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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 

 ة  ـم  د   ــق  ـم  ـال  
  

ـَُّ َ  َػػػػػػػػػ  َ ػػػػػػػػػُ َِ اني اِ  ِّػػػػػػػػػَلَّ  ػػػػػػػػػَم َُ ِِِّا َربِّ انْيَ،ػػػػػػػػػُنَيِمَلَّ َااني اػػػػػػػػػَمُة َاانييا اْْلَْمػػػػػػػػػ
 َِ َِ  ْبنِ  ُُمَما َّ اني اُِدِؽ اْْلَِمِل.  َ ْ   اِِّا

َُ أَماػػُ  (َّ ةِ َجَػػرْ )انيتػا  رِ وَ ُصػػ نْ ِمػػ ةٍ ورَ ُصػػ نْ َ ػػ ةٌ ُرَ  َػػ(  ِ وصِ ُ ػػاني     ػػ َ قِ )تَْ  فا إِ فَػػَّ بَػْ،ػػ
 (. ُءِ  َ حْ )اْلِ  رِ وَ صُ  نْ مِ  ةٌ ورَ ( صُ ةِ جََ رْ )انيتػا  هِ ذِ بَِ  وَ هُ اَ 

ػػ َ تػَ مُ ُ انيْ ػَهػػػ ُ هَ ػجْ ػيَ  َّةٍ غَػػ ُ بِ  وبَ تُػػكْ مَ انيْ  صا انيػػ ا  أُ رَ ْقػػيػَ  مَ جِ رْ تَػػػمُ انيْ  فا أَ  كَ نيِػػذَ  ُفُ  َػػبػَ اَ  َّ يقِّ
ػػ َ تػَ مُ  انيْ َل إِ  ادَ رَ ُمػػانيْ  بُ رِّ َقػػتػُ  ةٍ ُرَ  َػػ،ِ بِ  هُ وغُ ُ ػػ َ فػَ   أُ رَ ْقػػي يػَ ذِ انياػػ َّ ُ قِّػػحَ مُ انيْ  لُ َ،ػػفْ يػَ  كَ نيِ ذَ َكػػي؛ َا قِّ
ُ َمػ وِ حْ ػ  نَػ َػ َ  قِّػيَّ َ تػَ مُ  انيْ َل إِ  هُ  ُ قُ  ػْ يػَ ثُػما يَّ قِّ  َ تػَ مُ ُ انيْ هَ  ُ هَ جْ ػيَ  َّةٍ أَ  ْ هَ ػبِ  وطَ طُ خْ مَ انيْ  صا اني ا 
 .بٍ ُرِ قَ مُ  وٍ حْ ػ  نَ  َ  َ  اْ َّ أَ هُ  ُ ُحِ صَ  هُ ادَ رَ أَ 

 هُ تُػجََ رْ  تػَ َل وْ نيَػَّ اَ هِ رِ ْشػ َ َّ بِ صا ُ انيػ ا  َػحْ أَ  َْ قَػ صِّ  ػ ا نيِ  هِ تِ مَ ػجَ رْ تػَ بِ  مُ جِ رْ تػَ مُ انيْ  وفُ كُ يَ ُ مَ كَ َا 
  ُ قِّػػحَ مُ انيْ  لُ َمػػ،ْ يػَ  كَ نيِ ذَ َكػػ؛ فَ اَل تَػػُه اْْلُ غَ َهُل نيُ جْ ػَّ يَػػئٌ ُرِ قَػػ هُ ارُ زُ  يػَػػَُّ َل تًػػ ػْ مَ  ص  ا انيػػ ا ََ غَػػنيَ 
 وطُ طُػػخْ مَ انيْ  ص  ا انيػػ ا ََ غَػػنيَ  َّهُ  قُ قِ حْ ػ تَػػَل وْ نيَػػ؛ اَ هِ  ِقػػقِ حْ تَ بِ  صا انيػػ ا  ي ِػػحْ  ُ َّ فػَ مِ جِ رْ تَػػػمُ انيْ  لَ َمػػ َ 
 .ًم قِ نَ  هُ نيَ  ؼُ رِ ،ْ  تػَ َل رًاَّ اَ اكِ ذَ  هُ ى نيَ رَ  تػَ َل ًًئَّ اَ ُرِ قَ  هُ نيَ  َُ جِ ػتَ  َم فَ َُّ تً  ػْ مَ 

 لِ َمػػػػي  َ ػفِػػػػ رُ ظُػػػػ ْ تػَ  تَ نْػػػػأَ َّ اَ هِ تِ َم كِ ْشػػػػمُ َّ اَ  ػػػػ ِ قِ حْ انيتا  ةَ وبَ ،ُ ُصػػػػ ؾَ رِ َْ تُػػػػ فْ أَ  كَ نيَػػػػاَ 
 نْ ُ ِمػهَ  ػُ ُحِ َ ػيُ ُ َمػَّ اَ رٍ ذَ َحػَّ اَ ُرٍ  َ طِ اْصػَّ اَ ُدٍ َهػتِ اجْ َّ اَ ةٍ قاػدِ  نْ ِمػ  هِ ِضػتَ قْ ُ تػَ َمػَّ اَ ةِ مَ ػجَ رْ انيتػا 
  .ُـٍ هَ اْ أَ َّ اَ تٍ َم كِ شْ مُ 

ي ػفِػ ةً دَ يَ ي زِ ِضػتَ قْ يػَ  مِ جَ رْ تػَ مُ انيْ  صِّ اني ا  وفُ مُ ضْ مَ  ُفَ ا كَ ذَ إِ  َّةِ مَ ػجَ رْ انيتػا  ُـُ هَ اْ أَ  ادُ دَ زْ تػَ اَ 
ِِ َل َّ اَ مِ  ْ ،ِ انيْ   . هِ مِ َم  ْ أَ َّ اَ هِ   ِ ُنيِ َِ أَ َّ اَ هِ ُتِ حَ  َ طَ  ْ مُ  نْ ُ  َ ػً ي رِ غَ  مُ جِ رْ تػَ مُ انيْ  وفُ كُ يَ  لَ ُ حِ مَ  ا  

ػػ وصُ ُ ػاني    تِ َيػػ ْ  َ ؛ فػَ  ػػ ِ قِ حْ انيتا  رُ ْمػػأَ  وَ ُهػػ كَ نيِ ذَ َكػَا  ػػيػَ  َْ َقػػ؛ فػَ كَ نيِػػي ذَ ػفِػػ اءً وَ َِ  عُ رَ  ػْ
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َْ  اػػُه كِ نيَ َّ اَ َاانيتاْأرِيػػػِخ اةِ  ةِ  اػػبِ دَ اْْلَ  وصِ ُ ػػاني      ِ قِ حْ ػي تَػػػفِػػ  ٌ قِّ حَ ػُمػػ    ِ قِ حْ ػي تَػػػػو فِػػ ُػػكْ يَ قَػػ
ػػػُ يػَ َمػػػَّ كَ ةِ ياػػػوِ غَ اني    وصِ ُ ػػػاني    َّ  اةِ خِ ػيػػػرِ ػأْ انيتا اَ  ةِ  اػػػبِ دَ اْْلَ  وصِ ُ ػػػاني    ةِ مَ ػَجػػػرْ ي تػَ ػفِػػػ مٌ جِ رْ تَػػػػمُ  عُ رَ  ػْ
َْ  اُه كِ نيَ اَ   .ةِ  ا مِ  ْ ،ِ انيْ  وصِ  ُ اني    ةِ مَ ػجَ رْ ي تػَ ػو فِ  ُ كْ يَ َق

 َُّهَ  قِ قِ حْ ػي تَػػػفِػػ بُ جِ ػَ يػػ يػتِػػانيا  َّوصِ ُ ػػاني    بِ ،َ ْصػػأَ  نْ ِمػػ( ةُ  ا فِ رْ اني اػػ وصُ ُ ػػ)اني   اَ 
ػػػحَ مُ انيْ  فَ ِ ػػػتا يػَ  فْ أَ  َِّ ُِت َجػػػرَ   دَ  َػػػ ْ بَِ   ُ قِّ َّ ُدِ َهػػػتِ جْ اِل َّ اَ ُرِ  َ طِ ْصػػػاِل َّ اَ رِ ذَ حَ ػانيْػػػَّ اَ ةِ قاػػػاني
 (.ؼِ رْ اني ا  مِ  ْ ي ) ِ ػُ فِ مَ  ا ِِ  َل َّ اَ وـِ  ُ ،ُ ي انيْ ػفِ  هِ ق  فَ انيتػا اَ 

(َّ ؼِ رْ اني اػ مِ ْ ػ ِ ) ِف  يٍ ِقػ فَ َل ( إِ ةِ  ا فِ رْ اني ا  وصِ  ُ اني   )   ِ قِ حْ ػتَ  ُدُ  َ ِْ إِ  ح   ِ  يَ َم فَ 
ػػػػػػ ًّػػػػػُ فِػػػػػ ِ غَ  ُفَ ُ َكػػػػػَمػػػػػهْ مَ  َِ ػػػػػقِ حْ ػفا تَػػػػػِْلَ  ؛وـِ  ُػػػػػ،ُ انيْ  رِ ُئِ ي  َِ ِم انْيُمتَػػػػػػْرجِ ِة مَ ػَجػػػػػرْ تػَ وُف كَ كُ  َ  َقُه 

) يِّ  (. انْيَ،رَبػِ اةِ ي )ػفَػْقرِِه فِ  عَ َّ مَ انْيَ،رَبػِ اةِ ِة غَ ني   وٍب بِ تُ كْ مَ  صٍّ  َ ًمَّ نيِ ثَ َّ مَ )انْيَفُِرِِ
ػإِ  ُـِ قَ مَ ا انيْ ذَ ي هَ ػفِ  بُ اجِ وَ ُنيْ فَ  َّ (ؼِ رْ اني اػ مِ ْ ػي ) ِ ػفِػ  ػهٍ قِ  فَ َل إِ  ( ػ ِ قِ حْ انيتا ) ُدُ  َ ِْ

ػػػإِ اَ  َّ ( ػػػهِ قِ فَ انيْ   ػػػ ِ قِ تَْ ) ْلَ بػَػػػ يٌ  ِػػػكَ   ؽُ ُرِ َفػػػانيْ . اَ (انْيَ،رَبػػػػِ اةِ ي )ػفِػػػ  ػػػهٍ قِ  فَ َل إِ  (ةِ مَ ػَجػػػرْ انيتػا ) ُدُ  َ ِْ
   . (يِ قِ فَ انيْ  ةِ مَ ػجَ رْ تػَ )َّ اَ ( هِ قِ فَ انيْ  ةِ مَ ػجَ رْ تػَ ) ْلَ بػَ  يِ  ِ كَ انيْ  ؽِ ُرِ فَ ُنيْ كَ   ؛(يِ قِ فَ انيْ    ِ قِ تَْ )اَ 

ٍةَّ حَ اِضػٍة اَ حَ ػيرِ صَ ٍةَّ اَ حَ ُضِ ٍة فَ يَ ثِ ٍُء كَ طَ  ْ   أَ  َ  َ  َّاتٍ وَ  ػَ َِ  لَ  ْ قػَ  َّتُ فْ قػَ اَ  َْ قَ اَ 
ُ  هَ ُ فِ  مَ ِن ُنيَ هَ فػَ . (َ،ْجَ  ِة انيْ اءَ رَ قِ انيْ )   َ ُِد  َ مَ تِ  ْ ِل ؛ بِ ( اةِ فِ رْ وِص اني ا  ُ اني   ) ِ  قِ  تَْ ِف 
  ِن تْ ػُنيَػػػػهَ َّ اَ  شِ ِمػػػػهْ انيتػا َّ اَ  ػػػػعِ  ِ طْ انيتا اَ َّ  لِ كِ ْشػػػػ انيتا ِف  إٍ طَػػػػ َ َّ اَ يػػػػفٍ رِ تَْ اَ  َّ فٍ حِ ْ ػػػػتَ  نْ ِمػػػػ
  .ةٍ حَ فْ صَ  يْ فَ نيْ أَ  نْ مِ  رَ ثػَ كْ  أَ َل إِ  َلْحِت جَ َّ ُي ُػهَ اِ َْ تَ  ََ يرِ أُ  وْ نيَ  ثُ  ْ ِبَ  ؛ةُ رَ ُثِ كَ ُ انيْ هَ تػُ رَ ثػْ كَ 

وَؽ ػثُ وُ ػفا انيْ إِ (؛ فَ انيياِق َمةِ  اني اْرفِػ اةِ  ُتِ قَ ػ ػقِ ػحْ ػَك )انيتا  ْ تِ  ِمنْ َّ رَ ذَ ػحَ ػانيْ  َّرَ ذَ ػحَ ػُنيْ فَ 
 َرآُء. ػػػػػُ بُ هَ  ػْ مِ  مْ هُ اَ  َلَّنّيِفِ ؤَ مُ   انيْ ػنيَ إِ  تَػَهُ ػَ يْ ي نِ ػِ  ،ْ ٍُءَّ يػَ طَ  ْ أَ  ِه ِمنْ  ْ  َ َ ْت  َ مَ تَ ُ اشْ ػمَ بِ 

ٍَ إِ ُِء أَْدنَػطَػ ْ َك اْْلَ ْ ػ  تِ  َ  ِه  َ  ِ  ْ  انيتػا َس ِف  ْ نيَ اَ  يِحَّ رِ ْجػانيتا  اِ أَ ِنَّ ْ،ػ انيطا َل ػ  َقْ ػ
َُ إِ انيْ  وَ ُهػػػػػُ مَ ػنػاػػػػػإِ اَ  ََْ َل َقْ ػػػػػ َِ حَ كِ   َا أَ ٍةَّ َل  َقػػػػػقِ  ػػػػػ ُِف َهػػػػػذْ ي أَ ػفِػػػػػ َّةً حَ اِضػػػػػلا اَ ْف َتظَػػػػػ بُػػػػػ
ِقػػػحَ مُ انيْ  ـَ )َحػػػتِ فا اقْ أَ  يَ ِهػػػاَ  ؛لَ قِّ ٌة  ػَُزفَػػػُمػجَ  وَ ُ ُهػػػمَ ػنػاػػػُِبَّ إِ  َػػػا انيْ ذَ ِلَػػػ َّ(ػيِّ فِػػػرْ ِي اني ا ِقػػػفَ انيْ ُ
 . (ُتِ َُزفَ ػُمجَ انيْ )ِه ذِ ِل هَ ػثْ ػمِ َف بِ ذْ ُِرُض اْلِ ِؼ( يُػ،َ رْ ِم اني ا  ْ يُس ) ِ َِ قْ تػَ ٌةَّ اَ يَ  ِ كَ 
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 اِة فِ رْ وِص اني اػ ُ ني    اُ  بِ ،َ تػَ ُ يػَ   مَ  َ  ِه  َ  ِ  ْ نيتػا بِ ُِبَّ تَ كِ ا انيْ ذَ  هَ ِف  َّتُ  ْ فَ تػَ اكْ  َِ قَ اَ 
ا  ْ ٍُء؛ قَ طَ  ْ أَ  ِمنْ   . (ُرِ  َ تِ  ْ اِل )َّ اَ (ُصِ  َ تِ  ْ اِل ) َل إِ ًَ

ِة(َّ اَ ػوِص )انيْػػػُ ػػػاني    لَ ْقػػػُت نػَ نيْػػُاَ حَ اَ  ََ تَػَق ِة(َّ بِ ػ)انيْػػػ وصِ ُ ػػػاني   ُم ػْ ََ ُ هَ تِ ػُبَػػػتَ كِ ُمَ،ضِّ
ٍم(َّ ػ ػػػػػقِ رْ ػػ)تَ اَ  َّ( ٍ ػ ػػػػيِ ػ ْ ػػتَ )َّ اَ (لٍ ػ ػػػػكِ ػشْ تَ )َّ اَ (رٍ ػيػػػػرِ ػػػحْ ػتَ ) :نْ َّ ِمػػػػػػعِ و  ُ ػطْػػػػمَ ِ  انيْ ػ  َافْػػػػ َػػػػ َ 
ػػػَّ َمػػػُِئهَ طَ خَ ػبِػػػَُّ اَ هَ ػِ ابػػػوَ  َ بِ وِيٍس(؛ )تَػْقػػػاَ  ِْ ػػػنيِػػػ ذَ َل ُت إِ ،ْ طَ تَ ُ ا َِ ًة ػػػػػنيا دِ وَف أَ ُكػػػتَ  ًم؛ نيِ  ِ َك 
 يِر.اِ زْ انيتػا اَ  َّ فِ ػِ يزْ ػػانيتا  نَ مِ  (ََِّ ُقِ ِة اني ا اءَ رَ بػَ )َّ اَ (َِ قْ حاِة اني ػا صِ )   َ  َ  َّةً ػ َ ػ مِ أَ اَ  َّةً ػقَ ُدِ ػصَ 

ٍََّ هِ ػمْ   تَ  َ  َ  َُّبِ تَ كِ ُِت انيْ و َ ضُ وْ ُت مَ يامْ قَ اَ    َّ ِهَي:وؿٍ  ُ فُ  تاةِ ِِ اَ  
 يِر.رِ حْ ُُء انيتا طَ  ْ أَ  -ااؿُ اْْلَ  لُ  ْ فَ انيْ 
  ِل.كِ شْ ُُء انيتا طَ  ْ أَ  -يػُنِ انيثا  لُ  ْ فَ انيْ 
 . عِ  ِ طْ انيتا ُء ُطَ  ْ أَ  -ثُ ُنيِ انيثا  لُ  ْ فَ انيْ 
  ِش.مِ هْ ُُء انيتػا طَ  ْ أَ  -عُ ػػابِ انيرا  لُ  ْ فَ انيْ 
  ِ .قِ حْ ُة انيتا ُدَ  َ إِ  -سُ ُمِ خَ ػانيْ  لُ  ْ فَ انيْ 
 ُِب.تَ كِ  ُ  انيْ قِ حْ ػتَ  -سُ ُدِ انييا  لُ  ْ فَ انيْ 

َّ إِ طَ خَ ػانيْػػػاَ  َّصِ قْ  ِمػػػَن انيػػ ػا َم َ ػػ َْ ِهَّ قَػػػذِ تِػػػِه َهػػ،َ  ػْ طَ اَّ بِ ذَ َي َهػػػُبِػػػتَ فا كِ أَ  ُػػُم زْ  أَ َل اَ  
ةٍ   اةٍ ػفِػػرْ ٍُت صَ  قَ قِ حْ ػتَػػ)   َػػ َ  ََّملَ تَ َِ اْشػػناػػُه قَػػأَ  َّ ُػػمُ زْ ُ أَ ناػػػمَ إِ اَ  ََ رٍَة. ػ ػػ ِ كَ َا  َّرَةٍ ػ ػػثِ كَ   َّ(ُمِف ػػ
ػػُر نيِػػ ََُّل َ،ػػتػَ  َّلا للاَ َ،ػػنيَ اَ  ـِ ِل اْْلَ ُبِػػي قَ ػفِػػ َّيػيُػَ يِّ ٍو حْ ػ  نَػػ َػػرَُج  َ َ ْخػػ ػػِه؛ نيِ ظُػػَر فِ نْ ْف أَ أَ  َّيا
 َف.ِه اْل  ْ  َ  َ  وَ ماُ هُ ػمِ  َّلَ ضَ فْ أَ 

  ِ .فِ وْ ػي  انيتػا نيِ اَ  ََُّل ،َ تػَ  َّللاُ اَ 
 اََكتَػَ هُ  

َِ قِ ،َ ي انيْ ُدِ ُ هَ ضَ رِ   ي   
 ـ.ٕٙٔٓ/ٜ/ٕ٘ ِف  ادَ ََ غْ  ػَ بِ    
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 د  ـــيه  ـم  ـت  ـال
 

 ،مُلِف: هُ اِتِ   ُ مِ ، ِ فًةَّ يَ  ِ ختَ ػ،مُلٍت مُ ،َمُل ك مُة )انيتاْحِق ِ ( اِتِ ُتيتَ 
(:ــــائ  ـسم  ـ)حتقيق  ال -1  َػِف ف هػَُّ املختػَ  عِ املواضِ اْلق قِةَّ ف  شُف  نِ هو انيكَ  ـل 
َُهُ بِ  ػػُُف اْل طػػُِءَّ انَ َّ ابَ أصػػحُُبَُأ ف هػػُ  طَػػانيػػأ أَ  عِ املواِضػػأِا  رَِة  َػػػنياػػِة امل،تػَ دِ ْلَ قػػ

 . (ٔ)ةِ  َ انيكُفِ 
2-  :) َتخػػػػػرَُج ُمطُِبقػػػػػًة  ػػػػػوِص املخطولػػػػػِة؛ نيِ ُم اني   ػهػػػػػو تقويػػػػػ)حتقيـــــق  الِ(:ـــــ   
 . (ٕ)َنَّ أا ُمقُرِبًة لُأَمكَ  َّ إفأصحُبػِهُ وِص  ُ نيِ 

ق يق اٌت ص ر ف ي ةٌ ـت  : )ف هذا انيكتُبِ  َّق ودٌ ِل مَ  َ ، ػَ مَ ػم انياكِ   شُف فُنيكَ  ؛(ح 
ِر انيتحق ػِ  بمل،ػا اْلااِؿ؛ وَ ن ُصػورٌة ِمػُصػ َّ ػوِص املخطولػةِ  ن أ طُِء تق ِ  اني   

 ػػػػػَُف اْلق قػػػػػِة أ طػػػػُِء )انيتحق ػػػػػِ  انييػػػػق ِم(َّ ابَ   ػػػػػُفَ بَ ماُن َضػػػػتَ شػػػػػَف يػَ ْلفا هػػػػذا انيكَ 
 .ةِ  َ رَِة انيكُفِ  ػَ نياِة امل،تػَ دِ بْلَ  َََّ انيتحق ِ  انييق مِ قْ املق ودِةَّ انػَ 

 :لِ  َ  ػَ يَ نيِ  ؛طً،ُاانيتحق ُ  بمل،ا انيثُين مق وٌدَّ قَ 
 ُِصػػػِه ِتِهَّ اا تِ ،وبَ  ػػػوِص اني ػػػرف اِة املخطولػػػِة(َّ اُصػػػاني   )ِة تق ػػػِ  نيَػػػزِ  ْ  ػػػُِف مَ  َ نيِ  -ٔ
 (.اني رفِػيِّ ِه قْ فِة )انيفِ  ِ قِِّ ( بِ ػحَ مُ ػوِب اتِّ ُِؼ )انيجُ وُ بِ 
غػػي   َ انيػػذي يَ  َّ ػػَُف اني ػػوابِ َّ ابَ (انيتحق ػػِ  انييػػق مِ )شػػَف  ػػن أ طػػُِء أفا انيكَ  -ٕ
ِر إ ػُدِة وَ ِمػن ُصػ َّ اػةٌ ئِ زْ ورٌة جُ َّ مػُ هػو إلا ُصػ(قا ِ حَ مُ ػانيػِن ػْتػمَ ػاني)ف  َّقِِّ  إث ُتُهُ حَ  مُ نيِ 

  ِ  املخطوِط.تق
 َُّخمطولًػ انيػ ص   فػإذا كػُفَ  ؛«ةِ  قَ قِ حَ ػانيػ ُفُ  َػبػَ »هػو  :ةٍ زَ وجَ ُمػ ةٍ  ُرَ ،ِ بِ  فُنيتحق  ُ  

                               
 (.اني رؼِ  ن كتُيب: )إح ُءُ (َّ مِ ي  ػاني رف )انيتحق  ُ  :يُدسِ اني انظر ف: انيف لِ  -(ٔ)
 .َّ٘ ام ُهج تق   انيرتاث: ٕٗ: انظر ف: تق   اني  وص انشرهُ -(ٕ)
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؛ انيتحق ػػػ ِ  َّ ُصػػورٌة ِمػػن ُصػػَورِ هُ  ُ صػػُحِ  هُ رادَ مػػُ أَ  وِ حْ ػ  ػػ  نَػػ َّإ راَجػػُه َمط وً ػػُ فػػإفا 
ػػػػ  َّاانيتشػػػػك لِ  َّانيتحريػػػػرِ  ن أ طػػػػُءِ ِمػػػػ َّهِ  ِ ػػػػخ ِ تَ ؛ بِ انيػػػػ صِّ  حق قػػػػةِ   ػػػػُفَ  بَ ،ػػػػِن ُ تَ ْلنا

 . اانيتط  عِ 
 ب،ُضػُهمَّف هػُ فَأصػَُب َّ ف هػُ فٍ  َ تػَ خػُمػ َّت، ػيًا  ػن َميػأنيةٍ  اني ص   اإذا كُفَ 

 رِ وَ ن ُصػِمػ ةٌ ورَ ُصػ امليأنيِةَّ حق قةِ   ُفَ بَ  ؛ فإفا ف هُ ُك  ُهماا  أُ  طَ َّ أا أَ رافَ آ َ  أَ  طَ أَ ا 
 . انيتحق  ِ 

ن ِمػػ َّاخلطػػإِ  أِػػ ُبِ   ػػ  ب،ػػ ِ   لٌ مِ شػػتَ مُ  هُ  اػػُ؛ نيكِ ط وً ػػمَ  انيػػ ص   اإذا كػػُفَ 
ن ِمػ ورةٌ ُصػ َّف ػهِ  اْلق قةِ   ُفَ بَ  ؛ فإفا َاْهمٍ  أيِّ َّ أا َّ أا تط  عٍ حريفٍ ػَّ أا تت ح فٍ 

ََ ً  انيػػ صِّ  صػػُحبُ   إذا كػػُفَ ّتا حػػ؛ انيتحق ػػ ِ  رِ وَ ُصػػ ُِت ب،ػػِ   شَ همِ ػَّ كمػػُ فػػػي تَػػُُمْػػ
 .ش ُِهِهم ِمن انيػُمَ، ِِّقلَ َّ اأَ ُمػَحقِِّقي انيُكُتبِ 

اقػَ اقػػر ف أذهػُف اني ػػُس  طػأَّ أف املػػراد »اب: د. رمضػػُف   ػَ انيتػػوا  قػُؿَ  
ه ني  شػػػػر حيػػػػب انيقوا ػػػػَ املت ،ػػػػة فحيػػػػب. انيػػػػ س اْلمػػػػر  بتحق ػػػػ  انيػػػػ ص إ ػػػػَادُ 

نيػُن ة مطُنيػب بتحق ػ  انيػ صَّ انيػذي كذنيك متُمَُّ فإف أي بحث ف اني، ـو الِ 
 نيػػ س مػػنييػػت  م م ػػه نتػػُئج م،  ػػةَّ ق ػػل أف يقػػَـ   ػػ  اِػػت  ُط هػػذه اني تػػُئجَّ ا 

انيمـز أف يكوف ذنيك اني ص خمطولُ؛ فكثي من انيكتب املط و ػة انيػأ بػل أيػَي ُ 
ل تفػػػرتؽ كثػػػيا  ػػػن املخطولػػػُت؛ إذ إف انيػػػذين تونيػػػوا ل ،هػػػُ انشػػػرهُ لُئفػػػة مػػػن 
انيػػوراقلَّ اب،ػػ  اْلد  ػػُء انيػػذين ل يػػَراف  ػػن فػػن تق ػػ  اني  ػػوص شػػ ئُ؛ انيػػذا 

  ئػػػػة بنيت ػػػػح ف اانيتحريػػػػفَّ هػػػػذه املط و ػػػػُت ف كثػػػػي مػػػػن اْلح ػػػػُف م جػػػػُءت
 . (ٔ)«ن وصهُ مضطربة مشّوشةَّ ت ،َ كثيا  ن اْلصل انيذي كت ه مؤنيفوهُ

 اِة(َّ فِ رْ  ػوِص اني اػاني   )بػػػ انيػػُمتَػَ، َِّقةُ  هَي انيتحق قُتُ : ( اةُ فِ رْ اني ا  ُتُ  قَ قِ حْ انيتا )فػػ

                               
 .٘م ُهج تق   انيرتاث:  -(ٔ)
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اَّ ،ِ قْ تػَ  َّاني ػػػرف اةِ  ُتِ ػموضو ػػػػَة بني ِّقَ ،َ تػَ مُ ػ ػػػوَص انيػػػي اني   ػ  ِػػػأَ  ًَ  ًمَّ  ِ حْ ػاتَػػػاتَػْ، ِػػػ ًمَّ  ػػػ
 َّيٍّ وِ َنْػن كتػٍُب زًءا ِمػجُ  (ي  ػاني ص  اني رف)كَُف واٌء أَ َِ  ؛اتَػْ،ِ  ًقُ  ًقَُّ ِ طْ  ًمَّ اتَ ثِ مْ ػاتَ 

 ؛ِػػ  ويهِ  تػػُبِ ال راب اػػِةَّ كمػػُ ف كِ املوضػػو ُِت ََيَمػػُع بػػَل املوضػػو ُِت اني ػػرف اِةَّ ا 
بملوضػػػو ُِت اني ػػػرف اِةَّ كمػػػُ ف كتػػػُِب  ََيػػػَتص   َّػيٍّ ػِػػػفرْ صَ  أـ كػػػَُف ُجػػػزًءا ِمػػػن كتػػػُبٍ 

  ػػ  ب،ػػِ   لُ مِ شػػتَ يَ  َّيٍّ وِ غَػػن كتػػٍُب نيُ زًءا ِمػػأـ كػػَُف ُجػػ ؛بػػِن اْلُجػػبِ ة(َّ ِل  َ ُفِ )انيشاػػ
.ر(َّ نيِ هِ زْ مُ ػاملوضو ُِت اني رف اِةَّ كمُ ف كتُِب )اني   ي وليِّ

ََ ِت اْل طػػػػُُء ف )اني   ثُػػػػػرَ اقػػػػَ كَ  ػػػػِ  تق ُقهػػػػُ إل   ػػػػوِص اني ػػػػرف اِة(َّ انيػػػػأ أُِ
بِ ) ػػػُِر ) َّ أاِ (لَ ئِ َِ  تَػػػملا انيط ػػػما ػػػرااِؽ امل) َّ أاِ (لَ ،ِػػػفِ  تَ ملاانيت جا مِؼ خِ بػػػػِ  َّ(لَ ِح ِػػػتَ  انيي 

ََ تق ُقهُ إل )انيفُ  َّ وِص اني رف اِة()اني     ِ ُر أف تَػهُِء اني رف َِّل(َّ ف َ قَ انيأ أُِ َُ ََ جِ ػ ػ
 .( اةِ اْل طُِء انيط ُ ) ،ُِت ط ِ انيتا ف هُ غَي 

ُت ِبُ، ػػػػواِف انيِكتػػػػُِب: ) َْ ــــر ف ي ةٌ اقػػػػَ َقَ ػػػػ ق يق اٌت ص  ِبِ ػػػػ غِة انيت كػػػػِيَّ  َّ(ت ـــــح 
 :(َّ اشَتَمَل    هُ انيِكتُُبَّ هيَ التحقيقات  الشُرَة إل ثمثِة َأضُرٍب ِمن )

َِ  َّلَ قِ قِّ حَ مُ ػانيػػ هُ ب،ػػ ُ ػبِػػ قػػُـَ  َّةٍ  ا فِ رْ َصػػ وصٍ ُ ػػ ُ نيِ  تق قػػُتٌ  -ٔ   ػػ   تْ  َ مَ اشػػتَ  اقػػ
نيِػػػػػػػذنيَك  ؛ فهػػػػػػػيَ َّ أا انيتهمػػػػػػػ شِ َّ أا انيتط  ػػػػػػػعِ َّ أا انيتشػػػػػػػك لِ ف انيتحريػػػػػػػرِ  ُءٍ أ طػػػػػػػ

 .ِم هُ    هَُّ اانيتحذيرُ  انيت   هُ  يَػِجبُ (َّ ةٌ يم  ق  س   ةٌ ي  ف  ر  ص   اتٌ يق  ق  ح  ـت  )
َّ ف هػػػػُ اْلق قػػػػةِ   ػػػػُفِ  َ هُ؛ نيِ ػبِػػػػ تُ ْمػػػػهَُّ قُ ِيػػػػنفُ أَ  َّةِ اني ػػػػرف ا   ػػػػوصِ     نيِ  تق قػػػػُتٌ  -ٕ

 ذنيكَ نيِػػػ فهػػػيَ  ؛َّ اانيتهمػػػ شِ َّ اانيتط  ػػػعِ َّ اانيتشػػػك لِ ريػػػرِ انيتح  ػػػن أ طػػػُءِ  فِ ْشػػػاانيكَ 
َِ انيتحق ِ (.(َّ ةٌ د  ق  ن   ةٌ ي  ف  ر  ص   اتٌ يق  ق  ح  ـت  )  ُُيِكُن الفُدُة ِم هُ ف ِ ْ ِم )نَػْق
ن ِمػ َّةً  اػئِ زْ جُ  ورةً صُ  تْ ؛ فكُنَ هُػبِ  تُ مْ هَُّ قُ يِ نفُ أَ  َّةِ اني رف ا   وصِ     نيِ  تق قُتٌ  -ٖ
َّ (الســـقي    الـــِ    ) تق ػػػ َ  تُ َْ َ ػػػقػػػَ أَ  ذنيكَ  بِػػػِن نا ؛ فكػػػأَ (التحقيـــق   إعـــا ة  ) رِ وَ ُصػػػ
ــ اتٌ يق  ق  ح  ـت ــ) ذنيكَ نيِػػ ؛ فهػػيَ هُ  ُ صػػُحِ  هُ رادَ مػػُ أَ  وِ حْ ػ  ػػ  نَػػ هُ تُ غْ اُصػػ ــي يم ةٌ  ةٌ ي  ف  ر  ص  َّ (س 

 (.التحقيق  السيي   (َّ كمُ يُفُُد ِمن )ع ي    ال: ر ف  ُُيِكُن الفُدُة ِم هَُّ ف )
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ق ي: ة  * ق    :ق  الت ح 
ن َلَّ ايُ َقػُل ِمػراحِ مَ ػر  بِػمُ ػَ يػ هوَ َّ فَ وفٍ ذاَت ُشجُ   اةً قِ   ٍ ػقا حَ ػلِّ كتٍُب مُ كُ إفا نيِ 

َّ اِمػن زمٍُف إل زمٍُفَّ امِ مكٍُف إل مكٍُفَّ امِ  ٍؽَّ رَ ٍؽ إل اَ رَ ن اَ ن َ مٍّ إل َ ػمٍّ
 .ةٍ كثيَ   ُءٍ يفٍُتَّ اأ طرِ حْ ػ فٍُتَّ اتَ حِ  ْ تَ بِ  َِّة انيطوي ةِ  َ حْ ِه انيرِّ فُ  ُُب ف هذِ 

ْأ بِ اَ   ََ ػػػُن أف يَ مكِ ػٌر يُػػػَشػػػبَ  هػػػوَ نيِِّفَّ فَ ؤَ مُ ػنيػػػنْيَ  ػػػ َِ  ػػػوِؿ اخلطػػػِإ ف  ً ُ ف دُ  ػَ كػػػوَف 
ػػَل ِمػ ُقػراُه صػواًبَّ أا يَ طػًأَّ اهػو يَػكتُِبِه: إماػُ بف يُث ِػَت  َ  َِ ا   ػ   ،تَ َقُه مُ  ػَ مان  ًَ ِمػ

ا   ػ  نُ ،تَ أا مُ  ًم   ُهََّ ُه غُفِ  قُ ِمُل     ذنيَك اخلطِإَّ ف َ شتَ يَ  َّكتُبٍ  ًَ يػخٍة ِمػن ِم
أا يُث ِػػػَت  ؛ًم   ػػػهُ  َػػػُه غػػػُفِ  قُ ِمُل   ػػػ  ذنيػػػَك اخلطػػػِإَّ ف َ شػػػتَ انيكتػػػُِبَّ تَ  ُنَيػػػِذ ذنيػػػكَ 
َِ كِ راُه بِلًمَّ نيَ اخلطَأَّ اهو يَ   .(ٔ)وِ هْ ن انييا خ و مِ ػًواَّ االنيُُف ل يَ هْ  اُه يُثِ ُتُه 

ُ يػَ ََ  ْ اأااُؿ مُ يػَ   ِهَّ َِ يَػ مِّ خَ ػِ نيُِّف بَ هُ املؤَ كتػُ يَ  خٍةَّ إماُ أفي ُ بِ أُ ََ  ْ أُ انيكتُُب إَّنا
 َي ب،َضهُ. َب ب،َضهَُّ ايُػم ِ كتُ َ هُ     غيِِه )ت م ِذِه مثًم(َّ أا يَ أا يُػم ِ 

ػقػًُداَّ أا ا تِ نيِِّف ا تِ ِب املؤَ  َ يَ كوُف بِ ه ُ قَ يَ ااخلطأُ  َِ ػهْ مػًُداَّ أا  َِ واٌء ًواَّ 
ََ نيِّػػِف  ِ ن املؤَ ُو ِمػػهْ ُف. اانيياػػ اػػكَ َّ أـِ املاملَؤنيِّػػفُ َكتَػػَب أَ  كػػوُف بخلطػػِإ ف المػػمِء يَ   ػػ
 ُِف ك مٍةَّ أا غِي ذنيَك.  َ يْ ِ َّ أا نِ طْ اني   

ػػ َ َيػػاقػػَ يكػػوُف بِ  ِِ قػػًُداَّ ا تِ  ؛نيِّػػفُ  اَفػػُه املؤَ َّ انيػػذي كَ )ت م ػػِذِه مػػثًم( ذِ ِب اني ُ
 غَي ذنيَك. اأ،جًُلَّ مًُداَّ أا اِتِ أا ا تِ 
َُ   ػػػػ  اني   َّ انيػػػػأ َت،تَ (َيػػػػُذ اُْل ػػػػرىاني   )ي ػثُػػػػػما َتػػػػ   ػػػػُ يػػػػخِة اُْلال. اههُ ِمػػػػ

 :(ٕ)مُلفِ احتِ 
َي  ُتِػِهَّ فُ جػرِ نيِّػِف ف حَ رِضػهُ   ػ  املؤَ ،َ اُْلالَّ بِ يخِة حاَح أ طُُء اني   ُت َ  أف -ٔ

                               
 .ٖٕٓ-َّٕٔٓ ااني حث اْلدبػّي: ٜٗ :تق   اني  وصم هج انظر ف:  -(ٔ)
  .ٗٔ-ٕٔتق   املخطولُت: اقوا َ َّ ٕٕ-ٗٔأصوؿ نقَ اني  وص: انظر ف:  -(ٕ)
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يػػخِة َل ِمػػَن اني   فَضػػأَ  َِّمػػَُة   ػػ  انيت ػػح حِ كػػوَف اني  َيػػُذ امل،تَ انيت ػػح َحَّ ايُِقػػراُهَّ فتَ 
 ال.اْلُ 
ََ     اني   يُ،تَ  أف -ٕ فػُِت إل اْل طػُِءَّ ـِ النيتِ ََ َ،ػيخِة اُْلالَّ بم ت ػح ٍح؛ نيِ َم

 مُلِف: ُ احتِ ِي ذنيَك. اههُ غَ فُتِِهَّ أا نيِ وَ إماُ نيِ  ؛نيِّفِ ؤَ مُ ػقُِء بنيـِ اني ِّ ََ ،َ أا نيِ 
 .يخِة اُْلال ف اْل طُءِ     طُِبقًة نيِ كوَف اني  َيُذ اُْل رى مُ تَ  أف -أ

اخلطػِإ ف  ِوَّ أاِ هْ انيياػ مػُِدَّ أاِ ال تِ  قػُِدَّ أاِ ِب ال تِ  َ يَ زداَد اْل طُُء؛ بِ أف تَ  -ب
 َِ انيتحريِف. ْ قَ بِ  ََِّ مْ اني،َ  هُِدَّ أاِ الجتِ 

َِ  امػُ لُنيَػكُ   َّاهكذا  ػْت  ِِ َِ اني  َيػِذَّ زادَ ِػُنِ ُل أَ م ِت اْل طػُُءَّ ال ِػ امُ  
يِنَّ غُي املق ودَ  َّأُ انيت ح ُف اانيتحريفُ  شَ ف َ  َِهَُّوا ِ طوُط ف قَ ِ ُف اخلُ تَ حَل تَ 

ػػ ِِ ن َمْ،هُ ِمػػم َيْيػػػنيػػ رآِفَّ اهػػوَ ُذ آيػػًة ِمػػن انيُقػػ َيػػَمػػْن يَ  ػػٍيَّ كَ ُذ غػػَي  َ إذا كػػَُف اني ُ
هَُُّ ف ُثِ ُت أَ ػً وهطوِط انيقَُيِة ُاجُ ِمُل ف اخلُ ُلَّ فَتحتَ  ْ قػَ  ََ  .(ٔ)طأً  َ  َّح

ػػػػااْلق قػػػػُة انيواقِ   مػػػػُِد   ػػػػػ  ا فػػػػػوِظَّ  تِ ِل ا َأِ ُل ف حػػػػػُنيَ ُ ػػػػػَو يَ هْ ،ػػػػػُة أفا انييا
ػفْ كػوُف حِ مُِد     املكتوِب. فقػَ يَ اال تِ  َِ ََ انيياػطُُه  ِ ضػ ِ مٍُعَّ ف َ ػظُػُه ِمػن  مُِعَّ  ػ
ََ ُئ  ِ اَُيِطػػ اقػػَ  .ِفظَػػهُ كمػػُ حَ   َّداءِ  ُػػُه ف اْلَ  قُ َّ ف َ مُعِ ُئ ف انيياػػاقػػَ َُيِطػػ .داءِ اْلَ   ػػ

َِ َِ قِة بِ مًُدا     انيثِّ ُ ُه ا تِ  قُ  َ طًأَّ ف َ  مُعِ صِل انييا كوُف ف أَ يَ   . (ٕ) هُ َ،ُه مِ مِ ػقاِة َمن 
ا   ػػػ  املكتػػػوِبَّ اقِػػػِمػػػ،تَ كػػػوُف مُ اقػػػَ يَ  ػػػو ِمػػػ ُػػػراءُة املكتػػػوِب ل تَ ًَ ِو هْ ن انييا

ِل املط ػوِعَّ مػَع أفا املط ػوَع ِػ  ٌم؛ ْقػُئ ف نػَ ن َُيِطػَُ مَ  ُ ِة تَِ اف   ِر انيطِّ  ؛ً ُغُنيِ 
ا ُموِهػػػًمُ ُم ْ ،َ م  انيقػػَُ  مُ فك ػػَفَّ اقػػَ كػػَُف اخلَػػ ؛يِّ رِ َشػػاني َ  ورِ ُ ػػِب انيقُ  َ َيػػبِ  ًَ ِ ًيػػَُّ قاػػ
ِد َ،ػػػتػَ مِؼ؛ نيِ طػػػوِط تُػػػوِهُم بخلِػػػحرُفُػػػُهَّ اكػػػَُف انيت قػػػ ُم ضػػػ، ًفَُّ اأنػػػواُع اخلُ ُبَُه أَ َشػػػتَ تػَ   َ

                               
ُج: انظر ف:  -(ٔ)  .ٔٚٔ-ٚٙٔامل ه
 .ٜٙ-ٚٙحق   اني  وص انشرهُ: ػتانظر ف:  -(ٕ)
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 .(ٔ)َِ وا ِ مِؼ ب،ِ  انيقَ ِرَّ اا تِ وَ اني   
ََ  قُ قَِّ  كتػًُب. إناػُه ِػ َ ُ حَ نيِ  َُّنَيًخُ ُرَ تَ قِِّ َّ انيذي ا اأنيت الَف إل ا َ   ُل مػ
ػراُه مُ     اني حِو انيذي يَػ َّانيكتُبِ  ِِ ُب كتُػ ِه   ػ  غػيِِهَّ أا يَ طِِّهَّ أا يُػػم ِ خَ ػً َُّ بِػ ُ

ن  ػػُ نو ػػُِف ِمػػكػػوُف ههُ ُرَّ ف َ كثَػػػقِّقُِفَّ أا أَ حَ ػُؾ ُمػػشػػرتَِ ي ب،َضػػُهَّ أا يَ ب،َضػػُهَّ ايُػػػم ِ 
 اخلطِإ:

وًنَّ أا انيقػَُؼ واَر اْلػَُء ج ًمػَُّ أا اني ػَُء نُػ َ تَ يػَ  ف وِصَّ كأءِة اني   رااخلطأُ ف قِ  -ٔ
،ػػن ِػػطَُرَّ أا اني ػػفحَة. اهػػذا يَ رُُه انيك مػػَةَّ أا انييػػطَرَّ أا اْلَ ظَػػَز نَ ُاَ َجػػتَ فػػًُءَّ أا يػَ 

 صًم.وارُُهَّ ل مُ هو ف املخطوِط أَ  َ تَ أناُه ِ ُثِ ُت مُ يػَ 
زيدٍةَّ أا َتكػػراٍرَّ أا نقػػٍصَّ أا َب بِػػكتُػػيَ  فإماػػُ بِ  ػػوِصَّ اخلطػػأُ ف كتُبػػِة اني    -ٕ

ُئَّ  اػػُه أث ػػَُء انيكتُبػػِة َُيِطػػكِ أُ انيػػ صا صػػح ًحَُّ نيَ قػػرَ أناػػُه يَ  ت ػػح ٍفَّ أا تريػػٍفَّ مػػعَ 
 ٌع. اهو أمٌر ااقِ 

و ِمػػػػن  ممػػػػُِت انيرتقػػػػ ِمَّ اِمػػػػن  ُػػػػ َػػػػِت املخطولػػػػُُتَّ أا كػػػػَُدْت تَ اقػػػػَ  َ  
قػػػُِؿ ُ   ػػػ  انتِ ػً    هػػػراِت؛ تَ ْقػػػف أااِؿ انيفِ  َّرِؾ ب،ػػػِ  انيفػػػراغِ تػػػَّ أي: انيكتُبػػػِة انيت، يياػػػةِ 

 فهذا  طأٌ آَ ُر. ٍَّة غِي صح حةٍ ورَ  ُ بِ  َّ،ُِانُهُ مُ أا  قُِّ َّا َ هُ  َ تػَ فإذا كَ  ؛(ٕ)انيكمـِ 
ػػػػ ُ ا َ ُع َفَ ثُػػػػػما يَػػػػ   ػػػػُ اههُ  . ُ ػػػػِة(مِّ غػػػػيِِه إل )انيطِّ طِِّهَّ أا َ ػػػػخَ ػ َػػػػُه بِػػػػتػَ مػػػػُ كَ  قِّ

ُعُ )َل أييت  ُِعَّ ِحػ ضاػراضػٌة نيِ ف انيتحق ػِ  ُم،َ  هُ ودُ ُهػجُ فَ  ؛قًّػُحَ  َّك يةٌ    ةٌ شكِ مُ   (َّانيط اػ
ػػُ َّ أا ُم،ػػُِانُ رًاَّ َكتَػ َػػُه ا َ ،ُِصػػأَ خمطولًػػُ مُ قػػرَ  َ ؛ نيِ  ػػُصِ ل تِ َه نيػػُه بِ ْقػػانيػػذي ل فِ  وُه؛ قِّ

ََ تَ ُ ،ِ نيِ    . ( ُ ةِ انيطِّ )ِة نيَ بِ  َّيَ هُ َاِ  
 ًَّحُط ػُه ااِضػاقَ ل يكػوُف  َ  .وَح املط وعِ ضُ ٌح اُ ااضِ  م   َ  قِّ ِ نيِ ُمحَ  َ  سَ ف

                               
  .ٕٔٓ-َّٜٜٔ ااني حث اْلديّب: ٘ٔٔ-ٕٔٔ :تق   اني  وصم هج انظر ف:  -(ٔ)
 .ٖٗ ام ُهج تق   انيرتاث:َّ ٚٛ-٘ٛ تق   اني  وص انشرهُ:انظر ف:  -(ٕ)
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ُعِ َل نيِ ِهَ كوُف أَ أصًم. صح ٌح أناُه ِ َ  مػَع   اػهُ كِ راءِة املخطػوِط انيقػَِ َّ نيَ ِمػن قِػ َّ ط اػ
َُع اليهػػػُـِ كوُف مػػػُداًة ء ػػػوءًة بِػػػ ُِب ِػػػ َ ذنيػػػَك  . ك ػػػَف لَّ انػػػُن نيػػػو ك اْف ػػػُ انيط اػػػ
 طً،ُ؟! قَ  ََّقَع ف اْل طُءِ وَ نيَ  املط وِعَّ ل عِ إب ُدِة 
َُ أفانيػػذي ل يُ  َّقِّػػ ِ ن ه ػػُ كػػَُف   ػػ  ا َ اِمػػ  ػػُهػػَب جُ ذهَ تَػػ ريػػ ُِ أف  ًََّىوُدُه 

ُب ِمػػػن َجػػػ،ػػػِة املخطػػػوِط انيقػػػَِ . فُني،َ راجَ ن مُ طً،ػػػُ ِمػػػُر قَ َيػػػيْ يُراِجػػػَع املط ػػػوَعَّ اهػػػو أَ 
ػػػػِ  انيػػػػػذي يَ ا َ  ،ػػػػػَة راجَ ثِقُل مُ مػػػػػُذا َييػػػػػتَ  ِػػػػِهَّ نيِ قْ انػَ  َّ،ػػػػػِة املخطػػػػػوطِ راجَ    ػػػػ  مُ  ػػػػػِ ُ قِّ

 ؟!(ٔ)(اْل طُِء انيط ُ  اةِ انيتط  ،ُِت )ت ح ِح  َة؛ نيِ قُبَ مُ ػاملط وِعَّ ااني
ُ ني ػُ أفا أنػواَع اْل طػُءِ  َػػتػَ ن ه ػُ يػَ اِمػ َّ (قاػ ُ َُ ا َ املػ)ِمُل    هػُ شػتَ انيػأ يَ  َّلا

 :ت ح ًحَُّ أا ت   ًهَُّ هيَ  َّيؤاًل   هُقُِّ  مَ كوُف ا َ ايَ 
ػػأُ انيػػذي اخلطػػ -ٔ مػػًُداَّ أا  قػػًُداَّ أا ا تِ اني ػػواِبَّ إماػػُ ا تِ  نيِّػػِف  ػػنِ ُة املؤَ  َػػفْ ُ ُه غَ  ػَ َِ
ػػ ػػًوا. اه ػػُ هْ َِ ََ َّ إلا  ِ الػػُِمشِ انيت   ػػُه   ػػ  اخلطػػِإ ف  بُ َيَِ اخلطػػِإ ف كتُبػػِة ب،ػػِ    ػػ

 انيت   ِه.  َا ِمن انيت ح ِحَّ معَ رآِف انيكرِ َّ فم بُ آيِت انيقُ 
مػُِؿ أف نيِّػِف؛ لحتِ ِة اخلطِإ إل املؤَ  َ يْ  ِ قُِّ  بِ َع ا َ قطَ ِب أف يَ نيِ ذاُر ف انيغُ،َ تػَ ايػَ 

ُِخَّ اهػػػو احتِ  ب،ػػػ ِ ن كػػػوَف اخلطػػػأُ ِمػػػيَ  ػػػ ػػػُ    ػػػ  َع ا َ مػػػٌُؿ ك ػػػٌيَّ إلا إذا الا َػػػاني  يا قِّ
َّ يُث ِػػػُت ذنيػػػكَ ط،ِػػػدني ػػػٍل قَ  َّ انيَػػػ َس (ٖ)نيِّػػػفِ مِّ املؤَ خَ ػكػػػوَف )اني  يػػػخُة( بِػػػتَ  َّ كػػػأف(ٕ)يٍّ

 . (ٗ)هُغيُ  َّ رىأُ  َؤنيِِّف إبرازةٌ نيِ مُ 
َُ  قُؿَ  لنيػة  مؤنيػف ل يػَني ُ دَ ني  ػ  أف اجػود نيػخة »هػُراف:  انييػمـِ    ػ

                               
 .ٜٔ-ٜٓ ني  وص انشرهُ:تق   اانظر ف:  -(ٔ)
 .ٜٚانيرتاث: تق   م ُهج انظر ف:  -(ٕ)
 .ٗٛأصوؿ نقَ اني  وص: انظر ف:  -(ٖ)
َ،ػػة(قُبِػػُل يُ ( ُم ػػطََ ُح )البْػػػرَازَة -(ٗ)  َّٕٚ-ٕٙأصػػوؿ نقػػَ اني  ػػوص: َّ انظػػر ف: ُم ػػطََ َح )انيطا ػْ

 .ٓٚ-ٜٙام ُهج تق   انيرتاث: 



(13( 

قُل،ػػة   ػػ  أف هػػذه هػػي    هػػُ اني يػػخة انيػػأ ا تمػػَهُ املؤنيػػفَّ فإن ػػُ ن،ػػرؼ أف 
ب،  املؤنيفل يؤنيف كتُبه أكثر من مرةَّ اإذا اِت،م  ُ نيغة اني ُشرين ق  ُ: إنه قَ 

 . (ٔ)«انيط ،ة اْلال ل ،ة  ن ةي َر ب،َ 
ػػ -ٕ َِ مػػًُداَّ أا قػػًُداَّ أا ا تِ ُة اني ُِػػِذ  ػػِن اني ػواِبَّ إماػػُ ا تِ  َػفْ ُ ُه غَ  ػَ اخلطػأُ انيػػذي 
ػػ َََ هْ َِ ََ ا َ ًوا. فػػإذا  ػػ ػػُ  ِمػػن أفا اخلطػػَأ راِجػػكا ُِخَّ ل إل املؤَ  ب،ػػ ِ ٌع إل قِّ نيِّػػِفَّ اني  ياػػ

َح اخلُيَ ػػ َب    ػػِه أففػػإفا انيواِجػػ ػػ  ِّػػَه    ػػِهَّ كػػأفطػػَأَّ ايُػ ػَ حِّ يػػخٍة ََ اني ػػواَب ف نُ َيَِ
 ِمُل     اني واِب.شتَ ن هذا اخلطِإَّ اتَ و مِ  ُ َرَّ تَ كثػَ ُأ رىَّ أا أَ 

ػػ -ٖ َِ ػػِ   ػػِن اني ػػواِبَّ إماػػُ ا تِ ُة ا َ  َػػفْ ُ ُه غَ  ػَ اخلطػػأُ انيػػذي  مػػًُداَّ أا قػػًُداَّ أا ا تِ قِّ
 نيط ُ ِة. ِب ا َ يَ كوُف اخلطأُ بِ ُث ل يَ  ْ حَ ػًواَّ بِ هْ َِ 
ٗ-  َِ قِّػِ  أي  حَ  مُ كػوُف نيِ  ُث ل يَ حَ ػُة انيط اُِع  ِن اني واِبَّ بِ  َ فْ ُ ُه غَ  ػَ اخلطأُ انيذي 
 .هِ ٍر ف إحَاثِ ثَ أَ 

نيِّػِفَّ قاػَ ( ِمػن أ طػُِء املؤَ قِّػَي )انيػ صا ا َ يُػ ػَ  قِّػِ  أفكوُف   ػ  ا َ ن ه ُ يَ امِ 
َّ حػػَل ل الػػُمشِ أا بنيت   ػػِه    ػػِه ف وُز نيػػُه ذنيػػَكَّ إماػػُ إبث ػػُِت اني ػػواِبَّ حػػَل ََيػػ

واِبَّ اانيت   ػػِه   ػػ  اخلطػػِإَّ قِّ َػػُه ِمػػن )أ طػػُِء اني ُِػػِذ(َّ إبث ػػُِت اني ػػيُػ ػَ  وُزَّ اأفََيػػ
قِّ َػػُه يُػ ػَ  ق ػػِ َّ اأفحَ ،ِةَّ اانيتا راجَ مُ ػم ػػِلَّ اانيػػأَ ب ِرَّ اانيتا ََ ن أ طُئِػػِه هػػوَّ بنيتاػػقِّ َػػُه ِمػػيُػ ػَ  اأف

ركػػػًة حركػػػًةَّ ا ممػػػًة ،ِة املط ػػػوِع حرفًػػػُ حرفًػػػَُّ احراجَ مُ ػَّ بػػػِت()انيتط  ،ػػػُن أ ػػػيًا ِمػػػ
َِ )ف  ََّي انيت وي ُتِ َُيرِ   ممًةَّ اأف  ََرِؾ(.يتَ املَّ أا ف )(املط وعِ  امل
 :اخلطإ   * أسباب  
ِل  َػِمهػُ إل اخلَ ،ظَ ُن إرجُُع مُ مكِ ػاخلطِإَّ يُ  قَِّ  فتُوِقُع ا َ ػماػَة أِ ٌُب كثيٌة ثَ 
َِ أ  ُج. هَ مَ ػَّ اانيقا ُ قُِّ َّ اا َ : ا َ انيثمثِةَّ اهيَ ركُِف انيتحق ِ  ف أح

                               
 .ٖٖتق   اني  وص انشرهُ:  -(ٔ)
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 :ق  ق  ح  م  ـال -األو ل   كن  الر( 
  ُػػُه ٍةَّ تُ،ِ فٍُت كثػػيَ ِ ػػَف بِ تاِ ػػيػَ   ػػوِص أفتحق ػػِ  اني   َاى نيِ َ ػػتَ ن يػَ َمػػغػػي نيِ   َ يَ  

 : (ٔ)    انيتحق ِ َّ أبرُزهُ
 ػػِه املخطػػوُطَّ فػػإذا كػػَُف املخطػػوُط صػػرف ًَُّّ أا ي إنيِمػػ تَ ِم انيػػذي يَ ْ ػػُه ف اني،ِ ْقػػانيفِ  -ٔ
 . ِم اني رِؼ( ْ  ًهُ ف ) ِ قِ كوَف فَ يَ  ضو ٍُت صرف اٍةَّ فإفا    ِه أفمو ِمًم     شتَ مُ 
ػػػاخلِ  -ٕ راِضَّ ِمَّ ااني ػػػوِتَّ اانيَ،ػػػ،جَ مُ ػحػػػِوَّ اانيػػػوـِ اني ا  ُػػػَّ ك،ُ ةِ ََ وـِ امليػػػُ ِ  ُػػػُة بني،ُ رَ  ػْ

 .َّ َمَثًم ف ًُّكوُف املخطوُط صر ااني مغِةَّ حَل يَ 
ػػاخلِ  -ٖ طػػوِط ااخلُ  َّق اةِ طػػوِط املشػػرِ بػػَل اخلُ  اني،رب اػػِةَّ ال ِػػ امُ انيتفريػػ ِ  وطِ طُػػُة بخلُ رَ  ػْ

. ب اػػِةَّ كػػُخلَ املغرِ  َُ  قػػُؿَ مِّ اْلنَنييػػيِّ ااخلػػم اْلنَنييػػي ُيتػػػُز »انييػػمـِ هػػُراف:    ػػػ
ُنيػػػة ف ػػػه مػػػن الِػػػتَارات اتػػػَا ل انيك مػػػُت اإل (ٕ) ػػػن اخلػػػم املغػػػريب  ػػػُ شػػػ ع

أاا ػػر اْلػػراؼَّ ااني، ُيػػة بت يػػ   انيكتُبػػة اتيػػ  هُ. ايشػػرتكُف ف لريقػػة انيػػ قمَّ 
اإَّنُ ت،ل ف أِػفل اْلػرؼَّ  َّفُنيفُء ل توضع فوقهُ اني قطة كمُ يض،هُ املشُرقة

 .(ٖ)«اانيقُؼ ل توضع فوقهُ نقطتُفَّ بل توضع فوقهُ نقطة ااحَة
  اِة. ِ  ُنِت املكتَ ني َ ُة بِ رَ  ػْ اخلِ  -ٗ
 صوِؿ انيتحق ِ .ُة بُ رَ  ػْ خلِ ا -٘
َِّ ْ ِ ااني ا َذِرَّ مُنِةَّ ااْلَ َّ كُْلَ فُُت اني ُحثِ صِ  -ٙ  قاِة.َّ ااني

فُِتَّ فإفا تق َقػُه نيػن ِه اني ِّ َر ِمن هذِ كثػَ َّ أا أَ فةٍ  ِ قُِّ  بِ ِف ا َ تا ِ يػَ فإذا نيػم  
َع َقػٍةَّ ف ػَ  َػِة غػَي كُفِ طػوِط اني،رب اػتُػُه بخلُ رَ  ػْ كػوَف  ِ تَ  طً،ػَُّ كػأفقَ  َّيَ َم ِمن اْل طػُءِ يَ 

                               
ُج: َّ ٖ٘-ٓ٘ف: أصوؿ نقَ اني  وص:  انظر -(ٔ)   .٘ٚٔاامل ه
 َّ ااني واُب: )يش ع(.: )ش ع(ف املط وعِ كذا  -(ٕ)
 .ٕٛتق   اني  وص انشرهُ:  -(ٖ)



(15( 

 اانيتحريِف. َّف انيت ح فِ 
ػػػػػِ  أف يػَ حَ  مُ غػػػػي نيِ   َ فٍة يَ ما ِصػػػػػَهػػػػال ريػػػػَب ف أفا أَ   فُة ِصػػػػػ َف بػػػػػُ هػػػػيَ تاِ ػػػػقِّ

ُئ بْل طػُِءَّ  ِ متَ فػإفا تق َقػُه ِػ َ  ََّّ اإلا اني ص  ي إني ِه مِ  تَ ِم انيذي يَ  ْ ف اني،ِ  َِّه(قْ )انيفِ 
  ِل. ِ ضْ ِةَّ اانيتا ئَ طِ خْ اِءَّ اانيتا فرتِ ن م ُدِر الكوُف م َرًا مِ ف َ 
 :ق ق  ح  م  ـال -اينالث   ن  ك  الر( 

ـا انيوَ  َح انيتاػحِ  َم اني اػ ِ َل )انيياػمثَػَب ف أفا املخطوَط اْلَ يْ ل رَ   صػ َل( َح اْلَ اِضػُ
ػػػػػػػ ُ  ا َ مفِػػػػػػػِه ِػػػػػػػُ ،ُين اِبِ ِر انيتحق ػػػػػػػِ َّ  ُِصػػػػػػػن  َ م  ِمػػػػػػػِهػػػػػػػٌر مُ ُ ػػػػػػػ ْ  ُ   ال َر انييػػػػػػػ ِّئةَ  قِّ
غػػِي ا  اػػِةَّ  ِ رْ ضػػِةَّ اانيفَ ُمِ  ػػِةَّ اانيغَ ُقِ فاقِةَّ ااني ا  َ مُ ػفػػِةَّ اانيػػُنيِ يئػػِةَّ اانيتا دِ  مخطولػػُِت انيرا نيِ 

 .  (ٔ)حاحةِ امل َ 
 :ج  ه  ِـ  م  ـال -ث  ال  الث   ن  ك  الر( 

ػػػػِ  أف يَ حَ  مُ غػػػػي نيِ   َ يَ   ف تق ػػػػِ   َُّػً ُ دق قػػػػػً ُ ِ  مػػػػػً ُ صح حػػػػػً جػػػػهَ  ػْ َك مَ يػػػػ ُ قِّ
 . ًب نيهُ قُرِ َّ أا مُ نيِّفِ صِّ املؤَ  َ ُ نيِ ػً قطُبِ مُ  َّ إ راِج انيكتُبِ َل إل ِ  َ املخطوِط؛ نيِ 

 :(ٕ)ََ    مِ ،تَ غي نيُه أف يَ   َ اِمن أجِل ذنيَك يَ 
 تق ُقُه.  كتُِب املرادِ املخطولِة نيِ ِذ يَ ٍن ِمن اني   مكِ ػٍد مُ ََ   َ كَ ِ جِع أَ  -ٔ
 ِذ املخطولِة. يَ قراءِة اني   ر ِس بِ مَ انيتا  -ٕ
 .ِذ املخطولةِ يَ  ِة بَل اني   بَ قُمُ ػاني -ٖ
 نيِِّف.ِ وِب املؤَ بُِ ر ِس مَ انيتا  -ٖ
 ماُ هُ املخطوُط.ضَ تَ ُـِ بملوضو ُِت انيأ يػَ مَ النيْ  -ٗ

                               
  .ٖٚ-ٙٙ :انيرتاثتق   هج ُم َّ ا ٙٚ-٘ٚ :تق   اني  وصم هج انظر ف:  -(ٔ)
هج َُّ ام ػٗٙ-ٖ٘حق   اني  ػوص انشػرهُ: ػتػَّ ا ٔٙ-ٚ٘اني  وص: انظر ف: أصوؿ نقَ  -(ٕ)

ُج:  ََّّٜٓ َّٛٚ ٓٙ: انيرتاثتق     .ٚٚٔ-ٙٚٔاامل ه
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 فِة.  ِ  اِة املختَ مِ  ْ ِر اني،ِ ،ُنِة بمل ُدِ الِتِ  -٘
 .ِر انيكتُبِ شْ ق َل نَ  َّامط وً ُ؛ نيت ويِب اْل طُءِ  َّ،ِة انيتحق ِ  خمطولًُراجَ مُ  -ٙ

كا ف أفا صػػػػوِؿَّ أا ب،ِضػػػهَُّ فػػػػم َشػػػػِه اْلُ  ػػػػن هػػػذِ  قِّػػػ ُ ا َ َؼ رَ أماػػػُ إذا اْنَػػػػ 
َّ اانيت ػػح ِفَّ اانيتحريػػِفَّ بػػْل ِػػ َ تق َقػػُه نيػػن يَ  كوُف يػػَ َم ِمػػن اْل طػػُِءَّ ااْلاهػػُـِ

 ً،ُ ُمػْخِ ً ُ نيػهُ.تػَ رْ مَ 
 :التحقيق   * إعا ة  

 وراتِف:  ل ُدِة انيتحق ِ  صُ 
ََ يُ،ِ  أف -األ وىل ػػػػػ ُ ا َ   ػػػػػ ،ػػػػػُِت اَِيػػػػػَِةَّ حػػػػػَل  َ ف انيطا  َّب فِيػػػػػهِ  َّتق ػػػػػَ  كتُبِػػػػػهِ  قِّ

 مػػعَ َّ هم شٍ ػحريٍرَّ أا تشػػك ٍلَّ أا تػػػتػػ ِمػػن ََّأ ف ػػهِ  طَػػمػػُ أَ  ََّرُِؾ   ػػ  نفِيػػهِ يػػتَ يَ 
 . انيتط  ،ُتِ  ت ويبِ 
 كتػػػُبِ   ق ػػػُاة( تق ػػػ َ  انيػػػَينِ  )د. فخػػػرِ  إ ػػػُدةُ  ةِ اني ػػػورَ  هِ هػػػذِ  أمث ػػػةِ  بُ قػػػرَ اأَ 

َِ  هِ  وانِػ،ُ بِ  َّ ػفورٍ  ُ  نِ (َّ لبػف انيتاْ ػرِيفِ  عُ تِ مْ مُ ػاني) (َّ انيػذي يُ  ِػانيكَ  عُ تِ مْ مُ ػانيػ) :اَِيػ
 ـ.ٜٜٙٔ َّ ِ ةَ ب ياتَ َّ (رافشني  ُف ن) مكت ةُ  هُ تْ رَ شَ نَ 

اتوانيت انيط ،ُت من هػذا انيكتػُبَّ ب،ػوف للا »ق ُاة:  انيَينِ  د. فخرُ  قُؿَ 
َّ اأن أرجػػػػػع إني هػػػػػُ رة داف أف يػػػػػَ  هُ ت،ػػػػػَيل جػػػػػوهريّ  ػػػػػوا ت،ػػػػػُلَّ م يػػػػػو ة مُ 

ن تقَ مُ ػتُب،ةَّ أرصػػػَ مػػػُ ف هػػػُ مػػػن حُجػػػة إل الصػػػَار اَِيػػػَ انيػػػمُ ػطُني،ة اانيػػػمُ ػبنيػػػ
محظُت اامل، ومػػػُت انيمزمػػػة نيػػػذنيك. اكػػػُف ف نشػػػر امل ػػػُدر مُ ػانيقػػػو َّ اأجػػػع انيػػػ

َا د غنّ ورِ  ة مَ توانيِ مُ ػة انياني رف ا  مُ ػرة نيػ يِّ مُ ػين بكثػي مػن انيتوج هػُت ااْلضػواء انيػَّ أمػ
تػػُب،أ دراِػػة هػػذا اني، ػػم اتَرييػػه نظػػريًّ ا م  ًّػػُ ف مُ  ع إني ػػه. أضػػف إل هػػذاأتط ّػػ

 ما ػة االِػػت ،ُب. ثػػ ُفػذ ني وضػػوح اانيَقاػػُ يه ػػئ م مَ مّ ػة اغيهػػَُّ مػػاُِم،ػُت اني،رب اػػ
 َّفل   ػػػ  "دار مكت ػػػة ني  ػػػُف"شرِ مُ ػ ػػػة مػػػن انيػػػزممء انيكػػػراـَّ انيػػػ ِّ جػػػُءت اني ػػػُدرة انيطا 
 انيشػػػػكل ااملضػػػػموف اانيتػػػػَق  َّ لئقػػػػة بػػػػه ف ةانيكتػػػػُب إ راجػػػػ بنيرغ ػػػػة ف إ ػػػػراج
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انييػَيََّ   ُر إل إ ُدة رصػف حرافػه اتغمػيه بِػودة ااْلنقػة اانيغػا اني، مػيّ ني ُ 
ػػػ مػػػن المػػػُؿ  رت م أف أجػػػع شػػػتُت مػػػُ ت ػػػُثر نيػػػَيّ فكُنػػػت فرصػػػة ِػػػُئغةَّ ييا

رةَّ بلغ ػػػػػػُء كرا مُ ػراج،ُتَّ اأن ػػػػػرؼ إل ال راجػػػػػة انيقَُيػػػػػة انيػػػػػمُ ػغ ػػػػػُت اانيػػػػػاانيرا 
 .(ٔ)«يَاانيت ويب اانيتيَ

س فةَّ ْلت ماػػخت ِ مُ ػمػػرارًا بنيقػػراءات انيػػ رج،ػػت إل انيػػ صّ  ما ػثػػ»أيًضػػُ:  اقػػُؿَ 
ر انيتحق ػػػػ  ظػػػػُهِ ح انيضػػػػ،ف ف مَ مِمػػػػن انيق ػػػػور ف انيط ،ػػػػُت املُضػػػػ ةَّ امَ والِ َمػػػػ

ر اانيتػَق   أنيواف غفية من ذنيكَّ تقتضػي انيت   ػ ع نيَيّ اال راج اانيت ييَّ فتجما 
 توزيػػػع جَيػػػَ ف ف  ػػػن ذنيػػػك أف أصػػػ ح ني ػػػ صِّ لجػػػراء انيت،ػػػَيمت انيمزمػػػة. اكػػػُ

ِِ نَّ يُ والِ مَ ػب،  اني ػقُت امُ ت ا  حَ مُ ػب اني ُ  ُؽ مػن نيفػ َّ ُيػح صػحفة أا ل انييِّ
فقػرات أا أِػػطرًا أا   ػػُرات أا ك مػػُت. ارصػػَت مػُ كػػُف مػػن تط  ،ػػُت ا  ػػل 

  ػَ ضػػ م انيك مػػُت  ػػته مػػن شػوائ هَّ فػػإذا يب أُ مػػت ِػ   ه ا  ّ ف ال ػراجَّ فقوا 
ِِ مُ يُ ػ ثر اانيش،ر بف اني  .(ٕ)«الف... ب انيواقع انيثقُفّ  ُ

َُ ،ِ ُ؛ فقػػػػَ يُ ػً مػػػػدائِ     ػػػػ  انيت ػػػػح حِ دنيػػػػ ًم  ال ػػػػُدةُ  تِ  َيػػػػانيَ  ػػػػا َ   ػػػػ  عَ ْ ػػػػلَ   ُ قِّ
ػَّ بػل رُ ن انيت ػح حِ و مِ  ُ َيَ  هُ  ا كِ ؛ انيَ هِ تق قِ   ف إ ػُدةِ  عَ قَػَّ كمػُ اَ أ طػُءً     ػهِ  ُ زادَ  ا
َِ  د. َّ بتحق  ِ اجِ انييرا  (َّ لبنِ وِ حْ ف اني ا  وؿُ صُ )اْلُ  كتُبِ   ل عِ   .انيفت يِّ  يلِ اْلُ    

ػػَ انيط ػػُحّي:  قػػُؿَ   امػػع افػػرة خمطولػػُت كتػػُب )اْلصػػوؿ( »د. ُممػػود ُمما
هػػذاَّ ام،رفػػة أهػػل اني، ػػم بػػهَّ فقػػَ زػػلا مطػػويًّ ف زااي املكت ػػُت حػػّت ه ػػأ للا نيػػه 

َكتوراه بك  ػػة ػػًُ ني ػػ جبُم،ػػة  -الداب  َمػػن اِػػتخرجه مػػن َمػػػْجثِمهَّ اأقػػُـ    ػػه دِر
َكتور   َ اْليل انيفت ػي.   كُنػت حفػُاة أهػل اني، ػم بػهَّ حػل  انيقُهرة. اهو اني

                               
(ٔ)-  َّ  .٘مة انيتحق  : املمتع انيك يَّ مق
مة انيتحق  املمتع انيك ي -(ٕ) َّ  .ٙ: َّ مق
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 -اِػػزء اْلاؿ م ػػػه مط و ػػُ  ط ،ػػػة اني ،مػػُفَّ بني جػػػف اْلشػػرؼَّ بني،ػػػراؽ  (ٔ)رأا
ـ. ااِػػػػزء انيثػػػػُين م ػػػػهَّ ف اني،ػػػػُـ نفيػػػػهَّ  ػػػػن مط ،ػػػػة ٖٜٚٔهػػػػػ   ٖٜٖٔ ػػػػُـ 

لػُؿ انتظػُُر اني ػُس نيػهَّ حػّت كُنػت ِػ ة  ِ  مُف اْل ظمي ب غَاد.   بقػي جػزءٌ 
ـ ا رجػػػػت ل ،ػػػػٌة كُم ػػػػة ني كتػػػػُبَّ ف ثمثػػػػة أجػػػػزاءَّ  ػػػػن ٜ٘ٛٔهػػػػػ   ٘ٓٗٔ

ػػػُنية ب ػػػيات. انيػػػ س لػػػذه انيط ،ػػػة فضػػػ  ٌة   ػػػ  ِػػػُبقتهَُّ فقػػػَ كػػػُف  يػػػة انيِر مِؤ
املػأموؿ ب،ػػَ انقضػػُء هػذه انييػػ وات انيطػػواؿَّ   ػ  انيط ،ػػة اْلالَّ أف ي، ػػَ ا قػػ  

 ػػػ ح ف ػػه مػػػُ زاغ   ػػه اني  ػػرَّ نيكػػػنا أ طػػُء انيط ،ػػػة اْلال اني ظػػر ف انيكتػػُبَّ اي
 .(ٕ)«بق ت كمُ هيَّ   أض فت إني هُ أ طُء ف انيط ،ة انيثُن ة مل تكن ف اْلال

ََ مُ يُ،ِ  أف -والثانية    وراتِف:ِه ال ُدِة صُ قٌِّ  آَ ُر تق َ  انيكتُِب. الذِ حَ ػ 
ِمػن  َّلَ فَضػ ُغًة أَ ِصػ َّنيِّػفِ صا املؤَ نَػ َّقُِّ  انيثػُين وُغ ا َ يَ حَل  :مقب لةٌ  رٌة ص   -1
انيػأ  َّانيثُن ُة ِػ  مًة ِمػن )أ طػُِء انيتحق ػِ (  ُغةُ كوُف اني ِّ قِِّ  اْلااِؿَّ فتَ  ُغِة ا َ صِ 
ػػمَ اشػتَ  ٍَ َ ْت    هػػُ اني ِّ ػػ  مًة ِمػػن أيِّ  طػٍإ جَيػػ ِمْل    ػػِه شػػتَ نيػػػم تَ  َّ ُغُة اُْلالَّ ِا

 .اني  ُغُة اُْلال؛ أا تكوُف ق   َة اخلطإِ 
 كتػُبِ   للا( تق ػ َ  )د. إبػراه م ُمماػَ   ػَ إ ػُدةُ  ةِ اني ػورَ  هِ هػذِ  أمث ةِ  بُ قرَ اأَ 
ُحُ  َِ ) دارُ  هُ تْ رَ َشػػَّ انيػػذي نَ بِ اْلُِجػػ (َّ لبػػنِ لِ املف اػػ ف شػػرحِ  )اليضػػ َّ (انيػػَينِ  ِػػ،
 ـ.ٕ٘ٓٓ َّ ِ ةَ بَمش َ 

ُح ف شػرح املف ػل" »للا:  د. إبػراه م ُمماػَ   ػَ قُؿَ  ل ػع كتػُب "اليضػ
ػ  ب ػُي اني،   ػيَّ اال ،ػت   ػ  ف مط َكتور مِو  ،ة اني،ُين ف بغػَاد بتحق ػ  انيػ

هػػذه انيط ،ػػة اك ػػت قػػَ تػػُازت ن ػػف اني،مػػل ف هػػذا انيكتػػُبَّ انيكػػن ذنيػػك مل 

                               
 )رأاا(. :َّ ااني واباملط وعِ كذا ف  -(ٔ)
 .ٚ: فهُرس كتُب اْلصوؿ -(ٕ)
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يج ن  ن متُب،ة مُ بػَأت بػهَّ ْلف هػذه اني يػخة ز ػرت بملواضػع انيػأ مل تػَ  
مػػُ موضػػعَّ اكثػػر بنيضػػ م اانيَقػػةَّ اأصػػُبُ الضػػطراب ااخل ػػل ف اني، ػػُرة ف غػػي 

ف هُ انييقم املخل بمل،اَّ اات ف  مػل ا قػ  بنييػر ة ا ػَـ انيتث ػت ااني ػ . 
ُج إل انيض م اانيتث ت اانيَقة...  .(ٔ)«اكثرت املواضع انيأ تت

امػػػػُ ذكرتػػػػه  ػػػػن هػػػػذه اني يػػػػخة شػػػػيء ءػػػػُ اقػػػػع ف هػػػػُ مػػػػن »أيًضػػػػُ:  اقػػػػُؿَ  
انيَقػػػة اانيتث ػػػت  الضػػػطراب اانييػػػقم املخ ػػػل بمل،ػػػاَّ اانييػػػر ة ف اني،مػػػل ا ػػػَـ

اانيتوث ػػػ َّ اضػػػربت صػػػفحًُ  ػػػن ذكػػػر املواضػػػع انيػػػأ ْلقهػػػُ انيت ػػػح ف اانيتحريػػػف 
 .(ٕ)«اهي كثيةَّ ن هت    هُ ف موال هُ

ن ِمػ  هػُ أمث ػةٌ هَُّ مِ َِ ْقػ ػَ ؛ نيِ فػةً  ِ خمتَ  أمث ةً  - ِ واتٍ  ق لَ  - تُ ،ْ قَ جََ  تُ  ْ اكُ 
 هُ تْ رَ َشػ(َّ انيذي نَ لِ املف ا  ف شرحِ  )اليضُحُ  نيكتُبِ  د. مِو  ب ُي اني،   يِّ  تق  ِ 
 ـ. ٖٜٛٔ -ـ ٕٜٛٔ َّ ِ ةَ َّ ب غَادَ (ػيِّ اني،ُن) مط ،ةُ 

َِ  أ يًا     انيتحق  ِ  تُ فْ قػَ اَ  احلَ  َِ لذا انيكتُبِ  اَِي ن مِ  هُ أيتُ ي مُ رَ ػِ نرا َّ 
ـِ  ِ ،ْ َّ انيأ تػَ (ةِ اني رف ا   وصِ اني   ) مُ ف تق  ِ َّ ال ِ ا  ِ قِّ ا َ  ةِ قا دِ   .  ُ ف هذا املقُ
ػػػ ُ ا َ حػػػَل أييت : مرف ضـــةٌ  رٌة ص ـــ -2  ُغٍة ِ ػػػبِ  َّصِّ ُحجاِة إ ػػػراِج انيػػػ ا ػبِػػػ َّانيثػػػُين قِّ
ػػ َّلَ فَضػػأَ  ُح ب،ػػَ  اْل طػػُِءَّ ايػَ  اػػُه ُيَ ػػكِ  ُغِة اُْلالَّ نيَ ِمػػن اني ِّ ُفػػُل  ػػن غيِهػػَُّ غْ حِّ

َُ أ طًُء جَيًَة.ّرُِرهَُّ اقَ يَ فُ كَ   زي
 كتػػُبِ   جػػب  ثمػػُف ُمماػػَ( تق ػػ َ )د. ر  إ ػػُدةُ  ةِ اني ػػورَ  هِ هػػذِ  أمث ػػةِ  بُ قػػرَ اأَ 

َّ (ابِ د. رمضػُف   ػَ انيتػوا ) َّ إبشػراؼِ اْلنَنييػيِّ  (َّ ْليب ح اػُفَ بِ رَ انيضاػ شُؼُ )ارتِ 
َكتوراه. اقػَ نَ  هِ تِػلراحَ ن أُ ِمػػ زءٌ ـَّ اهػػو ُجػٜٜٗٔ ِػ ةَ  َّ (يِّ اخلػػُج)مكت ػُة  هُ تْ رَ َشػػني ػػ

                               
مة اني َّد. إبراه م ُمماَ   َ للاتق    َّاليضُح -(ٔ) َّ  ج.-تحق  : ثمق
مة انيتحق  : ذ. َّد. إبراه م ُمماَ   َ للاتق    َّاليضُح -(ٕ) َّ  مق
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نفَيػُهَّ  كتػُبَ اني  َ قاػماػُس( قػَ حَ  ػطف  اني ا )د. مُ  اكػُفَ  ـ.ٜٜٛٔ َّ ِػ ةَ ةِ بنيقُهرَ 
 ـ.ٜٜٛٔ - ٜٗٛٔ َّ ِ ةَ ةِ َّ بنيقُهرَ (يِّ ػنََ مَ ػاني) مط ،ةُ  هُ تْ رَ شَ انَ 

فإنػػػػػه ل َيهػػػػػل أحػػػػػَ مكُنػػػػػة »  ػػػػػَ انيتػػػػػوااب:  رمضػػػػػُف د. ؼُ رِ شْ مُ ػانيػػػػػ قػػػػُؿَ 
ح ػػػػُف اْلنَنييػػػػّي ف انيَراِػػػػُت اني،رب ػػػػةَّ اهػػػػو ف اني حػػػػو إمػػػػُـَّ ل يشػػػػ  نيػػػػه  أيب

انيتذي ل اانيتكم ل ف شرح "َّ امُه: غ ُرَّ فقَ جع   اته اني حوية ف كتُب ك ي
َّ "بني حر ا  م"َّ كمُ نثر كثيا من ميُئ ه ف تفييه انيك يَّ امليم  "انيتيه ل

َّ ف هػػذه انيط ،ػػة ا ققػػة املَققػػةَّ  اا ت ػػره ف هػػذا انيكتػػُبَّ انيػػذي نقَمػػه اني ػػـو
َكتور رجػب "اأ   ػهم ني ، ػمَّ اهػو ابػن  َّانيأ أ َهُ ااحَ مػن أملػع تممػذيت انيػ

. اقػػػَ نشػػػر انيكتػػػُب مػػػن ق ػػػل نشػػػرة ِػػػق مةَّ م  ئػػػة بنييػػػقم اانيتحريػػػف "ف ثمػػػُ
َّ نيتػػَرؾ أف املط و ػػة "اْلكُيػػة"اانيت ػػح ف. ايكفػػي أف تراجػػع ف هػػُ بب ك ػػُب 

أُِءت إل اجه اني ص إُِءة بنيغةَّ ار ُ تفوقت    هػُ املخطولػُت ف انيضػ م 
ف هػػػذه انيط ،ػػػة.  االتقػػػُف. هػػػذا إل جُنػػػب اْلاهػػػُـ انيكثػػػية املت ػػػُثرة ه ػػػُ اه ػػػُؾ

َّ اكتُبػػه: المػػُـ انييػػ ولي اأذكػػر أنػػن ك ػػت ف يػػـو مػػن اْليـَّ أقػػـو بَراِػػة  ػػن
ابػػػػن ". فُحتجػػػػت إل ترجػػػػة أحػػػػَ اني حػػػػُةَّ اهػػػػو "اْلشػػػػ ُه ااني ظػػػػُئر ف اني حػػػػو"

بغ ػػػة "َّ ارأيػػػت اني ُشػػػر اْلاؿ لرتشػػػُؼ انيضػػػربَّ يػػػز م أف نيػػػه ترجػػػة ف "اني، ػػػج
ع انيػػذي ذكػػره اني ُشػػر ف هػػَُّ ف ػػم أ ثػػر ف ػػه َّ فػػذه ت إل املوضػػ"َّ ني يػػ وليانيو ػػُة

    شيء. اقَ ك فن انيوثوؽ بذا اني ُشر آنذاؾَّ اهو أخ كر  اصَي  فُضلَّ 
ػػػطرً  اَّ ِػػػطرً  اإنفػػػُؽ اجػػػه نػػػُر ف تق  ػػػب كتػػػُب انييػػػ وليَّ صػػػفحة صػػػفحةَّ ِا

َّ اضػُ ت آمػُم ف اِػري اراء اْلاهػُـ "بغ ػة انيو ػُة"زفر ب غ أ من أانيك ن مل 
ارتشػػػػُؼ "! ام ػػػػذ ذنيػػػػك انيتػػػػُريذ اني ، ػػػََّ اقػػػػر ف نفيػػػػي أف كتػػػػُب أدراج انيػػػريح

َّ مل ي ػػػػػذؿ ف ػػػػػه نشػػػػػره جهػػػػػَا ي  ػػػػػ  ب ػػػػػُح هَّ بػػػػػل مػػػػػحه بنيتحريفػػػػػُت "انيضػػػػػرب
اانيت ح فُتَّ اانيت،  قُت املض  ة ه ُ اه ُؾَّ فأقيمت أمُـ جع من تممذيتَّ 
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بػػَ مػػن تق ػػ  هػػذا انيكتػػُب مػػن جَيػػََّ   ػػ  املػػ هج اني، مػػي اني ػػُـر ف  أنػػه ل
ق   اني  وصَّ اذنيك امل هج انيذي أِر  ُ قوا َهَّ م ذ أكثر من ثمثػل  ُمػَُّ ت
 رج ػػػػػُ   ػػػػػ  هَيػػػػػه كثػػػػػيا مػػػػػن اني  ػػػػػوص اني ػػػػػ، ةَّ انيػػػػػأ حققتهػػػػػُ أنَّ أا قػػػػػُـ أا 

بتحق قهػػُ كثػػي مػػن تممػػذيت املخ  ػػل نيرتاث ػػُ اني،ػػريب اص ػػََّ تػػت إشػػراؼ صػػُـر 
ب،ػَ أف انتهػ  مػن  َّ"رجػب  ثمػُف"منَّ اتوج ه خم ص أمػل. اجػُءين ت م ػذي 

ُنيته ني مُجيتيَّ  رأيه     اني ّ  ي انيقَيرَّ ااِتقراذكر م أنه اِتخُر للا اني،  ِر
مػػن جَيػػَ. ف ُقشػػته ف  "ارتشػػُؼ انيضػػرب"بقيػػم أِػػتُذهَّ ااني،مػػل   ػػ  تق ػػ  

َّ امشػػكمته م،رفػػة شػػُم ة بقضػػُي اني حػػو اني،ػػريبصػػ،وبة اني،مػػلَّ امػػُ يتط  ػػه مػػن 
ب بني قػػوؿ انيكثػػية مػػن ُحويػػة املخت فػػةَّ اامػػتمء انيكتػػاملت،ػػَدةَّ اآراء املػػَارس اني 

 اانيت، ػػ متَّ اانيػػػتأايمتَّ َّاملؤنيفػػُت اني حويػػة انيزا ػػرة بنيتف ػػ متَّ اانيتوج هػػُت
اكثرة انيشػواهَ انيشػ،ريةَّ انيػأ تػذكر بػم نيػ ة نيقُئ  هػُ أح ػُنَّ ف هػذا اني ػُبَّ أا 

َِّ أذاؾ من أبواب انيكتُب. انيك ن ك ت ك مُ  ضػي ف هػذا ه  ػن املم، ت ف صػ
ف يكػػػوف أم،ػػػن هػػػو ف انيتميػػػك  ػػػُ اِػػػتقر    ػػػه رأيػػػهَّ اني،مػػػل املضػػػن انيشػػػُؽَّ أ

َكتوراه تػػػػت إشػػػػػراف.  تق ػػػػ  هػػػػذا انيكتػػػػػُبَّ ف ضػػػػمن متط  ػػػػػُت ألراحتػػػػه ني ػػػػػ
   ػػػه هػػػذا انيت م ػػػذ املخ ػػػصَّ مػػػن اِػػػت،َاد ني ػػػذؿ أف اقت ،ػػػت  ػػػُ أفوافقػػػتَّ ب،ػػػَ 

 تق ػػػػ  انيػػػػ ص ادراِػػػػته. أق ػػػػ  لُقتػػػػه ف انيوفػػػػُء  تط  ػػػػُت املػػػػ هج اني، مػػػػيَّ ف
مكت ػػػػػة ك ػػػػػيةَّ غ  ػػػػػة بمل ػػػػػُدر  ت أرقػػػػػب  م ػػػػػه  ػػػػػن كثػػػػػبَّ ب،ػػػػػَ أف اقتػػػػػااك ػػػػػ

اْلصػػػ  ةَّ ف اني حػػػو ااني غػػػة اانيشػػػ،ر انيقػػػَ َّ اانيَراِػػػُت الِػػػمم ةَّ ااني  ػػػوص 
م جم َات هذا انيرتاث اص ََّ يقػرأ ايػَرسَّ  اْلدب ة املخت فةَّ اغرؽ إل أذن ه ِا

انيػػػػأ أحػػػػُط نفيػػػػه بػػػػُ مػػػػن كػػػػل  ف جذاذاتػػػػهَّيهمػػػػه م هػػػػَُّ ايق ػػػػَه  اي ػػػػتقم مػػػػُ
اك ػػت أنظػػر إل  م ػػه ب،ػػل انيرضػػَُّ   ػػَمُ أزارهَّ اأرى اِػػذاذات ت مػػو جُنػػب. 

ػػػو ُ ف هػػػذا انيػػػرتاث  اتكػػػ َّ اي مػػػو م،هػػػُ  ق ػػػه افكػػػره احيػػػهَّ اتػػػزداد قَمػػػه ِر
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اني غوي انيضخمَّ اتتيع آفُؽ اِػت ،ُبه ني فكػر اني حػويَّ   ػَ ك ػُر اني حػُة اني،ػرب 
مُ نضػػج فكػػػره اذاقػػػه انيتحق قػػيَّ بػػػَأ ف مقُب ػػة نيػػػذ انيكتػػػُبَّ انيقػػَمُء. ا  ػػػَ

ات ػػح ح مػػُ ا ػػوج مػػن ن وصػػهَُّ اتػػريج هػػذه اني  ػػوص ف مظُنػػُ املخت فػػةَّ 
م،ه ف جذاذاته امل  فةَّ اك ػت إل ػج ي مَُْ اانيت،       هُ ام ُقشتهَُّ     هَ 

اقػػػتَّ حػػػّت إذا انتهػػػ  مػػػن تق ػػػ   ػػػَة أبػػػواب مػػػن الرتشػػػُؼَّ  جػػػواره ف كػػػل
مػػػػػػُ كتػػػػػػبَّ ااِػػػػػػتمع بق ػػػػػػب مفتػػػػػػوح إل م ُقشػػػػػػُيت اتوج هػػػػػػُيتَّ  رض   ػػػػػػيّ  ػػػػػػ

انيقػػَ  اممحظػػُيتَّ اقػػُـ ب ػػذؿ جهػػَ جَيػػََّ ف ِػػ  ل انيوفػػُء بػػذه انيتوج هػػُت.
أحب رجب  ثمُف فن تق   انيرتاثَّ اص    ػ  مشػقُته امتُ  ػهَّ ااصػل ني  ػه 
ب هػػػُرهَّ اهػػػو  ػػػُكف   ػػػ  ت ػػػح ح نػػػص الرتشػػػُؼَّ ااملقُب ػػػة بػػػل خمطولُتػػػهَّ 

غمػػػػ  مػػػػن  شػػػػكل مػػػػن ك مُتػػػػهَّ اشػػػػرح مػػػػُأانيتأمػػػػل ف مشػػػػكمتهَّ اضػػػػ م مػػػػُ ا 
شػ،ُر اني،ػرب اأمثػػُلم احكمهػم اأقػوالمَّ اف،ػػل أ  ُراتػهَّ اتػريج مػػُ جػُء بػه مػػن 

مثل ذنيك مع اليت انيقرآن ػةَّ ااْلحُديػث انيػأ اردت بنيػ ص. كمػُ أنػه مل يضػّن 
ػػه انيف  ػػة املت،ػػَد ة. اقػػَ ح ػػل بوقػػت أا جهػػَ ف دراِػػة انيكتػػُبَّ اصػػ ع فهُِر

َكتوراه بػػػػب،م ػػػه هػػػذا   ػػػ  درجػػػ ااْلػػػ   -ت ػَ ك ػػػػ . اقػػػػمرت ة انيشػػػرؼ اْلانيػػػػة انيػػػ
الهػػُبَّ حػػل أق ػػل   ػػ   ػػوض  أشػػف     ػػهَّ اهػػو مػػُ يػػزاؿ فػػّت غػػ ا  -يقػػُؿ 

هػػػػػػذه انيتجربػػػػػػة انيشػػػػػػُقةَّ مػػػػػػع كتػػػػػػُب ضػػػػػػخم كثػػػػػػي املشػػػػػػكمت. انيكػػػػػػن اني ػػػػػػ  
َّ كػػل هػػذه اْلمػػور اال ػػمصَّ االصػػرار   ػػ  ب ػػوغ الػػَؼَّ اانيتفػػُين ف اني،مػػل

ييرت اني ،ب. اأاص ت ُمقػ  انيكتػُب إل شػُلئ اْلمػُف. ااني ػـو ييػ،َين أف 
 ًِ َكتور رجب أقَـ إل  شُؽ انيرتاث اني،ريبَّ فُر ُف هذا انيرتاثَّ هو اني ُ من فِر

 ثمػػُفَّ اكتػػُب مهمػػُ مػػن مكت ت ػػُ اني حويػػة اني،ػػُمرةَّ هػػو كتػػُب ارتشػػُؼ انيضػػربَّ 
نيػَار  ريقػة مػن دار  .ني ا ػة ادقػة ال ػراجف هذه انيط ،ة اَِيَةَّ انيأ تشهَ ب

مػػػل أحمَ ػاني شػػر ف م ػػػرَّ هػػي مكت ػػػة اخلػػػُجيَّ انشػػر مثقػػػف هػػػو اْلِػػتُذ مػػػ
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 .(ٔ)«ج ب اخلُجي...مػحمَ 
ػػا َ  اقػػُؿَ  ال م ػػُص مػػن أف تق ػػ  انيػػرتاث اني،ػػريب »رجػػب  ثمػػُف:  د.  ُ قِّ

ُج إل ص  اأنة     ض م اني صَّ  اانيوقػوؼ   ػ  أمر ني س بني ييَّ بل هو يت
مشػػػُك هَّ ابُصػػػة اني  ػػػوص اني غويػػػة املضػػػطربة اغيهػػػَُّ اتق ػػػ  اني  ػػػوص أقػػػَـ 

 ف تكػػوف نيػػَيهم اْلداات انيكُف ػػة ني ػػَ وؿ ف هػػذاأ   ػػه انيكثػػي مػػن اني ػػُس داف 
َكتور رمضػػػُف   ػػػَ انيتػػػواب:  امل ػػػَاف انيػػػو ر امليػػػُنيكَّ انيػػػذنيك يقػػػوؿ أِػػػتُذن انيػػػ

ف  ػػػػمج اني  ػػػػوص انيقَُيػػػػةَّ انيقػػػػَ ت ػػػػل م ب،ػػػػَ نػػػػو ربػػػػع قػػػػرف مػػػػن انيزمػػػػُفَّ "
اتق قهَُّ انشرهُ أف م،رفة هذا انيفن أمر ل ييتغن   ه كػل مػن  ػُص ن ػُ مػن 
هػػػػذه اني  ػػػػوص انيقَُيػػػػةَّ ف بػػػػث أا دراِػػػػة أا نشػػػػرَّ اقػػػػَُيُ قػػػػُنيوا: ل ي،ػػػػرؼ 

: ل ي،ػػػػرؼ انيشػػػوؾ إل مػػػن َيػػػوض هػػػػذا (ٕ)َّ اأن أقػػػوؿ"انيشػػػوؽ إل مػػػن يكُبػػػَه
 وص. انيقػَ زػن ب،ػ  أد  ػُء اني، ػم أف تق ػ  امل َاف اني ،ب م َاف تق   اني 

اني  وص انشرهُ  مل هػل ِػهلَّ اكػُف نيكثػرة انيػَ مء   ػ  هػذا انيفػن أثػر ف 
حكمهػػػػم هػػػػذاَّ امػػػػُ درى هػػػػؤلء أف ا قػػػػ  اْلمػػػػل قػػػػَ يقضػػػػي ني  ػػػػة كُم ػػػػة ف 
ت ػػح ح ك مػػةَّ اا إقُمػػة   ػػُرة أا تػػريج ب ػػت مػػن انيشػػ،رَّ أا اني حػػث  ػػن   ػػم 

. انيكػػل هػػػذا  قػػَت اني،ػػـز   ػػػ  أف (ٖ)اجم اانيط قػػُتمػػن اْل ػػمـ ف كتػػب انيػػػرت 
ػُنية موضػو هُ:  َكتوراه ف اني غػػويت بِر انيفكػػر اني غػوي   ػػَ "أتقػَـ ني  ػل درجػػة انيػ

َّ اقَ "ارتشُؼ انيضرب"مع تق   كتُب  "يب ح ُف ف ضوء   م اني غة اْلَيثأ
ِػ ُب أاجزهػػُ ف مػػُ ي ػي: أال: مػػُ اجَتػػه أدف،ػن إل ا ت ػػُر هػذا املوضػػوع  ػػَة 

                               
مة  َّرجب  ثمُف تق   د. َّارتشُؼ انيضرب -(ٔ) َّ  . ٗ-ٖ/ٔ: املشرؼمق
  َّ اني َس ت م َذُه د. رجب  ثمُف.َّ أيًضُرمضُف   َ انيتوااب انيقُِئُل ه ُ هو د. -(ٕ)
  .ٗ-ُٖف   َ انيتوااب. انظر ف: م ُهج تق   انيرتاث: رمض إل ه ُ يَ َتِهي كمـُ د. -(ٖ)
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َكتور م ػػطف  اني مػػُس ح ػػث جػػُءت هػػذه  ف نشػػرة ِػػُبقة ني كتػػُب قػػُـ بػػُ انيػػ
ااْل طػػػػُء ااْلاهػػػػُـ انيػػػػأ ل ح ػػػػر لػػػػُ ءػػػػُ ج، ػػػػت  اني شػػػػرة م  ئػػػػة بنيت ػػػػح فُت

انيكتػُب ل ييػتفُد م ػه كثػيا ابُصػة كتػُب مثػل هػذا جػع ف ػه أبػو ح ػُف انيكثػي 
ني ػه...  ُميػُ: من انيرتاث اني حوي امػُ مػن بحػث ف اني غػة إل اهػو ف حُجػة إ

َكتور رمضػػُف   ػػَ انيتػػواب مػػن رغ ػػة م حػػة ف إ ػػُدة  مػػُ اجَتػػه   ػػَ أِػػتُذي انيػػ
َكتور م ػػطف  اني مػػُسأإ ػػراج هػػذا انيكتػػُب ب،ػػَ أف قػػرأ اني شػػرة انيػػأ    رجهػػُ انيػػ

اف هػػُ مػػُ ف هػػُ مػػن اْل طػػُء ااْلاهػػُـ ااخل ػػم ا ػػَـ ضػػ م انيػػ ص اتػػريج مػػُ ف ػػه 
ة أا ج ػػػػػػة إل اقػػػػػػَ م ئػػػػػػت اغػػػػػػي ذنيػػػػػػك ءػػػػػػُ ج،ػػػػػػل انيػػػػػػ ص ل يؤ ػػػػػػذ م ػػػػػػه   ػػػػػػُر 

بنيت ػػػح فُت اانيتحريفػػػُت.... اييػػػ،َين ف  ُمتػػػة كممػػػي ه ػػػُ أف أتقػػػَـ بػػػوافر 
َكتور رمضػػُف   ػػَ انيتػػواب أِػػتُذ اني، ػػـو  انيشػػكر ا ظػػ م المت ػػُف إل اْلِػػتُذ انيػػ
اني غوية بداب  ل مشػس ااني،م ػَ انييػُب  ني ك  ػة انيػذي أشػرؼ   ػ  هػذا اني،مػل 

امُ كُف نيه أف َيرج اييتوي     ِوقه إل بفضػل انيضخم اتول ر ُيته ب فيهَّ 
  توج هُتػػه اصػػ ه   ػػ  اني، ػػم ف ػػم يكػػن يضػػن ب  ػػحَّ ال ي خػػل جبهػػََّ بػػل  ػػُى
كثيا م،ي ف تقو  اني ص اضػ طه امراج،تػه ك مػة ك مػة فجػزاه للا  ػيا   ػ  مػُ 

 َّ  . (ٔ)«ـ ني ،رب ة ااْلفُظ    هُ من يَ اني،ُبثلق
إّف املػػػ هج انيػػػذي ات ، ػػػُه ه ػػػُ هػػػو مػػػ هج »د. رجػػػب  ثمػػػُف أيًضػػػُ:  اقػػػُؿَ 

صونيه اقوا َه جهػرة مػن اني، مػُء مػ هم اْلِػتُذ أصُـر ف تق   اني  وص اضع 
َكتور رمضػػُف    ػػَ انييػػمـ هػػُراف ف كتُبػػه تق ػػ  اني  ػػوص انشػػرهُ اأِػػتُذن انيػػ
   ػػػَ انيتػػػواب ف كتُبػػػه م ػػػُهج تق ػػػ  انيػػػرتاث بػػػل انيقػػػَام  اا ػػػَثل اهػػػو مػػػ هج

ريب مػع بػذؿ أق ػ  جهػَ ف   وص بملراج،ة     كتب انيرتاث اني،ػيقف أمُـ اني
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اانيوصوؿ به إل درجة اني واب انيػذي يرضػ    ػه مؤنيفػه ابُصػة إذا   ض م اني ص
كُف اني ص ن ُ نيغوي فإنه يتط ب مراج،ػة امل،ػُجم اكتػب اني غػة اغػي ذنيػك حػّت 

ُج إل حػضػ م مػُ يػ -ٔ ييتق م انيػ ص. اتتضػح م،ػُمل املػ هج ف اني قػُط انيتُني ػة: ت
 مت ،ة.ػ  انيقوا ػػَ الممئ ػػة انيػػػػػػة اأنة افػضػػ م مػػن اْلنيفػػُظ مػػع تريػػر انيػػ ص بَقػػ

 شرح انيك مُت امل همة ف اني ص مع الشُرة إل م ُدرن ف هػذا انيشػرح... -ٕ
مراج،ػػػة انيػػػ ص   ػػػ  امل ػػػُدر اْلصػػػ  ة مػػػن كتػػػب انيػػػرتاث اامل،ػػػُجم اني غويػػػة  -ٔٔ

 .(ٔ)«ني وصوؿ بني ص إل اني واب
 تق ػ ِ  ف إ ػُدةِ  َّاا ك ػيً ًَ ْهػجُ  ؿَ ذَ بَػأفا )د. رجب  ثمُف( قَ  َب فيال رَ 

ِم ػػػُهَّ  ( ةِ اني ػػػرف ا   ػػػوصِ )اني   تق ػػػِ  ف  هُ أ طػػػُءَ  أفا  َُ شػػػهَ يَ  عَ انيواقِػػػ نا ِكػػػ؛ انيَ انيكتػػػُبِ 
 كتُبػػةِ   ف مرح ػػةِ  -هػػُ اقتَ  هُ  ػػن أناػػ ئُ   ِػػَّ تُ حةً حًةَّ اصػػريًة ااِضػػكثػػيًة فُِضػػ تْ كُنَػػ
َكت لراحػػةِ أُ    ػػ  مػػُ  هُ ل ،تُػػ تْ  َ مَ ؛ فُشػػتَ اني ػػرؼِ  مِ ْ ػػُ ف  ِ ػً  هػػقِ فَ  نْ ُكػػم يَ ػنيػػ -وراه انيػػ
  .فِ ائِ انيزا   ُءِ دِّ ِل بِ  هَ  َ شْ أَ  َّهِ فِ شرِ مُ  اشهُدةَ  َّ ِ قِّ ا َ  ك مُتِ  رَ زهَ أَ 

َُ أفا انيتحق ػَ  انيثػُيَن ف )اني   ػوِص اني ػرف اِة(َّ  وازَنِة بَل انيتحق َقػلِ مُ ػِ ُنيفَ   ػ جَِ
ف كثٍي ِمَن اْل طػُِءَّ اف انيثػُين ِمػن اْل طػُِء مػُ نيَػ َس  َّانيتحق َ  اْلااؿَ  قَ َااَف َ 

ِ َم ِم هُ انيتحق ُ  انيثُين. َِ  ف اْلااِؿَّ كمُ أفا ف اْلااِؿ أ طًُءَّ 
ػػِ َّ اُمشػػرِِفِهَّ  مػػِة اَ قِّ َّ َا الِػػِت كُِرَّ مػػُ ف ُمق ػػَت ِكُرَّ َأَشػػ ِمػػن اِمػػن ه ػػُ أَِ

 ِ  ِِ  انيَقْيَوِة:  ٍةَّ ُكلا  َ  ُراٍت قُ
 «.  نشرة ِق مةَّ م  ئة بنييقم اانيتحريف اانيت ح ف» -
أف املط و ػػػػػة أِػػػػػُءت إل اجػػػػػه انيػػػػػ ص إِػػػػػُءة بنيغػػػػػةَّ ار ػػػػػُ تفوقػػػػػت    هػػػػػُ » -

 «. املخطولُت ف انيض م االتقُف
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مل ي ذؿ ف ه نشره جهَا ي    ب ُح هَّ بل محه بنيتحريفُت اانيت ح فُتَّ » -
 «.  ُؾاانيت،  قُت املض  ة ه ُ اه

اتق   اني  وص أقَـ    ه انيكثي من اني ُس داف أف تكوف نيػَيهم اْلداات » -
 «. انيكُف ة ني َ وؿ ف هذا امل َاف انيو ر امليُنيك

انيقػػػػػَ زػػػػػن ب،ػػػػػ  أد  ػػػػػُء اني، ػػػػػم أف تق ػػػػػ  اني  ػػػػػوص انشػػػػػرهُ  مػػػػػل هػػػػػل » -
 «. ِهل

 «. اكُف نيكثرة انيَ مء     هذا انيفن أثر ف حكمهم هذا» -
َكتور م ػطف  اني مػُس ح ػث مُ اجَته » - ف نشػرة ِػُبقة ني كتػُب قػُـ بػُ انيػ

جُءت هذه اني شرة م  ئة بنيت ػح فُت ااْل طػُء ااْلاهػُـ انيػأ ل ح ػر لػُ ءػُ 
 «. ج، ت انيكتُب ل ييتفُد م ه كثيا

َكتور م ػطف  اني مػُس اف هػُ مػُ ف هػُ مػن » - ب،َ أف قرأ اني شرة انيأ أ رجهػُ انيػ
 َـ ض م اني ص اتريج مُ ف ه اغػي ذنيػك ءػُ ج،ػل اْل طُء ااْلاهُـ ااخل م ا 

 «.اني ص ل يؤ ذ م ه   ُرة أا ج ة إل اقَ م ئت بنيت ح فُت اانيتحريفُت
هم إل  (؛ ف ػػػأيت ب،ُضػػػامليػػػراؽُ  انيتحق ػػػ ُ ) :ةِ ورَ اني  ػػػ هِ هػػػذِ  أمث ػػػةِ  حِ قػػػ َ ن أَ اِمػػػ 
ػػَّ ارُ مػػُ ف ػػهِ  ؽُ يػػرِ َّ ف َ ن ق ػػلُ ِمػػ قِّػػ َ قػػَ حُ  كتػػُبٍ   مَ وهِ ؛ ني ُػػه ػػُ اه ػػُؾَ  َّأشػػ ُءَ  ُ زادَ  ا
ٍَ  بشيءٍ  جُءَ  هُ أنا  انيقُرئَ   . انيقَ ِ      انيتحق  ِ  عْ  ِ طا م يَ ػني هُ َّ اأنا جَي

ََ   َ قِّػػ َ ا) ََ أف تَِػػ اانيغريػػبُ  ػػا َ ) أ طػػُءَ  لُ  ُقػػيَ  (اَِيػػ  ْلػػرؼِ بِ  (َّانيقػػَ ِ   ِ قِّ
 َِ َّ  لَ فضػػػوحِ ن املِمػػػ كوفُ ِػػػ َ  ذنيكَ بِػػػ هُ ،ػػػي أناػػػَّ اهػػػو ل يَ انيواحػػػَةِ  ْلركػػػةِ َّ ابِ انيواحػػػ

 . مٌ  ِ اَ  هُ ،َ تػَ رْ مَ  ي أفا رِ َْ َّ اهو ل يَ لَ مِ اانييا  ثا انيغَ  عُ مَ َّ َيَ  لٍ نيَ  بِ ُلِ حَ كَ 
)ُمماَ   َ انيقُدر  طػُ(َّ  (: تق  ُ امليراؽِ  انيتحق  ِ     ) اْلمث ةِ  بُ قرَ اأَ 

 دارُ  هُ تْ رَ َشػَّ انيػذي نَ مُنيكٍ  (َّ لبنِ يه لِ انيتا  )شرحُ  َ(َّ نيكتُبِ انيي ِّ  ا)لُرؽ فتحيّ 
 ـ. ٕٔٓٓ َّ ِ ةَ  ياتَ بَّ ( م اةِ اني،ِ  بِ تُ نيكُ ا)
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مػػةِ مُ )ف  قػػُفِ قِّ ا َ  تَ كُ ْيػػأف يَ  اانيغريػػبُ  َّ  ةٍ إشػػُرَ  أيِّ  رِ ْكػػ ػػن ذِ  (َّانيتحق ػػ ِ  ق
َ(َّ )د.   ػػػَ انيػػػرين انييػػػ ِّ   ػػػن تق ػػػ َ َّ أَ هِ نفِيػػػ  كتػػػُبِ نيِ  َّاْلصػػػ لِ  إل انيتحق ػػػ ِ 

 ـ. ٜٜٓٔ َّ ِ ةَ ةِ  زَ جِ ػَّ بني(رٍ جَ هَ )داُر  هُ تْ رَ شَ املختوف(َّ انيذي نَ  ُمماَ بَايّ  ا)د.
َُ  انيتحق ػػ ُ  ئَ  ِ تَ مْ ػأف يَػػ ن ذنيػػكَ ِمػػ بُ غػػرَ ااْلَ   َّانيقػػَ ِ  انيتحق ػػ ِ  ب طػػُءِ  اَِيػػ
َِ  بْلػػرؼِ   َّ حػػّتا لِ  اػػاني ا  قًػػُ بػػلَ رْ فػَ  - ًػػُ غُنيِ  - َُ َّ فػػم تَِػػانيواحػػَةِ  َّ ابْلركػػةِ انيواحػػ

 ؟! قةٌ طُبِ تَ مُ  َّ فهيَ انيتط  ،ُتِ ف 
(َّ وِ ْحػف اني ا  وؿُ ُصػ)اْلُ  )ُمماػَ  ثمػُف( نيكتػُبِ  تق  ُ  ثُؿِ ن هذا املمِ  أُ ِوَ اأَ 
 ـ. ٜٕٓٓ َّ ِ ةَ ةِ َّ بنيقُهرَ (ةُ انيَي  ا  ةُ انيثقُف ا  املكت ةُ ) هُ تْ رَ شَ انيذي نَ 
َُ  م هذا انيتحق ػ ُ  َ  َْ قَ نيَ   ػن أَ  َّاْلصػ لِ  إل انيتحق ػ ِ  ةٍ إشػُرَ  ن أيِّ ِمػ اَِيػ
َِ  تق  َ  ِا ) هُ تْ رَ َشػ(َّ انيػذي نَ انيفت ػيِّ  يلِ اْلُ  )د.    ػُنيةِ  يػةُ مؤ  َّ ِػ ةَ َّ ب ػياتَ (انيِر

اْهػػػُؿ جُ م أيَْ ػنيػػػ هُ قَ قِّ حَ ػُمػػػ نا ِكػػػـ؛ انيَ ٜ٘ٛٔ  َّ حػػػّتا انيقػػػَ ِ  ن انيتحق ػػػ ِ ِمػػػ ذِ ْيػػػف اني ا  ًََّ
ػػػ َّن اْل طػػػُءِ هػػػُ ِمػػػاغيُ  َّانيتط  ،ػػػُتُ   ف ذنيػػػكَ  ي أفا ،ِػػػَّ اهػػػو ل يَ قهُ كمػػػُ هػػػيَ رَ َِ

 .هِ مرِ أَ  افتضُحَ 
َّ  قػػػُؿَ   ػػػَ  ثمػػػُف( ف مق قم ػػػُ بلِػػػت،ُنة بن ِػػػ حُنه »: هِ تق ِقػػػ مػػػةِ )ُمما

انيرجػػػػوع إل نيػػػػخة  ط ػػػػة  -ٔف تق ق ػػػػُ ني كتػػػػُب:  (ٔ)ات،ػػػػُل بنيق ػػػػُـ بنيتػػػػُم
ػػػم  ػػػَد  ٕٖٙني كتػػػُب اهػػػي مػػػن اخلزانػػػة اني،ُمػػػة بنيػػػربط اتقػػػع ف  ارقػػػةَّ امتِو

( ِػػػطرًاَّ اهػػػػي نيػػػػخة ج ػػػَةَّ ُكت ػػػػت بق ػػػػم نيػػػػخي ٖٔاْلِػػػطر ف كػػػػل ارقػػػػة )
 ل انيقػػػػػػرف انييػػػػػػُبعَّ ا  ػػػػػػ  حواشػػػػػػ هُ ب،ػػػػػػ  انيت ػػػػػػح حُتنفػػػػػػ سَّ قػػػػػػَ ت،ػػػػػػود إ

مطُبقػة نػص انيكتػُب  -ٕاانيت،  قُت انيأ أفُدت ُ كثػيا ف تق ق ػُ لػذا انيكتػُب. 
الهتمُـ بض م اني ص اتقوُيهَّ ااضع  ممُت انيرتق م  -ٖمرتل مطُبقة دق قة. 

