ ػرٌر أش ُّػد منهػا تُرّػت ػن ّف يف عػاو العلػم لقائلػو مصػل َ األمانػ حػ قػاؿ الشػاعر ّمػا

تق ّدـ(ٔ)[ :من ال سيا]
ادؾ
إذا
أ َ
وقَ:

ال ٌف

إنسا ٌف
جااه اهلل

ٍ
بُائدة

ج ّدد الذّرى عنو دائماً
الّب
وَ،
أ ادنيها
ّ

ااضت ً

أبدا(ٕ)
واضتسدا

إالّ أنو لَما ،شي من(ٖ) إنّاره لذلك َى ذّره د عاً للمُسدة و «در اظتُاْد مقدـ على جْل ِب اظتصاٌف»(ٗ)
ٌّ
ّ ّ
ُ
اظتصاٌف»(ٗ)

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

ـَٗ ٟف ِم ّيِش حٌىظخد.
حٌ٘ َ حٌؼخٔ ٟـ ٟى ِٓ :حٌعٍة َٛـةؤه َٙكزّةٗ أرةيحٚ .لةي ٍٚى ـة٘ ٟخِ٘ةٙخ :ــةَّى حٌةٌوَ عٕةٗ ىحثّةخ ا
أريحا.
ـ ٟى :ـ.ٟ
لخعيس أّ١ٌٛٛش :َ:ٕ٠ .حٗ٤زخٖ ٚحٌٕ:خثَ حٌفمّ١ٙش ٌٍٔ.35 ٟ١ٛ١
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وعشر»(ٔ) ا،يُصر ظتا ذُّر
بنا اصتائني وأالو «اضتادي ٌ
السراج» -بالسني اظتهمل والرا

واصتيم -في «الص

قىؿ «أبَ بّر بن ٌ
أف قرر أف «أفعل» التفضيل ُّعَ(ٖ)
اليعجب ال يأتي قياْاً مػن اللػ اف ,وال مػن [ٜٔج]
ٌ ٌ
[ٜٙد] ّ
العيَب أيضاً

يى

ومقَؿ القَؿ ىَ قَلو :فإف قيل :ق أ ش بعض
ُ

ؿ يف علم الن ػَ»(ٕ)

بعػ

يدؿ على غتيئو منها[ :من الرجا]
الطىس ما ّ

ااحب أو «يا» للين يو ال للندا
ػتذوؼ أي :يا
ليتطي :اظتنادى
ٌ
ُ

أبيض :أشد بيا اً
ى

 ......من إ

 ......مثليك في البيىض

ت(ٗ)[ :قط اعتماة م أنّو للَاَ رورةً وىَ الدبر أو حلقيو]

................بطي

(٘)

بيىض()ٙ
ً

(ٔ)

«ٚأٛةٍٗ حٌلةةخىٚ ٞع٘ة ٌَ» ـةة ٟأ  ٚد  ٚؽٚ :أٛةةٍٗ حٌلةخى ٞع٘ةةَٚ .ـةة ٟىٚ :أٛةةً حٌلةةخى ٞع٘ةةَ

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)

حٌلخى ٞأكي عَ٘( َ:ٕ٠ .رخد حٌعيى) ـ :ٟحٌعًٍ ـ ٟحٌٕلٌٍ ٛةٍّٛحق ٖٕٖٚ ,أٓةَحٍ حٌعَر١ةش ٕٓٓ,
ٚحٌٍزخد ٔ.ٖٕٔ:
حٛٛ٤ي ـ ٟحٌٕل( ٛرخد ح٦عَحد ٚحٌّعَد ٚحٌزٕخء ٚحٌّزٕ.ٔٓٗ:ٔ )ٟ
ـ ٟى :وؤـعً
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚؽٔ١ٌ :ضٚ .ـ ٟدٌٔ :ضٚ .حٌٌ ٞـ ٟحٌّٜخىٍ ٚعٕي ــخي :أهض.
وٌح ـ ٟى ْ١ٌٚ ,أ  ٚد  ٚؽ.

()ٙ

ّذا يف النسخ وعند جاؿ ويف األاَؿ يف الن َ :أباض قاؿ ابن الطيب ٔ« :ٖٙٔ:قَلو( :ب بيػاض) ىّػذا يمػا
وقُنػا عليػو مػن أاػَؿ ىػذا الّيػاب ومػا إ،الػو إالّ حتريُػاً؛ إذ لػي عتػم بنػَ بي ٍ
ػاض إّفتػا يف األنصػار ق يلػ ٌ مػن اطتػارج
يقاؿ عتم بنَ بيا باعتا واظتعروؼ يف ال يت ما أنشده ابػن األعػرا وذػريه مػن األئمػ  :مػن أ،ػت بػ أبػاض بػاعتماة
ػَـ عتػم أ،ػت معرو ػ بال يا ػ يضػرب ػا اظتثػَ يف ذلػك
واظتَحدة بعد األلف اد معجم قاؿ بعض األئمػ  :ىػم ق ٌ
وىذا ىَ مراد الشاعر» ينظر :عاي األرب (بنَ بيا ) ٗ ٔٛو الرجا ينسب لرؤبػ يف مل قػات ديَانػو  ٔٚٙرقػم:
ٓ٘ ويروى:
ويروى:

ض ػ ػ ػ ػ ػ َُ ِ
اض
جاريػ ػ ػ ػ ػ يف درعه ػ ػ ػ ػػا ال َُ ْ

أبػ ػػيض مػ ػػن أ،ػ ػػت ب ػ ػ أبػ ػػاض
جاريػ ػ ػ ػ ػ ٌ يف درعه ػ ػ ػ ػػا الُض ػ ػ ػ ػ ِ
ػُاض
ض مػ ػ ػػن أ،ػ ػ ػػت ب ػ ػ ػ أَبػ ػ ػ ِ
ػاض
أبي ػ ػ ػ ُ
مث ػ ػ ػ ػػَ ال ػ ػ ػ ػااؿ زي ػ ػ ػ ػػن باضتُن ػ ػ ػ ػ ِ
ػاض
إذا اعيػ ػ ػ ػ ْػام َن الرىػ ػ ػ ػػَ يف انيهػ ػ ػ ػ ِ
ػاض

لق ػ ػ ػػد أت ػ ػ ػػى يف رمض ػ ػ ػػا َف اظتا ػ ػ ػػي
ديث بابنت ػ ػ ػ ػ ػ ػػاض
تُقطّػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ اضت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َ
يػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاليي مثلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػك يف ال يػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِ
ػاض
قّ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ُ ذات َّ َُ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍػَ ر را ػ ػ ػ ػ ػ ػػي
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فىلج اب :أ ٌف هرا ال يػت معل هؿ(ٔ) علا و
ػروج عػن وجػو اْػيعماؿ العػرب كلػيس
فسىد وٍ ،
ظ بػأد ا إ و
ِ
ػطىد
االْيعماؿ
اظتخالف للقيا ِس و
البيت الشىذ
اظتخالف عتما النػادر المحف ي
كالكالـ العر ُّ
ُ
ُ
ي
ي
جمػ (ٕ) -بال نػػا للمُعػػَؿ(ٖ) أي :الػػذي أُرتػ  -عليػ يف ذلػػك
أو بنْػ ٍػناد قػػَي ٌ
الم ى
حجػ ن علػػا الصػػل ي
اعيقاد(ٗ)
ٍ
العل ِم في و
وشتّػي ب ػ«علػم الّػالـ» ألنّػو يػَرث ق ّػَةً يػو ول ػري ذلػك ؽتػا بيّنيُػو ّأوؿ «بػدي اظتعػآف يف
كالـ أي :علم
 ُ(٘)
و
ِ
ػف
ػادر ال حّػ ّػم لػػو بػػَ إف ػػت عػػن العػػرب وقػ َ
شػػرح عقيػػدة الشػػي آف» -كال يف ح ػ و كال فق ػ  .واضتّػ ُػم لل الػػب والنػ ُ
عنده وَف يق عليػو()ٙ

كإ ٌمى

كن(- )ٚبُػي الّػاؼ( :-)3نتيػَ
يػرى

إلػا هػرا

األِ ،ػذ ػا ،ػرج عػن ابرتػاع لػَروده

اعَ «يرّن»ً -
حج ى قَيّػ ً معػ ,
كمن ال ٌ
أهل الطح ى

من ر ٍيق ما ى ىع ىف ي -بُي ّأوليو
ٍ
لضرتاع مءوالً اْيند ل ري ٍ
معيمد
ْند ورّن ل ري

ػالف
ووجػد ذلػك اظتخ َ

كتأكيل هرا()2
ِ
السالك ىذا الطر َيق كتأكيل ى ىع ىف ً أصحىب [ٖٛأ] الح يث,

(ٓٔ)
ص ػىص يف الُقػػو ظتػػا متػػالف مػػرويّهم م ػ
كأصػػحىب ال يق ٌ
تُصادـ بضعيف األ ،ار

ات

ا ّالـ «ابن السراج»

ػَت مػػا(ٔٔ) فػػي الفق ػ

فأ ػػىر ب ػػرا الكػ ً
ػالـ احملّػ ِّػي عنػػو إلػػا أ ٌف الشػػىذٌ ك حػ

منهما

طرحىن ,كال يي تىم
ٍ

-بال نا للمُعَؿ -أي :يُع

بتأكيل

بالػػدالئَ القَيّػ الػػيت ال

ه ؽتػػا اشػػي ّد َ ػ ْػعُو ييطٍػرح أيّ :ػ ٌػَ
ى

األوُؿ لشذوذه والثآف لش ّدة عُو
ّ

اذبن باألاالب واألنَ ِ
اض
ج َ
وىػ ػػَ يف اصتمػ ػػَ ٕٓٔ وابنصػ ػػاؼ ٔ ٜٔٗ:وٓ٘ٔ رقػ ػػم ٜٓ :وشػ ػػرح اظتُصػ ػػَ  ٜٖ:ٙواطتاان ػ ػ  ٖٕٓ:ٛرقػ ػػم:
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5
()3
()2
(ٓٔ)
(ٔٔ)

ٖٔٙ
عٕي ــخي ٚـ ٟحٛٛ٤ي ـ ٟحٌٕلِ :ٛعّٛي .لخي حرٓ حٌ ١ذٔ :ٖٕٙ:ر ٓ١ِ٩ـ ٟحٌٕٔن.
وٌح ـ ٟحٛٛ٤ي ـ ٟحٌٕلٚ ,ٛعٕي ــخي :حٌّـظّع.
ـ٘ ٟخِٖ أ  ٚؽ :ر١ٜؽش حُٓ حٌّفعٛي.
ُحى ـ ٟى.ٌٗ :
وٌح ـ ٟىٔ١ٌٚ ,ض ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ.
 :َ:ٕ٠حٗ٤زخٖ ٚحٌٕ:خثَ (حٌٕخىٍ  ٨كىُ ٌٗ) ٔ.ٙٔ5:
ُحى ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :رٗ.
«ٍوٓ» ِؼً «لٍِٚ .»٩ٓ«ٚ »ٝخ ًوَٖ ٘ ٛح٤ـٜقَ٠ .حؿع حٌفَع حٌٔخرع.
ُحى عٕي ــخي ٚـ ٟحٛٛ٤ي ـ ٟحٌٕلِٚ :ٛخ أٗز.ٗٙ
عٕي ــخي ٚـ ٟحٛٛ٤ي ـ ٟحٌٕلٚ :ٛأطزخع.
وٌح ـ ٟىٚ ,لي ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.
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قىؿ «أب حيٌىف» في « رح التسػ يل»(ٔ) :التأكيػل للّػالـ العػر احمل ِّػيع ثلػو(ٕ) إ ٌمػى
إ ٌمى يس غ :كتَز إذا كى ت الجىدة الطريق (ٖ) -باصتيم واظتهمل  -أي :اظتسػلَّ ُ يف الُػن علػا و
ػيء:
ٌ
و
يءٍ :
دة ,ػال نتّػن ُّرده لُصػاحيو و قيػو وال
وجو ثم جىء يءه من ّ ِػالـ َمػن ُلت ّػيع بػو يخػىلف(ٗ) الجػى ٌ

(٘)
أاَؿ تاْست وتايدت ا فيتأكؿ بقد ِر()5
ألعا( )ٙعلى ٍ
ػررة
تنيقض القاعدةِ بو ّ
ما يرج بػو ذلػك اظتخ ُ
ُ
ػالف للقاعػدة اظتق ّ
ٌ
اظتقررة وال يعار ها
ّ

بيلك الل ِ

اظتقررة لغ ى طىئف و من العرب لم
ٌأمى إذا كىف
ُ
اظتخالف للقاعدة ّ
فال

ألعا جاري على ذلك الظاى ِر ْالّ عليو()3
تأكيل ّ
ٌ
ٌ

تتكلم تلك الطائُ

إالٌ ب

ى:

ى

()2
ػل
كمن ثى ٌم :وؽتّا ذُّر [ٜٓب] من عدـ الياويَ يف ذلػك كػىف مػردكدان،:ػبٌ مقػ ّد ٌـ واالْػم :تأكي ي
(ٓٔ)
ػك .بر ػ «اظتسػك»
ػو إالٌ المس ي
تأكيل «أبي علػي ُّ ٍُ الُارْػيٓ» يف قػَؿ بعػض العػرب :لػيس الطي ي
ي
ف في ػػى أي« :لػػي »
زت ػالً لػ ػ«لػػي » يف ابقتػػاؿ عنػػد اقرتاعػػا بػ ػ«إالّ» بػ ػ«مػػا» النا ي ػ (ٔٔ) يف ذلػػك ّاولَػػو «أبػػَ علػػي» علػػا أ ٌ

مير
ى

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5
()3
()2
(ٓٔ)
(ٔٔ)

(ٔ)
الشأف  ،واصتمل االشتيّ [بعده ،بٌ

حٌظٌٚ ً١٠حٌظىّٚ ٖٓٓ:ٗ ً١حٌَِّ٘ ٔٚ .ٕ٘3:لي ٓةزك ٔمةً حرةٓ عةٌ ْ٩ةٗ ـة ٟحٌّمةيِخص حٌظٕز١ةٗ
ُ
ـٍظَحؿع.
ٔمٍض عزخٍس أر ٟك١خْ رلَـٙخ ٕ٘خن
حٌؼخٕٖٔ ٟأ ٚلي
َ
ـ ٟى :رٗ.
ـ ٟحٌٕٔن :حٌ َ٠مش حٌـخىس.
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽِ :وخٌؿ.
«ٚػمظٗ  ٨ٚطٕظم » ُٞوٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٚ :طفٕٕٗ ٔ ٨ٚم.ٚ
ـةة ٟأ  ٚد  ٚؽ١ٌ :ةةؤص رةةٗٚ .ـةة ٟى ِىخٔٙةةخ هةةََٚ .ـةة ٟحٌفةةّٙٔ٤ :ٖٙ5:ٔ ٞ١ةةخ أٛةةٌ ٛي  ٨طٕةةظمٞ
رّـَى ِخ ّٔ٠عٌٌٙٚ ,ح ٠ـذ ٍ ّى ِخ ٍٚى ِٓ ًٌه ٌٛٛ٥ي رخٌظؤ.ً٠ٚ
ـ ٟى :رظمي.َ٠
ِٓ ًٌه ٍ ّى أر ٟك١خْ طؤٌ« ً٠ٚعً أر ٟحٌّؽٛحٍ ِٕه لَ٠ذ» ّ
رةؤْ أرةخ ُ٠ةي ٚح٤هفةٖ ٔمة ٩أّٔٙةخ ٌؽةشٌ.
حٌظٌٚ ً١٠حٌظىّ.ٔ3ٖ ,ٔ3ٕ:٘ ً١
ـ ٟى :ـّ١خ ًوَ.
حٌلٍز١خص ٕٓٔ َ:ٕ٠ٚ .حٌظٌٚ ً١٠حٌظىّ.ٖٓٔ ,ٖٓٓ:ٗ ً١
«حلظَحٔٙخ رب ّ٨رّخ حٌٕخـ١ش» وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚؽ :حلظَح رخٌٕخـ١شٚ .ـ ٟدِ :خ ٌٕخـ١ةشٚ .ـة٘ ٟةخِٖ ؽ:
رخ ًٛ٤ر١خٚ .ٝـ ٟحٌف :ٖٙ3:ٔ ٞ١حلظَحْ هزَ٘خ رب ّ٨عٍِ ٝخ حٌٕخـ١ةشٍٚ .ـةع هزةَ «ٌة »ْ١عٕةي
حٔظمخ ٟٗر «اٌ »ّ٨ؽش طّ ُ١وّخ ٓ١ؤط ٟـ ٟحٌَ٘ف ٔم٩ا عٓ حٌّؽٕ :َ:ٕ٠ .ٟحٌىظخد (رةخد اٟةّخٍ ـةٟ
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(ٖ)
(ٕ)
قاؿ يف «اظت »  :ولَ ّاف ّما زعم لد،لت «إالّ» على ّأوؿ] اصتمل االشتي الَاقع ،باً

إال» قػػد تَ ػ ذػ َػري مَ ػػعها ؿتػػَ ﭽﰀ ﰀ ﰀ ﰀ
وأجػػاب :بػػا ّف « ٓ

ّيدي لعدـ الُائدة منو
االْيثنا اظتُرغ ال يَّف يف اظتُعَؿ [ٕٜج] اظتطلق اليَ ّ
وأجيب :با ّف اظتصدر يف اآلي على حذؼ الصُ أي :ظنّاً عيُاً

(٘)

ﭼ(ٗ) أي :ؿتػػن إالّ نظػ ُّػن ظنّ ػاً؛

الُارْي» أيضاً على وجهني آ،رين(:)ٙ
و،رجو «أبَ علي
ّ
ّ

بدؿ من اشتها
أحدقتا :أ ّف الطيب اشتُها واطتب
ػتذوؼ و«اظتسك» ٌ
ٌ
()ٚ
نعت لالْم؛ أل ّف تعريُو للجن
والثآف :أنّو ّذلك ولّن «إالّ اظتسك» ٌ

أي :لي

يب ذريُ اظتسك مَجَداً
ٌ

ػب بػ ػ«ملػػك الن ػػاة»()2
قػػاؿ يف «اظت ػ »( :)3ولػ ػ«أ ن ػاا ٍر» اظتل ّقػ ِ
ػك» م يػػدأٌ
ػب» اشتهػػا و«اظتسػ َ
خت ػر ٌ
يع آ،ػ ُػر أ ّف «الطيػ َ
خره
ُحذؼ ،به واصتمل ،ب «لي » واليقدير :إالّ
ُ
اظتسك أ ُ
(ٓٔ)
ِ
الياويالت [ٓٚد] انيهى
يرد ىذه
وما تق ّدـ من نقَ «أ عم ٍرو» أ ّف ذلك ل دتي ٍم
ّ
[أي:

هي ّ-ما قػاؿ اظتصػنّف -مػردودةٌ] (ٔٔ) ل ٌف «أبػى

«لي » عند دَ،ؿ «إالّ» على اطتب
يف «م

لغ ي و
تميم

عمػرك بػن العػال »

ىقػل أ ٌف

ػاؿ
ذلػك أي :إقت َ

(ٖٔ)
الل يػب»(ٕٔ)
ػب بعػد «إالّ» زتػالً عتػا علػى «مػا» يف ابقتػاؿ عنػد انيقػاض النُػي
 :عػن بػ دتػيم ير عػَف اطت َ

أىَ اضتجاز «ما» على «لي » يف ابعماؿ عند اْييُا شرو ها
بػ«إالّ» ّما زتَ ُ

«ٌ«ٚ »ْ١وخْ» وخٟ٦ةّخٍ ـةّ « ٟ
اْ») ٔ(ٚ 5ٔ:رةخد كةَٚؾ أؿَ٠ةض ِـةَ ٜكةَٚؾ حٓ٨ةظفٙخَ)
ٔٚ ٔٗ5:حٌظ٠َٜق ّٔ٘ٚ ٕٔٙ:ع حٌٛٙحِع ٕ.3ٓ:
ٚأؿخُٖ حرٓ حٌلخؿذ ـ ٟأِخٌ.3ٙ3:ٕ ٗ١
(ٔ)
ِؽٕ ٟحٌٍز١ذ (ٌ.ٖ33 )ْ١
(ٕ)
ّذا يف د وقد ْقا ما بني معَّ يني من أ و ب و ج
(ٖ)
ِةةةةٓ لٌٛةةةةٗ طعةةةةخٌ :ٝﭽ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ
(ٗ)
ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﭼ حٌـخػ١ش ٘ٗ.ٖٔ :
ّذا يف د واظت وقد ْقطت من أ و ب و ج ينظر :ال ر احمليا  ،٘ٔ:ٛوقت اعتَام ٖٕ٘ٔ:
(٘)
ّذا يف د وليست يف أ و ب و ج
()ٙ
ّذا يف د واظت وقد ْقطت من أ و ب و ج
()ٚ
ِؽٕ ٟحٌٍز١ذ .ٖ32
()3
ؿٛحد حٌّٔخثً حٌعَ٘س (حٌّٔؤٌش حٌؼخٌؼش) ٚ .ٖ2لي ٔمً و ِٗ٩أر ٛكّ١خْ ـ ٟحٌظٌوَس ٚ ,ٔٙٙحٌظةًٌ١٠
()2
ٚحٌظىّ ٛ٘ٚ .ٖٖٓ:ٗ ً١حٌلٔٓ رٓ ٛخـ ٟرٓ عزي هللا رٓ ٔةِحٍ أرةٔ ٛةِحٍ حٌّظةٛـ ٝريِ٘ةك ٓةٕش
 . ٘٘ٙ3رؽ١ش حٌٛعخس ٍٔ ٘ٓٗ:لُ.ٔٓٗٗ :
(ٓٔ) ّذا يف د واظت وقد ْقطت من أ و ب و ج
(ٔٔ) ّذا يف د و ما بني معَّ يني لي يف أ و ب و ج
(ٕٔ) ِؽٕ ٟحٌٍز١ذ .ٖ35
(ٖٔ) ّذا يف د ويف اظت  :ير عَنو ويف أ و ج :ير ويف ب :يرا
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وظتا بلَغ ما ذُّر عن «أ عمرو بن العال »(ٔ)
عمر الثقُ ّػي» جػا ه قػاؿ :مػا شػي ٌ بل ػ عنػك ػذّره
«عيسى َ
بن َ
ّ
فتت وأد ًَف الناس لي يف األرض دتيمي إالّ وىَ ير وال حجازي إالّ وىَ ينصب مث قػاؿ ل ػ«،لَ ٍ
ٍ
ػف
:
»
و
ر
عم
أبَ
«
ذّره قاؿ:
َ َ ُ

ػدي»(ٕ) :اذى ػػا إُف «أ مهػػد ٍي»(ٖ) ل ّقنػػاه الر ػ َ ننّػػو ال ير ػ وإُف [ٗٛأ] «اظتنيج ػ اليميمػ ّػي»(ٗ) ل ّقنػػاه
األزتػػر» ولػ ػ«اليايػ ّ
النصب ننّو ال ينصب اتياقتا وج ِهدا بَّ منهما أف يرج
ل ّقناه
َ

عن ل يو لم يُعَ(٘) ذلك ا،با «أبا عم ٍرو» وعنده «عيسى»( )ٙقاؿ :ذا قت الناس()5
ُ َ َ

(ٔ)

«أر ٟعَّ ٚرٓ حٌع٩ء» ـ ٟحٌٕٔن :عٓ أر ٟحٌع٩ء.

(ٕ)

٠ل ٝ١رٓ حٌّزخٍن رٓ حٌّؽَ١س حٌعةيِ ٞٚمةَة ٔلةٌ ٞٛؽة ٞٛرٜةَِ ٞة ٌٝٛرٕة ٟعةي ٞرةٓ ِٕةخس.
طٛـ ٟروَحٓخْ ٕٓش ٕٕٓ٘  .رؽ١ش حٌٛعخس ٍٕ ٖٗٓ:لُ.ٕٖٕٔ :
أرِٙ ٛي٠شً .وَٖ حرٓ حٌٕي ُ٠ـ ٟحٌفَٓٙض ٕ٘ ِٓ حٌفٜلخء حٌٌ ٓ٠أُهٌص عٕ ُٙحٌٍؽش ٛ٘ٚ .أـةخٍ رةٓ
ٌم ٢١أعَحر ٟرخٍ٘ ٟىهً حٌلٛح١ :َ:ٕ٠ .َٟزمخص حٌٕلةٚ ٓ١٠ٛحٌٍؽةٍ ٔ٘5 ٓ١٠ٛلةُٚ 3ٕ :أزةخٖ
حٌةةَٚحس ٍٗ ٔ3ٕ:لةةُٚ 2٘ٙ :ح٤عةةَحد حٌةةَٚحس ٖٕ٘ٚ .لةةي ًوَّ٘ةةخ ِةةع حٌفٜةةلخء ًٚوةةَ حٌوزةةَ
حٌَحـع ٟـ ٟطخٍ٠ن آىحد حٌعَد ٔ.ٕٕٔ ٕٔ5:
حٌَّٞٚ
ُّ
حٌّٕظـع رٓ ٔزٙخْ ٌؽ ٞٛأهةٌ عٕةٗ عٍّةخء ُِخٔةٗٚ .ـة١ ٟزمةخص حٌٕلةٍ ٔ٘5 ٓ١٠ٛلةُٚ 3ٔ :أزةخٖ
حٌَٚحس ٍٖ ٖٕٖ:لُٚ 55ٔ :ح٤عَحد حٌَٚحس ٖٖٕ أٔٗ ١خث.ٟ
وٌح ـ ٟحٌّؽٕٚ ,ٟـ ٟحٌٕٔن :طفعً.
عٔ١ةة ٝرةةٓ عّةةَ حٌزٜةةَ ٞحٌؼمفةة ٟحٌّمةةَة حٌٕلةة .ٞٛطةةٛـ ٘ٔٗ2 ٟة  .أزةةخٖ حٌةةَٚحس ٍٕ ,ٖ5ٗ:لةةُ:

(ٖ)

(ٗ)

(٘)
()ٙ
ٖٕ٘.
حٌوزةةةَ ـةةة٠ً ٟةةةً حِ٤ةةةخٌٌٍ ٟمةةةخٌٚ ٖ2 ٟأِةةةخٌ ٟحٌِؿةةةخؿِٚ ٕٗٔ ٟـةةةخٌْ حٌعٍّةةةخء ٖ ١ٚزمةةةخص
()5
حٌٕلةةٚ ٓ١٠ٛحٌٍؽةةٚ ٖٗ ٓ١٠ٛأزةةخٖ حٌةةَٚحس ٗٚ ٖٔٙ:طةةٌوَس أرةة ٟك١ةةخْ ٚ ,ٔٙ5حٌظةةٌٚ ً١٠حٌظىّ١ةةً
ٗٚ ,ٖٓٓ:حٌَِّ٘ ٕٚ ٕ55:حٗ٤زخٖ ٚحٌٕ:خثَ ٖ.٘ٔ:
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قىؿ «أب

الُرع الثىلث عشر

حيىف»(ٔ) أيضىّ :لم ال تسيعمَ إالّ م شيئني بينهما تَا ق(ٕ)
ٌ ُ
ن
ٌ
ٌ

ػاؿ ُحػذؼ
ػَؿ مطل ٌػق ُحػذؼ عاملػو وجَبػاً شتاعػاً أو ح ٌ
يف «اظت » :ونتّن االْي نا بَّ(ٖ) منهما عن اآل،ر مُع ٌ
ُحذؼ عاملها وااح ها

واليقدير :ارج إُف النقَ عنو رجَعاً(ٗ) أو إُف ذّره انياً(٘)
ىشاـ» يف عربييها()ٙ
وتَقّف «ابن ٍ

قاؿ اظتصنّف( :)5وّانّو ظنّها مَلّدةً يف اْيعماؿ الُقها ولي ّذلك قد ت يف الّالـ الُصي

روى «أزتػػد» يف مسػػندهِ( )3عػػن أ ىريػػرة :أ ّف «عمػػر» وىػػَ متطػػب يػػَـ اصتمعػ إذ جػػا رجػػَ(ٔ)
ِ
قػػاؿ «عمػ ُػر»َ :فَ
ٌ
َ
(ٕ)
ِ
ات قاؿ :أيضاً!
شتعت الندا يَ ُ
َفَ حتي سَف عن الصالة قاؿ الرجَ :ما ىَ إالّ أف ُ
(ٔ)

اليذييَ واليّميَ ٔٔٙٙ:

(ٕ)

ػالـ ومػا بعػده اظتنسػَب للم ػ ونسػ و للػدمامي يف شػرح اظت ػ ينظػر :شػرح اظت ػ
نقَ ابن الطيب ٔ ٖٕٓ:ىذا الّ َ
يف ىػػامش حاشػػي الشػػم (شػػرح اظتقدم ػ ) ٔ ٔٗ:وقػػد وجدتػػو البػػن ىشػػاـ يف األش ػ اه والنظػػائر ٖ ٗٚٛ:يف رْػػال
ّي ها يف ُْر يف انيصاب « ضالً» و «ل ػ ً» و «ااػطالحاً» و «،ال ػاً» و «أيضػاً» و «ىل ّػم ج ّػراً» وقػد ح ّققهػا الػدّيَر
ع ػػد ابلػػو الن هػػاف علػػى نسػػخيني مػػن اظتّي ػ الظاىريّػ يف األشػ اه والنظػػائر ٖ ٗٗٚ:مثّ حققهػػا الػػدّيَر حػػا الضػػامن
حتت عنَاف« :اظتسائَ السُري يف الن َ» ينظر يها ص  ٕٜوقد ا،يصػرىا ع ػد الػرزتن بػن أزتػد الصػناديقي الشػا عي
الدمشقي اظتَلػد والَ ػاة تػَيف ْػن ٗٔٔٙى ػ ّمػا يف األعػالـ ٖ ٕٜٚ:بعنػَاف «ؼتيصػر رْػال يف إعػراب عشػرة ألُػاظ
البػن ىشػػاـ» ،حققهػا نصػػر الػدين ػػارس وع ػد اصتليػػَ زّريػػا بعنػَاف « ػػالث رْػائَ البػػن ىشػاـ» ينظػػر يهػػا ص ٕٛ
ومثَ ىذا الّالـ نس و الص اف يف حاشييو على األمشَٓف للشيخ زّريا األنصاري ينظر ّالمو على أوؿ بيت ٖٜٔ:

(ٖ)

يف شرح اظت واألش اه والُيضَّ :
ـ ٟأ  ٚؽَِ :ؿٛعخا.

(٘)

يف اظتصادر :راجعػاً وإُف ىنػا انيهػى ّػالـ ابػن ىشػاـ يف رْػاليو ،وّػالـ الػدمامي يف شػرح اظت ػ
أ بّ ػػر ال ػػدمامي اظتي ػػَىف ْ ػػن ٕٛٛى ػ ػ ش ػػرح اظت ػ ال ػ ػ ش ػػروح ،األوؿ ؼتيص ػػر يف مص ػػر ،والث ػػآف مط ػ ّػَؿ يف اعتن ػػد،
والثالػػث ؽتػػاوج َف يّملػػو ،واػػَ يػػو إُف الُػػا وقيػػَ :ىػػَ أحسػػن الشػػروح لػػَ اّيمػػَ وىػػذا ىػػَ اظتط ػػَع يف ىػػامش
حاشي الشم ينظرّ :شػف الظنػَف ٕ ٔٚٗٚ:وي ػدو أ ّف ابػن عػالف ينقػَ ّػالـ ال ػدر الػدمامي ومػا بعػده إُف قَلػو
«انيهى» عن السيَ ي ال عن شرح اظت م اشرة ،ألنّو أتى بيعقيب السيَ ي عليو
ُ
ٔ١ٌٚةض عٍة ٝػمةش ِةٓ أّٔٙةخ
لخي ـ ٟحٌَٓخٌش حٌٔخرمش حٗ٤ةزخٖ ٖٚ :ٗٗ5:وةًّ ٘ةٌٖ حٌظَحو١ةذ ِ٘ةىٍشٌ,
عَر١شٌ َ:ٕ٠ ...و ِٗ٩ـ« ٟأ٠٠خ ا» حٗ٤زخٖ ٖ.ٗ55:

()5

ينظػػر ّالمػػو بقريػػب ؽتػػا يػػا يف تنػػَير اضتَالػػك ٔ ٜٗ:رقػػم ٕٕٜ :وقػػد اْيشػػهد يػػو باضتػػديث اآل وينظػػر عقػػَد
الابرجػػد ٕ ٜٔٚ ٔٚٚ:رقػػم ٖٛٔ :وط دار الّيػػب العلمي ػ ٔ ٖٕٙ ٖٕٗ:وّػ ّػَ نقػػَ ىنػػا ذّػػره يف الُيَحػػات

(ٗ)

()ٙ

()3

ومعلػَـ أف ػتمػد بػن

الرباني يف شرح األذّار النَوي ٜٔٔٔ:
ِٕٔي حِ٦خَ أكّي (ِٕٔي عَّ رٓ حٌو خد) ٍٔ ,ٕٕ٘:لٍُ ٗٓ5ٚ ٗٓٙ:ٔٚ ,2ٔ :لُ.ٖٔ2 :
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ويف لُ ٍ (ٖ) :الَ َ أيضاً!

وىَ يف «الص ي »(ٗ)
عمر» انيهى
عمر» عن « َ
من حديث «ابن َ

قلت :أورده يف «ا ي ال خاري»(٘)
يف باب :ذسَ اصتمع والَ َ أيضاً
ُ
وقد تّلّم

ا الن ّ 

ػدلت
ػاري»( :)ٙعػن «ْػلم َ بػ ِن األّ ِ
ػت النػ ّ  مث [ٜٔب] ع ُ
ػَع» قػاؿ :بايع ُ
أ،ػرج «ال خ ّ

إُف ظَ الشجرة لما ،ف الناس قاؿ :يا ابن األَّع أال ت اي ()5
بايعت قاؿ :أيضاً
ّ ّ
قلت :قد ُ
ُ
ّ ّ ُ
وأ،ػػرج «مسػػلم»( )3عػػن «ىنػ ٍػد» امػرأةِ «أ ْػ ٍ
ػرت للنػ ّ  غتيئَهػػا لػػو وألىلِػػو بعػػد أف ّانػػت خبال ػػو
ػُياف» وقػػد ذّػ ْ
ٌ
قاؿ عتا الن ّ  :وأيضاً والذي نُسي بيده أي :لَيايد ّف يف قل ك وترْخ احمل ُ عندؾ؛ أل ّف ابنتاف يقيضي ذلك
اضتديث

إذا دخػ ػ ػ ػػل ال ػ ػ ػ ػ

ػىؿ خبػ ػ ػ ػػالؼ اظتسػ ػ ػ ػ ِّ
ػيدؿ بػ ػ ػ ػػو عليػ ػ ػ ػػو( )2وّػ ػ ػ ػػاف
ليل -مُعػ ػ ػ ػ ٌػَؿ مق ػ ػ ػ ػ ّد ٌـ -االحتمػ ػ ػ ػ ي

ى

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

حٌَؿً ٘ ٛعؼّخْ رٓ عفخْ ,وّخ ـٛ ٟل١ق ٍُِٔ.
ّذا يف د ومسند ابماـ أزتد ويف أ و ب و ج :ييخلَُف
ِٕٔي أكّي ٔ ,ٖٕ3:ـِٕٔ ٟي عَّ حرٓ حٌو خدٍ ,لةُٚ .ٔ22 :طظّظةٗٚ :لةي عٍّةضَ ّ
أْ ٍٓةٛي هللا
 وخْ ٠ؤَِ رخٌؽًٔ .لخي ٗع١ذ حٍٔ٤ئ :١ٚإٓخىٖ ٛلٌ ١ق عٍ ١َٗ ٝحٌ٘١و.ٓ١
ٛل١ق ٍُِٔ ٕ ,٘52:وظخد حٌـّعشٍ ,لُ .3ٗ٘ :عٓ ٓخٌُ رةٓ عزةي هللا رةٓ عّةَ عةٓ حرةٓ عّةَ.
ٚعٓ ََ٘٠س.
ٛل١ق حٌزوخٍ ,ٕ22:ٔ ٞـ ٟوظخد حٌـّعش ,رخد ـ٠ةً حٌؽٔةً ٠ة َٛحٌـّعةش ٍٕ ,لةُ ,3ٖ3 :عةٓ
ٓخٌُ رٓ عزي هللا رٓ عّةَ عةٓ حرةٓ عّةَٚ .ـة ,ٖٓٔ:ٔ ٟرةخد ـ٠ةً حٌـّعةش ٍٗ ,لةُ ,3ٕٗ :عةٓ
أرَ٠َ٘ ٟس .أ ِّخ ـ ٟوظخد حٌٟٛٛء ٔ ٖٙ:ـخٌىٌٍ َ٩زوخٍ ْ١ٌٚ ٞكي٠ؼخا.
ٛل١ق حٌزوةخٍ ,ٔٓ3ٔ:ٖ ّٞـة ٟوظةخد حٌـٙةخى ,رةخد حٌز١عةش ـة ٟحٌلةَد أْ ٠ ٨فةَٚح ٍ ,ٔٓ2لةُ:
ٓٓ.ٕ3

()5

ػت يػا رْػَؿ اهلل قػاؿ:
بايعت ودتامو يف ال خاري :قاؿ :قلػت :قػد بايع ُ
ّذا يف د وال خاري ويف أ و ب و ج :أَال ما َ
وأيضا ايعيو الثاني َ قلت لو :يا أبا مسل ٍم على أي شي ٍ ّنيم ت ايعَف ٍ
يَمئذ قاؿ :على اظتَت
ُ
ُ
ُ
ّ
ٛل١ق ٍُِٔ ٖ ,ٖٖٔ3:ـ ٟوظخد ح٤ل١٠ش ,رخد ل١٠ش ٕ٘ي ٍٗ ,لُ.ٔ5ٔٗ :
ٌٔ١ض ـ ٟى.

(ٗ)
(٘)

()ٙ

()3
()2
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لو

الؿ؛ لضعُو عن إقام (ٔ) ما أُقيم لو باحيمالو ل ريه

ىق ى ب اال ت
كر هد ب أي :ا ذُّر من القاعدة علا ابن مىلك كثيران [ٖٜج] في مسىئل ؿتَيّػ ا ت ٌؿ
ى

علي ى ابن مالك بأدلٌ تقبل التأكيل(ٕ),
ّلّها(ٖ)

مط ى

أي :مػن اظتسػائَ اظتث يػ لػو ػا ذُّػر

بق ل

أي :الشاعر[ :من الطَيَ]

ال تص ْنداً للمدعي

ا ػت الل علػا قصػر «الخ»:

ِ
ػف يف األحػَاؿ
إلاامػو األل َ

[أخىؾ الرم إف ت عي لػملم و
كيكفيك ىمن
ك بمى تبغي
ى
يجب ى
ٍ
ي ٌ

(٘)
بضم ٍ مق ّدرةٍ على األلف واطتب اظتَاَؿ بعده وما بعده اليو
اعرب «أ،اؾ» م يدأً مر َعاً ّ

يها

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

(ٗ)

(٘)

وال يلاـ ذلك؛ فإ ٌ يحتمػل «أ،ػاؾ» أف يكػ ف مطصػ بىن

يبغي(ٗ)

علػى األعػراب بػاأللف عػَ الل ػ الُاشػي

ٍ
األوؿ ىَ اظتشهَر والثآف ىَ الي قيق
وىَ ابعراب حينئذ باضتروؼ أو باضترّات مق ّدرةً ّ

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :إناب
ينظ ػػر :الي ػػذييَ واليّمي ػػَ ٔٙٛ ٕ٘:ٙ ٖٓٛ ٕٜ٘ ٖٔٓ:ٗ ٖٕٓ ٖٜٔ ٔٙ:ٖ ٔ٘ٓ ٕٛ:ٕ ٕٖٗ:
ٕٓٔ ٕٖٔ:ٛ ٕٗٙ
 :َ:ٕ٠حٌظ٠َٜق ّٔ٘ٚ ٖٙ:ع حٌٛٙحِع ٔ.ٕٔ3:
اظتلمػ ىػػي اظتصػي وىػَ يف شػػرح اليسػهيَ البػن مالػػك ٔ ،ٗ٘:واليػذييَ واليّميػَ ٔ ٔٙٙ:ويػػروى
َف يعػرؼ قائلػو و ّ
يف شرح شذور الذىب ٖٕٕ رقمّ ٔٓٚ :ما يلي:
أ،اؾ الذي إف تَ ْدعو لِملِم ٍ
ُْك ِمن ي ي
ك ّما ت ي ويّ َ
ِكتْ َ
ُ ُ
يطم َ ذو اليػ ْاِوي ِر والَشي أ ْف يص ي
وإف ْجتُو يَماً لي مّا ئاً
يػػروى قري ػاً منػػو يف قصػػيدة ضتجيّػ بػػن اظتضػّػرب اصتػػاىلي ٕٕٗ ،رقػػم ّ ٕٜٙمػػا يف اظتءتلػػف واظتخيلػػف يف أشتػػا الشػػعرا
لآمدي:
أَ،ؾ الذي إف تدعو ظتلم ٍ
كت ك وإف ت ضب إُف السيف ي ضب
ّ
وال شاىد يو
أي :ابن مالك
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بإ ػػمىر فعػ وػل

الؿ؛
اال ت ي

نااػ ٍ
ػب

أم :ال ػااـ ,كإذا دخل ػ

ألف دَ،لو يّسَه َب ابرتاؿ يضعف عن مقاـ االْيدالؿ
(ٔ)

وىذه القاعدة شرعيّ ٌ أيضاً

(ٔ)

ػاىد
أي:الشػ َ

ْ قت ابشارة إليها يف آ،ر الُرع الثالث لرتاج
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ػىؿ ػػق ب ػ
االحتمػ ي

الُرع الراب عشر

[ٔٚد]

كثيران مى -مايدةٌ للياّيػد -تيركل البيىت علا أكج و مختلف و يف ابعػراب أو يف وجَىػو(ٔ),

كربٌمى(ٕ) يك ف الشىه (ٖ) للمطلَب في بعض ى دكف بعض.
كق

ئلت -بال نا
ي ي

للمُعَؿ -عن ذلك وّيف اال،يالؼ يف رواييو ق

منصَب على الظر ي
يمىن:
ٌ

فأجبت بىحتمىؿ أف يك ف الشىعر القائػَ لػذلك ال يػت أ شػ ه
ي

مػرنة :قػاؿ ابػن السػيد يف

(ٗ)
ػت «لقييُػو مػ ّػرًة» جػػاز أف يّػػَف اظتػراد :لقييُػػو(٘) واحػػد ًة وجػػاز أف يّػػَف اظت ػراد برىػ ً مػػن الػػدىر يجػػري يف
مثلثػػو يف الل ػ إذا قلػ َ
()ٙ
مرٍة انيهى
ّ
األوؿ َغترى اظتصادر ويف اظتليقى غترى الظروؼ نذا أرادوا حتقيق الظرؼ قالَا :رأييُو ذات ّ
هكرا على أحد الَجهني كمػرةن أ،ػرى هكػرا علػى الَجػو اآل،ػر ثػم بعػد مػ ّدةٍ مػن اصتػَاب رأيػت

«ابن ه و
شىـ» قىؿ في « رح الش اه
ركم ق ل :

»( )5بنكتابو( )ٛعن ذلك:

ي

ٌ

[من اظتيقارب]

................
كال ى
بقل إبقىلػى
أرض أى ى
بىلتػػركير ٍػػذؼ تػػا اليانيػػث مػػن «أبقػػَ» كالتأ يػ ً
ػث بن اهتػػا مػ قػػل [حرّػ ِ](ٔ) ال مػػاة لليػػا

يي ّرؾ بالُي

ى()2

وىَ قي ٌد لليانيث

(ٔ)

يف الُيض ٔ :ٕٙٗ:يف ابعراب و األلُاظ

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)

ّذا يف د وعند جاؿ دوف واو
ّذا عند جاؿ ويف دّ :شاىد
اظتثلث ٕٖٔٙ:
ّذا يف اظتثلث ويف د :عتيي

()ٙ
()5

يف اظتثلث :الثآف
ًوَٖ حٌَِّ٘ ِٔ ٕٙٔ:وظَٜحا ٔٚمً حٌزؽيحى ٞلَ٠زةخ ا ِٕةٗ عةٓ ٗةَف حٌ٘ةٛح٘ي ٔٔٚةزٗ حرةٓ ٘٘ةخَ
٨رٓ ٨ٚى ـ ٟحٌَى عٍ ٝحٌّزَى :َ:ٕ٠ .حٌوِحٔش ٗ ٖٔ٘:طلض حٌ٘خ٘ي ٗٚ .ٕ5وة َ٩حرةٓ ٨ٚى ـةٟ
حٔ٨ظٜخٍ ٘٘ ,حٌّٔؤٌشٔٚ ,5 :مٍٗ حٌزؽيحى ٞـَٗ ٟف أر١خص ِؽٕة ٟحٌٍز١ةذ ٕ ,ٔ٘2:طلةض حٌ٘ةخ٘ي :
.ٔٔ3
لعَ ما أ يو ىَ الصَاب
يف د :بنكتاب بو و ّ
ٌ ٛ٘ٚعخَِ رةٓ ؿُة ٓ٠ٛحٌ ةخثٛٚ .ٟةيٍٖ :ـةَِْٔ ُِ ٩ةشٌ ٚى ْ
َلةض َْ ٚىلَٙةخٚ .حٌ٘ةخ٘ي أّٔةٗ ً ّوةَ «أرمةً» ٘ٚةٛ
ٛةةفش «ح ّ»ٍٝ٤كّةة٩ا عٍةة ٝحٌّعٕةة٘ٚ ٝةة ٛـةة ٟحٌىظةةخد ٕٚ ,ٗٙ:حٛ٤ةةٛي ـةة ٟحٌٕلةة,ٖٗٔ:ٕ ٛ

()ٛ
()2

ٚحٌوٜةةخث ٚـةة ٟحٌلّةةً عٍةة ٝحٌّعٕةةٚ ,ٗٔٔ:ٕ ٝحٌّف ّٜةةً ٚ ,ٔ23حٌظةةٌٚ ً١٠حٌظىّ١ةةً ٕ,ٔٗٔ:
ٚ ,3ٔ:5 ,ٕٓٔ ,ٔ2ٙ:ٙحٌّمخٛي حٌٕل٠ٛش ٍٕ ,ٕٔ٘:لُٚ ,ٖ3ٙ :حٌوِحٔش ٍٔ ,ٗ٘:لةُٔٚ ,ٕ :مةً
ـ ٗ١و َ٩حرٓ ٘٘خََٗٚ .ف أر١خص حٌّؽٍٕ ,ٔ5:3 ٟلُ.32ٕٓ :
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ػل
فػػإ ٌف ص ػ أ ٌف القىئػػل بىلتأ يػػث والنقػ ِػَ ه ػ القىئػ ي
اال تش ىد ب علا الج از؛ ليذّري الضمري العائد على اظتءنث اهازي(ٕ) في غير الضركرة ,بنػا ً علػى
باليػػذّري مػػن ذػػري نقػػَ للهمػػاة

صػ ٌ

أ ّف الضرورة ماال نتّن العدوؿ عنها

ػعر بعػػض ,ككػػل يػػتكلٌم
ٌ
كإال يث ػ ْػت ذلػػك فق ػ كى ػػت العػػرب يطش ػ بع ي
ضػ م ػ ى
علػػا مقتضػػا ػػجيت  :يعيػػو وقرلتيػػو التػػي فيطػػر -بال نػػا للمُعػػَؿ -أي :وجػػد علي ػػى .احػػد األوجػػو

عارض من الراوي
أالي وذريه
ٌ

كمن هطى

تكثٌرت :تع ّددت على وجو األّثر

الركايىت في بعض البيىت.
ي

ٍ
وحينئذ نف ّاف الراوي بلي اً ا ّ االْيشهاد بو؛ ننّو يف حّم شعر قالو بنُسو وإف ّػاف ذػري بليػ ٍغ اػ ّ االْيشػهاد
(ٖ)
ليغ؛ إذ اظتدار يف االْيشهاد على أف يَّف ظتن يص ّ االْيشهاد بّالمو
بالرواي اليت قاعتا ال ُ

(ٔ)

زيادة يقيضيها السياؽ

(ٕ)
(ٖ)

يف د :اضتجازي ولعَ ما أ يو ىَ الصَاب
زاد عند جاؿ :انيهى
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فصل

البىب.
فيمى يتعلٌق بمى عيق ل
ي
ص :بصي اظتُعػَؿ مػن «اليلخػيص» :أ،ػذ بعػض اظتعػآف
مل ٌخ ه

اليقليَ
وإّفتا
ُ

(ٕ)

وتػرؾ بع ٍ
ػض

(ٔ)

خبػالؼ اال،يصػار ػاظتع ٍالػو

يف األلُاظ

مػن «المحصػ ؿ يف علػم األاػَؿ»(ٖ) ل ػ«اإلمػىـ فخػػر الػ ين الػرازي» مػ زي و
ػىدات

من ركح

أي :مص َباً ا

قىؿ :اعلم أ ٌف معرف اللغ
(ٗ)
و
اظتيَقّ ِ
مهم قُصد حصَلو من ذري نظ ٍر بالذات لُاعلو
ف عليها معر األحّاـ الشرعي
َّ ّ
ي
فرض كفىي  :ىَ ّ
اظتسمى بعلػم مػ الل ػ
ّ

العربي

عليػػو

كالطحػ كالتصػريف

وذريقتػا مػن علػَـ

ل ٌف معرف ػ ػ الحكػ ػػىـ الشػ ػػرعيٌ
و ػػعاً(٘) -كاجب ػ ه ُّاي ػ ً إالّ يف ػػروريات اظتّلّػػف عينيػ بىإلجمػػىع( ,)ٙكمعرف ػ ي الحكػػىـ الثابػ ِ
ػت وجَُ ػػا
ّ
ِ
ػتحيل عػػاد ًة فػػال ب ػ ه  :ال ػر َاؽ مػػن معرف ػ
بابرتػػاع ب ػ كف معرف ػ أدلٌت ػػى :رقهػػا اظتَاػػل عتػػا مسػ ه
اجب( )ٚكالدل ي :الطرؽ اظتعرو راجع ه إلا الكتػىب :القػرآف
ييم الَاجب اظتطلق إالّ بو و ٌ
أدلت ى؛ أل ّف ما ال ّ
–وىػ ػػي ،ط ػػاب اهلل اظتيعلّ ػػق با عػ ػػاؿ الع ػػاد اقيض ػػا ً أو ختي ػ ػرياً أو

القرآف وىَ الّالـ اظتناؿ على ن يو ٍ
ػتمد  لضعجاز باقصر َْرة منو اظتيعّ ُد بيالوتو
ّ
ّ

()ٛ

(ٔ)

ينظر يف تعريف «اليلخيص» اليَقيف مادة (اليلخيص)

(ٕ)

يف د :اليعليَ ولعَ ما أ يو ىَ الصَاب

(ٖ)

النظػػر اطتػػام  :يمػػا بػػو يعػػرؼ ّػػَف اللُػ مَ ػػَعا ظتعنػػاه ٔ ٕٖٓ:وقػػد نقػػَ السػيَ ي ىػػذا الُصػػَ يف اظتاىػػر أيضػاً
ٔ ٘ٚ:والنَع الثالث معر اظتيَاتر واآلحاد ٔ ٔٔ٘:ونقػَ بعػض ىػذا القػَؿ وأشػار إليػو أبػَ حيّػاف يف اليػذّرةٙٛٛ
وىَ يف احملرر يف الن َ للُخر الرازي أيضاً ّما ذّر أبَ حيّاف يف اليذّرة وينظر :ظت األدل ٖٛ
ىذا تعريف أىَ األاَؿ لو ينظر :رت اصتَام  ٔٚوحاشي العطار ٔ ٕٖٙ:واليَق ف مادة ( رض الُّاي )
ىػػذا تعريػػف األا ػَليني وىػػَ مشػػهَر يف ّي ػ هم ينظػػر :حاشػػي العطػػار ٔ ٚ٘:ومعجػػم مقاليػػد العػػَـ ٕ ٙودْػػيَر
العلما مادة (اضتّم الشرعي)
ملخص من ٓٔٚٔ ٔٚ
ّ
ىػػذه قاعػػدة أا ػَلي و قهي ػ عن ػد الشػػا عي واظتعيالػ ينظػػر :ابحّػػاـ يف أاػػَؿ األحّػػاـ لآمػػدي ٔ ٜٔٗ:واألش ػ اه

(ٗ)
(٘)
()ٙ
()ٚ
()ٛ

والنظائر للياج الس ّي ٕٛٛ:
ىذا اليعريف معروؼ مشهَر بّيب علَـ القرآف واألاَؿ ينظر :رت اصتَام ٕٔ
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كالسػط

 :أقػَاؿ النػ  وأ عالػو وأحَالػو

يَّف ؼتالُاً عتما

كهمػػى

ف يف «اظتاىر»
اظتصنّ ُ

ػاب والسػػنّ ُ
أي :الّيػ ُ

(ٕ)

ك ح ػ ًهم كتص ػر ًيف

العلػػم بىلحكػػىـ
اللي اس

(ٗ)

اظتُرو

عَد الضمري لألحّاـ

(ٔ)

قتػا األاػَ واظتَئػَ؛ أل ّف القيػاس يّػَف علػى مػا يهمػا وابرتػػاع ال

كارداف بلغ ػ العػػرب

الػػيت ىػػي أشػػرؼ الل ػػات وقػػد بػ ّػني أوجػػوَ أشػػر يّيها

ػرؼ ل ػػريىم
م :اب ػػا يػػو ل يػػاف الَاق ػ ؛ إذ ال ؿتػ َػَ وال اػ َ

ػ ُّايػ ً علػػا الدلٌػ

السػػابق

كمعرفػ ي الدلٌػ :

(ٖ)

ف
فػػإذان ت قٌػ ػ ي

أظهػػر يف ػتػ ّػَ اب ػػمار د عػاً

تت قٌػ ػف عل ػػا](٘) [معرفػ ػ اللغػ ػ كالطحػ ػ كالتصػ ػريف ,كم ػػى يت قٌ ػػف عل ػػا

()ٙ
كر للمكلف :رتل ٌ حاليّ أ،رج ا ما ال قدرةَ للمّلّف عليو ؽتػا ييَقّػف
ال اجو المطلق] كه مق ه
ّالسالم من مَان الَجَب مثالً
ييَقّف عليو الَاجب اظتطلق ّ

ف

كاجو؛ أل ّف الَْائَ [عتا]( )5حّم اظتقااد
ه

فإذان أي :إذا تَقّف علػم( )3األحّػاـ الشػرعي علػى أدليهػا اظتيَقّ ِ
ػف معر يُهػا علػى العلػَـ اظتػذَّرة يجػب تعلّ ُمهػا
ّ

بَجػػَب علػػم األحّػػاـ اظتػػذَّرة ّمػػا قػػاؿ :فمعرفػ ( )ٜاللغػ كالطحػ [ٕٚد] كالتصػريف

حصَؿ الَاجب عليها

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

(ٗ)
(٘)
()ٙ

()5
()3
()ٜ

كاجبػ ه؛ ليَقّػ ِ
ػف

أقره ينظر :رت اصتَام ٔ ٙحاشي العطار ٕٕٔٛ:
َف أجد من قيّد السن باحَاؿ الن  إّفتا قيّدت ا ّ
اظتاىر (النَعٖٕٔ:ٔ )ٕٕ :
قػػاؿ اب ػػن الطي ػػب ٔ :ٙٗ٘:قَلػػو (بل ػ الع ػػرب) إٍف اب ػػا لليش ػريف ويف الش ػػرح :اب ػػا ل ي ػػاف الَاق ػ  ،إذ ال
اػػرؼ وال ؿتػػَ ل ػػريىم قلػػتّ :أمػػا الن ػػَ ظػػاىر أعػػم لػػي عتػػم قَاعػػد تقيضػػي الر ػ والنصػػب ّػػالّالـ العػػر و ّأمػػا
ارؼ ّما يُعرؼ صادر الاوزٓف الُارْػي وذريىػامن الّيػب اظتَ ػَع يف األلسػن ّػالرتّي
لَّ ل ٍ ٌ
الصرؼ ال بَ ّ
وذريه واهلل أعلم
يف د :لاللي اس ولعَ ما أ يو ىَ الصَاب
ّذا يف د وقد ْقا مابني معَّ يني من أ و ب و ج
حٌِ٠خىس ِٓ ــخي .لخي حرٓ حٌ ١ذ ٔ :ٙٗٙ:ل( ٌٗٛحٌٛحؿذ حٌّ ٍك) أهةَؽ حٌٛحؿةذ حٌّمّ١ةي ٚؿٛرةٗ
ـبْ ٚؿٛرٙخ ٔ٠ ٨ةظٍَِ ٚؿٛرةّٗ ّ
رٌٌه ح ,َِ٤وخٌٕٜخد ٌٍِوخسٌ ,ظٛلّؿ ٚؿٛرٙخ عٍّ ,ٗ١
 ْ٤طلٜةً١
ٓزذ حٌٛؿٛد ٠ ٨ـذ.
حٌِ٠خىس ِٓ حٌف.ٙٗٙ:ٔ ٞ١
ـ ٟد :عٍ.ٝ
عند جاؿ :معر و قَلو «معر الل والن َ واليصريف » ْقا من د
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ازي» :ثم الطريق إلا معرفت ى
قىؿ «الر ُّ
يو للعقَ رأْاً

كأكثر اللغ

ب ياف مَ َعاهتا

ػل مػ ػ الطق ػػل
أك العق ػ ي
للعم ػ ـ وقػػَؿ الن ػػاة« :إ ّف رتػػَع السػػالم

ع ػػن الع ػػرب

كق لط ػػى الجمػ ػ [المحل ػػا

ب ػػىلالـ](ٔ)
مطلقػ ػاً

مػػن(ٕ) رتػػَع القلّػ »(ٖ) ُلتمػػَ علػػى نّراهتػػا ودالل ػ النقػػَ

يص ػ ا ػػتثطىء أم فػ و
ػرد مط ػ
ٌ

ل ٌػ
بىلطقل عن العرب يف اْيعماعتم لو
أي :الشػػا َف

أي :ىذه ِ
العلَـ

الطقل المحػض
ٌإمى ي

وذ َّػَػر داللػ العقػػَ بقَلػػو :كك ىػ
العمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ـ يُعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرؼ بىلعق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل

بشػػهادة االْػػيعماؿ

دَ ،ػَ
الػذي ال ْ

(ٗ)

يمػػا ذُّػػر [٘ٛأ]

ػح اال
فػػإ ٌف صػ ٌ

ػػتثطىء تُعػػرؼ

-بالنصػػب عطُػاً علػػى مػػدَ،ؿ «أ ّف» -أي :وأ ّف [ّػػَف](٘) االْػػيثنا

ػىر
معيػ ى

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن ّف( )ٙبالعق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػَ يُعل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم أنّػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو ل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػَال مش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػَؿ

األ راد الذي ىَ( )5ادقات العمَـ ما ا االْيثنا ( )ٛالذي ىَ( )2اب،راج(ٓٔ)
ّ

(ٔ)

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5
()ٛ
()2
(ٓٔ)

حٌِ٠خىس ِٓ ــخي( ٟ٘ٚ .أي) حٌـٕٔ١ش حٌظٓ٨ ٟظؽَحق ح٤ـَحى .أ ِّةخ حٌعٙي٠ةش ـة ٩طةييّ عٍة ٝحٌعّة.َٛ
 ْ١ٌٚوّخ لخي حرٓ عٍ ِ«ْ٩مخ ا» وّخ ٓ١ؤط :َ:ٕ٠ .ٟحٌّمظ٠ذ (ِةخ ٚلةع ِةٓ ح٤ـعةخي ٌٍـةْٕ عٍةٝ
ِعٕخٖ) ٕ(ٚ ,ٔٗٔ ٔٗٓ:رخد حٟ٦خـش) ِٗٚ ٖٔ3:ؽٕ ٟحٌٍز١ذ (أي) ٖٚ 5عَ ّٚح٤ـةَحف ١
حٌميّ٠ش ٔٚ ,ٖٖٗ:حٌظ٠َٜق ّٔ٘ٚ ٔ3ٔ:ع حٌٛٙحِع ٔ.ٕ5٘:
ّذا يف د وقد ْقطت من أ و ب و ج
 :َ:ٕ٠حٌىظخد (رخد طلم١ةَ حٓ٤ةّخء حٌّزّٙةش) ٖ(ٚ ٗ2ٔ:رةخد طىٔة َ١حٌٛحكةي ٌٍـّ١ةع) ٖ٘53:
ٚحٌّمظ٠ذ (رخد حٌعيى ٚطفٔٚ َ١ؿ.ٔ٘ٗ:ٕ )ٗ٘ٛ
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :العقَ
ُ٠خىس ٠مظٙ١٠خ حٌٔ١خق.
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :وأف
ُحى ـ ٟىِّ :خ.
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :اال
«حٌٌ »ٛ٘ ٞـ ٟأ  ٚد :حٌٌ٘.ٛ
ٌعً ـ ٟحٌىٓ َ٩مِ ٢ؼًّ ـ ٗ١عٓ حٌّلٍّ ٝر «أي» رم ٌٗٛطعخٌ :ٝﭽ ﮡ ﭨ ﭩ ﮤ...ﭼ حٌظٛرش ٙٓ:2
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فمعرف ك ف الجم المرك ر ل
ً
ػىؿ[ :بُػي
العرب
كأمػى العقػل المحػض فػال مج ى
كالعقل :الُّػ ِر يف األمػَر ٌ
(ٔ)

ل في

مط مػػى

ِ
العمَـ
أي:

ذلك أي :اظتذَِّر من ىذه العلَـ

ق ػىؿ :فىلطقػػل
أي :النػػَعني

ّذلك

إ

المح ػػض الػػذي ىػػَ القسػػم األوؿ

اظتػيم بػاصتيم أي :جػَالف]

(ٕ)

اتر أك آحػػى هد .كعلػػا ك ػػل
ٌإمػ ػى مت ػ ه

ٍ
ػف مػػا ال يعقػػَ وكتػػَز رت ػ ذلػػك
ػ
ه
ػكىالتَ :رتَ َعػػو [رت ػ َ مءنػػث ْػػا ٍَف م ػ أنّػػو مػػذ ٌّّر ألنّػػو واػ ُ

ٌأمػى المتػ اتر(ٖ) فىإل ػػكىؿ عليػ :

يِ
ف بذلك اليُصيَ باظتقاؿ ]
َ

من كج هو

حاال ٌ بىلتركيو من

الطقل عن العرب

و«أؿ» يػػو للجػػن

(ٗ)

ػػال يقػػاؿ :اظتػ ّدعى ّأوالً رتػ «ابشػػّاؿ» وَف

اظتناْب لػ«ابشّاالت» «أوجوٌ»

أحػ ػ هى :أ ٌػ ػى جػ ػ الط ػػىس مختلف ػػين ف ػػي مع ػػى ي اللف ػػىظ الت ػػي ه ػػي أكث ػػر
اللفىظ ت اكالن كدكرا ىن في(٘) ألسط المسلمين الظرؼ تنازعو اظتصدراف ق لو وأُعمَ الثػآف لػئال يلػاـ
لئال يلاـ الُصَ بني اظتصدر واليو باجن وإنو ذري جائ ٍا()ٙ
ّ

اختالفىن

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

(٘)
()ٙ
()ٚ
()3

ي ان( )ٚال يمكن القط في ( )3بمى ه الح ٌق.

ّذا يف د وقد ْقطت من أ و ب و ج
زيادة من د
ّذا يف د وعند جاؿ :اليَاتر
ّػ ػػذا يف د وقػ ػػد ْػ ػػقا مػ ػػا بػ ػػني معّػ ػػَ يني مػ ػػن أ و ب و ج وّيػ ػػب مّػ ػػاف السػ ػػقا يهػ ػػا :وابشػ ػػّاؿ قػ ػػاؿ ابػ ػػن
الطيػػبٔ :ٙٗٚ:قَلػػو ( ابشػػّاؿ عليػػو) إٍف «أؿ» يػػو جنسػػي ػػال ينػػايف تع ػػريه أوالً بػػاصتم أو عػ ّػب بػػاصتم ّأوالً

باعي ار اهمَع الَارد على الطر ني
وٌح ـ ٟحٌفٚ ,ٙٗ5:ٔ ٞ١عٕي ــخي ٚـ ٟحٌّلٜٛي ٚحٌَِّ٘ :عٍ.ٝ
َٗ :َ:ٕ٠ف حٌظٔٚ ٖٔٔ:ٖ ً١ٙحٍط٘خؾ حٌَ٠د ّ٘٘ٚ ٕ٘3:ع حٌٛٙحِع ٘.5ٓ ٙ2:
ٓ.5
يف أ و ب و ج :ميعدياً وىي ليست يف احملصَؿ
وٌح ـ ٟحٌّلٜٛيٚ ,عٕي ــخي ٚـ ٟحٌَِّ٘ :ـ ٗ١حٌم ع.
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كلفظػ ػ ػ

«الل»(ٔ) االْ ػ ػػم العل ػ ػػم لل ػ ػػذات الَاج ػ ػػب [الَج ػ ػػَد]

ف ػ ػػإ ٌف بعضػ ػ ػ م زع ػ ػػم أ ٌ ػ ػػى

ًعبرا ي (ٕ)
اىيم» ظتا عب النهر ًّارا من النمػرود(ٖ) ل قػو(ٗ) [ٕٜب] الطّلػب
اظتَحدة ل «إبر
 :بّسر اظتهمل وَّْف ّ
ٍ ٌ
َ ّ
(٘)
ذريىا
الطّلب من ورائو وّانت ل يو ّأوالً َ
النطق

()ٛ

()ٙ
()5
آدـ» و ا ينطق الص ري ّأوَؿ نطقػو قيػَ :ويّػَف النطػق
ك قىؿ ق هـ :ريى يٌ ه  :قيَّ :إعا ل « َ
ا يف البزخ ح قاؿ بعضهم :إ ّف اظتلّني إّفتا يّلمانو ا
قاؿ اظتصنّف يف منظَميو يف «اليث يت»([ :)ٜمن الرجا]

ومن

أ

ذريب
ذا

ما

ترى

شيخنا

العيناف

الُلقي

أ ّف

ْءاؿ

وَف

أره

القب

ل ػ ريه

()ٛ

ػا

بالسرياف

بعي (ٓٔ)

[ٜٗج]وقد رأييو ل ري «ال لقي » وىَ «العي »(ٔٔ)
اضتنُي يف شرحها « ي (ٕٔ) احمليي اظتميت»
ُ
ُ
ّ

(ٔ)

أٛٚةةٍٙخ ـةةٛٔ ٟح٘ةةي ح٤رىةةخٍ ٗٚةةٛحٍى ح٤ـىةةخٍ  ٕٔٙاٌةة ٝػ٩ػةة ٓ١لةة٨ٛا:ٕ٠ .ةةَ :حٌىظةةخد ٕٔٔ٘:
ٚ ٕٔٙٚ ٔ2٘ٚحٌّمظ٠ةةذ ٗٚ ٕٗٓ:حٗةةظمخق أٓةةّخء هللا ٗٚ ٕٙةةَف حٌٍّةةٛوٗٚ ,ٖ٘ٙ ٟةةَف
حٌ٘خـ١ش َٖٗٚ ٖٓٔ:ف حٌىخـ١ش ٔٓٚ ٕٖٔ:ٖٚ ٖ3ٖٚ ٖ3ٔ:فَ حٌٔعخىس (هللا) ٔٚ ٘:رٜةخثَ
ً ٞٚحٌظّ١١ةِ (رٜةةَ١س ـةة ٟهللا) ٌٕٔٚ ٕٔ:ةخْ حٌعةةَد ٚطةةخؽ حٌعةةَِ ّٚةخىط( ٟأٌةةٗ) ٌ(ٚةةٚ .)ٖٛلةةي
طلةةيػض ِع:ةةُ حٌظفخٓةة َ١عةةٓ ًٌةةه ـةة ٟطفٔةة َ١حٌزٔةةٍّشَ٠ٚ .حؿةةع وةة َ٩حٌٔةة ٟ١ٛ١ـةة ٟح٨كظـةةخؽ
رخٌمَحءحص حٌ٘خًس (ٗٙأ) ـ ٟو ِٗ٩عٍ ٝلَحءس ﭽ ﮦ ﮦ ﮨ ﮩ الهٌ

ﭼ.

(ٕ)
(ٖ)

عٕي ــخي ٚـ ٟحٌَِّ٘ :عزَ٠شٚ .ـ ٟحٌّلٜٛي :أّٔٙخ ٌٔ١ض عَر١ش.
«ُٔ َّْ »ًُ ٚرخٌٌحي حٌّعـّشٚ ,أًَ٘ حٌزَٜس ٠مّْ ُٔ« ٌْٛٛةَٚى» رخٌةيحي حٌٍّّٙةشِ .ـةخٌْ ػعٍةذ ٔ,ٔ3ٔ:

(ٗ)
(٘)

ٚطخؽ حٌعَِ ّٚخىسَّٔ( :ى).
ـ ٟى :ـٍم.ٗ١
ِٓ لٚ« ٌٗٛوخٔض ٌؽظٗ أ ٨ٚؼَ٘١خ» ٌ ْ١ـ ٟى.

()ٙ
()5
()ٛ
()ٜ
(ٓٔ)
(ٔٔ)
(ٕٔ)

ّذا يف د وقد ْقطت من أ و ب و ج
وٌح ـ ٟحٌَِّ٘ٚ ,عٕي ــخي :أّٙخ َٓ٠خٔ١شٚ .ـ ٟحٌّلٜٛي :رً َٓ٠خّٔ١ش:ٕ٠ .ةَٔ :فةخثْ حٛ٤ةٛي
ٕ.ٕٕ٘:
ّذا يف د وقد ْقطت من أ و ب و ج
أرجَزة يف تّلّم يها على ين القب ومػا ييعلػق بػو وىػي ٖ ٔٚبييػاً واشتهػا اليث يػت عنػد الي ييػت وشػرحها ػتمػد بػن
إشتاعيَ الشهري بالصنعآف والقانَجي ينظرّ :شف الظنَف ٔ ٖٗٗ:وإيضاح اظتّنَف ٖٖٖٙ ٕٚ٘:
وٌح ـ ٟىٚ ,ـة ٟأ  ٚد  ٚؽ٠ :عٕةٚ .ٟلةي ٔمةً ٘ةٌح حٌمةٛي عةٓ ٗة١وٗ عٍةُ حٌةي ٓ٠حٌزٍمٕ١ة ٟـة ٟوظخرةٗ
َٗف حٌٜي ٍٚـ ٟأكٛحي أً٘ حٌّٛطٚ ٝحٌمز.ٔٗٙ ٍٛ
ـ ٟى :حٌٜف.ٟ
«شػػرحها ػػي » ّػػذا يف د ويف أ و ب و ج :شػػرح ا ػػي والعي ػ ىػػَ ػتمػػَد بػػن أزتػػد بػػدر الػػدين أبػػَ ػتمػػد القا ػػي
اظتص ػػري ،الُقي ػػو اضتنُ ػػي الن ػػَي ،اظتي ػػَىف بالق ػػاىرة ْ ػػن ٘٘ٛىػ ػػ ،ا ػػاحب «اظتقاا ػػد الن َيّػ ػ » ينظ ػػر :ب ي ػ الَع ػػاة
ٕ ٕٚ٘:رقم ٜٔٙٚ :وىدي العار ني ٕٕٗٓ:
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ويف «اظتاىر»(ٔ) :أ،رج «ابن عساّ ٍر» يف «الياريخ»(ٕ) :عن «ابن عّ ٍ
لمػا
اس» أ ّف « َ
آدـ» ّانت ل يو يف اصتنػ العربيّػ َ ّ
لما تاب ّرد اهلل عليو العربيّ َ
لما عصى اهلل ْل و اهلل العربيّ يّلّم بالسريانيّ ّ
ّ

(ٖ)
األوؿ الػذي نػاؿ بػو «آدـ» مػن اصتنّػ عربيػاً
قاؿ «ع د اظتلك بن ح يب» ّاف اللساف ّ

(ٗ)

إُف أف بَػ ُعػد و ػاؿ العه ُػد

العهػد حػػرؼ واػار ْػريانياً وىػي منسػػَب إُف أرض «ْػَرى»(٘)
ػَح» وقَمػو ق ػػَ ال َ َػرؽ قػػاؿ:
ٌ
ّ
وىػػي أرض اصتايػرة ػػا ّػاف «نػ ٌ
ُ ُّ
ؼ انيهى
ػتر ٌ
وّاف يشاَّ اللّساف العر ّ إالّ أنّو ّ
ال أي :أو مرجتل ٌ

كالرين جعل هى عربيٌ ن اختلف ا هل هي مشتق ه أك
ي ان يف اظتشيق( )ٙمنو
كالقىئل ف بىال تقىؽ اختلف ا اختالفىن

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)

()ٙ

حٌَِّ٘ ٔ.ٖٓ:
طخٍ٠ن ىِ٘ك (آىَ) ٚ ٗٓ5:5حٌيٍ حٌّٕؼ( ٍٛحٌزمَس ٕ.ٖٓ2:ٔ )ٖٙ :
حٌٍّٔ ٟحٌ٤ز َٞ١حٌمَ١ز ٟحٌّخٌى ٟحٌّئٍم ح٤ى٠ذ .طٛـ ٟـ ٟلَ١زةش ٓةٕش ٕٖ٘3ة  .رؽ١ةش حٌٛعةخس
ٍٕ ٔٓ2:لُٚ ٔ٘ٙ٘ :ح٤ع.ٔ٘5:ٗ َ٩
ّذا يف د واظتاىر وقد ْقطت من أ و ب و ج
وٌح ـ ٟحٌَُِّ٘ٚ .حى ـ :ٗ١أ٠َٓ ٚخٔشٚ .ـة ٟحٌٕٔةنٓ :ةٍٛطشٚ .ـة ٟحٌفةٓ :ٞ١ة٠ٍٛض .لةخي ٠ةخلٛص
ـةةِ ٟعـةةُ حٌزٍةةيحْ ِةةخىس (ٓةةٍٛح) ٖ :ٕ53:عٍةة« ُْٚ ٝرُ٘ةةَِٟٛ »ٜةةع رةةخٌعَحق ِةةٓ أٍ ٝرخرةةً
ِ ٟ٘ٚيٕ٠ش حٌَٔ٠خٔ .ٓ١ػُ ٠مٛي ـِ ٟةخىس (ٍٓٓٛةظخْ) ٕٚ :ٕ52:لةخي أرة ٛحٌَ٠لةخْٚ :حٌٔةَ٠خْٔٛ١
ِٕٔٛر ْٛآٌٍٛٓ ٝةظخْ ٘ٚة ٟأٍ ٝحٌعةَحق ٚرة٩ى حٌ٘ةخَ:ٕ٠ٚ .ةَ :حٔٔ٤ةخد ٌٍٜةلخًٍ( ٞوةَ
ِعَـش أّٓخء حٌ٘عٛد) ٔٚ .ٕٔٔ ,ٔٔٔ:لةي ٔمةً حٌِر١ةي ٞكةي٠غ حرةٓ عزةخّ حٌٔةخرك ٚلةٛي عزةي
حٌٍّه رٓ كز١ذ ٌ٘ح عٓ حٌَِّ٘ :َ:ٕ٠ .طخؽ حٌعةَٚ .ٖٔ:ٔ ّٚحٌعزةخٍس عٕةيٖ٘ٚ :ةِٕٔ ٛةٛد اٌةٝ
ٓ٠ٍٛش.
ّذا يف د أ و ج :اظتشق ويف ب :اظتشيق
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قػػاؿ «السػػيد السنَْػػي» يف «شػػرح الَْػػطى»(ٔ) :واضتػ ّػق أ ّف ىػػذا االْػػم الّػػرٔف َعلَػ ٌػم عليػػو عػ ّػا وجػ ّػَ [و](ٕ) ال
اشيقاؽ(ٖ) لو ّما ذّروه يف اشيقاقو[ ،وَّ ما ذّره يف اشػيقاقو](ٗ) ػريُ مسػلّم وأقربػو أنّػو مشػيق مػن «أَلِػو باظتّػاف» :أقػاـ بػو
َ
يَّف االْم عليو من اُات الينػايو أي :ذري ٍ
منيقَ عن واف الّماؿ

تأمل أدلٌتى م [ٛٙأ] في تعيين(٘) م ل ؿ هرا اللفظ
كمن ٌ
ِ
ألعػا علػػى
ػب علػػى الػ ّذات الَاجػب [ الَجػػَد] علًػم أ ٌ ػػى أي :اظت
ػدلَالت متعىر ػ ه ّ
أـ ىػَ اظتع ػَد ٍػػق أـ اظتع ُ
ػَد مث ذلَ َ
ى
األوؿ جائػػي( )ٙوعلػػى ذػػريه ال كأف ػػيئىن مط ػػى أي :تلػػك الػ ِ
ن(- )3الطَػ َػرؼ الػراج ؽتػػا
ػدالئَ ال يفي ػ ( )ٚالظٌػ ه
ّ
أىَ ال ّذات الَاجب [الَجَد] أـ

كتَز يف الشي

اليقين باليعارض

ضالن عن
عند العقَ -فى ٍ

()ٜ

ويف «اظتص اح»(ٓٔ) قَعتم :ال ٌف ال نتلك درقتاً ضالً عن دينا ٍر .معناه ال نتلك درقتػاً وال دينػاراً(ٔٔ) وعػدـ ملّػو

الدينار أوُف باالنيُا وّانو قاؿ :ال نتلك درقتاً ّيف نتلك دينارا أل ّف نُي القليَ الزـ لنُي الّثري(ٕٔ)
ً
ّ
ٌ
وانيصابو على اظتصدر واليقدير :ػقد ملَك درى ٍم قدا يُضَ عن [ ػق ِد](ٖٔ) ِ
ملك دينا ٍر
ََ َ ُ

ْ ً

َْ

قػػاؿ [قطػػب](ٗٔ)
ازي(ٔ) :اعلػػم أ ّف « ض ػالً» يسػػيعمَ يف [مَ ػ ٍ ](ٕ) يُسػػي عد يػػو األدْف وي ػراد بػػو
الػػدين الش ػري ّ
بو اْي ال ما َقو ولذا يق بني ّالمني مي ايري اظتع وأّثر اْيعمالو أف كتي بعد نُ ٍي
(ٔ)

حٌعم١يس حٌَٗٚ ٝ ٓٛكٙخ  ٕ5ٙرخهظٜخٍ ٌٚةٗ «حٌعم١ةيس حٌٜةؽَ »ٜحٌّٔةّخس رة «أَ حٌزةَح٘ٚ »ٓ١
«حٌعم١ةةيس حٌىزةةَ٘ٚ »ٜةة ٛوظةةخد «عم١ةةيس أ٘ةةً حٌظٛك١ةةي حٌّوَؿةةش ِةةٓ هٍّةةخص حٌـٙةةً ٍٚرؽةةش حٌظمٍ١ةةي
حٌَّؼّةةش أٔةةؿ وةةً ِزظةةيع عٕ١ةةي»ٗٚ .ةةَكٗ «عّةةيس أ٘ةةً حٌظٛـ١ةةك ٚحٌظٔةةي٠ي ـةةٗ ٟةةَف عم١ةةيس أ٘ةةً
حٌظٛك١ي» ِ ٛ٘ٚلّي رٓ ٓٛ٠ؿ رٓ حٌلٔة ٓ١حٌٕٔٓٛة ٟحٌظٍّٔةخٔ ٟحٌلٔةٕ ٟحٌّظةٛـٓ ٝةٕش ٘٘32ة .
ٌ٠ ٌُٚوَ «حٌعم١يس حٌٜؽَ »ٜوةً ِةٓ كةخؿ ٟهٍف١ةش ٚحٌزؽةيحى:ٕ٠ .ٞةَ :و٘ةؿ حٌٕ:ةٔٔ٘5:ٕ ْٛ

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

٘ٚي٠ش حٌعخٍـ.ٕٔٙ:ٕ ٓ١
حٌِ٠خىس ِٓ َٗف حٌعم١يس حٌ.ٝ ٓٛ
ـ ٟأ  ٚؽٗ٨ :ظمخق ٛ٘ٚ .ه ؤ.
ّذا يف د والشرح وقد ْقطت من أ و ب و ج وقد ْقا من د «ّما ذّروه يف اشيقاقو»

(٘)
()ٙ
()ٚ
()3
()ٜ
(ٓٔ)
(ٔٔ)
(ٕٔ)

يف أ و ب و ج :نُ
ّذا يف د والُيض ٔ ٙ٘ٓ:ويف أ و ب و ج :عر
يف أ و ب و ج :تُيد
ُحى عٕي ــخي ٚـ ٟحٌّلٜٛي ٚحٌَِّ٘ :حٌؽخٌذ.
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :أف يُيد لليعارض وما نقلو بعده عن اظتص اح اظتنري لي يف د
حٌّٜزخف حٌِّٕ َ١خىس (ـ.)ً٠
وٌح ـ ٟحٌّٜزخف حٌّٕٚ ,َ١ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :ىٕ٠خٍ.
« ّ
ٔ ْ٤ف ٟحٌمٌٍٕ ٌَ ُ٨ ً١ف ٟحٌىؼ ْ١ٌ »َ١ـ ٟحٌّٜزخف حٌّٕ.َ١

(ٖٔ)
(ٗٔ)

حٌِ٠خىس ِٓ حٌّٜزخف حٌّٕ.َ١
حٌِ٠خىس ِٓ حٌّٜزخف حٌّٕ.َ١
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وقػػاؿ شػػيخنا «أبػػَ حيّػػاف األندلسػ ّػي» :وَف أظُػػر بػػنص علػػى أ ّف مثػػَ ىػػذا الرتّيػػب مػػن ّػػالـ العػػرب وبسػػا القػػَؿ يػػو

يب ؽتا ق ّدميُو انيهى
وىَ قر ٌ

ككرلك

مثَ ىذا [ٖٚد] اال،يالؼ يف لُ اصتالل
ُ

اختلف ا في لفظ

اع ََ» وإالّ لّاف « ِ َعاؿ»
أىَ
مصدر «آمن» بَزف «أ ْػ َع ََ» ال بَزف « َ َ
ُ

لو

«اإليمىف»(ٖ):

ػريه آمنػاً مػػن تّذي ػو أو للصػريورة ّانّػو(ٗ) اػػار ذا أ َْمػ ٍن مػن تّػذيب ذػػريه
وىػَ قتاتػو لليعديػ ّػا ّف اظتصػػدؽ َ
جع َػَ ذ َ

ػعري» -أو شػػر ٌط بج ػرا
ػطر منػػو -وعليػػو «األشػ ّ
وىػػَ مسػ ّػماه اليصػػديق اصتَنَػػآف والنطػ ُػق بالشػػهادتني عنػػد الػػيم ّّن شػ ٌ
يدي»
أحّاـ الدنيا وعليو «اظتاتر ّ
وقاؿ «ابن ٍ
األشعري»
ملك» يف «شرح اظتشارؽ»(٘) :إنّو( )ٙإذ أا ّ القَلني عن «
ّ
ػَوي» يف ّأوؿ «شػرح مسػػل ٍم»( )5متالُػو َقػػد حّػى ابرتػػاع علػى ،لػػَد َمػن تػ َػرؾ النط َػق مػػا مػ
[ٖٜب] وّػالـ «النػ ّ

دت ّّنو منو وقد ا ّدؽ( )3بابنتاف بقل و يف النّار
وىَ العمَ دا َ،يف مس ّماه أو ال

()2
مسماه وما لتصَ بو
كا،يلَُا يف لُ [ٜ٘ج] «الكفر»  :ما ّ

ك«الصالةً»

(ٔ)

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5
()3
()2
(ٓٔ)

«كالاكىةً» ,م اشيهار ىذه األرّاف وتداوعتا(ٓٔ) يف ألسن أىَ ابنتاف

«حٌي ٓ٠حٌَ٘١حُ »ٞـ ٟد :حٌٌ ٓ٠حٌَٔ١حُٚ .ٞل ٌٗٛـَٗ« ٟف حٌّفظخف» وّخ  َّٛف رٗ ـة ٟحٌّٜةزخف
حٌّٕٚ َ١حٌفٚ ٙ٘ٓ:ٔ ٞ١حُٓ َٗكٗ «ِفظخف حٌّفظخف» َٗف ـ ٗ١حٌمُٔ حٌؼخٌغ ِٓ «ِفظةخف حٌعٍة»َٛ
َٗ ٕ٘ٙٙكخ ا ِِّٚؿخا ِٓ ٛ٘ٚ .أؿٛى حٌَ٘ٚفٚ .ل ذ حٌيِ ٛ٘ ٓ٠لّٛى رٓ ِٔةعٛى رةٓ ِٜةٍق
حٌفخٍٓ ٟحٌ٘ةَ١حُ ٞلةخِ ٝفّٔةَ عةخٌُ رخٌعمٍّ١ةخص .طةٛـ ٟـة ٟطزَ٠ةِ ٓةٕش ٓٔ٘5ة :ٕ٠ .ةَ :حٌةيٍٍ
حٌىخِٕش ٍٗ ٖٖ2:لةُٚ 2ٕٗ :رؽ١ةش حٌٛعةخس ٍٕ ٕ3ٕ:لةُٚ ٔ23ٖ :و٘ةؿ حٌٕ:ةٔ5ٕٙ:ٕ ْٛ
ٚح٤ع.ٔ5ٕٙ:ٕ َ٩
حٌِ٠خىس ِٓ حٌّٜزخف حٌّٕ.َ١
َٗ :َ:ٕ٠ف حٌّمخٛي ٌٍظفظخُحٔٚ ٔ5٘:٘ ٟطخؽ حٌعَِ ّٚخىس (أِٓ).
ـ ٟىّ :
.ْ٤
م ارؽ األزىار ٔ ٔٙٛ:رقػم ٔٚ٘ :حػديث :مػن مػات وىػَ يعلػم أنّػو ال إلػو إال اهلل د،ػَ اصتنّػ وينظػر يػو ٔٗٔ:
ٕٗ ٔٓٙ
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟد :أٚ .ٞلي ٓم ض ِٓ أ  ٚؽٚ .ـَٗ ٟف حٌّ٘خٍق.ٛ٘ٚ :
َٗ :َ:ٕ٠ف ٛل١ق ٍُِٔ وظخد حّ٠٦خْ رخد حّ٠٦خْ ٚحٚ َ٩ٓ٦ح٦كٔخْ ٔ.ٔ3ٗ:
ـ ٟى :أَِ.
َٗ :َ:ٕ٠ف حٌّمخٛي ٘.ٕٕٗ:
وتاوعتا
ّذا يف د ويف أ و ب و جّ :
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ً
كإذا(ٔ) كىف هرا(ٕ)
اللفىظ ,التي هي
الحىؿ من اال،يالؼ(ٖ) في هره
الثابت ذىناً ى
ُ

هػػي أ ػ ر اللفػػىظ ,كالحىج ػ ي إلي ػػى مى ٌ ػ ه

ألعػػا أرّػػاف ابْػػالـ و ػػا قَِامػػو وعليهػػا قيامػػو
ج ػ ٌ ان؛ ّ

ػيالؼ الػػذي [ّػػاد أف ال لتصػػَ يػػو ائػػيالؼ
وا،يُلػػف يف ّػػَ منهػػا ىػػذا اال،ػ َ
تشارّها يف أشهرييها ومسي اضتاج إليها

فمػػى ظطٌػػك بسػػىئر اللفػػىظ

(ٗ)
ػاؽ(٘) عل ػػى اظتعػ ػ اظتػ ػدلَؿ لأللُ ػػاظ
كإذا] ك ػػىف ك ػػرلك أف ال اتُّ ػ َ

الت اتر في اللغ

يف مَ َع اللُ

كالطح

ظ ػػر(:)ٙ

ر هر ظتا ذُّر من اال،يالؼ الشديد
متع ٌ

بَػ ػا َف

الػػيت َف

أ ٌف دعػ ػ ل

كأيجيػػو عطػ  :بأ ٌػ كإف لػػم يمكػػن دعػ ل( )5الت ػ اتر فػػي معى ي ػػى
التفصػػيل؛ لعػػدـ وجػػَد االتُػػاؽ علػػى ذلػػك فإ ٌػى علػػم معى ي ػػى فػػي الجمل ػ  ,وأ ّف اصتاللػ للػ ّذات الَاجػػب

علػػا()3

ػاس
ػػم أي :النػ َ

[الَجػػَد] وأ ّف «ابنتػػاف» لليصػػديق الّػػايف( )2بػػالَُز باصتنػ ّمػػا قػػاؿ :فػػطعلم علمػاً يقينػاً بػػاليَاتر(ٓٔ) أ ٌ
يطلق ف لفظ «الل» علا(ٔٔ) اإلل المعب د بحق(ٕٔ) وىػذا اظتَ ػَع وإف ّػاف ّليّػاً باعي ػار مُهَمػو

إالّ أنّو قاـ البىاف القا

يك لو
على أنّو جائي واهلل الَاحد واح ٌد ال شر َ

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

ّذا يف د واحملصَؿ وعند جاؿ :نذا ويف أ و ب و ج دوف واو أو ا
ٌٔ١ض ـ ٟحٌّلٜٛي.
«ِٓ ح٨هظ٩ؾ» ـ ٟى :حٌٛٛؿ.

(ٗ)

ّذا يف د وقد ْقا ما بني معَّ يني من أ و ب و ج

(٘)

ُاؽ» ّذا يف د ويف أ و ب و ج :التُاؽ
«أف ال اتّ َ

()5
()3
()2
(ٓٔ)

يف أ و ب و ج :أظه ػػر ق ػػاؿ القػ ػرايف يف نُ ػػائ األا ػػَؿ ٕ ٕ٘ٗ:ميعق ػ ػاً قَل ػػو :إع ػػم ا،يلُػ ػَا يف اش ػػيقاؽ اهلل ولُػ ػ
الصػالة ،ومسػػمى لُػ اهلل ،ومسػمى اػػي الَجػػَب ،وذػري ذلػػك ػػن ّف ىػذه شػ ه ْػػاقط بنػا علػػى قاعػػدة ،وىػػي أ ّف
ٍ
حسػ ّػي ،أمػػا النظريػػات ورتيػ العقليػػات ػػال مػػد َ،لليػَاتر يهػػا إرتاعػاً ،واتُػػق النػػاس علػػى
اليػَاتر ال يػػد َ،إال يف أمػر ّ
اشرتاط ذلك
ـ ٟىٚ :ؿٛى.
ُحى عٕي ــخي ٚـ ٟحٌّلٜٛي ٚحٌَِّ٘ٓ :ز.ً١
ـ ٟى :حٌىخًِ.
ّذا يف د وليست أ و ب و ج

()ٙ

(ٔٔ)

يف أ و ب و ج :عليو

(ٕٔ)

«حٌّعزٛى رل ٍّ
ك» ٌٔ١ض ـ ٟحٌّلٜٛي.
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كإف كطٌى ال علم مسما(ٔ) هرا ً
اللفظ ذاتي
ٌ
أـ ك معب دان(ٖ) أـ ك ملجأن وْيداً للخ ٍلق ,أـ ك

(ٕ) يَّف اشتاً لل ّذات بنػا ً علػى أنّػو ُم َرجت ٌػَ

في إدراك

بحيث تتحيٌػ ير العق ؿ(ٗ) في

بنا ً [ٛٚأ] على أنّو مشي ٌق من «أَلِو» بَزف «ْاؿ» «إالى ً» و«أُلَى ً» و«ألَىيّ ً»

(٘)

()ٙ
ع إليو
أو من «أَلػِهو ذريُه» « :أجاره»؛ إذ العابد يُاع إليو وىَ ُكتري الُاز َ
ِ
ِ
حتري؛ أل ّف العقَؿ تي ّري يف معر يو تعاُف
أو من «أَلو» ّػ«علم» إذا ّ

إلا غير ذلك من المعى ي المرك رة ل را اللفظ,
ككرا الق ؿ في ىئر

أـ

ع « َعَد»

ٍسب ما قُ ّدر اشيقاقو منو

الصالة»
اللفىظ ,يُعلم معانيها رتل ً ال تُصيالً ّػ« ّ

نعلم(ّ )ٚأعم يطلقَعا على الع ادة اظتخصَا وإف ّنّا ال نعلم ىَ ىي اْم للجا -وىَ الدعا  -أو ظتا يلامها -وىػَ الصػلَ ََيْ ِن
الصلَ ََيْ ِن لي رّهما يها( -)3أو ذري ذلك

اإل ػػكىؿ الثػػى ي مػػن ابشػػّاالت علػػى الي ػَاتر :أ ٌف مػػن ػػرط الت ػ اتر
ا ت اء الطرفين كال ا ط أي َّ :من قاتو الشامل لو ع ارتُو
ى
ِ
ػب واعيقػ ػ ْد
و :بُ ػػي اعت ػػا وْ ػػَّف ّ
اظتَح ػػدة م ػػن أ ع ػػاؿ القل ػػَب أي :احس ػ ْ
ف ىػػ ٍ

علمطػػى حص ػ ؿ ػػرط(ٓٔ) الت ػ
ٍ

قص ٍػد
ْ

في

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()ٚ
()3

()ٜ
(ٓٔ)
(ٔٔ)

اظتُيػ ِػد للعلػػم الضػػروري

وْػػد َمس ػػد( )ٜمُعَليهػػا :أ ٌػ ػى

اتر مػػن العػػدد الػػذي لتيػػَ العقػػَ تَا ػػءىم علػػى الّػػذب أو وقَعػػو مػػنهم ال عػػن

فػػي ح ٌفػىظ اللغػ كالطحػ كالتصػريف فػػي زمى طػػى ,فكيػػف ييعلػػم(ٔٔ) حصػ ل ي ى
ىئر :باقي

الزمط

السابق

اظتسمى
يف أ و ب و جّ :
وٌح ـ ٟحٌلٜٛيٚ ,عٕي ــخي ٚـ ٟحٌَِّ٘ :أًَحطٗٚ .ـ ٟىٌٌ :حطٗ.
ُحى عٕي ــخي ٚـ ٟحٌّلٜٛي ٚحٌَِّ٘ :أَ و ٗٔٛلخىٍحا عٍ ٝح٨هظَحع.
يف د :يي ري العقَ
ّذا يف د وليست يف أ و ب و ج
ؼ.َٖ١
ـ ٟحٌف :ٙ٘ٗ:ٔٞ١أٌٗ َ
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :علم
لخي ـٌٔ ٟخْ حٌعَد ِخىس (ٚ :)٩ٛلخي أَ٘ ًُ حٌٍؽش ـ« ٟحٌٜة٩س» :أّٙةخ ِةٓ حٌٜةٍَ َّ٘ٚ ِْٓ ٠ٛةخ ُِ ْىظَِٕفةخ
ّ
ٛةةً حٌفوةةٌِ ٓ٠ةةٓ حٔٔ٦ةةخْ ,ـىؤَّّٔٙةةخ ـةة ٟحٌلم١مةةش ُِ ْىظَِٕفةةةخ
ذ ِةةٓ حٌٕخلةةش ٚؼَ٘١ةةخٚ ,أُ ّٚي َِِ ْٛ
حٌةةٌَٔ ِ
ُ.ٚ
حٌعُ ْٜع ِ
ّذا الع ارة يف د ويف أ و ب و ج :أيِ :
اعيقادنا وْد سقا «مسد» منها
حسْنا و ْ
ّذا يف د وعند جاؿ :شرائا وقد ْقطت من أ و ب و ج
عٕي ــخي ٚـ ٟحٌّلٜٛي ٚحٌَِّ٘ٔ :عٍُ.
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قد ُنتن با ّف اعتِ َمم تيضا ؿ وتيناقص ال تيطػاوؿ وترتا ػ

ػنذا ُْػلّم وجػَد العػدد يف عصػره هػَ دليػَ وجػَده يمػا ق لػو

باألَوُف بدليَ الشاىد(ٔ)
ِ
َّ ٍ
جيَ ينقص(ٕ) عنو يما ق لو
ن ّف َ
عد َد اعت َمم يف ّ

كإذا ج لطى رط الت

اتر من وجػَد عػدده يف رتيػ الط قػات

لُ ْق ِد الشي عند ْق ِد ما ييَقّف وجَده(ٗ) عليو

ج لطػى المتػ

اتر(ٖ)

ػركرةن

(٘)
مُعَؿ لو
والضرورةُ :إصتا اظتَُف الع َد أف كتاـ باألمر جاماً مطابقاً ال يرتُ بَجَه(ٜٙ[ )ٙج] وىَ ٌ

ل ٌف الج ل بىلشرط يي جو [ٜٗب] الج ىل

الشرط ْق ُد اظتشروط

يق إلي
فإف قيل :الطر ي

بىلمشركط()5؛ ألنّو يلػاـ مػن ْق ِػد الشػرط

أي :معر ِ وجَده يف رتي الط قات

أح ي همى :أ ٌف الرين ىه
أ ٌف الػػرين أخبػػركهم ب ػػره اللغػ ً
ػىت -عػ ّػب

أمراف:

ػدد اليػَاتر
ىهم من [ٗٚد] علما الُنَف اظتػذَّرة ال ػال ني ع َ

ػػا ذُّػػر و يمػػا مػ ّػر بػ ػ«الل ػ والن ػػَ والصػػرؼ» تُنن ػاً يف اليع ػػري-

كػػى ا م ص ػ فين بىلصػػفىت المعتبى ػرة فػػي الت ػ

اتر مػػن العػػدد اظتػػذَّر

أخبػ ػػرهم( )3أ ٌف الػ ػػرين أخبػ ػػركا أكلئػ ػػك الػ ػػرين ػ ػػىه

أخبػػر أكلئػػك ىم ػن

ػياخ أشػ ػػيا،هم
ىهم أي :أشػ ػ َ

كرلك( ,)2إلا أف اتٌصل(ٓٔ) الطقل بعػدد اليػَاتر بامػىف(ٔٔ) الر ػ ؿ 
َشدىا وْلّت من الطريق أش ّدىا
قد بل ت أ ُ

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ

()5
()3
()2
(ٓٔ)
(ٔٔ)
(ٕٔ)

أخبرك ػى

كػ ػػى ا

وّانػت الل ػ يف عصػره

(ٕٔ)

ـ ٟحٌف :ٙ٘ٙ:ٔ ٞ١حٌّ٘خ٘يس.
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :تنقص
عٕي ــخي ٚـ ٟحٌَِّ٘ :حٌظٛحطَ.
ّذا يف د وقد ْقطت من أ و ب و ج
ّذا يف د والُيض ٔ ٙ٘ٙ:ويف أ و ب و ج :إضتا
ـ ٟى :رٛؿٗ.
اصتهَ باظتشروط» لي يف احملصَؿ
َ

«وإذا جهلنا شرط
ـ ٟى :أهزَ.
«وخٔٛح ِٛٛٛـ...ٓ١وخٔٛح وٌٌه» عٕي ــخي ٚـ ٟحٌّلٜٛي ٚحٌَِّ٘ :وةخٔٛح ِٛٛةٛـ ٓ١رخٌ ّٜةفخص
حٌّعظزَس ـ ٟحٌظٛحطَّ ,
ٚأْ حٌٌ ٓ٠أهزَٚح ِٓ أهزَُ٘ وخٔٛح وٌٌه.
عٕي ــخي ٚـ ٟحٌّلٜٛي ٚحٌَِّ٘٠ :ظ.ًٜ
يف أ و ب و ج :بامن
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :أشدقتا
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ظ إف(ٔ) لػػم تكػػن م ػ ع ن ل ػػره
كاألمػ ُػر اآلخػػر :أ ٌف هػػره اللفػػى ى

اظتسػػيعمل ِ ىػػي يهػػا ثػػم ك ى ػ ىع ى كا ػ ه ل ػػره
ف ذلػػك أي :نَػ ْقػ َػَ مػػا ذُيِّ ػ َػر مػػن الل ػ
ال ػتىػ ى ر ذلػػك بػػني النػػاس كعي ػرؼ أمػ ُػره فػػإ ٌ

ػىت(ٕ)
اللغػ ً

المعػػى ي اظتسػػيعمل ِ اآلف يهػػا بعػ َػد و ْ ػػعِها مػػن ق ػ ُػَ ل ريىػػا

تت فر(ٖ) ال كاعي علا قل ,
قلطىٌ :أمى

عػػن مَ ػػَعو ل ػػريه

ممػػى

دليَ عدمو؛ إذ لَ وقَ َ لنُ ِق ََ
ْرت ُؾ ذلك ُ

الكؿ -وىَ أ ّف َمن شاىدنا أ،بوا [ٛٛأ] بَجَد العػدد يف أشػيا،هم و[أشػياخ](ٗ) أشػيا،هم عػن
ٌ

ػ
ك
ف
ل
؛
ػحي
ػ
ص
ػر
ػ
ي
فغ
عػػن أش ػػيا،هم وىّػػذا ظتنيهػػى السػػند(٘)-
و
ٌ
ػل كاحػ ػ و مطٌػ ػى ح ػػين ػػم ى لغػ ػ ن
ي
ٌ
مخص ص ن من إ و
سىف ,فإ ٌ لػم يسػم مطػ عنػد إعالمػو ػا أ ٌػ ىػم ىع أي :مػا شتعنػاه منػو مػن
أهل الت اتر ,كهكرا

مثَ ما ذُّر يف ىذه الط ق من َقَها من ِ
الطَاؽ
َ
ُ

بل تحرير هره ال ع ل علػا هػرا ال جػ ,

رواه عنػو« :أ،ػبٓف بػو عػدد اليػَاتر»
يرجػ ػ إلي ػػو م ػػن تػ ػَات ٍر وال آح ػ ٍ
ػاد
بىلضركرة الناشئ عن اليَاتر

ممػػى ال يف مػ كثيػ هػر مػن

فكيػ ػػف

ييػ ػ ٌ عا -بالي ييّػ ػ

بػاف يقػَؿ ابنسػا ُف ِمػن ع َػد ِد اليػَاتر يف قيػو ظتػن

ألعػػم ال اعينػا َ عتػم بػا ر ابْػناد وال ػػا
الدبػىء؛ ّ

م نيػ ػاً للمُع ػػَؿ -علػ ػػي م( )ٙأ ٌ ػ ػػم علم ػ ػ ه

بضم القاؼ أي :الُػ ْع َدى وىذه ل اضتجػاز وأىػَ
بلٌ :
انيقاؿ ّعما ق لَها لقَلو :الغىي ي :النهاي ُ ال يق ٍ
ص ى لّ :

ؾتد يقَلَف« :القصيا» باليا مّاف الَاو()5
ٍ
ُ َْ

فػػي راكم اللغ ػ ً يف ّأي زم ػ ٍن ّػػاف أف يس ػطً
يٍ
صػػحي و ( ّ )3ػ«اظت َّػػم»(ٔ) أك إلػػا إ ػ و
ػطىد(ٕ) :ريػ ٍػق(ٖ) يمػت ىق و
ن -بصػػي
ُ
ه -بضػػم الي ييّ ػ

وّسػػر النػػَف :-يعػ َػاوه إلػػا كتػ و
ػىب
اظتُعػػَؿ مػػن «ابتقػػاف» -مػػن ذػػري

ذري اعي ار تع ّد ٍد ضالً عن رت تَات ٍر

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5
()3

وٌح ـ ٟي ٚ َ ٚك١يٍ ٚآظخٔزٛيٚ ,عٕي ــخي ٚـ ٟحٌّلٜٛي ٚحٌَِّ٘.ٌٛ:
ـ ٟحٌّلٜٛي  :حٌّعخٔ.ٟ
يف أ و ب و ج :ييَّر
زيادة يقيضيها السياؽ
من أوؿ السطر إُف «السند» لي يف د و«أشياخ» زيادة يقيضيها السياؽ
ٌٔ١ض ـ ٟحٌّلٜٛي.
 :َ:ٕ٠حٌّٜزخف حٌّٕٚ َ١طخؽ حٌعَِ ّٚخىس (ل.)ٜٛ
ـ ٟحٌّلٜٛيِٜ :لق.
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كمعل ـ أ ٌف ذلك ال يفي

اليقين لعدـ وجَد اليَاتر

وقد يقاؿ :لي شر ُط اليَاتر َّ َف َّ من رجاؿ قاتو الَاالني إُف ح ّده متػب(ٗ) َمػن دونَػو بانّػو أ،ػذ ذلػك ِمػن عػدد
اليػَاتر بػػَ الشػػر ُط يف ّػػَ منهػػا روايػ ُ عػ ٍ
ػدد يسػػي يَ تَا ػػءىم أو تػَا قهم علػػى الّػذب وإف ّػػاف ذلػػك بطُػ ٍ
ػرؽ ميعػػددةٍ والقَاعػػد
األدبي ّػذلك ألنّػو يف ّػَ قػ ٍ مػن ِ
الط ػاؽ يسػي يَ يهػا مػا ذُّػر مػن اليَا ػء علػى الّػذب [ٜ٘ب] واليَا ػق علػى مػا ذّرنػا
ّ
ّ

واهلل أعلم

كأمػى الثػػى ي :وىػػَ قَلػػو« :إف ىػػذه األلُػػا َظ لػػَ َف تّػػن مَ ػػَع ً»[ٜٚج] إُف آ،ػػره فضػ ه
ػعيف أيضػىن
ٌ
(٘)
ِ
اظتهمػ
ىر لألمػر الػذي َع َػد ُـ نقلػو آيػ ُ عدمػو إ ٌمػى يجػو فػي المػ ر ّ
يف االْػيدالؿ؛ ل ٌف ذلك اال ت ى

العظيم ػ

ّػػامر اطتال ػ واألحّػػاـ الشػػرعيّ الظػػاىرة عػػدـ نقلهػػا آي ػ عػػدمها

عدـ نقلو عالم َ عدمو
اظتهم ح يَّف ُ
الَاحدة مط  :من األمر ّ
معلَـ ّما يف «اظتاىر»()5
اصتاري يف زماننا م أ ّف ت يُّػرىا معلَـ وم يِّػرىا ذري ٍ
ٌ َ ُ
َ
()ٙ

كلػػيس

هػػرا أي :ت يّ ػ ُػر اظتَ ػػَع للُظ ػ

اظتعَجػ
وأيضاً هَ منقَض بالّلمات الُاْدة وابعرابػات ّ

[ ػلٌمطى أ ٌػ مط ػ ]( )3لكػػن ال س ػلٌم( )ٜأ ٌػ
القاعدة اظتذَّرة فإ ٌ أي :الشا َف ق ا ت ر ,بل ارتقى على الشهرة حػ بل مبلىػ ى التػ اتر وتنػازع الُعػالف
ً
يف إ ٌمػػى أيح ػ ثت(ٓٔ) -بال نػػا للمُعػػَؿ -عػػن جم ػ و
قَلػػو :أ ٌ
ف هػػره اللغػػىت :الل ػ َ والن ػػَ واليص ػر َ
ع لػػو
أي :اظتَ ػػَ َ

مخصػ
العال »

(ٔ)

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5
()3
()2
(ٓٔ)

َ

لػػم يشػػت

و
ػدؿ لػػو واػُو ب ػ«اظتخصػَص» ك ػ«الخليػػل بػػن أزت َػد»
ص :الينػػَين لليعظػيم ّمػػا ي ّ

ر ح ػ متػػرج مػػن

ك «أبػػي

ك «ع د اظتلك بن قر ٍ
الصمعي» ,كأقرا ً م .كال ه
ك أي :ت َػرُد َد يف أ ٌف
يب
ٌ

عمػػرك بػػن

هػؤالء اظتػذَّرين مػن

٘ ٛحٌىظخد حٌّ٘« ٍٛٙحٌّلىُ ٚحٌّل ٢١ح٤ع٤ »ُ:ر ٟحٌلٔٓ عٍ ٟرٓ آّخع ً١رٓ ٓ١يٖ حٌَّٓةٟ
حٌّظٛـٕٓ ٝش  . ٘ٗ٘3حطزع ـة ٟطَط١زةٗ ِةٕٙؾ حٌوٍ١ةً ـة ٟطَط١ةذ ح٤كةَؾ عٍة ٝحٌّوةخٍؽ :ٔٚةخَ
حٌظمخٌ١ةةذ ٚحٌظمٔةة ُ١اٌةة ٝػٕةةخث ٟـؼ٩ػةةٛ ٟةةل١ق ـّعظةةً٘ٚ ...ةة ِ ٛزةةٛع رظلم١ةةك ى .عزةةي حٌلّ١ةةي
حٌٕٙيح ٞٚىحٍ حٌىظذ حٌعٍّ١ش رَٚ١ص .َٕٓٓٓ ١
وةةٌح ـةة ٟك١ةةيٍ ٚآةةظخٔزٛي ٚـةةٔٔ ٟةةن ِةةٓ حٌّلٜةةٛي ٛ٘ٚ,طٜةةل١ؿٛٚ ,ةةٛحرٗ عٕةةي ــةةخي ٚـةةٟ
حٌّلٜٛي ٚحٌَِّ٘ :أٓظخً.
ٌٔ١ض ـ ٟى.
عني
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :ذري ويف الُيض ّٔ :ٙ٘ٛ:
الع ارة يف د :لألمر عند وجَده ،وىَ ىنا الي َؿ من مَ آل،ر
الع ارة يف د بعد «منو» :ح يشيهر وينيقَ ويلاـ من عدـ تعلمو عدمو
حٌَِّ٘ ٔ.ٔٔٙ:
حٌِ٠خىس ِٓ ــخي.
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ.ٍُٔ٠ :
عٕي ــخي ٚـ ٟحٌّلٜٛي ٚحٌَِّ٘ :أهٌص.
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مػى كػى ا معصػ

مين مػن(ٔ) السػهَ وال لػا

أئم ىذا ِ
الشاف
تع ّد ِدىم عند النقَ(ٕ) اْي ال ُ اليَا ء واليَا ق على السهَ أو ال ُل
كإذا كىف كرلك أيَ :ف يَجد [ٜٛأ] اليَاتر

ػىلغين حػ ه التػ
كال ب ى

لتصػَ مػن
اتر؛ ألنّػو ال ُ

لم يحصػل القطػ كاليقػين بقػ ل

ْ ب اليقني [٘ٚد] من اليَاتر

م؛ لُ ْقػد

اللغ ً
ػىت أي:

أقصا :ذاي ُ مى في البػىب مػن اليّاييػد أف يقػىؿ :علػم قطعػىن أ ٌف هػره
ٍ (ٖ)
مَعهػػا بأ ػػرهى :كمليهػػا غيػػر مطق ل ػ و عػػن العػػرب علػػا ػػبيل الكػػرب؛ ػػن ّف الػ ّػرواة ّػػانَا قػػات
غت َ
ي
ػابطني ك قط بأ ٌف في ى مػى هػ صػ هؽ(ٗ) قطعػىن؛ لَجػَد دالئػَ(٘) اػدقها مػن الّيػاب أو اليػَاتر لك ٌػن
معشر األدبػا  -ال يمكططى القطػ ي بأ ه ػى مػن قىبيػل مػى يقػل صػ قىن,
كل لفظ عيطهىهى فإ ٌى َ -
ٌ
وإف أمّننػػا ذلػػك يف ال ػ عض وعنػػو احػػرتز بقَلػػوّ« :ػػَ لُظ ػ » وىػػذا [ال] يُشػػَّ علػػى قَلػػو( :)ٙكحيطئػ وػر ال يبق ػػا
ّ

القطػ فػي لف و
ػظ معػيٌ ون
ي
اتر يها ظتا ذُّره
ادعا الت اتر في قل اللغىت .أي :ال تَ َ

أصػالن؛ ظتػا ذّرنػا مػن إمّانػو يف الػ عض

هرا كالـ

كهػػرا هػ اإل ػكىؿ علػا ىمػن

ٍ
تصرؼ ّما يعلم راجعيو
اإلمىـ يف «احملصَؿ» بنَع

وتابعو عليو ااحب «اضتااَ»( )5وما تعقب منو حر اً ّما يف «اظتاىر»()3
ّ
ْ
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ

()5

()3

وٌح ـ ٟىٚ ,لي ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.
الع ارة يف د :ألنو ال لتصَ من ،بىم عند العقَ
يف أ و ب و جٍ :
قات ويف د :قاتاً و قات رت « ق » يسيَي يو اظتذّر واظتءنث تاج العروس مادة (و ق)

يف أ و ب و ج :باف ما يها ىَ ادؽ
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :لدالئَ
لخي حرٓ حٌ ١ذٔ :ٙ٘2:ل( ٌٗٛرؤّٔٙخ) أّ :ٞ
رؤْ وًّ ٌفِٕٙ :خٚ ,اْ أِىٕٕخ ًٌه ـ ٟحٌةزع ,ٞوّةخ ٠ةييّ
ٌٗ ل( :ٌٗٛلز )ً١وًِّ ٌف:ش ا ٨أّٔٗ ُ٘٠ ٨ىً عٍ ٗ١لٚ( :ٌٗٛكٕ١جٌ ٠ ٨زم )ٝاٌنٚ ...أّّةخ ٌةُ ٠زةك حٌم ةع
اٌنٌّ ...خ ًُوَ ِٓ اِىخٔٗ ـ ٟحٌزع.ٞ
حٌلخ ِٓ ًٛحٌّلٜٛي ٌّلّي رٓ كٔة ٓ١حٍُ٤لة ِٟٛأرة ٛحٌف٠ةخثً طةخؽ حٌةي ٓ٠حٌمخٟة ٟحٌّظةٛـٝ
ٕٓش ٓ٘ ٘ٙأ ٖ٘ٙ٘ ٚأ ٘ٙ٘٘ ٚأٚ ٘ٙ٘ٙ ٚح٤ه َ١حٔفَى رٗ كخؿ ٟهٍ١فش َ١ٓ :َ:ٕ٠ .أعَ٩
حٌٕةةز٩ء ٖٕ( ٖٖٗ:حٌ زمةةشٍ )ٖ٘ :لةةُٚ ٕٖٕ :طةةخٍ٠ن حٓ٦ةةٍ )ٙٙ :١( ٕٔٓ:ٗ3 َ٩لةةُٕٔ٘ :
ٚحٌةةٛحـ ٟرخٌٛـ١ةةخص ٍٕ ٕٙٔ:لةةُٚ 3ٔ2 :حٌٛـ١ةةخص ٕٕٖ ٍلةةُ١ٚ ٖٙ٘ :زمةةخص حٌ٘ةةخـع١ش ٨رةةٓ
ٗٙزش ٍٕ ٕٔ٘:لُٚ ٗٔ2 :و٘ؿ حٌ.ٔٙٔ٘:ٕ ْٕٛ:
حٌَِّ٘ ٔ.ٔٔ3:
319

ى ي»(ٔ) -بّسػػر اعتمػػاة(ٕ)
اظتَحػػدة والُػػا ولػػذا(ٖ) يقػػاؿ
وال ػػا الُارْػػيّ بػػني ّ
ٌ

كتع ٌقب ػ شػػارحو «الىصػػبى
ً
عمػن لػم يبلػ عػ د التػ اتر ؽتػن تقػ ّدـ ذّػره ال
بالُا يف بعضػو -بقَلػو :بػأ ٌف كػ ىف اللغػ مػأخ ذ نة ٌ
يصل أف يك ف ط اِ :
مرجعػاً؛ لم ٍطػ ً عػ ـ ػ رة(ٗ) قػل اللغػ (٘) عػن م ػ عىت ى
ن
م عىت ى الصػليٌ إلػا مَ ػَعات غيرهػى ل َيّػ ً أو عر يّػ ً؛ ل ٌف عػ ـ عصػمت م ال يسػتلاـ
كق ع الطقل كالتغيير ,بل يثبت ب  :بعدـ( )ٙعصميهم احتمىل كذلػك االحيم ُػاؿ ال يقػ ح فػي
دع

دليَ ،ال َو
ل ا تفىء الالزـ [ٜٙب] بانّو األاَ؛ أل ّف األاَ ُ
العدـ ح يقَـ ٌ
ٍ
وحينئذ يَّف بقا اظتَ َعات ٍاعتا ال من جه عصم الرواة بَ من جه

ا ت ا.

()ٛ
نقلهػػم لػػذلك()5
األوؿ ٍالػػو لعػػدـ وجػػَد مػػا يقيضػػي
واألاػ ُػَ عػػدـ الي يػػري يػػو ح ػ يػػا مقيضػػيو ي قػػى [ٜٛج] ،ػػبىم ّ
،ال و

كالمر كمى قىؿ «األا هآفّ» ّما أشرنا إليو

()2
كأمى اآلحىد فىإل كىؿ علي يف األ،ذ بو من كج
ثم قىؿ اإلمىـ يف «احملصَؿ» ٌ :

هو:

كجػ

و
بعضػػها -وىػػي ػػَؽ العشػػرة يف نُػ األمػػرُ -ػػي
ه :ىػػَ غتػ ٌ
ػاز اْػػيُعري يػػو رتػ القلّػ صتمػ الّثػػرة إالّ أف يّػػَف اظتػذَّر َ

(ٔ)

٘ةِ ٛلّةي رةٓ ِلّةةٛى رةٓ ِلّةي عزّةخى حٌىةةخـ ٟأرة ٛعزةي هللا ٗةّْ حٌةةي ٓ٠حٌمخٟةٚ .ٟـة ٟحٌزؽ١ةةش:
ِلّةةي رةةٓ ِلّةةٛى رةةٓ ِلّةةي رةةٓ عزةةي حٌىةةخـ .ٟطةةٛـ ٟرخٌمةةخَ٘س ٓةةٕش ٘ٙ33ة ٚ .ـةة ٟحٌزؽ١ةةش ٚو٘ةةؿ
حٌَٗ . ٘ٙ53 :ْٕٛ:ف حٌّلٜٛي َٗكخ ا وزَ١حا ٚأوؼَ ـِ ٗ١ةٓ حٌٕمةٛي ِٚةخص ٌٚةُ ٠ىٍّةٗ:ٕ٠ .ةَ:
طةةةخٍ٠ن حٓ٦ةةةٍ ٖٗ3:٘ٔ )ٙ2 :١( َ٩لةةةُ١ٚ ٖ٘ٔ :زمةةةخص حٌ٘ةةةخـع١ش حٌىزةةةٍَ ٔٓٓ:3 ٜلةةةُ:
٘١ٚ ٔٓ2زمخص حٌ٘خـع١ش ٨رٓ ٗٙزش ٍٕ ٕ٘3:لةُٚ ٗ2ٔ :رؽ١ةش حٌٛعةخس ٍٔ ٕٗٓ:لةُٖٗ5 :
ٚو٘ؿ حٌ.ٔٙٔ٘:ٕ :ْٕٛ:
لخي حٌّٔعخٔ :ٟرىَٔ حٌ٤ؿ أ ٚـظلٙخ ٓٚى ْٛحٌٜخى ٚـظق حٌزخء حٌّٛكّ ةيس ٚحٌٙةخءٚ .لةخي ٠ةخلٛص:
ِٕ٠ ِٓ ُٙفظق حٌِّٙس  ُ٘ٚح٤وؼَٚ .ؤَ٘خ آهةَِ ْٚةٕ ُٙحٌٔةّعخٔٚ ٟأرة ٛعز١ةي حٌزىةَ:ٕ٠ .ٞةَ:
حٔٔ٤ةةخد (حٛ٤ةةزٙخِٔٚ ٕ32:ٔ )ٟعـةةُ حٌزٍةةيحْ ِةةخىس (أٛةةزٙخْ) ٔٚ ٕٓٙ:طةةخؽ حٌعةةَِ ّٚةةخىس
(أ.)ٚٛ
من قَلو «وال ا الُارْي » لي يف د
ـ ٟحٌٕٔن :ػَّس.
عٕي ــخي :حٌٍؽخص.
ّذا يف دو الُيض ٔ ٙٙٔ:ويف أ و ب و ج :لعدـ
ـ ٟحٌفٚ« :ٙٙٔ:ٔ ٞ١كٕ١جٌ ـ١ى ْٛرمخء حٌّٟٛٛعخص رلخٌٙخ ِٓ ٨ ,ؿٙش ٔمٍٙةُ رةٌٌه»ِٚ .ةخ ؿةخء
ـَٗ ٟكٕخ ٘ ٛحٌٜل١ق.
والع ارة يف د :من جه نقلهم لذلك دوف الي ري واألاَ عدمو ح يا نقيضو ،قي
حٌّلٜٛي ٔٚ ,ٕٓ2:حٌَِّ٘ ٔ.ٔٔ5:

ػتلّو ويَم إليو قَلو:

(ٕ)

(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5
()ٛ
()2
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مط ػ ػػى أ ٌف الػ ػػركاة ل ػ ػ مج هرح ػ ػ

ىلمين عن الق
بيى ػ

ف(ٔ) -ج ػػا بص ػػي

«اليُعي ػػَ» األبل ػػغ م ػػن «اصت ػػرح»(ٕ) -ليس ػ ػ ا

غترحَف» ي
ح .اصتمل تُسريٌ لػ«غترحَف» أو
ٌ
اْيئناؼ بيآف جي ا إ ناباً وإالّ ػ« ّ

أي :جتػري ِ رواتػػو(ٖ)

عنها

أ ٌف أصػػل ال يكتيػو المصػػطٌف فػػي الطحػ كاللغػ «كتػػىب

يب ي ً» :بالّسر أل ّف «ويو» اْم ٍ
ػعار ّػروه
اَت م على الّسر وّره ِّ
احملد َف النطػق ب ػ«ويػو» ألنّػو ّ ٌ
ػالـ يػو حػا ٌف وإش ٌ
ى
اظتَحدة وْ ّّنَا الَاو و ي َا الي ييّ وأبدلَا اعتا بَُقيّ ٍ يَقف عليها باعتا
قالَا «ْيَُيَ » ضمَا ّ

وقد تقدـ(ٗ)
األوؿ لل صريني والَّ يني على الثآف
ّ
أ ّف ّ

(٘)

ايف» يف «شرح احملصَؿ»( :)ٙو يو أ ّف اليا َف تّن يف األاَ ّاف عليهم
قاؿ «القر ّ

«ْي َيو» باعتا بال ت ي ٍري()5
اليالعب بو وت يريه وىذا من ذلك ال متط احمل ّد َف انيهى
وأجيب با ّف اللُ العجمي شا ُف العرب
ُ
()ٜ
ونشر مرتّب ،ػ«الّياب» يف الن َ والصرؼ ،ويف الل
ويف الّالـ لف ٌ

ككتىب العين

()ٛ

[ٜٓأ]

الُن
أزتد» على َّ من ىذين مدار ُّيُب أىَ ذلك ِّ
لػ«اطتليَ بن َ

ً
ح الك في ف(ٓٔ) في كفي صىحب لظهػَره أظ ىر مػن
ٌأمى «كتىب يب ي » ,ف ىق ى ى
الشمس :م ال ٌ و ّادعا ٌ
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5
()ٛ
()ٜ
(ٓٔ)

وٌح ـ ٟي ٚحٌفٚ ٕٙٙ:ٔ ٞ١حٌّلٜٛي ٚ ,عٕي ــخي ٚـٔٔ ٟوظ ِٓ ٓ١حٌّلٜٛي ٚـة ٟحٌِّ٘ةَ:
ِـَٚك.ْٛ
اهرد
اهرح ويف الُيض :اصترح ّ
يف دّ :
«ر١خٔةةٗ أ ٞطـةةَ٠ق ٍٚحطةةٗ» ـةة ٟأ  ٚد :رزخٔةةٗ أ ٚطوةةَ٠ؾ ٍٚح٠ةةشٚ .ـةة ٟؽ :ر١خٔةةٗ أ ٚطوةةَ٠ؾ ٍٚح٠ةةش.
ٚحٌظفٔ ْ١ٌ َ١ـ ٟى.
طم ّيَ وٌ٘ ِٗ٩ح ـ ٟحٌّٔؤٌش حٌَحرعش ِٓ حٌّم ّيِخص (ٕ٘أ) .3ٔ ٙ
ىذه اصتمل جا ت يف د بعد قَؿ القرايف اآل
ٔفخثْ حٛٛ٤ي ٕٚ .2ٕ5:حٌى َ٩حٌٔخرك ـٟ ٟز ٢حٌّليػ١ٓ« ٌ ٓ١ز.ِٕٗ »ٗ٠ٛ
ّ
ـةبْ أٛةٍٗ حٌٙةخء ـىةخْ حٛ٤ةً أْ طزمة٘ ٝةخ اء ٚحٌظةخء ٨
ـٔ ٟفةخثْ حٛ٤ةٛيٚ :حعظةَ ٝعٍةُٙ١
كخؿش اٌٙ١خ.
ّذا يف د وقد جا ت يف أ و ب و ج ق َ قَلو «وقد تق ّدـ أ ّف األوؿ »
يف أ و ب و ج دوف واو وىذا السطر لي يف د
عٕةةي ــةةخي ٚـةة ٟحٌّلٜةةٛي ٚحٌِّ٘ةةَ :ـم ة ْي ُف حٌىةةٛـ .ٓ١١لةةخي حرةةٓ حٌ ١ةةذ ٔ :ٕٙٙ:لٌٛةةٗ( :ـم ة ْي ُف
حٌىٛـ )ٓ١١اٌن٘ ...ة ٛرٔةى ْٛحٌةيحي حٌٍّّٙةشِ ,زظةيأ هزةَٖ( :أهٙةَُ) اٌةنٚ ...حٌـٍّةش هزةَ (وظةخد).
ٚأر َع َي ـ ٟحٌَ٘ف ــعةً «لةيف» ـعة٩ا ِخٟة١خا« ٚ ,حٌىٛـ١ة »ْٛـةخع٩ا« ٚ ,أهٙةَ» وةخٌّفعٛي حٌّ ٍةك.
ٚـِ ٗ١خ ٠ ٨وف.ٝ
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فػ ػ ػ«المبػ ػػرد» -بصػ ػػي اظتُعػ ػػَؿ واشتػ ػػو «ػتمػ ػػد بػ ػػن يايػ ػ َػد» بػ ػػالي

كأيض ػ ػىن
مثَ نُسو
البصريٌين ح ّانَا يقَلَف بال صرة :ما رأى « ِّ
اظتبُد» َ
ٌ

ػل
ييّيني -كػ ػػىف مػ ػػن أجػ ػ ٌ

ػبَد» عػن دقيقػ ٍ اجػاب باحس َػن
وأالو «اظتبِّد» بصي الُاعَ؛ ألنّو ظتّا انّف «اظتازٓفّ» ّياب «األلػف والػالـ» ْػاؿ «اظت ّ

ج ػ ػَ ٍ
ػبد :بّس ػػر الػ ػرا [أي )ٔ(]:اظتث ػػت(ٕ) لل ػػق
اب ق ػػاؿ :قُػ ْػم ان ػػت اظت ػ ِّ

الَعاة»(ٖ) للمصنف

كه أفرد كتىبىن في الق ٍح في

في

ػ ّػريه الَّ ي ػػَف و ي ػ ػَا الػ ػرا ّ ػػذا يف «ب يػ ػ

َيو»(ٗ)
أي :يف «ّياب ْي ِ

[كأمػػى كتػػىب «العػػين» فقػ ػ أطبػػق الجم ػ ر مػػن أه ػػل اللغ ػ علػػا القػ ػ ٍح
](٘)

كأيض ػىن فػػإ ٌف «ابػػن جطػػي» أكرد بىب ػىن فػػي كتػػىب «الخصػػىئص»( )ٙفػػي ق ػ ٍ ًح
أكىبر الدبىء ً
بعض -في و
بدؿ ٍ
بعض :ميعلق بػ«قَ ْدح».
بعض م ٌ -
بدؿ من «األّابر» َ
كيف تكريو بعض م بعضىن
وىػم العػرب الػذين َف
كأكرد «ابن ج » يف «اطتصػائص»( )5بىبػىن آخػر فػي أ ٌ
ف لغػ أهػل الػ بر ُ -
متالطَا أىَ اضتا رة -أص من لغ أهػل المػ ر( )ٛيعػ « :اضتا ػرَة» .كغىر ي ػ مػن ذلػك [ٚٙد] أي:
ى
يما نقلَو

من ىذا ال ِ
اب

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

(٘)
()ٙ
()5
()ٛ
()2

ح في الك فيين؛
الق ٍ ي

إذ ،الَُا ال صريني مسيندين لقَؿ اضتا رة()2

حٌِ٠خىس ِٓ رؽ١ش حٌٛعخس.
ـ ٟحٌزؽ١ش :أ ٞحٌّؼزض.
رؽ١ش حٌٛعخس ٍٔ ,ٕٙ2:لُ.ٖ٘ٓ :
ٓة ّّخٖ أرةة ٛحٌفةةظق «ِٔةةخثً حٌؽٍةة٘ٚ »٢ةة ٛـةة ٟرؽ١ةةش حٌٛعةةخس «حٌةةَى عٍةةٓ ٝةة١ز:ٕ٠ .»ٗ٠ٛةةَ :حٌوٜةةخثٚ
ٔٚ ٕ35:ٖٚ ٕٓٙ:رؽ١ش حٌٛعخس ٔٚ ٕ5ٓ:و٘ؿ حٌِٚ ٕٔٗ3:ٕ ْٕٛ:ميِش طلم١ك حٌّمظ٠ةذ
ٔ.25:
حٌِ٠خىس ِٓ ــخي :َ:ٕ٠ .حٌوٜةخثٚ ٕ33:ٖ ٚحٌٜةخكزٚ ٕٙ ٟطٙةٌ٠ذ حٌٍؽةش ٔٚ ٕ3:حٌِّ٘ةَ
ِٔٚ 52:ميِش طلم١ك حٌع.ٔ2:ٔ ٓ١
حٌوٜخث( ٚرخد ـٓ ٟم خص حٌعٍّخء) ٖ.ٕ3ٕ:
حٌوٜخث( ٚرخد ـ ٟطَن ح٤هٌ عٓ أً٘ حٌّيٍ وّخ أهٌ عٓ أً٘ حٌٛرَ) ٕ.٘:
يف أ و ب و ج :اظتدف
لخي حرٓ ؿٕ ٟـ ٟآهَ حٌزةخد ٕ٘ٚ :ٔٓ:ةٌح لةي لخٓةٗ حٌىٛـ١ةٚ ْٛاْ وٕةخ ٔلةٓ ٔ ٨ةَحٖ ل١خٓةخ ا
ْ
ٌىةٓ
ِؼَ ًٌ ٠عيِ ٛ٘ٚ ٚلّ َٚ٠ ٌُ َٛعةٕ ُٙـّ١ةخ عٍّةض .ـب٠ةخن أْ طُوٍةي اٌة ٝوةً ِةخ طٔةّعٗ رةً طؤِةً
كخي ٍِٛىٖ ٚو١ؿ ِٛلعٗ ِٓ حٌفٜخكش ـخكىُ عٍ.ٌٗٚ ٗ١
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كأكرد بىبػىن آخػػر(ٔ) فػػي كلمػ و
ػىت مػػن الغريػػو

الَحشػ ّػي االْػػيعماؿ

ال ييعلػػم

-بالي ييّػ

ػَب علػػى الثػػآف وىػػَ مػػا يف
م نيػاً للمُعػػَؿ وبػػالنَف للُاعػػَ -أح ػ ه  :مر ػ ٌ
األوؿ -وىػػَ مػػا يف «اظتاىػػر» -منصػ ٌ
ػَع [ٜٚب] علػػى ّ

أاَ ىذا الّياب(ٕ)

أتا ب ى:

ِ
الّلمات
بيلك

كركل(ٖ) «ابن ج

البىهلي.
إالٌ ابن أحمر -باظتهمليني-
ى
ٌ

» عن يرؤب

بضم [ٜٜج] الرا
ّ -

وباظتَحدة -كأبي
وَّْف اعتماة
ّ

قاؿ «القرايف» يف «شرح احملصَؿ»(ٗ) :وق يف النسخ بالنَف وباليا (٘)
واَرة اطتا واحدةٌ
ّ
()ٙ
العجاج» وابنو « ُع ْقَ ُ» وّاف «رؤب ُ» وأبَه راجاين عظيمني يف العرب يف الرجا وذػريه مػن
سمي « ّ
و «رؤب ُ» ّاف أبَه يُ ّ

مػػن ضػػائَ لسػػاف العػػرب()5
ؼتضػ َػرماً واظتخضػػرـ عنػػد األدبػػا َ :مػػن َ
أدرؾ اصتاىليّ ػ وابْػػالـ وّػػاف يػػو نس ػ ٌ
وّػػاف « ُعق ػ ُ» ْ

قَيّػ ٌ( )3ظتػػن ،ػػالا العجػػم يضػ ُػعف( )2االْيشػػهاد بّالمػػو والظػػاىر أنّػػو أبػػَه ال ابنػػو؛ لضػػعف حالػػو عػػن أف يقػػاس بابيػػو يف
يف جرأتو على ارجتاؿ الل

ػت األدبػا
ن ّف ظاىر اضتاؿ يمن ال يُسيشهد بّالمو ال ت قى لػو داعيػ ٌ لالرجتػاؿ وىػذا ىػَ الػذي رأي ُ

ينصرونو ويقَلَف :ىَ العجاج(ٓٔ)
ّ

(ٔ)
(ٕ)

(ٖ)

(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5
()3
()2
(ٓٔ)

حٌوٜخث( ٚرخد ـ ٟحٌٟ٘ء ّٔ٠ع ِٓ حٌعَر ٟحٌف١ٜق ّٔ٠ ٨ع ِٓ ؼ.ٕٔ:ٕ )َٖ١
عٕي ــخي رةخٌَـع .لةخي حرةٓ حٌ ١ةذ ٔ :ٙٙٗ:لٌٛةٗ (ُ٠ ٨عٍةُ أكة ٌي) ر٠ة ُّ حٌظلظ١ةش ِزٕ١ةخ ا ٌٍّفعةٛيٚ ,
«أكةة ٌي» ٔخثزةةٗ٘ٚ .ةة ٛحٌةةةٌ ٞـةة ٟحٛ٤ةةٛي حٌّعظزةةةَس ِةةٓ ٘ةةٌح حٌىظةةخدٚ ,حٌِّ٘ةةةَ٘ٚ ,ةة ٛحٌةةٌ ٞـةةةٟ
حٌّلٜةةٛيٚ .ـةةٔٔ ٟةةوش ِةةٓ حٌِّ٘ةةَ ٚح٨لظةةَحفٔ ٨« :عٍةةُ» رةةخٌٕ ْٛحٌظىٍّّ١ةةش« ٚ ,أكةةيحا» رخٌٕٜةةذ
ِفع.ٌٗٛ
عٕي ــخي .ٍٞٚ :لخي حرٓ حٌ ١ذ ٔ :ٙٙ٘:ل )ٍٞٚ( :ٌٗٛل :ً١رخٌزٕخء ٌٍفخعًٚ ,ـخعٍٗ «حرٓ ؿٕة.»ٟ
ٚعٍ ٗ١حلظ َٜرعَُّٗ ٞحف حٌّلٜٛي وخٌ٘خٍفٚ .حٌٜٛحد رٕخإٖ ٌٍّفعٛيّ ّ
ـبْ ٌ٘ح ٍٚحٖ ح٤وةخرَ
حٌٌ ٓ٠لزً حرٓ ؿٕ ٟرؤُِخْ ,وخرٓ حٌع٩ء ٚأَٟحرٗ .طٕ َ:حٌَٚح٠ش عةٓ حرةٓ ؿٕة ٟـة ٟحٌوٜةخث:ٚ
ٔٚ .ٕ٘:ٕٚ ,ٖٙ2:لي َِّ ص ـ ٟحٌفَع حٌَحرع (ٖ5أ).
ٔفخثْ حٛٛ٤ي ٕ.ٕ٘ٙ:
ـٔ ٟفخثْ حٛٛ٤يٚ :أرٚ ٗ١حرٕٗ رخٌٕٚ ْٛحٌ١خء.
ّذا يف د ونُائ األاَؿ ويف أ و ب و ج :شتي
ـ ٟحٌف :ٞ١ؿخِعٌ ٓ١ف٠خثً ٌٔخْ حٌعَد.
وٌح ـٔ ٟفخثْ حٛٛ٤يٚ .ـ ٟحٌٕٔن :لَّ٠ش.
وٌح ـ ٟى ٔٚفخثْ حٛٛ٤يٚ .ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :ـ٠عؿ.
ـةة٘ ٟةةخِٖ ٔٔةةوش حٌفةة :ٙٙٙ:ٔ ٞ١حٔظٙةة ٝوةة َ٩حٌمَحـةة .ٟلةةخي حرةةٓ حٌ ١ةةذ ِظعمّز ةخا :لٍة ُ
ةضً :وةةَٖ
ح٤د ]ٌعٍٙةةخ :ح٨رةةٓ[ ِةةٓ حٌعـخثةةذ ,ـخٌٜةةٛحد آةةمخٚ ,ٗ١عةةيَ ح٨عظةةيحى رةةٗ,
ٌ٩كظّةةخيٚ ,طّّ٘ٛةةٗ
َ
ٚحٓ٨ظؽٕخء عٓ ٌ٘ح حٓ٨ظٙ:خٍّ ,
ـبْ حٌٌ ٞـ ٟحٌىظذ حٌٍؽ٠ٛش ٚح٤ىر١ش ٘ ٛأر٨ ْ١ٌٚ ,ٖٛرٕٗ «عمزةش»
ىه ًٌ ـٌ٘ ٟح حٌزخد ٌٍ ِٛٙ٘ ٛ٘ ٨ٚ ,رٌٙح حٌّٕٜذَِ ٨ٚ ,ؿٌ ٛ
ع اٌ ٗ١وؤر ٗ٠ٛـ ٟعٍ َٛح٤ىد.
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ى(ٔ) ظتا رأيا
ّ

إ ٌ مى كى ى يرتجالف قياْاً على ما شتعا ألفىظىن لم يسمعىهى ,كال ي بقى إلي
ً
يس علػا
رأيا الناس أق لَا على شتاع مرويهما كعلا ذلك اظتذَِّر من ارجتاعتمػا قػىؿ «بّ ٌػر المػىز ٌي» :مػى قػ ى
كالـ العرب يما بابو القياس ف من كالم م كتري(ٕ) عليو أحّامو(ٖ)
كأيضػىن ف ػ«الصػػمعي» كػػىف مطسػ بىن إلػػا الخالعػ :

اهػ ِ
ػَف

ياي في اللغ مى لم يكن مط ى(ٗ).

كمشػ ران بأ ٌػ كػػىف

ورّد ا قاؿ «ابن معني»(٘)َ :ف يّن م ّػمن يّذب وّاف من أعلم الناس يف نّو
ُ

ادوؽ وّاف ييقي [ٜٔأ] أف يُسر اضتديث ّما ييقي أف يُسر القرآف()5
وقاؿ «أبَ داود»(:)ٙ
ٌ
ّ
ّ
َ
ّ
ونتّن زتَ ما ِ
يده على القياس على اظتسمَع منها يف القياس
ُْ

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

(ٗ)

(٘)
()ٙ
()5

ـ ٟحٌٕٔن :اٌّٙ١خ.
ـ ٟى :طـَ.ٞ
 :َ:ٕ٠حٌّٕٜؿ َٗف وظخد حٌظ٠َٜؿ ٔٚ ٔ3ٓ:لي ٔٔذ ٌ٘ح حٌمةٛي ـ١ةٗ ٌٍوٍ١ةً ٓٚة١زٚ .ٗ٠ٛـةٟ
حٌوٜخث( ٚرخد ـّ ٟ
أْ ِخ ل ْ١عٍ ٝو َ٩حٌعَد ـ ِٓ ٛٙو َ٩حٌعَد) ٔٔٔ .ٖ٘5:زٗ ٌٍّخُٔ.ٟ
 :َ:ٕ٠ٚحٛٛ٤ي ـ ٟحٌٕلةٚ ٖ٘ٔ:ٖ ٛحٌوٜةخثٓٚ .ٕ٘:ٕٚ ٔٔٗ:ٔ ٚة١ؤط ٟلةٛي حٌّةخُٔ ٟـةٟ
طف ٍٗ١ٜـ ٟحٌف ًٜحٌؼخٔ ِٓ ٟوظخد حٌم١خّ (ٔٔ5أ).
لخي أر ٛحٌ ١ذ حٌٍؽ :ٞٛوخْ حّٛ٤عٛ ٟيٚلخ ا ـ ٟوً ٟٗء ِٓ أً٘ حٌٕٔش .ـؤ ِّخ ِخ ٠لى١ةٗ حٌعةٛح َّ
ٓٚمّخ ١حٌٕخّ ِٓ ٔٛحىٍ ح٤عَحد ٠ٚم٘ ٌْٛٛةٌح ِّةخ حـظعٍةٗ حٛ٤ةّع٠ٚ ٟلىةّ ْٛ
أْ ٍؿة٩ا ٍأٜ
حرٓ أه ٗ١عزي حٌَكّٓ ـمخي ٌِٗ :خ ـعً عّه؟ ـمخي :لخع ٌي ـ ٟحٌّْ٘ ٠ىٌد عٍ ٝح٤عةَحد .ـٙةٌح
رخِ ,ًٌ١خ هٍةك هللا ِٕةٗ ٗة١جخأٚ ,عة ًٛرةخهلل ِةٓ ِعةَّس ؿٙةً لخثٍةٗٓٚ ,ةم ١ٛحٌوخث٠ة ٓ١ـ١ةٗ:ٕ٠ .ةَ:
َِحطذ حٌٕلٚ ٗ2 ,ٗ3 ٓ١٠ٛحٌٛحـ ٟرخٌٛـ١خص ٍ ٕٔ5:ٔ2لُ َ:ٕ٠ٚ .ٔ5ٖٓ :طعي ٍٗ٠ـة ٟحٌظةخٍ٠ن
حٌىز١ةةَ ٍ٘ ٕٗ3:لةةُٚ ٖٔ2ٖ :حٌؼمةةخص ٨رةةٓ كزةةخْ ٚ ٖ32:3طةةخٍ٠ن رؽةةيحى ٕٔٔٙ3 ٔٙ5:
ٍلُٚ ٕ٘٘2 :حٌىخٗؿ ٔٚ ٙٙ3:طمَ٠ذ حٌظ٠ٌٙذ ٍٗ ٖٙلُ.ٕٗٓ٘ :
٘ةة٠ ٛل١ةة ٝرةةٓ ِعةة ٓ١رةةٓ عةة ْٛحٌّةةَّ  ٞرةةخٌ٨ٛء حٌزؽةةيحى ٞأرةةُ ٛوَ٠ةةخ اِ ةخَ حٌـةةَف ٚحٌظعةةيً٠
حٌّظٛـٕٓ ٝش ٖٖٕ٘  :َ:ٕ٠ .طٌوَس حٌلفخه (ٍ ٕٗ2:ٕ )3 ١لُ.ٖٗ5 :
ّ٘١ٍٓ ٛخْ رٓ حٗ٤عغ رٓ آلخق حٌٔـٔظخٔٛ ٟخكذ حٌٕٔٓ حٌّ٘ة ٍٛٙحٌّظةٛـ ٝرخٌزٜةَس ٓةٕش
٘ :َ:ٕ٠ . ٕ٘5طٌوَس حٌلفخه (ٍ ٘2ٔ:ٕ )2 ١لُ.ٙٔ٘ :
ٔٔةةذ حٌّةةِٚ ٞحٌةةٌ٘زٚ ٟحرةةٓ كـةةَ لٌٛةةٗٚ« :وةةخْ ٠ظمةة ٟأْ ٠فٔةةَ حٌلةةي٠غٌٜٕ »...ةةَ رةةٓ عٍةةٟ
حٌـ ّٟ٠ٙأر ٟعَّ ٚحٌز َٜٞحٌّظٛـٕٓ ٝش ٕٓ٘٘ ٔٔٚ .ةزٗ رع٠ة ُٙوّةخ ٕ٘ةخ ٤رة ٟىحٚى:ٕ٠ .ةَ
لٛي حرٓ ِعٚ ٓ١أر ٟىحٚى ـ :ٟحٌـَف ٚحٌظعةيٍ ٖٖٙ:٘ ً٠لةُٚ ٔ5ٔٓ :طةخٍ٠ن ىِ٘ةك ٙ3:ٖ5
ٍلةةةُٚ ٕٗ5ٗ :طٙةةةٌ٠ذ حٌىّةةةخي ٍ ٖ32 ٖ33:ٔ3لةةةُٚ ٖ٘٘ٔ :حٌةةةٛحـ ٟرخٌٛـ١ةةةخص ٕٔٙ:ٔ2
ٍلُِ١ِٚ 5ٖٖٓ :حْ ح٨عظيحي ٍٕ ٕٙٙ:لُ َ١ٓٚ ٕ٘ٗٓ :أعة َ٩حٌٕةز٩ء (ٔ5ٙ:ٔٓ )ٕٖ ١
ٍ ٔ53لةةُٚ ٖٕ :طةةخٍ٠ن حٓ٦ةةٍ ٕ55:ٔ٘ )ٕٕ ١( َ٩لةةُٚ ٕٗ5 :طٙةةٌ٠ذ حٌظٙةةٌ٠ذ ٕٕٕٙ:
ٚرؽ١ش حٌٛعخس ٍٕ ٕٔٔ:لُ.ٔ٘5ٖ :
304

الئل(ٔ) ال ّدال َ علا خبر ال اح  ,أ ٌ
ى
كالع ىج ي
و من الص ليٌين أ ٌ م أقىم ا ال ى
حج ه في الشرع للعمَ ضػمَنو كلم يقيمػ ا ال ٌ اللػ علػا ذلػك فػي اللغػ  .ككػىف هػرا
ٌ
ػيدالؿ ضتجيّػ ذلػػك يف الل ػ أكلػػا ألنّػػو م ػ الشػػرع
أي :االْػ ُ

ككػػىف ال اجػػو(ٕ) علػػي

يبحث ا عن أح اؿ رواة اللغىت كالطح
أح ػ ػ اؿ ً
ػَؿ م ػػن اظت ػػردود كمػ ػػى فعل ػ ػ ا ذلػ ػػك فػ ػػي ركاة(ٗ)
ج ػ ػ ٍرح م كتع ػ ػ يل م؛ ليُع ػػرؼ اظتق ػ ُ
ى
ػرؼ(٘) اظتق ػػَؿ مػػنهم مػػن اظتػػردود لكػػطٌ م أي :األاػَليني تركػ ا ذلػػك ترّػاً بىلكلٌيٌػ  :بّػ ّػَ وجػ ٍػو
الخبػػىر؛ ليعػ َ
ف اللغػ كالطح ػ أي :وبػػاقي علػػم العربيّػ يىجريػػىف مػػن
مػ ػ ٌ ة الحىجػ إليػ ؛ البينػػا الشػػرع عليػػو؛ فػػإ ٌ
من الق َؿ والرد

األدلّ

ىمجرل الصل لال ت الؿ بىلطص ص,

كأف يفحص

م أي :األاػَليني

ا(ٖ) :ي يّنػَا

أف

()ٙ
يَاَ لسلَّو
ما َف تعلم ُُرقَو ال يُ ّ

عن أح اؿ

()ٚ

قىؿ «الصب ى ٌي»( )3يف شػرحوٌ :أمػى ق لػ « :أكرد( )2ابػن جطػي بىبػىن فػي كلمػىت
(ٔٔ)
كلمىت من(ٓٔ) الغريو لم ً
فىعلم أ ٌف هػرا ال ىقػ ٍ ىر مػن اصتَػرح -
إال
ى
ب
يأت
ٌ
البىهلي» ٍ
ٌ
و
(ٕٔ)
و
ح [فػي ع التػ بػَ زيػادة
كه ا فراد
خص بطقل يء مػن اللغػ الغريبػ  -ال يقػ ي
الثق مق َل

(ٔ)
(ٕ)

كال يلاـ من قل الغريو الذي َف ينقلو ذريه](ٖٔ) أف يك ف كىذبىن فػي ٍقلػ

؛ ال ّالعػو

ـ ٟحٌّلٜٛي :حٌيٌ٨ش.
عٕي ــخي ٚـ ٟحٌّلٜٛي ٚحٌِّ٘ةَِ :ةٓ حٌٛحؿةذ .لةخي حرةٓ حٌ ١ةذ ٔٚ :ٙٙ3:ـةٔٔ ٟةنٚ« :وةخْ

(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5
()3
()2
(ٓٔ)
(ٔٔ)

حٌٛحؿذ» ٚوّ٘٩خ ٛل١ق.
وةةٌح ـةة ٟي ٚحٌفةةٔٔٚ ٙٙ3:ٔ ٞ١ةةوش ِةةٓ حٌّلٜةةٛي ٚحٌِّ٘ةةَٚ ,عٕةةي ــةةخي ٚـةة ٟحٌّلٜةةٛي:
٠ظفلٜٛح.
وٌح ـ ٟحٌّلٜٛي ٚحٌَِّ٘ٚ ,عٕي ــخي ٚـٔٔ ٟوش ِٓ حٌّلٜٛيٍٚ :ح٠ش.
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :ليعرؼ
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :ما َف
ُحى عٕي ــخي :حٔظ.ٝٙ
حٌَِّ٘ ٔ.ٔٔ3:
عٕي ــخي ٚـ ٟحٌَِّ٘ٚ :أٍٚى.
ْ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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ومػن حُػ َ حجػ ٌ علػى مػن َف لتُػ
على ما َف يطّل عليو ذريُه َ -
رحو برواييو تلك الّلمات
َج َ

يس»
كأمػى قػ ؿ «المػػىز ٌي»« :مػػى قًػ َ
ٌ

(ٔ)
قصػ ى ابػن جطػي ذلػك
 -كال ى

(ٕ)

رحػو
أيَ :ج َ

إلػػخ ...جػرت عػادة الّيػػاب الرمػا إُف قَلػػو «إُف آ،ػره» ػػذه

الصَرة «إٍف» ا،يصاراً

ػذَّر ليس تكريبىن(ٖ) كال تجػ ياان
فإ ٌ أي :قَلَو اظت َ
«اظتازٓفّ» لج از أف يرل القيىس في اللغىت

للكػرب [ٜٛب] حػ ُكتػرح بػو «اظتػازٓفّ»

قَؿ ٍ
بعض« :ال ل »(ٗ) [ٓٓٔج] ع «ال ش»
وعليو ُ

ويف «شػػرح عمػػدة األحّػػاـ»(٘) لػ ػ«ابػػن َدقِيػ ٍػق العيػػد»(ِّ ُ :)ٙسػ َػر «ال َلَ ػ » بػػا،يالط بيػػاض الص ػ بظُلم ػ الليػػَ
و«ال َلَػ » و «ال َػَش» ميقاربػػاف والُػػرؽ بينهمػػا أف «ال ل ػ » يف آ،ػػر الليػػَ وقػػد يّػػَف «ال ػ ش» يف آ،ػػره و ّأولِػػو و ّأمػػا مػػن قػػاؿ:
()ٚ

«ال

»( )3بال ا

وال ني(ٚٚ[ )2د]
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)

()ٙ
()ٚ
()3
()2
(ٓٔ)

ا عندىم(ٓٔ) انيهى
لَ ٌ

 :َ:ٕ٠طيٍ٠ذ حٌَح( ٞٚحٌٕةٛعِ ٔٙ :عَـةش ُ٠ةخىحص حٌؼمةخص ٚكىّٙةخ) ٔٚ .ٕ53:لةي حٓظ٘ةٙي رٙةٌٖ
حٌمخعيس أر ٛك١خْ ـ ٟحٌظٌٚ ً١٠حٌظىّ.ٖٔٙ:ٔ ً١
ْقطت من أ و ب و ج
عٕي ــخي ٚـ ٟحٌَِّ٘ :رىٌد.
ّ
ـ ٟأ  ٚؽ :حٌز١ؽٖ ٛ٘ٚ .ه ؤٚ .ـ ٟى :حٌزؽٌٖٚ .عٍٙخ :حٌؽزْ.
اكىخَ ح٤كىخَ َٗف عّيس ح٤كىخَ ٔٚ .2ٖ:عّيس ح٤كىخَ ٌعزي حٌؽٕ ٟرٓ عزي حٌٛحكي رةٓ عٍة ٟرةٓ
ٓةةَ ٍٚحٌّميٓةة ٟحٌـ ّّةةخع ٍٟ١حٌيِ٘ةةم ٟحٌلٕزٍةة ٟأرةةِ ٛلّةةي طمةة ٟحٌةةي ٓ٠حٌّظةةٛـ ٝرّٜةةَ ٓةةٕش
ٓٓ . ٘ٙطٕ َ:طَؿّظٗ١ ً٠ً :زمخص حٌلٕخرٍش ٍٖ ٔ:لُ.ٕٖ3 :
ِ٘ ٛلّي رٓ عٍة ٟرةٓ ٘ٚةذ رةٓ ِ ١ةع حٌم٘ة َٞ١أرة ٛحٌفةظق طمة ٟحٌةي ٓ٠حٌّظةٛـ ٝرخٌمةخَ٘س ٓةٕش
ٕٓ١ :َ:ٕ٠ . ٘5زمخص حٌ٘خـع١ش حٌىزٍَ ٕٓ5:2 )5 :١( ٜلُ.ٖٕٔٙ :
ّػػذا يف د ويف إحّػػاـ األحّػػاـِّ ُ :سػ َػر ال َلَ ػ بانػػو ا،ػػيالط ػػيا الص ػ يف ظُلم ػ الليػػَ  ،ويف أ و ب و ج :سػ َػر
بػ«ال َلَ » ال،يال و بآ،ر الص بظُلم الليَ
وٌح ـ ٟح٦كىخَٚ .ـ ٟحٌٕٔن :حٌؽزٖ.
ـ ٟاكىخَ ح٤كىخَ َٗف عّيس ح٤كىخَ :رخٌؽٚ ٓ١حٌزخء ٚحٌٔ ٓ١حٌٍّّٙش.
ٔمً حٌٍل١خٔ ٟأْ «حٌؽزْ» ٌؽش ـ« ٟحٌؽزٖ» عٍ ٝح٦ريحي وّخ كىخٖ حرةٓ حٌٔةى١ض ـة ٟح٦رةيحيٚ .ل١ةً:
حٌؽةةزٖ ػةةُ حٌؽةةزْ ػةةُ حٌؽٍةةْٚ .ل١ةةً٘ :ةة ٟرّعٕةةٚ ٝحكةةيٚ .ل١ةةً« :حٌؽةةزْ» هٌ٩ةةُ حٌٍ١ةةً ـةة ٟأٌٚةةٗ
«ٚحٌؽزٖ» ـ ٟآهَٖٚ .ل :ً١حٌؽةزْ ٚرعةيٖ حٌؽٍةْ ٠ٚىة ْٛحٌؽةزٖ أٚي حٌٍ١ةً أ٠٠ةخ ا ٚآهةَٖ:ٕ٠ .ةَ:
حٌفخثك ٕٚ ,ٔ5:حٌٕٙخ٠ش ِٖ ٖٖ2:خىط( ٟؼزْ) (ٚؼزٖ) ٌٔٚةخْ حٌعةَد ٚطةخؽ حٌعةَ( ّٚؼةزْ
ٚؼزٖ ٚؼٍْ).
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أو عند من نتن القياس يها
(ٔ)
كالمػ ػ اظت ػػذَّر(ٕ) عل ػػا ه ػػره
وأحس ػػن من ػػو م ػػا ّ،رجن ػػاه علي ػػو ؽتّػػا أش ػػار علي ػػو بقَل ػػو :أك ييحم ػػل ي
أحّاـ جايئاتو
القىع ة كأمثىل ى ؽتا ىَ(ٖ) ّلي يُيعرؼ منو
ُ

كهي أ ٌف الفىعل في كالـ

العرب يف أاَ و ػعو

فكل مى كىف في معطػا
مرف عهٌ ,

الفىعل ,باف أُْند إليو ذريُه ّاظت يدأ واْم «ّاف» و«ّاد» فمرفػ عه(ٗ)؛ لشػ هو بػو وتض ّػمنِو ظتعػ الُاعليّػ مػن ابْػناد
ابْناد اظتذَّر
ٍ
أما جره يف «ما جا ٓف من ٍ
عارض
ارب أبيو عمراً»
عمراً» أو «جا ٓف
أحد» أو «أعج
ٌ
ُ
رب زيد ْ
ُ
ّ ّ

ػعيف جػ ٌ ان.
ازي« :إ ٌف الص ليين لػم يقيمػ ا» إلػا آخػره ...فض ه
كأمى ق ل أي :الر ّ
ٌ
ك بػ
حج ه رعىن(٘) يمكن التمسػ ي
كذلك أ ٌف ال ليل ال ٌ اؿ علا أ ٌف خبر ال اح ٌ
ب [في قل اللغ آحػىدان]( )ٙيف األدبيّػات مػن( )5علػَـ الل ػ إذا كجػ ت الشػرائ ي المعتبػرة
المعتبرة في خبر ال اح  ,من عدال الناقَ وعدـ ذُليو وشػذوذه ونّارتػو فلعلٌ ػم أهملػ ا ذلػك أي:
اليصري َ بو يف األدبيّات اكتفىءن مط م بىلدلٌ ال ٌ ال علا
حج ه في الشرع؛ صترياف ذلك الدليَ يف [ ٕٜأ] َّ منهما
أٌ ٌ

كأمى ق لػ « :كػىف ال اجػو أف يبحثػ ا عػن أحػ اؿ الػركاة» إلػخ  ...ف ػرا
ٌ
حق()2؛ أل ّف الّياب والسن و ِ
ارداف على ىذه الُنَف جار ِياف على عجهمػا كال كج ى إلهمىل م احتمىؿ
احتمىؿ ً
كر ً
ب ىمن لم تيعلم(ٓٔ) ع الت .

()ٛ

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5
()ٛ
()2
(ٓٔ)

ّذا يف د وقد ْقطت من أ و ب و ج
ّذا يف د وقد ْقطت من أ و ب و ج
مر
مر ولعلهاّ :ما ّ
ّذا يف د ويف أ و ب و جّ :
عٕي ــخي ٚـ ٟحٌَِّ٘ :ـَِ ٛٙـٛع.
عٕي ــخي ٚـ ٟحٌَِّ٘ :ـ ٟحٌَ٘ع.
حٌِ٠خىس ِٓ ــخي.
ـ ٟى.ٚ :
يف أ و ب و ج والُيض ٔ :ٙٚٓ:هَ
ُحى عٕي ــخي ٚـ ٟحٌَِّ٘ :ـمي وخْ حٌٛحؿذ أْ ٠فعً ًٌه.
يف أ و ب و ج  :نعلم
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كقػػىؿ «القرافػ ٌػي»(ٔ) يف «شػػرح احملصػػَؿ»(ٕ) فػػي هػػرا الخيػػر،

وىػػَ ال ػػث عػػن حػػاؿ الػػرواة

ومقَؿ القػَؿ(ٖ) :إ ٌمى أهمل ا ذلك ل ٌف ال كاعي مت فٌرةه علػا الكػرب فػي الحػ يث,
ل بىب المعركف الحىمل  :ال اعثػ ِ لل ا ػعين لل ػديث علػا ال ػ اظتػذَّر(ٗ) يف نػَع اظتَ ػَع
منو

كأمػ ػى اللغ ػ فىلػ ػ كاعي:
ٌ

ككرلك يكتيو الفق

الدواعي لَ

ػث
ال َاعػ ُ

ضػ ػ ٍعف.
إل ػػا الكػػرب في ػػى(٘) ف ػػي غىيػ ػ ال ى

رٍع والّذب بنس ٍ ٍ
هيهد يف ذاي الضعف

()ٙ

ػىفعي» 
ػ ع ن علػا ابمػاـ «الش ٌ

ولذا ال تكىد تجػ فركعػىن م
إماـ دار اعتجرة « ً
ِ
مىلك ب ِن أن ٍ » -ر ي اهلل عنهما -أك غي ًرهمى من األئم

كال( )5علػى شػيخو

اهيهدين؛ لنُ ْد َرتو وقلّيِػو ،صَاػاً مػ اعي ػار

ّثرهتا( )3اظتدلَؿ عليو كم الّثرة()2

اضتديث م

كلرلك(ٓٔ) أي :ذل ِ(ٔٔ) الدواعي لَ

كج ػ

اضتديث

ػىس مػن ُّيُػب السػط
ى
جم ى الط ي

عىت كثيرة .جي بالَاف د عا ظتا ِ
يَقتُو اي ُ رت السالم من القلّ
ً
و ن
كهى ُد ّْػػت يف السػػنّ

ذل ػػك يف ال َّثْ ػػرة كال قريبػ ػىن مطػ ػ

ٔٓٔج]منهما ُي ذاي النُ ُدور

كلػػم يج ػ كا مػػن اللغ ػ

أي :نػ ِ
ػَف األدب

(ٕٔ) أو مػن ُّيُػب

ػل
كفػ ً
ػركع الفق ػ مثػ ى

 :م ػػن وج ػ ِ
ػَد اظتَ ػػَع يف الس ػػن م ػػن الّث ػػرة وإف وج ػػد ش ػػي ٌ م ػػن ذل ػػك [ٜٜب

(ٔ)
(ٕ)

حٌَِّ٘ ٔ.ٔٔ2:
ٔفخثْ حٛٛ٤ي ٕٚ ٕ٘5:لي حهظ َٜحٌٔ ٟ١ٛ١و َ٩حٌمَحـ ٟعٍ ٝأٓزخد ٟٚع حٌلي٠غ .ػُ أطةٝ
رى ِٗ٩عٍ ٝحٌٍؽش وّخ ٘.ٛ
«ِٚمٛي حٌمٛي» ٓم ض ِٓ دُٚ .حى ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ.ُّٙٔ٤ :

(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5
()3
()2

ـ ٟى :حٌٌّوٍٛس .أ :ٞأٓزخد حٌٟٛع.
عٕي ــخي ٚـ ٟحٌَِّ٘ :عٍٙ١خ.
ّذا يف د وقد ْقطت من أ و ب و ج
عٕي ــخي ٚـٔ ٟفخثْ حٛٛ٤ي ٚحٌَِّ٘ :أ.ٚ
أ :ٞوؼَس حٌفَٚع.
« ٛ٘ٚـَٚعخ ا».

(ٓٔ)
(ٔٔ)
(ٕٔ)

ـٔ ٟفخثْ حٛٛ٤ي ٚحٌَِّ٘ٚ :وٌٌه.
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :ذلب
يف أ و ب و ج :الُقو وقَلو بعده« :أو من ُّيُب اضتديث» لي يف د

(ٖ)
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كلمى كىف الكرب كالخطأ في اللغ كغيرهى ّالُقػو في غىي الطه
ٌ

ل يو اْم مصد ٍر ّ-ما يف «اظتص اح»(ٔ)
ٌ
ُ
اكتفا العلمىء بتلك(ٕ) العل ِػَـ بىالعتمػىد
 -القلّ ُ

علػا ال يكتيػو المشػ

رة :بػالُي

رة بػني أىػَ تلػك

تلػػك(ٖ) الُنػػَف المت اكلىػ ً بػػالنظر واالشػػي اؿ بػػني األ ا ػػَ؛ فػػإ ٌف ػ رت
عف ال اعي ل  .كهرا( )ٙه الفرؽ .انيهى
اظتنقَؿ م
الُن يمط ذلك
َ
أا َ ّ
ى(ٗ) عػػن مءلُيهػػا

والض ُػم

(٘)

كتػ اكلى

(ٖ)

ى بػػني

ويف «اظتاىػر»()5
اب اضت ُّػق عػػن ىػػذا أ ّف أىػػَ الل ػ َف يهملػَا ال ػػث عػػن أحػَاؿ الل ػػات ورواهتػػا جرحػاً
للمصػػنّف :اصتػَ ُ
()ٛ
ب يف قػات الل ػَيني والن ػاة وأ ،ػا ِرىم
وتعديالً بَ
صَا عن ذلك وبيّنَه ّما بيّنَا ذلك يف رواة األ ،ار َ
ومن َال َ ال ُّيُ َ
اتب ذلك وميّػا أى ّػَ الصػدؽ مػن أىػَ
وأ ،ا ِرىم وجد ذلك وقد ألّ َ
َي» َ
ف «أبَ الطيّب الل ّ
ّياب «مراتب الن َيني» ّبني يو مر َ
()ٜ
الّذب
األنَاع

ػَع «معر ػ الط قػػات والثق ػػات والض ػػعُا »
ويف «اظتاى ػػر» ّثػػريٌ م ػػن ذلػػك يف «ن ػػَع اظتَ ػػَع»(ٓٔ) ونػ ِ

(ٔٔ)

ثم قىؿ اإلمىـ «الر (ٕٔ)
اب عػن اإل ػكىالت كل
ّ
ازي» بعػدما تقػ ّدـ عنػو :كالجػ ي
ٌ
باليَاتر واآلحاد

أ ٌف اللغ كالطح كالتصريف يطقسم(ٖٔ) باعي ار قَاعدىا إلا قسمين:

وذريىػػا م ػػن
ػى اظتيعلّقػ ِ

القسػم اظتػذَّر(ٔ) متػ (ٕ)
قًسم مطػ أي :مػن ِ
م
اتر  ,كالعلػم الضػركر ٌ
ه
ٍه
علمػو(ٖ) بأ ٌ كىف في الزمط المى ي م عىن ل ػره المعػى ي اظتَ ِػَع ىػَ(ٗ) عتػا اآل َف فإ ٌػى
حىصػل ظتػن علمػو

ه

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5
()ٛ
()ٜ
(ٓٔ)
(ٔٔ)
(ٕٔ)
(ٖٔ)

(ٖ)

ٌ ْ١ـ ٟى .حٌّٜزخف حٌِّٕ َ١خىس (ٔيٍ).
عٕي ــخي ٚـٔ ٟفخثْ حٛٛ٤ي ٚحٌَِّ٘ :ـٙ١خ.
ّذا يف د وليست يف أ و ب و ج
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :طيحٌٙٚخ.
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :مءلُها
يف أ و ب و ج :هذا
حٌَِّ٘ ٔ.ٕٔٓ:
ّذا يف د واظتاىر وقد ْقطت من أ و ب و ج
ومن يُقَ َُ رواييُو وىذه الايادة ليست يف اظتاىر ينظر يو النَع السادس :معر ػ مػن
زاد يف أ و ب و جَ :
ونَع َمن يػَُرُّد َ
ترد ٖٔٔٚ:
تق َ رواييو ومن ّ
 ٛ٘ٚحٌٕٛع حٌؼخِِٓ :عَـش حٌّٕٜٛع ٔ.ٔ5ٔ:
ّػػذا الع ػػارة يف د واظتاىػػر ويف أ و ب و ج :يف معر ػ أىػػَ الط قػػات والضػػعُا وىػػَ النػػَع الراب ػ واألربعػػَف :معر ػ
الط قات واضتُاظ والثقات والضعُا ٕٖٜ٘:
حٌّلٜٛي ٔٚ ٕٔٙ:حٌَِّ٘ ٔ.ٔٔ3:
يف أ و ج و د :تنقسم
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ك«الرض» كى تػى أي :الّلميػاف [ٚٛد]

فسطى جىزم ن [جاماً يقيناً](٘) بأ ٌف «السػمىء»
فإ ٌى ج أ ى
مسػػتعملتين فػػي زمط ػ  فػػي معطىهمػػى المعػػركؼ اآل َف
()ٚ
اظتدار
انيها ُ الل ظتداىا وواَعتا ظتنيهاىا ُجعَ على ذلك ُ

()ٛ

وّػػذا مػػن ق ػ ُػَ

()ٙ

لّػػن ظتػػا ّػػاف يف زمنػػو 
ّ

وأ رد[ٖٜأ] «مع » م أنّو مث ً ب ا يو ظتث ً وىَ أحد األوجو يو وأعلى منو رت اظتضاؼ ّقَلػو( )2تعػاُف :ﭽﮆ
(ٕٔ)
ﮇ ﮖﭼ(ٓٔ)
عف الثال تثنييو(ٔٔ) ّمعنيهما
وأ ُ
ِ
النُسي
الَجداف
ككرلك
ِّ

المىء» ك«ال اء» ك«الطىر» كأمثىل ى
يما ذُّر « ُ

ؽتا يّثُر دورانُو وتع ُّػم

أنُسنا جازم ً ّأعا تسيعملو(ٖٔ) يف زمنو  يف معناىا اظتعروؼ لنا وىذه أمثل الل
اضتاج ُ إليو ؾتد َ

ػداف النُسػ ػػي(٘ٔ)
كل ػ ػػرلك(ٗٔ) الَجػ ػ ِ
ػل مرف عػ ػ ػىن,
ّ
يمػ ػػا ذُّػ ػػر اصتػ ػػاـ بانّػ ػػو ل ػ ػػم ي ػ ػػاؿ الفىع ػ ػ ي
كالمضىؼ إلي مجركران( .)ٔٙوىذه أمثل الن َ
كالمفع ؿ مطص بىن,
ي
وأمثل اليصريف :قلب عني «قَػ َََؿ» و«بَػيَ َ » لأللف َف ياؿ ّذلك يما مضى ّما ىَ اآل َف

ف َف يقػػم دليػػَ عليػػو(ٔ)
رج َ انػِػو
ه
بػػَ دليػ ُػَ َ
ٌ

كه ػ اللفػػىظ الغريب ػ ي

كقسػ هػم مط ػ مظط ػ
(ٕ)
مر كالطريق إلا معرفت ى اآلحىد ,والظّ ّن ينشا عن ،ب اآلحاد
الدوراف ّما ّ

القليل ػ

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()ٚ
()ٛ
()2
(ٓٔ)

ٌ ْ١ـ ٟى.
ـ ٟحٌّلٜٛي :حٌّظيحٚي حٌّ٘ٛٙي.
ّذا يف د وليست يف أ و ب و ج
ٌٔ١ض ـ ٟى.
زيادة من د
زاد يف د :ذلك
ّذا الع ارة يف د والُيضٔ ٕٙٚ:ويف أ و ب و ج :إعا ل ظتدارّها
ّذا الع ارة يف د والُيضٔ ٕٙٚ:ويف أ و ب و ج :جعَ الُاظا
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٚ :وم.ٌٗٛ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﭨ ﭩ ﮤ ﮥ ﮦ
ِةةٓ لٌٛةةٗ طعةةخٌ :ٝﭽ ﮂ ﮃ
ﮦ ﭼ حٌظلَ.ٗ :ُٙٙ٠
«ٚأٟعؿُ حٌؼ٩ػش طؼٕ١ظٗ» ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٚ :أٟعؿ حٌز٩ػٗ ٌِٔٗٚ .عً ِخ أػزظٗ ٘ ٛحٌٜٛحد.

(ٕٔ)

م ػػن قَل ػػو «وأ ػػرد الض ػػمري » ل ػػي يف د ينظ ػػر :الّي ػػاب (ب ػػاب م ػػا ج ػػرى م ػػن األشت ػػا وال ػػيت م ػػن األ ع ػػاؿ

غت ػػرى

(ٖٔ)
(ٗٔ)
(٘ٔ)

الُعَ ) ٕ ،ٗٛ:و(باب ما لُ بو ؽتا ىَ مث ّما لُ باصتم ) ٖ ،ٕٙٗ:وٕٕ ،ٙوقت اعتَام ٖٔٔٚ:
ِ
الع ارة يف د :وّذلك
الَجداف يما ذُّر ؾتد اظتا واعتَا والنار وأمثاعتا ؽتا يّثُر دورانُو ُّ
وتعم اضتاج ُ إليو مسيعمل ً
وٌح ـٚ ,ّ ٟعٕي ــخي ٚـ ٟحٌَِّ٘ٚ :وٌٌه.
ـ ٟؽ :حٌٕفْٔ١ٌٚ .ض ـ ٟىٚ .ـٙ١خ ِىخْ «حٌـَِ رؤّٔٗ» ِ :خرمخا.
ِٓ ل ٌٗٛـ ٟحٌّظٓ «ٚوٌٌه حٌّخ ُء» اٌِ« ٝـٍَٚحا» ٌ ْ١ـ ٟحٌّلٜٛي.

(ٔٔ)

()ٔٙ
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الق ػػرآف باعي ػػار مػػا جػػا منػػو بػػاليَاتر(ٖ) -وىػػَ ق ػرا ة الس ػ

وقيػػَ :العشػػر -ك حػ ػ ًه

كأكث ػ يػر ألف ػػىظ
ً
الكؿ اظتيػَاتر كالثػى ي أي :مػا ُعػرؼ باآلحػاد منهػا(ٗ) فيػ
كتصريف -معطَ اف على «ألُاظ» -مػن القسػم ٌ

ِ
تمسك ب :
قليل ج ان ىِ .فال يي ٌ
أي :القرآف ه
ازي»
ب في الظٌطيىت [ٕٓٔج] ألنّو منها ا ت ا ّالـ «الر ّ
بالثآف

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

ـ ٟى :عٍّٗ.
ـ ٟى :حٌظٔ١ٌ ٟض وؼَ١س حٌيٍٚحْ.
ّذا يف د وقد ْقطت من أ و ب و ج

(ٗ)
(٘)

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :ومنها
دتسك
يف أ و ب و ج :و ّ
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في

القطعيٌىت ألنّػو لػي

ك
مسػ ى
ميػَاتراً كييت ٌ

(٘)

خىتم ه

السماع
ألحّاـ ّ

قىؿ الشيخ «ب ىء [ٓٓٔب] ال ين بػن الطحػىس» فػي «التعليقػ
الطقػػل مػن األديػػب(ٕ) عػػن

الطفػػي بقَلػػوَ« :ف أجػػده» أو «َف َأر يػػو شػػيئاً»

حااَ النقَ عنو أي :اظتراد منو(ٖ)
َ
َ

يكن

» علػى «اظتق ّػرب»(ٔ):
ُ

في ػ ػػيءه؛ ل ٌف حىصػػل

أي:

أ ٌطي لم أ م هرا ,كهرا اضتااَ لػم(ٗ) يػ ٌؿ علػا أ ٌػ لػم

(٘)
ٍِ
ِ
ػري مػػا
ونتّػن أف ُكتػاب بػا ّف ىػػذا اضتااػَ إذا اػدر مػػن إمػاـ ؿت ِريػ ٍر مييّػ ٍ ّػػاف ن ػال اليصػري ِ بعػػدـ ورود ذلػك ونظ َ
()ٙ
ٍ
أاَ لو انيهى
قاؿ علما األ ر :إذا قاؿ احمل ّد ُ
ث اضتا ُ ُ
اظتيقن يف حديث« :ال أعر و» هَ ّناي ٌ عن َّنو ال َ
()ٚ
احيماؿ ِ
مدار عليو يف ىذه العلَـ
وروده
ٌ
و ُ
احيماؿ عقلي وال َ

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)

ل« :ٌٗٛعٍ ٝحٌّمَّ د» ٌ ْ١ـ ٟىُٚ .حى ـٙ١خ رعي «حٌٕلخّ» :حٌلٍز.ٟ
ـ ٟى :ح٤ىٔ.ٝ
ـ ٟى :كخ ًٛحٌٕمً عٓ حٌٕف ٟأِ ٞعٕخٖ.
عٕي ــخي.٨ :
ّذا يف د والُيضٔ ٕٙٚ:ويف أ و ب و جَ :شِ ٍ
من قَلو «ونظري ما قاؿ » لي يف د واظتنقَؿ من تدريب الراوي (النَعٖٗٗ:ٔ )ٕٕ :

()ٚ

علي ويف الُيض :واحيماؿ وروده احيماؿ عقلي وال مدار عليو يف النقليات
ّذا يف د ويف أ و ب و جّ :
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()ٙ

تطبي
ؼ اظتصنُني يما يء،ذ من ْابقو بالين يو والُّر(ٕ)
تقدـ(ٔ)
ّ
أنّو يُسيعمَ يف ُع ْر ِ ّ
ُ
بع أف قر (ٖ)
ػىب:
ٌ ي
رت هرا الكت ى

السػماع
ّي َ
ػاب ّ

بفركعػ

الس ِ
بياعػا
ػابق ُ

كجػ

ػاؿ
ت «الّم َ
ي

(٘)
(ٗ)
قل
بن ال بىرم» قىؿ في أص ل
ّ
أبا البّات ى
اظتسمى بػ«لُ َم ِ األدلّ »  :أدل ي الطح ثالث ه :ه
تصحىب و
اب ضتػاؿ مػا نقلػو ّمػا
كقيىس كا
قل
حىؿ؛ ألنّو ّإما ٌ
منقَؿ عن العرب أو مقي ٌ عليو أو اْيص ٌ
ي
ه
ه
ّاف لعدـ غتي مقيضى ،ال ِو

فىلطقػػل
عمػن يُعيَػد بػو
ّ

()ٙ

ػَؿ
أي :اظتنقػ ُ

الصػحي

هػ الكػػالـ العربػ ٌػي الفصػػي ؛

( )3لصػ ْػنده()2
ّ
ي

القصر على السماع إلا ح ّد الكثرة
و ُ
كعلا

ػىرج لشػػياعو عػن حػ ٌ القلٌػ
الخ ي

اظتقيضػي للشػذوذ والقصػ ُػر

اظتقيضي لال ّراد

هرا اليعر ِ
يف لػ«النقَ» يخرج :مػن اطتػروج أي :عػن تعريػف النقػَ اظتػذَّر

علا غير ِعع كالـ
بّالمو

لسػػالميو( )5عػػن اللّ ػػن

المطق ػ يؿ

العرب(ٔٔ)
احمليع بّالمهػم
ّ

من الم لٌػ ين

(ٓٔ)

مػى:

ػالـ
ّ ٌ

جػىء

ػيع
كغيػرهم ,ؽتػن ال يُعيَ ُّػد بػو وال ُلت ّ

حاؿ من اعلو أو من «ما» و«من» لل ياف(ٕٔ)
والظرؼ ل َ ميعلّ ٌق بػ«جا » و«من» لالبيدا أو مسيقر ٍ
ٌ

كعليػو متػػرج(ٔ) مػػى جػػىء ػػىذٌان فػػي كالم ػػم ,حػ (ٕ) الجػػاـ

ب ػ«لػػن»(ٖ)ُ ,ػػي «اػ ي

«ا ي ال خاري»(ٗ) عن «ابن عمر» يما(٘) قاؿ لو اظتلَك يف عاَف الرؤيا« :لن تُػَر ْع» باصتاـ
َ
(ٔ)

َ٠حؿع (ٕٓأ)ٚ .ل« ٌٗٛطميَ أٔٗ» ٌ ْ١ـ ٟى.

ـ ٟى :رخٌظٕزٚ ٗ١حٌظفىٚ َ١حً٤وخٍ.
(ٕ)
ُ
كٍَص.
وٌح ـٚ ّ ٟيٚ ,عٕي ــخي:
(ٖ)
ٌّع ح٤ىٌش ٌٔ٘ٚ .3ح حٌظٕز ٛ٘ ٗ١طٍوٌ ٚ١ؼّخٔ١ةش ـٜةٛي وّةخ ٜٓ١ةَّ ف ـة ٟآهةَ حٌظٕز١ةٗٓٚ .ؤٗةَ١
(ٗ)
اٌ ٝريح٠ش وً ـ.ًٜ
ٌّع ح٤ىٌش ,حٌف ًٜحٌؼخٔ ٟـ ٟألٔخَ أىٌش حٌٕل.ٛ
(٘)
يف أ و ب و ج والنقَ ظت األدل الُصَ الثالث يف النقَ
()ٙ
ـ ٟى :حٌٔخٌُ.
()5

()3

النقَ الص ي َ وقد زادىا األ آف ػتقق ظت األدل عن االقرتاح
اظتنقَؿ الص ي ُ » عند جاؿ:
ُ
« ُ
اظتنقَؿ َ
ـ ٟى ِىخْ «ٌٜلش ٕٓيٖ» :ـً ٟحطٗ ٚـ ٟحٌٛٛٛي ٌمخثٍٗ.

(ٓٔ)
(ٔٔ)

ّذا الع ارة يف د ويف أ و ب و ج :تعريف النقَ
«ِخ ؿخء عٍ ٝؼ َ١و َ٩حٌعَد» عٕي ــخي ٚـ ٟحٌٍّعِ :خ ؿخء ِٓ و َ٩ؼ َ١حٌعَد.

(ٕٔ)

ٌ٘حْ حٌٔ َحْ ٌٔ١خ ـ ٟى.

()2
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وقاؿ الشاعر[ :من اظتنسرح]
لن َِمت ِ
ب [اآل َف] من رجائِك َمن

[ٜٗأ] كالطص ػ ً
ػو
(ٖ)

شاذاً

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

دوف بابِػك اضتلَقو()ٙ
حرَؾ [ ِمن] ِ
َ َْ

ّ

ب ػ ػ«ل ػػم»(ٔ) ,ؿتػػَ ق ػرا ة :ﭽﮥ َُشْو ورَ َ

ﮦ

ﮨ

ﮩﭼ(ٕ) بنصػػب «نشػػرح»

ِ
وقَؿ علي [ :من الرجا]

حٌعزخٍس ـ ٟى٠ٚ :وَؽ رم ٌٗٛحٌوخٍؽ عٓ ك ّي حٌمٍّش.
يف أ و ب و ج :ع يف تذّرة أ حيّاف ٔ :ٔٛحّى الل يآف أف من العرب من ينصب بلم وكتاـ بلن
:ٕ٠ةَ :حٍط٘ةخؾ حٌ٠ةَد ِٗٚ ٔ3ٙٔ:ؽٕةة ٟحٌٍز١ةذ (ٌةُ) ٘ٚ ٖٙحٌمخعةةيسِ ٔٔ :ةٓ ٍِةق وِٙ٩ةةُ
طمخٍ ٝحٌٍف ٓ١:ـ ٟح٤كىخَ ّ٘ٚ 2ٔٙع حٌٛٙحِع ٗ.25:
هّْ ١ةَق عةٓ ٔةخـع ٓٚةخٌُٚ .طّةخَ حٌلةي٠غ :وةخْ حٌَؿةً ـة ٟك١ةخس حٌٕزة  ٟاًح ٍأٍ ٜإ٠ةخ
ِٓ
ِ
ُ
ُ
ُ
ٚوٕةض
ٚوٕض ؼِ٩خ ا ٗخرّخ ا َعَِ رخ ا,
ـظّٕ١ض أْ أٍٍ ٜإ٠خ ألٙ ُّٜخ عٍ ٝحٌٕز, ٟ
لٙ ّٜخ عٍ ٝحٌٕز, ٟ
ُ
ـَأ٠ض ـ ٟحٌّٕخَ ّ
وؤْ ٍََِى ٓ١أهٌحٔ ٟـٌ٘زخ ر ٟاٌة ٝحٌٕةخٍ ,ـةبًح
أٔخَ ـ ٟحٌّٔـي عٍ ٝعٙي حٌٕز, ٟ
ُ
ــعٍةض ألةٛي:
ّ٘٠ٛ ِ ٟشٌ و ّ ٟحٌزجَٚ ,اًح ٌٙةخ لَٔةخْ ومَٔة ٟحٌزجةَٚ ,اًح ـٙ١ةخ ٔةخٌّ لةي عةَـظُ,ُٙ
أع ًٛرخهلل ِٓ حٌٕخٍ ,أع ًٛرخهلل ِٓ حٌٕخٍ! ـٍمّٙ١خ ٍََِ ٌ
ه آهة َُ ,ـمةخي ٌةٌ :ٟةٓ طةَحع .ـمٜٜةظُٙخ عٍةٝ
كفٜشَ ,ـم ّٜظٙخ كفٜشُ عٍ ٝحٌٕز  ٟـمخيَ ِٔ :ع َُ حٌَؿ ًُ عزي هللا ٌ ٛوةخْ ٜ٠ةٍ ٟرخٌٍ١ةً .لةخي ٓةخٌ ٌُ:
ـىخْ عزي هللا ٕ٠ ٨خَ ِٓ حٌٍ ً١ا ٨لٍ ,ٖٔٙ5:ٖ :َ:ٕ٠ .٩١ـ ٟوظخد ـ٠خثً حٌٜلخرش ,رةخد ِٕخلةذ
عزةةي هللا رةةٓ عّةةَ ٍٟةة ٟهللا عّٕٙةةخٍ ,ٔ2لةةُٚ .ٖٖ٘ٔٚ ٖٖ٘ٓ :حٌَٚح٠ةةش ـٙ١ةةخٌ :ةةٓ طةةَحع ٚـةةٟ
 ,ٕ٘53:ٙوظخد حٌظعز ,َ١رخد حً٘ٚ ِٓ٤خد حٌَٚع ـ ٟحٌّٕةخَ ٍٖ٘ ,لةُٚ .ٕٙٙ٘ :حٌَٚح٠ةش ـٙ١ةخ:
ٌُ طُ ََ ْعٍٚ .لُٚ .ٕٙٙٙ :حٌَٚح٠ش ـٙ١خ ٌٓ :طَحعٚ .ـ ,ٖ53:ٔ ٟوظخد حٌظٙـي ـ ٟحٌٍ ,ً١رخد ـً٠
ل١خَ حٌٍٍ ,ٕ ً١لُٚ ,ٔٓ5ٓ :ـ ,ٖ33:ٔ ٟرخد ـ ِٓ ً٠طَ َعخٍ ِةٓ حٌٍ١ةً ـٜةٍٍّ .ٕٓٝلةُ.ٔٔٓ٘:
ٚحٌَٚح٠ش ـٙ١خٌ :ةُ طةَع .لةخي حرةٓ كـةَ ـة ٟحٌفةظق ٖ :5:لٌٛةٌٗ( :ةُ طةَع) ر٠ةُ أٌٚةٗ ٚـةظق حٌةَحء,
رعي٘خ ٍِّٙشٌ ٓخوٕشٌ .أ ٌُ :ٞطوؿٚ .حٌّعٕ ٨ :ٝهٛؾ عٍ١ه رعي ٌ٘حٚ .ـٍٚ ٟح٠ش «حٌىّ٘ »ٟٕٙ١ـةٟ
«حٌظعز ٌٓ :»َ١طَحع٘ٚ .ةٍٚ ٟح٠ةش حٌـّٙة ٍٛربػزةخص حٌ٤ةؿٚٚ .لةع ـةٍٚ ٟح٠ةش «حٌمخرٔةٌ :»ٟةٓ طةَع.
رلٌؾ حٌ٤ؿ .لخي «حرٓ حٌظٌ ٟ٘ٚ :»ٓ١ؽشٌ لٍٍ١ةشٌ .أ ٞحٌـةَِ رة «ٌةٓ» .كظة ٝلةخي «حٌمةِحُ» ٨ :أعٍةُ ٌةٗ
ٗخ٘يحاٚ .طُعمّذ رمٛي حٌ٘خعَ:
كَن ِٓ ى ْٚرخره حٌلٍَمش
ٌٓ ٠وذْ حٍ ِٓ ْ٢ؿخثه ِٓ
ٚرمٛي ح٢هَ[ :أَ٠خ ِىَٓ ٞزَخ ٠-خ عِِ -خ ُ
رعين َُِٕ :
وٕض رعيَوُ] َ٠ ٌٓٚلْ ًُ ٌٍعٓ١ٕ١
ِ
ٚلخي ٚ :2ٓ:5ل ٌٓ( ٌٗٛطَع) وٌح ٌٍمخرٔ .ٟلخي حرٓ حٌظٌ ٟ٘ :ٓ١ؽشٌ لٍٍ١شٌ٠ .عٕ ٟحٌـَِ رة «ٌةٓ» .لةخي
حٌمِحُ ٨ٚ :أكفٌٙ :خ ٗخ٘يحا ٍٜٚٚ .ح٤وؼَ رٍفٌ« :ةٓ طةَحع» ٘ٚة ٛحٌٛؿةٗٚ .لةخي ٕٔٚٚ :ٗٔ3:لةع
عٕةةي وؼ١ةةَ ِةةٓ حٌةةَٚحسٌ« :ةةٓ طةةَع» رلةةَؾ «ٌةةٓ» ِةةع حٌـةةَِٚٚ .ؿّ ٙةةٗ حرةةٓ ِخٌةةه :رؤّٔةٗ ٓة ّىٓ حٌعةةٓ١
ٌٍٛلؿ ,ػُ ٗزّ ٗٙرٔى ْٛحٌـَِ ,ـلٌؾ حٌ٤ؿ لزٍٗ ,ػُ أؿةَ ٜحٌٛٛةً ُِـةَ ٜحٌٛلةؿ٠ٚ .ـة ُٛأْ
٠ى ْٛؿِِٗ ر «ٌٓ» ٌ ٟ٘ٚؽشٌ لٍٍ١شٌ كىخ٘خ «حٌىٔخث.»ٟ

(٘)
()ٙ

عما
ّذا يف د ويف أ و ب و جّ :
٤عَحرِ ٟع ر١ظ ٓ١ـ ٟحٌلٔ ٓ١رٓ عٍٚ .ٟحٌز١ض ـٌّ ٟع ح٤ىٌةش ّٕ٘ٚ ,3ةع حٌٛٙحِةع ٗ,25:
ٍٞٚ
ٍّ
ٍلَُٗٚ ,ٖٔٓٓ :ف أر١خص حٌّؽٍٕ ,ٔٙٔ:٘ ٟلُٚ ٗٙٗ :كخٗ١ش حٌو.ٔٔ2:ٕ َٞ٠
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كالج ًر

أي يَمي ِم َن اظتَت أَ ْر
يف ِّ
أيَـ َف يقػدر أـ يَـ ق ِدر(ٗ)
َُْ
َ ُ َ

بػ«لعل» يف ل « ُع َق ٍيَ»(٘) قاؿ شاعرىم[ :من الطَيَ]
الصَت َجهرًة
ادع أ،رى وار ِ
قلتُ :
َ
ُ

ك ً
صو الجاأين ب ى.

لعَ أ اظتِ َا ِر منك قريب()ٙ
َ ُ
ّ

ويف «اظت ػ »( )5لػ ػ«ابػػن ىشػ ٍػاـ»( :وزعػػم «يػُػَنُ ُ » أ ّف ذلػػك ل ػ ٌ ل ػ عض العػػرب وحّػػى« :لعػػَ أبػػاؾ منطلق ػاً» وتاويلُػػو
عندنا «يَجد» ,وعند الّسائي على إ مار «يَّف»).
و يو أنّو َف تُق ّدـ(« )ٛإف» و«لَ» الشر يياف وإّفتا يطّرد حذ ُهما م اشتهما عند ذلك

كنصِهما بػ«ليت»()2
ؿتَ قَلِو[ :من الرجا]
ُ

يا ليت أياـ الص ا رواجعا(ٓٔ)
َ

(ٔ)

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

(٘)
()ٙ

َٗ :َ:ٕ٠ف حٌىخـ١ش حٌ٘خـ١ش ٕٚ ٔ٘5٘:حٍط٘خؾ حٌَ٠د ِٗٚ ٖٔٙٗ:ؽٕ ٟحٌٍز١ذ (ٌةٓ) ٖ٘5
( ٚحٌمخعيس ِٓ )ٔٔ :حٌمٛحعي حٌىٍ١ش ـّ٘ٚ 2ٔٙ ٙ ٗ١ةع حٌٛٙحِةع ٗٓٚ .ٖٖٔ:ة١ؤط ٟـة ٟحٌّٔةؤٌش
حٌَحرعش ِٓ حٌف ًٜحٚ٤ي ـ ٟوظخد حٌم١خّ حٌٕٜذ ر (ٌُ) ٚحٌـَِ ر (ٌٓ) (ٔٔٙأ).
حٌ٘ةةَف ٗ٘ٚ .ٔ :2ةة ٟلةةَحءس أرةة ٟؿعفةةَ حٌّٕٜةة:ٕ٠ .ٍٛةةَ :حٌّلظٔةةذ ٕٚ ٖٙٙ:حٌزلةةَ حٌّلةة٢١
ٚ ٗ3ٖ:3حٌيٍ حٌِّٚ ٖٗ:ٔٔ ْٜٛعـُ حٌمَحءحص ٓٔ.ٗ35:
ّذا يف د وليست يف أ و ب و ج
عٍ ٟوةََّ هللا ٚؿٙةٗ ـة٠ ٟةٛ َٛةفّ٘ٚ .ٓ١ة ٛـةٔ ٟةٛحىٍ
ٍؿِ ٌٍلخٍع رٓ حٌٌٍّٕ حٌـَِ ,ٟطّؼًّ رٗ ّ
أر٠ُ ٟي ٗٚ ,ٔٙحٌوٜةخثٚ ,2ٗ:ٖ ٚحٌّلظٔةذ ٕٓٚ ,ٖٙٙ:ةَ ٛةٕخعش ح٦عةَحد ٌّٔٚ ,3٘:ةع
ح٤ىٌش ٕٚ ,3حٌـٕ ٝحٌيحَٔٗٚ ,ٕٙ5 ٟف أر١ةخص حٌّؽٕةٍ ,ٖٕٔ:٘ ٟلةُٚ ,ٗٗ5 :كخٗة١ش حٌو٠ةَٞ
ٕ.ٕٔ3:
 :َ:ٕ٠حٍط٘خؾ حٌَ٠د ٖٚ ٕٔ3ٕ:حٌظ٠َٜق ّٔ٘ٚ ٖٙٔٚ ٕ2ٙ:ع حٌٛٙحِع ٗ.ٕٓ5:
حٌ٘ َ حٚ٤ي ٌ ْ١ـ ٟىٚ .حٌز١ض ِٓ ل١ٜيس ٌ «وعذ رٓ ٓعي حٌؽٕ ,»ٞٛـٍ ٟػخء أه ٗ١أر ٟحٌّؽةٛحٍ
«٘ةةََ»٘ٚ .ةة ٛـةةٌّ ٟةةع ح٤ىٌةةش ٕٚ ,3حٌّمخٛةةي حٌٕل٠ٛةةش ٍٕ ,ٖٗٓ:لةةُٗٚ ٘٘ٔ :ةةَف حٗ٤ةةّٟٔٛ

()5
()ٛ
()2
(ٓٔ)

ٍٔ ,ٔٓ3:لةةةُٚ ,ٙٓ :حٌظٜةةةَ٠ق ٍٔ ٔ2ٔ:لةةةُّ٘ٚ ٖٔ٘ :ةةةع حٌٛٙحِةةةع ٍٗ ,ٕٓ5:لةةةُ,ٕٔٔٔ :
ٍ ,ٖٔٗ:٘ٚلةةُٚ ,ٔ٘ٔٙ :حٌوِحٔةةش ٍٓٔ ,ٕٗٙ:لةةُٗٚ ,355 :ةةَف أر١ةةخص حٌّؽٕةةٍ ,ٔٙٙ:٘ ٟلةةُ:
َٗٚ ,ٗٙ3ف ٗٛح٘ي حرٓ عم.ٖٔ2 ً١
ِؽٕ ٟحٌٍز١ذ .ٖ55
يف د :ييقدـ
ُحى ـ ٟى :وٌٌه :َ:ٕ٠ .حٍط٘خؾ حٌَ٠د ِٖٚ ٕٕٔٗ:ؽٕ ٟحٌٍز١ذ (ٌ١ض) ّ٘ٚ ٖ5ٙع حٌٛٙحِع
ٕ.ٔ٘ٙ:
ٍؿة ٌِ ٕٔ٠ةذ ٌٍعـةخؽ ـةٍِ ٟلمةخص ىٛ٠حٔةٗ ٘ٓٗ٘ٚ .ة ٛـة ٟحٌىظةخد ٕٚ ,ٕٔٗ:حٛ٤ةٛي ـة ٟحٌٕلةٛ
ٍٔٛٚ,ٕٗ3:ةةةؿ حٌّزةةةخٔٚ ,ٕ23 ٟحٌّف ّٜةةةً ٌّٚ ,ٖٕٓ ٚ ,ٕ3ةةةع ح٤ىٌةةةش ٕٗٚ ,3ةةةَف حٌّفٜةةةً
ٔٚ ,ٔٓٗ:حٌظةةٌٚ ً١٠حٌظىّ١ةةً ٗٚ ,ٕ3:٘ ,ٕٙ5:حٌـٕةة ٝحٌةةيحٔٚ ,ٗ2ٕ ٟحٌوِحٔةةش ٍٓٔ ,ٕٖٗ:لةةُ:
َٔٗٗٚ ,3ف أر١خص حٌّؽٍٕ ,ٔٙٗ:٘ ٟلُ.ٗٙٙ :
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الّسائي»
ٓ
لت» ال «تَّف»(ٔ) ،ال اً لػ«
[ٜٚد]وىَ ٌ
ػتمَؿ على حذؼ اطتب واليقدير« :أق ْ

ػَؿ [ٖٓٔج] «ورقػ َ بػ ِن نَ ٍػَ» يف حػػديث «بػد الػَحي»(ٕ)« :يػػا لييػ
وق ُ

حاؿ من مريه« :أوجد جذعاً»)ٖ(.
ُّ،رج على أ ّف ،بىا
ػتذوؼ و«جذعاً» ٌ
ٌ

كه

النقَ(ٗ) ع «اظتنقَؿ»
أيُ :

فأمػػى الت ػ اتر فلغ ػ
ٌ

يهػػا َجػ َذعاً» -علػى روايػ نصػب « َجػ َذع»-

و
كآحىد(٘):
يطقسم إلا ت ات ور

القػػرآف( )ٙأي :ذػػري قرا تػػو الشػػاذة ّمػػا مػ ّػر ّأمػػا ىػػي( )5ل اهتػػا آحػػاد

كمػػى

العرب عن قائلو

ت اتر من السطٌ ككالـ
كهرا القسم من النقَ دليل قطعي لليَاتر من(ٔ) أدلٌ الطح  ,ييفي العلم للعارؼ بػذلك
ه

الُن ول ريه(ٕ) [ٔٓٔب] ؽتن ا ّل على اليَاتر
بذلك ِّ
(ٔ)

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :يَّف

(ٕ)

اػ ي ال خػػاري ٔ ٗ:يف ّيػػاب بػػد الػَحي بػػاب ّيػػف ّػػاف بػد الػػَحي إُف رْػػَؿ اهلل  ٔ رقػػم ٖ :واػ ي
مسػػلم ٔ ٖٜٔ:يف ّيػػاب ابنتػػاف بػػاب بػػد الػػَحي إُف رْػػَؿ اهلل  ٖٚ رقػػم ٕٕ٘ :قػػاؿ ابمػػاـ النػػَوي يف شػػرح
مسػلم ٔ :ٖٗٛ:وأمػا قَلػو (جػذعاً) هّػذا ىػَ الروايػ اظتشػهَرة ىف الصػ ي ني وذريقتػا بالنصػب قػاؿ القا ػي :ووقػ
يف رواي «ابن ماىاف» « َجػ َذعٌ» بػالر وّػذلك ىػَ ىف روايػ «األاػيلي» يف ال خػاري وىػذه الروايػ ظػاىرةٌ و ّأمػا النصػب

ػا،يلف العلمػا ىف وجهػػو :قػاؿ اطتطػػا واظتػازري وذريقتػػا :نُصػب علػى أنّػو ،ػب «ّػػاف» احملذو ػ تقػػديره :لييػ أّػػَف

يها جذعاً وىذا كتي على مذىب الن َيني الَّ يني وقاؿ القا ي :الظاىر عنػدي أنّػو منصػَب علػى اضتػاؿ و،ػب
«ليت» قَلو « :يها» وىذا الذي ا،ياره القا ي ىَ الص ي الذي ا،ياره أىَ الي قيق واظتعر ػ مػن شػيَ،نا وذػريىم

ؽتن يُعيمد عليو وقاؿ ابن حجر يف الُػي ٔ :ٕٙ:قَلػو( :يػا لييػ يهػا َجػ َذعٌ) ّػذا يف روايػ األاػيلي وعنػد ال ػاقني:
«يا ليي يها جذعاً» بالنصب على أنو ،ػب «ّػاف» اظتقػدرة قالػو اطتطػا وىػَ مػذىب الّػَ يني يف قَلػو تعػاُف ﭽ ﭼ
ﭽ ﭶﭷ ﭼ [النسػػا  ]ٔٚٔ :وقػػاؿ ابػػن بػػري :اليقػػدير :يػػا لييػ جعلػػت يهػػا جػػذعاً وقيػػَ :النصػػب علػػى اضتػػاؿ إذا
جعلت « يها» ،ب «ليت» والعامَ يف اضتاؿ ما ييعلّق بو اطتب من مع االْػيقرار قالػو السػهيلي و ػمري « يهػا» يعػَد

(ٖ)

على أياـ الدعَة و «اصتذع» الص ري من ال هائم
ـةة ٟى :أ ٞأٚؿةةي ٚأٔةةخ َؿ ة ٌَ ٌ
ع .لةةخي حرةةٓ حٌ ١ةةذٔ :ٙ3ٓ:لٌٛةةٗ ٚ( :ر ة «ٌ١ةةض») أٜٔ :ٞةةذ حٌـةةِأٓ٠

ٌظؤ٠ٚةً رلةٌؾ هزةَ «ٌ١ةض»,
ر «ٌ١ةض» .كىةخٖ حٌفةَحء ٚرعة ٞأٛلخرٗٚ...رع٠ةَ٠ ُٙطىةذ ـةِ ٟؼٍةٗ ح
َ
ًْ «ؿٌعخ ا» كخ٨ا ِةٓ ٟةّٚ ...َٖ١حٛ٤ةً هة٩ؾُ حٌظؤ٠ٚةًٓ ٨ٚ ,ةّّ١خ رعةي ػزٛطةٗ ٌؽةشا ـة ٟحٌزةخد
ٚؿع ِ
وٍّٗ.
(ٗ)

وٌح ـ ٟى ٚـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :حٌزييٚ .ل« :ٌٗٛرّعٕ ٝحٌّٕمٛي» ٌ ْ١ـ ٟى.
ٌّع ح٤ىٌش ,حٌف ًٜحٌَحرع ـ ٟحٔمٔخَ حٌٕمً ٖٚ .3حٌِّ٘ةَ حٌٕةٛع حٌؼخٌةغِ ,عَـةش حٌّظةٛحطَ ٚح٢كةخى

(٘)
ٔ.ٖٔٔ:
ـ ٟأ  ٚد :حٌمَحصٚ .ـ ٟؽ :حٌمَحءحص.
()ٙ
ّ
ٗٛحًٖ.
ـ ٟى:
()5
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قػػاؿ يف «اللُّم ػ »(ٖ) :وا،يُلػػف يف ذلػػك العلػػم ػػذىب األّثػػروف [إُف](ٗ) أنّػػو ػػروري واْػػيدلَا علػػى ذلػػك بػػا ّف

ػَؿ ّػػالعلم اضتااػػَ عػػن اضتػَاس الظػػاىرة()ٙ
ػَد يف ،ػػب الي ػَاتر
ػروري الػػذي(٘) بينػػو وبػػني مدلَلػػو ارت ػػا ٌط معقػ ٌ
وىػػذا مَجػ ٌ
الضػ ّ
ّاف رورياً
وذىػػب آ،ػػروف إُف أ ّف ذلػػك نظػػري واْػػيدلَا علػػى ذلػػك بػػا ّف بينػػو وبػػني النظػػر ارت ا ػاً؛ ألنّػػو يُشػػرتط يف حص ػَلو نقػ ُػَ
ادؽ
رتاع ٍ يسي يَ عليهم
لما اتُقَا ُعلِم أنّو ٌ
ُ
االتُاؽ على الّذب دوف ذريىم ّ
ٍ
دتسػػّت بش ػ ه ٍ ػػعيُ ٍ ىػػي أ ّف العلػ َػم ال لتصػ ُػَ بنقػػَ ّػ ّػَ واحػ ٍػد
وزعمػػت ائُ ػ ٌ قليل ػ ٌ أنّػػو ال يُضػػي إُف ع ْل ػم ال ي ػ َ و ّ
منهم ّذلك ال لتصَ بنقػَ رتػاعيهم وىػذه شػ ه ٌ ظػاىرة الُسػاد؛ ننّػو( )ٚيث ػت للجماعػ مػا ال يث ػت للَاحػد ػن ّف الَاحػد لػَ
زتَ ِزت ٍَ ٍ
ألمّن ذلك ّذا ىنا
قيَ ال نتّنو ذلك ولَ اجيم على زتلو رتاع ٌ
َ
راـ َ

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()ٚ

يف أ و ب و ج :عن
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :وذريه
ٌّع ح٤ىٌش ٖٚ .3حٌَِّ٘ ٔ.ٖٔٔ:
حٌِ٠خىس ِٓ حٌٍّع ٚحٌَِّ٘.
ُحى ـ ٟحٌٕٔن.ْ١ٌ :
ـ ٟحٌٍّع ٚحٌَِّ٘ ِٓ :حٌلٛحّ حٌوّْ.
زاد يف أ و ب و ج :قد وليست يف اللم واظتاىر
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تن يػػو(ٔ) :قضػػيّ ُ إ،راجػػو اظتيػَاتر مػػن السػػن عنػػو  يف ت ػَاتر النقػػَ بث ػػَت العربيّػ ػػا جػػا عنػػو ّػػذلك ْػَا ٌ أّػػاف
قصرياً أـ َيالً
عاتو

(ٖ)
وقػػد بػػني اضتػػا ُ «ابػػن حجػػر العسػقالٓف»»(ٕ)
ورد علػػى َمػػن زعػػم
يف «شػػرح ـت يػػو» ّثػػرةَ وجػػَد اضتػػديث اظتي ػَاتر ّ
َّ
ُ
ََْ ّ
الّثري منها شتّاه «األزىار اظتينا رة يف األ ،ار اظتيَاترة»
وألّف اظتصنّ ُ
ف جا اً أودع يو َ

ويي صَ من ىذا م ما ْ ق عن «أ حياف»(ٗ)
األحّاـ العربيّػ ؛
بعده أ ّف السن اظتيَاترة لُظاً تث ت(٘) ا
َمن َ
ّ
ُ
ُّ

العربيّ ؛ ضتصَؿ العلم بصدور ذلك منو 

وىَ «أ ص َمن نطَق بالضاد»( )ٙودوف ما جا خبب اآلحاد واهلل أعلم

بعض أهل اللغػ
تفرد بطقل [ٜ٘أ] عن العرب ي
ٌ
كأمى اآلحىد فمى ٌ
ط الت اتر.
اظتصنّف يف «اظتاىر»( )5نَعاً -كلم ي ج في ر ي
ِ
حّمو :ه ( )3دليل أيضاً مأخ ذه ب ؛ لَجَد نَػ ْقَ ِ
الضابا
العدؿ
ه
وا،يلَُا يف إ ادتو العلم

-ويُس ّػمى ب ػ«الُػرد» وأ ػرد لػو

كالكثركف علا أ ٌ ييفي الظ هن(.)2

ِ
االحيماؿ يو
ليطرِؽ
العلم ولي بص ي ٍ ّ
وزعم بعضهم أنّو يُُيد َ
وزعم بعضهم :إف(ٓٔ) اتصلت بو القرائن أ اد العلم رورةً ّخب اليَاتر لَجَد القرائن(ٔٔ)
والص ي ما عليو األّثروف واْيُادة العلم يف األ،ري من القرائن(ٕٔ) ال من اطتب

ط الت
ك ري

اتر(ٖٔ) عند أّثر العلما

يف «اظتاىر»(ٗٔ) :عدد الن َقلَ
(ٔ)

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5
()3
()2
(ٓٔ)
(ٔٔ)
(ٕٔ)
(ٖٔ)
(ٗٔ)

أف يبل ع يد ىقلي

ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :رٌٚ .ٕٗ١عً ِخ أػزظٗ ٘ ٛحٌٜٛحدِٚ .خ رعي٘خ ٌ ْ١ـ ٟى.
أكّي رٓ عٍ ٟرٓ كـَ أر ٛحٌف ً٠حٌ٘خـع .ٟطٛـٕٓ ٟش ٕ٘ . ٘3حٌٛ٠ء حٌِ٩ع ٕ.ٖ٘:
ِٔ٘ش حٌٕ.ٗ٘ َ:
ـ ٟرلغ ح٨كظـخؽ رخٌٕٔش.
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :ػزض.
كي٠غ ِٓ حٌّ٘خثًٚ ,لي ٓزك طوَ٠ـٗ.
 ٛ٘ٚحٌٕٛع حٌوخِِْ :عَـش ح٤ـَحى ٔ.ٕٔ2:
عٕي ــخي ٚـ ٟحٌٍّع ٚحٌَِّ٘.ٛ٘ٚ :
 :َ:ٕ٠طيٍ٠ذ حٌَح.ٖٔ5:ٔ ٞٚ
ّذا يف د واللم واظتاىر ويف أ و ب و ج :إذا
و َ٩حٌ٘خٍف إٌ٘ ٝخ ِٓ طظّش و َ٩حرٓ حٔ٤زخٍ ٞـٌّ ٟع ح٤ىٌش.
العلم يف األ،ري من اليَاتر
ّذا الع ارة يف د ويف أ و ب و ج :واْيناده َ
ٌّع ح٤ىٌش ,حٌف ًٜحٌوخِْ ـ ١َٗ ٟحٌّظٛحطَ ٗ.3
ٚحٌٍّع أ٠٠خا.
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عػ دان -يف «اظتاىػػر» :حػ ّداً(ٔ) -ال يجػ ز علػػا مػػثل م االتفػػى يؽ علػػا

الكػػرب(ٕ) وال

وقَعو منهم اتُاقاً(ٖ) من ذري قصد ّنقل ل القرآف وما تَاتر من السنّ وّالـ العرب؛ ّنعم انيهَا لذلك اضت ّد
وال ُ
ستس ً

قاؿ [ٗٓٔج] يف «اللّم »(ٗ) :وذىب قَـ إُف أ ّف شر و أف ي ل َا ْ عني(٘)
وآ،روف ا عشر وآ،روف ستس ً
ٌ

ػني تلػػك األعػػداد نّفتػا( )ٙاعيمػػدوا( )5يهػػا علػػى قِصػػص لػػي بينهػػا وبػػني حصػػَؿ العلػػم
األوؿ و ّأمػا تعيػ ُ
والصػ ي ّ
العلم با ،ار اليَاتر( )3مالزم إّفتا( )2اتُق وجَدىػا(ٓٔ)
حجػ ٌ العي ػا ِر ،ص ِ
ػَص ذلػك
ٌ
ّ
مػ ىػذه األعػداد ػال يّػَف يهػا ّ

العدد(ٔٔ)
ذلك ِ

اآلحىد(ٕٔ) لي

ط
ك ري
رجالن كىف أك امرأ نة.

يع بو(ٖٔ) أف يك ف ىقل

(ٗٔ)

ع ٍ الن َع ْد َؿ روايػ ٍ ّمػا يػَم لػو قَلُػو:
ى

يد» يف «نَادره»(٘ٔ)
ومن الرواي عن اظترأة ما قاؿ «أبَ ز ٍ
قلت ألعرابيّ ٍ بالعيَف( )ٔٙابن مئ ْن ٍ :ما لػك ال تػاتني
ُ :

أىَ الر ق ()ٔ5
إٓف أل،اى أف أمشي يف الر اؽ(ٔ) أي :أْي ي [ٕٓٔب]
ُّ
قالتّ :
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

ـ ٟحٌٍّع ٚحٌَِّ٘ :اٌ ٝك ّي.
 :َ:ٕ٠طيٍ٠ذ حٌَح.5ٖ:ٕ ٞٚ
«ِٕ ُٙحطفخلخ ا»وٌح ـ ٟىٚ ,لي ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.

ٌّع ح٤ىٌش ٗٚ 3حٌى َ٩حٌٔخرك ٔمٍٗ حٌ٘خٍف ِٕٗٚ .حٌَِّ٘ٔ.ٔٔٗ:
(ٗ)
وٌح ـ ٟى ٚحٌٍّع ٚحٌَُِّ٘ٚ .حى ـّٙ١خً٘ٚ :ذ آهَ ْٚاٌّ ٝ
أْ َٗ ٗ١أْ ٠زٍؽٛح أٍرعٚ .ٓ١ـة ٟأ ٚ
(٘)
د  ٚؽ :طٔع.ٓ١
«ٚأ ِّخ طع ُٓ١١طٍه ح٤عيحى ـبّّٔخ» وٌح ـ ٟحٌٍّع ٚحٌَِّ٘ٚ .ـة ٟىٚ :طع١ة ٓ١طٍةه ح٤عةيحى أّّةخٚ .لٌٛةٗ:
()ٙ
«ٚحٌٜل١ق حٚ٤ي» ٌ ْ١ـ ٟىٚ .ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ٠ٚ :عظزَ طٍه ح٤عيحى ٚأّخ.
()5
()3
()2
(ٓٔ)
(ٔٔ)
(ٕٔ)
(ٖٔ)
(ٗٔ)
(٘ٔ)
()ٔٙ
()ٔ5

ـ ٟد :حعظيٚح.
وٌح ـ ٟحٌٍّع ٚحٌَِّ٘ٚ ,ـ ٟحٌٕٔن :أٌٚجه.
«ُِِ٩شٌ ,أّّخ» ـ ٟحٌٍّع ٚحٌَِِّٕ٘ :خٓزش ٚأّّخ.
وٌح ـ ٟحٌٍّع ٚحٌَِّ٘ٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :حٔظفٚ ٝؿٛىٖٚ .ـ ٟى :حطفك ٚؿٛىٖ.
هًٌ ٜٙٛه حٌعي ِى» ٌ ْ١ـ ٟى ٚحٌٍّع ٚحٌَِّ٘.
٨عظزخٍ
«
ِ
ِ
ٌّع ح٤ىٌّش ,حٌف ًٜحٌٔخىّ ـٔ ١َٗ ٟمً ح٢كخى ٘ٚ .3حٌِّ٘ةَ حٌٕةٛع حٌٔةخىِّ ,عَـةش ِةٓ طُمزةً
ٍٚح٠ظٗ  ِٓٚطَى ٔ.ٖٔ3:
ـ ٟى :رَّّٙ٠ٚخ.
يف أ و ب و ج :قائلو
حٌٕٛحىٍ ـ ٟحٌٍؽش ٘ٗٔ ٚحِ٤خٌٌٍ ٟمخٌٚ ٕ3ٓ ٕ52:ٕ ٟحٌَِّ٘ ٔ.ٖٔ2:
ِٟٛع رٚ ٓ١حِٓٚ ٢ىشِ :َ:ٕ٠ .عـُ حٌزٍيحْ (حٌع.ٔ3ٓ:ٗ )ْٛ١
وٌح ـ ٟحٌٕٛحىٍ ٚحِ٤خٌٚ ٟـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :حٌٛلعشٚ .ـ ٟى :حٌَـعشٚ .ـ ٟحٌَِّ٘ :حٌِلمش.
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قاؿ «أبَ ز ٍ
يد»(ٕ) :زعمَا أ ّف امرأةً قالت :ل نيها :احُظي يابك(ٖ) ؽتن ال تنشرين

(ٗ)

أي :تعر ني(٘)

وذّر يف «اظتاىر»( )ٙأمثل ً لذلك من «اصتمهرة»

ويف «ال ريب اظتصنف»( :)5قاؿ «األامعي» :أ،بٓف «أبَ عمرو»()3
ػت أ صػ َ مػن
الرمػ » :مػا رأي ُ
قاؿ :قػاؿ ِف «ذو ّ
ّ

ِ
ٍ
مطرّم ( )2قالت:
أ ََم ب الف ُ
قلت عتاّ :يف ّاف ُ
ِذثنا(ٓٔ) ما شئنا

ط ذلػك فػي قػل الحػ
حران كىف أك عب ان كمى ييشتر ي
ٌ
نقَ ىذا على نقَ الل
ُ

إليو اظتان ُ من اظتدلَؿ لو

ل ٌف بىللغ معرف ى

تفسػيره أي :معنػاه اظت ِ
ػدلَؿ لػو

فى تيرط في قل ى مى ا ترط(ٕٔ) في قل

يث(ٔٔ) واصتػام بينهمػا حػ ُِ
زتػَ

كتأكيلًػ

ػرؼ
ا َ
 :معنػاه [ٓٛد] الػذي َ

من عدال الراوي و طو

زاد يف «اللُّم » :وإف َف يّن(ٖٔ) يف الُضيل من شّلو

ىقل اللغ فى قىن لم ييقبل قل
فإف كىف ي

(ٔ)
الرواة الثّقات ذوي الصدؽ واألمان وييقى اظتظنَف
قاؿ «ابن ارس» يف « قو الل »  :تء،ذ الل شتاعاً من ّ

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)

()ٙ
()5
()3
()2
(ٓٔ)
(ٔٔ)
(ٕٔ)
(ٖٔ)

وٌح ـ ٟحٌٕٛحىٍ ٚحِ٤خٌٚ ٟـ ٟحٌٕٔن :حٌ٘ظخءٚ .ـ ٟحٌَِّ٘ :ـ ٟحٌِلخق.
حٌٕٛحىٍ ٓٚ ٗ3حٌَِّ٘ ٔ.ٖٔ2:
ّذا يف د يف أ :منانك ويف ب :اُاتك ويف جْ :نانك ويف النَادر واظتاىر :بييك
ّذا يف د واظتاىر ويف أ و ب :تنشرؼ ويف ج :تشرتي وىَ ،طا يف النَادر :تنشدين
ِؼً ِٓ أِؼخي حٌعَد :ٛ٘ٚ ,حكف ٟ:ر١ظه ِّٓ  ٨طٕ٘ي :َ:ٕ٠ .ٓ٠ؿّٙةَس حِ٤ؼةخي ٍٔ ,ٔٗ2:لةُ:
ِٓٗٔ ,ـّع حِ٤ؼخي ٍٔ ,ٕٔٔ:لُٚ ,ٕٔٔ2 :حٌّٔظمٍ ,ٙ3:ٔ ٜٝلُٔٔٚ .ٕٙٗ :ذ ٍٚح٠ظةٗ ـةٟ
ٌٔخْ حٌعَد ٚطخؽ حٌعَِ ّٚخىس (ٔ٘ةي) ٌٍّف ّ٠ةً حٌ٠ةزّ .ٟلةخي حٌِِو٘ةَ :ٞأِّ ٞةٓ ٌةُ طلىّةٟ
ع١خن طعَ٠فُةٗ ٚأ٘ةخ ُىٖ٠ُ٠ .ةَد ـة ٟحٌةظلفِّ :ةٓ حٌّـٙةٛي حٌةٌِ ٨ ٞعَـةش
ِعَـظٗ كظ ٝاًح  ًّٟأَ ِ
رٕ١ه ٚر.ٕٗ١
حٌَِّ٘ ٔ.ٖٔ2:
حٌؽَ٠ةةذ حٌّٜةةٕؿ ٔٔٔ] ٖ2٘:ةةوش طةةِٚ [ْٔٛـةةخٌْ ػعٍةةذ ٔٚ ٕ33:حٌِّ٘ةةَ ٔ .ٖٔ2:طٕ:ةةَ
حٌَٚح٠ش ـٌٔ ٟخْ حٌعَد ٚطخؽ حٌعَِ ّٚخىس( :ؼ١غ).
٘ ٛأر ٛعَّ ٚرٓ حٌع٩ء وّخ ـ ٟحٌؽَ٠ذ حٌّٕٜؿ ٚحٌَِّ٘.
ـ ٟى :ل َوُ.
وٌح ـ ٟحٌؽَ٠ذ حٌّٕٜؿ]ٔٔةوش طةٚ [ْٔٛحٌِّ٘ةَٚ ,ـة ٟأ :ؼؼٕ١ةخٚ .ـة ٟد :ؼززةخٚ .ـٛلٙةخ اٗةخٍس
ه ؤٚ .ـ ٟؽ :ؼٕ٘١خٚ .ـ ٟى :عٍٕخ.
 :َ:ٕ٠طيٍ٠ذ حٌَحٚ .ٖٗ5:ٔ ٞٚلي ٓزك ًوَ حرٓ عٌ٘ ْ٩ح حٌىَ٠ .َ٩حؿع (ٗٙأ).
يف أ و ب و ج :يشرتط
ـ ٟحٌٍّع ٚحٌَِّ٘ :طىٓ.
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واليعنيت

مث أ ،ػػرج ع ػػن «اطتلي ػػَ» ق ػػاؿ :إف الن ػػارير(ٕ) ر ػػا أد،لػ ػَا عل ػػى الن ػػاس م ػػا ل ػػي م ػػن ّ ػػالـ الع ػػرب؛ إرادة اللّػ ػ ِ (ٖ)
ْ
داد ما بل نا
قاؿ «ابن ارس» :ليي ر آُ ،ذ الل
أىَ األمان والصدؽ والعدال ؛ قد بل نا من أمر مشيخ ب َ
َ

قبل قل(ٗ) الع يؿ ال اح
كيي ي

ػاري»(٘) :وال يُشػػرتط( )ٙمَا قػ ُ ذػػريه( )ٚيف النقػػَ؛ أل ّف اظتَا قػ ال ختلػػَ(ّ )ٛإمػػا أف تُشػػرت ُط( )2ضتصػػَؿ
قػػاؿ «ابػػن األن ػ ّ

األوُؿ؛ ألنو ال لتصػَ بنقػَ(ٓٔ) ا نػني َجػب أف يّػَف ل ل ػ الظّ ّػن وإذا ّػاف(ٔٔ) ل ل ػ الظّ ّػن قػد
العلم أو ل ل الظن بطَ ََ ّ
حصلت خبب الَاحد [ٜٙأ] من ذري مَا ق ٍ
وزع ػم بعضػػهم(ٕٔ) أنّػػو ال ب ػ ّد مػػن ا نػػني(ٖٔ) ّالشػػهادة وىػػذا لػػي بص ػ ي ٍ ؛ أل ّف النقػػَ م نػػاه علػػى اظتسػػاىل

خبػػالؼ الشػػهادة ولػػذا(ٗٔ) يُسػػم مػػن النسػػا علػػى االنُػراد مطلقػاً ومػػن الع يػػد(٘ٔ) وال يُشػػرتط يػػو الػػدعَى وّػ ّػَ ذلػػك
معدوـ يف الشهادة ال يُقاس أحدقتا باآل،ر
ٌ

كيُق ػػَ نقػ ُػَ أه ػػل الهػ ػ

بىلكربّ ,اطتطابيّ من الرا ض

اء( )ٔٙمػػن ذوي الِػ َػد ِع

()ٔٚ

ٌإال أف يك ػ ػ ا مم ػػن يتػ ػ يٌط

ف(ٔ)

(ٔ)

حٌٜخكزٚ ,ٗ3 ٟحٌَِّ٘ ٔٚ .ٖٔ5:لي ٓزك ٔمً و َ٩حرٓ ـخٍّ ٘ةٌح ـة ٟـٜةً حٓ٨ظ٘ةٙخى رىةَ٩
حٌعَد (ٗٙأ) .ٕٕ3 ٙ
ّذا يف د والصاح واظتاىر ويف أ و ب و ج :الن اة ويف ىامش ج :بياض يف األاَ
ـ ٟأ  ٚؽٌٍ :زْْ.
ْقطت من أ و ب و ج
حٌٍّع ٘ٚ ,3حٌَِّ٘ ٔ.ٖٔ3:
ّذا واللم واظتاىر ويف أ :تشرط ويف ب و ج :تشرتط
زاد يف د :لو

()ٛ
()2
(ٓٔ)
(ٔٔ)
(ٕٔ)

ّذا الع ارة يف د واللم واظتاىر ويف أ و ب و ج :أل ّف النقَ ال متلَ
أ :ٞط٘ظَ ١ـ ٗ١حٌّٛحـمش.
ـ ٟحٌٍّع ٚحٌَِّ٘ :ر ً أْ ٠مخي ٌلٜٛي حٌعٍُ ٠ ٨ل ًٜحٌعٍُ رٕمً ح٨ػٕ.ٓ١
ْقطت من أ و ب و ج
 ٛ٘ٚارَح٘ ُ١رٓ آّخع ً١رةٓ عٍّ١ةش حٌـّٙةٚ ٟأرة ٛعٍة ٟحٌـزةخثٗ ٟة١ن حٌّعظٌِةش:ٕ٠ .ةَ :حٌّعظّةي
ٕٚ ٕٕٙ:طيٍ٠ذ حٌَح.ٙٗ:ٔ ٞٚ
ّ
ـ ٟحٌٍّعٔ ِٓ :مً حػٕ ٓ١عٓ حػٕ ٓ١كظ٠ ٝظ ًٜرخٌّٕمٛي عٕٗ.
ـ ٟحٌٍّع :ـٌٙحٚ .ـ ٟحٌٌٌَِّ٘ٙٚ :ح.
ُحى ـ ٟحٌٍّع ٚحٌَِّ٘ٚ :طمزً ـ ٗ١حٌعٕعٕش.
ٌّع ح٤ىٌش ,حٌف ًٜحٌٔخرع ـ ٟلزٛي ٔمً أً٘ حٛ٘٤حء ٚ .3ٙحٌَِّ٘ ٔ.ٔٗٔ:
قَلو« :من ذوي ال دع» لي يف د

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()ٚ

(ٖٔ)
(ٗٔ)
(٘ٔ)
()ٔٙ
()ٔٚ
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الظاىر ادقُو
قاؿ «ابن األن اريٓ»(ٕ) :ألنّو إذا َف تّن بدعيُو حامل ً لو على الّذب
ُ

كأمػى المر
ٌ

ػػل(ٖ) -بصػي

ػط

اظتُعػػَؿ -كهػ عنػػد األدبػا  :الػػرم ا قطػ

دري و » -بصي اليص ري وآ،ره مهمل ٌ والي ييّ يو
ي

ح أف يركم «ابن
ْاّن  -عن «أبي زي و »(ٗ)
ٌ

ػاع ّػػاف
ػاي انقط ٍ
ه بػ ّ

مُاوز تيقطّ يها(٘) األعناؽ
وبينهما ُ

كالمج يؿ( :)ٙكهػ الػرم لػم ييعػرؼ ىقليػ
ٍ
ػل ع ػػن «ابػ ػ ًن
بكػ ػ ور ػتم ػ ُػد ب ػ يػن القاْػ ػ ِم [٘ٓٔج] بػ ػ ِن بش ػػا ِر بػ ػ ِن بي ػػاف ابم ػ ُػاـ ال ب ػػىرم :حػ ػ ثطي رج ػ ه
عػن قائلػو وذلػك

ابي».
العر ٌ

حػ أف يقػ ؿ أبػ

غتهَؿ ذري ٍ
معلَـ عينُو( )ٚوال واُو
رجَ» ٌ ُ
ػ« ٌ

وجػَاب « ّأمػػا» قَلػػو )ٛ(:فػػال يقػػبالف؛ ل ٌف الع ال ػ

أي :ظَػػن ِ
قيامهػػا بػػالراوي

ط فػػي قب ػ ؿ
ى ػ ٍر ه

()ٜ
ػل بىلع الػ .
ػل بىلطىقػل يف اههػَؿ ي جبػىف الج ى
الطقل ,كا قطىعي السػط يف اظترْػَ كالج ي
(ٔٔ)
ف مػن لػم ييػركر ا ػم بنْػقا و أو إ امػو(ٓٔ) أك ذيكػر اشتػو الػذي يعيّنػو
وإذا ُِق َد الشر ُط ُِق َد اظتشرو ُط فإ ٌ

كلم ييعرؼ

(ٕٔ)
أزتد» ذري مقيِّ ٍد ا ير ل سػو
جرده ّػ«ح ّد
ُ

ِ
لُقد ِ
شرط ق َلِو من قيامها بو

(ٗٔ)

لم تيعرؼ(ٖٔ) ع التي  ,فال ييقبل قلػ ؛

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

وٌح ـ ٟحٌفٚ ٙ3ٗ:ٔ ٞ١حٌَِّ٘ٚ ,عٕي ــخي ٚـ ٟحٌٍّع٠ :ظي.ٓ٠
حٌٍّع ٚ 35حٌَِّ٘ ٔ.ٔٗٔ:
ظت األدل الُصَ الثامن يف ق َؿ اظترَْ واههَؿ ٓ ٜواظتاىر النَع الراب معر اظترَْ واظتنقط ٕٔٔ٘:
وينظر :تدريب الراوي (النَعٕٔٗ:ٔ )ٜ :
اللم ٜٓ

(٘)
()ٙ
()ٚ
()ٛ

يف د :تقطّ دوعا
حٌَِّ٘ ٔ :َ:ٕ٠ٚ .ٔٗٔ:طيٍ٠ذ حٌَح.ٖٙ5:ٔ ٞٚ
يف د :حالو
«وجَاب ّأما قَلو» لي يف د

(ٗ)

()ٜ
(ٓٔ)
(ٔٔ)
(ٕٔ)

يف د :ب امو
الع ارة يف دٍ :ذ و ّما يف األوؿ ،أ و بن امو ّما يف الثآف
«الذي يعيّنو» لي يف د
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :ضتديث

(ٖٔ)
(ٗٔ)

يف أ و ج :نعرؼ يف ب :يعرؼ
الع ارة يف د :لعدـ شرط ق َعتا من قياـ العدال بو
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ف اإلر ػػىؿ صػ ر(ٔ) ممػن :مػن شػ ٍ
ػخص قػ ٍ لػ أى
[ٖٓٔب] كقيػل :يقػبالف ل ٌ
ٌ
لتذؼ ذلك الراوي(ٕ) ل يقبًل(ٖ) لعداليو كلم يتٌ م فػي إ ػطىده لَّنػو قػ ً فكػرلكّ :عػدـ ّاهتامػو يف السػند
ى
اظتَاَؿ ال ييهم في إر ىل  .فإف التػ م  :بضم الَُقي و ي اعتا وَّْعا الشك والري ّمػا يف «اظتصػ اح»(ٗ)
ّ
ّ
ٌ ٍ
ّ ُ
ػػطى ى  ,وَف

ألعا من «الَىم»
«اظتص اح»(ٗ) وأالها الَاو ّ

إ

تطرقت إلا إر ىل
ل ٌ

(٘)

باحيماؿ َّف احملذوؼ ذري قػ ٍ دلّػ

طىده باحيماؿ تعديلو ذري العدؿ مَا اةً ومداىن يُسد( )ٚباب الراوي ()3
ً
ُ

يػو

تطرقػت( )ٙإلػا إ ػطىده
ٌ

()2
ػَؼ علػى حقيقيػو
قاؿ يف «اللُّم » ُ :
وكتاب بانّو اعي ٌار اْ ٌد؛ أل ّف اظتسنَد قػد ا ّػر َح يػو باْػم الناقػَ ػامّن الَق ُ
حقيقيو خبالؼ اظترَْ ال يلاـ من ق ِ
َؿ اظترَْ انيهى
َؿ اظتسنَد ق ُ
َ
(ٓٔ)
وابْناد وابرْاؿ يف ّالمو ع «اظتُعَؿ»
ككرلكِ :
اظترَْ يف علّ ق َلػو

(ٔٔ)

الطقل عػن المج ػ ؿ يُق ػَ؛ ألنّػو نق ٌػَ يصػ ر ًم ٌمػن(ٕٔ) ال
ي

تطرقػت إلػا قلػ عػن المج ػ
ييػتٌ م فػي قلػ ؛ لف الت مػ لػ ٌ
لتطرقت إلا قل عن المعركؼ
ٌ

بالروايػ عػن ذػري الثّقػات
ؿ ّ

قػػاؿ يف «اللُّمػ »(ٖٔ) :وىػػذا لػػي بص ػ ي ٍ ؛ أل ّف النقػػَ عػػن اههػػَؿ َف يُصػ ّػرح يػػو باْػػم الناقػػَ لػػم ُنتّػػن الَقػػَؼ
َؿ اههَؿ
ارح باشتو ا َف أنّو ال يلاـ من ق َلِو
اظتعروؼ ق ُ
َ
على حقيق حالو خبالؼ ما إذا ّ

ويف «ابنصاؼ»(ٗٔ)
يع بشع ٍر ال يُعرؼ قائلُو
اري» :ال ُلت ّ
لػ«ابن األن ّ

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()ٚ
()3
()2
(ٓٔ)
(ٔٔ)
(ٕٔ)
(ٖٔ)
(ٗٔ)
(ٓ3أ).

ْقطت من أ و ب و ج ينظر :اظتاىر ٕٔٔ٘:
يف د :وَف لتذؼ شيخو
يف أ و ب و ج :يق َ
ِخىس :ط.ُٙ
من قَلو «وَّْعا الشك » لي يف د ومّاف «الَُقي » يف د :اليا
عٕي ــخي ٚـ ٟحٌٍّع ٚحٌٌَِّ٘ :ظ َلض.
ّذا يف د وأ و ب و ج :يسي ّد
ُحى عٕي ــخيٚ :اًح ٌُ ٠ظ ُٙـ ٟإٓخىٖ ـىٌٌه ـ ٟآٍخٌٗ.
ٌّع ح٤ىٌش ٔٚ ,2حٌَِّ٘ ٕٔٔ٘:
ىذا السطر لي يف د
الع ارة يف د :وّذلك النقَ اظترَْ جا ذل ق َلو على ق َؿ اههَؿ عن نقَ اههَؿ
يف أ و ب و ج :عن من
ٌّع ح٤ىٌش ٔٚ .2حٌَِّ٘ ٔ.ٔٗٔ:
حٜٔ٦ةةخؾ ٕ ١ ٚ ,٘3ٖ:ؿةةٛىس ِزةةَٚن ٚ ٗٙ3حٌِّ٘ةةَ ٔٚ .ٔٗٔ:لةةي ًوةةَ ـةة ٟحٌفةةَع حٌظخٓةةع
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يع  َ، :اً(ٔ) من َّنو ظتَلّ ٍد
وّػػاف علػػى اظتصػػنّف حيػػث ن َقػ َػَ دليػ َػَ مصػ
(ٕ)

يقػ ِ
ػَؿ اظتر َْػػَ واههػػَؿ ذ ّْػ ُػر اصتػَاب [ٔٛد] عػػن(ٖ) ّػػَ مػػن الػػدليلني

ّما يف «اظتاىر»(ٗ) وىَ ما ذّرناه عن اللُّم إالّ أنّو رما لو بقَلو :كهرا
القياس يهما ليس بصحي و
ُ
كاختلف [ٜٚأ] العلمىء في ج از اإلجىزة(٘) ,كالصحي ي ج ازهى

تقرر
ظتا ّ

()ٙ
ػب ّيُ ػاً إُف اظتلػَؾ وأ،ػبت ػا رْػلُو ونػُ ّػاؿ ذلػك من ػال َ قَلػو و،طابػو وّيػب
قاؿ يف «اللُّم »  :أل ّف النػ ّ يَ َ

دؿ على جَازىا
ا يُ ً يف الاّاة والدِّيَات مث اار الناس ُمتبوف ا عنو وَف يّن ىذا إال بطريق اظتناول ( )5وابجازة ّ
قَـ إُف ّأعا ذري جائاةٍ؛ ألنّو يقَؿ« :أ،بٓف» وَف يَجد ذلك
وذىب ٌ
وّذا

()ٛ

وىػػذا لػػي بص ػ ي ٍ ننّػػو كتػػَز ظتػػن ّيػػب لػػو إنسػػا ٌف ّياب ػاً ذّػػر يػػو أشػػيا َ أف يقػػَؿ :أ،ػػبٓف ػػال ٌف يف ّيابػػو بّػػذا
وال( )ٜأف يَّف ّاذباً ّذا ىهنا(ٓٔ) انيهى

وقاؿ « علب» يف «أماليو»(ٔٔ) :قاؿ «زبري» :ارِو ع ما أحد ُو(ٕٔ)
من حديثي هذه إجازةٌ
ّ
ّ
ٌ
ٌ
هرا اظتذَّر يف «الين يو»

حىصل مى ذكره «ابن ال بىرم» في ثمى ي فصػ وؿ

[ٔٓٙج]

من كتىب .

(ٔ)
(ٕ)

وٌح ـ ٟحٌَِّ٘ٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :هٟٛ٠خ.
ىذاف السطراف ليسا يف د

(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ

ّذا يف د وقد ْقطت من أ و ب و ج
حٌَِّ٘ ٔ.ٔٗٔ:ٔٚ ,ٕٔ٘:
ٌّع ح٤ىٌش ,حٌف ًٜحٌظخٓع ـ ٟؿٛحُ ح٦ؿخُس ٕ :َ:ٕ٠ٚ .2طيٍ٠ذ حٌَح.ٖٗٙ:ٔ ٞٚ
ٌّع ح٤ىٌش ٕٚ ,2حٌَِّ٘ حٌٕٛع حٌٔخرع ِعَـةش ١ةَق ح٤هةٌ ٚحٌظل ّّةً ٔٚ .ٕٔٙ:حٌةٌ ٞـة ٟى :لةخي
حرٓ حٔ٤زخٍ ٞـ ٟحٌٍّعٌ٘ٚ .ح حٌمٛي ؿخء لزً لٚ« :ٌٗٛحٌٜل١ق ؿٛحُ٘خ» .