                               
 كاِة!لا انيرِّ رك كٌة كُ  «بنيق ُـ بنيتُم ...قم ُ»  ُرُة  -(ٔ)
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قػػػَ امل ُِػػػ ة... هػػػذا هػػػو جهػػػَ املقػػػلَّ اإين أِػػػأؿ للا ِػػػ حُنه ات،ػػػُل أف أكػػػوف 
 .(ٔ)«ُافقت ف إ راج هذا انيكتُبَّ انيأؿ للا ت،ُل اني فع به...

ػػػػ مػػػػعَ  َّني مػػػػةٌ أَ  ةٌ  اػػػػقِ  َُّش( اػػػػ)انيكُ  كتػػػػُبِ   تحق ػػػػ ِ انيِ   ػػػػا َ اهػػػػُ اَ َّ رَ قُتِ رِ انييا   ُ قِّ
مػػةِ  َّ فقػػُؿَ (اـد. ريض اخلػػوا )  كتػػُبِ نيِ  اْلصػػ لُ  َّ اقػػع إم كتػػُب »: هِ تق ِقػػ ف مق

ِػػ ة  (ٕ)نيفػػَاء املػػؤرخ إامُ  ػػل بػػن   ػػي املتػػوفُش ف اني حػػو ااني ػػرؼ ْليب اانيك اػػ
ُتذة كمػػُ ارد ف املقَمػػة اهػػم: بتحق ػػ  ة ػػة متم ػػزة مػػن اْلِػػ هػػػَّ مط و ػػًُ ٕٖٚ

 اني،زيػػز مطػػر.   ػػَ د. إبػػراه م انييػػ َ امراج،ػػة أ.  ػػي انيك  يػػيَّ اد. صػػ ي  د.
ـَّ ٜٗٛٔته ػػػت مػػػن دراِػػػته اتق قػػػه  ػػػُـ اهػػػذا انيكتػػػُب ف اْلصػػػل خمطػػػوط ان

َكتوراةان ػػػػػػت بػػػػػػه درجػػػػػػ  اذنيػػػػػػك مػػػػػػن جُم،ػػػػػػة "انيشػػػػػػرؼ اْلال"بتقػػػػػػَير  (ٖ)ة انيػػػػػػ
َكتور لػػػُهر يػػػودة   حفظػػػه للاَّ انوقشػػػت -الِػػػك َريةَّ إبشػػػراؼ اْلِػػػتُذ انيػػػ

ػػُنية مػػن ق ػػل اْلِػػتُذ   ػػَ  َكتور   ػػَه انييػػانيِر مـ هػػُراف يريػػه للا. ااْلِػػتُذ انيػػ
َا أَ  -انيراجحػي  اني خ ػػة اق ػػت ني فيػي حػل قػػرأت اني، ػواف: ني،ػل  -للا ف  مػره  مػ

 قػػَ  ثػػرت   ػػ  نيػػخة أ ػػرى غػػي اني يػػخة انيوح ػػَة انيػػأ ا تمػػَت    هػػَُّ ت ػػك
انيأ  ثرت    هُ ف دار انيكتب امل ريةَّ ءُ دف،هُ إل تق قه مرة  ن ةَّ اأنيف ت 
ب،َ املقُرنة أف هػذه اني خ ػة قػَ ا تمػَت   ػ  اني يػخة نفيػهَُّ اقُمػت بنييػطو 

ُنيأ ب،جرهػُ اجبرهػُ افػ   طػة ُمكمػة ح مظ ػمَّ فأتػت   ػ    كػت ب  ػلٍ     ِر
ػُنية اني، م ػة داف اازعٍ  مػن ديػن أا   ػ َّ اقػَ بّ  ػت اني خ ػة ف املقَمػػة  أركػُف انيِر

ي: ػو التػػػػػػػ  اني حػػػػم   ػػػػػَ تػػػػل قػػػػع اني،مػوزيػػػت أف تػػػػػز مػهَُّ فػ ػػػَ مػػػػػل ااحػػػػدار ك

                               
مة انيتحق  : اْلصو  -(ٔ) َّ  .ٖ٘/ٔؿ ف اني حوَّ تق   ُمماَ  ثمُفَّ مق
(َّ بْلنيفِ َّ ااني وابُ كذا ف املط وعِ  -(ٕ)  .َّ ل بني ُءِ : )املتوَّفا
َكتوراه(َّ بلُءِ َّ ااني وابُ كذا ف املط وعِ  -(ٖ)  .َّ ل بنيتُءِ : )اني
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َكتور   ػػػي انيك  يػػػي بكتُبػػػة ترجػػػة ني مؤنيػػػفَّ ان ػػػذة  ػػػن انيكتػػػُبَّ  -ٔ قػػػُـ انيػػػ
ملخطولػػػة مػػػن أالػػػػُ إل نُيػػػة انيقيػػػم اْلاؿ مػػػػن أف،ػػػُؿ املقُربػػػةَّ اصػػػػ ع احقػػػ  ا
َكتور صػػػ ي  -ٕاخلػػػُص بػػػذا انيقيػػػمَّ شػػػواهَ اموضػػػو ُت.  انيفهػػػرس اقػػػُـ انيػػػ

إبػػػػراه م انييػػػػ َ ب يػػػػذ املخطولػػػػة كُم ػػػػةَّ اتق ػػػػ  اِػػػػزء انيػػػػذي ي ػػػػَأ مػػػػن أف،ػػػػُؿ 
قيػػمل  نيػػق ُ بػػل انياملقُربػػةَّ إل آ رهػػَُّ اصػػ ع انيفهػػرس اخلػػُص بػػذا انيقيػػمَّ ا 

َكتور   ػػػػػػَ اني،زيػػػػػػز مطػػػػػػر  راج،ػػػػػػة انيتحق ػػػػػػ   -ٖكمػػػػػػُ قػػػػػػُنيوا.  قػػػػػػُـ اْلِػػػػػػتُذ انيػػػػػػ
اانيفهػػُرس. اانيػػذي اصػػ ت إني ػػه ب،ػػَ الم ػػي   ػػ   م هػػمَّ امقُرنتػػه ب ػػ ،ي ف 

ػػُنية هػػو أف َّ اِم ػػع مشػػرتؾ ف هػػذه اِرُيػػةَّ ْلف أدنيػػة انييػػرقة تطػػولم ج ،ػػًُ  انيِر
مَي ة ػي جريػػػَة انيػػػػفػػػ زةً ػػػػػوجػػة مػػػػػدنيذه اْلػػػػػرت هػػػػػشػَ نػػػػػؽ أ  ػػػُقهم ك هػػػمَّ اقاتطػػػوِّ 

إل دار اصػَ  ةً  َ ـ   تقػَمت بػُ مف اػٜٜٙٔ -هػػ ُٙٔٗٔـ ػراث(  ػم ح  انيت)
و ة انييرقُت اني، م ةَّ مرفقًُ  م،هُ َّنُذج  ف انيريضَّ انيأ  زمت     إنشُء مِو

َكتوراهَّ اصػػػورة مػػػن انيكتػػػُب املط ػػػوع ف قطػػػرَّ  م ػػػورةَّ ػػػُنية انيػػػ انيػػػخة مػػػن ِر
طوط انيك ُشَّ اب،َ  رض هذه اْلدنية   ػ  أرب،ػة ُمكمػلَّ فػُزت اصورة من خم

 .(ٔ)«بُِئزة انيثُن ةَّ اارَيت أف أنشرهُ فُ ت رهتُ     اني حو اليت...
هػو  (اـد. ريض اخلػوا ) إني ػهِ  رْ ِشػم يُ ػُش(َّ نيػ اػ)انيكُ  كتػُبِ نيِ  رُ آ َ  تق  ٌ  ةَ ما ػاثَ  
 إل تق ػػػ ِ ُيِشػػػْر م ػنيػػػ (مػػػ اؾ د. جػػػودة) أفا  . اانيغريػػػبُ (د. جػػػودة مػػػ اؾ) تق ػػػ ُ 

َّ  ؛ فقػػػَ قػػػُؿَ (اـريض اخلػػػوا  د.) ااْلػػػ   أف هػػػذا اني،مػػػل انيػػػذي »: هِ مػػػة تق ِقػػػف مق
ُنيتػػػي مػزء انيثُنػػػُف اِػي كػه ني  ُحث اني،ربػػَِّمػػأق ْت ػرُفَػػي شَ ػرَّ انيتػػي ني مُجيت ػػن ِر

ـو ػػػػػػػمرحػو انيػػػػػػػػر؛ اهػػػػػػػي م ػوية فػػػػػػُت اني غػػػػػػػػػػػػمـ انيَراِػػػػػػػػن أ ػػػػػػػػم مػػػػػػػراؼ   ػػػػػػػػػإبش
َكتور رمضػػػػُف   ػػػػَ انيتػػػػواب اني،م ػػػػَ انييػػػػُب  لداب  ػػػػل شػػػػػتػػػػػػػػاْلِ مسَّ ػُذ انيػػػػ

                               
َّ  َّاـد. ريض اخلوا تق    َُّش ا انيكُ  -(ٔ)  .ٙٚ-٘ٚ/ٔمة انيتحق  : مق
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ن ػهُ   مُف مػػػشػه ف ذريته اتمم ذهَّ انيقَ نقػُرؾ نيػُتهَّ ابػج  ك ه للا في حػأِ
َكتػة؛ اْلِتػأ مـ اني غ هُ ػ ػػ  لداب بػَ انييُبػػُدة اني،م ػػم   ػحمَ إبراه ػور مػػُذ اني

َكتور ُممود ُم َّ- ه للاػظػحف - مَ انيط ُحي انيط ب انيذكرَّ ػااملرحـو اْلِتُذ اني
َُِّدهَُّ كمػػػػُ قػػػػُؿ هػػػػو  ػػػػن  َ  م هػػػػُ ال أ ػػػػ َّ َأ ُػػػػ اصػػػػُحب اْليدي انيكثػػػػية   ػػػػيا
شػػػػ خهَّ فريػػػػة للا    ػػػػه. انيقػػػػَ حُنػػػػت م انيفرصػػػػةَّ فوقفػػػػت مػػػػرًة أ ػػػػرى   ػػػػ  

َِّمػه إل املك ت ػة اني،رب ػة ف ثػوب جَيػَ؛ انيكتُبَّ فأ َت مراج،تػه ات ق حػه؛ ْلق
فػػزْدُت متػْ َػػػه ضػػ طًُ اتق ًقػػػَُّ اأضػػفت إل هوامشػػػه هػػوامش ت ِّػػػي انيػػ ص اتشػػػرح 

 .(ٔ)«غُمضه
ػ (اـد. ريض اخلػوا ) تق ػ َ  أفا  حٌ اااِضػ  َِ ؛ (د. جػودة مػػ اؾ) تق ػ َ   َ  َ قػَ 
 ـ. ٜٜٚٔ ِ ةَ  ـَّ اانيثُين كُفَ ٜٗٛٔ ِ ةَ  كُفَ   ؿُ فُْلاا 

ػػػػػ ؾَ َرِ أف نُػػػػػ نُ ِكػػػػػاُيُ   إل تق ػػػػػ ِ  الشػػػػػُرةَ  (اـد. ريض اخلػػػػػوا ) إغفػػػػػُؿِ  بَ  َ َِ
ف   هِ تق ِقػػػ رِ ْشػػػإل نَ  رْ  ػػػُدِ م يُ ػنيػػػ (د. جػػػودة مػػػ اؾ) َّ اهػػػو أفا (جػػػودة مػػػ اؾ د.)

ػػ َُ  ،َ يػػتَ يُ  ؛ انيػػذنيكَ كتػػُبٍ   َّهُ بُ غرِ ِػػتَ انيػػذي أَ  ؛ انيكػػنا    ػػهِ  (اـد. ريض اخلػػوا ) معُ الِّ
هَُّ نفِيػػػ  ػػػرَ ف مِ  َِّػػػ ةً  ةَ رَ ْشػػػ َ  مثَ ،ػػػَ ثَػػػب َّانيكتػػػُبِ  تق ػػػ ُ  ،ػػػُدَ أف يُ  هُ  ُ ،جِ ِػػػتَ اأَ 

 إل انيتحق ػػػ ِ  شػػػُرُ هَُّ ال يُ نفِيػػػ (انيوح ػػػَةِ  املخطولػػػةِ  يػػػخةِ اني   )  ػػػ   مػػػُدِ بل تِ 
ٍَ َّ ال مِ ن قريبٍ َّ ل مِ ؿِ اْلاا   .ن ب، 

ػػا َ  لَ غَفػػاقػػَ أَ   َّؿِ اْلاا  إل انيتحق ػػػ ِ  الشػػُرةَ  (د. جػػودة مػػ اؾ)انيثػػػُين   ُ قِّ
ن ِمػػػ انيثُن ػػػةِ  ن انيط ،ػػػةِ ِمػػػ يػػػخةٌ نُ  الفَ  يا ََ يَػػػ َُّ ابػػػلَ مط وً ػػػ بَ انيكتػػػُ جَ  ػػػرَ أَ  حػػػلَ 
ن و ِمػػػػ ُػػػػتَ  ـَّ اهػػػػيَ ٕ٘ٓٓ ِػػػػ ةَ  ةِ َّ بنيقػػػػُهرَ (الدابِ ) ُ مكت ػػػػةُ هَ تػْ رَ ََ ْصػػػػَّ أَ هِ تق ِقػػػػ
 ابػػػلَ  ؛ذنيػػػكَ  ق ػػػلَ  َّف كتػػػُبٍ  َُّمط وً ػػػ رَ َهػػػزَ  انيػػػذيَّ ؿِ اْلاا  إل انيتحق ػػػ ِ  ةِ الشػػػُرَ 

                               
َّ ُش ا انيكُ  -(ٔ)  .ٙ-٘مة انيتحق  : َّ تق   د. جودة م اؾَّ مق
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َّ (ةُ اني، ػػػريا  املكت ػػػةُ )ُ هَ تػْ رَ ََ ْصػػػَّ أَ (اـد. ريض اخلػػػوا ) ن تق ػػػ ِ ِمػػػ يػػػخةٌ نُ  الفَ  يا ََ يَػػػ
 ـ.ٕٗٓٓ ص َاَّ ِ ةَ  - ب ياتَ 

َّ انيػو ب،ػ ٍ  إلب،ِضػِهمُ  ةِ ن إشػُرَ ِمػ انيتحق قػُفِ  وَ  ُػأف َيَ  اني،ج بُ  فُنيغريبُ 
 ؟!مُ هُ مِ  ةِ رَ  ِّ أَ املتَ  ،ُتِ  َ انيطا ف 

ػػػرااُؽ ِكتُبػػػَة  ِر )انيتحق ػػػِ  امليػػػراِؽ(َّ يَػَتَج اػػػاثَػػػماَة صػػػورٌة ِمػػػن ُصػػػوَ  ُب ف هػػػُ انيي 
ثػػػَل: ًل ِم هػػػُ   ػػػُرًة ُأ ػػػرىَّ مِ ََ  ػػػواِفَّ اَيكتُ ػػػوَف بَػػػك مػػػِة )تق ػػػ (   ػػػ  صػػػفحِة اني،ُ 

ػػػػُه(؛  َ  َِ ػػػػ َ ْشػػػػ)  اػػػػَ     ػػػػِه اَاَضػػػػَع حواِشػػػػَ ُه افهُِر ػػػػُِمِهم بنييا ٌة ِح  َػػػػ ِة. اهػػػػيَ قَ رِ َة اهتِّ
ُ ِمػػػنَ  ل ػػػَؽ ِػػػ َػتَ انيواقػػػِع شػػػ ًئُ؛ ْلفا انييػػػُرِ  تُػغَػػػيِّ ِْ ػػػِ  اْلصػػػ ِل(َّ ِم )ا َ َج اُب كتُبػػػَة ا قِّ

 ػػػواِف؛ فػػػَ ُظن  انيقػػػُرُئ انيػػػذي ل يَػَتَحقاػػػُ َّ أفا هػػػِذِه اني، ػػػُرََة ُمراِدفػػػٌة   ػػػ  صػػػفحِة اني،ُ 
 . َميتورةً ُة قَ رِ كوُف انييا ني تحق ِ ؛ فتَ 
 ََ ـُ؛ (َّصػػ لِ اْلَ  )انيتحق ػػ ِ  ذُ َيػػنُ  َُ َفػػ ػْ َّ تػَ ُ ُقػػودٍ َّ أا ٍَ ْقػػ َ  اب،ػػ َِ َ،ػػ  رُ ِشػػتَ  ػْ اتػَ  اتَػ ػْ

ٌَ   لٌ جِ  أُ شَ  ْ (َّ ف ػَ امليراؽِ  )انيتحق  ِ  ذُ يَ نُ  َّ ال فَػػْرَؽ اِرُيػةِ  بت ػكَ  نيهُ  مَ  ْ َّ ل  ِ جَي
َا  ُه بػَل ل ،ػٍة أصػ  ٍةَّ ال ،ػٍة َدِ  اػٍةَّ بػل إفا اني ََ ُه أَفَضػُل؛ بِ  ِ ِ   ََ ُِؿ ِب َجػ َ َيػ اػَة ِ  ػ

َّ اجَ ال راِج انيط ُ ِ    تِِه.دَ وْ يِّ
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ُلُ وُ األُالفصلُ 
ُُُيرُ التحُرُاءُ أخط

ُ
ػػػُاؼبزيػػػ ُ ُالفعػػػ ُ ُمصػػػ رُ ُ:التحريػػػرُ  ػػػ):ُقػػػ ؿُ (،ُيُ رُ رُ )ح  ُ:،ُدبعػػػى(الشػػػ  ُ ُرتُ رُ ح 
:ُُ.( ص ػ لُ خُ )ُ(،ُأي:ارُ ح ػُوُ ت ػلُْعُ جُ )ُ)خ ل ْصت و (،ُأب فُْ ُانػ  ُرػ رس  اغبػ  ُاالػرا ُ ُ»قػ ؿ 

م ُالعيبُاالن قص.ُيق ؿُاؼبض عفُلوُأصالف:ُر ألّاؿُم ُخ لفُالع بود يّةُان ر ئُ
ُ.(ٔ)«ىوُح رٌُّنّيّ  ُاغب ر ار يّةُااغب ػرّيّة.ُايق ؿُط ٌّيُح رٌّ:ُالُرْم ُريو...

ُالػػػػػنُ  ،صُّ رتحريػػػػػر  ُِ ي عػػػػػ  ُُ،ُم ػػػػػ ال  ػػػػػ ُ ت ػػػػػو ُ)خُ ت نػُ ُ ،ُ هُ ااالشػػػػػت بُ ُ،اػبطػػػػػ ُ ُ ل ص ػػػػػ (ُم 
،ُأي:ُزبليص ػػ ػػػُافُ دُ ُ،الصػػوابُ ُت نػػةُ كُ ن ُُنهػػ وُاذلػػ ُ مُ ُوُ االػػزةدة ،ُاالػػنقص  .ُواهُ مػػ ُ  

ُُ.(ٕ)«اربريرُالكت ب:ُإق مة ُح راروُاإصالح ُالس ق ط:ُ» ُالعّيُ ُج  ُ 
ْعل و ُق ئ م   (ُ:اإق مة ُالش   ُدبعى:ُ)ج  ْعل ػو ُص ػوا(  .ُجػ   ُم ست ق يم  (،ُأي:ُ)ج 

ُ: ـ ُدبعى» ُاللس ف  ُالش  ُاقػ و ْمتوُر ق  ،ُقػ ؿ:ُااالْ ػت ق مةُاعتػ اؿُق ـُاْ ػتُ أ ق ْمت 
ُ.(ٖ)«  ُااْ ت واؤهالش

ل ػػػػ ُ ُا ،ُرقػػػػ ؿُ ُ ُ ػالصولػػػػُت ك  ُأ صػػػػ  ُاالشػػػػت ق ؽ  (،ُانػ ػػػػّي   :ُعلػػػػرُ)ربريػػػػر ُالك تػػػػ ب 
ُِن ػػػوُخلػػػصُمػػػ ُالنسػػػ ُالػػػ ُحػػػررُعليهػػػ :ُاصػػػف ُعػػػ ُُ» ربريػػػرُالكتػػػ بُخلوصػػػو

خلػػػصُمػػػ ُالعبوديػػػة.ُارجػػػ ُحػػػرُخػػػ لصُمػػػ ُ ِػػػ رى ...ُقػػػ ُصػػػ رُالخػػػالـُحػػػراُ 
ُ.(ٗ)« ...العيوب.ُاطّيُحرُخ لصُم ُاغبمنةُاالرم

                               
ُ.ٙ/ٕمق ييسُاللخة:ُُ-(ٔ)
 .ٖٙٙ/ٕ،ُااحملك ،ُالطبعةُاعب ي ة:ُٜٕٙ/ٕ،ُاا ظرُ :ُالصح ح:ُٕ٘/ٖالعّي:ُُ-(ٕ)
 .ٜٛٗ/ٕٔلس فُالعرب:ُُ-(ٖ)
 .ٚ٘ٔ-ٙ٘ٔأدبُالك ت  ب:ُُ-(ٗ)
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ُاحملقّ قُ  :ّي ُم صط ل ح ُ)التحرير (،ُاا ت عم   ُنعض  ُام  ُع ب راِت  ُ ُذل  
رقمػػػػتُنتحريػػػػرُالػػػػنص،ُاالتزمػػػػتُال قػػػػةُااألفةُااألم  ػػػػةُالعلميػػػػة،ُرصػػػػّونتُ»ُ-أ

ُ.ُ(ٔ)«نعضُاألخط  ُاإلمالئيةُارقُقواع ُاإلمال ُاغب ي ةُالس ئ ة
ػػ  ي ُأشػػ  ُاال»ُ-ب قتصػػ دُ ُالّتعليػػقُعلػػرُالػػّنّصوُأل ّنػػ ُح النػػ ُأّفُ كػػوفُمقت ص 

ُاربريرهُ مؤمنوفُأبّفُاال تك  رُ ُىذاُاعب  بُ يكوفُعلرُحس بُربريرُالن صّ 
االض ػػػػْبطُىػػػػوُؿب الػػػػةُُاؽبػػػػ ؼُمػػػػ ُالقػػػػرا ةُمػػػػ ُالّتصػػػػحيف تُاالّتحريفػػػػ توُاألفُّ

يف  ،ُنق ْ ر ُاإلمإخراجُالنُ  ُِم ُا ض ع وُمؤلّ فوُِ م  ُِا ُنصورةُص دقة ك ف،ُر لخ يػةُصّ 
،ُاؿب الػػةُرهمػػوُرهمػػ ُصػػحيح  ،ُامػػ ُذلػػ ُلق صػػومُمػػ ُقرا تنػػ ُىػػ ُربريػػرُالػػنُّا صّ 

ُايقرّ ن ػوُ رلق ُظبحن ُأل فسن ُ(لّتعليقُعلرُنعضُاؼبواضػ ُفبّػ ُرأينػ ُأ  ػوُاػ ـُالػّنص 
ُ.(ٕ)«م ُالب ح ّي

ُأف ُ ،ُة ُاغب ػكت نػلّ قػة ُنُ األخطػ   ُاؼبتعُ ُىػ ُ ُالتحريػرُ ُأخطػ  ُ ام  ُىن ُ   ر ؾ  راؼ 
ُمُ تُ ام ُيػُ  ،ُاعُ نه ،ُمُ ِ ب  ،ُاجُ  ُِلم ت  ُ:،ُى ُ رئيسةٌُُرٌُوُ اؽب ُصُ ُو ُ مُ ػب رات 
ٔ-ُ. ُالتصحيف 
ٕ-ُ. ُالتحريف 
ُالتق ًن ُاالتنخري .ُُ-ٖ
ٗ-ُ. ُالزةدة ُاالنقص 

                               
 .ٚٔاؼبفت ح،ُمقّ مةُالتحقيق:ُُ-(ٔ)
 .ٕٚٛ/ٔ:ُ،ُمقّ مةُالتحقيقنُم ل اؼبس ل ُ ُشرحُموطُ ُ-(ٕ)
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ُُ:التصحيفُ ُ-وىلاألُ ُالصورةُ 
ط ػػػُىػػػوُ:التصػػػحيفُ ُ ُ ُ ػُ أْفُا  ُالػػػنصّ  ُِ تػػػب  ُاغب ػػػْقػػػئ  ،ُمُ ط  ػػػراؼ  ع  ،ُأاُوض 

ُِػػنْفُيُ عػػ د ا،ُأاُمُ  ػػع  ُاعػػ د ا، ُاغبػػ   ،ُرتُ ضػػ  ُ ُ وض  ػػ ،ُريُ قطػػة ُربػػت  ُكت ػػصػػري ُجيم  ب 
ػػ ُم  ػػ (ُنػػ ال  ػػ (،ُأاُيُ )اعب م  ُكت ػػػصػػري ُخػػ   ،ُريُ اغبػػ   ،ُرتُ ُقطػػػة ُرػػوؽُ ضػػ  ُ ُ  ُ)اغب م  ب 
ػػ ُم  ػػ ُ)اغب ْمػػر ة(،ُأاُيُ )اػب ْمػػر ة(ُنػػ ال  ُِػػنْفُ   ، ُالنُ ذُ فعػػ  ُالعكػػس  ػػ ُالػػُزؼ  ،ُقطػػة ُم  اي 

ػػػػػكت ػػػػػصػػػػػري ُرا  ،ُريُ رتُ  ُم  ُ)الػػػػػػم ع ر ة(ُنػػػػػ ال  ،ُقُ زيػػػػػ  ُ ُعػػػػػ د ُالػػػػػنػُ  ُ)الػػػػػػم ع ز ة(،ُأاُيُ ب  ط 
ُمُ كتُ ريُ  ُ)قػ ْي (ُن ال  ،ُريُ نقُ )قػ ْب (،ُأاُيُ ُ ب  ُ)ت ػكتُ ص  ُمُ ب  ُ.(ٔ) ُ)ث ػ  (  (ُن ال 

ُ:التصحيفُ ُنُأمثلةُ مُ ُو
ُ:(ٕ)والنونُ ُةُ اذلمزُنُبيُنُ*
أر ة،ُ»:ُ()ارتشػػ ؼُالضػػربُرجػػبُع مػػ فُلكتػػ بُ د.ُُ ُربقيػػقُ ُجػػ  ُ ُ-ٔ ػػػْنذ  ا ش 

ُُُ.(ٖ)«االنّ ْئ  الف
ػػ):ُالصػػوابُ ُا ُةُ ىنػػ ُعلػػرُاؽبمػػزُ ُ لكالُـ رػػوُاالػػذاؿُ ُالشػػّيُ ُنػػّيُ ُةُ (ُهبمػػزُ ةارُ ذُ ئُْش 
لمػػػػػػةُ ،ُاؼبزيػػػػػػ ةُ  أر ة(ُِا ػػػػػػْنذ  ،ُ(ٗ)لةُ عمُ سػػػػػػتُ مُ ُغػػػػػػريُ ُ-ُاالػػػػػػرا ُ ُالػػػػػػذاؿُ ُنػػػػػػّيُ ُةُ هبمػػػػػػزُ ُ-ُ)ش 
ُُ. ُاؽبمزُ لوُمُ ى ُزبُ ُا،ُاالرا ُ ُالذاؿُ ُنّيُ ُنةُ يّ ُل ُُلفُ (ُأبةارُ ذُ نُْشُ )ُ ُ عمُ ااؼبستُ 

ػػػذل ُحػػػذرواُالنػػػوفُ »:ُالشػػػ ريُّ ُانػػػ ُ ُقػػػ ؿُ  ػػػ"مػػػ ُقػػػوؽب :ُُِا ،ُاىػػػوُ"ذارةنُْش 

                               
ُ.ٚٙ :ُربقيقُالنصوصُا شرى :ُُا ظرُ-(ٔ)
ُاؽبمػػز ة ُاؼبكتونػػة ُعلػػرُاليػػ   ،ُغػػري ُُ-(ٕ) وُالكػػْ ُ ُحػػ ؿ  ُ ُالر ْ ػػ   اؽبمػػزة ُاالنػػوف ُع موم ػػ ُم تا ل فتػػ ف 

،ُم ػ :ُ)ذئػب،ُذيػػب،ُ ُاليػ   ُاالنػوف  ُنػّي  ُِ لفػػ رؽ  ُنينػ ه مػ ، وُريكػوف ُالفػ رؽ  ُالرظبػ ف  اؼبنقوطػة ،ُي تقػ ر ب 
ُذ ب(.

 .ٜ٘ٔ/ُٔالضرب،ُربقيقُد.ُرجبُع م ف:ارتش ؼُُ-(ٖ)
،ُالكن  ُُ-(ٗ) ُاؼبهم    ُرقط،ُخبالؼ  األص  ُأفُي ست عم   ُمصطلح ُ)الكلمة (ُلل اللة ُعلرُاؼبستعم   

ُ ُُ-اْضط ر ْرت  ُمصطلحُ ُ- ُىذاُالكت ب  ُأيض  ُإىلُإطالؽ  ُ.ُ)الكلمة (ُعلرُغري ُاؼبستعم   
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ُُ.(ٔ)«ذارةئُْضواُمنه ُاؽبمزة،ُرق لوا:ُشُ ق،ُاعوُ ئُاػبلُ السيُّ 
ػػالشػػ ى ُريػػو:ُ»:ُالقيسػػ ُ ُأنػػوُعلػػ ُّ ُاقػػ ؿُ  ُفُ أ ُُؿُ "ُ(لنػػوف،ُرػػ ُ ةٌُارُ ذُ نُْقولػػو:ُ"ش 

ُ.(ٕ)«ارة"ُزائ ةذُ ئُْ ُ"شُ ُاؽبمزةُ 
ػػػػ س:ُُ ُد.ُمصػػػػطفرُالنم  .ُاالتػػػػ   ُ(ٖ)«اشػػػػذأرةُاالتئػػػػ إل ف»اجػػػػ   ُ ُربقيػػػػق 

ػػ ُالتطبيعػػ تُ  ُ)أخطػػ   ُالطب عػػة (ُااؽبمػػزة ُ ُ)التئػػ إل ف(ُم  وُن اللػػة ُؾبػػ   ُالصػػواب 
(ُ ُِلمػػػة ُ)شػػػذأرة(،ُرقػػػ ُي كػػػوف ُتطبيع ػػػ ،ُأٔ ُاؽبػػػ م)  ػػػ ُ(.ُأم ػػػ ُربريػػػر  اُي كػػػوف ُم 
. ُأخط   ُاحمل قّ ق 

ُ:والياءُ ُةُ اذلمزُنُبيُنُ*
ػػػ تُ ُربقيػػػقُ ُجػػػ  ُ ُ-ٕ ُِ مػػػ ُنِر ػػػ  ُِلبػػػةُ»)اؼبسػػػ ع (:ُُكتػػػ بُ لُد.ُؿبم  اقيػػػ :

ُ.(ٗ)«م ػ ر ئةوُاامرأةُم ْصب ية،ُم ُقوؽب :ُم ػْ ر ُام ْصبُ 

:ُ)م ػػػػػػْ ر ي ة(ُم ػػػػػ ُ  ُعالمػػػػػةُ ُعلػػػػػرُإغبػػػػػ ؽُ ُ)م ْصػػػػػب ي ة(وُألف ُالكػػػػػالُـ ُ:الصػػػػػواب 
(ُتُ ِلم  ُُُأفُ ُ،ُم ُ التن يثُ  ُ.ُثُ ؤ ُ لمُ ل ُُالفُ عمُ ستُ ُ)م ػْ ر ُام ْصب 

اق ُي خلوفُاؽبػ  ُ ُذااتُاليػ  ُاالػواا،ُأِ ػرُفبػ ُيػ خلو  ُ»:ُا ُ الفرُ ُق ؿُ 
ُام ْصػػم ْصػػُامػػرأةية"ُا"رُ  ُْػر ُام ػػ ُغريمهػػ وُيقولػػوف:ُ"ِلبػػةُم ػػػ ُْ ية"،ُللػػ ُمعهػػ ُبُ ب 
ُِرىػػػواُمنػػوُاليػػػ  ُ وُألفُاغبػػػرؼُربػػذؼالصػػبي فوُاإ ػػ ُدخلػػػتُاؽبػػ  ُىنػػ ،ُركػػن  

ُ.(٘)« قوطُاؽب  ُم ُالي  
ُعػػػ  سٌُُ،ُارجػػػ ٌُأ يّ ػػػػ ٌُُمػػػرأةٌُااُ ٌُػيّ ػػػأ ُُالعػػػربُتقػػػوؿُرجػػػ ٌُُفُ أل»:ُاعبػػػوىريُ ُقػػػ ؿُ ُا

                               
 .ٙ٘٘،ُاالتكملة:ُٜٛٔ/ٔ :ُاؼبنتاب:ُ،ُاا ظرُٚٙٔ/ٕأم يلُان ُالش رّي:ُُ-(ٔ)
 .ٖٜٛ/ٕإيض حُشواى ُاإليض ح:ُُ-(ٕ)
 .ٜٙ/ٔارتش ؼُالضرب،ُربقيقُد.ُمصطفرُالنم  س:ُُ-(ٖ)
ُ.ٕٖٓ/ٖاؼبس ع :ُُ-(ٗ)
ُ.ٓٚ،ُاا ظرُ :ُاؼبذِ رُااؼبؤ  ث،ُأنوُح متُالس ست يّن:ُٜ٘-ٛ٘اؼبذِ رُااؼبؤ  ث،ُالفر ا :ُُ-(٘)



(ٖٙ( 

لبػػػػػةٌُُةٌُي ُبُ ْصػػػػػمُ ُ(ٔ)،ُمػػػػػ ُاالشػػػػػتاؾ،ُاقػػػػػ لواُامػػػػػرأةُ عػػػػػ  سٌُُاامػػػػػرأةٌُ ،ُمػػػػػ ُغػػػػػريُةٌُي ػػػػػرُ ؾب ُُِْا
ُ.(ٕ)«االشتاؾ

ُُاق ؿُ  ،ُكبػوُفقػةُ ػُ   ُىػذاُالبػ بُ(لتػ  ُأيضػاقػ ُ ػ»األ تا(ذي :ُالرض  
ُام ْتل لبةُؾب ْر ُاؾب ْر يةُلل ُؽب ُج ْرا،ُاإ ػ ُأثبتػواُاؽبػ  ُ ُُةيم ْت   لل ُيتلوى ُال ى ،ُِا

ُ.(ٖ)«جح ؼُحبذؼُعل ُالتن يثُاالـُالكلمةُ ُاؼبنوفالن قصُخوؼُاإلُ 
ُ:والياءُ ُالباءُ ُبيُن*ُ
اأمهػ ُرػ ْيع ػ ُ»)ارتشػ ؼُالضػرب(:ُُد.ُرجبُع م فُلكتػ بُ ُيقُ  ُربقُج  ُ ُ-ٖ

ُ.(ٗ)«  رُم ُيػ ْيئ س،ُا ص ْيق  ُا  ُامرأةُ ُالصحيحُإاّلُم 
ُىنػ صُ مُ ػالػُِػالُـ ُُوُألفُ ،ُالُ)يػ ْيئ س(ُ(لي  ُ (لب  ُ ُ(نػ ْيئ س):ُالصوابُ  ُ ُ،نّ ف 

ُ.ُاألرع ؿُ ُأننيةُ ُ ُالُ،األظب  ُ ُأننيةُ 
ر فُقلتُرق ُقرأُاألعم)ُنعذابُنػ ْيئ س،ُر  ػ ُذاؾُألفُ»:ُ ّ ُجُ ُان ُ ُق ؿُ 

اؽبمػزةُاإفُ ُتكػػ ُحػػرؼُعلّػػةُر  ػػ ُمعّرضػػةُللعل ػػة،ُِا ػػريةُاال قػػالبُعػػ ُحػػراؼُ
ػػػرمُ ػػػيّ  ُ(نػ ْيػػػئ س)العلػػػة،ُرنجريػػػتُ ُِمػػػ ُأجريػػػتُالت زئػػػةُؾبػػػرمُُ،عنػػػ هُؾب  ، اىػػػّيّ 

ُ.(٘)«التعزيةُ ُ(بُاغبذؼُاالتعويض

ػػػػُقيػػػػقُ  ُربُالصػػػػوابُ ُاقػػػػ ُجػػػػ  ُ  اأمهػػػػ ُرػ ْيع ػػػػ ُ ُ» س:ُد.ُمصػػػػطفرُالنم 

                               
.ِذاُ ُاؼبطبوعُ ُُ-(ٔ) ُنتنوي  ُالض ّ  ،ُنالُتنوي  ،ُاالصواب  ُ:ُ)امرأة (ُ(لض ّ 
ُ.ُٔٓٔ/ٗاا ظرُ :ُديوافُاألدب:ُ،ُٚٚٙٔ/ٗالصح ح:ُُ-(ٕ)
ُ.ٕٛٔ/ُٕشرحُش ريةُان ُاغب جب:ُ-(ٖ)
ُ.ٜٔٔ/ُٔارتش ؼُالضرب،ُربقيقُد.ُرجبُع م ف:ُ-(ٗ)
ػػػػٕٖٗاػبصػػػ ئص:ُُ-(٘) ،ُٖٙالكبػػػػري:ُُ،ُااؼبمتػػػػ ٜ٘ٔ/ٕ س:ُ،ُاا ظػػػػرُ :ُإعػػػػرابُالقػػػػر ف،ُالنح 

 .ُ٘ٗٔٔ/ٖاتوضيحُاؼبق ص ُااؼبس ل :ُ



(ٖٚ( 

ُ.ُ(ٔ)« ُا  ُامرأةاصيقُسنػ ْيئ  رُم ُُُم الصحيحُإال
ػػػْرط  ،ُ»)ارتشػػػ ؼُالضػػػرب(:ُُد.ُرجػػػبُع مػػػ فُلكتػػػ بُ ُ ُربقيػػػقُ ُجػػػ  ُ ُ-ٗ ا   

ُ.(ٕ)«ا ص ْلق  ،ُا ض يػْ   
ُـ ُالك ُ  (وُ ُ بػُْضُ ُا ،ُ ُ يػُْ:ُ)ضُ ،ُمه  ُ  ُْ ُالرُ ُت فُ نُ تق رُ مُ ُفُ  تمِلُ ُُةُ مُ ث ػ ُيػ ؿُ ُاؼبق 
ُ.ُ (ُ(لي  ُ  ُ يػُْالُ)ضُ ،ُلب  ُ ( (ُ ُ بػُْ)ضُ ُِلمةُ ُُرادُ أُ فُ أ(ُحيُ ُعلرُأفُ ُق طعةُ ُداللةُ 

ػُ،الزائ ةُ ُىن ُعلرُاؼبي ُ ُ لكالُـ ر لمػةُ الكلمػةُ ُرُ  ُ خ  ػ ُ بػُْ)ض ػُ،ُِا مػ د ة ُ ُ (ُم 
ػػػزائػػػ ةٌُُااؼبػػػي ُ ُ،)ضػػػبث( ػػػُ،ُرهػػػ ُ  (ُ(ليػػػ  ُ  ُ يػُْ)ض ػػػُِلمػػػةُ ُُالؼُ ،ُخب  ُ،)ضػػػ  (مػػػ د ة ُ ُم 

ُ.الزائ ةُ ُى ُ ُاالي  ُ 
،ُا ُوُاث ُ الضػػػػػيخ ،ُأنػػػػػ ؿُغين ػػػػػُ ػػػػػ مُ، ػػػػػ :ُاأل ُ  ُ يػُْالض ػػػػػ»:ُاعبػػػػػوىريُ ُؿُ  قػػػػػ

،ُاىػػػػوُثُ بُْ(لبػػػػ  ،ُاىػػػػوُمػػػػ ُالض ػػػػُ ُ  ُ بػُْأصػػػػح بُاالشػػػػتق ؽُمػػػػ ُيقػػػػوؿ:ُىػػػػوُالض ػػػػ
ُ.(ٖ)«القبض،ُااؼبي ُزائ ة

ُبػْ   :ُالشػػػػػ ي .االض ػػػػػُيقػػػػػ ؿ:ُالض ػػػػػبػْ    :ُاأل ػػػػ .»:ُمػػػػرييُ اغبُ ُشػػػػػوافُ   ُُاقػػػػ ؿُ 
ايق ؿ:ُىوُم ُالضبثُااؼبي ُزائ ةُانن ؤه:ُرػ ْعل  ،ُايق ؿ:ُإ   ُىػوُالض ػي  ،ُعلػر:ُ

ُ.(ٗ)«ريع ،ُم ُالض دُاالي  
« يُ يػُْا  ْرط  ُاص ْلق  ُاصُ » س:ُد.ُمصطفرُالنمُ ُ ُربقيقُ ُ ُم ُج  ُ أمُ 

(٘)،ُ
« يُ يػُْاصُ 

ُ.ر دحٌُُنٌُخطُوُ  ُأ ُ ُرالُريبُ ُ،(٘)
نػ»:ُ(الػػمب ع)ُ ُطلػبُلكتػ بُ السػيُّ ُاغبميػ ُ ُد.ُعبػ ُ ُ ُربقيقُ ُج  ُ ُ-٘ ه ـ:ُػااإل 

                               
ُ.ٖٜ/ٔ:ُمصطفرُالنم  سارتش ؼُالضرب،ُربقيقُد.ُُ-(ٔ)
ُ.ٕٓٓ/ُٔارتش ؼُالضرب،ُربقيقُد.ُرجبُع م ف:ُ-(ٕ)
 .ٜٓٚٔ/٘الصح ح:ُُ-(ٖ)
(ٗ)-ُُ:  .ٜٖٗٔ/ٙمشسُالعلـو
ُ.ٜٛ/ٔ:ُمصطفرُالنم  سارتش ؼُالضرب،ُربقيقُد.ُُ-(٘)



(ٖٛ( 

ُريه :ُتػ خ  رػ ْلتُ  ُليس  ُ.(ٔ)«اىوُأفُي ري ُأ و ُ ُح ؿ 
معىُُألفُ ُو(ُ ُىذاُاؼبق ُـ ه ُـ ػ)اإلنُُْحُ لُ طُ صُْ ُمُ مُ ُحُ رجُ أ ُُ(ه ُـ اإليُْ)ُحُ لُ طُ صُْمُ 

ُـ اإليُْ) ُأمُ ُ،اتٌُّوضٌُمُ غُ ُ(اإلنْػه ُـ ) ُا ُُُ،شػ  ُ ُ  ُ اإخفػُ،شػ  ُ ُر ظهػ رُ ُ(،هػ  ِتػ ب 
ُ(،ُُاه ُـ ػنػ)اإلُحُ لُ طُ ْصػمُ الُُ،(يه ُـ )اإلُحُ لُ طُ صُْمُ ُدُ ر ُاُ صفور ُ(،ُالن  ُعُ  ت ُمُْمُ الُْ) ِتػ ب 
ُ) ُُمُ ُا صٌُلُ مُ ُ(ع ُ ْبُمُ ػال) ُ.( ت ُمُْمُ ػالِت ب 

ُأ ػػػوُ ُحػػػ ؿُلػػػيسُ»:ُصػػػفورُ انػػػ  ُعُ ُقػػػ ؿُ  يهػػػ ـ:ُاىػػػوُأفُي ر ي ػػػ   اال  لػػػثُاإل 
ُات ع  ُِقول :ُت خ ر لت  ُات ػريه . ُات ن ع ست  ُذلػ ،ُاإ ْفُػم يت  ،ُأيُأ ظهػرت    ى لت 

ُ.(ٕ)« ُأِ ُ ُاغبقيقةُموصور  ُنذل 
ا  ػر ْام ٌط،ُ»(:ُالػػمب ع)ُ ُطلػبُلكتػ بُ السيُّ ُاغبمي ُ ُد.ُعب ُ ُ ُربقيقُ ُج  ُ ُ-ٙ

ي ٌسُخ م س ػػػه  ػػػف ل ٌحُاع ػػػ   العػػػ يس:ُصػػػفةُللشػػػ ي ُ»(:ُٕٔ)ُ ُاؽبػػػ م)ُ ُاُ.(ٖ)«اش 
ُ.«(لب  ُ(ع نس)،ُا ُاؼباطوطةُبُ)رػ ع ل  ٌُ)از وُاػبلقُم ُاالن ُُا
م ُػػ ػػػػ اإُ »:ُ ػػػػيبويوُ ُ.ُقػػػػ ؿُ ،ُالُ)ع ػػػػ  ي س(ُ(ليػػػػ  ُ (لبػػػػ  ُ ُ(سن ُ ُ ع ػػػػ)ُ:الصػػػػوابُ 

ُِمػػػػ ُثق لػػػػتُ( ُع ػػػػُغبقػػػػتُْالػػػػوااُالػػػػ ُأُ ُلػػػتُ ثقُّ ُا ػػػػوفُ ُ ننػػػػ تُال الثػػػػةُ(ألرنعػػػػة ن س 
ُُ.(ٗ)«ن سُ  ُ عُ 

ُ]م ػػػ ؿ[ريكػػػوفُاغبػػػرؼُعلػػػرُتلحػػػقُمػػػ ُموضػػػ ُال  لػػػثُُا»أيض ػػػ :ُُاقػػػ ؿُ 
ُ ُاال ػػ ُاالصػػفة.ُر ال ػػ :ُالش ػػل ػػعُ رػُ  ػػطُ االخُ [جة،ُر ُمُ هُ ػح،ُاالػػلُ فُ    .ُاالصػػفة:ُ])م 
ُ.(٘)«سنُ  ُ س،ُاالعُ لُ مُ س،ُاالعُ ن ُ ُ العُ 

                               
 .ٜٓٔاؼبب ع:ُُ-(ٔ)
ُ.ٕ٘ٔاؼبمت ُالكبري:ُُ-(ٕ)
 .ٕٜاؼبب ع:ُُ-(ٖ)
ُ.ٖٓٗ/ُٖ،ُربقيقُعب ُالسالـُى راف:الكت بُ-(ٗ)
 .ٜٕٛ/ُٗ،ُربقيقُعب ُالسالـُى راف:الكت بُ-(٘)



(ٖٜ( 

ُُ.(ٔ)«لق ُع ْ ن سُاع   ّنس:ُش ي ُاثيقُاػباصب»:ُري ُ دُ ُان ُ ُاق ؿُ 
ػػُانػػ ُ ُاقػػ ؿُ  ُِ  ػػتُالنػػوفُ»:ُ ّ ُج  ػػعُ ) ُاؽبػػذاُمػػ  ِبػػ  ُُُ(ى نػػ )اُ(ٕ)(نسُ   

ُُ.(ٖ)«(... لُ عُْلُ شُ )االم ُُ(سُ ن ُ ُ عُ )
ػػػػف ل ح.ُ:ُ»صػػػػفورُ عُ ُانػػػػ ُ ُاقػػػػ ؿُ  اعلػػػػرُرػ ع ل ػػػػ :ُايكػػػػوفُريهمػػػػ .ُر ال ػػػػ :ُش 

ُ.(ٗ)«االصفة:ُع   ن س
ُ:والثاءُ ُالتاءُ ُبيُن*ُ
)شػرحُُ ُلكتػ بُ السػيُّ ُؿبم  ُعب ُالق درُعطػ ،ُاطػ رؽُرتحػ ُُّ ُربقيقُ ُج  ُ ُ-ٚ
وفُر ع ي ُلألصواتُُ»:ُ(تسهي ال ُُ.(٘)«ِ لصهي ُاالنهيثُااؽب يرُاالصفريِا

 ُُ.ُجػػػ  ُ (ُ(لتػػػ  ُ يػػػتهُ نُ نػػػ ُريهػػػ :ُ)الُ،(ُ(ل ػػػ  ُ نهيػػػث)الُ:ةُ العرني ػػػ ُُلػػػيسُ 
:ُصوتُاأل  ُ»:ُالعّيُ  ُيػ ْنه تُ ػيػزّئػدافُالُ]اىو[الن هيت  ُ.(ٙ)«ر.ُاق ُ ػ ه ت 

ػػػُالطب عػػػةُ ُمفػػػ تيحُ ُفػػػ ُلوحػػػةُ (،ُريػػػقُ هُ النُ )ُىػػػوُاؼبػػػرادُ ُاقػػػ ُيكػػػوفُ  ُفتػػػ حُ مُ ُ ُ قب  
اُأفُيكػػػػوفُ ُ،ُرلػػػػيسُ ي ُ رُ  ػػػػ اُ ت ُمُ ُال ػػػػ  ُ ُفتػػػػ حُ امُ ُالقػػػػ ؼُ  ،ُ ُ ف ػػػػ(ُقػػػػ ُغُ )الطب ػػػػ عُ ُنعيػػػػ  
ُمُ ُ،()ال   ُ ُعلرُمفت حُ ُطُ خُ رضُ  ُ.ُ()الق ؼُ ُ ُمفت حُ ن ال 

ػػػػ ُنػػػػ ايُّد.ُعبػػػػ ُالػػػػرضب ُالسػػػػيُّ ُربقيػػػػقُ  ُُاقػػػػ ُجػػػػ  ُ  اؼباتػػػػوفُُ ،ُاد.ُؿبم 
وفُ»:ُ(شرحُالتسهي ُ )ُلكت بُ  هي ُاالنهيػقُااؽبػ يرُالصُ ػ"ِػُُ:لألصػواتُ"ر ع يػ "ِا

                               
ُ.ٜٚٗ/ٖ،ُاالصح ح:ُٛٛ/ٕ،ُاا ظرُ :ُديوافُاألدب:ُٛٔٔٔ/ٕصبهرةُاللخة:ُُ-(ٔ)
،ُاىوُتطبُُ-(ٕ) .ِذاُ ُاؼبطبوع:ُ)ع   نس(ُنتش ي  ُاعبي   :ُ)ع   ن س(ُنتش ي  ُالنوف  ُيٌ ،ُاالصواب 
شػػرحُ،ُُاٜٚٔ/ٗة:ُدارُالكتػػبُالعلمي ػػطبعػػةُ،ُاا ظػػرُ :ُشػػرحُاؼبفص ػػ ،ُٕٚٛاػبصػػ ئص:ُُ-(ٖ)

ُ.٘ٓٔ،ُااؼبمت ُالكبري:ُٖ٘ٙ/ُٕش ريةُان ُاغب جب:
ُ.٘ٓٔاؼبمت ُالكبري:ُُ-(ٗ)
 .ٕٖٗ/ٖشرحُالتسهي ،ُطبعةُدارُالكتبُالعلمي ة:ُُ-(٘)
 .ٜٕٙ/ٔ،ُاالصح ح:ُٕٔٗ/ٔ،ُاا ظرُ :ُصبهرةُاللخة:ُٖٗ/ُٗالعّي:ُ-(ٙ)



(ٗٓ( 

ُُ.(ٔ)«االصفري
ا رػ ْعي ػػػػ :ُ»)ارتشػػػػ ؼُالضػػػػرب(:ُُد.ُرجػػػػبُع مػػػػ فُلكتػػػػ بُ ُ ُربقيػػػػقُ ُجػػػػ  ُ ُ-ٛ

.ُاقػػػ ؿُانػػػ ُجػػػ :ُمهػػػ ُمصػػػنوع ف ا ػػػ رُ»اجػػػ   ُريػػػو ُأيض ػػػ :ُُ.(ٕ)«ض ػػػْهي  ُا ع  ْػػػػري 
،ُ(رػ ْعي  ) ُ.(ٖ)«اق ؿُان ُج :ُمه ُمصنوع فُم  لوُض ْهي  ،ُا ع  ْػري 

 ُىػذاُُ ُ مُ ،ُرػ جتُ االػرا ُ ُ(ُ(ل ػ  ُ ري ُ ْػػعُ )الُُ،االػ اؿُ ُ(ُ(لتػ  ُ  يُ تػُْعُ :ُ)الصوابُ 
ػػُانػػ ُ ُقػػوؿُ ُاالػػ لي ُ ُ.االتحريػػفُ ُ،التصػػحيفُ ُاؼب ػػ ؿُ   :ُا ػػ ُموضػػ .ُي ُهُْاض ػػ»:ُ ّ ُج 

المه ُمصنوعيُ تػُْام لوُعُ  ُُ.(ٗ)« .ُِا
ُةقػػػوتٌُُقػػػ ؿُ ُ.(ري ُ ْػػػػالُ)عُ ُ، (ي ػػػتػُْىػػػوُ)عُ ُوضػػػ ُ اؼبعلػػػرُُال اللػػػةُ  ُُ ؼبنقوؿُ رػػػ

ػػػػاغبُ  ض ػػػػْهي   :ُ(لفػػػػتحُنُّالسػػػػكوف،ُاة ُم نػػػػ ةُمػػػػ ُربػػػػتُمفتوحػػػػة،ُاداؿُ:ُ»ويُ م 
هُإذاُقهػػرهوُاضػػْهي :ُموضػػ ،ُقػػ ؿُانػػ ُجػػ :ُامػػ ُروائػػتُ مهملػػةوُيقػػ ؿ:ُض ػػه   
المه ُمصػنوع،ُاقػ ُاردُ ُالفتػوحُ  ُالكت بُضهي ُا  ُموض ُام لوُع تػْي  ،ُِا
ػػػػػػرُرػػػػػػالةُنػػػػػػّيُحضػػػػػػرموتُاالػػػػػػيم ُيقػػػػػػ ؿُؽبػػػػػػ ُضػػػػػػهي ،ُرعلػػػػػػرُىػػػػػػذاُليسػػػػػػتُ ِذ

ُُ.(٘)«دبصنوعة
ي ػػػٌ :ُنفػػػػتحُأالػػػو،ُا ػػػػكوفُاث يػػػو،ُاة ُم نػػػػ ةُمػػػ ُربػػػػتُ»:ُأيض ػػػػ ُقػػػ ؿُ ُا ع تػْ

راهُإالُمفتوحػػػػة،ُاداؿُمهملػػػػة:ُا ػػػػ ُموضػػػػ ،ُاىػػػػوُأحػػػػ ُروائػػػػتُالكتػػػػ بُامػػػػ ُأُ 
ُ.(ٙ)«مرذبالُ 

                               
ُ.ٜٖٛٚ/ٛ،ُاا ظرُ :ُسبهي ُالقواع :ُٓٚٗ/ٖشرحُالتسهي ،ُطبعةُدارُى ر:ُُ-(ٔ)
 .ٕٙ-ٔٙ/ٔارتش ؼُالضرب،ُربقيقُد.ُرجبُع م ف:ُُ-(ٕ)
 .ٕٜٔ/ُٔارتش ؼُالضرب،ُربقيقُد.ُرجبُع م ف:ُ-(ٖ)
 .ٜٚٚاػبص ئص:ُُ-(ٗ)
 .ٗٙٗ/ُٖمع  ُالبل اف:ُ-(٘)
 .ٖٛ/ٗمع  ُالبل اف:ُُ-(ٙ)



(ٗٔ( 

ريهمػػػ .ُر ال ػػػ ُكبػػػو:ُع ْ يػػػػ ر.ُُاعلػػػرُر ْعي ػػػ :ُايكػػػوف»:ُصػػػفورُ عُ ُانػػػ ُ ُاقػػػ ؿُ 
ُ. كبػػو:ُع ْلي ػػب.ُرنّمػػ ُض ػػْهي  ُُ،ُا ػػػم  اعلػػرُرػ ْعي ػػ :ُا ُ ػػئُإ اّلُاالصػػفةُكبػػو:ُط ػػْرًن 

ي ػػػ ُرهمػػػ ُ م صػػػنوع ف،ُرػػػالُي لتفػػػتُإ ليهمػػػ ُرػػػي  عالُُ-ريمػػػ ُزعػػػ ُأنػػػوُالفػػػتحُُ-اع تػْ
ُعلرُإ ثب تُ"رػ ْعي  " ُ.(ٔ)«دليال 

ػػذُ ُ فُ حي ػػُرػػننوُ ػػُعػػ ُانػػ ُ ُ ُ ق ػػ (،ُا ػُ ي ػػعُْ)رػُ ُازفُ ُعلػػرُّيُ  ػػ لُ مُ ُرُ ِ  :ُقػػ ؿُ ُوُ ُأ  ػػ ّ ُج 
ػػػُانػػػ ُ ُاالػػػذيُ ُخصػػػ ئصُ ُومػػػ ُمصػػػنوع فُ إ ُ  ػػػُاالظبػػػّيُ ُي ُ ىػػػذُ ُُأفُ  ّ ُج  ُ ُأظبػػػ  ُ م 

ُِ ُ،ُااؼبنقػػوؿُ اؼبواضػػ ُ  ُ (ُ(لتػػ  ُ ي ػػتػُْىػػوُ)عُ ُعلػػرُاؼبوضػػ ُ ُالػػذيُيػػ ؿُ ُأفُ ُخػػةُ اللُ ُبُ ت ػػ ُ
ُ(.ري ُ ػُْ،ُالُ)عُ اال اؿُ 
ُ،ُقػػػػ ؿُ بػػػػ ر(دبعػػػػىُ)الخُ ُ،العػػػػّيُ ُ(ُنكسػػػػرُ ري ُ ْػػػػػ)العُ ُ:ةُ خ ػػػػاللُ ُبُ ت ػػػػُِ ُُ ُدُ رُ اقػػػػ ُاُ ُ
،ُنتسكّيُال ػ  :ُالخ بػ ر،ُاالُتقػ ُع  ْػيػ ػٌر،ُأل ػوُلػيسُ ُالكػالـُ»:ُاعبوىريُ  االع  ْػيػ ر 

ُ.(ٕ)«،ُمعن هُالص لبُالش ي رػ ْعي ٌ ُنفتحُالف  ،ُإالُض ْهي ٌ ،ُاىوُمصنوع
لمػػػػةُ لةُ عمُ اؼبسػػػتُ ُ،العػػػػّيُ ُ(ُنكسػػػػرُ ري ُ ْػػػػػ)العُ ُركلمػػػةُ ُ ُ،العػػػػّيُ ُ(ُنفػػػػتحُ ري ُ ْػػػػػ)عُ ُ،ُِا
ُ. ُاألاديةُ ااد ُمُ ُ،ُأاُا  ُ  ُاؼبواض ُ مُ ُموض ُ ُ ُ  ُْؽبم ُ(ُ ُالقةُ ،ُالُعُ اؼبرروضةُ 
اُأفُيُ ُالػػػيسُ ُ ػػػقػػػ ُدُ ُاالتحريػػػفُ ُالتصػػػحيفُ ُكػػػوفُ نعيػػػ   ُِ خ  ُخػػػةُ اللُ ُبُ ت ػػػالُ ُ

ػُانػ ُ ُعبػ رةُ ُأفُ ُريػوُ ُيػبُ الػذيُالُرُ ُأيض ػ ،ُالكػ ُ  ػي ػتػُْ)عُ ُنكلمػةُ ُقُ ل ػعُ تػُ تػُ ُ ّ ُج   ُ (وُأل  

ُ. ُاؼبواض ُ مُ ُموض ُ ُعلرُا  ُ ُال ُت ؿُ ُى ُ 
ػػُ ػػُرانػػةُ رمُالخُ  ُىنػػ ُأُ ام  ُُ ُربقيػػقُ ُعلػػرُمػػ ُجػػ  ُ ُعقيػػ ُ ُانػػ ُ ُ ُقػػوؿُ ُحةُ ااض 
ُِ ػػريُِمػػ ُ ػػبق،ُلكػػ ُقػػ ؿُانػػ ُ»)اؼبسػػ ع (:ُُِتػػ بُ  رف ْعي ػػ ُقليػػ ُجػػ ا،ُار ْعيػػ 

                               
 .٘ٙاؼبمت ُالكبري:ُُ-(ٔ)
 .ٖٙٚ/ٕالصح ح:ُُ-(ٕ)



(ٕٗ( 

مصنوع اُ  ُ.(ٔ)«ج :ُإفُع ْػري 
،ُالعػػّيُ ُ،ُا ػػكوفُ الفػػ  ُ ُ)ر ْعي ػػ (ُنكسػػرُ ُنػػوزفُ ُقُ ل ػػعُ تػُ ىنػػ ُيػُ ُعقيػػ ُ ُانػػ ُ ُركػػالُـ ُ
ػػُانػػ ُ ُ،ُلكػػ ُ اال ػػتعم ؿُ ُِ ػػريُ ُُىػػذاُالػػوزفُ ُرمُأفُ ،ُاىػػوُي ػػاليػػ  ُ ُارػػتحُ  ُُ:ُإفُ ُقػػ ؿُ  ّ ُج 
(ُمصنوعةٌُُِلمةُ  ُ.ُ)ع ْػري 

ػػُالعػػّيُ ُطُ بُْض ػػُقُ قّ ػػحُ مُ الُُْؾُ رُ اقػػ ُتػ ػػ ُرانػػةُ غُ ُؾُ رُ دم ُأُ ػن ػػرُ ُوُ وُأل  ػػالكلمػػةُ ُهُ  ُىػػذُ م 
ػػ،ُاذُ ةُ العبػػ رُ ُهُ ىػػذُ  ،ُنتسػػكّيُال ػػ  ُ»(:ُٔ)ُ ُاؽبػػ م)ُ ُرُ ِ  ُ- ُالصػػح ح:ُاالع  ْػيػ ػػر 

ُ ػػ   نػْ .ُأل ػػوُلػػيسُ ُالكػػالـُرػ ْعي ػػ ،ُنفػػتحُالفػػ  ،ُ-نػػوزفُم  :ُالخبػػ ر،ُاالُتقػػ :ُع  ْػػػري 
ُ.ُ«ض ْهي  ،ُاىوُمصنوع،ُمعن ه:ُالصلبُالش ي ُإال ُ

ػػػُانػػػ ُ ُنػػػ ُ عُ ُدُ رػػػ لوارُ  ػػػ ّ ُج  ػػػ (،ُالكنُ ي ػػػتػُْىػػػوُ)عُ ُوُ ُ ُخص ئص  ُن ُأفُ مُْلُ نػػػ ُلػػػوُ  
ػُان ُ ُ ُأفُ ُالؼُ )ع ري(،ُرالُخُ ُهُ ن ُ عُ ُالواردُ  ػُيُ  ّ ُج  (،ُالُُالعػّيُ ُمفتػوحُ ُ ُ قص  )ع  ْػػري 

ػػػذُ ُوُ وُأل  ػػػى مكسػػػورُ  (ُنكسػػػرُ ُ،ُاألفُ الضػػػ دُ ُ)ض ػػػْهي  (ُنفػػػتحُ ُمػػػ ُ ُه ُرُ ِ  ُالعػػػّيُ ُ)الع  ْػػػػري 
ُانػ ُ ُ راؾُ ( تُ ُالف  ُ ُمكسورُ )ر ْعي  (ُُازفُ ُة ُرُ  ػُُِْ ُُالقةُ .ُرم ُعُ الؼُ خُ ،ُنالُ ٌُعمُ ستُ مُ 

(ُنفتحُ ُلكلمةُ ُعقي ُ  ُ؟!(ٕ)العّيُ ُ)ع  ْػري 
ػػػػػ س:ُ ُد.ُمصػػػػطفرُالنم  ُ ُربقيػػػػػق  ُارػ ْعي ػػػػ :ُ»اقػػػػ ُجػػػػػ   ُالصػػػػواب  ض ػػػػػهْي  

،ُ(ٖ)«اع ْتي  ،ُاق ؿُان ُج ُمهػ ُمصػنوع ف ُالتشػكي   ُعالمػ ت  ُنعػض  ،ُمػ  ُز ْحػف 
ع ه إىل ُالبن   .ُغري ُمواض  ُ،ُتطبيع  وُن اللة ُال ّ ق ة ُ ُضبط 

                               
ُ.ٗٗ/ٗاؼبس ع :ُُ-(ٔ)
(ٕ)-ُُ اُإىلُاالختصػػػ ر ُُ-أ عرضػػػت  ُ ُِلمػػػة ُ)ض ػػػْهي  (ُُ-قصػػػ   ُاغب صػػػ   ُ ُاػبػػػالؼ  عػػػ ُاػبػػػوض 

ُالكُ ُ(لضػػػ د وُرقػػػ ُجػػػ  ُ  ُنعػػػض  ُ فت ػػػ ُربقيقػػػ ت  :ُ)ص ػػػْهي  (ُ(لصػػػ د ،ُ(لضػػػبط  ػػػه :ُب  ػػػو ،ُا ُنعض  س 
ه :ُ)ض يػْه  (ُ(لض د ،ُ ُ)ص ه ي (،ُا ُنعض  ػه :ُُا)ص ه ي (،ُعلرُازف  ُالي   ُعلرُاؽبػ   ،ُا ُنعض  تق ًن 

ُالي   ُعلرُاؽب   وُم ُ ُا)ص يػْه  (ُ(لص د ،ُ ُ ُمع ينُىذه ُُتق ًن  ُاػبمسُ اػبالؼ  ُ.ُالكلم ت 
 .ٖٔ/ٔارتش ؼُالضرب،ُربقيقُد.ُمصطفرُالنم  س:ُُ-(ٖ)



(ٖٗ( 

(ُ ُاحملقّ ق ُ ُاؽب م)  ت ب  ُُ«. ُ ساةُحلي ُع ريُاىوُتصحيف(:ُ»ٖاِ 

ػػػػُبُ    ػػػػأفُ ُ ُاالخريػػػػبُ  ػػػػو ُىػػػػذاالصػػػػوابُ ُقُ احملقّ  ُ ُموضػػػػ ُ ُ،،ُاي نسػػػػرُى م ش 
ُ.(ٔ)«:ُمصنوع فاق ؿُان ُج ُرُ ع ْ يػ ،ُُاا  رُرػ ْعي  ُم  لوُض ْهيُ »ُ:رُ  خُ 
ا ُات ُ»)ارتشػػػػ ؼُالضػػػػرب(:ُُد.ُرجػػػػبُع مػػػػ فُلكتػػػػ بُ ُ ُربقيػػػػقُ ُجػػػػ  ُ ُ-ٜ

بػ ت ةُخالؼ ُ.(ٕ)«التػ ل ب وت،ُا   نػْ
وُالػػػالُـ ُقبػػػ ُ ُ(ُ(لتػػػ  ُ لتلبػػػوتالُ)ا،ُالػػػالُـ ُقبػػػ ُ ُ(ُ(ل ػػػ  ُ وتب ػػػلُ ال ػُ ):ُالصػػػوابُ 

ُ.ُال   يةُ ُافُ ،ُدُ لةُ عمُ اؼبستُ ُاىلُى ُ ر ألُ 
ُ.(ٖ)« فُ يُ نػُْاذُ ُئُ نّيُطيُّ ُ:ُا  ُاادُ وتُ ب ُلُ  ػُ اال»:ُاعبوىريُ ُق ؿُ 

ُ:والنونُ ُالتاءُ ُبيُن*ُ
ػػ ُنػػ ايُّد.ُعبػػ ُالػػرضب ُالسػػيُّ ُ ُربقيػػقُ ُجػػ  ُ ُ-ٓٔ ُاؼباتػػوفُلكتػػ بُ ُ ،ُاد.ُؿبم 

ػػػػذ ب،ُا ػػػػرقةُ»)شػػػػرحُالتسػػػػهي (:ُ ػػػػو الف،ُاِ  ش:ُترتيػػػػبُأم لػػػػةُىػػػػذهُاألازاف:ُج 
ُ.(ٗ)«اذ مي ،ُات ػم يمة

ىنػػػػ ُعلػػػػرُُالكػػػػالُـ ُوُألفُ ،ُالُ)ت ػػػػػم يم ة(ُ(لتػػػػ  ُ (لنػػػػوفُ :ُ)  ػػػػػم يم ة(ُالصػػػػوابُ ُ
ػػػة(ُمصػػػ رٌُاؼبصػػػ درُ  ػػػة(.ُ،ُخبػػػالؼُ ،ُا)الن م يم  االت ميمػػػة :ُ»:ُ ُالعػػػّيُ ُجػػػ  ُ ُ)الت م يم 

بي فتُالعُ لُ عُ م ُجُ ػُ قالدةُم ُ  ي ور،ُار ن ُ.(٘)«وذةُال ُتػ ع ل ق ُ ُأعن ؽُالصّ 

                               
 .ٖٜ/ٔ:ُد.ُمصطفرُالنم  سارتش ؼُالضرب،ُربقيقُُ-(ٔ)
،ُاا ظػػرُ :ُارتشػػ ؼُالضػػرب،ُربقيػػقُٕٙٔ/ُٔارتشػػ ؼُالضػػرب،ُربقيػػقُد.ُرجػػبُع مػػ ف:ُ-(ٕ)
ُ.٘ٓٔ/ٔمصطفرُالنم  س:ُُد.
:ُٜٖٔ/ٔ،ُااؼبنصػػف:ُٜٚ/ٕ،ُاا ظػػرُ :ُديػػوافُاألدب:ُٜٗ/ٔالصػػح ح:ُُ-(ٖ) ،ُامشػػسُالعلػػـو
ُ.ُٗٛٔ،ُااؼبمت ُالكبري:ُٗٚٛ/ٕ
 .ٜٙٗ/ٖشرحُالتسهي ،ُطبعةُدارُى ر:ُُ-(ٗ)
 .ٛٚٛٔ/٘االصح ح:ُ،ُٖٛ/ٖاا ظرُ :ُديوافُاألدب:ُُ،ٔٔٔ/ٛالعّي:ُُ-(٘)



(ٗٗ( 

ُالػػ ُنتحقيػػقُ ُ،اعب يػػ ةُ ُ ُالطبعػػةُ ُوُ فس ػػ ُاػبطػػنُ ُد ُرُ أفُي ػػُالع يػػبُ ُاالخريػػبُ 
:ُترتيػػبُأم لػةُىػػذهُاألازاف:ُش» :ُالسػيُّ ُؿبم ػ ُعبػػ ُالقػ درُعطػػ ،ُاطػ رؽُرتحػػ ُّ

ُ؟!(ٔ)«ج و الف،ُاِ ذ ب،ُا رقة،ُاذ مي ،ُات ػم يمة
ُِ م ُنِر تُلكتػ بُ ُ ُربقيقُ ُج  ُ ُ-ٔٔ ُ-ُ(ات ْفر جػ  )»(:ُ)اؼبسػ ع ُد.ُؿبم  

وُالزنيػػػ  ي،ُننػػػ  ُعلػػػرُأفُاز ػػػوُت ْفع ػػػال ،ُايقػػػ ؿُريػػػوُأيضػػػ :ُت ْفػػػر جُىػػػذاُفبػػػ ُا ػػػت ِر
ػػػػػس  ،ُاالنػػػػوفُ ُِط ْرم  ػػػػووُاقيػػػػ :ُاز ػػػػوُر ْعل ػػػػال   ات ْفػػػػراج،ُاىػػػػوُالػػػػذيُينكشػػػػفُرػ ْرج 

ُ.(ٕ)«أص 
ػػػػػػػػر ُفُْ ُ :ُ)الصػػػػػػػػوابُ  ،ُالُ(ُ(لنػػػػػػػػوفُ  ال ُع ػػػػػػػػفُْ ُ ا)ُ(،اجرُ ْفػػػػػػػػ  ُ)اُ(،جر ُْفػػػػػػػػ  ُ)اُ(،  ج 

ُ.ُ(لت  ُ ُت ْفع ال  ()ت ْفر ج   (،ُا)ت ْفر ج(،ُا)ت ْفر اج(،ُا)
ػر ُفُْ ُ) ُ ُالنػوفُ ُأفُ ُوُر ؼبقصػودُ «االنػوفُأصػ »:ُوُ قول ػُن ُعلرُذل ُ اي لُ    (ُج 

 ُ  ُِ ُِ  ُ الوزفُ ُر فُ ُ،أصال ُُتُْإف ُ)  ْفع ال  (.ُر لوزفُ ُ،زائ ةُ ُتُْ:ُ)ر ْعل ال  (،ُاإف
ذل ُ  ْفرُ »:ُصفورُ عُ ُان ُ ُق ؿُ  علػرُمػ ُ"  ْفع ال "ُػج  :ُ"ر ْعل ال "،ُالػيسُنػػِا

ُ.(ٖ)«يػ بػ ّي  ُنع  ،ُإ فُش  ُهللا
ُ:واذلاءُ ُالتاءُ ُبيُنُ*

اقػػػػػ ُ»)ارتشػػػػ ؼُالضػػػػرب(:ُُد.ُرجػػػػبُع مػػػػ فُلكتػػػػ بُ ُ ُربقيػػػػقُ ُجػػػػ  ُ ُ-ٕٔ
يػػبُرقػػ ؿ:ُيػػزادُقبػػ ُرػػ  ُثالثػػ ُالفعػػ ُإىلُثالثػػةُكبػػو:ُ تعػػرضُنعػػضُالنحػػ ةُلتِا

ال ػ ُمػػ ُذلػ ُمػػ ُ ُاْ ػت ْار ج،ُاقبػ ُرػػ  ُر(عيػةُإىلُاثنػػّيُكبػو:ُيػ ت ػ  ْحر ج،ُامنػػ ُا

                               
 .ٖٕٖ/ٖشرحُالتسهي ،ُطبعةُدارُالكتبُالعلمي ة:ُُ-(ٔ)
ُ.ٕٖٓ/ٖاؼبس ع :ُُ-(ٕ)
 .ُٜٚاؼبمت ُالكبري:ُُ-(ٖ)



(ٗ٘( 

وُؼبن  بةُ ُاالشتق ؽُكبو:ُم ْست ْار جُا م ت   ْحرج ُ.(ٔ)«يش ِر
ُةُ ال ال ػػُ)ر(عيّػػة(ُ(لتػػ  ُ ُ،ُالت صػػ ٌُمُ ُضػػمريٌُُ ُ ،ُاىػػ(ُ(ؽبػػ  ُ وُ يّ ػػعُ (ُ رُ ):ُالصػػوابُ 
أاُُ،أاُحررػػ فُ ُ،حػػرؼٌُُوُ ر ئ ػػُقبػػ ُ ُزادُ ي ػػُال الثػػ ُ ُالفعػػ ُ ُأفُ ُ.ُااؼبقصػػودُ علػػرُالتن يػػثُ 

ػػػُرُ ِ ػ ػػػأ ُُزادُ ،ُاالُي ػػػثالثػػػةٌُ ُالفعػػػ ُ (ع ػػػ(عي ػػػو ،ُأي:ُرُ  ُرُ .ُأم ػػػ ُذلػػػ ُ م  ُ،ُاىػػػوُالفعػػػ ُ   
ُ. ُذل ُ مُ ُرُ ِ ػُ أ ُُزادُ ،ُاالُيُ ،ُأاُحرر فُ حرؼٌُُوُ ر ئُ ُقب ُ ُزادُ ،ُريُ دُ اجملرُ ُ(ع ُ الرُ 

ُ: :ُ«امنػػػػ ُاال ػػػػ ُمػػػػ ُذلػػػػ »ا ُالػػػػنصّ  ُمػػػػ امنػػػػ ُاال ػػػػ ُ»،ُاالصػػػػواب 
ُد.«ذل  ُِم ُج   ُ ُربقيق  ُ.(ٕ)مصطفرُالنم  سُ،

ُ:والياءُ ُالتاءُ ُبيُنُ*
ـ ُ»(:ُ)الع م ػػ ُزىػػرافُلكتػػ بُ ُد.ُالبػػ راايُُّ ُربقيػػقُ ُجػػ  ُ ُ-ٖٔ ـ :ُتػ ق ػػو  تقػػوؿ:ُقػ ػػو 
ـُُُْ-تقوميػػػػػ ُُ- ُِػػػػػ ف:ُق ط ػػػػػ  ُتتػ ق ط ػػػػػ  :ُتقطيعػػػػػ .ُااألمػػػػػر:ُقػ ػػػػػوّ  ِمػػػػػ ُتقػػػػػوؿ:ُُُ-ِمػػػػػ 

ُ.(ٖ)«قطّ  ُْ
ـ ُتػُ »:ُالصػػػوابُ  ـ ُيػ ق ػػػوّ  ػػػ  ُتػُ ُط ػػػ ُ قُ »،ُا« مُ ػيػػػوُ قُْقػ ػػػو  ُالكػػػالُـ ُوُألفُ « يع ػػػطُ قُْيػ ق طّ 

ُ ُ ػ،ُث ػ،ُر ؼبصػ رُ اؼب ضػ ،ُر ؼبضػ رعُ ُعػ ُ الفُ ُرُ ُِْذُ ،ُن ػ ُاألجػوؼُ )رػ ع ػ  (ُم ػُعلرُصيخةُ 
ُ.ُ ُ ػ ػالس لُع ُ (لفُ ُاألجوؼُ ُع ُ الفُ ُشبيوُ ،ُاتُ األمرُ ُع ُ أييتُرُ 

ُِ ؼب ضػػػ ُ)ق ط ػػػ  (،ُااؼبضػػػ رعُ  ـ ( ـ (ُر ؼب ضػػػ ُ)قػ ػػػو  ػػػ  (،ُُِ ؼبضػػػ رعُ ُُ)يػ ق ػػػوّ  )يػ ق طّ 
ُِ ؼبص رُ ُااؼبص رُ  ُِفُ ُاألمرُ ُع ُ )تػ ْقط ي (،ُارُ ُ)تػ ْقو يػ ( ـْ( ُ)ق طّ ْ (.ُاألمرُ ُع ُ )قػ وّ 

إالُأفُمص رهُعلرُ»ُ)الع م  (:ُزىرافُلكت بُ ُد.ُالب راايُُّ ُربقيقُ ُج  ُ ُ-ٗٔ
                               

 :ُارتشػػ ؼُالضػػرب،ُربقيػػقُ،ُاا ظػػرُٚٛٔ/ُٔارتشػػ ؼُالضػػرب،ُربقيػػقُد.ُرجػػبُع مػػ ف:ُ-(ٔ)
ُ.ٜٔ/ٔمصطفرُالنم  س:ُُد.
ػػػػػػ س:ُُا ظػػػػػػرُ :ُارتشػػػػػػ ؼُالضػػػػػػرب،ُربقيػػػػػػقُد.ُ-(ٕ) :ُسبهيػػػػػػ ُالقواعػػػػػػ ُاُ،ٜٔ/ٔمصػػػػػػطفرُالنم 

ُ.ٗٗ/ٕااؼبزىر:ُ،ُٜٚٓٗ/ٓٔ
ُ.ٖٓٔالعم :ُُ-(ٖ)



(ٗٙ( 

ُِقول :ُترجر:ُترجية.ُاغطر،ُتخط ،ُتخطية ُ.(ٔ)«اجوُـبصوصُاىوُتفعلو:
ُِقولػػػػػ :ُيػُ ل ػػػػػعُ فُْتػُ »:ُوابُ الصػػػػػ ػػػػػرُ ة، ػػػػػخُ رُيػُ ط ػػػػػ،ُاغُ ةُ ي ػػػػػجُ رُْ ُتػُ جّ  ُ،«ةُ ي ػػػػػطُ خُْ ُتػُ طّ 

ػػػر ُ)ُاؼب ضػػػ ُ ُأفُ ُحُ الػػػراجُ ُا ػػػر ُ»،ُأي:ُ ػػػ قطٌُُ(رج  ػػػرُ رُيػُ ج  ػػػخُ رُيػُ ط ػػػ،ُاغُ ةُ ي ػػػجُ رُْ ُتػُ جّ   ُطّ 
ُإذاُق ؿُ ،ُ« طُّ خُ رُتػُ طُ غُ »ُحُ صُ .ُاالُيُ «ةُ يُ طُ خُْتػُ   .«تػ خ طّ  ُتُْطُ غُ »:ُإال 

إالُ ُ»)ارتشػػػػ ؼُالضػػػػرب(:ُُد.ُرجػػػػبُع مػػػػ فُلكتػػػػ بُ ُربقيػػػػقُ ُ ُجػػػػ  ُ ُ-٘ٔ
ُ.(ٕ)«ألف ظُ فظُريه ُخالٌؼ،ُرع ُ يبويوُ ُ"م ْخف ور،ُا م ْخر اد"،ُقوالف

ػػػػػُبػػػػػةٌُرُِ مُ ُر لعبػػػػػ رةُ ُ.«ريهػػػػػ ُخػػػػػالؼٌُُ،ظُ ف ػػػػػُ ُألفػػػػػ ظُربُ إال ُ»:ُالصػػػػػوابُ   ُم 
ػػػػ ف ػػػػظُ »ُ:األا ؿ:ُي ُ زأُ ج  ُ ُألفػػػػ ظُرب  ػػػػُ ظٌُألفػػػػُم ةُ ػث ػػػػ،ُأي:ُ«إال  ُقػػػػ سُ ،ُالُيُ م عي ةٌُػ  

ػػػػػ،ُأي:ُثُ «ريهػػػػ ُخػػػػالؼٌُ»ُ:عليهػػػػ ،ُاال ػػػػ ين ػػػػُةُ ػم  ُ،ُالُأفُ األلفػػػػ ظُ ُهُ  ُىػػػػذُ ُالؼٌُخ 
ُ.ريه ُظُ فُ  ُ ُاػبالؼُ 

ُ:والنونُ ُالثاءُ ُبيُنُ*
اعلرُتػ ْفع ي :ُالػ ُ»)اؼبمت (:ُُقب اةُلكت بُ ُال ي ُ ُد.ُرارُ ُ ُربقيقُ ُج  ُ ُ-ٙٔ

ُا ػم  ،ُ ػحو:ُت   ت ّي ئُإ ال  ُ.«ـ:ُتنبيب»(:ُٔ)ُ.ُا ُاؽب م)ُ (ٖ)«ب يتُاسب 
ايكػػػوفُ»:ُ ػػػيبويوُ ُ.ُقػػػ ؿُ يػػػت(ُ(ل ػػػ  ُ ب ُ ُْ،ُالُ)تػُ يػػػت(ُ(لنػػػوفُ ب ُنُْ)تػُ ُ:الصػػػوابُ ُ
ُ.(٘)«يتب ُنُْاالتػُُّ(ٗ)تّيمُْ ُاألظب  ،ُكبوُالتُُّ(عي ُ فُْتػُ )علرُ

ذل ُالتػُ »أيض  :ُُاق ؿُ  .ُالػوُ ُبػ تُاالنُ ْتُػػ ػػػيتُاالتمتّيوُأل م ُمػ ُاؼبب ُنُِْا

                               
 .ٖٔٔالعم :ُُ-(ٔ)
قُ،ُاا ظػػرُ :ُارتشػػ ؼُالضػػرب،ُربقيػػٜٚٔ/ُٔارتشػػ ؼُالضػػرب،ُربقيػػقُد.ُرجػػبُع مػػ ف:ُ-(ٕ)
ُ.ٜٙ/ٔمصطفرُالنم  س:ُُد.
ُ.ٓٛاؼبمت ُالكبري:ُُ-(ٖ)
ُالت   ُال   ية ،ُاىوُتطبيٌ .ُ-(ٗ) ُِلمة ُ)التمتّي(ُنسكوف  ُض ب ط ْت   ُطبعة ُمكتبة ُاػب قب ّ 
ُ.ٕٔٚ/ٗالكت ب،ُربقيقُعب ُالسالـُى راف:ُُ-(٘)



(ٗٚ( 

ُ.(ٔ)«ن ي أ  ُزائ ة،ُأل وُليسُ ُالكالـُم  ُقُ ُلمتُ ذب ُم ُتذىبُريوُالت  ُلعُ 
االتمتػػػػػّي"ُااحػػػػػ ُالّتمػػػػػ تّي،ُاىػػػػػوُخيػػػػػوطُيشػػػػػ ُهبػػػػػ ُ"»:ُالسػػػػػريا ُ ُاقػػػػػ ؿُ 

رُاعبرم ُأ وُمص رُمتُي مت،ُ"االتنبيت"ُم ُ بتُعلرُػالفسط طُااػبيمة،ُاِذ
ُاألرض،ُق ؿُرؤنة:
ُاحلزنُوالربيتُينشقُعينُُُُُُُتنبيتُمُينبتُهباُـصحراءُل
نبيت،ُنكسػرُالتػ  ،ُاالوجػوُاألاؿ،ُأل ػوُلػيسُ ُِػالـُالعػربُاأ ش ُال ري ي:ُتُ 

ُِ فُأصلوُتػُ  ُ.(ٕ)«نُأ ْتب ُعي فُْتفعي ُإالُم 
ُ:واحلاءُ ُاجليمُ ُبيُنُ*

ػػ ُنػػ ايُّد.ُعبػػ ُالػػرضب ُالسػػيُّ ُ ُربقيػػقُ ُجػػ  ُ ُ-ٚٔ ُاؼباتػػوفُلكتػػ بُ ُ ،ُاد.ُؿبم 
احػّ ُ»:ُ،ُرقػ ؿُ ّيُ الػوز ُ ُي ُ هذُ ػل ػُ ُ   ػمُ ُ ُ ػ،ُث ػ(ٖ)«اتػ ْفع لػة،ُاتػ ْفع لػة»لتسهي (:ُ)شرحُا

ُ.(ٗ)«رب  ّلةُأيُحالال،ُاىل ُِتل كةُأيُىاِل 
ال ُ»:ُالصػػوابُ ُ ػػال  ػػ  ُذب  ل ػػة ،ُأي:ُج  ة(ُل ػػحُ )التُ ُوُألفُ (٘)الُ(غبػػ  ُ ُ،(عبػػي ُ ُ«ا ج 
ُُ.( ُ لُ )حُ ُ(لتضعيفُ ُاؼبزي ُ ُالفع ُ ُ ُمص درُ مُ ُمص رٌُُ(غب  ُ 

لّػةُ »:ُ ُالعّيُ ُج  ُ  ات ػح  ُ.(ٙ)«ح ل لتُاليمّي ُربليالُ 

ػػػػ ُ ُا»:ُاألرعػػػػ ؿُ ُ ُِتػػػػ بُ ُاجػػػػ  ُ  االشػػػػ  ُ ُالعػػػػّيُُ،هللاُتعػػػػ ىلُجػػػػالالُج 

                               
 .ٖٚٔ/ٗالكت ب،ُربقيقُعب ُالسالـُى راف:ُُ-(ٔ)
ُ.ٛ٘ٔ/٘شرحُِت بُ يبويو:ُُ-(ٕ)
ُ.ٛٙٗ/ٖشرحُالتسهي ،ُطبعةُدارُى ر:ُُ-(ٖ)
 .ٜٙٗ/ٖشرحُالتسهي ،ُطبعةُدارُى ر:ُُ-(ٗ)
 .ٖ٘ٛٚ/ٛا ظرُ :ُسبهي ُالقواع :ُُ-(٘)
ُ.٘ٚٙٔ/ٗ،ُاالصح ح:ُٗٚٔ/ٖ،ُاا ظرُ :ُديوافُاألدب:ُٕٚ/ٖالعّي:ُُ-(ٙ)



(ٗٛ( 

ُ.(ٔ)«جاللةُاذب  ّلة

ؿبم ػ ُعبػ ُالقػ درُعطػ ،ُُ،ُ ُربقيػقُ وُ  فس ػُاػبطػنُ ُد ُرُ أفُيُ ُالع يبُ ُاالخريبُ 
ُ.(ٕ)«اح ّ ُرب  ّلةُأيُحالال» :ُلسيُّ اُاط رؽُرتح ُّ

اارْػع ػػػ  ُ»)ارتشػػػ ؼُالضػػػرب(:ُُد.ُرجػػػبُع مػػػ فُلكتػػػ بُ ُ ُربقيػػػقُ ُجػػػ  ُ ُ-ٛٔ
ن ػرُم ُمضعفُكبو:ُأ ج  ُ  ،ُاالُيػ بػْ ُ.(ٖ)«لأللوافُاْحػم ػر 

(،ُري ػوزُ أاُمُ ُ،(ةُ مُ  ُ)اغبُ مُ ُصفةٌُاىوُُ،(ُ(غب  ُ  ُّحُ أ ُ)ُ:الصوابُ  ُ ُ)اغبػ م   
ػػػػ ػػػػقػػػػ ؿُ ،ُريُ اؼبزيػػػػ ةُ ُعلي ػػػػةُ )ارْػع ػػػػ  (ُالفُ ُصػػػػيخةُ ُننػػػػ  ُ ُع فُ ض ػػػػمُ الُُْ ُغػػػػريُ م  (ُم   ُ:ُ)اْحػمػ ػػػػػر 

ػػ (ُم  ػػ ُ)اػب ْضػػر ة(وُالك ػػ)اغب ْمػػر ة(،ُا)اْخض ػػػر  ػػُوزُ ْ ُالُ   :ُقػػ ؿُ رػػالُيُ ،ُع فُ ض ػػمُ  ُالُْم 
( ُ)اغب م ة (،ُأاُمُ مُ ُ(، ُ ػمُ ػاحُْ)  ُ)اغبػ م   

(ٗ).ُ
 ود.ُتقوؿ:ُرج ُأ ح   ُنّّيُاغب مػ .ُاأ ضب  ػو ُهللاُااأل ح   :ُاأل»:ُاعبوىريُ ُق ؿُ 

 بح  و:ُجعل وُأ ح  ُ 
ُاغب م ةُ (٘) ُ.(ٙ)«.ُاِ م ْيٌتُأ ح   ُنّيّ 

ُال  ىػػ» ػػي ه:ُُانػػ ُ ُاقػػ ؿُ  ػػة :ُلػػوٌفُن يػػػ   ػػ  ُمُ ػااغب م  ة ُاالك ْمت ػػة ،ُيقػػ ؿُرػ ػػر ٌسُأح 
ُ.(ٚ)«نيّ ػ  ُاغب م ةُ 

                               
ُ.ٙٚٔ/ِٔت بُاألرع ؿ:ُُُ-(ٔ)
 .ُٕٖٗ/ٖشرحُالتسهي ،ُطبعةُدارُالكتبُالعلمي ة:ُُ-(ٕ)
،ُاا ظػػرُ :ُارتشػػ ؼُالضػػرب،ُربقيػػقُٚٚٔ/ُٔارتشػػ ؼُالضػػرب،ُربقيػػقُد.ُرجػػبُع مػػ ف:ُ-(ٖ)
 .ٙٛ/ٔمصطفرُالنم  س:ُُد.
 .ٖٙٙٚ/ٛا ظرُ :ُسبهي ُالقواع :ُُ-(ٗ)
ُللفُ ُُ-(٘) وُأل  ػػػو ُمفعػػػػوٌؿُنػػػو ُاثف  ػػػ  (ُ(لفػػػػتح  :ُ)أ ح  ،ُاالصػػػػواب  ػػػػ  (ُ(لضػػػ ّ  :ُ)أ ح  ُعػػػػ ُ ِػػػذاُ ُاؼبطبػػػوع 

ُ)ج ع   (.
ُ.ٜ٘ٓٔ/٘الصح ح:ُُ-(ٙ)
 .ٖٙٛ/ٕاحملك ،ُالطبعةُاعب ي ة:ُُ-(ٚ)



(ٜٗ( 

اقػ ؿُانػ ُ»)ارتشػ ؼُالضػرب(:ُُفُلكتػ بُ د.ُرجػبُع مػ ُ ُربقيقُ ُج  ُ ُ-ٜٔ
ُ.(ٔ)«عصفور:ُمي ُم ػْحف يظُأ ْصٌ ُاىوُخطنُن ْ ُى ُزائ ة

ُاعبيفػػػة ُ»:ُ،ُقػػػ ؿُاعبػػػوىريُ (يظفُ حُْػم ػػػ:ُ)م ػػػػْ ف ئ ّظ(،ُالُ)الصػػػوابُ  اْجف  ظ ػػػت 
نّي.ُ ػوفُاأللػفُالجتمػ عُالسػِ  اْجف يظ  ظ  :ُا تفاْت،ُاردب  ُق لواُاْجف ن ظ ػْتُريحِر

ُُ.(ٕ)«:ُاىوُ(غب  ُتصحيفٌُق ؿُثعلب
ُش ػْيا ن  :ُاز ع ػ  ُانْػ  ُع ْصػف ورُ »:ُ ُالت جُ ُاج  ُ ُ "الػػم ْمت  "ُ ُقػ ؿ 

ػي  ُُ(ٖ) أ ف ُم 
لّ وُ  ُم ػح  ِ وٌرُ   ُنػ م  ُىوُم ْذ ُأ ْصل ي ٌة،ُار د ه ُأ ن وُح ي  ف  ُ.(ٗ)«م ػْ ف ئظّ 

ػػػ تُلكتػػػ بُ ُ ُربقيػػػقُ ُجػػػ  ُ ُ-ٕٓ ُِ مػػػ ُنِر ػػػ  ااإلغنػػػ  ُ)»سػػػ ع (:ُ)اؼبُد.ُؿبم 
ُُ.(٘)«كبو:ُالت نُالرج ُ-ُ(عنو

ػتُ الُْ) :ُ ُقػوؽب ُ مُ ُر(حُ تُ :ُ)الُْالصوابُ ُ ةُ ي ُػْحػػاُلُ ذُ ُ رُ ،ُدبعػى:ُص ػ( ُ ج ػرُالرُ ح 
(ٙ)،ُ

ُ ُمُ (ُنُ  ُ تُ الُْ)ُاؼبزي ُ الف ع  ُُ(وُألفُ نُ  ُ تُ الُ)الُْ ُ.(ٚ) ٌُعمُ سػتُ (،ُاىػوُمُ نُ  ُ ػل ػ)ُدُ اجملػرُ الف ع  
،ُاؼبزيػػػ ُ ُ ُ عمُ سػػػتُ يُ أفُُ-ُنػػػوُ ُقػػػوؿُ  ُيُ م ػػػُنػػػ ُ عُ ُ-ُ  ُ  ُاإلغنػػػُاؼبعػػػراؼُ ُاُ.(ٚ) ٌُعمُ سػػػتُ مُ 

                               
،ُاا ظػػرُ :ُارتشػػ ؼُالضػػرب،ُربقيػػقُٜٚٔ/ُٔارتشػػ ؼُالضػػرب،ُربقيػػقُد.ُرجػػبُع مػػ ف:ُ-(ٔ)
ُ.ٜٚ/ٔمصطفرُالنم  س:ُُد.
 .ٜٗٙ،ُاا ظرُ :ُالق موسُاحمليط:ُٔٚٔٔ/ٖالصح ح:ُُ-(ٕ)
ُ ُمػت ُ)اؼبمتػُ-(ٖ) ُاحملقّ ق ُذل   :ُلػ ُي  ب ت  ُ ُاؽبػ م)  ُِتػب  (،ُنػ  ؼ:ُ" ػػحوُالػػم فئّظ،ُاىػوُُ»  

ِ ُش  ُيصبحُعلرُشف ُاؼبوت،ُرينبخ ".ُا ُاغب شيةُخبطُأيبُحيػ فُعػ ُاعبػوىري:ُ"اجف ظػتُ
:ُقػػػػ ؿُانػػػػ ُعصػػػػفور:ُ"مػػػػي ُٜٚ:ُٔاعبيفػػػػة...ُقػػػػ ؿُثعلػػػػب".ُالصػػػػح حُ)جفػػػػظ(.ُا ُاالرتشػػػػ ؼُ

ُ(.ٓٔ،ُاؽب م)ُ)٘ٙٔاؼبمت ُالكبري:ُ«.ُمػ فئظُأص ".ُاىوُخطنُن ُزائ ة
 .ٕٓٔ/ٕٓاتجُالعراس:ُُ-(ٗ)
 .ٗٓٙ/ٕاؼبس ع :ُُ-(٘)
ُ.ٕٓٛٗ/ٙ،ُاالصح ح:ُٖٕٔ/ٗا ظرُ :ُديوافُاألدب:ُُ-(ٙ)
ُ.ٔٚ/ٔا ظرُ :ُالصح ح:ُُ-(ٚ)



(٘ٓ( 

ُ.(ٔ)دُ اجملرُ ُ ُ همُ ايُ 
ُِػػػػػػػػُ»:ُاعبػػػػػػػي)ُ ُفظػػػػػػػرُ ُقػػػػػػػ ؿُ  ػػػػػػػ ُاغبُ لُ تػُ اْ ػػػػػػػ"ااؼبخػػػػػػػ ُعنػػػػػػػو: ػػػػػػػتُ الُْ"،ُا"رُ    رُح 

«" ُ جُ الرُ 
(ٕ).ُ

االتحػػرُُ، ػػريُعػػ ُرعػػ ُِ  ػػتل ُاغب(ُأوااإلغنػػ  ُع ْنػػ)»:ُالسػػيوط ُ ُاقػػ ؿُ 
« جُ الرُ 

(ٖ).ُ
ػػ تُلكتػػ بُ ُ ُربقيػػقُ ُجػػ  ُ ُ-ٕٔ ُِ مػػ ُنِر ػػ  اقػػ ؿُأيضػػ :ُ»ُ)اؼبسػػ ع (:ُد.ُؿبم 

اأ ػ ُإفُأرع ال ُ ُاؼبض عفُريوُأِ رُمػ ُأرع ػ ُكبػو:ُعػّ ُاأعمػ ـ،ُارّبُاأر(بُ
ردب ُا تخنواُريوُنف عوؿ،ُرل ُيسم ُغريه،ُكبو:ُج ّ ُاج  اد،ُاح ّظُاح ظوظ،ُاقّ ُ

ُ.(ٗ)«اق  اد
ُرُ ِ ػ ػأ ُُفُ  عُ ض ػمُ الُُْدُ فػرُ مُ الُُْ ؿ(ُ ُصبػ ُ ع ػرػُْ)أُ ُازفُ ُأفُ ُ ُىذاُالنصُّ مُ ُاؼبقصودُ ُ

ػػػػػػ ػػػػػػُدُ فػػػػػػرُ مُ الُُْ (ُ ُصبػػػػػػ ُ ع ػػػػػػرػُْ)أُ ُ ُازفُ م  ُِمػػػػػػ ُ ُ)أُ وُ  فس  ػػػػػػعُْ، ُدُ فػػػػػػرُ مُ الُُْ ـ(ُ ُصبػػػػػػ ُ م 
ُّ (.)عُ ُفُ ض عُ مُ الُْ

،ُفُ ضػػػػ عُ مُ الُُْدُ فػػػػرُ مُ الُُْ ؿ(ُ ُصبػػػػ ُ ع ػػػػرػُْوؿ(ُعػػػػ ُ)أُ ع ػػػػ)رػُ ُُنػػػػوزفُ خى ُسػػػػتُ اقػػػػ ُيُ ُ
ُ ظ(.ظُ حُْ:ُ)أُ ق ؿُ (،ُاالُيُ ظُّوظ(ُ ُصب ُ)حُ ظُ :ُ)حُ ق ؿُ ريُ 

ػػػُادُ ر ُاُ ُ ُالػػػنصُّ ُاالخريػػػبُ ُ ػػػ)ج  ػػػػُفُ ضػػػ عُ مُ الُُْدُ فػػػرُ مُ الُُْاد(وُألفُ  ُ ّ ُاج  ّ (ُ)ج 
ُ ؿ(.عُ رػُْ)أُ ُ ُع ُازفُ يُ خنُ مُ ُوؿ(ُريوُ عُ )رػُ ُازفُ ُيسُ (وُرلُ ادُ  ُ ،ُاجُ ادُ  ُ جُْعلرُ)أُ ُ ُ مُ  ُ 

ػُاد(ُ ُالصػفحةُ  ُ ْجػ)أُ ُِلمػةُ ُُرُ ُِ اق ُذُ  اؼبسػموحُمػ ُامػ ُ»:ُه ،ُرقػ ؿُ  فس 

                               
ُ.ٖٔٔ-ٗٓٔ،ُأ٘-ٔٗا ظرُ :ُإحي  ُالصرؼ:ُُ-(ٔ)
 .ٖٓٙٚ/ٛسبهي ُالقواع :ُُ-(ٕ)
:ُمه ُاؽبوام ،ُربقيقُد.ُعب ُالع ؿُ   ُمكُ-(ٖ) ُ.ُٕٚ/ٙـر
 .ٗٓٗ-ٖٓٗ/ٖاؼبس ع :ُُ-(ٗ)



(٘ٔ( 

.ُأي:ُ(ٔ)«ذلػػػ ُقػػػوؽب :ُرػػػرخُاأرػػػراخ،ُاز ػػػ ُاأزفد،ُاألػػػفُا الؼ،ُاجػػػ ُاأجػػػ اد
ُب ا.علرُم ُيُ ُ،تطبي ٌُاؼبسموع،ُرهوُ

اأ  ُردبػ ُ»:ُوُ  ُقولُ ُ،اد(ُمقصودةُ  ُ )جُ ُِلمةُ ُُكوفُ أفُتُ ُ ُ كُ  ُىن ُالُميُ امُ 
ُ.«ا تخنواُريوُنف عوؿ،ُرل ُيسم ُغريه...

ُِلمػةُ  ُىذاُاؼبقػ ُـ ُلت فُ مُ تُ ؿبُ ُمت فُ ِلُ ُُةُ مُ ػاثُ  ُدُ فػرُ مُ الُُْاد(ُ ُصبػ ُ  ُ )ح ػُ،ُمهػ :
لمةُ )حُ ُفُ ض عُ مُ الُْ  ُُيسُ ّ (وُرل ػ)خ ػُفُ ضػ عُ مُ الُُْدُ فػرُ مُ الُُْاد(ُ ُصبػ ُ  ُ )خ ػُّ (،ُِا

ُّ (.)خُ ُاد(ُ ُصب ُ  ُ خُّْ (،ُاالُ)أُ )حُ ُاد(ُ ُصب ُ  ُ حُْ)أُ ُةُ العرنيُ 
األـّ.ُااعبمػػػػػػػ :ُأجػػػػػػػ اد،ُاأنػػػػػػػوُُ،اعب ػػػػػػػّ :ُأنػػػػػػػوُاألب» ػػػػػػػي ه:ُُانػػػػػػػ ُ ُقػػػػػػػ ؿُ ُ
ُ.(ٕ)«اج  اد

اغب   :ُالف ْص ُ »أيض  :ُُاق ؿُ 
ُلئ الُ(ٖ) ُ،(آلخ رُ  ُػمىْات لطُأ ح ُ ػُيُ نّيُالشيئػ ّْي 

ُ.ُ(ٗ)«اصبع وُح   ادٌُُ، ُعلرُاآلخرمػىُ ح ُ أاُلئ الُيتع  مُأ
:ُج  ُ »أيض  :ُُاق ؿُ  تػ ه ػإىلُّيُ عُ الُرُ خُ م ؤُُْزُ  اُ ،ُامه ُم ُجو ْجوُ ب ُالاػب   اف  رُُم نػْ

ػػ ػػُوُ ا   ُمػػ ُالو جػػػ،ُاقيػػ :ُالػػؽُ  ُْالشّ  ُ ُ ْحػػُاللُ إ ىلُرُ  ُ حُْػ ُمػػػفُال ُ ل ػػُ ُْم  ،ُاقيػػ :ُاػب ػػ  اف 
ػػػُّيُ  ُمي  ػػػعػػػُفُ  ْػػػفػػػ فُاألن ُتُ كُْافُيُ اللػػػذ ُِ ُ:ُىػػػوحيػػػ ينُ اللُّ ُ،ُقػػػ ؿم ؿُ ػاش  ،ُُغػػػريُ الُرٌُم ػػػذ 

ُ.(٘)« رُعلرُغريُذلسُ كُ ُيُ ااعبم ُخ   اٌد،ُاال
ُ:خلاءُ واُاجليمُ ُبيُنُ*

ُُِ ُربقيقُ ُج  ُ ُ-ٕٕ ُ)تسػهي ُالفوائػ (د.ُؿبم   ُ»:ُ م ُنِر تُلكت ب  لػزـا ِا
                               

ُ.ٖٓٗ/ٖاؼبس ع :ُُ-(ٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٚاحملك ،ُالطبعةُاعب ي ة:ُُ-(ٕ)
،ُاالصواب:ُ)الف ْص  (ُنضمّ ه وُأل  و ُخٌ ُمرروٌع.ُُ-(ٖ) ُالالـ  :ُ)الف ْص  (ُنفتح   ِذاُ ُاؼبطبوع 
ُ.ٕٖ٘/ٕاحملك ،ُالطبعةُاعب ي ة:ُُ-(ٗ)
ُ.ٖ٘ٙ/ٗاحملك ،ُالطبعةُاعب ي ة:ُُ-(٘)



(ٕ٘( 

نػ ْهب ػػ ،ُاإ صػػفع ْن ،ُاخ بػ ْع  نػػة،ُ عػػ ـُالنظػػريُنتقػػ يرُأ صػػ لةُ ػػوف:ُ ػػْرجس،ُاع ر  ْػػ ،ُِا
ل   ثبتػتُ ُ»)خ نػ ْبتنػة(:ُُِلمػةُ ُعػ ُُاثُ  ُّ حُ تُ (،ُمُ ٖ)ُ.ُا ُاؽب م)ُ (ٔ)«اخ نػ ْبتنةُاى ْن  

ارسرى ُ(ؼبرأةُالسودا ،ُاثبتػتُ ُ سػاةُالبهػ  ُالرقػ ،ُا ػقطتُمػ ُُ(ص،ُح)
ُ.«نعضُالنس 

ػػػ تُلكتػػػ بُ ُ ُربقيػػػقُ ُاجػػػ  ُ  ُِ مػػػ ُنِر ػػػ  ااػببع نػػػة:ُ»)اؼبسػػػ ع (:ُُد.ُؿبم 
األ ػػػ ،ُا و ػػػوُزائػػػ ةُؼبػػػ ُ ػػػبق،ُالقػػػوؽب ُ ُمعنػػػ ه:ُخ بػ ْعػػػثوُا ُ سػػػاةُالر قػػػ ،ُ

ػػتُ (ُمُ ٔ)ُ.ُا ُاؽبػػ م)ُ (ٕ)«لسػػودا مكػػ فُىػػذا:ُخ نػ ْبت ن ػػة،ُاشػػرحوُأب ػػوُاؼبػػرأةُا ُاثُ  ُّ ح 
 ػػقطُمػػ ُنعػػضُ سػػ ُالتسػػهي ،ُاثبػػتُ ُاحملققػػة،ُا ُ»)خ نػ ْبت ن ػػة(:ُُِلمػػةُ عػػ ُُ

ُ.« ساةُالر قّ  
ُِ ُيسُ ل ػػػػُ ػػػػدىنُذُ أ ُُةُ العرني ػػػػُبُ ت ػػػػ ُ ػػػػعلُ ،ُرلُ )خ نػ ْبت ن ػػػػة(ُ(ػبػػػػ  ُ ُلكلمػػػػةُ ُرُ ِْ  ُهػػػػ ُم 
ػػ)اعبنب نة(،ُالُ:لت جُ اُص حبُ ُن ُ عُ ُتُ  ُْجُ .ُااُ  خُ سُ النُ ُأخط  ُ  ،ُهُ غػريُ ُنػ ُ ى ُعُ  ُْ ُأج 
بػ   ػػة ُنضػػّ ُاعب ػػي )»:ُوُ  ُقول ػػُاذلػػ ُ  (ُالػػػم و ّح ة،ُارػ ػػْتحُالب ػػ  ُ )وفُالنّػػوفُ(ُا ػػكاعب نػْ

ُا ةُالنّػػػػػػػوفُنعػػػػػػػ ُالػػػػػػػػم  ػ ل  ة،ُا ُنػ ْعضػػػػػػػه  ُاعبنب نػػػػػػػةُنػػػػػػػزةدُ،(ٖ)ُالن سػػػػػػػ ىكػػػػػػػذاُ 
ُالنػوف،ُاقػ ؿ(ٗ)اللس ف ػ ُ ):ُإ  ّػوُ:ُاعبنب قػة ُ(لقػ ؼُنػ ؿ 

ػْرأ ة،ُأ اُى  ُ  ػْو  ُللم  ُ( ػ ْعػت 
ْرأ ة ُ ُم  ُجُ (،ُر (عّ ُأل  ّوُليسُ الس ْود ا ُ )الػم  ُ.(٘)«ْرد ْح ُ ُالك الـ 
ُ ُ)اعبنب نػة(ُأيض ػ ،ُاالُ ػيُ ُالتحريفُ ُكوفُ اُأفُيُ نعي ُ ُاليسُ ُ م ُإذاُح صال 

                               
ُ.ٜٕٙتسهي ُالفوائ :ُُ-(ٔ)
 .ٙ٘/ٗاؼبس ع :ُُ-(ٕ)
ُ.ٙٙٔ:ُالق موسُاحمليط:ُا ظرُ ُ-(ٖ)
بػ ْق ػة :ُاؼبػرأ ةُالسػودا وُ(:ُ»ٕٙٔ/ٕج  ُ ُ)لس فُالعرب:ُُ-(ٗ) ُ  ْو  ُللمػرأ ة.ُااعب نػْ بػ ْق  ة :ُ ػ ْعت  اعب نػْ

 «.ر(عّ ُأل  وُليسُ ُالكالـُم  ُج ْرد ْح ُ 
 .ٜٜٔ/٘اتجُالعراس:ُُ-(٘)



(ٖ٘( 

ُاانػ ُ ُ،م لػ ُ ُانػ ُ ُتُ كُ  ُ ُفُ (،ُركيّيُ علرُ) و ُ ُالكلمةُ ُهُ ىذُ ُم ؿُ ن ُعلرُاشتُ هُْبػُ نػُ تػُ 
ُم ؟!ُنهُ مُ ُالزائ ةُ ُع ُرب ي ُ ُعقي ُ 

ُرنػػوفُ ُة(ُجبػػي ُ ق ػػ ػُْبػُ نػُْ:ُ)اعبُ بُ ت ػػالكُ ُ،ُرفػػ ُنعػػضُ ريػػوُ ُفٌُل ػػاتػُ ،ُرمُ  ُالصػػوابُ أم ػػُ
ػػ(ٔ)رقػػ ؼُ ُر ػػ  ُ ُربػػ  ُ  ،ُا ُ(ٕ)ر ػػ  ُ ُرقػػ ؼُ ُربػػ  ُ ُرنػػوفُ ُة(ُجبػػي ُ   ػػقُْبػُ نػُْه :ُ)اعبُ ،ُا ُنعض 
نػُ ه :ُ)اعبُ نعضُ  ُ.ُ(ٖ)رق ؼُ ُر   ُ ُرنوفُ ُرب  ُ ُجبي ُ (ُق ة ػُْبػْ

،ُ ٌُعمُ سػتُ ه ُمُ نعض ػُ،ُأاُأفُ لةُ عمُ سػتُ مُ ُال الثُ ُالكلم تُ ُهُ ىذُ ُكوفُ  ُأفُتُ ر مُ ُ
ُاؽبيػػػػنةُ ُينػػػػ ُ ُىػػػػذاُاؼبقػػػػ ُـ ن ُعُْيػُ ُّيُ .ُا ُاغبػػػػ لُ  ُ ْسػػػػالنُ ُ،ُأاُ اايػػػػةُ  ُالرُّ ُه ُخطػػػػنٌُانعض ػػػػ
،ُأاُالكلمػةُ ُنتلػ ُ ُ ُ   ػقػ ُمُ ُم لػ ُ ُانػ ُ ُكػوفُ  ُأفُيُ ر م ػُ.م لػ ُ ُانػ ُ ُ ُ ػصُّ ُالواردةُ 

ُُ. ُ سُ النُ ُى ُ ُنعضُ زادُ ُهُ غريُ ُأفُ 
ُِػ فُ  ػُهبػ ،ُرػ لخرضُ ُ ُ   ػقػ ُمُ ُم لػ ُ ُانػ ُ ُر ف ُالنػوفُ ُأفُ ُىػوُنيػ فُ ُ ُالتم يػ ُ م 

ُ.ُريوُ ُظريٌُؽب ُ ُ ُليسُ ُعلرُنن  ُ ُكوفُ أفُتُ ُُـ لزُ ستُ ه ُيُ تُ ص لُ أبُ ُؿُ القُوُريه وُألفُ ُزائ ةٌُ
ػػ ل  (،ُإفُُِْلمػػةُ ُال ُمػػ ُ ُذلػػ ُ م  ػػ ُُ،النػػوفُ ُأبصػػ لةُ ُيػػ ُ قُ ُ)ى ْنػػ   علػػرُُتكػػوفُ ر   

"ُ»:ُصػفورُ عُ ُ.ُق ؿُان ُ مفقودٌُُ)رػ ْعل ل  (،ُاىوُنن  ٌُُنن  ُ  ازادُنعضػه ُأيض ػ ُ"رػ ْعل ل ػال 
ل  .ُالػى ْنػُ:كبو حم ُعلػرُأ ػوُػ ػ ُينبخػ ُأفُي ػحفظُمنػوُغػريه.ُاىػذاُعنػ يُإُ ػ ُي ػػ  

ُ،حك ُعليهػػ ُ(لػػزةدة،ُاإفُ ُتكػػ ُ ُموضػػ ُزةدِتػػ ػة.ُاي ػػ"رػ نػْع ل ػػ "،ُاالنػػوفُزائػػ 
.ُرػػيحك ُمػػ ُأجػػ ُذلػػ ُعلػػرُالنػػوفُرُ"رػ ْعل ل ػػٌ "ُ ُأننيػػةُاػبم  ػػ ُّتقػػرُ  ُيُ ػأل ػػوُلػػ
ُ.(ٗ)«(لزةدة

ػػ،ُنػػة(،ُا)جنب نػػة(ت)خنبُِلمػػ  ُُؼُ حػػرُ أ ُُ ُترتيػػبُ ُرُ ظ ػػا(لنُ  ُالػػراجحُ ُأفُ ُ ُ قب  
                               

ُ.ٖٗ،ُٚ/ٗص:ُ،ُااؼباصُ ٖٔٔ/ٙ،ُااحمليط:ُٖٓ٘،ُاالب رع:ُٕٕٗ/٘ا ظرُ :ُالعّي:ُُ-(ٔ)
ُ.ٖٗ،ُٚ/ٗص:ُ،ُااؼباصُ ٘ٙ٘ا ظرُ :ُاؼبنتاب:ُُ-(ٕ)
 .ٖٖٚ/ٙا ظرُ :ُاحملك ،ُالطبعةُاعب ي ة:ُُ-(ٖ)
 .ٚ٘اؼبمت ُالكبري:ُُ-(ٗ)



(٘ٗ( 

ػػػػػُتػػػػػرجيحُ  ُُِ فُ شػػػػػت ُت ُُّيُ الكلمت ػػػػػُّيُ ىػػػػػ تُ ُ)جنب قػػػػػة(وُألفُ  ،ُاالبػػػػػ  ُ ُالنػػػػػوفُ ُع  موض 
ُُ. خُ سُ النُ ُم ُنعضُ ُخطنٌُُال   يةُ ُالنوفُ ُعلرُأفُ ُ ُال اللةُ ُِ فُ شت ُاتُ 

األرنػػ  :ُ)جنب قػػة(،ُا)جنبق ػػة(،ُا)جبن قػػة(،ُا)جنب نػػة(،ُُالكلمػػ تُ اتػػ ل ن ُ
ُالكلمة ُاؼبقصودة ُعلرُ)اث ُ علرُاشتُ  :ُ)جنب قػة(،ُاُالكلمػ تُ (،ُات ل ن ُم ؿ  لػ الث 

:ُ)جنب قػة(،ُُالكلمػ تُ ،ُاتػ ل ن ُال ػ  ُ ُا)جبن قة(،ُا)جنب نة(،ُعلرُموض ُ  الػ الث 
(ا)جنبق ػة(،ُا)جبن قػػة(،ُعلػػرُاشػتُ  ُالكلمػػة ُاؼبقصػػودة ُعلػرُ)قػػ ؼ  ُقُ ْبػػرلػػ ُيػُ وُم ؿ 

ُ.()جنب قةُ:اؼبقصودةُ ُالكلمةُ ُكوفُ ،ُرتُ ال   يةُ ُ ُالنوفُ ُمُ ن ال ُُالق ؼُ ُبُ كتُ ُأفُتُ إال ُ
ػػػػأُ هػػػػ ُ)جنبق ػػػػة(،ُرُِلمػػػػةُ  ُُأم ػػػػ نػػػػة(،ُت)خنبُّيُ الكلمت ػػػػُ ُ مُ ػْ ػػػػر ُل ُُفةُ ا لُ ػم ػػػػُ ُ ش 

ػػعلػرُالنػػوفُ ُالبػػ  ُ ُنتقػ ًنُ ُتُْد ُرُ ا ف ػػُ)جبن قػػة(،ُرقػ ُ ُِلمػةُ  ُُا)جنب نػة(.ُاأم ػػ ُالؼُ ،ُخب 
ُنة(.ُت)جنب قة(،ُا)جنبق ة(،ُا)جنب نة(ُاُ)خنبُ:األرن ُ ُالكلم تُ 
ُ،ُارػػػتحُ النػػػوفُ ُ،ُا ػػػكوفُ اعبػػػي ُ ُة(ُنضػػػ ُّ قُ ػػْػػػ ػػػػ ُبػْنُػرهػػػوُ)جُ ُ،الكلمػػػةُ ُ ُضػػػبطُ أم ػػػ

ُُ.الق ؼُ ُ،ُارتحُ ال   ُ ُ،ُا كوفُ الب  ُ 
ُمػػػػ ُمع ػػػػ ُ ُالت  ػػػػ ُ ُلل ػػػػز ُ ُ(عبػػػػ ُالسػػػػالـُىػػػػ راف)ُ ُربقيػػػػقُ ُجػػػػ  ُ قػػػػ ُُا

اخبػػػّطُأ يبُى شػػػ ُ ُىػػػذاُالبػػػ ب:ُا عبػنػ ػػػْبػػػػػ  ق ة:ُم ػػػرأ ةُ»:ُ)ِتػػػذيبُاللخػػػة(،ُلألزىػػػريُّ 
ُالس و .ُاق ؿ:

ُبلْؤمكمُتتوث بوانبن ُوُج ننـــْبثقنةُونلدنْتُلئامـًاُُُُُُعنلني 
ُ.(ٔ)«االكلمةُطب  ّية،ُاق ؿ:ُأراى ُعرني ة

سػرُ ُالبػ  ُ ُا كوفُ ُالنوفُ ُارتحُ ُاعبي ُ ُ:ُ)ج ن ػػػْب  ق ة(ُنض ُّ ريوُ ُالكلمةُ ُطُ بُْرضُ ُ ُِا
ُوُر فُ عريُّ الشُّ ُبيتُ الُ اللةُ وُنُ ه طُ بُْ ُضُ ُللصوابُ ُ،ُاىوُـب لفٌُالق ؼُ ُارتحُ ُال   ُ 
ىػػػذاُُعػػػ ُ .ُالُ  ُالػػػوزفُ ُيُإىلُِسػػػرُ ؤدُّ ي ػػػُ،السػػػكوفُ ُنخػػػريُ ُ،ريػػػوُ ُاال ػػػ  ُ ُالنػػػوفُ ُطُ بُْض ػػػ

                               
ُ.ٖٗٛ/ِٜتذيبُاللخة:ُُ-(ٔ)



(٘٘( 

ُ.التطبيع تُ  ُمُ ُالضبطُ 
علػػػرُُالبػػػ  ُ ُ ػػػي ه،ُنتقػػ ًنُ ُ)احملكػػ (،ُالنػػػ ُ ُمع ػػػ ُ ُعػػػ تُ بُ  ُطُ ُتُْدُ رُ اقػػ ُاُ 

ُِ مػػػ )ُ ُربقيػػػقُ ُ ػػػ  ُ ه ،ُر ُضػػػبطُ ُفُ )جبن قػػػة(،ُااخت ل ػػػُ:النػػػوفُ  ُلل ػػػز ُ ُ(،مػػػراد
نػُ »:ُاعب ي ةُ ُوُ )احملك (،ُنطبعتُ ُ ُمع  ُ مُ ُالس دسُ   ْػق ة :ُاؼبرأةُالسػو ،ُر(عػّ ،ُااعب بػْ

بػ ْن قة:ُ عتُمكراهأل وُليسُ ُالكالـُم  :ُج ْردُ  ُ.(ٔ)«ْحٌ .ُاامرأةُج 
ُالبػػ  ُ ُنفػػتحُ ُأ خػػرمُةُ مػػرُ ُتُْطُ بُ ،ُاض ػػالنػػوفُ ُارػػتحُ ُالبػػ  ُ ُنسػػكوفُ ُةُ مػػرُ ُتُْطُ بُ رض ػػ
ػػػػُوُ عل ػػػػ،ُالُ النػػػػوفُ ُا ػػػػكوفُ  ا،ُ ُوُ مُ ُالضػػػػبطُ ُوُرقػػػػ ُجػػػػ  ُ التطبيعػػػػ تُ ُ م  ػػػػ   ُوُ طبعت ػػػػح 
نُ »:ُوُ  فسُ ُتحقيقُ ل(ُ،الق ميةُ   ق ػة :ُاؼبػرأةُالسػو ،ُر(عػّ ،ُأل ػوُلػيسُ ُالكػالـُااعب بػْ

بػُْ ُ.(ٕ)« قة:ُ عتُمكراهنُ م  :ُجردح .ُاامرأةُج 
 ق ػػػة:ُاؼبػػػرأةُالسػػػو ،ُااعب بػْنُ »:ُحكػػػ ُ للمُلمي ػػػةُ العُ ُبُ ت ػػػالكُ ُدارُ ُطبعػػػةُ  ُُجػػػ  ُ ُا

ن  قة:ُ عتُمكراه بػْ ُ.(ٖ)«ر(عّ ،ُأل وُليسُ ُالكالـُم  :ُجردح .ُاامرأةُج 
ػػػن ُُة(ُالقػػػوؿُ ق ػػػ ػُْبػُ نػُْ)جُ ُِلمػػػةُ ُُعػػػ ُتػػػرجيحُ االُيُ  الُُ،ُر لتم يػػػ ُ خػػػةُ ه ُ ُاللُ تُ حُ ص 

،ُأاُنػػػةُ ر ُعُ ،ُأاُمُ  ةُ ل ػػػوُ ،ُأاُمُ رةُ رُ حُ ػ،ُأاُم ػػػفةُ حُ ص ػػػمُ ُكػػػوفُ ،ُرقػػػ ُتُ التصػػػحيحُ ُُـ لزُ سػػػتُ يُ 
ُنة(.ُت :ُ)جنب قة(،ُا)جنبق ة(،ُا)جنب نة(ُاُ)خنباأخواِتُ ُ،ُى ُ صنوعةُ مُ 

ُِ فُإرج عُ ػ ُنارُ  ُّيُ نُ وُللتقػ رُ ةُ خوي ػاللُ ُإىلُاغبقيقةُ ُبُ قرُ )خبث(ُأُ ُةُ ه ُإىلُم دُ م 
ػػالُيُ ُم لػػ ُ ُانػػ ُ ُ ُ ػػصُّ ُالتم يػػ ُ ُ ُ وُلك ػػاالػػ اليلُّ ُالصػػويّتُ  ُِمػػ ُنيُ لػػ ُ ذُوُ بُ ن    ُنػػتُ ،

ُُُف  .ُ  ُ 

                               
 .ٖٖٚ/ٙاحملك ،ُالطبعةُاعب ي ة:ُُ-(ٔ)
 .ٖٖٚ/ٙاحملك ،ُالطبعةُالق مية:ُُ-(ٕ)
 .ٔٓٙ/ٙاحملك ،ُطبعةُدارُالكتبُالعلمي ة:ُُ-(ٖ)



(٘ٙ( 

ُ:واخلاءُ ُاحلاءُ ُبيُنُ*
اؼبزيػ ُأييتُ»)ارتشػ ؼُالضػرب(:ُُد.ُرجبُع م فُلكت بُ ُ ُربقيقُ ُج  ُ ُ-ٖٕ

ل ػػػػ ُللمط اعػػػػةُ ،ُاارْػع نػْ ػػػػْرن   ،ُأاُتقػػػػ ير ا:ُتػ ب ْاتػ ػػػػر  علػػػػرُتػ ف ْعل ػػػػ ُؼبط اعػػػػةُربقيق ػػػػ :ُت س 
،ُا أُ  ُا نػ ْرش قُ ربقيق  :ُاْحر قْب   ُأاُتق ير ا:ُانْػر ْ ش ق  ُُ.(ٔ)«ْىػم   :ُن ػْاتػ ر 

ُِ م ُنِر تُلكت بُ ُ ُربقيقُ ُاج  ُ  أيُُ-ُ(اىو)»)اؼبس ع (:ُُد.ُؿبم  
كبػػػػو:ُ ػػػػػرنلتوُُ-(ؼبط اعػػػػةُرػ ْعلػػػػػ  ُربقيقػػػػ ُ )كبػػػػػو:ُاحػػػػرقب .ُُ-ُ(اارْػع ْنلػػػػ ُ )تفعلػػػػ .ُ

كبػوُتباػتُُ-(أاُتقػ يراُ )رتسرن ،ُاحرصبتُاإلن ُصبعته ُر حرقبمتُاجتمعػت.ُ
ُ.ُُ(ٕ)«قُدبعىُا بسطُررح  وُاخبتُانػ ْرش قُمهمالفاانْػر  ش

ػػذل ُ (ُ(ػبػػ  ُ رُ تػ ػػاُْبُ ،ُالُ)تػُ (ُ(غبػػ  ُ رُ تػ ػػحُْبُ )تػُ ُ:الصػػوابُ  ،ُ(ُ(غبػػ  ُ رُ تػُ حُْػ)ن ػػُ،ُِا
ُكػػػوفُ (ُقػػػ ُيُ  ُ ل ػػػعُْفُ )تػُ ُعلػػػرُازفُ الػػػذيُُاؼبزيػػػ ُ ُأفُ ُاؼبقصػػػودُ ُوُألفُ (ُ(ػبػػػ  ُ رُ تػ ُػْاػػػػالُ)نُ 
ُ،(عػػػ ُّ رُ ُعػػػ ُ رُ ُجػػػودُ اُ ُ ُحػػػ ؿُ ُ، (ُربقيق ػػػ ُ ل ػػػعُْ)رػُ ُالػػػذيُعلػػػرُازفُ ُ ُللمزيػػػ ُ ع ػػػط اُ مُ 
ُرُ  ُ قُ مُ ُع ُ فُ  ُلُ عُ ط اُ مُ ُكوفُ (،ُاق ُيُ  ُ ن ُرُْ) ُ ُعُ ط اُ مُ ُ،ُاىو( ُ ن ُرُْسُ ،ُم  :ُ)تُ  ُ عمُ ستُ مُ 

ُِن ُ رُ تػُ حُْبُ (،ُم  :ُ)تػُ  ُ لُ عُْ)رػُ ُعلرُازفُ  ُ(.ُرُ تػُ حُْػ)نُ ُرُ  ُ قُ مُ الُُْع ُ لفُ ل ُُعٌُط اُ مُ ُوُ (،
ْػُعػ ُ الفُ ُاُىنػ وُألفُ مقصػودُ ُكوفُ أفُيُ ُ ُ كُ (،ُرالُميُ رُ تػُ اُْبُ )تػُ ُع ُ  ُالفُ أمُ  (ُرُ تػ ُػ)خب 

:ُم شػيٌةُحسػناالب ْاػتة،ُاالتُ » ػي ه:ُُان ُ ُا.ُق ؿُ الُتق يرُ ُ، ربقيقُ ُ ٌُعمُ ستُ مُ  وُةباػت 
ُ.(ٖ)«اتُاتباتػق ُنُ ُا

ؼبعػػػىُُعٌُطػػػ اُ (،ُاىػػػوُمُ سػػػ بُ دبعػػػىُ)اال تُ ُ ٌُعمُ سػػػتُ (ُمُ رُ تػ ػػػحُْبُ )تػُ ُاؼبزيػػػ ُ ُعػػػ ُ االفُ 

                               
،ُاا ظػػرُ :ُارتشػػ ؼُالضػػرب،ُربقيػػقُٔٛٔ/ُٔارتشػػ ؼُالضػػرب،ُربقيػػقُد.ُرجػػبُع مػػ ف:ُ-(ٔ)
ُ.ٛٛ/ٔمصطفرُالنم  س:ُُد.
 .ٓٔٙ/ٕاؼبس ع :ُُ-(ٕ)
 .ٕٚٓ/٘احملك ،ُالطبعةُاعب ي ة:ُُ-(ٖ)



(٘ٚ( 

ُِس ػػ ،ُر ّ ػػمُّاتػػتُ ُرُ اتنػػزُُّسُ يُّ ُتق ػػاأّمػػ»:ُ ػػيبويوُ ُ(.ُقػػ ؿُ ةُ بُ ْسػػ)النُّ  وُت ُرُْ ُ ػػريُعلػػرُكبػػو
ُِن وُق ؿُتُ رتكسُ  ُِم ُق لوا:ُ زُّسُ يُّرتقُ ُسُ يّ ُػ،ُاقُ  ُ تتمُّرُ ُ ُ مُّ ػر، «اارُ نزُّى ُرتُ رُ ،

(ٔ).ُ
ُِػػ فُأقػػوؿ:ُقولػػوُ"ؼبط اعػػةُرػ ع ػػ  "ُيريػػ ُ ػػوا»:ُاأل ػػتا(ذيُ ُالرضػػ ُ ُاقػػ ؿُ   

ا سب  ْمت ػو :ُأيُ سػبتوُُوُ ت ػْرُزُ  ػ ُاُ ُوُ تُ ْسػيُ رػ ع   ُللتك ريُكبػوُق ط ْعت ػو ُرػ تػ ق ط ػ  ،ُأاُللنسػبةُكبػوُقػُ 
ُ.(ٕ)«ا تػ ت م  ُ ُرُ زُ نػُ تػ ُاُ ُسُ ي ُقُ تػُ إىلُقػ ْيسُا   زارُاسبي ُرػُ 

ػػػذل ُ  ػػػفُْ(ُيػُ رُ تػ ػػػحُْبُ )تػُ ُ ُالفعػػػ ُ ُِا :ُ ؿُ قػػػُوُ ا،ُركن  ػػػتقػػػ يرُ ُ(عػػػةُ اؼبط اُ )معػػػىُُ ُ ه 
ُإ لػيه )الر جػ  ،ُإ ذاُُ(اتػ ب ْحتػ ػرُ )»:ُ ُالتػ جُ ُ(.ُج  ُ رُ تػُ حُْبُ تػُ رػُ ُ،وُ ت ُرُْتػُ )حب ُْ ،ُم ػ  ُ(ا تسػب 
ُاتػ ق ي سُ ػتُ  ُ.(ٖ)«م ض رُاتػ نػ ز ر 

ُ:والذالُ ُالدالُ ُبيُن*ُ
اللعمػػ :ُ»)ارتشػػ ؼُالضػػرب(:ُُد.ُرجػػبُع مػػ فُلكتػػ بُ ُ ُربقيػػقُ ُجػػ  ُ ُ-ٕٗ

ُالصب ػ ُ تػ خ ذ م،ُالالزب ذ:ُتػ بػ نػ يُْ ُ.(ٗ)«ت 
ػػػػ)العُ ُاؼبػػػػرادُ ُوُألفُ م(ُ(لػػػػذاؿُ ذُ خ ػػػػ،ُالُ)تػُ (لػػػػ اؿُ ُ(م ُ خ ػػػػتػُ :ُ)الصػػػػوابُ   ُُ ُ م 

ُ(.ُالخ ْ ا ة)ُ ُاقتُ ُالطع ُـ ُؿُ ن اُ (،ُأي:ُتُ الوقتُ 

ُِتخّ مُاتضػّحرُ»:ُم ل ُ ُق ؿُان ُ  االذيُللعم ُ ُمسمرُم ُاشتقُمنو
ُ.(٘)«اتسّحرُاتعّشر

،ُىػذاُاػبطػػ ُ ُ،ُمػ ُ خػرمأ ُُأخطػ  ٌُُةُ م ػػ س،ُر ُ النم ػد.ُمصػطفرُُ ُ ُربقيػقُ م ػأ

اللتكلػػػػفُربكػػػػ ،ُاللت نػػػػبُأتنُاللصػػػػريارةُأتشبػػػػتُاللتلػػػػبسُ:ُ»ريػػػػوُ ُرقػػػػ ُجػػػػ  ُ 
                               

 .ٙٙ/ُٗربقيقُعب ُالسالـُى راف:ُ،الكت بُ-(ٔ)
 .ٗٓٔ/ُٔشرحُش ريةُان ُاغب جب:ُ-(ٕ)
ُ.ٖٔٔ/ٓٔاتجُالعراس:ُُ-(ٖ)
ُ.ٕٚٔ/ُُٔارتش ؼُالضرب،ُربقيقُد.ُرجبُع م ف:ُ-(ٗ)
ُ.ٕ٘ٗ/ٖشرحُالتسهي ،ُطبعةُدارُى ر:ُُ-(٘)



(٘ٛ( 

(ؼبسػػمرُتقمػػػصُاللعمػػ ُتخػػػذمُالالزبػػ ذُتبنيػػػتُالصػػجت،ُاؼبواصػػػلةُالعمػػ ُذبػػػرعُ
غنػػ  ُعنػػوُتكلػػ ُاعػػ ُتفعػػ ُ(ٔ)اؼبوارقػػو ُا ػػتفع ُتكػػ ،ُااجملػػردُتعػػ اهُاعػػ اه،ُااإل 

ُ.(ٕ)«لوُاللتوق ُربرروتوي  ،ُاؼبوارقتوُتوىلُااىل،ُاللحي ُتػ خ فُ 
ػػ ُأ شػػه ر ُأم لػػة ُُ (ل ػػ)رب ُ ُ:،ُاالصػػوابُ (لكػػ ؼُ ُ:ُ)ربكػػ (رفيػػوُ  (لػػالـ،ُاىػػوُم 

أي:ُص ر ْتُأ يّ ػم  ُ(،تُْػ ُمػيُ :ُ)أت ُ :ُ)أتشبت(،ُاالصوابُ اريوُ ُ.(ٖ)معىُ)التكل ف(
(ٗ).ُُ

ُ،هُ ن ُ (ُعُ  ُ لُ كُ )تُ ُالفع ُ ُوُألفُ «ع  ُ اع ُرػُ »:ُ،ُاالصوابُ «اع ُتفع »:ُاريوُ 
ذلػ :ُُنعػ ُ ُوُ قول ػُ اللػةُ وُنُ (ي ػ ُ )اُ ُُعػ خػ  ُي ُُ،هُ نػ ُ (ُعُ  ُ ي ُوُ )تػُ الفع  ُ،ُُادُ اجملرُ ُُع ُ خ  ُيُ 
ُكػوفُ ر(،ُريُ ػل ػ)اُ ُاؼبزيػ ُ ُهُ نػ ُ عُ ُقُ وار ػر(ُيُ ػل ػوُ )تػُ ُاؼبزيػ ُ ُأفُ ُ:،ُأي«اؼبوارقتوُتػوىلُااىل»

ُ(.ُا ي  ُ (ُ ُ)ع  ُ )رػُ ُي  ُع ُنن  ُ خنُ (ُمُ تػ و ي  ُ )ُع ُ (ُ ُالفُ ع  ُ فُ )تػُ ُنن  ُ 
ُ: ُانػػػ  ُم لػػػ   ُِػػػتكل ُاأتىنُاتصػػػ م.ُ»قػػ ؿ  االػػػذيُأغػػػىُعػػ ُثالثػػػ ُؾبػػػرد

ُااؼبخ ُع ُرّع ُِقوؿُالش عر:
ُالُت عل ل ُابلقنليل ُيديُوكانْتُُُُُُُيـنم ينـين ُتـنونّيلنُإذُأملت 

ُِػنّم .ُااؼبوارػقُرّعػ ُُأيُق ؿ:ُةايال.ُااؼبعػراؼ  ُاختصػ رُاغبك يػةُرّعػ 
ُ.ُ(٘)«تولّػرُدبعىُالّػر
:ُ:ُ)ربررػو(،ُاالصػوابُ اريػوُ ُ(. ُ ْتػ:ُ)اللاُ :ُ)اللحيػ (،ُاالصػوابُ ا ُالنصُّ 

ُُ(.وُ ر ُوُ )زب ُ 

                               
:ُ)اؼبوارقة(ُ(لت   .ُ-(ٔ) ُالصواب 
ُ.ٕٛ/ٔارتش ؼُالضرب،ُربقيقُد.ُمصطفرُالنم  س:ُُ-(ٕ)
،ُاشػػػػرحُالتسػػػػهي ،ُطبعػػػػةُدارُٕٓ،ُاالشػػػػ رية:ُٕٔٗ/ٕ،ُاالبػػػػ ي :ُٓ٘ا ظػػػػرُ :ُاؼبفتػػػػ ح:ُُ-(ٖ)

ُ.ُٕ٘ٗ/ٖى ر:ُ
ُ(.ٕٕٛا ظرُ :ُاؼب  ؿُ)ُ-(ٗ)
ُ.ُٖ٘ٗ/ٖشرحُالتسهي ،ُطبعةُدارُى ر:ُُ-(٘)



(ٜ٘( 

ُان  ُع صفور :ُ ت ل ػوُعػ ُ»ق ؿ  ُِقول :ُتػ خ ف ل وُأي:ُأرادُأفُا  االران ُالػا ْت  :
اسب  ل ق ػػوُكبػػوُذلػػ ،ُأل ػػوُإ  ػػ ُيػػ يرهُعػػ ُشػػ  .ُااػبػػ مسُالتوق ػػ  :ُُُأمػػر ُيػ ع وق ػػوُعنػػو.

ُ.ُ(ٔ)«ِقول :ُزب  و ر و وُألّفُم ُالتاّوؼُتوق   ُاػبوؼ.ُاأّم ُ"خ رو"ُرالُت وق  ُمعو
ُ:والزايُ ُالراءُ ُبيُن*ُ

ُ»)ارتشػػ ؼُالضػػرب(:ُُد.ُرجػػبُع مػػ فُلكتػػ بُ ُ ُربقيػػقُ ُجػػ  ُ ُ-ٕ٘ ااإل غبػػ ؽ 
،ُ ُغ ػػػػػرْي ُالػػػػػال ػػػػػْذًن  ػػػػػْ ا ؿ،ُا ح  ػػػػػْوى ر،ُا نػ ْيط ػػػػػر،ُا ج  ُع ل ْيػػػػػوُكبػػػػػو:ُج  ـُشػػػػػ ذُالُيقػػػػػ س 

ُُُ.(ٕ)«ا ز ْىو ؾ
ػػػُانػػػ ُ ُقػػػ ؿُ ُ.(لػػػزايُ ُ)ز ْىػػػو ؾ(ُ،ُال(ُ(لػػػرا ُ ؾوُ ْىػػػرُ :ُ)الصػػػوابُ  اجعػػػ ُ»:ُ ّ ُج 

ػػانػ ْيط ػػر،ُُاجػػوىر ،ُُ:اإلغبػػ ؽُنخػػريُالػػالـُشػػ ّذاُالُيقػػ سُعليػػو.ُاذلػػ ُكبػػو ْ اؿ،ُج 
ْذي ْعبػ ر،ُاأْرط رُ ،ُار ْىو ؾ،ػُ اح  ُ.ُ(ٖ)«ام ْعز م،ُا  ْلق ر،ُاج 

:ُالسُ وُ ىُْالرُ »:ُر رسُ ُان ُ ُاق ؿُ  «  ُ بُ ا  ُاالظُ  ُ م ُاعبُ ُّيُ مُ ؾ 
(ٗ).ُ

ُ:والشيُ ُالسيُ ُبيُنُ*
ػػػ تُلكتػػػ بُ ُ ُربقيػػػقُ ُجػػػ  ُ ُ-ٕٙ ُِ مػػػ ُنِر ػػػ  ت ػػػْنا،ُ»(:ُ)اؼبسػػػ ع ُد.ُؿبم  االك نػْ

أ أ اُلل مػػ ُالخلػػيظ،ُ(لتػػ  ُاال ػػ  :ُالعظػػي ُاللحيػػةوُام لػػو:ُق ْنػػ   اُللافيػػف،ُاِ ْنػػ  
أاُعنػػػ ُاعبمهػػػور،ُاىػػػوُاعبػػػري ُاؼبقػػػ  ـ،ُاقيػػػ :ُاز ػػػو:ُ ػػػْن   ػػػذاُش  ع ْلػػػو،ُِا ااز ػػػ :ُر نػْ

ُالي ُكبوُالش   ُُ.(٘)«ر نػْع ن ؿُم ُالش ْ ا،ُاىوُم   

                               
ُ.ٕٙٔاؼبمت ُالكبري:ُُ-(ٔ)
رب،ُربقيػػقُ،ُاا ظػػرُ :ُارتشػػ ؼُالضػػٖٕٗ/ُٔارتشػػ ؼُالضػػرب،ُربقيػػقُد.ُرجػػبُع مػػ ف:ُ-(ٕ)
ُ.ٗٔٔ/ٔمصطفرُالنم  س:ُُد.
ُ.ٖٕٛاػبص ئص:ُُ-(ٖ)
 .ٔٛٔ/ٕٚ،ُااتجُالعراس:ُٕ٘ٗ-ٔ٘ٗ/ٕ،ُاا ظرُ :ُمق ييسُاللخة:ُٖٓٗؾبم ُاللخة:ُُ-(ٗ)
ُ.ٕ٘/ٗاؼبس ع :ُُ-(٘)



(ٙٓ( 

ػػػمػػػ ُخطػػػ ُ ُأِ ػػػرُ ُُالػػػنصُّ   ُ)ِنػػػ أا(ُنضػػػ ُّ ُِلمػػػةُ ُُ ُضػػػبطُ ُ،تطبيػػػ ٌُُةُ وُر م 
ػػػذل ُ إب ػػػك  ُ ُ،ُاالصػػػوابُ ةُ اؽبمػػػزُ  ْأٌا(،ُِا ِ ْنػػػ   ُ)رنعػػػنؿ(ُنضػػػ ُّ ُالػػػوزفُ ُ ُضػػػبطُ ُ :ُ)
ُ :ُ)ر نػْع ْنٌؿ(.إب ك  ُ ُ،ُاالصوابُ ةُ اؽبمزُ 

ػػػػ:ُ)،ُرفػػػػ ُالػػػػنصُّ االشػػػػّيُ ُالسػػػػّيُ ُنػػػػّيُ ُمػػػػ ُالتصػػػػحيفُ نهُ مُ ُ ُ عظ ػػػػاأُ  (ُأا ُ نُْش 
ػػػػ)ُ:،ُاالصػػػػوابُ (لشػػػػّيُ  ػػػػْ ا(ُ(لشػػػػّيُ ُ:،ُاريػػػػوُ (ُ(لسػػػػّيُ اٌُْأُ ُ نُْ   ُ:،ُاالصػػػػواب)الش 
ُ.ْ ا(ُ(لسّيُ )السُ 

ْنظػنٌا،ُ»:ُ يبويوُ ُق ؿُ  ْأاٌُ[ايكوفُعلرُ)ر نع ْلو (ُ ُالصفة،ُق لوا:ُح  ،ُ]اِ ْنػ  
ُ.(ٔ)« ُالخليظُالش ي أا:ُاعبمُ ن ُ ٌا.ُاالكُ ْأُ ُ ٌا،ُاقنُْأُْن ُ ا ُ 

ْأاٌُ» ػػػي ه:ُُانػػػ ُ ُقػػػ ؿُ ُا ػػػْن   ْأا ٌةُا   ػػػْن   ػػػٌ ُ   ىػػػوُاعب ػػػر ي ُُ:اقيػػػ ُ،خ ف يػػػفٌُُ:ر ج 
ُـ ػػ ػاؼب ػػريُ ُاقيػػ ُىػػوُ.ْق   ُر ْأسُ ُ:اقيػ ُ،الق ص  ُم ػػ  ُع ػر ض  ِػػ  ُذلػػ ُعػػ ُُُ،الػػ  ق يقُاعب ْسػػ  

ريا ُّ  ْن ىوُالع ظ ي  ُالر ْأسُ:اقي ُ،السّ  ُ.(ٕ)«جريئةٌُُ:ْأا ةٌُ.ُافقٌةُ  

ُِمػػػال»:ُ ُاللسػػػ فُ ُاجػػػ  ُ  ُالشػػػ    ُالي ػػػ  ُكبػػػو  :ُم ػػػ   ػػػْ ا  ُس  نػػػ  ُ    ُت ْسػػػ  اُاإل 
بي ف ُإ ذ اُال ري ى ُأب ي يه ُا ِ م  ُي سُْ «ريةفُ ػػػُ ُاغب(عب ْوز ُرر م ْواُنوُ اُلع ب واُصّ 

(ٖ).ُ
ُ:والضادُ ُالصادُ ُبيُن*ُ

ػػ تُلكتػػ بُ ُ ُربقيػػقُ ُجػػ  ُ ُ-ٕٚ ُِ مػػ ُنِر ػػ  الػػذل ُقػػ ؿُ»ُ)اؼبسػػ ع (:ُد.ُؿبم 
انػػػ ُعصػػػفورُمػػػرة:ُإفُاأللػػػفُالُتكػػػوفُلا غبػػػ ؽُحشػػػوا ،ُاقػػػ ؿُمػػػرةُأخػػػرم:ُإفُ

ُِتػػ ْحر ج،ُاىػػوُ ُىػػذاُمتبػػ ُتخ ر ػػ ُملحػػقُنتػػ حرج،ُجملػػ  ُمصػػ رهُع لػػرُتخ ر ػػ 

                               
،ُااؼبمتػ ُٕٖ/ٔ،ُاا ظرُ :ُاؼبنصف:ُٕٓٚ-ٜٕٙ/ُٗ،ُربقيقُعب ُالسالـُى راف:الكت بُ-(ٔ)

ُ.ٕٖٙ/ُٕان ُاغب جب:شرحُش ريةُ،ُُاٛٗالكبري:ُ
ُ.ُٖ٘٘/ٛاحملك ،ُالطبعةُاعب ي ة:ُُ-(ٕ)
ُ.ٖٗٚ/ٗٔلس فُالعرب:ُُ-(ٖ)



(ٙٔ( 

ـ ُالقػػوـ ،ُ(إلدغػػ ـ،ُالػػوُُ ـ ُزيػػٌ ،ُاتضػػ  للزـبشػػرّي،ُاالصػػحيحُاألاؿ،ُلقػػوؽب :ُتضػػ 
ُ.(ٔ)«ِ فُملحق  ،ُ ُ  زُاإل دغ ـ،ُلئالُا لفُم ُأغبقُنوُ ُتسكّيُاؼب غ 

ـ (ُ(لضػػػػ دُ ُالفعػػػػ ُ ُىػػػػذاُالػػػػنصُّ ُ ُربقيػػػػقُ ُدُ ر ُاُ ُ اىلُاألُ :ُ ُّيُ لت ػػػػ ُصبُ ُ)تضػػػػ 
(.ُاالفعػػ ُ ُإىلُالف عػػ ُ ُ ُ  ػػنُ أ ُُ)زيػػ (،ُا ُال   يػػةُ ُإىلُالف عػػ ُ ُ ُ  ػػنُ أُ  ُـ ض ػػ)تُ ُ)القػػـو  ُ)

ػػُرُ ِ ػ ػػُعلػػرُأُ داال ُُالف عػػ ُ ُأفُيكػػوفُ ُ(،ُاالُنػػ ُ ؾُ علػػرُ)التشػػ رُ ُيػػ ؿُ ُةُ  ُُالعرني ػػ  ُم 
ُِمػػ ُ ُِلمػػةُ ااحػػ ُ  (وُالػػذل ُ ُ، ُـ ض ػػ)تُ ُالفعػػ ُ ُإ ػػن دُ ُالُيكػػوفُ ُ)القػػـو ُاؼبفػػردُ ُ(ُإىل 

ُ؟!ااح ةٌُُةُ اللفظيُ ُوُ ،ُاح لتُ ّيُ ملتُ  ُاعبُ ُهُ كرارُ ب  .ُام ُال اع ُإىلُتُ ن  ُ )زي (ُمُ 
ػػُ ُـ ص ػػ)تُ ُ)زيػػ (ُىػػوُاؼبزيػػ ُ ُدُ إىلُاؼبفػػرُ ُ ُ اؼبسػػنُ ُؿُ األاُ ُالفعػػ ُ ُرمُأفُ  ُىنػػ ُأُ ام   ُ)
ُ(. ُ مُ (لصُ ُرُ  ىُ ظُ )تُ ُ:،ُدبعى،ُالُ(لض دُ (لص دُ 
ُِػ ُاتُ »:ُالف رايبُ ُق ؿُ ُ ـ ُالقػوـ ،ُأي:ُا ضػ  ـّ،ُأي:ُأرمُأ وُأص  .ُاتضػ  ص 

ُُ.(ٕ)«بوااح ُمنه ُإىلُص ح
ُ:والظاءُ ُالطاءُ ُبيُنُ*

ااجملهػػورة ُ»ُ)ارتشػػ ؼُالضػػرب(:ُد.ُرجػػبُع مػػ فُلكتػػ بُ ُ ُربقيػػقُ ُجػػ  ُ ُ-ٕٛ
ُ.(ٖ)«الرّ ْخو ة ُي ػْ م ع ه ُ"غضُطزذف"

ػػػُالطػػػ  ُ ُوُألفُ لػػػةُ همُ اؼبُ،ُالُ(لطػػػ  ُ مػػػةُ اؼبع ُ ُ(ُ(لظػػػ  ُ ظػػػزذف)ُ:الصػػػوابُ   ُم 
ُُ.ة ُوُ خُْالرُّ ُ ُاألصواتُ مُ ُ،ُاالظ  ُ الش ي ةُ ُاألصواتُ 
ُأفُ ػريُ ُ،ُاىوُالذيُمين ُالصػوتُ (الش ي ُ )ام ُاغبراؼُ»:ُ يبويوُ ُق ؿُ 

                               
ُ.ٖٚ/ٗاؼبس ع :ُُ-(ٔ)
 .ٕٜٚٔ/٘،ُاا ظرُ :ُالصح ح:ُٜٔٔ/ٖديوافُاألدب:ُُ-(ٕ)
،ُاا ظػػػرُ :ُارتشػػػ ؼُالضػػػرب،ُربقيػػػقُٚٔ/ُٔارتشػػػ ؼُالضػػػرب،ُربقيػػػقُد.ُرجػػػبُع مػػػ ف:ُ-(ٖ)
ُ.ٓٔ/ٔمصطفرُالنم  س:ُُد.



(ٕٙ( 

ريػػػوُاىػػػػوُاؽبمػػػػزة،ُاالقػػػػ ؼ،ُاالكػػػػ ؼ،ُااعبػػػػي ،ُاالطػػػػ  ،ُاالتػػػػ  ،ُاالػػػػ اؿ،ُاالبػػػػ  .ُ
ػػػُنُمػػػ دتُ ُجُ حُ ػلْػػػقلػػػتُأُ ُ ُلػػػواذلػػػ ُأ  ػػػ ُ(ة ُوُ ْخػػػالرُّ )ذلػػػ .ُامنهػػػ ُُرُ صػػػوت ُ ُ  

اى :ُاؽب  ،ُااغب  ،ُاالخّي،ُااػب  ،ُاالشّي،ُاالص د،ُاالضػ د،ُاالػزاي،ُاالسػّي،ُ
ُ.(ٔ)«االظ  ،ُاال   ،ُاالذاؿ،ُاالف  

ال ػػ م :ُ»ُ)ارتشػػ ؼُالضػػرب(:ُد.ُرجػػبُع مػػ فُلكتػػ بُ ُ ُربقيػػقُ ُجػػ  ُ ُ-ٜٕ
ُالن ظ ريُنتق يرُاألص لة ُ  ُع   ـ  ُ ظػريُالكلمػةُالػ ُذلػ ُاغبػرؼُمنهػ ،ُاذلػ ُل ز ـا

،ُاىػوُننػ ٌ ُ ْلو ّطُاؼبي  ُأصػليةُاالػوااُزائػ ة،ُإ ْذُل ػْوُعكسػن ُلكػ فُا ْز  ػوُم ْعف ػال  كبو:ُم 
ُُ.(ٕ)«مفقود،ُا ر ْعو ّؿُموجودُكبو:ُع ْسو دُّ

اؼب ْلػػػػو ط :ُعصػػػػ ُيضػػػػػربُهبػػػػ ُأاُ ػػػػوط.ُا ظػػػػر:ُمػػػػػ دةُ»(:ُ٘)ُا ُاؽبػػػػ م)ُ 
ُ.«ٜٜٖ/ٕ،ُاالق موسُٕٗٙٗ/ٙ)ملط(ُ ُاللس فُ

ْلػػو ّظ(ُ(لظػػ  ُ ُ:الصػػوابُ ُ (وُُ:وُ ،ُااز  ػػلػػةُ اؼبهمُ ُ،ُالُ(لطػػ  ُ مػػةُ اؼبع ُ ُ)م  )ر ْعػػػو ؿٌّ

ُ:الػػػوزفُ ُ،ُلكػػػ فُ الػػػوااُ ُصػػػ لةُ اأُ ُ،اؼبػػػي ُ ُنػػػزةدةُ ُيػػػ ُ .ُالػػػوُقُ زائػػػ ةٌُُ،ُاالػػػوااُ ةٌُأصػػػليُ ُرػػػ ؼبي ُ 
(،ُالُ)م ْعف ال ُ ُ،اؼبػي ُ ُأبصػ لةُ ُيػ ُ قُ ُوُلػذل ُ ةُ ُالعرنيُ  ُ)م ْفع ّ (ُمفقودٌُُ.ُانن  ُ ()م ْفع ال 

ُ)ملظ(،ُالُ)لوظ(.ُُُةُ  ُم دُ ،ُرهوُمُ الوااُ ُازةدةُ 
ُهب » ي ه:ُُان ُ ُق ؿُ  ُ:أ ْ ش  ُان  ُاأل ْعرايب ُّ ُ.أاُ  ْوطٌُُ،اؼب ْلو ظ ُع ص  ُي ْضر ب 

ُأنْعلنىُرنْأسنه ُادل ْلونظ اـث ُُ ُم تن
ُدُ  ػػػػػػػػ ُضب  ْلت ػػػػػػػػوُعلػػػػػػػػرُر ْعػػػػػػػػو ؿّ  ْفع ػػػػػػػػ ُّ اإ    ػػػػػػػػالـُر ْعػػػػػػػػو ال ُُأل فُ ُواف ُم  ُريػػػػػػػػوُُ، ُالك  ال ػػػػػػػػْيس 

                               
ُ.ٖ٘ٗ-ٖٗٗ/ُٗ،ُربقيقُعب ُالسالـُى راف:الكت بُ-(ٔ)
اا ظػػػرُ :ُارتشػػػ ؼُالضػػػرب،ُربقيػػػقُُ،ٕٚ/ُٔارتشػػػ ؼُالضػػػرب،ُربقيػػػقُد.ُرجػػػبُع مػػػ ف:ُ-(ٕ)
ُ.ٙٔ/ٔمصطفرُالنم  س:ُُد.



(ٖٙ( 

ُُ.(ٔ)«...م ْفع  ٌّ
 ُاكبوى ُركػ فُظُاىوُم ُيضربُنوُم ُعصُ وُ لُْأم ُاؼبُ »:ُاعبي)ُ ُفظرُ ُاق ؿُ 

ُمنػػوُثبػػوتُمُ  ُ ُّ ع ػػفُْحػػقُميمػػوُأفُتكػػوفُزائػػ ةُلتصػػ رى وُلكػػ ُاغبكػػ ُنزةدِتػػ ُيلػػـز
ذاؾُُةُرػػ فُازفُالكلمػػةُإذُْعلػػتُأصػػليُ نتشػػ ي ُالػػالـُاىػػوُازفُمهمػػ ،ُأمػػ ُإذاُج

ُِ ُؿٌُّوُ عُْرُ  ُ.(ٕ)«للك ريُالشعرُؿُّ وُ  ػُْة،ُاعُ للحيُ ُدُّ وُ سعُْاىوُازفُمستعم ُ
، ُُاخطػػنٌُُ، ُالتحريػػرُ ُخطػػنٌُُاعبػػي)ُ ُفظػػرُ ُا ُ ػػصُّ ُ ُ:ةُ  ُعبػػ رُ ُالتشػػكي  

ِ سػػػْعو دّ (ُنكسػػػرُ  ع ْسػػػو دُّ ُ:،ُاالصػػػوابُ علػػػرُالعػػػّيُ ُالسػػػّيُ ُ،ُاتقػػػ ًنُ الكػػػ ؼُ ُ)  ِ (ُ)
سػػرُ الكػػ ؼُ ُنفػػتحُ  نةُ ُه ُعلػػرُالسػػّيُ ،ُاتقػػ ميُ العػػّيُ ُ،ُِا :ُ ُالقػػ موسُ ُجػػ  ُ ُ.السػػِ 
:ُالع ْضر روط ُم ُالع ظ   ،ُاال» ُِق  ْػو ؿّ  ُ.(ٖ)«ي ة ،ُاالق و ي ُالش ي ُ ػحُ ػاالع ْسو د ،
ُ:والغيُ ُالعيُ ُبيُنُ*

ُد.ُعبػ  ُالػرضب  ُنػ  ُ  ػليم فُالع  يمػّي،ُلكتػ ُ-ٖٓ ُ)التامػري(:ُج   ُ ُربقيق  ب 
«ُ ُهللا :ُ")رصػػ (:ُرعػػ ُيػػواخ ُأرعػػ ُالت ع يػػةُكبػػوُررحتػػوُاعزمتػػو".ُقػػ ؿ  ُجػػ ر  قػػ ؿ 

ُامنػػػػػو:ُ الب ط ػػػػػر  ،ُاالف ػػػػػر ح ُأيضػػػػػ ُ  ُي ـــــالػػػػػػم ش رّ ح :ُرػ ػػػػػر ح ُنػػػػػوُأي:ُ  ػػػػػر  الن ُـ﴿إ ن ُاَّلل ُن بُّ ح 
ين﴾ ذل ُرر حو.ُع ز ـ ُالرج ُللشػ  ُُ(ٗ)اْلفنر ح  :ُإذاُل ز م ػو ُ]عزامػة[اأ ررحو:ُ ر ه،ُِا

ُ.(٘)«أداؤهُاعزمت وُضبلتوُعلرُالعزامة

                               
 .ٖٔ/ٔٔاحملك ،ُالطبعةُاعب ي ة:ُُ-(ٔ)
ُ.ٜٙ٘ٗ/ٓٔسبهي ُالقواع :ُُ-(ٕ)
ُ.ٜٜٕالق موسُاحمليط:ُُ-(ٖ)
ُ.ٙٚالقصص:ُُ-(ٗ)
ُ.ٖٛٗ/ٖالتامري:ُُ-(٘)



(ٙٗ( 

ْلع ػػػػّيُ ُ :ُ)عزمتػػػػو(ُ(  لػػػػةُ ُ ُالػػػػنصّ  ْلخ ػػػػّيُ ُاؼبهم  :ُ)غ ر ْمت ػػػػو (ُ(  ،ُاالصػػػػواب  ُاالػػػػزاي 
:ُ)غ ػػػر ـ (،ُاريػػػو ُأيض ػػػ :ُ)العزامػػػة(،ُاالػػػرا  ،ُُاؼبع  مػػػةُ  اريػػػو ُأيض ػػػ :ُ)ع ػػػز ـ (،ُاالصػػػواب 

:ُ)الخ ر ام ة(. ُاالصواب 
ُأداؤه.ُاالخ رُ ى ُر ْمت و ُأفُاغ ر ْمت و ُدبعغُْاأُ »وىري :ُاعبُق ؿُ ُ ػذل ُُوام ة :ُم ُيلـز ِا

ـ ُاالػال ُ.(ٔ)«الرج ُال يةُـ ُرُ غُ .ُاق ُُـ خ رُْم ْخر 
رصػػػػ :ُارع ػػػػ  ُيػػػػواخ ُأرْػع ػػػػ  ُ ُالتع يػػػػةُكبػػػػو:ُرر حت ػػػػوُ»:ُالزـبشػػػػريُ ُاقػػػػ ؿُ ُ
ُ.(ٕ)«اغر متو
ُُ: :ُ،ُاالصػػػػُو«أرعػػػػ ُالت ع يػػػػة»ا ُالػػػػنصّ  ُِمػػػػ ُ ُ«أرعػػػػ ُ ُالت ع يػػػػة»اب  و

. ُالزـبشريّ  ُ صّ 
ُا)عزمتػػػو(،ُ)رعػػ (،ُا)ررحتػػو(،ُ: ُ(لتضػػػعيفُ ُلضػػبطُ ل ُُإمهػػ ؿٌُُا ُالػػنصُّ ُ
.ُ:ُ)رػ ع   (،ُا)رػ ر ْحت و (،االصوابُ  ُالتصويب  ذل :ُ)غ ر ْمت و (،ُنع   ُِا
:ُ)ر ر ح (ُنكسر ُالراُ ُالرا  ،ُاالصواب  ُ)رػ ر ح (ُنفتح  ُ  .ا ُالنصّ 
:ُغ ػػػر ـ ُالرجػػػ  ُالشػػػ   ُُ :ُ)الشػػػ   (،ُي قػػػ ؿ  :ُ)للشػػػ  (،ُاالصػػػواب  ا ُالػػػنصّ 
ُغ رامة .

اللطلػب:ُ»)ارتشػ ؼُالضػرب(:ُُد.ُرجبُع م فُلكتػ بُ ُ ُربقيقُ ُج  ُ ُ-ٖٔ
ن   ُحوائ   و،ُاللتك ري:ُتػ خ ط يػْ ُ.(ٖ)«تػ ن   ز 

ُ.ُمةُ اؼبع ُ ُّيُ خُ لُْ (ُ(ُ نُ يػُْطُ خُ ،ُالُ)تػُ لةُ اؼبهمُ ُّيُ عُ لُْ (ُ(ُ نُ يػُْطُ عُ )تػُ ُ:الصوابُ 
                               

 .ٜٜٙٔ/٘:ُالصح حُ-(ٔ)
،ُالطبعػػػةُاؼبنريي ػػػة:ُ شػػػرحُاؼبفص ػػػ،ُاا ظػػػرُ :ُٖٕٛفص ػػػ ،ُربقيػػػقُد.ُراػػػرُصػػػ  ُقػػػ ارة:ُاؼبُ-(ٕ)
 .ٜٖٗ/ٗ،ُطبعةُدارُالكتبُالعلمي ة:ُ شرحُاؼبفصُ ،ُُاٜ٘ٔ/ٚ
،ُاا ظػػرُ :ُارتشػػ ؼُالضػػرب،ُربقيػػقُٕٚٔ/ُٔارتشػػ ؼُالضػػرب،ُربقيػػقُد.ُرجػػبُع مػػ ف:ُ-(ٖ)

 .ٕٛ/ٔد.ُمصطفرُالنم  س:ُ



(ٙ٘( 

ينػ ُدبنزلػةُتعطُ اُ ُ،رتع طينػ ُمػ ُاثنػّيُ ين ػ ُاتعطُ ين ػاتقػوؿ:ُتع طُ »:ُ ػيبويوُ ُقػ ؿُ 
ُ.(ٕ)«العم ُ(ٔ)ر،ُأرادُأفُيك ُ األنوابُ ُتُ قُْغلُ 

ُِقول ُت عط ين »:ُصفورُ عُ ُان ُ ُاق ؿُ  ُ.(ٖ)«االس ن ُالتك ري:
شػػػػػػػػػ ؼُالضػػػػػػػػػرب(:ُ)ارتُد.ُرجػػػػػػػػػبُع مػػػػػػػػػ فُلكتػػػػػػػػػ بُ ُ ُربقيػػػػػػػػػقُ ُجػػػػػػػػػ  ُ ُ-ٕٖ
:ُاْعت   ُمط اعُع م ْمت وُ » ُ.(ٗ)«اللمط اعةُقليال 

ُ(وُ ت ػػمُْمُ غُ ،ُا)لػػةُ اؼبهمُ ُ(لعػػّيُ ُ،ُالُ)اْعػػت   (مػػةُ اؼبع ُ ُ(لخػػّيُ ُ( ُ تُ اْغػػ)ُ:الصػػوابُ 
ُ.لةُ اؼبهمُ ُالُ)ع م ْمت و (ُ(لعّيُ ُ،مةُ اؼبع ُ ُ(لخّيُ 

ىػوُيكػوفُعلػرُُاُ ُ ع ػلػوُعلػرُرػُ (بُم ُطػ اعُالػذيُرعُْىذاُ»:ُ يبويوُ ُق ؿُ 
ُِسػػػرُْفعػػػ ُاارُْا ُْ ػػػ،ُاحُ حط ُ ػر  ْػػػُتػػػوُ مُْ،ُاحطُ كسػػػرُ ر  ُُْ(٘)وتُ تعػػػ ُاذلػػػ ُقولػػػ : وُت ُرُْس 
ػػػػر  ْػػػ ُ،ُاا خػػػ ُ  ُ تُ وُرػػػ غُْتوم.ُاغممت ػػػشػػػوم،ُانعضػػػه ُيقػػػوؿ:ُر ْشػػػوُر  ُْتُ يْػُوُ حسر،ُاش 
ُُ.(ٚ)«وُر  قط ُ ،ُاقطعتُ ؼُ ر  صرُ ُ(ٙ)ورتُ ة.ُاصرُ عرنيُّ

ُ.(ٛ)«.ُتقوؿُمنوُغ م و ُر ْغت ُ وُـ خ مُ الخ   :ُااح ُال»:ُاعبوىريُ ُق ؿُ ُا

                               
ُالفعػػػ  ُ)يك ػػػر(ُ ُطبعػػػ  ُُ-(ٔ) سػػػر ُال ػػػ   :ُ)ي ك  ػػػر(،،ُانػػػوالؽُ ُ(ريػػػسُ ض ػػػب ط  ُاليػػػ   ،ُِا اىػػػوُُ،ُنضػػػ ّ 

وُاض ػػػب ط ُ ُطبعػػػة ُع ل ػػػ ُالكُ ػالصػػػواب  ُخطػػػن ،ت ػػػ   ُالكػػػ ؼ  ُنضػػػ ّ  ا ظػػػرُ :ُالكتػػػ ب،ُطبعػػػةُ(ريػػػس:ُُب 
ُ.ٜٖٕ/ٕ،ُاطبعةُنوالؽ:ُٕٗ٘/ٕ
 .ٜٙ/ٗ:ُعب ُالسالـُى رافُ،ُربقيقالكت بُ-(ٕ)
ُ.ٕٚٔاؼبمت ُالكبري:ُُ-(ٖ)
،ُاا ظػػرُ :ُارتشػػ ؼُالضػػرب،ُربقيػػقُ٘ٚٔ/ُٔارتشػػ ؼُالضػػرب،ُربقيػػقُد.ُرجػػبُع مػػ ف:ُ-(ٗ)
 .ٗٛ/ٔمصطفرُالنم  س:ُُد.
ُالت   .ُ-(٘) ُالرا  ،ُاض ّ  ُنسكوف  ُالت   ،ُاالصواب  ،ُنسكوف  ُ ُطبعة ُمكتبة ُاػب قب ّ 
ُالت   .ُ ُطبعة ُمكتبةُ ُ-(ٙ) ُالف   ،ُاض ّ  ُنسكوف  ُالف   ،ُاالصواب  ،ُنض ّ  ُاػب قب ّ 
ُ.ٓ٘،ُااؼبفت ح:ُ٘ٚ/ٔ،ُاا ظرُ :ُاؼبنصف:ُ٘ٙ/ٗ:ُ،ُربقيقُعب ُالسالـُى رافالكت بُ-(ٚ)
ُ.ٜٜٚٔ/٘الصح ح:ُُ-(ٛ)



(ٙٙ( 

ا ت ػْذ  وب،ُ»)ارتشػ ؼُالضػرب(:ُُد.ُرجبُع مػ فُلكتػ بُ ُ ُربقيقُ ُج  ُ ُ-ٖٖ
ُ.(ٔ)«ا رب ْم وت،ُا تػ ْرغ يب،ُانكسرُالت  ُاتب ع  

ُقػػػ ؿُ ُ.مػػػةُ اؼبع ُ ُيػػػب(ُ(لخػػػّيُ غُ رُْ،ُالُ)تػُ لػػػةُ اؼبهمُ ُ(لعػػػّيُ ُ)تػ ْرع يػػػب(ُ:الصػػػوابُ 
ُااُ » ػػي ه:ُُانػ ُ  ُـ لس ػػر ع ػب  مْنػػو،ُُع ػػةُ طُْقُ :ُالو،ُاالتػ ْرع يب ػةُ ع ػػطُ قُ ُ:ر ع ب ػػوْرع ب ػو،ُاُ هُيػُ ا غ ػػريُ ُن 
:ُالس ػ،ُُام ُتػ ْرع يبٌُااعب ُالُ ٌُ،ُاىػوُا ػسػتطيلةُ مُ ُبُ  ُشػط ئُ ن ـُاؼبقط ػقيػ ُالتػ ْرع يػب 

ع يبُ،ُاحكرُ يبويومص رٌُ ُالت    ُ ْعيب  وُِ  (لس ػُ ُْفُ حُْػ ُيُ ػلعلرُاإلتب عُُا:ُالتّ 
ُ.(ٕ)«ّيصُ غريُحُ ُح جزٌُُأل و
ا ػػػػ رُ»)ارتشػػػػ ؼُالضػػػػرب(:ُُد.ُرجػػػػبُع مػػػػ فُلكتػػػػ بُ ُ ُربقيػػػػقُ ُجػػػػ  ُ ُ-ٖٗ

ز ْغب ػػوبُا زُ   ن يػػب،ُاالبػػ   ُريػػوُغُ "رػ ْعػػ "ُ ُز ْغب ػػوبُقػػ لوا:ُز ْغػػب،ُاقي  ػػوُز غ  ن يػػبُِ 
ُ.(ٖ)«غب ؽُنع ْصف ورُرقي  ه ُأالُربذؼلاُ 

:ُز ْعػػػػػب،ُاقي  ػػػػػوُز ع  ن يػػػػػبُُا ػػػػػ رُ"رػ ْعػػػػػ "ُ ُز ْعب ػػػػػوبُقػػػػػ لوا»:ُالصػػػػػوابُ 
ر ْعب وبُا ر ع  ن يب  ِ»ُ.ُ

ة،ُايقػػػػػػ ؿ:ُر عبػػػػػػوبُاج ريػػػػػػةُر عبونػػػػػػة.ُأي:ُشػػػػػػطبةُاترُّ»:ُ ُالعػػػػػػّيُ ُجػػػػػػ  ُ 
ُ.ُ(ٗ)«ااعبم :ُالّرع نيب

،ُ(لضػػ ُّ»:ُ ُالقػػ موسُ ُاجػػ  ُ  ِ أل ْزع ػػب،ُج:ُُ:ُاللئػػي  ُالقصػػري ،االز ْعب ػػوب 

                               
،ُاا ظػػرُ :ُارتشػػ ؼُالضػػرب،ُربقيػػقُٖٕٔ/ُٔارتشػػ ؼُالضػػرب،ُربقيػػقُد.ُرجػػبُع مػػ ف:ُ-(ٔ)
ُ.ٗٓٔ/ٔ س:ُمصطفرُالنمُ ُد.
األصوؿُ ُالنحو،ُربقيقُد.ُعب ُاغبسّيُ،ُاا ظرُ :ُٜٙ-ٜ٘/ٕاحملك ،ُالطبعةُاعب ي ة:ُُ-(ٕ)

 .ٕٛ٘/ٗ،ُاالتعليقة:ُٛ٘ٔ/٘:ُاشرحُِت بُ يبويو،ُٕ٘ٓ/ٖاغبسّيُالفتلّ :ُ
اا ظػػرُ :ُارتشػػ ؼُالضػػرب،ُربقيػػقُ،ُٖٕٗ/ُٔارتشػػ ؼُالضػػرب،ُربقيػػقُد.ُرجػػبُع مػػ ف:ُ-(ٖ)
 ُُ.ٜٛٔ/ٔمصطفرُالنم  س:ُُد.
 .ٖٔٔ/ٕالعّي:ُُ-(ٗ)



(ٙٚ( 

ُش ذٌّ ُ.(ٔ)«ز ْعٌب،ُ(لض  ّ 
ػػػ تُلكتػػػ بُ ُقيػػػقُ  ُربُجػػػ  ُ ُ-ٖ٘ ُِ مػػػ ُنِر ػػػ  ُ-(ارػ ع ل ػػػة)»ُ)اؼبسػػػ ع (:ُد.ُؿبم 

ُ.(ٕ)«غ ل بػ رُ-(ارػ ع ل ر)ع ل ب ة.ُ
 ػػػي ه:ُُانػػػ ُ ُقػػػ ؿُ ُ.لػػػةُ اؼبهمُ ُ،ُالُ(لعػػػّيُ مػػػةُ اؼبع ُ ُ(لخػػػّيُ ُ(غ ل ب ػػػة)ُ:الصػػػوابُ 

ُُاؼب ل  :ُو ،ُام ْخل بة،ُق ؿُأنرصح،ُاغ ل بة،ُام ْخلبُ  ،ُاى ُأاغ ل بُ ُ غ لبوُيػ ْخل بوُغ ْلبُ »
ُانأقُرُعُارنّكابُسنْلهبةُقنطُُُُُُُّبةرّّيء ُمنْرقبٍةُمنّناع ُمنْغل

ُِػػراع،ُاغ ل ب ػػة،ُاغ ل ب ػػة،ُاألخػػريةُعػػ ،ُعػػ  ،ُاغ لػػ،  اقػػ لوا:ُُ ُاللحيػػ ين:ُقهػػره.اغ ل ػػ، 
رُأة ؟ُأي:ُأةـُالخ ل بُ أتِذ ،ُاالخ ل،  ُُ.(ٖ)«ـُالخ لبةة،ُاالخ ل ، 

ُ:والفاءُ ُالعيُ ُبيُن*ُ
ا رػ ع ػػ ؿ:ُ»)ارتشػػ ؼُالضػػرب(:ُُد.ُرجػػبُع مػػ فُلكتػػ بُ ُ ُربقيػػقُ ُجػػ  ُ ُ-ٖٙ

ػػػػو ؾ،ُاقيػػػػ ُاز ػػػػوُرػ ع ل ػػػػ ،ُ ق ػػػػ  ،ُا رػ ع ػػػػو ؿُع ك  ػػػػ  ،ُا ر ْعػػػػال  ُق يػْ ػػػػ  ،ُارػ ع ػػػػال ُخ ش ش  خ ش 
ا رػ و  ْػع  ُز ا  ْػز ؾوُاقي ُاز وُرػ ع نػْع  ُمػ ُزاؾ،ُا رػ ْعم يػ :ُغ ْطم ػيط،ُا رػ ع  م ػ ُغ ط ػ م طُ

ُِ ُِ فُرػ ع  ل ع    فُم ُالخ طوُاإفُِإف ُ.(ٗ)«فُم ُالخ ْط 
ُد.ُمصػػطفرُالنم ػػ س:ُ ارػ ع ػػ ؿُخشػػ  ،ُارعػػال ُخششػػ  ُ»اجػػ   ُ ُربقيػػق 

رعنعػػ ُُار ْعػال ُق يقػػ  ،ُارػ ع ػػو ؿُعكػػو ؾُاقيػػ ُاز ػػوُرعلػػ ،ُارػ ع ْو ػػ ُزا ػػزؾُاقيػػ ُاز ػػو
ُِػػ فُمػػ ُال ػػيط،ُارػ ع  مػػ ُغ ط ػػ م طُإف ُِػػ فُمػػ ُاُاُ،خػػطُّمػػ ُزاؾ،ُارػ ْعميػػ :ُغ ْطم  ف

                               
 .ٜٗالق موسُاحمليط:ُُ-(ٔ)
ُ.ٕٓٙ/ٕاؼبس ع :ُُ-(ٕ)
،ُٜٙٗ/ٖ،ُاا ظػػرُ :ُشػػرحُالتسػػهي ،ُطبعػػةُدارُى ػػر:ُٕٖٔ/٘احملكػػ ،ُالطبعػػةُاعب يػػ ة:ُُ-(ٖ)
 .ُٖ٘ٛٚ/ٛ،ُاسبهي ُالقواع :ُٖ٘ٔ/ُٔشرحُش ريةُان ُاغب جب:ُا
 .ٖٚ/ُٔارتش ؼُالضرب،ُربقيقُد.ُرجبُع م ف:ُ-(ٗ)



(ٙٛ( 

ُِ فُرػ ع  ل ع ُ  ُ.(ٔ)«الخ ْط 
ُِ فُ  ُِػ فُ رػ و  ْػع  )ُ:وُ )ززؾ(،ُروز ُ ُ ُم د ةُ )ز ا  ْػز ؾ(ُمُ ُإذا ػُ(،ُاإذا  ُ)زاؾ(،ُم 

ُقبػ ُ ُ(لعػّيُ ُ(رػ ع نػْع ػ )ُ،ُالالػالُـ ُقبػ ُ ُ(لفػ  ُ ُ)رػ ع نػْف ػ (ُ:وُ )زاؾ(ُروز ُ ُةُ  ُم دُ أي:ُمُ 
ُ.الالُـ 

ُ.(ٕ)« ُري بُأفُيكوفُم ُأصلّي عُ وُ ؾُر  وُرػُ زُ  ْػُاُ اأم ُزُ »:ُ ّ ُجُ ُان ُ ُق ؿُ 
فُاز ػػػوُريػػػوُإُ ُيبُعلػػػ ُّؾُرقػػػ ُتقػػػ ـُقػػػوؿُأُ زُ  ْػػػػاُ مػػػ ُالزُ اأُ »:ُ ُاللسػػػ فُ ُاجػػػ  ُ ُ

ػػػْوُ،ُاىػػػوُمػػػ ُ(بُُِ  ٌُع ػػػ ْػُوُ رػُ  ُُ،ُريكػػػوفُعلػػػرُىػػػذاُاشػػػتق قوُمػػػ ُززؾُعلػػػرُحػػػ ُّبُ ِ 
ُُاالػػزايصػػال ُأ ُُفُذبعػػ ُالػػواا،ُاالُ ػػوزُأُ  ٌُع ػػ ْػُوُ ؾُرػُ زُ  ْػػػاُ ِكػػب.ُاقػػ ؿُانػػ ُجػػ :ُزُ 

 ػوُمػ ُ(بُددفُفبػ ُر ُ ُيضػ ُ ،ُاىػذاُمػ ُلػيسُلػوُ ظػري،ُاأُ ال ُفُ نػُْع ػ وُيصريُرػُ مكررةُألُ 
ُ ػ ُاثل ػة ُاالنػوفُزائػ ةُألُ ع ػ ْػُوُ  وُرػُ تض عفتُالف  ُاالعّيُم ُمك فُااح ُر بتُأُ 

نةُريم ُزادُع ُّ ُِشُ توُعلرُأُ  ِ  فُ ػ ُالُتكػُو،ُاالػوااُزائػ ةُألُ ف)ُ  ُْرُ احُ ُثُ بُ  ػُْرُ رنعة
رهُاعبػػوىريُ ُرنعػػة،ُرعلػػرُقولػػوُاقػػوؿُأُ ُ ُننػػ تُاألُ صػػال ُأُ  يبُعلػػ ُينبخػػ ُأفُيػػِذ

ُ.(ٖ)«رص ُززؾ

ػػػػرُ ُ،د.ُرجػػػػبُع مػػػػ فُ ُربقيػػػػقُ ُاجػػػػ  ُ  ُ خ  ػػػػ    :ُصػػػػفةُع ػػػػوُْعُ رػُ اُ »:ُ ُموض 
«ؾزُ  ْػُاُ  :ُزُ فُ نػُْعُ رػُ  ،ُاُ فُ يػُْفُ  :ُصفةُرقطُخُ عُ يػُْعُ رػُ  ،ُاُ ث ُوُْ ػُ عُ 

(ٗ).ُ
ػػُرُ ِ ػ ػػأ ُُةُ مُ ػاث ػػ ُِػػ فُ الضػػبطُ  ُُ ُخطػػ ُ م  ػػُ،ُرػػ ذا ُ: ُ)الخ ػػّط(،ُأي)غ ط ػػ م ط(ُم 

ػػ ػػ )ُ:وُ )غطػػط(،ُروز  ػػُةُ  ُمػػ دُ م  ُِػػ فُ ُ(،رػ ع  م  ػػُاإذا (م  ُارػػتحُ ُالخػػّيُ ُنكسػػرُ ُ ُ)الخ ط ػػ ّ 
ػػاؼبػػي ُ ُاتشػػ ي ُ ُالطػػ  ُ  ،ُاؼبػػي ُ ُازبفيػػفُ ُالطػػ  ُ ُاإ ػػك فُ ُالخػػّيُ ُنفػػتحُ ُ ُ)الخ طْػػ (،ُالُم 

                               
 .ٕٔ/ٔتش ؼُالضرب،ُربقيقُد.ُمصطفرُالنم  س:ُاُرُ-(ٔ)
ُ.ٓٛٚاػبص ئص:ُُ-(ٕ)
ُ.ٖٚٗ/ٓٔلس فُالعرب:ُُ-(ٖ)
ُ.ٔٚ/ُٔارتش ؼُالضرب،ُربقيقُد.ُرجبُع م ف:ُ-(ٗ)



(ٜٙ( 

ُالفػػ   ،ُُاُ)رػ ع ػػ ل  (ُ:وُ روز  ػػ ،ُاالُ)رػ ع ػػ ل  (ُُنفػػتحُ ُ،ُالُ)رػ ع ػػ ل  (الػػالُـ ُِسػػرُ ن ضػػ ّ  الػػالـ 
ُالف  ُ  ُ.نفتح 
ػػػػػػػػْتُت ال ُُذاث:ُحبػػػػػػػػٌرُغ ط ػػػػػػػػ ٌُّغطػػػػػػػػ م ٌط:ُإيػػػػػػػػقػػػػػػػػ ؿُالل»:ُاألزىػػػػػػػػريُ ُقػػػػػػػػ ؿُ  ط م 

ُ.(ٔ)«أمواجوُ 
ُعلػػػػرُِ ػػػػرة ُ»:ُرػػػػ رسُ ُانػػػػ ُ ُاقػػػػ ؿُ  الخػػػػّيُاالطػػػػ  ُااؼبػػػػي ُأصػػػػٌ ُصػػػػحيٌحُيػػػػ ؿ 

ُالب ْحر:ػ عُْااجتم ع.ُم ُذل ُالبحرُالخ ط   .ُايق ؿُؼب ُ.(ٕ)«غ ط  م طٌُُظ   
ُ:والقافُ ُالفاءُ ُبيُنُ*

ُنعػػػ ُ»)اؼبفص ػػػ (:ُُكتػػػ بُ لُد.ُراػػػرُصػػػ  ُقػػػ ارةُ ُربقيػػػقُ ُجػػػ  ُ ُ-ٖٚ اللعمػػػ  
ُ ػػػػ  ُاتبص ػػػػر  ُِقولػػػػ :ُذبر عػػػػو ُاربّسػػػػ ه ُاتعر رػػػو ُاتفو قػػػػو ،ُامنػػػػو:ُتفه  العمػػػ ُ ُمهلػػػػة،

ُ.(ٖ)«اتس م  ُ 
ػػػػذُ ُذلػػػػ ُ ُ ُ ؤِّ ػػػػ.ُايُ تػ ع ر ر ػػػػو (ُ(لفػػػػ  ُ ،ُالُ))تػ ع ر ق ػػػػو (ُ(لقػػػػ ؼُ ُ:الصػػػػوابُ  ُمػػػػ ُ ُه ُرُ ِْ

ُه ُرُُِْ ذُْ ُي ػػػ(،ُالػػاالشػػرابُ ُؿُالطعػػ ُـ ،ُىػػوُ)تنػػ اُ ااحػػ ُ ُداليلُّ ُقػػ ُ  ُحُ ُوُ ُِ شػػ ر ُت ُُأرعػػ ؿُ 
ُاتس م   (.ُ)اإلدراؾُ ُأرع ؿُ ُم ُ  ُ(:ُ)تفه   ُاتبص ر 

ُ ُم ْهل ػػة "،ُ  ػػػْحوُ »:ُاغب جػػبُ ُانػػ ُ ُقػػ ؿُ  ػػ   ُنعػػ ُالع م  ػػ   ت ػػػ  ر ع و،ُأ ْي:ُُ"اللع م 
ػػر ن وُج ْرع ػػة ُنعػػ ُج ْرع ػػةُ  ش 
(ٗ)ُ ػػذ  ،ُات ػػػحس  هُأ ي:ُح ْسػػو ة ُنعػػ ُح ْسػػو ة،ُاتػ ع ر ق ػػوُأ ْي:ُأ خ 

نعػػ ُرػ ػػو اؽ،ُامنػػوُ ػػر ن وُرػ و اقػػ ُ  نعػػ ُشػػْ   ،ُاتػ ف و قػػوُإ ذا:ُش  مػػ ُعليػػوُمػػ ُالل ْحػػ ُشػػيئ ُ 

                               
ُ.ٖٙ/ِٛتذيبُاللخة:ُُ-(ٔ)
ُ.ٜٕٗ/ٗمق ييسُاللخة:ُُ-(ٕ)
 .ٕٔٛ:ُ،ُربقيقُد.ُرارُص  ُق ارة اؼبفصُ ُ-(ٖ)
ُاُُ-(ٗ) ،ُنضػػ ّ  وُر م ػػ ُأفُِػػذاُ ُاؼبطبػػوع  هػػ ُ ُال   يػػة ،ُاىػػوُخطػػنٌ،ُنػػالُريػػب  ُ ُاأل اىل،ُارتح  عبػػي  

ُتػ ْفت ح  ُمع  ،ُأاُت ض م  ُمع  ،ُاىوُاأل قوم.



(ٚٓ( 

ُِن   وُح ص   ُُ(ٔ)تػ ْفه   ُات س م   ، نع ُشْ  ُ اتػ ب ص ر  ُ.(ٕ)«لوُرػ ْهم وُشيئ ُ 
ػػ ُنػػ ايُّد.ُعبػػ ُالػػرضب ُالسػػيُّ ُ ُربقيػػقُ ُجػػ  ُ ُ-ٖٛ ُاؼباتػػوفُلكتػػ بُ ُ ،ُاد.ُؿبم 

قػػػػ ُاغفػػػػرُارمػػػػسُ»)شػػػػرحُالتسػػػػهي (:ُ االػػػػذيُللسػػػػتُِابػػػػنُاح ػػػػبُاطبػػػػر،ُِا
ّ ُاعطرُاج ُّ مرُِا ّ ُِا ُ.(ٖ)«امرسُادّسُادر ُادى ُاخضبُِا

ُ:ط  ُ أخُةُ  ُ علرُعُ ُىذاُالنصُ ُ ُ مُ اشتُ ُ
ُِ )ِقػػػ (،ُاالصػػػوابُ ُ-أ علػػػرُىػػػذاُُالكػػػ ؼُ ُخػػػوؿُ دُ ُن ُعلػػػرُاػبطػػػ ُ ايػػػ لُ ُ(.رُ ف ػػػ:ُ)

ُ ع دِتُ إىلُإ،ُاىوُ)خبن(،ُرم ُال اع ُاألرع ؿُ ُؿُ  ُعلرُأاُ خوؽبُ دُ ُقُ بُ ،ُاق ُ ُ الفع ُ 
ُ؟اؼبواض ُ ُ  ئرُ ُدافُ ُ-ُىن ُ-

ّي ُ ُىػذاُق ػاحملقُّ ُتُ ع ػاقػُ (ُىػ ُالػ ُأُ ْتُ (ُعلرُمعػىُ)الس ػرُ بػُ )قػُ ُالفع ُ ُاداللةُ ُ
ُ ُ»:ُر رسُ ُان ُ ُ.ُق ؿُ اػبط ُ  ُعلػرُغمػوض  الق ؼُاالب  ُاالرا ُأصٌ ُصحيٌحُي ؿ 

ُ.(ٗ)«يّ ت.ُيق ؿُقػ بػ ْرت وُأقْػبػ ر هاؼبُ:ُقػ ْ ُش   ُاتط م  .ُم ُذل ُالق ْ ُ
ُِ ُاالفع ُ ُ ُ،ُاال ع اُـ (ْتُ السُ )علرُُوُ وُل اللتُ  ُىذاُاؼبق ُـ ُ(ُىوُاؼبقصودُ رُ فُ )

ُالكػػػ ؼُاالفػػػ  ُاالػػػرا ُأصػػػ ٌُ»:ُرػػػ رسُ ُانػػػ ُ ُ.ُقػػػ ؿُ ة ُرُ كػػػرُ مُ ُِػػػ ؼُ ُُإىلُتقػػػ يرُ ُ جػػػةُ اغب
ُااحػػػُيػػػ ؿُ ُصػػػحيحٌُ وُرع ػػػرُدُ خطيػػػة.ُيقػػػ ؿُؼبػػػ ُغطّػػػُاالتُ ْتُ،ُاىػػػوُالس ػػػ علػػػرُمعػػػى 

ُِفُ  :ُق  «ورعُ دُ ُرُ ن وب 
(٘)ُ.ُ

ُ(ُالُيػػػ ؿُ سُ رُ )م ػػػُالفعػػػ ُ ُأفُ ُن ُعلػػػرُذلػػ ُ ايػػػ لُ ُ(.سُ :ُ)رُ )مػػرس(،ُاالصػػػوابُ ُ-ب

                               
ه .ُُ-(ٔ) ُنفتح  ُالف   ،ُاالصواب  ،ُنسكوف   ِذاُ ُاؼبطبوع 
ضػ حُ،ُاا ظػرُ :ُاإلئٖٔ/ٕ ،ُربقيػقُد.ُإنػراىي ُؿبم ػ ُعبػ ُهللا:ُاإليض حُ ُشػرحُاؼبفص ػُ-(ٕ)

ُ.ٖٕٔ-ٕٕٔ/ٕ ،ُربقيقُد.ُمو رُنن يُالعليلّ :ُ ُشرحُاؼبفصُ 
ُ.ٖٗٗ/ٖشرحُالتسهي ،ُطبعةُدارُى ر:ُُ-(ٖ)
 .ٚٗ/٘مق ييسُاللخة:ُُ-(ٗ)
 .ٜٔٔ/٘مق ييسُاللخة:ُُ-(٘)



(ٚٔ( 

ُ(.ُزاؽُ االلُ ُك ؾُ ااالحتُ ُمةُ علرُ)اؼبالزُ ُي ؿُ ُ(،ُن ُْْتُ علرُمعىُ)السُ 
ُعلػػػرُم ض ػػػ م ة ُُ ٌُاؼبػػػي ُاالػػػرا ُاالسػػػّيُأصػػػ»:ُرػػػ رسُ ُانػػػ ُ ُقػػػ ؿُ  صػػػحيحُيػػػ ؿ 

ّ ة ُاقػ ّوة ُ.(ٔ)«...ش   ُلش   ُنش 
ػػػػػُُقريػػػػػبُ علػػػػػرُمعػػػػػى ُُوُ عم التُ ا ػػػػػتُ ُ ُنعػػػػػضُ ُ(ُريػػػػػ ؿُ سُ )رُ ُ ُالفعػػػػػ ُ أم ػػػػػُ  ُم 
ُاؼبّيت:ُق   ُ»:ُر رسُ ُان ُ ُق ؿُ ،ُ(ْتُ السُ )ُورُ  ُصُ (،ُاىوُمُ  ُ رُْ)ال ُ  ُ.(ٕ)«ايق ؿُر س 
ىػػػػوُُ(لعػػػػّيُ ُالفعػػػػ ُ ُأفُ ُن ُعلػػػػرُذلػػػػ ُ ايػػػػ لُ ُر(.ط ػػػػ:ُ)غُ )عطػػػػر(،ُاالصػػػػوابُ ُ-ج

ُعلػػػرُ(،ُنػػػ ُيػػػ ؿُ ْتُ علػػػرُمعػػػىُ)الس ػػػُالُيػػػ ؿُ اىػػػوُ،ُ)ع ط ػػػ (،ُامضػػػ ر ع و ُ)يػ ْعط ػػػو(
ُالعػػػّيُاالطػػػ  ُااغبػػػػرؼُاؼبعتػػػ  ُأصػػػٌ ُااحػػػػ »:ُرػػػ رسُ ُانػػػػ ُ ُ(.ُقػػػ ؿُ ةُ ل ػػػن اُ امُ ُذُ ْخػػػ)أُ 
ُعنهمص ُعلرُأ ْخذ ُام ن ا لة،ُالُارجُالب ب  ُ.(ٖ)« حيٌحُي ؿ 

:ُرػػ رسُ ُانػػ ُ ُ.ُقػػ ؿُ (ُنوضػػوحُ ْتُ علػػرُمعػػىُ)الس ػػُؿُ ريػػ ُ ُ،ر(ط ػػ)غُ ُ ُالفعػػ ُ أم ػػُ
ُ ُ  ُْيػػتُالش ػػطُ ت.ُيقػػ ؿ:ُغُ شػػ  ُاالس ػػعلػػرُالخُ ُيػػ ؿُ ُ   ُااغبػػرؼُاؼبعتػػالطػػالخػػّيُُا»
ُ.(ٗ)«رُنظالموشُ و،ُإذاُغُ طُ خُْيػُ ُ ُالّلي ُ طُ رُنو.ُاغُ طُ خُ ط  :ُم ُتػُ و.ُاالخُ تُ يػُْطُ اغُ 

ُ ُالطبعػػػػػػةُ ُه س ػػػػػػأ فُ ُال الثػػػػػػةُ ُاألخطػػػػػػ  ُ ُهُ ىػػػػػػذُ ُد ُرُ ت ػػػػػػأفُُالع يػػػػػػبُ ُاالخريػػػػػػبُ 
ػػ ُعبػػ ُالقػػ درُعطػػ ،ُاطػػ رؽُرتحػػ ُُّالػػ ُنتحقيػػقُ ُ،اعب يػػ ةُ  االػػذيُ» :ُالسػػيُّ ُؿبم 

قػػػػ ،ُاغفػػػػر،ُارمػػػػس،ُامػػػػرس،ُادّسُادرػػػػ ،ُللسػػػػتُِابػػػػن،ُ اح ػػػػب،ُاطبػػػػر،ُِا
ّ ُاعطرُاج ُّ مر،ُِا ّ ُِا ُ.(٘)«ادى ،ُاخضب،ُِا

ػػػ ُ:ُاألخطػػػ  ُ ُهُ (ُمػػػ ُىػػػذُ سبهيػػػ ُالقواعػػػ )ُ ُِتػػػ بُ ُقُ احملق ػػػُالػػػنصُ ُ ُ لُ اقػػػ ُ  
                               

ُ.ٖٓٔ/٘مق ييسُاللخة:ُُ-(ٔ)
ُ.ٖٖٚ/ٕمق ييسُاللخة:ُُ-(ٕ)
ُ.ٖٖ٘/ٗمق ييسُاللخة:ُُ-(ٖ)
 .ٜٕٗ/ٗمق ييسُاللخة:ُُ-(ٗ)
 .ٖٓٓ/ٖشرحُالتسهي ،ُطبعةُدارُالكتبُالعلمي ة:ُُ-(٘)



(ٕٚ( 

ُِػػػُْتُاالػػذيُللس ػػ» ػػحُ "اُُ" ب ػػخُ ": ػػ"اُُ"ب   ُ"سُ م ػػرُ "اُ"رف ػػغُ "اُ"رف ػػُِ "اُُ"رمُ ػخ 
ػػػػػػدُ "اُ" ُ ر ػػػػػػدُ "اُ"سُ دُ "اُ"سُ رُ "ا ػػػػػػ"اُ"بض ػػػػػػخُ "اُ" ى  ػػػػػػُِ "اُ" ُ ِ  ػػػػػػ"،ُا" م   ِ ُ "ُ
«" ُ جُ "اُ"رطُ غُ "ا

ُ،ُاالصػوابُ همػوزُ اؼبُغػريُ ُ،)خبػ (ُعلرُالفع ُ ُ ُ مُ اشتُ ُوُ نُ وُلكُ (ٔ)
،ُُ(ْتُ الس ػػ)علػػرُُالُيػػ ؿُ ُاؼبهمػػوزُ ُغػػريُ ُدُ اجملػػرُ ُال الثػػ ُ ُالفعػػ ُ ُاوُألفُ مهمػػوزُ ُأفُيكػػوفُ 
ُ(.نُ بُ )خُ ُاؼبهموزُ ُالفع ُ ُعليوُ ُِم ُي ؿُ 
ػػػػْت ُاػبػػػػ  ُاالبػػػػ  ُااغبػػػػرؼُاؼب»:ُرػػػػ رسُ ُانػػػػ ُ ُقػػػػ ؿُ  ُعلػػػػرُ   عتػػػػ ُااؽبمػػػػزةُيػػػػ ؿ 

ُ.(ٕ)«نُ ػػػخ بُُْالّش  .ُرم ُذل ُخبْنتُالش  ُأخب ؤه

ْػػػػػ»:ُ ُاللسػػػػػ فُ ُاجػػػػػ  ُ  ُااغب ػػػػػّ ة ُزب  ُااغب ػػػػػْرب  ُالنػػػػػ ر  ب ػػػػػت  اخ بػ ػػػػػّوا :ُػاخ  ْبػػػػػواُ  ب وُخ 
ُلُ  ُ.(ٖ)«ة ،ُاى ُخ ن يػهػُ ه بػ  ك نتُاط ف ئ تُاطب    

االرّ ْخػػو ة ُ»ُ)ارتشػػ ؼُالضػػرب(:ُد.ُرجػػبُع مػػ فُلكتػػ بُ ُ ُربقيػػقُ ُجػػ  ُ ُ-ٜٖ
ْخثُق ذ " ُض  ُى ز  ُحظُش ص  ُ.(ٗ)«يػ معه :ُ"خ س 

،ُة ُوُ خُْالرُّ ُم ُاألصواتُ ُالف  ُ ُوُألفُ (ُ(لق ؼُ ،ُالُ)قذ(ُ(لف  ُ ذر)ُ:الصوابُ 
ُ.ُالش ي ةُ ُم ُاألصواتُ ُ،ُره ُ الق ؼُ ُخبالؼُ 

ُأفُ ػري ُ» يبويو :ُُق ؿُ  ام ُاغبراؼُ)الش ي  (،ُاىوُالذيُمين ُالصػوت 
ريػػػوُاىػػػػوُاؽبمػػػػزة،ُاالقػػػػ ؼ،ُاالكػػػػ ؼ،ُااعبػػػػي ،ُاالطػػػػ  ،ُاالتػػػػ  ،ُاالػػػػ اؿ،ُاالبػػػػ  .ُ
ػػػر ُذلػػػ .ُامنهػػػ ُ)الرّ ْخػػػو ة (ُ ُصػػػوت ُ ُ   اذلػػػ ُأ  ػػػ ُلػػػوُقلػػػتُأ لْػػػػح ج ُنُمػػػ دت 

،ُاالص د،ُاالضػ د،ُاالػزاي،ُاالسػّي،ُاى :ُاؽب  ،ُااغب  ،ُاالخّي،ُااػب  ،ُاالشّي
                               

ُ.ٕٖٛٚ/ٛسبهي ُالقواع :ُُ-(ٔ)
 .ٕٗٗ/ٕمق ييسُاللخة:ُُ-(ٕ)
ُ.ٖٕٕ/ٗٔلس فُالعرب:ُُ-(ٖ)
،ُاا ظػػػرُ :ُارتشػػػ ؼُالضػػػرب،ُربقيػػػقُٚٔ/ُٔارتشػػػ ؼُالضػػػرب،ُربقيػػػقُد.ُرجػػػبُع مػػػ ف:ُ-(ٗ)
ُ.ٓٔ/ٔمصطفرُالنم  س:ُُد.