()5
()ٛ
()ٜ
(ٓٔ)
(ٔٔ)
(ٕٔ)

 :َ:ٕ٠طيٍ٠ذ حٌَح.ٗ٘٘:ٔ ٞٚ
ّ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 ٔ.ٖٔٙ:
ـ ٟحٌَِّ٘ :أهٌطٗ.
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الكتىب الثى ي
من الّيب الس ع

في اإلجمىع
اتُقَا عليو

ىَ ل ً :العاـ(ٔ) يقاؿ :أرت َ ال ٌف على ّذا عاـ عليو وجػا عػ «االتُػاؽ» ,ؿتػَ :أرتعػَا علػى ّػذا أي :اتُقػَا
وعر ػاً ىنػػا(ٕ) :اتُػػاؽ أئم ػ العربيػ اظتعػػَِؿ علػػى آرائهػػم

إجمىعي حىة البل ين البىصرة:
الُن وّْن قادتو(ٗ)
ّ

َ

قػػىؿ «ابػػن جػ

اد ب ػ
واظترجػػَع إليهػػا علػػى أمػػر ّمػػا قػػاؿ :كالم ػر ي

بيثليث اظتَحدة ويقاؿ :باليص ري(ٖ)

كالك ف

ىنػػا:

مقر أئم ىػذا الُ ّػن
؛ ّ
ألعما ّ

(٘)
معيمػػداً عليػػو ( )ٙإذا
حجػ ن َ
» فػػي «الخصػػىئص»  :كإ ٌمػػى يكػ ف ابرتػػاع ٌ

لم يخىلف المطص ص( )5من العرب كإالٌ باف ،الُو فال
أي :الشػػا َف لػػم ي ػ ًرد فػػي قػ و
ػرآف كال ػػطٌ و أ ٌ ػػم -علمػػا َ األدب الػػذين أئمػػيُهم علمػػا ُ ال لػػدين اظتػػذَّرين -ال
النص مقػدـ عليػو()3
حج ً و ُّ ّ ٌ
يَّف ّ

يجتمع ف علا الخطأ,

المػ
ػل ٌ
كٌ

ِ
ػائا علػيهم
هَ لعدـ [ٗٓٔب] ورود ذلك ج ٌ

ل ٌػ

أي:

كمػى جػىء الػطص بػرلك فػي

( )2أي عػدـ االجيمػاع علػى اطتطػػا يف ّالمهػم(ٓٔ) ُػي اضتػديث« :ال جتيمػ أمػيت علػى ػالل ٍ»(ٔٔ) وىػػَ

وعب
تش يو للمنُي ّ

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ

ـ ٟأ :حٌلَِٚ .ـ ٟد :حٌـَِ.
ّذا يف د وليست يف أ و ب و ج
لي يف د
وقادتو
ّذا الع ارة يف د ويف أ و ب و جّ :
الُن َ
ألعم أئم ىذا ّ
حٌوٜخث( ٚرخد حٌمٛي عٍ ٝاؿّخع أً٘ حٌعَرّ١ش ِظ٠ ٝى ْٛكـّ ش) ٔ.ٔ32:
«معيمداً عليو» لي يف د

()ٜ

األم » ْقطت من أ و ب و ج
َّ ّ
«يف ّ

()ٚ
()ٛ

يف أ و ب و ج :النصَص وزاد عند جاؿ ويف اطتصائص :وال اظتقي على اظتنصَص
«والنص مق ّدـ عليو» لي يف د

(ٓٔ)

يف أ و ب و جّ :المو ولعَ ما أ يو ىَ الصَاب وقَلو « :هَ لعدـ الَرود» مّانػو يف دُ :ػي اضتػديث ال جتيمػ

(ٔٔ)

أميت على الل
أهَؿٗ رٌٙح حٌٍف :حٌو ١ةذ حٌزؽةيحى ٞـة ٟوظةخد حٌفم١ةٗ ٚحٌّظفمّةٗ ٔ ,ٔٙٔ:ـة« ٟحٌىة َ٩ـة ٟحٛ٤ةً
حٌؼخٌغ ِٓ أٛٛي حٌفمٗ ٘ٚة : ٛاؿّةخع حٌّـظٙةيٚ .»ٓ٠لةي ًوةَ أكخى٠ةغ أهةَ ٜـة ٟأٛةً حٌزةخدٚ .
أهَؿةةةٗ ؿّةةةع ؼ١ةةةَٖ رؤٌفةةةخه أهةةةَٛ ٜةةةقّ رع٠ةةةٙخ:ٕ٠ .ةةةَ :وٕةةةِ حٌعّةةةخي ٍٔ ,ٔ3ٓ:لةةةُ,2ٓ2 :
ٍ ,ٕٓٙ:ٔٚلةةةةةٍُ ,ٕٗٗ:ٔٔٚ ,ٖٔٓٓ ٕٚٔٓ2 :لةةةةةٍُ ,ٔٔ٘:ٕٔٚ ,ٖٕٓ3ٓ :لةةةةةُ,ٖٗٗ٘٘ :
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بػ«اهي » مّاف «الَرود» تُنناً

مطتػاعه :مسػػيخر ٌج

مػن ا

ػػتقراء :تَػيَُّػ ِ

هػػره

كإ ٌمػى هػ أي :علػم الن ػَ علػ هػم
ؽ :باف ل علٌ ه(ٔ)
ق ىػ ٍ جػ ه :بُػي
فر ى
َ
د َ،يها كطريػ ه
صحيح ه ال َم َ
فكل ىمن ى
ٌ

اللغػ ً العربيّػ

سػَّف ىػَ«اظتػنهع»

و«اظتنهاج» :الطريق الَا (ٕ)

و،ب «َّ» قَلو :كىف خليل ً
فس  ,كأبى عم ًرك فك ًره
ُ ّ
ى

أيّ :اف جارياً باعلى(ٖ) ذلك

(ٗ)
ػاع يف ّ ػػالـ ال ش ػػر يعػ ػ بالنسػ ػ
ػث قي ػ َػَ ب ػػاصتَا ِز(٘) واالمين ػ ِ
السػ ػْ ِّ ّي» يف «ش ػػرح اظتخيصػ ػ ِر»  :حي ػ ُ
ق ػػاؿ «ال ه ػػا ّ

للّ ( )ٙوال( )5يلاـ من اليّلُّم()3
ػَؿ يف ذػري الين ػايَ ال إمثَ عليػو وال يػامث
ػب الُاع َػَ ور ػ َ اظتُع َ
خبال و إمثٌ شػرعي َمػن نص َ
اظتػ ػػيّلّم بشػ ػػي ٍ مػ ػػن اللّ ػ ػػن إالّ أف يقص ػ ػػد بػ ػػذلك إيقػ ػ ()2
ٍ
ػَع ػ ػػرٍر عليػ ػػو حينئػ ػ ٍػذ إمثٌ ى ػ ػػذا
ػءدي إُف نػ ػ ِ
ػاع السػ ػػام يف ذلػ ػػا ي ػ ػ ّ
َ
احملذور(ٓٔ) انيهى

ػاىر أ ّف ىػذا مػن حيػث الػػيل ُّ ُ ّأمػا باعي ػار تاْػي ِ قَاعػ َػد َختػ ِرؽ مػا اجيمعػَا عليػو ين ػػي حترنتُػو شػرعاً [علػى حرمػ
وظ ٌ

،رؽ إرتاعهم وعدمها ] (ٔٔ)

(ٔ)
(ٕ)

(ٖ)
(ٗ)

(٘)
()ٙ
()ٚ
()ٛ
()ٜ
(ٓٔ)
(ٔٔ)

ٍ ,ٕٔ :ٔ٘ٙٚلةةٍُ ,ٔ5ٕ:ٕٔ ,ٖٗٗٙٔ :لةةُٚ ,ٖٖٕٗ٘ :ـةة ٞ١حٌمةةيٍ ,ٔ22:ٕ َ٠لةةُ,ٕٔٙٙ :
و٘ؿ حٌوفخء ٍٕ ,ٖ٘ٓ:لُٚ ,ٕ222 :حٌٍٍٔٔش حٌٜل١لش ٍٖ ,ٖٔ2:لُ.ٖٖٔٔ :
ق ٌٗ عٍّشٌ» عٕي ــخي ٚـ ٟحٌوٜخث :ٚـَُق ٌٗ عٓ عٍّش.
ـَ َ
« َ
ّػػذا الع ػػارة يف د ويف أ و ب و ج :ن ػ َػه َجو للن ػػاة أي :د،لَػػو واصتمل ػ اػػُ ريػػق والػػنهع واظتػػنهع واظتنهػػاج الطريػػق
ا
الَا ػ قػػاؿ ابػػن الطيػػب ٕ :ٚٓٓ:و«عْج ػ » بُػػي النػػَف وْػػَّف اعتػػا آ،ػػره ىػػا تانيػػث اػػُ « ريػػق» و ػ ُ
الشػػارح لػػو بُػػي اعتػػا وآ،ػػره ىػػا ػػم ٍري وتُسػػريه بقَلػػو :د،لَػػو ذػػريُ وا ػ بػػَ لػػي لػػو معػ ً ّمػػا ال متُػػى واهلل

أعلم
ـ ٟؽ  ٚى :عٍ.ٝ
حٌّوظٜةَ
وٌح ـ ٟى ٚكخٗ١ش حٌٜزخْ (ِزلغ حٌٕىَس ٚحٌّعَـش) ٔٚ ,ٕٔٔ:ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٗ :ةَف
ِ
حٌظٍوةٚ .ٚ١ـةة ٟحٌفةة :5ٕٔ:ٔ ٞ١عةةَ ّٚح٤ـةةَحف٘ٚ .ةة ٛه ةةؤ .ـةةخٌٕ ٚـةةٗ ٟةةَف ِوظٜةةَ حرةةٓ
ِ
حٌلخؿذ ـ ٟحٛٛ٤ي ,وّخ ًوَ حٌٜزخْ ,ـٍٍزٙخء َٗف عٍ ٝحٌّوظ َٜؼَٗ َ١ف أه١ةٗ طةخؽ حٌةيٓ٠
ٍـع حٌلخؿذٚ ,لي أكخي عٍ ٗ١ؼَِّ َ١س ـ ٟعَ ّٚح٤ـةَحف ًٗٚ ,ٙ3 ,٘2 ,ٕ2 :وةَٖ ٌةٗ كةخؿٟ
هٍ١فش ـ ٟو٘ؿ حٌ.ٔ3٘٘:ٕ ْٕٛ:
وٌح ـ ٟى ٚحٌفٚ ٞ١حٌٜزخْٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :لزً حٌـٛحُ.
ـ ٟحٌفٌٍ :ٞ١عَر١ش ٚحٌٍؽشٚ .ـ ٟحٌٜزخْ :ـ ٟأكىخَ حٌعَر١ش ـبّٔخ ٠عٕ ٟرخٌٕٔزش اٌ ٝحٌٍؽش.
يف الُيض( :ال) دوف واو
يف د :اظتيّلّم
ػاع ودتػػاـ الع ػػارة يف الصػ اف :مػػن ضتػػن يف ذػػري الينايػػَ
ّػػذا الع ػػارة يف د والُػػيض ويف أ و ب و ج :يصػػدؽ بػػذلك إت ػ َ
واضتديث ّاف نصب الُاعَ ور اظتُعَؿ ال نقَؿ إنو يامث إال أف يقصد إيقاع
صَ يف اظتقاـ
يف د :احملرر ويف الص اف :ىذا القصد احملرـ قاؿ ابن الطيبُ :
قلت ىَ ّالـ ٌ
زيادة من د
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إالٌ أ ٌط ػػى

-معش ػ َػر الن

ػػاة -مػ ػ ذل ػػك

اظت ػػذَّر م ػػن جريان ػػو(ٔ) مػ ػ م ػػا يظه ػػر ل ػػو

ال س ػػم لػ ػ

بىإلق ػ اـ علػػا مخىلف ػ الجمىع ػ السػػابق عليػػو يف الُػ ّػن التػػي قػػد طػػىؿ بحثي ػػى
كتق ٌ ـ ظرهى يف الدالئَ والشَاىد ّباوؿ ما ي ػدو بػادئ الػرأي بػَ ال يّػَف ذلػك إالٌ بعػ إمع و
ػىف :بّسػر اعتمػاة
ي
وباظتهمل ػ (ٖ) أي :م ال ػ ٍ يف االْيقصػػا وحتقيػ ٍػق يف النظػػر(ٗ)
احملسػػن مػػا ال
كإتق ػػىف للمػػدار وبينػػو وبػػني مػػا ق لػػو مػػن ِّ
عػػن(ٕ) القَاعػػد

متُى(٘)

ات

ا ّالـ «اطتصائص»

كقىؿ في م

[ٜٛأ] بإجمىع

و آخر َُ منها( :)ٙيج ز

الفريقين()5

ع [ٜٛأ]
ػدعى وقَػ َ يػو الينػاز ُ
االحتجىج على إ ات م ً

كمثاؿ ذلك كإ كىر «أبي العبىس اظتبِّد» ج ىاز تق يم خبر «ليس» علي ى(,)3

وت عو «ابن ٍ
مالك» قاؿ([ :)2من الرجا]

ومْن ُ َْْ ِق ،ب «لي » ااطُُي
َ

يف ّرد مػػا قػػاؿ أف (ٓٔ) يقػػىؿ(ٔ) :هػػرا أي :تقػ ّد ُـ ،بىػػا عليهػػا

ػتج بػ عليػ
فأحػ ي مػػى يحػ ٌ
أجىزه « يب ي ً»(ٕ) ككىف ي أصحىب (ٖ) ,وىم ال صريَّف
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)

ّذا يف د يف أ و ب :جاياتو ويف ج :جائياتو
ّذا يف د يف أ و ب و ج :من
ليست يف د
يف د :وحتقيق األمر
احملسن ما ال متُى» لي يف د
«وبينو وبني ما ق لو من ِّ

()ٙ
()5

حٌوٜخث( ٚرخد ـ ٟح٨كظـخؽ رمٛي حٌّوخٌؿ) ٔ.ٔ33:
ِؼخي ًٌه اًح ط ٌٝٛػ٩ػش عٛحًِ ,لخي حرٓ هَٚؾ ٚحرٓ ِخٌهٍٔ :ؽ ٟحٔٚ ٓ١ٌٚ٤عّةً ح٤ه١ةَّ ٍٚ .ىٖ
أر ٛك١خْ رؤٔٗ حٓظمَحء ٔخلٚ ٚرخ٦ؿّخع .حٌظٌٚ ً١٠حٌظىّ.ٔٔٓ:5 ً١
ٌُ  َّٜ٠ف ٓ١ز ٗ٠ٛـ ٟوظخرٗ ٚحٌّزَّى ـ ٟحٌّمظ٠ذ رخٌّٕع ٚحٌـٛحُ ٌىةٓ ٔٔةزخ اٌةٓ ٝة١زٔٔٚ ٗ٠ٛةذ
حٌّٕع ٌٍّزَى ٌِ٘ ٛ٘ٚذ ؿّ ٍٛٙحٌىٛـٚ ٓ١١عٍ ٗ١حٌِؿةخؽ ٚحرةٓ حٌٔةَحؽ ٚحٌٔةَ١حـٚ ٟأرة ٛعٍةٟ
ـةة ٟحٌلٍز١ةةخص ٚحٌـَؿةةخٔٚ ٟؼ١ةةَُ٘ٚ .حٌزٜةةَ ْٛ٠عٍةة ٝحٌـةةٛحُ:ٕ٠ .ةةَ :حٛ٤ةةٛي ٔ2ٓٚ 32:
ٚحٌلٍز١ةةةةخص ٓٚ ٕ3ٔ-ٕ3ح٠٠٦ةةةةخف ٚ ٔٔ5حٌّمظٜةةةةي ٔٚ ٗٓ3:حٜٔ٦ةةةةخؾ (حٌّٔةةةةؤٌش)ٔ3 :
ٔ(ٚ ٔٙٓ:حٌّٔؤٌش ١ ٖٔ3 )ٔ2 :ؿٛىس ِزَٚن َٗٚف حٌظٔة٨ ً١ٙرةٓ ِخٌةه ٔٚ ٖ٘ٔ:حٌظةًٌ١٠
ٚحٌظىّٚ ٔ53:ٗ ً١حٍط٘خؾ حٌَ٠د ٖٚ ٔٔ5ٔ:حٌظ٠َٜق ّٔ٘ٚ ٕٗ٘:ع حٌٛٙحِع ٕ.33:
ـ ٟحٌ٤فّ١ش ـ ٟرخد «وخْ» ٚأهٛحطٙخ.

(ٓٔ)

«يف ّرد ما قاؿ أف» ّذا يف د وقد ْقطت من أ و ب و ج

()3

()2
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(ٗ)
ػَب عل ػػى اضت ػػاؿ نصػ ػ اً الزمػ ػاً(٘) ال
ويف ع ارت ػػو م ػػاال متُ ػػى ُ ػػي «اظتصػ ػ اح» « :ج ػػا للن ػػاس ّا ػ ػ ً» قي ػػَ :منص ػ ٌ

يسيعمَ إالّ ّذلك وعليو قَلو تعاُف :ﭽﮥ ﮦ ﮦ ﮨ ﮩﭼ()ٙ
ألعا عند مذىب اظتصدر وَف يد )3(َ،عليهػا «أؿ»
وقاؿ «الُرا » يف ّياب [ٔٓٚج] «معآف القرآف»( :)5نُص ت ّ
أي :إال للناس رتيعاً

ألعا آ،ر الّالـ م مع اظتصدر وىي مثَ :قامَا معاً ورتيعاً ال يُد،لَف «أؿ» على «معاً» و«رتيعاً» إذا ّانت عناىا
ّ

وقػاؿ «األزى ()2
ػت« :قػػاتلَا
ػَب علػى اضتػػاؿ وىػي مصػدر ّ ػ«العا يػ » ال تُثػ ّ وال ُجتمػ ّمػا لػَ قل َ
ػري» ّ« :ا ّػ » منص ٌ
ّ
اظتشرّني عام ً أو ،اا ً» ال تُث ّ ذلك وال جتم  .انيهى

ويف الشَاىد(ٓٔ) ِ
ػري -نقػالً عػن «اظت ػ »(ٔٔ) ل ػ«ابػن ىش ٍػاـ» -يف جتػَيا ّػَف «ّا ػ ً» حػاالً مػن
 :وىػم أي :الاؼتش ّ

الس ْلم»(ٕٔ) أل ّف «ّا ً» ؼتيص ن يعقَ
« ِّ
ِ
ووىػ ػ ػ ػ ػ َػم(ٖٔ) يف :ﭽﮥ ﮦ ﮦ

ﮨ

ﮩﭼ؛ إذ(ٗٔ) ق ػ ػ ػ ػ ػ ّدر «ّا ػ ػ ػ ػ ػ ً» نعي ػ ػ ػ ػ ػاً ظتصػ ػ ػ ػ ػػد ٍر ػت ػ ػ ػ ػ ػ ٍ
ػذوؼ أي:

إرْال (٘ٔ) ّا ّ أشد ألنو أ اؼ( )ٔٙالْيعمالو(ٔ)
عما الياـ يو من اضتالي
ّ
ً
ً
يما ال يعقَ إ،ر َ
اجو ّ
(ٔ)
(ٕ)

ُحى عٕي ــخي ٚـ ٟحٌوٜخث.ٌٗ :ٚ
ِٓ ٔٔذ حٌـةٛحُ ٌٔة١ز ٗ٠ٛكٍّةٗ عٍةٍ ِ ٝةك وِ٩ةٗ ـمةي لةخي ـة« ٟوةخْ» ٚأهٛحطٙةخٚ :كةخي حٌظمةيُ٠
ٚحٌظؤه َ١ـ ٗ١ولخٌةٗ ـةٟ« ٟةَد»:ٕ٠ .ةَ :حٌىظةخد (رةخد حٌفعةً حٌةٌ٠ ٞظعةي ٜحٓة َُ حٌفخعةً اٌة ٝحٓةُ
حٌّفعٛي) .لةخي أرةٓ ٛةع١ي حٌٔةَ١حـ ٟـةٗ ٟةَكٗ ٕٚ( :ٖٖٙ:أِةخ «ٌةّ »ْ١
ـةبْ حٌةٌ٠ ٞةيي عٍ١ةٗ لةٛي

(ٖ)

ٓ١ز ٗ٠ٛـ ٟرخد ٓؤلفه عٍ ٗ١اًح حٔظٕ١ٙخ اٌّ ٗ١
أْ طمي ُ٠حٌوزَ عٍٙ١خ ؿةخثِ) .أ ِّةخ ِةٓ ٔٔةذ اٌ١ةٗ حٌّٕةع
ـمي كٍّٗ عٍ ٝلٌٛةٗ ـة ٟحٌزةخد ًحطةٗ ٔ( :ٗٙ:ـؤ ِّةخ «ٌة »ْ١ـبٔةٗ ٠ ٨ىة ْٛـٙ١ةخ ًٌةه ّٙٔ٤ةخ ٟٚةعض
ِٟٛعخ ا ٚحكةيحا ِٚةٓ ػة ُّ ٌةُ طٜةَّؾ طٜةَّؾ حٌفعةً ح٢هةَ)ٚ .اٌ١ةٗ أٗةخٍ حٌ٘ة١ن عزةي حٌمةخَ٘ ـةٟ
حٌّمظٜي ٔ.ٗٓ2:
عٕي ــخي ٚـ ٟحٌوٜخث :ٚأٛلخرٕخًٚ .وَ ـ ٟحٌف 5ٕٓ:ٕ ٞ١أْ ـ ٟرع ٞحٌٕٔن «أٛلخرٗ».

(ٗ)
(٘)

حٌّٜزخف حٌِّٕ َ١خىس (وفؿ)ِٚ .خ ٔمٍٗ عٕٗ ٚلٚ« ٌٗٛـ ٟعزخٍطٗ ِخ٠ ٨وف ْ١ٌ »ٝـ ٟى.
وٌح ـ ٟحٌّٜزخف حٌّٕٚ ,َ١ـ ٟأ  ٚد  ٚؽِ ْ٨ :خ ٛ٘ٚ .طلَ٠ؿ.

()ٙ

ْ ا ٖٕٗٛ :
(حٌظٛرش  ٖٗٙ:ٔ )ٖٙ :2رخهظٜخٍ.
ـ ٟحٌّٜزخف حٌٌٌٌّٕٚ :َ١ه ٌُ طيهً حٌعَد ـٙ١خ.
ّ
(وؿ)  ٗ٘٘:2رظَّٜؾ.
ط٠ٌٙذ حٌٍؽش
ٌعٍّٙخ َٗف ٗٛح٘ي حٌّؽٕ.ٟ١ٛ١ٌٍٔ ٟ
ِؽٕ ٟحٌٍز١ذ ٖٖ.5

()5
()3
()2
(ٓٔ)
(ٔٔ)

(ٕٔ) يف قَلػ ػ ػػو تعػ ػ ػػاُف :ﭽ  ٙﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯤ ﯥﯢ ﯣ ﯦ ﯧ ﯝ ﯞ ﭼ ال ق ػ ػػرة ٕ ٕٓٛ :ينظػ ػ ػػر:
الّشاؼ ٕٔٛٓ:
(ٖٔ) ـ ٟحٌّؽِٕ .ُّٗ ٘ٚٚ :ٟزظيأ هزَٖ« :أٗي».
(ٗٔ) وٌح ـ ٟحٌّؽٕٚ ,ٟـ ٟأ  ٚد  ٚؽَِ :حى.
(٘ٔ) وٌح ـ ٟحٌّؽٕٚ ٟـ ٟأ  ٚد  ٚؽٍٓ :خٌش :َ:ٕ٠ .حٌى٘خؾ ٖ.٘2ٕ:
( )ٔٙوٌح ـ ٟحٌّؽٕٚ ,ٟـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :أٟخـٗ ٛ٘ٚ .ه ؤ.
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(ٖ)

اظتُصػػَ»(ٕ) إذ قػػاؿ« :ػتػػيا بّا ّػ األبػَاب» أشػ ُّػد وأشػػدُّ؛ ب،راجػػو إيػػاه عػػن النصػػب ال يػ انيهػػى
ووقتُػػو يف ُ،ط ػ « ّ
أيض ػىن ىِ(ٗ) ػػارت

كأجػػازه الك فيٌ ػ ف
مرهبىن للبل ين(٘) أي :أىلِهما
ُّ
اضتاؿ يو

الُن
أئم ّ

كجػػو اػػناع ً أف

عليػػو أىػ ُػَ ال لػػدين ّمػػا قػػاؿ :فػػإذا كػػىف

ذلػػك اليقػػدٔف

ِ
احملَ وأُريد بػو
من [٘ٓٔب] دالل االقيضا أو غتاز اضتذؼ أو غتاز اظترَْ أُ ل َق ُّ

ييطفػػر (- )ٙبالُػػا م ػ ّ للمُعػػَؿ -أي :يُ عػػد

عػػن خالفػ

ظتػػا يػػو مػػن ؼتالُػ إرتػػاع

والػ ػػذي يف «ابنصػ ػػاؼ»()5
ػذىب ال ص ػ ػريني دو َف الّػ ػػَ يني وأجػ ػػاب عػ ػػن ّػ ػ ّػَ مػ ػػا اْػ ػػيند إليػ ػػو
[ٕٛد] أ ّف ىػ ػػذا مػ ػ ُ
ٍ
ض ا يف «ابنصاؼ»
معار ٌ
ال صريَف وحينئذ قَلو « :نذا ّاف ذلك» إُف آ،ره اظتءذف بي قق ذلك َ
ولعلو قاـ عنده َتو عنهما( )3ﭽ ﯖ ﯤ ﯥ ﯢ ﯣ ﯦ ﭼ( )2واظتث ت مقدـ(ٓٔ)
ُ
ُ ُّ
ُ

إرتاع(ٔٔ) أىَ ال لػدين لػيس بم ػ ً قطػ و علػا
قىؿ «ابن ج » :كلعمرم إ ٌ
ف هرا أيَ :
الخصم؛ لعدـ ِ
ورود مػا نتنػ (ٕٔ) منػو مػن ّي ٍػاب(ٖٔ) أو ْػن ٍ أو مػان ٍ مػن الُ ّػن؛ ل ٌف لإل سػىف أف يرتجػل

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ

ـ ٟحٌّؽٕ :ٟاٌ ٝحٓظعّخٌٗ.
حٌّف.٘ ًٜ
ػدرة ينظػر :حاشػي الشػم علػى م ػ
اصتر ،و ّ
صَ ذلػك اطتُػاجي يف شػرح ال ّ
جَز رتاع اْيعماؿ «ّا » باليعريف و ّ
ّ
درة ال َاص للخُاجي ٕٕٓ ،وتاج العروس مادة (ُّف)
الل يب ٕ ،ٕٕٔ:وشرح ّ
ْ ق أف مذىب الَّ يني اظتن والع ارة يف د :والَّ يَف أيضاً

«مذى اً لل لدين» يف ب :مذىب ال لدين

وعنػػد جػػاؿ ويف اطتصػػائص:

()ٚ
()ٛ
()ٜ
(ٓٔ)

ّػػذا يف د و س والُػػيضٕ ٚٓ٘:ويف أ و ب :ينُػػرد وىػػَ ،طػػا ويف ج ذػري وا ػ
تنُر
ابنصاؼ (اظتسال  ،ٔٙٓ:ٔ )ٔٛ :و(اظتسال  ٖٔٛ )ٜٔ :ط جَدة مبوؾ
ّذا يف الُيض ٕ ٚٓٚ:ويف أ و ب و ج :قاـ بو َتُو عنها ولعلو يريد :قاـ بابن ج َت ابرتاع عن اظتسال
يَْف ٕٔٚٙ :
الع ارة يف د :قَلو نف ّاف ّػذلك إٍف اظتػءذف ي قيػق ذلػك عنهمػا نظ ٌػر إالّ إف قػاـ عنػده َتػو عنهمػا ﭽﯖ ﯤ ﯥ

(ٔٔ)
(ٕٔ)
(ٖٔ)

ـ ٟى :اطزخع اؿّخع.
ـ ٟدّ٠ :ظٕع.
ّذا الع ارة يف د ويف أ و ب و ج :نتن من اطتروج منو ّياب

ﯢ ﯣ ﯦ ﭼ
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باصتيم -أي :ي يّر(ٔ)
َ

صىن,
يخىلف ٌ
قىؿ «ابن ج

من

المراهو الن َيّػ

مى ي ع إلي

نف(ٕ) ،الُو َف يرجتَ منو ذلك

منهم

ػىس اظتسػين ُ
ا مػن الّػالـ العػر ّ
القي ي

مػى لػم

(ٖ)
خالؼ اإلجمىع ال اق ً في
فممى جىء(ٗ) من ّالـ العرب
ى
» ٌ :
ِ ِ
العلم أي :تاْػي ُ قَاعػده كإلػا
من ر ِ تاب ِ اظتر َع مطر بي ئ بو -بال نا للمُعَؿ -أي :من ب ْد هرا ي

آخر هرا ال

منهم مػن

قت :الام ِن الذي ىَ يو

في «هػرا ي

جحػر(٘)

ق لي

ػو

م :م يدأٌ ،به قَلو« :ؽتا» والضمري اظتضاؼ إليو لػ«الن اة»

خ و
ػرب»( )ٙبػاصتر مػ ( )5أنّػو اػُ « ُج ػر»

ُّقػو الر ػ ُ إالّ أنّػو ُج ّػر

ُجّر هاورتو اهرور شذوذاً

ومقَؿ القَؿ :إ ٌ من الشىذٌ :اظتخالف للقيػاس كاالْػيعماؿ ،الػرم ال ييحمػل( )3عليػ
ُ
ً
اظتقررة بنرجاعها( )2إلي لشذوذه
ّ
الُن ظتخالُيو النص كال يج ز رد غيره من القَاعد ّ
كأمى أ ى
ٌ

ارى العمػَ [ٜٜأ] بػذلك بالياويػَ وختركتػو علػى وجػو قَ ٍ
ػَٔف
َ

يف الُ ّػن

ػل
فعطػ م أ ٌف فػي القػرآف مث ى

ػالف(ٓٔ)
ذلػػك اظتخػ ِ
ػاىره لقَاعػػد مػػن الن ػػَ(ٔٔ) ىػيفػػى :بُػػي النػػَف وتشػػديد الي ييّػ زائػػداً ويف «اظتص ػ اح»(ٕٔ):
ظػ ُ

«النيّف» الايادة واليثقيَ(ٖٔ) أ ص

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

ـ ٟى.َٙ:٠ :
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :وإف
حٌوٜخث.ٔ2ٔ:ٔ ٚ
عٕةةي ــةةخي ٚـةة ٟحٌوٜةةخث :ٚؿةةخُ .لةةخي حرةةٓ حٌ ١ةةذٕٚ :5ٓ3:ـةةٔٔ ٟةةوش ؿةةخُِٚ ...ةةخ اهخٌةةٗ ا٨
طلَ٠فخا.
وٍّش «ؿلَ» ـ ٟحٌٕٔن َِس طىظذ «ؿلَ» َِٚس «كـَ».

()ٙ

 :َ:ٕ٠حٌىظةخد (رةخد ِةخ ٠ـةَ ٞعٍة ٝحٌّٟٛةع  ٨عٍة ٝحٓ٨ةُ حٌةٌ ٞلزٍةٗ) ٔ(ٚ ٙ5:رةخد ِـةَٜ
حٌٕعض عٍ ٝحٌّٕعٛص ٚحٌ٘ةَ٠ه عٍة ٝحٌ٘ةَ٠ه ٚحٌزةيي عٍة ٝحٌّزةيي ِٕةٗ ِٚةخ أٗةزٗ ًٌةه) ٖٔٗٙ:
ٚحٌّمظ٠ذ (رخد ِٓ اعّخي حٚ٤ي ٚحٌؼخٔٚ 5ٖ:ٗ )ٟحٌوٜخث( ٚرةخد حٌـةٛحٍ) ّٖ٘ٚ ٕٕٓ:ةع
حٌٛٙحِع ٗٚ ٖٓٗ:حٌّٕٜؿ ٕٚ ٕ:هِحٔش ح٤ىد (حٌ٘خ٘ي .3ٙ:٘ )ٖٗ2
ّذا يف د وقد ْقطت من أ و ب و ج
ّذا عند جاؿ ويف اطتصائص ويف النسخ :عمَ
ـ ٟد :رخٍطـخعٗٚ .ـ ٟى٦ :ر خٌٙخ
يف د :من اظتخالف
ّذا الع ارة يف د ويف أ و ب و ج :القَاعد علم العربي
حٌّٜزخف حٌِّٕ َ١خىس (ٔٛؾ).
وٌح ـ ٟحٌّٜزخف حٌّٕٚ .َ١ـ ٟأ  ٚد :حٌؼمٚ ً١ـ ٟؽ :حٌظمٍٚ .ً١ـ ٟىٚ :حٌظٕف.ً١

(٘)

()ٚ
()ٛ
()2
(ٓٔ)
(ٔٔ)
(ٕٔ)
(ٖٔ)
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(ٕ)
(ٔ)
ضتن عند الُص ا وقاؿ «أبَ العّاس» :الذي حصلّناه من أقاويػَ ُحػ ّذاؽ
ويف «اليهذيب»  :وختُيف «النيف» ٌ

ػالث و«الِضػ » مػن أربػ ٍ إُف تسػ ٍ (ٖ)
حػ ّذاؽ ال صػريني والّػَ يني أ ّف «النيػػف» مػن واح ٍػد إُف ٍ
ػف» إال بعػد َع ْقػ ٍػد
وال يقػػاؿ «نيّ ٌ
ّ
َْ
ُ
ف انيهى
ألف ونيّ ٌ
ف و ٌ
ف ومئ ٌ ونيّ ٌ
[ٔٓٛج] ؿتَ :عشرةٌ ونيّ ٌ

وبػو يي ػ ّػني مػػا يف قَلػػو(ٗ)« :علػػا ألػػف م

ػف أو بعطػ ٍ
ػ و » إالّ أف يػراد بعػػد َع ْقػ ٍػد واح ٍػد وب ػػري عطػ ٍ
ػف ولػػَ
ُ

ف»(٘)
مع ؛ إذ ىَ يف مع «األلف وني ٍ
ّ
ً

ػل « :يج ٍح ػر ػػو
كذلػػك أ ٌػ أي :اظتثػ َػاؿ السػػابق علػػا حػػرؼ المضػػىؼ ,كالصػ ي
ػرب يجح ػره» يّػػَف واػػُاً ْ ػ ياً ( )ٙفجػػرل(« )5خػ و
خػ و
ػرب» يف اللُ ػ كصػػفىن علػػا « ػػو»,
ي
كإف كػػىف فػػي الحقيقػ

واػػُاً لػ ػ«الجح ػر»؛ أل ّف معنػػاه لػػو

ت برجػ وػل قػ و
ػىئم
كمػػى تق ػ ؿ :م ػرر ي

أبػ ه .يصػػف «الرجػػَ» لُظػاً ب ػ«قػػائ ٍم» كإف( )3كػػىف القيػػىـ حقيقػ ً ل ػ«الب» ال ل ػ«الرجػػل».
ْػ

الجحػر» الُاع ُػَ ل ػ«ٍ ،ػرب»( )2المضػىؼ إلػا ال ػىء
ثم حرؼ « ي

ليسػػت لػػو حقيق ػ ً

مقىم ػ
كأيقيمػػت ال ػػىء اظتضػػاؼ إليهػػا ى

ػف
هػػَ واػ ٌ

الرابطػ للصػُ باظتَاػَؼ لَّعػا

(ٓٔ) :مقػػاـ «ج ػػر» اظتضػ ِ
ػاؼ
َ

فىرتفعػػت

بابقام ػ

(ٔٔ)
فلمػى
اظتذَّرة؛ ل ٌف المضىؼ المحػركؼ فىعػل الطعػت الس ػ ّ ٌ
وارتفعت ا تتر(ٕٔ) الضمير [المرف ع](ٖٔ) في فس « و
خرب»؛ ألنّو عاملو ا ت ا.

مقامػو
ُحػذؼ وأُقيمػت اعتػا َ

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5
()ٛ
()ٜ
(ٓٔ)
(ٔٔ)
(ٕٔ)
(ٖٔ)

ط٠ٌٙذ حٌٍؽش (ٔٛؾ) ٘ٔ.ٗ55:
ّذا يف د واظتص اح ويف أ و ب و ج :ختُيف دوف واو
إٌ٘ ٝخ حٔظ ٝٙو َ٩أر ٟحٌعزخّ ِٚخ رعيٖ ٨رٓ ح٤عَحر ٟوّخ ـ ٟط٠ٌٙذ حٌٍؽش.
يف د :قَؿ اظتصنف
الع ارة يف د :إال أف يراد بعد ٍ
عقد ولَ مع وتاويالً
ِ :َ:ٕ٠ؽٕ ٟحٌٍز١ذ (حٌمخعيس حٌؼخٔ١ش) ٗ .32لخي حرٓ ٘٘خَ  :32ٙطٕز١ةٗ أٔىةَ حٌٔةَ١حـٚ ٟحرةٓ ؿٕةٟ
حٌوف ٞعٍ ٝحٌـٛحٍٚ ,طؤ ٨ ّٚل« ٌُٙٛهَد» رخٌـَّ عٍ ٝأّٔٗ ٛفش ٌ «ٟذّ ».
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :ــَُٚ .ـ ٟحٌوٜخث :ٚـ١ـَ.ٞ
ْقطت من أ و ب و ج
«الُاعَ ٍ
طترب» ّذا يف د وليست يف أ و ب و ج
ُ
ْقطت من أ و ب و ج
ـ ٟد :ـخعٌٍٕ ٩عضٚ .عٕي ــخي ٚـ ٟحٌوٜخث ْ٤ :ٚحٌّ٠خؾ حٌّلٌٚؾ وخْ َِـٛعخا.
يف أ و ب و ج :أْند
الايادة من جاؿ
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وىػػذا الػػذي ْػلَ َّو تّلّػػف ال حجػ [ٔٓٙب] إليػػو(ٔ)
ػالف للقيػػاس واالْػػيعماؿ وإّفتػػا
َّ
يمػػا جػػا مػػن ّالمهػػم ؼتػ ٌ
ٌ

احييع لذلك(ٕ) يف الينػايَ ببقا قَاعد الن َ ٍاعتا؛ ّنعا ،ادم ٌ للّياب تابع ٌ لػو ال حاّمػ ٌ عليػو راجػ ٌ ىػَ إليهػا ػنذا جػا
(ٖ)
جػػا من ػو ؽتػػا متػػالف قَاعػ َػد الن ػػَ ظػػاىراً احيػػيع لليقػػدير والياويػػَ بقػػدر ابمّػػاف علػػى وجػ ٍػو ال يّػػَف بػػو تّلُّ ػاً وال رّيّ ػاً
،ارجاً عن عع الُصاح واهلل أعلم

كقىؿ غيػره ,ذػريُ «ابػن جػ » :إجمػىع الطحػىة علػا المػ ر اللغ يٌػ
دد في  :اظتعي ِب(٘) يمن ،رقو أـ ال
العرب معتب هر عند األئم ال كتَز َْ،رقُو خالفىن لمن تر ٌ
كخرقي أي :ابرتاع( )ٙممطػ عه علػى اظتخيػار كمػن ثىػم أي :مػن اعي ػار ذلػك ابرتػاع( )5ومنػ ِ ،رقػو
ٌ
د ،ال و ظتا يو من ،رقو
،رقو ير ٌ
(ٗ) اظتسػينَط ِ مػن ل ػ

قػػىؿ(« )3ع ػػد اهلل بػػن أزتػ َػد بػػن

ال ىخ ه
ش ػىب» -بػػاظتعجميني اظتُيَحػ اظتشػػددة

مَحػ ٌدة( -)2فػػي
آ،ػػره ّ

جل»(ٓٔ) -بصي اظتُعَؿ من «االرجتاؿ» باصتيم اْم ّياب(ٔٔ):-
المرتى ى
« ي

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)

الع ارة يف د :ختلّف ال حاج إليو
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :احيع إليو
يف د :ال يَّف ميّلُاً

زاد يف د :القَاعد عتم
ّػػذا يف د ويف أ و ب و ج :و يػػو الع ػػري ويف ج اليع ػػري وىػػي مهمل ػ يف أ و ب و ج و َقهػػا يف ب إشػػارة ،طػػا
وؽتػػا ذُّػػر يػػو ابرتػػاع عػػدـ ج ػَاز «ذالمػػو ػػرب زي ػ ٌد» إال مػػا ذىػػب إليػػو «الطُّػ َػَاؿ» نقػػَ ابرتػػاع أبػػَ جعُػػر الصػػُار
واْػػيدرؾ عليػػو أبػػَ حيػػاف ينظػػر اليػػذييَ واليّميػػَ ٕ ٕٙ٘:ومثلػػو أنّػػو عػػدـ ج ػَاز ذػػري «مػػا زيػػد إالّ أ،ػػَؾ» بػػالر

اليذييَ واليّميَ ٕٗٚٓ:
()ٙ
()ٚ
()3
()ٜ
(ٓٔ)

(ٔٔ)

يف د :و،ال و أي ،الؼ ابرتاع
ّذا الع ارة يف د ويف أ و ب و ج :أي إ ،ار إرتاعهم
عٕي ــخيٚ :لخي.
«آ،ره مَحدة» لي يف د
هزةَ ٌةٌٗ ,م١خِةٗ ِمةخ ََ
حٌَّطـً ٓ ٗ ّٜٔٚ ٕ5ٔ ,ٕ5ـ ٗ١وّخ  ٌٛٚ :ٍٟ٠ل :ً١أّةٗ [أَِ :ٞةٓ] ِزظةيأ ٨
َ
ِخ٠ ٨لظخؽ اٌ ٝهزَ ,رً ِخ رعيٖ ِؽٓ عةٓ هزةَٖ ٌىةخْ لة٨ٛاُ٠ ٨ٚ .ىٔةَ ٘ةٌح٠ٚ ,ةيهً عٍ١ةٗ حٓ٨ةُ
حٌّظِ ّٓ٠عٕ ٝحٓ٨ظفٙخَ ـ ٟوً ٗٔٛح هزَ ِع ِخ طِ ِٓ ّٕٗ٠عٕ ٝحٌلَؾ حٌّٔظؽٕ ٟعةٓ حٌوزةَ
ـ ٟلٌٛه٠ ِٓ« :مّ ّ»َٛ
 ْ٤حٌَ٘٠ ٨ ١ى ْٛا ّ٨رخٌفعً ,ـٜ٠ ٩قّ أْ ٠ى ْٛرؽ ,َٖ١ــٍّظٗ  ٨طعةَٜ
عٍ ٝأْ طى ْٛـعٍ١شاٚ ,حٓ٨ظفٙخَ  ٍَِ٠ ٨ـً ٗ١حن ,ـخعَـةٗ ـَلةخ ا رّٕٙ١ةخٚ .رعة ُي ـخ٨طّزةخع أٌٚةِٚ ,ٝةخ
ٌ
كٔٓ ل.ٞٛ
لخي رٗ حٌّظم ّيِ ْٛـ ٟطمي ُ٠حٌوزَ
ّذا يف د وقد ْقطت من أ و ب و ج وىَ شرح على ّياب «اصتمَ» للجرجآف
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ل ػ قػػىؿ(ٔ) قائػ ٌػَ :إ ٌف « ىم ػن» الَاقعػ فػػي الشػػرط ال م ػ ى ل ػػى مػػن اإلع ػراب.
لكػػىف ق ػ الن مسػػيقيماً وجهػػو(ٕ) مػػن جه ػ العربيّػ إج ػراء ل ػػى يمجػػرل -بضػػم اظتػػيم« -إف» الشػػرطيٌ ظت ػا
ن
ّ
ػرؼ ال م ػ ى ل ػػى مػػن اإلع ػراب,
ُػ ّػمنت معناىػػا كتلػػك أي« :إف» حػ ٌ
(ٖ)
ػن مخىلفػ المتقػ مين اهمعػني علػى إعػراب
اضتروؼ ظتّا ّانت عآف ما ال إعراب لو ّانت ال إعراب عتا لك ٌ
ّػػذا مػػا تضػ ّػمنيو[ٖٛد] ّسػػائر

أّرمػو»
إعراب ػتلّها ر عاً باالبيدا ق ََ الُعَ القاار أو اظتيعػدي يف اظتسػيَيف منصػَبَو ّ ػ«مػن جػا ٓف جئيُػو» و«مػن يضػرب زيػداً ْ

ويف اطتب أقَ ٌاؿ أا ُّ ها أنو الشرط(ٗ)
ّ

ِ
يسيَؼ اظتيعدي منصَبَو ؿتَ« :من تّرـ(٘) لو دينارْ».
أو نص اً مُعَالً بو إف َف

ال يج ز( .)ٙا ت ا

و،رِؽ إرتاعهم
صرح بعدـ جَاز ؼتالُيهم ْ
ّ

واظتراد :ال كتَز اناع ً واليامث ٍ
حينئذ أو عدمو شرعاً تق ّدـ بيانو(ٔٓٓ[ )5أ]

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5

عٕي ــخي :ل.ً١
ّذا يف د وقد ْقطت من أ و ب و ج
لعَ ما أ يو ىَ الصَاب وقَلو « ّذا ما تضمنيو ال إعػراب عتػا» ّػذا يف د ومّانػو يف أ و ب
يف د :ما ابعراب و ّ

و جّ :سائر اضتروؼ
 ٛ٘ٚلٛي ٓ١زٚ ٗ٠ٛحهظخٍٖ حرٓ ٘٘خَ :َ:ٕ٠ .حٌىظخد (رخد حٌـِحء) ِٖٚ ٘2:ؽٕ ٟحٌٍز١ةذ -ٙٓ5
ّ٘ٚ ٙٓ3ع حٌٛٙحِع ٗ.ٖٗٔ:
ـ ٟأ  ٚد٠ :ىَٚ .ـ ٟؽ :رٍيٚ .حٌزخء ٍِّٙشٚ .ـ ٟى٠ :ؤطٌٕٚ .ٟعً ِخ أػزظٗ ٘ ٛحٌٜل١قّ٠ٚ .ىةٓ أْ
ّ٠ؼًّ رخٌٕٜذ عٍ ٝحٗ٨ظؽخي٠ ِٓ :ىَِٗ ٌُ ٠ي ـٍٗ ىٕ٠خٌٍ.
وٌح ـ ٟحٌفٚ ,5ٕٔ:ٕٞ١عٕي ــخي ٨ :طـ.ُٛ
ٚ .ٖٙٔ ٙحٌعزخٍس ـ ٟى :ـ َّٜف رلَِش هَق اؿّخع .ُٙأ ٚحٌَّحى٠ ٨ :ـٕٛ ُٛخعش.
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مسأل
مطلَب ،بي يبىن عليو يف العلم(ٔ)
ٍ
ىي َّ
ُ

ّ

كإجمىع العرب أيضػىن

وااعا عن(ٕ) ابقرار عليو
إرتاعهم

كلكن -اْيدر ٌاؾ من مع ما ق لَو -أ ا(ٖ)
أين
ٌ
أي :من َ

كمن

ذلك عنو

حجػ ه؛ ألف اهلل تعػاُف اػاف لسػاعا عػن اطتطػا يف اليع ػري
ّنرتػاع علمػا العربيػ ٌ

ص ى ره :ابرتاع السَّ ّ
ي

كيسكت ف علي

أف يتكلٌم العرب ٌػي

الظُر بىل ق ؼ علي
لطى ُ
بش و
ػيء مُػرداً أو ذػريه

 :على إرتاعهم

كيػبلغ

ػرب
م أي :الع َ

من ذري(ٗ) إنّا ٍر [ٜٔٓج] وال مان ٍ منو

قػىؿ «ابػػن مىلػ و
ػك» فػي ػػرح «التسػ

يل»(٘) لػو الػػذي واػَ يػو إُف «مصػػادر الُعػَ الثال ػػيٓ»

وّمَ عليو ولده إُف «القسم»( )ٙوذّػر الصػالح «الصػُدي»()5
ّملػو وّػاف ّػامالً عنػد بعضػهم( )3ػذىب بػو للػيمن
ُ
أنّػو ّ
ّ
ََ ّ
ََ

لليمن ذض اً( )2على أىَ الشاـ قي(ٓٔ) الشرح ؼتروماً بينهم ّذا يف «ال ي »(ٔٔ) للمصنّف

(ٔ)

 :َ:ٕ٠حٌظعَ٠فخص ٚحٌظٛل١ؿ ٚو٘خؾ ح٩ ٛكخص حٌفٕةِ ْٛةخىس (حٌّٔةخثً) ٚىٓةظ ٍٛحٌعٍّةخء ِةخىس
(حٌّٔؤٌش).
ـ ٟى ِىخْ «ٛٚخٔٙخ عٓ»ٚ:عٍ.ٝ
ـ ٟأ  ٚد :اٌ ٛ٘ٚ .ٝطلَ٠ؿٚ .ـ ٟؽ ؼٚ َ١حٟلشٚ .لي ٓم ض ِٓ ى« :أّٔ ٝأ ِٓ ٞأ.»ٓ٠

(ٗ)
(٘)
()ٙ

ّذا يف د وقد ْقطت من أ و ب و ج
َٗف حٌظٔ.ٖ5ٖ:ٔ ً١ٙ
ٓم ض ِٓ ِ زٛع رؽ١ش حٌٛعخسٚ .ـ ٟآهَ حٌَ٘ف حٌٌ« ٚ :ٌٗ ٞأِخ» لزً حٌمُٔٚ ,طزيي ِّ٘طٙةخ ٘ةخء
أ ٚعٕ١خاٚ ,لي طلٌؾ أٌفٙخ ـ ٟح٤كٛحي حٌؼ٩عٚ .آهَ رخد ـ١ةٗ «رةخد ـة ٟطظّة ُ١حٌىة َ٩عٍة ٝوٍّةخص

(ٕ)
(ٖ)

ِفظمَس اًٌٌ ٝه»ٚ .آهَ ـ ًٜـ ٗ١ـ ٟأكَؾ حٌظٕزٚ ٗ١حٓ٨ظفظخف ْ١ٌٚ .ـ ٟحٌمُٔ وّخ ًُوَ.
()5
()3
()2
(ٓٔ)

حٌٛحـ ٟرخٌٛـ١خص طلض طَؿّش حٌ٘خؼ ٍٞٛحٌٕلٍ ٔٙ5:ٔٓ ٞٛلُ.ٕٗٔٗ :
 ٘ٚة ٛأرةة ٛرىةةَ ٗةةٙخد حٌةةي ٓ٠رةةٓ ٠عمةةٛد حٌ ز١ةةذ حٌٕلةة ٞٛحٌ٘ةةخؼ ٍٞٛحٌّظةةٛـ ٝرةةخٌٓ ّٓ١ةةٕش
ٖٓ . ٘5وّخ ـ ٟحٌٛحـ ٟرخٌٛـ١خص ٚرؽ١ش حٌٛعخس.
وٌح ـ ٟحٌٛحـ ٟرخٌٛـ١خص ٚرؽ١ش حٌٛعخس ٚـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :ؼٜزخا.
ـةة ٟأ  ٚد  ٚؽ :عٍةة ٝأ٘ةةً حٌ٘ةةخَ رخٌزٕةةخء ٌٍّفعةةٛي ـزمةة ٟحٌ٘ةةَفٚ .حٌٜةةٛحد ّ
أْ ِىةةخْ «رخٌزٕةةخء
ٌٍّفعٛي» رعي «حٓظيي» .وّخ ٓ١ؤط.ٟ

(ٔٔ)

رؽ١ش حٌٛعخس ٔٚ .ٖٔٗ:ل ٌٗ« :ٌٗٛحٌٌ ًٛٚ ٞـ ...ٗ١حٌزؽ١ش ٌٍّّٕٜؿ» ِىخٔٗ ـة ٟىٌ :ةٗ حٌةٌٛٚ ٞةً
ـ ٗ١اٌ ٝحٌمُٔ.
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ا تي ٌؿ -بال نا للمُعػَؿ -علا جػ از(ٔ) ت ٌ ػ (ٕ) خبػر «مػى» الحجىزيٌػ ك صػب
ك صب م اليَْا بق ؿ «الفرزدؽ»(ٖ) :بُي الُا (ٗ)
قاؼ
الرا واظتهمل وَّْف الااي بينهما آ،ره ٌ
ّ
وّ
فأصبح

ا :ااروا

ق أعىد الل عمت

لنمَىا وحسن حاعتا
م؛ ّ

وبني حّم َ ابعادة لَّعم جر َم َ اظتصطُى  بقَلو:
ّ

إذ هم

مثلى
ذلك()ٙ

ب

النض ِر بن ّنان َ
يش :ولد ْ
قر ه

منصَب
م، :بٌ مق ّد ٌـ
ٌ

ش ير
بى ى

كإذ

مى :نا ي ٌ حجازيٌّ

اُ،ذ من عدـ إنّار ْامعيو من العرب إقرارىم لو وإرتاعهم السَّ عليو ّاف اضتج (٘) يف جَاز ذلك()ٙ
ُّ
ُ
ّ

كر ٌده الم ػػى ع ف للنصػػب( )5ب ػػأ ٌف «الف ػػرزدؽ» تميم ػػي

را أيِ :
إعماعتا على ل ذريه

الحجىزيين()2

فلم

ػاعم إقت ػػاؿ «م ػػا» ف ػػتكلٌم()3
وش ػ ُ

ِ
النصب طتبىا حينئ ٍػذ عطػ
معتق ان [ٔٓٚب] ج ازه أي:

ييصو :من «ابااب » .ولذا قيَ يف اظتثَ :اظتيّلّ ُم ب ري ل يو ضتّا ٌف

كييجػػىب عػػن(ٔ) «الُػػرزدؽ» بػػأ ٌف «الفػػرزدؽ» كػػىف ل ػ أ ٌ ػ

الحجػىزيين()2

د مػػن شػػعرا
اه

الحجػػىزييٌن

كالتميمي ػػين أل ّف ع ػػدو اظت ػػر يعم ػػَ بعمل ػػو كم ػػن مط ػػىهم :بض ػػم اظت ػػيم رتػ ػ «مْنػي ػ ٍ» ّ ػ ػ« ُذرَػ ػ ٍ» و« ُذ ػػر ٍ
ؼ» ّم ػػا يف
َُ
ّ
ْ
َ
ٌ
ي
ٍ
ٍ
يشديد للي ييّ ورتعها «أمآف»(ٗ) أي :من أمانيهم
سَّف ّسر النَف
«اظتص اح»(ٕ) ويقاؿ« :أ ُْمنِيّ ٌ»(ٖ) بضم
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5
()3
()ٜ

ُحى ـ ٟد :هزَ.
عٕي ــخي :ط.٢١ٓٛ
اً ُ٘ لَٚ ٌٖ٠اً ِخ ِؼٍَ ُٙر٘ َُ
ـؤٛزلٛح لي أعخى هللا ٔعّظَُٙ
ِٓ حٌزٔ:٢١
 ٛ٘ٚـ ٟىٛ٠حٔٗ ٔ ِٓ ٔ3٘:ل١ٜيس ِيف «عَّ رٓ عزي حٌعٍِ ِ »ِ٠عٙخ :182:1
ٗفخعشُ
ْ
ٌٍعٚ ٓ١ٕ١حٌَُٔ ٙ
حٌَٕٛ
ُحٍص ُٓىٕ١شُ أ٩١كخ ا أٔخمَ رُٙ
ِ
ِ
ٚحٌز١ةةةةض ـةةةة ٟحٌىظةةةةخد ٔٚ ,ٙٓ:حٌّمظ٠ةةةةذ ٗٚ ,ٔ2ٔ:حٌظةةةةٌٚ ً١٠حٌظىّ١ةةةةً ٗ,33 ,ٖ٘:٘ ,ٕٙٙ:
ٚ ,ٕ25:5حٌّمخٛي حٌٕل٠ٛش ٍٔ ,ٗ٘ٔ:لةُٚ ٕٕٓ :حٌوِحٔةش ٍٗ ,ٖٖٔ:لةُٗٚ ,ٕ5ٗ :ةَف أر١ةخص
حٌّؽٍٕ ,ٔ٘3:ٕ ٟلُ.ٔٔ3 :
ّذا يف د وقد ْقطت من أ و ب و ج وتيم الض ا يف د :وَّْف الااي
اضتج » ،بىا
تام وكتَز َّعا ناقص و« ّ
«ّاف» ّ
الع ارة يف د :وإرتاعهم السَّ اجازه
ُحى ـ ٟى :كٕ١جٌ.
وٌح ـٚ ّ ٟآظخٔزٛيٚ ,عٕي ــخي ٚـَٗ ٟف حٌظٔ :ً١ٙطىٍُّ.
«عند اضتجازيني» ْقطت من أ و ب و ج و« ٍ
حينئذ» ْقطت من د
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أف يظفركا ل

هو
و،ر َج يها عن الصَاب
بال  ,زؿ َ

ىَ شاف األ داد
حاؿ أو مسيانُ ٌ ب ياف حاؿ «األ داد»
واصتمل ٌ

يبىدركف( )ٙلتخطئت

( )5انيهازاً للُرا

وتشنيعهم عليػو( )2وم ػادرهتم بيخطيئػو(ٓٔ)

يشطع

ف :يقّ ػَف

ب ى عليػ

كل جرل يءه من

لينقيصػو(٘) ّمػا

ذلك الالَ()3

لطيقػل وذُّػر(ٔٔ) لتػ فٌر الػ كاعي علػا التحػ ٌ ث بمثػل

ذلك إذا اتٌفق
عػػدـ وقَعػػو وىػػَ دليػػل علػػا إجمػػىع(ٖٔ) أ ػ اده الحجػػىزيين كالتميميػػين اظتضػػادين(ٗٔ) لػػو
ه
ٍسب العادة يف األقراف واظتيناظرين من أبنا الامػاف(ٕٔ)

وذ ِريىم

في (٘ٔ) تص يو ق ل

ففي عػ ـ قػل

ذلػك دلي ٌػَ علػى

 ,إذ ّْيَا عليو وما أنّروه()ٔٙ

ولك أف تقَؿ :ال( )ٔ5يلاـ من َّْهتم على ذلك جَاز ما ذُّر()ٔ3
يت مػن أ ّف «مػثلَهم»
ُ
القَـ ال َ
؛ ظتا ،ر َج عليو ُ

حاؿ من «بَ َشُر» ّاف واُاً لو قدـ صار( )ٔ2حاالً ّما يف:
ٌ
(ٔ)
(ٕ)

ـ ٟى :عٓ ؿخٔذ.
حٌّٜزخف حٌِّٕ َ١خىس (ِٕٚ .)ٟـِ ٗ١ىخْ «و ُؽَْ ـَش ُ ٚؼ ََؾ»ِ :ؼً ِي٠ش ِٚي.ٜ

(ٖ)
(ٗ)

ـ ٟؽ :إِٔ١ظٗ.
«ـىَٔ حٌٕ ْٛـظ٘ي٠ي ٌٍظلظّ١شٚ ,ؿّعٙخ أِخِٔ »ٟىخٔٗ ـ ٟىٚ« :حٌـٍّش كخي أِٔ ٚؤٔفش ٌز١خْ كخي
حٟ٤يحى» ٌ٘ٚح حٌى١ٓ َ٩ؤط ٟـِ ٟلٍّٗ وّخ ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ.

(٘)
()ٙ
()5
()3
()2
(ٓٔ)
(ٔٔ)
(ٕٔ)
(ٖٔ)
(ٗٔ)

ـ ٟىٌ :ظمظ.ٗ١٠
عٕي ــخي ٚـ ٟحٌَ٘فِ :زخىٍٓ٠
ـ ٟأ  ٚد  ٚىٌ :ظو ١جٗ.
ـ ٟىُ ِٓ :هلل.
وٌح ـ ٟىٚ ,لي ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.
ـ ٟأ  ٚؽ  ٚى :رظو جظٗ.
يف د :وشاع
الع ارة يف د :واظتناظرين من أبنا ابَ،اف
ْقطت من أ و ب و ج
يف ب :اظتعاندين و «ذريىم» ليست يف د

(٘ٔ)
()ٔٙ
()ٔٚ

عند جاؿ ويف الشرح :على
زاد يف أ و ب و ج :وعُ ّدي اظتصدر بػ«يف» ليضمنو مع ابرتاع ولعلو يقصد «دليَ» وىَ اُ مش ه ال مصدر
ّذا يف د والُيض ٕ ٚٔ٘:ويف أ و ب و ج :ظتا

()ٔٛ
()ٜٔ

يف د :قاؿ ابن مالك
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :قد اار
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ظتي مَحشاً لَ(ٔ)
َّ
ٌ
ؼ أي :ما بشر ؽتا َ عتم مَجَدا(ٕ)
واطتبُ ػتذو ٌ
ً
ٌ ٌ
أو «مثلَهم» اْم «ما»(ٖ) و ي يو ي بنا ٍ ب ا يو(ٗ) ظت هَ مثَ قَلو تعاُف:
ُ

ػذوؼ()5
ﭽﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯤ ﯥ ﭼ(٘) علػػى قػرا ة الُػػي ()ٙ
أي :مػػا مػػثلهم ػتاّيػاً
و«بَ َشػ ُػر» بػػدؿ منػػو واطتػػب ػتػ ٌ
ػتاّياً عتم()3

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ

()5
()3

ْ ق ختركتو
ػبد يف اظتقيضػػب ينظػػر :اليص ػري ٕٔٙٗ:
ّػػذا يف النسػػخ ،والص ػَاب :مػػا يف الَجػػَد بشػػر ؽتػػا الً عتػػم وىػػَ خت ػريع اظتػ ّ
و٘ ،ٕٙرقمٜٔٓ :
الع ارة يف د :أو مثلهم ىَ االْم
يف ج :وإ ا يو
الذاريات ٕٖٔ٘ :
« عٍ ٝلَحءس حٌفظق» ٌ ْ١ـ ٟى ٌٖ٘ٚ .حٌمَحءس لَحءس حٌـِّ ٍٛٙةٓ حٌمةَحءٚ .لةي لةَأ عخٛة ٌُ رَٚح٠ةش
أر ٟرىَ ٚكِّسُ
ٌ
ٚهٍؿ رخٌَـع:ٕ٠ .ةَ :حٌٔةزعش ٚ ٙٓ2حٌزلةَ حٌّلةٚ ٖٔٙ:3 ٢١حٌةيٍ
ٚحٌىٔخثٟ
ُّ
حٌّٚ ٗ5:ٔٓ ْٜٛحٌَٕ٘ ٕٚ ٕ3ٕ:اطلخؾ ـ٩٠ء حٌزَ٘ ِٕٚ ٗ2ٕ:عـُ حٌمَحءحص .ٖٔٔ:2
ّ٘ :َ:ٕ٠ع حٌٛٙحِعٍ ٕٖٖٚ ٕٖٕ:ٖ :لُ.3ٙ2 :
ُحى عٕي ــخي :حٔظ.ٝٙ
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فصل

(ٕ)
ممػػى يشػػب ت ػ اخل اللغػػىت اظتػ (ٔ)
ػو
َ
الس ػمىع» [ٔٓٔأ] تركيػ ي
ػذَّر فػػي «كتػػىب ٌ
ى
المراهو كق عق ل «ابن جطي» بىبى في «الخصىئص»(ٖ)
ن
ىى
كيشػب ي(ٗ) أي :ترّيػ ِ
ػب اظتػذاىب يف أاػػَؿ الن ػَ
ي

فػػي أصػ ؿ الفقػ

ثىلث يف مسال ٍ يها قَالف أـ ال (٘)
و

اث ق وؿ
[ٓٔٔج] إح ي
كالتلفيق بين المراهو :اليش يو
ي
قىؿ «ابن

المراهو يف اظتسػال

ا ذُّر()ٙ

جطػي»( :)5كذلػك أي( :)3ترّيُهػا

إلا و
بعض,

،ال ُهػم يف بػػاب ابرتػاع أكتػػَز

أف

يضػم( )2الن

ٌ

ػض المػراهو
ّ
ػَي بع ى

ػدؿ لػو قَلػو  -ػاصتم ُ مػر ٌاد بػو
كيطتحل(ٓٔ)[ٗٛد] ليسػيخرج مػن اظتػذى ني وي ّ

ما ََؽ الَاحد :-مرهبىن ثىلثىن.
ف «المىز ي» كىف يعتقػ مػرهو «ييػ يس» فػي رد المحػركؼ مػن الّلمػ
مثىل أ ٌ
ى
ى
ٌ
ِ
بعضػو
في التحقير أي :اليصػ ِري ألنّػو يػرد األشػيا ألاػَعتا كإف غىطً ىػي(ٔٔ) المث ي
ػىؿ عطػ  :عػن األاػَ احملػذوؼ ُ

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)

تدا َ،الل ات اظتذَّرة
يف ب :ما يش و
َ
عند جاؿ :تدا َ،الل ات السابق
(باب يف ترّيب اظتذاىب) ٖٚٔ:
يف أ و ب و ج :وش هو
عٍةة ٝػ٩ػةةش ألةةٛحي :حٌّٕةةع ِ ٍم ةخ ا ٘ٚةة ٛلةةٛي حٌـّٙةةٚ ٍٛحٌـةةٛحُ ِ ٍم ةخ ا ٘ٚةة ٛلةةٛي أ٘ةةً حٌ:ةةخَ٘.
ٚحٌظفٜةة ً١ـةةبْ ٌةةَِ ِٕةةٗ ٍـةةع ِةةخ أؿّعةةٛح عٍ١ةةٗ ِٕةةع ٚا ٨ـةة٘ٚ .٩ةة ٛلةةٛي حِ٢ةةيٚ ٞحٌةةَحُٞ
ٚحٌّظؤهَ :َ:ٕ٠ .ٓ٠حٌّلٜٛي ٗٚ ٔٓ5:ح٦رٙخؽ ٗٚ ٖٗٔ:حٌظلزَٗ َ١ف حٌظلَ.ٖٔٙ3:ٗ َ٠
حٌعزخٍس ـ ٟى :حٌ٘زِّ ٗ١خ ًوَ.
حٌوٜخث( ٚرخد ـ ٟطَو١ذ حٌٌّح٘ذ) ٖ.5ٔ:
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :أ« ٚ .ٚأ ٞطَو١زٙخ» ٌٔ١ض ـ ٟى.

()2
(ٓٔ)

وٌح ـ ٟيٚ ,عٕي ــخي :ط.ُّ ٠
وٌح ـ ٟيٚ ,ـ ٟد حٌ١خء ٍِّٙشٚ ,ـ ٟؽٔ :ظلًٚ .عٕي ــخي :طٕظلً رًٌ ٓ١ه ِةٌ٘زخ ا ػخٌؼةخاٚ .حٌعزةخٍس
ـ ٟىٕ٠ٚ :ظلً ٔ٠ظوَؽ ِٓ حٌٌّ٘ز .ٓ١ـخٌـّع ـَِ ٗ١حى رٗ ح٨ػٕخْ.
وٌح عٕي ــخي ٚـ ٟحٌوٜخثٚ ٚـ ٟحٌٕٔنُ :ؼ .َِّ١لخي حرةٓ حٌ ١ةذ ٕٚ :5ٔ2:حٌّةَحى ّ
أْ «حٌّؼةخي»
أ :ٞحٌ١ٙجش ٚحٌ١ٜؽش ,طٔظؽٕ ٟعٓ ٍ ّى حٌّلٌٚؾ رلَٚـٙخ حٌّٛؿٛىس ,ـظمزً حٌظٜؽ َ١رّ ٍ ٩ى.

()ٙ
()5
()3

(ٔٔ)
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» مضػارِع «و

رج و
ػاصتر بػدؿ مػن «يضػ » وبالنصػب حػاؿ
ػل -ب ّ

فيق ؿ فػي تصػغير(ٔ) «يضػ
حاؿ منو(ٖ)« :-يػ يٍ ً
ض » أل ّف أالو «يَ » ُ ذؼ منو ما ُحذؼ وذُ ّري
يى
كمػػذىب « ػػيب ي ً» إذا ا ػػت فا التحقيػػر :اليصػ ري مثىل ػ (ٗ)
ُ
ُ
د احملذوؼ
ير ٌ

ػ »(ٕ) ا ىػم

يئيػػو الػػيت يسػػي قها ال ػػاب

ال

ضي »(٘).
فيق ؿ« :يي ى

نحداث ٍ
قَؿ مرّّ ٍ
ب منهما من ترّيب اظتذاىب
ُ

ككػػىف «المػػىز ٌي»

يػػرل :يعيقػد

أم « ػػيب
ر ى

ً ()ٙ
ػاده ومذىَػو
ي »  :اعيقػ َ

فػػي صػػرؼ ُِ حػ ً

()3
()5
علىمىن ؛ أل ّف الصي قد زالت لُظاً واضتجيّ َ بالعلمي ذى ت مع ً
« ىج ى ا ور» ى
()2
س» ال يصرف
كّاف «يي ي ي

إبقا ظتا ّاف ّما ّاف(ٓٔ)
ً

و من مرهو
تحصل(ٔٔ) لػ«المىز ي» من ترّيب اظتذاىب
فق
ٌ
مرهو مرٌك ه
ه
ٌ

الرجلين(ٔ)ٔٓٛ[,ب] كه

أي :اظترّّػب منػو وأ ػرد ب ػراد لُػ مرجعػو جاريػاً علػى األ صػ يف مثْلػو وإف ّػاف أ صػ َ

منػػو رت ػ اظتض ػػاؼ للمث ػ ق ػػاؿ تعػػاُف :ﭽ ﮆ ﮇ ﮖﮗﭼ(ٕ)
ُ

ػرؼ عل ػػا
ولػػذا أ،ػ َػب عنػػو بػػا نني قتػػا(ٖ) :الص ػ ي

(ٔ)
(ٕ)

عند جاؿ ويف اطتصائص :حتقري وقد ْقطت من د
«مضارع و » ليست يف د

(ٖ)

زاد يف د :ما حذؼ وذري قاؿ ابػن الطيػبٕ :ٕٚٓ:قَلػو( :اْػم رجػَ) ىػَ بالنصػب علػى اضتػاؿ أي :يف حػاؿ ّػَف
ىذا اللُ نُقَ عن الُعلي واػار علمػاً قػَؿ الشػارح «إنّػو اػُ لػػ(يض ) يقػرأ بػاصتر» ذػريُ جػا ٍر علػى القَاعػد ػال
مع لو

(ٗ)
(٘)

يف أ و ب و ج :ثالو
:ٕ٠ةَ لةٛي ٠ةةٓٚ ْٔٛة١ز ٗ٠ٛـةة( ٟرةخد طلم١ةةَ ِةخ كةٌؾ ِٕةةٗ ٠ ٨ٚةَى ـةة ٟحٌظلم١ةَ ِةةخ كةٌؾ ِٕةةٗ)
حٌىظخد ٖٚ ٗ٘ٙ:حٛٛ٤ي ـ ٟحٌٕلةٗٚ ٘5 ٘ٙ:ٖ ٛةَف حٌ٘ةخـ١ش ٔٚ ٕٕٗ:حٍط٘ةخؾ حٌ٠ةَد
ّٔ٘ٚ ٖٙٙٚ ٖٙ٘:ع حٌٛٙحِع .ٖٔ5:ٙ
يهن المػات) ٖ ٖٔٓ:وينظػر:
الّياب (باب ما ينصرؼ وما ال ينصرؼ من بنات اليا والَاو اليت اليا ات والَاوات ّ
اظتقيضب ٕٔٛٓ:
اظتنصف ٕ ،ٙٚ:وٓ ٚوشرح اظتلَّي ٖٓ٘
ّذا الع ارة يف د ويف أ و ب و ج :أل ّف الصي زالت لُظاً واصتمعيّ َ
يف د :ورأي

(ٓٔ)
(ٔٔ)

ينظر رأيو يف الّياب ٖٖٕٔ:
ُحى عٕي ــخي ٚـ ٟحٌوٜخث :ٚاًحا.

()ٙ
()ٚ
()ٛ
()ٜ
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مػػرهو « ػػيب ي ً»,

كالػػرد لليػػا احملذو ػ

ٌ

س» .فيقػ ؿ(ٗ) علػػا مرهبػ
علػػا مػػرهو «يػ ي

ػب مػػن اظتػػذى ني(٘)
ػذىب «اظتػػازٓف» الصػ ِ
ػرؼ والػػرِد اظترّّػ ِ
مػ ِ
ّ

ّ

أيت
ر ي
«يَػ ُْ َعَ»

فػػي

تحقيػػر :تصػ ِري

ا ػ ًػم رجػ وػل ػػميتى «يػػرل»:

وَّْف الي يي وّس ِر اعتماة و ي ِ الي يي األ،رية منَناً()ٙ
ِ
الرا
ّ
ّ
بضم الي ييّ ّأولَو و ي ِ ّ
ييػ ىريٍئيٌىنّ :

ػركؼ( )3أي :اعتمػػاَة مػػن «يػػرل»()2؛ إذ ّػػاف أصػػل
يػػر ٌد( )5المحػ ى

علا ق ؿ «ي

«يى ػ ٍرأىل»(ٓٔ) بػػَزف

ظرؼ لػ«رد احملذوؼ» [ نقلت حرّ اعتماة للرا مث حذ ت لالليقا الساّنني ] (ٔٔ)
ُ ْ
س»ّ ٌ :
ّ ُ
ى

وعلى قَؿ «ْي َيو»(ٕٔ)
ٍ
ُي»
يقَؿ يف تص ريه« :يػَُر ّ
ي» بضم ُي ٍ يشديد حتييّ ّما يُص ّر «قُا» على «قُ ّ

كيصرؼ علا ق ؿ « يب

ي ً» لاواؿ مان الصرؼ الذي ىَ وزف الُعَ

باليص ري(ٖٔ)

ك[ ي ػ
اليص ري()ٔٙ

س] ي ػػرد(ٗٔ)
ػذوؼ وىػػَ اعتمػػاة لليص ػ ري
احملػ َ
ٌ

فتق ؿ على قَؿ «يَن َ »« :ر ي
أيت ى ٌ

كال

يص ػػرؼ(٘ٔ) اْيص ػ اباً للمن ػ مػػن ق ػ ِػَ

ٍ
مصروؼ
ذري
ييػريٍئي» باعتماة َ

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5
()3
()2
(ٓٔ)

ـ ٟؽ :حٌفَ٠م.ٓ١
حٌظلَٚ .ٗ :ٙٙ ُ٠لي ٓزك ًوَ٘خ ـ 2ٖ( ٟأ).
حٌعزخٍس ـ ٟىٚ :أـَى َٔ:حا ٦ـَحى َِؿعٗ ٚاْ أهزَ عٕٗ رخػّٕ٘ ٓ١خ.
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ  ٚي  ٚحٌوٜخث :ٚـظمٛي.
حٌعزخٍس ـ ٟىّ ٍ ِٓ :ى حٌّلٌٚؾ ٌٍظٜؽ.َ١
ِىخْ حٌ٠ز ٢ـ ٟى :ـظّ ٜؽَٖ رخعظزخٍ أ.ٍٗٛ
ـ :ّ ٟـَ١ىٚ .عٕي ــخي :ـَ ّىٚ .ـ ٟحٌوٜخث :ٚـظَ ّىٚ .ـ ٟىّ ٍٚ :ى.
عٕي ــخي ٚـ ٟحٌوٜخث :ٚحٌِّٙس.
ِىٍَص ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٌٚ .عٍٙخَ٠ :ث .َٜ٠ ٟأَ٠ َٜ٠ :ٚث.ٟ
«اً أ ََْ٠ ٍٗٛأَٔ١ٌ »ٜض ـ ٟحٌوٜةخث:ٕ٠ .ٚةَ :حٌىظةخد ٕٗٚ ,ٔٙ٘:ةَف حٌٍّةٛوٚ ,ٖ5ٓ ٟحٌّّظةع
ٕ.ٕٙٓ:
زيادة من د
أٚ :ٞأ ِّخ عٍ ٝلٛي ٓز.ٗ٠ٛ١
يف أ و ب و ج :لػاواؿ مػان الصػرؼ مػن وزف الُعػَ باليصػ ري ويف د :لػاواؿ مػان الصػرؼ وىػَ باليصػ ري وزف الُعػػَ
وقد ا ت الع ارة من الُيض ٕٕٚٔ:
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :ال يرد والايادة من جاؿ

(٘ٔ)
()ٔٙ

زاد يف أ و ب و ج :على يَن ويف د :على قَؿ يَن
الع ارة يف د :اعي اراً بَجَد اظتان َ اليص ري

(ٔٔ)
(ٕٔ)
(ٖٔ)
(ٗٔ)
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ك« ػ ػػيب ي ً»

يصػ ػػرؼ(ٔ) ظت ػػا م ػ ّػر

كال

ػذوؼ إبق ػػا ً ظت ػػا ّ ػػاف ّم ػػا ّ ػػاف(ٕ) عل ػػى قاعدت ػػو
د احمل ػ َ
يػ ػػر ٌ

ييػريٌػىن» بضػم ُػػي ٍ والي ييّػ
ى

(
ػت
فيقػ ؿ ٖ) علػػى مذى ػو« :رأيػ ي
اليص ِري في اليىء المطقلب عن اللف(ٗ) اظتنقل ِ عن اليا (٘)
()ٙ
ً
مرهو «المػىز ٌي» ب ّػالرّد والصػرؼ مػن()5مػرهو الػرجلين
و
فق
ى
عرفت ترٌك ى
الصرؼ من قَؿ «ْي ِ
َيو»
الرد من قَؿ «يَن َ » و َ
الرجلين اَ،ذ ّ

مشػددةٌ ّمػػا قػاؿ :بإدغػػىـ يػػىء

التحقيػػر أي:

ع وأُع ِرب ظتضارعيو االْم يف اب اـ واليخصيص
صري :إعرابُو ر ٌ
ومن ذلك أيضاً اظتضار ُ
ع قاؿ ال ّ
وقاؿ الَّيف :إنّو أاَ يو العيَار(ٍ )3
معاف عليو تُيقر إُف ابعراب(ّ )2اظتعآف
ٌ
ّ

اظتعيَرة على االْم(ٓٔ)

ػػذىب [ٕٓٔأ ٔٔٔج] «ابػػن مالػ ٍ
ػك»(ٔٔ) إُف مَا ق ػ ال ص ػريني يف رعيّ ػ إعرابػػو ومَا ق ػ ِ الّػػَ يني يف مقيضػػى
ب من اظتذى ني اظتذَّرين
إعرابو قَلو بنعرابو العيَار اظتعآف وأنّو رعي مرّّ ٌ

ػَؿ بعػػض الن ػػاة(ٕٔ)« :إ ّف ر ػ اظتضػػارع اظتعيػػَ مق ػ ّدٌر(ٖٔ) وغتامػػو(ٔ) ٍػػذؼ حػػرؼ العلّ ػ »
ومػػن ذلػػك أيض ػاً قػ ُ

مرّّب من مذى ني(ٕ)
ٌ

(ٔ)
(ٕ)

يف أ و ب و ج :يصر و
«ارمخ اء ٌّخ وخْ وّخ وخْ» ٌ ْ١ـ ٟى.

(ٖ)
(ٗ)

يف أ و ب و ج :يقَؿ
أ :ٞرعي طٜؽ.»َٜ٠« َ١

(٘)

أ :ٞـةة ٟأٛةةً حٌفعةةًّ ّ
 ْ٤أٛةةٍٗ «َ٠ةةَْ أَ :»ٞلٍزةةض حٌ١ةةخء أٌف ةخاٌ ,ظلَّ وٙةةخ رعةةي ـةةظق ,ـؤٛةةزق «َ٠ةةَْ أَ.»ٜ

()ٙ
()5
()3
()ٜ
(ٓٔ)

(ٔٔ)
(ٕٔ)
(ٖٔ)

ٚكٌُـض ِٕٗ حٌِّٙس ,رعي ٔمً كَوظٙخ اٌ ٝحٌٔخوٓ لزٍٙخ.
وٌح ـ ٟحٌوٜخثٚ ,ٚعٕي ــخي :عَُؾ.
وٌح ـ ٟحٌوٜخثٚ ,ٚعٕي ــخي :عٓ.
أ :ٞطٛحٍى.
ّذا يف د والُيضٕ ٕٖٚ:ويف أ و ب و ج :يُيقر إُف األبَاب
:ٕ٠ةةَ :حٌىظةةخد (رةةخد ِـةةَ ٜأٚحهةةَ حٌىٍةةُ ِةةٓ حٌعَر١ةةش) ٔٚ ٔٗٚ ٖٔ:حٌّمظ٠ةةذ (رةةخد اعةةَحد
ح٤ـعخي حٌّ٠خٍعش) ٕ(ٚ ٕٚ ٔ:رخد اعَحد ِخ ٠عَؾ ِٓ ح٤ـعخي) ٗٚ 3ٔٚ 3ٓ:حٛٛ٤ي ـٟ
حٌٕلٚ ٔٗٙٚ ٔٗ٘:ٕ ٛحٌعًٍ ـة ٟحٌٕلةٚ ٙ2 ٛأٓةَحٍ حٌعَر١ةش ٚ ٗٙحٜٔ٦ةخؾ (حٌّٔةؤٌش)5ٖ :
ٕٚ ٘ٗ2:حٌّٔةةؤٌش ١ ٖٗٗ )5ٙ :ؿةةٛىس ِزةةَٚن ٚحٌٍزةةخد ٕٚ ٕٓ:حٍط٘ةةخؾ حٌ٠ةةَد ٕ3ٖٗ:
ٚ 3ٖ٘ٚحٌظٌٚ ً١٠حٌظىّٚ .ٕٔٗ:ٔ ً١ـ ٟح٤هٔ َ١مخٕ ِع حرٓ ِخٌه.
َٗ :َ:ٕ٠ف حٌظٔ.ٖ٘ٚ ٖٗ:ٔ ً١ٙ
ٌ٘ح لٛي حرةٓ ِخٌةه ٚطزعةٗ حرةٓ ٘٘ةخَ:ٕ٠ .ةَٗ :ةَف حٌظٔةٚ ٘٘:ٔ ً١ٙحٌظةٌٚ ً١٠حٌظىّ١ةً ٕٔٓٓ:
ِٚخ رعي٘خ َٗٚف ٌٗ ٍٚحٌٌ٘ذ ٕ, ٖٙ-ٙحٌظ٠َٜق ّٔ٘ٚ 2ٕ:ع حٌٛٙحِع ٔ.ٔ53:
« ّ
اْ ٍـع حٌّ٠خٍع حٌّعظً ِم ّي ٌٍ » ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :اً ـَع حٌّ٠خٍع حٌّعظً ِميٍ.
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إذ من قاؿ بيقدير ابعراب جعَ جامو ٍذؼ ذلك اظتقدر(ٖ)
ّ
ومػن قػػاؿ بعػػدـ تقػديره أل ّف(ٗ) إعػراب االْػػم إّفتػػا قػدر ألاػػاليو وال ّػػذلك(٘)
اب( )ٙمقػ ّدٌر ػػنذا
ُّ
الُعػَ ػػابعر ُ

أَ ،ذ من نُ
جا اصتازـ وَف كتد أ ر الر ِ أو النصب َ

ضالت يف ال دف أَ ،ذ من نُ قَة [ال دف]()3
الّلم ()5
ٍ
اظتسهَ إذا َف كتد
َ
ّ
ّالدوا ّ
القَؿ بيقدير ابعراب ر عاً وح ْذ ِ
ؼ ِ
اآلِ ،ر جاماً مرّّب( )2من اظتذى ني اظتذَّرين
َ

ٌ

ن و عليو اظتصنف يف «النّت»(ٓٔ) معرت اً بو القَؿ بذلك (ٔٔ)
ّ
ّ

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5
()3
()2
(ٓٔ)
(ٔٔ)

وٌحٌٚ ,عٍٙخٚ :ؿِِٗ.
أٌ٘ ًٛح حٌىِ َ٩ؤه ِٓ ًٛحٌظ٠َٜق (ٔٚ )3ٙ:لَ٠ذ ِٕٗ ـ ٟحٗ٤زخٖ ٚحٌٕ:ةخثَ (رةخد ح٦عةَحد
ٚحٌزٕخء) ٕ ٖ٘٘:عٓ حرٓ حٌٕلخّ ـ ٟحٌظعٍ١ك عٍ ٝحٌّمَّ د.
 ٛ٘ٚلٛي ٓة١ز ٗ٠ٛوّةخ ـة ٟحٌظٜةَ٠ق .لةخي حٌ٘ة١ن هخٌةي حُ٘٤ةَ :35:ٔ ٞػةُ ٌ ّّةخ ٛةخٍص ٛةٍٛس
حٌّـةةِٚ َٚحٌَّـةةٛع ٚحكةةيس ـَّ لةةٛح رّٕٙ١ةةخ رلةةٌؾ كةةَؾ حٌعٍةةشٚ .لةةخي أرةة ٛك١ةةخْ ـةة ٟحٍط٘ةةخؾ
حٌ٠ةةَد رعةةي لخع ةيس كةةٌؾ كةةَؾ حٌعٍةةش ٌٍّ٠ةةخٍع حٌّـةةِٚ :3ٗ3:ٕ :َٚحٌّ٘ةة ٍٛٙحٌّمةةَّ ٍ أّٔٙةةخ
َك ٌَـَٙخ حٌـخَُ ٚحٌٌ ٞلَّ ٍٔخٖ ـ ٟحٌَ٘ف ٚؼ َٖ١أّٔٙةخ طلةٌؾ عٕةي حٌـةخَُ  ٨رخٌـةخَُ:ٕ٠ .ةَ اّ٠ةخء
ٓةة١زٌ ٗ٠ٛةةٌٌه ـةة ٟحٌىظةةخد (رةةخد ِـةةخٍ ٞأٚحهةةَ حٌىٍةةُ ِةةٓ حٌعَر١ةةش) ٔٚ ٕٖ:حٌةةٌ ٞـةةٗ ٟةةَف
حٌَٔ١حـٌٍ ٟىظخد (ٕ َ١٘٠ )٘3-٘ٙ:اٌّ ٝ
أْ حٌلٌؾ عِ٩ش اعَحد.
حٌـخٍّ ٚحٌّـَ ٍٚهزَ ( َِ ْٓ).
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٌٌٌ :ه.
ٌعٍٙخ :ـ ٗ١ـَع.
ٌ٘ٚح لٛي حرٓ حٌَٔحؽ وّخ ـ ٟحٌظ٠َٜق :َ:ٕ٠ .حٛٛ٤ي ـ ٟحٌٕل.ٔٙٗ:ٕ ٛ
حٌِ٠خىس ِٓ أَٓحٍ حٌعَر١ش ٗٚ ٕ3حٌظ٠َٜق.
ـ ٟأ  ٚدَِ :وز.ٓ١
يف النّػػت اظتط ػػَع ٔ ٕٕٙ ٕٙنقػػَ ّػػالـ أ حيػػاف وابػػن ىشػػاـ يف شػػرح اليسػػهيَ وابػػن السػراج مثّ قػػاؿ :واظتصػػنّف

الضم وحذؼ اضترؼ اصتازـ وىَ ؼتالف للقَلني رتيعاً
رت بني دعَى تقدير ّ
قَؿ بعض الن اة» لي يف د
من قَلو «ومن ذلك أيضاً ُ
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قىؿ «أب البىقىء ُالعّ َْػب ّي» في

جىء في الشعر «ل
ك«ل

الثآف

«التبيػين»(ٔ)
ػني»(ٕ) بيشػديد عينػو-
-منقػَؿ مػن مصػدر «ب َ

جػىء

الم» يف قَلو[ :من الطَيَ]

(ٖ)

وّم مَ ٍن لَالي ِ
ت
َ

الؾ»(ٗ) ّقَلو[ :من السري ]

فقػػىؿ معظػػم

في م

مسأل

ً جر

لَالؾ يف ذا العاـ َف أَحج ِع (٘)
َ
ُْ

ػىؼ يف
األوؿ كالكػ ي
البص ػرييٌن يف «لػػَال» االميناعيػ  :جتػ ّػر الضػػمري اظتيّصػػَ واليػػىءي يف ّ
ا

كقىؿ «الخفش»(ٔ) من ال صر ّيني كالك فيٌ ف(ٕ) :قتػا في م ػ رفػ و

علػى أاػَ «لػَال»

«لػَال» [ٜٔٓب] و ّأعػػا(ٖ) تليهػػا اظت يػػدأ وال عمػ َػَ عتػػا يػػو أاػالً واْػػيُعري لُػ اهػػرور للضػػمري اظتر ػػَع ع ّْػ َ اْػػيعارةِ اظتر ػػَع

للمجرور يف «بك أنت» و« أنا»(ٗ)

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

(ٗ)

(٘)

ٌُ أؿيٖ ـ .ٗ١حٌعىزةَ٘ ٞة ٛعزةي هللا رةٓ حٌلٔةِ ,ٓ١لةذ حٌةي ٓ٠حٌّظةٛـٓ ٝةٕش ٘ٙٔٙة  .رؽ١ةش حٌٛعةخس
ٍٕ ,ٖ3:لُ.ٖٔ5٘ :
ـ ٟحٌف 5ٕٗ:ٕ ٞ١أّٔٗ ِٜيٍ «طزِٚ .»ّٓ١خ ٕ٘خ ٘ ٛحٌٜٛحد.
ٚحٌز١ض رظّخِٗٚ :وُ ُِ ١ِ ٞ٨ٌٛ ٓ١ٛ
رؤؿَح ِِٗ ِٓ لُ ٍش حٌِّٕ١ك ُِ َْٕٞٛٙ
لض وّخ ٜ٘ٛ
َ
ِِٙ٘ :ٓ١ٛي ِٓ ِ٘خ٘ي حٌلَد١ٚ .لضٍ٘ :ىضَ ٚ .أؿَحَ :ؿّع «ؿََ» ٛ٘ٚ ,حٌـٔةيٚ .حٌمٍُةشِ :ةخ
حٓظيحٍ ِٓ حٌـزًٚ .حٌِّٕ١ك :أعٍ ٝحٌـزًٚ .ؿٍّش «ٌةٛ »ٞ٨ٛةفش «ِة٘ٚ .»ٓ١ٛةِ ٛةٓ لٜة١يس ٍ٠ٛ١ةش
ٌ٠ِ١ي رٓ حٌلىُ حٌؼمف ٟحٌـخٍ٘٠ ٟعخطذ رٙخ حرٓ عّٗ ٚل ً١أهخٖٚ :َٜٚ٠ٚ .أٔض حِةَإ ٌة٘ٚ .ٞ٨ٛةٛ
ـةة ٟحٌىظةةخد ٕٚ ,ٖ5ٗ:حٌوٜةةخثٚ ,ٕ٘2:ٕ ٚحٌّف ّٜةةً ٖ٘ٔٚ ,حٜٔ٦ةةخؾ ٍٕ ,ٙ2ٔ:لةةُ,ٖٗٗ :
ٚحٌّمخٛي حٌٕل٠ٛش ٍٕ ,ٗٗٓ:لُٚ ,٘٘2 :حٌوِحٔش ٍ٘ ,ٖٖٙ:لُ.ٖ2٘ :
 :َ:ٕ٠حٌىظخد (رخد ِخ ٠ىَّ٠ِ ْٛحا ـ ٗ١حِ ُٓ٨ظل٨ٛا عٓ كخٌٗ اًح أه َٙرعةيٖ حٓ٨ةُ) ٕٖ5ٖ:
ٚحٜٔ٦خؾ (حٌّٔؤٌش(ٚ ٙ35:ٕ )25 :حٌّٔؤٌش ١ ٘ٗ3 )ٔٓٓ :ؿٛىس ِزةَٚن ٛٚٚةؿ حٌّزةخٟٔ
(ٌٚ ٖٙٗ )٨ٛحٍط٘خؾ حٌَ٠د ٗٚ ٔ5٘5:حٌـٕ ٝحٌةيحٌٔ( ٟةِٚ ٕٙٓ )٨ٛؽٕة ٟحٌٍز١ةذ (ٌة)٨ٛ
ّٔ٘ٚ ٖٙع حٌٛٙحِع ٗ.ٕٓ3:
ٛيٍٖ :أَْ َِ ْٚ
ض رعٙ١ٕ١خ ِٓ حٌٛٙىؽ : ٍٞٚٚ .كزّخ ا  ٨ٌٛٚأٔض ٌُ أهَؿٌٗ٘« ٚ .ح» ِىخْ «ـً ٟح».
ٚلخثٍٗ عَّ رٓ أرٍ ٟر١عش ـ ٟىٛ٠حٔٗ ٍٔ ,ٕٔ5:لُٚ ,55 :رعيٖ:
 ٌٛٚطَوضَ حٌلؾّ ٌُ أهَؽ
أٔضَ اٌّ ِ ٝىشَ أهَؿظَٕٟ
أٗخٍص٠ .عٕ :ٟهخ١زظٗ كز١زظُةٗ ِّٕٚة ْ
ْ
ض عٍ١ةٗ رظل ّّةً حٌّ٘ةخ ّ
ق ٤ؿٍةٗ٘ٚ .ة ٛـة ٟحٜٔ٦ةخؾ
ٚأِٚض :
ٍٕ ,ٙ2ٖ:لةةُٚ ,ٖٗٙ :حٌّف ّٜةةً ٖ٘ٔٗٚ ,ةةَف ل ةةَ حٌٕةةيٍ ,ٕ٘ٔ ٜلةةُّ٘ٚ ,ٖٔٔ :ةةع حٌٛٙحِةةع
ٍٗ ,ٕٓ2:لُٚ ,ٕٖٔٔ :حٌوِحٔش ٍ٘ ,ٖٖٖ:لُ.ٖ2ٗ :
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قػىؿ «أبػ البىقػػىء» :كعطػ

م مػن رتلػ

القَلني اظتذَّرين:

ِالُّػػر والنظػر أ ٌػ يمكػن يهمػػا أمػراف آخػراف

أحػ ي همى :أف ال يكػ ف للضػمير م ػ ه مػن ابعػراب(٘) لتعػ ٌرر العىمػػل
أُريد مطل ُقو وإف أُريد اللُ ُ

()ٙ
عىمل لم يكن
ػنَػ َع ْم -فإذا لم يكن ه

ممتط اناع ً أف يك ف الضمير ال م

ىل

صل أي :م ِريه
كىل ىف ٍ

ػاز عالقيػو اظتشػا
صَ» علػى الصػ ي ح ٌ
ػرؼ وأ ّف إ ػالؽ الضػمري عليػو غت ٌ
و يو أ ّف «ال َُ ْ

ابعراب ال يش و بو االْم الذي ىَ خبال و يف ذلك()5
ُ ّ
ُ

يػو ُ -منػ إف

ػت أمػره
عمػل ,علػى مػا علم َ

ه

ذػػري

كغي يػر

لػذا ال ػتػَ لػو [٘ٛد] مػن

ػػمىئر()2

()3
ػو؛ ل ٌػ ػ م ػػن
كالثػػآف يمك ػػن أف يق ػػىؿ :م ػػعي أي :الضػػم ِري ص ػ ه
ص ,أال ترل
المطص ب .كال يلاـ من ذلك :من َّنو منصَباً أف يك ف ل
عىمل مخص ه
ه
أيّهػػا الصػػاٌف للخطػػاب -أ ٌف التمييػ ػ ىا عػػن اظتُػػرد ف ػػي حػ ػ «عشػ ػرين ًد ٍرهمػ ػىن» و«عنػػدي ر ػ ٌػَ زييػ ػاً» الػب
ىصو ل علا التحقيق كإ ٌمى ه مشبٌ ه بىلمفع ؿ حيث كىف فضل ن ,اشػ هو بػو نص ٌ
ى

يصي و(ٓٔ)

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

ٍ َ:ٕ٠أ ٗ٠ـ ٟحٌّمظ٠ذ (رخد ح٤ـعخي حٌظ ٟطّٔ ٝأـعخي حٌّمخٍرش) ٖٚ 5ٖ:حٌّزَى ٕ٠ىَ ِـٟء
حٌىخؾ ٚحٌ١خء رعي (ٌّ َ٠ٚ )٨ٛى عٍ ٗ١حٌّٔخع.
ِ :َ:ٕ٠عخٔ ٟحٌمَآْ ٌٍفَحء ٕ.3٘:
ـ ٟىّٙٔ٤ :خ.
حٌٜةةٛحد أْ ّ٠ؼّةةً رة «أٔةةخ وؤٔةةضَ » «ٚأٔةةض وؤٔةةخ» وّةةخ ـةة ٟحٌّٜةةخىٍ ِ ْ٤ةةخ ِؼّةةً رةةٗ ٟةةّ َ١ـٜةةً

(٘)
()ٙ
()ٚ

ٌٍظٛو١يٚ .لي طزعٗ حرٓ حٌ ١ذ ـ ٟحٌف ٞ١ـًٌ ٟه ٕ.5ٕٙ:
ّذا يف د وليست يف أ و ب و ج
عٕي ــخيٚ :اًح.
« ػػال يُشػّو بػػو االْػ ُػم الػػذي ىػػَ خبال ػػو يف ذلػػك» لػػي يف د ذىػػب اطتليػػَ إُف أنػػو اْػػم ال ػتػػَ لػػو واألّثػػر ّمػػا قػػاؿ

()3
()ٜ
(ٓٔ)

ص ػ ػالً) ٕ ،ٖٜٚ:وابنصػ ػػاؼ (اظتسػ ػػال  ،ٚٓٙ:ٕ )ٔٓٓ :و(اظتسػ ػػال  ٘ٙٚ )ٖٔٓ :مػ ػػن جػ ػػَدة مػ ػػبوؾ ،وارتشػ ػػاؼ
الضػ ػػرب ٕ ٜ٘ٔ:وٕ٘ ،ٜواصت ػ ػ الػ ػػدآف (ىػ ػػَ) ٖٓ٘ ،ٖ٘ٔ ،وم ػ ػ الل يػ ػػب (ىػ ػػَ) ٖ ،ٗٙ٘ ،ٗٙو ط اطتطيػ ػػب
ٗ ،ٖٗٙ:و٘ ،٘ٚٓ:وحاشي الشم ٕ ،ٔٛٙ:وقت اعتَام ٕٖٔٙ:
ـ ٟىٚ :ح َِ٤حٌؼخٔ.ٟ
يف أ و ب و ج :مري
ـ ٟىٜٔ :زٗ.

الشػارح علػى أنػػو حػرؼ والَّ يػػَف علػى أ ّف لػػو ػتػالً مػػن ابعػراب ينظػػر :الّيػاب (بػػاب ال تّػَف «ىػػَ» وأَ،اهتػا يػػو
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ككػػرلك ق ػ ل م« :لػػي ًم ٍل ػؤه عس ػالن»(ٔ) ف

كلػػيس لػ
عىمل
ه

ػو :عامػ ٌػَ للنصػػب
أي« :عسػالً» ىصػ ه

ػػرا أي« :عس ػالً»

مطص ػ

ب دتيي ػااً لػ ػ«ملػػءه»
ه

علػػا التحقيػػق .كإ ٌمػػى(ٕ) هػ مشػػبٌ ه بمػػى لػ

صب بذلك الش و
نُ َ

وىػػذا يػػو نظػػر ظػػاىر؛ أل ّف ابع ػراب ال يّػػَف إالّ عػػن(ٖ) عامػ ٍػَ وعاملُػػو ىنػػا ىػػَ االْػػم اظتُسػػر بػػو والش ػ يو(ٗ)
ٌ ٌ
ُ
باظتُعَؿ بو يعمَ يو ما ال يعمَ يو(٘) لَال ذلك الش و ال أنو ال عامَ يو()ٙ
ّ

َ

()5
ػل
وحيػػث عُلػػم سػػاد ذلػػك يُسػػد مػػا بنػػاه عليػػو بقَلػػو :كمثػ ي
الطصػػو()3
ػب بػػال عامػ ٍػَ
للضػػمري [ٖٓٔأ] فػػي «ل ػ الم» ك«ل ػ الؾ» أي :يف أنّػػو [ٕٔٔج] نُصػ َ
ي
اظتما ل ػ

يف نصػ و بقَلػػو :كه ػ

مىئر المطص

أي :الش ػ وُ القػػائم بػػو

ذلػػك اليميي ػ ِا عػػن مُػ ٍ
ػرد يف نص ػِو بػػال عامػ ٍػَ

أف يك ػ ف( )2مطص ػ

بىن ػت ػالًّ

ػني وجػػو
وبػ َّ

مػػن حيػػث كػػىف مػػن

ب يف «أّرم » نُصػب بعػد «لػَال» لشػ هو بالضػمري اظتُعػَؿ بػو ّمػا نُصػب دتييػا االْػم اظتػ هم لشػ هو

باظتُعَؿ بػو يف الُضػل (ٓٔ) والشػ هيّ لػو بػاهرور يف «ذالمػي» ال تُّػي يف ج ّػره(ٔٔ)؛ ألنّػو َف يُعهػد اصت ّػر للشػ و جػروٍر مػا

خبالؼ اظتنصَب(ٕٔ)

(ٔ)

 َ:ٕ٠حٌّؼخي ـ :ٟحٌىظخد (رخد ِخ ٠عًّ ـ١ةٗ حٌفعةً ـٕ١ظٜةذ كةخي ٚلةع ـ١ةٗ حٌفعةً ٌٚة ْ١رّفعةٛي)
َٔٗٚ ,ٔ5ٖ:ٕ ٗٗ:ف حٌٔةَ١حـ ٟـة ٟكخٗة١ش وظةخد ٓة١زٚ ٔٔ5:ٕ ٗ٠ٛحٌّمظ٠ةذ (رةخد ِٔةخثً
«وةةُ» ـةة ٟحٌوزةةَ ٚحٓ٨ةةظفٙخَ) ٖٚ ٙ5:حٛ٤ةةٛي ـةة ٟحٌٕلةةٚ ٖٕٔ:ٔ ٛأٓةةَحٍ حٌعَر١ةةش ٖ,ٔ3
ٚحٌّفَٗٚ ٙ٘ ًٜف حٌىخـ١ش حٌ٘خـ١ش َٕٗٚ ,55ٔ:ف حٌىخـ١ش ٌٍَ.ٖٙ:ٕ ٟٟ
«ٌٍِ ٟئٖ» ـ ٟحٌٕٔن :ـ.ٖ٥ِ ٟ

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ

()ٚ
()ٛ
()2
(ٓٔ)
(ٔٔ)
(ٕٔ)

يف أ و ب و ج :إفتا دوف واو
وٌح ـ ٟى ٚحٌفٚ ,5ٕ3:ٔ ٞ١ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :رّٓ ٛ٘ٚ .ه ؤ.
ـ ٟىٚ :حٌ٘زٗ.
أ :ٞـ ٟحٌّفعٛي رٗ.
 :َ:ٕ٠حٌىظخد (رخد حٌٜةفش حٌّ٘ةزٙش رخٌفخعةً ـّ١ةخ عٍّةض ـ١ةٗ) ٔ(ٚ ٕٓٗ:رةخد ِةخ ٕ٠ظٜةذ ٔ٤ةٗ
لز١ق أْ ٠ىٛ ْٛفش) ٕٚ ٔٔ5:حٌّمظ٠ذ (رخد حٌظزٚ ٓ١١حٌظّٚ ٖٖ ٖٕ:ٖ )ِ١١حٌٍزةخد ٕٔ25:
ٚحٌظ٠َٜق ّٔ٘ٚ ٙٔ3 ٙٔ5:ع حٌٛٙحِع ٗ.ٙٗ:
ّذا الع ارة يف د ويف أ و ب و ج :وحيث ت ّني ما قررناهُ[ يف ج :قدرناه] ُعلم
عند جاؿ :نتّن
عٕي ــخي٠ :ـعً.
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :الُضيل وىَ حتريف ويف الُيض ٕ :ٕٜٚ:الُضلي
ـ ٟى٠ ٨ :ىفٌ ٟـَّٖ.
ـ ٟى ٨ٚ :وٌٌه حٌّٕٜٛد.
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فإف قيل :الحكم بأ ٌ
ف م ع صو ش هاً باظتنصَب(ٕ) ٍ
خالؼ اإلجمىع يف الضمري اظتيّصػَ بعػد
بعامَ
ي
ظتقيضى ابعراب كأ ٌ
ه
الث عتما:
بعد «لَال»؛ إذ اإلجمىع -أظهر د عاً الحيماؿ عَد الضمري لػ«،الؼ»-
مطحصر في ق لين ال َ
ه
أي :الضػمري اظتػذَّر(ٔ)
َ

ال م ػ ى لػ

مػن ابعػراب لعػدـ العامػَ اظتق ّػَـ

مر إالّ أنّو اْيُعري لُ الضمري اهػرور للضػمري اظتر ػَع واطتػب
إ ٌمى الرف باالبيدا وىَ مذىب «األُ،ش» ّما ّ
ػتذوؼ وجَباً لَّنو َّناً عاماً
ٌ

كإ ٌمى الجر

بػ«لَال» وىَ مذىب «ْي ِ
َيو»

و
ػالؼ(ٖ) اإلجمػىع
كالق ؿ
بحكم آخ ىػر -ىػَ النصػب -خ ي

جَاز ،رقو

فىلج اب عط من كج ين:

د لعػدـ
اهيمػ يف القػَلني مػردك ه

أحػ ػ همى :أ ٌف ه ػػرا ابرتػػاع ناش ػ ٌ م ػػن إجم ػػىع مس ػ و
ػتفىد م ػػن الس ػػك
و و
ػالنص ػػال
ػرح ا بػػىلمط م ػن ق ػ ؿ ثىلػػث يػػو ح ػ يّػػَف إرتاع ػاً بػ ّ
كذلػػك أ ٌ ػػم أي :الن ػػاةَ لػػم يصػ ٌ
قَؿ والسَّت عن الشي ال ينُيو(ٗ)
للساّت ٌ
[ٓٔٔب] زياد َة عليو كإ ٌمى كت ا عط  ,وال يُنسب ّ
كاإلجمػػىع الػػذي ال كتػػَز ،رقػػو هػ  -ػػمري صػ ٍػَ -اإلجمػػىع علػػا حكػػم ً
الحىدثػ قػ الن:
ت عػػن الثال ػػث

حاؿ َّنو بالقَؿ وَف لتصَ مثَ ذلك ىنا ال مان من الثالث(٘)
منصَب على اضتاؿ أيَ :
ٌ
َ

ا يف حّػػم النازلػ

علػػا ق ػ لين,

كالَجػػو الثػػى ي :أ ٌف أهػػل العصػػر ال اح ػ إذا اختلف ػ
ثىلث ,وال يعد ،رقاً لضرتاع()ٙ
اث ق وؿ و
لمن بع ى هم إح ي
ُّ ْ
جىز ى
هرا اضتّم معل هـ من الص ؿ الشرعيٌ ( :)5أاَؿ الُقو كأص يؿ اللغ
علَـ العربي محم ل ه علا الص ؿ الشرعيٌ ( )3ما جاز يها ُي الل َيّ أوُف

أاَؿ علػَـ
أيُ :

(ٔ)

«أ ٞحٌ َ١ّ٠حٌٌّو ْ١ٌ »ٍٛـ ٟىٚ .لي ؿخء ـٙ١خ رعي «ِٟٛ ٨ع ٌٗ».َ١ّ٠ٌٍ :

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

ـ ٟى :رخٌ َ١ّ٠حٌّٕٜٛد.
عٕي ــخيٚ :ه٩ؾ.
«ٚحٌٔىٛص عٓ حٌٟ٘ء ٕ٠ ٨ف ْ١ٌ »ٗ١ـ ٟى.

(٘)
()ٙ
()5

حٌعزخٍس ـ ٟى٠ ٌُٚ :لًٌ ًٜه ٕ٘خ ـِٕ ٩ع ـ ٟػخٌغ.
ٓزمض حٗ٦خٍس اًٌٌ ٝه ـ ٟأٚي حٌف ًٜحٌٔخرك.
عٕي ــخي :أٛٛي حٌَ٘٠عش .لخي حرٓ حٌ ١ذ ٕٚ :5ٖٕ:ـ ٟرع ٞحٌٕٔةن «ِةٓ حٛ٤ةٛي حٌ٘ةَع١ش»

()3

رظعَؾ حٛٛ٤ي ٚط١ٛٛفٗ رخٌَ٘ع١ش حٌّٕٔٛرش اٌ ٝحٌَ٘ع.
عٕي ــخي :أٛٛي حٌَ٘٠عش.
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ِ ٍ
ذلػ ػػك :زي ػػادة ق ػػَؿ عل ػػى ق ػ ػَلني ْ ػػابقني ال ذ ػػريُ

ػل
كق ػ ػ صػ ػػط مثػ ػ ى
مسىئل كثيرنة قػ ي ػبق إلي ػى
الُارْي» فإ ٌف ل
الخص ص عن بقيّ علما األدب «أب علي ُّ ٍُ
ّ
ى
أي إُف تلػك اظتس ِػائَ بحك و
ػم :بػذ ّْ ِر حّػ ٍم يػو قػَالف(ٔ) وْػّت عليهمػا(ٕ) ال ػاقَف كأثبػت هػ أي :الُارْػ ُّػي

في

ى :يف تلك اظتس ِ
ػائَ

حكمػىن

مػ ػػن الطح ػ ػ ييٌن علػ ػػا

بعضػهم بػذّره(ٖ) وال ػاقَف بالسػَّت
آخػر ؼتالُػاً ظتػا اتُّػق عليػو َمػن ق لَػو مػن الن ػاة ُ

ى

عليو وما اعي ّد بذلك السَّت(ٗ) منهم وما جعلو من ابرتاع الذي ال ُمترؽ

مط

ػ ػػى أي :اظتسػ ػ ِ
ػائَ

الي ىك ًؿ(٘)[ ,وأجازه ذريه

أ ٌف لفظ ػ ػ «كػ ػػل» ال ي ػ ػ خل ى اللػ ػػف كالػ ػػالـ فػ ػػي أق ػ ػ ا ًؿ

اْيدؿ الُارْي]( )ٙبالقياس على اظتضاؼ [ٛٙد] الذي ُحذؼ ما أ يف ىَ إليو ونَُيت إ ػا يو إليػو ػال كتػَز
و ّ

دَ،ؿ «أؿ» يف ذلك اظتضاؼ ّذا «َّ» مضا ني امين دَ،ؿ «أؿ» عليها()5
كتَز ُ
ٌ ً
ّ
ذلك أي :دََ،عتا

كج ٌ ز ه في ى
كق أفردهى بالػ ّذّر بمسػأل و فػي «الحلبيٌػىت»( )3وبعػد الػالـ مَجػَدةٌ ي

كا ػػت ٌؿ عل ػػا

ذل ػػك اصت ػَا ِز بىلقي ػػىس عل ػػى ْػػائر مػػا أُ ػػيف إذا قُط ػ ع ػػن اب ػػا

ػ (ٔ)
ٌ

كا ػت ٌؿ

يد،ل ػػو [ٖٔٔج] «أؿ»

ّػ«ذالـ(ٕ) زيد» يقَؿ [ٗٓٔأ] «ال الـ»(ٖ)
(ٔ)

ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :ل«ٚ .٨ٛـ ٗ١ل ْ١ٌ »ْ٨ٛـ ٟى.

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)

ـ٘ ٟخِٖ أ  ٚؽ :عٍ.ٗ١
ـ ٟى :رٌوَ ًٌه حٌلىُ.
ّذا يف د وليست يف أ و ب و ج
ٚلي ٓزك أرخ عٍ ٟاًٌٌ ٝةه أرة ٛحٌلٔةٓ ح٤هفةٖ .وّةخ ـةٗ ٟةَف حٌىخـ١ةش حٌ٘ةخـ١ش ٕٗٚ 2٘ٓ:ةَف
حٌظٔٚ .ٕٗ٘:ٖ ً١ٙلي حٓظعًّ ٓ١زٚ ٗ٠ٛحٌّزَى ٚحرٓ ؿٕة« ٟرع٠ةخ ا» «ٚوة٩ا» ِعةَـظ ٓ١رة «أي» وؼ١ةَحا
ٚحٌِؿةةةةةةةخؿ ٟىّٙٔٚةةةةةةةخ:ٕ٠ .ةةةةةةةَ :حٌىظةةةةةةةخد ٔٚ 3ٕ:ٕٚ ٘ٔ:حٌّمظ٠ةةةةةةةذ ٕٖٔٗ:ٖٚ ٖٔ5:
ٚحٌوٜخث ٚعٍٓ ٝز ً١حٌّؼخي ٔٚ ٕ٘:حٌـًّ ٌٍِؿخؿ .ٕٖ ٟلخي حرٓ ِخٌةه ـةٗ ٟةَف حٌظٔة:ً١ٙ
ٚلةةي أىهٍٙةةخ عٍ١ةةٗ أرةة ٛحٌمخٓةةُ حٌِؿةةخؿ ٟـةة« ٟؿٍّةةٗ» ػةةُ حعظةةٌٍ عةةٓ ًٌةةه:ٕ٠ٚ .ةةَ ّ٘ةةع حٌٛٙحِةةع

()ٙ
()5
()3

َٗٗٚ ,ٕ3ٙ:ف حٌوفخؿ ٟعٍ ٝىٍّس حٌؽٛح( ٙؼ ٨ َ١طعَؾ رؤي) ٚ ٔ22طخؽ حٌعَ( ّٚرعة)ٞ
(ٚوًّ ).
زيادة من د ولعَ يف ىذا الّالـ وما بعده تقدٔف وتا،ري وْقا يف النسخ
 :َ:ٕ٠حٌىظةخد (رةخد ِةخ ٕ٠ظٜةذ هزةَٖ ٔ٤ةٗ ِعَـةش ٘ٚةِ ٟعَـةش  ٨طٛٛةؿ  ٨ٚطىةٛٚ ْٛةفخا)
ٕٚ ٔٔٗ:حٍط٘خؾ حٌَ٠د ٗٚ ٔ3ٔ2:حٌظ٠َٜق ٔ.ٙ2ٕ:
رعي٘خ ـ ٟأ ر١خٚ .ٝـ٘ ٟخِٖ ؽ :ر١خ ٝـ ٟحٛ٤ةًٚ .ـة ٟحٌفة« :5ٖٗ:ٕ ٞ١حٌّٔةخثً حٌّٕٔةٛرش
ذ» ِلَّ وش ٟ٘ٚ .رٍيس ٍِ٘ٛٙس رٕٛحك ٟحٌ ّ٘خَ» ٌُٚ .أؿي ٌٔ٘ ٗ ّٜح ـة ٟحٌّ زةٛعٚ .لةي ٔمةً
اٌَ « ٝكٍَ َ
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(
دؿ عليػػو عمػ ُػَ
وإذ ٗ) َف ُكتعػػَ السػػَّت مػػن القػػَـ علػػى اضتّػػم م ػ عػػدـ اليص ػري النطقػػي(٘) بػػو إرتاع ػاً ّمػػا ّ

ذاهو هطى يف الضمري بعد «لَال» إلػا م و
ػرهو
فغير ممتط و أف يرهو
ه
اظتذَّر ي
ل ج د ال ليل علي ( )ٙوقد علمت عُو()5
أعلم بالصَاب
َ
واهلل ُ

ثىل و
ػث مػا تقػ ّدـ بيانُػو

(ٔ)

حرٓ حٌ٘ـَ ٞو َ٩أر ٟعٍِ ٟف٩ٜا ـًٌ ٟه عٓ حٌلٍز١خص وّخ أٗ َ١اًٌٌ ٝه ـ٘ ٟةخِٖ ِو ة١ٛ
أ ًٛحِ٤خٌ َ:ٕ٠ .ٟأِخٌ ٟحرٓ حٌ٘ـَ ,ٕٖ5 -ٕٖٗ:ٔ ٞحٌّـٍْ ٖٕ.
وٌح ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٚ .حٌظخءحْ ـ ٟؽ ٍِّٙظخْٚ .ـ ٟؽ ِىخْ «ِٛؿٛىس»ِٛ :ؿٛى.

(ٕ)

لعَ ما أ يو ىَ الصَاب
زاد يف أ و ب و ج :من عليو ويف أ و ج مّاف «من» :ؽتن و ّ

(ٖ)

٠مٜةي «أي» حٌٕخثزةش عةٓ حٌ٠ةّٚ .َ١لةي أػزظٙةخ حٌىٛـ١ة:ٕ٠ .ْٛةَ :حٌـٕة ٝحٌةيحٔ( ٟأي) ِٚ ٔ23ؽٕةٟ
حٌٍز١ذ (أي) ّ٘ٚ 55ع حٌٛٙحِع ٔ ِٓٚ .ٕ5ٙ:لٚ« ٌٗٛؿ ٛ٘ ُ ّٛـٙ١خ ًٌهٓ »...م ِٓ ٢ى.

(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :إذا
ـ ٟأ  ٚؽ :حٌم عٚ .ٟـ ٟى :حٌٍف.ٟ:
ْقطت من أ و ب و ج
ىٌ.ً١
ـ ٟىٚ :لي عٍّضَ أْ َ ٨
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الكتىب الثىلث
في القيىس

ى ػػَ ل ػ ػ ً :اليق ػػدير مص ػػدر «ق ػػاسَ» عػ ػ «قػ ػ ّد َر» ق ػػاؿ «ال يهق ػػي»(ٔ) :ييعػ ػ ّدى إُف
اظتُعَؿ الثآف بال ا وبػ«على»()2
وقاؿ ااحب «الّشف»(ٖ) :اليو يف األاػَ(ٗ) ال ػا إال ّأعػا يف الشػرع ُجعلػت
جعلت ّلم «على» قيَ :قياس عليو بيضمن مع «ال نا »()5
ُ
ّ
()6

وااػػطالحاً :قػػىؿ «ابػػن ال بػػىرم» فػػي «ج ل ػ » -بُػػي اصتػػيم واظتهمل ػ  -أي:

ػف لػػو يػػو -وىػػَ اظتنػػاظرة :-ه ػ أي :القيػػاس الن ػػَي حمػػل غي ػ ًر المطقػ ؿ عػػن()5
اظتءلػ ِ
ّ
ُ
ي
العرب علا المطق ؿ عنو إذا كىف ذري اظتنقَؿ في معطىه :يف مع اظتنقَؿ عنهم ا ت ػا
تعريُو

ػاس معظ ػػم أدلٌػ ػ الطحػ ػ ( )3كالمعػ ػ ه يؿ -بص ػػي اظتُع ػػَؿ م ػػن
كهػ ػ أي :القي ػ ُ
اليعَيَ االعيماد على الشي وبو( -)2في غىلو مسىئل علي  ,كمى قيل[ :من الرمَ]
الرمَ]

قيىس ييتب
إ ٌمى الطح
ه
()1

()1

...................

ىَ أزتػد بػن علػي بػن ػتمػد ال يهقػي السػ ااوري أبػَ جعُػر اظتقػري الل ػَي اظتعػروؼ ب ػ«بػَ جعُػرؾ» تػَيف ْػن ٗٗ٘ى ػ
ولػػو «تػػاج اظتصػػادر يف الل ػ » وّالمػػو ىػػذا يػػو ّمػػا اػ ّػرح ابػػن الطيػػب ٕ ٚٗٓ:تنظػػر تررتيػػو يف ب يػ الَعػػاة ٔ،ٖٗٙ:

()2

رقمٙٙٔ :
ينظر :لساف العرب وتاج العروس مادة (قي )

()3

ّشف األْرار ٖٖٜٙ ،ٖٜ٘:

()4

يف ّشف األْرار :الل

()5

أي :بػ عليػػو قػػاؿ ابػػن الطيػػب ٕ :ٚٗٓ:وبػػو تعلػػم أف قػػَؿ اػػاحب الّشػػف إ ّف األاػػَ يػػو أف ييعػػدى بال ػػا  ،وإف

()6

ابذراب يف جدؿ ابعرابٗ٘ :

()7

يف د :من

()8

يف أ و ب و ج :الن َي

()9

ّذا الع ارة يف د ويف أ و ب و ج :من اليعَيَ على الشي وبو االعيماد

«على» نائ عنها يف لساف الشرع ،لي على ما ين ي واهلل أعلم
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بصي اظتُعَؿ(ٕ) والقصر إ ايف باعي ار ال الب
ِ
(ٖ)
كل را الي ِ
ػم :الينػَين يػو للشػياع
عَيَ عليو يو قيل في ح ٌ ه  :تعريُو أ ٌػ عل ه
واليعميم(ٗ)؛ إذ ِع ْل ُم ٍ
سمى ؿتَاً
قياس أو َ
قياْني منو ال يُ ّ
مقياس» بّسر أولو وىَ اظتقدار ّذا يف «اظتص اح»(٘)
بًمقىييس :رت « ٍ
ّ
ى
وىَ ىنا ع «القياس» ّما يَم إليو السياؽ()ٙ
مس ػػتطبط و :مس ػػيخرج ٍ ب ػػالنظر م ػػن ا ػػتقراء :ى ػػَ تيْػ ػ ُ جائي ػػات(ٔٔٔ[ )5ب]
كالـ العرب ب ات( )3القَاعد
()10
كقىؿ صىحو «المست فا»(- )2تق ّدـ اشتو يف اظتق ّدمات -كل و
علم :

ض مأخ ذه بىلسمىع كالطص ص من جهابذتو وأئميو
فبع ي
ض بىال تطبىط من النصَص كالقيىس عليو لَجَد علّيو يف اظتقي
كبع ي

()11
و
آخر
علم
من
ري
اليع
يف
ا
تُنن
و
ل
بد
بو
عب
ذ
ماَ،
:
َ
ٌ
ً
مطتاعه
ّ
كبعض ى
ى

()1

الشطر من قصيدة للّسائي يف الن َ وىي يف معجػم األدبػا ٗ ،ٔٚٗٚ:ويف إن ػاه الػرواة ٕ ٕٙٚ:وال يػ ٕٔٙٗ:
مطلعها:

()2

أٙ٠خ حٌ خٌذ عٍّخ ا ٔخـعخ
أّّ خ حٌٕل ٛل١خٌّ ُ٠ظزّع
«ر١ٜؽش حٌّفعٛي» ٌٔ١ض ـ ٟى.

ذ حٌٕلٚ ٛى ْع عٕه حٌ ّ ْع
حِ ٍ١
ٚر ٗ ـ ٟو ًّ عٍ ُ ٕ٠ظف ْع

()3

َِّ ص طعخٍ٠ؿ حٌٕل ٛـ ٟحٌّٔؤٌش حٌؼخٔ١ش ِٓ حٌّميِخص٘ٚ .ةٌح حٌظعَ٠ةؿ حٌةًٌ ٞوةَٖ ٕ٘ةخ ٤رة ٟعٍةٟ
حٌفخٍٓ ٟـ ٟحٌظىٍّش ٕٚ ,ٖ:لَ٠ذ ِٕٗ ِخ ٔمٍٗ ٓخرمخ ا عٓ حرٓ عٜف.ٍٛ

()4

ـ ٟىٚ :حٌظع.ُ١:

()5

حٌّٜزخف حٌِّٕ َ١خىس (ل.)ْ١

()6

وةةٌح ـةة ٟىٚ ,ـةة ٟأ  ٚد  ٚؽ :حٌم١ةةخّٚ .ـةة ٟحٌفةة :5ٗٔ:ٕ ٞ١وّةةخ ٠ةةييّ ٌةةٗ لةة ٌُٙٛـةة ٟؼ١ةةَٖ :عٍ ة ٌُ
رؤلٔ١ش اٌن...
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :ـَٓخْ.

()8

وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :ربػزخص.

()9

حٌّٔظٛـ 5-ٗ ٝرخهظٜخٍ.
أْ "وةًّ " ِزظةيأ"ٚ ,عٍةُ" هزَٖٚ.حٌٜةٛحد ّ
ٗ ّىٍٙخ ــخي وٌٌه :وةً عٍة ٌُ .عٍةّ ٝ
أْ "عٍةُ" ِ٠ةخؾ
اٌٚ ,ٗ١حٌفخء ُحثيس ٌَر ٢حٌّزظيأ رخٌوزَّ ّ
 ْ٤حٌّزظيأ ٌف٠ :ف١ي حٌعّ.َٛ
عٕي ــخي :رخٔ٨ظِحع.

()7

()10
()11
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()1

مّيسب من ٍ
دليَ
قاؿ يف بياف ذلك :فىلفق  :العلم ٍّ ٍم شرعي عملي
ٌ

تُصيلي(ٕ)

()3
ض من الطص ص ال اردة في الكتىب ّ ػ ﭽ ﯦ ﯧﭼ(ٗ) كالسػط ّ ػ«اضتػع
بع ي
ّػ«اضتع عر »(٘)

ض بىال ػتطبىط مػن ّػَ منهمػا ّاْػين اط «الشػا عي» حرمػ َ ِ ،
ػرؽ ابرتػاع مػن
كبع ي
َُ
آي ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ( )ٙاآلي
واْين ا ِ و من السنّ باعي ار( )5األذلب يف األمر من حديث « ا مػ َ بن ِ
ػت قػي ٍ »
ّ
شاورتْو يمن تياوجو من «معاوي » و«أ جهم»« :و ّأما أبَ َج ْهػ ٍم
قي ٍ » من قَلو  عتا وقد َ
ال يض عصاه عن عاتقو»( )3م أنّو ّاف يضعها عند منامو وأّلو وراحيػو ّإال أنّػو ظتػا ّػاف
ّ
أذلب أحَالو و َعها على عاتقو أ لقو
ّاف ُ
()1

عٕي ــخي :لخي ـخٌفمٗ.

()2

وةةٌح عَّ ـةةٗ حٌ٘ةة١ن ُوَ٠ةةخ حٜٔ٤ةةخٍ ٞـةة« ٟحٌّميِةةش ٌةةذّ حٛ٤ةةٛي»ٚ .حٛ٤ةة٠ ْٛ١ٌٛعَّ ـٔٛةةٗ رٍفةة:

()3

ِ٘ ٍٛٙرٕٔ٠ ,ُٕٙ١ذ ٌِ٧خَ حٌ٘خـع :ٛ٘ٚ ,ٟحٌعٍُ رخ٤كىةخَ حٌ٘ةَع١ش حٌعٍّ١ةش حٌّىظٔةذُ ِةٓ أىٌظٙةخ
حٌظف١ٍ١ٜش :َ:ٕ٠ .كخٗ١ش حٌع خٍ ٔ.٘5:
وٌح ـٚ َٚ ّ ٟآظخٔزٛيٚ ,عٕي ــخي :رخٌٕ.ٜٙٛ

()4

ِٓ ل ٌٗٛطعخٌ :ٝﭽ ﯣ ﯦ ﯧ

()5

أهَؿٗ أكّي ٚحٍ٤رعش ٚحٌزٙ١م .ٟلخي حٌٔٛ :ٟ١ٛ١ل١ق :َ:ٕ٠ .ـ ٞ١حٌمي.ٗٓٙ:ٖ َ٠

()6

ِةةٓ ٓةةٍٛس حٌٕٔةةخء ٗٚ ٔٔ٘ :طظ ّّظٙةةخ :ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮆ ﮇ ﭼٚ .لةةي وظزةةض ـةة ٟحٌٕٔةةن ه ةةؤِٚ :ةةٓ
٠ظزع ؼٓ َ١ز ً١حٌّئِِٕ ٌٗٛٔ ٓ١خ طٚ .ٌٝٛلي ًوَ حٓظي٨ي حٌ٘ةخـع ٟرخ٠٢ةش حٌةٌ٘ز ٟـةٓ ٟة َ١أعةَ٩
حٌٕز٩ء ٓٔ 3ٗ:ـ ٟهزَ عٕٗ .ػُ ٔةخلٖ حٛ٤ةِ ْٛ١ٌٛةٓ رعةيٖ حٓ٨ةظي٨ي رٙةخّ ٍٚ .ى حٓ٨ةظي٨ي رٙةخ
ّ
رؤْ «ؼٓ َ١ز ً١حٌّئِٕ »ٓ١حٌىفَ  ْ١ٌٚح٦ؿّخع وّخ ٠يي عٍ ٗ١حٌٔ١خق :َ:ٕ٠ .حٌّلٜةٛي ٖٗ٘:

()7
()8

ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯨ ﯩ ﭼ حٔ٤عخَ .5ٕ :ٙ

ٚح٦رٙخؽ ٕٚ ٖ2ٕ:حٌظلزَٗ َ١ف حٌظلَ.ٖٕٔ٘:ٗ َ٠
ـ ٟأ  ٚؽ  ٚى :حعظزخٍ.
أهَؿةٗ حٌ٘ةةخـع ٟـة ٟحٌَٓةةخٌش ٍ ٖٓ2لةُِٔٚ 3٘ٙ :ةةٍُ ـة ٟوظةةخد حٌ ة٩ق ٕ ,ٔٔٔٗ:ـةة ٟرةةخد
حٌّ ٍمش ػ٩ػاخ ٔ ٨فمشَ ٌٙخٍ ,ٙلُ.ٔٗ3ٓ :
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ورج

ؿتَي ٍ
ّ

وأ بعدـ اطتيار يمن باع رياً قُ ْمريّاً على أنّو ي ّرد وّاف يسّت يسرياً وي ّرد ّثرياً
مالك ظتا ذّر لو ذلك ّما ذّره «اضتاّم» يف «مناقب الشا عي»(ٔ)
شيخو ٌ
لُيياه ُ
ّ
ّ
الب(ٕ) كام الطُّ ْعم
كالقيىس َّّف اليُاح ربَياً قياْاً على ُ
وبقػػي عليػػو :وبعضػػو مػػن علػ ٍ
ِ
أحّامهػػا علػػى قَاعػ َػد
ػائَ قهيّػ ٍ ترتّ ػػت
ػ
س
ّم
ػرى
ػ
،
أ
ػَـ
ُ
َ
َ
ٍ
ّما يف االْيثنا وعلى حسابيّات ّما يف [ٗٔٔج] الَاايا وابقرارات
و :بّس ػػر اظتهمل ػ عل ػ ٌػم يُ ػػث ي ػػو ع ػػن بَػ َػدف ابنس ػػاف م ػػن حي ػػث الص ػ ُ
كالطػ ػ ي

الُساد
و ُ

وبعض مستفى هد من التج ًرب الناشئ عن تّرار ذلك األمر(ٖ)
و
(ٗ)
ػَجا»
كبعض ػ ػ مػ ػػن عل ػ ػ ـ أي ىخ ػ ػ ىرّّ .ثػ ػػري مػ ػػن الّلّيّػ ػػات اظت ػػذَّرة يف أوؿ «اظتػ ػ َ
و«القانَف»(٘)
كال يئ ( :)ٙعلم يعرؼ بو أحَاؿ الَّاّب وجرياعا ومنازعتا()5
ٌُ
()8
بعض ى من علم التق ير :عل ِم اعتندْ

ض ػ ػ ى تج ًرب ػ ػ هّ ,مش ػػي القم ػػر يف منازل ػػو يش ػ ػ
كبع ي

ص ي وجرياف اليجري ات [ٛٚد] عليو وال ختيلف إال نادراً
الر ٍ
ٌ

()1

ل ػ ػػى ٔٓ٘[ :أ] لليجرب ػ ػ

()1

ٚلي ًوَ حٌوزَ حٌزٙ١م ٟـِٕ ٟخلذ حٌ٘خـع.ٕٖ2-ٕٖ5:ٕ ٟ

()2

وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :حٌَرخ.

()3

ـ ٟى :ح٤ػَ.

()4

ـ ٟى :حٌىٍّخص.

()5

وٌح حٌعزخٍس ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :أ ٚحٌّٛؿِٚ .وظةخد «حٌمةخٔ«ٚ »ْٛحٌّةٛؿِ» ٌٍ٘ة١ن حٌةَث ْ١حرةٓ
ٓةةٕ١خ كٔةة ٓ١رةةٓ عزةةي هللا حٌّظةةٛـٓ ٝةةٕش  ٕ٘ٗ3ة ٌٚ .ةةٗ «حٌّةةٛؿِ حٌىز١ةةَ ـةة ٟحٌّٕ ةةك» «ٚحٌّةةٛؿِ
حٌٜؽ٨ٚ .»َ١رٓ حٌٕف ْ١عٍ ٟرٓ أر ٟحٌلَِ ع٩ء حٌي ٓ٠حٌّظٛـٕٓ ٝش ِ ٘ٙ35وظ َٜحٌمةخْٔٛ
ٓ ّّخٖ «ِٛؿِ حٌمخٔ :َ:ٕ٠ .»ْٛو٘ؿ حٌ.ٔ2ٓٓ ٔ322 ٖٕٔٔ:ٕ ْٕٛ:

()6

ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :ـخٌ١ٙجش.

()7

:ٕ٠ةةَ طعَ٠فٙةةةخِ :عـةةةُ ِمخٌ١ةةةي حٌعٍةةةِٚ ٖٔ2 َٛفظةةةخف حٌٔةةةعخىس ٔٚ ٖٗ3:ىٓةةةظ ٍٛحٌعٍّةةةخء ِةةةخىس

()8

(حٌ١ٙجش) ٖ.ٖٖٔ:
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :عٍ.َٛ
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()2

كالم يقا  :بضم اظتيم وّسر اظتهمل وَّْف الي يييني وبالقاؼ اظتُيَح عل ٌػم
ِ
اطتليَ بن أزتد» ّما بيّنيُو ّأوؿ
يُعرؼ بو النَػ َ ُم ونَػ َهَااتو ووا ُ علمو ّالعروض « ُ
شرح منظَميت يف القا ي (ٖ)

[جعل ى مطتاع من علم الحسىب](ٗ).

نصػاً ّر ػ الُاعػػَ واظت يػػدأ واطتػػب
كالطحػ بع ي
ض ػ مسػػم عه مػػأخ ذه مػػن العػػرب ّ
ونصب اظتُعَؿ بو وما أُضتق بو(٘)

ً
ِ
كبع ي
ض مستطب ه بىلفكر كال هر ًكيٌ  :بُي ٍ ّس ٍر وتشديد الي ييّ
يف «اظتص ػ اح»( :)ٙىػػي الُّػػر واليػػدبّر وىػػي ّلم ػ ٌ جػػرت علػػى ألسػػنيهم ب ػػري قتػػا

نظرت يو انيهى
أت يف األمر» باعتما إذا ُ
وىي من « ّرو ُ
عطف تُس ٍري
عطُها على «الُّر» ُ
ومث ػ ػ ػػاؿ ذل ػ ػ ػػك( )5ب ػ ػ ػػاب اب ،ػ ػ ػػار ب ػ ػ ػ ػ«ال ػ ػ ػػذي»( )3و روع ػ ػ ػػو وّث ػ ػ ػػريٌ م ػ ػ ػػن مس ػ ػ ػػائَ
اليمرينػػات( )2ومػػا أشػػار إليػػو بقَلػػو :كه ػ التعلػػيالت للقَاعػػد الن َيػ يلػػك ذػػري مػػا َرةٍ
عن العرب بَ من أ ّار علما العربي
()1

عٕي ــخي :رٙخٚ .لي ٓم ض ِٓ ى.
ُحى عٕي ــخي :ؿٍّٙخ ِٕظَِ ع ِٓ عٍُ حٌلٔخد.

()3

ٌعٍةٗ ٠مٜةي أٚي ِةٓ ٛةّٕؿ ـ١ةةٗ عَر١ةخاٌٍٚ .وٍ١ةً ِعَـةش رخ٠٦مةخع ٚحٌةةٕؽُ ٌٚةٗ ـة ٟوٍّٙ١ةخ وظةةخد.

()4

 :َ:ٕ٠حٌفَٓٙض ٚ ٗ2رؽ١ش حٌٛعخس ٔٚ ٘ٙٓ ٘٘3:و٘ؿ حٌٚ ٔٗٙ5:ٕ ْٕٛ:حٌفٕة ْٛحٌـٍّ١ةش
ـةة ٟحٌعٜةة ٍٛحٓ٦ةة١ِ٩ش ٘:ٕ٠ٚ .ٕ2ٙ ٕ2ةةَ ـةة ٟطعَ٠ةةؿ حٌّٓٛةة١مخِ :عـةةُ ِمخٌ١ةةي حٌعٍةةٔٙٗ َٛ
ِٚفظخف حٌٔعخىس ٔٚ ٖ٘ٓ:و٘ؿ حٌ.ٔ2ٕٓ:ٕ ْٕٛ:
حٌِ٠خىس ِٓ ــخي.

()5

وٌح ـ ٟىٚ ,لي ٓم ض ِٓ أ  ٚؽٚ .ـ ٟدِٚ :خ حٌلعٗٚ .ـٛلٙخ اٗخٍس ه ؤ.

()6

حٌّٜزخف حٌِّٕ َ١خىس (ٍ.)ٞٚ
أِ ٞخ ِ٘ٔ ٛظٕز ٌ٢رخٌفىَ ٚحٌَّ٠ٚش.

()8

وٌح ـ ٟى ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :ح٦هزخٍ حٌٌ.ٞ

()9

وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚؽ :حٌظَّ١ٕ٠خص .ـ ٟد :حٌظَّ٠٠خص ٛ٘ٚ .ه ؤٚ .لي ٓةم ض «ِةٓ» ِةٓ أ  ٚد

()2

()7

 ٚؽ.
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كبعضػ يؤخػػر مػػن صػػطىع أخػػرل :مػػن علػ ٍم آ،ػ َػر وعػػدؿ عنػػو إليهػػا ظتػػا يهػػا مػػن
باليمرف
ابنتا للث َت؛ إذ ىي للعلم اضتااَ ّ
كقػ ػ ل م أي :الن ػػاة :الح ػػرؼ ال ػػرم تيخ ػػتلس(ٔ) حركتػ ػ [ٕٔٔب] ّ ػ ػ« ِذه»

و«تِو» بّسر اعتا (ٕ) يهما من ذري إش ٍاع ؽتا يُشار بو للَاحدة ه أي :اظتخيل ُ حرّيُػو
حرّيُػو فػي حكػم المتح ٌػرؾ لَجػَد اضترّػ ال يف حّػم السػىكن لصػ ّد اضترّػ عػن ذلػك

العركض.
فإ ٌ أي :ىذا َ
القَؿ مأخ ذه من علم ى
()3
كىت أ اعه:
الحر
علمائو:
أي:
كق ل م
ي
صىع ه و
عىؿ ُّي «دعا»
ىفل ّّسرة «يرمي»
كمطح هر ه
كمت ه بيط مى(ٗ) ّاضترّ اظتخيلَس

القَؿ من العرو يني مأخ ذه من صطىع الم يقا.
فإ ٌ أي :ذلك َ
وقت ػػا علم ػػاف و َ ػ ػ َ قَاع ػ َػدقتا وأا ػ ػلّها «اطتلي ػ ُػَ ب ػػن أزت ػػد» ا ت ػ ػػا ّ ػػالـ ا ػػاحب

«اظتسيَيف»

كقػػىؿ «ابػػن ال بػػىرم» فػػي أصػ ل «اللّمػ »(٘) :اعلػػم أ ٌف إ كػػىر القيػػىس فػػي
بعض لو يف الُقو ّالظاىريػ ( )ٙال يتحقػق َف يقػَ بػو أحػ ٌد()5
الطح قياْاً على إنّار ٍ
ّ

()1

وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد :روظٍْ ٛ٘ٚ .طٜل١ؿٚ .ـ ٟؽِ :وظٍْ.

()2

وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :حٌظخء.

()3

عٕي ــخيٚ :وم.ٌُٙٛ

()4

ـ ٟأ  ٚد :رٕٙ١خ.

()5

ٌّع ح٤ىٌش ٘.2

()6

اِخِةةخ حٌّةةٌ٘ذ حٌ:ةةخَ٘ ٞىحٚى رةةٓ عٍةة ٟحٌّظةةٛـٓ ٝةةٕش ٓ ٕ٘5ة ٚعٍةة ٟرةةٓ كةةَِ حٌّظةةٛـٓ ٝةةٕش
٘ٗ٘ٙة ٌّٙٚ .ةةخ وظخرةةخْ ـةة ٟأىةةخٍ حٌم١ةةخّ حٓةةّّٙخ «ار ةةخي حٌم١ةةخّ»:ٕ٠ .ةةَ :ح٦كىةةخَ ـةة ٟأٛةةٛي
ح٤كىخَ ٨رٓ كَِ (حٌزخد حٌؼخِٓ ٚحٌؼ٩ػ ْٛـ ٟار خي حٌم١خّ ـ ٟأكىخَ حٌي.ٖ٘:5 )ٓ٠
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أحػ ٌد(ٔ)
ه
ػَص
ػ
ص
اظتن
ػو
ػ
ن
م
ف
أ
ـ
د
ػ
ق
ت
ػا
ػ
ظت
ػو
ػ
معظم
أي:
ػ
ل
ك
ػ
ح
الط
ف
ل
ػاىر
ػ
ظ
ػا
ػ
م
بنيه
ػرؽ
ػ
ُ
ال
و
ٌ
ّ
ّ
َ
َ

قيىس.
ه

()2

()3

كل ػػرا :لَّنػػو قياْػاً قيػػل فػػي حػ ٌ الطحػ  :علػ هػم بىلمقػػىييس المسػػتطبط
من ا تقراء كالـ العرب.
ألعا األعم األذلب والسَّت عن الشي ال ينُيو
وذ ََّرىا ّ

وتقدير
ض
فمن أ كر
القيىس يف الن َ قياْاً على إنّاره يف الُقو وىذا َػَر ٌ
ٌ
ى
لريتّب عليو قَلو :فقػ أ كػر الطحػ ؛ ألنّػو أنّػر(ٗ)
معظمػو وقَِ َامػو وذلػك ابنّػار َف يقػ
َ
ىنا ّما قاؿ :كال يعلم بالي يي بال نا للمُعَؿ وبالنَف للُاعَ(٘)
ّ
ي
األوؿ والنصب على الثآف
أح ه بالر على ّ
م ػػن العلمػ ػػىء أ كػ ػػره( )ٙلثب تػ ػ م ػػن القي ػػاس ي ػػو بىل الل ػ ػ القىطعػ ػ باعي ػػار

الَجداف و ا قاؿ :كذلػك أ ٌػى [٘ٔٔج] -معاش َػر علمػا ِ الن ػَ( -)5أجمعطػى علػا أ ٌػ
ػيع بّالمػػو« :كت ػػو زيػ ػ ه » فإ ٌػ ػ يجػ ػ ز ؿت ػَاً وا ػػناع ً
أي :الشػػا َف إذا ق ػػىؿ العرب ػػي احملػ ّ

()1

وٌح حٌعزخٍس ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ :حٓعخٍٖ حهيٚ .ـ :ٟد  ٚؽ :حٓعخ ٖٚحكيٚ .ـٛلٙخ ـ ٟد ا ٗخٍس ه ؤ.

()2

عٕي ــخي ٚـٌّ ٟع ح٤ىٌش :كّيٖ.

()3

ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :رخٌم١خّ.

()4

وٌح ـ ٟىٔ١ٌٚ ,ض ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ.

()5

ِىخْ حٌ٠ز ٢ـ ٟى« :رخٌزٕخء ٌٍّفعٛي» ـمٚ .٢ل ٌٗٛرعةي «أكةي» :رةخٌَـع عٍة ٝحٚ٤ي ٚحٌٕٜةذ عٍةٝ

()6

حٌؼخٔ ْ١ٌ .ٟـ ٟى.
حٌٜٛحد أٔٗ ؿخء ِةٓ أٔىةَٖ رعةي حٔ٤زةخٍ٘ٚ ,ٞة ٛأكّةي رةٓ عزةي حٌةَكّٓ رةٓ ِ٠ةخء حرةٓ ِ٠ةخء
حٌ:خَ٘ ٞحٌّظٛـٕٓ ٝش ٌٕ ٘ ٘2ىٓ ٌُ ٠عظي رٌٗٚ ,ةُ ٘٠ةظ َٙأِةَٖ رة ٓ١حٌعٍّةخءٚ .لةي كمةك وظخرةٗ
«حٌَى عٍ ٝحٌٕلخس» حٌيوظٛٗ ٍٛل١ٟ ٟؿ ١ٚزع رخٌمخَ٘س ٓةٕش ٚ .َٔ2ٗ5لةي ىٍّ آٍحءٖ حٌةيوظٍٛ
ِلّي ع١ي ـ ٟوظخرٗ «أٛٛي حٌٕلة ٛحٌعَرة ٟـة:ٔ ٟةَ حٌٕلةخس ٍٚأ ٞحرةٓ ِ٠ةخء ٟٚةٛء عٍةُ حٌٍؽةش
حٌلةةي٠غ» عةةخٌُ حٌىظةةذ حٌمةةخَ٘س :ٕ٠ٚ .َٔ232 ٗ١ةةَ طَؿّةةش حرةةٓ ِ٠ةةخء ـةة ٟرؽ١ةةش حٌٛعةةخس

()7

ٍٔ ٖٕٖ:لُ.ٖٙٔ :
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :عٍّخء ِعخَٗ حٌٕل.ٛ
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()2

وعقالً(ٔ)
ػل ا وػم لمس ٌػما تصػ (ٖ) مطػ
ك
ػا
ل
إ
»
ّيب
«
أي:
الفعل
را
ه
يسط
أف
ٌ
ْن أربا ػا ح  :عمرك :بُػي ّأولػو
الكتىب  :اطت ّ
ا من ْائر اآلدميني [ٔٓٙأ] الذين يف ّ

ِ
ػدؿ
ػف اظتَقػػَؼ عليهػػا بػ َ
وزيػػادة وا ٍو آ،ػ َػره؛ ْرق ػاً بينػػو وبػػني «عمػػر» ر ع ػاً وجػ ّػراً وي ػ عنهػػا األلػ ُ
الينَين؛ لَّنو بعد الُي نص اً
ش ور(ٗ) :بّسر اظتَحدة وَّْف اظتعجم اْم ٍ
إنساف
كبً ٍ

ككتػػَز أف يسػػط (٘)-أعػػاده لطػػَؿ الُصػػَ يف اصتملػ  -إلػػا مػػى ال يػ خل تحػت

الحصػػر ؽتػػن تص ػ ّ منػػو الّياب ػ

ػىت مػػىال ي ػ خل تحػػت الحصػػر ؽتػػن تص ػ ّ منػػو
كإثبػ ي

الّيابػ بطريػػق الطقػػل محػ ه
ػَر بػػو وإذا اْػػي اؿ النقػػَ يمػػا ذُّػػر
ػىؿ عػػاد ًة؛ أل ّف اظتنقػػَؿ ػتصػ ٌ
نصاً على َّ ٍرد ٍرد من تلك الرتاّيب ال ري اظتن صرة( )ٙيف الَجَد
ّاف قياْاً ال ّ
ككرا(ّ )5ابحال ظتا ذُّر يف إْػناد «ّيػب» القػ يؿ بابحالػ فػي ػىئر الع امػل

ال اخل علا ال مىء ,كالعَامَ الدا،ل علػى الفعىؿ ,الرافع كالطىصب يمػا يػدَ،
َّ( )3منهمػا كالجػىرة()2
ػص [ٛٛد] األ عػاؿ
ػص األشتػا كالجىزمػ يمػا مت ّ
يمػا مت ّ
ٌ
ّ
األ عػػاؿ فإ ٌػ يجػ ز إدخػػىؿ كػػل مط ػى أي :العَامػ ِػَ علػػا مػػىال يػ خل مػػن اظتعمػػَالت
ا(ٓٔ) م ػػا ال ي ػػد َ،حت ػػت اضتص ػػر
تح ػػت الحص ػػر ب ػػدليَ الَج ػػداف كذل ػػك أي :ػْ ُ
()1

وةةٌح ـةة ٟىٚ ,ـةة ٟأ  ٚد  ٚؽٚ :عّ ة٩اٚ .لٌٛةةٗ «٠ـةةٔ ُٛلةةٛحا» ـةة ٟأ  ٚد  ٚؽ :طـةة ُٛـبٔةةٗ ٔلةة.ٛ
ٔ«ٚلٛحا» ٌٔ١ض ـ ٟى.

()2

عٕي ــخي ٚـٌّ ٟع ح٤ىٌش.ِّٝٔ :

()3

ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ ٚك١يٍ ٚآظخٔزٛيٜ٠ :ق.

()4

ـ ٟؽٚ :رَُ٘ٚ .ٜحى عٕي ــخيٚ :أُىٗ.َ١

()5

«ٚأْ ٕٔ٠ي» وٌح ـ ٟحٌفٔ١ٌ ,5ٗ3:ٕ ٞ١ض عٕي ــخي  ٨ٚـٌّ ٟع ح٤ىٌش.

()6

ـ ٟؽِٕ :لَٜس.

()7

عٕي ــخي ٚـٌّ ٟع ح٤ىٌشٚ :وٌٌه.
ٌعٍٙخ :عٍ ٝوًّ  .أ :ٚو٩ا.

()9

ٌٔ١ض ـٌّ ٟع ح٤ىٌش.

()10

ـ ٟىٟ :ز ٢ىهٛي.

()8
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بىلطقػل متعػ ٌرر ظتػا مػر يػو فلػ لػػم يجػا(ٔ)
ػىس علػى مػا ورد عػن العػرب مػػن
ي
الق
ػناع
ا
ً
ي
ه ّ
()2
الرتاّيػػب كاقتيصػػر علػػا ال ػ ارد فػػي الطقػػل عػػنهم مػػن اال ػػتعمىؿ :بيػػاف «ال ػَارد»
وحذؼ جَاب «لَ» أي :لُػات ّثػريٌ مػن(ٖ) اظتقااػد(ٗ) وذلػك ظتػا(٘) قػاؿ [ٖٔٔب]:
()7
[ٖٔٔب] :كثير -باظتثلث  -من( )6المعى ي ال يمكن التعبير عط ى ٍ
بّالـ عر لعػ ـ

لع ـ( )7الطقػل عتػا( )3عػن العػرب كذلػك أي :ذىػاب ذلػك لػذلك( )2مط و
ػىؼ لحكمػ
ُ
لحكم ػ ال

ػ ػ للُ ػ (ٓٔ) ننّػػو مػػن األلطػػاؼ(ٔٔ) ليُيَاػػَ بػػو لض ،ػػار ؿتػ َػَ اظتعػػآف

با،صػر(ٕٔ) ريػ ٍػق وأيسػػره ف جػػو أف ي

ػ اظترّّػػب ك ػػعىن قيى ػػيىن عقليٌػىن نَعيػاً أي:

أ ّف «اصتملػ الُعليػ » مػثالً يقػ ّدـ يهػا الُعػَ واالشتيّػ يقػ ّدـ يهػا االْػم ال قليٌػىن مقيصػراً يػػو
()1

طـَ.
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽِ :

()2

عٕي ــخي ٚـٌّ ٟع ح٤ىٌشِ :خ ٍٚى.

()3

«وؼ »ِٓ ٌَ ١ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :وؼ.ٓ٠َ١

()4

ؿٛحد «ٌ »ٛعٕي ــخي ٚـ ٟحٌفٌ :5ٗ3:ٕٞ١زمٚ .ٟـٌّ ٟةع ح٤ىٌةشّ ٤« :ىًٌ ٜةه اٌة ٝأْ ٠ ٨فةِ ٟةخ

()5

ٔو ّٚرّخ ٔ ٨وٚ , ّٚرم ٟوؼ .» ...َ١لخي حرٓ حٌ ١ةذ :لٌٛةٗ (ٌزمة ٟوؼ١ةَ) اٌن٘...ة ٛؿةٛحد «ٌة,»ٛ
ٓٚم ض ِةٓ ٔٔةوش حٌ٘ةخٍف .ـةِعُ ّ
أْ حٌـةٛحد ِلةٌٚؾ أٌ :ٞفةخصٚ .حٍطىةخد ِؼةً ٘ةٌح عـ١ةذ,
ٚحٌظٜيٌَ٘ ٞف حٌّظ ْٛؼ َ١حٌّٜللش ِّخ َ٠ ٨طىزٗ ح٠ٍ٤ذ.
ٌعٍٙخ :وّخٚ .ل« :ٌٗٛر١خْ حٌٛحٍىٌّ ...خ لخي» ِىخٔٗ ـ ٟىٌ :ىخْ.

()6

ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :عٓ.

()7

ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٌ :عّ«ٚ .َٛرى َ٩عَرٔ١ٌ »ٟض ـ ٟى.

()8

وٌح ـ ٟىٔ١ٌٚ ,ض ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ.

()9

ـ ٟى :وٌٌه.

()10

وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :حٌّف١ي.

()11

وةةٌح ـةة ٟى ٚحٌفةةٚ .5ٗ3:ٕ ٞ١ـةة ٟأ ِةةٓ ح ٌ٤ةةخهٚ .ـةة ٟد  ٚؽ :حٌ٤فةةخهٚ .عزخٍطةةٗ ـةة ٟحٌفةة:ٞ١
«لًٌٚ( ٌٗٛه) أ :ٞعيَ اِىخْ حٌظعز َ١عٓ وؼ ِٓ َ١حٌّعخِٕٔ ٟخؾ ٌلىّش ٟٚع حٌ٤فخهّ ّٔ٤ةٗ ِةٓ

()12

ح ٌ٤خؾ رزٕ ٟآىَ١ٌ ,ظٛٛةٍٛح رٙةخ ٌ٧هزةخٍ عةٓ ِمخٛةيُِ٘ٚ ,ةخ ٠عةٌَٙ ٝةُ ِةٓ حٌّعةخٔ ٟرةؤلَد
٠َ١ك ٚأٚ َٖٔ٠أوؼَٖ ـخثيس»ٚ .لخي حٌٔزى ِٓ :ٟح ٌ٤خؾ كيٚع حٌّٟٛٛعخص حٌٍؽ٠ٛش ٌ١عزَ ع ّّةخ
ـ ٟحٌ .َ١ّ٠ؿّع حٌـٛحِع ٕ٘ ٚكخٗ١ش حٌع ةخٍ ٔ:ٕ٠ٚ .ٖٕٗ:ةٌَ :ةذّ حٛ٤ةٛيٗٚ ,ةَكٗ ؼخ٠ةش
حٌٛٛةةةٛي ٓٗٚ .طـةةةيٍ حٗ٦ةةةخٍس اٌةةةّ ٝ
أْ حٛ٤ةةةٔ ٓ١١ٌٛخل٘ةةةٛح ل١ةةةخّ حٌٍؽةةةش ِةةةٓ ك١ةةةغ حٌ٤فةةةخه ٨
حٌظَحو١ذ :َ:ٕ٠ .حٌّلٜٛي ٚ ٖٖ2:ٙحٌظلزَٗ َ١ف حٌظلَ.٘33:ٕ َ٠
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :ما يو والع ارة يف د :عن اظتعآف با،صر ريق و«وأيسره» ليست يف د
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علػى الرتاّيػػب(ٔ) الػَاردة عػػنهم ظتػػا يلامػػو ؽتػػا ْػ ق بخػػالؼ اللغػ أي :مُػػردات األلُػػاظ
فإ ٌ ػػى ك ػػعت ك ػػعىن شخصػػياً [ قلي ػىن مرجعػػو للنقػػَ ال](ٕ) عقلي ػىن يُرجػ لػػو ّالقيػػاس
الراج ِ ظتا تُػعُقَِّ(ٖ) من العلّ اصتامع بينهما فال يج ز القيىس في ػى أاػالً بػل يقتصػر

يقتصر يها علا مى كرد ب الطقل.

كرة -بالقػاؼ وبػالرا اظتّػررة -ي ٌػميت
ػىر ى
أال ترل -أيّها الصاٌف للخطػاب -أ ٌف الق ي

بػػرلك االْػػم(ٗ)
ػل مسػػت ىق ور :بصػػي اظتُعػػَؿ
ػ
ك
ا
ػم
ػ
س
ي
كال
ػى
ػ
في
ػيء
ػ
ش
ال
ار
ر
ػتق
ػ
ال
ي ٌ ٌ

نائب اعلو «في » و آف مُعَِف «شتّى» :قىركرةن لذلك؛ أل ّف وجو اليسمي ال يلاـ ا راده
ِ
ػت داران ال ػ ػػت ارت ى ,أو
ار :ال يػ ػ ُ
ككػ ػػرلك الَقػ ػػَؼ علػ ػػى النقػ ػػَ ي ػ ػ ٌميت ال ػ ػ ي
()ٙ
لدوراعا(٘) بني ّ
كل
مالّها ّ-ما قيَ :شتيت الدور ّ
ألعا تدور  -كال يي ٌ
سما ٌ
مست ي ور من األميع داران ظتا ذّرنا
ا ت ا ّالـ «اللّم » [ٔٔٙج]

()1

«أٌ ٚيٍٚحٔٙخ» ٌ ْ١ـ ٟى.

()2

وٌح ـ ٟىٚ ,لي ٓمِ ٢خ رِ ٓ١عىٛـظ ِٓ ٓ١أ  ٚد  ٚؽ.

()3

ـ ٟى٠ :ظعٍمٗ.

()4

وٌح ـ ٟىٔ١ٌٚ ,ض ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ.

()5

وٌح ـ ٟحٌفٚ ,5ٗ2:ٕ ٞ١ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :حٌظَو١ذٔ١ٌٚ .ض ـ ٟى« ٚ .حٌٛحٍىس» ـ ٟى :حٌٛحٍى.
لخي حرٓ حٌ ١ذ ٕٚ :5ٗ2:ـ ٟحٌَ٘ف ِخ ٠مظّ ٟ٠
أْ ِعٕ ٝحٓظيحٍطٙخ ىٍٚحٔٙةخ عٍةّ٩ُِ ٝوٙةخ٘ٚ .ةٛ

()6

ٚاْ وخْ ٍرّّخ ٜ٠قّ ِعٕاةٌ ,ٝىّٕةٗ ٕ٠ةخـ ٟلةٛي حٌّٜةّٕؿ رعة ُي «ُٔ٠ ٨ٚة ّّ ٝوةًّ ِٔةظي »َ٠اٌةنٚ ...هللا
أعٍُ.
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فصل

للقيىس أربع أركىف:

أصل :كه عند الن اة المقيس علي  .وا،يلف األاَليَف يف «األاَ»(ٔ):
ه
قيػػَ :ػتػ ُّػَ اضتّػػم اظتشػ وُ بػػو بر ػ «اظتشػ و» اػػُ ً ل ػ«ػتػػَ» وىػػَ األاػ عنػػد الُقهػػا
وّثري من اظتيّلمني
وقيَ :دليلو
وقيَ :حّمو
نذا قيَ« :زي ٌد» يف « ُػرب زيػ ٌد» بال نػا للمُعػَؿ قػاـ بػو معػ الُاعليّػ ري ػ قياْػاً
على الُاعَ بدليَ وجَب ر عو(ٕ) بْناد الُعَ إليو
األاَ على األوؿ الُاعَ؛ ألنّو ػتَ اضتّم اظتش و بو [وعلى الثآف إْػناد الُعػَ(ٖ)
ّ
ّ
احملَ
إليو؛ ألنّو دليَ اضتّم وعلى الثالث وجَب الر ؛ ألنّو حّم ّ
كفرعه :كه المقيس باألاَ اظتشّ ِو بو وقيَ :حّم احملَ اظتش و و](ٗ) ىَ ر
ر نائب(٘) الُاعَ [ٔٓٚأ] يف مثالنا
كحكم األاَ وىَ الر يما ؿتن يو
ي
كعلٌ ه جىمع ه بني األاَ والُرع( )ٙلي مَ ا عليو
()1

أيّها

قىؿ «ابن ال بىرم»  :كذلك(ٕ)
مثل أف ترٌكو -أيّها
ّر
ذ
ظتا
اصتام
القياس
ُ
ُ
ُ
ي

()1

 :َ:ٕ٠حٌّلٜٛي ٘ٚ ٔٙ:ح٦رٙةخؽ ٖٚ ٖ5:حٌظلز١ةَ ٗةَف حٌظلَ٠ةَ ٚ ٖٖٔٙ:5ؿّةع حٌـٛحِةع
ٔٚ 3ؼخ٠ش حٌٛٛٛي َٗف ٌذ حٛٛ٤ي ٔٔٔٚ ,كخٗ١ش حٌع خٍ ٕٚ .ٕٖ٘:حٌى٘ ِٓ َ٩ةٌٖ حٌىظةذ
حٌؼ٩ػش ح٤هَ١س.
ـ ٟىٍ :ـع حٌفخعً.

()3

وٌح ـ ٟحٌفٚ ,5٘ٔ:ٕ ٞ١ـ ٟى :حٌفخعً.

()4

وٌح ـ ٟىٚ ,لي ٓمِ ٢خ رِ ٓ١عىٛـظ ِٓ ٓ١أ  ٚد  ٚؽ:ٕ٠ .ةَ :حٌّلٜةٛي ٘ٚ ٔ2:حٌظلز١ةَ ٗةَف

()5

حٌظلَٚ ٖٔٗٓ:5 َ٠ؼخ٠ش حٌٛٛٛي َٗف ٌذ حٛٛ٤ي ٕٔٔٚ ,ٖٔٔ ,كخٗ١ش حٌع خٍ ٕ.ٕٙ٘:
ٓم ض ِٓ ى.

()2

()6

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :الر

وقَلو «األاَ وىَ الر يما ؿتن يو» لي يف د
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الصػػاٌف للخطػػاب -قيى ػىن فػػي ال ٌ اللػ علػػا رفػ مػػى لػػم يسػػم فىعلػ [فتق ػ ؿ :ا ػ هػم
أي ط الفعل إلي مق ٌ مىن علي  ,ف جو أف يك ف مرف عىن قيى ىن علا الفىعل.
()3

ػم] ّمػا مثّلنػا
فىلصل ه الفىعل ,كالفرعي ه مى لػم يسػم فىعلػ  ,كالحك ي
ي
يف اضتّػػم اظتقصػػَد نقلُػػو مػػن الُاعػػَ لنائ ػػو هػ الرفػ  ,كالعلٌػ ي الجىمعػ بػػني األاػػَ والُػػرع
هي(ٗ) اإل طىد.

كالصػػل فػػي الرف ػ (٘)-وىػػَ اضتّػػم -أف يك ػ ف لألصػػل اظتقػػي ِ عليػػو الػػرم
()7

ه الفىعل ألاال ابْناد يو كإ ٌمى أيجػرم( )ٙالر ػ علػا الفػرع الػرم [هػ مػى]
ػالؼ األاػػَ ولػػذا ذُػ ّػري يػػو الُعػػَ عػػن اػػي يو
ػم فىعلػ  ,مػ أ ّف( )3ابْػػناد يػػو ،ػ ُ
لػػم يسػ ٌ
إعالماً بذلك( )2بىلعلٌ الجىمع يف وجَب الر التي هي اإل طىد .ا ت ا.

و
صَ
كق عق ي
لَّ رّ ٍن ٌ
ت ل ره الركىف األربع أربع ى فص ؿ ّ

()1

ٌّع ح٤ىٌش ٖ.2

()2

ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ.ٛ٘ :

()3

حٌِ٠خىس ِٓ ــخي.

()4

ـ ٟأ  ٚد  ٚؽًٌ ِٓ :ه.

()5

ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ : :حٌفَع.

()6

ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :ؿَ.ٜ

()7

حٌِ٠خىس ِٓ ــخي.
ـ ٟىّ :
.ْ٤

()9

ـ ٟى :رخٌفَعّ١ش.

()8
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الفصل الكؿ
ً
المقيس علي
في األاَ
كفي مسىئل
الكلا

مػػن ػػرط أف ال يك ػ ف ػػىذان خىرج ػىن عػػن ى ػطىن(ٔ) القيػػىس وإف َف يّػػن

مػردوداً يف نُسػو يف نظػر ال ل ػػا لػَرود السػماع بػػو فمػى كػػىف كػرلك الشػ ِ
ػذوذ فػال يجػ ز
ّ

()2

القيىس علي ظتخالُيو لو

تص ى ب» ك«ا ت ٍطػ ى ؽ» ,والقياس [ٗٔٔب] إعالعتا بنقَ
تح ى ذ» ك«ا ٍ
كتصحي «ا ٍ

حرّ الَاو من َّ ظتا ق لو وقلِها ألُاً لي ريّها يف األاَ(ٖ) وانُياح ما ق لها يف اضتاؿ
ككحرؼ ف الت كي اطتُيُ (ٗ) في ق ل أي :الشاعر(٘)[ :من اظتنسرح]
صرؼ( :)ٙبُي الُا لليَّيد [ٜٛد] بالنَف احملذو ()5
ا ى

بدؿ من «اعتمَـ» أم :اصرفى ٍن
عطك ال م ىـ طىرقى ىٌ :
ى

()8

()1

قاؿ ابن الطيب ٕ :ٚ٘ٚ:أي :ريقو وعجو الَا

()2

عٕي ــخي٠ ٨ :ـٚ .ُٛل« :ٌٗٛـّخ وخْ وٌٌه حٌٌ٘ٓ »ًٚم ِٓ ٢ى.
حٌعزخٍس ـ ٟىٌ :ظلَّ وٙخ أٛخٌشا.

()4

:ٕ٠ةةَ :حٍط٘ةةخؾ حٌ٠ةةَد ِٕٚ ٙٗٗ:ؽٕةة ٟحٌٍز١ةةذ (كةةٌؾ ٔةة ْٛحٌظٛو١ةةي) ّٕٗ٘ٚ 3ةةع حٌٛٙحِةةع

()3

()5

()6

وىَ مثلث السني وبضميني أرب ل ات

ٗ.ٗٓٗ:
ل :ً١أّٗ َ١ـش ـٛٔ ٟحىٍ أر٠ُ ٟي ٕ٘ٛ َّٓٚ ٔٙخعش ح٦عَحد ٔٚ 3ٕ:أٔٗ ِٕٜٛع.
حٌفَّ
َْ
د عٕه حٌَّٛٙ
ٚطّخَ حٌز١ض:
١خٍلَٙخ َٟرَه رخٌٔ ١ِ ْٛلََ ٔ ْٛ
َ َٟ
ِ
ِ
حِ ِ
ٚحٌ خٍق :حٌٌ٠ ٞؤطٚ .٩١ٌ ٟحٌم :ْٔٛأعٍ ٝحٌز٠١ش  ٛ٘ٚحٌع ُ:حٌٕخطت ر ٓ١أًٔ ٟحٌفَّ.
 ٛ٘ٚـ ٟحٌوٜخثٚ ,ٕٔٙ:ٔ ٚحٌّلظٔةذ ٕٚ ٖٙ5:حٜٔ٦ةخؾ ٍٕ ,٘ٙ3:لةُٚ ,ٖ5ٖ :حٌّمخٛةي
حٌٕل٠ٛش ٍٖ ,ٖٔٓ:لَُٗٚ ,ٕٔٓٗ :ف أر١خص حٌّؽٍٕ ,ٖ٘3:5 ٟلُ.353 :
وٌح ـٔٔ ٟن ح٨لظَحف ّ٘ٚع حٌٛٙحِع ٍٗ ٗٓٗ:لُ ٖٔ33 :ا ّ٨ك١يٍ ٟ٘ٚ ,حٌظ ٟحهظخٍ٘خ ــةخي,
ـفٙ١خ :حَٟد .لخي حرٓ حٌ ١ذٕٚ :5٘2:ـٔٔ ٟن «حَٛؾ» رخٌٜخى رةيي حٌ٠ةخى حٌّعـّةشٚ ,حٌفةخء
ريي حٌّٛكّيس٠ ٌُٚ .ؼزض ٍٚح٠شاٚ ,اْ ٍؿلٗ رع ِٓ ُٙ٠ك١غ حٌيٍح٠شُ ـف.ٌَ:ٔ ٗ١

()7

لٚ« :ٌٗٛرخٌٕ ْٛحٌّلٌٚـش» ٌ ْ١ـ ٟى

()8

عٕي ــخي :حَٟرٓ.
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ؼتالف للقياس
هَ وإف جا بو االْيعماؿ يف ىذا ال يت شاذ ٌ

ككج ػ

ػػعف فػػي القيػػىس أ ٌف الت كي ػ بانَاعػػو -ومنػػو يف الُعػػَ تَّيػػده بػػالنَف-

ػرتدد وابنّػػا ِر
مطلقػاً للتحقيػػق للخػػب عنػػد السػػام ور ػ أو د ػ مػػا متػػيلع عنػػده يػػو مػػن الػ ّ

ػىب:
ىب يف الّػػالـ باب ال ػ وابّثػػار للّػػالـ كاإلططػ ي
كإ ٌمػػى يليػػق ب ػ  :باليَّيػػد اإل ػ ي
كالحرؼ إكتازاً :اظتقابَ لض ناب(ٔ)
اظتقابَ لضْهاب
االختصىر:
مقابَ ابكتاز ال
ي
ي
ُ
ُ
ُ
ككحرؼ صل الضػمير أي :اضت ِ
ػرؼ الناشػ (ٕ) مػن جػن اضترّػ عنػد إشػ اعها
دكف الضم في ق ل أي :الشاعر(ٖ)[ :من الَا ر]

ٌ
ل ىزجل كأ ٌ ي -بالضم اظتخيَػلَس  -ىخلٍس( )4و
حىد
ّ
ىه
َ
ي
()5
ككج عف الرم خرج ب عن القيىس  ,أ ٌ أي :ما ذُّػر ليس علا ح ٌػ

حػ ٌ ال صػػل؛ ألنػّػو شػّ َ يػػو الضػ ّػم حػ ظهػػر لعػػدـ ظهػػَر حػػرؼ الَاػػَ كال علػػى حػ ٌ
ال قف؛ لعدـ إّْاف الضمري( )ٙوقد ّبني [ٔٔٚج] ،روجػو عنهمػا بقَلػو :ل ٌف ال صػل
ال صل يجو أف تػتمكن فيػ صػلت

()7

بنشػ اع الضػم كمػى تمكطػت فػي ق لػ « :لػ

(
ىز ىج هل» ,صَ منها الَاػَ كال قػف يجػو أف تحػرؼ  )3فيػ الػ اك كالضػم معػىن

()1

حٌعزةةخٍس ـةة ٟى :حٓ٦ةةٙخد :رٔةة ٢حٌىةةٚ َ٩حٕ١٦ةةخد :حٌّزخٌؽةةش ـةة ٟحٌظعز١ةةَ  ٨ح٨هظٜةةخٍ حٌّمخرةةً

()2

ٌٙٓ٧خد ٚحٌلٌؾ حٌّمخرً ٌٕ١٧خد.
ـ ٟى :حٌٌٕ٘٠ ٞؤ.

()3

ٓزك طوَ٠ـٗ ـ ٟحٌفَع حٌٔخرع ِٓ وظخد حٌّٔخع ( 5ٙأ)ٚ .طٕ َ:ح٦كخٌش عٍ ٝحٌّٔؤٌش ٕ٘خن.

()4

عٕي ــخيٛٛ :ص ٛ٘ٚ .وٌٌه ـّ١خ َِٚ .ـٔٔ ٟوش ِٓ حٌوٜخث :ٖ٘3:ٕ ٚهٍْ.

()5

«حٌٌ ٞهَؽ رٗ عٓ حٌم١خّ» عٕي ــخي :ـ ٟحٌم١خّ.
ـ ٟى٘٠ ّٗٔ٤ :زّع ـ ٗ١رخٌّّ ٠ش كظ َٙ:٠ ٝكَؾ حٌ ٨ٚ ,ًٛٛك ّي حٌٛلؿ ّ ٔ٠ ّٗٔ٤ىٓ ـ ٗ١حٌ.َ١ّ٠

()7

عٕي ــخيٍٛ :ش.

()8

ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ ٚآظخٔزٛي٠ :لٌؾ.

()6
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فحرؼ الصل أي :الػَاو كإبقىءي(ٔ) الض ٌػم مػن ذػري
أي :رتيعاً؛ ألنّو يَّف بالسَّف
ي
صل كال ً
واَ مطػال ه بين مطػالتي(ٕ) ال ً
قف ,خرج عن قياس َّ منهما
ػذؼ» م يػػدأٌ ،ػػبه «من ػال ٌ» علػػى أ ّف اظتخػ َػب عنػػو غتمػػَع اظتيعػػا ُني(ٖ) ال ّػػَ
و«حػ ُ
منهمػػا يػػو واألولػػني(ٗ)
ػب بقَلػػو )٘(:لػػم تع ػ ( )ٙتلػػك اظتنالػ قيى ػىن ليقػػاس
وواػ َ
َ
ػف اطتػ َ
ليقاس عليو( )5يقيصر على الَارد منو

عػػم ,يج ػ ز القيػػىس فػػي الضػػركرة [ٔٓٛأ] علػػا مػػى ا ػػتعمل
ؼتالُاً للقياس في الضركرة

()8

يف ّالمهػػم

()9

قػىؿ «أبػ علػي الُارْ ّػي»(ٓٔ) :كمػػى جػىز(ٔٔ) لطػػى أف قػيس مطث ىر ػػى علػػا

مطثػ رهم يف األحّػػاـ كػرلك القيػ ِ
ػعر ى علػػا ػػعرهم؛ إذ
ػاس يػو يجػ ز أف قػػيس ى
األاَ القياس عن الَارد عنهم ح يص ّد عنػو اػاد فمػى أجىزتػ (ٕٔ) الضػركرةي ل ػم ؽتػا
ُ

()1

ـ ٟحٌٕٔن :ـبرمخءٚ .لي ٓم ِٓ ٢ى «ـلٌؾُ حٌٍٜش أ ٞحٌٛح.»ٚ

()2

يف أ و ب و ج :منال

()3

ّ٘ٚخ :كٌؾ ٚارمخء.

()4

وٌح ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ.

()5

ِٓ لٚ« ٌٗٛكٌؾ ِزظيأ ْ١ٌ »...ـ ٟى.

()6

ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ٠ :عٙيٚ .ل ٌٗٛرعي٘خ «طٍه حٌٌِّٕةش» ُ٠ةخىس ِةٓ ىٚ .وة َ٩حٌٔة ٟ١ٛ١حٌٔةخرك ّ
ٍِوةٚ

()7

ِٓ حٌوٜخث( ٚرخد طمخٚى حٌّٔخع ٚحٌم١خّ) ٔ.ٔ55:
ـ ٟى :عٍٙ١خ.

()8

أ :ٞحٌ٘خعَ حٌٔخركٚ .ـ ٟى :حٓظعًّ.

()9

عٕي ــخي٠ :ـ ُٛحٌم١خّ عٍِ ٝخ حٓظعًّ ٌٍٍَٚ٠س ـ ٟحٌٍَٚ٠س.

()10

حٌوٜخث( ٚرخد ـة٘ ٟةً ٠ـةٌٕ ُٛةخ ـة ٟحٌ٘ةعَ ِةٓ حٌ٠ةٍَٚس ِةخ ؿةخُ ٌٍعةَد أ٨ ٚ؟) ٖٕٖٔ:

()11

ٚحٗ٤زخٖ ٚحٌٕ:خثَ (حٌٍَٚ٠س) ٔ.ٗ3٘:
يف أ و ب و ج :كتَز

()12

يف أ و ب و ج :أجاز أي :األمر أو الشي الذي أجاز الضرورَة عتم
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ى ػػَ  ،ػػالؼ االْ ػػيعماؿ اظتع ػػروؼ ا،يي ػػاراً(ٔ) أجىزتػ ػ لط ػػى لَج ػػَد اصت ػػام يف اصتػ ػَاز وى ػػَ
الضرورة(ٕ) كمى ال جتياه عتم فال جتياه(ٖ) لنا وتق ّدـ بياف «الضرورة» وأقسامها(ٗ)
ُ
()5
قىؿ «ابن جطي»  :فإف قيل :هالٌ امتط متىبعت م في الضػركرة ,وإف جػازت
(
ألع ػػم( )5ال
ػث كػ ػػىف الق ػ ػ يـ -وى ػػم الع ػػربّ -
يف النث ػػر بش ػػر و مػ ػػن -تعليليّػ ػ ٌ  -)ٙحيػ ػ ي

ػرتددوف فػ ػػي عمػ ػػل
الرتْػ ػػَ» اليػ ػػآف ومنػ ػػو« :علػ ػػى ِر ْْػ ػػلك» أي :ال يػ ػ ّ
يتر ٌ ػ ػل ف :مػ ػػن « ّ
ػرويهم اظتسػػيدعي لي ػػرزىم( )3عػػن الضػػرورة الػػيت
ل الم ل ػ ين بُّػػرىم وتػ ّ
أ ػػعىرهم ,تر ٌ ػ ى

يق ػ يهػػا أولئػػك كإ ٌمػػى كػػىف عمػػَ أشػػعارىم ارتجػػىالن :قػػاؿ بعػػض اظتيػػا،رين :الُ ػرؽ بػػني
َ ِ
مار وتد ٌق ال ييَقف يو قائلػو
ّر و«
االرجتاؿ» اع ٌ
«االرجتاؿ» و«ال ديه » أ ّف «ال ديه » يها ٌ
ا احش انيهى()2
وبعضهم كتعلهما ْيني وىَ ذل ٌ
ُ
فضركرت م لعدـ الرتوي يف ابنشػاد إذان أي :إذا(ٓٔ) ّػاف شػاعم مػا ذُّػر أقػ ل

م ػػن ػػركرتطى ألنّن ػػا لرتوين ػػا نيق ػػي م ػػا لتس ػػن ونل ػػي م ػػا يقػ ػ (ٔٔ) فيطبغ ػػي أف يكػ ػ ف

عررهم اظتَق عتم يف الضرائر في أي :الشع ِر أك ى ال كتَز لنػا مػا كتػَز عتػم
[٘ٔٔب] ي
للُارؽ
()1

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :إيثاراً
«وىَ الضرورة» ّذا يف د ويف أ و ب و ج :والضرورة

()3

ّذا الع ارة يف د ويف أ و ب و ج :كتياه عتم ال كتياه

()4

يف د :انقسامها ينظر يف اظتسال السابع من مسائَ اظتقدمات

()5

حٌوٜخث.ٖٕٗ:ٔ ٚ

()6

وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ : :طعٍ.ٍٗ١

()7

ـ ٟىٚ :حٌّٔظيعٌ ٟظلَُُ٘.

()8

ـ ٟى :حٌٌٕ٘٠ ٞؤ.

()9

ـ ٟحٌف 5ٙٗ:ٕ ٞ١حٌى٨ َ٩رٓ ٍٗ١ك :َ:ٕ٠ .حٌعّيس (رخد ـ ٟحٌزيٙ٠ةش ٚحٍ٨طـةخي ٔ32:ٔ )ٕٙ

()10

ٚطخؽ حٌعَِ ّٚخىس (ريٖ).
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :اً.

()2

()11

وٌح حٌعزخٍس ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٕ٠ٍَٟٚ :خ ّٔ٤خ ٌظَٕ٠ٚخ حٔظُفِ ٟخ ٠لٔٓ ٚطٍُ ّؽِ ٟخ ٠مزق .ـة ٟؽ:
٠فظقٚ .ـ ٟحٌفّٔ٤ :5ٙ٘:ٕ ٞ١خ ٌظَٕ٠ٚخ َٔطىذ ِخ ٠لٍٔٓٔٚ ,مِ ٟخ ٠مزق ,ـٔ ٩ظ ٍ ّٜٛحٌَ٠حثَ.
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قلطى :ليس جمي الشعر الق يم مرتى ىجالن ,بل منو مػا كػىف ل ػم فيػ حػ ي مػى
الرتوي
كىف للم ل ٌ ين من التر ٌ ل و ّ
ركم عن زهير :بضم الااي وَّْف الي ييّ و ي اعتا بينهما والد « ٍ
ّعب»
()1

ػدؿ لػػو اظتقػػاـ -فػػي
أ ٌػ ْػػلك ذلػػك الطريػػق ػ ػعمل قصػػىئ ى أي :يسػػريًة ّ-مػػا يػ ّ
ػعر اظتػدلَؿ عليػو
ب
طينّ ,
ى
مرتْػالً يهػا منيقيػاً للم اْػن مل يػاً الق ػائ َ فكػىف ذلػك الش ُ
بالقصػائد يسػػما «ج ٍاليػ ً
ػىت» -بُػػي اصتػػيم وْػَّف الػااي مػػن «اصتَاالػ » العِظَػػم واصتاللػ -
ي ٌ ى
«زهي ور» لي ريو يها اظتع اصتاَؿ واظت الُصَ(ٕ)
َْ
ّ

ويف نس ػ ػػخ ٍّ :ان ػ ػػت تُس ػ ػ ّػمى َح َْلي ػ ػػات زىػ ػ ػ ٍري(ٖ) باظتهملػ ػ ػ بع ػ ػػدىا و ٌاو منس ػ ػػَب ٌ
لػ«اضتَؿ»(ٗ)
(
كطت
ص »  -همليني مُيَحيني بينهما ٘) ا ٌ ْػاّن ٌ -قىؿ :ي
كعن «ابن أبي ىح ٍف ى
ألعػا مػ ّدة رتػ ِ مػادةِ ابنسػاف يف
بالرتوي واليػآف في أربع أ ػ ور؛ ّ
ي
عمل القصي ىة ّ
كطت أ ي
بطػػن ّأمػػو كأيحكم ػػى( :)ٙأتقنهػػا وأُذىػػب َشػْيػنَها وأحليهػػا( )5باينيهػػا فػػي أربع ػ أ ػ ور
أربعػ ػ أ ػ ػ ور كأعر ػ ػ ى علػػى ّػػري بعػػد حتلييهػػا ٍِلػػى( )3ال الذ ػ والباع ػ ف ػػي أربعػ ػ

()1

عٕي ــخي ٚـ ٟحٌوٜخثٓ :ٚزع لٜخثي.

()2

وٌح ـ ٟى ٚحٌفٚ ٞ١ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٚ :حٌٟ٘ء حٌّف.ًٜ

()3

وٌح عٕي ــخي ٚـ ٟحٌوٜخث.ٚ
ِٓ لٚ« ٌٗٛـٔٔ ٟوش :ـىخٔض طُٔ ّّ ْ١ٌ »..ٝـ ٟى.

()5

وٌح ـ ٟىٚ ,لي ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.

()6

وٌح ـ ٟحٌفٚ 5ٙ3:ٕ ٞ١ـٔٔ ٟوش ِٓ حٌوٜخثٚ ,ٚعٕي ــخي ٚـ ٟحٌوٜخث :ٚأكىىٙخ.

()7

وٌح ـ ٟىٚ ,لي ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.

()8

وةةٌح ـةة ٟىٚ ,ـةة ٟأ  ٚد  ٚؽ:رعة ُي ٚأكٍٙ١ةةخ رلٍةة«ٚ .ٝحٌلٍةة »ٝؿّةةع « ِكٍ١ةةش»٘ٚ ,ةةِ ٛةةخ ُ٠ظةةِ ّٓ٠رةةٗ ِةةٓ

()4

َُِٜٛغ حٌّعئ١خص أ ٚحٌلـخٍس َ:ٕ٠ .حٌّعـُ حٌِ ٢١ٓٛخىس (كٍٚ .)ٝلي حٓظعٕ٘ َ١خ ٌٍى.َ٩
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[ٜٓد] أ ػ ػ ػ ور ,ثػ ػ ػػم أخػ ػ ػػرج ب ػ ػ ػػى إلػ ػ ػػا الطػ ػ ػػىس مه ّذبػ ػ ػ ً مصػ ػ ػ ُّاةً ػت ػ ػ ّػررةً من ّق ػ ػػاةً ق ػ ػػاؿ
شاعرىم[ٔٔٛج][ :من الّامَ]
(
ت يف هتذي ها
ما َف تّػن بال َ
ال تع ِر َ ن على الرواة ٔ) قصيدةً
ع ّدوه منك وْاوْاً هتذي ا(ٕ)
ذري مه ّذ ٍب
ت
َ
نذا عر َ
الشعر َ
َ
الرتوي كثيرةه و يما ذُّر دالل ٌ عليو
كحكىيىتي م في ذلك اليآف و ّ
كأيضىن فإ ٌف من الم ل ٌ ين من(ٖ) يرتجل

ولع ػ ّػَ الُ ػ ْػرؽ َذلَ ػ االرجت ػػاؿ عل ػػى األول ػػني العيم ػػادىم عل ػػى ْ ػػجاياىم؛ إذ ال قَاع ػ َػد
ٍ
يَمئذ مدون ٌ يرجعَف إليها وال ّذلك اظتَل ّدوف لقصَر ْجاياىم ُجعَ عتم ما ي نػَف عليػو
ويرجعػػَف إليػػو ولػػذلك ّػػاف األولػػَف [ٜٔٓأ] ذػػري مءا،ػػذين بالض ػرائر خبػػالؼ َمػػن بعػ َػدىم
واهلل أعلم

()1

وٌح ـ ٟى ٚحٌ١ظّ١شٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :حٌَٚح٠ش.

()2

«طٙةٌ »ٞوةٌح ـة ٟى ,ـة ٟأ  ٚؽ :طٙةيٚ .ٞـة ٟدٚ :طٕةيٚ .ٞحٌز١ظةخْ ٌعّةَ رةٓ عٍة ٟحٌّ ةٛع ٟأرةٟ
كف ,ٚحٌّظٛـّٕٓ ٝش ٓٗٗ ٘ ّ٘ٚ .خ ـ٠ ٟظّ١ش حٌيَ٘ ٗ.٘ٓٗ ,ٖ٘ٓ:
ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽّ «ٚ .
ـبْ» ـٙ١خ :وخْ.

()3
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الثى ي

من اظتسائَ
كمى ال(ٔ) يقىس علا الشىذٌ اظتخ ِ
ػالف(ٕ) للقيػاس طقػىن ,ػال يقػاؿ« :اْػي ْق ََـ»

قياْ ػاً عل ػػى «اْ ػػي ْ ََذ» ال يق ػػىس عليػ ػ تركػ ػىن ّػػرتّهم ما ػػي «ي ػ َػدعُ» و«ي ػ َذ ُر» ال يُق ػػاس
عليهما ذريُقتا من األ عاؿ يف الرتؾ يُرتؾ
و«نطقاً» و«ترّاً» منصَباف بنػاع اطتا ض (ٖ)
()4

السػمىع ,مطٌػردان فػػي
قػػىؿ فػػي «الخصػػىئص»  :إذا كػػىف الشػػيء ػػىذٌان فػػي ٌ

القي ػػىس تحىميػ ػت :جتان ػػت م ػػى تحىم ػػت :جتان ػػت الع ػػرب م ػػن ذل ػػك اظتطّػ ِ
ػرد قياْػ ػاً
ى
ي
ػت(٘) يف اليجانػػب عنػػو كحػػريت( :)ٙمػػن «اضتػػذي» باظتهمل ػ
اظتيجنػػب عنػػو شتاع ػاً ووقُػ َ
اظتعجم االتّ اع( )5يقاؿ واوياً ويائياً ّما بيّنيُو يف اظتنهع السابق ذ ّْ ُره
في ظيره :نظ ِري ذلك الشاذّ شتاعاً علا ال اجو في أمثىل من الذّر
ع»
مثالو مػن ذلػك الشػاذِّ اْػيعماالً اظتطّ ِػرد قياْػاً :امتطىعػك مػن «ك ىذر» كمػن «كد َ

ي

ى ى

ىى

ػب»
ل ٌ م لم يق ل همػى أي :علػى ْػ يَ الّثْػرة واال ّػراد ّمػا يف «ت َػرؾ» و«أع َػر َ
ض» و«جان َ
مر
وإالّ قد جا قليالً ّما ّ

()1

ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.

()2

وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٚ :حٌّوخٌؿ.

()3

٘ةةٌح حٌٔة َ ٌةة ْ١ـةة ٟىِٚ .ةةخ لزٍةةٗ ؿةةخء ـةة ٟى وّةةخ ٍ٠ةة٠ ٨ :ٟمةةخّ عٍّٙ١ةةخ ـةة ٟحٌظةةَن ؼَّ٘١ةةخ ِةةٓ

()4
()5
()6

()7

ح٤ـعخي ـ١ظَن.
حٌوٜخث( ٚرخد حٌمٛي عٍ ٝحَ١٨حى ٚحٌٌ٘ٚ 22:ٔ )ًٚحٌِّ٘ةَ ٔٚ 22:حٗ٤ةزخٖ ٔٚ .ٗٙٙ:لةي
ٔمً ِٕٗ ـ ٟحٌفَع حٚ٤ي ِٓ وظخد حٌّٔخع ( ٙٙأ) ٔٚمً حرٓ ع ْ٩و َ٩حرٓ ؿٌٕ٘ ٟح ٕ٘خن.
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :آّخعخ ٚلفض.
ـ ٟحٌّٜةخىٍٚ :ؿَ٠ةض .لةخي حرةٓ حٌ ١ةذٕٚ :55ٓ:ـةٔٔ ٟةوشٚ« :كةٌ٠ض» رخٌلةخء حٌٍّّٙةش ٚحٌةٌحي
حٌّعـّةةشٌ ,ؽةةش ـةة« ٟكةةٌٚص» رةةخٌٛح .ٚأ :ٞحطّزعةةضِٚ .ةةخ اهخٌٙةةخ ا ّ٨طلَ٠ف ةخاٚ ,اْ ٗةةَف عٍٙ١ةةخ ـةةٟ
حٌَ٘ف٠ ٌُٚ ,ظعَّ  ,ٌٝٚ٥ٌ ٝـخٌ:خَ٘ أّٔٙخ طلَّ ـض عٍ ٗ١رـعً حٌَّحء ًح٨اٚ .هللا أعٍُ.
حٌعزخٍس ـ ٟى ِٓ :حٌلٌ ٞأ ٞح٨طّزخع.
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ومنو القرا ة الشاذّة(ٔ) :ﭽﭸ وَدَعَ َ ﭺﭼ(ٕ) باليخُيف(ٖ)
وقاؿ « ودعَا اضت ش َ ما ودعَّم و َذروا اليػرَؾ ما و َذروّم»(ٗ)
ََ ُ
َُ
ُ ُْ
َُ
ويف «اظتصػ اح»(٘) :قػػاؿ بعػػض اظتيقػ ّدمني :وزعمػػت الن ػػاة أ ّف العػػرب أماتػػت ما ػػي

اْم الُاعَ منو
«يدع»
َ
ومصدره و َ

وق ػ ػػد ق ػ ػ ػرأ «غتاى ػ ػ ػ ٌد» [ٔٔٙب] و «عػ ػ ػػروةُ» و «مقات ػ ػ ٌػَ» و «ابػ ػ ػ ُػن أ َعْػلَ ػ ػ ػ َ» و «يايػ ػ ػ ُػد
َي» :ﭽ ﭸ وَدَعَ َ ﭺﭼ باليخُيف
الن ّ
ترّهم

ويف اضتديث« :لَينيهني( )ٙقَـ( )5عن وْد ِعهم اصتم ٍ
عات»( )3أي :عن ترّهم
ّ
ٌ
ُُ
َ

ّيػػف يّػػَف

قػػد ُرويػػت ىػػذه الصػػي عػػن أ صػ العػػرب ونُقلػػت مػػن ريػػق ال ُقػ ّػرا
إمات ً وقد جا اظتا ي يف بعض األشعار
وما ىذا ْ يلو يجَز القَؿ بقلّ االْيعماؿ وال كتَز القَؿ بابمات انيهى

()1

حٌعزخٍس ـ ٟىٚ :ـ ٟلَحءس ٗخًس.

()2

حٌ٠لٚ .ٖ :2ٖ ٝلي َِّ أْ حرٓ عزخّ ٍـعٙخ اٌ ٝحٌٕزٛ ٟةٍ ٝهللا عٍ١ةٗ ٓٚةٍُ ٠ٍٚٚةض عةٓ أٔةْ

()3

ِٚمخطً ٚؼَ٠ .َُ٘١حؿع ( ٙٙأ).
ـ ٟد :رظوف١ؿ حٌيحي.

()4

أهَؿةةةٗ حٌ٘ةةة١زخٔ ٟـةةة ٟح٢كةةةخى ٚحٌّؼةةةخٍٔ ,٘2ٗ:ٗ ٟلةةةُٚ .ٕ5٘ٗ :أهَؿةةةٗ أرةةة ٛىحٚى ٚحٌٕٔةةةخثٟ

()5

ٚحٌ زَحٔةةٚ- ٟلةةخي حٌٔةةٛ :ٟ١ٛ١ةةل١ق -رٍفةة ٚ ::حطَوةةٛح حٌظةةَن ِةةخ طَوةةٛوُ:ٕ٠ .ةةَ ـةة ٞ١حٌمةةيَ٠
ٍٖ ,ٖ٘ٓ:لُٚ ,ٕٗٔ3 :و٘ؿ حٌوفخء ٍٔ ,ٖ3:لُ.5ٕ :
حٌّٜةةزخف حٌّٕ١ةةَ ِةةخىس (ٚىع)ِٚ .ةةخ ٔمٍةةٗ عٕةةٗ ٌةة ْ١ـةة ٟى:ٕ٠ٚ .ةةَ :رٜةةخثَ ً ٞٚحٌظّ١١ةةِ (ٚىع)

()6

٘.ٔ2ٖ:٘ )ًٍٚ(ٚ ,ٔ3ٙ:
وٌح ـ ٟحٌّٜزخف حٌّٕٚ ,َ١ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٕ١ٌ :ظ.ٓٙ

()7
()8

وٌح ـ ٟحٌّٜزخف حٌّٕٚ ,َ١ـ ٟأ  ٚؽ :ألٛحِٚ .ُٙـ ٟد :أـٛح٘.ُٙ
ّ
ٌ١وظّٓ هللا عٍ ٝلٍٛر١ٌٚ ,ُٙى ِٓ ّٓ ُٔٛحٌؽخـٍ »ٓ١أهَؿٗ ٍُِٔ ٕ ,٘2ٔ:ـ ٟوظخد
طظّش حٌلي٠غ« :أٚ
حٌـّعةةش ,رةةخد حٌظؽٍةة :١ـةة ٟطةةَن حٌـّعةةشٍٕٔ ,لةةُٚ .3ٙ٘ :أهَؿةةٗ ؼ:ٕ٠.َٖ١ةةَ :وٕةة ِ حٌعّةةخي
ٍ ,5ٕ3:5لُ.ٕٖٔٔٗ :
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كال مطػ أف تسػػتعمل(ٔ) ظيرهمػػى اظتطّػػرد قياْػاً وَف ِ
يشػػذ شتاعػاً حػ  « :ىكىز ىف»
َ
ي
ى
(
ت .ا ت ا
ك« ىك ىع ى » كإف لم تسمع مى ٕ) أ ى

()1

ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ ٚك١يٍ ٚحٌَِّ٘ ٚحٗ٤زخٖ :طٔظعًّ.

()2

ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ ٚحٌف :55ٗ:ٕٞ١طّٔعٙخ.
379

الشذوذ يف الرتؾ والنطق قاار على ػتلّو ال غتاوزَة ل ريه(ٔ)
ُ ٌ

()1

ـ ٟى٠ ٨ :ظـخٌ ُٖٚؽُ .َٖ١حى ـ ٟد :حٔظ.ٝٙ
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الثىلث
من اظتسائَ(ٔ)

()4
ركد(ٖ) الكثيػ ير فقػ يقػػىس علػػا
لػػيس مػػن(ٕ) ػػرط المقػػيس عليػ الػ ي
()5
القيىس كيمتط القياس علا الكثير لمخىلفت ل  :للقياس
القليل الَرود لم افقت
ى

ػاس عل ػػى القلي ػػَ :قػ ػ ل م أي :الع ػ ِ
الكؿ أي :القي ػ ِ
ػرب ف ػػي الطٌس ػػو إل ػػا
مث ػ ي
ػىؿ ٌ

« ى ػ ػطي ءىة» -بُ ػػي اظتعجمػ ػ و ػػم الن ػػَف وبع ػػد الػ ػَاو الس ػػاّن قت ػػاةٌ ه ػػا ٌ :-ى ػ ػطىئي(:)ٙ
بُي يني وبعد النَف قتاةٌ()5

فلػ ػػك أف تقػ ػػي علػ ػػى ىػ ػػذا القليػ ػ ِػَ وتق ػ ػ ىؿ فػ ػػي « ىريك بىػ ػ ٍ» « :ىرىكبػ ػػي» .كفػ ػػي
«حلي ب »« :حلىبي»( )3كفي «قىػت ب و» -قِْي ػ ٌ()2
مَحػدةٌ-
بالقػاؼ والَُقيّػ وبعػد الػَاو ّ
يى
ى ى ى
َ
مَحدةٌ«: -قىػتىبي» .قيى ىن م ّثرهتا(ٓٔ) علا «شنَ ة» و« طئي» ظتَا قيو للقياس
ّ
ِ
وىذا مذىب «ْي َيو» ال ْر َؽ بني ا ّ

الالـ وإعالعتا (ٔ)

()1

ـ ٟى :حٌّٔؤٌش حٌؼخٌؼش.

()2

ـ ٟى :ـ.ٟ

()3

ٌٔ١ض عٕي ــخي ٨ٚ .ـ ٟىٚ .حٌعزخٍس ـ ٟى :حٌّم ْ١عٍ ٗ١حٌىؼ َ١أ :ٞحٌىؼَس.

()4

عٕي ــخي :حٌىؼَس.

()5

عٕي ــخيٌٍ :م١خّ.

()6

ـ ٟحٌٕٔن وظزض ِّ٘س «ٕٗج »ٟعٍ ٝأٌةؿٚ .لةي ِؼّةً ـة ٟحٌٕٔةذ اٌةٗ ٝةٕٛءس ـة ٟحٌفةَع حٌؼخٌةغ ِةٓ

()7

وظخد حٌّٔخع (ٓ 5أ).
:ٕ٠ةةةَ :حٌىظةةةخد (رةةةخد ِةةةخ كةةةٌؾ حٌ١ةةةخء ٚحٌةةةٛح ٚـ١ةةةٗ حٌم١ةةةخّ) ٖٚ ٖٖ2:حٌعٍةةةً ٖٔ٘ٚ ,حٌّٔةةةخثً

()8
()9

حٌع٠ي٠خص (حٌّٔؤٌشٚ ,٘ )ٔ:حٌوٜخث( ٚرخد ـ ٟؿٛحُ حٌم١ةخّ عٍةِ ٝةخ ٠مةً ٍٚـ٠ةٗ ـّ١ةخ ٘ةٛ
أوؼةةَ ِٕةةٗ) ٔ(ٚ ٔٔ٘:رةةخد ـةة ٟحٓ٨ظلٔةةخْ) ٔٚ ٖٔٙ:أٓةةَحٍ حٌعَر١ةةش ٕٖٔٗٚ ,ةةَف حٌىخـ١ةةش
حٌ٘ةةةةخـ١ش ٖٚ ٔ2ٗٙ:حٌٍزةةةةخد ٕٗٚ ,ٖٔ٘:ةةةةَف حٌ٘ةةةةخـ١ش ٕٚ ٕٖ:حٍط٘ةةةةخؾ حٌ٠ةةةةَد ٕٙٔٗ:
ٚحٌّٔةةخعي ٖٚ ٖٙ٘:حٌظٜةةَ٠ق ّٕ٘ٚ ٘2ٙ ٘2٘:ةةع حٌٛٙحِةةع ٌٔٚ ٖٔٙ ٕٔٙ:ٙةةخْ حٌعةةَد
ٚطخؽ حٌعَِ ّٚخىس (ٕٗؤ).
وٌح ـ ٟحٌّٜخىٍ ِ ٛ٘ٚؼخي ِ٘ٚ .ٍٛٙـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :هٍٛرش :هٍز.ٟ
«حٌمِ ْظزش» ِئٔغ «حٌمِ ْظذ» ٛ٘ٚ .حٌَكً حٌٜؽ َ١عٍ ٝليٍ َٕٓخَ حٌزع١ةَ«ٚ .حٌمَظُٛرَةش» ِةٓ ح٦رةً٘ :ةِ ٟةخ
أِىٓ أْ ٟٛ٠ع عٍ ٗ١حٌمَظَذٌٔ َ:ٕ٠ .خْ حٌعَد ٚحٌِ ٢١ٓٛخىس (لظذ)« ٚ .لظزش» ٌٔ١ض ـ ٟى.

()10

«ِع وؼَطٙخ» وٌح ـ ٟىٔ١ٌٚ ,ض ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ.
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وذىب [ٜٔٔج] «األُ،ش» و «اصتَْرمي»(ٕ) إُف أنّو ينسب إليو على لُظو يقاؿ:
«شنَئي»(ٖ)
و« َرُّ »

و «اب ػػن الط ػػراوة» أنّػػو ُلت ػ َذؼ ال ػَاو وت ق ػػى الض ػػم دالّ ػ ً عليه ػػا يق ػػاؿَ « :زتل ػػي»(ٗ)
ُ
ّ
ُ ََ
ػَّف -مجػ ػػرل -بُػ ػػي ٍ (٘)
كذلػ ػػك أ ٌ ػ ػػم أجػ ػػركا «فىػع ل ػ ػ ى» -بُػ ػػي ٍ ض ػ ػ ٍم سػ ػ ٍ
ي
ي

ٍ
سَّف« -فى ًعيل ى» لمشىب ت ى( )ٙأيَ :ػعَُل َ إيىهَ :عِيل َ من أكج و:
مادتػػو
ػي باعي ػػار ّ
أحػػدىا :أ ٌف كػ ٌػالن مط مػػى أي :مػػن اظتقػػي ومػػن اظتقػػي عليػػو ثالثػ ٌ

األاليّ

كالثآف :أ ٌف ثىلث حرؼ لي ون لسَّنو تِلَ حرّ ٍ مناْ ٍ
َ
كالثالث :أ ٌف آخره تىء التأ يث [ٓٔٔأ] اظتنقل ُ ىا ً يف الَقف
كالراب ػ  :أ ٌف «فىػعيػ ػ الن» ك«فى ًعػ ػيالن» ب ػػالَزنني( )5الس ػػابقني يتػ ػ ارداف :ي ػػرد ّ ػػَ ػت ػػَ

اآل،ر وييّخذ بو مع ()3
ً
()1

()2
()3

لخي حرٓ حٌ ١ذ ٕ :55ٙ:رَ٘ ١أْ ٠ ٨ى٠ِ ْٛخعفخ ا ُِ ٨ٚعًّ حٌعٛ ,ٓ١ل١ق حٌٚ .َ٩ا٩١لٗ ـةٟ
حٌَ٘ف ـٚ .ٌَ:ٔ ٗ١و َ٩حرٓ عٕ٘ ْ٩خ ِؤهّ٘ ِٓ ًٛع حٌٛٙحِع ٌٚ ٖٔٙ:ٙىةٓ حٌٔةٔ٠ ٟ١ٛ١ةظؼٕٟ
ٛل١ق حٌة َ٩ك١ةغ ّ
اْ
رعي طفٌِ٘ ً١ٜذ ٓ١زٚ ٗ٠ٛحٌّزَى ٚحرٓ حٌ َٚحس حٌّ٠خعؿَ ِٚعً حٌعٓ١
َ
حٌّزَى ٌُ َٜ٠ف رلٌؾ حٌٛح ٚـ« ٟـعٌٛش» ـىخْ ٌِ٘زٗ عٍ ٝأ ًٛلخعيس حٌٕٔذ :َ:ٕ٠ .حٌّمظ٠ةذ
(رخد حٟ٦خـش) ٖٚ ٖٖٔ:لٌِ٘ ٜ ّٛزٗ حٓ٦ظَحرخً ٞوّخ ـَٗ ٟف حٌ٘خـ١ش ٕ.ٕٗ:
ٚحٌّزَّى .وّخ ـ ٟحٌفّ٘ٚ ٞ١ع حٌٛٙحِع.
ٌعًّ حٌٜٛحد أْ ّ٠ؼًّ رؽٕٛٗ« َ١ث٨ ّ»ٟطفخل ُٙعٍ ٝأّٔٙخ «ٕٗجٚ .»ٟلي ِؼّةً ـة ٟحٌفة ٞ١رة «كٌّٛةش»
ٚ .»ٌٟٛحٌٌ ٞـّ٘ ٟع حٌٛٙحِع «وم ٌُٙٛـ ٟأُى ٕٗٛءسٔٔ » ّٕٞٛٗ«ٚ » ّٕٞٛٗ :ةزش اٌةٗ« ٝةّٕٛس»
َ « ٚك ُّ ّ
ٌ ٟ٘ٚؽش ـٕٛٗ« ٟءس» وّخ ـ ٟا٩ٛف حٌّٕ ك ٌٔٚ ٕٕ3خْ حٌعَد ٚطخؽ حٌعَِ ّٚخىس (ٕٗؤ).

()4

وٌح ـ ٟىٔ١ٌٚ ,ض ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :هٍز.ٟ

()5

وٌح ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ« ٚ .رفظق ـٔىٔ١ٌ »ْٛض ـ ٟى.

()6

وٌح ـ ٟحٌفٚ 555:ٕٞ١ـ ٟحٌوٜخثٚ ,ٚـ ٟأٌّ٘ :ةخرظٙخ٘ٚ .ة ٛه ةؤٚ .عٕةي ــةخيٌّ٘ :ةخرٙظّٙخ.

()7

ٌٚعٍٙخ ه ؤ ١زخع.ٟ
ـ ٟى :أْ ـع٨ٛا رخٌ ُْٛحٌٔخرك ٚـع٩١ا.

()8

ـ ٟحٌف٠ٚ :553:ٕٞ١ئىِ ٞعٕخٖٚ .ـ ٟى٠ :ظٛحٍى أَ٠ ٞى وً ِلً ح٢هَ ٠ٚظّلي رٗ ِعٕ.ٝ
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ً
ػيم» ك « ىر يحػ هـ»
ح « :أىثً ٌ
يم» ك «أىثي هـ» باظتثلثػ معػ ّػَ منهمػا ّ ػري ابمث ك « ىرح ه
ي» بّس ػػر اعت ػػا
شػ ػ » إذ معن ػػاه اظتش ػػي ك « ى ً ػ ػ ٌّ
إذ ى ػػَ ال ػػالغ يف الرزتػ ػ ك « ىم ًشػ ػي» ك « ىم ي

وتش ػػديد الي ػػا أيّ :ث ػػري النّ ػػر ع ػػن الش ػػيء ك « ىػ ي ػ ػ » بيش ػػديد الػ ػَاو ومعن ػػاه ّال ػػذي
ق لو(ٔ)

حىؿ(ٕ) «فى ًعيل َ» ك«فىػعي ل ى» ىاتاف الانيػاف(ٖ) هػرا اال ػتمر ىار
فلمى ا تمرت ي
ٌ
ار م ػػن تَاردقت ػػا ظتعػ ػ ً ج ػػرت كاك « ػ ػط ءةى» يف ّالمه ػػم لَّن ػػو ب ػػَزف « َػعَُل ػ َ»
اال ػػتمر ى
[ٜٔد] ىمجػػرل يػػىء « ىحطًيف ػ ى» بػػَزف « َعِيل ػ َ» فكمػػى قػػىل ا بالنس ػ لػ ػ«حنيُ ػ َ» « :ىحطى ًف ػي»
قيى ىن مطّرداً قىل ا « :ى طىئًي» قيى ىن(ٗ) لو على اظتطّرد ق لو ظتا ذُّر يهما
قػػىؿ «أبػ الحسػػن األُ،ػػش»(٘) :فػػإف قلػػت :إ ٌمػػى جػػىء هػػرا أي :إجػرا ()ٙ
ى

ػب ُغتػػرى « َعِيلػ َ» فػػي حػ و
إج ػرا (َ « )ٙػعَُل ػ » يف النَسػ ِ
ػرؼ كاح ػ و أيّ :لم ػ ٍ واحػػدةٍ يعطػػي:
َ

« ػػط ءةى»ّ .يػػف قِػػي َ علػى « َحنِيُػ َ» ماتقػ ّدـ مػػن « َرَُّبػ ٍ» و« َحلَُبػ ٍ» و«قَػيَُبػ ٍ» نُسػػب إليهػػا
ّما نُسب لػ«حنيُ َ»
فػػىلج اب أ ٌػ ( )5أي :شػػنَ َة ىجمي ػ ي مػػى جػػىء عػػن العػػرب ؽتػػا ُزتػػَ يػػو « َػعَُلػ ُ»
على « َعِيل َ»
()8

اب!
قىؿ «ابن ج » في «الخصىئص»  :كمى ى
ألطف هرا الج ى

()1

وٌح حٌعزخٍس ـ ٟىٔ١ٌٚ ,ض ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٔ :ل :ٛأَػِٚ ٌُ ١أَػُ ٌَ ٛوً ِّٕٙخ حُٓ ِفعٛي رّعٕاةِ ٍَ ٚ .ٝكةٌُ ١
ٍَ ٚكُ ِٟٙ َٔ ٚ ُٛ٘ َِ ٚ ِٟ٘ َِ ٚ ٌَ ٛعٓ حٌٟ٘ء  َُٛٙٔ ٚرظ٘ي٠ي حٌٛحِٚ ٚعٕخٖ وخٌٌ ٞلزٍٗ.
ـ ٟى :كخٌش.

()3

ـ ٟى :حٌَطزظخْ.

()4

و َ٩حٌٔ ٟ١ٛ١حٌٔخرك ِٓ حٌوٜخث ,ٚرخد ـ ٟؿٛحُ حٌم١خّ عٍِ ٝخ ٠مًِّ
ٍٚـ ٗ٠ـّ١ةخ ٘ة ٛأوؼةَ
ِ
ِٕٗ ٔ.ٔٔ٘:
حٌوٜخث.ٔٔٙ:ٔ ٚ

()6

وٌح ـ ٟى ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :أؿَ.ٞ

()7

ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.

()8

حٌوٜخث.ٔٔٙ:ٔ ٚ

()2

()5
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()1

كمعط ػػىه أ ٌف ال ػػرم [ج ػػىء] ف ػػي «فىػع لػ ػ ى» -بُ ػػي ٍ ضػػم س ػ ٍ
ػَّف -هػ ػ ه ػػرا
ي
ػب مػػن االْػيعماؿ كالقيػػىس قىبلػ لِمػا ْػَ َق مػػن وجهػو كلػػم
الحػػرؼ أي :الطََػر ُ
ؼ واصتانػ ُ
ً
يأت فيػ ػيءه يطقضػ حػ ُنتنػ منػو(ٕ) فػإذا قػىس اإل سػىف [ٔٔٚب] لُظػاً علػا
جمي مى جىء عن العرب ّػ«شنَ َة» كىف(ٖ) ذلك اظتقي أيضىن صحيحىن في القيىس
َّ ما ذُّػر ب ػ« َعِيلػ » وإف َف يقػ مػن
القيىس مقب الن لقياـ(ٗ) وجهو فال ل ىـ يف إضتاؽ ِّ

من العرب ّإال «شنَ ةُ» ظتَا ق ما ذُّر لػ«شنَ ة» يما ُزتَ بو على « َعِيل »

كلًمػػى ذكر ػػىه مػػن المطى ػػب بػػين [«فىػعي ل ػ » ك «فعيل ػ » مػػن األوجػػو األربعػ وأ ّف
غتي ](٘) « َػعَُل » يف النسػب علػى « َػ َعلػي» زتػالً علػى غتػي « عيلػ » يف النسػب عليػو لػم
م» ّػ« َشنَئي» زتالً لػ« َػعَُلػ »
كرةو» « ىح ىرًر ٌّ
كرةو» « ى ىرًر ٌّ
م» ,كال في « ىح ير ى
يجا في ح « ى ير ى

على « َعِيل »()ٙ؛ ل ٌف بىب «فى ًعيل » المضىعف ,ح « ىجلًيلى » ال ييقىؿ في « ىجلىلًي»
« ىجلىلًي» -بُي أوليو -ا تثقىالن ليَاِف اظتثلني بَ ىَنػَا بالُصػَ بينهمػا باليػا قػالَا :بػل
ه «جلًيلًي» ,وبالَاو قالَا « روِري»()5
ى
َُ
ػىؿ الث ػػى ي أي :ع ػ ِ
ػدـ القي ػػاس عل ػػى ال ػَارد( )3الّث ػػري ظتخالُي ػػو ل ػػو يف القي ػػاس
كمث ػ ي

ق ل م في «ثىًق و
ػَؿ
ػف منق ٌ
يف» :بُي اظتثلث وّسر القاؼ وَّْف الي ييّػ بعػدىا ػا ٌ وا ٌ

()1

حٌِ٠خىس ِٓ ــخي.

()2

ـ ٟى :كظ٠ ٝز ٍٗ.

()3

عٕي ــخي ٚـ ٟحٌوٜخثٚ :ٚوخْٚ .حٌعزخٍس ـ ٟىٕٛٗ ٛ٘ٚ :ءس وخْ ًٌه حٌٍف.:
«ِمز٨ٛا ٌم١خَ» ـ ٟؽِ :مزٛي حٌم١خَ.

()5

وٌح ـ ٟىٚ ,لي ٓمِ ٢خ رِ ٓ١عىٛـظ ِٓ ٓ١أ  ٚد  ٚؽ.
حٌعزخٍس ـ ٟى :وٕ٘ت ّ
 ْ٤ـع ٌٗٛـِ ٗ١لٌّٛش عٍ ٝـعٍ١ش.

()7

وٌح حٌعزخٍس ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٌ :ظٛحٌ ٟحٌّؼٍ ٓ١رً ٌٍ٘ ٛظوف١ؿ رخٌف ًٜرّخ ٌٗ َؿٍِٚ ,ٍِٟ١رةخٌٛحٚ

()8

ُ.ٍٞٚ
ـمخٌٛح َ
ِ َٟ
ٌٔ١ض ـ ٟى.

()4
()6
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ِ
عرَػػو وأيقنػػو وىػػَ أبػػَ الق يل ػ اظتعرو ػ بػػذلك وبيّنػػت نس ػ هم يف ّيػػا
مػػن « قػػف األمػ َػر»َ :
«الطيف الطائف بُضَ الطائف»

ِ
ضر بن ِّنانَ َ»
كيف «قيػ ىريش» :بضم ُي ٍ
سَّف حتييّ ٍ معجم ٍ ىَ ولد «النَ ْ
ك« ي لىيم» :وزف ما ق لو وْينو مهمل ٌ
أي :يف النسب إليها

«:ثىػ ىق ًفػ ػي» كبض ػػم أولي ػػو يف ّ ػػَ [م ػػن] (ٔ) «قيػ ىر ػػي»(ٕ) ك« ي ػ ػلىمي» ف ػ ػ أي:

« ُػ َعلِػػي» يػػو كإف [ٕٓٔج] كػػىف(ٖ) أكثػػر م ػن « ى ػػطىئًي» فإ ٌػ أي :الػػَز َف اظتػػذَّر عط ػ
عيف في القيىس؛(ٗ) ألنّو إذا ّاف اظتنسَب إليو « ُػ َعيَ» و« َعِيَ» اػ ي ي
« يب ي ً»
ه
ِ
األوؿ وبُي يني يف الثآف
ا ي ي الالـ أو معيلني قيَُ « :ػ َعلي» بضم ُي ٍ ّس ٍر يف ّ
(٘)
وعلَ َِي
ص َِي [ٔٔٔأ] َ
يقاؿ يف النسب إُف «قُصي» و «علي»  :قَ َ
مذىب «ْي ِ
َيو»( )ٙإّفتا ينقاس ذلػك يف اظتعيلػني دوف الصػ ي ني ينسػب إليهمػا

()7
م» .كال فػػي « ىك ػ ًر ويم»:
إليهمػػا عنػػده علػػى لُظهمػػا فػػال يقػػىؿ فػػي « ى ػ ًعي و » « :ى ػ ىع ً ٌّ
« ىكرًمي» .بَ «ْعِ ِ
الشذوذ()2
يدي» و« َّ ِرنتِي» وما جا من اضتذؼ ُلتمَ( )3على ّ
َ
ى

وعند آ،رين ِ
اظتبد»(ٔ)
مقي ٌ يف الص ي أيضاً وعليو « ِّ

()1

ُ٠خىس ٠مظٙ١٠خ حٌٔ١خقٚ .ل« :ٌٗٛر ُ٠أ ٗ١ٌٚـ ٟوًٍّ » ٌ ْ١ـ ٟى.

()2

ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ« :ػمف »ٟر ُ٠أ ٗ١ٌّٚـ ٟوًّ «ٚلَٗةٌٚ .»ٟعةً ِةخ أػزظةٗ ٘ة ٛحٌٜةٛحد٘ٚ .ةٌح حٌ٘ةَف

()3

ٌ ْ١ـ ٟى.
ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.

()4

ِةةٓ ٕ٘ةةخ اٌةة ٝآهةةَ حٌّٔةةؤٌش ِةةؤهِ ًٛةةٓ ّ٘ةةع حٌٛٙحِةةع :ٕ٠ٚ .ٔٙٗ:ٙةةَٗ :ةةَف حٌىخـ١ةةش حٌ٘ةةخـ١ش

()5
()6

ٖٗٚ ٔ2ٗٗ:ةةةةَف حٌ٘ةةةةخـ١ش ٕٚ ٕ2:حٍط٘ةةةةخؾ حٌ٠ةةةةَد ٕٚ ٙٔ٘ ٙٔٗ:حٌّٔةةةةخعي ٖٖٙ5:
ٚحٌظ٠َٜق ٕ.٘2ٙ:
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٚ :وًٚ .حٌعزخٍس ـ ٟى :ـ١مخي ـ ٟحٌٕٔزش اٌ ٟ٠ِ ٝـٚ ٟ٠ِ ٟعٍ.ٟ
 :َ:ٕ٠حٌىظخد (رخد حٟ٦خـش اٌ ٝـَعٚ ً١ـُع ِٓ ً١رٕخص حٌ١خء ٚحٌٛح.ٖٗٗ:ٖ )ٚ

()7

وٌح ـ ٟحٌوٜخثٚ ,ٚعٕي ــخي.٨ٚ :

()8

ـ ٟىِ :لّٛي.

()9

 :َ:ٕ٠حٌىظخد (رخد حٟ٦خـش  ٛ٘ٚرخد حٌٕٔزش) ٖ.ٖٖ٘:
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وقيػػَ :إف ّانػػت اليػػا الث ػ ً ُحػػذ ت ّػ ػ«قُػ َػر ٍ
ػالف للمػػذى ني
يش» و«قُػَرشػػي» وىػػَ ؼتػ ٌ
ق لو(ٕ)
ِ
ػف»
وقي ػ ػػَ :يق ػ ػػاس يف اظتصػ ػ ػ ر لّثرت ػ ػػو ي ػ ػػو دوف اظتّ ػ ػػب؛ إذ َف لتُػ ػ ػ من ػ ػػو إال « َقي ػ ػ ُ
و« ػَ َقُي» والقياس على ىذه اللُظ الَاحدة ذاي الُعد والضعف

()1
()2

لخي ـ ٟحٌّمظ٠ذ (رخد حٟ٦ةخـش ٘ٚة ٛرةخد حٌٕٔةذ) ٖٚ :ٖٖٔ:حعٍةُ ّ
أْ حٓ٨ةُ اًح وخٔةض ـ١ةٗ ٠ةخ ٌء
لزً آهَٖ ٚوخٔض حٌ١خء ٓخوٕش ـلٌـُٙخ ؿخث ٌِ.
ٔٔزٗ ـ ٟحٍط٘خؾ حٌَ٠د ّ٘ٚع حٌٛٙحِع ٌ «حٌّٙخرخً.»ٞ
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الرابع

من اظتسائَ

و
أقسىـ بدليَ االْيقرا (ٔ):
القيىس في العربيٌ علا أربع

رع علا و
أصل وىَ األاَ
حم يل فى و
ٍ

كحمل و
رع
أصل علا فى و
ي
رعو
كحمل ظي ور علا ظي ور ,وإف َف يّن أحدقتا أاالً للثآف وال َ
ي
()2
قيض علا و
كحمل و
قيض .
الكؿ كالثىلػث مػن األربعػ قيػىس المسػىكم(ٖ)؛ للمسػاواة
كيطبغي أف ييس ٌػما ٌ

بني احملمَؿ واحملمَؿ عليو

قيىس الى ٍكلا؛ ألنّو إذا ّاف اضتّم للُرع لألاَ أوُف
كالثى ي ى

ػيض وشػ ػ ػػاف النقػ ػ ػػيض اظت اين ػ ػ ػ ُ يف اضتّػ ػ ػػم ال
ػىس الى ٍد ىكف؛ ألنّػ ػ ػػو نقػ ػ ػ ٌ
كالراب ػ ػ ػ قيػ ػ ػ ى
اظتَا ق (ٗ)
ػالؿ الجم ػ كتصػػحيح
فمػػن أمثل ػ الكؿ زتػ ِػَ الُػػرع علػػى األاػ ِػَ(٘) :إعػ ي

ٌ

ً
المفرد( )6إعالالً وتص ي اً()5
حمالن علا
()1

«ريٌ ً١حٓ٨ظمَحء» ٌٔ١ض ـ ٟى.

()2

وٌح ـ ٟحٌفٚ ,53ٗ:ٕ ٞ١عٕي ــخيٚ :كًّ ّ ٟي عٍّ ٟ ٝي.

()3

ـ ٟأ  ٚؽ :حٌّظٔخٚ .ٞٚـ ٟد :حٌظٔخ.ٞٚ

()4

أهٌ حٌٔ ٌٖ٘ ٟ١ٛ١حٌ٤مخد عٓ ح .ٓ١١ٌٛٛ٤ـخِ :ٌٝٚ٤خ وخٔض عٍّش حٌفةَع أٌٚةِٕٙ ٝةخ ـة ٟحٛ٤ةً.
ٚحٌّٔخ :ٞٚاًح طٔخٚص حٌعٍّش ـ ٟحٚ ًٛ٤حٌفةَعٚ .حٌعٍّةش ـّٙ١ةخ ل عّ١ةشٚ .ح٤ىِ :ْٚةخ وخٔةض حٌعٍّةش
ـ ٟحٕٔٛ:ِ ًٛ٤ش ٚاْ ل عض ـ ٟحٌفَع ٟ٘ٚ .عٍّش هّٕ١شٚ.ل :ً١ح٤ىِ ْٚخ وخٔض حٌعٍّش ـ ٟحٌفَع

()5

أٟعؿ ِٕٙخ ـ ٟحٚ .ًٛ٤ل :ً١حٚ ٌٝٚ٤حٌّٔخٛ٘ ٞٚحٌم١ةخّ حٌـٍةٚ .ٟح٤ى٘ ْٚة ٛحٌوفة:ٕ٠ .ٟةَ:
كخٗ١ش حٌع ّخٍ ٕ.ٖ3ٓ ٚ ,ٕٙٙ:
 :َ:ٕ٠حٌوٜخث( ٚرخد ـِ ٟمخ ْ١٠حٌعَر١ش) ٔٚ .ٔٔٔ:و َ٩حٌٕٔ٘ ٟ١ٛ١خ ِٕٗ.

()6

ُحى عٕي ــخي :ـًٌ ٟه.

()7

 :َ:ٕ٠حٌىظخد (رخد طمٍذ حٌٛح ٚـ٠ ٗ١خء ١ٌ ٨خء لزٍٙةخ ٓةخوٕش ٌٔ ٨ٚةىٙٔٛخ  ٚرعةي٘خ ٠ةخء) ٖٗٙٓ:
ٔٚ ٖٙحٌّمظ٠ةذ (رةخد ِةخ وةخْ ِةةٓ حٌـّةع عٍة ٝـعٍةٗ) ٔٚ ٕٙ3:حٌّٕٜةؿ ٔٚ ٖٗٗ:حٌّّظةةع
َٕٗٚ ٗ5ٔ:ف حٌ٘خـ١ش ٖ.ٖٔ5:
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اظتُرد أاَ واصتم َرع [ٕٜد] مَ الُرع على األاَ(ٔ)
ٌ
ُ
ُ
ٌ
كقػ ل م« :قًػيى هم» ك« ًديىػ هم» بػػنعالؿ الػَاو وقلِهػػا(ٕ) يػػا ً لّسػػر مػػا ق لهػػا فػػي رتػ

ػَّف اظتعػػَ يهمػػا وال ػَاو [ ابػػدلت] يػػا (ٖ)
«قًيم ػ و» ك« ًديم ػ و» بّس ػ ٍر سػ ٍ
ػب
ػ
ق
ع
ػَّعا
ػ
س
ب
ْ
َ
ً
ّ
ّسرةٍ
مث ىػ ػ ػ ػ ػػَ يف نسػ ػ ػ ػ ػػخ « :دٔف» و «دي»(ٗ) ويف أ ،ػ ػ ػ ػ ػػرى [ٔٔٛب] بايػ ػ ػ ػ ػػادة ولّ ػ ػ ػ ػ ػػَ
منهما(٘) بَزف « عيَ» و« عيل »()ٙ
ومن إعالؿ اصتم بعالؿ اظتُردِ « :عيد» و«أَعياد»()5
قَؿ رتاع ٍ()3
ب واو «دنت ٍ» يا ً بابعالؿ ُ
اضتّم با ّف قَػ ْل َ
و ُ
والذي يف «الص اح»( )2أنّو يائي

كمثػػاؿ تص ػ ي و يف اصتم ػ ّيص ػ ي و يف اظتُػػرد « ًزىكج ػ » بّسػػر ال ػااي و ػػي ال ػَاو
مثلث في رت «زكج» ك«ثىػ ٍ ر» لػم تعػَ(ٓٔ) الػَاو يف اصتمػ
ك«ثًى ىرة» بَزف ما ق لو ّأولُو ٌ
لسالميها يف اظتُرد
()1

ـ ٟى :ـلًّ كىُ حٌفَع ـ ٗ١عٍ ٝكىُ ح.ًٛ٤

()2

ـ ٟأ  ٚؽ :لٍزٙخ .ىٚ ْٚحٚ .ٚـ ٟى :رمٍزٙخ.

()3

حٌِ٠خىس ِٕ٨ ٟلظ٠خء حٌٔ١خق ٌٙخٚ .حٌعزخٍس وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :حٌعٍش ـّٙ١خ حٌ٤ةؿ ٚحٌةٛح.ٚ
ٚـ ٟؽ« :حٌّعظٍش» ِىخْ «حٌعٍش».

()4

وٌح ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٌٚ ,عٍٙخ :ىٚ ُ٠ىّ٠ش.

()5

ـ ٟؽِٕٙ :خ.

()6

ٌعٍٙخ :ـِ َعً  ٚـِعٍْش.

()7

لخي حرٓ حٌ ١ذ ٕٚ :53٘:لةي ؿعةً رع٠ةِ ُٙةٓ ٘ةٌح حٌمز١ةً« :ع١ةيحا» «ٚأع١ةخىحا» ,ـةخ ّىعّ ٝ
أْ حٌـّةع
أُعةًّ ٦عةة٩ي حٌّفةةَىٚ .ـ١ةٗ وةة َ٩أٚىعٕةةخٖ «ٗةةَف ٔ:ةُ حٌفٜةة١ق» «ٚكٛحٗةة ٟحٌةيٍّس»ِٚ .ةةخ لخٌةةٗ حرةةٓ
ّ
ٌ٘ ْ٤ح حٌمٍذ ِٓ حٌٌٍ َُ٩ظفَ٠ةك رة ٓ١ؿّةع «عةٛى» عٍة« ٝأعةٛحى» « ٚع١ةي»
حٌ ١ذ ٘ ٛحٌٍّ٘ٛٙ
عٍةةة« ٝأع١ةةةخى»:ٕ٠ .ةةةَ :حٌىظةةةخد ٖٚ ٗ٘3:حٌّمظ٠ةةةذ ٔٗٚ ٕ22:ةةةَف حٌٍّةةةٛوٗٚ ٕٖٗ ٟةةةَف

()8

حٌ٘خـ١ش ٔٚ ٕٔٔ:حٌٍزخد ٌٕٔٚ ٖٔ5:خْ حٌعَد ٚطخؽ حٌعَّ ِخىس (عٛى).
 :َ:ٕ٠حٌّٕٜؿ ٔٚ ٖٗٗ:طٕ َ:ح٦كخٌش اٌ ٝلٛي حٌّزَّى ح٢ط.ٟ

()9

حٌٜلخف ِخىس (ى :َ:ٕ٠ٚ .)ُ٠طخؽ حٌعَِ ّٚخىس (ى.)َٚ

()10

َٗ َ:ٕ٠ف حٌ٘خـ١ش ٌٍَ.ٖٔ5:ٖ ٟٟ
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ويف «الشا ي »(ٔ)( :أما « ِرية» شاذّ) والقياس « َِرة»(ٕ)
ّ َ
َ
قاؿ شارحها الشيخ «زّريا»(ٖ) :وشذوذه يف القياس ال االْيعماؿ ّػ«اْي ْ ََذ»
ِ
ص
اظتبد»(ٗ) قصدوا بذلك َ
الُرؽ بني « َر» من اضتيَاف و« َر» من األَقا ُ
وّ ،
قاؿ « ّ
األوؿ بػػابعالؿ؛ ألنػّػو أّثػػر اْػػيعماالً ولقػػَعتم يػػو « ِػرياف» قل ػَا(٘) عينػػو لسػػَّعا
ُ
و،ػ ّ
ػص ّ
بعد ّسرةٍ ملَا عليو « ِرية» ولي لػ« َِرة» رت « ََر» من األَقِا ما لتمَ ىَ عليو()ٙ
َ
ََ
ػالؿ المص ػ ر -وىػػَ أاػػَ
كمػػن أمثلػ الثػػى ي زتػ ِػَ األاػػَ علػػى الُػػرع( :)5إعػ ي
الُعَ( )3والَاف على الص ي ( -)2إلعالؿ فعل  ,كتصحيح لصحت (ٓٔ).

ك ػ«قمػ ي ً
لمػػا أُعلػػت العػػني يف الُعػػَ أُعلػػت يف اظتصػػدر وإف َف يّػػن وجػػو
ػت قيىمػىن» ّ

ابعالؿ ميّ داً

ك«قىكمت العدو قً امىن» سلمت العني يف اظتصدر لسالميها يف الُعػَ؛ لعػدـ(ٔٔ)
ي
ى
مقيضى إعالعتا يو

()1

حٌّٕخ٘ؾ حٌىخـ١ش ـَٗ ٟف حٌ٘خـ١ش.ٖٗ3 :

()2

ٍٛس» ٌ ْ١ـ ٟحٌ٘خـ١ش.
«ٚحٌم١خّ ػِ َ

()3

حٌّٕخ٘ؾ حٌىخـ١ش ـَٗ ٟف حٌ٘خـ١شٖٗ3 :

()4

:ٕ٠ةةَ :حٛ٤ةةٛي ـةة ٟحٌٕلةةٚ ٕٙٗ:ٖ ٛحٌوٜةةخثٚ ٕٔٔ:ٔ ٚحٌّٕٜةةؿ ٔٓٚ ٖٗٙ:ةةَّ ٛةةٕخعش

()5

ح٦عَحد ٕٚ ,5ٖٖ ,٘35:حٌّّظع ٕٚ ٗ5ٕ:حٌظ٠َٜق ٕ.5ٔٗ 5ٖٔ:
وٌح ـ ٟحٌّٕخ٘ؾ ٚحٌفٚ ,53ٙ:ٕٞ١ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :لٍزٛح.

()6

ِٓ ل« ٌٗٛػُ ٘ ٛـٔٔ ٟوش ى ْ١ٌ »...ُ٠ـ ٟى.

()7

:ٕ٠ةةَ :حٗ٤ةةزخٖ (كّةةً حٛ٤ةةٛي عٍةة ٝحٌفةةَٚع) ٔٚ .ٕٗ5:لخعةةيس (حٌفةةَٚع لةةي طىؼةةَ ٚط ةةَى كظةةٝ
ط َ١ٜوخٛٛ٤ي ٚط٘زٗ حٛٛ٤ي رٙخ) ٔ.٘٘3:
ـ ٟدٌٍ :فعً.

()9

 :َ:ٕ٠حٜٔ٦خؾ (حٌّٔؤٌش(ٚ ٕٖ٘:ٔ )ٕ3 :حٌّٔؤٌش ١ ٔ2ٕ )ٕ2 :ؿٛىس ِزَٚن.

()10

 :َ:ٕ٠حٌىظخد ح٦كخٌش حٌٔخرمش اٌٚ ٗ١حٌّمظ٠ذ (رخد ِخ وخْ ِٓ حٌّعظًّ ـّ١ةخ ؿةخ ُٚحٌؼ٩ػةش ـٍِِةٗ
حٌلةةٌؾ ٨عظٌ٩ةةٗ ٚح٦طّةةخَ ٌٔةةِ٩ظٗ) ٕٚ ٕٔ3:حٌّٕٜةةؿ ٔٚ ٖٗٔ:حٌّّظةةع ٕٗٚ ٗ2٘:ةةَف
حٌ٘خـ١ش ٖٚ ٖٔ5:حٍط٘خؾ حٌَ٠د ٔ.ٕ55:
ـ ٟىٌ :فمي.

()8

()11
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(ٔ)
الفرع
حم ًل الصل علا ً
كفي «الخصىئص» لػ«ابن ج » [ٕٔٔج] :من ٍ
ػرع تشػػبي ىن ل ػ بػػالُرع فػػي المعطػػا[ٕٔٔأ] الػػرم أفػػىد -ويف نسػػخ « :أ ػػاده»(ٕ)-
الفػ ً
ذلػ ػػك الفػ ػػرعي :اْ ػػيُاده(ٖ) وأ،ػ ػ َذه مػ ػػن ذلػ ػػك الصػ ػ ًػل احملم ػ ِ
ػَؿ عل ػػى الُ ػػرع ظت ػػا ذُّ ػػر
َ

(
ً
الجر في اضتسػن
لك« :هرا
تج ي يا ٗ) « يب ي ً» في ق ى
ي
الحسن ال ج » أف يك ف ٌ
اضتسن «ال ج ً» باصتر لػ«اضتسن»( )ٙتشبي ىن بػ«الضىرب الرج ًػل» يف إ ػا الصػي احمل ّػالة
()5

احملػ ّػالة بػ ػ«أؿ» ظتػػا يػػو «أؿ» ّمػػا أجػػازوا أيض ػاً نصػػب «الَجػػو» يف «اضتسػػن الَجػػوَ» زت ػالً علػػى

نص ػػب «الرج ػػَ» يف «الض ػػارب الرج ػ َػَ» ال ػػرم إ ٌم ػػى ج ػػىز فيػ ػ -وى ػػَ األا ػػَ ل ػ ػ«اضتس ػػن
ِ
الَجو» -الجر تشبي ىن بػ«الحسن( )5ال ج » ُ .مَ األاػَ –وىػَ «الضػارب الرج ِػَ» -
الَجو»()3
 -على الُرع وىَ «اضتسن ِ

قػػىؿ يف «اطتصػػائص» :فػػإف قيػػل :كمػػى الػػرم ػ ٌغ ل ػ« ػػيب ي ً» هػػرا أي :زتْػ َػَ
ػاؿ
األاػ ِػَ علػػى الُػػرع كلػػيس ممػػى ركاه منقػػَالً عػػن العػػرب حػ ال يّػػَف للػرأي يػػو غتػ ٌ
كإ ٌمى ه يء رآه -من «الرأي» واالعيقاد -كعلٌل( )2ب -رتل ٌ مسيانُ ٌ-

ه

قيل :بناه للمُعَؿ لعدـ تعيني القائَ وتعلّ ِق ال رض بو(ٓٔ) إذ ىي باظتقَؿ
صحت أي :على ا ما رآه(ٔ) مى عيرؼ باليّيّ واالْيقرا
ي ؿ علا ٌ

()1

حٌوٜخث( ٚرخد ِٓ ؼٍزش حٌفَٚع عٍ ٝحٛٛ٤ي) ٔٚ .ٖٖٓ:حٗ٤زخٖ.ٕٗ2:ٔ :

()2

وٌح عٕي ــخي ٚـ ٟحٌوٜخثٚ ٚحٗ٤زخٖٓ ِٚخ رِ ٓ١عظَٟظ ْ١ٌ ٓ١ـ ٟى.

()3

وٌح ـ ٟىٔ١ٌٚ ,ض ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ.

()4

ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :طـ.ُ ّٛ

()5

حٌىظخد (رخد حٌٜفش حٌّ٘زٙش رخٌفخعً ـّ١خ عٍّض ـ.ٕٓٔ:ٔ )ٗ١

()6

وٌح حٌعزخٍس ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :أْ ٠ى ْٛحٌـَّ ـ ٟحٌٛؿ ِٗ.

()7

ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.

()8

وةةٌح حٌعزةةخٍس ـةة ٟىٚ ,ـةة ٟأ  ٚد  ٚؽ :ـلُّةةً حٛ٤ةةً ٘ٚ-ةة« ٛحٌلٔةةٓ حٌٛؿ ة ِٗ» -عٍةة ٝحٌفةةَع٘ٚ ,ةةٛ
حٌَؿً».
«حٌ٠خٍد
ِ

()9
()10

وٌح حٌعزخٍس ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :حٌَأ ٞوخ٨عظمخى عًٍٚ .لي ٓم ض «ِٓ» ِٕٙخ.
حٌعزخٍس ـ ٟى٠ ٨ٚ :ظعٍّك رٗ حٌؽَ.ٝ
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[من](ٕ) أ ٌف العرب إذا بٌ ت يئىن بشي وء يف شي ٍ مػا م ٌكطت ذلك الشب الرم
ل مػػى واظتشػػا الػػيت بينهمػػا(ٖ)
ػت(ٗ) اآل،ػ َػر علػػى
كعمػػرت بػ الحػػىؿ بيط مػػى ملَػ ْ
ٌ

حّم ااح و تث يياً للمشا (٘) وإبان ً أل ر الش و بينهما
ػىرع
أال تػ ػراهم :ت ص ػ ُػرىم أو تعلمه ػػم واظتُع ػػَؿ الث ػػآف رتلػ ػ ٌ :لى ٌمػ ػى ػػبٌ ا المض ػ ى
بىال م لَجَهٍ()ٙ
أقَمها عند «ابن مالػك»« :تعػاور اظتعػآف اظتقيضػي لضعػراب» ّمػا يف «ال
ُ
ِ
وتشرب ُِ ُُ اللنب» فأعرب ه لذلك( )5لش هو باالْم يف تعاورىا عليو يف ؿتَ
تاَّ السمك
َ

«مػػا أحسػػن زيػػد» تمم ػ ا ذلػػك( )3المعطػػا بيط مػػى بػػني االْػػم واظتضػػارع ظتػػا ذّرنػػا بػػأف

عّسػ ػَا و ػ ػػبٌ ا ا ػ ػػم الفىعػ ػػل بىلفعػ ػػل لليج ػػدد واضت ػػدوث فػ ػػأعمل ه عملَ ػػو تيميمػ ػاً
للمشا بني اظتش و واظتش و بو وأ ّف ّالً ّاألاَ ظتقابلو()2

ػف بىل صػ ػػل يف إبقػ ػػا اليػ ػػا ٍاعتػ ػػا وَف ي ػ ػػدلَىا
ك أال ت ػ ػراىم لى ٌم ػ ػى ػ ػػبٌ ا ال قػ ػ ى
ى ػػا ً(ٓٔ) ّم ػػا ى ػػَ قي ػػاس الَق ػػف فػ ػػي ح ػ ػ ق ػ ػ ل م« :علي ػ ػ الس ػػالـ» أي :الي يّػ ػ
«كالرحمت»(ٔٔ) [كق ل أي :الشاعر[:من الرجا]
()1

وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٍٚ :حٖ.
أْ» رعي٘خ ـ ٟأ  ٚد  ٚؽّ :
حٌِ٠خىس ِٓ ــخيّ «ٚ .
.ْ٤
حٌعزخٍس ـ ٟىّ ِٚ :ىٕض حٌ٘زٗ حٌٌ ٞعٍٙ١خ.

()4

وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :ـلٍّٕخ.

()5

وٌح ـ ٟحٌفةٚ ,533:ٕ ٞ١ـة ٟأ  ٚد  ٚؽٌٍّ٘ :ةخٍرٗٚ .طظّةش حٌعزةخٍس ـة ٟحٌفةٚ :ٞ١اهٙةخٍحا ٤ػةَ
حٌّّخػٍش رّٕٙ١خٚ .حٌعزخٍس ـ ٟى :طزٕ١خ ا ٌٍّّٙٙخ ٚارخٔش ٗ٨ظَحوٗ رّٕٙ١خ.

()6

وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚؽِٛ :ؿٛىسٚ .ـ ٟد ِٓ :ؿٛىسٚ .ـ ٟحٌفةِ :532:ٕٞ١ةٓ ٚؿة ٖٛوؼ١ةَسٚ .لةي
َِّ طفًٌ ً١ٜه ـ( ٟـ ًٜطَو١ذ حٌٌّح٘ذ) آهَ وظخد حٌّٔخع (ٕٓٔ أ).
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :وٌٌه.

()8

ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :رٌٌه.

()9

وةةٌح حٌعزةةخٍس ـةة ٟىٚ ,ـةة ٟأ  ٚد  ٚؽٌٍّ٘ :ةةخرٙش ٚاْ و ة٩ا وخٛ٤ةةً ٌّمخثٍةةٗٚ .ـةة ٟؽ «وةةخْ» ِىةةخْ
«و٩ا».

()10

وٌح ـ ٟىٚ ,لي ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽٚ .ـ ٟى «ـؤرمٛح» ِىخْ «ـ ٟارمخء».

()11

ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ ٚ ّ ٚحٓظخٔزٛي :حٌَكّشٚ .ـ ٟحٌزخل ٟحٌوٜخثٚ ٚحٗ٤زخٖ :حٌَكّض

()2
()3

()7
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الل جىؾ بكفي مسلمت]
بنّْاف اليا يهما ومقيضى [ٜٔٔب] الَقف إبداعتا ىا (ٔ)
ً
كػػرلك أيض ػىن مثلمػػا ش ػ هَا الَقػػف بالَاػػَ(ٕ)
ػل بػػىل قف فػػي
َ
ّ
ػػبٌ ا ال صػ ى

()4
(ٖ)
سػ ػبى» ك« ىك ٍل ىكػ ػال» ب ػػاأللف وا ػالً وح ّق ػػو حينئ ػ ٍػذ الين ػػَين إالّ إنّػػو ش ػّو
قػ ػ ل م « ى ٍب ى
الَاَ بالَقف سقا(٘)
َ
)
6
(
ككم ػػى أىج ػػركا غي ػػر ال ػػالزـ يمج ػػرل ال ػػالزـ ف ػػي ق لػ ػ أي :الش ػػاعر([:)5م ػػن

ال سيا]
()1

وةةٌح حٌعزةةخٍس ـةة ٟىٚ ,لةةي ٓةةمِ ٢ةةخ رةةِ ٓ١عىةةٛـظِ ٓ١ةةٓ أ  ٚد  ٚؽٚ .حٌعزةةخٍس ـٙ١ةةخ :ربٓةةىخْ حٌظةةخء

()2

ِٚمظ٠ةةة ٝحٌٛلةةةؿ وّةةةخ عَـةةةض َارةةةيحٌٙخٚ .حٌَؿةةةِ ٤رةةة ٟحٌةةةٕـُ حٌعـٍةةة٘ٚ .ٟةةة ٛـةةة ٟحٌعٍةةةً ٖ٘,
ٚحٌوٜةةخثٓٚ ٖٓٗ:ٔ ٚةةَّ ٛةةٕخعش ح٦عةةَحد ٔٚ ٖ٘ٙ:ٕ ,ٔٙٓ:حٌّمخٛةةي حٌٕل٠ٛةةش ٖ,٘ٔ٘:
ٍلةةُٚ ٕٖٔٗ :حٌظٜةةَ٠ق ٍٕ ٖٕٙ:لةةُّ٘ٚ 2ٖٔ :ةةع حٌٛٙحِةةع ٍ ٕٔٙ:ٙلةةُٗٚ ٔ3ٓٔ :ةةَف
ٗٛح٘ي حٌ٘خـ١ش ٍٗ ٕٔ3:لُ :َ:ٕ٠ٚ ٔٓ5 :حٌوِحٔش ٗ :َ:ٕ٠ٚ .ٖٖٖ:5 ٚ ٔ55:حٌىظخد (رةخد
حٌٛلؿ ـ ٟأٚحهَ حٌىٍُ حٌّظلَوش ـ ٟحٌٛٛةً) ٗٗٚ ٔٙ5:ةَف حٌّفٜةً ٗٚ 3ٔ:2ةَف حٌ٘ةخـ١ش
ٕٚ ٕ32:حٍط٘خؾ حٌَ٠د ّٕ٘ٚ 3ٓٓ:ع حٌٛٙحِع .ٕٔٙ:ٙ
ـ ٟىِ :ؼٍّخ ـعٍٛح ِٓ ط٘ز ٗ١حٌٛلؿ رخٌ.ًٛٛ

()3

ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.