(ٖٚ( 

ُ.(ٔ)«االظ  ،ُاال   ،ُاالذاؿ،ُاالف  
حررػ  ،ُ معهػ ُقولػ :ُُعشػرُ ُر الثػةُ ُاأمػ ُالرخػوةُ »:ُ ُ ػاُال ا ػأنوُعمرُ ُاق ؿُ 

خػػػسُحػػػظُشػػػصُىػػػزُضػػػخثُرػػػذ،ُاؽبػػػ  ُااغبػػػ  ُاالخػػػّيُااػبػػػ  ُاالشػػػّيُاالصػػػ دُ
ُ.(ٕ)«االزايُاالسّيُاالظ  ُاالذاؿُاال   ُاالض دُاالف  

ِا ػػػػرُ»)ارتشػػػػ ؼُالضػػػػرب(:ُُد.ُرجػػػػبُع مػػػػ فُلكتػػػػ بُ ُ ُربقيػػػػقُ ُجػػػػ  ُ ُ-ٓٗ
رُا  ػ ْور،ُا ر  ر ة،ُا ر ور ة ُ.(ٖ)«"رػ ْع "ُ ُكبو:ُد ارُا د ْار،ُا ف 

،ُالُنػالُات ُ ُ،،ُا)ق ػور(ُ(لقػ ؼُ ،ُالُ)رػ رة(ُ(لفػ  ُ )ق  ر ة(ُ(لقػ ؼُ ُ:الصوابُ ُ
ػىنػ ُعلػرُمػ ُ ُ ُالكػالُـ ُأفُ ُن ُعلػرُذلػ ُ .ُاي لُ االت  ُ ُ)رورة(ُ(لف  ُ  علػرُُةُ  ػرُ كُ ن ُُ ُ م 

ػ.ُاق ُذُ العّيُ ُا كوفُ ُالف  ُ ُ)رػ ْع (ُنض ُّ ُازفُ  ِا ػرُ»:ُ،ُرقػ ؿُ ذلػ ُ ُم لػ ُ ُانػ ُ ُرُ ِ 
ُ.(ٗ)« ُكبو:ُدارُاق رة

ُالػػػػػ  ُالصخيػػػػػػْػػػػيػب ُػ ُ ػال»:ُِمػػػػ ُ ُالقػػػػ موسُ ُُاالقػػػػ رةُ ُ ،ُأا ُػر  م نػْق ط   ُعػػػػ ُاعببػػػػ ؿ 
ػػػػػْود ا ُ ُالص ػػػػػْار ة ُالعظيمػػػػػة ،ُأاُ  ػػػػػود ،ُأا ُالص ػػػػػْار ة ُالس  ُاغب ػػػػػ رة ُالس  ُذات  ج:ُُاألرض 

ُ.(٘)«ق راٌتُاق ٌرُاقوٌر،ُ(لض ،ُاق ريافٌُ
ُد.ُمصػػطفرُالنم ػػ س:ُُ ُ ُربقيػػق  ِا ػػرُرعػػ ُ ُكبػػو:ُ»اقػػ ُجػػ   ُالصػػواب 

:ُ(ٙ)«ورقػػ،ُُاه ُرقػػدارُادارُافرُا ػػورُُا ُ ُ)قػػ ره(ُ(ؽبػػ   ،ُاالصػػواب  ،ُمػػ  ُالتطبيػػ  

                               
ُ.ٖ٘ٗ-ٖٗٗ/ُٗـُى راف:،ُربقيقُعب ُالسالالكت بُ-(ٔ)
ُ.ٙٓٔالتح ي ُ ُاإلتق فُاالت وي :ُُ-(ٕ)
ُ.ٖٕٗ/ُٔارتش ؼُالضرب،ُربقيقُد.ُرجبُع م ف:ُ-(ٖ)
ُ.ٕٔٚتسهي ُالفوائ :ُُ-(ٗ)
،ُاصبهػػػػػرةُاللخػػػػػة:ُٕٖٗ،ُااؼبنتاػػػػػب:ُٖٗ٘،ُاا ظػػػػػرُ :ُالتقفيػػػػػة:ُٚٙٗالقػػػػػ موسُاحملػػػػػيط:ُُ-(٘)
ُ.ٓٓٛ/ٕ،ُاالصح ح:ُٖ٘ٔ/ٖ،ُاديوافُاألدب:ُٖٖٖٔ/ٖ
ُ.ٜٛٔ/ٔ:ُمصطفرُالنم  سارتش ؼُالضرب،ُربقيقُد.ُُ-(ٙ)



(ٚٗ( 

ُأف ُاؼبراد ُااضٌح.)ق رة(ُ ُِ ف ُ  بػ ب و ُظ   ُاحمل قّ ق  وُرر دب   ُالضبط  ُ(لت   .ُأم  ُإمه ؿ 
اقػػػػػ ُ»)ارتشػػػػ ؼُالضػػػػرب(:ُُد.ُرجػػػػبُع مػػػػ فُلكتػػػػ بُ ُ ُربقيػػػػقُ ُجػػػػ  ُ ُ-ٔٗ

ُ.(ٔ)«أ رْػع  :ُأ ْرح ْمت و ُر  ْػف ح  ُ ُيط اعُ 

ُقػػوؽب  :ُأ ْرحُ »)سبهيػػ ُالقواعػػ (:ُُِتػػ بُ ُُ ُربقيػػقُ ُاجػػ  ُ  ػػذ  مت ػػو ُر ػػ  ْػف ح  ،ُاش 
ُ ػػن  ُاأ رْػر دت ػػوُر ػػ  ْػف ر د،ُاأ ْغل قت ػػو ُر ػػ  ْػخ ل ق،ُاأ ْزع  ت ػػوُر ػػ  ْػز ع ج،ُاأ ْ ػػف قت  ْنت ػػوُر ػػ َُت ك  اأ ْاِ 

ُ.(ٕ)«الب بُر  ْ س ف ق

ُلكتػػ بُ د.ُُ ُربقيػػقُ ُاجػػ  ُ  اشػػذُ»)مهػػ ُاؽبوامػػ (:ُُعبػػ ُالعػػ ؿُ ػػ  ُمكػػـر
ُ.(ٖ)«خ  ػحو:ُر ح متوُر  ْػف ح  ،ُاأدخلتوُر   

اشػػذُ ػػػحو:ُ»)مهػػ ُاؽبوامػػ (:ُُأضبػػ ُمشػػسُالػػ ي ُلكتػػ بُ ُ ُربقيػػقُ ُاجػػ  ُ ُ
ُ.(ٗ)«ر ح متوُر  ْػف ح  ،ُاأدخلتوُر   خ 

ػػػػذل ُ ،ُاالُ)ر ح ْمت ػػػػو ((وُ ت ػػػػمُْحُ رُْ،ُالُ)أُ (ُ(لقػػػػ ؼُ وُ ت ػػػػمُْحُ قُْ)أُ ُ:الصػػػػوابُ ُاُ ُ:،ُِا
ػػ ُ قُ اأُ »ُ:اعبػػوىريُ ُ.ُقػػ ؿُ (ُ(لفػػ  ُ  ُ حُ فُ ،ُالُ)رػػ  ػُْ(ُ(لقػػ ؼُ  ُ حُ قُ )رػػ  ػُْ ح 

(٘)ُُ ػػوُالنهػػر  رر  

ُ.(ٙ)«ر  ْػق ح  ُ 
ػػػػْرت وُ»:ُالزـبشػػػػريُ ُاقػػػػ ؿُ  ُِقولػػػػ ُِ س  اا ْػف ع ػػػػ  ُالُيكػػػػوفُإالُمطػػػػ اع ُرػ ع ػػػػ  ،

ُمػػػ ُقػػػوؽب :ُأقحمت ػػػوُرػػػ  قح ،ُاأغلقتػػػوُ ر  كسػػػر،ُاحط ْمت ػػػوُرػػػ كبط ،ُإالُمػػػ ُشػػػذ 

                               
اا ظػػرُ :ُارتشػػ ؼُالضػػرب،ُربقيػػقُ،ُ٘ٚٔ/ُٔارتشػػ ؼُالضػػرب،ُربقيػػقُد.ُرجػػبُع مػػ ف:ُ-(ٔ)
 .٘ٛ/ٔمصطفرُالنم  س:ُُد.
ُ.ٖٔٙٚ/ٛسبهي ُالقواع :ُُ-(ٕ)
(ٖ)-ُُ: ُ.ٕٚ/ٙمه ُاؽبوام ،ُربقيقُد.ُعب ُالع ؿُ   ُمكـر
ُ.ٜٕٙ/ٖأضب ُمشسُال ي :ُُمه ُاؽبوام ،ُربقيقُ-(ٗ)
ُنسكو   .ُُ-(٘) ،ُاىوُتطبيٌ ،ُاالصواب  ُالق ؼ  ُنفتح   ِذاُ ُاؼبطبوع 
ُ.ٙٗٔٔ،ُاالق موسُاحمليط:ُٕٚٗ/ٕ،ُاا ظرُ :ُديوافُاألدب:ُٕٙٓٓ/٘الصح ح:ُُ-(ٙ)



(ٚ٘( 

ُ.(ٔ)«ر  خلق،ُاأ فقت وُر  سفق،ُاأزع توُر  زعج
اأاؿُ»)ارتشػػػػ ؼُالضػػػػرب(:ُُرجػػػػبُع مػػػػ فُلكتػػػػ بُ د.ُُ ُربقيػػػػقُ ُجػػػػ  ُ ُ-ٕٗ

ُ.(ٕ)«الكلمةُمهزة،ُأاُمي ُرنص ُكبو:ُأ يْػف ق،ُا م ْيس  ر
ُِلمةُ ُتُْدُ ر ُاُ ُ.ُا ُالنصُّ رق ؼُ ُق(ُنف  ُ فُ يػُْ،ُالُ)أُ ّيُ (ُنق رُ ققُ يػُْأ ُ)ُ:الصوابُ 
ُ.(ٖ)ى )م يس  ر(ُنكسرُ ُ:،ُاالصوابُ اؼبي ُ ُ)م ْيس  ر(ُنفتحُ 

ُُِْ ُالكػػالـُشػػ ٌ ُكبػػوُ الػػوُجػػ  ُ»:ُ ػػيبويوُ ُقػػ ؿُ ُ ُاأيػُْل ػػأ ُرسػػمُّق ػػ   نػػوُُيتُ ق 
صررتُ  ُِ فُأرػُْرجالُ  م غُ ُؿُإالُّاألاُُّ ُيك ُاغبرؼُ ُ ُ عُ و،ُأل وُلو ن ُ  ُ.(ٗ)«م  ِ 

ػػُ(لتحقيػػقُ ُ،)االرتشػػ ؼ(ُ ُِتػػ بُ ُاجػػ  ُ  ػػُ،وُ  فس  ػػُ ُ  ُموض  كبػػو:ُ»:ُرُ  خ 
نُ  ػػػم يػْ ل ػػ ،ُرػ ػػي ْحك   ُعليػوُ(ألصػػ لة،ُرػػ ذاُ   ِْ ُ ُلخػػةُأ يْػق ػق،ُا أ  ُا أ ْيص ػػر ُا أ ْرطػػر   ُأب ْال ػق 

ل  ُا أ يْػق قُص ر ْرن  ِْ ُ.(٘)«م ْ ُق ؿ:ُم ْنر اطُا أ 
ُ:وادليمُ ُالفاءُ ُبيُنُ*

ػ تُلكتػػ بُ ُ ُربقيػػقُ ُجػ  ُ ُ-ٖٗ ُِ مػػ ُنِر ػػ  االيػػ  ُتكػػوفُ»:ُ)اؼبسػػ ع (ُد.ُؿبم 
مػػ ُيررػػ وُاذلػػ ُكبػػو:ُا ر  ْتػػ ،ُااعبمهػػورُعلػػرُأصػػ لةُاااهوُاذىػػ بُزائػػ ةُصػػ راُ 

                               
 ،ُ،ُاشػرحُاؼبفص ػ٘ٓٗ/ٕ،ُاا ظػرُ :ُالبػ ي :ُٕٗٛ:ُربقيقُد.ُراػرُصػ  ُقػ ارةُ، اؼبفصُ ُ-(ٔ)

ُ.ُُٚ٘ٗ/ٖ،ُاشرحُالتسهي ،ُطبعةُدارُى ر:ُٜٖٗ/ٗرُالكتبُالعلمي ة:ُداطبعةُ
،ُاا ظػػرُ :ُارتشػػ ؼُالضػػرب،ُربقيػػقُٕٕٔ/ُٔارتشػػ ؼُالضػػرب،ُربقيػػقُد.ُرجػػبُع مػػ ف:ُ-(ٕ)
 .ٚٓٔ/ٔمصطفرُالنم  س:ُُد.
ُ.ٜٖٚا ظرُ :ُاػبص ئص:ُُ-(ٖ)
،ُٔٓٔ-ٓٓٔ/ٔ،ُاا ظػػػػرُ :ُاؼبنصػػػػف:ُٜ٘ٔ/ُٖ،ُربقيػػػػقُعبػػػػ ُالسػػػػالـُىػػػػ راف:الكتػػػػ بُ-(ٗ)

 .ٕٙٔ/ٔاشرحُالرضّ ُعلرُالك رية:ُ
ُ.ٕٙٛ/ُٕارتش ؼُالضرب،ُربقيقُد.ُرجبُع م ف:ُ-(٘)



(ٚٙ( 

نػْف  وُاق ؿُالف ر ّ :ُزائ ة ُِالـُج ح  ُ.(ٔ)«نعضه ُإىلُزةدِت ،ُاالموُأصلية،
ُعلػرُ ُىذاُاؼبق ُـ ُالكالُـ ُوُألفُ  (ُ(لف  ُ ر ُرُْ،ُالُ)يػُ  (ُ(ؼبي ُ م ُرُْ)يػُ ُ:الصوابُ 

اأم ُ ُالفع ُرتقػ ُالػزةدةُُ-( ُغريُر ْع )»ُ:الُ ُالفع ُ ُ، ُاال  ُ ُالي  ُ ُزةدةُ 
ُكبو:ُيُ  ُ.(ٕ)«  ْحرجأا ال 
ُِ  ػػػػػتُأاُُّاليػػػػػ  ُ ُا»:ُ ػػػػػيبويوُ ُقػػػػػ ؿُ  اغبػػػػػرؼُرانعػػػػػة ُُؿُ اىػػػػػ ُتكػػػػػوفُزائػػػػػ ةُإذا

ُِ ؽبمزةُ ُاال  ُاالفع ،ُكبو:ُيػُ  ُايُ م ُرُْرص ع ا ، ُايُ رنُ    «بُ رُ ضُْوع 
(ٖ).ُ

ُ ُالُريكػػػػوفُاغبػػػػرؼُعلػػػػرُيفع ػػػػلحػػػػقُأاُّرتُ ُ(اليػػػػ  ) ُّمػػػػاأُ »أيض ػػػػ :ُُاقػػػػ ؿُ    
ػػػعُْااليػُ [ ،ُم ػػػرُْاألظبػػػ  ُكبػػػوُاليػُ  .ُاالُ علػػػػ ُ ُ،ُااليلمػػػػقُاالُ علمػػػوُجػػػ  ُاصػػػف ] ُ م 

رهعُ فُْاألظب  ُاالصفةُعلرُيػُ  م ُىذاُالنحوُ ُ ِذ ُاالُشيئ ُ    »(ٗ).ُ
ُِمػػػػػ ُ ُالعػػػػػّيُ اليػ ْرم ػػػػػ ُ )ا اغبصػػػػػرُالبػػػػػيضُالػػػػػ ُتػػػػػتألألُ ُالشػػػػػمس،ُ»ُ:(

ُ.(٘)«الواح ةُ(ؽب  
ُ:والياءُ ُالنونُ ُبيُنُ*

ُِ م ُنِر تُلكُ ُربقيقُ ُج  ُ ُ-ٗٗ قػ ؿُالزنيػ ي:ُ»(:ُ)اؼبس ع ُت بُ د.ُؿبم  
بػ ف،ُااألصػ :ُ ليسُ ُالكالـُرػ ع يػْل  ،ُرنم ُد ح ْي  ح،ُرحم ُعلرُأ وُصواتفُمِر

ُ.(ٙ)«دحُدح

                               
ُ.ٗٗ/ٗاؼبس ع :ُُ-(ٔ)
 .ٛٗ/ٗاؼبس ع :ُُ-(ٕ)
،ُااؼبمت ُالكبري:ُٕٗٔ:ُ،ُاا ظرُ :ُالص حجتُّٖٕٙ/ٗالكت ب،ُربقيقُعب ُالسالـُى راف:ُُ-(ٖ)

ٕٙ.ُ
 .ٕ٘ٙ/ٗالكت ب،ُربقيقُعب ُالسالـُى راف:ُُ-(ٗ)
 .ٖٕٕٔ/ٖ،ُاا ظرُ :ُالصح ح:ُٜٖٔ/ٕالعّي:ُُ-(٘)
 .ٜٔ/ٗاؼبس ع :ُُ-(ٙ)



(ٚٚ( 

ُ)ر ع ْنل ػػ (ُ(لنػػوفُ ُ،ُاالػػوزفُ ح(ُ(ليػػ  ُ  ُ ْيػػحُ ،ُالُ)دُ ح(ُ(لنػػوفُ  ُ ْنػػحُ )دُ ُ:الصػػوابُ ُ
نةُ  ُِسرُ السِ  ل ػ (ُ(ليػ  ُ اىل،ُالُ)رػُ األُ ُاالػالُـ ُاالعػّيُ ُالفػ  ُ ُ،ُم  ُالفػ  ُ ُ،ُمػ ُرػتحُ ع يػْ
ػػػذُ ُنيػػػ يُ الزُ ُأ(ُنكػػػرُ ُوُألفُ اىلاألُ ُاالػػػالُـ ُاالعػػػّيُ  ل ػػػ )ننػػػ   ُُرُ ِ  اليػػػ  ُ»:ُقػػػ ؿُ ر،ُ(رػ ع يػْ

 ُر لصػػفةُل ػػيػُْعُ ننيػػة،ُتلحػػقُاثل ػػةُقػػ ؿُ ػػيبويوُريكػػوفُاغبػػرؼُعلػػرُرػُ اتلحػػقُشب  يػػةُ
ُُ.(ٔ)«مي ع...ػعمي  ُا 
ُؿُالعػربُللرجػ ُإذاُأقػّرُدبػ ُعليػو:ُدُ اقػ ؿُيػو س:ُتقػُو»:ُريػ ُ دُ ُان ُ ُق ؿُ ُا ح 

،ُاقػػػػػ لواُدُ دُ  ُنػػػػػالُتنػػػػػوي ،ُيريػػػػػ افُقػػػػػ ُأقػػػػػررتُ ُحُْدُ ُحٌُْحُموصػػػػػوؿ،ُاقػػػػػ لواُدُ  ُ ْنػػػػػحُ ح 
ُ.(ٕ)«ر  كت
ػػػُانػػػ ُ ُاقػػػ ؿُ ُ ،ُف:ُدُ ؿُمنهمػػػ ُمنػػػوُّر  ػػػوُصػػػواتف:ُاألاُُّحُْ ُ ْنػػػحُ  ُدُ اأّمػػػ»:ُ ّ ُج  ح 

ػػنفُّ)ُحُْف:ُدُ ااآلخػػرُمنهمػػ ُغػػريُمنػػوُّ ػػفُللوصػػ .ُؿُ ػػوُّاألاُُِّا  ُذلػػ ُقػػوؽب ُ ُايؤِّ
ُِصو ُصو ُ ُالنكرة،ُاص ػُ(حُْدُ ُحُْمعن ه:ُدُ  تػوُالػرااةُ ُاؼبعررػة.ُرظنُُّوُْص ػُ(ٖ)حُْرهذا

ُِ ػػرُيِلمػػةُااحػػ ة.ُامػػ ُىنػػ ُقلنػػ :ُإفُصػػ حبُا ُاُ للخػػةُإفُ ُيكػػ ُلػػوُ ظػػرُأحػػ ؿ
ُاإ  ُأُ ُ،ا ُيؤتُم ُأم  توُمُأ وُعلرُصواب.رُ اىوُيػُ ُ،منه  ُم ُمعررتػو.ُاكبػوُيت 

رمُأ ػوُيعلػ .ُالػذل ُمػ ُ:ُيشه ُدب ُالُيعل ُاىػوُي ػإذاُ ُيك ُرقيه ُ ُ ى ُ ىذاُالش
ُؼبالزمتػوُليػو سُاأخػذهُعنػو.ُامعػىُىػذهُالكلمػةُعن فُأنػوُعمػراُالشػيب ينُُّا ت ُّ

رُ ػرُمػ)ُ(حم ُن ُاغبس ُأنوُنكػر:ُقػ ُأقػررتُر  ػكتػم)ريم ُِذ حم ُنػ ُػاِذ
ام ػػػ ُُ(مػػػ ُدحنػػػ حُةُصػػػخرية:ُيقػػػ ؿ:ُىػػػوُأىػػػوفُعلػػػ ُّبّػػػيْػُاُ حبيػػػبُأفُدحنػػػ حُدُ 

ُىذي ُالصوتّيُعن يُقوؿُاآلخر:

                               
ُ.ٖٔاال ت راؾ:ُُ-(ٔ)
 .ٖٕٛٔ/ٖصبهرةُاللخة:ُُ-(ٕ)
:ُ)اص ْو(ُ(ؽب   .ُِذاُُ-(ٖ) :ُ)اص ْح(ُ(غب   ،ُاالصواب  ُ ُاؼبطبوع 



(ٚٛ( 

ُخُ ٍخُجُ هُجُ بطنُ ُحىتُيقولُنُُُُُُخُ بُ نْـُإنُالدقيقُيلتوىُابجلُ 
ُ.(ٔ)«رهذاُحك يةُصوتُنطنو

.ُاأصػػله ُد حُ اأّمػػ»:ُصػػفورُ عُ ُانػػ ُ ُاقػػ ؿُ  بػػ ف  ُم رِ  ُد ح.ُنػػ  حُرص ػػواتف  م :ُد ح 
ُِالمُاليسُنػ"ر ع نل  "، ُ.(ٕ)«ه ألف ُذل ُ ُي بتُ ُأننية
لمػػػةُ  ْنػػػ  ح(ُعلػػػرُازفُ ُِا ُانػػػ ُ ُهُ ،ُاىػػػوُمػػػ ُقصػػػ ُ )ر ع ْنل ػػػ (،ُنػػػالُخػػػالؼُ ُ)د ح 

ُاإليطػ يلُ ُؽُ )اال ػت راؾ(ُاؼبستشػرُ ُِتػ بُ ُُقُ ؿبقُّ ُوُالك ُ ني يُّ ع ُالزُ ُوُ  ُ قلُ ُعقي ُ 
الػيسُ»:ُوُ  ُربقيق ػُا،ُر ػ  ُ رُ خػ يُ  ُمُ ضػبطُ ُىػذاُالػوزفُ ُبطُ إغن طيوسُِوي يُق ُض ػ

ُُ .مه ُ،ُالُنكسرُ االعّيُ ُالف  ُ ُ،ُنفتحُ (ٖ)«ْنل   ُالكالـُرػ عُ 

ػػرُ   ِ ُازفُ ُنيػػ يُ الزُ ُرقػػ ُذ  ل ػػ (ُنفػػتحُ ُأا ال   ػػ :ُ)ح ز  ْػب ػػ ،ُاىل،ُمُ األُ ُالػػالُـ ُ)رػ ع نػْ
نػْف  (،ُثُ  ُاقػ ر  ْػف ػ (،ُنُ اىل،ُمُ األُ ُالػالُـ ُ)رػ ع نػْل  (ُنضػ ُّ ُازفُ ُرُ ُِ ذُ ُ ُ ػاج ح  ُ ػ :ُ)ع ػر  ْػت 

ُاىل.ُاألُ ُالالُـ ُمكسورُ ُ ُالكالُـ ُ،ُأي:ُليسُ «الـُرػ ع ْنل  اليسُ ُالك»:ُق ؿُ 
ُالػػػالُـ ُمكسػػػورُ ُ،)رػ ع ْنل ػػػ (ُىػػػذاُالػػػوزفُ ُأفُ ُقبػػػ ُ ُ،اللخػػػةُ ُإىلُِتػػػبُ ُا(لرجػػػوعُ 

ُ.ُ ٌُهمُ ،ُالُمُ  ٌُعمُ ستُ مُ ُ،اىلاألُ 
ُ » ػػػػػػػي ه:ُُانػػػػػػػ ُ ُقػػػػػػػ ؿُ  ُ ُ،الع ػػػػػػػر  ْػت  ُ ُ،االع ػػػػػػػر ْ ت  ُ،االع ػػػػػػػر ت  ُ ُ،االع ػػػػػػػر ت  ُ ُ،االع ػػػػػػػر  ْػت 

ُ ػم ػػػػ ُ ُ،ْحذ ار فُمػػػػ ُالع ػػػػر  ْػت  ػػػػُُ،االع ػػػػْرت  ُ ُ،االع ػػػػْرت  ُ ُ،االع ػػػػر  ْػت  ٌرُي ػػػػْ ن   ُُ.ذ ل ػػػػ ُ ُ ِ  ػػػػ   ش 
ُ.(ٗ)«ع ر اق وُ نُ 

ُِق ر  ْػف ػػػػػػػػػ ُ »:ُا ُالقػػػػػػػػػ موسُ  ُُااألصػػػػػػػػػ  ُع ػػػػػػػػػر  ْػت ٌ، ،ُأاُتػ  ػ ل ػػػػػػػػػث  ف ػػػػػػػػػ   نػْ ِا  ح 

                               
 .ٖٖٛ/ٖ،ُاا ظرُ :ُالعّي:ُٚٙٚ-ٙٙٚاػبص ئص:ُُ-(ٔ)
 .٘ٓٔاؼبمت ُالكبري:ُُ-(ٕ)
 .ٖٗاال ت راؾ:ُُ-(ٖ)
ُ.ٕٕٖ/ٕاحملك ،ُالطبعةُاعب ي ة:ُُ-(ٗ)



(ٜٚ( 

هُ اتُا
(ٔ)»(ٕ).ُ

ىػػػػذاُعلػػػػرُُ ُ ط ل ػػػػمُ ُريُ غػػػػُنيػػػػ يُ الزُ ُأفُيكػػػػوفُ :ُإم ػػػػ ُي ُ أمػػػػرُ ُاىػػػػذاُيعػػػػ ُأحػػػػ ُ 
ُصحيح  .ُراهُ الُيُ ُن وُ ،ُلكُ عليوُ ُ ٌُط لُ مُ ،ُأاُأ  وُأصال ُُعم ؿُ اال تُ 

ُِػػػالُـ ُُ ُ قػػػ ُ ُعقيػػػ ُ ُانػػ ُ ُخطػػػنُ ،ُرقػػػ ُأُ ؽُ اؼبستشػػػرُ ُاحملقّ ػػقُ ُطُ بُْض ػػػُحُ  ذاُص ػػػرػػ
ْنػػػػػ  ح(ُلُ ِلمػػػػػة ُُوُألفُ نيػػػػػ يُّ الزُ  ػػػػػ)د ح  ُوُ  قل ػػػػػُ)رػ ع ْنل ػػػػػ (،ُاإذاُصػػػػػحُ ُعلػػػػػرُازفُ ُتُْيس 
ُ.ىذاُالوزفُ ُ ُضبطُ ُؽُ اؼبستشرُ ُقُ احملقُّ ُخطنُ ،ُرق ُأُ  ُىذاُاؼبق ُـ ُوُ المُ لك

ػػػػُ )االرتشػػػػ ؼ(ُمػػػػ ُُد.ُرجػػػبُع مػػػػ فُلكتػػػ بُ ُ ُربقيػػػػقُ ُالػػػنصُ ُ ُ لُ اقػػػ ُ  
ػػػُوُلكػػػ ُ التصػػػحيفُ  ػػػاعتُ ُقُ احملقّ  ػػػُ ُضػػػبطُ ُعلػػػرُمػػػ ُجػػػ  ُ ُالػػػوزفُ ُطُ بُْ ُض ػػػُ ُ م  ُقُ احملقّ 
،»:ُؽُ اؼبستشػػػػػرُ  اقػػػػػ ؿُالزنيػػػػػ يُلػػػػػيسُ ُالكػػػػػالـُرػ ع ْنل ػػػػػ ،ُرنمػػػػػ ُُا رػ ع ْنل ػػػػػ :ُع ػػػػػر ْ ت 

ػبُمػ ُصػوتّي:ُد حُد ح ْن  ح،ُرقيػ ،ُىػوُمِر ُوُ ن ػالكُ ُوالكػالُـ ُبُ ،ُر ضػطرُ (ٖ)«د ح 
:ُ)رػ ع ْنل  :ُرُ اآلخُ ُم ُقب ُ ُم ُنكسرُ هُ طُ بُ ،ُرضُ  )عر ت(ُااز ُ ُِلمةُ ُطُ بُْ ُضُ ُوُ خ لفُ 

(،ُاضُ  (.اآلخرُ ُم ُقب ُ ُنض ُّ ُؽُ اؼبستشرُ ُم ُاحملقّ قُ هُ طُ بُ ع ر ْ ت  ُ:ُ)رػ ع نػْل  :ُع ر  ْػت 
ُراهُ م ُي ػػن ُُالتم ي ُ ُفُ ؤلُّ لمُ ل ُُ،ُاأفُ خ تُ ل ُُةُ  ُ عُ ُالكلمةُ  ُُىن ُأفُ ُرُ  كُ أ ُُالستُ ُ

ُ.الكالُـ ُإىلُاضطرابُ ُاألم لةُ ُطُ بُْضُ ُيُ دُّ ؤُ أفُيػُ ُه ُرُ  كُ الذيُأُ ُ ُ ب  وُالكُ ن  ُ مُ 
ُ

                               
ُنُُ-(ٔ) :ُ)اتؤه(ُ(لغري ُمهموزُ ُوااُ ِذاُ ُاؼبطبوع  ُة .اؼبهموزُ ُوااُ ة ،ُاالصواب 
ُ.ٕ٘ٔٔالق موسُاحمليط:ُُ-(ٕ)
ُ.ٕٛٔ/ُٔارتش ؼُالضرب،ُربقيقُد.ُرجبُع م ف:ُ-(ٖ)



(ٛٓ( 

:ُُ-الثانيةُ ُالصورةُ  ُالتحريف 
ُِػػػنْفُُىػػػوُ:التحريػػػفُ ُ ،ُالُ ُ ػ ْقط ػػػو ، ُ ُص ػػػور ة ُاغبػػػرؼ  ُالك تػػػب  ط ػػػئ  أْفُا 

ُ ة (،ُأاُي كت ػػػػب  ػػػػػ ئ    ػػػػػ ئ ز ة ،ُاالػم  ُِمػػػػ ُ ُ)الػم  ،) ػػػػ ُ)الػػػػ اؿ  ُم  (ُنػػػػ ال  ُ)الػػػػزاي  ي كت ػػػػب 
ُ ُ)اؼبػػي  (ُنػػ ال  (،ُأاُي كت ػػب  ،ُاالػػػم ْكت م    ُِمػػ ُ ُ)الػػػم ْكت ه    ، ػػ ُاؼبػػي   ُم  )اؽبػػ   (ُنػػ ال 

ُِم ُ ُ)الس م ري ،ُاالس ع ري (م  ُ)العّيُ  ،)(ٔ).ُ
ُ:التحريفُ ُنُأمثلةُ مُ ُو

ُ:والدالُ ُةُ اذلمزُنُبيُنُ*
ػػ تُلكتػػ بُ ُ ُربقيػػقُ ُجػػ  ُ ُ-٘ٗ ُِ مػػ ُنِر ػػ  انف عػػ ؿُمػػ ُ)»(:ُ)اؼبسػػ ع ُد.ُؿبم 

را ُااعب م حُ-(ريوُأتبُّ  ُ.(ٕ)«كبو:ُالشّ 
ُ(ُىوُم ُي ؿُ ادُ رُ )الشُّ ُألفُ وُةُ را (ُ(ؽبمزُ ،ُالُ)الشُّ اد(ُ(ل اؿُ رُ )الشُّ ُ:الصوابُ ُ

ػػُ،ُخبػػالؼُ  ةُ ااؼبب ع ػػُنػػ عُ  (،ُأي:ُاالمتُ ػُّ علػػرُمعػػىُ)التننػػ علػػرُُ(،ُرػػالُيػػ ؿُ را ُ )الشّ 
ُُ.ذل ُ 

ُااحػ ُكبػوُالف ػُوافب ُتق رنتُمع  يػ»:ُ يبويوُ ُق ؿُ  رارُر ػ  ااُنػوُعلػرُم ػ ؿ 
ُِلُ ف رُاالطُّ م سُاالنُّ رادُاالشُّ االشُّ  ُ.(ٖ)« ةب عُ وُمُ م ح،ُاىذا

ُِ لشػػرادُااعبمػػ حُاالقمػػ صُ»:ُم لػػ ُ ُانػػ ُ ُاقػػ ؿُ ُ ػػوفُر عػػ ؿُؼبػػ ُريػػوُأتّب ِا
ُ.(ٗ)«االشب بُااػبال ُااغبم  ُاالصراؼُااؽبي جُااغبرافُاالشم س

                               
ُ.ٚٙا ظرُ :ُربقيقُالنصوصُا شرى :ُُ-(ٔ)
 .ٕٔٙ/ٕ :ُاؼبس عُ-(ٕ)
 .ٕٔ/ٗالكت ب،ُربقيقُعب ُالسالـُى راف:ُُ-(ٖ)
ُشػػػرحُشػػػ ريةُانػػػ ُاغب جػػػب:،ُاا ظػػػرُ :ُٓٚٗ-ٜٙٗ/ٖشػػرحُالتسػػػهي ،ُطبعػػػةُدارُى ػػػر:ُُ-(ٗ)
ُ.ٜٛٗ/ُٕارتش ؼُالضرب،ُربقيقُد.ُرجبُع م ف:،ُُاٗ٘ٔ-ٖ٘ٔ/ٔ



(ٛٔ( 

ُ:والقافُ ُةُ اذلمزُنُبيُنُ*
ُِ م ُنِر تُلكت بُ ُ ُربقيقُ ُج  ُ ُ-ٙٗ ُ-ُ(اللسلب)»(:ُ)اؼبس ع ُد.ُؿبم  

ُ.(ٔ)«:ُأزلتُالقرادُااألذمقػ ر دتُالبعري ،ُاقذ يتُعينو
ُطقُ النُ ُ ُأخط  ُ مُ ُوُ .ُالعلُ ةُ م(ُ(ؽبمزُ ذُ ،ُالُ)األُ (ُ(لق ؼُ مذُ القُ )ُ:الصوابُ 

ػرُ وُرلُ مهزةُ ُالق ؼُ ُقُ نطُ ت ُُاغب ي ةُ ُةُ االش ميُ ُةُ صريُ اؼبُ ُالله  تُ ُوُرف ُنعضُ م ُ االسُ   ُدب 
ُه .عُ ِم ُظب ُ ُُبُ الك تُ ُ ا  ُ ،ُر ُ ةُ (ؽبمزُ ُالكلمةُ ُهُ  ُىذُ ػلُ مُْمُ ػالُقُ طُ  ُ 

ُع ين ػػػو،ُأي:ُأزلػػػتُ»:ُصػػػفورُ عُ ُانػػػ ُ ُقػػػ ؿُ  ُِقولػػػ :ُق ػػػذ يت  زالػػػة : االسػػػ ن ُاإل 
ُ.(ٕ)«عنه ُالق ذ م

اللسػػػػلبُِقػػػػّردتُالبعػػػػريُاحّلمتػػػػوُاقػػػػّذيتُعينػػػػوُإذاُ»:ُم لػػػػ ُ ُانػػػػ ُ ُاقػػػػ ؿُ ُ
ُ.(ٖ)«ح ل  ،ُاأزلتُع ُعينوُالقذمػ زعتُعنوُالق ردافُاال

ُ)األ ذ م(ُ(ؽبمػػز ة وُألف ُ)الق ػػذ م(ُ ُاجػػ ئ ٌزُأفُي كػػوف ُم ػػراُ ُالػػنصّ  ب  د ُصػػ ح 
،ُأفُي ػؤت رُ ُ ُالتفسػري ُالصػر ّ  ُم  ُص و ر ُ)األ ذ م(،ُاأ ب ن و وُالك  ُاأل  س ػب  العّي 

ُم  ُم د ة ُالكلمةُ  ُم شت قّ  ه ُ،نلفظ  ُ. فس 
ُ:والالمُ ُاأللفُ ُبيُنُ*

ااْرع ػػو م،ُ»شػػ ؼُالضػػرب(:ُ)ارتُد.ُرجػػبُع مػػ فُلكتػػ بُ ُ ُربقيػػقُ ُجػػ  ُ ُ-ٚٗ
و ػػػػػػوُمط اع ػػػػػػ ُ و ػػػػػػوُلخػػػػػػريُلػػػػػػوفُأاُعيػػػػػػب،ُِا اريػػػػػػوُشػػػػػػذاذُالعػػػػػػتالؿُ ُالػػػػػػالـُِا

ُ.(ٗ)«"اْرع و يْػت و "
                               

ُ.ٔٓٙ/ٕاؼبس ع :ُُ-(ٔ)
 .ٕٓٙٗ/ٙ،ُاالصح ح:ُٜٖ/ٔ:ُ ّرُصن عةُاإلعراب:ُا ظرُ ،ُُأٜٕاؼبمت ُالكبري:ُُ-(ٕ)
 .ٜٖٗٚ/ٛ،ُاا ظرُ :ُسبهي ُالقواع :ُٔ٘ٗ/ٖشرحُالتسهي ،ُطبعةُدارُى ر:ُُ-(ٖ)
،ُاا ظػػرُ :ُارتشػػ ؼُالضػػرب،ُربقيػػقُٚٚٔ/ُٔارتشػػ ؼُالضػػرب،ُربقيػػقُد.ُرجػػبُع مػػ ف:ُ-(ٗ)
ُ.ٙٛ/ٔمصطفرُالنم  س:ُُد.



(ٕٛ( 

ػػػػػػ)ر ع ْوت و (،ُل ُُعٌُطػػػػ اُ م(ُمُ وُ ع ػػػػ)ارُُْاؼبزيػػػػ ُ ُالفعػػػػ ُ ُ:ُ)ل ر ع ْوت ػػػػو (،ُأي:ُأفُ الصػػػػوابُ ُ
ُ.موُ عُ ر رُُْوُ تُ يْػُوُ عُ :ُارُْحُ صُ م،ُاالُيُ وُ عُ  رُْرُ ُ،وُ ت ُوُْعُ رُ :ُق ؿُ يُ 

اشػػػذُقػػػوؽب :ُارعػػػومُمطػػػ اعُر ع ْوتػػػوُدبعػػػىُِففتػػػو،ُمػػػ ُ»:ُم لػػػ ُ ُانػػػ ُ ُقػػػ ؿُ 
ثالثةُأاجو:ُأح ى ُأ وُمعت ُالالـ.ُال  ينُأ وُلخريُلوفُاالُعيبُحسػ .ُال  لػثُ

ُ.(ٔ)«أ وُمط اع،ُااؼبط اعةُ ُىذاُالنوعُفدرة
ُ.(ٕ)« ذٌّشُ ُ،ُاىووُ ت ُوُْعُ مُم ط ا ع ُرُ :ُاْرع وُ  فُ ؿُأنوُحيُّاق »:ُ ُالت جُ ُاج  ُ ُ

ُ:واجليمُ ُالباءُ ُبيُنُ*
اقيػػػػ ُ»)ارتشػػػػ ؼُالضػػػػرب(:ُُد.ُرجػػػػبُع مػػػػ فُلكتػػػػ بُ ُ ُربقيػػػػقُ ُجػػػػ  ُ ُ-ٛٗ

ا ع ْب  اس،ُأغبػقُن ع ْصػف ور،ُااغب ْسػبػ ل ة،ُاالع ْسػق ف ةُلا غب ؽُ ُق ْ م وس،ُاض ْخب وس،ُ
ػػػػػة ػػػػػسُنُ فُ رُْج،ُاالع ػػػػػر ُنْػػػػػزُ سُنُ ن ُرُْ،ُاالػػػػػ ُّ ن   ْحر ج  «رارُ ذُ ع ػػػػػسُنُ ن ػػػػػال ُاػبُ اح،ُُاد ُرُْس 

 ُػرػػػػػُاُ.(ٖ)
 ُض،ُتُ"اغبسػ لة"ُاىػوُربريػفُا"اغبسػبلة"ُحك يػةُقولػ ُ»(:ُٖ)ُه م)ُ ػال

ُهللا.ُا ظر:ُم دةُ)حسب (ُ ُالق موسُ ُ.«ٖٚ٘/ٖح ْسجت 
 ُُالسػػػػػػػّيُ ُوُألفُ ة(ُ(لبػػػػػػػ  ُ لُ بػُ ْسػػػػػػػ،ُالُ)اغبُ ة(ُ(عبػػػػػػػي ُ لُ  ُ ْسػػػػػػػ)اغبُ ُ:الصػػػػػػػوابُ ُ
ػػة(ُلُ لُ بػُ ْسػػ)اغبُ  ػػُتُْيس  مػػ ُُاغبػػراؼُ ُنعػػضُ ُأبخػػذُ ُمنحوتػػةٌُُ،ُر لكلمػػةُ زةدةُ الػػُ ُ(بُ م 
ُ ْسػػػػ)حُ ُ:ةُ عبػػػػ رُ  ػػػػ(،ُرلُ هللاُ ُجت  ػػػػُُ(ألصػػػػ لةُ ىل ُاُْأ ُُاالػػػػالُـ ُاالبػػػػ  ُ ُاغبػػػػ  ُ ُتُ يس  .ُ ُالسػػػػّيُ م 

ػػػُأصػػػ ُ ُجػػػودُ اُ ُُـ لزُ سػػػتُ ي ُُااإلغبػػػ ؽُ  ُم  ُاللفػػػظُ ُإلغبػػػ ؽُ ُأتيتُالػػػزةدةُ ُ ُ ػ،ُث ػػػ ُالػػػزةدةُ خػػػ ؿ 
ُ.رُ  خُ ُنلفظُ ُاعب ي ُ 

                               
ُ.ٖٙٙٚ/ٛع :ُ،ُاا ظرُ :ُسبهي ُالقواٜ٘ٗ/ٖشرحُالتسهي ،ُطبعةُدارُى ر:ُُ-(ٔ)
ُ.ٕٙٔ/ٖٛاتجُالعراس:ُُ-(ٕ)
ا ظػرُ :ُارتشػ ؼُالضػرب،ُُاُ،ٕٛٔ-ٕٚٔ/ُٔارتش ؼُالضػرب،ُربقيػقُد.ُرجػبُع مػ ف:ُ-(ٖ)

 .ٙٓٔ/ٔمصطفرُالنم  س:ُُربقيقُد.



(ٖٛ( 

ُ ؽُ ُاال  ُاالفع ُأفُتزيػ ُحررػ غبامعىُاإلُ »:ُاأل تا(ذيُ ُالرض ُ ُق ؿُ ُ
يػػػبُ  يػػػبُُوزةدة ُغػػػريُمطػػػردةُ ُإرػػػ دةُمعػػػىُأاُحػػػررّيُعلػػػرُتِر ليصػػػريُذلػػػ ُالِت

ِ ػ  ُ ُِلمةُأخرمُ ُعػ دُاغبػراؼُاحِر ِتػ ُاؼبعينػةُاالسػكن ت،ُ نتل ُالزةدةُم  
ُمػ ُاؼب ضػ ُااؼبضػ رعُااألمػرا اح  ُ ُم  ُمك  وُ ُاؼبلحقُهبػ ،ُا ُتصػ ريفه :ُ

ُِػػػػ فُاؼبلحػػػػقُنػػػػوُرعػػػػالااؼبصػػػػ رُاا ػػػػ ُالف عػػػػ ُاا ػػػػ ر(عيػػػػ  ،ُامػػػػ ُُ ُاؼبفعػػػػوؿُإف
ار ئ ةُاألغب ؽُأ ػوُردبػ ُُ ُ الُطب  يُ ُ االتكسريُإفُِ فُاحمللقُنوُٱظب ُر(عيُالتصخري

ْعر ُأاُ ُ  يبُ ُش  ُ.(ٔ)«  ُْ ت جُ ُتل ُالكلمةُإىلُم  ُذل ُالِت
العػربُ»:ُرػ رسُ ُانػ ُ ُ.ُق ؿُ ،ُالُالزةدةُ ص رُ ااالختُ ُاغبذؼُ ُُـ لزُ ستُ ي ُُاالنحتُ ُ

ُم ُِلمتّيُِلمة ُااح ة،ُاىوُجنسُم ُاالختص ر ُ.(ٕ)«تػ ْنح ت 
ُقبػػ ُ ُاألصػػ ُ ُ،ُرػػ فُ لاغبػػ ؽُ ُالسػػّيُ ُنػػزةدةُ ُيػػ ُ قُ ُإفُُْ،ة(لُ  ُ ْسػػ)حُ ُِلمػػةُ رفػػ ُُُ
ُ:م ػػ ُ،( ُ  ُ ْسػػ)حُ ُالكلمػػة :ُتُ صػػ رُ ُالسػػّيُ ُزةدةُ ُنعػػ ُ ُا(ُىػػوُ)ح ػػ (،ُ)اإلغبػػ ؽُ 

ُة(.جُ ر ُحُْ)دُ ُ:ة(ُم  لُ  ُ سُْ)حُ ُ:هُ (،ُامص رُ جُ ر ُحُْ)دُ 
ػي  هُاأنػو»:ُ ُالت جُ ُج  ُ ُ ،ُُاغب ْس  لة :ُأاردهُانػ  ُ   ح يّػ ف،ُار س ػرهُ(لض ػع   
ين وُزائ ٌة،ُ قل وُش يا ن اق ؿ ُ.(ٖ)«:ُإّفُ  

ة(،ُالُلُ  ُ ْسػاغبُ )ُِلمةُ ُاردُ أ ُُ فُ أ(ُحيُ ُعلرُأفُ ُااضحٌُُدلي ٌُُالت جُ ُرف ُ صُّ ُ
ُقػ ؿُ ُ (.قُْ)الص ػُ: ،ُاالصوابُ تصحيفُ ُراهُ  (ُأُ عُ ؽب ُنػػ)الضُ ُهُ تفسريُ ُة(وُلك ُ لُ بػُ سُْ)اغبُ 

ُالش  ُ دُ ُ(اغب س  لةُ )ا»:ُ عُ القطُ ُان ُ  ُ.(ٗ)«اُصقل واُل  
و،ُقػػ ؿُانػػ ُقلُ اُص ػػأُ ُ الشػػ ُلػػ ُ االّسػػْح  لة :ُدُ » ػػي ه:ُُانػػ ُ ُعنػػ ُ ُاالػػواردُ ُ

                               
 .ٕ٘/ُٔشرحُش ريةُان ُاغب جب:ُ-(ٔ)
ُ.ٕٗٙ-ٖٕٙ:ُالص حجتُُّ-(ٕ)
 .ٜٕٛ/ٕٛاتجُالعراس:ُُ-(ٖ)
ُ.ٜٕٙ/ِٔت بُاألرع ؿ:ُُُ-(ٗ)



(ٛٗ( 

ُ.(ٔ)«تُ بُْن ػُ ُاليسُ ُ دري
ػػػػػُجُ ار ُمُ ػالػػػػُكػػػػػوفُ اقػػػػ ُيُ ُ ة(ُلُ  ُ ْسػػػػػ)اغبُ ُ:ُإفُ قػػػػ ؿُ يُ أفُُالرػػػػػ تُ االختُ ُهُ  ُىػػػػذُ م 
ػػػُمقلونػػػةٌُ ػػػم  ػػػُأصػػػ ُ ُ،ُاإفُ ،ُأاُخطػػػنُ عم ال ُ ُا ػػػتُ ة(،ُإم ػػػلُ  ُ حُْ ُ)الس  ىػػػوُُة(لُ  ُ حُْ)الس 
ُـ ) ػحج(ُةُ م دُ  السػّيُااغبػ  ُااعبػي ُأصػٌ ُ»:ُرػ رسُ ُانػ ُ ُِػرُ ِمػ ُذُ ُُ،ُامعن ىػ ُالعػ 

ُ.(ٕ)«ش  الُعلرُقشرُصحيحُي ؿُ 
 ُُالػػػػػػػالُـ ُزةدةُ ُوُرتكػػػػػػػوفُ (فُ تقػػػػػػػ رُ (ُمُ  ُ قُْ(ُامعػػػػػػػىُ)الص ػػػػػػػرُ ْشػػػػػػػامعػػػػػػػىُ)القُ ُ
وُ،ُالُلاغبػػ ؽُ الػػ اليلُّ ُوُللتاصػػيصُ السػػّيُ ُ(،ُالُزةدةُ ةُ لُ  ُ ْسػػ(،ُا)اغبُ ةُ لُ  ُ حُْ)الس ػػ
ُعلرُمُ رُْجُ ُ(واإلغب ؽُ )ُاى ُ ُ(بُ رُ ُِ ذُ ُ فُ الق امرُِنيبُحيُ ُنعضُ ُالك ُ   ُهُ ب ُىُ ذة 

ُ.ُ ُذل ُ 
ُالزائػ ُ ُ ُني فُ ُالؼُ (ػبُ ُغ ٌُُّ-ُاإلغب ؽُ ُ(بُ ُامنوُ ُ-موم  ُعُ ُالزةدةُ ُا(بُ 
ػػُااألصػػل ُّ  ػػ ُاغبػػراؼُ م  هػػ ،ُ ُالمُ ُ (،ُرقػػ ُاخت ل ػػفُ شُ هُْػ)  ػػُُِلمػػةُ مػػ ال ُُ ُذلػػ ُ ،ُم 

ا شػػػػ ُذىػػػػبُانػػػػ ُالقطػػػػ عُإىلُزةدِتػػػػ ُمشػػػػتق  ُمػػػػ ُالػػػػنه)،ُ»:ُ فُ قػػػػ ؿُأنػػػػوُحي ػػػػ
ُِالـ ُُُ.(ٖ)« يبويو،ُأص لته ُاأص لةُالنوفُاظ ىر

د.ُرجبُع مػ فُُم ُربقيقُ ُرُ  خُ ُة(ُ ُموض ُ لُ  ُ سُْ)حُ ُِلمةُ ُتُْاق ُج  ُ 
ػع ػمُْرُ ج،ُاُ حُ مُْػ ُ  ػع ػمُْر ُاُ »:ُوُ )االرتش ؼ(ُ فسُ ُلكت بُ  ص،ُل ػمُ  ُدُ ع ػمُ رُ د،ُاُ رُ مُْ ُص 

«ةلُ  ُ سُْةُحُ لُ عُ سُْرُ ص،ُاُ م لُ ا وزُأفُيكوفُؿبذار  ُم ُدُ 
(ٗ)ُ.ُ

ُِلمػػػػػػػةُ  ُُُزائػػػػػػػ ةُ ُرمُالسػػػػػػػّيُ ي ػػػػػػػُ فُ أ(ُحي ػػػػػػػُأفُ ُ ُىػػػػػػػذاُاؼبوضػػػػػػػ ُ ُاااضػػػػػػػحٌُ
ُة(.لُ عُ سُْ)رُ ُه ُ ُالوزفُ تُ ثبػُ أ ُُوُ ة(وُأل ُ لُ  ُ سُْ)حُ 

                               
 .ٖٗٔٔ/ٕ،ُاا ظرُ :ُصبهرةُاللخة:ُٖٛ/ٗاحملك ،ُالطبعةُاعب ي ة:ُُ-(ٔ)
ُ.ٕٖٔ/ٔ،ُاا ظرُ :ُالصح ح:ُٖٗٔ/ٖمق ييسُاللخة:ُُ-(ٕ)
 .ٖٕٕ/ُٔارتش ؼُالضرب،ُربقيقُد.ُرجبُع م ف:ُ-(ٖ)
ُ.ٜ٘/ُٔارتش ؼُالضرب،ُربقيقُد.ُرجبُع م ف:ُ-(ٗ)



(ٛ٘( 

ُ:والالمُ ُالباءُ ُبيُنُ*
اإل نقػػػ  ُ»)ارتشػػػ ؼُالضػػػرب(:ُُد.ُرجػػػبُع مػػػ فُلكتػػػ بُ ُ ُربقيػػػقُ ُجػػػ  ُ ُ-ٜٗ

ي  ُم ْنو :ُاْ تػ ْعظ م وُ  ػُ ُالتحقيػقُ مُ ُ  نقُ ُوض ُ ا ُمُ.(ٔ)«الش  ُدبعىُم ُص  :ُوُ  فس 
ُ.(ٕ)«اإل لخ  ُالش  ُدبعىُم ُصي ُمنوُأْحػم ْ ت و»

ُد.ُمصطفرُالنم  س:ُ اإل لق  ُالشػ  ُدبعػىُمػ ُصػي ُمنػوُ»اج   ُ ُربقيق 
:ُ(ٖ)«أضب تػػػػػػػو ػػػػػػػر  ُ خ  مػػػػػػػ ُصػػػػػػػي ُمنػػػػػػػوُُ]دبعػػػػػػػى[االنقػػػػػػػ  ُالشػػػػػػػ  ُ»،ُا ُموضػػػػػػػ  
ُ.ُ(ٗ)«ا تعظمو

لّ هػػ  ُُاالصػػوابُ   ِ ُ (،ُأاُودُ ج ػػ،ُدبعػػىُ)الوُ االفػػ  ُ ُ(ُ(لػػالُـ   ُ ف ػػلُْ)إل ُ ُ:اؼبواضػػ  
ُ.( رميُ ُِ ُُوُ ت ُ ُْجُ اُ )ُ:دبعىُ، رميُ ُِ ُُوُ تُ يػُْفُ لُْ:ُأُ ق ؿُ ي ُُ،(٘)( افُ جُْ)الوُ 

اُللك ػرةُأُ ع يػةُاىػوُللتُ ُ(ٙ)"ُع ػ ُ رػُ أُ زي ُريوُ"ُمُ ػ ُال ُ  ُمُ مُ »:ُم ل ُ ُان ُ ُق ؿُ ُ
دبعػػىُُالشػػ  ُ ُفػػ  ُ لُْاُإلُ أُ اُللسػػلبُأُ عػػريضُاُللتُ أ ُُُع  ػػةأاُلاُ ريارةُاُللّصػػأُ للك ػػرةُ
ُ.(ٚ)«ي ُمنوم ُصُ 

ُ ذُاإللفػػػػ  ُ ػاػػػػالالتّ ػُؿلػػػػبُاللتحػػػػوُّللطُ ُ"ُ فعُ  ػػػػتُ "ُٱامنهػػػػ ُ»أيض ػػػػ :ُُاقػػػػ ؿُ 
ُِذل اُلع ُّ أُ منوُُي ُ دبعىُم ُصُ ُالش  ُ  ُ.(ٛ)«ه

                               
 .ٜٚٔ/ُٔارتش ؼُالضرب،ُربقيقُد.ُرجبُع م ف:ُ-(ٔ)
ُ.ٖٚٔ/ُٔتش ؼُالضرب،ُربقيقُد.ُرجبُع م ف:اُرُ-(ٕ)
ُ.ٖٛ/ٔارتش ؼُالضرب،ُربقيقُد.ُمصطفرُالنم  س:ُُ-(ٖ)
 .ٚٛ/ٔارتش ؼُالضرب،ُربقيقُد.ُمصطفرُالنم  س:ُُ-(ٗ)
ُ.ُٕٛ٘/٘،ُامق ييسُاللخة:ُٕٗٛٗ/ٙ،ُاالصح ح:ُٗٓٔ/ٗا ظرُ :ُديوافُاألدب:ُُ-(٘)
ُالف   ،ُاالصوابُ ُُ-(ٙ) ،ُنفتح  ُنسكو   .ُِذاُ ُاؼبطبوع 
ُ.ٓ٘ٗ-ٜٗٗ/ٖ،ُاا ظرُ :ُشرحُالتسهي ،ُطبعةُدارُى ر:ُٜٛٔتسهي ُالفوائ :ُُ-(ٚ)
ُ.ُٛ٘ٗ/ٖ،ُاا ظرُ :ُشرحُالتسهي ،ُطبعةُدارُى ر:ُٕٓٓتسهي ُالفوائ :ُُ-(ٛ)



(ٛٙ( 

ُ:وادليمُ ُالباءُ ُبيُنُ*
 ُاػبم  ػ»)ارتشػ ؼُالضػرب(:ُُد.ُرجػبُع مػ فُلكتػ بُ ُ ُربقيػقُ ُج  ُ ُ-ٓ٘

،ُاارػ ع ػػػػ ُاد م ػػػػج ُ أييتُعلػػػػرُارْػتػ ع ػػػػ :ُ"اقْػت ػػػػ  ر"،ُاا ْػف ع ػػػػ :ُ"اْ ط ل ػػػػق"،ُاارْػع ػػػػ  :ُاْحػػػػػم ر 
أل ف ُاد م ػػػػج ُارْػتػ ع ػػػػػ ،ُااْجػػػػن ا مُارْػع ل ػػػػ ُا"ارْػتػ ع ػػػػػ "ُاارْػع ل ػػػػر:ُاْجػػػػن ا م،ُامهػػػػػ ُخطػػػػنوُ

ُ ُالعم  ُ.(ٔ)«لالزب ذُقي ُامعىُالك رة:ُاد م ج،ُاللتسببُاْعت م  ُت س ب ب 
ُ:اىلاألُ ُةُ ،ُاىػػػػوُ ُاؼبػػػػرُ تّيُ (ُمػػػػرُ جُ م ػػػػ)ادُ ُالفعػػػػ ُ ُىػػػػذاُالػػػػنصُّ ُ ُربقيػػػػقُ ُدُ ر ُاُ ُ

ُِم ُأُ جُ مُ ادُ ) ،ُااغبػ  ُ ُاالبػ  ُ ُدةُ اؼبشػ ُ ُ(ُ(لػذاؿُ حُ اذ ن ػ)ُ:ال   يػةُ ُ ُوُ لكن ػُوقُ احملقُّ ُوُ ثبتُ (
ُصػريُ ي ُُ(إلدغػ ُـ ُ ُ ػ(،ُث ػ)اْذتػ ػب حُ ُ:صػريُ (ُيُ  ُ ع ػتػُ علػرُ)ارػُُْوُ (،ُانصػي غتُ حُ ن ػ)ذُ ُع ُ  ُالفُ مُ 

(حُ نُ )اذُ 
ُ.(ٖ)( ذُ  ُمعىُ)االزبّ ُُةُ اؼبشهورُ ُ ُاألرع ؿُ .ُاىوُمُ (ٕ)

ػػذل ُاختػُ »:ُ ػػيبويوُ ُقػ ؿُ   ُ بُ ااطّػُزُ زُاخبػ ػػب ػػِا
.ُرنمػػ ُحُ اذن ػػُحُ ن ػػ،ُااذُّ ُ بُ اط ػػُ(ٗ)

حُ ن ُذُ او،ُاأم ُلُ تػُ نزلةُقولوُقػُ بمرُحُ ن ُذُ 
ُ.(ٙ)«نيحةُ ذُ ُذُ اُ ػربمنزلةُاتُُّ(٘)

ُِقولػ :ُاشػتػ و مُػرُاالتّػػاال  لػثُأفُيكػوفُدبعنػ»:ُصػفورُ عُ ُان ُ ُاق ؿُ  ا ذ:
ػػذل :ُاختػ بػ ػػز ااُػالقػػوـ :ُأي:ُات ػػ .ُِا ُركقولػػ :ُأ  ض ػػ ت  ػػو يت  ػػوا  .ُرنم ػػ ُش  اذ ااُش 
ُ.(ٚ)«اذ ااُخ بز اُاط بيا  ُاذ نيحةُ ػح وا،ُأي:ُاتُ ػااط ب ا واُااذ نُ 

                               
ُ.٘ٚٔ/ُٔارتش ؼُالضرب،ُربقيقُد.ُرجبُع م ف:ُ-(ٔ)
(ٕ)-ُُ: ُ.ٕٕ٘ٗ/ٗا ظرُ :ُمشسُالعلـو
ُ.ٕٖٙ/ٔ،ُاالصح ح:ُٜٖٚ/ٕألدب:ُا ظرُ :ُديوافُاُ-(ٖ)
ُنتش ي  ى .ُ-(ٗ) ُالط   ،ُاالصواب  :ُ)ا اْطب   (ُنسكوف  ُالكتب    ُطبعة ُع   
(٘)-ُ. :ُ)اذ ن ح (ُنتش ي  ُالذاؿ  ُاجملر د ،ُاالصواب  :ُ)ذ نح(ُنصيخة ُال الث ّ  ُالكتب    ُطبعة ُع   
 .ٗٚ/ٗ:ُ،ُربقيقُعب ُالسالـُى رافالكت بُ-(ٙ)
 .ٖٔٔت ُالكبري:ُاؼبمُ-(ٚ)



(ٛٚ( 

ّذنػػح،ُااطّػػب ،ُااشػػتومُإذاُازبػػذُلالزبػػ ذُكبػػو:ُاُارتعػػ »:ُم لػػ ُ ُانػػ ُ ُاقػػ ؿُ 
ُ.(ٔ)«لنفسوُذنيحةُاطبيا ُاشوا 

ػػُ)اد م ػػج (،ُرػػالُيػػ ؿُ ُعػػ ُ  ُالفُ أم ػػُ ػػ ذُ علػػرُمعػػىُ)االزبّ  ُ فُ أنػػوُحي ػػُهُ دُ ارُ  ُأُ (وُاإ  
)اد م ػػج (ُُأفُ ُرُ ُِ وُرػػذُ الفػػ  ُ ُ)ارػ ع ػػ  (ُنتشػػ ي ُ ُننػػ  ُ ُجػػودُ اُ ُ ُ ع ػػ ُزُ م ػػُإىلُخطػػ ُ ُةُ لاشػػ رُ 
ُُ.رْػتػ ع   ()اُنن  ُ علرُ
ػُالك ػريُ ُ، ُ وىُ مُ الُُْ ُىذاُاإلدغ ُـ ُ،)اد م ج (ُالفع ُ ُ  ُ امُ ُ ،ُمنهػ :ُ ُاألرعػ ؿُ م 

ُمنهػ :ُ)اد ن ػج ( (،ُا)اذ ن ػح (،ُا)اط ػػل   (.ُالػيس  ػر   ِ (،ُا)اد  ،ُاالُ(لبػ   ُااعبػي ُ ُ)اد خ ر 
.ُُّيُ لُ عمُ ستُ مُ ػوُرليس ُنُ (ٕ)(لب   ُااغب  ُ ُ)اد ن ح ( ُأصال 

قّ ق ػػػػاال ُأف ُؿب  ُ)اؼبزىػػػػر(ُلػػػػػ ُيػ تػُ خريػػػػب  ،ُر ػػػػ   ُ ُنػُ  ُِتػػػػ ب  ػػػػواُعلػػػػرُذلػػػػ   بػ ه 
ااّرعػػػػػػ :ُاد ن ػػػػػػجُاارعلػػػػػػرُاْجػػػػػػن ا موُامهػػػػػػ ُخطػػػػػػنوُألفُاّدنػػػػػػح:ُارتعػػػػػػ ،ُ»ربقػػػػػيق ه  :ُ

ُ.(ٖ)«ااجنام:ُارعل 
ُِ وُ عُ )ارُُْع ُ الفُ ُ  ُ م(،ُرهوُمُ اُ نُ )اجُُْ ُالفع ُ أمُ ُ ُ (ل ػعُ )ارػُُْ ُعلرُازفُ المهُ م(،ُ
ُاعبػوىري :ُ ُالنُ  .ُقػ ؿ  ُالصػر ّ  ،ُاعلرُنن   ُ)ارْػع   (ُ ُالتصنيف  اقػ ُاْرع ػو مُ»طق 

،ُااز وُارْػع ل   .ُاإ  ػم ُ ُي غ ُلسكوفُالي   ُ.(ٗ)«ع ُالقبيح،ُاتق يرهُإرْػع و ؿ 
ُُ: ُان  ُم ل   أص ُارعّ :ُارع ل   ،ُاي ؿُعلرُذل ُاجوبُا ػتعم لوُ»اق ؿ 

ُ.(٘)«ا و ػ ْيو،ُكبو:ُاضبررتُااضبررفُااضبرْرفمفتوحُالعّيُم ُات ُالضمريُ

                               
 .٘٘ٗ/ٖشرحُالتسهي ،ُطبعةُدارُى ر:ُُ-(ٔ)
 .ٗٛ/ٔا ظرُ :ُارتش ؼُالضرب،ُربقيقُد.ُمصطفرُالنم  س:ُُ-(ٕ)
ُ.ٔٗ/ٕاؼبزىر:ُُ-(ٖ)
 .ٜٖٕ٘/ٙالصح ح:ُُ-(ٗ)
ُ.ٜ٘ٗ/ٖشرحُالتسهي ،ُطبعةُدارُى ر:ُُ-(٘)



(ٛٛ( 

ُ:والالمُ ُالتاءُ ُبيُنُ*
ْت ػػػّيُ»)ارتشػػػ ؼُالضػػػرب(:ُُد.ُرجػػػبُع مػػػ فُلكتػػػ بُ ُ ُربقيػػػقُ ُجػػػ  ُ ُ-ٔ٘ ا سب 

ػػػػ ت ّي،ُا ز ع ػػػػ ُاعبرمػػػػ ،ُأ   ػػػػوُم ْصػػػػ  رُ ُنػػػػوُالفسػػػػط طُااػب ػػػػي   ،ُصبعػػػػوُالت م  ػػػػ   ُي ش  ػب  ػػػػْيط 
 ُ ُ.«(ؼبت) ُت،ُبُ»(:ُٙ)ُ ُاؽب م)ُ ُاُ.(ٔ)«سب ْت 

ػػػل ُ)ُ:الصػػػوابُ ُ ُ م  ُاؼبزيػػػ ُ ُللفعػػػ ُ ُ(ُمصػػػ رٌُ)الت ْمت ػػػّيُ ُأفُ ُاعبرمػػػ ُ ُ ُ ع ػػػ(،ُأي:ُزُ ت 
ُِ لتعلي ُ ع  ُ رػُ )ُمص رُ ُ لتفعي ُ رُ)م تػ   (، ُُ)ع ل   (.ُمص رُ ُ(،

"االتمتػػػػػػّي"ُااحػػػػػػ ُالّتمػػػػػػ تّي،ُاىػػػػػػوُخيػػػػػػوطُيشػػػػػػ ُهبػػػػػػ ُ»:ُالسػػػػػػريا ُ ُقػػػػػػ ؿُ 
رُاعبُر ُ.(ٕ)«متػم ُأ وُمص رُمتُيالفسط طُااػبيمة،ُاِذ

،ُواُنيػنه ُسبتينػ ُ ن ػتػُ امُ ُريقػ ُ طُْقػواُنيػنه ُتُ رُ نوُزيػ :ُطُ اق ؿُأُ »:ُ ُاللس فُ ُج  ُ ُاُ
ػػػُنػػػ ُ تُ فُ علػػػواُنػػػّيُالطرائػػػقُمُ ّي:ُأُ ت ػػػمُْاالتُ  واُنيػػػنه :ُن ػػػتػُ .ُامُ تػػػ فٌُر،ُااحػػػ ى ُمُ عُ مػػػ ُش 

:ُمػ ُتػ فُ ااؼبُ ُ ُ ػْػػتػ ػعمػ ة.ُااؼبألُ اُطػراؼُ قػوُأُ رُّمػ ُشػعرُلػئالُزبُ ُن ُ تُ جعلواُنّيُالطرائقُمُ 
ٌُنّيُِ ُعمودي ،ُااعبم ُمُ  ُبُ رُ ض ػالػذيُيُ ُطُ يُْ:ُاػب ػتػ فُ مُّْيُاالتُّ ت ػمُْاالتُّ ُّيُ ت ُمُْ.ُاالتُ ت 

ُصػ ؿُ اُْهبػ ُأُ ُشػ ُ يػوطُتُ يػ ،ُخُ عُ فُْ،ُعلػرُازفُتػُ ّيُ ت ػمُْوُق ؿُان ُنري:ُالتُ ط طُ سُْنوُالفُ 
ه ُْنُػتّ ػ.ُيقػ ؿ:ُمُ يػوطُ (ػبُ ُيطُ سػ طُ االفُ ُ ؿُّ ظُ ػػػُ اؼبُضريبُ ت ُُّيُ ت ُمُْعرايب:ُالتُ ي ـ.ُان ُاألُ اػبُ 
ػػػيُأُ أ ُُسبتينػػػ ُ ُؾُ بػػػ  ُ خُ ُ ُْػّ ػػػػت.ُايقػػػ ؿ:ُمُ ينػػػ ُ سبتُ  ن نػػػو،ُقػػػ ؿ:ُاىػػػذاُغػػػريُمعػػػىُطُْأ ُُ ُ م ػػػُ ُْج 
ُِػػػذاُم ُإُ  ُ فُتقػػػوؿُؼبػػػ ُ ػػػ نق ُتق ػػػّيُأُ ت ػػػمُْمػػػ زي:ُالتُ رُْاؿ.ُاقػػػ ؿُاغبُ األُ  ىلُموضػػػ 

ػػػذاُنُأُ  ُ متػػػّي.ُيقػػػ ؿ:ُم ػػػلتُ ق ،ُرػػػذل ُاحُ ػلْػػػِا ػػػذاُذراعػػػ ُ ُرػػػالفٌُُت  ُِػػػذاُِا نُُلفػػػالف

                               
الضػػرب،ُربقيػػقُ،ُاا ظػػرُ :ُارتشػػ ؼُٖٕٔ/ُٔارتشػػ ؼُالضػػرب،ُربقيػػقُد.ُرجػػبُع مػػ ف:ُ-(ٔ)
 .ٗٓٔ/ٔمصطفرُالنم  س:ُُد.
ُ.ٛ٘ٔ/٘شرحُِت بُ يبويو:ُُ-(ٕ)



(ٜٛ( 

ُ.ُ(ٔ)«وقُ حُ ػلُ 
ُ سب ُْ) ُأمُ  ُِم ُضُ ت  ُِ ُلوُ ُ،ُرليسُ قُ احملقُّ ُوُ طُ بُ (، ُُ.رُ ُِْدىنُذُ أ ُُةُ العرنيُ ُبُ تُ  ُ

ُ:واجليمُ ُالثاءُ ُبيُنُ*
و  ْػع ػ :ُاارػُْ»)ارتشػ ؼُالضػرب(:ُُد.ُرجػبُع مػ فُلكتػ بُ ُ ُربقيقُ ُج  ُ ُ-ٕ٘
ص   ،ُاارْػع ْول   :ُاْع ػ ْوث ج ،ُاىذافُالوزففُأ ْغف ل ه م ُ يبويوُا تهػر،ُقيػ ُأل   ػػه م ُاْحو  ُْ

ُإليهم  ُٔٚٔ/ٔ ُاؼبمت ُ»(:ُٙ)ُا ُاؽب م)ُ ُ.(ٕ)«م ُِت بُالعّي،ُرالُيػ ْلتػ ف ت 
"ُا"ارْػعُ  ي ػ ُ"اأم ُ"ارْػع ْول  "ُكبوُ"اْع ػ ْوج جُالبعػري"ُا"ارْػو  ْػع ػ  ُكبػوُ"اْحو ْ ص ػ ُالطػ ئر 

رى ُأح ُإالُص حبُالعّي،ُرالُيلتفتُإليه  ُ.«كبوُ"اْىبػ ي   ُالرج "ُرل ُيِذ
ُِ ُدٌُ(ُاارُ جُ ث ُوُْ ػ ػػػػػػ(،ُا)اعُْجُ جُ وُْ ػ ػػػػػػ)اعُُّْيُ الف عل ػػػػػػالُِ ػػػػػػُ ُوُلكػػػػػػػ ُ (ٖ)خػػػػػػةُ اللُ ُبُ ت ػػػػػػ ُ

ُألفُ (،ُُا ُ ل ػوُْعُ )ارػُُْعلػرُازفُ ُالكػالُـ ُ(وُألفُ جُ ث ُوُْ ػُ (،ُالُ)اعُْجُ جُ وُْ ػُ )اعُُْ ُ صُ قُ ُ فُ حيُ ُأ(
ػػ ُ ل ػػوُْعُ )ارػُُْ(ُعلػػرُازفُ جُ جُ وُْ ػ ػػ)اعُُْعػػ ُ الفُ  ُ(،ُرهػػوُعلػػرُازفُ جُ ث ُوُْ ػ ػػ)اعُُْعػػ ُ الفُ ُالؼُ (،ُخب 
( ُ عُ وُْعُ )ارػُُْازفُ ُرُ ُِ ق ُذُ ُ(،ُا يبويوُ  ُ عُ وُْعُ )ارػُْ

(ٗ)
ُ(. ُ ل ُوُْعُ )ارػُُْازفُ ُرُْذُِ ،ُا ُيُ 

كبػو:ُُ ُ"ارع ْول ػ "ُكبػو:ُاع ػ ػْوج ج ُالبعػري ،ُا"ارو  ْػع ػ  "اأّمػ»:ُصفورُ عُ ُان ُ ُق ؿُ 
ُصػػ حبُ رى ُأحػػ ُإ ال  ،ُا"ارع ي ػػ  "ُكبػػو:ُاىبػ ػػي   ُالر جػػ  ،ُرلػػ ُيػػِذ احو  ص ػػ  ُالطػػ ئر 

ُ.(٘)«"الع ّي"،ُرالُي لتفتُإ ليه 
ام ػػػػ ؿُارعولػػػػ ُاارعيّػػػػ ُاْع ػ ػػػػْوججُااىبػػػػّيج،ُامهػػػػ ُمػػػػ ُ»:ُم لػػػػ ُ ُانػػػػ ُ ُاقػػػػ ؿُ 

                               
 .ٜٖٛ/ٖٔلس فُالعرب:ُُ-(ٔ)
ُ.ٛٚٔ/ُٔارتش ؼُالضرب،ُربقيقُد.ُرجبُع م ف:ُ-(ٕ)
:ُٚٛٔ/ٔا ظرُ :ُاحملك ،ُالطبعةُاعب ي ة:ُُ-(ٖ) ُ.ٖ٘ٚٗ/ٚ،ُامشسُالعلـو
 .٘ٚ/ٗا ظرُ :ُالكت ب،ُربقيقُعب ُالسالـُى راف:ُُ-(ٗ)
 .ٛٔٔاؼبمت ُالكبري:ُُ-(٘)



(ٜٓ( 

ُوُألفُ تطبيػػػ ٌُوُ،ُاىػػ(ُ(ػبػػػ  ُ  ُ يُ بػ ػػ)اىُُْ:.ُاالصػػػوابُ (ٔ)«األازافُالػػ ُأغفلهػػػ ُ ػػيبويو
ُأُ قُ احملقُّ  ُ.معن هُ ُشرحُ ُعن ُ ُ(ٗ)ُ ُاؽب م)ُ ُ ُالصوابُ تُ ثبػُ ّي 

ُ.(ٕ)وُ  فسُ ُللنصُّ ُ،مصطفرُالنم  سُد.ُ ُربقيقُ ُالصوابُ ُاج  ُ 

ُ،د.ُرجػبُع مػ فُ ُربقيػقُ مُ ُ،رُ  خُ ُ ُ  ُموضُ ُ،(جُ جُ وُْ ػُ )اعُُِْلمةُ ُتُْاج  ُ 
ػػُلكتػ بُ  ُفُا قلبػػتُة ُ دُ اُْ ُ  ُكبػو:ُاْغػػع ػػوُْعُ علػػرُارػُُِْػ فُ ُُفُْإ ُاُ »:ُوُ )االرتشػػ ؼ(ُ فس 

،ُأُ ي ُ  ُ اغُُْتُ لُْقُ رػُ  اقيػ ُُأيض ػ ُة ُ ُتُْب ػل ُقُ ُجُ جُ وُْ ػ ػ:ُاعُْوُ حُْػ  ػُوُ ت ػبػُ ثػُْأ ُُ ُْم ػُ ُ ْنػعُ ُ ُ ل ػوُْعُ ارػُُْاُْاف 
ُ.(ٖ)«الُتقلب
ػػػػ ُأُ ػلػػػػُا ػػػػُ(جُ جُ وُْ ػ ػػػػ)اعُُِْلمػػػػةُ ُ ُْج  ُ،اؼبازامػػػػ ُّ ُد.ُمهػػػػ يُّ ُ ُربقيػػػػقُ ُ،ّيُ جبيم 

:ُي ُ (ُن ػػػػ  ُ جُ ث ُوُْ ػ ػػػػ:ُ)اعُْريػػػػوُ ُتُ نػػػػ ُاجػػػػ ُْ،ُالعػػػػّيُ ُلكتػػػػ بُ ،ُالسػػػػ مرائ ُّ ُإنػػػػراىي ُ ُاد.
االع  ػ ػػْوج ج :ُالبعػػريُالّسػػري ُالّضػػا ،ُاجملتمػػ ُاػبلػػق،ُيقػػ ؿ:ُاع ػػوثجُاع ي  جػػ  ،ُ ُ»

ُُ.(ٗ)«يعرروُعرّاـ
ُ:والشيُ ُالثاءُ ُبيُنُ*

ا ز ْرق ػػػ ،ُ»)ارتشػػػ ؼُالضػػػرب(:ُُد.ُرجػػػبُع مػػػ فُلكتػػػ بُ ُ ُربقيػػػقُ ُجػػػ  ُ ُ-ٖ٘
ْمرز ،ُا د ْرد ـ،ُاد ْخش  ،ُا ح ْلك  ،ُاخ ْشع  ،ُاج ْله  ا ر ْسح   ،ُا ض  ْرزـ  ،ُا د ْلق ػ ،ُ،ُا ض 

ػػْ ع   ػػْ ق  ،ُا ش  ،ُا ش  ْضػػرـ  ُ(خشػػع )ِلمػػةُُُ»(:ُٓٔ)ُا ُاؽبػػ م)ُ ُ.(٘)«ا د ْقع ػػ ،ُا خ 
ُ.ُ«  قطةُم ُض

                               
 .ٔٙٗ/ٖشرحُالتسهي ،ُطبعةُدارُى ر:ُُ-(ٔ)
 .ٙٛ/ٔا ظرُ :ُارتش ؼُالضرب،ُربقيقُد.ُمصطفرُالنم  س:ُُ-(ٕ)
 .ٜ٘ٗ/ُٕارتش ؼُالضرب،ُربقيقُد.ُرجبُع م ف:ُ-(ٖ)
ُ.ٕٕٔ/ٔالعّي:ُُ-(ٗ)
الضػرب،ُا ظػرُ :ُارتشػ ؼُُا،ُٕٓٓ-ٜٜٔ/ُٔارتش ؼُالضػرب،ُربقيػقُد.ُرجػبُع مػ ف:ُ-(٘)

ُ.ٜٛ-ٜٚ/ٔمصطفرُالنم  س:ُُربقيقُد.



(ٜٔ( 

ػػػالُذُ  ػػػذُ ُحُ ص ػػػُوُرػػػ ذاةُ العرني ػػػُبُ ت ػػػُِ ُُ ُرشػػػّيُ ُخبػػػ  ُ ُ(خشػػػع )ُلكلمػػػةُ ُرُ ِْ ُرُ ِْ
 ُر مُ ُ،)خشع (ُ ُاػبطُّ ُةُ  ُصورُ ريبة ُمُ قُ ُ)ح ْلك  ،ُاج ْله  (،ُنّيُ ُلكلمةُ ُ فُ حيُ ُأيب
ُ.ُرشّيُ ُ)جشع (ُجبي ُ ُِلمةُ ُ ُأفُتكوفُ اإمُ ،ُر   ُ ُ)خ ع (ُخب  ُ ُِلمةُ ُكوفُ أفُتُ 

ػػ ػػذُ ُرػػ ذاُصػػحُ »:ُ ُقلػػتُ اإ   ُكػػوفُ قػػ ُتُ ُوُ وُأل  ػػ«...لكلمػػة ُنػػّيُ ُ فُ حي ػػُأيبُرُ ِْ
ػػػُكلمػػػةُ الُهُ ىػػػذُ  ػػػالنُ ُنعػػػضُ ُ ُزةداتُ م  ػػػ خُ س  ُِػػػالُـ ،ُالُم  ن ُعلػػػرُ.ُايػػػ لُ  فُ أيبُحي ػػػُ 
ػْمرز (ُمػ ُ ُِلمػةُ ُُتُ ثب ػقػ ُأُ ُقُ احملقُّ ُأفُ ُذل ُ  ُـ ُأفُ ُ،ُمػ ُ الكلمػ تُ ُهُ ىػذُ ُ)ض  رُػن ػأيُ ُاؼبقػ 
ُ.ُزائ ةُ ُدبي ُ ُاؼباتومةُ ُالكلم تُ ُع ُ ُثُ  ُ حُ تُ  ُيػُ إ ُ ُ فُ أ(ُحيُ ُوُألفُ ذل ُ 

ػػػُبُ ت ػػاقػػ ُُِ  ػػتُ (،ُمُ ٕ)ُ ُاؽبػػ م)ُ ُقُ احملقّ  ُعػػػ ُىػػذُ ح  ػػػْمرز (:ُُالكلمػػةُ ُهُ  ّ اث  )ض 
  قطةُم ُض...ُا قوطه ُم ُضُىوُالصوابُأل وُ ُتكػ ُُِلمةُ)ضمرز(»

ُ.ُ(ٔ)«اؼبي ُ خرةُىن 
ػػػُنػػػّيُ ُاؼبكتونػػػةُ ُالكلمػػػةُ ُىػػػذهُ ُاُأفُتكػػػوفُ نعيػػػ ُ ُرلػػػيسُ ُ ػػػ (ُم   ُ)ح ْلك ػػػ ،ُاج ْله 
ُ. فُ أيبُحيُ ُ ُِالُـ مُ ُ،ُال خُ سُ النُ ُنعضُ ُزةداتُ 

ػػػ ْػع ٌ :ُا ػػػ  ُجُ »:ُ ُالعػػػّيُ ُجػػػ  ُ  ُنػػػوُرهػػػوُخ  ْػع مػػػ ٌّ،ُاىػػػ ُخ  ب ػػػ ،ُرمػػػ ُ ػ ػػػز ؿ 
ُُ.(ٕ)«ب   ُ ػالُم ه ُا  ُ ػي وف.ُاخ  ْػع  :ُا  ُقبيلةُاارقُا خ  ْػع مُ 

نهػ ُ،ُمُ اؼبطبوعػ تُ ُ ُنعػضُ ُ(خشػع ))خػ ع (ُإىلُُِلمػةُ ُربريػفُ ُ ُ قُ اق ُاُ 

جلػػسُ ػػفي فُنػػ ُعيينػػةُ»:ُ)رنيػػ ُاألنػػرار(،ُللزـبشػػريُّ ُِتػػ بُ ُُ ُربقيػػقُ ُمػػ ُجػػ  ُ 
بصػػػر،ُي بتػػػوف،ُرتم ػػػ ُنقػػػوؿُعلػػػرُمرقػػػبُعػػػ ؿ،ُاأصػػػح بُاغبػػػ يثُعلػػػرُمػػػ ُال

ُ:اػبشعم 

                               
 .ٕٓٓ/ُٔارتش ؼُالضرب،ُربقيقُد.ُرجبُع م ف:ُ-(ٔ)
ُ.ٜٜٓٔ/٘،ُاا ظرُ :ُالصح ح:ُٕ٘ٛ/ٕالعّي:ُُ-(ٕ)



(ٜٕ( 

ُ.(ٔ)«ومنُالشقاءُتفّرديُابلسؤددُُُُُُخلتُالدّيرُفسدتُغريُمسّودُ
ػعُ  ػُْ)اػبُ ُ:االصوابُ ُ ػُإىلُرجػ ُ ُمنسػوبٌُُّ (وُر لبيػتُ م  ُانػ ُ ُقػ ؿُ ُ. (عُ  ػُْمػ ُ)خ 

ُرق ؿُ ُ فسوُُيُ دُ رُ ُ ُ عُ  ػُِْ فُرج ُم ُخُ »:ُتيبةُ قُ 
ُكنتُ  ُسّيدُخثعمُ ُيُأصبحتُ رُ كتحدُُُُُُُُّالُمُوالعُ يفُالتكرُُّدُ عُنصُْأنُُلو

ُنيتوُحىتُ  دُرق ؿُرب دُأى ُ 
ُ.(ٕ)«ددُؤيُابلسُُّدُ رُّقاءُتفُنومنُالشُ ُُُُُدُ سوُ مُ ُغريُنُتُ دُْفسُ ُرُ الّدّيُنُتُ لُنخُن

 ُلخػةُ»ُ:(ابُالعرب،ُمصطفرُص دؽُالرارع ُّاتري ُ د)ُ ُِت بُ ُاج  ُ ُ
ػػ "ُاعبػػ رّةُإ ذاُاليهػػ ُ ػػِ   ،ُنػػالُتطبيػػ ٌُ.ُاىػػوُ(ٖ)«خشػػع ُازنيػػ ُ ػػذروفُ ػػوفُ"م 

ُ.ريبُ 
ُرهػػػػذُ ػػػػُِلمػػػػةُ ُُعلػػػػرُتػػػػرجيحُ دلػػػػيال ُُي كػػػػوففُ قػػػػ ُُفُ التطبيعػػػػ اف   (ُعلػػػػرُعُ  ػُْ)خ 

ػرُ ُِ  ُذُ مُ ُ ُ ريه ،ُاقُ ُفٌُلُ تػُ ـبُ ُ)جشع (ُِلمةُ ُ ُأفُ ى ُترجيحُ ايزي ُ ُ)جشع (.  ُىػ ُم 
ُ.ُخةُ اللُ ُى ُ أ

ىػػػػػػػوُاعب ْشػػػػػػػع  ،ُقػػػػػػػ ؿُالف ػػػػػػػر ا  :ُالف ػػػػػػػْتح ُ ُاعب ْشػػػػػػػع  ُىػػػػػػػوُ»:ُالفػػػػػػػ رايبُ ُقػػػػػػػ ؿُ 
ػػػػػُ.ُاقػػػػػ ؿُ (ٗ)«األ رصػػػػػح الػػػػػذيُ ُالصػػػػػح حُااللسػػػػػ فُ»(:ُٓٔ)ُ ُاؽبػػػػػ م)ُ ُقُ احملقّ 

االقػػ موسُ"اعبعشػػ "ُنتقػػ ًنُالعػػّيُعلػػرُالشػػّي،ُا ُيػػردُريهػػ ُاعبشػػع .ُااعبعشػػ :ُ
 فُالقلي ُغب ُاعبس ُأاُاؼبنتف ُاعبنبّيُالخليظهمػ ،ُأاُالقصػريُالخلػيظُالصخريُالب
ُاعبػ رةُالفػرا ُاردتُ ُالصػح حُااللسػ فُنػنص:ُ"رػتحُاعبػي ُ(اللسػ ف)م ُش ةُ

                               
ُ.ٚ٘/ٗرني ُاألنرار:ُُ-(ٔ)
 .ٕٛٙ/ٔعيوفُاألخب ر:ُُ-(ٕ)
ُ.ٛٔٔ/ٔ:ُاتري ُ دابُالعربُ-(ٖ)
ُ.ٙٗ/ٕديوافُاألدب:ُُ-(ٗ)



(ٜٖ( 

ُ.«االشّيُريوُأرصح"،ُاى ُربّت ُتق ًنُالعّيُعلرُالشّي

ػػػْرزُُا»)سبهيػػػ ُالقواعػػػ (:ُُِتػػػ بُ ُُ ُربقيػػػقُ ُاجػػػ  ُ  ُدبعػػػى:ُالضّ  ػػػرزـ  ىػػػوُاالضّ 
ْ لػػػػػػو ػػػػػػْ ل م  ُدبعػػػػػػىُخ  ػػػػػػْ ع  وُألفُخ  ػػػػػػْ ق  ،ُاش  ْ ل ػػػػػػػ ،ُاش  الشػػػػػػ ي ُالباػػػػػػ ،ُاخ 
(ٔ)ُ،

ػػػػْ ق   جشػػػػع ُرلتنِيػػػػ ى ُنػػػػوُُدبنزلػػػػةُاألشػػػػ ؽ،ُاىػػػػوُالعظػػػػي ُالشػػػػ ؽ،ُاأمػػػػ :ُاالش 
ُالش  عُ ُم  ُقولو:

ُاأل فْـع وناننُوالشُّجناعنُالش ْجعنمناُ-ُٜٕٓٗ
ُ.(ٕ)«رهوُم ُلفظوُا ُمعن ه

ػُاغبػ يثُ ُوُألفُ خطػنٌُُ)جشع (ُ ُىذاُالنصُّ ُرادُ اُ ُأفُ ُاااضحٌُُ  ُىػوُعػ ُإ  
ُىػ ُ ُكػوفُ أفُتُ ُ ُ كُ .ُاالُميُ (،ُا ُمعن هُ   عُ )الشُ ُ ُلفظُ (،ُاىوُالذيُمُ )الش ع ُ 
ػػػُالػػػ ُنػػػّيُ ُالكلمػػػةُ  ػػػ (وُأل   ورةٌُ)ح ْلك ػػػ ،ُاج ْله  ػػػُ ُالػػػنصُّ ُ ُمػػػِذ ُِلمػػػةُ ُُنعػػػ ُ ُوُ  فس 

ُ)ش ْ ق  (.ُ
ُ:والقافُ ُاجليمُ ُبيُنُ*

ػػ ُنػػ ايُّد.ُعبػػ ُالػػرضب ُالسػػيُّ ُ ُربقيػػقُ ُجػػ  ُ ُ-ٗ٘ ُاؼباتػػوفُلكتػػ بُ ُ ،ُاد.ُؿبم 
و وُلألصواتُِ لرغ  ُاال خ  ُااؼبوا ُاالعوا ُااػبػوارُااعبػؤارُ»ُ)شرحُالتسهي (: ِا

ُ.(ٖ)«االضب حُاالنب حُاالنع ؽُاالنه ؽ
ّيُ ع ػػلُْالُ(ُ ُ،ّيُ خ ػػلُْ)سبهيػػ ُالقواعػػ (:ُ)النخػػ ؽ(ُ(ُ ُِتػػ بُ ُُ ُربقيػػقُ ُاجػػ  ُ ُ

(ٗ)ُ.

                               
ُِذاُ ُاؼبطبوعُ ُُ-(ٔ) :ُ)خ ْ ل ػة(ُ(لتػ   ،ُا)اػب ْ ل ػة (:ُىػ ُالخليظػة ُالسػ ؽ  :ُ)خ ْ لو(ُ(ؽب   ،ُاالصػواب 

ُ.ٕٔٓ/ٔٔ:ُلس فُالعرب:ُا ظرُ الػم ْست   ير ت ػه ،ُ
ُ.ٜ٘ٗٗ/ٓٔسبهي ُالقواع :ُُ-(ٕ)
ُ.ٓٚٗ/ٖشرحُالتسهي ،ُطبعةُدارُى ر:ُُ-(ٖ)
 .ٜٖٛٚ/ٛا ظرُ :ُسبهي ُالقواع :ُُ-(ٗ)



(ٜٗ( 

ُِ ُدةٌُاارُ ُالكلمتػّيُ لتػ ُُِ ُُوُألفُ  ُذلػ ُ ُريُ االُض ػ ُ،فُ اؼبؤلّ ػُرادُ  ُم ػأم ػُ.(ٔ)خػةُ اللُ ُبُ ت ػ ُ
ُُ.الواضحةُ ُالصحيحةُ ُاؼباطوطةُ ُ ُ سُ النُ ُنوُ ُ ُ قطُ رتُ 

ػػػ ُعبػػػ ُالقػػػ درُعطػػػ ،ُاطػػػ رؽُرتحػػػ ُُّربقيػػػقُ  ُُاجػػػ  ُ ُ ُلكتػػػ بُ ُ السػػػيُّ ُؿبم 
و وُلألصُو»ُ(:)شرحُالتسهي  اتُِ لرغ  ُاال خ  ُااؼبوا ُاالعوا ُااػبػوارُااعبػؤارُِا

ُ.(ٕ)«االضب حُاالنب حُاالنع ؽُاالنه ج
ُِ ُ ُْجُ  ُأُ ػال  ُمػ ُأمُ ُ.النوفُ ُ)النػ ه  ج(ُنض ُّ ُِلمةُ إىلُُُةُ دىنُإش رُ أ ُُخةُ اللُ ُبُ تُ  ُ

)شػػػػرحُِتػػػػ بُُلكتػػػػ بُ ُ ُعلػػػػ ُّ ػػػػيُّ ُأضبػػػػ ُحسػػػػ ُمهػػػػ يل،ُاعلػػػػ ُُّ ُربقيػػػػقُ ُجػػػ  ُ 
ُاألاؿُايكػوفُ»(:ُا ُّ  يبويو،ُللسػرُي افبػ ُيعلػ ُأ ػوُفبػ ادُأفُذبػ ُاؼبصػ رُمضػمـو

"ُالن بػػػػ ح"،ُا"الص ػػػػر اخ"اقي  ػػػػوُمػػػػ ُالصػػػػحيحُُ"الز ق ػػػػ  "للصػػػػوتُكبػػػػوُ"الػػػػ  ع   "ُا
ُ ُ،ُرلػيسُ (ٗ)«اىوُأِ رُم ُأفُ صػرُ(ٖ)"النّػه  ج"اُ"الص ي ح"اُ"البػ خ  ح"ا وُةُ   ػحب 
ُ؟!اح  ُ ُاغّيُ ُُرم ُمعىُ)البػ خ  ح(ُنب  ُ ،ُاإال ُ ُاػبط ُ مُ ُ ُْسلُ  ُيُ ػلُىذاُالنصُ ُألفُ 

علػػػ ُنػػػوُأ ػػػوُافبػػػ ُتُ »:ُ ػػػيبويوُ ُ.ُقػػػ ؿُ الُ(غبػػػ  ُ ُ، ـ(ُ(ؼبػػػي ُ خ ػػػ)البػُ ُ:االصػػػوابُ 
ػػػػ وا ُاالػػػػ  ع  ُاألاؿُيكػػػػوفُللصػػػػوت،ُكبػػػػو:ُالع ػػػػُ ُاؼبصػػػػ رُمضػػػػموُـ فبػػػػ ادُأفُذب 

ذل ُ ظريهُم ُغريُاؼبعت ُكبو:ُالصُ  ُ.(٘)«خ ـب ح،ُاالبُ راخُاالنُ االز ق  ،ُِا
ي ػػٌةُنػ خ ػػ»:ُاعبػػوىريُ ُاقػػ ؿُ  ـ ُالظبيػػة:ُصػػوِت  :ُاظ بػْ ػػذل ُن خػػن خػػ  ـ ُالن قػػةُػُ وـٌ.ُِا  

حُنو ُ.(ٙ)«صوٌتُالُت فص 

                               
 .ٖٚ٘-ٖٙ٘/ٓٔفُالعرب:ُا ظرُ :ُلس ُ-(ٔ)
 .ٕٖٗ/ٖشرحُالتسهي ،ُطبعةُدارُالكتبُالعلمي ة:ُُ-(ٕ)
(ٖ)-ُُ. مفتوحٌةُقطع  وُأل   ُقب  ُاأللف  ،ُااؽب  ُ  ُاؽب   ،ُاىوُتطبيٌ ،ُنالُريب  ُنض ّ   ِذاُ ُاؼبطبوع 
 .ٕٕٚ/ٗشرحُِت بُ يبويو:ُُ-(ٗ)
 .ٓٗ٘/ٖالكت ب،ُربقيقُعب ُالسالـُى راف:ُُ-(٘)
ُ.ُٖٚٛٔ/٘ح:ُالصحُ ُ-(ٙ)



(ٜ٘( 

ػػأ ُُر لبػػ  ُ ُ(ُ(لضػػ دُ ا)الض ػػب  حُ  ػػُحُ رج  ُانػػ ُ ُقػػ ؿُ .ُ ُ)الص ػػي  ح(،ُ ُىػػذاُاؼبقػػ ُـ م 
ُمضػػػػموـ ُاألاُّ ُاؼبصػػػػػ ػػػػػّم ُي عل ػػػػ ُنػػػػوُأ ّػػػػوُفبػػػػ ادُأفُتػامػػػػ»:ُيعػػػػي)ُ  ؿ،ُايكػػػػوفُ ر 

ُع وا  "،ُا"ال  خ  "ُاىوُصوتُ للصوت،ُكبو:ُ"الع وا "ُاىوُمص رُ"ع و مُالكلب 
خ ػػوُث خػػ   "ُإذاُصػػ حت،ُا"الػػ  ع  "ُمصػػ رُ"د ع ػػ ُم ْعز،ُيقػػ ؿ:ُ"ثػ خ ػػتُتػ  ػُْػالشػػ  ُاالػػ
غ ػػوُد عػ   ".ُامنػوُ"الر غػ  "،ُاىػوُصػوتُذاتُاػب ػّف،ُيقػ ؿ:ُ"ر غ ػ ُالبعػريُيػ رُُْي ػْ ع و

رغػػػػ   "،ُإذاُضػػػػّج.ُا"الز قػػػػ  "،ُاىػػػػوُالص ػػػػي ح،ُاقي   ػػػػوُمػػػػ ُالصػػػػحيحُ"الص ػػػػراخ"،ُ
ُِ ريب ح"ُا"الب خ ـ"،ُا"الضُ ا"النُ  ُ.(ٔ)«ب ح"،ُاىو

ُـ )البُ ُدُ رُ اقػػ ُاُ   ُعلػػ ُ ػػيُّ ُأضبػػ ُحسػػ ُمهػػ يل،ُاعلػػ ُُّ ُربقيػػقُ ُ(ُ(ؼبػػي ُ خػػ 
ػػ)شػػرحُِتػػ بُ ػػيبويو،ُللسػػريا ُّ ُلكتػػ بُ  ػػوُ (ُ فس  ػػُ ُ ،ُ ُموض  اأمػػ ُالفعػػ ؿُ»:ُرُ  خ 

ُِ رُ ُاألصوات،ُاص رُالب بُؽبػ ،ُايتلػوهُ ُذلػ ُالفُ  ُيػ ،ُتقػوؿ:ُالصػراحعُ رق 
بػ ج،ُامهػ ُالضػراط،ُاالرغػ  ُاالػ ع  ُاالعػوا ُ ضُااػبُ االنب حُاالبع رُاالبخ ـُااغبصُ 

ُ.ُُ(ٕ)«ااؼبك  
ػػػالػ ػػُ ُ  ُا  ُأيض ػ ُم  ُ:وابُ ،ُاالصػػ(ُ(غبػػ  ُ :ُ)الصػراحُ ،ُرفيػػوُ  ُخطػ ُ ىػذاُالػػنص 

ُُ.حُ رجُ أ ُُؿُ ،ُااألاُ (ٖ)ااغب  ُ ُ(ُ(ل اؿُ ،ُأاُ)الص  احُ (ُ(ػب  ُ راخُ )الصُ 
:ُ ُالعػػػػػػّيُ ُ.ُجػػػػػػ  ُ )الي عػػػػػػ ر(ُ(ليػػػػػػ  ُ ُ:،ُاالصػػػػػػوابُ )البعػػػػػػ ر(ُ(لبػػػػػػ  ُ ُ:اريػػػػػػوُ 

:ُصوتُم ُأصواتُالّش  ُش ي » ،ُرضػ دُ ُ)اغبص ض(ُنصػ دُ ُ:.ُاريوُ (ٗ)«االي ع ر 
ُمػػػ ُ ُاػبػػػ  ُ ُبػػػ ج(ُنتشػػػ ي ُ )اػبُ ُ:ريػػػوُ ُاُ.(٘)ي ُ )اغبصػػػ ص(ُنصػػػ دُ ُ:،ُاالصػػػوابُ رضػػػ دُ 

                               
 .ٔٗ/ٗة:ُدارُالكتبُالعلميُ طبعةُ ،ُشرحُاؼبفصُ ُ-(ٔ)
 .ٖٓٗ/ٗشرحُِت بُ يبويو:ُُ-(ٕ)
 .ٕٕٛ،ُاالق موسُاحمليط:ُٕٓٔ/ٖا ظرُ :ُاحملك ،ُالطبعةُاعب ي ة:ُُ-(ٖ)
ُ.ٙ٘ٔ/ٙ،ُامق ييسُاللخة:ُٛٚٚ/ٕ،ُاا ظرُ :ُصبهرةُاللخة:ُٖٕٗ/ٕالعّي:ُُ-(ٗ)
 .ٖٗٓٔ/ٖاالصح ح:ُُ،ٗٔ/ٖا ظرُ :ُالعّي:ُُ-(٘)



(ٜٙ( 

ُ.نالُتش ي ُ ُ،اػب  ُ ُ)اػب ب ج(ُنض ُّ ُ:ه ،ُاالصوابُ رتحُ 
ُ:والعيُ ُاحلاءُ ُبيُنُ*

ػػ ُنػػ ايُّد.ُعبػػ ُالػػرضب ُالسػػيُّ ُ ُربقيػػقُ ُجػػ  ُ ُ-٘٘ ُاؼباتػػوفُلكتػػ بُ ُ ،ُاد.ُؿبم 
ػػػػم عُ»)شػػػرحُالتسػػػهي (:ُ ُِص ػػػالحُاج  اذاُألػػػفُنعػػػ ى ،ُأيُنعػػػ ُالعػػػّيُاؼبفتوحػػػة

ُ.(ٔ)«  ب حُا
ػػػ ح(ُ(غبػػػ  ُ ُ:الصػػػوابُ  ُال الثػػػ ُّ ُالفعػػػ ُ ُىنػػػ ُعلػػػرُمصػػػ درُ ُالكػػػالُـ ُوُألفُ )صب 

ُُمػػػػ ح(ُمصػػػػ رُ ،ُا)اعبُ دُ اجملػػػػرُ  (حُ )صب  ػػػػُدُ اجملػػػػرُ ال الثػػػػ ّ 
مػػػػ ع(،ُرهػػػػوُ)اعبُ ُ،ُخبػػػػالؼُ (ٕ)

( ُ  مُ )جُ ُاؼبزي ُ ُمص رُ 
(ٖ)ُ.ُ

ُ»:ُ ُالعّيُ ُج  ُ ُ ُنص حبوُصب  ح  :ُإذاُذ ى ب  غ لب ُ اصب  حُالف ر س  ُ.(ٗ)«ج ْرةُ 
ُالػػ ُنتحقيػػقُ ُ،اعب يػػ ةُ ُ ُالطبعػػةُ ُوُ  فس ػػُاػبطػػنُ ُد ُرُ أفُي ػػُالع يػػبُ ُاالخريػػبُ ُ

اذاُألػفُنعػ ى ،ُأيُنعػ ُالعػّيُ» :ُالسػيُّ ُؿبم  ُعب ُالق درُعط ،ُاطػ رؽُرتحػ ُّ
ػم عُا  ب ح ُِص الحُاج  ُ.(٘)«اؼبفتوحة

ػػد.ُعبػػ ُالػػرضب ُالسػػيُّ ُ ُربقيػػقُ ُجػػ  ُ ُ-ٙ٘ ُاؼباتػػوفُلكتػػ بُ ُ ُنػػ ايُّ ،ُاد.ُؿبم 
رمػػػ ُا ػػػتحقُمػػػ ُرػ ع ػػػ ُمصػػػ راُعلػػػرُأحػػػ ُىػػػذهُاألازافُرػػػالُ»ُ)شػػػرحُالتسػػػهي (:

ُِ م ُصبوح ،ُا فرُ فورا ُ.(ٙ)«   ُمص رهُعلرُر عوؿُإالُفدرا،
ُد ُرُ أفُي ػػُالع يػػبُ ُالخريػػبُ ُوُلكػػ ُ تطبيػػ ٌُ،ُاىػػوُ)ِ مػػح(ُ(غبػػ  ُ ُ:الصػػوابُ ُ

                               
 .ٛٙٗ/ٖشرحُالتسهي ،ُطبعةُدارُى ر:ُُ-(ٔ)
ُ.ٖٖٛٚ/ٛا ظرُ :ُسبهي ُالقواع :ُُ-(ٕ)
ُ.ٗٛٗ/ٔا ظرُ :ُصبهرةُاللخة:ُُ-(ٖ)
ُ.ٖٓٙ/ٔ،ُاالصح ح:ُٔٗٗ/ٔ،ُاا ظرُ :ُصبهرةُاللخة:ُٛٛ/ٖالعّي:ُُ-(ٗ)
 .ٕٖٖ/ٖشرحُالتسهي ،ُطبعةُدارُالكتبُالعلمي ة:ُُ-(٘)
 .ٔٚٗ/ٖهي ،ُطبعةُدارُى ر:ُشرحُالتسُ-(ٙ)



(ٜٚ( 

ػػ ُعبػػ ُالقػػ درُعطػػ ،ُاطػػ رؽُُُنتحقيػػقُ الػػ ُ،اعب يػػ ةُ ُ ُالطبعػػةُ ُوُ  فس ػػُاػبطػػنُ  ؿبم 
رمػ ُا ػتحقُمػ ُرػ ع ػ ُمصػ راُعلػرُأحػ ُىػذهُاألازافُرػالُ ػ  ُ» :ُالسيُّ ُرتح ُّ

ُِ م ُصبوح ،ُا فرُ فورا ُ.(ٔ)«مص رهُعلرُر عوؿُإالُفدر ا،
ُ:وادليمُ ُاحلاءُ ُبيُنُ*

ُِ م ُنِر تُلكت بُ ُ ُربقيقُ ُج  ُ ُ-ٚ٘ ريحُش ػػملتُالػ»(:ُ)اؼبس ع ُد.ُؿبم  
ُ.(ٕ)«تشم ُش ػموال ،ُأيُسبو لتُمش ال

ػػػ»:ُالفػػػ رايبُ ُ.ُقػػػ ؿُ الُ(ؼبػػػي ُ ُ،(ُ(غبػػػ  ُ تُْل ُوُ حُ ػ ُتػػػ)ُ:الصػػػوابُ  يح ،ُم ل تُالػػػرُّ ػاش 
ُ.(ٖ)«م الػّولتُشُ حُ ػي:ُتُ أُ 
ُ:والنونُ ُالدالُ ُبيُنُ*

رعلػػػػرُ»)ارتشػػػػ ؼُالضػػػػرب(:ُُد.ُرجػػػػبُع مػػػػ فُلكتػػػػ بُ ُ ُربقيػػػػقُ ُجػػػػ  ُ ُ-ٛ٘
ؿ،ُاالحتم ؿُاألاؿُي ك ُو ػْرة     ُِ، ،ُاازفُع ْقي ػ ف،ُر ْعي ػ ال  ف ُا ْزف ُ  ال  ،ُا ر م  فُرػ ع  ال 

ع ْصػػو افُ   ُِ، ػػو اف،ُرػ ْعػػو اال  ػػ"،ُاازفُا ع نػْ كبػػوُنػُ ع ػػيػُْ،ُرػُ " فطُ يُْش  ػػ" ر،ُاازفُط ػػيُْ الُ  ُ"افذُ وُْح 
ازفُ ،ُُا(ُ وُْ ُكبػػػو:ُقػ ػػػال ُْعػػػ :ُرػُ ال ُ  ػػػُفُ زُْاأمػػػ ُالعكػػػسُريكػػػوفُاُ ُ"ابر ُوُْتػ ػػػُِ "ُ ال ُع ػػػوُْرػُ 
ُُِ عُْوافُرػُ ْنُعُ  ف،ُاُ م ُرُ  ػال ُْعػرُ ُ" في ُقُْعُ " ف،ُاازفُطُ لُْسُ الف  ُِس  ُ" فطُ يُْش ػ" ف،ُاازفُحُ رُْف 
ُُِ ال ُعُْرػُ ُ"افذُ وُْحُ "ا ُ.ُ«(عصواد) ُت،ُضُ»(:ُٕٔ)ُ ُاؽب م)ُ ُاُ.(ٗ)« فمُ  ُْنُ ف 

ػػ،ُاذُ )ع ْصػػو اف(ُ(لنػػوفُ ُِلمػػةُ ُ ُالػػنصُّ ُقّ ػػقُ احملُ ُتُ ثب ػػأ ُُ  ُُأفُ ُ ُاؽبػػػ م)ُ ُرُ ِ 

                               
 .ٕٖٙ/ٖشرحُالتسهي ،ُطبعةُدارُالكتبُالعلمي ة:ُُ-(ٔ)
ُ.ٖ٘/ٗاؼبس ع :ُُ-(ٕ)
 .ٓٗٚٔ/٘،ُاا ظرُ :ُالصح ح:ُٜٕٔ/ٕديوافُاألدب:ُُ-(ٖ)
ُ.ٖٕٓ-ٜٕٕ/ُٔارتش ؼُالضرب،ُربقيقُد.ُرجبُع م ف:ُ-(ٗ)



(ٜٛ( 

ُ.(ٔ))عصواد(ُ(ل اؿُ ُِلمةُ ُ ُ سُ النُ ُنعضُ 
ُِ ُالػواردُ ُوُألفُ )ع ْصو اد(ُ(لػ اؿُ ُ:االصوابُ ُ ىػوُ)ع ْصػو اد(،ُالُُخػةُ اللُ ُبُ ت ػ ُ

ُ،ُاىػػػ ُ االػػػوااُ ُاالصػػػ دُ ُالعػػّيُ ُ(ُنفػػػتحُ )الع ص ػػػو افُ ُِلمػػةُ ُُريهػػػ ُإال ُُْدُرُ )ع ْصػػو اف(،ُا ُي ػػػ
ُ.نالُريبُ ،ُىن ُمقصودةُ ُغريُ ُُ)الع ص  (،ُاى ُ م ى ُ

ُ-ُ ُىػذاُاؼبقػ ُـ ُ-ُ ُالتم يػ ُ ُبُ اؼبن  ُ ُأفُ ُ)ع ْصو اد(ُ(ل اؿُ ُةُ حُ صُ ُ ُ ؤُِّ ايُ ُ
ػػػل ُُالنػػػوفُ ُأفُ ُ ُ علُ يُ وُل ػػػ(لنػػػوفُ ُـبتومػػػةُ ُغػػػريُ ُأبم لػػػةُ ُاإلتيػػػ فُ  ػػػُتُْيس  وُالكلمػػػةُ ُ ُأصػػػ ُ م 
ُ.(لنوفُ ُـبتومةُ ُأم لةُ ُ ُ عمُ ا تُ ُسُ كُ عُ ُحّيُ ُالذل ُ 
،ُةُ (ؽبمػزُ ُـبتومػةُ ُعلرُِلم تُ ُ ُىذاُاؼبق ُـ ُ فُ أيبُحيُ ُِالُـ ُُأفُ ُذل ُ ُاني فُ ُ

ُ)  ػػال  ،ُار م ػػ ف(،ُأاُحررػػ فُ ُ:،ُكبػػوشػػ  دٌُمُ ُحػػرؼٌُُالفػػ  ُ ُمػػ ُانػػّيُ هُ ،ُنينػُ أاُ(لنػػوفُ 
،ُأصال ُُ:النوفُ أاُُ،اؽبمزةُ ُكوفُ تأفُُ ُ مُ حتُ )قػ ْو(  ،ُاع ْقي  ف(،ُريُ ُ:،ُكبوّيٌُ ُلُ مهُ  ُ حُ أُ 
اُ:ّيُ أاُاللُّ ُ،ّيُ فُ اؼبضعُ ُ ُ حُ اأُ  ُ.العكسُ ُ ُ مُ تُ  ُ ُاُ،زائ  

ُ،)ر ْعي ػػ ؿ(ُعلػػرُازفُ ُ،(،ُمػػ ال ُع ْقي ػػ ف)ُِلمػػةُ ُُفُ ُوتكػػُؿُ األاُ ُمػػ ؿُ رعلػػرُاالحتُ 
ػػذُ ُذلػػ ُ ُالتوضػػيحُ ُوةُ أصػػليُ ُريهػػ ُالنػػوفُ ُأي:ُتكػػوفُ  علػػرُىػػذاُُِلمػػةُ ُُ فُ أنػػوُحي ػػُرُ ِ 

ؿ)ُ،ُىػػػػ ُِلمػػػػةُ (لنػػػػوفُ ُـبتومػػػػةُ ُغػػػػريُ ُ،الػػػػوزفُ  ػػػػْرة   ف(،ُُي ػػػػقُْ ُ)عُ ُةُ أصػػػػليُ ُرػػػػ لنوفُ ُ،(ج 
ُؿ(.ُةُ رُْ ُ)جُ ُالالُـ ُِنص لةُ 

ف(،ُأي:ُُ)ع ْقي ػػ ف(،ُعلػػرُازفُ ُِلمػػةُ ُُال ػػ ينُتكػػوفُ ُمػػ ؿُ اعلػػرُاالحتُ  )ر ْعػػال 
ُـبتومػةُ ُ،علػرُىػذاُالػوزفُ ُِلمػةُ ُُ فُ أنوُحي ػُرُ ُِ ذُ ُذل ُ ُالتوضيحُ ُوزائ ةُ ُالنوفُ ُتكوفُ 
ْرح  ف(.ُ،ُى ُِلمةُ (لنوفُ    (ُ

ػػُلػػػيسُ ُوُالػػذل ُ األم لػػةُ ُ ُ ػػػ ئرُ ُ فُ أنػػػوُحي ػػُ ُ ع ػػاىكػػذاُرػُ  أفُُ ُاؼبن  ػػػبُ م 

                               
يػٌف،ُا ظػرُ :ُارتشػ ؼُالضػرب،ُد.ُمصػطفرُالنم ػ س:ُ)عصػوار(ُ(لػرا  ،ُاىػوُربُرُ ُربقيقُ ُ-(ٔ)

ُ.ٕٔٔ/ٔربقيقُد.ُمصطفرُالنم  س:ُ



(ٜٜ( 

ػػػو اف(،ُنػػػ ُ ُ ُِلمػػػةُ ُالنػػػوفُ ُأصػػػ لةُ ُتوضػػػيحُ ُإرادةُ ُ)ع ْصػػػو اف(ُعنػػػ ُ ُِلمػػػةُ ُرُ ُِ ذُْي ػػػ ُ)ع نػْ
ػػ ُ)ع ْصػػو اد(،ُعلػػػرُازفُ ُ،ُاىػػػ ُِلمػػةُ (لنػػوفُ ُـبتومػػةُ ُغػػػريُ ُ،ِلمػػةُ ُُرُ ُِ ذُْأفُي ػػُبُ اؼبن   

ػػػػػاؼبنُتلػػػػػ ُ ُ ُ ؤِّ ػػػػػ)رػ ْعػػػػػو اؿ(.ُايُ  ُ ُِلمػػػػػةُ ُالنػػػػػوفُ ُزةدةُ ُتوضػػػػػيحُ ُإرادةُ ُنػػػػػ ُ عُ ُوُ أ  ػػػػػُبةُ    
ف(.ُعلرُازفُ ُ،)  ْلط  ف(ُ،ُى ُِلمةُ (لنوفُ ُـبتومةُ ُ،ِلمةُ ُُرُ ُِ )ع نػْو اف(ُذُ  ُ)رػ ْعال 
،ُاالفتحُ ،ُاالكسرُ :ُالض ُ خ تُ ل ُُ)عصواد(ُثالثُ ُ ُعّيُ ُا

(ٔ)
نهػ ُين ُمُ ن ُعُْ،ُايػُ 

،ُاىوُقلي ،ُ(واؿُ عُْرػُ )ايكوفُعلرُ»:ُ يبويوُ ُق ؿُ ُقطع  .ُ،اؼبضمومةُ ُ ُىذاُاؼبق ُـ 
ُ.(ٕ)«وافٌُنُْواٌد،ُاىوُا  .ُام لوُعُ صُْق لوا:ُعُ 
ػأفُأُ ُ ُ قُ نُ  ُِلمػةُ علػرُُُتُْلُ مُ اشػتُ ُااأل سػ بُ ُ ُ الػتاجُ ُبُ ت ػُِ ُُنعػضُ ُإىلُأفُ ُريُ ش 
ُ(. ُّ ػ  ُرُ القُ ُسُ ْيُاُ )أُ ُبُ سُ   ُُرُ ُِْ ُذُ ُ،ُاذل ُ  ُ لُ عُ الُا  ُ ُنصيخةُ ُ)عصواف(

ػػػػُاُأفُتكػػػػوفُ نعيػػػػ ُ ُالػػػػيسُ  ُوُرفػػػػ ُنعػػػػضُ أاُالتحريػػػػفُ ُ،التصػػػػحيفُ ُ ُ اثرُ م 
ػػُو(ٖ)رػػرا ُ ُ،رمػػي ُ ُ،عمػػرافُنػػ ُقػػرف(ُنعػػّيُ )ُ:بُ ت ػػالكُ  ُ،ح  ُ ػمراف(ُنػػػ)حػػُ:ه ا ُنعض 

ػػػػػُو(ٗ)رػػػػػرا ُ ُ،رمػػػػػي ُ  ػػػػػه :ُوُ(٘)رػػػػػرا ُ ُ،رصػػػػػ دُ ُ،)عصػػػػػراف(ُنعػػػػػّيُ ُ:ه ا ُنعض  ا ُنعض 
ػُاوُ(ٙ)الُضػبطُ ن ُُرواا ،ُالك  ُْنعّي ،ُرص د ،ُُ)عصواف( ُ)ع ْصػواف(ُنضػ ُّ ُ:ه  ُنعض 
ػػػػػػُو(ٚ)الصػػػػػػ دُ ُا ػػػػػػكوفُ ُ،العػػػػػػّيُ  ُا ػػػػػػكوفُ ُ،العػػػػػػّيُ ُ)ع ْصػػػػػػواف(ُنفػػػػػػتحُ ُ:ه ا ُنعض 

                               
:ُٕٓٙ/ٔاحملك ،ُالطبعةُاعب ي ة:ُا ظرُ :ُُ-(ٔ) ُ.٘ٚ٘ٗ/ٚ،ُامشسُالعلـو
،ُاسبهيػػػػ ُٗٛ،ُاا ظػػػػرُ :ُاؼبمتػػػػ ُالكبػػػػري:ُٕٓٙ/ٗالكتػػػػ ب،ُربقيػػػػقُعبػػػػ ُالسػػػػالـُىػػػػ راف:ُُ-(ٕ)

ُ.ٜٛٚٗ/ٓٔالقواع :ُ
 .ٖٗ٘/ٖ٘،ُااتجُالعراس:ُٓٗٗ/ٖا ظرُ :ُمخ ينُاألخي ر:ُُ-(ٖ)
ُ.ٜٜٕ/ٕا ظرُ :ُإِم ؿُِتذيبُالكم ؿ:ُُ-(ٗ)
 .ٖٗ٘/ٖ٘ا ظرُ :ُاتجُالعراس:ُُ-(٘)
ُ.ٛٛ/ٔ،ُاالسلوؾُ ُطبق تُالعلم  ُااؼبلوؾ:ُٚٓٗ/ٔا ظرُ :ُصبهرةُأ س بُالعرب:ُُ-(ٙ)
 ُ.ٖٙٗ/ٖ،ُاالعق ُالفري :ُٗٔٗ:ُا ظرُ :ُاالشتق ؽُ-(ٚ)



(ٔٓٓ( 

ُ.(ٕ)االص دُ ُ،العّيُ ُ)ع ص و اف(ُنفتحُ ُ:ه ا ُنعضُ ُو(ٔ)الص دُ 
ُ:والراءُ ُالذالُ ُبيُنُ*

ُِػػ ف ُ»)ارتشػػ ؼُالضػػرب(:ُُد.ُرجػػبُع مػػ فُلكتػػ بُ ُ ُربقيػػقُ ُجػػ  ُ ُ-ٜ٘ اإْف
ر اُر مُ  ُ.(ٖ)«ْص  ر هُعلرُرػ ْع :ُِ س ْق ،ُا رػ ْع :ُِ   ْذبق ص 
ُمكسػػػورُ ُالػػػالزُـ ُدُ اجملػػػرُ ُال الثػػػ ُّ ُالفعػػػ ُ ُىنػػػ ُعلػػػرُمصػػػ درُ ُ فُ أيبُحي ػػػُِػػػالُـ ُ
ُِ لفعػػػػ ُ ُالعػػػػّيُ  ػػػػق   (،ُامصػػػػ رُ ُ)ر ع ػػػػ  (،   (ُ )رػ ْعػػػػ (.ُُ:ُ)  ػػػػْق (،ُعلػػػػرُازفُ هُ الػػػػالـز

ػػػػْذب(ُُاؼبصػػػ رُ ُ ُىػػػػذاُاؼبقػػػ ُـ ُد ُرُ أفُي ػػػُاالخريػػػبُ  ُوُ ل ػػػػعُْرُ ُ)رػ ْعػػػ (وُألفُ ُعلػػػرُازفُ )ج 
(.العّيُ ُمفتوحُ ُ،ع ُّ ت ُمُ ُال الث ُ  ُ:ُ)ج ذ ب 
ػػُاقػػ ُيكػػوفُ ُ ػػ فُ أيبُحي ػػُ ُأاىػػ ُـ ىػػذاُم  ػػ فُ ُنعػػضُ ُ ُأاىػػ ُـ ،ُأاُم  ُالن س ػػ خ،ُِا

ُ.عليوُ ُبّ وُ نػُ أفُيػُ ُقُ حقُّ لمُ خ ُلُ نبُ يُ 
ػػقػػ ُُ ُىػػذاُاؼبقػػ ُـ ُ فُ أيبُحي ػػُ ػػصُ ُأفُ ُاالخريػػبُ ُ ػػخ  (ُُازفُ ُرُ ِػػ ُذُ الُم  )رػ ع ػػ  
ُِمػ ُالعػّيُ ُمكسػورُ ُالالزُـ ُال الث ُّ ُع ُ الفُ ُمص درُ ُأازافُ ُرُ شهُ  ُأُ ،ُاىوُمُ ّيُ نفتحتُ  ،

ُم ر ض  (.ُ ُغ ض ب  ،ُار ر ح ُرػ ر ح  ،ُام ر ض  ُ ُ)غ ض ب 
ػػُ ػػر بُ ا رػ ع ػػ ُ »:ُالػػنصُّ ُأصػػ ُ ُكػػوفُ  ُىنػػ ُقػػ ُيُ ام  ُعػػ ُ الفُ ُ،ُاىػػوُمصػػ رُ «:ُِ   
(.ُالعػػػّيُ ُمكسػػػورُ ُالػػػالزُـ ُال الثػػػ ُّ  ػػػر ب  :ُمعػػػراؼػػػػػػُ اعب»:ُ ُاللسػػػ فُ ُجػػػ  ُ :ُ)ج  ،ُر ب 

ُيُ  .ُج ر ب  ن    ُااإل  ُالن س  ُج ػر ( ،ُرهػونػ  ػ ٌرُيػ ْعل وُأ ْن اف  ،ُُػْ ر ب  ػْر(فُاأ ْجػر ب  ج ػر ٌبُاج 

ُ.(ٗ)«ااأل   رُج ْر( ُ 
                               

:ُ حُ الػمُ ِت بُ،ُُاٙٗٔ،ُاالطبق ت،ُخليفةُن ُخي ط:ُٕٔٛ/ُٛكبري:ا ظرُ :ُالطبق تُالُ-(ٔ)
ٔٔٛ. 