()4

ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٚ :وً وٚ .٩ـ ٟك١يٍ ٚحٗ٤زخٖٓ :ةذ ٓةزخ ٚوةً وةٚ .٩حٌٔزٔةذ حٌّفةخُسٚ .حٌىٍىةً

()5

()6
()7

حٌٜيٍ.
ٌٔ١ةةض ـةة ٟى«ٚ .حٌظٕةة »ٓ٠ٛوةةٌح ـةة ٟى ٚحٌفةةٚ ,52ٔ:ٕٞ١ـةة ٟأ  ٚد  ٚؽ :حٌّٙةةِ ّٛةةٓ:ٕ٠ .ةةَ:
حٌىظخد (رخد ِخ ُ٠لظّةً ـة ٟحٌ٘ةعَ) ٔ(ٚ ٕ2:رةخد حٌٛلةؿ ـة ٟآهةَ حٌىٍةُ حٌّظلةَن ـة ٟحٌٛٛةً
حٌظة ٨ ٟطٍلمٙةخ ُ٠ةةخىس ـة ٟحٌٛلةةؿ) ٗٚ ٔٙ2:حٌّمظ٠ةذ (رةخد حٌّلةةٌٚؾ ٚحٌِّ٠ةي ـ١ةةٗ) ٖٔٙ2:
ٚحٛ٤ةةةةٛي ـةةةة ٟحٌٕلةةةة(ٚ ٖ5ٕ:ٕ ٛاؿةةةةَحإُ٘ حٌٛٛةةةةً وةةةةخٌٛلؿ) ٖٚ ٗ٘ٔ:لةةةةي هةةةةًٌ ّٚةةةةه
رخٌٍَٚ٠س ٚحٌّٕٜؿ ٔٚ ٔٓ:حٌّف( ًٜـٚ ًٜلي ٠ـَ ٞحٌٛٛةً ِـةَ ٜحٌٛلةؿ ِٕةٗ) ٕٖٗ
َٗٚف حٌ٘خـ١ش ٕ.ٖٕٓ-ٖٔ5:
( :َ:ٕ٠اؿَحء حٌِ َُ٩ـَ ٜؼ َ١حٌ )َُ٩حٗ٤زخٖ.ٗ3:ٔ :
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :ـ ٟلٛي حٌ٘خعَٚ .حٌ٘خعَ َِ٘ ٛحٍ حٌعيِ ٞٚعخ َٛحٌفَُىقٚ .لٌ ً١ؽ َٖ١وّةخ
ـةةٗ ٟةةَف حٌلّخٓةةش ٌٍَُّٚلةةٚ ٖٔ32:ٖ ٟحٌّمخٛةةي حٌٕل٠ٛةةش ٔ ٔ٘ٓ:طلةةض حٌ٘ةةخ٘ي ٚ .ٗ2طّةةخَ
حٌز١ض:
َٓص أَ عخىُٔ ٟكٍ ُُُ
ا
ْ
ُ
ـ ُ
ـمٍض :أ ْٟ٘
مّض ٌٍ ١ؿ َِطخعخ ٚأٍلٕٟ
٘ٚةة ٛـةة ٟحٌوٜةةخث ٚ ,ٖٖٓ:ٕٚ ,ٖٓ٘:ٔ ٚحٌّف ّٜةةً ٚ ,ٖ٘ٙحٌّمخٛةةي حٌٕل٠ٛةةش ٍٖ ,ٔٙ3:لةةُ:
ٗٚ ,3ٙحٌوِحٔةةش ٍ٘ ,ٕٗٗ:لةةُٗٚ ,ٖ52 :ةةَف أر١ةةخص حٌّؽٕةةٍ ,ٕٕٓ:ٔ ٟل ةُٗٚ ,ٕ٘ :ةةَف أر١ةةخص
حٌ٘خـ١ش ٍٗ ,ٔ2ٓ:لُ.23 :
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قمت للطيف مرتاعاً وأرقَ
ُ
فقلت :أهي :باعتماة لالْيُهاـ وَّْف اعتا ؛ راراً من ؼتالُ النظائر؛ إذ لي يف
ي
الّلمػػات مػػا ىػػَ علػػى حػػر ني ػتػػرّني انيهمػػا(ٔ) لػػني ذػػري «ىػػَ» و«ىػػي» قصػػد تسػػّني
(ٕ)
األوؿ
أحػدقتا وّػاف انيهمػا أوُف بػو إالّ أنّػو يَقػ يف الي اْػو باظتيصػَ ع َػد َؿ ليسػّني ّ
(ٖ)
وقَ بعد قتػاة االْػيُهاـ والّػاؼ لّثػرة االْػيعماؿ
م واو العطف و ائو و«مثّ» والالـ ّ
االْيعماؿ وأل ّف الثال األ َُوؿ ن ػال (ٗ) اصتػا مػن مػدَ،عتا وأُضتقػت ػا « ُمثّ»(٘) ػاجرى
اجرى الشاعر َّْعا ال ري الالزـ ُغترى الالزـ نطق بو
ػػرت أـ عػػىد ي :بنػػَف الَقاي ػ إف ّػػاف مػػن «العيػػادة» وباظتَحػػدة إف ّػػاف [ٖٔٔأ]
م ػ ػػن «الع ػ ػػَد»( )ٙيحليػ ػ ػ يم بض ػ ػ ّػميني [يف] (ٕٕٔ[ )5ج] ال ي ػ ػػت الع ػ ػػروض م ػ ػػن ال س ػ ػػيا
والضرب اظتخ َف بني()3
ٌّ
األوؿ[ :-من الَا ر]
كق ل أي :الشاعر -وىَ مَىم أنّو ّ

مع
كمن يتٌ ٍق فىإ ٌف الل ٍ

()2

()1

وٌح ـ ٟحٌفٚ 52ٕ:ٕ ٞ١ـ ٟأ  ٚد  ٚؽِ :خ رّٕٙ١خ.

()2

ـ ٟأ  ٚد  ٚؽِ :خ رّٕٙ١خ.

()3

ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٚ :أٚلعِ .ىخْ «ِع ٚح.»ٚ

()4

وٌح ـ ٟحٌفٚ 52ٕ:ٕ ٞ١ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :حٌٌِّٕش ٛ٘ٚ .ه ؤ.

()5

:ٕ٠ةةةَ :حٌىظةةةخد (رةةةخد ؤٕٛ١ظٙةةةخ ـةةة ٟحٓ٤ةةةّخء) ٗٗٚ ٔ٘ٔ:ةةةَف حٌّفٜةةةً ٚ ٖٔ2:2حٍط٘ةةةخؾ

()6

حٌَ٠د ّٕ٘ٚ 2ٕ3:ع حٌٛٙحِع ٔ.ٕٔٓ:
وٌح ـ ٟحٌف٠ .52ٖ:ٕ ٞ١مٜي ٌٗ ٍٚح٠ظخْ «عخىٔ«ٚ »ٟعخى ر ٌُٚ .»ٟأؿي ِٓ ًوَ حٌَٚح٠ش حٌؼخٔ١ش.

()7

ُ٠خىس ِٓ حٌف.ٞ١

()8

ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :ط ٚ ٓ١ّ٠حٌ ِٓ حٌزٔ ِٓ ٢١حٌعةَٚ ٝٚحٌ٠ةَد حٌّلزة ٖٛرةٌٚ .ٌّٓ ١عةً ِةخ أػزظةٗ
٘ ٛحٌٜٛحدٌٚ .عٍٗ ٠مٜةي رخٌظ٠ةّ ٓ١طٛلةؿ ِعٕة ٝحٌ٘ة َ حٌؼةخٔ ٟعٍة ٝحٚ٤ي:ٕ٠ .ةَ حٌةٛحـ ٟـةٟ
حٌعةةَٚ ٝٚحٌمةةٛحـٚ .ٕٕٖ ٟحٌّوزةة٘ ْٛةةِ ٛةةخ ٓةةم ٢ػخٔ١ةةٗ حٌٔةةخوٓ .حٌةةٛحـٚ .ٔ33 ٟـةة ٟحٌفةةٞ١
ٕ«ٚ :52ٖ:حٌلٍُ» رّ٠ظ ٓ١ـ ٟحٌز١ضٚ ,لي ٠وفؿ ـ ٟؼِ ,َٖ١خ َ٠حٖ حٌٕخثُ.

()9

ُ ٍُٚ
ق هللا ِئطةةةخدٌ ٚؼةةةخىِ .ٞـٙةةةٛي حٌمخثةةةً٘ٚ .ةةة ٛـةةة ٟحٌوٜةةةخثٖٔ5:ٕٚ ٖٓٙ:ٔ ٚ
عـةةةِِٖ :
ٚ ,ٖٖ2ٚحٌّلظٔةةةذ ٔٚ ٖٙٔ:حٌٜةةةخكزٌٔٚ ,ٕ3 ٟةةةخْ حٌعةةةَد ِةةةخىس (ٚلةةةٗٚ ,)ٟةةةَف أر١ةةةخص
حٌ٘خـ١شٍٗ ,ٕٕ3:لُٚ ,ٖٔٔ :طخؽ حٌعَِ ّٚخىس (ٚل.)ٟ
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ؼ» ُغتػػرى(ٕ) «علِػ َػم» حػ
أجػػرى(ٔ) «تَػ ْػق َ
خ ُّف بنّْاف انيو(ٗ)
ومثلػػو قػرا ة ح ُْػ ٍ
ػص :ﭽﰀ ﰀ ﰀ ﮈ

(ٖ)
ػف» ّ ػ«ع ْلػ َػم» خ ُّػػف
[اػػار] «ت ْقػ َ
ﮉ  ١ ٠ﭼ(٘) بنْػػّاف [القػػاؼ]

[القاؼ] قاؿ «ال يضاوي»( :)ٙشّو «تقو» بػ« َّيف» وُ،ف انيهى
وقَؿ اآل،ر[ :من الطَيَ]

وذي ولَ ٍد َف يػ ْل َده أبَاف()5
َ ُ
َ
أَجرى «يلِد» ُغتػرى «علِػم» خ ُّػف ؼتُُيػو( )3بنْػّاف الػالـ ػاليقى ْػاّناف ىػي
رّت د عاً لذلك بالُي الذي ىَ أ،ف اضترّات()2
و ُ
ّ
الداؿ اهاوم ُ
وىَ اهلل» بضم اعتا وحذؼ الَاو لسػَّعا
ومن جري ذري الالزـ َغترى الالزـ قَعتمُ « :
ّما ىَ ل ٌ ل ٍعض(ٓٔ) حّاىا يف «اليسهيَ»(ٔٔ) -القت الـ اصتالل ُ ذ ت
ومثلو(ٔ)ِ « :ىي اليت علت» ّما يف «األش اه»(ٕ)
()1

ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :أكَ.ٜ
«طَ ْك ؾَ ُِـَ »ٜوٌح ـ ٟحٌفٚ ,52ٖ:ٕ ٞ١ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :طك ــَ.ٜ

()3

حٌِ٠خىس ِٓ حٌوٜخث ٟ٘ٚ .ٚـ ٟحٗ٤زخٖ ٚحٌف.ٞ١

()4

( :َ:ٕ٠اؿَحء حٌّظِ ًٜـَ ٜحٌّٕفٚ ًٜاؿَحء حٌّٕفِ ًٜـَ ٜحٌّظ :)ًٜحٗ٤زخٖ ٔ.٘2:

()2

()5

()6
()7

طظّةةش ح٠٢ةةش :ﭽﰀ ﰀ ﰀ ﮈ

ﮉ ١ ٠ﰀﰀﰀ

ﰀ ﭼ حٌٕةةٚ .ٕ٘ :ٕٗ ٍٛلةةي وظزةةض

ح٠٢ش ـ ٟحٌٕٔن ه ؤ٠ ِٓٚ :ظمٗٚ .لي طفَّى كف ٚـٍٚ ٟح٠ظٗ ٌٖ٘ ربٓةىخْ حٌمةخؾ ٚحهةظ ّ٩كَوةش
حٌ٠ةةةّ:ٕ٠ .َ١ةةةَ :حٌٔةةةزعش ٚ ٗ٘3حٌزلةةةَ حٌّلةةةٚ ٖٗٓ:ٙ ٢١حٌةةةيٍ حٌّٜةةةٚ ٕٗ3:3 ْٛحٌٕ٘ةةةَ
ٔٚ ٕٗٔ:اطلةةخؾ ـ٠ةة٩ء حٌز٘ةةَ ِٕٚ ٖٓٔ:عـةةُ حٌمةةَحءحص ٚ ٕ2ٔ:ٙـةة ٟح٤ه١ةةَ ٔٔةةزش اٌةةٝ
٠عمٛد ٚلخٌٚ .ْٛحٌٜٛحد أّٔ٠ ُٙىَٔ ْٚحٌمخؾ ٠ٚوظٍٔ ْٛحٌىَٔس ٌٍ.َ١ّ٠
طفٔ َ١حٌز٠١خ ٞٚحٌّّٔ ٝرؤٔٛحٍ حٌظِٕٚ ً٠أَٓحٍ حٌظؤ.ٕٔ2:ٕ ً٠ٚ
ٛيٍٖ :عـزض ٌٌّٛٛى  ٌٗ ْ١ٌٚأدٌ  :َٜٚ٠ٚ .أٍ ٨دّ ٌِٛٛىُٔٔ .ةذ ٌَؿةً ِةٓ أُى حٌٔةَحس٘ٚ .ةٛ

()8

ـ ٟحٌىظخد ٕٚ ,ٔٔ٘:ٗٚ ,ٕٙٙ:حٛ٤ةٛي ـة ٟحٌٕلةٚ ,ٔ٘3:ٖٚ ,ٖٙٗ:ٔ ٛحٌوٜةخث,ٖٖٖ:ٕ ٚ
ٚحٌّفٚ ,ٖٖ٘ ً ّٜحٌّمخٛي حٌٕل٠ٛش ٍٕ ,٘ٓٓ:لُٚ ,ٙٔٗ :حٌوِحٔش ٍٕ ,ٖ3ٔ:لةُٗٚ ,ٔٗٙ :ةَف
أر١خص حٌّؽٍٕ ,ٔ5ٖ:ٖ ٟلَُٗٚ ,ٕٓ3 :ف أر١خص حٌ٘خـ١ش ٍٗ ,ٕٕ:لُ.ٔٓ :
وٌح ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٌٚ .عٍٙخ :ـوفّفٗ.

()9

َٗ :َ:ٕ٠ف حٌ٘خـ١ش ٕ.ٕٖ3:

()10

وّخ َِّ ـ ٟحٌفَع حٌٔخرع ِٓ وظخد حٌّٔخع ( 5ٙأ).

()11

َٗف حٌظٔ.ٔ٘3:ٔ ً١ٙ
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()4
الالزـ يمجرل غير الالزـ في ق ل تعىلا:
كرلك ابجرا ِ (ٖ) أجركا
ى

()1

أ :ٞرلٌؾ حٌ١خء ِٓ «٘.»ٟ

(ٕ)

حٗ٤زخٖ ٚحٌٕ:خثَ ٔٔ .ٕٗ2:م ٩عٓ حٌوٜخث٠ٚ .ٖٓ٘:ٔ ٚـ ُٛأْ ٠ى ْٛح٦ؿَحء ٕ٘خ رٓ١
حٌٚٚ َ١ّ٠ح ٚحٌع ؿ ,وّخ ٘ ٛـ« ٟأ ْ٘ ,»ٟـٔ ّىٓ حٌٙخء.

()3

ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :ح٦ؿَ.ٜ

()4

وٌح ـ ٟحٌوٜخثٚ ٚحٗ٤زخٖٚ ,عٕي ــخي :ؼ.َٖ١
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(ٕ)
ػو
ﯛ ﯜ رُحْيوووو
ﭽﯔ ﯕ ﯖ
ﯚ ﯝﭼ ف ػ ػأيجرم الطصػ ػ ي
الذي يلاـ يو اضترؼ يمجرل الرف الرم ال يلاـ في الحرؼ أصالن.
()1

يف «األش اه»(ٖ) :غترى الر الذي ال يلاـ يو اضترّ وغترى اصتاـ الػذي ال يلػاـ يػو
اضترؼ أاالً انيهى(ٗ)

كالجم ػ

ػو علػ ػػا الجػ ػ ٌػر فػ ػػي المثطػ ػػا
ككم ػ ػى يحمػ ػػل -بال ن ػػا للمُع ػػَؿ ظت ػػا م ػ ّػر -الطصػ ػ ي
رت ػ ِ ْػػالم ٍ؛ ألنّػػو(٘) يهمػػا علػػى أاػػَ( )ٙإع ػر ِ
اب اضتػػروؼ مػػن ّػػَف اطتُػػض

(
وزتػػَ نص ػ هما ػػا لَّنػػو باليػػا علػػى ،ػػالؼ األاػػَ مػػن َّنػػو بػػاأللف علػػى
باليػػا ُ )5
ُ،ضهما()3

ػالؼ األاػَ
حمل الجر علا الطصو فيمى ال يطصػرؼ؛ أل ّف جػره بالُي ػ ُ ،
ي

ُ مػػَ علػػى نص ػ و ػػا وىػػَ علػػى األاػػَ وّػػاف زتػ ُػَ ّػػَ علػػى مػػا ذُّػػر يػػو ظتشػػارّيهما يف
()1

وٌح ـ ٟحٗ٤ةزخٖ ٚحٌوٜةخث٘ٚ .ٚة ٟلةَحءس ٍ١لةش رةٓ ٓةٍّ١خْ حٌف١ةخ ٝرةٓ ؼةِٚحْٚ .عٕةي ــةخي:

()2

٠ل .ٟلخي ــخي :رخ٨لظٜخٍ عٍ٠ ٝخء ٚحكيس ِع ٓىٙٔٛخٚ .حٌٜٛحد حٌ١خء ػخرظش ٌىٕٙةخ طلةٌؾ عٕةي
حٌظمخء حٌٔخوٕ :ٓ١حٌ١خء ٚحٌ :َ:ٕ٠ .َ٩حٌّلظٔذ ٕٚ ٖٕٗ:حٌزلَ حٌّلٚ ٖ3ٕ:3 ٢١حٌيٍ حٌّٜةْٛ
ٓٔٚ ٘3ٙ:ـ ٟحٌزلَ أٔٗ حٌفٚ .ٞ١حٌٜٛحد ِخ أػزظّٗ.
حٌم١خِش ٘.ٗٓ :5

()3
()4

واطتصائص أيضاً
قَلو « قمت للطيف مرتاعا

انيهى» يف د ( :قلت أىي ْػرت أـ عػادٓف حلػم ػ«عػاد» ميعػد وقػد عػ ّداه بال ػا إجػرا
لػػو غتػػرى الػػالزـ وقَلػػو :ومػػن ييػ ِػق أي :تَجػػد منػػو اليق ػَى نػ ّػاؿ اظتيع ػ ّدي –وىػػَ «ييقػػي» -منال ػ الػػالزـ لػػم يػػذّر لػػو

ػالزـ ُغتػػرى ذػريه يف قَلػػو تعػػاُف :ﭽﯤ ﯥ
مُعػَالً ػػن ّف اهلل معػو بالياييػػد وابعانػ ّػذلك أي :مثػػَ إجػرا الػػالزـ أجػػروا ال َ

رُحْ

ﯣ

النصب ُغترى الر الذي ال يلاـ يو اضتػرؼ أاػالً أي :لينايػَ الػالزـ منالػ اظتيعػدي) ومػا
ﯦﭼ اُجري
ُ

()5

ذُّر يف ىذه النسخ ذري ا ي الشاىد ال عالق لو بيعدي الُعَ ولاومو
أي :اصتر و«رت السالم » ليست يف د

()6
()7

ّذا يف د والُيض ٕ ٜٚٙ:ويف أ و ب و ج :أل ّف منهما على األاَ
ّذا يف د ويف نسخ من الُيض ويف أ و ب و ج والُيض :بال ا

()8

وزتػػَ
أي :وزتػػَ نص ػ هما باليػػا علػػى ُ،ضػػهما لَّنػػو ،ػػالؼ األاػػَ مػػن َّنػػو بػػاأللف الع ػػارة يف أ و ب و جُ :

وزتػػَ نصػ هما لَّنػػو باليػػا ،ػػالؼ
نصػ ها ػػا لَّنػػو علػػى ،ػػالؼ األاػػَ مػػن َّنػػو بػػاأللف علػػى ُ،ضػػهما ويف دُ :
لعَ ما أ يو ىَ الصَاب
األاَ على ُ،ضهما و ّ
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الُضلي (ٔ) [ٖٜد] والر جانب عنهما ألنّو عمدةٌ ينهما وبينو بَ ٌف(ٕ)
ّ
ٌ
ُ
ككمى ي بٌ ت اليىءي بىللف يف تقدير الُي عليها في ق ل [ :من الرجا]
بىلقىع ال ىق ًر ٍؽ(ٖ)
كأ ٌف أي ي هن ً

ٍ

بقا ني أوالقتا مُيَح بينهما را ٌ مّسَرةٌ
أيدي جَا ٍر ييعا ني الَِر ْؽ(ٗ)
َ َ
ح ّقو ي اليا (٘) لَّنو منقَااً منصَباً ويظهر نصُو طت ُّيو ّإال أنّو قػد( )ٙأجػرى
أجرى اليا ُغترى األلف
حملت اللف علا اليىء في ق ل [ :من الرجا]
كال تىر ٌىهى كال تىمله ًق()5

ى

يف تقػػدير اضترّػ عليهػػا زتػالً عتػػا علػػى تقػػدير حرّػ اظتنصػػَب احملمػػَؿ يػػو اليػػا علػػى
األلف(ٔ) زتالً لألاَ على الُرع

()1

ّذا الع ػارة يف د أي :وزتػَ اظتمنػَع مػن الصػرؼ علػى نصػ و بالُي ػ وذلػك ىػَ األاػَ يف النصػب والع ػارة يف أ و

()2

وزتػػَ ّػػَ علػػى مػػا ذُّػػر ليشػػارّها يف الُضػػيل ويف الُػػيض ٕ ُ :ٜٚٚ:مػػَ
ب و ج ُ :مػػَ نصػ و ػػا علػػى األاػػَ ُ
على نص و ا على األاَ ُ
وزتَ َّ على ما ذُّر يو ظتا بينهما من اظتشارّ يف الُضليّ
ّذا يف د ،ويف أ و ب و ج :مَف وىَ حتريف

()3

رجا لرؤب وىَ يف مل قػات ديَانػو  ٜٔٚرقػم ٜٙ :وىػَ يف اطتصػائص ٔ ٖٓٙ:وٕ ٕٜٔ:واحمليسػب ٕ،ٕٔٙ:

()4

 ،ٕٜٛوٕ ،ٚ٘:واطتاان  ٖٗٚ:ٛرقم ٖٖٙ :وشرح أبيات الشا ي ٗ ٗٓ٘:رقمٜٔٔ :
من قَلو «بقا ني أالقتا » لي يف د

()5

أيديهن»
أي :يف « ّ

()6
()7

ويف د :طت ُّيػو زتػالً لليػا علػى

ّذا يف ب ،ويف أ و ج :ق ّدر وبذلك تَّف الع ارة :قّدر [أي :الشاعر] إجرا اليا
األلف ويف الُيض ٕ :ٜٚٚ:إال أ ّف الشاعر ق ّدره إجرا لليا غترى األلف
رجا لرؤب يف مل قات ديَانو  ٜٔٚرقم ٜ٘ :من مقطَع يقَؿ يو:
ةةةةةةةةةةك
 ٨ٚطََ ّٟةةةةةةةةةةخ٘خ  ٨ٚطَ ٍَّ
ك
ِ
اًح حٌعـةةة ُُ ٛؼ٠ةةةزض ـ ٍّةةةة ِ
ةةةك
ص ىيّ ِئٔك
ٚحعّ ْي ٤هًَ ٜح ِ
ٌٕ١ةةةةش حٌّةةةةّْ وّةةةةّْ حٌؤَة ِ

٘ٚةة ٛـةة ٟحٌوٜةةخثٚ ,ٖٓ5:ٔ ٚحٌّف ّٜةةً ٚ ,ٖ33حٌوِحٔةةش ٍ ,ٖ٘2:3لةةُٗٚ , ٖٙ٘:ةةَف أر١ةةخص
حٌ٘خـ١ش ٍٗ ,ٗٓ2:لُٚ ٔ2ٗ:حٌّٕٜؿ ٕٕٛ َّٓٚ ٔٔ٘ 53:خعش ح٦عَحد ٔٚ 53:حٌّمخٛةي
حٌٕل٠ٛش ٍٔ ,ٖٔ2:لُ.ٕٗ :
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ً
ػمير المطفصػػل يف م ػ الضػػمري المتٌصػػل(ٕ) ُصػػَ م ػ
ككمػػى ك ػ ى الضػ ي
إمّاف اظتيصَ للضرورة في [ٕٓٔب] ق ل [ :من ال سيا]
مطت إيىهم الرض يف دىر الدىا ِري ِري(ٖ)
ارث األمَ ِ
بال اعث الَ ِ
ات ق
ٍ
ي

ي

وواج و لَال الضرورةُ :منيهم األرض(ٗ)
ُ
ً
ػل م ػ ى المطفصػػل َقَػ َ بعػد «إالّ»(٘) زتػالً لألاػَ علػى الُػػرع
ك ػ ى المتٌص ي
احملمَؿ عليو يما تق ّدـ( )ٙفي ق ل [ :من ال سيا]
أالّ كتاورنا إالٌ ًؾ ديىر()3
وما ن اِف( )5إذا ما ِ
ّنت جارتَنا
والَاجب لَال الضرورةُ :إال إياؾ(ٔ)
ُ

ٌ

()1

ّػػذا الع ػػارة يف د ويف أ و ب و ج« :يف تقػػدير السػػَّف عليهػػا احملمَل ػ ِ يف تقػػدير الُي ػ عليهػػا علػػى األلػػف» أي:

()2

أ ػػت األل ػػف يف «تر ػػاىا» وّػػاف حقه ػػا أف حتػػذؼ للجػػاـ وق ػ ّدر السػػَّف عليه ػػا ّمػػا تق ػ ّدر الُي ػ علػػى الي ػػا يف
اظتنصَب واليا يف ذلك اليقدير ػتمَل على األلف؛ زتالً لألاَ الذي ىَ األلف على الُرع الذي ىَ اليا
حٌعزخٍس ـ ٟى :حٌّٕفِٟٛ ًٜع حٌّظ :َ:ٕ٠ .ًٜحٌىظةخد (رةخد ِةخ ٠ـة ُٛـة ٟحٌ٘ةعَ ِةٓ «اّ٠ةخ» ٨ٚ

()3

٠ـ ُٛـة ٟحٌىةٚ ٖٕٙ:ٕ )َ٩حٍط٘ةخؾ حٌ٠ةَد ٘ٚ ٕٗٗ٘:حٌظٜةَ٠ق ّٔ٘ٚ ٔٓٙ:ةع حٌٛٙحِةع
ٔ.ٕٔٙ:
ـٕخء ر١ض ِٓ
حٌز١ض ٌٍفَُىق ـ ٟىٛ٠حٔٗ ٔٚ ,ٕٔٗ:لزٍٗ :أّ ٟكٍفض  ٌُٚأكٍؿ عٍ ٝـٕي

حٌّٔخعِ ٓ١عٍّٛ
ـ ٟأوزَ حٌلؾّ كخؾ ؼِٕ َ١ظعً

ِٓ كخٌؿ ِلََ

رخٌلؾّ ِٜزٍٛ
ِٓ ل١ٜيس ّ٠يف رٙخ ٠ِ٠ةي رةٓ عزةي هللاٙ٠ٚ ,ـة٠ِ٠ ٛةي رةٓ حٌٍّٙةذ٘ٚ .ة ٛـة ٟحٌوٜةخث,ٖٓ5:ٔ ٚ
ٚ ٔ2٘:ٕٚلةةةةي ٔٔةةةةزٗ ّ١ِ٤ةةةةشٚ ,حٜٔ٦ةةةةخؾٍٕ ,ٙ23:لةةةةُٚ ,ٖٗ3 :حٌظةةةةٌٚ ً١٠حٌظىّ١ةةةةً ,ٔ23:3
ٚحٌّمخٛي حٌٕل٠ٛش ٍٔ ,ٔ٘3:لُٚ ,٘ٓ :حٌوِحٔةش ٍ٘ ,ٕ33:لةُٗٚ ,ٖ3ٙ :ةَف ٗةٛح٘ي حرةٓ عم١ةً
ٕٔ.
ّذا يف د وليست يف أ و ب و ج
()4
()5
()ٙ
()7
()3

 :َ:ٕ٠حٍط٘خؾ حٌَ٠د ٕٚ 2ٖٖ:حٌظ٠َٜق ّٔ٘ٚ 23:ع حٌٛٙحِع ٔ.ٔ2ٙ:
حٌعزخٍس ـ ٟى :حٌٌ ٞكًُّ عٍ ٗ١ـّ١خ طم ّيَ ًٌٚه.
ـ ٟحٌوٜخث :ٚـّخ ٔزخٌٚ .ٟـ ٟأ  ٚد  ٚؽِٚ :خٌهِٚ :ٍٞٚٚ .خ عٍ١هِٚ :ٚ.خ عٍٕ١خ.
ر١ض ِـٙةٛي حٌمخثةً٘ٚ ,ة ٛـة ٟحٌوٜةخثٚ ,ٔ2٘:ٕٚ ,ٖٓ5:ٔ ٚحٌّف ّٜةًٗٚ ,ٕٔ2ةَف حٌظٔةً١ٙ
ٔٚ ,ٕٔ٘:حٌظةةةٌٚ ً١٠حٌظىّ١ةةةً ٕٚ ,ٔ23 ,ٔ33:3 ,ٕٕٔ:ٗ ,ٕٖٖ:حٌظٜةةةَ٠ق ٍٔ ,23:لةةةُ,ٕ٘ :
ٚحٌوِحٔةةش ٍ٘ ,ٖ53:لةةُٗٚ :ةةَف أر١ةةخص حٌّؽٕةةٍ ,ٖٖٖ:ٙ ٟلةةُٗٚ ٙ3ٖ :ةةَف ٗةةٛح٘ي حرةةٓ عم١ةةً
ٕٔ ٚحٌّمخٛي حٌٕل٠ٛشٍٔ ٔٗ2:لُ.ٗ5 :
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وىذا ّلُّو يقاؿ لو :اليقارض

ق ػػاؿ «اب ػػن يع ػػيش» يف «ش ػػرح اظتُص ػػَ»(ٕ) :معػ ػ «اليق ػػارض» أ ّف ّ ػ ّػَ واح ػ ٍػد منهم ػػا

أ،ص بو
يسيعري من اآل،ر حّماً ىَ ّ
(ٖ)
ػارض مػػن
ّيقػػارض «إالّ» و«ذػػري»  ،ااػػَ «ذػػري» أف يّػػَف واػػُاً واالْػػيثنا عػ ٌ
«إالّ»
وأاَ «إالّ» أف يَّف لالْيثنا والَاف عارض من «ذري» (ٗ)
ٌ
زاد يف «األشػ اه»(٘) نقػالً عػن «اطتصػػائص»( )ٙيف أمثلػ اليقػػارض قَلػو :وقل نػػا الػَاو
اْي ساناً ال عن ّقَة علّ يف ؿتََ « :ذ ْدياف» و« َع ْشياف» (ٔٔٗ[ )5أ]
وقل نا اليا واواً ظتا ذُّر يف «اليقَى» [ٖٕٔج] و«الُيَى»(ٔ)

()1

ضٚ .لٌٛةٗ ـة ٟحٌ٘ةَف «ٚحٌٛحؿةذ ا ٨ا٠ةخن»
لخي حرٓ حٌ ١ذ ٕٚ :3ٓٓ:كمّةٗ ٌة ٨ٛحٌ٠ةٍَٚس :ا ّ٨أٔة ِ

(ٕ)

ٓزك لٍُ.
َٗف حٌّفٜةً ٕٚ 33:حٗ٤ةزخٖ (حٌظمةخٍٚ .ٖٕٓ:ٔ )ٝوِ٩ةٗ ٕ٘ةخ ِةٓ حٗ٤ةزخٖ:ٕ٠ .ةَ :حٌّفٜةً
(ـٜةةةةً ٚحعٍةةةةُ أْ «ا«ٚ »ّ٨ؼ١ةةةةَ» ٠ظمخٍٟةةةةخْ) ٓ:ٕ٠ٚ .5ةةةةَ :هِحٔةةةةش ح٤ىد ٗ,ٖٔٙ:٘ ,ٕٗ2:

(ٖ)
(ٗ)
(٘)

.ٕٕٔ:ٔٔ ,ٕٗٓ:3
«وظمخٍ ٝاٚ ّ٨ؼ ْ١ٌ »َ١ـ ٟحٗ٤زخٖ َٗ ٨ٚف حٌّف.ًٜ
ٌٖ٘ حٌـٍّش ٌٔ١ض ـ ٟحٗ٤زخٖ  ٨ٚـَٗ ٟف حٌّف.ًٜ
حٗ٤زخٖ ٚحٌٕ:خثَ ٔ ٛ٘ٚ . ٖٕٗ:طظّش و َ٩حرٓ ؿٕ ٟحٌٔخرك طلض لخعيس «كًّ حٛٛ٤ي عٍٝ
حٌفَٚع» ٛ٘ ْ١ٌٚ ,ـ ٟحٗ٤زخٖ طلض لخعيس «حٌظمخٍ »ٝوّخ ٌٓ١وَ حٌ٘خٍف ٌٖ٘ٚ .حٌِ٠خىس عٓ

()6

()7

حٗ٤زخٖ ٌٔ١ض ـ ٟى.
حٌوٜخث.ٖٓ5:ٔ ٚ
قَلػػو« :ال عػػن قػ ّػَة علّ ػ يف ؿتػػَ :ذػػدياف» ّػػذا يف اطتصػػائص واألش ػ اه وزاد يهمػػا :وأبػػيض لَيَػػاح ويف أ و ب و ج:
العربَه ثلو يف ؿتَ ذذياف واليا يف «ذذياف» مهمل يف أ و ج ويف ب :عدباف و«ذػدياف» مػن «ذ ِػدي ي ػدى َذػداً

و َذػدا » أّػػَ ال ػػدا هػػَ َذػ ْديا ُف وذػػديا ٌف وىػػي ذديانػ ٌ وذػػديا و« َع ْشػػياف» مػػن عشػػي يعشػػى عشػػا وعشػػاوة» أّػػَ
العشا هَ ٍ
عش وعشياف وىي عشيَّ وعشيان ينظر لساف العرب مادة (ذدا) والَْػيا مػاد (عشػي) و(ذػدي) وَف
يػػذّر يف الَْػػيا الصػػُ اظتشػّ عشػػياف وعشػػيان قاؿ يف لسػػاف العػػرب مػػادة (عشػػا) :ورجػ ٌػَ َع ْشػػيا ٌفُ :مػيَػ َعش واألاػػَ
الشػػذوذ و لػب اطتُِػ قػاؿ األزىػري :رجػ ٌػَ َع ْشػياف وىػَ مػػن ذوات الػَاو؛ ألنػػو
ػاوى» يف ُّ
« َع ْشػَا ٌف» وىػَ مػػن بػاب «أَش َ
يق ػػاؿ :ع َش ػػييو وع َش ػػَتو اَن ػػا أ َْع ُش ػػَه أَي :عش ػػييو وق ػػد ِ
يعش ػػى إذا تَعش ػػى وق ػػاؿ أَب ػػَ ح ػػا  :يق ػػاؿ م ػػن ال َػػدا
عش ػ َػي َ
َ
َ
َ ْ
َ
وع ْشػَاف؛ ألف أاػػلهما الػَاو ولّػن الػَاو تُقلػػب إُف اليػػا ّثػرياً أل ّف
وع ْشػػياف واألاػَ َذػ ْدواف َ
العشػا  :رجػ ٌػَ َذػ ْدياف َ
وَ
َ،ف من الَاو
اليا أ ّ
411

(ٕ)
األوؿ الثػػآف يف ؿتػػَ:
األوَؿ يف ؿتػػَُ « :شػ ُّػذ» و« َػػذ» و« ُمْنػ ُذ» وأت عػَا ّ
وأت عػَا الثػػآف ّ
،رج» انيهى
«اُقيَُ» و«اُ ُ
فلم ػى رأل :علِػػم « ػػيب ي ً» العػػرب إذا ػػب ت ػػيئىن بشػ و
ػيء ,فحملت ػ أي:

ٌ

ٍ

ى
ٌ
اظتش ػ و عل ػػا حكمػ ػ  :حّػ ػ ِم اظتشػ ػ ِو ب ػػو ع ػػىدت ع ػػَداً أيضػ ػىن أو :ع ػػادت راجع ػ ً(ٖ)
َّ
ّ

()1

ٓ١ؤط ٟحٌى َ٩عًٌٍ ٝه ـ ٟحٓ٨ظلٔخْ.
 َٙ:٠ ٨ح٦طزخع ـّ « ٟ
ـٌ»ٚ .ـ ٟحٌوٜخثٚ ٚحٗ٤زخٖٚ :ـَِِّ .

(ٖ)

حٌعزخٍس ـ ٟى :عخٍص ٌ٣هَ أَّٛ :ٞطٗ ٌٗ ر َ٠ك حٌعخٍّ٠ش.

()2
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(
(
اآلخر ٔ) اظتشّوَ بو ّأوالً ٕ) علا حكم صىحب  :اظتشّ ِو باظتشّ ِو بػو ّأوالً تثبيتػىن
فحملت ى
ل مػػى أي :لل ّمػػني كتتميمػ ػىن لمعطػػا الش ػػب (ٖ) بيط مػػى الػػداعي بعطػػا ّػ ّػَ حّ ػ ٍم

ااح و وزتلِو عليو(ٗ)
ِ
ػاصتر(٘) محمػ هؿ
َ
ح ىكم أيضىن بأ ٌف «ال جػ » يف «اضتسػن الَجػو» ب ّ

علا «الرجل» يف «الضػارب الرج ِػَ» احملم ِ
ػَؿ علػى «الَجػو» يف «اضتسػن الَج ِػو» ّمػا أجػازوا

أيضاً النصب يف «ىذا اضتسن الَجو» زتالً منهم على «ىذا الضارب( )ٙالرجَ»()5
َ
ُ
َ
َ
كلم ػى كػػىف الطحػػىة :ذّػػر واألرج ػ ُ يػػو اليانيػػث نظ ػراً ليػػذّري اطتػػب( )3يف قَلػػو:
ٌ
بىلعرب الحقين يف ريقهم كعلا مت م(ِ :)2
قصدىم ومنهجهم آخرين
ق ّدـ الظرؼ يهما على ميعلقو اىيماماً
جىز ل م أف يركا(ٓٔ) -من الرأي -ح مى رككا(ٔٔ) من العػرب؛ أل،ػذىم

شتيَهم وضتَقهم م(ٕٔ) يف ريقهم كيحركا :يسريوا علا أمثلت م التي ىركا

()13

عليها؛ إذ اظتقاـ الل َؽ(ٗٔ) م واأل،ذ بسميهم حقو

مَ

()1

ْقطت من أ و ب و ج و « ملت» يف د:

()2

ليست يف د

()3

يف أ و ب و ج :اليش يو

(ٗ)
()5

ٚكًّ وًٍّ عٍ ٝح٢هَ.
حٌعزخٍس ـ ٟى :حٌيحعًٌ ٟه حٌّعٕ٦ ٝع خء وً كىُ ٛخكزٗ
ِ
ّذا يف د وليست يف أ و ب و ج و «أيضاً» ليست يف د

()9

يف أ و ب و جْ :ننهم

()10

ُحى عٕي ــخي :ـ.ٗ١

()11

عٕي ــخي ٚـ ٟحٌوٜخثٍ :ٚأٚح.

()12

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :ىم

()13

وٌح ـ ٟك١يٍٚ ,عٕي ــخي :حٌٌ ٞكٌٚحٚ .ـ ٟحٌوٜخث :ٚحٌظ ٟكٌٚح.

()14

ّذا الع ارة يف د ويف أ و ب و ج :إذا اظتقاـ اظتل َؽ ومّاف «إذ» يف أ :إذا و َقها إشارة ،طا ويف ج :أدا

«ٌ٘ح حٌ٠خٍدُ » ـ ٟأ  ٚؽٌ٘ :حى ٌ٠خٍدٚ .ـ ٟدٌ٘ :حى حٌ٠خٍدٚ .ـٛلٙخ اٗخٍس ه ؤ.
()ٙ
ٌ٘حْ حٌٔ َحْ ِٓ طظّش و َ٩حرٓ ؿٕ ٟوّخ ـ ٟحٌوٜخثٚ ٚحٗ٤زخٖٚ .لي ؿخءح ـ ٟى وّخ  :ٍٟ٠ـٟ
()5
حٌ٠خٍد حٌَؿً حٌّلّٛي عٍ ٝحٌلٔٓ حٌٛؿٗ.
ّذا الع ارة يف د ويف أ و ب و ج :ذّروا األرج يو اليانيث رع اليذّري اطتب
()8
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قىؿ يف «اطتصػائص»(ٔ) :كمػن حمػل الصػل علػا الفػرع حػرؼ الحػركؼ:

حروؼ العلّ والنَف(ٕ)
ِ
ه
لقَهتا حمالن علػا حػرؼ
ؿ
أص
اضتروؼ
أي:
كهي
,
للجاـ
ُ
ّ
ّات زكائ ي .
حرؼ الحركىت ل  ,كهي أي :اضتر ُ
ػَع منػػو وىػػَ اظتصػػدر -علػػا
ػل اال ػ ًػم -وىػػَ أاػ ٌػَ للُعػػَ الشػػيقاقو مػػن نػ ٍ
كحمػ ي

الفعػػل الُػػرع لػػو(ٖ) فػػي مط ػ الصػػرؼ عنػػد مشػػا يو بػػو يف وجػػَد علّيػػني ترج ػ إحػػداقتا
للُّ ػ ٍ واأل،ػػرى للمع ػ أو مػػا يقػػَـ مقامهمػػا كعلػػا الحػػرؼ الُػػرع لػػو أيض ػاً(ٗ)؛ لَّنػػو
لل ػربا بينػػو وبػػني الُعػػَ فػػي البطػػىء عنػػد قيػػاـ ْ ػ ب ال نػػا مػػن(٘) تش ػ يهو بػػو كه ػ أي:
االْم أصل علي مى :على النَعني()ٙ
ه

ػل «لػػيس» ك«عسػػا» فػػي ع ػ ـ التصػ ٌػرؼ( )5ظتضػػارٍع وذػػريه علػػا «مػػى»
كحمػ ي

ب -كمى يحملت «مى» ,وىي لَّعا حر اً ّالُرع علا «لػيس»
ونشر مرتّ ٌ
لعل» -لف ٌ
ك« ٌ

في العمل؛ لَّعا عالً وأاَ العمَ لو كام نُي اضتاؿ واصتمَديّ
«يف العمَ» ميعلّق بػ« ُزتَ» (ٔ) ا ت ا ّالـ اطتصائص

(ٔ)

حٌوٜخثٚ .ٖٔٓ:ٔ ٚحٗ٤زخٖ ٔ ِٓٚ .ٖٗٗ:لّّ ٌٚ« ٌٗٛخ وخْ حٌٕلخس» اٌ ٝل« :ٌٗٛعٍ ٝأِؼٍظ ُٙحٌظةٟ
ٓخٍٚح» ٌُ ٌ٠وَٖ ـ ٟحٗ٤زخٖ.

()2
()3
()4

()5

ليست يف د والع ارة يف أ و ب و ج :اضترؼ َ،ؼ العلػ والنػَف أي :حػذؼ حػرؼ العلّػ يف الُعػَ اظتعيػَ وحػذؼ
النَف يف األ عاؿ اطتمس ّأما آ،ر اظتنقَص واظتقصَر والنَف يف اظتث ورت اظتذ ّّر الساَف ذلك يف األشتا
ّذا الع ارة يف د ويف أ و ب و ج :الُرع وىػَ الُعػَ لػو و «الُػرع» يف نسػخ مػن األشػ اه ويف اطتصػائص واألشػ اه:
ومن ذلك زتلهم االْم وىَ األاَ على الُعَ وىَ الُرع
ّذا الع ارة يف د ويف أ و ب و ج :اضترؼ الر ػ السػاقا عػن االْػم أيضػاً ويف الُػيض ٕ :ٛٓٗ:اضتػرؼ أي :الػذي
مرت يػو دوف االْػم ويف اطتصػائص :نعػم وجتػاوزوا باالْػم رت ػ العمػَ إُف أف شػ هَه ػا ورا ه وىػَ اضتػرؼ نػػَه و يف
األش اه :نعم جتاوزوا باالْم رت الُعَ إُف أف ش هَه ا ورا ه وىَ اضترؼ نَه
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :عن وىي لليعليَ ولعلها :عند ويف الُيض ٕ :ٛٓٗ:عند قياـ الش و

()6

زاد يف أ و ب و ج :اظتيُرق وقد ّي ت يف ب «اظتيُرقني» مث ا

()7

يف أ و ب و ج :الصرؼ
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ت إُف «اظتيُرق » ولعلها :السابقني

كفي «التركرة» لػ«أبي حيػىف» :ذكػر بعضػ م أي :الن ػاةِ أ ٌػ أي :الشػا َف(ٕ)
ٌ

إ ٌمػػى ا ػػتيرط اتٌحػػىد الامػػىف فػػي عطػػف الفعػػل علػػا الفعػػل وإف ا،يلُػػت الصػػي ياف
يجػػَز عطػػف اظتا ػػي علػػى اظتض ػارع إذا أُريػػد باظتضػػارع اظتا ػػي مع ػ أو باظتا ػػي مسػػيق َ
(
وإال بػػاف ا،يلػػف زما ُعمػػا [ٕٔٔب] ػػال كتػػَز عطػػف أحػػدقتا علػػى الثػػآف؛ ل ٌف
اظتعػ ٖ) ّ

العطف يف األ عاؿ(ٗ)
ظير التثطي يف األشتػا فكمى ال يجػ ز تثطيػ المختلفػين منهػا
ي
ػارب ذػػداً» ػػال(٘) يقػػاؿ « :ػػارباف» لال،ػػيالؼ( )ٙاظتػػذَّر ال
ػارب اآلف» و« ػ ٌ
زمانػاً ّ ػ« ػ ٌ
يج ز عطف المختلفين في الامىف؛ لَّنو يها نظري اليثني
()7

قػىؿ «أبػ حيػىف» بعػد نقلػو :هػرا اضتا ػػر ذىنػاً مػن مػدلَؿ مػا ذُّػر مػن حمػ ًػل
الصل -وىَ العطف -علا الفرع [ٜٗد]-وىَ اليثني  -ل ٌف العطف ّػ«جا زي ٌد وزي ٌد»
دؿ على ا نػني وأذػ
أصل التثطي أي :اظتث ّػ«جا الايداف»( )3ولذا قيَ يف تعريُو :ما ّ

ي

ونَف ()2
ونَف أو يا ٍ ٍ
ألف ٍ
[ٕٗٔج] عن اظتيعا ُني بايادة ٍ

()1

()2

ع عن «لي » يف العمَ؛ لَّعا عػالً وأاػَ العمػَ لػو علػى «لػي »( )1كػام نُػي
الع ارة يف د :وىي لَّعا حر اً الُر ُ
اضتػػاؿ واصتمػػَد يف العمػػَ ميعلّػػق بػ ػ« ُزتػػَ» ينظػػر يف «لػػي » و«مػػا» الّيػػاب (بػػاب مػػا أجػػري غتػػرى لػػي ) ٔ ،٘ٚ:و

 ،ٔٗٙوالعلَ يف الن َ ٕٓٔ ،ٖٔٔ ،وأْرار العربي ٖٓٔ ،ٖٜٔ ،والل اب ٜٔٔٔ:
«أي :الشا َف» ّذا يف د وليست يف أ و ب و ج

()3

ّذا الع ارة يف د والُيض ٕ ٛٓ٘:ويف أ و ب و ج :إذا أُريد باظتضارع اظتا ي زمناً أو باظتا ي مسيق َ مع ً
«يف األ عاؿ» يف د :يهما

()5

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :ال

()6

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :ال،يالؼ

()7

عٕي ــخيٌ٘ٚ :ح.

()8

«ّجا الايداف» ّذا يف د ويف أ و ب و جّ :الايداف
ونَف أو يا ٍ ٍ
ألف ٍ
«بايادة ٍ
ونَف» لي يف د ينظر :شرح ّياب اضتدود لألبدي  ،ٛٛوالُاّهي ٔٓٛ

()4

()9
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زتَ [٘ٔٔأ] النظري ّما ىَ اري ع ارةِ ذلك الػ ِ
أي :ال يَّف من ِ
عض إالٌ أف
()1

ظير التثطي في اال م لعدـ ق َلو عتػا ّػاف يف
يي ٌ عا أ ٌ أي:
َ
العطف علا الفعل ي
يف الُعَ(ٕ) نظريىا يف االْم
كأمى الثىلث -وىَ زتَ النظري على النظري(ٖ) -فىلطظير ,إمى فػي اللفػظ قػا

ٌ
قا أك في المعطا ّذلك(ٗ) أك في مى معاً

ٌ

الكؿ ,اضتم ِػَ علػػى النظػػري لُظػاً :زيػػىدة «إ ٍف» بعػ «مػػى» المصػ ريٌ
فمػػن أمثلػ ٌ
الظرفيٌ (٘)ّ ,قَلو[ :من الطَيَ]
يد()ٙ
ور ِّج الُ للخري ما إف رأييَو
السن ،رياً ال يااؿ يا ُ
على ّ
مصدر
واظتصدريّ  :ىي اليت يُس ك منها م مدَ،عتا
ٌ
والظر يّ  :النائ ىي ومدَ،عتُا والُيها عن الظرؼ وىَ «اظت ّدة»

كبعد «ما» الم ص ل ّ ,قَلو[ :من الَا ر]

وتع ِرض دو َف أدناه اطتطَُب()5
ُ
ُ ُ

يُر ِّجي اظترُ ما إف ال يراه
()1

عٕي ــخي :ـ.ٟ

(ٕ)
(ٖ)

ـ ٟى :ـ.ٗ١
 :َ:ٕ٠حٗ٤زخٖ ٔ ,ٗ5ٓ:لخعيس :حٌٟ٘ء اًح أٗزٗ حٌٟ٘ء أع  ٟكىّةخ ا ِةٓ أكىخِةٗ عٍة ٝكٔةذ لةّٛس
حٌ٘زٗٚ .لي ٔمً ـ ٗ١عٓ حٌّؽٕ 33ٗ ٟحٌمخعيس حٌىٍّّ١ش حٌٚ٤ة :ٝلةي ٠ع ة ٝحٌ٘ةٟء كىةُ ِةخ أٗةز ٗٙـةٟ
ِعٕخٖ ,أ ٚـٌ ٟف ,ٗ:أ ٚـّٙ١خٚ .لةي ٔمةً حرةٓ عةِ ّْ٩ع:ةُ ٗةٛح٘ي حرةٓ ٘٘ةخَ ٕ٘ةخ:ٕ٠ٚ .ةَ :هِحٔةش
ح٤ىد ٖ.ٖٗٗ:3 ,ٖ٘ٓ:
ٌٔ١ض ـ ٟى.
(اْ) ٕٓٔ ِٚؽٕ ٟحٌٍز١ذ ْ
 :َ:ٕ٠حٌـٕ ٝحٌيحْٔ ٟ
(اْ) ّ٘ٚ ٖ3ع حٌٛٙحِع ٕ.ٔٔ5:
حٌز١ض ٌٍ َّ ْعٍُ ١ٛرٓ رَيَي حٌمُ ََِ ٠ع ٛ٘ٚ .ٟـ ٟحٌىظخد ٗٚ ,ٕٕٕ:حٛٛ٤ي ـ ٟحٌٕل,ٕٓٙ:ٕ ٛ
ٚ ,ٔ5ٖ:ٖٚحٌوٜخثٚ ,ٔٔٓ:ٔ ٚحٌظٌٚ ً١٠حٌظىّٚ ,ٕٕٙ:ٗ ً١حٌمخٛي حٌٕل٠ٛش ٍٔ ,ٗٔٓ:لُ:
َٗٚ ,ٔ2ٙف أر١خص حٌّؽٍٕ ,ٔٔٔ:ٔ ٟلُ.ٕ5 :
ـ ٟىٚ :طعَ ٛ٘ٚ .ٝأكي ػ٩ػش أر١خص أٍٚى٘ةخ أرة٠ُ ٛةي ـة ٟحٌٕةٛحىٍ ٗٚ ,ٕٙلةخي٘ :ةٌ ٟـةخرَ رةٓ
حٌـخٍ٘:ٟ٘ٚ .ٟ
خثٟ
ٍَ ْأ ْ٨حٌ
ّ
ّ
ِٔه ّ
ـبْ حٌع ٖ١كٍ ٌ ٛاٌ ,ٟوؤّٔٗ ع ٔ ًٌ َِ ُ٘ٛدُ
ـبْ أُ ِ
َُ٠ؿٍّ  ٟحٌعزي ِخ اْ ٩٠ ٨لٟ
ٚطعَ ٝى ْٚأرعيٖ ه ٛدُ
ِٚخ ٠يٍ ٞحٌلَ ُٚ٠عٍُ٠ ََ ٩مٟ
حٗ ََٖ أ٠و ُ ٝء أَ ١ُٜ٠ذُ
َٗ ََ ِ

(ٗ)
()5
()ٙ

()5
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حمالن علا «مى» الطىفي ( )1لش هها ا لُظاً (ٕ)

حاؿ َّنو بع «ال» الطىفي حمالن [ل ى
كمن أمثليو(ٖ) :ت كي ي المضىرع بىلط ف َ
()4

ف ػ ػ ػػي اللف ػ ػ ػػظ عل ػ ػ ػػا «ال» الطىهيػ ػ ػ ػ ] ّقَل ػ ػ ػػو تع ػ ػ ػػاُف :ﭽ ﰀ

ﰀﰀﰀ ﰀ

ﰀﰀﭼ(٘) بنا ً على ّأعا نا ي ٌ ُيو( )ٙشذوذٌ َُ ُ،و ش وُ اَرة «ال» النا ي بػ«ال» الناىي
مقَؿ يها ذلك ظاىر()5
جعلت «ال» ناىي ً واصتمل َ اُ ً بيقدير ٍ
ّأما إذا
َ
ٌ
ػل بػ » [فػػي]( )3التعج و
ػو( )2بصػػي األمػػر
كمػن أمثليػػو :ح ي
ػرؼ فىعػػل «أىفعػ ٍ

وال ا مايدةٌ يف الُاعَ وجَباً؛ د عاً لر اَرة أمر اظتخا ب اظتذَّر لالْم الظاىر(ٓٔ)
ومػػن حذ ػػو قَلػػو تعػػاُف :ﭽﰀ ﰀ ﰀﭼ(ٔٔ) أي :ػػم ُ ػػذؼ زت ػالً لػػو علػػى
()13
اظتُعػ ػػَؿ بػ ػػو اهػ ػػرور لى ٌم ػ ػى كػ ػػىف «أَ عِػ ػ ْػَ بػ ػػو» مش ػ ػب ىن(ٕٔ) بفعػ ػػل المػ ػػر للمخا ػ ػػب

()1
()2

ٚحٌز١ض ـ ٟحٌظٌٚ ً١٠حٌظىّٚ ,ٕٖ٘:٘ ,ٕٕٙ:ٗ ً١حٌظٜةَ٠ق ٍٕ ٖ٘2:لةُّ٘ٚ 3ٓٗ :ةع حٌٛٙحِةع
ٍٕ ٔٔ5:لُٚ ٖٗٔ :حٌوِحٔةش ٍ ,ٗٗٓ:3لةُٗٚ ,ٙٗ٘ :ةَف أر١ةخص حٌّؽٕةٍ ,ٔٓ5:ٔ ٟلةُ.ٕٙ :
حّ ٍ٤
ص.
لخي حٌزؽيحىٔٔٚ :ٞزٙخ حرٓ ح٤عَحر ٟـٛٔ ٟحىٍٖ ٠٦خّ رٓ َ
«كّ٩ا عٍِ« ٝخ» حٌٕخـ١ش» عٕي ــخي ٚـ ٟحٌّؽٕٚ ٟحٗ٤زخّّٖٙٔ٤ :خ رٍفِ« :خ» حٌٕخـ١ش.
ُحى عٕي ــخي  ٟ٘ٚ-ـ ٟحٌّؽٕةٚ ٟحٗ٤ةزخٖٚ :-ىهةٛي  َ٨ح٨رظةيحء عٍةِ« ٝةخ» حٌٕخـ١ةش كّة٩ا ٌٙةخ ـةٟ
حٌٍف :عٍِ« ٝخ» حٌٌّٛٛٛش.

()3
()4
(٘)
()6
()5
()8

حٌلًّ عٍ ٝحٌٌٕ َ١:ف:خاٚ .ـ ٟحٌٕٔن :أِؼٍشٌٚ .عًّ حٌٜٛحد ِخ أػزظٗ.
أ:ٞ
ِ
حٌِ٠خىس ِٓ ــخيٚ .لي ٓم ض «كّ٩ا» ِٓ ى ِع حٌٌٓ ٞم ِٓ ٢أ  ٚد  ٚؽ.
ِةةٓ لٌٛةةٗ طعةةخٌ :ٝﭽﰀ ﰀ ﰀ
 :َ:ٕ٠حٌيٍ حٌّ.٘32:٘ ْٜٛ
ّذا يف د وليست يف أ و ب و ج
ِ :َ:ٕ٠ؽٕ ٟحٌٍز١ذ (.ٖٕٗ )٨
حٌِ٠خىس ِٓ ــّ خي.

ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀﰀ ﰀ ﰀ ﮈ ﮉ  ١٠ﭼ حٔ٤فةةخي .ٕ٘ :3

ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :طعـذٚ .لي ٓم ض ِٓ ى.
()9
(ٓٔ) أّ :ٞ
« ْ٤أـعً» ؿخء عٍٍٛٛ ٝس ح١ٛٚ ,َِ٤ؽش ح ٨ َِ٤طَـع ح ُٓ٨حٌ:خَ٘ :َ:ٕ٠ .حٌظ٠َٜق
ٕٚ .ٙٔ ٙٓ:حٌٌ ٞـ ٟحٌعًٍ ـ ٟحٌٕلٚ ٔ2ٖ ٛأَٓحٍ حٌعَر١ش ٖٕٔ ّ
أْ ٌِ٠ُ َٚخىس حٌزخء ٌٍفَق رٓ١
١ٛؽش حٌظعـذ ١ٛٚؽش ح َِ٤حٌلم١م.ٟ
(ٔٔ) َِ.ٖ3 :ٔ2 ُ٠
( )12يف أ و ب و ج :مشي هاً
()13

وٌح ـ ٟف ٚ ,َٚعٕي ــخيٌ :فعً.
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اظت ػػذَّر(ٔ)
ػرور ذل ػػك نظ ػػريُ اظتُع ػػَؿ ب ػػو اه ػػرور ُ م ػػَ علي ػػو يف جػ ػَاز
ػ
ج
م
,
ػظ
ػ
ف
الل
ػي
ػ
ف
ُ
اضتػػذؼ وى ػػذا أح ػػد مَا ػ ج ػَاز ح ػػذؼ الُاع ػػَ وى ػػي ميع ػػددةٌ أورد ُهت ػػا منظَم ػ ً(ٕ) يف
لنظمي «ال َقطْر»(ٖ)
ِ
شرحي ِ
(ٗ)
ػاؿ» علَم ػاً ظتءن ػ ٍ
ػث يف ل ػ
كمنه ػػابط ػػىءي ب ػػىب « ىحػ ػ ىر ًاـ» -وى ػػَ م ػػا ّ ػػاف ب ػػَزف « َػ َع ػ ِ َ

اضتجاز -علا الكسر تشبي ىن ل بػ« ىدر ً
اؾ» ع « :أد ِرْؾ» ك« ىػ ىا ً
اؿ» عػ « :انػ ِاْؿ» ومنػو
ى
قَؿ الشاعر(٘)[ :من الَا ر]

َح َذا ِر َح َذا ِر من بطشي و يّي
ىي الدنيا تقَؿ ِ َ يها:
الُعَ ُم ّي
ابيساـ
ّم
ػال
قَِف مض ٌ
ٌ
مّ
ي ُرر ُ
ك و ُ
َ
غترد()5
وباب «در ِاؾ» ينقاس اشيقاقو( )ٙمن َّ ال ي ٍ
ََ
ّ
العلَ ُم على اْم الُعَ اظتذَّر ُ بنا ه
لما تشابو اللُظاف ِزنَ ً ُزتَ َ
ّ
كمنه ػػا بط ػػىءي «حى ػػى» -ويق ػػاؿ ٍ ػػذؼ ألُ ػػو األ ،ػػرية ت ػػارًة وٍ ػػذؼ األوُف أ ،ػػرى-

اال ميٌ

()1

()8

ع الينػايو لشب ى بلفظ «حى ى» الحرفيٌ .

()1

«للمخا ب اظتذَّر» ليست يف د

()2

ُحى ـ ٟى.ٌٟ :

()3

أ :ٞوظخد ل َ حٌٕيٚ ٜرًّ حٌٜي٨ ٜرٓ ٘٘خَ َ:ٕ٠ .ـ.ٔ3ٗ ٔ3ٖ ٗ١

()4

ْقطت من أ و ب و ج

()5

٘ ٛأر ٛحٌفَؽ حٌٔخ ,ٞٚأٗ َٙوظّخد حٌٜخكذ رلٔٓ حٌوٚ ٢حٌز١ظخْ ِٓ َِػ١ش ٌفوَ حٌيٌٚش٘ٚ ,ةٟ

()6

ـ٠ ٟظّ١ش حٌيَ٘ ٖ.ٗ٘3:
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :اْيقام ً

()8

حٌـٕ ٝحٌيحٔ( ٟكخٗخ) ٓٚ ٘ٙحٌيٍ حٌِّٚ ٗ3ٗ:ٙ ْٜٛؽٕ ٟحٌٍز١ذ (كخٗخ) ٗ.ٔٙ
«رٍف :كخٗخ» عٕي ــخي ٚـ ٟحٌّؽٕٚ ٟحٗ٤زخٖ :ـ ٟحٌٍف :ر «كخٗخ».

()7

حن») حٓةةُ ـعةً أِةَ ِةةٓ «أَىٍن» حٌَرةخع٘ٚ ,ٟةِٔ ٛةةٌّ ٛ
ع.
لةخي حرةٓ حٌ ١ةةذ ٕ :3ٓ2:لٌٛةٗ( :رة «ى ٍََ ِ
ٚحهظٍُؿ ـ ٟحٌم١خّ عٍ ,ٗ١ـّٕعٗ حٌـّٚ ,ٍٛٙأؿخُٖ حرٓ ٍ١لش .وّخ لةخي حرةٓ أَ لخٓةُ ٚؼ.َٖ١لٌٛةٗ:
حِٔيْ » ِٓ ٛ٘ٚ ,حٌؼ٩ػ ٟحٌّـَّى٘ٚ ,ةٌح ِٔةّٛعِٚ .ةٌ٘ذُ ٓة١ز ٚ ٗ٠ٛح٤هفةٖ
(ِ ٔٚ
ََِحي) حُٓ ـعً ٌ « ِ
أّٔٗ ُ٠مخّ عٍ ,ٗ١ـُ١مخي ِٓ حٌؼ٩ػ ٟحٌّـةَّى ِ ٍمةخاٚ .لةخي حٌّزةَّى :أّةٗ ُ٠ ٨مةخّ عٍ١ةٗٚ .أّّةخ ُ٠مظٜةَ
ِٕٗ عٍِ ٝخ ُّٓعٚ .ـ ٟحٌَ٘ف ٕ٘خ اٙ٠خَ ٛ٠لع ـ ٟح٘ٚ٤خَ.
ٚطىةة« ْٛكخٗةةخ» حٓةةّخ ا اًح وخٔةةض ٌٍظِٕ٠ةةٗ وّةةخ ـةة ٟلٌٛةةٗ طعةةخٌ :ٝﭽﭨ ﭩﭼ ٓٛ٠ةةؿ ٕٔ:ٕ٠ .ٖٔ :ةةَ:
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()1

:ٕ٠ةَ :حٌىظةخد (رةخد ِةخ ؿةخء ِعةةي٨ٚا عةٓ كة ّيٖ ِةٓ حٌّئّٔةغ) ٖٚ ٕ5ٕ ٕ5ٔ:حٌىخِةةً ٕ٘35:
َٗٚف حٌىخـ١ش ٖٚ ٔٓ3:حٍط٘خؾ حٌَ٠د ٘ٚ ٕٕ2ٓ:حٌظ٠َٜق ٕ.ٕ3ٕ:
418

وّذلك االْم «َْؼ» ش يو بػ«َْؼ» اضترؼ ب بنا ه(ٔ) للش و اظتذَّر(ٕ)
ُ
ُ
ػىـ الح ػػرؼ ف ػػي مقى ًربػ ػ ف ػػي
كمط ػػى م ػػن أمثلػ ػ زت ػػَ النظ ػػري عل ػػى النظ ػػري :إدغ ػ ي
المخػ ىػرج؛ ألنػّػو لقربػػو مػػن َؼتَرجػػو اػػار ّنظػػريه(ٖ) يف اظتخػػرج منػػو ػاُدذم أحػ ُػدقتا يف الثػػآف
ى
إدذاـ اظتثَ يف اظتثَ
[ٕٕٔب] َ
كمػػن أمثل ػ الثػػى ي زتػ ِػَ النظػػري علػػى النظػػري يف اظتع ػ ق ػا :ج ػ ياز «غيػ يػر قػ و
ػىئم
اب «قػػائ ٍم» بالعاريّػ (ٗ) و«الايػػداف» اعػ ٌػَ ْػػد مسػػد
الاي ػ اف» ػ«ذػػريُ» م يػػدأٌ أُعػػرب إع ػر َ
(٘)
ػمَع مػػن العػػرب؛
ػىئم الاي ػ اف» اظتسػ ِ
اطتػػب حم ػالن للثػػآف [ٕ٘ٔج] اظتػػذَّر علػػا «مػػى قػ ه

ل ٌ في معطػىه وإف ا،يال ػا اػَرًة كلػ ال ذلػك :أنّػو يف معنػاه لػم يجػا ,ل ٌف المبتػ أ
إمػى أف يك ػ ف ذا خب ػ ور ,أك ذا مرفػ وع ييغطػػي [ٔٔٙأ] عػػن الخبػػر وىػػذا( )ٙلػػي مػػن
ٌ
ػائم الايػػداف» زتُػػَ
األوؿ هػػَ مػػن الثػػآف ولػػي واػػُاً لّػػن ظتػّػا ّاحتػ َػد معػ ذلػػك عػ «مػػا قػ ٌ
لالحتاد يف اظتع
عليو ّ
()7
ػىؿ «أ ٍف» المصػ ري اطتُيُػ ِ النػَف أاػػال ً مػ المضػػىرع ّ .مػػا يف
كمط ػى :إهمػ ي
قَلو[ :من ال سيا]

ٌ

أف تقر ِ
أاف على أشتا َ َوْلتَ ُّما

()1

م السالـ وأف ال تُشعرا أحدا()3
ّ
َ

ّذا يف د وليست يف أ و ب و ج

()2

ـةة ٟطةةخؽ حٌعةةَِ ّٚةةخىس (ٓةةٛؾ) ٔم ة٩ا عةةٓ حرةةٓ ىٍُ٠ةةي  :اًح ٗةةجضَ أْ طـعٍٙةةخ [أٓ« :ٞةةٛؾ»] حٓةةّخ ا

()3

ٔٔٛظَٙخٌٚ .عً حرٓ ع٠ ْ٩مٜي كىخ٠ش حٌلَؾ ومٌٕٛخٛٓ :ؾ رّعٕ ٝحٌٔ.ٓ١
ـ ٟى.َٖ١:ٔ :

()4

أي :ابعارة

()5

ينظر :نيائع الي صيَ ٜ٘ٛ

()6
()5

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :ىذا دوف واو
حٓظ٘ةةٙي رٙةةٌح حٌلىةةُ حرةةٓ ٘٘ةةخَ ـةة ٟحٌّؽٕةة 2ٔ٘ ٟعٍةة ٝحٌمخعةةيس حٌلخى٠ةةش ع٘ةةَسِ :ةةٓ ٍِةةق وِٙ٩ةةُ
طمخٍ ٝحٌٍف ٓ١:ـ ٟح٤كىخَ .ػُ ًوَ حٌ٘خ٘ي حٌٌٓ ٞخلٗ حرٓ عٚ .ّْ٩لي ٔمً حٌٔة ٟ١ٛ١حٌمخعةيس ـةٟ
حٗ٤زخٖ ٔ« ٕ2ٙ:طمخٍ ٝحٌٍف.»ٓ١:
لزً ٌ٘ح حٌز١ض ر١ظخْ ّ٘خ:
٠خ ٛخكزْ ,ٟ
ٚك١ؼّخ وٕظُّخ ٨ل١ظُّخ ٍٗيح
ـيص ٔفٔٔ ٟفَٓ ٛىّخ
أْ طلّ ٩كخؿشا ٌّ ٟ
ٚطٕٜعخ ٔعّشا عٕي ٞرٙخ ََ٠ٚيح
هؿ ِلٍُّٙخ

()3
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حمالن علا «مى» المص ريٌ ظتشػا يها(ٔ) عتػا معػ ً ؛ إذ ّػَ منهمػا يُسػ ك منػو مػ

مصدر
اليو
ٌ
وعتػػذا الشػ و ُزتلػػت «مػػا» علػػى «أف»(ٕ) ع ِملَػػت يف(ٖ) حػ ِ
ػَُف
ػديث «ّمػػا تَّنػَا يػُ ّ
َ
عليّم»(ٗ) ٍذؼ نَف «تَّنَا» [ٜ٘د]
كمػػن أمثلػ الثىلػػث أي :النظػ ِري يف اللُػ واظتعػ  :ا ػػم التفضػػيل -اْػ ٌػم لػػدَ،ؿ

فعػل» فػي التعجػو :ع ٌػَ م ٍ
ػاض اعلُػو راجػ ٌ ل ػ«مػا» واظتنصػَب
«أؿ» عليو وب ا يو -ك«أى ى ى
مُعَلو(٘) واصتمل ،ب «ما» والظرؼ األ ّوؿ يف ع ارة اظتصنّف ،بٌ مق ّد ٌـ لالىيماـ
()ٙ
مء،ر
و«اْم» و «أ عَ» م يدأ ّ

ػل» ف ػػي
ػىهر لش ػػب ب ػ ػ« ى
ف ػػإ ٌ م مطعػ ػ ا «أفع ػػل» التفض ػػيل أف يرفػ ػ الظ ػ ى
أفع ػ ى

التعجو( .)5وقَلو« :كز ىن كأصالن» أي :ما يُعيب يما يُشيق منو َّ منهما
َّ دتيي ٍا
كإفىد نة للمبىلغ لصاحب ِّ

()1

وَف تعػػا لقائػػَ وىػػي يف اليػػذييَ واليّميػػَ ٘ ٔٙٙ:وال يػػت يف غتػػال علػػب ٔ ،ٖٕٕ:واطتصػػائص ٔ ٖٜٓ:وْػػر
اظتُصػَ ٖ٘ٔ وابنصػاؼ ٕ ٖ٘ٙ:رقػم ٖٚٓ :و ٔ٘ٗ ط جػَدة
اناع ابعراب ٕ ،ٜ٘ٗ:واظتنصف ٔ ،ٕٚٛ:و ّ
مػػبوؾ ،وشػػرح اظتُصػػَ  ،ٔ٘:ٚو ،ٖٔٗ:ٛوشػػرح الّا يػ الشػػا ي ٕ ٕٔ٘ٚ:وشػػرح اليسػػهيَ ٕ ٗٗ:واصتػ الػػدآف
ٕٕٓ ،واظتقااػػد الن َي ػ ٖ ٖٗ٘:رقػػم ،ٕٔٓٙ :واليص ػري ٕ ،ٖٖٙ:رقػػم ،ٛٔٔ :واطتاان ػ  ٕٗٓ:ٛرقػػمٕٙٗ :
وشرح أبيات اظت ٔ ٖٔ٘:رقمٖٗ :
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :ظتشا يو

()2

«كٍُّض ِخ عٍ ٝأْ» وٌح ـ ٟى ٚـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :كٍّض عٍِ ٝخ أْ.

()3

ٌعٍٙخ وّخ ـٟ

(ٗ)

أهَؿٗ حٌي ٍّٟ٠ـ ٟحٌفَىٚ ّٚحٌم٠خعٚ ٟحٌزٙ١مٚ .ٟلخي حٌٟٔ :ٟ١ٛ١ع١ؿ :َ:ٕ٠ .ـة ٞ١حٌمةيَ٠
ٍ٘ ,ٗ5:لُٚ ,ٙٗٓٙ :و٘ؿ حٌوفخ ٍٕ ,ٕٔٙ:لٍُٔٓٚ ,ٔ225 :ةٍش ح٤كخى٠ةغ حٌ٠ةع١فش ٔ,ٗ2ٓ:
ٍلُ.ٖٕٓ :
ّذا يف د والُيض ٕ ٖٛٛ:ويف أ و ب و ج :والنصب ومُعَلو

()6

ّذا يف د وقد ْقطت من أ و ب و ج

()5
()7

« ّنعم

اليعجب» ْقطت من أ و ب و ج
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واألوالف(ٔ) النظري يهما باعي ار اظت (ٕ) واآل،ر باعي ار اظتع
كأجػػىزكا(ٖ)
ى
اص
ػ
فع
أ
«
ػغير
ػ
ص
ت
ى
ل» فػػي التعجػػو مػ أنػّػو عػ ٌػَ واليصػ ري مػػن ،ػَ ّ
ى
ػائا يػػو فػػي ذلػػك اظتػػذَّر مػػن اللُ ػ
أفع ػل» التفضػػيل الػػذي ذلػػك جػ ٌ
االْػػم؛ لشػػب بػ ػ« ى
واظتع (ٗ)

()5

سن».
قىؿ «الج ٌ
هرم»  :لم ييسم تصغيره ٌإال في «أىملى ى » ك«أى ىح ى
كلكن الطح ي ف قى ه( )ٙفيمى ع اهمى.
يو أ ّف الن َيني رأوه( )5شاذاً َقَُا عند ما جا منو عن العرب
اْم يجَز اليص ري يو ويُقػاس علػى
نعم ذىب الَّ يَف إُف أ ّف «أَ َع ََ» اليعجب ٌ
اظتسمَع منو( )3ذريُه

()1

وقتا :الَزف واألاَ

()2

ّذا الع ارة يف د ويف أ و ب و ج :النظري من حيث اظت

()3

يف أ و ب و ج :اجازوا

()4

حٌعزةةخٍس ـةة ٟى :حٌعخثةةي ٌٍفةةٚ :حٌّعٕةة:ٕ٠ .ٝةةَ :حٌعٍةةً ـةة ٟحٌٕلةةٚ ٔ32 ٛأٓةةَحٍ حٌعَر١ةةش ٔٔ3

(٘)

ويف ب و ج« :اظتع » مّاف «اظت ».

ٚحٜٔ٦خؾ (حٌّٔؤٌش ١ ٔٔٙٚ ٔٗٔ:ٔ )ٔ٘ :ؿةٛىس ِزةَٚن ٚحٌٍزةخد ّٔ٘ٚ ٔ23:ةع حٌٛٙحِةع
٘.٘٘:
لخي حٌٜلخف ِخىس (ٍِق)٠ٚ :مِ :ٌْٛٛخ أ َِ َْ ٍِ١ق ُ٠يحاُٜ٠ ٌُٚ .ة ِّؽَٚح ِةٓ حٌفعةً ؼ١ةَٖٚ ,ؼ١ةَ لة:ٌُٙٛ
٠ةةخ ِةةخ أُ َِة َْ ٍِ١ق ِؼ ِْٔ٨ةخ ا َع َةةٌٕ َْ ْٛةةخ ِةةٓ َ٘ ُئٌَ١ةةخ ِء رةةٓ١
ِخ أُ َك .َُِْٕٗٔ ١لخي حٌ٘خعَ:
٠خي ٚحٌ َٔ ُّ َِ
حٌ ِ
ةً» حٓةُ ٌمة ٌُٙٛأ :ٞحٌعةَد:
ٚـ ٟحٌظ٠َٜق ٕٚ :٘2:لخي رم١ش حٌىٛـ ٓ١١ؼ َ١حٌىٔخث٘٘ٚ ٟخَ« :أـ َع َ
«ِخ أُكٔ١ةٕٗ ِٚةخ أٍُِ١لةٗ» رخٌظٜةؽٌٚ .َ١ةُ ٜ٠ةؽَٚح ؼَّ٘١ةخٚ .حٌظٜةؽِ َ١ةٓ هٜةخث ٚحٓ٤ةّخء.

()6

ّ
ٗٚةٌ «ِةخ أكٔ١ةٕٗ» عٕةي حٌزٜةَٚ .ٓ١٠لةخي حرةٓ حٌ ١ةذ
ٚلخي ٕٜ٠ ٨ :٘٘2:ؽَ حٌفعً  ٨ٚحٌلَؾ
ٕ :3ٔٗ:ل( ٌٗٛلخٓ )ٖٛاٌن ...اْ أٍحى ِ ٍمخ حٌٕل ٓ١٠ٛـٍ ْ١وٌٌهّ ,
 ْ٤حٌز٠ ٨ ٓ١٠َٜـِٔٚ١ةٗ ا٨
ّ
ـّ١خ ّٓع ِٓ ًٌةه ٠ٚع ّئٚةٗ ّ
ٗةخًحاٚ ,اْ أٍحى حٌىةٛـ ٓ١١ـٙةُ ٠مٔ١ةًٌ ْٛةهٌٙ ٨ ,ةٌٖ حٌعٍةش ,رةً ّٙٔ٤ةُ
٠لىّةة ْٛعٍ١ةةٗ رخٓ٨ةةّّ١ش ,ـ١ظ ٜةَّ ـ ْٛـ١ةةٗ طٜةةَّؾ حٓ٤ةةّخء:ٕ٠ٚ .ةةَ :حٜٔ٦ةةخؾ (حٌّٔةةؤٌش)ٔ٘ :
ٔ ١ ٔٓ٘ٚ ٕٔ5:ؿٛىس ِزَٚن ٚحٌظٌٚ ً١٠حٌظىّّ٘ٚ ٔ25 ,ٔ2ٓ:ٖ ً١ع حٌٛٙحِع .ٔ٘ٔ:ٙ
يف أ و ب و ج :ما قاَْه

()7

ـ ٟد.ٍٖٚٚ :

()8

ـ ٟى :ـ.ٗ١
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()2

(ٔ)
ػو
ٌ
كأم ػى الراب ػ -وىػػَ زتػػَ النقػػيض علػػى النقػػيض  -فمػػن أمثلت ػ  :الطصػ ي
بػ«لم» .قُرئ شاذاً قَلو تعاُف :ﭽﮥ َُشْرَ َﭼ(ٖ) بُي اضتا (ٗ)
وقاؿ علي [ : من الرجا]
أي] يَمي من اظتَت أ ر
يف [ ِّ
أَيَـ َف يق َػدر أـ(٘) يػَـ قُ ِدر()ٙ
َ
َ ُ َ
ونُصػب ػا حمػالن علػػا الجػػاـ ب ػ«لػػن» ُػػي «اػ ي ال خػػاري»( )5مػن حػػديث

«ابن عمر» ر ي اهلل عنهما« :لن تُرع لن تُرع»()3
ْ
ْ
َ
وقاؿ الشاعر[ :من اظتنسرح]
لن ِ
اليَـ] من رجائك َمن
متب [ َ

دوف بابك اضتلَ َقو()2
حرَؾ [من] ِ
َ

 :َ:ٕ٠حٗ٤زخٖ ٔ ,ٕٗٓ:لخعةيس« :كّةً حٌ٘ةٟء عٍةٔ ٝم٠١ةٗ»ٚ ,هِحٔةش ح٤ىد ٘(ٚ ,ٗ23:حٌ٘ةخ٘ي:
(ٔ)
ٕ٘.ٖٕٔ )3
ـ ٟحٌٕٔن :أِؼٍشٚ .لي َِّ حٌٕٜذ ر «ٌُ» ٚحٌـَِ ر «ٌٓ» ـ ٟوظخد حٌّٔخع (ٖ 2ٗ 2أ).
()2
ِٓ ل ٌٗٛطعخٌ :ٝﭽ ﮥ ﮦ ﮦ ﮨ ﮩ ﭼ حٌَ٘فٚ .ٔ :2ٗ :لي َِ أّٔٙخ لَحءس أر ٟؿعفَ حٌّٕ.ٍٜٛ
(ٖ)
ِؼًّ حرٓ ٘٘خَ ـ ٟحٌّؽٕ 2ٔٙ ٟرٌٙح حٌلىُ عٍ ٝلخعيس «طمخٍ ٝحٌٍف:ة .»ٓ١لةخي :اع ةخء «ٌةُ» كىةُ
(ٗ)
«ٌةةٓ» ـةة ٟعّةةً حٌٕٜةةذً .وةةَٖ رع٠ةةِٔ ُٙظ٘ةةٙيحا رمةةَحءس رع٠ةة ُٙﭽﮥ َُشْورَ َﭼ رفةةظق حٌلةةخءٚ .ـ١ةةٗ
ٔ ٌَّ :اً  ٨طلًّ «ٌٓ» ٕ٘خٚ ,أّّةخ ٜ٠ةق -أ٠ ٚلُٔةٓ -كّةً حٌ٘ةٟء عٍةِ ٝةخ ٠لةًّ ِلٍّةٗ وّةخ لةيِٕخ.
َٔ٘ك ْٓ» ػُ ُكٌـض حٌٕ ْٛحٌوف١فشٚ ,رم ٟحٌفظق ىٌ٩١ا عٍٙ١خٚ .ـ٘ ٟةٌح ٗةًٌٚحْ :طٛو١ة ُي
ٚل :ً١أ« ٍٗٛ
َ
حٌّٕف ٟر «ٌُ» ِع أّٔٗ وخٌفعً حٌّخ ٟٟـ ٟحٌّعٕٚ ,ٝكٌؾ حٌٌٕ ْٛؽِ َ١مظِ ٞع ّ
أْ حٌّئ ّوي ١ٍ٠ ٨ةك
(٘)
()ٙ
()5
()8

رٗ حٌلٌؾ :َ:ٕ٠ٚ .حٌّؽٕ.3ٕٗٚ ,ٖٙ٘ ٟ
وٌح ـ ٟحٌّٜخىٍٚ .لي حٓظ٘ٙي رٗ حرٓ ع ْ٩وٌٌه ـّ١خ ٓزكٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :أ.ٚ
ٓزك طوَ٠ـٗٚ .حٌز١ض حٚ٤ي ٌُ َ٠ى ـ ٟى.
ٓزك طوَ٠ـٗ.
ـ ٟىَ٠ ٌٓ :ع ٌٓ َ٠ع.

()9

ٓزك طوَ٠ـٗٚ .حٌِ٠خىس ِٓ حٌفٚ 3ٔ٘:ٕ ٞ١حٌَٚح٠ش ـ ٟحٌز١ةض «حِ »ْ٢ىةخْ «حٌ١ةٚ »َٛلةي ًوةَٖ
حرٓ حٌ ّ١ذ ـ ٟؼٌ٘ َ١ح حٌّ ٙ5ٙ:ٔ ٓ١ٛرَٚح٠ش «حٌٚ »ْ٢ظَؿ١ق ٔمً حرٓ حٌ ١ذ عٓ حرةٓ عةْ٩
وّخ ه َٙـ ٟوؼ ِٓ َ١حٌّٛح ٓ١أػزض ٕ٘خ «حٌ.»َٛ١
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وبني نقيض َّ لِما ُزتػَ عليػو(ٔ) بقَلػو :فػإ ٌف اليكلػا أيَ« :ف» لطفػي المى ػي
ّ

أي :لقلػػب اظتضػػارع(ٕ) اهػػاوـ ػػا مػػن الػػامن اضتا ػػر أو اظتسػػيق َ إُف الػػامن اظتا ػػي يقػػاؿ
يها :حرؼ نُ ٍي ٍ
وجاـ ٍ
وقلب
كالثى ي -وىػي «لػن» -لطفػي المسػتقبل ,ختلِّػص(ٖ)
ع مػن احيمالػو لل ػاؿ
ػار
ض
اظت
َ
ُ
وختصو باالْيق اؿ
ّ
الج ياكليٌ »(ٗ) :باصتيم والااي اظتق ّدم اظتعرو نس ً ظتءلُها «اصتُُاوِف»
كفي « ي
ػب اعلػػو :الشػػيءي علػػا مقىبلػ
قػ -للي قيػػق -ييحمػػل :بال نػػا للمُعػػَؿ نائػ ُ

كقد ُلتمَ علا مقىبل مقىبل  ,كعلا مقىبل مقىبل مقىبل  .هي ال أنَ ٍاع

الكؿ اضتمػ ِػَ علػػى اظتقابػػَ« :لػػم يضػ ً
الرجػػل» بّسػػر ال ػػا [ٖٕٔب]
مثػ ي
ػىؿ ٌ
ػرب ٌ
اصتر يف االْم
د عاً الليقا الساّنني يحمل الجاـ يف ّسر اهاوـ علا الجر ظتقابليو بو ّ
مقابَ اصتاـ يف الُعَ(٘)
ُ
اضتمَ على مقابَ اظتقابَ« :ا ً
ِ
الرجل» [ٕٔٙج] بّسر ال ا
كمثىؿ الثى ي
ي
رب ٌ
ّما( )ٙتقػ ّدـ يحمل الجاـ فيػ  :يف «ا ػرب»( )5علػا الكسػر يف «َف يضػرب الرجػَ»

ػت من ج أ ٌف الكسر فػي البطػىء
الرجَ» الرم ه أي :الّسر مقىبل الجر ظتا عر َ
()1

ر١ةخْ ٌٛؿةٗ حٌٕم٠١ةّ١شّ ,
ّ
(ـةبْ حٌُٚ٤ة )ٝاٌةنٌ ...
ٚاْ وةًّ ٚحكةيس طةييّ عٍةٝ
ـ ٟحٌف :3ٔٙ:ٕ ٞ١ل:ٌٗٛ
ٔمِ ٞ١خ طييّ عٍ ٗ١ح٤هَ.ٜ
ـ ٟى :طمٍذ حٌّخ.ٟٟ

()3

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :متلص

()4

لخي حٌـِ ٌٟٚـِ ٟميِظٗ حٌـِ١ٌٚش ٖٕٗ (رخد حٌزٕةخء)« :حٌىٔةَس :اِةخ ٌّـةَّى حٌظمةخء حٌٔةخوٕ ٓ١أٞ
ٙٔ٤ةةخ  ٨طةة ُ٘ٛح٦عةةَحد أ ٚكّ ة٩ا عٍةةِ ٝمخرةةً حٌّمخرةةً أ ٚعٍةةِ ٝمخرةةً ِمخرةةً حٌّمخرةةً٘ .»....ةةٌٖ

()2

()5

عزخٍطٗ ٠ ٌُٚؤص رؤِؼٍش عًٌٍ ٝهٚ .حِ٤ؼٍش ـَٗ ٟكٙخ ٌظٍّ١ةٌٖ حٌ٘ةٍٛرٚ .)ٕٔٗٓ:ٖ( ٓ١حٌـٌِٚةٟ
٘ ٛع ٝٔ١رٓ عزي حٌعِ ِ٠حٌـِ ٌٟٚأرةِٓٛ ٛة ٝحٌّظةٛـ ٝرةؤُِٓ ٍٛةٕش ٘ٙٓ5ة ٚ .ؿٌِٚةش ر ةٓ
ِٓ حٌزَرَ .رؽ١ش حٌٛعخس ٍٕ ,ٕٖٙ:لُ.ٔ352 :
ّ
ٓ١ؤط ٟـ ٟحٌّٔؤٌش حٌؼخٔ١ش ِٓ حٌف ًٜحٌَحرع ـ ٟعٍش حٌٕ ٕٔٙ( َ١:أ).

()6

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :ظتا

()7

ّذا يف د ويف الُيض ٕ ٛٔٙ:ويف أ و ب و ج :الضرب
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ّػ«ىػءال »(ٔ)
الجر في اإلعػراب؛ [ٔٔٚأ] أل ّف الّسػر مػن ألقػاب ال نػا واصتػر
مقىبل
ي ٌ
من ألقاب ابعراب

ػىؿ الثىلػػث اضتمػ ِػَ علػػى مقابػػَ مقابػ ِػَ(ٕ) اظتقابػ ِػَ« :ا ػ ً
ػرب الرجػػل» يحمػػل
كمثػ ي

ػب لػػو لػػَال مالقػػاة السػػاّن علػػا الكسػػرُّ ,سػػر(ٖ) لػػد اليقػػا
الس ػك يف في ػ الَاجػ ُ
ػت أ ّف(ٗ) ذل ػػك م ػػن ألق ػػاب
ػل للج ػ ٌػر ظت ػػا عر ػ َ
الس ػػاّنني ال ػػرم هػ ػ أي :الّس ػ ُػر مقىب ػ ه
ػل للجػػاـ أل ّف ذلػػك يف
اظت نيّػػات وىػػذا مػػن ألقػػاب اظتعربػػات الػػرم ه ػ أي :اصتػ ُّػر مقىبػ ه
ػل للس ػػك ف لَّنػػو
األشتػػا وىػػذا يف األ عػػاؿ كالجػ ي
ػاـ لَّنػػو مػػن ألقػػاب ابع ػراب مقىبػ ه
لل نا (٘)

()1

ّذا يف د والُيض ٕ ٛٔٚ:ويف أ و ب و ج :عتءال ِ

()2

ّذا يف د وقد ْقطت من أ و ب و ج

()3

ـ ٟىٚ :ؤَ.

()4

«ٌّخ عَـض أْ» ـ ٟىّ :
.ْ٤

()5

حٌعزخٍس ـ ٟىٌ :ى ِٓ ٗٔٛأٌمخد أٔٛحع حٌزٕخءٌ٘ٚ .ح ِخ هٚ ٌٟ َٙـ ٟحٌٕٔوش ٔٛع هًٍ ـٍ١لٍَ.
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الخىمس

من اظتسائَ

لفرع كاح و ؟(ٔ)
اختيلف هل يج ز تع ٌ يد الص ؿ المقيس علي ى و
الظرؼ الثآف ميعلّ ٌق بػ«تع ّدد»
كالص ي عم؛ إذ ال ماازت َ بينهما(ٕ)؛ أل ّف األاَ ذريُ مءٍّر
(
أم» فػػي
ػَؿ اظتقػػي ُ عليهػػا ػػرعٌ واحػ ٌدّ « :
كمػػن أمثلػ ذلػػك ,مػػا تعػ ّد َد ٖ) يػػو األاػ ُ

اال تف ىـ ,ؿتَ :ﭽﯥ ﯦ ﯧﭼ (ٗ)

كالشػ ً
ػرط ,ؿتػػَ :ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ(٘) فإ ٌ ػػى أي« :أيّػاً» يهمػػا( )ٙأيعربػػت م ػ
م قياـ ْ ب ال نا الش ِو( )5اظتعنَي بػاضترؼ لػِما عار َػو ؽتػا ب ّػني يف قَلػو :حمػالن علػا
ظيرت ى مػن حيػث اظتعػ

أي» االْػيُهاميّ والشػر يّ مدلَلػو
وىػي «بعػضٌ»؛ أل ّف ّػالً مػن « ّ

معرب كعلا قيضت ى مع ً أيضاً وىَ «كػل» لعمَمػو ظتػدلَعتا وذػريه وىػَ
« ٌ
بعض» وىَ ٌ
معرب أيضاً يعدد األاَ ظتا ُزتلت عليو بعرا ا()3
ٌ

()1

 :َ:ٕ٠حٌّلٜٛي ٍ٘ٚ ٕ5ٔ:ـع حٌلخؿةذ ٗٚ ٖٗ٘:حٌظلز١ةَ ٗةَف حٌظلَ٠ةَ ٚ ٖٙٗ3:5ؼخ٠ةش

()2

حٌٛٛٛي ٕٖٔٚ ,كخٗ١ش حٌع خٍ ٕ.ٖٙٗ:
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :منها

()3
(ٗ)
(٘)
()6

تقرر
ّذا يف د ويف أ و ب و جّ :
ِٓ ل ٌٗٛطعخٌ :ٝﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ حٌىٙؿ .ٔ2 :ٔ3
ِٓ ل ٌٗٛطعخٌ :ٝﭽ ﭾ ﭿ ﮌ ﮍ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮖﮗ ﭼ حَٓ٦حء .ٔٔٓ :ٔ5
ّذا يف د ويف أ و ج :نتا منهما ويف ب :ؽتا منهما و َقها إشارة ،طا

()7

ـ ٟدٌ٘ :زٌٗٚ .عٍٙخٌٍ٘ :زٗ .أ ٛ٘ٚ :ٚحٌ٘زٗٚ .حٌعزخٍس ـ ٟى :حٌ٘ز ٗ١رخٌّعٕ ٞٛـخٌلَؾ.
 :َ:ٕ٠حٌىظخد (رخد أ٠ِ ٞخـخ ا اٌِ ٝخ ٠ ٨ىًّ حّٓخ ا ا ٨رٜةٍش) ٕٚ ٗٓ5:أٓةَحٍ حٌعَر١ةش ٖٖٔ

()8

ٚحٜٔ٦ةةةةخؾ (حٌّٔةةةةؤٌش(ٚ 5ٓ2:ٕ )ٕٔٓ :حٌّٔةةةةؤٌش ١ ٘5ٕ )ٔٓ٘ :ؿةةةةٛىس ِزةةةةَٚن ٚحٌٍزةةةةخد
ٕٚ ,ٖٔٗ ٖٔٓ ٕٖٔ:حٌظٌٚ ً١٠حٌظىّ.ٖٔٗ:ٖ ً١
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الفصل الثى ي
في المقيس

كهػػل [ٜٙد] ي صػػف اظتقػػي علػػى مػػا جػػا عػػن العػػرب بأ ٌػ مػػن كػػالـ العػػرب؛
ألعا َف تيّلم بو
يغ على عجو ونُسع على منَالو أك ال ّ
ألنّو ِا َ
قػػىؿ «المػػىز ي»(ٔ) -بػػالااي والنػػَف :-مػػى قً
يس علػػا كػػالـ العػػرب ف ػ مػػن
ػ
ى
كالـ العرب .أي :حّماً وعمالً وإف َف يرد ذلك عنهم(ٕ) بعينو(ٖ)

قىؿ :أال ترل -أيُّهػا الصػاٌف للخطػاب -أ ٌػك لػم تسػم أ ػت كال غي يػرؾ ا ػم
ػمعت ال ػػبعض :ي ػػو إد ،ػػاؿ «أؿ» عل ػػى
ػل فىع ػ وػل ,كال اْ ػػم ّ ػ ّػَ مفعػ ػ وؿ ,كإ ٌم ػػى ػ ى
كػ ٌ

بعض» و يو اطتالؼ اظتار يف إد،اعتا على «َّ»(ٗ) والراج اصتَاز(٘)
« ٍ
ّ

قست( )ٙعلي غيره .األوُف :قي ( )ٚعليو ذريُه أو :لك( )ٛأف تقي عليو
ف ى
ػات قياْػاً عليػػو
ػمعت «قػػىـ زيػ ٌ» مػػن رتلػ ٍ اْػػيند يهػػا الُعػػَ لُاعلػػو أجػ ى
فػػإذا ػ ى

كرـ خىل ه » بضم العني يف الُعَ من اظتثالني
ظرؼ ه
بشر» ك« ي
« ي

(ٔ)

وٍَ حرٓ ؿٕ ٟلٛي حٌّخُٔ ٟـ ٟحٌوٜخث ٚـ ٟأوؼَ ِٓ َِٟٚ ,ٓ١ٛد ٌٗ رخرخ ا هخٛخ ا :ٛ٘ٚ
رخد ـ ٟأْ ِخ لِ ْ١عٍ ٝو َ٩حٌعَد ـ ِٓ ٛٙو َ٩حٌعَد ِٚخ ٕٓ١مٍٗ حٌٔ ٟ١ٛ١عٓ حٌّخُٟٔ
ٚحٌفخٍٓٚ ٟحرٓ ؿٌٕ٘ ِٓ ٟح حٌزخد .حٌوٜخث:َ:ٕ٠ٚ .ٕ٘:ٕ ٚ ,ٔٔٗ:ٔ :َ:ٕ٠ٚ .ٖ٘5:ٔ ٚ
حٌّٕٜؿ ـَٗ ٟف حٌظ٠َٜؿ ٔٚ ٔ3ٓ ٔ5ٙ:حٌَِّ٘ ٔٚ .2ٔ:لي َِّ ـ ٟوظخد حٌّٔخع (ٓ2
أ).
ـ ٟدٚ .ُِٕٙ :ـ ٟى :عٕيُ٘.
لخي ٓزٌ٘( :ٗ٠ٛ١ح ِخ ل ِٓ ْ١حٌّ٠خعؿ حٌٌ ٞعِٟٛ ِٓ ِٗ٨ٚ ٕٗ١ع ٚحكي ٠ ٌُٚـت ـ ٟحٌىَ٩
ا ِٓ َٖ١:ٔ ٨ؼ :َ:ٕ٠ٚ .ٕٗ5:ٗ )َٖ١حٛٛ٤ي ـ ٟحٌٕل.ٖ٘ٔ:ٖ ٛ
حٌعزخٍس ـ ٟىٚ :ـ ٗ١وبىهخٌٙخ عٍ« ٝوً» حٌو٩ؾ حٌٔخرك ـٙ١خ.

(٘)
()6

طَحؿع حٌّٔؤٌش ح٤هَ١س ِٓ وظخد ح٦ؿّخع (ٖٓٔ أ).
يف أ و ب و ج :قست

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

()7

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :مقي

()8

ّذا يف الُيض ٕ ٕٛٔ:ويف د :ذلك

قست
ويف الُيض ٕ:ٕٛٔ:
َ
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األوُفِ « :ق » باألمر

(ٔ)
ٍ
ػئت مػػن
قػػىؿ «أب ػ علػػي ُُّ الُارْػ ُّػي»  :ككػػرلك أي :مثػ ُػَ جػَاز اػػَغ مػػا شػ َ

اصتم ػػَ قياْػ ػاً عل ػػى اظتس ػػمَع م ػػنهم منه ػػا يجػ ػ ز أف تبط ػػي بإلح ػػىؽ ال ػػالـ( )2عل ػػا(ٖ)
ى
مى ئت من األ عاؿ(ٗ)

ى

ػك « :ىخػرجج» ك«د ٍخلىػل» ك« ى ػربو» بيّريػر الػالـ لضضتػػاؽ ب ػ« َػعلَػػَ»(٘)
كق ل ى
ٍى ى
ٍى ى ى ى
ْ َ
()ٙ
ػىؿ « :ى ػملىل» ك«صػغٍرر»()5
ً
ػ
ث
م
ػا
ػ
ل
ع
ب»ّ ,مػػا بيّنػػو
ى
ج» ك« ىد ىخػ ىل» ك« ى ػ ىر ى
مػػن « ىخػ ىر ى
ىى
ٍ ى
من « ِمشَ» و«ا ر»
()8

()ٜ
ػئت
قىؿ «ابػن جطػي»  :ككػرلك أي ّ :نػا مثػاؿ الػالـ لضضتػاؽ يف ِّ
أي ع ٍػَ ش َ
قياْػاً علػػى الػَارد يػػو مػػن العػػرب تقػ ؿ فػػي مثػػىؿ «صػمحم »(ٓٔ) بُػػي أوليػػو ورابعػػو

ىى ٍى

وَّْف الثو
واظتثػ ػ ػ ػػاؿ عنػ ػ ػ ػػد الصػ ػ ػ ػػر يني [ٕٗٔب] :ىيئ ػ ػ ػ ػ ٌ عار ػ ػ ػ ػ ٌ للّلم ػ ػ ػ ػ باعي ػ ػ ػ ػػار اضترّػ ػ ػ ػػات
والسّنات(ٔٔ)
وجعلهػػا «السػػعد اليُيػػازآف»(ٔ) :الّلمػ ِ
ػات باعي ػػار عػػروض اضترّػػات والسػػّنات عتػػا

ومرجعهما واحد

(ٔ)

حٌوٜخث.ٖ٘3:ٔ ٚ

()2

يف اطتصائص :بنضتاؽ الالـ اشتاً و عالً واُ ً

()3

ليست عند جاؿ ويف الُيض :على مثاؿ ما شئت

(٘)
()6

نظر
قاؿ ابن الطيب :من األوزاف واألبني وقَؿ الشارح «من األ عاؿ» يو ٌ
ُحى ٕ٘خ ـ ٟى :و١ٓ َ٩ؤط ٟـ ٟآهَ حٌّٔؤٌش ح ِٓ ٌٝٚ٤حٌف ًٜحٌؼخٌغ ٘١ٓٚخٍ إٌ٘ ٗ١خن.
ّذا يف د ويف أ و ب و جّ :ائن

()4

()7
()3
()9

عند جاؿ واطتصائص :اعرر
حٌوٜخث.ٖٙٓ:ٔ ٚ
ّذا الع ارة يف د ويف أ و ب و جّ :ينا إضتاؽ الالـ و«يف» اآلتي مّاعا يف د :من

()10

يف النسخ :مج والصم م  :الرجَ الشديد اهيم األَلَاح والقصري واألال

()11

مر (ٖ٘ أ)
ّذا يف الّليات ٓ ،٘ٙودْيَر العلما ٕ ٔٛ٘:مادة (الصي ) وقد ّ
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ونظريه [ٕٔٚج] تعريف «السعد» «السج » يف «شرح اليلخيص»(ٕ) بانّو قد يطلق
على الّلم األ،رية من الُقرة باعي ار مَا قيها الّلم األ،رية(ٖ) من الُقرة األ،رى
قاؿ :وقد تطلق على نُ تَا قهما ومرج اظتعنيني واحد(ٗ) انيهى

م ػ ػػن الض ػ ػػرب « ى ػ ػ ػ ىربٍػ ىرب» [ٔٔٛأ]كم ػ ػػن القت ػ ػػل «قىػتىػ ٍلتىػ ػ ػل» كم ػ ػػن الش ػ ػػرب

« ى ىربٍػ ىرب» كمن الخركج « ىخ ىر ٍج ىرج»

هػػذه أبني ػ ٌ حاد ػ ٌ ّػػَ(٘) منهػػا مقػػي ٌ علػػى مػػا جػػا يف ال ػػاب عػػنهم كه ػ مػػن
العربي ػ بػػال ػػك؛ البينائػػو( )ٙعلػػى أاػػلهم كإف لػػم تططػػق العػػرب ب اح ػ و مػػن هػػره
الحركؼ ,أي :الّلمات اليت ا يَها( )5قياْاً على ما جا عنهم
()8

لمى أي ش -بال نػا للمُعػَؿ:-
قىؿ «ابن ج » :فإف قيل :ق مط «الخليل» ٌ
تراف الًعا بطى -اليُاعَ يو للم ال  -فىرتفعى()2
ٌ

العج ػىج»[مػػن الرجػػا] :بُػػي اظتهملػ وتشػػديد اصتػػيم
قالػػو قائلُػػو قيى ػىن علػػا ق ػ ؿ « ٌ

ػتيمَ لَّنو أبا «رؤب َ» وولده(ٓٔ) ّما تق ّدـ ذّرقتا(ٔٔ)
األوُف وىَ ِ

(ٔ)
عا بطى فىقتعسى
تقىعس -بالَُقي والقاؼ واظتهمليني بآ،ر  -ال ٌ

()2

()1

ق ػػاؿ يف ؼتيص ػػر الع ػػاي ٕ٘ :أمثل ػ ػ  :أي :أبنيػ ػ وا ػػيغ وى ػػي ال َّلِ ػػم باعي ػػار اعتيئ ػػات ال ػػيت تع ػػرض عت ػػا م ػػن اضترّ ػػات
والسّنات ،وتقدٔف بعض اضتروؼ على بعض وتا،ريه عنو وينظر :شرح ؼتيصر اظتعآف لو ٕٛٛ

()2

شرح ؼتيصر اظتعآف ٗ ،ٕٜواظتطَؿ ٖ٘ٗ

(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5

يف أ و ج :اآل،رة
ـ ٟد :عٍ ٝكي.
ـ ٟىٚ :وًّ .
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :النيُائو
ـ ٟىٟٚ :عظٙخ.

()8

عند جاؿ :قد

()3

()9
()10
(ٔٔ)

عند جاؿ ويف اطتصائص :ار نععا
قاؿ ابن الطيب ٕ :ٕٛ٘:وقَؿ الشارح «إنّو ػتيمَ للَلد والَالد» ؽتا ال مع لو

يراج (ٓ ٜأ)
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من قياس بنا «ارتُ » علػى «اقػيع »(ٖ) فػ ٌؿ ذلػك منػو علػا امتطػىع القيػىس

في مثل هره البطي  ,و ِ
الَقَؼ على الَارد قا وذلك ،الؼ ما تق ّدر من جػَاز القيػاس

عليو

فػػىلج اب أ ٌػ أي :اطتليػ َػَ إ ٌمػػى أ كػػر ذلػػك أي :ارتُ ػ
حرؼ حلقي وىَ قيػَ(٘) كالعرب لم تىػ ٍب ًن هػرا المثػىؿ أي« :ا ْػيَػ َع َػَ» ممػى
الم
ه
فيمى ي
(ٗ)

ل ٌػ أي :اظتن َّػػر

()6

حرؼ و
حلق ظتا يو من الثقَ خص صىن حرؼ الحلق أي :يف ال يػت اظتػذَّر يػو
الم
ي
ي
رر فيػ  :يف( )5ترا ػ كذلػك أي :تّ ّػرُره مسػػتط ىك هر عطػ هم مسػػتىثٍػ ىق هل
«ارتُػ » متكػ ه

()8

لي اظتن ظتن قياس األبني الَاردة يف ّالمهم بَ ظتا ذُّر ()2

(ٔ)

يف د :آ،ره

()2

اقعْن َس َسا ذّػر ذلػك ابػن قيي ػ يف الشػعر والشػعرا ٔ ،ٚٚ:رقػم ٙٓ :وينظػر :اطتصػائص
عند جاؿ ويف اطتصائصَ :
ٔ ٖٙٓ:وٕ ٖٙو ٖٙٙوٖ ٕٜٛ:وال يػ ػ ػػت للعجػ ػ ػػاج يف ديَانػ ػ ػػو  ،ٕٜٔوالعػ ػ ػػني ٔ ،ٖٔٓ:وٕ ،ٖٜٗ:واحمليسػ ػ ػػب
عاىم وبعده:
ٕ ،ٖٔٗ:ولساف العرب وتاج العرس مادة (قع ) وىَ يف واف ّ
أعيا الُخسا
الناس و ْ
َػَ َخ َ ُ
اَ،رمسا
الع ُد ُّو ح ْ
َ
ود َْ ،د َخ َ
ِ
ذُالً وأعطى من زتاهُ اظتّسا
ُ
ّذا يف النسخ واَابو :ار نععا على اقعنسسا
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :إُف اظترتُ واَابو :أي :ار نععا

()5

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :حلق و قيَ

()6

يف أ و ب و ج :حروؼ اضتلَقيّ ويف د :وحرؼ اضتلق
يف د :ويف

()3
()4

()ٚ

()8

ميّرر يو وذلك مسين ٌَّر عنػدىم مسػي َقَ» يف اطتصػائص
يف أ و ب و ج :مسيَػ َقَ وقَلو،« :صَااً حروؼ اضتلَقيّ
ٌ
ٔ :ٖٙٙ:وقػػد كتػػَز أف يّػػَف إنّػػار اطتليػػَ قَلػػو « ار نععػػا» إّفتػا ىػػَ ليّػػرر اضتػػرؼ اضتلقػ ّػي مػ اْػػينّارىم ذلػػك أال
ترى إُف قل اليضعيف يف بػاب :اظت َه ِػو والػر َِ ،خ والَػ َعػاع والػَ َ و َ ِ
الرذيِ ػ ىػذا مػ مػا قػ ّدمناه مػن ظهػَر النػَف
الضػ ي و َ
َ َ
يف ىذا اظتَ

()9

العينَػ ِ
ني ويف تَاليهمػػا مػػن الينػػا ر والثقػػَ مػػا ال
قػػاؿ ابػػن الطيػػب ٕ :ٕٛٙ:قَلػػو( :ميّػػرر) أي :يف الّلمػ الثانيػ ليػَاِف َ
متُػػى الثقػػَ ىػػَ اظتػػان ال مػػا قػػد يقػػاؿ مػػن القيػػاس ويف الشػػرح مػػا يػػءذف بػػا ّف اليّ ػرار يف الّلميػػني أي« :ترا ػ »
و«ار ْنػ َع َعا» وىَ ذري الصَاب وّانّو يرويو « :ارتُعا» وىَ حتريف للرواي واهلل أعلم
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قىؿ «ابن ج »(ٔ) :فثبت :الُا يػو صػي ٌ بنػا ً علػى أ ّعػا العا ُػ [ٜٚد] علػى
ٍ (ٕ)
على مق ّدر
أي :على تقرر ما ذّرنا ث ت ويقاؿ عتا :ا النييج و ا الس ي (ٖ)

(ٗ)
كل مى قًيس علا كالم م؛ لقيػاـ مقيضػى القيػاس ف ػ
ف
أ
حترر ما ّقررناه
ٌ
إذان ّ
ٌ

أي :اظتقي ُ من كالم م ِع َداداً وحّماً
()ٙ
(٘)
ِ
العجػىج» ك «رؤبػ ى»
«
ػي
ػ
ف
ػ
ي
ب
ر
الع
ػا
ػ
م
عل
ػن
ػ
م
ػىؿ
ػ
ق
ن
ػ
م
ػىؿ
ػ
ق
ر
ػذَّ
ػ
ظت
ا
فلػرا
ٌ
ى

ولػ ِػده أو ولػ ِػد والػػده( :)5إ ٌ مػػى قى ػػى اللغ ػ كتصػػرفى في ػػى علم ػاً ك ػَاز ذلػػك يهػػا()3
ٌ
كأقػ مى مػػن ذلػػك علػػا مػػى لػػم يػ ً
ػأت بػ ىمػن :الػػذي قبلى مػػى مػػن الشػػعرا احملػػد ني [لعػػدـ
()ٜ

ْلَّهم ريق القياس ووقَ هم عند الَارد]
()11
قػػىؿ «ابػػن جػ »(ٓٔ) :كذكػػر «أب ػ بك ػ ور» أ ٌف مطفع ػ معر ػ ِ علػ ِم اال ػػتقىؽ

(ٕٔ)
معرب ػ ٌ فػػإذا رأل
ػل اللفظ ػ  ,فيشػ ٌ
ػك في ػػى ,أعربي ػ ٌ أـ ّ
لصػػىحب أف يسػػم الرجػ ي

(ٔ)

()2
(ٖ)
()4

ُ
ُ
ًوةَص ََ١ـةخ ا ِٕةٗ ـة ٟوظةخرٟ
وٕةض
ِظمةخٚىٚ .لةي
ةَى
ِ
حٌوٜخث .ٖٙ2:ٔ ٚعزخٍطةٗ٘ٚ :ةٌح رةخد ِ ِ
ُ
«َٗف ط٠َٜؿ أر ٟعؼّخْ» ؼّ َ١
ًوَص ٌةه .ـىةً ِةخ لة ْ١عٍة ٝوِٙ٩ةُ ـٙةِ ٛةٓ
أْ حٌ َ٠ك ِخ
و.ُِٙ٩
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :ما تق ّدر
ٌ٘ح عٍ ٝلٛي حٌِِوَ٘ ,ٞك١غ ٠م ّيٍ لزً كَٚؾ حٌع ؿ حٌظ ٟطؤط ٟرعي حٌمٛي ِلٌٚـخاٚ .حٛ٤ق
أّٔٙخ ُحثيس ٌَرِ ٢خ رعي حٌمٛي رّخ لزٍٗ.
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :قررنا

()5

ّذا يف د ويف أ و ب و جّ :ذا عند جاؿ ويف اطتصائص :وعتذا

()6

يف أ و ب و ج :قاؿ ابن ارس وْقطت «من» من أ و ج

()7
()3
()9

ينظر ٜٓ( :أ) والع ارة يف د :يف العجاج بن رؤب  ،ورؤب ولده أو والده ظتا تق ّدـ يهما
حٌعزخٍس ـ ٟى :عٍّخ ا ريهٛي ًٌه ـٙ١خ ٚؿٛحُٖ.
ّذا يف د وليست يف أ و ب و ج

(ٓٔ)

حٌوٜخث.ٖٙ2:ٔ ٚ

()11

السراج وزاد يف أ و ب و ج :ىَ
ىَ ابن ّ
يف أ و ب و ج :ااح و

()12
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(ٔ)
ً
س ب ػى هيئهػا(ٕ) علػى عػع
اال تقىؽ قىبالن [ل ى]  :لذلك اظتشَّؾ يػو وقاْػها أى ػ ى
(ٗ)
بالشك يها
عع ّالـ العرب و ريقو(ٖ) كزاؿ ا تيحى مط ى
ّ
(٘)
ػت للٌغػ ػ ( )ٙبىلقي ػػىس؛ إذ َف يق ػػَ يف اللُظػ ػ اظتش ػػَّؾ يه ػػا
كه ػػرا من ػػو تثبي ػ ه
للسماع بَ بالعَد للقياس باالشيقاؽ
بالرجَع ّ
()7
كقػػىؿ «ابػػن ج ػ » فػػي م ػ آخػػر مػػن «الخصػػىئص»  :مػػن ق ػ ٌ ة القيػػىس

اعتقىد الطح يين أ ٌف مى قًيس علا
عط هم أي :الن اةِ على ّالـ العرب ظتا قاـ عندىم
ي
ّ
()ٛ
كالـ العرب ِ
ػدود مػن كالم ػم,
وا َ
يغ على منهجو وإف َف يرد بعينو عػنهم ف ػ مع ٌ

جا ٍر عليو أحّامو

ػك -أيُّهػػا الصػػاٌف [ٕ٘ٔب] للخطػػاب -فػػي بطػػىء مثػػل « ىج ٍع ىف ػر» مػػن
ح ػ ق لػ ى

()9
و» بُ ػػي ٍ سػ ٍ
ب
ب
ػر
ػ
أي:
ػروؼ [ٕٔٛج] ف ػػرا
ب» « :ى ػ ػ ٍربى ٌ
ػَّف ُ ػػي ٍ مصػ ٌ
« ى ػ ػ ىر ى
َ َْ ٌ
()10

ػل ػػمىعىن
معػ ٌ
ػدود مػػن كػػالـ العػػرب .إالٌ أ ٌػ ال ييقػػىس علػػا القػ ٌ
(ٔٔ)
كال على ال عف قيى ىن ّػ«اْي ْ ََ َذ»

ع»
ّ ػ« َوذَ َر» و« َوَد َ

()1

الايادة من جاؿ

(ٖ)
()4

«أَنِ َ ا هيئها» ّذا يف د ،ويف أ و ب و ج :أنس ها صتيها
ـ ٟى٠َ١ٚ :م.ُٙ
ّذا الع ارة يف د ويف أ و ب و ج :وزاؿ اْيي اشو بالشك منها

()5

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :من

()6
()5
()8

ّذا س و ؿ و ـ وعند جاؿ :الل ويف اطتصائص :هَ ىذا إال اعيماد يف تث يت الل على القياس
حٌوٜخث( ٚرخد ـِ ٟمخ ْ١٠حٌعَر١ش) ٔ.ٔٔٗ:
ّذا يف د و «إف» ليست يف أ و ب و ج

()9

ّذا يف س وعند جاؿ :وىذا

()2

()10
()11

األقَ شتاعػاً» عنػد جػاؿ :ولػَ بنيػت منػو « ػَرب» أو « ػريب» َف يّػن مػن ّػالـ العػرب؛ ألنّػو
«إالّ أنّو ال يُقاس على ّ
األقَ اْيعماالً وقريب منو يف اطتصائص و «يقاس» يف د :ينقاس
قياس على ّ
زاد عند جاؿ :انيهى وقد ْقطت ىذه الايادة من ؿ وس
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الفصل الثىلث
في الحكم

الذي ُزتَ اظتقي

يو على اظتقي عليو

[في مسألتىف
الكلا ]

()1

إ ٌمى ييقىس علا و
حكم ثبت عػن العػرب ا ػتعمىل

ِ
ونصب اظتُعَؿ بو يقاس بو [ٜٔٔأ] ،بىا
اْم «ّاف»

()2

ّر ػ الُاعػَ يُقػاس بػو

كه ػ ػػل يجػ ػ ػ ز ا ػ ػػناع ً أف ييق ػ ػػىس عل ػ ػػا م ػ ػػى ثب ػ ػػت م ػ ػػن األحّ ػ ػػاـ بىلقي ػ ػػىس
()3

كاال تطبىط ال باالْيعماؿ
[والعطف تُسريي]

(ٗ)

ظىهر كالم م أي :الن اة عم :بُي يني

وجَاب االْيُهاـ مق ّدر بعدىا أي :كتَز ذلك

()5

كق ترجم علي  :على القياس على ما ت ا ذُّر في «الخصىئص» « :بىب
«بىب االعتالؿ ل م أي :العرب بأفعىل م»
()6

[قىؿ]  :من ذلػك أف تقػ ؿ -أيّهػا الصػاٌف للخطػاب -إذا كػىف ا ػم الفىعػل

()ٚ
لقَة شػ هو بالُعػَ اضتامػَ لػو عنػد اْػيياره يػو متػا جػرل
؛
للضمير
ل
تحم
ة
ق
علا ٌ ٌ
ّ

()1

الايادة من جاؿ

()2

عند جاؿ :اْيعمالو عن العرب

()3

اشػػرتط أّثػػر األا ػَليني يف األاػػَ اظتقػػي عليػػو أال يّػػَف ػػَت حّمػػو بالقيػػاس ينظر:احملصػػَؿ ٘،ٖٙٓ ،ٖٜ٘:
ور اضتاجب ٗ ،ٜٔ٘:والي ري شرح الي رير  ،ٖٔ٘ٙ:ٚوحاشي العطار ٕٕ٘ٙ:
ّذا يف د وليست يف أ و ب و ج

()5

اطتصائص ٔٔٛٙ:

()6

الايادة من جاؿ
ْقطت من أ و ب و ج

()4

()7
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معػ (ٔ) :الضػمرياف
علا غير من :الذي ه أي :الَاف ل يف نُػ األمػر قبلىػ أك ى
يعَداف ل ػ«مػن» والظػرؼ يف ػت ّػَ اضتػاؿ لػذا عطػف عليػو :أك حػىالن أك خبػران ّ ,ػ«جػا ذػالـ
زيػ ٍػد ا ػالً ىػػَ(ٕ)» ػ«الُا ػػَ» جػػرى علػػى «ذػػالـ»(ٖ) حػػاالً منػػو و«ىػػَ» واػػف ل ػػريه
وىَ «زي ٌد» ابرز مريه

و«زي ٌد ىن ٌد ار ا ىَ»

والنعت ّذلك ّػ«جا ذالـ ز ٍ
يد الُا َِ ىَ»(ٗ)
عمن جرى عليو ولي ىػَ لػو لػذا أُبػرز
لىم يتح ٌمل
الضمير(٘) َ
العائد لَال إبرازه ّ
ى
أُبػػرز وأُظهػػر( )ٙيقػػَؿ« :زي ػ ٌد عمػ ٌػرو ػػاربُو ىػػَ» ػ«زي ػ ٌد» م يػػدأٌ ّأوؿ( )5و«عمػ ٌػرو» م يػػدأٌ
ٍ
ػارب»  ،ػػب الثػػآف و«ى ػػَ» ل ػ ػ«زيػ ٍػد» مع ػ ً ػاُبرز الضػػمري( )3واصتمل ػ  ،ػػبٌ ع ػن
ػػاف و« ػ ٌ
«زي ٍػد» الضػػمري اظتيصػَ عائػ ٌد علػػى «عمػ ٍرو» واظتنُصػػَ علػى «زيػ ٍػد» وقػػد ارتُػ علػػى الُاعليّػ
ارب»()2
بػ« ٍ
وقػػاؿ «ابػػن جػ » :علػػى الياّيػػد للضػػمري اظتيصػػَ اظتسػػيرت يف عاملػػو ّمػػا ّػػاف ق ػ ُػَ
ؼتالف صتمي الن َيني
وىَ ٌ
قاؿ «أبَ حياف»(ٔ) :وألنّو لَ ّاف ّذلك َف يلاـ؛ أل ّف اليَّيد ال يلاـ ولَجب

(ٓٔ)

()1

ّذا يف الُيض ٕ ٖٕٛ:وعند جاؿ ويف اطتصائص :اُ ً أو ال َ ًُ
ٓم ض ِٓ د.

()3
(ٗ)
(٘)
()6

يف أ و ب و ج :ذالما وىَ ،طا و «حاالً منو» ليست يف د
ـ ٟى :وـخء ُ٠ي حٌفخ ًٟأر.ٖٛ
ُحى ـ ٟحٌوٜخث :ٚوّخ ٠ظلٍّٗ حٌفعً.
ـ ٟدٚ :هٚ .َٙـ ٟى :أ ٚأه.َٙ

()7

ٌٔ١ض ـ ٟى.

()8

«ـؤرَُ حٌ ْ١ٌ »َ١ّ٠ـ ٟى.

()9

 :َ:ٕ٠حٌىظخد ٕٚ ٖ٘ ٕ٘:حٌّمظ٠ةذ ٖٗٚ ٖٔ٘ ٕٔٓ:ٗٚ ٕٕٙ ٔٔٗ:ةَف حٌظٔة٨ ً١ٙرةٓ

()10

ِخٌه ٔٚ ٖٓ5:حٌظ٠َٜق ّٔ٘ٚ ٕٓٓ:ع حٌٛٙحِع ٕ.ٕٔ:
َف أجد من ذّر ذلك عن ابن ج لّن مُهَـ ّالمو السابق يف اطتصائص أنّو كتَز اْييار الضمري م الُعَ

()2
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تثني الصُ ورتعها يقَؿ« :اعتنداف الايداف اربياقتا(ٕ) قتا»(ٖ) ولَ ّما ََف تقلو العرب إالّ
دؿ عل ػػى أنّػػو ل ػػي يف
يف ل ػ ػ «أّل ػػَٓف الباذي ػػث»(ٗ) ب ػػَ أ ػػردوا ق ػػالَا « :ػػارب »(٘) ّ

اظتنُصَ مر َعُ الصُ انيهى
مريٌ مسيرتٌ بَ ىذا
ُ
فمى ظطٌك بىلصف المشػبٌ الضػعيُ الشػ و بالُعػَ ن ّعػا مشػّه بى ػم الفىعػل
القاار( -)ٙوقَؿ «ابن مالك» يف «الي ُ »(« :)5بالُعػَ» ذلّطػَه يػو -أي :يجػب إبػراز
مريىا عند جرياعا على ذري من ىي لو

فػػإ ٌف الحكػػم الثىبػػت للمقػػيس علي ػ أي :إب ػر َاز مر ػػَع اْػػم الُاعػػَ عنػػد جريانػػو

على ذري من ىَ لو إ ٌمى ه بىال تطبىط [ٜٛد] كالقيىس علا الفعل الراف للظىهر
()ٛ
العالمىت ال ّدال على تثني الُاعػَ ورتعػو يف
الُعَ الرا ظتا ذُّر
أي:
حيث ال يلحق
ي
َ

الضمري لَجب ذلك
الل الُص ى ولَ ّاف باقياً على ر عو
َ
وّذا( )ٜاْم الُاعَ ٍ
حينئذ ّما تق ّدـ آنُاً
ػيدؿ الَّ يػػَف ظتػػا ذى ػَا إليػػو مػػن تػرؾ إبػرازه عنػػد أمػػن اللػ بقػػَعتم :إ ّف اب ػػمار
واْ ّ
يػػو إّفتػػا جػػاز إذا [ٕٜٔج] جػػرى علػػى مػػن ىػػَ لػػو لشػ هو بالُعػػَ وىػػَ مشػػابو لػػو إذا جػػرى

()1

اليذييَ واليّميَ ٗ ٔٛ:قاؿ :وال يقاؿ :إ ّف الُاعػَ مسػيّن يف الصػُ  ،والضػمري ال ػارز تَّيػد ،إذ لػَ ّػاف ّػذلك َف
يلاـ وينظر :ارتشاؼ الضرب ٖ ٕٔٔٔ:وقد نقَ ابن الطيب ٕ ٖٖٛ:قَؿ ابن ج وأ حياف وابن عالف

()2

ّذا يف اليذييَ واليّميَ ،ويف النسخ :ارباقتا
ِٚؼخي حٌـّع ـ ٟحٌظٌ :ً١٠حٌٕٙيحص حٌِ٠يٟ ْٚخٍرخطُ.ٓ٘ ُٙ

()4

ينظر :األاَؿ يف الن َ ٔ ،ٚٔ:وحاشي اطتضري ٔ ،ٔٓٓ:وحاشي الص اف ٖٔٙ

()5

ّذا يف اليذييَ واليّميَ ،ويف أ و الُيض ٕ :ٖٖٛ:ار ا ويف ب و ج :اربا ويف د :ػار ما وكتػَز أف تّػَف
اربيُهما

()3

()6
()7

()8
()9

زاد يف أ و ب و ج :على
ٌٗ ِِٕٛ:ش ٓة ّّخ٘خ رة « طلفةش حٌّةٛىٚى ـة ٟحٌّمٜةٚ ٍٛحٌّّةيٚى» ٗةَكٙخ ٗةَكخ ا ِةٛؿِحاٛ .ةللٙخ
حٌ٘١ن ارَح٘ ُ١حٌ١خُؿ١ٚ ,ٟزعض ـ ِ ,َِٜ ٟزعش حٌز١خٍْٚ .َٔ325 ,لُ ط١ٕٜفٙخ رّىظزةش حٓ٤ةي
ريِ٘ك  :َ:ٕ٠ .ْ ٘ٓٗ2ٕ ٙو٘ؿ حٌٕ:ةٌٚ .ٖٔٗٗ:ٕ ْٛةُ أؿةي ـٙ١ةخ لٌٛةٗ ٘ةٌحٚ .لةي ِةَّ لةٛي
حرٓ ٘٘خَ ـ ٟحٌَى عٍ ٝلٛي حرٓ ِخٌه ٌ٘ح ـ ٟحٌّٔؤٌش حٌٔخىٓش ِٓ حٌّميِخص .ٕٔٔ ٙ
عند جاؿ :تل قو و«ال» ْقطت من أ و ب و ج وقَلو « :ن ّف اضتّم الثابت للمقي عليو» من ّالـ السيَ ي
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :وذلك
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عل ػػى ذ ػػري م ػػن ى ػػَ ل ػػو ّم ػػا(ٔ) ج ػػاز اب ػػمار إذا ج ػػرى عل ػػى م ػػن ى ػػَ ل ػػو ّ ػػذا(ٕ)

()1

ـ ٟد  ٚى :ـٍّخ.

()2

ـ ٟد :ـٌٍح.
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ذري من ىَ لو
وأجاب ال صػريَف عػن «أ ّف(ٔ) اب ػمار يف الَاػف إذا جػرى علػى ذػري مػن ىػَ لػو
إّفتا ّاف(ٕ) [ٕٔٙب] لش هو بالُعَ وىَ يشا و إذا جرى على ذري من ىَ لو»(ٖ) :با ّف

(ٗ)
ػءدي إُف اليسػَي بػني
الَاف لَّنو رعػاً مػن الُعػَ وجػب يػو إبػراز الضػمري ىنػا لػئال ي َ
ػرؾ اببػ ػراز م ػػن ابل ػػاس(٘) ّ ػػذا يف «ابنص ػػاؼ» ل ػ ػ«اب ػػن
األا ػػَ والُ ػػرع وظت ػػا ي ػػءدي إلي ػػو ت ػ ُ
األن اري»()ٙ

()ٚ
ػاؿ جريػػاف
ػدـ
ػ
ع
واظتػراد مػػن ّػػالـ «ابػػن جػ » اظتػػذَّر أ ّف
حتمػػَ الَاػػف للضػػمري حػ َ
ّ
الَاػػف علػػى ذػػري مػػن ىػػَ لػػو حّػػم مػػاَ،ذٌ بالقيػػاس علػػى ر ػ اْػػم الُاعػػَ للضػػمري()3
ٌ
ػمر( )2بػػدليَ عػػدـ ضتػػاؽ عالمػ اليثنيػ واصتمػ لػػو
الظػػاىر؛ [ٕٓٔأ] ننػّػو ال اعػػَ يػػو مضػ ٌ
حينئػ ٍػذ ومثلػػو الَاػػف اظتػػذَّر حينئػ ٍػذ عُلػػم أنػّػو ال اعػػَ لػػو مسػػيرتٌ ذػػريُ ذلػػك ال ػػارز ّػػذا
الصُ اظتش ه بس ب الُرع اظتذَّر لو(ٓٔ)

وَّ ُف اببراز اظتػذَّر مسػين ٌد للقيػاس قػا متدشػو(ٔٔ) مػا جػا مػن ّالمهػم يػو قػاؿ:
[من ال سيا]

()1

ـ ٟى :رؤْ.
«أّّخ وخْ» ٓم ِٓ ٢ى.

()3

ُحى ـ ٟى :لٍٕخٚ .لّ « :ٌٗٛ
رؤْ حٌٛٛؿ» ٌ ْ١ـ ٟى.

()4

ـ ٟى :عٓ.

()5

ـ ٟى :حٌٍزْ.

()6

حٜٔ٦خؾ (حٌّٔؤٌش ١ٚ ٙ٘ٚ ,٘2 )3 :ؿٛىس ِزَٚن .ٙٓ ٘5 ٘ٙ

()7

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :وأ ّف
حٌعزخٍس ـ ٟى ِٓ :حٌم١خّ ٌٗ عٍ ٝحٌفعً.

()9

ٌٔ١ض ـ ٟى.

()10

ـ ٟى :ـىٌح حٌٜفش حٌّ٘زٙش رخٌفَعٚ .لٌ٘« :ٌٗٛز ٗٙرخٌفعً ٘٠ ٛ٘ٚخرٙش» إٌ٘ ٝخ ٍٚى ـ ٟى ـٟ

()11

ؼِ َ١لٍٗ حٌٍٛلش (2ٙى) ك١غ أٗ.َ١
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :ؾتد ش و ويف الُيضٕ :ٖٛ٘:متدش يو

()2

()8
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َؼ ا ىَ ُم ْذ
ذيال ُف َمي َ مش ٌ

(ٔ)

بدت لو ِ جاه با َف أو َّربا(ٔ)
َ

حٌز١ض ـَٗ ٟف حٌظٔ٨ ً١ٙرٓ ِخٌه ٔٚ ,ٔٗ2:حٌـخِع حٌٜؽ٨ َ١رٓ ٘٘خَ ّٗٗ٘ٚ ,ع حٌٛٙحِع
ٍٔ ,ٕٔ5:لُٔٔٚ ٔ٘5 :زٗ ـ ٟحٌيٍٍ حٌٍٛحِع ٔ ٌٌٞ ٖ2:حٌَِش ٌُٚ ,أؿيٖ ـ ٟىٛ٠حٔٗ.
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الثى ي

()1

من مساليت الُصَ

قىؿ «ابن ال بىرم»  :اختيلف -بال نػا للمُعػَؿ -فػي القيػىس علػا الصػل
()2

المختلف في حكم .

فأجىزه قػ هـ ل ٌف اضتّػم المختلػف فيػ إذا قػىـ الػ ليل عليػ -وشػر و اتُػاؽ
اضتج ػ  -صػػىر ّػػذلك(ٖ) بمطػ ػال المتفػػق علي ػ الػػذي يقػػاس
اطتصػػمني عليػػو ح ػ تقػػَـ ّ
ٍ
،الؼ
عليو بال
كمطعػ ػ آخ ػػركف ل ٌف المختلىػ ػف فيػ ػ ف ػػرعه لغي ػػره؛ ليج ػػاذب أا ػػلني ل ػػو وّ ػػَ
()6

يقيضي(ٗ) أف يَّف على حّمو فكيف وىذا منػالو [يف اليعارض]
ػت اطتػالؼ( )5لُظيػاً واصتػَاز( )3مػ إقامػ الػدليَ واظتنػ
وإذا
تاملت اليعليلػني رأي َ
َ
عند عدمو
(٘)

يك ف أصالن ؟

()ٜ
ف يف حّمو فرعىن
كأجيو على َّنو معنَيّاً بأ ٌ يج ز أف يك ف ذلك اظتخيلَ ُ

()1

ٌّع ح٤ىٌش ٕٗٔ.

()2

ٌٖ٘ حٌّٔؤٌش طخرعش ٌٍٔخرمش عٕي حّ ّٓ١١ٌٛٛ٤
 ْ٤حٌلىُ حٌّوظٍؿ ـ ٗ١لخثُ عٍ ٝحٓ٨ظٕزخ ١ؼخٌزخاٚ .لةي
حٗةةظَٛ١ح ٌٍم١ةةخّ عٍةة ٝأٛةةً ِوظٍةةؿ ـ١ةةٗ حطفةةخق حٌوٜةةّ ٓ١عٍةة ٝح٤لةةًٚ .ؿةة ُٖ ّٛحٌفوةةَ حٌةةَحُٞ
ٚحٌـَؿةةةخٔٚ ٟأرةةة ٛعزةةةي هللا حٌزٜةةةَ:ٕ٠ .ٞةةةَ :حٌّلٜةةةٛي ٘ٚ ٖٖٙ:حٌظلز١ةةةَ ٗةةةَف حٌظلَ٠ةةةَ
ٚ ٖٔ٘3:5كخٗ١ش حٌع خٍ ٕ.ٕٕٙ:

()3

يف أ و ب و ج :وّذلك ويف د :لذلك
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :مقيضى

()5

ّذا يف د وليست يف أ و ب و ج

()6

لخي ـ ٟحٗ٤زخٖ ٚحٌٕ:خثَ ٟٔٚ :ٙ5ٕ:ع حٌٟ٘ء ِٟٛع حٌ٘ةٟء أ ٚالخِظةٗ ِمخِةٗ ٠ ٨ئهةٌ رم١ةخّ.
ًوَ ٌٖ٘ حٌمخعيس حرٓ عٜف ٍٛـةٗ ٟةَف حٌـّةً ٚرٕة ٝعٍٙ١ةخ ّ
أْ ح٦ؼةَحء ٘ٚةٟٚ ٛةع حٌ:ةَؾ أٚ
حٌـخٍّ ٚحٌّـَِٟٛ ٍٚع ـعً حِ٤ةَ ٠ ٨ـة ُٛا ٨ـّ١ةخ ٓةّع عةٓ حٌعةَد ٔلة :ٛعٍ١ةه ٚعٕةين
ٚىٔٚهٚ ...أْ حٌّٜيٍ حٌّٟٛٛع ِٟٛع حُٓ حٌفخعً أ ٚحُٓ حٌّفعةٛي ّ ٠ ٨ةَى رةً ٠مظٜةَ عٍةٝ
ِخ ّٓع ِٕٗ.
ـ ٟى :حٌ ُو ٍْؿَ .

()8

ٌعٍٙخ :ـخٌـٛحُ.

()9

ّذا يف د يف أّ :ذاؿ ويف ب و جّ :ذلك

()4

()7
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()2

لشػػيء ب اتػػو(ٔ) عليػػو أص ػالن لشػػيء آخػػر لقياْػػو عليػػو وتُػ ّػرع ذلػػك الشػػي ُ عليػػو
عنو(ٖ)
فػػإ ٌف ا ػػم الفىعػػل فػػرع علػػا الفعػػل(ٗ) فػػي العمػػل؛ ظتشػػا يو لػػو يف اضترّػػات
والسػػّنات واليجػػدد واضتػػدوث

(٘)

ػل للصػػف المشػػب بػػو ل عػػدىا عػػن الُعػػَ؛ ن ّعػػا
كأصػ ه

للث َت واالْيمرار والدواـ يخالف( )ٙشاف الُعَ اظتذَّر

مثَ اْم الُاعَ يف أااليو للصُ و رعيّيو عن الُعَ «الت» تعمَ عمَ
ككرلك ُ

«لي » يف «اضتػني» فرعه علا «ال» بايػادة اليػا يف آ،رىػا لليانيػث( )5ك«ال» فػرعه علػا
()2
()8
ليُرعهػػا عنهػػا بايػػادة
ػل لػ ػ«الت» ّ
علػػا «لػػيس»  .فػ ػ«ال» النا يػ للجػػن ظػػاىراً أصػ ه

اليا كفرعه علا «ليس» ظتشا يها عتػا يف النُػي واصتمػَد كال تطػىقض فػي ذلػك اظتػذَِّر

من واُي األالي والُرعي الختالؼ الج ّ ,ما عر ت(ٓٔ)
َ
()1

ـ ٟى٨ :رظٕخثٗ.

()2

ـ ٟى ٌّٚع ح٤ىٌشٚ :أ٩ٛا.

()3

حٌعزخٍس ـ ٟىٚ :طفَّ عٗ عٍ.ٗ١

()4

يف أ و ب و ج والُيض ٕ :ٖٛٙ:رع الُعَ

()5

ّذا يف د وليست يف أ و ب و ج

()6

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :ليخالف

()7

ينظػػر :ارتشػػاؼ الضػػرب ٖ ،ٕٔٔٓ:واصت ػ الػػدآف (الت) ٘ ،ٗٛوم ػ الل يػػب (الت) ٖٖ٘ ،واليص ػري ٔ،ٕٙٛ:

()8

()9
()10

وقت اعتَام ٕٕٔٓ:
ينظر :الّياب (باب ما ال ت ّري يو «ال» األشتا عن حاعتا اليت ّانت عليها ق َ أف تػد« َ،ال») ٕ ،ٖٓٓ:واظتقيضػب
(بػػاب «ال» إذا د،لهػػا ألػػف االْػػيُهاـ أو مع ػ اليم ػ ) ٗ ،ٖٕٛ:وقت ػ اعتَام ػ ٕ ٔٔٛ:وقػػد نقػػَ اظت ػرادي يف اصت ػ
ػبد
الػدآف «ال» ٕ ٕٜوأبػػَ حيػاف يف ارتشػػاؼ الضػػرب ٖ ،ٕٔٓٛ:والشػيخ ،الػػد األزىػػري يف اليصػري ٔ ٕٙٚ:عػػن اظتػ ّ
ارح بعملها
من عملها لّن اظتقيضب ّ
رجَ يف الدار وال امرأةٌ ،ننّو وإف ّانت النّرة يف ْياؽ النُػي تُيػد العمػَـ،
قاؿ الر ي يف شرح الّا ي ٕ :ٔ٘ٙ:ال ٌ
نصاً ،بَ ىَ الظاىر وينظر :اظت (ال) ٖٔٙ
لّن ال ّ
ِٚؼً ًٌه «طخء حٌمُٔ» حٌّلٌّٛش عٍ« ٝحٌٛح »ٚحٌّلٌّٛش ٘ ٟح٤هَ ٜعٍة« ٝحٌزةخء»:ٕ٠ .ةَ :أٓةَحٍ
حٌعَر١ش ِٚ ٕٗ3ؼٍٙخ أ٠٠خ ا « »٨حٌٕخـ١ش ٌٍـْٕ حٌّلٌّٛش عٍّ « ٝ
اْ» حٌّلٌّٛةش ٘ة ٟح٤هةَ ٜعٍةٝ
حٌفعً :َ:ٕ٠ .حٗ٤زخٖ ٚحٌٕ:خثَ ٔ.ٖ٘٘:
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()1
كمػػن أمثل ػ القيػػىس علػػا المختلىػف في ػ اظتعقػ ِ
ػَد لػػو اظتسػػال ُ :أف تسػػت ؿ -

بػػالنَف أو الَُقي ػ م ني ػاً للُاعػػَ أو الي يي ػ م ني ػاً لػػو أو للمُعػػَؿ -علػػا أ ٌف «إالٌ» تطصػػو

المسػػتثطاّ ,مػػا عليػو رتػ مػػنهم «اصترجػػآف»(ٕ) فتقػ ؿ -بػػالنَف أو الَُقيػ أو الي ييػ -
(ٗ)
حرؼ قىـ مقىـ فعل يعمل الطصو -وىػَ «أْػيث » -ف جػو أف تعمػل
(ٖ) :ىػي ه

ى

تعمػػل(ٗ) الطصػػو ك ػ«يػػى» فػػي الطػ اء ,ػ«يػػا» يػػو مقػػي ٌ عليػػو وقػػد ا،يلػػف يف «يػػا» فػػإ ٌف
ف في بني الن ػاة(٘) فمػط م مػن قػىؿ :إ ٌػ
إعمىؿ «يى» في الط اء [ٖٓٔج] مختلى ه
إ ٌ العىمل لقيامو مقاـ «أدعَ»()ٙ
فعل مق ٌ هر
كمط م من قىؿ :العامَ يو ه

ػب علػػى إعمػػاؿ «يػػا» يف النػػدا مػػن القيػػاس علػػى األاػػَ
قيػػاس إعمػػاؿ «إالّ» النصػ َ
اظتخيلف [ٕٔٚب] يف حّمو( )5من منعو( )3قاؿَ :ع َم َُ «إالّ» لي بالقياس بَ ظتع
ظتع
()1

وٌح ـٌّ ٟع ح٤ىٌشٚ ,ـ ٟد  ٚىٔ٠ :ظييٚ .ل« :ٌٗٛرخٌٌٍّٕ ...ْٛفعٛي» ٌ ْ١ـ ٟى.

()2

«وّخ عٍ ٗ١ؿّع ِةٕ ُٙحٌـَؿةخٔٓ »ٟةمِ ٢ةٓ د .لةخي حرةٓ حٌ ١ةذ ٕ٘ٚ :3ٖ5:ةِ ٛةٌ٘ذ حرةٓ ؿٕةٟ
ٚحرٓ ِخٌه :َ:ٕ٠ .حٌّمظ٠ذ ٗٚ ٖ2ٓ:حٜٔ٦خؾ (حٌّٔةؤٌش(ٚ ٕٙ:ٔ )ٖٗ :حٌّٔةؤٌشٕٕ٘ )ٖٙ :
 ١ؿٛىس ِزَٚن ٚأَٓحٍ حٌعَر١ةش ٘ٚ ٔ3حٌٍزةخد ٔٗٚ ٖٖٓ:ةَف حٌظٔةٚ ,ٕ5ٔ:ٕ ً١ٙحٍط٘ةخؾ
حٌ٠ةةَد ٖٚ ٔ٘ٓٙ:حٌظةةٌٚ ً١٠حٌظىّ١ةةً ٚ ,ٔ3ٕ:3حٌظٜةةَ٠ق ّٔ٘ٚ ٘ٗٔ:ةةع حٌٛٙحِةةع ٖ.ٕٕ٘:
أِةةخ حٌـَؿةةخٔ ٟـةة ٟحٌّمظٜةةي ٕ ٙ22:ـمةةي ٛةةَّ ف ّ
أْ حٌٕٜةةذ رخٌفعةةً رٓٛةةخ١ش «اٚ »٨ـةة ٟحٌـّةةً

()3

 َّٛف أْ حٌٕٜذ ر «ا :َ:ٕ٠ .»٨طَٗ١ق حٌعًٍ ـةٗ ٟةَف حٌـّةً ٗٚ ,ٔ٘2ةَف حٌظٔة,ٕ5ٔ:ٕ ً١ٙ
ٚحٌظٌٚ ً١٠حٌظىّ.ٔ32:3 ً١
ِخ رِ ٓ١عظَٟظ ْ١ٌ ٓ١ـ ٟى.

()4

«أف يعمَ» ْقطت من أ و ب و ج

()5

ينظ ػػر :الّي ػػاب (ب ػػاب الن ػػدا ) ٕ ،ٕٔٛ:واظتقيض ػػب (ب ػػاب الن ػػدا ) ٗ ،ٕٕٓ:وابنص ػػاؼ (اظتس ػػال ،ٖٕٚ:ٔ )ٗ٘ :
و(اظتسال  ٕٜٚ )ٗٚ :ط جَدة مبوؾ ،وأْرار العربي  ،ٕٓٙوارتشاؼ الضرب ٗ ،ٕٜٔٚ:وقت اعتَام ٖٖٖ:

()6

ورده اصتمهػَر قػاؿ أبػَ ال قػا العّػبي يف الل ػاب ٔ :ٖٕٜ:األاػَ
نس و ابػن يعػيش يف شػرح اظتُصػَ ٔ ٕٚ:للمػبدّ ،
ألعػا لػَ عملػت لّػاف لشػ هها بالُعػَ ،وشػ و «يػا» بالُعػَ ػعيف لقلّػ حرو هػا ال ْػيّما اعتمػاة
يف اضتروؼ أالّ تعمػَّ ،

()7

ّذا يف د ،ويف أ و ب و ج :حّميو وقَلو« :على األاَ» ْقا من د

()8

الع ارة يف د :ومن من القياس يما ذّر قاؿ

يعني أف يَّف العامَ عالً ،لّنو اْي
اليت ىي على حرؼ واحدّ ،
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تصرؼ
عن إظهاره لدالل «يا» عليو بقليَ ّ

متصها ذري ذلك أو ال عمَ عتا
ّ

()1

(ٔ)

ـ ٟحٌفٚ« :3ٖ2:ٕ ٞ١ل ٨ ً١عًّ ٌٙخ»ٚ .ـ ٟىٌّ :عٕ٠ ٝوٜٙخ ؼِ َ١خ ًوَ ـ٠« ٟخ».
430

الفصل الراب
في العلٌ

اليت ُزتَ ا الُرع على األاَ أو على حّمو
()1

كفي ى مسىئل
الكلا
منها

(ٕ)
ت(ٖ):
قػ ػػىؿ صػ ػػىحو المسػ ػػت في -تقػ ػ ّدـ اشت ػػو ّأوَؿ الّي ػػاب :-إذا ا ػ ػػتقرأ ى
ػت أ ٌ ػى فػي غىيػ ال ثىقػ  :باظتثلثػ والقػاؼ
عت أص ىؿ هره الصطىع ً الن َي علم ى
تيّ َ

أي :ابحّاـ والربا

(ٗ)

ومنو :ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭼ

(٘)

ػت بنتقاع ػػا أ ٌ ػػى غي ػػر م خ لػ ػ ب ػػالنقض
ػت ًعللى ػػى عرف ػ ى
تأمل ػ ى
كإذا [ٕٔٔأ] ٌ
اليسم » ويقػاؿ« :اليسػام »
واببطاؿ وال ذريقتا كال ٌ
متسم ه في ى :بصي اظتُعَؿ من « ّ

()ٙ

ومر( )ٚأنّو ترؾ اليث ت يف اليع ري م القدرة عليو()3
ّ
ّ

كأمى مػى ذهػو إليػ غ ىفلىػ العػ اـ مػن أ ٌف علػل الطحػ تكػ ف كاهيػ ن بالػدَ،ؿ
ٌ
()ٜ
حجػ ؿتػَي وظتػ إليػو «أزتػد بػن ػارس بػن
عف من
ات ح قالَا :أ
ألعا ،طابي
يها ّ
ٌ
ُ
ّ
ّ
ّ
بن زّريا» الن َي الل َي قاؿ[ :من السري ]
()1

عٕي ــخي« :ـ »ٗ١ىٚ ْٚح.ٚ

()2

اظتسيَىف ٔٛ:

()3

يف أ و ب و ج واظتسيَىف :اْيقريت

()4

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :واظتربا

()5

الُجر ٕٙ :ٜٛ

()6

ّذا يف د والُيض ٕ ٖٛٗ:ويف أ و ب و ج :بالنقص والع ارة يف د :بالنقض وال باظتعار ذال اً
ّػػذا يف د ويف أ و ب و ج :ومػػن والصػَاب أنّػػو ْػػيا تعريُػػو (ٔٛٗ ٕٜٔأ) والع ػػارة يف د :بال نػػا للمُعػػَؿ مػػن
ومر
اليسم ّ
 َ:ٕ٠طعَ٠فٗ ِخىس (حٌظٔخِع) ـ ٟحٌظعَ٠فخص ٕ٘ ٚحٌظٛل١ؿ ٚحٌىٍ١خص ٗٚ ٕ2و٘خؾ حٛة ٩كخص

()7
()8
()9

حٌفٕٚ ٕٗ5:ٔ ْٛىٓظ ٍٛحٌعٍّخء ٔ.ٔ22:
ّذا الع ارة يف د ويف أ و ب و ج :بالد َ،يها و ّأعا ،طابيات
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ترّي ٌ

مرت بنا ىيُا ُ مقدودةٌ
ترنَ(ٔ) بل ٍ (ٕ) ات ٍن ات ٍر
ات ٍر

ّا ّعا

لرتّي
تنمي
حج ؿتَي(ٖ)
ّ

كمطحلٌ ن(ٗ) لعدـ االْييثاؽ

كا ػػت الل م عل ػػا ذل ػػك اظت ػػذَِّر م ػػن [ٜٜد] الض ػػعف واالؿت ػػالؿ بأ ٌ ػػى أبػ ػ ان
تك ف مناْ ٍ
ات بعد الَقَع هي تىبع ن لل ج د ,يجري علػى حسػ و إ ْف قَيػاً أو ػعيُاً ال

العلػ ُػَ اضتقيقيػ الػػيت يّػػَف(٘) ال ج ػ يد تىبع ػىن ل ػػى ّمػػا ىػػَ شػػاف العلّػ أ ّف اضتّػػم دائػ ٌػر معهػػا
وجَداً وعدماً ال عّسو

فبمعػػاوؿ عػػن الحػػق لعػػدـ اليامػػَ مػػن قائلػػو( )ٙكذلػػك اظتػ ّدعى مػػن مّانيهػػا ل ٌف
ٍ
ٍ
األوؿ للمَ ػػَعات الشخصػػي
الك ػػىع -رتػ «و ْ ػ ٍ » ّ ػ« ػػَب» و«أ ػَاب» -كالصػػي ى  :و ّ

()7

مػػن مُػػردات األلُػػاظ والثػػآف للمَ ػػَعات( )ٛالنَعيّػ ّاْػػم الُاعػػَ مػػن الثال ػػي اهػػرد بػػَزف
« اعَ» ويف اظتايد بَزف مضارعو(ّ )ٜإال أنّو م دو ماة مضمَم م ّسر ما ق َ آ،ره
كإف كطٌػى حػن -تاّيػ ٌد الْػم «ّػاف» -سػتعمل ى يف اظتعػآف اظتػدلَالت عليهػا ػػا
اع :اصتػػر ِي
ػيعماؿ مناعتػَػا(ٓٔ) علػػا ػػبيل االبت ػ اء :اال،ػرت ِاع كاالبت ػ ً
فلػػيس ذلػػك االْػ ُ

()1

وٌح ـ ٟحٌّٜخىٍ ٚـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :طَر.ٛ

()2

ـ ٟحٌّٜخىٍ :طَٔ ٛرٍل.:

()3

حٌز١ظخْ ٌٔ١خ ـ ٟىّ٘ٚ .خ ـ ٟطَؿّظٗ ـ٠ ٟظّ١ش حٌيَ٘ ِٖٚ ٗٙ2:عـُ ح٤ىرخء ٍٔ ٖٗٔ:لُ:

()4

ٖٓٔ ٚٚـ١خص ح٤ع١خْ ٍٔ ٔٔ2:لُٚ ٗٙ :رؽ١ش حٌٛعخس ٍٔ ٖٕ٘:لٌٍُٗٚ ٙ3ٓ :حص حٌٌ٘ذ
ٗ.ٗ3ٔ:
عٕي ــخيِ :ظّلٍشٚ .ـ ٟحٌّٔظٛـٚ :ٝح٘١ش ٓو١فش ِٚظّلٍش رخٌٟٛع ٟع١فش.

()5

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :تَّف

()6

تام ػػَ وال نظ ػػر
ّ ػػذا يف د ويف أ و ب و ج :العام ػػَ م ػػن عامل ػػو والُ ػػيض ٕ :ٛٗٗ:أي :أل ّف قائل ػػو قال ػػو م ػػن ذ ػػري ّ

()7

ا ي
وٌح ـ ٟحٌفٚ ,ٞ١عٕي ــخي ٚـ ٟحٌّٔظٛـ :ٝأْ ٌٖ٘.

()8

ّذا الع ارة يف د ويف أ و ب و ج :واألوؿ اظتَ َعات والثآف اظتُردات

()9

ّذا الع ارة يف د ويف أ و ب و ج :ومن اظتايد ذريه بَزف اظتضارع

()10

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :مثاعتا
433

على ذري ٍ
مثاؿ ٍ
بىع للَ ػ السػابق مػن
ْابق بل علا كج االقت اء :االتّسػا ِ (ٔ) كاالتٌ ً
()2

مػػن وا ػػعها كال ب ػ ٌ في ػػى مػػن الت قٌػف  :تّلّػػف الَقػػَؼ علػػى اظتع ػ الػػيت و ػػعت لػػو

فطحن إذا صىدفطى :وا قنا الصي ى المستعمل كالك ىع اظتعيّن بح و
ػىؿ مػن الحػ اؿ
العار ػ (ٖ) للّػػالـ أو الّلمػػات كعلمطػػى أ ٌ ػػى أي :األحػَ َاؿ كله ػػى أك بعضػ ى الحيمػػاؿ
و
ػالؽ الَا ػ علػى
رو بعض األحَاؿ على اظتَ َع لو من ك كا و
حكيم :يػو إ ُ
(ٗ)
اهلل تعػػاُف وىػػَ م ػ ٌ علػػى ج ػَاز إ ػػالؽ مػػا ال يُػػَىم نقص ػاً يف حقػػو -تعػػاُف -واالّيُػػا
اظتعيمد ،ال ُو(٘)
بَرود أاَ االشيقاؽ من ذري تَقّف على ،صَص اللُ و ُ
وأ على الَا

ػل كتعػىلا علػَاً معنَيػاً
اضتّػيم بقَلػو :ج ٌ

()ٙ

تطلبطػى ب ػى :بسػ ب

اظتخيصػ لتلػك الحػىؿ مػن بػين
تلك [ٖٔٔج] األحَاؿ الَاردة إلينا ػا كجػ ى الحكمػ
ّ
حّيم ولو يف َّ مػن ذلػك ِح َّ ٌػم منهػا مػا يظهػر ومنهػا مػا متُػى
أخ ات ى؛ أل ّف الَا
ٌ

ف ػ ػػإذا تطلّ ن ػ ػػا ػ ػ ػحصػ ػ ػلطى عليػ ػ ػ  :عل ػ ػػى وج ػ ػػو اضتّمػ ػ ػ اظتخص ػ ػػَص [ٕٔٛب] ف ػ ػػرلك
()ٛ
اال ػالع()5
وإال ػػيعلم أ ّف
اظتخصػػص غىيػ المطلػ ب ؛ لظهػَر حّميػػو وبيػػاف ائدتػػو ّ
ُ
ّ
ظهَرىا
أ ّف يو حّم ً َف تظهر لنا والَاجب اقرتاف علو -تعاُف -باضتّم ال ُ
()9

كقػػىؿ «ابػػن جطػػي» فػػي «الخصػػىئص»  :اعلػػم أ ٌف علػػل الطحػ يين يف اظتّانػ

أقرب إلا علل المتكلمين مط ى(ٓٔ) إلا علل المتفق ين اظت نيّ على الظنَف اليت ىي
ي
()1

حثظٔ ٝرٗ :حطوٌٖ أٓٛسٚ ,حلظي ٜرٗ .حٌِ ٢١ٓٛخىس (أٓخ) ٚ .ـ ٟد :ح٨ـ٘خء ٛ٘ٚ .طلَ٠ؿ.

()2

عٕي ــخي ٚـ ٟحٌّٔظٛـ :ٝحٌظٛل١ؿ.

()3

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :اظتعار

()4

ّذا يف د والُيضٕ ٛٗ٘:ويف أ و ب و ج :أو االّيُا

()5

َٗ :َ:ٕ٠ف حٌّمخٛي ٗ.ٖٖٗ:

()6

وجَ
الع ارة يف د، :ال و وىَ الَا اضتّيم اهلل عا ّ
ـ ٟؽ٩١٨ :عٚ .ـ ٟى :ح٩١٨ع أ ٚحٌّو.ٜٚ

()8

ْقطت من أ و ب و ج

()7
()9

حٌوٜخث( ٚرخد ًوَ عًٍ حٌعَر١ش أو١ِ٩ش ٘ ٟأَ ـم١ٙش؟) ٔ َ:ٕ٠ٚ .ٗ3:أ٠٠خ ا ٔ.ٔٗٗ:

()10

زاد يف د :نُسها
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م ػ الُق ػػو كذل ػػك [ٕٕٔأ] أي :أقربييُهػػا ضتجػػع(ٔ) اظتيّلمػػني أ ٌ ػػم أي :الن ػػا َة إ ٌم ػػى
ػس ,يػػدوروف معػػو كيحتج ػ ف في ػ بثً ىق ػل الحػػىؿ -
يحيل ػ ف يػػديروف أمػ َػرىم علػػا الحػ ٌ
بّسر اظتثلثػ و ػي القػاؼ -أك خ ٌفتً ػى(ٕ) علػا الػطفس وىػذا أمػر مػدرٌؾ بالػذوؽ اظتعنػَي
ٌُ َ
ِ
ػل الفقػ اظت نيّػ علػػى األمػػارات؛ ل ٌ ػػى إ ٌمػػى
كلػػيس كػػرلك ال نػػا علػػى اظتػػدرؾ بالػػذوؽ علػ ي
(ٖ)
ات ل ق ػ ع الحكػػىـ ,ال يػػء راف يهػػا واضتػػاّم يهػػا ىػػَ اهلل(ٗ) -
ىر ه
هػػي أعػ ه
ػالـ كأى ىم ػ ى

تعػػاُف -ككثيػػر مطػ  :مػػن اظتػػذَّر مػػن عللػػو(٘) ال يظ ػػر :ال ي ػػني يػػو كجػ ً
الح ىكػم وإف
ه
ّػػاف لػػو وجػػوٌ يف نُػ األمػػر كىلحكػػىـ التعب يػ  ,وىػػي الػػيت َف يظهػػر معناىػػا بخػػالؼ
()6

ه
حّم لو -ممى تي رؾ علٌت ظتدار
تعليَ الطح  ,فإ ٌف كل أي :عللو أك غىلب -و ُ
النادر ال َ

أمرىا على اضت ّ والذوؽ كتظ ر حكمت اظت ُّ ىَ عليها
()7
ال
إ
ػ
ي
إل
ة
ػا
الن
أي:
ركف
ط
ػ
ض
ي
ى
ػ
مم
مسائلو
من
يء
كليس
:
قىؿ « يب ي »
ٌ
ٌ
ُ
ه
ٌ

كحاعتُم هم يحىكل ف ب أي :يف ْ و -ويف نسخ  :عتا( -)ٛكج ىن يقَـ بو ا ت ا.

وذ ّّ ػػر الض ػػمري ّأوالً( )ٜباعي ػػار لُ ػ ػ «ش ػػي ٍ » وأنث ػػو اني ػ ػاً يف تل ػػك النس ػػخ باعي ػػار

اظتع (ٓٔ)؛ ألنّو نّرة يف ْياؽ النُي يَػعُ ُّم أي :أشيا

()1

يف أ و ج :أ ربينيها حج ويف ب :أقربييها حج ويف د :أقربيها ضتجع

()2

يف د :ختُيُها

()3

«إّفتا ىي» ْقطت من أ و ب و ج
أْ حرٓ ؿِٕ ٟعظٌِ ٟـبّٔٗ أهٌ رَأ ٞأً٘ حٌٕٔش ٚحٌـّخعش ـةّ ٟ
ِع ّ
أْ حٌعٍةش رخعؼةش عٍة ٝحٌلىةُ أٞ
حٌلىُ ٛ٠ؿي عٕي ٚؿٛى٘خ  ٨رٙخٚ .حٌّعظٌِش ٠م :ٌْٛٛأّٙخ ِئػَس رٌحطٙخ رٕخء عٍّ ٝ
أْ حٌلٔٓ ٚحٌمةزق
عمٍ١خْ :َ:ٕ٠ .حٌّلٜٛي ِ٘ٚ ٕٔ٘:خ رعي٘خ ٚحٌظلزَٗ َ١ف حٌظلَ.ٔٔٙ٘ َ٠
يف د :منو أي من العلَ

()6

عٕي ــخي :حٌلىّش.

()7

حٌىظخد ٔٚ ,ٖٕ:حٌوٜخث.ٖ٘:ٔ ٚ

()8

الع ارة يف د :وىم حاعتم لتاولَف عتا

()9

ّذا يف د وليست يف أ و ب و ج

()10

يف د :معناىا

()4

()5
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عم :بُي يني(ٔ) اْيدر ٌاؾ ؽتا تق ّدمو

ق ال يظ ر في  :يف اضتّم الن َي أي :بعضػو كجػ الحكمػ ل مَ ػها(ٕ)
ي
ّ
ل مَ ػػها(ٕ)
عج ػا -بُػػي اصتػػيم أ ص ػ مػػن ّسػػرىا -الفقي ػ عػػن
قػػىؿ بعض ػ م :إذا ى
تعليل الحكم قىؿ :هرا تعب م :منسػَب ل ػ«اليع ػد»

(ٖ)

أي :نُعلػو اميثػاالً لألمػر ابعتػي

عجا الطح م عط قىؿ :هرا مسم عه ال غتاؿ للُّر يو
وإف َف نعقَ معناه كإذا ى
زاد بعضهم :وإذا عجا الط يب عنو قاؿ :ىذا جتريػ (ٗ)
َ
ّ
()6

ػ و آخػػر(٘) مػػن «الخصػػىئص»  :ال ػ ه
ػك أ ٌف العػػرب إ ٌمػػى -ويف

كفػػي م

نسػػخ  :قػػد( -)5أرادت مػػن العلػػل كالغ ػراض -رتػ «ذػ ٍ
ػرض» بػػاظتعجميني
()10

()ٛ

ػث
ال اعػ ُ

على األمر الداعي لو( -)2مى سبطىه [ٓٓٔد] إلي ى  ,أال ترل شاىداً لذلك(ٔٔ) إلػا
إلا اطٌراد -وىَ مالزم الَجَد للَجَد -أي :مالزم ِ رف الفىعل ,ك صو المفع ؿ,
()12

كالجػػر بحركفػ ػ  ,كالجػػاـ بحركف ػ  ,كغي ػ ًر(ٖٔ) ذل ػػك مػػن ع ػَارض الّلمػػات م ػػن

()1

ـ ٟأ ؼٚ َ١حٟلشٚ .ـ ٟؽ« :رٚ »ٓ١١ّٜحٌزخء ٚحٌ١خء حٌٚ٤ةٍِّٙ ٝظةخْٚ .لٌٛةٗ« :رفظلظة ٓ١حٓةظيٍحن
ِّخ طميِٗ» ٌ ْ١ـ ٟى.

()2

ـ٘ ٟخِٖ أ  ٚؽٌ :ؽّ.ٟٗٛ

()3

الع ارة يف د :عن تعليَ قاؿ ىذا اضتّم تع دي منسَب للع ادة

()4

ًوَٖ حٌٔ ٟ١ٛ١ـ ٟحٗ٤زخٖ ٚحٌٕ:خثَ حٌفمّ١ٙش ٚ ,ٗٓ5ـ ٗ١رةيي ِةخ ُحىٖ حرةٓ عةٚ :ّْ٩اًح عـةِ عٕةٗ

()5

حٌلى ُ١لخيٌ٘ :ح رخٌوخ١ٛش.
ْقطت من أ و ب و ج

()6

حٌوٜخث( ٚرخد ـ ٟأْ حٌعَد لي أٍحىص ِٓ حٌعًٍ ٚح٤ؼَحِ ٝخ ٔٔزٕخٖ اٌٙ١خ ٚكٍّٕخٖ عٍٙ١خ)

()7

ُٔ .ٕٖ5:حى ـ ٟى٨ :رٓ ؿٕ.ٟ
وٌح عٕي ــخيِٚ .خ رِ ٓ١عظَٟظ ْ١ٌ ٓ١ـ ٟى.

()8

زاد يف د :وىَ

()9

وٌح ـ ٟى ٚحٌفٚ ,3ٗ2:ٕ ٞ١ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ.ٌُٙ :

()10

ـ ٟدِ :خ ٗزٕٙخٖ رٙخٚ .ـ ٟؽِ :خ ٗزٕٙخٖ اٌٙ١خ.

()11

يف د :شاىد ذلك

()12

ُحى عٕي ــخي ٚـ ٟحٌوٜخثٚ :ٚحٌٕٜذ رلَٚـٗ.

()13

يف د :وعّ
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ػَف يف آ،ػػره أو يػػا ٍ ونػ ٍ
ػف ونػ ٍ
التثطي ػ  :جعػػَ اللُ ػ داالً علػػى ا نػػني بايػػادة ألػ ٍ
ػَف كالجمػ ػ ً
ػرح مػػن
مطلق ػاً كاإل ػػىف ّػػذلك كالطسػػو كالتحقيػػر أي :اليص ػ ِري كمػػى يط ػ ؿ ػ ي
أبَاب العربي العار (ٔ) لل َّلِػ ِم ف ػل [ٕٖٔج] يحسػن بػرم :ا ِ
ػاحب لػو ُّ ٍُ :عق ٍػَ
ػءس» و«أبػ ٍ
ػاب» وكتم ػ علػػى «أَلُػػب» ّ ػ«بػ ٍ
ػءس»(ٕ) -أف يعتق ػ أ ٌف هػػرا
ْػػلي ٍم -ورتعػػو «أل ػ ٌ
ؽ مػػنهم مػ مػػا علّػػَ بػػو الن ػػاة كقػ (ٖ) كتػ ارهد بػػني ،ػَا ر الُػريقني العػػرب مػػن
كلهػ اتٌفػػى ه

الن اة اتٌج ؟

عي» لَ ّمػػا رجػ عػػن مذى ػو القػػدٔف صػ َػر وأراد [ٕٜٔب]
وقريػ ٌ
ػب مػػن ذلػػك أ ّف «الشػػا ّ
ِ
تدوين اصتديد ػا بادلّػ ٍ(ٗ)
صػر بػاقي اظتػدة عػن
ُّشػُت لػو وّػاف مػن أربػاب اظتقامػات عػن ق َ
ِذ ّْر ذلك مػذلالً(٘) اقيصػر علػى ذّػر األحّػاـ( )ٙقػيض اهلل «ال يهقػي» ببػراز تلػك األدلػ ِ
ّ
األدل ػ ِ مػػن مّامنهػػا()5
ِ
عي» ّانػػا مي ػَا قني يف اليعليػػَ
وإبان ػ ػتاْػػنها ّمػػا أراد «الشػػا ُّ
ميػ ػَاردين ي ػػو إالّ أ ّف ابم ػػاـ لَ ّم ػػا ذّ ػػره أ ػػمره و «ال يهق ػػي» أبان ػػو وأظه ػػره ول ػػذا ق ػػاؿ إم ػػاـ
ٍ
()3
عي» [ٖٕٔأ] يف عنقػػو ِمنّػ ٌ إالّ «ال يهقػ ّػي» ػػن ّف لػػو اظتنّػ َ علػػى
اضتػػرمني ّ :ػ ّػَ أحػػد ل ػ«الشػػا ِّ
()ٜ
بعض
دالئَ َف يردىا ابماـ «الشا عي» ّما تَىم ٌ
«الشا عي» بنبدا دالئلو ال بنكتاد َ
(ٓٔ)
قلت :فلٌعل أي :ما جا عن العرب يءه طيبعػ ا عليػ  ,قػالَه ّػذلك
فإف ى
مػػن غيػػر اعتقػ و
ػىد لعلٌػ و ,كال لقصػ و مػػن ال يقصػ د -بضػػم أوليػػو رتػ «قصػ ٍػد» ّ ػ« ُػلُػ ٍ
ػَس»

ي

()1

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :اظتعار

()2

ٌٔ :َ:ٕ٠خْ حٌعَد ِخىس (ٌذ).

()3

ْقطت من أ و ب و ج

()4

ـ ٟد :رؤىٌضٚ .حٌعزخٍس ـ ٟى :حٌـي٠ي رؤىٌظٗ و٘ؿ ٌٗ.

()5

الع ارة يف د :عن قصرنا يف مدة اضتياة عن ذّر ذلك مذلالً
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :على ما ذّر لألحّاـ

()7

ـ ٟد  ٚؽِ :ىخٔٙخ.

()8

 ٛ٘ٚحِ٦خَ حٌـ ٟٕ٠ٛأر ٛحٌّعخٌ َ:ٕ٠ .ٟل ٌٗٛـ١ ٟزمخص حٌ٘خـع١ش حٌىزَ.ٔٓ:ٗ ٜ

()9

يف د :يروىا

()10

يف د :لذلك

()6
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(ٔ)
رت ػ « ل ػ ٍ » -التػػي تطسػػب ى أي :أنػػت أو القائػ ُػَ إلػػي م .بػػل قػػالَا ذلػػك ل ٌف آ ًخ ػران
(ٕ)
ك علا مى(ٖ) ىػ ى ػجْ :ػ ْل ِ
ك -و،ػالف بػني اللُظػني تُننػاً
مط ى أي :العرب حراْ :لَ َ
ى

األوؿ
تُنناً يف اليع ريٌ -
اآل،ر ب على ريق ّ
الكؿ من عجو فقىـ ُ
قيػ ػػل يف جَاب ػػو(ٗ) :إ ٌف الل -تع ػػاُف -إ ٌمػ ػػى ه ػ ػ اهم :أرش ػػدىم لػ ػػرلك بلط ػ ٍ
ػف

ػدوؿ عنػػو؛ ل ٌف فػػي طبػػىع م قبػ الن لػ ٍسػػب مػػا
كجػػبل م عليػ ٍيػػث ال يسػػيطيعَف العػ َ

(٘)
ػح ال ػ ػ في ػ ػ ,
ػ
ػ
ص
ػا
ػ
ػ
ل
ع
جعله ػػا اهلل مس ػػيعد ًة ل ػػو كأل ّف يه ػػا ا ط ػ ػ اءن :اجيماع ػ ػاً
ٌ
فتراهم( )ٙظتا يف اعهم ؽتا ذُّر ق اجتمع ا علا هره اللغ  ,كت اردكا علي ػى [ظتػا

[ظتا يف عهم ؽتا يدعَ لذلك ]

()ٚ

()8

قلت  :كيػف ييػ ٌ عا( )2االجتمػىع للعػرب علػى الل ػ كهػرا اخػتالف م
فإف ى
اخ ػػتالف م م جػ ػ هد ظ ػػىهر ٌُ يف ّثػ ػ ٍري م ػػن ذل ػػك أال ت ػػرل إل ػػا الخ ػػالؼ ف ػػي «م ػػى»
الحجىزي كالتميمي  ,أعملَها األولَف وأقتلَها اآل،روف إلا غير ذلك.

ّيعيني النصب يف اظتسيث اظتنقط عند أىَ اضتجاز ورج انو عند دتيم
وبنا ِ « ِ
حذاـ»(ٓٔ) و«أم ِ »(ٔ) عند اضتجاز و،ال ِو عند دتيم

()1

يف د :أي القائَ

()2

عٕي ــخي.ُِٕٙ :

()3

ْقطت من أ و ب و ج

()4

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :جَاب

()5

ّذا يف د وليست يف أ و ب و ج

()6

وٌح ـ ٟحٌفٚ ,3ٕ٘:ٕ ٞ١عٕي ــخيٚ :طَحُ٘.

()7

ّذا يف د وليست يف أ و ب و ج

()8

حٌوٜخث.ٕٖٗ:ٔ ٚ

()9

عٕي ــخي :طيع.ٟ
خي» عٍّخ ا ِئٔؼخ ا ػ٩ع ٌؽخص :حٌزٕخء عٍ ٝحٌىَٔ أريحا ٌ ٟ٘ٚؽش حٌلـخُ ٚحٌزٕةخء عٍة ٝحٌىٔةَ
ـ« ٟـَ َع ِ

()10

ةخٍ ٚهفةةخٍ٘ٚ .ةةٌ ٟؽةةش ٌةةزع ٞطّةةٚ .ُ١اعَحرةةٗ
اًح وةةخْ آهةةَٖ ٍحء ٚإِ ٨ةةع ِةةٓ حٌٜةةَؾ ِؼًٚ :رة ِ
اعَحد ِخ َٜٕ٠ ٨ؾٌ ٟ٘ٚ .ؽش طّ :َ:ٕ٠ .ُ١حٌىظخد (رخد ِخ ؿخء ِعي٨ٚا عٓ ك ّيٖ ِةٓ حٌّئٔةغ)
ٖٚ ٕ53-ٕ5ٓ:حٌّمظ٠ةةذ (رةةخد ِةةخ وةةخْ ِةةٓ حٓ٤ةةّخء حٌّعيٌٚةةش عٍةة« ٝـَ َعةةخي») ٖٖ5٘-ٖ5ٖ:
ٚحٍط٘خؾ حٌَ٠د ٕٚ 35ٓ:حٌظ٠َٜق ّٕ٘ٚ ٖٗ٘:ع حٌٛٙحِع ٔ.35:
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()2

محتقر
قيل :هرا الق ر من الخالؼ يف الّالـ لقلٌت بالنس ظتا اتُقَا عليو
ه
ػالؼ فػي ػ و
ػيء
غي يػر يمحتىػ ىفػ ول -بصػي اظتُعػَؿ -أي :ذػري مهػيم بػ  ,كإ ٌمػى هػ أي :اطت ُ

ٍ
العىم ػ
فأم ػى الص ػ ؿ للعربي ػ كم ػى علي ػ ٌ
ػير -اػػُ «شػػي »ٌ -
مػػن الفػػركع الن َي ػ يسػ ه

كالجم ر من قَاعدىا وأاَعتا فال خالؼ(ٖ) في ّ ,ر الُاعَ ونائ ػو ونصػب اظتُعػَؿ
بو إف(ٗ) َف ينب عن اعَ

كأيضىن(٘) االجيماع اتُّاؽ ائُ ٍ وذلك
مَجَد يمػا ذُّػر ؽتػا ا،يلُػَا يػو أيضػاً
ٌ
و
يم ال ُلتصػػي عػ َ
ػدده إال اهللُ
ػل كاحػ ة مػػن اللغتػػين عػ هد كثيػ هػر ,كخ ٍلػ هق عظػ ه
فػػإ ٌف أهػػل كػ ٌ
()ٙ

تعاُف ككػل مػط م :مػن أوِف الل يػني اظتخيلُيػني

()ٚ

محػىف ه
ظ علػا لغتػ ال يخػىلف ػيئىن

مط ى ,وال يسيطي اليل ُّ خبال ػو ّمػا يف قصػ « ػنذا ىػي ىػي» أو «إذا ىػي إياىػا» لَ ّمػا أيػدوا
()ٜ
()ٛ
عجاوا عنو
النطق منهم بو
بيصَبو و لَب َ
َ
«الّسائي» ّ

وقد ّاف «ابن مسػعَد» يقػرأ :ﭽ عَتَّو ﯓ ﯔ ﭼ(ٓٔ) جػرى علػى ذلػك يف الين ػايَ

ِ
النازؿ بل قريش؛ لعدـ دت ّّنو من النطق بو إالّ ّذلك [ٖٖٔج]
()1

َ٠حؿع (ٕ٘ أ).

()2

وٌح ـ ٟحٌوٜخثٚ ,ٚعٕي ــخي ِٛ ٛ٘ٚ-حـك ٌٕٔوش ِٓ حٌوٜخثٚ :-ٚحٌو٩ؾ.

()3

يف أ و ب و ج :ا،يالؼ

()4

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :وإف

()5

ْقطت من أ و ب و ج

()6
()7

تامَ
قاؿ ابن الطيبٕ :ٖٛ٘:االجيماع اتُّاؽ ائُ ٍ وذلك
ٌ
مَجَد يما ذُّر ؽتا ا،يلَُا يو ّذا قيَ و يو ّ
ّذا يف د وليست يف أ و ب و ج

()8

،ػب اظتسػال الان َريػ مشػهَر وْػيا يف الّيػػاب السػاب ينظػػر :غتػال العلمػا  ،ٜوأمػػاِف الاجػاجي  ،ٕٖٜو قػػات

()9

الن ػػَيني والل ػػَيني ٓ ،ٚوابنص ػػاؼ (اظتس ػػال  ،ٕٚٓ:ٕ )ٜٜ :و(اظتس ػػال  ٕ٘ٙ )ٖٔٓ :ط ج ػػَدة م ػػبوؾ ،والل ػػاب
ٔ ،ٜٗٚ:وإن ػػاه الػ ػػرواة ٕ ،ٖ٘ٛ:ومعج ػػم األدبػ ػػا ٗ ،ٔٚٗ٘:و٘ ،ٕٕٔ٘:وْػ ػػُر الس ػػعادة ٕ ،ٜ٘ٗ:وأمػ ػػاِف ابػ ػػن
اضتاجػ ػػب ٕ ،ٛٚٗ:وو يػ ػػات األعيػ ػػاف ٖ ،ٗٙٗ:وْػ ػػري أعػ ػػالـ الن ػ ػ ال ٔ ،ٖ٘ٛ:وتػ ػػذّرة الن ػ ػػاة أل حيػ ػػاف ،ٔٚٚ
واليذييَ واليّميَ ٗ ٛٗ:وم الل يب ٕٔٔ ،وب ي الَعاة ٕ ،ٕٖٓ:وشذرات الذىب ٕٕٜٚ:
يف د :بذلك

()10

ٓٛ٠ةةةؿ ٕٔٚ ,ٖ٘ :حٌّئِٕةةةٚ ,٘ٗ ٕٚ٘ :ٕٖ ْٛحٌٜةةةخـخص  ٚ ,ٔ53 ٚٔ5ٗ :ٖ5حٌةةةٌحٍ٠خص ٔ٘:
ٖٗٚ .لةَحءس حرةٓ ِٔةعٛى عٍةةٌ ٝؽةش ٘ةٌٚ ً٠ػم١ةؿ ربرةةيحي حٌلةخء عٕ١ةخا:ٕ٠ .ةَ :حٌّلظٔةةذ ٖٖٔٗ:
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اظتذَّر وىػَ اْػيُهاـ تقريػ ٍر لضلػااـ بنييجيػو وىػي :إالٌ ل ٌ ػم أي:
كهل(ٔ) ذلك
ُ
الع ػػرب ول ػػَ م ػ ػ ا ،ػ ٍ
ػيالؼ يحتػ ػػىط ف يف األلُ ػػاظ ال مترج ػػَف ع ػػن مَ ػػَعاهتا ال ػػيت عت ػػا
َ
عندىم(ٕ) كيقتى ف(ٖ)
ذري اظتسمَع بينهم على اظتسمَع
َ
وعػ ّػب بػػو دوف(ٗ) [ٖٓٔب] «يقيسػػَف» ظتشػػاّليو(٘) ظتػػا ق لَػػو وإنتػػا ً للم ال ػ يف األمػػر
لصعَب القياس
()ٙ
داع لػو
كال يفرط ف -بيشديد الػرا  -بَ ػ لُػ ٍ مّػا َف [ٔٓٔد] لُػ ٍ مػن ذػري ٍ

ٌ

()ٚ
ٍ
بعضػػها ب ػ ٍ
ػري ميجػػاوٍز
كال يخلط ػ ف الل ػػات َ
عض بػػَ ّػ ُّػَ ذي ل ػ كتػػري علػػى مػػا معػػو ذػ َ

ل ريه

كمػ هػػرا االحييػ ِ
ػاط ومػا ذُّػػر معػو فلػػيس ػػيءه مػن م ا ػ ( )ٛالخػػالؼ يمػػا

ا،يلُت يو ل ات العرب علا قلٌت بالنس للميُق عليػو مػن الل ػ إالٌ كلػ كجػ ٌُ جلػي

من القيػىسٕٔٗ[ ,أ] ُزتػَ بسػ و اظتقػي ُ علػى اظتقػي عليػو وإف ،ػالف
رأيو بذلك ييؤخر -بال نا للمُعَؿ -ب  :نائب الُاعَ واصتمل ّال ياف لقَلو« :لو وجوٌ»
()ٜ

يػو ذػريه لعػدـ

كل كى ت هره اللغ ي العربي ُ ميُق ً أو ؼتيلُ ً(ٓٔ) حش ان مكيالن أي :مػا ُلتشػى بػو

ػتَ الشني اظتعجم
اظتّياؿ ّائناً ما ّاف كحث ان :بَزف «حشَاً» إالّ أ ّف اظتثلث يو يف ّ

()1

ٚحٌزلةةةَ ٘ٚ ٖٓ5:حٌةةةيٍ حٌّٜةةةِٚ ٗ2٘:ٙ ْٛعـةةةُ حٌمةةةَحءحص ٗٓٚ .ٕ٘ٙ:ةةةظؤط ٟـةةة ٟحٌىظةةةخد
حٌٔخىّ أ٠٠خا.
عٕي ــخي ٚـ ٟحٌوٜخث :ٚـ.ًٙ

()2

ّذا الع ارة يف د ويف أ و ب و ج :ال مترجَف عن و عها عندىم

()3

ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ٠ٚ :مٚ .ْٛٔ١ـ ٟى٠ :مخٓ.ْٛ

()4
()5

وذري ذلك
دوف ّ
ّذا الع ارة يف د ويف أ و ب و جّ :

يف د :ظتشاّل

()6

ّذا يف د وقد ْقطت من أ و ب و ج

()7

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :غترى

()8

يف أ و ب و ج :مَ

()9

يف د :عند من ،الف

()10

«ميُق أو ؼتيلُ » لي يف د
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يقاؿ يو :حثَ أو حثي(ٔ)
المها»
ّما بينيُو يف «األ عاؿ الَاردة واوي ً ويائي ً ُ
(ٖ)
ػب عن ػػد ْ ػػقَط بعض ػػو وينه ػػاؿ أع ػػاله
م ػػيالن أي :منه ػػاالً ّالرم ػػَ ننّػػو ينص ػ ّ
ألُْلو من ذري ٍا وال حد يَقف عنده
(ٕ)

ل ىكثيػ ػر خالف ػػى لعػػدـ الَقػػَؼ علػػى حػػد يُرج ػ إليػػو كتع ػػىدت :جتػػاوزت بػػاب راط
أكص ػػىفي ى لع ػػدـ الرج ػػَع ظت ػػا يقص ػػر علي ػػو(ٗ) فج ػػىء ع ػػط م ج ػػر الفىع ػػل للُع ػػَ كرفػ يػ
المضػػىؼ إليػ  ,كالطصػػو للمضػػىرع بحػػركؼ الجػػاـ لّنّػػو َف يّثػػر اطتػػالؼ(٘) وَف
ػيالؼ
يق تعادي األوااؼ لم لتصَ ما ذُّر َدؿ على انض اط الل ػ وإف وقػ يهػا اٌ ،
قليَ ال يءدي ال،يالعتا وال ا،يال ها بَ راج ٌ ذلك اال،يالؼ لَجَه من القياس تقيضيو
ٌ
عطف على «قيَ إف اهلل» إٍف وتق ّدـ الّالـ يف إيضاحو مع ً ونص اً
كأيضىنٌ :
ِ
ػل ظتػػا يػػاتَف بػػو يف ّالمهػػم فػػي م ا ػ ى
فق ػ ثبػػت عػػط م أي :العػػرب التعليػ ي
يقلت عط مّ ,ما روي أ ّف بعضهم قاؿ :جا ت ّيابو( )ٙقيَ لو يف ذلك قاؿ :ألي

ألي الّياب يف مع الص يُ كمى يأتي يف ذّر «مسالك العلّ »()5

()1

 :َ:ٕ٠طخؽ حٌعَِ ّٚخىس (كؼ ٛكؼ.)ٟ

()2

يف دّ :ما بيّنيو يف اظتءلف يف األ عاؿ الَاردة واوي ويائي
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽِٕٙ :خيٚ .حٌعزخٍس ـ ٟى٩١ِٙ :ا ٘ ٟوخًٌَِ.

()3

يقصر عليو» ْقا من د

()4

قَلو« :وتعادت

()5

ٓم ض ِٓ دٚ .ل ٌٗٛرعيٖ٠ ٌُٚ« :مع طعخى ٞحٛٚ٤خؾ ـٍُ ٠لِ ًٜخ ًوَ» ٓم ِٓ ٢ى.

()6

ـ ٟحٌف :3٘5:ٕ ٞ١وظخد.

()7

طٕ َ:ـ ٟحٌٍّٔه حٌؼخِٔٔ ِٓ ٟخٌه حٌعٍش.
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اظتسال الثى ي

بّس ٍر ُي ٍ رت «علّ ٍ»

في بياف أقسىـ ً
العلىل
()1

ػب الل ػاب»(ٕ):
قىؿ «أب عب الل الحسين بن م ا ال يطى رم»  :قػاؿ يف «ل ّ

بُي اظتهمل (ٖ) والنَف وَّْف الي ييػ بينهمػا وبعػد الػَاو را ٌ نسػ ل ػ«الػدينَر» مػن بػالد
اصت َ(ٗ)
«الجلػػيس» بػػَزف « َعِيػ ٍػَ» مػػن «اصتلػػَس» قػػاؿ اظتصػػنّف يف «ب يػ الَعػػاة»(٘) :أّثػ َػر
«أبَ حيّاف»( )ٙمن النقَ عنو
()7

فػػي كتىبػ «ثمػػىر -بّسػػر اظتثلثػ  -الصػػطىع »  :بّسػػر اظتهملػ األوُف وختُيػػف

باليمرف
النَف العلم اضتااَ ّ

ػيالؿ» لَّنػػو ظتػػا ال يعقػػَ هػػَ ّ ػ«ااػػط ٍ
اعػػتالالت الطحػػىة( :)8رتػ «اعػ ٍ
الت» رتػ

«ااط ٍَ»

صطفىف:
()1

()2
()3

طٛـ ٟـ ٟأٚحهَ حٌمَْ حٌوةخِْ ,وّةخ أٗةخٍ ِلممةخ وظةخد ػّةخٍ حٌٜةٕخعش ٕٓ ١ٚ ,كٕةخ ٘ٚ .ٔ3ةٛ
ِظةةَؿُ ـةة ٟحٌزٍؽةةش ٍٔ ,2لةةُٚ ,ٕٔٔ :رؽ١ةةش حٌٛعةةخس ٍٔ ,٘ٗٔ:لةةُٚ ٕٔٔ2 :وّ٘٩ةةخ ٔمةةً ٔ ّٜةةٗ
حٌٌّوٕ٘ ٍٛخ.
لب الل ػاب» ّػذا يف د وليسػت يف أ و ب و ج وقػد
لب الل اب مادة (الدينَري) ٔ ٔٙٛٚ ٖٖٖ:وقَلو «قاؿ يف ّ
ّ

ْقا من د :والنَف والع ارة يف اللب :بُي أولو والنَف ورا إُف «الديْػنَػ ََر» من بالد اصت َ
حٌفةظقٚ ,لةخيٌٚ :ةْ١
لخي حرٓ حٌ ١ذ ٕ :3٘2:رىَٔ حٌةيحيٚ .كىة« ٝحرةٓ هَ ٍِّىةخْ» عةٓ «حٌٔةّعخٔ»ٟ
َ
رٜل١ق .ـخلظٜخٍٖ ـ ٟحٌَ٘ف عٍ ٗ١حؼظَحٍحا رّخ ـٌ« ٟذِّ » حٌّّٕٜؿ ؼٛٛ َ١حد :َ:ٕ٠ .حٔٔ٤ةخد

()4

(حٌيِٚ ٗٓ5:٘ )ٍٕٞٛ٠عـُ حٌزٍيحْ (ىٚ ٘ٗ٘:ٕ )ٍٕٛ٠حٌٍزخد ٨رٓ ح٤ػ( َ١حٌي.ٕ٘ٙ:ٔ )ٍٕٞٛ٠
وٌح ـ ٟى ٚحٌّٜخىٍ ٚـ ٟأ  ٚد  ٚؽ ٚحٌف :3ٙٓ:ٕ ٞ١حٌـ.ً١

()5

رؽ١ش حٌٛعخس ٔ.٘ٗٔ:

()6

ُحى ـ ٟرؽ١ش حٌٛعخس :ـ ٟحٌظٌوَس.

()7

ذتار الصناع ٖٗٔ وط حنا ٖٗ
عٕي ــخي :حٌٕل.ٓ١٠ٛ

()8
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علٌ ه تطٌرد :تدور م اظتعلَؿ(ٔ) وجَداً وعدماً علا ريق كالـ العرب يف
ػابا وأاػ ِػَ لغػػت م [ٖٗٔج] وال متػػرج(ٕ)
ػتػػاوراهتم كتطسػػىؽ :ترج ػ إلػػا قػػى ًف و ػ ِ
عن ذلك

كعلٌػ ػ ه ال تطّ ػػرد عل ػػى ذل ػػك(ٖ) إالّ ّأع ػػا تيظ ً ػ ػر ًح ىك ىم ػ ػػم :بّس ػػر ُ ػػي
(ٗ)
ٍ
ػاألوؿ لعمػػَـ ّػػَ مػػن اصتم ػ واْػػم
«حّم ػ » ويف نسػػخ « :حّمػػيهم» بػػاب راد وىػػَ ّػ ّ
اصتن اظتضاؼ أي)٘(:
عبوا بو من ذلك أي :ال اعث عتػم عليػو ننّػو مػن حّمػ ٍ ال
يما ّ
ال من روي ٍ()ٙ
ّ
ػح أغرا ػ م يف و ػ تلػػك األحّػػاـ اظتعلّل ػ ( )ٚبيلػػك
كتكشػػف :ت ػ ّػني عػػن صػ ٌ
العلَ(.)3
رت ػ ػ

كهػ ػػم أي :الن ػػاةُ لألكلػ ػػا اظتط ػػردةِ أكثػ ػ يػر [ٖٔٔب] ا ػ ػػتعمىالن م ػػنهم للم يّن ػ ػ
حّم ػ ػ ػ َ( )2االْ ػ ػػيعماؿ كأ ػ ػ ػ ت ػ ػ ػ اكالن :يف «اظتص ػ ػ ػ اح»(ٓٔ) :ت ػ ػػداوؿ الق ػ ػػَـ الش ػ ػػي

[تداوالً](ٔٔ) وىَ حصَلو يف يد ىذا تارًة ويف يد ىذا أ،رى انيهى
اْيعماالً وتعاق اً عتا يف تراّي هم

َ

()1

«م اظتعلَؿ» ّذا يف د وقد ْقطت من أ و ب و ج

()2

ـ ٟى :ـ ٩طوَؽ.

()3

«عًٌٍ ٝه» ٌٔ١ض ـ ٟى.

()4

وٌح عٕي ــخي.

()5

ِٓ لٚ« ٌٗٛـٔٔ ٟوش كىّظ ُٙرخ٦ـَحى  ْ١ٌ »...ـ ٟى.

()6

حٌعزخٍس ـ ٟىٚ :أٔٗ ٌلىّش  ِٓ ٨ؼّ٠ٍٚ َ١ش.

()7

ّذا الع ارة يف د ويف أ و ب و ج :األلُاظ اظتعلَ

()8

ُحى عٕي ــخيِٚ :مخٛيُ٘ ـِٟٛٛ ٟعخط.ُٙ
ـ ٟىِ :ك َىُ.

()10

حٌّٜزخف حٌِّٕ َ١خىس (ىٚي)ٚ .ل« :ٌٗٛـ ٟحٌّٜزخف ...ـ ٟطَحو١زِ »ُٙىخٔٗ ـ ٟى :أ ٞطخٍسا عٕي
ٌ٘ح ٚطخٍسا عٕي آهَ.
حٌِ٠خىس ِٓ حٌّٜزخف حٌّٕ.َ١

()9

()11
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كهي أي :العلَ اظتذَّرةُ كا ع (ٔ) الشعو ّثريهتا وىَ إنتا لعدـ حصرىا(ٕ)
ُ
حصرىا(ٕ)
ٍ
الشػع
و«الشُّعب» :بض ٍم ُي ٍ رت « ُشع ٍ» بض ٍم
سَّف قاؿ يف «اظتص اح»(ٖ)ُّ :

الشُّع من الشي  :الطائُ منو

ار -بُي اظتيم -أي :ما يدور عليو العلَ
إالٌ أ ٌف ىم ى

مط ى علا أربع و كعشرين عىن كهي:

(ٗ)

[ٕ٘ٔأ] المشػ رة مط ػى

مىع(٘) وىي ّثري ج ّداً ّر الُاعَ ونصب اظتُعَؿ()ٙ
علٌ ي و

بو()3

()7
كعلٌ ي تشبي و ّر اْػم «ّػاف» تشػ يهاً بالُاعػَ ونصػب ،بىػا تشػ يهاً بػاظتُعَؿ

و ()2
كعلٌػ ي ا ػػتغطىء  ّ ,ػػذؼ ّػػَ مػػن اظت يػػدأ واطتػػب يمػػا كتػػب حذ ػػو يػػو اْػػي نا ً
عنو ا قاـ مقامو وّاالْي نا عن اطتب ر َع الصُ (ٓٔ)

اليائي

كعلٌ ي ا و
تثقىؿ ّيقدير الضم والّسرة يف اظتنقَص والضم يف النػاقص الػَاوي أو

()1

ْقطت من أ و ب و ج

()2

وةةٌح ـةة ٟى ٚـةة ٟأ  ٚد  ٚؽ :كٜةةٌٙٛخٚ .ـةة ٟحٌفةة :3ٙٓ:ٕٞ١أٍحى رةةٌٌه حّ٠٦ةةخء اٌةة ٝأّٔٙةةخ ٨

()3

طل.َٜ
حٌّٜزخف حٌِّٕ َ١خىس (ٗعذ).

()4

ّذا الع ارة يف د ويف أ و ب و ج :بُي اظتيم العلَ اظتشهَرة منها أي ما يدور عليو
لخي حرٓ حٌ ١ذ ّٕ ٛ :3ٙٓ:يٍ رٙخ ّ
 ْ٤حٌّٔخع عٍِ ٗ١يحٍ ٌ٘ح حٌفٓ ٛ٘ٚ ,أٚ ٍٗٛأوؼَٖ.

()6

ُحى ـ ٟى :رٗ.

()7

لخي حرٓ حٌ ١ذ ٕ ٛ٘ٚ :3ٙٔ:وخٌم١خّ ,ـ ٛٙلَ ٓ٠حٌّٔخع.

()8

 :َ:ٕ٠حٌعًٍ ـ ٟحٌعَر١ش ٕٓٔ ٚأَٓحٍ حٌعَر١ش ٖ٘ٔ ٚحٌٍزخد ٔ.ٔٙٙ:

()9

 :َ:ٕ٠حٌوٜخث( ٚرخد ـ ٟحٓ٨ظؽٕخء رخٌٟ٘ء عةٓ حٌ٘ةٟء) ٔٚ ٕٙٙ:حٌٍزةخد ٔ5٘ 5ٗ ٗٗ:

()10

ٚحٗ٤زخٖ ٚحٌٕ:خثَ (حٓ٨ظؽٕخء) ٔ.ٖٔٔ:
 :َ:ٕ٠حٌٍزخد ٔ.ٖٔٗ:

()5
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كعلٌػ ػ ي ف ػ و
ػرؽ(ٔ) ّيجػ ّػرد ،ػػب أ عػػاؿ الشػػروع مػػن «أف» وذل ػ ضتاقهػػا ،ػػب أ عػػاؿ
الرجا ؛ با ّف(ٕ) الشروع ال كتام االْيق اؿ لَّنو حالياً وال ّذلك الرجا (ٖ)

ِ
َّاف ؿت َِ ﭽ ﭹﭼبػ ﭽ ﭺﭼ(ٗ) لليَّيد
كعلٌ ي ت كي و ,

(٘)

كعلٌػ ػ ي تعػ ػ و
يض(ّ )ٙين ػػَين الع ػػَض اظتع ػػَض ب ػػو الي ػػا أو حرّيه ػػا( )5يف ؿت ػػَ:
«جَا ٍر» على اطتالؼ [ٕٓٔد] ليق ّدـ( )3ابعالؿ أـ مْن ِ الصرؼ()2
كعلٌػ ي ظي ػ ور(ٓٔ) ّ ,مػػَ أ عػ ٍ
نظريهتػػا يف
ػاؿ علػػى األ عػػاؿ الناقصػ (ٔٔ) لَّعػػا َ

اويَ» اظتُ ػػرد األعجم ػػي عل ػػى نظ ػػريه م ػػن
ع ػػدـ حص ػػَؿ الُائ ػػدة ر َعه ػػا ق ػػا وّ م ػػَ «ْ ػر َ
اصتم (ٕٔ) العر يف من ار و(ٖٔ)

()1

 :َ:ٕ٠حٗ٤زخٖ ٚحٌٕ:خثَ (حٌفَق) ٔ.٘٘2:

()2

حٌزخء ٌٍٔزز١ش.

()3

 :َ:ٕ٠حٌعًٍ ـ ٟحٌعَر١ش ٚ ٕٔ2-ٕٔ3أَٓحٍ حٌعَر١ش ٚ ٕٔ3-ٕٔٙحٌٍزخد ٔ.ٔ2ٗ-ٔ2ٖ:

()4

ِٓ ل ٌٗٛطعخٌ :ٝﭽ ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ حٌلخلش  ٛ٘ٚ .ٔٗ:ٙ2حٌٛٛؿ حٌٌٌٍ ٞظٛو١ي ِؼً لٌٛةٗ
ﯩﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

()5
()6

طعةةةةةةةةةخٌ :ٝﭽﰀ ﰀ ﰀﰀ ﭼ حٌزمةةةةةةةةةَس ٕٚ ٔ2ٙ :لٌٛةةةةةةةةةٗ :ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯨ
ﰀﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﭼ حٌٕلً.٘ٔ :ٔٙ :
ّذا يف د وليست يف أ و ب و ج
 :َ:ٕ٠حٌوٜخث( ٚرخد ـ٠ُ ٟخىس حٌلَؾ عٟٛخ ا ِٓ آهَ ِلٌٚؾ)ٕٚ ٕ3٘:حٗ٤ةزخٖ ٚحٌٕ:ةخثَ

()7

(حٌظع.ٕٖٗ:ٔ )ٞ٠ٛ
ـ ٟىٔ :ل٘ٛخ.
ـ ٟى٠ :م ّيَ.

()9

 :َ:ٕ٠حٌٍزخد ٔٚ ٘ٔٙ:لي َِّ ًٌه َ:ٕ٠ ,ـ َّٙحٌّٔخثً.

()10

 :َ:ٕ٠حٗ٤زخٖ ٚحٌٕ:خثَ (كًّ حٌٟ٘ء عٍِ ٝخ ٌٗ ٔ َ١:أٌٚةِ ٝةٓ حٌلّةً عٍةِ ٝةخ ٌةٌ ْ١ةٗ ٔ١:ةَ)

()11

ٔ(ٚ ٖ35:كًّ حٌٟ٘ء عٍ.ٖ2ٖ:ٔ )َٖ١:ٔ ٝ
وؤـعخي حٌّمخٍرش.

()12

أ١ٛ :ٞؽش ِٕظ ٝٙحٌـّٛع.

()13

 :َ:ٕ٠حٌٍزخد ٔٚ ٘ٓٗ:حٍط٘خؾ حٌَ٠د ٕٚ ,3٘٘:حٌظ٠َٜق ٕ.ٖٕٕ ٖٕٔ:

()8
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كعلٌ ػ ي قػ و
ػيض(ٔ)ّ ,نعمػػاؿ «ال» عمػػَ «إ ّف»؛ أل ّف «إ ّف» لياّيػػد اب ػػات
و«ال» لياّيد النُي(ٖ)
اظتع

(ٕ)

و«ال»

كعلٌ ػ ي حمػ وػل علػػا المعطػػا(ٗ) ,ويقػػاؿ يف العطػػف يػػو يف الينػ ػايَ :عطػػف علػػى

ِ ()ٙ

اظتعطَؼ على «أا ّد َؽ» اظتنصَب
احملَ ؿتَ قَلو تعاُف :ﭽ ﯨ ﯩ ﭼ(٘) جاـ «أّن»
َ
أو ّ
ِ
وقصد اصتاا ()5
ِ
اظتنصَب( )ٙعلى ِ
رض ْقَط الُا
ويف ذريه( )3عطف على اليَىم ّقَؿ الشاعر[ :من الطَيَ]
ْابق شيئاً إذا ّاف آتياً()2
وال ٍ

مدرؾ ما مضى
لست َ
بدا ِف ّ
أٓف ُ
جر « ٍ
تَىم دَ،ؿ ال ا عليو ل ل يها يو
ْابق» عطُاً على ،ب «لي » على ّ
ّ
(ٔ)
كعلٌ ي مشىكل و :ؽتا ل ٍ لُظي ٍ ّينَين ذري اظتنصرؼ اهاور للمنصرؼ للمشاّل
()1

 :َ:ٕ٠حٗ٤زخٖ ٚحٌٕ:خثَ (كًّ حٌٟ٘ء عٍٔ ٝم.ٕٗٓ:ٔ )ٗ٠١

()2

ّذا الع ارة يف د ويف أ و ب و ج :عمَ إ ّف لياّيد

()3

 :َ:ٕ٠حٌعًٍ ٕٗ٘ ٚأَٓحٍ حٌعَر١ش ٖٕٕ ٚحٌٍزخد ٔ.ٕٕٙ:

()4

:ٕ٠ةةَ :حٌوٜةةخث( ٚـٜةةً ـةة ٟحٌلّةةً عٍةة ٝحٌّعٕةةٚ ٗٔٔ:ٕ )ٝحٗ٤ةةزخٖ ٚحٌٕ:ةةخثَ (حٌلّةةً عٍةةٝ

()5

حٌّعٕ.ٗٓٙ:ٔ )ٝ
ِٓ ل :ٌٗٛﭽ ﮰ ﮱ

()6

ﭼ حٌّٕخـم.ٔٓ :ٖٙ ْٛ
ػَؼ عل ػػى أاػ ػ ّد َؽ اظتنص ػ ِ
ػَب» ّ ػػذا يف د وليس ػػت يف أ و ب و ج وقَل ػػو «ويق ػػاؿ يف العطف وقص ػػد اصتػ ػاا
«اظتعط ػ َ

()7

ُحى ـ ٟى :ـ١ـَِ.

()8

أ :ٞؼ َ١حٌظٕ ِ.ً٠

()9

حٌز١ةةةض ٌِ٘١ةةةَ وّةةةخ ٔٔةةةزٗ ـةةة ٟحٌىظةةةخد ٔٚ ,ٔٙٓ:ٗٚ ٔٓٓ ,٘ٔ , ٕ2:ٖٚ ٔ٘٘:ٕٚٔٙ٘:ـةةةٟ
ٌِ َْٜشَ حٜٔ٤خٍ ٛ٘ٚ ,ٞـة ٟحٛ٤ةٛي ـة ٟحٌٕلةٚ ,ٕٕ٘:ٔ ٛحٌوٜةخث,ٖٖ٘:ٕ ٚ
ٔٔٔ ٖٓٙ:زٗ ِ
ٚ ,ٕٗٗ:ٕٚحٌّف ّٜةةةةةةً ٚ ,ٕ2ٙٚ ٕ٘ٙحٜٔ٦ةةةةةةخؾ ٍٔ ,ٔ2ٔ:لةةةةةةُ,٘ٙ٘:ٕٚ ,ٖ2٘:ٔٚ ,ٔٔ٘ :
ٚحٌظةةٌٚ ً١٠حٌظىّ١ةةً ٗٚ ,ٕٔ2:3 ,ٖٖٕ:ٙ ,ٔ25:٘ ,ٖٓ٘:حٌّمخٛةةي حٌٕل٠ٛةةش ٍٕ ,ٙٗ:لةةُ,ٕ3ٕ :
ٚحٌوِحٔش ٍ ,ٕٔٓ:2لَُٗٚ ,5ٓٗ :ف أر١خص حٌّؽٍٕ ,ٕٕٗ:ٕ ٟلةُٚ .ٖٖٔ :حٌَٚح٠ةش حٌّ٘ةٍٛٙس:
ؿخث١خا.

ﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯤ ﯥ ﯢ ﯣ ﯦ ﯧ ﯝ ﯞ

ﯟ ﯠ ﯡ ﯨ ﯩ ﯤ ﯥ ﯦ

يجاـ» جا يف د بعد ال يت الشاىد واليعليق عليو
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كعلٌ ي معىدلػ و(ٕ) :مقابلػ ٍ ومَازنػ ٍ ّينػَين اظتقابلػ يف رتػ اظتءنّػث مَازنػ (ٖ) النػَف

يف اصتم اظتذّر

(ٗ)

كج ا ور(٘)
ب ً
كعلٌ ي قيػ ٍر و
جر اصتَار هاورة اهرور وغتاورتو
ّما يف ّ

()ٙ

و
حترّو وانُياح ما ق لو ألُاً
كعلٌ ي كج بّ ,انقالب َّ من الَاو واليا عند ّ
كعلٌ ي ج ا وزّ ,ل اؽ عالم اليانيث للمسند اهازي اليانيث الظاىر()5

و
تغليو(ّ )3العمرين
كعلٌ ي [ٖ٘ٔج]
كعلٌ ي اختصى ور( ّ )2ذؼ نَف مضارع «ّاف» اهاوـ بالسَّف بشر و(ٓٔ)
تخفيفّ ,نقَ حرّ قتاة «يرأى» للساّن ق لها مث حذ ها ختُيُاً(ٔٔ)
و
كعلٌ ي

كعلٌ ػ ػ ي داللػ ػ ػ ح ػ ػ و
ػىؿ ّمػ ػػا يف حػ ػػذؼ العامػ ػػَ يف قَلػ ػػك« :اعتػ ػػالؿ» أي :ىػ ػػذا أو
انظره(ٕٔ)
()1

«اهػػاور للمنصػػرؼ للمشػػاّل » ّػػذا يف د وليسػػت يف أ و ب و ج وذلػػك ّصػػرؼ (ْالْػػَ) يف قَلػػو تعػػاُف :ﭽﰀ

()2

مر ذلك يراج (ٕٔ أ)
ﮈ ﮉ سَالسِالً  ١ﰀ ﰀ ﭼ ابنساف  ٗ :ٚٙوقد ّ
 :َ:ٕ٠حٗ٤زخٖ ٚحٌٕ:خثَ (حٌظعخىي) ٔ.ٕٖٔ:
ـ ٟحٌف :3ٖٙ:ٕ ٞ١ـبّٔٗ ـِٛ ٟحُٔش.

()3

» لي يف د

()4

من قَلو «ّينَين اظتقابل

()5

عٕي ــخيِٚ :ـخٍٚس :َ:ٕ٠ .حٗ٤زخٖ ٚحٌٕ:خثَ (حٌـٛحٍ) ٔٚ .ٖٕٕ:لي َِّ ِؼخٌٗ (٘ةٌح ؿلةَ ٟةذٍّ
هَد)َ٠ .حؿع (23أ).

()6

ّذا يف د وليست يف أ و ب و ج

()7

حٌعزةةخٍس ـةة ٟى« :وٍلةةخق عِ٩ةةش حٌظؤٔ١ةةغ ٌٍعخِةةً حٌّٔةةٕي ٌّـةةخُ ٞحٌظؤٔ١ةةغ» .ومٌٛةةٗ طعةةخٌ :ٝﭽ ﯔ ﯕ
ﯖ

()8
()9
()10
()11
()12

ﭼ حٌم١خِةةةش ٘ .2 :5اً ٌةةةٍٚ ٛىص «ٚؿّعةةةض» ٌـةةةخُ:ٕ٠ .ةةةَ :حٍط٘ةةةخؾ حٌ٠ةةةَد ٕ5ٖ3:

ٚحٌظ٠َٜق ٔ.ٗٔٓ:
 :َ:ٕ٠ا٩ٛف حٌّٕ ك (رخد ِخ ؿخء ِؼٕٚ ٕٖٙ )ٔٓ5 ٝحٌٍزخد ِٚ 23:5ؽٕة ٟحٌٍز١ةذ (حٌمخعةيس
حٌَحرعش) ٓٓٚ 2عَ ّٚح٤ـَحف  ١حٌميّ٠ش ٕٚ ,ٕ٘:حٗ٤زخٖ ٚحٌٕ:خثَ (حٌظؽٍ١ذ) ٔ.ٕ33:
 :َ:ٕ٠حٗ٤زخٖ ٚحٌٕ:خثَ (ح٨هظٜخٍ) ٔ.ٙٙ:
وٌح ِؼً رٗ حٌٔ ٟ١ٛ١ـ ٟحٗ٤زخٖ ٚحٌٌ ٞـ ٟحٌظ٠َٜق ّٔ ٕ٘2:
أْ كٌـٙخ ٌٍظوف١ؿ.
حٌعزخٍس ـ ٟى :و « »َٜ٠رمٍذ كَوش حٌِّٙس اً وخْ أ٠« ٍٗٛةَأٌٍٔ »ٜةخوٓ لزٍٙةخ ـلةٌـض طوف١فةخا.
 :َ:ٕ٠حٌٍزخد ٕ.ٖٙ٘:
حٌعزخٍس ـ ٟى :وّخ ـ ٟكٌؾ حٌٕخٛذ ـ ٟلٌٛه« :حٌ٩ٙي» أ :ٞحٔ.َٖ:
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كعلٌ ي و
أصلّ ,السَّف يف ال نا وّاالْيص اب

(ٔ)

و
تحليل باظتهمل
كعلٌ ي

كعلٌ ي إ عى ور بّسر اعتماة وباظتعجم

كعلٌ ي تضىد

(ٕ)

كعلٌ ي أكلا.

ػذَّر إرتػػاالً(ٖ) «التػػىج» بالَُقي ػ واصتػػيم وأاػػلو (ٗ) :تػػاج الػػدين
ك ػػرح ذلػػك اظتػ َ

ا،يصر ا ذُّر
مر؛ أل ّف اظتل ّقب بو يّره ذلك
ورواه بعضهم :ذي ٌ ّما ّ

وىَ(٘)« :أزتد بن ع د القادر بن أزتد بػن مكتػ ـ» -بصػي اظتُعػَؿ مػن «الّػيم»-

()ٙ
ػت
فػػي تركرت ػ  :قػػاؿ اظتصػػنّف [ٕٖٔب] يف «ب ي ػ الَعػػاة»  :اشتهػػا «قيػػد األوابػػد» وقُػ ُ
عليها خبطّو يف احملمَدي يف الث غتلدات انيهى

ػمىع» مثػػل قػ ل م :امػرأة ثػ يىء :باظتثلثػ اظتُيَحػ وبعػػد
فقػػىؿ :ق لػ « :علٌػ ي ػ و
اظتهمل ػ ( )5السػػاّن حتيي ػ ٌ [ٕٔٙأ] كال يقػػىؿ :رجػػل أث ػ ل :بػػَزف «أَ َعػػَ» م ػ أ ّف لّػػَ
منهما دياً(ٔ)
()1

يف د :وعػػدـ الي يػػري قػػاؿ ابػػن الطيػػب بعػػد نقلػػو ّػػالـ ابػػن ع ػالّف ٕ :ٛٙ٘:ويػػا يف ّػػالـ ابػػن مّيػػَـ أ ّف اظت ػراد مػػن

()2

«بّسر اعتماة وباظتعجم وعلّ ُ تضاد» ْقطت من ب و«باظتعجم » ليست يف د
ِؼًّ عٍ ٝأٔٛحع حٌعًٍ ٘ةٌٖ عٍة ٟك١ةيٍ ـةِ ٟم ّيِةش حٌَّطـةً ِ ٖٕ-ٕ2ةٓ وة َ٩حرةٓ حٌو٘ةخدٚ ,ى.

األاَ ال قا عليو ّػ«اْي َذ» وؿتَه

()3

()4

١ٌٚي حٌَٔحلز ٟـِ ٟمخٌٗ «ِ:خَ٘ حٌظعٍ ً١حٌٕل ٞٛـ ٟوظخد حٌظٌٚ ً١٠حٌظىّ »ً١حٌٌ َٖ٘ٔ ٞـِ ٟـٍةش
حٌظَحع حٌعَر ,ٟحٌٜخىٍس عٓ حطلخى حٌىظخد حٌعَد ريِ٘ك ,حٌعيى  ,35 ,3ٙعخَ ٕٕٓٓ.
«واصتيم وأالو» ّذا يف د ويف أ و ب و ج :ولتيمَ أي

()5

الع ػػارة يف د :ذي ػ ٌ أل ّف اظتل ّقػػب ب ػػو يّ ػػره واشتػػو ق ػػاؿ ابػػن الطي ػػب ميع ّق ػاً :و يػػو نظ ػػر؛ أل ّف «أؿ» إذا ّانػػت نائ ػ ع ػػن

()6

اظتضاؼ إليو أو للّماؿ انيُى ما يَُىم النقص الذي همَه من حذؼ اظتضاؼ إليو
رؽ١ش حٌٛعخس ٍٔ ,ٖٕ5:لُ ,ٕٕٙ :طٛـٕٓ ٟش . ٘5ٗ2

()7

ٌٔ١ض ـ ٟى.
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(ٕ)
الس ِّّيت»
يف «اظتص اح»  :الثدي للمرأة وقد يقاؿ يف الرجَ أيضاً قالو «ابن ّ

ػألوؿ دوف الثػػآف وإالّ
كلػػيس ل ػرلك اظتنػ ِ يػػو علٌػ ه ػ ل السػػمىع مػػن العػػرب لػ ّ
(ٖ)
ٍ
مقيض صتَاز َّ
بَّ من النَعني
ُ
قياـ الَاف ّ
ك«علٌػ ػ ي تش ػػبي و» :مث ػػل إعػ ػراب المض ػػىرع عنػػد ،لػ ّػَ آ،ػػره عػػن مَجػػب بنائػػو؛

لمش ػػىب ت (ٗ) اال ػػم يف تعاق ػػب مع ػ ٍ
ػمك
ػاف تنّش ػػف ب ػػابعراب ّم ػػا يف« :ال تاّ ػ ْػَ الس ػ َ
وتشػػرب ُُُ اللػػنب» ّمػػا مػػر ػػن ّف أردت النهػػي عػػن ّػػَ جػػاٍ
ػت(٘) «تشػػرب» أو عػػن
ػ
م
جا
َ
ْ َ َ
َ
ّ
ّ
اصتم ػ نص ػ يَو أو إباح ػ الثػػآف ر عيػػو اش ػ و تعاقػػب اظتعػػآف اظتقيضػػي لضع ػراب لي ػَارده علػػى
االْم يف ؿتَ« :مػا أحسػن زيػد( »)ٙاحمليمػَ لليعجػب واالْػيُهاـ والنُػي إالّ أ ّف تلػك اظتعػآف
()ٚ
اب ّاف يو( )3أاالً ويف الُعَ يّشػُها ىػَ
ر
ابع
ال
إ
يّشُها
ال
االْم
على
الَاردة
ّ
ُ
أو إظهار العَامَ ّاف يو رعاً()2

ػري معػ ٍ
ػارض وَف كتعػػَ ش ػ وَ
كبطػػىء بعػػض ال ػػمىء لمشػػىب ت ى الحػػرؼ َش ػَهاً ذػ َ
الُعَ مقيضياً لل نا ّما ْلّو «ابن اضتاجب»(ٓٔ)

()1

:ٕ٠ةةَ :حٌؽَ٠ةةذ حٌّٜةةٕؿ ٔ٠ٍِ ١ ٕ3ٗ:ةةخْ عزةةةي حٌظةةٛحد ٚاٛةة٩ف حٌّٕ ةةك ٚ ٘5ٙطةةةخؽ

()2

حٌعَِ ّٚخىس (ػي.)ٞ
حٌّٜزخف حٌِّٕ َ١خىس (ػيِٚ .)ٞخ ٔمٍٗ عٕٗ ٌ ْ١ـ ٟى.

()3
()4

ػاـ الَاػػف بّػ ّػَ مق ػ ٍ
ػيض صت ػَاز ّ ػػَ يف تػػاج العػػروس م ػػادة ( ػػدي) :وام ػرأة
ّػػذا الع ػػارة يف د ويف أ و ب و ج :وقي ػ ُ
ديا  :عظيم الثديني وال يقاؿ( :رجَ أ دى) ،أل ّف ىذا ال يَّف يف الرجاؿ أي ِعظَم الثديني بيصرؼ

يف أ و ب و ج :ظتشا

()5

ـ ٟأ  ٚدٚ :ؿِِضٚ .حٌعزخٍس ـ ٟىٚ :طَ٘د حٌٍزٓ اْ أٍىص حٌٕ ٟٙعٓ وًٍّ ؿِِض.

()6

ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ٠ُ :يحٚ .ـ ٗ١طى ْٛحٌ١ٜؽش ٌٍظعـذ ـمٚ .٢حٌعزةخٍس ـة ٟى٧ٌ :عةَحد ـة ٟحٓ٨ةُ ـةٟ

()7

ِخ أكٔٓ ُ٠ي.
ّذا الع ارة يف د ويف أ و ب و ج :أ ّف اظتعآف ليَارده

()8

أ :ٞحٚ .ُٓ٨ـ ٟى :ـٙ١خ .أ :ٞحّٓ٤خء.

()9

وٌح ـ ٟى ٚحٌفٚ ,3ٙ2:ٕ ٞ١ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :لَرخ ٛ٘ٚ .طلَ٠ؿَ٠ .حؿع (ٔٓٔ ٕٓٔ أ).

()10

َٗ :َ:ٕ٠ف حٌَ ٟٟعٍ ٝحٌىخـ١ش ٔٚ ٖ25:ٕٚ ٕ٘:أِخٌ ٟحرٓ حٌلخؿذ ٕ .٘٘ٓ:أِخ ح٨لظٜةخٍ
عٍٗ ٝزٗ حٌلَؾ ـٌِ٘ ٛٙذ حٌفخٍٓ ٟحٌٌ ٞكممٗ حرٓ ِخٌه .لخي ـ ٟأٚي هٛ٩ظٗ:
ٌ٘زٗ ِٓ حٌلَٚؾ ِئٟ
ٚحِ ِٕٗ ُٓ٨عَدٌ ِٚزٕٟ
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ك«علٌػ ػ ي ا ػ و
ػتغطىء» :كى ػػتغطىئ م أي :الع ػ ِ
ع» بيخُي ػػف
ػرب ب ػ ػ«تى ػ ػ ىر ىؾ» ع ػػن « ىك ىد َ

(ٔ)
ػرتؾ »(ٕ) شػػاذ
ػديث «دع ػَا اضت ش ػ َ مػػا ودعػػَّم وذروا الػ َ
اظتهمل ػ األوُف و« َو َذ َر» وحػ ُ
(ٗ)
(ٖ)
ْي»
ّقرا ة :ﭽ ﭸ وَدَعَ َ ﭺﭼ باليخُيف وّاْي نائهم عن تثني «َْا » بيثني « ّ
ك«علٌ ي ا تثقىؿ» :كى تثقىل م ال اك في «يى ًع ي » ل ق ع ى بين يىء -وأُضتق ا

ب ػػاقي ح ػػروؼ اظتض ػػارع اْ ػػيطراداً -ككس ػػرة ول ػػذا ع ػػادت(٘) إذا ػ ّػمت ْػ ػَا ٌ أ ُػػيِ َ م ػػا
بعدىا ّاظت للمُعَؿ ؿتَ «يَلَد»( )ٙأو ال ّاظت للُاعَ من «اب عاؿ»(ّ )5ػ«يَلِد»()3
ُ
ُ

ك«علٌ ي ف و
ػرؽ» :كذلػك فيمػى ذهبػ ا إليػ مػن رفػ الفىعػل ك صػو المفعػ ؿ

للُرؽ بينهما ور األوؿ لَّنو عمد ًة ولقليو()2
ُ ّ
كفت ف الجم اظتذّر الساَف وما زتَ عليو ككسر ف المثطا وما زتَ عليو

لذلك

()1
()2

()3

(ٓٔ)

 :َ:ٕ٠حٍط٘خؾ حٌَ٠د ٕٚ ٙ5٘:حٌظٜةَ٠ق ّٔ٘ٚ ٗٔ:ةع حٌٛٙحِةع ٔٚ ,ٗ5:حٗ٤ةزخٖ ٚحٌٕ:ةخثَ
ٕ.٘٘:
ـ ٟى :رظوف١ؿ حٌيحي.
أهَؿةةٗ أرةة ٛىحٚى ٚحٌٕٔةةخثٚ ٟحٌ زَحٔةةٚ- ٟلةةخي حٌٔةةٛ :ٟ١ٛ١ةةل١ق -رٍفةة ٚ ::حطَوةةٛح حٌظةةَن ِةةخ
طَوٛوُ:ٕ٠ .ةَ :ـة ٞ١حٌمةيٍ ,ٖ٘ٓ:ٖ َ٠لةُٚ ,ٕٗٔ3 :و٘ةؿ حٌوفةخء ٍٔ ,ٖ3:لةُٚ .5ٕ :لةي ِةَّ
ّ
ـ٘خً.
لَ٠ذ ِٕٗٚ .عزخٍس ىٚ :أ ِّخ كي٠غ...
حٌ٠لٚ .ٖ :2ٖ ٝلي َِّ ّ
أْ حرٓ عزخّ ٍـعٙخ اٌ ٝحٌٕز ٍٝٛ ٟهللا عٍ ٟ٘ٚ ٍُٓٚ ٗ١لَحءس ِـخ٘ي

ٚعَٚس ِٚمخطً ٚحرٓ أر ٟعزٍش ٠ِ٠ٚيَ٠ .حؿع ( ٔٓٙ ٙٙأ).
ْي» لي يف د ينظر :اليذييَ واليّميَ ٕ ٔٙ:واليصري ٔٙ٘:
()4
قَلو «وّاْي نائهم عن تثني َْا بيثني ّ
أ :ٞـخء «٠عي»  ٟ٘ٚحٌٛحٚ« ِٓ ٚعي».
()5
()6

«ؿتَ يَلد»ّذا يف د وقد ْقطت من أ و ب و ج و «أ ي » يف د :ي
أ :ٞأَـ َع ًَ ُ٠فعً اـعخ٨ا.
ِٓ «أٌََٚي» :َ:ٕ٠ .حٌٍزخد ٕ.ٖٖ٘:

()9

ٌٔ١ض ـ ٟى :َ:ٕ٠ٚ .حٌعًٍ ٓٗٔ ٚحٌوٜخثٚ ٗ2:ٔ ٚأَٓحٍ حٌعَر١ش ٚ 35حٌٍزخد ٔ.ٕٔ٘:

()10

مّاعا يف د :للُرؽ بني ال ابني ينظر :العلَ  ،ٗٛوأْرار العربي  ،ٜٙوالل اب ٔٔٔٓ ،ٜٔٓ:

()7
()8
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ك«علٌ ي ت كي و » :مثل إدخىل م الط ف الخفيف كالنَف الثقيل في فعػل المػر,

لتأكي إيقىع  .وّذا يف ذري(ٔ) األمر لذلك

(ٕ)

ك«علٌػ ي تع ػ و
يض» مثػػل تع يض ػ م المػػيم [ٖٔٙج] فػػي «اللٌ ػػمَّ» مػػن -بػػدؿ-

ً
حرؼ الط اء(ٖ) ال كتم بينهما إال للضرورة ّقَلو[ :من الرجا] [ٖٓٔد]
أقَؿ يااللهم يااللهما(ٗ)
ّ
ّ

ك«علٌ ي ظي ور» :مثل كسرهم أحػ السػىكطين إذا التقيػى فػي الجػاـ

ؿتػَ :ﭽﭼ

()1

ّذا يف د ويف أ، :ب ويف ب و ج :جاا

()2

ّذا يف ج ويف أ و بّ :ذلك ويف د :ظتا ذُّر
 :َ:ٕ٠حٌىظخد ٕٚ ٔ2ٙ:حٌّمظ٠ةذ ٗٚ ٕٕٗ:حٌعٍةً ٕٗٓ ٚأٓةَحٍ حٌعَر١ةش ٕٔٔ ٚحٜٔ٦ةخؾ

()3

(حٌّٔةةةةؤٌش ١ ٕ2ٓ )ٗ2 :ؿةةةةٛىس ِزةةةةَٚن ٚحٌٍزةةةةخد ٔٚ ٖٖ3:حٍط٘ةةةةخؾ حٌ٠ةةةةَد ٕٗٔ2ٖ:
ٚحٌظ٠َٜق ٌٕ٘ٚ .ٕٕٗ:ح حٌٌّو ِٓ ٍٛأٔٙخ طعٍ ٞ٠ٛأ ٞحٌزٚ ٓ١٠َٜحٌىٛـّ ْٛ١
أْ أ« ٍٗٛرةخ هللا
أ ِّٕخ روٚ .»َ١كٌؾ ِٕٗ ِخ كٌؾ ٌىؼَس حٓ٨ظعّخي ٚحٌظوف١ؿ.
()4

ٓزك طوَ٠ـٗ.
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ﭽ ﭶ ﭷﭼ( )1حم ػ ػالن لّس ػػرىم علػ ػػا الجػ ػػر يف الّس ػػر؛ إذ ه ػ ػ أي :اصت ػػر يف االْ ػػم
ظيره(ٕ)ِ :
اصتاـ يف الُعَ
()3

ك«علٌػ ي قػ و
إف» ظتػػا
ػيض» :مثػػل صػػو الطكػػرة بػ ػ«ال» حم ػالن علػػا قيض ػ ى « َّ

قدمناه يهما

()4

ك«علٌػ ػ ػ ي حم ػ ػ وػل عل ػ ػػا المعط ػ ػػا» :مث ػ ػػل ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ ذ ٌكػ ػ ػر فع ػ ػػل
()5

الم عظػ -وىػَ «جػا » -حمػالن ل ػى علػػا المعطػا ,كهػ الػ عظ .ولػَال ذلػك اضتمػػَ
()ٙ
ِ
اليانيث
هازي
لّاف األحسن يو لَّنو مسنداً ِّ
ٍ
وتناْب :مثل ق ل  :ﭽ سَالَسِالً ٍ ﭼ( )5نَ َف
ك«علٌ ي مشىكل و» وازدو ٍاج

ْالَْ» م أنّو ذري منصرؼ؛ ظتشاّل «أذالالً» اظتنصرؼ
«
َ
ػرب أي :نطقهػػم بػػو ّػػذلك أو :الن ػػاةِ
ك«علٌػ ي معىدل ػ و» :مثػػل جػػرهم أي :العػ ِ
ٌ

أي :حّمه ػ ػػم ب ػ ػػو( )3مػ ػ ػػى ال يطصػ ػ ػػرؼ بػ ػ ػػىلفت -األوُف« :بالُي ػ ػ ػ »؛ أل ّف «الُ ػ ػػي »

ػف مػػن [ ٕٔٚأ] الر ػ ثػػم
[ٖٖٔب] مػن ألقػػاب ال نػػا  -حمػالن علػػا الطصػػو؛ ألنػّػو أ،ػ ّ

عػىدل ا بيط مػػى أي :النصػ ِ
ػب واصتػػر فحملػ ا الطصػػو علػػا الجػ ٌػر فػػي جمػ المؤ ػػث
السىلم؛ ل اً لليعادؿ()2

()1

حٌزّٕ١ش«ٚ .ٔ :23 :وفَٚح» ٌٔ١ض ـ ٟى.

()2
()3

مر يف ّالـ اصتاوِف ( ٔٔٙأ)
ّذا عند جاؿ ويف النسخ :نظري ينظر :الل اب ٕ ٚ٘:وقد ّ

عٕي ــخئٜ :ز.ُٙ

()4

حٌزمَس ٕ.ٕ5٘ :

()5

ُحى عٕي ــخيِ ٟ٘ٚ :ئٔؼش.

()6

يف د :ظتءنث

()7

ِٓ ل ٌٗٛطعخٌ :ٝﭽﰀ

()8

حٌعزخٍس ـ ٟى :أ ٞحٌعَد رّعٕ ٝحٌٕ ك أ ٚحٌٕلخس رّعٕ ٝحٌلىُ.

()9

 :َ:ٕ٠أَٓحٍ حٌعَر١ش ٚ ٙ5 ٙٙحٌٍزخد ٔ.ٕٔٓ-ٔٓٔ:

ﮈ ﮉ ١ ٠ﭼ حٔٔ٦خْ .ٗ :5ٙ
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ك«علٌ ػ ي مجػػىكرةو» :مثػػل الجػػر بىلمجػػىكرة -األ،صػػر واألظهػػر :ػػا(ٔ) -فػػي
ّػق «ٍ ،
ق ل م« :جحػر ػو خ و
ػرب» الر ػ ُ لَّنػو اػُ َ اظتر ػَع إالّ أنّػو ظتػا جػاور
ػرب»
ي
ّ

اظتضاؼ إليو ُجّر باصتَار
« ّاً»
َ

ك ػم الـ «لل» فػي :ﭽ احلمكُ ُلّهك ﭼ لمجىكرت ػى الػ اؿ ُيػو الض ّػم بػػاصتَار
(ٕ)

وأ ّف ابت اع(ٖ):

والذي عند ذريه أ ّف ىذا من باب ابت اع ال اصتَار
ّإما ضترّ ٍ ق لَو ّما ذُّر
بعده ّما يف قَلو :ﭽاحلمُِ ُِّه ﭼ(ٗ) بّسر الداؿ إت اعاً لّسرة الالـ
أو َ

حرؼ ق لو ؿتَ :ﭽيف إمّ(٘) اُكتابﭼ( )ٙبّسر اعتماة ()5
ٍ
أو ضترّ

()3
ٍ
َ ،ػ ُػَؾ»
َ ،ػ ْػَؾ» بن ػػا ً عل ػػى ّأع ػػا معرب ػ ٌ ٍرّ ػ مق ػ ّدرٍة واألا ػػَ «أ َ
أو بعػػده ؿت ػػَ« :أ ُ
(ٔ)
ك» ُ ّرّت اطتا إت اعاً للَاو ناْ يها
ّػ« َرتَلُ َ
()1

أ :ٞح٤هٚ َٜحٟٚ٤ق أْ ٠مٛي «رٙخ»  ٨رخٌّـخٍٚسّ ّ
 ْ٤حٌّمخَ ِمخَ اّٟخٍ.

()2

الع ارة يف دُ :يو الر باصتَار ،والذي عند الن اة أ ّف ىذا من باب ابت اع ،ال من باب اصتَار يراج ( ٜٛأ)

()3

 :َ:ٕ٠أَٓحٍ حٌعَر١ش ٕ٘ٗٚ ,حٗ٤زخٖ ٚحٌٕ:خثَ ٔ.ٔ٘:

()4

حٌفخطلش ٔ .ٔ :أِخ لَحءس  ُّ ٟحٌيحي ٚحٌ َ٩ـ٦ ٟٙرَح٘ ُ١رٓ أر ٟعزٍش ًٚوَ حرةٓ ؿٕة ٟأّٔٙةخ لةَحءس
أً٘ حٌزخى٠ش ٚحٌّٔ ٓ١أٔٙخ ٌؽش ٌزع ٞلٚ .ْ١أ ِّخ حٌىَٔ ـ ٟٙعةٓ حٌلٔةٓ ٠ُٚةي رةٓ عٍةٍٚ ٟإرةش
٘ٚةة ٟأؼةةَد ِةةٓ حٌٚ٤ةةٙٔ٤ ٝةةخ اطزةةخع كَوةةش حٌّعةةَد ٌؽ١ةةَٖٔٔٚ .ةةزٙخ حٌٔةةٌّ ٓ١ؽةشا ٌظّةةٚ ُ١رعةةٞ
ؼ فخْ .لخي حرٓ ؿٕٚ :ٟوّ٘٩خ ٗخً ـ ٟحٌم١خّ ٚحٓ٨ظعّخي اّ ٨
أْ ِٓ ٍٚحء ًٌه ِةخ أًوةَٖ ٌةه
ّ ٛ٘ٚ
أْ ٌ٘ح حٌٍف :وؼَ ـ ٟوٗٚ ُِٙ٩خع حٓظعّخٌٗ ٌّ ُ٘ٚخ وؼَُ ـ ٟحٓظعّخٌ ُٙأٗة ّي طؽ١١ةَحا وّةخ
ؿخء عٌٌٌٕ ُٙه٠ ٌُ :ه  ٨ٚأَ ْى ٍِ  ٌُٚأُرًْ ٚأ ٖ٠طمٛي ٚؿخ ٠ـٓٚ ٟخ ٔ٠ةٗٚ ٛةزّ٘ٛٙخ رةخٌـِء
حٌٛحكي ٚاْ وخٔخ ؿٍّش ِٓ ِزظيأ ٚهزَ ـٜخٍص «حٌلّ ُي ُهلل» و « ُعُٕك» ُُٕ١« ٚةذ» «ٚحٌلّة ِي ِهلل» وة
«اِرًِ» « ٚاِ ِؿةً» .اّ ّ٨
أْ «حٌلّة ُي ُهلل» ر٠ةُ حٌلةَـ ٓ١أٓةِ ًٙةٓ «حٌلّة ِي ِهلل» رىٔةَّ٘خ:ٕ٠ .ةَِ :عةخٟٔ

()5

حٌمةةةَآْ ٔٚ ٗ ٖ:حٌّلظٔةةةذ ٔٚ ٖ5:حٌزلةةةَ حٌّلةةةٚ ٖٔٔ:ٔ ٢١حٌةةةيٍ حٌّٜةةةٕٗ ٗٔ:ٔ ْٛ
ّ٘ٚع حٌٛٙحِع ِٔٚ ,٘3 ,ٗٔ:عـُ حٌمَحءحص ٔ.ٗ:
«ـ ٟا َّ» وٌح ـ ٟحٌفٚ ٞ١ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :ـؤِخ.

()6

حٌِهَؾ ٖٗ ٟ٘ٚ .ٗ :لَحءس كِّس ٚحٌىٔخث ٟـ ٟحٌ :َ:ٕ٠ .ًٛٛحٌزلَ حٌّلةٚ 5ٓ3 ٢١اطلةخؾ

()7

ـ٩٠ء حٌزَ٘ ِٕٚ ٖٗ٘:عـُ حٌمَحءحص .ٖٗ5:3
ِٓ ل« ٌٗٛأ ٚرعيَٖ وّخ ـ ٟل ٌٗٛحٌلّ ِي ِ ّهلل رىَٔ ٓ »...م ِٓ ٢ى.

()8

أ :ٞحّٓ٤خء حٌٔظش.
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ك«علٌ ي كجػ و
ب» :كذلػك كتعلػيل م(ٕ) رفػ الفىعػل ك حػ ه مػن(ٖ) األحّػاـ

الن َي الَاج اناع ً

ك«علٌػ ي جػ ازٍ» :كذلػػك مػى ذكػركه فػػي(ٗ) تعليػل اإلمىلػ مػن ال ػبىب اهػػَزة
ػذَّر مػن تلػك األْػ اب(٘) علٌػ ه لجػ از
عتا المعركف عند علما العربيػ فػإ ٌف ذلػك اظت َ
اإلمىل في مى أميل ال ل ج ب ى؛ إذ ىي غتَزةٌ ال مَج ٌ
ػَع علػػى ذػػريه :مثػػل :ﭽ ﰑ ﰑ ﰑ ﰑ ﭼ ( )ٙذلّػػب
ك«علٌػ ي تغليػػوٍ» لنػ ٍ

اظتػػذ ّّر علػػى اظتءنػػث ادرجهػػا يػػو والي ليػػب يّػػَف تػػارةً للشػػرؼ وأ،ػػرى للخ ُّ ػ وأ،ػػرى
للّثرة()5
مثل بىب الترخيم وىَ حذؼ آ،ر الّلم ختُيُاً
ك«علٌ ي اختصى ور» للّلم  :ي
()8

ك مث ػ ُػَ ح ػػذؼ ن ػػَف ﭽ ﭔ ﭕﭼ( )2م ػػن مض ػػارع «ّ ػػاف» اه ػػاوـ بالس ػػَّف إذا َف
ْاّن و مري ٍ
نصب
يل َقها ٌ
ُ
(ٓٔ)
كعلٌ ػ تخفيػ و
نعمػػا(ٔ) لػػَ بقيػػا ٍاعتمػػا لػػث ُقال بيَاليهمػػا وت ػَاِف
ػف كىإلدغػػىـ
ّ
()1

وىػػي الضػػم وىػػذه ع ػػارة د ويف أ و ب و ج :وابعػػالؿ أ َ
َ،ػ ُػَؾ ّجملػػك رّػػت اطتػػا بالضػػم إت اع ػاً لل ػَاو وبنػػا ً
أُ ،ػَؾ» ت عػت اطتػا حرّػ مػا بعػدىا -وىػي الػَاو -اْػيثقلت الض ّػم علػى الػَاو ػذ ت
ل قييها ومراده :أالها « َ

ينظػػر :ابنصػػاؼ (اظتسػػال  ،ٔٚ:ٔ )ٕ :وط جػػَدة مػػبوؾ ٖٔ ،وأْ ػرار العربي ػ  ،ٜ٘والل ػػاب ٔ ،ٜٓ:ٔ،ٜوارتشػػاؼ
الض ػػرب ٕ ،ٖٛٙ:وقتػ ػ اعتَامػ ػ ٔ ٕٔٗ:ويف الُ ػػيض ٕ :ٛٚٗ:واألا ػػَ« :أ ،ػػَؾ» ّرّ ػػت اطت ػػا إت اعػ ػاً للػ ػَاو و
()2

ظتناْ يها
وٌح ـ ٟى  ٚيٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٌ :ظعٍ ٛ٘ٚ .ٍُٙ١طلَ٠ؿٚ .عٕي ــخي :طعٍ.ٍُٙ١

()3

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :عن

()4

ْقطت من أ و ب و ج

()5

ـ ٟى ِٓ :أٓزخرٙخ.

()6

حٌظلَ.ٕٔ :ٙٙ ُ٠

()7

 :َ:ٕ٠حٌزَ٘خْ ـ ٟعٍ َٛحٌمَآْ (حٌظؽٍ١ذ) ٖ.ٖٕٓ:

()8

ؿعً ــخي حٌٛح ِٓ ٚح٠٢ش.

()9

ِٓ ل ٌٗٛطعخٌ :ٝﭽ ﭑ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭢ ﭣ ﭤﭼ حٔ٤فخي: 3

()10

ٖ٘.
ومثَ ختُيف ابدذاـ
يف أ و ب و جُ :
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األوؿ وإدذامو
حرّيهما ُخ ُُّا بنّْاف ّ
ٍ
(ٕ)
ك«علٌ ي و
اْػيَ َ اذَ» لي ّػرؾ
ػاس بابػو « ْ
أصل» :أي :بقا عليػو ك ػ ﭽﰑﭼ ؛ إذ قي ُ
انُياح ما ق لها حاالً إالّ أنّو أُبقي على أالو تن يهاً عليو(ٖ)
الَاو يو أاال ً و ِ
ك«ييػ ىؤٍك ىرُـ» إذ مقيضػػى قياْػػو حػػذؼ اعتمػػاة لّنّهػػا أُبقيػػت تن يهػاً علػػى األاػػَ قػػاؿ

شاعرىم[ :من الرجا]

(ٗ)

أىَ ألَ ْف يػُ َءَّْرما
[ ننّو] ٌ
[ٖٔٚج]كصػ ً
ػداع لػػو ّضػػرورةٍ أو تناْػ ٍ
ػب أو اعي ػػار زواؿ
ػرؼ مػػى ال يطصػػرؼ لػ ٍ
إحدى علّييو(٘) رداً ألالو وىَ الصرؼ
()ٙ
ك«علٌ ي أكلا» :كق ل م أي :الن اةِ :إ ٌف الفىعل أكلػا :أح ُّػق برتبػ التقػ ٌ يم

من المفع ؿ أي :بو()ٚ؛ ألنّو اظتراد عند اب الؽ وذلك لشرؼ الُاعَ وَّنو عمد ًة وال

()1

أ :ٞحٌلَـ ٓ١حٌّيؼّ.ٓ١

()2

ِٓ ل ٌٗٛطعخٌ :ٝﭽ ﰀ ﰀ ﰀ

()3

ﭼ حٌّـخىٌش .ٔ2 :٘3
أ ٞعٍ ٝح.ًٛ٤

()4

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :اّرمَه إنو ألىلو ألنػو يءّرمػا والايػادة مػن اظتصػادر رجػا نسػ و يف اليصػري (ٕٚ٘ٔ:

()5

رقػػم )ٜٚٓ :أل حيػػاف الُقعسػػي وقػػاؿ ال ػػدادي :وقػػد بال ػػت يف مراجعػ اظت ػَاد واظتظػػاف لػػم أجػػد قائلػػو وال تيميػػو
وى ػػَ اظتقيض ػػب ٕ ٜٙ:واألا ػػَؿ يف الن ػػَ ٖ ٔٔ٘:واطتص ػػائص ٔ ٔٗٗ:واظتنص ػػف ٔ ،ٜٕٔ ،ٖٚ:وابنص ػػاؼ
ٔ ٔٔ:و ٚٛ٘:ٕ ٕٖٜرق ػػم ٔ:وش ػػرح اظتل ػػَّي ٕٖٗ وش ػػرح تصػ ػريف الع ػػاي ٕ ،ٚاظتقاا ػػد الن َيػ ػ ٖٖ٘ٙ:
رقم ٕٔ٘ٙ :وقت اعتَام  ٕ٘ٔ:ٙرقم ٖٔٛٔ :وشرح شَاىد الشا ي ٗ ٘ٛ:رقمٕٖ :
ّذا الع ارة يف د ويف أ و ب و ج :حذؼ عل ومّاف «أو» السابق يف اظترتني واو وقَلػو «رداً ألاػلو وىػَ الصػرؼ»

()6

يف أ و ب و ج و س :اليق ّدـ

ﮉ ١ ٠ﰀ ﰀﰀ ﰀ ﰀ

ﰀ ﮈ

لي يف د
()7

«أي بو» يف أ و ب و ج :لي َيو وْقطت «بو» من د
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ﰀﰀﰀﰀ ﰀ

ّذلك(ٔ) اظتُعَؿ بو

ك«علٌ ي دالل و
حىؿ(ٕ)» :كق ؿ المسػت ل ,أي :ال ِ
ػالؿ(ٖ).
ػب رؤيػ اعتػالؿ :ال ي
ٌ
أم :هػػرا ال ػػالؿ .فحػػرؼ اظت يػػدأ -وىػػَ اْػػم ابشػػارة -ل اللػ الحػػىؿ القائمػ بػػالرائي
علي .

()4

ك«علٌ ػ ي إ ػػعى ور» :كق ػ ل م فػػي(٘) جم ػ «م ػػا»« :م ى ػ ٍ ف» بفػػت مػػى قبػػل

حترّػت اليػا وانُػي مػا ق لهػا
ال اك إ عىران بأ ٌف المحػركؼ أل ه
ػف ,واألاػَ «مَْػيَف» ّ
ُقل ت ألُاً مث حذ ت ظتالقاهتا ْاّن ً الَاو الساّن ()ٙ
ُ
َ
تضىد» :مثل ق ل م في الفعىؿ [ٕٔٛأ] التي يج ز إلغىؤهى ّا عاؿ
ك«علٌ ي ٍّ
()8

القلَب :متا تق ٌ مت على اظتعمػَؿ( )5أك أي ٌك ت بىلمص ر أك بضميره لم تيػ ٍلػ ى
ُ،رت؛ لمى [ٖٗٔب] بين التأكي ا ذُّر كاإللغىء من التٌضى ٌد؛ ن ّف
تيػ ٍل ى أصالن ,وإف أ ّ
ٍ
الياّيد طتال و
ابل ا
مقيض( )2لضقتاؿ وعدـ االعيداد و ُ

(ٓٔ)

()1

ّذا يف د والُيض ويف أ و ب و ج :ولذلك وْقطت «ال» منها و «َّنو» يف د :ولَّنو

()2

ْقطت من أ و ب و ج

()3

ْقطت من أ و ب و ج

()4

لخي حرٓ حٌ ١ذ ٕ٠ٚ :355:ـةٜٔ ُٛةزٗ رفعةً ِلةٌٚؾ ٌيٌ٨ةش حٌلةخي أ٠٠ةخا ,أ :ٞحٔ:ةَٖٔٚ ,لة.ٖٛ
ٚحلظ َٜعٍ ٝحٌَـع  ّٗٔ٤حٌ:خَ٘ ٌزخى ٞحٌَأ ,ٞأّ ٚ
 ْ٤حٌٕٜذ ُ٠ف ُٙرخٌم١خّ عٍ.ٗ١
ْقطت من أ و ب و ج

()6

 :َ:ٕ٠حٌظ٠َٜق ٕ.٘ٔٔ:

()7

ـ ٟحٌف :353:ٕ ٞ١عٍ ٝحٌّفعٛي.

()8

عٕي ــخيٚ :أويص.

()9

ـ ٟأِ :ظمٚ .ٞـ ٟدِٕ :مٚ .ٞـ ٟىِ :مظٌٚ .ٟ٠عٍٙخ٠ :مظ.ٟ٠

()10

ػت ظنّػاً منطل ٌػق ،أل ّف
يف د :خبال و جا يف قت اعتَامػ ٕ :ٕٖٔ:ويقػ تَّيػد اظتل ػى صػدر منصػَب ،ؿتػَ :زيػد ظنن ُ
تَْػػا مقػػاـ الُعػػَ ،وحتذ ػػوّ ،ػػاف ّػػاصتم بػػني العػػَض واظتعػ ّػَض عنػػو ،وال كتػػَز اصتمػ بػػني
العػػرب تقػػيم اظتصػػدر إذا ّ
اظتعَض وينظر :ارتشاؼ الضرب ٕٗٔٔٔ:
العَض و ّ

()5
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كأمى «علٌػ ي التحليػل» باظتهملػ (ٔ) فقػ اعتػىص بػاظتهمليني
قىؿ «ابن مكت ـ»ٌ :

رت في ى أيىمىن ,فلم يظ ر
رح ى  -اعَ «اعياص» -كف ٌك ي
علي ي
باظتهمليني أي :اعُب ٌ
لي في ى يءه ,وما ّاف ّذلك ال يُيّلّم يو
كقىؿ الشػيخ « ػمس الػ ين ابػن [ٗٓٔد] الصػىئ » -باظتهملػ واظتعجمػ (ٕ):-

ق رأيتي ى أي :العل َ اظتذَّرة مرك رةن فػي كتػو المحققػين مػن الن ػاة ك ػ«ع ػد اهلل بػن
(ٖ)
شػىب»(ٗ) :بػاظتعجميني اظتُيػَح
أزتد بن أزت َػد بػن أزت َػد بػن ع ِػد اهلل بػن نصػر ابػن الخ ٌ
َ
(٘)

آ،ره مَحدةٌ
انيهما َ

اظتُيَح ّأوُعتما اظتشدد
(ٍ )ٙ
ُ،ر بيّنيُهػا يف «تػاريخ
ومر أ ّف يها ل ات أ َ
البغ ادم بنقتاؿ الدالني يف األشهر ّ
«تاريخ ي ب داد»()5
السػ ػلف :عػػن علمػػا العربي ػ ف ػػي [ حػ ػ ]
حىكيػ ػىن ل ػػى :للعلّ ػ اظتػػذَّرة ع ػػن ٌ

()8

()ٜ
ػرؼ
ػالـ ,واضت ُ
اال ت الؿ علا ا مي «كيف» ,بطفي حرفيٌت ػى ل ٌ ػى مػ اال ػم ك ه
ػاـ الُعػَ وىػَ« :أدعػَ»-
م االْم لي ّذلك -وال يرد «يا ز ُ
يد» لقياـ حرؼ الندا يػو مق َ
()10

ػل بػػال فىصػػل,
ك فػػي فعليٌت ػػى بمجىكرت ػػى الفعػ ى

ؿتػػَ :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨﭼ

()1

ٌٔ١ض ـ ٟى.

()2

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :اظتعجم تَيف ْن ٚٚٙىػ ب ي الَعاة ٔ ٔ٘٘:رقمٕٙٓ :

()3

ّذا يف د وقد ْقطت من أ و ب و ج

()4

طٛـٕٓ ٟش  . ٘٘ٙ5رؽ١ش حٌٛعخس ٍٕ ,ٕ2:لُ.ٖٖٔ٘ :

()5

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :اظتُيَحيني أوعتما اظتشددة
ـ ٟىٚ :ـٙ١خ .ىّ َِّ :ْٚ
أْ.

()7

ـ ٟى :ـ ٟطخٍ٠ن رؽيحى.

()8

حٌِ٠خىس ِٓ ــخي.

()9

يف أ و ب و ج :ينُي

()10

عٕي ــخيٌّ :ـخٍٚطٙخ.

()11

ِٓ ل ٌٗٛطعخٌ :ٝﭽ ﭤ ﭥ ﭦ

()6

ﭧ ﭨ ﭩ

()11

فتحلٌػل:

ﭪ ﭼ حٌفـَ ٚ .ٙ :32ل :ٌٗٛﭽ ﮍ ﮀ ﮁ

ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ حٌف.ٔ :ٔٓ٘ ً١
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ﮂ ﮃ

اؿتَ عي ىق -بضم ُػي ٍ رتػ «عقػدةٍ»(ٔ) -ي ػب  -ػا ذُّػر(ٕ) رتػ «شػ ه ٍ» -خ ً
ػالؼ
ى
ّ
خػ ً
ػالؼ الم ػ ه عي :بصػػي الُاعػػَ أي :أؿتلّػػت دعػػَى عػػدـ اشتيّيهػػا بعػػدـ إمّػػاف قسػػيميو
()4

يعني َُّعا منو؛ إذ ال قَ ْس َم(ٖ) َْى ذلك ا ت ا .
ّ

كأمى الصطف الثى ي من العلّػ -وىػي ذػري اظتطّػردة -فلػم يتع ٌػرض لػ «الجلػيس»
ٌ

اظتذَّر يف الُصَ م ذّره يف اليقسيم(٘) كال بيٌط  ,إذ األقساـ للمطردة
جيم
ٌ

السراج» :بُي اظتهملػ األوُف وتشػديد الثانيػ آ،ػره
كق بيٌط «أبَ بّر ػتمد بن ٌ
()6

تعليالت -والعػدوؿ ظتػا ع ّػب بػو
اعتالالت أي:
في «الص ؿ» الن َي فقىؿ:
ي
ُ

إنتا ٌ للدقّ ظتا يو من اليّلّف -الطح يين ربىف:

()1

عٕةةي ــةةخيَ :ع ْمةةي .لةةخي حرةةٓ حٌ ١ةةذ ٕ :33ٔ:لٌٛةةٗ ( َع ْمةةي) اٌةةن ...حٌ:ةةخَ٘ أّٔةةٗ رفةةظق حٌعةةٓٚ ٓ١ةةىْٛ
حٌمخؾِٜ ,يٍ «عمَيَٖ» اًح ٍر ٗ٠ٚ ,ييّ ٌٗ طـَ٠ي حٌفعً ِٓ عِ٩ش حٌظؤٔ١غٚ .ؿةَِ ََ ـة ٟحٌ٘ةَف رؤّٔةٗ

()2

ر ُّ ٠حٌ٘ٚ ٓ١ـظق حٌّٛكّيس ,ؿّع «ٗزٙش» رخٌ ٛ٘ٚ ,ُّ ٠حٌ٨ظزخّ .وّخ ـ ٟؼ َ١ىٛ٠حْ.
أ :ٞر ُ٠ـفظقُٚ .حى ـ ٟى :أ٠٠خا.

()3

ـ ٟحٌف :33ٕ:ٕ ٞ١لٔ.ُ١

()4

 َ:ٕ٠حٌَّطـً ٕ٘ ٗ ّٜٔٚ .ٕٙ ,ـ٠َ١ٚ« :ٕٙ ٗ١ةك حٌٕ:ةَ اْ ٓةزَص ٚلّٔةّض أْ طلٍٍٙةخ ,ـظمةٛي:
 ٨طوٍ« ٛو١ؿ» ِٓ أْ طى ْٛحّٓخ ا أ ٚـع٩ا أ ٚكَـخاٚ .لي ل ّيِٕخ ّ
أْ حّٓ٤خء ٘ ٟحٛٛ٤ي ,ـ ٩طىْٛ
ـع٩ا ّ
حٌفعً ا ٨أْ ٠ى ْٛرٕٙ١ةخ
 ْ٤ح٤ـعخي طٍٙ١خ اًح لٍض :و١ؿ طٕٜع؟ ٚو١ؿ طمٛي؟ ٚحٌفعً ٍٟ٠ ٨
َ
كةَؾّ ,
ٌ
 ْ٤حٌلةَؾ ٔ٠ ٨ةظمًّ
كخؿ ٌِ ِم ّيًٌٌٍٚ ,ه ـ ٟحٌظلم١ك ٌُ  ْ١ٌٚ .ٍِٗ٠ر« ٓ١و١ؿ» ِٚخ ٙ١ٌٚةخ
رٗ ِع ح ُٓ٨و ٌَ ٩طخ ٌَ ا ّ٨ـ ٟحٌٕةيحءٔ ,لة ٛلٌٛةه «٠ةخ ُ٠ة ُي»ٌٚ .ة ْ١لٌٛةه« :و١ةؿ ُ٠ةي؟» رٕةيحء٘ٚ ,ةٛ
و ٌَ ٩طخ ٌَ ,ـز ً أْ طى ْٛكَـخا ,ـبًح ٌُ طىٓ ـع٩ا  ٨ٚكَـخا ,رمة ٟأْ طىة ْٛحٓةّخاٚ .عٍة٘ ٝةٌح ـمةْ
عخي»
ِؼٍٗ»ٚ .لي ِؼًّ عٍ ٟك١يٍ ٌ ٌٖٙحٌعٍش ـِ ٟميِش حٌَّطـً ٖٔ رمٛي حرٓ حٌو٘خد ِعٍ٩ا رٕخء «ـَ ِ

()5

ٚ :25عٍٍٛح رٕخء ٌ٘ح حٌَ٠د ِّخ حهظ ّٚرخٌٕيحء رؤْ لةخٌٛح :حٌٕةيحء ٠مظ٠ة ٟحٌزٕةخء٘ٚ ,ةٌٖ حٓ٤ةّخء
ِئٔؼخص ِعخٍؾ ِعي٨ٚص ِٕخى٠خصٚ ,عٍظخْ طّٕعخْ ِةٓ حٌٜةَؾ ,ـؽٍزةض ٘ةٌٖ حٌعٍةً عٍة ٝحٓ٨ةُ
ـزعّيطٗ ِٓ حٌظّ ّىٓ ؿ ّيحا ـزٕ ٟحٌزظش.
ل« :ٌٗٛـ ٟحٌفِ ًٜع ًوَٖ ـ ٟحٌظمٔ ْ١ٌ »ُ١ـ ٟى.

()6

حٛٛ٤ي ـ ٟحٌٕل.ٖ٘:ٔ ٛ
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ػرب مط ػػى هػ ػ الم ػػؤدم إل ػػا ك ػػالـ الع ػػرب ,لدوران ػو علي ػػو وج ػػَداً وع ػػدماً
ػ ه
ب ,أي مُع ػ ٍ
ػَؿ ّ ػػاف إالّ اظتُع ػػَؿ
ػل مفعػ ػ وؿ مطصػ ػ ه
كق لط ػػى :ك ػػل فىع ػ وػل مرفػ ػ عه ,كك ػ ٌ
(ٕ)
بالَاْط (ٔ)
مناب الُاعَ
وال ما ناب َ
ِ
ِ
مر
وىذا ىَ ّ
األوؿ من قسمي العلّ اظتقسم لما ّ
رب ييس ٌػما «علٌػ ى العلٌػ » مثػل أف يق لػ ا أي :الن ػاةُٖٔٛ[ :ج] لًػ ىم صػىر
ك ه
()3

الفىعػل مرف عػىن ,كالمفعػ يؿ بػ مطصػ بىن ؟ يقػاؿ :لقلّػ الُاعػَ لع ِ
ػدـ(ٗ) تعػدده ُجػػب
ي
بثِ َقَ الر وّثرةِ اظتُعَؿ بو ُجب خب ُّ النصب
كه ػػرا الضػػرب ل ػػيس ييكسػ ػبطى -معاشػ َػر اظتيّلمػػني يػػو والُعػػَ بالي يي ػ مضػػارع
()6

ب» -أف تكلٌم -بالنَفٕٜٔ[ -أ] كمى تكلٌمت العػرب(٘) ,كإ ٌمػى سػتخرج
َّس َ
«أ َ
()6
س ػػتخرج مطػ ػ أي :مػػن ى ػػذا ًح ٍك ىمتى ػػى أيِْ :ػػرىا ف ػػي الصػ ػ ؿ :القَاع ػ ِػد الت ػػي

()3
()5
ػيّلم بّالمهػػم -وىػػَ الضػػرب
ك ػػع ى الن ػػاةُ اْػػيمداداً مػػن ّػػالـ العػػرب وأنػػيَ َع الػ َ

األوؿ -كييتبيٌن ب ى( -)ٜاألنسب ظتا ق لو «بػو» ؛ لعػَده للثػآف وجػاز اليانيػث باعي ػار
الضرب ّ
(ٓٔ)
فضل هره اللغ ً العربي علا غيرهى من الل ات؛ إذ األْرار(ٔ) إّفتا ىػي يف
َّنو علّ
ى
يف ىذه الل ال ذريُ
()1

لخي حرٓ حٌ ١ذ ٕٚ :33ٕ:أ ِّخ حٌّـَ ٍٚحٌٌِ ٛ٘ ٞفعٌ ٛي رٛحٓ ش حٌلَؾ ـِ ٛٙفعٛي حٌّلًّ  ,ـة٩

()2

ِعٕ٩ٌ ٝكظَحُ عٕٗ.
«ما ناب مناب الُاعَ» لي يف د

()3

وٌح ـ ٟحٛٛ٤ي ـ ٟحٌٕلٔ١ٌ ٟ٘ٚ ,ٛض عٕي ــخي  ٨ٚـ ٟى.

()4

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :عدـ ويف الُيض :وعدـ

()5

يف د :علت

()6

عٕي ــخئ٠ :ظوَؽٚ .ـ ٟحٛٛ٤ي ـ ٟحٌٕل :ٛطٔظوَؽ.

()7

عٕي ــخي ٚـ ٟحٛٛ٤يٟٚ« :عظٙخ».أ :ٞحٌعَد.

()8

أٟٚ :ٞعُٙخ.

()9

يف أ و ب و ج واألاَؿ يف الن َ :وت ّني وعند جاؿ :ويي ني بو
ّذا الع ارة يف د وقد ْقا ما بني معرت ينب و « ا» من أ و ب و ج

()10
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()2

كقػػىؿ «ابػػن جطػػي» فػػي «الخصػػىئص»  :هػػرا اضتا ػػر ذىنػاً الػػرم ػ ٌػمىه «ابػػن

تسم ٌ فػي اللفػظ -واليج ّػَز
االْم اظتذَّر تج ٌ هزّ :
ّ
السراج» «علٌ ى العلٌ » إ ٌمى ه أيُ :
(ٗ)
(ٖ)
كأمػ ػى ف ػػي
واليس ػػام
عػ ػ ً ّم ػػا م ػ ّػر م ػراراً  :ت ػػرؾ اليثّػػت يف اليع ػػري مػ ػ الق ػػدرة علي ػػوٌ -

(٘)
ػير -عطػػف
ػ
س
كتف
ػرح
ػ
ػَ
ػ
ب
ػ
ل
للع
ػ
ل
ع
ػي
ػ
ل
ػَع
ػ
ن
ال
ػذا
ػ
ى
أي:
]
ب
ٖ٘ٔ
[
الحقيقػ فإ ٌػ
ّ
ّ
ً
ه
ه
ٍ
رديف -كتتميم للعلٌ ب ياف ما يها من القيد واضتّم

ه
أال ترل -أيّها الصاٌف للخطاب -أ ٌ إذا قيل -ب للمجهَؿ لعدـ تعلّػق ال ػرض
بيعيني( )ٙالقائَ :-فلً ىم ارتف الفىعل؟
وىذه عل ٌ تُّسب اليّلّ َم بّالـ العرب؛ أل ّعا قاعدةٌ

قىؿ اظتسءوؿ منو:اصتَاب( )ٚإل طىد الفعل إلي
صَ لو ّقَةٌ أّس يو الر َ
()8
كل ػىء اهيػب البتػ ى أى هػرا ,فقػىؿ فػي جػ اب « َِفَ يرفػ (زيػ ه ) فػي ق لطػى:

(قػػىـ زيػ ه )»« :إ ٌمػػى ارتفػ إل ػػطىد الفعػػل إليػ »؛ أل ّف ذلػػك تعليػ ٌػَ اػ ي ٌ ( )2فكػػىف
ػَؿ مغطيػ ػىن عػػن ق ل ػ « :إ ٌمػػى ارتفػ ػ ل ٌ ػ فىعػػل» ,حت ػػا ييسػػأؿ -بال نػػا ل ػػري
ىػػذا القػ ُ
(ٓٔ)
على
نا
بال
بع
فيمى
الُاعَ
الضم ألنّو ذاي ٌ
ي
ّ

()1

ّػػذا يف د والُػػيض ٕ ٖٛٛ:ويف أ و ب و ج :ابم ػرارا والع ػػارة يف د :إذ األْ ػرار إّفتػػا ىػػَ يف ىػػذه ال ذػػري قػػاؿ ابػػن

()2

الطيب :ن ّف األْرار ؼتصَا ٌ ذه الل دوف ذريىا
حٌوٜخث( ٚرخد ـ ٟحٌ ِعٍّش ٚعٍّش حٌعٍّش) ٔ.ٔ5ٖ:

()3

زاد يف أ و ب و ج :والسم

()4

ومر ومراراً
ّذا الع ارة يف د ويف أ و ب و جّ :
يف أ و ب و ج :ل َ

()6

ّذا الع ارة يف د ويف أ و ب و ج :من للمجهَؿ لعدـ تعلّق ال رض بعني

()5
()7

ّذا يف د وليست يف أ و ب و ج

()8

عٕي ــخي ٚـ ٟحٌوٜخث :ٚـ ٟؿٛحد ٍـع ُ٠ي ِٓٔ١ٌ »ٌُ«ٚ .ض ـ ٟى.
ـ ٟحٌفٚ :ٞ١أّّخ ٛق ح٨رظيحء رٗ  ّٗٔ٤طعٍٛ ً١ل١ق.

()10

يف د :بال نا للمُعَؿ

()9
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عن العلٌ  :اضتّم ِ التي ل ى(ٔ) :ألجلها يرف الفىعل ,ي ّني(ٕ) أ ّف ذلك لي
مقامو ولي ذلك شا َف اظتعلَؿ وعلّيِو
بيعليَ لليعليَ بَ شر ٌح لو
ٌ
وإيضاح؛ لقيامو َ

()1

ْقطت من أ و ب و ج

()2

ّذا يف د والُيض ٕ ٛٛٗ:ويف أ و ب و جّ :ني
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اظتسال الثىلث

قػػىؿ «ابػػن ج ػ » فػػي «الخصػػىئص»  :أكثػػر ً
العلى ػل عط ػ ى -معاشػ َػر الن ػػاة-
ػناعي ب ػػى ,ػػيُل ن تارّ ػػو(ٕ) ب ػػَ والش ػػرعي يف(ٖ) الين ػ ػايَ
مبطىه ػػى عل ػػا اإليجػ ػػىب الص ػ ّ
واضتديث ي رـ ،ال ُو(ٗ)
ُُ
(٘)
ضلى أي :ما زاد علػى رّػ ابْػناد وإف تَقػف عليػو اػ ْدؽ الّػالـ
كطصو الف ٍ
()1

ؿتػ ػػَ :ﭽﰀﭼ يف قَلػ ػػو تعػ ػػاُف :ﭽ  ١ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀﰀﭼ( )6كمػ ػػى يشػ ػػىب ى
ّخب «ّاف» ومُعَِف «ظن» ننّو عمدةٌ يف األاَ إالّ أنّو شابو الُضل جرى َغتراىا

()ٚ

()ٛ

كرفػ ػ ً ( )ٜالعي ٍمػ ػ ة كج ػػر المض ػػىؼ إليػ ػ  ,كغيػ ػ ًر ذل ػػك م ػػن األحّ ػػاـ الن َيّ ػ
ػىد(ٓٔ) -بض ػػم اظت ػػيم -أي :إ ػػادةُ كػ ػ ً
ػالـ
اظتَج ػ ػ ظتض ػػمَف حّمه ػػا كعلػ ػػا هػ ػػرا يمف ػ ي

ييّلم بّالمهم
العرب ,ولذا ُجعلت القَاعد [٘ٓٔد] ليسلّها اظتيّلّ ُم
َ
ػرب آخػ يػر مػػن العلػػَ ييسػ ٌػما علٌػ ن باعي ػػار الصػػَرة كإ ٌمػػى هػ فػػي الحقيقػ
ك ػ ه

بو لذلك اظتعلَؿ يج ٌ زه(ٔٔ)-ولَاله ظتا جاز -كال ي جب .
ه

()1

حٌوٜخث( ٚرخد ًوَ حٌفَق ر ٓ١حٌعٍش حٌّٛؿزش ٚر ٓ١حٌعٍش حٌّـُ ّٛس) ٔ.ٔٙٗ:

()2

يف د :تارّها

()3

ٌعً حٌةٛحُ ٚحثةيس ,أ ٚـة ٟحٌىةٓ َ٩ةمٚ .٢ـة ٟحٌفة :ٞ١ـةٍ١لّ ٓ طخٍوةُٕٗٔ٠ٚ ,ةذ ٌٍـٙةً رخٌعَر١ةش ,رةً
ٚحٌَ٘ع ٟأ٠٠خا ,رخٌٕٔزش اٌ ٝحٌمَآْ...

()4

ٔٔةةزٗ ـةة ٟحٌفةةٌٍ ٞ١مخٟةة ٟع١ةةخ:ٕ٠ .ٝةةَ :حٌ٘ةةفخ رظعَ٠ةةؿ كمةةٛق حٌّ ٜة فٌٍ ٝمخٟةة ٟع١ةةخٝ
أْ ِٓ حٓظو ّ
حٌ١لٜز ٟأر ٟحٌف ً٠حٌّظٛـٕٓ ٝش ٗٗ٘٘ (ـٚ ًٜحعٍُ ّ
ؿ رخٌمَآْ) ٕ.ٖٓٗ:
ّذا الع ارة يف د والُيض ٕ ٛٛ٘:ويف أ و ب و ج :بال تَقف عليو ادؽ للّالـ

()6

حٌيهخْ ٗٗ.ٖ3 :

()7

ّذا يف د والُيض ٕ ٛٛ٘:يف أ و ج :وما شا هما ويف ب :وما يشا ها وعند جاؿ :أو ما شا ها

()8

ّذا يف د والُيض ٕ ٛٛ٘:ويف أ و ب و ج :غتراه

()9

يف د :أو ر

()10

ـ ٟحٌوٜخثِ :ٚمخى.

()11

كتَز
يف أ و ب و ج :غتَزه ويف اطتصائصّ :

()5
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(ٔ)
بىب اإلمىل فإ ٌ ى أي :أْػ ا َ ا علٌػ الجػ از ال
اهَِز اظتػذَّر  :أ ي
من ذلك ّ
ال ج ب ولَ ّانت عل ً حقيقي ً ألوج يها؛ لدوراف اضتّم م علّيو وجَداً وعدماً

كك ػ ػػرلك(ٕ) اظت ػ ػػذَِّر [ٖٓٔأ] م ػ ػػن العلّػ ػ ػ اه ػ ػ ّػَزة :علٌػ ػ ػ ي [ٖٜٔج] قل ػ ػػو كاك

« يكقت ػت»(ٖ) -بضػػم ال ػَاو وتشػػديد القػػا بعػػدىا(ٗ) -هم ػػانة ,كه ػػي أي(٘) :العل ػ ُ للقلػػب

اظتػػذَّر ك ي ػػى ا ض ػػمت ػػمىن الزمػ ػىن ل نائػػو للمجهػػَؿ فإ ٌ ػػى أي[ :ال ػَ َاو( ])ٙمػ ػ

ذلػػك :قيػ ِػاـ العلّ ػ بالُعػػَ
القلب( -)3مج ٌ زةه للمسّب ال م جب ه هي ْ ب اصتَاز ال عل ٌ حقيق ٌ
ق ػػىؿ «اب ػػن جػ ػ » :كك ػػرا ك ػػل م ػ ػ و ج ػػىز فيػ ػ إعراب ػػىف ف ػػأكثر باعي ػػار ٍ
ات
ٌ
()ٚ

يج ػ ز إبقىؤهػػى كاكان فعلٌتي ػػى ّ-ػػذا والظػػاىر « عليػػو» أي:

كىلرم( )ٜيج ز جعلي يف ابعراب ب الن كحػىالن ,ؿتػَ «رأييُػو(ٓٔ) رجػالً ػاحّاً» يجػَز
(ٕٔ)
إعراب «رجالً» بدالً من الضمري وحػاالً(ٔٔ) مَ ئػ ّػَ مػن مقيضػى ّػَ منهمػا ُج ّػَز
لو

()1

ّذا يف د وليست يف أ و ب و ج

()2

عٕي ــخيٚ :وٌح.

()3

ـ ٟحٌوٜخث :ٚألّظضٟٚ .خرًٌ ٢ه ّ
أْ وً ٚح ٚاًح حّٔ٠ض ّّ ٟخ ا ُِ٨ةخ ا أ٨ٚا وةخْ أٓٚ ٚة خ ا ؿةخُ
ٚأػ ُٛد ْ
لٍزٙخ ِّ٘سِ .ؼًِ ُٚ :عي ٚأُ ِعي ٚٚؿٚ ٖٛأُؿْ ٖٛ
ٚأػئُد :َ:ٕ٠ .حٌّٕٜةؿ ٔٚ ٕٕٔ:حٌّّظةع

()4

َٔٗٚ ٖٖٕ:ف حٌٍّٛوَٗٚ ٕ5ٓ ٟف حٌ٘خـ١ش ٖٚ ٕٓٗ ٕٖٓ:حٌٍزخد ٕ.ٕ2ٔ ٕ2ٓ:
يف أ و ب و جُ :وِّيت بضم الَاو وتشديد الُا بعدىا ويف ب «القاؼ» مّاف «الُا » .ويف د :وقيت بضػم وتشػديد

()5

ّذا يف د وليست يف أ و ب و ج

()6

٠ٚـ ُٛعٛى حٌ« ٌ َ١ّ٠حٌِّٙس»ٚ .حٌِ٠خىس ٠مظٙ١٠خ حٌٔ١خق.
« ِ
قياـ العلّ » يف ج :قيامها لعل الع ارة يف دّ :نعا م قياـ تلك العلّ بالُعَ

القاؼ بعده

()7
()8

ِةةخ رةةِ ٓ١عظَٟةةظٌ ٓ١ةة ْ١ـةة ٟى .ل ةخي حرةةٓ حٌ ّ١ةةذ ٕ :33ٙ:ـعٍظٙةةخ أ :ٞحٌةةٛح٘ٚ .ٚةة ٛعٍةة ٝكةةٌؾ
أْ حٌ:ةخَ٘ «ـعٍظةٗ» ّ
ِ٠خؾ ,أ :ٞـعٍش لٍزٙخ .وّةخ ٘ة ٛهةخَ٘ٚ .حٓةظ َٙ:ـة ٟحٌ٘ةَف ّ
 ْ٤حٌ٠ةَّ١
ٍحؿ ٌع ٌٍمٍذّ ٌِ ٛ٘ٚ ,وَ ٛ٘ٚ ,ؼٌّ َُ٨ َ١خ أهَٔٙخٖ.

()9

زاد يف د :مثَ

()10

الع ارة يف أ و ب و ج :بدالً وحاالً صتَاز أنو ويف د :بدالً أو حاالً ؿتَ رأييو

()11
()12

يف د :أو حاالً
غتٌَز
يف دّ :
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ككرا الطكرةي الَاقع بع معرفػ و ,هػي أي :النّػرةُ فػي المعطػا اظتػراد هػي أي:
اظتعر ُ ح « :مررت باي و و
رجل صىل و » ػ«رجَ» نّػرةٌ وقػ بعػد معر ػ ٍ وىػَ اظتػراد منهػا
(ٕ)
بدؿ من «ز ٍ
ػ« ٍ
بدؿ َّ من َّ أل ّف اظتراد من َّ منهما [ىَ الثآف]
رجَ» باصتر ٌ
يد» َ
()1

ك«[مررت با ٍ
يد](ٖ) رجالن ىحكىن» بالنصب على اضتاؿ اظتَ ئػ
ُ

(ٗ)

فإ ٌف علٌتػ أي:

ػاع يف اصتػ ّػر واضتػػاؿ يف النصػػب لج ػ از مػػى جػػىز مػػن ذلػػك ال ل ج ب ػ (٘)؛ إذ لػػَ
أي :ابت ػ ِ

وجب ظتا أمّن ذريه ّما يف ر اعَ( )ٙالُعَ ال نتّن ذريه [ٖٔٙب] ا ت ا

()7
قاؿ اظتصنّف :فظ ر ب را ِ
ؽ بين العلٌ كالسبو يف
اظتنقَؿ عن «ابن ج » الفر ي

يف ااطالح الُن كذلك أ ٌف مى كىف م جبػىن لل ّػم ييس ٌػما «علٌػ ن»؛ أل ّف ذلػك شػاعا أنّػو

()ٜ
()ٛ
سما
ي
ػا
ق
ا
ز
مج
كىف
كمى
مان
يعرتض
َف
وإف
وجَدىا
عند
كتب وجَد معلَعتا
ن
ٌ
ي ٌ
ٌ
ييسػ ػ ٌػما « ػ ػػببىن»؛ أل ّف السػ ػ ب ق ػػد ييخلّ ػػف ع ػػن(ٓٔ) اظتسػ ػّب؛ لُق ػػد ْػ ػ ٍ
ب عن ػػد تع ػػدد

األْ اب أو لَجَد مان ٍ

(ٔٔ)

كقػػىؿ «ابػػن جػ » فػػي م

ػ و آخػ ىػر مػػن «اطتصػػائص»(ٕٔ) :اعلػػم -أيّهػػا الصػػاٌف

صَ من ريق تصػر ات أاػ ابنا
للخطاب -أ ٌف محص ؿ مرهو أصحىبطى [أي :ما يي ّ
()1

عٕي ــخيًٌٚ :ه.

()2

ّذا يف د وقد ْقطت من أ و ب و ج

()3

زيادة من اطتصائص ومّاعا يف أ و ب و ج :ىذا

()4
()6

يف د :على اضتاليّ
اصتر واضتاؿ صتَاز ما ّاف جائا من ذلك ظتا لَجَبو
ّذا الع ارة يف د ويف أ و ب و جّ :
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٍ :حـع«ٚ .حٔظ »ٝٙـ ٟى ؿخءص رعي «ٌٛؿٛرٗ».

()7

َِّ أْ حٌٔزذ ٚحٌعٍش عٕي حِ ٓ١١ٌٛٛ٤ظَحىـخْ ـخٌعٍش رّخ هَٙص كىّش ٚحٌٔةزذ رّةخ ٌةُ طٙ:ةَ.

()8

طَحؿع ح٦كخٌش ـ ٟحٌفَع حٌوخِْ ِٓ وظخد حٌّٔخع (٘ 5أ).
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد ِ :عٍك ٌٙخٚ «ٚ .ؿٛى ِعٌٍٙٛخ عٕي» ٓم ِٓ ٢ؽ.

()9

وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٛ٠ :ؿي.

()10

ـ ٟأ :عٕٗ.

()11

الع ارة يف د :أل ّف الس ب قد يعار و ما نتن الَجَب َّجَد الراحل من أْ اب جَاز اضتع ال وجَبو

()5

()12

حٌوٜخث( ٚرخد ـ ٟطو ٚ١ٜحٌعًٍ) ٔ.ٔٗٗ:
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ػَؿ» -أقػ ال م,
علما العربي
ؼ –بصي اظتُعَؿ مػن اليص ّػرؼ عطُػاً علػى «ػتص َ
كمتصر ى
ٌ

مبطي أي َّ :منهما أو اصتا عن اْم «أ ّف» و،ب اظتعطَؼ ػتذوؼ أيّ :ذلك
علػا جػ از تخصػيص العلػػل]

(ٕ)

(ٔ)

ات بعػد الَقػػَع
بػ عض اظتعلػَالت؛ أل ّعػػا مناْػ ٌ

ػػال كتػػب ا ّرادىػػا فإ ٌ ػػى كإف تق ػ ٌ مت علػػل الفق ػ يف ال ّدقّػ ولُطػ ِ
فأكثرهػػى
ػف االعي ػػار
ي
ى

يىجرم ىمجرل التخفيف يجَز ترؾ اظتعلَؿ م وجَد علّيو لذلك
ػدؿ لػو قَلػو ق ُػَ :م ػ علػى
بدؿ الُػا ين ّمػا ي ّ
والظاىر أنّو(ٗ) بالصادين اظتهمليني َ
(٘)
على جَاز ختصيص العلَ إٍف
كالفرؽ ُِ بني جائيّات تلك العلّ ؛ إذ أجريت( )ٙيف ال عض قا
ض ػ ى :نقػػض تلػػك( )ٚاظتعلػ ِ
ػالت بيلػػك العِلَػػَ ور ػػا ،ػػرج
فل ػ تكلٌ ػف متكلٌ ػ ه
ف قى
(ٖ)

عنهػا

()1
()2

()ٛ

لكػىف ذلػك ممكطػىن؛ لعػدـ مػان ٍ عقلػي أو شػػرعي منػو وإف َف كتػا اػناع ً(ّ )ٜمػػا

أي« :م ػ ّ» ،ػػب «إ ّف» مػ أ ّف اشتهػػا ّػػاظتث ألعمػػا ميعا ُػػاف أو «م ػ ّ» ،ػػب اْػػم «إ ّف» و،ػػب اظتعطػػَؼ «ميصػ ّػرؼ»
حذؼ لدالل السياؽ عليو
وةةٌح ـةة ٟىٚ ,لةةي ٓةةمِ ٢ةةخ رةةِ ٓ١عىةةٛـظِ ٓ١ةةٓ أ  ٚد  ٚؽٚ .طوٜةة ٚ١حٌعٍةةش ٘ةةٚ ٛؿةةٛى حٌعٍةةش ـةةٟ
رع ٞحٌّعٍ٨ٛص ِع ـ ْمي حٌلىةُ حٌةٌ ٞطمظ٠ة ٗ١حٌعٍةشٚ .ـ١ةٗ هة٩ؾ رة ٓ١حٛ٤ة ٓ١١ٌٛـّ١ةخ اًح وخٔةض
حٌعٍش ِٕٜٛٛش أ ٚؼِٜٕٛٛ َ١ش  ٛ٘ٚلٛحىف ِٓ حٌعٍّش عٕةي ِخٔع١ةٗ وّةخ ٓة١ؤط ٟـة« ٟحٌةٕم»ٞ

()3

ِةةةٓ لةةةٛحىف حٌعٍةةةش:ٕ٠ .ةةةَ :ح٦كىةةةخَ ٌِ٣ةةةيٚ ٕ5ٗ:ٖ ٞحٌّلٜةةةٛي ٘ٚ ٕٖ5:ح٦رٙةةةخؽ ٖ3ٗ:
ٚحٌظلزَٗ َ١ف حٌظلَ.ٖٕٖٔ:5 َ٠
ّذا يف د وليست يف أ و ب و ج

()4

أٌ :ٞف« :حٌظوف١ؿ».

()5

ىذاف السطراف ليسا يف د قاؿ ابن الطيب ميعق اً ٕ :ٛٛٛ:واْيداللو بانّو قػاؿ ّأوالً علػى جػَاز ختصػيص إٍف

()6

يعب بو انياً واهلل أعلم
داؿ على اظتدعى وال يلاـ من اليع ري ّأوالً بو أف ّ
ّذا الع ارة يف د ويف أ و ب و ج :إذا جرت
يف دِ :
بعض

()8

الع ارة يف د :و،رج عن عليها

()9

ّذا الع ارة يف د ويف أ و ب و ج :لعدـ مان ٍ عقلي أو شرعي عادي أو منو وإف َف كتا قياْاً

()7
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ذػري

قاؿ :كإف كىف علا غير و
قيىس -و«إف» واليّ  -يمستث ىقالن(ٔ)، :ب «ّاف» والظرؼ ق لػو
ق لو ٌ
اب(ٕ) َّ ،باً
حاؿ وكتَز العّ وإعر ُ
اف» ك«ميعػ و
ػىد»(ٖ)
ػف تصػػحي فػػىء «ميػا و
وذلػك اليّلّػػف كمػػى لػ تكلٌػف ميّلّػ ٌ
ى
برتؾ(ٗ) إعالعتما قاؿِ « :م ََْزاف» و« ِم َْ َعاد» على أالهما
صو الفىعل م بقائو علػى(٘) َّنػو ػاعالً وإالّ ُاعػَ الصػُ اظتشػ ه إذا ح ّػَؿ
ك ى
إْنادىا عنو جاز نص و دتييااً إف ّاف نّرًة( )ٙوش يها( )ٚباظتُعَؿ بو إف ّاف معر ً()3

معر ً()3

جر( )ٜالذي َف ينب عن الُاعَ
كرف ى المفع ؿ بو ب ري واْط حرؼ ّ
(ٓٔ)
ك ليسػػت كػػرلك اظتػػذَِّر يف ِعلَػ ِػَ الن ػػاة مػػن اليخلّػػف عنهػػا ال ػَ ِ
ارد واظتػػيّل ِم

علل المتكلمين؛ ل ٌ ى ليالزمها ظتعلَعتا وجَداً وعدماً ال قػ رةى علػا غيرهػى
[ٓٗٔج] ي
(ٔٔ)
أي :علػػى ذػػري إعماعتػػا بَجػ ٍػو فػػإذان أي :إذا َف [ٖٔٔأ] تنػػيقض علػػَ اظتيّلمػػني أا ػالً
وجاز يف علَ الن اة ذلك
رْم «إذف» بالنَف واظتعػروؼ رشتهػا بػاأللف مطلقػاً؛ ألنّػو يَقػف عليهػا
مثّ يف األاَؿ ُ

ّذلك والقَؿ برشتها نَناً مطلقاً وإف أقتلت

عيف
ٌ

(ٕٔ)

()1

يف أ و ب و ج :مسيثقالً ويف د :مسيقالً ويف اطتصائص :ومسيثقالً
أ٠ٚ :ٞـ ُٛاعَحد.

()3

 :َ:ٕ٠حٌٍزخد ٕٓٚ .ٖٔ5:ظؤط ٟـ ٟحٌّٔؤٌش حٌوخِٔش ِٓ ٌ٘ح حٌف.ًٜ

()4

يف د :وترؾ

()5

«بقائو على»ّذا يف د وليست يف أ و ب و ج
ُ
ٍأ٠ض حٌلَٔٓ ٚؿٙخا.
ِؼً لٌٕٛخ:

()7

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :وش هها
ُ
ٍأ٠ض حٌلَٔٓ حٌٛؿَٗ.
ِؼً لٌٕٛخ:

()9

«حرؼ جر»ّذا يف د وقد ْقطت من أ و ب و ج

()10

يف د :الَارد اظتيّلّم
ختيَ
يف دّ :

()2

()6
()8

()11
()12

ىذاف السطراف ليسا يف د ينظر هرس اظتسائَ
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ػل الطحػ ػ يين(ٔ) مت ػػأ ٌخرة مّان ػ ً ورت ػ ً ع ػػن عل ػػل المتكلم ػػين؛ لق ػ ّػَة علله ػػم
عل ػ ي
بلػ ػػاوـ(ٕ) الَقػ ػػَؼ عنػ ػػدىا متق ٌ م ػ ػ ه علػ ػػا -ويف نسػ ػػخ « :عػ ػػن» ويف أ،ػ ػػرى(ٖ) إْػ ػػقاط

اصتار(ٗ)ً -على ًل المتف ٌق ين؛ أل ّف منها(٘)
القطعي
ودالئَ الُقو ظني ٌ
َ
ُ

ػذَّر مػػن تُػػاوت علػػَ ىػػذه العلػػَـ
إذا عرفػ ى
ػت -أيّهػػا الصػػاٌف للخطػػاب -ذلػػك اظتػ َ

فىعلم أ ٌف ًعلىل الطح يين [ٔٓٙد] ربىف :
كاجو ال ب ه  :ال ر َاؽ مط أاالً؛ ل ٌف الطفس اظتدرّ للّليّػات ال تيطيػق
رب
ٌ
ه
()6

ِ
اظتقصَد ِّ
غيره(.)5
في معطىه
اظتعب عنو بالع ارات الَاج يو ى

و رب جائا تطيق ولَ( )ٛش ّق ٍ
ذريه وحتلّو ػتلّو ألدائو مءداه
معناه
يف
ٌ ٌ
َ
()ٜ
أيت
وىذا الثآف ْاق ٌ
ا من النسخ اليت ر ُ
(ٓٔ)
كهرا الثآف الح هق بعلل الفق ىء؛ لعدـ لاوـ ا ّرادىا

ػريه:
ف ٌ
ػىلكؿ -وىػػَ الَاجػػب -مػػى ال بػ ٌ للطبػ السػػليم مطػ  ,ػػال يطيػق يف ذلػػك ذػ َ
للضم قبل ىّ ,ما يف « اعَ» إذا بُ للمُعَؿ تُقلب ألُو واواً
كقلو اللف كاكان ٌ

()1

يف أ و ب و ج :الن َ

()2

الع ارة يف د :بقَة علَ اظتيّلمني للاوـ

()3

«ٚـ ٟأهَ »ٜـ ٟدٚ :ـٔٔ ٟوش.

()4

وٌح عٕي ــخي ٚـ ٟحٌوٜخثِٚ .ٚخ رِ ٓ١عظَٟظ ْ١ٌ ٓ١ـ ٟى.
ـ ٟحٌفّٙٔ٤ :ٞ١خ ِؼً.

()6

ًوَ حرٓ ؿٕ ٓ٠ٌ٘ ٟحٌٕٛع ٓ١ـ ٟحٌوٜخث ٚـ« ٟرخد ًوَ عًٍ حٌعَر١ش أو١ِ٩ش ٘ ٟأَ ـم١ٙش»

()7

ٔ ,33:ػ ُّ وٍَٖ ٕ٘خ ـ« ٟرخد طو ٚ١ٜحٌعًٍ»ٚ ,حٌٔٔ ٟ١ٛ١مٍٗ ِٓ حٌزخر.ٓ١
ُحى عٕي ــخي ٚـ ٟحٌوٜخثٌ٘ٚ :ٚح ٨ك ٌ
ك رعًٍ حٌّظىٍّ.ٓ١

()8

ليست يف د

()9

حتملو لّن على اْيّراه
ىذا السطر لي يف د وىَ عند جاؿ :واآل،ر ما نتّن ّ

()5

()10

الع ارة يف د :القياـ علَ بعضو مقاـ بعض وقياـ حّم يف اظتقصَر مّاف حّم آ،ر
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كّقل هػػا يػػىءن للكسػػرة(ٔ) قبل ػػى ّمػػا يف [ٖٔٚب] «قِْييَػػاؿ» مصػػدر «قاتػػَ» اليػػا

(ٕ)

يػػو

يو منقل ٌ عن األلف النّسار ما ق لها

كمطػ ػ ً االبتػ ػ اء بىلس ػػىكن .وقيػػَ :إنّػػو يف ذػػري األلػػف ؽتّػ ٌػن(ٖ) إالّ أنّػػو مسػػيثقَ

مسيثقَ جداً

كالجم ػ ً بػػين اللف ػين الم ػ تين ,واْػػي َاؿ ىػػذا اصتم ػ ؛ إذ ال يك ػ ف مػػى قبػػل
اللف الليّن إالٌ مفت حىن لذا وجب قل ها واواً إذا انضم ما ق لها ويا ً إذا انّسر ذلػك -
ّما تق ّدـ آنُاً -فل التقت ألفىف م تىف(ٗ) -وحرؼ اظت ّد :ىَ السػاّن مػن حػرؼ العلّػ

ػرؼ مػػد(٘)  -لػػَ اليقيػػا ل قعػػت
العلّػ وحرّ ػ مػػا ق لػػو مػػن جنسػػو وال يّػػَف األلػػف إالّ حػ َ
األلف( )ٙالثى ي منهما(ٍ )ٚ
حينئذ بع ىك ون وإنّو ذري جائ ٍا؛ إذ ال تَجد( )ٛإالّ بعد ي ٍ
بعد ي ٍ

كالضػرب الثى ي -وىػَ اصتػائا -مػى يمكػن الططػق بػ علػا أي :مػ مشػ ٌق و يػو:

كقلو ال اك يىءن بع الكسرة()ٜ؛ إذ يمكن عدـ القلب وأف يق ؿ(ٓٔ) اظتيّلِّم في
عصىفير» -رت «عصٍَُر» قل ت واوه يا ً لسَّعا إ َر ّسػرةٍ« :-عصىفً ٍ ر»
َ
اظتيّلِّم في «

()1

يف أ و ب و ج :وّعلها بالّسرة ويف د :أو ّقل ها يا للّسرة

()2

يف د :ن ّف اليا

()3

وةةٌح ـةة ٟى ٚـةة ٟأ  ٚد  ٚؽ :ـةة٘ٚ .ٟةة ٛه ةةؤ«ٚ .ـةة ٟؼ١ةةَ حٌ٤ةةؿ» ٌٔ١ةةض ـةة ٟىٚ .ـةة ٟحٌفةةٞ١
ٌ
ِّىٓ ا ٨أّٔٗ ؼخ٠شٌ ـ ٟحٌؼمًٚ .ـ.َ:ٔ ٗ١
ٕٚ :32ٔ:ل ً١أّٗ
يف أ و ب و ج :مدآف

()5

ّذا يف د وقد ْقطت من أ و ب و ج ينظر :شرح ؼتيصر اليصريف العاي ٔٓٙ

()6

ّذا يف د وليست يف أ و ب و ج

()7

يف د :يهما

()8

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :يَجد

()9

يف أ و ب و ج :الّسر

()10

عٕي ــخي :طمٛي.

()4
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بّسر الُا وإبقا الَاو ٍاعتا

(ٔ)

()2
لكطٌ يكره ظتا يو من الثِ َقَ على اللساف واظتش ّق

قلت زياد ًة على ما يف اطتصائص يف أمثل الضربني:
ي

الكؿ اضتّ ِم الَ ِ
ير الحركػىت فػي المقصػ ر(ٖ) ّ ػ«الُػ »؛ إذ
كمن ٌ
اجب :تق ي

إذ األلف م بقائها ٍاعتا ال تق َ اضترّ أاالً
قاؿ بعض األدبا (ٗ)
ميشَقاً إليو[ :من الّامَ]
ؼتا اً لػ«ال ها بن الن اس» ّ
ْ ػلِّم علػػى اظت ػػَُف ال هػػا ِ ِ
ػف ل ػػو
ش ػ ػ ػ ػػَقي إلي ػ ػ ػ ػػو وأنّػ ػ ػ ػ ػ (٘) ؽتلَّػ ػ ػ ػػو
واػ ْ
ْ
أبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداً لتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ّػرّ إلي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو تشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُّػَقي
جس ػ ػػمي ب ػ ػػو مش ػ ػػطَره منهَّ ػ ػػو()ٙ
ولق ػ ػ ػ ػ ػػد ِؿتل ػ ػ ػ ػ ػ
ػت ل عػ ػ ػ ػ ػػده ّ ػ ػ ػ ػ ػػانّ
ُ
ػف ولػ ػ ػ ػ ػػي مّ ػ ػ ػ ػ ػ ٍن حتري ُّػ ػ ػ ػ ػ ُػو
ػ
ػ
ػ
ػ
ػ
ل
أ
ٌ
[ٔٗٔج]
ولو( )ٚعُا اهلل عنو يف ذلك[ :من الّامَ]
ػب أ احملاْ ػ ػ ػ ِن قػ ػ ػػد أَلِ ػ ػػف [ٕٖٔ أ]
حترّ ػ ػ ػ ػ ػاً
لَ ّم ػ ػػا ِضتػ ػ ػ ِّ
ْػ ػ ػ ػ ػػلب ال ػ ػ ػ ػ ػر ُاـ َ
أخ ال ػ ػ ػ ػ ػراـ ّ
ػف األلػػف
ػالزـ أبػ ػ ػ ػػداً لػ ػ ػ ػػو
ػف منػػو مشػػابوٌ واػ َ
الَاػ ُ
َق ػ ػ ػ ػ َػد السػ ػ ػ ػػَّ َف مػ ػ ػ ػ ٌ
ولو عُا اهلل عنو[ :غتاو الَا ر]
ىجرت وزاد ( )3تلُي
ػت حت ّػرّي ظتا
َ
منع َ
ّ
ِ (ٕ)
واػرت مقصػَراً(ٔ) عن اضتر ِ
ّات ّأللف
()1

يف أ و ب و ج :وإبقا الَاوي عتا .ويف د :وبقا الَاو ٍاعتا

()2

عٕي ــخيٌٚ :ىٓ.

()3

 :َ:ٕ٠حٌٍزخد ٔ.3٘:

()4

ـةة٘ ٟةةخِٖ أ  ٚؽ :حرةةٓ حٌَّ ّعةةخى٘ٚ .ةةِ ٛلّةةي رةةٓ ٍٟةةٛحْ رةةٓ ارةةَح٘ ُ١رةةٓ عزةةي حٌةةَكّٓ حٌعةةٌٍٞ
حٌّلٍّ ٓ٠ُ ,ٟحٌي ٓ٠حٌّعَٚؾ رخرٓ حٌَّ عخىٔ ,لة ٞٛأىرةٗ ٟةخعَ أهةٌ حٌٕلة ٛعةٓ أرة ٟعّةَ ٚرةٓ
حٌلخؿذ .طٛـ ٟرخٌّلٍّ ِش ٓةٕش ٓٓ٘5ة ٚ .ح٤ر١ةخص ٌةٗ ًوَ٘ةخ حٌٜةفي ٞـة ٟحٌةٛحـ ٟرخٌٛـ١ةخص ٖ,٘2:
ٗٚخوَ حٌىظز ٟـ ٟـٛحص حٌٛـ١خص ٍٖ ,ٖ٘5 ,ٖ٘ٙ:لُ.ٖ٘ :
ـ ٟدٚ :أّٔ.ٟ

()6

ـ ٟدٍِٛٙ :وٗٚ .حٌّ٘  ٛ٘ ٍٛحٌز١ةض حٌةًٌ٘ ٞةذ ٗة َٖ ٚحٌّٕٙةٛن ٘ةِ ٛةخ ً٘ةذ ػٍؼةخٖ:ٕ٠ .ةَ:

()7

حٌٛحـ ٟـ ٟحٌعَٚ ٝٚحٌمٛحـ.ٔ2ٓ-ٔ32 ٟ
يف أ و ب و ج :ولقد

()8

«ُٚحى ر »ٟـ ٟدُٚ :حىٔ.ٟ

()5
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وظػػاىر ع ػػارة اظتصػػنّف تقػػدير اضترّػػات الػػثالث يف ذػػري اظتنصػػرؼ ّ ػ«مَْػػى» واظتخيػػار
أ ّف اظتق ّدر يو حرّياف الضم ُ ر عاً والُي ُ يف باقي أحَالو(ٖ)
الضم كالكسرة في المطق ص(ٗ) ّ ػ«القا ػي» إذ
كمن الثى ي اصتائ ِا :تق ير ٌ

لَ ظهر ألمّن إالّ أ ّف يو قالً

كقػػىؿ «ابػػن ج ػ » فػػي م ػ و آخػ ىػر مػػن «اطتصػػائص»(٘) :اعلػػم أ ٌف أصػػحىبطى
ً
حمػ بػػن الحسػػن الشػػي آف»( )ٙاػ ِ
ػاحب ابمػػاـ
ا تاعػ ا العلىػل الن َيّػ مػػن كتػػو «م ٌ

ا إالّ مػػا ّػػاف مػػن
ػني قػ ّ
عي» :مػػا أ لػ شتػ ٌ
«أ حنيُػ َ» وّػػاف جيّػ َػد الُّػػر قػػاؿ إمامنػػا «الشػػا ّ
«ػتمد بن اضتسن»()5
ّ
كجمع هػػى بعػػد االني ػااع كػػَدة الُّػػر وحسػػن الػػذّا مط ػػى بىلمالطف ػ -اظتُاعل ػ
للم ال  -كالرفق لالْيخراج( )ٛمن ذلك لذلك()2

ٌ

()1

يف أ و ب و ج :مقصَر

()2

يف أ و ب و ج :لأللف ومن قَلو «ولو عُا اهلل عنو يف ذلك

()3

 :َ:ٕ٠حٍط٘خؾ حٌَ٠د ّٕ٘ٚ 3ٗٙ:ع حٌٛٙحِع ٔ.ٔ3ٕ:

()4

 :َ:ٕ٠أَٓحٍ حٌعَر١ش ٘٘ ٚحٌٍزخد ٔ.3ٔ:

()5

حٌوٜخث.ٖٔٙ:ٔ ٚ

()6

أ :ٞحٓظٕز ٢حٌٕلخس حٌعًٍ عٍٔ ٝل ٛحٔظِحع ِلّي رٓ حٌلٔٓ حٌ٘١زخٔ ٟحٌعًٍ ـ ٟوظزٗ.

()7

ـ ٟحٌّٜخىٍ :ا ٨أْ ٠ىِ ْٛلّةي رةٓ حٌلٔةٓ:ٕ٠ .ةَِٕ :خلةذ حٌ٘ةخـعٌٍ ٟزٙ١مةٚٚ ٕٔٓ:ٕ ٟـ١ةخص

()8

ح٤ع١خْ ٔ َ١ٓٚ ٗ52:أع َ٩حٌٕز٩ء ٓٔ.2ٔ:
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :االْيخراج

()9

أ ِٓ ٞحٌفمٗ ٌٍٕل.ٛ
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» لي يف د ووزف ال يني ذري مسيقيم

اظتسال الرابع

(ٔ)
ػل
ػ
ح
م
ػي
ػ
ف
ػم
ػ
ك
الح
ػىت
ػ
ب
إث
ػي
ػ
ف
ة
ػا
ػ
الن
أي:
ا
ػ
ف
اختل
:
قػػىؿ «ابػػن ال بػػىرم»
ُ
ٌ
ػطص مػػن الّيػػاب أو ّػػالـ العػػرب ّر ػ اصتاللػ يف« :قػػاؿ اهلل»(ٕ) بمػػىذا ثبػػت ,بػػىلطص
ال ػ ٌ

أي :أبالنص  -اعتماة مق ّدرة وعتذا قاؿ -:أـ بىلعلٌ وىَ َّنو اعالً

(ٖ)

فقػػىؿ الكثػػركف مػػن الن ػػاة :بىلعلٌ ػ أي :الُاعليّػ ال بػػىلطص ُّ مػػن اظتػػيّلِّم بػػو؛
ل ٌػ ػ أي :الشػػا َف(ٗ)
ػالنص(٘) ل ٌدل إل ػػا إبط ػػىؿ
لػ ػ ك ػػىف اضتّػػم ثىبتػ ػىن بػ ػ أي :بػ ّ
نصػ ػاً ك ػ ػ ب ػػىب القي ػػىس؛ [أل ّف اب ػػات
ػنص لُق ػػد َّن ػػو ّ
اإللح ػػىؽ للُاع ػػَ يف ذ ػػري ال ػ ّ
ػالنص وىػػَ ،ػػالؼ القيػػاس ]( )ٙل ٌف القيػػىسٖٔٛ[ :ب] أظهػػر لػػئال يُيػػَىم لػػَ أ ػػمر
بػ ّ
عَده للمنصَب( )5بػ«أ ّف» أوالً
لَّنو أ،صر ُ
حمل فرع ٍُ ّػ«ز ٍ
يد» يف قَلك« :جا زي ٌد»( )3علا أصل ٍُ ّاصتالل يف قػَؿ اهلل

ي

اهلل تعػػاُف :ﭽ ﭤ

ﭥﭼ( )2لعلٌ ػ

()10

جىمع ػ بػػني احملمػػَؿ واحملمػػَؿ عليػػو ىػػي ىنػػا الُاعليّ ػ

فإذا فيق ت العلٌ الجىمع اليت ىي مدار القياس وّاف اب ات خبال ها [ٔٓٚد] بطػل
ػنص
القي ػ ػػىس ل ػ ػ طالف م ػ ػػداره وعلي ػ ػػو كك ػ ػػىف الف ػ ػػرع الَاقػ ػ ػ م ػ ػػن اظت ػ ػػيّلِّم ب ػ ػػذلك بع ػ ػػد ال ػ ػ ّ
()1

ظت األدل ٕٔٔ

()2

ّذا اظتثاؿ يف د ويف أ و ب و ج :ﭽ ﭑ ﭮ ﭯﭼ اب،الص ٔ :وزاد يف ب :أحد

()3

قػػد ا،يلػػف يػػو األاػَليَف ،مػػن جػ ّػَز العلػ القااػػرة جػ ّػَز اليعليػػَ يف ػتػػَ الػػنص ،ومػػن منعهػػا منعػػو ،وىػػَ َّنػػو قػػابالً
لل ّػ ػ ػػم ينظػ ػ ػػر :احملصػ ػ ػػَؿ ٘ ،ٕٛ٘:واب ػ ػ ػػاج ٖ ،ٖٜٔ:ونُػ ػ ػػائ األاػ ػ ػػَؿ  ،ٖٗٛٚ:ٛوالي ػ ػ ػػري شػ ػ ػػرح الي ريػ ػ ػػر
ٖٕٓ٘:ٚ
لخي حرٓ حٌ ١ذ ٕ٠ٚ :32ٗ:ـ ُٛعٛىٖ ٌٍلىُ حٌّيٌٛي عٍ ٗ١رّخ ـٛ ٟيٍ حٌى.َ٩

()5

ُحى عٕي ــخي ٨ :رٙخ.

()6

زيادة من د

()7

ـ ٟى :عٛى ٌٍّٜٕٛ َٖ١ّٟدٚ .حٌٜٛحد٠ٌٍّ :خؾ حٌّـَ ٍٚرخٌع ؿ ّ ٓ« ٛ٘ٚي».

()8

«وِ٠ي ـ ٟلٌٛه ؿخء ُ٠ي» ـ ٟد :ومٌٛه ـ ٟؿخء ُ٠ي.

()9

آي عَّحْ ِٖ ٟ٘ٚ .٘٘ :ىٍَس ـِٛ ٟح ٓ١أهَُ .حى ـ ٟد  ٚى :طعخٌ.ٝ

()10

عٕي ــخي ٚـٌّ ٟع ح٤ىٌش :رعٍش.

()4
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مقتبسىن(ٔ) :ماَ،ذاً من غيػر أص وػل ,لُقػد القيػاس بُقػد علّيػو كذلػك األ،ػ ُذ ّمػا ذُّػر
ه
محىؿ؛ لُ ْق ِد اظتاىيّ عند ْق ِد جاٍ من أجاائها
أال ترل -أيّها الصاٌف للخطاب -أ ٌى ل قلطى :إ ٌف الرف كالطصو في ح (ٕ):
(ٕ)
ػىلطص
ػ
ب
ػو
ػ
م
بّال
ػ
َي
الن
ػد
ػ
ع
ا
َ
الق
ػت
ػ
ي
ػن
ػ
م
ػالـ
ػ
ّ
يف
ػ
ق
ا
َ
ال
»
ا
ر
ػ
م
ع
ػ
ي
ز
ػرب
ػ
«
:
حػ
ن
ه
ُ
ٌ
ّ
َ
ؽ بىلفىع ػػل يف الر ػ
مػػن ذلػػك العػػر ال بىلعلٌػ ػ مػػن الُاعليّ ػ واظتُعَليّ ػ لىبطىػ ػ ىل اإللح ػػى ي

(ٖ)
ػىس علي مػى يمػا
ي
كالق
ػالنص
كبػالمفعػ ؿ يف النصػب مػن مػيّلِّم قياْػاً علػى مػا ػت ب ّ
ي
ذُّر يهما لعدـ وجَد العلّ اصتامع كذلػك ال يجػ ز ألنّػو يلػاـ عليػو إضتػاؽ ػرٍع ب ػري أا ٍػَ

علمت
ّما
َ

ِ
ػطص م ػػن ال ػػذي
ػل ال ػ ٌ
كق ػػىؿ بعضػ ػ م أي :الن ػػاة :يثب ػػت أي :اضتّ ػػم ف ػػي مح ػ ٌ

يث ػػت(ٗ) بّالمػػو [ٕٗٔج] القَاعػ ُد بػػىلطص ُّ ألنػّػو أاػ ٌػَ ذػػري مُيقػ ٍر [ٖٖٔأ] ظتػػا يُ ػ عليػػو
ّالمػػو كفيمػػى ع ػ اه مػػن ّػػالـ اظتَلّػ ِػد(٘) بىلعلٌػ أي :بالقيػػاس للعلّػ اصتامعػ مػػن الُاعليّػ
ُ
()6

ع ػػن الع ػػرب ً
المقػ ػيس

واظتُعَليّ ػ كذل ػػك حػ ػ الطصػ ػ ص م ػػن الرتاّي ػػب المطق لػ ػ
علي ى على الرتاّيب الَاردة عن العػرب بىلعلٌ الجىمعػ بينهػا وبػني الرتاّيػب اظتقيسػ ىػي

عليها في جمي أب اب العربيٌ من األحّاـ الن َيّ القياْيّ
ػيدؿ(-)3
كا ػػت ٌؿ ىػػذا القائػ ُػَ -وكتػػَز بنػػاؤه ل ػػري الُاعػػَ( )ٚلعػػدـ العلػػم بعػػني اظتسػ ّ
علا ذلك()2
الطص مقط عه ب لث َتو عن قائلو احمليَ ِع باقَالو كالعلٌػ ى اصتامعػ الػيت
بأ ٌف ٌ
()1

ـٌّ ٟع ح٤ىٌشِ :مٔ١خا.

()2

ْقطت من أ و ب و ج

()3

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :النُهى أي :العقَؿ
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :ت
ٌعٍٙخ ِٓ :وٌِّٛ َ٩ي ,أ ِٓ :ٚحٌى َ٩حٌٌّّٛي.

()6

ـٌّ ٟع ح٤ىٌش :حٌّمزٌٛش.

()7

يف د :بناؤه للمجهَؿ

()8

لخي حرٓ حٌ ١ذ ٕٚ :32ٙ:ح ّىعخء رٕخثٗ ٌٍّفعٛي ه٩ؾ حٌ:خَ٘.

()9

«عًٌٍ ٝه» عٕي ــخيٌٌٌ :ه.

()4
()5
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رؽ بني األاَ والُػرع كإحىلػ الحكػم
اليت يل ق الُرعُ ا
األاَ مظط ه؛ إذ رّ ا يَّف ٌ
َ
علػا المقطػ ع بػ -وىػَ ال ّ
ػنص -أكلػا مػن إحىلتػ علػا المظطػ ف ,وىػَ القيػاس اظت ػ ّ

على العلّ اصتامع

ػىلطص كالعلٌػ معػىن أي:
كال يج ز [أف يكػ ف الحكػم يف النصػَص عليػو ثىبتػىن ب ٌ

رتيعاً؛ ل ٌ يؤدم إلا](ٔ) أف يك ف الحكم الثابت ما مقط عػىن بػ
ػَص عليػػو مظط ػىن مػػن حيػػث إنػّػو مقػػي ٌ كك ػ يف الشػػيء ال اح ػ مقط ع ػىن ب ػ
إنػّػو منصػ ٌ
مظط ىن ,أو مَاَ اً ما معاً في حىل و كاح ة ٍُ محى هؿ وذلك(ٖ) ظتا بينهما مػن اليضػاد؛
(ٕ)

اليضاد؛ إذ ال احيماؿ(ٗ) م القط خبال و م الظّ ّن إال أنّو مرجَح

مػن حيػث إنّػو

(٘)

()7

كأجيو عػن هػرا اال ػت الؿ [مػن القػائلني بث َتػو مػا]( :)ٙبأ ٌػ أي :اضتّ َػم
()8
و
ػن العلٌػ اصتامعػ
ك
كل
ػر
ع
ال
ػالـ
ّ
ال
ػن
م
ػطص
ل
ا
ػ
ه
ك
,
ػ
ب
ع
ػ
ط
مق
ػق
ي
ر
بط
إ ٌمى ثبت
و
ٌ
ٌ

هػػي التػػي دعػػت إلػػا إثبػػىت الحكػػم .أي :ػػاضتّم بػػالظّ ّن مػػن ذػػري اضتّػػم بػػالقط
ّا،ذ ِ
ػالنص(ٓٔ) مقطػَعٌ بػو واضتّ ُػم اظتسػين ا
اضتّم االجيهادي مػن الػنص القػرآٓف
الُقيو
ُ
َ
منو مظنَ ٌف
فطحن -معاشر الن اة -قط علا الحكم الَ ِ
ارد يف األمثل عن العرب بكالـ
َ
()ٜ

()1

ّذا يف د وقد ْقا ما بني معَّ يني من أ و ب و ج

()2

ّذا يف د وقد ْقطت من أ و ب و ج

()3

«ِلخ ٌي ًٌٚه» ـ ٟأ  ٚد  ٚؽًٌٚ :ه ِلخيٌٚ .عًّ ِخ أػزظّٗ ٘ ٛحٌٜٛحد.

()4

ّذا يف الُيض ٕ ٜٛٙ:ويف أ و ج :وإذ الحيماؿ ويف ب :وإذ ال احيماؿ

()5

ػتاؿ
الع ارة يف د :مظنَناً من حيث إنّو مقي ٌ وذلك أي :اتصا و بالَاُني يف حال واحدة ٌ
زيادة من يف د ليست يف أ و ب و ج

()7

وٌح ـ ٟحٌفٚ ,32ٙ:ٕ ٞ١عٕي ــخي :رؤْ حٌلىُ.

()8

وٌح ـ ٟحٌفٚ ,32ٙ:ٕ ٞ١عٕي ــخي ٚـٌّ ٟع ح٤ىٌش٠ :ؼزض.

()9

ّػػذا الع ػػارة يف د ويف الُػػيض ٕ ٜٛٙ:ػػاضتّم بػػالظّ ّن ذػػري اضتّػػم بػػالقط أي إذا ا،يلُػػت جهيػػا الّػػالـ ،ػػاضتّم

()6

()10

بالظن من جه اظتسين ا واضتّم بالقط من جه النص ويف أ و ب و ج :واضتّم بالنص من ذري اضتّم بالُي
النص
ّذا يف د والُيض ٕ ٜٛٚ:ويف أ و ب و ج :و ّ
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(ٖ)
(ٕ)
(ٔ)
العػػرب وىػػَ الػػنص ك ظػ ٌػن أ ٌف العلٌػ ّالُاعليّػ مػػثالً هػػي التػػي دعػػت ال ا ػ ى
ليلك األمثل اظتنصَص عليها إلا الحكم اظتاَ،ذ منها فىلظه ٌن لم يرج إلا مػى يرجػ

ػاألوؿ باعي ػػار اظتثػػاؿ الػَارد
إليػ القط ػ  ,بػػل همػػى أي :اظترجعػػاف [ٖٜٔب] متغػػىيراف ػ ّ
()4

ا ت ا كالـ ابن(٘) ال بىرم

والثآف باعي ار العلّ اصتامع
وّْت اظتصنّف عن الرتجي بني األقَاؿ ّانّو لعدـ وجَد مقيضيو عنده

()1

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :ومن

()2

ويظن
يف أ و ب و جّ :
ّذا يف د وليست يف أ و ب و ج

()4

ُحى عٕي ــخي :ـِٕ ٩خـخس.

()5

ْقطت من أ و ب و ج

()3
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اظتسال الخىمس

()1
العلٌ ق تك ف بسيط ن ذات وج ٍػو واح ٍػد ّمػا قػاؿ :كهػي التػي يقػ التعليػل
ب ى من كج و كاح و .

كىلتعليل ليقدير الضم والّسرة يف اظتنقَص بىال تثقىؿ.

ال سيط

كّجر(ٕ) اُ اظتر َع اهاوِر للمجرور ّما يف« :ج ر ب ٍ
،رب» بػالج ار.
ّ
(ٖ)
كّيعليَ إعراب اظتضارع ب ػالمشػىب لالْػم يمػا تقػ ّدـ ك حػ ذلػك مػن العلػَ

كق تك ف مرٌكب ن من ع ٌ ة أكصػىؼ(ٗ) واظتػراد بػاصتم مػا يش َػمَ ػَؽ الَاحػد
حاؿ منو
بدؿ(٘) من «ع ّدة» أو ٌ
ّما قاؿ :اثطين فصىع ا:نوىَ ٌ
كتعليل قلو واو «ميااف»( )ٙيا ً ب ق ع اليىءٖٔٗ[ :أ] ّذا واَابو الَاو(.)ٚ
الَاو(.)ٚ

()9
ىكط ن( )ٛبع كسرةو ,فىلعلٌػ يف القلػب اظتػذَّر ليسػت مج ٌػرد ػك ى كال
(ٓٔ)
غتػػرد كق ع ػػى بع ػ كسػػرةو يّػػَف بسػػيط ً بػػل ىػػي مجم ػ ع الم ػرين هػػي مرّّ ػ ٌ

اليعليَ بالعلّ اظترّّ
كذلك [ٖٗٔج] أي:
كثير ج ٌ ان
ه
ُ
()1

ـ ٟأ  ٚؽ.ٛ٘ٚ :

()2

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :وّيعليَ يراج ( ٜٛأ)

()3

يف د :وبعراب
حٌعٍش حٌَّ ّوزش ؿخثِس عٕي ِع ُ:ح :َ:ٕ٠ .ٓ١١ٌٛٛ٤حٌّلٜٛي ٘ٚ ٖٓ٘:ح٦رٙخؽ ٖ.ٔٗ3:

()5

يف د :بيا ٌف
:ٕ٠ةةةَ :حٌّٕٜةةةؿ ٔٗٚ ٕٕٓ:ةةةَف حٌٍّةةةٛوٚ ٕٕٗ ٟحٌّّظةةةع ٕٗٚ ٖٗٙ:ةةةَف حٌ٘ةةةخـ١ش ٖ3ٖ:
ٚحٌظ٠َٜق ٔٚ .5ٔ5:لي َِّ ًٌه (ٖٓٔ أ)ٚ .لي ِؼًّ رٙخ حرٓ ؿٕة ٟـة ٟحٌوٜةخث ٚوؼ١ةَحا:ٕ٠ .ةَ:
حٌوٜخث.ٔ٘3 ٖٔ:ٖٚ ٖٕٕ:ٕ ٚ ٕٕٙ ٔ55 ٔٗ٘ ٗ2:ٔ ٚ
لي يف د والذي يف نسخ االقرتاح:اليا وعند جاؿ :الَاو ونس و إُف بعض نسخ داعي الُالح

()8

ْقطت من أ و ب و ج

()9

عٕي ــخي.ْ١ٌ :

()10

ّذا يف د ويف أ :جر ويف ب و ج :جرد

()4
()6

()7
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كقػ ييػااد فػػي العلٌػ صػػف ه ال يرتتّػػب عليهػا حّػ ٌػم لّػػن لضػ و
ػرب مػػن االحتيػػىط
ود ػ االعػرتاض بحيػػث لػ أي ػػقطت الصػػُ مػػن العلّػ لػػم يقػ ح -بال نػػا للُاعػػَ أي:

(ٔ)
ػدح -في ػػى أي :يف العلّػ بػػرتؾ شػػي ٍ ؽتػػا
إْػػقا ُها أو [ٔٓٛد] للمُعػػَؿ أيَ :ف يق ػ قػ ٌ
يُيَقّػف عليػػو اػ يها كمػػى ػػيأتي فػػي «القػ ادح» نقػالً عػػن «اطتصػػائص» يف ىػػذا «أوائػ ُػَ»

أالو «أَوا ِوؿ»(ٕ)
َ

()1

يف د :وبال نا للمُعَؿ

()2

 َ:ٕ٠ـ ٟحٌمٛحىف «عيَ حٌظؤػ.»َ١
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اظتسال السىد

()1

قىؿ «ال ها بن الطحػىس» فػي «التعليقػ » علػى ّيػاب «ابػن عصػَُر»(ٕ)« :علهػل

علػ ُّػي بػػن مَْػػى بػػن ػتمػ ِػد بػػن علػػي أبػػَ اضتسػػن بػػن عيص ػ يف ر» -بضػػم ّأوؿ مهمليػػو و الثػػو
وَّْف انيو -حػرؼ التطػ ين مػن العلىػم الم صػ ؼ ب ػ«ابػن» مضػىفىن(ٖ) -حػاؿ(ٗ)-

ى

إلػا ىعلىػ وم آَ ،ػر وحػػذؼ ألػف «ابػن»
«ع د اهلل بن أُ ابن(ٍ )ٚ
ْلَؿ» كتب(ّ )ٛياب ألف «ابن» ق َ «ْلَؿ»؛ أل ّف «ابنػاً» اػُ «ع ػد
ُ
«ع د اهلل» وقد صَ بينهما «ابن أُ ّ» ولي «ابػن» الثػآف واػُاً ل ػ«أُ ّ ُّ» ولػذا وجػب تنػَين
«أُ »( )2وال ب ّد من عدـ وقَع «ابن» أوؿ ْط ٍر وإالّ وجب ّيابيها(ٓٔ)
ّ
ّ
(٘)

()1

وال بػ ّد مػػن اتّصػاؼ(« )ٙابػن» َاػَ و وإال ن ػػَ:

ٌةةٕ٘ ْ١ةةخ ريح٠ةةش حٌّٔةةؤٌش حٌٔخىٓةةش عٕةةي ــةةخي ,رةةً حٌىةة َ٩طةةخر ٌع ٌٍّٔةةؤٌش حٌوخِٔةةش .لةةخي حرةةٓ حٌ ١ةةذ
ٕ :322:ل( ٌٗٛلخي حرٓ حٌٕلخّ) اٌنٌ٘ ...ح حٌىِ َ٩ع و« َ٩حٌِِوَ٘ »ٞرظّخِٗ اٌة ٝلٌٛةٗ (ِٚةٓ
َٗ ١حٌعٍّش) اٌنٛ٠ ...ؿي ـ ٟحٌٕٔن ٕ٘خ رعي حٌّٔؤٌش حٌٔخىٓةشٚ .عٍةًٌ ٝةه حلظٜةَ ـة ٟحٌ٘ةَف ِةٓ
ؼ َ١طٕزٛ٠ٚ .ٗ١ؿي ـ ٟرعة ٞحٌٕٔةن ٘ةٌح حٌىةِ َ٩ةٓ طظّةش حٌّٔةؤٌش حٌوخِٔةشٛٚ ,ةيٍ حٌٔخىٓةش ٘ةٛ
ل ١َٗ ِٓٚ( :ٌٗٛحٌعٍّش)ٌ٘ٚ .ح ٘ ٛحٌٜٛحد عٕي ٞاْ ٗخء هللا طعةخٌّ ,ٝ
 ْ٤وة« َ٩حرةٓ حٌٕلةخّ» ٚ
ك رخٌوخِٔةةش ,ـةةِ ٩عٕةة٦ ٝىهخٌةةٗ ـةة ٟحٌٔخىٓةةش .عٍةةّ ٝ
«حٌِِو٘ةةَِٚ »ٞةةخ ِعةةٗ ِظعٍّ ة ٌ
أْ حٌؼخرةةض ـةةٟ
إٌٔٛٛخ حٌّمَٚءس حٌّظمٕش ٚؿٛى ٌ٘ح حٌى َ٩ـ« ٟحٌوخطّش» حٌظ ٟرعي حٌّٔةؤٌش حٌؼخٔ١ةش ع٘ةَس رعةي وةَ٩
حٌّٕمٛي ـ« ٟحٌوخطّش» .وّخ ٕٕٓزّٗ عٍٕ٘ ٗ١خن أ٠٠خاٚ .هللا أعٍُ.
«أر ٟحٌمخُٓ حٌِؿخؿ»ٟ
ِ

()2

وظةةخد حرةةٓ عٜةةف٘ ٍٛةة ٛحٌّمةةَّ د عٍّةةك عٍ١ةةٗ اِةة ٩اء أرةة ٛعزةةي هللا ِلّةةي رةةٓ ارةةَح٘ ُ١رةةٓ حٌٕلةةخّ
حٌلٍز ٟرٙخء حٌي ٓ٠حٌّظٛـٕٓ ٝش  :َ:ٕ٠ . ٘ٙ23و٘ؿ حٌ.ٔ3ٓ٘:ٕ ْٕٛ:
عٕي ــخي٠ِ :خؾ.

()4

ليست يف د

()5

«وحذؼ ألف ابن» لي يف د

()6

يف د :اتصاؿ

()7

ّذا يف د وقد ْقطت من أ و ب و ج

()8

يف د :جتب
ّ
ٓ« ْ٤ةٍٛي» أ َّ «عزةةي هللا»:ٕ٠ .ةةَ :طٙةٌ٠ذ حٓ٤ةةّخء ٚحٌٍؽةةخص ٍٔ ٕٙٓ:لةُٚ .ٕ3٘ :لٌٛةةٌٗٚ« :ةةْ١
حرٓ حٌؼخٔٛٚ ٟفخ ا ٤رٌٌٚ ٟح ٚؿذ طٕ ٓ٠ٛأر ْ١ٌ »ٟـ ٟى.

()10

 :َ:ٕ٠أىد حٌىخطذ ٚ ٕٔٙحٌٍزخد ٕٚ 32:حٌّٔخعي ٗٚ ٖٙٓ:حٌظ٠َٜق ّٕ٘ ٕٔ2:ع حٌٛٙحِع

()3

()9

.ٖٔ3:ٙ
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(ٔ)
بعلٌ و مرٌكب و من مجم ع أمرين كه أي :غتمَع األمرين -ولَ أنّث نظراً

للخب صتاز(ٕ) -كثرة اال تعمىؿ م التقىء السىكطين الينَين(ٖ) وبا «ابن»
كالطحػػىة ذػػريه لػػم يعلل ػ ه إالٌ بػ ػعلّػ ٍ بسػػيط ٍ كثػػرةً اال ػػتعمىؿ فق ػ وىػػي مػػن
مقيضيات اليخُيف(ٗ)

(٘)
ٍ
ػت
و«قػػا» بُػػي ٍ سػػَّف اْػػم عػػَ ع ػ «انيػػو» ّثُػػر تصػػديره بالُػػا وقػػد أ لػ ُ
الّالـ يف شانو أوؿ(« )ٙشرح عَامَ اصترجآف»(ّ )5ما أشرنا إليو يما مر()3
ّ
ّ
ب ليل حرفػ مػن(« :)2هطػ بطػت عىصػم»(ٓٔ) -وال بػ ّد مػن تقػدير عام ٍػَ يف

اهَز(ٔٔ) ضتػذؼ ألػف «ابنػ »(ٕٔ) ّمػا أشػرنا إليػو(ٖٔ) -علػا
يف «ىند» ح يَجد الضابا ّ
لغػ ػ م ػػن ص ػػرؼ «هطػ ػ »(ٗٔ) طت ُّي ػػو بس ػػَّف(ٔ) وْ ػػطو كإف ل ػػم يلت ػ ًػق هط ػػى ػػىكطىف

()1

يف أ و ب و ج و س :لعل

()2

زاد يف د :وىَ

()3

يف د :ألف الَاَ

()4

 :َ:ٕ٠حٌىظخد (رخد ِخ ٌ٘٠ذ حٌظٕ ٓ٠ٛـ ِٓ ٗ١حّٓ٤خء ٌؽ١ةَ اٟةخـش  ٨ٚىهةٛي حٌ٤ةؿ ٚحٌة٨ٚ َ٩

()5

ٔ٤ةةٗ ٜٕ٠ ٨ةةَؾ ٚوةةخْ حٌم١ةةخّ أْ ٠ؼزةةض حٌظٕةة ٓ٠ٛـ١ةةٗ) ٖٚ ٘ٓٗ:حٌّمظ٠ةةذ (رةةخد حٌٜةةفش حٌظةةٟ
طـعً ِٚخ لزٍٙخ رٌِّٕش ٟٗء ٚحكي ـ١لٌؾ حٌظٕ ِٓ ٓ٠ٛحٌّٛٛٛؾ) ٕٚ ٖٔٔ:حٗ٤ةزخٖ ٚحٌٕ:ةخثَ
ٔ.٘5ٗ:
ّذا يف د ويف أ و ج « :قا» دوف واو ويف ب :و قا

()6

يف د :بيانو أوائَ

()7

حٓةةّٗ حٌعٛحِةةً حٌّجةةش ٌٍ٘ةة١ن عزةةي حٌمةةخَ٘ حٌـَؿةةخٔ ٟحٌّظةةٛـٓ ٝةةٕش ٔ٘ٗ5ة ٚ .ـةة ٟو٘ةةؿ حٌٕ:ةةْٛ

()8

ٕ ٔٔ52:أٔٗ ٌٍ٘١ن عزي حٌمخىٍ  ٛ٘ٚه ؤ ؿٍ.ٟ
ل« ٌٗٛوّخ أَٗٔخ اٌ ٗ١ـّ١خ َِّ » ٌ ْ١ـ ٟى .طٕ :َ:ح٦كخٌش (ٖ ٙأ).

()9

ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٚ .ِٕٗ :ـ ٟى :ريٌ ِٓ ً١ؿخءص.

()10

 :َ:ٕ٠أىد حٌىخطذ .ٕٔ5

()11

ّذا يف د يف أ :احملَ ويف ب :احملَج ويف ج :احملر

()12

يف د :أ

()13

هٍ ٢حرٓ ع ْ٩ر« ٓ١حرٕش» «ٚرٕض».

()14

ّذا يف د ويف أ و ب و ج وحيدر وإْيان َؿ :ىنداً
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()3

(ٕ)
لي ّرؾ الينَين د عاً الليقا الساّنني فكأ ٌ
لمجرد كثػرة اال ػتعمىؿ.
العلٌ ا ذُّر احتىج إلا ق ل  :كمن العرب من يحرؼ ٌ

ّما يف اظتثاؿ(٘) اظتنقَض بو ّالـ «اب ِن عصَُر»

ابن عصٍَُر»
أيَ « :

(ٗ)

لمى رأل ا تقىض
ٌ

()ٙ

كهره العلٌ األ،رية ال سيط الصػحيح المطٌػردة فػي الجميػ ال مػى علٌػل بػ

«ابن الن اس»( )5اوجد يو اليقا قتا [ٓٗٔب] وما ال اجيماع عتما يػو( )ٛأكلػا( )2أل ّف
باألقَ ال(ٓٔ) حاج ليّلّف ما زاد عليو
ال رض إذا حصَ
ّ
السابق ذّرىػا :قػ ؿ «الامخشػرم» فػي «المفصػل»(ٔٔ)
ِ
كمن العلل المرٌكب
ٌ
ُ
فػػي(ٕٔ) «الػػرم» -وىػػَ للمُػػرد اظتػػذ ّّر :-كال ػػتطىلت م إيػػىه بػ ػْ ػ ب صػػلت م ػ كثػػرة
اال تعمىؿ لو خفف ه(ٖٔ) من غير كج و ,فقػىل ا« :اللػر» بحػرؼ اليػىء وإبقػا اضترّػ

()1

()2
()3

ّػذا يف د ويف أ و ب و ج :طتُػ ْػَّف ينظػر :الّيػاب (بػاب تسػمي اظتءنػث) ٖ ،ٕٗٓ:واظتقيضػب (بػاب تسػمي
اظتءنػػث) ٖ ،ٖ٘ٓ:ومػػا ينصػػرؼ ومػػا ال ينصػػرؼ للاجػػاج ٓ٘ ،وىػػَ عنػػده ػػرورة ،واليص ػري ٕ ،ٖٖٕ:وقت ػ اعتَام ػ
ٔٔٓٛ:
ّذا يف د يف أ و ب و ج :ولي ريك
عٕي ــخيٚ :وؤّٔٗ.

()4

يف د :ابن الن اس

()5

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :اظتقاؿ

()6

يف د :ابن الن اس

()7

وٌح ـ ٟحٌفِٚ 2ٓٔ:ٕ ٞ١ؼٍةٗ ٗةَف ــةخي ٔ ٕٗ2مة٩ا عةٓ ىحعة ٟحٌفة٩فٌٚ .عةً حٌٜةٛحد :حرةٓ

()8

عٜف.ٍٛ
ّذا الع ػارة يف د يف أ و ب و ج :اصتميػ مػا وجػد يػو اليقاؤقتػا ومػا ال مػا علػَ بػو ابػن الن ػاس واظتقصػَد :أوجػد يف

()9

اظتعلَؿ اليقا عليني َف جتيمعا يو
وٌح ـ ٟحٌفٚ ,2ٓٔ:ٕ ٞ١عٕي ــخي :أ٨ٚا.

()10

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :ال

()11

حٌّفٓ ١ ٔ3ٖٖٚٔٗ ً ّٜع١ي ِلّٛى عمٚ .ً١حٗ٤زخٖ ٚحٌٕ:خثَ ٔ.٘5٘:

()12

ْقطت من أ و ب و ج

()13

يف أ و ب و ج :االْيعماؿ خَُُه
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(ٔ)
داالً عليها ثم «اللٌ ٍر» بحػرؼ الحركػ  ,ثػم حػرف ه أي :االْ َػم كمليػو رأ ػىنّ :ػالً
()2
كاجتػػاؤكا  :اّيُػَا بػػالـ التعريػػف التػػي(ٖ) فػػي أكل ػ (ٗ) ,جعلَىػػا مَاػػَالً بالَاػػف

الصري

ٌ

ككرا [ٖ٘ٔأ] فعل ا في «التي» َّ ما علَه بػ«الذي»

(٘)
ػرب -وجعلػو
كمن العلَ اظترّ مػا قىؿ «ابن الطحػىس»  :إ ٌمػى التامػ ا أي :الع ُ

وجعلو «ابن مالك» مسي سناً ال الزماً( -)ٙالفصػل بػين(« )5أى ٍف» -بُػي ٍ س ٍ
ػَّف -إذا
ى

إذا يخ ٌففت( )ٛمن «أ ّف» اظتثقل كبػين خبرهػى إذا كػىف فعػالن ميص ِّػر اً ذ َػري دعػائي()ٜ؛ لعلٌػ
و
ض من تخفيف ى(ٓٔ) كإيالؤهػى
مرٌكب من مجم ع أمرين ,كهمى أي :األمراف :الع ي
(ٕٔ)
ػاؿ [ٗٗٔج] تشػديدىا االْ ُػم
مى لم يكػن يلي ػى مػن الُعػَ(ٔٔ) ننّػو ّػاف يليهػا ح َ
لَ ِاـ(ٖٔ) ل َُ ْق ِد ذلك الُصَ ا ذُّر(ٗٔ)
َ
ُ

()1

يف أ و ب و ج :الػػذ ويف د :ال ػػذي والع ػػارة يف د :وإبق ػػا اضترّ ػ داالً عليه ػػا وبنْ ػػّاف ال ػػداؿ يف أ ،ػػرى مثّ ال ػػذي

()2

ٍذؼ اضترّ
ـ ٟأٚ :حكظِإٚح ٛ٘ٚ .طٜل١ؿٚ .ـ ٟؽ  ٚىٚ :حكظَُٚح.

()3

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :الّائن وعند جاؿ :الذي

()4

َٗ :َ:ٕ٠ف حٌّف٨ ًٜرٓ ٠عٚ ٔ٘ٗ:ٖ ٖ١حٌٍزخد ٕ.ٔٔ3:

()5

حٌظعٍ١مش .ٕٔ5

()6

َٗ :َ:ٕ٠ف حٌظَٔٗٚ ٕٗ:ٕ ً١ٙف حٌىخـ١ش حٌ٘خـ١ش ٔ.ٗ23:

()7

ـ ٟحٌٕٔن.ِٓ :

()8

يف أ و ب و جُ، :ت

()9

ّػػذا يف د ويف أ و ب و ج :عػػادي ينظػػر :الّيػػاب (بػػاب آ،ػػر (أف) يػػو ؼتُُ ػ ) ٖ ،ٔٙ٘:واظتقيضػػب (بػػاب أف)

()10

وتصر ها) ٖ ،٘:وم الل يب (أ ْف)  ،ٗٙواليصري ٔ ،ٖٖٓ:وقت اعتَام ٕٔٛٗ:
ٕ ،ٖٔ:و(باب (أ ْف) اظتُيَح
ّ
ٚحٌعةة٘ ٝٛةة :ٛلةةي ٚحٌٔةةٓٚ ٓ١ةةٛؾ ٌٚةةُ .ْ١ٌٚ ٨ٚومٌٛةةٗ طعةةخٌ :ٝﭽ ﭼ ﭽ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭼ

()11
()12

حٌِّ ًِّ ٖ.ٕٓ :5
 :َ:ٕ٠حٌعًٍ ـ ٟحٌٕلٚ ٕ32 ٕ33 ٛحٌٍزخد ٔٚ ٕٕٔ:ـّ ٗ١
أْ حٌع ِٓ ٝٛكةٌؾ حٓةّٙخ ِ ٨ةٓ
طوف١فٙخ َ:ٕ٠ٚ .حٌظٌٚ ً١٠حٌظىّ.ٔٙٓ:٘ ً١
ّذا يف د والُيض ٕ ٜٖٓ:يف أ و ب و ج :نف

()13

ّذا يف د وقد ْقطت أ و ب و ج

()14

ىنا عاي اظتسال اطتامس وبداي اظتسال السادْ عند جاؿ وعلى ما ذّره ابن الطيب
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كمن ػرط العلٌػ أف تكػ ف لَّعػا جامعػ ً بػني(ٔ) األاػَ والُػرع هػي -ا ّػرح بػو
صتريػػاف الُعػػَ عل ػػى ذػػري مػػن ى ػػَ(ٕ) لػػو -الم جبػ ػ ى للحك ػػم اظتقصػ ِ
ػَد ب ػػذلك القيػ ِ
ػاس ف ػػي
()3

المقيس علي  ,كمن ثى ٌم  :اعتا تُّيب(ٗ) للَقف عليها وال ينطق ا واالً
خطٌأ «ابن مىلك» البصريين :ح َّ َػم علػيهم باطتطػا ونسػ هم إليػو

إ ٌف علٌػ ػ إعػ ػراب المضػ ػىرع الع ػػاري م ػػن الن ػػَنني

()ٙ

(٘)

فػي قػ ل م:

مش ػػىب ت لال ػػم( )ٚف ػػي حركىتػ ػ

ك ػػكطىت كيف إب ىمػ ػ  :لَّن ػػو ػت ػػيمالً ل ػػام اضت ػػاؿ واالْ ػػيق اؿ
بقرين ػ ٍ ب ػػأف( )2ه ػػره المػ ػ ىر وإف وجػػدت يف االْػػم ليس ػػت الم جبػ ػ ى(ٓٔ) إلعػ ػراب
()ٛ

كتخصيصػ ػ باح ػػدقتا

اال م -وشرط القياس َّف العلّ اظتَج ػ لل ّػم يف اظتقػي عليػو -إ ٌمػى(ٔٔ) الم جػو
ل ّ-ما تق ّدـ -قب لي بصيغ كاح ةو معى ي مختلف ن ,كال يميٌاهى إالٌ اإلعراب -ىذا
ىَ اظتَجب بعراب االْػم -تق ؿ(ٖٔ)« :مى أحسن زي » فيحتمػل الطفػي كالتعجػو
(ٕٔ)

كاال تف ىـ(ٗٔ) .وما ينّشف اظتراد إالّ بابعراب(٘ٔ)

()1

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :من

()2

يف د :صترياف الصُ على ذري من ىي

()3

عٕي ــخي :ػُ.

()4

ـ ٟدٓ :ىٕض.

()5

«ونس هم إليو» ليست يف د

()6

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :الينَين والنَناف قتا نَف اليَّيد والنسَة

()7

يف أ و ب و ج :مشا االْم

()8
()9

ّذا الع ارة يف د ويف أ و ب و ج :احيمالو احمليمَ لَّنو ػتيمالً لامَا احملمَ واالْيق اؿ

عٕي ــخي :ـبْ.

()10

ّذا الع ارة يف د ويف أ و ب و ج :األمَر اظتَجَدة يف االْم اظتَج

()11

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :إعا وعند جاؿ :وإّفتا

()12

يف أ و ب و ج :اظتَج

()13

ـ ٟأ  ٚؽ :رمٛي.

()14

قَلو «ىذا ىَ اظتَجب واالْيُهاـ» ْقا من د ينظر :اظت

()15

طَحؿع ح٦كخٌش (ٔٓٔ ٕٓٔ أ) ٕٔٙ :َ:ٕ٠ٚ .أ.
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يف الن َ ٜٔٔٙ:

اعَ «أحسن» و «ما» نا ي ٌ
فإف ى
الكؿ -وىَ النُي -ى
أردت ٌ
رفعت «زي ان» َ

ػب صػػبتى مُعػػَالً بػػو ل ػ«أحسػػن» وىػػَ و اعلػػو ،ػػبٌ عػػن «مػػا»
أك الثػػى ىي أي :اليعجػ َ
اليعج يّ وىي [أي :ما] (ٔ) م يدأٌ
ػاؼ إليػػو و «مػا» م يػػدأٌ و
ػث -وىػػَ االْػيُهاـ -جررتىػ علػى أنػّػو(ٕ) مض ٌ
أك الثىل ى

«أحسن» ،به

ػب اظتعػآف اظتُيقػرة لضعػراب علػى الرتّيػب هػي
فال ب ٌ أف تك ف هره العلٌػ  :تعاق ُ
ػبن»
ػل الس ى
ػمك ,كتش ٍ
ػرب يِ ىِ الل ى
الم جب ى إلعراب المضىرع؛ فإ ٌك تقػ ؿ« :ال تأك ٍ

فيحتمل [ٜٔٓد] الرتّيب الط ي عن كل مط مى علػا ا فػراده -األوُف :النهػي عػن ّػَ
انُرَد أو اجيمػ (ٖ) -كعن الجم بيط مى ال عػن ّػَ علػى انُػراده
مطلقاً َ

(ٗ)

الكؿ
كعػن ٌ

الكؿ فق كاصتمل الثى ي مستأ ف ه إعراباً
ٌ
ويف نسخ  :والثآف مسيانف(٘) أي :الُعَ الثآف مسيانف()ٙ
ٌ
ٌ
اب,
كال يبػػيٌن ذلػػك مػ بقائػػو علػػى أاػػَ الرتّيػػب ػػال ينػػايف مػػا تقػ ّدـ إالٌ اإلعػر ي
()ٛ
()5
الك ىؿ(:)2
أردت
إف
األوؿ يف ّػ ّػَ حػػاؿ
ى
بػػأف ييجػػاـ الثػػى ي أيضػىن ّمػػا جامػ َ
ٌ
ػت ّ
()2
النهي عن َّ
ٌ
الك ىؿ َ :
(ٔ)
أردت الث ػػى ي:
كتطصػػب بػ ػ«أَ ْف» مضػػمرةً وجَب ػاً بعػػد ال ػَاو يف ج ػَاب النهػػي إف ى

النهي عن اصتم
َ
()1

«أي» ليست يف د و«ما» زيادة يقيضيها السياؽ
ـ ٟؽ.ّٗٔ٤ :

()3

ّذا الع ارة يف د ويف أ و ب و ج :األوُف عن َّ مطلقاً
يف د :بانُراده

()5

وٌح عٕي ــخي.

()6

ٌ٘ح حٌٔ َ ٌ ْ١ـ ٟى.

()7

ـ ٟأ :رـَِ ٛ٘ٚ .طٜل١ؿٚ .ـ ٟؽ ؼٚ َ١حٟلشٚ .عٕي ــخي :طـَِ.

()8

ّذا الع ارة يف د ويف أ و ب و جّ :ما جامت األوُف

()9

ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.

()2
()4
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باألوؿ
ّ

كترفع ػ علػػى االبيػػدا [ٔٗٔب] لليجػ ّػرد

(ٕ)

ػيص النهػػي
أردت الثىلػ ى
إف ى
ػث :ختصػ َ

()1

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :وجَب

()2

الع ارة يف أ و ب و ج :وتر عو لليجريد ويف د :ور عو على االبيدا
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اظتسال السىبع
قػ ػ ػػىؿ «ابػ ػ ػػن ال بػ ػ ػػىرم»(ٔ) :اختلف ػ ػ ػ ا أي :الن ػ ػػاةُ فػ ػ ػػي التعليػ ػ ػػل بىلعلٌػ ػ ػ
القىصرة(ٕ) ,اليت ال جتاوز ػت ّػَ الػنص ل ػريه(ٖ)؛ لَّعػا ػتػَ اضتّػم لَجػَده(ٗ) أو واػُو

اطتػػاص ػػا

(٘)

فج ٌ زهػػى قػ هـ كلػػم يشػػترط ا التع يػ أي :اهػػاوزةَ عتػػا( )ٙعػػن معلَعتػػا فػػي

صحت ى ضتصَؿ اظتقصَد من ذلك اليعليَ
ٌ
()ٚ
كذلػػك أي :اليعليػػَ بالقااػػرة كىلعلٌ ػ فػػي ق ػ ل م أي :العػ ِ
ت
ػرب« :مػػى جػػىءى ٍ
ُ

حىجتىػك»( )3بنصػػب «حاجيػػك» [ٖٔٙأ] ،ػػب «جػػا » كقػػَعتم« :عسػػا الغػ ير -بضػ ّػم
اظتعجم ػ و ػػي ال ػَاو وْػػَّف الي يي ػ  -أبؤ ػىن»()2
األوؿ ك
ّ
فػػإ ٌف «جػػىءت» يف اظتثػػاؿ ّ
(ٓٔ)
«عسا» يف الثآف أيجريػى مجػرل «صػىر» الُع ِػَ الن ِ
كجعػل ل مػى ا هػم مرفػ عه
ػاقص ي
ػاص ػػذين اظتثػػالني ،وال كتػػَز أف يجريػػى(ٔٔ) بال نػػا
كخبػ هػر مطص ػ ه
ب وذلػػك ابج ػرا ،ػ ّ
()1
()2

ٌعًّ لٌ٘ ٌٗٛح ِٓ وظخرٗ «حٌفٜٛي ـِ ٟعَـش حٛٛ٤ي»  ْ١ٌ ٗٔ٤ـ ٟح٦ؼَحد ٌّ ٨ٚع ح٤ىٌةش ٨ٚ
حٜٔ٦خؾ.
ً٘ةةذ حٌ٘ةةخـع١ش ٚأوؼةةَ حٌّظىٍّةة ٓ١اٌةة ٝحٌـةةٛحُ ِٕٚعٙةةخ ح٤كٕةةخؾ ـةة ٟؼ١ةةَ حٌّٕٜٛٛةةش:ٕ٠ .ةةَ:

()3

حٌّلٜٛي ٘ٚ ٖٕٔ:ح٦رٙخؽ ٖ.ٖٔٗ:
الع ارة يف د :اليت ال تيجاوز ما علَ ا ل ريه

()4

ُحى ـ ٟحٌف :2ٓ3:ٕ ٞ١أ ٚؿِأٖ.

()5

قَلو «لَّعا ػتَ اضتّم لَجَده أو واُو اطتاص ا» لي يف د

()6

يف د :للعل

()7

ْقطت من أ و ب و ج

()8

:ٕ٠ةةَ :حٌىظةةخد ٔٚ ٕٗ3:ٖٚ ٔ52:ٕٚ ٘ٔ ٘ٓ:حٛ٤ةةٛي ـةة ٟحٌٕلةةٚ ٖ٘ٔ:ٕ ٛحٌوٜةةخثٚ

()9

(ـٜةةةً ـةةة ٟحٌلّةةةً عٍةةة ٝحٌّعٕةةةٚ ٗٔٙ ٗٔ٘:ٕ )ٝحٌّفٜةةةً ٖٗٚ ٕٙةةةَف حٌىخـ١ةةةش حٌ٘ةةةخـ١ش
َ٘ٗٚ ٖ2ٔ:ف حٌىخـ١ةش ٌٍَٟةٚ ٔ35:ٗ ٟحٍط٘ةخؾ حٌ٠ةَد ٖٚ ٕٓٗٓ:ٗٚ ٔٔٙ٘:حٌظةًٌ١٠
ٚحٌظىِّٚ ,ٖٔٙ:ٗ ً١ؽٕ ٟحٌٍز١ذ (ِّٙخ) ّ٘ٚ ٘32ٚ ٗ2ٙٚ ٖٗٙع حٌٛٙحِع ٕ.5ٓ:
َِّ أٔٗ ِؼ ًٌ ٠مخي ٌّٓ ٠وزَ رخٌَّ٘ ٠ٚظّ ُٙرٗٚ .ل ِٓ ٛ٘ ً١لزً حٌِرخء .طٕ َ:ح٦كخٌش اٌ ٗ١ـة ٟحٌفةَع

()10

حٚ٤ي ِٓ وظخد حٌّٔخع ( ٙ5أ).
الع ػػارة يف د :أجريػػا جػػري اػػار يف أ ّف عتمػػا وعليػػو انيصػػب يهػػا مػػا بعػػدىا :اشت ػاً مر َع ػاً و ،ػباً منصػػَباً وعنػػد جػػاؿ

()11

ـ ٟى٠ :ـَ.ٞ

مّاف «وجعَ» :جعَ
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للمُعػػَؿ وللُاعػػَ(ٔ) مج ػػرل «ص ػػىر» ري عػػاف االْػػم ،وينص ػ اف اطتػػب ،ف ػػي غي ػػر ه ػػرين
الم عين(ٕ).

ت خىلتىك» [٘ٗٔج] باظتعجم
األوُف :اظتثالني و ر َع عليو قَلو :فال يقىؿ« :جىءى ٍ

ػاألوؿ(ٖ) أم :صػىرت لُقػد «مػا»
والالـ أيُ :
أ،ت ِّأمك ويف أ،رى باظتهمل واصتػيم ّ ّ
«ما» االْػيُهامي (ٗ) كال« :جىء زيػ ه قىئمػىن» أم :صػىر(٘) قىئمػىن؛ لُقػد(ّ )ٙػَ «مػا» يف
يف ذلك اظتثاؿ

ككػػرا ( :)5مثػ ُػَ امينػػاع إج ػرا «جػػا » ُغتػػرى «ا ػار» يف ذػػري اظتثػػاؿ ال ػَارد عػػنهم ال

ػدؿ
كترى «عسى» غترى «اار» يف ذػري اظتثػاؿ السػابق ػال يقػىؿ« :عسػا الغيػ ير أ عمػىن» ب َ

«أبءْػاً» كال يقػػاؿ« :عسػػا زي ػ ه قىئم ػىن» بػػإجر ً
اء :تن ػا ِيَ «عسػػا» يمجػػرل «صػػىر» يمػػا
تق ّدـ؛ لقصَر اصتَاز( )3على ما جا عنهم
ػَؿ واصتمهػػَر أ ّعػػا علػػى
وجعػ ُػَ «عسػػى» يمػػا ذُّػػر ػتمػػَالً علػػى «اػػار» يف العمػػَ قػ ٌ
با ػػا عػ ُػَ رجػػا ٍ وأ ّف اظتنصػػَب قيػػَ، :ػػب «يّػػَف» مقػػدرًة وقيػػَ، :ػػب «يصػػري» لتذ َنػػو
وقيَ، :ب «عسى» لتذ َنو على الشذوذ واَب «اظت »( )2أوَؿ ىذه األقَاؿ(ٔ)
ّ
ّ

()1

ليست يف د

()2

ّػذا الع ػارة يف د وىػي يف أ و ب و ج مضػػطرب يهػا تقػدٔف ونقػػص قػد جػا ت ّػػذلك :وذلػك لل نػا للمُعػػَؿ [يف

()3

أ :ر ػػَع] وللُاعػػَ ابجػرا ،ػػاص منػػو مػػن اظتثػػالني الكتػػَز أف كتػرا [يف ب :كتػػر] االْػػُهامي غتػػرى [يف ب :جػػرى]
اار ري عاف االْم وينص اف اطتب[يف أ :اطتري] يف ىذين اظتَ عني
وٌح عٕي ــخيِ :خ ؿخءص كخٌظه .لخي حرةٓ حٌ ١ةذ ِظعمزةخ ا ٔٔةوش «هخٌظةه» ٕ٘ٚ :2ٓ2:ة ٛطٜةل١ؿ
عٕةةي ٞرةة٠َِ ٩ةةشّ ّ
 ْ٤حٌّةةخٔع أّّةةخ ٌةةِِِ ُٙةةٓ ـمة ِي «ِةةخ» حٌٕخـ١ةةش ـةة ٟأٌّٚةةٗ ,وّةةخ ٔزّٙةةٛح عٍ١ةةٗٚ .لٌٛةةٗ
«رخٌّعـّش ...وخٚ٤ي» ٌ ْ١ـ ٟى.

()4

ّذا الع ارة يف د ويف أ و ب و ج :اظتان كعَ ما ويف ب و ج« :كتعَ» مّاف «كعَ»

()5

ُحى عٕي ــخي٠ُ :ي.

()6

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :قد

()7

عٕي ــخيٚ :وٌٌه

()8

«ٌم ٍٜٛحٌـٛحُ» ـ ٟأٌ :ـٛحُ ٌم ٍٜٛحٌـٛحُٚ .ـ ٟؽٌ :ـٛحُ حٌم ٍٜٛحٌـٛحُ.

()9

ِؽٕ ٟحٌٍز١ذ «عٔ.ٕٖٓ »ٝ
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كا ت ؿ «ابن األن اري» علا صحت ى أي :ا (ٕ) العلِّ ِ القااػرة بأ ٌ ػى ػىكت
العلٌ ى المتع ي في اإلخىل -باظتعجم  -كالمطى ػب ً بينهػا وبػني اضتّػم كزادت علي ػى:

على اظتيعدي بظىهر الطقل يما ىي ،اا ٌ بو وقاارةٌ عليو
النص
ّ

قػػاؿ(ٖ) األا ػَليَف :واألا ػ ج ػَاز اليعليػػَ [ ػػا ومػػن َائػػدىا معر ػ اظتناْ ػ وتقَي ػ
(ٗ)
ػح للقيػػاس
فػػإف لػػم يكػػن ذلػػك اليعليػ ُػَ] بالعلػ القااػػرة علمػىن :عالمػ ً للصػ ٌ

ل من أف يك ف(٘) علمىن علا الفسىد بضتاؽ ذري اظتنصَص عليو باظتنصَص
فال أق ه

كقػػىؿ ق ػ هـ مػػن الن ػػاة :إ ٌ ػػى علٌػ ه بىطل ػ ه؛ ل ٌف العلٌ ػ لَّعػػا جامع ػ ً مػػن األاػػَ

والُرع إ ٌمى تراد للتع ي أي :ليعدي حّم األاَ إُف الُرع كهره العلٌػ لقصػَرىا علػى
اػػاح ها( )ٙال تع يػ ى في ػػى ل ػػري مػػا ىػػي لػػو( )5فػػإذا لػػم تكػػن( )3العلّػ متع يػ ن فػػال

()2
عم ػ ػػا ى ػ ػػي ل ػ ػػو
فىئػ ػ ػ ة ل ػ ػػى؛ ل ٌ ػ ػػى ال ف ػ ػػرع ل ػ ػػى؛ لقص ػ ػػَرىا وع ػ ػػدـ جتاوزى ػ ػػا ّ

(ٓٔ)

(ٕٔ)
ثىبت بىلطص ال ب ى يصري(ٖٔ) ّالع ث
كالحكم(ٔٔ) اظتعلَّ ا في ى
ه
ي

()1

ِٓ لٌ« ٌٗٛم ٍٜٛحٌـٛحُ عٍِ ٝخ ْ١ٌ »...ـ ٟى.

()2

ّذا يف د وليست يف أ و ب و ج

()3

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :وقاؿ

()4

ّذا يف د وقد ْقطت من أ و ب و ج

()5

عنػػد جػػاؿ:ال يّػػَف وقػػد ْػػقطت «مػػن» مػػن أ و ب و ج قػػاؿ ابػػن الطيػػب ٕ:ٜٔٔ:قَل ػو  ( :ػػال أقػػَ مػػن أف ال

()6

نسخ منها نسخ الشارح والصػَاب إ اتػو؛ وّػاف
يَّف ) أي :أنّو أي :األمر والشاف «ال يَّف» بالنُي وْقا يف ٍ
ّذلك بضتاؽ ذري اظتنصَص باظتنصَص
«عٍٛ ٝخكزٙخ» ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.

()7

«ٌؽِ َ١خ ٘ »ٌٗ ٟـ ٟأ  ٚد :وؽٚ .َٖ١ـ ٟؽٌ :ؽ.َٖ١

()8

عٕي ــخيٚ :اًح ٌُ طىٓٚ .ـ ٟأ  ٚد :ـبًح ٌُ ٠ىٓٚ .ـ ٟؽ ؼٚ َ١حٟلش.

()9

ـ ٟأ  ٚد  ٚؽَِ :ـٛع.

()10

يف د :عليو

()11

عٕي ــخي :ـخٌلىُ.

()12

ْقطت من أ و ب و ج

()13

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :يصري
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كأجيػػو :بأ ٌػى ال سػلٌم أ ٌ ػػى أي :العلّػ َ إ ٌمػػى تيػراد للتع يػ ضتّػػم األاػػَ يهػػا

للُرع؛ فإ ٌف العلٌ إ ٌمى كى ت علٌ ن إلخىلت ى كمطى بت ى لل ّم اظتعلَّ ا ال لتع يت ى
(ٔ)
واليعدي ُ الزم ٌ ذلك ذال اً

ِ
الفر ىؽ بين اضتّػم
كال سلٌم أيضىن ع ـ فىئ ت ى أي :العلّ القاارة؛ فإ ٌ ى تفي ٍ
()2

ويعب عنو عقػَؿ اظتعػ
المطص ص الرم ييعرؼ معطىه ّ -
ميعدياً(ٖ) يف ذري اظتنصَص عليو(ٗ) ُزتَ عليو -كاضتّ ِم الرم ال ييعرؼ [ٕٗٔب] معطىه
ػنذا وجػد ذلػك اظتعػ

وّػاف

معطىه ويقاؿ :السماعي ال يُقاس عليو؛ لعدـ تع ّق َِ مع اضتّػم حػ ينظػر أوجػد يف ال ػري
(٘)
أـ ال
كتفي ػ أي :العلّػ ُ القااػػرة أ ٌػ ممتط ػ ه رد غيػػر المطص ػ ص علي ػ إُف اظتنصػػَص

[ٖٔٚأ] عليو

[كتفي أيضى أ ٌف الحكػم ثبػت فػي المطصػ ص عليػ ]( )ٙقياْػاً ب ػره العلٌػ

جه َِ( )5مع اظتنصَص عليو ال يُع ّدى حّمو عن ػتلِّو
أيْ :

ا ت ا كالـ «ابن ال بىرم».

كقىؿ «ابن مىلك» في « رح التس يل»(ّ- )3القتا لو( :-)ٜعلٌل ا أي:

()1

يف د :الزـ

()2

ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ٠ ٨ :عَؾٚ .ـ ٟد حٌفخء ٍِّٙش.

()3
()4

«وّاف ميعدياً» لي يف د

ّذا يف د وليست يف أ و ب و ج

()5

ّذا يف د وقد ْقطت من أ و ب و ج

()6

حٌِ٠خىس ِٓ ــخي.

()7

ـ ٟحٌفِ :2ٖٔ:ٕٞ١خ ؿُ.ًٙ

()8

َٗف حٌظٔ .ٕٔٗ:ٔ ً١ٙرظَّٜؾ.

()9

زاد يف أ و ب و ج :ويعػػدـ [يف ب :وبع ػػدـ] منيه ػػاه ي ػػو وم ػػن دتمػػو يف ب :ذت ػ ولعله ػػا :بل ػػغ منيه ػػاه ي ػػو -أي :يف
اليَْ يف الشرح -وَف ييممو وقد علّق ابن عالّف يف ّياب السماع على شرح اليسهيَ (ٓٓٔأ)
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الن ػػاةُ

ػػك ف آخػػر الفعػػل المسػػط إلػػا التػػىء ك ح ػ ه(ٔ) ّنػػَف النسػػَة(ٕ) و ػػمري

اظتػيّلّم مػ ذػريه بقػ ل م :لػئال تتػ الا(ٖ) أربػ حركػىت فيمػى هػ ككلمػ و كاحػ ةو» -
(ٗ)
ص ََ(٘) [ٓٔٔد] بينو وبني عالم إعرابػو( -)ٙكهػره
والُاعَ ّاصتا من علو ولذا َ
()7

تعم رتي ( )ٛأ ر َاد اظتا ػي اظتسػند ظتػا ذُّػر؛ إذ ال
كهره العلٌ
عيف ه؛ ل ٌ ى قىصرةه ,ال ّ
()9
ػي الص ػػحي  ,كبع ػػض الخمى ػػي ك ػ ػ«ا طل ػػق»ٔٗٙ[ ,ج]
ػ
ث
الثال
ػي
ػ
ف
ال
إ
ال ي جػ ػ
ٌ
ٌ

()12
(ٓٔ)
الث حر ٍ
ّات كالسك ف عىـ ا ت ا
كالكثير ال يت الا في ذلك(ٔٔ) بَ ُ
()13

ػت :مػػا منعهػػا إّفت ػػا ػػعُها(ٗٔ) بعػػدـ مشَعتػػا أل ػراد
فمطػ ػ العلٌػ ػ ى القىص ػػرة  .قلػ ُ
اظتعلَّ(٘ٔ) قد وجد اضتّم م قدىا( )ٔٙيما ذّره

()1

:ٕ٠ةةةةَ :حٌظةةةةٌٚ ً١٠حٌظىّ١ةةةةً ٕٚ ٔٗٗ:حٌظٜةةةةَ٠ق ٔٚ ٘ٓ:كخٗةةةة١ش حٌٜةةةةزخْ ٔٚ ٕٔٔ:كخٗةةةة١ش

()2

حٌو.ٖٗ:ٔ َٞ٠
يف دّ :النَف

()3

يف أ و ب و ج و س و ـ :ييَاُف

()4

ٌعٍٙخ :ـخٌفخعً.

()5

أ :ٞحٌفخعً.

()6

ـ ٟح٤ـعخي حٌؤّش.

()7

ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :حٌّٔؤٌشٚ .ـَٗ ٟف حٌظٔ :ً١ٙحٌظعٍ.ً١

()8

ّذا يف د وليست يف أ و ب و ج

()9

ـ ٟى :طٛؿيُٚ .حى عٕي ــخي :حٌظٛحٌ.ٟ

()10

يف النسخ وحيدر والُيض ٕ :ٜٖٔ:وانّسر ويف شرح اليسهيَ :أل ّف تَاِف اضترّات إّفتا ّاف يَجػد يف الصػ ي مػن:
َػ َعَ ،وَعَِ ،وانُعَ ،وا يعَ ،و ُعَ ،ال يف ذريىا ،ومعلَـ أف ذريىا أّثر ،ومراعاة األّثر أوُف من مراعاة األقَ
أػزظٙخ ــخي ِٓ ٔ ّٚح٨لظَحف ـ ٟأعٍ ٝحٌف ٌُٚ ,2ٖٔ:ٕٞ١ػزظٙخ ـ ٟحٛ٦زخف.

()12

ُحى عٕي ــخي :ـ ٟحٌـّ١ع.

()13

لخي أر ٛك١خْ ـ ٟحٌظٌٚ :ٔٗٗ:ٕ ً١٠لي ٟعّؿ حٌّٜةّٕؿ ٘ةٌح حٌمةٛي ـة ٟحٌ٘ةَف ّ
رةؤْ حٌظعٍ١ةً عةخَ,

()14
()15

ٚحٌعٍش لخَٛس.
ّذا الع ارة يف د ويف أ و ب و ج:ما منعها إالّ بعدما أعلّها
يف د :العلَ

()16

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :تعديها

()11
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وزتػػَ مػػا ُقػػد يػػو ذلػػك
وأجػػاب ال ص ػريَف عػػن ذلػػك :بػػا ّف اليسػػّني لِمػػا ذّػػروه ُ
عليو وإف َف يَجد يو العلّ رداً لل اب

()1

ّذا يف د وليست يف أ و ب و ج
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(ٔ)

اظتسال الثىمط
()1

ػَي بعلتػػين؛
قػػىؿ «ابػػن جػ » فػػي «الخصػػىئص»  :يجػ ز التعليػػل لل ّػػم الن ػ ّ

أل ّف اظتعآف ال تيااحم وأل ّف العلّ معر ٌ ال مءّرةٌ؛ إذ ىي تَّف بعد الَقَع(ٕ)
ّ
()3
كمن أمثلػ ذلػك قػ ل م « :هػؤالء مس ً
ػلم ٌي» :بّسػر اظتػيم الثانيػ وقلػب الػَاو
مضاؼ لليا (ٗ)
ٌ
يا ً رت مذ ّّ ٍر ٍُ ْاَفٌ مر َعٌ
()6
فإ ٌف أصل (٘)
وحػذ ت( )ٚالنػَف لض ػا  -قيلبػت
م»
ُ
بعػد اب ػا «مس ي
ػلم ٍ ى

ً
و للقلو:
ال اك يىءن لمرين ,كل مط مى م ج ه

أحػ ػ همى :اجتم ػػىع الػ ػ اك كالي ػػىء ك ػػبق الكل ػػا(- )ٛع ػ ّػب ذ ػػريه بدلَػػو بقَل ػػو:
إحداقتا -بىلسك ف(.)2
()10

ظرؼ لقَلو :يكسر الحرؼ الرم
كاألمر اآلخر :يىء المتكلم أب انٌ :

()1

حٌوٜخث( ٚرخد ـ ٟكىُ حٌّعٍٛي رعٍظ.ٔ5ٗ:ٔ )ٓ١

()2

ً٘ةةذ ؿّٙةة ٍٛحٛ٤ةة ٓ١١ٌٛاٌةة ٝؿةةٛحُ ًٌةةه ٚه ّٜةةٗ حرةةٓ ـةةٍٛن ٚحٌةةَحُ ٞـةة ٟحٌّٕٜٛٛةةش
ٚعىٔةةّٙخ حرةةٓ حٌلخؿةةذ ِٕٚعةةٗ أرةة ٛحٌّعةةخٌ ٟاِةةخَ حٌلةةَِٗ ٓ١ةةَعخ ا ِةةع طـةة ِٖ٠ٛعم ة٩ا:ٕ٠ .ةةَ:
حٌّلٜٛي (حٌفَق) ٘ٚ ٕ5ٔ:حٌظلزَٗ َ١ف حٌظلَٚ ٕ٘ٓ:5 َ٠كخٗ١ش حٌع خٍ ٕ.ٕ3ٙ:
عٕي ــخي :لٌٛه.
 :َ:ٕ٠حٌىظخد (رخد اٟخـش حُٓ آهَٖ ٠خء طٍ ٟكَـخ ا ِىٍٔٛحا اٌ ٌٖ٘ ٝحٌ١ةخء) ٖٚ ٗٔٗ:حٌّمظ٠ةذ

()3
()4

()5

(رخد حٌٕٔزش اٌ ٝحٌظؼٕ١ةش ٚحٌـّةع) ٖٚ ٔٙٓ:حٛ٤ةٛي ـة ٟحٌٕلةٗٚ ٙ3:ٖ ٛةَف حٌىخـ١ةش ٌٍَٟةٟ
ٔٚ 22:حٌظ٠َٜق ّٔ٘ٚ 5ٗٓ:ع حٌٛٙحِع .ٕ23-ٕ25
عٕي ــخي :ح.ًٛ٤

()6

يف ب :بعػػد اب ػػا رتػ مػػذّر ْػػاَف مر ػػَع مضػػاؼ لليػػا مسػػلمَي ويف ج :رتػ مػػذّر ْػػاَف مر ػػَع مضػػاؼ لليػػا
نف أالو بعد اب ا ّالقتا مّرر
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :حذ ت دوف واو

()8

زاد عند جاؿ ويف اطتصائص :منهما ويف أ و ب و ج :وْ قت األوُف

()9

َٗ :َ:ٕ٠ف حٌٍّٛوَٗٚ ٗ2ٔ ٟف حٌ٘خـ١ش ٖ.ٖٔ2:

()10

ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :رىَٔ.

()7
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قبل ى ,ما َف يّن ألُاً(ٔ) ي قى ٍاعتا يف ذري ل «ىذيَ»(ٕ)
ُ
قلو الػ اك يػىءن
ف جو ي
كإدغىم ػػى أي :اليػػا ِ اظتنقل ػ لػػيمكن كسػ يػر مػػى يليػ (ٖ)؛ إذ لػػَال
أردت
ألي العليػػني َ
ي
يػػىءن ّ
ابدذاـ ما وجب(ٗ) الّسر

()6
كم ػػن ذل ػػك قػ ػ ل م(٘) أي :العػ ػ ِ
رب ف ػػي « ػػي» م ػػن «ال ػػيٌمى» :أص ػػل

()3
()5
« ً ػٍ ٌ
م» أي[ :بّسػػر] [السػػني] وبسػػَّف الػَاو بعػػدىا حتييّػ ٌ قيلبػػت الػ اك يػػىءن
قلت :ل ٌ ى ىكط ه غير م غمػ ٍُ بعػ كسػ ور(,)2
قلب واو «
مسلمَي» إف ى
ئت َ
ّ
يىءن َ
كس ور(ّ ,)2قلب واو « ِم ََْزاف» يا ً(ٓٔ) لذلك

و
وْ ػ قت
كإف ػ ى
ػئت قلػ َ
ػت :ل ٌ ػػى ػػىكط ه قبػػل ي ػىء وإذا اجيمعػػت ال ػَاو واليػػا ُ
مر آنُاً
إحداقتا بالسَّف قُل ت الَاو يا ً ّما ّ

ف ىتػػىف علٌتػػىف لقلػػب واو «ْػ ّػي» إحػ اهمى كعلٌػ قلػػو واو «ميػااف» -األوُف:
ِ
لي» بُي ّأوِعتما وتشديد اليا يهما
طي» ك « ٌ
مَزاف -كالخرل كعلٌ قلب واو « ٌ
يت» ّذا واألاََ « :ى» و «لَى» بَزف
يت»(ٔٔ) ّ-ذا -ك «ل ي
مص رم «ط ي

()1

ـ ٟأ  ٚد  ٚؽّ٠ :ىٓ حٌ١خٚ .ـ ٟد ِىخْ «حٌ١خ»« :حٌزٕخء»ٚ .ـٛق حٌ١خء ـ ٟأ ٔم ش.

()2

٘ةةٌ ً٠طمٍةةذ حٌ٤ةةؿ ٠ةةخء ػةةُ طةةيؼّٙخ:ٕ٠ .ةةَ :حٌىظةةخد ٔٔٔٚ ٗٔٗ:ةةزٙخ ٓةة١زٌٕ ٗ٠ٛةةخّ ِةةٓ حٌعةةَد.
ٗٚةةَف حٌظٔةةٚ ٕ3ٖ:ٖ ً١ٙحٍط٘ةةخؾ حٌ٠ةةَد ٗٚ ٔ3ٗ2:حٌّٔةةخعي ٖٚ ٖ53:ـّٙ١ةةخ ّ
أْ عٔ١ةةٝ
رٓ عَّ كىخ٘خ عٓ لَٚ .ٖ٠حٌظ٠َٜق ّٔ٘ٚ 5ٗٔ:ع حٌٛٙحِع ٗ.ٕ23:
عٕي ــخي :طٍ.ٗ١

()4

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :وجد

()5

حٌوٜخث.ٔ55:ٔ ٚ

()6

ٓ ٟـ.ٟ
«ـ »ِٓ ٟٓ ٟعٕي ــخيّ :

()7

حٌِ٠خىس ح ِٓ ٌٝٚ٤حٌفٚ 2ٔٙ:ٕ ٞ١حٌؼخٔ١ش ِٓ أ  ٚد  ٚؽ ٚـٙ١خٓٚ« :ىِ »ْٛىخْ «رٔى.»ْٛ

()8

وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٚ :رعي٘خ.

()9

ـ ٟى :ؤَس.

()10

ٓم ض ِٓ د .طٕ َ:ح٦كخٌش اٌِٛ« ٝحُْ» (ٖٓٔأ ٖٗٔأ).

()11

ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :أ٠ٛ١ض.

()3
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«رمى»(ٔ)
ك(ٕ) كل مط مى [ٖٔٛأ] مؤثٌػ هر(ٖ) للقلب

كقػػىؿ «ابػػن ج ػ » فػػي م ػ آخػػر مػػن «اطتصػػائص»(ٗ) :ق ػ يكثػػر الشػػيء

فييسأؿ عن علٌت .
وذاؾ(٘) كرفػ ػ و ك صػ ػ و
األوؿ كالمفع ػ ػ ؿ( ّ )ٙػػذلك يف
ػو للفىع ػػل م ػػثالً يف ّ
الثػآف( )5فيرهو( )8ق ـ يف تعليػَ ذلػك إلػا و
ػيء مػن اليعليػَ كيػذىب( )2آخػركف
ه
(ٓٔ)
آخركف إلا شي ٍ غي ًره وقتا وجهاف ميقابالف
(ٕٔ)
(ٔٔ)
تأمػ يل الق ػ لين
لني
َ
ػ
ق
ال
أى
ر
ػَ
ػ
ى
فيجػػو علػػى [ٖٗٔب] النػػاظر إذان -إذا
ٌ
والنظػػر يف دليػػَ(ٖٔ) ّػػَ كاعتقػػىد أق اهػػى لقػػَة مدرِّػػو(ٗٔ)
ض:
ي
أو ظتَا قيػػو اظتنقَلػ َ كرفٍ ػ ي
ُ
ّ ُ َ

()1

 :َ:ٕ٠حٌىظخد (رخد ِةخ طمٍةذ حٌةٛح ٚـ١ةٗ ٠ةخء) ٗٚ ٖٙ٘:حٌّمظ٠ةذ (رةخد حٌّٔةخثً ـة ٟحٌظٜةَ٠ؿ
ِّخ حعظًّ ِٕٗ ِٟٛع حٌعٚ ٖٓ3:ٔ )ٓ١حٛٛ٤ي ـة ٟحٌٕلةٚ ٖ35:ٖ ٛحٌّٕٜةؿ ٕٗٚ ٔ٘:ةَف
حٌٍّٛوٚ ٗٙٙ ٟحٌّّظع َٔٗٚ ٘5ٖ:ٕ ٚ ٖٖٗ:ف حٌ٘خـ١ش ٖٚ ٖٔ2:حٌظ٠َٜق ٕ.5ٔ2:
ُحى ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :ـ.ٟ

()3

عٕي ــخي ٚـ ٟحٌوٜخثِ :ٚئػَس.

()4

حٌوٜخث( ٚرخد ـ ٟطمةخٚى حٌٔةّخع ٚطمةخٍع حٔ٨ظةِحع) ِٔ« ٚ .ٔٓٓ:ةٓ حٌوٜةخثٓ »ٚةم ض ِةٓ

()5

د.
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽًٌٚ :ه.

()2

()6

وةةٌح ـةة ٟىٚ ,ـةة ٟأ  ٚد  ٚؽٌٍّٚ :فعةةٛيٚ .عٕةةي ــةةخي ٚـةة ٟحٌوٜةةخث :ٚوَـةةع حٌفخعةةً ٜٔٚةةذ
حٌّفعٛي .طٕ َ:ح٦كخٌش ـ ٟعٍش ٍـع ٜٔٚذ حٌّفعٛي ـ ٟحٌّٔؤٌش حٌؼخٔ١ش ( ٕٔٙأ).
ٌ ْ١ـ ٟى ٘ٚ ٛحٌَ٘ف لزٍٗ.

()8

ـ ٟد  ٚى :ـٌ٘ذ.

()9

ـ ٟد  ٚؽٌِ٘ٚ :ذٚ .ـ ٟىً٘ٚ :ذ.

()10

«وقتا وجهاف ميقابالف»ّذا يف د وليست يف أ و ب و ج

()11

ّذا يف د وقد ْقطت من أ و ب و ج

()12

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :اليعليلني

()13

ّذا يف د وليست يف أ و ب و ج

()14

ِٜيٍ ِ« ِٓ ّٟ١أىٍن».

()7
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ْترُؾ اآلخر(ٔ) الذي َف يّن ّذلك فإف تسػىكيى فػي القػ ٌ ة يف اظتػدرؾ واظتَا قػ للمنقػَؿ
ُ
ػاؿ م ػػن
ل ػػم ييطك ػػر اعتقىدهم ػػى جميعػ ػىن؛[ يج ػػَز اليعلي ػػَ بّ ػػَ ّم ػػا تق ػ ّدـ آنُ ػاً ورتيع ػاً ح ػ ٌ
اظتضػاؼ إليػػو لّػػَف اظتضػػاؼ عػػامالً يػػو ق ػػَ اب ػػا هػػَ ّقَلػػو تعػػاُف :ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
(ٕ)
ﭼ]

فق يك ف الحكم ال اح معل الن حّمو(ٖ) بعلتين يعلَّ بَّ منهما ا ت ا

ا ت ا ّالـ «ابن ج »

()4

كقػػىؿ «ابػػن ال بػػىرم»  :اختلف ػ ا أي :الن ػػاةُ فػػي تعليػػل الحكػػم الن ػػَي
بعلتػػين فص ػػىع ان :حػ ٌ
ػاؿ ُحػػذؼ عاملهػػا واػػاح ها مع ػاً
عليهما

(٘)

()ٙ
أي :ػػذىب اػػاعداً وزائػػداً

()7

فػػرهو ق ػ هـ إلػػا أ ٌػ ال يج ػ ز ؛ ل ٌف هػػره العلٌ ػ ى االعي اريّػ َ مشػػب ه بىلعلٌ ػ
()ٛ
ػمار لايػػادة ابيضػػاح -ال
ػ
لض
ػاـ
ػ
ق
اظت
و
العقليٌ ػ الراجع ػ للعقػػَ كالعلٌ ػ ي العقليٌ ػ -أظهػػر
ُ
ُ
ألعػػا م ػػءّرةٌ وال يّ ػػَف أ ػ ٌػر واح ػ ٌد
يثب ػػت [ٔٗٚج] الحك ػػم مع ػػى إالٌ بعلٌػ ػ و كاحػ ػ ة ٍُ؛ ّ

ظت ػػءّرين فكػ ػػرلكّ :العلّػ ػ العقليّػ ػ يمػ ػػا عتػ ػػا
العلالظتعيبة(ٔٔ) على ْ يَ اظتناْ واالعي ار(ٔ) بعد الَقَع ضتملها عليها
()ٜ

مػ ػػى كػ ػػىف مشػ ػػىب ىن ل ػ ػػى

()10

م ػػن ىػ ػػذه

()1

يف أ و ب و ج : :األ،رى

()2

إِف مػػرجعّم رتيع ػاً ويف يػػَن ٓٔ ٗ :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘﮙﭼ والايػػادة
اظتائػػدة ٘  ٔٓ٘ ٗٛ :وقػػد ذّػػر اآليػ ،طػػاّ :
من د
ّذا يف د وليست يف أ و ب و ج
ٌّع ح٤ىٌش (حٌف ًٜحٌظخٓع عَ٘ ـ ٟؿٛحُ طعٍ ً١حٌلىُ رعٍظ ٓ١ـٜخعيحا) .ٔٔ5

()5

ّذا يف د وليست يف أ و ب و ج

()6

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :يذىب

()7

ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :أٔٙخ  ٨طـ.ُٛ

()8

ّذا يف د وقد ْقطت من أ و ب و ج

()9
()10

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :ذّر
«ِ٘خرٙخ ا ٌٙخ» ـ ٟؽ ِ٘ :ّ ٚخرٙخ ا رٙخٚ .عٕي ــخي ٚـٌّ ٟع ح٤ىٌشِ٘ :زٙخ ا رٙخ.

()11

ّذا يف د ويف أ اظتيعيرتة ويف ب اظتي ّرية ويف ج ذري وا

()3
()4
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()2

معر ػ ٌ ال مػءّرةٌ كذلػػك اليعػػدد لليعليػػَ
كذهػو قػ هـ آ،ػػروف إلػػا الجػ از؛ ّ
ألعػا ّ
()3

مثل أف ي ٌؿ علا ك ف الفىعل ي ٍطاؿ مطػال ى الجاء مػن الفعػل ,حػ وجػب تسػّني
آ ،ػػره عن ػػد اتص ػػاؿ ػػمري الر ػ ػ اظتي ػػرؾ ب ػػو؛ د عػ ػاً ليػ ػَاِف أربػ ػ حرّ ػ ٍ
ػات يم ػػا ى ػػَ ّالّلمػ ػ
ّ
()5
مر ا يو(ٗ) بعلل  :ميعلّق( )ٙبػ«يدؿ:
الَاحدة ّما ّ
أحػػدىا( :)ٚك ػ يسػ ٌكن لػ ( :)3للُاعػػَ الـ الفعػػل فػػي حػ « ػربت» مػػن

ي

ي

َّ ميصَ بالضمري اظتر َع اظتي ّرؾ
ّ
كالثػآفَّ :نػو يمتطػ العطػػف عليػ إذا كػػىف [ٔٔٔد] ػميران( )2متٌصػالن ق ػػَ
ٍ
بُااَ ما
تَّيده أو الُصَ بينو وبني اظتعطَؼ

ك الثه ػػا :كقػ ػ ع اإلعػ ػراب -وىػػَ الن ػػَف -بعػ ػ ه أي :بع ػػد الُاعػػَ ف ػػي المثلػ ػ

الخمس ػ  .وىػػذا ا ػري ٌ منػػو يف ا،ييػػار أ ّف ابع ػراب لُظػػي ومػػن جعلػػو معنَي ػاً ق ػ ّدر عالم ػ
ابعراب(ٓٔ)
تقرر(ٔٔ) يف ػتلّو وإالّ هي ْ ع ٌ
وَّعا ستس ً باعي ار الظاىر ّما ّ
كرابعها :اتصىؿ تىء التأ يث بىلفعل إذا كىف الفىعل مؤ ثىن .يف ىذا اليعليَ
()1

يف د :واال،ي ار

()2

ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.

()3

ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ ٚك١يٍ٨ِِٕ :ا.

()4

ـ ٟحٌف ٌٗ :2ٔ3:ٕ ٞ١اّ٠خ ٌء اٌ.ٗ١

()5

 :َ:ٕ٠حٌعًٍ ٖ ,3أَٓحٍ حٌعَر١ةش ٚ 32حٜٔ٦ةخؾ ـةِٔ ٟةخثً حٌوة٩ؾ (حٌّٔةؤٌشٚ 52:ٔ )ٔٔ :

()6

ٖ ١ 5ؿٛىس ِزَٚن ٚحٌٍزخد ٔٚ ٔٗ2:حٗ٤زخٖ ٚحٌٕ:خثَ ٕ.ٔ٘2:
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :ييعلق

()7

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :أحدقتا

()8

ٌٔ١ض عٕي ــخي.

()9
()10

ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.
وِ ٗٔٛعٕ٠ٛخ ا هخَ٘ لٛي ٓة١ز٘ٚ ٗ٠ٛة ٛحٌةٌ ٞحهظةخٍٖ ح٤عٍةُ ٚحٌـٌِٚةٚ ٟحرةٓ عٜةفٚ ٍٛؼ١ةَُ٘

()11

ً٘ٚذ حٌفخٍٓٚ ٟحرٓ هَٚؾ ٚحرٓ ِخٌه –ٔٔٚزٗ ٌٍّلمم -ٓ١اٌ ٝأٔةٗ ٌف:ة:ٕ٠ .ٟةَ :حٌىظةخد (رةخد
ِـةةةَ ٜأٚحهةةةَ حٌىٍةةةُ ِةةةٓ حٌعَر١ةةةش) ٔٚ ٖٔ:حٌّميِةةةش حٌـِ١ٌٚةةةش ٗٚ 5ةةةَف حٌظٔةةةٖٖ:ٔ ً١ٙ
ٚحٍط٘ةةةخؾ حٌ٠ةةةَد ٕٚ 3ٖٖ:طمَ٠ةةةذ حٌّمةةةَّ د ٖٗ ٚحٌظةةةٌٚ ً١٠حٌظىّ١ةةةً ٔٚ ٔٔ٘:حٌّٔةةةخعي
ّٔ٘ٚ ٔ2:ع حٌٛٙحِع ٔٚ ٗٓ:حٗ٤زخٖ ٚحٌٕ:خثَ (ح٦عَحد) ٔ.ٔ٘3:
ـ ٟد  ٚؽ :طميٍ.
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والدالل على اصتائي ما ال متُى

(ٔ)

(ٕ)
ػت» الُعػػَ ومر َعػػو(ٖ) « :يك ٍطتًػي»(ٗ) ولػػَ ّػػاف
كقػ ل م فػػي الطسػػو إلػػا «كطػ ي

ّاف لي جا اً لنسب(٘)
لألوؿ(ّ )ٙالنس لع د القي
ُ
ّ
كق ػ ل م« :حبٌػرا» بىلتركيػػو للُاعػػَ م ػ الُعػػَ؛ ألنػّػو شػػاف اصتػػا كقػػَعتم شػػذوذاً:
()ٚ

«ال أيح ٍيبًػ ػ ػ يره»

()8

صػ ػ ػ ّره لَّن ػ ػػو( )ٜا ػ ػػار ّالّلمػ ػ ػ الَاح ػ ػػدة و ّس ػ ػػر «ال أحي ػ ػػذه» بقَل ػ ػػو:
()11

أم(ٓٔ) ال أق ؿ «حبرا».

()1

«والدالل على اصتائي ما ال متُى» ّذا يف د وقد ْقا من أ و ب و ج

()2

زاد يف أ و ب و ج :رتل وقد ّي ت يف أ و ب مهمل ويف ج ذري وا
ّذا الع ارة يف د ويف أ و ب و ج :اظترّّ ِ من الُعَ والُاعَ ومر َعو ولعلها أو مر َعو على اعي ار ّاف ناقص

()3
()4

ـةة ٟأ  ٚد  ٚؽ :وٕفةة٘ٚ .ٟةة ٛطلَ٠ةةؿٚ .حٌىٕظةة٘ ٟةة ٛحٌ٘ةة١ن حٌىز١ةةَ:ٕ٠ .ةةَ :حٛ٤ةةٛي ـةة ٟحٌٕلةةٛ

()5

ٖٗٚ 5ٓ:ةةَف حٌىخـ١ةةش حٌ٘ةةخـ١ش ٗٗٚ ٔ2ٖ٘:ةةَف حٌىخـ١ةةش ٌٍَٟةةٚ ٘ٙ:ٖ ٟحٍط٘ةةخؾ حٌ٠ةةَد
ٕٚ ٙٓٓ:حٌّٔخعي ّٖ٘ٚ ٖٕ٘:ع حٌٛٙحِع .ٔ٘ٙ:ٙ
ـةة ٟأ  ٚد  ٚؽ :حٌٕٔةةذٚ .ـةة ٟىُٔٔ :ةةذٌٚ .عةةً ِةةخ أػزظةةٗ ٘ةةٛ ٛةةٛحد أ  ٚد  ٚؽٚ .ـةة ٟحٌفةةٞ١
ٕ٨ :2ٕٓ:لظَٜٚح ـ ٗ١عٍ ٝحٌٕٔذ.
أٌٍ :ٞفعً «وخْ».

()7

ّػػذا الع ػػارة يف د ويف أ و ب و جّ :النسػػب لع ػػد اظتقػػي

والنسػػب إليػػو ابػػن ع قسػػي ،وىػػَ ؿتػػت شتػػاعي ينظػػر:

()8

اظتقيضػػب ٖ ،ٖٔٗ:والعلػػَ يف الن ػػَ  ،ٖٖٙوالل ػػاب ٕ ،ٔ٘ٚ:وارتشػػاؼ الضػػرب ٕ ،ٖٙٓ:واظتاىػػر ٔ ،ٗٛٗ:وتػػاج
العروس مادة (قي )
وٌح ـة ٟحٌٍزةخد ٔ .ٔ٘ٔ:لةخي حٌعىزةَ ٞـة( ٟرةخد كزةٌح) ٔ :ٔ32:ومةِ« :ٌُٙٛةخ أك١زةٌٖ» ـٜةؽَٖٚ

()6

طٜؽ َ١حٌّفَىٚ .ـ ٟد :أك ١زٌحٚ .عٕي ــخي ٚـٌّ ٟع ح٤ىٌش ٨ :أكزٌٖ .لخي حرةٓ حٌ ١ةذ ٔ:2ٕٔ:
ل ٨« :ٌٗٛأكزٌٖ» ٘ ٛر ُ٠حٌِّٙس ٚـظق حٌلخء حٌٍّّٙةش ٚؤةَ حٌّٛكّ ةيس حٌّ٘ة ّيىس ٔ٤ةٗ ِ٠ةخٍع
وؤٍٔ ُٙوزٛح «كزٌّح» ٚؿعٍ٘ٛخ ٚـخعٍٙخ وخٌٍف :حٌٛحكةي ـزٕةٛح ِٕٙةخ ـعة٩ا ِٔةظم٩ا ـمةخٌٛح« :كزّةٌٖ» وة
«ع»ّّٗ:أ ٞلخي ٌٗ :كزٌّح  ٨ٚأكزٌّٖ .أ ٨ :ٞألٛي ٌٗ ًٌه .وّخ ـَّٖٔ رٗٚ .لخي حرٓ ٠عة ٖ١ـةٗ ٟةَف
حٌّفٚ :ٔٗٔ:ٔ :ًٜل٠ ٨« :ٌُٙٛلزٌّٖ» وةؤّٔ ُٙحٗةظمٛح ـعة٩ا ِةٓ ٌفة :حٌـٍّةش ومةَ « :ٌُٙٛك ّْةي ََي» ـةٟ
كىخ٠ش «حٌلّي هلل» َٓ «ٚز َْل ًَ» ـ ٟكىخ٠ش «ٓزلخْ هلل»
()9

ّذا الع ارة يف د ويف أ و ب و ج :مص رة لَّعا

()10

ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.

()11

ُحى عٕي ــخي.ٌٗ :
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اهمَع(ٕ) جعَ اشتاً واحداً عَمَ معامليو
ومن ا ّره(ٔ) رأى[ٖٜٔأ] أ ّف
َ

(ٖ)

فحصػ ػ ي » بىإلبػ ػ اؿ لي ػػا الُاعػػَ ط ػػىءن لتيج ػػى س
كقػ ػ ل م ف ػػي «فحص ػ ي
ػت»ٍ « :
الطا (ٗ) الصىد ,اليت ىي عني الُعَ فػي اإلطبػىؽ -ىػَ ػ ّد االنُيػاح -كهػرا اإلبػ اؿ
اظتذَّر(٘) إ ٌمى يك ف في كلم ال يف كلمتين()ٙ
دليَ تن ػايَ الُاعػَ
ّر
ذ
يما
َجَده
ُ
ُ
الُاعَ من علو( )ٚمنػال َ جائو

ف ره العلَ اضتا رة ذىناً اظتساق عػدداً ثم ً
ػىف عل وػل ,يعػددت العلػَ وجػاز اليعليػَ
بَّ وذلك اظتدعى()3

كا ػػت ٌؿ عل ػػا جػ ػ از ذل ػػك أي :اليعلي ػػَ بالعل ػػَ اظتيع ػػددة بػ ػأ ٌف ه ػػره العلٌػ ػ َُ
ليا،رىػػا( )ٜعنػػو تػارًة العي ػػار الن ػػاة عتػػا(ٓٔ) كإ ٌمػػى هػػي
الن َيػّ ليسػػت م جبػ ن لل ّػػم ّ
()11

أمػػىرة ٌُ عليػػو ومناْػ ٌ لػػو كدالل ػ ه علػػا الحكػػم ظتػػا بينهمػػا مػػن اظتناْػ ككمػػى يج ػ ز
(ٕٔ)
ػَي بػ ػػأ واع مػ ػػن
ػ
ػ
الن
ػم
ػ
ػ
ك
الح
ػا
ػ
ػ
ل
ع
[ٗٗٔب] أف يسػ ػػت ٌؿ –بال نػ ػػا للمُعػ ػػَؿ-
ّ
()1

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :ا ر

()2

«أف اهمَع» ّذا يف د ويف أ و ب و ج :أي يف اهمَع قاؿ ابن الطيب :وقَلو [أي :ابن عػالف]« :ومػن اػ ّره رأى

()3

العجػاب ويشػهد لػو باليقػ ّدـ يف ميػداف اليخمػني
أ ّف اهمَع ُجعَ اشتاً واحداً عَمَ معامليو» ؽتا يقيضي منو العجب ُ
واضت ْدس دوف حتقيق من جاؿ يف حل الي قيق وجاب
الع ارة يف د :جعَ اشتاً عَمَ معامل األشتا

()4

ّذا يف د وليست يف أ و ب و ج

()5

ّذا يف د وليست يف أ و ب و ج
ح٦ريحي ـُ « ٟ
ـعٍض» اًح وخْ لزً حٌظةخء ٛةخ ٌى ٚحٌٜةخى ٓةخوٕش ٗةخً ٘ٚةٌ ٟؽةش ٌٕةخّ ِةٓ رٕة ٟطّة.ُ١
:ٕ٠ةةَ :حٌىظةةخد (رةةخد كةةَٚؾ ح٦رةةيحي) ٗٚ ٕٗٓ:حٛ٤ةةٛي ـةة ٟحٌٕلةةٓٚ ٕ5ٕ:ٖ ٛةةَّ ٛةةٕخعش
ح٦عَحد ٔٚ ٕٕٙ ٕٕٓ:حٌّّظع َٔٗٚ ٖٙٔ:ف حٌ٘خـ١ش ٖ.ٕٕٙ:
يف د :الُعَ

()8

أًٌٚ :ٞه ٘ ٛحٌّيع.ٝ

()9
()10

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :لو آ،رىا و«تارةً العي ار الن اة عتا» لي يف د
ـ ٟحٌفّ :ٞ١
ٌظؤهَ٘خ عٓ حٌلىُ.

()11

وٌح ـٌّ ٟع ح٤ىٌشٚ ,عٕي ــخي :ـىّخ٠«ٚ .ـ »ُٛـ ٟى :ؿ.ُ ّٛ

()12

ما بني معرت يني من د لي يف أ و ب و ج

()6

()7
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المػىرات :بُػػي اعتمػاة العالمػػات كالػ الالت :رتػ «داللػ »(ٔ) بيثليػث الػػداؿ والداللػ :
ٍ
آ،ر
العلم بشي َ
َّف الشي [ٕٔٔد] ٍيث يلاـ من العلم بو ُ
فك ػرلك يج ػ ز أف يسػػت ؿ علي ػ بػػأ واع(ٕ) مػػن ً
ػدليَ العملػ ّػي
ػ
ل
ا
ػدؿ
ػ
ػل
ػ
ل
الع
ّ
ُ
(ٗ)
بيعدد األدلّ يف الضمري اظتر َع م علو والقياس(ٖ) من قياس اظتساوي
كأجيو :بأ ٌ أي :الشا َف إف كىف المعطا أي :مع

«ليست مَج ػ ً» أ ٌ ػى أي:

العلّػ َ الن َيػ َ ليسػت م جبػ ن ً
كىلعلػل العقليٌػ -تشػ يو للمنُػي -كػىلتحرؾ(٘) ال ييعلٌػل
ّ
()7
()ٙ
ال
إ
إالٌ بىلحرك ن ّعػا اظتَج ػ لػو ػنذا ُقػدت ُقػد كالعىلًميٌػ َّ :نػو عاظتػاً ال ييعلٌػل ٌ
بػػىلعلم ,قػػاـ العلػػم َاػػَ ها فمس ػلٌم عػػدـ [ٔٗٛج] إكتا ػػا( )3كإف كػػىف المعطػػا
ػرؼ مسػػيقر حػ ٍ
ػاؿ مػػن اظتعلّػػَ لػػوّ[ )ٜ(-ػػيال يلػػاـ حتصػػيَ
أ ٌ ػػى غيػػر مػػؤثٌرةو بعػ ال ػ -ظػ ٌ

اضتااػػَ علػػى اإلط ػػالؽ الشػػامَ لضكتػػاب وذػػريه فممطػ ػ عه مػػن قائلػػو فإ ٌ ػػى أي :العلػ َػَ
ظرؼ لقَلو](ٓٔ) بمطػال العلل العقليٌ يف اليػا ري(ٔٔ) [فيطبغػي أف
الن َيّ بع ال ٌ :

تجرم مجراهى](ٕٔ) .ا ت ا.

()1

«رت دالل »ّذا يف د ولي يف أ و ب و ج

()2

«من االمارات بانَاع» ْقا من ب

()3

أ :ٞحًٌٌ ٞوَٖ حٌّٕٜؿ .ـ ٟأ  ٚؽ  ٚىٚ :حٌم١خٓ.ٟ

()4

مّاف «اظتساوي» يف د :األعلى على األدْف

()5

يف أ و ب و ج :اظتي رؾ

()6

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :علماً
عٕي ــخي ٚـٌّ ٟع ح٤ىٌش ٨ :طعًٍ.

()8

وٌح ـ ٟدٚ ,ـ ٟأ  ٚؽ :اٌـخثٙخٚ .ـ ٟى :ـٍُّٔ ًٌه.

()9

ما بني معرت يني لي يف د

()10

ّذا يف د وقد ْقا ما بني معَّ يني من أ و ب و ج

()11

يف د :ال ابني

()12

حٌِ٠خىس ِٓ ــخي.

()7
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اظتسال التى ع

يج ز تعليل حكمين بعلٌ و كاح ة ٍُ(ٔ) عّ (ٕ) ما ق لو
قػػىؿ «ابػػن جػ » فػػي «الخصػػىئص»(ٖ) :ػ اء يف جػَاز ذلػػك لػػم يتضػػىدا بػػاف

ه
ُمتيار(ٗ) اجيماعهما وقتاة اليسَي مق ّدرةٌ بدليَ :أـ تضىدا باف امين (٘) ذلك
كقػ ل م« :مػ ي و
ػىر
ػب ييسػػت ؿ ب ػ علػػا أ ٌف الجػ ٌ
ػررت باي ػ » فإ ٌػ أي :ىػػذا الرتّيػ َ
مع ػ ك هد مػػن جمل ػ الفع ػل كج ػ ( )ٙال ٌ الل ػ للمػػذَّر( )ٚمط ػ أ ٌف البػػىء اظتع ّدي ػ َ في ػ

ػررت
معىقبػ ػ ه ل م ػػاة الطق ػػل للقااػػر ّػ ػ«ّػ ُػرـ» إُف اظتيعػػدي ّػ ػ«أّػػرـ» وّمػػا ف ػػي(« )3أم ػ ي
زي ان» ,اعتماة ذتَّ جاٌ من الُعَ ّما قػاؿ :فكمػى أ ٌف همػاة «أفعػل» اظتػذَّرَة م ػ ع ه
في جاٌ من بنييو كىئطػ ( )ٜمػن جملتػ أل ّعػا مػن حػروؼ ىجائػو فكػرا(ٓٔ) يُع ُّػد مػن

أجاا الُعَ مى عىقب ػى مػن حػركؼ الجػر؛ ُّ للعلّػ اصتامعػ -وىػي اليعديػ [ -يطبغػي أف

يع ٌ من جملت لمعىقبت مى ه من جملت ](ٔٔ)

()1

٘ٚةةِ ٛةةخ عٍ١ةةٗ ؿّٙةة ٍٛحٛ٤ةةٌٚ ٓ١١ٌٛةةُ ٠وةةخٌؿ ـةةًٌ ٟةةه اٗ ٨ةةًَِش وّةةخ لةةخي حٌٔةةزى:ٕ٠ .ٟةةَ:

()2

حٌّلٜٛي ٘ٚ ٖٕٓ:ح٦رٙخؽ ٖٚ ٔ٘ٗ:حٌظلزَٗ َ١ف حٌظلَ.ٖٕٙٓ:5 َ٠
يف د :ىَ عّ

()3

حٌوٜخث( ٚرخد ـ ٟطمخٚى حٌّٔخع ٚطمةخٍع حٔ٨ظةِحع) ٔٚ .ٔٓٙ:عزخٍطةٗ ـة ٟحٌوٜةخثٚ :ٚحعٍةُ
أْ حٌٍف :لي َ٠ى ٌٗ ٟء ِٕٗ ـ١ـ ُٛؿٛحُحا ٛل١لخ ا أْ ٔ٠ظيي رٗ عٍ ٝأِةَ ِةخ ٚأْ ٔ٠ةظييّ رةٗ عٍةٝ
ّ ٟيٖ حٌزظشًٌٚ .ه ٔلٍَِ :ٛص رِ٠ي...
يف د :امين

()5
()6

«باف امين » يف د :يمين وقَلو «وقتاة اليسَي مق ّدرة بدليَ» لي يف د
عٕي ــخيٚٚ :ؿٗ.

()7

ّذا يف ب ويف أ و ج :اظتذَّر ويف د :اظتذَّرة منو

()8

ُحى عٕي ــخي ٚـ ٟحٌوٜخثٔ :ٚل.ٛ

()9

يف أ و ب و جّ :انت

()10

عٕي ــخي ٚـ ٟحٌوٜخث :ٚـىٌٌه.

()11

حٌِ٠خىس ِٓ ــخي.

()4
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كيست ؿ ب (ٔ) :بالرتّيػب اظتػذَّر علػا حّػ ٍم آَ ،ػر ػ ذلػك و،ال ػو كهػ
ميمي(ٕ) -أي :جريػا َف بعض
الجىر جى ور مجرل -بضم اظتيم وَّْف اصتيم
ٌ
أ ٌف ٌ
مصدر ٌ
ػار
بعػػض مػػى ج ػ هره ,ػػال يّػػَف جػػا اً مػػن الُعػػَ ب ػ ليل أ ٌػ ال يفصػػل بيط مػػى :بػػني اصتػ ّ
وغتروره ّما ىَ شاف جا الّلم
ف ػػراف تقػ ػ يراف ؼتيلُ ػػاف

(ٖ)

األوؿ تق ػػديره ّج ػػا الُع ػػَ والث ػػآف [ٓٗٔأ] ّج ػػا
ّ

اهػػرور مختلفػػىف ّمػػا تػػرى مقب ػ الف فػػي القي ػػىس لَ ػػَح أمرقتػػا متقػػبالف -بصػػي
()ٙ
اظتُعػػَؿ مػػن «اليقّ ػَ»(ٗ) -بىلبشػػر :بضػػم سػػَّف(٘) الق ػ الَجػػو وش ػراح الػػنُ
واإليطىسّ :ناي ٌ عن ق َلو
ػاب [ٕٔٔد] يف ّػػَف
كقػػىؿ فػػي م ػ و آخػ ىػر( :)5بػ ه
ػاب أو :بػ ٌ
ػىب أي :ىػػذا بػ ٌ
()ٛ
ػرؼ يف ػت ّػَ
الشي ْ اً لشيئني وابيدئ بالنّرة علػى الثػآف لَّنػو يف مقػاـ اليقسػيم والظ ُ
الصُ أو ،بٌ بعد ٍ ،ب

في أ ٌف بو الحكم ق يك ف ػببىن لضػ ٌ ه علػا كجػ اعي ػا ٍر( )ٜآَ ،ػر ونظػ ٍر
لألوؿ
م اي ٍر ّ

()1

ُحى عٕي ــخي :أ٠٠خا.

()2

لةةخي حرةةٓ حٌ ١ةةذ ٕ٘ :2ٕ٘:ةة ٛرفةةظق حٌّةةِٜ ,ُ١ةةي ٌٍ ِ ّ١ة ٌ ٌ ٟة «ؿةةَ »ٜحٌؼ٩ػةةّ ّٟ
 ْ٤عخٍِةةٗ «ؿةةخٍ»
حٌؼ٩ػ .ٟـ٠ز ٢حٌ٘خٍف ٌٗ ر ُ٠حٌّ ُ١ىحثّخ ا ِّخ ِ ٨عٕ.ٌٗ ٝ

()3

ّذا يف د وليست يف أ و ب و ج

()4

ّػػذا الع ػػارة يف د ويف أ و ب و ج :مسػػيق الف بصػػي اليق ػػَ عنػػد جػػاؿ :ميلقيػػاف قػػاؿ ابػػن الطيػػب ٕ :ٜٕٙ:ويف

()5

الشرحّ :إعما ميقّالف من «اليق يَ» وىَ بعي ٌد أل ّف األّثر يف مثَ ىذا الرتّيب اليلقي ال اليق َ
لةةخي حرةةٓ حٌ ١ةةذ ٕٟٚ 2ٕٙ:ةةز« ٢حٌز٘ةةَ» ر٠ةةُ حٌّٛكةةيس ؼٍةةٚ ٌ٢ح ٟةقٌ ,رةةً ٘ةة ٛرىٔةةَ حٌّٛكةةيس

()6

ٓٚى ْٛحٌ٘ ,ٓ١وّخ ـ ٟحِٙ٤خص حٌظ ٨ ٟطل. َٜ
«وشراح النُ » ليست يف د

()7

حٌوٜخث.٘ٔ:ٖ ٚ

()8

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :حّم وقَلو بعده «أو ،ب بعد ،ب» لي يف د

()9

ليست يف د
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بىب ظىهره الت اف -وال تدا َ (ٔ) حقيق ً؛ ال،يالؼ اصته  -كه أي :ىذا
هرا ه
ىػػذا ال ػػاب م ػ ا ػػتغراب (ٕ) يف(ٖ)ّػػالـ العػػرب صػػحي ٌُ ال،ػػيالؼ االعي ػػار كاق ػ ه :
()ٚ
مَجَد كذلػك(ٗ) كقػ ل م« :ال ىقػ د»(٘) فىلحركػ فػي مثلػ ( )ٙمػن عػ ٍ
ني لألجػَؼ
ٌ

ى
لألجَؼ( )ٚم ػي مػا ق لػو لالعػتالؿ( )3بقلػو الػ اك ألفػىنّ ,مػا يف قلػب واو «قَػ َػَؿ»

()2
لتحرك ػػى كا فتػػىح مػػى قبل ػػى ,لكػػطٌ م ػػبٌ ا حرك ػ العػػين
«قَػ َػَؿ» ألُ ػاً يف «قػػاؿ»؛ ٌ
الالئق ػ -ويف نسػػخ  :اليابع ػ (ٓٔ) -ل ػػى بحػػرؼ اللػػين التػػىب ل ػػى ,فك ػأ ٌف «فىػ ىع ػالن»
(ٔٔ)
ٍ
احملرَؾ العني «فىػ ىع ه
ػ
ص
ػى
م
فك
ني
ػ
ل
رؼ
ػ
ح
ػالؿ تن ػايالً ضترّيهػا منالػ
ىؿ» منػ ذلػك ابع َ
ٌ
ّ
ػىـ وِ» لَجػػَد حػػرؼ اللػػني(ٕٔ)
اب» كيػػا ؿتػػَ « يق ىِ ًِيػ و
واو ح ػ «ج ػ و
[٘ٗٔب] ص ػ ٌ
ُ

بىب «ال ىق ى د» ك «الغىيىو» ك ح ه ؽتا

()1

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :واالند اع

()2

ـةة ٟحٌٕٔةةن ٚك١ةةيٍ ٚآةةظخٔزٛي ٚرعةةٔٔ ٞةةن حٌوٜةةخث :ٚحٓةةظمَحثٗ٘ٚ .ةة ٛطلَ٠ةةؿُٚ .حى ـةة ٟى:
ٓزعشٌٚ .عٍٙخٓٚ :عظٗ.
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :من

()4

يف أ و ب و ج :ذلك دوف واو
ٚحٌل َٛوةةش ٗةةخًسا ٛةةل١لشا طٕز ٙ١ةخ ا عٍةة ٝأٛةةً حٌزةةخد:ٕ٠ .ةةَ:
ٚحٌلَ١ةةي ٚحٌوَ َٔٛةةش
ٚحٚ٤ى
ؿةةخءص حٌمَة َةٛى
َ
َ
َ

()3
()5

()6

حٌىظةخد (رةةخد ِةخ ؿةةخء ـة ٟأٓةةّخء ٘ةٌح حٌّعظةةً عةً ػ٩ػةةش أكةَؾ ٠ُ ٨ةةخىس ـ١ةٗ) ٗ( ٚ ٖ٘3:رةةخد
حٌظ٠ع١ؿ) ٗٚ ٕٗٓ:حٌّمظ٠ذ ٔٚ ٔ2ٕ:ٕ ٖٖٙ ٖٓ5 ٕٕ٘:حٛٛ٤ي ـ ٟحٌٕلةٕٖ٘:ٖ ٛ
ٚ ٗٓٙ ٖٔ3حٌّٕٜةةةةةةؿ ٔٚ ٖٖٗ:حٌوٜةةةةةةخثٓٚ ٖٗ2 ٖٕٔ:ٕ ٔٗ3:ٔ ٚةةةةةةَ ٛةةةةةةٕخعش
ح٦عَحد َٕٗٚ ٙٙ3:ف حٌٍّٛوٚ ٕٕٖ ٟحٌّّظع َٕٗٚ ٗٙ٘:ف حٌ٘خـ١ش ٖ.ٖٔٓ 2٘:
حٌل َٛوةش» ّ
ـةبْ
«ـخٌلَوش ـِ ٟؼٍٗ» وٌح ـ ٟحٌٕٔنٚ .ـ ٟحٌف :2ٕ5:ٕ ٞ١رخٌلَوةشٚ .عٕةي ــةخيَ « ٚ :

()7

ٚحٌل َٛوش :َ:ٕ٠ .حٌّٕٜؿ (ٌ٘ح رةخد ِةخ لةِ ْ١ةٓ حٌّعظةً ٌٚةُ
حٌمخعيس ـِ ٟؼٍٗٚ .ـ ٟحٌوٜخث:ٚ
َ
٠ـت ِؼخٌٗ ا ِٓ ٨حٌٜل١ق) ٕ.ٖٓٓ:
يف د :من ذري األجَؼ

()8

ـ ٟأ٧ٌ :عظخيٓٚ .م ض ِٓ ىٚ .عٕي ــخي :ح٦ع٩ي«ٚ .رمٍذ» ـ ٟى :طمٍذ.
«أٌفخ ا ـ »ٟـ ٟأ  ٚؽ :حٌعخٔٔ١ٌٚ .ٟض ـ ٟى.

()10

وٌح عٕي ــخي ٚـ ٟحٌوٜخثِٚ .ٚخ رِ ٓ١عظَٟظ ْ١ٌ ٓ١ـ ٟى.

()11

ّذا يف د ويف أ و ب :من لو يف ج :قَلو وقَلو « من ذلك ابعالؿ» لي يف د

()12

«ٌٛؿٛى كَؾ حٌ ْ١ٌ »ٓ١ـ ٟى :َ:ٕ٠ .حٌىظخد (رخد أط ُّ ـ ٗ١حٚ ٖ٘ٗ:ٗ )ُٓ٨حٛٛ٤ي ـة ٟحٌٕلةٛ

()9

ٖٚ ٕ35:حٌوٜخثَٗٚ ٖ٘ٓ ٔ٘3:ٔ ٚف حٌ٘خـ١ش ٖٚ ٔٙ٘:حٌظ٠َٜق ٕ.5ٕٗ:
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ػري معيػ ٍػَ يف ّالمه ػػم(ٔ)؛ لين ػ ػايَ اضترّ ػ (ٕ) ي ػػو من ػ ػال َ اللػػني فأ ػػت -أيّه ػػا الص ػػاٌف
جػػا ذ ػ َ

للخطػػاب -تػػرل حرك ػ العػػين التػػي هػػي ػػبو اإلعػػالؿ أي :حرو ػػو

(ٖ)

يمػػا أُعػػَ مػػن

األجَؼ -وىَ حتػرؾ حػرؼ العلػ وانُيػاح مػا ق لػو -صػىرت علػا كجػ آخػر ,ىػَ تن ػايلها
منػال حرؼ اللني(ٗ) بو(٘) التصحي للُعَ

ى

ػرهو :ريػ ٌػق( )ٙغريػػو المأخػػر ّػػَف الشػػي ْػ اً للشػػي ٍ ( )ٚولضػ ّده
كهػػرا مػ ه
وؿت ػػَه( )ٛالين ػ ػايَ جعل ػػو اهلل تع ػػاُف ْ ػ اً [ٜٔٗج] لن ػػَر( )2قل ػػب اظت ػػءمن ولظ ػ ِ
ػالـ(ٓٔ) قل ػػب

الّا ر(ٔٔ) واهلل على َّ شي ٍ قدي ٍر (ٕٔ)
ّ

()1
()2
()3

معيَ» يف دّ :ذلك ا ي اً
ّذا يف د ويف أ و ب و جّ :المو و «ذري ّ
وٌح ـ ٟحٌفٚ 2ٖٓ:ٕ ٞ١ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :كَوشٚ .لٌ« ٌٗٛظٕ ِ ً٠حٌلَوش ـ١ةٗ ِٕة ٌِشَ حٌٍةٌ »ٓ١ةْ١
ـ ٟى.
«أي حرو و» ليست يف د

()4

يف د :اظت ّد
ـ ٟد :رٔزذ.

()6

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :ظريف

()7

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :لشي

()8

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :وؿتَ

()9

ـ ٟأ  ٚؽٌ :ف.ُٛ

()10

ّذا يف د ويف أ و ج :والّالـ ويف ب :وظالـ

()11

ﭧ ﭨ ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮦ ﮨ ﮩ ٘ ٗ٘  ٙﮮ ﮯ ﮰ

()12

ُحى عٕي ــخي :حٔظ.ٝٙ

()5
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ﮱ ﯓ ﭼ حَٓ٦حء .3ٕ :ٔ5

اظتسال العى رة
وتسميو األاَليَف الدوراف
ّ

(ٔ)

في دكر العلٌ

ق ػػىؿ «اب ػػن ج ػ » ف ػػي «الخص ػػىئص»(ٕ) :ه ػػرا ػ ػ ع ٌُ م ػػن العلّ ػ ظري ػػف ٌُ
(ٗ)
بت» مػن ّ ّػَ ع ٍػَ م ٍ
ػاض اتصػَ
«
ذهو
المبر يد» في كج ب إ كىف الـ ح  « :ر ي
ٌ
(ٖ)

بو مري ر ٍ مي ّرٍؾ إلا أ ٌ لحرك مى بع ه من الضميرَ ,جب إّْاف اآل،ػر؛ لئال
يت الا أرب حر و
كىت يما ىَ ّالّلم الَاحدة
وتق ّدـ قصَر ىذه العلّ على بعض أ راد اظتا ي(٘)

بت»( )ٙإلا أ ٌ ػى
اظتبد» أيضىن في حرك الضمير من ذلك ؿتَ « :ػر ُ
كذهو « ّ

أ ٌ ى لسك ف مى قبل

لَ ْ ّّن الضمري أيضاً ليَاُف الساّناف على ذري ح ّده

()ٚ

()1

ّ ػػذا يف د وقػ ػػد ْ ػػقطت مػ ػػن أ و ب و ج وى ػػَ عنػ ػػد األا ػ ػَليني م ػػن مسػ ػػالك العلّػ ػ ّمػ ػػا ْ ػػيا يف ّػ ػػالـ ػت ّقػ ػػق

()2

بعػدمها ّمػا يف حرمػ الن يػذ دور مػ ابْػّار وجػَداً وعػدماً والػدوراف مػن مسػالك العلّػ والػدور أدْف إُف أف يّػَف
من قَادحها
حٌوٜخث( ٚرخد ـ ٟى ٍٚح٨عظ٩ي) ٔ.ٔ3ٖ:

()3

يف أ و ب و ج واطتصائص :ريف

()4

يف أ و ب و ج :وذىب
حٌعزخٍس ـ ٟىٚ :طم ّيَ ِخ ـٌ٘ ٟح حٌظعٍ ِٓ ً١أّٔٗ  ًّ٘٠ ٨ؿّ١ع أرٛحد حٌّخ:ٕ٠ .ٟٟةَ آهةَ حٌّٔةؤٌش
حٌٔخرعش.
 َ:ٕ٠طعٍ ٍٗ١عٕي حرةٓ ٠عةٗ ٖ١ةَف حٌّفٜةً ٖٚ 3ٙ:حٌعىزةَ ٞحٌٍزةخد ٌٔٚ ٗ3ٔ:ىةً ِةٓ حرةٓ

اطتصائص ،والدوراف عند األاَليني :أف لتدث اضتّم ٍدوث واف ،وينعدـ بعدمػو وىػَ يُيػد الظ ّػن يف العليّػ عنػد
اصتمهَر ،وقيَ القطعي  ،وعليو بعض اظتعيال  ،وال يُيػد شػيئاً عنػد أّثػر األحنػاؼ واظتعيالػ وىػَ معػ قػَؿ األاػَليني:
اضتّػػم دائػػر مػ علّيػػو وجػػَداً وعػػدماً أي :حيػػث ُوجػػدت العلػ ُوجػػد اضتّػػم ،وحيػػث ُقػػدت ُقػػد ومسػػالينا يف سػػاد
االعػػيالؿ ،ال يف الػػدوراف ينظػػر يف الػػدوراف :احملصػػَؿ ٘ ،ٕٓٚ:واب ػػاج ٖ ،ٕٚ:والي ػػري شػػرح الي ريػػر ٖٖٗٚ:ٚ
قػػاؿ ػت ّقػػق اطتصػػائص :يريػػد بػػدور االعػػيالؿ أف يعلػػَ الشػػي بعلّػ معللػ بػػذلك الشػػي والػػدور بػػني شػػيئني تَقّػػف ّػ ّػَ
منهما على اآل،ر وىذا من مصطل ات اظتيّلّمني وعتم يو تقاْيم وٍػَث ولػي الػدور يف ىػذا اظتقػاـ ىػَ الػدوراف
ّمػػا ذىػػب إليػػو شػػارحا االق ػرتاح ابػػن الطيػػب وابػػن ع ػالّف ػػن ّف الػػدوراف ىػػَ حػػدوث اضتّػػم ٍػػدوث العلّ ػ وانعدامػػو

()5
()6
()7

رعٚ ٖ١حٌعىزَٚ ٞحٌّزَّى طعٍِ ً١وخٌؿ ٌ٣هَ.
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :حدقتا و«أيضاً» ليست يف د
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فىعتل ل را -وىَ َّْف آ،ر اظتا ي -ب را وىَ د ػ تػَاِف أربػ حرّ ٍ
ػات ثػم
ٌ
عتل ل را [-وىَ حرّ الضمري -ب را](ٔ) وىَ َّْف(ٕ) آ،ر اظتا ي
دار ,فى ٌ
قىؿ «ابن جػ » :كه ظيػر مػى أجػىزه « ػيب ي ً»(ٖ) فػي صػو(ٗ) «ال جػ »
«ال ج ػ » مػػن ق لػػك« :الحسػػن ال ج ػ ى» فإ ٌػ (٘)  :أي «ْػػي َيو» جعل ػ أي « :اضتسػػن
ػل» م ػ أ ٌ ػ ( )ٙج ػ هر «الرج ػػل» يف ذلػػك اظتثػػاؿ
الَجػػوَ» تش ػػبي ىن بػ ػ«الضػػىرب الرج ػ ى
تشبي ىن بػ«الحسن ال ج ً» كر «الَجو»()3
ّ
قىؿ «ابن ج » :إالٌ أ ٌف مسأل « ػيب ي » اظتػذَّرَة أقػ ل مػن مسػأل «المب ٌػرد»؛
()ٚ

ال ،ػػيالؼ العلّػ ػ لّ ػػَ م ػػن النص ػػب واصت ػػر وال ّ ػػذلك يف مس ػػال «اظت ػ ّػبد»؛ ل ٌف الش ػػيء ال

يك ػ ف علٌ ػ ن لطفس ػ ()2
ػبد» فػػإذا(ٓٔ) لػػم يكػػن كػػرلك أي :
وذلػػك الزـ لقػػَؿ «اظتػ ّ
ػعيف ظتػا ْػلّو
الشي ُ علّ ً لنُسو كىف الشي من أف يك ف علٌ ى علٌت أبع َُ ُيػو تض ٌ

ظتبد» يف تعليلو [ٔٗٔأ] ظتا ذّره
«ا ّ

()1

ّذا يف د وقد ْقا ما بني معَّ يني من أ و ب و ج

()2

يف د :إّْاف

()3

 :َ:ٕ٠حٌىظخد ٔ.ٕٓٔ:

()4

وٌح ـٚ َٚ ّ ٟآظخٔزٛيٚ ,عٕي ــخي ٚـ ٟحٌوٜخث :ٚؿَ.

()5

عٕي ــخيٚ :أٔٗ.

()6

وٌح ـ ٟيٚ ,عٕي ــخي :أْ.

()7

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :اظتقاؿ

()8

ـ ً ّٜحرٓ ؿٕ ٟحٌمٛي ـِٔ ٟؤٌش ٓ١ز ٗ٠ٛـة ٟحٌوٜةخث .ٖٖٓ:ٔ ٚطٕ:ةَ حٌّٔةؤٌش حٌَحرعةش ِةٓ ٘ةٌح

()9

حٌىظخد ـ ٟحٌف ًٜحٚ٤ي.
عٕي ــخي ٔ :فٔٗ .

()10

عٕي ــخيٚ :اًح.
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اظتسال الحىدي عشرة
في تعىرض ً
العلىل

تضاد اظتعلَؿ(ٔ) يف «الياْع »
تق ّدـ ّ

قىؿ «ابن ج » في «الخصىئص»(ٕ) :هي(ٖ) ربىف:
أح همى :حكم كاح ه يتجىذب علٌتىف فأكثر أي :كتذبو بقَةٍ َّ إليو(ٗ)
ه
ّ
كالضػػرب اآلخ ػػر :حكمػػىف ف ػػي ػ ػ و
يء كاحػ ػ و مختلف ػػىف دع ػػت إلي م ػػى أي:
اضتّمني علتىف مختلفتىف اعمليا و ت اضتّماف اظتعلَّ َّ بعلّيو(٘)

حّم واحػ ٌد جتاذبػو علّيػاف -ذيكػر -بال نػا للمجهػَؿ -فػي التعليػل
ف ٌ
ىلكؿ -وىَ ٌ

()ٙ
«
ػ
ب
لو
َ
ومث
بعلتين
مسلمي» بيشديد اليا ر عاً
ّ
ّ
كالثػػى ي -وىػػَ حّمػػاف يف شػػي ٍ دعػػت عتمػػا علّيػػاف -كإعمػػىؿ أهػػل الحجػػىز -
()ٚ
حّم ّأو ُؿ
وىذا
»
لي
«
عمَ
ي
النا
»
مى
«
وؼتاليُها
وىَ مّ ُ واظتدين والطائف
ٌ
َ
كإهم ػ ً
ػىؿ بط ػػي تم ػػيم الق يل ػ اظتعرو ػ ل ػػى( )3ح ػ اّيُ ػػى ش ػػاعرىم ب ػػذلك ع ػػن

االنيساب إليها يف قَلو[ :من الّامَ]

اجاب :ما قيَ احملب حراـ()2
ِ
قلت لو :انيسب
ومهُهف األعطاؼ ُ
ُ ّ ُ
وإقتاؿ «ما» اضتّم الثآف
[ٔٗٙب] بر «حراـ»
ُ

لمى رأكهى :وجدوىا حر اً داخالن
فىلكل ف :اضتجازيَف ٌ
ٌ

()1

يف د :العل

()2

حٌوٜخث.ٔٙٙ:ٔ ٚ

()3

عٕي ــخي.ٛ٘ :

()4

حٌعزخٍس ـ ٟى :أ :ٞؿٌرٗ وً ِّٕٙخ اٌ ٗ١ـؤوؼَ.

()5

ـ ٟى :وً رٛحكيس ِّٕٙخ.

()6

يف أ و ب و ج :بالعليني تنظر اظتسال الثامن

()7

زاد يف د :واليمام وقَلو «ما النا ي عمَ لي » ْقا منها

()8

طٕ َ:ح٦كخٌش ـ ٟحٌفَع حٌَحرع ِٓ وظخد حٌّٔخع.

()9

ٓزك ًوَٖ ـ ٟحٌظٕز ٗ١حٌؼخٔ ِٓ ٟحٌّميِخص.
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ويف نس ػػخ  :دا،لػ ػ ً(ٔ) أيّ :لمػ ػ ً دا،لػ ػ ً ويف نس ػػخ عل ػػا المبتػ ػ أ كالخب ػػر
دخ ىؿ «ليس» علي مى :مثَ(ٕ) ِ
دَ،ؿ [لي ] عليهمػا يف نُػي مضػمَف اصتملػ ك ىفيػ ن
َ

ك ىفيػ ػ ن للح ػػىؿ فيى ػػى أي« :ل ػػي » إيىه ػػى لل ػػاؿ

(ٖ)

كالطصو يمجراهى(ٗ)« :لي » [ٓ٘ٔج] لّماؿ الش و
والُعػػَ

أجركه ػػى أي« :م ػػا» ف ػػي الرفػ ػ

لمػ ػػى رأكهػ ػػى ا ػػاضت ً لل ػػدَ،ؿ عل ػػى ّ ػػَ م ػػن االْ ػػم
كاآلخػ ػػركف أي :اليميمي ػػَف ٌ

(٘)

حرف ػىن داخ ػالن بمعطػػىه -وىػػَ النُػػي -علػػا الجمل ػ المسػػتقلٌ بطفس ػ ى

()ٙ

كااضت ً للدَ،ؿ( )5على َّ من [ٖٔٔد] االْم والُعَ ّػ«ىَ» حيث َف يّػن يف ،بىػا
،بىا عَ( )3مبى ً
لكل كاح و من جاأي ى( :)2جا اصتمل -وىػَ االْػم والُعػَ-
ة
ر
ن
ٌ
ٌ
والُعَ -أجركهى أي« :مػا» يمجرل «هػل» يف ابقتػاؿ؛ أل ّف أاػَ مػا ال متػيص بق ي ٍػَ أف ال
يعمَ يو وىذا منو

كلرلك اظتذَِّر كى ت(ٓٔ) أي :ل ُ «دتيم» عط « يب ي » أق ل قيى ىن مػن لغػ

أىَ الحجىز ظتا ذُّر
(ٕٔ)
أقَى من حيث اظتدرؾ
(ٔٔ)

وإف ّانت ل أىَ اضتجاز أ صػ َ و ػا جػا الين ػايَ إالّ أ ّف تلػك

()1

وٌح عٕي ــخي ٚـ ٟحٌوٜخث.ٚ

()2

ـ ٟأ  ٚد  ٚؽِ :ؼ.٩

()3

يف أ و ب و ج :واضتاؿ ولعَ ما أ يو ىَ الصَاب

()4

يف أ و ب و ج :غترى

()5

قَلو حر اً دا،الً من االْم والُعَ» ْقا من د
يف أ و ب و ج :نُسها

()7

حٌعزخٍس ـ ٟى ِ٠ة َرش ٚـٙ١ةخ ٓةم :٢رٕفٔةٙخ أؿَ٘ٚةخ ِـةٌَ ٜةّ ْ١
ًٌ ْ٤ةه ٗةؤٔٙخ ٚآهةٌَّ ْٚةخ

()8

ٍأ٘ٚخ ٛخٌلش ٌٍيهٛي.
«ك١غ ٌُ ٠ىٓ ـ ٟهزَ٘خ ـعً» ٌ ْ١ـ ٟى.

()9

ـ ٟأ  ٚؽ ٚى ٚك١يٍ ٚآظخٔزٛي :ؿِثٙخ.

()10

«وىذا منو» ّذا يف د ولي يف أ و ب و ج ودتاـ الع ارة يف د :وىذا منو وعتذا ّاف

()11

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :مدرّاً
«إالّ أ ّف تلك أقَى من حيث اظتدرؾ» ّذا يف د وليست يف أ و ب و ج

()6

()12
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ككػػرلك اضتّمػػني اظتعلّػػَ ّػػَ منهمػػا(ٔ) بعلّػ ٍ «ليتمػػى» مػػن ألغىهػى التصػػاؿ «مػػا» ػػا

ألحق ى بأخ ات ى رداً لل اب كمن أعمل ى ل قا ا،يصااها باالْم معربػاً(ٕ) ألحق ػى
الجر إذا دخلت علي ى «مى»(ٖ) األ َْوُف :ضتقيها
ألحق ى بحركؼ ٌ
أقساـ:
ولي
َّ جار يعمَ عند ضتاؽ «ما» لو بَ ىَ ٌ
ّ
منو(ٗ) ما كتب إل اؤه ّػﭽﭙ ﭦ ﭧ ﭨﭼ(٘)
ومنو ما كتَز إعمالو وإل اؤه ّما يف[ :من الطَيَ]
ّما الناس غتروـ عليو وجارـ()ٙ
ُ ٌ
ُ
القائَ( )ٚبنعماعتا بيط ى كبين أخ ات ى ا أشرنا إليو من بقا ( )3ا،يصااها
ٌ
كفر ىؽ ُ
ا،يصااػػها باالْػػم حينئػ ٍػذ خبال هػػن يػػد،لن علػػى الُعػػَ ؿتػػَ :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ()2
ّ
َ
بأ ٌ ػػى أ ػػب بىلفعػػل مػن أَ،اهتػػا فػػي اإلفػراد كعػ د الحػػركؼ؛ أل ّف «ليػػت» بػػَزف «لػػي »
[ٕٗٔأ] وعػػدد حرو هػػا خبػػالؼ بػػاقي(ٓٔ) حػػروؼ ال ػػاب ليسػػت ّػػذلك(ٔٔ) ّانػػت
()1

ّذا يف د وليست يف أ و ب و ج

()2

«ٌزمخء حهظٜخٙٛخ رخِ ُٓ٨عَرخ ا» ٌ ْ١ـ ٟى.

()3

ِ :َ:ٕ٠ؽٕ ٟحٌٍز١ذ (ٌ١ض) .ٖ5ٙ

()4

ّذا يف د ىي ونظريهتا اليت بعدىا وليسيا يف أ و ب و ج

()5

من قَلو تعاُف :ﭽ ﭙ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ اضتجرٕ :ٔ٘ :
ٛئٍٖ٨ِٛ َٜٕٔٚ :خ ٔٚعٍُ أٌّٔٗ ٛ٘ٚ .عَّ ٚرٓ رَّحلش حٌّٙيحٔ ٍَٛ:ِ« :َٜٚ٠ٚ ,ٟعٍٚ ٗ١هةخٌُ».
أْ «ِخ» ُحثيس ٚرَـعٙةخ عٍةّ ٝ
ٚحٌ٘خ٘ي أٔٗ ٍ ٞٚرـَّ «حٌٕخّ» عٍّ ٝ
أْ «ِةخ» وخـّةش٘ٚ .ة ٛـةٗ ٟةَف

()6

()7

حٌظَٔٗٚ ,ٔ5ٔ:ٖ ً١ٙف حٌىخـ١ش حٌ٘خـ١ش ٍٕ ,3ٔ5:لةُٚ ,ٗ٘٘ :حٌّمخٛةي حٌٕل٠ٛةش ٍٕ ,ٗ3ٗ:لةُ:
ٗٚ ,٘2حٌظٜةةَ٠ق ٍٔ ٙٙٙ:لةةُّ٘ٚ ,٘ٓٓ :ةةع حٌٛٙحِةةع ٍٗ ,ٕٖٔ:لةةُٗٚ ,ٔٔ٘2 :ةةَف أر١ةةخص
ِؽٕ ٟحٌٍز١ذ ٍٕ ,٘5:لُ ٗٚ ,:2كخٗ١ش حٌوَٗٚ ,ٕٗ٘:ٔ َٞ٠ف ٗٛح٘ي حرٓ عم.ٖٔ٘ ً١
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :العامَ

()8

حٌعزخٍس ـ ٟى :أهٛحطٙخ رزمخء.

()9

ِةةةةٓ لٌٛةةةةٗ طعةةةةخٌ :ٝﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

()10

.ٔٓ3
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :ما يف

()11

حٌعزخٍس ـ ٟى :ـٌٍٙ ْ١خ ًٌه.

ﮚ ﮛ
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ﮜ

ﮝﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﭨ ﭼ حٔ٤ز١ةةةةخء:ٕٔ :

«لي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت» أق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػَى ح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػروؼ
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ال اب ولذا ّاف ابعماؿ أرج َ و ما روي[ :من ال سيا]
إُف زتامينا أو نصُو َػ َق ِد(ٔ)
اضتماـ لنا
قالت :أال لييما ىذا
َ
ككرلك «هل هم» بُػي اعتػا وتشػديد اظتػيم ألحق ػى أهػل الحجػىز بى ػم الفعػل,

فلم يلحق هى العالمىت الالحق للُعَ بَ ،ا َا اصتمي من اظتُرد اظتػذ ّّر و روعػو بلُػ ٍ
و ٍ
احد قاؿ اهلل تعاُف :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ(ٕ) وقاؿ تعاُف :ﭽ ﮇ ﮄﮅ ﭼ (ٖ)

كبطػ تمػػيم يلحقػ ف -ويف نسػػخ  :يل قَعػػا(ٗ) -العالمػ ً
ػىت اظتخيلُػ بػػا،يالؼ
اظتخا ب إ راداً وتذّرياً و روعهما(٘) اعتبىران لصل مى كى ت علي ()ٙ
وظ ػػاىر ى ػػذا الرتتي ػػب أ ّف اضتج ػػازي إّفت ػػا َف يل قه ػػا العالم ػػات بضت ػػاقهم( )ٚعت ػػا باْ ػػم
الُعَ واليميميَف أضتقَىا ػا اعي ػاراً ألاػلها ويف ذلػك مػا ال متُػى لػي ذانػك اضتّمػاف
ليينك العلّيني بَ اليعليالف ذترتا( )3اضتّمني ال باعثاف( )ٜعليهما

()1

لٌٌٚ« :ٌٗٛح وخْ ...أٜٔ ٚفٗ ـمي» ٌ ْ١ـة ٟىٚ .حٌز١ةض لخثٍةٗ حٌٕخرؽةش حٌةٌر١خٜٔ٠ ٟةؿ ٍُلةخء حٌّ١خِةش
رل ّيس حٌٕ ٛ٘ٚ .َ:ـة ٟىٛ٠حٔةٗ ٚ ,ٖٙحٌىظةخد ٕٚ ,ٖٔ5:حٛ٤ةٛي ـة ٟحٌٕلةٚ ,ٕٖٖ:ٔٛحٌوٜةخثٚ
ٕٚ ,ٗٙٓ:حٌّفٚ ,ٖ2ٖ ً ّٜحٜٔ٦خؾ ٍٕ ,ٗ52:لَُٗٚ ,ٖٕٓ :ف حٌىخـ١ش حٌ٘خـ١ش ٍٔ ,ٗ3ٓ:لُ:
ٚ ,ٕٔ2حٌظةةةةٌٚ ً١٠حٌظىّ١ةةةةً ٕٚ ,2ٖ:5 ,ٔٗ2:٘ ,ٕ٘ٙ:حٌّمخٛةةةةي حٌٕل٠ٛةةةةش ٍٕ ,٘3:لةةةةُ,ٕ53 :
ٚحٌوِحٔش ٍٓٔ ,ٕ٘ٔ:لَُٗٚ ,3ٗ٘ :ف أر١خص حٌّؽٍٕ ,ٗٙ:ٕ ٟلُ.2ٔ :
حٔ٤عخَ .ٔ٘ٓ:ٙ

()3

من قَلو تعاُف :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮆ ﮇ ﮄﮅ ﮈ ﮉ ﮂ ﮃ ﭾ ﭿ ﭼ األحاابٔٛ:ٖٖ :
وٌح عٕي ــخيٚ .حٌعزخٍس ـ ٟىٚ :رٕ ٛطّ٠ ُ١لٍمٙٔٛخ.
ـ ٟى :اـَحىحا ٚـَٚعٗ.

()6

 :َ:ٕ٠حٌىظخد (رخد ِخ ٠ ٨ـ ُٛـ ْٛٔ ٗ١هف١فش  ٨ٚػمٍ١ش) ٖٚ ٕ٘2:حٌّمظ٠ذ (رخد ِةخ ٠ ٨ـةُٛ

()7

أْ ٠يهٍٗ حٌٕ ْٛهف١فش أ ٚػمٍ١ش) ٖ(ٚ ٕ٘:رخد ِةخ ؿةَِ ٜـةَ ٜحٌفعةً ٌٚة ْ١رفعةً ِٜ ٨ٚةيٍ)
َٖٗٚ ٕٖٓ ٕٕٓ:ف حٌّفٚ ٗٔ:ٗ ًٜحٍط٘خؾ حٌَ٠د ّ٘٘ٚ ٕٖٓٗ:ع حٌٛٙحِع ٘.ٕٔٙ:
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :بضتاقو

()8

حٌعزخٍس ـ ٟى :ـًٍ ْ١حٔه حٌلىّخْ ٌٌحٔه حٌظعٍ ٓ١ٍ١ػَّطخ.

()9

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :باعي ار

()2
()4
()5
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اظتسال الثى ي عشرة
يج ػ ز التعليػػل بػػىلم ر الع مي ػ (ٔ)
معر ػ ٌ ذػػريُ مػػءّرةٍ(ٕ) كتعليػػل
؛ أل ّف العلّػ ّ
ِ
أمر عػدمي؛
كتعليل بعض م أي :الن اة بطىءى الضمير بى تغطىئ عن اإلعراب ,وىذا ٌ

إذ معناه عدـ حاجيو لو(ٖ) وعلَّ االْي نا بقَلػو :بػىختالؼ صػيغ لحصػ ؿ االمتيػىز

اال،يالؼ(ٗ) ُّى عن ابعراب(٘)
ِ
االمتيىز برلك

ومنو تعليَ ر اظتضارع باليجرد()ٙ
ّ
اليجرد أمراً وجَديػاً
ومن من ذلك علّ ََ بنا الضمري بام ٍر وجَدي ّجمَده وجعَ ّ
نااب ٍ
وجازـ()5
ٍ
[ٔٗٚب] ىَ غتي اظتضارع ،الياً من

()1

ٚعٍ١ةٗ حٌ٘ةخـع١ش ٚحٌلٕخرٍةةش ٚحٌةَحُ ٞـةة ٟأكةي ل١ٌٛةةٗ ِٕٚعةٗ حٌلٕف١ةةش ٚحِ٢ةيٚ ٞحرةةٓ حٌلخؿةذ ِةةٓ

()2

حٌ٘خـع١ش :َ:ٕ٠ .حٌّلٜٛي ٘ٚ ٕ2٘:ح٦رٙخؽ ٖٚ ٔٗٔ:حٌظلزَٗ َ١ف حٌظلَ.ٖٔ23:5 َ٠
ـ ٟىِ ٨ :ئػَس.

()3

«اً ِعٕخٖ عيَ كخؿظٗ ٌٗ» ٌ ْ١ـ ٟى.

()4

«رٌٌه ح٨هظ٩ؾ» ٓم ِٓ ٢ى.

()5

ٌ٘ح طعٍ ً١حرٓ ِخٌه ـ ٟحٌظٔ .ً١ٙلخي٠ٚ :زٕة ٝحٌّ٠ةَّ ٌ٘ةز ٗٙرةخٌلَؾ ٟٚةعخ ا ٚحـظمةخٍحا ٚؿّةٛىحا

()6

()7

أٓ٩ٌ ٚةةظؽٕخء رةةخهظ٩ؾ ٛةة١ؽٗ ٨هةةظ٩ؾ حٌّعةةخٔ:ٕ٠ .ٟةةَٗ :ةةَف حٌظٔةة٨ ً١ٙرةةٓ ِخٌةةه ٔٔٙٙ:
ٚ ٔٙ5حٌظٌٚ ً١٠حٌظىّٚ ٕ3ٗ:ٕ ً١حٌّٔخعي ٔٔٚ ٔٔ2:ظخثؾ حٌظل.ٙٗ2:ٕ ً١ٜ
أ ٞطـةَّىٖ ِةةٓ حٌٕخٛةةذ ٚحٌـةةخَُ ٘ٚةةٍ ٛأ ٞح٤وؼةَٚ .ٓ٠حٌزٜةةَ ْٛ٠عٍةةّ ٝ
أْ ٍحـعةةٗ ل١خِةةٗ ِمةةخَ
حً٘ٚ .ُٓ٨ذ حٌىٔخث ٟاٌّ ٝ
أْ ٍحـعةٗ كةَٚؾ حٌّ٠ةخٍعش:ٕ٠ .ةَ :حٌعٍةً ـة ٟحٌٕلةٚ ٙ2 ٛأٓةَحٍ
حٌعَر١ةةةش ٚ ٗ3حٜٔ٦ةةةخؾ (حٌّٔةةةؤٌش(ٚ ٘٘ٓ:ٕ )5ٗ :حٌّٔةةةؤٌش ١ ٖٗ5 )55 :ؿةةةٛىس ِزةةةَٚن
ٗٚةةَف حٌظٔةةٗٚ ٘:ٗ ً١ٙةةَف حٌىخـ١ةةش حٌ٘ةةخـ١ش ٖٚ ٔ٘ٔ2:حٌٍزةةخد ٕٚ ٕ٘:حٌظٜةةَ٠ق ٕٖ٘ٙ:
ّ٘ٚع حٌٛٙحِع ٕٚ ٕ5ٖ:كخٗ١ش حٌٜزخْ ٖ.ٗٓ٘:
ٓةةم ض «حٌوخطّةةش» ِةةٓ ٗةةَف حرةةٓ ع ة ّْ٩وّةةخ ًوةةَ حرةةٓ حٌ ١ةةذ ـةة ٟحٌفةةِٚ 2ٕٗ:ٕ ٞ١ةةٓ ١زعةةش
آظخٔزٛي٘ٚ .ؤٌٔح أٔمٍٙخ ِٓ ٔ ٚــّ خي ِع حٌَ٘ف حٌّ ِٓ ُّ ٙحٌف.ٞ١
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[خىتم

)1

قىؿ «أب القى م الاجىجيُّ» في كتىب «إيضىح علل الطح »( :
(الق ػ ؿ في علل الطح ػ )

أق ؿ:

)2

(
أكالن :إف علػ ػػل الطح ػ ػ ليسػ ػػت م جب ػ ػ  ،كإ ٌمػ ػػى هػ ػػي يمسػ ػػتطبىط أك ػ ػػىعىن
كمقػػىييس ،كليسػػت كىلعلػػل الم ًجبػ لأل ػػيىء المعل لػ ب ػػى ،لػػيس هػػرا مػػن تلػػك
)3

الطريق( .
ً
ػل الطحػ ػ بعػ ػ ه ػػرا عل ػػا ثالثػ ػ أ ػػرب« :عل ػػل تعليميهػ ػ » ،و«عل ػػل
كعلى ػ ي
قيى ي » ،و«علل ج ليٌ ظري ».
ػل ب ػػى إلػػا تعلػػم كػػالـ العػػرب؛ ل هػػى لػػم
فأمػػى التعليمي ػ ف ػػي التػػي ييػتىػ ى ه
ٌ
صػ ي
سػػم حػػن كال غير ػػى ك ػ هل ً
كالم ػػى مط ػػى لفظ ػىن ،كإ مػػى ػػمعطى بعض ػىن فقسػػطى علي ػ
ٍ
ي
ظي ىػره ،مثػىؿ ذلػػك أ هػى لى همػى ػػمعطى« :قػىـ زيػ ه ف ػ قػىئم» ،و«ركػػو ف ػ راكػػو»،
)4

)5

فع ىرفٍطى( ا م الفىعل قلطى( « :ذهو ف ذاهو» ،و«أكل ف آكل»...
ى
)6
ػىئم»( إف قيػػل :بًػ ىػم صػػبتم
كمػػن هػػرا الط ػ ع مػػن العلػػل ق ليطػػى« :إ هف زي ػ ان قػ ه

«زي ان»؟
()1

ح٠٠٦خف ـ ٟعًٍ حٌٕل.ٙٙ-ٙٗ ٛ
أ :ٞرً َ٘ ُِ ٟـ ِّ َُٛسٌ .وّخ َِ ؼَِّ َ١س.

()3

ل ِٓ« :ٌٗٛطٍه حٌ َق» ؿّع٠َ١ :ك أَ١ ِٓ :ٞق حٌعًٍ حٌلم١م١ش حٌّٛؿزش.
ل« :ٌٗٛـعَـٕخ» ع ٌ
ؿ عٍّٓ« ٝعٕخ».
ٚل« :ٌٗٛلٍٕخ» ٘ ٛؿٛحد «ٌَ ّّخ»َِٚ .حىُٖ رّخ ًوَ َٟدُ حٌ ُّؼًُ ٚـَ ُٝحٌّٔؤٌش ٚا ٨ـّخ ًوةَٖ ِةٓ
حٌّؼخٌٌ ِّٛٔ ٓ١
ع ِٕ ُٙأ٠٠خ ا ٚأّّخ أٍحى حٌظزٚ ٓ١١أٔخ اًح ّٓ ْعَٕخ ـع٩ا ٌٚةُ ٔٔةّع حٓة َُ ـخعٍةٗ ـٍََٕةخ أْ
ٌ
رلغٌ٘ٚ ,ح هخ ٙرخ٤ـعخي حٌّظٜةَـش ـة٩
ٔم ٌٗٛل١خٓخ ا عٍِ ٝخ حٓظعٍّ ٖٛـ ٟؼ ٌُٙٚ .َٖ١ـٌ٘ ٟح
َ٠ى أٔ ُٙلخٌٛح «عِٕٔٚ »ٝعٛح ِٓ حُٓ ـخعٍٗ وّخ ِٕعٛح ِِ ْٓ ِ٠ةخٍعٗ ٔٚلةًٌ ٛةه ِةٓ ح٤ـعةخي

()2
()4
()5

()6

حٌـخِيسٚ .هللا أعٍُ.
أ : ْٞـُٕ ْي ِهٍُٙخ عٍ ٝأ ِّٞحُٓ أٍٚىٔخٖ ٔ ٨ٚظٛلفٗ عٍ ٝهِ ٜٙٛخ طىٍّٛح رٗ ِٓ ًٌهّ ٌظعٌٍٖ.
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قلط ػػى :ب ػ ػ«إ هف»؛ ل ٌ ػػى تطص ػػو اال ػػم كترفػ ػ الخب ػػر ،ل ٌػػى ك ػػرلك عيل ٍمط ػػىه

كىػ ٍعلى يم ي.
)1
ككرلك «قىـ زي ه »( إ ٍف قيل :لً ىم رفعتم «زي ان»؟
قلط ػػى :ل ٌػ ػ فىع ػػل ا ػػتغل فعليػ ػ بػ ػ فرفعػ ػ  ،ف ػػرا كم ػػى أ ػػب م ػػن ػ ػ ع
)2

)3

«التعليم»( كب ( ى ٍب ي كالـ العرب.
)4
ً
ت «زي ػ ان» «إ هف»( فػػي ق ل ػ « :إ هف
صػػبى ٍ
كأمػػى العلهػ القيى ػػي فػػأف ييقػػىؿ :لػ ىػم ى ى
ٌ
)5
زي ان قىئم»؟ كلً ىم كجو أف تطصو «إ هف» اال م( ؟
)6
كالج اب في ذلك أف تق ؿ :ل ٌ ػى كأخ اتً ػى ػىرعت الفعػل( المتعػ م
ت علي  ،كأ ً
يعملت إعمىلى لى همى ىرعت  ،فىلمطص ب ب ى يم ى
فح ًملى ٍ
شبه ه
إلا مفع ؿ ،ي
)7
بػػىلمفع ؿ لفظ ػىن ،ف ػػي تي ٍش ػبً ي مػػن الفعػػىؿ مػػى قيػ ـ( مفع ليػ علػػا فىعل ػ ح ػ :
ب أخىؾ محم ه » كمى أ ب ذلك.
« ى ىر ى
)8

)1

هرا( ،

)1

كأمى العلل الج لي الطظري (  :فكل مى ييػ ٍعتىل ب في بىب «إ هف» بع هرا( ،
ٌ

()1

أ :ٞوّخ ُعٍِّّٕخ ًٌه ـ« ٟأْ» ُعٍِّّٕخٖ ـ ٟحٌفعً ٚأّٔٗ َ٠ـعٗ حٌفخعًّ اً ّ٠ ٨ىٓ لٜة َُ ًٌةه عٍةِ ٝةخ

()2

لخٌ.ٖٛ
ٌ٣ه َِ كظ ٝرٍََ َػ إٌ١خ.
أِّ :ٞخ عٍ َُّٗ حُ ٚ٤ي ِ
و َ٩حٌعَد.
أ :ٞرخٌظعٍٚ ُ١حٌلفَ :
ْ ٟزِ ُ٢

()4

َٜزَ ْ
ض) رظخء حٌظؤٔ١غ ٠ُ(ٚيحا) ِفعٛي ِميَ (ٚاْ) ـخعً ِئهَ ٚأٔغ ٌٙخ حٌفعً ّٙٔ٤ةخ وٍّةش
(ٌِ َُ ٔ َ

()3

()5
()6
()7
()8

.َ١ّٟٚ
ذ) (ٚاْ) ـخعً (طٕٜذ) (ٚحِ )َُ ٓ٨فع.ٌٗٛ
(َ ٚؿ َ
طَٕ ٜ
(أْ ِ
ذ) ـخع ًُ َ
ض ِٚخػٍََة ْ
(ٟةةخٍعض) أٗ :ٞةةخرَْ َٙ
ةض (حٌفعةةً) اٌةةن ..ـةة ٟحٌةةٚ ُْٛحٌّعٕةةّٙٔ٤ ّٝةةخ طةةييُّ عٍةةِ ٝعةةخٟٔ
ح٤ـعخي حٌّخ١ٟش ـ ٟحٌٚ ُْٛحٌزٕخء عٍ ٝحٌفظق.
ح٤ـعخيّ اً ِعٕخ٘خ أُِّ ٚو ُي ٔٚلٚ .ٖٛوٌٌه طُ ْ٘زُِٗ
َ
حٌظِِٛح ًٌه ـٙ١خ طٕزٙ١خ ا عٍ ٝـَعّ١ظٙخ.
(حٌـيٌَّ١ش) ِلَوش ِٕٔٛد ٌٍـيَي رفظق حٌيحي حٌٍّّٙش  ٛ٘ٚحٌميٍسُ عٍ ٝحٌوِٜٛش ٚالخِشُ حٌلـةش
َ
ح٤ـىخٍ ـ ٟحِ٤ةٍٛ
رل١غ ٠ ٨ىخى ٛخكزُٗ ُ٠ؽٍَذ(ٚ .حٌٕ٠َ:ش) ِٕٔٛدٌ ٌٍٕ ٛ٘ٚ َ:حٌظؤ ُِّ ًُ ٚاؿخٌش
ِ
حٌؽخِ٠ش.
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مثػػل أف يقػػىؿ :فمػػن أم ج ػ
)3

)2

ػػىب ت هػػره الحػػركؼ الفعػػىؿ( ؟ كبػػأم الفعػػىؿ

ى بهػ ٍ تي يم هى( ؟ أبىلمى ي أـ المستقبل ؟ أـ الحىدث في الحىؿ؟
كحين به تم هى بىلفعىؿ لم و
يء ع لتم ب ى إلا مػى قيػ ـ مفع لػ علػا
فىعل ؟ كهالٌ بٌ تم هى بمى قي ىـ فىعلي علا مفع ل ؛ ل ٌ ه الصػل كذاؾ فػرعه
ثىف؟ فأم عل دعت إلا إلحىق ى بىلفرع دكف الصل؟

إلػػا غي ػػر ذل ػػك م ػػن الس ػػؤاالت ،فك ػػل ػػيء اعت ػػل بػ ػ ج ابػ ػىن ع ػػن ه ػػره
المسىئل ف داخل في الج ًؿ كالطظر.
بن أحم ى » ي ئل عن العلل التي يعتل ب ى
كذكر بعض ي خطى أف «
الخليل ى
ى
)4

في الطح  ،فقيل ل  :عن العرب أخرت ى أـ اخترعت ى( من فسك؟
طقت علا جيت ى كطبىع ى ،كعرفت م اقػ ى كالم ػى،
فقىؿ« :إ هف العرب
ٍ
()1
ً
ػت أ ػى بمػى عطػ م
ل
كاعتل
،
ػل ذلػك عط ػى
ٍ
ي
كقىمت في عق ل ػى علىليػ  ،كإف لػم ييػ ٍطػ ىق ٍ
()1

أ :ٞرعي ه ٍٛٙحٌلىُ ـ ٟحٌَـع ٚحٌٕٜذ.

()2

ؿٛحرٗ ِخ أٗخٍ اٌ ٗ١حٌ٘١ن «حرةٓ حٌلخؿةذ» ـة« ٟحِ٤ةخٌ »ٟـمةخي :أٗةزٙض ٘ةٌٖ حٌلةَٚؾُ
ح٤ـعةخي ِةٓ
َ
أٚؿُُٗ :ى ُهٌٙٛخ عٍ ٝحٌّزظيأ ٚحٌوزَ ٚحهظٜخُٙٛخ رخّٓ٤خء ٚرٕخإ٘خ عٍ ٝحٌفظق ٚأْ ـٙ١خ حٌؼ٩ػةٟ
ٚحٌَرةةخعٚ ٟحٌوّخٓةة ٟوخ٤ـعةةخي:ٕ٠ .ةةَ :حٌعٍةةً ٓٔٔ ٚحٌوٜةةخثٚ ٗ5٘:ٕ ٚأٓةةَحٍ حٌعَر١ةةش
ٖٗٔ ٚحٌٍزخد ٔ.ٕٓ3:
ص ٚطَ َُّٕ ١
هخَ٘ وِٙ٩ةُ ح١٦ة٩ق ـة ٟحٌّخٟة١شّ ّٙٔ٤ةخ حٌّزٕ١ةش عٍة ٝحٌفةظق ـىؤّٔٙةخ رّعٕة :ٝأوة ْي ُ
ْةض
َٗ ٚةزُ ٙ
ْضٔٚ .ل٘ٛةةخٚ .رع٠ة ُٙعّة َُ ــعٍٙةةخ ِ٘ةخرٙشا ٌٍفعةةً ـة ٟحٌّعٕةةٌٙٚ ٝةةٌح ٠مةٛي٘ :ةة ٟرّعٕةة:ٝ
أُإ ِّوي ٚأُٗزِّٗ ٔٚلّ٘ٛخٚ .حٌٜٛحد ِخ لخٌٗ ؼٚ َ١حكي ِٓ حٌّلمم ٓ١ـَٗ ٟف و« َ٩حرةٓ حٌلخؿةذ»
حٌٔخرك .لخٌٛح :وةؤْ ِةَحىَٖ رخ٤ـعةخي «وةخْ» ٚأهٛحطُٙةخّ ّٙٔ٤ةخ حٌظة ٟطةيهً عٍة ٝحٌّزظةيأ ٚحٌوزةَ لزةً

()3

ِٚخ ًوَٖ رخٌظ٘ى١ه لي َٛف رٗ حٌ٘ة١ن «حرةُٓ ِخٌةه»
حٓظىّخي ـخعً رً طيهً عٍ ٗ١رٕفٔٙخ.
أٗةةزٙض ٘ةةٌٖ ح٤كةة َُؾُ «وةةخَْ » َع ٍَِّ ْ
ْ
ةةض عٍَّٙةةخ ـمُةة ِّي ََ
ـةةٗ« ٟةةَف حٌظٔةة ]3 ٘:ٕ[ »ً١ٙـمةةخيّّ ٌَ :ةةخ
ةَ» ٌىٔٛةٗ ـَعةخ ا ٚعٍُّٙةخ رخٌفَع١ةشُ .
لٍةضٚ :رةٗ
حٌّٕٜٛدُ ٌ١ى ْٛوَّـٛع «لُة ِّي ََ» ِٜٕٚةٛد «أُ ِّه َ
()4

 َٙ:٠حٌـٛحدُ عٓ رخل ٟحٓ٤جٍش ٌّٓ طؤًِٚ .هللا أعٍُ.
أ :ٞأط١ضَ رٗ ِٓ عٕين رظٛؿُّ ٗ حٌف ْى َِ حٌؼخلذ ٚحٌٕ َ:حٌؼخلذ.
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)2
ػت(  ،كإف يكػن
أ عله لمى عللت مط  ،فإف أكن
أصبت العله ى ف ػ الػرم التمس ي
ي
()3
كمثىلػي فػي
،
هطىؾ عله غير مى ذكػرت فىلػرم ذكرتػ محتمػل أف يكػ ف علهػ ن لػ
ى
رجل حك و
ذلك ىمثى يل و
ػيم ىد ىخػل داران محكمػ ى البطػىء ،عجيبػ ى الػطظم كالقسػىـ ،كقػ

صػ هحت عطػ ه حكمػ ي بى ي ػػى بػػىلخبر الصػػىدؽ ،أك البػراهين ال ا ػػح  ،كالحجػػج

الالئح  ،فكلٌمى كقف هرا الرجل ال اخل ال ىار علا يء مط ى قػىؿ :إ مػى فعػل
()4
ػرت ببىلػ ػ ،
ػطحت لػ ػ  ،كخط ػ ٍ
ه ػػرا هك ػػرا لعلهػ ػ ً ك ػػرا ،أك لس ػػبو ك ػػرا ،لعلهػ ػ و ػ ٍ
()6
()5
محتملػ و
ػل
ػ
ع
ػ
ف
ار
ػ
ل
ل
ي
ػى
ػ
ب
ال
ػيم
ػ
ك
الح
ف
ػ
ك
ي
أف
ػىئا
ػ
ج
ف
ػك،
ػ
ل
لت
ػ
ل
ع
ف
ػ
ك
ت
أف
ى
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ػل الػ ار كجػىئا أف يكػ ف فىػ ىعلىػ ي لغيػر تلػك
ذلك للعل التي ذكرهى هرا الػرم دخ ى
العلهػ ً ،إال أف مػػى ذكػػره هػػرا الرجػػل محتمػػل أف يكػ ف علػ ن لػػرلك ،فػػإف ػػطحت
)7
لغيرم عله ه لمى علهلٍتي ي من الطح هي ألٍي يق ممى ذكرت بىلمعل ؿ ً
فليأت ب ى»( .
ى
)8

كهرا كالـ مستقيم ،كإ صىؼ من «الخليل»( .

()1

حٗ٦خٍس ٌٍظعٍ ً١حٌّف ِٓ َٛٙحٌعًٍ أِ ٌٍ ٚعًٍَ رخعظزخٍ ِخ ًُوَ( َ١ّٟٚ .عٕٙخ) ٌ «حٌعَد».
ُ
ٍ١زض.
أ:ٞ

()3

أ :ٞـ ٛٙهخٍؽ عٍ ٝلٛحعيُ٘ ِؤهٟٛ ِٓ ًٛحر ٢وٚ ُِٙ٩حٌظعٍ٩١ص طؼزض رخ٨كظّةخ٨صّ ّٙٔ٤ةخ
طظِحكُ وّخ َِ ـٍ ٛأهَٚٙح عٍّشا أهَْ ٌُ ٜ
طىٓ ِٕخـ١شا ٌّخ أريحٖ «حٌوٍ.»ً١
٨
َ

()4

أ :ٞهٙةةةَص ٌةةةٗ ٚعَٟةةةض٠ .مةةةخيَٓ :ةةةٕ ََق وةةة « ََِٕةةة َع» ُٓةةةُٕٛكخ ا ُٓ ٚةةةُٓ ِْكخا:ٕ٠ .ةةةَ حٌّٜةةةزخف حٌّٕ١ةةةَ

()5

ٚحٌمخِِ ّٛخىس (ٕٓق).
٠ـةٜٔ ُٛةزٙخ عٍة ٝحٌلةةخي ِةٓ ـخعةً « َٓةٕ ََل ْ
ض» وّةةخ ٘ة ٛحٌ:ةخَ٘ ٚؿَُّ ٘ةخ ٛةةفش ٌة «عٍةش» حٌٔةةخرمش

()2

()6
()7

()8

ٍٚـعُٙخ هزَ ِزظيأ ِلٌٚؾ ٛ٘ٚ .أرعي.
اٗخٍس اٌّ ٝ
أْ ِخ ٌ٠وَٖ حٌلى٠ ٨ ُ١ىَِ ٛ٘ ْٛحى حٌزةخٌٍٔ ٟةيحٍ ٔ ّٜةخ ا أّّةخ ٠ىةُِ ْٛلْ ةظَ َّ٩ا ـىةٌح ِةخ
أريحٖ ٘ ِٓ ٛحٌ ِعًٍَ ـ ٟحٌى َ٩حٌعَر.ٟ
أ :ٞرخٌعٍش حٌظ ٟطَ َْٕٔ ُق ٌٗ كظ ََ َ:ْٕ ُ٠ ٝـٙ١خ ً٘ طٛحـك أ ٚطوخٌؿ أ ٚطىة ْٛأعٍة ٝأ ٚأى٠ .ْٚعٕة :ٟأٔةٗ
ْ ٍَٜ
ْ
ض ٌٗ ٍِىشُ ح٨لظةيحٍ
ص رً وًُّ َِ ْٓ
ٚك َ
ََٜؾَ ـ ٟحٌىَ َ٩
ٍٓوض لَ َي ُُِٗ ٚط َ
َ ٨كـْ ََ ـ ٟحٌظعٍِ ٩١
٠ؤط ٟرعًٍ ِوظََعةش ٠لظّةً أْ طىة٘ ْٛة ٟحٌّمٜةٛىس.
عٍ ٝحٌٕ َ:ـ ٟو َ٩حٌ َع ََد ـَ ٛٙ
رَ ٜي ِى أْ َ
ٚهللا أعٍُ.
ذ رٗ و« ََ ٩حٌوٍٍ »ً١كّٗ هللا طعخٌ ٨ٚ ٝرِ ْي َع ـٙٗ ٟخىطٗ ٌةٗ رخٜٔ٦ةخؾ
ٌ٘ح و« َ٩حٌِؿّ خؿ »ٟعم َ
ٌٚىِِ ٩ةةٗ رخٓ٨ةةظمخِش ـٙةة ٛحِ٦ةةخ َُ ٚحٌٕةةخُّ ع١ةةخ ٌي عٍ١ةةٗ ـةة ٟحٌىةةٚ َ٩لةةي لةةخٌٛح :أةةٗ ُّ َ٠ ٨ةةَُّ عٍةةٝ
ق عم٩ا ِٓ «حٌوٍٍ »ً١كّٗ هللا .لةخي «أرة ٛرىةَ ِلّة ُي رةُٓ كٔةٓ ُّ
حٌَٜح ١رعي حٔ٤ز١خ ِء أى ُّ
حٌِر١ةي» ُّٞ
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كعلػػا هػػره الكج ػ الثالث ػ م ػ يار علػػل جمي ػ الطح ػ  .هػػرا آخػػر كػػالـ

ىجي].
ٌ
الا ٌج ٌ

()1

حٌٍؽ ٞٛـ ٟوظخرٗ «حٓظيٍحن حٌؽٍ ٢حٌٛحلع ـ ٟوظخد حٌع :»ٓ١لخي رع ُٞأً٘ حٌعٍُ :أّٗ ٠ ٨ـ ُٛعٍةٝ
حٌَٜح ١رعي حٔ٤ز١ةخء –عٍة ُٙ١حٌٔة -َ٩أكة ٌي أى ُّ
ق ًِ ْٕ٘ةخ ا ِةٓ حٌوٍ١ةًٔ .مٍةٗ «حٌٔة »ٟ١ٛ١ـة« ٟحٌِّ٘ةَ»
(ٔٚ .)3ٕ:ـ« ٟأزخٖ حٌَٚحس» (ٔ«ٚ )ٖ3ٓ:رؽ١ش حٌٛعخس» (ٔ٠ ٌُ :)٘٘3:ىٓ رعي حٌٜلخرش أًوِ ٝةٓ
()1

حٌوٍ ٨ٚ ً١أؿّ ُع ٌعٍُ حٌعَد.
ُ٠خىس ِٓ ــّ خي.
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ذكر مسىلك(ٔ) العلٌ [ٔ٘ٔج]
ىذه تررت ٌ

أح هى

اإلجمىع

بأف ييجمػ أهػل العربيػ علػا أ ٌف علٌػ هػرا الحكػم كػرا ,كإجمػىع م علػا
أ ٌف علٌ تق ير الحركىت إعرابي ً أو بنائي ً ّمػا فػي المقصػ ر التعػ ٌرر؛ أل ّف األلػف مػ
بقائه ػػا عل ػػى لينه ػػا ال تق ػػَ اضترّػ ػ أاػ ػالً كتق ػػدير(ٕ) الض ػػم ّ ػػذلك والّس ػػرة إعرابػ ػاً ف ػػي

المطق ص ّػ«القا ي» اال تثقىؿ ,أي :الثقَ اظتايد ع اهرد(ٖ)
ّ
ُ

()1

يف أ و ب و ج :مسائَ
ـ ٟىٚ :طم ّيٍ.

()3

أ :ٞحٌٔٚ ٓ١حٌظخء ـ« ٟحٓ٨ظؼمخي» ٌٍّزخٌؽش.

()2
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اظتسلك الثى ي

بي علا العلٌ .
بأف ٌ
يطص العر ٌ

الطص على العلّ
ٌ

ػمعت رجػالن مػػن الػػيمن(ٕ) يقػ ؿ« :فػػال هف
قػػىؿ «أبػ عمػػرك بػػن العػػال »(ٔ) :ػ ي

لىغيػ ب» -بُػػي الػػالـ و ػػم اظتعجم ػ  -أي :عيِػػي(ٖ)
ػث
«جىءت ػ كتػػىبي فىحتقرهػػى» انػّ َ
َ
ه

تانيث اظتذ ّّر :أتقػ ؿ :جىءتػ
َ
اظتسند لػ«الّياب» والضمري العائد إليو فقلت ل منّراً عليو َ
نص على علّ اصتَاز بقَلو :ألػيس الّيػاب بصػحيف
كتىبي؟ فقىؿ :عم أي :أقَلو مث ّ

مع ً

انثو لذلك
منصَص عليو
تعليَ عر
ٌ
هذا ٌ
قػ ػػىؿ «اب ػ ػػن جط ػ ػػي»(ٗ) :ف ػ ػػرا العراب ػ ػػي :بُػ ػػي اعتمػ ػػاة نس ػ ػ لػ ػ ػ«األعػ ػػراب»

ّذلك(٘) وىم أىَ ال دو ويف «اظتص اح»( :)ٙاألعرا الذي يَّف اػاحب ُْؾتعػ ٍ وارتي ٍ
ػاد
َ

للّػػأل قػػاؿ «األزىػػري»( ْ :)5ػَا ٌ أّػػاف مػػن العػػرب أو مػػن م ػَاليهم( )3قػػاؿ :مػػن نػػاؿ

()1

()2

حٌوزَ حٌوٜخث( ٚرخد ـّ ٟ
أْ حٌعَد لي أٍحىص ِٓ حٌعًٍ ٚح٤ؼَحِ ٝخ ٔٔزٕخٖ اٌٙ١خ ِٚةخ كٍّٕةخٖ
عٍٙ١خ) ٔٛ َّٓٚ ٗٔٙ:ٕٚ ,ٕٗ2:ةٕخعش ح٦عةَحد ٔ ٕٔ:عةٓ حٛ٤ةّعِٚ ٟمةخ ْ١٠حٌٍؽةش ِةخىس
(ٌؽةةةذ) ٗٚةةةَف ى٠ةةةٛحْ حٌلّخٓةةةش ٌٍَُّٚلةةةٚ ٔٙ5:ٔ ٟأِةةةخٌ ٟحٌ٘ةةةـَٕٕٓ:ٖٚ ٕٗ٘:ٕ ٞ
ِ٘ٔٚش حٌ٤زخء ٚ ٖٙحٜٔ٦خؾ ٕ ١ ٙٔ5 ٚ 5ٖٙ:ؿٛىس ِزَٚن ٚحٌٍزةخد ٕٚ ٔٓ٘:حٌّٜةزخف
حٌٌّٕٔٚ َ١خْ حٌعَد ِخىس (ٌؽذ)ّ٘ :َ:ٕ٠ٚ .ع حٌٛٙحِع .ٖٙ:ٙ
يف أ و ب و ج :العػػرب قػػاؿ ابػػن الطيػػب ٕ« :ٜ٘ٗ:مػػن العػػرب» ىػػَ اظتَجػػَد يف أّثػػر النسػػخ ويف بعػػض األاػػَؿ:
«من اليمن» واظتراد« :من عرب اليمن» ال منا اة

()3

«أَ ٞع »ِٟ١ـ ٟأ  ٚؽ :أٚعٕٚ .ٟـ ٟد :أٚعٚ .ٟـ ٟى :أ ٞؼٌٕٚ .ٟعً ِخ أػزظٗ ٘ ٛحٌٜٛحد.

()4

حٌوٜخث.ٕٗ2:ٔ ٚ

()5

ـ ٟى :رفظلٙخ.

()6

حٌّٜزخف حٌِّٕ َ١خىس (عَد).

()7

ط٠ٌٙذ حٌٍؽش ِخىس (عَد).

()8

وٌح ـ ٟحٌّٜزخف حٌّٕٚ َ١ط٠ٌٙذ حٌٍؽش ٚـ ٟحٌٕٔن :كٛحٌ.ُٙ١
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(ٔ)
اب وم ػػن نػ ػػاؿ ب ػػالد الريػ ػػف
ال ادي ػ ػ وج ػػاور ال ػ ػػادين [ٖٗٔأ] وظعػ ػػن بظعػ ػػنهم ػ ػػاعر ٌ
واْيَ ن اظتدف وال ُقرى العربي وذريقتا ؽتن ينيمي إُف العرب
ٌ
عرب وإف َف يَّنَا ص ا َ

ً
الج ٍل ػ ي
ف -بّسػػر اصتػػيم سػػَّف آ،ػ َػره ػػا ٌ -العػػر ُّ اصتػػايف علٌ ػ ىل هػػرا الم ػ ى
كاحتج لتأ يث المر ٌكر بمى ذكره من َّنو يف مع اظتءنّث
ب ره العلٌ ً,
ٌ
ىرةى» :بضػػم اظتهمل ػ
قػػىؿ أبػػَ عمػػرو :كعػػن(ٕ) المبػػرد أ ٌػ قػػىؿ :ػػم ي
عت «عي ىم ػ ى

وختُي ػػف اظت ػػيم ويف «ال ػر» ل ػ ػ«أ حي ػػاف»(ٖ)َ :عم ػػار(ٗ) :بُ ػػي أولي ػػو وتش ػػديد انيهم ػػا

وحذؼ اليا آ،ره

ابػػن عقيػ ًػل -بُػػي ٍ ّس ػ ٍر(٘) -بػػن بػ ً
ػالؿ بػػن جري ػ ور :بُػػي اصتػػيم وّسػػر ال ػرا
األوُف زاد يف «ال ر» :اطتطَُي()ٙ
َ
يقػ ػ ػرأ :ﭽﰑ ﯼ

ﯽ [ٗٔٔد] يلنوووووهايٍَ ﭼ( )5ب ػ ػػرتؾ تن ػ ػػَين «ْ ػ ػػابق»

فقلت( :)3مى تري
ونصب «النهار»
ي

ذه القرا ة وبنصب اظتضاؼ إليو

()1

وٌح ـ ٟى ٚحٌّٜزخف حٌّٕٚ َ١ط٠ٌٙذ حٌٍؽشٚ .ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :ؿخ.ُٚ

()2

حٌٜةةٛحد :لةةخي حرةةٓ ؿٕةةٚ .ٟـةة ٟد :أرةة ٛعّةةَ ٚعةةٓ ّٜٔٚ .ةةٗ ـةة ٟحٌوٜةةخث ٚرعةةي حٌةةٕ ّٚحٌٔةةخرك

()3

ٔ.ٕٗ2:
حٌزلَ حٌّلِٚ .ٖٕٖ:5 ٢١خ ٔمٍٗ عٓ حٌزلَ ٌ ْ١ـ ٟى.

()4

ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :عّخٍسٚ .لي طزع حرُٓ حٌ ١ذ ٕ 2٘٘:حرٓ ع ْ٩ـّ١خ ٔٔزٗ ٌٍزلَٚ .حٌٌ ٞـ ٟحٌزلةَ

()5

حٌّل :ٖٕٖ:5 ٢١عّخٍس.
ٟز ٗ حرٓ حٌ ١ذ ٕ 2٘٘:رخٌظٜؽ.َ١

()6

()7
()8

حٌٕ ٚـة ٟى ىٗ ْٚةَف :حرةٓ عم١ةً رةٓ رة٩ي رةٓ ؿَ٠ةَ .لةخي ــةخي ـة ٟكخٗة١ش حٌفة:2٘٘:ٕ ٞ١
خٌـ ََِّ ٚ .ٜحٌةةٌ ٞـةة ٟحٔٔ٤ةةخد ٌٍٔةةّعخٔ( ٟحٌو فةةٚ :ٔٗ3:٘ )ٟـةة ٟآهَ٘ةةخ حٌ١ةةخء آهةةَ
حٌوَ َفَةة ٝوة َ
حٌلَٚؾِٚ .ؼٍٗ ـ ٟحٌٍزةخد ٨رةٓ ح٤ػ١ةَ ٔٚ .ٖٗ٘:عّةخٍس ٗةخعَ ِمة ّيَ ـٜة١ق ِةٓ أ٘ةً حٌّ١خِةش
طٛـٕٓ ٟش  . ٕٖ٘2طٕ َ:طَؿّظةٗ ـة :ٟطةخٍ٠ن رؽةيحى ٍٗٔ ٕٔ3:لةُٚ ٙٙ5٘ :حٌةٛحـ ٟرخٌٛـ١ةخص
ٍٕٕ ٕٕ٘:لُٚ ٕ3ٙ :ح٤ع.ٖ5:٘ َ٩
٠ةةْ  .ٗٓ :ٖٙطٕ:ةةَ حٌمةةَحءس ـةة ٟحٌزلةةَ ٚ ٖٕٖ:5حٌةةيٍ حٌّٜةةِٚ ٕ5ٔ:2 ْٛعـةةُ حٌمةةَحءحص
.ٗ33:5
ُحى عٕي ــخي.ٌٗ :
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(ٔ)
أردت ﭽ ساب ٌ يلنهايَﭼ بينَين «ْابق» فقيػل لػ  :ف ٌػال قلتىػ ؟ قػىؿ:
قىؿ  :ي

ل قلتي لكىف أكز ىف(ٕ).
قػػىؿ «ابػػن جطػػي» :فػػي هػػره الحكىي ػ اظترويّػ عػػن «اظتػ ّػبد» ثالث ػ أغ ػر و
اض لطػػى:

معشر الن اة :-إ ٌف أصل كرا ّػ«قاؿ» كرا أي« :قَػ َََؿ»
أح هى :تصحي ق لطى َ -
ػت(ٖ) كػػرا أي :ألُ ػاً مػػثالً(ٗ) لكػػرا أي :لي رّهػػا وانُيػػاح مػػا
كالثػػى ي :أ ٌ ػػى فعلىػ ٍ
ػف م ػػن
ق لهػػا أال ت ػػرل(٘) إ ٌم ػػى طل ػػو بالقل ػػب الخ ٌفػ ػ َُ يف اللُ ػ ػػن ّف(« )ٙق ػػاؿ» أ ،ػ ُّ
ِ
ػل فػػي الػػطفس؛
«قَػ َػََؿ» ي ػ ٌؿ علي ػ أي :علػػى ىػػذا الطلػػب ق ل ػ  :لكػػىف أكز ىف أم :أثقػ ى
لثقػػَ حػػرؼ العلّػ واضترّ ػ عليػػو مػػن ق ػ ل م أي( :)ٚمػػاَ،ذٌ مػػن قػػَؿ العػػرب[ :هػػرا]()3

ثقيل ل كز هف.
ه
درهم كاز هف أم ه
ػرب قػ تططػق بىلشػيء مػن األلُػاظ غي يػره( )2أي :ذػري
كالثىلث :أ ٌ ػى أي :الع َ
ذل ػػك اظتنط ػػَؽ(ٓٔ) ب ػػو ف ػػي فسػ ػ ى أي :الع ػ ِ
ػرب أقػ ػ ل مطػ ػ  :م ػػن اظتنط ػػَؽ(ٔٔ) ب ػػو؛
إليثىرهػػى التخفي ػػف اْػػقا الينػػَين م ػ أنّػػو األاػػَ؛ لػػئال يثقػػَ [ٕ٘ٔج] اللُ ػ بايػػادة

()1

يف أ و ب و ج :قاؿ

()2

وَّ ٍ حرٓ ؿٌٕ٘ ٟح حٌوزَ ـ ٟحٌوٜخث ٚـ ٟؼٌ٘ َ١ح حٌّ ٓ١ٛحٌٌ ٞأكٍض عٍ َ:ٕ٠ .ٗ١حٌوزَ ـة:ٟ
حٌىخِةةةةةً ٔٚ ٖٕ3:حٌوٜةةةةةخثٓٚ ٖٔ3:ٖٚ ٗ2ٕ:ٕٚ ٖ3ٗ ٖ5ٖ ٕٔ٘:ٔ ٚةةةةةَّ ٛةةةةةٕخعش
ح٦عةَحد ٕٚ ,ٖ٘2:اعةةَحد حٌمةَآْ ٌٍٕلةةخّ ِٖٚ ٖ2٘ ٕٓٗ:عـةُ ح٤ىرةةخء ٌٗٔٚ ٔ٘2ٙ:ةةخْ
حٌعَد ِخىس (ٚ )ُْٚهِحٔش ح٤ىد ِٔٔ :َ:ٕ٠ٚ .ٖ5ٙ:ؽٕ ٟحٌٍز١ذٗٗ.3
أي :العرب ويف أ و ب و ج :تقلب ويف د :قلت وقَلو «قَؿ والثآف أعا» ْقا منها

()4

ّذا يف د وليست يف أ و ب و ج

()5

عٕي ــخي ٚـ ٟحٌوٜخث :ٚطَحٖ.

()6

ّذا يف د وليست يف أ و ب و ج

()7

ّذا يف د وليست يف أ و ب و ج

()8

حٌِ٠خىس ِٓ ــخي.

()9

ـ ٟىٚ :ؼ.َٖ١

()10

ـ ٟى :حٌٍّفٛه.

()11

ـ ٟى :حٌٍّفٛه.

()3
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ذّره(ٔ) وحذؼ ختُيُاً م نيّيو(ٕ) ولذا(ٖ) بقي نصب «النهػار» ٍالػو وعليػو قػَؿ الشػاعر:
اظتيقارب]
الشاعرٔٗٛ[ :ب] [من َ
وال ذاّر اهلل إالّ قليال(ٗ)
َ َ
بنصب اصتالل
كق ػػىؿ « ػػيب ي »(٘) :ػػمعطى :الض ػػمري ليعظ ػػيم مق ػػاـ العل ػػم أو لياّي ػػد األم ػػر
ولتيمَ أنّو شتعو م ذريه الضمري على ظاىره ()ٙ

بعض ػ م أي :العػ ِ
ػرب ي ػ ع  :الل ػػم ى ػبيعىن كذئب ػىن( .)5واصتمل ػ ( )ٛعلػػى إ ػػمار

القَؿ أو معمَل «يدعَ»؛ ألنّو من القَؿ

()ٜ
أردت بذّرقتا منصَبني وال نااب لُظاً
فقلطى ل  :مى ى
أردت «الل م اجمػ في ػى أي :اظتاشػي ِ ذئبػىن ك ػبعىن(ٔٔ)» .أل ّف
فقىؿ(ٓٔ) ي

ّالً منهما لتمي(ٔ) اظتاشي من اآل،ر
()1

«بايادة ذّره» ّذا يف د ولي يف أ و ب و ج

()2

ـ ٟىٚ :كٌؾ ِٔٛؼٗ.

()3

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :وّذا

()4

ؼ١ةَ ِٔةظعظِذٚ .حٌ٘ةخ٘ي ّ
أْ
حٌز١ض ٤ر ٟحٛٓ٤ى حٌيإٌ ٟـ ٟىٛ٠حٔةٗ ٍٗ٘ ,لةُٛٚ .5 :ةيٍٖ :ـؤٌف١ظُةٗ
َ
أً« ٍٗٛوةَحا هللا» ـلةٌؾ حٌظٕةٌ٨ ٓ٠ٛظمةخء حٌٔةخوٕ :ٓ١حٌظٕة ٓ٠ٛحٌةٌ٘ ٞةٔ ٛةٓ ْٛةخوٕش  َ٨ٚحٌـٌ٩ةش

()5
()6

 ِٓ ٛ٘ٚحٌٍَٚ٠س ه٩ـخ ا ٨رٓ ٘٘خَ ٛ٘ٚ .ـة ٟحٌىظةخد ٔٚ ,ٔٙ2:حٌّمظ٠ةذ ٕٚ ,ٖٕٔ:حٛ٤ةٛي
ـ ٟحٌٕلٚ ,ٗ٘٘:ٖ ٛحٌوٜخثٚ ,ٖٔٔ:ٔ ٚحٌّٕٜؿ ٕٛ َّٓٚ ٕٖٔ:ةٕخعش ح٦عةَحد ٕٖ٘ٗ:
ٚحٌّفٚ ,ٖٕ2 ً ّٜحٜٔ٦خؾ ٍٕ ,ٙ٘2:لُ ١ ٕ٘2ٚ ,ٗٔٗ :ؿٛىس ِزَٚن ٚحٌوِحٔةش ٔٔ,ٖ5ٗ:
ٍلَُٗٚ ,2ٕٗ:ف أر١خص حٌّؽٍٕ ,ٔ3ٕ:5 ٟلُ.52ٔ :
 :َ:ٕ٠حٌىظخد ٔٚ ٕ٘٘:حٌّفَٗٚ ٖ٘ ً ّٜف حٌّف.ٕٔٙ:ٔ ًٜ
ل« ٌٗٛأٌ ٚظؤو١ي ح٠ٚ َِ٤لظًّ أّٔٗ ّٓعٗ ِع ؼ َٖ١ـخٌ َ١ّ٠عٍ ٝهخَٖ٘» ٌ ْ١ـ ٟى.

()7

َِؼَ ًٌ طيع ٛرٗ حٌعَد ٌٍؽُٕ رخؿظّخع حٌٌثذ ٚحٌ٠ةزع ٌظٔةٍُ حٌؽةُٕ رّٕةع وةً ٚحكةي ِّٕٙةخ ح٢هةَ عةٓ
حٌؽُِٕ :َ:ٕ٠ .ـّع حِ٤ؼخي ٕٚ 3ٗ:حٌّٔظمٍ ٖٕٗٚ ٕ5ٕ:ٔ ٜٝلةٌُٔٚ ٔٗٙ2 :ةخْ حٌعةَد
ٚطخؽ حٌعَّ ِخىس (ٟزع).
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :اصتمل دوف واو

()9

ْقطت من أ و ب و ج

()10

وٌح ـ ٟك١يٍ ٚحٌوٜخثٚ ,ٚعٕي ــخي :لخي.
عٕي ــخيٟ :زعخ ا ًٚثزخا.

()8

()11
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ففسر النااب بػمى ل
ٌ

(ٕ)

أردت ارتػ ْ يهػا
دليَ ف را أي :قَلُػوُ :
وَف يس ق لو ٌ

تصري ه مط م بىلعلٌ  :بالنااب ا ت ا.