ُ.ٖٓٔا ظرُ :ُع  لةُاؼببت ي:ُُ-(ٕ)
ُ.ٛٛٗ/ُٕارتش ؼُالضرب،ُربقيقُد.ُرجبُع م ف:ُ-(ٖ)
ُ.ٜٕ٘/ٔلس فُالعرب:ُُ-(ٗ)



(ٔٓٔ( 

:ُاقػػ ُُ :ُُ»ي كػػوف ُأصػػ  ُالػػنصّ  ػػ  بُ ا رػ ع ػػ   ُ«ِ ح  ُال الثػػ ّ  ُالف عػػ   ،ُاىػػوُمصػػ ر 
ُمكسور ُالعّي :ُ)ال :ُح   بُ الزـ  ُظهرهُ »(.ُج   ُ ُاللس ف  ُ.(ٔ)«ح   (ُ ُاق ُح   ب 

ػػػػارُ ُ ُِػػػػ فُ دب  ػػػػعُ ُيػُ دلػػػػيال ُُ  د.ُمصػػػػطفرُُ)حػػػػ ب(ُ ُربقيػػػػقُ ُةُ مػػػػ دُ ُؾبػػػػ  ُ ُهُ  ُ ضّ 
ػػػ ُِػػػ فُق صػػػػراُرمصػػػ رهُعلػػػرُرػ ْعػػػػ »:ُ ُالضػػػبطُ ُاػبطػػػػ ُ ُمػػػ ُ ُ ُْ س،ُالك ػػػالنم  ُُاإف

ُُُ.(ٕ)«بح  ُِْ س ْق ُارػ ْع ُِ
ُ:والزايُ ُالذالُ ُبيُنُ*

أاُعلػػرُ»)ارتشػػ ؼُالضػػرب(:ُُد.ُرجػػبُع مػػ فُلكتػػ بُ ُ ُربقيػػقُ ُجػػ  ُ ُ-ٓٙ
ُ.(ٖ)«م ف ْع ُكبو:ُامرأةُم ل ّذ،ُافق ٌةُم نػ ْعب

ل ػػػػػػّز(ُ(لػػػػزايُ ُ:الصػػػػوابُ  ل ػػػػّذ(ُ(لػػػػذاؿُ )م  ْفع ػػػػ (ُُ،ُاالصػػػػوابُ ،ُالُ)م  أيض ػػػػ :ُ)م 
نػْع ػػب(ُنكسػػرُ  ػػاُْ.ُاالػػذيُأُ رفػػتحُ ُ،رسػػكوفُ ُ،ا)م  ىػػوُُ ُىػػذاُالضػػبطُ ُقُ قّ ػػحُ مُ الُُْ ُ ى 

ل ػّذ(ُإىلُىينةُ ُرُ ظُ النُ  ُِمػ ُذُ ُاالصػوابُ ُ-ُ)م  ل ػػػّز( ػ)م  ُ  ف ػ ُرُِْ  ُأفُ ُقّ ػقُ حُ مُ الُُْ ُ رظ ػُ-ت 

،ُ،ُالُعلػػػرُاللفػػػظُ علػػػرُاألصػػػ ُ ُيكػػػوفُ ُالبنػػػ  ُ ُأفُ ُىػػػوُ)م ف ْعػػػ (،ُاالصػػػوابُ ُالبنػػػ  ُ 

ل ػػّز(ُىوُاأص ُ  ْلػػز ز(ُ:)م  ُعلرُ)م ْفع  (.ُ،)م 
ُ.ُ(ٗ)«ؼب ُط لبُاـٌُز ُػزٌّ:ُش ي ُاػبصومةُلُ ػارجٌ ُم لُ »:ُاعبوىريُ ُق ؿُ ُ

ػػػُسٌُرُ رػ ػػػُا» ػػػي ه:ُُانػػػ ُ ُاقػػػ ؿُ  ع ػػػٌب:ُج  نػْ .ُابُ الخ ػػػُرُ ُ  ُيفع ػػػِمػػػوُُع نػ ق ػػػُ ُ مي  ػػػُادٌُوُ م 
:ُُا ووُي ْسطيُالذقي :ُاؼب نػْع ب  :ُاألحُُْ.ز ي ٌُهُمُ رُ ح ضُُْ ُيكوفُاالُنرأ   ُقُ مُ ػااؼب نػْع ب 
ُ.ُ(٘)«وّ تُ صُ ػُ اؼب

                               
ُ.ٖٓٓ/ٔلس فُالعرب:ُُ-(ٔ)
 .ٕٕٕ/ٔارتش ؼُالضرب،ُربقيقُد.ُمصطفرُالنم  س:ُُ-(ٕ)
ُ.ٛٓٗ/ُٔلضرب،ُربقيقُد.ُرجبُع م ف:ارتش ؼُاُ-(ٖ)
ُ.ُٖ٘/ٖ،ُاا ظرُ :ُديوافُاألدب:ُٜٗٛ/ٖالصح ح:ُُ-(ٗ)
 .ٕٕٙ/ٔ،ُاالصح ح:ُٓٙٔ/ٕ،ُاا ظرُ :ُالعّي:ُٖ٘ٔ/ٕاحملك ،ُالطبعةُاعب ي ة:ُُ-(٘)



(ٕٔٓ( 

ُد.ُمصػػطفرُالنم ػػ س:ُ ُمػػ ُجػػ   ُ ُربقيػػق   ُكبػػو:ُأاُعلػػرُم ف عػػ»االخريػػب 
،ُ ُ)مل (،ُا)مبعت(!(ٔ)«مبعتُافقةُمل امرأةُ ُعلرُربريف  ُوُر شت م   ُالنص 

ُ:والياءُ ُالراءُ ُبيُنُ*
ا ر يعيػػ :ُ»)ارتشػػ ؼُالضػػرب(:ُُد.ُرجػػبُع مػػ فُلكتػػ بُ ُ ُربقيػػقُ ُجػػ  ُ ُ-ٔٙ

يز،ُا يػُ  ُِِز ين ّي،ُاريعي : ْر وؼ   ُ.(ٕ)«ْفع وؿ:ُأي 
ُِلمػػػػةُ ُ،ُاأفُ )ريعيػػػػ (ُنػػػػالُضػػػػبطُ ُال ػػػػ ينُ ُبنػػػػ  ُ الُأفُ ُ ُىػػػػذاُالػػػػنصُّ ُالخريػػػػبُ ُ

يز(ُالُتُ  !ُارانعةٌُُاث يةٌُُة افُ ُ،ُا ُالبن  ُ رقطُرانعةٌُالكلمة ُ ُُالي  ُ ُألفُ وُوُ قُ وارُ )ِِز
ُُ.الكلمةُ ُهُ معىُىذُ ُي فُ ن ُُقُ قُّ احملُ ُ ُ مهُ اق ُأُ 
ػػػيُ (ُ)ريعيػػػ ُربنػػػ  ُ ُ يػػػز(،ُُبُ ن    لمػػػة ُ)ِيكيػػػز(،ُالُ)ِِز يػػػز(ُتُ ِا ػػػ)ِِز ُبُ ن   

وُمقصػود اُ ُىػذاُاؼبقػ ُـ ُكػوفُ أفُيُ ُ ُ ك ػا)رعليػ (ُالُميُ ُ)رعلي (،ُالُ)ريعي (.ُنن  ُ 
ُ،ُرف ُِلمةُ الزائ افُ ُريه ُاغبرر فُ ُؽُ فت ُ ال ُيُ ُىن ُعلرُاألم لةُ ُ فُ أيبُحيُ ُِالُـ ُُألفُ 

ػػين ّي(ُث ػػ ُاىل،ُااليػػ  ُ األُ ُاالنػػوفُ ُالسػػّيُ ُاىلُنػػّيُ األُ ُاليػػ  ُ ُ:،ُمهػػ افُ ئػػ زاُحررػػ فُ ُةُ مُ ػ)  
وُّيُ ت ُعُ تػػ نُ ت ُمُ ُ،ُغػػريُ قتػػ فُ فت ُ مُ ُاليػػ  افُ ُ،ُاىػػ اتفُ ال   يػػةُ ُاىلُاالنػػوفُ األُ ُالنػػوفُ ُنػػّيُ ُال   يػػةُ 
ُ،ُاقػػ ُ زائػ اتفُ ُاالسػّيُ ُوس(،ُرػ لوااُ ل ػعُ )رػُ ُ،ُعلػرُازفُ وس(ُمػ ال ُن ػرُ )قػُ ُِلمػةُ ُُخبػالؼُ 
ُُ.ُُُ ٌُهم ُر صُ نينُ ُ ُْفصُ  ُيُ ػ،ُالالوااُ ُنع ُ ُالسّيُ ُتُ  ،ُر   ُ تعُ مُ اجتُ 

ػػػاقػػػ ُذُ  ػػػ،ُاذُ الفػػػ  ُ ُ)ر يعيػػػ (ُنكسػػػرُ ُننػػػ  ُ ُ فُ أنػػػوُحي ػػػُرُ ِ  ُُِلمػػػةُ  ػػػ ال ُمُ ُلػػػوُ ُرُ ِ 
ػين ّي(،ُاض ػػ ػػمُ ُغػػريُ ُالفػػ  ُ ُ ُ )   ُوُلػػذل ُ الضػػ ُّ ُنعػػ ُ ُاليػػ  ُ ُ ُ ق ػػ  ُل ُُو)ريعيػػ (ُلبنػػ  ُ ُبُ ن   

ُ)رػ ْيع ي (.ُ: ُ الف ُنفتحُ ُالضبطُ ُكوفُ يُ 
ػػػاقػػػ ُذُ ُ ػػػُُرُ ِ  ُااأل يْػه ق ػػػ ف ُُ»:ُ)الكيكيػػػز(،ُرقػػػ ؿُ ُالنمػػػ ُ ُراعُ ِ  ػػػق ُاالك يك يػػػز  االنػ ه 

                               
ُ.ٜ٘ٔ/ٔ:ُمصطفرُالنم  سارتش ؼُالضرب،ُربقيقُد.ُُ-(ٔ)
 .ٓٗ/ُٔارتش ؼُالضرب،ُربقيقُد.ُرجبُع م ف:ُ-(ٕ)



(ٖٔٓ( 

ريُ  ػػػػحُ مُ الُُْ.ُاقػػػػ ؿُ (ٔ)«ِلػػػػو:ُاعب ػػػػْرج  ػػػػتُ (ُمُ ٔ)ُ ُاؽبػػػػ م)ُ ُقُ قّ  )الكيكيػػػػز(:ُُُعػػػػ ُ اثُ  ُّ ح 
ُ.«ِذاُرظبه ُا ُأج ُىذهُالتسميةُلل رجري»

ُِت ن ػمُ ُرُ  خُ ُ ُموض ُ ُالنم ُ ُراعُ ُِ ُُاق ؿُ ُ ػُوُ   :ُ»:ُوُ  فس  ااأل يْػه ق ػ ف ُاالك يك يػز 
ػػػػال ريُ ػ   ػػػحُ مُ الُُْ.ُاقػػػ ؿُ (ٕ)«ْرج  ػػػتُ (ُمُ ٗ)ُ ُاؽبػػػ م)ُ ُقُ قّ  ِػػػذاُ»ُعػػػ ُ)الكيكيػػػز(:ُاثُ  ُّ ح 

ُ.« ُالنساتّيُا ُأج ى ُ ُمع ج ُاللخةُال ُرجعتُإليه 
ػػػػػُ ػػػػػ ُ ص ػػػػػُ-ُ)الكيكيػػػػػز(ُأفُ ُحٌُاااض   ِ ،ُّيُ الكػػػػػ رُ ُنكسػػػػػرُ ُمضػػػػػبوطٌُُ-ُراعُ  ُ
ُِسػػػرُ .ُرنم ػػػ(لػػػزايُ ُاـبتػػػوـٌُ ػػػرػػػالُيُ ُ،اىلاألُ ُالكػػػ ؼُ ُ  رت ػػػُبُ ن    ُُجػػػودُ   ف ػػػ وُلوُ ُوُ مػػػ ُِذ
ينّي(.ُُِلمةُ    (ُ

ػػُ:(لػرا ُ ُالكلمػػةُ ُنػ يُأفُ عُ ُحُ ،ُرػػ لراجُ لػزايُ هػػ ُ(ختمُ  ُاأم ػ ُري(،ُاىػػ ُ كُ ْيُػ)الك 
ُِم ُذُ ع ُ)اعبرجري(وُر  ُ ُرةٌُرُ حُ ػمُ ُصوتي ةٌُُصورةٌُ ػُُرُ ُِ   دبعػىُ)اعبػرجري(،ُُنمػ ُ الُراعُ ِ 
.ُر(ُلػػػيسُ ػ رجيػػػػاالُ،رػ)الكيكيػػػُنػػػّيُ ُ ُ ػالصوتػػػُبُ االتقػػػ رُ   ُُالقلػػػبُ ُرُ ا ظػػػ ئُ ُخبػػػ ؼ 
ُ.ِ ريةٌُُُالعرني ةُ 

ػػػػػػػُةُ  ُ ع ػػػػػػػن ُُةُ  ي ػػػػػػػُِ  ُاألُ ُلةٌُعمُ سػػػػػػػتُ مُ ُاالكلمػػػػػػػةُ  ُ(،ػػػػػػػػرياگػمػػػػػػػػگ:ُ)إنهػػػػػػػ ،ُمُ  ُ يُ ص 
ػػػُتُِْ   ػػػُُرػػػ فُُْ.(ٖ)(ػػػػػرياگػػػػرگ(،ُا)ػػػػرياگػنػػػػگ(،ُا)ػػػػرياگػمػػػػگا)ريا(،ُػػػػگػنػػػػگ)إا  ُم 

ُِ   ػػػػةُ ي ُر ُزُ  ُ ػالػػػػُخػػػػ تُ اللُ ُنػػػػّيُ ُؾُ اؼبشػػػػتُ  ػػػػُضػػػػةُ رُ قتػُ مُ ُتُْ،ُأا ُِ   ػػػػةُ  ي ػػػػُِ  ُاألُ م   ُُتُْ،ُأا
ػػػُضػػػةُ رُ قتػُ مُ ُةُ ا ُالعرني ػػػُةُ  ي ػػػُِ األُ  ػػػ ُغريُ م  ُِػػػوفُ ُُُعلػػػرُتػػػرجيحُ  ُىػػػذاُدلػػػيال ُُ ،ُرػػػ فُ مه 

ُ.،ُالُ(لزايُ (لرا ُ ُالكلمةُ 
ُد.ُمصطفرُ ِ ي ليػ ،ُ»النم  س:ُاج   ُ ُربقيق  ُِػرُ اريعي ُ ينّي،ُار يعي 

                               
 .ٕٖٛاؼبنتاب:ُُ-(ٔ)
ُ.ٗٙٗ/ٕاؼبنتاب:ُُ-(ٕ)
ِ  ي ػةُُ-(ٖ) ،ُٚ٘ٔ،ُٙ٘ٔ،ُٕٔٔالعرني ػة،ُد.ُعلػّ ُة ػّيُاعببػورّي:ُُ-ا ظرُ :ُقػ موسُاللخػةُاأل

ٔ٘ٛ.ُ



(ٔٓٗ( 

ْر وؼ ُ.(ٔ)«ايف ْعو ؿ:ُأي 
ُننػ   ُ)يفعػوؿ(ُ«ريعي ُ ينّي»رن مهْ   ُالضبط ُ ُ الطب ػ ع ُ ُضػبط  ،ُاأ خط ػنُ 

ُالػوااُ  ُالعػّي ،ُاضػ ّ  ُالف   ،ُا ػكوف  ُالفػ   ،ُُ.ن ف ْتح  ُاليػ   ،ُا ػكوف  :ُن ف ػْتح  االصػواب 
ُالعّي وُن اللةُ  ْر وؼ(.ُ: ُاؼب  ؿُ ُالضبطُ ُةُ قُ دُ ُاض ّ  ُ)أي 

ِ ي لي :ُ»ب رةُ  ُعُ أمُ  ُِرُ ػُبةٌُِ ُر ُ ُمُ م ُأ ُ ،ُاالُ يُ رانةُ الخُ ُ ُ ُِ ُُ،ُرخريبةٌُ«ر يعي   ُم 
 ُ  ُِ ُعلػرُازفُ ُتُْيس ػم :ُ)ِرِ ي ليػ (،ُرلُ صػ ؽب ُ تّ ُ(ُ ُالكلمةُ ُتُ )ِر(،ُا)ِيلي (وُر ف

ُِ   ػػػػطُْ)ر يعيػػػػ (،ُقُ  ي ليػػػػ (ُعلػػػػرُازفُ ُتُْم ،ُِا   ػػػػصػػػػ ؽب ُ  فُ (ُ ُالكلمػػػػةُ ُتُ ع ػػػػ وُاإف  ِ (ُ
ِ ي لي (؟!ُِلمةُ ُُقب ُ ُ،ّيُ لُ صُ تُ )ِر(ُمُ ُّيُ اغبررُ ُي ُ ىذُ ُودُ جُ )ر يعي (،ُرم ُمعىُاُ  (ُ

 ُـبطوطةُاؼب ينة:ُ(:ُ»ٖٔ)ُ ُاؽب م)ُ ُبُ كتُ ،ُريُ رانةُ غُ ُاألمرُ ُقُ قُّ احملُ ُزي ُ ايُ 
يزُاىػوُتصػحيف ُِِز ىػوُُُالصػحيحُ ُِػ فُ رػ فُُُ«.ِيكي ُاىوُالصحيحُا ُغريى 

ِ ي لي (؟!ُ ُاؼبتُ ُتُ ثبُ م ذاُأُ )ِيكي (،ُرلُ ُِلمةُ  ُى ُىوُتطبيٌ ؟!ُ)ِرُ
،ُيػ ع ضّ   ُمػ ُ ُأف ُم ُ ُـبطوطة ُاؼب ينة :ُ)ِيكي (،ُق ُي ك وف ُدليال  ا ُظ  ّ 

ُالكلمة ُاؼبقصودة :ُ)ِيكري( ْوف  ْرت و ،ُم  ُِ   ِ ُِبريٌُذ  ُنينػ ه م  ُ.وُر لتق ر ب 
ُ:وادليمُ ُيُ السُبيُنُ*

ػػػػ تُلكتػػػػ بُ ُ ُربقيػػػػقُ ُجػػػػ  ُ ُ-ٕٙ ُِ مػػػػ ُنِر ػػػػ  ْاِ سُ»(:ُ)اؼبسػػػػ ع ُد.ُؿبم  ر ػػػػ  
لأل  ،ُا  ر ْا  طُللذيُيبتل ُِ ُشػ  ،ُاقيػ :ُاعبمػ ُالطويػ ،ُاقػ ؿُالزنيػ ي:ُ

ُُُ.(ٕ)«اع  ُيكوفُزؽُاػبمرُاكبوه

ُِ ُليسُ  ػْاُرُ ) ُ ُكلمػةُ ل ُُرُ ُِْدىنُذُ أ ُُةُ العرنيُ ُبُ تُ  ُ ط(ُمُ ْاُرُ   ػ)ُ:الصػوابُ ط(،ُُا  
ُ.ُاالط  ُ ُالوااُ ُنّيُ ُنسّيُ ُ(ط ُ ْاُرُ  ُ )الُ،ُاالط  ُ ُالوااُ ُنّيُ ُدبي ُ 

                               
 .ٕٕ/ٔ:ُمصطفرُالنم  سارتش ؼُالضرب،ُربقيقُد.ُُ-(ٔ)
 .ٛٔ/ٗاؼبس ع :ُُ-(ٕ)



(ٔٓ٘( 

:ُن ػػوُْْول ػػ ُالص نػُ  ػػ   ُعلػػرُرػ عُ افبػػ ُأ لػػػحقُ(ػبم  ػػ ُنػػوااُر»:ُالفػػ رايبُ ُقػػ ؿُ  ػر 
ػػػػ ػػػػ :ُاألُ ِسْاُ ُ .ُالف ػػػػشػػػػ ر ػػػػ ُاغرُين ػػػػمػػػػ ُاإلُ ُم ط:ُالطويػػػػ ْاُرُ .ُالس  :ُز فوُْىػػػػ .ُالعش 
ُ.(ٔ)«الش  ي ُ 

ػػػيُذُ االػػػذ ُِ  ُا ػػػتُ ُنيػػػ يُ الزُ ُه ُرُ ِ  ػػػُعلػػػرُ ػػػيبويوُ ُوُ  را ،ُ(ُ(ؼبػػػي ُ طُ مُ ْاُرُ ىػػػوُ)الس 
الػػوااُتلحػػقُثالثػػةُعشػػرُننػػ  ُأتيتُاثل ػػةُقػػ ؿُ ػػيبويوُريكػػوفُاغبػػرؼُعلػػرُ»:ُرقػػ ؿُ 

سُاصنونرُاالصػفةُ ػرامطُاعشػوزف رُار ِا  ُُ،ُاقػ ؿُ (ٕ)«رػ ع ْول  ُر ال  ُحبِو
ػبمػػرُريػػوُاكبػػو هُاالسػػرامطُايضػػ ُالػػذيُاالسػػرامطُاعػػ  ُيكػػوفُزّؽُا»ى :ُتفسػػريُ 

ُِ ُش  ُايق ؿُىوُاعبم ُالطوي ... ُ.(ٖ)«يبتل 
ُ:والضادُ ُالشيُ ُبيُنُ*

انع ُالالـُ»)ارتش ؼُالضرب(:ُُد.ُرجبُع م فُلكت بُ ُ ُربقيقُ ُج  ُ ُ-ٖٙ
علػػػػػػر:ُرػ ع ل ػػػػػػر:ُض ػػػػػػ    ر،ُا رػ ْعل ػػػػػػرُع ػػػػػػو م،ُا رػ ْعل ػػػػػػرُع ػػػػػػو م،ُاقيػػػػػػ ُاز مػػػػػػ ُرػ ّعػػػػػػ ُ

ُ.(ٗ)«ا رػ ّع 
ػػػ    ر(ُ(لشػػػّيُ ُ:االصػػػوابُ ُ،)ض ػػػ    ر(ُ(لضػػػ دُ ُةُ  ُالعرني ػػػُلػػػيسُ ُ ،ُالُ)ش 
ػػػػاحملُ ُ.ُالعػػػػ ُ )رػ ع ل ػػػػر(ُنػػػػالُتشػػػػ ي ُ ُ،ُعلػػػػرُازفُ (لضػػػػ دُ   ُُ،إىلُالتشػػػػ ي ُ ُرُ ظ ػػػػ  ُُقُ قّ 
ُ.دةٌُش ُ مُ ُالكلمةُ ُأفُ ُ ُ رظُ ُو)ع و م،ُاع و م(ُ:ّيُ تُ بػُ اؼبص حُ ُّيُ الكلمتُ 

ُن ُ»:ُدُ ال ُاُ ُان ُ ُق ؿُ  ُخبّطُإ حق  ُق ؿُاج ْ ت  ُخبّطُأيبُع ُثػ ْعل ب  اج ت 

                               
،ُاالصػػح ح:ُٛٛٔٔ/ٕرةُاللخػػة:ُ،ُاصبهػػٖٖٚ/ٚ،ُاا ظػػرُ :ُالعػػّي:ُٜٛ/ٕديػػوافُاألدب:ُُ-(ٔ)
ٖ/ٖٔٔٔ.ُ
 .ٜٕاال ت راؾ:ُُ-(ٕ)
ُ.ٖٓاال ت راؾ:ُُ-(ٖ)
 .ٖٙ/ُٔارتش ؼُالضرب،ُربقيقُد.ُرجبُع م ف:ُ-(ٗ)



(ٔٓٙ( 

لّ ُالش  رُن و ْزفُرػ ع لرُالع ْقع ق ُ.(ٔ)«إنراىي  ُاؼبوص 
ُد.ُمصطفرُالنم ػ س:ُ ُم ُج   ُ ُربقيق  انعػ ُالػالـُعلػرُرػ ع لػرُ»االخريب 

ُ.(ٕ)«ض     رُاش    ر،ُارػ ْعلرُع ّوم،ُارػ ْعلرُع و م،ُاقي ُاز م ُرػ ع  ُارػ ع  

ػػػ   ر(ُ(لشػػػّي .ُالػػػيسُ  ُالكلمت ػػػّي :ُ)ض ػػػ    ر(ُ(لضػػػ د ،ُا)ش  ػػػر   ِ ُرقػػػ ُذ 
(ُ ُ ُاؽبػ م)  الشػ  رُِ مػزمُالعقعػقُا ظػرُ»(:ُٛىذاُتطبيع  وُن اللة ُأ  و ُقػ ؿ 

 حُاؼبسػػػتخيثُ ُبالظ  ػػػر:ُ(لظػػػ  :ُصػػػ»(:ُٜ)ُ ُاؽبػػػ م)ُ ُ،ُاقػػػ ؿُ «القػػػ موس
ُ.«اغبرب

ُِرُ ذُ ن ػُنُ خط ػأ ُُوُ لكن ػُاه وُ ُشرحُ ُ بُ ص،ُاأُ  ر(ُ(عبي ُ  ُ )شُ ُِرُ ذُ ن ُُص بُ رنُ 
ُ ُِتػػبُ ُموجػػودةُ ُغػػريُ ُر لكلمػػةُ ُ.ه ُ(لظػػ  ُ  ُشػػرحُ ُنُ خط ػػ،ُاأُ  ر(ُ(لضػػ دُ  ُ )ض ػػ
ُ:،ُااؼبػػػػرادُ تطبيػػػػ ٌُُ،«صػػػػب حُاؼبسػػػػتخيث:ُ»وُ ،ُاقول ػػػػاالُ(لظػػػػ  ُ ُ،الُ(لضػػػػ دُ ُ،ةُ العرني ػػػػ
ُ.ُ(لي  ُ ،ُ«صي حُاؼبستخيث»

ُ ُِمػ ُ ُاؼبع مػ تُ ُ ُجػ   ُ ُنعػضُ فب ػُ،الشرحُ احملقّ ق ُاق ُأ خ ذ  :ُالقػ موسُ ،
ي  حُ ظ ج :ُص ح ُ ُالػ» ُص  ،ُا(لض  د :ُ ُغري ُاغب ْربُ ُح ْرب  وُالك  ُ(ٖ)«الػم ْست خيث 

ُريه م  ر( ُ  ر(،ُاالُ)ظُ  ُ :ُ)ضُ ريوُ ُ ُْعمُ ستُ  ُيُ ػىذاُاؼبعىُل ُ.ُ،ُ(أللف 
ُ.(ٗ)«رػ ع ل ػػػرُض ػػػ    ر» ُ)اؼبزىػػػر(ُ(لضػػػ د ،ُلك ػػػْ ُنػػػالُتشػػػ ي  :ُُالكلمػػػةُ ُا

ُعلرُذل ُ ق ُُالسيوط ُ ُا ُ)االرتش ؼ(،ُا  ص  ُِ رية ُم  ُِت ب  ُ. ػ ق   ُص ف ح ت 

                               
،ُٜ٘ٔ،ُاالقػػػ موسُاحملػػػيط:ُٕٓٙ/ٓٔ،ُاا ظػػػرُ :ُلسػػػ فُالعػػػرب:ُٜٙ:ُاؼبقصػػػورُااؼبمػػػ ادُ-(ٔ)

ُ: الػ ي :ُُؽبوامػ ،ُربقيػقُأضبػ ُمشػس،ُامهػ ُاٖٕٛ/ٙامه ُاؽبوام ،ُربقيقُد.ُعب ُالع ؿُ ػ  ُمكػـر
ٖ/ٗٗٗ.ُ
 .ٕٔ/ٔارتش ؼُالضرب،ُربقيقُد.ُمصطفرُالنم  س:ُُ-(ٕ)
 .ٜٚٔالق موسُاحمليط:ُُ-(ٖ)
ُ.ٚ/ٕاؼبزىر:ُُ-(ٗ)



(ٔٓٚ( 

ُ ػػػ اُعلػػػرُمػػػ ُ ُربقيػػػق  ُ)االرتشػػػ ؼ(ُقػػػ  ُاعت م  ُِتػػػ ب  ر م ػػػ ُأفُيكػػػوف ُؿب  قّ قػػػ 
ُا ُالن س    ر ُم نه م ،ُاإم  ُأفُي كوف ُاػبطنُ  ُنعض  لق مية وُ)اؼبزىر(،ُاالُ ي م ُاؼبت ن خّ 

ػػػػ ُ ػػػػ  ااُعلػػػػرُمػػػػ ُريهػػػػ ُم  ريكػػػػوف ُؿب  قّ ق ػػػػوُ)اؼبزىػػػػر(،ُاؿب  قّ قػػػػ ُ)االرتشػػػػ ؼ(ُقػػػػ ُاعت م 
،ُاى  ُالُي شع راف . ُربريف 

ُ:وادليمُ ُالفاءُ ُبيُنُ*
اا ْػف ع ػػػ  ُ»د.ُرجػػػبُع مػػػ فُلكتػػػ بُ)ارتشػػػ ؼُالضػػػرب(:ُُ ُربقيػػػقُ ُجػػػ  ُ ُ-ٗٙ

ُخالر ػػ ُل لف ر ػػ وُر     ػػوُق ػػْ ُز ع ػػ  ُأ   ػػوُق ػػػْ ُأصػػلوُ ُال الثػػ ،ُاالُيكػػوفُإالُم تػ ع ػػ ّ ة 
خ ػػػوُ  ػػػو ،ُا م نػْ ُكبػػػو:ُم نػْه  ػػػ   ُمػػػ ُالػػػالـز ا ظػػػر:ُاؼبنصػػػفُ»(:ُٛ)ُا ُاؽبػػػ م)ُ ُ.(ٔ)«ج 

ٔ/ٕٚ».ُ
ِمػ ُُُ،(اؼبنصػفُ إىلُ)ُا(لرجػوعُ (،ُالُ) ُال الثػ (.ُ)م ُال الث ُُّ:الصوابُ 

ػػاحملُ ُ ُىػػ م)ُ  ػػُقُ قّ  ػػُانػػ ُ ُقػػوؿُ ُ ُ قب   إ ػػ ُأصػػلوُمػػ ُال الثػػةُنُُااعلػػ ُأفُا فعػػ »:ُ ّ ُج 
إ ػ ُ»ُوُرق ؿُ (ٕ)«تلحقوُالزةداتفُم ُأالوُكبو:ُ"قطعتوُر  قط ،ُا رحتوُر  سرح

ُ.«إ  ُأصلوُ ُال الثة»:ُ ُْقُ  ُيػُ ػ،ُال«أصلوُم ُال الثة
ػػػػػػ   ُمػػػػػػ ُالػػػػػػالـز»ُ:عبػػػػػػ رةُ ُتُْدُ ر ُاُ ُ(االرتشػػػػػػ ؼُ )ُا ُ ػػػػػػصُّ  ُ،ُاالصػػػػػػوابُ «ج 

ػُ  ُ جُ »ُ:ن يعُ  م 
ُة ُرُ  ْػػ ُدبعػىُُِ وحُ ي ػُالتعريػفُ ُوُألفُ الُ(لتعريػفُ ُ،(لتنكػريُ ُ« ُالزُـ 

ػُعػةُ ط اُ لمُ (ُلُ  ُ ع ػفُ )ا ػُُْصػيخةُ ُؾبػ  ُ ُة ُرُ  ْػػ،ُأي:ُُِ اجمل  ُ ُذل ُ  ،ُالػالزُـ ُدُ اجملػرُ ُعػ ُ  ُالفُ م 
ػػي ُُ،ُاالتنكػػريُ رٌُفدُ ُذلػػ ُ ُأفُ ُ ،ُر ؼبقصػػودُ قطع ػػُ،ذلػػ ُ ُخبػػالؼُ ُااؼبػػرادُ  ُال اللػػةُ ُبُ ن   

ُ.ُُىذاُاؼبق ُـ  ُُة ُرُ  ُْعلرُمعىُالنُ 
ُ)يبػػػػىُُ(اال)»:ُالسػػػػيوط ُّ ُ ُقػػػػوؿُ ُ(لتنكػػػػريُ ُالعبػػػػ رةُ ُتُ دُ رُ اقػػػػ ُاُ  مػػػػ ُالـز

                               
 .٘ٚٔ/ُٔارتش ؼُالضرب،ُربقيقُد.ُرجبُع م ف:ُ-(ٔ)
ُ.ٕٚ/ٔاؼبنصف:ُُ-(ٕ)



(ٔٓٛ( 

أليبُعل ُّ ُكبوُم ْنهو ُُ(خالر ُ  ُ.(ٔ)«م نػْخ وُ ُاالف ر ّ ،ُر  وُزع ُأ وُق ُج  ُم ُالـز
ُُُ:والواوُ ُالفاءُ ُبيُنُ*

ػػ ُنػػ ايُّد.ُعبػػ ُالػػرضب ُالسػػيُّ ُ ُربقيػػقُ ُجػػ  ُ ُ-٘ٙ ُاتػػوفُلكتػػ بُ اؼبُ ،ُاد.ُؿبم 
ُِقػػوؽب :ُا طفػػنتُالنػػ رُاط ف ئ ػػت،ُا ػػ بُ»)شػػرحُالتسػػهي (:ُ اقػػ ُيشػػ رؾُاجملػػرد
ُُ.(ٕ)«الش   ُر  س ب

ُاؼبزيػػػػػ ُ ُعػػػػػ ُ ر لفُ (،ُرػػػػػةُ ادُ رُ مُ الُْ)دبعػػػػػىُُ-ىنػػػػػ ُُ-ُم لػػػػػ ُ ُانػػػػػ ُ ُنػػػػػ ُ عُ ُِةُ شػػػػػ ر ُمُ الُُْ
ُ-ُىنػػ ُ-ُعػػةُ ط اُ مُ ْلُل ُُيسُ ،ُال ػػ(ُ ُمعنػػ هُ ئُ ف ػػ)طُ ُدُ اجملػػرُ ُؾُ شػػ رُ ي ُُ-ُهُ نػػ ُ عُ ُ-ُ(نُ ف ػػطُ )ا ُْ

ػػػػػػذل ُ  ػػػػػػ)ا ُُْاؼبزيػػػػػػ ُ ُعػػػػػػ ُ الفُ ُِا ػػػػػػُدُ اجملػػػػػػرُ ُؾُ شػػػػػػ رُ ي ُُ،( بُ س  ُ،ُالػػػػػػيسُ  هُ (ُ ُمعنػػػػػػ بُ )  
ُُ.عةُ ط اُ مُ ْلُلُ 

ػػمُ )الُُْعػػ ُ ُاالتعبػػريُ ُ ا طفػػنتُ»:ُ،ُرقػػ ؿُ (الػػوااُ )ُالعطػػفُ ُحبػػرؼُ ُكػػوفُ (ُيُ ِةُ  ر ُش 
ػػػ فُ «النػػػ رُاط ف ئ ػػػت ا ػػػ بُ»يض ػػػ :ُأُ،(لػػػوااُ ُال   يػػػةُ ُالعبػػػ رةُ ُأفُأتيتُ ُالصػػػوابُ ُ،ُِا

(،ُعػػةُ ط اُ مُ عػػ ُ)الُُْلتعبػػريُ أتيتُلُ ُالع طفػػةُ ُالفػػ  ُ ُوُألفُ ،ُالُ(لفػػ  ُ «الشػػ   ُاا سػػ ب
(بُمػػ ُطػػ اعُ»:ُ ػػيبويوُ ُِمػػ ُ ُقػػوؿُ ،ُُةُ العرني ػػُبُ ت ػػُِ  ُُُمعػػراؼٌُُعم ؿٌُاىػػوُا ػػتُ 
ُِسػػػرُْفعػػػ ُاارُْاىػػػوُيكػػػوفُعلػػػرُا ُُْ ُ ع ػػػلػػػوُعلػػػرُرػُ الػػػذيُرعُْ وُتُ تعػػػ ُاذلػػػ ُقولػػػ :

شػوم،ُانعضػه ُيقػوؿ:ُوُر  ُْتُ يْػُوُ سػر،ُاش ػوُر كبُْت ُرُْسُ ،ُاحُ ط ُ وُر كبُْت ُمُْ،ُاحطُ كسرُ ر  ُْ
ُ،(ٖ)«وُرػػ  قط ُ قطعت ػػ،ُاُ ؼُ وُر  صػػرُ رتُ ة.ُاصػػرُ عرنيّػػُ،ُاا خػػ ُ  ُ تُ وُرػػ غُْتوم.ُاغممت ػػر ْشػ
قوؿُ  «رُ سُ كُ الش  ُر  ُُْتُ رُْسُ ُِ »:ُاعبوىريُّ ُِا

ُر.صُ  ُأفُربُ مُ ُرُ ِ ػُ أ ُُ.ُااألم لةُ (ٗ)
                               

:ُد.ُمه ُاؽبوام ،ُربقيقُُ-(ٔ) مهػ ُاؽبوامػ ،ُربقيػقُأضبػ ُ :ُاا ظػرُُ،ٕٚ/ٙعب ُالع ؿُ ػ  ُمكػـر
 .ٜٕٙ/ٖمشسُال ي :ُ

 .ٚ٘ٗ/ٖشرحُالتسهي ،ُطبعةُدارُى ر:ُُ-(ٕ)
 .٘ٙ/ٗالكت ب،ُربقيقُعب ُالسالـُى راف:ُُ-(ٖ)
ُ.٘ٓٛ/ٕالصح ح:ُُ-(ٗ)



(ٜٔٓ( 

ُ اق ُنػُ ُ ػُان ُ ُّي  ػُاغبقيقػةُ ُهُ ُىػذُ  ّ ُج  ُِػ فُاألمػرُعلػرُ»:ُ،ُرقػ ؿُ ّيُ ي ػبُْتػُ ُريُ خ  رلػو
اأفُيقػػ ؿ:ُُ،مػػ ُذىبػػواُإليػػوُمنػػوُلوجػػبُأفُيكػػوفُالعطػػفُعليػػوُ(لفػػ  ُدافُالػػواا

ػرفُرػ ت ب ُىػ ُِػ فُيكػوفُعلػرُىػذاُاالُتط ُم ُأغفلنػ ُقلبػوُعػ ُِذ واه.ُاذلػ ُأ ػو
ُع ل ػػػػةُلل ػػػػ يناألُا ِقولػػػػ :ُأعطيتػػػػوُُُولػػػػوُمط ا عػػػػ ُ ُاُ، ُعػػػػ ُاألّاؿمسػػػػب باال ػػػػ ينُُ،ؿ 
ُِػ فُاألخػذُمسبػػُّمُّػلػُ،ا ػنلتوُربػذؿ،ُرنخػذ عػػ ُمسبػػّب ُ االبػذؿُُ،(ٔ)ي ػةذُ عػ ُالعُب ُ  

تػػػرمُأ ػػػ (ُإ ػػػ ُتقػػػوؿ:ُجذنتػػػوُوُأالُ)السػػػؤاؿ.ُاىػػػذاُمػػػ ُمواضػػػ ُالفػػػ  ُالُالػػػواا
ؿ:ُُإذاُجعلػػػػتُال ػػػػ ينُمسػػػػب ب ُعػػػػ ُاألّاؿ.ُاتقػػػػوُُْ،االُتقػػػػوؿ:ُااقبػػػػذبُ،ر قبػػػػذب

ُ.(ٕ)«ِّلوُ(لف  ،ُُاا تا توُرنخ ُ،رِسرتوُر  كس

ُللكتػ بُ ُ،اعب يػ ُ ُ ُالتحقيػقُ ُ،وُ  فس ػُىذاُاػبطػنُ ُد ُرُ أفُيُ ُالع يبُ ُاالخريبُ 
ػػػػ ُِقػػػػوؽب :ُا طفػػػػنتُالنػػػػ رُاطف ئ ػػػػت،ُا ػػػػ بُالشػػػػ   ُ»:ُوُ  فس  اقػػػػ ُيشػػػػ رؾُاجملػػػػرد

ُِ فُ (ٖ)«ر  س ب ػتطبيع  ُالق ًنُ ُ ُالتحقيقُ ُىذاُاػبطنُ ُ،ُر ذا  ُُهُ ارُ كػُرت ُُرُ ،ُرم ُ  
ُِ فُ اعب ي ُ ُالتحقيقُ  ع ُُّيُ قُ قُّ حُ ػمُ ُأرنعةُ ُ ُ فُ غُ ُ،ُركيفُ  خُ سُ النُ ُ ُأخط  ُ مُ ُ؟!ُاإذا
ُ؟!ُعليوُ ُ،ُاالتنبيوُ ذل ُ ُإدراؾُ 

ػُ،ّيُ التحقيق ػُي ُ  ُىذُ ُم ُج  ُ ُىذاُاػبط ُ ُا ظريُ   ُُ،ُر ػ  ُ رُ  خ ػُ ُ  ُموض 
ػػ ُنػػ ايُُّربقيػػقُ  االػػذيُؼبوارقػػةُأرعػػ ُُ»تػػوف:ُاؼباُد.ُعبػػ ُالػػرضب ُالسػػّي ،ُاد.ُؿبم 

ِننػػ ُمػػ ُاؼبػػرضُر  ػػتب ،ُاا تحصػػ ُالػػزرعُاأحصػػ ،ُاا ػػتيق ُاإل سػػ فُاأيقػػ ،ُ
اا ػػػتب فُاألمػػػرُاأ(ف،ُاا ػػػتع لوُاأع لػػػو،ُاأىػػػ ُاؽبػػػالؿُاا ػػػته ،ُاأاثرُالشػػػ  ُ

االػػذيُؼبوارقػػةُأرعػػ ُِننػػ ُمػػ ُاؼبػػرضُ»:ُاعب يػػ ُ ُ ُالتحقيػػقُ ُ،ُاجػػ  ُ (ٗ)«اا ػػت  ره
                               

:ُ)العط ي ة(ُ(لط   .ُُ-(ٔ) ،ُاىوُتطبيٌ ُرظيٌ ،ُاالصواب  :ُ)العذ ي ة(ُ(لذاؿ  ُِذاُ ُاؼبطبوع 
ُ.ٗٓٛاػبص ئص:ُُ-(ٕ)
 .ٕٖٔ/ٖشرحُالتسهي ،ُطبعةُدارُالكتبُالعلمي ة:ُُ-(ٖ)
 .ٛ٘ٗ/ٖشرحُالتسهي ،ُطبعةُدارُى ر:ُُ-(ٗ)



(ٔٔٓ( 

عُاأحصػػػ ،ُاا ػػػتيق ُاإل سػػػ فُاأيقػػػ ،ُاا ػػػتب فُاألمػػػرُر  ػػػتب ،ُاا تحصػػػ ُالػػػزُر
ُ.(ٔ)«اأ(ف،ُاا تع لوُاأع لو،ُاأى ُاؽبالؿُاا ته ،ُاأاثرُالش  ُاا ت  ره

ُ ػػ ئرُ ُأفُ ُوُن اللػػةُ الُ(لفػػ  ُ ُ)ِننػػّ ُمػػ ُاؼبػػرضُاا ػػتبّ (ُ(لػػوااُ ُ:االصػػوابُ 
ػػػمُ ِ لُُُْةُ ق ػػػارػُ وُ مُ الُُْوُألفُ ،ُالُ(لفػػػ  ُ (لػػػوااُ ُتُْجػػػ  ُ ُّيُ  ُالنص ػػػُاألرعػػػ ؿُ  ُكػػػوفُ ت ُُةُ ُِ  ر ُش 
ُ.(لف  ُ ُكوفُ  ُتُ ،ُر  ُ ةُ عُ  اُ طُ مُ الُُْالؼُ ،ُخب ُ(لوااُ 

ُ:وادليمُ ُالقافُ ُبيُنُ*
أاُموارقػةُ»)ارتشػ ؼُالضػرب(:ُُد.ُرجبُع مػ فُلكتػ بُ ُ ُربقيقُ ُج  ُ ُ-ٙٙ

ُ.(ٕ)«ثالث ُأ ْحز  ْػت وُا ح ز  ْػت و،ُأاُإ غن ئوُعنوُأ ْرم  ُ 
ُ ُ   ػػػمُ ُحػػػّيُ ُم لػػػ ُ ُانػػػ ُ ُألفُ ُو،ُالُ)أ ْرم ػػػ  (ُ(ؼبػػػي ُ لقػػػ ؼُ )أ ْرق ػػػ  (ُ(ُ:الصػػػوابُ 

غن ئػوُعػ ُثالثػ ُُاالػذيُإلُ »:ُ(،ُرقػ ؿُ  ُ ق ػرُْ)أُ ُاؼبزيػ ُ ُرُ ُِ (ُذُ  ُ عُ رػُْ)أُ ُ ُصيخةُ ُلاغن  ُ 
ِنرقػػػ ُاأغػػػذُدبعػػػىُ ػػػ رُ ػػػرياُ ػػػريع ،ُاأذ ػػػبُدبعػػػىُأن،ُاأقسػػػ ُدبعػػػىُحلػػػف،ُ

ُ.(ٖ)«اأرلحُدبعىُر ز،ُاأحضرُدبعىُع ا
ػػتُ ااع ُوُ ِت ن ػػ ُُُ فُ ِػػنيبُحي ػػُُهُ نعػػ ُ ُ ُجػػ  ُ م ػػُنعػػضُ ُم لػػ ُ ُانػػ ُ ُعلػػرُأم لػػةُ ُ ُ م 

،ُوُ  فسُ ُ فُ )التذيي ُاالتكمي (ُأليبُحيُ ُ ُِت بُ مُ ُرٌُصُ تُ (،ُالذيُىوُـبُ االرتش ؼ)
ُُ.م ل ُ ُان ُ ُتسهي ُ ُراحُ  ُشُ اىوُمُ 

ػػػاعتُ ُِػػػذل ُ ُا ُريػػػػوُ ُاؽبوامػػػ (،ُاقػػػ ُجػػػ  ُ ُمهػػػ )ُوُ ِت ن ػػػػ ُُُالسػػػيوط ُ ُعليػػػوُ ُ ُ م 
ِنْرق ػػ ،ُاأْعت ػػق،ُأيُ ػػػ رُُُ(ااإلغنػػ  ُعنػػو)»:ُالعػػ ؿُ ػػ  ُمكػػػـرُعبػػ ُد.ُنتحقيػػقُ 

                               
ُ.ٖٗٔ/ٖشرحُالتسهي ،ُطبعةُدارُالكتبُالعلمي ة:ُُ-(ٔ)
،ُاا ظػػرُ :ُارتشػػ ؼُالضػػرب،ُربقيػػقُٖٚٔ/ُٔارتشػػ ؼُالضػػرب،ُربقيػػقُد.ُرجػػبُع مػػ ف:ُ-(ٕ)
ُ.ٖٛ/ٔمصطفرُالنم  س:ُُد.
 .ٓ٘ٗ/ٖتسهي ،ُطبعةُدارُى ر:ُشرحُالُ-(ٖ)



(ٔٔٔ( 

ُ.(ٔ)« رياُ  ريع  .ُاأذ بُدبعى:ُأن،ُاأقس ُدبعى:ُح ل ف
ػػُ ُ اُْػُ  ُيػػػلػػُوُ وُالكن ػػ(ُ(لقػػ ؼُ  ُ ق ػػرُْ)أُ ُالفعػػ ُ ُدُ ر ُاُ ُرفػػ ُىػػذاُالػػنصُّ  ،ُ ُخطػػ ُ م 

ىػػػوُالػػػذيُُوُ وُأل  ػػػ(ُ(لنػػػوفُ قُ ن ػػػعُْ)أُ ُ:االصػػػوابُ ُ،(ُ(لتػػػ  ُ قُ ت ػػػعُْ)أُ ُالفعػػػ ُ ُريػػػوُ ُدُ رُ رقػػػ ُاُ 
يع  (رُ اُ ُ رُ يػُْ ُ ُ رُ ) ُ ُ:دبعى

(الُْاق ُص و ن و ُ ُ).ُ(ٕ) م ست  ر ؾ 
(ٖ).ُ

ػػػػُأضبػػػػ ُمشػػػػسُالػػػػ ي ُللكتػػػػ بُ ُ ُربقيػػػػقُ ُاجػػػػ  ُ  ُُ(ااإلغنػػػػ  ُعنػػػػو)»:ُوُ  فس 
ِنْرق ػػػػػػ ،ُاأعنػػػػػػق،ُأيُ ػػػػػػ رُ ػػػػػػرياُ  ػػػػػػريع  .ُاأذ ػػػػػػبُدبعػػػػػػى:ُأن،ُاأقسػػػػػػ ُدبعػػػػػػى:ُ

ل ػػػػػػف ػػػػػػحُ مُ الُُْبُ ت ػػػػػػ(ُُِ ٔ)ُ.ُا ُاؽبػػػػػػ م)ُ (ٗ)«ح   ُاألصػػػػػػ ُ"أعتػػػػػػق"ُ(لتػػػػػػ  ،ُ»:ُقُ قّ 
ُُ.«ربريف

ربريف ػػػ ،ُُ،م لػػػ ُ ُالنػػػ ُ ُ،التسػػػهي ُ ُ ُشػػػرحُ ُمػػػ ُجػػػ  ُ ُكػػػوفُ :ُقػػػ ُيُ قيػػػ ُ ُرػػػ فُْ
ُ.(ُ(ؼبي ُ  ُ م ُرُْ)أُ ُ:االصوابُ 
ػػ:ُذُ لػػتُ قُ  ،ُااحػػ ةُ ُةُ بػػ رُ عُ  ُنُ مهُ س ػػرُ (ُارُ ذُ غ ػػ(ُا)أُ  ُ ق ػػرُْ)أُ ُ:ّيُ الفعل ػػُم لػػ ُ ُانػػ ُ ُرُ ِ 
الُ،ُن ػػػعلػػػرُىػػػذاُاؼبعػػػىُ(ُيػػػ ؿُ  ُ ق ػػػرُْ)أُ ُعػػػ ُ ،ُاالفُ «دبعػػػىُ ػػػ رُ ػػػرياُ ػػػريع »:ُرقػػػ ؿُ 
،ُعليػوُ ُ،ُن ُالذيُيػ ؿُ علرُىذاُاؼبعىُالُي ؿُ ُوُ (وُر  ُ  ُ م ُرُْ)أُ ُع ُ الفُ ُافُ ،ُدُ الؼُ خُ 

،ُر م ػال ُُار م ػ  ُالرجػ ُ »:ُريػ ُ دُ ُانػ ُ ُ)ر م ػ  (،ُقػ ؿُ ُدُ اجملػرُ ُىػوُالفعػ ُ ُمنوُ ُأاُعلرُقريبُ 
ُُ.(٘)«ه ْرا ل ةػبيوُ(لاىوُع ْ اُدافُالش ي ،ُش

ُافُ دُ ُ ُ عمُ سػتُ ي ُُاؼبزي ُ ُالفع ُ ُأفُ ُ-ُوُ ن ُُقوؿُ  ُيُ مُ ُن ُ عُ ُ-ُ ُاإلغن  ُ ُااؼبعراؼُ 

                               
(ٔ)-ُُ:  .ُٖٕ/ٙمه ُاؽبوام ،ُربقيقُد.ُعب ُالع ؿُ   ُمكـر
ُ.ٖٗ٘ٔ-ٖٖ٘ٔ/ٗا ظرُ :ُالصح ح:ُُ-(ٕ)
(ٖ)-ُُ:  .ُٜٓٗ/ٚا ظرُ :ُمه ُاؽبوام ،ُربقيقُد.ُعب ُالع ؿُ   ُمكـر
 .ٕٙٙ/ٖمه ُاؽبوام ،ُربقيقُأضب ُمشسُال ي :ُُ-(ٗ)
ُ.ٔٓٛ/ٕصبهرةُاللخة:ُُ-(٘)



(ٕٔٔ( 

ػػػمُ الُْ د ُرُ   
ُ بػ ػػػ،ُاقػػػ ُتػُ (ٔ) ػػػمُ الُُْأفُ ُّي  ُاؼبزيػػػ ُ ُافُ  ُىػػػذاُاؼبعػػػى،ُدُ ُ ٌُعمُ سػػػتُ (ُمُ  ُ م ػػػ)رُ ُد ُرُ   

ل ُُذل ُ ُ ُىذاُاؼبعىُأيض  ،ُر فُ ُ ٌُعمُ ستُ (ُمُ  ُ م ُرُْ)أُ ُاؼبزي ُ ُن ُأفُ مُْلُ  ُ ُإفُُْاُ،( ُ م ُرُْ)أُ 
ُُُ.الؼُ الُخُ ن ُُ،اإلغن  ُ ُ ُ(بُ مُ ُكوفُ يُ 

ػػ ُأُ ػالػػ ُِ ُ ُْج  ػػذُ ُأيُ ُاؼبطبوعػػةُ ُةُ العرني ػػُبُ ت ػػ ُ ػػمُ الُُْعػػ ُ لفُ ل ُُرُ ِْ (،ُرقػػ ُقػػ ُ )رُ ُد ُرُ   
ػُاالصػخريةُ ُالكبػريةُ ُاؼبع م تُ ُتُ لُ خُ  ػ ُذُ م  ػرُ م ػُتُْل ػ،ُاخُ إليػوُ ُةُ ،ُأاُاإلشػ رُ ه ُرُ ِْ ُهُ  ُِذ
ػػػُبػػػ رةُ ،ُمػػػ ُعػػػ اُعُ االصػػػرؼُ ُالنحػػػوُ ُبُ ت ػػػُِ  )مػػػ ُجػػػ  ُعلػػػرُرعلػػػتُُ ُِتػػػ بُ ُ ةُ ااح 

ُ.(ٕ)«ر ق   ُالر ج   ُا أ ْرق  ُ »:ُ،ُلل واليق ُّ(اأرعلت
ػػػ ػػػ ُتُ ػ،ُأـُلػػػالعبػػػ رةُ ُهُ ىػػػذُ ُح تُْص ػػػأ ُُوا ٌُا   ُةُ الكبػػػريُ ُاؼبصػػػ درُ ُوُ ل ػػػخُ ُوُرػػػ فُ حُ ص 

ػمُ الُُْعػ ُ الفُ ُِػػرُ مػ ُذُ ُةُ شػهورُ اؼب ػػُد ُرُ    ُاؼبزيػػ ُ ُعػ ُ الفُ ُإبغنػ  ُ ُقػػوؿُ أفُيُ ُم لػ ُ ُالنػ ُ ُغُ وُ   
ُ(.ق ُ )رُ ُد ُرُ  ُ مُ الُُْ(ُع ُالفع ُ  ُ ق ُرُْ)أُ 
ُ:والنونُ ُالقافُ ُبيُنُ*

ػػ ُنػػ ايُّد.ُعبػػ ُالػػرضب ُالسػػيُّ ُ ُربقيػػقُ ُجػػ  ُ ُ-ٚٙ ُاؼباتػػوفُلكتػػ بُ ُ ،ُاد.ُؿبم 
ػػػوفُرُ »ُ(:)شػػػرحُالتسػػػهي  ع يػػػ ُلألصػػػواتُِ لصػػػهي ُاالنهيػػػقُااؽبػػػ يرُاالصػػػفريُِا

ُ.(ٖ)«ااؽبزيزُاالنعيبُاالنسيب
ػػػػ)القُ ُ:الصػػػػوابُ ُ ػػػػ)القُ ُوُألفُ يب(ُ(لنػػػػوفُ سػػػػ،ُالُ)النيب(ُ(لقػػػػ ؼُ س  (،ُُيبُ س 

:ُُا،ُ(ٗ)«مػػػػػػػ شُ اُالقُ اُؽُ رُ الػػػػػػػوُ ُربػػػػػػػتُ ُم  ُ ػالػػػػػػػُصػػػػػػػوتُ »:ُِمػػػػػػػ ُ ُالعػػػػػػػّيُ   ُاعبػػػػػػػي  

                               
ُ.ٖٔٔ-ٗٓٔ،ُأ٘-ٔٗا ظرُ :ُإحي  ُالصرؼ:ُُ-(ٔ)
 .ٖٗ:ُ(،ُاعبواليق ُّدبعىُااح ُاأرعلتُ ُج  ُعلرُرعلتُ ُم ِت بُ)ُ-(ٕ)
ُ.ٓٚٗ/ٖشرحُالتسهي ،ُطبعةُدارُى ر:ُُ-(ٖ)
،ُاسبهيػػػػػػ ُٜٜٖ/ٔ،ُاديػػػػػػوافُاألدب:ُٜٖٖ/ٔ،ُاا ظػػػػػػرُ :ُصبهػػػػػػرةُاللخػػػػػػة:ُٗٛ/٘العػػػػػػّي:ُُ-(ٗ)

ُ.ٜٖٛٚ/ٛالقواع :ُ



(ٖٔٔ( 

ي ب» الق س 
(ٔ)

ُِّ ُشْ  ُ ،ُيادُ الوُ ُم  ُ ُ(ٕ)تُ :ُصوُ  ُ.(ٖ)«اص وت 
ػػ ُ)النُ أم ػػُ ُ»:ُ ُاللسػػ فُ ُ،ُجػػ  ُ ()األصػػواتُ ُمػػ ُ(بُ ُ(،ُرلػػيسُ يبُ س  ا  س ػػب 

ُنػ ػبة:ُش ػب ب  ػيب  ،ُام ْنس  ا  س  ػب ُ  ُ  س  ػب  ،ُايػ ْنس  .ُُالشػْعرُات خػز ؿػه  ُ (لنس   ،ُيػ ْنس ػب 
ُمػػ ُىػػذ ػػْعرُأ ْ س ػػب  ػػن   ُقػػ ُقػػ لاُاىػػذاُالشّ  ػػيب  ،ُِا ُ  س  ػػٌب،ُأ يُأ ر ؽ  وا:ُ  سػػيٌبُف  

ُالنس  ُ علرُاؼبب لخة،ُرب  ُىذاُمنو.ُاق ؿُمشر ْعرُ   ُالشّ  ُر قيق  يب  ُ.(ٗ)«:ُالن س 

ُللكتػ بُ ُ،اعب يػ ُ ُ ُالتحقيػقُ ُ،وُ  فس ػُىذاُاػبطػنُ ُد ُرُ أفُيُ ُالع يبُ ُاالخريبُ 
ػػػ ػػػوفُر ع يػػػ ُلألصػػػواتُِ لصػػػهي ُاالنهيػػػث»:ُوُ  فس  ااؽبػػػ يرُاالصػػػفريُااؽبزيػػػزُُ(٘)ِا

ُ.(ٙ)«النسيباالنعيبُُا
االُيػػزادُ»)ارتشػػ ؼُالضػػرب(:ُُد.ُرجػػبُع مػػ فُلكتػػ بُ ُ ُربقيػػقُ ُجػػ  ُ ُ-ٛٙ

ُِػ فُؼبعػىُكبػو:ُحػرؼُاؼبضػ رعةُاىػوُأقػومُالزاائػ ،ُأاُ ح ْرٌؼُمػ ُالعشػرةُإالُإف
ػػػػػػػػػػيب ػػػػػػػػػػوز،ُا   ص   ُض،ُتُ»(:ُٕ)ُ ُاؽبػػػػػػػػػػ م)ُ ُاُ.(ٚ)«للمػػػػػػػػػػ ُِ ك تػػػػػػػػػػ ب،ُا ع   

ُ.«(قضيب)
ػػػػ)قُ ُ:الصػػػػوابُ ُ ُِمػػػػ ُ ُض  ػػػػ)ض،ُت(،ُالُ) ُ ُ سػػػػا :يب(، .ُاقػػػػ ُيب(ص 

ُد.ُمصطفرُالنم  س ُ ُربقيق  وُ ج   ُالصواب  ُ فس  ُ.ُ(ٛ)،ُللنصّ 

                               
ُالب   .ِذاُ ُاؼبطُُ-(ٔ) ُنض ّ  ُالي   ،ُاالصواب  ،ُنض ّ   بوع 
ُالص د .ُُ-(ٕ) ُنفتح  ُالواا ،ُاالصواب  ،ُنفتح   ِذاُ ُاؼبطبوع 
ُ.ٜٜ/ٖاعبي :ُُ-(ٖ)
ُ.ٙ٘ٚ/ٔلس فُالعرب:ُُ-(ٗ)
 (.ٚا ظرُ :ُاؼب  ؿُ)ُ-(٘)
 .ٕٖٗ/ٖشرحُالتسهي ،ُطبعةُدارُالكتبُالعلمي ة:ُُ-(ٙ)
 .ُُٖٜٔ/ُٔ ف:ارتش ؼُالضرب،ُربقيقُد.ُرجبُع مُ-(ٚ)
 .ٜٗ/ٔمصطفرُالنم  س:ُُا ظرُ :ُارتش ؼُالضرب،ُربقيقُد.ُ-(ٛ)



(ٔٔٗ( 

ػػػُانػػػ ُ ُقػػػ ؿُ ُا ُ ػػػوزُ  ُ"عُ ُ،ُيعػػػ ُالػػػوااُ نػػػوُمػػػ ُيكػػػوفُللمػػػ ُّو:ُامُ اقول ػػػ»:ُ ّ ُج 
ػػيب"،ُااأللػػفُ اُ ُ ُ"ج ر يػػبُ ُعمػػود"،ُااليػػ  ُ اُ  ُِ ُق ض  ػػتػػ بُاُ  ُ" هبػػذهُُْدُرُ ج"ُ ُيػ ػػراُ   

ُ.(ٔ)«هب ُُامت ادُالصوتُاالتك ريُ بهه ُإالام ُأشُْ
ػيب.ُاإ ّ ػ ُزيػ تُ»:ُصفورُ عُ ُان ُ ُاق ؿُ ُ ِ ت بُاع   ػوزُاق ض  أاُللم ّ :ُكبو:ُ

ُاللسػػ فُ(لػػ ُمعهػػ ُػح ِر تُالػػػىػػذهُاغبػػراؼ،ُليػػزاؿُمعهػػ ُقػ ل ػػق  م تمعة،ُأاُليػػزاؿ 
ُ.(ٕ)«اجتم عُاألم  ؿُ ُكبو:ُش   ي 

ُِكت بُُا»:ُالسيوط ُ ُاق ؿُ ُ ُ.(ٖ)«ع وز،ُاقضيبالران ُللم :
ُِػػػػ ظ ُحبػػػػرُاؼبرجػػػػ فُلكتػػػػ بُ ُ ُربقيػػػػقُ ُجػػػػ  ُ ُ-ٜٙ اقػػػػ لواُ ُ:ُ»)التكملػػػػة(ُد.

ُ: ُم ػػْ ُقػػ ؿ  ُيقػػوؿ  ػػذل   ُِمػػ ُقػػ لواُغ ػػراٌبُاغ ػػر(ٌف.ُِا ػػرْياٌف ُالع ػػّْي ُح ػػواٌرُاح  الػػػم ْعت  ّ 
ُنعض ه ْ ُز ق  ٌؽُاأز ق ةٌُ ُِم ُق ؿ  ُنعض هْ :ُح وراٌف، واٌر،ُاق ؿ  ُ.(ٗ)«ح 

س،ُجُر:ُ"زقػػػػ ف"ُربريػػػػفُألفُالزقػػػػ فُصبػػػػ ُالك ػػػػرةُ(:ُ»٘)ُم)ُ ا ُاؽبػػػػ 
للػػػزؽُاىػػػوُالسػػػق  .ُاإ ػمػػػػ ُاؼبقصػػػودُالزقػػػ ؽ:ُالسػػػكةُااعبمػػػ ُالزقػػػ ؽُاألزقػػػةُم ػػػ ُ

االلسػػػػ فُُٜٔٗٔ/ٗحػػػػوارُاحػػػػورافُاأحػػػػورة.ُا ظػػػػرُمػػػػ دةُ)زقػػػػق(ُمػػػػ ُالصػػػػح حُ
ُ«.ٛ/صٕٔجػػ

:ُ(الصػػ ريةاؼبن ىػػ ُ)ُ ُشػػ ىّيُلكتػػ بُ د.ُعبػػ ُالػػرضب ُؿبم ػػُ ُربقيػػقُ ُجػػ  ُ ُا
ُ.(٘)« ُصب ُزق ؽ،ُاىوُالسكةُ(ز ق  ؽُ )كبوُُ"نض ُالف  "ال  لثُر عالفُُ(ا)»

                               
ُ.ٗٔ/ٔاؼبنصف:ُُ-(ٔ)
ُ.ٜٖٔاؼبمت ُالكبري:ُُ-(ٕ)
(ٖ)-ُُ: ،ُاا ظرُ :ُمه ُاؽبوام ،ُربقيقُأضب ُٕٗٗ/ٙمه ُاؽبوام ،ُربقيقُد.ُعب ُالع ؿُ   ُمكـر

ُ.ٚٔٗ/ٖأضب ُمشسُال ي :ُ
ُ.ٚٗٗالتكملة:ُُ-(ٗ)
 .ٕ٘/ٕلص رية:ُاؼبن ى ُاُ-(٘)



(ٔٔ٘( 

ُاأللػػفُ ُ(ُننػػوفُ ز ق ػػ ف)ُ:الصػػوابُ ُ ُاأللػػفُ ُ،ُالُ)ز ق ػػ ؽ(ُنقػػ ؼُ نعػػ   ُُوُألفُ نعػػ  
ف)ُ)ز ق ػػػػػ ف(ُعلػػػػػرُازفُ ُِلمػػػػػةُ  ُعلػػػػػرُازفُ ُ)ز ق ػػػػػ ؽ(،ُرهػػػػػ ُ ُِلمػػػػػةُ ُ(،ُخبػػػػػالؼُ رػ ْعػػػػػال 
ُ؟! ُالوزفُ ُالنوفُ ُرُ ظهُ ت ُُ،ُركيفُ  ُالنوفُ مُ ُ ُخ ليةٌُ ُ قطع  وُألُ،)رػ ع  ؿ(
ُالقػػػػ ؼُ ُ( ؽُ ق ػػػػا)الزُ ُ ػػػػاأل اىلُنتافيػػػػف  ػػػػ،ُ ُ ةُ كُ ،ُاىػػػػوُالسّ  علػػػػرُ)أ ز ق ػػػػة(،ُُ ُ م 

ُا)ز ق  ف(.
ػػػكقػػػ ؽُ االزُ » ػػػي ه:ُُانػػػ ُ ُقػػػ ؿُ ُ ،ُمػػػ :ُأ ز ق ػػػةٌُ،ُااعبة:ُالطريػػػقُالضػػػيقُدافُالسّ 

ُ.ُ(ٔ)« يبويو ُ ف،ُاألخريةُعقُّازُ 
ُِلمػة ُ«ُاألخػريةُعػ ُ ػيبويو»امعىُقول ػو :ُُ أف ُ ػيبويو ُ ػ ق ػ  ُ ُِت ن ػو ُؾبػ   

ُ ػػيبويو :ُ ُالصػػفةُعلػػرُشػػ  ُقػػ ُُ»)ز ق ػػ ف(ُصبع ػػ ُلكلمػػة ُ)ز قػػ ؽ(.ُقػػ ؿ  ُِس ػػرت  اإذا
ُِس رِت ُإذاُص رتُاظبػ  ُعلرُذل ،ُاذلػ ُش ػ  ٌعُ رُعليوُ ظري ى ُم ُاألظب   ِ سّ 

ُ ُ.(ٕ)«از ق  فُ اش ْ ع ٌف،ُم   ُز ق ؽ 
ُالفػ  ُلختػ فُرقػطُ»:ُاأل ػتا(ذيُ ُالرض ُ ُاق ؿُ  اجػ  ُعلػرُرػ ْعػال فُمضػمـو
ُ.(ٗ)«ق ؽارُازُ وُ ،ُ ُحُ (ٖ)ف ُ از قامه ُح ورافُ
ىػػذاُُ ػػ ُ مُ ُ(الصػػح ح)ُؼبع ػػ ُ ُر أضبػػ ُعبػػ ُالخفػػورُعط ػػُ ُربقيػػقُ ُ ُ ق ػػاقػػ ُاُ 

ػػك ة،ُيػػذُِ االز ق ػ»:ُ ُربقيقػػوُ ُ،ُر ػػ  ُ التحريػفُ  :ُالس  ُ ؽُ ق ػػااعبمػػ ُالزُ ُ...رُايؤ ػث ؽ 
«ة ُر ُوُ حُْاأُ ُافُ ورُ احُ ُارُ وُ ،ُم  ُحُ ةُ ق ُزُ ااألُ 

(٘).ُ
م ػػ ُح ػػو ار ُ»:ُوُ قول ػػُوُن اللػػةُ (لنػػوفُ ُ«ااعبمػػ ُز ق ػػ ف»:ُالصػػوابُ ُأفُ ُاااضػػحٌُُ

                               
 .ٓٚ/ٙاحملك ،ُالطبعةُاعب ي ة:ُُ-(ٔ)
ُ.ٗٓٗ/ٖالكت ب،ُربقيقُعب ُالسالـُى راف:ُُ-(ٕ)
(ٖ)-ُُ. ُنتش ي  ُالق ؼ  ،ُاىوُتطبيٌ ،ُاالصواب  ،ُنتش ي  ُاأللف   ِذاُ ُاؼبطبوع 
ُ.ٜٕٔ/ُٕشرحُش ريةُان ُاغب جب:ُ-(ٗ)
ُ.ٜٔٗٔ/ٗالصح ح:ُُ-(٘)



(ٔٔٙ( 

ُاأ ْحو ر ةُ  ،ُعػ ؿ()رُ ُ ُعلػرُازفُ المهُ )ح و ار(،ُاُِ ُدُ اؼبفرُ ُ  ُ )ز ق  ؽ(ُمُ ُدُ وُر ؼبفرُ «اح ور اف 
ُِ )أ ْحػػوُ ُاعبمػػ ُ ُ)أ ز ق ػػة(ُم ػػ ُ ُااعبمػػ ُ  ػػر ة(،ُ )ز ق ػػ ف(ُُ)أ ْرع ل ػػة(،ُااعبمػػ ُ ُ ُعلػػرُازفُ المه 
ُِ ُاعبم ُ ُ  ُ مُ ُ(لنوفُ   ف(.ُ)رػ ْعال ُُ ُعلرُازفُ المهُ )ح ور اف(،ُ

ُ:والياءُ ُاذلاءُ ُبيُنُ*
ر ن م ػػػػ ُ»)ارتشػػػػ ؼُالضػػػػرب(:ُُد.ُرجػػػػبُع مػػػػ فُلكتػػػػ بُ ُ ُربقيػػػػقُ ُجػػػػ  ُ ُ-ٓٚ

ُ، ْيػػػػت  (،ُا ُ ػػػػح ح  ُ)اى يػ ْيػػػػت  منػػػػوُإالُىػػػػذهُال الثػػػػةُق لػػػػوُاألخفػػػػ)ُُئاع ع ْيػػػػت 
مػػػ ُنػػػّيُاؼبعكػػػورّيُ»(:ُٚ)ُ ُاؽبػػػ م)ُ ُاُ.(ٔ)«رػػػ أللفُأصػػػله ُاليػػػ  ُا قلبػػػتُعنهػػػ 

ُاى ييػػػت(ُصػػػػوتُ ُاع ع ْيػػػت  ْيػػػػت   ػػػ قطُمػػػ ُضُنسػػػػببُا تقػػػ ؿُالنظػػػر،ُا)ح ح 
ُ.«ٕٗٚ-ٔٗٚ/ٕالخن .ُا ظر:ُم دةُ)حح(ُ ُاللس فُ

ُنعػػػ ُ ُي ُ ت(ُنيػػػ  ُ ْيػػػ يػُ ،ُالُ)ىُ االيػػػ  ُ ُاأللػػػفُ ُنػػػّيُ ُ(ُهبػػػ  ُ تُ ْيػػػ ىُ ىُ )ُ:الصػػػوابُ 
ُ.األلفُ 

وُأل  ُتقوؿ:ُاؽب ى ةُتُ يُْ،ُاى ىُ تُ يُْ،ُاح حُ تُ يُْام لو:ُع عُ »:ُ يبويوُ ُق ؿُ 
ُِ لزلزلةُاالزُ ااغب ح ةُااغبيُْ ُ.(ٕ)«زاؿلُْح  ،
ػػُانػػ ُ ُاقػػ ؿُ  ُِ ػػرُاشػػتق ؽُاألرعػػ ؿُمػػ ُاألصػػواتُاعب ريػػةُؾبػػرمُ»:ُ ّ ُج  اقػػ 

ُ،ا ن ػنتُ،احنحنتُ،اجنجنتُ،اع عيتُ،اح حيتُ،كبوُى ىيتُوغبراؼا
ُ.(ٖ)«اشنشنت
ُ،ُإذُْتُ عُْ ُ ْعػمُدُ رُ ؾب ْػُتُ يُْ ىُ اىُ ُتُ يُْ عُ اعُ ُتُ يُْ حُ حُ ُيُ رُ جُْرنُ »:ُاعبوىريُ ُق ؿُ ُا

                               
،ُاا ظػػرُ :ُارتشػػ ؼُالضػػرب،ُربقيػػقُٚٛٔ/ُٔ مػػ ف:ارتشػػ ؼُالضػػرب،ُربقيػػقُد.ُرجػػبُعُ-(ٔ)
ُ.ٜٔ/ٔمصطفرُالنم  س:ُُد.
ُ.ٖٗٔ/ٗالكت ب،ُربقيقُعب ُالسالـُى راف:ُُ-(ٕ)
ُ.ٖٖٖاػبص ئص:ُُ-(ٖ)



(ٔٔٚ( 

ػ(إلُ ُتُ يُْ ىُ ىُ تقوؿ:ُ» :ُأيضُ ُ،ُاق ؿُ (ٔ)«للتصويتُ ُ ُِ  ُِمػ ُقلنػ هُنػ ،ُإذاُدعوِت  ، 
«تُ يُْ حُ  ُحُ 

(ٕ).ُ
ُهبػ» ي ه:ُُان ُ ُؿُ اق  ،ُاى ى ْيػت  ُ(إلنػ   يػْه ْيػت  ػعُ  :ُدُ اى  ػرُْ ُازجُ وِت  ُقلػتُ  ُرِت 

ُِن ػُألفة،ُفُ اػبُ ُلبُ ُطُ إالُةُ ف ُلخريُع لُ ألُ ُ  ُ لبتُالي :ُى  ُى  ،ُقُ ؽب  ُػ ُلػاؽب  ُػبف ئه 
ُ.(ٖ)«الف ُْ لتقرُمُ نينهم ،ُرُزُْ ُ رب ُْ

ُ
ُ

                               
ُ.ٜٕٗ٘/ٙالصح ح:ُُ-(ٔ)
ُ.ٕٓٙ٘-ٜٕ٘٘/ٙالصح ح:ُُ-(ٕ)
ُ.ٕ٘ٗ/ٗاحملك ،ُالطبعةُاعب ي ة:ُُ-(ٖ)



(ٔٔٛ( 

ُ:ُُوالتأخريُ ُالتقديُ ُ-الثالثةُ ُصورةُ ال
،ُريُ طُ ق ُاُ ُ ُالنصّ  ُِ تب  ـ ُمػ ُحُ ئ  ُمػ ُحُ ؤُ ق ػو ُالتػنخري ،ُايػ ػق ّ  ر  ق ػو ُالتقػ ًن .ُخّ 
ُـ ق ػػػمُ كػػػوف ُالُْاقػػػ ُيُ    : ُِلمػػػة ،ُأاُعُ ُ،ُأا ُاْلم ػػػؤ خ ر    ة ُلػػػة ،ُأاُع ػػػبػػػ رة ،ُأاُصبُ حرر ػػػ ،ُأا
،ُأاُصفحة ،ُأاُأُ صب ُ  .ِ ػُ    ُُر 

ُأْفُاُ ُ ُم ال  ُ ُِت نػطُ م  ُذل   ُالنصّ  ُِ تب  ُِلمػة ُ)م ْلح ػوب(،ُريُ ئ  ُكت ػة  ب 
ُمُ  ،ُااغبػػػ   ُحُ نػػػ ال  ُاغبػػػ   ُعلػػػرُالػػػالـ  ُِلمػػػة ُ)م ػْحػل ػػػػوب(ُنتقػػػ ًن  ق هػػػ ُالتػػػنخري ،ُنهػػػ 
ُاؼبراد ُ)م ْلح وب(ُمُ االالـ ُحُ  ،ُق ه ُالتق ًن وُألف   ُ)غبب(،ُاىوُالرج  ُق ل ي  ُالل ْح  

،ُأي:ُق ط  ُ  ِن   و ُق ُغب  ب 
(ٔ)ُ.ُ

ُ:والتأخريُ ُلتقديُ اُنُأمثلةُ مُ ُو
ػػ ُنػػ ايُُّ ُربقيػػقُ ُجػػ  ُ ُ-ٔٚ ُاؼباتػػوفُلكتػػ بُ ُد.ُعبػػ ُالػػرضب ُالسػػّي ،ُاد.ُؿبم 

ص:ُامنهػػػػػػػ ُر ع ػػػػػػػ  ُالقتسػػػػػػػ ـُالف عليػػػػػػػةُااؼبفعوليػػػػػػػةُلفظػػػػػػػ ،ُ»(:ُ)شػػػػػػػرحُالتسػػػػػػػهي 
ااالشتاؾُريهم ُمعى،...ُش:ُر ع ُال قس ـُالف عليةُااؼبفعوليةُلفظ ُااالشتاؾُ

ُُ.(ٕ)«ريهم ُمعى
)ال قسػػػػػػػػ ـ(،ُُعبػػػػػػػػ رةُ ُ ُالشػػػػػػػػرحُ ُ ُ ػ)القتسػػػػػػػػ ـ(،ُث ػػػػػػػػُعبػػػػػػػػ رةُ ُ ُالػػػػػػػػنصُّ ُدُ ر ُاُ ُ

ُد ُرُ أفُي ػػػُالخريػػػبُ ُوُالكػػػ ُ تطبيع ػػػ ُكػػػوفُ .ُاقػػػ ُيُ ّيُ )القتسػػػ ـ(ُ ُاؼبوضػػػعُ ُ:االصػػػوابُ 
ػػػُللكتػػػ بُ ُاعب يػػػ ُ ُ ُالتحقيػػػقُ ُوُ  فس ػػػُاػبطػػػنُ  ص:ُامنهػػػ ُر ع ػػػ  ُالقتسػػػ ـُ»:ُوُ  فس 

ؾُريهم ُمعػى،...ُش:ُر عػ ُال قسػ ـُالف عليػةُالف عليةُااؼبفعوليةُلفظ  ،ُااالشتا
ُ.(ٖ)«ااؼبفعوليةُلفظ  ُااالشتاؾُريهم ُمعى

                               
ُ.ٖٚٚ-ٖٙٚ/ٔلس فُالعرب:ُُ-(ٔ)
ُ.ٖ٘ٗ/ُٖ:ي ،ُطبعةُدارُى رشرحُالتسهُ-(ٕ)
ُ.ٜٖٓ/ٖشرحُالتسهي ،ُطبعةُدارُالكتبُالعلمي ة:ُُ-(ٖ)



(ٜٔٔ( 

ُـ )اال قُ ُ(وُألفُ سػػ ُـ معػػىُ)اال قُ ُافُ دُ ُ،(ُىػػوُاؼبقصػػودُ سػػ ُـ امعػػىُ)االقتُ ُ (ُسػػ 
علػػػػرُُ(ُالػػػػ اؿُّ سػػػػ ُـ )االقتُ ُ،ُخبػػػػالؼُ مقصػػػػودةُ ُغػػػػريُ ُ،ُاىػػػػ ُ (عػػػػةُ اؼبط اُ )علػػػػرُُداؿٌُّ

ُ. ُىذاُاؼبق ُـ ُ(ُاؼبقصودُ ِةُ  ر ُشُ مُ م ُمعىُ)الُُْيبٌُاؾ(،ُاىوُقُر)االشتُ 
ػ،ُرنُ  ُاللفػظُ ا(ُاعمػرٌُُ)زيػ ٌُُ ُ س ػمػر ا(ُاقتُ عُ ُزيػ ٌُُ ُ ػ ت ػشُ :ُ) ال ُن ُمُ رف ُقولُ ُ ُذُ خ 
(ُةُ الف علي ػػػػػعالمػػػػػة ُُزيػػػػػ ٌُ ػػػػػ،ُاأُ )عالمػػػػػة ُالررػػػػػ   )عالمػػػػػة ُُةُ اؼبفعولي ػػػػػعالمػػػػػة ُاُعمػػػػػرٌُُذُ خ 

) ػػػُن ػػػوُ ُامفعػػػوؿٌُُ ٌُمػػػ ُر ع ػػػنهُ مُ ُ ٌّعػػػى،ُرك ػػػِ ُ ُاؼبر ُمػػػ ُاشػػػتػُ هُ نػُ ،ُلكُ النصػػػب  ُ ُجهػػػةُ م 
ُ.رُ ػاآلخُ ُوُ ن ُُ ُ عُ م ُرػُ ُ  ُ مُ ُوُ نص حبُ ُ ُ عُ اؼبعى،ُق ُرػُ 

كبػػػػو:ُُ»)ارتشػػػػ ؼُالضػػػػرب(:ُُد.ُرجػػػػبُع مػػػػ فُلكتػػػػ بُ ُ ُربقيػػػػقُ ُجػػػػ  ُ ُ-ٕٚ
ػػػو ،ُا أ ْاض ن   ػػػػ ُرُو ُرػ ع ل ْمت ػػػوُأ ْعل م  تػ ب ػػػو،ُا عػػػ ل م    ِْ ت ػػػو ُأ  تػ بػْ ضػػػنتوُأ ْاض ػػػؤ ه...ُِ تػ ب ن ػػػػ ُر ك 
ػػر ه ،ُا أ اُْ ْرت ػػوُأ ْرا  ػػع ْرت و ُأ ْشػػع ر ه ،ُار خ ر   ػػػ ُرػ ف ا  ُ(رػ و ض ػػْنت و)ن   ػػػ ُضُ ا   ػػػم  ُش ع ر   ػػػ ُر ش 

،ُاراايػػةُأيبُزيػػ ُأ ْشػػع ر ه ُا أ ْرا ػػر هُنضػػ ُالعػػّيُ(نفػػتحُالعػػّيُااػبػػ  ُاالضػػ د)أ ْاض ػػؤ هُ
ُ.(ٔ)«ااػب  
ُ:مػػػػػػ ريهُ ُ،ُاالصػػػػػػوابُ  ُىػػػػػػذاُالػػػػػػنصُّ ُتّيُ ػ (ُمػػػػػػرُ )ا أ ْاض ن   ػػػػػػُ:عبػػػػػػ رةُ ُتُْدُ ر ُاُ ُ

علػػرُُكػػوفُ (،ُاىػػوُيُ ةُ بُ  لُ خُ مُ ػعلػػرُمعػػىُ)الػػُ ُىػػذاُاؼبقػػ ُـ ُالكػػالُـ ُ(وُألفُ  ػػػػ  ُنُ اضُ ا ُاُ )
ػ(،ُالُ)أ رْػع  ُ )ر  ع  ُ ُنن  ُ  ورُ األُ ُااضػح  ُ ُاألرعػ ؿُ ُهُ  ُ (،ُاىذاُمػ ُقب    ُُةُ خػرمُاؼبػِذ

ػػػػالػػػػنصُّ  ِ  تػ ب ن ػػػػػ (ُم  ِ  ت ػػػػ:ُ) ػػػػ ُ) ن ػػػػػ (ُم  (،ُا)ع  ل م  ػػػػب   ُ ُ)ع  ل ػػػػػ  (،ُا)ش  ع ر   ػػػػػ (ُم 
(،ُا)ر  خ ر   ػػ (ُمُ  ل ه ُعلرُازفُ )ش  ع ر  (،ُِا ُ)ر  ع   (.ُ ُ)ر  خ ر 

ػُان ُ ُق ؿُ  ا ػ ع ينُُ،رػ فُقلػت:ُرقػ ُقػ لوا:ُق ضػ ينُرقضػيتوُأقضػيو»:ُ ّ ُج 
ػػ ُ)يفع لػػو(ُىُ؟رسػػعيتوُأ ػػعيو علػػرُيفع ػػ ُُـب رػػةُأفُأييتُ،ىنػػ ُنػػ ُّ قيػػ :ُ ُيكػػ ُم 

                               
ارتشػػ ؼُالضػػرب،ُربقيػػقُا ظػػرُ :ُ،ُُاٚ٘ٔ/ُٔارتشػػ ؼُالضػػرب،ُربقيػػقُد.ُرجػػبُع مػػ ف:ُ-(ٔ)
ُ.ٛٚ/ٔمصطفرُالنم  س:ُُد.



(ٕٔٓ( 

مػػ ُ ُيكػػ ُمػػ ُُ.اىػػذاُمررػػوضُ ُىػػذاُالنحػػوُمػػ ُالكػػالـُ،رينقلػػبُاليػػ  ُااااُ  ِا
م  ُرػػػ ؤهُاااُ(لضػػػ ُنػػػ ُجػػػ  ُػمضػػػ رعُرػ ع ػػػ ُمنػػػوُمػػػُىنػػػ ُ ُ ػػػئُأيضػػػ ُ  ّ ُىنػػػُىػػػذا

ُروع تػػػػوُأع ػػػػ هُاااجلػػػػ ُعلػػػػرُالر ػػػػ ُاعػػػػ دةُالعػػػػرب.ُرقػػػػ لوا:ُااعػػػػ ينُ،(لكسػػػػر
ل ػػػو ُِوضػػػعتوُأ ضػػػُؤُ،اااضػػػنينُروضػػػنتوُ،روجلتػػػوُأج  ُ-مػػػ ُىػػػذاُالبػػػ بُُ-ه.ُرهػػػذا

ُ.ُ(ٔ)«أضعوُ 
ْرت ػػػػو ُ(لو ض ػػػػأ ض ػػػػؤ ه ،ُإذاُرُ ُوُ ت ُنُْض ػػػػوُ رػُ ُوُ ت ُنُْاض ػػػػاتقػػػػوؿُاُ »:ُاعبػػػػوىريُ ُقػػػػ ؿُ ُا ُةُ   ُ  خ 

ُُ.(ٕ)«توْبُلُ خُ رػُ 
ػػػػُرُ وُاخػػػػ ا ر   ُُرن ْمت ػػػػافا م ػػػػ  ُ» ػػػػي ه:ُُانػػػػ ُ ُقػػػػ ؿُ ُا ْفتػػػػوُاخ ش  ُا  ػػػػْيتوُُرُ  ين  ا ش 
ُاااضُ  ُ.(ٖ)«...ُروظب ْتوُأ طب  وُاأ ظب  وُرو طب ْتوُاااظب    ُاااطب    ُُتوُأ ض ؤ هوض نُْػُ ُرنين 

ُِػػػػػػ فُؼبخ لبػػػػػػةُرمػػػػػػذىبُالبصػػػػػػريّيُأفُالصػػػػػػحيح:ُإُ »:ُالسػػػػػػيوط ُ ُاقػػػػػػ ؿُ ُ ف
ُِػػ تب ُركت و،ُبتػػوُأِت بػػو،ُاعػػ ؼب ُرعلمتػػوُأعل مػػمضػػ رعوُنضػػ ُالعػػّيُمطلقػػ ُكبػػو:

ُِح لوُإذاُ  ُحلق ُالعّيُرتحُعّيُمضُزُالكس ئ ُّاجوُُّاااضنينُأاضؤ ه. ُ رعو
ػػػره،ُاااضػػػنينُ يكػػػ ُؼبخ لبػػػة،ُاظبػػػ ُشػػػ عرينُرشػػػعرتوُأْشػػػع ره،ُارػػػ خرينُرفارتػػػوُأرا 

ُ.(ٗ)«اراايةُأيبُزي ُنضمه ُ(نفتحُالعّيُااػب  ُاالض د)روضنتوُأاض ؤهُ
ُ
ُ
ُ

                               
ُ.ٙ٘ٗاػبص ئص:ُُ-(ٔ)
 .ٔٛ/ٔالصح ح:ُُ-(ٕ)
ُ.ٛٚٔ/ٗٔص:ُاؼباصُ ُ-(ٖ)
ُ.ٖٛ/ٕاؼبزىر:ُُ-(ٗ)



(ٕٔٔ( 

ُ:والنقصُ ُالزّيدةُ ُ-الرابعةُ ُالصورةُ 
،ُريزي  ُحرر  ،ُأاُأُ طُ ق ُاُ  ُالنصّ  ُِ تب  ُِنْفُيُ ِ ػُ ئ  ، ُِلمة ُ)اغب ػ ذ ر(ُكتُ ر  ب 

ُمػػػػػ ُِلمػػػػػة ُ)اغب ػػػػػذ ر(،ُاقػػػػػ ُي ػػػػػ ُحرر ػػػػػ ،ُأاُأُ نقُ نػػػػػ ال  ُِػػػػػنْفُيُ ِ ػ ػػػػػص  ، ُِلمػػػػػة ُكت ػػػػػر  ب 
ُم ُِلمة ُ)الػم ف  ت يح(. ُ)الػم ف  ت ح(ُن ال 

ُِلمػػة ،ُأاُأُ اقػػ ُيُ  ُعلػػرُالػػنصّ  ،ُأاُي ػػِ ػ ػػزيػػ  ُالك تػػب  ُمُ نقُ ر  ُِلمػػة ،ُأاُص  نػػو 
،ُايُ ِ ػُ أُ  ُاؼباطوط ُ ليمُ ر  .كوف ُالنص  ُالنقص  ُالزةدة ،ُاذل   ُ ُم  ُتل  

ُ:الزّيدةُ ُنُأمثلةُ مُ ُو
ُ)األ صػػػػوؿُ ُالنحػػػػو(لُالفتلػػػػ ُّ ُسػػػػّيُ د.ُعبػػػػ ُاغبُ ُجػػػػ   ُ ُربقيػػػػقُ ُ-ٖٚ :ُكتػػػػ ب 
ُِ ف ُ» ُم  :ُاىو  ُاألاؿ  ُم ْفع ػٌ ُم ػ  ُُ"عل ر"الضرب  ػ ُالفعػ   رػ ع ػ  ُيػ ْفع ػ  ،ُرػ ف ُموض 

ُم ػػ ُقول ػػػْحب ٌس،ُاالػػػْ ل ٌسُام ػػػيػ ْفع ػػ  :ُاذل ػػ   ،ُم ْفع ػػٌ ،ُاذلػػ   ُػمص ر  ه :ُإف ُ ُألػػف 
ُعّزُاج  :ُ،ُأ ي:ُل م ْضر (ُ لػم ْضر(ُ ُدرى ُ  ُالُْ﴿أنيُْ،ُاق ؿ  ُ"الػم ف رُ "ااؼبك ف ُُ(ٔ)ـمنفنرُّ﴾نن

ُاؼبص رُ  :ُاؼبك  ف ،ُاالػم ع  ش  ُ.(ٕ)«االػم ب يت 
ُعلرُعُ اشتُ ُ ُ  ة ُأخط   ،ُأنرز ى :م   ُالنص 

:ُ«ر( ،ُأ ي:ُل م ْضػػػػر (ُ لػػػػػم ضُْ»قول ػػػػو :ُُ-أ وُألف ُ« ُأ ي:ُل ض ػػػػْر(ُ ػُ ر نػػػػػلػم ضُْ»،ُاالصػػػػواب 
ػػػػ ،ُنػػػػالُخ  ُاؼبػػػػي   (ُمصػػػػ ٌرُميمػػػػ ٌّ،ُاىػػػػوُنفػػػػتح  ُ)الػػػػػم ْضر ب  .ُااؼبػػػػراد ُأف ُاؼبصػػػػ ر  الؼ 

ُعلػرُمعػىُ (ُيػ ؿ  ُ)الػػم ْضر ب  (،ُ(اؼبصػ ري ةُ )اؼبيم   ُ)الض ػْرب  ُِ ؼبصػ ر ُالعػ ّـ  ،ُرهػو

.ا   ُمك فُ ُاليسُ  ُ،ُأاُا   ُزم ف 
(ُُ«"الػػػػم ف رُ "ااؼبكػػػ ف ُ»قول ػػػو :ُُ-ب :ُ)الػػػػم ف ر  ُالفػػػ   ،ُاالصػػػواب  ،ُارػػػتح  نكسػػػر ُاؼبػػػي  

ُ) سػػػر ُالفػػػ   وُألف ُ)الػػػػم ف ر  ،ُِا ُاؼبػػػي   ،ُاىػػػوُعلػػػرُُ-ىنػػػ ُُ-نفػػػتح  ُننػػػ  ُ ا ػػػ  ُمكػػػ ف 

                               
 .ٓٔلقي مة:ُاُ-(ٔ)
 .ٔٗٔ/ٖاألصوؿُ ُالنحو،ُربقيقُد.ُعب ُاغبسّيُالفتلّ :ُُ-(ٕ)



(ٕٕٔ( 

(وُأل  و ُم  ُالب بُ  ُي ف ػػػر  ُاجملر د ُ)ر ػػػر  ُِسر(.ُُُ-ال  ينُ)رتحُُ)م ْفع  (ُم  ُالفع  
ُمُ ُ ُِ ف ُالُنُ نُ  ُالتُ انقلي   ُ ُالنصّ  !ُاليسُ م    ُالصحيح  ُ  ُم  ُمعررة ُالضبط 

اُأفُيُ  (،ُالُإىلُ)الُْنعي   ُراجع ػ ُإىلُ)الطب ػ ع  ُاػبطػنُ  ُالضػبط  (،ُالكػ  ُحُ مُ كػوف  قّ ػق 
ُ(ألمر ُاؼبيسور . ُي قين  ،ُليس  ُذل   ُإثب ت 

ُ ػػػيبويو :ُُايػػػ ل ن ُعلػػػرُالضػػػبطُ  ،ُأيض ػػػ ،ُقػػػوؿ  ُِػػػػ فُاؼب»الصػػػحيح    ُػْفع ػػػػػػُ اإف
رم مص ر اُأ جريُؾب 
ػُ(ٔ) ػرفوُػػ ػرفُمػ ُالض ػربُاالسػري ُا ػ ئر ُاؼبم ُِذ ػص درُالػ ُِذ

ُؼب ُدرى   ُ.(ٕ)«ريه ُلضر(ُ ُػْضر (،ُأيُإفػػُ اذل ُقول :ُإّفُ ُألف 
،»اقول و ُأيض ػ :ُُ اذلػ ُقولػ :ُإفُ ُُرػ ذاُأردتُاؼبصػ رُننيتػوُعلػرُم ْفع ػ  

وُأيُل ض رُْ ُاجػ :ُألفُدرى ُل م ْضر (  .ُق ؿُهللاُعز  ُالُْ﴿أنيُْ(  ،ُيريػ :ُأيػ ُ(ٖ)ـمنفنرُّ﴾نن
الف ػػػػػػرار.ُرػػػػػػ ذاُأرادُاؼبكػػػػػػ فُقػػػػػػ ؿ:ُالػػػػػػػم ف رُ 
ُِمػػػػػػ ُقػػػػػػ لوا:ُالػػػػػػػم بيتُحػػػػػػّيُأرادااُ(ٗ) ،

ُ.(٘)«اؼبك ف
ُ: ُاعبػػػوىريّ  ُامُ ضػػػرنوُيضػػػر نوُضػػػُر»اقػػػوؿ  ُضػػػر ((.ُاضػػػربُ ُاألرضُضػػػر( 

،ُأيُ ُؼبضػػػػػػػر (  ُدرىػػػػػػػ   (لفػػػػػػػتح،ُأيُ ػػػػػػػ رُ ُانتخػػػػػػػ  ُالػػػػػػػرزؽ.ُيقػػػػػػػ ؿ:ُإّفُ ُألػػػػػػػف 
ُ.(ٙ)«(ضُر

                               
ُالرا  .ُ-(ٔ) ُارتح  ُاعبي   ُنسكوف  ،ُاالصواب  ُاعبي   :ُ)م ػ  رم(ُنفتح  ُ ُطبعة ُمكتبة ُاػب قب ّ 
،ُاطبعػػػةُٜٜ/ٔ،ُاا ظػػػرُ :ُطبعػػػةُ(ريػػػس:ُٖٖٕ/ٔالكتػػػ ب،ُربقيػػػقُعبػػػ ُالسػػػالـُىػػػ راف:ُُ-(ٕ)

ُ.ُٜٔٔ/ٔنوالؽ:ُ
 .ٓٔلقي مة:ُاُ-(ٖ)
،ُأ مهْ   ُضبط ُالف   ،ُ(لكسر ،ُم  ُِلمة :ُ)الػم ف ّر(.ُ-(ٗ) ُالكتب  ُ ُطبعة ُع   
،ُاطبعػػػةُٖٕٙ/ٕ،ُاا ظػػػرُ :ُطبعػػػةُ(ريػػػس:ُٚٛ/ٗالكتػػػ ب،ُربقيػػػقُعبػػػ ُالسػػػالـُىػػػ راف:ُُ-(٘)

ُ.ٕٚٗ-ٕٙٗ/ٕنوالؽ:ُ
ُ.ٛٙٔ/ٔالصح ح:ُُ-(ٙ)



(ٕٖٔ( 

ػػػػ ُع مػػػػ فُ ُربقيػػػػقُ ُ،ه س ػػػػأ فُ ُاألخطػػػػ  ُ ُد ُرُ أفُت ػػػػُالع يػػػػبُ ُاالخريػػػػبُ  ُ،ؿبم 
ػػُللكتػػ بُ  ػػ ُ:ُ»وُ  فس  ُِػػ ف ُ)عل ػػر(ُرػ ع ػػ  ُيػ ْفع ػػ  ،ُرػػ ف ُموض  ُمػػ  :ُاىػػو  ُاألاؿ  الضػػرب 

ُم ْفع ٌ ُم   ُ ُقػوؽب  :ُإف ُالفع   ُم ْفع ػٌ ،ُاذلػ   ُؾب ْل ػٌسُاؿب ْػب ٌسُااؼبصػ ر  يػ ْفع   :ُاذل   
ُعػػّزُاجػػ  :ُ اقػػ ؿ  أ ي:ُل م ْضػػر (ُ  ُلػػػم ْضر(ُ  ُدرىػػ   ُاْلــ﴿أنيْــ ُألػػف  ااؼبكػػ ف ُُ(ٔ)ـمنفنرُّ﴾نن

ُاؼبص رُ  :ُاؼبك  ف ،ُاالػم ع  ش  ُاالػم ب يت  ُ.(ٕ)«الػم ف ر 
ػُ،العػّيُ ُنفػتحُ ُ،البػ بُ ُطُ بُ ،ُرقػ ُض ػ ُ  ُاػبطُزةدةٌُُاريوُ  :ُ)رػ ع ػ  ُ ُاؼبضػ رعُ م 

ُُى .نكسرُ ُ،ُاالصوابُ يػ ْفع   (
ُدُ رُ ،ُالػذيُاُ وُ  فس ػُؿبم  ُع م فُاػبطػنُ ُ ُربقيقُ ُد ُرُ أفُيُ ُ ُذل ُ مُ ُااألغربُ 

ُنفػػػػتحُ ُ«عػػػػّزُاجػػػػ ُ »ُ:ةُ عبػػػػ رُ ُنضػػػػبطُ ُ،ُاػبػػػػ صُ سػػػػّيُالفتلػػػػ ُّ اغبُ ُد.ُعبػػػػ ُ ُ ُربقيػػػػقُ 
ػػػػُ،الػػػػالُـ  ُالػػػػالُـ ُنتشػػػػ ي ُ ُ«اجػػػػ ُ » :ُقطع ػػػػُ،،ُاالصػػػػوابُ  ي ُ نػػػػالُتشػػػػُ«اجػػػػ ُ » ُم 
ُه .ُارتحُ 

ُِػػُ ُربقيػػقُ ُاجػػ  ُ  ُ:ُ»)التكملػػة(ُ ظ ُحبػػرُاؼبرجػػ فُلكتػػ بُ د. رنم ػػ ُاؼبصػػ ر 
ُاقػػ ؿ:ُ ،ُأي:ُل ض ػػْر(  ُل م ْضػػر (  ػػ   ُد ْرى  ػػٌةُقػػ لوا:ُإ ف ُ ُألْػػف  ــننُ﴿رػػ لع ّْي ُمنػػو ُمفتوح  أنْي

،ُاأْ  ُ ُ(ٖ)﴾اْلمنفنرُُّ ُالػم ف ػػرُ ُأيُالف رار  ُ.ُ(ٗ)«اؼبك ف 
ػػػػحُ مُ الُُْجػػػػ دُ رنُ  ُا ػػػػ ُ ُ ُضػػػػبطُ ُنُ خط ػػػػأ ُُوُ ن ػػػػوُلكُ اؼبيمػػػػ ُّ ُاؼبصػػػػ رُ ُ ُضػػػػبطُ ُقُ قّ 
(،ُاالصػػػوابُ ُبُ ت ػػػ،ُركُ اؼبكػػػ فُ  ػػػرتُ ُ:)الػم ف ػػػػػر  ُِمػػػ ُِذ ،) ُكػػػوفُ   ف ػػػ .ُاقػػػ ُيُ ُ)الػم ف ػػػػػر 
ُ.تطبيع  

                               
 .ٓٔلقي مة:ُاُ-(ٔ)
 .ٖٓٗ/ٕالنحو،ُربقيقُؿبم  ُع م ف:ُُاألصوؿُ ُ-(ٕ)
 .ٓٔلقي مة:ُاُ-(ٖ)
ُ.ٖٖ٘التكملة:ُُ-(ٗ)



(ٕٔٗ( 

ُ)الع م ػػ (:ُ-ٗٚ ُد.ُالبػػ رااّيُزىػػرافُلكتػػ ب  اإفُننيػػتُمفعػػوالُ»ُجػػ   ُ ُربقيػػق 
ُِ لصػػحيحُإالُأ ػػ ُتػػ غ ُالػػوااُ ُالػػوااُ ُ]كبػػوُاذلػػ ُقولػػ [فبػػ ُالمػػوُاااُرهػػو

ُ ُ.ُ(ٔ)«ا م ْ ع وٌُُّ-م ْخز اٌّ
اقػػػ ُاضػػػعتُمػػػ ُنػػػّيُالقو ػػػّيُُ- ُاألصػػػ ُنيػػػ ضُ(:ُ»ٗ)ُا ُاؽبػػػ م)ُ 

ُ«.اؼبعقورّيُأل وُىوُم ُيتطلبوُالسي ؽ
ػػػػُرمػػػػ ُنػػػػّيُ ُ ػػػػُ،ُنػػػػ ُىػػػػوُزةدةٌُاطػػػػوطُ اؼبُ ُاألصػػػػ ُ ُاثنػػػػتُ ُغػػػػريُ ُّيُ القو    ُم 

ػُُ،يكػةٌُِ ُر ُُهػ ُزةدةٌُنُ وُالكُ قُ قّ ػاحملُ  ػالرّ ُُ ُ ِ  :ُقػ ؿُ ،ُرػالُيُ  ُشػ  ُ ُةُ  ُالعرني ػم ػُتُْيس ػ،ُلُ ةُ ِ 
ُ،»اذلػ ُقولػ »أاُُ،»كبػوُقولػ اذل ُ»:ُم ال ُُق ؿُ ،ُن ُيُ »كبوُاذل ُقول »
ُ.»اذل ُكبو»أاُ

ػػ فُ   ُُ ػػ (،ُرقػػػطوُألفُ )مُ ُ:ةُ )كبػػو(،ُأاُنكلمػػػُ:نكلمػػةُ ُفػػػ  ُ االِتُ ُوُ ن ػػكُ ميُ ُِا
ُِم ُيُ  ُ ُىذاُاؼبوض ُ ي ضُ ن ُُاألص ُ  ػُاإلِ ػ رُ ُ ُالصوابُ مُ ُ،ُاليسُ قُ قُّ حملُ اُقوؿُ ،  ُم 

تػُ ُق ُ ُاْلم ص نّ فُ ُن ُأفُ مُْلُ م ُإذاُعُ ،ُاالُ يُ قُ قُّ ى ُاحملُ زي ُ ال ُيُ ُالكلم تُ  ُرُنكلمػةُ ف ػِا
ُ. ُاؼبواض ُ مُ ُ)كبو(،ُ ُِ ريُ 

اأْ ػػط  عُ»)ارتشػػ ؼُالضػػرب(:ُُد.ُرجػػبُع مػػ فُلكتػػ بُ ُ ُربقيػػقُ ُجػػ  ُ ُ-٘ٚ
يػػرامُنوصػػ ُاؽبمػػزة،ُارػػتحُحػػرؼُاؼبضػػ رعة،ُا ح ػػذ ر تُمنػػوُالتػػ   ،ُاأْ ػػت  ع ،ُاالتػػ   ُ
ُاؽبمػزة،ُاضػ ُ ن ٌؿُم ُالط  ،ُاليستُألفهػ ُؿبذارػةوُإ ػ ُاحملػذاؼُالتػ  ،ُا ن ق طْػ  

ذاُا ْ ػت  ع ُالتػ  ُنػ ؿُمػ ُالطػ  ،ُحرؼُاؼبض رعة،ُر لسّيُزائ ة،ُا أ ْصل وُأ ْطو ع ،ُِا
ُ ػيبويو،ُاالبصػريّي،ُامػذىبُالكػوريّيُأ ف ُأصػلوُاْ ػت ط  ع،ُاقطعػتُ اُم ْذى ب  ى ذ 

                               
ُ.ٖٛٔالعم :ُُ-(ٔ)



(ٕٔ٘( 

ُاؼبض رعةُتشبيه  ُأبرع  ُ.(ٔ)«مهزتو،ُا ض ّ ُح ْرؼ 
وُ«اليسػتُألفهػ ُؿبذارػة»:ُوُ  ُقولُ ُاذل ُ ُ،(ألفه )الُُ(،الف  ):ُالصوابُ 

ُ.ع ُ الفُ ُر  ُ ُ ُ ق نُ ت ُُالط  ُ أف ُ)طوع(،ُُاُةُ  ُم دُ (ُمُ  عُ طُ تُ )ا ُُْع ُ الفُ ُأفُ ُاؼبقصودُ ُألفُ 
،ُر حملذاؼُ ي ُ ر ذاُقُ  :ُ)اْ ػت  ع (ُ،ُاإذاُقيػ ُ الزائػ ةُ ُىػوُالتػ  ُ ُ:ُ)اْ ط  ع (ُم ال 

،ُر حملػػػذاؼُ  ػػػُؿٌُ ُ (ُن ػػػ عُ تُ  ُ)اْ ػػػُاؼبوجػػػودةُ ُأيض ػػػ ،ُاالتػػػ  ُ ُىػػػوُالتػػػ  ُ ُمػػػ ال  وُ ُالطػػػ  ُ م 
اليسػػػػتُالفػػػػ  ُؿبذارػػػػةوُإ ػػػػ ُ»:ُ فُ أنػػػػوُحي ػػػػُ،ُقػػػػ ؿُ الفعػػػػ ُ ُرػػػػ  ُ ُ ُ ق ن ػػػػت ُُالطػػػػ  ُ ُاألفُ 

ُ.«احملذاؼُالت  
ُوُألفُ اُأصػػػال ُرادُ م ػػػُكػػػوفُ أفُيُ ُ ُ ك ػػػرػػػالُميُ ُ،فُ األلػػػُعلػػػرُحػػػذؼُ ُ ُالكػػػالُـ أم ػػػ
ُ.(ٕ)ه ِلُّ ُُ ُاألم لةُ ُظ ىرةٌُُاأللفُ 

ي ُ تُ ْسػػػ:ُيُ ي ُ طُ تُ ْسػػػاقػػػ ؿُنعضػػػه ُ ُيُ »:ُ ػػػيبويوُ ُقػػػ ؿُ 
قلػػػت:ُُفُشػػػئتُ .ُرػػػ ُ (ٖ)

ُِمػػ ُحػػذؼُالـُظُ ُحػػذؼُ  وىػػ ُ ُتػُ تُ ْلػػالطػػ   ُِمػػ ُتِر ػػواُالػػزةدة ُ.ُاإفتُ ْيػػقُ ،ُاتِر
ػػشػػئتُقلػػت:ُأنػػ لواُالتػػ  ُمكػػ فُالطػػ  ُ  هػػ ،ُُلُ  ػُْمُ ُّيُمهمو ػػػ  ،ُليكػػوفُمػػ ُنعػػ ُالسّ 

اغبػػػراؼُُ،ُلػػػيك ُمػػػ ُنعػػػ هُؾبهػػػورا ،ُرننػػػ لواُمػػػ ُموضػػػعه ُأشػػػبوُ دافُ ِمػػػ ُقػػػ لوا:ُازُْ
ُِم ُتُ ػ(لسّي،ُرنن لوى ُمك  ُ  ُ.(ٗ)« ُمك   ُ ُاإلطب ؽؿُىب ُ ه 

                               
ارتشػػ ؼُالضػػرب،ُربقيػػقُا ظػػرُ :ُُا،ُٕٛٔ/ُٔارتشػػ ؼُالضػػرب،ُربقيػػقُد.ُرجػػبُع مػػ ف:ُ-(ٔ)
 ُ.ٙٓٔ/ٔمصطفرُالنم  س:ُُد.
:ُ)طبُ-(ٕ) ُىػػذاُعبػػ رة ُ)ألفهػػ (ُت سػػ ا يُِلمػػة ُ)الفػػ  (ُ ُعػػ د ُاأل حػػر ؼ  ػػْرت  ػػ ُِذ (،ُاإ   سػػةُأ حػػر ؼ 

،ُالُِلمػػٌةُ ُِلمتػػ ف  ُمػػ  ُأم لػػة ُالػػزةدة وُألف ُ ُىػػذه ُالعبػػ ر ة :ُ)ألفهػػ (ُزةدة ُالضػػمري ُ)ىػػ (وُرهمػػ  اؼب ػػ ؿ 
 ااح ٌة.ُ

ُالعّي .ُ-(ٖ) ُنض ّ  ُالي   ُال   ية ،ُاالصواب  :ُ)يستػيػ  (ُنض ّ  ُالكتب    ُطبعة ُع   
شػػػرحُ،ُُإٛ٘،ُاا ظػػػرُ :ُاؼبمتػػػ ُالكبػػػري:ُٗٛٗ/ٗ:ُلسػػػالـُىػػػ راف،ُربقيػػػقُعبػػػ ُاالكتػػػ بُ-(ٗ)

ُ.ٖٜٕ/ُٖش ريةُان ُاغب جب:



(ٕٔٙ( 

اللتايػري:ُ»ُ)ارتشػ ؼُالضػرب(:ُد.ُرجبُع م فُلكتػ بُ ُ ُربقيقُ ُج  ُ ُ-ٙٚ

ُُُ.(ٔ)«ا ْػت ا بُ 
(،ُالُ)للتايػػريُ ُ:الصػػوابُ  (،ُذُ ْخػػ)األُ ُ ُمقػػ ُـ ي ػػر د ُ(ُ)التايػ ػػرُ ُ(وُألفُ )للتاػػري 

ػتُ )ا ػُُْالفعػ ُ ألف ُ(،ُُا)اإلعط  ُ ُ ُمق ُـ ُي ر دُ ُ(ا)التايريُ  ػيُ (ُبُ ا  (،ُالُذُ ْخػ)األُ ُبُ ن   

ُ(.)اإلعط  ُ 
رُاا تاػبُااصػطفرُااعتمػرُاالػذيُللتاػريُكبػو:ُا ْتص ػ»:ُم ل ُ ُان ُ ُق ؿُ 

ُ.(ٕ)«ااجت،ُاا تقر
ُد.ُمصطفرُالنم  س:ُ .ُاااضػٌحُأف ُ(ٖ)«اللتاي ُا تحػب»اج   ُ ُربقيق 

:ُ)للتايػػػػػ ػػػػػق  ُِلمػػػػػة ُاػبطػػػػػنُ  ُعبػػػػػ ر ة :ُ)للتايػػػػػ (ُتطبيػػػػػٌ ،ُاأف ُم ػػػػػراد ُاحمل قّ  ري(.ُأم ػػػػػ 
. ريه ُتطبيع  ،ُاق ُي كوف ُا ْىػم  ُم   ُاحمل قّ ق  ُ)ا تحب(وُرق ُي كوف ُاػبطنُ 

التػػػػ  :ُ»)ارتشػػػ ؼُالضػػػػرب(:ُُد.ُرجػػػبُع مػػػػ فُلكتػػػػ بُ ُ ُربقيػػػػقُ ُجػػػ  ُ ُ-ٚٚ
ز يػػػػػ  ْتُ(طػػػػػرادُ ُالتػ ف ع ػػػػػ ،ُاالتػ ف ْعل ػػػػػ ُااؼبلحػػػػػقُنػػػػػو،ُااالْرت ع ػػػػػ ؿُارراعهمػػػػػ ،ُا ُ

ُ.(ٗ)«التفعي ُمص ر اُاغريه،ُام ُالسّيُ ُاالْ ت ْفع  ؿُارراعوالتػ ْفع  ؿ،ُُا
ػػػ ُأُ هُ اعُ رُ هػػػ (،ُالُ)رػُ اعُ رُ :ُ)رػُ الصػػػوابُ  ػػػُرُ ِ ػ ػػػمػػػ (وُأل   :ُ)التػ ف ع ػػػ ،ُننػػػ   ي ُ  ُم 

ُاالتػ ف ْعل  ،ُااؼبلحقُنو،ُااالْرت ع  ؿ(.
إفُ»)ارتشػػػػػػ ؼُالضػػػػػػرب(:ُُد.ُرجػػػػػػبُع مػػػػػػ فُلكتػػػػػػ بُ ُ ُربقيػػػػػػقُ ُجػػػػػػ  ُ ُ-ٛٚ

ِلمػػٌةُمتبػػ ينّيُأصػػلّي،ُأاُمتمػػ ثلّي،ُرنحػػ ُاؼبتمػػ ثلّيُزائػػ ُكبػػو:ُقػ ػػْرد د ،ُُُت ض ػػم ن تُْ
                               

ُ.٘ٚٔ/ُٔارتش ؼُالضرب،ُربقيقُد.ُرجبُع م ف:ُ-(ٔ)
 .ٜٖ٘ٚ/ٛ،ُاا ظرُ :ُسبهي ُالقواع :ُٙ٘ٗ/ٖشرحُالتسهي ،ُطبعةُدارُى ر:ُُ-(ٕ)
 .ٗٛ/ٔارتش ؼُالضرب،ُربقيقُد.ُمصطفرُالنم  س:ُُ-(ٖ)
ا ظػػرُ :ُارتشػػ ؼُالضػػرب،ُربقيػػقُُا،ُٕٔٔ/ُٔشػػ ؼُالضػػرب،ُربقيػػقُد.ُرجػػبُع مػػ ف:ارتُ-(ٗ)
ُ.ٖٓٔ/ٔمصطفرُالنم  س:ُُد.