()1

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :كتي

()2

ّذا الع ارة يف د ويف أ و ب و ج :يو النااب ا ترى
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اظتسلك الثىلث
اإليمىء

(ٔ)

ٍ
وىَ عند األاَليني :اقرتاف ٍ
ملَُظ ٍّ ٍم ولَ مسين طاً لَ َف يّن لليعليػَ ىػَ
واف
أو نظريه ّاف بعيداً ذري ٍ
الئق بُصاح (ٕ) اظتيّلم؛ إذ حقو إتيانو(ٖ) باللُ يف ػتلّو

كمػػى ركم أف ق م ػىن مػػن العػػرب أت ػ ا الطبػػي  فقػػىؿ :مػػن أ ػػتم ؟ قػػىل ا:

غ ًِيٌػىف :بّسػر اظتعجمػ (٘) وتشػديد الي ييػ [ٗٗٔأ] و صػَ «قػالَا»
[ حن](ٗ) بطػ ى

أل ّف( )ٙال رض بياف اصتَاب ال مرت يو من ٍ
قرب أو ذريه
قىؿ( :)5بل أ تم بط ر ًِ اف(.)3

ى

()1

زاد يف أ و ب و ج :للنصب ولعلها :للعلّ
ـ ٟأ  ٚؽ اٗخٍس ٓمٚ ,٢ـ ٟحٌٙخِٖ ّٝٔ٠ٚ :رخٗ٦خٍس ٚرخٌٕ١شٚ .ـٛلٙخ اٗخٍس كخٗ١ش « ك »٘ٚ .ةٌٖ
حٌِ٠ةةخىس اْ ػزظةةض ـٍعةةًّ ِلٍّٙةةخ رعةةي حٌظعَ٠ةةؿٚ .لةةي عَّ ـةةٗ وةةٌٌه حٌـةة٩ي حٌّلٍّةة ٟـةةٗ ٟةةَف ؿّةةع
حٌـٛحِع ,لخي( :حلظَحْ ٛٚؿ ٍِفٛه رلىُ  )ٌٛٚوخْ حٌلىُ (ِٔظٕز خ) وّخ ٠ىٍِ ْٛفٛهةخ (ٌةٌ ٛةُ
٠ىةةٓ ٌٍظعٍ١ةةً ٘ةة )ٛأ ٞحٌٛٛةةؿ (أ١:ٔ ٚةةَٖ) ٌٕ١:ةةَ حٌلىةةُ ك١ةةغ ٘٠ةةخٍ رخٌٛٛةةؿ ٚحٌلىةةُ اٌةةٝ
َّٔ٘١:خ أ٠ ٌُ ٌٛ ٞىٓ ًٌه ِٓ ك١غ حلظَحٔٗ رخٌلىُ ٌظعٍ ً١حٌلىُ رٗ (وخْ) ًٌه ح٨لظةَحْ (رع١ةيح)
ِةةٓ حٌ٘ةةخٍع ١ٍ٠ ٨ةةك رفٜةةخكظٗ ٚاط١خٔةةٗ رخٌ٤فةةخه ـةةِٛ ٟحٟةةعٙخ .كخٗةة١ش حٌع ةةخٍ ٕ:ٕ٠ .ٖٓ2:ةةَ:
حٌّلٜٛي ٘ٚ ٖٔٗ:ح٦رٙخؽ ٖٚ ٗٗ:حٌظلزَٗ َ١ف حٌظلَ.ٖٖٕٗ:5 َ٠
ـ ٟى :اػزخطٗ.

()4

حٌِ٠خىس ِٓ ــخي.

()5

لخي حرٓ حٌ ١ذ ٕ ُ٘ :2٘2:رفظق حٌؽ ٓ١حٌّعـّش ٚؤَ٘خ.

()6

ـ ٟى :ـ.ْ٤ ًٜ

()7

عٕي ــخي :ـمخي.

()8

ٌٌٙح حٌلي٠غ ٠َ١مخْ :حٚ٤ي عٓ أر ٟأ ْ٠ٚعٓ ٘ٚذ رٓ عَّ ٚرٓ ٓعي رٓ ٘ٚذ حٌـٕٙة٘ٚ .ٟةٌح
ٔمً ـ ٗ١حرٓ كـَ عٓ حرٓ حٌٔىٓ ّ
أْ إٓخىٖ ِـٛٙيٚ .حٌؼخٔ٠َ١ ِٓ ٟك حرٓ حٌٔخثذ حٌىٍزة٘ٚ .ٟةٌح
ك خٌٗ ـ ٟحٌ٠عؿ ِعَٚـش عٕي أً٘ حٌـَف ٚحٌظعةي:ٕ٠ .ً٠ةَ ـة ٟكخٌةٗ :طٙةٌ٠ذ حٌىّةخي ٕٕ٘ٗٙ:
ٍلُ َ:ٕ٠ٚ .ٕٖ٘ٗ :حٌلي٠غ ـ ٟوظخد ٔٔةذ ِعة ٍّي ٚحٌة ّٓ١حٌىز١ةَ ٨رةٓ حٌىٍزةِٚ 5ٕٗ:ٕ ٟعَـةش
حٌٜلخرش ٤رُٔ ٟع( ٕٔٔٔ:ٕ ُ١طَؿّش ٍٗةيحْ حٌـٕٙةٍ ٟلةٍُ )23ٙ :لةُ حٌلةي٠غٚ ٕ3ٔٙ :حرةٓ
ٓعي ـ ٟحٌ زمخص حٌىزَٚ( ٜـي ؿٕ١ٙش) ٔٚ ٖٖٖ:ؿَّٙس حٔٔ٤خد ٨رٓ كةَِ ٗٗٗ ٚحٓ٨ةظ١عخد
(ٓةةعي رةةٓ ٘ٚةةذ حٌـٕٙةةٍ ٟلةةُٚ ٕ2ٓ )2ٗٔ :حٔٔ٤ةةخد (حٌؽ١ةةخٔٚ ٔ22:2 )ٟأٓةةي حٌؽخرةةش ٕ5ٓ:
(ٍٗيحْ ٍلُٓ( ٕٕ5ٚ )ٔٙ55 :عي رٓ ٘ٚةذ ٍلةُٚ )ٕٖٓ٘ :حٌةٛحـ ٟرخٌٛـ١ةخص ٘ٔٓ( 22:ةعي
رٓ ٘ٚذ ٍلُٚ )ٗ52ٖ :حٛ٦خرش ٍٕٗ( ٕٓ5:يحْ ٍلةُ ١ٚ )ٕٙٗ3 :حٌزـةخٍ ,ٗ3ٗ:ٕ ٞٚلةُ:
( ٖ2:ٗٚ ,ٕٙ٘ٙعزي هللا رٓ ريٍ ٍلُ ١ٚ ,)ٗ٘ٗ3 :حٌزـخٚ ..ٗ٘ٙٓ ,ٔ2:ٗ ٞٚلَ٠ةذ ِةٓ ٘ةٌح
حٌلي٠غ ِخ ًوَ حرٓ عزي حٌزَ ـ ٟحٓ٨ظ١عخد  ٕٖ3ـ ٟطَؿّش ٍحٗي حٌٔةٍّ ٟأٔةٗ لةيَ حٌٕزةٛ ٟةٍٝ

()2

()3
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ػدؿ «أوم ػػا» تُنن ػاً يف اليع ػػري -إل ػػا أ ٌف
ق ػػىؿ «اب ػػن جط ػػي»(ٔ) :أ ػػىر -ع ػ ّػب ب ػػو ب ػ َ

اللف كالط ف يف «ذياف» زائ تىف(ٕ) ّايادهتما(ٖ) يف «رشداف» كإف كىف  لػم يتفػ ٌ ه

بُي الي يي والَُقي والُا وتشديد الَاو -أيَ :ف ينطق ػَه بػرلك اػرلتاً وال ّنايػ ً والتعريضاً غير أ ٌف ا تقىق (ٗ)
ػّت عػن الُاعػَ
أي :ذيّاف  -اظتصدر مضػاؼ ظتُعَلػو وْ َ
وى ػػَ الن ػ  اّيُ ػػا ً بدالل ػ اظتق ػػاـ -م ػػن الغىػ ػ ٌي :بُ ػػي اظتعجم ػ وتش ػػديد الي ػػا مص ػػدر

«ذَى» من باب « رب» (٘) اعمك يف اصتهَ

إنتػا ً لػػذلك بمط ػال ق لطػػى حػػن -تاّيػ ٌد للضػػمري اظتضػػاؼ إليػو اْػػيُعري يػػو الضػػمري
اظتر َع :-إ ٌف اللف كالط ف في زائ تىف.
كمن ذلك :دالل ِ ابنتػا أيضػىن ,مػى( )ٙحكػىه غيػر كاحػ و
ػاعر
ش
ال
ػرزدؽ
ف
ال
ف
أ
,
ٌ
َ
اظتشهَر حضر مجلس «ابن أبي إ حق» الندٔف( )5فقىؿ أي« :ابػن أ إْػ ق» لػ (:)ٛ
َ
كيف تيطش هرا البيت[ :من الطَيَ]

كعيطىف قىؿ الل :ك ى .فكى تى

فع الف بىللبىب مى يفعل( )2الخمر(ٔ)

هللا عٍ ٍُٓٚ ٗ١ـمخي ٌِٗ« :خ حّٓه؟» ـمخي :ؼخ ٞٚرٓ هخٌُ .ـمخي ٍٓٛي هللا  ٍٝٛهللا عٍ١ةٗ ٓٚةٍُ:
«رً أٔض ٍحٗي رٓ عزي هللا».
()1

حٌوٜخث.ٕ٘ٓ:ٔ ٚ

()2

يف أ و ب و ج :زائداف

()3

ـ ٟحٌٕٔن :رِ٠خىطّٙخ.

()4

ُحى عٕي ــخي :ا٠خٖ.

()5

لخي حرٓ حٌ ١ذ ٕٚ :2٘2:ـٌ ٗ١ؽش ؼ ٞٛوَ.ٟٟ

()6

ْقطت من أ و ب و ج
وٌح ـ ٟحٌف ٞ١أ٠٠خ ا ٕ ْ١ٌٚ ,2ٙٓ:ـ ٟطَؿّش «عزي هللا رٓ أر ٟآلخق حٌل »َِٟ٠أّٔةٗ «حٌٕةي.»ُ٠
ٌٚعًّ حرٓ ع ّْ٩هّٕٗ «ِلّي رٓ آلخق رٓ ِلّةي رةٓ آةلخق» حٌّعةَٚؾ رة «حرةٓ حٌٕةيٛ ,»ُ٠ةخكذ

()7

«حٌفَٓٙض»«ٚ .حٌٕي ْ١ٌ »ُ٠ـ ٟى.
()8

زاد يف د :للُرزدؽ

()9

عٕي ــخي :طفعًٚ .رٌٌه ٍ ٞٚحٌز١ض.
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ػرت ويف نسػػخ ّ :ػػذا أنشػػد(ٕ) فقػػىؿ
فقػػىؿ «الفػػرزدؽ» :كػػرا أي ش ػ ّمػػا ذّػ َ

ػيُهاـ(ٖ) م يػػدأٌ واصتملػ بعػػده ،ػػبٌ -لػ
«ابػػن أبػػي إ ػػحق» :مػػى كػػىف عليػػك «-مػػا» اْػ ٌ
قلت «فع لين» بالنصب؛ ألنّو ،ب «ّانيا»
ى

فق ػػىؿ «الف ػػرزدؽ» :لػ ػ ػػئت أف أي ػػب يف م ػػا ال ين ػػي لسػ ػبهحت ي ػػو(ٗ)
ى ٍ ي
ي
ى
ووا قيػك علػى النصػب ك ػػض «الُػرزدؽ» فلػم يعػػرؼ أحػ ه فػػي المجلػس ذلػػك ويف

نسخ « :ما أراد»(٘) من اليخطئ واليجهيَ()ٙ
()1

حٌز١ض ٌٌ ٞحٌَ ِّش ـ ٟىٛ٠حٔٗ ِٔ ٘53:ع حٌوزٍَ ,لةُ حٌمٜة١يس٘ٚ ,ٔ٘ :ةٙ٠ ٛـة ٛرٙةخ حِةَة حٌمةْ١
ُحي
رٓ ُ٠ي ِٕخسٍ ِ ,عٙخ:٘٘2:ٔ :
أ٠ ٨خ حٍّٓ٠ ٟخ ىحٍ َِ ّ ٟعٍ ٝحٌزٍَِ ٨ٚ ٝ
ِّٕ٩ٙا
رـَعخثه حٌم َُ
ِ
ٚحٌز١ةةض ـةة ٟحٌظةةٌٚ ً١٠حٌظىّ١ةةً ٕٚ .3٘:حٌوزةةَ ـةة ٟحٌوٜةةخثِٚ ,ٖٕٓ:ٖ ٚـةةخٌْ حٌعٍّةةخء ٘3
ٚحٌّؽٕ ٟـ ٟحٌٕلٚ ,ٔ2ٖ:ٔ ٛحٗ٤زخٖ ٚحٌٕ:ةخثَ ٍٖٚٚ .ٕٓٓ:حٖ ؼ١ةَُ٘ ِةع ً ٞحٌَ ِّةشٚ ,حهظٍفةض
حٌَٚح٠خص ـ ٟحٌّعظةٍَٚٚ ,ٝح٠ةش حٌز١ةض ,ـفةٔ ٟؼةَ حٌةيٍ ٘ ٔ53:أّٔٙةخ ِةع عٔ١ة ٝرةٓ عّةَٚ ,ـةٟ
ح٤ؼةةةخٍٔٚ ٖٗ ٖٖ:ٔ3 ٟح٠ظةةةخْ ,حٌٚ٤ةةة ٝعٕزٔةةةشٚ,حٌؼخٔ١ش حٌعةةة٩ء رةةةٓ أٓةةةٍُّ ,
ٚأْ ًح حٌَ ِّةةةش أٍحى
«ـعٚ .»ٓ١ٌٛـ ٟطخٍ٠ن ىِ٘ك  ٔٗ2:ٗ3عٓ حٌع٩ء رٓ أٍُٓ ٚأْ ًح حٌَِش أٍحى ـعٚ .ْ٨ٛلةي ًوةَ
حٌَّطٍٚ ٝ٠ح٠ظ ٓ١ـ ٟأِخٌ :ٔ٘:ٔ ٗ١حِ ٌٝٚ٤ع آةلخق رةٓ ٓة٠ٛيّ ,
ٚأْ ًح حٌَ ِّةش أٍحى «ـعة,»ْ٨ٛ
ٚحٌؼخٔ١ش ِع عَّ ٚرٓ عز١يّ ,
ٚأْ ًح حٌَ ِّش أٍحى «ـع.»ٓ١ٌٛ

()2

ٌعٍٙخ رفظق حٌِّٙس .أ :ٞأٔ٘يٖ حٌ٘خعَٚ .حٌعزخٍس ـ ٟى :ـمخي حٌفَُىق ٚوٌح أ ٞأٔ٘يٖ وّخ ًوَص.

()3

ٌٔ١ض ـ ٟى.

()4

لخي حرٓ حٌ ١ذ ٕ« :2ٕٙ:ل( :ٌٗٛأْ أٓزق) ٘ ٛرخٌفظق٠ِ ,خٍع «ٓزق» و «ِٕةع» ,أٌ :ٞة ٛأٍىص أْ
ُ
ٌفعٍةض٠ٚ .ـةٟ ُٛة ُّ
أه ٝٛـّ١خ ٠ ٨عٕٚ , ٟأٓزق ـٌ ٟـّ ش حٌليّ ٚحٌظوّٚ ٓ١حٌـ ًٙرةِ ٩عَـةش
حٌّٙةةِس ٗٚة ّي حٌّٛكّ ةةيس٠ِ ,ةةخٍع ِةةٓ «حٌظٔةةز١ق» ,أٌٔ :ٞةزّلض هللا طعـّزةةخ ِةةٓ ؿٍٙةةهّ ـة ّ
ةبْ حٌظٔةةز١ق
ٌُ٠وَ ـِ ٟمخِخص حٌظعـّ ةذ وؼ١ةَحا»ٚ .حٌةَحؿق أّٔةٗ أٍحى حٌظٔةز١ق ,رةيٌ ً١حٌَٚح٠ةخص ـفة ٟح٤ؼةخٌٔ :ٟةٛ

()5
()6

ٌمةيٍٚ .أٍحى ًٚ
لٍض ٓزلخْ هللا ٚحٌلّي هلل  ٨ٚاٌٗ ا ٨هللا ٚهللا أوزَ وخْ هَ١ح ٌه .أ :ٞأّٔه أٍىصَ ح َ
حٌَِش :ؤٛخ ـع ٓ١ٌٛرخٌ٤زخدٚ .أٍحى عٕزٔشٚ :عٕ١خْ ـعٚ .ْ٨ٛـ ٟأِخٌ ٟحٌَّط :ٝ٠ـمةخي ٌةٌ :ٟةٛ
ٓزّلضَ ٍرلضَ ٚ ,أّّخ ُ
لٍضٚ« :عٕ١خْ ـع »ْ٨ٛـٛٛفظُّٙخ رٌٌهٚ .أّّخ طلةَّ ُ ً ٚحٌَِةش رٙةٌح حٌىةَ٩
ِٓ حٌمٛي رو٩ؾ حٌعيي .لخي ٌٗ عَّ ٚرٓ عز١ي [ِ ٛ٘ٚةٓ أثّةش حٌّعظٌِةش]٠ٚ :لةه! لٍةضَ عّ١:ةخ ا,
ـمً :ـع ْ٨ٛرخٌ٤زخد .ـمخي ً ٚحٌَِشِ :خ أرخٌ ٝلٍض ٌ٘ح أَ ٓزّلض .ـٍّخ عٍُ ِةخ ً٘ةذ اٌ١ةٗ عّةَٚ
لخيٓ :زلخْ هللا ٌ ٛعٕ١ض ِخ هٕٕض وٕض ؿخ٘.٩
وٌح عٕي ــخي ٚـ ٟحٌوٜخث.ٚ
حٌعزخٍس ـ ٟىٙٔٚ :ة ٞحٌفةَُىق ِِٛجةخ ا ٌو ةؤ ِةخ أٗةخٍ اٌ١ةٗ حرةٓ أرة ٟآةلخق ـٍةُ ٠عةَؾ أكةي ـةٟ
حٌّـٍْ ًٌه أِ ٞخ أٍى ِٓ حٌظو جش ٚحٌظـ.ً١ٙ
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قىؿ «ابن جطي»(ٔ) :أم :ل صو لخبر أ ٌف الل خلق مى ,كأمرهمى أف
يفعػػال(ٕ) ذلػػك ,ولػي مػراداً لػػو(ٖ) كإ ٌمػػى أراد «الُػػرزدؽ» همػػى أي :العينػػاف [ٖ٘ٔج]
فع ػ الف(ٗ) ػ« عػػَالف» ،ػػب م يػػدأٍ ػتػ ٍ
ػذوؼ لدالل ػ اظتقػػاـ عليػػو ك «كػػىف» هطػػى تىم ػ ه يف
ُ
اظتَ ػػعني(٘) مس ػػي ني ٌ ر َعه ػػا ع ػػن اطت ػػب غي ػػر( )ٙمحتىجػ ػ و يف إ ػػادة مع ػ الّ ػػالـ إل ػػا
خب ػ ور( ,)ٚفكأ ٌػ قػػىؿ :كعيطػػىف قػػىؿ الل أي :عتمػػا« :أح ػ ثى .فح ػ ثتى» ليمػػاـ «َّنػػا» و
«ّانيا»(ٜٔٗ[ )3ب]

ف را مػن «الفػرزدؽ» إيمػىءه إلػا العلٌػ ؛ إذ ال داللػ يف ّالمػو علػى ذلػك منطَقػاً

وال مُهَماً وال تعريضاً وال ّناي ً

()1

ـِ ٟـخٌْ حٌعٍّخء حٌظفٔ٨ َ١رٓ أر ٟآلخق.

()2

وٌح ـٚ ,ّ ٟعٕي ــخي ٚـ ٟحٌوٜخث :ٚطفع.٩
ل« :ٌٗٛلخي حرٓ ؿَِٕ ...ٟحىحا ٌٗ» ٓم ِٓ ٢ى.

()4

عٕي ــخي ٚـ ٟحٌوٜخث :ٚطفع.ْ٩

()5

«يف اظتَ عني» لي يف د

()6

ْقطت من أ و ب و ج

()7

يف أ و ب و ج :طتب

()8

حٌعزةةخٍس ـةة ٟى :ـ ة «ؤٛةةخ» «ٚوخٔظةةخ» طخِظةةخُْٚ .حى عٕةةي ــةةخي :حٔظٙةةُٚ .ٝحى حٌِؿةةخؿٚ :ٟلةةخي حرةةٓ
ح٤عَحر« ٟـع ,»ٓ١ٌٛـّٓ لةخي «ـعة »ْ٨ٛؿعٍةٗ ٔعظةخ ا ٌٍعٕ١ةٚ ٓ١ؿعةً «وخٔظةخ» ِىظف١ةخ ا ٠ ٨لظةخؽ اٌةٝ

()3

ـعً ,ـ١ىِ ْٛؼً لٌٛةه ٌٍ٘ةٟء طّيكةٗ :لةخي هللا وةٓ ـىةخْ٘ .ةٌح لةٛي حٛ٤ةّعٚ ٟؼ١ةَٖ ِّةٓ لةخي
«ـعٜٔ »ٓ١ٌٛزٗ ِٓ ِىخٜٕٔ٠ ٓ١ذ «ـع »ٓ١ٌٛعٍ ٝـعً «وخٔظخ» أ :ٞـىخٔظةخ ـعة٘ .ٓ١ٌٛةٌح لةٛي حرةٓ
ح٤عَحرٚ .ٟؼ٠ َٖ١مٛي٠ :ـ ُٛأْ ٜٕ٠ذ «ـع »ٓ١ٌٛعٍة ٝحٌم ةع ِةٓ ٠َ١ةك حٌظّةخَ «ؤٛةخ ـىخٔظةخ»
ـظ ُّ حٌى َ٩ـؤهَؿضَ ٌ٘ح ل عخ ا.
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اظتسلك الراب
الس ٍبر
ى

اظتَحدة وىَ ل ً :اال،ي ار
بُي اظتهمل وَّْف ّ
كالتقسيم [٘ٔٔد] ذّر األقساـ(ٔ) احمليمل لو

(ٕ)
ػم يسػبيرهى -
بأف يركر جمي ال ج ه المحتملػ عتػا ذلػك اضتّ ُػم الن ػَي ث ٌ
اظتَحػػدة -أم :يختبرهػػى فييبقػػي مػػى يصػػل  ,كيطفػػي مػػى ع ػ اه بطريق ػ  :بطريػػق
بضػ ّػم ّ

النُي(ٖ)

لت -أيّهػػا الصػػاٌف للخطػػاب -عػػن كزف
قػػىؿ «ابػػن جطػػي»(ٗ) :مثىل ػ إذا ػػئ ى

«مػػركاف» ,فتقػ ؿ علػػى ْػ يَ السػػب واليقسػػيم :ال يخلػ ٌإمػػى أف يكػ ف(٘) «فىػ ٍع ػالف» أك
« ىم ٍفعىالن» أك «فىػ ٍع ى االن»( )ٙبُي ّأولو وَّْف انيو يف اصتمي هػرا مػى يحتملػ ىػذا اللُػ
من اظتَازين ٍسب اظتَازن ثمُ بعد معر ( )ٚما لتيملو عقالً من األوزاف( )3ي ً
فس -لل نا
ّ
ي
لل نػػا للُاعػػَ أو اظتُعػػَؿٔٗ٘[ -أ] ك ػ أي« :اظتي ػا ِاف» « ىم ٍفعػػىالن» أك «فىػ ٍع ػ االن» بأ ٌ م ػػى

يبق إال «فىػ ٍعالف» هيئو عنهم
مثىالف :بناآف لم يجيئى عن العرب فلم ى

()ٜ

()1

وةةٌح ـةة ٟحٌفةةٚ 2ٙٗ:ٕ ٞ١ـةة ٟأ  ٚد  ٚؽ :ألٔةةخَٚ .حٌعزةةخٍس ـةة ٟىٚ :حٌظمٔةة ُ١اهٙةةخٍ حٌ٘ةةٟء عٍةةٝ

()2

ٚؿِ ٖٛوظٍفش.
يف أ و ب و ج :احمليمَ

()3

لخي حرٓ حٌ ١ذ ِظعمّزخا ٕٚ :2ٙٗ:عٕيّ ٞ
أْ حٌ َ١ّ٠عخثي ٌ «حٌٔزَ» .أ :ٞر َ٠ك ح٨هظزخٍ

ٚحٌٕ.َ:
حٌوٜخث( ٚرخد ـ ٟح٨لظٜخٍ ـ ٟحٌظمٔ ُ١عٍِ ٝخ ٠مَد ٠ٚلٔٓ  ٨عٍِ ٝخ ٠زعي ٠ٚمزق) ٖ.ٙ5:
()4
()5

يف أ و ب و ج :ال ختلَ ّإما أف تَّف

()6

زاد يف أ و ب و ج :أو َػ ْع ََان ػاً وليسػػت عنػػد جػػاؿ وال يف اطتصػػائص قػػاؿ ابػػن الطيػػب ٕ : ٜٙ٘:يَجػػد يف بعػػض
النسػخ أو « َػ ْع َػَا َف» علػى أف الػَاو والنػَف قتػا الاائػػدتاف واأللػف األوُف أاػلي ٌ ومػا إ،الػو يّػَف اػ ي اً وإف أ يػػو يف

()7
()8

ّذا يف د وليست يف أ و ب و ج ودتاـ الع ارة يف د :بعد معر ما لتيمَ عقالً َّنو مَزوناً بو
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :حُٚ٤حٌٚ .عً ِخ أػزظٗ ٘ ٛحٌٜٛحد.

()9

يف د :عنها

الشرح ُي ّالـ «ابن ج » اآل ما ي طلو
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قػػىؿ(ٔ) «ابػػن جطػػي» :كلػػيس لػػك أف تق ػ ؿ فػػي التقسػػيم ابيػػدا ً ق ػػَ ذ ّْ ػ ِر

(ٕ)

ػتيمالت أوزانو واظتقَؿ اظتنُػي ىػَ :ال يجػ ز أف يكػ ف «فىػ ٍعػ ا ىف» أك « ىم ٍفػ االن»(ٖ) أك
ح (ٗ) ذلك من اظتَازين اليت ال وجَد عتا وَف كتا ذلك ظتا يو من اضتّم ق ػَ ْػب األقسػاـ

األقسػػاـ األوزاف احمليمل ػ عق ػالً(٘)؛ ل ٌف هػػره األوزا َف اظتنُيّ ػ َ( )ٙك ح ى هػػى ؽتػػا َف يػػرد يف أوزاف

العرب أمثل ه ليست م ج دةن أصالن ,كال قريب ه من الم ج د طَ َّف وزنو عليها
عليهػػا

()ٚ

()ٚ

بخػػالؼ « ىم ٍفعػ و
ػو مط ػ يف الػػَزف
ػىؿ» فإ ٌػ وإف َف يػػرد بنُسػػو إال أنػّػو كرد قريػ ه

ٍ
كه « ًم ٍفعىؿ» بىلكسر ,كػ« ًمحر و
اب» ,ك «فىػ ٍع ه
يو
اؿ» وإف ّاف ذري وارد بنُسػو كرد قر ه
فعػ ػ اؿ» بىلكس ػػر ,ك ػ ػ«قًػ ػ ٍركاش»( )3وإّفت ػػا ّ ػػاف الّس ػػر قري ػ ػاً م ػػن الُ ػػي
مطػ ػ  ,كهػ ػ « ٍ
()ٜ
اب
لتمَ
و
ن
وأل
الضم
وبني
بينو
ليَْطو
ّ
اصتر علػى النصػب وعّسػو؛ لّػَف ّػَ منهمػا إعػر َ
ّ
الُضالت ال على الر ؛ ألنّو إعراب العُ َمد

()1

زاد يف د :أبَ الُي

()2

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :ذلك

()3

ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :ـعٛحيٚ .ـ ٟىِ :عٛحٚ .٨لي َِّ ٌ٘ح حٌ ُْٛـ ٟحٌّلظّ٩صَِٜٚ ٛ٘ٚ ,ؾ.

()4

يف أ و ب و ج :وؿتَ

()5

الع ػػارة يف د :وال كتػػَز أف يّػػَف عػَا َف أو معػَاالً أو ؿتػػَ ذلػػك مػػن اظتػَازين وَف كتػػا ذلػػك ظتػػا يػػو مػػن اضتّػػم ق ػػَ ْػػب

()6

األقسػػاـ اظتهمل ػ عػالً وتصػػَيرىا ،واضتّػػم علػػى الشػػي ػػرع عػػن تصػ ّػَره سػػب األقسػػاـ ّأوالً ،وي قػػى بعػػدىا مػػا يص ػ ُّ ،
ويُنُػػى مػػا عػػداه ػػاضتّم بػػالنُي ظتػػا ذّػػر ق ػػَ السػػب ولػػذلك نتينػ [لعلهػػا :منػ ] تعليػػَ نُػػي َّنػػو مػػن ذينػػك اظتػػذَّر
بقَلو :وال كتَز أف يَّف وزنو عَاالً أو معَاناً أو ؿتَ ذلك من اظتَازين
يف د :ألف ىذه األمثل

()7

ّذا الع ارة يف د ويف أ و ب و ج :وال ُقرب من الَجَد طَ َّنو لَزعا

()8

()9

ـةة ٟأ  ٚؽ  ٚف  :َ ٚ ّ ٚوفةةَٚحّٚ .ـةة ٟد :وؽةةَٚح .ٙلةةخي حرةةٓ حٌ ١ةةذ ٕ :2ٙ5:لةةخي ـةةٟ
حٌَ٘فٍ :أ٠ظُٗ ِ٠ز١ٛخ ا رخٌمٍُ رخٌمخؾ آهةَٖ ٗةٍِّٙ ٓ١ةش .لٍةض٘ :ة ٛرٕةخ اء عٍة ٝعخىطةٗ ـة ٟحٍطىةخد
حٌليّ ٚحٌظوّ ٓ١ـ ٛٙرخٌٍّّٙش ِ ٨عٕٚ .ٌٗ ٝأّخ ٘ ٛرىَٔ حٌمخؾ ٓٚةى ْٛحٌةَحء حٌٍّّٙةش ٚآهةَٖ
ِٗ ٓ١عـّش  .لخي حٌّـي  ٛ٘ :حٌ فٚ , ٍٟ١حٌع ُ١:حٌَأّ ٚ ,حُٓ ٔخّ ِةٓ حٌعةَد:ٕ٠ .ةَ :حٌىظةخد
ٗٚ ٕٙٓ:حٛٛ٤ي ـ ٟحٌٕلٚ ٔ23:ٖ ٛحٌّّظع ٔٚ ٔٔٙ ٔٔ٘:طخؽ حٌعَِ ّٚخىس (لَٕ).
ميَْا
يف د :ألنّو ّ
528

ككرلك من اليعليَ بالسب واليقسيم تق ؿ في مثػىؿ(ٔ) «أىيٍ يمػ ون» مػن ق لػ أي:

أي :الشاعر[ :من الرجا]

يبرم ل ى من أىيم ون كأى ٍ م ًل(ٕ)
ي
ٍي

ػذَّر ٌإمػ ػى أف يكػ ػ ف «أىفٍػعيػ ػالن» أك «فىػ ٍعليطػ ػىن» أك «أيفػ ػالن» أك
ال يخلػ ػ «أَْنتػُ ٌػن» اظت ػ ُ

«فىػعيالن»(ٖ) واصتمي بُي األوؿ وَّْف الثآف و م الثالث(ٗ)
ٍي
ّ
ّ
ّلب» (٘)
و» رت « ٍ
كثير كػ«أى ٍكلي و
ل ٌف ٌ
الكؿ -وىَ أَْػعُ ٌَ -ه
ك «فىػعليػ ػن» لػ ػ ظي ػػر ف ػػي أمثل ػػت م حػ ػ « :ح ٍلػ ػب ون»( )ٙك «عجليػ ػ ون» ب ػػالَزف

ٍ ه

ى ي

ه

اظتذَّر من «اضتلب» و «العجل »

ىٍ

ك «أىيٍػ يفػ هل» بسػػَّف الي ييػ بػػني اعتمػػاة اظتُيَحػ والُػػا ( )ٚاظتضػػمَم ظيػػره «أىيٍػطيػ ٌق»

رت «ناق ٍ» وزنو «أَيْػُ ٌَ» وأالو «أَنْػيُ ٌق» بيقدٔف النَف
()1

عٕي ــخيِ :ؼً.

()2

ٍؿِ ٤ر ٟحٌٕـُ رٓ ليحِش حٌعـٍ ِٓ ٟل١ٜيس ٍ٠ٛ١ش ِ ٍعٙخ :حٌلّي هلل حٌعٍ ٟح٤ؿٍَ ًِ لخٌٙخ عٕةيِخ
ٍٚى عٍ٘٘ ٝخَ رٓ عزي حٌٍّه ـمخي ٘٘خَٛ :فٛح ٌ ٟار٩ا ـم َِّ٘ٚخ ٚأٍٚى٘ٚخ ٚأٛةيٍ٘ٚخ كظةٝ
وؤٔ ٟأٔ:ةَ اٌٙ١ةخٚ .هزَ٘ةخ ـة ٟح٤ؼةخٔ٘ٚ .ٔ٘٘:ٔٓ ٟة ٛـة ٟحٌىظةخد ٔ,ٙٓ5ٚ ٕ2ٓ:ٖ ٚ ٕٕٔ:
ٚحٌوٜةةخثٚ ,ٙ5:ٖ ٚ ٖٔٓ:ٕ ٚحٌّٕٜةةؿ ٔٚ ٙٔ:حٜٔ٦ةةخؾ ٍٔ ,ٗٓٙ:لةةُ١ ٖٖٗٚ ٕٖٙ :
ؿةةٛىس ِزةةَٚن ٚحٓظ٘ةةٙي حٌزؽةةيحى ٞر٘ ة َ ِةةٓ ٘ةةٌٖ حٌمٜةة١يس ـةة ٟحٌوِحٔةةش ٍٕ ٖ2ٔ:لةةُٔٗ3 :
ٚحٓظ٘ةةٙي ـةة ٟحٌز١ةةض ٘ٚ ٕ2ٖ:وةةٌٌه ـةةٗ ٟةةَف أر١ةةخص حٌّؽٕةةٍ ٖ٘3:ٖ ٟلةةُ«ٚ .ٕٕ٘ :أّ٠ةةٓ» ٚ
«أًّٗ» ؿّع «ّٗ«ٚ »ٓ١ّ٠خي».

()3

عٕي ــخي ٚـ ٟحٌوٜخث :ٚـ١ع٩ا.

()4

ٌ ْ١ـ ٟى.

()5

أْ ٘ةةٌح ِظع ةِٚ ,ٌّٓ ١ةةخ عةةيحٖ ِةةٓ حُٚ٤حْ حٌظةة ٟأٍٚى٘ةةخ حكظّةةخ٨ا
لةةخي حرةةٓ حٌ ١ةةذ ٕٚ :2ٙ3:عٕةةيّ ٞ
لخٍرض أ ,٨ ٚوٍُّٗ ؼٛ َ١ل١ق ِ ٨ٚلظًٌّّ ٌّخ ـ ِٓ ٗ١حٌزُعيٌٚ ,ظؤ١٠يٖ رٛلٛعٗ ـةِ ٟمخرٍةش «أٗة ًُّ»,
ؿّع «ّٗخي» ,ـى١ؿ ّ ٠يع ٟـِ ٗ١خ أٗخٍ اٌٗ١؟ رً حٌٜخٌق ِٕةٗ أ ٚحٌّظعة٘ ّٓ١ة ٛح ّٚ٤ي حٌةٌٗ ٞةٙي ٌةٗ

()6

()7

رخٌىؼَس.
وٌح ـٚ ,ّ ٟعٕي ــخي :ؿٍزٓ ٌُٚ .أؿي ـٌٔ ٟخْ حٌعَد ٚطةخؽ حٌعةَّ «كٍةزٓ» « ٨ٚؿٍةزٓ»ٚ .ـةٟ
آظخٔزٛي ٚحٌوٜخث :ٚهٍةزٓ٘ٚ .ة ٛحٌّّؼةً رةٗ ـة ٟحٌىظةذٚ .حِةَأس ْ
هٍَزٕةشٌ هَلةخءٚ .حٌٕةُ ْٛحثةيس.
ٔٚخلةش عـٍةٓ ِةٓ حٌةةظعٍؾ ٘ٚة ٛحٌؽٍة:ٕ٠ .:ةَ :حٌمٍةةذ ٚح٦رةيحي ٨رةٓ حٌٔةى١ض ٚ ٔٗ2حٌوٜةةخثٚ
ٕٔٛ َٓٚ ٖٙٓ:خعش ح٦عَحد ٕٚ ٗ2ٔ:حٌٜخكزٚ ٕٕٔ ٟحٌٍزخد ٕ.ٕٙٙ:
يف د :والعني
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رؼ»(ٕ)
ل»(ٔ)
ك «فىػ ٍعيي ٌ
ص ٍي ه
ظيره « ى
يجَز زتلو على َّ من ىذه األوزاف لَجَدىا يف ّالمهم

كال يجػ ػ ػ ز أف يقػ ػ ػ ؿٔ٘ٗ[ :ج] ال يخلػ ػ ػ (ٖ) أف يكػ ػ ػ ف وزن ػ ػػو «أىيٍػ يفعػ ػ ػىن» كال

«فىػ ٍع يمالن» كال «أىفٍػعيمىن»(ٗ) بالَزف السابق

(٘)

ك ح ذلك من األمثلػ الػيت ال وجػَد عتػا يف

يف ّالمه ػػم؛ ل ٌف هػ ػػره أمثل ػ ػ ه ال تق ػ ػرب مػ ػػن أمثلػ ػػت م ,فيحتػ ػػىج إلػ ػػا ذكرهػ ػػى فػ ػػي

التقسيم بَ يقيصر على الَارد أو القريب منو ويرج بعضها قَ متصو()ٙ
ّ
كقىؿ(« )5ابن ال بىرم»( :)3اال ػت الؿ بىلتقسػيم [ٓ٘ٔب] أي :السػ ِب و

الس ِب و اليقسي ِم ُ -يو اّيُا ٌ( -)2ربىف:

أحػ ػ ػ همى :أف تػ ػ ػركر(ٓٔ) القس ػ ػػىـ الت ػ ػػي تجػ ػ ػ ز(ٔٔ) عقػ ػ ػالً أف يتعلٌػ ػ ػق ب ػ ػػى

حاؿ(ٖٔ) -فيبطػل بػرلك :بنبطاعتػا رتيعػاً ق ليػ  :قػَؿ
الحكم(ٕٔ) فيبطل ى جميعىن ٌ -
اظتث ت لل ّم اظتيعلّق ا
()1

عٕي ــخي ٚـ ٟحٌوٜخث :ٚـ١عً.

()2

ٛةَِْ ١ؾ» ٘ٚة ٛرىٔةَ حٌةَحءٚ ,
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٓ :ةَ١ؾ .لةخي حرةٓ حٌ ١ةذ ٕٚ :25ٓ:لةي ّٔ:ةَٖ رة « َ
«أ »ٌٓ ُّ ٠رّّٙ ٠خ ,ـى١ؿ ٠لٍّٗ عٍٗ١؟

()3

مّاف «ال متلَ» يف أ و ب و جّ :إما والع ارة يف د :وال كتَز أ ف يَّف
ـ ٟحٌوٜخث :ٚأ٠فّخ.

()5
()6

يف د :بُي األوؿ و ّم الثالث يف اصتم

ٌّم٠ ٛو.ٗ ّٜ
ُحى عٕي ــخي :حٔظٚ .ٝٙحٌعزخٍس ـ ٟى :رً ٠مظ َٜعٍ ٝحٚ٤حثً َ٠ٚؿّ ق رعٙ٠خ ٍّ

()7

عٕي ــخي :لخي .ىٚ ْٚح.ٚ

()8

ٌّع ح٤ىٌش (حٌف ًٜحٌَحرع ٚحٌعَ٘ ْٚـً ٟوَ ِخ ٍ٠لك رخٌم١خّ ِٓ ٚؿة ٖٛحٓ٨ةظي٨ي) ٚ .ٕٔ5لةي
ريأ ٌٖ٘ حٌٛؿ ٖٛرخٌظمٔ ُ١ػُ حٓ٨ةظي٨ي رةخ ٌٝٚ٤ػةُ ر١ةخْ حٌعٍةش ػةُ حٛ٤ةٛيٚ .ح٤ه١ةَحْ ٓة١ؤط١خْ
ـ ٟحٌىظخد حٌوخِْ.
ح٨وظفخء ٔٛع ِٓ ح٠٦ـخُ  ٛ٘ٚحوظفخء رخٌٔزذ عٓ حٌّٔزذ ٚرخٌّٔزذ عٓ حٌٔزذ:ٕ٠ .ةَ :حٌعّةيس

()4

()9
()10

ٔٚ ٕ٘ٔ:حٌّؼً حٌٔخثَ ٕ.ٕ5ٕ:
يف أ و ب و ج وحيدر وظت األدل  :يذّر

()11
()12

عند جاؿ ويف ظت األدل  :كتَز و«عقالً» ّذا يف د وليست يف أ و ب و ج

«رٙخ حٌلىُ» عٕي ــخي ٚـٌّ ٟع ح٤ىٌش :حٌلىُ رٙخ.

()13

ليست يف د
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(ٔ)
ػن»(ٕ) مثػ َػَ
كمثػىؿ ذلػك بػأف يقػ ؿ :لػ جػىز دخػ ؿ الػالـ فػي خبػر «لك ٌ
(ٗ)
(ٖ)
الـ
دَ،ل ػػو يف  ،ػػب «إ ّف» لػ ػػم تخػ ػػل ال ػػالـ ال ػػيت أجيػ ػػا دَ،عت ػػا ٌإم ػ ػى أف تك ػ ػ ف ى

التأكيػ ػ ػ (٘)
الـ
تاّيػ ػػداً لل ّ ػ ػػم اظتسػ ػػيدرؾ أك الـ َُ القس ػ ػػم ,بط ػ ػػل أف تكػ ػ ػ ف ى
()ٙ
حسػ ػطت مػ ػ «إ ٌف» التفىق م ػػى( )ٚف ػػي
ػى
ػ
م
إ
ػد
ػ
ي
الياّ
الـ
ف
أل
أي:
ػى
ػ
ل
؛
الت كيػ ػ
ّ
ٌ
ٌ
ي

المعطا ,كه التأكي ()3
تا،رىا عنهػا ودَ،عتُػا علػى اطتػب؛ لػئال يلػاـ تػَاِف
 ,ولذا وجب ّ
تَاِف مءّػدين ولػذا يقػاؿ عتػا «اظتاحلقػ »()2
ُ،ػر االْػم جػاز دَ،عتػا عليػو حينئ ٍػذ(ٓٔ)؛
ػنف أ ّ
ألعػػا ال تػػدؿ
لُقػػد العلّػ ؿتػػَ :ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﭼ(ٔٔ) ك «لكػػن» ليسػػت كػػرلك؛ ّ

ٌ

على الياّيد

(ٕٔ)
حس ػطت م ػ «إ ٌف»؛ ل ٌف «إ ٌف»
كبطػػل أف تك ػ ف
ى
الـ القسػػم؛ ل ٌ ػػى إ ٌمػػى ي

تق ػ فػػي ج ػ اب القسػػم ,ؿتػػَ :ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭺ ﭻ ﭼﭼ(ٔ) كػػىلالـ يف ؿتػػَ:
()1

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :من وقَلو «ومثاؿ ذلك باف» عند جاؿ ويف ظت األدل  :وذلك مثَ أف
ؿةةة ُ ّٛحٌىٛـ١ةةة ْٛىهةةةٛي حٌةةة َ٩ـةةة ٟهزةةةَ «ٌىة ّ
ةةٓ»:ٕ٠ .ةةةَِ :عةةةخٔ ٟحٌمةةةَآْ ٌٍفةةةَحء ٔٗٙٙ ٗٙ٘:
ٚحٜٔ٦ةةخؾ (حٌّٔةةؤٌش( ٕٓ3:ٔ )ٕ٘ :حٌّٔةةؤٌش ١ ٔ5ٔ )ٕ٘ :ؿةةٛىس ِزةةَٚن ٗٚةةَف حٌظٔةةً١ٙ
ٕٚ ٕ2:حٌظةةٌٚ ً١٠حٌظىّ١ةةً ّ٘٘ٚ ٔٔٙ:ةةةع حٌٛٙحِةةع ٕٚ ٔ5٘:هِحٔةةش ح٤ىد (حٌ٘ةةةخ٘ي)3ٙ٘ :
ٓٔ.ٖٙٔ:
عٕي ــخي ٚـٌّ ٟع ح٤ىٌش٠ ٌُ :وًُ.

()4

يف أ و ب و ج و س ونسخ من ظت األدل  :يَّف

()5

وٌح ـ ٟك١يٍٚ ,عٕي ــخي ٚـٌّ ٟع ح٤ىٌش :حٌظٛو١ي.

()6

يف أ و ب و ج :الياّيد

()7

يف د :ليقار ا

()8

اْ) ٖٚ ٔٗ5 ٔٗٙ:حٌّمظ٠ةذ (رةخد « ّ
 :َ:ٕ٠حٌىظخد (رخد آهَ ِةٓ أرةٛحد ّ
اْ» اًح ىهٍةض حٌةَ٩

()9

ـ ٟهزَ٘خ) ٕٚ ٖٖٗ:حٜٔ٦خؾ ٔ ١ ٔ5ٖٚ ٕٔٗ:ؿٛىس ِزَٚن ٚحٌٍزخد ٔٚ .ٕٔٙ:و َ٩حرةٓ
حٔ٤زخٍ ٞـ ٟحٜٔ٦خؾ لَ٠ذ ِٕٗ ٕ٘خ.
:ٕ٠ةةَٗ :ةةَف حٌظٔةةٚ ٕٙ:ٕ ً١ٙحٌظةةٌٚ ً١٠حٌظىّ١ةةً ِ٘ٚ 2ٙ:ؽٕةة ٟحٌٍز١ةةذ ٖٓٓ ٖٗٓ ّ٘ٚةةع

()10

حٌٛٙحِع ٕ.ٔ55:
ّذا يف د وليست يف أ و ب و ج

()11

آي عَّحْ ٖٚ ,ٖٖ :حٌٕٚ ,ٗٗ :ٕٗ ٍٛحٌٕخُعخص .ٕٙ :52

()12

يف أ و ب و ج و ح :يَّف

()2

()3
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لكن» ليست كرلك أي :ال يقػ يف اصتػَاب ػال مناْػ َ بينهػا وبػني
قائم» ك « ٌ
«واهلل لاي ٌد ٌ
[ٔٗٙأ] الـ القسم

(ٕ)
كالـ القس ػػم ,بط ػػل أف يجػ ػ ز دخػ ػ ؿ
الـ الت كيػ ػ
ى
كإذا بط ػػل أف تكػ ػ ف ى

الالـ في خبرهى .وىَ اظتقصَد

(ٖ)

[ٔٔٙد]

ػرب الث ػػى ي م ػػن االْػػيدالؿ بالس ػػب واليقس ػػيم :أف تػ ػركر(ٗ) القس ػػىـ الت ػػي
كالض ػ ُ

يج ز أف يتعلٌق ب ػى الحكػم(٘) فيبطل ػى ,إالٌ الػرم يتعلٌػق الحكػم بػ أي :بػذلك
()ٙ
ِ
ػَؿ مثِػت ذلػك
الق ْسػم من ج ت  :تعلقػاً مػن جهيػو  -ػ«مػن» لالبيػدا  -فيصػ ق ليػ  :ق ُ
اضتّ ِم بَجَد ما ب ( )ٚعليو ويرج إليو
كمثاؿ ذلك :كأف يق ؿ :ال يخل صو المستثطا في ال اجو(- )3ويلاـ

إمػى أف يكػ ف بىلفعػػل المتقػ ٌ ـ ,وىػػَ «قػػاـ»
َّنػو تامػاً -حػ « :قػػىـ القػ ـ إال زيػ ان» ٌ
بتق ي  :إعان ِ «إالٌ» للعامَ اظتُصَؿ ا بينو وبني اظتسيث ( )ٜأك بػ«إالٌ».

ويف عمله ػ ػػا وج ػ ػػو  ،ػ ػ ٍ
ػالؼ قي ػ ػػَ :لقيامه ػ ػػا مق ػ ػ َػاـ الُع ػ ػػَ معػ ػ ػ ً ؛ ل ٌ ػ ػ ػػى بمعطػ ػ ػػا

«أ تثطي»(ٓٔ) عملت عملو

(ٔٔ)

أك عملت ل ٌ ى مركب ه من «إ ٍف» المخفف ً ك «ال» ,اُدذمت النَف يف الالـ

()1

.ٖ - ٔ :ٖٙ ْ٠

()2

يف أ و ب و ج :يَّف الـ الياّيد

()3

«وىَ اظتقصَد» ّذا يف د ولي يف أ و ب و ج

()4

يف أ و ب و ج وحيدر وظت األدل  :تذّر

()5

«رٙخ حٌلىُ» عٕي ــخي ٚـٌّ ٟع ح٤ىٌش :حٌلىُ رٙخ.

()6

يف د :من جهيو أي يث ت من جهيو من تعليليّ
يف د :ي

()8

طٕ َ:ح٦كخٌش اٌ ٝحٌّٔؤٌش ـ ٟحٌّٔؤٌش حٌؼخٔ١ش ِٓ حٌف ًٜحٌؼخٌغ (ٕٓٔ أ).

()9
()10

الع ارة يف د :ليق ّدمو «إالّ» طل و للمعمَؿ ْابق على لب «إالّ»
ـ ٟأ ؼٚ َ١حٟلشٚ ,ـ ٟد :حِظؼٕٙٔ٤ «ٚ .ٟخ رّعٕ ٝأٓظؼٕٓ »ٟم ض ِٓ ؽ.

()11

« عملت عملو» ليست يف د

()7
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(ٔ)

ليقار ما ؼترجاً

أك عملت ل ٌف التق ير في أي :اظتث ِ
ػاؿ اظتػذَِّر« :إالٌ أ ٌف زيػ ان لػم يقػم» عملػت

باعي ار ذلك

(ٕ)

ِ
بىطل بطح « :قىـ القػ ـ غي ىػر زيػ و »,
كالثى ي -وىَ َّف النصب بػ«إالّ» نُسػها -ه
ِ
اب اظتسػيث وكتػر(ٖ) اظتسػيث ػا لػ كػىف ب ػ«إالٌ» لصػىر
فإ ٌف صو «غير» اظتعطاة إعر َ
التقػ ػ ير« :إالٌ غي ػ ىػر زيػ ػ و » ,كهػ ػ أي :ذل ػػك اليق ػػدير يفسػ ػ المعط ػػا اظتػ ػراد م ػػن ذل ػػك

الرتّيب

(ٗ)

عطف على «بن َ»(٘) -ل كىف العىمػل «إالٌ» لَّعػا بمعطػا «أ ػتثطي»,
كبأ ٌ ٌ -
ل جو الطصو في الطفي( ,)ٙكمى يجػو فػي اإليجػىب؛ أل ّف معناىػا اظتقيضػي لنصػ ها

ػَد يف اْ ػػيثنائها م ػػن النُ ػػي ّه ػػَ م ػػن ابكت ػػاب؛ ل ٌ ػػى فيػ ػ أيضػ ػىن بمعط ػػا
اظتس ػػيث مَج ػ ٌ

«أ تثطي»(.)ٚ

كبأ ٌ يؤدم إلا إعمىؿ [٘٘ٔج] معى ي الحركؼ ,كذلك ال يج ز.
كبأ ٌ ( )ٛل جىز الطصو بػ«إالّ» لَّعا بتق ير «أ تثطي» ومعناه( )ٜلجىز الرف

عَ ٍ
الرف للمسيث لَّنو(ٔ) بتق ير «امتط »ٍ :
ماض م ٍ للُاعَ را ٍ ؛ ال ت ائ مى
()1
()3

الع ارة يف د :من إف اظتخُُ وال عملت لرتّّ ها ؽتا ذُّر
الع ارة يف د :إال أف زيداً َف يقم ولَّعا ع ذلك عملت
وٌح ـ ٟد ٚـ ٟأ  ٚؽٚ :رـَ ٚـ ٟىٚ :ؿَّ .

()4

الع ارة يف د :وىَ يُسد اظتع اظتراد من ذري زيد

()5

ما بني معرت يني لي يف د

()6

يف أ و ب و ج :اظتنُي

()7

الع ارة يف دّ :ما كتب يف ابكتاب عند القائَ؛ ألف معناىػا اظتػذَّر اظتقيضػي لنصػ ها اظتسػيث مَجػَد يف اْػيثنائها مػن

()8

ألعا يو يف االْيثنا من النُي أيضاً ع أْيث
النُي ّاْيثنائها من ابكتاب ّ
يف أ و ب و ج :بانّو دوف واو ويف د :وألنّو

()2

()9

يف د :أي :عناه
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سن التق ير يف حصَؿ مضمَف(ٕ) االْيثنا
أي« :أْيث » و «امين » في يح ٍ
كمػػى أكرد ذلػػك أي :ىػػذا -وعػ ّػب عنػػو ػػا يشػػار بػػو لل عيػػد تعظيم ػاً لػػو« -عض ػ ي

ال كل » علا «أبي علػي ُّ ٍُ الُارْػي» حيػث أجىبػ بػرلك أي :بالنصػب ب ػ«إالّ» لَّعػا
ع «أْيث »(ٖ)

ػث أيَُّ :عػػا عػ «إ ْف» اظتخُُ ػ ِ و «ال» النا ي ػ ِ بىطػػل -حقػػو أف يقػػاؿ(ٗ)
كالثىلػ ي
ه
«أيض ػ ػاً» -ب ػ ػػأ ٌف «إ ٍف» المخففػ ػ ػ ى ال تعم ػ ػػل مقػ ػػدرًة وشػ ػػرط عملهػ ػػا علػ ػػى قلّ ػ ػ ٍ [ٔ٘ٔب]

ذّرىا
ُ

(٘)

و
آخر خرج كل مط مى أي :اظترّ ني
كبأ ٌف الحرؼ إذا يرٌكو م حرؼ ى

()ٚ
آخر ذريُ حّم جاأيو
حكم  ,كثبت ل أي :اظترّّ ِب بىلتركيو
ه
حكم ي

()ٙ

عن

كالرابػ ػ ي أي :أل ّف اليق ػػدير ي ػػو« :إالّ أ ّف زي ػػداً َف يق ػػم» [بىط ػػل] ؛ بػ ػأ ٌف(ٔ) «أ ٌف» ال

تعمل مق ٌ رة ًُ إّفتا تعمَ ظاىرةً
()1

يف دّ :ذلك

()2

ّذا يف د وليست يف أ و ب و ج

()3

ًوَ حٌوزَ حٔ٤زخٍ ٞـٌّ ٟع ح٤ىٌش ٌ٘ٚ ,ٕٔ2ح حٌمٛي كُى ٟعٓ ع٠ي حٌيٌٚةش ٚلةي ٓةؤي أرةخ عٍةٟ
حٌفخٍّٓ٘ٚ ٟخ ـة ٟحٌّ١ةيحْ عةٓ ٜٔةذ حٌّٔةظؼٕ ٝـة ٟحٌٛحؿةذ .ـمةخي :حٔظٜةذ ّ
 ْ٤حٌظمةي َ٠ـ١ةٗ:
أٓظؼٕ٠ُ ٟيحا .ـمخي ٌٗ ع٠ي حٌيٌٚش ّ٩٘ٚ :ل ّيٍص «حِظٕع ٌُ ٠ي» ـَـعض .ـمخي ٌٗ أرة ٛعٍة٘ :ٟةٌح حٌةٌٞ
ًوَطٗ ٌه ٘ ٛؿٛحد ِ١يحٔٚ ٟاًح ٍؿعض ًوَص ٌةه حٌـةٛحد حٌٜةل١قًٚ .وةَٖ أ٠٠ةخ ا ـةِ٘ٔ ٟةش
حٌ٤زخء ٘ٚ ٕ5لخي رعيًٖٚ :وَ ـ ٟوظخد ح٠٠٦خف أّٔٗ حٔظٜذ رخٌفعةً حٌّمة ّيَ رظم٠ٛةش «ا:ٕ٠ .»٨ةَ:

()4
()5
()6
()7

ح٠٠٦ةةخف ٘ٚ ٔ5حٌّٔةةخثً حٌّٕؼةةٍٛس (حٌّٔةةؤٌشٚ ٘٘ )٘ٙ :حٌّمظٜةةي ٕٚ ٙ22:حٌٍزةةخد ٔ.ٖٓٗ:
 َ:ٕ٠ٚحٌوزَ ـ :ٟأَٓحٍ حٌعَر١ش ٚ ٔ35حٜٔ٦ةخؾ ٔ ١ ٕ22 ٚ ٕٖٙ:ؿةٛىس ِزةَٚن ِٚعـةُ
ح٤ىرخء ٕٚٚ 3ٖٔ:ـ١خص ح٤ع١ةخْ ٕٚ 3ٓ:حٌةٛحـ ٟرخٌٛـ١ةخص ِٔٔٚ ٕ2ٓ:ةَآس حٌـٕةخْ ٕٖٓ٘:
ٚرؽ١ش حٌٛعخس ٌٍٔٗٚ ٗ2ٙ:حص حٌٌ٘ذ ٗ.ٗٓ3:
«أْ ٠مخي» ـ ٟأ  ٚد  ٚؽُِ :خٔٗٚ .ـ ٟحٌفةٚ :25ٗ:ٕ ٞ١وةخْ حٌٚ٤ة ٝأْ ٠مةخي «أ٠٠ةخ»ِٚ .ةخ رةٓ١
ِعظَٟظ ْ١ٌ ٓ١ـ ٟى.
قػػاؿ ابػػن الطيػػب ٕ :ٜٚ٘:ويف نسػػخ  :مقػ ّدرة وىػػي ال حتيػػاج إُف قيػ ٍػد؛ أل ّف مػػن شػػرط عملهػػا ذّرىػػا والع ػػارة يف د:
ابت
با ّف «إ ْف» اظتخُُ َ ال تعمَ أي :عمالً ّثرياً وإالّ عملها ذلك ٌ
ب منهما
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :اظترّّ ُ
يف أ و ج :للرتّيب ويف ب :الرتّيب

534

الك يؿ .وزاد
كإذا بط ػ ػػل الثالثػ ػ ػ ي اظترت ػ ػ ُ علػ ػػى ّػ ػػَف النااػ ػػب «إالّ» ثب ػ ػػت القػ ػ ُ
ػَؿ ٌ

لضيضػػاح ود ػ إل ػػاس أ ّف اظت ػراد مػػن األق ػَاؿ اظتيعلّق ػ بّػػَف العامػػَ «إال» قَلَػػو(ٕ) :كهػ ػ أ ٌف
ألع ػػا ّ ػػرؼ اصت ػ ّػر يف إيص ػػاؿ معػ ػ الُع ػػَ
الطص ػػو بىلفع ػػل الس ػػىبق عل ػػا «إالٌ»(ٖ)؛ ّ

حاؿ من الُاعَ
هرورىا ا ت ا ملخصىن :بصي اظتُعَؿ ٌ
كقػػىؿ -ويف نسػػخ ٍ ٍػػذؼ الػَاو(ٗ)« -أب ػ البقػػىء العُ ّْػ َػبي» فػػي «التبيػػين»(٘) :
الػ ػ ليل عل ػػا أ ٌف « ع ػػم» ك «ب ػػئس»([ )ٙفع ػػالف]()5
ػار( )ٛيف
وإف د،ػػَ عليهم ػػا اصت ػ ّ

شذوذ من الّالـ السبر كالتقسيمٔٗٚ[ ,أ] الذي ىَ أحد الدالئَ
كذلػػك أ ٌ مػػى أي :الّلميػػني اظتػػذَّرتني(ٓٔ) ليس ػى(ٔٔ) حػػرفين بىإلجمػػىع مػػن
()ٜ

دؿ ال ليل اظتقيّد بو علا أ ٌ مى ليسى ا مين ,وذلك ل ج ين:
الن اة كق ٌ

مين؛

بو ل أي :لل نا عليو ل كى ى ا
أح همى :بطىؤهمى علا الفت كال ى
ل َُ ْقػ ِػد علّيػػو منهمػػا حينئػ ٍػذ؛ ل ٌف اال ػػم إ ٌمػػى ييبطػػا إذا أ ػػب الحػػرؼ ىػػذا ريػػق «ابػػن

()1

يف أ و ب و ج :أل ّف والايادة من جاؿ
«وزاد لضيضاح قَلَو» لي يف د
«عٍ ٝا »٨عٕي ــخي ٚـٌّ ٟع ح٤ىٌش :رظم٠ٛش ا.٨

()4

ما بني معرت يني لي يف د

()5

حٌظز( ٓ١١حٌّٔؤٌش.ٕ5٘ ,ٕ5ٗ )ٗٓ :

()6

ٌٔ١ض ـ ٟحٌظز.ٓ١١

()7

حٌِ٠خىس ِٓ ــخيٚ .وّٙٔٛخ ـعٍٍ ٓ١أ ٞحٌزٚ ٓ١٠َٜحٌىٔخث ِٓ ٟحٌىةٛـٚ .ٓ١١حٌىٛـ١ة ْٛعٍة ٝأّّٔٙةخ

()8

حّٓخْ :َ:ٕ٠ .حٌىظخد (رخد ِخ ٠ ٨عًّ ـ ٟحٌّعَٚؾ اَّ٠ِ ٨ح) ٕٚ ٔ5٘:حٌّمظ٠ذ (رخد ِةخ
ٚلع ِةٓ ح٤ـعةخي ٌٍـةْٕ عٍةِ ٝعٕةخٖ ٚطٍةه ٔعةُ ٚرةجْ ِٚةخ ٚلةع ـةِ ٟعٕخّ٘ةخ) ٕٚ ٖٔ3:حٌعٍةً
ٚ ٔٙٙحٜٔ٦ةةخؾ (حٌّٔةةؤٌش ١ 3ٙٚ 25 )ٔٗ :ؿةةٛىس ِزةةَٚن ٚأٓةةَحٍ حٌعَر١ةةش ٕٓٔ ٗٚةةَف
حٌظٔةةةةٚ ٘:ٖ ً١ٙحٌٍزةةةةخد ٔٚ ٔ3ٓ:حٍط٘ةةةةخؾ حٌ٠ةةةةَد ٗٚ ٕٓٗٔ:حٌظٜةةةةَ٠ق ّٕ٘ٚ 5٘:ةةةةع
حٌٛٙحِع ٘.ٕ٘:
يف د :ال ا

()9

«السب واليقسيم الذي ىَ أحد الدالئَ» ْقا من د

()10

ـ ٟأ  ٚؽ :حٌٌّو.ٓ٠ٍٛ

()11

يف أ و ب و د« :ليسيا» واليا يف أ مهمل ويف ج :لسيا وقَلو بعده« :بابرتاع

()2
()3
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أحدقتا» ْقا من د

ػيم
مالك» ولعَ القائَ باشتييهما يرى ال نػا لشػ و م ػ األاػَ ّمػا عليػو «ابػن اضتاجػب» ػال ي ّ
ٍ
حينئذ
ابلااـ(ٔ) كال مشىب ى بين « عم» ك «بئس» كبين الحرؼ ال مقيضى للُي
ٍ
حينئذ فل كى تى(ٕ) ا مين لعربتى(ٖ)؛ أل ّف ذلك شاف األشتا اليت َف تش و اضترؼ

اضترؼ

(ٗ)
ٍ
إمػى جىمػ ان ال
الثى ي  :أ ٌ ى ل كى ػت أيُّ ّ :ػَ ّلمػ منهمػا ا ػمى لكى ػت ٌ
(٘)
ٍ
بيل إلػا اعتقػىد الجمػ د في ػى مػ الُعليّػ ؛
تصر َ
ّ
ؼ عتا بَجو أك ّانت كصفىن كال ى
ػىهر؛ ل ٌ ػى مشػي ّق ٌ مػن « ى ًعػ ىم الرجػل» إذا أصػىب عمػ ن,
ل ٌف كج اال تقىؽ في ى ظ ه

اظتنعم
كالم ى
ي
طعم -بصي اظتُعَؿ -علي  ,ييم ح ُ
كال يج ػ ػ ز أف يك ػ ػ ف كصػ ػػفىن؛ إذ ل ػ ػ كى ػ ػػت كػ ػػرلك أي :واػ ػػُاً لظ ػ ػػر
الم ص ؼ في ى( )ٙوَف يظهر أاالً أك ل ٌف( )5الصف ليست علا هرا البطىء.

البطىء.

ف ػإذا بطػػل( )ٛك ػػى حرف ػىن؛ لضرتػػاع علػػى انيُائػػو كك ػػى ا ػػمىن؛ ظتػػا ذّػػر مػػن

دؿ عليو االْيقرا ا ت ا(.)ٜ
فعل؛ إذ ال خترج عن ذلك ّما ّ
الدليَ ثبت أ ٌ ى ه

َي»(ٔ) في «المغطي»(ٕ) -اْم شرحو على
كقىؿ «منصَر بن و
فالح الن ُّ

()1

ـ ٟد :حٌ٨ظِحَ.

()2

وٌح ـ ٟك١يٍ.

()3

«ـٍ ٛوخٔظخ حّٓ٤ ٓ١عَرظخ» عٕي ــخي :ـٍ ٛوخٔض حّٓخ ا ٤عَرض.

()4

عٕي ــخيٚ :حٌؼخٔ.ٟ

()5

والع ػػارة يف د :لػػَ ّان ػا اشتػػني؛ إذ ال مشػػا بينهمػػا و بػػني اضتػػرؼ أا ػالً؛ ألف االْػػم إّفتػػا ي ػ إال إف [ّػػذا والص ػَاب

()6

إذا] أش و اضترؼ عنػد ابػن مالػك ،وعنػد ابػن اضتاجػب لشػ و معػ [ّػذا] األاػَ الثػآف ّأعػا لػَ ّانػت اشتػاً لّانيػا ّإمػا
اشتاً جامداً أل ّف الُعليّ تنصرؼ عتا ،أو ّانيا واُاً
وٌح ـٚ ,ّ ٟعٕي ــخي ٚـ ٟحٌظزِ :ٓ١١عٙخ.

()7

عٕي ــخي.ْ٤ٚ :

()8

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :ابطَ وعند جاؿ :وإذا بطَ

()9

ػني الُعليػ ؛ إذ ال ؼتػػرج
ىػػذا السػػطراف وردا يف د دوف شػػرح وزاد يهػػا :ػػاف بانيُػػا االشتيّػ واضتر يّػ لَجػػَد منا يهمػػا تعػ ُ
عن ذلك بدليَ االْيقرا
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«اضتاج يّػ » :-ال ليل علػا أ ٌف [ٔٔٚد] «كيػف» ا هػم السػبر(ٖ) كالتقسػيم فطقػ ؿ

(ٗ)

يف بيانػػو :ال يجػ ز أف يكػ ف(٘) «ّيػػف» حرفػىن لحصػ ؿ الفىئػ ة مط ػػى مػ اال ػػم

ؿتَّ« :يف زي ٌد » ػ«ّيف»(، )ٙبٌ مق ّد ٌـ وجَباً لصدارتو و «زي ٌد» م يدأٌ
ػَؿ الُائػػدة [ٔ٘ٙج] مػػن اْ ػ ٍم وحػ ٍ
ػرؼ( )ٚلغي ػػر ح ػػرؼ
كل ػػيس ذل ػػك أي :حصػ ُ
الط اء م اظتنادى

()ٛ

يد» وإّفتا حصلت بو معو الُائدةُ لقيامو مقاـ «أدعَ»
ؿتَ« :يا ز ُ

كال كتػ ػػَز أف يّػ ػػَف فع ػ ػالن؛ ل ٌف الفعػ ػػل يلي ػ ػػى بػ ػػال فىصػ ػ وػل ,ح ػ ػ « :كيػ ػػف

()ٜ
ػاري» عػػن «عائش ػ َ» ر ػػي اهلل
تصػػط ؟» والُعػ ُػَ ال يلػػي الُعػ َػَ إالّ بعامػػَ وحػ ُ
ػديث «ال خػ ّ
عنهاّ« :اف يَّف علي الصياـ من رمضا َف»(ٓٔ) الُااَ بني الُعلني مري ٍ
شاف مق ّدٌر
ُ
ُ
ُ
ّ
فيلػػاـ(ٔٔ) مػػن انيُائهمػػا أف يك ػ ف ا ػػمىن ظتػػا ذُّػػر؛ ل ٌػ الصػػل فػػي اإلفػػىدة
ضتص ػػَعتا من ػػو وح ػ َػده وال ّ ػػذلك الُع ػػَ ليَقّ ػػف حص ػػَعتا من ػػو عل ػػى اػ ػ يو الْػ ػ ٍم انيه ػػى

ملخصاً(ٕٔ)
()1
()2

طٛـٕٓ ٟش ٓ . ٘ٙ3رؽ١ش حٌٛعخس ٍٕ ,ٖٕٓ:لُ.ٕٕٓٙ :
حٌّؽٕ ٟـ ٟحٌٕلٚ .ٔٔ2:ٔ ٛلٛي حرٓ ع ْ٩رعيٖ ّ
اْ حٌىظةخد ٗةَف ٌٍلخؿز١ةش ؼ١ةَ ٛةل١قٚ .طزعةٗ

()3

عٍ ٗ١حرٓ حٌ ١ذ ٔٚ .23ٓ:لةي ٗةَف حرةٓ ـة٩ف حٌىخـ١ةش ٔٚمةً عٕةٗ حٓ٨ةظَحرخً ٞـةٗ ٟةَفِٕٚ ,ةٗ
ٔٔوش رـخِع حِ٦خَ ِلّي رٓ ٓعٛىِ .ميِش ِلمك حٌّؽٕ.ٔٗ:ٔ ٟ
يف أ و ب و ج :للسب ينظر :شرح اليسهيَ ٗ ،ٔٓٗ:وم الل يب (ّيف) ٓ ،ٕٚوحاشي الشم ٕٕٚ:

()4

يف أ و ب و ج :يقَؿ والع ارة يف د بعده :يف بيانو ّذلك

()5

وٌح ـٚ ّ ٟحٌّؽٕٚ ,ٟعٕي ــخي :طى.ْٛ

()6

ّذا يف د وليست يف أ و ب و ج

()7

الع ارة يف د :أي اب ادة

()8

«م اظتنادى» لي يف د

()9

زاد يف د :وّيف عَ

()10

ٚطظّظٗ :ـّخ أٓظ ١ع أْ أل ٟ٠ا ّ٨ـٗ ٟعزخْ .أهَؿٗ حٌزوخٍ ,ٙ32:ٕ ٞـ ٟوظةخد حٌٜة ,َٛرةخد:
ِظ٠ ٝم ٝ٠ل٠خء ٍِ٠ةخْ ٍٓٗ ,لةُِٔٚ ,ٔ3ٗ2 :ةٍُ ٕ ,3ٕٓ:ـة ٟوظةخد حٌٜة ,َٛرةخد ل٠ةخء
ٍِ٠خْ ـٗ ٟعزخْ ٍ ,ٕٙلُ.ٔٔٗٙ :
يف أ و ب و ج وحيدر وإْيان َؿ والُيض ٕ :ٜٛٔ:لاـ

()12

أ ًٛو َ٩حرٓ ـ٩ف ِٕمٛي عٓ حٌَّطـً ٨رٓ حٌل٘خد ٚ ,ٕٙلي َِّ ـ ٟحٌف ًٜحٌَحرع ـ ٟحٌعٍش.

()11
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اظتسلك الخىمس
المطى ب

بني العلّ واظتعلَؿ
كتسػ ٌػما «اإلخىل ػ »(ٔ) باظتعجم ػ ؛ ل ٌف ب ػػى(ٕ) أي :العلّ ػ ِ [ٕ٘ٔب] يخ ػػىؿ

يخػػىؿ أم :يظ ػ ٌن -بالي ييّػ يهمػػا -أ ٌف ال صػػف علٌ ػ ه لّمػػاؿ مناْ ػ يو(ٖ) كيسػ ٌػما
قيىس علٌ و ,كه أف ييحمل الفرعي علػا الصػل يف حّمػو
قيى ي ى أي :اظت ُّ عليهػا
ى

بىلعلٌػ التػػي عيلٌ ػق علي ػػى الحكػ يػم فػػي الصػػل ,كحمػػل مػػى لػػم يس ػ هم فىعل ػ علػػا
(ٗ)
نعا الرا ع للُاعػَ وىػي مَجػَدة يف نائػب الُاعػَ
الفىعل في الرف لعل اإل طىد ؛ ّ

واليع ري بو أحسن وأ،صر من اليع ري بػ«مُعَؿ ما َف يسم اعلو»(٘)
ككحمػػل( )ٙالمضػػىرع علػػا( )5اال ػػم [ٔٗٛأ] فػػي اإلع ػراب؛ لعل ػ ()3

لعلػ ػ ( )3اعتًػ ػ ا ًر -بّس ػػر الَُقي ػ  -أي :ت ػػداوؿ ()2
ػت ؽت ػػا
المع ػػى ي عليػ ػ ّم ػػا علم ػ َ
ّ
تق ّدـ(ٓٔ) هذه علّ األاَ وىَ إعراب االْم وىي مَجَدة بعينها

(ٔٔ)

()1

ُحى عٕي ــخي :أ٠٠خا.
« ّ
 ْ٤رٙخ» ـ ٟحٌٕٔنّٙٔ٤ :خٚ .حٌعزخٍس ـ ٟىّٙٔ٤ :خ أ ٞحٌعٍش رٙخ.
«ٌىّخي ِٕخٓزظٗ» ـ ٟؽ :حٌىّخي ِٕخٓزشا.

()4

الع ػػارة يف أ و ب و ج ّ مػػَ مػػا َف يسػػم اعلػػو وأقػػيم ىػػَ مقػػاـ الُاعػػَ علػػى الر ػ يف علّػ ابْػػناد وعنػػد جػػاؿ

()5

أ ّٚي ِٓ ٓ ّّخٖ وٌٌه حرٓ ِخٌه :َ:ٕ٠ .حٍط٘خؾ حٌَ٠د ٕٚ ٔ3ٗ:حٌظٌٚ ً١٠حٌظىّ.ٕٕ٘:ٙ ً١

()6

وٌح ـ ٟحٌفٚ ,23ٖ:ٕ ٞ١عٕي ــخيٚ :كًّ.

()7

ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :ـ.ٟ
عٕي ــخي :رعٍّش.

()9

ـ ٟأ :طظيحٚيٚ .ـ ٟحٌف :ٞ١طٛحٍى.

()10

 ٕٔٙ ٕٔٓ ٔٓٔ( َ:ٕ٠أ).

()11

ّذا الع ارة يف د و يف أ و ب و ج :وىَ إعراب االْم مَجَد بعينو ويف ىامش أ و ج :مَجَدة بعينها

()2
()3

«بعل » مّاف «لعل » ينظر :العلَ  ،ٔٗٚوأْرار العربي ٘ ،ٜوالل اب ٔ ،ٔ٘ٛ:وشرح اظتُصَ ٚٓ:ٚ

()8
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(ٔ)
ػن ال بػػىرم» .ق ػىؿ «ابػػن األن ػػاري»(ٕ) :كاختلف ػ ا(ٖ):
ػ
ب
ا
«
ػر
ػ
ّ
ذ
ذكػػره أي:مػػا
ُ
ي

كاختلف ا(ٖ) :هل يجو إبراز :إظهار المطى ب ً بني األاَ والُرع اظتقيضي لل مَ عط
عط المطىلب ا من اطتصم

فقىؿ ق هـ :ال يجو ،كذلك(ٗ) أي :إبػر ُاز اظتناْػ مثػل أف يػ ٌؿ(٘) ُ -حػذؼ
ُحػػذؼ الُاعػػَ لعػػدـ تعلّػػق ال ػػرض بعينػػو -علػػا ج ػ از تق ػ يم خبػػر «كػػىف»( )ٙعلي ػػى,
فيق ؿ اظتسيدؿ :ىي فعل متصرؼ( ,)5فجىز تق يم أي :اطت ِب علي ػى قيى ػىن علػا

ٌ
المتصرف  ,يف جَاز تقدٔف مُعَعتا( )ٛعليها
علا ىئر الفعىؿ
ٌ

فيطىلب اطتصم ب ج اإلخىل كالمطى ب بني «ّاف» واأل عاؿ ح ُلتمَ عليها
كا ػػت هؿ لعػ ػ ـ ال جػ ػ ب ال ػػذي ق ػػاؿ ب ػػو م ػػن( )2ذُّ ػػر بػ ػأ ٌف المس ػػت ٌؿ أت ػػا

بىلػ ليل بأركى ػ األا ِػَ والُػرِع والعلّػ ِ اصتامعػ فػال يبقػا عليػ إالٌ(ٓٔ) اإلتيػىف ب جػ

()1

ّذا يف د وقد ْقطت من أ و ب و ج والّالـ السابق لي يف ظت األدل وابذراب

()2

ٌّع ح٤ىٌش ٖٕٔ« ٚ .لخي» ٓم ض ِٓ د.

()3

يف أ و ب و ج :ا،يلَُا وزاد يها بعد «إبراز» :مري

()4

ـ ٟأ  ٚد  ٚؽًٌ :ه.

()5

يف أ و ب و ج :ي دؿ والع ارة يف د :وذلك أي ظتناْ العل اظتطلَب إبرازىا مثَ أف يقاؿ

()6

ـ ٟد :هٓ.

()7

ؿخء ـ ٟأَٓحٍ حٌعَر١ةش ٖٓٔ« :اْ لةخي لخثةً :أٗ ٞةٟء (وةخْ) ٚأهٛحطٙةخ ِةٓ حٌ َىٍِةُ؟ ل١ةً :أـعةخي.
ً٘ٚذ رع ٞحٌٕل ٓ١٠ٛاٌ ٝأّٔٙخ كَٚؾ ٔ١ٌٚض أـعخ٨ا ّٙٔ٤خ  ٨طييّ عٍ ٝحٌّٜةيٍ»ٚ .ـة ٟحٌظةًٌ١٠
ٚحٌظىّٚ « :ٔٔ5:ٗ ً١وٍٙخ أـعخي ر ٩ه٩ؾ اٌ( ٨ة )ْ١ـّةٌ٘ذ أرة ٟرىةَ رةٓ ٗةمٚ َ١أرة ٟعٍةٟ
حٌفخٍٓ ٟـ ٟأكي لٚ ٗ١ٌٛؿّخعش ِٓ أٛلخرٗ أّٔٙخ كَؾ» .أ ِّةخ ِةٓ لةخي رعةيَ ىٌ٨ةش ٘ةٌح ح٤ـعةخي

()8

عٍ ٝحٌليع ٚحٌّٜيٍ وّخ عزَّ حرٓ حٔ٤زخٍ ٞـةبٌّٔ ُٙةُ ٠مٌٛةٛح رلَـّ١ظٙةخ وّةخ ٘ةِ٘ ٛة:ٕ٠ .ٍٛٙةَ:
ّ٘ةةع حٌٛٙحِةةع ٕ:ٕ٠ٚ .5ٗ:ةةَ ـةة ٟحٓ٨ةةظي٨ي عٍةة ٝـعٍّ١ظٙةةخ :حٌعٍةةً ٕٓٔ ٚأٓةةَحٍ حٌعَر١ةةش ٖٓٔ
ٚحٌٍزخد َٔٗٚ ٔٙٗ:ف حٌّف.2ٙ:ٕ ً ّٜ
يف د :مُاعيلها

()9

ٌعٍٙخ.ِّٓ :

()10

ٌٔ١ض ـٌّ ٟع ح٤ىٌش.
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الش ػػرط ,كهػ ػ اإلخىلػ ػ أو الظ ػ ّػن ليل ػػك اظتناْػ ػ (ٔ) كل ػػيس عل ػػا المس ػػت ٌؿ بي ػػىف ُُ
الشركط لشي ٍ من أرّاف القياس بل يجو علا اطتصم المعتػرص(ٕ) ّػذلك(ٖ) بيػىف

بيىف ع ـ اإلخىل التي هي الشرط لص ّ القياس [وذلك باظتعار أو إبدا الُرؽ بني
ػيدؿ أف يػ ػػركر ال ػ ػػئل ى اظتيعلّق ػ ػ َ بارّػ ػػاف
ذل ػػك األا ػػَ والُ ػػرع كل ػ ػ كلفطػ ػػىه أي :اظتس ػ َ
القياس](ٗ) لكلفطػىه أف ينػاظر يف إ ػات ذلػك اضتّػم ويسػتقل(٘) بىلمطػىظرة :أف يػذّر

ى
يػػذّر ج ػَاب األْػػئل اظتيعلّق ػ بارّػػاف القيػػاس( )ٙكح ػ ى ه ,كأف ي ػ رد علػػى نُسػػو ال ػػئل ,

كيجي ػػو عط ػػى بنقام ػ دلي ػ ٍػَ ظتناْػ ػ الَا ػػف لل ّ ػػم كذل ػػك أي :تّليُ ػػو ػػا ذُّ ػػر ال
()ٚ
يج ز؛ ألنّو إلااـ ا ال يَقّف عليو القياس

ػاـ( )3مػػن العلػػم
كقػػىؿ ق ػ هـ :يجػػو إبػرازه؛ ل ٌف ال ػ ليل إ ٌمػػى يك ػ ف دلػػيالن -يلػ ُ
()ٜ
ٍ
اظتطلَب من ذلػك القيػاس كتعلٌػق بػ ,
آ،ر -إذا ارتب ب (ٓٔ) الحكم
ُ
بو العلم بشي َ
كإ ٌمى يك ف اضتّم متعلقىن ب أيِ :
الدليَ(ٔٔ) إذا بىف كج اإلخىل .

كأجيػػو مػػن جانػػب األولػػني عنػػو(ٕٔ) :ب ج ػ د االرتبػػىط بػػني األاػػَ والُػػرع؛ فإ ٌػ
أي :اظتسػػيدؿ ق ػ صػػرح بػػىلحكم اظتطلػ ِ
ػَب مػػن القيػػاس فصػػىر بمطػ ػال [ٔ٘ٚج] مػػى
ٌ

()1

ّذا الع ارة يف د ويف أ و ب و ج :أي الُعَ ظتناْ ويف ج :اظتناْ ولعلها :أي وجو اظتناْ

()2
()3

اظتيعرض
يف أ و ب و جّ :

ـ ٟدٌٌٌ :هٚ .ـ ٟىٌٌٌ :ه حٌم١خّ.

()4

ّذا يف د وقد ْقا ما بني معَّ يني من أ و ب و ج

()5

ـ ٟأ  ٚؽ ٔ٠ٚ :ّ ٚظؽًٚ .ـ ٟد٘٠ٚ :ظؽً.

()6

«أف يذّر

()7

ػارؽ وذلػك أي :تّليُػو ػا ذُّػر ،ال كتػَز ألنّػو إلػااـ ػا ال ييَقػف عليػو
برد اظتعار ػ وبيػاف أ ْف ال َ
يف د :وكتيب عنها ّ
ذر و من ابضتاؽ
ٌعٍٙخِ :خ .ٍَِ٠

()9

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :منو

()10

ْقطت من أ و ب و ج

()11

«أي الدليَ» لي يف د

()12

ّذا يف د وليست يف أ و ب و ج

()8

القياس» لي يف د
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قىمػػت علي ػ البيط ػ  :اظتناْ ػ (ٔ) بع ػ ال ػ ع ل أ ّف حّػػم األاػػَ ميعػ ٍػد للُػػرع كأم ػى(ٕ)
ٌ
ٌ
المطىلب من اطتصم لو ب ج المطى ب (ٖ) اظتقيضي لضضتػاؽ فبمطػال ع ال الش د,

الش د ,فال يجو ذلك علا الم ٌ عي إذا أحضرىم للشهادة كلكن علػا الخصػم

أف يق ػ ح فػػي ع ػ الت م(ٗ) يػػاّيهم حينئػ ٍػذ اظت ػ ّدعي فكػػرلك(٘)ّ ,مػػا ال كتػػب علػػى

اظت ػ ّدعي تعػػديَ شػػهَده ق ػػَ ق ػ ْد ِح اطتصػػم ػػيهم ال يج ػػو عل ػػا المس ػػت ٌؿ إبػ ػراز وج ػػو
اظتسيدؿ ٍ
حينئذ [ٔٔٛد] ا ت ا
اإلخىل  ,كإ ٌمى علا المعترض أف يق ح يها ي ينو
ّ

()1

يف د :بذّر اظتناْ

()2

وٌح ـٚ ,ّ ٟعٕي ــخي ٚـٌّ ٟع ح٤ىٌش :ـؤ ِّخ.

()3

عٕي ــخي :رٛؿٗ ح٦هخٌش ٚحٌّٕخٓزش.

()4

عٕي ــخي :حٌ٘ٛٙى.

()5

يف د :ذلك وقَلو بعدهّ« :ما ال كتب

اطتصم يهم» لي
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يها

اظتسلك السىدس
من مسالك العل

ال ه
شبى [ٖ٘ٔب]

َحدة
بُي اظتعجم واظت ّ
قىؿ «ابن ال بىرم»(ٔ) :كهػ أف ييحمػل الفػرع علػا الصػل(ٕ) بض و
ػرب
من الشب  :اظتشا بينهما غير العلٌ التي عيلٌق -بال نا للمُعَؿ -علي ى الحكم في
الصل(ٖ).

كذلػك مثػػل أف يػ ٌؿ علػػا إعػراب المضػػىرع ,زتػالً علػى إعػراب االْػم الثابػػت
بعلّ اب،ال [ٜٔٗأ] بأ ٌ يتخصص(ٗ) بع يىع (٘)
أمر أشَو يو الُرعُ أالَو
ٌ
هذا ٌ
أالَو فكىف معربىن كىال م ,ن ّف ذلك شانو ّػ« ٍ
تعني( )ٙب ػ«أؿ» وّػذا اظتضػارع
رجَ» مثّ ّ
اظتضارع ُػتيمَ( )ٚلَّ من زم اضتاؿ واالْيق اؿ مث ُمتصص باحدقتا خبااي ٍ
ّ
ّ
ٌ
لقائم»
أك بأ ٌ ي خل علي الـ االبت اء ,كىال م ,ؿتَ« :إ ّف زيداً ليقَـ» أو « ٌ
ض ِرب» و « َ اْ ِر ٍ
ب»
أك بأ ٌ علا حرك اال م ك ك ّ ,ػ«يَ ْ ُ

كل ػػيس ػػيءه م ػػن ه ػػره العل ػػل الػػثالث اظتش ػّه ه ػػي العلّ ػ الت ػػي كج ػػو ل ػػى

اإلعراب في الصل أي :االْ ِم ح ُلتمَ عليو يها الُرعُ

()ٛ

اظتَجب
إ ٌمى ه أي:
ُ

()1

ٌّع ح٤ىٌش (حٌف ًٜحٌوخِْ عَ٘ ـ ٟل١خّ حٌ٘زٗ) .ٔٓ5

()2

وٌح ـٌّ ٟع ح٤ىٌش ٚعٕي ــخي :أ.ًٛ

()3

لخي حٌٔ ٟ١ٛ١ـ ٟحٗ٤زخٖ ٔ :ٗ5ٓ:حٌٟ٘ء اًح أٗزٗ حٌٟ٘ء أع ة ٟكىّةخ ا ِةٓ أكىخِةٗ عٍة ٝكٔةذ

()4

حٌمّٛس حٌ٘زٗ .ػ ُّ َٓى ـَٚعخ عًٌٍ ٝه.
يف أ و ب و ج :متصص

()5

ُحى عٕي ــخي ٚـٌّ ٟع ح٤ىٌش :وّخ ّ
أْ ح٠ ُٓ٨ظو ٜٚرعي ٗ١خعٗ.

()6

يعني
يف دّ :
يف د :لتيمَ

()8

الع ارة يف د :يف االْم م ُلتمَ على ابعراب الُرع

()7
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بعراب األاَ إزال ي اللبس عن اظتعآف الَاردة على الرتاّيب كمى تق ٌ ـ(ٔ)
التمسػك بػ عنػد علمػا الُ ّػن
قىؿ :كقيىس الشب (ٕ) صحي ه يعي ّد بػو يج ز
ٌ
الُن في الصػ ٌ (ٖ) ,مػن أ ّف(ٗ) اطتػالؼ يػو كقيػىس العلٌػ إالّ أ ّف اظتشػ و بػو أقػَى علػى
ّ
على األاَ يف اليش يو(٘)

()1

ٌٖ٘ حٌعٍّةش ح٤ه١ةَس ٦عةَحد حٌّ٠ةخٍع ٘ةِ ٛةخ كممةٗ حرةٓ ِخٌةه عةٓ حٌىةٛـٚ ٓ١١حٌزٜةَ ْٛ٠عٍةٝ

()2

حٚ٤ي  ٛ٘ٚطوٚ ٜٗ١ٜىهٛي حٌ َ٩عٍٚ ٗ١ؿَ ٗ٠عٍ ٝحُٓ حٌفخعً ـ ٟكَوخطٗ ٓٚةىٕخطٗ .طٕ:ةَ
ح٦كخٌش (ٔٓٔ ٕٓٔ  ٕٔٙأ).
ُحى عٕي ــخي ٚـٌّ ٟع ح٤ىٌش :ل١خّ.

()3

وّخ ٘ ٛعٍ ٗ١ؿّ ٍٛٙح٘ٚ ٓ١١ٌٛٛ٤ة ٛى ْٚحٌّٕخٓةزش ـةٛق حٌ ةَى:ٕ٠ .ةَ :حٌّلٜةٛي ٕٖ٘ٓ:

()4

ٚح٦رٙخؽ ٖٚ ٙ3:حٌظلزَٗ َ١ف حٌظلَ.ٖٕٗ5:5 َ٠
ليست يف د

()5

ـ ٟحٌف :23ٙ:ٕ ٞ١حٌّ٘زّٗ.
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اظتسلك السىب
الطٌرد(ٔ)

ٍ

بُي اظتهمل األوُف وَّْف الثاني
قػػىؿ «ابػػن ال بػػىرم»(ٕ) :كه ػ القيػػاس الػػرم ي ج ػ مع ػ الحكػػم يف الُػػرع

كتفق اإلخىل  :اظتناْ ُ في العلٌ .

حج ن(ٖ):
كاختلف ا أي :علما ُ العربي في ك
ٌ
فقىؿ ق هـ :ليس بحج و؛ ل ٌف مجر ىد ً
الطرد(ٗ) بَجػَد حّػم األاػَ يف الُػرع
ٌ
ٌ
ػو غلب ػ ى الظػ ٌػن بعلّ ػ ٍ جامع ػ ٍ بػػني األاػػَ والُػػرع يف ذلػػك(٘) أال تػػرل أ ٌػك ل ػ
ال ي جػ ي
عللت بطىء «ليس» بع ـ التصرؼ الطراد( )ٙالبطىء في كل [فع وػل غيػ ًر متصػر و
ؼ,
ى
ٌ
ٌ
ٌ
و
اب م ػػىال يطص ػػرؼ بعػ ػ ـ اال صػ ػراؼ الطٌػ ػراد( )5اإلعػ ػراب ف ػػي
متص ػ ٌػرؼ ,كإعػ ػر ى
ػل]( )3ا وػم غيػر متص ٌػرؼ( :)2باليػػا الَُقيػ وذلػك لَجػَد علػ بنػا «لػي » يف ّػ ّػَ
كٌ
َّ اْ ٍم ّذلك
ّ

(ٓٔ)
رد لل نػ ػػا يف إع ػ ػراب
وج ػ ػَاب «لػ ػػَ عللػ ػػت» قَلػ ػػو  :لى ىم ػ ػى(ٔ) كػ ػػىف ذلػ ػػك الطٌ ػ ػ ي
اظتخصَص لعدـ(ٕ)
تصر و يغلػو(ٖ) علػا الظٌػ ٌن أ ٌف بطػىء «لػيس» لعػ ـ التص ٌػرؼ؛
ّ

()1

 :َ:ٕ٠حٗ٤زخٖ ٚحٌٕ:خثَ (َ١ى حٌزخد) ٔ.ٗ25:

()2

ٌّع ح٤ىٌش (حٌف ًٜحٌٔخىّ عَ٘ ـ ٟل١خّ حٌ َى) ٓٔٔ.

()3

ً٘ذ ؿّ ٍٛٙح ٓ١١ٌٛٛ٤اٌ ٝعيَ كـّ ّ١ظٗ ٚرع ٞح٤كٕخؾ ٠ـُٔٚ ّٛةٗٚ .ؿة ُٖ ّٛحٌىَهة ٟؿةي٨ا ٨
عّ٩اٚ .ؿ ُٖ ّٛحٌز٠١خٟٚ ٞٚعّفٗ :َ:ٕ٠ .حٌّلٜةٛي ٘ٚ ٕٕٔ:ح٦رٙةخؽ ٖٚ 53:حٌظلز١ةَ ٗةَف
حٌظلَ.ٖٗٗ5:5 َ٠
«ِـَّ ُى حٌ َى» عٕي ــخي ٚـٌّ ٟع ح٤ىٌشّ :
ِ ْ٤ـَّى حٌ َى ٛ٠ ٨ؿذ ؼٍزش حٌ.ٓ:
ّذا الع ارة يف د ويف أ و ب و ج يها ْقا :لي ٍج ٍ غترد ِ
الطرد بَجَد اضتّم يف الُرع
ّ ّ
ـٌّ ٟع ح٤ىٌشََ ّ١٨ :ىَ.

()7

ـٌّ ٟع ح٤ىٌشََ ١٨ :ىَ.

()8

حٌِ٠خىس ِٓ ــخي.

()9

عٕي ــخي ٚـٌّ ٟع ح٤ىٌشَِٜٕ :ؾ.

()10

ّذا الع ارة يف د ويف أ و ب و ج  :وذلك مَجَد يف لي

()4
()5
()6
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التصػ ٌػرؼ؛ صتػَاز أنػّػو ألمػ ٍر آ،ػ َػر كال ي لػػب عليػػو أ ٌف إعػراب(ٗ) مػػى ال يطصػػرؼ لعػ ـ

(٘)

اال صػراؼ؛ ظتػا قػػاـ بػػو مػػن العلّيػػني أو مػػا يقػػَـ مقامهمػػا( )ٙبػػل ييعلػػم( )5علمػاً يقيط ػىن أ ٌف
«لػػيس» إ ٌمػػى بيطػي ل ٌف الصػػل فػػي الفعػػىؿ البطػػىء؛ال( )ٛلعػػدـ تصػ ّػر و كتعلػػم أ ٌف مػػىال
يطصرؼ إ ٌمى أيعرب ل ٌف الصل في ال مىء اإلعػراب ,جػا ّػَ منهمػا علػى أاػَ
بابو

األاَ

ػتر ػ ػ ٌ ولعلهػ ػػا :وأل ّف ابع ػ ػراب اظتيص ػػرؼ ليصػ ػػر و لرياج ػ ػ ْ األاػ ػػَؿ مػ ػػن
مث الع ػػارة ّ

()ٜ

كإذا ثبػت بطػالف هػره العلٌػ ُِ :علّػ ِ الطّػرد مػ اطٌرادهػى ّمػا عر يَػو عيلػػم -
بال نػػا ل ػػري الُاعػػَ -ػػا أو بػػو [أ ٌف مجػ ٌػرد الطٌػرد لل ّػػم ال ييكتفػػا ب ػ يف نقػػَ حّػػم
(ٓٔ)
األاَ للُرع فال ب ٌ لنقلو إليو من إخىل ٍُ أك ى بى و ليُ مَ عليو ا]
كي ػ ٌؿ علػػا أ ٌف الطٌػرد ال يك ػ ف علٌ ػ ن ,أ ٌػ ل ػ كػػىف علٌ ػ ن(ٔٔ) ل ٌدل إلػػا

ال ٌ كر وىَ(ٕٔ)
ٍ
اتب واألّوؿ مصػر ٌح بػو(ٖٔ) وىػَ
تَقّف الشي على نُسو رت أو مر َ

()1

ٚـٌّ ٟع ح٤ىٌش :ـٍ ّّخٚ .ؿٛحد «ٌَّ١٨« :»ٛى» ح.ٌٝٚ٤
ـ ٟد :رعيَٚ .حٌعزخٍس ـ ٟىٌ :لىُ حٌزٕخء ـّ١خ ًُوَ.

()3

ـٌّ ٟع ح٤ىٌش٠ ٨ :ؽٍذ.

()4
()5

الع ارة يف د :صتَاز أنّو ألمر آ،ر مناْب لو ،وال ي لب عليو وأل ّف إعراب
يف أ و ب و ج :بعدـ

()6

مر يما ق لو
الع ارة يف د :ظتا ّ
عٕي ــخي ٚـٌّ ٟع ح٤ىٌشٔ :عٍُ.

()8

ّذا يف د وقد ْقطت من أ و ب و ج

()9

لي يف د

()10

ّػػذا الع ػػارة يف د وقػػد ْػػقا مػػا بػػني معّػػَ يني مػػن أ و ب و ج والع ػػارة يف د ق ػػَ السػػقا :وإذا ػػت بطػػالف ىػػذه

()11

اظتيصرؼ علم أ ّف غترد الطرد
اليصرؼ م ا ّرادىا من بنا ما ال ينصرؼ وإعراب ّ
العل أي :بنا «لي » لعدـ ّ
«أٔٗ ٌ ٛوخْ عٍش» ـ ٟأ  ٚؽ :أٔٗ وخْ ٌ ٛعٍش.

()12

وٌح ـ ٟد ٔ١ٌٚض ـ ٟأ  ٚؽ  ٚى.

()13

ٌٔ١ض ـ ٟأ  ٚؽ.

()2

()7
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ػمر [وىػػَ الػػدور اظتصػ ّػرح بػػو وّالقتػػا با ػ ٌػَ ومػػا ّأدى لل ا ػػَ
أق ػ ُ والثػػآف [ٔ٘ٛج] مضػ ٌ
(ٔ)
با ٌَ ]

ػيدؿ مػػى
أال تػػرل -أيّهػػا الصػػاٌف للخطػػاب -أ ٌػ أي :الشػػا َف إذا قيػػل ل ػ  :للمسػ ّ
صح دع اؾ ؟
ال ليل علا ٌ

بالطّرد

فيق ػ ؿ :أ ٍف أدعػػي أ ٌف هػػره العلٌ ػ ى علٌ ػ ه فػػي محػػل آخػ ىػر ذػػري مػػا ىػػي علّػ ٌ يػػو

(ٕ)

آخر؟
فإذا قيل ل  :مى ال ليل علا أ ٌ ى أي :العلّ َ [عل ه في محل ى

(ٖ)
األوؿ [فػ ع اه
فيق ؿ :دع ام علا أ ٌ ػى علٌػ ه] فػي مسػألتطى .وىػي احمل ّػَ ّ

دليل علا صح دع اه)ٗ(].
ٌ
ه
ِّ
اظتسيدؿ :مى ال ليل علا أ ٌ ػى أي :العلّػ َ يف احمللّػني علٌػ ه فػي
[فإذا قيل ل أي:

الم عين معىن؟
ِ
ػل](٘) علػا
كل م ػ و منهمػا دلي ه
فيق ؿ  :كج د الحكم مع ى أي :العلّػ في ٌ

أ ٌ ى أي :العلّ َ اظتذَّرة علٌ ي اضتّم( )ٙيف َّ منهما؛ لَجَده عند وجَدىا

فػ ػػإذا قيػ ػػل ل ػ ػ  :ال دالل ػ ػ َ يف وجػ ػػَده يهمػ ػػا معهػ ػػا علػ ػػى العلي ػ ػ عتػ ػػا()ٚ؛ ف ػ ػإ ٌف()3
ّ
[ٗ٘ٔب] الحكم ي ج ( )2م الشرط كمى ي ج م العلٌ  ,فمى ال ليل علا أ ٌف

()1

ّذا الع ارة يف د وما بني معَّ يني لي يف أ و ب و ج

()2

الع ارة يف د :ذري ما ؿتن يو

()3

حٌِ٠خىس ِٓ ــخيٚ .ل ٌٗٛلزٍٗ« :ـبًح لِ ٌٗ ً١خ حٌيٌ ً١عٍ ٝأٔٙخ أ ٞحٌعٍش» ٓم ِٓ ٢ى.

()4

حٌِ٠خىس ِٓ ــخي.

()5
()6

ّذا الع ارة يف د وقد ْقا ما بني معَّ يني من أ و ب و ج وزاد يها :قد ُعرؼ لو أيُ :علم

يف د :لل ّم و«منهما» ليست يها

()7

الع ارة يف د :ال دالل يف وجَدقتا معها على العلي عتما
وٌح ـٌّ ٟع ح٤ىٌشٚ ,عٕي ــخيّ :
اْ.

()9

عٕي ــخي ٚـٌّ ٟع ح٤ىٌش :لي ٛ٠ؿي.

()8
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أ ٌف الحكػػم يثبػػت ب ػػى :بالعلّػ
(ٗ)

(ٔ)

ػل الػػرم هػ (ٕ) أي :الُػػرعُ ّػػذا «ىػػَ» ّػػذا
فػػي المحػ ٌ

في أي :الُرِع ّما ىَ شاف العلّػ إذا ػت اضتّػم يف الُػرع

(ٖ)
والظاىر [ىي] أي :العلّ
(٘)
الُرع عند قياـ علّ األاَ أيضاً

ػيدؿ علػى [ٓ٘ٔأ] َّعػػا علّػ ً يهمػا :ك ػػى علٌػ ن ,لػذا ُزتػػَ ػا الُػػرع
فيقػ ؿ اظتسػ ّ
()ٙ
على األاَ يف حّمو
فإذا قيل ل  :كمى ال ليل علا ك ى عل ن وَِفَ ال يَّف شر اً
()ٚ
ػل م ػ و كج ػ ت في ػ  ,ولػػي ذلػػك
ػ
ك
فيق ػ ؿ :كج ػ د الحكػػم مع ػػى فػػي
ٌ
للشرط؛ إذ شانو ْق ُد اظتشروط عند قده ّأما عند وجَده يجَز الَجَد والعدـ
فيصير الكالـ دكران؛ ألنّو أ ت اضتّم ا وأ يها بو

حجػ ه كاحتجػ ا علػػا ذلػػك بػػأ ٍف قػػىل ا :الػ ليل
كقػػىؿ قػ هـ :إ ٌػ أي :الطّػ َػرد ٌ
ادهى يف أ راد اظتعلَؿ ك المتي ى مػن الػطقض( )3بيخلّػف بعػض
صح العلٌ اطٌر ي
علا ٌ
(ٓٔ)
()ٜ
ّانت
لذا
هطى
د
ج
م
اليعليَ
كهرا
بعض أ رادىا عن تعليلها
حج ً
ه
ّ
(ٔٔ)
عج ػ يا المعت ػػرض عػػن الُػػرؽ بػػني اظتَ ػػعني [ٜٔٔد]
كربٌمػػى ق ػػىل ا يف إ اتػػو ٍ :

صح العلٌ ؛ إذ لَ َف تّن علّ ً عتما ألبدى رقاً
دليل علا ٌ
اظتطّرد يهما العلّ ُ ه

كربٌمى قىل ا يف إ اتو :إنّو عه من القيىس لصدؽ تعريُو عليو ف جو أف

()1

ليست يف د

()2

ْقطت من أ و ب و ج

()3

زيادة يقيضيها السياؽ

()4

الع ارة يف د :الذي ىَ أي :اضتّم
يها

()5

يف د «أي الُرع» وما بعده لي

()6

الع ارة يف د :يقَؿ اظتسيدؿَّ :عا عل هَ دليَ زتلو على ػتَ اضتّم

()7

ْقطت من أ و ب و ج

()8

ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :حٌٕم.ٚ

()9

يف د :النقض أي :اببطاؿ

()10

يف د :الدليَ

()11

«يف إ اتو» لي يف د
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يك ػ ف حج ػ ن كػ ػْػػائر القيػػاس الصػػحي (ٔ) ,فىل اجػػو في ػ (ٕ) أي :الطّػ ِ
ػرد ليعي ػ ّد بػػو
ٌ

(ٖ)

إخىل ه -باظتعجم  -أك ى بى ه ليقَى جان و
ِ
صح
ضتجيّيو :بأ ٌ م جعل ا الطٌرد دليالن علا ٌ
الك يؿ من ح َج ِع االحيجاج ّ
كر ٌد ٌ
ي
(٘)
ػالف
فس ػ ى ػػني الق ػَلني ختػ ٌ
العلٌ ػ لعمَمػػو كادع ػ ا هطػػى أي :يف الطّػػرد أ ٌػ العلٌ ػ ي
ِ
ػح العلٌػ لعمَمػػو أف
كذلػػك أنػّػو لػػيس مػػن ػػركرة ك ػ أي :الطّػػرد دلػػيالن علػػا صػ ٌ
(ٗ)

()ٙ
ػري دليلػػو ى ػػَ
ػ
ذ
ػو
ػ
ن
َّ
ػن
ػ
م
ػم
ػ
ع
أ
ػي
ػ
ش
ال
ػ
ا
ػَ
ػ
ي
دل
ف
أل
؛
ػ
ػ
ل
الع
ػرد
ٌ
ي
ّ
ُّ
يكػ ػ ف هػ ػ أي :الطّػ ُ
ّ
َ
أوُف( )5ب ػػل يطبغ ػػي :كتػػب اػػناع ً أف يثبتػ ػ ا العلٌػ ػ عت ػػا( )ٛبدليل ػػو ث ػػم يػ ػ لٌ ا عل ػػا

صػػحت ى أي :العلّػ ( )ٜبػػىلطٌرد ننػّػو دليػػَ اػ ّ العلّػ ؛ ل ٌف الطٌػرد أي :النظػ َػر إليػػو ظػ هػر
و
ثىف(ٓٔ) من اظتناظر(ٔٔ) بع ثب ت العلٌ
كر ٌد الثى ي منها :بأ ٌف العجا عن تصحي العلٌ عط المطىلب باليص ي
ي
دليل فسىدهى(ٖٔ)؛ إذ لَ ّانت ا ي ً ألقامو

()1

«لصدؽ تعريُو عليو» و «ّسائر القياس الص ي » لي يف د

()2

عٕي ــخي ٚـٌّ ٟع ح٤ىٌش :وّخ ٌ ٛوخْ ـ.ٗ١

()3

«ليعيد بو» لي يف د

()4

يف د :جان ها

()5

ليست يف د

()6

«أي الطرد» لي يف د

()7

ـ ٟحٌف :22ٔ:ٕ ٞ١أ٨ ّٚاٚ .حٌعزخٍس ـ ٟىّ :
 ْ٤ىٌٛ ً١لش حٌٟ٘ء ؼ َ١ىٌ ً١ع.ٕٗ١
ولعلها :يف نُسها

()8

ّذا يف د ويف أ و ب :يف ت يي ها ويف ج ذري وا

()9

«أي العل » لي يف د

()10

ـٌّ ٟع ح٤ىٌش ٌَ :ٔ :رخَْ .

()11

ـ ٟحٌٕٔن :حٌٕخهٌَٚ .عًّ ِخ أػزظٗ ٘ ٛحٌٜٛحد.

()12

ليست يف د

()13

عٕي ــخي ٚـٌّ ٟع ح٤ىٌش :عٍ ٝـٔخى٘خ.
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(ٕٔ)

ػيدالؿ
دتسػك» -أي :أ،ػ ٌذ واْ ٌ
تمس ه
ي
كر ٌد الثىلث منها :بأ ٌ ٌ
ك -بالينَين مصػدر « ّ
دليَ نُسو؛ ظتا يلامو من ال ّدور وْػْ ِق الشػي
بىلطٌرد في إثبىت الطٌرد والشي ال يَّف َ
وتاِ ،ره عنهػا و ّاحت ِػاد الػدليَ واظتػدلَؿ(ٔ)؛ فػإ ٌف مػى فيػ إخىلػ ه أك ى ػبى ه لػم يكػن
على نُسو ّ
ٍ
حجػ ً لم ػى في ػ مػػن
حج ػ ن؛ لك ػ قيى ػىن لقب ػىن كتسػػمي ن -عطػ ُ
يػػو ٌ
ػف رديػػف -بػػل ّػػاف ّ
ػاؽ الُػػرع [ٜٔ٘ج] باألاػػَ كلػػيس ذلػػك
اإلخىل ػ كالشػػب المغلٌ ػو علػػا الظٌػ ٌن إضتػ َ

الظّ ُّن م ج دان في الظٌ ٌنّ :ذا والظاىر «يف الطرد»(ٕ)؛ أل ّف الّالـ يو أي :لػي
(ٖ)
حج ن لُقد ْ ها ا ت ا.
ما ي لب على الظّ ّن ف جو أف ال يك ف الطّ ُرد ٌ

يػو مػا

()1

الع ارة يف د :والشي ال يَّف دليَ نُسو؛ ظتا يو من احتاد الدليَ واظتدلَؿ

()2

وٌح عٕي ــخي .لخي حرٓ حٌ ١ذ ٕٚ :22ٕ:ـٔٔ ٟن «ـ ٟحٌ »ٓ:رخٌّ٘خٌش حٌّعـّش٘ٚ ,ة ٛطلَ٠ةؿ ٨
ٗهٍّ .
الع ارة يف د :ولي الطرد ّذلك أي :يو ما ي لب على الظن

()3
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اظتسلك الثىمن

من مسالك العل

إبطاؿ ً
الفىرؽ بني األاَ والُرع
إلغىءيُ :
كه بيىف أ ٌف الفرع لم يفىرؽ الصل إالٌ فيمى ال(ٔ) يؤثر يف القياس فيلاـ

ا تراك مى يما َْاه

مثىلػ قيػػىس الظػػرؼ علػػا المجػػركر فػػي الحكػػىـ(ٕ) بجػػىم أ ٍف ال فػػىر ىؽ
احملمَؿ عليو مست يىف فػي جميػ الحكػىـ,
بيط مى ,فإ ٌ مى [٘٘ٔب] أي:
احملمَؿ و َ
َ

كإ ٌمى كق الخالؼ في هػره المسػأل أيَّ :نػو مقيسػاً عليػو ػنذا أُل ػي الُػارؽ بينهمػا
ت القياس لَجَد اصتام [ٔ٘ٔأ]

()1

ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ« ٚ .ٌُ :ـ ٟحٌم١خّ» ٌ ْ١ـ ٟى.

()2

عٕي ــخي ر١خ ٝرعي «ـ »ٟـة ٟؿّ١ةع ٔٔةن ح٨لظةَحف .أ :ٞـة ٟحٌظمةيَ ٚحٌظةؤهٚ َ١حٌظعٍ١ةك ٚحٌظٓٛةع
ّ
 ْ٤حٌَ:ؾ ِ٘ ٛخ َكَُٔٓ ـ ٗ١اهٙةخٍ «ـة »ٟوّةخ ٘ةِ٘ ٛة ٍٛٙـة ٟوظةذ حٌٕلةخس.
رّٙخ ى ْٚؼَّ٘١خ
:ٕ٠ةةَِ :ؽٕةة ٟحٌٍز١ةةذ حٌمخعةةيس حٌظخٓةةعش (أّٙةةُ ٠ظٔةةع ْٛـةة ٟحٌ:ةةَؾ ٚحٌّـةةَِ ٍٚةةخ ٠ ٨ظّٔةةع ْٛـةةٟ
ؼَّ٘١خ) ٚ 2ٓ2حٗ٤زخٖ ٚحٌٕ:خثَ (حٌَ:ؾ ٚحٌّـَٚ .ٖ٘ٓ:ٔ )ٍٚل« :ٌٗٛـ ٟح٤كىخَ» ٌِ ْ١ظٕخ ا
ـ ٟى.
551

ذكر الق ادح في العلٌ

(ٔ)

ىذه تررت

بالنَف والقاؼ والضاد اظتعجم

مط ى الطٌػ ٍقض

قػػىؿ «ابػػن ال بػػىرم» فػػي «ج ل ػ »(ٕ) -بُػػي اصتػػيم واظتهمل ػ  -أي :يف رْػػاليو
اظتسماة بػ«ابعراب عن جدؿ ابعػراب» :كهػ أي :الػنقض كجػ د العلٌػ كال حكػم(ٖ)
ُ
ّ
ى
وىذا اليعريف لػو علا مرهو(ٗ) من ال يرل تخصيص العلٌػ بػ عض األ ػراد(٘) لَجػَب
نقض عتا
ا ّرادىا نذا وجدت وجد اضتّم يخلُو عنها م وجَدىا ٌ
ط
كقىؿ في(« )ٙأصػ ل »( :)5الكثػركف مػن علمػا العربيػ علػا أ ٌف الطٌػرد ػر ه

ِ
ػرد اظتعي ػػب
ف ػػي العلٌػ ػ  ,وإالّ َف يّ ػػن علّ ػ ً لُق ػػد اظتش ػػروط عنػػد ْق ػػد شػػر و كذل ػػك أي :الطّػ ُ

ػل م
لي ققها أف ي ج الحكم اظتعلَّ ا عط كج دهى فػي ك ٌ

ػ  ,ال ييخلػف عنهػا

()1

ق ػَادح العلّ ػ ى ػػي األم ػػَر اظت طل ػ للعل ػ وق ػػد ا،يل ػػف يه ػػا األا ػَليَف م ػػا ب ػػني مطي ػػَ وؼتيص ػػر ،وق ػػد ّردوى ػػا إُف اظتنػ ػ
واظتعار ػ ينظػػر :احملصػػَؿ ٘ ،ٕٖ٘:واب ػػاج ٖ ،ٛٗ:ور ػ اضتاجػػب ٗ ،ٗٔٛ:ورت ػ اصتَام ػ  ،ٜٙوالي ػػري شػػرح
االي رير  ،ٖ٘ٗٗ:ٚحاشي العطار ٕٖٖٜ:
ح٦ؼَحد (حٌف ًٜحٌظخٓع ـ ٟح٨عظَح ٝعٍ ٝحٓ٨ظي٨ي رخٌم١خّ) ٓٚ .ٙلةي ًوةَ ـة٘ ٟةٌح حٌفٜةً
حٌمٛحىف حٌظ١ٓ ٟؤطً ٟوَ٘خ .اّ ٨
أْ حٌٔ ٟ١ٛ١ؼ َّ١طَط١زٙخ ٟ٘ٚ .عٕي حرٓ حٔ٤زخٍ ٞوّخ ٍ٠ة :ٟـٔةخى
ّ
ّ
ح٨عظزةةخٍ ـفٔةةخى حٌٟٛةةع ـةةخٌمٛي رخٌّٛؿةةذ ـةةخٌّٕع ٌٍعٍةةش ـخٌّ خٌزةةش رظٜةةل١ق حٌعٍةةش ـةةخٌٕمٞ
ـخٌّعخٍٟش.
 :َ:ٕ٠حٌّلٜٛي ٘ٚ ٕٖ5:ح٦رٙخؽ ٖٚ 3ٗ:كخٗ١ش حٌع خٍ ٕ.ٖٗٔ ٖٗٓ:

()4

يف أ و ب و ج :رأي

()5

لي يف د

()6

ْقطت من أ و ب و ج

()2

()3

()7

ٌّع ح٤ىٌش (حٌف ًٜحٌٔخرع عَ٘ ـ ٟو ْٛحٌ َى َٗ١خ ا ـ ٟحٌعٍش) ٕٔٔ.
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ل(ٔ) مػى أ ػط إليػ الفعػل(ٕ) ػاعالً ّػاف أو نائَػو
لدورانو عليها وجَداً و ّده كرفػ كػ ٌ
(ٖ)
أو مل قاً بالُاعَ ل ج د علٌ اإل طىد[ ,اظتقيضي للر عند وجَدىا]

ك صػ ػ ً
ػل مفع ػ ػ وؿ أي :ب ػػو؛ ألنّػػو اظتػ ػراد عن ػػد إ ػػالؽ لُػ ػ «مُع ػػَؿ» ّم ػػا يف
ػو كػ ػ ٌ
«اظت »(ٗ) وألنّو الذي يق عليو الُعَ
للنصب

كقىػ ى فضػػل ن :زائػػداً علػػى رّػ ابْػػناد؛ ل جػ د علٌػ كقػ ع الفعػػل عليػ اظتقيضػػي

كإ ٌمى كىف الطّػرد ػرطىن للعلّػ ؛ ل ٌف العلػ العقليٌػ (٘) ال تكػ ف إال مطٌػردة ًُ
ػدت وجػ ػػد كال يج ػ ػ ز أف ي ػ ػ خل ى التخصػ ػػيص ُُ ب ػ ػ عض أ ػ ػراد اظتعلػ ػػَؿ()ٙ؛
وإذا وجػ ػ ْ
()ٛ
ألنػّػو( )5حت ّّػ ٌػم وإل ػػا ٌ ال ظتقػ ٍ
ػيض فكػػرلكّ :العلّػ العقليّػ ( )2يمػػا ذُّػػر يهػػا العلٌػ ي
العلٌ ي الطح يٌ ُُ ال يد،لها اليخصيص

كق ػػىؿ قػ ػ ـ :ل ػػيس أي :الطّػػرد بش ػ و
ػرط يف العلّػ ػ مطلقػ ػاً فيجػ ػ ز أف يػ ػ خل ى
ُ
ه

(ٓٔ)
ػل عل ػػا
التخصػػيص ,ويُّػػي العلّ ػ َ َُهتػػا يف األعػ ّػم األذلػػب ؛ ل ٌ ػػى أي :العلّ ػ َ دليػ ه
الحكم بجعل و
جىعل :وا ِ ذلك الُػن فصػىرت بمط ػال اال ػم العػىـ الصػادؽ علػى

ما َؽ الَاحد من ذري حص ٍر يف أنّو ال كتب تعميمو عقالً صتمي األ راد بَ كتَز ختصيصػو

()1

ْقطت من أ و ب و ج

()2

ُحى عٕي ــخي ٚـٌّ ٟع ح٤ىٌش :ـ ٟوً ِٟٛع.

()3

زيادة من د

()4

ِؽٕ ٟحٌٍز١ذ (حٌزخد حٌٔخرع) ٗٚ .35ل« :ٌٗٛوّخ ـ ٟحٌّؽٕ ْ١ٌ »ٟـ ٟى.

()5

ـ ٟد  ٚى :حٌفعٍ١ش.

()6

حٌّٛحلؿ َٗٚ ٖ5ف حٌّٛحلؿ ٕ.ٖ3:

()7

أ :ٞحٌ٘ؤْ.

()8

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :ال مقيضى ويف الُيض ٕ ٜٜٜ:ألعا ّانت حتّماً وإل ا ل ري ٍ
مقيض

()9

ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :حٌفعٍ١ش.

()10

الع ػػارة يف د :ألنػػو حت ّّػ ٌػم وإل ػػا ٌ ال ظتقػ ٍ
ألعػػا ليسػػت مالزميهػػا أمػراً عقليػاً حػ نتينػ ذلػػك
ػيض وقيػػَ كػَاز اليخصػػيص ّ
معها
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ب عضػػها؛ أل ّف عمَمػػو ظػػاىري ال قطعػػي فكمػػى(ٔ) يجػ ز تخصػػيص اال ػػم العػػىـ بقصػػره

علػػى بعػػض أ ػراده فكػػرلك مػػى كػػىف فػػي معطػػىه مػػن العلّػ اصتعليّػ كتػػَز ختصيصػػها ككمػػى
التمسك بىلعم ـ المخص ص بػ عض أ ػراده ظتق ٍ
اليمسػك
يج ز
ٌ
ػيض لػو فكػرلك كتػَز ّ

بىلعلٌ المخص ص كام أ ّف ّالً من األمر ظ جاز ختلُو
كعل ػ ػ ػػا الكؿ أي :ع ػ ػ ػ ِ
ػدـ ج ػ ػ ػَاز ختصيصػ ػ ػػها(ٕ) ق ػ ػ ػػىؿ «ابػ ػ ػػن األن ػ ػ ػػاري» ف ػ ػ ػػي
ٌ
ت يف ل ػ اضتجػاز
«الج ؿ»(ٖ) :مثػىؿ [ٓٔٙج] الػطقض أف يقػ ؿ اظتس ّ
ػيدؿ :إ ٌمػى بيطيػ ٍ
عاؿ» علماً ٍ
رقىش» [ٕٓٔد] ؽتا على وزف « َ ِ
حراـ» ك « ً
« ً
قطىـ» ك « ً
ظتءنث

صػَ بػني مػا آُ ،ػره
اب مػاال ينصػرؼ مطلقػاً ومػنهم مػن ّ
ّأما دتيم منهم من أعربو إعػر َ
را ٌ وذريه
ػَي
وإّفتػػا بنػػاه اضتجػػازيَف الجتمػػىع ثػػالث علىػ ول ,كهػػي التعريػػف كالتأ يػػث اظتعنػ ّ
اعلَ ٍ»(٘) تقديرياًّ()ٙ
معدوؿ عن « َ ِ
لَّنو علماً ظتءن ٍ
ث كالع يؿ(ٗ) ألنّو
ٌ
فيقػ ػ ؿ( )5اطتص ػػم :ه ػػرا اليعلي ػػَ يط ػػتقض ب ػ ػ«أى ٍذربيج ػػىف» :جيم ػػو ارْ ػػي ()3
ّ
ى
يّيب بَّ من اصتيم والّاؼ اْم ٍ
بلد بػ« ارس»()2
َ

()1

يف أ و ب و ج وظت األدل  :وّما

()2

وٌح ـ ٟد ٚـ ٟأ :طوٙ١ٜخٚ .ـ ٟؽ :طوٙ١ٜٜخٚ .ـ ٟى :طوٍّفٙخ.

()3

ح٦ؼَحد ٓٚ ٙأعخى حٌظّؼ ً١رٌٙح حٌّؼً ـٌّ ٟع ح٤ىٌش ٖٔٔ.

()4

وىذا اليعليَ مذىب اظتبد ّما يف قت اعتَام ٜٖٔ:

()5

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :عدال
ـةة ٟحٌٕٔةةن ٨ :طمةةي٠َ٠خاٚ .ـةة ٟحٌفةةٚ :ٔٓٓٓ:ٕ ٞ١حٌعةةيي عَـةخ ا عٍّةةش طميّ٠َ٠ةةشٚ .ـةةّ٘ ٟةةع حٌٛٙحِةةع
ع عةٓ ؼ١ةَّٖ ّ
ٔ :3ٔ:حٌعيي َٛ ٛ٘ٚـه ٌف:خ ا أ ٌٝٚرخٌّّٔ ٝاٌ ٝآهَ ٛ٘ٚ .ـةَ ٌ
 ْ٤أٛةً حٓ٨ةُ
أ٠ ّ٨ىِ ْٛوَؿخ ا عّخ ٔ٠ظلمٗ رخٌٟٛع ٌف:خ ا أ ٚطميَ٠حا.
عٕي ــخي :ـظمٛيٚ .ـ ٟى :ـٕمٛي ٌ٘ح.
لخي حرٓ حٌ ١ذ ُٕٚ : ٔٓٓٓ:عُ رعّ ٞ
أْ ؿ ّٗ١ـخٍٓ١شٚ ,رع ٞأْ حٌزخء ـخٍٓ١ش ٚوّ٘٩خ ؼَ١

()6

()7
()8
()9

ػزض.
ِ :َ:ٕ٠عـُ حٌزٍيحْ (أًٍر١ـخْ) ٔٚ ٕٔ3:طخؽ حٌعَِ ّٚخىس (أًٍر١ـخْ) ٖٗ.ٔٙٓ:
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ثالث ًعلى ول العلميّػ واليانيػث والعجمػ بػل أكثػر وىػَ الرتّيػب اظتاجػي
فإ ٌف في
ى
مػػن «أذر » و «جػػاف»(ٔ) كلػػيس بمبطػػي قػػد انيقضػػت العلّػ [ٔ٘ٙب]؛ وجػػدت م ػ
ْق ِد اضتّم(ٕ)
قىؿ :كالج اب عن الطقض ,أف يمط مسأل الطقض إف كػىف في ػى [ٕ٘ٔأ]
احيماؿ مط ً ِ
وجَد العلّ يما نقضت بو أك ي ف (ٖ) الطقض يهػا بػىللفظ يف العلّػ بايػادة
ُ

قيػ ٍػد يهػػا(ٗ) نتن ػ الػػنقض بػػذلك أك بمعطػػا فػػي اللفػػظ يهػػا ّػػاف مانع ػاً لشػػمَؿ اػػَرة
النقض

(٘)

فىلمط مثل أف يق ؿ()ٙ
اظتسيدؿ :إ ٌمػى جػىز الطصػو يف اظتعػرؼ ب ػ«أؿ» نع ِ
ػت
ّ
ّ

ِ
ػف» حمػالن أي :إت اعػاً علػا الم ػ
نعت اظتنادى اظت ػ ِّ فػي حػ « :يػى زيػ ي الظري ى
كصف لمطىدل و
مفرد مضم ـ ٍُ()3
ه
لػ«ز ٍيد» -وىَ النصب -ل ٌ

()ٚ

()1

ٚلي طزع حرٓ حٌ ١ذ ٕ ٔٓٓٔ:حرٓ ع ْ٩ـة ٟأّٔةٗ َِ ّوةذ ِةٓ «أًٍ رة« ٚ »ٟؿةخْ» ٠ٚئ٠ةي ِةخ ً٘ةذ
اٌّ ٗ١
أْ ِخ ٍ ّوذ طَو١زخ ا ِِؿ١خ ا ٠ـذ أْ ٠زٕ ٝؿِإٖ حٚ٤ي عٍ ٝحٌفةظق ِةخ ٌةُ ٠ىةٓ آهةَٖ ٠ةخءٚ .حرةٓ
حٌ ١ذ لي ٍؿّ ةق ـةظق حٌةٌحي ٓٚةى ْٛحٌةَحء ـةٟ ٟةز ٗٚ .ـةِ ٟعـةُ حٌزٍةيحْ حٌةَحؿق عىٔةٗ ٚأّٔةٗ
َِ ّوذ ِٓ « ْأً ٍَ» « ٚر١ـخْ»٠ٚ .ئّ٠يٖ ّ
أْ حٌٕٔزش اٌ« ٗ١أًٍ.» ّٞ

()2

:ٕ٠ةةةةةَ :حٌوٜةةةةةخثٚ ٔ3ٓ ٔ52:ٔ ٚحٌٍزةةةةةخد ٔٗٚ ٘ٔٙ:ةةةةةَف حٌىخـ١ةةةةةش ٌٍَٟةةةةةٔ5ٓ:ٔ ٟ
َٗٚ ٔٔٗ:ٖٚف ٌٗ ٍٚحٌٌ٘ذ ٔ٘ٗ ٕ٘ٗ ّ٘ٚع حٌٛٙحِع ٔٚ .ٗ3:لي ِؼّةً حرةٓ حٔ٤زةخٍ ٞـةٟ
ٌّع ح٤ىٌش ٖٔٔ رّؼخٌ ٓ١آهٌٍَّٔ ٓ٠ؤٌش.
يف أ و ب و ج :بد

()4

«رِ٠ةةخىس ل١ةةي ـٙ١ةةخ» :ـةة ٟأ  ٚد :رِ٠ةةخىس ـٙ١ةةخ ل١ةةيٚ .ـةة ٟؽ :رِ٠ةةخىس ـٙ١ةةخ ل١ةةًٌٚ .عةةًّ ِةةخ أػزظةةٗ ٘ةةٛ

()3

حٌٜٛحدٚ .ل« :ٌٗٛرِ٠خىس ...رٌٌه» ٌ ْ١ـ ٟى.
()5

الع ارة يف د :يها ّاف مانعاً ال راد العل  ،يعارض اظتقيضي واظتان

()6

وٌح ـ ٟك١يٍ ٚآظخٔزٛي  ٚح٦ؼَحدٚ ,عٕي ــخي :طمٛي.

()7

يف أ و ب و ج :الَ

()8

 :َ:ٕ٠حٌعٍةً ٕٓٓ ٚأٓةَحٍ حٌعَر١ةش ٕ٘ٓ ٚحٜٔ٦ةخؾ  ١ ٕ3ٓ ٕ52ؿةٛىس ِزةَٚن ٚحٌٍزةخد
ٔ.ٖٖٖ:
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فيق ػػىؿ م ػػن جان ػػب اطتص ػػم(ٔ) نقضػ ػاً :ه ػػرا اليعلي ػػَ يط ػػتقض بقػ ػ ل م« :ي ػػى أيٌ ػػى
ػف لمطػىدل مف و
ػرد مضػم وـ
الرجل»؛ ػن ّف العلّػ وجػدت دوف اضتّػم؛ فػإ ٌف الرجػل كص ه
ي

كال يج ز في الطصو(ٕ).

فيق ؿ(ٖ)
اظتسيدؿ :ال سػلٌم عػدـ جػَازه؛ ل ٌػ يجػ ز الطصػو علػا مػرهو
ّ
من يرل ج ازه(ٗ) د النقض ن اليخلّف يما أُورد با ّراد اضتّم يو ّما قاؿ:
النصب(٘)
ِ
النقض علا مرهو من يرل ج ازه :أي:
كييمط أي:
ُ
()ٙ
ػل
ػ
ك
:
أ
ػ
ت
المب
ػ
ح
ػي
ػ
ف
كمثػػاؿ الػ ف للػػنقض بػػىللفظ ,مثػػل أف يقػ ؿ القائػػَ
ٌ
ٌ
ا وم عريت -بيشديد الرا  -أي :أ،لييو من الع امل اللفظي لفظىن أك تق يران()5

ٌى
فيقػىؿ نقضػاً لل ػ ّد :هػػرا اضتػ ّد( )ٛيطػتقض بقػ ل م« :إذا زيػ ه جػىء ي أكرمتػ »,

()2
تعريو عنها فليس مبت أن,
فػ«زي ه » يو ق ٌ
تعرل عن الع امل اللفظي  ,كم هراّ :
(ٓٔ)
ٍ
منقَض بو
يُسره ما بعده اضت ّد
ٌ
اعَ حملذوؼ ّ
مبت أن ,بَ ٌ
()1
()2
()3
()4

«من جانب اطتصم» لي يف د
ٍ ٛ٘ٚأ ٞحٌـّٚ .ٍٛٙعٍٍّّ ٖٛ
رؤْ «أّ٠خ ا» طيهً ٍٛٚش أٌ ٝيحء ِةخ ـ١ةٗ (أي) ـٜةخٍص ِعةٗ وخٌ٘ةٟء
حٌٛحكي ــَِ ٜـَ ٜحٌّفَى :َ:ٕ٠ .حٌعًٍ ٕ٘ٓ ٚأَٓحٍ حٌعَر١ش ٚ ٕٓ3حٌٍزخد ٔ.ٖٖ5:
وٌح ـ ٟح٦ؼَحدٚ ,عٕي ــخي :ـظمٛي.
« ... ٍُّٔٔ ٨ؿٛحُٖ» عٕي ــخي ٚـ ٟح٦ؼَحد ٍُٔٔ ٨ :أّٔٗ ٠ ٨ـ ُٛـ ٗ١حٌٕٜذ.

()5

ٍ ٛ٘ٚأ ٞحٌّخُٔ .ٟلةخي حٌِؿةخؽ ـةِ ٟعةخٔ ٟحٌمةَآْ (حٌزمةَسٚ :ٕٕ2:ٔ )ٖٔ٘ :أؿةخُ حٌّةخُٔ ٟأْ
طىٛ ْٛفش أٜٔ ّٞزخا ٌٖ٘ٚ .ح٦ؿخُس ؼِ َ١عَٚـش ـ ٟوة َ٩حٌعةَد ٌٚةُ ٠ـةِ أكة ٌي ِةٓ حٌٕلةٓ١٠ٛ
ٌ٘ح حٌٌّ٘ذ لزٍٗ  ٨ٚطخرعٗ عٍ ٗ١أكي رعيٖ ـٌٙح ِ َٚف ِةًَٚي ٌّوخٌفظةٗ وة َ٩حٌعةَد ٚحٌمةَآْ
ٓٚخثَ ح٤هزخٍٗ :َ:ٕ٠ٚ .ةَف حٌظٔةٚ ٗٓٓ:ٖ ً١ٙحٍط٘ةخؾ حٌ٠ةَد ّٗ٘ٚ ٕٔ2ٗ:ةع حٌٛٙحِةع
ٖٚ ٘ٓ:حٌّٜخىٍ حٌٔخرمشٚ .ل« :ٌٗٛوّخ لخي ّٕ٠ٚع ...حٌٕٜذ» ٓم ِٓ ٢ى.

()6

يف د :اظتسيدؿ

()7

 :َ:ٕ٠حٌعًٍ ٖ٘ٔ ٚحٌظ٠َٜق ّٔ٘ٚ ٔ32:ع حٌٛٙحِع ٕٚ .ٙ ٘:لي ٍ ّىٖ حٌٔٚ ِٓ ٟ١ٛ١ؿٙة:ٓ١
ّ
أْ حٌعخًِ ٌ٘ ٛف ٛ٘ٚ ٟ:حٌوزَ .أٔٗ  ًّ٘٠حٌّ٠خٍع حٌَّـٛع.
يف د :اليعريف

()9

ـ ٟأ  ٚؽ ٚك١يٍ.ِٓ :

()10

يف د :منقَض بعدـ ا راده

()8
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ػرت
فيق ؿ يف د عؤٙٔ[ :ج] ق ذك ي
ػرت فػي الحػ ٌ مػى يػ ف الػطقض ػا ذّ َ
ػت« :لفظػىن أك تقػ يران» كهػ أي« :زيػ ٌد» [إف](ٔ) تعػ ٌػرل :جتػّػرد عنهػا لفظػىن لػػم
ل ٌػي قلػ ي

ٍ
ييجرد تق يران؛ ألنّو اعَ ٍ
ػتذوؼ؛ ل ٌف(ٕ) التق ير« :إذا جىء ي زيػ » لػم
عَ
يتع هرْ :
لم يَجد اضت ّد(ٖ) ال ينيقض بو(ٗ)

(٘)
ػيدؿ :إ ٌمػػى
كمثػاؿ الػ ف بمعطنػا فػي اللفػػظ اظتػذَّر للعلّػ أف يقػ ؿ( )ٙاظتس ّ
مررت باي و ()5
ػىـ
يكتو» في ح  « :ي
ػب» مق ى
ي
إ ٌمى ارتف « ي
يكتو»؛ لقيىمػ أي« :يّي ُ
مقىـ اال م ,كه «كىتو» يف الَاُي ()3
ى
ّ
ه

فيقػػىؿ :يطػػتقض ب ػ«مػ ي ()2
و»؛ ػػن ّف العلّػ -وىػػي قيػػاـ الُعػػَ مقػػاـ
ػررت برجػ وػل ىكتىػ ى
االْم يف الَاُي  -مَجَدةٌ ّما قػاؿ :لقيىـ «كتو» مقىـ « و
كىتو» ,كليس(ٓٔ) أي:

ى

ّيب» بمرف وع ,انيقضت العلّ
« َ

ى

فطق ؿ(ٔ) يف د عو :قيىـ الفعل مقىـ اال م يف الَاُيّ أو اضتاليّ أو اطتبيّ إ ٌمى
إ ٌمػػى يك ػ ف م جب ػىن للرف ػ للُعػػَ(ٕ) إذا كػػىف الفعػػل معرب ػىن ,كه ػ الفعػػل المضػػىرع,

()1

حٌِ٠خىس ِٓ ــخيِٚ .ىخْ حٌِ٠خىس ـ ٟى :لي.

()2

وٌح ـ ٟح٦ؼَحدٚ ,عٕي ــخي :ـبْ.

()3

وٌح ـ ٟحٌٕٔن.

()4

ـ ٟى :ـ٠ ٩م :َ:ٕ٠ .ٌٗ ٝ٠أَٓحٍ حٌعَر١ش ٚ 53حٜٔ٦خؾ (حٌّٔؤٌش ١ ٗٓ ٚ ٗٗ:ٔ )٘ :ؿةٛىس

()5

ِزَٚن ٚحٌٍزخد ٔ.ٕٔ٘ ٕٔٗ:
ْقطت من أ و ب و ج

()6

عٕي ــخي ٚـ ٟح٦ؼَحدِ :ؼً أْ ٠مٛي.

()7

عٕي ــخي ٚـ ٟح٦ؼَحد :رَؿً.

()8

أْ ح٤وؼَ ٓ٠عٍّ ٝ
«ـ ٟحٌٛٛف١ش» ٌ ْ١ـ ٟى َِّٚ .ـ ٟحٌّٔؤٌش (ٕٔ) ّ
أْ ٍحـعٗ حٌظـةَّى ِةٓ حٌـةخَُ
ٚحٌٕخٛذٚ .حٌزٌ ْٛ٠َٜم١خِٗ ِمةخَ حٓ٨ةًُ٘ٚ .ةذ حٌىٔةخث ٟاٌة ٝأّٔةٗ حٍطفةع رلةَٚؾ حٌّ٠ةخٍعش.
 :َ:ٕ٠حٌىظخد (رخد  ٚؿٗ ىهٛي حٌَـع ـة٘ ٟةٌٖ ح٤ـعةخي حٌّ٠ةخٍعش ٌٓ٥ةّخء) ٖٚ 2:حٌّمظ٠ةذ
(رخد طـَ٠ي اعَحد ح٤ـعخي) ٕٚ .٘:طٕ َ:ح٦كخٌش ـ ٟحٌّٔؤٌش (ٕٔ) (ٕٗٔ أ).
«ـ١مخيٕ٠ :ظم ٞرٍَّص» عٕي ــخي ٚـ ٟح٦ؼَحد :ـ١مٛي ٌ٘ح ٕ٠ظم ٞرمٌٛه ٍَِص.
ذ  »ْ١ٌٚعٕي ــخي ٚـ ٟح٦ؼةَحد :ـبّٔةٗ ـعة ًٌ لةي لةخَ ِمةخَ حٓ٨ةُ ٘ٚة ٛوخطةذ
«ٌم١خَ َ
وظذ ِمخ ََ وخط ِ

()9
()10

ـٍٚ .ْ١ـ ٟح٦ؼَحد.ْ١ٌٚ :
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ح ػ  :يكتػػو(ٖ)
ػل مػ و
ػىض(ٗ) ػػال نقػػض بػػو كالفعػػل المى ػػي ال
ك «كتػ ى
ػو» فعػ ه
يسػػتحق ػػيئىن مػػن اإلع ػراب ر عػاً وال ذػػريه فلم ػى لػػم يسػػتحق اظتا ػػي ػػيئىن مػػن(٘)
ٌ
اإلعراب؛
لعدـ وجػَد مػا يقيضػيو يػو مػن ت ػاير( )ٙاظتعػآف علػى الرتاّيػب اظتنّشػُ بػابعراب

()ٚ

يمطػ

الرف ػ الػػرم ه ػ ػ عه مط ػ  ,فكأ ٌػى قلطػػى ألجػػَ ىػػذا اظتع ػ يف العلّ ػ  :هػػرا الط ػ ع()3

المستح ٌق لإلعراب قىـ مقىـ اال م ,ف جو ل الرف

ػَد يهػػا من ػ
قَلػػو« :اظتسػػي ّق لضع ػراب» َف يػُػذّر يف لُ ػ العلّػ لّنػػو مع ػ ً مَجػ ٌ
()ٜ
ػاـ االْ ػػم
ػ
ق
م
ال ػػنقض ػػا ُق ػػد ي ػػو ذل ػػك ف ػػال ي ػػرد ال ػػطقض بىلفع ػػل المى ػػي الَاق ػ ِ
َ

[ٔ٘ٚب] وَف يُر ألنّو(ٓٔ) الرم ال يستح ٌق يئىن من أنَاع اإلعراب [ٖ٘ٔأ]
ػيص العلٌػ جػائااً
ىذا ّلّو على من ختصيص العلّ ٌأمى علا قَؿ من يػرل تخص ى
فإ ٌف الطقض عنده للعلّ غير مقب وؿ لَّعا عنده ؼتصَا ً ب ري ما نقضت بو

()1

يف أ و ب و ج وابذراب :يقَؿ

()2

ّذا يف د وليست يف أ و ب و ج

()3

ٓم ض ِٓ أ  ٚد  ٚؽ.

()4

ُحى ـ ٟأ  ٚد  ٚؽًٌٚ( :ه ِٛي رّعٕ ٝعٌٍ ٗ١ف٠ :ىظذ ٚوظذ .)٨

()5

ُحى عٕي ــخي ٚـ ٟح٦ؼَحد :ؿْٕ.

()6

ـ ٟحٌف :ٖٔٓٓ:ٕ ٞ١طعخ.ٍٚ

()7

لي يف د

()8

وٌح ـ ٟك١يٍ ٚحٌفٚ , ٖٔٓٓ:ٕ ٞ١عٕي ــخي ٚـ ٟح٦ؼَحد :حٌفعً.

()9

يف د :القائم

()10

ّذا الع ارة يف د ويف أ و ب و ج :وَف ير لَاُو أي
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كمط ى أي :قَ ِ
ادح العلّ

تخلٌف العكس

(ٔ)

ػاؿ أي :م ني ػاً -عل ػػا أ ٌف العك ػػس -وى ػػَ إذا
ػري منعّس ػ ٍ بط ػػىءن -ح ػ ٌ
أيَّ :عػػا ذػ َ
ليني
ُقػػدت العلّ ػ ُقػػد اضتّػػم(ٕ) -ػػر ه
ط فػػي العلٌ ػ  ,كه ػ رأم الكث ػرين مػػن األا ػَ ّ
وذريىم
(ٖ)
اظتعر لػو كعػ ـ
ا
ع
أل
؛
ل
الع
ـ
ع
عط
الحكم
ـ
يع
أف
:
ٌ
ّ
ّ
كه أي :العّ ُ
كع ػ ـ رف ػ الفىعػػل -ىػػَ اضتّػػم(ٗ) -اظتعلّػ ِػَ بنْػػناد الُعػػَ إليػػو عنػػد ْقػ ِػد ابْػػناد لع ػ ـ

إ طىد الفعل إلي لفظىن أك تق يران(٘)
ػدير أي :لػَ ُػرض اع ٌػَ مػن ذػري
وىذا ٌ
رض وتق ٌ
ذري إْػناد ع ٍػَ أي :أو مػا يف معنػاه إليػو( )ٙأيع َػد ُـ ر عػو لُقػد علّيػو أـ ال إف قلنػا باعي ػار
()ٚ
العّ يف العلّ نعم وإالّ ال

()1
()2

ظت األدل (الُصَ الثامن عشر يف َّف العّ شر اً يف العل ) ٘ٔٔ
 َ:ٕ٠حٌو٩ؾ ـٙ١خ عٕي ح :ٓ١١ٌٛٛ٤حٌزلةَ حٌّلةٌٍٍِ ٢١و٘ةٚ ٖٔٗ:٘ ٟحٌظلز١ةَ ٗةَف حٌظلَ٠ةَ
ٚ .ٖٕٖٕ:ٙل« :ٌٗٛأ ٞوٙٔٛخ ...حٌعىْ» ٓم ِٓ ٢ى.

()3

ليست يف د

()4

ما بني معرت يني لي يف د

()5

()6
()7

ٚعيَ ٜٔذ حٌّفعٛي ٌعيَ ٚلٛع حٌفعً عٌٍ ٗ١ف:خ ا أ ٚطميَ٠حاُٚ .حى ـٌّ ٟةع ح٤ىٌةش:
ُحى عٕي ــخي:
ِ
ٚلٌٕٛخ« :طميَ٠حا» حكظَحُ ِٓ ٔل ٛلْ « :ٌُٙٛ
اْ هللا أِىٕٕ ِٓ ٟـ«ٚ »ْ٩حَِأ حطم ٝهللا» ـبٔٗ ٚاْ وةخْ

آةةٕخى حٌفعةةً اٌةة ٝحٌفخعةةً ٚلةةٛع حٌفعةةً عٍةة ٝحٌّفعةةٛي لةةي عةةيَ ٌف:ةخ ا ا ّ٨أٔةةٗ لةةي ٚؿةةي طمةةيَ٠حا ّ
ْ٤
اْ أِىٕٕ ٟهللا أِىٕٕ ِٓ ٟـ »ْ٩ـلٌؾ حٚ٤ي ٌف:خ ا
اْ هللا أِىٕٕ ِٓ ٟـْ « :»ْ٩
حٌظمي َ٠ـ ٟلْ « :ٌُٙٛ
ٚؿعً حٌؼخٔ ٟطفَٔ١حا ٌةٗٚ .عٍة٘ ٝةٌح حٌظمةي َ٠لٌٛةٗ طعةخٌ :ٝﭽ ﯦ ﯧ ﰀ ﰀ ﰀ ﭼ (حٌظٛرةش )5 :2
أٚ :ٞاْ حٓظـخٍن أكي ِٓ حٌَّ٘و ٓ١حٓظـخٍن .ـلٌؾ حٚ٤ي ٚؿعً حٌؼخٔ ٟطفٔةَ١حا ٌةٗٚ .حٌظمةيَ٠
ـ ٟل« :ٌُٙٛحَِأ حطم ٝهللا»ٍ :كُ هللا حَِأا حطم ٝهللا .ـلةٌؾ حٌفعةً ٌف:ةخ ا ٌيٌ٨ةش حٌلةخي عٍ١ةٗ .ـخٌفعةً
ٕ٘ٙخ ٚاْ عةيَ ٌف:ةخ ا ـمةي ٚؿةي طمةيَ٠حا .ـٍٙةٌح حٌّعٕة ٝلٍٕةخٚ :طمةيَ٠حاٚ .أّّةخ ٚؿةذ أْ ٠ىة ْٛحٌعىةْ
ٗةةَ١خ ا ـةة ٟحٌعٍةةش ًٌٚةةه ٘ ْ٤ةةٌٖ حٌعٍةةش ِ٘ةزّٙش رخٌعٍةةش حٌعمٍ١ةةش ٚحٌعىةةْ ٗةةَ ١ـةة ٟحٌعٍةةش حٌعمٍ١ةةش
ـىٌٌه ِخ وخْ ِ٘زٙخ ا رٙخ.
أ :ٞاٌ ٝإٓخى حٌلىُ.
الع ارة يف د :لعدـ إْناد الُعَ إليو لُظاً ّػ«جا زي ٌد» ،أو تقديراًّػ«أحسن با ٍ
يد»
ْ
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كقىؿ ق هـ :إ ٌ أي :العّ َ ليس بشرط يف ا ّ يها؛ ل ٌف هػره العلٌػ مشػبٌ
بىلػ ليل العقلػػي ,كالػ ليل العقلػػي -أظهػػر إيضػػاحاً -يػ ٌؿ كجػ ده علػػا كجػ ده(ٔ)

أيِ :
الدليَ العقلي علا ع م ِ :
وجَد اظتدلَؿ كال ي ؿ ع م أيِ :
عدـ وجػَد اظتػدلَؿ؛
إذ الػػدليَ(ٕ) َّنػػو ٍيػػث يلػػاـ مػػن العل ػم بػػو العلػػم بشػػي ٍ آ،ػػر النيُػػا علػػم الشػػي عنػػد(ٖ)
َ
ُ
انيُا علم الدليَ
كمثىؿ تخلٌف العكس :وج ِ
ػَد اضتّػم مػ ْق ِػد العلّػ  :قػ يؿ بعػض الطحػىة -وىػَ
ي

علب» من الَّ يني -فػي صػو الظػرؼ إذا كقػ خبػران عػن
«أبَ العّاس أزتد بن لتىي ٌ

المبت ػ أ ,ح ػ « :زي ػ ه أمىم ػك» ,وقَلػػو تعػػاُف :ﭽ ﭼ ﭽ ﭾﭼ(ٗ) أ ٌػ (٘)
ػب
ى
أي :النصػ َ
و
ٍ
النصب و
ػل
ػاره كال مقػ ٌ ور وج ُ
بفعل محركؼ غي ًر مطلػ بُ إظه ُ
َ
ػَده بػل يحػرؼ الفع ي

ػب كاكتف ػػي بػػىلظرؼ مط ػ  :بدلَػػو كبقػػي الظػػرؼ ٍالػػو( )ٙمطصػ ػ بىن بع ػ ح ػػرؼ
النااػ ُ
الفعل لفظىن كتق يران ,علا مى كىف علي قبل حرؼ الفعل(َ ,)5جد اظتعلَؿ -وىَ
وىَ

()1

وٌح ـ ٟحٌفٚ ,ٔٓٓ٘:ٕ ٞ١عٕي ــخي :عٍٚ ٝؿٛى حٌلىُ.

()2

يف دَّ :ف الشي

()3

ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :عٕٗ ٛ٘ٚ .طلَ٠ؿٚ .لٔ٨« :ٌٗٛظفخء عٍُ حٌٟ٘ء عٕي حٔظفخء عٍُ حٌيٌ ْ١ٌ »ً١ـ ٟى.

()4

ِةةٓ لٌٛةةٗ طعةةخٌ :ٝﭽ ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮆ ﮇ ﮄﮅ ﮈ ﮉ ﮂ ﮃ ﭾ ﭿ ﮌ

()5
()6
()7

ﮍ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ حٔ٤فخي .ٕٗ :3
وٌح ـ ٟحٌٕٔن ٚ ّٚك١يٍ ٚآظخٔزٛيٚ .عزخٍس ٌّع ح٤ىٌشٔ :ل٠ُ ٛي أِخِه ِٓ أّٔٗ ِٕٜةٛد رفعةً
ِلٌٚؾٚ .عٕي ــخي ِٛ ٛ٘ٚ-حـك ف -ـظعٍّمٗ.
الع ارة يف د :منو وبقي الظرؼ
ّ
ُحى ـٌّ ٟع ح٤ىٌةشٚ :طّّٔةىٛح ـة ٟحٌيٌ٨ةش عٍةّ ٝ
رةؤْ ٘ةٌٖ حٌعٍةش
أْ حٌعىةْ ٌة ْ١ر٘ةَ ١ـة ٟحٌعٍةش
ِ٘زٙش رخٌيٌ ً١حٌعمٍٚ ٟحٌيٌ ً١حٌعمٍة٠ ٟةيي ٚؿةٛىٖ عٍةٚ ٝؿةٛى حٌلىةُ ٠ ٨ٚةييّ عيِةٗ عٍة ٝعةيَ
حٌلىُّ .
ـبْ ٚؿٛى حٌعخٌُ ٠يي عٍٚ ٝؿٛى حٌٜخٔع ٠ ٨ٚيي عيِٗ عٍ ٝعيٌِٗ٘ٚ .ح ٌة ْ١رٜةل١قّ
 ْ٤حٌيٌ ٌٛ ً١ط ٍٜٛعيِٗ ٌعُيَ حٌّيٌٛيّ .
ًٌٚه ّ
ـبْ ِيٌٛي حٌعخٌُ حٌعٍُ رخٌٜةخٔع ِةع ٔظ١ـةش ٚؿةٛى
حٌعخٌُ ٚحٌعخٌُ ٌٓ ٠ظ ٍٜٛهَٚؿٗ عٓ أْ ٠ىِٛ ْٛؿٛىحا ـ ٟحٌٛلض حٌةٌ ٞوةخْ ِٛؿةٛىحا ـ١ةٗ ٌٚةٛ
طُ ٍ ُّٜٛعيِٗ ٌعيَ حٌّيٌٛي ٘ٚة ٛحٌعٍةُ رخٌٜةخٔع ٚاًح وةخْ ًٌةه ٗةَ١خ ا ـة ٟحٌةيٌ ً١حٌعمٍة ٟـىةٌٌه
ٕ٘خ.
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نصب الظرؼ -م ختلّف علّيو وىَ الُعَ النااب لو(ٔ)

()1

:ٕ٠ةةَ حٜٔ٦ةةخؾ (حٌّٔةةؤٌش(ٚ ٕٗ٘:ٕ )ٕ2 :حٌّٔةةؤٌش ١ ٕٕٓ )ٖٓ :ؿةةٛىس ِزةةَٚن ٚحٍط٘ةةخؾ
حٌَ٠د ٖٚ ٕٔٔٔ:حٌظٌٚ ً١٠حٌظىّ.ٖ٘:ٗ ً١
561

ادح
كمط ى أي :القَ ِ

ع يـ التأثير للَاف يف اضتّم

كه أف يك ف ال صف اظتعلَّ بو [ٕٔٙج] اضتّم ال مطى ب ى في لل ّم(ٔ)
ُ
ُ
قىؿ «ابن ال بىرم»(ٕ) :الكثر علا أ ٌػ ال يجػ ز إلحػىؽ ال صػف بىلعلٌػ

ب ات اضتّم م ع ـ اإلخىل  :اظتناْ ِ لػو
ليخلّف اضتّم عن علّيو

(٘)

(ٖ)

ػ اءه كػىف(ٗ) إضتاقػو عتػا لػ ف ق و
ػض

أك غيره من الَجَه بل ه أي :الَاف ذري اظتناْػب حش ه

زائ ٌد على اضتاج في أ نا العلٌ .

كمثاؿ ذلك أيِ :
عدـ تا ري الَاف :مثػل أف يػ ٌؿ علػا تػرؾ صػرؼ « يح ٍبػلىػا»

ػف التأ يػ ػػث
فيق ػ ػ ؿ اظتسػ ػ ّ
ػيدؿ :إ ٌمػ ػػى( )ٙامتط ػ ػ مػ ػػن الصػ ػػرؼ ل ٌف فػ ػػي آخػ ػػره ألػ ػ ى
المقص ػ رة ,ف ج ػػو أف يك ػ ف غي ػػر مطصػ و
ػف التأ يػػث
ػرؼ كس ػػىئر مػػى في ػ ( )5ألػ ي
ى
المقص رة ن ّف ىذا شانُو
فػ ًػركر اظتسػ ِّ
ػيدؿ المقص ػ رةى واػػُاً لأللػػف حش ػ ه يف العلّػ ؛ ل ٌػ ال أثػ ىػر ل ػ فػػي
ي
العلٌ ؛ ل ٌف ألف [ٗ٘ٔأ] التأ يث اظتانع َ ما ،يمت( )ٛبو من الصػرؼ لػم يسػتحق()2

يستحق( )2أف يك ف ػببىن مى عػىن مػن الصػرؼ لك ػى مقصػ رةن حػ يّػَف لػذّرىا

()1

ـةة ٟىٌ :ةةٗ:ٕ٠ .ةةَ :حٌظلز١ةةَ ٗةةَف حٌظلَ٠ةةَ :ٕ٠ٚ ٖ٘3ٗ:5ةةَ ح٦كخٌةةش حٌٔةةخرمش عٍةة ٝحٌّلٜةةٛي

()2

ٚح٦رٙخؽ.
ٌّع ح٤ىٌش ٕ٘ٔ.

()3

يف د :اظتناْ عتا بو

()4

ـ ٟأ  ٚؽ :أوخْ.

()5

«ليخلّف اضتّم عن علّيو» لي يف د

()6

وٌح ـٌّ ٟع ح٤ىٌشٚ ,عٕي ــخي ٚ :أّخ.

()7

عٕي ــخي ٚـٌّ ٟع ح٤ىٌشِ :خ ـ ٟآهَٖ.

()8

ّذا يف د يف أ و ج :ستت ويف ب :حيمت

()9

عٕي ــخي ٚـٌّ ٟع ح٤ىٌش :طٔظلك.
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وقامػػت مقػػاـ علّيػػني لػػذلك(ٔ) وللاومهػػا أال

ائػػدةٌ بػػل اْػػي قو لك ػػى للتأ يػػث فق ػ
ػبو مػػى ه أيضػىن؛ لَجػػَد اظتػػان وىػػَ اليانيػػث(ٕ) لػػَ
تػػرل أ ٌف ألػػف اليانيػػث الممػ كدة ػ ه

ّاف القصر معيباً ما منعت اظتمدودة

كا ػػت ؿ علػػا ع ػ ـ الج ػ از لليعليػػَ [ٔ٘ٛب] ػػا ىػػذا شػػانُو بأ ٌػ ال إخىل ػ ى:

ػف تَ ػػي ي -كإذا كػػىف الَاػػف خىلي ػىن عػػن
مناْ ػ َ في ػ لل ّػػم كال مطى ػػب -عطػ ٌ
(ٖ)
ذلك اظتذَّر من اظتناْػ لم يكن دليالن علػى اضتّػم اظتعلّػَ بػو كإذا لػم يكػن دلػيالن
لل ّم لم يجا إلحىق أي :الُرِع باألاَ(ٗ) بىلعل أل ّعا دليلو
كقػػىؿ ق ػ هـ باليُصػػيَ ػػال كتػػَز ذّػػره دلػػيالً لل ّػػم
للعلّػ يمػػا ختلّػػف( )ٙيػػو اضتّػ ُػم عنهػػا لػػم يكػػن ذّػ ُػره حينئػ ٍػذ حش ػ ان بػػَ ب ػػادة الػػد
اظتذَّر؛ ل ٌف الكصىؼ في العلٌ لل ّم تفتقر( )5إلا يئين:
أح همى( :)3أ ٌف يك ف ل ى أي :العلّ ِ تأثير ٌُ يف اضتّم
كالثى ي :أف يك ف في ى احترا هز عن ذري اظتعلَؿ
(٘)

وإذا ذيكػػر ل ػ ف الػػطقض

ػأثير يف اضتّػم حشػ ا ًُ، :لػَاً مػن الُائػدة ليػا ريه يػو
فكمى ال يك ف مى ل ت ه

()ٜ

ػت أ ّف
فكػػرلك ال يكػ ػ ف مػػا ال تػػا َري لػػو يف اضتّػػم مػ ػمػػى فيػ ػ احتػ ػرا هز حشػ ػ ان؛ ظتػػا علمػ َ
االحرتاز من مطالب العلّ ّاليا ري

()1

ّذا يف د ويف أ و ب و جّ :ذلك

()2

يف د :اظتان اظتذَّر

()3

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :اظتذَّرين

()4

اليُسري لي يف د

()5

زاد يف د :وإذا ذُّر َف يّن ذّره حشَاً
ـ ٟأ حٌظخء ٍِّٙشٚ .ـ ٟؽ  ٚىُ٠ :وٍّؿ.

()7

ـ ٟأ  ٚد  ٚؽٔ :مٚ .ٞـ ٟى٠ :فظمَ ٠لظخؽ.

()8

ـ ٟد ٌّٚع ح٤ىٌش :أكي٘خ.

()9

الع ارة يف د :حشَاً لُائدة تا ريه

()6
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قىؿ(ٔ) «ابن جطي» في ّيػاب «الخصػىئص»(ٕ) :قػ ييػااد فػي العلٌػ صػف ه

صف ه ال

للي ػػا ري وال لالحػ ػرتاز ب ػػَ(ٖ) ي ػػءتى ػػا لض ػ و
ػرب م ػػن االحتي ػػىط م ػػن اظتعلِّػػَ بحي ػػث لػ ػ

أ قطت تلك الصُ ُ لم يق ح :يءػّْر إْقا ها في ى أي :العلّ ِ وىذا ما وعد يو اظتصنّف
يما مر بايادة ال ياف(ٗ)
ّ
كق ل م أي :علما ِ العربي في هماة(٘) «أكائل» رت ِ « ّأوؿ» :منقل ٌ عن وا ٍو؛ إذ
()ٙ
ف كاكاف
فلمى
احد
َ
ال
يف
ّما
اوين
َ
ب
إذ أصل «أى ىكا ًكؿ»
اكتطف :أحا َط الل ى
ى
ٌ

لػػي َّعمػػا واويػػن معي ػباً للقلػػب بػػَ َّعمػػا ليّنػػني ّمػػا يف «اليَ ػػي »( )5ل ػ«ابػػن
()ٛ
ٍ
وجترد واوين ّما ذُّر أو يا ين ّػ«نيايف» أو ؼتيلُني ّػ«ْيايد»
ىشاـ» ّ
كقربػػت الثى ي ػ مط مػػى مػػن الطىػرؼ :ػ ِ
ػرؼ الّلم ػ كلػػم يػػؤثٌر إخ ػراج ذلػػك

ي

اضتػ ِ
ػرؼ للهمػػاة

()ٜ

ى

عػػن(ٓٔ) الصػػل -وىػػَ ال ػَاؤٖٙ[ -ج] تطبي ػىن علػػا غيػػره مػػن

ػل الطىػ ىرؼ -بُػي أوليػو
المغيهرات في معطىه ,كليس هطىلك أي :يف اصتمػ يػىءه حتييّػ ٌ قب ى
()1

عٕي ــخيٚ :لخي.

()2

حٌوٜخث( ٚرخد ـ ٟحٌِ٠خىس ـٕٛ ٟعش حٌعٍش ٌَ٠د ِٓ ح٨كظ١خ« ٚ .ٔ2ٗ:ٔ )١وظخد» ٌٔ١ض ـةٟ

()3

د.
«ال لليا ري وال لالحرتاز بَ» لي يف د

()4

 َ:ٕ٠حٌّٔؤٌش حٌوخِٔش (ٖٗٔ أ).

()5

عٕي ــخي ٚـ ٟحٌوٜخث.ِّ٘ :ٚ
أواويَ» ْقا من د

()6

«رت أوؿ

()7

أٟٚق حٌّٔخٌه َٗٗ :َ:ٕ٠ٚ .ٖ5ٗ:ف حٌ٘خـ١ش ٖ.ٖٔٓ:

()8

يف أ و ب و جّ :سايد وىذا الشرح لي يف د قاؿ ابن الطيب ٕ :ٔٓٓٛ:واقيصر علػى الػَاوين أل ّف القلػب يهمػا
ميُػ ٌػق عليػػو بػػني رتي ػ الن ػػاة ّمػػا يف ذػػري دي ػَاف وأمػػا إذا ّانػػا يػػائني ّػ ػ«نيػ ٍ
ػف» و «نيػػايف» أو ؼتيلُػػني ّػ ػ«ْػػيّد» و
ّ
ّ
«ْيايد» مذىب «ْي َيو» و «اطتليَ» ومن وا قهما اببداؿ أيضاً وىَ الص ي الذي يءيػده القيػاس والسػماع ّمػا
قاؿ «ابن أـ قاْ ٍم» وذريُه وقاؿ «األُ،ش» :ال إبداؿ قػاؿ :وإّفتػا أبػدلت قتػاة يف الػَاوين لثقلهمػا ُ ّػرؽ بػني الػَاوين

()9

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :اعتماة

()10

عٕي ــخي ٚـ ٟحٌوٜخث :ٚعٍ.ٝ

ّالـ ذري معيد بو لقصَره واهلل أعلم
ي دؿ الثاني منهما وذريقتا ال ويف الشرح ىنا ٌ
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ػداؿ فأيبػ لت
اظتهملػػني -أي :اآل،ػ ِر مق ػ ٌ رةن ,ككى ػػت الكلم ػ جمع ػىن ثىػ يقػل ذلػػك اببػ ُ
ال اك يف األاَ همانة ,فصىر «أكائل» باعتماة مّاف الَاو الثاني
ف ره العلّ ببداؿ الَاو قتػاةً علٌ ه(ٔ) مرٌكب ه من خمسػ أكص و
ػىج إلي ػى
ػىؼ محت و

ػىمس ػػال حاج ػ َ إليػػو لي ّقػػق اببػػداؿ م ػ األربع ػ األ َُوؿ ْ ػَا ٌ ّػػاف
يف اببػػداؿ إالٌ الخػ ى
مُرداً أـ رتعاً
فق لػػك -أيّهػػا اظتخا ػػب« :-كلػػم يػػؤثٌر »...إلػػا آخػػره احت ػرا هز عػػن(ٕ) ح ػ
ق ل أي :الشاع ِر[ :من الرجا]
تسم من ي ٌرا ى ع ا ًكال(ٖ)

ىى

األاَ

بنبقػػا الػَاو ٍاعتػػا؛ ظتػػا يلػػاـ إبػػداعتا قتػػاًة مػػن اليػػا ري يف [٘٘ٔأ] إ،ػراج(ٗ) ذلػػك عػػن

(٘)

يلامػك قل هػا قتػاًة يف حػ
كق ليك« :كلػيس هطػىؾ يػىءه مقػ ٌ رةه» [ٕٕٔد] لػئال ى

ق ل [ :من الرجا]

حل العيطي ًن بىلع ا ًكًر()ٙ
ىى
كك ه ى

()1

ْقطت من أ و ب و ج

()2

عٕي ــخي.ِٓ :

()3

«ٌٗحٔٙخ» وٌح ـةٌٔ ٟةخْ حٌعةَد ٚطةخؽ حٌعةَّ ٚـة ٟأ  ٚد  ٚؽٓ :ةيحٔٙخٚ .ـة ٟد حٌٕةٍِّٙ ْٛةش,

()4

ٚـٛلٙخ اٗةخٍس ه ةؤٚ .ـة ٟى ٚحٌوٜةخثٗ :ٚةيحٔٙخ.حٌَؿِ ـةٌٔ ٟةخْ حٌعةَد ٚطةخؽ حٌعةَِ ّٚةخىس
(عةةٛي)ٚ .حٌ٘ةةٌحْ ؿّةةع «ٗةةخً» ٚحٌعةةٛحٚي ؿّةةع « ِعةةٛحي» وّةةخ ـةةٌٔ ٟةةخْ حٌعةةَد ٚطةةخؽ حٌعةةَّ.
ٚكٌـض حٌ١خء ٍَٟٚس ّ
 ْ٤أ :ٍٗٛعٛح .ً٠ٚلخي ِلمك حٌوٜخث :ٚوؤٔٗ ٜ٠ؿ ىٌٛحا ٠ظٕةخػَ ِٕٙةخ
حٌّخء إِٔ ٚـٕ١مخ ا ٠ظٕخػَ ِٕٙخ حٌلـخٍس.
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :ا،ر

()5

زاد يف د :ويف شرح تصريف ابن ج

()6

ٍؿِ ٌـٕيي رٓ حٌّؼٕ ٝحٌ ٗ ٞٛٙخعَ آٌ٘ٚ ِٟ٩ح حٌز١ض ِٓ لٜة١يس ٠وخ١ةذ رٙةخ ُٚؿةٗ ٚلةي
وزَ ٚلزٍٗ:
ؼةةةةةةةةةةةةةةةةَّ ن أْ طمخٍرةةةةةةةةةةةةةةةةض أرةةةةةةةةةةةةةةةةخعَٞ
ض حٌةةةةةةةةةةةةةةةيَ٘ ًح حٌةةةةةةةةةةةةةةةيٚحثَ
ٚأْ ٍأ٠ةةةةةةةةةةةةةةة ِ
ِِكظةةةةةةةةةةةةة ٝع:ةةةةةةةةةةةةةخِٚ ٟأٍحٖ ػةةةةةةةةةةةةةخؼَٞ
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ل ٌف أصػػل « ىع ػ ى ا ًكيٍػ ير»؛ ألنّػػو رت ػ «عُ ػ َّا ٍر» بضػػم اظتهمل ػ وختُيػػف ال ػَاو(ٔ) الرمػػد
الشػديد يقػػدير(ٕ) اليػػا بعػػد الػَاو الثانيػ منػ (ٖ) قل هػػا قتػاًة هػػَ «م َُ ِ
اعْيػػَ» ّ ػ« َػ َػَا ِوي » ال
َ
«م َُ ِ
اع ػػَ» ّ ػ ػ«مس ػػاجد» ّ ػػذا اػ ػ ّ ي ػػو الػ ػَاو ل ع ػػده م ػػن الطَػ َػرؼ مث ُح ػػذ ت الي ػػا وبق ػػي
َ
ػارض واالعي ػ ػػار باألاػ ػػَ؛ أل ّف احملػ ػػذوؼ يف حّػ ػػم
اليص ػ ػ ي ٍالػ ػػو؛ أل ّف حػ ػػذؼ اليػ ػػا عػ ػ ٌ
اظتَج ػػَد و اع ػػَ «ّ ػػَ» ب ػػاليخُيف(ٗ) ػػمري يرجػ ػ ل ػ ػ«ال ػػدىر» يف أبي ػ ٍ
ػات ق ل ػػو ّ ػػذا يف
ٌ
«اليصري »(٘)
()ٙ
محتىج إلي يف اليعليَ؛ ل ٌك ل لػم
غير
»
و
كق لك« :ككى ت الكلم جمعىن
ي

تركره لم يخ هل( )5بىلعلٌ ؛ ضتصَؿ اضتّػم وإف ُِق َػد( )3أال تػرل أ ٌػك لػ بطيػت مػن

ػت» -ال حاجػ َ لض ّػم الُاعػَ [ٜٔ٘ب] يف اظت ػ ّ منػو ألنّػو الُعػَ -كاحػ ان:
« ُ
قلت» ك «بع ي

اعل» أك «أىفى ً
مُػرداً علا «فىػ ً
ىعل» ل ي ًمػ ىا( )2أي :ذلػك الَاح ُػد كمػى يهمػا(ٓٔ) فػي
ى

()1

ٚحٌعٛح ٍٚؿّع عّٛحٍ  ٛ٘ٚحٌٛهِ رخٌعٚ ٓ١حٌمٌ ٜأ ٚحٌَِي .أّ ٞ
أْ ع ٗ١ٕ١ولٍّّٙخ حٌِِةخْ رةخٌعّٛحٍ
رةةيي حٌىلةةً٘ٚ .ةة ٛـةة ٟحٌىظةةخد ٗٚ ,ٖ5ٓ:حٛ٤ةةٛي ـةة ٟحٌٕلةةٚ ,ٖ25:ٖ ٛحٌوٜةةخث,ٔ2٘:ٔ ٚ
ٔٔٚ ,ٖٕٙٚ ٔٙٗ:ٖٚةةةةزٗ ٌٍعـةةةةخؽ ٚحٌّلظٔةةةةذ ٔٓٚ ٔٓ5:ةةةةَّ ٛةةةةٕخعش ح٦عةةةةَحد ٕ55ٔ:
ٚحٌّٕٜؿ ٕٚ ٘ٓ:ٖٚ ٗ2:حٌّفٚ ,ٖ3ٕ ً ّٜحٜٔ٦ةخؾ ٍٕ ,53٘:لةُٗٚ ,ٗ33 :ةَف حٌٍّةٛوٟ
ٚ ٗ3ٙ ٕٗٙحٌّّظةةع ٔ ٖٕ2:حٌّمخٛةةي حٌٕل٠ٛةةش ٍٖ ,ٕ٘2:لةةُٗٚ,ٕٔٗ2 :ةةَف أر١ةةخص حٌ٘ةةخـ١ش
ٍٗ ,ٖ5ٗ:لُ.ٔ5ٙ :
ـ ٟحٌظ٠َٜقٚ :ط٘ي٠ي حٌٛح ُّ٘ٚٚ .ٚحرٓ حٌ ١ذ ٕ ٔٓٔٓ:حرٓ ع ّْ٩ـًٌ ٟه.

()2

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :يقدر

()3

ّػػذا يف د ويف أ و ب و ج :م ػ وقَلػػو « يق ػ ّدر اليػػا بعػػد ال ػَاو الثاني ػ م ػ قل هػػا قتػػاةً» لػػي يف اليص ػري

()4

وبعده ؽتا نقلو عن اليصري لي يف د
حٌٜٛحد أّٔٗ رخٌظ٘ي٠ي.

()5

حٌظ٠َٜق ٕ.ٙ2ٙ:

()6

ْقطت من أ و ب و ج

()7

ـ ٟحٌٕٔن٠ :لً.

()8

أ :ٞحٌـّع.

()9

وٌح ـ ٟحٌفٚ ,ٔٓٔٔ:ٕ ٞ١عٕي ــخي ٚـ ٟحٌوٜخثٌِّٙ :ٚص.

()10

عٕي ــخي ٚـ ٟحٌوٜخث :ٚطٚ .ِّٙـ ٟى.ِّٙ٠ :
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ومػػا ق لػػو

الجم ػ يقػػاؿ(ٔ) «قَائػػَ» و «بَائ ػ » اشتػػي إنسػ ٍ
ػاف بػػاعتما؛ أل ّف مقيضػػى قلػػب(ٕ) حػػرؼ
َ
َ
ػَد(ٖ) ي ػػو حينئػ ٍػذ إالّ الَا ػػف األ ،ػػري ػػري
حػػرؼ العلّ ػ قت ػػاًة م ػػن األواػػاؼ األربع ػ مَج ػ ٌ
(ٗ)
ٍ
مَجَد يف األ،ريين لعػدـ اّينا همػا األلػف لكطٌػ ذكػر واػف اصتمػ يف اليعليػَ تأ يسػىن
للسػػام مػػن -تعليلػػو -حيػػث كػػىف الجمػ فػػي غيػػر هػػرا الػ ِ
ػَزف ممػػى يػ ع إلػػا قلػػو
ال اك يىءن في ح  « :يح ًقيٌّ» ك « يدلًػي»؛ إذ أالهما(٘) « ُح ُق ْػٌَو» و ُدلُ ْػٌَو»( )ٙواْػيثقلَا
واْيثقلَا اجيماع واوين يف اصتم قل ػَا األ،ػري يػا ً مثّ أُعلّػت األوُف باجيمػاع الػَاو واليػا
()ٚ
وْ قت إحداقتا بالسَّف قل ت يا ً وأدذمت وّسر ما ق لها ليص ّ
ُ

قيد اصتم يف أوااؼ العلّ اظتقيضي للقلب تأكي ان ال
ف يركر هطى أي :يف «أوائَ» ُ

ػت أ ّف ذلػػك الػػَزف يقيضػػي القلػػب مطلق ػاً وأ ّف اصتم ػ ؽتػػا يػػدعَ إليػػو يمػػا
كج بػ ػىن؛ ظتػػا علمػ َ
()ٛ
ذّرنا
قػػىؿ «ابػػن ج ػ »( :)2كال(ٓٔ) يج ػ ز زيػػىدة صػػف و ال تػػأثير ل ػػى أص ػالن البت ػ ى -
تاّي ٌد لػ«أاالً» -وذلك ألنّو يَّف ٍ
حينئذ حشَاً يف الّالـ م إ اـ

()1

ُحى ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :ـ.ٟ

()2

ُحى ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :حٌمٍذ.

()3

ُحى ـ ٟأ  ٚد  ٚؽِٛ :ؿٛىسٌ.

()4

ى

ٍ
مَجَد » لي يف د
من قَلو «إالّ الَاف األ،ري ري

()5

وٌح ـ ٟحٌفٚ , ,ٕٔٓٔ:ٕ ٞ١ـ ٟأ :اً ٍٙٛٚخٚ .ـ ٟد :اً ٛٚفٙخٚ .ـ ٟؽ :اًح ٍٙٛٚخ.

()6

وٌح ـ ٟحٌفٚ ,ٕٔٓٔ:ٕ ٞ١ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :هففٛح ًٚوَٚح ٛ٘ٚ .ه ةؤّ٘ٚ .ةخ وةٌٌه ّٙٔ٤ةخ ؿّةع
حٌل ْم »ٛحٌى٘ق.
ىٌ »ٛعٍ« ٝـعٛي»َ «ٚ .
« َك ْمِ « ٚ »ٛ

()7

لي يف د ينظػر :الّيػاب ٗ ،ٖٛ٘:واألاػَؿ يف الن ػَ ٖ ،ٕ٘ٙ:واطتصػائص ٕ ٗٚٔ:واظتنصػف ٕ ،ٕٔٗ:وشػرح

()8

اظتل ػػَّي  ،ٗٛٛواظتميػ ػ ٕ ٘٘ٔ:وش ػػرح الش ػػا ي ٖ ،ٔٚٔ:واليصػ ػري ٕ ،ٕٕٚ:ولس ػػاف الع ػػرب وت ػػاج الع ػػرس م ػػادة
(حقَ)
«وأ ّف اصتم ؽتا يدعَ إليو يما ذّرنا» لي يف د

()9

حٌوٜخث.ٔ2٘:ٔ ٚ

()10

يف أ و ب و ج :ال دوف واو
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كق لك في رف «طلح ى» من ح (ٔ)« :جػىء ي طلحػ ي» :إ ٌػ إل ػطىد الفعػل

إلي

هذه العلّ الص ي

()1

يف أ و ب و ج :قَلك
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ػث أك عل ػػم(ٕ) ف ػػركر التأ ي ػ ً
ػث كالعلميٌػ ػ لغػ ػ ه ،ل ػػَ(ٖ) ع ػػن
كل ػ ػ (ٔ) مؤ ػ ه
ه
ي
الُائدة ال ي ال فىئ ةى في (ٗ)
ٍ
ػتَ الَاف [ٗٔٙج] ا ت ا.
، :بٌ بعد ،ب أو يف ّ
ويف «اليص ػ ػري »(٘)« :ال أ عػ ػػَ ّػ ػػذا ال ي ػ ػ » رتل ػ ػ «ال أ عػ ػػَ» لتيمػ ػػَ اْػ ػػيمرار النُػ ػػي
وانقطاعو()ٙ

ػت» القط ػ ػ ػ يق ػ ػ ػػاؿ« :ال أ عل ػ ػ ػػو ال ي ػ ػ ػ » لّ ػ ػ ػ ّػَ أم ػ ػ ػ ٍر ال رجع ػ ػ ػ َ ي ػ ػ ػػو قال ػ ػ ػػو يف
و «ال ػ ػ ػ ّ
«الص اح»()5
و «أؿ» يف «ال ي » الزم ٌ الذّر قالو «الر ي»( )3يف «اضتَاشي»
ويف «اللّ اب»(َ :)2ف يُسم يف «ال ي » إالّ قط اعتماة والقياس والها انيهى

()1

ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :أ.ّٗٔ٤ ٚ

()2

وٌح ـ ٟحٌوٜخثٔٔٚ ٚن ح٨لظَحف ى ّ ْٚـفٙ١خٚ :عٍُٚ .حهظخٍ٘خ ــخي.

()3

ّذا يف د ويف أ و ب و ج

()4

عٕي ــخي.ٌٗ :

()5

حٌظ٠َٜق ِٔٚ .٘ٓٙ:خ ٔمٍٗ عٓ حٌظ٠َٜق ٌ ْ١ـ ٟى.

()6

ُحى ـ ٟحٌظ٠َٜق :ـبًح لٍضَ «حٌزظش» كممض حٓظَّحٍ حٌٕفٍٚ ٟـعض حٔم خعٗ.

()7

حٌٜلخف ِخىس (رظض).

()8

ـ ٟحٌظ٠َٜق :حٌّ ّٟٛق .أ ٞحرٓ ٘٘خَ.

()9

حٌٍزةةخد ـةة ٟعٍةةُ ح٦عةةَحد ٌّلّةةي رةةٓ أكّةةي طةةخؽ حٌةةي ٓ٠حٓ٦ةةفَحث .53 ٟٕ١لةةخي ـ١ةةٗٚ :ل ةةع حٌّٙةةِس
رّعِي عٓ حٌم١خّ ٌىٕٗ ِّٔٛع.
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ادح
كمط ى أي :القَ ِ
بُي اصتيم

الق يؿ بىلم ىجو

قىؿ «ابػن ال بػىرم» فػي «ج لػ »(ٔ) :كهػ أف يسػلم اطتص ُػم للمسػت ؿ مػى
اتخػػره م جب ػىن للعلٌػ م ػ ا ػػتبقىء ُِ -باظتَحػػدة والقػػاؼ )ٕ(-الخػ ً
ػالؼ يف اظتنػػازع يػػو
ُ

َ

كمتا ت ٌجػ اطتػالؼ كػىف المسػت ٌؿ يف العلّػ اظتػذَّرة مطقطعػىن خبػروج ذلػك فػإف ت ٌجػ
اطتالؼ [ٔ٘ٙأ] في بعض الص ر اظتخيلَ ِ
ف(ٖ) يها م عم ـ العلٌ ليلك الصَِر لم
(ٗ)
ُّ
لم يع ه
اظتسيدؿ مطقطعىن؛ لعمَـ علّيو لذلك وإف ا،يلف يو

ػرم علػػا ج ػ از تق ػ يم الحػػىؿ علػػا عىمل ػػى الفعػػل
مثػػل أف يسػػت ٌؿ البصػ ٌ

المتصػ ٌػرؼ ,ح ػ « :راكب ػىن جػػىء زي ػ ه »(٘) بػػا ّف العامػػَ ميصػ ّػرؼ يّػػَف عملػػو قَيػاً
ا من النسخ اليت وقُت عليها
يجَز تقدٔف اضتاؿ عليو وىذا اليعليَ ْاق ٌ
ػت فػػي
ويف نسػػخ ٍ :فيق ػ ؿ :ج ػ از( )5تق ػ يم معم ػ ؿ الفعػػل المتصػػرؼ ثىبػ ه
()ٙ

ي
ٌ
غير الحىؿ ,أيّ :ػ«زيداً ربت» و « َ،اً من اهلل تعاُف» فكرلك في الحىؿ(.)ٛ

()1

ح٦ؼَحد .٘ٙ

()2

ِةةخ رةةِ ٓ١عظَٟةةظٌ ٓ١ةة ْ١ـةة ٟى:ٕ٠ .ةةَ :حٌّلٜةةٛي ٘ٚ ٕٙ2:ح٦رٙةةخؽ ٖٚ ٖٔٔ:حٌظلز١ةةَ ٗةةَف

حٌظلَ.ٖٙ5ٗ:5 َ٠
ُحى ـ ٟد :حٌّلظٍّ١شٌ .عٍٙخ :حٌّلظٍّشٚ .ل« :ٌٗٛحٌو٩ؾ وخْ ...ـبْ طٛؿٗ» ٓم ِٓ ٢ى.
()3
()4

يف د :لعمَـ عليو لذلك ،واليخلف ألمر آ،ر

()5

:ٕ٠ةَ :حٌىظةخد (رةخد ِةةخ ٕ٠ظٜةذ ٔ٤ةٗ لزةة١ق أْ ٛٛ٠ةؿ رّةخ رعةيٖ ٠ٚزٕةة ٝعٍةِ ٝةخ لزٍةةٗ) ٕٕٔٗ:
ٚحٌّمظ٠ةةذ (رةةخد ِةةٓ حٌّفعةةٛي) ٗٚ ٔٙ3:حٌعٍةةً ٚ ٕٕ3 ٕٕ5حٌوٜةةخثٖ3٘ ٖ3ٗ:ٕ ٚ
ٚحٜٔ٦خؾ (حٌّٔةؤٌش(ٚ ٕ٘ٓ:ٔ )ٖٔ :حٌّٔةؤٌشِ ١ ٕٔٓ )ٖٕ :زةَٚن ٚأٓةَحٍ حٌعَر١ةش ٔ55
ٚحٌٍزخد ٔٚ ٕ33:حٍط٘خؾ حٌَ٠د ٖٚ ٔ٘3ٔ:حٌظ٠َٜق ّٔ٘ٚ ٘32:ع حٌٛٙحِع ٗ.ٕ5:
يف د :ميصر اً

()6
()7

ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :رـٛحُ.

()8

ىذاف السطراف ْقطا يف د
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(ٔ)
في :كأ ػػى(ٕ) أقػ ػ ؿ بم جبػ ػ  ,ف ػػإ ٌف الح ػػىؿ يجػ ػ ز
فيقػ ػ ؿ [لػ ػ ] الكػ ػ ٌ
تقػ يم ى عطػ م علػػى عاملهػػا اظتػػذَّر إذا كػػىف ذك :اػػاحب الحػ ً
ػىؿ(ٖ) مضػػمران ؿتػػَ:
ُ

يءدي إُف اب مار ق َ الذّر
«راّ اً ُ
جئت» دوف ما إذا ّاف مظهراً؛ لئال َ

ػيدؿ
ػيدؿ علػػى ج ػَاز اليقػػدٔف ػػا ذُّػػر :أف يق ػ ٌ ر اظتسػ ّ
كالج ػ اب مػػن جانػػب اظتسػ ّ

(ٗ)

العلٌ ػ علػػا كج ػ ال يمكط ػ أي :اطتصػ َػم الق ػ يؿ بىلم جػػو ,بػػأف يق ػ ؿ [ٓٔٙب]
ػالؼ فيػ ػ بيننػػا يػػو(٘) مػػن غتيئه ػػا مػػن االْػػم الظ ػػاىر
اظتسػ ّ
ػيدؿ :عطي ػػت م ػػى كقػ ػ الخ ػ ي
()ٛ
()ٚ
كعرفت ()ٙ
ػف
بىللف كالالـ للعهد فتطىكلػ أي :تنػاوؿ اظتع ّػرؼ ب ػ«أؿ» ذلػك اظتخيلَ َ
ٌ
ف يو( )ٜكا صرؼ إلي بذلك ِ
اليناوؿ
اظتخيلَ َ

صػليَو(ٓٔ) قػ هؿ بم جػو العلٌػ فػي
كل  :لل صري أف يق ؿ
للَّيف :هرا الػذي ّ
ّ
بعػػض الص ػ ر إذا ّػػاف اػػاحب اضتػػاؿ مضػػمراً(ٔٔ) وإل ػػا يف بعضػػها م ػ عم ػ ـ العلٌ ػ

اهػ ّػَزة لليقػػدٔف مػػن قػ ّػَة العامػػَ فػػي جميع ػػى الشػػامَ لِمػػا ّػػاف اػػاح و ػػمرياً أو مػػا ّػػاف
(ٕٔ)

ظاىراً

فال يك ف ق الن بم جب ى اظتقيضي ليعميم اضتّم وعدـ اليخصيص

()1

حٌِ٠خىس ِٓ ــخي.

()2

عٕي ــخي ٚـ ٟح٦ؼَحد :أٔخ.

()3

ْقطت من أ و ب و ج

()4

يف د :أف تق ّدر
ٌعٍّٙخ ُحثيسٚ .ل ٌٗٛرعي٘خِ ِٓ« :ـ١جٙخ ِٓ ح ُٓ٨حٌ:خَ٘» ٌ ْ١ـ ٟى.

()6

ـ ٟدٌٌٌ :هُٚ .حى ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :وٌٌه.

()7

يف د :اليت للجن

()8

يف أ و ب و ج :ييناولو أي ييناوؿ

()9

ّػػذا يف الُػػيض ٕ ٔٓٔ٘:ويف أ و ب و ج :إليػػو والع ػػارة يف د :تنػػاوؿ اظتعػ ّػرؼ بػػاؿ مػػا َف يق ػ يػػو اطتػػالؼ ػػا َف
ي ِن

()10

«الذي صليو» لي يف د

()11

يف د :إذا ّاف ااح ها معر

()5

()12

قَلو« :م عمَـ

ظاىراً» ْقا من د
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ادح
كمط ى أي :القَ ِ

(ٔ)

فسىد االعتبىر للعلّ يف اضتّم
ي
قػػىؿ «ابػػن ال بػػىرم»(ٕ) :كه ػ أف يسػػت ؿ يف مسػػال ٍ منصَا ػ ٍ(ٖ) بىلقيػػىس

علا مسأل و أ،رى في مقىبل الطص عن(ٗ) العرب ,والقياس ّذلك ال اعي ار بو(٘)
ٌ
َ
بو(٘)

ػرم :ال ػ ليل علػػا أ ٌف تػػرؾ صػػرؼ مػػى يطصػػرؼ ال يج ػ ز
كػػأف يق ػ ؿ البصػ ٌ

ػرؼ ,فلػ ٌج ز ػػى تػػرؾ صػػرؼ مػػى
لضػػركرة الشػػعر( ,)ٙأ ٌف الصػػل فػػي اال ػػم الصػ ي
ػرؾ اػػرِو إلػػا أف يػػرده( )5أي :يػػرد من ػ َ الصػػرؼ( )ٛأي:
يطصػػرؼ ل ٌدل ذلػػك أي :تػ ُ

االْػ َػم عػػن الصػػل -وىػػَ الصػػرؼ -إلػػا غيػػر [٘ٔٙج] الصػػل -وىػػَ منػ الصػػرؼ-
ف جو أ ٍف ال يج ز قيى ىن علا م ٌ ( )ٜالمقص ر ننّو ؽتين (ٓٔ)
ٌ
(ٔ)
ض -بصي الُاعَ -أي :عليو يف(ٔٔ) اْيداللو وتعليلػو  :هرا
فيق ؿ ل المعت ًر ي

هرا(ٔ) ا ت ه
الؿ مطػك بىلقيػىس اظتػذَِّر بدليلػو فػي مقىبلػ الػطص ُّ -الظر ػاف ،ػبٌ بعػد

()1

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :اظتَان وقد جا ت يف د «اظتَان » يف القَادح األبع اآلتي

()2

ح٦ؼَحد ٗ٘.

()3

ليست يف د

()4

يف أ و ب و ج :من

()5

ـةة ٟى :وةةٌٌه :ٔ ٨ةةَ اٌ١ةةٗ:ٕ٠ .ةةٍَ :ـةةع حٌلخؿةةذ ٗٚ ٕٗٓ:حٌظلز١ةةَ ٗةةَف حٌظلَ٠ةةَ ٖٖ٘٘:5

()6

()7

ٚكخٗ١ش حٌع خٍ ٕ.ٖٙ5:
ٚحٌىٛـ ْٛ١عٍ ٝحٌـٛحُ :َ:ٕ٠ .حٌّمظ٠ذ (رةخد طٔةّ١ش حٌّئٔةغ) ٖٚ ٖ٘ٗ:حٜٔ٦ةخؾ (حٌّٔةؤٌش:
ٓ(ٚ ٗ2ٖ:ٕ )5حٌّٔةةؤٌش ١ ٖ25 )5ٖ :ؿةةٛىس ِزةةَٚن ٚحٌٍزةةخد ٔٚ ٕٖ٘:حٍط٘ةةخؾ حٌ٠ةةَد
ٕٚ 32ٕ:حٌظ٠َٜق ّٕ٘ٚ ٖٕ٘:ع حٌٛٙحِع ٔ.ٕٔٓ:
وٌح ـ ٟف ٚ ,ّٚعٕي ــخي ٚـ ٟح٦ؼَحدَٔ :ىٖ.

()8

ىذا اليُسري لي يف د

()9

ْقطت من أ و ب و ج

()10

ـ ٟىِّٕٛ :عٚ .لي طم ّيَ ًوَٖ ـ ٟحٌّٔؤٌش حٌٔخرعش ِٓ حٌّم ّيِخص ( ٖٙأ) ٚحٌفَع حٌظخٓع ِٓ وظةخد

()11

حٌّٔخع (ٔ 3أ).
يف أ و ب و ج :ويف وّامَ الع ارة يف د :يقَؿ لو اظتعرتض تعليلو ىذا
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،ػ ٍب األوالف ل ػَاف(ٕ)
ػنص» أو اػػُ ٌ
والثالػػث يف ػتػ ّػَ اضتػػاؿ -عػػن العػػرب :ميعلػ ٌػق ب ػ«الػ ّ
(ٖ)
حاؿ منو
لو أو ٌ
كه أي :القيػاس ّػذلك ال يجػ ز(ٗ) .وعلّػَ ذلػك علػى ْػ يَ االْػيئناؼ ال يػآف

()ٙ
(٘)
ػطص
ل
ا
كرد
ػ
ق
ػرورة
ض
لل
ػرؼ
ص
ال
رؾ
ػ
ت
أو
ف
الشا
أي:
فإ
:
النص بقَلو
َ
ٌ
َ
ٌ
ما ّادعاه من ّ
العرب في و
عط م أيِ :
أبيىت -الينَين لليّثري(ّ )5ما يػءذف بػو مقػاـ االْػيدالؿ -تركػ ا

ػار(ٔ٘ٚ[ )ٛأ]
في ػ ػػى صػ ػ ٍػر ى
ؼ المطصػ ػػرؼ للضػ ػػركرة ع ػ َػد ال ػ ِّ
ػنص ب ػػالَرود ع ػػنهم ال اعي ػ َ
للقياس

اظتسيدؿ بالقياس الطعن في الطقل المرك ر اظتع ِّػب عنػو
كالج اب( )2من جانب
ّ
ِ
الطعن يو من كج ين:
ّ
بالنص إمى في إ طىده :ريقو كذلك أيُ :
()1

يف أ و ب و ج :وىذا

()2

ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :حٌٍؽٛحٌْٚ .عًّ ِخ أػزظٗ ٘ة ٛحٌٜةٛحدّ٘ٚ .ةخ ِظعٍمةخْ رة «حٓةظي٨ي»ٚ .طّةخَ حٌعزةخٍس
ـ ٟى :حٌَ:ؾ كخي ِٓ حٌم١خّ أٟ ٚعفٗ .وٌح ٚحٌٜٛحدٛ :فظٗ.
«أو حاؿ منو» لي يف د

()4

رعيٖ ـ ٟح٦ؼَحد« :لخي حٌ٘خعَ:

()3

أٍُٖ
َٜٔٚح ٔزّ ٗٚ ُّٙ١يٚح َ
ـظَن َٛؾ «كَِٕٜٕ ٛ٘ٚ »ٓ١ؾٚ .لخي ح٢هَ:

خي
رِلُٕ َٓ١ك ٓ١طٛحوً ح٤ر ِ
ر٘ز١ذ ؼخثٍ ش حٌؼؽ  ٍٛؼيٍٚ
َ

ق رخٌىظخثذ اً ٘ٛص
ٍ١ذ حُ٤حٍ َ
ـظَن َٛؾ «ٗز١ذ» َِٜٕ ٛ٘ٚؾٚ .لخي ح٢هَ:
ّ
ى٘زً ٘ٚذ ٌ٘ٛذْ
ٚحٌعِ ـٚ ُٙ١حٌٕ٘ذ
ِٓ ُؿ َّق
أٔخ أرٛ
َ
ـظَن َٛؾ «ى٘زً» َِٜٕ ٛ٘ٚؾ .اٌ ٝؼًٌ َ١ه ِٓ ح٤ر١ةخص حٌظةٔ ٟمٍةض عةٓ حٌعةَد ـة ٟطةَن
حٌَٜؾ .ـييّ عٍ ٝأٔٗ ؿخثِ»ٚ .لي ٔمً حٌٌٔ٘ ٟ١ٛ١ح حٌى َ٩رخهظٜخٍ.
()5

لي يف د

()6

اظتعطَؼ لي يف د

()7

وةةٌح ـةة ٟحٌفةةٚ ,ٔٓٔ3:ٕ ٞ١ـةة ٟأ  ٚد  ٚؽٌٍ :ظٕى١ةةٌَٚ .عةةًّ ِةةخ أػزظةةٗ ٘ةة ٛحٌٜةةٛحدِٚ .ةةخ رةةٓ١

()8

ِعظَٟظ ْ١ٌ ٓ١ـ ٟى.
يف د :بالَرود ال نظر

()9

ح٦ؼَحد (حٌف ًٜحٌؼخِٓ ـ ٟح٨عظَح ٝعٍ ٝحٓ٨ظي٨ي رخٌٕمً) ٌّ :َ:ٕ٠ٚ .ٗٙع ح٤ىٌةش (حٌفٜةً
حٌٔةةخرع ٚحٌع٘ةةَ ْٚـةةِ ٟعخٍٟةةش حٌٕمةةً رخٌٕمةةً) ٓٚ .ٖٔٙةة١ؤط ٟـةة ٟحٌّٔةةؤٌش حٌٚ٤ةةِ ٝةةٓ حٌىظةةخد
حٌٔخىّ.
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ُّ
اطتصم(ٔ) بإثبىت ؛ ألنّو م ّد ٍع وعلى
اظتسيدؿ
أح همى :أف يطىلب أي :يطالب
َ
اظت ّدعي اب ات
كج اب ػ [ٖٕٔد] مػػن اظتعػ ِرتض :أف يسػػط ه بػػذّر رجػ ِػاؿ ْػػنده أك يحيل ػ علػػا

(ٕ)
و
اظترجَع إليهم يف ذلك
كتىب معتى ىم و عط أهل اللغ  :علما ِ العربي
ِ
كالثػػى ي بعػػد ذّػػره ابْػناد :ال ىقػ ٍح ُُ :الطعػ ُػن مػن اظتسػػيدؿ فػػي ركاتػ

(ٖ)

ػػا يصػ ّػري

ذري(ٗ) معيد ا
رواييَهم َ
(٘)
ػنص طريقػىن آخ ىػر ْػاظتاً ؽتػا
كج اب من اظتعػرتض :أف يبػ م :يظهػر لػ  :لػذلك ال ِّ
ورد على ما ق لو

إمػى فػػي متطػ بعػػد تسػػليم وروده وق ػػَؿ ْػنده
كٌ

خمس أكج و:

()ٙ

كذلػػك أي :الطع ُػن يف اظتػ مػػن

أحػ هى :التأكيػػل :زتػػَ اللُػ علػػى ،ػػالؼ الظػػاىر لػ ٍ
في
ػدليَ بػػأف يقػ ؿ الكػ ٌ
الػ ػ ليل عل ػػا( )5ت ػػرؾ ص ػػرؼ المطص ػػرؼ( )3ق لػ ػ -وى ػػَ «ذو ابا ػ حر ػػاف ب ػػن

حارث( »)2جاىلي[ :-من اعتاج]

ض(ٔ)
الع ٍر ً
ػ ير ذك الط ًؿ كذك ى

كممن كل كا عىمػ

()1

اطتصم ويف ابذراب :أف تطال و
اظتسيدؿ
يف أ و ب و ج :أحدقتا أف يطالب
ّ
َ
«علما العربي » لي يف د

()3

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :رواييهم وعند جاؿ :راويو

()4

زاد يف أ و ج :مق َل ويف ب :مق َؿ

()5

ّذا يف الُيض ٕ ٜٔٓٔ:ويف :أ و ب و ج :ي دي لو يظهر ّذلك ويف د :ي دي يظهر لو ذلك

()6

«وق َؿ ْنده» لي يف د

()7

ُحى ـ ٟح٦ؼَحد :ؿٛحُ.

()8

ُحى ـ ٟح٦ؼَحد :ـٍَٟٚ ٟس حٌ٘عَ.

()9

«رٓ كخٍع» ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :رَ هةخٍٚ .ٙـةٛق حٌٜةخى ـة ٟأ  ٚؽ ػةخءٚ .حٓةُ حٌ٘ةخعَ «ٚؿةخٍ٘»ٟ

()2

ٌة ْ١ـة ٟى٘ٚ .ةة ٛحٌّعةَٚؾ رةةٌ ٞحٛ٦ةزع حٌعةةيٚحٔٗ ٟةخعَ ـةخٍّ ؿةةخًٍ٘ .ٟوةَ أرةة ٛحٌفةَؽ ـةةٟ
ح٤ؼخٔ ٟطَؿّظٗٚ .حٌز١ض ح٢ط ِٓ ٟل١ٜيس ٌٗ ـ ٟح٤ؼخٔ.2ٕ:ٖ ٟ
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ٍذؼ تنَين «عامر» للضرورة و «ذو» اُ «عامر» وىػَ واظتعطػَؼ عليػو ّنايػ ٌ عػن

ِعظَم [ٔٔٙب] اصتسم وبسطيو

(ٕ)

ػالـ يػو مػن تػرؾ اػرؼ اظتنصػرؼ
فيق ؿ ل البصرم ُّ :إنّو لي ؽتا الّ ُ
ذري منص ٍ
ػرؼ إ ٌمى لم يصػرف ؛ ل ٌػ ذهػو بػ إلػا القبيلػ صػار يػو العلميّػ ُ واليانيػث
اظتعنَي كالحمل علا المعطا واالعي ار بو كثير في كالم م(ٗ) أيِ :
العرب
(ٖ)

بػَ ىػَ

ه
ٍ (٘)
كالثػى ي مػن وجػػَه الطعػن :المعىر ػ بػطص آخػ ىػر مثلػ يػو إبقػػا ُ اػرِو حينػػذ

()ٙ
ػاـ الرتجػي ُ بػال مػرج
ل
ال
وإ
ػىقطىف
س
فيت
النصاف مينا يػاف
ّ
و ّ
َ
الك ىؿ :ما عار و عار ٍ

ٌ

ػدليَ
كيسػلٌ يم اظتع ُ
ػرتض ال َ

()ٚ

()ٛ
في :الػ ليل
ػ
ك
ال
ؿ
ػ
ق
ي
ػأف
ػ
ك
ػو:
ػ
ل
َ
بق
ا
ػ
ض
أي
ػدليَ
ػ
ل
ا
ػارض
ػ
ع
ي
ومثّػػَ اظتعار ػ َ [ ػػا]
ً
ٌ
(ٕ)
الكؿ من العاملني الطال ني للمعمَؿ(ٔ) في بػىب التطػىزع ,أكلػا مػن
علا أ ٌف إعمىؿ ٌ

()1

٘ٚةة ٛـةة ٟحٛ٤ةةٛي ـةة ٟحٌٕلةةٚ ,ٖٗ3:ٖ ٛحٜٔ٦ةةخؾ ٍٕ ,٘ٓٔ:لةةُ ١ ٗٓٓ ٙٚ ,ٖٕٓ :ؿةةٛىس

()2

ِزَٚن ٚحٌٍزخد ٍٕ ٕٔٓ:لَُٗٚ ٕٔ٘ :ف حٌىخـ١ةش حٌ٘ةخـ١ش ٍٖ ,ٔ٘ٔٓ:لةُٚ ,22ٔ :حٌّمخٛةي
حٌٕل٠ٛش ٍٖ ,ٖٖٓ:لَُٗٚ ,ٔٓٗ٘ :ف ٗٛح٘ي حرٓ عم.ٕٕ5 ً١
ُحى ـ ٟح٦ؼَحد :ـ١مٛي ٌٗ حٌىةٛـ :ٟلٌٛةٗ ًٚ« :حٌ ةٛي  ًٚٚحٌعةَ٠ »ٝةيي عٍة ٝأّٔةٗ ٠ ٨ةٌ٘ذ رةٗ
اٌ ٝحٌمزٍ١ش ً٘ ٌٛ ّٗٔ٤ذ رٗ اٌ ٝحٌمزٍ١ش ٌمخيً :حص حٌ ٛي .ـ١مةٛي ٌةٗ حٌزٜةَ :ٞلٌٛةٗ ًٚ« :حٌ ةٛي»
حٌلٔٚ ٟلٌ٘ ٛح ـ ٟحٌظٕمًّ ِٓ ِعٕ ٝاٌِ ٝعٕ ٝلٛي حٌ٘خعَ:
ٍؿع اٌٝ
ّ
ا
اْ طَّّ١خ هٍمض ٍِّ ِٛخ
ّ١ّٙٛخ
لِٛخ ا طَٚ ٜحكيُ٘ ِ
ٚحٌ :ُ١ّٙ ِّٜحٌٌٕ٠ ٨ ٞؼٕ ٟعٓ َِحىٖ.
ٍ
الع ارة يف د :ذؼ تنَين «عامر» للضرورة ،و «ذو» ،ب م يدأ ػتذوؼ ىَ «ىَ»

()3

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :ذري اظتنصرؼ

()4

ُحى ـ ٟح٦ؼَحد :ومٛي حٌ٘خعَ:
ِٓ ٌ ِٓ ٟرعين ٠خ عخَِ
لخِض طزى ٗ١عٍ ٝلزَٖ:
لي ًيّ ِٓ ٌٔ ٌٗ ْ١خَٛ
طَوظٕ ٟـ ٟحٌيحٍ ًح ؼَرش
ـمخيً« :ح ؼَرش» ٌٚةُ ٠مةًً« :حص ؼَرةش» ٔ٤ةٗ كٍّةٗ عٍة ٝحٌّعٕة ٝوؤّٔةٗ لةخي« :طَوظٕة ٟأٔةخٔخ ا ًح
ؼَرش» «ٚحٔٔ٦خْ» ٍ ٕ٠ك عٍ ٝحٌٌوَ ٚحٔ٤ؼ َ:ٕ٠ .ٝـ ٟحٌلًّ عٍ ٝحٌّعٕ :ٝحٗ٤زخٖ ٔ.ٗٓٙ:

()5

ليست يف د

()6

يف د والُيض ٕ :ٕٔٓٓ:ميّا ئاف

()7

«اظتعرتض» من د ليست يف أ و ب و ج و«الدليَ» من أ و ب و ج ليست يف د

()8

زيادة يقيضيها السياؽ وقَلو «ما عار و أيضاً قَلو» ّذا يف أ و ب و ج ولي يف د
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إعماؿ الثآف ق ؿ الشىعر ىػَ رجػَ مػن بػ أْػد كقػ ييغطػا(ٖ) -بال نػا ل ػري الُاعػَ-

(ٗ)
ب ى ك رل عص ران

تيميو -وبو يي ني الدليَ -قَلؤٙٙ[ :ج] [من الَا ر]

ا يقي ْدنَنا اطترد اطتِداال(٘)
َ
ُُ َ
ولَ أعمَ الثآف لقاؿ :يقيادنا()ٙ
اطتداؿ
اطترد
ُ
ُ

الطَيَ]

ػىرض بقػ ؿ اآلخػر مػنهم[ :مػن
فيق ؿ ل
النص مسػلّ ٌم لّنّػو مع ه
البصرم :هرا ّ
ٌ

كلكن صفىن ل
ٌ

بط عب

ببت ك بهطي
ي

مس من و
مطىؼ كهى ًم()5
و

ت وْػَّٓف بػ ع ػػد مشػ » بنصػػب ب ػ
األوؿ لقػػاؿ ْ« :ػ ُ
اعمػػَ الثػػآف ولػػَ أعمػػَ ّ

وإظهار الضمري يف «َّْٓف»
()1

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :اظتعمَؿ

()2

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :يف

()3

وٌح ى ٚـ ٟحٌفٚ ,ٕٔٓٓ:ٕ ٞ١ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ٠ :عٕٚ .ٝعٕي ــخي ٚـة ٟح٦ؼةَحد ٘ٚ-ة ٛحٌّٛحـةك

()4

ٌَٚح٠ش حٌّٜخىٍٔ :-ؽٕ.ٝ
يف أ و ب و ج :وترى العرب

()5

ٚحٌز١ض رظّخِٗ:

ٚلي ٔؽٕ ٝرٙخ  َٜٔٚعٍٜٛحا

رٙخ ٠مظخىٔخ حٌوَى حٌويح٨

ـ ٟأ٠ :عي رٕخ حٌوَى حٌـيحيٚ .ـ ٟد طعيى رٕخ حٌلِى حٌـيحٚ .٨ـ ٟؽ :رٙةخ طعةي رٕةخ حٌوةَى حٌـةيح.٨
ٚـ ٟى :رٙخ ٠عظخىٔةخ حٌـةَى حٌـةيحٚ .٨لٌٛةٗٔ« :ؽٕة ٝرٙةخ» أ ٞرٙةٌٖ حٌةيحٍ ٚحٌعٜة :ٍٛؿّةع عٜةَ

()6
()7

ٚحٌوَى :ؿّع «هَ٠يس»  ٟ٘ٚحٌفظخس حٌلّ١١ش ٚحٌويحي :ؿّةع «هيٌةش» ٘ٚة١ٍِ ٟجةش حٌٔةخق ٠ٚمظةئٕخ:
حٌلٔةخْ٘ٚ .ةٌٍّ ٛةَّحٍ حٓ٤ةيٚ .ٞحٌز١ةض ـةٟ
٠مئٕخ .أ :ٞوّٕخ ـة٘ ٟةٌٖ ى٘ةٍٛحا ٔظّزةع حٌٙة٠ٚ ٜٛمةئٕخ ِ
حٌىظخد ٔٚ ,53:حٌّمظ٠ذ ٗٚ ,55:حٌـًّ ٗٚ ,ٔٔٙةَف أر١ةخص ٓة١زٌٍٔ ٗ٠ٛةَحـٍ ,ٖٕٗ:ٔ ٟلةُ:
ٚ ,ٕٓ2حٜٔ٦خؾ ٍٔ ,3ٙ:لةُ ١ 52 ٙٚ ٗٓ :ؿةٛىس ِزةَٚنٚ ,طةٌوَس حٌٕلةخس ٖٓ٘ٚ ,حٌظةًٌ١٠
ٚحٌظىّٚ .2ٙ ,32 ,33:5 ً١لزٍٗ ـ ٟحٌّٜخىٍ حٌٔخرمش:
٘ ٜٛعّ١يحا
ُٛٓ ٚثً ٌ٠ ٛزٌٕ ٓ١خ حٌٔئح٨
ـَ ّى عٍ ٝحٌفئحى ا
وٌح ـ ٟحٌفٚ ,ٞ١ـ ٟحٌٕٔن :طعظخىٔخٚ .ـ ٟأ حٌظخء حٌؼخٔ١ش ٍِّٙشٚ .ـ ٟؽ ح٨ػٕظخْ ٍِّٙظخْ.
حٌز١ض ٌٍفَُىق ـ ٟىٛ٠حٔٗ ٍٕٚٚ .ٖٓٓ:ح٠ظٗ ـ« :ٗ١عي٨ا» ِىخْ «ٜٔفخ ا» ٛ٘ٚ .ػخٔ ٟر١ظ:ٌٗ ٓ١
ٓززض ُِمخ ِعٔخا
ُ
حٌو٠خٍَ
ٚرآرخث ٟحٌ ُ٘ ُّ حٌىَحَ
 ْ١ٌٚرعيي اْ
ِ
ٚحٌز١ض ـ ٟحٌىظخد ٔٚ ,55:حٌّمظ٠ذٗٚ ,5ٗ:حٌـًّ ٘ٔٔٚ ,حٜٔ٦ةخؾ ٍٔ ,35:لةُٙٚ ٕٗ :
ٔ ١ 3ؿٛىس ِزَٚن َٗٚف حٌّفٚ ,53:ٔ ًٜطٌوَس حٌٕلخس ٖ٘ٗٚ ,حٌظٌٚ ً١٠حٌظىّ.33:5 ً١
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في :ال ليل علا
كالثىلث من وجَه الطعػن :اختالؼ الركاي  ,كأف يق ؿ الك ٌ
ج از م ٌ المقص ر في الضركرة ق ل [ :من الَا ر]
فال فقر ي كـ كال ًغطىء(ٔ)
يغطيطي الرم أغطىؾ عطٌي
ه
ي
م ّد «ال » اظتقصَر للضرورة

ػرم اظتػػان ُ ظتػ ّدىا :الركايػ «غىطػػىء» بفػػت الغػػين ,كهػ ممػ ك هد ػػال
فيقػ ؿ البصػ ٌ

دليَ يف ال يت
َ

الراب من وجَه الطعػن :مط ي [ٔ٘ٛأ] ظ ػ ًر داللتػ  :أي ال ِ
ػدليَ علػا مػى يلػاـ

مط فسىد القيىس ح يَّف قدحاً (ٕ)

كػأف يقػ ؿ البصػػرم :الػ ليل علػا أ ٌف المصػ ر أصػػل الفعػػل(ٖ) ,أ ٌػ أي:
اظتصػػدر يس ػػما «مصػ ػ ران» ,كالمصػ ػ ر اْػػم مّػ ٍ
ػاف هػ ػ يف األاػػَ الم ػ ػ ال ػػرم
َ
يص ػ ر(ٗ) -بال نػػا للُاعػػَ -عط ػ اإلبػػل ,فل ػ لػػم يص ػ ر عط ػ الفعػػل ّمػػا يقػػَؿ
ال صػػري وإالّ يصػػدر عنػػو لمػػى ػػمي مصػ ران؛ ألنػّػو لػػَ ّػػاف مػػاَ،ذاً مػػن الُعػػَ ّمػػا يقػػَؿ
الَّيف :مصدور عن الُعَ ماَ،ذٌ منو(٘)
ٌ
قاؿ يف «ابنصاؼ»( )ٙوىذا دليَ ال باس بو يف اظتسال

()1

َِّ طوَ٠ـٗ ـ ٟحٌّم ّيِخص.

()2

ـ ٟح٦ؼَحد :حٌؼخٌغ [أٚ ِٓ :ٞؿ ٖٛحٌ عٓ] أْ ٘٠خٍوٗ حٌيٌ.ً١

()3

عٕي ــخي ٚـ ٟح٦ؼةَحدٌٍ :فعةً:ٕ٠ .ةَ :حٌعٍةً ٚ ٕٔ5أٓةَحٍ حٌعَر١ةش ٔٚ ٔٙحٌٍزةخد ٕٔٙٓ:
ٚحٍط٘خؾ حٌَ٠د ٖٚ ٖٖٔ٘:حٌظٌٚ ً١٠حٌظىّّ٘ٚ ,ٖٖٔ:5 ً١ع حٌٛٙحِع ٖ.2٘:
ـ ٟدٛ :يٍٚ .عٕي ــخي ٚـ ٟح٦ؼَحد :طٜيٍ.

()5

وٌح ـ ٟحٌٕٔنٚ ,ـٙ١خ ٔمٚ ٚه ؤٚ .لةي ٓةمِ ٢ةٓ حٌّةظٓ وةٚ ٌَ ٩طلةَؾ آهةَ ٚ ,طّخِةٗ عٕةي ــةخي
ٚـ ٟح٦ؼَحد :ـ١مٛي حٌىٛـٌ٘ :ٟح كـش ٌٕخ ـ ٟأْ حٌفعً أٌٍّٜ ًٛيٍ  ,ـبّٔٗ أّخ ِٜ ّٝٔ٠ةيٍحا
ّ ِٜ ٗٔ٤ي ٍٚعٓ حٌفعً وّخ ٠مخي َِ« :وذ ـخٍَِٖ٘ٚ ,د عٌد» أَِ :ٞوٛد َِٚ٘ٚد.

()6

حٜٔ٦خؾ (حٌّٔؤٌش(ٚ ٕٖ3:ٔ )ٕ3 :حٌّٔؤٌش ١ ٔ2ٙ )ٕ2 :ؿٛىس ِزَٚن.

()4
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كقػػىؿ الك في ػ ف :الم ػراد بػ ػ«المص ػ ر» المفع ػ ؿ ال الم ػ كمػػى يقػػىؿ:
ػرب» بػَزف مصػدر واظتػراد مػا اظتُعػػَؿ
ػرب عػ ه
ػو فػػىره كمش ه
ػب» و «مشػ ٌ
«مرك ه
ػرب» ػ«مرّ ٌ

كمشركب ّذا ىنا
ب
ه
أم :مرك ه
قاؿ يف «ابنصاؼ»(ٕ) :وىذا با ٌَ من الَجهني:
أحدقتا :أ ّف األلُاظ إذا أمّن زتلها على ظاىرىا ال يُعػدؿ ػا عنػو والظػاىر يَجػب
أف يَّف اظتصدر للمَ ال(ٖ) للمُعَؿ َجب زتلو عليو
انيهمػ ػػا :أ ّف «مرّ ػ ػاً ارى ػ ػاً» و «مش ػ ػرباً عػ ػػذباً» كتػ ػػَز أف يُػ ػراد بػ ػػو(ٗ) مَ ػ ػ الرّػ ػػَب
غتاز عقلي ّ ٍ
لد آم ٍن
والشرب ونس الُراى والعذوب للمّاف ٌ
وْقا من النسخ اطتام من األوجو اليت يطعن ا يف اظت (٘)
ُ
(ٔ)

()1

ّػذا يف د ويف أ و ب و ج :يقػاؿ ا ىنػا ويف دّ « :ػذا يقػاؿ ىنػػا» مثّ شػط ت «يقػاؿ» وقػد ْػقا منهػا «أي مرّػػَب

()2

حٜٔ٦خؾ ٔ ١ ٕٓٓٚ ٕٖٗ:ؿٛىس ِزَٚن.

()3

ّذا يف د وقد ْقطت من أ و ب و ج

()4

ّذا يف د وقد ْقطت من أ و ب و ج

ومشروب»

()5

ٚلي ٓم ٢عٕي ــخي ٚـ ٟحٌف ٕٖٔٓ:ٕ ٞ١أ٠٠ةخا .لةخي ـة ٟح٦ؼةَحد  :ٗ5أْ ٔ٠ةظييّ رّةخ ٠ ٨مةٛي
رِٗ ,ؼً أْ ٠مٛي حٌز :َٜٞحٌيٌ ً١عٍّ ٝ
أْ ٚحٍ« ٚدّ »  ٨طعًّٚ ,أّّةخ حٌعّةً ٌة «ٍدّ » حٌّمة ّيٍس ,أّٔةٗ
ُ
ٚلفةض ـةٍٍ١ ٟة ْٗ
ٍٓةُ ىحٍ
ِ

لي ؿخء حٌـَّ ربّٟخٍ٘خ ِةٓ ؼ١ةَ عةِٕٙ ٝٛةخ ـةٔ ٟلة ٛلٌٛةٗ:
ُ
ويص أل ٟ٠حٌل١خس ِٓ ؿٍٍ ْٗ
ـ١مةةٛي حٌىةةٛـ :ٟاعّةةخي كةةَؾ حٌـةةَّ ِةةع حٌلةةٌؾ ِةةٓ ؼ١ةةَ عةة ٨ ٝٛطمةةٛي رةةٗ ,ـى١ةةؿ ٠ـةةٌ ُٛةةه
حٓ٨ظي٨ي رٗ؟
:ٕ٠ٚةةَ حٜٔ٦ةةخؾ (حٌّٔةةؤٌش(ٚ ٖ5ٙ:ٔ )٘٘ :حٌّٔةةؤٌش ١ ٖٕٕ )٘3 :ؿةةٛىس ِزةةَٚن ٚحٌٍزةةخد
ٔ.ٖٙ٘:
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ادح
كمط ى أي :القَ ِ

فسىد ال
ي

قػ ػػىؿ «ابػ ػػن ال بػ ػػىرم»(ٔ) يف تعريُػ ػػو :كه ػ ػ أف يعلٌ ػ ػق -بال نػ ػػا للُاعػ ػػَ أي:
ُّ
اظتسيدؿ أو للمُعَؿ وّْت عن الُاعَ لعدـ [ٕٔٙب] تعلّ ِق ال رض بو -علػا(ٕ) العلٌػ
اليت ىي مػدار اضتّػم
د ما يقيضيو

(ٖ)
األوؿ والر ػ علػى الثػآف أي:
ػ ٌ المقتضػي  :بالنصػب علػى ّ

كػػأف يق ػ ؿ الك ػ في ُّ اهػ ّػَز ل نػػا عػػَ اليعجػػب مػػن الس ػَاد وال يػػاض(ٗ) :إ ٌمػػى

التعج ػو مػػن الس ػ اد كالبيػػىض مػػن دكف ػػىئر الل ػ اف ّػػاضتُمرة؛ ل ٌ مػػى أي:
جػػىز ٌ

ييُرع عنهما [ٔٙٚج]
اللَنني اظتذَّرين أصال الل اف [ٕ٘ٔد] وال اقي ّ
ويف نس ػػخ  :أاػ ػػَ األل ػ ػَاف(٘) واب ػ ػراد لَّنػ ػػو جامػ ػػداً واظت ػ ػراد اب ،ػ ػػار عػ ػػن ّػ ػػَ
منهم ػػا( )ٙال ع ػػن ّليهم ػػا ؿت ػػَ قَل ػػو تع ػػاُف( :)ٚﭽﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﭼ( )3ب ػػن راد
«رَْؿ» ّما ىَ أحد الَجَه يو
(ٕ)
(ٔ)
ػت
ػرم اظتػػان ُ ل نػػا عػػَ اليعجػػب مػػن األلػَاف ّلّهػػا  :قػ علٌقػ ى
فيقػ ؿ لػ البصػ ٌ
(ٗ)
َّع ػػا(ٖ) أا ػ َػَ األل ػَاف ػ ػ ه المقتض ػػي؛ إذ مقيض ػػى َّنِػػو أا ػػلهما
عل ػػا العلٌػ ػ أيَ :

()1

ح٦ؼَحد ٘٘.

()2

يف أ و ب و ج :عن

()3

ٍ :َ:ٕ٠ـع حٌلخؿذ ٗٚ ٕٗٗ:حٌظلزَٗ َ١ف حٌظلَٚ ٖ٘ٙٔ:5 َ٠كخٗة١ش حٌع ةخٍ ٕٚ .ٖٙ٘:لةي
عَّ ـٗ ـ :ٗ١رؤ٠ ٨ىة ْٛحٌةيٌ ً١عٍة ٝحٌ١ٙجةش حٌٜةخٌلش ٨عظزةخٍٖ ـة ٟطَط١ةذ حٌلىةُ عٍ١ةٗ وةؤْ ٠ىةْٛ
ٛخٌلخ ا ٌّ ٠ي ًٌه حٌلىُ أٔ ٚم.ٗ١٠
 :َ:ٕ٠حٌىظخد (رخد ِخ ٠ ٨ـ ُٛـِ ٗ١خ أـعٍٗ) ٗٚ 25:حٌّمظ٠ةذ ٗٚ ٔ3ٔ:حٌعٍةً ٓٔ2ٔ ٔ2

()4

()5

ٚحٜٔ٦ةةةخؾ (حٌّٔةةةؤٌش ١ ٕٔٗ ٙ ٚ ٔٗ3:ٔ )ٔٙ :ؿةةةٛىس ِزةةةَٚن ٚأٓةةةَحٍ حٌعَر١ةةةش ٕٔٔ
ٚحٌٍزخد ٔٚ ٕٓٔ:حٍط٘خؾ حٌَ٠د ٗٚ ٕٓ3ٕ:حٌظ٠َٜق ّٕ٘ٚ 5ٔ:ع حٌٛٙحِع .ٖٗ:ٙ
وٌح ـ ٟح٦ؼَحد.

()6

ّذا يف د وليست يف أ و ب و ج

()7

زاد يف د :أمر مَْى وىاروف

()8

ِٓ ل ٌٗٛطعخٌ :ٝﭽﰀ ﰀ

ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﭼ حٌ٘عَحء ٠ٚ .ٔٙ :ٕٙـ ُٛأْ ٠ىةْٛ

«ٍٓٛي» ِٜيٍ رّعٍٕٓ« ٝخٌش» :َ:ٕ٠ .حٌيٍ حٌّ.٘ٔٙ:3 ْٜٛ
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التعج ػو إ ٌمػػى امتط ػ أي :بنػػاؤه
أبل يّيُهمػػا يف اظتن ػ وذلػػك ل ٌف ٌ

(٘)

مػػن ػػىئر الل ػ اف

ػل
للاكم ػػى المحػ ٌ
لقَتو وشدتو باألاال فإذا لم يجا بناؤه ممى
ُ
اللاوـ في الصل أبل مط في الفرع؛ ّ
()ٙ

واليعجػػب إّفتػػا يّػػَف مػػن حػػدوث أمػ ٍر وعرو ػػو كهػػرا المعطػػا أي:

ػل( )5ال يّػػاد يػػاوؿ عنػػو
كػػىف فرع ػىن للمالزم ػ للمحػ ٌ

()ٛ

فػػأل ٍف ال يج ػ ز ممػػى كػػىف

ٍ
لعارض أكلا باظتن ألبل يّيو يو
للمحل ال يُارقو إال
مالزـ
أصالن ,كه
ه
ٌ
ض ػ ٌ يٌ بػػني العلّػ ومػػا ذّػػره مػػن
كالج ػ اب مػػن جانػػب اظتسػ ّ
ػيدؿ أف يبػػيٌن ع ػ ىـ ال ٌ

اليخصيص أك يسلٌم ل أي :للمعػرتض ذلػك أي :الضػديَّ بػني العلّػ واضتّػم كيبػيٌن أ ٌػ
و
آخر ذ ِري الَجو اظتدَ،ؿ يو
[ٜٔ٘أ] أيَّ :نَو يقتضي مى ذكره أيضىن ىَ من كج ى

()1

ْقطت من أ و ب و ج

()2

ليست يف د

()3

يف دَّ :عما

()4

يف دَّ :عما أالها

()5

«أي بناؤه» لي يف د

()6

يف أ و ب و ج و س :للم َ

()7

«ٌٍُِّ٩ش ٌٍّلًّ » عٕي ــخي ٚـ ٟح٦ؼَحدُِ٩ٌّ :ظٗ حٌّلً.

()8

ػالزـ
الع ارة يف د :ال يّاد ياوؿ عنو ،جرت غترى جاأيو ،أل ْف ال كتَز ؽتا ّاف أاالً؛ ألبل يّ ذلكّ ،ما قاؿ :وىػَ م ٌ
للم َ ال يُارقو ،أوُف باظتن
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ادح
كمط ى أي :القَ ِ
أي :عدـ تسليمها

(ٔ)

المط ي للعلٌ

قىؿ «ابن ال بىرم»(ٕ) :كق (ٖ) يك ف اظتن عتػا فػي الصػل كالفػرع(ٗ) أي:
أي :يف َّ منهما:

ػرم :إ ٌمػػى ارتفػ (٘) المضػػىرع
فػ ٌ
ػىلكؿ أي :منعهػػا يف األاػػَ :كػػأف يقػ ؿ البصػ ٌ

()ٙ
ػل معطػ م ,فأى ٍ ػبى االبتػ اءي فػػي
لقيىمػ مقػىـ اال ػػم ,كهػ أي :القي ُػاـ اظتػػذَّر عىم ه
()ٚ
اال م المبت أى كام َّنػو معنَيػاً كاالبتػ اء-وىػَ جت ّػرد االْػم عػن العَامػَ وجعلػو ّأوالً

ٍ
لثاف ُمتب بو عنو[ -ي جو الرف يف اظت يدأ

()ٛ

فكرا( )ٜمى أ ب من ىذا اظتقاـ

في مانعػ ػاً لل ػػدليَ :ال س ػػلم  -عػ ػ فتنػ ػ  -أ ٌف االبتػ ػ اء]
فيقػ ػ ؿ لػ ػ الكػ ػ ٌ
ي جػػو الرف ػ فػػي(ٔٔ) المبت ػ أ؛ ألنػّػو أمػ ٌػر معنػػَي يضػػعف عػػن اليػػا ري [يف](ٕٔ) أم ػ ٍر
لُظي
(ٓٔ)

()1

ّذا يف د ولُيض ٕ ٕٔٓٚ:ويف أ و ب و ج :تسلّمها
ح٦ؼَحد .٘3

()3

يف أ و ب و ج :قد دوف واو

()4

ُحى عٕي حٛٔ ٓ١١ٌٛٛ٤ع ِٓ أٔٛحع حٌّٕع ِٕ ٛ٘ٚع كىُ حٛ٤ةً:ٕ٠ .ةٍَ :ـةع حٌلخؿةذ ٕٗٗٙ:

()2

ٚ ٗ٘٘ ٕٗ2حٌزلةةَ حٌّلةةٌٍٍِ ٢١و٘ةةٚ ٖٕٕ:٘ ٟحٌظلز١ةةَ ٗةةَف حٌظلَ٠ةةَ ٖ٘ٙ5 ٖ٘ٙٙ:5
ٚكخٗ١ش حٌع خٍ ٕٚ .ٖٙ2:ل« :ٌٗٛأ ٞـ ٟوً ِّٕٙخ» ٌ ْ١ـ ٟى.
()5

زاد يف أ و ب و ج :اضتّم ولعلها :الُعَ

()6

يف أ و ب و ج :قياـ

()7

ليست يف د

()8
()9

لعَ ما أ يو ىَ الصَاب ينظر اطتالؼ يف را اظت يدأ اليذييَ واليّميَ ٖٕ٘ٚ:
يف د :االبيدا و ّ

عند جاؿ ويف ابذرابّ :ذلك

()10

ّذا يف د وقد ْقا ما بني معَّ يني من أ و ب و ج

()11

ُحى عٕي ــخي ٚـ ٟح٦ؼَحد :ح.ُٓ٨

()12

حٌِ٠خىس ِٓ حٌفة« ,ٕٔٓ5:ٕ ٞ١حٌظةؤػ »َ١وةٌح ـة ٟحٌفةٚ ,ٞ١ـة ٟحٌٕٔةن :طةؤػٌٚ .َ١عةًّ ِةخ أػزظةٗ ٘ةٛ
حٌٜٛحد.
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البصرم :ال ليل علا أ ٌف
كالثى ي[أي :اظتن ُ](ٔ) للعلّ يف الُرع :كأف يق ؿ
ٌ
اؾ» ك « ى ػ ىا ًاؿ» ك ح ى همػػى مػػن
فعػػل المػػر مبطػػي(ٕ) علػػى مػػا كتػػاـ بػػو مضػػارعو أف « ىد ىر ِ

أ ػػمىء الفعػػىؿ ال ػَاردةِ علػػى وزف « َػعػ ِ
ػاؿ» مبطيٌػ ه علػػى الّسػػر لقيىم ػى مقىم ػ (ٖ) يف
َ
إ ادة معناه عَملت يف ال نا معامليو

(ٗ)

فيق ؿ ل الك في معرت اً دليلَػو :ال سػلٌم أ ٌف حػ «در ً
اؾ» ؽتػا ذُّػر إ ٌمػى بيطػي
ى
ٌ
لقيىم ػ مقػػىـ فعػػل المػػر ,هػػذا من ػ لَجػػَد العل ػ يف الُػػرع بػػل ب ػ لتضػ ٌػمط مع ػ ً
الـ

ليضمنو معناه
اضترؼ يف اظتع
المر ,اَ ْشَو َ
ّ

(٘)
ػَد الػدليَ( )ٙيف األاػَ
كالج اب من جانب
ّ
اظتسيدؿ عن مط المعترض وج َ

األا ػػَ والُ ػػرع :أف ي ػ ػ ٌؿ -بال ن ػػا للُاع ػػَ أي :اظتس ػ ُّ
ػيدؿ أو للمُع ػػَؿ أي :من ػػو أو مػ ػػن
ذػػريه( -)ٚعلػػا كج دهػػى أي :العلّػ ِ فػػي الصػػل أك الفػػرع( )3بمػػى :بػ ٍ
ػدليَ يظ ػػر ب ػ
فسىد المط للَجَد وأنّو من العناد
ي

()ٜ

واظتن ّذلك(ٓٔ) ال عبَة بو

()1

ّذا يف د وقد ْقا ما بني معَّ يني من أ و ب و ج

()2

:ٕ٠ةَ :حٌّمظ٠ةذ ٖٚ ٖٔٔ ٗ ٖ:حٌعٍةةً ٕٖ ٚحٜٔ٦ةخؾ (حٌّٔةؤٌش(ٚ ٕ٘ٗ:ٕ )5ٕ :حٌّٔةةؤٌش:
٘ ١ ٗٔٗ )5ؿٛىس ِزَٚن ٚأٓةَحٍ حٌعَر١ةش ٓٚ ٕ3حٌٍزةخد ٕٚ ٔ5:حٌظٜةَ٠ق ّٔ٘ٚ ٘ٓ:ةع
حٌٛٙحِع ٔ.ٗٙ:
ُحى عٕي ــخي ٚـ ٟح٦ؼَحد ٨ٌٛٚ :أٔٗ ِزٕٚ ٟاٌّ ٨خ رِٕ ٟخ لخَ ِمخِٗ.

()4

ّػػذا يف د ويف أ و ب و ج :وإ ػػادة ينظػػر :الّيػػاب ٖ ،ٕٕٚ:واظتقيضػػب ٕ ،ٖ:والعلػػَ ٖٗ ،وابنصػػاؼ ٕ،ٖ٘ٗ:

()5

و ٕٔٗ ط جَدة مبوؾ ،والل اب ٔ ،ٗ٘٘:و ٕ ،ٜٗ ،ٔٚ:واليصري ٔ ،ٗٗ:وقت اعتَام ٔٗٚ:
عٕي ــخي ٚـ ٟح٦ؼَحد :حٌعٍّش.

()6

يف د :العل

()7

يف د :أي ىَ أو ذريه

()8

ـ ٟى ٚح٦ؼَحدٚ :حٌفَع.

()9

ّذا يف د والُيض ٕ ٕٔٓٛ:ويف أ و ب و ج :اظتعياد

()10

ّذا يف د ويف أ و ب و ج والُيض :لذلك أي :للعناد

()3
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ادح
كمط ى أي :القَ ِ
للمسيدؿ بتصحي ً َّف العلٌ (ٔ)
المطىلب ي [ٖٔٙب] من اظتعرتض
ّ
أي :ػ ػػَت علّيّيهػ ػػا(ٕ) ويف نسػ ػػخ األاػ ػػَ« :بيص ػ ػ (ٖ)» [ٔٙٛج] ٍػ ػػذؼ اضتػ ػػا
األوُف من قلم الناْخ ّيب بعضهم ظتا رأى ذلك ّما رآه ّذا بينها على األْقاط
ّ
(٘)
ػيدؿ للمعػرتض بػذلك :أف يػ ٌؿ
قىؿ «ابن ال بػىرم»(ٗ) :كالجػ اب مػن اظتس ّ

ي ٌؿ(٘) علا ذلك أي :ا ّ ِ اليعليَ بشيئين:
التأثي ًر يف اضتّم ظتناْ يها لو

ً
ك ىدة الص ؿ بَّعا علّ ً

الكؿ أي :اليػػا ريُ :كجػ ػ د الحك ػػم اظتعلّػػَ بيلػػك العلّ ػ ِ ل جػ ػ د العلٌػ ػ
ف ػ ػالشػػي ٌ

كزكاليػ لاكال ػػى؛ إذ شػػاف العلّػ ذلػػك كػػأف يق ػ ؿ -بالي يي ػ أي :اظتسػ ُّ
ػيدؿ وبػػالنَف أي:

ػل» ك «بعػ ي » ومػا أضتػق ػا مػن الظػروؼ علػا الض ٌػم
ؿتن
معاشر الن اة :-إ ٌمى بي ٍ
َ
طيت «قب ي
عند حذؼ اظتضاؼ إليو وني معناه؛ ل ٌ ى اقيتطعت( )ٙعن اإل ىف لُظاً()5
ّ
وجَدىا

()1
()2

ػح هػػره العلٌ ػ وتا ريىػػا الضػػم عنػػد
فيقػػىؿ مػػن اظتعػػرتض :كمػػى ال ػ ليل علػػا صػ ٌ

٘ٚةةِٕ ٛةةع ػزةةٛص حٌعٍةةش ـةة ٟحٌٛٛةةؿ٘ٚ .ةةِ ٛةةٓ أع:ةةُ حٓ٤ةةجٍشٍ .ـةةع حٌلخؿةةذ ٗٚ ٖٗٔ:حٌزلةةَ
حٌّلٌٍٍِ ٢١و٘ٚ ٖٕٗ:٘ ٟحٌظلزَٗ َ١ف حٌظلَٚ ٖ٘55:5 َ٠كخٗ١ش حٌع خٍ ٕ.ٖٙ2:
ّػذا الع ػارة يف د ويف أ و ب و ج :الطال ػ مػن اظتعػرتض للمسػيدؿ تصػ ي العلػ أي يُػَت عليهػا ومػا بعػدىا لػػي

()3

يف د
ـ ٟؽ :رظ٠ق.

()4

ح٦ؼَحد .٘2

()5

يف أ و ب و ج :يدَ،

()6

يف أ و ب و ج :قطعت

()7

 :َ:ٕ٠أَٓحٍ حٌعَر١ش ٓ٘ ٚحٌٍزخد ٕٚ 3ٔ:حٌظ٠َٜق ّٔ٘ٚ 5ٕٓ:ع حٌٛٙحِع ٖ.ٔ22-ٔ2ٔ:
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فيق ؿ -بالي يي والنَف :-التأثير عتػا يػو كهػ كجػ د ىػذا البطػىء ل جػ د هػره

العلٌ  ,كع يم أي :ال نا ِ لع م ى ,أال ترل أ ٌػ أي :مػا ذُّػر إذا لػم يطقطػ (ٔ) عػن
اإل ىف باف أُ يف لُظاً أو ُحذؼ اظتضاؼ إليو و نَُي لُظو يعػرب نصػ اً علػى الظر يػ

أو ُ،ض ػاً ب ػ«مػػن» [ٓٔٙأ] فػػإذا ا قط ػ (ٕ) عط ػػى أي :اب ػػا ِ لُظ ػاً قػػا بيطػػي ل َُ ْقػ ِػد

ػىدت اإل ػػىف ي عػػىد اإلعػراب(ٖ) [ٕٗٔد] ّمػػا ذُّػػر ث ػػت تػػا ريُ علّيّػ
اب ػا فػػإذا عػ ٍ
قط اب ا ظتا ذُّر نعم يرد عليو إعرا ُ ا عند قطعو عن اب ا لُظاً ومع ً إالّ أف يػُ ّدعى
ّأعا مضا ٌ ٍ
حينئذ تقػديراً ّمػا قيػَ بػو يف «ّػَ» و «بع ٍ
ػض» معنػاه د،ػَؿ «أؿ» عليهمػا علػى
ٍ
قَؿ(ٗ) بدليَ بقا ابعراب

كالث ػػى ي أي :ش ػػهادةُ األا ػػَؿ :ك ػػأف يقػ ػ ؿ :إ ٌم ػػى بطيػ ػت «كي ػػفَ» ك «أي ػػنَ»

(٘)
اليضمن من أْ اب ال نا
ك«متا» ٌ
لتضمط ى معطا الحرؼ  ,وذلك ّ

فيقىؿ مػن جانػب اظتعػرتض :كمػى الػ ليل علػا صػح هػره العلٌػ حػ يػدار()ٙ
ٌ

عليها اضتّم

ػيدؿ :إ ٌف( )ٛالصػ ؿ :القَاع َػد الن َيػّ َ تشػ
فيقىؿ( )5من جانػب اظتس ّ
كت ٌؿ -وابْناد إليها من ابْناد للس ب -علا أ ٌف كل ا م تضمن معطا حرؼ()2
ٌ
ٌ
كتػ ٌؿ

حرؼ( )2كجػو أف يكػ ف مبطيٌػىنَ ,جػب(ٔ) بنػا ىػذه الّلمػات ظتػا ذّػروا واألاػَؿ
واألاَؿ(ٕ) تشهد لو

()1

وٌح ـ ٟف ٚ , َ ٚعٕي ــخي٠ :مظ ع.

()2

وٌح ـٚ ,ّ ٟعٕي ــخي ٚـ ٟح٦ؼَحد :حلظ ع.

()3

عاد ابعراب» ْقا من د

قَلو « :يقاؿ من اظتعرتض

()4

«ّما قيَ

()5

 :َ:ٕ٠أَٓحٍ حٌعَر١ش ٔ٘ ٚحٌٍزخد ٚ 3ٙحٌظ٠َٜق ّٔ٘ٚ ٖٗ:ع حٌٛٙحِع ٔ.٘ٔ:

()6

ـ ٟد٠ :يي.

()7

عٕي ــخي ٚـ ٟح٦ؼَحد :ـ١مٛي.

()8

يف أ و ب و ج :أل ّف
عٕي ــخي ٚـ ٟح٦ؼَحد :حٌلَؾ.

()9

على قَؿ» لي يف د
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(ٕ)

ادح
كمط ى أي :القَ ِ
المعىر ي(ٖ)

قىؿ «ابن ال بىرم»(ٗ) :كه أف ييعػىرض -بال نػا للمُعػَؿ لعػدـ تعلّػق ال ػرض

(٘)
ػالؼ مقيضػى علّػ
بعني الُاعَ -المست ؿ يما علّػَ بػو اضتّ َػم بعلٌػ مبتىػ ى أىةو تقيضػي َ ،
()ٙ
اظتسيدؿ
ّ

كالكثركف من العلما علا قب ل ى؛ ل ٌ ى دفعت العلٌ األوُف

كقيل :ال تقبل ل ٌ ػى( )ٚتصػ لمطصػو اال ػت الؿ الػذي ىػَ إقامػ الػدليَ؛ إذ

ػيدالؿ رتبػ المسػؤكؿ
وظيُ اظتعرتض من ُ دليَ اظتس ّ
ػيدؿ ال إقامػ ُ دلي ٍػَ كذلػك أي :االْ ُ
السىئل ,وىَ اطتصم
اظتسيدؿ -ال
وىَّ
ي

مثىل ػػى أي :اظتعار ػ ِ :أف يق ػ ؿ الك ػ في فػػي اإلعمػػىؿ اظتسػػمى بػ ػ«الينػػازع»()3
ّ
ٌ
ػذَّر صىل ه
أيضاً :إ ٌمى كىف إعمىؿ ٌ
الكؿ أكلا؛ ل ٌ ىب هق ,كه أئٜٙ[ :ج] اظت ُ
ػازع يػػو فكػػىف إعمىلػ لػػذلك( )ٜأكلػػا مػن إعمػػاؿ الثػػآف؛ لقػ ٌ ة [ٗٔٙب]
للعمػػل يف اظتين َ
االبت اء كالعطىي  :االىيماـ ب

()1

يف د :وقد وجب

()2

ّذا يف د وقد ْقطت الَاو من أ و ب و ج

()3

حٌّعخٍٟش عٕي رع ٞحٛ٤ةِ ٓ١١ٌٛعخٍٟةش ـة ٟحٛ٤ةً ِٚعخٍٟةش ـة ٟحٌفةَع .لةخي حٌٔةزى ٟـةٟ
ح٦رٙخؽ ٖ :ٖٔٔ:حٌّعخٍٟش طٍٔ ُ١ىٌ ً١حٌوٜةُ ٚالخِةش ىٌ١ةً آهةَ عٍة ٝه٩ـةٗٚ .ؿةخء ـة ٟحٌزلةَ
حٌّلٌٍٍِ ٢١و٘ :ٖٖٖ:٘ ٟحٌّعخٍٟش ِٓ أل ٜٛح٨عظَحٟةخص .لةخي حٓ٤ةظخً أرةِٜٕ ٛةٚ :ٍٛل١ةً
٘ ٟاٌِحَ حٌـّع ر١ٗ ٓ١جٚ ٓ١حٌظٔ٠ٛش رّٕٙ١خ ـ ٟحٌلىةُ ٔف١ةخ ا ٚاػزخطةخاٚ .ل١ةً :اٌةِحَ حٌوٜةُ أْ ٠مةٛي
ل٨ٛا لخي رٍٕ :َ:ٕ٠ .َٖ١:ـع حٌلخؿذ ٗٚ ٗ٘٘ ٖٗٗ:حٌظلز.ٖٕٙٙ:5 َ١
ح٦ؼَحد ٌّٕ :َ:ٕ٠ٚ .ٙع ح٤ىٌش ٖ٘ٔ.

()5

يف أ و ب و ج :لعل

()6

يف د :األوُف

()7

أي :اظتعار

()8

 َ:ٕ٠ح٦كخٌش ـ« ٟـٔخى ح٨عظزخٍ» ( ٔ٘3أ).

()9

ّذا يف د ويف أ و ب و جّ :ذلك

()4

ويف أ و ب و ج :ألنو أي :ىذا الُعَ باظتعار
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(ٔ)
ض بػػأ ٌف الثػػى ي مػػن العػػاملني
ػىر ه
ميعر ػاً معار ػاً :هػػرا معػ ى
فيق ػ ؿ البصػػرم ُّ ّ
ػص -باظتهملػ واظتعجمػ  -معطنػا
أقػ ي
ػرب إلػػا اال ػػم اظتينػ َػازع يػػو كلػػيس فػػي إعمىل ػ قػ ي

ليساوي اظتع على إعماؿ َّ منهما واحرتز بو عن قَؿ «امرئ القي »[ :من الطَيَ]
اظتاؿ(ٕ)
ولَ أ ّف ما أْعى ألدْف معيش ٍ ُّآف -وَف أ لب -قليَ من ِ
ٌ
لُساد اظتع علػى تَجيػو ّػَ مػن «ُّػآف» و «أ لػب» إُف «قليػَ مػن اظتػاؿ»؛ الْػيلااـ
عدـ السعي ألدْف معيش ٍ وانيُا ِ ُّاي قليَ من اظتاؿ و ِ
َت ل و الثػآف(ٖ) لّػَ منهمػا
ػذوؼ أيَ :ف أ ل ػػب الع ػّا
منهم ػػا ل ػػذا َف كتع ػػَ م ػػن ى ػػذا ال ػػاب ب ػػَ مُع ػػَؿ «أ ل ػػب» ػت ػ ٌ
يدؿ عليو قَلُو يف ال يت بعده:
واهد ّما ّ
(ٗ)
ولّنّما أْعى ٍ
وقد يدرؾ اهد اظتءَّ أمثاِف
هد مءّ ٍَ
الَّيف ا ذّره
فكىف إعمىل أكلا عارض دليَ
ّ

()1
(ٕ)

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :معرت اً
حٌز١ةةض ـةة ٟى٠ةةٛحْ حِةةَة حٌمةةٍ ٖ2 ْ١لةةُٚ ,ٕ :حٌىظةةخد ٔٚ ,52:حٌّمظ٠ةةذ ٗٚ ,5ٙ:حٜٔ٦ةةخؾ
ٍٔ ,3ٗ:لةةةُ ١ 52 ٙ ٚ ,3ٙ :ؿةةةٛىس ِزةةةَٚن ٚحٌظةةةٌٚ ً١٠حٌظىّ١ةةةً ٘,ٕٔٔ ,ٔٔ٘:5 ,ٔ٘ٓ:
ٕٕٗٚ ,حٌّمخٛةةةي حٌٕل٠ٛةةةش ٍٕ ,ٕ2ٗ:لةةةُٚ ,ٖٗ3 :حٌوِحٔةةةش ٍٔ ,ٖٕ5:لةةةُٗٚ ,ٗ2 :ةةةَف أر١ةةةخص
حٌّؽٍٕ ,ٖ٘:٘ ٟلُ.ٕٗٔ :
ـ ٟأ  ٚؽ :حٌٕخـ.ٟ

()4

من قَلو «واحرتز بو عن قَؿ »...لي يف د

()3
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تطبي
(ٔ)
اليامَ(ٕ) واليدبّر ّما تق ّدـ
على حّ ٍم يء،ذ ؽتا تق ّدمو عند ّ
قىؿ «ابن ال بىرم»(ٗ) :ذهو ق هـ إلا أ ٌ ال يجو علا السػىئل اظتعػرتض
(ٖ)

ترتيو ال ئل (٘) الَاردة يف القدح يف العلّ ( )ٙبل ل أف ي ردهى [ٔٔٙأ] كيف ىء

()ٚ
ػيدؿ متعلٌمػىن( )3منػو
ىء وإف ،الُػت الرتتيػب الط يعػي ؛ ل ٌػ جػىء مسػتف مىن مػن اظتس ّ

عما أورده
منو اصتَ َ
اب ّ

وذّر َّ يف مرت يو
كقىؿ آخركف :يجو ترتيب ىُ ,
فعلا هرا ِ
القَؿ اآل،ر(ٓٔ) أكؿ ال ئل (ٔٔ) يف قَادح العل :
()ٜ

ٌ

فسىد االعتبىر بني اضتّم وما عُلَّ بو
ي

ػىد ال ػ ؛ ل ٌف المعتػػرض ػػا علػػى اظتسػػيدؿ(ٕٔ) ي ػ ٌ عي أ ٌف مػػى يظطٌ ػ
كفسػ ي
اظتسػ ُّ
ػيدؿ قيى ػىن لػػيس مسػػتعمالن فػػي م ػػع  ,ظتػػا مػ ّػر يهمػػا فقػ صػػىدـ بػػدعَى ذلػػك
أصل ال ليل ,خبالؼ ما بعده
ى

(٘)
()ٙ
()ٚ
()3
()ٜ
(ٓٔ)

ـ ٟى :طم ّيَ.
وٌح ـ ٟىٚ ,ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :حٌظؤ.ً٠ٚ
ّذا يف د وقد ْقطت من أ و ب و ج ينظر :اظتقدمات تن يهاف
ح٦ؼَحد (حٌف ًٜحٌلخى ٞعَ٘ ـ ٟطَط١ذ حٓ٤جٍش) ٗ :َ:ٕ٠ .ٙاكىخَ ح٤كىةخَ ٌِ٣ةئٕٗ:ٗ ٞ
ٍٚـع حٌلخؿذ ٗٚ ٗ53:حٌزلَ حٌّلٌٍٍِ ٢١و٘ٚ ٖٗٙ:٘ ٟحٌظلز.ٖٙ3ٖ:5 َ١
يف أ و ب و ج :األمثل
ـ ٟى :ـِٕ ٟع حٌعٍّش.
يف أ و ب :الط عي
عٕي ــخي ٚـ ٟح٦ؼَحدِٔ :ظعٍّخا.
زاد يف أ و ب و ج :مثاالً وال يص العل
«حٌمٛي ح٢هَ» ٌ ْ١ـ ٟى.

(ٔٔ)
(ٕٔ)

يف أ و ب و ج :األمثل و«قَادح» بعدىا يف د :مَان
ـ ٟى ْ٤ :حٌّعظَ ٝعٍ ٝحٌّٔظيي رّٙخ.

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
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ػرتض يبػيٌن(ٔ) أ ٌػ لػم يػ ه
ػل
ل
ا
ؿ
كالق يؿ بىلم ىجػو؛ ل ٌػ أي :اظتع َ
ػدليَ فػي مح ٌ
ُ
ٍ
ػليم اػ يو
الخالؼ ,كال حىج ى لو حينئذ إلػا االعتػراض علػى االْػيدالؿ؛ ألنّػو ّػرع تس َ

(ٕ)
ػتَ اطتالؼ
ودالليو يف ّ
كالمط ي للعلّ

ػابق علي ػػو يم ػػا بع ػػدىا ول ػػذا عطُ ػػو ب ػ ػ«مث» ق ػػاؿ :ث ػػم
ه ػػذه األربعػ ػ النظ ػػر إليه ػػا ْ ػ ٌ

المطىلب ػ بيصػ ي الػػدليَ علػػى االْػػيدالؿ؛ ليّػػَف دلػػيالً(ٖ)
ُ،ػػرت عػػن اظتنػ ل ٌف
وإّفتػػا أ ّ
اظتسيدؿ إ َاهتػا كالمطىلب ى إقرار بىلعلٌػ  ,إالّ أنّػو ِ
َ ُ،ػي
لب(ٗ) من
ّ
ه
المط إ كىر العلٌ  ,طُ َ

ِ
ار بع ػ اإل كػػىر للعلّػ ييقبػػل؛ ألنػّػو رجػػَعٌ للعلػػم بعػػد
ُ،ػ َػي علػػى اظتعػػرتض ُ
وجههػػا كاإلق ػر ي
اصتهَ(٘) ك ّده اإل كىر للعلّ بع اإلقرار ػال يقبل()ٙ؛ ألنّو ػتض ٍ
عناد
ُ
ي
ػلمت
ثم الطقض للعلّ ؛ لمى في من تسليم صالحي العلٌ للعليّ لل ّػم ل
ٍ
ٌ

من الطقض ا ،رج من اضتّم عن مقيضػاىا فكػىف تػأخيره عػن المطىلبػ بنقامػ برىػاف
ٍُ
العلّ ِ(ٔٚٓ[ )ٚج] الثابي ِ بو [أكلا ل ٌف المطىلب ]( )ٛال تت ٌج ( )ٜعلا علٌ و مطق
ٍُ
مطق
ػليم للعلّ ػ و ػػرؽ(ٓٔ) َهت ػػا ووج ػػو
ػم بع ػػد ذل ػػك ّلِّػػو المعىر ػ ػ ُُ؛ أل ّع ػػا تس ػ ٌ
ثػ ٌ
و
عمَمها؛ ل ٌ ى ابت اء و
اظتسيدؿ بَ ىي
مستقل(ٔٔ) ال ق ْد ٌح يف ّالـ
دليل من السائَ
ّ
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()ٚ
()ٛ
()ٜ
(ٓٔ)

يف أ و ب و جّ :بني
ـ ٟىٚ :اـخىطٗ.
ـ ٟىٌ :ى ْٛحٌيٌ ً١ىٌ٩١ا.
ّذا يف د يف أ و ب و ج :و لب
ـ ٟىٌٍ :عٍُ رخٌـ.ًٙ
ـ ٟى :رعي ح٦لَحٍ رٙخ ٠ ٨مزً.
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :العلميّ
الايادة من جاؿ
يف النسخ :ييَجو
ـ ٟدٚ :هَؾٚ .ـ ٟحٌفَ١ٚ :ٖٔٓٗ:ٕ ٞ١ىٚ .ل« :ٌٗٛـىخْ طؤه ...َٖ١طٌٍٍٔ ُ١عٍش» ٓم ِٓ ٢ى.

(ٔٔ)

وٌح ـٚ ّ ٟآظخٔزٛيٚ ,عٕي ــخي ٚـ ٟح٦ؼَحدِٔ :ظمزً.
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(ٔ)
مػػن السػػائَ اْػ ٌ
ػيدالؿ فػػي مقىبل ػ دليػػل المسػػت ٌؿ  ,ف ػػي [٘ٔٙب] أي :اظتعار ػ ُ
بمطصو اال ت الؿ :إقام ِ الدليَ لل ّػم أ بى ي مط ى بىلسؤاؿ :معار ػ ِ(ٕ) اْػيدالؿ
اْيدؿ بو بدليَ(ٖ)
اظتسيدؿ بالدليَ الذي
اْيدالؿ
ّ
ّ

(ٔ)

(ٕ)
(ٖ)

حٌعزخٍس ـ ٟى َِ ٠رش ـٙ١خ طميٚ ُ٠طؤهٓٚ َ١م :٢رّخ هَؽ عٓ ِمظ٠خ٘خ ,رخٌعٍّش١ٚ ,ةَق ػزٛطٙةخ,
ٚٚؿٗ عِّٙٛخّ ّٙٔ٤خ حرظيحء ىٌ ِٓ ً١حٌٔخثً ِٔظمً ٨ ,ل ْي ٌف ـ ٟو َ٩حٌّٔظييّ  ,رةً ٘ة ٛـةِ ٟمخرٍةش
ـىةةخْ طؤهَ٘١ةةخ عةةٓ حٌّ خٌزةةش ٦لخِةةش رَ٘ ةخْ حٌعٍّة ِش حٌؼخرظة ِش رةةٗ٠ ٨ ,ظٛؿّ ةةٗ عٍةة ٝعٍّةةش ٓةةم١ٛش [وةةٌح,
ٚحٌٜٛحدِٕ :مٟٛش] .ػ ُّ رعي ًٌه حٌّعخٍٟشُّ ّٙٔ٤خ طٍٔ ٌُ ١ىٌ ً١حٌّٔظييّ .
ـ ٟىِٕ :ع ٍ ّى.
ُحى ـ ٟأ ٚؽٌٚ .ٛ٘ :عًّ حٌعزخٍس :ريٌ.ٛ٘ ٍٗ١
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تر يو

بذّر(ٔ) ما لو تعلّ ٌق بػ«الين يو» ق لو
ق ػػىؿ «ابػ ػن ال ب ػػىرم»(ٕ) :الس ػػؤاؿ مقص ػػَده :طل ػػو الجػ ػ اب م ػػن اظتس ػػءوؿ
بأدات ػ ػ ػ أي :أداة الس ػ ػ ػءاؿ ال ػ ػ ػَاردة [ٕٔٙد] يف الّ ػ ػػالـ م ػ ػػن أدوات االْ ػ ػػيُهاـ أو م ػ ػػا يف
معناىا(ٖ)

كمبط ػ ػػىه عل ػ ػػا « ػ ػػىئل» يػ ػػَرد للس ػ ػءاؿ ك «مس ػ ػػؤكؿ عطػ ػ ػ » ك «مس ػ ػػؤكؿ بػ ػ ػ »

ك«مسػػؤكؿ [مط ػ ] (ٗ)» .قػػاؿ «ابػػن األن ػػاري» :ػػال ب ػ ّد لّػ ّػَ أاػ ٍػَ مػػن ىػػذه األاػػَؿ مػػن
واف يص بو السءاؿ عند وجَده ويُسد عند ْق ِده(٘)
ٍ
ّ

فػ«السىئل» يطبغي ل أف يقص يف مسلّو ٍ
قصػ ى المسػتف م ,مػن واػف يصػ ّ
بػ ػػو الس ػ ػءاؿ()ٙ
ػب الُهػ ػػم للمسػ ػػءوؿ عنػ ػػو زاد «ابػ ػػن األن ػ ػػاري» :اظتػ ػػيعلِّ ِم وحذ ػ ػػو
أي :لػ ػ ُ
اظتصنّف إكتازاً

ػرهو؛
ػائَ لػيس لػ م ه
كل را أي :لَّف قصده مػا ذُّػر قػىؿ قػ هـ :إ ٌػ أي :الس َ

مداره على ت يني( )ٚمطلَبو
إذ ُ
ح
(ٔ)
(ٕ)

األّثر من العلما  :علا أ ٌ ال ب ٌ  :ال راؽ
كالجم ر:
ُ

(ٔ)

و
مرهو ح
ل من

يف أ :ندّر ويف ب :يذّر
ح٦ؼَحد ّ .ٖٙ
ٌو ٚحٌٔ ٟ١ٛ١وة َ٩حرةٓ حٔ٤زةخٍِ ٞةٓ ٓةظش ـٜةٛي «ـة ٟحٌٔةئحي» «ٚـةٛٚ ٟةؿ
حٌٔخثً» «ٚـٛٚ ٟؿ حٌّٔئٚي رٗ» «ٚـٛٚ ٟؿ حٌّٔئٚي ِٕٗ» «ٚـٛٚ ٟؿ حٌّٔةئٚي عٕةٗ»
«ٚـةة ٟحٌـةةٛحد»:ٕ٠ .ةةَ (حٓ٨ظفٔةةخٍ) ـةة :ٟح٦كىةةخَ ـةة ٟأٛةةٛي ح٤كىةةخَ ٌِ٣ةةيٍٚ ,3٘:ٗ ٞـةةع

(ٖ)

حٌلخؿذ ٗٚ ٗٔ3:حٌزلَ حٌّلٌٍٍِ ٢١و٘ٚ ٖٔ5:٘ ٟحٌظلزَٗ َ١ف حٌظلَ.ٖ٘ٗٙ:5 َ٠
«أِ ٚخ ـِ ٟعٕخ٘خ» ٌ ْ١ـ ٟى.

(ٗ)

حٌِ٠خىس ِٓ ــخيٚ .لي حهظٍؿ طَط١زٙخ عٕي ــخي ٚـ ٟح٦ؼةَحد٘ٚ ,ة ٟوّةخ ٍ٠ةٓ :ٟةخثًِٔٚ ,ةئٚي
رِٗٔٚ ,ئٚي ِِٕٗٔٚ ,ئٚي عٕٗ.
ـ ٟى :عيِٗ.
«ِٓ ٛٚؿ ٜ٠ق رٗ حٌٔئحي» ٌ ْ١ـ ٟى.

()ٚ

ّذا يف د يف أ و ب و ج :تاّيد

(٘)
()ٙ

589

يرج ػ إليػػو [ٕٔٙأ] وي ػ قَاعػ َػد ْ ػءالو عليػػو؛ لػػئال يطتشػػر الكػػالـ إُف مػػاال لتصػػر(ٕ)
فترهو(ٖ) فىئػ ة الطظػر .وىػذا أاػ ّ مػن مقابلػو ّمػا يػَم إليػو إْػناده للجمهػَر وىػَ
أبعد عن اطتطا(ٗ)
(٘)
باظتَحػدة -فقػ قيػل :مػى
عمػى ثبػت فيػ اال ػتب ىـ ّ -
كين ي لو أف يسأؿ ٌ
()ٙ
ػدـ ال يػػاف ص ػ ٌ عطػ ػ اال ػػتف ىـ( :)5بالُػػا وبينػػو وبػػني
ثبػػت في ػ اال ػػتب ىـ وعػ ُ
()ٛ
جناس وا يو ألنّو ػتلُّو
«االْي هاـ»
ٌ

عمػى لػم يثبػت فيػ اال ػتف ىـ( ,)2كػأف يسػأؿ(ٓٔ) عػن كجػ د
فإف أؿ ٌ

ػيدؿ بسػؤال
ػائَ جىء معى ػ ان للمس ّ
الططق كالكالـ ,كىف السءاؿ فى ان؛ ل ٌ أي :الس َ
الُعَ م ل ري الُاعػَ-
عمى يعلم ُ -حذؼ الُاعَ(ٔٔ) ا،يصاراً أو(ٕٔ) ال
َ
ٌ
حذؼ و ُ

بعلػػم(ٖٔ) اال ػػطرار ,ال يقػػدر علػػى ر عػػو مػػن نُسػػو وال د عِػػو(ٗٔ) عنهػػا فصػػىر يف

(ٔ)

ّذا يف د يف أ و ب و ج :رؽ و«ال» ليست يف د وزاد يف ب ق َ «ال راؽ» :أي

(ٕ)

ل « ٌٗٛاٌِ ٝخ٠ ٨لِٛ »َٜؿي ـ ٟح٦ؼَحد.

(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5

ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ  ٚف  :َ ٚ ّ ٚـٌ٘١ذ.
«وّخ ِٛ٠ت اٌ ٗ١إٓخىٖ ٌٍـّ ٛ٘ٚ ٍٛٙأرعي عٓ حٌو ؤ» ٌ ْ١ـ ٟى.
وٌح ـٔٔ ٟوش ِٓ ح٦ؼَحد ,عٕي ــخي ٚـ ٟح٦ؼَحد٠ :ؼزض.
يف أ و ب و ج و س :االْيُهاـ
ٔٔزٗ حِ٢يٚ ٞؼٌٍ َٖ١مخ ٟٟأر ٟرىَ حٌزخلِ ٟٔ٩لّي رٓ حٌ ١ذ حٌّخٌى ٟحٗ٤عَ ٞحٌّظٛـٓ ٝةٕش
ٖٓٗ٘  َ:ٕ٠ .ح٦كخٌش اٌ( ٝحٓ٨ظفٔخٍ).
ّذا يف ب يف أ و ج :االْيُهاـ
وٌح ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ ٌٚعٍٙخ :حٓ٨ظزٙخَٚ .لي ٓم ض ِٓ ىٚ .حٌعزخٍس ـٙ١ةخ :ـةبْ ٓةؤي ع ّّةٓ  ٨ػزةض
ـٚ .ٗ١لٌٛةٗ« :رخٌّٛكةيس ـمةي ل١ةًٛٚ ...ةلظٗ ٔ٤ةٗ ِلٍةٗ» ٓةمِ ٢ةٓ ىٓٚ .ة١ؤط ٟحهةظ٩ؾ حٌّةظٓ ـةٟ

()ٛ
()2

(ٓٔ)
(ٔٔ)
(ٕٔ)
(ٖٔ)
(ٗٔ)

ىحع ٟحٌف٩ف عٓ ح٨لظَحف ٚح٦ؼَحد.
ـ ٟىٓ :ؤي.
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :حٌعخًٌِٚ .عًّ ِخ أػزظٗ ٘ ٛحٌٜٛحد.
ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :أ ٛ٘ٚ .ٞطلَ٠ؿ.
وٌح ـٔٔ ٟوش ِٓ ح٦ؼَحدِٚ ,خ أػزظٗ ِلممٗ :رلىُٚ .ـ ٟؽ٠ :عٍُ.
ـ ٟدٍ :ـعٗٚ .ل« :ٌٗٛرٔئحٌٗ ع ّّخ ٠عٍُ ٨ٚ ...ىـعٗ عٕٙخ» ٓم ِٓ ٢ى.
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ْ ػءالو ذلػػك بمطػ ػال مػػى ل ػ

ػػأؿ(ٔ) عػػن كج ػ د الليػػل كالط ػػىر(ٕ) ؽتػػا ال شػػك يف

وجَده[ :من الَا ر]
كليس يص في الف ىـ(ٖ)
يءه
ٌ
دليل(٘)
ً

ىر عندىا(ٗ) إلا
إذا احتىج الط ي

م ػ ػ ظهػ ػػَره بالضػ ػػرورة وَف يُسػ ػػم ْ ػ ػءالو حينئػ ػ ٍػذ([ )ٙفق ػ ػ قيػ ػػل :م ػ ػى ثبػ ػػت في ػ ػ
اال تب ىـ( ,)ٚص ٌ عط اال تف ىـ
اُْعاؿ من «اب اـ» ّد اليعيني ]
و«االْي هاـ»( )ٛيف ّالمو بالَُقي اظتَحدة
ٌ

اليعيني ]

()ٜ

()ٜ

كػػأف يسػػأؿ عػػن حػ ٌ الطح ػ كأقسػػىـ الكػػالـ أي :أجاائػػو ؽتػػا ال اْػػي هاـ يػػو

ّاف ْءالو اْداً لعدـ االْي هاـ

(ٓٔ)

يو الْيقرار أمره

(ٔٔ)

(ٔ)

ُحى ـ ٟىٓ :خثً.

(ٕ)

عمػا يعلػم بعلػم اال ػطرار صػار نالػ مػا لػَ ْػاؿ عػن وجػَد الليػَ والنهػار» مػ بيػت اظتينػ
«ألنّػو جػا معانػداً بسػءالو ّ

(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ

بعده مَجَد يف ابذراب ولي عند جاؿ وىي ابي يف ابذػراب قػاؿ ابػن الطيػب ٕ :ٖٔٓٚ:ويث ػت ىػذا الّػالـ
يف بعض نسخ االقرتاح
وٌح ـٔٔ ٟن ِٓ ح٦ؼَحدٚ ,ـ ٟح٦ؼَحد :حً٘٤خْ.
ُحى ـ ٟى :ـ ٟاػزخطٗ.
حٌز١ض ٌٍّظٕزَٗ :َ:ٕ٠ .ٟف ىٛ٠حْ حٌّظٕز ٟحٌّٕٔٛد ٌٍعىزَ.2ٕ:ٖ ٞ
«ْءالو ٍ
حينئذ» لي يف د

()ٚ

يف د :اب اـ

()ٛ
()ٜ
(ٓٔ)

يف د :االْيُهاـ
ّذا يف د وقد ْقا ما بني معَّ يني من أ و ب و ج
يف النسػػخ :االْػػيُهاـ والع ػػارة يف د :وّػػاف ْػػاؿ عػػن حػ ّد الن ػػَ وأقسػػاـ الّػػالـ ّػػاف اْػػُهامي [الصػَاب :اتُهامػػو]
اْداً إذ لي ؽتا ت يو االْيُهاـ
يف الّالـ تقدٔف وتا،ري وزيادة على اظت وشرح ،ا ودتاـ الع ارة عند جاؿ ويف ابذراب « :قد قيػَ :مػا ػت يػو

(ٔٔ)

االْي هاـ ا ّ عنو االْيُهاـ ّاف يساؿ عػن حػ ّد الن ػَ وأقسػاـ الّػالـ ػنف ْػاؿ عػن وجػَد النطػق والّػالـ ّػاف
وؿتَ منو يف ابذراب قاؿ ابن الطيب ٕ :ٖٔٓٚ:ويف الشرح مػا يقيضػي أنّػو ال كتػَز السػءاؿ عػن حػ ّد الن ػَ
ّ
اْدا» ٌ

وأقسػاـ الّػالـ وأ ّف السػءاؿ عػن ذلػك اْػػد الْػيقراره وىػَ با ٌػَ باالتُػاؽ ّمػػا يعلػم راجعػ ّػالـ «ابػن األن ػػاري»

هم والس ػءاؿ الُاْػػد ّالس ػءاؿ عػػن وجػػَد النطػػق والّػػالـ الػػذي نظّػػره
ػػن ّف الس ػءاؿ عنػػو عنػػده ْ ػء ٌاؿ عمػػا ىػػَ مسػػي ٌ
بالسءاؿ عن وجَد الليَ والنهار وىَ الظاىر واهلل أعلم
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كين ي أي :بنا ً على أنّو ال ب ّد لو من مػذىب

ٍ (ٔ)

ػب
أم ػ ٍر يالئػ ػم مرهبػ ػ ليّ ػػَف يف الّ ػػالـ تناْ ػ ٌ
[ٔٔٚج] لم ييسم مط ؛ ألنو ،الؼ ما ين ي

(ٕ)

عمػى أي :عػن
أف ال يسػأؿ إالٌ ٌ

عمػ ػى ال يالئ ػػم مرهبػ ػ
ف ػػإف ػػأؿ ٌ

السائَ الك في عن االبت اء :لً ىم كىف عملػ الرفػ ى دكف غيػره؟
كأف يسأؿ
ُ

ِ
ػليم منػو أ ّف االبيػدا عامػَ الر ػ
هذا منو ذري مس ٍ
ػمَع؛ أل ّف قَلػوَ« :فَ ّػاف عملػو الر ػ » تس ٌ
يف اظت يػػدأ وىػػَ ال يقَلػػو(ٖ)
لمػػا ْػػاؿ عػػن تُصػػيَ مػػا
ػل البت ػ ّ ,
فإ ٌػ ال يػػرل أ ٌػ عىمػ ه
(ٗ)
ينّره رتل ً َف يُسم منو
و
و
األوؿ فػػإف ا تقػػل
ػيم حتقيػ َػق ّ
كين ػػي أف ال يطتقػػل مػػن ػػؤاؿ إلػػا ػػؤاؿ حػ يػُ ّ
ٍ
ٍ
اْيدالؿ
اْيدالؿ إُف
عنو ع ه مطقطعىن ,ال يعي ّد بو ّاظتسءوؿ عند(٘) االنيقاؿ من

ي

وذىػػب قػػَـ إُف أنػّػو ال يعػ ّد منقطعػاً ٍػ ٍ
ػاؿ بػػدليَ قػػَؿ «اطتليػػَ» ل ػ«النمػػرود» :ﭽﮉ ﮂ ﮃ
ٌ
ُ

انيقاؿ
ﭾ ﭿ ﮌﭼ( )ٙبعد قَلو :ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﭼ( )5وىذا ٌ
ػدؿ عل ػػى [ٔٙٙب] ج ػَاز االنيق ػػاؿ؛ أل ّف األن ي ػػا أم ػػروا ب ػػدعَة
وم ػػا اْ ػػيدلَا ب ػػو ال ي ػ ّ
اضتق باقرب الطُُرؽ ّانَا يّلّمَف النػاس ّ ّػالً علػى قػدر عقلػو ّمػا قػاؿ « :إنّػا
اطت ْلق إُف ّ
معاشر األن يا  -أف نّلّم الناس على قدر عقَعتم»( )3اطتليػَ رأى قَلػو :ﭽﮉ ﮂ ﮃ
أمرنا َ -
اج ػ ُ أىػػَ اصتػػدؿ علػػى
ػرب يف قطْػ ِ حجاجػػو وليسػػت ُػتَ ّ
ﮃ ﭾ ﭿ ﮌ ﮍ ﮀ ﮁ ﮂﭼ أقػ َ
()ٜ
ىذا اظتنهاج ال ُلتمَ عليو
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5

()3
()ٜ

ٍ
مذىب» لي يف د
«أي :بنا ً على أنّو ال ب ّد لو من

ّذا الع ارة يف د ويف أ و ب و ج :ليَّف يف اليناْب
حٌعزخٍس ـ ٟى :عخًِ حٌَـع  ٨ٚرم.ٌٗٛ
تصرؼ
قَلو « هذا ْءاؿ َف يسم منو» ماَ،ذ من ابذراب بقليَ ّ
ـ ٟحٌف :ٕٔٓ3:ٕ ٞ١عٓ.
ُحى ـ ٟد :ﭽ ﮍ ﮀ ﮁ ﮂﭼ.
طّخَ ح٠٢ش :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮆ ﮇﮄ ﮅ
ﮈ ﮉ ﮂ ﮃ ﭾ ﭿ ﮌ ﮍ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ حٌزمَس ٕ:
.ٕ٘3
أهَؿٗ حٌي ٍّٟ٠رٕٔي ٟع١ؿ عٓ حرٓ عزخّ :َ:ٕ٠ .و٘ؿ حٌوفخ ٍٔ ,ٔ2ٙ:لُ.٘2ٕ :
ال ُلتمَ عليو» ماَ،ذ من ابذراب
قَـ
قَلو« :وذىب ٌ
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أدكات
ك «المسػ ػػؤكؿ ب ػ ػ » قػ ػػاؿ ابػ ػػن «األن ػ ػػاري»(ٔ) :اظت ػ ػراد مػ ػػن «اظتسػ ػػءوؿ بػ ػػو»
ي
الُهم المعركف عند علما العربي
اال تف ىـ
ُ
اظتطلَب ا ُ

قػػاؿ :واألاػػَ يف االْػػيُهاـ أف يّػػَف بػػاضتروؼ منهػػا واألاػػَ يهػػا اعتمػػاة واألشتػػا
اظتيضمن لالْيُهاـ ػتمَل ٌ عليها ومعانيها ؼتيلُ ٌ:
والظروؼ
ّ
ػف» عػن
عمػن يعقػَ و «ّ ْػم» عػن العػدد و «ّي َ
عما ال يعقَ و «من» ّ
ػ«ما» ْء ٌاؿ ّ

ي» عػػن اليعي ػػني
اضتػػاؿ و «م ػ » و «أيّػػا َف» ع ػػن الامػػاف و «أي ػ َػن» و « ّ
أْف» عػػن اظتّ ػػاف و «أ ّ
نػ ػال «أـ» ِ
اظتعادل ػ عتمػػاة االْػػيُهاـ وقػػد تّػػَف منقطع ػ ً ع ػ «بػػَ» واعتمػػاةَ ؿتػػَ :ﭽﮁ ﮂ

[ٖٔٙأ] ﮃﭼ(ٕ)
ػات» وذلػك
وال كتَز َّعا نػال «بَ» قا ألنّو يصري اليقػدير« :بػَ لػو ال ن ٌ

ُّر
وذلك ٌ
األوؿ ػنف ّػاف ق لهػا ،ػبٌ
والسءاؿ باظتنقطع ال يَّف إالّ مػ تقػدير اب ػراب عػن ّ
ػيئناؼ اْػ ٍ
ؿتػَّ « :إعػا بب ٌػَ أـ شػا ٌ » اْ ُ
ػيُهاـ يسػي ق اصتػَاب وإف ّػاف اْػيُهاماً رجػػَعٌ
انيقاؿ منو(ٖ) وق ّدمنا حّم االنيقاؿ من ْءاؿ آل،ر(ٗ)
آل،ر و ٌ
َ
عنو َ
(٘)
واف تُسريي
غير مب وم:
ٌ
كيطبغي أف يك ف السءاؿ مف مىن للسام ى
السائَ« :مى تق ؿ( )ٙفي ا تقىؽ اال م ؟» هذا
وذلك كأف [ٕٔٚد] يق ؿ
ُ

مُهَـ ال إ َاـ يو
ٌ

ٍ
اب ,كػأف
غير مف ـ لم يستحق
السائَ حينئػذ الجػ ى
فإف كىف السءاؿ مب مىن ى
ُ
يق ؿ السائَ« :مى تق ؿ في اال م(ٔ)؟» هَ ذري ٍ
مُهَـ ب اـ اظتسءوؿ عنػو؛ فإ ٌػ (ٕ)

(ٔ)

ح٦ؼَحد ٓٗ.

(ٕ)

من قَلو تعاُف :ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ الطَر ٕ٘ ٖٜ :زاد يف د :أي :بَ ألو ال نات
ُحى ـ ٟىٌٌٌ :هٚ .حٌعزخٍس ـ ٟح٦ؼَحدٚ :حٔظمخي اٌ ٝآهَ.
ـةة ٟحٌٕٔةةن :ح٢هةةَٚ .ـةة ٟح٦ؼةةَحد :اٌةةٓ ٝةةئحي:ٕ٠ .ةةَ ـةة( ٟأَ)ٍٛ :ةةؿ حٌّزةةخٔٚ ٔ53 ٟحٌـٕةةٝ
حٌيحِٔٚ ٕٓٗ ٟؽٕ ٟحٌٍز١ذ ٔٚ ٙحٗ٤زخٖ ٚحٌٕ:خثَ ٕ.ٗ32:
«ٕ٠ٚزؽةة ٟأْ ٠ىةة :»ْٛوةةٌح ـةة ٟح٦ؼةةَحدٚ ,عٕةةي ــةةخيٌٚ :ةة١ىٓ .لةةخي حرةةٓ حٌ ١ةةذ ٕ :ٖٔٓ2:لٌٛةةٗ:
(١ٌٚىٓ) ر َ٩ح َِ٤ـ ٟرع ٞحٛٛ٤ي ,أ١ٌٚ :ٞىٓ حٌٔةئحي (ِفِٛٙةخا) اٌةنٚ ...ـة ٟرعة ٞحٌٕٔةن:
ٚأْ ٠ىٚ .ْٛوؤّٔٗ كٕ١جٌ عٍِ ٝخ َِّ ِٓ أِؼخٌٗ حٌٔخرمش.
يف أ و ب و ج :يقَؿ ونظريهتا اآلتي مثلها

(ٖ)
(ٗ)
(٘)

()ٙ
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اظتسءوؿ ال ي رم :ألسؤاؿ(ٖ) عػن حػ ٌ ه أي :تعر ِيُػو أـ ا ػتقىق مػن
فإ ٌ (ٕ) أي:
َ
«السمَ» أو «الَْم» أـ غير ذلك ّعالماتو ولَاحقو

مري الشاف
وكتَز قرا ة «يدري» بال نا للمُعَؿ يَّف اْم «إ ّف» َ

اب [ٕٔٚج] ل ػػو؛ أل ّف م ػػا ال يُُه ػػم يف نُس ػػو ال
وإذا ّ ػػاف السػ ػءاؿ ّ ػػذلك ػػال جػ ػَ َ
اب عنو
يسي ق اصتَ َ
ػت :ولػػذا قػػاؿ تعػػاُف ضت ي يػػو اظتصػػطُى  :ﭽﰀ ﰀ ﰀﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀﰀ
قلػ ُ
ﭼ(ٗ) َف يػػامره ك ػَا م بيعيػػني(٘) اظت ػراد ػػا؛ ب امػػو وعػػدـ تعيػػني اظتسػػءوؿ عنػػو يف الس ػءاؿ
وما ىذا ْ يلو ال جَاب لو()ٙ
َ

ك «المسؤكؿ مط » رط ك أهالن ل ياف ما يساؿ عنػو بأف يك ف من ف ٌػن
الس ػػؤاؿ ح ػ يق ػػدر عل ػػى اصتػ ػَاب ك ػػىلطح م يس ػػاؿ ع ػػن الطحػ ػ  ,كالتصػ ػريفي ع ػػن
()ٚ

التصريف.

ولذا ظتا ْئَ «ابن الس ّّيت» عن وزف ﭽﰀ ﭼ يف قَلو تعاُف :ﭽ أيْسِلْ ﰀ

ّ

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()ٚ

 َ:ٕ٠ـ ٟحٗظمخق «ح :»ُٓ٨حٜٔ٦خؾ حٌّٔؤٌش حٚ ٌٝٚ٤أَٓحٍ حٌعَر١ش ٚ ٕ2حٌٍزخد ٔ.ٗٙ:
عٕي ــخي ٚـ ٟح٦ؼَحد.ّٗٔ٤ :
ـ ٟؽ :حٌٔئحيٚ .عٕي ــخي :أٓؤي.
ِةةٓ لٌٛةةٗ طعةةخٌ :ٝﭽﰀ ﰀ ﰀﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﮈ ﮉ ﭼ حٓ٦ةةَحء
.3٘ :ٔ5
ـ ٟأ :رعظٚ .ٓ١١ـ ٟد :رظز.ٓ١١
 َٜ٠حٌَحُّ ٞ
أْ ل ٌٗٛطعخٌ :ٝﭽﰀ ﰀ ﰀ ﭼ ٘ة ٛؿةٛحد ٌٍٔةئحي:ٕ٠ .ةَ طفٔةِ َٖ١فةخط١ق حٌؽ١ةذ
ٕٔ.ٙٔ:
يف أ و ب و ج :أىَ
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ﰀ ﰀ ﭼ(ٔ) َف لتػػر(ٕ) جَاب ػاً؛ ألنػّػو َف يّػػن اػػر ياً م ػ و ػػَحو ّجػػداً علػػى الصػػريف ح ػ
نسب ْائلو عن ذلك يف ذلك اهل أنّو قصد تسّييو(ٖ) وتعجياه (ٗ)

(٘)
العامي ال ُّ عػن
يساؿ
ّاف
ال
أى
يّن
َف
نف
علمو
َّ ذي ِع ْل ٍم عن
ً
ُّ
ومثَ ذين ُ
ُ
عن مشّالت الن َ وعَيص اليصريف وذَامض العروض ّاف السءاؿ اْداً
ب -أف يأخ ػػر
كعليػ ػ اْ ػػي اباً ّ-م ػػا ا ػ ّػرح ب ػػو «اب ػػن األن ػػاري» بقَل ػػو :ويس ػػي ّ

اظتسػػءوؿ منػػو فػػي ذكػػر الجػ اب اظتطلػ ِ
ػَب منػػو بالسػءاؿ بعػ تعيػػين السػػؤاؿ مػػن السػػائَ
فػػإف ػػكت اظتسػػءوؿ منػػو بع ػ تعيػػين( )ٙالسػػؤاؿ مػػن السػػائَ كػػىف ْػػَّتو قبيح ػىن

اب للس ػػائَ
ككػ ػػرلك [ٔٙٚب] مث ػ ُػَ ق ػ ػْ ِ اظتس ػػَّت يم ػػا ذُّ ػػر ق ُ ػػو إف ذ ىك ػ ػ ىر الج ػ ػ ى
ك كت عن ذكر ال ليل لذلك اصتػَاب زمطػىن طػ يالن()5؛ ألنّػو يشػعر بّػَف اصتػَاب عػن

ى

ٍ
ػا،ر مطقطعػ ػىن الحتم ػػىؿ أف يكػ ػ ف ػػك تي ع ػػن إيػ ػراد
ذ ػػري رويّػ ػ كل ػػم يعػ ػ ٌ ب ػػذلك الي ػ ّ
الدليَ( )3لتف ٌكره في إيراد الػ ليل مػ حضػَره يف ذىنػو مػن حػني اصتػَاب بعبػىرة ه
أدؿ
علا الغرض ؽتا ىَ يف ذىنو لو()2

بيعر ػ ػ ػػو للج ػ ػ ػَاب(ٓٔ) تص ػ ػ ػ ٌ ل لمطصػ ػ ػػو
كقيػ ػ ػػل :يع ػ ػ ػ ٌ مطقطع ػ ػ ػىن؛ ل ػ ػ ػ ّ

اال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت الؿ,
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

(٘)
()ٙ
()5
()3
()2
(ٓٔ)

ﰀﰀﰀﰀﰀﰀ ﰀﰀ ﭼ

ِةةةٓ لٌٛةةةٗ طعةةةخٌ :ٝﭽﰀ ﰀ ﰀ ﮈ ﮉ  ١ ٠ﰀ ﰀ
ٓٛ٠ؿ.ٖٙ :
ّذا يف اظتصادر ،ويف أ و ب و ج :كتا ويف د :كتر
ـ ٟأ ٚؽ :رظىٕ١ظٗٚ .ـ ٟد  ٚى :طزى١ظٗ.
 َ:ٕ٠حٌوزَِ :ـخٌْ حٌعٍّةخء ٖٓٓ١ٚ ,زمةخص حٌٕلةٚ 32 ٓ١٠ٛحٌـٍة ْ١حٌٜةخٌق ِٕٚ ٗٙٔ:عـةُ
ح٤ىرخء ٕٚٚ 5ٙٔ:ـ١خص ح٤ع١خْ  َ١ٓٚ ٖ25:ٙأع َ٩حٌٕز٩ء ٕٔٚ ٕ5ٕ ٔ5:طةخٍ٠ن حٓ٦ةَ٩
ٚ ٖ٘٘ ٔ33:ٔ3حٌٛحـ ٟرخٌٛـ١خص ٓٔٚ ٖٔٗ:حٗ٤زخٖ ٖ.3ٓ:
ّذا يف د وابذراب ويف أ و ب و ج :من وىذاف السطر والذي بعده ماَ،ذاف من ابذراب
وٌح ـ ٟح٦ؼَحدٚ ,عٕي ــخي :رعيٖ.
ُحى عٕي ــخي ٚـ ٟح٦ؼَحد :وخْ لز١لخ.ا
حٌعزخٍس ـ ٟىٓ :ىٛطٗ ًٌه.
 :َ:ٕ٠حٌزلَ حٌّلٌٍٍِ ٢١و٘.ٖٖ٘:٘ ٟ
ـ ٟى :رخٌٔئحي.
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يظهره حاالً(ٔ) أو يف حّمو

فيطبغي أف يك ف ال ليل مع ٌ ان في فس

األوؿ أا ّ
قاؿ «ابن األن اري» :و ّ
ك «المسؤكؿ عط » من اظتطالب بػاصتَاب يطبغي أف [ٗٔٙأ] يك ف ممى يمكن

إدراك ػ [ال ؽتػػا ييع ػ ّذر إدراّػػو](ٕ) كػػأ اع الحركػػىت(ٖ)
ػري ذلػػك
ػ
ذ
أو
ػ
ي
بنائ
أو
ػ
ي
اب
ر
إع
ً
ً
َ
ف ػػإف ك ػػىف اظتس ػػءوؿ عن ػػو مم ػػى(ٗ) ال يمك ػػن إدراّ ػػو ك ػ ػأف يس ػػاؿ ع ػػن أعػ ػ اد جميػ ػ

اللفىظ مهمل ً أو مَ َع ً كرتيػ ِ الكلمػىت ال ٌ الػ علػا جميػ المس ٌػميىت ,كػىف
(٘)
اب
السءاؿ فى ان؛ لتع ٌرر إدراك  :اظتسءوؿ عنػو فال يستح ٌق السػائَ عػن ذلػك الجػ ى
عط ؛ ليع ّذر شرط ا السءاؿ من إمّاف ابدراؾ؛ إذ «الل ال لتيا ا إالّ ن »()ٙ
ّ
كالج اب  :ه المطىبق للسؤاؿ يق ّدره( )5من غير زيىدة عليو كال قصىف
األوؿ يو زيادةٌ عليو
قصىف عنو والثآف ٌ
معيب لض،الؿ باصتَاب و ّ

فإف كىف السؤاؿ( )ٛعىمىن كجو أف يك ف الج اب عىمىن ليطابقو يف ذلك

كقىؿ ق هـ :يج از الفرض العاـ يف السءاؿ في بعػض الصػ ر ,وختصيصػو بػذلك
ال عض()2

كأف يسأؿ السػائَ عن ج از تق يم خبر المبت أ  -هػذا(ٓٔ) ْػء ٌاؿ عػاـ -فلػ

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

ـ ٟد :كخٌٗٚ .ـ ٟؽ :كخي.
ّذا يف د وليست يف أ و ب و ج
«وؤٔٛحع حٌلَوخص» ـ ٟد :وخٌلَوخص.

(ٗ)

وٌح ـ ٟح٦ؼَحدِّ« ٚ ,خ» ٌٔ١ض عٕي ــخي.

(٘)

يف أ و ب و ج :إدراؾ اظتسءوؿ عنو و«اظتسءوؿ عنو» ليست يف د

()ٙ

ٌ٘ح حٌمٛي ٌ ْ١ـ ٟى ٛ٘ٚ .ـة ٟحٌٜةخكزٔٔٚ ,ٕٙ :ٟةزٗ ٌةزع ٞحٌفمٙةخءٔٚ ,مٍةٗ ـة ٟحٌِّ٘ةَٔ,ٙٗ:
٘ٚ ٙرّ ّٓ١
أْ حٌمٛي ٌٍ٘خـع :َ:ٕ٠ .ٟحٌَٓخٌش ٕٗٚ .لي ًوَٖ حرٓ عٓ ْ٩خرمخ ا (ٕٔأ) .ٖ3 ٙ
ـ ٟى :رميٍٖ.
«يق ّدره من ذري ّاف السءاؿ» ْقا من ب

()5
()ٛ
()2
(ٓٔ)

ـ ٟى :حٌّفَ.ٝٚ
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :ههنا
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أيِ :
اهيب أف يفرض السءاؿ في اطتب المفرد ,كل أف يفرض في اطتب(ٔ) الجمل

ويف بعػض النسػخ :اصتمػ وىػَ مػن حتريػف الّيّػاب؛ إذ اظتػراد ب ػ«اظتُػرد» يف بػاب اطتػػب
(ٕ)

[ٖٔٚج] ما لي رتل ً وال ش هها مُرداً ّاف أو مث ً أو رتعاً
(ٖ)
ِ
العاـ
الكل
وإّفتا ّاف لو ذلك
الشامَ لو ُّ
ُ
الُرض يما ذُّر ل ٌف من أؿ عن ٌ
ػاـ فقػ ػػأؿ عػػن الػػبعض يف ػػمنو جػػاز ػػرض ذلػػك العػ ِػاـ يف ذلػػك الػ عض وقصػػره
العػ ُّ
عليو

ػرض فػػي الج ػ اب ,إ ٌمػػى(ٗ) يج ػ ز فػػي
كقػػىؿ آخػػركف :ال يج ػ ز ذلػػك الُػ ُ
ال ليل ِ
غير و
مطىبق للسؤاؿ
ومن َ يف اصتَاب؛ لئال يك ف الج اب عن اظتُروض اطت ّ
ُ
ػاص ى

العاـ ا ت ا.
ّ

وقد رد(٘) «ابن األن اري»()ٙ
األ،ري [ٕٔٛد] ونظّر يو بانّػو يلػامهم يمػا ذى ػَا
ّ
َ
مثَ ما ىربػَا منػو؛ ألنّػو ّمػا يلػاـ أف يّػَف اصتػَاب عامػاً مطابقػاً للسػءاؿ كتػب أف
ذى َا إليو ُ
عاماً ليَّف مطابقاً للجَاب
يَّف الدليَ ّ
وّاف( )ٚعلى اظتصنّف ذّر ذلك

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()ٚ

ّذا يف د وليست يف أ و ب و ج
ينظر :اليصري ٔ ،ٜٔٛ:وقت اعتَام ٕٔٓ:
ُحى ـ ٟىٌّ :خ ًوَ.
عٕي ــخيٚ :أّخ.
وٌح ـ ٟحٌفٚ ٕٔٓٗ:ٕ ٞ١ـ ٟحٌٕٔنٚ :ليٍ.
ح٦ؼَحد ٗٗ.
ّذا يف د ويف أ و ب و جّ :اف دوف واو
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مسأل ه(ٔ) في ال كر

(ٖ)

(ٕ)
دور العلّ »
وتق ّدـ ذّره يف العاشرة من اظتسائَ اظتيعلّق بالعلّ « ُ
قىؿ «ابن جػ » في «الخصىئص»(ٗ) :كذلك أف تؤدم الصػف (٘) اظتعلّػَ ػا

ػػا إلػػا حكػ ًػم مػػى أي :اضتّ ػ ِم الػػذي ممػػى( )ٙمثليػ يقتضػػي التغييػػر ألاػػَ اضتّػػم اظتعلػػَ
بذلك الَاف وكتَز تنَين «حّم» وبَّف(« )5ما» مايدةً للشػيَع مثّ واػ َُو بقَلػو« :مثلػو
«مثلو يقيضي الي يري» إُف آ،ره
فػػإف :أداةُ شػ ٍ
دؿ عليػػو الُعػػَ بعػػد الضػػمري وظتػػا ُحػػذؼ الُعػػَ
ػذوؼ ّ
الشػػرط ػتػ ٌ
ػرط و ّ
ّ
()ٛ
اتصَ الضمري هَ نظري قَلو تعاُف :ﭽ ﯦ ﯧ ﰀ ﰀ ﰀﭼ
(ٔ)
ػت إلػػا(ٕ) مراجع ػ ً -
أ ػػت غيٌػ ى
ػرت اضتّػ َػم القيضػػا الَاػػف لػػو درت  :رجعػ َ
(ٖ)
ػت فحيطئ ػ وػر يج ػػو علي ػػك -أيّه ػػا
اظتُاعل ػ للم ال ػ أي  :رج ػػَع -مث ػػل م ػػى مطػ ػ هرب ػ ى
أكؿ(ٗ) رتب و ال تعدؿ عنها ل ريىا؛ لئال يلاـ الدور
اظتسءوؿ -أف تيقيم علا ٌ
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

ْقطت من أ و ب و ج
ّذا يف د وليست يف أ و ب و ج
«دور العل » لي يف د قاؿ ػتقق اطتصائص ػتمػد علػي النجػار ٔ :ٕٓٛ:ىػذا اظت ػث يف الػدور ذػري اظت ػث السػابق
يػػو «دور االعػػيالؿ»؛ ػػن ّف ذاؾ يف الػػدور يقػ يف العلّػ ضتّػػم يف العربيػ يقػػَؿ ػا الن ػػَي يعػػَد علػػى العلػ بالُسػػاد

ػف العػرب عنػو ألنّػو يُضػي إُف الػدور ومػن أمثلػ
وىنا يراد أ ّف القياس على النظائر يف بعض األمَر يقضي ٍّػم يّ ّ
الػػدور أنّػػك لػػَ نس ػ ت إُف العصػػا تقلػػب األلػػف واواً يقػػَؿ :عصػػَي ػػنذا قلػػت ىػػذا ػػن ّف ال ػَاو تػػد َ،يف بػػاب ال ػَاو
ت
اظتي رّ اظتُيَح ما ق لها ،وىذا يقضي بقل ها ألُاً ،ولّن ُجتنّب ىػذا ػراراً مػن الػدور ،ننّػك لػَ قل ػت الػَاو ألُػاً لعػ ّد َ

(ٗ)
(٘)
()ٙ

قل ػػت األل ػػف واواً ،لَقَعه ػػا ق ػػَ ي ػػا اب ػػا  ،رتجػ ػ إُف ال ػ ػَاو ينظ ػػر :ش ػػرح الش ػػا ي ٖ ،ٜٔٓ:وش ػػرح اظتُص ػػَ
ٕ٘ٔٓ:
حٌوٜخث( ٚرخد ـ ٟحٌيٚ ٍٚحٌٛلٛؾ ِٕٗ عٍ ٝأ ّٚي ٍطزش) ٔ.ٕٓ3:
عٕي ــخي ٚـ ٟحٌوٜخث :ٚحٌٕٜعش.
ْػػقطت مػػن أ و ب و ج و س والع ػػارة يف د :إُف حّ ػ ٍم مػػا أي حّ ػ ٍم ّػػاف ؽتػػا قػػاؿ ابػػن الطيػػب ٕ :ٖٔٓٗ:جتػػَز
اب ػػا و«مػػا» مَا ػَل أي :حّػػم الشػػي الػػذي و «مثلػػو» م يػػدأ و،ػػبه «يقيضػػي» وكتػػَز تنػػَين «حّػػم» و«مػػا»
زائدة للشيَع واصتملػ بعػده اػُ أو ج ّػر «مثلػو» علػى أنّػو اػُ بنُسػو و«يقيضػي» اػُ بعػد اػُ ويف نسػخ« :ؽتػا

()5
()ٛ

يقيضي» بايادة «ؽتا» أي :من الذي أو :من شي يقيضي وّلّها ميقارب
ـ ٟؽ٠ٚ :ى.ْٛ
مػػن وقَلػػو «وكتػػَز تنػػَين حّػػم وبّػػَف» مػػن الشػػرح دوف « ػػنف» لػػي يف د واآليػ مػػن قَلػػو تعػػاُف :ﭽ ﯦ ﯧ ﰀ ﰀ
ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﭼ اليَب ٙ :ٜ
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ِ (٘)
ػي مػػن «ق ًيػػتُ» مػػن بػػاب « ػػرب»  [-ع ػ
كمثػػاؿ ذلػػك الػػدور  :كػػأف تبطػ ى

«القػػَة»]( )ٙو «القػػَة» اْػػم مصػػد ٍر(ّ )5مػػا يف اظتص ػ اح()3
ػل «ر ػػىل و» بّسػػر
ػ
ث
م
ػا
ػ
ن
ب
ّ
ً ى
(ٓٔ)
ً
()2
تكس ػػرهى  :جتمػ ػ «ق ػَاوًة» رتػ ػ َ
أول ػػو فإ ٌػ ػك تقػ ػ ؿ« :قػ ػ ى ا ىكةه» بّس ػػر أول ػػو ث ػػم ٌ

تّسػ ػػري علػ ػػا «قىػ ػ ػ و
اء» بضػ ػػم [ٔٙٛب] ُػ ػػي ٍ همػ ػػاةٍ آ،ػ ػػره(ٔٔ)
ػم تيب ػ ػ ؿ مػ ػػن:
ى
ثػ ػ ٌ
َ
ػدؿ(ٕٔ) ال م ػ ػػاةً الػ ػ ػ اك لتطرف ػ ػػى بعػ ػ ػ أل ػ ػ و
ػف ػ ػػىكط و ,فتقػ ػ ػ ؿ بع ػ ػػد ابب ػ ػػداؿ:
بػ ػ َ
ى

ٌ

اك»(ٖٔ) بَاوين [٘ٔٙأ] بينهما ألف
«قىػ ى ه

فتجمػ ػ (ٗٔ) ب ػػين كاكي ػػن مكتطف ػػي(٘ٔ) أل ػ ً
ػف التكس ػػير اظتاي ػػدةِ ألجل ػػو كال
حىجا ااَ( )ٔٙبين الَاو الخيرةً كالطىر ً
ؼ :آِ ،ر الّلم لي قى و ٌاو ٍاعتا
ى
ٌ
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5

عٕي ــخي ٚـ ٟحٌوٜخثَٛ :ٚ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
ـ ٟىِٚ :ؼخي حٌي ٍٚحٌٌّو.ٍٛ
ّذا يف د وليست يف أ و ب و ج والع ارة يف د :من قَيت ع القَة بنا ً
لخي حرٓ حٌ ١ذ ٕ« ِٓ :ٔٓٗٗ:ل٠ٛض» ٘ ٛرىٔةَ حٌةٛح . ٚوة «ٍٟةٚ , »ٟلةٛي حٌ٘ةخٍفِ( :ةٓ رةخد
«َٟد»)  ٌُ ٘ٚرٗ ٩هٚ .حٌمٛس ِٜيٍ ٚحُٓ ِٜيٍ ,وّخ َّٛكٛح رٗ.

()3
()2

حٌّٜزخف حٌِّٕ َ١خىس (ل.)ٞٛ
عٕةةي ــةةخي :لةةٛحءسٚ .ـةة ٟحٌفةة :ٔٓٗٗ:ٕ ٞ١لةةٛحٚس  .لةةخي «حرةةٓ ؿٕةة »ٟـةة« ٟحٌوٜةةخث:ٕٓ2:ٔ »ٚ
ـظمةةٛي عٍةة ٝحٌظةةٌو« :َ١لةةٛحءس»ٚ ,عٍةة ٝحٌظؤٔ١ةةغ« :لةةٛحٚس»:ٕ٠ .ةةَ :حٌىظةةخد ٗٚ ٖٗٔ:حٛ٤ةةٛي ـةةٟ

(ٓٔ)
(ٔٔ)

حٌٕل.ٖ5٘:ٖ ٛ
ْقطت من أ و ب و ج
لخي حرٓ حٌ ١ذ ٕ :ٔٓٗ٘:ل( ٌٗٛلٛح )ٚو «ؿٛحٍ» ٟٚز َٗ ـ ٟحٌَ٘ف رخٌ٠ةُ٘ٚ ,ة٘ٚ ٛة ٌُ:ٕ٠ .ةَ:

(ٕٔ)
(ٖٔ)
(ٗٔ)
(٘ٔ)
()ٔٙ

َٓ ٕٛخعش ح٦عَحد َٕٗٚ ,52ٙ ٘53:ف حٌٍّةٛوٚ ٕ5ٙ ٟحٌّّظةع ٔٗٚ ٖٗٔ:ةَف حٌ٘ةخـ١ش
ٖٚ ٔ5ٖ:حٌٍزخد ٕ.ٕ2ٗ:
ٌٔ١ض ـ ٟى.
ٌِ٘ ٛ٘ٚذ حٌِؿخؽ وّخ ـ ٟحٌّّظع.
يف أ و ب و ج :يجم
عٕي ــخي ٚـ ٟحٌوٜخثِ :ٚىظٕفظ.ٟ
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :حااَ
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(ٔ)
ػت(ٕ) :أهمػػا
ػت فػػرر ى
ت مػػن ذلػػك أي :إبقػػا الػَاو آ،ػػر الّلمػ كقلػ ى
فػػإف أ ػ ى

ػت علي ػػو
ليطر هػػا كم ػػى هم ػ ي
ػات ف ػػي «أكائ ػػل» ,لام ػػك أف ترج ػ ظتػػا ّنػ َ
أي :أقل هػػا قتػػاًة ّ

اء» بالضػػم(ٖ) واعتم ُػا آ،ػػره كمػػى كػػىف ٌأكالن ق َػَ إبػػداؿ اعتمػػاة واواً كتصػػير
ػتقػ ؿ« :قى ػ ى ٌ
هكػػرا تيبػ ؿ مػػن(ٗ) ال مػػاة كاكان ,ثػػم مػػن الػ اك همػػاة ىّػػذا إلػػا مػػى ال ىيػ ى لػ
الدور ذري جائ ٍا فإذا أدت(٘) الصيغ ( )ٙبالقلب إلا ح هرا اظتقيضي للقلب ظتا
و ُ
()ٚ

ٍ
ص ػراً
أكؿ رتب ػ ُ قَ ْ
كجب ػت اإلقىم ػ ي علػػا ٌ

ػب عنػػو وىّػػذا إُف ذػػري عاي ػ
للقلػػب ظتػػا قُلػ َ
للمسا وإراح ً من العنَت [و]()3
العَث:
َ
َ
صري آ،ره أوال()2
رأى األمر يُضي إُف ِ
آٍ ،ر
ّ
ُ
ّ
يقَؿ« :قَػ ََا ٌ» بَا ٍو هماةٍ كال يع ؿ عط ى لد الدور

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()ٚ
()3
()2

ّذا يف د والُيض ٕ ٔٓٗ٘:ويف أ و ب و ج :أعا
يف أ و ب و ج :قلت دوف واو
٘ ٟرخٌفظق وّخ ٓزكٚ .حٌعزخٍس ـ ٟى :رخٌِّٙس آهَٖ.
ْقطت من أ و ب و ج
ـ ٟد  ٚى :أٍىص.
وٌح ـٚ ّ ٟحٌفٚ ,ٔٓٗٙ:ٕ ٞ١عٕي ــخي ٚـ ٟحٌوٜخث :ٚحٌٕٜعش.
ٍ
ّػػذا الع ػػارة يف د ويف أ و ب و ج :اظتقيضػػي لالنقػػالب عنػػو وىّػػذا إال إُف ذايػ ولعلهػػا :ال إُف ذايػ ويف الُػػيض
ٕ :ٔٓٗٙ:اظتقيضي لالنقالب عنو إُف ما ال ذاي لو
حٌِ٠خىس ِٓ حٌف.ٔٓٗٙ:ٕ ٞ١
ل« :ٌٗٛلَٜحا ٌٍّٔخـش ...آهَٖ أ٨ٚا» ٌ ْ١ـ ٟىٚ .لي ٓزك طوَ٠ـٗ ـ ٟحٌّم ّيِخص «طٕزٙ١خْ ,حٌؼخٔ.»ٟ
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مسأل ٌُ أ،رى

في اجتمىع

ين يف اليعليَ

قػػىؿ فػػي «الخصػػىئص»(ٔ) :اعلػػم أ ٌف التضػػىد فػػي هػػره اللغ ػ  :ل ػ ِ العػػرب

العرب جى ور(ٕ) ىمجرل التضػى ٌد عطػ أهػل الكػالـ(ٖ) [يف ّأعمػا ال كتيمعػاف وتقػ ّدـ أف
وتق ػ ّدـ أف أى ػػَ الل ػ ين ػػَف يف تع ػػاليلهم(ٗ) من ػػى أى ػػَ الّ ػػالـ(٘) يف الق ػ ّػَة [ٗٔٚج]
[ٗٔٚج] وال ّدق جروا َغتراىم يما ؿتن يو]()ٙ
فػػإذا تػرادؼ الضػ ٌ اف فػػي ػ و
ػيء مط ػػى أي :مػػن ىػػذه الل ػ ( )5كػػىف الحكػػم

()ٛ
الكؿ الذي ّاف ق َُ
الحكم للطىرئ ,كياكؿ عنو
اضتّم ٌ
ُ
كمثاؿ ذلك :الـ(ٓٔ) التعريف إذا دخلت علا المط ٌ ف ييحرؼ ل (ٔٔ):
ل ػ (ٔٔ) :لػػالـ تط يط ػ ؛ ل ٌف الػػالـ للتعريػػف اظتػ ِ
ػءذف بػػاليعيني كالتط ػ ين للتطكيػػر اظتػػءذف
()ٜ

ت لذلك بقَِف(ٕٔ)[ :من الّامَ]
باالنيشار واليعميم ولَ ّم ُ
ّيعارض اليعر ِ
يف
بي وبينك يف اللقا ت اع ٌد

والينَي ِن

(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5
()ٛ
()ٜ
(ٓٔ)

حٌوٜخث( ٚرخد ـّ ٟ
أْ حٌلىُ ٌٍ خٍة) ٖ.ٕٙ:
يف أ و ب و ج :جرى
عٍُ حٌى :َ٩عٍُ رخكغ عٓ ح٤عَح ٝحٌٌحط١ش ٌٍّٛؿةٛى ِةٓ ك١ةغ ٘ة ٛلخعةيس حٓ٦ة .َ٩حٌظعَ٠فةخص
حٌظعَ٠فخص ِخىس (عٍُ حٌى.ٕٔ3 )َ٩
ّ
وٌح ـ ٟحٌفٚ ,ٔٓٗ5:ٕ ٞ١ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :طعخٌٌٚ .ُٙ١عٍٙخ :طعخٌ.ُّٙ١
وٌح ـ ٟحٌفٚ ,ٔٓٗ5:ٕ ٞ١ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :حٌٍؽش.
ُ٠خىس ِٓ أ  ٚد  ٚؽ ٌٔ١ض ـ ٟى :َ:ٕ٠ .حٌّٔؤٌش ح ِٓ ٌٝٚ٤حٌف ًٜحٌَحرع.
ـ ٟى :حِ٤ؼٍش.
يف د :عنده
ّذا الع ارة يف د ويف أ و ب و ج :الذي قيَ
وٌح ـٔٔ ٟوش ِٓ حٌوٜخثٚ ,ٚعٕي ــخي ٚـ ٟحٌوٜخث :ٚو «.»َ٨

(ٔٔ)
(ٕٔ)

عٕي ــخي ٚـ ٟحٌوٜخثٌٙ :ٚخ :َ:ٕ٠ .حٌعًٍ ٘٘ٚ ,حٌٍزخد ٔ.55:
«ّّ ٌَٚلض ٌٌٌه رمِ »ٌٟٛع حٌز١ظ ٓ١رعيٖ ٌ ْ١ـ ٟى.

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
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ّي اي ِن

ني ال نُرى يف حال ٍ(ٔ)
مي اين ِ

الينػّ ِري

واليػعي ِ
ني

لقَتػو -
ٌ
فلمى ترادفى علا الكلم تضى ٌدا لُظاً ومعػ ً فكىف الحكم للطىرئ ّ
كه الالـ -على النَف(ٕ)
عر ناه ا ومنعنا تنَينو
ّ

واصتمػ بينهمػػا يف قػػَؿ بعػ ٍ
ػالـ علػػيّم» شػػاذ ّمػػا يف «اظت ػ »(ٖ) أو علػػى
ػض« :السػ ٌ
(ٗ)
زيادة «أؿ»

ػل
كهػ ػػرا اضتّ ػػم جػ ػػى ور ىمجػ ػػرل الض ػ ػ ين المت ػ ػرادفين يف الي ػ ػَارد علػ ػػا المحػ ػ ٌ
ال اح  ,كػاحملَ البيض يطرأ علي الس اد وقتػا لَنػاف ميضػاداف كالسػىكن يطػرأ(٘)
ي
ّ
يطرأ(٘) علي الحرك يُعمَ الثآف وتل ي( )ٙاألوؿ

ػرؼ التط ػ ين لإل ػػىف ()3؛ إذ بينهمػػا ّمػػاؿ
ككػػرلك( )ٚمثػ ُػَ مػػا ذُّػػر أيض ػىن حػ ي
الينايف؛ بيذاف اب ا باالتصاؿ والينَي ِن باالنُصاؿ
وإُف تنا يهما أشار من قاؿ([ :)2من الطَيَ]

حتَ مّانيا
ِّ
تنَين وأنت إ ا ٌ
ّآفّ ٌ
يث ترآف ال ّ
حرؼ تىء التأ يث ليىء الطسو(ٔ) ي ذؼ اليا ظتا ذُّر؛ وأل ّف(ٕ)
كّذلك
ي
يصريىا ّذلك ُ ذ ت
وضتاؽ يا النس
وأل ّف(ٕ) اليا ال يق حشَاً
ُ
ّ
(ٔ)

«ِظزةةخ ٓ١ٕ٠ـةةٔ ٩ةةَ ٜـةة ٟكخٌةةش» ـةة ٟأ  ٚد  ٚؽٕ١ِ :ةةخ رةة ٓ١ـةةٔ ٩ةةَ ٜـةة ٟكةةخيٌٚ .عةةًّ ِةةخ أػزظةةٗ ٘ةةٛ

(ٕ)
(ٖ)

حٌٜٛحد.
وٌح ـ ٟحٌفٚ ,ٔٓٗ5:ٕ ٞ١ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :حٌّظَد.
وٌح ٔمٍٗ حرٓ حٌ ١ذ ـ ٟحٌف ٌُٚ ,ٞ١أؿةيٖ ـة ٟحٌّؽٕةٚ .ٟـ١ةٗ ٗٔٓٚ :3ةّع «ٓة َُ ٩عٍة١ىُ» ـ١لظّةً
ًٌه أ َ٩ٓ :ٞهللا .أ ٚاّٟخٍ «أي» :َ:ٕ٠ٚ .حٌظٌٚ ً١٠حٌظىّ.ٖٕ:ٖ ً١

(ٗ)
(٘)
()ٙ
()ٚ
()ٛ
()2

ّ ػػذا يف د وق ػػد ْ ػػقطت م ػػن أ و ب و ج وزاد يه ػػا :أو الين ػػَين للمع ػػرؼ قل ن ػػاه وح ػػذ ت ال ػػالـ وع ػػارة الُ ػػيض
"السالـ عليّم" شاذ ّما يف اظت أو على زيادة أؿ ال اعيداد ا
ٕ : ٔٓٗٚ:واصتم بينهما يف قَؿ بعض:
ٌ
وةةٌح ـةة ٚ ّ ٟف ٚ َ ٚحٓةةظخٔزٛيٚ ,ـةة ٟك١ةةيٍ٘ٚ -ةة ٛحٌةةٌ ٞحهظةةخٍٖ ــةةخي ٚحٌّٛحـةةك ٌٍوٜةةخث:-ٚ
ط َأ.
ـ ٟى :ـ١عًّ حٌؼخٍٔ٠ٚ ٟؽ.ٝ
يف أ و ب و ج ّذلك دوف واو
ينظر :أْرار العربي ٕٓ٘ ،والل اب ٖٔٛٚ ،ٜٚ:
حٌعزخٍس ـ ٟى :حٌ٠٦حْ حٟ٦خـش رخٌظعَ٠ؿ ٚحٌظٕ ٓ٠ٛرخٌظٕىٚ َ١اٌِ ٝخ ـّٙ١خ أٗخٍ وّخ َِّ ِٓ لخي.
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القيىس نَعاف(ٗ):

مسأل ه الث ٌ(ٖ)

جلي ُّ ٌُ لَ َح جامعيّ علّيو لألاَ والُرع
كخفي طتُا ذلك يها(٘)

الكؿ اصتلػي :قيىس [ٜٔٙب] حػرؼ الطػ ف( )ٙمػن المثطػا فػي صػل
فمن ٌ

اللف كالالـ عند اب ا (ّ )5ػ«جػا الضػاربا زيػداً( »)3علػا حػرؼ الطػ ف مػن
الجم اظتذ ّّر الساَف في ى أي :اػل ِ «أؿ»(ٓٔ)
الكؿ أي :حذ َػو يف(ٔٔ) اظتثػ
فػإ ٌف ٌ

()ٜ

لم ييسم من العرب [ٔٙٙأ] بخالؼ الثى ي مسمَعٌ منهم

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

(ٗ)

(٘)
()ٙ
()5
()3
()ٜ
(ٓٔ)

(ٔٔ)

ينظر :العلَ ٖٔ٘ ،وأْرار العربي  ،ٖٜٔوالل اب ٕ ،ٔٗ٘:واليصري ٕ ،ٜ٘ٓ:وقت اعتَام ٔ٘٘:ٙ
ـ ٟأِ ٨ :خٚ .ـ ٟدّ :
ٚ .ْ٤ـ ٟؽِ ٨ :خ ٌظخ.
حهظٍؿ طَط١ذ ٌٖ٘ حٌّٔؤٌش ِٔٚؤٌش حٌظًٍٔٔ ٚحٌوخطّش عٕي حرٓ ع ّْ٩عةٓ طَط١زٙةخ عٕةي ــةخي ٚـةٟ
حٌف .ٞ١لخي حرٓ حٌ ١ذ ٕٚ :ٔٓ٘ٓ:لي ٚلةع ٌٍ٘ةخٍف ٍ-كّةٗ هللا  -طوٍة ,ٌ٢١ـةٌوَ ِٔةؤٌش حٌظٍٔٔةً
ـ ٟحٌوخطّش ٚ ,ؿعٍٙخ ِّخ ـ ٗ١حٌّٔخع ٚحٌم١خّ ٚح٦ؿّخعٚ .أٍحى أْ طى ٌٖ٘ ْٛحٌّٔؤٌش وٌٌه٘ٚ ,ةٛ
وِ ٨ ٌَ ٩عٕ ,ٌٗ ٝرً حٌٌ ٞـ ٟحٛٛ٤ي ِٔؤٌش حٌظًٍٔٔ ٚكي٘خ عٍ٠َ١ ٝمةش حٓ٨ةظم٩ي  ,ػةُ ِٔةؤٌش
حٌم١خّ حٌـٍٚ ٟحٌوفٚ ٟحٌوخطّش.
ٌ٘ح حٌظمٔ ُ١رخعظزخٍ لّٛس حٌم١خّ ٟٚةعفٗٚ .حٌم١ةخّ حٌـٍة٘ ٟة ٛحٌ:ةخَ٘ حٌةٌ٠ ٞعٍةُ ِةٓ ؼ١ةَ ِعخٔةخس
ٚـىةةَٚ .حٌوفةة ٟرو٩ـةةٗ:ٕ٠ .ةةَ :حٌّلٜةةٛي ٘ٚ ٘ٗ2 ٕٔٔ:حٌزلةةَ حٌّلةةٌٍٍِ ٢١و٘ةة,ٖٙ:٘ ٟ
ٚحٌظلزَٗ َ١ف حٌظلَ.ٖٗ٘5:5 َ٠
ـ ٟى :ـّٙ١خ.
ـ ٟى :حٌظٕ.ٓ٠ٛ
لٛي حرٓ ع« :ْ٩عٕي حٟ٦خـش» ّ ُ٘ٛ٠
أْ كٌؾ حٌٕٟ٧ٌ ْٛخـش  ْ١ٌٚوٌٌه وّخ ٓة١ؤط ٟـة ٟوةَ٩
ٓ١ز.ٗ٠ٛ
ـ ٟحٌٕٔن٠ُ :ي.
يف أ و ب و ج :يف
«عٍ ٝلٛي ٓ١زٚ ٗ٠ٛحٌفَحء ه٩ـخ ا ٌٍّزَّى حٌٌ ٞل َٖٜعٍ« ٝحٌٌٍح» «ٚحٌٍظخ»ِٚ .ؼخي كةٌـٙخ ـة ٟحٌـّةع
٠ؤطٍٚ ِٓ ُٙ١حثٕخ ٚوؿُ
لٛي حَِة حٌم :ْ١حٌلخـ ٛ:عٍٛسَ حٌعَ٘١س ٨
:ٕ٠ةةَ :حٌىظةةخد ٔٚ ٕٕٓ ٔ3ٙ:حٌّمظ٠ةةذ ٗٓٚ ٔٗ٘:ةةَّ ٛةةٕخعش ح٦عةةَحد ٕٗٚ ٖ٘3:ةةَف
حٌىخـ١ةةش حٌ٘ةةخـ١ش ٕٚ 2ٖٔ:حٌظٜةةَ٠ق ٍٔ ٙ3ٙ:لةةُٚ ٘ٔ3 :حٌوِحٔةةش ٍٗ ٕ5ٕ:لةةُ .ٕ23 :لةةخي
ٓةة١زٌ :ٗ٠ٛةةُ ٠لةةٌؾ حٌٕةةٟ٧ٌ ْٛةةخـش ١ٌ ٨ٚعخلةةذ حٓ٨ةةُ حٌٕةةٌٚ ْٛىةةٓ كةةٌـ٘ٛخ وّةةخ كةةٌـ٘ٛخ ِةةٓ
«حٌٌٍ«ٚ »ٓ٠حٌٌ »ٓ٠ك١غ ١خي حٌىٚ َ٩وخْ ح ُٓ٨حٚ٤ي ِٕظٙخٖ ح ُٓ٨ح٢هَ.
ـ ٟى.ِٓ :
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قيىس جلػي(ٕ)؛
قىؿ أب حيىف(ٔ) :كقيىس المثطا علا الجم يما ذُّر
ه

جلي(ٕ)؛ الشرتاّهما يف ذالب األحّاـ

(ٔ)
(ٕ)

حٌظٌٚ ً١٠حٌظىّٔٚ ٕٗ٘:ٔ ً١مٍٗ ـةّ٘ ٟةع حٌٛٙحِةع ٔ:ٕ٠ٚ .ٔٙ3 ٔٙ5:ةَ حٌّٔةؤٌش ـة ٟحٍط٘ةخؾ
حٌَ٠د ٕ.٘٘5:
ّ
ـةبْ ٌىةً طَو١ةذ
ُحى أر ٛك١خْ ـ ٟحٌظٌٚ ً١٠حٌظىّ١ةًٚ :ح٨كظ١ةخ ١أ٠ ٨مةخي ا ٨رٔةّخع ِةٓ حٌعةَد
ه١ٜٛٛخص ٟٚع١ش طُز ً ل١خّ حٌّوظٍف ٟحٌظَو١ذ رع ٗ٠عٍ ٝرع.ٞ
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خىتم

ألحّاـ ّياب القياس
(ٔ)
السػمىع ؽتػػن يَُ ػػق بعربيّيػو ظتػػا يُيػػد اضتّػػم -ويعػ ّػب عنػػو
قػ -لليقليػػَ  -يجتمػ ٌ
(ٕ)
ػنص اظتس ػػمَع ي ػػو علػ ػػا
ػالنص -كاإلجمػ ػػىعي م ػػن الن ػػاة عليػ ػػو كالقيػ ػػىس عل ػػى ال ػ ّ
بػ ّ
التسلسل(ٗ)
ً
مسأل ً(ٖ) -اليت وقُت عليها-
(٘)
النساخ
ويف النسخ  :يف مسال اليشّيك وىَ من حتريف ّ
المفص ػل» ل ػ«الاؼتشػػري»:
ػاألوؿ :قػػىؿ(« )ٙال لسػ ٌػي»(ٕٜٔ[ )ٚد] فػػي « ػػرح
ٌ
ػ ّ

من قىؿ من الن اة بأ ٌف( )ٛالعىمل فػي الصػف مقػ ٌ هر ال العام ُػَ يف اظتَاػَؼ( )2أجػىز
(ٓٔ)
أجىز ال قػف علػا «زيػ و » اظتَا ِ
ػل» لعػدـ تعلّػق
ق
العى
ػ
ي
ز
ػَؼ مػن ق لػك« :جػىء ي
ه
ي
الصُ باظتَاَؼ من جه العامػَ كابتػ اء العىقػل(ٔٔ)؛ ل ٌف تقػ يره عطػ ه أي :عنػد ىػذا
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()ٚ

()ٛ
()2

(ٓٔ)
(ٔٔ)

لخي حرٓ حٌ ١ذ ٕ٠ :ٕٔٓ٘:ـ ُٛوٙٔٛخ ٌٍظمٍ ً١رخعظزخٍ ِةخ ٌةُ ٠ـظّةع ـ١ةٗٚ ,اْ وةخْ ٘ة ٛـةٔ ٟفٔةٗ
وؼَ١حاُٚ .حى ـ ٟأ  ٚد  ٚؽ :أ ٚحٌظلم١ك.
ِخ رِ ٓ١عظَٟظ ْ١ٌ ٓ١ـ ٟى.
عٕي ــخي :ىٌ٩١ا عٍِٔ ٝؤٌش .إٌ٘ ٝخ حٔظ ٝٙحٌىة َ٩حٌظةخرع ٌٍوخطّةشٌٙٚ ,ةخ طظّةش ٟٚةعٙخ حرةٓ عةْ٩
ـ ٟؼِ َ١ىخٔٙخٓٚ ,ظؤط ٟحٗ٦خٍس اٌ.ٗ١
حٌظًٍٔٔ ٛ٘ :طَط١ذ أِ ٍٛؼِ َ١ظٕخ٘١ش :َ:ٕ٠ .حٌظعَ٠فخص ِخىس (حٌظًٍٔٔ) ٕ٘.
ٌعٍٙخٚ :ـٔٔ ٟن .أٚ :ٚـ ٟرع ٞحٌٕٔن.
ْقطت من أ و ب و ج وىنا بدأت مسال اليسلسَ عند جاؿ و ّأوعتا :قػاؿ األندلسػي والشػرح ق ػَ «قػاؿ» لػي يف

د
ىَ القاْم بن أزتد بن اظتَّػق بػن جعُػر األندلسػي اظترْػي ،أبػَ ػتمػد اللػَرقي الن ػَي ،اظتيػَىف بدمشػق ْػن ٔٙٙى ػ
ينظػػر :ب ي ػ الَعػػاة ٕ ،ٕ٘ٓ:رق ػػم ٜٕٔٔ :وزاد يف د :بُ ػػي [ٕٜٔد] اعتمػػاة وال ػػداؿ اظتهمل ػ و ػ ّػم ال ػػالـ بع ػػدىا
ػب الل ػػاب ينظػػر :لػػب الل ػػاب مػػادة (األندلسػػي) ٔٚٛ:
مهملػ نسػ لألنػػدل إقلػػيم بػػاظت رب قالػػو اظتصػػنف يف لػ ّ
رقم ٕ٘٘ :و ا «األندلسي» ذّره ابن عالف يف اظتسال السابع من مسائَ اظتقدمات

يف أ و ب و ج :إ ّف
أْ حٌعخًِ ـ ٟحٌٜةفش ٘ة ٛحٌعخِةً ـة ٟحٌّٛٛةٛؾٚ .ح٤هفةٖ عٍةّ ٝ
ً٘ذ حٌـّ ٍٛٙاٌّ ٝ
أْ حٌعخِةً
ـ١ةةٗ ِعٕةة٘ٚ ٞٛةة ٛحٌظزعّ١ةةش:ٕ٠ .ةةَ :حٌىظةةخد ٕٔٗنٔ ٚأٓةةَحٍ حٌعَر١ةةش ٔٚ ٕٙحٌٍزةةخد ٔٗٓٙ:
ٚحٌظ٠َٜق ّٕ٘ٚ ٔٓ5:ع حٌٛٙحِع ٘.ٔٙٙ:
يف أ و ب و ج :جا
يف أ و ب و ج :العامَ
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ِ
ػل» فكػىف النعػت بعاملػو(ٔ) جملػ ن ,كالجملػ مسػتقلٌ ه
القائَ [٘ٔٚج] «جىء ي العىق ي
ف جو أي :ال نتين أف ي قف على ما ق لها كيبت أ ب ى الْيقالعتا

ػَع؛ ألنّػػو إذا قػ ػ ٌ ر« :ج ػػىء ي
كه ػػرا القػػَؿ فى ػ ػ ه ي ػػؤدم إل ػػا التسلس ػػل اظتمنػ ِ

ػل» ,و «العاقػ ُػَ» اػػُ ٌ كالصػػف ال بػ ٌ ل ػػى مػػن م ص ػ ؼ ٍُ تقػػَـ بػػو؛ أل ّف الَاػػف
العىقػ ي
ٍ
يػ ّ
وذات تق ػػَـ ب ػػو ذل ػػك اظتعػ ػ فيكػ ػ ف حينئ ػ ٍػذ التق ػ ػ يير« :ج ػػىء ي زي ػ ػ ه
ػدؿ عل ػػى معػ ػ ً
عامَ يو يصري اليقػدير« :جػىء ي
ثم يق ٌ ر أيضىن لػ«العاقَ» اظتق ّد ِر لو
ٌ
العىقل»ٌ ,
مَاَؼ ٌ
ي
(ٕ)
العىقل»؛ كيكػ ف التقػ ير ظتػا ذُّػر مػن ا يقػار الصػُ للمَاػَؼ أيضػىن« :جػىء ي زيػ ه
ي
ػل» كهكػػرا أب ػ ان يلػػاـ مػػن ّػػَ منهمػػا اآل،ػ ُػر ال(ٖ) إُف عاي ػ ٍ متػػا أيكلػػي -بال نػػا
العىقػ ي

ػل الص ػػف ى أي« :العاق ػػَ»(ٗ) قيػ ػ ر بيط م ػػى أي :الص ػػُ ِ والعام ػ ِػَ يه ػػا
للمُع ػػَؿ -العىم ػ ي

()ٙ
(٘)
و
ػف
م صػ ه
ل العىمػػل بم صػ ؼ قيػ ٌ ر ُ
لدعائػػو الَاػ َ
ؼ تقػػَـ بػػو الصػػُ ُ كمتػػا ا ػػتق ٌ
ػل آخػػر ُُ يهػػا ريج ػ األمػػر( )5إُف مػػا ق لػػو وىّػػذا إلػػا مػػى ال
إليػػو م ػ الصػػف عىمػ ه
يتطىها .كذلك ه
محىؿ ,ما ّأدى إليو ؽتنَعٌ
كالمختىر( )3الرم علي الجمىع كعليػو الجم ػ ر أ ّف العامػَ يهػا العام ُػَ يف
يف اظتَاػَؼ وأ ٌ ال يج ز ال قف علػا الم صػ ؼ دكف الصػف يمنػ ( )2الَقػف

الَقف عليو

(ٔ)
(ٕ)

ـ ٟىِ :عخٍِش.
«ويَّف اليقدير» ْقا من أ و ب و ج

(ٖ)

ٓم ض ِٓ د ٨« ٚ .اٌٙٔ ٝخ٠ش» ٌٔ١ض ـ ٟى.

(ٗ)
(٘)
()ٙ
()5
()3
()2

حٌعزخٍس ـ ٟى :حٌعخلً حٌٜفش ٛفش حٌعخلً.
يف أ و ب و ج :اشي َ
يف د :لرعاي
ـ ٟد :حٌعخًِ.
عٕي ــخي :ـخٌّوظخٍ.
ـ ٟؽ :ـّ١ظٕع.
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ػنص عػػن العػػرب ،وأرت ػ َ عليػػو مػػن ذ َّػ َػر ،ويشػػهد لػػو القيػػاس ،ظتػػا يلػػاـ علػػى
جػػا بػػو الػ ّ

جَازه من اليسلسَ اظتمنَع ا ت ا.
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قىؿ «ابن مالػك»(ٔ) في « رح التس يل»(ٕ) :يج ز دخ ؿ البىء فػي خبػر
خب ػ ػػر «م ػ ػػى» التميميػ ػ ػ ج ػ ػَ َازه يف  ،ػ ػػب «م ػ ػػا»(ٖ) اضتجازي ػ ػ خالفػ ػ ػىن ل ػ ػ ػ«الفىر ػ ػػي» ك

(ٗ)
«الامخشرم» يف منعهما منو يف اليميميّ
كي ٌؿ علي أي :اصتَا ِز السمىعي من العرب كالقيػىس كاإلجمػىع مػن الن ػاة وال
نظر طتالؼ من ذُّر ّإما لضعُو أو لَّنو بعد انعقاد ابرتاع
َ

أمػى السػػمىع فل جػ د ذلػػك فػػي أ ػػعىر بطػػي تمػػيم :بػػن ّأد بػ ِن اخبػ َ(٘) أ
ٌ
ق يل ٍ ك ثرهم(.)ٙ
كأم ػى القيػػىس فػػأل ٌف البػػىء دخلػػت علػػا( )5الخبػػر لك ػ مطفي ػىن ,ال لك ػ

ٌ
مطصػ ػ بىن ,بػ ػ ليل دخ ل ػػى بعػ ػ «م ػػى» المكف فػ ػ ع ػػن العم ػػَ بن ػػَ تق ػ ِ
ػدٔف [ٓٔٚب]
معمَؿ ِ ،بىا على اشتها وىَ ذري ٍ
ظرؼ وؿتَ ذلك ؽتا ُهتمَ يو م بقا النُي ()3
ِ

(ٔ)
(ٕ)

(ٖ)
(ٗ)

(٘)
()ٙ
حٌ٘خعَ:
()5
()3

ٕ٘خ طظّش حٌوخطّش عٕي ــخيٚ ,أٌّٙٚخ :لي ٠ـظّع حٌّٔخع ٚح٦ؿّخع ٚحٌم١ةخّ ىٌة٩١ا عٍةِٔ ٝةؤٌش .وّةخ
أٗ َ١آٌ ٗ١خرمخا.
َٗف حٌظُٔ .ٖ3ٕ:ٔ ً١ٙحى ـ ٟى :حٌٌ ٞحٔظ ٝٙـ ٗ١اٌ ٝرخد حٌمٔةُٔ .مةً حٌٔة ٟ١ٛ١وة َ٩حرةٓ ِخٌةه
رظَّٜؾ ,عٍّ ٝ
أْ حرٓ ِخٌه ٌُ ٌ٠وَ ح٦ؿّخع ٚلي ًوَٖ أر ٛكّ١خْ عٓ أر ٟؿعفَ حٌٜفخٍ:ٕ٠ .ةَ:
حٌظٌٚ ً١٠حٌظىّّ٘ٚ ٖٕٔ:ٗ ً١ع حٌٛٙحِع ٌٌٌٕٚ .ٕٔٙ:ه ِٓ حٌَّؿق أّٔٗ أٍحى أرخ كّ١خْ ـة ٟلٌٛةٗ
«لخي ـَٗ ٟف حٌظٔ ْ١ٌ »ً١ٙحرٓ ِخٌهّ ٌ ٗٔ٤ة ٛأٍحىٖ ٌٜةَّ ف رةٗ وّةخ ـةِٔ ٟةؤٌش وظةخد ح٦ؿّةخع,
ٚحٌّٔؤٌش حٌٔخرعش ِٓ ِٔخثً حٌعٍش.
« حٌظّ١ّ١ش ؿٛحُٖ ـ ٟهزَ ِخ» ٓم ٢ـ ٟى.
ٚعٍ ٗ١أر ٛرىَ رٓ حٌَّٔحؽ :َ:ٕ٠ .حٛٛ٤ي ـ ٟحٌٕلةٚ 2ٖ:ٔ ٛحٌزؽةيحى٠خص (حٌّٔةؤٌشٕ3ٖ )3ٗ :
ٚح٠٠٦ةةةخف ٕٔٔ ٚحٌّمظٜةةةي ٔٚ ٖٗٓ:حٌى٘ةةةخؾ (حٌّـخىٌةةةش ٚ ,ٗ3ٗ:ٗ )ٕ:٘3حٌّفٜةةةً ٕ3
َٗٚف حٌّفٚ ,ٔٔٗ:ٕ ًٜحٌيٍ حٌّ.ٕٖٙ:ٔٓ ,ٕٕٔ:ٔ ْٜٛ
ـ ٟوظةذ حٔٔ٤ةخد :طّة ُ١رةٓ ِةَ رةٓ أى رةٓ ١خروةش:ٕ٠ .ةَ :ؿّٙةَس أٔٔةخد حٌعةَد ٙٔٚ ٕٓٙخ٠ةش
حٍ٤د ـِ ٟعَـش أٔٔخد حٌعَد (رٕ ٛطّ.ٔ33 )ُ١
 :َ:ٕ٠حٌىظخد ِٕٚ ٖٔ٘:عخٔ ٟحٌمَآْ ٌٍفَحء ٕٚ ٕٗ:حٍط٘خؾ حٌَ٠د ِٖٚ .ٕٕٔٓ:ؼخٌٗ لةٛي
ٌعَّن ِ خ ٓع ٌي ِروٍّ ش آػُ
ٌٔ١ض عٕي ــخي.
ُحى عٕي ــخيٚ :رعي ً٘.

حٌلفخه  ٨ٚك.َٜ
ٔ ٨ٚؤٔب َٛ٠
ِ
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كأم ػى اإلجم ػػىع ف ػ ػقػػد قل ػ أبػ ػ [ٔٙٚأ] جعفػ ػ ور ,قاْػػم بػ ُػن علػػي ب ػ ِن ػتمػ ِػد ب ػ ِن
ٌ
الص ػ ٌفىر :بُػػي اظتهمل ػ وتشػػديد الُػػا وبػػالرا آ،ػ ّػره أحسػػن
ْػػليما َف الَطَْليَػ َْ ِْػ ُّػي الشػػهري ب ػ ٌ
شّراح «ّياب ْي َيو» واهلل تعاُف أعلم
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الكتىب الراب

أي :إبقا اضتّم ّما ّاف

(ٔ)

في اال تصحىب

ق ػػىؿ «ابػ ػن ال ب ػػىرم»(ٕ) :هػ ػ إبق ػػىء ح ػػىؿ اللف ػػظ عل ػػا م ػػى يس ػػتحق ف ػػي
الص ػػل ,إبق ػػا ً ظت ػػا ّ ػػاف ّم ػػا ّ ػػاف عطػ ػ عػ ػ ـ دلي ػػل الطق ػػل ع ػػن الص ػػل ال ػػذي ّ ػػاف

عليو(ٖ)

قىؿ(ٗ) :كه من الدل المعتبرة يف الُن كى تصحىب حىؿ(٘) الصل في

فػػي ال ػػمىء ,كه ػ اإلع ػراب؛ ليػَارد اظتعػػآف عليػػو الػػيت ال يّشػػُها إال ابعػراب حتػػا

ي جػ دليػػل البطػػىء مػػن َشػَو اضتػػرؼ اظتػػدٓف عنػػد «ابػػن مالػػك»( )ٙوشػ و م ػ األاػػَ عنػػد

«ابن اضتاجب»

كاْيص ػ ِ
اب [ٔٚٙج] ح ػػىؿ الص ػػل ف ػػي الفع ػػىؿ ,كهػ ػ البطػ ػىء()ٚ؛ أل ّع ػػا

ليسػػت ّاالْػػم يمػػا ذّػػر(ّ )ٛمػػا مػ ّػر حتػػا ي ج ػ دليػػل اإلع ػراب مػػن تعػػاور اظتعػػآف
اظتُيقرة لضعراب على الُعَ وذلك ّاظتضارع

(ٔ)

يف ب :إبقػػا ظتػػا ّػػاف اضتّػػم علػػى مػػا ّػػاف ينظػػر :احملصػػَؿ  ،ٜٔٓ:ٙور ػ اضتاجػػب ٗ ،ٜٗٛ:واب ػػاج ٖ،ٔٙٛ:
وال ر احمليا للارّشي  ٔٚ:ٙوالي ري شرح الي رير ٖٖٚ٘:ٚ

(ٕ)
(ٖ)

ابذراب (الُصَ الساب يف االْيدالؿ) ٗٙ
زاد يف ابذرابّ :قَلك يف عَ األمر :إّفتا ّاف م نيػاً أل ّف األاػَ يف األ عػاؿ ال نػا  ،وإ ّف مػا يعػرب منهػا لشػ و االْػم،
يدؿ على وجَد الش وّ ،اف باقياً على األاَ يف ال نا وقريب منو يف ظت األدل ٕٗٔ
وال دليَ ّ
ظت األدل (الُصَ الياْ والعشروف يف اْيص اب اضتاؿ) ٔٗٔ
ْقطت من أ و ب و ج
لشَ ٍو من اضتروؼ ُمدٓف
معرب وم
َ
قاؿ ابن مالك يف األلُي  :واالْم منو ٌ
ينظػ ػػر :اظتقيضػ ػػب ٗ ،ٛٓ:والعلػ ػػَ  ،ٕٜ-ٕٛوأْ ػ ػرار العربي ػ ػ  ،ٗٙوالل ػ ػػاب ٕ ٔ٘:ومػ ػػا ذّػ ػػره مػ ػػذىب ال ص ػ ػريني
والَّ يَف على أ ّف ابعراب أاَ يف األ عػاؿ ينظػر :اليػذييَ واليّميػَ ٔ ،ٕٕٔ:وارتشػاؼ الضػرب ٕ ،ٖٛٗ:وشػرح

(ٗ)
(٘)
()ٙ
()ٚ

()ٛ

ابن عقيَ ٔ ،ٖٗ:وقت اعتَام ٔ ،ٗٗ:وحاشي اطتضري ٖٖٔ:
زاد يف د :أيضاً
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كقػ ػػىؿ «ابػ ػػن األن ػ ػػاري» ف ػ ػػي «اإل صػ ػػىؼ يف مسػ ػػائَ اطتػ ػػالؼ»(ٔ) :أجمػ ػ ػ (ٕ)

البص ػري ف علػػا ع ػ ـ تركيػػو «كػػم» ,وأ ّعػػا بسػػيط ٌ(ٖ) وعلّلػػَه بػػأ ٌف الصػػل اإلف ػراد

(ٗ)
ِ
تمس ػ ػك
وال س ػػا ُ اْيُصػ ػ ب كالتركيػ ػ ي
ػو فػ ػػرع ٌُ ييَقّ ػػف عل ػػى دلي ػ ٍػَ كمػ ػػن ٌ
بىلصل مسيص اً لو خرج عن هػره(٘) المطىلبػ ُِ بىلػ ليل()ٙ؛ أل ّف األاػَ بقػا مػا

ما ّاف على ما ّاف كا تصحىب الحىؿ أح الدلٌ المعتبرة عند األاَليني ّما لَ
ٍ
ظهػ ػ َػر منػ ػػو مث شػ ػػك يف ػ ػ ّده يعمػ ػػَ ػ ػػا تي ّقنػ ػػو منهمػ ػػا
تػ ػػي ّقن اظتّلّػ ػػف اػ ػػدور حػ ػػدث أو َ
اْيص اباً لو
كقىؿ فػي م ػ آخػر مطػ ( :)ٚاحػتج البصػري ف علػا أ ٌػ ال يجػ ز الجػر

ٌ

و
و
محركؼ بال عػ ض ٍُ :قيّػد بػو ب،ػراج مػا جػر عنػد اضتػذؼ إالّ أنّػو عُ ّػَض عنػو
بحرؼ
وذلك ّما قاؿ «أبَ حياف»( :)ٛيف باب «ّم»( )ٜوالقسم(ٓٔ)
ّ

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

(ٗ)
(٘)
()ٙ
()ٚ
()ٛ
()ٜ

ابنصاؼ (اظتسال  ،ٖٓٓ:ٔ )ٗٓ :و(اظتسال  ٕ٘ٙ )ٕٗ :ط جَدة مبوؾ
ّػذا يف س وحيػدر ويف ب وـ واْػيان َؿ :اجيمػ ويف ح -وىػَ الػذي ا،يػاره جػاؿ :-احػيع ويف ابنصػاؼ :و ّأمػػا
ال صريَف احيجَا
ينظ ػػر :ش ػػرح الّا يػ ػ ٖ ،ٕٔ٘:وارتش ػػاؼ الض ػػرب ٕ ،ٚٚٙ:واصتػ ػ ال ػػدآف ٔ ،ٕٙوم ػ ػ الل ي ػػب  ،ٕٗٙواليصػ ػري
ٕ ،ٗٚٚ:وقت ػ اعتَام ػ ٗ ،ٖٛٙ:وتػػاج العػػروس مػػادة (ّػػم) ٖٖ ٖٕٛ:وذىػػب الّسػػائي والُ ػرا إُف ّأعػػا مرّّ ػ مػػن
الّػ ػػاؼ و«مػ ػػا» ينظػ ػػر معػ ػػآف القػ ػػرآف للُ ػ ػرا ٔ ،ٗٙٙ:ومعػ ػػآف القػ ػػرآف للاجػ ػػاج ٔ ،ٕٗٛ:وإع ػ ػراب القػ ػػرآف للن ػ ػػاس
ٕٜٗٔ:
يف أ وج :يَقّف
عند جاؿ ويف ابنصاؼ :عهدة
زاد عند جاؿ :ومن عدؿ عن األاَ ا يقر إُف دليَ لعدولو عن األاَ
ابنصاؼ (اظتسال  ،ٖٜٙ:ٔ )٘ٚ :و(اظتسال ٖٖٙ )ٙٓ :
ارتشاؼ الضرب ٗ ،ٔٚ٘ٚ:با،يصار ونقلو يف قت اعتَام ٗ ٕٕ٘:وينظر :األش اه والنظائر ٕٖٔٛ ،ٕٕٛ:
جر م يّنها بػ« ِمن» مق ّدرة ،ألنّو ع ّػَض عنهػا بػذلك اظتػذَّر ّقَلػك:
إذا د َ،على «ّم» االْيُهامي حرؼ جر جاز ّ

كتر بعد «ّم» َْا أْ قت ٍػرؼ جػر أـ ال
على ّم ٍ
الُرا وال ّ
اجاج وابن السراج إُف أ ّف اليمييا ّ
جذع بييك وذىب ّ
وجػ ّػر عن ػػد الاجػػاج باب ػػا ينظػػر :الّي ػػاب ٕ ،ٔٙٓ:واألا ػػَؿ يف الن ػػَ ٔ ،ٖٔٚ:والل ػػاب ٔ ،ٖٔٚ:وارتش ػػاؼ
الضرب ٕ ،ٚٚٛ:واليصري ٔ ٙٚٔ:وٕ ،ٗٚٗ:وقت اعتَام ٜٗٚ:
(ٓٔ)

يعػ ّػَض عػػن بػػا القسػػم إذا ّػػاف اظتقسػػم بػػو لُ ػ اصتالل ػ بػ ػ«ىػػا» وقتػػاة ؽتػػدودة مُيَح ػ  ،أو قط ػ قتػػاة الَاػػَ يف لُ ػ

رب» والع ػػَض عنهػ ػػا ب ػػالَاو والُ ػػا و «بػ ػػَ» ينظ ػػر :الّيػ ػػاب ٕ ،ٔٙٔ-ٔٙٓ:وٖ،ٜٜٗ:
اصتالل ػ ػ وكت ػػَز حػ ػػذؼ « ّ
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ب ػػأف ق ػػىل ا ميعل ػػق ب ػ ػ«اح ػػيع» أيضػ ػاً وال م ػػان م ػػن تعلّػػق ظ ػػر ني بعام ػ ٍػَ واح ػ ٍػد عن ػػد
ا،يال هما

أجمعطػ ػػى علػ ػػا أ ٌف الصػ ػػل :الطػ ػ َػرد فػ ػػي حػ ػػركؼ الجػ ػػر أف ال تعمػ ػػل م ػ ػ

ِ
اضتذؼ في بعض الم ا
الحرؼ ,فإ ٌمى(ٔ) تعمل مع أي:

ّ-ما م ّػر -إذا كىف

ل ػ (ٕ) أي :اضتػ ِ
ػرؼ ع ػ ض ٌُ كلػػم ي ج ػ هطػػى ,فيبقػػا(ٖ) اظتن ػ ٍالػػو فيمػػى ع ػ ا مػػى

ػك(٘) [ٖٓٔد]
كرد(ٗ) علػ ػ ػػا الصػ ػ ػػل اْيص ػ ػ ػ اباً
ك بىلصػ ػ ػػل تمسػ ػ ػ ه
كالتمس ػ ػ ػ ي
ٌ

بى تصحىب الحىؿ السابق كه ( )ٙمن الدلٌ المعتبرة عر اً وشرعاً ا ت ا.

كق ػػىؿ «اب ػػن مىل ػػك»( :)ٚم ػػن ق ػػىؿ« :إ ٌف ك ػػىف( )ٛكأخ ات ػػى اظتسػ ّػماة باأل عػػاؿ

الناقصػ ال ت ػ ٌؿ علػػا الح ػ ث( ,)ٜإّفتػػا جػػي ػػا للػربا بػػني االْػػم واطتػػب(ٓٔ)» ف ػ

ػل فعػػل ال الل ػ ي علػػا المعطيػػين اظتَ ػػَع عتمػػا
أي :قَلػػو مػػردك هد بػػأ ٌف الصػػل فػػي كػ ٌ

(ٔ)

واظتقيض ػ ػػب ٕ ،ٖٕٔ:واألا ػ ػػَؿ يف الن ػ ػػَ ٔ ،ٖٗٔ:والل ػ ػػاب ٔ ،ٖٚٙ:ارتش ػ ػػاؼ الض ػ ػػرب ٗ ،ٔٚٙٚ:واليص ػ ػ ػري
ٔ ،ٜٙٙ:وقتػ اعتَام ػ ٗ ٕٖٖ ،ٕٕٖ:ويف الّيػػاب ٔ ٔٙٓ:أ ّف اظتعػػَض لتػػذؼ وي قػػى اصتػ ّػر يقػػاؿ :اهللِ أل علػ ّػن
ػبد يف اظتقيضػػب ٕ :ٖٕٙ:ولػػي ىػػذا كيػػد يف القيػػاس وال معػػروؼ يف الل ػ وال جػػائا عنػػد ّثػػري مػػن الن ػػَيني
قػػاؿ اظتػ ّ
وينظر شرح الّا ي ٗ ،ٖٔٚ:والل اب ٖٔٚٚ:
عند جاؿ ويف ابنصاؼ :وإفتا

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)

ّذا يف الُيض ٕ ٔٓ٘ٛ:وعند جاؿ ويف ابنصاؼ :عتا
عند جاؿ :قي
عند جاؿ ويف ابنصاؼ :عداه
واليمسك باألاَ دتسك» ْقا من د
قَلو« :مسيص اً لو ،رج عن ىذه اظتطال

(ٓٔ)

ٖ،ٔٔ٘ٔ:واليذييَ واليّميَ ٗ ٖٕٔ:واليصري ٔ ،ٕٖٜ:وقت اعتَام ٕٚٗ:
قاؿ ابن الطيب ٕ :ٜٔٓ٘:وىَ الذي اعيمده اظتنا ق

()ٙ
()ٚ
()ٛ
()ٜ

يف أ و ب و ج :ىي
شرح اليسهيَ ٖٖٔٛ:
ْقطت من أ و ب و ج
وظاىر قَؿ ْي َيو ينظر الّياب ٔ ،ٕٙٗ:واظتقيضب ٖ ،ٜٚ ،ٖٖ:وارتشاؼ الضرب
وىَ قَؿ رتهَر ال صريني،
ُ
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اضتػ ِ
ػدث والامػ ِ
ػاف(ٔ) اظتعػ ّػني ّ -أمػػا ال ّدالل ػ علػػى الُاعػػَ اليااميّػ ٌ [ال و ػػعيّ ٌ](ٕ) -فػػال يقبػػل
(ٖ)
يقبل إخراج ى عن الصل اظتذَّر إالٌ ب ليل ٍُ يصرو و عنو

ػت :كالمسػىئل التػي ا ػت ؿ في ػى(ٗ) الطحػىة باالْيصػ اب بىلصػل كثيػػرةه
قل ي

كثيرةه ج ان(٘) :بّسر اصتيم وتشديد اظتهمل يف «اظتص اح»( )ٙاصتَ ّد بُي اصتيم :االجيهاد
()ٚ
اصت ػػيم :االجيه ػػاد يف األم ػػر واالْ ػػم اصتِ ػػد بالّس ػػر ومن ػػو ػػال ٌف ػتس ػ ٌػن ِج ػػداً أي :عاي ػ ػ ً
الس ِّّيت»( :)ٛوال يقاؿ بالُي انيهى
وم ال ً قاؿ «ابن ّ

وأ ّّد مع ّ« :ثرية جداً» بقَلػو« :ال تيحصػا» [ ٔٙٛأ] بالَُقيػ [ٔٔٚب] م نيػاً

للمُعَؿ

وذلك كق ل م أي :الن اةِ :الصػل فػي البطػىء السػك ف( ,)ٜمػا جػا وأاػلُو
اب م نيػاً عليػو ْػئََ :ف بػ
وأالُو ال نا ُ م نيػاً عليػو ال ْػءاؿ يػو أبػداً أو :وأاػلُو ابعػر ُ
ال «وَف ب على السَّف؟»(ٓٔ)
َ
(ٔ)

«اضتدث والاماف» بدؿ من «اظتعنيني»

(ٕ)
(ٖ)

زيادة من د
ّذا الع ارة يف د ويف أ وج :عن األاَ اظتذَّر إال بدليَ مصروؼ عنػو و ػعي ويف ب :عػن األاػَ عنػو و ػعيو إال
بدليَ بّسر اصتيم ولعلها يها :إالّ بدليَ يصر و عن و عيّيو
يف أ و ب و ج :ا
ّق ػػَعتم :األاػػَ يف األشتػػا أال تعم ػػَ ُرّد بػػو علػػى مػػن ق ػػاؿ :إ ّف را ػ اطتػػب ىػػَ االبي ػػدا واظت يػػدأ ينظػػر :ابنص ػػاؼ

(ٗ)
(٘)

ورد ال ص ػريَف بػػو علػػى الّػػَ يني بػػا ّف نااػػب اظتُعػػَؿ ىػػَ الُعػػَ دوف الُاعػػَ ابنصػػاؼ ٔ ٛٓ:وّقػػَعتم:
ّٔ ،ٗٙ:
ػيع بػػو ال ص ػريَف علػػى أ ّف «أو» ال تػػا ع ػ «بػػَ» ابنصػػاؼ
األاػػَ يف اضتػػروؼ أف تػ ّ
ػدؿ علػػى مػػا و ػػعت لػػو واحػ ّ
ٕ ٗٛٔ:واحيج ػَا بػػو علػػى أ ّف «إ ْف» الشػػر ي ال تػػا

ع ػ «إذ» ابنصػػاؼ ٕ ٖٙٗ:وّقػػَعتم :األاػػَ يف حػػروؼ

العطػػف أف تعمػػَ واحػػيع بػػو ال ص ػريَف علػػى تقػػدير «أف» الناا ػ بعػػدىا ابنصػػاؼ ٕ ٘٘ٙ:وّقػػَعتم :األاػػَ يف

()ٙ
()ٚ
()ٛ

حرّ اليقا الساّنني الّسر الل اب ٔ ،ٔٔٓ:وٕٚ٘:
اظتص اح اظتنري مادة (جدد)
يف أ و ب و ج :إ ّف
إاالح اظتنطق ٖٖٕٛٓ ،

()ٜ
(ٓٔ)

ينظر :الل اب ٔٙٙ:
أي :وال يساؿَِ :فَ بُ َ على السَّف وقد ْقطت «ال» من د
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إالٌ لم جو تحر و
يك ّد (ٔ) اليقا الساّنني ّما يف «أين» و«حيث»

الصل في الحركؼ ع ـ الايىدة ,و ّأعا من أاَ اظتادة حتػا يقػ ـ
كّقَعتم:
ي

دليل(ٕ) علي ى أي :الايادةِ من اال تقىؽ من اظتادة ويَجد ذلك اضترؼ مايػداً ػي ّم
ه

سيدؿ بو عليها وقد أودعيُو يف ّيا «عيػَف اب ػادة يف حػروؼ
ي ّم بايادتو ك ح ه ؽتا يُ ّ
الاي ػػادة» ويف «ؼتيص ػػر ُّاي ػ ػ [ٔٚٚج] اظتقاا ػػد م ػػن ح ػػروؼ الاوائ ػػد» ونظمه ػػا عل ػػى ق ػ ٍ
ػَؿ
قلت[ :من اطتُيف]
وأودعيُها يو
ُ
عرؼ األاَ إف تشا اليمييا
يُ ُ
،روج
باشيقاؽ َوَػ ْقد مث ٍَ
ٍ
ٍ
أاَؿ
وبػاف جا زائداً عن

من حروؼ الايادة اظتذَّره
عن ِوزاف األعارب اظتشهَره
الث وأرب مسطَره(ٖ)
ِى ْي
ٌ
ػرؼ(٘) ,لػػم يُيقػػر لعلػ ٍ قػ ٍ
ػيض لػػو
كّقػَعتم :الصػػل [فػػي ال ػػمىء](ٗ) الصػ ي

لػػو كالتطكيػػر لطريػػاف اليعريػػف عليػػو قػ ٍ ()ٙ
كير(- )ٚولػػذا َف لتػػيع لػ ٍ
ػدليَ-
ػيض لػػو كالت ػر ي
ي

َؿ اإل طىد إليو وىَ أف تنسب( )ٛإليو ما تَيِم بو الُائدة ()ٜ
كقب يؿ اإل ىف  ,كق ُ
ّ
(ٔ)
ػحىب الح ػػىؿ ,وإف ّػػاف مػػن
كقػػىؿ «اب ػػن ال ب ػػىرم» ف ػػي أصػ ػ ل  :ا تصػ ي
األدلّػ مػػن أ ػػعف الدلٌػ ؛ ليقػ ّدـ ّػػَ مػػن الػػنص وابرتػػاع والقيػػاس عليػػو كل ػػرا :لَّنػػو
ويف الُيض ّٕ :ٔٓٙٓ:ر

(ٔ)

يف د :لد

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ

ّذا يف حيدر واْيان َؿ وعند جاؿ :الدليَ
يف أ و ب و ج :مسيطَرة ولعَ ما أ يّو ىَ الصَاب ومن قَلو «وقد أودعيُو يف ّيا عيَف » لي يف د

الايادة من جاؿ
الل اب ٔ٘ٓٓ:
يف أ :قيص وىَ تص يف ويف ج :قيصى وىَ تص يف عن « قيضى» ّما يف د

()ٚ
()ٛ
()ٜ

الل اب ٕٔ٘ٓ:
الع ارة يف د :إليو إف نس ت
زاد عند جاؿ :وقاؿ األندلسي يف شرح اظتُصَ :اْيدؿ الَّ يَف على أف الضمري يف لػَالؾ وؿتػَه مر ػَع بػاف قػالَا:
أرتعن ػػا عل ػػى أ ّف الظ ػػاىر ال ػػذي ق ػػاـ ى ػػذا الض ػػمري مقام ػػو مر ػػَع َج ػػب أف يّ ػػَف ّ ػػذلك يف الض ػػمري بالقي ػػاس علي ػػو
واالْيص اب
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ك باالْ ػػيدالؿ بػ ػ م ػػى :مص ػػدر ي ػػد َ،ي ػػو(ٕ) :كجػ ػ ى(ٖ)
ّ ػػذلك ال يجػ ػ ز
التمسػ ػ ي
ٌ
ٌ
التمسػك بػ
هطىلك للم ّدعي دليالن من تلك األدلِّ اظتق ّدم ِ عليػو أال ترل أ ٌػ ال يجػ ز
ٌ

في إعراب اال م م كج د دليل البطىء ,من -بيػاف ل ػ«دليلػو» -ى ػبى ً الحػرؼ و ػعاً

لقَتو على االْيص اب كأال تػرى أنّػو كػرلك:
أو اْيعماالً أو إقتاالً أك تضمي ًن معطىه ّ
اليمس ػػك باالْيصػ ػ اب يف إعػ ػراب االْ ػػم
ّم ػػا ال كت ػػَز ّ

(ٗ)

مػ ػ وج ػػَد مقيض ػػى بنائ ػػو ال

يجػ ػ ز التمس ػػك بػ ػ ف ػػي بط ػػىء الفعػ ػل مػ ػ كجػ ػ د دلي ػػل اإلعػ ػراب م ػػن مض ػػىرعت

لال م
إعرابو

(٘)

مر أنّو أا ّ اظتػذاىب يف ْػ ب
يف ورود اظتعآف اظتعيَرة على الرتّيب الَاحد ّما ّ

كقىؿ «ابن األن ػاري» فػي ج لػ ( :)ٙكاالعتػراض مػن السػائَ علػا اال ػت الؿ

علا( )ٚا تصحىب الحىؿ -ميعلّ ٌق بػ«االعرتاض» -بأ ٍف يركر دليالن يػ ٌؿ علػا زكالػ ,
ٍ ()ٛ
ػائَ الكػ في علػا زكالػ ( :)ٜزواؿ ذلػك األا ِػَ
ال ي قى لو أ ٌر حينئػذ بأف ي ٌؿ الس ُ

اظتسيص ػ ػ ػ ب -وىػ ػ ػػَ ْ ػ ػػقَ و(ٓٔ) -إذا تمسػ ػ ػػك البصػ ػ ػػرم(ٔٔ) فػ ػ ػػي بطػ ػ ػػىء فعػ ػ ػػل

المر(ٕٔ) ,فبيٌن(ٖٔ) أي :الَّيف أ ٌف فعل المر مقتىطى ه من المضىرعُ ,حذؼ منػو
(ٔ)
(ٕ)

ظت األدل ٕٗٔ
«مصدر يد َ،يو» لي يف د

(ٖ)

عند جاؿ ويف ظت األدل  :وجد

(ٗ)
(٘)
()ٙ
()ٚ

زاد يف أ و ب و ج:لألاَ ابعرا يو ولعلها :ألاَ ابعراب يو
يف أ و ب و ج :معار يو االْم ولعلها ع  :ػتاّاتو ومشا يو
ابذراب ٖٙ
ّذا يف د وقد ْقطت من أ و ب و ج وعند جاؿ :باْيص اب وىَ ميعلّق بػ«االْيدالؿ»

()ٛ
()ٜ
(ٓٔ)
(ٔٔ)

عند جاؿّ :اف
ْقطت من أ و ب و ج
يف د :ذلك االْيدالؿ وْقَ و
زاد عند جاؿ :بو

(ٕٔ)

تنظر ابحال يف «اظتن للعل » ( ٜٔ٘أ)

(ٖٔ)

عند جاؿ ويف ظت األدل  :ي ني
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حػػرؼ اظتضػػارع وجػػي بال ػػاقي غتاومػاً ّمػػا ّػػاف إف ّػػاف مػػا بعػػد حػػرؼ اظتضػػارع مي رّػاً
وإالّ جي ماة الَاَ كمأخ ذه مط  .كالمضىرع قد زاؿ عنػو أاػَ ال نػا ألنّػو قػ أ ػب

ال ػ ػ ػػمىء(ٔ) -األوُف «االْ ػ ػػم» -يف مقيض ػ ػػى ابع ػ ػ ػراب كزاؿ عط ػ ػ ػ ب ػ ػػذلك(ٕ) الش ػ ػ ػ ِو

تصحىب حػىؿ أاػَ األ عػاؿ(ٖ) البطػىء ُِ الػذي ّػاف ح َقػو لػذلك الشػ و كصػىر أي:
ا
ي

فعل المػر ألنّػو منػو إالّ أنّػو ُحػذ ت الـ األمػر
اظتضارعُ معربىن بىلشب اظتذَِّر فكرلك ي
مث ُحذؼ حرؼ اظتضارع يجري عليو ما ّاف ألالو

ػَيف
عمػا أورده الّ ُّ
كالجػ ي
اب مػن جانػب ال صػري ّ
ػَيف :أف يبػيٌن أ ٌف مػى ت همػ الّػ ّ
دل ػػيالن(ٗ) [ٕٔٚب] عل ػػى إعػ ػراب األم ػػر ل ػػم ي جػ ػ (٘) [ٜٔٙأ] وذل ػػك نتنػ ػ ( )ٙأنّػػو

مػػاَ،ذٌ منػػو بػػَ ىػػَ نػػَع مسػػيقَ فيبقػػا()ٚ
التمس ػك مػػن ال صػػري يػػو بى تصػػحىب
ٌ
ٌ
ٌ
الحىؿ من أاَ ال نا يف الُعَ صحيحىن؛ إذ ال قا لو()ٛ

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

يف أ و ب و ج وظت األدل  :االْم وما بني معرت يني بعده لي يف د
يف د :لَال ذلك
«أاَ األ عاؿ» لي يف د

(ٗ)
(٘)
()ٙ

يف د :أف تَجو دليالً للَّيف
أي :معمَالً بو الُيض ٕٖٔٓٙ:
ليست يف د

()ٚ
()ٛ

ّذا يف ابذراب وعند جاؿ :قي
الع ارة يف د :ي قى اليمسك يو ّاْيص اب اضتاؿ من أاَ ال نا يف الُعَ ا ي اً
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الكتىب الخىمس
في أدل

تا

بُػػي اظتعجمػ وتشػػديد [ٔٚٛج] الَُقيػ بعػػدىا ألػػف مقصػػَرة
ومثلو(ٕ) :أشيات ّما يف «اظتص اح»(ٖ)

(ٔ)

معناىػػا :ميُرقػ

و«أدلّػ » رت ػ قلّػ ٍ ل ػ«دليػ ٍػَ» عػػدؿ(ٗ) [ٖٔٔد] إليػػو عػػن «دالئػػَ» ظتػػا تقػػدـ يف اػػدر

الّياب(٘) من عدـ رت ( « )ٙعيَ» واُاً ل ري العاقَ عليو ال لثقلها يف نُسها

()ٚ

قىؿ «ابن ال بىرم»( :)ٛاعلم -أيّهػا الصػاٌف للخطػاب -أ ٌف أ ػ اع اال ػت الؿ

اال ػ ػػت الؿ [كثي ػ ػػرةه ال تطحص ػ ػػر()ٜ؛ أل ّف م ػ ػػدارىا عل ػ ػػى الُّ ػ ػػر وق ػ ػ ّػَة ال ػ ػػذّا وحس ػ ػػن

االْين اط

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()ٚ

ليست يف د
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :معناه ميُرق ومثالو
اظتص اح اظتنري ،مادة (شيت)
يف د :وعدؿ
يف اظتسال األوُف من اظتقدمات ( ٛأ)
يف د :من اال،يالؼ يف رت
«ال لثقلها يف نُسها» لي يف د وزاد يف أ و ب و ج :لقَلو

()ٛ

ظت األدل (الُصَ الراب والعشروف يف ذّر ما يل ق بالقياس من وجَه االْػيدالؿ)  ٕٔٚوقػد ذّػر يػو ابػن األن ػاري
«اليقسيم» وقد نقلو السيَ ي يف «مسالك العل » ،و«األوُف» و«بياف العل » و«األاَؿ» وىذاف األ،رياف ْياتياف

()ٜ

عند جاؿ :حتصى
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مط ى :اال ت الؿ](ٔ) بىلعكس

(ٕ)
قياس العّ »(ٖ) ّ ديث(ٗ) «أرأييم لَ و عها يف حػراـ
ّ
وتسميو األاَليَف « َ
حراـ أّاف عليو وزر ّذلك(٘) إذا و عها يف اضتالؿ ّاف لو أجر» ()ٙ
ٌ
ٌ

ك ػأف يقػػىؿ :ل ػ يصػػو( )ٚالظػػرؼ فػػي خبػػر المبت ػ أ ؿتػػَ ﭽ ﭼ ﭽ ﭾﭿ

()ٛ
مر -با ّف ،ب اظت يدأ
ﭼ بىلخالؼ بينو وبني اظت يدأ وىَ مذىب الَّ يني وعلّلَه ّ-ما ّ
قائم» ّاف القائم يف اظتع ىػَ «زيػد»
اظت يدأ يف اظتع ىَ اظت يدأ أال ترى أنّك إذا َ
قلت« :زي ٌد ٌ

لمػػا ا رتقػػا مع ػ ً نُصػػب علػػى
وإذا قلػ َ
ػت« :زي ػ ٌد ،ل َُػػك» َف يّػػن «،ل َُػػك» يف اظتع ػ «زيػػداً» ّ
اطتالؼ إيذاناً باال رتاؽ

الكؿ -وى ػػَ اظت ي ػػدأ -مطصػ ػ بىن -
وج ػَاب «ل ػػَ» قَل ػػو :لك ػػىف يطبغ ػػي أف يكػ ػ ف ٌ
بِع ِ
ني( )ٜىػذه العلػ ِ -ل ٌف الخػالؼ ال يكػ ف مػن كاحػ و  ,كإ ٌمػى يكػ ف مػن اثطػينّ ,ػَ

ػالف(ٓٔ) اػػاح و ّمػػا ىػػَ شػػاف اظتُاعل ػ فل ػ كػػىف الخػػالؼ بينهمػػا مع ػ ً م جب ػىن
ؼتػ ٌ

(ٔ)

(ٕ)
(ٖ)

(ٗ)
(٘)
()ٙ
()ٚ
()ٛ
()ٜ
(ٓٔ)

ّ ػػذا يف د وقػػد ْ ػػقا مػػا ب ػػني معّ ػػَ يني م ػػن أ و ب و ج وابػػن األن ػػاري َف ي ػػذّر االْػػيدالؿ ب ػػالعّ م ػ أن ػَاع
االْػػيدالؿ إّفتػػا أشػػار إليػػو يف م احػػث القيػػاس« :يف ّػػَف العّػ شػػر اً يف العلّػ » ظتػ األدلػ ٘ٔٔ ويف ابنصػػاؼ يف

مسال عامَ النصب يف الظرؼ الَاق ،باً ٔ ٕٗ٘:رقم اظتسال ٕٜ :
يف د :ويسميو
وىػػَ إ ػػات نقػػيض اضتّػػم يف ذػػريه ال رتاقهػػا يف علّػ اضتّػػم ودليلػػو مػػن القػػرآف ﭽ ﯟ ﯠ

ﯡ

ﯨ ﯩ

ﯤ ﯥﯦﭼ

(األن يػػا ٕٔ )ٕٕ :ينظػػر :ابحّػػاـ لآمػػدي ٖ ،ٕٕٚ:واحملصػػَؿ ٘ ،ٔٗ:ور ػ اضتاجػػب ٗ ،ٖٔٗ:وال ػػر احملػػيا
للارّشي ٘ ،ٗٙ:والي ري  ،ٖٕٔ٘:ٚوحاشي العطار ٕٖٖٛ:
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :ضتديث
ّذا يف د وىَ اظتَا ق للرواي ويف أ و ب و جّ :ذا
أ،رجػػو مس ػػلم ٕ ٜٙٚ:يف ّيػػاب الاّ ػػاة ب ػػاب بي ػػاف أف اْػػم الص ػػدق يق ػ عل ػػى ّػ ّػَ ن ػػَع مػػن اظتع ػػروؼ ٔٙرق ػػم:
ٔٓٓٙ
نصب
عند جاؿ :لَ ّاف ُ
األنُاؿ ٕٗ :ٛ
يف أ و ب و ج :يع ويف د :يعني ويف الُيض ٕ :ٔٓٙٛ:أي :ذه العل عينها ولعَ ما أ يو ىَ الصَاب
يف د :متالف و «ّما ىَ شاف اظتُاعل » لي يها
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ػَيف -لكػىف م جبػىن للطصػو فػي الكؿ لَجػَد
للطصو في الثػى ي ّ-مػا ذُّػر عػن الّ ّ

العلّ يو

دؿ عػدـ نصػ و
الكؿ :اظت يدأُ مطصػ بىن مػ قيػاـ اطتػالؼ بػو أيضػاً ٌ
فلمى لم يكن ٌ
ٌ

علػا أ ٌف الخػالؼ ال يكػ ف م جبػىن للطصػو يف الظػػرؼ وإالّ نعمالػو فػي الثػػى ي دوف
دؿ(ٔ) بعّ اضتّم على نُيو
مرج ٍ اْيُ ّ
األوؿ حت ّّ ٌم وترجي ٌ بال ّ
ّ

(ٔ)

ّذا يف الُيضٕ ٔٓٙٛ:ويف أ وج :اظتسيد ويف ب :اظتسند ويف د :واْيدؿ
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كمط ى

اال ت الؿ ببيىف العلٌ

قىؿ «ابن ال بىرم»(ٔ) :كه

ربىف:

أحػ ػ همى :أف يب ػػيٌن -واليُعي ػػَ للم ال ػ ػ أو م ػػن اببانػ ػ (ٕ) -علٌػ ػ الحك ػػم يف

األاَ كيست ؿ على َت ذلك اضتّم يف الُرع الذي ادعى مشا يو لألاػَ ب ج دهػى
فػػي م ػ الخػػالؼ بػػذلك(ٖ) الُػػرع لي ج ػ ب ػػى أي :بس ػ ب(ٗ) العل ػ الحكػػم ُُ
لدورانو(٘) معها اينما وجدت وجد

كالثى ي :أف( )ٙيبيٌن العلٌ يف اضتّم يف األاػَ ثم يست ٌؿ بع م ى في م
الخالؼ على عدـ ذلك اضتّم(ّ- )ٚما قاؿ -ليع ً ـ :ي ِ
ُق َد الحكم َُ بُقد عليو
ي ى ُ
فىلكؿ أي :إ ات وجَد العلّ يف مَ اطتػالؼ :كأف يست ٌؿ من أعمل ا م
ٌ

الفىع ػػل ف ػػي المض ػ ٌػي( )ٛم ػ َّنػػو ذ ػ َػري ا ػػل ٍ لػ ػ«أؿ» فيقػ ػ ؿ :إ ٌم ػػى أعم ػػل( )ٜا ػػم

الفىعػل وىػػَ ّػذلك فػػي محػػل ُّ اإلجمػػىع إذا ّػاف عػ اضتػاؿ أو االْػػيق اؿ واعيمػػد

(ٔ)

ظت األدل ٕٖٔ وينظر :اللم يف أاَؿ الُقو ٕٓٔ

(ٕ)

أيّ « :يني» نتّن أف يَّف مضارع « ّبني» أو «أباف» والع ارة يف د :ي ّني يظهر واليُعيَ للم ال

()ٜ

٘ ،ٕٕٚٔ:واليصري ٕ ،ٕٔ:وقت اعتَام ٘ٛٔ:
ّذا يف اْيان َؿ وعند جاؿ ويف ظت األدل  :عمَ

(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()ٚ
()ٛ

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :ذلك
ليست يف د
ّذا يف د لُيض ٕ ٜٔٓٙ:ويف أ و ب و ج :بو ورواتو ولعلها :اضتّم بو لدورانو
ْقطت من أ و ب و ج
زاد يف د :يو
وىػػَ مػػذىب الّسػػائي وىشػػاـ وابػػن مضػػا  ،وحجػػيهم قَلػػو تعػػاُف :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﭼ  ٔٛ :ٔٛينظػػر :الل ػػاب
ٔ ،ٖٗٛ ،ٖٗٚ:وش ػ ػػرح اظتُص ػ ػػَ  ،ٚٚ:ٙوشػ ػ ػرح اليس ػ ػػهيَ ٖ ،ٚ٘:وش ػ ػػرح الّا يػ ػ ػ ٖ ،ٗٔٚ:وارتش ػ ػػاؼ الض ػ ػػرب
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عل ػػى مَا ػ ٍ
ػَؼ ول ػػَ مع ػ ً أو عل ػػى نُػ ػ ٍي(ٔ)؛ لجريى ػ ػ عل ػػا حركػ ػ الفع ػػل ك ػػك

ض ِرب» ف جو(ٕ) أف يك ف يف اظتضي عىمالن؛ لَجَد العلّ يو ٍ
حينئذ
ّػ« َ ا ِرب» و«يَ ْ
ّ

كالثػػى ي أي :االْػػيدالؿ بعػػدـ العلّػ ضتّػػم(ٖ) األاػػَ يف مَ ػ اطتػػالؼ علػػى عدمػػو
يو :كأف يست ٌؿ [ٜٔٚج] من أبطل عمل «إ ٍف» المخففػ مػن الثقيلػ (ٗ) ,فيقػ ؿ

فيق ػ ؿ يف االْػػيدالؿ :إ ٌمػػى أعملػػت(٘) «إ ٌف» الثقيل ػ لشػػب ى بىلفعػػل م ػ ً ؛ لَّعػػا
ػَح اآل،ػػر بػػَزف اظت ػ للمُعػػَؿ [ٖٔٚب] [ٓٔٚأ] ومعػ ً ؛ أل ّعػػا عػ « :أوّّػػد»
ال يػاً مُيػ َ

دؿ بعػػدـ
كقػ عيػ ً ـ الشػ و بػػىلتخفيف؛ لُقػد الشػ و اللُظػػي ف جػػو أف ال تعمػػل اْػػيُ ّ
العلّ يف مَ اطتالؼ على ِ
قد حّم األاَ منو

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

(٘)

«واعيمد على مَاَؼ ولَ مع أو على نُي» لي يف د
وق لو عند جاؿ :وىذا جا ٍر على الُعَ وَّْنو وقد ْقا من نسخ حيدر أيضاً
ّذا يف د والُيض ويف أ و ب و جٍّ :م
وى ػ ػػَ م ػ ػػذىب الّ ػ ػػَ يني ينظ ػ ػػر :ابنص ػ ػػاؼ (اظتس ػ ػػال  ،ٜٔ٘:ٔ )ٕٗ :و(اظتس ػ ػػال  ،ٔٙٗ )ٕ٘ :والل ػ ػػاب ٔ،ٕٕٓ:
وارتشػػاؼ الضػػرب ٖ ،ٕٔٚ٘:واصتػ الػػدآف (إ ْف)  ،ٕٜٓوم ػ الل يػػب (إ ْف)  ،ٖٙواليصػري ٔ ،ٖٕٛ-ٖٕٙ:وقت ػ
اعتَام ٕٔٛٓ:
عند جاؿ ويف ظت األدل  :عملت

620

كمط ى

اال ت الؿ بع ـ ال ليل في الشيء علا في

ألنّو يلاـ من قد العلّ ْق ُد اظتعلَؿ(ٔ)
قػػىؿ «ابػػن ال بػػىرم»(ٕ) :كهػػرا أي :االْػػيدالؿ بُقػػد الػػدليَ علػػى شػػي ٍ علػػى
اظتسيدؿ ال ب ّد من و ػَح دليلػو(ٖ) ليصػري
نُيو إ ٌمى يك ف فيمى :يف أم ٍر إذا ثبت :أ يو
ّ

ػيدؿ(ٗ) بع ػ ـ ال ػ ليل علػػى ذلػػك
ف دليلي ػ  ,فيسػػت ٌؿ اظتسػ ّ
لّمالػػو يف الَ ػػَح لػػم ي ٍخ ػ ى

اضتّم علا في  ,كأف يست ؿ علا في «أ ٌف الكلمىت أربع »ّ .ذا وحقو «أرب » ظتا

مر(٘)
ّ

كعلا في «أف( )ٙأ اع اإلعراب» وّذا(« )ٚال نا خمس » ,فيق ؿ :ل كى ت

كى ت الكلمىت أربعىن( )ٛكأ اع اإلعراب أو ال نا خمس لكػىف علػا ذلػك اظتػ ّدعى

دليل؛ ألنّو معيبٌ يف إقام الدعَى وتاييدىا كل كىف علػا ذلػك دليػل ٌُ يف نُػ األمػر
ه

لعيػ ػرؼ بكثػ ػػرة( )ٜالبحػ ػػث ك ػ ػ ٌ ة الفحػ ػػص يف ى ػػذه اظتطال ػػب ويف «اظتصػ ػ اح»(ٓٔ):
(ٔٔ)
صت»(ٔ) مثلُو
تُ
«
و
عنو
ث
ال
يف
]
د
ٕٖٔ
[
اْيقصيت
:
الشي
صت عن
ّ ُ
ُ
ُ

(ٔ)

وىذا االْيدالؿ من األدل اظتخيلف يها وقد ّقرره ال يضاوي ينظر :اب اج ٖ ،ٔٛٛ:وال ر احملػيا للارّشػي ،ٜ:ٙ
ٖٙ
ظت األدل (الُصَ الثال َف يف االْيدالؿ بعدـ الدليَ يف الشي على نُيو) ٕٗٔ

(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()ٚ
()ٛ
()ٜ

ّذا يف د والُيض ٕ ٕٔٓٚ:ويف أ و ب و ج :دليَ والع ارة بعدىا يف د :لَّنو يف الَ َح
يف د :اطتصم
ّذا عنػد جػاؿ ويف ظتػ األدلػ  :أ ّف أقسػاـ الّلػم أربعػ قػاؿ ابػن الطيػب ٕ :ٕٔٓٚ:قَلػو( :أ ّف الّلمػات أربػ ) ّػذا
يف أاَلنا ب ري ىا ويف نسخ الشارح« :أربع » ص ّ ف وقاؿ :ح ّقو «أرب »
ْقطت من أ و ب و ج
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :إذ
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :أف يعا وعند جاؿ :أربع ً ويف ظت األدل  :أقساـ الّلم أربع ً
عند جاؿ ويف ظت األدل  :م ّثرة ويف د :يعرؼ بّثرة

(ٓٔ)
(ٔٔ)

اظتص اح اظتنري ،مادة :ص
ّذا يف د واظتص اح اظتنري ويف أ و ب و ج :على

(ٕ)
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دؿ علػا أ ٌػ
فلمى لم يعرؼ ذلك(ٕ) الػدليَ مػ مػا م ّػر مػن شػ ّدة العنايػ بػاألمر ٌ
ٌ

دؿ بعدـ وجَد الدليَ للم ّدعى علػى عػدـ(ٗ) اظتػ ّدعى ّمػا
دليل(ٖ) يف نُ األمر اْيُ ّ
ال ى
قاؿ :ف جو أف ال تك ف الكلمىت أربعىن(٘) كال أ اع اإلعراب وال ال نا خمس ن.
قػىؿ «ابػن األن ػاري» :كقػ زعػم بعضػ م أ ٌف الطػػىفي ال دليػل عليػ ()ٙ؛ ألنػّػو َف

ي ّد ِع إ ات شي ٍ ح يُطلب منو دليلُو عدـ وجػَد دليلػو ال ينُػي نُيػو( )ٚواألاػَ ػالنُي
أاَ وما جا على األاَ ال يساؿ عنو
لَّنو عدماً ٌ

كليس كػرلك؛ ألنّػو حّػم بانيُػا ذلػك اظتنُػي ول ٌف الحكػم بػىلطفي ال يكػ ف
إالٌ عػػن دليػ وػل يقػَـ بػػو الػػدعَى كمػػى أ ٌف الحكػػم بىإلثبػػىت ال يكػ ف إالٌ عػػن دليػ وػل,
فكمى يجو ال ليل علا المثبت ضتّ ٍم يجو الدليَ أيضىن علا الطىفي لذلك

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()ٚ

ّذا يف د واظتص اح اظتنري ويف أ و ب و ج :و ّ صت
ْقطت من أ و ب و ج
دؿ على أف ذلك دليَ
ْقطت من ج والع ارة يف أ و ب و جّ :
زاد يف د :ذلك
عند جاؿ :أربع
ّػػذا أ لقػػو الشػريازي يف اللمػ يف أاػػَؿ الُقػػو  ٕٗٛوقيّػػده ذػػريه بانّػػو إف ادعػػى علمػاً ػػرورياً ال يطالػػب ،وإف ادعػػى
علماً نظرياً أو ظنّاً َلب ينظر :احملصَؿ  ،ٕٔٔ:ٙوال ر احمليا للارّشي  ،ٖٕ:ٙوحاشي العطار ٕٖٜٕ:
يف د :اضتّم وقَلو بعده« :واألاَ ال يساؿ عنو» لي يف د
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كمط ى

اال ت الؿ بىلص ؿ(ٔ)

ق ػػىؿ «اب ػػن ال ب ػػىرم»(ٕ) :ك ػػأف يس ػػت ٌؿ عل ػػا إبط ػػىؿ أ ٌف رفػ ػ المض ػػىرع

لتجرده مػن الطىصػو كالجػىزـ الػذي رآه «الُ ّػرا » وا،يػاره(ٖ) «ابػن مالػك»(ٗ) وقػاؿ :إنّػو
ٌ
إنّو ْاَف من النقض(٘) ونس و ضت ّذاؽ الَّ يني وا،ياره أيضاً «ابن اطت از»()ٙ
ٌ
بػػأ ٌف ذلػػك أيَّ :نػػو الرا ػ َ يػػؤدم إلػػا خػػالؼ الص ػ ؿ .وأبػػدؿ مػػن «يػػءدي»

قَل ػػو :ي ػػؤدم( )ٚإل ػػا أف يكػ ػ ف الرفػ ػ بعػ ػ الطص ػػو كالج ػػاـ؛ أل ّف اظتق ػػيم ل ػػو جت ػ ّػرده
ألعػػا شػػاىدةٌ( )ٜبيق ػ ّدـ
عنهمػػا( )ٛػػال ب ػ ّد مػػن ْػ قهما عليػػو كهػػرا خػػالؼ الص ػ ؿ؛ ّ
الر عليهما ّ-ما قػاؿ -ل ٌف الص ؿ ت ٌؿ علا أ ٌف الرفػ قبػل الطصػو؛ [ٓٔٛج]

ل ٌف الرف ػ صػػف الفىعػػل ,وىػػَ عمػػدة الّػػالـ كالطصػػو صػػف المفع ػ ؿ وىػػَ ضػػل ٌ

يػػو فكمػػى أ ٌف الفىعػػل منػ ػالو قبػػل المفع ػ ؿ بػػو منػ ػال ً واعي ػػاراً فكػػرلك الرف ػ قبػػل

الطصو منػال ً واعي اراً

ككػػرلكّ :دالل ػ األاػػَؿ علػػى تق ػ ّدـ الر ػ علػػى النصػػب ت ػ ؿ الص ػ ؿ أيض ػىن
علػ ػػا أ ٌف الرف ػ ػ قبػ ػػل الجػ ػػاـ؛ [ٗٔٚب] ل ٌف الرف ػ ػ فػ ػػي الصػ ػػل مػ ػػن صػ ػػفىت

ال مىء ,لَّنو اُ الُاعَ كالجاـ من صفىت الفعىؿ ,فكمػى أ ٌف رتبػ ال ػمىء
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()ٚ
()ٛ
()ٜ

وىَ عند األاَليني من االْيص اب
ظت األدل ٕٖٔ
يف أ و ب و ج :وا،يار
شرح الّا ي الشا ي ٖٜٔ٘ٔ:
ّذا يف الُيض ٕ ٔٓٚٗ:وقت اعتَام وشرح الّا ي الشا ي ويف أ و ب و ج :النقص
لي يف د وّالـ ابن عالف ىنا من قت اعتَام ٕ ٕٖٚ:وينظر ابحال على اظتسال (ٕٔ) من الُصَ الرابػ (ٕٗٔ
أ)
عند جاؿ ويف ظت األدل  :ألنّو يءدي
يف أ وج :عنها
يف أ وج :مشاىدة
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قبػػل الفعػػىؿ ,ولػػذا قػػدمت عليهػػا ذّػراً فكػػرلك [ٔٔٚأ] الرفػ قبػػل الجػػاـ .ػػالقَؿ
ٍ
ليا،ره عنهما يخالف(ٔ) األالني اظتذَّرين اظتراد(ٕ) باصتم
جترده منهما را عو
مقيض ّ
با ّف ّ
باصتم يف «األاَؿ» ما َؽ الَاحد

فػػإف قيػػل :ف ػػو -باظتَحػػدة -ظػُػن أ ٌف الرفػ فػػي ال ػػمىء قبػػل الجػػاـ فػػي

الفعػػىؿ ,فلػػم قلػػتم :إ ٌف الرف ػ فػػي الفعػػىؿ قبػػل الجػػاـ ,وال يلػػاـ مػػن ْ ػْ ِق واػػف
األشت ػػا ليقػ ػ ّدِـ مَا ػػَ ها(ٖ) عل ػػى وا ػػف األ ع ػػاؿ -وى ػػَ اصت ػػاـ -تقػ ػ ّد ُـ وا ػػف الُع ػػَ عل ػػى
الَاف اآل،ر

قلطى :ل ٌف إعراب الفعىؿ عند ال صريني فرعه علا إعراب ال مىء.

قاؿ «ابن مالك»(ٗ) :ليعاقب اظتعآف اظتُيقرة لضعراب على َّ

كإذا ثب ػػت ذل ػػك أي :تقػ ػ ّد ُـ الر ػ ػ عل ػػى اصت ػػاـ مرت ػ ً ف ػػي الص ػػل أي :االْ ػػم

فكػػرلك يث ػػت(٘) ذلػػك األمػػر فػػي الفػػرع؛ ل ٌف األاػػَ أ ّف( )ٙالفػػرع يتب ػ الصػػل ,وال
متالُو إالّ ٍ
ظتقيض
ػاليجرد عنهمػػا عػػدمهما وعُػ ّػب عنػػو
واصت ػَاب مػػن جه ػ اصتمهػػَر عػػن ذلػػك :أ ّف اظت ػراد بػ ّ
بػ«اليجرد» تنػايالً لضمّاف منػال اضتصَؿ(ّ )ٚما يقاؿ ضتا ر الرّّي  :يق م الرّّي ()ٛ
َّ ْ َ ّ ّ
ّ

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

ّذا يف د والُيض ٕ ٔٓٚ٘:ويف أ و ب و ج :ؼتالف
يف د :واظتراد
ّػػذا يف د ويف أ و ب و ج :مَاػػَ و والع ػػارة بعػػدىا يف د :علػػى مَاػػَؼ اصتػػاـ وىػػَ األ عػػاؿ تقػػدـ واػػف الُعػػَ
على الَاف اآل،ر لو
«قاؿ ابن مالك» لي يف د

(٘)
()ٙ

يف د :ت
«األاَ أف» لي يف د

()ٚ

يف د :الَقَع

()ٛ

زاد يف الُيض ٕ :ٔٓٚٚ:أي :أوجدىا يّق الُم ّما قالو السعد وذػريه و «البّػ » يف د مّػاف «الرّيػ » يف اظتػرتني
والرّيّ  :ال ئر

(ٗ)
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كمط ى

اال ت الؿ بع ـ الطظير(ٔ)

(ٕ)
ابن ال بػىرم» يف
ىذا
أي:
يركره
كلم
طَ
ي
بو
قيَ
لَ
اضتّم
لذلك
الدليَ « ي
َ

يف أاػَلو كذكره «ابػن جطػي» يف «اطتصػائص»(ٖ) كهػ اْػيدالؿهِ كثي هػر -باظتثلثػ  -فػي
كالم م أي :الن اةِ

كإ ٌمى يك ف دلػيالن علػا الطفػي لل ّػم اظتػ ّدعى إ اتػو ال علػا اإلثبػىت .كقػ

ا ػػت ٌؿ المػػىز ي -بػػالااي والنػػَف وتق ػ ّدـ اشتػػو ويف «األش ػ اه»(ٗ) بدلػػو :أبػػَ عثمػػاف -ردان
علػػا مػػن قػػىؿ أي :مػػن الن ػػاة -ويف «األش ػ اه والنظػػائر» للمصػػنّف :علػػى مػػن ّادعػػى(٘)-

«إفُ السػ ػػين ك ػ ػ ؼ يرفعػ ػػىف( )ٙالفعػ ػػل المضػ ػػىرع»( )ٚبأ ٌػ ػى لػ ػػم ػ ػػر عػ ػػىمالن()ٛ
ّ

ي خل( )ٜعلي الالـ -واظتراد الـ االبيدا لقربو أي :وىذاف يد،الف عليهمػا(ٓٔ) -كقػ
كق قىؿ تعىلا :ﭽﮄ ﮅ ﮆ

ﮉ ﮂ ﭼ(ٔٔ) القَؿ بعملهما يُضي إُف ما ال نظري لو

(ٔ)

قاؿ األاَليَف يف شروط حّم األاَ :ما شرع ابيدا ً وال نظري لو كتري يو القيػاس ّاظتسػ علػى اطتُػني والقصػر يف
السػػُر ،لعلػ د ػ اظتشػػق ينظػػر :ابحّػػاـ لآمػػدي ٖ ،ٕٗٙ:وال ػػر احملػػيا للارّشػػي ٘ ،ٜٚ:والي ػػري شػػرح الي ريػػر
ٖٜٔٗ:ٚ
ّذا يف د ويف أ و ب و جّ :ذلك
اطتص ػػائص (ب ػػاب يف ع ػػدـ النظ ػػري) ٔ ٜٔٚ:ق ػػاؿ ي ػػو :وذل ػػك م ػػذىب الّي ػػاب ينظ ػػر :الّي ػػاب ٗ،ٖٔ٘ ،ٕٗٗ:
ٖٔٙ

(ٗ)

األش اه والنظائر(اضتمَ على ما لو نظري أوُف من اضتمَ على ما لي لو نظب) ٔ ٖٜٓ:وقَلو« :ويف األش اه بدلػو أبػَ

(ٕ)
(ٖ)

عثماف» لي يف د
(٘)
()ٙ
()ٚ
()ٛ
()ٜ
(ٓٔ)

ما بني معرت يني لي يف د
ّذا يف س واألش اه وعند جاؿ ويف اطتصائص :تر عاف
زاد يف د :نُى قَلو
زاد عند جاؿ ويف اطتصائص واألش اه :يف الُعَ
يف أ وج :ند َ،ويف اطتصائص واألش اه و د :تدَ،
يف الُيض ٕ :ٔٓٚٛ:وىذا تد َ،عليهما الالـ والع ارة يف د مّاف االعرتاض :وىذا تد َ،عليو الالـ

(ٔٔ)

الض ػ ى ٖ ّ ٘ :ٜػػذا اْ ػػيدؿ يف آيػ ػ الضػ ػ ى يف األش ػ اه ويف اطتص ػػائص :وق ػػد ق ػػاؿ ْػ ػ انو :ولس ػػَؼ تعلم ػػَف
وليست آي
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ويف «األش اه» :جعَ عدـ النظري رداً على من أنّر قَلو انيهى
العامَ

ّأما الالـ يف ﭽ ﯤ

(ٔ)

ﯥ ﯢﭼ(ٕ) لجَاب(ٖ) القسم ويد )ٗ(َ،على العامَ

وى ػػذا القائ ػػَ(٘) َف َأر م ػػن شتّػػاه وى ػػذا الق ػػَؿ َف لتّ ػػو اظتص ػػنّف يف «اصتم ػ » وال يف
()ٚ
()ٙ
لقَة ْقَ و
«اظتن » يف اطتالؼ يف را اظتضارع ّانّو ّ
قػػىؿ «ابػػن ج ػ » فػػي «الخصػػىئص»( :)ٛكإ ٌمػػى يسػػت ٌؿ بع ػ ـ الطظيػػر علػػا
الطفي حيث لم يقم ال ليل علا اإلثبىت [ٔٔٛج] اظتق ّدـ علػى االْػيدالؿ علػى النُػي
بعػػدـ النظػػري فػػإف قػػىـ كفلػػج( :)ٜبالُػػا واصتػػيم يف «اظتصػ اح»(ٓٔ) :لػػع ٍجيػػو :أ يهػػا
وأ لع اهلل حجيو :أظهرىا

لػم يلتفػت إليػ أي :إُف عػػدـ النظػري(ٔٔ)؛ ل ٌف إيجػىد الطظيػػر بعػ قيػىـ الػ ليل

إ ٌمى ه تقَي لأل س بو [٘ٔٚب] ييا ّّػد اضتّػم القػائم دليلػو ال للحىجػ إليػ لث َتػو
بدليلو(ٕٔ)
مثىل « :أىٍ ى لىس» :بُي أولو و الثو وَّْف انيو وتق ّدـ زيادة يف ألقابو يف «ّياب

السماع»

(ٔ)

(ٔ)
(ٕ)

يف أ و ب و ج :انيهَا وإُف ىنا انيهى ّالـ ابن ج ّما يف األش اه ٖٜٔٔ:
الامر ٙ٘ :ٖٜ

(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ

ّذا يف ب ويف أ وج :ال جَاب
لعلها :وىَ يدَ،
ّذا نقَ قَلو ػتقق اطتصائص ،ويف أ و ب و ج :العامَ
الصَاب :اعتم و «من اظتَان على رت اصتَام » للس ّي

()ٚ

» لي يف د

()ٛ
()ٜ
(ٓٔ)

«ويف األش اه جعَ عدـ النظري رداً
اطتصائص ٔ ٜٔٚ:واألش اه ٖٜٔٔ:
لّن شرحها لي
ليست عند جاؿ وىي ابي يف د ،و ّ
اظتص اح اظتنري ،مادة ( لع)

(ٔٔ)

«أي إُف عدـ النظري» لي يف د

(ٕٔ)

ْر اناع ابعراب ٕ ،ٚ٘ٗ:والل اب ٕ ،ٕٕٗ ،ٕٕٖ:وشرح الشا ي ٕٖٖ٘:
ينظرّ :
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يها

زائ تىف ,ف ز «أ ىفعيل»(ٕ) ت ذلك بالنص من األئم و ا

فإ ٌف همات ك

ْػػيا يف ّالمػػو(ٖ) كهػ أي :ىػػذا اظتثػػاؿ مثػ ه
ػىؿ ال ظيػ ىػر لػ  ,لػػم [ٖٖٔد] يُليُػػت لُقػػد
النظػػري؛ ظت ػػا(ٗ) ذّػػره بقَل ػػو :لك ػػن ق ػػىـ الػ ػ ليل عل ػػا م ػػى ذكر ػػىه ل ٌف الطػ ػ ف زائػ ػ ةه ال

محىل ػ ػ (٘) :بُ ػػي اظت ػػيم أي :البػ ػ ّد ويف «اظتنه ػػَ الص ػػايف»( )ٙل ػ ػ«ال ػػدمامي » :أا ػػَ الرتّي ػػب
[ٕٔٚأ] داؿ على الاواؿ والنقَ ومنو الي َيَ بنقَ شي ٍ
آ،ر عليػو معػ «ال
إُف
ػتَ
من
َ
حتََؿ»ّ ,ما أ ّف مع «ال ب ّد»[ « :ال]( )ٚراؽ» والي ديد اليُريق انيهى
ػتال »« :ال ّ
ػاؿ علػا «فعلػل»(- )ٛبضػم
إذ ليس فػي ذكات الخمسػ األحػرؼ ػيءه :مث ٌ
ّأولو و الثو( -)ٜفتك ف الط ف في أصالن ل ق ع ػى م قػ العػين و ْق ُػد الػالزـ يسػيلاـ ْق َػد
اظتلػػاوـ كإذا ثبػػت زيػػىدة الط ػ ف ػػا ذُّػػر بقػػي فػػي(ٓٔ) الكلم ػ ثالث ػ أحػػرؼ أص ػ ؿ:
ال ػ اؿ كالػػالـ كالسػػين ,كفػػي أكل ػػى همػػاةه ,كمتػػا كق ػ ذلػػك قتػػاةً ق ػػَ ال ػ أحػ ٍ
ػرؼ

ٌ

ٍ
حكمت -أيّها الصاٌف للخطاب -بايىدة ال ماة فال(ٔٔ) تك ف الط ف أصػالن,
أاَؿ
ى

(ٔ)
(ٕ)

ينظػػر (ٕ٘ أ) وينظػػر :معجػػم ال لػػداف مػػادة (أنػػدل ) ٔ ،ٕٕٙ:ولسػػاف العػػرب مػػادة (دل ػ ) ،وتػػاج العػػروس مػػاد
(أندل ) و (دل )
ِ
ومثلػػو :إنق ػػَ ،وىػػَ الشػػيخ اظتسػ ّػن ،وإناىػػَ ،وىػػَ اظتيّػ ّػب ،وأن َقلَػ وإن َقل ػ  ،وىػػَ نػػَع مػػن السػػمك ينظػػر :الّيػػاب
ٗ ،ٕٗٚ:واطتصػ ػػائص ٔ ،ٕٕٜ ،ٕٕٛ:والل ػ ػػاب ٕ ،ٕ٘٘:واظتمي ػ ػ ٔ ،ٖٔٔ:وشػ ػػرح الشػ ػػا ي ٕ ،ٖٗٔ:وارتشػ ػػاؼ
الضرب ٔ ،ٔٛٚ:وقت اعتَام  ،ٕٗ٘:ٙواظتاىر ٕٗٗ ،ٔ٘:
و ا ْيا يف ّالمو» لي يف د

(ٖ)

«وتقدـ زيادة يف ألقابو

(ٗ)
(٘)
()ٙ
()ٚ
()ٛ
()ٜ

يف دّ :ما
يف أ و ب :ػتاؿ ويف ج ذري وا
رب) اللَح ٔ ٔٛوما نقلو عن اظتنهَ الصايف لي يف د
اظتنهَ الصايف (اضترؼ ّ
الايادة من اظتنهَ الصايف
ّػػذا يف س وحيػػدر وإْػػيان َؿ واألش ػ اه وىػػَ ،طػػا ويف ـ مػػن نسػػخ االق ػرتاح -وىػػَ الػػذي ا،يػػاره جػػاؿ واظتَا ػػق
ت « علَ» ألنو طو على اظتثاؿ الذي ذّر و طو لو ،طا؛ ألنو بضم رابعو ال الثو
للخصائصَ : -علَلَُ وقد أ ُ
ما بني معرت يني لي يف د

(ٓٔ)

ْقطت من أ و ب و ج و«بقي» يف أ وج :نُي

(ٔٔ)

عند جاؿ ويف اطتصائص واألش اه :وال
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كال مػػاةي زائػ ةه؛ ل ٌف ذكات الربعػ -وىػَ الربػػاعي -ال تلحق ػػى(ٔ) الايػػىدة مػػن ٌأكل ػػى
إالٌ في ال مىء الجىري علا أفعىل ى ,كػ«م ح ًرج»(ٕ) اْم اعَ «دحرج» كبىب .
فق ػ كجػػو إذان أي :إذا تقػػرر مػػا ذُّػػر(ٖ) أف ُّ ال مػػاة كالط ػ ف زائ ػ تىف كأ ٌف
الكلم ػ ب مػػى أي :بسػ ب اضتػػر ني اظتايػػدين أولَػػو علػػا وزف «أىٍػ ىفع ػل» ,كإف كػػىف ىػػذا(ٗ)
ي
ّ

ظير ل
الَز ُف مثىالن ال ى

ال يُنظر لعدـ النظري عند إقَاـ(٘) ِ
دليَ اضتّم و َتو

فػ ػػإف اجتم ػ ػ ال ػ ػ ليل لل ّػ ػػم كالطظيػ ػػر( )ٙف ػ ػ الغىي ػ ػ يف اب ػ ػػات كط ػ ػ ف

« ىع ٍطبىػر»( )ٚفىلػ ليل( )ٛيقتضػػي ك ػػى أص ػالن مػػن مػػادة الّلمػ أ ٌ ػػى( )ٜمقىبل ػ ه لعػػين
«جعفر» ,كالطظير م ج هد(ٓٔ) كه مثاؿ «فىػ ٍعلىل» بُي ّأولو و الثو ا ت ا.

كقػػىؿ «ابػػن ىشػػاـ الخض ػراكم» :إذا كرد ػػيءه عػػن(ٔٔ) العػػرب يحمػػل علػػا

لقَة النص يف اب ات
القيىس ,كإف لم ي ج ل ه
ظير؛ ّ

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

يف ب و س :يل قها ويف أ اليا مهمل ويف ج ذري وا
عند جاؿ ويف اطتصائص واألش اه :ؿتَ مدحرج
يف د :قد وجب إذا عرؼ ما ذّر

(ٗ)
(٘)
()ٙ
()ٚ

مَجَدة يف اطتصائص واألش اه
ّذا يف د ،ويف الُيض ٕ :ٔٓٛٓ:قياـ ويف أ و ب و ج :قَػَـِ
ْ
زاد يف د :بالر
يف اطتص ػ ػػائص واألشػ ػ ػ اه :عن ػ ػػرت ينظ ػ ػػر :الّي ػ ػػاب ٗ ،ٖٜٔ:واألا ػ ػػَؿ يف الن ػ ػػَ ٖ ،ٕٖٜ:وْ ػ ػ ّػر ا ػ ػػناع ابعػ ػ ػراب
ٔ ،ٔٙٚ:واطتصائص ٔ ،ٕ٘ٙ:وٖ ،ٙٙ:والل اب ٕ ،ٕٙٚ:وشػرح اظتلػَّي ٕٓٔ ،ٔٙٛ ،وْػُر السػعادة ٔ،ٕٖٗ:
واظتمي ٔ ،ٙٙ:ولساف العرب مادة (عنرت) ،واليصري ٕ ،ٙٚ٘:وتاج العروس مادة (عنرت)
يف أ و ب و ج :والدليَ
ْقطت من أ و ب و ج

(ٓٔ)
(ٔٔ)

ْقطت من أ و ب و ج
يف ب :من

()ٛ
()ٜ
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كمط ى

اال تحسىف

(ٔ)

باظتهمالت و انيو َقي وآ،ره نَ ٌف

(ٕ)

قػػىؿ «ابػػن ج ػ » فػػي «الخصػػىئص»(ٖ) :كداللت ػ (ٗ) علػػى اظتطلػػَب ػػعيف ه غيػػر
مسػػتحكم و أي :ػتّمػ -والسػػني للم ال ػ (٘) -إالٌ أ ٌف في ػػى( )ٙأي :علّػ ِ االْي سػاف

االْي ساف ربىن :نَعاً من االتسىع يف العلّ كالتصرؼ يها
من ذلك أي :االْي ِ
ه
الخف عدالً عنو [ٕٔٛج] إُف الثقػل مػن
ك
ساف :تريك ى
غير ركرة ٍُ تدعَ إليػو ح « :التقػ ل» ك «الفتػ ل»()ٚ
ػرب قلبػ ا
فػإ ٌ م أي :الع َ

اليىء في مػى( )ٛالػيت ىػي الـ الّلمػ ؛ إذ أاػلهما « ييػا» و «تقيػا»؛ أل ّعمػا يائيّػاف كاكان مػن
غيػر علٌػ ق يٌػ تَجػب [ٔٚٙب] القلػػب؛ بمّػاف بقائهػا ٍاعتػػا مػن ذػري ؼتالُػ ٍ لشػي ٍ مػػن

األاَؿ بل قل َا اْي سػاناً أرادكا الفرؽ بين اال م كالصػف فػي أ ػمىء كثيػرة ،ال

(ٔ)

وىػػَ مػػن أدل ػ األحنػػاؼ وا،يلُ ػَا يف تعريُػػو ،وباصتمل ػ ىػػَ تػػرؾ القيػػاس يف نظػػري لػػدليَ أقػػَى منػػو قياْ ػاً أو نص ػاً أو
إرتاعػاً ينظػػر تعاريُػػوّ :شػػف األْػرار ٗ ٘:و،ػػالؼ األاػَليني يػػو :احملصػػَؿ  ،ٕٖٔ:ٙواب ػػاج ٖ ،ٔٛٛ:وال ػػر
احمليا للارّشي  ،ٛٚ:ٙوالي ري شرح الي رير ٖٛٔٛ:ٛ

(ٕ)

«و اني قَ ي وآ،ره نَف» لي يف د:

(ٖ)

اطتص ػػائص (ب ػػاب يف االْي س ػػاف) ٔ ٖٖٔ:وق ػػد نقله ػػا ال ػػدادي يف ،اانػ ػ األدب (الش ػػاىدٕٗٓ:ٔٔ )ٜ٘ٓ :
ٕٔٗ
يف أ و ب و ج :دالليو
يف الُيض ٕ :ٔٓٛٔ:السني واليا يو للم ال
ّذا يف الُيض ٕ ٔٓٛٔ:قاؿ ابن الطيب :يف نسخ « يو» أي :االْي ساف وىَ اظتَا ق لُجاؿ واطتصائص

()ٚ

عند جػاؿ :الُيػَى واليقػَى ينظػر :الّيػاب ٗ ،ٖٜٛ:واظتقيضػب ٔ ،ٖٓٙ:واطتصػائص ٔ ،ٖٓٚ ،ٛٚ:وٕ،ٜٔ٘:
ٕ٘ٔ ،ٕٖٓ ،وْػ ػ ّػر اػ ػػناع ابع ػ ػراب ٕ ،ٜ٘ٔ:واظتنصػ ػػف ٕ ،ٔ٘ٚ:والل ػ ػػاب ٕ ،ٕٖٗ:واظتمي ػ ػ ٕ ،ٕ٘ٗ:وشػ ػػرح

(ٗ)
(٘)
()ٙ

()ٛ

الشا ي ٖ ،ٔٚٚ:واليصري ٕ ،ٕٚٙ ،ٚٔٚ:وقت اعتَام ٕٙٙ ،ٕٙ٘:ٙ
عند جاؿ ويف اطتصائص :ىنا
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ي جب ف علا أ فسػ م الفػرؽ بيط مػى أي :النػَعني االْػ ِم والصػُ ِ في ػى أي :الصػي

ِ (ٔ)

أ،ف من الصُ
و،صَا(ٕ) االْم بابعالؿ؛ ألنّو ُّ
كمػ ػػن(ٖ) ذلػ ػػك االْي سػ ػ ِ
ػاف :ق ػ ػ ل م فػ ػػي تكسػ ػػير «حسػ ػػن» بُي يػ ػػني(ٗ):
أزتَ للثقَ
ّاف َ

ً
حسن» و « ِح َساف»(٘) كػ« ىجبى ول» ك « ًجبىىؿ».
«حسىف» بّسر ّأولو ف را أيٌ « :
و
ُرقػَا
كفي تّسري «غى يف ور» بُي ضم« :غي يفر» بضميني كػ« ىع يم ٍد» ك «عي يمػ » ّ
بني اصتمعني اْي ساناً

()ٙ
العرب فصل ا :ميّاوا بين اال م كالصف فػي
أي:
ا
يك
أف
ف
كلسطى
ُ
في أ يىء غي ًر هره األمثل ِ األربع إالٌ أفُ جمي ذلك الُصَ يها إ ٌمى ه عن()ٚ
ّ
ى

عن( )ٚا تحسىف ٍُ لليمييػا والُصػَ ال عػن ػركرة علٌػ ٍُ مقيضػي ٍ لػو [ٖٔٚأ] ال يػ َ

فلػػيس االْي سػػاف بجػػى ور ىمج ػػرل رفػ ػ الفىع ػػل ك ص ػػو المفعػ ػ ؿ يف قيػػاـ علّ ػ ّػػَ
منهمػػا اظتانعػ ِ مػػن ختلّػػف اضتّػػم؛ ل ٌػ لػ كػػىف االْي سػػاف اظتػػذَّر للُصػػَ بينهمػػا كاجبػىن
لجىء في جمي أمثل البىب مثل ( )ٛمُصَالً بينهما( )ٜولي األمر ّذلك

(ٔ)

«أي النػػَعني االْ ػ ِم والص ػػُ ِ يه ػػا أي الصػػي ِ» ْ ػػقطت م ػػن د والع ػػارة يف د :بينهمػػا أي :ى ػػذين ال ػَزنني أي َػ ْعلَػػى

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()ٚ

للقلب بَ أرادوا الُرؽ[بني االْم والصُ يف أشيا ّثرية] علَ ذلك على ْ يَ االْيئناؼ وال يػاف بقَلػو [ال يَج ػَف
على أنُسهم الُرؽ] بينهما أي النَعني االْم والصُ يها ومابني معَّ ني من جاؿ
خصَا
ّذا يف د ويف أ و ب و ج، :صَا دوف واو ويف الُيض ّٕ :ٔٓٛٔ:
عند جاؿ دوف واو
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :بُي ضم
زاد يف أ و ب و ج :بُي يني
يف أ و ب و ج :وليسا
ليست عند جاؿ

()ٛ
()ٜ

ْقطت من أ و ب و ج ويف اطتصائص :يف رتي ال اب
أي :بني االْم والصُ يف اظتثاؿ السابق

وُػ ْعل ػػى والع ػػارة ق له ػػا م ػػن د ويف أ و ب و ج مض ػػطرب :ب ػػَ قل ػ ػَا اْي س ػػاناً للقل ػػب يف عل ػػَ ذل ػػك عل ػػى ْػ ػ يَ
االْػػيئناؼ وال يػػاف بقَلػػو :أرادوا الُػػرؽ بينهمػػا أي :النػػَعني االْػ ِم والصػػُ ِ يهػػا ولعػ ّػَ أاػػَ الع ػػارة :قل ػَا اْي سػػاناً
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كمن(ٔ) اال تحسىف :مػى يخػرج عػن أاػَ قاعدتػو تطبي ػىن بػاطتروج علػا أصػل

بىب  ,اظتعدوؿ عنو للعلّ

(ٕ)

ح « :ا تح ذ»(ٖ) ك [من الطَيَ]

أط لٍ ً
كد
ت الص ى
ٍ
سَّف ُي يني أي :يّب للطفس(٘) يث ػت
بالَاو كمطيب ه بَزف « َم ُْ َعلَ ٍ» بُي ٍ
(ٗ)

يث ػػت ال ػَاو واليػػا يهمػػا ٍاعتمػػا( )ٙم ػ قيػػاـ مقيضػػى ابعػػالؿ اْي سػػاناً؛ تن يه ػاً علػػى أ ّف
األلف اظتنقل يف أمثليهما أالها بالَاو( )ٚيف األولني واليا يف األ،ري
كمط أي :االْي ِ
ساف :مى يبقػا الحكػم فيػ ٍالػو مػ زكاؿ علتػ ( )ٛاظتقيضػي

ي

احملَ كق ل [ :من الطَيَ]
لو يف ذلك ّ
كال تسأؿ( )ٜالق اـ عق (ٓٔ) -ويف نسخ  :عهد -الميىثق(ٔٔ)
(ٔ)

اطتصائص ٖٔٔٗ:

(ٕ)
(ٖ)

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :اظتعدوؿ عن العل

(ٗ)

زاد يف د :بالَاو
جا من بيت دتامو:
ػاؿ عل ػ ػ ػ ػػى ػ ػ ػ ػػَؿ الص ػ ػ ػ ػػدود ي ػ ػ ػ ػػدوـ
اػ ػ ػ ػ ػػددت ا َلػ ػ ػ ػ ػػت الصػ ػ ػ ػ ػػدود وقلّمػ ػ ػ ػ ػػا وا ػ ػ ػ ػ ٌ
ويروى :اػ ػ ػ ػ ػػددت ا َلػ ػ ػ ػ ػػت الصػ ػ ػ ػ ػػدود وال أرى وا ػ ػ ػ ػػاالً عل ػ ػ ػ ػػى ػ ػ ػ ػػَؿ الص ػ ػ ػ ػػدود ي ػ ػ ػ ػػدوـ
وى ػػَ للم ػػرار الُقعس ػػي والش ػػاىد قَل ػػو« :أ َل ػػت» إذ ح ّق ػػو ابع ػػالؿ «أ ل ػ ِ
ػت» ،ج ػػا عل ػػى أا ػػلو ّم ػػا يف «يءّرم ػػا»
ّ

و« َمطْيََػ ػ » و«اْ ػػي َذ» ،إذ ح ّقه ػػا :يّرم ػػا ،ومطاب ػ  ،واْ ػػي اذ وم ػػا ج ػػا ّ ػػذلك عل ػػى أا ػػلو ه ػػَ ش ػػاذ وال ي ػػت يف
الّي ػ ػ ػػاب ٔ ٖٔ:وٖ ،ٔٔ٘:واظتقيض ػ ػ ػػب ٔ ٕٕٕ:واألا ػ ػ ػػَؿ يف الن ػ ػ ػػَ ٕ ٕٖٗ:واظتنص ػ ػ ػػف ٔ ،ٜٔٔ:وٕ،ٜٙ:

(٘)
()ٙ
()ٚ
()ٛ
()ٜ
(ٓٔ)
(ٔٔ)

واطتصائص ٔ ،ٕ٘ٚ:وابنصاؼ ٔ ،ٔٗٗ:رقم ،ٛٛ :ؤٕٔ ط جَدة مبوؾ ،واظتمي ٕ ،ٕٗٛ:واليػذييَ واليّميػَ
 ٔٛ٘:ٙواطتاان ٓٔ ٕٕٙ:رقم ٛٗٓ :وشرح أبيات اظت ٘ ٕٗٙ:رقم٘ٓٛ :
ينظر :النَادر أل زيد ٕٖ٘ ،واطتصائص ٔ ،ٖٕٜ:واظتنصف  ،ٕٜٙواظتمي ٕٗٛٛ:
يف د :قيت الَاو ٍاعتا يها
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :صتعلها الَاو
ّالمو ىنا ماَ،ذ من «باب يف بقا اضتّم م زواؿ العلّ » اطتصائص ٖٔ٘ٚ:

عند جاؿ ويف اطتصائص :نساؿ
يف أ و ب و ج« :عند» مهمل النَف وما بعده ما بني معرت يني لي يها
ِ
ػاىلي -قػػاؿ أبػَ ْػػعيد السػّري :حُظػػي «عيػاض بػػن
جػا يف نػَادر أ زيػػد ٔ :ٕٚوقػاؿ عيػػاض بػن أـ ّ
درة الطػػائي ج ّ
درة»:-
ّ
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ف ػ ػػإ ٌف الش ػ ػػىئ [ٖٗٔد] ف ػ ػػي جمػ ػ ػ «ميث ػ ػػىؽ»« :م اثي ػ ػػق»(ٔ) بػ ػ ػرد الي ػ ػػىء

لصػػل ى(ٕ)؛ لػػاكاؿ العلٌ ػ الم جب ػ لقلب ػػى(ٖ) ي ػىءن كهػػي أي :العلّػ ُ للقلػػب الكسػػرة
دائر م عليو وجَداً وعدماً لكن ا تحسػن هػرا الشػىعر كمػن تىبعػ يف ذلػك
واضتّم ٌ

إبقىءى القلو للَاو واليا ٍالو كإف زالت العلٌ -وىي الّسرة -من حيث إ ٌف الجمػ ي
غىلبػ ػىن(ٗ) ت ػػىب ه لمف ػػرده إع ػػالالن كتص ػػحيحىن ه ػػذه علّػ ػ ٌ ،ل َُ ػػت العلّػ ػ َ اظتَج ػ ػ َ للقل ػػب
اْي ساني ٌ ألجلها بقي القلب ٍالو
قػػىؿ «ابػػن جطػػي»(٘) :كقيػػىس تحقيػػره أي :تصػ ري «ميثػ ٍ
ػاؽ» علػػا هػػره اللغػ

اظت قي ( )ٙللقلب ٍالو م زواؿ عليو أف يقىؿ :ميػيثًيق بض ٍم يػا ٍ مُيَحػ ٍ سػاّن ٍ مثلّثػ ٍ
يى ٍ ٍ
ٍ ()ٚ
ٍ
للمّب و [ٖٔٛج] إبقا ً ظتا ّاف على ما ّاف
مّسَرةٍ ي يي ْاّن إت اعاً ّ
كمط أي :االْي ِ
ساف :مى ذكره صىحو «الب ي » -وىَ «ابن الذّي» ّما تق ّدـ
ع ػػن «ال يػ ػ »( -)ٛق ػػىؿ :إذا اجتمػ ػ التعري ػػف العلىمػ ػػي أح ػ ُػد أْػ ػ اب مْنػ ػ ِ الص ػػرؼ

ى
()ٜ
ػاألوؿ ك ػ«هطػ »
كالتأ ي
يث السمىعي ,أك العجم في الثالثي السىكن ال ػ ّ -

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()ٚ
()ٛ
()ٜ

ين ال ُلُّا برى لنا إذا ما حللناه مصاب ال َارؽ
وّنّا إذا الد ُ
الدىر إال بنذننا وال نساؿ األقَاـ عهد اظتَا ق
زتى ال ُلتَ َُّ َ
ً
الػػدين :الطاعػ وال ُلُّػػا  :اظت ال ػ وبػػرى لنػػا :عػػرض لنػػا ،يػػبي بريػاً ،وانػػبى ينػػبي انػبا ً قػػاؿ أبػػَ اضتسػػن ورواه الُػ ّػرا :
أ،بنا بذلك عنو أبَ الع ػاس علػب :عقػد اظتيػا ق وىػذا شػا ّذ ،والروايػ األوُف أجػَد وأشػهر وال يػت يف إاػالح اظتنطػق
ٖٕٔ ،وشرح اظتُصَ ٘ ،ٕٕٔ:واظتقااد الن َي ٖ ٜٗٚ:رقم ،ٕٔٔٗ :وشرح شَاىد الشػا ي ٗ ٜ٘:رقػمٕٗ :
ولساف العرب وتاج العروس مادة( :و ق) ينظر :شرح الشا ي ٕٔٔٓ:
ّذا يف إْيان َؿ واطتصائص وعند جاؿ :مَا ق
برد الَاو إُف أالها
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :رد اليا ألالها وعند جاؿّ :
يف أ و ب و ج :الَاج ليقل ها
«إ ّف» و «ذال اً» ْقطيا من أ و ب و ج
اطتصائص ٖٔٙٓ:

يف د :اظتقيضي
زاد يف أ و ب و ج :ها تانيث وقَلو « مثلث مّسَرة ي ييّ ْاّن » لي يف د
ب ي الَعاةٕٔٗ٘:
عند جاؿ :يف ال ي ْاّن
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ػىس مطػ ي
العلَميػ واليانيػػث كالثػػآف ّ ػ« ػ ح» ُيػػو َ
[ٔٚٚب] ُيػػو َ
العلَميػ والعجمػ  -فىلقيػ ي
الص ػػرؼ؛ لَج ػػَد مقيض ػػيو يف العلّي ػػني كاال تحس ػػىف الص ػػرؼ لخ ٌفتػ ػ  ,علّػ ػ الص ػػرؼ
االْي ساف م قياـ علّ اظتن (ٔ)

تن يو :ظػاىر ّالمػو تسػاوي العلػم ذي اليانيػث وذي العجمػ يف اْي سػاف الصػرؼ

ولي ّذلك بػَ اظتسي س ُػن منػ ُ اػرؼ ذي اليانيػث قػاؿ «ابػن مالػك»(ٕ) يف «اطتالاػ »:
ِ
وجهاف يف ِ
ِ
َحق
العادـ تذّرياً ََْ ْق
[من الرجا]
وعجم ً ّػ«ىْن َد» واظتن ُ أ ْ
ػرؼ بل ػػا العجمػ وقيػػَ :ذو وجهػػني إالّ أ ّف الصػػرؼ
ّأمػػا األعجمػػي قيػػَ :إنػّػو منصػ ٌ
أرج لضعف العجم عن اليانيث(ٖ)

كقػػىؿ «ابػػن ال بػػىرم»(ٗ) :اختلفػ ا(٘) أي :الن ػاة فػػي الخػػر لل ّػػم وتعليلػػو

وتعليلو بىال تحسىف:

فقىؿ ق ـ :إ ٌ غير مأخ وذ ب لمى في من التح ٌكم وإل ا ِ العلّ ال لعلّ ٍ ،كت ً
ػرؾ
ه

ترؾ مقيضاه()ٙ
القيىس أيِ :

في :

كقىؿ آخركف :إ ٌػ مػأخ ذه بػ ال علػى ْػ يَ [ٗٔٚأ] الَجػَب كاختلفػ ا أيضػاً

فقيػػل :هػ أي :االْي سػػا ُف تػػرؾ قيػػىس الصػ ؿّ ,منػ اػػرؼ «ىنػػد» الػػذي

()ٚ
آ،ر ىَ اطت ُّ
ىَ القياس لَجَد العليني ل ليل
َ

(ٔ)

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()ٚ

ػَح ول ٍ
ػَط؛ أل ّف العجمػ
يف ال دي يف الن َ البن األ ري ٖ :ٕٙٔ:إف ّػاف االْػم األعجمػي ال يػاً اػر َه طت ُّيػو ؿتػَ ن ٍ
أ عف العلػَ اليسػ و يػو أيضػاً ٖ :ٕٜٚ:النػَع الرابػ «ىنػ ٌد» و«دعػ ٌد» :ولػك اطتيػار يف اػر و طت ُّيػو بسػَّف وْػطو
وترؾ ار و وىَ القياس
ينظر :اليصري ٕ ،ٖٖٕ:وقت اعتَام ٔٔٓٛ:
ىذا الين يو لي يف د ينظر :اليصري ٕ ،ٖٖٗ:وقت اعتَام ٔٔٓٗ:
ظت األدل (الُصَ اطتام والعشروف يف االْي ساف) ٖٖٔ
يف أ و ب و ج :وا،يلَُا

يف د :القياس الذي يقيضيو
يف أ و ب و ج :بدليَ
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كقيل :ه تخصيص العلٌ اظتقيضي ظتا ىَ القياس بذلك االْي ساف

فمثىؿ ٍترؾ قي ً
ػىس الصػ ًؿ لػ و
ليل(ٔ) -علّػ ُ «ت ْػرؾ» ميعلّ ٌػق بػو :-مػى تقػ ٌ ـ فػي
الكػػالـ علػػا رف ػ -األوُف :إع ػراب(ٕ) -المضػػىرع؛ إذ قيػػاس أاػػلو ال نػػا وعػػدؿ عنػػو
لدليَ ش هو باالْم

(ٖ)

يما مر يو(ٗ)
ّ

كمثػػىؿ تخصػػيص العلٌ ػ  :أف يق ػ ؿ(٘) القائػػَ :إ ٌمػػى جمعػػت «أرض» بػػىل اك

كالطػ ػ ف ,م ػ ّأع ػػا ليسػػت عل ػ َػم م ػػذّ ٍر وال ا ػػُيَو

()ٙ

فقي ػػل« :أر ػ ػ ف» ع ػ ػىن م ػػن ت ػػىء

التأ يث المحركف ( )ٚمن لُظو خصصَا من رت ذري عل ٍم اظتذ ّّ ٍر واُيو

()ٛ

ا لذلك

لذلك

وبني تا اليانيث األالي اظتع ّػَض منػو بقَلػو :ل ٌف الصػل أف يقػىؿ فػي «أرض»:
ّ
فلمػى يحػرفت التػىء لُظػاً يجمعػت
«أر » أل ّف اليػا عالمػ لُظيػ هػي أاػَ ليقػديرىا ٌ
بىل اك كالطػ ف ع ػىن عط ػى ,كهػره العلٌػ صتمعهػا ػا ذُّػر غيػر مطٌػردة ل ٌ ػى تيػطقض,
بػ« مس»( )ٜك«دار» ك«قً
َّ مءنػث معنػَي َف ُكتمػ
من
الطنجرة
سَّف
بّسر
»
ر
ٍ
ّ
ُكتم ّذلك م حذؼ اليا من لُظو

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()ٚ
()ٛ
()ٜ

ليست عند جاؿ
ما بني معرت يني لي يف د
ّذا يف د والُيض ٕ ٔٓٛ٘:ويف أ و ب و ج :مش هو االْم
ينظر هرْ اظتسائَ الن َي
ّذا يف ح وعند جاؿ ويف ظت األدل  :تقَؿ
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :اُ وزاد يها :إُف آ،ر معيب ّأعما
عنػػد جػػاؿ ويف ظت ػ األدلػ  :مػػن حػػذؼ تػػا اليانيػػث ينظػػر :أْػرار العربيػ ٔ ،ٚوشػػرح اظتُصػػَ ٘ ،٘:وشػػرح اليسػػهيَ
ٔ ،ٖٛ ،ٕٛ:والل اب ٔٔٔٗ:
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :ذري علم مذّر واُ ظتذَّرين
يف أ و ب و جّ :شم
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وب ػ ّػني ال ػػنقض بقَل ػػو(ٔ) :فػ ػػإ ٌف الص ػػل في ػ ػػى « مسػ ػ » ك «دارة» ك «ق ػ ػ رة»,

كاليج ز أف تيجم بىل اك كالط ف؛ أل ّف ال اب شتاعي(ٕ) ا ت ا

(ٔ)

الع ارة يف دَ :ف كتم ّذلك وعلَ ال عض بقَلو

(ٕ)

لذا قػاؿ ابػن األن ػاري يف أْػرار العربيػ ٕ :ٚوىػذا اليعػَيض تعػَيض جػَاز ،ال تعػَيض وجػَب علػى أ ّف ابػن مالػك يف
شرح اليسهيَ حّى عل أ،رى ق َ ىذه العل اليت أتى ا بصي اليمريض «قيَ»
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كمط ى :من األدل اظتخيلف يها

اال تقراء(ٔ)
(ٕ)
ّلي
تي اصتائيات [ٗٔٛج] ب ات أم ٍر
ّ
وْلّم االْيدالؿ بو
ا ت ل ا ب في م ا ى ُ

مط ى ا حصىر الكلمىت في الثالث :اال م(ٖ) كالفعل كالحرؼ(ٗ)

وقػاؿ «ابػن اطت ػاز»(٘) :وىػَ أحسػن دالئػػَ اضتصػر ػن ّف علمػا العربيػ تي عػَا ّلمػػات

العرب يف ػتاوراهتم وػتا راهتم( )ٙلَ ّاف ذتّ راب ٌ لعثروا عليو

(ٔ)

زاد يف ب :أي ينظػػر :احملصػػَؿ  ،ٔٙٔ:ٙواب ػػاج ٖ ،ٖٔٚ:وال ػػر احملػػيا للارّشػػي  ،ٔٓ:ٙوالي ػػري شػػرح الي ريػػر
 ،ٖٚٛٛ:ٛوحاشي العطار ٕٖٛ٘:
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :ألمر دوف «إ ات»

(ٖ)
(ٗ)

عند جاؿ :اؿتصار الّلمات الثالث يف االْم
ينظػػر :اظت ػ يف الن ػػَ ٔ ٛٓ:واليػػذييَ واليّميػػَ ٔ ٕٖ-ٕٔ:وبلػػَغ األرب يف شػػرح شػػذور الػػذىب اللَح ػ األوُف
والثاني ػ نسػػخ مّي ػ األْػػد والنّػػت القسػػم األوؿ ٗٔ واظتط ػػَع  ٔٔٛوال هج ػ اظتر ػػي ٘ٔ وقػػد زاد أبػػَ جعُػػر

(ٕ)

(٘)
()ٙ

أزتػػد بػػن اػػابر القيسػػي ،اظتيػػَىف بع ػد الس ػ عمائ «اطتالُ ػ » ،وىػػي اْػػم الُعػػَ ينظػػر :ب ي ػ الَعػػاة ٔ ٖٔٔ:علػػى أ ّف
للن ػػاة أدل ػ أ،ػػرى يف اؿتصػػار الّلم ػ يف ػػالث األوؿ أ ّف اظتعػػآف ال ػ  :ذات ،وحػػدث ،ورابط ػ لل ػػدث بالػػذات
عم ػا متطػػر بال ػػاؿ وييَقتػػو
الػػذات االْػػم ،واضتػػدث الُعػػَ ،والرابط ػ اضتػػرؼ والثػػآف أ ّف الّلمػػات ػػذه القسػػم تعػ ّػب ّ
اطتيػاؿ لػَ ّػػاف ذتػ رابػ ل قػي شػػي َف يع ّػب عنػػو والثالػث أ ّف اظتعػآف الػػيت لتيػاج إليهػػا الّػالـ ال ػ  :مػا متػػب بػو وعنػػو
وىػػَ االْػػم ،ومػػا متػػب بػػو وىػػَ الُعػػَ ،ومػػا لػػي ّػػذلك وىػػَ اضتػػرؼ وىػػَ قريػػب ؽتػػا ق لػػو ينظػػر :العلػػَ ٖٕ ،وأْػرار
العربي  ،ٕٛوابنصاؼ ٘ ط جَدة مبوؾ ،والل اب ٔ ،ٖٗ:وشرح الّا يػ ٔ ،ٖٓ:وشػرح شػذور الػذىب ٖٔ،ٔٗ ،
وقت اعتَام ٔ ،ٚ:واألش اه والنظائر ٕ ،ٗ:وٖٖ:
ىػػَ أزتػػد بػػن اضتسػػني مش ػ ُ الػػدين بػػن اطت ػػاز ابربلػػي اظتَاػػلي الن ػػَي الض ػرير ت ٖٙٚى ػ ب ي ػ الَعػػاة ٖٔٓٗ:
رقم٘ٙٓ :
يف الُيض ٕ :ٔٓٛٚ:ؼتا اهتم

637

كمط ى أي :األدل اظتخيلف يها
ال ليل المسما بىلبىقي(ٔ)
ٌ

باظتَحدة والقاؼ أي(ٕ) :بعد إ،راج الدليَ ظتا عداه
كق لطػ ػػى(ٖ) :ال ػ ػ ليل يقتضػ ػػي أف ال ي ػ ػ خل الفعػ ػػل ػ ػػيءه [ٔٚٛب] مػ ػػن
اإلعراب لك ف الصل في أي :الُع ِػَ البطىءى لع ـ العلٌػ المقتضػي لإلعػراب ,مػن

تعاقب اظتعآف اظتعيَرة على الرتاّيب اظتُيقرة(ٗ) يف ّشُها إليو

ليل في دخ ؿ الرف كالطصو علا المضػىرع ْػّت
كق خ لف هرا ال ي

عن اصتاـ ا،يصاراً أو على قَؿ «اظتازٓف»(٘) إنّو لي إعراباً بَ عدـ إعراب()ٙ
لعلٌػ ػ اقتضػ ػػت ذلػ ػػك ى ػػي تع ػػاور اظتع ػػآف اظتقيض ػػي( )ٚلقي ػػاـ ْػ ػ ب( )ٛابعػ ػراب
وجػاـ ظتقيضػيها [ٖ٘ٔد] فبقػي الج ٌػر مػن أنػَاع ابعػراب
باظتضارع اعرب ُر ونُصب ُ
وى ػػَ ال ػػاقي علػ ػػا الصػ ػػل الػ ػػرم اقتضػ ػػىه ال ػ ػ ليل أي :األا ػػَ يف الُع ػػَ ال ن ػػا مػ ػػن

االمتطىع( ,)ٜلدَ،لو اظتضارع؛ أل ّف األاَ يو َف يعارض ي قي على مقيضاه(ٓٔ)
(ٔ)

َف متصص األاَليَف ٍثاً لالْيدالؿ بال اقي ،وإّفتػا أدرجػَه يف ٍػَث أ،ػرى ّػالنص العػاـ اظتخصػص واالْػيثنا وىػَ
من باب االْيص اب (ينظر :اب اج ٖ ،)ٕٔٚ:والسب واليقسيم ينظر :الي ري شرح الي رير ٖٖ٘ٚ ،ٖٖ٘ٔ:ٚ

(ٕ)

«باظتَحدة والقاؼ أي» لي يف د

(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ

يف أ و ب و ج :قَلنا
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :اظتيُرق
ينظر :اليذييَ واليّميَ ٔ ،ٖٔٚ:وارتشاؼ الضرب ٕ ،ٖٛٙ:وقت اعتَام ٔٙٗ:
لي يف د

()ٚ

«ىي تعاور اظتعآف اظتقيضي» لي يف د

()ٛ
()ٜ

ّذا يف د وليست يف أ و ب و ج والع ارة بعدىا يف د :ابعراب يف اظتضارع اعرب ور ونصب ظتقيضيهما
ػاصتر –وقػػد أعػػرب بػػالر والنصػػب-
جػػا يف الل ػػاب ٔ :ٜٙ:إ ّف إعػراب الُعػػَ ػػرع علػػى إع ػراب االْػػم ،ولػػَ أعػػرب بػ ّ
لّاف الُرع مساوياً لألاَ

(ٓٔ)

الع ػارة يف د :علػػى األاػػَ الػػذي اقيضػاه الػػدليَ مػػن االمينػػاع لدَ،لػػو اظتضػارع أل ّف علّػ منػ ابعػراب َف تعػػارض إالّ يف
األولني د،اله ألجلو وىي ال اقي على مقيضى الدليَ
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الكتىب السىدس

في التعىدؿ(ٔ) اليَازف بني األدلّ كالتراجي (ٕ) ل عضها على بعض

مسىئل
في أي :الّياب
ي

(ٔ)

عنػػد جػػاؿ :اليعػػارض قػػاؿ ابػػن الطيػػبٕ :ٜٔٓٔ:اليعػػارض مصػػدر «تعػػارض الشػػيئاف» إذا عػػارض ّػػَ منهمػػا اآل،ػػر

(ٕ)

وقابلو
ّذا يف س و ـ وحيدر وإْيان َؿ ويف ب -وىَ اظتَا ق لُجاؿ :-والرتاج
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الكلا

قىؿ «ابن ال بػىرم»(ٔ) :إذا تعػىرض قػالف يف حّػ ٍم أيخػر بأرجح مػى؛ أل ّف
اظترج ات [٘ٔٚأ]
األرج يّ من ّ
كالترجي في يئين(ٕ):

أح همى :اإل طىد :الطريق اظتَال للم
كاآلخر :المتن :لُ ذلك ِ
اظتنقَؿ

فأمى التػرجي بىإل ػطىد فبػأف يكػ ف ركاة أحػ همى أي :النقلػني أكثػر َُ عػدداً
ٌ

من رواة اآلخر كأعلم كأحفظ

أحدىا(ٖ)
الظاىر أ ّف الَاو يو ع «أو»; ألنّو يُّي يف الرتجي
ُ
في(ٗ) علا الطصو بػ«كمػى»(٘) اظترّّػب مػن الّػاؼ
كذلك كأف يست ؿ الك ٌ

و«ما» إلحىقػىن لػ ب ػ«كيمػى»( )ٙبقػ ؿ الشػىعر -وىػَ «عػدي بػن زيػد الع ػادي([ :-»)ٚمػن

ال سيا]

عن ظ ر و
غيو إذا مى :مايدةٌ

ا م ٍ ح يثىن كمى ي مىن تح ٌ ثى

(ٔ)

ظتػ األدلػ (الُصػػَ السػػاب والعشػػروف يف معار ػ النقػػَ بالنقػػَ)  ٖٔٙوينظػػر :ابذػراب (الُصػػَ الثػػامن يف االعػرتاض
على االْيدالؿ بالنقَ)  ٗٙوراج ساد االعي ار من قَادح العلّ

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)

ينظر :احملصَؿ ٘ ،ٗٔٗ:واب اج ٖ ،ٕٔٛ:وال ر احمليا للارّشي  ،ٜٔٗ:ٙوالي ري شرح الي رير ٕٗٔ٘:ٛ
عنػد جػػاؿ ويف ظتػ األدلػ  :أو أعلػػم ويف س :أو أحُػ وعنػد جػػاؿ :وأحُػ قػػاؿ ابػػن الطيػػبٕ :ٜٕٔٓ:العطػػف
يف أاَلنا بػ«أو» ويف نسخ الشارح بالَاو قاؿ :الظاىر ّأعا ع «أو» وال إ،اعتا إالّ تص يُاً

ليست يف ظت األدل ومثلها نظائرىا
ينظػػر :ابذ ػراب (الُص ػػَ الثػػآف عش ػػر يف تػػرجي األدل ػ ) ٘ ٙوقػػد مثّػػَ يػػو باظتسػػال ذاهتػػا وينظػػر تُصػػَ اظتسػػال :
ابنصػػاؼ (اظتسػػال  ،٘ٛ٘:ٕ )ٛٔ :و(اظتسػػال  ٗٚٓ )ٖٛ :ط جػػَدة مػػبوؾ ،وشػػرح الّا ي ػ ٗ ،٘ٔ:وراػػف اظت ػػآف
(ّمػػا)  ،ٕٛٛواصتػ الػػدآف (ّمػػا) ٖ ،ٗٛوارتشػػاؼ الضػػرب ٗ ،ٜٔٙٗ:وقتػ اعتَامػ ٗ ،ٕٔٓ:واطتاانػ ،٘ٓٓ:ٛ
وٓٔ ،ٕٕٖ:وشرح أبيات اظت ٗٔٔٚ:

()ٙ

(إضتاقاً لو بػ«ّيما») عند جاؿ ويف ظت األدل  :إذا ّانت ع ّيما

()ٚ

يف أ و ب و ج :العلَي ويف د :اظتناوي
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ىئل أال(ٔ)
ه

فيق ؿ لػ البصػرم ُّ(ٕ) اظتػان ُ هػي «ّمػا» عػ «ّيمػا» وعملِهػا عملَهػا مػا
اظتبد» منهم(ٗ) مانعاً لذلك معرت اً اْيداللو بال يػت :إ ّف الػركاة(٘) اتفقػ ا علػا أ ٌف
عدا « ّ
(ٖ)

ضػل» -
أ ٌف الركاي  :كمى ي مىن تح ٌ ثي » بػىلرف  ,كلػم يػركه أحػ ه بىلطصػو غي يػر «المف ٌ
بصي اظتُعَؿ من اليُضيَ بالُا واظتعجم  -ابن ى لىم َُ بن عاا ٍم
مث ىَ يف نسخ بَزف « َم ُْ َعل » ويف أ،رى ّما يف «ال ي »( )ٙحذ ُها و ي أوائلو
أوائلو

أعلم :أقػَى علمػاً بالعربيػ مطػ كأحفػظ كأكثػر عػدداً فكػىف
كمن ركاه بىلرف
ي

الخر بركايت م -وىَ الر  -أكلا

كأم ػى التػػرجي فػػي الطق ػػل( )ٚفبػػأف يك ػ ف أحػ ػ الطقلػػين جاري ػاً علػػا كف ػػق
ٌ

قَ اآلخر علا خالف .
القيىس ,كالن ُ

في علا إعمىؿ «أ ٍف» [٘ٔٛج] بُػي اعتمػاة وختُيػف
كذلك كأف يست ؿ الك ٌ

النَف( )ٛم الحرؼ يف ذري اظتَا

اظتعروؼ عملُها يها وىي ّذلك( )ٜبػال عػ و
ض,

ع و
ض ,بق ؿ الشىعر -ىَ « َرَ بن الع د» من قصيدتو اظتشهَرة(ٓٔ)[ :-من الطَيَ]

(ٔ)

وىَ يف غتال

علب ٔ ،ٕٔٚ:وابنصاؼ ٕ :٘ٛٛ:رقم ٖٕٛ :ؤ ٗٚط جَدة مبوؾ ،وشرح اليسهيَ ٗ،ٔٛ:

وشرح الّا ي الشا ي ٔ ،ٔٔٓ:وٕ ،ٕٛٓ:وابذراب  ٙٙولساف العرب مادة (ّمي) و(ّيا)
يف ظت األدل  :اظتعرتض ومثلها نظائرىا ينظر رأي ْي َيو يف (ّما) الّياب ٖٔٔٙ:
يف أ و ب و ج :وما

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

الع ارة يف د :يقَؿ لو ال صري ما عدا اظتبد نعم منعَا غتي «ّما» ع «ّيما» والنصب بعد «ّما»

(٘)

«إف الرواة» ليست يف أ و ب و ج

()ٙ
()ٚ
()ٛ

ب ي الَعاة ٕ ٕٜٙ:والع ارة يف د :ويف ب ي الَعاة ٍذؼ اظتيم و ي أوائلو
عند جاؿ ويف ظت األدل  :اظت
الض ا لي يف د

()ٜ

«وىي ّذلك» لي يف د

(ٓٔ)

ما بني معرت يني لي يف د
640

اْيُياح أيٌ را الااجػرم« :ىػا» :للين يػو و «ذا» :نعػت
أال :بيخُيف الالـ أداة
ٍ
«أي» و «الااجػػري» نعػػت «ذا» .وجعلػػو «العي ػ »(ٔ) بػػدالً منػػو أحضػ ىػر :علػػى رواي ػ النصػػب
بػ«أف» مضمرًة(ٕ) ال غا أي :اضترب وتيميو:

وأف أشهد اللذات ىَ أنت ؼتلدي(ٖ)

فيق ؿ(ٗ) البصرمُ اظتان من نصػ ها حينئ ٍػذ معرت ػاً دليػَ الّػَيف :قػ كرد(٘)
ّ
ّ
كرد(٘) «أحضػ يػر» بػػىلرف أيضػىن ّمػػا روي بالنصػػب كهػ أي :الر ػ كفػػق( :)ٙمَا ػ ُػق

ألعػػا مػػن عَامػػَ [ٜٔٚب] الُعػػَ وىػػي ػػعيُ ٌ ين ػػي أف ال تعمػػَ م ػ
مَا ػ ُػق القيػػىس؛ ّ
اضتذؼ من ذري ٍ
عَض
وقد بطَ عملها يف قَلو تعاُف :ﭽ ﮨ ﮩ ٘ ٗ ﭼ( )ٚم أ ّف اليقدير« :أف أع د»

ويػدؿ علػى ػػعُها أ ّف مػن العػػرب مػن ال يُعملهػػا مظهػرًة وير ػ مػا بعػػدىا تشػ يهاً عتػػا
بػ«ما» اظتصدري ّما تق ّدـ()ٛ
وجا عن «ابن ػتيصن» :ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ييتً يم ﯕﭼ (ٔ) بر «ييم»

(ٔ)
(ٕ)

اظتقااد الن َي ٖٖٙٚ:
«وجعلو العي بدالً منو على رواي النصب باف مضمرة» لي يف د

(ٖ)

ال يػػت مػػن معلّقيػػو وروي« :الالئمػػي» مّػػاف «الااجػػري» والػػَذى :اضتػػرب يقػػَؿ :يػػا مػػن يلػػَم علػػى حضػػَر اضتػػرب
واللذات ،ىَ ختلّػدٓف إف ُُّػت عنهػا وىػَ يف ديَانػو ٕٖ ،والّيػاب ٖ ٜٜ:واظتقيضػب ٕ ٖٛ:واألاػَؿ يف الن ػَ
ٕ ٕٔٙ:وابنصػ ػػاؼ ٕ ٘ٙٓ:رقػ ػػم ٖٙٛ :وشػ ػػرح اظتُصػ ػػَ ٕ ،ٚ:وٗ ،ٕٛ:وم ػ ػ الل يػ ػػب ٕٓ٘ ،رقػ ػػم،ٕ٘ٓ :
و(حػػذؼ أف الناا ػ ) ٓٗ ،ٛرقػػم ،ٔٓٛٛ :واظتقااػػد الن َي ػ ٖ ٖٙٙ:رقػػم ٔٓٛٙ :واليص ػري ٕ ،ٖٜٔ:رق ػػم:
 ،ٖٛٙوقت ػ ػ اعتَام ػ ػ ٗ ،ٕٔٗ:رقػ ػػم ،ٔٓٗٓ :واطتاان ػ ػ ٔ ٜٔٔ:رقػ ػػم ٔٓ :وشػ ػػرح أبيػ ػػات اظت ػ ػ  ٔٛٔ:ٙرقػ ػػم:
٘ٔ ٙوشرح شَاىد ابن عقيَ  ٕٖٚوال يت بيمامو يف ظت األدل  ،وقد ذّر السيَ ي منو مَ ن الشاىد
زاد عند جاؿ :لو
عند جاؿ :روي
عند جاؿ ويف ظت األدل  :على و ق

()ٚ
()ٛ

الامر ٙٗ :ٖٜ
ينظر ابحال ( ٔٙأ) وقَلوّ« :ما تق ّدـ» لي يف د

(ٗ)
(٘)
()ٙ
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فكىف الخر ب أي :بػالر

أكلػا ظتَا قيػو ظتػا ذُّػر كبيػىف كػ ف الطصػو حينئ ٍػذ

خالؼ(ٕ) القيىس أ ٌ ال يء مػن الحػركؼ يعمػل مضػمران بػال عػ و
ض(ٖ)ّ ,ػاف
ى
الر أو ق بالقاعدة(ٗ)

(ٔ)

ال قػػرة ٕ ٕٖٖ :وقػػد ا،يُلػػف يف نس ػ ىػػذه الق ػرا ة نس ػ ها ابػػن ىشػػاـ يف م ػ الل يػػب ( )ٚٔٚ ،ٗٙو(ٔ،ٖٔٛ:

(ٕ)
(ٖ)

ابنصاؼ (ٕ )ٖ٘ٙ:وابن يعيش يف شرح اظتُصَ ( )ٖٔٗ:ٛوالر ي يف شرح الّا يػ (ٗ )ٖ٘:إُف غتاىػد وقػاؿ أبػَ
حياف يف ال ر احمليا (ٕ :)ٕٕٖ:ونس ها الن َيَف إُف غتاىد ويف الدر اظتصَف (ٕ :)ٗٙٔ:ويػروى عػن ابػن ع ػاس
وذّرى ػ ػػا الاؼتش ػ ػػري يف الّش ػ ػػاؼ (ٔ ،)ٖٓٚ:واب ػ ػػن مال ػ ػػك يف ش ػ ػػرح اليس ػ ػػهيَ (ٗ ،)ٔٔ:وش ػ ػػرح الّا يػ ػ ػ الش ػ ػػا ي
(ٖ )ٕٔ٘ٚ:واظترادي يف اصت الدآف ٕٕٓ دوف نس وينظر :معجم القرا ات ٖٕٔٔ:
عند جاؿ :على ،الؼ
«أنّو ال شي من اضتروؼ يعمَ مضمراً بال ٍ
عَض» ليست يف ظت األدل وإّفتػا أ،ػذىا مػن ّػالـ األن ػاري يف ابنصػاؼ

 )ٜٚ:ٙط اطتطيب وأو اظتسالك (ٗ )ٔ٘ٙ:إُف ابن ػتيصن ينظر :اليصػري ٕ ٖٕٙ:والػذي يف إحتػاؼ ضػال
ال شر (ٕ )ٗٗٓ:أ ّف ابن ػتيصن قرأ« :ظتن أراد أف تيم الر اع ُ» ونسػب قػرا ة ر ػ اظتضػارع بعػد «أف» ابػن األن ػاري يف

(ٗ)

ٕٜٕ٘:
مّاف قَلوّ « :اف الر أو ق بالقاعدة» يف د :ح «إف» اظتش ّددة ،اظتخُُ احملمَل عليها أوُف باظتن حينئذ
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اظتسال الثى ي

قىؿ «ابن ج » في «الخصىئص»(ٔ) :اللغىت العربيػ علػا اختالف ػى وختالُهػا
كلٌ ػػى حجػ ه :لتػػيع بّػَ منهػػا أال تػػرل أ ٌف لغػ أىػػَ الحجػػىز فػػي إعمػػىؿ «مػػى» -وبػػو

جػػا الين ػايَ(ٕ) -كلغ ػ ى تمػ و
ػيم فػػي ترك ػ أي :ابعمػػاؿ كػػل مط مػػى يقبل ػ (ٖ) القيػػىس,
فليس لك أف ترد إح ل اللغتػين بصػىحبت ى :ل ٌ ػى أي :اظتػردودةَ بػاأل،رى [ٔٚٙأ]

الرد من الل ػ الخػرل ,لكػن غىيػ مػى أي :الػذي لػك فػي ذلػك
ليست أح هق برلك ِّ
اظتخيلف يػو أف تتخير إحػ اهمى لعػدـ إمّػاف األ،ػذ مػا معػاً يف ٍ
آف واح ٍػد فتق ي ػى

(ٗ)

(٘)
ب
أق
عتما
ين
ر
اظتذَّ
ين
القيى
ل
ق
أ
ف
أ
اليقَي
بعد
علا أخت ى كتعتق
ٌ
ػل ل ػى كأ ػ ٌ
ي
أي سىن :مالبس ً ب ى :بيلك الل ِ
فأمػى ر ٌد إحػ اهمى بػىلخرل [ٖٔٙد] فػال :تقػ ّدـ هػَ
ٌ

تّرار

ػىت كل ػػى ػ و
أال ت ػػرل إل ػػا( )ٙق ل ػ ( «  )ٚػػاؿ الق ػػرآف بس ػػب ( )ٛلغ ػ و
ػىؼ

و
كىؼ»( )ٜما أل ى واحداً منها

(ٔ)
(ٕ)

مر ّالـ ابن ج ىذا يف اظتقدمات
اطتصائص (باب ا،يالؼ الل ات وّلها حج ) ٕ ٔٓ:واظتاىر ٔ ٕ٘ٚ:وقد ّ
«تن يهاف الثآف» (ٖٕ أ) ويف ّياب السماع الُرع الراب ؼتيصراً
يف قَلو تعػاُف« :مػا ىػذا بشػراً» يَْػف ٖٕ ،ٖٔ :وقَلػو« :مػا ى ّػن ّأمهػاتّم» اهادلػ  ٕ :٘ٛعلػى أ ّف األاػمعي زعػم

أ ّف «مػػا» َف تق ػ يف الش ػػعر إال بل ػ دتػػيم واْ ػػيدرؾ عليػػو بعػػض الن ػػاة ال ػ أبيػػات ينظػػر :الػػدر اظتص ػػَف ٔ،ٕٖٔ:
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()ٚ
()ٛ
()ٜ

واألش اه والنظائر ٕ ،ٕٔٗ:ودراْات ألْلَب القرآف الّرٔف ،القسم األوؿ ٖٖٔٔ:
ّػذا يف د وىػَ مَا ػق ظتػا يف اظتقػدمات وّيػاب السػماع واظتاىػر ويف أ و ب و ج :يُعلػو وعنػد جػاؿ ويف اطتصػائص:
يق لها ينظر هرس اظتسائَ الن َي
ّذا وردت يف اظتقدمات وىَ اظتَا ق للمصادر ويف أ و ب و ج :يقَى
يف أ و ب و ج :وتعيضد ويف د :ييخري يقَيها ويعيقد
ْقطت من أ و ب و ج
عند جاؿ واظتاىر :إُف قَلو ويف اطتصائص :إُف قَؿ الن
ْقطت من أ و ب و ج
ْ ق ختركتو
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هرا اضتّم الذي ذّرنػاه إف كى ت اللغتىف فػي القيػىس ػ اء أك متقػىربين(ٔ)
ن

متقىربين(ٔ) يو وإالّ قُ ّدـ ما قياْو أقَى على مقابلو

فإف قلٌت إح اهمى أي :الل يني اْيعماالً ج ان ككثرت الخرل منهمػا ج ان

أخ ػػرت بأك ػػع مى(ٕ) :أّثرقتػػا ركايػ ػ ن؛ ل عػػد ال لػػا يف اضتُ ػ عػػن الّثػػري عػػاد ًة وّ ػػا ّف
ْ ػػعيها ي ػػدؿ عل ػػى(ٖ) ج ػػَدة حُػ ػ ا ػػاح ها كأقرب م ػػى(ٗ) قيى ػ ػىن -و«روايػ ػ ً» و «قياْػ ػاً»

(٘)
ت
دتييػااف -أال تػػرل أ ٌػك ال تقػ ؿ ّثػرياً« :المػػىؿ لًػك» بّسػػر الػػالـ( )ٙكال« :مػػرر ي
بىػك» قيى ػىن علػػا قػ ؿ «قيضػػىع » -بضػػم القػػاؼ وختُيػف الضػػاد اظتعجمػ أبػَ ق يلػ ٍ ّمػػا
تقػ ػ ّدـ [ٔٛٙج] ع ػػن «الق ػػامَس»(« :-)ٚالم ػػىؿ لًػ ػ ً»( )ٛبّس ػػر اعت ػػا ؛ لقلّي ػػو وبع ػ ِػده ع ػػن

ش»( )ٜبنضتػػاؽ الشػػني اظتعجمػ لّػػاؼ اطتطػػاب قيى ػىن
القيػػاس كأنػّػو ال يقػػاؿ« :أكػػرمتي ىك ٍ
مررت ب ىكش» بَ يَقف َّ ؽتا ورد
علا ق ؿ من أضتقها بالّاؼ اهرورة وقىؿ(ٓٔ) « :ي
يف ل ٍ ،ارجاً عن القياس على اظتسمَع وال يُيجاوز عنو ل ريه
اْيعماؿ(ٖٔ) ما ىَ
فىل اجو في مثل ذلك(ٔٔ) الَارد(ٕٔ) عن بعضهم يو
ُ

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ

عند جاؿ واظتاىر :ميقاربيني
ّذا يف اطتصائص واظتاىر وعند جاؿ :أوْعها
ْقطت من أ و ب و ج
عند جاؿ ويف اطتصائص واظتاىر :وأقَاقتا وىي يف اظتقدمات ّما عند جاؿ
ْقطت من أ و ب و ج
«بّسر الالـ» ليست يف د

()ٚ

القامَس احمليا ،مادة (قض ) ومّاف قَلوّ« :ما تق ّدـ عن القامَس» يف د :قاؿ [لعلها :قالو] ابن ع د الب يف

()3

زاد يف اطتصائص :ومررت بَو
الع ارة يف د :اظتاؿ لو أال ترى أنو ال يقاؿ وييّش
يف ب :قاؿ

ّياب األنساب
()ٜ
(ٓٔ)

(ٔٔ) اطتصائص ٕٕٔ:
(ٕٔ) يف ج :والَارد
اعَ «الَارد»
(ٖٔ)
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ػتعمىؿ(ٔ) مػػى هػ أقػ ل يف القيػػاس وأوْػ كأ ػػي ي :أّثػر
أ ػػعف وأقػ ّػَ عػػن آ،ػرين ا ػ ي

شيَعاً يف االْيعماؿ(ٕ)؛ ْلَّاً لألقَى وأ،ذاً باألوُف
(ٖ)
كم ػ ذلػػك أي :عػ ِ
ػدـ ْػػلَؾ األوُف ل ػ ا ػػتعمل إ سػػى هف لػػم يكػػن مخطئ ػىن
لكػػالـ العػػرب كمليهػػا؛ هيئػػو علػػى ل ػ بعػ ٍ
ػض مػػنهم فػػإ ٌف الطػػىطق علػػا قيػػىس لغػ و مػػن

مخطئ؛ لالعيداد بَّ ل اهتم ّما عر ت لكط (ٗ)
و
مخطئ
مصيو غير
لغىت العرب
َ ٌ
ه
ه
ّ
للقَة وْع اهػاؿ واضتّػم عليػو باطتطػا ظتػا ذّػر
مخطئ [ٓٔٛب] لج د اللغتين اصتائاة ّ
ه
ػج و ولػػَ
عنػػد اال،ييػػار فػػإف احتػػىج لػػرلك العػػدوؿ عػػن اصتػػادة للقليػػَ فػػي ػػع ور أك ػ ٍ
لليناْ ػػب فإ ٌػ ػ يف الع ػػدوؿ ل ػػذلك غيػ ػػر مل ػ ػ ـ ٍُ لدعايػ ػ اضتاجػ ػ ل ػػذلك ّ-م ػػا تقػ ػ ّدـ يف
«الر،ص »(٘) -كال مط ىك هر علي ؛ ألنّو مّره على ذلك ُور اضترج عن اظتّره( )ٙا ت ا

ات ا

()ٚ
ػل مػػى كػػىف لغ ػ ن لقبيل ػ و مػػن
[ك] فػػي « ػػرح التس ػ يل» لػ ػ«أبػػي حيٌػىف» :كػ ٌ

العرب قًيس علي

ونقلو ّذلك يف «اظتاىر»( )ٛوّْت عليو لّن يف حاشي اظتصنف لػ«اظت » عن

(ٔ)

،ب «الَاجب»

(ٕ)

()ٙ

ػيعماؿ مػػا ىػػَ أقػػَى وأوْ ػ  :اْػػيعماؿ مػػا ىػػَ أقػػَى يف القيػػاس وأشػػي ُ :أّثػػر شػػيَعاً يف
الع ػػارة يف أ و ب و ج :اْػ ُ
اْيعماؿ ما ىَ أقَى يف القياس وأوْ يف االْيعماؿ ولعَ ما أ يو ىَ الصَاب
االْيعماؿ ويف د:
ُ
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :األوؿ وزاد يف د :األ يق
زاد يف د :حينئذ
اظتسال السابع من اظتق ّدمات ومّاف قَلو« :لدعاي اضتاج لذلك» يف د :ألف الضرورات ت ي احملظَرات
ىذه من القَاعد الُقهي ينظر ابحال إُف قاعدة الضرورات ت ي احملظَرات (ٖ٘ أ)

()ٚ
()ٛ

الايادة من جاؿ وقَؿ أ حياف وما بعده إُف آ،ر اظتسال ْقا من د
اظتاىر ٕٔ٘ٛ:

(ٖ)
(ٗ)
(٘)
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«ابن ج »(ٔ) :إ ّف إبداؿ الالـ ميماً(ٕ) ال يقاس عليها لقلّيها انيهى

اقيضػػى ّالمػػو يهػػا اليُصػػيَ بػػني قلّ ػ تلػػك الل ػ -قػػاؿ [ :ػػال يقػػاس] عليهػػا(ٖ)-
وّثرِهتا يقاس عليها

(ٔ)

(ٕ)
(ٖ)

ػت
ْر اناع ابعراب ٔ :ٕٖٗ:و ّأما إبداعتا مػن الػالـ ،ػريوى أف النمػر بػن تَلػب حّػى ،قػاؿ :شتع ُ
قاؿ ابن ج يف ّ
رْػػَؿ اهلل يقػػَؿ :لػػي مػػن امػػب امصػػياـ يف امسػػُر يريػػد :لػػي مػػن الػػب الصػػياـ يف السػػُر ابػػدؿ الػػالـ اظتعر ػ ميمػاً
ويقاؿ :إ ّف النمر َف يرِو عن الن ذري ىذا اضتديث إالّ أنّو شاذّ ال يسَغ القياس عليو
ّػػذا يف الُػػيض  ٜٜٔٓويف أ وج :بػػني ويف ب ذػػري وا ػ و َقهػػا إشػػارة ،طػػا قػػاؿ يف الُػػيض :إف إبػػداؿ الػػالـ
ميماً ال يقاس عليو لقلّيو
ّذا يف الُيض ٕ ٜٜٔٓ:والايادة منو ويف أ و ب و ج :علمها
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اظتسال الثىلث

إذا تعػػىرض علػػى اظتػػيّلم ارتكػػىب ػػىذ كلغ ػ و ػػعيف  ,ػػنف تػ َػرَؾ الشػػاذ وقَػ َ يف

ػىب الل ػ ػ
الضػ ػػعيُ أو ترّهػ ػػا وق ػ ػ يف الشػ ػػاذّ [ٔٚٚأ] ال ػتيػ ػػد لػ ػػو عػ ػػن أحػ ػػدقتا فىرتكػ ػ ي

الض ػػعيف أكل ػػا م ػػن ارتّ ػػاب الش ػػىذ اظت ػػردود؛ لَرودى ػػا ع ػػن بعض ػػهم وال ّ ػػذلك الش ػػاذ

اظتذَّر ذكره «ابن عصف ر».

ّأما الشاذّ اظتَا ق لالْيعماؿ دو َف القياس ّػ«اْي َذ» أو بػالعّ
على الل الضعيُ ؛ لَروده يف صي الّالـ
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ػاىر أنّػو يُقػدـ
ظ ٌ

اظتسال الرابع

قػػىؿ «ابػػن ال بػػىرم»(ٔ) :إذا تعػػىرض قيى ػػىف بػػاف ناْػػب ىػػذا الُػػرعُ ّػالً مػػن

األاػػلني ووجػػد يف ّػػَ منهمػػا علّػ ٌ جامع ػ ٌ يأخػػر(ٕ) بأرجح مػػى ألرج ييػػو كه ػ أي:

أرج همػػا مػػى كافػػق دلػػيالن آخػػر مػػن قػ وػل :نػػص عنػػاه أك قيػ و
ػىس آ،ػ َػر يُقاربػػو يف العلّػ
واضتمَ ألجلها

رد ّػالـ الّػَيف يف عمػَ «أف»
فأمى الم افق للطقل فكمى تقػ ٌ ـ عػن ال صػري يف ّ
ٌ
مضمرةً من ذري ٍ
عَض

كأمى األرج ي الم افق للقيىس فكأف(ٖ) يق ؿ الك في(ٗ) :إ ٌف «إ ٌف» اظتشددة
ٌ
شبى ً ً
مصدر
الفعلٔٛٚ[ :ج]
النَف اظتّسَرة اعتماة وأِ َ،اهتا تعمل في اال م الطصو ل ى
ٌ
مضاؼ ظتُعَلو أي :لش هها لو؛ هي عيُ ٌ يف العمَ من ط ٌ عن الُعَ؛ أل ّف ذلػك شػا ُف
ٌ
الُػػرع أبػػداً(٘)
ألدى إُف اليسػػَي
َجػػب ناوعتػػا عنػػو يف العمػػَ؛ إذ لػػَ عملػػت يف اطتػػب الر ػ َ ّ
بينهمػػا وذلػػك ال كتػػَز َجػػب بقػػا اطتػػب علػػى ر عػػو ق ػ ُػَ ّمػػا قػػاؿ اظتصػػنّف عػػنهم :كال

تعمل فػي الخبػ ًر( ،)ٙالرفػ ى بػل الرفػ ي  :أظهػر إيضػاحاً وليعلػق بػو قَلػو «فيػ »؛ ظتنػ عمػَ
اظتصدر مضمراً ولَ يف الظرؼ()ٚ

(ٔ)

ظت األدل (الُصَ الثامن والعشروف يف معار القياس بالنقَ)  ٖٔٛوينظر :ابذراب (الُصَ الثآف عشػر يف تػرجي

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

األدل )  ٙٚوقد مثَّ باظتسال اليت مثَّ ا يف ظت األدل
عند جاؿ :أ،ذ ويف د :نا،ذ
يف أ و ب و جّ :اف
يسيدؿ» دوف «الَّيف» وينظر مسال را اطتب بعد «إ ّف» وأَ،اهتا :معآف القػرآف للُػرا
«يقَؿ
الَّيف» يف ظت األدل ّ « :
ُّ

(٘)
()ٙ

ٔ ،ٖٔٓ:ومع ػػآف الق ػػرآف للاج ػػاج ٕ ،ٜٕٔ:وابنص ػػاؼ (اظتس ػػال  ٔٚٙ:ٔ )ٕٕ :و(اظتس ػػال  ٖٔ٘ )ٕٖ :ط ج ػػَدة
م ػ ػػبوؾ ،وأْػ ػ ػرار العربيػ ػ ػ ٘ٗٔ ،والل ػ ػػاب ٔ ،ٕٔٓ:والي ػ ػػذييَ واليّمي ػ ػػَ ٘ ،ٙ:واليصػ ػ ػري ٔ ،ٕٜٖ:وقتػ ػ ػ اعتَامػ ػ ػ
ٕٔ٘٘:
ا رت من األاَ) ٜٔ٘ٗ:
ينظر :األش اه والنظائر (الُرع أح ّ
يف أ و ب و ج :العمد أي :اطتب لعلها :العمدة أو ىي رت «العمدة»

()ٚ

،ال اً للَّ يني ينظر :اليصري ٕ ،٘:وقت اعتَام ٘ٙ٘:
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بمػػى كػػىف يرتف ػ ب ػ اطتػػب قبػػل دخ ل ػػى؛ إبقػػا ظتػػا ّػػاف علػػى مػػا ّػػاف قػػاس(ٔ)
ً

الَّيف حاؿ اطتب بعد دَ،ؿ «إ ّف» عليها ق َّ دَ،لو كام واف اطتب بو
ُّ

فيقػ ؿ البص (ٕ)
ػاس فى ػ ٌُ؛ وذلػك ل ٌػ لػػيس فػي كػالـ العػػرب
ٌ
ػرم  :هػرا قيػ ٌ
عىمل يعمل في اال ػم الطصػو إالٌ كيعمػل الرفػ ينػدرج «إ ّف» وأَ،اهتػا يف ذلػك(ٖ)

األمػػر العػػاـ للعامػػَ وتنيُػػي مسػػاواة الُػػرع لألاػػَ بَجػػَب تقػػدٔف اظتنصػػَب ىنػػا إالّ لعػ ٍ
ػارض
على اظتر َع [ٖٔٚد] رقاً بني الُعَ وما زتَ عليو

ػَيف -إلي ػ يػػؤدم :يُضػػي إلػػا تػػرؾ القيػػىس الػػذي ىػػَ
فمػػى ذهبػػت -أيّهػػا الّػ ُّ

وجَب ر (ٗ) عامػَ النصػب يف االْػم للخػب كيُضػي إُف مخىلفػ [ٔٔٛب] الصػ ؿ,
إُف أ ّف ما ينصب(٘) االْم من العَامَ َف يعمَ الر يها()ٙ؛ لغير فىئ ةو ,ور اطتػب ب ػري
َُ
َ
ب ػػري عامػ ٍػَ؛ ألنػّػو إّفتػػا ّػػاف را عػػو ق ػػَ د،ػػَؿ «إ ّف» اظت يػػدأُ اظتر ػػَعُ ىػػَ بػػاطتب علػػى قػ ٍ
ػَؿ همػػا

يرتا عػػاف وقػػد زاؿ ذلػػك بػػدَ،ؿ ىػػذه األحػػرؼ ػػالقَؿ ب قػػا ر عػػو السػػابق يػػءدي لر ػ اطتػػب
ػالف لألا ػػَؿ كذلػ ػػك أي :ال ػػدَ،ؿ يف ؼتالُػ ػ
ب ػػري( )ٚعام ػػَ وذل ػػك ػت ػ ٌ
ػاؿ ا ػػناع ً ؼت ػ ٌ
ػث ال يج ػ ز عنػػد العقػػال ( )ٛقػػاؿ «ابػػن األن ػػاري»(َ :)ٜجػػب أف تعمػػَ يف
األاػػَؿ ع ػ ٌ

اطتب الر

(ٓٔ)

ّما عملت يف االْم النصب على ما بيّناه

(ٔ)

يف د :قياس

(ٕ)

ػبد يف اظتقيض ػػب
ػري» يف ظتػ ػ األدلػ ػ  :يق ػػَؿ ل ػػو اظتع ػػرتض ينظ ػػر رأي ْ ػػي َيو يف الّي ػػاب ٕ ،ٖٔٔ:واظت ػ ّ
« يق ػػَؿ ال ص ػ ّ

(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()ٚ
()ٛ
()ٜ
(ٓٔ)

ٗ ،ٜٔٓ:ودليَ ال صريني يف العلَ ٓٔٔ
الع ارة يف د :قياس إ ّف وأَ،اهتا على ذلك
ْقطت من أ و ب و ج
ّذا يف الُيض ٕ ٖٔٔٓ:ويف أ و ب و ج :منعت
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :منها
يف د :م
يف د :وذلك أي الدَ،ؿ يف األمر ع ثاً ال كتَز عند العقال ألنو ع ث

ابنصاؼ ٔٔٛ٘:
ّذا يف د وابنصاؼ ويف أ و ب و ج :اظتر َع
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اظتسال الخىمس

قػػىؿ «ابػػن ج ػ » فػػي «الخصػػىئص»(ٔ) :إذا تعػػىرض القيػػىس كالسػػمىع ,بػػاف

ػت بىلمسػػم ع علػػا مػػى جػػىء علي ػ
اقيضػػى ّػػَ ،ػ َ
ػالؼ مقيضػػى اآل،ػػر [ٔٚٛأ] طقػ ى

عنهم؛ ألنّو نص وأاَ كلم تقس في غيػره :ذػري مػا مػر مػن الػنص؛ القيضػا القيػاس(ٕ)
ّ
ٌ
(ٖ)
اظتن َ من ذلك وأجانا الَارد يها لػَروده واقيصػرنا عليػو دو َف قيػاس مػا ورا ه عليػو؛ ظتخالُيػو
القياس
وذلػ ػػك ح ػ ػ  :ﭽﰑ ﰑ ﰑﭼ (ٗ) ال حاج ػ ػ َ إُف ذّػ ػػر الظػ ػػرؼ والُاعػ ػػَ يف

اليمثيػػَ واظتثػػاؿ «اْػػي َذ» هػػذا الػػنص يقيضػػي إبقػػا َ ال ػَاو يػػو علػػى حاعتػػا وقيػػاس(٘) بابػػو
يقيضي انقال َ ا ألُاً ّما قػاؿ :ف ػرا أي :بقاؤىػا ٍاعتػا لػيس بقي و
ػىس؛ ألنّػو حترّػت الػَاو

()ٙ
أاال ً وانُي مػا ق لهػا بعػد نقػَ الُي ػ للُػا ّمػا قػاؿ :لكطٌػ أي« :اْػي َذ» ال بػ ٌ
من قب لػ لػَروده ل ٌػك(- )ٚأيهػا اظتػيّلم -إ ٌمػى تططػق بلغػت م ,وىػذا منهػا كتحتػرم:

تي في جمي ذلك اظتيّل ِم بو أمثلىت مَ ,جب النطق ا جا ّما جػا ثم إ ٌك مػن

ِ
النطق بو ّذلك
بع
(ٔ)

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()ٚ
()ٛ
()ٜ

()ٛ

ال تقػس( )ٜعليػ غيػره؛ أل ّف القيػاس [ٔٛٛج] يقيضػي ،ال ػو

اطتصائص (باب يف تعػارض السػماع والقيػاس) ٔ ٔٔٚ:وأاػَ ىػذا الّػالـ أل علػي الُارْػي يف اظتسػائَ اضتل يػات
 ٕٕٙوقريب من ّػالـ ابػن جػ ىنػا مػا ذّػره يف الشػاذ شتاعػاً ،واظتطػرد قياْػاً ينظػر :الُػرع األوؿ مػن ّيػاب السػماع
( ٙٙأ) ،واظتس ػػال الثانيػ ػ م ػػن الُص ػػَ األوؿ يف ّي ػػاب القي ػػاس ( ٜٔٓأ) وينظ ػػر :اظتنص ػػف ٔ ٕٚٛ:و،اانػ ػ األدب
ٕٗٔ:ٛ
يف د :النص
ّذا يف د والُيضٕ ٔٔٓٗ:ويف أ و ب و ج :أجر بالَارد
اهادل  ٜٔ :٘ٛينظر هرس اظتسائَ الن َي والصر ي
ّذا يف د يف أ وج :يقاس ويف ب :ومقياس
أي :ػػا الُعػػَ ويف ب :ألُػاً ويف الُػػيض ٕ :ٔٔٓٗ:لل ػػا أي :يف «اْػػي َذ» ويف د بعػػدىا مّػػاف «ّمػػا قػػاؿ»:
حاال
يف أ و ج :ننّك ويف بّ :انك
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :لذلك والع ارة يف د :من بعد ذلك النطق بو ّذلك
عند جاؿ ويف اطتصائص :ال تقي
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ِ
(ٔ)
،ال و فال تقل في «ا تقىـ»« :ا تق ـ» ,كال في «ا تبىع»« :ا تبي » ,بَ جػ ْ
ِج ْ بذلك علػى القيػاس بالقلػب لّ ّػَ مػن الػَاو واليػا ألُػاً واقيص ْػر يف بقػا ذلػك ٍالػو علػى
ٍ
القياس واهلل أعلم
اظتسمَع منهم
الَارد عنهم
ِ
َ
اعملت حينئذ َ
النص و َ

(ٔ)

عند جاؿ :ال تقَؿ ويف اطتصائص :أال تراؾ ال تقَؿ
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اظتسال السىد

قػػىؿ «ابػػن ج ػ » فػػي «الخصػػىئص»(ٔ) :إذا تع ػىرض ق ػ ٌ ة القيػػىس لقػ ّػَة علّيػػو

ككثرةي اال تعمىؿ مػ ػعف علّيػو بػالنظر لقائلػو قيػ ٌ ـ -بال نػا للمُعػَؿ وحػذؼ الُاعػَ
لعدـ تعلّق ال رض بعينو -أي :قدـ اظتيّلّم ٍ
حينئذ مى(ٕ) كثيػر ا ػتعمىل  ,وإف ػعف قياْػو
َ
ُ
على مقابلػو كلرلك أي :ليقػدٔف مػا ذُّػر قيػ ٌ مت اللغػ الحجىزيػ يف إعمػاؿ «مػا» َع َم َػَ
«ل ػػي » لّثرت ػػو(ٖ)
ػت(ٗ) -ل ٌف
علػ ػػا التميمي ػ ػ يف إقتاعت ػػا م ػ ػ ق ػ ّػَة قياْ ػػو ّ-م ػػا عر ػ َ
()ٙ
الكؿ(٘) -وى ػ ػػَ ابعم ػ ػػاؿ -أكث ػ ػػر ا ػ ػػتعمىالن وت ػ ػػداوالً كلػ ػ ػرا ب ػ ػػى ال ذ ػ ػػريُ ػ ػػاؿ
ٌ
القرآف()ٚ
ػت فمتػا رابػك فػي الحجىزيػ
كإف كى ت التميم أق ل قيى ىن ظتا علم َ
يم طتبىػا علػى اشتهػػا أو معمػَؿ اطتػب وىػَ ذػري ظ ٍ
ػك مػن تقػ و
ػرؼ علػى االْػػم
ػو :ش ٌ
ري ه

()ٛ
ً
ػت -بالُػا والػااي واظتهملػ -
ع
فا
»
ال
إ
«
ػ
ب
الطفي
قض
أك
،بىا
عن
الشتها
أك تأخي ور
ّ
ى
ػت إذ ذاؾ أي :حينئػ ٍػذ إلػػا الل ػ التميمي ػ مػػن إقتاعتػػا؛ ألنػّػو القيػػاس يػػو وال
أي :رجعػ َ
معارض لو لُقد شرط اظتعار ()ٜ
َ

(ٔ)

اطتصائص ٔ ٕٔٗ:وىَ من ال اب الذي نقَ منو اظتسال السابق وع ارتو :وإف ش ّذ الشي يف االْيعماؿ وقَي
يف القياس ّاف اْيعماؿ ما ّثر اْيعمالو أوُف ،وإف َف ِ
ينيو قياْو إُف ما انيهى إليو اْيعمالو
« ٍ
حينئذ ما» ْقطت من أ و ب و ج

(ٖ)

يف د :ب ل يو وزاد يها :وإف ّاف قياس الشرتاؾ يهما بني االْم والُعَ يَىي قياْها على «لي »

(ٗ)
(٘)
()ٙ

مّاف االعرتاض يف د :إذ أاَ ما ال متيص بق يَ أالّ يعمَ
عند جاؿ :األوُف
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :وّذا ا ال ذري ناؿ وعند جاؿ :ولذا ناؿ ػا ويف اطتصػائص :أال تػرى أف القػرآف نػاؿ
ا
تنظر ابحال يف اظتسال الثاني إُف اآلييني وينظر هرس اظتسائَ الن َي

()ٛ
()ٜ

يف أ و ب و ج :بنا،ب وىَ تص يف عن :بيا،ري
الع ارة يف د :ألنّو القياس يو وىي إقتاعتا

(ٕ)

()ٚ
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اظتسال السىبع
[ٕٔٛب]

في معىر

مجردة االحتمىؿ الذى لألصل باحيمالو [لو] (ٔ) ٍ
ظتقيض ،ال و
،ال و

كمعار غترد االحيماؿ لػ«الظىهر» من ذري وجَد اظتعارض لَّ يف اطتارج(ٕ)
ػىب :بػالينّري م يػدأٌ؛ أبيػدئ بػو لَّنػو يف
قىؿ «ابن ج » في «الخصىئص»(ٖ) :ب ه
ٍ
باب والظرؼ ،ػبٌ بعػد ،ػ ٍب أو
يف مقاـ الينَي واليقسيم أو ،ب م يدأ ػتذوؼ أي :ىذا ٌ
حاؿ ُحذؼ عاملها وااح ها أي :أعيّنو
اُ «باب» أو ٌ
في الشيء يرد عن العرب في جو ل القيىس حكمىن بس ب ظاىر علّ القياس

كيجػ ز عقػالً أف يػػأتي السػػمىع بض ػ ٌ ه(ٗ) :بضػ ّد ذلػػك القيػ ِ
ػاس أيقط ػ  :بالي ييػ بال نػػا

للُاعػػَ(٘)
ػف [ٜٔٚأ] عليػػو وبػػالنَف(ّ )ٙػػذلك أي :ؿتػػن وبالي يي ػ بال نػػا
أي :الَاقػ ُ
()ٚ
للمُعػ ػػَؿ نائُػ ػػو  :بظػ ػػىهره -وال نظػ ػ َػر هػ ػػرد االحيمػ ػػاؿ أل ّف [األاػ ػػَ العػ ػػدـ وإال ظتػ ػػا ّ
االْػ ػػيدالؿ]([ -)ٛأـ ييت قػ ػػف( )ٜيف ذلػ ػػك الظػ ػػاىر(ٓٔ) إلػ ػػا أف يػ ػػرد السػ ػػمىع علي ػ ػ

احتمىل

(ٔٔ)

(ٔ)
(ٕ)

زيادة من الُيض ٕٔٔٓٛ:
الع ارة يف د :لألاَ وباحيمالو َّنو مايداً معار غتردة للظاىر لظهَر دليلو

يصري اضتّم مَقَ اً يو إُف وروده ](ٔ) [ٖٔٛد]

(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()ٚ
()ٛ
()ٜ
(ٓٔ)

اطتصائص ٖٙٙ:
ْقطت من أ و ب و ج
ّذا يف اطتصائص
ّذا عند جاؿ
الع ارة يف د :أيقط بال نا للُاعَ أي الَاقف عليو وبال نا للمُعَؿ
الايادة من الُيض ٕ ٜٔٔٓ:ومّاعا يف د :وال يالٔف االْيدالؿ
ّذا يف اطتصائص وعند جاؿ :نيَقف
يف اطتصائص :ييَقف

(ٔٔ)

عند جاؿ ويف اطتصائص :كليّ حالو قاؿ ابن الطيػب :ويف نسػخ «عليػو احيمالػو» بػدؿ «كليّػ حالػو» وإ،اعتػا حتريُػاً
وإف ّانت ر ا ييّلّف عتا واهلل أعلم
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يرج من االحيمالني شيئاً إالّ أف تقدنتو للقط لُظاً يَُم ليقدنتو لو عمالً
وَف ّ
قىؿ «ابن ج » :كذلك ح «عطبػر»(ٕ) ,فىلمػرهو اظتنصػَص أف يحكػم(ٖ)
ي

(ٗ)
أصل؛ ل ق ع ى م ق ى الصل -وىَ العػني يف « َػ ْعلَػَ» ّ ػ«جعُػر» -مػ
في بأ ٌ ى
ه
سل»(٘) بَزف
دليل ّ
تج يا ى عقالً أف يرد ه
يدؿ علا زيىدت ى ,كمى كرد في قَعتم « :ىع ٍط ى
«جعُػػر»(- )ٙوالعػػني والسػػني مهمليػػاف -مػػى :شػػي ٌ أو الػػذي قطعطػػى ب ػ  :حصػػَ لنػػا القط ػ

بس ػ و علػػا( )ٚزيػػىدة

ػ وىػػَ اشػػيقاقو مػػن :عسػػَ الػػذئب :أْػػرع

ُ ّػػم بػػا ّف وزنػػو

« َػْنػ َعَ» م عدمو يف أبنييهم لدالل االشيقاؽ عليو
()ٛ
العْن » ,الناق الصل نَنو [ٜٔٛج] أالي ٌ والمو زائدةٌ
وقيَ  :إنّو من « َ
ومػا ذّػػره اظتصػػنّف رأي ْػػي َيو وذػػريه وىػػَ األاػ ؛ أل ّف زيػػادة النػػَف أّثػػر مػػن زيػػادة
ػَج
صػػَ» لل صػػَ الػػبي؛ العَجاجػػو مػػن قػػَعتم :رجػ ٌػَ أعصػ ُػَ( :)ٜمعػ ُّ
الػػالـ آ،ػراً ّمػػا يف «عُْن َ
نظائر
ّ
الساؽ ولو ُ

كك ػ ػػرلك ّ :ػ ػػالرجَع يم ػ ػػا ذُّ ػ ػػر ع ػ ػػن األا ػ ػػَ لالحيم ػ ػػاؿ(ٓٔ) ل ػ ػػريه لدليل ػ ػػو أل ػ ػػف

«آءى ٍة»(ٔ) حمل ػػى «الخلي ػػل بػػن أزتػػد» عل ػػا أ ٌ ػػى [مطقلبػ ػ ه ع ػػن كا وك ,حمػ ػالن عل ػػا
(ٔ)

ّذا يف د وقد ْقا ما بني معَّ يني من أ و ب و ج وبقي من السقا يها « يو» و «وورده»

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

تنظر ابحال (ٕ ٔٚأ)
ّذا يف س واطتصائص وعند جاؿ :ؿتّم
يف أ و ب و ج :أعا

(٘)

ومثلو « َعْنَ » من الع َس ،والقياس أف تَّف النَف أاالً إالّ أنّا حّمنا بايادهتا لالشيقاؽ ينظػر :الّيػاب ٗ،ٕٖٙ:
 ،ٕٜٙواظتقيضػ ػػب ٔ ،ٖ٘ٗ:واألاػ ػػَؿ يف الن ػ ػػَ ٖ ،ٖٖٛ:وْػ ػ ّػر اػ ػػناع ابع ػ ػراب ٔ ،ٖٕٗ:واطتصػ ػػائص ٕ،ٗٛ:
والل ػ ػػاب ٕ ،ٕٕٙ ،ٕٙٓ:وشػ ػػرح اظتلػ ػػَّي ٕٓٔ ،ٔٙٚ ،وْػ ػػُر السػ ػػعادة ٔ ،ٖٛٚ:واظتمي ػ ػ ٔ ،ٕٙٛ ،ٕٛ:وشػ ػػرح
الشا ي ٕ ،ٖٚٛ ،ٖٖٖ:ولساف العرب وتاج العروس مادة (عسَ)
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :يعَ ولعلهاَ :ػْنػ َعَ
«شي أو بس و على» ْقا من د

()ٛ

وىَ قَؿ ػتمد بن ح يب ،اظتيَىف ْن ٕ٘ٗىػ مػرتجم يف ب يػ الَعػاة ٔ ،ٚٗ:رقػم ٕٔٙ :ينظػر قَلػو يف ْ ّػر اػناع
ابعراب ٔ ،ٖٕٗ:واطتصائص ٕ ،ٜٗ:واظتمي ٔ ،ٕٔ٘:ولساف العرب وتاج العروس مادة (عسَ)

()ٜ
(ٓٔ)

يف د :عصَ
ّذا يف د وقد ْقطت من أ و ب و ج

()ٙ
()ٚ
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الكثر .كلسطى ف م ذلك :زتلِو على األّثر أف يرد يءه من السػمىع ظتػادةٍ أو

ّلمػ ٍ يقطػ (ٕ) معػ بك ػى](ٖ) مطقلبػ ن عػػن يػ و
ػىء(ٗ)؛ أل ّف االشػيقاؽ ي ػ ّػني أاػَؿ اظتػَ ِّاد
ي
هذا ما ييعلق عار احيماؿ زيادة اضترؼ ألااليو
كقىؿ «ابن ج » في م و آخر من «اطتصػائص»(٘) :بىب فػي الحمػل علػا
ه
ى
الظػػىهر -إعرابػػو ّػػنعراب ْػػابقو ػػال ت ُػػَ -كإف أمكػػن عقػالً أف يكػ ف المػراد غيػػره:

خالؼ ذلك الظػاى ِر
ذري ذلك الظاىر يُ مَ على الظاىر حتا يرد مى ييبيٌن :يُظهر
ى
ٍ
حينئذ للدليَ
ُريج

ػيت
إذا ػػىه ى
ت -أيّهػػا الصػػاٌفُ للخطػػاب -ظػػىهران يك ػ ف مثلي ػ أص ػالن أمضػ ى
ت من ظاىر حىل ؛ أل ّف األاَ عدـ اظتعار ػ كإف أمكن عقػالً
الحكم علا مى ىه ى
ى
أف يك ف المر في بىطط  :يف نُ األمر( )ٙبخالفػ  :خبػالؼ ذلػك الظػاى ِر؛ كلػرلك
ٍ
سَّف -علا أ ٌ ممى عيطي يىءه()ٚ؛ أل ّف ظاىر حالػو
حمل « يب ي » « ً ٍي ان» -بّس ٍر
أُ ،ذه من «السيادة»( )ٛوإف احيمَ َّنو من «السػءدد» فقػىؿ فػي تحقيػره أي :تصػ ريه:
ْ
« ػيػي ٌ» عمػالن بظػىهره اظتػػذَِّر مػ ت جػ احيمػاؿ ك ػ «فًعػالن» بّسػ ٍر س ٍ
ػَّف ممػػى
ٍ
ي ىٍ

(ٔ)

اآل ة :نػ ػػَع مػ ػػن الشػ ػػجر ينظػ ػػر :الّيػ ػػاب ٗ ،ٖٜٜ ،ٖٚٗ:وْػ ػ ّػر اػ ػػناع ابع ػ ػراب ٔ ،ٜٙ:واطتصػ ػػائص ٔ،ٕٖ٘:

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ

واظتنصػػف ٕ ،ٕٓٓ:والل ػػاب ٕ ،ٔٙ٘:واظتمي ػ ٕ ،٘ٓٛ:وشػػرح الشػػا ي ٔ ،ٕٜٓ:وٖ ،ٕٜٓ:ولسػػاف العػػرب وتػػاج
العروس مادة (أوأ)
ّذا يف اطتصائص وعند جاؿ :نقط
ّذا يف د وقد ْقا ما بني معَّ يني من أ و ب و ج
يف شرح الشا ي ٔ :ٕٜٓ:واألُ،ش لتملها على اليا طت ُّيها ،يقَؿ [أي يف تص ري «آ ة»] :أيياة
اطتصائص ٕٔ٘ٔ:
مّاف «يف نُ األمر» يف د، :الؼ الظاىر

()ٚ

ينظر :الّيػاب ٖ ،ٗٛٔ:واألاػَؿ يف الن ػَ ٖ ،ٖٚ:واطتصػائص ٖ ،ٙٚ:ولسػاف العػرب مػادة (ْػيد) ،وتػاج العػروس

()ٛ

مادة (َْد)
السيادة من ْاد يسَد االها واوي
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كاكُ ,قل ػػت يػػا ً لسػػَّعا إ ػ َػر ّسػػرةٍ ك ػيػػا «ريػ و » ك«عيػ و »(ٔ) .وجػػرى علػػى ذلػػك
عيطػ ه
االحيماؿ يف «القامَس» قاؿ يف مادة (َْد) :و « ِ
السْيد» بالّسر األْد ّػ«السيدان »
وَف يػػذّر يف «القػػامَس» مػػادة السػػني واليػػا [ٖٔٛب] والػػداؿ(ٕ) وإّفتػػا ُرت ػ «عي ػ ٌد»

ٍ
ليَىم أ ّف واحده «العَد» الذي يُيطيّب بو
على « ٕ
أعياد» دوف «أعَاد»؛ د عاً ّ

ػاح» وإف َف
ياح» على لُ الَاحد وت عاً صتمعو علػى «ري ٍ
ورت بعضهم «رلتاً» على «أر ٍ

تَجد علّ القلب يو(ٖ)

(ٔ)

السْيد :الذئب ويف ل ػ ىػذيَ:
يف اطتصائص :ودنت قاؿ ابن ْيده يف احملّم واحمليا األعظم (مادة ْيد) ّ :٘ٙٚ:ٛ
األْد زتلو ْي َيو على أ ّف عينو يا  ،قاؿ يف حتريهُْ :يَػْيدّ ،ػ« ُديَػْيك» وذلك أ ّف عني الُعػَ ال ينّػر أف تّػَف يػا ً،

وقد وجدت يف «ْيديا » هي علػى ظػاىر أمرىػا إُف أف يػرد مػا يسػيناؿ عػن بػادئ حاعتػا ػنذا قلػت :ننّػا ال نعػرؼ يف
لمػػا َف ؾتػػد ذلػػك زتلػػت الّلمػ علػػى مػػا يف الّػػالـ
الّػػالـ ترّيػػب «س د ى» [ّػػذا ويف لسػػاف العػػرب :س ي د]ّ ،
ػدؿ علػػى قػَة الظػاىر عنػػدىم،
مثلػو ،وىػَ ؽتػا عينػػو مػن ىػذا اللُػ و ٌاو ،وىػَ السػَاد ،والسػػَد ،وؿتػَ ذلػك قيػػَ :ىػذا ي ّ
وأنّػػو إذا ّػػاف ؽتػػا حتيملػػو القسػػم  ،وتنيظمػػو القضػػيّ حّػػم بػػو ،واػػار أاػالً علػػى بابػػو ػػنف قلػػتِْ « :ػػيداً» ؽتػػا نتّػػن أف

يّػػَف مػػن بػػاب «ريػ » و«دنتػ » إّفتػػا يػ ّدعى يػػو أنّػػو ال يػػءمن أف يّػػَف مػػن الػَاو ،و ّأمػػا الظػػاىر هػػَ مػػا تػراه ولسػػنا نػػدع

(ٕ)
(ٖ)

حا ػراً اضتّػػم بػػذلك قيػَ :إّفتػػا لتّػػم بػػذلك مػ عػػدـ وجػػَد الظػػاىر ّامػػا والظػػاىر معػػك ػػال معػػدؿ عنػػو بػػذا لّػػن
لعمػػري إف َف يّػػن معػػك ظػػاىر ،احيجػػت إُف اليعػػديَ واضتّػػم بػػاألليق ،واضتّػػم علػػى األّثػػر ،وذلػػك إف ّانػػت العػػني
ٍ
ينئذ ما لتياج إُف تعديَ األمر ،ي مَ على األّثر
ألُاً غتهَل ،
ما بعده من الشرح لي يف د قاؿ ابن الطيب ٕ :ٕٔٔٔ:وّػَف « ِ
الس ْػيد» واويػاً ىػَ الػذي عليػو أّثػر أىػَ االشػيقاؽ
بعض أنّو ال وجَد ظتادة «ْيد» بالي يي بني اظتهمليني أاالً واهلل أعلم
بَ زعم ٌ
ْ ق ذّر ىذه اظتسال يف اظتسال الرابع من الُصَ األوؿ من ّياب القياس (ٔٔٔ أ)
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اظتسال الثىمط

ئيات ال اب
في تعىرض الصل اظت عليو جا ُ
كالغىلو يف ذلك النَع

(ٔ)
كغىلو فػي مسػأل و ؿتَيػ جػرل قػ الفّ ,يعار ػهما عنػد
أصل
ه
إذا تعىرض ه

الُقها ُيو قَالف وىي عنػدىم مػن القَاعػد صتائي ٍ
ػات ّثػريةٍ ؼتيلُػ الرتجػي (ٕ) كالصػ

أ ٌػ ييعمػػل(ٖ) [ٓٔٛأ] بىلصػػل كمػػى فػػي الفقػ  ,أي :ذال ػاً ّػػاضتّم بطهػػارة مػػا ذل ػػت
ؾتاْيو وإالّ قد حّم بال الب(ٗ)
ُ
ُ
كمػن أمثلتػ فػي الطحػ مػػى ذكػره صػىحو «اإلفصػىح» :بّسػر اعتمػاة وْػػَّف
ألف وىَ «اطتضراوي» ّما تق ّدـ
ااد ا ٌ مهملياف بينهما ٌ
الُا بعدىا ٌ
(٘)
العلىػم :اػُ ُ « ُػ َعػَ»; ألنّػو أُريػد بػو لُظػو صػار
بضم ُػي ] ى
إذا كج «فيػ ىعل» [ ّ
اشتاً بَ علماً لذاتو
ػرب كمػػى هػ الصػػل
كلػػم ييعلػػم -بال نػػا للُاعػػَ أو اظتُعػػَؿ -أصػػرف ه أي :العػ ُ

االشيقاؽ أـ ال( )ٙبَ منعَه ّما ىَ ال الب يػو كلػم ييعلػم لػ ا ػتقى هؽ ,كال قػىـ
أي:
ُ
دليل يُعلِم باالو ففي مرهبىف(:)ٚ
علي
ه
مرهو « يب ي »( )ٛصرف ؛ عمالً باألاَ [ٜٓٔج] يف األشتا حتا يثبت

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

ْقطت من أ و ب و ج
ينظر :األش اه والنظائر للس ّي ٔ ،ٖٔ:وال ر احمليا للارّشي  ،ٕٔٔ:ٙواألش اه والنظائر للسيَ ي ٗٙ
«أنّو يعمَ» عند جاؿ :العمَ

(ٗ)

يف د :وإال قػػد حتّػػم بالظػػاىر وزاد يهػػاّ :هػػَ بنجاْ ػ مػػا قليػػني يػػو ؾتاْ ػ عينيّػ  ،لػػم ي ػ ّػريه ،مث عػػب بػػو [لعلهػػا:
ذريتو] ّم بالظاىر من َّف الي يري منها وق ّدـ على أالها هارة اظتا
زيادة من د
«أـ ال» ْقطت من أ و ب و ج

()ٚ

نق ػػَ األزى ػػري والس ػػيَ ي ق ػػَؿ اطتضػ ػراوي ينظ ػػر :اليصػ ػري ٕ ،ٖٗ٘ ،ٖٗٗ:وقتػ ػ اعتَامػ ػ ٔ ٜٛ:وينظ ػػر :الل ػػاب

()ٛ

ٔ ،ٖ٘ٔ:وارتشاؼ الضرب ٕٛٙٛ:
ينظر :الّياب (باب ُػ َعَ) ٖٕٕٕ:

(٘)
()ٙ
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أ ٌػ معػ ه
كؿ؛ ل ٌف الصػػل فػػي ال ػػمىء الصػػرؼ ,واألاػػَ(ٔ) عػػدـ العػدؿ كهػػرا أي:
ارُو ه الص ٌ ظتا ذُّر

كمػػرهو غيػػره :ذػ ِري «ْػػي ِ
َيو» المطػ ي مػػن الصػػرؼ؛ ل ٌػ الكثػػر يف ذلػػك الػػَزف

في كالم مّ ,اف ىَ ال الب

ُ مَ عليو

كمط ػػى أي :مػػن أمثليػػو :مػػى ذكػػره «أب ػ حيٌ ػىف» فػػي « ػػرح التس ػ يل»(ٕ) أ ٌف

«رحمن» ك«لحيىف»(ٖ) هل ييصرؼ أيّ :ػَ منهمػا ألنّػو األاػَ أك ييمطػ أل ّف ال الػب
ال الب يف ؿتَه اظتن (ٗ)

واطتػالؼ م ػ علػػى أنػّػو ىػػَ شػػرط « َػ ْعػػالف» اػػُ ً وجػػده(٘) « َػ ْعلػػى» أو قػػده علػػى

األوؿ الصرؼ( )ٙوعلى الثآف نتن
ّ
يػػو مػػرهبىف ظتػػا ذُّػػر يف ّػ ّػَ منهمػػا كالصػػحي عنػػد الن ػػاة صػػرف ( )ٚأي :مػػا

ذُّػػر؛ ل ٌ ػى قػ ػ ج لط ػػى الطقػػل في ػ  :يف اظتػػذَّرٖٜٔ[ ،د] ع ػػن العػػرب أاػػر َه أـ ال
كالصل في ال مىء الصرؼ ,ف جو العمل ب وإف ّاف ال الب يف ؿتَه اظتن ()ٛ

اظتن ()ٛ

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :ويف األاَ
ينظر :قت اعتَام ٔ ،ٜ٘:واألش اه والنظائر (تعارض األاَ وال الب) ٔ ،ٕٖٖ:و(اضتمَ على األّثر أوؿ من
اضتمَ على األقَ) ٔ ٗٓٓ:وقد نقلو عن ال سيا
ّ ري الل ي
الع ارة يف د :ىَ يصرؼ ألنّو األاَ ،أو نتن ألف ال الب زيادة األلف والنَف والسطراف اآلتياف ليسا يف د
يف أ وج :وجره ويف ب :وجرد لعلها وجدت يو « على» أو قدت يو « عالن » أو :وجد يػو « علػى» أو قػد يػو
« عالن »

()ٙ

أي :على شرط وجَد « على» لو

()ٚ
()ٛ

ينظر :ارتشاؼ الضرب ٕٛ٘ٙ:
وإف ّاف ذالب ما وزف عالف من الصرؼ
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كىػػَ كج ػ مقىبل ػ ّ-مػػا قػػاؿ -أ ٌف مػػى ي ج ػ مػػن «فىػ ٍع ػالف» بُػػي أولػػو وْػػَّف

انيػػو الص ػػف -بػػاصتر اػػُ ُ « َػعػػالف» ظتػػا م ػػر -غي ػػر مص ػ و
ػركؼ ف ػػي الغىل ػػو م ػػن أمثلي ػػو
ْ
ّ
ي

قليل ,فكىف الحمل علا الغىلو من عدـ الصرؼ أكلا من اضتمَ
كالمصركؼ مط ه
على الصرؼ وإف ّاف ىَ األاَ حّماً بال الب(ٔ)
َ
(ٕ)
هػرا عبىرتػ أي :ع ػػارة «شػرح اليسػػهيَ» وّانّػو أراد ػػا غتػرد اليمثيػػَ مػن َّنػػو ال
يرى ما رآه من اليص ي لذا تبأ منو بعد نقلو عنو واهلل أعلم(ٖ)
ّ
ويف «اعتم »(ٗ) بعد حّاي تص ي «أ حيّاف» للصرؼ وتعليلػو ػا ذّػر ىنػا عنػو:

عنػػو :ووجػػو مقابلػػو أ ّف ال الػػب يمػػا وجػػد مػػن « َػ ْعػػالف»(٘) الصػػُ اظتن ػ

ّػػاف اضتمػػَ عليػػو

أوُف انيهى
يرج واحداً منهما
نقلهما وَف ّ

(ٔ)

يف د :وإف ّػػاف األاػ َػَ ألف اضتّ ػػم لل الػػب جػػا يف اليص ػري ٕ :ٖٕٖ:ومػػا ال مءن ػػث لػػوّ ،ػ ػ«ضتي ػػاف» ؼتيل ػػف ي ػػو،

والصػ ي منعػػو مػػن الصػػرؼ؛ ألنّػػو وإف َف يّػػن لػػو « َػ ْعلػػى» وجػػَداً لػػو « َػ ْعلػػى» تقػػديراً ألنّػػا لػػَ ر ػػنا لػػو مءنثػاً لّػػاف
« َػ ْعلى» أوُف بو مػن « َػ ْعالنػ » ،أل ّف بػاب « َْػّْرى» أوْػ مػن بػاب «ندمانػ » ،واظتقػ ّدر يف حّػم اظتَجػَد بػدليَ ابرتػاع
(ٕ)
(ٖ)

(ٗ)
(٘)

على من ارؼ «أّمر» م أنّو ال مءنث لو

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :اليمسك
ػبأ منػػو بعػػد نقلػػو عنػػو واهلل
الع ػػارة يف د :وّانّػػو أراد ػػا غت ػّرد اليمثيػػَ ولعلّػػو ّػػاف ال يػػرى مػػا رآه مػػن اليص ػ ي ؛ لػػذا تػ ّ
أعلػػم والّػػالـ اآل ؽتػػا نقلػػو عػػن قتػ اعتَامػ إُف آ،ػػر اظتسػػال لػػي يف د ومّانػػو يهػػا :وشتّيػػت األلُػػاظ ع ػػارة؛ ألنّػػو
يعب منها إُف اظتعآف اظترتجم عنها ا
ّ
ػتر ا ٕ ٔٔٔ٘:ينظر :قت اعتَام ٜٔٙ:
يف أ و ب و ج :اللم وىَ حتريف وقد نقلو منو ابن الطيب ّ
ّذا يف قت اعتَام ويف أ و ب و ج :عالن
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اظتسال التى ع

في تعىرض أصلين(ٔ)

قػػىؿ «ابػػن ج ػ » ف ػػي «الخص ػػىئص»(ٕ) :كالحك ػػم فػػي ذل ػػك أي تعار ِ ػػهما
لرتج و باألقربي
مراجع الصل القرب دكف البع ؛ ّ
مػػن ذلػػك قػ ل م فػػي ػػم الػػراؿ اظتعجمػ [ٗٔٛب] مػػن ق لػػك :مػػى رأيتيػ

فلمى يحركت اللتقػىء السػىكطين ,قتػا
م ير الي ـ» فإ ٌف أصل ى أي :ذاؿ «مػذ» السك فٌ ,
ى ػػي والـ «أؿ» يف «الي ػػَـ»؛ لس ػػقَط قت ػػاة الَا ػػَ للَا ػػَ ػ ٌػم هى كل ػػم يكس ػػركهى مػ ػ
ّأع ػػا(ٖ) األا ػػَ يف ال ػػيخلص م ػػن اليق ػػا الس ػػاّنني؛ ل ٌف أص ػػل ى أي :ال ػػذ ِاؿ الض ػ يػم ف ػػي

«م ٍط ير»(ٗ).