(ٕٔٚ( 

ْلب بُ  ُ.(ٔ)«ا ج 
ُاؼبطلػوبُ ُوُألفُ «أاُمتمػ ثلّي»،ُالُالع طفػةُ ُ(لػوااُ ُ«امتم ثلّي»ُ:الصوابُ 

ُِمػػػػ ُ ُِلمػػػػةُ ّيُ لُ مػػػػ ثُ تُ امُ ُ،ّيُ نُ بػػػػ يُ ت ُمُ ُنػػػػّيُ ُ:مػػػػ ،ُأيهُ نينػُ ُاعبمػػػػ ُ  د(وُرفيهػػػػ ُد ُرُْ)قػ ػػػػُ،
ػأصػالفُ ُنػ فُ ب يُ ت ُمُ ُحرر فُ  ُ:مهػ ُ،الفُ مػ ثُ ت ُمُ ُ(،ُاريهػ ُحررػ فُ الػرا ُ )اُ(،)القػ ؼُ ُ: ،ُمه 

،ُأصػػػػال ُُّيُ إحػػػػ مُالػػػػ الُ كػػػػوف ُت ُُ:،ُأيازائػػػػ ُ ُّيُ لُ اؼبتمػػػػ ثُ ُأحػػػػ ُ ُ(،ُريكػػػػوفُ )الػػػػ االفُ 
ُ.زائ ةُ ُاال   يةُ 

ُد.ُمصػػطفرُالنم ػػ س:ُ ُ(لػػواا ،ُ ُربقيػػق  إفُتضػػمنتُُ»اقػػ ُجػػ   ُالصػػواب 
ُ(ٕ)«متمػػ ثلّيُرنحػػ ُاؼبتمػػ ثلّيُزائػػ ُكبػػو:ُقػػرددُاجلبػػبِلمػػةُمتبػػ ينّيُُا ػػق ط  ،ُا  

ُِلمة ُ)أصلّي(،ُر ألص  :ُ ُ«.متب ينّيُأصلّي»م  ُالنصّ 
اىػػذاُ»:ُ(التػػذيي ُاالتكميػػ )ُكتػػ بُ د.ُحسػػ ُىنػػ ااّيُلُ ُربقيػػقُ ُجػػ  ُ ُ-ٜٚ

ػرُأ ػوُ"الُيوجػػ ُرعػٌ ُ خػر هُمهػزٌة"ُإىلُ خػػره،ُقػ ُا جػ ُذلػ ُ ُاإلشػػب عُ الػذيُِذ
ُوؿُالش عر: ُق

ُاءُ ـتنبـيٍتُي سُْـارنُبــمُأنرنُجـولمنْعشنراًُأنسنر واُهند يًـّـاُُُُُُُُُفلْمُأنرُن
ُاإ ػم ُىو:ُي ْست ب   .ُنىُارْػتػ ع   ُم ُ"  ب ن "ُم ُقوؿُالش عر:

ُالر و ي ،ُوملُأنق ْلُ ُك رّ يُكنر ًةُبعدنُإْجفالُ ُُُوملُأنْسبنأُالزّ ق  ْيل ين ُلـ خن
مضػػػػ رٌعُ خػػػػر هُمهػػػػزٌةُقبل هػػػػ ُألػػػػٌفُزائػػػػ ة.ُاىػػػػذاُ ُأحػػػػ ُأتايل ػػػػْ :ُُري ْسػػػػت ب  ُ 

ػػػػرهُاأل ْعل ػػػػ  ُمػػػػ ُأفُاز ػػػػوُي ْسػػػػتػ ْفع   ُمػػػػ ُالبػػػػ  ة،ُاىػػػػوُ ُاآلخػػػػرُذِ  ي ْسػػػػت ب   .ُاالقػػػػوؿ 
ُ.(ٖ)«النّ ك ح...

                               
ُ.ٕٕ٘/ُٔارتش ؼُالضرب،ُربقيقُد.ُرجبُع م ف:ُ-(ٔ)
ُ.ٜٓٔ/ٔارتش ؼُالضرب،ُربقيقُد.ُمصطفرُالنم  س:ُُ-(ٕ)
ُ.٘ٔ/ٕالتذيي ُاالتكمي :ُُ-(ٖ)



(ٕٔٛ( 

ُعلػػػػرُخطػػػػ ُ ُ ُ مُ اشػػػػتُ ُ :ُ،ُاالصػػػػوابُ «اإ ػػػػػم ُىػػػػو:ُي ْسػػػػت ب  ُ »:ُوُ  ُقول ػػػػُالػػػػنص 
،ُزائػػػ ةُ ُ)ي ْسػػػت ب   (ُأبلػػػفُ ُ:هبيػػػنةُ ُالشػػػ عرُ ُ ُنيػػػتُ ُدُ رُ رقػػػ ُاُ ُو«نُ اإ ػػػػم ُىػػػو:ُي ْسػػػتػ بُ »
ػػػػُ ُ الُن ػػػػُوُ أصػػػػلُ ُيػػػػ فُ ن ُُإرادةُ ُنػػػػ ُ اعُ  ػػػػم  ُعلػػػػرُننػػػػ  ُ ُوُليكػػػػوفُ الزائػػػػ ةُ ُاأللػػػػفُ ُذؼُ  ُح 
ُِم ُذُ  ُ عُ تػُ )ارػُْ ُ.)ي ْستػ ب ن (،ُالُ)ي ْست ب   (ُ:،ُرينيتُهبينةُ فُ اؼبؤلُّ ُرُ ُِ (

اأب ػػ ُ»)التػػذيي ُاالتكميػػ (:ُُلكتػػ بُ ُد.ُحسػػ ُىنػػ اايُُّ ُربقيػػقُ ُجػػ  ُ ُ-ٓٛ
ُِػ فُ :ُأ ع ػ  ،ُا ُا قّ ػػت ت:ُأ قّ ػػت ْت،ُالػو مهزااُالوااُاؼبضمومةُ ُأالو،ُرق لواُ ُا ع   
ُِػػ فُي ػػػحك  ُؽبػػ ُ مخيػ ػػر اُمػػ ُ(بُالف عػػ ُلك  ػػتُالضػػمةُع رضػػة،ُرلػػ ُت ػػػهمزوُإْذ

ُ.(ٔ)«حبك ُاألص ،ُاىوُا ع   ُاا ق ػػػت تُْ
:ُ،ُاالصػػػػوابُ «اىػػػػوُا ع ػػػػ  ُاا ق ػػػػػػػت تُْ»:ُوُ  ُقول ػػػػُعلػػػػرُخطػػػػ ُ ُالػػػػنصُ ُ ُ مُ اشػػػػتُ 

ه ُتُ قػُ  ُاُ :ُ)ا قػ ت ْت(وُألف ُمُ للمعلوُـ ُالبن  ُ ُ ُح لةُ ُقوؿُ ،ُرالُ ُ «اىوُا ع   ُاا ق ػػػتُ »
أاُُ،أاُالن   ُ ُ،قُ قُّ حُ مُ  ُالُْ ُمُ إمُ ُ.ُااػبطنُ التن يثُ ُات ُ ُ ُ عمُ ستُ تع ىل،ُرالُ ُ ُىوُهللاُ 

ُ.فُ لّ ُؤُ مُ الُْ
ػػػػ تُلكتػػػػػ بُ ُ ُربقيػػػػػقُ ُجػػػػ  ُ ُ-ٔٛ ُِ مػػػػػ ُنِر ػػػػػ  احكػػػػػرُ»ُ)اؼبسػػػػػ ع (:ُد.ُؿبم 

 ػػيبويو:ُا تػ ػػٌرُع ر  ْػػ ُأيُغلػػيظ،ُاىػػوُ ظػػريُمػػ ُحكػػرُأنػػوُزيػػ ُمػػ ُتػ ر  ْػػػ ةُاتػ ػػر ْ جُ
مفقػودوُمػ ُداللػةُقػوؽب :ُشػ  ُع ػْرٌد،ُ دبعىُأ تْػر ج ةُاأ تْػر ّج،ُاالنوفُزائ ةُألفُرػ ع ل ػالُ 

ُ.(ٕ)«دِت أيُصلب،ُعلرُزة
مفقػػػود»ُ:ةُ  ُعبػػػ رُ  (ُنػػػالُـ ُ:،ُاالصػػػوابُ خطػػػنٌُُ«ألفُرػ ع ل ػػػالُ  ُااحػػػ ةُ ُ)رػ ع ػػػال 

ػػأ ُُّيُ ،ُالُنالم ػػمضػػع فةُ  ُ،ُرتكػػوفُ (ُزائػػ ةٌُ  ْػػرُ عُ )ُ ُِلمػػةُ ُالنػػوفُ ُوُألفُ ع فةٌُض ػػ ُمُ االمه 
ُازفُ ُرُ ُِ ذُْي ػػػػػُ،ُركيػػػػػفُ الػػػػػزةدةُ ُمػػػػػ ُ ُ،ؼُ حػػػػػرُ أ ُُأرنعػػػػػةُ ُر غب صػػػػػ ُ ،ُ(رػ ع ْنػػػػػ )ُعلػػػػػرُازفُ 

                               
ُ.ٕٚٚ/ٙالتذيي ُاالتكمي :ُُ-(ٔ)
ُ.ٙ٘/ٗؼبس ع :ُاُ-(ٕ)



(ٕٜٔ( 

،ُ،ُالُأرنعػػةٌُطبسػػةٌُُوُ ر ػػحرُ اأُ ُ،(رػ ع ل ػػ ):ُالنصػػبُ ُتنػػوي ُ ُحػػذؼُ ُ؟!ُرهػػوُنعػػ ُ )رػ ع ل ػػال (
ُ. عُ ،ُأاُالطبُ قّ قُ حُ مُ ،ُأاُالُْى ُالن   ُ زادُ ُ المُ ُىن ؾُ ُع ُأفُ اىذاُيُ 

ٌ ُللشػػػ ي ،ُ ْػػػرُ ،ُاىػػػوُقليػػػ .ُقػػػ لوا:ُعُ ( ُ ْنػػػعُ رػُ )ايكػػػوفُعلػػػرُ»:ُ ػػػيبويوُ ُقػػػ ؿُ 
وُلػػيسُوُاأل  ػدٌُّرُ   ُزائػ ٌة،ُأل ػ ُيقولػػوفُع ػ ْػػرُ ا ػوفُعُ »ُأيض ػ :ُ،ُاقػػ ؿُ (ٔ)«اىػوُصػفة

ُ.(ٕ)« ُنن تُاألرنعةُعلرُىذاُاؼب  ؿ
ُ:النقصُ ُنُأمثلةُ مُ ُو

ُ)اؼبمتػ (،ُ ُُج   ُ ُ-ٕٛ ُ،الطبعػة ُاأل اىلربقيقُد.ُرار ُالػ ي  ُقبػ اة،ُلكتػ ب 
  "ُكبػػو:ُأاُيكػػوفُأيضػػػ  ُأحػػ ُاؼب لػػّيُمػػ ُا ػػ ُجػػ رُعلػػرُ"تف ع ػػ»نػػ ار ُاؼبعررػػة :ُ

ُِمػ ُجػػ زُ دغػػ ـ ُااإل  دغػ ـ،ُنػػ ُ ػوزُريػػوُالفػ   ُأيضػػ  ُريػػوُاإل  "تػ ت ػ ن   "،ُر   ػوُالُي لػػـز
ُِم ُ وزُ"ت ت ن   ُاااّتن   " ن عػ  " ُ.(ٖ)« ُرعلو.ُرتقوؿُ"م ت  نٌ ُام ت  نٌ "ُا"ت ت ن عػ  ُااات 

ُعلرُخطنُ اشتُ  ُي  :م   ُالنص 
ُالي   ،ُااُ-أ (ُنض ّ  ه .قولو:ُ)ي لـز ُنفتح  ُلصواب 

ُي  .:ُ)م تػ ت  ن ػػٌ (ُنت  ُ ،ُاالصوابُ ااح ةُ ُقولو:ُ)م ت  نٌ (ُنت  ُ ُ-ب
ػػو ،ُ ُي  ،ُ ُربقيق ػػي  ُاػبطػػنُ قّ ػػق ُ فس ػػو ،ُىػػذُ ح ح ُاحملُ اقػ ُص ػػُ ُ فس  و ُللكتػػ ب 

أاُ»،ُنعنوا  ػػػػو ُاعب يػػػػ  ُ)اؼبمتػػػػ ُالكبػػػػري(:ُ(لبنػػػػ فُفشػػػػرافُ )الطبعػػػػة ُاأل اىل،ُدبكتبػػػػة ُ
ُأي ُيكػوف  ض ػ ُأحػ ُاؼب لػّيُمػ ُا ػ ُجػ رُعلػرُ"تف ع ػ  "ُكبػوُ"تػ ت ػ ن   "،ُر   ػوُالُيلػػـز

ُِم ُج زُ ُرعلو.ُرتقوؿ:ُم ت ت ن ٌ ُ ُااإل دغ ـ أيض  ُريوُاإل دغ ـ،ُن ُ وزُريوُالف  

                               
 .ٕٓٚ/ٗالكت ب،ُربقيقُعب ُالسالـُى راف:ُُ-(ٔ)
 .ٕٕٖ/ٗالكت ب،ُربقيقُعب ُالسالـُى راف:ُُ-(ٕ)
 .ٜٗٙ/ٕ:ُ،ُطبعةُدارُاؼبعررةاؼبمت ُ-(ٖ)



(ٖٔٓ( 

ُِم ُ وز:ُت ت ن   ُاااّتن  ُ  نػ ع  ، ُ.(ٔ)«ام ت  ن ٌ ،ُات ت نػ ع  ُااات 
اللتايػ :ُ»)ارتشػ ؼُالضػرب(:ُُ فُلكتػ بُ د.ُرجبُع مػُ ُربقيقُ ُج  ُ ُ-ٖٛ

ُ.(ٕ)«تػ خ  ر  ،ُاللر ْاـ:ُتػ ق  ر ْنتُ 
(ُيػػػ ُ يُ اُْ)التُ ُوُألفُ ااحػػػ ةُ ُ(ُنيػػػ  ُ  ُ ي ػػػاُ ،ُالُ)للتُ ي ُ (ُنيػػػ  ُ يػػػ ُ يُ اُْ)للتُ ُ:الصػػػوابُ ُ
ػ ُ ااق ػُمػ ُىػوُغػريُ ُ ُ ظُ ي ُُهُ غريُ ُ ُ عُ  ُ ُالف ع ُ ُيع ُأفُ  ُ(،ُرهػوُذلػ ُ  ُ ي ػاُ )التُ ُالؼُ ،ُخب 

ُراهُ  ُي ػػػم ػػُ ُ ع ػػ،ُ ُ  ُ خ رُ ت ُمُ ػالػػُالف عػػ ُ ُ،ُأي:ُأفُ  ُالتاييػػػ ُ ىنػػ ُقطع ػػُ.ُااؼبقصػػودُ لظػػ ُ ا
،ُاليسُ  رُ غُ ُوُ ن ُػظُ يُ  ُ.ُال ُ رُ غُ ُهُ غريُ ُ ُ ظُ ي ُُ ُ خ رُ ت ُمُ ػالُالف ع ُ ُأفُ ُاؼبقصودُ ُال 

علرُُ)التسهي (،ُلل اللةُ ُوُ  ُِت نُ ُم ل ُ ُان ُ ُح تُ صطلُ  ُمُ (ُمُ ي ُ يُ اُْا)التُ 
ػأُ  ةُلفظػػ ُ يّػ"ُلالشػػتاؾُ ُالف عل ُ  ع ػفُ امنهػ ُ"تػُ »:ُ(،ُقػػ ؿُ  ُ  ع ػفُ )تػُ ُمعػ ينُصػػيخةُ ُ ُ ح 

:ُوُ  ُشػػرحُ ُ،ُاقػ ؿُ (ٖ)«وُرػ عالاريهػ ُا ُاؼبفعوليػةُمعػىُالتاييػ ُاترؾُالفعػػ ُِو  ػ
االذيُلتايي ُاترؾُالفع ُِو وُر عالُِتخ ر ُزي ،ُإذاُظهػرُنصػورةُغ رػ ُاىػوُ»

ذل ُذب ى ُات ُ.(ٗ)«ب لوُاتط رشُاتاِل ُاسب رضغريُغ ر .ُِا

ػػػػػػػػػ س:ُُ ُربقيػػػػػػػػػقُ ُاجػػػػػػػػػ  ُ  ُُيػػػػػػػػػ حاللت»د.ُمصػػػػػػػػػطفرُالنم  تخ رػػػػػػػػػ ُاللػػػػػػػػػر ـا
ُالي   .(٘)«تق رنت ُاػب   ُإىلُح   ،ُا قص  ُتصحيف  ُوُر جت م   ُ ُالنصّ 

ُِػػ فُ»)ارتشػػ ؼُالضػػرب(:ُُد.ُرجػػبُع مػػ فُلكتػػ بُ ُ ُربقيػػقُ ُجػػ  ُ ُ-ٗٛ رلػػو
ُااحػػ ،ُاىػػوُألقسػػ ـُالف عليػػةُااؼبفعوليػػةُلفظ ػػ ،ُتف ع ػػ  ُدافُالتػػ  ُفبػػ ُيتعػػ  مُإىل

                               
 .ٖٔٗاؼبمت ُالكبري:ُُ-(ٔ)
 .ٕٚٔ/ُٔارتش ؼُالضرب،ُربقيقُد.ُرجبُع م ف:ُ-(ٕ)
ُ.ٜٜٔتسهي ُالفوائ :ُُ-(ٖ)
ُ.٘٘ٗ-ٗ٘ٗ/ٖعةُدارُى ر:ُشرحُالتسهي ،ُطبُ-(ٗ)
 .ٖٛ/ٔد.ُمصطفرُالنم  س:ُارتش ؼُالضرب،ُربقيقُُ-(٘)



(ٖٔٔ( 

ُز ْيٌ ُاعمرا ُ.(ٔ)«اق ُاشِت ُريه ُمعىُص رُالزم ُهب ُكبو:ُت ض  ر ب 

ػػػػُاجػػػػ  ُ  ػػػػُ ُ  ُموض  ػػػػُ،رُ  خ  ػػػػُ ُالتحقيػػػػقُ م  ػػػػ ـُالف  ع لي ػػػػةُ»:ُوُ  فس  ر عػػػػ :ُأل ْقس 
ُز ْيٌ ُعُ  ُريهم ُمعن ػرُض  ر ب  ُ.(ٕ)«ْمر ااالػم ْفع ول ّيةُل ْفظ  ،ُاالْشت  اؾ 

ػػػتُ القُْ»ُ:الصػػػوابُ ُ امنهػػػ ُ"ُ»:ُم لػػػ ُ ُانػػػ ُ ُقػػػ ؿُ .ُ(ٖ)«ةُ ااؼبفعولي ػػػُةُ الف علي ػػػُ ُـ س 

اقػػػػػ ُُ.(ٗ)«،ُااالشػػػػػتاؾُريهمػػػػػ ُمعػػػػػىةُلفظػػػػػ ُ ةُااؼبفعوليّػػػػػ"ُالقتسػػػػػ ـُالف عليّػػػػػر ع ػػػػػ ُ 
ُعلرُمعىُ)االقتُ ل مُْكُ تُ  ُ.(٘)  نقُ ُ  ؿُ مُ س ـ(ُ ُت 

اؼبوارقػػةُ»)ارتشػػ ؼُالضػػرب(:ُُبُ د.ُرجػػبُع مػػ فُلكتػػ ُ ُربقيػػقُ ُجػػ  ُ ُ-٘ٛ
،ُاق رُريوُمعىُالك رة ُ.(ٙ)«اجملر د:ُاقْػت   ر 

ػػي ُُ ػػُ ُ فه  ػػاحملُ ُوُ ت ػػثبػُ الػػذيُأُ ُ ُالػػنصُّ م  ُدُ اجملػػرُ ُقُ وار ػػ(ُيُ رُ  ُ ت ػػ)اقػُُْاؼبزيػػ ُ ُعػػ ُ الفُ ُأفُ ُقُ قّ 
ُقب ُ ُ،الف صلةُ ُض ُ  ُاُ مُ ُ ُ فهُ ي ُُ ُْوُالكُ ،ُنالُريبُ  فُ أيبُحيُ ُرادُ  ُمُ (،ُاىذاُمُ رُ  ُ )قُ 
،ُاىػذاُالُةُ علػرُمعػىُالك ػرُ ُداؿٌُُّدُ اجملػرُ ُالفعػ ُ ُأفُ ُ«اق رُريوُمعىُالك رة»ُ:ةُ عب رُ 
ُ. فُ أيبُحيُ ُرادُ  ُمُ مُ ُأفُيكوفُ ُ ُ كُ ميُ 

ػػػػُ ُ»ُ:ةُ عبػػػػ رُ ُنػػػػّيُ ُ(لفصػػػػ ُ ُالصػػػػوابُ ُكػػػػوفُ  ُىنػػػػ ُيُ ام  اؼبوارقػػػػةُاجملػػػػر د:ُاقْػت ػػػػ  ر 
ػػُ(ُقبػػ ُ )اااُ ُنػػزةدةُ ،ُ«ريػػوُمعػػىُالك ػػرة»ُ:ةُ ،ُاعبػػ رُ «اقػػ ر ُ)ريػػو(،ُمػػ ُ ُاعبملػػةُ ُبوُ ش 

                               
 .ٕٚٔ/ُٔارتش ؼُالضرب،ُربقيقُد.ُرجبُع م ف:ُ-(ٔ)
،ُاا ظػػرُ :ُارتشػػ ؼُالضػػرب،ُربقيػػقُٗٚٔ/ُٔارتشػػ ؼُالضػػرب،ُربقيػػقُد.ُرجػػبُع مػػ ف:ُ-(ٕ)

 .ٗٛ/ٔد.ُمصطفرُالنم  س:ُ
ُ.ٖٛ/ٔمصطفرُالنم  س:ُُا ظرُ :ُارتش ؼُالضرب،ُربقيقُد.ُ-(ٖ)
ُ.ٜٜٔتسهي ُالفوائ :ُُ-(ٗ)
 (.ٔٚا ظرُ :ُاؼب  ؿُ)ُ-(٘)
،ُاا ظػػرُ :ُارتشػػ ؼُالضػػرب،ُربقيػػقُ٘ٚٔ/ُٔارتشػػ ؼُالضػػرب،ُربقيػػقُد.ُرجػػبُع مػػ ف:ُ-(ٙ)

 .ٗٛ/ٔد.ُمصطفرُالنم  س:ُ



(ٖٕٔ( 

أاُُ،«اريػػوُمعػػىُالك ػػرةُ،اقػػ رُرُ  ُ ت ػػد:ُاقػُْاؼبوارقػػةُاجملػػرُ »:ُالػػوااُ ُقبػػ ُ ُ،ر صػػلةُ ُاضػػ ُ 
ُاق ر.ُاريوُمعىُالك رة»:ُطةُ قُْ ػُ  ُ.«اؼبوارقةُاجملر د:ُاقْػت   ر 

ػػُاؼبػػرادُ ُكػػوفُ ايُ ُ ُدُ اجملػػرُ ُعػػ ُ الفُ ُقُ وار ػػ(ُيُ رُ  ُ ت ػػ)اقػُُْاؼبزيػػ ُ ُعػػ ُ الفُ ُأفُ ُةُ العبػػ رُ ُهُ  ُىػػذُ م 
ُ.ةُ  رُ علرُمعىُالكُ ُ(ل اللةُ ُوُ ص صُ اختُ ُاؼبعى،ُم ُ ُعلرُأص ُ ُ(ُ ُال اللةُ رُ  ُ )قُ 

اُأفُتُ ُيسُ ال ػػػُ ُِلمػػػةُ علػػػرُُُةُ لُ مُ شػػػتُ مُ ُ ُاألصػػػ ُ ُ فُ أيبُحي ػػػُعبػػػ رةُ ُكػػػوفُ نعيػػػ  
ُاقػ ر.ُاقيػ :ُريػوُاؼبوارقةُاجملر د:ُاقْػت ػ ُ »)ريو(:ُُاعبملةُ ُبوُ اشُ ُ،()الوااُ ُ(ُنّيُ ي ُ )قُ  ر 

ُِمػػ ُ ُعبػػ رُ «معػػىُالك ػػرة ػػُ ُالصػػفحةُ ُ،لػػوُ ُةُ ، ا"ارْػتػ ع ػػ "ُلالزبػػ ذُقيػػ ُ»ه :ُ فس 
ُُ.«امعىُالك رة...

(:ُرُ  ُ ت ػ)اقػُُْاؼبزيػ ُ ُ ُداللػةُ ُّيُ ولُ ق ػُمػ  ُ لُ لعُ ل ُُأفُ ُاؼبرادُ ُيكوفُ ُعلرُىذاُالتق يرُ ُا
ُ(.ةُ  رُ علرُمعىُ)الكُ ُال اللةُ ُم ااث يهُ (،ُرُ  ُ )قُ ُدُ اجملرُ ُقةُ وارُ مُ ُأ ا ل ػه م 

اإالُمػػ ُ»)ارتشػػ ؼُالضػػرب(:ُُد.ُرجػػبُع مػػ فُلكتػػ بُ ُ ُربقيػػقُ ُجػػ  ُ ُ-ٙٛ
ع  ،ُامض رعوُيػ ْفع  ُ"نفتحُالعّي"ُأْاُأالػوُات ُمعتػ دة،ُأاُمهػزةُثالث ُعلرُازفُرػُ 

ُ.(ٔ)«ْار جاص ُر غب  ز،ُتفتحُكبو:ُتػ ْعل  ،ُا تػ ْنش ْن،ُا يػ تػ خ  ر  ،ُا تػ نػْق  د ،ُا ت ْستُ 
ػػُرُ ِ ػ ػػأ ُُ ُالػػنصُّ ُ ػػُعػػ ُ ،ُر لفُ  ُخطػػ ُ م  ُ،ُرهػػوُنكسػػرُ الرانػػ ُ ُ ُالبػػ بُ )ع ل ػػ  (ُم 
ُ)رػ ع ػػػ (ُنفػػػتحُ ُعلػػػرُازفُ ُيكػػػوفُ ُ،ُركيػػػفُ هػػػ ُ ُاؼبضػػػ رعُ  ُاؼب ضػػػ ،ُارتحُ ُالعػػػّيُ 
ُ)ر ع   (.ُ:العّيُ ُنكسرُ ُ-ُقطع  ُ-ُالصوابُ ُا ُاؼب ض ؟!ُُالعّيُ 

ػػػػُال ػػػػ ينُ ُِلمػػػػةُ ُااػبطػػػػنُ ُ ػػػػ   (وُألفُ ُ:ْن(،ُاالصػػػػوابُ )تػ ْنش  ػػػػنُ ُعػػػػ ُ الفُ ُ)ت ش  )  ش 
)ش ػ   ُي ش ػ   (،ُرهػوُُعػ ُ الفُ ُ،ُخبػالؼُ الران ُ ُ ُالب بُ ،ُالُمُ ال  لثُ ُ ُالب بُ يػ ْنش ن (ُمُ 

ُي ْشي ن (.ُ:وُ ،ُاأصلُ الران ُ ُ ُالب بُ مُ  ُ)ش ي ػئ 

                               
اا ظػػرُ :ُارتشػػ ؼُالضػػرب،ُربقيػػقُ،ُٕٛٔ/ُٔارتشػػ ؼُالضػػرب،ُربقيػػقُد.ُرجػػبُع مػػ ف:ُ-(ٔ)
 .ٛٛ/ٔصطفرُالنم  س:ُمُد.



(ٖٖٔ( 

ُِمػ ُ)تػ تػ خ  ر ػ  (ُُ،ُاالصػوابُ )يػ تػ خ  ر ػ (ُ(ليػ  ُ ُ ُِلمػةُ ُال  لػثُ ُااػبطنُ  (لتػ  و
ورُ ُاألم لةُ ُرُ  ُ  ئُ  ُ. ُالنصُّ ُةُ اؼبِذ

اعلػػػرُ»:ُ)ارتشػػػ ؼُالضػػػرب(ُد.ُرجػػػبُع مػػػ فُلكتػػػ بُ ُ ُربقيػػػقُ ُجػػػ  ُ ُ-ٚٛ
ُ.(ٔ)«رػ ْع ُأ  ْػ  ر،ُا إ ف ث
ػُ،التن يػثُ ُألػفُ ُ)رػ ْعل ر(ُنزةدةُ ُ:الصوابُ  )أ  ْػ  ػر(ُُِلمػةُ ُُوُألفُ البنػ  ُ ُرُ  ُ خ 

ريهمػػػ .ُُ(لػػػرعُْرػُ )ايكػػػوفُعلػػػرُ»:ُ ػػػيبويوُ ُقػػػ ؿُ .ُ)رػ ْعل ػػػر(،ُنػػػالُخػػػالؼُ ُعلػػػرُازفُ 

ُ.(ٕ)«ر  ُ ر،ُاأُ لُ بػُْ.ُاالصفةُكبو:ُحُ ةُ ر،ُاالرؤُْمُ مر،ُااغبُ هُْكبو:ُالبػُ ُر ال  ُ 
ػػػػػػ تُلكتػػػػػػ بُ ُ ُربقيػػػػػػقُ ُجػػػػػػ  ُ ُ-ٛٛ ُِ مػػػػػػ ُنِر ػػػػػػ  كبػػػػػػو:ُ»)اؼبسػػػػػػ ع (:ُُد.ُؿبم 

ُالشػػ  ،ُ(لكسػػر،ُ ػػه ب  ،ُاأصػػولو:ُثالثػػة،ُيقػػ ؿ:ُش  اْشػػهيب ب،ُمصػػ ر:ُاْشػػه ب 
ُاشهيب (،ُم ُالشهبةشػُ  ااْشه ب  ُ.ُُ(ٖ)«ػهب ُ 

ػُ ُالشػػ  ُ قػ ؿُ يُ :ُ»،ُاالصػوابُ الكلمػػ تُ ُنعػضُ ُتُْطُ قُ   ػُالػنصُّ ُ م  ،ُ:ُش ػه ب 
ُاْشه يب  (ُ (لكسرُ  ،ُااْشه  ب  ُاْشه ب  (  ُ«.،ُش ه ب  ،ُااْشه ب 
(،ُامصػػػػ رُ ُاجملػػػػر دُ ُرمصػػػػ رُ ُ ػػػػه ب  (ُىػػػػوُ)الش  ػػػػه ب  (ُىػػػػوُُاؼبزيػػػػ ُ ُ)ش  )اْشػػػػه ب 
(ُىوُ)االْشه يب  بُ ُاؼبزي ُ ُ(،ُامص رُ ْشه ب  بُ )اال ُ(.)اْشه  ب 

ُالػػػذيُغلػػػبُعلػػػرُالسػػػواد.ُ:ُ»اعبػػػوىريُ ُقػػػ ؿُ ُ الش ػػػْهب ة ُ ُاأللػػػواف:ُالبيػػػ ض 
ُُبُ هُ تػُ  ،ُااشُْػ ُبهُ الش  ُ(لكسرُشُ ُبُ هُ اق ُشُ  ،ُاقػ ُاْشػه ب  .ُاررٌسُأ ْشػه ب  الرأس 
بُ  ُاْشهُ ػُ  ( ،ُااْشهاْشه  م لوػُ يب ب   ُ) »(ٗ).ُ

                               
اا ظػػرُ :ُارتشػػ ؼُالضػػرب،ُربقيػػقُ،ُٕٖٗ/ُٔارتشػػ ؼُالضػػرب،ُربقيػػقُد.ُرجػػبُع مػػ ف:ُ-(ٔ)
 ُُ.ٕٕٓ/ٔمصطفرُالنم  س:ُُد.
 .ٜ٘ٔ/ٗا ظرُ :ُديوافُاألدب:ُُا،ُٕٙ٘/ٗالكت ب،ُربقيقُعب ُالسالـُى راف:ُُ-(ٕ)
 .ٜ/ٗاؼبس ع :ُُ-(ٖ)
ُ.ٜ٘ٔ/ٔالصح ح:ُُ-(ٗ)



(ٖٔٗ) 

 الثاين الفصلُ 
 التشكيلِ  أخطاءُ 

 
التشػػلُُ و ػػطو ػػكُلوالل بػػاِتِوالتااػػِ،واضتسكػػاِتِولالعػػلطِفِولالت ػػ ُِ ِو

ُعو ػػػُِاوالةػػػُصُ،والةػػػس ملُ،ِو لواظتط ِػػػقتَوبػػػاًداو  ػػػفو ػػػاو َولالتنػػػط،ِ ِو  ػػػفواضتػػػسلِؼِوا تِو
واصتا دِة. واألشتاِءواظتكنملِ،ِولاأل  اِؿواإل سايبُِّو لو ُأُةواضتسلِؼِول شكاِ هاِو ِو

ػػػْل ُونػػػدوالُقػػػ ِوو ُو بَواظتعػػػتَووحُولاظتةػػػ  َو و ػػػ ِوالفِوو(ِول ػػػطو ةػػػدرُودا فو ػػػطوشالشمل
ل ػػػطو ةػػػدُروالِف ػػػِ واظت ،ػػػِدوولكػػػَلَ)وشاإلْشػػػلاُؿ(و  ػػػُاًلِشَشػػػَلَ (ِوودِواجملػػػسملووالثالثػػػ ِّو

و.واُو َوكَو َوو:مب ىنوِولَ ْشَلَ ُاِاللتابَوو َولَو:وشَوقاؿُو،ُووشَ ْشَلَ (ِ
الِلتػػػػاَبوَ،ْشػػػػُل اوَشػػػػْلاًلولَ ْشػػػػَل ا:وَ   بػػػػا.ولَشػػػػَل و:و»يفوال عػػػػافِووجػػػػاءَو

حامت:وَشَلْ تواللتابوَ ْشل او هطوَ ْشُلطؿوِإذاو َػملْدَ اوابإِلْ سابِولَ ْ َ ْبػتوو َاط
الِلتاَبوِإذاونَػَقْ تا.ول،قاؿو ، ػاً:وَ ْشػَلْ تواللتػاَبوابألَلػ وكأَنػ)و َزَلْػتواػاو نػاو

و.(ٔش«اإِلْشلاؿولااللتكاس
ِولنُتِلػػُ و ةػػط،ُكُاو فوشالتشػػلُ ِو  ملػػاوُ ةػػ ََ ُحو َِ (ِو هػػطوالشػػاعُعوِ نػػدواَػػَدِث

و  ػػفواظتكالصػػ،ِو يفوشالشملػػػْل (ِوو،ُقػػاَؿ:وإنملػػُاو ةػػدُروالِف ػػػِ واظت ،ػػِدوشَشػػلملَ (ِول ػػػطوداؿ 
و.ِول َاودلٌُ و  فوالِ نا،ِ،وِِباال كلِوو ال اتِوويفول عِواظتكالصِ،وو ي:

ال ػػػػسبوغتػػػػ ءو" َػ ملػػػػَ "ومب ػػػػىنوو،لثػػػػسويفولصػػػػ،» زتػػػػدوؼتتػػػػارو بػػػػس:وود.و ػػػػاؿَو
" َػَ ػػػ "ِوكقػػػػطؿوالتػػػاج:وَزػػػػَسـَواطتػػػسزَةولزسمل هػػػػا:وَ َةػػػبهاِول ػػػػطؿواأل ػػػاس:و ػػػػالحو
ولُ َعػػػبمللِول ػػػطؿوال عػػػاف:وَ َةػػػَ:ور َ ػػػاول ةملػػػكا:وشػػػدمل ِول ػػػدو ػػػسملروغتبػػػعو  عػػػبـط
ال صػػ،واظتةػػسيو ُا ػػُ،و"  ملػػ "واظت ػػ مل ول تلثػػوولاظتكالصػػ،ِولإجػػازةوا ػػت باؿو ػػُص،و

                               
 .ٖٛ٘/ٔٔلعافوال سب:وو-(ٔش



(ٖٔ٘) 

 "ولتفُػػدو  ػػىنوالت د،ػػ،و لوالتلثػػوِول جػػازو ،ً ػػاوغتػػ ءو"  ملػػ "ومب ػػىنو" َػَ ػػ "و"  ملػػ
لػػطرلدو ػػاو،ذ،ػػدوذلػػ)ويفوال صػػ،ِولالػػطاردويفواظت ػػاجل:وشػػلَ واللتػػاَبول شػػل او هػػطو
 شػػػلطؿولُ ْشػػػَل وإذاو ملػػػد وابإل ػػػسابِولنتلػػػ و ةػػػاُحو"شػػػّل "وا تبػػػاًداو  ػػػفو

و.(ٔش«  ّولرلد ويفوا ضواظت اجلواضتد،ث،وكالط ُلولاأل ا
كػاَسِوُعوااللتِوس َػُ:ِو هػطو ػاو،َوٌ .و  ملػاوالطاِجػٌ:ِولجاعِوعباِف:ولاجِولالتشلُُ و ِو

َ وِ:ِول َ َلػُ ِو هػطو ػاوزاَدو  ػفوالطاِجػبػاالِت.ول  ملػاواصتػاعِوُعواالحتِوق َوكاَ ِول،َولاالشتِو
وبطً ا.وصناُءو نُاو ُواال تِو

ػػػػػاو ُ ػػػػػُت:وشُ بطً ػػػػػا( وألفملوو (ِوصناءِوشاال ػػػػػتِووجػػػػػاتِورَويفودَووطفَو ُوفػػػػػالَوتَو،ػَوواءَوسملوالُقػػػػػولإفتمل
و ِوساعِوإذلوالَقػودَونِوعػتَو فو،َوو ُعُوعػتَو،َوواُو وألنملػ وال كلِو ِوووإذلوالق ُ ِوإالملووتاجُولوالولتَوهُو ك  ُو
ػػ واُو وألنملػػ والػػن ِّوِ ػػوسادَوُبػػالْوواِوِبػػهْو ػَووِو ػػعَواظت ػػكططِووالػػن ِّوو ػػساءةِوونػػدَو ِووِ،ِولاظتقا ملػػو،ِوُا ملوالعِّ
و.اظت كططُووالن ُّووإلُاِووعُوسجِو،َوالَيوولِو ْوابل ِوو ٌوةِّوخَوتَو ُو

و ُعَوُعػػتَو ولِو ُوسَوكثَػػػِو لو َوالػػن ِّوولَو ظَػػ ُوولػػاُوولَو ػػكِوإذلو فو َووتػػاجُولتَوواءِوسملوالُقػػولا ػػضُوو
َِووِولالتبُُػػ َوسادِوُبػػالْوولَوْهػػ ػَو يفووفػػ،ِوخالِوتَوبُوِوالْوسلؼِويفواضتُػػو،ِوشػػاِبِوتَوبُوالْوو،ِوال صط،ملػػوال نا ػػسِوواػػ

ووو.التشلُ ِوو ال اتِووا ضِو
فواظتةػػػػدرو نػػػػاوالػػػػَيوالو،نلعػػػػسو اػػػػدا:ول  ػػػػاو ا  ػػػػتو ػػػػ »:و ػػػػُكط،اِو ػػػػاَؿوو

 ػ ووليتوا دو لؿوحسؼو ناِولاعتاءو طض  واألل واو فا  ،ِوج  طاواظتُلو ط ا
لاظتف  ػػ،ِوإالوولجػػاءتوكبػػاوكتػػ ءواظتف ػػ و ةػػدراو...سوحػػسؼاأللػػ والػػيتو كػػ و زػػ
و.و(ٕش«ِول طواأل  ظتاو سلاو  واألل واليتويفو ُتاؿ هنلو ل  ط اواعتاءو

ػػو ػػَاوالػػن ِّوو فػػ   ػػ ووئُودِوتَػػكػْوبُوالْوووال الػػ:ُوصِنوعػػتَوالػػيتو،َووالل بػػاتِووا ػػضَوودُوؾتَِ

                               
 .ِٜٔٗولانظسويف:واظت  لوالط ُل:وٗٚٗ/ٔ   لوالةطابوال صطّي:وو-(ٔش
و.ٓٛ/ٗاللتابِوحتقُقو كدوالعالـو ارلف:وو-(ٕش



(ٖٔٙ) 

وو.شحسؼ(و:هاِو ث وك ب،ِو ِوكْو َو
َِو :وفػػػػ،ًو ِوتَواوؼتُوًهػػػػلجُو َوو ُوِبػػػػتَوحتَوو-وها و ػػػػُا ِوِ ػػػػو ق ط ػػػػ،ٌول ػػػػَ وو-والل بػػػػ،ُوو ِو هػػػػ

يفوهػػػاونملوِوُحػػػسَِّؼِوَحػػػسِّْؼ( ولللِوؼَوسملوِوَحػػػؼَوسِوُحػػػِحػػػَسٌؼِوَحػػػَسَؼِوِوِوُحػػػْسؼٌوشَحػػػْسؼٌو
وها. ِوكْوإذلو َووئُودِوتَوكػْوبُوالْووال ال:ُووتاجُوِو الولتَو طحِوالطُوو ملوكُوووهاولا ا،ٌو ُا ِو

ػػػ ِوكْوإذلوَ ػػػوئُودِوتَػػػكػْوبُوالْووال الػػػ:ُووتػػػاجُولتَوو ػػػَاوالػػػن ِّووك بػػػاتِووولا ػػػضُو اوها وألهنمل
و َوِفػلتَو فو،َوو ُعُوعػتَو،َووُػ ُوِوِبوكػاؼٍووولٍوْ ػذاو ِووئُودِوتَػكػْوبُوالْووِوللػُ َوجاٍو ولَو ِووسَوكثػَو َوو ُوبِوتَوحتَو
دريواظتف ػ (ِو ػالو،َػشو:ِو ثػ وك بػ،ِواظتقةػطدِووال ػكلِوو ػ،ِوب سِو ولِولاظتقػاـِووالعُاؽِووسِواُّودَوتَواِو

نهػػػػا:وشالػػػػػَبْفَ  ِوالػػػػػَبْفِ  ِوالػػػػػِبْفَ  ِوالػػػػػُبْفَ  ِوالػػػػػُبْفِ  ِو ِوو ػػػػاواظتقةػػػػطدُووال الػػػػ:ُو
والػُبَف مل ِوالػُبَف ِّ (.

 فوولِوْ ػػػػيفوال ِووـُودِّوَقػػػػتػَوبُوالْووال الػػػػ:ُوو ُعُوعػػػػتَوالو،َوو ػػػػَاوالػػػػن ِّووك بػػػػاتِووولا ػػػػضُو
وبسكػػاتِووعَوق َػػ فو،َووش ُتػػاؿ( و ػػ ذاوا ػػت اعَوو:ِو ثػػ وك بػػ،ِوال ػػكلِووو ُهػػاو ػػ ِوصِنوعػػتَو،َو

ووشالقػػػػاؼِويفوحػػػػسكيَتوو َُعوذلػػػػ)َوعػػػػتَوشالتػػػػاءولاأللػػػػ ولالػػػػالـ(:وش ُتَػػػػْاٍؿ( و  نملػػػػُاولػػػػ و،َو
َِووعْو ِو ملولو،َوػاولمبملورُوواُو( وألنملواءِوُلال و(.الةسؼِوولِو ْويفوش ِوواظتعأل،ِوو ِو  فو 

نػػاونملو نػػاوكْوَرودْولِو َو ِولغػػوِوو وط كػػ،ٍوِ ػػو-والُػػطـَوو-و،ِوال ساملػػو انػػاءِووانوإذلولا ػػعِوسْوظَػػ ػػ ذاونَو
وو.اِّـو والتملواو ِواِو لو س،كًو ًاوات  وكْو َووف،َو ِوتَوخْوبُوالْووةطصَونُّوالولَوكِو ْو فونَووإذلوتاجُوؿتَو

َِوثاًلوَ ػوالتبُُػ َوو-وساءةِوالقِووندَو ِوو-و ُ طفَوعتَوالو،َوو لثولفَو ط ػطِؿواال ػِلواظتواػ
 والولو َونهُول ِوو ا َوكِووإذاو ُوِوإالملواظتُلِووشِ ْ (و لعطرِوواصتسِّووحسؼِوشَ ْ (و فتطِحواظتُِلِولو

ولو ُبػػػػ،َوُهػػػبْو ِّو َولونػُوػنػػػػاولػػػا وألنملواوات  ػػػ ػػػك ًوواو  ػػػكططافِولقُتػػػػوِبػػػاهُواُنػَووالتبُُػػػ َوو ُعُوعػػػتَو،َو
و.(ٔشاًلوعَوِو لوكَوناءًوصا تِوو  ُاِووال كلُوو ملوو او َوناوإالملوفا ِوذلملو و ُولاو ِوسَوِو  لو،ػَوال كلِو

                               
ال ػػكِلوإذلودرجػػِ،واظتكالصػػِ،و حُػػااًن وألُنَػكِّػػَاوال  كػػَ،و  ػػفوولػػَلَ)وَ  ػػَ فويفوُكتُػػِاوإذلواإلكثػػاِروِ ػػ لوو-(ٔش

  ُبِتِاِو َُ تاُدلُ ِولَ ِ وا تاَدوالش َءوطََ َكُا.



(ٖٔٚ) 

 :التشكيلِ  إمهالُ 
ػػُقوالتشػػلَُ والطاِجػػاَوبُوَ والْو ػػ ذاوَ قتَػػ اظتػػنهِ والعػػ ُِلِووَؼو ػػ ِوسَواَوػَ:ِو قػػِدوانػػقِّ

ػ س،مل،ِويفوحتقُِقوالنةطِصِولالو ػملباويفوالنةػطِصوالةػس ملِ،ِولاظت  بملػ،ِو  وألنملػُاوِولالشِّ
وباالٍت.ِكعً،ِوذاَتواحتِوَؾولناو ادملًةوُ طقِتً،ِوُ  ْوسَوإبقتالِِاو َاِو ػَو

و:اإلقتاؿِووذل)َوو و  ث ،ِول ِو
ل نهػػاو ػػاو»شد ػػاعقوالتةػػس، (:وولتػػابِولود.وحػػامتوال ػػا  ويفوحتقُػػقِووجػػاءَوو-ٜٛ

و.(ٔش«ؿتط:وغّةافِولرت اوغّةاصويفوالسجاؿولالنعاءو( َػْ الفش،لطفو  فولزفو
ِِوو كلَووقُوقِّواَوبُوالْوو َوقتَواص(و َوشغةّوو:ك ب،ِويفوو والةادِووشد،دِويفو وأَو َوزْول َووِالص

و ػػػاويفووشَغةملػػػاف(ِوإالملووك بػػػ،ِووورتػػػعِوو  ػػػفوالػػػن ملووال صػػػ،ِوو:ِوتُػػػيفوكُوودْوِجػػػلو َوػللػػػو.لذلاألُو
ز:ولكتبػػعوغةملػػاف:و ػػاؿواظت ػػسّو»:وشحتفػػ،واجملػػدوالةػػس،ح(ِوأليبوج فػػسوال ملْك ِػػ ِّووكتػػابِو

و.(ٕش«ىارىِولُغَةا ف:وكُعَلارَولَواَ فِوكباوكتبعو لساف:و َوةَوغَو
و  ػػفولزفِووه،ٌوكملوَشػػ ُوو ػػف،ٌوواتاقُتػػ ْوِو لِواف(َشػػ ْوش َووك بػػ،ِووثػػ ُوشَغةملػػاف(و ِوولك بػػ،ُو

:ويفوال عػػػػافِووِوجػػػػاءَو و ػػػػُص،ٍوِ ػػػػوسَوكثَػػػػػاف(و  ػػػػفو َوَشػػػػ ْوش َووك بػػػػ،ُوووعُوَبػػػػلتُوف(ِواَلوْ ػػػػش ػَو
والػػػّسِّي و ِ ػػػَ و،ْ  َػػػ» وُ وَ َ شػػػاًِوَلُ ػػػَطو ػػػاِطٌ ول ِ ػػػٌ ول  ُػػػ ٌوال  َػػػُ :و ػػػدُّ

ْ َشػػفولَ  َاَشػػفولُ  َاَشػػفِوَ ِ ُشػػطفولَ ُ شػػطَفولِ  ػػاٌشول َوولَ ْ شػػافِولاصتبػػع
و.(ٖش«ِ  اشٌوولَ ُ شٌ،ولَ ْ شفولَ ْ شانٌ،ولنعطةولاألُنثفوَ ِ ش،ٌو

شَ ػػػػػَلاَرى(ِوو:ثػػػػػ شَغَةاَ ػػػػػف(ِو ِواف(و  ػػػػػفوةملػػػػػشغَووك بػػػػػ،ُوووعَوَبػػػػػاو فوتُو   ملػػػػػو
و  ػفو ُػاسِووعَوَبػِو لوتُو(حتف،واجملدشِوكباويفو قلوى(ارَولَوش ُوو:ث ف(ِو ِوا َوةَوشغُول

                               
و.ٕٓٓال ك ،والقدنت،:وانظسويف:وِولوٖٕٓد اعقوالتةس، ِوال ك ،واصتد،دة:وو-(ٔش
 .ٕٙٔ-ٔٙٔحتف،واجملدوالةس،ح:وو-(ٕش
و.ٖٛٔ/ٙلعافوال سب:وو-(ٖش



(ٖٔٛ) 

شِغَةػػػػاصِولَغةملػػػػفِولَغَةاَ ػػػػػفِوهػػػػا:ويفورت ِووقػػػػاؿُواف(ِو ُُوَشػػػػ ْوش َووك بػػػػ،ِووورتػػػػطعِو
وولُغَةاَ ف(.

ووإقتػػاؿُووقِوقِّػػاَوبُو  ػػفوالْووَُوذَزػػ  ػػفوشِغَةػػاص(ِو ُُوواصتبػػعَوواظتقةػػطدُوو ػػ ذاوكػػافَوو
ِِووكعسِو   ػفووعُوَبػش َػْ ػاَلف(والوكتُوولزفَووألفملوو الةػادِوو ،ً او شػد،دُوو  ُاِووَُوذزَوِول،ُوالص

و ػ مل َو ُووالَيو،لطفُووالتلعوِوو  و لزافِووالطحُدُوولطزفُول طواو-والفاءِووش ُػ ملاؿ(وا لِّو
ِِو و:وشُغةملػػػػػػاص(ويفورتػػػػػػعِوقػػػػػػطؿُو ػػػػػػالونَوو-وشُكفملػػػػػػار(و:اُولرت ُػػػػػػوِِوؿتػػػػػػط:وشَكػػػػػػاِ س(ال ػػػػػػ

ووشَ ْ َشاف(.و:وشُ  ملاش(ويفورتعِوشَغةملاف(ِوكباوالونقطؿُو
و  ُػػػاِووَُوذَزػػف(ِو ُُواَ ػػػةَوشغُوشَغَةا ػػف(ِولو  ػػفواصتبػػػعَوواظتقةػػطدُوولإذاوكػػافَوو

ِِوو ػػػكلِوواؿُوإقتػػػ  وِ ػػػواأللػػػ ِووقططُو ،ً ػػػاوُ ػػػو  ُػػػاِووَُوذَزػػػِول،ُو لوابل ػػػلِّووِابلفػػػتحِووالصػػػ
و.قِوقملواَوبُوالْووهاويفوالن ِّوتَوكػَوثػْواليتو َووِالل ب،ِو

ِِوول تحِووالفاءِووشِ َ اؿ(والعسِوو  فولزفِوو-  فوشِغَةاص(وولاصتبعُو االووِال 
 ػػػاعقوالتةػػػس، (ِوشدويفوكتػػػابِووالػػػطاردةِووالل بػػػ،ِوولِوْ ػػػإذلورَوو ػػػطواأل ػػػسبُوو-و شػػػد،دٍو
ووو.عُوَُوشْولاألَوو ُوَُو ػْوالف(و طواألَو ْوش ػَوواؿ(ويفورتعِو َوش ِووللزفُو

إذاوكػػافو ػػف،ولكانػػتولػػاو َػْ  َػػفو ِ نػػاو،لعملػػسوو( َػْ ػػالفُوشل ّ ػػاو»:و ػػُكط،اِوو ػػاؿَو
بَؼوال ايدةواليتويفو زس ِوكبػاوُحػَ ْتو لػُ وإانٍثول لػُ وُرابٍب.وو(ِ  اؿٍوش  فو

شػػػاُفولِ  ػػػاٌشِولَغػػػْسثُفولِغػػػساٌث.ولكػػػَل)و ذنّثػػػاولذلػػػ):وَ ْ ػػػالُفولِ  ػػػاٌؿِولَ  ْو
ِولِ  ػػاٌؿو ُػػاو(َ  ػػاذَلوشكبػػاولا َػػقوَ ِ ُػػٌ وَ ِ ُ ػػً،ويفوِ  ػػاٍؿ.ول ػػدو،لعملػػسو  ػػفووو]لا قػػا[

 ػػ وَ  ػػاذَل ولذلػػ):وَ ػػْلساُفولَ ػػلارىِولَحػػْواُفولَحُػػارىِولَزػػْ ايُفولَزػػ اايِوو كثػػس
ى.واارَواو َػْ الَفواقطعتل:وَ ْاساُءول َولَغْواُفولَغُاَرى.ولكَل)واظتذّن و ، ػًاِوشّكهطو

َِو ْوفول ِو َػػ ْول ػُو ػػسلفوا ػػضوكػػاذَلوفولحَو َػػكػْو ػػارىِولحُوىولذَوسَو ػْو ػػفوج  ط ػػاوكػػ .ول ػػدو،لعِّ
.ول ػػػنهلو ػػػ و،قػػػطؿ:و ػػػاذَلوىول ُولارَولذلػػػ)و ػػػطؿوا  ػػػهل:وُ ػػػو( ػػػاذَلو ُوش ػػػَاو  ػػػفو



(ٖٜٔ) 

و.(ٔش«اذَلو َو َو
ِِوواوشالُصةملػػػػاُص(وا ػػػػلِّو  ملػػػػ ورتػػػػعَووفو،لػػػػطفَو و ُوبلِوُُوِو ػػػػالةػػػػادِوول شػػػػد،دِووِالصػػػػ

(ِول طوا لُو (ِوكباو،ُوو  والف  ِوو ا  ٍووشالَصاصِّ :وشَحػ مل(ِو هػطوشَحػاج (ِوقػاؿُوشَغ مل
و.(ٕششُح ملاٌج(و:لاصتبعُو

ل نهػػاو ػػاو»شد ػػاعقوالتةػػس، (:وود.وحػػامتوال ػػا  وللتػػابِوويفوحتقُػػقِووجػػاءَوو-ٜٓ
و.(ٖش«،لطفو  فولزفوش َػُ طٍؿ(وؿتط:ولَػُ طجِولرت اوصت ول سجاؿولالنعاء

شلَػػُ طج(وورتػعُووِول ػ َو  (ػشلػوك بػ،ِووو ِ ػولاصتػُلِووالػالـِوو ػكلَووقُوقِّػاَوبُوالْوو َوقتَػ َو
ِِوول ػػػلِّووِالفػػػاءِووش َػ ُػػػطؿ(وافػػػتحِوو  ػػػفولزفِو (ِوُ ػػػُ وشو:اُو(ولرت ُػػػَ ػػػُكطرِوكبػػػاويفوشال ػػػ
وشلُػُ  (.و:لاصتُلِووالالـِووا لِّوو تلطفُو

 نُػَتورتُػعوو( ٍو ُػ ُػش  نملػاو،لعملػسو  ػفوو( َػ ُػطالًوشل ّ او اوكػافو»:و ُكط،اِوو اؿَو
َكسولذل)و طل):وَ ُكطٌرولُ كُػٌسِولَغُدلٌرولُغُدرٌو و.(ٗش«اظتذّن و لورتُعواظت

 ػػُد :ووااػ ُوو.و ػاؿَوشلُػػ مل،(ورتػعُوولذلِو هػ َواألُوواصتػُلِووشلُػػَ  (وافػتحِوواوك بػ،ُو  ملػ
ػ مل،والظػالـِو:ولُولكَل)وس.ا  هلواا:و  ظلوالكاوز ّولوواء:و  ظبا.بػ مل،والػللُو»
لاجكًػػػػاِوويفو ػػػػَاواظتقػػػػاـِووال ػػػػكلُووكػػػػافَووو ولػػػػَل)َو(٘ش«اجػَوَ  ِولصِتػػػػػِوللُػػػػ ّوػرت ػػػػا:ولُػػػػلو

َِوول تبُُ ِو و.ِِواصتب َووا
ثُػػلملوالتملفّ ػ و»شد ػاعقوالتةػس، (:وود.وحػامتوال ػا  وللتػابِوويفوحتقُقِووجاءَوو-ٜٔ

اظتػػػػدغلو نػػػػا:وكقطلػػػػ)واأل ػػػػػّبعولاألرّ ػػػػ .ول ُػػػػاولصػػػػ،و زػػػػسى:والػػػػػُب مل ِّ ولالػػػػػُبعملبملع.و
                               

 .٘ٗٙ/ٖقُقو كدوالعالـو ارلف:واللتابِوحتو-(ٔش
و.ٕٕٙ/ٕانظسويف:ولعافوال سب:وو-(ٕش
 .ٕٔٓال ك ،والقدنت،:ولانظسويف:وِوٖٕٓد اعقوالتةس، ِوال ك ،واصتد،دة:وو-(ٖش
 .ٖٚٙ/ٖاللتابِوحتقُقو كدوالعالـو ارلف:وو-(ٗش
و.ٕ٘ٔ/ٚاَللِوال ك ،واصتد،دة:وو-(٘ش



(ٔٗٓ) 

األلػػػ و ُػػػاوا ػػػد او دغبػػػطاوالتػػػاءويفوالعػػػِولعػػػلطفواضتػػػسؼوالثػػػا ويفول ُْ ابػػػتو
و.(ٔش«اظتعتأن ِوللُلطفواظتكتد و تاسكاًو

:وشاأل ػػّبع(ِوِو فُػاِو ُاِوو ز اءٍووِو عَول  كلِوو  فوإقتاؿٍوو َاوالن ُّوو َوبَواشتَوو
والط ػػػػ ِووةِوِببػػػػ َووِولالةػػػػطابُوملػػػػ،ِوفط الوالق ػػػػعِووةِوِببػػػػ َوواو لتػػػػطبٌوالقُتػػػػلشاألرّ ػػػػ (ِولكِو

ليفوشاألرّ ػػػػ (و ةػػػػاٌُ ِولالةػػػػطاُبوابلػػػػ اِيِوالوابلػػػػساِء واداللػػػػِ،و طلِػػػػِاو.وةِولعػػػػطرَواظت
و«.ل ُاولص،و زسى:والػُب مل ِّ »ا َد ا:و

والةػػػاُحِووِو هبػػػاويفوال ػػػكلِوالطاجػػػ:ِوو وال ػػػكلِوِ ػػػوالل بتػػػافِووتِو َػػػل ػػػدوزَو
بُّعولالتػملَ  ُّػػ (ِو:وشالتملَعػػدغػػاـِواإلوباو كػػ َوهُو  ػػ َوو( وألفملوااِل ملػػػبُّعِولااِلزمل ُّػػ :وشالطاجػػ:ِو

وِِول ف  َػػػػػوافِو ُا ػػػػػملوو وشاؿ(:وشَ َعػػػػػبُّع(ِولش َػَ  ُّػػػػػ (ِولقتػػػػػاو ةػػػػػدرافِوِ ػػػػػولابلت س،ػػػػػدِو
وشَ َعبملَع(ِولش َػَ  ملَ (.و:، ِواظت ،دَو

ِِووالتػػػػاءِووإدغػػػػاـِووإرادةِوونػػػػدَول ِو  وِ ػػػػودملوالواُػػػػوشَ َعػػػػبُّع(وكػػػػافَوويفواظتةػػػػدرِوويفوالعػػػػ
ِِو ِو ػاك ٌوواُولُو لملوودُوش ملػبُّع( ولاظتشدملوو:دةًوشدملو ُووُِوالعوتِو:وشْ َعبُّع(ِو ةارَوالتاءِوو عل
ػػػػػبُّع(اِوشو:اظتةػػػػدرُووسَوَهػػػػِو ظَوالط ػػػػ ِووقتػػػػ ةُووتْوكَػػػػ ِواجتُووالعػػػػاك ِووللن ػػػػقِو ِولإذاوُكتِػػػػَ:و مل

و. ملػبُّع(شِٱا ال ِ،وقت َِةوالط ِ :و
ودملوالواُػػوكػػافَووِوش َػَ  ُّػػ (ويفواظتةػػدرِوويفوالػػ ايِووالتػػاءِووإدغػػاـِووإرادةِوونػػدَو ِوولكػػَل)َو

ِِوِ ػػػػ واُولُػػػػ لملوودُوشزمل ػُّػػػػػػػ ( ولاظتشػػػػدملوو:دةًوشػػػػدملو ُووالػػػػ ايُووتِو:وش ْػَ  ُّػػػػ (ِو ةػػػػارَوالتػػػػاءِوو و عػػػػل
ِولإذاووزمل ػُّػػػػػػ (اِوشو:اظتةػػػدرُووسَوَهػػػِو ظَوالط ػػػ ِووقتػػػ ةُووتْوكَػػػ ِواجتُووالعػػػاك ِووِوللن ػػػقِو ػػػاك ٌو

و.زمل ػُّػػػ (شِٱُكِتَ:وا ال ِ،وقت َِةوالط ِ :و
ػػػاَوبُوالْوو ػػػابَول ػػػدو َوو ل ُػػػاولصػػػ،و»و:يفو كػػػارةِوشالػػػػُبعملبملع(ِووك بػػػ،ِووويفو ػػػكلِووقُوقِّ

و:شالػػػػػػػُب مل ِّ ( و الةػػػػػػطابُوويفو ػػػػػػكلِووز ػػػػػػأَو َوواُونملػػػػػػِوللِو« زػػػػػسى:والػػػػػػػُب مل ِّ ولالػػػػػػػُبعملبملع

                               
 .ٖٙٔال ك ،والقدنت،:وانظسويف:ولوِوٚٙٔ:وِوال ك ،واصتد،دةد اعقوالتةس، و-(ٔش



(ٔٗٔ) 

و.واظتشدملدةِووالثانُ،ِوواظتُلِووشالػُب مل مل (وافتحِو
و:اُول  ػ ُوشازمل ملػَ (ِوواظت ،ػدِوو والف ػ ِوِ ػو ُبػ  ووشالػػُب مل مل (و ةػدرٌوو فملووذل)َوولاُافُو

ِو ي:واظتف ػػػطؿِووا ػػػلِوونػػػ،ِو  ػػػفوزِوولػػػطفُو،َووالثالثػػػ ِّوو وغػػػوِوِ ػػػواظتُبػػػ ُّووش َػَ  ملػػػ (.ولاظتةػػػدرُو
:ووِوزػاألواضتػسؼِوو ػاو كػ َوو ػتحِووِو عَو ،ِواظت ارَوو وحسؼِواداًلو ِووِ بط ،ٍو َوو ُلٍوو عِوطَواِو

وِو هػػػطوا ػػػلُوسِواآلِزػػػو ػػػاو كػػػ َوواوشالػػػػُب مل ِّ (والعػػػسِو  ملػػػوُ ػػػ مل ػػػملػػػػػػػ (.و-،َػػ مل ػِّػػػػػػُ وو-شازمل ملػػػَ و
وشازمل ملَ (وو  والف  ِوو ٍو ا ِو

ل ػػػدُزُ و»شد ػػػاعقوالتةػػػس، (:وود.وحػػػامتوال ػػػا  وللتػػػابِوويفوحتقُػػػقِووجػػػاءَوو-ٕٜ
ُتا.و اؿوذلوالسّ ،و،ة ورَْا اً: و    ُتو  فو   ُتوؿتط:و قُُتوالسجَ ولَ ْ َقُػْ

 ُت أَْبِكي ِعْنَدُه وُأَخاِطُبوْ فَما زِلْ    َوقـَْفُت َعَلى َرْسٍم لـَِميَّة ََنقَتِـــي 
 وْ ـُـ اَلِعبــارُُه َومَ ــــــجَ ـــي َأحْ ـنـمُ ـلِّ ــكَ ـتُ    ـــى َكـــاَد مـِمَّـا أُبِـثُـُّو تَّ ــِقيِو حَ ــَوُأسْ 

و.(ٔش«لأتّلؿورج و  و   والَقَدِرو طلا:وُ  قُاِومب ىن:و  قُاو  وطس،قوالنعك،
ِو فػػػ و و ط ػػػعٍوِ ػػػوسَوكثَػػػػيفو َووِالطاجػػػ:ِوو وال ػػػكلِوِ ػػػوالو ػػػَاوالػػػن ُّولقػػػدوَزػػػو
ِِوو و شػػػػد،دِوِ ػػػػودملواُػػػػوالوكػػػػافَووِو«ل ػػػػدُزُ و    ػػػػُتو  ػػػػفو   ػػػػتُو»و:ةِو كػػػػارَو  وِ ػػػػوِال ػػػػ

الػَيووِيفواظت ػىنو ُو بَوعػتَو(و ػدو ُو َوَ ػ ػْوش َوو ػُص،َوو(ِولاظت ػىنو فملو ملْ تُو ػَوشوش   ُت(ِو ي:
و.ف،ُو(واظت  ملو مل َوش ػَوو ُص،ُوويفواأل  ِوولاُوو ُو بَوعتَو ُو

ش ػػػقُُت(ويفوو ػػػ ِوالفِوويفو  ػػػ ُ ِووالطاجػػػ:ُووال ػػػكلُوولػػػطفُواو،َواو ،ً ػػػ و نػػػلِ ػػػو
ُتا»:وةِو كػػػػػارَو :والقػػػػػاؼِووات ػػػػػ ُ ِوولَو ػػػػػكَو فو،ُووِو الةػػػػػطابُو« ػػػػػقُُتوالسجػػػػػَ ولَ ْ ػػػػػَقُػْ

و  وال ػكلِوِ ػودملوالواُػو« طلػا:وُ  ػقُاِومب ػىن:و  ػقُا»:وةِويفو كػارَوو(ِولكَل)َوتُوُْوػقملو َوش
َِوول تبُُػػ ِو شُ ْ ػػػِقُِا(ووؿُوِو ػػػاأللملو«ْ ػػِقُِاِومب ػػػىن:وُ َ ػػقُِّاِو ُو طلػػػا:و»ِو لػػػَا:وِِو  َػػالفِوواػػػ

ُتاُوشو:لػػطفُوِولابظتا ػػ و،َوةػػ ِواظتتملووال ػػبوِوو ػػعَوو  ػػارعٌوو ػػ ٌو ِو و و   ػػاؿِو و هػػطوِ ػػ(َ ْ ػػَقُػْ

                               
 .ِ٘٘ٔولانظسويف:وال ك ،والقدنت،:وٓٙٔ:وِوال ك ،واصتد،دةد اعقوالتةس، و-(ٔش



(ٕٔٗ) 

ِوةػ ِواظتتملووال ػبوِوو ػعَوو  ػارعٌوو ػ ٌو(و ِولالثػا وشُ َ ػقُِّاِووِةِوابعتبػ َوو(واظت ،ػدةِو َو َو ػْوش َوو ُص،ِو
تُوو:لطفُولابظتا  و،َو و.ابلت  ُ ِوو(واظت ،دةِو مل َوش ػَوو ُص،ِوو و   اؿِوُا( و هطو ِوشَ قملُػْ

ُتاِو ػدز تو  ػفو َػ ملْ ػُتوكبػاو»:و ُكط،اِوو اؿَوو ُتاويفو  ػىنوَ ػقملُػْ ل الطا:وَ ْ ػَقُػْ
ويفو سملْحُتولؿتط ا.ول اؿوذلوالسّ ،:و]، ن[ دز و َػ ملْ ُتو  ُهاِو

وأَبكي َحْوَلو وُأخاِطُبو فما زِْلتُ ووووو(ٔشوقـَْفُت َعَلى رَْبٍع لـَميََّة َنقيت
و.(ٕش«وـُـ بـارُه وَمالعِ ــــــجـي َأحْ ـلُِّمنـكَ ـتُ  ّما أُبِثُّو       ـاد مـــىت كـِقيو حـــوُأسْ 

و-ل قػػطؿ:و  بػػتو»(:وشالُ ُبػػدوز ػػسافوللتػػابِوود.والكػػدراليّوويفوحتقُػػقِووجػػاءَوو-ٖٜ
و.(ٖش«لدلو،قلو-ل،قب وو-ل  ب وو-ل  بتاو

ـَو َوش َووةِوابعتب َوواظت ،دِوو  ِو  فوالفِوويفو َاواظتقاـِوواللالـُو وؼُو سِو والو،َو َوو ملو(ِولللِوا
و ػػ ُو،قػػل(ِو الفِوو-،قبػػ وو-يفوش  بػػ وواظتقةػػطدَووال ػػكلَوو  س ػػ،َووعػػت ُعَولػػ و،َووِاظتقػػاـَو
وش ََ ْبػػػػَ (واةػػػػُص،ِوو: ُِ ْبػػػػَ (ِولاظتقةػػػػطدُوو- َِ ْبػػػػَ وو-ش ََ ْبػػػػَ وو: ُوِبػػػػتَوش  بػػػػ (ولتَووؿُواأللملو

و.النعطةِووإذلونطفِوودِوعنَوبُوالْووِل ب  طـِوواظتكنِّوواظت ،دِووِاظتا  
و:ِولاظتقةػػػطدُو،ُػَقْبػػػَ (و-،َػُقْبػػػَ وو-ش،ُِقْبػػػَ وو: ُوتِبػػػالثػػػا وش،قبػػػ (ولتَوو ػػػ ُولالفِو

و.النعطةِووإذلونطفِوودِواظتعنَووِل ب  طـِوواظتكنِّووِاظت ،دِوواظت ارعِووش،ُِقْبَ (واةُص،ِو
ش،ُػػػػِقْل(وو:َقْل(ِولاظتقةػػػطدُو،ُػػػػو-،َػػػػُقْلوو-ش،ُػػػػِقْلوو: ُوتِبػػػش،قػػػل(ولتَووالثالػػػ ُوو ػػػ ُولالفِو

َكملوودِوإذلواظتفسَوودِواظتعنَووِل ب  طـِوواظتكنِّووِاظت ،دِووِاجمل لـِوواظت ارعِوواةُص،ِو و.سِواظت
:وشل ََ ْبنَػػا(وشل  بتػػا(ِولالةػػطابُوو:ةِويفو كػػارَوو  ػػفو ةػػاُ ٍووالػػن ُّوو َوبَولاشػػتَو

ِوحُورجَو َووؿَواأللملووشل ََ ْبُتَبا(ِوللل ملوو: فو،لطفَوو.ولجاع ٌوِواالور،:ٍو  كُعٌوِول طوابلنطفِو

                               
:وش ا يت(وابظتُِلِولالةطاُبوابلنطِفو  ً ا.وو-(ٔش  يفوطك ِ،و لتكِ،واطتاؾت ِّ
و.ٜ٘-ٛ٘/ٗاللتابِوحتقُقو كدوالعالـو ارلف:وو-(ٕش
 .ؤٜٕال بد:وو-(ٖش



(ٖٔٗ) 

و.باالتِواالحتِووعُوق َو َووالطا ا،ِووالةاُا،ِوواظتخ طط،ِووخِوعَوالنُّوو ،ُوساجَول ُو
،لػػطفواظتف ػػطؿويفو»شالُ ُبػػد(:ووز ػػسافوللتػػابِوود.والكػػدراليّوويفوحتقُػػقِووجػػاءَوو-ٜٗ

لالثػػػػطبوؼتتػػػػارول ػػػػطويفوالتقػػػػد،سوو-ال فػػػػلوكالفا ػػػػ و،قػػػػطؿ:و ػػػػطوُ ػػػػػْخَتاُروالثػػػػطَبو
 ُنق ػػػػ:والُػػػػاءو ُهبػػػػاو لفػػػػاوو-لالثػػػػطبو ػػػػػختووو-تووؼتت ػػػػ ِواأل ػػػػ :و ػػػػطو ػػػػػخ

و.(ٔش«النفتاحو او ك ها
ػػػاَوبُوالْوو َوقتَػػػ َوو و-األ ػػػ :و ػػػطو ػػػػختوو»و:ةِويفو كػػػارَوو:َوالطاِجػػػو نػػػاوال ػػػكلَووقُوقِّ

َِووالتبُُ ُوو ُولِوالونتُووِ كلٍوو وغوِوِو بِو«لالثطبو ػختو يفوولاظتف طؿِووالفا  ِوو ِواشتَووا
 و«لالثطبو ػُْختَػَُػسٌوو-ٌسوػػِو طو ػُْخَتُ» لَا:ووال كارةُوولَو كَو فو ُووِولالةطابُو، ِوالتقد،سَو

و.و اأُللذلوالعِسوالُاِءِولالثانُُ،وافتِاها
وك بػ،ِووو و نط، ِو ِوودملوشالثطب(والواُووك ب،ِوووانة:ِوو«ُ ػْخَتاُروالثطبَو»و:ةِوليفو كارَوو

و.«ُروالثطبِوؼتتا»شالثطب(:ووك ب،ِوووسِّو وجَو ِوودملوو الواُوِولإالملو«ؼتتاٌروالثطبَو»شؼتتار(:و
ل   ػػ :ول ػػطو  ػػ و»وشالُ ُبػػد(:وز ػػسافوللتػػابِوود.والكػػدراليّوويفوحتقُػػقِووجػػاءَوو-ٜ٘

و.(ٕش« اودلو،علو ا  او  و َ   وؿتط:و َ ُل
ل ُْ  ِػػَ :ول ػػطو  ػػ و ػػاودلو،عػػلو ا  ػػاو» لػػَا:ووال كػػارةُوولَو ػػكَو فو ُوولالةػػطابُوو

و.ب هطؿِول واظتكنِّوو  فو ُص،ِوواللالـَوو وألفملو«  و َ   وؿتط:و ُِ ُلَو
لا ػػتف  و  ػػُ و ػػاودلو»:وسَو َزػػويفو ط ػػعٍووِاِونفِعػػويفوالتاقُػػقِووجػػاءَوولكػػَل)َوو

 .(ٖش«،علو ا  او  وا تف  وؿتط:وا تقُل
  ػُ و ػاودلو،عػلو ا  ػاو ػ وولا ػتُػْفِ  َو» لػَا:ووال كػارةُوولَو ػكَو فو ُوولالةطابُو

                               
 .ٕٖٔال بد:وو-(ٔش
و.ٖٙٔال بد:وو-(ٕش
و.ٖٙٔال بد:وو-(ٖش



(ٔٗٗ) 

و.«لَواْ تَػْفَ َ ِوؿتط:واْ ُتِقُ
لؿتػط:و ػقاءِو»(:وشاظتعػا دوللتابِوود.وػتبملدوكا  واسكاتويفوحتقُقِووجاءَوو-ٜٙ

و.(ٔش« اعتب ةو   ُ،ِو يوادؿو  و   ِولطجطدو اد اِول قدو ادةوسوؽوؽ
وتْوكَػػِوانق َوهاوايءٌوِو أ ػػ ُو و  ػػ ٍوِ ػػوِو لواػػدؿٌو،ٌوش ػػقاء(و  ػػ ملووقتػػ ةَوو فملوولاظتػػسادُوو
 هػػ ووِؽ(وؽوشسوةِو ػػادملووِوخبػػالؼِو طجػػطدةٌوو ،ٌو بَوعػػتَوي(و ُووؽوشسوةَو ػػادملوو وألفملوقتػػ ةًو
و. فقطدةٌوو ،ٌوهبَو ُو

ػػػاَوبُوالْوو َوقتَػػػل ػػػدو َوو :و ولجػػػاٍوِ ػػػوسَوكثَػػػػ َوو ُوِبػػػتَوش ػػػقاء(ِول ػػػ وحتَووك بػػػ،ِووو ػػػكلَووقُوقِّ
ِِووشِ ػػػَقاء(والعػػػسِو ِِووِولشَ ػػػقملاء(وافػػػتحِواظتخفملفػػػ،ِووالقػػػاؼِووِول ػػػتحِوالعػػػ ول ػػػتحِووِالعػػػ

ِِووا لِّوِولشُ قملاء(واظتشدملدةِووالقاؼِو و.اظتشدملدةِووالقاؼِووِول تحِوالع
ةو ػػادملوو  ػػفوإقتػػاؿِوواِوكالِ ػػوو واداللػػ،ِودةِواظتشػػدملووابلقػػاؼِووكلُو ػػطوال ػػولالةػػطابُو

ُِوؽ(.و  ملػػػػػوؽوشس ودَواظتفػػػػػسَوودَوَةػػػػػ َوواُو نملػػػػػو-وِِوال ػػػػػك َووجػػػػػطازِوو ػػػػػعَوو-و ػػػػػالساجحُوواوالعػػػػػ
ِِووشَ ػػػقملاء(وافػػػتحِو لذلِو َووابأل ػػػ ِووالتبثُػػػ َووها وألفملوشُ ػػػقملاء(وا ػػػبِّووِوالواصتبػػػعَوالعػػػ

و.ل  بعِوو   ٌوودُولاظتفسَو
ِو»:وسِوالقػػا طويفووجػػاءَو َِ ل ػػطو ػػاٍؽو ػػ وُ ػػق فولُ ػػقملاٍءِولَ ػػقملاٌءو ػػ وَ ػػقملاِع

قاُءِوكِلعاٍء:وِجْ ُدوالعملْخ ،ِو َََعِو،لطُفول باِءوول  وَ قملاَءٌةولَ قملا،ٌَ،...ولالعِّ إذاو ْج
و.(ٕش«لال ملَبِو

ػػػدووليفوحتقُػػػقِو ػػػدوالك ػػػالّيِولػتبمل ػػػدو زتػػػدوجػػػادواظتػػػطذلواػػػ)ِول  ػػػّ وػتبمل ػتبمل
وِويفوا ػػضِوال ػػكلِووإقتػػاؿُووغُوك ُػػِو،َوشاظت  ػػس(ول عػػُطط ِّووُلِوللتػػابِوالف ػػ وإاػػسا و اػػط

وال صػ،ِووانومبفتػاحِودملوَ ػُد(ِوالػَيو َوِشػسورَوَ ػشحَووةملػ،ِوقِو واِوسُوكِّوََو  ًُكاِو،ُوًصاوك َوِو َوالنةطصِو

                               
و.ٙٙ/ٗاظتعا د:وو-(ٔش
و.ٜٕٙٔ-ٜٕ٘ٔالقا طسواَُل:وو-(ٕش



(ٔٗ٘) 

و.(ٔش ن،ًووشس، َو و ِو ِووسَوكثػَو َوو ِوطزِو ُورُوو ُّوحَووؽَوسَوصْوا تػَووِول دِوالقدنت،ِوو،ِوةس،ملواظتِو
ػَك  و أ ػاوَحنػْتَػ و»كتػاِبوشاظت  ػس(:وووجػاَءويفوحتقُػقِوو-ٜٚ َ ػ و ػف،و قػلوَ نػْ ل َػنػْ

َ ػػ واشتػػاو قػػلوُجْنػػَدبولصػػ، ول  ػػاولػػػِْاَُ،وكْنثػػأةو ا ػلورجػػ و بستػػ ِولزنػػاو َػْ  َػػ ِول ُػنػْ
َ ػػ :واشتػػاو  نق ػػاو اػػطو كُػػدةول ثكتػػاوال اُػػدّيويفوالةػػفاتِول ُػػ والنػػطفو  ػػ ُ،ِول َػنػْ

 واشتػػػػػاو قػػػػلو ن ػػػػػسول ػػػػػف،وِول ن ػػػػ وحنػػػػػدسِول ن ػػػػ قػػػػلو َػْنػػػػػ ِول ن ػػػػ و نةػػػػػ 
وو.(ٕش« نف 

ِوِ ػػ وكتػػاِبوشار شػػاؼوال ػػسب(.ول ػػدو ِوؽتملػػاونَق َػػُاوالعػػُطط ُّ ودَورَولَو ػػَاوالػػن ُّ
و.ول ػَاوالت ػدُّدُواأل ث ػ،ِوودِو ػدُّو َووِو ػعَواتٍو ػسملووش ن ػ (ِواػالو ػكٍلِوثػالثَووانػاءُو ِزسِِ ويفو

و و.و كلِواليفووالؼٍو  فوازتِو،دؿُّ
ػػلرُو و ولللػػ ملواألانُػػ،ِوو ػػكلِوواكُػػافِووكفُػػ ٌووواأل ث ػػ،ِوو ػػكلِوإذلووالسجػػطعَووداو فملواواَػػمبمل

:ويفوال عػػػػافِووجػػػػاءَوو. كلٍو وَسو ِوكثػَو َوواأل ث ،ِوويفوا ضِووالاٍؼو نا وألفملوولُ َووذل)َو
و.(ٖش«ّسِيُّوػ:والَكَةُ والكُ ولالُ ْنُةالءولالُ ْنَةالءِوؽتدلدافلالُ ْنُةُ ولالُ ْنةَو»

ِِوو:وشُ ْنُةػػػ (وا ػػػلِّوش نةػػػ (وعتػػػاو ػػػك افِوو ل بػػػ،ُوو و ػػػلطفِولووِلالةػػػادِووِال ػػػ
ِِووِولشُ ْنَةػػ (وا ػػلِّوالنػػطفِو ويوالقػػارئُودرِو.و ػػالو،َػػالةػػادِوول ػػتحِووِالنػػطفِوول ػػلطفِووِال ػػ
و؟!الن ِّوو اح:ُوودَوةَو َووِِوال ك َوو يملو

ػػػوالػػػن ِّوو لملؿِوإذلوولابلسجػػػطعِوو َ ػػػ (وافػػػتحِووانػػػاءَووالقػػػارئُوودُوكتَِ ِِووش ُػنػْ وِولك بػػػ،َوال ػػػ
ِِووش ُػنػْ ُػػ (وا ػػلِّووانػػاءُوواظتقةػػطدَوونو فملو ول ػػَاو، ػػالػػداؿِووشُجْنػػَدب(وافػػتحِو وِولك بػػ،ُوال ػػ

والةادِو و؟!سَو زَوواكناءٍووة ِوالفوِو عَولسارِوالتملوو واببِو ِوو  نملاُوو ولإالملوشُ ْنُة (وا لِّ

                               
و.ٙٙٔ:وانظسويف:و   و  لوال ص،و-(ٔش
و.ٕٔ/ٕاظت  س:وو-(ٕش
 .ٓ٘ٗ/ٔٔلعافوال سب:وو-(ٖش



(ٔٗٙ) 

وشِحْنػػػِدس(والعػػػسِوو ػػػ َووِلاحػػػدةٌووولصػػػ،ٌو ُهػػػاوإالملووشحنػػػدس(ِو  ػػػُ َووك بػػػ،ُواوو  ملػػػو
و.و(ٔش«،ْ بػاضتِْنِدُس:والظُّو»:وفِويفوال عاو.وجاءَوالنطفِوول لطفِووِلالداؿِووِاضتاءِو

ِِووالفػاءِووالعػسِوولػطفُو،َووالكنػاءَوو ػنو فملول ػَاو،َو :وشِ ْن ِػػ ( والنػطفِوو ػلطفِولووِلال ػ
وو ػكلِووث ِوبِوػاِػوِويفوُكُتِ:وال ساملػِ،ِش نف (و  كططتافِووش ن س(ِولك ب،َوو ملوك ب،َولللِو

ِو(ٕش«ابللعػػس:والدا ُػػػ،لالِقْنِ ػػُوولالِقْنِ ػػػسِو»:ويفوال عػػػافِووس(.وجػػاءَودِوْنػػػشحِووك بػػ،ِو
و.(ٖش«الِ ْنِفُ ِوابللعسِواظتس َُةوالكَ،ّ،والق ُ ُ،واضتُاء» ُِاو ،ً ا:وولجاءَو

و؟!األ ث ،ِووالؼِوازتِوو عَووِاِونفعِووابل كلِووِالكناءِوولسارِو باو  ىنو َوو
ونفِعػِا:ولساِرو َوثُ و َاوالتملول ِوو ِويفوالػن ِّ ِِ لساُرواناِءوش َػنػَْ  (وافتِحوالفاِءولال 

و«.ونػَْ  و ف،و قلوَ نػَْك ...ول َػنػَْ  :واشتاو قلو َػْن ل ػَو»
واال ػوِالُؼويفوالتبثُػ ِو طواالزتِو ناوولسارِوَ:والتملوكَوَُ :وإفملو َو  ْفو ِوو َِ بملِ،ِوػاػ

ودْوسِولو،َػػلػو ػَاوالكنػاءَووِومب ػىنو فملو« ػف،و قػل»و:اُو طلُووذل)َووضُو ارِو ُت:و،ُولالط فملِ،.و ُو
لوػلػػو ػػَاوالكنػػاءَووِومب ػػىنو فملو«اشتػػاو قػػل»:واُو طلُػػولكػػَل)َوِو واألشتػػاءِوِ ػػوا ػػلٍوو يُّوو  ُػػاِو

وِابًوػا ػػو ُو بَوعػػتَو،ُوو ػػَاوالكنػػاءَووو فملوىَنوَ ػػو.وللػػطوكػػافَو والةػػفاتِوِ ػػو ػػف،ٍوو يُّوو  ُػػاِوودْوسِو َػػ
وِو ػػعَوسٍوصػػا،ِو ُووانػػاءٍووكسِوَِوبػػاِواِػػهُواُنػَوودَوَ ػػابَوويفوالػػن ِّوواُونملػػ وللِوِِو َوتػػااِوتَواو ُوقُتػػدَورَولْوألَووِل ػػف،ًو
و.لاُووالتبثُ ِو
وانػاءٌوواظتػسادَوو و   ػ ملويفوال ػكلِوو و ػُص،ٍو ِووسُوكثػَوش ن (وعتاو َووك ب،َووو:وإفملوُ َو ِوو  فْوو

و ػػػطعِولُوولفَوزػػػسىودُواألُوواألانُػػػ،ُووطؿَولػػػ وحَتػػػ:و ػػػتُو (.و ُوَ ػػػنػْوش ػَووِوغػػػوِوسَو َزػػػوا ػػػكلٍووِسُو َزػػػ
و.يفو َاوالن ِّوولسارٍو َو

                               
 .ٛ٘/ٙلعافوال سب:وو-(ٔش
و.ٜٔٔ/٘لعافوال سب:وو-(ٕش
 .٘٘/ٚلعافوال سب:وو-(ٖش



(ٔٗٚ) 

و:يفوال كلِوو ُغٍوو راعَوش ن (وولل ب،ِوو فملووذل)َوولاُافُوو
ِو َػْنػػػكَػسُو»:ويفوال عػػافِووجػػاءَوو.الكػػاءِووِو فػػتحِوالنػػطفِووِو عػػلطفِوالقػػاؼِووافػػتحِوس(وػَوش َػْنكػػو- 

و.(ٔش«ا لورج و:ابلفتح
ُسوػػػػُوالُقْنك»:ويفوال عػافِووجػاءَو.والكػاءِووِو  لِّوالنطفِووِو علطفِوالقاؼِووا لِّوس(وػُوش ُػْنكو-ب

و.(ٕش«اضتُّبسِووَ ْسٌبو  
كَػشو-ج ولالُقػكملػػسُو:و»يفوال عػافِووجػاءَوو.الكػاءِووِو فػتحِوالنطفِووِو علطفِوالقاؼِووا لِّووس( ُػنػْ

كَػُسولالُقْنك ػػػَولالُقػكملػسةولالُقنػْ و.(ٖش«ةسوسةولالُقْنكػَػساءوطاعسو،شكاواضتُبمل
ػسِوػْػػكػػَونػػل ُو»:ويفوالتػػاجِووجػػاءَوو.الكػػاءِووِو عػػلطفِوالنػػطفِووِو فػػتحِوالقػػاؼِووش ُػَنكػْػػػػس(وا ػػلِّوو-د

وسِولَلِ ػػػلَوَ ْبػػػُسلواػػػ وُ ْثَبػػػاَفواػػػَ و ُػَنكػْػػػػوا ػػػّلوثػػػػلو َػػػػْتِحولُ ػػػُلطٍف:وَجػػػدُّو ػػػُكط،اِول ػػػط
ٍَووػػكملاو  ُاِول طلِولنَوَشُُْخَناو َ َك َاوابل ملّلو ق ُف و.(ٗش«،ُطِ لوَ فوَ،ُلطَفوكُقنػْ

 ػػػ ْفوُ ػػػِكَ ْتوافػػػتِحوالقػػػاِؼِو عػػػلطِفوالنػػػطِفِو فػػػتِحوالكػػػاِءِوكانَػػػْتوَ لػػػسارًا و
ِو عوِلطجطِدوشَ نػَْك ( ِِ ولطِفوالنطِفِو فتِحوالكاِء.ابل كِلونفِعِا:وافتِحوال 

والكػػػاِءِوكانَػػػْتوَ لػػػسارًا و والقػػػاِؼِو عػػػلطِفوالنػػػطِفِو  ػػػلِّ لإْفوُ ػػػِكَ ْتوا ػػػلِّ
والةاِد.ووِلطجطِدوشُ ْنُة ( ِو علطِفوالنطِفِو  لِّ ِِ وال  وابل كِلونفِعِا:وا لِّ

والقػػػاِؼِو عػػػلطِفوالنػػػطِفِو فػػػتِحوالكػػػاِءِوكانَػػػْتوَ لػػػسارًا و لإْفوُ ػػػِكَ ْتوا ػػػلِّ
واصتُِلِو علطِفوالنطِفِو فتِحوالداِؿ.ووِطِدوشُجْنَدب(لطج وابل كِلونفِعِا:وا لِّ

والقػػػػاِؼِو فػػػػتِحوالنػػػػطِفِو عػػػػلطِفوالكػػػػاِءِو  ػػػػُ َو و،َوذتملػػػػو  ملػػػػاوإذاوُ ػػػػِكَ ْتوا ػػػػلِّ
وألفملوواو نػػػا سادًوُ ػػػو فو،لػػػطفَوو ُوِلػػػِولالونتُواثااػػػتٍووِولػػػُ َو ػػػَاوال ػػػكلَوو ولللػػػ ملولػػػسارٌو َو

                               
 .ٚٔٔ/٘لعافوال سب:وو-(ٔش
و.ٚٔٔ/٘لعافوال سب:وو-(ٕش
 .ٜٙ/٘لعافوال سب:وو-(ٖش
 .ٛٚٗ/ٖٔاتجوال سلس:وو-(ٗش



(ٔٗٛ) 

وِزاعػدةًوو ُهػاوالنػطفُووتْواليتوجاءَوو  فوالل باتِوِوسَو زَووعٍو ِويفو طوو دون ملووافَوحملوو اب
ػػَ (ووك بػػ،َوووسَوكَوِو ػػََو ػػاكن،ًووِزاعػػدةًوو ُهػػاوالنػػطفُووتْوالػػيتوجػػاءَووِولالل بػػاتِوكػػ،ًوتاسِّو ُو ش ُػنػْ
وو.(ٔشش ُػنَػْ (وك ب،َوووك،ِواظتتاسِّوو عَووسْوَكُوِولدلو،َوالعاكن،ِوو عَو

ػػػال ػػسبوشار شػػػاؼود.ورجػػػ:و ثبػػافوللتػػابِووإذلوحتقُػػقِوولابلسجػػطعِوو :ودُو(وؾتَِ
تَػػػ (وا ػػػلورجػػػ و بستػػػ ِوللزنػػػاو َػْ  َػػػ ِو» ػػػَك  و أ ػػػاوشَحنػْ َ ػػػ و ػػػف،و قػػػلوَ نػْ َل َػنػْ

ثَأةِو َػنَػَق ُاو اطو كُدةِول ثكتاوال اُديو َل ُػنػَْ  وا ػًباو قلوُجْنَدبولص، وَل َ ملاوضِتْػَُ،وِكنػْ
ػػػَ ِوَل ُػنػْ ُػػػ  َ ػػػ :وا ػػػػًباو قػػػػلو ُػنػْ ُ ْنُةػػػػ ِوويفوالةػػػفاتِول ُػػػ والنػػػطفو  ػػػػ ُ،ِوَل ُػنػْ

و.(ٕش«َلِ ْنِ  وِحْنِدسِوَلِ ْنِ  وا ػًباو قلوِ ْنِ سِول ف،وِ ْنِف 
 ػػ و ػػَاووجُوِسوخْوبُوػ بػػاوالػػو ال ػػكلِووا ػػدَووِشاالر شػػاؼ(وابؽٍوويفونػػ ِّوولػػسارُولالتملوو

و؟اإلشلاؿِو
لونهُولِ ػػػػػو-وَِوِقػػػػػقِّواَوبُوالْووإفملوو:نػػػػػا ْوإذاو ػُواإلشػػػػػلاُؿِووعَوس َػػػػػ فو،ُوو ُوِلػػػػػنتُوو:يفور ،ػػػػػ و

َِوويفو ػػػكلِووِلاأُوز َػػػ َو ػػػدوو-و(االر شػػػاؼِوشقُِّقوكتػػػاِبواَوػُ ػػػورجػػػ:و ثبػػػافِود. و ِو ػػػ
َ ػ (والعػسِوالةػطابُوو و لافَو«ل ُػنػَْ  واشتاو قلوُجْنَدبولص،:و»ةِوال كارَو ِوالفػاءِوو:وشِ نػْ

ِِووِو فػػتحِوالنػػطفِوو عػػلطفِو ِواصتػػُلِووب(والعػػسِودَوْنػػشجِووك بػػ،ُووولُوكَوْ ػػ ُوواِوِقػػ ْوِول  ػػفولَوال ػػ
و.الداؿِووِو فتحِوالنطفِوو علطفِو
ثَػػلػػػِْاَُ،وكِو:و»اُو طلُػػو ػػَاوال ػػكلَوودُوذّكِػػ،ُولوو ِواِونفِعػػوابلكنػػاءِووقُوت  ِّػػ ُوو و ػػاللالـُو«أةنػْ
و.(ٖشاللاؼِووِول ُهاوالعسِواللاؼِووأة(وا لِّوثَونػْوشكُوو،ِوال ساملوو:ِوتُويفوكُووللُ َو

وا ػػػ»:وةػػػفطرٍو ُووااػػػ ُوو ػػػاؿَو َ ػػػ :ولدلوكتػػػِو ،ً ػػػاوِإالمل ًباِول ػػػطو  ُػػػ ِوػل  ػػػفوِ نػْ

                               
و.ٕٗٓ/ٔوار شاؼوال سبِوحتقُقود.ورج:و ثباف:انظسويف:وو-(ٔش
و.ٛ٘-ٙ٘/ٔوار شاؼوال سبِوحتقُقود.ورج:و ثباف:و-(ٕش
:وٕٕانظسويف:واال تدراؾ:وو-(ٖش و.ٛٙٚ٘/ِٜولمش وال  ـط



(ٜٔٗ) 

ذولُعػتو،ِوإِو ػُبل و فو لػطفونطنػاو  ػ ُّووَِأةٌوِكْنثػووهل:وضِتُػ،ٌوػاو طلل  ّوؿتط:وِجنَدب.و
هباوؼتت فػ،.وػفوكانػتو  طلػاِولإِوْتوضِتُتُػثملػأَو ط عوزايدهتا.ول لػطفو ػ و  ػىن:وكَوويف

 تلػػػطفوِكنثػػػَأةو ػػػ و"َكثملػػػَأْت"وكَعػػػِكلو ػػػ وِ ػػػَك س.ولالػػػَيوزتػػػ و  ػػػفوذلػػػ)و نػػػاوالو
َ ٌ "و ف،ػ،ُو و.(ٔش«افلو"ِ نػْ

ػػػاس:ولجػػػاَءويفوحتقُػػػِقود.و ةػػػ ػػػَك و أ ػػػاو» ففوالنبمل َ ػػػ و ػػػف،و قػػػلوَ نػْ ل َػنػْ
تَػػ وا ػػلورجػػ  َ ػػ واشتػػ بستػػ وللزنػػاو   َػػ ِول وَحنػْ ل  ػػاوضتػػػُ،وووْنػػَدبولصػػ،او قػػلوجِونػْ

او ُػنػَْ  واشتػل ُ والنطفو   ُ،ِولوواُديويفوالةفات اطو كُدةول ثكتاوال ُّوو نق اوةأَوِكنث
َ ػػػػػػ ػػػػػػَ ِول ُن ُػػػػػػ وُ نُةػػػػػػ ِولِ ن ِػػػػػػ وِحنػػػػػػِدسِولِ نػْ اوِ ْنِ ػػػػػػسول ػػػػػػف،واشتػػػػػػو(ٕش ِو قػػػػػػلو ُػنػْ

و.(ٖش«ِ ْنِف 
ػػػَ (ووك بػػػ،ِووو ػػػكلُوو َو َلػػػِو َواصتػػػُلِووب(والعػػػسِودَوْنػػػشجِووك بػػػ،ُوووتْو َوكِو ػػػ ذاوُ ػػػو ش ُػنػْ
ِِووشُ ْنُةػػػ (وا ػػػلِّووك بػػػ،ِوووِول ػػػكلُوالكػػػاءِوول ػػػتحِووِالقػػػاؼِووا ػػػلِّو و و و فػػػعُولالةػػػادِووال ػػػ
َ ػػ و ػػف،و قػػل» لػػَا:ووالػػن ُّوو و ُلػػطفُولػػسارُوالتملو ػػَك  و أ ملػػو:ل َػنػْ تَػػ َ نػْ ا ػػلوو:اوَحنػْ

َ ػػ واشتًػػوِرجػػ  وِْنثػػأةاولػػػِْاَُ،وكِولصػػ، ول  ملػػوِِجْنػػَدبو:او قػػل بستػػ ِولزنػػاو َػْ  َػػ ِولِ نػْ
َ ػ :وا ػو:ل ثكتاوال اُدّيويفوالةفاتِول ُ وِ نق او اطو كُدة اوبًوػالنطفو   ُ،ِول ُػنػْ

و«.ُ ْنُة و: ُػنػَْ ِول ُػنػُْ  و: قل
ًباو قػػلوِ ْنِ ػػسول ػػػف،وػْنػػِدسِولِ ْن ِػػ وا ػػػلِ ْن ِػػػ وحِو»:وةِويفو كػػارَوولػػسارُواوالتملو  ملػػو
ويفوك بػػيَتوودَوَةػػ َوو ابوحملػػافَوإفملو:وقػػاؿَوو فو،ُوإالملووِ ُػػاِوواإلشػػلاؿُووعُوِفػػس َو ػػالو،َو و«ِ ػػْنِف 

وشِحْنِدس(.ووك ب،ِووو كلِووغوَووِسَوك ًاو زَو َووِش ن س(ِولش نف (

                               
و.ٖٙاظتبتعواللكو:وو-(ٔش
وكَاويفواظت كطِعِول طومُتاِلُ وَ ْك َُاوِلل َبيَتوشِ ْنِ س(ِولشِ ْنِف (.و-(ٕش
و.ٜٕ-ٕٛ/ٔ:و ة ففوالنبملاسار شاؼوال سبِوحتقُقود.وو-(ٖش



(ٔ٘ٓ) 

َِووافَو ابوحملوو فملووناو  فوذل)َول،دلُّو  ُهػاووتْواءَواليتوجو  فوالل باتِوو ملونَووح
  وو َوفَوغَووقَوقِّواَوبُوالْوووش ن س(ِولش نف ( وللل ملوك بيَتوووسَوكَوذَووِك،ًو تاسِّووِزاعدةًووالنطفُو

وو.باوابلعلطفِوهُو َوكَو و  َوافَو يبوحملووسادِو ُو
لإفول  تو»(:وال سبوشار شاؼود.ورج:و ثبافوللتابِوويفوحتقُقِووجاءَو

 تاهػػػا"وَلُجنَػْ ػػػِدؿوا ػػػلوغػػػوو َّلؿوز،ػػػدتوثنُػػػ،و تاسكػػػ،ويفوَكنَػْهكُػػػ ِو"ا ػػػلوالكػػػاءولو
اصتػػػُلولكعػػػسوالػػػداؿوَلَشػػػنَػْهكَػسَةِوَلِ ْنِ ػػػسِوَلِ ػػػْنِف ِوَلِحْنِ ػػػِِوَل َػنَػػػػْطَطسِوَلِ ػػػِنبملارِو
َ ػػػػػػػسَةِوَلَ ػػػػػػػْنَدَرىِوَلُزنَػػػػػػػاِا .ول ػػػػػػػاكن،ويفواالنف ػػػػػػػاؿول سل ػػػػػػػاوابطػػػػػػػسادوؿتػػػػػػػط:و لََكنػْ

ووو.(ٔش«االْنِ الؽِول ػباً اويفونػاط:وِ نػَْ اس...
واتاس،)ِووِالل باتِووا ضَوولَوكَوِو  َوافَو يبوحملووسادِو  فو ُووقُوقِّواَوبُولْواواِوكملونػَوتػَو  لو،ػَو

والل باتِوولَوكَو:وشَكنَػْهُك ِوُجنَػْ ِدؿِوَشنَػْهكَػسَةِو َػنَػْطَطسِوِ ِنبملارِوُزَناِا (ِول َوالنطفِو
َ ػػسَةِوَ ػػْنَدَرى(زػػسىوابلعػػلطفِواألُو  وللػػػلوَ ِجػػْدو َد و:وشِ ْنِ ػػسِوِ ػػْنِف ِوِحْنِ ػػِِوَكنػْ

و  ػػػػفو َػنَػكُّػػػػِاوالْووِيفو طا ِشػػػػاِوإشػػػػارٍَةو ػػػػاَوبُو ػػػػدؿُّ ِو لو  ػػػػفو ِونِّوَةػػػػبُوالْووسادِو  ػػػػفوُ ػػػػوِقِوقِّ
و؟! َػْطِ ُِباِو

يفوولالو ملباوِوالعلطفِوواصوِووالنطفِوو كلَووحُواِّوةَو او،ُوو،ِوال ساملوو:ِوتُويفوكُووللُ َو
ـِوِ ػػولػػطفَواو فو،َو و   ملػػ ػػنف (شِول(وش ن ػػسك بػػيَتو و ػػدِوولػػطفَوِو لو،َوافَو يبوحملػػو و ل ػػا

للػػَُ وا ُػػًداِوا ػػَدوذلػػَ)وك ِّػػِاِو فوو.  ػػفو ػػَاوال ػػكلِوو ٍوبِوشػػتَو ُوو  ػػفو ةػػدرٍووعَو َوػاطملػ
والنُّعملاِخِو لوا ِ ِهل. و،لطَفو َاوالت اُرُضِوِ  و ل اـِ

و  ػػػفوُ ػػػو َُ قِّق وكتػػػاِبوشاظت  ػػػس(وإقتػػػاُؿوال ػػػكِلِويفوا ػػػِضواَوػلِ ػػػ و نػػػاو،ُذَزػػػ
ِول  ث ِتِاِولإقتاُؿوالتنكُِاو  ف و او ُِاوِ  وَ لساٍرِو لوَ  اُرٍض.و انُِ،و َاوالن ِّ

ل  ػػػػنالؿوزسنكػػػػاشِول ُػػػػ :ونتلػػػػ و فو»جػػػػاَءويفوحتقُػػػػِقوكتػػػػاِبوشاظت  ػػػػس(:وو-ٜٛ

                               
و.ٕٗٓ/ٔوار شاؼوال سبِوحتقُقود.ورج:و ثباف:و-(ٔش



(ٔ٘ٔ) 

و.(ٔش«زسنكاش لطفواألل وإشكا اِول  نالؿو
شزسنكاش(ِووك ب،ُوو ُاِووتْورَولسملوِول َو  نالؿ(ِواالو كلٍوشواناءُوويفوالن ِّوورَوسملولَو َوو

و ،ً ا.واالو كلٍو
وؼُتَتِ فػػػػػ،ٌووصػػػػػاتٌولُوو  ػػػػػ َوو:ىدرَوشاطتسنكػػػػػاش(ِو ػػػػػالو،ُػػػػػويفو ػػػػػكلِوو َو ِػػػػػل ػػػػػدوازتُوو
وك ًا. ًقاِول َونُووِلا،،ِويفوالسِّوواطت  ِوو ثرِوِ  ووِو ـو  َو َب ،ٌوُ عتَو

يفوحتقُِقو زتدوحع و هدرلِول  ّ و ُِّدو  ّ وللتاِبووِاالو كلٍووِ  اءَوو
ولزسنكاشونكتوطُ:والس،حو اؿوالشا س:»:وششسحوكتابو ُكط،ا(

و.(ٕش«من حنو أرضها       بريح خرنباش الصرائم واحلقل اتتنا رايح الغور
ػػػػارويفوحتقُػػػػقِووجػػػػاءَولو ل ُػػػػ :و»:وشاطتةػػػػاع (ولتػػػػابِولوِ ػػػػػابملدو  ػػػػّ والن مل

وػسُنْكاش:ونَػْكتوطُِّ:والس،ح و اؿ:واطتُو
 أتتنا رايُح الَغْور من حنو أرضها      ِبريح ُخُرنْباش الصرائم واحلَْقل 

و.(ٖش«نْػَك ِومثوُ شك تو تاتاو ةار:وزسنكاشل دونتل و فو،لطفويفواأل  وُزسُو
ول ػػػػػلطفِووِلالػػػػػساءِوواطتػػػػػاءِووشاطتةػػػػػاع (وا ػػػػلِّوويفوحتقُػػػػػقِوالل بػػػػػُ،ووتِو َوكِو ُ ػػػػو
و.النطفِو

:وِو ،ً ػػػػػػػاالنػػػػػػػطفِوول ػػػػػػػلطفِووِلالػػػػػػػساءِوواطتػػػػػػػاءِوويفوشاَلػػػػػػػل(وا ػػػػػػػلِّووتْو َوكِولُ ػػػػػػػو
َطرؽ و ػ و يبوحنُفػ، ولاطتُػسُنْكاُش:و  وَرايحِوالكَػّسِول ػطوَشػكُُاوالػبػَػػػْسِلوالػدِّ اؽوالػ»

 ػػػػػاؿ:ولَلْرُد و اػػػػػُضِول ػػػػػطوطُِّػػػػػ:والػػػػػس،حِو،ُط ػػػػػعويفو  ػػػػػ اؼوالثُػػػػػابِوِلِ ُػػػػػ:و

                               
و.ٖٖ/ٕاظت  س:وو-(ٔش
 .ٖ٘ٛ/٘شسحوكتابو ُكط،ا:وو-(ٕش
و.ٓٛٚ-ٜٚٚاطتةاع :وو-(ٖش



(ٕٔ٘) 

و.(ٔش«رلتا
اول ّ ػػػػ»شاظتبتػػػػعواللكػػػػو(:وود.و خػػػػسوالػػػػد، و كػػػػالةوللتػػػػابِوويفوحتقُػػػػقِوولجػػػػاءَوو
و  و طؿوالشا س:وَزسَنكاشٌو

 ِش الصَّرائِم والـَحقلِ ِبرِيِح َخَرنبا       أَتـَْتنا ِرايُح الَغوِر, ِمن نَـحِو َأرِضها,
و.(ٕش« ُبل و فو،لطفويفواأل  وَزسَنْػَكًشاِوثػّلوُ شِك ْتو تاتا

اطتسنكاش:ونكػاتو ػ ورايحػِوالػ وطُػ:والساعاػا.و»(:وٜشويفواعتا  ِوولجاءَوو
ا لواطتاءولالساءِوليفوالتاجوشزسا (وا لواطتاءووٕٚٔ:وٖل كلويفواطتةاع و

و.«ٖٖ:وٕسول تحوالساءولا بهباو ً ا.ولانظسواظت  
واِوالِ ػػاطِّووِو ػػعَولالػػساءِوواطتػػاءِووشزسنكػػاش(وافػػتحِووشاظتبتػػع(وك بػػ،َووقُوقِّواَوػُ ػػولَوكَو َ ػػو

و؟!ِِوفَواظتخالِووِِو  فوال ك َو
ؿ:واَلونْو ُػ ػُولَو»شار شاؼوال ػسب(:وود.ورج:و ثبافوللتابِوويفوحتقُقِوولجاءَو

.و(ٖش«اشكَػػػػػنػْوسَوؿ:وزُواَلونْوَ ػػػػػ ػُوإشػػػػػكاً اِولَوواأللػػػػػ ُوو لػػػػػطفَووفْواشِول ُػػػػػ :ونتلػػػػػ و َوكَػػػػػنػْوسُوزُو
و.(ٗش«َل َػسَنْػُفطؿِوَلَشػَبْنِةوِوَلُزسَنْػَكاشوا صا ا» ُاو ،ً ا:وولجاءَوو
لالػُخػػػػػػػسَنْػَكاُشِوابل ػػػػػػل:والػػػػػػػَبْس احطُزِول ػػػػػػطو ْجػػػػػػَطُدو»:ويفوالقػػػػػػا طسِوولجػػػػػػاءَوو

و.(٘ش« ْ َناِؼوالػَبْسلِو
(ِو َو:و»شيفوالتػاجِوولجاءَو يو ػعو َػػْتِحول(و ػاؿوالػدِّ،نَػَطرِيُّ:وشالػُخػػسَنْػَكاُشِوابل ملػلِّ

الساِءِولظاِ ُسوِ ػَُاِ او،َػْقَتِ ػ وَ ْفوَ،ُلػطَفواَ ػبِّهبا:وشالػػَبْس اُحطُز(ِولُ ػَطونَػكَػاٌتو ثْػُ و
                               

 .ٜٛٔ/٘ال ك ،واصتد،دة:واَللِوو-(ٔش
 .ٔٔٔ-ٓٔٔاظتبتعواللكو:وو-(ٕش
و.ٖٛٔ/ٔوار شاؼوال سبِوحتقُقود.ورج:و ثباف:و-(ٖش
و.ٕٚٓ/ٔوار شاؼوال سبِوحتقُقود.ورج:و ثباف:و-(ٗش
 .ٕٜ٘القا طسواَُل:وو-(٘ش



(ٖٔ٘) 

و.(ٔش«الػَبْسِلوالدِّ اِؽوالَطَرِؽِولَلْرُد و َاْػَُضُو
َِوِ ػػػػػػػو ُو اضتاِ ػػػػػػػو َِوول ػػػػػػػكلِوورٍوطَوُ ػػػػػػػوثػػػػػػػالثُووالنةػػػػػػػطصِوو ِو و ػػػػػػػ :والل بػػػػػػػ،ِوو ِو ػػػػػػػ

وقػػػ وشاظت  ػػػس(وإقتػػػاؿُوقِّواَوبُولِوو ػػػاغَوو لُػػػ َوو.ُزسَنْػكَػػػاش((ِولشَزسَنْػكَػػػاش(ِولشسُنْػكَػػػاششزُو
و؟!اِو ِّوكُوووذل)َووا دَووِالل ب،ِوو َ ِوو كلِو
ل   ػ و س  ػ:ِول   ػ و قسطػ ِول   ػ و»وجاَءويفوحتقُِقوكتاِبوشاظت  ػس(:و-ٜٜ

 ػػك  سِول ُػػ :ول   ػػ وكعػػكندِول   ػػ وزفتػػسذةولالوكتػػطزوِإدغػػاـوالنػػطفوحُن ػػَوألفو
ل    ػ و نػدلعِو ثكتػاوااػ والعػساجويفواطتبا ػ ولدلووالل بػ،وستا ػُ،و ُ ػك واف  ػ،ِ

َكس و ُكط،ا و.(ٕش«،
و ،ً او ِ ػ وكتػاِبوشار شػاؼوال ػسب(.ول ػدووِؽتملاونَقَ ُاوالعُطط ُّووِ َاوالن ُّ

ِواػالواتٍو ػسملووش    (وستػ َوواناءُوو ُاِووا و  اءَو ُكًواو َوط و ُوزُووِالطاج:ِوو وال كلِوالو ِوزَو
و،ً ا.و واأل ث ،ِوو كلِووإقتاؿِووِو عَو كلٍو

ِو  ػػاَءو ُػػِا:واَوػل ػػدوَ ػػَكَلوُ ػػ  :و ُّػػ ُو ػُولَو»قُِّقوشار شػػاؼوال ػػسب(و ػػَاوالػػن مل
 :و ػػػ َو ْو ػَوةِولَودَونْوكػَوْعػػػ،و ُو ملػػػ َو ْو ػُوسِول ُػػػ :ولَو َو ْوكػَو وِ ػػػ ملػػػ َو ِو ِولَوِطػػػسْوقِو :و ِو ِّػػػ ِو ِو:ِولَو ُػػػ ْوسُو ػُو
 ،(ِو ملوش ػَوػاػػػػو ُوكِوْ ػػػػُػُوةِولالوكتػػػػطزوإدغػػػػاـوالنػػػػطفوحُن ػػػَِوألفوالل بػػػػ،وستا ػػػػُ،ِو ػَودَوسْوفْتَػػػزَو
َكس و ُكط،الِودَونْو :و ُو ِو َو ْو ػُولَو و.(ٖش«عِو ثكتاواا والعساجويفواطتبا  ِولدلو،

َِوو ِو«ل   ػػ وكعػػكند»شاظت  ػػس(:وو و فػػ وحتقُػػقِوسؽٍو و َػػِ ػػوسُوكثَػػػ َووِِوالتاقَُقػػولاػػ
ُ ْعػػػكَػْنَدة(وشو:ِوتُػػػيفواللُوودْوِجػػػلو َوػللػػػو.«َل ُػْ َ  ملػػػ،وُ ْعػػػكَػْنَدة»شاالر شػػػاؼ(:ووليفوحتقُػػػقِو

ولطفُو و ناو،َول ِووبوشكعكند(. سملوِول طو ُوها:وشُ ْعكَػْند(ِواالواتءٍوا ويفوا  ِوِوابلتاءِو

                               
و.ٗٚٔ/ٚٔاتجوال سلس:وو-(ٔش
 .ٖٗ/ٕاظت  س:وو-(ٕش
 .ٔٗٔ-ٓٗٔ/ٔوار شاؼوال سبِوحتقُقود.ورج:و ثباف:و-(ٖش



(ٔ٘ٗ) 

و«.َل ُػْ َ   وُ ْعكَػْندٌو:و»الةطابُو
يفوولجػػاءَوو.(ٔش«قنُػػال ُووُلُوِظػػط،ػػ وال َولالُقْعػػَكنُد:وال ملو»شاصتػػُل(:وويفوكتػػابِووجػػاءَوو

ِوذََكػػػسل ويفواألَاِْنَُػػػِ،وللػػػ»:والقػػػا طسِو ػػػسل ِول نػػػديو نملػػػُاوػُ ْعػػػكَػْنٌدِوِ ثػػػاُؿو ُػْ  َػػػ ٍّ لو،ُػَفعِّ
و.(ٕش«باوُ،َشدُّويفوالَطَ ِلِو لوُكطْ كَػْنَد:ول شملاةِوػُ َ سملُب:وُكْعكَػْنٍد:ول

َل َػْ َ  ػ :و»شاالر شاؼ(:ووِوليفوحتقُقِو«ل    وزفتسذة:و»(اظت  سشوليفوحتقُقِوو
و كػػػػ َووِ ػػػػفواأل ػػػ ِو والكنػػػاءِوواُػػػػافُووِولاظتػػػسادُو«َزفْتَػػػػْسَدةل َػْ  َػػػ  :و:و» ولالةػػػػطابُو«َزفْتَػػػْسَدة
و:وش َػْ َ  مل،(.الكناءُوو،لطفُووالتاءِووو ك دَوِولإالملوالتاءِوودزطؿِو
وِيفواللتااػػ،ِووِاإلدغػػاـِوو نػػا:وش َػْ َ ْ ػػ ( ولطجػػطبِووالكنػػاءُوو فو،لػػطفَووحُّوِةػػ،َولالوو

وو.ك،ِواظتتاسِّووالالـِو كَ وِوالعاكن،ِووالالـِووغت ءِووندَو ِو
 َػُُػْ ػػِكُ و»شاالر شػػاؼ(:ووُػػقِوِوليفوحتق« ُ ػػك واف  ػػ،»شاظت  ػػس(:ووليفوحتقُػػقِوو
ـِوو ،ً ػا وألفملووالػػالـِووش َػ مل ملػ،(واتشػد،دِوو: ولالةػطابُو«اػػش َػ مل ،( وقُوطا ِػػ ُووشَز ملػْسَدة(وابإلدغػا
ػػػو  ػػػفوانػػػاءِووِ،ِوالةػػػس ملووهػػػاويفوالكنُػػػ،ِو:وش َػ مل ملػػػ،( وللنملو،ِوالةػػػط ملوويفوالكنُػػػ،ِو اوش َػْ َ  ملػػػ،( وألهنمل
و.ستا مل،ٌو
ل ْ َ اَللػػػػػػػ،وَطْسَجهػػػػػػػػَارةِول   اللػػػػػػػػ،و»واِبوشاظت  ػػػػػػػس(:جػػػػػػػاَءويفوحتقُػػػػػػػِقوكتػػػػػػػو-ٓٓٔ

و.(ٖش«طسجهارةِولنق واا والق اعوِ ْصػنػَاطُ و  فولزفوِ ْ اللُِ 
ِوِ ػ وكتػاِبوشار شػاؼوال ػسب(.و و ،ً اِوؽتملاونَقَ ُاوالعُطط ُّ ل ػدوو َاوالن ُّ

ُِوِول ػَاو،ُوال ػاءِووَطْسَجهػػَارة(وافػتحِوشوك ب،ُووو ُاِووتْو َوكِو ُو وحسكػ،ِوو ػفو  س ػ،ِو والقػارئَوو ػ
شطسجهػارة(ِووش   اللػ،(ِولالل بػ،ُووالكنػاءُوودَوسِو فو،َػوش ْ َ اَلل،(.ولالصس،:ُوو واناءِو ِووالفاءِو

                               
 .٘ٓٔ/ٖاصتُل:وو-(ٔش
و.ٖٓٔالقا طسواَُل:وو-(ٕش
و.ٖٗ/ٕاظت  س:وو-(ٖش



(ٔ٘٘) 

و.االو كلٍووزسىِوللل ْو ُووةًو سملو
و  ػػكططًاِويفوحتقُػػقِوولجػػاءَو د.ورجػػ:و ثبػػافوللتػػاِبوشاالر شػػاؼ(:ووالػػن ُّ

ةِولنقػػػ وااػػػ والق ػػػاعوَ ْصنَػػػاِطُ و  ػػػفوَل َػْ َ اَللَػػػ،:وَطْسَجَهػػػارَةِوَلِ ْ َ اَللػػػ،:وِطْسَجَهػػػارَو»
و.(ٔش«لزفو َػْ اَللُِ 

يفو كِلوالل بِ،والثانُِ،ِوليفو كِلواِناعِهاِولالةطاُب:ووقُوقِّواَوبُوالْووأَو َوزْول دو َوو
واأُللذلِولشِطْسِجَهػػػارَة(والعػػػِسوال ػػػاِءولاصتػػػُِل.و ػػػاَؿو شِ ْ ِ اَللػػػ،(والعػػػِسوالفػػػاِءِولالػػػالـِ

او الطاوِطْسِجهػَارٌَةوابلساءالِ ْسِجهػَاَلُ،وك»اصتط سيُّ:و و.(ٕش«الِفْن ان،و  سل ،.ولرمبمل
ل ػػاؿوااػ وَدَرْ ػتط،اويفوشػسحوالفةػػُح:و»وجػاَءويفوحتقُػِقوكتػاِبوشاظت  ػس(:و-ٔٓٔ

ثَػػ .و ػػاؿ:و لػػُ ويفوكػػالـوال ػػسبوا ػػلو  ػػفو ثػػاؿو  ُ ػػ ولللػػ و ثػػ وَزَفُْػػَددولَ َبُػْ
 لؿوِ ػػسجِولِد  ُػػ وظتػػاولالو  ػػفوانػػاِءو   ػػِولالو  ُػػ ولالو   ُػػ و  ػػَل)وكعػػسلاو

 ساطقتػػا.ول ػػاؿوااػػ ودر،ػػدويفواصتبهػػسة:ولػػُ ويفوكػػالـوال ػػسبو  ُػػ ولالو  ػػطؿولالو
 ط  .ول ػاؿو اػطو كُػدويفوالصس،ػ:واظتةػن :والو، ػسؼويفوكػالـوال ػسبو   ُػ ولالو

و.(ٖش«   ُ وإفتاو طو   ُ 
وذلػػ)َوو و لػػافَوعٍو طِ ػػو ِ ػػوسَوكثَػػػيفو َووِالطاجػػ:ِوو وال ػػكلِوِ ػػوو ػػَاوالػػن ُّواَلوَزػػو

لػػُ ويفوكػػالـوال ػػسبوا ػػلو  ػػفو ثػػاؿو  ُ ػػ و»:و فػػ والػػن ِّو.واِو  ا ِواويفوا ػػتِو ػػككًو
َث  واػًو َْلُجهػو ُوِبػتَوِول ػطولتَوش  ُ  (واالو ػكلٍوواناءُووِو  اءَو«للل و ث وَزَفَُْددولَ َبُػْ

و.ِ ف،ًوختَوػ ُو
ِِوول ػػػتحِووِالفػػػاءِوو(وا ػػػلِّو ُػَ ُػْ َػػػ شوانػػػاءُوولاظتقةػػػطدُوو ول ػػػتحِووِالُػػػاءِوول ػػػلطفِووِال ػػػ

                               
 .ٕٗٔ/ٔوار شاؼوال سبِوحتقُقود.ورج:و ثباف:و-(ٔش
و.ٔ٘ٚٔ/٘الةااح:وو-(ٕش
و.ٚٗ/ٕاظت  س:وو-(ٖش



(ٔ٘ٙ) 

ل،لػػطفوَ  َػػػفوش َػَ ُػْ َػػٍ (ويفواال ػػػلولالةػػف،.و اال ػػػلو» ػػاَؿو ػػػُكط،ِا:واأُللذل.وولػػالـِوا
:وَزَفُْػػَدٍدِول ػػطو  ُػػ ...ولالون  ػػلويفواللػػالـو ُػَ ملػػ و]ؿتػػط[ؿتػػط:وَحَفُػْ َػػٍ .ولالةػػف،و

َكس  و.(ٔش«لالو ُػَ ُػَْ  ولالوشُ ػًاو  و َاوالناطودلون
ش ةػػػاُحوالفةػػػُحووللتػػػابِوواظتختػػػطفودواػػػدليّوبملوػاػػػػد.و واقُقِوػ ػػػيفووجػػػاءَولو
ػػػػػػ»(:ولشػػػػػػسحا  والعػػػػػػِ وبُدعِوابلفػػػػػػتحِو ػػػػػػاؿ:ولالو  ػػػػػػبّول  ػػػػػػاو ػػػػػػطعتل:و ػػػػػػطوالعمل

ِول ػػطو فتػػطحو(ٗشاؼأواألكْنػػططملوبُوػِوالػػ(ٖش ػّوُدوالعِخػػالّعػػو ػػ والسجػػاؿ:و(ٕشدعبَُو العملػػ
األلؿِولال ا ػػ،و  ػػباِول ػػطوز ػػأ وألنػػاولػػُ ويفوكػػالـوال ػػسبوا ػػلو  ػػفو ثػػاؿو

و.(ٙش«...(٘شددَوُْوبَودول َودَوُْوفَو ث :وزَوو وابل لِوللل و ُا ِو َو ػُو
يفواأل ػػػ :و ُػَ  ُػػػ ِول ػػػطو»ش ُػَ  ِػػػ (:ووو ػػػ وانػػػاءِوثًودِّوَاػػػتَو(و ُؤشوليفواعتػػػا  ِوو

ز ػػػأِول ػػػطويفوال عػػػافوابلفػػػتحِولالو،قػػػاؿوالعُّػػػبُدعوابل ػػػلولالػػػَع:و،قػػػاؿولػػػا:و
و«.َ ػبُدعوشال عاف:وشتدع(

وقَو ْػنُووقُوطا ِػش ُػَ  ُػ (ِول ػطوالو،ُووءَواناو(ٚشالطحُدةِوواِوتِويفوؼت ططَوودَوجَولَووقُوقِّواَوبُو الْوو
ِِووشالعُّػػػبُدع(وا ػػػلِّوولل بػػػ،ِوو،ِوال ا ملػػػ  و ػػػاويفواظتخ ططػػػػ،ِوويفوخت  ػػػ،ِوو ػػػابَو و أَوالعػػػ

                               
و.ٕٚٙ/ٗاللتابِوحتقُقو كدوالعالـو ارلف:وو-(ٔش
ِولاظتػػػػُِلِوكػػػػَاويفواظت كػػػػطِعِوافػػػػتِحوالُػػػػاِءِول ػػػػطو  كُػػػػٌعِولالةػػػػطاوو-(ٕش ِِ ػػػػَبُْدَع(وافػػػػتِحوالعػػػػ ُب:وشالعمل

ولالداِؿِول لطِفوالُاِء.
وكَاويفواظت كطِعِواتشد،ِدواطتاِءِول طو  كٌُعِولالةطاُب:وشالعملِخّ (واتشد،ِدوالُاِء.وو-(ٖش
وكَاويفواظت كطِعِوإب لاِفوالنطِفِول طو  كٌُعِولالةطاُب:واعلطِفواللاِؼ.وو-(ٗش
َُْدد(ويفوغػِوو ػَاوالتاقُػِقِو    ملػُاوِ ػ و ز ػاِءوالنا ػِخِول،لػطُفوالةػطاُب:وولػلوَ ِجْدوك بَ،وشَ بَوو-(٘ش

َث (ِوكباويفوشاظت  س(.  ك بَ،وشَ َبُػْ
و.ٕٓٚ-ٜٕٙ ةاُحوالفةُحولشسحا:وو-(ٙش
و.ٖٕانظسويف:و ةاُحوالفةُحولشسحاِو قّد ،والتاقُق:وو-(ٚش



(ٔ٘ٚ) 

وو.و ناُواد،اًلوولُلطفَوو ش ُػَ ِ  (واناءِوويفوا رتاحِووز أَو َوواُولللنملو
ِِووشَ ػػػػَبُْدَع(وافػػػتحِووك بػػػ،َووو فملووذلػػػ)َوولاُػػػافُو وش َػَ ُػْ َػػػ (وافػػػتحِوو  ػػػفوانػػػاءِووالعػػػ

ِِووا ػػلِّوو،ُوهػػاوال ا ملػػتْوقَو َو و ػػ ذاونَوالفػػاءِو ِوالفػػاءِووش ُػَ ُػْ َػػ (وا ػػلِّوو  ػػفوالكنػػاءُووِو،لػػطفُوالعػػ
وو.اويفواظتخ طط،ِوؽتملوول طو س،:ٌو
ل  ملػاوشالُػاُء(و َت اػقوثلثػ،و ُلػطفواضتػسؼوَ  َػفو ثػاؿو َػَ ُػْ َػٍ و»:و ػُكط،اِوو ػاؿَو

ِولاضتََفُْك (ٔشيفوالةف،وؿتط:وَ ػَبُْدعٍو
و.و(ٖش«ث .ولالون  باوجاَءوِإالملو ف،ًوِولالَ َبُْو(ٕش

لالو  ػػفوانػػاِءو   ػػػِولالو»:والثانُػػػ،ِوو(اظت  ػػسشوةِويفو كػػارَو ،ً ػػػاووال ػػكلُوو َوقتِْػػ ُولوو
و.«  ُ ولالو   ُ و  َل)وكعسلاو لؿوِ سجِولِد  ُ وظتاو ساطقتا

ِوالوالفػػاءِووالعػسِووتْو(وجػاءَو   ُػ شلو(ِ  ُػ شلو(ِ:وش   ػِاألانُػ،َوو فملوولاظتػسادُوو
:وش َػْ  ِػِ(ِوِْو ِولو،ػػَوػ:وشِ ْ  ِػِ(ِولشِ  ُِّػ (ِولشِ ْ ِ ُػ (ِوللػيفوال سامل،ِووهاِو  اءَوافتاِو

ولالوش َػ ُِّ (ِولالوش َػْ ِ ُ (.
ػػػل  ػػػاو طلػػػا:و قػػػطؿو ػػػطوالػػػدِو»:ودر ػػػتط،اِووااػػػ ُوو ػػػاؿَوو ند، وبِوػسجِولالػػػ  ُ ولالعِّ

ػهْول ِووس، ٌوهْوسوشِوبْوػند، ِول َولالقِو وولؿتػطوذلػ)ِوبّوػِزػوولولّولِولرجػ وِ ػس، ِول طوالعِّ
سجِِول ػػطوز ػػأ وألنػػاو  ُػػ ولِ ػػُخ و ػػ فوال ا ػػ،و فػػتحو لؿودِو ّػػكػػُخولالكِول ػػطوال ِّو

 ُ ِوافتحوالفاء.ولإفتاو ْوُ ولالو ػَو ِّو ِولالو ػَو ْولُ ويفوكالـوال سبوا لو  فواناءو ػَو
    تهػػػػاو  ػػػػفو انُػػػػ،وكال هػػػػاِو لعػػػػستوواتهػػػػاوال ػػػػسبِ ػػػػَ و شتػػػػاءو   بُػػػػ،ِو سّو

ب ُ ِولكانػتويفولعػافوال  ػلوػاُػدولِشػسْوُػ ِوؿتػطو ِو ِو ْوفو ثػاؿو ِو لاع ها ولتلػطفو  ػ
و.(ٗش«،و ُهاِولالةطابوكعس اَُوبِو َوال َووتولل  توال ا ،ولفلَووِّو فتطح،ِو صُو

                               
وو-(ٔش وِوإب لاِفوالداِؿ.  كُعٌويفوطك ِ،و لتكِ،واطتاؾت ِّ
وو-(ٕش وافتِحوالُاِءِولإ لاِفوالكاِء.و  كُعٌويفوطك ِ،و لتكِ،واطتاؾت ِّ
 .ٕٜٕ/ٗاللتابِوحتقُقو كدوالعالـو ارلف:وو-(ٖش
و.ٖٔٔ ةاُحوالفةُحولشسحا:وو-(ٗش



(ٔ٘ٛ) 

لػُ ويفوكػالـوال ػسبو  ُػ و»:والثالث،ِوو(اظت  سشوةِو ،ً اويفو كارَووال كلُوو َوقتِْول ُوو
و.«لالو  طؿولالو ط  

للػػُ ويفوكال هػػلو»:ور،ػػدٍودُووااػػ ِووؿِوطو ػػاويفوكبػػوِوالةػػاُحُووالطاجػػ:ُوولال ػػكلُو
و.(ٔش«و ُػْ َطؿ َػْ َُ ولالو ُػْ ِطؿولالوُ طَ  ولال

الو، ػػسؼويفوكػػالـوال ػػسبو   ُػػ ولالو   ُػػ وإفتػػاو ػػطو:و»األزػػوةُوو  ملػػاوال كػػارةُو
:و اػطوال ُِّػ:ِووقػطؿُوكبػاو،َووِوِولللنملػاُوباوإ ػااؾٍوػملو،ػ َووِلللاِووِِنوتْولَواَوْ ػ َوودْوَقػ و  َو«   ُ 

و.(ٕش«اكَ بـُ الْ كَ   ك  حِ ضَ »
وال ػسِبو َػْ ِ ُػٌ ِولالو ُػْ ِ ُػػٌ ِو:و»شاظت  ػس(وةِوكػارَو  وِ ػولاظتػسادُو الو،ُ ػَسُؼويفوكػالـِ

ػػػػػػاو ػػػػػػطوِ ْ ِ ُػػػػػػ ٌو :و ُهبػػػػػػا.و اال ػػػػػػلُوو( ُػػػػػػ ٍو ْو ِوشل،لػػػػػػطفو  ػػػػػػفو»:و ػػػػػػُكط،اِوو ػػػػػػاؿَو«.وإفتمل
.ولالةػػف،:وِ ػػ ،ػػٌسِولزِونْوِولزِو(ٖش تُػػتٌوحِو ٌَ ُ ويفوٌُ .وللػػ ِوبْوػ،ٌدِولِشػػندِوٌُلِولِ ػػبِوهْونَ،ػػ

و.(ٗش«ُ ٌو ِو ْوٌُ ولالو ػُو ِو ْواللالـو ػَو
و َوقتَػػػػ ػػػػاو َوواِوانفِعػػػػولَو ػػػػكِو ولَُوِ:وال ساملػػػػ،ِوتُػػػػكُوشاظت  ػػػػس(وإذلووو ػػػػارئُووعُوسِجػػػػ،َوو هػػػػ ْوو
و؟!شاظت  س(وكتابِوووطاو  فوحتقُقِو ُوبَوِواجتَوكارِواللِووَِوقِوقِّواَوبُو  والْووثالث،ٌوواُو شلُ َو
  يف التشكيل: اخلطأُ 

وقتالِِاِوللُاو طراتِف: ط ُو  وإاطت أُويفوالتشلُِ و َو
ِواػػػػداًلوِ ػػػػ والفتاػػػػِ،ِوكبػػػػاويفوَ:واللعػػػػسةُولتَػػػػ ُواطت ػػػػأُويفونػػػػطِعوال ال ػػػػِ،ِوكػػػػأْفوو- 

وَ ػْ َ  (.شلو(ِشَ ػْ ِ  

                               
 .ٛٙٔٔ/ٕرتهسةوال ص،:وو-(ٔش
 .وٖٗ/ٔانظسويف:ود،طافو يبوال ُّ:واظتتنّاِواشسحو يبوالكقاءوال ل ّي:وو-(ٕش
والتاِءِواالو نط،ٍ .يفوطك ِ،و ادلِوو-(ٖش  واللتِ:وا لِّ
و.ٕٛٙ/ٗاللتابِوحتقُقو كدوالعالـو ارلف:وو-(ٗش



(ٜٔ٘) 

واعتبػػ ةَوو فملووِو ػػاظت سلؼُوةِواعتبػػ َوور سِوويفوكتااػػ،ِوواطت ػػأُووةِوالةػػطرَوو ػػَ ِوو و  ث ػػ،ِولِ ػػ
وِاأللػػػ ِووحتػػتَووتْوكَػػػتِولإذاوكُوِوِو لو  ػػبط ،ٌوِو هػػ و فتطحػػػ،ٌواأللػػػ ِوو ػػطؽَووتْوكَػػتِوإذاوكُو

و ػػػػَ ِوويفو  كُػػػػقِوواطت ػػػػ ِوو  ث ػػػػ،ِووقػػػػ،ُوقملواَوبُوالْوواللتػػػػ:ُووتِوَلَوا ػػػػتَوو.ول ػػػػدِو هػػػػ و لعػػػػطرةٌو
 .القا دةِو

يفوغػػػِوو طِ ػػػِ هاووِالت ػػػ ُ ِووَ:و ال ػػػ،ُولتَػػػ ُواطت ػػػأُويفو ط ػػػِعوال ال ػػػِ،ِوكػػػأْفوو-ب
وُ َعطملَدة(ِو لوابل لِ .شولاظتقةطُدوك ب،ُووِشُ ْعَطدملة(و ثاًلوك ب،ُوو:َولتَوتُوِ:ِو اظتنا ِو

وو:ذل)َوو و  ث ،ِول ِوو
واظتختطفوللتػابِوودِولد.وػتبملدوادليّود.و كدوالسزت والعُِّوويفوحتقُقِوواءَوجو-ٕٓٔ

ل س اوِ سِ ّػاانوالعػسوال ػِولالػساءول شػد،دوالفػاءومب ػىنوِ ْس ػافِو»ششسحوالتعهُ (:و
و.(ٔش«ل اروُ ُّطراورجع

:وِولالةػطابُواػالوحسكػ،ٍووِالُػاءِووِول شػد،دِوةػادِوالوشُ ػُّطرا(وا ػلِّووقُواَقِّوولَوكَو َوو
و بِّها.وو عَووِالُاءِوول شد،دِووِالةادِووفتحِواوا(شَ ُّطرًو

وِش َػ ُّػػطؿ(و ػػَاوالػػطزفَوو الػػ)ٍووااػػ ُووسَوَكػػِول ػػدوذَوش َػ ُّػػطؿ(و  ػػفولزفِووبةدرُوػ الػػ
ف(ولزفِووا دَو و.(ٖش:وشِ سِ ملاف(ِولشَ ػُّطر(، ِورَوعتباوابظتةدَووثمل َوِول َو(ٕششِ ِ المل

ول لتػػػػابِووِاصتد،ػػػػدِوويفوالتاقُػػػػقِووِاُونفُعػػػػواطت ػػػػأُوودَوسِو فو،َػػػػوال  ُػػػػ:ُووالصس،ػػػػ:ُولوو
ل س ػػػاوِ سِ ّػػػاانوالعػػػسوال ػػػِولالػػػساءول شػػػد،دوالفػػػاءومب ػػػىنوِ ْس ػػػافِول ػػػارو»:واِونفِعػػػ

و.(ٗش«ُ ُّطراورجع

                               
و.ٜٙٗ/ٖشسحوالتعهُ ِوطك ،ودارو  س:وو-(ٔش
 .ٛٙٗ/ِٖولشسحوالتعهُ ِوطك ،ودارو  س:وٕ٘ٓ-ٕٗٓانظسويف:و عهُ والفطاعد:وو-(ٕش
و.ٛٔٚ/ٕالةااح:وِولوٙٗٚ/ِٕولانظسويف:ورتهسةوال ص،:وٜٗٔ/ٚال ِ:وو-(ٖش
و.ٕٖٗ/ٖشسحوالتعهُ ِوطك ،ودارواللت:وال  بمل،:وو-(ٗش



(ٔٙٓ) 

 :التشكيلِ  أخطاءِ  أقسامُ 
و:ِِورعُعَووِِو  فو عبَووالتشلُ ِوو ز اءُوولُوعِونقَو َوو
 :يف الفعلِ  التشكيلِ  أخطاءُ  -األوَّلالقسم 

 :الثالثيِّ  علِ الفِ يف  *
ل نهػاوَ  ِػٌ ِو»:وظلوبػسواظتسجػافوللتػاِبوشالتلب ػ،(د.وكاويفوحتقُقِووجاءَوو-ٖٓٔ

اُبِو اَؿ: ََ َِاػًاِول دو الطا:والل َُِبوَك َبوَ،ْل ََ وؿتطوك
بتُو       وادلرُء يَنفُعُو ِكَذابُوْ  قـَْتُو وَكذَّ و.(ٔش«َفَصدَّ

ػػػػػاَوبُوَأوالْوز َػػػػػ َوو ُقويفو ػػػػػكِلوالشػػػػػ ِسواأللملِؿوِ ػػػػػ و ػػػػػَاوالكُػػػػػِتِولالةػػػػػطاُب:وقِّ
اْػتُػػػػػُا( ََ اْػتُػَها(ِوليفورِو(ٕششَ َةػػػػػَد ْػُتُاولََك ََ لا،ػػػػػٍ،وثلثػػػػػٍ،:وِوليفورِو(ٖشلا،ػػػػػٍ،:وشَ َةػػػػػَد ْػتُػَهاولََكػػػػػ
اْػتُػَهاوَلَ َد ْػتُػَها( ََ اْػتُػُهْل(ِوليفورِو(ٗششَ َل ََ و.و(٘شلا،ٍ،وراا ٍ،:وشَ َةَد ْػتُػُهْلولََك

َِو َب(ِو ِّهػػػاِوا ػػػُت ِبَ والفِولاايِتوكُوسِّوِ والػػػليفو ػػػ ََ  ػػػالِفواجملػػػسملداِف:وشَ ػػػَدَؽولََكػػػ
َب(ِو َبِ والفِواةػػػُصِ،واظتػػػتل ِِّلِوللػػػػلوُ،عػػػتَو مَل  ػػػالِفواظت ،ػػػداِفوابلت ػػػ ُِ :وشَ ػػػدملَؽولََكػػػ

واةُصِ،والصاعكِ،.و
اواداولا ًااو فملوَ  وَ َكَلوالفِولرُوو واةػُصِ،والت ػ ُِ وكػاَفو ا ػًداوعتػَا  َػمبمل وِِ

ػػػاوُلو  ػػػفوَل ْػػػِقو ػػػاو،َػػػ ػػػكِوساُ و ػػػاًُاا.ول   ػػػطـٌو فملوال كملػػػاَعوالو،َوال ػػػكِلِول،َػػػ ساُ ِولإفتمل
وقُِّق.واَوبُوُتُاوالْوِقو او،ُثكِوَلو  فوَل ْو كِواِلُؿو فو،َولتُو

ػػػَقوغػػػُووزكػػػٍوويفوش ِواَوبُوكػػػدلو فملوالْول،َوو ِو لُػػػَ و ا َػػػُاو فملوِلوالَ ػػػْ ػػػقِّ سلِض(ِولإالمل
                               

و.ٛٔ٘التلب ،:وو-(ٔش
و.ٚٗ/ٗ:وارواللت:وال  بمل،دطك ،و ِوانظسويف:وشسحواظتفةملوو-(ٕش
وو.٘ٚٔ:وقُقود.و خسوالد، و كالةحتانظسويف:وكتابواأللفاظِوو-(ٖش
و.ٖ٘ٔ/ٕانظسويف:وال ا س:وو-(ٗش
:وو-(٘ش و.ٖٜٚ٘/ٜانظسويف:ومش وال  ـط



(ٔٙٔ) 

ِوابلةػُصِ،و  َػ فِو ػاُ ولِوِقوال ػكِلوالػَيوار َوُسوإذاوُ سَِئو  فوَل ْػعِونلَوالش َسواأللملَؿو،َو ِِ
ودِةوإذلوالصاعكِ،؟!عنَوبُواظت ،دِةوابلت  ُِ ِوالْو

او،ػَوذَوبُوْتوإذلو فملوالْوفِو تَوقَِّقولػلو،َواَوبُولالصس،ُ:وال  ُُ:و فملوالْوو ادملُثو  وتَولَِّ وإفتمل
َب(ِوالو ةدِروالفِو ةدِروالفِو ََ اُب(و ِو  ِ واجملسملِدوشَك ََ َب(.و ػشالِل مَل ثػُ وِ واظت ،ِدوشَك

و واظتنقػطِؿو ػدؿُّ َب(.ولادا،ػُ،والػن ِّ ََ َِِب(:و ةدٌروِ  و ةادِروالف ِ واجملسملِدوشَك شالَل
َِو وداللً،ولا اً،؟!وِِ واضتقُق،ِو  فو 

و»شار شػػاؼوال ػػسب(:وود.ورجػػ:و ثبػػافوللتػػابِوويفوحتقُػػقِووجػػاءَوو-ٗٓٔ للػػ ـل
غ ػ:ويفوالن ػطتوالالز ػ،...ول، ػالعو  ػ وكثػوًاوو كثسو  و  د،تاِوللػَل)و(َ ِ  ش

و.(ٔش«َجَد اوَ َ دَع
ِِووشَ  ِػَ (والعػسِووالػَيو  ػفولزفِووِـَوالػالزِووالثالثػ ملوو  َوالفِوو فملوواظتسادُوو أييتووِال ػ

ِِووش َػَ ػػػَ (وافػػػتحِووالػػػَيو  ػػػفولزفِووِياظتت ػػػدِّووالثالثػػػ ِّوو ػػػ ِواول فِوً ػػػ الِو ُو و وللػػػَل)َوال ػػػ
شَجػدََع(وو ػ ُوِو الفِو«ل، العو َػَ َ وكثوًا:وَجَدَ ػُاوَ َ ػدِعَو»:وقطؿَو فو،َووالةطابُوو،لطفُو
و ػػ َوالفِووعُو ػػالِو،ُووِـٌوالزِوو ػػ ٌو ِووالػػداؿِووشَجػػدَِع(والعػػسِوو ػػ ُوِولالفِوت ػػدٍّو ُوو ػػ ٌو ِووالػػداؿِووافػػتحِو
و.ويَواظتت دِّو

َبوقػػػطؿوَ ػػػسولػػػ)وَجَد تػػػاو  ػػػدِعِوكبػػػاو ل ػػػطو ػػػ و طو»:ويفوالتهػػػَ،:ِووجػػػاءَوو
يو ػػػػػقلِول َػَسحتػػػػػاول)وَ ػػػػػِقعِولَ َقس ػػػػػاو َ ِقػػػػػسو الةملػػػػػقُُعوالنكػػػػػاَتو َ ػػػػػِسَبِولكػػػػػَ

و.(ٕش« َقسِح
َع»ابلػَاِؿ:ووِلجػاَءويفوحتقُػِقود.و ةػ ففوالنبملػػاسو ل ػػطوو.(ٖش«جَ ػاو  ػ

                               
و.ٙ٘ٔ/ٔوار شاؼوال سبِوحتقُقود.ورج:و ثباف:و-(ٔش
و.ٖٛٔٚ/ِٛولدتهُدوالقطا د:وٚٗٔ/ٔانظسويف:وكتابواأل  اؿ:ولوِوٖٙٗ/ٔهتَ،:وال ص،:وو-(ٕش
و.ٚٚ/ٔار شاؼوال سبِوحتقُقود.و ة ففوالنبملاس:وو-(ٖش



(ٕٔٙ) 

ََقِِّق. و ةاٌُ  واعكِ:والت كُِعِو لواعكِ:والَطْ ِلِو لوالعملْهِطِوِ  والنا ِخِو لوا
َشػػَسطولَو»سب(:وشار شػػاؼوال ػػود.ورجػػ:و ثبػػافوللتػػابِوويفوحتقُػػقِووجػػاءَوو-٘ٓٔ

و.(ٔش«اْاُ و ال)ويفو َػَ  واظتت ديوكطناو،ُػْفِهُلو باًلوابلفلوؿتط:وَلْقلوَلَزْرد
ِِووشَ ِ َ (والعسِوو:الةطابُوو وشَلِقَل(والعسِووالف  ِووشال ملْقَل(و ةدرُوو وألفملو(ٕشال 
ووو.الساءِووشَزرَِد(والعسِووالف  ِووِولشال ملْرَد(و ةدرُوالقاؼِو
ِول ػ و   قػاًوو َػَ ػ يو ػ وقُ ويفواظتت ػدِّوبَوػلالػ»:واِوُ ِويفو عهو ال)ٍوواا ُوو اؿَوو
 بػػ واظتقُعػػ،و" َػْ ػػ "و»:واِويفوشػػسحِووِول ػػاؿَو(ٖش«" َػْ ػػ ٌو"ابلفػػل:وولو بػػالًوفهِوبُوػالػػوَ  ِػػ 

لَفَ  واظتت ديوكأكػ و كػالِولرتػعورت ػاِولاػَؿواػَالِول نػعو ن ػاِول ػكضو ك ػاِو
ْقبػػاِوللِعػػ:وَلْعػػكاِولاعػػلواعػػ اوللف ِػػ و قُػػداواداللتػػاو  ػػفو بػػ وابلفػػلوكَ ِقػػلولَو

و.(ٗش«ل سطو سطاِولزردوزرداِولعتلوعتبا...
َل،ُػْصنػػػِ و»شار شػػاؼوال ػػسب(:وود.ورجػػ:و ثبػػافوللتػػابِوويفوحتقُػػقِووجػػاءَوو-ٙٓٔ

 ػػػ وانْػَفَ ػػػَ وشا ْػتَػَ ػػػ (و ُبػػػاو ػػػا  والـ:وَلَط،ْتػػػاو ػػػاْلتَػَطىِو لوشراء(وَرَدْ تُػػػُاو اْر َػػػدَعِو َْلو
و.(٘ش«ل:وَ َدْد ُُاو اْ َتدملِوَلَ ُػملْ  ُُاو افْتَاَزِوَلػَتَْط ُُاو ْافتََافنُطف:ونَػَقْ ُتاو انْػتَػَق ِو لو ُ

ودَورَولَووِ«َ ُػملْ  ُػػػُاو افْتَػػػػازَو»و:ةِوِو فػػػ و كػػػارَويفو ػػػػَاوالػػػن ِّوو وز ػػػ ٍوِ ػػػو كثػػػسُوو،َوبملوػثَػػػو
 لػػَا:ووال كػػارةُوولػػطفُوِو تَودُوشَ ػػاَز(واجملػػسملوو:ِولالةػػطابُوشَ ُػملػػَ (وابلت ػػ ُ ِوواظت ،ػػدُوو ػػ ُوالفِو

                               
و.ٜٔٗ/ٔوسبِوحتقُقود.ورج:و ثباف:ار شاؼوال و-(ٔش
ار شػاؼوال ػسبِوحتقُػقو قُِتَ وَ ْكُلوالكناِءوش   (ويفوحتقُِقود.و ة ففوالنبملػاسِوانظػسويف:وو-(ٕش
و.ٖٕٕ/ٔ:و ة ففوالنبملاسود.
و.ٕ٘ٓ عهُ والفطاعد:وو-(ٖش
 .ٔٚٗ/ٖشسحوالتعهُ ِوطك ،ودارو  س:وو-(ٗش
لانظػػسويف:وار شػػاؼوال ػػسبِوحتقُػػقووِٚٚٔ/ٔوار شػػاؼوال ػػسبِوحتقُػػقود.ورجػػ:و ثبػػاف:و-(٘ش
و.ٙٛ/ٔ ة ففوالنبملاس:وود.



(ٖٔٙ) 

ووا ػػضَوغالكًػاِوإالملوواجملػػسملدِوو ػ ِوالفِوو ػػُص،َووعُو ػالِو(و ُو َوَ ػػفَوشانػْوو ػُص،َوو وألفملو« ُػُاو َانْػػػَبازَوِ  ْو»
 وِ ػػو ػ ٍو ِوو يملووعُوالِو َػ(ِولالو ُو َو َو َوانػْو َػػوِاُوتُػ ْو َوزْوش َوو:ش َ ْػَ ػػَ (ِوؿتػطو  ػفو ػُص،ِوواأل  ػاؿِو
و ػُص،ِوو ػ،ِو الَويفو ُوومل،ُوالقُا ػوالةػُص،ُووش َػَف ملَ (و ػ َووش َػ ملَ ( وألفملو ُص،َوو ُص،ِوو   اؿِو

وش َػ ملَ (ِوؿتط:وشَ ُػملْ  ُُاو َػَتَبُػملَ (.
 لػَا:ووال كػارةُوو فو لػطفَووشنَػَدَر(ِو الةػطابُووك بػ،ُووو والػن ِّوِ ػوتْو َوقَول دو َوو

وسادَوُ ػػػػوها وألفملوقططِوُعػػػػاِووبُوسِو ػػػػ َو و ػػػػاظت ىنو،َو«َلنػػػػدروِ ْ  ُػػػػُاو افْتَػػػػاَزِوَلػَتَْط ُػػػػُاو ػػػػْافتََاف»
  ػفو  ػىنوويفوالداللػ،ِووِ( َوَ ػفَوشانػْوو(و ػ و ػُص،ِو َوَ ػتػَوشا ػْوو ػُص،ِووغنػاءِوإواُػافُووافَوحملوو يب

ا وليفوِو لو ًُبػػاِو لونػػطانًوِو لولالًواِو لوراءًوالً ػودِواجملػػسملووالف ػػ ِوو ػاءُووإذاوكػػافَووِ ػ،ِواظت الَو
و وألفملواندرٌوو باؿٌو(ِول ػػػػطوا ػػػػتِو َوَ ػػػػفَوشانػْوو ػػػػُص،ُووتْو َوبِو ْوف(وا ػػػػتػُواَوػلَ ػػػػوازَوشَ ػػػػوِِو  َػػػػالفِو

وِاُو ُػػدْودَوثػػ :وش َوِو ِومبػػُلٍوواظتكػػدلءِوودِواجملػػسملوو ػػ،ِو الَويفو ُوو( َوَ ػػتػَوا ػْوشو ػػُص،ِوو باؿُوتِوا ػػوالصالػػ:َو
و(.دملوبَوػانْو:وش َوقطؿُو(ِولالونَودملوتَوا ْو َو

ل،صنو ناوا ت  و ُباو ا  والـِوك ط،توالش ءو ػالتطىِو»:و ال)ٍوواا ُوو اؿَوو
لر  تػػػػاووللففتػػػػاو ػػػػالت ِولضتبتػػػػاو ػػػػالتال.ول ُبػػػػاو ػػػػا  وراءوؿتػػػػط:ورد تػػػػاو ار ػػػػدعِ

 ار فع.ول ُباو ا  ولالوكط  تاو ا ة ِوللك تػاو ا لػ ِولل ػ تاو ا  ػعِوللشتتػاو
و ا عل.ول ُباو ا  ونطفوؿتط:ونق تاو انتق ِولنكَ او انتكَِولنفُتاو ػانتففِولنعػأ ا
 انتعػػػأ.ول ُبػػػاو ػػػا  و ػػػُلوؿتػػػط:و دد ػػػاو ا تػػػدِول   تػػػاو ػػػا تلِول ل ػػػاو ػػػا تل.و

و.(ٔش«اّ ازِولا تافولا تازو  ُ افِول   او ػلندر:وػتط او ا ّو
وكتااػػػػ،ًووِ ػػػػَاو الػػػػ)ٍووااػػػػ ِوونػػػػ ِّوف(ويفواَوبَوػ(ِولشانْػػػػازَوبَوػشانْػػػػوالف ػػػػالفِوو:َوتِػػػػلكُوو
وِجػوااػ ُوو.و ػاؿَوذلػ)َوويفوجػطازِووالؼَولالوِزػوف(.اَوػ(ِولشا ملوازَو:وشا ملو،ًو ط ملو لنظػوو»:ونِّ

.ولظتػػاودلو،لػػ ويفوعلا ملػػاووِلا ملػػازوِففوإذاودلومتػػا طاولكعػػاو ػػطعتلوا ملػػػاإدغػػاـو ػػَ والنػػطو

                               
و.ٕٖٙٚ/ِٛولانظسويف:ودتهُدوالقطا د:وٚ٘ٗ/ٖشسحوالتعهُ ِوطك ،ودارو  س:وو-(ٔش



(ٔٙٗ) 

و.(ٔش«  لو ّفو َاوانف  و(ا ػملَ  شاللالـو
ػػػػدوكا ػػػػػ واسكػػػػػاتوللتػػػػابِوويفوحتقُػػػػػقِوجػػػػاَءوو-ٚٓٔ ل ػػػػػدوش»:وشاظتعػػػػػا د(ود.وػتبمل

ؿتط:و غ قتاو انص قِول ز  تاو ػان   ِول ػطوشػاذِوللتتبػ وكػطفوو-و(، العو    َو
و.(ٕش«انص قو  فولص،و  و اؿ:وغ ملقتُو

و.وجػاءَوالوابلت ػ ُ ِووِابلتخفُ ِووِ«تُوقْو َو  فولص،و  و اؿ:وغَو»و:الةطابُو
َغَ َقوالكػابولَ ْغَ قػاولَغ ملقػا واأُللذلو ػ وااػ ودر،ػدو  ا ػاوِإذلوَ يبوز،ػدو»:ويفوال عافِو
ل،قاؿ:و َاو  وَغَ ْقُتوالكابوَغْ قاًِول  ولص،و» ،ً ا:وو ُاِووِولجاءَو(ٖش«ل  واندرة

و.(ٗش«...رد، ،و رتلك،
واظتختػطفوللتػابِوودِولد.وػتبملػدواػدليّوالعػُِّوود.و كػدوالػسزت ويفوحتقُػقِوولجاءَو

لكتػػطزو فو،لػػطف:وانص ػػقولانعػػفقو  ػػفولصػػ،و ػػ و ػػاؿ:وغِ قػػتو»ششػػسحوالتعػػهُ (:و
و.(٘ش«ل فقتو  هنباو قطالفول نقطالف

ػػػدو كػػػدوالقػػػادرو  ػػػاِولطػػػارؽو تاػػػ ّوويفوحتقُػػػقِوولجػػػاءَو ودول لتػػػابِوالعػػػُِّووػتبمل
 ػػاؿ:وغِ قػػتول ػػفقتوولكتػػطزو فو،لػػطف:وانص ػػقولانعػػفقو  ػػفولصػػ،و ػػ »:واِونفِعػػ

و.(ٙش«  هنباو قطالفول نقطالف
شَغ ملػػػػق(ِووشغ ػػػػق(ِوالواظت ،ػػػػدِوودِواجملػػػػسملوو ػػػػ ِو  ػػػػفوالفِووُػػػػاِوُقَواقِوتَواِووالػػػػن ُّوو َوبَو اشػػػػتَو

ودَورَو.ول دولَوالالـِووشَغَ َق(وافتحِوو:ِولالةطابُوابللعسِووالالـِوويفو كلِوواطت  ِوو عَوو ْولللِو

                               
و.ٖٙٗاطتةاع :وو-(ٔش
و.٘ٓٙ/ٕاظتعا د:وو-(ٕش
و.ٜٕٔ/ٓٔلعافوال سب:وو-(ٖش
و.ٜٕٔ/ٓٔلعافوال سب:وو-(ٗش
 .ٚ٘ٗ/ٖدارو  س:وطك ،وشسحوالتعهُ ِوو-(٘ش
 .ٕٖٔ/ٖ،:ودارواللت:وال  بملوطك ،وشسحوالتعهُ ِوو-(ٙش



(ٔٙ٘) 

و"اْنَعػَفق"كتطزو فو،لطفو"انْػَصَ ق"وللو»شدتهُدوالقطا د(:ووكتابِووويفوحتقُقِووالةطابُو
و.(ٔش«  فولص،و  و اؿ:وَغَ ْقُتوَلَ َفْقُتِو  هنباو قطالفول نقطالف

 :فِ ادلضعَّ  الثالثيِّ  علِ الفِ يف  *
 نػػػ)و قػػػطؿويفو»شالُ ُبػػػد(:ووز ػػػسافوللتػػػابِوود.والكػػػدراليّووجػػػاَءويفوحتقُػػػقِوو-ٛٓٔ

و.(ٕش«األ سو  وَردملو،َػُسدُِّوُرْد.ول  و اؿ:و،قطؿ:وُ  ْو
وِالػداؿِووهػاِوالوشُرْد(واعػلطفِول تاِووالػداؿِوو(واتشد،دِوُردملوشو:األ سَوو فملووالةطابُوو

اظت ػا ف،وو:وشا ْػَ ػْ (و ػ و ػَ ق ػت ػِ ذاو َ ػستوالطاحػدو »:ودُواظتػ ّوو ػاؿَو.واالو شػد،دٍو
 وكبػػػاوْ َ ػػػضْو:وإِو قػػػطؿ.ولو تػػػ :و ُوقػػػطؿ وَكَبػػػاو ارُددْوو:تو  ػػػتػّسوِإفوشػػػ خُػػػػ أَنػػػتو 

.ول ػػػدواوَ جػػػطدواألَ ال،ػػػ .ول ػػػَ ػػػسبْو:وإِوقػػػطؿسِْر وكبػػػاو  ْػػػإِوو: قػػػطؿ.ولوذ ػػػ::وإِوقػػطؿ 
و.و(ٖش«َ ضملووُِردّووِِ سملوو:قطؿكتطزوَ فو 
و.و(ٗش«اْرُدْد:وُردملوومثو قطؿويفو ط ع»:والفارايبُّوو اؿَولوو

وشرَاَدو،ػَػػػُسلُد(.و ػػػاؿَوو: ِ ػػػواأل ػػػسِوو ػػػ ُوهػػػطو ِو وِالػػػداؿِووشُرْد(واعػػػلطفِوو ػػػ ُواوالفِو  ملػػػ
و.(٘ش«اُوكَو َوِو يوطَوداًِولاْراتَدُ وار ُاداًِومب ىًنولُدُ وَرْلداًِولرايَوو،َػسُواَدوالَلَلَولرَو»:واصتط سيُّو

 :ادلعتلِّ  الثالثيِّ  علِ الفِ يف  *
وللتػػػػػابِووجػػػػػاَءويفوحتقُػػػػػقِوو-ٜٓٔ ششػػػػػسحوؼتتةػػػػػػسوود.و كػػػػػػدوال ػػػػػاؿو ػػػػػادلو لػػػػػػـس

لال بػػدةويفوا ػػتدالعتلوَ فملواظتةػػدرو،ُػَ ػػ ُّوإب ػػالؿوالف ػػ و هػػطو»:والتةػػس، وال ػػ ّي(
لف ػػػ ِو،ػػػدلرو  ػػػػاولجػػػطداًويف:و،َ ِػػػُدوِ ػػػَدًةِوَلَ ػػػػَد اًويفوَلِجػػػ و،َػْطَجػػػُ وَلَجػػػػاًلِو ػػػسعوا

                               
 .ٖٔٙٚ/ٛدتهُدوالقطا د:وو-(ٔش
و.ٜٓٔال بد:وو-(ٕش
 .ٖٕٔ/ِٔولانظسويف:واظتنة :وٕٖٓ/ٔاظتقت ::وو-(ٖش
و.وٖ٘ٔ/ٖد،طافواألدب:وو-(ٗش
و.ٛٚٗ/ٕالةااح:وو-(٘ش



(ٔٙٙ) 

َلَ َدارِ،ػملُتُاو دّؿو  فو  ػالتا.ولاصتػطابو نػاوالو،َػْ ػ ـُو ػ و َػْسِ ملتػاويفواإل ػالؿو س ُػملتُػُاو
يفواالشػػتقاؽوكبػػاوَ فوؿتػػط:وَ ِ ػػدولنَ ِػػُدولَ  ِػػُدو ػػسعو،ُػَ ػػّدويفواإل ػػالؿو ػػعو نػػاولػػُ و

تّقو نػػاِولأتزػػُووالف ػ ويفواالشػػتقاؽو ػػ ونفػػ واظتةػدروالو،نػػايفوكػػْطَفوإ ػػالؿومبشػ
ساًو  وإ الؿوالف  و تأّ  ْو و.(ٔش«اظتةدِرو تأزِّ

َ ِ ػدولنَ ِػُدولَ  ِػُدو ػسعو،ُػَ ػّدو»و:ةِويفو كػارَوواأل  اؿِوو حدِوويفو كلِووقُواَقِّووز أَو َو
ِِووِول تحِوالُاءِووش،ُػَ ّد(وا لِّوولَوكَوِو  َو«يفواإل الؿ وِول ػطوز ػأٌوالداؿِووِول شد،دِوال 

ٌواَػػ (ِودّوَ ػػ،ػُوشوالف ػػ ِوو(ِوخبػػالؼِود ػػلوشوةِو ػػادملوو ِ ػػو(دُو ِػػل َوودُو ِػػلنَووِدِ ػػ َوشواأل  ػػاؿَوو وألفملوِِّ
وو؟!مب ت ٍّووِول طولُ َويفواإل الؿِوواو ناُو سل ًوو لطفُووش دد(ِو لُ َووةِو و ادملو هطو ِو

ِِوولكعػسِووالُاءِووافتحِووش،َِ ُد(ولالةطابُو والف ػ ِووِول ػطو  ػارعُوالػداؿِوول ػلِّووال ػ
و. ،ِواظت ارَوويفوحال،ِوو ناُووالطالُووتِو َوَِوشَلَ َد(ِوحُو

دوػتبملػوا نا،ػ،ِووِدارواظتنهاجويفوطك ،ِوو َاوالف  ِوويفو كلِووالةطابُوول دوجاءَو
و  و س ُِتاويفواإل الؿو س ُُتُاويفواالشتقاؽ وكبػاو فو»و:دجا لواَبملو  ناوالو، ـ 

و.(ٕش«،َِ ُدويفواإل الؿِو عو ناولُ ومبشتقو ناوؿتط:وَ ِ ُدولنَِ ُدولَ ِ ُدو سع
 :الِ ثَ مِ ن الْ مِ  األمرِ  علُ فِ  *

 ة ويفو»شار شاؼوال سب(:وود.ورج:و ثبافوللتابِووجاَءويفوحتقُقِوو-ٓٔٔ
  ػػ واأل ػػسوال ػػاريو ػػ والػػالـوإفوكػػافو  ػػفولزفو   ػػ ِوا تػػتحوِببػػ ةو  ػػعو لو لؿو

ضتػػػػسؼوالػػػػَيو، ػػػػ وحػػػػسؼو ا ػػػػُاوقتػػػػ ةول ػػػػ وا تػػػػتحوِبػػػػاو لو ػػػػ وغو ػػػػاوا تػػػػتحواب

                               
:وشسحوؼتتةسوالتةس، وال ّ يّوو-(ٔش  .ِٕٚوحتقُقود.و كدوال اؿو ادلو لـس
 .ٖٚد:ودوجا لواَبملوشسحو ةس، وال ّ ّيِوا نا،،وػتبملوو-(ٕش



(ٔٙٚ) 

 لو ػاكًناواجت كػتولػاوو(ٔشاظت ار ،وإفوكافو تاسًكاوؿتطو،َػَطدُّول، دو تقطؿ:وَلّدوَلَ دّو
و.(ٕش«قت ةول  ول  او او ك واآلزسو اسكتاوحسك،واظت ارع

واػػػالـِوواظتعػػػكطؽِوواظت ػػػارعِو واوِ ػػػازًوِواحػػػرتِو ػػػسِواألو ػػػ ُو ِوول ػػػاريو ػػػ والػػػالـِوابواظتػػػسادُو
و ُوكػدَو،َوونػاُو ِوواأل ػسَووِو  فملو  عٍووةِو(و كدلًءاوِبب َو َو َو ػْوش َوو  فولزفِوو ا ُاِووكافَووو و  فْو سِواأل
وِو  فملول  ٍووةِواوِبب َوكدلءًو َوو ا ُاِووكافَوووَ ْحِعْ ( ولإفْوو-ِوؿتط:وشَ ْحَعَ و  عٍووةِوِبب َو
واواصػػوِوكػػدلءًو َووكػػافَووواْنَةػػِسْؼ( ولإفْوو-ِوؿتػػط:وشاْنَةػػَسَؼول ػػ ٍووةِوِببػػ َوو ُوكػػدَو،َوونػػاُو ِوواأل ػػسَو
وكػػافَوووإفْوو ،ِواظت ػػارَوو ػػ وحػػسؼَوالػػَيو،َووابضتػػسؼِوو ُوكػػدَو،َوونػػاُو ِوواأل ػػسِوو ػػ َو ِووِو ػػ فملوِِواعتبػػ  َو

َلدمل(ِولشَلَ َدو،َِ ُدوِ ػْد(ِوو-،َػَطدُّوو- َػَ  ملْل(ِولشَلدملوو-،َػتَػَ  ملُلوو-تاسًِّكاِوؿتط:وش َػَ  ملَلو ُو
و(.شَ ِ َلو،َػْ َ ُلواْ َ لْوو:ِوؿتطالط  ِووةِوناوِبب َو ْواِوجِو اكنًووكافَووو  فْو

ثااًلو ِووسَوكَو و ََو«ؿتطو،َػَطدُّول،َِ ُدِو تقطؿ:وَلدملوَلِ دْو»:والةطابُوو و ناو،لطفُول ِو
وشَلَ َدو،َِ ُدوِ ْد(.و: ِّو تَو بُوثااًلولِو ِووسَوكَوشَلدملو،َػَطدُّوَلدمل(ِولذَوو:ل ب  مل ِو

ػػو فملوولالصس،ػػ:ُو ل  ػػاو ػػاو كػػ واآلزػػسو»:وافَو يبوحملػػو  ػػفو ػػطؿِوواْوكملػػنػَوتػَولو،ػَوػلػػوقَواَقِّ
 و ِوواُو و  نملوش ّدو، ّد(و ُواظت  ملوو  ُوالفِوواظتسادَووناو فملو ملبْوِو  طو َو«كتاوحسك،واظت ارع اسو

و،َػُ دُّ(ِو تلطفُوو:ؿِواأللملووالكابِو ِواِو  ػار ِووكاسكػ،ِووويفواأل سِووسِواآلزِوو او ك َووحسك،ُووشَ دمل
و ي:وشُ دمل(ِوالوشَ ّد(.

 :ادلضارعِ  الرابعيِّ  علِ الفِ يف  *
ل، ػػلو»شار شػػاؼوال ػػسب(:وو.ورجػػ:و ثبػػافوللتػػابِودوجػػاَءويفوحتقُػػقِوو-ٔٔٔ

 ػػػػ وراب ػػػػ و  ػػػػاًلِو لوا اعػػػػٍدوإِلضتػػػػاؽو لولصػػػػو ِو ُ ػػػػلوؿتػػػػط:و،ُػػػػَدْحسَُجوَل،ُػَ ْقػػػػَسُبو

                               
ػػػػػػػاس:وو-(ٔش ار شػػػػػػػاؼوال ػػػػػػػسبِوحتقُػػػػػػػقوِوانظػػػػػػػسويف:و«لّدول  ػػػػػػػد»يفوحتقُػػػػػػػِقود.و ةػػػػػػػ ففوالنبمل
 .ٜٛ/ٔ:ولنبملاساوة فف ود.
 .ٖٛٔ/ٔوار شاؼوال سبِوحتقُقود.ورج:و ثباف:و-(ٕش



(ٔٙٛ) 

و.(ٔش«َلُ،ْلَسـُو
واُو ولكأنملوسِواآلزِوو او ك َووهاوافتحِوك ملووو َاوالن ِّوو   اؿَوولَوكَو َووقَواَقِّوو فملووالصس،:ُوو

ػػوافَو ابوحملػػو فملوو.ولالطا ػػعُول ب هػػطؿِوواظتكػػنِّوو  ػػفوالف ػػ ِوولُو ملولَوتَو،ػَػػوافَو ابوحملػػو فملوو ملوظَػػ اوإفتمل
و  والفتحُوواُوتَوحسكَوو وألفملول ب  طـِوواظتكنِّوويفوالف  ِوو ،ِواظت ارَووحسؼِووحسك،ِو ملُلو  فولَو،َػتَو
(ِوَلػػسملـُوش،َػتَوو:(ِوليفواطتبا ػػ ِّوَ،ْلػػُسـُوشو:يفوالثالثػػ ِّووراب ُ ػػاِو نقػػطؿُوو ػػ ُوالفِوووإذاوكػػافَوإالملو
و.شَ ْكػَسـَ(و: ِ ػواُوشُ،ْلػِسـُ( وألنملػو:يفوالساب ػ ِّووقػطؿُونملناونَو وللِو(ْلِسـُوشَ،ْعتَوو:العدا  ِّووليف

ويفوشَدْحسََج(:وش،َُدْحسُِج(ِوليفوشَ ْقَسَب(:وش،ُػَ ْقِسُب(.وقطؿُونَوولكَل)َو
يفووال ػػػػػلُّوو هػػػػػ َووِل ب هػػػػػطؿِوواظتكػػػػػنِّوويفوحالػػػػػ،ِوو ،ِواظت ػػػػػارَووحػػػػػسؼِوو  ملػػػػػاوحسكػػػػػ،ُو

و.كسِوابلَِّووالساب  ِّوولتخةُ ِوو:َوطجِو و الو ُو ِولغوِووالساب  ِّو
 (:لَ عَ فْـ )أَ  ادلزيدِ  علِ الفِ يف  *

 ػ فوانُػػتو   ػػ و»ز ػػسافوللتػابوشالُ ُبػػد(:وود.والكػدراليّووجػاَءويفوحتقُػػقِوو-ٕٔٔ
  واظت ت والػالـو  ػت:و ْغػَ َى.ول  ػسَى.و ُنق ػ:والػالـو لفػاويفواظتا ػ ولإفوا ةػ و

ْ و  ػػاوالػػالـو ػػاتوالػػالـويفوذلػػ).و طلػػ):وابلف ػػ وايءوال ػػبوولؿتػػط وؽتػػاوَ،ْعػػلُو
 ػالوو-الو،لػطفوإالوايءولافوكػافو ػ والػطالوو-إالو فوالػالـوو-ل  س،توو- غ ،تو

،قاؿ:و غ لتوألفوك ولالول  توطس اوراا ،و ةػا داِول ك هػاو تاػ،و انػػهاو ةػوو
و.(ٕش«ل،َػْصَ ىواعلطفوالالـو-ل قطؿويفو  ار ا:وَ،ْعَسىوو-ايءو

ِوز ػػػػػأٌوو«ايءوال ػػػػػبو»و:ِو  كػػػػػارةُو وز ػػػػػ ٍوِ ػػػػػو ػػػػػفو كثػػػػػسَو والػػػػػن ُّوو َوبَواشػػػػػتَوو
َِو نػػا:وش غ ،ْػػُت(ِوكبػػاويفو طلِووِو«اتءوال ػػبو»و:لالةػػطابُو وِ ٌوِةػػتملو ُوو ػػبوٌووالتػػاءُوو ِوهػػ

و.الف  ِووالـِوو لطفَوو:ُوطجِو ُو

                               
و.ٕٛٔ/ٔوار شاؼوال سبِوحتقُقود.ورج:و ثباف:و-(ٔش
و.ٖٓٔل بد:واو-(ٕش



(ٜٔٙ) 

ِونػ،ِوال ُِّوواأللػ ِووش  ػسَى(وافػتحِوو:ِو فُػايفوال ػكلِوو وز  ٍو ِووسُوكثػَو َووليفوالن ِّو
وو.ش  َسى(و:األل ِوو ك َوو  فوالساءِووا،ُوالفتوعَوط َو فو ُوولالةطابُو

و وألفملو«ُ،ْعػػػػػػسِيول،ُػْصػػػػػػ ِي»و:ِولالةػػػػػػطابُو«ل،َػْصػػػػػػَ ىو-َ،ْعػػػػػػَسىو»و:ليفوالػػػػػػن ِّو
ِِوول ػلطفِووالُػاءِووشَ ْ ػَسى(و ػطوشُ،ْعػسِي(وا ػلِّوو  ارعَو يفوو ُوِولنظػوُوالػساءِوولكعػسِووالعػ

والُػػػػاءِووي(وا ػػػػلِّوشَ ْغػػػػَ ى(و ػػػػطوش،ُػْصػػػػػػ ِوو  ػػػػارعَوألفملوشَ ْ ػػػػَسَؼوُ،ْعػػػػِسُؼ( ولوو:الةػػػػاُحِو
ِِوول لطفِو وشَ ْغَ َؿو،ُػْص ُِؿ(.و:يفوالةاُحِوو ُوِولنظوُوال ايِوولكعسِووالص
لظتطا قػ،و»جاَءويفوحتقُِقود.ورج:و ثبػافوللتػاِبوشار شػاؼوال ػسب(:وو-ٖٔٔ

و.(ٔش« َ ْػَ ّ :واْ تَػَكّ ومب ىنو ََا ملو
ِولالةػػطاُب:وش َوو والػػطزُفوش َ ْػَ ػػّ (واتشػػد،ِدوالػػالـِ  ْػَ ػػَ (واتخفُِفهػػاوَلَرَدويفوالػػن ِّ

ل تِاهػػا وألفملواظتػػػساَدو فملو ػػػُصَ،وشاْ ػػػتَػْفَ َ (وأتيتوُ طاِ قػػػً،ولةػػػُصِ،وش َ ْػَ ػػػَ (ِويفوا ػػػِضو
و مل(.اَوش َوو  ِو فِولِووقِو(واظتطا ِو ملوكَوتػَو ِ وشا ْواأل  اِؿِوكباويفوالفِو

و ِوابلت ػ ُوالػطزفَوولَوكَوِو  َوقَواَقِّوولَول َو مل(و طوالَيو َواَويفوش َووالت  ُ َوولل  ملوو
:وشاَػ مل(ودِواجملسملوواأل  ِوو َو(و ِو ملوكَوتػَو(ولشا ْو ملواَويفوش َووّ (.ولالت  ُ ُو َو ػْوش َو ِول  ػُ ُاوابلَفػ)ِّ

(و ملواَػش َوو(ِولالف ػ ُو َو َوكػْوتػَوشا ْوو:اُو(ِول   ُو َو َوفْوتػَوشا ْوو(و  فولزفِو ملوكَوتػَوشا ْوو  ُو.و الفِوشاَػَ َ (
و(. َو َواػْوش َوو:اُو(ِول   ُو َو َو ػْوش َوو  فولزفِو
ػػػد.ووليفوحتقُػػػقِوو ِو(ٕش«لظتطا قػػػ،و   ػػػ وا ػػػتك ملومب ػػػىنواػػػ ملو»اس:و ةػػػ ففوالنبمل

ٌ وألفملوالِف َ وشا مل(وِ  ٌ وثالث  وغتسملٌدِول دوذََكَسو اطوحملاَفوا ػَدوَ ػْ ٍسو ِِّ ل طوز أٌوَا
واناَءوشاْ تَػْفَ َ (واظتطاِ َقولِ ُب سملِدِولَ ثملَ ولُاوابلِف ِ واظت ،ِدوشاْ تَػْصىَن(.

                               
 .ٜٚٔ/ٔوار شاؼوال سبِوحتقُقود.ورج:و ثباف:و-(ٔش
 .ٚٛ/ٔ:و ة ففوالنبملاسار شاؼوال سبِوحتقُقود.وو-(ٕش



(ٔٚٓ) 

 :(لَ فَاعَ ) يدِ ادلز  علِ الفِ يف  *
ل قػػطؿويفواأل ػػسو»ز ػػسافوللتػػابوشالُ ُبػػد(:وود.والكػػدراليّووجػػاَءويفوحتقُػػقِوو-ٗٔٔ

و.و(ٔش«  و َاِ ْ وؿتط:وَ اَرَب:وَ اِربْو
ِِووالفػػاءِووافػػتحِووِاظتا ػػ و  ػػفو ػػُص،ِوو« ػػ و َاَ ػػ َو»:والةػػطابُوو ِولالػػالـِوولال ػػ

و:ش َاَ ػػَ (ِو ثػػ والػػَيو  ػػفولزفِووِاظتا ػػ و والف ػػ ِوِ ػػواأل ػػسِوو  ػػ ِوو ي:ويفو ػػُاغ،ِو
و(.بْوارِو:وش َوِو قطؿُوشَ اَرَب(

 :(لَ عَّ فَـ ) ادلزيدِ  علِ الفِ يف  *
لظتطا قػػػ،وش»(:وشاظتعػػا دود.وػتبملػػدوكا ػػػ واسكػػاتوللتػػابِووجػػاَءويفوحتقُػػقِوو-٘ٔٔ
و.(ٕش«ؿتطواَشسولاشملسو-و(ل َ  شللملػفول طلملػفول لملسول فلس.وو-و( ف مل 

ولةػػػُص،ِووقػػػ،ًوطا ِو ُووابلت ػػػ ُ ِوواظت ،ػػػدةِوو( ملػػػ َوش ػَوو ػػػُص،ِوو نػػػاو  ػػػفوغتػػػ ءِوواللػػػالـُوو
وش َػَطلملػػػف(ِولغتػػ ءِواظت ،ػػِدوولةػػُص،ِووقػػ،ِوشَللملػػػف(واظتطا ِواظت ،ػػِدووِوؿتػػط:و ػػُص،ِوش َػَف ملػػَ (واظت ،ػػدةِو

ػػػَس(واظت ،ػػػِدووِوؿتػػػط:و ػػػُص،ِوش َػَ ػػػَ (واجملػػػسملدةِوولةػػػُص،ِووقػػػ،ًوطا ِوهاو ُوش َػ ملػػػَ (ونفِعػػػو ػػػُص،ِو شَاشمل
وَس(.وشَاشَوودِواجملسملوولةُص،ِووق،ِواظتطا ِو

وِخفُػػػ ِولالثػػػا وابلتوِابلت ػػػ ُ ِووؿِواأللملوو ػػػكلِواوالةػػػطابُوولػػػطفُو و نػػػاو،َولِ ػػػ
ػػػػػسَو» ي:و ِوكبػػػػػاويفوقِواظتطا ِػػػػػوابلف ػػػػػ ِوو،لػػػػػطفُوويفوالتبثُػػػػػ ِوو و الكػػػػػدءُو«ؿتػػػػػطوَاَشػػػػػَسولَاشمل
ػػػػػش َو وِاِونفِعػػػػػو واللتػػػػػابِوِ ػػػػػوسَو َزػػػػػوِولكبػػػػػاويفونػػػػػ ٍّويفو ػػػػػَاوالػػػػػن ِّوو(ِولشَللملػػػػػػف(سَولمل

ؿتػػط:و   ملػػ:ول  ػػ:ِول  ػػدملىوالشػػ ءوو-و( قػػ،واجملػػسدل طاش»و:واِونفِعػػوابلتاقُػػقِو
و.(ٖش«ل دا وجالز 

                               
و.ٛٓٔال بد:وو-(ٔش
و.ٔٓٙ/ٕاظتعا د:وو-(ٕش
و.ٕٓٙ/ٕاظتعا د:وو-(ٖش



(ٔٚٔ) 

ػػػػ َو ػَوشوابظت ،ػػػػدِوو َودَو كَػػػػ واجملػػػػسملدِوو ػػػػ ِوالفِووةػػػػُص،ِولِوواِوتِػػػػقَوطا ػَو ػػػػ و ُوواضتػػػػد، َوو( وألفملو:َو مل
و ػػ ِوالفِووةػػُص،ِولِوواِوتِػػقَوطا ػَو ػػ و ُوواضتػػد، َووى(وألفملودملوَ ػػش ػَووابظت ،ػػدِوو َودَواَػػو(ِولكػػَل)َو:َوِ ػػش َو

و.اظتطا عِووسِويفو اعِوو َو َو.ول لَاو ػَوا(دَوش َوواجملسملدِو
و:(لَّ عَ افْـ ) ادلزيدِ  علِ الفِ يف  *

ولا ػْو»شار شػاؼوال ػسب(:وود.ورجػ:و ثبػافوللتػابِووجاَءويفوحتقُػقِوو-ٙٔٔ َ ػاؿمل
و.(ٔش«ل قدـواللالـو  ُاو الطا:ول طو قُ ويفوك و" َ ْػَ  مل"

ول ػ ٍووةِوَ  مل(وِببػ َوشاِ ػْوو:ِولالةطابُو فتطح،ٍوو  عٍووةِو(وِبب َو َ   ملوشويفوالن ِّوودَورَولَو
اضتػػسؼوو ػػ و ط ػػعوالػػالـول،عػػل و لؿُوول  اػػقوالػػ ايدةُو»:و ػػُكط،اِوو ػػاؿَوو.ةٍو لعػػطرَو

و.(ٕش«تُو ْو َول  ويفواالاتداءِول،لطفواضتسؼوا  َوو   او ل ُو َُو
لا  ػلو فو»:والعػوايفُّووِو ػاؿَواو لعػطرةٌول  ثاعِتػوالةػُص،ِوويفو َ ِووالط  ِوولقت ةُو

 ،وإذلوالعػػاك ولْ ػػو  ػػتْولولالف ػػ  وألهنػػاوجُواويفواال ػػ لػػ والط ػػ و لعػػطرةو اػػدًو
و اسكػػتوابضتسكػػ،والػػيتوتػػ:ويفوالتقػػاءوالعػػاكنِول ػػ واللعػػسةِو ػػ فوكػػافواضتػػسؼ

و َو ػػ ِو تُو سجوْزػػ و تػ ْو او ػػبطاواأللػ وكقطلػػ):والثالػ و ػػ و لػ والط ػػ و  ػبط ًو
ل ػػػاو شػػػكاوذلػػػ) ولذلػػػ)وألهنػػػلوكس ػػػطاو فومتسجػػػطاو ػػػ وكعػػػسةوإذلو ػػػب،وو(ٖشسَوِقػػػحتُو 

و.و(ٗش«إالوحسؼو اك وللُ واُنهبا
ونفِعاِو و.(٘شل دوجاَءوالةطاُبويفوحتقُِقود.و ة ففوالنبملاسِول ن ِّ

                               
و.ٓٛٔ/ٔوار شاؼوال سبِوحتقُقود.ورج:و ثباف:و-(ٔش
و.ٕٗٛ/ٗاللتابِوحتقُقو كدوالعالـو ارلف:وو-(ٕش
ِببػ َِةو  ػٍعِولالةػطاُبوِببػ َِةول ػٍ  ولل ػ ملوو«  تْ و ْزسجو  ُت ِ َ و حُتِقػسَو»كَاويفواظت كطِع:ووو-(ٖش

 اظتساَدوإظهاُرونُ ِقواعتب َِة واعكِ:واالاتداِء.
و.ٗٔ/٘شسحوكتابو ُكط،ا:وو-(ٗش
 .ٚٛ/ٔ:و ة ففوالنبملاسار شاؼوال سبِوحتقُقود.وانظسويف:وو-(٘ش



(ٕٔٚ) 

،قاؿ:ورجػ و»شاظتعا د(:وود.وػتبملدوكا  واسكاتوللتابِووجاَءويفوحتقُقِوو-ٚٔٔ
و.(ٔش« َحلُّواِواضتَبلِو الو،قاؿ:و ْحػَبلِوظتاو ُاو  والثق 

ِوالثانُػػػػػ،ِوواظتػػػػػُلِووختفُػػػػػ ِووِو ػػػػػعَو،ٍو ملػػػػػ طوو  ػػػػػعٍووةِوش ْحػػػػػػَبل(وِببػػػػػ َوويفوالػػػػػن ِّوودَورَولَو
وهػا وألفملول تاِووالثانُػ،ِوواظتػُلِوو شػد،دِووِو ػعَوةٍو لعػطرَوول ػ ٍووةِوشِاْحػػَبلمل(وِببػ َوو:لالةطابُو

و.(ٕششاِ ْػَ  مل(و وشالػَاَبِل(و  ٌ و  ،ٌدو  فولزفِوالوأييتو ِوواُو نملوواظتسادَو
 (:لَ عَ فَ )انْـ  ادلزيدِ  علِ الفِ يف  *

َل َػػػْدو»شار شػػػاؼوال ػػػسب(:وورجػػػ:و ثبػػػافوللتػػػابِود.ووجػػػاَءويفوحتقُػػػقِوو-ٛٔٔ
َ َ:ِوَل َنَػػْخُتُاو َػكَػػَسؾِوَللَػػْلو،قطلػطا:و ََ جاءويفواظت ال ،ِو شُاءوظس،ف،و الطا:وَ ْطَسْد ُُاوَ 

و.(ٖش« اْنَ َسدِولالو ََأاَنخَو
ِواػػالو شػػد،دٍووِ فتطحػػ،ٍووِولنػػطفٍو فتطحػػ،ٍوو  ػػعٍووةِوش َػػَأاَنَخ(وِببػػ َوو:يفوالػػن ِّوودَورَولَوو

خَوشو:لالةطابُو و فملوواظتػسادَوو وألفملو فتطحػ،ٍوودةٍوشػدملو ُووِولنػطفٍو،ٍوَكػسملوػتَُووغوِوول  ٍووةٍو(وِبب َو َاانمْل
(ِوؾَوسَوكَػػػػػػ ػَووِاُوتُػػػػػـتَْونػػػػػا:وش َونهػػػػػاو طلُوِو ِواأل ث ػػػػػ،ِوويفوا ػػػػػضِوو ُو بَوعػػػػػتَو(والو ُو َوَ ػػػػػفَوشانػْوو ػػػػػُص،َو
و ػػػُص،َوو ْو بِوعػػػتَولونَوػ(ِوللػػػؾَوسَوكَػػػػش ػَوونػػػا: ْوِو قُوةٍوسَوصػػػا،ِو ُووةٍو و ػػػادملواوِ ػػػدًووغتػػػسملو ػػػاًلوناو ِو ْو بَو ا ػػػتَو
وو.و ِّوػالةط و ِوقَو( ول ثِّواانملخَو:وش َو ْوقُو(ِو  لونػَو َو َوفَوشانػْو

َ :َو»و:ةِويفو كػػارَووسُو َزػػوز ػػأٌووليفوالػػن ِّو ََ (واُو ُػػدْوسَوطَوش:ولالةػػطابُوِو«َ ْطَسْد ُػػُاو َػػ
و(.اُو ُودْوسَوطْوِوالوش َواالوقت ةٍو

لذلػ)ووعت ب ِيفو َاوالكابو  لو،ُووصىنو  وانف  َولرمباوا تُو»:و ُكط،اِوو اؿَو

                               
 .ٚٓٙ/ٕاظتعا د:وو-(ٔش
 .ٖٙٙٚ/ٛانظسويف:ودتهُدوالقطا د:وو-(ٕش
ِولانظػػسويف:وار شػػاؼوال ػػسبِوحتقُػػقوٙٚٔ/ٔوار شػػاؼوال ػػسبِوحتقُػػقود.ورجػػ:و ثبػػاف:و-(ٖش
و.٘ٛ/ٔ ة ففوالنبملاس:وود.



(ٖٔٚ) 

ػػػالو ػػػاطملولَوودَوسَوِولالو،قطلػػػطف:و ػػػان او ػػػَ :َود ُػػػسَو ػػػطعتل:وطَو لوا ػػػتصنطاو ػػػ وسد.و، ػػػنو هنمل
و.(ٔش«كافويفو  نا وولفظاوا فلوغو وإذْو

َِوو ػػػسؽٌوو،َوبملوػلثَػػػ وبػػػاومب ػػػىًنو:وإهنملوالقػػػطؿُوو ُوِلػػػ(ِو ػػػالونتُودَوسَوطْػػػ(ولش َودَوسَوشطَػػػوِِو  َػػػالفِوواػػػ
ََ َو»و:ةِو كػػارَوو ولتةػػاُحِولاحػػدٍو ُتػػاِواوطسد ػػاو ناملول ّ ػػ»:و ػػُكط،اِوو.و ػػاؿَو«:َوَ ْطَسْد ُػػُاو َػػ

و.(ٕش« ارابًووا،دًو  تاوطسِو طسد ا:وجَولَو
 (:عَّلَ فَ )تَـ  ادلزيدِ  علِ الفِ يف  *

لظتطا قػ،و»شار شػاؼوال ػسب(:وود.ورج:و ثبػافوللتػابِووجاَءويفوحتقُقِوو-ٜٔٔ
ا  ا وَلَ دمل و.(ٖش«ا تف  :وَ َلكػملَسِولاجملسملدو َػَ دمل

وقػػ،ًوطا ِو(وأتيتو ُو َو ملػػفَوش ػَوو ػػُص،ِوو   ػػاؿِووا ػػضَوو نػػاو فملووافَوحملػػ يبوو وكػػالـِوِ ػػواظتػػسادُوو
و(ِول فملوسَوكػَولْوتَوشاْ ػو  ِول فِووقِواظتطا ِو(وسَوكػملولَوش َوو  ِو(ِوؿتطوالفِو َو َوفْوتػَوشا ْووك ِضو   اِؿو ُص،ِول

ِوؿتػػطودِواجملػػسملوو ػػ ِوالفِوو ػػُص،ِوك ِضو   ػػاِؿولػػوقػػ،ًوطا ِو(وأتيتو ُو َو ملػػفَوش ػَوو ػػُص،ِوو   ػػاؿِووا ػػضَو
وا(.دَوش َوودِواجملسملوو  ِول فِووقِوى(واظتطا ِودملو َوش ػَوو  ِوالفِو

ُوكػَوتػَو و ناو،ػَول ِو ِوابلت  ُ ِووِدِواجملسملوو  ِوالفِوويفو كلِووِ وز  ٍو ِوو اويفوالن ِّوومِل
لالػَيوظتطا قػ،و»:و ال)ٍوواا ُوو اؿَوووشَ دملى(.و:ابلت  ُ ِوواظت ،دِووالف  ِوواةُص،ِووسَوهَو ظَو

و.(ٗش«ا ِوإذاوجالز دَواجملسدوكت ّدىوالش ءول َو

                               
ِولالةػػػػااح:وٓٔٗ/ِٚولانظػػػػسويف:وال ػػػػِ:وٙٙ/ٗاللتػػػػابِوحتقُػػػػقو كػػػػدوالعػػػػالـو ػػػػارلف:وو-(ٔش
وشػػػػسحوشػػػػا ُ،وااػػػػ واضتاجػػػػ::ِولوٓٗٗ/ٗ:و،طك ػػػػ،ودارواللتػػػػ:وال  بملػػػػ ِوِولشػػػػسحواظتفةملػػػػٕٓ٘/ٕ
ٔ/ٔٓٛ. 
 .ٙ٘/ٗاللتابِوحتقُقو كدوالعالـو ارلف:وو-(ٕش
و.ٕٚٔ/ٔوار شاؼوال سبِوحتقُقود.ورج:و ثباف:و-(ٖش
و.ٖٖ٘ٚ/ِٛولانظسويف:ودتهُدوالقطا د:وٖ٘ٗ/ٖشسحوالتعهُ ِوطك ،ودارو  س:وو-(ٗش



(ٔٚٗ) 

ونفِعاِو و.(ٔشل دوجاَءوالةطاُبويفوحتقُِقود.و ة ففوالنبملاسِول ن ِّ
 :الثالثيِّ  غيِ  علِ الفِ يف  *

د.ورجػػػػػػػػ:و ثبػػػػػػػػافوللتػػػػػػػػابوشار شػػػػػػػػاؼوال ػػػػػػػػسب(:ووجػػػػػػػػاَءويفوحتقُػػػػػػػػقِوو-ٕٓٔ
و.(ٕش«لا ْػَ أَلػػَػ :واْ ػَبَأَدد»

ػػػوأَو َػػػزْو َوو والطهنِواعػػػوِولالةػػػطابُوةِواعتبػػػ َووافػػػتحِووِثػػػاؿِولاظتِووالػػػطزفِوويفو ػػػكلِووِقُواَقِّ
مّلو ُِهبػػػا و ػػػ ِوالفِووالؼِوِوخِبػػػكػػػاتٍواسِّوتَو ُووطاذلو را ػػػ،ُوتَػػػوالو ػَو:وشلا ْػَ ْألػػَػػػػَ :واْ ػػػػَبْأَدَد( وحػػػ

ـُو و. اكن،ٌوولذلويفوالت  ُ ِواألُووالداؿَووطالُها وألفملو َووعُوبنَوػ،َووشاْ ػَبَأدمل(ِو اإلدغا
ْأَدَدوالسجػ ولالو،ت دىوالفا  وؿتطواْ ػبَوو(ا ْػَ ْأَل َوشل  فو»:واعِوالق ملوواا ُوو اؿَوو
و.و(ٖش«َغِ :َو
ػػػوليفوحتقُػػػقِوو ِوابلػػػساِءواظتشػػػدملدِةِو(ٗش«لا  الػػػَ واشتػػػادرّو»اس:ود.و ةػػػ ففوالنبمل

ووا َدوالداِؿِولالةطاُبو اوذََكْس ُُاو نًفا.
و
و

                               
 .ٕٛ/ٔ:و ة ففوالنبملاسار شاؼوال سبِوحتقُقود.وانظسويف:وو-(ٔش
و.ٜٚٔ-ٛٚٔ/ٔوار شاؼوال سبِوحتقُقود.ورج:و ثباف:و-(ٕش
 .ٖٖٚ:و انُ،واألشتاءولاأل  اؿولاظتةادرو-(ٖش
و.ٕٗ/ٕ:واظت  سلانظسويف:وِوٙٛ/ٔ:و ة ففوالنبملاسار شاؼوال سبِوحتقُقود.وو-(ٗش



(ٔٚ٘) 

 :يف االسمِ  التشكيلِ  أخطاءُ  -الثاينالقسم 
 :رِ دَ صْ مَ الْ يف  *

ل ػػػاؿو»لتةػػػس، (:وشد ػػػاعقواود.وحػػػامتوال ػػػا  وللتػػػابِووجػػػاَءويفوحتقُػػػقِوو-ٕٔٔ
احْلَْمــــــُد ََِِّ َر ِّ ﴿يفو ػػػػػػطؿوللاو ػػػػػ ولجػػػػػ :وو(كتػػػػػابواصتبػػػػػعولالتثنُػػػػػ،شالفػػػػػساءويفو

و[واضتَْبػُد:و َػْ ػٌ والو،ُػػ بع.و قػطؿ:واضتبػُدواوكثػواً.و ُ  ػ ٕ]الفاحت،:وو﴾اْلَعاَلِميَ 
َََّ ِذْكـر  ﴿  ىنواصتبعويفوالق ،ولاللثسةِوكباو اؿوللاو ّ ولجّ :و و﴾ا َكثِـي ااذُْكُروا ا

َِْكسُوش[و    ػػاوكثػػواًِول ػػطو  ػػفولفػػلوالطاحػػدول ػػطؤٗ]األحػػ اب:و .ولكػػَل)و(الػػ
ـــي ا﴿ طلػػػا:و ـــور ا َكِث ـــوا ثـُُب ا َواْدُع ـــور ا َواِحـــد  ـــْوَم ثـُُب ـــْدُعوا اْليَـ [وٗٔ]الفس ػػػاف:وو﴾اَل َت

ــُثُكْم ِإالَّ َكــنَـْفٍد َواِحــَد ٍ ﴿لالثكػػطر:و  ػػ .ول ث ػػا:و بػػاف:و]لقو﴾َمــا َخْلُقُكــْم َواَل بـَْع
  ػػا ِوإذلورتُػػعواطت ػػقولقتػػاويفولفػػلولاحػػد.وو(الكَػْ ػػ ُوشلو(الػػػَخْ قُوش[و ةػػاروٕٛ

و.(ٔش«ألنػهباو َػْ  ٌو
ألنػػػػػػهباو» ،ً ػػػػػا:وو ُػػػػػاِوودَورَوِوللَو«اضتَْبػػػػػُد:و َػْ ػػػػػٌ والو،ُػػػػػػ بع»:ويفوالػػػػػن ِّوودَورَولَو

و( ْ ػالفِوشوألفملوو ِِوهػاِويفواظتط ػ َوِوالوافتاِوالفػاءِوو(والعػسِوِ ْ ػ شو:ِولالةػطابُو« َػْ  ٌو
و  ػػػػفولزفِوواظتقةػػػػطدُووِوللػػػػُ َوا ،ً ػػػػو  ػػػػفواظتةػػػػدرِووقُو  َػػػػ،ُوو نػػػػاوالفػػػػساءِوويفو ةػػػػ  حِو

ػػػولِو ػػػكِوِولدلو،َو«لالثكػػػطر:و  ػػػ »:واِو طلِػػػواداللػػػ،ِوو(  ْ ػػػ ػَوش و نػػػا ولط ػػػطحِووالػػػطزفَووقُواَقِّ
َِووسِوالتصا،ُو وااػ ِوويفوحػد، ِووِولكػَل)َوالػطزفِووهػ،ِو وجِو (و ِو ْوش ػَووطر(ولك ب،ِوكُوشالثػُّووك ب،ِوووا
َِّْكس(ِو هطو ِوواظتةدرِوو  وبِواظتذدّو   ػفووِ ْ ػ ِومب ػىنوشَحػَدٍث(ِوللػُ َووالفػساءِووندَوشال
و.ش َػْ  (ولزفِو

لإفو»:واِونفِعػػػػو والتاقُػػػقِوِ ػػػوِسَو َزػػػويفو ط ػػػعٍووِاُونفُعػػػواطت ػػػأُوودَورَولَوولكػػػَل)َو
ِولاُ ػػػػطثً.وألنػػػػاونػػػػطىواألجنػػػػادو ِْ ِو تكػػػػا،نِو ثػػػػ :وا ػػػػَ واطت ُفػػػػُ،واَػْ ثَػػػػػ ِْ  ردتو َػْ  َػػػػ

                               
 .ٙٗ-٘ٗلانظسويف:وال ك ،والقدنت،:وؤِٙ:وِوال ك ،واصتد،دةد اعقوالتةس، و-(ٔش



(ٔٚٙ) 

ِإنَّ أَْنَكَر اأْلَْصَواِت ﴿  وحّدوالف  .ول اؿوللاو ّ ولجّ :ووإذوزسجو اعَ ورت ا
[و رادو  ػػطاتوالكهػػاعلولالنػػاسو  ب ػػاوالزتال ػػاؤٜ]لقبػػاف:وو﴾َلَصــْوُت احْلَِمــيِ 

مثولّحػػدوالةػػطتويفواضتبػػووألفواصتبػػعو تفػػسؽِول ػػدوكتػػطزو فوتب ػػاوألنػػاوكتبػػعو
و.(ٔش«األ طات

ِو تكا،»و: الةطابُو ِْ إذوزػسجو ػ وحػّدو»:واِو طلِوو وادالل،ِو«نِلإفو ردتوِ ْ َ 
و.«الف  
لأتيتو»شد ػػػاعقوالتةػػػس، (:وود.وحػػػامتوال ػػػا  وللتػػػابِووجػػػاَءويفوحتقُػػػقِوو-ٕٕٔ

و.(ٕش«مب ىنواأل  اؿوؿتط:واظتدا،ن،ومب ىنواإلدان،
وِول ػػػطو ةػػػدرُو  ػػػفواللعػػػسِوو،ِوالدالملػػػوِ،ِوالتاتملػػػوةِو(وابعتبػػػ َواإل  ػػػاؿشو:الةػػػطابُو

اوشاأل  ػػػاؿ(و:وَ ْحَعػػػَ وِإْحَعػػػااًن.و  ملػػػقػػػاؿُو(ِو،ُو َوَ ػػػ ػْوش َوولزفِوالػػػَيو  ػػػفووِاظت ،ػػػدِووالف ػػػ ِو
و فملوواظتقةػطدَوو  ً ػا وألفملووِ نػاو قةػطدٍوو(ِول طوغػوُو ٍو ْوش ِووِو هطورتعُو،ِوالفط ملووةِوابعتب َو
 اوشاإل  ػاؿ(ِورِو(ول ةػدَو َوَ ػ ػْومب ىنوش َووُافِوأي ِووِ،( َوفا َوبُو اوشالْوش َاَ َ (ول ةدرَوو ُص،َو
و(.ن،(ومب ىنوشاإلدان،ِوا،َودَوبُو(ِولشالْوافَودَو ىنوش َو(ومب َوا،َوشدَوو:ؿتط

ػػػػولَولَ ػػػػالػػػػَيو َوول،كػػػػدلو فملو ػػػػػلػػػػواُو نملػػػػوقَواَقِّ واو  ػػػػفولزفِو ةػػػػدرًوويفوالػػػػن ِّوودْولوكتَِ
و ْوف(ِولِلػػػػػايَوهاوشاإلدْوشاإل  ػػػػػاؿ(ِول  ػػػػػ ُوو واببِو(وِ ػػػػػشاإلدانػػػػػ،َوو فملوواُوشإ  ػػػػػاؿ(ِول ا َػػػػػ

(ِو  ط،ً ػػػػاِوكبػػػػاويفوشاإل ا ػػػػ،ِوو رِواظتةػػػػدَووسِويفو ِزػػػػوِالتػػػػاءُووتِوِو  ػػػػاءَوالُػػػػاءُووتِو َوَِوُحػػػػ
وشاإل طاـ(.و:هال   ُو

.و ػػِ فولَ حعػػنتوِإحعػػاانوِقػػطؿوَ كس تػػاوِإكسا ػػاَ الو ػػسىو َنملػػ)و »:ودُواظتػػ ّوو ػػاؿَوو
وِ َردتوِإرادةًوو:لػػػػ)روضتقتػػػػاواعتػػػػاُءوِ َط ػػػػاوظتػػػػاوذ ػػػػ:و نػػػػا.ولذلػػػػ)و طوةػػػػدا تػػػػ ملواظت

                               
و.ٙٗلانظسويف:وال ك ،والقدنت،:ووِٕٙ:وِوال ك ،واصتد،دةالتةس، ود اعقو-(ٔش
 .ٖٙٔ:وِوال ك ،واصتد،دةد اعقوالتةس، و-(ٕش



(ٔٚٚ) 

و.(ٔش«ذلواعتاءِوػلوحتت وإِوللوِو َ ْػَطْ توِإ ْػَطا اوطو ّحولق تو ُا:للو.ل َ بتوِإ ا ،ًو
لأتيتومب ػػػىنواال  ػػػاؿوؿتػػػط:واظتدا،نػػػ،و»لُكِتكَػػػْتويفوال ك ػػػِ،والقدنتػػػِ،ِواػػػالوقتػػػٍ :وو

و.ول َاوَ  َطُفوِ  وكتااَِتهاوِبب ٍَةو ط ملٍ،.(ٕش«مب ىنواالدان،
دتاثػػػ و»شار شػػػاؼوال ػػػسب(:وود.ورجػػػ:و ثبػػػافوللتػػػابِووجػػػاَءويفوحتقُػػػقِوو-ٖٕٔ

اوؿتط:وَدَدفِول اًءولالً اوؿتط:وَ ِ  و عتثق  و  فوكافول ُنًوو   ِويفوثالث و اءًو
 ًُناولالً اوؿتط:وطََ  و الِوَل،َِق ُّوذل)ويفوحسيفولِولح قُػِوؿتػط:وَحػطمل ِوَلَحُِػػ ِو

و.(ٖش«َلضتََِاتوال ِ
:والةػػػػطابُوِولوابعتػػػاءِووالل بػػػػ،ِووزػػػتلِووِو ػػػػعَواضتػػػاءِووشَحػػػطمل (وافػػػػتحِوويفوالػػػن ِّوودَورَولَو

و(.ْبسَةػحُوشو: ث وِابلتاءِووالل ب،ِووزتلِووِو عَوءِواضتاو(وا لِّوُحطملةش
ِِووجاءَو و،:وطملُةويفوالشفا :وشكاوال ملَبفولال ملَب .و اؿوذلوالس ّوػلاضتُو»:ويفوال 

و.(ٗش«ها َشَنبُ ـثات ويف أنيابويف اللِّ       د  عَ لَ     وَّ يف شفتيها حُ  مياءُ ـل
ِِووليفونػػػػػ ِّوو و:ِولالةػػػػػطابُوابظتػػػػػُلِووشال ملَبػػػػػ (و: ُػػػػػاِوودَورَوِو ػػػػػطَو  كُػػػػػعٌو ػػػػػَاووال ػػػػػ

ِِو َوشال ملو و.،ِو ملوذيوالسُّوواُتُووِولالدلُ ُو (وابل 
ليفو»وشار شػػػػاؼوال ػػػػسب(:ود.ورجػػػػ:و ثبػػػػافوللتػػػػابِووجػػػػاَءويفوحتقُػػػػقِوو-ٕٗٔ

ِولل تأنُ وكَقاَ ْتوَل َاعَِب،وِ ةدرو َػَف مل و( َػَف ملاؿش و.(٘ش«لل ب ار ،وَكتَػُقـط
اِوقِتو(والعػػسِو ِِف ملػػاؿشو:ِولالةػػطابُوفػػاءِولالوالتػػاءِووش َػَف ملػػاؿ(وافػػتحِوويفوالػػن ِّوودَورَولَو

                               
 .ٕٕٚ/ٔاظتقت ::وو-(ٔش
 .ٜ٘ٔد اعقوالتةس، ِوال ك ،والقدنت،:وو-(ٕش
لانظػػسويف:وار شػػاؼوال ػػسبِوحتقُػػقووِٖٛٔ/ٔوار شػػاؼوال ػػسبِوحتقُػػقود.ورجػػ:و ثبػػاف:و-(ٖش
و.ٜٛ/ٔ:و ة ففوالنبملاسود.
و.ٕٕٖٕ/ِٙولانظسويف:والةااح:ؤٜٖ/ٖال ِ:وو-(ٗش
و.ٕٕٔ/ٔوار شاؼوال سبِوحتقُقود.ورج:و ثباف:و-(٘ش



(ٔٚٛ) 

ؽػِو شو: ث  وش َػَب ملَق(.و ةدرِووِ(ِبالمل
و مل ػػت ػَوواؿِوكبػػاوجػػاَءو ةػػدر  ػػفو ِِف ملػػويتو ةػػدر أيَْوول ػػد»:والفػػارايبُّوو ػػاؿَو

و  فوِ  ملاؿِو اؿوالشا س:
و.(ٔش«ق  وُحبّّ ىو الَقْتلُ الَّ ـِمِ وُحبّّ ت       قةَعاَل  بّّ حُ ثالثة أحباٍ  فَ 

الوِ ِ الملٍؿوإِو  فو ِِف ملاٍؿولَوولُ ويفوكالـوال سب:و اوجاءَو»:وزالط،اِوواا ُووؿَول ا
و.(ٕش«اًو الملوبِوػ ِوواُوقَو ملوبَوػهل:و َوػ طل

و: ػػالطالوليفو َػَف ملػػَ :و َػَف ُّػػٌ ِول ِِفّ ػػاٌؿو ػػُب و ػػاؿ:وكِػػاّلـٌ.و»:وال ؼتشػػسيُّوول ػػاؿَوو
ْ ُتُاو ِػِابملااًل... و.(ٖش« ػابمل

ششػػسحوااػػ والنػػػاظل(:ووللتػػابِووِدواب ػػ و ُػػطفوالعػػطدػتبملػػويفوحتقُػػقِوولجػػاءَوو
وو.(ٗش« ًاالملوبِوػقو ِوب ّوػِول َواالًوبملو ِوػ و ِوبملو َوػؿتط:و َوو(اؿ ملوفِو ِوش  فوو(  ملوفَو ػَوشل  وغت ءو»

يفووِاِوشار شػػاؼوال ػػسب(ونفِعػػود.ورجػػ:و ثبػػافوللتػػابِوويفوحتقُػػقِوولجػػاءَو
و.(٘ش«قَو ملودتََو ِولَوبملوتََولِولَو ملولَوؽويفو َوالملودتِِواؿِولَوبملوِتِوـِولَواّلولِو ِووَّوشَولَو»:وسَو زَووعٍو ط ِو

 َػػػػػػَابملَ و»و:ِو الةػػػػػطابُو  ػػػػػفو ةػػػػػاُ ٍووزػػػػػوافِواألَووافِوالنةملػػػػػو َوبَول ػػػػػدواشػػػػػتَو
و.والوابصتُلِووِابضتاءِوو« ِػِابملااًلو

ِو رادلاوااًلوبملواِوػ ِوو تُوهلو الطا:وحتبملوػاابو  نَّواوالَ، و الطا:وكِول  ّو»:و ُكط،اِوو اؿَو
ِول رادلاواللعػسويفواضتػسؼوتف  تُولاْ ػو  تُو دز ط اويفو  ْو طاواألل وكباودزِو فو،ُو

                               
و.ٙٙٗ/ٕد،طافواألدب:وو-(ٔش
و.ٜٖٔلُ ويفوكالـوال سب:وو-(ٕش
و.ٕٙٔ:وِوحتقُقود.و خسو احلو دارة اظتفةملوو-(ٖش
 .ٕٖٔشسحواا والناظل:وو-(ٗش
و.ٜٙٗ/ٕو ثباف:ار شاؼوال سبِوحتقُقود.ورج:وو-(٘ش



(ٜٔٚ) 

و(ٔشسل ػػػػالاواضتػػػػسلؼو ُػػػػاوكبػػػػاول ّوسُوف اؿِولل ػملػػػػتِو  ػػػػاٍؿولاْ ػػػػإِووؿَواأللؿوكبػػػػاوكعػػػػسلاو لّو
و.(ٕش« ُهبا

ػػػاس:و ليفو ف ملػػػاؿو»لالصس،ػػُ:وال  ُػػػُ:و ػػػاوجػػػاَءويفوحتقُػػِقود.و ةػػػ ففوالنبمل
ولل تأنُ وكقا تول اع ِو َبػَعوإقتالِػِاوَ ػْكَلو(ٖش«ب، ةدرو ف  ِولل ب ال اولتقـط

وابلتشػد،ِدِوِ ػػ وش ف ػ (ِواشػػَتَبَ و ِِ التػاِءولالفػاِءِوِ ػػ وش ف ملػاؿ(ِولإقتالِػػِاوَ ػْكَلوال ػػ
و«.لل ب ال اولتقـط»َنةُُّاو  فوَ كثَػَسوِ  وحتس،ٍ ِويفو كارة:و

ِولل تأنُ وو»لالةطاُبوكباويفوحتقُِقود.ورج:و ثباف:و لل ب ار ،وَكتَػُقـط
و.(ٗش« َاعَِب،كَقاَ ْتولَو

َلَ ْةػَدُرو»شار شاؼوال ػسب(:وويفوحتقُقود.ورج:و ثبافوللتابِوجاَءوو-ٕ٘ٔ
و ُػنَػػػػػّ يوشَ يوحُتَػػػػّسِؾ(ِو َّ ػػػػفو َػ ِْكَُػػػػ،ِوَلَشػػػػ  َػّ ػػػػ :وِإْفوَكػػػػاَفوُ ْ تَػػػػّ والػػػػالـو َػْفِ  َػػػػ،وؿتػػػػط:وزَكمل

و.(٘ش«َلِ َُاُ ُاو" َػْن ِ،ًَ،"
ش َػْنػػػ ِي (و  ػػفوو:ّ ِي(ِولالةػػطابُوش ُػَ ػػوالف ػػ ِوواةػػُص،ِووش ُػنَػػػّ ي(و:يفوالػػن ِّوودَورَولَوو

 فووالػػالـِووش َػ ملػػَ (و  تػػ ِّوويفو ةػػدرِووالقُػػاسَوو وألفملوشػػاذ ووش َػْفِ ُػػ (ِول ػػطو ةػػدرٌوولزفِو
شنَػػ ملى(ووالف  ِوو ةدرِوو ُاسُوو(ِو ُلطفُو،ًوَُوكِوْ وفو ػَوكملوشَزوو:ش َػْفِ َ ،(ِو ث و  فولزفِوو،لطفَو

وش َػْن ِي (.و:الطاردَوو طوش َػْن ِ،َ،( ولل ملو
وْف ُ "و ُاويفوالش سِو اؿو]  والسج [:ل دوجاءو"التػملو»:و، ُ َوواا ُووؿَو او

                               
ويفوطك ِ،و ادِلواللتِ::وشلّ سلقتا(ِول طوز أٌِولالةطاُب:وشلّ سل ا(.و-(ٔش
 .وِٜٗولانظسويف:واظتبتعواللكو:وٓٛ-ٜٚ/ٗوِوحتقُقو كدوالعالـو ارلف:اللتابو-(ٕش
و.ٗٓٔ-ٖٓٔ/ٔ ة ففوالنبملاس:ووار شاؼوال سبِوحتقُقود.و-(ٖش
و.ٕٕٔ/ٔار شاؼوال سبِوحتقُقود.ورج:و ثباف:وو-(ٗش
ار شػػاؼوال ػػسبِوحتقُػػقوِولانظػػسويف:وٜٛٗ/ٕوار شػػاؼوال ػػسبِوحتقُػػقود.ورجػػ:و ثبػػاف:و-(٘ش
ووو.ٕٕٚ/ٔ ة ففوالنبملاس:وود.