كإ ٌمػػى ػػمت في ػػى :يف «منػػذ» اللتقػػىء السػػىكطين قتػػا النػػَف والػػذاؿ(٘) ق ػػَ
حتريّها؛ إتبىعىن لضم الميم()ٙ

فأصلي ى أيِ :
الكؿ -اُ «أاػَ» -كه البعػ  :رتلػ ٌ معرت ػ ٌ
الذاؿ [ٔٔٛأ] ٌ
بػػني اظت يػػدأ وىػػَ «أاػػلها» و ،ػ ِبه وىػػي :السػػك ف؛ ألنّػػو( )ٚمَ ػػَعٌ عليهػػا ّأوالً قػػاؿ يف
ويدؿ لػو عػَده عنػد قػد اليقائهمػا يف « ُمػ ْذ»؛ ػن ّف الػذاؿ باقيػ ٌ علػى أاػلها وىػَ
«اطتصائص» ّ

السَّف()ٛ
(ٔ)
(ٕ)

ينظر ابحال السابق على األش اه والنظائر للس ّي ،واألش اه والنظائر للسيَ ي ٙٛ
اطتصائص (باب يف مراجع األاَ األقرب دوف األبعد) ٕ ،ٖٕٗ:واألش اه والنظائر (مراجع األاَؿ) ٜٔٙٓ:
وينظر، :اان األدب ٖٕٕٔ- ٖٕٓ:ٜ ٕٗ٘ ٕٗٗ:

(ٖ)
(ٗ)
(٘)

أي الّسرة ويف د :أنو أي :الّسر
ينظر :اصت الدآف (منذ) ٖٗٓ ،وم الل يب (منذ ومذ) ٕٗٗ ،واليصري ٔ ،ٖٙٙ:وقت اعتَام ٖٕٕٔ:
«قتا النَف والذاؿ» لي يف د

()ٙ

ينظر :أْرار العربي ٕ٘ٗ

()ٚ
()ٛ

أي :السَّف
الع ارة يف د :األوؿ وىَ األبعد السَّف ألنّو أاَ ال نا
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كأصل ى الثى ي -كه القرب -الضم؛ لليخلص من اليقا الساّنني

ضػمت الػػراؿ مػػن(ٔ) «مػػر اليػػَـ»(ٕ) عط ػ التقػػىء السػػىكطين -قتػػا(ٖ) مػػا عر يَػو ّمػػا
ف ي
ُ ػػمت ذاؿ «منػػذ» عنػػد مالقػػاة [ٜٔٔج] ْػػاّنيها -ردان إلػػا الصػػل القػػرب لػ ػ«منػػذ»

احملمَؿ «مذ» يف «مذ اليَـ» عليػو كهػ
ه

ػم «مطػر» ال إلػا(ٗ) األاػَ البعػ عتػا ,الػرم

ك ى قبػل أف يجػرم(٘) المقتضػا مثلػ -وىػَ اليقػا السػاّنني -للكسػر ال

للضػػم؛ إذ لػػَ ُزتػػَ «مػػذ» علػػى «منػػذ» ق ػػَ ػػمو لّػػاف يػػو اليقػػا السػػاّنني يّػػَف أاػػلو
الػيخلّص بالّسػػر ال بالضػم لّنػػو زتػَ علػػى «منػذ» اظتضػ ِ
ػمَـ األق ِ
ػرب مػػن «مْنػ ْذ»( )ٙالسػػاّن
ّ ُ

()ٚ
ت
الذاؿ ُيو الرجَع لألاَ األقرب عن األاَ األبعد من الي ريك بالّسر ظتا عر َ
ت
عر َ
ويف «اطتصائص»( :)ٛوال يسينّر االعيداد ا َف مترج إُف اللُ ؛ أل ّف الدليَ إذا قػاـ
ق ػػاـ عل ػػى ش ػػي ٍ ّ ػػاف يف حّ ػػم اظتلُ ػػَظ ب ػػو وإف َف كت ػػر عل ػػى ألس ػػنيهم اْ ػػيعمالو أال ت ػػرى
لقػَؿ(ْ« )ٜػي َيو»(ٓٔ) يف « ُْ ْػرَدد»(ٔٔ) :إنّػو إّفتػا ظهػر تضػعيُو ألنّػو مل ػق ػا كتػي وقػػد
علمنا أ ّف ابضتاؽ إّفتا ىَ اناع ٌ لُظي ٌ وم ىذا لم يظهر(ٕٔ) الذي ق ّدره مل قاً ىذا بو
(ٔ)
(ٕ)

يف أ و ب و ج :يف والع ارة يف د :من منذ يف مذ اليَـ
«يف مذ اليَـ» لي يف د

(ٖ)

يف ب :ىَ

(ٗ)

«ال» ْقطت من أ و ب و ج وعند جاؿ مّاف «ال إُف» :دوف

(٘)
()ٙ
()ٚ
()ٛ
()ٜ
(ٓٔ)
(ٔٔ)

عند جاؿ :حترؾ
يف الُيض ٕ :ٔٔٔٚ:مذ وما ىنا ىَ الص ي
الع ارة يف د :الساّن الذاؿ ال يَّف يو عدوؿ عن األاَ ال الب
اطتصائص ٕ ،ٖٖٗ:واألش اه ٔ ٜٙٓ:وما نقلو عن اطتصائص لي يف د
يف ب :يف قَؿ ويف اطتصائص :إُف قَؿ
الّياب ٗ ،ٕٚٚ:واظتقيضب ٔ ،ٕٖ٘:واألاَؿ يف الن َ ٖٕٔٔ:
ٍ
ػَدد وقػد نقػَ ّػالـ ابػن جػ ىػذا الابيػدي
ّذا يف الّياب ونسخ من نسخ اطتصائص واألشػ اه ويف اطتصػائصَ ُْ :

(ٕٔ)

زاد يف اطتصائص واألش اه :ذاؾ

يف تاج العروس مادة (ْرد) وذّرىا «ْردد»
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لي إالّ(ٔ) مػا يقػَـ الػدليَ عليػو ؽتػا َف يظهػر يف النطػق ن ػال اظتلُػَظ بػو ظتػا أضتقػَا «ْػردداً»
ا َف يُرىَا(ٕ) بو
ِ
قلت»(ٖ) بّسر الُا
كمن ذلك
بعت» ك« ي
اليعارض بينهما ق لي م أي :العرب « :ي

الُا يف اليائي و مها يف الػَاوي ف ره معىملػ ه يهمػا علػا الصػل القػرب بعػد النقػَ
ػدؿ علػػى احملػػذوؼ دك ىف البع ػ -وىػػَ اظتنقػػَؿ
للُعلػػني مػػن نائ همػػا(ٗ) ل ػػريه لي قػػى مػػا يػ ّ

عنػو -ل ٌف أصل مى(٘) «فىػعػل» بفػت العػين ّ ػ« ػرب» ثػم يقػال منػو إلػا « ً
فعػل» بّسػر
ى
َ
ػب( )ٙنظػػري قَلػػو
العػػني يف اليػػائي ك«فعي ػل» بضػػمها يف ال ػَاوي ُػػي الع ػػارة لػ ٌ
ػف ونشػ ٌػر مرتّػ ٌ
تعاُف :ﭽ ﭑ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭼ

()ٚ

ت»()ٛ؛ لي رّهػػا وانُيػػاح مػػا ق لهػػا فػػىلتقا
ثػػم قلبػػت ال ػ اك كاليػػىء فػػي «فىػ ىع ٍل ػ ي

()ٜ
فح ػرفت العػػين
ػين المعتلٌػ المقل ب ػ بػػاالعيالؿ ألف ػىن ,ي
كالـ الفعػػل ,ي
ػػىكطىف :العػ ي

ألعا حرؼ علػ ؛ اللتقىئ مػى ْػاّنني ثػم يقلػت الضػم الػيت يف عػني الػَاوي كالكسػرة
ّ
(ٓٔ)
اليت يف عني اليػائي إلا الفىء؛ ليػدؿ ّ ّػَ منهمػا علػى جػن العػني احملذو ػ مراجعػ ن

(ٔٔ)

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()ٚ

« لي إالّ» يف اطتصائص واألش اه :لَال أ ّف
ّذا يف اطتصائص واألش اه ويف أ و ب :يقراَا ويف ج :يُراَا ويف ىامشهاَ :ف يص
ينظر :الّياب ٗ ،ٖٖٜ:واألاػَؿ يف الن ػَ ٖ ٕٚٚ:ومػا بعػدىا ،واظتنصػف ٔ ٕٖٖ:ومػا بعػدىا ،والل ػاب ٕ،ٖٛٛ:
 ،ٖٜٛواظتمي ٕ ،ٗٗٔ:وشرح ؼتيصر العاي ٔٔٛ
ّذا يف أ و ب و ج ويف د :يائهما ولعلها :ائهما أو :بنائهما
يف أ و ب و ج :أالها
لف ملَُؼ
ّذا يف الُيض ٕ ٔٔٔٚ:ويف أ و ب و جّ :
مػػن قَلػػو « ُػػي الع ػػارة » لػػي يف د واآلي ػ مػػن ال قػػرة ٕ ٖٔ٘ :أي قالػػت اليهػػَد للمػػءمننيَّ :ن ػَا ىػػَداً وقالػػت

()ٛ
()ٜ

النصارى للمءمننيَّ :نَا نصارى ينظر :ال ر احمليا أل حيّاف ٔ٘ٚٚ:
زاد يف اطتصائص :ألُاً
يف أ و ب و ج :اظتنقل

(ٓٔ)
(ٔٔ)

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :الثآف أي :اليائي
يف أ و ب و ج :راجع
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إلػا الصػل القػػرب -وىػَ اعي ارقتػا بعػد نقلهمػا مػػن « َعػَ» بُػي العػػني ظتػا نقػَ(ٔ) إليػػو

يهم ػػا(ٕ) -كلػ ػ يركجػ ػ (ٖ) األا ػػَ البعػ ػ [٘ٔٛب] -وى ػػَ « َع ػػَ» ّ ػ ػ« ػ َػرب» يهم ػػا-
ػت» بفػػت الفػػىء ,ػػال يّػػَف دليػ ٌػَ علػػى احملػػذوؼ أو ٌاو أـ يػػا ل ٌف
ػت» ك«بىعػ ي
لقيػػل« :قىلػ ي

(ٗ)
ػرد
أكؿ أح اؿ هػره العػين إ ٌمػى هػ الفػت الػرم أبػ ؿ مطػ الضػم كالكسػر ّ
ٌ
األاَ(٘) األقرب دو َف األبعد
ِ
()ٙ
ػت»
ػت» ّ ػ« َعلم ُ
ت» و«بَيِ ْع ُ
ػت» ّ ػ« َش ُػرْ ُ
واألحسن ما قػاؿ بعضػهم  :إنّػو اػار «قَػ َُل ُ
ليدؿ على عني الُعػَ عنػد حػذ ها
نُقلت( )ٚحرّ العني من َّ للُا بعد ْل ها حرّيها؛ ّ
يدؿ عليها
حذ ها اليقى ْاّناف ُ ذ ت العني لَجَد [ٕٔٛأ] ما ّ

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)

يف أ وج :نقال
يف د :منهما
يف أ و ب و ج :رج
أحق إُف ىذه ويف دْ :قطت «أوؿ»
«أل ّف أوؿ أحَاؿ ىذه» يف أ و ب و ج :ألوُف ما ىَ ّ
يف د :لألاَ

()ٙ
()ٚ

ينظر :شرح الشا ي ٔ ٜٚ ،ٚٛ:وىذا القَؿ إُف آ،ر اظتسال لي يف د
يف ب و ج :يقلب
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اظتسال العى رة

إذا تعىرض ا تصحىب الحىؿ من بقا ما ّاف على ما ّاف مػ دلي وػل آخ ىػر
ػمىع :نػ ٍ
ػص(ٔ) أك قيػػىس ٍُ ,فػػال عبػػرةى بػ أي:
علػػى ،ال ػػو مػػن -بيػػاف للػػدليَ اآل،ػػر -ػ و
باالْيص ػ ػ اب لق ػ ّػَة ال ػػدليَ الث ػػآف علي ػػو ذكػ ػػره «ابػ ػػن ال بػ ػػىرم» فػ ػػي كتىب ػ ػ األا ػػَِف

واصتدِف(ٕ)

(ٔ)
(ٕ)

«من بياف للدليَ اآل،ر شتاع» ّذا يف د ومّاعا يف أ و ب و ج :بياناً لآ،ر و«نص» لي يف د
ابذراب (الُصَ العاشر يف االعرتاض على االْيدالؿ باْيص اب اضتاؿ) ٖ ٙوظت األدلػ ٕٗٔ قػاؿ ابػن األن ػاري
يف األ،ري :واْيص اب اضتاؿ من أ عف األدل  ،وعتذا ال كتَز اليمسك بو ما وجد ىناؾ دليَ
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اظتسال الحىدي عشرة

في تعىرض [ٕٜٔج] قبيحين
أي :أمرين َّ منهما ق ي ٌ
قىؿ «ابن ج » فػي «الخصػىئص»(ٔ) :إذا حضػر عطػ ؾ ػركرتىف(ٕ) ال بػ ٌ :

ال ػراؽ مػػن ارتكػػىب أحػ همى(ٖ) ,فأ ػػت(ٗ) -أيهػػا الصػػاٌف للخطػػاب -بأقرب مػػى إُف

القياس كأقلٌ مى فحشىن.

كذلك ك اك «كرٍػتىل»(٘) بَا ٍو ورا ٍ ٍ
ونَف و َقيػ ٍ ٍ
والـ أ ت في ى أي :الػَا ِو بػين
ّ
ىى

ركرتين(:)ٙ

إم ػى أف ت ػ عي -بالَُقي ػ أيهػػا الصػػاٌف للخطػػاب والي يي ػ ( )ٚم ػ ل ػػري الُاعػػَ-
ٌ

ك ى ى أي :الَا ِو على األوؿ هَ مُعَؿ بو()ٛ
أصالن -وىذه رورة[ -ك]( )ٜال اك ال تك ف أصالن في ذكات الربع (ٓٔ),

الربع (ٓٔ),

(ٔ)

اطتصائص (باب يف اضتمَ على أحسن األق ني) ٔ ٕٕٔ:وينظر :األش اه والنظائر (اضتمَ على أحسن الق ي ني)
ٖٜٖٔ:
يف أ و ب و ج :روياف
عند جاؿ ويف اطتصائص واألش اه :إحداقتا
عند جاؿ :ات

(٘)

زاد يف د :بػ ػػَزف جعُػ ػػر والَرنيػ ػػَ :األمػ ػػر العظػ ػػيم والداىي ػ ػ ينظػ ػػر :الّيػ ػػاب ٗ ،ٖٔٛ ،ٖٔ٘:واألاػ ػػَؿ يف الن ػ ػػَ
ٖ ،ٕٖٙ:واطتصػػائص ٔ ،ٔٗٓ:وٖ ،ٜٔٙ:وْػ ّػر اػػناع ابع ػراب ٕ ،ٜ٘٘:وأمػػاِف ابػػن اضتاجػػب ٔ ،ٖٕٜ:واظتمي ػ
ٔ ،ٕٜٕ ،ٖٔٚ ،ٕٔٗ ،ٕٔٔ ،ٔٔٙ ،ٖٔٓ:وٕ ،ٜ٘٘:وش ػ ػ ػػرح الش ػ ػ ػػا ي ٕ ،ٖٚ٘:واليصػ ػ ػ ػري ٕ ٙٚ٘:وقتػ ػ ػ ػ
اعتَام  ٕٖٚ:ٙولساف العرب وتاج العروس مادة (ورنيَ)
يف أ و ب و ج :روريني
قاؿ ابن الطيػب يف الُػيض ٕ : ٕٔٔٔ:تػدعي بيػا اطتطػاب؛ ألف الّػالـ م ػ عليػو واحيمػاؿ ذػريه بعيػد وإف جػرى
عليو يف الشرح
الع ارة يف د :أنت يها بني رورتني إما أف تدعي َّعا أي الَاو

()ٜ
(ٓٔ)

الايادة من جاؿ
ينظر :شرح اظتلَّي ٕٕٗٔٔ٘ ،

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

()ٙ
()ٚ
()ٛ
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(ٔ)
ص» و « َو ْح ََ َح».
[ٓٗٔد] إالٌ مكررةن كػ«ال ص ص » ك «ال ح ح »  :مصد ِر « َو ْ
ا ََ َ

كإ ٌمى أف يي عا(ٕ) ك ي ػى زائػ ةن -وىػذه ػرورة أيضػاً[ -ك](ٖ) الػ اك ال تػااد
تػ ػااد ٌأكالن أي :يف أوؿ الّلمػ ػ فجعلي ػػى أصػ ػالن -وإف ّ ػػاف ػػرورًة لقائل ػػو -أكل ػػا م ػػن
أقرب إُف األاَ يف اصتمل من الضرورة الثانيػ ؛ ل ٌ ػى تكػ ف أصػالن
جعل ى زائ ةن؛ لَّنو َ
اظتارة ثاليها
في ذكات الربع في حىل مى أي :بعض حاالتو كهي حىل التكرير ّ
(ٗ)
أكالن ال ي ج ػ بح ػػىؿ ٍُ عُمػػَ بالضػػرورة
ة
ػ
ئ
ا
ز
ػيئناؼ
ػ
ْ
ا
ػالر
ػ
ب
ػى
ػ
ك
ك
ثاليهػػا
ن
ٌ
ي
ٌ
(ٗ)

األوُف ظتا ذُّر

ػت« :في ػػى قىئمػ ػىن
كك ػػرلكّ :يع ػػارض الض ػػرورتني يم ػػا ذُّ ػػر تعار ُ ػػهما إذا قل ػ ى

()ٙ
رجػ (٘)
ػت مػرتدداً بػػين أف ترفػ «قىئمػىن» مػ بقائػػو يف مّانػػو اػُ ً فتقػ ٌ ـ
لمػػى كطػ ى
ػل» ٌ
ه

الصف علا الم ص ؼ م بقائها على ت عييها -كهرا اليق ّدـ ،الؼ األاَ ال يك ف
بح ػ و
ػىؿ -كب ػػين أف تطص ػػب ح ػػىالن م ػػن الطك ػػرة -وىػػَ ،ػػالؼ األاػػَ أيض ػاً؛ أل ّف أا ػػَ

()ٚ
جىئا يف ّالمهم( )ٛظتا جا منهم يو-
ااح ها اليعريف كه علا قلٌت جا وق ُ و ه

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()ٚ
()ٛ

ػب يف ْ ػ ٍرت وؿتػػَه قػػدار ع ػ ٍ
ني يُنظػػر مػػن ،اللػػو والَحَح ػ  :الػػنُخ باليػػد مػػن ش ػ ّدة الػػبد تػػاج العػػروس
الَاَاػ َ :قػ ٌ

(وح واص)
عند جاؿ :تدعي
الايادة من جاؿ
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :ثليها
ينظػ ػػر :الّيػ ػػاب ٕ ،ٕٕٔ:واظتقيضػ ػػب ٗ ،ٜٕٔ:واطتص ػ ػػائص ٕ ،ٛ٘:ٖ ،ٕٕٗ:واليص ػ ػري ٔ ،٘ٛٗ:وقت ػ ػ اعتَام ػ ػ
ٕٗٔ:
يف أ و ب و ج :إذا
يف أ و ب و ج :وىي

الع ارة يف د :وىذا اظتيقػ ّدـ ال يّػَف ٍػاؿ ومػن أف تنصػ و حػاالً مػن النّػرة وىػَ ػرورة ،أل ّف أاػَ اػاح ها اليعريػف،
مجيئها من النّرة رورة وىَ على قلّيو جائا يف ّالمهم
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ػت األاػ َػَ
ػت المسػػأل علػػا الحػػىؿ ,فطصػ ى
يػػو -حملػ ى
ػبت ,وإّفتػػا أ،ػ َ
ػذت بػػاألقرب وترّػ َ
اآل،ر رأْاً(ٔ)
َ
أحسن الق ني(ٖ)؛ أل ّف اضتاؿ مػن
اضتمَ
قاؿ «ابن إياز»(ٕ) :أبَ الُي
ّ
َ
يسمي ىذا َ
من النّرة ق ي ٌ وتقدٔف الصُ على اظتَاَؼ أق ُ ُ مَ على أحسنهما
ومػػن أمثليػػو ّمػػا يف «األش ػ اه»(ٗ) عػػن «اطتصػػائص»(٘)« :مػػا ق ػاـ إال زيػػداً أح ػ ٌد»()ٙ

أح ٌد»()ٙ
ػت
ت د،ل َ
عت َف جتد ق لو ما ت دلو منو وإف نصػ َ
عدلت إُف النصب؛ ألنّك إف ر َ
َ
ػت حتػػت تقػػدٔف اظتسػػيث علػػى مػػا اْػػيُث منػػو [ٔٛٙب] وىػػذا وإف ّػػاف لػػي يف قػ ّػَة
د،لػ َ
تػػا،ريه( )ٚعنػػو قػػد جػػا علػػى ّػػَ حػ ٍ
مػػَ( )ٛعليػػو
ػاؿ ػػاعرؼ ذلػػك أاػالً يف العربيػ
ّ
ذريه( )ٜانيهى
ومنها :قاؿ «ابن يعيش»(ٓٔ) :إّفتا امين العطف على معمَِف عاملني ؼتيلُني(ٔٔ)
ػب(ٕٔ) عنػػو ومػػا قػػاـ
عنػػد «اطتليػػَ» و«ْػػي َيو»; أل ّف حػػرؼ العطػػف ،لَػ ٌ
ػف عػػن العامػػَ نائػ ٌ
(ٔ)

(ٖ)
(ٗ)
(٘)

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
رجَ»
األش اه ٔ ٖٜٗ:وزاد يو :يف ؿتَ « يها قائماً ٌ

يف األش اه والُيضٕ :ٕٖٔٔ:الق ي ني
األش اه والنظائر ٖٜٔٗ:
اطتصائص ٕٖٔٔ:

()ٙ

ينظر :الّياب (بػاب مػا يقػدـ يػو اظتسػيث ) ٕ ،ٖٖ٘:واظتقيضػب (بػاب مػا ال كتػَز يػو ال ػدؿ) ٗ ،ٖٜ٘:واطتصػائص
ٕ ،ٖٕٛ:وٖ ،ٛ٘:واليصري ٔ ،ٖ٘٘:وقت اعتَام ٖٕٚٙ:
ّذا يف اطتصائص واألش اه والُيض ٕ ٕٔٔٗ:ويف أ وج :أ،ريه ويف ب :أ،به وىَ ،طا
يف اطتصائص واألش اه :حتمَ ويف الُيض :وازتَ
«عليو ذريه» يف ب :ذريه أوُف

(ٓٔ)
(ٔٔ)

شرح اظتُصَ ٖ ٕٚ ،ٕٙ:بيصرؼ ،واألش اه والنظائر ٖٜٔٗ:
«معمػػَِف عػػاملني ؼتيلُػػني» يف األش ػ اه :عػػاملني ينظػػر تُص ػػيَ اظتسػػال  :الّيػػاب ٔ ،ٙ٘ ،ٙٗ:واظتقيضػػب ٗ،ٜٔ٘:

(ٕ)

()ٚ
()ٛ
()ٜ

واألاػػَؿ يف الن ػػَ ٕ ،ٚ٘ ،ٚٓ:وشػػرح الّا ي ػ ٕ ،ٖٗٚ:وارتشػػاؼ الضػػرب ٗ ،ٕٓٔٗ:واليص ػري ٕ ،ٔٛٚ:وقت ػ
(ٕٔ)

اعتَام ٕ٘ٚٓ:
يف شرح اظتُصَ واألش اه :ونائب
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ال كتَز أف ييسلا على عم ٍػَ(ٔ) مػا(ٕ)

مقاـ ذريه هَ أ عف منو يف ْائر أبَاب العربي
َ
مػػا(ٕ) ال ييسػػلا عليػػو م ػا أقػػيم ىػػَ مقامػػو ػػنذا أقػػيم مقػػاـ الُعػػَ َف ييسػػلا(ٖ) علػػى عمػػَ
مترجَا قَعتم يف اظتثَػَ« :مػا ّ ُّػَ ْػَدا َ دت ٌػر وال بيضػا َ شػ م »(ٗ) علػى العطػف
اصتر لذا َف
ّ
َ
جر «بيضا َ» عطُاً على «ْػَدا َ» والعامػَ
ا
َ
جعل
حيث
يني
على عاملني ّما ىَ رأي الَّ
ّ
(٘)
مترجَن ػػو عل ػػى
يه ػػا «ّ ػ ّػَ» [ٖٔٛأ] ْ
ػب [ٖٜٔج] «ش ػ م ٕ» عل ػػى  ،ػػب «م ػػا» ب ػػَ ّ
ونص ػ َ
عطف اظتضاؼ وإبقا عملو

،الؼ األاَ عيف ّالعطف على عاملني()ٙ
نف قيَ :حذ و وإبقا عملو
ُ
ٌ
قيَ :أل ّف حذؼ اصتار جا يف ّالمهم وأنّو ؿتَ([ :)ٚمن الرجا]

وبلدةٍ لي [ ا]( )ٛأني ()ٜ
ُ
علن» ث ت جَاز حذ و يف االْيعماؿ وإف ّػاف قلػيالً وَف يث ػت يف
ويف القسم «أل ّ
االْػػيعماؿ العطػػف علػػى عػػاملني ّػػاف زتلػػو علػػى مػػا لػػو نظػػريٌ أوُف وىػػَ مػػن ق يػػَ أحسػػن
(ٔ)

زاد يف شرح اظتُصَ واألش اه :ابعراب

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

يف شرح اظتُصَ واألش اه :ا
يف شرح اظتُصَ واألش اهَ :ف كتا أف ييسلّا
ق ػػَؿ لع ػػامر ب ػػن ذى ػػَ ب ػػن عل ػ ب ػػن عّاب ػ ومعن ػػاه أنّػػو ال لتّ ػػم عل ػػى الش ػػي بظ ػػاىره ينظ ػػر :رته ػػرة أمث ػػاؿ الع ػػرب
ٕ ،ٕٛٚ:رقم ،ٜٔٙٙ :واظتسيقصى ٕ ،ٖٕٛ:رقم ،ٜٜٔٔ :وغتم األمثاؿ ٕ ،ٕٛٔ:رقم ٖٛٙٛ :وينظػر اليػذييَ
واليّميَ ٖٕٖٗ:

(٘)
()ٙ
()ٚ

زاد يف شرح اظتُصَ واألش اه :عطُاً
ِ
اصتار أوُف من زتلو على العطف على عاملني
زاد يف شرح اظتُصَ واألش اه :ل َم ّاف زتلو على ّ
«وأنو ؿتَ» يف أ وج :ولو ؿتَه

()ٛ
()ٜ

الايادة من شرح اظتُصَ واألش اه
ىػػَ مػػن رجػػا اصتػراد بػػن العػػَد وبعػػده :إال اليعػػا ري وإالّ العػػي ُ واليعػػا ري :رتػ «يَعُػػَر» ،وىػػَ ولػػد الظ يػ  ،وولػػد ال قػػرة
رب» بع ػػد ال ػَاو وعمله ػػا بع ػػد حذ ػػو وى ػػَ يف
الَحش ػػي والع ػػي  :ابب ػػَ اظتخ ػػالا بيا ػػها ش ػػقرة والش ػػاىد ح ػػذؼ « ّ

الّياب ٔ ،ٕٖٙ:وٕ ،ٖٕٕ:واظتقيضب ٗ ،ٗٔٗ:وغتال علب ٕ٘ٗ ،وابنصػاؼ ٔ ،ٕٛٔ:رقػم ،ٔٙٓ :وٖٕٗ
ط ج ػ ػػَدة م ػ ػػبوؾ ،وش ػ ػػرح اليس ػ ػػهيَ ٕ ،ٕٛٙ:ورا ػ ػػف اظت ػ ػػآف ٓ ،ٗٛرق ػ ػػم ،ٖ٘ٚ :والي ػ ػػذييَ واليّمي ػ ػػَ ٕٕٗٙ:
٘ ٕٕٚ:ٛ ٕٓٚ:واصتػ الػدآف ٗ ،ٔٙواظتقااػد الن َيػ ٕ ٖٖٜ:رقػم ،ٗٙٚ :واليصػري ٔ ،٘ٗٚ:رقػم ،ٜٗٔ:
وقت اعتَام ٖ ،ٕ٘ٙ:رقم ،ٛٛٙ :و،اان األدب ٓٔ ،ٔ٘:رقمٛٓٗ :
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الق ي ني(ٔ) ويشػهد لػو القيػاس أل ّف الُعػَ ظتػا ّػاف يّثػر يػو اضتػذؼ ومشػارّ (ٕ) اصتػار يف
ّ
يف َّنو عامالً جاز يو ما جاز يف الُعَ على ْ يَ الندرة انيهى

(ٔ)
(ٕ)

ّذا يف شرح اظتُصَ واألش اه ويف أ و ب و ج :القسمني
يف شرح اظتُصَ واألش اه :وشارّو
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اظتسال الثى ي عشرة

ػىلكؿ أي :اهم ػ عليػػو
إذا تعػػىرض أمػ ٌػر مجم ػ ه علي ػ كأمػ ٌػر مختلػ ه
ػف في ػ  ,فػ ٌ

ْلَّو أكلا من ْلَؾ اظتخيلف يو

مثػػىؿ ذلػػك :إذا ا ػػطر فػػي الشػػعر إلػػا قصػػر مم ػ كد أك م ػ ٌ مقص ػ ر(ٔ)

الكؿ أي :قصػ ػ ِر اظتم ػػدود أكل ػػا إلجم ػػىع الُ ػريقني
أي :ال ب ػػد م ػػن أح ػػدقتا فىرتك ػػىب ٌ
البصػريين كالكػ فيين علػػا جػ ازه ,كمطػ البصػريين الثػػى ي ّػػاف ْػػلَؾ اظتيُػػق عليػػو

أوُف

(ٔ)

ينظر اظتسال السابع من اظتقدمات ( ٖٙأ) ،والُرع الياْ من ّياب السماع (ٔ ٛأ)
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اظتسال الثىلث عشرة

لقَتػػو(ٔ) ولػػذلك ظتػ
إذا تعػػىرض المػػى لل ّػػم كالمقتضػػي لػػو قيػ ٌ ـ المػػى ّ
ّ
تاـ[ :-من السري ]
جناس ٌ
ظتّ شيخنا العالّم «ع د اظتلك العصامي» بقَلو -و يو ٌ
(ٕ)
شَقي إليّم ْيدي ّامَ
و ّده ِف جام ٌ مان ُ
لّن عرآف مػان ٌ للمقػ
ػيضي وضتّ ٍم مػان ُ
من ذلك مى كج في بو اإلمىل وىي ذتاني ٌ َّّف األلف م دل ً مػن(ٖ) يػا ٍ
يا ٍ ميطر ٍ ّػ«الُ » و «اعتدى» و «ىدى» و «اشرتى»
وَّّعا ختلُها اليا يف بعض اليصاريف ّالف «ملهى» وألف «ذاا»
كمى يع ػػى ,وىػػَ ذتانيػ أيضػاً منػػو الػرا ذػػريُ مّسػػَرةٍ يف اتصػػاعتا بػػاأللف ّإمػػا ق لهػػا أو
اش» و «ر ٍ
بعدىا ّػ« ر ٍ
رشاد» ػال تج ز(ٗ) إمىلت تقدنتاً للمان
زتار» و « ٕ
اشد» و « ٕ

كمن ذلك مى كجػ فيػ (٘) ػبو البطػىء مػن االْػم -كهػ مشػىب الحػرؼ

لاكمػ ( )ٙأي :االْػ ِم اظتشػابو لل ػرؼ
الحرؼ شػ هاً مػدنياً لػو منػو -كمطىػ ى مطػ  :مػن ال نػا
ي
لل رؼ ّذلك لإل ىف ى التي هي من خصػىئص اال ػم( )ٚمنعػو [ٔٛٚب] اظتقيضػي
اظتقيضي لل نا من مقيضاه( )ٛفىمتط البطىء تقدنتاً للمان

()ٜ

كمن ذلك المضىرع المؤك بىلط ف اظت اشرة آ،ره كج في

بو اإلعراب

(ٔ)

ىذه قاعدة من القَاعد الُقهيّ ينظر :اظتنثَر يف القَاعد ٔ ،ٖٗٛ:واألش اه والنظائر الُقهي للسيَ ي ٘ٔٔ
وال يياف اآلتياف ليسا يف د
يف أ :واده ويف ج :وحده
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :عن
يف أ و ب و ج وحيدر :كتَز
«ما وجد يو» عند جاؿ« :أي» وجد يو تراج اظتسال اطتامس من الُصَ األوؿ يف ّياب القياس ( ٔٔٚأ)

()ٙ
()ٚ

عند جاؿ :لاومها
ّذا يف د وعند جاؿ :األشتا والع ارة يف أ و ب و ج :اب ا َ اليت من ،صائص االْم
الع ارة يف د :منعت اظتقيضي من عملو
ّذا يف د وقد ْقطت من أ و ب و ج

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)

()ٛ
()ٜ
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اظتقيضي لػو -وىػَ مضػارعيو االْ َػم يمػا م ّػر -كمطىػ ى مطػ  :مػن ابعػراب الطػ يف التػي هػي

من خصىئص الفعىؿ(ٔ) ,ي تقدنتاً للمان (ٕ)

ػري ا ػػل ٍ ل ػ ػ
كم ػػن ذل ػػك ا ػػم الفىع ػػل إذا كجػ ػ ي ػػو ػػرط إعمىلػ ػ  ,يف َّن ػػو ذ ػ َ

«أؿ»(ٖ) -كه ػ االعتمػػىد علػػى اظتَاػػَؼ أو اظتخػػب عنػػو أو ذي اضتػػاؿ(ٗ) -كعىر ػ
كعىر ػ المػػى مػػن العمػػَ حينئػ ٍػذ مػػن تصػػغي ور ّ ػ« ػػَيرب»(٘) أك كصػ و
ػف لػػو قبػػل

العمل(ٜٔ٘[ ,)ٙج] امتط

[ٗٔٛأ] إعمىل لعرو و

()ٚ

وقد ظت بعضهم( )ٛعتذه القاعدة أيضاً قاؿ[ :من السري ]
ّ
ما
مثَ
اّرمَه
قالَا ال ٌف عاَفٌ ا ٌَ
يرتضي(ٓٔ)
قلت :ال ع ُّ يو قد()ٜ
ُ
قد()ٜ
تعارض اظتان واظتقيضي

(ٔ)

(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)

ػبد ترّّ ػػو ّػ ػ
ىػػذا تعليػػَ ْػػي َيو ينظػػر :الّيػػاب ٔ ،ٕٓ:والل ػػاب ٕ ،ٙٙ:وشػػرح اظتُصػػَ  ٔٓ:ٚوعلّ ػ بنائػػو عنػػد اظتػ ّ
«ستس ػ عشػػر» ،ونصػػره ابػػن مالػػك ينظػػر :اظتقيضػػب ٖ ،ٜٔ:وشػػرح اليسػػهيَ ٔ ،ٖٙ:واليػػذييَ واليّميػػَ ٔ،ٕٔٚ:
واليصري ٔ ،ٕ٘:وقت اعتَام ٘٘٘ٙ ،
مّاف « ي تقدنتاً للمان » يف د :أي م اشرهتا آ،ره

ألنو يعمَ مطلقاً
ٍ
مررت ٍ
ػارب أبػَه عمػراً وذي اضتػاؿ :جػا
ػارب أبػَه عمػراً واظتخػب عنػو :زيػ ٌد
برجَ
مثاؿ االعيماد على مَاَؼُ :
ٌ
زيد راّ اً أبَه رْاً
لعَ ما أ يّو ىَ الصَاب
يف أ و ب و ج :ريري و ّ

()ٙ

ال يقاؿ :ىذا ػارب عنيػف زيػداً وقػد أجػاز الّسػائي إعمالػو يف اليصػ ري والَاػف ق ػَ العمػَ وإّفتػا منعػو اصتمهػَر
أل ّف عمَ اْم الُاعَ تش يو لو بالُعَ ،واليص ري والَاف من ،صائص األشتا ينظػر :الّيػاب ٖ ،ٗٛٓ:واألاػَؿ
يف الن ػػَ ٖ ،ٕٙ:وشػػرح اظتُصػػَ  ،ٖٜٔوش ػػرح اليسػػهيَ ٖ ،ٚٗ:وارتشػػاؼ الضػػرب ٘ ،ٕٕٙٚ:واليص ػري ٕ،ٕٔ:
وقت اعتَام ٘ٛٔ:
«أو ذي اضتاؿ إعمالو لعرو و» ْقا من د

()ٛ

يف د :بعػػض األدبػػا والقائػػَ ىػػَ الُقيػػو ػتمػػد بػػن علػػي بػػن وىػػب بػػن مطي ػ بػػن أ الطاع ػ القشػػريي ،اظتيػػَىف ْػػن
ٕٓٚىػ ػ الشػػهري بػػابن دقيػػق العيػػد ينظػػر :ال ػَايف بالَ يػػات ٗ ،ٕٔٗ:وشػػذرات الػػذىب  ،ٖٔ:ٛو قػػات الشػػا عي
الّبى ٕٔٗ:ٜ

()ٜ
(ٓٔ)

يف الُيض -وىَ اظتَا ق للمصادر القدنت  :-قلت ظتا َف يّن ذا تقى
يف الُيض ٕ :ٕٔٔٙ:اّرمَه َؽ ما يرتضي

()ٚ
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وظتءلُو -لطف اهلل بو -يف اظتع (ٔ)[ :من الّامَ]
لَ ّما تالعب ْ ال راـ وّنت يف
الرقِ ِّي(ٖ) اظترتضى
أوج اظتعاِف يف ُّ
من ال راـ تقدمي يف ذا السنا(ٕ)
اظترتضى
َ
ُ
السنا(ٕ)
ْم اظتَان ِ رد أم ِر اظتقيضى
حّ َ

والنَف مهمل ويف ب :اظت

(ٔ)

يف أ :اظت

(ٕ)
(ٖ)

يف أ وج :لسنا
يف ب :الرقاه

وىذاف ال يياف ليسا يف د
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اظتسال الرابع عشرة
لعىلم كاح و
في الق لين و

وذلك ال،يالؼ نظره وت يني ّػَ(ٔ) يف ٍ
آف مػن مراتػب النظػر وقػد قػاؿ «عمػر» 
يف مسػػال ٍ قضػػى يهػػا اني ػاً خبػػالؼ قضػػائو يهػػا أوالً« :ذاؾ علػػى مػػا قضػػينا وىػػذا علػػى مػػا
نقضي»(ٕ)

ػىلم فػػي مسػػأل و
قػػىؿ(ٖ) «ابػػن ج ػ » فػػي «الخصػػىئص»(ٗ)  :إذا كرد عػػن عػ و

ػَؿ اآلخػػر معل ػالن -
ق ػ الف(٘) فػػإف كػػىف أح ػ همى مر ػالن ذػػري مقيّػ ٍػد بالػػدليَ كالقػ ُ
()ٛ
األنسب :مقيػداً بػو( -)ٙأيخػر بىلمعلػل لقيػاـ حجيػو كتيػرؾ( )ٚالمر ػل لضػعُو بعػدـ
بعدـ( )ٛقيامها

كق ؿ « يب ي » في غير م

ٍُ من ّيابو( )ٜفي التىء الَُقيػ من «بطػت»

«بطت» ك «أخت» :إ ٌ ى للتأ يث وما علّلو

(ٓٔ)

كقػىؿ رتلػ ٌ حاليػ ٌ بن ػمار «قػػد» أو معطَ ػ ٌ بين ػايَ اظتا ػػي من ػال اظتصػػدر أو مػػن
عطف الُعَ على االْم(ٔ)
(ٔ)
(ٕ)

(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()ٚ
()ٛ
()ٜ
(ٓٔ)

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :ي ني َّ لعلهاّ :الً ودتاـ الع ارة يف د :وت ني َّ يف مرة من مرات النظر
أ،رج ػػو ع ػػد ال ػػرزاؽ واب ػػن أ َش ػػي وال ػػدا ِرِم ُّي وال ػػد َارقُطِْ ّ والَػْيػ َه ِق ػ ُّػي ينظ ػػر :تلخ ػػيص اضت ػػري ٗ ٖٗٚ:وّنػ ػػا العم ػػاؿ
ٔٔ ٕٙ:رقػػم ٖٓٗٛٔ :ينظػػر تُصػػيَ اظتسػػال عنػػد األا ػَليني :ابحّػػاـ لآمػػدي ٗ ،ٕٕٗ:واحملصػػَؿ ٘،ٖٜٔ:
واب اج ٖ ،ٕٕٓ:والي ري شرح الي رير ٖٜ٘٘:ٛ
ْقطت من أ ويف ب :وقاؿ
اطتصػ ػػائص (بػ ػػاب يف اللُظػ ػػني علػ ػػى اظتع ػ ػ الَاحػ ػػد يػ ػػرداف عػ ػػن العػ ػػاَف ميضػ ػػادين) ٔ ٕٓٓ:عنػ ػػد جػ ػػاؿ :يف بعػ ػػض
اطتصائص
زاد يف د :اّثر
ما بني معرت يني لي يف د
يياوؿ
عند جاؿ :تءوؿ ويف اطتصائص :ووجب م ذلك أف ّ
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :بعد
الّياب ٖٖٔٚ:ٗ ٖٕٙ:
ينظر :العلَ ٘٘
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في «بىب مى ال يطصرؼ»(ٕ) [يف [ٔٗٔد] ّيابو اظتذَّر :إ ٌ ػى](ٖ) أي  :تا َىػا

ليست للتأ يث

ػىكن كتػىء التأ يػث فػي
ا،يلف ّالماه كعلٌل أي :الثػآف بأ ٌف مػى(ٗ) قبل ػى
ه
ال اح ال يك ف مى قبل ى ىكطىن إالٌ أف يكػ ف أي :مػا ق لهػا ألفػىن ك ػ«فتػىة» -مػن

الُيَة» رت مّارـ األ،ػالؽ -ك «قطىة»  :بالقػاؼ والنػَف العػَد اظتعػروؼ وبينػو وبػني مػا
« ّ
(٘)
ق لو اصتناس اظتص ّ ف مثلُو يف اضتديثُ « :مث َّْف»
ك«حص ػػىة»؛ وذل ػػك أل ّف األل ػػف اللينػ ػ ال نتّ ػػن يه ػػا ذ ػػريُ الس ػػَّف كالب ػػىقي ؽت ػػا

ييصَ( )ٙبو اليػا كل مفت حُ مػا ق لهػا ك ػ«رطىبػ ٍ» -بضػ ٍم ُػي ٍ أو ػي ٍ س ٍ
ػَّف( -)ٚك
ٌ
يى
ً
و
سىب و»ّ :ث ِري العلم ومعر ِ النَ َسب
«عطىبى ٍ» -بّس ٍر ُي ٍ  -ك «عالٌم » ك « ٌ
بطت»( )ٜك « و
يت رجالن بػ« و
أخت»
قىؿ يف «باب ما ال ينصرؼ»( :)ٛفل ٌم ى
(ٔ)

الع ػػارة يف د :قػػاؿ :مصػػدر عػ القػػَؿ معطػػَؼ علػػى قَلػػو ويف اضتػػديث إ ّف اهلل يّػػره إ ػػاع اظتػػاؿ ،وقيػػَ وقػػاؿ ،وىػػَ
أحسن من َّنو ما ياً مناالً منال اظتصدر ،معطَ اً عليو ،أو من عطف الُعَ على االْم
الّياب ٖٕٕٔ:

(ٖ)
(ٗ)
(٘)

ّذا يف د وقد ْقا ما بني معَّ يني من أ و ب و ج
ْقطت من أ و ب و ج
يف أ :ويف ج :مث أ،رجو السي من حديث ع د اهلل بن عمر قاؿ « :ذَ ََّر عمر بػن اطتطػاب لرْػَؿ اهلل -اػلى اهلل

(ٕ)

عليو وْلم -أنػو تُصػيُو اصتنابػ ُ مػن الليػَ قػاؿ رْػَؿ اهلل -اػلى اهلل عليػو وْػلم : -تَ ػا ،واذسػَ ذَ َّػرؾ  ،مث َّْف»

ػَؿ اهلل -
ينظػر :جػػام األاػَؿ  ٖٜٓ:ٚرقػػم ٖ٘ٗٛ :والرتمػػذي وأبػَ داود مػػن حػػديث ػروة بػػن نَ ػػَ :أنػو أَتػػى رْػ َ
ػت إُف ِراشػي قػاؿ لػو « :اقػرأ  :ﭽ ﭑ ﭮ
الى اهلل عليو وْلم : -قػاؿ  :يػا رْػَؿ اهلل َ ،علِّمػ شػيئاً ،أقَلُػو إذا أ ََوي ُ
()ٙ

ﭯ ﭰ ﭼ مث َّْف ،نعا بَرا ة من الشرؾ» ينظر :جام األاَؿ ٗ ٕٙٗ:رقمٕٕٕ٘ :
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :ميصَ وْقطت «ؽتا» وقَلو «العَد اظتعروؼ ...وال اقي» ْقا من د

()ٚ

«أو ي سَّف» لي يف د

()ٛ

قاؿ ْي َيو يف الّيػاب ٖ :ٕٕٔ:وإف شتّيػت رجػالً ب ػ «بنػت» أو «أ،ػت» اػر يو ،ألنّػك بنيػت االْػم علػى ىػذه اليػا ،

وأضتقيهػػا ب نػػا الثال ػ ّ ،مػػا أضتقػَا « َْػْنَيَ » باألربعػ  ،ولػػَ ّانػػت ّاعتػػا ظتػػا أْػػّنَا اضتػػرؼ الػػذي ق لهػػا ،نّفتػػا ىػػذه اليػػا

ػرت لػك ،وإّفتػا ىػذه زيػادة
يها ّيا «عُريػت» ،ولػَ ّانػت ّػالف اليانيػث َف ينصػرؼ يف النّػرة وليسػت ّاعتػا ظتػا ذّ ُ

()ٜ

يف االْم ب عليها وانصرؼ يف اظتعر
يف النسخ :بنت
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(ٔ)
ػيقَ بػػاظتن ّأمػػا إذا
لصػػرفت أي :اللُ ػ َ اظتسػ ّػمى؛ ألنػّػو لػػي يػػو إالّ العلمي ػ وىػػي ال تسػ ّ
ػث يمنػ ػ ػ جػ ػ ػَازاً؛ للعلميػ ػ ػ والياني ػ ػػث اظتعن ػ ػػَي وى ػ ػػَ ال ػ ػػي ْ ػ ػػاّن الَْ ػ ػػا
ُشتّػ ػػي ب ػ ػػو مءنّػ ػ ٌ
ّػ«ىند»(ٕ)

قىؿ «ابن جطي»(ٖ) يف «اطتصائص» فمرهبي [ٔٛٛب] الثػى ي(ٗ) مػن قَلػو(٘)

قَلو(٘) لياييده( )ٙلو بالدليَ( )ٚكق ل « :إ ٌ ى للتأ يث» محم هؿ علا التجػ ٌ ز :تػرؾ
التج ٌ ز :ترؾ اليثّت( )ٛيف اليع ري م القدرة عليو

وذل ػ ػػك ل ٌ ػ ػػى( )ٜال ت جػ ػ ػ ف ػ ػػي الكلمػ ػ ػ إالٌ ف ػ ػػي ح ػ ػػىؿ التأ ي ػ ػػث ظت ػ ػػدلَعتا

كيرهو(ٓٔ) اليا برهىب  :بذىاب حاؿ اليانيث لػ«ابن» و «أخ»(ٔٔ) ال مر ُاده أ ٌ ى في
ػل كتػػىء « ًع ٍف ًريػػت» :بّسػػر ّأولػػو و الثػػو
فس ػ ى زائ ػ ةه للتأ يػػثٜٔ٘[ ,ج] بػػل ىػػي أصػ ه
ِ
اظتهمليني
وَّْف الُا اني ً وبعد الرا حتييّ ُ َُقيّ ٌ
ك« ىملى يك ت» بُي أوليو وَّْف الثو(ٕٔ)

اظتنُي من زيادتو اليا
وىذاف مثاالف للممثَ ما ِّ

(ٖٔ)

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

ّذا يف د وقد ْقطت من أ و ب و ج
الع ارة يف د :يمين للعلمي واليانيث اظتعنَي
اطتصائص ٕٔٓٓ:
،ب «مذى و»

(٘)
()ٙ
()ٚ
()ٛ
()ٜ
(ٓٔ)
(ٔٔ)

يف الُيض ٕ :ٖٔٔٓ:قَليو
ّذا يف الُيض ٕ ٖٔٔٓ:ويف أ و ب و ج :لنابيده
الع ارة يف د :مذى و الثآف يف اليا اظتذَّرة يهما
مر تعريُو يف مسالك العلّ اظتسال األوُف والثاني أنّو :ترؾ اليثّت يف
مر وقد ّ
زاد يف أ و ب و جّ :ما ولعلهاّ :ما ّ
اليع ري م القدرة عليو
يف أ و ب و ج :أعا
يف أ بي ييّ و َقيّ ويف ج :ومذىب وعند جاؿ :وتذىب
يف د :ويذىب اليانيث بذىابو حاؿ اليانيث ّما إذا شتي بو مذّر

(ٕٔ)

يف د :وملَّت بَزف « َػ َعلُ َْت»

(ٖٔ)

«للممثَ ما اظتنُي من زيادتو اليا » ّذا يف د ويف أ و ب و ج :لليمثيَ بو ما اليا أالي ٌ
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بنت» و « ٍ
فإ ٌ ى :تا « ٍ
أخ» ك «ابنٍ»؛ إذ أصل مى(ٔ) «أى ىخػ ه »
أ،ت» ب يؿ الـ « و
َ

«أى ىخ ه » ك «بىػطىػ ه » ُ ,ذ ت الالـ وعُ َّض منها اليا (ٕ)
كإف لػػم ييعلػػل كاحػ ه (ٖ) مط مػػى ,بػػَ أُرْػػال يظػػر -بال نػػا ل ػػري الُاعػػَ(ٗ) -إلػػا

اللي ػػق بمرهبػ ػ  :ػػذىب ذلػػك القائػ ِػَ مػػا كالج ػػرل -بػػاصتيم مػػن «اصتريػػاف» -عل ػػا

ِ
ػأكؿ اآلخػر :يُصػرؼ عػن [٘ٔٛأ] ظػاىره
ق ا يط  :قَاعده فييعتم مػا واػف بػذلك كييت ٌ

،روجو عن قَانني القائػَ ومذىِػو ّأمػا إذا
بَجو يص ّ بو الّالـ إف أمكن .ودليَ الصرؼ ُ
َف نتّن ُريّد
كق ؿ « يب ي »(٘)« :حتا» الطىصب للفعل .كق ل  :إ ٌ ى حرؼ جر.
فإ ٌ مى قَالف متطىفيىف؛ إذ ع امل ال مىء :ما يعمَ يها ال تبى ر الفعىؿ:

()ٚ
تيصَ( )ٙا فضالن عن أف تعمل في ى القَؿ با ّعا الناا
ؼتالف للقَاعػد جػداً
ٌ

()ٛ

()ٛ

جداً

كق ع ٌ «ْي َيو» الحركؼ الطىصب للفعل اظتضارع كلم يركر في ى «حتػا»,

«حتػ ػػا» ,فعيلػ ػػم بػ ػػرلك أف ُّ «أى ٍف» مضػ ػػمرةه عط ػ ػ ه بع ػ ػ «حتػ ػػا» نااػ ػ ٌ للمض ػػارع

(ٔ)
(ٕ)

عند جاؿ :أالها
ىذا السطراف ْقطا من د قاؿ ْي َيو يف الّياب ٖ :ٖٕٙ:و ّأما «بنػت» ننّػك تقػَؿ« :بَػنَػَي» مػن ق ػَ أف ىػذه اليػا
ألعػم شػ هَىا ػا اليانيػث ،لمػا حػذ َا
اليت ىػي لليانيػث ال تث ػت يف اب ػا ّمػا ال تث ػت يف اصتمػ باليػا وذلػك ّ
وّانت زيادة يف االْم ّياب « َْػْنَيَ » وتػا «عُريػت» ،وَف تّػن مضػمَم إُف االْػم ّاعتػا  ،يػدلّك علػى ذلػك ْػَّف

(ٖ)

عنػد جػػاؿ م ػ للمعلػػَـَ :ف يعلػَ واحػػداً أي :العػاَف قػػاؿ ابػن الطيػػب ٕ :ٖٖٔٔ:و «يعلػَ» بال نػػا للمُعػَؿ وكتػػَز

ما ق لها ،جعلناىا نال «ابن»

(ٗ)
(٘)
()ٙ
()ٚ
()ٛ

بناؤه للُاعَ
ما بني معرت يني لي يف د
الّياب ٖٔٙ:
لعَ ما أ يو ىَ الصَاب
يف أ و ب و ج :ميصَ ويف د :ييصَ و ّ
يف أ و ب و ج :ؼتالُاً
يف د :الثآف بعيد عن القَاعد جداً
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الجىرة َْا ٌ ّانت لليعليَ أـ للصريورة أـ
وإ مارىا بعدىا كمى تيضمر بع (ٔ) الالـ ٌ

لياّيد النُي أـ
مايد ًة

األوؿ ح (ٕ) قَلو تعاُف :ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭼ ( )3اظتراد باليعليَ يو(ٗ)
ّ
ػرض ال اع ػػث علي ػػو(٘)؛ الْ ػػي ال ذل ػػك يف أ عال ػػو -
ي ػػو(ٗ) إظه ػػار حّمػ ػ الُع ػػَ ال ال ػ ُ
نص ػػو
تع ػػاُف -يّ ػػَف قَل ػػوّ « :إع ػػا نااػ ػ » ي ػػو جت ػ ّػٌَز ْػ ػ ُو اظتالبسػ ػ ُ واه ػػاورة ػ ُػءّوؿ ب ػػذلك ُّ

الثآف()ٙ؛ لييُق الّالماف اظتنقَالف عنو

ص فػي أحػ همى علػا
كإف لم يمكن التأكيل ألحدقتا ا يرج لآ،ر فػإف ػ ه

الرج ع عن اآلخر -بُي اطتا ِ -
اظتقابَ ظتا رج إليػو علمطى( )ٚأ ٌػ اظترجػَعُ إليػو رأييػ ,
ح :بصػي اظتُعػَؿ مػن «اال ّػراح» بيشػديد اظتهملػ األوُف
رأيي ,
كاآلخر اظترجػَعُ عنػو مطهػ ىر ه
ى

ػرتوؾ ػال يُنسػب إليػو بعػد رجَعػػو
«ا يع ٌ
ػاؿ» مػن «الطػرح» قُل ػت تػاؤه ػا ً ( )ٛختُيُػاً أي :م ٌ
عنو

كإف لػ ػػم يػ ػػطص عػ ػػن الرجػ ػػَع عػ ػػن اآل،ػ ػػر بيحػ ػػث عػ ػػن تىريخ مػ ػػى ك عيمػ ػػل

()ٜ
كاآلخر(ٓٔ) ّاظتنسَخ مرج عه عط .
لسابقو
ّالناْخ
لَّنو
؛
بىلمتأ ٌخر
ي

كإف(ٔٔ) لم يعلم التىريخ كجو ى ٍبػ ير المرهبين يف دليلهما ّقَةً ودقّ ً

(ٔ)

كالفحص
ي

(ٔ)
(ٕ)

عند جاؿ ويف اطتصائص :م
عند جاؿ ويف اطتصائص :يف ؿتَ

(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ

()ٜ

الُي ٕ :
يف مثاؿ اآلي الّرنت
أي :على الُعَ
نصػػو
ّػػذا يف د ويف أ و ب و ج :ػػءوؿ بػػذلك نص ػ و أعػػا ناا ػ ولعلهػػا ّمػػا يف الُػػيض ٕ :ٖٔٔٗ:يػػءوؿ بػػذلك ّ
على ّأعا ذري ناا
عند جاؿُ :علم
ا ختُيُاً» لي يف د
يف أ وج :اؤه ا ويف ب :اؤه تا وقَلو« :من اال راح
يف أ و ب و ج :اظتيا،ر

(ٓٔ)
(ٔٔ)

يف ب :والقَؿ اآل،ر وعند جاؿ :واألوؿ
عند جاؿ ويف اطتصائص :نف

()ٚ
()ٛ
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وقًَة فإف كىف أح همى أق ل من اآل،ر يسو -بال نا
عن حىؿ الق لين عُاً ّ
(ٕ)
ػَب إلي ػػو
ػ
س
اظتن
ػر
ػ
ػ
خ
اآل
ػَؿ
ػ
ق
ال
ف
كأ
ػ
ػ
ب
ػن
ػ
ػ
ظ
لل
ى
ػى
ػ
ػ
س
إح
؛
ػ
ػ
ل
ق
ػ
ػ
أ
ػ
ػ
ي
إل
للمُع ػػَؿ
ٌ
ن
ٌ
َ

[ٜٔٛب] مرج عه عط

كإف تسىكيى :القَالف في الق ٌ ة أي :والضػعف كجو أف ييعتق أ ٌ مػى رأيػىف
ػرج أحػػدقتا كأ ٌف ال ػ اعي(ٖ) إل ػػا تسػػىكي مى عطػ ػ
ل ػ تعار ػػا عنػػده ومػػا قػػاـ لػػو مػ ِّ

البىحػ ػػث [ٜٔٙج] عط مػ ػػى حػ ػ َف ي ػػرج أح ػػدقتا(ٗ) عل ػػى مقابل ػػو هػ ػػي ال ذ ػػري(٘)
ّ
ُ
القىئل ب مى إلا أف اعتق كالن مط مى مساوياً ظتقابلو
اعث التي دعت
ال كاعي :ال َ ُ
ى
ككىف «أب الحسن ْعيد بن مسعدة الخفش األوْا» الذي ال ينصرؼ اللُ

عند اب الؽ إال إليو ّما تق ّدـ

يقػ لػ ذلػػك كثيػران وديانيػػو دتنعػو مػػن تػرجي مػػا َف يقػم لرج انػػو [ٕٗٔد] دليػ ٌػَ
حتا إ ٌف «أبى علي الُارْي» كػىف إذا عػرض لػ قػ هؿ عطػ يقػ ؿ :ال بػ ٌ مػن الطظػر

في التاام ( )ٙإيىه ح يُنسب إليػو[ل ٌف مراهبػ كثيػرةه وال يليامهػا ّلّهػا ليعار ػها ػال
()ٚ
بد من َت الياامو للقَؿ احملّي عنو ح ينسب إليو ]
()ٛ
مرةن بك ى ا مىن للفعػل
ككىف أب علي يق ؿ في «هي ىت»  :أ ى أفتي ٌ

(ٔ)

(ٕ)
ىيهات»
وم ْو ع  :اُّف إال أ ّعا ىنا م نيّ ٌ على الُي بنا َ « َ
ّػ« َ
اوِ» ع  :اّْت َ
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ

()ٚ
()ٛ

يف د :اظتذى ني النظر يف أقَاقتا وأش ّدقتا
ما بني معرت يني لي يف د
عند جاؿ ويف اطتصائص :الدواعي
زاد يف د :بذلك
يف د :ىي أنث بالنظر لقَلو
ّذا يف الُيض ٕ ٖٔٔٙ:وعنػد جػاؿ -وىػَ اظتَا ػق للخصػائص :-الاامػو وقَلػو« :حػ إ ّف أبػا علػي الُارْػي ّػاف
ػت عنػػد أ علػػي -رزتػػو
إذا عػػرض لػػو قػ ٌ
ػت إذا ألامػ ُ
ػَؿ عنػػو يقػػَؿ :ال بػ ّد مػػن النظػػر يف الياامػػو إيػػاه» يف اطتصػػائص :وّنػ ُ

اهلل -قَالً أل اضتسن شيئاً ال ب ّد للنظر من إلاامو إيّاه يقَؿ ِف :مذاىب أ اضتسن ّثريةٌ
ّذا يف د وقد ْقا ما بني معَّ يني من أ و ب و ج
«يف ىيهات» ْقطت من أ و ب و ج
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و «شػيافَ» كأفتػػي مػ ٌػرنة بك ػػى [ٔٛٙأ] ظرفػىن(ٖ) أي :يف «مػػرة» يّػَف الُي ػ إعرابيػ ً
وتق ّدـ عن «اظتثلث»(ٗ) جَاز نص ها على اظتصدر(٘)

ػت( )ٙلػ ػ«أبػػي عب ػ الل البصػػرم» ي م ػىن مػػن األيػػاـ :أ ػػى
قػػىؿ «أب ػ علػػي» قلػ ي

أعجػػو مػػن هػػرا الخػػىطر يف اظتػػذىب يف اضتّػػم فػػي حض ػ ره تػػىرةن كمغيب ػ أخػػرل:

كتري( )ٚيو ويف «تارة» ما جرى يف «مرة» من الظرؼ أو اظتصدر ()ٛ
ّ

القَؿ منػو(ٓٔ)
ف را(ُ )ٜ
ػرتدد مػن عطػ الل -تعػاُف -إالٌ
يػ ٌؿ علػا أ ٌػ أي :ال َ

اظتءدي للمطلَب
أ ٌ ال ب ٌ من جان و(ٔٔ) ىَ من تق يم الطظر يف الدليَ ِّ
ا ت ا كالـ «الخصىئص» ملخصىن :ماَ،ذاً ل عض مُادةٍ مرتوّاً بعضو(ٕٔ)
ُ

(ٔ)

الع ارة يف د :أنا أ ػيت م ّػرةً أي :لُظهػا ويف الّػالـ اْػيعارة مّنيػ يي عهػا اْػيعارة ختييليػ ال متُػى بياعػا علػى شػانك

(ٕ)

بَّعا أي :مرة اشتاً للُعَ
«ّصو إال أعا» لي يف د

(ٖ)
(ٗ)
(٘)

ودتاـ الع ارة عند جاؿ ويف اطتصائص :وأ يت مرة بَّعا ظر اً على قدر ما لتضرٓف يف اضتاؿ
اظتثلث ٕ ٖٔٙ:تراج ص ٖ٘ٔ
«وتق ّدـ عن اظتثلث جَاز نص ها على اظتصدر» لي يف د

()ٙ
()ٚ
()ٛ
()ٜ
(ٓٔ)

(ٔٔ)
(ٕٔ)

عند جاؿ :وقلت
يف أ وج :غترى
لػػي يف د قػػاؿ ابػػن الطيػػب يف الُػػيض ٕ : ٖٔٔٚ:وّػػالـ الشػػارح اػري يف أف ّػػالـ أ علػػي يف «مػػرة» الػػيت عػ :

تارة وؿتَىا وأعا تَّف عنده اْم عَ وتارة مصدراً وىذا ال قائَ بو وال مع لو
عند جاؿ ويف اطتصائص :وىذا
ػري :أنػػا أعجػػب
الصػَاب أ ّف ابشػػارة إُف حضػػَر اطتػػا ر وذيابػػو ودتػػاـ الع ػػارة يف اطتصػػائص :قلػ ُ
ػت أل ع ػػد اهلل ال صػ ّ
من ىذا اطتا ر يف حضَره تارةً وم يِو أ،رى وىذا ي ّدؿ على أنّو من عند اهلل قاؿ :نعم ىَ مػن عنػد اهلل إالّ أنّػو ال
ب ّد من تقدٔف النظر أال ترى أف حامداً ال ّقاؿ ال متطر لو
يف أ :جانيو
لي يف د
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اظتسال الخىمس ى عشرةى

فيمى ترجحت(ٔ) ب لغ قريش علا(ٕ) ل غيرهى من العرب(ٖ)
ٌ

ق ػػىؿ «لت ػػىي ب ػػن زي ػػاد الف ػ ٌػراء»(ٗ) -بُ ػػي الُ ػػا وتش ػػديد ال ػرا  :-كى ػػت الع ػػرب
اظتقاـ لل ع في كل و
كتحج البيت اضتراـ في الجىهلي -ىي ما
عىـ,
تح ي
ضر الم ىم َ
ٌ
ٌ
ق َ بعثيو  -كقريش يسمع ف(٘) جمي ( )ٙلغػىت العػرب ,الػَاردين إلػيهم لل ػع مػن

من أماّنهم فمى ا تحسط ه من لغىت م أيِ :
العرب تكلٌم ا ب  ,فصىركا بذلك اليي ِ
شػ اللغػػىت
أفصػ العػػرب؛ لػػرتّهم مػػا اْػػيق َه منهػػا كخلػػت( )ٚلغػػت م مػػن مستب ى

ي ىٍ

ى

ِ
ستىقبى ً اللفىظ :ما يع ّد منها ق ي اً
أي :ما اْيُ ش يها ي
كم ٍ
شػ ػ » ب ػػَزف «ال ّدحرج ػ » والش ػػني معجم ػ ٌ كه ػػي ف ػػي ل ػ ػ
م ػػن ذل ػػك« :ال ىك ٍش ىك ى

«ربيع ػ ى» ك «مضػ ىػر» -ق يليػػاف و «مضػػر» أبػػَ الق يلػ جػ ّد النػ ّ  -يجعل ػ ف بع ػ كػػىؼ
ً
ش» ىػذا
الخطىب منصَب ً أو غترورةً في ّاؼ المؤ ث يطىن معجم ً فيق ل ف« :رأيتيك ٍ
مثاؿ ضتاقها اظتنصَب

اصتمي

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()ٚ
()ٛ

ً
ً
ػرور والّػاؼ علػى أاػلها مّسػَرةٌ يف
ش» مث ُ
ش كعلػيك ٍ
ػررت بًك ٍ
ك«م ُ
ػاؿ ضتاقهػا اه َ
حىؿ
فمط م :من الق يليني اظتذَّرتني -واصتم باعي ار اظتع ( -)ٛمن يثبت ى [ ى
ّذا يف إْيان َؿ وعند جاؿ :رج ت
يف أ و ب و ج :عن
مر الّالـ يف تُضيلها يف ّياب السماع ،صَ االْيشهاد بّالـ العرب (ٔ ٙأ)
ينظر :الصاح ٖٖ وقد ّ
اظتاىر ٕٕٔٔ:
يف أ و ب و ج :يسيمعَف
ليست يف اظتاىر وقد ْقطت من حيدر
يف أ و ب و ج :لرتّهم وما اْيق َه منها ،لػت قػد جػا ت الػَاو ق ػَ «مػا» ولع ّػَ مػا أ يػو ىػَ الصػَاب والع ػارة
يف د :وما اْيق َه منها ترَّه ،خلت
ما بني معرت يني لي يف د
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ال قٍف فق  ,كه ال ر ,كمط م من يثبت ى](ٔ) في ال صل أيضىن ,كمط م -وىم
«بنػ ػػَ أْػ ػ ٍػد(ٕ)» ّمػ ػػا يف «الص ػ ػ اح»(ٖ) -مػ ػػن يجعل ػ ػػى مكػ ػػىف الكػ ػػىؼ :بػ ػػدالً منهػ ػػا

كيكسػػرهى أي :الشػػني [فػػي ال صػػل](ٗ) ,كيسػػكط ى فػػي ال قػػف؛ إعطػػا ً [ٜٓٔب]

لل ػػدؿ حّ ػ َػم اظت ػػدؿ من ػػو فيقػ ػ ؿ« :م ػػطش» ك «عل ػ ً
ػيش» بالش ػػني ػت ػػَ الّ ػػاؼ مّس ػػَرةً

[ٜٔٚج] واالً ْاّن ً وقُاً

سػ » بػَزف مػا ق لػو إالّ أ ّف السػني مهملػ
كمن ذلك اظتسي ش ِ اظتسػيق ِ « :ال ىك ٍس ىك ى
كهي في(٘) «ربيع ى» ك «مضر» أيضاً فيجعل ف( )ٙبع الكىؼ أك مكى ى ػى( :)ٚبػد َعتا

ى
بد َعتا في ،طاب المر ٌكر يطىن مهملػ ً علػا وزاف مػى تقػ ٌ ـ يف الشػني كقصػ كا بػرلك

الُرؽ بابعجاـ وابقتاؿ الفر ىؽ بيط مى :بني اظتخا ني واظتخا ات()ٛ
ِ
ِ
الع ٍطػ ىعطىػ » بػػَزف مػػا ق لػػو والعينػػاف مهمليػػاف والنػػَف
كمػػن ذلػػك اظتَاػػَؼ ػػا ذُّػػر « :ى

مّػػررةٌ كه ػي( )ٜفػػي ل ػ كثي ػ ور مػػن العػػرب فػػي لغ ػ «قػ و
ػيس» ك «تمػػيم» تجعػػل

(ٓٔ)

مُيَحهػػا:
ػَر اعتمػػاة أو َ
ال مػػاىة المب ػ كءى ب ػػى الّلم ػ ُ عيط ػىن ,فيق ل ػ ف فػػي «أ ٌػك» مّسػ َ
ع ًِ ك» ,كفي [ٔٛٚأ] «أى ٍ لى َم» « :ىع ٍسلى ىم»
«ى

(ٔ)

الايادة من جاؿ

(ٕ)

يف الُيض ٕ : ٔٔٗٓ:بنَ ْعد قاؿ ابن الطيب :وقاؿ الر ي :ناس ّثري من دتيم ومن أْد كتعلَف مّاف ّاؼ
اظتءنث يف الَقف شيناً ينظر :شرح الّا ي ٕٗ٘ٓ:
الص اح مادة (ّشيش) ٖ ٔٓٔٛ:وما بني معرت يني لي يف د
الايادة من جاؿ
ْقطت من أ و ب و ج
عند جاؿ ويف اظتاىر :كتعلَف
يف أ و ب و ج :ومّاعا
لعَ ما أ يّو ىَ الصَاب
يف أ و ب و ج :واظتخا يني وليست يف د و ّ

(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()ٚ
()ٛ
()ٜ
(ٓٔ)

يف أ و ب و ج :وىَ
ّذا يف اظتاىر ويف د :كعَ وعند جاؿ :كتعلَف
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وظػػاىر ىػػذا(ٔ) إذا بػُػدئ بلُػ األمػػر اظتػػذَّر ّأمػػا العطػػف مػػثالً ػػال وجػػَد عتػػا حػ
تُ دؿ نف ّاف ما ياً أو أمراً من «ابْالـ» ال رؽ لث َهتا بَّ ٍ
حاؿ
ّ
كفي «إذان» -وىي حرؼ جَ ٍ
اب وجاا ٍ ً « :-عران».

ػَؼ ػػا ذُّػػر« :ال ىفح ىفحػ » فػػي لغػ «هػريل» بػػأف يجعلػ ا(ٕ)
كمػػن ذلػػك اظتَاػ ِ
ي
ٍ ى
الحىء اظتهمل عيطىن ,ومنو قرا ة «ابن مسعَد» :ﭽ عَتَّ ﯓ ﯔ ﭼ(ٖ)

كم ػػن ذل ػػك« :الػ ػ ى ٍكم» ف ػػي لغػ ػ «ربيعػ ػ ى» كقػ ػ وـ(ٗ) م ػػن « ىك ٍلػ ػ و
و» يق لػ ػ ف:

« ً
عليكم» ك «بكم» بّسر الّاؼ حيث كىف قبل الكىؼ يىءه أك كسرة ٌُ

كمػػن ذلػػك« :ال ػ ى ٍهم» كعػػَ اعتػػا يف مػػَ ن الّػػاؼ ؽتػػا ق لَػػو فػػي لغ ػ «كلػ و
ػو»

فيق لػ ف« :مػػط ً م» ك «علػػي م»(٘) ك «بيػػط م»

()ٙ

يّسػػروف اعتػػا كإف لػػم يكػػن قبػػل

ال ىء يىءه كال كسرة ٌُ ّما يف «بين ِهم»

الع ٍج ىع ىجػ ػ » بعينػػني وجيمػػني بػػَزف مػػا ق لػػو م ػػن(« )ٚقيض ػػىع ى»,
كم ػػن ذل ػػك « :ى
يجعل ف اليػىء المشػ ٌ دة جيمػىن ,يق لػ ف فػي «تميمػي» نسػ ً ليمػيم« :تى ًمػ ٍي ًمج» بػاصتيم

ػتَ اليا

()ٛ
هريل» -
«
ك
,
»
ازف
َ
ى
بن
بكر
بن
ع
«
لغ
كمن ذلك« :اال تططىء»
ه
ي

(ٔ)

يف د :وظاىر أف ىذا

(ٕ)

«باف كتعلَا» عند جاؿ ويف اظتاىر :كتعلَف ويف د :باف ُكتعَ

(ٖ)

يَْف ٕٔ ٖ٘ :ينظر :احمليسب ٔ ،ٖٖٗ:وال ر احمليا أل حيّاف ٘ ،ٖٓٚ:والدر اظتصَف  ،ٜٗ٘:ٙومعجم
القرا ات ٗٗ٘ٙ:
يف اظتاىر :وىم قَـ
عن ػػد ج ػػاؿ ويف اظتاى ػػر :ع ػػنهم ق ػػاؿ اب ػػن الطي ػػب يف الُ ػػيض ٕ( : ٖٔٔٗ:وع ػػنهم) ّ ػػذا يف أاػ ػَلنا وى ػػَ األنس ػػب
باليعميم ويف نسخ الشارح بدلو (وعليهم) وّانّو تنَي ظتا ق َ اليا
وعند جاؿ :ن ئ ِهم
ّذا يف اظتاىر ويف أ و ب :ون ئنّهم والنَف األوُف مهمل ويف ج ذري وا
عند جاؿ ويف اظتاىر :يف

()ٛ

ا اظتلػػك رتػػاؿ الػػدين العصػػامي
يف أ و ب و ج :االْػػيقظا وزاد يهػػا :رأييُػػو [يف النسػػخ :رأْػػو] مض ػ َ اً بػػالقلم خب ػ ّ
باظتهمل بعػدىا َقيػ ٌ مّسػَرةٌ معجمػ ٌ قػاؿ ابػن الطيػب يف الُػيض ٕ ( : ٔٔٗٗ:االْػينطا ) ّانّػو «اْػيُعاؿ» مػن

(ٗ)
(٘)
()ٙ
()ٚ
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(ٔ)
ػيس» ك «ال صػ ػػىر» :أوالد «األوس» و
م ي ػػدأٌ  -ك «الى ٍزد» ب ػػالااي وت ػ ػػدؿ ْ ػػيناً ك «قػ ػ ه

ردت ضائلهم ءلف شتّييُو «ناىػ األبصػار بُضػَ
«اطتارج» وىَ علم
إْالمي عليهم وقد أ ُ
ّ
األنصار»
(ٖ)
(ٕ)
ػين الس ػػىكط
و،ػػب اظت يػػدأ  :بجعػػل ّػ ّػَ مػػن [ٖٗٔد] ىػػءال العػ ى

ػ ػىن إذا

جػػىكرت(ٗ) الطػػىء اظتهمل ػ كػ ػ«أ طػػا» -بػػالنَف بعػػد اعتمػػاة بػػدؿ العػػني -فػػي «أعطػػا»
وقرئ :إنّا أَنْطَْيػنَ َاؾ ال َّ َْػََر )٘(ورويت عن «أَُ » و «اضتسن» و «ابن مسعَد»

كمن ذلك« :ال ى تٍم» بالَُقي ( )ٙفػي لغػ أهػل الػيمن يجعػل( )ٚاظتػيّلّم مػنهم

()ٛ
ػتَ السني في «الطىس».
ا السين اظتهمل تىءن َقيّ ً كػ«الطىت» بالَُقي ّ
ػدر بػػَزف «الدحرجػ » فػػي
ش ٍط ى
كمػن ذلػػك« :ال ى
شػطى » بشػينني معجميػػني ونػَنني مص ٌ

لغ الػيمن ,بجعػل( )ٜأىلهػا الكػىؼ ػيطىن معجمػ ً مطلقػىنْ ,ػَا ٌ ّانػت ظتػذ ّّ ٍر أـ ذػريه

ش» أم :لبيك.
ش اللٌ هم لىبهػ ٍي ى
كػ«لىبهػ ٍي ى
«نطػػى» أي  :لػػب ىػػذا اللُ ػ

ويف الشػػرح أنّػػو رآه خبػػا «اصتمػػاؿ العصػػامي» مض ػ َ اً بػػالقلم باظتهمل ػ بعػػدىا َقي ػ

قلت :وىَ بعي ٌد عن اظتقصَد بَ ال مع لو؛ أل ّف ظاىره أنو يَجػد يف الّػالـ «نظػى» معجػم
مّسَرة نَف معجم
ُ

(ٔ)
(ٕ)

الظا وال وجَد لو
ليست يف د
لي يف د

(ٖ)
(ٗ)
(٘)

عند جاؿ :كتعلَف ويف اظتاىر :جتعَ
يف النسخ :جاوزت
الَّ رَ ٔ :ٔٓٛ :ف أجد من نس ها أل ّ وابن مسعَد وقد ر عت للن الى اهلل عليو وْلم وىذه القرا ة ومن
نس ت إليهم ليست يف د ينظر :ال ر احمليا أل حيّاف  ،ٕ٘ٓ:ٛوالدر اظتصَف ٔٔ ،ٕٔ٘:ومعجم القرا ات
ٖٓٔٙٔ:
قاؿ ابن الطيب يف الُيض ٕ : ٔٔٗٙ:طو يف الشرح بالَُقي وىي مادة مهمل واظتعروؼ مادة ومث باظتثلث
تامَ ينظر تعليق جاؿ يف الُيض
عند جاؿ ويف اظتاىر :جتعَ

()ٛ
()ٜ

واليذييَ واليّميَ ٖٚٔ:ٛ
عند جاؿ ويف اظتاىر :جتعَ

()ٙ
()ٚ
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الج ٍعبى ً» يري [ٜٔٔب] ذا
كمن العرب من يجعل الكىؼ جيمىن ,كػ« ى
اللُ  :الكعب ى ابدؿ [ٜٔٛج] الّاؼ جيماً(ٔ)

(ٔ)

زاد عند جاؿ :أورده ياقَت يف معجم األدبا
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اظتسال السىد

عشرة

وىي آ،ر مسائَ ىذا ال اب

في الترجي بين مرهو البصريين كالك فيين

يف «اليصري »(ٔ) ّأعػم حػد َا بعػد «ْػي َيو» و «الّسػائي» صػار النػاس مػن بعػدىم
بصرياً وَّ ياً

اتفق ػ ا أي :الن ػػاة علػػا أ ٌف البص ػريين أص ػ قيى ػىن مػػن الّػػَ يني؛ ل ٌ ػػم ال

ػالف للقيػاس أو االْ ِ
يلتفت ف إلا كل مسػم وع ,كال يقيسػ ف علػا الشػىذٌ اظتخ ِ
ػيعماؿ
ٌ

بػَ يقيصػروف علػى الػَارد يػػو(ٕ) قػا كالك فيػ ف أك ػ ركايػ ًُ مػن ال صػريني ظتػا تقػ ّدـ

يف الُروع يف «ّياب السماع»(ٖ)
ّ

قىؿ «ابن جطػي»(ٗ) :الك فيػ ف عالٌمػ ف :يػو شػذوذٌ؛ أل ّف [ٔٛٛأ] اػُ العاقػَ

ط رتعها بالَاو واليا والنَف أف ال ختييم باليا (٘)
اظتذ ّّر شر ُ
بأ عىر العرب مطٌلع ف علي ى(َ )ٙؽ ال صريني وال صريَف أجَد قياْاً

كقػػىؿ «أب ػ حيٌػػىف» فػػي «مسػػأل العطػػف علػػا الضػػمير المجػػركر مػػن غيػػر

إعػػىدة الجػػىر»( )ٚالػػذي منعػػو ال ص ػريَف وأجػػازه الَّ يػػَف :الػػرم(ٔ) ييختػػىر ج ػ ازه

لقع
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)

اليصري ٔ٘:
يف د :من ذلك
يف د :روي من ال صريني وأقَى ا العاً
قاؿ ابن ج بعد روايػ اطتػب الػذي يف ّيػاب السػماع :مػن َمث أى ُػَ الَّ ػ أعلػم بالشػعر مػن أىػَ ال صػرة اطتصػائص
ٖٔٛٚ:
قػػاؿ ابػػن الطيػػب ٕ( : ٔٔٗٛ:عالمػػَف)  :رت ػ «ع ػالّـ» ب ػػري ىػػا م ال ػ يف «عػػاَف» ّ ػ ﭽ ﭭ ﭢ ﭣ ﭼ [اظتائػػدة:
 ]ٜٔٓولػي رتػ «عالّمػ » باعتػا

()ٙ
()ٚ

أل ّف شػػرط مػػا كتمػ ىػػذا اصتمػ مػػن أواػاؼ اظتػػذّر جتػػرده مػن ىػػا اليانيػػث ّمػػا

قرروه وىذا أوُف من قَلو يف الشرح :إنّو شاذ بنا ً على أنّو رت «عالم » باعتا
ْقطت من ب
قاؿ ابن الطيب ٕ :ٜٔٔٗ:وىذا الّالـ الذي نقلو عن «أ حياف» أالو للشيخ «ابن مالك» يف ّي و
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(ٕ)
رده
في كالـ العرب ظمىن ك ثران وما جا ىّذا ال يُنظر صتانب من ّ

قػػىؿ «أبػػَ حيّػػاف»(ٖ) :كلسػػطى متعبه ػ ين بىتبػػىع مػػرهو البص ػريين ح ػ نقػػف

عنػده وإف(ٗ) َف يظهػر دليلػػو بػػل تُعّػدنا أف تبػ الػ ليل يػو نػػدور(٘) معػو مػ مػن ّػػاف

من الُريقني

لسي» في « رح
كقىؿ «ال
المفصل»  :الك في ف ل ػمع ا بيتػىن كاحػ ان
ٌ
ٌ
في  :يف ذلك ال يت ج از و
مخىلف لألص ؿ جعل ه بذلك ال يت أصالن كب بػ ا
يء
ه
ي
()ٛ
()ٚ
()ٙ
ػت
علي بخالؼ البصريين ي قَف األاَؿ ٍاعتا ولتملَف ما جػا يف ذلػك ال ي َ

على الشذوذ

األندلسي» :كممى افتخر بػ البصػري ف علػا الكػ فيين أ ٍف قػىل ا :حػن
قىؿ «
ّ

ػاش» ّ ػ«ّاتػ ٍ
معاشػ َػر ال ص ػريني -أخػػر اللغ ػ عػػن( )ٜىح ى ى ػ  :بُي ػػات رت ػ «حػ ٍػب» و
« َّي ٍ»(ٓٔ)
ََ
الضبىب :بّسر اظتعجم وختُيف اظتَحدتني رت « ب»

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()ٚ
()ٛ

يف أ و ب و ج :والذي
زاد عند جاؿ ّ :ثرياً
ال ر احمليا أل حيّاف ٖٜٔ٘:
لعَ الَاو زائدة
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :يدور
ْقطت من أ و ب و ج
ّذا يف د ويف أ وج :ييقَف ويف ب :بيقَف
«ما جا يف» ّذا يف د وقد ْقطت من أ و ب و ج

()ٜ
(ٓٔ)

عند جاؿ :من
«ّّاتب وّي » جا ت يف د بعد قَلو« :رت آَّ»
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كأى ىكلى ً -بَزف « َح ََ َش ٍ» رت «آّ ٍػَ» -اليرابيػ  :بي ييػ ٍ ػرا ٍ وبعػد األلػف مَحػدةٌ
ػروؼ ّالُػار أي :نا،ػذ(ٔ) مػن العػرب ْ ِ
ػّاف
ي يي ٌ مهمل ٌ رت «يَػ ْربُ ٍ
ػَع» حيػَا ٌف بػري مع ٌ
ال َادي
ً (ٕ)
ػف ؽتػدودةٌ
كأ تم -أيّها الَّ يػَف -تأخرك ى عن أى ىكلى الشػ اء -بّسػ ٍر واألل ُ

ىع ً :رت «بائ ٍ » أالو «بَػيَع » اعلّت اليا
أي :اظتشَي -كبى ى
ػامخ» يف «اظتصػ اح»(ٖ) :الّػػامخ بُػػي اظتػػيم
ال ىكػ ى ًاميخ :باظتعجمػ آ،ػ َػره رتػ «ّػ ٍ

ي وىَ الردي منو
معر ٌ
ب وىَ ما يُءتَ َدـ بو ويقاؿ لو :اظتُِّر ّ
ور ا ُّسرت ّ
واظتراد أنّّم تا،ػذوف الل ػ عػن اضتا ػرة أى ِػَ األْػَاؽ وأَ َّلَػ الشػَا (ٗ) وال عػبة ػم
لُساد ألسنيهم
ا يف األ،ػ ػػذ وأوق ػ ػ ُ يف االْػ ػػين اط والّػ ػػَيف أوْ ػ ػ ُ يف
اضتااػ ػػَ أ ّف ال صػ ػػري أ ػ ػ ُ
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)
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :الشَي
689

[ٜٜٔج]

الكتىب السىب
وىَ ،ادت الّياب

في بياف أح اؿ مستطبً هرا العلم ك مستخ ًرج
من ّالـ العرب إُف القَاعد اليت أْسها
في مسىئل [ٕٜٔب]

691

اظتسال الكلا

في ٌأكؿ من ك

الطح كالتصريف

ا ػػت ر(ٔ) بػػني الن ػاة أ ٌف أكؿ مػػن ك ػ الطح ػ «علػػي بػػن أبػػي طىلػػو»(ٕ)
ي
ٌ
ٌ

لػ«أبي ال د» ,وقد أ،رجو اظتصػنف مػن ٍ
ػرؽ ميعػددةٍ يف ّيابػو «األْػ اب اظترويػّ يف أاػَ
و العربي »
قػػىؿ «الفخػػر ال ػرازم» فػػي كتىب ػ «المحػػرر فػػي علػػم الطح ػ »(ٖ) :كر ػػم(ٗ)
ٌ

علي [ٗٗٔد] بن أ
« ٌ

كبىب اإلمىل .
ى

(٘)
ػىب اإل ػىف
الب»  لػ«أبي ال د» بػابني مػن أبَابػو  :ب ى

ثم صطٌف «أب ال د الدؤِف» :بضم الداؿ اظتهمل و ي اعتماة نسػ إُف ال ُػدئَِ
ٌ

من «ِّنان َ» بّسر اعتماة قالو اظتصنّف يف ّيابو «األنساب»()ٙ

بىب العطػف كبػىب الطعػت ,ثػم صػطٌف بػىب التعجػو كبػىب اال ػتف ىـ
[ٜٔٛأ] ى

ػازِآف» يف «ش ػػرح اظتُي ػػاح» :ق ػػاؿ «أب ػػَ ْ ػػعيد السػ ػريايف» يف ّي ػػاب «أ ،ػػار
وق ػػاؿ العالّمػ ػ «اليَػ ُْيَ ػ َ
الن ػػاة»(ْ :)ٚػػار أّثػػر الن ػػاة( )ٛعلػػى أ ّف «أبػػا األْػػَد» [ ّأوؿ مػػن رْػػم الن ػػَ]( )ٜواشتػػو

(ٔ)
(ٕ)

ويف أ و ب و ج :انيهى
زاد عند جاؿ :ر ي اهلل عنو

(ٖ)

نقػػَ قَلػػو أبػػَ حيّػػاف يف اليػػذّرة  ٜٙٛقػػاؿ أبػػَ حيػػاف يف واػػف الّيػػاب ْٔ :ٜٙػػلك يػػو ريق ػ ذري ػ بعيػػدة مػػن
مصطل أىَ اضتديث
عند جاؿ دوف واو
ىي عند جاؿ ويف اليذّرة ال أبَاب أوعتا :باب «إف»

()ٙ

لب الل اب مادة (الدؤِف) ٔ ٖٕٙ:رقمٕٔٙٙ :

()5

أ ،ار الن َيني ال صريني ٘ ٙبا،يصار
يف د :الناس

(ٗ)
(٘)

()ٛ
()ٜ

يف أ ،ار الن َيني ال صريني :ا،يلف الناس يف ّأوؿ من رْم الن َ :قاؿ قائلَف أبَ األَْد الدؤِف وقاؿ آ،روف

نصر بن عاام الدؤِف وقاؿ آ،روف ع د الرزتن بن ىرما ،وأّثر الناس على أ األَْد الدؤِف ينظر :اظتاىر
ٕ ٖٜ٘:ونشاة الن َ ٖٕ
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واشتو «ظاَف بػن عمػرو بػن ْػُياف» وّػاف مػن ْػّاف ال صػرة وؽتػن اػ ب عليػاً وشتػ قارئػاً
يقػرأ :ﭽ ﭼ ﭽ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ورْػَلِِوﭻ ﭼ (ٔ) بػػاصتر قػػاؿ :مػػا ظننػػت أحػػداً يرجػ إُف ىػػذا
ََ ُ

ىذا عمد إُف اْيخراج علم الن َ(ٕ)

وعػػن «أ بّػػر بػػن عيػػاش عػػن عااػػم»(ٖ)ّ :أوؿ مػػن اْػػيخرج العربي ػ «أبػػَ األْػػَد

ػاد بػػذلك ػػاىب ح ػ جػػا ه رجػ ٌػَ إليػػو قػػاؿ :تػػَيف أبانػػا وتػػرؾ بنػػَف
الػػدؤِف» وقػػد أمػػره زيػ ٌ
َ باب الُاعَ واظتُعَؿ(ٗ) وَف ياد عليو انيهى

أكؿ مػػن ك ػ علػػم الطح ػ أي :أبَابَػػو و ّ
كتطىبقػػت الركايػػىت علػػا أ ٌف ٌ
أْ ػ َ
ػي» وأنػّػو ُشتّػػي
قَاعػػده «أب ػ ال ػ د الػػدؤِف» كأ ٌػ أخػػره أي :بعض ػاً منػػو ٌأكالن عػػن «علػ ٌ
علي» لو وقد و
بػ«الن َ» لقَؿ « ّ

لو بعض ذلك :ان ُ ىذا الن َ يا «أبا األَْد»

كاتفقػ ا علػػا أ ٌف «معػػىذ بػػن مسػػلم ال ػ ٌػراء» :بُػػي اعتػػا وتشػػديد الػرا نسػ ل يػ

الثياب اعتروي ّ ،أوؿ من و

ٌأكؿ من ك

الثياب(٘)

التصريف.

يف «ب ي ػ الَع ػػاة»( )ٙللمص ػػنف ّ :ػػاف أب ػػَ مسػػلم م ػػءدب «ع ػػد اظتل ػػك» ق ػػد ط ػػن يف
لما أُحدث اليصريف أنّره قاؿ[ :من ال سيا]
يف الن َ ّ
ح تعا َا ّالـ الانع و ِ
الروـ
أ،ذىم للن َ يعج
قد ّاف
ُ
ّانّو زجػَ ال رباف وال َِـ
لست أ همو
لَ ّما
شتعت ّالماً
ُ
ُ
من اليق م يف تلك اصترا ي ِم
ؿتَىم واهلل يعصم
ّت
تر ُ
ُ
اجابو «معاذٌ» بقَلو[ :من السري ]
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

اليَب ٖ :ٜ
يراج الُرع اطتام من ّياب السماع
أ ،ار الن َيني ال صريني ٙٛ
يف ب :وبػػاب اظتُعػػَؿ والػػذي يف أ ،ػػار الن ػػَيني أ ّف أبػػا األْػػَد ىػػَ مػػن اْػػياذف مػػن زيػػاد واطتػػب يف اػ األعشػػى
ٜٔٔٙ:

(٘)
()ٙ

ال ي ٕ ،ٕٜٓ:وأن اه الرواة ٖٕٜٕ:
ال ي ٕ ٕٜٓ:رقمٕٓٓٙ :
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عاصتيَها

أمرد
َ

ح

ِ
ت
ش َ

إذا

ِ
أباجادىا
وَف حتسن
(ٔ)

يصدرىا من بعد إيرادىا
أقراف أ َادىا
َد على
ٌ

يت من يعر ها جاىالً
شتّ َ
ٍ
مسيصعب
ْه ََ منها َّ
[ٕٓٓج] ّ
ػءزىم أزاً»
وّػاف «أبػَ مسػلم» قػد جلػ إُف «معػػاذٕ» سػمعو يقػَؿّ :يػف تقػَؿ مػن «تػ ّ
يا

(ٕ)

الابيدي»(ٖ)
اعَ أ عَ قاؿ األبيات السابق ذّره « ُّ

ػت أ ّف ّأوؿ مػػن و ػ اليص ػريف «معػػاذٌ» ىػػذا ووق ػ يف «شػػرح القَاعػػد»
ومػػن ىنػػا ظتّ ػ ُ
لشػػيخنا «الّػػا يجي»(ٗ) أ ّف أوؿ مػػن و ػػعو «معػػاذ بػػن ج ػػَ»(٘) وىػػَ ،ط ػاٌ بػػال شػ ٍ
ػك وقػػد
ّ
ْاليُو عنو لم كت بشي ٍ انيهى
وىػػذا مػػن اظتصػػنّف ينػػايف( )ٙقَلػػو :واتُق ػَا إٍف ألنّػػو يف «ال ي ػ » يُػػءذف بػػا ّف النس ػ
ل ػ«معػ ٍ
ػاذ» إّفتػػا ىػػي تُلمػ منػػو ؽتػػا ذُّػػر ومػػا ىنػػا [ٖٜٔب] اػري ٌ يف نقػػَ اتُػػاقهم عليػػو وأنػّػو
منقَؿ ال ،الؼ يو ياملو
ٌ
ونتّن اصتم با ّف ما يف «ال ي » ّاف منو ّأوالً مث وقف على نقَ الَ اؽ يو نقلو
دتهر يف العربي بػ«أبي ال د الدؤِف»
تخرجّ :
ككىف «معاذٌ» ٌ

،لف(ٍ ، )ٚري يف تاْي العربي  -خمس ه:
ثم خلف «أبى ال د» ُ -

اظتَحػػدة ورابعػػو اظتهمل ػ وْػػَّف انيػػو
س ػ ي» :بُػػي ّأولػػو اظتهمل ػ و الثػػو ّ
أوعتػػم « ىع ٍطبى ى
النَف وعينو وْينو مهملياف بينهما نَ ٌف مَحدةٌ ابن َم ْعداف الفيػل :بّسػر الُػا وْػَّف

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)

يف الط قاتَ :د عال القرف من أ َادىا ويف ابن اهَ :د عليو َؽ أ َادىا يف ال ي َ :د عال أقراف أ َادىا
ْقطت من النسخ
قات الن َيني والل َيني ٕ٘ٔ ،رقم٘ٛ :
ػتمد بن ْليماف بن ْعد شيخ السيَ ي ولد  ٚٛٛوتَيف ٜٛٚىػ ب ي الَعاة ٔ ٔٔٚ:رقمٜٔٛ :
الذي يف شرح قَاعد ابعراب ٕ« :ٖٙ ٙمعاذ» دوف نس وأشار احملقق إُف زعم السيَ ي يف ال ي

()ٙ
()ٚ

يف ب :مناؼ
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :و،لف
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لقَتػو يف الن ػَ ُػي «ال يػ »(ٔ) َف يّػن ػيمن أ،ػذ عػن
الي يي أُ لق عليو تش يهاً لو بػو؛ ّ

«أ األَْد» الن َ أبرعُ منو

ك ػػانيهم «ميم ػ ػ هف» -بص ػػي [ٜٓٔأ] «مُعػ ػػَؿ» م ػػن «ال ػػيمن» :البّ ػ ػ  -القػ ػػرف:

بالقاؼ والنَف يف «ال ي » :أ،ذ الن َ عن «عن س » وقيَ :عن «أ األَْد»
عم ىر» بُي الي ييّ و ِّم اظتيم اليػابعي العػدوآف أ،ػذ الن ػَ
[ك الثهم «يحيا بن يى ي
(ٕ)
عن أ األَْد ]

كالراب واطتام ابطى «أبي ال د» «عطىء» ك «أب حرب»

(ٖ)

ػف هػػؤالء «عب ػ ي الل بػػن [أبػػي](ٗ) إ ػػحق اضتضػػرمي» -أذُػػَ اظتصػػنّف
ثػػم خلىػ ى

تررتي ػػو يف «ال يػ ػ » -ك «عيسػ ػػا ب ػػن عمػ ػػر» بض ػػم اظتهملػ ػ «الثقُ ػػي» ,ك «أبػ ػ عمػ ػػرك»:
[٘ٗٔد] بُي اظتهمل ويل ق بآ،ره و ٌاو ر عاً وجراً؛ رقاً بينو وبني «عمر»
وقد ظت بعض األدبا لذلك ومن أين أ،ذىا ال َّيََ ُ(٘) لو بقَلو[ :من اطتُيف]
ّ
ٍ
ٍ
يف اا ػػطالح الن ػػاة ق ػػَالً ورشت ػػا
إّفتػ ػػا ّػ ػػاف ػ ػػرب زيػ ػػد لعم ػ ػرو
أ ،ػ ػػذ ال ػ ػَاو م ػ ػػن ح ػ ػػرويف ظلم ػ ػػا
داود ق ػػاؿ :م ػػا زي ػػد عم ػػرو
أ ّف َ

القرا
«ابن العالء» :بُي اظتهمل أحد ّ
ثم خلى ىف م «الخليل بن أزتد الُراىيدي األزدي» ففىؽ كَدة ذىنػو واػُا ّػره

ّ-ما أشرنا إليو يما تق ّدـ( -)ٙمن ّػاف قبلػ مػن علمػا العربيػ كلػم ي ركػ أي :يصػَ

يصَ( )ٚظتّانيو يف ذلك أح ه بع ه
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)

ب ي الَعاة ٕٕٖٖ:
ّذا يف د وقد ْقا ما بني معَّ يني من أ و ب و ج
يف أ و ب و ج :اضتارث ويف د :حارث
الايادة من جاؿ
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :الّني

()ٙ
()ٚ

ما بني معرت يني لي يف د
«أي يصَ» ّذا يف د ويف أ و ب و ج :احيماؿ
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()ٚ

لت يف تررتيو ّأوؿ شرحي ظتنظَميت يف علم القا ي
وقد أ ُ

(ٔ)

اؽ األقرا َف بػ«أ عمرو بن العالء» .ثػم
أخر عن «عيسا بن عمر»
كتخرجَ :
ٌ
حصػلها مطػ فػي
أخر عط  :عن «اطتليَ» « ػيب ي » ,كجمػ العلػ ىـ التػي ا ػتفىدهىّ :

ػل
كتىبػ الػذي إذا أُ لػق يف علػم العربيػ ال ينصػرؼ إال إليػو فجػىء كتىبػ أحسػن َُ مػن كػ ٌ
و
صطٌف في أي :الن َِ إلا اآل ىف َف يُصن نظريه
كتىب [ٕٔٓج] ي
(ٕ)
ً
س ػىئي» فق ػ خ ػ ـ «أبػػى عمػػرك بػػن العػػالء» يف أ،ػػذ
ٌ
كأم ػى «علػ ّػي بػػن زتػػاةَ الك ى
ذلػػك منػػو ح ػ ان مػػن ػػب ى عشػػرىة ػػط ًُ لكطٌػ ػ بىختالط ػ (ٖ) ب ػأعراب َُ(ٗ) -بُػػي
اعتماة -البلٌ  :بُي اعتماة و م اظتَحدة وتشديد الالـ(٘)

علمػ ػ
فس ػ ي

()ٙ

واشػػي و عليػػو األمػػر فلػػرلك( )ٚاحت ػػىج إل ػػا قػ ػراءة «كت ػػىب

يب ي » علا «الخفش» الذي ىَ تلميذهْ :ي َيو أ،ذ عنو [م أنّػو أْ ّػن منػو ]( )ٛومػا

وما أ،ذ عن «اطتليَ» ليقر عنده الصَاب

ػت أظ ّػن بػا ّف لسػع َ العقػرب
ووق بينو وبني ْي َيو مناظرةٌ ب داد يف قػَؿ العػربّ« :ن ُ
ِ
الان َر نذا ىي ىي»
أقَى من لسع ّ
ّاف الّسائي يقَؿ :الصَاب نذا ىي إياىا
وْي َيو :نذا ىي ىي وّاف ذلك جل «لتػىي البمّػي» ولػو عنايػ ٌ ب ػ«الّسػائي»
ارْػػَ إُف الع ػػرب اظتسيشػ ِ
ػهد بّالمه ػػم وبػػر َلَهم(ٔ) مث حض ػػر اهل ػ وْ ػػاعتم عػػن اظتث ػػاؿ
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()ٚ
()ٛ

ىذا السطر لي يف د
لعلها :ا،ذ
ّذا يف اليذّرة وعند جاؿ :ال،يال و
يف أ و ب و ج :أعراب
قػػاؿ ابػػن الطيػػب ٕ ٔٔ٘ٛ:بعػػد مػػا نقػػَ ػ ا ابػػن ع ػالّف  :قالػػو يف الشػػرح تقليػػداً للمصػػنّف واظتعػػروؼ ػػم اعتمػػاة
أيضاً ّما يف القامَس وذريه
علي
يف أ و ب و جّ :
شك ّ
عند جاؿ ويف اليذّرة :ولذلك
زيادة من د
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اظتػػذَّر ّػػاف ّلّمػػا أتػَا علػػى احملػ ّػَ اظتػػذَّر َف يسػػيطيعَا الػػيلُ بػػو؛ ظتخالُيػػو(ٕ) أْػػلَ م مػػن
الُصاح بَ يقَلَف :اضتق ما يقَؿ «الّسػائي» مػن ذػري تلُػ ب ػ«إذا ىػي إياىػا» اْػيّاف
«ْي َيو» وقاؿ :أيّها الَزير ْاليُك إالّ ما اْينطقيَهم بػذلك؛ ػن ّف ألسػنيهم ال جتػري عليػو
قػػاؿ «الّسػػائي» :أاػػل اهلل الػػَزير إنػّػو أيْ :ػػي َيو ورد عليػػو [ٜٗٔب] مػػن بلػػده وا ػػداً
ارس»
نف ر َ
أيت أف ال ترده ،ائ اً امر لو بعشرة آالؼ درىم و،رج «ْي َيو» إُف « َ
كه م ذلػك أي :قرا تِػو علػى «األُ،ػش» إمػىـ الكػ فيين كمػى ظطٌػك برجػل

ي

الفراء» خترج عليو !
غالم « ٌ

ثم صىر الطىس بع ذلك أي :بعد «الّسائي» فػرقتين بصػريىن كك فيػىن ا ت ػا

ّالـ «الرازي»

(ٖ)

ػو» -باظتثلثػ ػ اظتهمل ػ ِ آ ،ػ َػره مَح ػػدةٌ [ٜٔٔأ] ب ػػَزف «جعُ ػػر» -ف ػػي
كق ػػىؿ «ثعل ػ ه
أمىلي (ٗ) :قىؿ «أب ال ًم ٍط ىؿ»(٘) -بّسر اظتيم وَّْف النَف :-أئم البصرة في الطح
ككالـ العرب ثالث أي :اعي ُار أئميهم(:)ٙ

«أب عمرك بن( )ٚالعالء» ,كه ٌأكؿ من ك

أب اب الطح مَا عها

ك «ي س بن و
حبيو» :بُي اظتهمل وّسر اظتَحدة األوُف
ي

ك «أب زي ٍُ ْعيد بػن ٍ
أوس ال صػىرم» روى عػن «أ عمػرو بػن العػال » كهػ

أكثق هؤالء الثال ِ كل م

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)

يف د :وقد ل هم
يف د :ظتخالُيهم
نقَ ىذا الّالـ دوف نس وزاد عليو الشيخ ،الد األزىري يف اليصري ٔ٘:
اظتاىر ٔٔ٘ٔ:
عيين بن ع د الرزتن اظتهل الل َي أ،ذ عن اطتليَ ّػاف حيّػاً ْػن ٓٔٚى ػ مػات بنيسػابَر ب يػ الَعػاة ٕٕٖٜ:
رقم ٔٛٛ٘ :ومعجم اظتءلُني ٕٙٓٓ:

()ٙ
()ٚ

أئميهم
يف د :أعياف أعينهم ولعلها :أعياف ّ
ْقطت من أ و ب و ج
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قػػاؿ «السػريايف»(ٔ)ّ :ػػاف «أبػػَ زيػػد» يقػػَؿّ :ػ ّػَ مػػا قػػاؿ «ْػػي َيو»« :أ،ػػبٓف الثقػ » انػػا

أ،بتُو بو

كأكثػ يػرهم ػػمىعىن مػػن فصػػحىء العػػرب ,ػػمعتي يق ػ ؿ(ٕ) :مػػى أق ػ ؿ قىلػػت
(ٖ)
جػ ػا -بض ػػميني رت ػ «عج ػػٍَز»-
الع ػػرب ,وأعػػاو إليهػػا الق ػػَؿ إالٌ إذا ػػمعتي م ػػن عي ي

«ه ػ از ىف» :الق يل ػ اظتعرو ػ بالُصػػاح ّمػػا قػػاؿ  ظتػػا ْػػئَ عػػن مايػػد [ٕٕٓج] صػػاحيو:
ّ
ٍ
ْعد»(ٗ)
أٓف من قر ٍ
ونشات يف ب
يش
«بيد ّ
ُ
ومػَر
ػب مُ ٌ
ػرؽ وم ٌ
ػَرب ُ
ػاس مرّ ٌ
وما أحسن قَؿ بعضهم مشػرياً عتػذه الق يلػ و يػو جن ٌ
بو(٘)[ :غتاو اطتُيف]
ينيمي
رب ظ ٍ لقييُو
للهَازن ْ
قاؿ :ما للهَا زن ()ٙ
قلت :ما أ قَ اعتَى
ُ
زن ()ٙ

كفػػي ركاي ػ أخػػرل عط ػ ( :)ٚعػػن أ زيػػد :إالٌ إذا ػػمعتي مػػن هػػؤالء :ق ائػ ِػَ
العرب الُص ا وبينهم بقَلو :بك ًر بن وائ ٍػَ كه از ىف(ٔ) بػن ْ ٍ
ػعد كبطػي ك و
ػالب كبطػي
ّ
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

ب ي الَعاة ٔ ٕ٘ٛ:عن أ ،ار الن َيني ال صريني ٖٜ
غتال علب ٕ ٖٚٗ:عن اظتاىر ٔٔ٘ٔ:
ْقطت من أ و ب و ج
ال أاػَ لػو ػػذا اللُػ

وقػػد أ،رجػو ابػػن ْػعد يف الط قػػات مرْػال بلُػ « :أنػػا أعػربّم أنػػا مػن قػريش ولسػآف لسػػاف

بػ ْػػعد بػن بّػػر» ينظػر :ػػيض القػػدير ٖ ٗٗ:رقػم ٕٜٙٙ :وأ،رجػػو العسػّري والرامهرمػػاي يف األمثػاؿ بلُػ « :يػػا
ن اهلل ما رأينا الذي ىػَ أ صػ منػك قػاؿ :ومػا نتنعػ وإفتػا أنػاؿ القػرآف بلسػآف لسػاف عػر م ػني وإٓف مػن قػريش
ونشػػات يف ب ػ ْ ػعد بػػن بّػػر» ينظػػرّ :نػػا العمػػاؿ  ٔٚٗ:ٙرقػػم ٕٔ٘ٗٚ :وأ،رجػػو الط ػبآف بلُ ػ  « :أنػػا الن ػ ال
ّذب أنا ابن ع د اظتطلب ،أنا أعرب العرب ،ولدت قريش ونشػات يف بػ ْػعد بػن بّػر ػاْف يػاتي الل ػن » ينظػر:
(٘)
()ٙ

ّنا العماؿ ٔٔ ٕٗٓ:رقم ٖٖٔٛٚ :وينظرّ :شف اطتُا ٔ ٕٓٓ:رقمٜٙٓ :
يف أ و ب و ج :ومَر
مػػن قَلػػو «ومػػا أحسػػن قػػَؿ بعضػػهم» لػػي يف د وال ييػػاف يف ّيػػاب الػػذ،رية يف أ ،ػػار اصتايػػرة القسػػم الراب ػ ٕٔ٘ٛ:

()ٚ

[ت  :حساف ع اس]
ليست عند جاؿ
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كبطػػي هػ و
ػالؿ ,أك إالّ إذا شتعيُػػو مػػن عىلي ػ السػػىفل أك شتعيُػػو مػػن(ٕ) ػػىفل العىلي ػ :
باظتهملػ والي ييػ مػػا ػػَؽ ؾتػ ٍػد إُف أرض هتامػ َ وإُف مػػا ورا َ مّػ َ ومػػا واالىػػا والنسػ إليهػػا
«عاِف» و«علَي» على ذري قياس ّما يف «الص اح»(ٖ)
و «السا ل » ما ناؿ عن ٍ
ؾتد من أرض هتام َ وإُف ما ورا مّ َ وما واالىا

(ٗ)

ػدؿ علػى
كإال ُّ أي :وإف َف(٘) أشت ؽتن ذُّر لم أقل قىلت العرب وذلػك منػو ي ّ
مايد( )ٙالض ا وّماؿ الي ّري

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

«بّر وىَازف» ّذا يف س وـ وعند جاؿ :بّر بػن ىػَازف ويف أ و ب و ج مّػاف «ىػَازف» :ىػَازاف وىػَ ،طػا
وىَ َى ََا ِزف بن ْعد بن منصَر بن ِعّ ِرم َ بن ،ص َُ َ ب ِن قي ِ َعْيالف ينظر :تاج العروس مادة (ىاف)
ّذا يف حيدر وليست عند جاؿ
الص اح مادة (علَ) ٕٖٗٙ:ٙ
من قَلو «والنس إليها عاِف » لي يف د ينظر :معجم ال لداف ،مادة (العالي )ٚٔ:ٗ ،

(٘)
()ٙ

يف د :ال
زاد يف د :االحيياط و
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اظتسال الثى ي

و
لشيء من مسىئل هرا العلػم أي :الن ػَ المرتقػي يػو عػن
رط المستطب

وْلّم لو
[ٔٗٙد] رتب التقلي ّاظتصنّف ننّو ادعى االجيهاد يف الُن ُ
(ٖ)
واليقليد األ،ذ بقَؿ ال ري من ذري(ٕ) عل ٍم بدليلو

(ٔ)

أف يكػ ػ ف عىلمػ ػىن بلغػ ػ الع ػػرب َ ,ػػَعاهتا وأو ػػاعها محيطػ ػىن بكالم ػػى يف
ػتاوراهتا وػتا راهتا وؼتا اهتػا مطٌلعىن علا ثرهػى  -ػد اظتنظػَـ -ك ظم ػى أيِ :
منظَمهػا

كيكفي في معر ذلك اآلف الرج ع(ٗ) إلا ال يكتيو المؤلٌف في اللغػىت ,واظتءلُّػ يف
يف األبني ػ (٘) ّ ػ ػ«األ ع ػػاؿ» ل ػ ػ«اب ػػن ال ُقَ ي ػ » و ل ػ ػ«اب ػػن َ ِري ػ ٍ
ػف» ,و «ديػ ػَ ِاف األدب» للُ ػػارا ك
ّ
«أبطي ػ ػ المص ػ ػػىدر»( )ٙلػ ػ ػ«ال يهقػ ػػي» كإلػ ػػا الػ ػ ػ كاكين الجىمعػ ػ ػ ل ػ ػػعىر الع ػ ػػرب,
ّػ«اصتمهرة»( )ٚوأمثاعتا

كشػػر و أف يك ػ ف خبي ػران عاظت ػاً بصػػح سػػب ذلػػك القػ ِ
ػَؿ اظتسػػينَ ِا منػػو اضتّػ ُػم
ٌ
()ٛ
إلػػي م أي :العػ ِ
ػعر م لهػ ه  :بػػالينَين علػػى اهػػاز العقلػػي أو
ػرب؛ لػػئال ي ػ خل علي ػ ػ ه
باب ا

األوؿ»ٜٔ٘[ .ب]
وتق ّدـ تعريف «اظتَلد» من الشعرا يف «الّياب ّ

ػَب إلػ ػػيهم َف يقلػ ػػو( )ٜأح ػ ػ ٌد
أك مصػ ػػط ع ٌُ :مَ ػ ػػَعٌ [ٕٜٔأ] عل ػػى العػ ػػرب منسػ ػ ٌ
منهم(ٓٔ)
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ

قاؿ يف حسن احملا رة ٔ :ٕٙٔ:وقد ّملت عندي اآلف آالت االجيهاد يف اظتط َع :اصتهاد
ّذا يف د وقد ْقطت من أ و ب و ج
ينظر :اليعريُات  ،٘ٛوالّليات ٖ٘ٓ ،واليَقيف ودْيَر العلما مادة (اليقليد)
قد ْقطت من أ و ب و ج
ّذا يف د ويف أ و ب و ج :االبيدا
«أبني اظتصادر» عند جاؿ :واألبني

()ٚ
()ٛ

أي :رتهرة أشعار العرب أل زيد القرشي
ّذا يف ح وحيدر وإْيان َؿ ويف س وـ -وىَ الذي ا،ياره جاؿ :-يدل

()ٜ
(ٓٔ)

ّذا يف د ويف أ و ب و ج :مثلو
ْقطت من ب ويف ج :يهم
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وأف يّػػَف عىلمػ ػىن بػػأح اؿ ال ػػركاة لػػذلك القػ ِ
ػَؿ اظتسػػينَ ِا منػػو؛ لػػيعلم المقبػ ػ ىؿ
ٌ

ركايتي

من غيره -علّ علمو باحَاعتم -كعاظتاً بإجمىع الطحىة ,ال ييحػ ث(ٔ) يف اه َمػ
علي ػػو م ػػنهم قػ ػ الن زائػ ػ ان علي ػػو خىرقػ ػىن لضرت ػػاع إذا قلط ػػى بىمتط ػػىع ذل ػػك اعي ػػداداً

(ٔ)

«ال لتدث» عند جاؿّ :يال [مترؽ وباطتالؼ ّيال] لتدث وما بني معَّ يني ْقا من حيدر

(ٕ)
(ٖ)

ّذا الع ارة يف د يف أ :عند أدبا إرتاع ويف ب :عند إرتاع ويف ج :عند أدا بنرتاع
مر
زاد يف دّ :ما ّ

اه َم ػ

بنرتاع(ٕ) أىَ األدب وىَ اظتخيار

(ٖ)
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اظتسال الثىلث

لػ ػ«ابػػن مىلػ و
ػك» فػػي الطح ػ طريق ػ ه أحػػد ها ػػلك ى ّائن ػ ً وْػػطاً بػػين طريقػػي

البصػ ػريين كالكػ ػ فيين ك ػػَدة ّػػره ف ػػإ ٌف م ػػرهو الكػ ػ فيين القي ػػىس عل ػػا الش ػػىذٌ
ِ
ػرهو البص ػريين [ٖٕٓج] اتٌبػػىعي التػػأكيالت البعي ػ ة التػػي
اظتخػػالف لالْػػيعماؿ كمػ ى
يخىلف ى(ٔ) الظىهر ,وال يقيسَف على الشاذّ بَ يَقَُنو على مَرده كابن مىلػك ييعلػم
بضػم الي ييػ مػن «ابعػالـ» -ب قػ ع ذلػك اضتّػ ِم الشػػاذِّ مػن غيػر حكػ وػم عليػ بقيػ وػىس

الَّيف كال و
صري ينجَ(ٖ) ؽتا ْلّو َّ مػن الق ليػني
ّما عَ
بتأكيل(ٕ) ّما عَ ال ُّ
ُّ
مػػن اضتيػػف واظتيػػَ بػػل يقػ ؿ مقيصػراً علػػى بيػ ِ
ػاف واػ ِػُو :إ ٌػ ػػىذ يف النثػػر أك ػػركرةه يف
َْ
َْ
الشعر كق ل في «التمييا» يف «اطتالا »(٘)[ :من الرجا]
(ٗ)

كالفعل ذك التصريف اران :قليالً

...................

ي بقى :بال نا للمُعَؿ قيَ :نُساً اب زي ٌد

كّػق ل في «م ٌ المقص ر»([ :)ٙمن الرجا]

.......كالعكس في ع ور يق

...................

أي :رورًة

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)

ّذا يف س وعند جاؿ، :الُها
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
ِ
الُعَ ذو اليصريف ناراً ُْ قا
اظتشهَرة بػ«األلُيّ » يف باب اليمييا:
عامَ اليمييا ق ّد ْـ مطلقاً و ُ
َ

()ٙ

ٍ
قاؿ يف باب اظتمدود واظتقصَر:
وقصر ذي اظتد ا طراراً غتم ٌ عليو والعّ ُ خب ْلف يق ُ
ينظر :شرح الّا ي الشا ي ٗ ٜٔٚ٘:واليصري ٕ٘ٓٗ:

ينظر :شرح الّا ي الشا ي ٕ ٚٚٗ:وشرح اليسهيَ ٕ ٖٜٛ:واليصري ٕٔٙٛ:
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قىؿ «ابن هشىـ» :كهره الطريق اليت ْػلّها مػن الطرائػق طريقػ ي المحققػين؛

عمػ ػػا ورا َ ذلػ ػػك كهػ ػػي أحسػ ػػن مػ ػػن
ظتػ ػػا يهػ ػػا مػ ػػن اب ،ػ ػػار ٍقيق ػ ػ اضتػ ػػاؿ والسػ ػػَّت ّ
علمت
الطريقين(ٔ)؛ ظتا يف َّ ؽتا
َ

(ٔ)

«أحسن من الطريقني» عند جاؿ :أحسن الطريقيني
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اظتسال الرابع

(ٔ)

قػ ػػىؿ «اب ػػن جػ ػ » فػ ػػي «الخصػ ػػىئص»(ٕ) إذا أ ٌداؾ القيػ ػػىس عل ػػى حّػ ػ ٍم إلػ ػػا

معت العرب ق طقػت فيػ  :يف
يء ٍُ :حّ ٍم مى -مايدةٌ للشياع -لعلّ ٍ جامعػ ثم
ى

و
،الؼ اضتّم الثابت بالقيػاس علا قيػىس غيػره :ذػري القيػاس
آخر
َ
ذلك اضتّم بشيء ى
ػت عليػ بقياْػك إلػا مػى هػم عليػ ؛ لػئال يّػَف منػك
اظتءدي لذلك اضتّم فػ ع مػى كط ى
ّ

قياْاً يف مقابل النص (ٖ)
ّ
ػض االجت ػىد
كهرا اضتّم يشب مػن «أصػ ؿ أدلػ الفقػ » اظت ػ ّ ىػَ عليهػا ق ي
عي» « :إذا
لل ّم اظتسينَا بو إذا بىف :ظهر الطص بخالف ومنو قَؿ إمامنا «الشا ّ
قلت قَالً وا اضتديث خبال و الطمَا بقَِف اصتدار و،ذوا باضتديث»(ٗ)
ُ
ّ
َ

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

ْقطت من أ و ب و ج
اطتصائص ٔ ٕٔ٘:من (باب يف تعارض السماع والقياس) وقد نقَ منو من ق َ
زاد عند جاؿ :انيهى
أ،رجو ال يهقي بالُاظ ؼتيلُ ذري ىذا اللُ ينظر مناقػب الشػا عي ٔ ٗٚٔ:ومػا بعػدىا وتػاريخ دمشػق ٖٔ٘ٛٛ:
وذّر ابن حجر روايات قَلو يف تَاِف الياْي ٘ٓٔ واشيهر لو :إذا اػ اضتػديث هػَ مػذى
األئم األربع
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وقػد روي ذلػك عػن

ائدة

ال ٌ:

نق ػػَ «ال ػػدر الارّش ػػي» يف «قَاع ػػده»(ٔ) ع ػػن بع ػػض اظتش ػػايخ أنّػػو ّ ػػاف يق ػػَؿ :العل ػػَـ

نض َع وما احرتؽ وىَ علم الن َ واألاَؿ
علم َ
ٌ
وعلم ال نضع وال احرتؽ وىَ علم ال ياف واليُسري
ٌ
وعلم نضع واحرتؽ وىَ علم الُقو واضتديث انيهى
أق ػػَؿ :ب ػػَ أربع ػ ٌ ورابعه ػػا :عل ػػم م ػػا علِ ػػق عل ػػى ػػاف األ ّ ػػار وال ْ ػػار م ػػا ي ػػو م ػػن
اللطائف واألْرار وىَ علم أاَؿ الن َ واهلل أعلم
وىػػذا آ،ػػر مػػا تَ،ينػػاه ومنيهػػى مػػا حترينػػاه وذايػ مػػا حررنػػاه وعايػ مػػا قررنػػاه علػػى
ىذا الّياب اظتنهَ العػذب اظتسػيطاب ْػ نا عُ ػاب ٍػار الَُائػد علػى جػَاىر دره وجل نػا
ػب معانيػو مػن ذػري ّيػب مءلُػ يف
[ٖٜٔأ] نُائ ذرره من ذػري مػادة معرو ػ وْػلّنا ج ْل َ
نو مالَ اْيعنّا يو بالُي الصمدآف واْي نينا يو بالُيض الربآف اّي َ ػرؼ الامػاف
بظر ػػو(ٕ) [ٕٗٓج] وابػػيهع الَقػػت واألواف بضػػيائو [ٜٔٙب] ولطُػػو واػػار يف جه ػ ىػػذا
درًة أي درةٍ
العصر األ،ري ذرًة ولطال جَاىر الُرائد ّ
ػص أمػػداً مػػن
وأبنّػػا أ ّف الُضػػَ بيػػد اهلل تعػػاُف يُءتيػػو مػػن أراد وأ ّف العناي ػ الرباني ػ ال ختػ ّ
اآلماد(ٖ) وأ ّف اهلل تعاُف يُيض على أىَ َّ ٍ
آف ما يُيض مػن عطايػاه اضتسػاف للػو اضتمػد
ُ
ّ
(ٗ)
ختيص بام ٍن دوف زمن
وال
منن
لو
الذي ال ُحتصى
ّ
ٌ
أردت مػػن ابحّػػاـ مش ػػيمالً [ٔٗٚد] علػػى حتريػػر قَاع ػػد
مث إف ّػػاف نسػػجها ّم ػػا ُ
ب اظتعػػآف ميناْػ َػق اظت ػػآف ػػذلك ضػػَ اهلل تعػػاُف واظتنّػ ُ وابحسػػاف
الُػػن واألحّػػاـ ميناْ ػ َ
واضتم ػػد هلل عل ػػى عطاي ػػاه اضتس ػػاف وإف اعػ ػرتاه ال ػػنقص وأح ػػاط ب ػػو م ػػن قص ػػَر مءلُ ػػو اضت ػػاـ
والَقص ال يُالـ اظتر بعد االجيهاد وعلى اهلل تعػاُف قصػد السػ يَ ومػدد األمػداد ػنف عثػر
اظتنثَر يف القَاعد ٔ ٕٚ:وقد نقلها السيَ ي يف شرح عقَد اصتماف ٔ ٚ:وىذه الُائدة وتعقيب ابن عالف عليها
(ٔ)
ليسا يف د إُف قَلو« :واهلل أعلم»
(ٕ)

ّذا يف د يف أ و ب و ج :بظرو و

(ٖ)
(ٗ)

يف د :اآلمداد
يف د :حتصر
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القلم أو ى أو زاغ الُّر أو ا(ٔ) ليصل و أولَ الّماؿ وليعلمػَا أ ّف الّمػاؿ اظتطلػق
هلل تعاُف ذي اصتماؿ واصتالؿ وليدرؤوا باضتسن السيئ َ ويَّنَا يف اليعاوف على الػب واليقػَى
،ري ئ ٍ
َ
واظتسءوؿ من مَالنا ْ انو الػذي ال نرجػَ إال يضػو وإحسػانو أف يَشػ و كل ػاب
الق ػَؿ ويَشػ و ليَاػػَ مءلُػو مػن ضػػلو مػَاله ألْػ قص ٍػد وأّػرـ ْػ ٍ
ػءؿ(ٕ) ننّػو الػػذي ال
يػػرد م ػػن ْ ػػالو وي ل ػػغ أم ػػَ ض ػػلو ػػَؽ األم ػػَ ﭽﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀﰀ ﰀ ﰀ ﰀ
ﰀ ﰀﰀ ﭼ(ٖ) ُضلو يدوـ األن والسرور وأنَاع اليهآف
واضتمػػد هلل الػػذي ىػػدانا عتػػذا ومػػا ّنػػا لنهيػػدي لػػَال أف ىػػدانا اهلل والُضػػَ ّلُّػػو هلل
وختيَم ويسيُيد اظتصلي واظتسػلم عليػو وي يػنم
والصالة والسالـ على من بذّره تيَج اظتءلُات ُ
وْيدنا ٍ
مَالنا ِ
ػتمد اظتصطُى وعلى آلو واػ و معػدف الَ ػا عػدد ،لػق اهلل دائمػني بػدواـ
اع السرور(ٗ) واظتآ ر
ذاّر َ
ناؿ أنَ َ
ملك اهلل ّلّما ذّره ٌ
ّاف انيها تسَيده باهم القايي اي(٘) ُجتاه ال يت اضتراـ()ٙ

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)

َقها يف ب إشارة ،طا ويف د :أورعا
يف د :من َْؿ ولعلها :من ْئَ
ال قرة ٕٔٛٙ :
يف د :السءاؿ
نس للسلطاف قايي اي

()ٙ

يف د :قاؿ مءلُو :وّاف انيها تسَيده بعد ظهػر يػَـ األحػدْ ،ػاب عشػر رمضػاف ْػن ٓ٘ٓٔ بػاهم القايي ػاي تق لػو
اهلل بُضلو آمني واضتمد هلل والى اهلل على ػتمد وا و وْلم
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[،ادت أ و ج]
ػهر ذي
وّػػاف الُ ػراغ مػػن تعليػػق ىػػذه النسػػخ يػ َ
ػَـ اطتمػػي اظت ػػارؾ ْػ َ
ػادس عشػ َػر شػ َ
القعدة اضتراـ من شهَر ْن أل ٍ
ػف ومئػ ٍ وإحػدى عش َػر علػى الُقػري اظتعػرتؼ باليقصػري عمػر
لَّ اظتسلمني آمني
بن ؼتلَؼ اضتاروٓف ذُر اهلل لو ولَالديو وظتشامتو و ّ
والّى اهلل على ْيدنا ٍ
ػتمد وعلى آلو وا و وْلّم وحس نا اهلل ونعم الَّيَ
[وزاد يف ج]
[ٕ٘ٓج]
بسم اهلل الرزتن الرحيم
رب العاظتني والصالة والسالـ على ْينا ػتمد وآلو وا و أرتعني
اضتمد هلل ّ
وقَتػػو بقلػػم الُقػػري ع ػػده ػتمػػد أمػػني ابػػن
وبعػػد قػػد ّ نسػػخ ىػػذا الّيػػاب بعػػَف اهلل ّ
اظترحػػَـ عمػػر بػػن اظترحػػَـ ػتمػػد الػػدنف األنصػػاري قيم اشػػي(ٔ) اػػخرة اهلل اظتشػ ّػر واظتسػػجد
األقصػػى يف ْ ػ ٍ وعش ػرين مػػن شػػهر رجػػب الُػػرد لسػػن ْػ ٍ
ػت و ال ػػني و ػػالث مئ ػ ٍ وألػ ٍ
ػف
ىجري ذُر اهلل لو ولَالديو وظتن أحسن إليهما آمني
وِف اهلل
وق ػػد نس ػػخت ى ػػذه النس ػػخ م ػػن النس ػػخ اظتَج ػػَدة يف مّي ػ الع ػػاَف العالّمػ ػ ّ
ْره آمني
الشيخ ػتمد ال ديري ق ّدس اهلل ّ
واار مقابليهػا علػى النسػخ األاػليّ الػيت نقلػت منهػا ػق أاػلها وذلػك يف ستسػ
عشر شع اف اظتعظّم لسن ْت و ال ني و الث مئ و ٍ
ألف
[،ادت ب]
دتت ّيابيها ٍمد اهلل وعَنو بيد ّات ها األْري لذنَبو الُقري أزتد اظترانعيم اطتطيب
[مث ّيػػب خبػػا ؼتػ ٍ
ػالف] :وحس ػ نا اهلل ونعػػم الَّيػػَ وال حػػَؿ وال قػػَة إال بػػاهلل العلػػي
العظيم
[،ادت د]
وّػػاف الُ ػراغ مػػن ّيابيهػػا يػػَـ اال نػػني  ٕٛشػػع اف اظتّػ ّػرـ ْػػن  ٔٔ٘ٚعلػػى يػػد ّات ػػو
الُقري حسني احمللي الشا عي األزىري األزتدي عُى اهلل عنو نّو ونتنو آمني
(ٔ)

ّذا
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اآليات القرآنية والقراءات
اسم السورة ورقمها

رقم اآلية

رقم الصفحة

 -1الفاتحة
ُ

ﭽ احلمدُ لُلّهﭼ ﭽاحلمدِ لِلّهﭼ

ْٕٓ

 -2البقرة
ُّ

ﭽﭰ ﭱ ﭺ ﭻﭼ

ُٖٔ

ﭽﯩ ﯩ ﯩ ﯩ ﯩ ﯩﯩ ﯩ ﯩ ﯩ ُُْٕٕٖ ,
ﯩ ﯩﯩ ﭼ
ﭽ ﭑ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭼ
ٕٕٔ

ُّٓ

ِٓ ٔٓ ّٕٕٓ ,

ُٖٗ

ﭽﮈ ﮉ

َِٖ

ﭽﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯥﯢ ﯣ ﯦ ﯧ ﯝ ﯞ ﭼ
ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ يُتِ ُم ﯕﭼ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮆ ﮇﮄ ﮅ ﮈ
ﮃ ﭾ ﭿ ﮌ
ﭽ ﯩ ﯩﯩ ﭼ
ﭽﭭ ﭮ ﭯ ﭼ

ِّّ
ِٖٓ
ِٗٓ
ِٕٓ
ّّ
َُُُُُ -

ﭽﭻ ﭼ
ﭼ
ﭽﯣ ﯦ

ُٖٔ

ﮂ ﭼ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯤ

ﭽﮙ
ﭽ ﭤ ﭥﭼ

ٓٓ

ٕٗ
ٕٓٔ
ﮉ ﮂ

 -3آل عمران
ﮚ ﮛ ﮜﭼ
ﭽ ﭶ ﭼ إىل قولػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو ﭽ ﮆ ﮇ
ﭼ
 -4النساء
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ّٓٔ
َٖٔ
ُُٖ
ْْٕ
ْٖٓ
ّْٗ
ﮄ ُْ
ٖٗ

ُ
ٔٔ
ّْ
ُُٓ
٢٦١

ﭨﭩ

ﭼ

ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭼ
ﭽ ﯤ ﯥ ﯦﭼ
ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ
ﭽ ﯿ ﯩﯩ ﯩ ﯩ ﯩ ﭼ

ُُِٕٗٔ ,
ُّ
ِٕ
َّٗ
ُٕٓ

 -5المائدة
ٔ
١٤و 76

َُْٖٓ -
ٗٔ

ﭽ ﯤ ﯥ ﯦﭼ
ﭽ ﮔ ﮕ ﭼ
ﭽﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﭼ
ﭽﯥ ﯢ ﯣ ﯦ ﯧ ﯝﭼ
 -6األنعام

ِٕ

ِٕ
َِِ
ُْٓ
ُٕٓ

ﭽ ﯦ ﯧﭼ
ﭽ ﯩ ﯩ ﯩ ﯩ ﯩ ﯩﯩﭼ

َّٗ
َِٕ

ُّٔ

ﭽ قَتْلُ أَوْالدَهُن شُرَكَائِهِنْﭼ

ُّّْٕ ,ُٔٗ ,

َُٓ

ﭽﮒ ﮓ ﮔ ﭼ

ِٖٓ

َُ

 -7األعراف
ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭶ ﭼ
ٕٕ
ﯩﯩ
ﭽ
ﯩ ﯩ ﯩ ﭼ ُِِ

٢١١

ِٗ
ِٓ
ِْ
ّٓ

 -8األنفال
ﭽ ﯩ ﯩ ﯩ ﯩ ﯩ ﯩﯩﭼ
ﭽ ﭼ ﭽ ﭾﭼ
ﭽ ﭰ ﭱﭼ

ُّْ
ّّٕٔٓٔ ,
ْٕٔ

ﭽ ﭼ ﭽ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ىكىر يسولًًوﭻ ﭼ

َٕٓ

 -9التوبة

ّ
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ٔ
ِّ
٦١
ْ

ﭽ ﯦ ﯧ ﯩ ﯩ ﯩﭼ
ﭦ ﭧ
ﭽﭗ ﭘ ﭙ
ﭽﭱ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ

ﭨ

ﭼ

 -11يونس
ﭽ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﭼ

ٖٓ

ﭽﮕ فلْتَفْرَحُىاﭼ

ُٓ
ُُُ

ﭽﭷ ﭸ
ﭼ
ﭽﭽ ﭾ

ُٖ

ﭽ ﭾ ﭿﮌ ﭼ

 -11هود
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﭿ ﮀ ﭼ
 -12يوسف

ُْٔ
ُِّّْٔ ,
َِٖ
ُٓٓ
ُْٔ
َُٕ
ُٖٔ
َُٗ

ُّ

ﭽﭪ ﭫ ﭬ ﭼ

ّٓ

ﭽ عَتَّى ﯓ ﯔ ﭼ

ّْ
ِْٕٔٔٗ ,

ّٔ

ﭽ أرْسِلْ ﯩ ﯩ ﯩ ﭼ

ُُٔ

ٕٔ

ﭽﯖ ﯤ ﯥ ﯢ ﯣ ﯦ ﭼ

ّٓٔ

 -13الرعد
ّْ

ﭽﭘ ﭙ ﭦ ﭼ

ّٕ

ﭽﮘ ﮙ ﮚ

ِ

 -15الحجر
ﭽﭙ ﭦ ﭧ ﭨﭼ

ُ

 -14إبراهيم
ﭼ

 -17اإلسراء
ﭽﭑ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭦ
ﭤ ﭥ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭢ ﭣ
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َُْ
ِِٓ
ِٕٓ
ٕ

ِٖ
ٖٓ
ٔٗ
َُُ

ﭦ ﭧ ﭼ
ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮦ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮪ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱﯓ ﭼ
ﭽﯩ ﯩ ﯩﯩ ﯩ ﯩ ﯩ ﯩ ﯩ ﭼ
ﭽﭘ ﭙ ﭦ ﭼ
ﭽﮑ ﮒ ﮓ ﭼ

ِِٓ
َُٔ
َُْ
ّْٗ

 -18الكهف
ﭽﯦ ﯧ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯨ
ﯧ ﭼ
ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﭼ

َِّْٖٗ ,

ِٔ

ﭽ ٌإما ﭗ ﭼ
ﭽﯩ ﯩ ﯩﭼ

ٖٗ
ُّْ

ّٔ

ﭽ إِنَّ ﯩ ﯩ ﭼ

ُٕٓ

ٕٔ

ﭽﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ

ِٗ

ُ
ُٗ

 -19مريم
ّٖ

 -21طه

ٕٕ
َُّ
َُٖ

 -21األنبياء
ﭼ
ﭽﮃ ﭾ ﭿ
ﭽﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ
ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ
 -23المؤمنون

ِْٓٓ -

ﭽ عَتَّى ﯓ ﯔ ﭼ

ْٕ

ﭽ ﮆ ﮇﭼ

ُٓ

ﭽﯩ ﯩ
ﭽﮪ ﮭ ﭼ

 -22الحج
ِٗ

ﯩ ﯤ ﯥﯦ

ٕ

َُِ
ِْٓ
ِٕٓ
ِْٕٔٔٗ ,
ٕٓ
ُْٕ
ُْٕ

ﭼ

719

ّٓ

ْْ
ِٓ

 -23المؤمنون
ﭽﮫ ﮪ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﭼ
 -24النور
ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﭼ
ﮗ ﯾ ﯿ ﭼ
ﭽﯩ ﯩ ﯩ ﮖ

َِّ
ْٖٓ
ِِْ

ُ

 -25الفرقان
ﭽﯔ ﯕ ﯖ ﯤ ﯥ ﯢ ﯣ ﯦ ﯧ ﯝ ﭼ

ُٔ

 -26الشعراء
ﭽﯩ ﯩ ﯩ ﯩ ﯩ ﯩ ﭼ

ْٗٓ

ﭽﮭ ﮮ ﭼ
ﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ُُٔ
ُُِِِّ ,

ٕ

 -29العنكبوت
ُِ
ُٗ
َِ

ﭽﮨ ﮩ

ِٓ

 -31الروم
ﭽﭙ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ
ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯨ ﯩﯤ ﭼ

َّ
ُٖ
ّٕ
ٔٓ
ِِ
ِٖ

ﮛﮜ

ﭼ

ﮪﮫ ﭼ

 -33األحزاب
ﭽ ﮇ ﮄﮅ ﭼ
ﭽ ﮀ ﮁ ﮆ ﮇﮄ ﭼ
ﭽﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ
-34سبأ
ﭽﯩ ﯩ ﯩ ﯩ ﯩ ﯩ ﯩ ﯩ ﯩ
ﯩ ﯩ ﭼ
ﭽﮥ ﮦ ﮦ ﮨ ﮩﭼ
 -36يس
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ُِِ
َُٗ
ُُٖ
ِٖٓ
َِٖ
ٕ
ٔ
ّّّْٔٔ ,

ُّ-
ّٕ

ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭺ ﭻ ﭼﭼ
ﭽﯥ ﯢ ﯣ ﯦ ﯧ ﯝ

ْٖٓ
ِِٔ
ّٕٓ

ﭼ

ﮗ النهارَﯿ ﭼ

َْ

ﭽﯩ ﮖ

ُُْٕٕٖ -

ﭽ عَتَّى ﯓ ﯔ ﭼ

ِْٕٔٔٗ ,

 -39الزمر
ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﭼ

ٔٓٔ

ﯥ ﯢﭼ

ِْٔ

 -37الصافات

ْٔ
ٓٔ
َِ

ْ

ﭽﯤ

 -42الشورى
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﭽﮕ ﮖ
َُٕ
ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭨ ﭩ ﮤ ﮥ ﮦ ﮦ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮪ ﭼ
 -43الزخرف
ﭽيف إمّ الكتابﭼ
الهٌ ﭼ

ُُٔ

ّٖ

 -44الدخان
ﭽ ﯿ ﯩ ﯩ ﯩ ﯩ ﯩ ﯩﯩﭼ

ُّ

 -45الجاثية
ﭽﯩ ﯩ ﯩ ﯩ ﭼ

ْْٖ

ِ

 -48الفتح
ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭼ

ِّ

 -51الذاريات
ﭽﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯤ ﯥ ﭼ

ْٖ

ﭽ ﮦ ﮦ ﮨ ﮩ الهٌ

ْٕٓ

ﮫ ﮪ
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َّٕ
ِٗٔ
ّْٕ

ِٓ

ﭽ ﯧﯩ ﭼ

ّْ

ﭽ عَتَّى ﯓ ﯔ ﭼ

َُٗ
ِْٕٔٔٗ ,

 -52الطور
ّٗ

ﭽﮏ ﮐ ﮑﭼ

ٓ

 -53النجم
ﭽﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ

ِ
ُٗ

َٗٔ
ََِ

 -58المجادلة
ﭽ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭼ
ﭼ
ﭽﯩ ﯩ ﯩ

ّْ
ُّٔٔٔٓ ,ْٕٔ ,

 -63المنافقون
َُ

ﭽ ﯨ ﯩ ﭼ

ْ
ُِ

 -66التحريم
ﭽ ﮔ ﮕ ﮖﮗﭼ
ﭽﯩ ﯩ ﯩ ﯩ ﭼ

ّّّْٕٕ ,
ْٕٔ

ُْ

 -69الحاقة
ﭽ ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ

َِ

 -73المزمل
ﮠﭼ
ﭽﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ْٖٔ

ْٗٔ

ّٔ

 -75القيامة
َْ

ﭽﯔ ﯕ ﯖ

ْ

ﭽﯩ

ُُٓٔ ,

ﭽقىايراً ,ﮦ

ﯤ ﯥ يُحْيي

ﯣ

ﯦﭼ ِّْ

 -76اإلنسان

ﮖ ﮗ سَالسِالً ﯿ ﯩ ﯩ ﭼ
قىاريراًﭼ

ّْْٕٓ ,
ّٓ

 -79النازعات
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ِٔ

ﭽﮙ

ُٕ

ﭽﮚ ﮛ ﭼ

ٔ

 -89الفجر
ﭽ ﭦ ﭧ ﭨﭼ
ﭬ ﭼ
ﭽﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﮚ ﮛ ﮜﭼ
 -86الطارق

ِٔ
ّ

 -93الضحى

ﭽ ﭸ وَدَعَكَ ﭺﭼ

ٓ

ﭽﮄ ﮅ ﮈ

ُ

ﭽﮥ نَشْرَحَﭼ

ُ

ﭽﭼ ﭽ ﭶ ﭷﭼ

ﮉ ﮂ ﭼ
 -94الشرح

ْٖٓ
ُُٖ
ْٕٗ
ْٓٓ
َِِْْٕ ,َْٕ ,
ُْٔ
ّّْْٖٔ ,

 -98البيّنة

 -115الفيل
ﭦ ﭧ ﭨﭼ

ُ

ﭽ

ُ

اؾ ال ىك ٍوثػىىرﭼ
ﭽ إنٌا أىنٍطىٍيػنى ى

 -118الكوثر

ْْٕ
ْٕٗ
ٖٗٔ
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األحاديث
َِْ
الًتؾ ما تركوكم ,كذركا اٟتبش ما ىك ىذ يرككم
اتركوا ي
كزر ضكػاا إذا كاػ حا م اٟتػ ؿ ّّٔ
أرأيػمم لػػو كاػ حا م ػراـ ,أكػػاف ٌ؟يػػو ه
أجر
كاف لو ه
ات غَت مأجور و
ارج ن مأزكر و
ُِِ
ات
ى
ِِٕ
ال
أرشدكا أخاكم ضقد ٌ
ٖ
أصحايب كالنُّجوـ بأيِّ ًحم اقمديمم اىمديميم
ُُٔ
أٌور ٌينًو الييمٌت ( ديث ال ٌد ٌجاؿ)
ي
ػوـ القيام ػػة إىل الن ػػار نٌػػو ٌأكؿ م ػػن أ ك ػػم َِّ
ام ػػرئ الق ػػي قاع ػػد الَ ػ رام ي ػ ى
قواضيحا
ْٗ
إف اإلٯتاف يأ ًرز إىل ا١تدينة
إ ٌف اهلل ٌ أدبٍت ضأ سن تأديبػي ،كنَأت م بػٍت سػ ًد بػن بكػ ور كراجػ ََِ
أّن من قر و
يش
بيد ٌ
إف اهلل كتر ٭تب الوتر...
ت ضجامّن هبا جربيل ضحفظميحا
إ ٌف لغة إٝتاٌيل كانت قد ىد ىر ىس ٍ

ُٕٓ
َُٗ,ُٗٗ ,
ََِ
َُِ
إ ٌف هلل م عكةن يم اقبوف ضيكم م عكةه بال؟يل كم عكةه بالنحار
ُٗٗ
أنا أضصح من نطق بالضاد
ِّ
أّن من قريش
أنا أضصح من نطق بالضاد بيد ٌ
َٖٔ
اشر ا نبيام_ أف نك؟م الناس ٌ؟ى قدر ٌقو٢تم
إنٌا أمرنا _م ى
ً
ٖ
اٟتوض
أنا ضىػىرطي يكم ٌ؟ى
أّن من قر و
كنَأت م بٍت س ود كراج إ ٌف اهلل ٌ أدبٍت ضأ سن َُٕ
يش,
بيد ٌ
ي
تأديبػي
ٖٗٔ
تواأ  ،مث ىٍن
ُِِ
تنض ىج
ىت كادت أف ى
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َّٗ
اٟتج ٌرضة
ُٕٓ
ديث ابن ٌباس أف اٞتناف سب ه
ُٖٓ
ديث ٚتل جاب ور
ُٖٓ
ديث ك ٌفارة اجملام م رمضاف
ْ
أس ُّ
ي
الَ ٍك ًر ،مل يَك ًر اهلل ىم ٍن مل ىٍ٭تم ٍدهي
اٟتمد ر ي
ٕ
خرب تسمية أيب طالب لسيٌدنا ٤تمد رجام أف يكثر ٛتده
ُِٗ
خاىا ٔتا م ك
و
ُْ
اإلبل نسامي قريش
خَتي نسام ر ى
كنب ى
َِْْٕٕ ,
كراج (اتركوا الًتؾ)
الًتؾ
دٌوا اٟتبَةى ما كدٌوكم ,كذركا ى
ٖٖٔ
ذاؾ ٌ؟ى ما قضينا  ,كىاا ٌ؟ى ما نقضي (ٌمر)
ٓ
يرضً ى ٌن َّأميت ا٠تطأي كالنسيا يف كما اسميكرىوا ٌ؟يو
ُِٗ
زكجميكحا ٔتا م ك من القرآف
َِّ
صا ب لوام الَ رام إىل النار
ُُٔ
ًص ٍف ير ًكشا ً حا ( ديث ٌأـ زرع)
ٌ؟ٌم ػػو اس ػػم الص ػػحفة كالق ػػدر ,كك ػ ٌػل ش ػػيم ,ػػىت الفس ػػوة كالفس ػػيٌة (اب ػػن ٓٓ
ٌباس)
ض؟م ػػا ك ػػاف م خ ض ػػة ُُٖ
ٌ ػػن اب ػػن ال ػمبَت أ ٌف ٌم ػ ىػر ىى ػ َّػم ّتم ػ الق ػػرآف ضطي ػػنٌ .
ػحا,
ٌثمػػا ىفٚ ,ت ػ ٌثم ػػا يف ا١تص ػػا ا ,مث ب ث ػػٍت ل اعَ ػةى ,ضج ػ ي
ػت ي
بالص ػ ي
ضَققت.
ض راناىا ٌ؟يحا ىت ٌقومناىا .مث أمر بساعرىا ي
ٌػػن ٌثمػػا ىف أنٌػػو قػػاؿ لٌمػػا ٌيراػػت ٌ؟يػػو ا١تصػػا ا إ ٌف ضيػػو ٟتن ػان سػػميقيمو ُُْٕٕٗ ,
ال رب بألسنمحا
ٌن ٌركة قاؿ سألت ٌاعَة ٌن ٟتن القرآفٌ ,ن قولو ﭽ إِنَّ ﯩﯩﭼ ُْٕ,ُٕٓ ,
ى
ي
ُٕٔ
ٌ ػػن قول ػػو ﭽﯿﯩﯩﯩ ﯩﭼ كٌ ػػن قول ػػو ﭽ ﯥ ﯢ ﯣ ﯦ ﯧ ﯝ ﭼ
ضقالت يا ابن أخي ىاا ٌمل ال يكمٌاب أخطؤكا م ً
الكماب.
ػت ٌنػػد ٌثمػػا ىف كىػػم ي راػػوف ُُٖ
ٌػػن ىػػاّن الرببػػرم مػػوىل ٌثمػػا ىف ,قػػاؿ كنػ ي
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ييب بػػن ك ػ و
ػب ضيحػػا ﭽ لَمنْ يَتَنَم َّ ﭼ,
ا١تصػػا ا ,ضأرسػػ؟ٍت بكمػػا شػػاةو إىل أ ىِّ

كضيح ػػا ﭽ ال تَبْم ملِيلَ لِلَْْلْم م ِ ﭼ كضيح ػػا ﭽ فأَهْهِم ملْ الفَمممافِرِيْ َﭼ .ق ػػاؿ ض ػػدٌا
بال ٌدكاة ,ضمحى أ د ال مػُت ,ككمػب ﭽ ﯨ

ﯩﯤ ﭼ ,ك٤تػا ﭽفأَهْهِملْ

ﭼ ,ككمب ﭽ ﮚ ﭼ ﭽ ﯩ ﯩﭼ .أٟتق ضيحا ا٢تام
ضما كدنا أف نصل ١تنازلنا
قاؿ ٌمر بن ا٠تطاب كاف الَ رٌ ٍ؟م ق و
ػح منػو.
ػوـ ,كمل يكػن ٢تػم ٌ ٍ؟ هػم أص َّ
ى
ضمَاغ؟ت ٌنو ال رب...
ضجام اإلس ـ,
ٍ
ً
ػت
قػػاؿ ٌمػ يػر ملى ٖتمبسػػوف ٌػػن الص ػ ة ضقػػاؿ الرجػػل مػػا ىػػو إ ٌ أف ٝت ػ ي
الندام ضمواأت .ضقاؿ أيضان
قاتل ض نان
قوؿ ٌأـ ىانئ بنت أيب طالب زٌم ي
ابن ٌأمي أنٌو ه
كاد الفقر أف يكوف كفران ،ككاد اٟتسد أف يكوف سبى ىق القدر
كاد ق؟يب أف يطَت
الصياـ من رمضا ىف ٌن ٌاعَة
ٌ؟ي
ي
كاف يكوف ٌ
درست ...راج (إ ٌف لغة إٝتاٌيل)
كانت لغة إٝتاٌيل قد
ٍ
كاليد اٞت ً
تَح هد ضحي ً
كل خ و
امام
طبة لي ضيحا ُّ
ُّ ي
ى
كل ك ـ يبدأ باٟتمد ضحو أجاـ
وىل ٌ؟يكم
كما تكونوا يي ٌ
ٕتمم أميت ٌ؟ى ا ولة
لن تير ٍع ,لن تير ٍع
لينمحُت قوـ ٌن كٍد ًٌحم اٞتم و
ات
ٌ ه
يي
ى
أص؟ي ال صر ىت كادت الَم ي أف تغرب
ما ي
كدت أف ى
و
الصوـ
ب إىل اهلل ضيحا
ي
ما من أيٌاـ أ ٌ
ب
ا١ترم م من أ َّ
م؟ٌكمحا ٔتا م ك
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ُِِ
ِٗٓ
ُُّ
َُِ
ُُُِِّ ,
ُِِ
ْٓٓ
ٓ
ْ
ّْْ
َّٔ
ّّْْٕٔ ,
َْٕ
ُُِِِّ ,
َِٖ
ِ
ُِٗ

من أنمم قالوا ٨تن بنو غيٌاف .قاؿ بل أنمم بنو رشداف.
من بدا ضقد جفا
ض؟يمبوأ مق ىده من النار
ٌ؟ي مم ِّمدان ٌ
من ك ىاب ٌ
كاؼ و
لغات ك؟ُّحا و
و
شاؼ
نمؿ القرآف بسب
ك ٌأما أبو ىج ٍح وم ض يض ٌصاه ٌن ٌاتقو
كأيضان كالام نفسي بيده
ت .قاؿ أيضان
ق؟ت قد باي ي
يا ابن ا كوع ,أ تباي  .ي
يا ليمٍت ضيحا ىج ىاٌان ( ديث الو ي)
يم اقبوف ضيكم م عكةه
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َْٓ
ِِٕ
ُٖٗ
ُٕٖٔٓ ,
َّٗ
ُُّ
ُُّ
ّْٗ
َُِ

األخبار واآلثار
ػوب جامت ػػو كم ػػايب ّْْٔٓٔ ,
أب ػػو ٌم ػػرك ٝت ػ ي
ػت رجػ ػ ن م ػػن ال ػػيمن يق ػػوؿ ضػ ػ هف لىغي ػ ه
ضا مقرىا .ضق؟ت لو أتقوؿ جامتو كمايب ضقاؿ ن م ,ألي بصحيفة.
اخم؟ ػػا رج ػ ف م «الص ػػقر» ضق ػػاؿ أ ػػد٫تا بالص ػػاد كق ػػاؿ اآلخ ػػر بالس ػػُت ِْٖ
ضًتاايا بػأكؿ ك و
ارد ٌ؟يحما ضحكيػا لػو مػا ٫تػا ضيػو ضقػاؿ أقػوؿ كمػا ق؟ميمػا
ٌ
إٌ٪تا ىو «المقر» (ا صم ٌي)
ػوم ّْٕٓٗ ,
ٌجػػم النحػ ُّ
ٌجػػم الفقيػػو ٌػػن ت ؟يػػل اٟتكػػم قػػاؿ ىػػاا ت بػػد ح
م ,كإذا ى
إذا ى
ػيب.
ٌنو قاؿ ىاا مسموعه ,كإذا ى
ٌجم الطبيب ٌنو قاؿ ىاا ٕتري ٌ
إذا ق؟ػ ػػت قػ ػػو كصػ ػػح اٟتػ ػػديث ٓت ضػ ػػو ,ضػ ػػالطموا بقػ ػػوا اٞتػ ػػدار ,كخػ ػػاكا ُٕٔ
ي ن
ٌ
ى
باٟتديث (الَاض ٌي)
ِّّ
ضإّن أخطئ (الَاض ٌي)
إذا ي
كجدُت م كمايب ا٠تطأ ضأص؟حواٌ ,
إّن أخ ػػوؼ م ػػا أخ ػػاؼ ٌ؟ ػػى طال ػػب اٟت ػػديث ,إذا مل ي ػػرؼ النح ػػو ,أف ُٖٗ
ٌ
ض؟يمبوأ مق ىده من النػار»
ٌ؟ي مم ِّمدان ٌ
يدخل م ٚت؟ة قولو « من ك ىاب ٌ
نٌو  كاف ي؟حن ( يش بةي)
كي ٌن رؤبةى كأبيو ٌأّنما كانا يرٕت ف ألفاظان مل يسم اىا ك يسبقا إليحا
خػػرب أيب ٌمػػرك بػػن ال ػ م مػ ٌيسػػى بػ ىػن ٌمػ ىػر الثقفػ ٌػي م قػػوؿ ٘تػػيم لػػي
ا١تسك
الطيب إ ٌ ي
ي
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
خ ػػرب منػ ػ ا٠ت؟ي ػػل ١ت ػػا أينَ ػػد تراض ػ ػ الً ػ ٌػم بن ػػا ضارضن ػػا قياسػ ػان ٌ؟ ػػى ق ػػوؿ
ال ٌجاج تقاٌ ال ٌم بنا ضاق ىٍن ىس ىسا
اىيم بن ىى ٍرمةى .كىو آخر اٟتي ىجج (ا صم ٌي)
يخمم الَ ر ,بإبر ى
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ِّّٓٔٓ ,
َّٖ
ََْٕٕٓ ,
ّْٓ
ِّٕ
ِّٕ
ّْْ
ِّٗ

ػا ا ٛتػر ٌأّنػم صػاغوا «ضي ػاؿ» مَػمقان مػن «أي ػاد» ,إىل «ٌيَػار»ِّٓ .
ركل خ؟ى ه
كأنَد ما ٌيمم ضيو إىل أنٌو مواوعه منو أبياتان من ٚت؟محا
ػاعد م سػب سػنُت ,ضكانػت تسػمى جملي ً
ػات َّْ
ركم ٌن زىػَت أنٌػو ٌمػل قص ى
ٌ ىٍ
ى
زى وَت
زٌموا أ ٌف امرأ نة قالت لبنمحػا ا فظػي ثيابػك ٦تػن تنَػرين .أم ت ػرضُت ّّٓ
(أبو ز و
يد)
أقب؟ت ِْٗ
ت ًصٍبيةن ًْتمى اريٌة يًتاجمكف,
ضوقفت كص ٌدكّن ٌن اجيت ,ك ي
ي
ٝت ي
ػيت ضقػػاؿ أتكمػػب ٌػػن ىػػؤ م ا ق ػماـ ا دنػػاع
أكمػػب مػػا أٝت ػ  ,ضأقبػػل شػ ه
(ا صم ٌي)
ُٓٓ
سؤاؿ ٌضد الدكلة أبا ٌ؟ي الفارسي م ا١تيداف ٌن راض ا١تسمثٌت
س ػ ل ابػػن الس ػ ٌكيت ٌػػن كزف ﭽ ﯩ ﭼ م قولػػو ت ػػاىل ﭽ أرْسِم ملْ ﯩ ُُٔ
ﯩ ﯩ ﭼ مل ٭تر جوابان
ث و
َِٗ
ضرؽ من يث ا سمَحاد
ش رام ال رب ث ي
ػب أ ٌف ب ػػس الن ػػاس يأخ ػػاكف ال؟غ ػػة ٌ؟ ػػى الَ ػػاض ي ,كى ػػو م ػػن بي ػػت ِّْ
ال ى ىج ػ ي
ال؟غة ,كالَاض ُّي ٬تب أف يؤخا منو ال؟غة أف يؤخا ٌ؟يو (ث ؟ب)
قصػػره أخرجػػو ِٖٖ
ٌػن ابػػن يدريػ وػد ىمػػن مػ َّػد «البيكػػا» أخرجػو ي٥تػػرج « ُّ
كمػػن ى
الرغػػام» ,ى
الضٌت»
ي٥ترج «اآلضة» ك« ِّ
ٌن أيب ز و
ً
سيبويو م كمابو «أخربّن الثقة» ضأنا
كل ما قاؿ
يد النحوم قاؿ ُّ
أخربتيو
ٌن أيب ز و
ً
سيبويو يأيت ٣ت؟سي كلو ذؤابماف ,ضإذا ٝت مىو يقػوؿ
يد قاؿ كاف
« دثٍت ىمن أثق ب ربيٌمو» ضإٌ٪تا يريدّن.
أٌمل القصػيد ىة م أرب ػة أشػح ور ,كأي كمحػا
صة قاؿ ي
ٌن ابن أيب ى ٍف ى
كنت ي
م أرب ة أشح ور كأٌراحا م أرب ة أشح ور ,مث أخرج هبا إىل الناس
ػارىة بػن ٌقي ًػل بػن بػ ًؿ بػن جريػ ور يقػرأ ك
ٌن ا١تػربد أنٌػو قػاؿ ٝت ي
ػت ٌي ىم ى
ػارضقيػػل لػػو
ػت مػػا تريػػد قػػاؿ
أردت سػ ه
ي
ػار ضق؟ػ ي
ػابق النحػ ى
ال؟يػػل النحػ ى
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َِٓ,ِِٗ ,
ََُّٕٗ ,
ُِٓ,ِِٗ ,
َُّ
َْْ
ّٕٓ

ضح ٌ ق؟مىو قاؿ لو ق؟ميو لكاف أكز ىف
م القػػرآف أرب ػػة أ ػػرؼ ٟتػػن ﭽ ﯝ ﭼ ك ﭽ ﯿ ﭼ ك ﭽ ﯨ ﯩ ﯤ ﯥ ُِٖ
ﭼ ك ﭽ ﯩ ﯩ ﯩ ﭼ (س يد بن جبَت)
م كماب سيبويو ألا و
ُِِٓٗٗ ,
بيت ٌيرؼ قاع؟وىا ,كٜتسوف ٣تحولةي القاع؟ُت.
ي
قػػاؿ ابػػن خالويػػو م شػػرح الفصػػيح قػػاؿ أبػػو ػ و
ػاُت كػػاف ا صػػم ٌي يقبػػل ِْٓ
أضصح ال؟غات كيي؟غي مػا سػواىا ,ك أبػو زي وػد ٬ت ػل الَػاذَّ كالفصػيح كا ػدان,
ضيجي ػػم ك ػػل ش ػ و
ػيم قي ػػل .ق ػػاؿ كمث ػػاؿ ذل ػػك أ ٌف ا ص ػػم ٌي يق ػػوؿ ػ ىػمنٍت
َّ
ي
٭تمنٍت .ك يقوؿ أ منٍت .قاؿ أبو و
اُت ك٫تا جاعماف .قرؤكا ﭽ ﭨ
مر ,ي
ا ي
ﭩ ﭪ ﭫﭼكﭽال يُحْزِنُهُنﭼ ٚتي ان

قاؿ ٌمر بػن ا٠تطػاب كػاف الَػ رٌ ٍ؟م ق و
ػح منػوِٓٗ .
ػوـ ,كمل يكػن ٢تػم ٌ ٍ؟ هػم أص َّ
ى
ضمَاغ؟ت ٌنو ال رب...
ضجام اإلس ـ,
ٍ
ّٗٓ
قاؿ زبَت لث ؟ب ارك ٌٍت ما أ دثو من ديثي
ّٗٓ
ابي ان كذعبان
قاؿ سيبويو ٝت نا ب ضحم يدٌو ال؟حم ى
قاؿ قااي القضاة بدر الدين بن ٚتاٌةى ككاف ٦تػن أخػ ىا ٌػن ابػن مال و
ػك َُِ
ى
ق؟ت لو يا سيدم ,ىاا اٟتديث ركاتو ا ٌػاجم ككقػ ضيػو مػن ركايػمحم مػا
ي
يي ؟م أنٌو لي من لفظ الرسوؿ .ض؟م ي٬تب بَي وم
ػوـ مػػن أىػػل ال؟غػػة إ ٌف «البكػػا» با١ت ػ ٌد كالقصػػر لغمػػاف ٚت حمػػا ٌسػػاف ِٖٖ
قػػاؿ قػ ه
كمػػا يغػػٍت البكػػام

ػت ٌيػػٍت ك ُّ ػ ىػق ٢تػػا بكاىػػا
 م قولػػو بكػ ٍ
ً
يل
ك ال ىو ي
ق؟ػت ٌرابي وػة بػػال يوف ابنػة م ػة سػ و
الرضقػة قالػػت
ػنة مػا لػك تػػأتُت أىػل ُّ
ي
ٌ
إّن خمل أف أمَي م الرضاؽ .أم أسمحي( .أبو ز و
يد)
ٌ
أصبحت
قوؿ رؤبةى «خ وَت» جواب كيا
ى
ً
كغَته
ا٠ت؟يل ى
قوؿ سيبويو م كمابو أخربّن الثقة .ي ٍت بو ى
كاف يون ي يقوؿ دثٍت الثٌقة ٌن ال رب .ضقيل لو ىمن الثٌقةي قاؿ أبو
زو
تسميو قاؿ ىو حي ب يد ضأنا أٝتٌيو.
يد .قيل لو ض؟ً ىم
ٌ
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ّّٓ
ُّٕ
َِِِٓٗ ,
َِّ

ك ٌػل أ وػد ل؟َػػاض ِّي م ٌنقػو ًمنٌػةه ,إ ٌ البيحقػ ٌػي ,ضػإ ٌف لػو ا١تنٌػةى ٌ؟ػى الَػػاض ي َْٔ
(إماـ اٟترمُت)
ِِّ
ك ـ الَاض ي ٌندنا ٌجةه م النحو (ا١تازّنٌ)
ِِّ
ك ـ الَاض ٌي م ال؟غة ٌجةه (أٛتد بن نبل)
َُِِٔٔ ,
ك ـ ال رب ٭تيط بو إ نيب (الَاض ي)
ِْٗ
٤تمد بن اٟتسن (الَاض ٌي)
ٝتُت ق ٌ
ما أض؟ح ه
ط إ ٌ ما كاف من ٌ
مػػا انمحػػى إلػػيكم ٦تػػا قالػػت ال ػػرب إ أق؟ُّػػو كلػػو جػػامكم كاضػران ٞتػػامكم ٌ؟ػ هػم َِٔ
كش هر كثَته (أبو ٌمرك بن ال م)
ً
و
ػت ٢تػػا كيػػا كػػاف مطػ يػركم قالػػت ّّٓ
ػح مػػن أ ىىمػػة بػػٍت ضػ ف ,ق؟ػ ي
مػػا رأيػ ي
ػت أضصػ ى
ً
الرمة)
غثنا ما ش نا (ذك ٌ
أيت الَاض ي ٟتن ُّ
ِّّ
قط (المٌفراّنٌ)
ما ر ي
ٌ
ُْٓ
٣ت؟ ابن أيب إسحق م الفرزدؽ كإنَاد بيت ذم الرمة
ض و ف با لباب ما يف ل ا٠تمر
كٌيناف قاؿ اهلل كونا .ضكانما
ِّّ
٤تمد بن إدري ى ٌجةه م ال؟غة (ا١تازّنٌ)
ػت أظػ ٌػن بػػأ ٌف لس ػ ةى ال قػػرب َِْٕٖٔ ,
منػػاظرة سػػبيويو كالكسػػاعي م قػػوؿ ال ػػرب كنػ ي
ً
المنبور ,ضإذا ىي ىي
أقول من لس ة ٌ
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األمثال واألقوال المأثورة
ا فظي بيمك ٦تن تنَدين
إذا جام ّنر اهلل بطل ّنر م ٍ ىق ول
جرت من ا ضاال ال ادات ٔت ادات ا١ت ادات
الضب كالنوف
اٞتم بُت ٌ

اٞتواد قد يكبو كالسيا قد ينبو
مسمحق مسمحقَّو
كل
ٌ
اٟتكيم من ي طي ٌ
درم ا١تفاسد مقدـ ٌ؟ى ج؟ب ا١تصاحل
اامن ٟتصوؿ ا١تط؟وب
ي
صدؽ الط؟ب ه
ات تيبيح احملظورات
الضركر ي
ٌسى الغوير أبؤسا
لي اآليت بالط؟ب كاٟتاصل ب ت و
ب
٘تر ك بيضامى شحمة
ما ُّ
كل سودامى ه
ا١تمك؟ٌم بغَت لغمو ٟتٌاف
من بدا ضقد جفا
من فظ جة ٌ؟ى من ٭تفظ
ّنى النحر يير ٌن إٌادة المقرير
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ّّٓ
ُُٗ
ُِ
ُٕٓ
ِّٔ
ٕٔ
َِّ
ُٗ
َُِ
ِِْ
ُُ
ّٖٔ
ِّٕ
ِِٕ
ِْٓ
ُِ

النماذج النحوية
أثيم كأثوـُُْ
كؿ َُٔ
ادخ؟وا ا ٌكىؿ ضا ى
أى ٍذ ىربيجافَٕٓ
ات غَت مأجور و
ارج ن مأزكر و
ات ُِِ
ى
أشيام ْٖ
أٌور ٌينًو الييمٌت ُُٔ
ي
أقاعم أخواؾ أـ قاٌداف َِْ
ه
أك؟وّن الرباغيث َِْْٖٗ ,
إف تأتٍت آتيك َُٖ
يقوـ ٌي ىمر َُٕ
إف قاـ زي هد ي
إنسانان إنسانان ّْٓٓ ,
أيٌش ْٕ
ثقفي ُِْ
ثػى ىق ًفي ُّْ
جام ل؟ناس كاضةن ّّٔ
جامتو كمايب ضا مقرىا ّْٖٔٓٔ ,
ىج؟ًي؟ًي ُِْ
جوا ور ُّْٖٗٔ ,ّٕٔ ,
بياا ك يباا ُٔٓ
ى ىا ًاـ ِّْٕٓٗ ,َٕٓ ,
ركرم ُّْ
اٟتسن الوجوى ِْٓ
ى ؟ىيب َْٗ
نفي ُُْ
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ا١تسمار ِِّْٔ ,َُْ ,
الثوب
خرؽ ي
ى
ى
الام يطَت ضيغضب زي هد الاباب ُٔٔ
رأيميو رج ن اا كان ْٖٓ
ر يم كر وـ ُُْ
ىرىكيبَْٗ
امس ْٓ
الرماف ي ٍ؟ هو
ه
زاف نوره الَجر ِٗ
ٌمرك ااربيو ىو ْْٕ
زي هد ه
قاعم َُُ
كٌمرك ه
زي هد ه
الميدكف قاـ َُٓ
سراكيل ْٖٔ
سً ً
يدمح ُّْ
ى
يس؟ىيمي ُّْ
شن ي َِْٓٓٗ ,
ًص ٍف ير ًكشا ً حا ُُٔ
صمت أم ً ٕٕ
ي
صمت أمسان ٕٕ
ي
ارب غ ىمو زي هد َُٗ
اركرم ُّْ
ٌسى الغوير أبؤسان َِِْٓٓ ,
ٌ؟يك س هـ ُّْ
ٌ؟يو الس ـ كالرٛتت ُْٗ
ال مرين َْٕ
رطل زيمان ّّٖ
ٌندم ه
غَتي قاع وم الميداف ّّْ
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ض هف ٯت؟ك در٫تان ضض ن ٌن دينا ور ِِّ
رجل ُٖٔ
ضيحا قاعمان ه
قميب َْٗ
قيػىريش ُّْ
ىكىرًم حي ُّْ
وىل ٌ؟يكم ّْْ
كما تكونوا يي ٌ
ً
المنبور ,ضإذا ىي ىي َِْٕٖٔ ,
ي
أظن بأ ٌف لس ةى ال قرب أقول من لس ة ٌ
كنت ٌ
أصبحت خ وَت ُّٕ
كيا
ى
كيا ٕت؟ ي أج؟ ي ٖٕ
تأكل ال؟نب كتَرب السمك َُْْٗٓ ,ُْٕ ,
سيٌما ُْٗ
ل ل أباؾ منط؟قان ّْٖ
لن تير ٍع ,لن تير ٍع ّّْْٖٔ ,
ال؟حم ُّّْٖٕ ,
ٌ
ابي ان كذعبان ّٗٓ
ال؟حم ى
لو م كلو ؾ ُّٖ
ا م؟ؤه ٌس ن ّّٖ
ا١تسك َِّٕٔ ,
الطيب إ
لي
ي
ي
سني زي هدو ان َُّْٗٓ ,ِْٕ ,
ما أ ى
ت اجمىك َٓٓ
ما جامى ٍ
ما قاـ إ زيدان أ هد ِٖٔ
٘تر ك بيضامى شحمة ّٖٔ
ما ُّ
كل سودامى ه
و
الصوـ َِٖ
ب إىل اهلل ضيحا
ي
ما من أيٌاـ أ ٌ
مررت و
برجل زى وَت ْٓ
ي
مررت بم و
يد و
رجل صا وحل ْٖٔ
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َوُُْ
مَي كم ٌ
ٌ
كّنو ُُْ
ّني ٌ
ٌ
ً
ىاا اٟتسن الوجو ُْٖ
ىاا اٟتسن الوجوى ِِْْٕٓ ,
ىاا الضارب ً
الرجل ُْٖ
الرجل ِِْْٕٓ ,
ىاا الضارب ى
ىاا جحر اب و
خرب ّْٕٔٔٓ ,ّٕٔ ,
ى؟م ٕٔ
ٌ
ا٢تنداف الميداف ااربما٫تا ٫تا ْْٕ
يا ليمٍت ضيحا ىج ىاٌان ّْٗ
يم اقبوف ضيكم م عكةه بال؟يل كم عكةه بالنحار َُِ
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النماذج الصرفية
آمة ٗٔٔ
إبريسم ُْٓ
ابن َُْ
يأَب ُِّّْٔ ,
ىأَب ى
اإلجاص َُٓ
أخت ٖٖٔ
ادجر ُّٖ
آدر ُُْ
ادكر ُّٖ
أراوف َٓٔ
أرياح َٕٔ
ازدىر ُّٖ
اسمحوذ اس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمنوؽ اسمص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوب ّّ,ْٕٔ ,ْٕٕ ,ْْٓ ,ََْ ,ِِْ ,ُّٔ ,ََْ ,
ِٔٔ ٔٔٓ -
اسمقاـ ٔٔٔ
اسم َُّٔ ,َُْ ,
أشيام ْٖ
أٌياد َُْٕٔٔ ,
اإلقامة ٖٗ
انمحاؿ ُْ
أندل ُِْٖٗٔ ,
أنطى ٖٗٔ
أكاعل ُْٖٗٔٔ ,َٖٓ ,
ا ىكد ُِٓ
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أٍىٯتين ْٔٓ
أينق ُُْْٓٔ ,
ب ت ِٖٓ
بنت ٖٖٔ
كٗتمة ُّٖ
يٕتاه ي
المقول ِْْٔٔٓ ,
٘تيمج ٕٗٔ
ٌ
مص يوٍك هف ِْْ
ثوب ٍ
ه
ثًىوىرة ثػى ٍور ُْٔ
ىج ٍح ىم ًرش ُْٗ
اٞتىٍرىد ًقة َُٓ
اٞتيٍريموؽ َُٓ
اٞتص َُٓ
اٞتى ٍ بىة ٖٗٔ
اٞتى ىممل ٕٖ
جواب ُِٓ
يج ىوف َُْ
صاة ٖٗٔ
قي ّٖٓ
اٟتىىوكة ُِٓ
اٟتىيىد ُِٓ
ا٠تىىونة ُِٓ
داع َُْ
و
د عل ِِّٓٔ ,
دا ّٖٓ
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دمي ُْٓ
ر ً
أيمكش ٓٗٔ
رجل م ٍ يوٍكهد من مراو ِْْ
ه
يرطىبىة ٖٗٔ
المٌمٌة ٖٔ
زنادقة ُُْ
زنة ُّٖ
ًزىكجة زكج ُْٔ
سبسبان َِْ
يس ٍرىدد ٕٔٔ
سفر ل ُْٖ
س يس ِٖٓ
سيٌد ٖٔٔٔ ,َٕٔ ,
سيٌما ُِٓ
شاٌر ِٖٓ
ش يىر ضحو ه
الصج ُُٓ
ٌ
الصحب ٖ,
الصوٞتاف َُُِْٕٓ ,
الطاجن َُٓ
طاىر ِٖٓ
ي
طحىر ضحو ه
طي ُِٓ
الطيجن َُٓ
ىٌ ٌىت ٕٗٔ
ٌدة ُّٖ
ىٌ ٍس؟ى ىم ٔٗٔ
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ٌصاضَت َْٗ
ًٌ ٍف ًريت َٗٔ
ٌ ٌمة ٖٗٔ
ًٌنىبىة ٖٗٔ
ىٌٍن ىرب ْْٖٔٔٔ ,
ٌنسل ٗٔٔ
ٌنصل ٗٔٔ
ك ٔٗٔ
ىٌنٌ ى
ٌواكرُٖٓ
ىٌ ىوا ًكؿ ُٖٓ
غا وز َُْ
غدياف كٌَياف ِْٔ
الغىيىب ُِٓ
ضماة ٖٗٔ
الفمول ِْْٔٔٓ ,
ط ُٕٓ
ضحص ي
ٍ
س م ٍق يوٍكهد ِْْ
ىضر ه
قًٍرطى ٍ ب ُْٖ
قًٍركاش ْٓٓ
ق يق ِٖٓ
ق؟ت ِٖٓ
كقاكمت ال دك قً ىوامان ُْٕ
قمت قًيامان
ي
ي
قناة ٖٗٔ
قواكة ُٓٔ
ال ىق ىود ُِٓ
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قيم ُْٓ
ك؟ك ن َِْ
أي ٍيبً ياه ُٔٓ
ش ال؟حم ٖٗٔ
لىبَّػٍي ى
اهلل ُِّٔٔٓ ,ِِّ – َِّ ,
ا ُِٓ
ٌ
مبي ٖٗ
ً٤تراب ْٓٓ
مركاف ْْٓ
مسك مدككؼ ِْْ
ً
مس؟م ٌي ُُِٓٓٓ ,
مصاير كم ايش ٕٕٕٔ ,
مصوف ٖٗ
مطيبة ْٕٔ
مكا هف يمٍب ًق هل ُِْ
ىم؟ى يكوت َٗٔ
ا١تٍن ىجنًيق ُْٖ
ى
منش ٔٗٔ
من ًحم ٕٗٔ
يم ىحٍن ًدس ُْٕ
ا١تياثق ْٔٔ
ًم ىَت َُْ
ميماف  ,كمي اد ُِْٖٖٓ ,ْٕٗ ,
النات ٖٗٔ
نىػ ٍرًج ُْٔ
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نسابة ٖٗٔ
ٌ
نكمل َُٔ
يىياـ ُِٓ
ع َِِْْٕ ,َْٔ ,
ىك ىذ ىر ك ىكىد ى
كرنمل َّٖٓٔ ,
الوصوصة كالو و ةَٖٔ
ىك ىٌ ىد ك ىكىز ىف ُِّْٖٕ ,َْٕ ,ُّٗ ,
كقمت ْٖٓ
يسمحي ٖٗ
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ػا
كي ى
ً
صباح
ى
أنت م ي
سيغنيٍت
ٌ؟مت
قد
ٍ
كٌ؟مػت
أف نً ىػم
ػك
يا ل ى
يىػٍن ىَب
غي يف
رجي
يي ِّ
ضق؟ت
ي
ؼ
أت ًر ي
ا َّن
ت ًر ى
ٌرات
ضإذا
ى
٨تونا
اهلل
ضمسًتيح
ت
أ ٍىكىم ٍ
أريد
إذا أريد
تكسر
كما ٌ
ؼ
ضيو اخم ي

ٝتامي
ا ىاوامي
ً
غنامي
الس ًم
ِّ
اٞتًرام
ا٠تىوام
ًشٍيَام
كال؟َّ ىحام
ىكىربا
وب
ا٠تيطي ي
يب
قر ي
ر ً
اكب
هتايبًحا
هتام هبا
ً
رقيب
مس؟مت
زضٍػىر ًاهتا
أى ٍ يج ًج
الص ح
أبػدا
رشدا
كجدا

األشعار

الطويل البوصَتم
الواضر
الرجم

٣تحوؿ
الفرام ٌرايب
أنَدىا ٌ

البسيط
الواضر
الطويل
الطويل
الكامل

ذك الرمة
الطاعي
ٞتابر بن ىرأٍ ف
ٌ
ك ب بن س د الغنوم
قي بن ا٠تىطيم
ٌمر بن ٌ؟ي ا١تطوٌي

الواضر ٣تحوؿ
الرجم أبو النجم ال ج؟ي
الرجم ب س ا ٌراب
السري ٌمر بن أيب ربي ة
الواضر ٚتيل بثينة
البسيط ابن ٌ ف

 ما كان شاﮪدا أشرت إلﯿﮫ بحرف (ش).
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َِٓ
ش ُِِْٓٗ ,َٓٗ ,
ش ِٔٗ

ش
ش
ش
ش

ش
ش
ش
ش

ْْٗ
َّْ
ّْٖ
ِّٕ
َْْ
ِْ
َِْ
ُِٓ
ُّٖ
ُِٔ
ٕٕٕٖ ,

ضالكل يبٍت
ٌ
ضالكل ي ربيو
ٌ
ػادؾ
إذا أض ى
كقل

ضيقػدا
ندا
أبدا
اٟتسدا

أف تقر ً
أاف
كر ِّج
ي؟ومونٍت
ٌاٞتمىحا
يت
ٝتٌ ى
سح ىل
ٌ
كمن يمٌ ٍق
قالت
أ أيحاا
كقاـ
كب س
أم
م ٌ
أيوـ
ى
َّ
بد

أ دا
يد
يم ي
ميد
ل ي
ً
أباجادىا
إيرادىا
أطوادىا
غادم
ضىػ ىق ًد
٥ت؟دم
ً
ىند
الَ ٌااذ
ي
ىضر
أٍ
قي ًد ٍر
السفر
ٍ
ا١تاكوره
ى
ا١تَحوره
مسطوره
مقدار
ي
أسرار

يا يار

النار
ي

رؼ
يي ي
باشمقاؽ
كبػأف
النحو
نوع

البسيط

ٌ؟ػػي بػػن ٌ ػراؽ ,أك حملمػػد بػػن
ٌب ػػد ا١ت؟ ػػك الف ػػارقي ,أك ٌب ػػد
ا١تن م بن ٤تمد الباجسراعي
ش ّّْ
٣تحوؿ
ش َّْ
ا١ت ٍ ؟يوط بن بى ىدؿ
ى
ش ِٓٗ
٣تحوؿ
ََٕٕٓٔ ,
ا٢ترام
م اذه ٌ

الواضر
البسيط
الطويل
الطويل
الرجم
الرجم

ُِْ
ِٕٓ
ٓٓٔٔٓٔ ,
ِِٕ
ِّٖ
ّّْْٖٔ ,

البسيط
الطويل
الطويل
السري

الرجم
ا٠تفيا

َُِّٓ ,ِّ ,

ش
ش
ش

٣تحوؿ
النابغة الابياّن
طرضىة بن ال بد
ى
٣تحوؿ
ش
٣تحوؿ
اٟتػ ػ ػػارث بػ ػ ػػن ا١تنػ ػ ػػار اٞترمػ ػ ػػي ش
؟ي
كتركل ل ٌ
ش ُِْ
٣تحوؿ
ِٗٔ
ابن ٌ ف

البسيط ابن ٌ ف

َْ

ا١تنسرح ابن غ؟يوف الصورم

ُِّ
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كما نباا
ضأصبحوا
كٌيناف
اهلل
كأنٍَّت ى ٍيثيما
لو ىز ىج هل
كالنجم
رأيميك
كح ىل
ك َّ
بالباٌث
تقرب
ٌ
تقاٌ
بثوب
كب؟دةو
ً
ب
اا ًر ى
لى ٌما ت ٌب
منى الغر ياـ
جارية
أبيس
قالوا
ضق؟ت
ي
ك٦تن كلدكا
إٌ٪تا النحو
ليت
يا ى
كم و
ّتود

ديٌ يار
بَر
ي
ا٠تمر
ي
صور
ي
ضأنظور
ً
ىزمَتي
الصغى ًر
ِّ
ىٌ ٍم ًرك
بال ى ىوا ًكًر
الدَّىا ًري ًرم
يمٍن ىج ًم
ضاق نسسا
اس
ري
أني ي
ً
الفرس

البسيط
البسيط
الطويل
البسيط

٣تحوؿ
الفرزدؽ
الرمة
ذك ٌ
إبراىيم بن ىرمة

ش
ش
ش
ش

ِْٓ
ُّٕ
ُْٓ
ُِٖ

الواضر
البسيط
الطويل
الرجم
البسيط
الرجم
الرجم
الطويل
الرجم
ا١تنسرح
الكامل

الَ ٌماخ
ٌ
أبو ال م ا١ت رم
راشد بن شحاب
جندؿ بن ا١تثٌت الطحوم
ل؟فرزدؽ
ابن مالك
رؤبة
٣تحوؿ
اٞتراد بن ال ود
طرضة
ابن ٌ ف

ش

َُِْٖٕ ,
ُٗ
َُٔ
ُٖٓ
ِْٓ
ُٓ
ّْْ
ُُٕ
ّٖٔ
ََْ
ٕٖٔ

الرجم

رؤبة

السري

ابن دقيق ال يد

ا١ترتضى
ا١تقمضى
ض ىف ً
اض
ال ىف ٍ
أباض
يرتضي
ا١تقمضي
ال ى ٍر ً
ض
ينمف ٍ
ركاج ا

ا٢تمج
الرمل
الرجم

ذك اإلصب
الكساعي
ال جاج

كا ٍو
ى

الرمل

أن بن زنيم
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ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش

ش ََّّّْ ,
ٖٔٔ

رثاف بن ارث ش ٖٗٓ
ّٖٖ
ش ّْٗ
ش ُُّ

أى إ ٌف
كما ىو
ا ١ت ٌي
يا أقرعي
كقصر
شوقي
لكن ٌراّن
أىٌ ٍد
أخاؾ
أردت
ى
ؼ
صر ى
ى
قيل
س؟ب
ض ىق ىػد السكو ىف
ى
كمٍن ي
من ت
كصػرت
ً
كجحاف
كأ ٌف
أيدم
ٌامل
ى
ال ؟م
لن ىًٮت ً
ب
ٛتى
ن

٣تم ٍو
منوٌو
ٍ
ٝت ا
تيصرعي
يق ي
مػان ي
مان ي
يىػمى ى
ض َّوعي
يبغي
بىػ ٍ؟ ىق ً
رؼ
ٌي ٍ
ينصرؼ
ً
ا
أىل ٍ
ا لا
يىكٍمى ًفي
ت؟في
ً
كأللا
أى ٍق
ال ىق ًر ٍؽ
الوًر ٍؽ
ى
يسبقا
الواثقة
اٟتى؟ى ىق ٍو
ا١تو ً
اثق

الطويل ابن ٌ ٌف

ُٕٓ

ا١تنسرح أكس بن جر
الرجم ٌمرك بن خثارـ
الرجم ابن مالك
السري ابن ٌ ف

ِْٗ
ش َُٖ
ُْٕ
ٖٓٔ

الطويل أبو اٟتسن الدي؟مي
الطويل ٣تحوؿ
الطويل ٣تحوؿ
الرمل ابن الوردم

ُّّ
ش ُِّ
ش ِٓٗ
َُُُِِ ,

الرٌاد
الكامل ابن ٌ

ُْٗ

الرجم ابن مالك
الرٌاد
٣تػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمكم ابن ٌ
الواضر
الرجم ابن مالك
الرجم رؤبة

ّّٔ
ُْٗ
ْٗٔ
ش ِْْ

ُْٕ
الرجم ابن مالك
ُٔٗ
الرجم اإلماـ مالك
ش ّّْْٕٔ ,
ايب
ا١تنسرح ركيت ٌر ي
ً
درة الطػ ػ ػ ػػاعي ش ْٕٔ
الطويل ٌي ػ ػ ػػاض بػ ػ ػ ػػن أـ ٌ
جاى؟ي
ٌ
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رااىا
ك تى ٌ
س؟ِّ ٍم
أبدان
كلقػد ً٨ت؟ػت
ىي الدنيا
كم
يغرر ي
ضػ ي
ً
يل
كقىب ه
اٝت ٍ
كقصيدةو
ض يم ٍمنىةه
كقد نغٌت
كن
يًت ى
رأل

ى٘تى؟َّ ًق
٦ت؟وكو
منحوكو
ٖتري يكو
كضمكي
يمبكي
ا١ت ٍل
سأ
قا ى٢تا
إبقالػىحا
ا٠تدا
جواضً
أ ٌك

تسم
ضألفيمو
أٌاشٍت
١تيٌةى مو َان

ىٌ ىوا ًك
ق؟ي
مبقل
ي
ًخ؟ى يل

بكت
ٍ

ً
يل
ال ىو ي

كلو أ ٌف
كلكنٌما
كأّن

ً
ا١تاؿ
أمثاا
شيماا
يم ٍرًج؟ًي

كيوـ
ى

الرجم رؤبة
الرٌاد
الكامل ابن ٌ

الواضر

أبو الفرج الساكم

الرمل
البسيط
الكامل
ا١تمقارب
الواضر
الرجم
ا١تمقارب

لبيد
ٌدم بن زيد ال بادم
ا ٌَى
ٌامر بن يجوي ون
ا١ترار ا سدم
ٌ
امرؤ القي أك رؤبة
ٌ؟ػػي بػػن أيب طالػػب أك ٤تمػػود
الوراؽ
ٌ
٣تحوؿ
أبو ا سود الدؤا
يدؤاد بن أيب دؤاد
الرٌمة
ذك ٌ

الرجم
ا١تمقارب
الرجم
٣تػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمكم
الواضر
الوضر

ش ِْْ
ُْٗ

ِّْ
ش
ش
ش
ش
ش
ش

ُِٔ
ْٓٔ
ُّٗ
ُّْ
ُٗٓ
ِّٖ
ٕٓ

ش
ش
ش
ش

ُٖٓ
ّٖٓ
ُِْ
ِّّٖٕٕ ,

ٌس ػ ػ ػ ػػاف أك اب ػ ػ ػ ػػن ركا ػ ػ ػ ػػة أك ش ِٖٖ
ك ب بن مالك
ش َُٔ
الطويل امرؤ القي
الطويل امرؤ القي

ش ُِٗ

الطويل امرؤ القي

ش ُّّ
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ب
أ ير َّ
أسند
بدأ
ًمكير
كموا
يربم
كلي
ت الن
ضإنٌو
إٌ٪تا كاف
داكد
أ ٌف ى
ىػم اآلمركف
ًأم ٍن دمنم ً
ُت
أقامت
إّن إذا
ً
كمحفحا
كننصر
كإف أتاه
ضقمت
ي
إ ٌف من صاد
صددت
إذا قالت
ماح
ضيو ِّ
الر ي
أمن تاك ًر
لكن نصفان
ك ٌ

؟ج ًل
يج ي
ً
البطل
ٌ؟ي
من ً
ٌل
الس ىم ًل
ك َّ
ىْشيًل
أٍ
ً
دليل

صاعما
يػي ىؤٍكىرما
رٝتا
ظ؟ما
يم ٍ ظىما
ط؟ ٫تا
مصط ٫تا
ال؟حما
ٌ
ر ياـ
جارـ
ي
ى ًريـ
ي ؟ي يم
وـ
بي ي
يدكـ
ى ىااـ
ىس ًَّـ
بدـ
ىاش ًم

الطويل امرؤ القي
الرمل ناصر الدين ابن ا١تنىػ َِّت
ي

ش ُٓٗ
ْْ

الطويل امرؤ القي
البسيط ٣تحوؿ
يب النجم ال ج؟ي
الرجم
الواضر أبو الطيب ا١تمنيب
الرجم ينسب لرؤبة
الرجم أبو يٌاف الف سي
ا٠تفيا ٣تحوؿ

ش ِِٖ
ِِٕ
ش ْٔٓ
َٕٔ
ش ِِِْٗٗ ,
ْٕٕ
َٕٕ

الطويل ٣تحوؿ
الَماخ بن ارار ا١تخضرـ
الطويل
ٌ

ش ِِٓ
ش ُُُُٓٔ ,

الرجم
الكامل
الطويل
البسيط
البسيط
ا٠تفيا
الطويل
الواضر
البسيط
البسيط

أبو خراشة ا٢تاا
رجل من ٘تيم
ٌمرك بن ٌبراقة ا٢تمداّن
زىَت
مرار ال دكم
٣تحوؿ
ا١ترار الفق سي
ٌ
صٍ ً
ب
يٞتيم بن ى
اٟتطي ة
البوصَتم

الطويل الفرزدؽ
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ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش

ُِّْٖٕ ,
ِْٗٔٓ ,ِٔٗ ,
ِٕٓ
َُٕ
َُِِْْ ,
َُٓ
ْٕٔ
ُْٓ
َُّ
ِٕٓ

ش ُٗٓ

قد كاف
ت
لى ٌما ٝت ي
٨توىم
تر ي
كت ي
كىم ىمثى يل
ككم من
أٌرؼ
كمضى
كثي ثان
رب
َّ
ق؟ت
ي
أصاهبم
س
ىد ىر ى
ٌجبت
كمن غريب
أضىت
ٌ؟مميو
زمت
ي
كغدكت
ي
بيٍت
ممباين ً
ُت
أشرب
ك ي
ككم موط ون
بدا ا
ت
صبٌ ٍ
ي
كأّن
ٌ

ً
الركـ
ً
البوـ
اٞتراثي ًم
ً
قدمي

ا٢ترام
البسيط م اذه ٌ

الطويل ٣تحوؿ
الواضر أبو الطيب ا١تمنيب
الرجم رجل من ابة أك رؤبة
٣تػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمكم ٣تحوؿ
الرمل
٣تػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمكم ٣تحوؿ
ا٠تفيا
الواضر رجل من بن أسد
الكامل لبيد
الطويل رجل من أزد السراة
الرجم السيوطي

السقيم
ظبيانا
أيثىػنٌا
ضاطٌ نا
ل؟حوازن ٍة
زنة
ي٢تنٌ ٍو
ضالس ً
وباف
ُّ
أبواف
بالسرياف
ب يٍت
بالمنوين
الدين
المنوين
كالمنوي ًن
كالمػ ي ً
ُت
ك ًاديٍحا
يمٍنػ ىح ًوم
آتيا
لياليا

البسيط
الطويل
الطويل
الطويل

مكانيا

الطويل ٣تحوؿ

َٕٓ

ش ُِْ
ِٔٔ
ش ِِٓ
ش ِّٓ
َُٕ
ش ُِٔ
ش ُِٗ
ش ِِْ
َِّ

الكامل ابن سينام ا١ت؟ك
طويل ابن ٌ ف

ُّٓ
ُّٓ

الكامل ابن ٌ ف

ُٕٔ

٣تحوؿ
يميد بن اٟتكم الثقفي
زىَت
السيٌدة ضاطمة
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ش ِِٖٕٕٗ ,
ش ُّٖ
ش ْٗٔ
ُِْ
ُُّٕٓٓ ,

ﯾُعرف
بنـون
في أخﯿر
أو خال
ذي أمور
مرت بنا
ٌ
ترنو بطرؼ

الػ ريب
ػمم
بػ ٌ
ػ؟ي
اٞت ٌ
يا صػفي
با ٌجمي
لًتكي
٨توم

ا٠تفيا ابن ٌ ف

ُْٗ

ابن ضارس

ْٓٓ

السري
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المسائل النحوية والصرفية
أدرجت ا١تساعل ٖتت ا١تواوٌات المالية ك سب تريبحا
ِ .اإلااضة
ُ .اسم الف ل
ْ .إٌراب ب س الًتاكيب
ّ .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
ُٓ.
ُٕ.
ُٗ.
ُِ.
ِّ.
ِٓ.
ِٕ.
ِٗ.
ُّ.
ّّ.

الَاكذ
الضركرة
ال طا
ال ؟ل
قصر ٦تدكد كم ٌد مقصور
ا١تساعل الصرضية
ا١تسمثٌت
ا١تضارع
ا١تمنوع من الصرؼ
النسب

ُٔ.
ُٖ.
َِ.
ِِ.
ِْ.
ِٔ.
ِٖ.
َّ.
ِّ.
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الَرط
الضمَت
ٌ مات ا سم كٌ مات الف ل
الفاٌل
ا١تبمدأ ك ا٠ترب
مساعل ٨توية كإم عية ممفرقة
ا١تَمقات كٌم؟حا
ا١تف وؿ بو
ا١تنادل

ُ.

اسم الفعل
ََٓ
قط اسم ض ل ٔت ٌت انمو
ٕٔ
(ى؟م) لكثرة ا سم ماؿ
ى؟م أص؟حا (ىا ملٌ) مثٌ أصبحت ٌ
ٌ
«ى؟ ػ ػ َّػم» أٟتقح ػ ػػا أى ػ ػػل اٟتج ػ ػػاز باس ػ ػػم الف ػ ػػل ,ض؟ ػ ػػم ي؟حقوى ػ ػػا ِٖٓ
ال م ػػات كبن ػػو ٘ت ػػيم ي؟حقوّن ػػا ال م ػ ً
ػات اٌمب ػػاران ص ػػل م ػػا
كانت ٌ؟يو
ىيحات ىل ىي اسم ض ل أك ظرؼ

ِ.

ْٗٔ

اإلضافة

إض ػراد ا١تضػػاؼ م ػ أنٌػػو مثػ نػٌت إلاػػاضمو ١تثػ نػٌت ,كأٌ؟ػػى منػػو ٚت ػ ّّّْٕٕ ,
ا الث ثة تثنيمو
ا١تضاؼ ,كأا ي
ِِْْٔٔ ,
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)
ِّْ
اٞتر ٌ؟ى النصب ضيما ينصرؼ
ٛتل ٌ
ِّْ
اٞتر م ا١تثٌت كٚت ا١تاكر السامل
ٛتل النصب ٌ؟ى ٌ
ً
ػا م ا ػ ػواؿ ك؟ٌح ػػا ُِّ
ال ػػدليل ٌ؟ ػػى قص ػػر «ا خ» إلمام ػػو ا ل ػ ى
دليل يقبل المأكيل
ُْٕ
ٌ؟ة إٌراب ا ٝتام
ٌ؟ٌػ ػ ػ ػػة تقػ ػ ػ ػػدير اٟتركػ ػ ػ ػػات م ا١تقصػ ػ ػ ػػور الم ػ ػ ػ ػ ٌار كم ا١تنقػ ػ ػ ػػوص ْٕٔ,ِْٗ ,ُْٗ ,
ّْٕٗٓٓ ,
ا سمثقاؿ
ٌ؟ػػة جػ ٌػر مػػا ينصػػرؼ بػػالفمح كنصػػب ٚت ػ ا١تؤنػػث السػػامل ْْٕ
بالكسرة
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ْٔ
لغة ربي ة م لمكـ السكوف
مػػا كجػػد ضيػػو سػػبب البنػػام ل سػػم كمن ػ منػػو لمكمػػو ل اػػاضة ٖٓٔ
ككغَت كسول ي رب ك يبٌت ,تقدٯتان ل؟مان ٌ؟ى ا١تقمضي
ْْ
مراٌاة ظاىر الصناٌة كا١ت ٌت م اإلٌراب
ّٕٔ
نفي أف أنواع اإلٌراب كالبنام ٜتسة
ْ.

إعراب بعض التراكيب

أص ن
ٌأما ب د
إنسانان إنسانان

أم المفسَتية كما ب دىا
أيٌش
أيضان
البمة
ٗتريج قرامة ﭽ ﯩ ﮖ

ُِِِْٖ ,
ٗ
ّٓ ْٓ -
َّ,َُُ ,ُّ ,
ْٕ
ُِْْْٔ ,َُّ ,
ْٖٓ
ّٕٓ

ﮗ النهارَﯿ ﭼ

ٗتريج قولو ت اىل ﭽ إِنَّ ﯩﯩﭼ

ُٕٓ

ٗتريج قولو ت اىل ﭽ قَتْلُ أَوْالدَهِن شُرَكَائِهِنْﭼ

ُّٕ

ٗتريج قولو ت اىل ﭽ ﯥ ﯢ ﯣ ﯦ ﯧ ﯝ ﭼ
ٗتريج قولػو ت ػاىل ﭽ ﯿ ﭼ م ﭽ ﯩ ﯩ ﯩ
ﭼ
ﯩ ﯩ ﮖ ﮗﯾ ﯿ ﯩﯩ ﯩ ﯩ

ُٕٓ
ﯩ ﯩ ُٕٓ

ٗتريج قولو ت اىل ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ واألَرْحامِﭩﭼ

ُٗٔ

ﭿ ﮀﭼ
ٗتريج قولو ت اىل ﭽﭽ ﭾ
ت ريا كاضة كتصرضحا م غَت النصب
تنبيو كضصل كباب ككماب
ٙتىٌة

ُٖٔ
ّّٔ
ْٖٔٔٔ ,ُٖٓ ,
َُِْٔٓ ,ُٖٓ ,
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ػرب ا١تػػامى مػػا يب ٨تػ ىػوه ِٕٗ
ٚت؟ػػة «مػػا يب ٨تػػوه ٌطػػش» م قولػػو كأشػ ي
ش
ىٌطى ه
ُْٖٓٓ ,ِٕٖ ,
ضصاٌدان
ِِّ
ض ن م مثل ض هف ٯت؟ك در٫تان ضض ن ٌن دينا ور
ضى ٍ
َّ
ََُٕٓ ,
بد
وؿ ك ٌقوة إ ٌ باهلل
سيٌما
٤تالة

ه م قولو ت اىل ﭽ ﮦ ﮦ ﮨ ﮩ الهٌ

ٓ.

ﭼ

مرةن
لقيميو ٌ
م ا ىذ اهلل
ا١تدكنوف م ا سمدراؾ
نىػ ى ٍم ك؟مةه يسم م؟حا ٌ

األفعال الناقصة وما يعمل عملها:

إٌماؿ «أف» ٌمل «لي » م لغة ال الية

ٔ
ُْٗ
ّْٔ
ُٔٔ

ُّْ
ُٕٕ
َِْٕٓٗ ,
َِِ

إٌماؿ «ما» ٌمل «لي » ٌند أىل اٟتجاز ,كإ٫تا٢تا ٌند ٘تيم ّٓ,َٕ ,ٔٗ ,
ِٗٔ,ِٓٓ ُْٔ ,
ٖٕٓٔٔٔ ,
َُُِِْ ,
اقًتاف خرب «كاد» بػ«أى ٍف»
ا٠ترب ب د «إ ٌ» ٛتػ ن ٢تػا ٌ؟ػى «مػا» م اإل٫تػاؿ َِّٕٔ ,
بنو ٘تيم يرض وف ى

ٌند انمقاض النفي بػ«إ ٌ»
َّٔ
ا١تسك
تأكيل أيب ٌ؟ي قوؿ ٘تيم لي
الطيب إ ٌ ي
ي
ي
ٕتػ ٌػرد خػػرب أض ػػاؿ الَػػركع مػػن «أف» ,كغ؟بػػة ٟتاقحػػا خػػرب أض ػػاؿ ْٕٔ
الرجام
توسط خرب «ما» اٟتجازيٌة كنصبو
ٌ

ُّٕ
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جواز تقدمي خرب «كاف» ٌ؟يحا

ٔٓٓ

جو ىاز تقدمي خرب «لي » ٌ؟يحا

ِّّْٔٔ -

ٛتػ يػل «لػػي » ك«ٌسػػى» م ٌػػدـ المصػ ٌػرؼ ٌ؟ػػى «مػػا» ك«ل ػ ٌػل» ِْٖ
من ٛتل ا صل ٌ؟ى الفرع
ِّٔ
دخوؿ البام م خرب «ما» المميمية
رضػ ػ اس ػػم «ك ػػاف» تَ ػػبيحان بالفاٌ ػػل ,كنص ػػب خربى ػػا تَ ػػبيحان
با١تف وؿ بو ْٕٔ
شاكذ ٣تيم مف وؿ «ٌسى» اٝتان صر٭تان «ٌسى زي هد قاعمان» ُِِْٗٗ ,
ُٔٓ

ٌ؟ة بنام «لي »

ْٖٔ
ٌ؟ة ٛتل أض اؿ ا١تقاربة ٌ؟ى ا ض اؿ الناقصة
ػدؿ ٌ؟ػػى ِٕٔ
القػػوؿ كػػاف كأخواهتػػا ا١تسػ ٌػماة با ض ػػاؿ الناقصػػة ,تػ ٌ
كل ض ل الد لةي ٌ؟ى ا١ت نيُت
اٟتدث ه
مردكد بأ ٌف ا صل م ٌ

« ت» ضرعه ٌ؟ى « » ك« » ضرعه ٌ؟ى «لي »

٣تيم جام ض ن ناقصان
ٔ.

إن وأخواتها وما يعمل عملها:

إبطاؿ ٌمل «إ ٍف» ا١تخففة من الثقي؟ة
اٞتر بػ«ل ل» م لغة ٌي ىق ويل

ِْٓ
َٓٓ
ّٔٔ
ّْٖ
ِْٖٓٗٓ ,

لكن»
دخوؿ ال ـ م خرب « ٌ

ّٔٔ
ْْْٖٕٔ ,

راض خرب إ ٌف
ٌ؟ة إٌماؿ « » ٌمل «إ ٌف»

ٌ؟ة الفصل بُت أف ا١تخففة كخربىا إذا كاف ض ن
ٌ؟ة نصب ا سم « َّ
إف» كرض خربىا

َِٓ
ُّٓ

«ليمما» إٌما٢تا كإلغاؤىا

ِٕٓ

نصب اٞتمأين بػ«ل ل»

ّْٖ
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نصب اٞتمأين بػ«ليت»
ٕ.

ّْٗ

البدل
البدؿ كا١تبدؿ منو ٬تمم اف
ت ريا البدؿ
ال وض كا١ت وض منو ٬تمم اف
الفرؽ بُت البدؿ كال وض
ي

ٖ.

ُّٔ
ُّٕ
ُّٕ
ُّٕ

البناء:

ا صل م ا ض اؿ البنام
ا صل م البنام السكوف
بنامي « اشا» ا ٝتيٌة لَبححا ب؟فظ « اشا» اٟترضيٌة

َِّٓٔٔ ,
َِْٕٖٔ ,
ِّْ

بنام ا سم ٛت ن ٌ؟ى اٟترؼ كىو من ٛتل ا صل ٌ؟ى الفرع ِْٖ
بنام باب ىا ًاـ ٦تا ٌ؟ى كزف «ضى ًاؿ» ٌ؟مان و
ِّْ,َٕٓ ,ُْٔ ,
١تؤنث
ى
ي
ٕٗٓ
َّٕٗٓٔ ,
بنام ض ل ا مر
ٖٗٓٓٗٗ ,
قبل» ك «ب يد»
ٌ؟ة بنام « ى
كيا» ك « ى
أين» ك «مىت» ك« ي
ُٔٓ

ٌ؟ة بنام «لي »

ِْٕ
ٌ؟ة بنام ا ٝتام
ِٗٓ
ٌ؟ة بنام الضمَت
ٖٔٔ
ٌ؟ة بنام ا١تضارع الام باشرتو نوف الموكيد
ٌ؟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 ِّٓ
ٌ؟ة سكوف آخر الف ل ا١تسػند إىل المػام ك٨تػوه لػ تمػواىل أربػ َِّٗٓٓ ,ُٓٓ ,
كك؟مة كا دةو
و
ركات ضيما ىو
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ٌل
لغات ي
نفي أف أنواع اإلٌراب كالبنام ٜتسة
ٗ.

ِِٖ
ّٕٔ

التصغير:

ُٔٓ
تصغَت باا ك باا شاكذا
تص ػػغَت «أىض ى ػ ىػل» م الم ج ػػب لَ ػػبحو ب ػ ػ«أض ى ػػل» المفض ػػيل كزن ػ ػان ّْٓ
كأص ن كإضادةن ل؟مبالغة
ّٕٓ
ِّرد احملاكؼ م المصغَت

َُ .التمييز:

إذا جام الممميم م ٌرضان بأؿ ,ضأؿ زاعدة
جواز ٣تيم الممييم مؤِّكدان
ال امل م ٘تييم ا١تفرد كالنسبة
ٌ؟ٌة كجوب تنكَت الممييم
ندرة تقدـ الممييم ٌ؟ى ٌام؟و الف ل ا١تمصرؼ

َُٔ
َّ
ّّٖ
َُٔ
ُْٕ

تنوين ال وض م «جوا ور»

ُّْٖٗٔ ,

ُُ .التنوين

ُٖٔ
المنوين كاإلااضة ٬تمم اف
ُٕٔ
المنوين ك ـ الم ريا ٬تمم اف
ْٗٔ
ٌ؟ة تنوين ا١تقاب؟ة
ٌ؟ٌة اؼ المنوين من ال ى؟ىم ا١توصوؼ بػ«ابن» مضاضان إىل ىٌ؟ى وم ْٗٗ

ُِ .الجار والمجرور

و
البصريوف ٌ؟ى أنٌو ٬توز اٞتر و
٤تاكؼ ب ٌوض
ْترؼ
ت ؟ق الظرؼ ٌند كجود ا١تصدر كالف ل
جره
دكد من ٚت؟ة الف ل كجا ور ٣ترل ب س ما َّ
اٞتار م ه
ٌ
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ِٔٔ
َُٗ
ُٗٓ

اٞتر بػ«ل ل» م لغة «ٌي ىق ويل

ّْٖ

دليل ٌدـ دخوؿ رؼ اٞتر ٌ؟ى الف ل
زيادة رؼ اٞتر قبل الفاٌل
ال طا ٌ؟ى الضمَت اجملركر من غَت إٌادة اٞتار
قياس الظرؼ ٌ؟ى اجملركر م ا كاـ
٣تيم «من» اٞتارة ٔت ٌت «ٌ؟ى»

ِٔٔ,ْٔٗ ,ّٖٔ -
ْْٕٕٓٗ ,
ِٓٔ
َُْ
ََِٕٗ ,ُٔٗ ,
ٕٔٓ
َُِ

اٞتر ٌ؟ى اٞتوار

٣تيم الكاؼ اٞتارة ٔت ٌت «ٌ؟ى»

ٕٗ

ُّ .الجمع

أ اديػػث اسػػم ٚت ػ « ػ و
ػديث» ,أك ٚت ػ ه لػػو شػػاكذان ,أك ٚت ػ ي ُٔٗ
«أي يد و
كثة»
ٍ
ػحب» ال ػ ػػام ى ػ ػػو ٚت ػ ػ ي ,أك اس ػ ػ يػم ٚتػ ػ ػ ِْٖ
صػ ػ ٍ
أص ػ ػػحاب ٚت ػ ػ « ى
«صا و
ب»ٌ ,ف «أض ا ن» يكوف ٚت ان لػ« و
ضاٌل»
ْٔٔ
ٚت « سن» « ً ساف» كم «غي يفر» « ىغ يفوور»
ُّٖ
اٞتم احمل؟ى بال ـ مط؟قان ل؟ موـ
ػػاؼ الن ػػوف م ػػن ا١تث ػػٌت م ص ػػ؟ة ا ل ػػا كالػ ػ ـ ٛتػ ػ ن ٌ؟ ػػى ُٗٔ
اؼ النوف من اٞتم
ِِّٓٔ ,
ٖ
َٓٔ

ش ٌا ٚت دليل ٌ؟ى د عل
صحب اسم ٚت أـ ٚت
ٌ؟ة ٚت «أرض» بالواك كالنوف

ٌ؟ػػة ضػػمح نػػوف ٚتػ ا١تػػاكر السػػامل كمػػا ٛتػػل ٌ؟يػػو ,ككسػػر نػػوف ّْٕ
ا١تثٌت
ُّٖ
ٚتوع الس مة من ٚتوع الق؟ٌة

ُْ .الحال
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إذا جام اٟتاؿ م رضةن أ ٌيكىؿ
جواز ٣تيم اٟتاؿ من ا١تبمدأ
ا١تمصرؼ
جواز تقدمي اٟتاؿ ٌ؟ى ٌام؟حا الف ل ٌ
ٌ؟ة ج ل الصفة ا ن إذا قدمت ٌ؟ى ا١توصوؼ
الوصا إذا تقدـ ٌ؟ى ا١توصوؼ أصبح ا ن

َُٔ
َّ
ٖٓٓ
ُٖٔ
ّّٕ

إبقام الق؟ب م ا١تياثق
إبقام الواك ْتا٢تا م ٌواكر
إبقام الواك ْتا٢تا م ىٌ ىوا ًكؿ

ْٔٔ
ُٖٓ
ُٖٓ

ُٓ .الشذوذ

يأَب
ىأَب ى
ع»
إ٫تاؿ « ىك ىذ ىر» ك « ىكىد ى
تصحيح « ًزىكجة» ك«ثًىوىرة» م ٚت «زكج» ك«ثػى ٍور»
تصحيح اسمحوذ كاسنموؽ كاسمصوب

ُِّّْٔ ,
َِِْْٕ ,َْٔ ,
ُْٔ

ّّ,ِِْ ,ُّٔ ,
ََْ,ْٕٕ ,ْْٓ ,
ْٕٔٔٔٓ - ِٔٔ ,
س م ٍق ػ يػوٍكهدِْْ ,
ػوب ٍ
تص ػػحيح ث ػ ه
مص ػ يػوٍك هف ,كمس ػػك م ػػدككؼ ,كض ػ ىػر ه
كرجل م ٍ يوٍكهد من مراو
ه
ُِٓ
تصحيح ال ىق ىود كا ىكد كاٟتىيىد كا٠تىىونة كاٟتىىوكة
ّْٓ
تصغَت «أىض ى ىل» م الم جب
ُٔٓ
تصغَت باا ك باا
ِِْْٔٔ ,
جر الفاٌل
ّْٖ
اٞتر بػ«ل ل» م لغة «ٌي ىق ويل
اٞتمـ بػ«لن»

ّّْْٕٔ ,

ٚت دليل ٌ؟ى د عل

ِِّٓٔ ,
ََْ

اؼ نوف الموكيد ا٠تفيفة
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ِْٖٓٗٓ ,

لكن»
دخوؿ ال ـ م خرب « ٌ

ِِْْٔٔ ,
رض ا١تضاؼ إليو
زي ػػادة «إ ٍف» ب ػػد «م ػػا» ا١تص ػػدريٌة الظرضيٌػػة كب ػػد «م ػػا» ا١توصػ ػولة َّْ
ٛت ن ٌ؟ى «ما» الناضية

تصحيح كاك ٨تو «جو و
اب» كيامي ٨تو « يىياـ» ك «الغىيىب»

ُِٓ
ُِِْٗٗ ,

٣تيم مف وؿ «ٌسى» اٝتان صر٭تان
مطيبة
كنت» يكٍن ًيت
النسب إىل « ي
مكا هف يمٍب ًق هل
نصب اٞتمأين بػ«ل ل»

ُِْ
ّْٖ

نصب اٞتمأين بػ«ليت»

ّْٗ

ا١تسمار
الثوب
خرؽ ي
ى
نصب الفاٌل كرض ا١تف وؿ م ى
نصب ا١تضارع ْترؼ اٞتمـ
النصب بػ«مل»
ي

ِِّْٔ ,َُْ ,

ْٕٔ
ُٔٓ

ْْٔ
ّّْْٖٔ ,

ُٔ .الشرط

َٕ
َُٕ
ّٗٔ

اسمخداـ (إذا) ك (إف) ك (لو)
إٌراب ٚت؟ة جواب الَرط ا١تضارع لَرط و
ماض
إٌراب من الَرطية
ً
ػس ّْٗ
أم» م ا سػػمفحاـ كالَػػرط ٛتػ ن ٌ؟ػػى نظَتهتػػا ب ػ ه
إٌػراب « ٌ
كٌ؟ى نقيضمحا «كلح»

ٖٕ
اٞتمـ بكيا ماىب كوم
رض ا١تضارع ب د و
َُٖ
شرط مضاروع اركرة أك جاعم ٌ؟ى قبح
رض ا١تضارع الواق ً جمام ب ػد ش و
ػرط م و
ػاض س هػن ,ك٬تػوز اٞتػمـ ََُُٕٔ ,
ن
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ُٕ .الضرورة

(ا١تسألة الساب ة من ا١تقدمات)

َُِ

اجمم ت «يا» م ا١تيم م ال؟حم اركرنة
ا زدكاج م؟حق بالَ ر م الضركرة
أقبح الضركرات الميادة ا١تؤدية إىل ما لي أص
يقل م الك ـ
أقبح الضركرات الميادة ا١تؤدية إىل ما ٌ
تس ػػكُت ٌ ػػُت «ضىػ ى؟ىػػة» م اٞتم ػ ب ػػا لا كالم ػػام ,ي ػػث ٬ت ػػب

ُّٖ

اإلتباع من أسحل الضركرات
ت ريا الضركرة
تنوين «أض ل من» من أقبح الضركرات
ي

ُِِ
ُِٖ
ُِٗ
ُِٓ
َُُُِّ ,
ُِٖ

ُُِ
سنحا كقبححا
ٕٖٓ
الدليل ٌ؟ى أ ٌف من ما ينصرؼ ٬توز لضركرة الَ ر
ُّّ
الرخصة
رض ا١تضارع ب د و
َُٖ
شرط مضاروع اركرة أك جاعم ٌ؟ى قبح
ص ػ ػػرؼ غ ػ ػػَت ا١تنص ػ ػػرؼ كٌكس ػ ػػو م الض ػ ػػركرة م ػ ػػن ا١تخػ ػ ػ ٌت ُُّ
بالفصا ة ٌند ا٠تفاجي
ا ػراعر الَ ػ ر م ػػن ا١تخ ػ ٌت بالفص ػػا ة ١تخالفمح ػػا ل؟ ربي ػػة إ ٌ ُُّ
م تسمو ش النف منو
ُِّ
الضركرة اٟتسنة
الضركرة ا١تسمقبحة كا ٝتػام ا١ت دكلػة ٌػن مواػوٌحا مػن زيػادة ُِٔ
و
رؼ أك و
نقص
ػرد ُِٕ
الض ػ ػػركرة ا١تسػ ػ ػػمقبحة م ػ ػػا ٌأدل إىل المبػ ػ ػػاس ٚت ػ ػ ػ و ّتم ػ ػ ػ و كػ ػ ػ ٌ
«مطاٌم» إىل «مطاٌيم» أك ً
ٌكسو
ى
ى

قصر اٞتم ا١تمدكد ,كم ٌد اٞتم ا١تقصور اركرة سنة
م ٌد ا١تقصور م الضركرة
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ُِْ
ُِْ,ُٓٗ ,ِٗٔ ,
ُْٕ

ىل ىي ١تا ااطر إليو الَاٌر ,أك ١تا جاز ل؟َاٌر
كقوع الضمَت ا١تنفصل م موا الضمَت ا١تمٌصل اركرة

ُٖ .الضمير

ُُِ
ِْٓ

إب ػراز الضػػمَت م الصػػفة ا١تَػػبحة إذا جػػرت ٌ؟ػػى مػػن ىػػي لػػو ْْٖ
قياسان ٌ؟ى اسم الفاٌل
اسػػم الفاٌػػل إذا جػػرل ٌ؟ػػى غػػَت مػػن ىػػو لػػو صػػفةن أك صػػ؟ةن أك ْْٔ
الضمَت كإٌراب الضمَت
يمحمل
ا ن أك خربان ىمل ٌ
ى
ِٕٗ
إشباع الضمَت كإسكانو
اإلامار قبل ِّ
ِٗ
الا ٍكر م باب الفاٌل كباب ا١تف وؿ

ُّٖ
إٌراب الضمَت ا١تمصل ب د لو
ّٕٕ
إضراد الضمَت إلضراد مرج و
ُْ
إضرد الضمَت إلضراد لفظو
َُْ
اؼ ص؟ة الضمَت
ؼ ا كىل َُٗ
رجوع الضمَت ٌ؟ى ممأخر بال؟فظ دكف الرتبة خ ي
ُّٖ
الضمَت م لو م كلو ؾ
ََِٕٗ ,ُٔٗ ,
ال طا ٌ؟ى الضمَت اجملركر من غَت إٌادة اٞتار
ِٗٓ
ٌ؟ة بنام الضمَت
ٌ؟ة ركة الضمَت ا١تمحرؾ ا١تسند إليو الف ل ا١تااي ٌند ا١تربد ِّٓ
ِْٓ
كقوع الضمَت ا١تمٌصل موا ى ا١تنفصل
ِْٓ
كقوع الضمَت ا١تنفصل م موا الضمَت ا١تمٌصل اركرة

ُٗ .العطف

اشًتط ٌاٖتػاد الممػاف م ٌطػا الف ػل ٌ؟ػى الف ػل ٌف ال طػا ِْٗ
ي
م ا ض اؿ نظَت المثنية كىو من ٛتل ا صل ٌ؟ى الفرع
اممنػ ػ ػ ال ط ػ ػػا ٌ؟ ػ ػػى م م ػ ػػوا ٌ ػ ػػام؟ُت ٥تم؟ف ػ ػػُت ٌف ػ ػػرؼ ِٖٔ
ا ٌن ال امل
ال طا خ؟ى ه
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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

ٌ مػػات ا سػػم أك خػػواص ا ٝتػػام قػػد ٕتمم ػ منحػػا ٌ ممػػاف ُّْ
م ان كالم ريا كالمصغَت
ُّٓ
قد ٬توز اٞتم بينحما كػ(أؿ) كاإلااضة
ّْٕٗٓٓ ,
اسم
الدليل ٌ؟ى أ ٌف «كيا» ه

ٌ مػػات الف ػػل أك خ ػواص ا ض ػػاؿ قػػد ٕتمم ػ منحػػا ٌ ممػػاف ُّٔ
م ان كػ(قد) كتام المأنيث
قػػد ٬تػػوز اٞتمػ بينحمػػا كمػػام المأنيػػث كالمسػػويا ,ككالسػػُت ُّٔ
كسوؼ ل سمقباؿ ك ٬تمم اف
ِٓٓ
الدليل ٌ؟ى أ ٌف «ن م» ك «ب » ض ف

ُِ .العلل

خرج»
أتب وا ا ٌكؿ الثاّن م ٨تو «ايقميل» ك«اي ي
أتب وا الثاّن ا ٌكىؿ م ٨تو « يش ُّا» ك«ضى َّا» ك« يمٍن يا»
إدخا٢تم نوف الموكيد ٌ؟ى ض ل ا مر
اإلدغاـ
سي»
ا سمغنام ٌن تثنية «سوام» بمثنية « ٌ
ً
ػس
أم» م ا سػػمفحاـ كالَػػرط ٛتػ ن ٌ؟ػػى نظَتهتػػا ب ػ ه
إٌػراب « ٌ
كٌ؟ى نقيضمحا «كلح»
إٌماؿ «ما» ٌمل «لي » ٌند أىل اٟتجاز ,كإ٫تا٢تا ٌند ٘تيم

ِْٔ
ِْٔ
ّْٕ
ْٕٕ
ِْٕ
ّْٗ
ّٓ,َٕ ,ٔٗ ,
ُِْٗٔٔ ,
ِٓٓ(ٌ؟ ػ ػ ػ ػػة اإلٌم ػ ػ ػ ػ ػاؿ
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ع»
إ٫تاؿ « ىك ىذ ىر» ك « ىكىد ى

كاإل٫تػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؿ) ٖٓٔ,
ٕٔٔ,
َِْْٕٔ ,

بنام أين ككيا كإذ ككم كقبل ك يث
بنام سوؼ إذا كردت كاية
ٌ؟ة بنامي باب « ى ىا ًاـ» ٌ؟ى الكسر

ٖٕ
ُّٔ
َِّْٕٓ ,

باب «اسمػ ٍف ل» ج ؟ػوه ل؟ط؟ػب ١تػا ضيػو مػن تقػ ٌدـ أ و
ػرؼ زاعػدةو ٕٖ
ى ىى
ٌ؟ى ا صوؿ ,كما يمق ٌدـ الط؟ب الف ل ١تناسبة ال؟فظ ل؟م ٌت
ْٕٕ
بقام كػ ﭽﯩﭼ ٌ؟ى ا٢تا دكف إٌ ؿ
ٖٗٓٓٗٗ ,
بل» ك «ب يد»
بنام « ى
كيا» ك « ى
أين» ك «مىت» ك«ق ي
بنام أم ً
ُْٕٕٔ ,

ْٕٔ
تأنيث الف ل م قولو ﭽ ﯩ ﯩ ﯩ ﯩ ﭼ
ٕتػ ٌػرد خػػرب أض ػػاؿ الَػػركع مػػن «أف» ,كغ؟بػػة ٟتاقحػػا خػػرب أض ػاؿ ْٕٔ
الرجام
تاكَت الف ل م ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ
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
المنوين ك ـ الم ريا ٬تمم اف
المنوين كاإلااضة ٬تمم اف
ٚت «أرض» بالواك كالنوف
ٚت « سن» ٌ؟ى « ً ساف» ك «غي يفر» ٌ؟ى « ىغ يفوور»

ْْٕ
ْٕٔ
ْٕٕ
ٖٖ
ُٖٔ
ُٕٔ
ُٖٔ
َٓٔ
ْٔٔ

ػػاؼ المنػػوين مػػن ال ى؟ىػػم ا١توصػػوؼ بػ ػ«ابػػن» مضػػاضان إىل ىٌ؟ى ػ وم ْٗٗ
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اؼ ال امل م قولك «ا٢ت ؿ» أم ىاا أك انظره

َْْٕٕٖ ,

اؼ الواك م ي د ِْٕ
اؼ تام المأنيث ليام النسب
ي
اؼ ٫تمة «يرأل» ل؟مخفيا

ُٖٔ
َْٕ
ُّّْٕٓ ,ِْٖ ,
ٓٓٓ
ْْٕ

رض الفاٌل كنصب ا١تف وؿ
يسم ضاٌ؟و (ناعب الفاٌل)
رض ما مل َّ
سل»
صرؼ «س ى

ْٕٕ
ْٕٓ

صرؼ ما ينصرؼ

ام ـ «هلل» م ﭽ احلمدُ لُلّهﭼ
ِّ

ٕٓٔ
امة ما كمنا
ٌػػدـ ت ؟يػػق ا ض ػػاؿ الػػيت ٬تػػوز إلغاؤىػػا كأض ػػاؿ الق؟ػػوب ,مػػىت ْٖٕ
تق ٌدمت أك أي ٌكدت با١تصدر أك بضمَته
ٕٖٔ
كصا قبل ال مل
صغٌر أك
ى
ٌدـ ٌمل اسم الفاٌل إذا ي
ْٖٕ
موس ٍوف»
ضمح ما قبل الواك م ٚت «موسى» « ى
ضمح نوف ٚت ا١تاكر السامل كما ٛتل ٌ؟يو ,ككسر نوف ا١تثٌت
ق؟ب الواك م « ىغ ٍدياف» ك« ىٌ ٍَياف»

ّْٕ
ِْٔ

ق؟ػػب الػواك يػػامن م ٚتػ ا١تػػاكر السػػامل ا١ترضػػوع ا١تضػػاؼ إىل يػػام ُُِٓٓٓ ,
ا١تمك؟م
ْٖٓ
ق؟ب كاك يكقِّمت
ِْْٔٔٓ ,

ق؟ب اليام كاكان م «المقول» ك«الفمول»

ّْٕ
كسر اارب الرجل
ّّْْٕٕ ,
كسر مل يضرب الرجل
َُٓ
ال؟غات م الام كٌ؟؟حا
ػدؿ ٌ؟ػػى ا اػػطراب ّٖ
ا١تصػػادر الػػيت جػػامت ٌ؟ػػى «ال ىف ى ػ ف» تػ ٌ
كاٟتركة ١تناسبة ال؟فظ ل؟م ٌت
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ا١تصػػادر الػػيت ٌ؟ػػى كزف «ال ىف ى؟ػػى» تػػأيت ل؟سػػرٌة ١تناسػػبة ال؟فػػظ ٕٖ

ل؟م ٌت
ا١تصػادر الرباٌيػة ا١تضػ ٌفة تػأيت ل؟مكريػر كالمٌمٌػة ١تناسػبة ال؟فػظ ٖٖٓٔ ,
ل؟م ٌت
ٕٔ
نصب «غدكنة» ب د «لى يدف» لكثرة ا سم ماؿ

نصب ا١تسمثٌت الام ق ٌدـ ٌ؟ى ا١تسمثٌت منو ك ػ«مػا قػاـ إ زيػدان ِٖٔ
أ هد»
ً
ُٕٓ
ا١تبٍت
النصب م ا١ت ٌرؼ بػ«أؿ» ,ن ت ا١تنادل ِّ
ٕٔ
(ى؟م) لكثرة ا سم ماؿ
ى؟م أص؟حا (ىا ملٌ) مثٌ أصبحت ٌ
ٌ
َُٔ
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
ا١تسمار ِِّْٔ ,َُْ ,
الثوب
خرؽ ي
ى
شاكذ نصب الفاٌل كرض ا١تف وؿ م ى
ْٕٕ
ٌ؟ة تقدمي الفاٌل ٌ؟ى ا١تف وؿ
ُّّْٕٓ ,ِْٖ ,
ٌ؟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 و
لغة
كج ػ ػػوب تق ػ ػػدمي الف ػ ػػل ٌ؟ ػ ػػى الفاٌ ػ ػػل ٌن ػ ػػد البص ػ ػريُت خ ض ػ ػان َُٓ
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ل؟كوضيُت
كجوب رض و

َُٓ

ِّ .قصر ممدود وم ّد مقصور

«البكا» با١ت ٌد كالقصر لغماف ٚت حما « ٌساف»

قصر ٦تدكد كم ٌد مقصور
م ٌد ا١تقصور م الضركرة

ِٖٗ
ُِْْٖٔ ,
ُِْٕٔٗ ,ُٓٗ ,

ِْ .المبتدأ و الخبر

إذا جػػام مبمػػدآف ب ػػد٫تا خػرب كا ػػد ٬تػػوز أف يكػػوف لك؟يحمػػاَُُ ,
ضحو يحما
َُٗ
صح اؼ ا١تبمدأ أك ا٠ترب ٌ؟ى السوام ضأيحما نق ٌدر
إذا ٌ
ْٕٔ
ا سمغنام ٌن ا٠ترب ٔترضوع الصفة
ِٕٓ
ت ريا ا١تبمدأ
ّّْ
قاعم الميداف»
جو ياز «غَتي قاع وم الميداف» ٛت ن ٌ؟ى «ما ه

ػػاؼ ا١تبمػػدأ أك ا٠تػػرب ٌنػػد كجػػود مػػا يػػدؿ ٌ؟ػػى اآلخػػر جػػاعم َُٗ
ٌ؟ى السوام
ػػاؼ كػ يػل 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
ُّْ
مسوغات ا بمدام بالنكرة ٯتمن اجمماع اثنُت منحا
ٌ
ّّٕٔٓٔ ,
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
ُّٕ – ُّٗ
إبداؿ تام ا ضم اؿ
ُٔٔ
إبداؿ ـ الم ريا ميمان لغة يقاس ٌ؟يحا
َُْ
اإلبداؿ من ا٢تممة م يج ىو وف ًم ىوَت
إبقامى الق؟ب م ا١تياثق مػن يػث إ ٌف اٞتمػ ي غالبػان تػاب ه ١تفػرده ْٔٔ
إٌ ن كتصحيحان اسمحسانا
ُُْ
آدر أص؟و أدؤر ككزنو أٌفل
ً
ّّْ
خرج نٌو كنظَته
ي
إدغاـ اٟترؼ م مقاربو م ا١تى ى
َُّٔ ,
اشمقاؽ اسم
ػدر «آمػػن» بػػوزف «أضٍػ ىػ ىػل» ِّّ
اشػػمقاؽ لفػػظ «اإلٯتػػاف» أىػػو مصػ ي
اٌػ ىػل» كإ ٌ لكػػاف «ضً ى ػػاؿ» كىػػل ٫تمتػػو ل؟م ديػػة ,ك ػػأ ٌف
بػػوزف «ضى ى
غَته آمنان من تكايبو ,أك ل؟صَتكرة
ا١تصدؽ ج ى ىل ى
َِّ – ِِِّّٓ ,
اشمقاؽ لفظ اٞت لة «اهلل»
ُٔٔ

اشمقاؽ لفظ اٞت لة «اهلل» أص؟و « هه»
أصل ا شمقاؽ ا١تصدر أـ الف ل
إٌ ؿ «ريح» «أرياح»

ُِْٕٓٗ ,
َٕٔ

إٌ ؿ «ٌي هد» «أٌياد»

َُْٕٔٔ ,

إٌ ػ يؿ اٞتم ػ كتصػػحيحو ٛت ػ ن ٌ؟ػػى ا١تف ػ ً
ػرد إٌ ػ ؿ ق ػػيم كدمي ُْٓ
كزكجة كزثورة
ػت ُْٕ
إٌ ػ يؿ ا١تص ػػدر إلٌ ػ ؿ ض ؟ ػػو ,كتص ػػحيحو لص ػػحمو ك ػ ػ«قم ػ ي
ً
قاكمت ال دك قً ىوامان»
قيامان» ك« ي
اإلٌ ػ ػ ؿ باٟتػ ػػاؼ م الفػ ػػام كال ػ ػ ـ دكف ال ػ ػػُت ٌّنػ ػػا أقػ ػػول ٖٗ
منحم ػػا م ال ػػوزف .م ػػن ذل ػػك «يس ػػمحي» ك«مص ػػوف» ك«مبي ػ ػ »
ك«اإلقامة» ٌ؟ى قوؿ
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ُّٗ
إٌ ؿ قاـ كىو إبداؿ ٌوض
ألا «اسم» ك «ابن» ٌوض من الواك احملاكضػة م آخػر الك؟مػة َُْ
ي
اٌمباطان
ألا آمة
اإلمالة أسباهبا كماني حا
ع»
إ٫تاؿ « ىك ىذ ىر» ك « ىكىد ى

ٗٔٔ
ْٕٖٔٔٓ ,
َِِْْٕ ,َْٔ ,

ػت» بكس ػػر الف ػػام م الي ػػاعي كا ػػمحا م الػ ػواكم ِٖٕٕٓٔ ,
ػت» ك«ق؟ ػ ي
«ب ػ ي
ٛت ٌ؟ى ا صل ا قرب دكف
البنام من قويت ٌ؟ى كزف رسالة قواكة
تامي زنادقة ٌوض من تام زناديق
المام من «بنت» ك «أخت» ىل ىي ل؟مأنيث

ُٓٔ
ُُْ
ٖٖٔ

كطح ػ ىػر ,ضح ػػو ِٖٓ
ت ػػداخل ال؟غ ػػات٨ ,ت ػػو قػ ػ يقػ ػ كس ػ ػ يسػ ػ
ي
شاٌر
طاىر ,كش يىر ضحو ه
ه
ً
ُْٔ
تصحيح « ًزىكجة» ك«ث ىوىرة» م ٚت «زكج» ك«ثػى ٍور»
تصحيح اسمحوذ كاسنموؽ كاسمصوب

تصحيح كاك ٨تو «جو و
اب» كيامي ٨تو « يىياـ» ك «الغىيىب»

ّّ,ِِْ ,ُّٔ ,
ََْ,ْٕٕ ,ْْٓ ,
ْٕٔٔٔٓ - ِٔٔ ,
ُِٓ

ُٖ
ت ريا المصريا
َْٗ
ت ريا رؼ ا١تد
ج ػػامت ال ىق ػ ىػود كا ىكد كاٟتىيىػػد كا٠تىىون ػػة كاٟتىىوك ػػة ش ػػاذ نة ص ػػحيحةن ُِٓ
تنبيحان ٌ؟ى أصل الباب
اؼ الواك إذا كانت ضام كت ويضحا تام م آخرىا كػ(ٌدة) ُّٖ َُْ -
اؼ الواك من مف وؿ م ا جوؼ كبقاؤىا ٌ؟ى لغة ٘تػيم م ِْْ
الياعي كػ(٥تيوط)
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يس ػ ٍػرىدد إٌ٪ت ػػا ظح ػػر تضػ ػ يفو نٌػػو م؟ح ػػق ٔت ػػا ٬ت ػػيم ٛتػ ػ ٌ؟ ػػى ٕٔٔ
ا صل ا قرب دكف ا ب د
ُٖٓ
شاكذ إبقام الواك ْتا٢تا م ٌواكر
ُٖٓ
شاكذ إبقام الواك ْتا٢تا م ىٌ ىوا ًكؿ
س م ٍق يػوٍكهد ,كرج هػل ِْْ
ثوب ٍ
شاكذ ه
مص يوٍك هف ,كمسك مػدككؼ ,كض ىػر ه
م ٍ يوٍكهد من مراو
ْٕٔ
شاكذ مطيبة
ِْٕ
ٌ؟ة اؼ الواك م ي د
ِٖٓ
ضمقدير اليام ب د الواك الثانية من ق؟بحا ٫تمةن
ض وؿ كض يل يمػورداف كػر يم كر ػوـ كأثػيم كأثػوـ كمَ ٌػي كمَ ٌػو ُُْ
كّنو
كّني ٌ
ٌ
َْٗ
ل؟ضمة قب؟حا
ق؟ب ا لا كاكان ٌ
َْٗ
ق؟ب ا لا يامن ل؟كسرة قب؟حا
ُِٓ
ق؟ب الواك م «سيٌما»

ْٖٓ
ق؟ب الواك ٫تمة م كقمت
ََْٕٗٔ ,
ق؟ب الواك يامن ب د الكسرة
ق؟ػػب الػواك يػػامن م ٚتػ ا١تػػاكر السػػامل ا١ترضػػوع ا١تضػػاؼ إىل يػػام ُُِٓٓٓ ,
ا١تمك؟م
ق؟ب الواك يام م قي كدا
كا
ق؟ب كاك طي ٌ
ق؟ب كاك ميماف  ,كمي اد
ٟتاؽ ٌ مة المأنيث ل؟مسند اجملازم المأنيث الظاىر
ا١تثاؿ = البنية = البنام = الصيغة

777

ّٖٓ
ُِٓ
ُِْٖٖٓ ,ْٕٗ ,
َْٕ
ٕٗ,َُِ ,ََُ ,
َُّ,ِِٖ ,َُٓ ,
َْْ

ٖٓ
َْٗ
َْٗ
ْْٖٔٔٔ ,
ٗٔٔ
ُْٔ
ُْٖٗٔٔ ,َٖٓ ,

ا١تصدر ا١تضاٌا ا صم
من ا بمدام بالساكن
من اٞتم ً بُت ا لفُت ا١تدتُت
نوف ىٌٍن ىرب
نوف ٌنسل
نوف نػى ٍرًج
٫تمة «أكاعل»

َّٖٓٔ ,
كاك كرنمل
ٖتركو كانفمػاح مػا قب؟ػو َْٕ
كجوب انق ب ي
كل من الواك كاليام ٌند ٌ
ألفان
ُِْٖٗٔ ,
كزف أندل
ْٔٓ
كزف أٍىٯتي ون كأىيٍػني هق
ْْٓ
كزف مركاف
ُُْْٓٔ ,
يامي «أىيٍػنيق» ٌوض من ٌُت أنوؽ
يام سيٌد

ِٔ .مسائل نحوية وإمالئية متفرقة
إدخاؿ «أؿ» ٌ؟ى «ب و
كل»
س» ك« ي

َٕٔٔ ,

َّْْٖٔ ,

ػوؿ اإلاػػاضة ِٗٔ
ػرؼ كالمػػاكَتي كالمنكػػَتي كقبػ ي
ا صػػل م ا ٝتػػام الصػ ي
كقبوؿ اإلسناد
ي
ِٗٔ
صل م اٟتركؼ ٌدـ الميادة
ا ي
ْٕٓ
باب اإلتباع كأ والو
ِْْٗٓٗ ,
المثنية
ْٗٓ
الم ٌجب من السواد كالبياض
اؼ ضاٌل «أىض ل بو» م الم و
جب لى ٌما كاف «أىض ً ٍػل ُّْ
الم ٌجب
ي
ٍ
بو» مَبحان بف ل ا مر م ال؟فظ
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َُّ

ت ريا ا١تفرد
د لة الف ل َُُٗٗ ,
اسم
الدليل ٌ؟ى أ ٌف «كيا» ه

ّْٕٗٓٓ ,
ِٓٓ

الدليل ٌ؟ى أ ٌف «ن م» ك «ب » ض ف
رسم نوف «إذف»

زيادة كاك ٌمرك اصط
الصفة ال امل ضيحا

ْٖٗ
ّْٗ
ُِٔ

ان م الرسم

ْٖٔ
الصفة الوصا الموكيدم
ال ػػرب إذا أرادت ا١تبالغ ػػة م الوص ػػا تس ػػ؟ب كص ػػا ا١تؤن ػػث ُِٔ
الم ػػام ,ضمق ػػوؿ ام ػرأة ص ػػبور كت؟حقح ػػا كص ػػا ال ػػاكور ,ضمق ػػوؿ
«ٌ ٌمة» لكثَت ال ؟م ,ك«راكية» لكثَت الركاية
ُّٓ
ِٔٔ

الك ـ النحوم
«كم» بسيطة أـ مركبة

خ؟و الصػ؟ة مػن ال اعػد كإف جػاز م مثػل الػام يطػَت ُٔٔ
٬توز ٌ
الاباب ضيغضب منو لقياـ ضام ال طا مقامو ضيو
نف ػػي أ ٌف الك؟م ػػات أربػ ػ كال ػػدليل ٌ؟ ػػى ا٨تص ػػار الك؟م ػػات م ُّٕٔٔٓ ,
ث ث ا سم كالف ل كاٟترؼ

ِٕ .المستثنى
«إ ٌ» تنصػػب ا١تسػػمثٌت ١تناهبػػا منػػاب الف ػػل أسػػمثٍت قياس ػان ٌ؟ػػى ّْٓ
«يا» اليت ت مل النصب م الندام ١تناهبا مناب الف ل أدٌو
ت يُت النصب م ا١تسمثٌت ا١تنقط ٌند أىل اٟتجاز ,كرجحانو ُْٔ
ٌند ٘تيم
ِْٔ
تقارض «إ ٌ» ك«غَت»

ٌ؟ة نصب ا١تسمثٌت الام ق ٌدـ ٌ؟ى ا١تسػمثٌت منػو ك ػ«مػا قػاـ إ
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ِٖٔ

زيدان أ هد»
ْٗٓ
ناصب ا١تسمثٌت م الماـ ا١تواجب
كجوب نصب ا١تسػمثٌت ا١تنقطػ ب ػد «إٌ » م ا١تسػمثٌت مػن غػَت ّْ

ا١توجب
ى

ِٖ .المشتقات وعملها:
إب ػراز الضػػمَت م الصػػفة ا١تَػػبحة إذا جػػرت ٌ؟ػػى مػػن ىػػي لػػو ْْٖ
قياسان ٌ؟ى اسم الفاٌل
أجػ ػػازه «س ػ ػ ً
ػيبويو» م نص ػ ػػب «الوجػ ػػو» م ػ ػػن قول ػ ػػك «اٟتس ػ ػػن ِِْْٕٓ ,
الوجو» تَبيحان بػ«اٟتسن ً
الوجو» ضإنٌػو ج ؟ػو تَػبيحان ب ػ«الضػارب
ى
جر «الرجل»
الرجل» م أنٌو َّ
ى
الظاىر لَبحو بػ«أض ى ىػل» م الم جػب كزنػان ّْْ
اسم المفضيل يرض
ى
كأص ن كإضاد نة ل؟مبالغة
اسػػم الفاٌػػل إذا جػػرل ٌ؟ػػى غػػَت مػػن ىػػو لػػو صػػفةن أك صػػ؟ةن أك
الضمَت كإٌراب
يمحمل
ا ن أك خربان ىمل ٌ
ى
أصل ل؟صفة ا١تَبحة
اسم الفاٌل ضرع ٌ؟ى الف ل م ال مل ك ه
ا١تضي
إٌماؿ اسم الفاٌل م ٌ
أض ػ ػػل المفضػ ػػيل كف ػ ػػل الم ٌجػ ػػب يػ ػػأيت قياس ػ ػان مػ ػػن ا ل ػ ػواف
كال يوب
جػ ػواز ى ػػاا اٟتس ػػن الوج ػ ًػو ب ػػاٞتر تَ ػػبيحان ب ػ ػ«الض ػػارب الرج ػ ًػل»
اٞتر تَبيحان بػ«اٟتسن الوجو»
الام إٌ٪تا جاز ضيو ُّ

ْْٔ
ِْٓ
ّٓٔ
َّّ
ُْٖ

شبٌحوا اسم الفاٌل بالف ل ل؟مجدد كاٟتدكث ,ضأٌم؟وه
الصفة ا١تَبٌحة أكجححا م م مو٢تا م ال مل كالًتكيب
كصا قبل ال مل
صغٌر أك
ى
ٌ؟ة ٌدـ ٌمل اسم الفاٌل إذا ي
ٌمل «أض ل» المفضيل

ُْٗ
ُُُ – ُُٗ
ٕٖٔ
َِٕ

ضاٌل الصفة ا١تَبحة

َُْ
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ضاٌل ا١تصدر
قوؿ ابن مالك م المحفة الصفة ا١تَبٌحة مَبو بالف ل غ؟ط

َُْ
ُُِْْٖ ,

أجاز الكوضيوف إظحار «أف» ب د «كي» الم ؟ي؟يٌة
و
ٌوض
الكوم ٌ؟ى إٌماؿ «أ ٍف» م اٟتاؼ ب
اسمد ؿ
ٌ

ِٓٗ

ِٗ .المضارع

ٓٓٔ
ّّْ

إ٫تاؿ «أ ٍف» ا١تصدريٌة م ا١تضارع ٛت ن ٌ؟ى «ما» ا١تصدريٌة
ي
توكيػ يػد ا١تضػػارع بػػالنوف ب ػػد« » الناضيػػة ٛتػ ن ٢تػػا م ال؟فػػظ ٌ؟ػػى ُّْ
« » الناىية
ج ػػمـ ا١تض ػػارع ْت ػػاؼ ػػرؼ ال ؟ ػػة ك ػػاؼ الن ػػوف م ػػن ٛت ػػل ِْٖ
ا صل ٌ؟ى الفرع
ّّْْٕٔ ,
اٞتمـ بػ«لن»
اٞتمـ بكيا ماىب كوم
جواز إدخاؿ ـ ا مر ٌ؟ى ا١تضارع ا١تبدكم بالنوف
جواز إدخاؿ ـ ا مر ٌ؟ى ا١تضارع ا١تبدكم بمام ا٠تطاب
جواز سكوف ـ ا مر ب د الواك كالفام ك«مثٌ»

ٖٕ
ُٔٔ
ُْٔ
ُْٕ

ُْٔ
الرد ٌ؟ى من قاؿ إف السُت كسوؼ يرض اف الف ل ا١تضارع
رض ا١تضارع ب د و
َُٖ
شرط مضاروع اركرة أك جاعم ٌ؟ى قبح
رض ا١تضارع الواق ً جمام ب د و
شرط و
سن ,ك٬توز اٞتمـ ََُُٕٔ ,
ماض ه
ن

ّٕٗ َّٖ -
ٌ مة رض ا١تضارع الناقص كجممو
يمخصػص ب ػد شػياٌو أك بأنٌػو يػدخل ٗٓٓ
ٌ؟ة إٌراب ا١تضارع بأنٌو
ٌ
ٌ؟يو ـ ا بمدام ,كا سم أك بأنٌو ٌ؟ى ركة ا سػم كسػكونو
أك إزالةي ال؟ب ٌن ا١ت اّن الواردة ٌ؟ى الًتاكيب
ٌ؟ٌػة إٌػراب ا١تضػػارع ٌنػد البصػريُت مَػػاهبمو ل سػم كٗتصيصػػو ّٖٕ,ُْٕ ,ُْٗ ,
كٌند ابن مالػك قبوليػو بصػيغة كا ػدةو م ػاّن ٥تم؟فػةن أم ت ػاكر َّٓ– ٓٓٓ ,
ٗٓٓ,ُّٔ ,َّٔ ,
ا١ت اّن ا١تخم؟فة ٌ؟يو
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ٌ؟ة بنام ا١تضارع الام باشرتو نوف الموكيد
ٌ؟ة اؼ نوف مضارع «كاف» اجملمكـ بالسكوف بَرطو
ناصب و
و
كجازـ
المجرد أك ٣تي و خاليان من
ٌ؟ة رض ا١تضارع ٌ

َْٔ – َِٓٔٔٓ ,
ٖٔٔ
َْْٕٕٔ ,
ِٗٓ,ٓٗٔ ,ّٕٓ ,
ّٗٔ
ّّْْٕٕ ,
ْٓٔ

ٌ؟ة كسر مل يضرب الرجل
الكوم ٌ؟ى النصب بػ«كما»
ٌ
م ػػاىب «اب ػػن مال ػ و
ػك» م مواضق ػػة البصػ ػريُت م ضرٌيٌ ػػة إٌػ ػراب ّٖٕ
ً
ػب
ا١تض ػارع ,كمواضقػػة الكػػوضيُت م مقمضػػى إٌرابػػو مػػاىب مرٌكػ ه
من ا١تاىبُت ا١تاكورين
ْْٔ
نصب ا١تضارع ْترؼ اٞتمـ شاكذان
ّّْْٖٔ ,
النصب بػ«مل»
ي
ىل ينصب ا١تضارع بػ ىت أك بػ أف مضمرة ب دىا

ُٗٔ

َّ .المفعول به:
ؼ ا كىل
تقدمي ا١تف وؿ م ٨تو «ارب غ ىمو زي هد» خ ي
ٌ؟ة رض الفاٌل كنصب ا١تف وؿ
٣تيم مف وؿ القوؿ مفردان
كجوب نصب ا١تف وؿ بو كشاكذ رض و

َُٗ
ُّّْٕٓ ,ِْٖ ,
ُّٗ
ّْ,َُٓ ,َُْ ,
ِِٔ

ُّ .الممنوع من الصرف
ػث السػػماٌي ,أك ال جمػػة ْٖٔ
إذا اجمم ػ الم ريػػا ال ى؟ىمػػي كالمأنيػ ي
ػاس من ػ ي
م الث ثػػي السػػاكن الوسػػط كػ ػ«ىنػػد» ك «نػػوح» ضالقيػ ي

الصرؼ كا سمحساف الصرؼ ٠ت ٌفمو
إذا كج ػ ػػد «ضيػ ى ػ ػػل» ال ى؟ىػ ػػم كمل ي ػ ػػرؼ أصػ ػ ػرضوه أـ من ػ ػػوه ضفي ػ ػػو ِٕٔ

ماىباف
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َٕٓ
ٔتبٍت
أى ٍذ ىربيجاف ضيو ث ث ًٌ؟ى ول ١تن الصرؼ كلي
ي
تػػرؾ المناسػػب م ا١تمنػػوع مػػن الصػػرؼ أقػػبح مػػن صػػرؼ غػػَت ّٓ
ً
ا ا قبحُت
ا١تنصرؼ ٌند ضقد «أؿ» كاإلااضة ٌم ن بأ ٌ
ٖٕٓ

ترؾ صرؼ « ي ٍبػ؟ىى»

ُْٓ
ت رؼ ٌجمة ا سم بأمور
ُْٓ
ت ريا ا ٌجمي
تنػػوين غػػَت ا١تنصػػرؼ اجملػػاكر ل؟منصػػرؼ ل؟مَػػاك؟ة  ,كصػػرؼ ّْْٕٓ ,ْٔٗ ,

«س سل» م مناسبة «أغ ن» م قولو ﭽ سَالَسِالً ﯿ ﭼ
الدليل ٌ؟ى أ ٌف من ما ينصرؼ ٬توز لضركرة الَ ر
«رٛتن» ك«ٟتياف» ىل ييصرؼ أك يٯتن ماىباف
صاغوا «ضي اؿ» مَمقان من «أي اد» إىل «ٌيَار»

صرؼ غَت ا١تنصرؼ كٌكسو م الضركرة
صرؼ ٨ت ًو « ىج ىوا ور» ىٌ؟ىمان

سل»
ٌ؟ة صرؼ «س ى
ٌ؟ة ً
صرؼ ما ينصرؼ

ٕٖٓ
ّٕٔ
ِّٓ
ُُّ
ّْٕٖٔٔ ,
ْْٕ
ْٕٕ
ََٓ

لغة من صرؼ «ىند»

ْٕٔ

ما يوجد من «ضىػ ٍ ف» الصفة ىل ييصرؼ أك يٯتن ماىباف
ْٖ
من أشيام من الصرؼ
منػ ػ ا س ػػم م ػػن الص ػػرؼ ٛتػ ػ ن ٌ؟ ػػى الف ػػل كى ػػو م ػػن ٛت ػػل ِْٖ
ا صل ٌ؟ى الفرع
ْٖٔ
اكيل»
من صرؼ «سر ى

ِّ .المنادى

اجمم ت «يا» م ا١تيم م ال؟حم اركرنة
حم»
ت ويضحم ا١تيم م «ال؟ٌ َّ
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ُّٖ
ُّّْٖٕ ,

ً
ا١تبٍت ,ك كج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوب ُٕٓ
النصب م ا١ت ٌرؼ بػ«أؿ» ,ن ت ا١تنادل ِّ

الضم م أيحا الرجل
«يا» ت مل النصب م الندام ١تناهبا مناب الف ل أدٌو

ّْْٕٓٗ ,

ّّ .النسب
ُِْ
ُّْ
ُّْ
ُُْ
ُّْ

النسب إىل ثقيا
النسب إىل ج؟ي؟ة
النسب إىل ركرة
النسب إىل نيفة
النسب إىل يس؟ىيم

َِْٓٓٗ ,
ُّْ
َْٗ
ُّْ
َْٗ
ُّْ
ُٔٓ

النسب إىل شنومة
النسب إىل اركرة
النسب إىل ضىػ يولىة كضى ًي؟ة
النسب إىل ضي يل كضى يل
النسب إىل قموبة
النسب إىل قريش
كنت» يكٍن ًيت
النسب إىل « ي
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اللغويات

ا بمداع ْٔٓ
إًبٍ ًريٍ ًسم ُُْْٓٔ ,
ا ىتباع ٖ
أثر َََُِٖ ,
اإلٚتاع َّٔ
ا اديث ُٕٗ
اإلخالة ٓٓٓ
ٍإدغاغ ٓٗ
أذربيجاف َٕٓ
ا ذكيام َُٗ
ا رٕتاؿ كالبديحة كالفرؽ بينحما َّْ
أرشق ٌبارة ُْ
ا سمبحاـ ََٕٔٔٔ ,
ا سمد ؿ َْٔ
اسمصحاب اٟتاؿ ِٖٕٔٗ ,ْٔٓ ,ِٔٓ ,
ادات ُْ
ا سمطر ي
ا سمقرام ُِٗٔٓ ,ّٖٗ ,ُّٔ ,َِٔ ,ُٖٕ ,ْٖ ,ْٓ ,
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 ُٖٗ
أك؟ة َُٕ
أمصار ِِِٖٔٓ ,
إم اف ِّٔ
أم ن َُِ
أندل ِْٔ
ا نصار ٖٗٔ
ا ىنًيت ِٗ
ا نُت ِٗ
أكاح ٌبارة ُٓ
أيٌش ْٕ
أيضان َُُِّْ ,
اإلٯتام َْٓ
أينق ْٔٓ
البازم ِٖ
ٌ
البمة ْٖٓ
البدؿ ُِْ
البىػ ٍربىر ُْْ
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البض ّٔٔ
البنية = البنام = ا١تثاؿ = الصيغة َََُُّ ,
المابوت َُٖ
أصيل الكماب ُُ
ت ي
تبويب الكمابُُ
ي
المثنية ِْْٗٓٗ ,
المحقَت ّّٕٕٕٓ ,ّٕٔ ,
المداكؿ ْٔٔ
الماكرة َُُ
الًتاجيح ّٓٔ
الًتسل = ا رٕتاؿ َّْ
المسمح ْٓٓ
ٌ
المصريا ُٖ
الم ادؿ ّٓٔ
ت اىل ّ
الم بد ْٗٓ
تفجأ ٕٖ
المقارض ِْٓ
المقدير ُّٔ
المق؟يد ّٖ,
تنبيو ّْْٔٔ ,
المػ ٍُّحمة ّٕٓ
ثديام ُْٕ
ٙتار َِٔ
ٙتة ُُْٖٔٓ ,
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الثورم ُٕٗ
ىج ٍح ىم ًرش ُْٗ
ًج ٌدان ُِٖٗٔ ,
اٞتىٍرىد ًقة َُٓ
اٞتيٍريموؽ َُٓ
جمليات َْْ
اٞتمكلية ّْٕ
جص ُْٖ
جصص اٞترك ُُٓ
اٞتى ىممل ٕٖ
اٞتيندب ِٖ
اٟتىبىش ُْْ
ثوان مكي ن محي ن َْٔ
اٟتديث ا١ترضوع ِّ
اٟتديث ا١تقطوع ِّ
اٟتديث ا١توقوؼ َُِّٖ ,
ضيس ّٖ
اٟتكم َُْ
اٟتنُت ِٗ
وليات َْْ
ا٠تَاب ّٖٔ
ضم ٖٗ
ا٠تى ٍ
ا٠تطأ ّٖ
ا٠تطل ِٕٔ
ا٠تينَّة ِٗ
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ا٠تىنىن ِٗ
ا٠توام ِٕٗ
ال ٌد ت ُٖٔٗٓ ,َُُ ,
ا١تسمى بالباقي ِٓٔ
الدليل ٌ
اب ٓٓ
الدك َّ
الدكر َٔٓ
الدؤا َْٕ
ديواف ِٖٓ
الاؿ ك ُّ
ِّ
الاؿ ْٗ
الالة ِِٕ
الرٛتن الر يم ّ
ير ٍخصة َُُِّّ ,
الرسوؿ ٕ
الرنُت ِٗ
رؤبة ِٓٔ
الركـ ُِْْٖٓ ,
الركيَّة ِّٗ
َّ
ام ُْٕ
زه
المٌمٌة ٖٔ
المٌم ََِ
المضَت ْٗ
زنادقة ُُْ
المعَت ْٗ
السرب ْْٓ
السج ِْْ
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السراج َْٖ
ٌ
السماع ُٖٓ
السنة ِّ,
السحو ٓ
َّ
سوغ ّٗ
ً
ياج ٖٖ
س ه
سيٌماُْٗ
يوطي ْ
ِّ
الس ٌ
الَاذ ُُِّٖٔ ,
الَبو ٗٓٓ
شىتَِّْٔ ,ُٖٓ ,
ٌ
ط ٔ
شط ى
الَ ىب ْٕٔ
ي
الٍَن ىَنىة ٖٗٔ
ى
الَيت ِْٓ
الَيَام ِٕٗ
الصاعغ ْٕٗ
الصج ُُٓ
ٌ
الصحايب ٖ
الص ٍح ىفةى ِٓ
ى
صر ِٖ
ٌ
الصناٌة ََُِٔ ,ٗٔ ,ْٕ ,
الصن ُُٗ ,
صٍن ةي الَ ر ُٖ
الصوت َٓ
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صوغ ََُ
ى
الصوٞتاف ُْٕ
الصيغة = البنية = البنام = ا١تثاؿ َُِِِٖ ,َُٓ ,
الضابط ُّٔ
الضباب َُٕ
الضر ّٗ
َّ
الضراٌةي ِّ
َّ
الضركرة الَ رية َُِ,ُُّ ,
الضركرة ال ق؟ية ِّٗٗٔ ,
الطب ُّٗ.
ٌ
الطرد َٔٓ
الطريق َُٖ
ٌبارةو ُْ
بد ّ,ٓ ,
ال ي
ال جاج ِْْ
ال ى ٍج ى ىجة ٕٗٔ
ال رب َُِّٖٓ ,
ال ركض ُٖ
ال ى ٍمك ُِِٓ ,
ال فو ٓ
ٌ موف ََٕ
ٌ؟م الَري ة ِْ
ي
ٌنبسة َٕٔ
ال ن ٗٔٔ
ٌنسل ٗٔٔ
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ٌنصل ٗٔٔ
ال ىٍنػ ىنىة ٔٗٔ
ال وض ُِْ
الغ؟ط ٓ
الغينَّة ِٗ
الغىنىن ِٗ
الفارايب ُِٔ
ضاعدة َِ
الفحص ّٕٔ
ال ىف ٍح ىف ىحة ٕٗٔ
ال يف ٍرس ُِْْٖٓ ,ِِّ ,
ضىػىرط ٖ
ضصل ُّٖ
ضقط ِِٓ
الفقو ّٕ.ّٖٗ ,ٔٓ ,ِْ ,
الفقَتي ّ
ً
الفكر ُٔ,ّٔ ,
ً
الفحرست ُِ
القاركرة ّٔٗ
قاٌدة َُِٖٔ ,ُّٔ ,
قانوف ُّٔ
القباعل َِِ
القبص ّٗ
صة ِٗ
ال ىقٍب ى
القبس ّٗ
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ضة ِٗ
ال ىقٍب ى
القبط ُِِ
ال ىق ٌد ُٗ
القدح ٖٗٓ
ً
الق ٍد ىر ّٓ
القدر َٓٔ
القرامة ا١تمواترة كاآل اد كالَاذة ُُٔ
قًٍرطى ٍ ب ُْٖ
ال ىق ٍرقىػىرة ٖٔ
قى ًر٭تةه َُ
ً
القسط ْٖـ
ص ة ّٓ
ال ىق ٍ
صودَْٔ
ال يق ي
القصول كالقصيا ِّٖ
قضاٌة ٗٓٔ
ضم ٖٗ
ال ىق ٍ
ال ىق ُّ
ط ُٗ
ال ىق ٍ ىق ىة ٖٔ
القوام ُٖ
قواكة ُٓٔ
القياس ّٖٖ
كاضة ّّٔ
الكماب ُٕٓ
الكراس َِ
ٌ
ال ىك ٍس ىك ىسة ٔٗٔ
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ال ىك ٍَ ىك ىَة ٓٗٔ
الكواميت َِٕ
َّ
بد ََُٕٓ ,
٣تاؿ ُّٗ
٤تالة ّْٔ
لب َْٔ
ٌ
ال؟حن ُِّٖٗٔ ,
ال؟ ٌد ُٕٕ
لطيا ٗ
ي
ال؟غةي ُٕ َٓ ,كينظر ا١تسألة الثالثةّٗٔ ,
اهلل ِّّٓ ,ِِّ – َِّ , ُٔٔ ,ٓ ,
ال؟حام ِٕٗ
ا١تنت ْٓٔ
ا١تمواتر َُٔ
ا١تثاؿ = البنية = البنام = الصيغة َْْٕٗ ,
ا١تث؟ث ِِٖ
٣ترل ٕٗ
مدار ْٕٔ
ا١تسألة َِّْٕ ,
مسمنبط َِٔ
مصاير كم ايش ٕٕٕٔ ,
ا١تصدر ا١تضاٌا ا صم ٖٓ
مطٌرح ِٗٔ
ا١تطرد ِّٕ
ً
ا١تظنٌة ُِّ
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ا١ت ٌت ٖٗٗ ,
ا١تفرد َُّ
ا١تق ٌدمة ِْ
يمناىم ِّٕ
ا١تٍن ىجنًيق ُْٖ
ًى
منواؿ َُ
يم ىحٍن ًدز ُْٕ
ا١توسيقا ِّٗ
ا١تولدكف ُْٖ
النبط ِِّ
النحو ُٖ َْ ,كينظر ا١تسألة الثانية َٕٔٗٓ ,ّّٗ ,ّٖٗ ,ُّٔ ,َِٔ ,
نىػ ٍرًج ُْٔ
نسابة ٖٗٔ
ٌ
النَّ ٍَح ُٗ
َّصح ُٗ
الن ٍ
ضح َُٗٗ ,
النى ٍ
ضت َٗ
النى ٍ
النظر ََُ
النقل ّْٔ
ً
النمط ْٖٓ ,
ّنجة ُّٔ
نيا ّٔٔ
ىب ِّٔ
ى؟م ٕٗ
َّ
ا٢تند ُْْ
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ا٢تي ة ُّٗ
الوٍُت ٖٗٔ
ى
الوثاقة ْٓٓ
ىكٍك ى ٔ
الوٍكم ٕٗٔ
ى
ىكلىد ّٓ
الوٍىم ٕٗٔ
ى
يأرز ْٗ
الَتابي َُٕ
يفاع ّٖ
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القواعد النحوية الكلية
ِِْ – ِّْ
َِْ ِِْ -
ُُّ

إجرام ال زـ ي٣ترل غَت ال زـ
إجرام غَت ال زـ ي٣ترل ال زـ
ط بو ا سمد ؿ
الدليل ا
إذا دخل
ي
مماؿ س ىق ى
ى
المغ؟يب
المقارض

أخا ا مرين ا قبحُت ٌ؟ى أش ٌد٫تا قبحان
تقدمي ٌ
الكماب السادس
تقدمي أقول ال ؟ٌمُت ٌ؟ى أا ًفحما

َْْٕٕٔ ,
ِْٓ
كينظ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر ضح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرس ّْ

ّْ
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
لقوتو ٌ؟ى مقمضى اٞتوار لض فو
تقدمي مقمضى ال امل ٌ

ّّ
ّْ

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
ق ػػد ي٭تم ػػل الَ ػػيمي ٌ؟ ػػى مقاب؟ ػػو ,كٌ؟ ػػى مقاب ػػل مقاب؟ ػػو ,كٌ؟ ػػى مقاب ػػل مقاب ػػل ّْٕ

مقاب؟و
النحوم بَي ُت ,ضمارةن ٬توز اٞتم بينحما ,كتارةن ٯتمن
قد يم ؟ق اٟتكم
ٌ
كثرة ا سم ماؿ

ُّْ(ا١تسألة الثامنة من ا١تقدمات)
ّْ َُٓ ,ََٓ ,َِْ ,ٕٔ ,ٕٓ ,ك ا١تسػػألة

كل ما قًي ٌ؟ى ك محم ضحو من ك محم
ٌ
الوصل بالوقا
ا
و
ح
شب
بالوصل
الوقا
ا
و
ح
شب
ى
ٌ
لى ٌما ٌ
ى

السادسة من الكماب السادس ٕٔٔ
َْْ (الفصل الثاّن من الكماب الثالث)
ُْٗ َِْ -
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فقه اللغة
ا خم ؼ م توقيا ال؟غة كاصط

َٓ (ا١تسألة الثالثة من ا١تقدمات)

حا

اخمي؟ا ىل بُت ال ريب كال جمي كاسطةه
أخا ال؟غة ٌن الصبية
اىيم بػن ىى ٍرمػةى ,ك ٌأكؿ الَػ رام احملػدثُت الػاين
آخر من ٭تػمج بَػ ره إبػر ى

ُّْ (ا١تسألة الماس ة من ا١تقدمات)
ِْٗ
ِِِّٗٗ ,

بَار
٭تمج بك محم ٌ
ٌ
انمقاؿ لساف الفصيح
ت رؼ ٌجمة ا سم بأمور
ت ريا ا ٌجمي
ت ريا السماع كالنقل

ّٕ
ُْٓ
ُْٓ
ُّْٖٓٔ ,

ت ريا ال؟حن
د لة المضمُت كىي د لة الصيغة
د لة ال؟مكـ كىي الد لة ا١ت نوية

ُِّٖٗٔ ,
ََُ
َُُ

الد لة النحوية
شرط نقل ال؟غة

ٔٗ
ِِٗ

طرؽ أخا ال؟غة
أقساـ ٌاربة كمسم ربة
ال رب ه

ِِٖ
ِِٗ
ُِٔ
ُِٖٔٗٓ ,
ُّّٔٔٗ ,

القباعل اليت أخات ٌنحا ال؟غة كم ذكرىا الفارايب
قريش أضصح ال رب ألسنةن كأصفاىم لغةن
كم ال؟حن شرٌان
ال؟غات ك؟ُّحا ٌجةه

َٕ – ِِٕٔٗ ,
ُٕ َٓ ,كينظػ ػػر ا١تسػ ػػألة الثالثػ ػػة مػ ػػن ا١تقػ ػػدماتَٓ,
ّٔٗ
ِٕ

ت ريا ال؟غة

مج هبا ضيما اخمي؟ا ضيو
لغة ال رب ي٭ت ٌ

ٖٔ (المنبيو الثاّن من ا١تقدمات)
ال؟غة مل توا م كقت كا د
ُٖ (ا١تسألة الراب ة من ا١تقدمات)
مناسبة ا لفاظ ل؟م اّن
نق ػػل ال؟غ ػػة ا١تم ػواتر كاآل ػػاد كش ػػرطحما ,كنق ػػل أى ػػل ا ى ػوام ,كا١ترس ػػلّٓٗ - َّٓ ,
كاجملحوؿ ,كاإلجازة
كثاقػػة ٌ؟ػػل ال ربيػػة كقرهبػػا مػػن ٌ؟ػػل ا١تمك؟مػػُت أكثػػر مػػن قرهبػػا مػػن ٌ؟ػػل ْٕٓ
الفقحام
ِْٓ
يسم م؟وف م ألفاظحم غالبان ككثَتان كنادران كق؟ي ن كمطٌردان
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األعالم
ابن أيب إسحاؽ اٟتضرمي = ٌبد اهلل
إبراىيم بن ىرمة
ِّٗ
ابن أيب اُت الرازم
ي
ِِّٓٓ ,
أيب بن ك ب
ٌ
ُٖٓٔٔٗ ,ُُٖ ,
ا بيارم
ٓٔ
ابن ا ثَت ا١تبارؾ بن ٤تمد الَيباّن اٞتمرم أبو الس ادات٣ ,تد الدين
ْٔ
أٛتد بن نبل
ِِّ
ابػػن ا ٛتػػر البػػاى؟ي كاٝتػػو ٌمػػرك ,شػػاٌر ٥تضػػرـٌ ,يػػرؼ بكثػػرة الغريػػب( .مػػًتجم م اإلصػػابة
ٓ ُُْ ,رقم َْٔٔ ,كخمانة ا دب ٔ ِٕٓ)
ّّْ
ا خفش ا صغر ٌ؟ي بن س؟يماف
ٖٔ
ا خفش ا كسط س يد بن مس دة
َٕٗٔٗ ,َٕٖ ,ّٔٗ ,ُُْ ,َُْ ,ّْٖ ,ِّٖ ,ِْْ ,َُِ ,ْٕ ,ّٕ ,َٕ ,
ا زىرم
ُّْٔٓٔ ,ّّٔ ,ُْٗ ,ُٖٗ ,َُٓ ,
إٝتاٌيل بن أيب ٌيبيد اهلل
ُِٖ
792

إٝتاٌيل ال ؟وم
ُُِْٖٖ ,
اإلسنوم
ٖٓٔٔ ,
أبو ا سود الدؤا
َٕٗٔٔ ,َٕٓ ,َْٕ ,
ابن أشمة
ُُِٕٖٔ ,ُُٖ ,ُٕٗ ,
ا ش رم = أبو اٟتسن
ا صبحاّن
ّّٕٓٗ ,ِّّ ,ُّّ ,
ا صفحاّن
ّٔ
ا صم ي
ِّّْٓٓ ,ّّٕ ,ّّٔ ,ِّٗ ,ِّٗ ,ِْٖ ,ِْٗ ,
ا ٌرج
ُٓٔ
ا ٌمى كالبصَت = ابن جابر كا ندلسي الرٌيٍت
أضريق
ُْٓ
إماـ اٟترمُت = اٞتويٍت
امرؤ القي
ََِِّٗ ,
ابن ا نبارم أبو الربكات
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ُٕ,ُْٓ ,ْْٗ ,ّٖٗ ,ّّٗ ,ّٖٖ ,ُِٓ ,ّٗ ,ّٔ ,ِٖ ,ِٕ ,ِِ ,ُِ ,ُٖ ,
ّْٗ,َٕٓ ,ٖٓٔ ,ُٓٔ ,ٓٓٗ ,ٓٓٔ ,ْٕٓ ,ُْٓ ,َٖٓ ,َٕٓ ,َٓٓ ,ْٗٔ ,
ٖٕٓ,ُِٔ ,ُُٔ ,َٔٗ ,َٔٓ ,َِٔ ,ََٔ ,ٖٓٗ ,ٓٗٔ ,ْٓٗ ,ٖٕٓ ,ٖٓٓ ,
ُّٔ,ْٔٓ ,ُْٔ ,ّٔٗ ,ّٖٔ ,ّٕٔ ,ّٔٓ ,ِّٔ ,َّٔ ,ِٔٗ ,ِٔٔ ,ِٔٓ ,
ّٕٔٔٔٗ ,ْٔٔ ,
ا ندلسي أٛتد بن يوسا الرٌيٍت
ِّٓ
ندلسي = ازـ
ا
ٌ
ا ندلسي = القاسم بن أٛتد ال؟ورقي
ابن ا نبارم أبو بكر
ّٓٔٓٗ ,ِّّ ,ُُٖ ,ُٕٗ ,ُٕٔ ,
أن بن مالك
ُُِِٓٔ ,
ابن إياز
َُُِٖٔ ,ُُٓ ,
البحًتم
َِِّٓٗ ,
البخارم
َُُِّْ ,ِٕٓ ,ِْٓ ,َِٗ ,
بدر الدين = المركَي
البمم
ٌ
ُْٕ
بَار بن برد
ِِٗ
البىطٍ؟ىيىوسي
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ُِّْٖ ,ِِٖ ,
البغوم
ُُُٔٗٔ ,
أبو البقام = ال كربم
اٟتجاج
أبو بكر ج فر بن ٤تمد بن ٌ
ِٕٓ
السراج
أبو بكر = ابن ٌ
أبو بكر بن ٌيٌاش
َٕٓ
الب؟قيٍت = ج ؿ الدين كسراج الدين
هبام الدين السبكي = صا ب ٌركس ا ضراح
هبام الدين بن النحاس = ابن النحاس
البيضاكم
ُِِْٕٓ ,ُٕٔ ,
البيحقي ال؟غوم بو ج فرؾ
ُِّٖٖٕ ,
البيحقي احمل ٌدث الفقيو الَاض ي
َُْٔٗٔ ,َِِ ,
تاج الدين السبكي
ُُِٔٔ ,َُٔ ,ٕٔ ,ٔٔ ,ٔٓ ,ّٔ ,ِٔ ,ِٓ ,
تاج الدين = ابن مكموـ
المفمازاّن = س د الدين
أبو ٘تاـ
ُِِّٓٗ ,َِٗ ,ِّٔ ,
أبو المياح
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ُٓٔ
ث ؟ب
َٖٕٗٗ ,ٕٓٔ ,ّٓٗ ,َِّ ,ِّٗ ,ِٖٓ ,ُِٗ ,ُٗٓ ,
ابن جابر ا ٌمى
ِّٓ
اٞتباعي = أبو ىَاـ ا١ت مما
ابن جبارة
ُِٖ
جبَت بن مط م
ُِِ
اٞترجاّن = ٌبد القاىر
اٞترمي
َُْ
جرير
َُِِّٗ ,
ابن ىجرير الطربم
ٓٓ
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 ٌ
َُُِٓ ,
أبو اٞتحم ٌيبيد بن ايفة القرشي ال دكم ,صحايب م ٌمر (مًتجم م اإلصػابة ٕ ُٕ ,رقػم
ُٗٔٗ نسخة البجاكم)
َّٗ
ابن اٞتواليقي
ُٖٗ
اٞتوىرم
ُّْْٕٓ ,ُِٕ ,
ابن جٍت
ُّ,ُٖ ,ّٕ ,َٕ ,ٖٔ ,ٔٔ ,ُٔ ,ٓٗ ,ٕٓ ,ٓٔ ,ْٓ ,ُٓ ,َٓ ,ِْ ,َْ ,ِٕ ,
ْٖ,ِِٔ ,َِٔ ,ِٓٔ ,ِٓٓ ,ِّٕ ,ُْٗ ,ُِْ ,ُّٗ ,ُُِ ,ٕٗ ,ْٗ ,ُٗ ,
ِْٔ,َّٔ ,ّّٖ ,ّّٕ ,ّّٓ ,ّّْ ,ِٖٕ ,ِٕٖ ,ِٕٓ ,ِِٕ ,ُِٕ ,ِٔٗ ,
ّٓٔ,ْْٗ ,ْْٕ ,ْْٓ ,ْْْ ,ِْْ ,ُْْ ,ُْٖ ,ُُْ ,َّْ ,ّٕٓ ,ّٖٔ ,
ْٕٓ,ِْٓ ,ِّٓ ,ُٓٗ ,ُْٓ ,ُّٓ ,ُُٓ ,ِْٗ ,ْٖٕ ,ْٖٔ ,ْْٖ ,ِْٖ ,
ِٓٓ,ِْٔ ,ُْٔ ,ُْٔ ,ّٖٓ ,ٕٓٗ ,ْٓٓ ,ْْٓ ,ِْٓ ,ُْٓ ,ّٖٓ ,ّٓٔ ,
ُْٕٓٔٔ ,ََٕ ,ٔٔٗ ,ٖٔٔ ,ٕٔٔ ,ٔٔٓ ,ُٔٔ ,ٖٔٓ ,ْٔٗ ,ْٖٔ ,
اٞتويٍت إماـ اٟترمُت
َُِْٔ ,ّٔ ,
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أبو اُت السجسماّن
َُّْٖ ,ِْٓ ,ٖٗ ,
ابن اٟتاج
ْٓ,
ابن باف
ُٕٓ
ابن اٟتاجب
ِِٓٓٓ ,ِْٕ ,ُِِ ,ٔٔ ,ٔٓ ,ِٔ ,
ندلسي
ازـ ا
ٌ
ُُِّٔٓ ,ُُّ ,ُِٕ ,
اٟتاكم النيسابورم
ُّٗ
بيب بن أكس = أبو ٘تاـ
ابن جر ا٢تيممي
ٔٗ
ابن جر ال سق ّن
ُّٓ
أبو رب بن أيب ا سود الدؤا
َٕٕ
اٟتريرم
ُِِِٓٔ ,
ساف بن ثابت الَاٌر ا١تخضرـ
َِِٖٖٗ ,
أبو اٟتسن ا ش رم
ُِّّٓ ,ّٔ ,ِٔ ,
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اٟتسن البصرم
ُٖٓٔٔٗ ,
اٟتطي ة
َُّ
فص بن س؟يماف ت؟ميا ٌاصم ,توم َُٖ ق (مًتجم م م رضة القرام ُ ُٕٖ)
ُِِْٖٔ ,
ابن أيب فصة
َْْ
أبو اٟتكم بن ٌارة = صا ب كماب اإلٌراب
ٛتمة بن بيب الكوم
ُِّْٕ ,ُِٕ ,ُٔٗ ,ُٕٔ ,
أبو نيفة
ِْٗ
أبو يٌاف
ْٕ,ُِْ ,ُّٕ ,ُِّ ,ُُِ ,ُُٕ ,ُُٔ ,ُُٓ ,َُٕ ,َُُ ,ّٗ ,ِٕ ,ُٕ ,
ُْْ,ُٖٗ ,ُٖٖ ,ُٖٕ ,ُٖٔ ,ُّٕ ,ُُٕ ,ُٖٔ ,ُٓٓ ,ُّٓ ,ُْٗ ,ُْٓ ,
َُِ,ُّٓ ,ِّّ ,َُّ ,َّٔ ,ِْٓ ,ِِٖ ,ُِٓ ,َِٗ ,َِٓ ,َِْ ,َِّ ,
َُِْٕٗ ,ََٕ ,ْٕٔ ,ّٕٔ ,َٔٔ ,ِٔٔ ,َِٔ ,ّٕٓ ,ْٔٓ ,ْْٕ ,
خالد ا زىرم
ِٖ,
خالد بن الوليد
ُٕٖ
ابن خالويو
ِِْْٕٓ ,
ابن ا٠تباز
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ُّٗٔٔٓ ,
ابن خركؼ
َُُِٕٔ ,
ابن ا٠تَاب
ّْٖٕٔٗ ,
خصيا
ه
ّٓ
ا٠تىضراكم = ابن ىَاـ
ا٠تطيب المربيمم
ُْٗ
ا٠تطيب القمكيٍت
َُ
ا٠تفاجي
ُُّ
ابن خ؟دكف
ُِٓ
خ؟ا ا ٛتر
َِّّٓٗ ,
خ؟ا بن ىَاـ القارئ
ِّ
ضل بن اٟتيباب
أبو خ؟يفة ال ىف ٍ
ِٕٓ
ا٠ت؟يل بن أٛتد
ْٓ,ِّٗ ,ُّٔ ,ّْٓ ,ّّّ ,ِّٗ ,ُّْ ,َُّ ,َِٓ ,ُٖٕ ,ْٖ ,ُٖ ,ُٖ ,
َّّٕٖٗ ,َٕٕ ,ِٖٔ ,ٔٔٗ ,ّّٓ ,ِّٓ ,ّْْ ,ِْْ ,
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أبو داكد صا ب السنن
ّّٔ
ابن د ية
َِِِّٗ ,
ابن يدريد
ُّٖٓٔ ,ِٖٖ ,ِْٗ ,ُْٓ ,
ابن دقيق ال يد
ّّّٖٔ ,
الدماميٍت
ّْٔ
ابن الاكي ٤تمد بن مس ود ا١تغريب صا ب البدي
ْْٕٖٔ ,
صا ب اٟتاصل
ُِّّّّ ,
رؤبة
ُّْْْٕ ,ّّٓ ,ِٔٓ ,
الرازم = ضخر الدين
الراض ي
ُُٔ
أبو رجام ال طاردم
ُٓٔ
الراي كىو أٛتػد بػن اٟتسػن ا سػًتاباذم٧ ،تػم الػدين ,تػوم ٨تػو ٖٔٔى ػ (مػًتجم م ا ٌػ ـ
ٔ ٖٔ)
ْٖٓ
الركـ بن ٌيصو
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ُْْ
زبٌاف بن ال م = أبو ٌمرك
المجاج
ّْْٓٓ ,َّٓ ,ِٕٗ ,
المجاجي
َِٓ
ٌأـ زرع
ُُٔ
المركَي
ُُِٕٕ ,ُِ ,
زكريا ا نصارم
َُُْٕٕ ,
الم٥تَرم
ِّّْٔ ,ُِٔ ,َُٓ ,ّْٔ ,َِٗ ,ُّٕ ,ُُٕ ,َُٕ ,ُٖٔ ,ّٓ ,
الم٧تاّن
ُْٖٔٓ ,
زىَت بن أيب س؟مى
َُِّّْ ,َِٗ ,
زياد بن أبيو
َٕٓ
أبو زيد ا نصارم س يد بن أكس
َٖٕٗٗ ,ّٓٔ ,ّّٓ ,َُّ ,ُِٓ ,َِٓ ,ٗٗ ,
زيد بن ثابث
َُٖ
السبكي هبام الدين = صا ب ٌركس ا ضراح
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السبكي = تاج الدين
السجسماّن = أبو اُت
السخاكم
ُٓٗ
السراج
ابن ٌ
ِْْٖٖ ,ُْٖ ,َْٖ ,ْْْ ,َّٓ ,َّّ ,ُٗٓ ,ُُُ ,
سراج الدين الب؟قيٍت
ُُِِْٓ ,
س د الدين المفمازاّن
ََُْٕٕ ,ِْْ ,ُْْ ,ِْْ ,
س يد بن جبَت
ُِٖ
س يد بن مس دة = ا خفش ا كسط
سفياف الثورم
ُٕٗ
السكاكي صا ب ا١تفماح
َُّٔ ,
الس ِّكيت
ابن ٌ
ِِٖٗٔ ,َُٔ ,ُٗٔ ,
السحي؟ي
َُِ
سيبويو
َّ( ّٖ ,ٔٗ ,ا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبطو),ُٖٓ ,ُٓٓ ,ُُٓ ,ُُّ ,َُُ ,َُٖ ,َُٕ ,ْٖ ,
ُٖٓ( ِّّ ,َُّ ,ََّ ,ِِٗ ,ُِٓ ,َِٓ ,ِْْ ,َِٓ ,ُٖٕ ,اػبطو),ّّّ ,
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ّّٔ,ِٓٔ ,ِْٓ ,ْٖٓ ,ِْٔ ,ُْٖ ,ُّْ ,َُْ ,ّْٖ ,ّٕٖ ,ّٕٕ ,ّٕٔ ,
َّٕٗٓٗ ,َٕٖ ,ََٕ ,ُٔٗ ,ٖٖٔ ,ِٖٔ ,ّٕٔ ,ِٕٔ ,َٕٔ ,
ابن السيد = البط؟يوسي
السيد السنوسي
ِِّ
السيد الَريا اٞترجاّن
ُٔ
السَتام اٟتسن بن ٌبد اهلل أبو س يد (مًتجم م بغية الوٌاة ُ َٕٔ)
ََِٕٓٗ ,
شارح الَاضية = زكريا ا نصارم
الَاض ي ٤تمد بن إدري
َُُٖٕٔ ,ِْٗ ,َْٔ ,ُّٗ ,َّٗ ,َّْ ,َِٓ ,ِْٖ ,ُِّ ,َِِ ,
ابن شاكر الكميب
ُِّ
أبو شامة ٌبد الرٛتن بن إٝتاٌيل
َُٔ
ش بة بن اٟتجاج
ُٖٗ
الَماخ
ٌ
ُُٓ
ابن الصاعغ ْش الدين
ْٕٗ
صا ب البدي = ابن الاكي ٤تمد بن مس ود ا١تغريب
صا ب ٌركس ا ضراح هبام الدين السبكي
َُُّّٔ ,
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صا ب كماب اإلٌراب أبو اٟتكم بن ٌارة
َُٕ
صا ب ا١تسموىف أبو س يد ٌ؟ي بن مس ود الفرخاف
َّْٓٓ ,ّّٗ ,ّٖٗ ,ّْ ,
صا ب ا١تفماح = السكاكي
الصفار = أبو ج فر
ص ح الدين الصفدم خ؟يل بن أيبك توم ْٕٔىػ (مًتجم م الدرر الكامنة ِ ٕٖ)
َّٕ
اد
الصٍي ىمرم = ٌبٌ ه
ى
ابن الضاع ا١تموىف م َٖٔىػ
َُِِْٓ ,َِٗ ,َِٔ ,
الطربم = ابن ىجرير
ابن الطَّر ىاكة
َُُِْٓ ,ُٓٓ ,
الطرماح بن كيم
َِّ
طرضة
َِٗ
ابن طريا
ُِٕ
أبو الطيب ال؟غوم كىو ٌبد الوا د بن ٌ؟ػي اٟت؟ػيب ا١تمػوىف سػنة ُّٓ (مػًتجم م بغيػة الوٌػاة
ِ َُِ)
ُِِّْٓ ,َُّ ,
ٌاعَة أـ ا١تؤمنُت
ُُِْٕٖ ,ُُٖ ,
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ٌاصم اٞتحدرم
ُُٖٓٔٔ ,
ٌاصم بن أيب النجود الكوم
ُّ
الصٍي ىمرم
ٌبٌ ه
اد ى
ٓٗ
ابن ٌباس
ُُٕٓٓ ,ٓٔ ,ٓٓ ,ِٓ ,
ٌبد بن يٛتيد
ٍ
ٓٓ
أبو ٌبد الرٛتن الس؟مي
ُٓٔ
ٌبد اهلل بن أيب إسحاؽ اٟتضرمي ا١تموىف
سنة ُُٕىػ أك ُِٕ (مًتجم م إنباه
الركاة ِ َُْ)
َُْٕٕٓ ,ِْٓ ,
أيب ابن س؟وؿ
ٌبد اهلل بن ٌ
ْٗٗ
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
ََّْٓٓ ,
ٌبد ا١ت؟ك بن بيب
ُِّ
ٌبد ا١ت؟ك ال صامي
ْٖٔٔٓ ,َِٗ ,ِٖ ,
ٌبد ا١ت؟ك بن مر كاف
َٕٓ
ٌبد الرؤكؼ ا١تناكم
ُْٖ
ٌبد الوا د الطواح
ِِٖٗٗٗ ,
ابن أيب ٌبيد الثقفي
ُِٔ
أبو ٌبيد
ُُُٕٖٔ ,
ال بدم
َُُ
أبو ٌبيدة
ِّْٖٓ ,ِّّ ,ُٕٔ ,
ابن أيب ٌب؟ة إبراىيم بن ْشر توم سنة
ُِٓىػ (سَت أٌ ـ النب م ٔ ِّّ)
َْٕ
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ٌثماف بن ٌفاف
ُٓٔ,ُٕٗ ,ُٕٖ ,ُٕٔ ,ُْٕ ,
َُُٖٖٔ ,ُِٖ ,ُُٖ ,
ال جاج
ْْْ
ٌركة بن المبَت بن ال واـ أبو ٌبد اهلل
ا١تدّنَّ ,
ا١تموىف سنة ْٗىػ (سَت أٌ ـ
النب م ْ ُِْ)
َُْْٕٕ ,ُُٖ ,
ابن ال ريب
ُِ
ال م بن ٌبد الس ـ
ِْٖ
ابن ٌساكر كىو أبػو القاسػم ٌ؟ػي بػن اٟتسػن ا١تمػوىف سػنة ُٕٓ ى ػ(مًتجم م الػوام بالوضيػات
َِ ُِٔ)
َُِِّّ ,
ابن ٌصفور
ِْْٔٔ ,َُٓ ,ْْٗ ,ُٖٖ ,ُْٓ ,ُّْ ,ُُّ ,ُُِ ,ُُُ ,ْٕ ,
ٌضد الدكلة
ُٓٓ
ٌطام بن أيب ا سود الدؤا
َٕٕ
ابن ٌطية
ُّٕ
ٌمر بن ا٠تطاب
878

ُُُُّٖ ,ِٖٓ ,ِِٔ ,ُِِ ,ََِ ,
ال كربم أبو البقام
ُِّٖٓٓ ,ِّٖ ,
ٌ؟ي بن أيب طالب
ََْٕٕٓ ,
ٌ؟ي بن س؟يماف = ا خفش ا صغر
ٌراؽ
ٌ؟ي بن ٌ
ُٓ,ِّ ,
أبو ٌ؟ي الفارسي
ٕٓ,ُْْ ,َِْ ,ّٖٔ ,ّٖٓ ,َّٕ ,َّٔ ,ُُّ ,ٕٔ ,ْٕ ,ّٕ ,ِٕ ,ٖٓ ,
ُْٓٓٔٗ ,ّٔٗ ,ِّٔ ,
أبو ٌ؟ي القاا
ُِْٕٗٓ ,
ٌ؟ي بن ا١تبارؾ ا ٛتر
ُٖٖ
ٌ؟ي بن مس ود الفرخاف أبو س يد = صا ب ا١تسموىف
ٌ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
َٕٕ
ٌيسى بن ٌمر
َُٕٖٕٖ ,َّٗ ,
ال يٍت
ُِّٔٓٔ ,
الغماا
َّ
ُٕ
الفارايب إسحاؽ بن إبراىيم أبو إبراىيم ,صا ب ديواف ا دب
ُِٖٕٗ ,ُْٗ ,ٗٗ ,
الفارايب ٤تمد بن ٤تمد بن طرضاف أبو نصر
ُِِِٖٔ ,
ابن ضارس
ُْٓٓٓ ,ّْٓ ,ِْٖ ,َِٔ ,ِِٖ ,ِِٔ ,ُِٖ ,ُِّ ,ٖٔ ,ِٕ ,
الفارسي = أبو ٌ؟ي
أبو الفمح ا٢تمااّن
ُٖٗ
ضخر الدين الرازم
َِِّْٕ ,ّْْ ,ِّْ ,ّّٗ ,ُّٖ ,ُّٔ ,
الفرخاف ٌ؟ي بن مس ود أبو س يد = صا ب ا١تسموىف
الفرام
ٌ
َْٕٕٗ ,ٔٗٓ ,ّٔٗ ,ّّٔ ,ِْٕ ,ُٖٖ ,ُِٓ ,
الفرزدؽ
ُِّّْٓ ,ِْٓ ,ُْٓ ,ِّٕ ,ُّٕ ,َِٗ ,
ضاطمة بنت قي
817

َّٗ
القاسم بن أٛتد ال؟ورقي ا ندلسي
َُُِٕٔ ,ِٔٗ ,
ابن القاسم ال بادم
ٔٗ
أبو القاسم ٌبد اٞت؟يل الصابوّن
ٕٔٔٔ ,
قالوف
ُْٕ
قمادة
ُٓٔ
القرام
َّْٓٗ ,ّّٓ ,ِّّ ,
ق بن ساٌدة
ِِِ
ابن ال يق ىَ ٍَتم
ّٔ
قطب الدين الََتازم
ِّّ
ابن ال ىق ٍ قاع ا١تدّنٌ = أبو ج فر
ابن قوطية
ُِٕ
قي بن ذريح
ِْٗ
الكاضيجي ٤تمد بن س؟يماف
811

َٕٔ
الكساعي
َِّٕٗ ,َٕٖ ,ََٕ ,ِْٔ ,ّْٗ ,ّْٖ ,ُٖٖ ,ُٖٔ ,ٖٗ ,ْٖ ,
لىبًيد
َُِِٗٗ ,
ا١تازرم
ٌ
ٕٔٔٔ ,
ا١تازّن
َُُِٔٓ ,ُْٔ ,َْْ ,ّٕٖ ,ّٕٕ ,ّٕٔ ,ّٕٓ ,ّّٖ ,ّّٓ ,ّّّ ,
اإلماـ مالك
َُّّْٗ ,
ابن مالك
ي
َّ,ََِ ,ُٖٗ ,ُٖٖ ,ُٖٔ ,ُّٕ ,ُِٕ ,ُُّ ,ُُِ ,ُُٕ ,ُُٔ ,ُُِ ,
َُِ,ْْٖ ,ّٕٗ ,ِّٔ ,ِّّ ,ُِّ ,ِِٖ ,ُِٓ ,ُِْ ,ُِّ ,ُِِ ,َِٗ ,
َُّْٕٓ ,ْٔٗ ,َْٔ ,ّٔٗ ,ِٕٔ ,ِٔٓ ,ِّٔ ,ِٓٓ ,َٖٓ ,
ا١تربد
َُٕ,ِّٓ ,ُْٕ ,ُّْ ,ّٔٔ ,ِّٔ ,ّّّ ,ِّّ ,ُٖٔ ,ُُٔ ,َُُ ,َُٖ ,
ِْٓٔٓٓ ,ّٖٓ ,ّٕٓ ,
ا١تمنيب
َِِّٓٗ ,
٣تاىد
َّْٕٓ ,
٤تمد بن اٟتسن الَيباّن
ِْٗ
٤تمد بن سَتين
812

ُِٖٓٔٓ ,
ٌراؽ
٤تمد بن ٌ
ٗٓ
٤تمد بن مس ود ا١تغريب = ابن الاكي
ابن ي٤تيصن
ٕٓٔ
ا١ترزباّن
ََُِّٓ ,ِِٗ ,
مركاف بن أيب فصة = فصة
ابن مس ود
ِْٖٔٔٗ ,ٕٔٗ ,
اإلماـ مس؟م بن اٟتجاج صا ب اٞتام الصحيح
َُُِّْ ,ِٕٓ ,َِٗ ,
مسي؟مة الكااب
ِِْ
م اذ بن جبل
َٕٔ
ا٢ترام
م اذ بن مس؟م ٌ
ََٕٕٓٔ ,
ا١ت اىف بن زكريا النحركاّن
ُّٔ
م اكية بن أيب سفياف
َّٗ
م د بن ٌدناف
َُِِِّ ,
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ا١ت رم
ِّٓ
ا١تطرزم
ِٗٓ
ا١تفضل بن س؟مة
ٌ
ٓٓٔ
مفسػػر مبمػػدع .تػػوم سػػنة َُٓىػ ػ (تػػاريت اإلس ػ ـ
مقاتػػل بػػن سػػ؟يماف ،أبػػو اٟتسػػن الب؟خػػيٌ ,
ٗ ُْٔ)
َْٕ
ابن مكموـ تاج الدين
ُْْٕٕٗ ,
ا١ت القارم
ُٕٔ
ابن م؟ك
ِّّْٗ ,
المميمي
ا١تنمج
ٌ
َّٗ
ابن ا١تنار
ٓٓ
ا١تنَي
741
منصور بن ض ح
ّٓٓ
أبو ا١تنحاؿ ٌيينة بن ٌبد الرٛتن ال؟غوم
َٕٗ
أيب محدم
814

َّٗ
ميموف ا قرف
َٕٕ
ناصر الدين ابن ا١تنىػ َِّت
ي
44
ناض بن ٌبد الرٛتن بن أيب النجود
ُّ,ِّ ,
ابن النحاس هبام الدين
َِِِٓٓ ,َُٓ ,ْٗٗ ,ُْٗ ,ّْٓ ,ِٗٓ ,
أبو نمار م؟ك النحاة
َّٕ
الن ماف بن ا١تنار
ُِٔ
أبو ن يم
َََُِِ ,
النمركذ
َٖٔ
النوكم
ِّْٔٗ ,ُِّ ,ُٖٗ ,ُُٔ ,
ٌأـ ىانئ بنت أيب طالب
َُِ
ىاّن الرببرم موىل ٌثماف
ُُٖ
ا٢ترام = م اذ بن مس؟م
ٌ
ابن ىَاـ ا نصارم
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ْٕ,ِٗٗ ,ِٖٗ ,ِٗٔ ,ِْٓ ,ُِٓ ,ِْٓ ,ُٖٖ ,ُٖٕ ,ُُِ ,ُُِ ,َُٓ ,
َُُّٕٓ ,ْٖٓ ,َٖٓ ,ّْٔ ,
ىَاـ الضرير
ُٖٖ
أبو ىَاـ ا١ت مما اٞتيبٌاعي
ٕٓ
ابن ىَاـ ا٠تىضراكم
ِْْٕٔ ,ْْٔ ,ُّْ ,ُُٕ ,ََُ ,
ا٢تيممي = ابن جر
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 ٖ ٓٔٓ)
َْٕ
يميد بن ال ىق ٍ قاع = أبو ج فر
816

اليميدم
َّٗ
ي رب بن قحطاف
ِِْ
ي قوب بن إسحاؽ اٟتضرمي
ِّ
ابن ي يش
ُِْٖٗٔ ,ِْٓ ,
يػون بػن بيػب الضػيب البصػرم أبػو ٌبػد الػرٛتن ا١تمػوىف سػنة ُِٖى ػ (مػًتجم م بغيػة الوٌػػاة
ِ ّٓٔ)
ََِّٕٗ ,ّٕٖ ,ّٕٕ ,ّٕٔ ,ّٕٓ ,ّْٖ ,
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القبائل واألمم والمذاهب والفرق
ا ٍىزد
ٖٗٔ
أزد ٌماف
ِِِِّْ ,
أسد
َََِِِ ,
ا صوليوف
ّّّٔٔ ,ِٔٔ ,ٕٓٓ ,ِّٓ ,َٕٓ ,ّٖٗ ,ُّّ ,ُِّ ,ّٕ ,
نج
اإلضر ً
ُْٓ
بنو أميٌة
ُِٔ
أميم
ِِٗ
ا نصار
َُٖٖٔٗ ,
أىل ا ندل
ُٖٗ
أىل البصرة
ِِٔ
أىل الَاـ
ُّٕ
أىل الكوضة
ِِٔ
818

أىل ٧تد
ِّٖ
أىل اليمن
ٖٗٔ
ا كس
ٖٗٔ
البصريوف
ِٗ,ُٖٖ ,ُٖٕ ,ُِٕ ,ُٔٗ ,ُِٗ ,ُُٕ ,ُُّ ,َُٔ ,َُٓ ,ُٖ ,ٖٕ ,ّٓ ,
ِٖٗ,ْْٗ ,ُّٖ ,ّٕٗ ,ّٕٖ ,ّٔٔ ,ّٔٓ ,ّّٔ ,ِّٔ ,ّّْ ,ِّّ ,
َُّْٕٓ ,َِٕ ,َُٕ ,ََٕ ,ْٖٔ ,ٔٓٓ ,َّٔ ,ِٔٔ ,َُٓ ,
بكر
َُِِّٕ ,
هبرام
ُِٗ
الًتؾ
َِْْٕٕ ,
تغ؟ب
ِِِ
المميميوف
ّْ,َٕٓ ,ِٖٓ ,ِٓٔ ,ِٓٓ ,ُْٔ ,ّّٕ ,ِّٕ ,َّٖ ,ِٔٗ ,ٕٕ ,ٔٗ ,
ٖٓٔٔٗٔ ,
ثقيا
ُِِْْْ ,ُِْ ,
ٙتود
ِِٗ
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جدي
ِِٗ
جااـ
ُِِ
جرىم
ُِِٗٓٗ ,
اٟتبَة
ُِْْْٕ ,َْٕ ,
اٟتجازيوف
ّْٖٔٓ ,َٕٓ ,ِٖٓ ,ِٓٔ ,ِٓٓ ,ُْٔ ,ّّٕ ,ِّٕ ,ٕٕ ,ٔٗ ,
ٛتَت ًصٍنحاجة
َُُْٓٓ ,
نيفة
ِِْ
اٟتنفية
ُِٗ
خماٌة
ِِٖ
ا٠تمرج
ٖٗٔ
ا٠تطابية
ِِّٗٓٓ ,
ربي ة
ْٕٔٔٗ ,ٔٗٓ ,ِِّ ,ُِٗ ,ُّٖ ,
الركـ
827

ُْْ
س د بن بكر
َُٕٕٗٔ ,
يس؟يم
ُّْ
الَاض ية
ُِِْٖٗ ,
شنومة
َْٗ
الصرضيوف
ٖٓ,ٗٗ ,
ابة
ُِٗ
طسم
ِِٗ
طيٌئ
َِِِّْ ,
الظاىرية
ّّٗ
ٌاد
ِِٗ
ٌبد قي
ِِِِّْ ,
ٌبيل
ِِٗ
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ٌقيل
ّْٖ
غساف
ِِِ
ٌم؟يق
ِِٗ
ال يف ٍرس
ِِْٗٓ ,ِِْ ,ِِّ ,
الفقحام
ُِّّٖٗ ,
القبط
ُِِ
قريش
ََُُٖٕ ,ٔٗٓ ,ِْٔ ,ُّْ ,ُّٕ ,َِِ ,ُِٗ ,ُِٖ ,ُِٕ ,ََِ ,
قيضاٌة
ُٕٕٔٗ ,ٔٓٗ ,ِِٖ ,ِِِ ,
قي ه
ََِٖٔٗ ,َِِ ,ُِٗ ,
قي ىٌٍي ف
ُْٗ
يكمامة
ُْٓ
بٍت ك ب
َُٕ
ك؟ب
822

ٓٗٔ
كنانة
ََِِْٕ ,
الكوضيوف
ِٗ,ُْٕ ,ُِٕ ,ُِٓ ,ُِْ ,ُُٕ ,ُُٔ ,َُٕ ,َُٓ ,ُٖ ,ٕٖ ,ّٓ ,َّ ,
ُٖٖ,ّٕٗ ,ّٕٖ ,ّٔٔ ,ّٔٓ ,ِّٔ ,ّّْ ,ّّّ ,ِّّ ,ِٗٔ ,ِٗٓ ,
ِّٖ,ْٖٔ ,ّٖٔ ,ٔٓٓ ,ْٔٓ ,ّٔٗ ,ّْٔ ,َّٔ ,ِٓٗ ,ْْٖ ,ّْٓ ,
ََُْٕٕ ,َِٕ ,َُٕ ,
٠تم
ُِِِِٖ ,
احملدثوف
ُٖ
مضر
ٓٗٔ
م ٌد
ُِِ
النبط
ِِّ
٨تاة بغداد
ُٖٗ
النحويوف َُٕ,ُْٓ ,ُّٔ ,
ُِٓ
النضر بن كنانة
ُِٖ
النمر
823

ِِِ
ىايل
َُِِٔٓ ,ُِٓ ,
بٍت ى ؿ
َُٕ
ا٢تند
ُْْ
ىوازف
َُُِٕٗ ,
كبار
ِِٗ
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اللغات واللهجات
ا سمنطام م س د بن بكر كىايل ٕٗٔ
إٌماؿ «أف» ٌمل «لي » م لغة ال الية َِِ
«المابوت» بالمام الفوقيٌة ا١تفمو ة لغة اٟتجاز ,ك «المابوه» ,بالمام ا١تربوطة ,لغة ا نصار
َُٖ
تضج قي ُِٗ
ت؟م؟ة هبرام ُِٗ
اٞت ًر بػ«ل ل» م لغة ٌي ىق ويل ّْٖ
الٍَن ىَنىة م اليمن ٖٗٔ
ى
ٌجرضية ابة ُِٗ
ال ى ٍج ى ىجة لغة قضاٌة ٕٗٔ
ال ىٍنػ ىنىة لغة قي ك٘تيم ُِٗٔٗٔ ,
ال ىف ٍح ىف ىحة لغة ىايل ٕٗٔ
قوؿ قيضاٌة ا١تاؿ لًًو كمررت بىو ُٕٔٓٗ ,
ال ىك ٍس ىك ىسة لغة ربي ة كمضر ُِٗٔٗٔ ,
ال ىك ٍَ ىك ىَة لغة ربي ة كمضر ُِٗٔٗٓ ,ٔٓٗ ,
لغة طيئ م ذكر ال مة اٞتم كالمثنية ٌند ٚت الفاٌل أك تثنيمو َُِ
لغة قريش ِْٔ
من ال رب من ٬ت ل الكاؼ جيمان ٖٗٔ
الوٍُت لغة أىل اليمن ٖٗٔ
ى
الوٍكم م ربي ة كقوـ من ك؟ب ٕٗٔ
ى
الوٍىم م ك؟ب ٕٗٔ
ى
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الكتب الواردة في الكتاب
اآلجركمية = اٞتركمية
الس ِّكيت
اإلبداؿ بن ٌ
ِٗ
أبنية ا١تصادر ل؟بيحقي
ُِٕ
اإلهباج م شرح ا١تنحاج ل؟ماج السبكي كأبيو تقي الدين = شرح ا١تنحاج ل؟بيضاكم
إٖتاؼ الفاال ٔت رضة الف ل ا١تبٍت لغَت الفاٌل بن ٌ ف
ِِٖ
اإلتقاف م ٌ؟وـ القرآف ل؟سيوطي
ُُُِٖٔ ,ُُٖ ,ُٕٖ ,ُٕٔ ,
إ كاـ ا كاـ شرح ٌمدة ا كاـ بن دقيق ال يد
ّّٖ
أخبار النحاة = أخبار النحويُت البصريُت ل؟سَتام
َْٕ
ا رتَاؼ = ارتَاؼ الضرب يب ياف ا ندلسي
ِّْٕٗ ,
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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السراج
ا صوؿ م النحو بن ٌ
ََّّْٖ ,
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؟مازّنٌ
ّّّ
ألفية ابن مالك = ا٠ت صة
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
ْْٖٔٔ ,ُٖٕ ,
البدي حملمد بن مس ود بن المكي
َِٕ
بدي ا١ت اّن م شرح ٌقيدة الَيباّن بن ٌ ف
َّْ
البحر احمليط يب ياف
ّّٕٗٓ ,َِْ ,ُٕٕ ,ُّٕ ,ُُٕ ,ُٖٔ ,
بغية اآلمل كمنية الساعل ل بد الوا د الطواح
ِٖٗ
البغية = بغية الوٌاة ل؟سيوطي
ْٔ,ٔٓٓ ,ْٖٔ ,ُْٕ ,ْٔٓ ,ُّٕ ,ّّّ ,َِٓ ,ُٖٖ ,ُٓٓ ,ِٖ ,ُٖ ,ْٕ ,
ََٕٕٕٓ ,َٕٔ ,
تاريت دمَق بن ٌساكر
ُِّ
تاريت ضمح بغداد = الفمح ا١تسمجاد بماريت بغداد
المبيُت ٌن مااىب النحويُت البصريُت كالكوضيُت يب البقام ال كربم
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ُِّٖٓٓ ,
تاكرة أٛتد بن مكموـ =قيد ا كابد
تاكرة أيب ٌ؟ي الفارسي
ْٕ
تاكرة أيب يٌاف
َُُِْٗ ,ُّٕ ,
الماييل كالمكميل يب ياف = شرح المسحيل
المسحيل بن مالك
ََِِِْ ,
المصريح ل؟َيت خالد ا زىرم
ََِٖٕ ,ْٖٓ ,ِٖٓ ,
الم اليق ٌ؟ى ا لفية بن ىَاـ
ِِٔٗٗٗ ,
الم ريب ل؟منَي
ُُْْٕٖ ,
ا١تقرب بن النحاس
الم ؟يقة ٌ؟ى ٌ
ِِّْٓٓ ,ِٗٓ ,
تفسَت ابن أيب اُت الرازم
ٓٓ,
تفسَت البيضاكم
ُِِْٕٓ ,ُٕٔ ,
تفسَت ابن جرير الطربم
ٓٓ,
المحفة ٌ؟ى الكاضية اٟتاجبيٌة بن مالك
ُُِ
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تفسَت ككي
ٓٓ
تفسَت ابن ا١تنار
ٓٓ
هتايب ا ٝتام كال؟غات ل؟نوكم
ُٖٗ
هتايب ال؟غة لألزىرم
ّٖٗٔٔ ,ّّٔ ,
الممحيد ل سنوم
ٔ,
الموايح = أكاح ا١تس؟ك بن ىَاـ
ََُٖٓٓ ,ُِْ ,
الموايح = شواىد الموايح بن مالك
ٙ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 يدريد
ُٖ,ّٗ ,ِٗ ,
ٚت اٞتوام ل؟سبكي
ُِْٔٔ ,
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اٞتم = ٚت اٞتوام م النحو ل؟سيوطي
َُٗ,ُِٗ ,ُِٓ ,ُُٓ ,
ٌراؽ
جوىرة ٌ
الغواص حملمد بن ٌ
ٗٓ
اٞتركمية بن آجركـ
ٖٕ
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
ُّ,ٕٗ ,ٗٔ ,ُٖ ,ّٕ ,َٕ ,ٖٔ ,ٔٔ ,ُٔ ,ٓٗ ,ٕٓ ,ُٓ ,َٓ ,َْ ,ِٕ ,ُٗ ,
ُّٗ,ُْٖ ,ُُْ ,َْٔ ,ّٕٓ ,ِّٔ ,َّٔ ,ّّْ ,ِٖٕ ,ِٓٓ ,ِّٗ ,ِّٕ ,
ِْٔ,ْٖٗ ,ِْٗ ,ُْٗ ,ْٖٕ ,ْْٖ ,ِْٖ ,ْٓٗ ,ْٕٓ ,ْْٔ ,ْْٓ ,ِْٖ ,
ُُٓ,ٖٔٓ ,ْٔٓ ,ِْٔ ,ُْٔ ,ُٕٔ ,ُْٔ ,ٕٓٗ ,ِٓٓ ,ِّٓ ,ُٓٗ ,ُّٓ ,
ُٕٓٔٔٔ ,ْٔٗ ,َٔٗ ,ٖٖٔ ,ِٖٔ ,َٖٔ ,ٕٔٔ ,ٕٔٓ ,َٕٔ ,ٖٔٔ ,ٕٔٔ ,
ا٠ت صة بن مالك
ُُْٕٓ ,ْٔٗ ,ِٗٔ ,
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درر البحار م ا اديث القصار ل؟سيوطي
ُْٖ
الغواص م أكىاـ ا٠تواص ل؟حريرم
درة ٌ
ِّّْٕٓ ,ُُّ ,
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
َُِ
شرح المسحيل يب ياف
ُْٕٕٔ ,ّٕٔ ,َٔٔ ,ِّٔ ,َّٔ ,ِْٓ ,ِِٖ ,ُٖٔ ,ُْٗ ,ُْْ ,
شرح المسحيل بن مالك
َِّّٕٔ ,َٖٓ ,
شرح الم؟خيص = ٌركس ا ضراح لبحام الدين السبكي
شرح الم؟خيص لس د الدين المفمازاّن
ِْْ
شرح اٞتام الصغَت النحوم ل؟َيت إٝتاٌيل ال ؟وم
ُُِْٖٖ ,
المجاجي يب اٟتسن بن الضاع
شرح ٚتل
ٌ
َِٓ
شرح الم٧تاّن ل بد ا١ت؟ك ال صامي
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ْٔ,
شرح صحيح مس؟م ل؟نوكم
ُِّ
شرح الَواىد بن ىَاـ
ُِّْٖٗ ,
شرح ٌقود اٞتيماف ل؟سيوطي
ُُِّّٓ ,
شرح ال قيدة الوسطى ل؟سيد السنوسي
ِِّ
شرح ٌمدة ا كاـ = إ كاـ ا كاـ
شرح ال نواف بن دقيق ال يد
ّٔ
شرح ال وامل ا١ت ة أك ٌوامل اٞترجاّن بن ٌ ف
ََِِٔٓ ,
شرح الفصوؿ بن إياز
َُُ
شرح الفصيح ل؟بط؟يوسي
ِٖ
شرح الفصيح بن خالويو
ِْٓ
شرح قواٌد اإلٌراب ل؟كاضيجي
َٕٔ
شرح الكاضية الَاضية بن مالك
ُُٔ
شرح احملصوؿ ل؟قرام = نفاع ا صوؿ
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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؟مىػ ٍفمى ىازًاّن
َْٕ
شرح ا١تفصل لألندل ال؟ورقي
َُُِٕٔ ,ِٔٗ ,
شرح ا١تفصل بن ي يش
ِْٓ
شرح مقامات اٟتريرم ل؟مطرزم
ِٗٓ
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 نظم ٚت اٞتوام = شرح الكوكب الساط ل؟سيوطي
ُّ
شرح نظم ال ىقطٍر بن ٌ ف
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ِّْ
شرح نظم (القواٌد الصغرل النحوية بن ىَاـ) بن ٌ ٌف
ُّ
يطي بن ٌ ف ُُُُِ ,
شرح نظم الورقات ل؟ مر ٌ
شرح نصيحةى ا١ت؟وؾ بن ٌ ف
ُٕ
الَفا = شفام الصدكر بَرح الَاكر أٌٍت شاكر الاىب م النحو ل بد ا١ت؟ك ال صامي
ِٖ,
شواىد الموايح كالمصحيح ١تَك ت اٞتام الصحيح بن مالك
ُِِ
البخارم
صحيح
ٌ
ُْٓٓ ,ّْٔ ,
الصحاح ل؟جوىرم
ِّ
َُُُٕ ,ٔٗٔ ,ْٖٓ ,ّْٓ ,ُْٔ ,َِّ ,ُِٕ ,َُٓ ,ُْٕ ,
الضوم الٌ م ل؟سخاكم
ّ
ايام السبيل إىل م اّن المنػميل بن ٌ ف
ُْ,ُٕٕ ,ُِٕ ,ُٕٓ ,ْٖ ,ّٓ ,
الطيا الطاعا بفضل الطاعا بن ٌ ف
ُِِِْْ ,
ٌ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
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ّّّّّْ ,
ٌيوف اإلضادة م ركؼ الميادة بن ٌ ف
ِٗٔ
الغريب ا١تصنٌا يب ٌبيد القاسم بن س ـ
ّّّٗٓ ,
ضماكل ال م بن ٌبد الس ـ
ِْٖ
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
ِّْٕٓ ,ِِٖ ,ُِٖ ,ّٗ ,
القاموس احمليط جملد الدين الفَتكز آبادم
ّٖ,ُِِ ,َِِ ,ُٕٕ ,ُْٕ ,ُْٓ ,ُِْ ,ُِٕ ,ٖٖ ,ٖٕ ,ٖٔ ,ْٓ ,َْ ,
ُِِٕٓٔ ,َٕٔ ,ٔٓٗ ,ِٕٗ ,ِٔٓ ,ُِٔ ,ِٖٓ ,ِّْ ,َِّ ,
القانوف بن سينا
ُّٗ
قواٌد المركَي= ا١تنثور م القواٌد
ُُِٕٕ ,
قيد ا كابد ٛتد بن مكموـ
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ُْٕ
الكماب لسيبويو
ََِٕٖٓ ,ٖٔٗ ,ٖٖٔ ,ِْٔ ,ّّّ ,ِّّ ,ِٗٗ ,ِِٗ ,ُِٓ ,
الكَاؼ ل؟م٥تَرم
ٌ
َُِْٗ ,َُٗ ,ُٕٕ ,َُٕ ,ْٓ ,
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
َْٕ
احملصوؿ م ٌ؟م ا صوؿ لفخر الدين الرازم
َّّٕٓ ,ُّٔ ,
احملكم كاحمليط ا ٌظم بن سيده
ِّٖ
837

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
ّٖٔ
مسالك ا نصار م ٦تالك ا ٌصار بن شاكر كالصواب أنو بن ضضل اهلل ال مرم
ُِّ
ا١تسموىف م النحو يب س يد الفرخاف
َّْٓٓ ,ّّٗ ,ّٖٗ ,ِْ ,
ا١تصباح شرح ت؟خيص ا١تفماح ل؟جرجاّن = شرح ا١تفماح
ا١تصباح ا١تنَت ل؟فيومي
ْ,ٗٔ ,ُٗ ,َٗ ,ٖٕ ,ٖٓ ,ٕٓ ,ْٓ ,َٓ ,َْ ,ّٖ ,ِِ ,ُْ ,ُِ ,َُ ,ٗ ,ٖ ,
َُِ,ِِٓ ,ِِّ ,َِِ ,َُِ ,ُٗٓ ,ُٖٗ ,ُٓٗ ,ُْٔ ,ُِّ ,َُّ ,ُِٖ ,
ِِٕ,ّٖٗ ,ِّٕ ,ّٔٔ ,ّّٔ ,ّٕٓ ,ُّْ ,ِِّ ,ِِٗ ,ِٕٔ ,ِّٔ ,ِّٕ ,
َِِّٕٗ ,ِْٔ ,ّٕٔ ,ِّٔ ,ِٖٔ ,ُٔٓ ,ّٓٔ ,ُْٕ ,ْٕٔ ,ْٔٔ ,َْٕ ,
م اّن القرآف ل؟فرام
ّّٔ
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ا١تغٍت م النحو ١تنصور بن ض ح
ّٓٓ
مغٍت ال؟بيب بن ىَاـ
َّ,ٓٔٗ ,َٓٔ ,ّْٔ ,ّْٖ ,َُّ ,َّٕ ,ُٖٕ ,ُْٕ ,َُٓ ,ْٕ ,ْْ ,
َُٖٔٔٔ ,
ا١تفماح ل؟سكاكي
َّ,
ا١تقرب 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 ألٌا ضيما ييكمب باليام كا لا بن ٌ ف
ِّ
ا١تنحل الصام م شرح الوام لبدر الدين الدماميٍت
ّْٔ
من ا١توان لماج الدين السبكي
ِٕ,
ندلسي
ا١تنحاج = منحاج الب؟غام ٟتازـ ا
ٌ
ُِٕ,ُِٖ ,
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ا١تنثور م القواٌد = قواٌد المركَي
ا١توجم بن سينا
ُّٗ
النَر م القرامات ال َر بن اٞتمرم
ُِٔ
نفاع ا صوؿ م شرح احملصوؿ ل؟قرام
َِّّّْ ,ّّٓ ,
ا١تقرب بن ٌصفور بن اٟتاج
النقد ٌ؟ى ٌ
ْٓ
نمىة ا لبام م طبقات ا دبام بن ا نبارم
ُٕ,
نمىة ا نصار بفضل ا نصار بن ٌ ف
ٖٗٔ
نمىة النظر م توايح ٩تبة الفكر م مصط؟ح أىل ا ثر ,ابن جر ال سق ّن
ُّٓ
ا١تقرب بن اٟتاج
النقد ٌ؟ى كماب ٌ
ْٗٗ
النكت ٌ؟ى ا لفية كالكاضية كالَاضية كنمىة الطرؼ كشاكر الاىب ل؟سيوطي
َّٖ
النكت ٌ؟ى مق ٌدمة ابن الص ح = اشية ابن الص ح ل؟مركَي
النوادر م يب زيد ا نصارم
ّّٓ
ا٢تم = ٫ت ا٢توام ل؟سيوطي
َُْٖٕٔ ,ِٕٗ ,َِٖ ,ُٕٓ ,َُّ ,ُِٔ ,ُُٓ ,ُُْ ,
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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
ِٕٕٓٓ ,ِّٖ ,َّٖ ,ِٔٗ ,ِِٓ ,َُٖ ,
ٌراف
ُِّ
اٟتبَة
ِِْ
ا١تكي
اٟترـ ٌ
ِ
الركـ
ِِِ
الساض؟ة
ُُٕ
السوداف
ُْْ
الَاش
ُِٕ
الَاـ
ُُّٖٕٗ ,ُِّ ,ِِْ ,ِِِ ,
الص يد
َّ
ْ
الطاعا
ِِِْٓٓ ,ِِٓ ,
ال الية
842

ُُٕ
ال راؽ
ِِّ
ضارس
َُِِٕٗ ,َٕٓ ,ِٖٓ ,
الفرات
ّٔ,
القطيا
ِِّ
الك بة
ٗٗٔ
الكوضة
َِّّٔ ,ِِٓ ,
ممال
ُِٗ
ا١تدينة ا١تنورة
ِِِٓٓٓ ,ِِٖ ,
مصر
َُْٖٗٔ ,
مكة
ُُِِٕٓ ,ِٓٓ ,ِِٖ ,
ا١ت ً
وصل
ى
َُٓ
٧تد
ُُٕ
843

ىراة
ُِّ
ا٢تند
ِِِِّْ ,
اليمامة
ِِِِْٓ ,
اليمن
ُٖٖٗٔٗ ,ّٓٔ ,ُّٕ ,ِِْ ,
اليوناف
ِِِ
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المصادر والمراجع
اآل ػػاد كا١تثػػاّن ,الَػػيباّن ,تػػح د .باسػػم ضيصػػل أٛتػػد اٞت ػوابرة ,دار الرايػػة ,الريػػاض
طُُُٗٗ – ُُُْ ,ـ.
آداب الَػػاض ي كمناقبػػو ,ابػػن أيب ػػاُت ال ػرازم ,تػػح ٌبػػد الغػػٍت ٌبػػد ا٠تػػالق ,مكمبػػة
ا٠تا٧تي ,القاىرة ,طُُِّْ ,ىػُّٗٗ ,ـ.
أّتػػد ال ؟ػػوـ الوشػػي ا١ترقػػوـ م بيػػاف أ ػواؿ ال ؟ػػوـ ,صػػديق بػػن سػػن القنػػوجي ,أٌػ ٌده
ل؟طب ػ ككا ػ ضحارسػػو ٌبػػد اٞتبػػار زٌك ػار ,منَػػورات كزارة الثقاضػػة كاإلرشػػاد القػػومي ,دمَػػق,
ُٖٕٗـ.
اإلب ػػداؿ ,اب ػػن الس ػػكيت ,ت ػػح د .س ػػُت ٤تم ػػد ٤تم ػػد ش ػػرؼ ,ا٢تي ػػة ال ام ػػة لَ ػػؤكف
ا١تطاب ا مَتية ,القاىرةُّٖٗ ,ىػُٖٕٗ ,ـ.
اإلبػػداؿ ,أبػػو الطيػػب ال؟غػػوم اٟت؟ػػيب ,تػػح ٌػٌػم الػػدين المنػػوخي ,مطبوٌػػات ٣تمػ ال؟غػػة
ال ربية بدمَقَُّٖ ,ىػ.ُُٗٔ ,
ابػػن ىَػػاـ كأثػػره م النح ػػو ,د .يوسػػا ٌبػػد ال ػػرٛتن الضػػب  ,دار اٟتػػديث ,الق ػػاىرة,
طُُُْٖ ,ىػُٖٗٗ ,ـ.
اإلهب ػػاج م ش ػػرح ا١تنح ػػاج ,تق ػػي ال ػػدين الس ػػبكي ,كابن ػػو ت ػػاج ال ػػدين ,مكمب ػػة الك؟ي ػػات
ا زىرية ,طُُُٖٗ ,ـ.
اإلتقػػاف م ٌ؟ػػوـ القػػرآف ,جػ ؿ الػػدين السػػيوطي ,تػػح د .مصػػطفى ديػػب البغػػا ,دار
ابن كثَت ,دمَق كبَتكت ,طُِِْٕ ,ىػََِٔ ,ـ.
إٖتػػاؼ السػػاعل ٔتػػا لفاطمػػة مػػن ا١تناقػػب ,ل بػػد الػػرؤكؼ ا١تنػػاكم ,تػػح ٌبػػد ال؟طيػػا
ٌاشور ,مكمبة القرآف ,القاىرة.
إٖتاؼ ضض م البَر بالقرامات ا رب ة ٌَر ,أٛتد بن ٤تمد البنػا ,تػح شػ باف ٤تمػد
إٝتاٌيلٌ ,امل الكمب ,بَتكت ,طَُُْٕ ,ىػُٖٕٗ ,ـ.
إ٘تاـ الدراية ,السيوطي ,طب ة قدٯتة م مطب ة مظحر ال جاعبُْٖٔ ,ـ.
اإل اطػػة م أخبػػار غرناطػػة ,لسػػاف الػػدين بػػن ا٠تطيػػب ,تػػح ٤تمػػود ٌبػػد اهلل ٌنٌػػاف,
مكمبة ا٠تا٧تي ,القاىرة ,طُِّّٗ ,ىػُّٕٗ ,ـ.
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إ كاـ ا كاـ شرح ٌمدة ا كاـ ,ابن دقيق ال يد ,تح مصطفى شيت مصطفى
كمدثر سندس ،مؤسسة الرسالة ،طََُِٓ ،ـ.
اإل كاـ م أصوؿ ا كاـ ,ابن مـ ,دار اآلضاؽ اٞتديدة ،بَتكت.
اإل كػػاـ م أصػػوؿ ا كػػاـ ,اآلمػػدم ,ت ؟يػػق ٌبػػد الػػرزاؽ ٌفيفػػي ،دار ا صػػم ي،
الرياض ،طََُِّ ،ـ.
أخبػػار أصػػبحاف ,أبػػو ن ػػيم ا صػػبحاّن ,دار الكمػػاب اإلس ػ مي ,القػػاىرة ,مصػػورة ٌػػن
طب ة ليدف ُّْٗـ.
إخبار ال ؟مام بأخبار اٟتكمام ,القفطي ,مطب ة دار الس ادة ,مصر.
أخبػػار النحػػويُت البصػريُت ل؟سػَتامٖ ,تقيػػق ٤تمػػد ٌبػػد ا١تػن م خفػػاجي ,دار اٞتيػػل,
بَتكت ,طُُِْْ ,ىػََِْ ,ـ.
أدب الكاتب ,ابن قميبة الدينورم ,تح ٤تمد الداا ,مؤسسة الرسالة ,دمَق ,طِ,
ُُْٕىػُٗٗٔ ,ـ.
ارتَ ػػاؼ الض ػػرب م ػػن لس ػػاف ال ػػرب ,أب ػػو يٌػػاف ا ندلس ػػي ,ت ػػح د .رج ػػب ٌثم ػػاف
٤تمد ,مكمبة ا٠تا٧تي ,القاىرة ,طُُُْٖ ,ىػُٖٗٗ ,ـ.
أساس الب غة ,الم٥تَرم ,دار الكمب ال ؟مية ,بَتكت ,طُُُْٗ ,ىػُٖٗٗ ,ـ.
ا سمد ؿ النحوم م كماب سيبويو كأثره م تاريت النحػو ,د .أمػاف الػدين محػات,
دار الرضاٌي ,كدار الق؟م ال ريب ,؟ب ,طُُِْٕ ,ىػََِٔ ,ـ.
ا سمي اب م م رضة ا صحاب ،يب ٌمػر يوسػا بػن ٌبػد اهلل بػن ٌبػد الػرب القػرطيب
ٌماف ،طََُِِ ،ـ.
النمَتم ،ا١تموىف سنة ّْٔىػ ،تصحيح ٌادؿ مرشد ،دار ا ٌ ـٌ ،
أسػػد الغابػػة م م رضػػة الصػػحابة ،يب اٟتسػػن ٌ؟ػػي بػػن ٤تمػػد اٞتػػمرمٌ ،ػػم الػػدين بػػن
ا ثَت ،دار الفكر ,دمَق.
أس ػرار ال ربيػػة ,أب ػػو الربكػػات ا نب ػػارم ,تػػح ضخ ػػر صػػاحل ق ػػدارة ,دار اٞتيػػل ,ب ػػَتكت,
طُُُْٓ ,ىػُٗٗٓ ,ـ.
ا شباه كالنظاعر النحوية ,ج ؿ الدين السيوطي ,تح دٌ .بد اإللو النبحاف كشركاؤه,
مطبوٌات ٣تم ال؟غة ال ربية بدمَق.
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ا ش ػػباه كالنظ ػػاعر الفقي ػػة ,جػ ػ ؿ ال ػػدين الس ػػيوطي ,مطب ػػة مص ػػطفى الب ػػايب اٟت؟ ػػيب,
القاىرةُّٕٖ ,ىػُٗٓٗ ,ـ.
ا شباه كالنظاعر ,تاج الدين السبكي ,دار الكمب ال ؟ميػة ,بػَتكت ,طُُُُْ ,ىػػ,
ُُٗٗـ.
اإلصابة م ٘تييم الصحابة ,ابن جر ال سق ّن ,دار إ يام الكمػاب ال ػريب ,بػَتكت,
طُُِّٖ ,ىػ.
اإلصابة م ٘تييم الصحابة ,ابن جر ال سق ّن ,تػح البجػاكم ,دار اٞتيػل ,بػَتكت,
طُُُِْ ,ىػ.
اإلصػػباح م شػػرح ا ق ػًتاح ,د٤ .تمػػود ضجػػاؿ ,دار الق؟ػػم ,دمَػػق ,طَُُْٗ ,ى ػػ,
ُٖٗٗـ.
إص ح ا١تنطق ,ابن الس ٌكيت ,تح د .ضخر الدين قباكة ,مكمبة لبناف ناشركف ,طُ,
ََِٔـ.
ا صػػوؿ م النحو,أبػػو بكػػر بػػن السػ ٌػراج ,تػػح ٌبػػد اٟتسػػُت الفم؟ػػي ,مؤسسػػة الرسػػالة,
طَُِْْ ,ىػُٗٗٗ ,ـ.
ا ٌ ػ ػراب ال ػ ػػركاة ،ال ػ ػػدكمور ٌب ػ ػػد اٟتمي ػ ػػد الَ ػ ػػ؟قاّن ،ا١تنَ ػ ػػأة ال ام ػ ػػة ل؟نَ ػ ػػر كالموزيػ ػ ػ
كاإلٌ ف ،طراب؟  ،ليبيا ،ط ِ.ُِٖٗ ،
إٌراب القرآف ,النحاس ,أبو ج فر النحاس ,تػح د.زىػَت غػازم زاىػدٌ ,ػامل الكمػب,
بَتكتَُْٗ,ىػُٖٖٗ ,ـ.
ا ٌ ـ ,خَت الدين المرك؟ي ,دار ا١ت يُت ,طََُِِٓ ,ـ.
ا غػ ػػاّن ,أبػ ػػو الفػ ػػرج ا صػ ػػفحاّن ,دار الكمػ ػػب ا١تص ػ ػرية ,القػ ػػاىرة ,طُُّْٔ ,ى ػ ػػ,
ُِٖٗـ.
اإلغراب م جدؿ اإلٌػراب ك١تػ ا دلٌػة م أصػوؿ النحػو ,أبػو الربكػات ا نبػارم ,تػح
س يد ا ضغاّن ,مطب ة اٞتام ة السوريةُّٕٕ ,ىػُٕٗٓ ,ـ.
ا ض ػػاؿ ,السرقسػػطي ,تػػح سػػُت ٤تمػػد ٤تمػػد شػػرؼ٣ ,تمػ ال؟غػػة ال ربيػػة ,القػػاىرة,
ُُّْىػُِٗٗ ,ـ.
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ا قمضػػاب م شػػرح أدب الكمػػاب ,ابػػن السػػيٌد البطيوسػػي ,تػػح ٤تمػػد باسػػل ٌيػػوف
السود ,دار الكمب ال ؟مية ,بَتكت ,طَُُِْ ,ىػُٗٗٗ ,ـ.
ٌ
اكمفام القنوع ٔتا ىو مطبوع ,أدكرد ضنديك ,دار صادر ,بَتكتُٖٗٔ ,ـ.
اإلكماؿ ,ابن ماكو  ,دار الكماب اإلس مي ,القاىرة.
اإل١ت ػػاع ,القاا ػػي ٌي ػػاض ,ت ػػح الس ػػيٌد أٛت ػػد ص ػػقر ,دار ال ػ ػًتاث ,طُُّٖٗ ,ى ػ ػػ,
َُٕٗـ.
ا ماا ,أبو ٌ؟ي القاا ,دار اٞتيل ,بَتكت,كدار اآلضاؽ اٞتديدة بَتكت.
أمػػاا اب ػػن اٟتاجػػب ,ت ػػح د .ضخ ػػر صػػاحل س ػػ؟يماف قػػدارة ,دار اٞتي ػػل بب ػػَتكت ,كدار
ٌمار ب ٌماف.
ٌ
أمػ ػػاا المجػ ػػاجي ,تػ ػػح ٌبػ ػػد الس ػ ػ ـ ىػ ػػاركف ,دار اٞتيػ ػػل ,بػ ػػَتكت ,طَُِٕ ,ى ػ ػػ,
ُٕٖٗـ.
أمػ ػػاا ابػ ػػن الَػ ػػجرم ,تػ ػػح د٤ .تمػ ػػود الطنػ ػػا ي ,مكمبػ ػػة ا٠تػ ػػا٧تي ,القػ ػػاىرة ,طُ,
ُُّْىػُِٗٗ ,ـ.
أم ػػاا الس ػػيٌد ا١ترتض ػػى ,ش ػػر و ٤تم ػػد ب ػػدر ال ػػدين الن س ػػاّن اٟت؟ ػػيب ,مطب ػػة الس ػ ادة,
مصر ,طُُِّٓ ,ىػَُٕٗ ,ـ.
ا نمص ػػار لس ػػيبويو ٌ؟ ػػى ا١ت ػػربد .اب ػن ك د ,ت ػػح زى ػػَت ٌب ػػد احملس ػػن س ػػ؟طاف ,مؤسس ػػة
الرسالة ,بَتكت ,طُُُْٔ ,ىػُٗٗٔ ,ـ.
إنباه الركاة ,القفطػي ,تػح ٤تمػد أبػو الفضػل إبػراىيم ,ا١تكمبػة ال صػرية ,بػَتكت ,طُ,
ُِْْىػََِْ ,ـ.
ا نسػػاب ,السػػم اّن ,تػػح ٌبػػد الػػرٛتن بػػن ٭تػػِت ا١ت ؟مػػي اليمػػاّن ,مكمبػػة ابػػن تيميػػة,
القاىرة ,طََُِْ ,ىػَُٖٗ ,ـ.
ا نساب ,س؟مة ابػن مسػ؟م ال ػوتيب الصػحارم ,كزارة الػًتاث القػومي كالثقاضػة ,سػ؟طنة
ٌماف ,طُُِّْ ,ىػُِٗٗ ,ـ.
اإلنصاؼ م مساعل ا٠ت ؼ ,أبو الربكػات ا نبػارم ,كم ػو ا نمصػاؼ مػن اإلنصػاؼ
ل؟َيت ٤تيي الدين ٌبد اٟتميد ,نسخة مصورة م ا١تطبوٌات اٞتام ية ّتام ة الب ث.
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اإلنص ػػاؼ م مس ػػاعل ا٠ت ػ ؼ ,أب ػػو الربك ػػات ا نب ػػارم ,ت ػػح د.ج ػػودة م ػػربكؾ ٤تم ػػد
مربكؾ ,مكمبة ا٠تا٧تي ,القاىرة ,طََُِِ ,ـ.
ا كاع ػػل ,أب ػػو ٌركب ػػة ,ت ػػح مَػ ػ ل ب ػػن ب ػػاّن اٞتػ ػربين ا١تط ػػَتم ,دار اب ػػن ػػمـ ,طُ,
ُِْْىػََِّ ,ـ.
أكاػػح ا١تسػػالك إىل ألفيػػة ابػػن مالػػكٚ ,تػػاؿ الػػدين بػػن ىَػػاـ ,شػػرح ٤تيػػي الػػدين ٌبػػد
اٟتميد ,دار اٞتيل ,بَتكت ,طُّٓٗٗ ,ىػُٕٗٗ ,ـ.
اإليضاح ,أبو ٌ؟ي الفارسي ,تح د .كاظم ْتر ا١ترجافٌ ,امل الكمب ,بَتكت ,طِ.
اإليض ػػاح م ٌ؟ ػػوـ الب غ ػػة ,ا٠تطي ػػب الق ػػمكيٍت ,ش ػػرح دٌ .ب ػػد ا١ت ػػن م خف ػػاجي ,دار
اٞتيل ,بَتكت ,طّ.
ٌمػار الطػاليب ,دار
إيضاح احملصوؿ من برىاف ا صوؿ ,أبو ٌبد اهلل ا١تازرم ,تػح دٌ .
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
الرٛتن رمضاف ,مطبوٌات ٣تم ال؟غة ال ربية بدمَقُُّٗ ,ىػُُٕٗ ,ـ.
الب ػػارع م ال؟غ ػػة ,أب ػػو ٌ؟ ػػي الق ػػاا ,ت ػػح ىَ ػػاـ الط ػػاف ,مكمب ػػة النحض ػػة ,بغ ػػداد,دار
اٟتضارة ال ربية ,بَتكت ,طُُٕٗٓ ,ـ.
البحػػر المخػػار ,البػمار ,تػػح د٤ .تفػػوظ الػػرٛتن زيػػن اهلل ،مكمبػػة ال ؟ػػوـ كاٟتكػػم ،ا١تدينػػة
ا١تنورة ،طُُّٗٗ ،ـ.
البحػػر احملػػيط ,أبػػو يػػاف ا ندلسػػي ,دار الكمػػب ال ؟ميػػة ,بػػَتكت ,طُُُّْ ,ى ػػ,
ُّٗٗـ.
البحػ ػ ػػر احملػ ػ ػػيط ,المركَ ػ ػ ػػي ,كزارة ا كقػ ػ ػػاؼ كالَ ػ ػ ػػؤكف اإلس ػ ػ ػ ميٌة ,الكوي ػ ػ ػػت ,طِ,
ُُّْىػُِٗٗ ,ـ.
المخار ,أبو بكر البمار ,تح د٤ .تفوظ الػرٛتن زيػن اهلل ,مكمبػة ال ؟ػوـ كاٟتكػم,
البحر َّ
ا١تدينة ا١تنورة ,طُُّٗٗ ,ـ.
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ْت ػػوث كمق ػػا ت م ال؟غ ػػة ,د .رمض ػػاف ٌب ػػد الم ػواب ,مكمب ػػة ا٠ت ػػا٧تي بالق ػػاىرة ,كدار
الرضاٌي بالرياض ,طَُُّْ ,ىػُِٖٗ ,ـ.
البدايػػة كالنحايػػة ,أبػػو الفػػدام ابػػن كثػػَت ,تػػح ٌبػػد اهلل ٌبػػد احملسػػن الًتكػػي ,دار ىجػػر,
طُُُْٕ ,ىػُٕٗٗ ,ـ.
البدر الطال ٔتحاسن من ب د القرف السػاب  ,الَػوكاّن ,دار الكمػب ال ؟ميػة ,بػَتكت,
طُُُْٖ ,ىػُٖٗٗ ,ـ.
الب ػػدي م النح ػػو ,اب ػػن ا ث ػػَت اٞت ػػمرم ,مطبوٌ ػػات جام ػػة أـ الق ػػرل ,مك ػػة ا١تكرم ػػة,
َُِْىػ.
الربى ػ ػػاف ,اٞت ػ ػػويٍت ,ت ػ ػػح دٌ .ب ػ ػػد ال ظ ػ ػػيم ال ػ ػػديب ,مط ػ ػػاب الدك ػ ػػة اٟتديث ػ ػػة ,طُ,
ُّٗٗىػ.
الربىاف م ٌ؟وـ القرآف ,المركَي ,تح ٤تمد أبو الفضل إبراىيم ,دار ا١ت رضة ,بَتكت,
طِ.
بصػػاعر ذكم الممييػػم ,الفَتكزآبػػادم ,تػػح ٤تمػػد ٌ؟ػػي النجػػار كٌبػػد ال ؟ػػيم الطحػػاكم,
اجمل؟ ا ٌ؟ى ل؟َؤكف ,القاىرةٞ ,تنة إ يام الًتاثُُِْ ,ىػَََِ ,ـ.
البصاعر كالاخاعر ,أبو ياف المو يدم ,تح د .كداد القااي ,دار صادر ,بػَتكت,
طُُْْٗ ,ىػ ُٗٗٗ ,ـ.
بغية الوٌاة ,ج ؿ الدين السيوطي ,ا١تكمبة ال صرية بَتكتُُْٗ ,ىػُٖٗٗ ,ـ.
الب؟غػػة م ت ػراجم أعمػػة النحػػو كال؟غػػة ,الفَتكزأبػػادم ,تػػح ٤تمػػد ا١تصػػرمٚ ,ت يػػة إ يػػام
الًتاث اإلس مي ,طَُُْٕ ,ىػُٖٕٗ ,ـ.
الب؟غ ػػة م الف ػػرؽ ب ػػُت ا١تؤن ػػث كا١ت ػػاكر ,أب ػػو الربك ػػات ا نب ػػارم ,ت ػػح د .رمض ػػاف ٌب ػػد
المواب ,مطب ة دار الكمب ا١تصرية ,كزارة الثقاضةَُٖٗ ,ـ.
ب؟ ػػوغ ا رب بَ ػػرح ش ػػاكر ال ػػاىب ,الَ ػػيت زكري ػػا ا نص ػػارم٥ ,تط ػػوط ,نس ػػخة م ػػن
مكمب ػػة ا زى ػػرٖ ,ت ػػت ال ػرقم ُّّْٔٔ .كٌ؟يح ػػا ا١ت ػػوؿ كالرج ػػوع ,إ م ػػا س ػػقط منح ػػا ضق ػػد
رج ت ضيو إىل نست م مكمبة ا سد ٖتت ا رقاـ الماليػة ُُِٖ .ّٖٖٗ ,َُّٕٕ ,كقػد
أشرت إليحا ٌند اٌممادىا.
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ت ػ ػػاج ال ػ ػػركس م ػ ػػن ج ػ ػواىر الق ػ ػػاموس ,مرتض ػ ػػى المبي ػ ػػدم ,كزارة اإلرش ػ ػػاد كا نب ػ ػػام م
الكويتُّٖٓ ,ىػُٗٔٓ ,ـ.
تاريت آداب ال رب ,مصطفى صادؽ الراض ي ,دار الكمب ال ريب ,بَتكتُِْٓ ,ىػ,
َََِـ.
تاريت اإلس ـ ,الاىيب ,تح ٌمر ٌبػد السػ ـ تػدمرم ,دار الكمػاب ال ػريب ,بػَتكت,
طَُُِْ ,ىػَُٗٗ ,ـ.
ٌواد م ركؼ ,دار الغرب اإلسػ مي,
تاريت بغداد ,ا٠تطيب البغدادم ,تح د .بَار ٌ
بَتكت ,طُُِِْ ,ىػََُِ ,ـ.
تاريت دمَق ,ابن ٌساكر ,تح ٤تب الدين ال مرم ,دار الفكر ,بَتكتُُْٓ ,ىػػ,
ُٓٗٗـ.
تاريت ال رب قبل اإلس ـ ,جواد ٌ؟ي ,بغداد ,طُُِّْ ,ىػُّٗٗ ,ـ.
الماريت الكبَت ,اإلماـ البخارم ,دار الكمب ال ؟مية ,بَتكت.
تأريت مكة ,أٛتد السباٌي ,ا مانة ال امة ١تركر م ة ٌػاـ ٌ؟ػى تأسػي ا١تم؟كػة ال ربيػة
الس وديةُٗٗٗ ,ُُْٗ ,ـ.
المبياف م آداب ٛت؟ة القرآف ,النوكم ,تح ٤تمد اٟتجا ,دار ابن مـ ,بَتكت ,طّ,
ُُْْ ىػ ُْٗٗ ـ
المبيػػُت ٌػػن مػػااىب النحػػويُت البص ػريُت كالكػػوضيُت ,أبػػو البقػػام ال كػػربم ,تػػح ٌبػػد
الرٛتن بن س؟يماف ال ثيمُت ,دار الغركب اإلس مي ,بَتكت ,طَُُُْٔ ,ىػُٖٗٔ ,ـ.
تثقيا ال؟ساف كت؟قيح اٞتناف ,ابن مكي الصق؟ٌي ,دار الكمب ال ؟مية ,بَتكت ,طُ,
َُُْىػَُٗٗ ,ـ.
ٖتب ػػَت الميسػ ػػَت ,اب ػػن اٞتػ ػػمرم ,ت ػػح اٛتػ ػػد ٤تمػ ػػد مف؟ػ ػػح ,دار الفرقػ ػػاف ,ا ردف ,طُ,
ُُِْىػَََِ ,ـ.
المحبػػَت ش ػػرح المحريػػر م أص ػػوؿ الفقػػو ٌ ,ػ م الػػدين ا١ت ػػرداكم اٟتنب؟ػػي ,ت ػػح دٌ.ب ػػد
الرٛتن بن ٌبد اهلل اٞتربين ,كرضيقاه ,مكمبة الرشد ,الرياض ,طُُُِْ ,ىػَََِ ,ـ.
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ٖتف ػػة ا١ت ػػودكد م ا١تقص ػػور كا١تم ػػدكد ,اب ػػن مال ػػك ,ص ػػححو الَ ػػيت إبػ ػراىيم الي ػػازجي,
مصر ,مطب ة البيافُٖٕٗ ,ـ .منحا نسخة ٔتكمبة ا سد بدمَق.
ٗتريج اٟتديث الَرياٌ ,؟ي نايا بقاٌي ،دار البَاعر اإلس مية ،طََِِِ ،ـ.
تدريب الراكم م شرح تقريب النواكم ,جػ ؿ الػدين السػيوطي ,تػح د .بػدي السػيد
ال؟ٌحاـ ,دار الك؟م الطيب ,بَتكت كدمَق ,طُُِْٔ ,ىػََِٓ ,ـ.
ت ػػاكرة اٟتف ػػاظ ,ال ػػاىيب ,مطب ػػة ٣ت؟ ػ داع ػػرة ا١ت ػػارؼ النظاميٌػػة ,ي ػػدر آب ػػاد ,طِ,
ُّّّىػ.
تػػاكرة النحػػاة ,أبػػو يػػاف ا ندلسػػي ,تػػح دٌ .فيػػا ٌبػػد الػػرٛتن ,مؤسسػػة الرسػػالة,
طَُُْٔ ,ىػُٖٗٔ ,ـ.
تاىيب هتايب الكماؿ ,الاىيب ,تح غنيم ٌبػاس غنػيم ك٣تػدم السػيٌد أمػُت ,طباٌػة
الفاركؽ اٟتديثة ,القاىرة ,طُُِْٓ ,ىػََِْ ,ـ.
المػػاييل كالمكميػػل م شػػرح المسػػحيل ,أبػػو يػػاف ا ندلسػػي ,تػػح د .سػػن ىنػػداكم,
دار الق؟ ػػم دمَ ػػق ,كدار كن ػػوز إش ػػبي؟يا السػ ػ ودية ,طُ ,ص ػػدر اٞت ػػمم ا كؿ من ػػو ُُْٖى ػ ػػ,
ُٖٗٗـ .كب ده صدرت بقية ا جمام.
ترشػػيح ال ؟ػػل م شػػرح اٞتمػػل ,صػػدر ا ضااػػل ا٠ت ػوارزمي ,تػػح ٌػػادؿ ٤تسػػن سػػامل
ا١تكرمةُُْٗ ,ىػُٖٗٗ ,ـ.
ال مرم ,مطبوٌات جام ة ٌأـ القرل ,مكة ٌ
تسػحيل الفواعػػد كتكميػػل ا١تقاصػػد ,ابػػن مالػك ,تػػح ٤تمػػد كامػػل بركػػات ,دار الكاتػػب
ال ريب ل؟طباٌة كالنَر ,كزارة الثقاضة م اٞتمحورية ال ربية ا١تمحدة سابقانُّٖٕ ,ىػُٕٗٔ ,ـ.
المصػريح ٌ؟ػػى المواػػيح ,الَػػيت خالػػد ا زىػػرم ,تػػح ٤تمػػد باسػػل ٌيػػوف السػػود ,دار
الكمب ال ؟مية ,بَتكت ,طُُُِْ ,ىػَََِ ,ـ.
الم ريفػػات ,السػػيٌد اٞترجػػاّن ,راج ػػو إب ػراىيم ا بيػػارم ,دار الكمػػاب ال ػػريب ,بػػَتكت,
ُِّْىػََِِ ,ـ.
الم ريػػا بػ داب المػػأليا ,جػ ؿ الػػدين السػػيوطي ,تػػح مػػرزكؽ ٌ؟ػػي إبػراىيم ,مكمبػػة
الًتاث اإلس مي.
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ت ؟ي ػػق م ػػن أم ػػاا اب ػػن دري ػػد ,ت ػػح الس ػػيد مص ػػطفى السنوس ػػي ,طباٌ ػػة كزارة الثقاض ػػة
الكويمية ,طَُُْْ ,ىػُْٖٗ ,ـ.
الم ؟يقػة ٌ؟ػى ا١تقػٌرب ,هبػام الػػدين بػن النحػاس ,تػح ٤تمػػد بػن ٌبػد اهلل ال ػوم ,رسػػالة
ا١تكرمةُُُْ ,ىػُُٗٗ ,ـ.
ماجسمَت مقدمة ّتام ة ٌأـ القرل ٔتكة ٌ
تفسَت ابن أيب اُت الرازم ,تح أس د ٤تمد الطيٌب ,مكمبة نمار الباز ,مكة ا١تكرمػة,
طُُُْٕ ,ىػُٕٗٗ ,ـ.
تفس ػػَت ا لوس ػػي ا١تس ػ ٌػمى ب ػػركح ا١ت ػػاّن م تفس ػػَت الق ػػرآف الك ػػرمي كالس ػػب ا١تث ػػاّن ,دار
إ يام الًتاث ,بَتكت ,د.ت.
تفسػػَت البغػػوم ا١تسػ ٌػمى م ػػامل المنميػػل ,تػػح ٤تمػػد ٌبػػد اهلل النمػػر كرضيقػػاه ,دار طيبػػة,
الرياضَُْٗ ,ىػ.
تفسػػَت البيضػػاكم ا١تسػ ٌػمى بػػأنوار المنميػػل كأس ػرار المأكيػػل ,دار البيػػاف ال ػػريب ,القػػاىرة,
طُ.
تفسػ ػ ػػَت ال ػ ػ ػرازم ا١تسػ ػ ػ ٌػمى مفػ ػ ػػاتيح الغيػ ػ ػػب ,دار الفكػ ػ ػػر ,بػ ػ ػػَتكت ,طَُُُْ ,ى ػ ػ ػػ,
ُُٖٗـ.
ا١تسمى جام البياف ٌن تأكيل آم القرآف ,أبو ج فر ٤تمد بػن جريػر
تفسَت الطربمٌ ,
الطربم ,تح ٤تمود ٤تمد شاكر ,مكمبة ابن تيمية ,القاىرة ,طِ.
تفس ػ ػػَت الط ػ ػػربم ,ت ػ ػػح دٌ .ب ػ ػػد اهلل ب ػ ػػن ٌب ػ ػػد احملس ػ ػػن الًتك ػ ػػي ,درا ىج ػ ػػر ,الق ػ ػػاىر,
ُِِْىػََُِ ,ـ.
كاـ القرآف ,دار الق؟مُّٖٔ ,ىػُٗٔٔ ,ـ .كىػي
ا١تسمى اٞتام
تفسَت القرطيب ٌ
مصورة ٌن طب ة دار الكمب ا١تصرية.
ٌ
تفسػ ػػَت القػ ػػرطيب ,تػ ػػح الًتكػ ػػي ,إذا أشػ ػػرت إليحػ ػػا ,مؤسسػ ػػة الرسػ ػػالة ,بػ ػػَتكت ,طُ,
ُِْٕىػََِٔ ,ـ.
ٌوامة ,دار الرشيد ,؟ػب ,طّ,
تقريب المحايب ,ابن جر ال سق ّن ,تح ٤تمد ٌ
ُُُْىػُُٗٗ ,ـ.
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تقري ػػب ا١تق ػ ٌػرب ,أب ػػو ي ػػاف ا ندلس ػػي ,ت ػػح دٌ .في ػػا ٌب ػػد ال ػػرٛتن ,دار ا١تس ػػَتة,
بَتكت ,طَُُِْ ,ىػُِٖٗ ,ـ.
المقرير كالمحبَت  ,ابن أمَت اٟتاج ,ا١تطب ة ا مَتيةُُّٔ ,ىػ.
المكم؟ ػػة ,أب ػػو ٌ؟ ػػي الفارس ػػي ,ت ػػح س ػػن ش ػػاذا ضرى ػػودم ,جام ػػة الري ػػاض ,طُ,
َُُْىػُُٖٗ ,ـ.
الم؟خيص اٟتبَت م ٗتريج أ اديث الراض ي الكبَت ,ابن جػر ال سػق ّن ,دار الكمػب
ال ؟مية ,بَتكت ,طُُُْٗ ,ىػُٖٗٗ ,ـ.
الممحيػػد م ٗت ػريج الفػػركع ٌ؟ػػى ا صػػوؿٚ ,تػػاؿ الػػدين اإلسػػنوم ,تػػح ٤تمػػد سػػن
ىيمو ,مؤسسة الرسالة ,بَتكت ,طََُِْ ,ىػَُٖٗ ,ـ.
تنبيػػو ا١تنمبػػو بمحريػػر ا١تَػػمبو ,ابػػن جػػر ال سػػق ّن ,تػػح ٤تمػػد ٌ؟ػػي النجػػار ,ا١تكمبػػة
ال ؟مية ,بَتكت.
تنػ ػػوير اٟتوالػ ػػك ش ػ ػػرح موطػ ػػأ مال ػ ػػك ,السػ ػػيوطي ,ا١تكمبػ ػػة المجاري ػ ػػة الكػ ػػربل ,مص ػ ػػر،
ُّٖٗىػُٗٔٗ ,ـ.
هتػػايب ا ٝتػػام كال؟غػػات ,النػػوكم ,دار الكمػػب ال ؟ميػػة ,بػػَتكت ,نسػػخة مصػ ٌػورة ٌػػن
إدارة الطباٌة ا١تنَتيٌة.
هتايب الكماؿ ,ا١تمم ,تح د .بَار ٌ ٌػواد م ػركؼ ,مؤسسػة الرسػالة ,بػَتكت ,طِ,
َُّْىػُّٖٗ ,ـ.
هت ػػايب المح ػػايب ,اب ػػن ج ػػر ال س ػػق ّن ,اٌم ػػٌت ب ػػو إب ػراىيم الميب ػػق كٌ ػػادؿ ا١ترش ػػد,
مؤسسة الرسالة ,بَتكت.
هتػػايب ال؟غػػة ,ا زىػػرم ,تػػح ٌبػػد الس ػ ـ ىػػاركف ,ا١تؤسس ػة ا١تص ػريٌة ال ٌامػػة ل؟مػػأليا
كا نبام كالنَر كالدار ا١تصرية ل؟مأليا كالًتٚتة.
تواا المأسي  ,ابن جر ,دار الكمب ال ؟مية ,بَتكت ,طُُٖٗٔ ,َُْٔ ,ـ.
توجيػػو النظػػر إىل أصػػوؿ ا ثػػر ,طػػاىر اٞتماعػػرم الدمَػػقي ,اٌمػػٌت بػػو ٌبػػد الفمٌػػاح أبػػو
غ ٌدة ,مكمب ا١تطبوٌات اإلس مية ,؟ب ,طُُُْٔ ,ىػُٗٗٓ ,ـ.
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توا ػ ػػيح ا١تَ ػ ػػمبوْ ,شػ ػ ػ ال ػ ػػدين ب ػ ػػن ناص ػ ػػر القيس ػ ػػي الدمَ ػ ػػقي ,ت ػ ػػح ٤تم ػ ػػد ن ػ ػػيم
ال رقسوسي ,مؤسسة الرسالة ,بَتكت.
الموقيػػا ٔتحمػػات الم ربػػا ,ا١تنػػاكم ,تػػح ٤تمػػد را ػواف الدايػػة ,دار الفكػػر ,بػػَتكت,
طَُُُْ ,ىػ.
الثقات ,ابن باف ,طب ة يدر آباد ,طُُّّٗ ,ىػُّٕٗ ,ـ.
ث ث رساعل م النحو بن ىَاـ ,منحا اخمصار ٌبػد الػرٛتن الصػناديقي لرسػالة م
إٌػراب ٌَػػرة ألفػػاظ بػػن ىَػػاـ ,تػػح نصػػر الػػدين ضػػارس ,كٌبػػد اٞت؟يػػل زكريػػا ,دار ا١ت ػػارؼ,
ٛتص ,طُُٖٕٗ ,ـ.
ٙتػػار الصػػناٌة م ٌ؟ػػم ال ربيػػة ,أبػػو اٟتسػػُت اٞت؟ػػي الػػدينورم ,تػػح ٤تمػػد بػػن خالػػد
الفاال ,طباٌة جام ة اإلماـ ٤تمد بن س ودُُُْ ,ىػَُٗٗ ,ـ.
ٙتار الصناٌة م ٌ؟م ال ربية ,أبو اٟتسُت اٞت؟ي الدينورم ,تح د .نا ٚتيل داد,
منَورات كزارة الثقاضة ا ردنيةٌ ,ماف ,طُُْٗٗ ,ـ.
جام الَركح كاٟتواشيٌ ,بد اهلل ٤تمد اٟتبَي ,اجملم الثقام ,أبو ظيبُِْٓ ,ىػ,
ََِْـ.
اٞت ػػام الص ػػغَت ,اب ػػن ىَ ػػاـ ,ت ػػح أٛت ػػد ٤تم ػػود ا٢ترمي ػػل ,مكمب ػػة ا٠ت ػػا٧تي ,الق ػػاىرة,
ََُْىػَُٖٗ ,ـ.
جام ا صوؿ م أ اديث الرسوؿ٣ ,تد الدين أبو الس ادات بن ا ثَت اٞتػمرم ,تػح
ٌبػػد القػػادر ا رنػػؤكط ,مكمبػػة اٟت؟ػواّن كمطب ػػة ا١تػ ح كمكمبػػة دار البيػػاف ,طُ ,صػػدر اٞتػػمآف
ا كؿ كالثاّن ُّٖٗ ىػ ُٗٔٗ ،ـ ,كبقية ا جمام ب ده.
ٚتػ اٞتوامػ  ,تػػاج الػػدين السػػبكي , ,دار الكمػػب ال ؟ميػػة ,بػػَتكت ,طُِِْْ ,ىػػ,
ََُّـ.
اٞتمػػل م النحػػو ,أبػػو إسػػحاؽ المجػػاجي ,تػػح ٌ؟ػػي توضيػػق اٟتمػػد ,مؤسسػػة الرسػػالة,
بَتكت ,طَُّٕ ,ىػُٖٗٔ ,ـ.
ٚتحرة ا مثاؿ ,أبو ا٢ت ؿ ال سكرم ,دار اٞتيل ,بَتكت ,طِ.
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طٓ.

ٚتحػػرة أنسػػاب ال ػػرب ,ابػػن ػػمـ ,تػػح ٌبػػد الس ػ ـ ىػػاركف ,دار ا١ت ػػارؼ ,القػػاىرة,

ٚتح ػػرة ال؟غ ػػة ,اب ػػن دري ػػد ,ت ػػح د .رم ػػمم من ػػَت ب ؟بك ػػي ,دار ا١ت ي ػػُت ,ب ػػَتكت ,طُ,
ُٕٖٗـ.
اٞتٌت الداّن م ركؼ ا١ت اّن ,اٟتسػن بػن القاسػم ا١تػرادم ,تػح د .ضخػر الػدين قبػاكة
ك٤تمد أٛتد ضاال ,دار الكمب ال ؟ميٌة ,بَتكت ,طُُُّْ ,ىػُِٗٗ ,ـ.
جػ ػواب ا١تس ػػاعل ال َ ػػرة ,أب ػػو نػ ػمار م؟ ػػك النح ػػاة ,ت ػػح د .أٛت ػػد ٤تم ػػد ال ػػداا ,دار
البَاعر ,دمَق ,طُُُْٖ ,ىػُٕٗٗ ,ـ.
الَ يم ٌٍت ٌ؟ى مغٍت ال؟بيب ,ا١تسماة ا١تنصا من الك ـ ٌ؟ى مغٍت ابن ىَاـ,
اشية ي
أٛتػػد بػػن ٤تمػػد الَػػمٍت ,اٞتػػمم ا كؿ ا١تطب ػػة البحيٌػػة ,كالثػػاّن مطب ػػة ٤تمػػد أضنػػدم مصػػطفى,
مصر.
اشػػية الَػػحاب ا٠تفػػاجي ٌ؟ػػى البيضػػاكم كىػػي ٌنايػػة القااػػي ككفايػػة الرااػػي ٌ؟ػػى
تفسَت البيضاكم ,دار صادر ،بَتكت ،د.ت.
اشية الَيت زاده ٌ؟ى البيضاكم ،مكمبة اٟتقيقة ،إسمانبوؿُٖٗٗ ،ـ.
اشية الصباف ٌ؟ى شرح ا ْشوّن ,ا١تكمبة الموضيقية ,القاىرة.
اشػػية ال طػػار ٌ؟ ػػى شػػرح ٚت ػ اٞتوام ػ ٞت ػ ؿ الػػدين احمل؟ ػػي ,دار الكمػػب ال ؟مي ػػة,
بَتكت ,مصورة ٌن طب ة قدٯتة.
اش ػػية ٤تم ػػد أيب النج ػػا ٌ؟ ػػى ش ػػرح الَ ػػيت خال ػػد ا زى ػػرم ١ت ػػنت اآلجركميٌػػة ,مطب ػػة
مصطفى بايب ؟يب ,مصرُّّْ ,ىػ.
اشػػية ٤تمػد ا٠تضػػرم ٌ؟ػػى شػػرح ابػػن ٌقيػػل ,مطب ػػة ا سػػقامة ,القػػاىرةُِّٕ ,ىػػ,
ُّٓٗـ.
اٟتجػ ػ ػػة م الق ػ ػ ػرامات السػ ػ ػػب  ,ابػ ػ ػػن خالويػ ػ ػػو ,دار الكمػ ػ ػػب ال ؟ميػ ػ ػػة ,بػ ػ ػػَتكت ,طُ,
ٌ
َُِْىػُٗٗٗ ,ـ.
اٟتجػػة ل؟قػ ٌػرام السػػب ة ,أبػػو ٌ؟ػػي الفارسػػي ,تػػح بػػدر الػػدين قحػػوجي ,كبَػػَت جو٬تػػايت,
دار ا١تأموف ل؟ًتاث ,دمَق ,طُُُّْ ,ىػُّٗٗ ,ـ.
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ٌجػػة الق ػرامات ,أبػػو زرٌػػة بػػن ز٧ت؟ػػة ,تػػح س ػ يد ا ضغػػاّن ,مؤسسػػة الرسػػالة ,طٓ,
ُُْٖىػُٕٗٗ ,ـ.
اٟت ػػدكد ا نيق ػػة ,الَ ػػيت زكري ػػا ا نص ػػارم ,ت ػػح د .م ػػازف مب ػػارؾ ,دار الفك ػػر ال ػػريب,
بَتكت ,طُُُُْ ,ىػ.
اٟت ػ ػػركؼ ,أب ػ ػػو نص ػ ػػر الف ػ ػػارايب ,ت ػ ػػح ٤تس ػ ػػن مح ػ ػػدم ,دار ا١تَ ػ ػػرؽ ,ب ػ ػػَتكت ,طِ,
َُٗٗـ.
سػػن احملااػػرة م تػػاريت مصػػر كالقػػاىرة ,السػػيوطي ,تػػح ٤تمػػد أبػػو الفضػػل إب ػراىيم,
ا١تكمبة ال صرية ,بَتكت ,طُُِْٓ ,ىػَََِ ,ـ.
؟يػػة ا كليػػام ,أبػػو ن ػػيم ا صػػبحاّن ,دار الكمػػاب ال ػػريب ,بػػَتكت ,طُِّٖٕ ,ى ػػ,
ُٕٔٗـ.
اٟتماسػػة البص ػرية ,صػػدر الػػدين ٌ؟ػػي بػػن أيب الفػػرج بػػن اٟتسػػن البصػػرم ,تػػح ٥تمػػار
الدين أٛتدٌ ,امل الكمب ,طَُّّْ ,ىػُّٖٗ ,ـ.
ػب لبػػاب لسػػاف ال ػػربٌ ,بػػد القػػادر بػػن ٌمػػر البغػػدادم ,تػػح ٌبػػد
خمانػػة ا دب كلػ ٌ
الس ـ ىاركف ,مكمبة ا٠تا٧تي ,القاىرة.
خمانػ ػ ػػة ا دب كغايػ ػ ػػة ا رب ,بػ ػ ػػن جػ ػ ػػة اٟتمػ ػ ػػوم ,دار ا٢ت ػ ػ ػ ؿ ,بػ ػ ػػَتكت ,طُ,
ُٕٖٗـ.
ا٠تصاعص ,أبو الفمح ٌثماف بن جٍت ,تح ٤تمد ٌ؟ي النجار ,دار ا٢تدل ,بَتكت.
خ صػػة ا ثػػر م أٌيػػاف القػػرف اٟتػػادم ٌَػػر٤ ,تمػػد أمػػُت احملػػيب ,دار الكمػػب ال ؟ميػػة,
بَتكت ,طُُِْٕ ,ىػََِٔ ,ـ.
دراسات م أس؟وب القرآف الكرمي٤ ,تمد ٌبد ا٠تالق ٌضيمة ,دار اٟتديث ,القاىرة.
درة الغػ ٌػواص ,اٟتري ػػرم ,م ػ ش ػػر حا ل؟َ ػػحاب ا٠تفػػاجي ,ك واش ػػيحا ب ػػن ب ػ ٌػرم كاب ػػن
ٌ
ا١تظ ٌفر ,كالمكم؟ة كالايل ل؟جواليقي ,تح ٌبد اٟتفيظ ضرغ؟ي ٌ؟ي القػرم ,دار اٞتيػل ببػَتكت,
كمكمبة الًتاث اإلس مي بالقاىرة ,طُُُْٕ ,ىػُٗٗٔ ,ـ.
ال ػػدرر الكامن ػػة م أٌي ػػاف ا١ت ػػة الثامن ػػة ,اب ػػن ج ػػر ال س ػػق ّن ,دار اٞتي ػػل ,ب ػػَتكت,
ُُْْىػُّٗٗ ,ـ.
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الػدرر ال؟وامػ ٌ؟ػى ٫تػ ا٢توامػ  ,أٛتػد ا مػُت الَػنقيطي ,دار ال رضػة ل؟طباٌػة كالنَػػر,
بَتكتُّّٗ ,ىػُّٕٗ ,ـ.
الػػدر ا١تصػػوف ضقػػي ٌ؟ػػوـ الكمػػاب ا١تكنػػوف ,أٛتػػد بػػن يوسػػا السػػمُت اٟت؟ػػيب ,تػػح د.
ا٠تراط .دار الق؟م ,دمَق ,طُِِْْ ,ىػََِّ ,ـ.
أٛتد ٤تمد ٌ
الػػدر ا١تنثػػور م المفسػػَت ا١تػػأثور ,السػػيوطي ,تػػح دٌ .بػػد اهلل بػػن ٌبػػد احملسػػن الًتكػػي,
دار ىجر ,القاىرة ,طُُِْْ ,ىػََِّ ,ـ.
دسػمور ال ؟مػػام أك جػػام ال ؟ػػوـ م اصػػط ات الفنػػوفٌ ,بػػد رب النػػيب بػػن ٌبػػد رب
ٌربو سن ىاّن ضحص ,دار الكمب ال ؟مية ,بَتكت ,طُُُِْ ,
الرسوؿ ا ٛتد نكرمٌ ,
ىػ َََِ ,ـ.
د عل النبوة كم رضة أ واؿ صا ب الَري ة ,أبو بكر أٛتد بن اٟتسُت البيحقػي ,تػح
دٌ .ب ػػد ا١ت ط ػػي ق؟ ج ػػي ,دار الكم ػػب ال ؟مي ػػة ,ب ػػَتكت ,كدار الري ػػاف ل؟ ػًتاث ,الق ػػاىرة ,طُ,
َُْٖىػُٖٖٗ ,ـ.
دليػػل الفػػاٟتُت لطػػرؽ ريػػاض الصػػاٟتُت ,ابػػن ٌػ ف ,دار الريػػاف ل؟ػًتاث ,القػػاىرة ,طُ,
َُْٕىػُٖٕٗ ,ـ.
دليػل مؤلفػػات اٟتػػديث الَػريا ا١تطبوٌػػة القدٯتػػة كاٟتديثػة٤,تيي الػػدين ٌطيػػة كصػ ح
الدين فٍت ك٤تمد خَت رمضاف يوسا ,دار ابن مـ ,بَتكت ,طُُُْٔ ,ىػُٗٗٓ ,ـ.
ػاىب م م رضػة أٌيػاف ٌ؟مػام ا١تػاىب ,ابػن ضر ػوف ا١تػالكي ,تػح د٤ .تمػد
الديباج ا١ت ٌ
ا ٛتدم ,دار الًتاث ,القاىرة.
الػػديباج شػػرح صػػحيح مسػػ؟م ,السػػيوطي ,تػػح أبػػو إسػػحاؽ اٟتػػويٍت ,دار ابػػن ٌ ٌفػػاف
الس ودية ,طُُُْٔ ,ـُٗٗٔ ,ـ.
ديواف إبراىيم بن ىرمة ,تػح ٤تمػد بػار ا١تيبػد ,مطب ػة اآلداب م النجػا ا شػرؼ,
ُّٖٗىػُٗٔٗ ,ـ.
دي ػواف أيب ا سػػود الػػدؤا ,صػػن ة أيب س ػ يد اٟتسػػن السػػكرم ,تػػح ٤تمػػد سػػن آؿ
ياسُت ,مؤسسة آيا ل؟طباٌة كالمصوير ,طَُُِْ ,ىػُِٖٗ ,ـ.
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دي ػ ػواف ا ٌَػ ػػى ,تػ ػػح د٤ .تمػ ػػد أٛتػ ػػد قاسػ ػػم ,ا١تكمػ ػػب اإلس ػ ػ مي ,بػ ػػَتكت ,طُ,
ُُْٓىػُْٗٗ ,ـ.
ديواف امرئ القي  ,تح ٤تمد أبوا لفضل إبراىيم ,دار ا١ت ارؼ ,مصر.ُٖٗٓ ,
دي ػواف اإلم ػػاـ ٌ؟ ػػي ب ػػن أيب طال ػػبٚ ,ت ػ ن ػػيم زرزكر ,دار الكم ػػب ال ؟مي ػػة ,ب ػػَتكت,
ُٖٓٗ.
ديػ ػواف أكس ب ػػن ج ػػر ,ت ػػح ٤تم ػػد يوس ػػا ٧ت ػػم ,دار ص ػػادر ,ب ػػَتكتَُّٖ ,ىػ ػػ,
َُٔٗـ.
دي ػواف البوصػػَتم ,تػػح ٤تمػػد س ػ يد كػػي ّن ,مطب ػػة مصػػطفى البػػايب اٟت؟ػػيب ,مصػػر,
طُُّْٕ ,ىػُٗٓٓ ,ـ.
ديواف ٚتيل بثينة ,شر و أشرؼ أٛتد ٌدرةٌ ,امل الكمب ,بَتكت ,طُُُْٔ ,ىػ,
ُٔٗٗـ.
ديواف ساف بن ثابت ,تح كليد ٌرضات ,دار صادر ,بَتكت.
ديواف ذم الرمة ,شرح اإلماـ أيب نصر أٛتد بػن ػاُت البػاى؟ي ,تػح دٌ .بػد القػدكس
أبو صاحل ,مؤسسة اإلٯتاف ,بَتكت ,طَُُِْ ,ىػُِٖٗ ,ـ.
ديػواف رؤبػػة ,اػػمن ٣تمػػوع أشػ ار ال ػػرب ,تصػػحيح كترتيػػب كلػػيم بػػن الػػورد الربكسػ ٌػي,
طب ة برلُتَُّٗ ,ـ.
ديػواف ابػػن سػػبنام ا١ت؟ػػك ,تػػح ٤تمػػد إبػراىيم نصػػر ,كد .سػػُت ٤تمػػد نصػػار ,ا١تكمبػػة
ال ربية الماب ة لوزارة الثقاضة م اٞتمحورية ال ربية ا١تمحدة ,القاىرةُّٖٖ ,ىػُٗٔٗ ,ـ.
ديواف سقط المند ,أبو ال م ا١ت ٌرم ,تح دٌ .مػر ضػاركؽ الطبػاع ,دار ا رقػم بػن أيب
ا رقم ,بَتكت ,طُُُْٖ ,ىػُٖٗٗ ,ـ.
دي ػواف الَػ ٌػماخ بػػن ا ػرار الػػابياّن ,تػػح كشػػرح ص ػ ح الػػدين ا٢تػػاكم ,دار ا١ت ػػارؼ,
مصرُٖٗٔ ,ـ.
ديػواف ٌبػد اهلل بػن ركا ػة ا نصػارم ,دراسػػة كٚتػ كٖتقيػق د .سػن ٤تمػد بػػاجوده,
دار الًتاث ,القاىرةُِٕٗ ,ـ.
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ديواف ال جاج ,ركاية كشرح ٌبد ا١ت؟ك بن قريب ا صم ي ,تح د .س دم اناكم,
دار صادر ,بَتكت ,طُُٕٗٗ ,ـ.
ديػواف ٌمػػر بػػن أيب ربي ػػة ,تقػػدمي كترتيػػب كشػػرح قػػدرم مػػايوٌ ,ػػامل الكمػػب ,بػػَتكت,
ُُْٕىػُٕٗٗ ,ـ.
ديواف الفرزدؽ ,دار صادر ,بَتكتُّٖٔ ,ىػُٗٔٔ ,ـ.
دي ػواف ق ػػي ب ػػن ا٠تط ػػيم ا نص ػػارم ,ت ػػح د .ناص ػػر ال ػػدين ا س ػػدم ,مطب ػػة ا١ت ػػدّن
القاىرة ,طُُُّٖ ,ىػُِٗٔ ,ـ.
ديػواف كثػػَت ٌػ ٌػمةٚ ,تػ الػػديواف كشػػر و د .كثػػَت ٌػ ٌػمة ,دار الثقاضػػة ,بػػَتكتُُّٗ ,ىػػ,
ُُٕٗـ.
ديػواف ك ػػب بػػن مالػػك ا نصػػارم ,تػػح د .سػػامي مكػػي ال ػػاّنٌ ,ػػامل الكمػػب ,طِ,
ُُْٕىػُٕٗٗ ,ـ.
ديواف محيار الدي؟مي ,ركاع الًتاث ال ريب ,دار الكمب ا١تصرية ,طُ.
ديواف النابغة ،مطب ة ا٢ت ؿ ٔتصرُُُٗ ،ـ.
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.
الػػايل ٌ؟ػػى طبقػػات اٟتناب؟ػػة ,ابػػن رجػػب اٟتنب؟ػػي ,تػػح دٌ .بػػد الػػرٛتن بػػن سػػ؟يماف
ال ثيمُت ,مكمبة ال بيكاف ,الرياض ,طُُِْٓ ,ىػََِٓ ,ـ.
الرسالة ,اإلماـ الَاض ي ,تح أٛتد شاكر ,دار الكمب ال ؟مية ,بَتكت.
رسػػالة م قولػػو ت ػػاىل ﭽ ﯩ ﯩ ﯩ ﭼ  ،ابػػن تيميػػة ,تػػح د٤ .تمػػد سػػن ٤تمػػد
يوسا ،مطب ة دار البياف ٔتصر ُٖٔٗ.
رس ػػالة الغفػ ػراف ,أب ػػو ال ػ ػ م ا١ت ػػرم ,ت ػػح ض ػػوزم ٌط ػػوم ,الَ ػػركة ال؟بناني ػػة ل؟كم ػػاب,
بَتكتُٗٔٗ ,ـ.
رسػػالة ا١تسػػمطرضة لبيػػاف مَػػحور كمػػب السػػنة ا١تصػػنفة٤ ,تمػػد بػػن ج فػػر الكمػػاّن ,دار
البَاعر اإلس مية ,بَتكت ,طٓ ُّٗٗ ,ُُْْ ،ـ.
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رصا ا١تباّن م شرح ركؼ ا١ت اّن ,أٛتد بن ٌبد النور ا١تالقي ,تح د .أٛتد ٤تمػد
ا٠تراط ,دار الق؟م ,دمَق ,طُِّّْ ,ىػََِِ ,ـ.
ٌ
رضػ اٟتاجػػب ٌػػن مقدمػػة ابػػن اٟتاجػػب ,تػػاج الػػدين السػػبكيٌ ,ػػامل الكمػػب ,بػػَتكت,
طُُُْٗ ,ىػُٗٗٗ ,ـ.
ركاة الطالبُت ,النوكم ,دار ٌامل الكمب ,الس وديةُِّْ ,ىػََِّ ,ـ.
ر٭تانػػة ا لبػػا كزىػػرة اٟتيػػاة الػػدنيا ,شػػحاب الػػدين ا٠تفػػاجي ,تػػح ٌبػػد الفمػػاح اٟت؟ػػو,
مطب ة مصطفى البايب اٟت؟يب ,مصرُّٖٔ ,ىػُٕٗٔ ,ـ.
السػ ػػب ة م الق ػ ػرامات ,ابػ ػػن ٣تاىػ ػػد المميمػ ػػي ,تػ ػػح د.شػ ػػوقي اػ ػػيا ,دار ا١ت ػ ػػارؼ,
القاىرة ,طََُِْ ,ىػ.
سػػر صػػناٌة اإلٌ ػراب ,ابػػن جػػٍت ,تػػح د .سػػن ىنػػداكم ,دار الق؟ػػم ,دمَػػق ,طُ,
َُْٓىػُٖٗٓ ,ـ.
سػػر الفصػػا ة ,ابػػن سػػناف ٠تفػػاجي ,دار الكمػػب ال ؟ميػػة ,بػػَتكت ,طَُُِْ ,ى ػػ,
ُِٖٗـ.
ػخاكم ,ت ػػح ٤تم ػػد أٛت ػػد كال ػػداا,
س ػػفر السػ ػ ادة كس ػػفَت اإلض ػػادةٌ ,؟ ػػم ال ػػدين الس ػ ٌ
مطبوٌات ٣تم ال؟غة ال ربية بدمَقَُّْ ,ىػُّٖٗ ,ـ.
س؟سػ؟ة ا اديػػث الضػ يفة كا١تواػػوٌة٤ ,تمػػد ناصػر الػػدين ا لبػػاّن ,مكمبػػة ا١ت ػػارؼ,
الرياض ,طُُُِْ ,ىػُِٗٗ ,ـ.
س؟سػػ؟ة ا اديػػث الصػػحيحة ,ناصػػر الػػدين ا لبػػاّن ,مكمبػػة ا١ت ػػارؼ ل؟نَػػر كالموزيػ ,
الرياضُُْٓ ,ىػُٗٗٓ ,ـ.
س؟ك الدرر م أٌياف القرف الثاّن ٌَر ,أبو الفضػل ا١تػرادم ,دار البَػاعر اإلسػ مية,
بَتكت ,طَُّْٖ ,ىػُٖٖٗ ,ـ.
ٝتػػط ال ػ ا م شػػرح أمػػاا القػػاا ,أبػػو ٌبيػػد البكػػرم ,تػػح ٌبػػد ال ميػػم ا١تيمػػٍت ,دار
اٟتديث ,بَتكت ,طَُِْْ ,ىػُْٖٗ ,ـ.
سَت أٌ ـ النب مْ ,ش الدين الاىيب ,أشرؼ ٌ؟ى ٖتقيقو ش يب أرناؤكط ,مؤسسة
الرسالة ,بَتكت ,طَُّْٓ ,ىػُٖٗٓ ,ـ.
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السَتة النبوية ,ابن ىَاـ ,تح مصطفى السػقا كرضيقػاه ,دار ا١ت رضػة ,توزيػ مكمبػة دار
رام ,ج ٌدة.
الس ػػَتة كا١تغ ػػازم ,اب ػػن إس ػػحاؽ ,ت ػػح د.س ػػحيل زك ػػار ,دار الفك ػػر ,طُُّٖٗ ,ى ػػ,
ُٖٕٗـ.
شارات الاىب م أخبػار مػن ذىػب ,ابػن ال مػاد اٟتنب؟ػي ,تػح ٤تمػود أرنػاؤكط ,دار
ابن كثَت ,بَتكت ,طَُُْٔ ,ىػُٖٗٔ ,ـ.
شرح أبيات سػيبويو ,أبػو ج فػر النحػاس ,تػح أٛتػد ا٠تطٌػاب ,مطػاب ا١تكمبػة ال ربيػة,
؟ب ,طُُّْٗ ,ىػُْٕٗ ,ـ.
شرح أبيات سيبويو ,السَتام ,تح د٤ .تمد الريح ,ىاشم ,دار اٞتيل ,بػَتكت ,طُ,
ُُْٔىػُٗٗٔ ,ـ.
شرح أبيات مغٍت ال؟بيبٌ ,بد القادر البغدادم ,تػح ٌبػد ال ميػم ربػاح كأٛتػد يوسػا
دقٌاؽ ,دار ا١تأموف ل؟ًتاث ,دمَق ,طُُّّٗ ,ىػُّٕٗ ,ـ.
شرح أدب الكاتب ,أبو منصور اٞتواليقي ,دار الكماب ال ريب ,بَتكت.
ػك,ا١تمى مػنحج السػػالك إىل ألفيػػة ابػػن مالػػك .اٞتػػمم
شػرح ا ْشػػوّن ٌ؟ػػى ألفيػػة ابػػن مالػ
ٌ
ا كؿ كالثػػاّن كالثالػػث ,أبػػو اٟتسػػن ٌ؟ػػى نػػور الػػدين بػػن سػػن ا ْشػػوّن ,شػػرح ٤تيػػي الػػدين
ٌبداٟتميد ,مطب ة مصطفى البايب اٟت؟يب ,مصر ,طُِّٖٓ ,ىػُّٗٗ ,ـ.
شػػرح المسػػحيلٚ ,تػػاؿ الػػدين بػػن مالػػك ,تػػح دٌ .بػػد الػػرٛتن السػػيد كد٤ .تمػػد بػػدكم
ا١تخموف ,دار ىجر ,طَُُُْ ,ىػَُٗٗ ,ـ.
شػرح ٚتػل المجػاجي ,ابػػن خػركؼ ,تػح سػ؟ول ٤تمػػد ٌمػر ٌػرب ,مطبوٌػات جام ػػة
أـ القرل ,مكة ا١تكرمةُُْٗ ,ىػ.
شرح ٚتل المجاجي ,ابن ٌصفور ,تح د .صا ب أبو جناح .دكف دار طب كمكاف
كتاريت.
ش ػػرح دي ػ ػواف اٟتماس ػػة ,ا٠تطي ػػب المربي ػػمم ,ت ػػح ٤تي ػػي ال ػػدين ٌب ػػد اٟتمي ػػد ,مطب ػػة
جازم ,القاىرة.
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شػػرح دي ػواف اٟتماسػػة ,ا١ترزكقػػي ,تػػح أٛتػػد أمػػُت كٌبػػد الس ػ ـ ىػػاركف ,دار اٞتيػػل,
بَتكت ,طُُُُْ ,ىػُُٗٗ ,ـ.
شػػرح ديػواف 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
تصدرىا كزارة اإلرشاد كا نبام م الكويت ُِٔٗـ ,مطب ة كومة الكويت.
شػػرح الراػػي ٌ؟ػػى الكاضيػػة ,تصػػحيح كت ؟يػػق يوسػػا سػػن ٌمػػر ,منَػػورات جام ػػة
قاريون  ُّٖٗ ,ىػ ُٕٖٗ ,ـ.
شػػرح شػػاضية ابػػن اٟتاجػػب ,راػػي الػػدين ا س ػًتاباذم ,م ػ شػػرح ش ػواىده ل؟بغػػدادم,
تح ٤تمد نور اٟتسن كرضيقاه ,دار الكمب ال ؟مية ,بَتكت.
شػػرح سػػنن النسػػاعي ,ج ػ ؿ الػػدين السػػيوطي ,مكمػػب ٖتقيػػق ال ػًتاث اإلس ػ مي ,دار
ا١ت رضة ,بَتكت ,طَُِْٓ ,ىػ.
شرح شاكر الاىب م م رضة ك ـ ال ربٚ ,تػاؿ الػدين بػن ىَػاـ ,شػرح ٤تيػي الػدين
ٌبد اٟتميد ,مطب ة الس ادة ,مصر ,طُُّٕٓ ,ىػُُٗٓ ,ـ.
شرح شاكر الاىب٤ ,تمد بن ٌبد ا١تن م اٞتوجرم ,تح دٌ .نواؼ بن جػمام اٟتػارثي,
ا١تنورةُِْْ ,ىػ.
مطبوٌات اٞتام ة اإلس مية ,ا١تدينة ٌ
شرح شواىد ابن ٌقيلٌ ,بد ا١تن م اٞترجاكم ,مطب ة ٌيسى البايب اٟت؟يب ,مصر.
شرح الَيت سن الكفراكم ٌ؟ى منت اآلجركمية ,مطب ة ٤تمد ٌ؟ي صبيح ٔتصر.
ش ػػرح الص ػػدكر بَ ػػرح ػػاؿ ا١ت ػػوتى كالقب ػػور ,الس ػػيوطي ,دار الرش ػػيد ,دمَ ػػق ,طِ,
َُْٔىػُٖٗٔ ,ـ.
شػػرح صػػحيح مسػػ؟م ,ا١تسػ ٌػمى با١تنحػػاج شػػرح صػػحيح مسػػ؟م بػػن اٟتجػػاج ,أبػػو زكريػػا
النوكم ,دار اٟتديث ,القاىرة ,طُِِْْ ,ىػََُِ ,ـ.
شػرح ٌقػػود اٞتمػػاف ,ل بػػد الػػرٛتن ال مػرم ا١ترشػػدم ,كهبامَػػو شػػرح السػػيوطي ,مطب ػػة
مصطفى البايب اٟت؟يب ,مصر ,طُِّْٕ ,ىػُٗٓٓ ,ـ.
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ش ػػرح اب ػػن ٌقي ػػل لفي ػػة اب ػػن مال ػػكٌ ,؟ٌ ػػق ٌ؟ي ػػو ٤تي ػػي ال ػػدين ٌب ػػد اٟتمي ػػد ,مطب ػػة
الس ادة ,مصر ,طُّّٖٕ ,ىػُْٗٓ ,ـ.
كبل الصدلٚ ,تاؿ الدين بن ىَاـ ,شرح ٤تيي الدين ٌبد اٟتميد,
شرح قطر الندل ٌ
مطب ة الس ادة ,مصر ,طُُّٕٔ ,ىػُِٗٓ ,ـ.
شرح قواٌد ا ٌراب بن ىَاـ٤ ,تيي الػدين الكػاضيجي ,تػح د .ضخػر الػدين قبػاكة,
دار ط س ل؟دراسات كالًتٚتة كالنَر ,دمَق ,طُُٖٗٗ ,ـ.
شرح الكاضية الَاضيةٚ ,تاؿ الدين ابػن مالػك ,تػح ٌبػد ا١تػن م أٛتػد ىريػدم ,جام ػة
أـ القػػرل مركػػم البحػػث ال ؟مػػي كإ يػػام الػًتاث اإلسػ مي ك؟يػػة الَػري ة كالدراسػػات اإلسػ مية
مكة ا١تكرمة ,دار ا١تأموف ل؟ًتاث.
شػػرح كمػػاب اٟتػػدكد ,ا بػػدم ,ابػػن قاسػػم النحػػوم ا١تػػالكي ,تػػح د .ا١تمػػوا رمضػػاف
أٛتد الدمَتم ,ككالة الَركؽُُّْ ,ىػُّٗٗ ,ـ.
شػػرح كمػػاب اٟتػػدكد م النحػػوٌ ,بػػد اهلل بػػن أٛتػػد الفػػاكحي ,تػػح د .ا١تمػػوا رمضػػاف
أٛتد الدمَتم ,مكمبة كىبة ,القاىرة ,طُُِْْ ,ىػُّٗٗ ,ـ.
شرح كمػاب سػيبويو ,أبػو سػ يد السػَتام ,تػح د .رمضػاف ٌبػد المػواب كرضيقػاه ,ا٢تي ػة
ا١تصرية ال مة ل؟كمابُٖٗٔ ,ـ.
شػػرح الكوكػػب السػػاط بػػنظم ٚت ػ اٞتوام ػ  ,ج ػ ؿ الػػدين السػػيوطي ,تػػح د٤ .تمػػد
إبراىيم اٟتفناكم ,مكمبة اإلٯتاف ,ا١تنصورة ,مصرَُِْ ,ىػَََِ ,ـ.
شػػرح ٥تمصػػر المص ػريا ال ػ ٌػمم ,س ػ د الػػدين المفمػػازاّن ,تػػح ٌبػػد ال ػػاؿ سػػامل مكػػرـ,
ا١تكمبة ا زىرية ل؟ًتاث ,القاىرة ,طُُْٖٕ ,ىػُٕٗٗ ,ـ.
شرح ٥تمصر ا١ت اّن ,س د الدين المفمازاّن ,دار الفكر ،دمَق ،طُُُُْ ،ىػ
شػػرح ا١ت ؟قػػات ال َػػر ,ا٠تطيػػب المربيػػمم ,تػػح د .ضخػػر الػػدين قبػػاكة ,دار ا صػػم ي,
؟ب ,طُِّّٗ ,ىػُّٕٗ ,ـ.
ش ػػرح مغ ػػٍت ال؟بي ػػب ,ب ػػدر ال ػػدين ال ػػدماميٍت ,هب ػػامش اش ػػية الَ ػػمٍت ,اٞت ػػمم ا كؿ,
الطب ة ا٢تبيٌة ,مصر.
شرح ا١تفصل ,ابن ي يش اٟت؟يب ,إدارة الطباٌة ا١تنربية ,مصر.
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ش ػػرح ا١تقاص ػػد ,س ػ د ال ػػدين المفم ػػازاّن ,ت ػػح دٌ .ب ػػد ال ػػرٛتن ٌم ػػَتة ٌ ,ػػامل الكم ػػب,
بَتكت ,طُُِْٗ ,ىػُٖٗٗ ,ـ.
ش ػػرح مقام ػات اٟتري ػػرم ,ا١تط ػػرزم ,رس ػػالة ماجس ػػمَت م جام ػػة دمَ ػػق ,أٌ ػ ٌدىا أٯت ػػن
أدي ػ ػػب بكػ ػ ػَتايت ,م ال ػ ػػاـ الدراس ػ ػػي ُْٗٗ_ ُٓٗٗـ ,رق ػ ػػم تص ػ ػػنيفحا م مكمب ػ ػػة ا س ػ ػػد
طٕٖٕٓ .ك٥تطوط ا زىر رقم ّّّّٔٓ.
ش ػػرح ا١تقدم ػػة اٞتمكلي ػػة ,الَ ػػ؟وبُت ,ت ػػح ترك ػػي ب ػػن س ػػحو ب ػػن نػ ػماؿ ال مي ػػيب ,مؤسس ػػة
الرسالة ,طُُِْْ ,ىػُْٗٗ ,ـ.
شرح م؟حة اإلٌراب ,القاسم بن ٌ؟ي اٟتريرم ,تح د .ضاعم ضارس ,دار ا مػل ل؟نَػر
كالموزي  ,أربدُُِْ ,ىػُُٗٗ ,ـ.
شرح ا١ت؟وكي ,ابن ي يش اٟت؟يب ,تح د .ضخر الدين قباكة ,دار ا١ت؟مقى ,؟ب ,طّ,
ُِْٔىػََِٓ ,ـ.
شرح ا١تواقا ل ٬تيٌ ,بػد اٟتكػيم السػيالكويت ك سػن ج؟ػيب بػن ٤تمػد شػاه الفنػارم,
مطب ة الس ادة ,مصرُِّٓ ,ىػَُٕٗ ,ـ.
شػرح الواضيػػة نظػم الواضيػػة بػن اٟتاجػػب ,تػػح د .موسػى بنػػام ٌ؟ػواف ال ؟ي؟ػػي ,مطب ػػة
اآلداب ,النجاََُْ ,ىػَُٖٗ ,ـ.
شػ ر زىػػَت بػػن أيب سػػ؟مى ,صػػن و ا ٌ؟ػػم الَػػنممرم ,تػػح د .ضخػػر الػػدين قبػػاكة ,دار
اآلضاؽ اٞتديدة ,بَتكت ,طََُّْ ,ىػَُٖٗ ,ـ.
الَ ر كالَ رام ,ابن قميبة الدينورم ,تح أٛتد شاكر ,دار ا١ت ارؼ ,القاىرة.
شػػفام الغ؟يػػل ضيمػػا م ك ػ ـ ال ػػرب مػػن الػػدخيل ,شػػحاب الػػدين ا٠تفػػاجي ,تػػح د.
٤تمد كَاش ,دار الكمب ال ؟ميٌة ,بَتكت ,طُُُْٖ ,ىػُٖٗٗ ,ـ.
الَ ػػفا بم ري ػػا ق ػػوؽ ا١تص ػػطفى ,القاا ػػي ٌي ػػاض اليحص ػػيب ،دار الكم ػػب ال ؟مي ػػة،
بَتكت.
ْش اآلضاؽ بنور ما ل؟مصطفى  من كرـ ا خ ؽ ,ابن ٌ ف ,تػح السػيد ٌبػاس
أٛتػػد اٟتسػػيٍت ك سػػُت ٤تمػػد ٌ؟ػػي شػػكرم ,دار الكمػػب ال ؟ميػػة ,بػػَتكت ,طُُِْٓ ,ى ػػ,
ََِْـ.
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شواىد الموايح كالمصحيح ١تَػك ت اٞتػام الصػحيح ,ابػن مالػك ,تػح ٤تمػد ضػؤاد
ٌبد الباقي ,مكمبة دار ال ركبة ,القاىرة.
الصػػا يب ,أٛت ػػد ب ػػن ض ػػارس ,ت ػػح الس ػػيد أٛت ػػد ص ػػقر ,مطب ػػة ٌيس ػػى الب ػػايب اٟت؟ ػػيب,
القاىرة.
ص ػ ػػبح ا ٌَ ػ ػػى م ص ػ ػػناٌة اإلنَ ػ ػػا ,الق؟قَ ػ ػػندم ,ا٢تي ػ ػػة ا١تص ػ ػرية ال ام ػ ػػة ل؟كم ػ ػػاب,
َُْٓىػُٖٗٓ ,ـ.
الصػػحاح تػػاج ال؟غػػة كصػػحاح ال ربيػػة ,إٝتاٌيػػل بػػن ٛتػػاد اٞت ػوىرم ,تػػح أٛتػػد ٌبػػد
الغفور ,دار ال ؟م ل؟م يُت ,بَتكت ,طَُْْٕ ,ىػ ُٖٕٗ ,ـ.
ا١تسمى اٞتام الصحيح ,اٌمنام د .مصطفى ديب البغا ,دار الق؟م,
صحيح البخارم ٌ
دمَق ,طَُُُْ ,ىػُُٖٗ ,ـ.
صحيح البخارم ,نسخة مصورة ٌػن طب ػة ا مَتيػة ,رقمحػا كاٌمػٌت هبػا ٤تمػد زىػَت بػن
ناصر ,دار طوؽ النجاة ,بَتكت ,طُُِِْ ,ىػ.
صحيح ابن باف بًتتيب ابن ب؟بػاف ,تػح شػي ب أرنػؤكط ,مؤسسػة الرسػالة ,بػَتكت,
طُُِْْ ,ىػُّٗٗ ,ـ.
صحيح مس؟م ,تح ٤تمد ضؤاد ٌبد الباقي ,دار إ يام الًتاث ال ريب ,بَتكت.
صػػفحات مػػن تػػاريت مكػػة ,ىورخورنيػػو ,ترٚتػػة ٌ؟ػػي ٌػػودة الَػػيوخ ,دار ا١ت؟ػػك ٌبػػد
ال ميمُُْٗ ,ىػ.
الضوم ال م م أٌياف القرف الماس  ,السخاكم ,دار مكمبة اٟتياة,
الطبقات الكربل ,ابن س د ،دار صادر ,بَتكتَُّٖ ,ىػَُٗٔ,ـ.
طبقػػات الَػػاض ية الكػػربل  ,تػػاج الػػدين السػػبكي ,تػػح د٤ .تمػػود ٤تمػػد الطنػػا ي ك
دٌ.بد الفماح ٤تمد اٟت؟و ,مطب ة ٌيسى البايب اٟت؟يب ,مصرُّّٖ ,ىػُْٗٔ ,ـ.
طبقػػات الَػػاض ية ,ابػػن شػػحبة ,تػػح د .اٟتػػاضظ ٌبػػد ال ؟ػػيم خػػاف ,طب ػػة يػػدر آبػػاد,
طُُّٗٗ ,ىػُٕٗٗ ,ـ.
طبقات ضحوؿ الَ رام ,ابن س ٌـ اٞتمحي ,تح ٤تمود شاكر ,دار ا١تدّن ,ج ٌدة.
طبقات ا١ت مملة ,أٛتد بن ٭تِت بن ا١ترتضى ,بَتكت ,طَُِْٕ ,ىػُٖٕٗ ,ـ.
866

طبقات ا١تفسرين ,أٛتد بن ٤تمد ا دنركم ,تػح د.سػ؟يماف بػن صػاحل ا٠تػمم ,مكمبػة
ال ؟وـ كاٟتكم ,ا١تدينة ا١تنورة ,طُُُْٕ،ىػُٕٗٗ ,ـ.
المبيػػدم ,تػػح ٤تمػػد أبػػو الفضػػل إب ػراىيم ,دار
طبقػػات النحػػويُت كال؟غػػويُت ,أبػػو بكػػر ي
ا١ت ارؼ ,القاىرة ,طِ.
ٌاراة ا وذم بَرح الًتمام ,ابن ال ريب ا١تالكي ,دار الكمب ال ؟مية ,بَتكت.
ٌ ػػركس ا ضػ ػراح م ش ػػرح ت؟خ ػػيص ا١تفم ػػاح ,هب ػػام ال ػػدين الس ػػبكي ,ت ػػح ٌب ػػد اٟتمي ػػد
ا٢تن ػ ػػداكم ,ا١تكمب ػ ػػة ال ص ػ ػرية ,ب ػ ػػَتكت .طُُِّْ ,ى ػ ػػََِّ ,ـ .كط قدٯت ػ ػػة م ػ ػ ش ػ ػػر ُت
ل؟م؟خػػيص كمػػب ٌ؟ػػى غ ضحػػا شػػركح ا١تفمػػاح نَػػر أدب اٟتػػوزة .كٌنػػد اإل الػػة إىل الثانيػػة أشػػَت
إليحا.
ٌقػػود المبرجػػد ٌ؟ػػى مسػػند اإلمػػاـ أٛتػػد ,السػػيوطي ,تػػح أٛتػػد ٌبػػد الفمػػاح ٘تػػاـ كٝتػػَت
سُت ؟يب ,دار الكمب ال ؟مية ,بَتكت ,طَُُْٕ ,ىػُٖٕٗ ,ـ.
ٌقود المبرجد م إٌراب اٟتديث النبوم ,السيوطي ,تح س؟ماف القضػاة ,دار اٞتيػل,
بَتكتُُْْ ,ىػُْٗٗ ,ـ.
ال قيدة الوسطى كشر حا ,السنوسي ,تح السيد يوسا أٛتػد ،دار الكمػب ال ؟ميػة،
طََُِٔ ،ـ.
ػوراؽ ,ت ػػح مح ػػا م ػػازف ا١تب ػػارؾ ,دار الفك ػػر ,ب ػػَتكت
ال ؟ ػػل م النح ػػو ,أب ػػو اٟتس ػػن ال ػ ٌ
كدمَق ,طُِِْٔ ,ـََِٓ ,ـ.
ال مػػدة م ٤تاسػػن الَ ػ ر كآدبػػو كنقػػده ,ابػػن رشػػيق القػػَتكاّن ,تػػح ٤تيػػي الػػدين ٌبػػد
اٟتميد ,دار اٞتيل ,طَُُْٓ ,ىػُُٖٗ ,ـ.
ػامراعي,
ال ُت ,ا٠ت؟يل بن أٛتد الفراىيدم ,تح د .محدم ا١تخمكمي ك د .إبراىيم الس ٌ
كزارة الثقاضة كاإلٌ ـ ,دار كمكمبة ا٢ت ؿ ,بغداد ,طُُٖٗٔ ,ـ.
ٌيػ ػػوف ا خبػ ػػار ,ابػ ػػن قميبػ ػػة الػ ػػدينورم ,مطب ػ ػػة دار الكمػ ػػب ا١تص ػ ػرية ,القػ ػػاىرة ,طِ,
ُٔٗٗـ.
غايػػة النحايػػة م طبقػػات الق ػرامْ ,ش ػ الػػدين اٞتػػمرم ,نَػػره ج .برجسًتاسػػر ,مكمبػػة
ا٠تا٧تي ,مصر.ُّّٗ ,
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غايػػة الوصػػوؿ شػػرح لػػب ا صػػوؿ ,الَػػيت زكريػػا ا نصػػارم ,مطب ػػة مصػػطفى البػػايب
اٟت؟يب ,مصرَُّٔ ,ىػُُْٗ ,ـ.
غريب اٟتديث ,ابن قميبة الدينورم ,تح دٌ .بد اهلل اٞتبػورم ,مطب ػة ال ػاّن ,بغػداد,
طُُّٕٗ ,ىػ.
الغريب ا١تصنٌا ,أبو ٌبيد القاسم بػن سػ ٌـ ,تػح د٤ .تمػد ا١تخمػار ال بيػدم ,اجملمػ
المونسي ١ت؟وـ كاآلداب كالفنوف ,كدار سحنوف ,تون  ,طُُِْٔ ,ىػُٗٗٔ ,ـ.
الغريػػب ا١تصػػنٌا ,أبػػو ٌبيػػد القاسػػم بػػن سػ ٌـ ,تػػح د .رمضػػاف ٌبػػد المػ ٌػواب ,مكمبػػة
الثقاضة الدينيٌة ,القاىرة ,طُُٖٗٗ ,ـ.
غمػػر ٌيػػوف البصػػاعر شػػرح كمػػاب ا شػػباه كالنظػػاعر بػػن ٧تػػيم ,أٛتػػد بػػن ٤تمػػد اٟتنفػػي
اٟتموم ,دار الكمب ال ؟مية بَتكت ,طَُُْٓ ,ىػُٖٗٓ ,ـ.
الفػػاعق م غريػػب اٟتػػديث ,الم٥تَػػرم ,تػػح ٌ؟ػػي ٤تمػػد البجػػاكم٤ ,تمػػد أبػػو الفضػػل
إبراىيم ,دار الفكر ,بَتكتُُْْ ,ىػُّٗٗ ,ـ.
ض ػػمح الب ػػارم بَ ػػرح ص ػػحيح البخ ػػارم ,اب ػػن ج ػػر ال س ػػق ّن ,دار ا١ت رض ػػة ,ب ػػَتكت،
ُّٕٗىػ.
ض ػػمح اٞت؟ي ػػل ٌ؟ ػػى البيض ػػاكم ,الَ ػػيت زكري ػػا ا نص ػػارم٥ ,تط ػػوط م ػػن ا زى ػػر ,رق ػػم
َّّٕٕٓ.
الفمو ات الربانية ٌ؟ى ا ذكار النوكية ,ابن ٌ ف ,دار إ يام الًتاث ,بَتكت.
الفػػرؽ ,ابػػن ضػػارس ,د .رمضػػاف ٌبػػد المػ ٌػواب ,مكمبػػة ا٠تػػا٧تي بالقػػاىرة ,كدار الرضػػاٌي
بالرياض ,طَُُِْ ,ىػُِٖٗ ,ـ.
الف ػػركؽ ,أب ػػو ا٢تػ ػ ؿ ال س ػػكرم ,اٌم ػػٌت ب ػػو د .أٛت ػػد س ػػ؟يم اٟتمص ػػي ,ج ػػرس ب ػػرس,
بَتكت ,طُُُْٓ ,ىػُْٗٗ ,ـ.
الفصػػل م ا١ت؟ػػل كا ى ػوام كالنحػػل ,ابػػن ػػمـ ,تػػح د٤ .تمػػد إب ػراىيم نصػػر كدٌ .بػػد
الرٛتن ٌمَتة ,دار اٞتيل ,بَتكت.
ضضاعل القرآف ,أبو ٌبيد القاسم بن س ٌـ ,تح مركاف ال طيػة كرضيقػاه ,دار ابػن كثػَت,
دمَقَََِ ,ـ.
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ضقػػو ال؟غػػة ,أبػػو منصػػور الث ػػاليب ,تػػح خالػػد ضحمػػي ,مكمبػػة ا٠تػػا٧تي ,القػػاىرة ,طُ,
ُُْٖىػُٖٗٗ ,ـ.
الفقيػػو كا١تمفيقػػو ,ا٠تطيػػب البغػػدادم ,دار الكمػػب ال ؟ميػػة ,بػػَتكت ,طََُِْ ,ى ػػ,
َُٖٗـ.
الفنػػوف اٞتمي؟ػػة م ال صػػور اإلسػ مية ٌ ,مػػر راػػا كحالػػة ,ا١تطب ػػة الم اكنيػػة بدمَػػق،
ُِٕٗـ.
الفحرسػػت ,ابػػن النػػدمي ,تػػح راػػا ٕتػػدد ,مكمبػػة ا سػػدم ,مطب ػػة دنَػػكاه ,طح ػراف,
َُّٓىػ.
الفحػػارس الَػػامل ل؟ػًتاث ال ػػريب اإلسػ مي ا٠تطػػوطٌ ,؟ػػوـ القػػرآف ٥تطوطػػات المفسػػَت
كٌ؟ومو ,اجملم ا١ت؟كي لبحوث اٟتضارة اإلس مية ,مؤسسة آؿ البيت ُٖٗٗـ.
الفحارس الَامل ل؟ػًتاث ال ػريب اإلسػ مي ا٠تطػوط ,اٟتػديث النبػوم الَػريا كٌ؟ومػو
كرجالو ,اجملم ا١ت؟كي لبحوث اٟتضارة اإلس مية ,مؤسسة آؿ البيت ُِٗٗـ.
ضحػػرس الفحػػارس كا ثبػػات كم جػػم ا١ت ػػاجم كا١تَػػيخات كا١تس؟سػ تٌ ,بػػد اٟتػػي بػػن
ٌبد الكبَت الكماّن ,تح إ ساف ٌباس ,دار الغرب اإلس مي ,بَتكت ,ط ُِِٖٗ ،ـ.
ضحرس الكمب ال ربية احملفوظة بالكمبخانة ا١تصريةٚ ,ت و كرتبو م َتا الكمػب ال ربيػة هبػا
أٛتد ا١تيحي ك٤تمد الب كم ,طب ة أكىل با١تطب ة ال ثمانية ٔتصر سنة َُّٓىػ.
ضحرس الكمب ا١توجودة با١تكمبة ا زىرية إىل سنة ُّْٔىػُْٗٓ ,ـ.
الفحػػرس ا١تخمصػػر ١تخطوطػػات مكمبػػة اٟتػػرـ الَ ػريا,إٌداد كمراج ػػة ٤تمػػد بػػن سػػيد
أٛت ػػد مطي ػ ال ػػرٛتن كٌ ػػادؿ ب ػػن ٚتي ػػل ب ػػن ٌب ػػد ال ػػرٛتن ٌي ػػد ,مطبوٌ ػػات مكمب ػػة ا١ت؟ ػػك ضح ػػد
ا١تكرمة ,الس؟س؟ة الثالثةُِْٕ ,ىػََِٔ ,ـ.
الوطنية ,مكة ٌ
ضحرس ا١تخطوطات ٔتركم ا١ت؟ك ضيصل ل؟بحوث كالدراسات اإلس مية ,طباٌة ا١تركم.
ضح ػػرس مكمب ػػة ا١تدين ػػة ا١تن ػػورة م لي ػػدف ,أٌػ ػ ٌده ا١تسمَ ػػرؽ ك ػػالو ن ػػدبرج .ترٚت ػػو م ػػن
الفرنسية إىل اإلنك؟يميػة دٌ .اصػم ٛتػداف ٌ؟ػي ٛتػداف .كترٚتػو مػن اإلنك؟يميػة إىل ال ربيػة د.
ٌبيد ٤تمد خَتم.
ضوات الوضيات ,ابن شاكر الكميب ,تح د .إ ساف ٌباس ,دار صادر ,بَتكت.
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الفواك ػػو ال ػػدكاّن ٌ؟ ػػى رس ػػالة اب ػػن أيب زي ػػد الق ػػَتكاّن ،النف ػراكم ,دار الكم ػػب ال ؟مي ػػة،
بَتكت ،طُ.ُٕٗٗ ،
ضيس القدير شرح اٞتام الصغَتٌ ,بد الرؤكؼ ا١تناكم ,دار اٟتديث ,القاىرة.
ض ػػيس نَ ػػر ا نَػ ػراح م ػػن ركض ط ػ ٌػي ا ق ػًتاح ,يب الطي ػػب الفاس ػػي ,ت ػػح د٤تم ػػود
ضجاؿ ,دار البحوث ل؟دراسات اإلس ميٌة كإ يام الًتاث ,ديب ,طُُُِْ ,ىػََِ ,ـ.
القاموس احمليط ,الفَتكزآبادم ,مطب ة ا١تأموف ,القاىرة ,طُّْٕٓ ,ىػُّٖٗ ,ـ.
القسػػطاس م ٌ؟ػػم ال ػػركض ,جػػار اهلل الم٥تَػػرم ,تػػح د.ضخػػر الػػدين قبػػاكة ,ا١تكمبػػة
ال ربية ,؟ب ,طُُّٕٗ ,ىػُٕٕٗ ,ـ.
الكاشػػا م م رضػػة مػػن لػػو ركايػػة م الكمػػب السػػمةْ ,ش ػ الػػدين الػػاىيب ,تػػح ٤تمػػد
ٌوامػػة كأٛتػػد ٤تمػػد ٪تػػر ا٠تطيػػب ,دار القب؟ػػة ل؟ثقاضػػة اإلس ػ مية كمؤسسػػة ٌ؟ػػوـ القػػرآف ,طُ,
ُُّْىػُِٗٗ ,ـ.
كماب سيبويو ,تح ٌبد الس ـ ىاركف ,دار اٞتيل ,بَتكت ,طُ.
كَػػاؼ اصػػط ات الفنػػوف٤ ,تمػػد ٌ؟ػػي المحػػانوم ,تػػح دٌ .؟ػػي د ػػركج كرضيقػػاه,
مكمبة لبناف ناشركف ,طُُٗٗٔ ,ـ.
الكَػػاؼ ٌػػن كجػػوه المنميػػل كٌيػػوف ا قاكيػػل م كجػػوه المأكيػػل ,جػػار اهلل الم٥تَػػرم,
تح ٌبد الرزاؽ ا١تحدم ,دار إ يام الًتاث ال ريب ,بَتكت ,طُُِِْ ,ىػََُِ ,ـ.
الكَا ٌن كجوه القرامات السب كٌ؟؟حػا ك ججحػا ,مكػي بػن أيب طالػب ,تػح د.
٤تيي الدين رمضاف ,مؤسسة الرسالة ,بَتكت ,طُُْٖٓ ,ىػُٕٗٗ ,ـ.
كَا ا سرارٌ ,بد ال ميم بن أٛتد  ٌ ،م الدين البخارم (ت َّٕىػ) ,دار الكمب
ال ؟مية ،بَتكت ،طُُٕٗٗ ،ـ.
ٌما اشمحر من ا اديث ٌ؟ػى ألسػنة النػاس ,ال ج؟ػوّن,
كَا ا٠تفا كمميل اإللباس ٌ
دار إ يام الًتاث ال ريب ,بَتكت ,طُُِّٓ ,ىػ.
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,
بَتكتُُْٗ ,ىػُٖٗٗ ,ـ.
كنػػم ال مػػاؿ م سػػنن ا ق ػواؿ كا ض ػػاؿ ٌ ,ػ م الػػدين ٌ؟ػػي بػػن سػػاـ الػػدين ا١تمقػػي
ا٢تنػ ػ ػ ػ ػػدم ,تػ ػ ػ ػ ػػح بكػ ػ ػ ػ ػػرم يػ ػ ػ ػ ػػاّن كصػ ػ ػ ػ ػػفوة السػ ػ ػ ػ ػػقا ,مؤسسػ ػ ػ ػ ػػة الرسػ ػ ػ ػ ػػالة ,بػ ػ ػ ػ ػػَتكت ,طٓ،
َُُْىػُُٖٗ,ـ.
الكواكب الدرية شرح ٤تمػد بػن أٛتػد بػن ٌبػد البػارم ا ىػدؿ ٌ؟ػى ممممػة اآلجرميػة,
حملمد بن ٤تمد الرٌيٍت ,مؤسسة الكمب الثقاضية ,بَتكت ,طَُُٗٗ ,ـ.
الكواك ػػب الس ػػاعرة م أٌي ػػاف ا١ت ػػة ال اش ػػرة٧ ,ت ػػم ال ػػدين الغ ػ ٌػمم ,دار الكم ػػب ال ؟ميٌػػة,
بَتكت ,طُُُْٖ ,ىػُٕٗٗ ,ـ.
ال؟ؤلػ ػػؤ ا١ترصػ ػػوع ضيمػ ػػا أصػ ػػل لػ ػػو أك بأصػ ػػ؟و مواػ ػػوع٤ ,تمػ ػػد بػ ػػن خ؟يػ ػػل ا١تَيَػ ػػي
الطراب؟س ػ ػػي ,ت ػ ػػح ض ػ ػواز أٛت ػ ػػد زم ػ ػػرا ,دار البَ ػ ػػاعر اإلس ػ ػ مية ,ب ػ ػػَتكت ,طُ ُُْٓ ,ى ػ ػػ,
ُْٗٗـ.
ال؟بػػاب م ٌ؟ػػل البنػػام كاإلٌػراب ,تػػح غػػازم ٥تمػػار ط؟يمػػات كدٌ .بػػد اإللػػو النبحػػاف,
دار الفكر بَتكت كدمَق ,طُِِِْ ,ىػََُِ ,ـ.
ال؟باب م ٌ؟م اإلٌراب٤ ,تمػد بػن أٛتػد تػاج الػدين اإلسػفراعيٍت ,تػح شػوقي ا١ت ٌػرم,
مكمبة لبناف ناشركف ,طُُٗٗٔ ,ـ.
ال؟ب ػػاب م ٌ؟ ػػوـ الكم ػػاب ,أب ػػو ف ػػص اب ػػن ٌ ػػادؿ الدمَ ػػقي اٟتنب؟ ػػي ,دار الكم ػػب
ال ؟مية ,بَتكت ُُْٗ ,ىػ  ُٖٗٗ ,ـ.
ال؟باب م ٖترير ا نسابٌ ,م الدين بن ا ثَت ,مكمبة ا١تثٌت ,بغداد.
ػب ال؟ب ػػاب م ٖتري ػػر ا نس ػػاب ,جػ ػ ؿ ال ػػدين الس ػػيوطي ,كباي؟ ػػو ٥تمص ػػر ض ػػمح رب
لػ ٌ
ا رباب ٔتا أ٫تل م لب ال؟باب مػن كاجػب ا نسػابٌ ,بػاس بػن ٤تمػد بػن أٛتػد .تػح ٤تمػد
أٛتػػد ٌبػػد ال ميػػم ,كأشػػرؼ أٛتػػد ٌبػػد ال ميػػم ,دار الكمػػب ال ؟ميػػة ,بػػَتكت ,طُُُُْ ,ى ػػ,
ُُٗٗـ.
لساف ال رب ,أبو الفضل ٚتاؿ الدين ابن منظور ا١تصػرم ,دار صػادر ,بػَتكت ,طُ,
ُُِْىػُِٗٗ ,ـ.
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لساف ا١تيماف ,ابن جر ال سق ّن ,اٌمٌت بو ٌبد الفماح أبو غػ ٌدة ,مكمبػة ا١تطبوٌػات
اإلس مية ,؟بُِّْ ,ىػََِِ ,ـ.
ال؟م  ,ابن جٍت ,تح دٝ .تيح أبو مغ؟ي ,دار ٣تد كمُٖٖٗ ,ـ.
ال؟م م أصوؿ الفقو ل ماـ أيب إسحاؽ إبػراىيم بػن ٌ؟ػي الَػَتازم ،تػح ٤تػي الػدين
مس ػػمو كيوسػ ػػا ٌ؟ ػػي ب ػػديوم .دار الك؟ ػػم الطي ػػب كدار اب ػػن كث ػػَت ،دمَ ػػق كب ػػَتكت ،طُ،
ُٓٗٗـ.
ا١تؤت؟ ػػا كا١تخم؟ ػػا ,ال ػػدار قط ػػٍت ,ت ػػح د .موض ػػق ب ػػن ٌب ػػد اهلل ب ػػن ٌب ػػد الق ػػادر ,دار
الغرب اإلس مي ,بَتكت ,طَُُْٔ ,ىػَُٖٔ ,ـ.
ا١تؤت؟ػ ػػا كا١تخم؟ػ ػػا ,اآلمػ ػػدم ,صػ ػػححو د  .ؼ كرنكػ ػػو ,دار اٞتيػ ػػل بػ ػػَتكت ,طُ,
ُُُْىػُُٗٗ ,ـ.
ما ينصرؼ كما ينصرؼ ,أبو إسحاؽ المجاج ,تح ىدل ٤تمػود قراٌػةٞ ,تنػة إ يػام
الًتاث اإلس مي ,القاىرةُُّٗ ,ىػُُٕٗ ,ـ.
مبارؽ ا زىار شػرح مَػارؽ ا نػوار م اٞتمػ بػُت الصػحيحُت ل؟صػن اّن ,ابػن ا١ت؟ػك,
تح أشرؼ ٌبد ا١تقصود بن ٌبد الر يم ,دار اٞتيل ,بَتكت ,طُُُْٓ ,ىػ ُٓٗٗـ.
ا١تػػبحج م القػػرامات الثمػػاف ,سػػبط ا٠تيػػاط البغػػدادم اٟتنب؟ػػي ,رسػػالة دكمػػوراه ّتام ػػة
اإلمػػاـ ٤تمػػد بػػن س ػ ود ,ك؟يػػة أصػػوؿ الػػدين ,قسػػم القػػرآف كٌ؟ومػػو ,ل؟طػػالبُت ٌبػػد ال ميػػم بػػن
ناصر السرب ,ككضام ٌبد اهلل قمماز.
ا١تمفػػق كا١تفػػًتؽ ,ا٠تطيػػب البغػػدادم ,تػػح د٤ .تمػػد صػػادؽ اٟتامػػدم ,دار القػػادرم,
دمَق ,طُُُْٕ ,ىػُٕٗٗ ,ـ.
ا١تث؟ػ ػػث ,ابػ ػػن سػ ػػيد البط؟يوسػ ػػي ,تػ ػػح د .ص ػ ػ ح محػ ػػدم الفرطوسػ ػػي ,كزارة الثقاضػ ػػة
كاإلٌ ـ ,دار الرشيد ,ال راؽ ,طَُُُْ ,ىػُُٖٗ ,ـ.
ا١تث ػػل الس ػػاعر يب الف ػػمح نص ػػر اهلل ب ػػن أيب الك ػػرـ ،ا١ت ػػركؼ بض ػػيام ال ػػدين ب ػػن ا ث ػػَت
اٞت ػػمرم ،ا١تم ػػوىف س ػػنة ِِٔىػ ػػ .ت ؟ي ػػق أٛت ػػد اٟت ػػوم كب ػػدكم طبان ػػة .دار ّنض ػػة مص ػػر ل؟طبػ ػ
كالنَر ،الطب ة الثانية ،دكف تاريت.
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٣ت ػػاز الق ػػرآف  ,أب ػػو ٌبي ػػدة م م ػػر ب ػػن ا١تث ػػٌت ,ت ػػح د .ضػ ػؤاد س ػػمكُت ،مكمب ػػة ا٠ت ػػا٧تي،
القاىرة ،د.ت
٣ت ػػال ث ؟ ػػب ,أب ػػو ال ب ػػاس أٛت ػػد ب ػػن ٭ت ػػِت ث ؟ ػػب ,ت ػػح ٌب ػػد الس ػ ـ ى ػػاركف ,دار
ا١ت ارؼ ,مصر.
٣تػال ال ؟مػػام ,المجػػاجي ,تػػح ٌبػػد السػ ـ ىػػاركف ,مكمبػػة ا٠تػػا٧تي ,القػػاىرة ,طّ,
َُِْىػُٗٗٗ ,ـ.
٣ت؟ة الًتاث ال ريب ,الصادرة ٌن اٖتاد الكماب ال رب بدمَق ,ال ػدد ٌٖٔ ,ٖٕ ,ػاـ
ََِِ.
٣ت؟ة ٣تم ال؟غة ال ربية بدمَق ,اجمل؟دْٗ ,سنة ُّْٗىػُْٕٗ ,ـ.
٣تم ا مثاؿ ,أبو الفضل أٛتد بػن ٤تمػد ا١تيػداّن النيسػابورم ,تػح ٤تمػد ٤تػِت الػدين
ٌبد اٟتميد ,دار ا١ت رضة ,بَتكت.
٣تمػ المكاعػػد ٣تمػ المكاعػػد كمنبػ الفواعػد ,نػػور الػدين ٌ؟ػػي بػػن أيب بكػر ا٢تيثمػػي ,تػػح
ٌبد اهلل ٤تمد الدركيش ,دار الفكر ،بَتكت ُُْْ ,ىػُْٗٗ ,ـ.
٣تمػػل ال؟غػػة ,ابػػن ضػػارس ,زىػػَت ٌبػػد احملسػػن سػػ؟طاف ,مؤسسػػة الرسػػالة ,بػػَتكت ,طِ,
َُْٔىػُٖٗٔ ,ـ.
٣تموع الفماكل ،دار الوضام ،ا١تنصورة ،تح ٌامر اٞتمار ،كأنور الباز ،طََِّٓ ،ـ.
اجملموع ,النوكم كتاج الدين السبكي ك٤تمد ٧تيب ا١تطي ي ,دار الرشاد ,ج ٌدة.
احملمسب م تبيُت كجوه شواذٌ القرامات كاإليضاح ٌنحا ,أبو الفمح بن جٍت ,تح ٌ؟ي
النجدم ناصيا كرضيقاه ,اجمل؟ ا ٌ؟ى ل؟َؤكف اإلس ميٌة ,القاىرةُُْٓ,ىػُْٗٗ ,ـ.
احملػػرر الػػوجيم م تفسػػَت الكمػػاب ال ميػػم ,ابػػن ٌطيػػة ا ندلسػػي ,تػػح ٌبػػد السػ ـ ٌبػػد
الَام ٤تمد ,دار الكمب ال ؟مية ,بَتكت ,طُُِِْ ,ىػََُِ ,ـ.
احملص ػػوؿ م ٌ؟ ػػم ا ص ػػوؿ ,ضخ ػػر ال ػػدين ال ػرازم ,ت ػػح د.ط ػػو ج ػػابر ضي ػػاض ال ؟ػ ػواّن,
مؤسسة الرسالة ,بَتكت.
احملك ػ ػػم كاحمل ػ ػػيط ا ٌظ ػ ػػم ,اب ػ ػػن س ػ ػػيده ,دار الكم ػ ػػب ال ؟مي ػ ػػة ,ب ػ ػػَتكتُُِْ,ى ػ ػ ػػ,
َََِـ.
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احمل؟ى ,ابن مـ ,دار اٞتيل ,بَتكت.
٥تمصر ضمح رب ا رباب راج لب ال؟باب.
ا١تخصص ,ابن سيده ,دار الكمب ال ؟مية ,بَتكت.
ا١ت ػػاكر كا١تؤن ػػث ,اب ػػن المس ػػًتم الكات ػػب ,ت ػػح د .أٛت ػػد ٌب ػػد اجملي ػػد ىري ػػدم ,مكمب ػػة
ا٠تا٧تي القاىرة ,كدار الرضاٌي الرياض ,طَُُّْ ,ىػُّٖٗ ,ـ.
مرآة اٞتناف كٌربة اليقظاف ،يب ٤تمد ٌبد اهلل بن أس د الياض ي اليمٍت ا١تكي ،ا١تمػوىف
سنة ٖٕٔىػ ،ت ؟يق خ؟يل ا١تنصور ،دار الكمب ال ؟مية ،بَتكت ،طُُٕٗٗ ،ـ.
مراتػػب النحػػويُت ,أبػػو الطيػػب ال؟غػػوم ,تػػح ٤تمػػد أبػػو الفضػػل إبػراىيم ,مطب ػػة ّنضػػة
مصر.
ا٠تَ ػػاب ,ت ػػح ٌ؟ ػػي ي ػػدر ,مطبوٌ ػػات ٣تمػ ػ ال؟غ ػػة ال ربي ػػة بدمَ ػػق,
ا١ترٕت ػػل ,اب ػػن ٌ
ُِّٗىػُِٕٗ ,ـ.
ا١تمىػػر م ٌ؟ػػوـ ال؟غػػة كأنواٌحػػا ,ج ػ ؿ الػػدين السػػيوطي ,تػػح ٤تمػػد أٛتػػد جػػاد ا١تػػوىل
كشريكاه ,دار اٞتيل ,بَتكت.
ا١تسػػاعل البغػػداديات ,أبػػو ٌ؟ػػي الفارسػػي ,رسػػالة ماجسػػمَت ّتام ػػة دمَػػق ,خػػط يػػد,
إٌداد رضاه طرقجيَُِْ ,ىػُُٖٗ ,ـ ,رقم تصنيفحا ٔتكمبة ا سد ْٖٗٓط.
ا١تس ػػاعل الس ػػفرية م النح ػػو ,اب ػػن ىَ ػػاـ ا نص ػػارم ,ت ػػح د .ػػاُت ص ػػاحل الض ػػامن,
مؤسسة الرسالة ,بَتكتَُّْ ,ىػُّٖٗ ,ـ.
ا١تسػػاعل اٟت؟بيػػات ,أبػػو ٌ؟ػػي الفارسػػي ,تػػح د .سػػن ىنػػداكم ,دار الق؟ػػم دمَػػق,
كدار ا١تنار بَتكت ,طَُُْٕ ,ىػُٖٕٗ ,ـ.
ا١تسػػاعل ال ضػػديات ,أبػػو ٌ؟ػػي الفارسػػي ,تػػح شػػيت الراشػػد ,منَػػورات كزارة الثقاضػػة
السوريةُٖٗٔ ,ـ.
ا١تسػػاعل ا١تنثػػورة ,أبػػو ٌ؟ػػي الفارسػػي ,تػػح مصػػطفى اٟتػػدرم ,مطبوٌػػات ٣تم ػ ال؟غػػة
ال ربية بدمَق.
ا١تساٌد ٌ؟ى تسحيل الفواعد ,ابن ٌقيل ,تح ٤تمد كامػل بركػات ,مطبوٌػات جام ػة
ا١تكرمةُِِْ ,ىػََُِ ,ـ.
أـ القرل ,مكة ٌ
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ا١تس ػ ػػمدرؾ ٌ؟ ػ ػػى الص ػ ػػحيحُت ,اٟت ػ ػػاكم النيس ػ ػػابورم ,دار اٟت ػ ػػرمُت ل؟طباٌ ػ ػػة كالنَ ػ ػػر,
القاىرة ,طُُُْٕ ,ىػُٕٗٗ ,ـ.
ا١تسمص ػفى مػػن ٌ؟ػػم ا صػػوؿ ,أبػػو امػػد الغ ػماا ,دٛ .تػػمة بػػن زىػػَت ػػاضظ ,اٞتام ػػة
ا١تنورة.
اإلس مية با١تدينة ٌ
ا١تسمصفى من ٌ؟م ا صوؿ ,أبو امد الغماا ,تح ٤تمػد سػ؟يماف ا شػقر ,مؤسسػة
الرسالة ,بَتكت ,طُُُْٕ ,ىػُٕٗٗ ,ـ.
ا١تسمقصى م ا مثاؿ ,الم٥تَرم ,دارالكمب ال ؟مية ,بَتكت,طُِٖٕٗ ،ـ.
ا١تسػػموىف م النحػػو ,أبػػو س ػ د الفرخػػاف ,تػػح د٤ .تم ػػد بػػدكم ا١تخمػػوف ,دار الثقاض ػػة
ال ربية ,القاىرةَُْٕ ,ىػُٖٕٗ ,ـ.
مسػػند اإلمػػاـ أٛتػػد ,تػػح مكمػػب مؤسسػػة الرسػػالة بدمَػػق بإش ػراؼ ش ػ يب أرنػػؤكط,
طُُُْٔ ,ىػُٗٗٓ ,ـ.
مَػػيخة أيب ا١تواىػػب اٟتنب؟ػػي٤ ,تمػػد بػػن ٌبػػد البػػاقي ,تػػح ٤تمػػد مطي ػ اٟتػػاضظ ,دار
الفكر ,بَتكت كدمَق ,طُ.
ا١تص ػػا ا ,اب ػػن أيب داكد ,ت ػػح د٤ .ت ػػب ال ػػدين ٌب ػػد الس ػػبحاف كاٌ ػػظ ,دار البَ ػػاعر
اإلس مية ,بَتكت ,طُِِّْ ,ىػََِِ ,ـ.
ا١تصباح ا١تنَت ,أٛتد بن ٤تمد الفيومي ,دار الق؟م ,بَتكت.
٤ترـ أضندم البوسنومَُُّ ,ىػ.
ا١تطوؿ ك اشية اٞترجاّن ,المقمازاّن ,مطب ة اٟتاج ٌ
م ػػاّن الق ػػرآف ,أب ػػو اٟتس ػػن ا خف ػػش ,ت ػػح ى ػػدل ٤تم ػػود قراٌ ػػة ,مكمب ػػة ا٠ت ػػا٧تي,
القاىرة ,طُُُُْ ,ىػَُٗٗ ,ـ.
م اّن القرآف ل؟كساعيٚ ,ت و دٌ .؟ي شحادتو ٌيسى ,دار قبام ,القاىرةُٖٗٗ ,ـ.
م ػػاّن القػػرآف ,الف ػرام ,تػػح أٛتػػد يوسػػا ٧تػػايت ك٤تمػػد ٌ؟ػػي النجػػار ,الػػدار ا١تص ػرية
ل؟مأليا كالًتٚتة.
ا١ت ممػػد م أصػػوؿ الفقػػو ,أبػػو اٟتسػػُت البصػػرم ا١ت مػػما ,تػػح ٤تمػػد ٛتػػد اهلل ,ا١ت حػػد
ال ؟مي الفرنسي ل؟دراسات ال ربية بدمَقُّْٖ ,ىػُْٗٔ ,ـ.
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م جػم ا دبػام ,ا١تس ٌػمى بإرشػاد ا ريػب إىل م رضػة ا ديػب ,يػاقوت اٟتمػوم ,تػح د.
إ ساف ٌباس ,دار الغرب اإلس مي ,بَتكت ,طُُّٗٗ ,ـ.
م جم الب؟داف ,ياقوت اٟتموم ,دار صادر ,بَتكتُّٕٗ ,ىػُٕٕٗ ,ـ.
م جم تاريت الًتاث اإلس مي م مكمبػات ال ػامل ا١تخطػوط كا١تطبػوعٌ ,؟ػي الراػا قػره
ب؟وط كأٛتد طوراف قره ب؟وط ,دار ال قبة ,قيصرم ,تركيا.
م جم الَيوخ ,ابن ٌساكر ,تح د .كضام تقي الدين ,دار البَاعر ,دمَق.
م جػػم قباعػػل ال ػػربٌ ,مػػر راػػا كحالػػة ,مؤسسػػة الرسػػالة ,بػػَتكت ,طُُْٖٖ ,ى ػػ,
ُٕٗٗـ.
م ج ػ ػػم الق ػ ػ ػرامات ,دٌ .ب ػ ػػد ال؟طي ػ ػػا ا٠تطي ػ ػػب ,دار س ػ ػ ػ د ال ػ ػػدين ,دمَ ػ ػػق ,طُ,
ُِِْىػََِِ ,ـ.
م جػ ػػم ا١ت ػ ػؤلفُتٌ ,مػ ػػر راػ ػػا كحالػ ػػة ,مؤسسػ ػػة الرسػ ػػالة ,بػ ػػَتكت ,طُُُْْ ,ى ػ ػػ,
ُّٗٗـ.
م ج ػ ػػم ا١تطبوٌ ػ ػػات ,إلي ػ ػػاف س ػ ػػركي  ,منَ ػ ػػورات مكمب ػ ػػة آي ػ ػػة اهلل ال ظم ػ ػػى ا١ترٌَ ػ ػػي
النجفي.
م ج ػػم مقالي ػػد ال ؟ ػػوـ م اٟت ػػدكد كالرس ػػوـ ,جػ ػ ؿ ال ػػدين الس ػػيوطي ,ت ػػح د٤ .تم ػػد
إبراىيم ٌبادة ,مكمبة اآلداب ,القاىرة ,طُ ُِْْ ,ىػََِْ ,ـ.
ا١ت جم الوسيط ,إبراىيم مصطفى كشركاؤه ,ا١تكمبة اإلس ميٌة ,إسمانبوؿ.
ا١ت ػ ٌػرب ,اٞت ػواليقي ,ت ػػح أٛت ػػد ٤تم ػػد ش ػػاكر ,مطب ػػة دار الكم ػػب ا١تص ػرية ,الق ػػاىرة,
طُُّْٔ ,ىػُٗٗٓ ,ـ.
ا١ت ٌرب كالدخيل م ال؟غة ال ربية كآداهبا ,د٤ .تمد ألمو٧تي ,دار ا١ت رضػة ,بػَتكت ,طُ,
ُِْٔىػََِٓ ,ـ.
ا١ت ػ ٌػرب كالػػدخيل م ا١ت ػػاجم ال ربيػػة ,جحينػػة نصػػر ٌ؟ػػي ,دار ط ػ س ,دمَػػق ,طُ,
ُُِْىػََُِ ,ـ.
م رضػػة الصػػحابة يب ن ػػيم أٛتػػد بػػن ٌبػػد اهلل ا صػػبحاّن ،ا١تمػػوىف سػػنة َّْى ػػ ،تػػح
ٌادؿ بن يوسا ال ماكم ،دار الوطن ل؟نَر ،الس ودية ،طُُٖٗٗ ،ـ.
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م رضة القرام الكبار ٌ؟ى الطبقات كا ٌصارْ ,ش الدين الاىيب ,تح د .طيٌػار آلػيت
قو ج ,إسمانبوؿُُْٔ ,ىػُٗٗٓ ,ـ.
ا١تغٍت ٌن ٛتل ا سفار م ا سفار م ٗتريج ما م اإل يػام مػن ا خبػار ,أبػو الفضػل
زيػػن الػػدين ال راقػػي ,اٌمػػٌت بػػو أشػػرؼ بػػن ٌبػػد النقصػػود ,مكمبػػة دار طربيػػة ,طُُُْٓ ,ى ػػ,
ُٓٗٗـ.
مغٍت ال؟بيب ٌن كمب ا ٌاريبٚ ,تاؿ الدين بن ىَاـ ,تح د .مازف مبػارؾ ك٤تمػد
ٌ؟ي ٛتد اهلل ,دار الفكر ,بَتكت ,طُٕٓٗٗ ,ـ.
مغٍت ال؟بيب ٌن كمب ا ٌاريبٚ ,تاؿ الدين بن ىَاـ ,تح دٌ .بد ال؟طيػا ٤تمػد
ا٠تطيب ,الكويت ,طُُُِْ ,ىػَََِ ,ـ.
ا١تغٍت م النحو ,منصور ابن ض ح ,تػح دٌ .بػد الػرزاؽ ٌبػد الػرٛتن أسػ د السػ دم,
طب بوزارة الثقاضة ال رقية ,بغداد ,طُُٗٗٗ ,ـ.
مفماح الس ادة كمصباح السيادة م مواوٌات ال ؟وـ ,طاش كػربم زاده ,دار الكمػب
ال ؟مية ,بَتكت ,طُِِِْ ,ىػََِِ ,ـ.
ا١تف ػػردات م م غري ػػب الق ػػرآف ,أب ػػو القاس ػػم الراغ ػػب ا ص ػػفحاّن ,ت ػػح ٤تم ػػد س ػػيد
كي ّن ,دار ا١ت رضة ,لبناف.
ا١تفض ػػل م ش ػػرح
ا١تفص ػػل ,ج ػػار اهلل الم٥تَ ػػرم ,دار اٞتي ػػل ,ط قدٯت ػػة مص ػػورة م ح ػػا ٌ
ٌ
ا١تفصل لبدر الدين الن ساّن اٟت؟يب .كط بمحقيق س يد ٤تمود ٌقيل ,طُُِْْ ,ىػ,
أبيات ٌ
ََِّـ.
ا١تقاصػػد النحويػػة م ش ػواىد شػػركح ا لفيػػة ,بػػدر الػػدين ال يػػٍت ,دار الكمػػب ال ؟ميػػة,
بَتكت ,طُُِْٔ ,ىػََِٓ ,ـ.
مقػػايي ال؟غػػة ,ابػػن ضػػارس ,تػػح ٌبػػد السػ ـ ىػػاركف ,دار اٞتيػػل ,بػػَتكتَُِْ ,ىػػ,
ُٗٗٗـ.
ا١تقمص ػػد م ش ػػرح اإليض ػػاحٌ ,ب ػػد الق ػػاىر اٞترج ػػاّن ,ت ػػح ك ػػاظم ْت ػػر ا١ترج ػػاف ,كزارة
الثقاضة كاإلٌ ـ ,دار الرشيد ,ال راؽُِٖٗ ,ـ.
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ا١تقمض ػػب ,أب ػػو ال ب ػػاس ا١ت ػػربد ,ت ػػح ٤تم ػػد ٌب ػػد ا٠ت ػػالق ٌض ػػيمةٞ ,تن ػػة إ ي ػػام ال ػًتاث
اإلس مي ,القاىرةُُْٓ ,ىػُْٗٗ ,ـ.
مقدمػػة ابػػن الص ػ ح ا١تسػ ٌػماة ب ؟ػػوـ اٟتػػديث ,تػػح د .نػػور الػػدين ٌػػًت ,دار الفكػػر,
دمَق ,طَُّْْ ,ىػُْٖٗ ,ـ.
ا١تقدمة اٞتمكلية م النحوٌ ,يسى بن ٌبد ال ميم اٞتمكا ،تح د .ش باف ٌبد الوىاب
٤تمد ،مطب ة أـ القرل ،القاىرةُٖٖٗ ،ـ.
مق ٌدم ػػة ابػ ػػن خ؟ػ ػػدكف ,تػ ػػح ٌبػ ػػد اهلل ٤تم ػػد دركيػ ػػش ,دار ي ػػرب ,طُُِْٓ ,ى ػ ػػ,
ََِْـ.
ا١تقػ ٌػرب ,ابػػن ٌصػػفور ,تػػح أٛتػػد بػػن ٌبػػد السػػمار اٞتػوارم كٌبػػد اهلل اٞتبػػورم ,إ يػػام
الًتاث اإلس مي ,مطب ة ال اّن ,بغداد ,طُُُّٗ ,ىػُُٕٗ ,ـ.
ا١تقن كاإلنصاؼ كالَرح الكبَت كاإلنصاؼ م م رضة الػرا ج مػن ا٠تػ ؼ ,ابػن قدامػة
كا١ت ػػرداكم ,ت ػػح دٌ .ب ػػد اهلل ب ػػن ٌب ػػد احملس ػػن الًتك ػػي كٌب ػػد الفم ػػاح ٤تم ػػد اٟت؟ ػػو ,دار ىج ػػر,
القاىرة ,طُُُْْ ,ىػُّٗٗ ,ـ.
ا١تممػ ػ م المصػ ػريا ,اب ػػن ٌص ػػفور ,ت ػػح د .ضخ ػػر ال ػػدين قب ػػاكة ,دار الق؟ ػػم ال ػػريب,
؟ب ,طُِّّٗ ,ىػُّٕٗ ,ـ.
ا١ت؟ػػل كالنحػػل ,الَحرسػػماّن ,تػػح أمػػَت ٌ؟ػػي محنػػا كٌ؟ػػي سػػن ضػػاٌور ,دار ا١ت رضػػة,
بَتكت ,طُُّْْ ,ىػُّٗٗ ,ـ.
مناق ػ ػػب اإلم ػ ػػاـ أٛت ػ ػػد ,اب ػ ػػن اٞت ػ ػػوزم ،ت ػ ػػح س ػ ػ د ك ػ ػػرمي الفق ػ ػػي ،دار اب ػ ػػن خ؟ ػ ػػدكف،
اإلسكندرية ،د.ت.
مناق ػػب اإلمػ ػػاـ الَ ػػاض ي ,ضخػ ػػر ال ػػدين ال ػ ػرازم ,دار اٞتيػ ػػل ,بػ ػػَتكت ,تػ ػػح د .أٛتػ ػػد
جازم السقا ,طُُُّْ ,ىػُّٗٗ ,ـ.
مناقػب الَػاض ي ,البيحقػي ,تػح السػيد أٛتػد صػقر ,مكمبػة الػًتاث ال ػريب ,دار النصػر
ل؟طباٌة ,القاىرة ,طُُِّٗ ,ىػُُٕٗ ,ـ.
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 طَُّْٗ.
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ا١تنثور م القواٌد بدر الدين ٤تمد بن هبادر الَػاض ي ،ا١تمػوىف سػنة ْٕٗىػػ .تػح د.
تيسَت ضاعق أٛتد ٤تمود ،دار الكويت ل؟صحاضة ،طُِٖٗٓ ،ـ.
ا١تنصا شرح كماب المصريا ,ابن جٍت ,تح إبراىيم مصطفى كٌبد اهلل أمػُت ,كزارة
ا١ت ارؼ ,القاىرة ,طُُّّٕ ,ىػُْٗٓ ,ـ.
من ا١توان ٌن ٚت اٞتوام م أصػوؿ الفقػو ,تػاج الػدين السػبكي ,تػح د .سػ يد بػن
ٌ؟ي ٤تمد اٟتمَتم ,دار البَاعر الغس مية ,بَتكت ,طَُُِْ ,ىػُٗٗٗ ,ـ.
منحػػاج الب؟غػػام كسػراج ا دبػػام ,ػػازـ القرطػػاجٍت ,تػػح د٤ .تمػػد اٟتبيػػب ابػػن ا٠توجػػة,
دار الغرب اإلس مي ,بَتكت ,طُّٖٗٔ ,ـ.
ا١تنح ػػل الص ػػام م ش ػػرح الػ ػوام ,ال ػ ػدماميٍت٥ ,تط ػػوط ب ػػدار الكم ػػب الوطني ػػة بم ػػون ,
الصادقية ,رقم ُِٓٓ.َُٔٗ ,
ا١تواقاٌ ,ضد الدين اإل٬تيٌ ,امل الكمب ,بَتكت.
ا١توشح ,ا١ترزباّن ,تح ٌ؟ي ٤تمد البجاكم ,دار النحضة ,مصرُٗٔٓ ,ـ.
ميماف ا ٌمداؿ ,الاىيب ,تح ٤تمد ٌ؟ي البجاكم ,دار ا١ت رضة ,بَتكت.
نمػػاعج المحص ػيل م شػػرح كمػػاب المسػػحيل٤ ,تمػػد بػػن ٤تمػػد ا١ت ػرابط الػػد عي ,تػػح د.
مصطفى الصادؽ ال ريب ,مطاب الثورة ,بنغازم.
نماعج الفكر ,السحي؟ي , ,دار الكمب ال ؟مية ,بَتكت ,طُُُِْ ,ىػُِٗٗ ,ـ.
نمىػػة ا لبػػام م طبقػػات ا دبػػام ,تػػح ٤تمػػد أبػػو الفضػػل إب ػراىيم ,دار الفكػػر ال ػػريب,
القاىرةُُْٖ ,ىػُٖٗٗ ,ـ.
نمىة النظر م توايح ٩تبة الفكر م مصط؟ح أىل ا ثر ,ابػن جػر ال سػق ّن ,تػح
د .نور الدين ًٌت ,مطب ة الصباح ,دمَق ,طُُِّْ ,ىػَََِ ,ـ.
نسب م ٌد كاليمن الكبَت ،ىَاـ بن ٤تمػد بػن السػاعب الك؟ػيب ،ا١تمػوىف سػنة َِْىػػ،
تح د .ناجي سنٌ ،امل الكمب ،بَتكت ،طُُٖٖٗ ،ـ.
نَأت النحو ,أٛتد الطنطاكم ,دار ا١ت ارؼ’ القاىرة ,طِ.
النَر م القرامات ال َػر ,ابػن اٞتػمرم ,دار الكمػب ال ؟ميػة ,بػَتكت ,طُُْٖ ,ىػػ,
ُٖٗٗـ.
879

نفاع ا صوؿ م شرح احملصػوؿ ,شػحاب الػدين القػرام ,مكمبػة نػمار مصػطفى البػاز,
طُُُْٔ ,ىػُٗٗٓ ,ـ.
نفحة الر٭تانة كرشحة ط م اٟتانة٤ ,تمد أمُت بن ضضل اهلل بن ٤تػب الػدين بػن ٤تمػد
احمليب ,تح ٌبد الفماح اٟت؟و .مطب ة ٌيسى البايب اٟت؟يب ,مصر ,طُُّٖٗ ,ىػُٗٔٗ ,ـ.
نفػػح الطيػػب مػػن غصػػن ا نػػدل الرطيػػب ,أٛتػػد بػػن ٤تمػػد ا١تقػػرم الم؟مسػػاّن ,تػػح
د.إ ساف ٌباس ,دار صادر ,بَتكتُٖٗٔ ,ـ.
النك ػػت ٌ؟ ػػى ا لفي ػػة كالكاضي ػػة كالَ ػػاضية كنمى ػػة الط ػػرؼ كش ػػاكر ال ػػاىب ,الس ػػيوطي,
٥تطوط من ا زىر ا رقم َُِّْٔ ٨تو .سقط منو الباباف ا ك ف.
النكت ٌ؟ى ا لفية كالكاضية كالَاضية كنمىة الطرؼ كشػاكر الػاىب ,السػيوطي ,تػح
السيد ٤تمد ٌبد ا١تقصود دركيش ,ا١تكمب ا١تصرم ل؟مطبوٌػات ,طُُْْٗ ,ىػػََِٖ ,ـ.
الباب ا كؿ كالثاّن م جمم كا د.
النك ػػت ٌ؟ ػػى ا لفي ػػة كالكاضي ػػة كالَ ػػاضية كنمى ػػة الط ػػرؼ كش ػػاكر ال ػػاىب ,الس ػػيوطي,
ث ث رسػاعل مق ٌدمػة ّتام ػة دمَػق موجػودة ٔتكمبػة ا سػد ,تػح القسػم ا كؿ ٚتػاؿ شػريا
ال ػػوض ط ُْٖٔ ,كالقس ػػم الث ػػاّن رن ػػدة ٤تم ػػد ط ِّٖٔ ,كالقس ػػم الثال ػػث رزاف خ ػػداـ ط
ْٗٗٔٙ .تػػة قسػػم مل ٭تقػػق م الرسػػاعل ,كىػػو ا١تضػػمن مػػن البػػاب اسػػم الفاٌػػل إىل بػػاب ن ػػم
كب .
النكػػت ٌ؟ػػى مقدمػػة ابػػن الص ػ ح ,بػػدر الػػدين المركَػػي ,تػػح د .زيػػن ال ابػػدين بػػن
٤تمد ب ضريج ,أاوام الس؟ا ,الرياض ,طُُْٗ ،ىػُٖٗٗ ,ـ.
ّناي ػ ػػة ا رب م م رض ػ ػػة أنس ػ ػػاب ال ػ ػػرب ,الق؟قَ ػ ػػندم ,ت ػ ػػح إب ػ ػراىيم ا بي ػ ػػارم ,دار
الكماب ال؟بناّن ,بَتكت ,طََُِْ ,ىػَُٖٗ ,ـ.
ّنايػػة السػػوؿ م شػػرح منحػػاج ا صػػوؿٚ ,تػػاؿ الػػدين اإلسػػنومٚ ,ت يػػة نَػػر الكمػػب
ال ربية بالقاىرةٌ ,امل الكمب.
النحايػػة م غريػػب اٟتػػديث كا ثػػر٣ ,تػػد الػػدين أبػػو السػ ادات ابػػن ا ثػػَت٤ ,تمػػود ٤تمػػد
الطنا ي ,كطاىر أٛتد الماكم ,دار إ يام الًتاث ال ريب ,بَتكت.
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الن ػوادر م ال؟غ ػػة ,أب ػػو زي ػػد ا نص ػػارم ,ت ػػح ٤تم ػػد ٌب ػػد الق ػػادر أٛت ػػد ,دار الَ ػػركؽ,
القاىرة ,طَُُُْ ,ىػُُٖٗ ,ـ.
نوادر ا صوؿ ,اٟتكيم الًتمام ,دار اٞتيل ،بَتكتُِٗٗ ،ـ،
ا١تكرمػة,
نواىد ا بكار كشوارد ا ضكار ,السيوطي ,مطبوٌػات جام ػة أـ القػرل ٔتكػة ٌ
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 اشػػرٌ ,بػػد القػػادر ال يػػدركس ,تػػح د .أٛتػػد ػػالو
كرضيقاه ,دار صادر ,بَتكت ,طََُُِ ,ـ.
ىديػػة ال ػػارضُت ,إٝتاٌيػػل باشػػا البغػػدادم ,دار إ يػػام ال ػًتاث ال ػػريب ,بػػَتكت ,مصػػورة
ٌن طب ة إسنانبوؿ ُُٓٗـ.
٫تػ ا٢توامػ م شػػرح ٚتػ اٞتوامػ  ,جػ ؿ الػدين السػيوطي ,تػػح دٌ .بػد ال ػاؿ سػػامل
مكرـٌ ,امل الكمبُُِْ ,ىػََُِ ,ـ.
الػوام بالوضيػػات ,صػ ح الػػدين الصػفدم ,تػػح أٛتػد ا رنػػاؤكط كتركػي مصػػطفى ,دار
إ يام الًتاث ,بَتكت ,طَُُِْ ,ىػَََِ ,ـ.
كضيات ا ٌياف كأنبام أبنام الممافْ ,ش الدين ابن خ؟كاف ,تػح د .إ سػاف ٌبػاس,
دار صادر ,بَتكت ,طُ ,صدر ٞتمم ا كؿ سنة َُٗٗـ ,كب ده بقية ا جمام.
ا١تموىف
يميمة الدىر م ٤تاسن أىل ال صر ,أبو منصور ٌبد ا١ت؟ك الث اليب النيسابورمٌ ,
س ػػنة ِْٗىػ ػػ ,ش ػػرح كت ؟ي ػػق د .مفي ػػد ٤تم ػػد قميح ػػة ,دار الكم ػػب ال ؟مي ػػة ,ب ػػَتكت ,طُ,
َُُّّْٖٗ ,ـ.
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فهرس موضوعات الكتاب

المقدمة

ُ

األول الترجمة والدراسة:
القسم ّ

ْ

ّأوالً :السيوطي وكتابه االقتراح:

السيوطي م سطور
منحج اإلماـ السيوطي م كمابو ا قًتاح كمصادره

ٓ
ٔ
ٖ
َّ

ثانياً :ابن عالّن وشرحه

ترجمة ابن عالّن:

ُّ

اٝتو كنسبو
ٌصره
مولده كضاتو كنَأتو
ٌ؟مو كثنام ال ؟مام ٌ؟يو
شيوخو كمن أخا ٌنحم
ت مياه كمن أخا ٌنو
أقرانو م مكة
مؤلَّفاتو
كمب نيسبت لو
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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ٖٔ
ُُِ
ُِْ
ُِٕ

ثالثاً :تاريخ تأليفه وعنوانه ووصف نسخ المخطوط ومنهج
التحقيق

تاريت تأليفو كٌنوانو
كصا نست ا١تخطوط اليت اٌممد ٌ؟يحا
منحج المحقيق
٪تاذج من صور ا١تخطوطات

َُّ

ُُّ
ُِّ
ُّٔ
َُْ

القسم الثاني التحقيق:
المقدمة:
شرح ك؟مات ا١تقدمة

ِ

الكالم في المقدِّمات

ّ
ِْ

كىي ٌَر مساعل
ا١تسألة ا كىل منحا م ِّد أصوؿ النحو
دكد
شىت ه
ا١تسألة الثانية ل؟نحو ٌ
ا١تسألة الثالثة ٌد ال؟غة ك ىل ىي توقيفيةه أك اصط يةه
تنبيحاف
ا ٌكؿ ضاعدة ا٠ت ؼ م توقيا ال؟غة كاصط حا
الثاّن أ ٌف ال؟غة مل توا ك؟ُّحا م و
كقت كا ود

ِٓ
َْ
َٓ
ْٔ
ٓٔ
ٖٔ

ُٖ
ا١تسألة الراب ة مناسبة ا لفاظ ل؟م اّن
ٔٗ
ا١تسألة ا٠تامسة ال ٌد ت النحويٌةي ث ث لفظيٌةه كصناٌيٌةه كم نويٌةه
ػيح َُْ
ػوع ك سػػن كقبػ و
ػوم إىل كاجػػب ك٦تنػ و
ا١تسػػألة السادسػػة انقسػػاـ اٟتكػػم النحػ ٌ
ً
و
السوام
كخ ؼ ا كىل كجاعم ٌ؟ى ٌ
َُِ
ا١تسألة الساب ة انقساـ اٟتكم النحوم إىل ير ٍخصة كغَتىا (الضركرة)
ا١تسألة الثامنة قد يم ؟ق اٟتكم بَي ُت ضمارنة ٬توز اٞتم بينحما ,كتارنة ٯتمن ُّْ
ا١تسألة الماس ة ىل بُت ال ريب كال جمي كاسطةه
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ُّْ

ا١تسألة ال اشرة قسم ابن الطَّراكة ا لفا ىظ إىل ك و
اجب ك٦تمن كجاع وم
ى

ُِٓ
ُٕٓ

ا مجاج بالقرآف

َُٔ
ُٖٔ
ُّٖ
ُِٔ
ِّٓ

السماع
الكتاب ّ
األول :في ّ

رد ب س النحاة قرامات ممواترنة
تنبيو م ٌ

ضصل م ا مجاج بك مو 
ضصل م ا مجاج بك ـ ال رب

تممة م أ ٌف ٌ؟وـ ا دب سمةه

فروع:

ِّٕ
الفرع ا كؿ ينقسم ا١تسموع إىل مطًَّرود كشا يذ
الفرع الثاّن ا ٌمماد ٌ؟ى أش ار ال رب الك ٌف هار لبي د المدلي ضيحا ِْٖ
ِٓٓ
مج بو أك
الفرع الثالث ا١تسموع الفرد ىل ييقبل ي
ك٭ت ٌ
ِٗٔ
الفرع الراب ال؟غات ٌ؟ى اخم ضحا ك؟ُّحا ٌجةه
ُِٕ
الفرع ا٠تام القاٌدة م جواز أخا ال؟غة كاممناع أخاىا
ِٕٓ
ريب الفصيح ينمقل لسانو ٌن لغمو لغَتىا
الفرع السادس ال ٌ
ِٖٕ
الفرع الساب تداخل ال؟غات
ػمج بكػ ػ ـ ا١تولٌػػدين كاحمل ػ ىػدثُت َِٗ
الف ػػرع الث ػػامن أٚت ػ ػوا ٌ؟ ػػى أنٌػػو ي٭ت ػ ٌ
كماىب الم٥تَرم ا سمَحاد بقوؿ أعمة ال؟غة ا١توثوقُت
ضاعدة ٌأكؿ الَ رام احملدثُت
ِِٗ

ِْٗ
الفرع الماس ا مجاج ٔتا يي رؼ قاع؟و
َُّ
الفرع ال اشر الم ديل م اإلهباـ
َّّ
الفرع اٟتادم ٌَر ا مجاج بالَاذ
َّٔ
الفرع الثاّن ٌَر موطن المأكيل
ط بو ا سمد ؿ َُّ
الدليل ا
الفرع الثالث ٌَر إذا دخل
ي
مماؿ س ىق ى
ى
أكجو و
الفرع الراب ٌَر ركاية ا بيات ٌ؟ى و
ُّْ
٥تم؟فة
ُّٔ
ص من احملصوؿ م تواتر ال؟غة كآ اىا
ضصل ٌ
م؟خ ه
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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
شرط ا١تمواتر
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 أ ٌف إٚتاع ال رب ٌجةه ,كمن صوره اإلٚتاع السكويت
ّٕٓ
ضصل م تركيب ا١تااىب ,كإ داث قوؿ ثالث
مسألة م ٌرد أيب البقام ال كربم إٚتاع النحاة السكويت ,كٕتويمه إ داث قوؿ ُّٖ
ثالث
ّٖٖ
الكتاب الثالث في القياس:
ّٖٖ
ّٖٗ

ت ريفو كإثبات كمو

فصل في أركان القياس:

المقيس عليه والمقيس والحكم والعلّة الجامعة
ِ
المقيس عليه وفيه مسائل
الفصل األول :في

ََْ

ا١تسػػألة ا كىل شػػرط ا١تقػػي ٌ؟يػػو أ ٌ يكػػوف شػػاذان خارج ػان ٌػػن ََْ

ىسنىن القياس
ا١تسألة الثانية القياس ٌ؟ى الَاذ

ا١تسألة الثالثة القياس ٌ؟ى الق؟يل كالكثَت

َْٔ
َْٗ

ا١تسألة الراب ة م أقساـ القياس

ُْٓ
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ا١تسألة ا٠تامسة م ت ٌد يد ا صوؿ ا١تقي ٌ؟يحا لفروع كا ود ّْٗ
ِ
ايس علاى كاالم العارب فهاو مان َْْ
الفصل الثااني:في المقايس :ماا ق ى

كالم العرب

الفصل الثالث :في الحكم وفيه مسألتان
ا١تسألة ا كىل م القياس ٌ؟ى ما ثبت بالقياس كا سمنباط

ْْٔ
ُْٓ

ا١تسألة ا كىل كثاقة ال ؟ل النحوية كقوهتا
ا١تسألة الثانية م أقساـ ال ً؟ىل

ْٓٓ
ْٓٔ

ا١تسألة الثانية م القياس ٌ؟ى ا صل ا١تخم؟ا م كمو

الفصل الرابع في العلّة وفيه مسائل

ا١تسػػألة الثالثػػة م ال ؟ػػة ا١توجبػػة كال ؟ػػة اجملػ ٌػوزة كالفػػرؽ بػػُت ال ؟ػػة ْْٖ

كالس ػػبب ,كٗتص ػػيص ال ؟ ػػة ,كمكان ػػة ٌ؟ ػػل النح ػػويُت ب ػػُت ٌ؟ ػػل
ا١تمك؟مػػُت كٌ؟ػػل الفقحػػام ,كاسػػمخراج ٌ؟ػػل النحػػو ٌ؟ػػى منح ػػاج
ٌ؟ل الفقو با١ت طفة
النص
٤تل ٌ
ا١تسألة الراب ة م إثبات اٟتكم م ٌ
ا١تسألة ا٠تامسة م ال ؟ٌة البسيطة كا١ترٌكبة
ا١تسألة السادسة سب ابن ٌ ٌف خ ؼ نست ا قًتاح

ا١تسػألة السادسػػة كمػا م ا قػًتاح م ال ؟ٌػة ىػػي ا١توجبػةى ل؟حكػػم

م ا١تقي ٌ؟يو
ا١تسألة الساب ة م الم ؟يل بال ؟ٌة القاصرة

ّْٗ
ْٕٗ
ْٗٗ

َٓٓ
النحوم ب ؟مُت
ا١تسألة الثامنة ٬توز الم ؟يل ل؟حكم
ُُٓ
ٌ
ا١تسألة الماس ة م ت ؟يل كمُت ب ؟ٌ وة كا دة
ُٗٓ
ا١تسألة ال اشرة م دكر ال ؟ٌة
ِّٓ
ا١تسألة اٟتادية ٌَرة م ت ارض ال ً؟ىل
ِٓٓ
ا١تسألة الثانية ٌَرة م الم ؟يل با مور ال دمية
ِٗٓ
خا٘تػ ػػة م القػ ػ ػػوؿ م ٌ؟ػ ػػل النحػ ػ ػػو كىػ ػػي ٌ؟ػ ػػى ث ثػ ػػة أاػ ػػرب َّٓ
ت ؟يميَّة ،كقياسية ،كجدليٌة نظرية
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مسالك العلّة:

ا١تس؟ك ا كؿ اإلٚتاع

النص
ا١تس؟ك الثاّن ٌ
ا١تس؟ك الثالث اإلٯتام
ا١تس؟ك الراب السرب كالمقسيم
ا١تس؟ك ا٠تام

كتسمى اإلخالة
ا١تناسبة ٌ

ا١تس؟ك السادس الَبو
ا١تس؟ك الساب الطرد

ا١تس؟ك الثامن إلغام الفارؽ

القوادح في العلّة:

ّٓٓ
ّٔٓ
َْٓ
ْْٓ
ٓٓٓ
ٗٓٓ
ُٔٓ
ٕٔٓ

النٌػ ٍقس
ٖٔٓ
ٗت؟ٌا ال ك
ٕٓٓ
ٌدـ المأثَت
ٖٕٓ
ي
با١توجب
ي
ٖٓٓ
القوؿ ى
ضساد ا ٌمبار
ٕٖٓ
ي
ضساد الوا
ْٗٓ
ي
ا١تن ي ل؟ ؟ٌة
ٔٗٓ
بمصحيح ال ؟ٌة
ً
ٖٗٓ
ا١تطالبةي
ََٔ
ا١ت اراةي
تنبيو م ترتيب ا س ؟ة
َِٔ
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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ُْٔ
ُٕٔ
ُٗٔ
ُِٔ

ُِٔ
ا٠تا٘تة كما كردت م نسخة ابن ٌ ف
ا٠تا٘تػػة كمػػا م نسػػت ا ق ػًتاح م أ ٌف السػػماع كاإلٚتػػاع كالقيػػاس قػػد ٕتمم ػ ِّٔ
دلي ن ٌ؟ى مسألة
ِٓٔ
الكتاب الرابع :في االستصحاب

الكتاب الخامس في أدلة شتى:
ا سمد ؿ بال ك
ا سمد ؿ ببياف ال ؟ٌة
ا سمد ؿ ب دـ الدليل م الَيم ٌ؟ى نفيو
ا سمد ؿ با صوؿ
ا سمد ؿ ب دـ النظَت
ا سمحساف
ا سمقرام
ا١تسمى بالباقي
الدليل ٌ

الكتاب السادس :في التعادل والتراجيح
مسائل:
فيه
ُ

ِّٔ
ّّٔ
ّٓٔ
ّٕٔ
ّٗٔ
ُْٔ
ْٓٔ
ُٓٔ
ِٓٔ
ّٓٔ

ا١تسألة ا كىل م ت ارض نق؟ُت
ا١تسألة الثانية ال؟غات ٌ؟ى اخم ضحا ك؟ٌحا جةه
ا١تسألة الثالثة ت ارض شا يذ ك و
لغة ا يفة
ا١تسألة الراب ة ت ارض قياساف
ا١تسألة ا٠تامسة ت ارض القياس كالسماع
ا١تسألة السادسة ت ارض ٌقوة القياس ككثرةي ا سم ماؿ
ا١تسألة الساب ة م م اراة ٣تردة ا مماؿ لألصل كالظاىر
ا١تسألة الثامنة م ت ارض ا صل كالغالب
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ا١تسألة الماس ة م ت ارض أص؟ُت

ٕٓٔ
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ْٓٔ
ٖٓٔ

ا١تسألة ال اشرة م و
آخر ت ارض اسمصحاب اٟتاؿ
دليل ى
ا١تسألة اٟتادية ٌَرة م ت ارض قبيحُت
ك٥تم؟ا ضيو
ا١تسألة الثانية ٌَرة ت ارض ٣تم ه ٌ؟يو
ه
ا١تسألة الثالثة ٌَرة ت ارض ا١تان كا١تقمضي
ا١تسألة الراب ة ٌَرة م القولُت ل ا ومل كا ود
ترجحت بو لغة قريش ٌ؟ى غَتىا
ا١تسألة ا٠تامسةى ٌَرةى ضيما ٌ
ا١تسألة السادسة ٌَرة م الًتجيح بُت ماىب البصريُت كالكوضيُت

الكتاب السابع :في أحوال مستنبِط هذا العلم و مستخ ِرجه
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فيه مسائل:
ا١تسألة ا كىل
ا١تسألة الثانية
ا١تسألة الثالثة
ا١تسألة الراب ة
ُٗ.
َِ.
ُِ.
ِِ.
ِّ.
ِْ.
ِٓ.
ِٔ.
ِٕ.
ِٖ.
ِٗ.

م ٌأكؿ من كا النحو كالمصريا
م شرط ا١تسمنبط و
لَيم من مساعل ىاا ال ؟م
طريقة ابن و
مالك م النحو
ترؾ القياس إذا ظحر السماع ٓت ضو

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.
القباعل كا مم كا١تااىب كالفرؽ.
ال؟غات كال؟حجات.
الكمب الواردة م الكماب.
ا زمنة كا مكنة.
ا١تصادر كا١تراج .
ضحرس مواوٌات الكماب.
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