(ٔٛٓ) 

و...وإخلواــــزِيِّ ــنْ ــي َدْلَوَىا تَ تـُنَـزِّ و(ٔشَفِهي
و"ِولالقُػاس:و" َػْن ِ،َػً،"ِوللنػاوراَجػَعواأل ػَ و ػسلرةِوألفّو َػػْنػػ ِ، ػػػػػالالشا دو ُاو طلا:و"
و.(ٕش«بس ط ،ػطؿوال الشا سولاو ساَج ُ،واألُو

يو ِّونَػػػػ ػُول"و»:وجػػػاَءويفوحتقُػػػِقود.وػتػػػػبملدوكا ػػػ واسكػػػاتوللتػػػاِبوشالتعػػػهُ (لوو
وُ ػِكَلواظتةػدُرواتشػد،ِدوالػ اِيِول ػػطوو.(ٖش«سلرات"و ػ وال ملػوايًونػ ِّوط ػاو َولْودَو ليفوالػن ِّ

وز أٌو اِدٌحِولالةطاُبواتشد،ِدوالُاِء.و
َِووشاالر شاِؼ(وليفون ِّوو ِِووا ش يوحتس،)(ِوو:َ يوحُتَّسِؾ(ِولالةطابُوشو: ط 
و.و ثاًل(والنا خِوشو ِولصوِووـِو افَوأليبوحملووال كارةُوو َ ِووتْوكانَو و طاءٌو

وشاظتكػػػػػػػدع(:ود.و كػػػػػػػدواضتبُػػػػػػػدوالعػػػػػػػُّدوط ػػػػػػػ:وللتػػػػػػػابِووجػػػػػػػاَءويفوحتقُػػػػػػػقِوو-ٕٙٔ
بملاٌؿو اِشُسَ ا» و.و(ٗش«ل ِػاِّ

وو.االو شد،دٍووِةٍو لعطرَوو(وباءٍواؿ ِػِابملوشو:الةطابُو
ػػػوجػػػاَءويفوحتقُػػػقِوو-ٕٚٔ ل نهػػػا:وش»(:وشاظتعػػػا دودوكا ػػػ واسكػػػاتوللتػػػابِود.وػتبمل
َِب.وو-(لَ  ِػػػػػػ شكَ ػػػػػػطالف.ووو-( َػَ ػػػػػػالف وو(ل  ُِّػػػػػػ شكَعػػػػػػسِ ،.ووو-(لَ ِ  ػػػػػػ،شؿتػػػػػػط:وَكػػػػػػ
 ُ و.(٘ش«كَ ِّ
ُ وو(ل  ُِّػػ ش»و:يفوالػػن ِّوودَورَولَوو ِِوواتشػػد،دِووِ«كػػَ ِّ و وش  ُِّػػ (ِول شػػد،دِوِ ػػوال ػػ

                               
َ كُلواعتاِءوِ  وشَ ِهَ (وابللعِسو طوالةػطاُبويفوال صػِ،ِولللػ ملوالػطزَفو،َنلِعػُس وللػَلَ)وُ،َعػلُِّ وو-(ٔش

 الشا ُسواعتاَء و سلرًة.
ِوٜ٘-ٛ٘/ِٙولانظػػسويف:وال ك ػػ،واظتنو،ملػػ،:وٕٚ/ٗك ػػ،ودارواللتػػ:وال  بملػػ،:وشػػسحواظتفةملػػ ِوطو-(ٕش
و.ٜٖٙٚ/ِٛولدتهُدوالقطا د:و٘ٙٔ/ٔوشسحوشا ُ،واا واضتاج::لو
و.ٕٙٓ عهُ والفطاعد:وو-(ٖش
 .ٕٛاظتكدع:وو-(ٗش
و.ٛٔٙ/ٕاظتعا د:وو-(٘ش



(ٔٛٔ) 

ِ ُ وو(لَ ِ ُ ش»و: وشذ ُِّ (ِولالةطابُو ِوواظتُلِو ََ وبا.و ُهِوو شد،دٍووِواال«ك
َِبِول س ،و س ُ:و  ث ،و َ واأللزاف:وَجطَوش:وو»:و ال)ٍوواا ُوو اؿَو الفِولَك

لكػػػػطفوَ  ُػػػػ ول ػػػػسلبوالعػػػػووكػػػػَ  وذ ػػػػُالِولر ػػػػلو»:و ،ً ػػػػاو ػػػػاؿَوِولو(ٔش«لَذ ُػػػػ 
و.(ٕش«ر ُباِوللج ولجُفاِولدبوداُكا

و»:ويفوال عافِوولجاءَو ِ ُُ :و سبو  و وواإِلا ِول ُ :و طوالعػووال ػِِّ مَل وال
 اوكافِول ُػ :و ػطو ػطؽوالَ نَػِق و ػاؿو َاػطو كُػد:وِإذاوار فػعوالعػوو ػ والَ نَػقو  ػُاًلو
ِ ُ و َْ ُ  ول،َػػ َْ ِ ُُ ِومثوالسملِ ػػُلِوَذَ ػػ و،َػػ مَل  هػػطوالتػمل َ،ُّػػدِو ػػِ ذاوار فػػعو ػػ وذلػػ)و هػػطوالػػ

و.(ٖش«لَذِ ُاًلولَذَ الانًووَذْ اًلولُذُ طالًو
لجػػػاءويفو»(:وشاظتعػػا دوكػػاتوللتػػابِود.وػتبملػػدوكا ػػػ واسووجػػاَءويفوحتقُػػقِوو-ٕٛٔ

و.(ٗش« ف مل و ِْف اؿوؿتط:و ل مللوِ لال اًِولحتبمل و ػِْاباالًو
ش ِِف ملػػاؿ(وو:لالةػػطابُوِوالفػػاءِوول ػػلطفِووِالتػػاءِووش ِْف ػػاؿ(والعػػسِوويفوالػػن ِّوودَورَولَو
ِِوول شد،دِوولالفاءِووالتاءِووالعسِو :و:وشِ لال ػاً(ِولش ِػػْابااًل(ِولالةػطابُو ُاِوودَورَولَوِولوال 

ً ا(ِوشل ِػِابملااًل(.و وشِ ِلالمل
:واِونفِعػػػػػو والتاقُػػػػػقِوِ ػػػػػوِسَو َزػػػػػوعٍويفو طِ ػػػػػوِالةػػػػػاُحُووال ػػػػػكلُوول ػػػػػدوجػػػػػاءَو

و.(٘ش«ؿتط:وحتبمل و ػِاّباالًوو-"ل ف مل و ِِف ملااًلو"»
ِواػػػالو شػػػد،دٍووِالػػػالـِوول ػػػتحِووِاللػػػاؼِوول ػػػلطفِووِالتػػػاءِوواوشِ ْلػػػاَلـ(والعػػػسِو  ملػػػ

رجػػ وِ لػػالـ:وكثػػػووف ػػاؿواببو ػػاوجػػاءو  ػػفو ِو»:ور،ػػدٍودُووااػػ ُوو.و ػػاؿَورٍومبةػػدَوو  ػػُ َو
                               

و.ٜٙٗ/ٖشسحوالتعهُ ِوطك ،ودارو  س:وو-(ٔش
 .ٓٚٗ/ٖودارو  س:طك ،وشسحوالتعهُ ِوو-(ٕش
 .ٜٕ٘/ٔٔلعافوال سب:وو-(ٖش
و.ٕ٘ٙ/ٕاظتعا د:وو-(ٗش
 .ٕٛٙ/ٕاظتعا د:وو-(٘ش



(ٕٔٛ) 

اب...ـاللال َّ و.(ٔش«.ولرج و ِ قاـ:و ظُلوال ملْقل.ولرج و ِػبعاح:وك
ِواػػػالو شػػػد،دٍووِاظتػػػُلِوول ػػػتحِووِاضتػػػاءِوول ػػػلطفِووِالتػػػاءِوواوش ِػػػػػْاَباؿ(والعػػػسِول  ملػػػ

وو.اخِوعملوالنُّوو و ز اءِو ِوواُوِولل  ملو(ٕش ،ً اوِ ُد واا ِوو(ػتللِوشيفوودَورَولَوو خ أٌو
َ ُاواأل ػػػػػَسو َػػػػػػلَحػػػػػ»:ويفوالتػػػػػاجِووجػػػػػاءَو اٍبِو َتَابمل َػػػػػاوبملااًلوػلِحػػػػػوْاِبُاًلوػبمل َّ ِوكِلػػػػػ

ػُباَللِوليفوُنَعػػػػػخو  ػػػػػكطٌطويفوالػػػػػو(و  ػػػػػفو ِْف ػػػػػاٍؿِوكبػػػػػاو ػػػػػطْابااًلوػِول ػػػػػوػَابُّاًلو َػػػػػ
و.(ٖش«ُلالقا طس:والعس ِو عو شد،دوالػب

ػػػػػدوكا ػػػػػ واسكػػػػػاتوللتػػػػػابوشاظتعػػػػػا دوجػػػػػاَءويفوحتقُػػػػػقِوو-ٜٕٔ ليف:و»(:ود.وػتبمل
و.(ٗش«  ا  :وِطْ نافِول الطاو ، اوالقُاسِول ط:و  ا  

ِِوول لطفِووال اءِووشِطْ ناف(والعسِوويفوالن ِّوودَورَولَوو و(ِِطِ نملافشو:ِولالةطابُوال 
ِِوو:وشَ  َػػػػػاُ  (وا ػػػػػلِّو ةػػػػػدرافِووشَ  َػػػػػاَ َ (ولػػػػػاُوواظت ،ػػػػػدُوو الف ػػػػػ ُو وِول ػػػػػطواظتةػػػػػدرُوال ػػػػػ
ِِولووال اءِووِولشِطِ نملاف(والعسِوالقُا  ُّو و.دةِواظتشدملووالنطفِوول تحِووِال 
و.(٘ش«ةواندرةناولِطِ نملاان.واألزوو  ا ُووـُول  اَ  والقطو» ُد :وواا ُوو اؿَوو
ل ػدو،صػنوش»(:وشاظتعػا دود.وػتبملػدوكا ػ واسكػاتوللتػابِووجاَءويفوحتقُقِوو-ٖٓٔ

و.(ٙش« تقطؿولقةدواللثسة:والتِّْ سابولالتِّػْسدادو-(يفوالتلثوو  والتملف ُِ والتِّف اؿُو
شالتملْ ػػػػػػسَاب(ِوو اِولكػػػػػػَل)َوِوالوالعػػػػػػسِوالتػػػػػػاءِوو(وافػػػػػػتحِوْفَ ػػػػػػاؿشالتػملوو:الةػػػػػػطابُو
و ا.ِوالوالعسِوالتاءِوولشالتملػْسَداد(وافتحِو

                               
و.ٕ٘ٓٔ/ٕرتهسةوال ص،:وو-(ٔش
و.٘ٙٙ/ِٔٔوللعافوال سب:ؤٜٖ/ٛانظسويف:واَللِوال ك ،واصتد،دة:وو-(ٕش
 .ٕٖٗ/ٕٛاتجوال سلس:وو-(ٖش
و.ٕ٘ٙ/ٕاظتعا د:وو-(ٗش
و.ٖٗٗ/ٔاَللِوال ك ،واصتد،دة:وو-(٘ش
 .ٕٛٙ/ٕعا د:واظتو-(ٙش



(ٖٔٛ) 

 ػابِو ْو:والتػملو(ٔش :ارِوليفوال ملوََوهْور:والتػملوَْوػهَوػلذل)و طل)ويفوال»:و ُكط،اِوو اؿَو
تػػػػػػاؿوقْوطاؿِولالتػملوْ ػػػػػػف:والتملواَلوطَودادِوليفواصتَػػػػػػ:والػػػػػػرتملودّوفاؽِوليفوالػػػػػػسملوْةػػػػػػق:والتملوفْوليفوالةملػػػػػػ

او ردتوالتلثػػووانُػػتوبملوػِولللػػ ولػػتُوْ ػػ ملوُار.وللػػُ وشػػ ءو ػػ و ػػَاو ةػػدرو ػَوْعػػلالتملو
وفوشػ ءٍو َػُػافو  ػُ و َوكْو.ول  ػاوالتِّوتُوْ ػ ملو  ػفو ػَووتُوْ ػ َواظتةدرو  ػفو ػَاوكبػاوانُػتو ػَو

بػافوعْوضتقػتوالسِّوواوالػ ايدةوكبػا  اقْتػو َاوالكناءَووناوال ايدةِولللناواُو  وضتقتْو  والفِو
طاوالتػاءِوتُاػهاو  وذلػ)و َوتاؿِوللطوكافو   ُوقْول طو  والثالث،ِوللُ و  واببوالتػملو

وو.(ٕش«كتَوكاتو  و نْوِولالنملوتُوسْوِوكالصارةو  و غَونتُوُّوباو  و  واػَوػ  نملو
و نػاؾَوواُو َوكَول دوَ ػوِ ال)ٍوو(ِوالا ِوالتعهُ شوكتابَووقَوحقملو دوواُونفعُووقُولاَقِّو

و.(ٖش«..."التملف اؿ"وصنويفوالتلثوو  و"التملف ُ "ول دو،»:وابلفتحِو
 الطا:وايَلَ ػاو»(:وشاظتعا دود.وػتبملدوكا  واسكاتوللتابِووجاَءويفوحتقُقِوو-ٖٔٔ

و.(ٗش«،ُػَُالُ اوُ َُاَل ،ول،َػَطا اًو
وااػػ ُوو ا.و ػػاؿَوش،ِػػػَطاً ا(والعػػسِوو:ِولالةػػطابُوالُػػاءِووش،َػَطاً ػػا(وافػػتحِوويفوالػػن ِّوودَورَولَوو
و.(٘ش«ـِو َُػطْو ُاول لواْ َتْأَجسْووْ ُتاِ ا َوو: يوِلِ،طاً اوَِ ،ًوالَوْ ُتوالسملُجَ وُ ُلايلَو» ُد :و
وَ ػػػػػ ػَوو"ايء" واَ ػػػػػ َوو" ػػػػػاءُو" ػػػػػ فوكانػػػػػتو»:واصتػػػػػُ ِووانظػػػػػسُوول ػػػػػاؿَوو و فو،لػػػػػطفومِل
اـو ةػدروطَوهل:و،ِػػِولنػدرو طلػةًوسَواَ ػَُو ُوو ُوسَوَ ػِولايَو،ًو َوالَوَُو ُوواُو َولَواط:وايَوػنو،ًو َوا َوفَو:و ُو ُو ةدرُو

و.(ٙش« ُد ِول ك:وندلر وا تثقاؿواللعسةويفوالُاءوـِوحلا واا ُولَوايَو

                               
.و-(ٔش  يفوطك ِ،و ادِلواللتِ::وشال ِّ :(ِوالعِسوالالـِ
 .ٗٛ/ٗوِوحتقُقو كدوالعالـو ارلف:اللتابو-(ٕش
و.ٕٚٓ عهُ والفطاعد:وو-(ٖش
و.ٕٗ/ٗاظتعا د:وو-(ٗش
و.ٕٔٗ/ٕٔاَللِوال ك ،واصتد،دة:وو-(٘ش
و.ٜٖٚٚ-ٜٖٙٚ/ٛدتهُدوالقطا د:وو-(ٙش



(ٔٛٗ) 

ػػػػدوكا ػػػػ واسكػػػػاتوللتػػػػابِووجػػػػاَءويفوحتقُػػػػقِوو-ٕٖٔ ،قػػػػاؿ:و»(:وشاظتعػػػػا دود.وػتبمل
الدجاج،و ُػَقْط  ِو يو ةُحِولاظتةدر:و َػْط ػاةول ُْقػاءِو  ػفو    ػ،ول َػْ ػالؿ ولايءو

و.(ٔش« َػُْقاءوادؿو  والطالِوألناوؽتاوكسرو ُاوالفاءولال ِ
ِِو ػػسملووش ُقػػاء(ويفوالػػن ِّووك بػػ،ُووتْودَورَولَوو لذلِواألُووالقػػاؼِوو ػػكلِووإبقتػػاؿِووةًوِو ػػسملو 

ش ُػَقػػْطِ  (ِول ػػطووالف ػػ ِووريِو ةػػدَوواُػػافُوو قُػػ ٍووااػػ ِوو ػػ وكػػالـِووهػػا.ولاظتػػسادُوافتاِووةًول ػػسملو
و:وشزَلْػػَ ؿَويفوذلػػ)َوو ُوش َػْ  َػػَ (ِولنظػػوُوو  ػػفولزفِوواُو ا ػػَُووش ُػَفْ  ِػػ (ِو ي:و فملوو  ػػفولزفِو

و،ُػ َْل ُِؿوزَْل ََلً،وَلزِْل َااًل(.
شِ َُقػاء(ِو  ػفوو:لذلوابللعسِواألُووالقاؼُوولَو كَو فو ُووالةطابُوو و ناو،لطفُول ِوو

وشِ ْ َقاؿِولِدْحسَاج(.و:شِ ْ اَلؿ(ِو ث ولزفِو
و َو َػػ ْوُقػػاًءو  ػػفو ػَواًةول ِوػَو ِو يو ةػػُحو َػْط ػػلالدجاجػػ،و ُػَقػػْط ِو»:واصتػػط سيُّوو ػػاؿَو

رو ُهػػػاوالفػػػاءوِوكػػػسّوتُو ْوَ ػػػ ْوهاومبن لػػػ،و َوػنّػػػألوِولالُػػػاءو كدلػػػ،و ػػػ ولالٍواًلوالَوػْو ػػػػل ِوو،ًو َػػػ َو ْو ػَو
و.(ٕش«لال ِ

 ت والالـولف  ػ و  ػفوغػوولكَاوك و ةدرو »:واأل رتاابذيُّووالس  ُّوول اؿَو
و.(ٖش«اءػَوَ ،وؿتط:و ط  وِ ُق َػْ  
 :ادلفعولِ  واسمِ  الفاعلِ  اسمِ يف  *

واظتختطفوللتػابِوودِولد.وػتبملدوادليّود.و كدوالسزت والعُِّووجاَءويفوحتقُقِوو-ٖٖٔ
 ػػ و ا ػػ واػػػُبفِ  ول ػػ وُ فَ ػػ ومبف ػػطؿو ُبػػاولػػاوولرمبػػاوا ػػتصن»وششػػسحوالتعػػهُ (:

ثالث ِول ُباوالوثالث ولاول  و فِ  وافا  ولؿتط و لومبفَ  ِول  و ا  واػػُبفِ  و

                               
 .ٕٛ/ٗاظتعا د:وو-(ٔش
و.وٕٓٚٗ/ٙ:والةااحو-(ٕش
و.ٜٕٖ/ٕوشسحوشا ُ،واا واضتاج::و-(ٖش



(ٔٛ٘) 

وو.(ٔش« لوِ فَ  
ػػػدو كػػػدوالقػػػادرو  ػػػاِولطػػػارؽو تاػػػ ّووجػػػاءَولو وللتػػػابِوودالعػػػُِّوويفوحتقُػػػقوػتبمل

 ػػ و ا ػػ ومبُف ِػػ ول ػػ وُ فَ ػػ ومبف ػػطؿو ُبػػاولػػاوولرمبػػاوا ػػتصن»وششػػسحوالتعػػهُ (:
ثالث ول ُباوالوثالث ولاِول  و ف ػ وافا ػ ولؿتػط و لومبفَ ػ ِول ػ و ا ػ ومبُف ِػ و

و.(ٕش« لوُ فِ  
ل ػػػ و ف ِػػػ و»:وؿِوِو فػػػ واأللملواأللزافِووا ػػػضِوويفو ػػػكلِووالتاقُقػػػافِوو َو َػػػازتػَو

وش ف ِػػ (والعػػسِوانػػاَءووؿُواأللملوولَوكَوِو َ ػػ«ل ػػ و ف ػػ وافا ػػ »ِوليفوالثػػا و«افا ػػ 
ِِو ِِوولكعػػػسِووِالفػػػاءِوول ػػػلطفِووِاظتػػػُلِووشُ ْف ِػػػ (وا ػػػلِّووِولاظتػػػسادُوال ػػػ الثػػػا وو َوقْتَػػػِول َوال ػػػ
و.الطزفِوو كلَو

ل ػػػػ و ا ػػػػ و»ِوليفوالثػػػػا :و«ل ػػػػ و ا ػػػػ واػػػػػُبفِ  و لوِ فَ ػػػػ »:وؿِوليفواأللملو
ِوشُ ْف ِػ (ِولشِ ْفَ ػ (ِول ػطوالةػطابُوو:قتػاوِِِولزنَػوؿُواأللملووسَوكَوِو ػََو«مبُفِ  و لوُ فِ  

ٌواَووشُ ْفِ  (ِول طوز أٌووالثا ولزفَوورَولكسملو و.ِِّ
 وِ ػػػوِ«ل ػػػ و ا ػػػ واػػػػُبفِ  و لوِ فَ ػػػ »و:األزػػػوةَووال كػػػارةَوواِويفوشػػػسحِوولجػػػاءَو

لحلػفوااػ و ػُدةو نػاو»اظتختػطف:وودِولد.وػتبملدوادليّوحتقُقود.و كدوالسزت والعُِّو
و هػػطوُ  ِػػلول َ ػػّلِولُ  ِػػّلول  َػػّلولالونظػػوو،قػػاؿو ػػّلوال سجػػ ومب سل ػػاوللػػػّلو تػػاعوالقػػـط

و.(ٖش«عتباِولإلُهباو شستواقطرلو"  و ا  واػُبفِ  و لوِ فَ  "
:وِولالةػػػػطابُو«ُ  ِػػػػلول َ ػػػػّلِولُ  ِػػػػّلول  َػػػػلّو»يفووالطاجػػػػ:َووال ػػػػكلَوو َوقْتَػػػػل ػػػػدو َو

وْفِ  (ِولشِ ْفَ  (.ش ُوو: ػِو  فولزنَو«َ ل ول ِووِولُ ِ ل وَ ل ول ِووُ ِ ل و»

                               
و.ٓٚ/ٖشسحوالتعهُ ِوطك ،ودارو  س:وو-(ٔش
 .ٜٖٛ/ٕشسحوالتعهُ ِوطك ،ودارواللت:وال  بمل،:وو-(ٕش
و.ٕٚ/ٖشسحوالتعهُ ِوطك ،ودارو  س:وو-(ٖش



(ٔٛٙ) 

ػتبملػدو كػدوالقػادرو  ػاِولطػارؽوو ػ وحتقُػقِوِوهانفِعػوال كػارةِوويفوشسحِوولجاءَو
و»د:والعػػُِّوو تاػػ ّو لحلػػفوااػػ و ػػُدةو نػػاو،قػػاؿو ػػلوالسجػػ ومب سل ػػاوللػػػلو تػػاعوالقػػـط

 هػػػطوُ  ِػػػلولُ َ ػػػّلِولُ  ِػػػّلول  َػػػّلولالونظػػػووعتبػػػاِولإلُهبػػػاو شػػػستواقػػػطرلو" ػػػ و ا ػػػ و
و.(ٔش«مبف  و لو ف  "
َِووال كػػارةُوو ػػَ ِووتْوَ ػػل ػػدورتََو كبػػاووِوِولالةػػطابُو ُػػاِوولاطت ػػ ِووِال ػػكلِووإقتػػاؿِوواػػ

و.«ُ ِ ل ولِ َ ل ِولُ ِ ل ولِ َ ل و» نًفا:ووذكستُو
اع:ورجػػ وُ  ِػػّل:وسوُكػػوول ػػاؿـوخبػػو .والقػػطورجػػ وِ َ ػػّل:و،َػ ُػػّلولو»:و ػػُد وااػػ ُوو ػػاؿَوو
وال:وؿا ػػِوكتب هػػليو لِوُهػػبُّو ُو:و،ػَولّو ِػػ:و ُولكػػَل).وكتب هػػليو اسومب سل ػػاِو،َػ ُػػّلوالنػػ

ِوطـَو،َػ ُػػلُّوالقػػو:َرُجػػٌ وِ  َػػل ولو» ،ً ػػا:ووِول ػػاؿَو(ٕش«اغوقتػػ وُ ْف ِػػو هػػطو َػَ ػػ َوطجػػدو،ُوادو،لػػ
وو.(ٖش«ِتاولَ ِشوََ ا َ واػَُْويو،َػُ لُّو َِوالملو طوو:ل ُ َوو.ل:وكَتَْبُ هي 

ُ ْفَ ػػػػ وباوا ػػػػتُػْصنو ػػػػ و" اِ ػػػػ "واػػػػػ" ْفِ ٍ "ول ػػػػ وػلراػملػػػػ»:و الػػػػ)ٍووااػػػػ ُوول ػػػػاؿَو
 َلوواطِ ػاػػػػ" ف طؿ"و ُبػػػاولػػػاوثالثػػػ  ول ُبػػػاوالوثالثػػػّ ولػػػا ول ػػػ وُ ْف ِػػػ واػػػػ" اِ ٍ "ولنػػػ

و.(ٗش«َ  "ول  و ا  واػُبفِ ٍ و َلوِ فَ  ٍواػ"ُ ف
 :(ولٍ عُ فَـ ) صيغةِ يف  *

ل ُػػػ و»شار شػػػاؼوال ػػػسب(:وود.ورجػػػ:و ثبػػػافوللتػػػابِووجػػػاَءويفوحتقُػػػقِوو-ٖٗٔ
َقػػػاُسويفو َػَ ػػػاٍؿوَلِ َ ػػػاؿ:و ُػ ُػػػ  ِو تقػػػطؿ:وَ ػػػَناعوَلُ ػػػُنعِوَلِداَلٌثوَلُدلُػػػ ِوألنػػػػهباو،َػنػْ

                               
و.ٓٓٗ/ٕشسحوالتعهُ ِوطك ،ودارواللت:وال  بمل،:وو-(ٔش
 .ٗ٘/ٔاَللِوال ك ،واصتد،دة:وو-(ٕش
و.ٔٗ/ٕٔاَللِوال ك ،واصتد،دة:وو-(ٖش
ِولاظتعػػػػػػػػا د:وٕٚٔٚ-ٕ٘ٔٚ/ِٙولانظػػػػػػػػسويف:ودتهُػػػػػػػػدوالقطا ػػػػػػػػد:وٖٙٔ عػػػػػػػػهُ والفطاعػػػػػػػػد:وو-(ٗش
و.ٜٓٔ/ٕ



(ٔٛٚ) 

و.(ٔش«مبن ل،و ُػُ طؿويفوكطهنباوالوكتب افوابلطالولالنطف
و فملوواظتػػػػػسادَووها وألفملو(وا ػػػػػبِّوطؿ ُػ ُػػػػػشالووِ(ٕشالفػػػػػاءِوو(وافػػػػػتحِوطؿ َػ ُػػػػػشو:الةػػػػػطابُو

ٍؿ(و  ػفوش َػ ُػطوو ػُص،ُووعُوَبػ  ػفوش ُػ ُػٍ (ِوكبػاوتُووب ػافِووش َػَ ػاٍؿ(ِولشِ َ ػاٍؿ(وتُو ُصيَتو
َِووش ُػُ ٍ (ِوؿتط:وشَ َناعوَلُ ػُنع(ِولشِداَلٌثولُدلُػ (ِولشَ ػُكطرولُ كػُػػس(.ولاصتػا عُو واػ

َِو وثاًل. َووِ(طرلفَوكُو:وش َوقاؿُوِو الو،ُولالنطفِووابلطالِووعُوبَواوالوتُو هنملووالثالثِووالةُغِوو ِو 
 :(الٍ عَ فِ ) صيغةِ يف * 

َلِ َ ػاؿ:و» ػسب(:وشار شػاؼوالود.ورج:و ثبػافوللتػابِووجاَءويفوحتقُقِوو-ٖ٘ٔ
ِ َ ػػافِوَلِداَلصول طاحػػدِولاصتبػػعولالتقػػد،سويفواضتسكػػاتوؼتت ػػ .ولكثػػوو ػػ و  ػػ و
ال ص،و،َػْ َ ُ طفو"ِ َ ػااًنوَلِداَلً ػا"و ػ واببو"ُجنُػ:"ِو ػاؿو اػطو كُػد:وِ َ ػاٌفولفػلو
َكسو ػػُكط،او ػػػَاِولالو،  ػػػقوَ َ ػػػاٌفِوَلِداَلصو  فػػسدو،قػػػعول طاحػػػدولاصتبػػعِوَللَػػػػْلو،ػػػ

والو،قاؿ:وان تافوَ َ افِولالوِدْرَ افوِداَلص.ولحلفواصتس  :و َنملُاو،ُػَقػاُؿو  فواظتثىن
ذلػػػػػػ)ِول ػػػػػػدوَجػػػػػػػَبَعوِ َ ػػػػػػافوَلِداَلصو  ػػػػػػفو ُػ ُػػػػػػ و ػػػػػػالطا:ونُػػػػػػاٌؽوُ ُ ػػػػػػ ِوَلُدُرلعو

و.(ٖش«ُدُل 
 اِوكبػػػػاويفوالعػػػػسِووِولالةػػػػطابُوِِو ػػػػسمل َوواعتػػػػاءِووافػػػػتحِوو( ػػػػاف َوشك بػػػػُ،ووتْودَورَولَو

ِولنُطؽو  ػافوِ أّ اوان ،و  اف»:ونِّوجِوواا ُوو.و اؿَواِونفعِوويفوالن ِّووِعِواظتطا ِووسِو اعِو
 ػػػػ فوِ  ػػػػاالو نػػػػاويفواصتبػػػػعوو ل درعودالصو  ػػػػُ و ػػػػ و ػػػػَاوالكػػػػابوِصلِدرْعوِدالَو
و.و(ٗش«يفوالطاحدواؿ لعووِ  َو

                               
 .ٕ٘ٗ/ٔوار شاؼوال سبِوحتقُقود.ورج:و ثباف:و-(ٔش
ػاوألنملػُاوظَػ ملو فملواظتػساَدولاو-(ٕش  ػٌحِوانظػسويف:وَ قَتَ ود.و ة ففوالنبملاسوال كَلويفواناِءوش  ػطؿ( وُرمبمل

و.ٜٜٔ/ٔ ة ففوالنبملاس:ووار شاؼوال سبِوحتقُقود.
و.ٕٖٗ/ٔوار شاؼوال سبِوحتقُقود.ورج:و ثباف:و-(ٖش
 .٘ٗٗاطتةاع :وو-(ٗش



(ٔٛٛ) 

َكملو»:واصتط سيُّوول اؿَو اٌفِوسولاظتذنػ ولاصتبػع.و،قػاؿوا ػٌوو َ ػل،عتطيو ُاواظت
و.(ٔش«فٌوااٌفولإاٌ وِ  َولان ٌ،وِ  َو

ػػػاس:و ل  ػػػاؿو  ػػػافوللال ػػػفول طاحػػػدو»لجػػػاَءويفوحتقُػػػِقود.و ةػػػ ففوالنبمل
لاصتبعولالتقد،سويفواضتسكاتوؼتت  ولكثوو  و   وال ص،و،ػ   طفو  اانولدال او
َكسو   واببوجن:و اؿو اػطو كُػدةو  ػافولفػلو فػسدو،قػعول طاحػدولاصتبػعوللػػلو،ػ

اؿوان تػػػػافو  ػػػػافولالو ػػػػُكط،او ػػػػَاولالو،  ػػػػقو  ػػػػافولدالصو  ػػػػفواظتثػػػػىنوالو،قػػػػ
در ػافودالص.ولحلػػفواصتس ػ و نػػاو،قػػاؿوذلػ)ِول ػػدوجػػبعو  ػػافولدالصو  ػػفو

و.(ٕش« ُػُ  و الطا:ونُاؽوُ ُ  ولدرلعولل 
و  ػػػفوحتس،ػػػٍ ويف:وشللال ػػػف(ِولالةػػػطاُب:وشلِدالص(ِو ل ػػػدواشػػػَتَبَ والػػػن ُّ

وليف:وشلل (ِولالةطاُب:وشُدُل ( و َعوإقتاٍؿولا ٍحولِ  كِل.
 :(لٍ عِ يْ فَـ ) صيغةِ يف  *

لاأل ػػ :و»شاظتعػػا د(:وجػػاَءويفوحتقُػػِقود.وػتبملػػدوكا ػػ واسكػػاتوللتػػاِبوو-ٖٙٔ
ويفوَ ِِّ ول الطا:وان ،ورَ،ِّضِولاأل ُ ورَ،ُطضٌو ِْ وو.(ٖش«َ ُِّتو خف ِوكَه

و.الُػػاءِووِوالوشرَ،ُػػطض(وا ػػلِّوالػػطالِوولكعػػسِووِالُػػاءِوو(واعػػلطفِورَ،ْػػِطضش:والةػػطابُو
رَ،ْػػػػػػِطٌضو ق ػكػػػػػػػتوالػػػػػػطالو،ػػػػػػػاًءووٌضِول  ػػػػػػ اػػِػػػػػػػػّو،َل)وغػػػػػػالـٌورَوػلكػػػػػػ»:واصتػػػػػػط سيُّوو ػػػػػػاؿَو
و.(ٗش«غبتْول ُد

                               
 .ٕٕٙٔ/ٙالةااح:وو-(ٔش
و.ٕٕٓ/ٔ:و ة ففوالنبملاسار شاؼوال سبِوحتقُقود.وو-(ٕش
 .ٖ٘ٓ/ٖاظتعا د:وو-(ٖش
و.وٖ٘ٚ/ٕل ص،:وِولانظسويف:ورتهسةوأٛٓٔ/ٖالةااح:وو-(ٗش



(ٜٔٛ) 

 (:)فـُْعلٍ  صيغةِ يف  *
ليفو»شار شػػػػاؼوال ػػػػسب(:وود.ورجػػػػ:و ثبػػػػافوللتػػػػابِووجػػػػاَءويفوحتقُػػػػقِوو-ٖٚٔ

و الكد،ع:واْ َ طملَطول تػملَقاُّلو  فوالش ِءولالدزطؿو ُاِوؿتط:واْ َ طملَطوالػُبْهَس:ورَِكَكاوَ ساي 
و.(ٔش«لالطالافوزاعداتفول   او  وَ َ ل
ِِوو(وا ػػػلِّو ُػػػْسايًوشو:الةػػػطابُو (والُػػػاءِوولختفُػػػ ِووِالػػػساءِوول ػػػلطفِووِال ػػػ ِوالوشَ ػػػساي 

ِِووافتحِو ِِوو.وجاءَوالُاءِوول شد،دِووِالساءِوولكعسِووِال  ل سٌسوُ ْسٌي:ولُ و  فو»:ويفوال 
َسَس:ورككتػػاوالَفػػو(ٕشْ َسْلرَ،ْػػتُو ظهػػس وشػػ ٌءِول  ػػساسوَ ْ ػػساءِولالو،قػػاؿ:ورجػػٌ و ُػػْسٌيِولو

و.(ٖش«ُ ْسايًو
اوِوإذاورككتَػ ػطملوالفَووسلر،ػتُواواصػوو ػسج.ولا ْوإذاورككتَػوطتػاُو طملولا ْو»:و ُكط،اِوول اؿَو

و.(ٗش« ولكَل)والك وايًوسْو ُو
(:والُلنملػػػػاشيفوحتقُػػػػِقود.ورايضواطتػػػػطملاـوللتػػػػاِبوشوَِلَرَدواطت ػػػػأُونفُعػػػػاُول ػػػػدو

َشػػَكتواألرُضولاحَ ْطلَػػػفوالشػػ ُءول ػػطوانػػاُءو كالصػػٍ،ول طكُػػٍدوؿتػػط:وازَشْطَشػػَ ولا َشطو»
 كالصػػػػػػاٌتويفوَزُشػػػػػػَ ولَ  شػػػػػػَكتولحػػػػػػالولاَ ػػػػػػْسَلى:وإذاوركػػػػػػِػَ:والفػػػػػػسَسو لواضتبػػػػػػارو

و.(٘ش«َ ساي و
ل ػػػطوانػػػاءو»ل لتػػػاِبونفِعػػػِا:ووِجػػػاَءوالةػػػطاُبويفوحتقُػػػِقود.وجػػػطدةو ػػػ لؾلو

 كالصػػ،ول طكُػػد وؿتػػط:و"ازشطشػػ "ِول"ا شطشػػكتواألرض"ِول"اْح ػػْطذلوالشػػ ء"ِو
تويفو"َزُشػػَ ِول ْ َشػػكتِولحػػال".ولاْ ػػَسْلَرىِوإذاوركػػ:والفػػسَسِو لواضتبػػاَرو كالصػػا

                               
 .ٓٛٔ/ٔوار شاؼوال سبِوحتقُقود.ورج:و ثباف:و-(ٔش
 كَاويفواظت كطِعِوِبب َِةو  ٍعو ط ملٍ،ِول طو  كٌُعِولالةطاُبوِبب َِةول ٍ .وو-(ٕش
و.ٖٖٕ/ٕال ِ:وو-(ٖش
و.ٙٚ/ٗاللتابِوحتقُقو كدوالعالـو ارلف:وو-(ٗش
و.ٔٚ/ٕد.ورايضواطتطملاـ:وحتقُقوِونملاشاللُوو-(٘ش



(ٜٔٓ) 

و.(ٔش«ُ ْساًي"
ر شػاؼ(ِو هػطوواالشو ِّويفونَػنَػَقَ وِ نُاو اطوحملػاَفِوشالكد،ع(والَيوواوكتابُو  ملو
 ػَاوو ُػاِووِول ػدوجػاءَواصت ريِّوواألثوِووا ِواوالد، ِوو،(ِوجملدِوشالكد،عويفو  لوال ساملووكتابُو
وطَو ُػػاِوؿتػػط:وا  ػػطملوولالػػدزطؿِووءِو ْو  ػػفوالشملػػولِواُّوقَو هػػطو ػػ والػػتػملووؿَوطملوَ ػػل  ػػاوا ػْو»و:الػػن ُّو

و.و(ٕش«ِولالطالافوزاعداتفلَو َو َوو ْو ِوواُو ُو ْوايول َوسْو ُوواُوكَوػِوِوإذاوركسَوهْوبُوالْو
ػػُقوكتػػابِو ػػُقوول ػػدوَلِ ػػَلوػُتقِّ شاالر شػػاؼ(ود.و ةػػ ففوالنبملػػاسِولاتاَػَ ػػُاواَقِّ
ػػػِدواػػػِ والثػػػا ود.ورجػػػ:و ثبػػػافِو ػػػََو َكسَاو فملواظتقةػػػطَدو ػػػطوكتػػػاُبوشالكػػػد،ع(ِوِلُبَابمل

و.(ٖش ع طٍدوالص نػ ِّو
 :التصغيِ يف  *

لاال ػػلو  ػػفو»:و(شالشػػا ُ،وحعػػ و زتػػدوال ثبػػافوللتػػابِووجػاَءويفوحتقُػػقِوو-ٖٛٔ
وليفواعتػػا  ِوو.(ٗش«حػػس ِو،ػػسدُّوػتَل ػػاِو قػػطؿويفوِ ػػَدٍةِولُكػػٍ واشتػػاً:وُلَ ُْػػَدٌةِولُ َكُْػػ ٌو

و.«لُك ْوص:و»(:ؤش
و ػػػػ ُو ِووِولاظتقةػػػػطدُوالتنػػػػط، ِوو ػػػػعَووِالػػػػالـِووشُكػػػػٍ (والعػػػػسِووك بػػػػ،ُووالػػػػن ِّويفوودَورَولَوو
الػػيتووِول ػػطواعتبػػ ةُونػػاُو ِوواَػػَلؼِوودِّو ورَوِ ػػودملوالواُػػوِ ِو ةػػصوِووإرادةِوونػػدَوشُكػػْ ( و  ِوو:األ ػػسِو
وو:وشُ َكُْ (. ِويفو ةصوِووقاؿُوشَ َكَ (ِو ُُوو:اظتا  و  ِويفوالفِووتْوكانَو

بملُتوػذاو ػ ػ ِوو َْولُزػو ْولؽتاوذ كتو ا  ولكافو  فوحػس ِوُكػ»:و ُكط،اِوو اؿَو
و ػػاألل و ػػاءُووتُوَْوَزػػل َووتُوْ ػػكَوهباو ػػ و َوػألنملػػو ٌَوُْػػزَوٌ ول ُوُْػػكَو  ػػت:و ُووَْولُزػػو ْورجػػاًلواُلػػ

                               
 .ٛٙ/ٕد.وجطدةو  لؾ:وحتقُقوِونملاشاللُوو-(ٔش
 .ٜٓٗ/ٕو:الكد،عو-(ٕش
ػػار شػػاؼوال ػػسبانظػػسويف:وو-(ٖش (ِولار شػػاؼوِٖواعتػػا  وشٚٛ/ٔاس:وِوحتقُػػقود.و ةػػ ففوالنبمل

 (.ِٗواعتا  وشٓٛٔ/ٔرج:و ثباف:ووال سبِوحتقُقود.
و.ٖٖ:والشا ُ،و-(ٗش



(ٜٔٔ) 

و.(ٔش«تُو ْو َو ػَو
ل طو  ػفوثالثػ،و» (:وشاظتفةملوود.و خسو احلو دارةوللتابِوويفوحتقُقِوولجاءَو

َْوولكػػػػ ْووِ،ٍوَُولِشػػػػوةٍودِولوال ػػػػاِو قػػػػطؿويفوِ ػػػػَؼو ػػػػا  و لو ُنػػػػاو   ػػػػسب:و ػػػػاوُحػػػػ ولزػػػػ
و.(ٕش«ٌَوُْوزَو ُولوو ٌوُْوكُول ُوو،ٌوملوشَوللُوودةٌوُْو َوبِ:ولُوػ ا

و ُولومَتػػلػوالػن ملوو ملو ولِلػ(وابلعػلطفِو ْوشُكػو:األ سِوو   ِوويفو كلِووقُواَقِّووجادَو أَوو
و:هػػاِول ُػػاِوشِ ػػَدٍة(وافتاِوو:ِولالةػػطابُوالػػداؿِووشِ ػػِدٍة(والعػػسِوو: و فُػػاِوالت كُ ػػاتِوو َوِ ػػ

وها.شُ َكٌُْ (وافتاِوو:ِولالةطاباللاؼِووشُ ُكٌُْ (وا لِّو
 :دِ اجملرَّ  االسمِ يف  *

اجملػػػسدو»شار شػػػاؼوال ػػػسب(:وود.ورجػػػ:و ثبػػػافوللتػػػابِووجػػػاَءويفوحتقُػػػقِوو-ٜٖٔ
  ػػفو َػْ َفػػ ورَاْػػػَسبِوَلِ ْ ِفػػ :وِ ػػػْبِعلِوَل ُػْ ُفػػ واُػْ كُػػ ِولاظتشػػهطرو نػػدوالكةػػس،ِو فو

و.(ٖش« ُػْ َ  لزفو َ و َػْ َ  ولِ ْ َ  ولَو
َِوويفولزفِوو نػػػػػػػاو فملووافَو يبوحملػػػػػػػوسادُوُ ػػػػػػػو ِو(شرَاْػػػػػػػػَسبو:الػػػػػػػثالثِووالل بػػػػػػػاتِوو ِو ػػػػػػػ

واول اػػسؼِولػػسارًونهػػاو َو ِووالثالػػ َوواضتػػسؼَوودُّو ُػػؿو،ػَو:واأللملوِِوَ كَواُػْ كُػػ (وَ ػػلشِو(ِ ػػػْبِعللش
 َػْ َف ِوثً،:وشثلِووِالفاءِوو  فو َ ِوو ،ًوبِوشتَواو ُو لزاهنُوو لطفُوو وللَل)َوِو ي:ول فاءِوؿِواأللملو

َِووؼَوحػػسُو َوودُّو ُػػ،ػَوولالثػػا ِ ْ ِفػػ ِو ُػْ ُفػػ (ِو و لػػطفُوو وللػػَل)َو ػػطاًلوهػػاو ُوك ملوووالل بػػاتِوو ِو ػػ
و:وش َػْ َ  ِوِ ْ ِ  ِو ُػْ ُ  (.،ِوالساب ملووالل باتِوواوكألزافِو لزاهنُو

ػػػوز ػػػأَول ػػػدو َوو ولَوكَو (ِو َ ػػػكُػػػ ْواػُوشِول(لعِوبْوػشِ ػػػو: وك بػػػيَتوػلزنَػػػويفو ػػػكلِووقُواَقِّ

                               
وشػػػػا ُ،وااػػػػ واضتاجػػػػ::شػػػػسحوِولانظػػػػسويف:وٓ٘ٗ/ٖاللتػػػػابِوحتقُػػػػقو كػػػػدوالعػػػػالـو ػػػػارلف:وو-(ٔش
و.ٕٚٔ/ٔ
 .ٜ٘ٔ:وِوحتقُقود.و خسو احلو دارة اظتفةملوو-(ٕش
و.ٗٗ/ٔوار شاؼوال سبِوحتقُقود.ورج:و ثباف:و-(ٖش



(ٜٕٔ) 

 اِو(والعػػسِوِ   ِػػ :وشلذل:وشِ   َػػ (ِولالةػػطابُواألُووالػػالـِووْبِعل(وافػػتحِوِ ػػػشوك بػػ،ِووولزفَو
(و ُ  ُػػػػػ :وشلالةػػػػػطابُوِولذل:وش ُ  َػػػػػ (األُووالػػػػػالـِوو (وافػػػػػتحِوكُػػػػػ ْوشاػُووك بػػػػػ،ِووولزفَوولَوكَولَ ػػػػػ
وها.ا بِّو

إذاو لػػػسروحس ػػػافولالو  ػػػ ول ل بػػػ،وغوقتػػػاِو ػػػ فودلو،فهػػػلو»:واظتػػػساديُّوو ػػػاؿَو
بعلو طزناوِ ْ ِ   وألفو  ػال،واثنػِوػ،وؿتطو اظت ىنواعقططوالثال و بتهباواأل ال

و تُقنػػ،ولالواػػدو ػػ وثلػػ و لبػػ وأل ػػػطلاِوللػػُ و حػػدوالكػػا ِو لذلو ػػ واآلزػػػسِ
 الػػػلو  ػػػالتهباِولظػػػا سوكػػػالـواظتةػػػن و فو ػػػَاوالقعػػػلوالوزػػػالؼو ُػػػاِوليفوو
كػػالـوا  ػػهلو ػػاو،طقتػػاِول ػػدوحلػػ و ػػ واطت ُػػ ول ػػ وا ػػضواللػػط ُِو فولزنػػاو

و.(ٔش« طوا ُد  ف و لسرتو ا  ِولو
ونفِعاِو و.(ٕشل دوجاَءوالةطاُبويفوحتقُِقود.و ة ففوالنبملاسِولِ نمل ِّ

شار شػػػػػػػػاؼوال ػػػػػػػػسب(:وود.ورجػػػػػػػػ:و ثبػػػػػػػػافوللتػػػػػػػػابِووجػػػػػػػػاَءويفوحتقُػػػػػػػػقِوو-ٓٗٔ
و لػػػطفَووفْو ِولجػػػازو َواملودَو ػػػ واببواظت ػػػ  وككػػػاءوَ ػػػو،لػػػطفَووفْو ِوجػػػازو َونملػػػ َوهِوكَوَلو»

ثػػػػسةوالنظػػػػوويفوؿتػػػػط:وَ ػػػػَفنمل ِو ُابػػػػ و  ػػػػفوالػػػػ ايدةولل)ِونملػػػػلَوكهػػػػ ويف:وزَووووزاعػػػػدة
َدةوزاعػدةِوَلِ  ملػ،و اظت ػ مل ِول ػَاوإفولَػػْلونَتْنَػعوو" َػْ  َػ "َلَ َ نمل ِوؽتاوالنطفو ُػاوُ َشػدمل

اشػػتقاٌؽوداٌؿو  ػػفوالػػ ايدةِوَكَ َلنملػػ)و ػػالطا:وزاؾو،ػَػػُ لؾِو َْلو  ػػفوالت ػػ ُ وَكُ تُػػّ .و
و.(ٖش« الطا:وَ َت ّو

شَكَهَ نملػػػػػػػػػ (وو:ِولالةػػػػػػػػػطابُواعتػػػػػػػػػاءِووالعػػػػػػػػػسِووشَكِهَ نملػػػػػػػػػ (ويفوالػػػػػػػػػن ِّوودَورَولَوو
وؿُواأللملوواضتسؼُو ػػا:وشَ ػَفنمل (ِولشَ َ ػػنمل (ِو ػػسِو ونظاعِوِ ػو ُوسَوَكػػ ػاوذَوو واداللػػ،ِو(ٗشهػاافتاِو

                               
 .ٖٔ٘ٔ/ٖ ط ُحواظتقا دولاظتعال):وو-(ٔش
 .ٕٗ/ٔ:و ة ففوالنبملاسار شاؼوال سبِوحتقُقود.وانظسويف:وو-(ٕش
 .ٜٕٕ-ٕٕٛ/ٔوار شاؼوال سبِوحتقُقود.ورج:و ثباف:و-(ٖش
و.ؤٖٗ/ٗانظسويف:واَللِوال ك ،واصتد،دة:وو-(ٗش



(ٜٖٔ) 

و.ِوالو لعطرٌو نهباو فتطحٌو
لالػػػَيو»:و ػػػاُحٍووا ػػػكلٍووجػػػاءَووِاِونفِعػػػو والتاقُػػػقِوِ ػػػوِ ػػػااقٍووعٍوليفو طِ ػػػ

و.(ٔش«َ نمل ِولكَاونظو وَكَهَ نمل  ذ :وإلُاوَ فملوالنطنِوزاعداتفوللزناو ػَو
و:وش َػَ  ملػػ (وات ػػ ُ ِوِولالةػػطابُو«َلِ  ملػػ،و" َػْ  َػػ "واظت ػػ مل »و:يفوالػػن ِّوودَورَولَولوو
ودةَواظتشػػدملووالنػػطفَوو فملووافَو يبوحملػػوسادَوُ ػػو ولألفملو«اظت ػػ مل »:واِو طلِػػولذل واداللػػ،ِواألُووالػػالـِو

وشَ ػػَدامل (ِولجػػاع ٌووككػػاءِووِو مل ِواظت ػػو واببِو فو لػػطَفوِ ػػوجػػاع ٌوو(َ َ نملػػ شويفوك بػػ،ِو
والنػػطفِوواػػ ايدةِوو ْوُقػػلونػَوػنػػاولػػطولػػ نملوو:ِو يش َػَ  ملػػ (واظت ػػ مل ِوولزفِوو،ِوق ملػػ ولِوعػػدةًوزا فو لػػطَفو

والنطفِووا ايدةِووالقطؿِووِوخبالؼِو:وش َػَ  مل (ِول طو  ُ ٌو  فولزفِووتْو ُهاِوللانَوودةِواظتشدملو
و.كثوةٌووسُونظاعِوواُو  َووِدةِواظتشدملو

اقطلنػػػػا:وغػػػػوو دغبػػػػ،و ػػػػ وؿتػػػػط:وَ َ ػػػػنمل ِولاحػػػػرتزانو»:واصتػػػػُ ِووانظػػػػسُوو ػػػػاؿَوو
ِو  نػػػػاو،ةػػػػدؽو  ػػػػفوالنػػػػطفواأللذلو هنػػػػاوثلثػػػػ،و ػػػػاكن،ولا ػػػػد اولَ ػػػػَفنمل ِولَ َ نملػػػػ 

ونػاودلو،لثػسوزايدهتػػاويفو ػاو ػسؼولػػاحس ػافِول ػعوذلػػ)والولتلػلو  ُهػاوابلػػ ايدة وألَو
ر ػػػتو ُػػػاوزايدةو و  انملوَ ػػػاشػػػتقاؽو لو ةػػػس، وإالوإذاوكانػػػتو دغبػػػ،و ناػػػط:و َو
والواًلو ملػػػ َوكثػػػسولكػػػافولزنػػػاو ػَوالنػػػطفو ػػػعوزايدةوالت ػػػ ُ و ص ػػػ:والت ػػػ ُ  وألنػػػاواأل

 ػاؿ:وألهنبػاوو:و فوالل بػ،وثالثُػ،ِول فوكػالوالنػطنِو  ،ػد(ٕشِولازتاروالشػُخاًلو َونػْو َو ػَو
اطوفَو وألهنبػاو ػ وال ملػ)نملػلَولِولزَونملوفَوِويفو ػاو ػسؼواشػتقا اوؿتػط:وَ ػلجداتو  ،د 

و.(ٖش«، سؼواشتقا او  فو او سؼواشتقا ا ُاب و اوالووؾِلْولال ملو
ِوالػػالـِووات ػػ ُ ِووِو  ػػاءَو« ػػالطا:وَ تَػػ ّو»و:ةِويفو كػػارَووِسُو َزػػوز ػػأٌووليفوالػػن ِّوو

                               
 .ٕٚٓ/ٔوار شاؼوال سبِوحتقُقود.ورج:و ثباف:و-(ٔش
 .األندلع ُّووافَو طو اطوحملوو-(ٕش
و.ٖٜٙٗ-ٖٜ٘ٗ/ٓٔدتهُدوالقطا د:وو-(ٖش



(ٜٔٗ) 

و  ػفوالػ ايدةِوو،ػدؿُّوواالشػتقاؽَوو فملووافَو يبوحملػوسادُو.ولُ ػ:وشَ َتَ (واالو   ُ ٍولالةطابُو
 ػػػطووهاواالشػػتقا  ملو  ػػ َووألفملوو )(نملػػلَوزَوشويفوك بػػ،ِووزاعػػدةٌوو)(ِو ػػالنطفُونملػػلَوشزَوويفوك بػػ،ِو
و(.ولؾُو ُو،ػَوواؾَوشزَوودُواجملسملووالثالث ُّووالف  ُو

هاو  ػػػػ َووّ ( وألفملوتُػػػػش ُوويفوك بػػػػ،ِووِ ،ً ػػػػاو  ػػػػفوالت ػػػػ ُ ِوواالشػػػػتقاؽُوول،ػػػػدؿُّو
وِّ (تُػيفوش ُووالت ػ ُ ُوو،لػطفُووشَ تَػَ (.و لُػ َوودُواجملػسملووالثالثػ ُّوو طوالف ػ ُوواالشتقا  ملو

و؟!وواالشتقا  ِّوويفواأل  ِوو ِو اءولجطدِوادِّوو عَو
:وإفودلو(ٔشل  ػػػاو ػػػطؿواظتةػػػن »كتػػػابوشدتهُػػػدوالقطا ػػػد(:وويفوحتقُػػػقِوولجػػػاءَو

نتنػػػعواشػػػتقاؽو لو ػػػاوكتػػػسيوغتػػػسا ِو ب نػػػا و فواالشػػػتقاؽول ػػػاوكتػػػسيوغتػػػسا ونتن ػػػافو
لالشػتقاؽواظتػانعوو(ٕشالرتجُحومباوذكس ولكت:والسجطعوإذلو ػاو،طجكانػاِول ثملػ والشػُخ

و  ػػفوالػػ ايدةو ػػ هنلِو ػػالطا:وزَاَؾو،ػَػػُ لؾِولل ت ػػ ُ و ػػاؿواَ َلنملػػ)ِ :و االشػػتقاؽودؿمل
لو الطا:وُ ُت  و ِو اؿ:و  هنمل وو.(ٖش«ا ت ٍّ

و َواَقِّوو فملوولالصس،:ُو َِ ِِووقت طاو ػكلَوق (ِولَ ػوةِو و كػارَوِ ػولالتػاءِووال ػ  طاوكَوشا تػ ٍّ
ِِووشُ تُػػ  (وا ػػلِّووالثانُػػ،َو  فوو ُوِلػػالػػَيونتُوول ػػكلُو؟!و بػػاواالػػالـِوول  ػػ ُ ِووِلالتػػاءِووال ػػ

زػػػػسىو ُووك بػػػػ،ٌووو،ِوها؟و ػػػػ ويفوال ساملػػػػ َوكْورادلاوَ ػػػػ َوولذلوش تػػػػّ (وإفْواألُوول ل بػػػػ،ِووط ُوُ ػػػػس َو،َو
ِِووا ػػػػػلِّوو-شُ تُػػػػػّ (وولل بػػػػػ،ِووةٌوسَوصػػػػػا،ِو ُو هاويفوكُوشػػػػػاِرو ُوو-والػػػػػالـِوول  ػػػػػ ُ ِوولالتػػػػػاءِووال ػػػػػ

و؟ووالالـِووةوش ت (ِوليفو   ُ ِو و ادملو ِوواالشتقاؽِو
واظتا ػ و ػطوشَ تَػَ (ِو ػاؿَوواُو  ُػ وشالَ ْتػِ (ِول ِو ِووق وشتَو(و ُوُت ملوشال ُوو فملوولالةطابُو

اتَػػػاوجَ»:واصتػػػط سيُّو ََ ...ولالُ تُػػػ ُّ:ونُفػػػػًا واػػػػًالَ تَػْ ػػػُتوالسجػػػ وَ ْ ِت ُػػػُاولَ ْ تُػ ُػػػُاِوإذاوَج

                               
 . ال)ٍوو طواا ُوو-(ٔش
 .األندلع ُّوو طو اطوحملافَوو-(ٕش
و.ٖٜٚٗ/ٓٔدتهُدوالقطا د:وو-(ٖش



(ٜٔ٘) 

لالُ تُػػ ُّو ، ػػا:والػػس ُحوو.(ٔشُعُتــلٍّ بـَْعــَد َذِلــَك زَنِــيٍم﴾﴿ل ػػاؿو  ػػاذل:ووالص ػػُلواصتػػايف.
و.(ٕش«الص ُلُو

وِجػػوااػػ ُووسَوَكػػلذَو ِو  ػػفواظتكالصػػ،ِوول داللػػ،ِوويفوشُ تُػػّ (وجػػاءَووالػػالـِوو  ػػ ُ َووو فملونِّ
 ػا فط اوكبػاو ػا فطاووألفوالالـوابل ِو شكاو  وال اعدوِبا.ولعتَاو ، اًو»:و قاؿَو

و.(ٖش«لُحُ ؽّووِلُ ُبدٍّووِلُ ُب ّووِؿتطوُ ُت ّوو ال ِول بكالص،
و ِوْتػ َوكَوووسٍوهْوقَواِوو ُوسُّولجَووعوالش ءِوا ِو َومبَووَُواألزْوو ُوتْوال َو»:واأل فها ُّووالساغ:ُوول اؿَو

ـــ﴿وِو ػػػاؿو ِػػػكَوالْو ـــ اءِ وَ  َســـَل إِ  وهُ لُ تِ اعْ َف الػػػَيووطعُونُوػػَػػػاظتوطؿُوُكػػػاألَوو ّوتُػػػال ُولَوو(ٗش﴾يمِ حِ جَ ـاْل
و.(ٙش«...(٘ش﴾يمٍ نِ زَ  كَ لِ ذَ  دَ عْ بَـ  لٍّ تُ عُ ﴿ِو اؿ:والًوتْو َووالش ءَوو ُوتِو ْو،ػَو

ِوشداٌؿ(واػػالو  ػػ ُ ٍووك بػػ،ِووويفو ػػكلِووِ  كُػػعٌوو ،ً ػػاو(االر شػػاؼشوليفونػػ ِّو
(وات  ُ ِوو:لالةطابُو (.والثالث ِّوو  ِو والفِو ِووِ ا  ٍووِول طوا لُوالالـِووشداؿ  وشَدؿمل
ػػواوحتقُػػقُو  ملػػ لكه نػػ وجػػازو فو،لػػطفو:و» ُػػاِوواسِو  ػػاءَود.و ةػػ ففوالنبمل

 ػػ واببواظت ػػ  وككػػاءو ػػدا ولجػػازو فو لػػطفوزاعػػدةووكهػػ ويفوَزَلنملػػ)و ُابػػ و
ةوللثػػسةوالنظػػوويفوَ ػػَفنمل ولَ َ ػػنمل وؽتػػاوالنػػطفو ُػػاو شػػددةوزاعػػدةول  ػػ،و  ػػفوالػػ ايد

   ػػػ واظت ػػػ  ول ػػػَاوإفولػػػػلونتنػػػعواشػػػتقاؽوداؿو  ػػػفوالػػػ ايدةوكَ َلنملػػػ)و ػػػالطا:وزاؾو
و.و(ٚش«، لؾِو لو  فوالت  ُ وكُ ُتّ و الطا:و ت 

                               
 .ٖٔق ل:والو-(ٔش
 .ٛ٘ٚٔ/٘الةااح:وو-(ٕش
و.ٓٔٗاطتةاع :وو-(ٖش
 .ٚٗالدزاف:وو-(ٗش
 .ٖٔق ل:والو-(٘ش
 .ٕٖٔاظتفسدات:وو-(ٙش
 .ٕٔٔ-ٔٔٔ/ٔ:و ة ففوالنبملاسار شاؼوال سبِوحتقُقود.وو-(ٚش



(ٜٔٙ) 

ػػػو ََقِّ ػػػاوألفملوا ِواػػػالوَ ػػػْكٍل وُرمبمل َقوظَػػػ ملو فملو  ػػػاَءوالِف ػػػُ وش تػػػ (ويفو ػػػَاوالػػػن ِّ
َ  َ ُلوِ  وال كِلواتشد،ِدوو- َعو َاواإلقتاِؿوو-َ ْك َُاولاِ ٌحِوغُوولاجٍ:ِول طو

ِواالور،ٍ:. والالـِ
 :اإلحلاقِ يف  *

 ػػػاؿو»جػػػاَءويفوحتقُػػػِقود.ورجػػػ:و ثبػػػافوللتػػػاِبوشار شػػػاؼوال ػػػسب(:وو-ٔٗٔ
و.(ٔش«اظتاز :واإِلضتاُؽواظت سدو  وَ ْطِ عوالالـوؿتط:و َػْ َددِوَلَرْ َدد

وا لِّووِولش ُػْ َدد(لالداؿِووالقاؼِووا لِّوو:وش ُػْ ُدد(تافِوصَولُوو(ر ددشلو(ِ  ددشيفو
ول تحِووِالساءِووالعسِووِولشلرِْ َدد(لالداؿِووالساءِووالعسِووِولشرِْ ِدد(الداؿِوول تحِووِالقاؼِو
ِِووقِواَقِّوواو كلُو  ملوو.الداؿِو و.يفوش ءٍوو،ِو وال ساملو ِوو  ُ َووِِِوالل بتَووعتا 

دِوسدُويفواال ػػلولالةػػف،.و اال ػػل:وُ ػػو(   ُػػ ُوشل،لػػطفو  ػػفو»:وُكط،اِو ػػو ػػاؿَو
 ُهبػػػػػا.وو( ٍو  َػػػػػ ُوشٌ .ول،لػػػػػطفو  ػػػػػفوز ُػػػػػٌدِولدُو ػػػػػدُوٌ:.ولالةػػػػػف،:و ُواسْوٌ:ولُشػػػػػكُػػػػػ ْولدُو
.ول،لػػطفو ٌو َػزْوٌدِولدُو ػدَوكػػٍ:.ولالةػف،:و ُونْوِول ُو(ٗشددَوسْوِولُ ػ(ٖشدٍونػدَوؿتػط:و ُوو(ٕشاال ػل 

وو.(ٙش«ِدٌدِول طو ف، ْورِوو(٘ش ادٌول طو  ُ ِو الطا:ورَوو(ِ ْ ِ  ٍوش  فو
وقػػػػػػػطاو ػػػػػػػَاوالكنػػػػػػػاءَواِو ْوٌدِو رادلاو فو،ػُودُوسْوٌدولُ ػػػػػػػدُوْ ػػػػػػػل ػػػػػػػالطا:و ػُو»ا:و ،ً ػػػػػػػول ػػػػػػػاؿَوو

وٌدِدِوْ ػػ.ول ػػالطا:ورِو(ٚش ٍو َػػ ْو ػػ و ػَوو ٍّوَ ػػ ػَوو نهػػاو ن لػػ،ُووُبٍّوٍل.ول ن لػػ،وُجػػشُو ْو ُوػابلت ػػ ُ واػػ

                               
و.ٖٕٗ/ٔوار شاؼوال سبِوحتقُقود.ورج:و ثباف:و-(ٔش
:وشاال ل(ِواالو اٍء.و-(ٕش  يفوطك ِ،و لتكِ،واطتاؾت ِّ
وطك ِ،و ادِلواللتِ::وشُ نَدٌد(وابلس ِعِولالةطاُبوابصتسِّ.ويفو-(ٖش
 يفوطك ِ،و ادِلواللتِ::وشُ سَدٌد(وابلس ِعِولالةطاُبوابصتسِّ.و-(ٗش
 يفوطك ِ،و ادِلواللتِ::وشرِ اٌد(والعِسوالساِءِول طو  كٌُع.و-(٘ش
 .ٕٚٚ/ٗاللتابِوحتقُقو كدوالعالـو ارلف:وو-(ٙش
والثانُِ،.يفوطك ِ،و ادِلواللت:ِوو-(ٚش (واتشد،ِدوالالـِ  :وش َػْ َ  ٍّ



(ٜٔٚ) 

ٌدو ػأضتقط ودَوْ ػٍ .ول ػالطاو ػُو َػ ْو ػ و ػَوو ٍّوَ ػ نػاومبن لػ،و ػَووس وِبػٍق.ولطِو ِػ ْو ضتقط وابلت  ُ وا ِو
و.(ٔش«ٍ وابلت  ُ ِوكباو ضتقطاو اوذكستول)واكناتواألرا ،ةَونْوٍبول ُودَونْو ُوػا

وِجػػوااػػ ُوول ػػاؿَو إفو ط ػػ او ػػ وو:(ٕشدِو ػػاؿو اػػطو ثبػػافويفواإلضتػػاؽواظت ػػسِّولو»:ونِّ
و.(ٖش«لَ ْ َسرَووِلمَشَْ  َووِدٍوِولرِْ دِوؿتطو ُػْ ُددٍوو جه،والالـ

ِول ػػطو  ُػػ ِو ػػالطا:وو ػػف،ًوػلوكتػػِوِإاّلول  ػػفوِ ْ  ِػػ :وللػػ»:وةػػفطرٍو ُووااػػ ُوول ػػاؿَو
 ُ ػَددوو:ل  ػفو ُػْ  َػ :ول،لػطفو ُهبػا.و اال ػل:وُ نػَدد.ولالةػف،و]ؿتػط[وَر اٌدورِ ػِدٌد.
هلوػاو ُػػػتحوختفًُفػػػا وألنػػػبّوػهل:وَر ػػػاٌدورِ ػػػَدٌدِو ُنكصػػػ و فو،لػػػطفو ػػػػ أ ملػػػاو طلػػػولُدز َػػػ .

و.خفًُفاػ واُس ُػػٌعوا ػّلوالقػاؼِوللنػػاو ُػتحو ػػاأل ػورِ ػِدٌدِو ُلػػطفوككُػْس َػع وألفّوو ػالطا:
ػػاودلو،َثكػػتوِبػػَاو"ِ   َػػٌ "ل ػػدو قػػّدـوذلػػ).ولإِو بعو ُػػاوػو ُبػػاوُ ػػػُافلوِإاّلوألنػػاوالو،ػػوِفتمل

للػػطوكػػافوانػػاَءو  ػػٍ وصتػػاءوحُػػ ودلوكتػػِو  ػػاو"ِ   ِػػ ".ول ػػطو ػػعوو."ِ   ِػػ "وابللعػػس
و.(ٗش«ذل)و  ُ 

َلِ ْ  ِػ و ػف،و قػلو» ػسب(:وشار شػاؼوالوللتػابِوواِونفِعػويفوالتاقُقِوولجاءَو
و.(٘ش«َر اٌدورِْ ِددِوَل ُػْ َ  وا ػًباوُ ْنَددِول ف،و ُػْ َدد

ِولشرِْ ػػػػػػِدد(وِِوتَو:وش ُػْ ػػػػػػُدد(وا ػػػػػػبملوِِوالل بتَػػػػػػوِِو ػػػػػػا َوويفو ػػػػػػكلِووبُوطَوْ ػػػػػػ األَو
و.وِِوالعس َو
ػػػػدوكا ػػػػ واسكػػػػاتوللتػػػػابوشاظتعػػػػا دوجػػػػاَءويفوحتقُػػػػقِوو-ٕٗٔ لنػػػػطفوش»(:ود.وػتبمل

 ُقػػػاؿ:ورجػػػ وَرْ َشػػػٌ ِو يوُ ػػػْسَ    ولرتػػػ وو-(لػػػسملَ  ولالُك ػػػطغَرْ َشػػػ ولاَػَ ْصػػػ ويفوا
                               

 .ٕ٘ٗ/ٗاللتابِوحتقُقو كدوالعالـو ارلف:وو-(ٔش
و.ول تِاهاو:وشاظت ملسِد(واتشد،ِدوال اءِوِد(واتشد،ِدوالساِءِولالةطابُوكَاويفواظت كطِع:وشاظت سِّوو-(ٕش
و.ٖٕٛاطتةاع :وو-(ٖش
 .ٚٙاظتبتعواللكو:وو-(ٗش
و.٘ٙ/ٔوثباف:ار شاؼوال سبِوحتقُقود.ورج:و و-(٘ش



(ٜٔٛ) 

ر ش ِوال ت از ويفوالعو ولالنطفوزاعدةولإلضتاؽوجب فػسِولقػطعتل:وَرِ ػ وابللعػسِو
وو.(ٔش«َر شاً:وار  د ولالنطفويفواَِ ْص وزاعدةولإِلضتاؽواِقَبْ س

و ا واداللػػػ،ِو(والعػػػسِوشاَِ ْصػػػ و:ِولالةػػػطابُوالكػػػاءِووافػػػتحِوو (ْصػػػ َوشاػَووالػػػن ِّوويفودَورَولَوو
وو ولألفملو«لالنطفويفواَِ ْصػ وزاعػدةولإِلضتػاؽواِقَب ْػس»:والن ِّووسِويفو زِووهاوابللعسِو ك ِو
و.ؿِواأللملوواضتسؼِووشِ َبْ س(والعسِووك ب،َو

يفواال ػلولالةػف،ول ػطو  ُػ .و اال ػُلوو(ِ َ ْ ػ شل،لطفو  فو»:و ُكط،اِوو اؿَوو
و ٌوُجػػػػػاوالةػػػػػف،و قػػػػػطعتل:و ػػػػػَاورَو.ول ّ ػػػػػ ُوصْو َوِولالػػػػػكِونػػػػػ،ٍوفْو َوذلوزِوو ٌوُجػػػػػؿتػػػػػط:والِ َسْ ػػػػػن،ِولرَو

و.(ٕش«،ٌونَوفْو َوزِو
ػػػػػدوكا ػػػػػ واسكػػػػػاتوللتػػػػػابِوويفوحتقُػػػػػقِوولجػػػػػاءَو لنػػػػػطفو»شالتعػػػػػهُ (:وود.وػتبمل
و وشاَ ْص (.و ِووالكاءِوو كلَوو َوقتَو.و أَو(ٖش«ِويفوالس  ولالك طغ"اَ ْص ""َرْ َش "ول
 ولالػالـِووالفػاءِوولعػسِواو( ِ ْ  ِػشو (ويفوانػاءِوصِػ ْوشاِووك بػ،َووبػويُّواضتِووشطافُونَووسَوكَولذَو

ورجػٌ واِْ صِػ وابلصػِو   بػ،:»:وال ص،ِوو و   ِو ِووِ ِوغوِووندَو ِوو ُودْوجِولو َوػلوِا كلٍوودَوسَو انفَو
و.(ٗش«،ك ِّغوالناَسوا َ هلوزَ وا ض.ولالنطفو ُاوزاعدة

و اويفوانػػػاءِوسَوكَوشاِْ ِعػػػ (ِو ػػػََووك بػػػ،ِووا ػػػكلِووِهانفِعػػػويفوالةػػػفا،ِوودَوسَول ػػػدوانَفػػػو
وال صػػػ،ِوو  ػػػ ِوونػػدَو ِوومب ػػػىنوشالَ ػػَدس(ِولاظت ػػػسلؼُووِلذلاألُوولالػػػالـِووالفػػاءِووشِ ْ  ِػػ (والعػػػسِو
ِِووالكاءِووشاُػْ ُع (وا لِّو وا.وقِتوِوالوالعسِولالع
 وابللعػػػػػسوِعػػػػػ ْوك بػػػػػ،والكِووولُوكْوَ ػػػػػ»(:وٕشويفواعتػػػػػا  ِووقػػػػػطفَواَقِّوو:َوتَػػػػػل ػػػػػدوكَو

ِو  ػػػاو  العػػػلطفو اللعػػػسِو ػػػطوال ػػػكلواصتػػػاريو  ػػػفو لعػػػن،و  ػػػ والػػػُب وإذلوالُػػػـط
                               

و.ٗ٘/ٗاظتعا د:وو-(ٔش
و.ٕٓٚ/ٗوِوحتقُقو كدوالعالـو ارلف:اللتابو-(ٕش
و.ٜٕٙ عهُ والفطاعد:وو-(ٖش
:وو-(ٗش و.ٕٓٙ/ٔمش وال  ـط



(ٜٜٔ) 

ػػاظت ػػ و،ٌواجلوال ساُػػ،و ت ػػك هاوا ػػلو عػػلطفو  ػػلِولالشػػ)و فو ػػكلونشػػطافوح مل
طفو  ػػفو فوالل بػػ،ونتانُػػ،ِولنشػػطافو  ػػسؼوا صػػ،و  ػػ وةُّػػنُو  ػػُهلِو أ ػػ واظت ػػاجلو،ػَو

و«...ا د 
لوػلػوإفْووِنشػطافَوويفو   ػلِووِشا صػ (وك بػ،ِوو ػكلَوو:وإفملوالقطؿُوو ُولِو و ناونتُول ِوو

و.عت   وو كلٌوواُو  نملو لوِ  وا ِ ِهل ووِ  والنُّعملاِخِِو لواو ناُو هطًوو ْولُو،َو
 :ادلزيدِ  االسمِ يف  *

ل  ػػفو»:واللكػػو(وشاظتبتػػعود.و خػػسوالػػد، و كػػالةوللتػػابِووجػػاَءويفوحتقُػػقِوو-ٖٗٔ
ػػػداف.ولالو،ُ ػػػسؼويفو  ُػ ُّػػػالف:ول ػػػطو  ُػػػ .و] اال ػػػل[وؿتػػػط:وُ بُّاػػػاف.ولالةػػػف،:وُ بُّ

و.و(ٔش«الةف،وغو 
لُ بَُّاػاٌفو»شاظتكػدع(:وودوط ػ:وللتػابِود.و كدواضتبُدوالعػُِّوويفوحتقُقِوولجاءَو

و.و(ٕش«الوغوُُ ويفوالةف،ِوو]لُ بُّدافٌو[
وويفوحتقُػػقِوإالملووِاظت ػػبط ،ِوواظتػػُلِوواتشػػد،دِووش ُػػػبُّداف(و  ػػكطط،ًووك بػػ،َوودْوِجػػلو َوػلػػو
وِلاظتػػُلِووالقػػاؼِووشُ ُبػػدملاف(وا ػػلِّوو:ال صػػ،ِوويفوكتػػ:ِوو.ولاظت ػػسلؼُواظتكػػدعِوحتقُػػِقوِولواظتبتػػعِو

وو.الداؿِوول شد،دِو
:واأللفػاظ(ؼتتةػسوهتػَ،:وشوللتػابِوولط، وشػُخطوالُعػط  ِّوويفو كلِووجاءَو

انَُ،وال ملطِ،َ ُ،.وَلَرُجٌ وُ ُبدملافٌو» و.(ٖش«َلاْلُقُبدمل
ل ػنه ملو»:وشاأللفػاظ(وللتػابِووِاِونفِعػو كػالةوالػد، ِوود.و خػسِوويفوحتقُػقِووجاءَولو

                               
و.ٜٛاظتبتعواللكو:وو-(ٔش
و.ٛٛاظتكدع:وو-(ٕش
 .ٕٕٔاأللفاظِو كلولط، وشُخطوالُعط ّ :وؼتتةسوهتَ،:وكتابووو-(ٖش



(ٕٓٓ) 

و.(ٔش«الُقُبّدانُ،.ول َ وال ّط، ُ،.ولرجٌ وُ ُبّدافٌو
لُ ُبػّد:وطط،ػ ِو»:وشاصتبهػسة(وظت  لِوو ّو نووا  كلّوود.ور  يّوويفوحتقُقِوولجاءَو

و.(ٕش«لرمباو الطا:ورج وُ ُبّدافول َْ َبد
و:شالتهػَ،:(و ػ و   ػلِووالتا عِوو كدوالعالـو ارلفول   ءِوويفوحتقُقِوولجاءَو

و.(ٖش«لالُقُبّد:والص ُلو  والسجاؿ ول،قاؿ:ورج وُ ُبّداّ و ، ا»
:وشلػُ ويفوكػالـوال ػسب(واروللتػابِودو كػدوالصفػطرو  ملػ زتػويفوحتقُػقِوولجاءَو

نُػػػػػػُاِو» اُفوالَعػػػػػػُِْ ِولُجُسابمل وُغُبػػػػػػدمل فوِإالمل لػػػػػػُ ويفوكػػػػػػالـوال ػػػػػػسب:واْ ػػػػػػُلو  ػػػػػػفو ُػ ُػػػػػػالمل
ػػػاُف:و َْرٌضِولُ سُ ملػػػاُف:و اٌف:وَططِ،ػػػٌ ِول ُػسُكمل اٌفِولُ ُبػػػدمل لُزُ ػػػبملاُف:وَ ْطِ ػػػٌعِولَرُجػػػٌ وُ ُبػػػدمل

و.(ٗش«اًوَجَكٌ :ولُدَل،ْػكملٌ،و َ، 
ػػػػدوحعػػػػ و ؿواي ػػػػِوظت  ػػػػلِوويفوحتقُػػػػقِوولجػػػػاءَوو لالُقُبػػػػّداُف:و»:وشاَػػػػُل(وػتبمل

و.(٘ش«السملُجُ وال ملط،ُ ِولاْ سَ ٌةوُ ُبّدانٌَ،ولُ ُبّدانمل،ٌو
ػتبملدو زتدوجادواظتطذلوا)ِول  ّ وػتبملدوالك الّيِولػتبملػدوويفوحتقُقِووجاءَولو

اَلفوُ بَُّاػػػػافِول َػػػػػْطَ اَلفوَحػػػػْط َػ َافِول ُػ ُّػػػػ»:و(اظت  ػػػػسشوللتػػػػابِوو اػػػػطوالف ػػػػ وإاػػػػسا ُل
و.(ٙش«ل ُػُ الملفوُ ُبدملاف

ػػػػػ والنُّوِو لوِ ػػػػػ ِو واظتذلِّػػػػػِ ػػػػػواطت ػػػػػأُوواو فو،لػػػػػطفَو   ملػػػػػو ل.وهِو وا ِ ػػػػػِو لوِ ػػػػػاخِوعمل
ػػو فملوولالصس،ػػ:ُو ػػفَولو،ػُوػِوللػػ  ػػفوذلػػ)َوواْوكِّػػنَولو،ػُوػلػػوِد.و خػػسوالػػد، و كػػالةواللكػػوَووقَواَقِّ وسْوعِّ

                               
 .ٕٕٔسوالد، و كالة:وكتابواأللفاظِوحتقُقود.و خوو-(ٔش
و.ٗٙٔٔ/ٕرتهسةوال ص،:وو-(ٕش
 .وٖٗ/ٜهتَ،:وال ص،:وو-(ٖش
 .ٕٕٚلُ ويفوكالـوال سب:وو-(ٗش
:وٕٓٓ/ِٙولانظسويف:واَللِوال ك ،واصتد،دة:وٖٛ٘/٘اَُل:وو-(٘ش و.ٕٙٙ٘/ِٛولمش وال  ـط
و.ٕٚ/ٕاظت  س:وو-(ٙش



(ٕٓٔ) 

ػػػػفَو ُووتْوالػػػػيتوجػػػػاءَووِالل بػػػػاتِوو ػػػػاعسِووِوخبػػػػالؼِويفواعتػػػػا  ِووِالل بػػػػ،َوو ػػػػَ ِو يفووِسةًوعمل
وو.:وشُ بَُّاافِوَكطمل َافِوِ سِ ملاف(هاِو نهاو ثاًلونفعِووالةفا،ِو

َلِ ْ نَػاؿ:و» شار شاؼوال ػسب(:ود.ورج:و ثبافوللتابِووجاَءويفوحتقُقِوو-ٗٗٔ
وو.(ٔش«ْساَنسِ ْساَنسِوَل َػَ اِ، ِوَ ثَاِ،س...وَل ُػَ اِ، ِونُػَكا،ِػعِوَلِ ْ َناؿ:و ِو

ـُو ػػػ وػالِقػُػػػػ»(:وٖشوليفواعتػػػا  ِو ْساَنس:وابل ػػػلولابللعػػػسوشػػػكاواألنػػػ و،َػتَػَقػػػدمل
و.«اصتك ...
وؿِواأللملووِوليفواظتط ػعِورٌولػسملو ُوواءِوفػالوشِ ْ نَػاؿ(والعػسِووانػاءَوو فملوو والػن ِّوِ ػولا حٌوو

ش ِػْساَنس(ووال ب،ِوواُولو َوثملوالثا و َووِوليفواظتط عِوةٍو لعطرَووشِ ْساَنس(وافاءٍووال ب،ِوولاُوو َوثملو َو
و.ةٍو لعطرَوواقاؼٍو

و.قِواَقِّوو ا  ِووِوادالل،ِو(وابل لِّواؿ ُػْ نَوشلوِ(وابللعسِواؿنَوِ  ْوشو:لالةطابُو
ػػػوال صػػػ،ِوو:ِوتُػػػإذلوكُوولابلسجػػػطعِو وِولك بػػػ،َوالفػػػاءِووش ِػػػْساَنس(و لعػػػطرةُووك بػػػ،َووو فملوودُوؾتَِ

وو:تٍوباالاحتِووثالث،ُوو،َوها و ثبملول بِّووالقاؼِووانس(والعسِوسْوػُػػػش ِو
وافػػػػاءٍووش ِػػػػْساَنس(وال بػػػػ،ِووالفػػػػاءِوو لعػػػػطرِوول كنػػػػاءِوو َوثملػػػػ ػػػػدو َووافَو اػػػػطوحملػػػػو فو،لػػػػطفَوو- 

و.  بط ،ٍووش ُػْساَنس(واقاؼٍووال ب،ِووالفاءِوو  بطـِووِولل كناءِوةٍو لعطرَو
وش ِػػْساَنس(واقػػاؼٍووال بػػ،ِووالفػػاءِوو لعػػطرِوول كنػػاءِوو َوثملػػ ػػدو َووافَو اػػطوحملػػو فو،لػػطفَوو-ب

و َو بَوا ػػتَوو.ول ػػدِو  ػػبط ،ٍووش ُػػػْساَنس(واقػػاؼٍووال بػػ،ِووالفػػاءِوو  ػػبطـِووِولل كنػػاءِوةٍو لعػطرَو
ِويفواُونفُعػػػوافَوحملػػػوطِول اػػػ ػػػُكط،اِوِو ػػػنهل:وال  بػػػاءِووا ػػػضُوويفوالتبثُػػػ ِووال س،قػػػ،َوو ػػػَ ِو

و.عٍو و ط ِو ِووسَوكثػَو َو
وش ِػػػْساَنس(وافػػػاءٍووال بػػػ،ِووالفػػػاءِوو لعػػػطرِوول كنػػػاءِوو َوثملػػػ ػػػدو َووافَو اػػػطوحملػػػو فو،لػػػطفَوو-ج

و.و  بط ،ٍووش ُػْساَنس(وافاءٍووال ب،ِووالفاءِوو بطـِو وِولل كناءِوةٍو لعطرَو

                               
و.ٜٚ-ٛٚ/ٔوار شاؼوال سبِوحتقُقود.ورج:و ثباف:و-(ٔش



(ٕٕٓ) 

ش ػػػػسانس(ووك بػػػػ،ِووويفو ػػػػكلِووِال صػػػػ،ِوو:ِوتُػػػػيفوكُوواظتػػػػسليملوو ُومتػػػػالِوول ػػػػطواحتبػػػػاؿٌو
شاالر شػػػػاؼ(وويفوكتػػػػابِووسَواو َزػػػػة ػػػػنَووقُوطا ِػػػػ،ُوواُو وللنملػػػػال ػػػػلِّوودلفَووِابللعػػػػسِووِ،ِوالفاعملػػػػ
ػْسانسِولا ػػػػلوالفػػػػاءِو لوثلثػػػػ،و تاسكػػػػ،و  ،ػػػػدتويفو ِػُػػػػ»:واِونفِعػػػػوِوابلتاقُػػػػقِواِونفِعػػػػ

و.(ٔش«َلِ ْسانسِوَلُذْرنُطحِولافتحوالَاؿ
يفوووِ اكعػسِووو ػعَووِالفػاءِوو ػلِّووسىوجػطازَو،َػواُو ػاحكَوو فملوو و ػَاوالػن ِّوِ ػو طا حٌوو
 لوثلثػ،و»:و َاوالن ِّوو   َوو فملوو  َو فو دملوو دِوالكُووك ملووو.ولا ُدٌو،ِوش سانس(والفاعملووك ب،ِو

إذلوودُونِوعػتَوالو،َوو ػاءٌوادِّوواُو وألنملػ«...ِوَل ِػْسانساؼالق تاسك،و  ،دتويفو ُػْسانسِوا لو
و.اِو وإلثكا ِوالةاُا،ِوواظتخ طط،ِووخِوعَوالنُّووساج ،ِو ُو

ل َػْ نَػاؿو ػسانسول َػْ ا،ػ ِوَ ثَػا،س...و»لجاَءويفوحتقُػِقود.و ةػ ففوالنبملػاس:و
و.(ٕش«َل ُػَ ا، ونَكا،ػعِول ُػْ ناؿ:و ُػْسانس

وؼُتاو ويفوَ ْكِلوالفػاِءوابللعػِسِوللا ٌحو فملوال كَلويفو َاوالن ِّ ِلٌ ولِ َبسليِّ
وِ  وك بِ،وش سانس(والفاعملِ،.

َلزاَدو»:وشار شػػػاؼوال ػػػػسب(ود.ورجػػػ:و ثبػػػػافوللتػػػابِوويفوحتقُػػػقِووجػػػاءَوو-٘ٗٔ
نَػْهكُػػػ و  ػػػفواَػْ ُ ػػػُهلويفوالػػػدالع و اشػػػسًاِول ػػػطوالػػػدُُّزطُؿويفو َْلَ ػػػِعوالكػػػااِوؿتػػػط:وكَو

 ِول  فو قد،سوزايدهتاِو طزناو َػنَػْ َ  ِولكالوالػطزنِو قد،سو  الِ،والنطفِو َػَطْزنُُاو َػَ  ُّو
و.(ٖش« فقطدِو ُاب و  فوال ايدة وإذواببواظت ،دو ل ُعو  واببواأل   

وفػػتحِواو(؟ولإذاوكػػافَو  َػػ ْونػَو ػَوشيفوو،ُوال ػػبملوو ػػأ، َووِالكػػاءِووا ػػلِّوو(كنهكُػػ شوكػػافَوووذاإ
و ُّ (؟و َويفوش ػَوو،ُو  باذاوال بملووِالكاءِو

                               
و.ٕٙٓ/ٔو شاؼوال سبِوحتقُقود.ورج:و ثباف:اروو-(ٔش
و.ٖٛ/ٔ:و ة ففوالنبملاسار شاؼوال سبِوحتقُقود.وو-(ٕش
و.ٕٛ-ٕٚ/ٔوار شاؼوال سبِوحتقُقود.ورج:و ثباف:و-(ٖش



(ٕٖٓ) 

ها ػػػ فوِ ُػػػػَ :وإفملويفو ِوِاَفػػػتِحوالكػػػػاِءِولِاَ ػػػػبِّ ِِ :واصتػػػػط سيُّوو.و ػػػػاؿَووالل بػػػػِ،ولَُصتَػػػػ
...ولالنػػػػػػطفوسِو َوٌبو ػػػػػػ والَشػػػػػػسْوها:وَ ػػػػػػلالَلنَػْهكُػػػػػػُ ِوافػػػػػػتحوالكػػػػػػاءول ػػػػػػبوالَلنَػْهكَػػػػػػ ُو»

و.(ٔش«زاعدة
و فملواظتذلِّػػَ و،َقِةػػُدوك بػػً،ولاحػػدًةِواِو ػػُت:و ُوو كٍلولاحػػٍدِوَ ػػلا ػػٌحوِ ػػ والػػن ِّ

والتقػػد،سَو َِ ا وِو لوزايدهِتػػالنػػطفِوو  ػػال،ِووِواػػ ويفوالقػػطؿِويفوال ػػكلِووُ َو،ِ ولػػلالفػػارُؽواػػ
يفووِسِواآلِزػػػػػو ػػػػػاو كػػػػػ َوو ػػػػػلِّواِووِ:وشَكنَػْهكُػػػػػ ِو َػَ  ُّػػػػػ ِو َػنَػْ  ُػػػػػ (اظتػػػػػسادُوولػػػػػطفَواو فو،َو   ملػػػػػ

و ػػػػاو كػػػػ َووافػػػتحِووِ:وشَكنَػْهكَػػػػ ِو َػَ  ملػػػ ِو َػنَػْ  َػػػػ (اظتػػػػسادُوولػػػطفَوِو لو،َوالػػػػثالثِووالل بػػػاتِو
و.الثالثِوالل باِتويفووِسِواآلزِو

وانػػاءَووألفملوو ولذلػػ)َو«لكػػالوالػػطزنِو فقػػطد:و»اُو طلُػػو ِواظتذلِّػػوسادِوناو  ػػفوُ ػػل،ػػدلُّوو
 (و ُّػػػ َوش ػَووانػػػاءِووخبػػػالؼِووِوِ ثػػػ :وشَ ػػػَفْسَج (  فقػػػطدٍووغػػػوُووِ طجػػػطدٌوو (وابلفػػػتحِو ملػػػ َوش ػَو

 ػاوو:وشَكنَػْهُك ِو َػَ  ُّ ِو َػنَػْ  ُػ (ِوا ػلِّواظتقةطدُوولطفُو،َوو وللَل)َوِو هطواظتفقطدُوابل لِّو
و.الثالثِوويفوالل باتِووِسِواآلزِووك َو 

ل،لطفو  فو ثاؿوش َػنَػْ ُ ٍ (ول طو  ُػ ِو ػالطا:وَكنَػْهكُػٌ ِول ػطو:و» ُكط،اِوو اؿَوو
و.و(ٕش«ا ل

وِجػػػوااػػػ ُوول ػػػاؿَو و"وألنػػػاولػػػُ ويفواأل ػػػطؿو ثػػػ ُو َػنَػْ  ُػػػ ٍوو:ْهكُػػػ ٍونػَو"كَوو بثػػػاؿُو»:ونِّ
و فتطحػػػ،ًوو ٍوكُػػػهْونػَوكَووو ػػػ و وا ايدهتػػػا.وللػػػطوكانػػػتوالكػػػاءُوِ ػػػ ػػػاو نػػػاو ُوو"و بػػػ ْوُج ٍوسْوفَو"َ ػػػ

و.و(ٖش«َج سْواو اروكعفَواوانفتحوراا ُوػػملواوظت وألنملو  الًووللانتوالنطفُو
 أ ػػاو"َكنَػْهكُػػٌ "ول" َػسَنْػُفػػٌ "و ػػالومت ػػطو"َكنَػْهكُػػٌ "و فو،لػػطفو:و»الثبػػانُنُّوول ػػاؿَو

                               
 .ٗٔٛٔ/٘الةااح:وو-(ٔش
و.ٜٕٚ/ٗاللتابِوحتقُقو كدوالعالـو ارلف:وو-(ٕش
و.ٖٙٔ/ٔاظتنة :وو-(ٖش



(ٕٓٗ) 

ثكػتوألناولُ و ث و"َ َفْسُجٍ "و و " َػنَػْ ُ اًل"و لو" َػَ  ُّاًل"ِوللُ ويفواللالـو" َػَ  ٌُّ "
وو.(ٔش« ناو" َػنَػْ ُ ٌ "ول َاو،دؿو  فوزايدةوالنطف

ِوالنػطفو ُهبػاوزاعػدة و ٍوكُػهْونػَوِولكَو ٍوجِوسْو دـوالنظوِوؿتطونػَو:و»األثوِوواا ُوول اؿَو
افتحوالفاءوو ٌو ُّو َوِوافتحوالفاءولكعسوالالـواأللذلِولالو ػَو ٌو ِو ْواأل طؿو ػَوويفاولُ ونملوألَو

و.و(ٗش«(ٖش ُو ُو ْونػَوِول ػَو ٌو ِوفْونػَوو(ٕشباولزهناػنملولال ِول شد،دوالالـواأللذلول بهاِولإِو
اطتػسلجو ػ وو لـِوالكااِِو ندولُوويفو ل عِوواوالدزطؿُول  ّو:و»ةفطرٍو ُوواا ُوول اؿَو

او لوفوج  تػاوزاعػدًولاحدو  وحسلؼوال ايدةِوإِووالنظوِو أفو،لطفويفوال فلوحسؼٌو
اوجػػاءو ػػ و ػػَاوبػػ و ػػ ُنكصػػ و فولتُوو.يفوكال هػػلوتْوثكُػػدلو،َووإذلوانػػاءٍوو  ػػ ُ اوزسجػػتَو

واظت ،ػػػػدوكثػػػػوةوِول انُػػػػ،َو  ُ ػػػػ،ٌوواأل ػػػػطؿِوو ُػػػػاوزاعػػػػد وألفملو انُػػػػ،َووذلػػػػ)واضتػػػػسؼَوو  ػػػػفو فملو
لذلػػ)وؿتػػطوَكنَػْهكُػػ  و الو ػػسىو نػػ)وإفوو.لذل نتشػػسةِو اب ػػاو  ػػفوالكػػابواألل ػػعو َو

وكػػػػافولزنػػػػاو" َػَ  ُّػػػػاًل"ِوللػػػػُ وذلػػػػ)و ػػػػ و انُػػػػ،وكال هػػػػل.ولإفْووو،ًوطنػػػػاو  ػػػػ ملونُووج  ػػػػتَو
رو ،ً ػػاوذلػػ)ويفو انُػػ،وكال هػػلواػػدلُ وسملوتَقػػكػػافولزنػػاو" َػػػنَػْ ُ اًل"ِولدلو،َووهػػاوزاعػػدةًوج  تَو

و.(٘ش«لذلوظتاوذكسانللل وزت او  فو ناو" َػنَػْ ُ ٌ "و َوو. اطعو  واشتقاؽو لو ةس، 
ػػػػاسِو قػػػػدوزػػػػالوِ ػػػػ و ػػػػَاوالت ػػػػاُرِض:وو لزادو»  ملػػػػاوحتقُػػػػُقود.و ةػػػػ ففوالنبمل

لكااِوؿتط:وكنَػْهُك و  فو قػد،سوا  هلويفوالدالع و اشساول طوالدزطؿويفو ل عوا

                               
و.ٕٓ٘شسحوالتةس، :وو-(ٔش
و:وشلزهنبا(.لةطابُواو-(ٕش
و َعوالتنط،ِ .او-(ٖش ولةطاُبوابل لِّ
و.ٕٛٗ/ٕالكد،ع:وو-(ٗش
و.ٓ٘اظتبتعواللكو:وو-(٘ش



(ٕٓ٘) 

  ػػال،والنػػطفو طزنػػاو َػَ  ُّػػ ول  ػػفو قػػد،سوزايدهتػػاو طزنػػاو ن  ػػ ِولكػػالوالػػطزنِو فقػػطدو
و.(ٔش« ُاب و  فوال ايدةوإذواببواظت ،دو ل عو  واببواأل   

:وشار شػػػػػػػػاؼوال ػػػػػػػػسب(ود.ورجػػػػػػػػ:و ثبػػػػػػػػافوللتػػػػػػػػابِووجػػػػػػػػاَءويفوحتقُػػػػػػػػقِوو-ٙٗٔ
َلػػػػّسِوَلَ َفْ ػػ وَ ػػَدّبِوَلُ ُفْ ػػ وُ ػػُدّؽِوَلَ ِفْ  َػػَ،و الطاحػػدةو كػػ والفػػاء:و  ػػفوِ َفْ ػػ و ِو»

ػػػػ،ِو َ ػػػػػِ ثمل،ِوَلَ ِفْ  َػػػػ،و َػ ِػػػػػمل،ِوَل َ ْػَ ػػػػ وَ طْػػػػَسطِوَلِإ َػْ ػػػػ :وِإَلّزِوَلِإ َػْ  َػػػػ،وِإَلزملةِوَل َِ ْ  َػػػػ،و َعِبمل
َ ػ وَل،َػْفَ  وأَيَْج ِوَل،َػْفِ  وأَيِْج ِول ُ :ولزهنباو َػْ َ  وَل َػْ ِ  .ول ك وال ِو   فو َػُػْ

َقلول اِ ػػ و ـِول اَ ػػ و اَ ػػلِول َػْطَ ػػ وَذْلذَخِوَلُ طَ ػػ وُ طَ ػػ ِول ُ ػػ و ػػُب و  َػػػُػْ
و.(ٕش«ل ُ ولزناوِ ْ َب و شتقاو  و اس

وِ ػقِوالنُّوو  ػفو  ػاسِووالل بػاتِووا ػضَوولَوكَو َ ػوِيفو ػَاوالػن ِّووقُواَقِّػوأَوز َو َو
و:وشِ ْفَ ػػػػػ (ِ(ِولالةػػػػػطابُوشِ َفْ ػػػػػ و: ُونػػػػػدَوشِ َلػػػػػػّس(و ِووِو ػػػػػطزفُوالكنػػػػػاءِووالو  ػػػػػفو  ػػػػػاسِو

و: ُونػػدَوشَ ػَدّب(و ِووللزفُووشَ ْفَ ػػ (ِو:اِوللزهُنػاظتػػُلِووّس(وافػتحِوػشَ َلػػو:يفواضتقُقػ،ِوول بػ،ُولال
ِوالػػػػداؿِووالعػػػػسِوو:وشَ ػػػػِدّب(يفواضتقُقػػػػ،ِوولالل بػػػػ،ُووشَ ْفَ ػػػػ (ِو:شَ َفْ ػػػػ (ِولالةػػػػطابُو

وُ ْف ُػػػػػػ (ِوللزفُوشو:شُ ُفْ ػػػػػػ (ِولالةػػػػػػطابُوو ُونػػػػػػدَوشُ ػػػػػػُدّؽ(و ِووللزفُوشَ ْف ِػػػػػػ (ِوو:اللزهُنػػػػػػ
:وشَ ػػػػَ ثمل،(ِويفواضتقُقػػػ،ِوولالل بػػػ،ُووَِ ْفِ  َػػ،(شو:شَ ِفْ  َػػػَ،(ِولالةػػػطابُوو: ُونػػػدَوشَ ػػػِ ثمل،(و ِو

شِإَلّز(ووش َػْفِ  َػػ،(ِوللزفُوو:لالةػطابُووِ(َ ِفْ  َػ،شو: ُونػدَوش َػ ِػػمل،(و ِووللزفُووا:وشَ ْفَ  َػ،(ِللزهُنػ
و:ا:وش َُرّز(ِوللزهُنػػػػػػيفواضتقُقػػػػػػ،ِووبػػػػػػ،ُولالل وشِإ ْػَ ػػػػػػ (ِو:(ِولالةػػػػػػطابُوِإ َػْ ػػػػػػ شو: ُونػػػػػػدَو ِو

ػػ،وشِإ ْػَ  َػػ،(ِوللزفُوو:لالةػػطابُووِ(ِإ َػْ  َػػ،شو: ُونػػدَوشِإَلزملة(و ِووللزفُووش َ ْػ ُػػ (ِ و: ُو(و نػػدَوش َعِبمل
ووش َْ ِ َ ،(.وو:لالةطابُووِ(ِ ْ َ ، شَو

ػػػو َوقتَػػػ َولو ـّ(ِواظتػػػُلِوواتشػػػد،دِوو( اِ ػػػ َوشوش ـ(و  ػػػفولزفِووك بػػػ،ِووو ػػػكلَووقُواَقِّ :وش 

                               
و.ٙٔ/ٔار شاؼوال سبِوحتقُقود.و ة ففوالنبملاس:وو-(ٔش
و.ٖ٘-ٖٗ/ٔوار شاؼوال سبِوحتقُقود.ورج:و ثباف:و-(ٕش



(ٕٓٙ) 

ل ُػ و»:وةَو كارَوولل ملوو(  ُب شو(ِولك ب،ِو ُ  شولزفِوو كلَوو َوقتَو َوِولوش ِ ل(و:هال   ُو
و:وشِ ُػَْ  و=وِ َُْب (.ال كلَووانوإذلو فملودُوسشِو ُوو«لزناوِ ْ َب و شتقاو  و اس

َ ػػػػ :وا ػػػػػًبا:و َلػػَػػػػػػْنَ  ِو»:واِونفِعػػػػويفوالتاقُػػػػقِوولجػػػػاءَو َل َِ ْ  َػػػػف:وَ ِ ػػػػسملىوَل َ َػنػْ
و.(ٔش«ل ف،و َلػػَػْنَدد

ِِوولكعػػسِووالفػػاءِوواعػػلطفِووش َْ ِ  َػػف(و:الةػػطابُولو ول ػػلطفِووالفػػاءِووِوالوالعػػسِوال ػػ
ِِو ِِوو.وجاءَوال  و.(ٕش«لَ ِ سملىِو ْ ِ َ ف:وا ٌلو  واإِل سار»:ويفوال 

ء»:ونفِعاِووتاقُقِواليفوولجاءَو و.(ٖش«ل اُ طالءو اُ طاَلءِوَل َِ ْ الء:و َرابمل
ِِووعسِولكوِالفاءِووش َْ ِ اَلء(واعلطفِوو:لالةطابُو ول ػلطفِووالفاءِووِوالوالعسِوال 

ِِو ء(و طوش َْراػػِػكػَػاء(ِوكَأْراػػَِ اء.ولِ ػو   َوو وألفملوال  :واصتبػطعِوو ػاويفو  ث ػ،ِوسِو ونظاعِوش َرابمل
اء(لشَ ِحكملاء(ِولشَ ِطكملاء(ِو و.ش َلِكملاء(ِولشَ ِشدمل

 ػدووالءُو ِػل ك هػاوالفتاػ،ِولكانػتو  ْوولػس ُو  بػاوكانػتواضتسكػ،و ُو»:و ُكط،اِوو اؿَو
وسا ُػػػػ،َواءِوكَودّوِشػػػػلاوإلُهػػػػاويفوالت ػػػػ ُ ويفو َولاوإلُهػػػػاوكبػػػػاو ػػػػسُّوُػػػػٌ  و ػػػػسُّو ِوكتبػػػػعوِبػػػػاو َو
و.وو(ٗش«الت  ُ 

 فواظت ػػػا  والوأييتو ُػػػاو ُػَ ػػػاَلءويفولالثػػػا و»:واأل ػػػرتاابذيُّووالس ػػػ ُّوول ػػػاؿَو
اء  ُ و ، اِوا و   الءوؿتطوشد،دول  و.(٘ش«ِشدمل

ػػػاسِو  ػػو  ملػػاوحتقُػػقُو  الطاحػػػدةو كػػ والفػػاءو  ػػػفو:و» ُػػاِوواءَود.و ةػػ ففوالنبمل
و ف ػػ وؿتػػط:و لػػػػسِولِ ْفَ ػػ وِ ػػَدبِولُ ف ُػػ وُ ػػُدؽِول ف  ػػاوِ ػػػَ ثمل،ِول َػْفِ  ػػَ،و َػػػِ ِفاِ

                               
و.ٔٗ/ٔوار شاؼوال سبِوحتقُقود.ورج:و ثباف:و-(ٔش
و.ٖ/ٙٔظسويف:واظتخةمل :وِولانٕٛ/ٚال ِ:وو-(ٕش
و.ٖٗ/ٔوار شاؼوال سبِوحتقُقود.ورج:و ثباف:و-(ٖش
 .ٖٜٖ/ٗاللتابِوحتقُقو كدوالعالـو ارلف:وو-(ٗش
و.ٓٗٔ/ٕوشسحوشا ُ،واا واضتاج::و-(٘ش



(ٕٓٚ) 

 و ِول،ف ِػػَجػػ وأيَْوةِول،فَ ػػزّولَو ػػ،وإِو ْو ػَولإِول َْ ِ  ػػاو َعِبػ،ول َ ْػَ ػ وَ طْػػَسُدِول  َػْ ػػ و ِ َػْ ػػ :وِ َلّزِو
لِواَ ػ َوولول ا ػ قَوُػْو و َػػَ ػُػْو ػ .ول كػ وال ػِو  ػفو ػَول  ِووِ  َػ ِول ُ ولزهنبػاو  ْوجِوأيَو
و.(ٔش« ب ْول ُ ولزناو ِوو. بِوُْو و َوُ ِو  ِول َوطْوخول ط  و َوذَولْو وذَو َوطْول ػَو

و.(ٕش«ل َِ ْ َ فوَ ِ سملىول  ن  واشتاو لػػػن  ول فاو لػػندد» ،ً ا:وولجاَءو ُاِو
و.(ٖش«ل ا طالءو ا طالءولإ َ اّلءوارملاّبء» ،ً ا:وولجاَءو ُاِو

ـَِو َِِ والنُّةػػطصِوللا ػػٌحوُكػػ ملوالُط ػػطِحِوا ػػَدو ػػاو َػَقػػدمل ِ ػػ و ز ػػاِءوِو ػػاويفو ػػ
والتاس،ِسِولالتشلُِ ِولالت كُِع.و

ل  ػػفو»شار شػػاؼوال ػػسب(:وود.ورجػػ:و ثبػػافوللتػػابِووجػػاَءويفوحتقُػػقِوو-ٚٗٔ
و.(ٗش«،ِإ َػْ َ ،وإَِلْ ن،ِوَل َ ُػْ  ،و َُلطَ ،ِول ُ ولزناو َْ ِ  مل،ِو َُأِ ّ ول ُ و َػُ طلَو

ػػوأَوز َػػػ َوو«ل ُػػ ولزنػػػاو َْ ِ  ملػػ،»و:ةِويفو كػػارَو و:ِولالةػػػطابُوالػػطزفِوويفو ػػػكلِووقُواَقِّ
و،(ِاوش َ ُػْ  َػػ:ولزهُنػػُػػ َو،(ِو قِوط َػػلُوش َووك بػػ،ِووويفولزفِوو َوَةػػاوحَوال ًػػازتِوو فملووش َ ْػُ  َػػ،(ِولاظتػػسادُو
اولزهُنػػػػ:وِول ُػػػػ َواأل ػػػػ ِوو  ػػػػفو  ػػػػاسِوواوش َ ْػُ  َػػػػ،(:ولزهُنػػػػُػػػػ َول ِووِ ػػػػقِوالنُّوو  ػػػػفو  ػػػػاسِو

و.ِوالوزاعدةٌو،ٌو   ملوواعتب ةَوو فملووش َػُ طَل،(ِو  فو  اسِو
َلُ طَ ػ :و»شار شاؼوال ػسب(:وود.ورج:و ثبافوللتابِووجاَءويفوحتقُقِوو-ٛٗٔ

و.(٘ش«ُ ْطَا والوغوِولجاءوابلتاءوَرْلزَنَ،ولص،
 واَوَ ػطْو»و:الػثالثِوو والل بػاتِوِ ػواأللملؿِوواضتػسؼِووافػتحِووال كلُوو،لطفَواو فوإ ملوو

                               
و.ٕٔ-ٕٓ/ٔ:و ة ففوالنبملاسار شاؼوال سبِوحتقُقود.وو-(ٔش
و.ٖٕ/ٔ:و ة ففوالنبملاسار شاؼوال سبِوحتقُقود.وو-(ٕش
و.ٖٕ/ٔ:و ة ففوالنبملاسحتقُقود.و شاؼوال سبِواروو-(ٖش
لانظػػػسويف:وار شػػػاؼوال ػػػسبِوحتقُػػػقوِوٜٗ/ٔوار شػػػاؼوال ػػػسبِوحتقُػػػقود.ورجػػػ:و ثبػػػاف:و-(ٗش
و.ٕٙ/ٔ ة ففوالنبملاس:وود.
و.٘٘/ٔوار شاؼوال سبِوحتقُقود.ورج:و ثباف:و-(٘ش



(ٕٓٛ) 

ل ػػػػطوِو« َ ػػػػ ُػطْوو-،وونَػػػػزَوُرلْوو- واَوُ ػػػػطْو»:واِوا ػػػػبِّوو،لػػػػطفَوول وِ« َ ػػػػ َػطْوو-و،ونَػػػػزَولْورَوو-
ِو (َ ػػطْوِو ثػ وش َوالفػػاءِووش َػْطَ ػ (وافػتحِوو  ػػفولزفِووسٍو ػ ُو َوو كػ َوولَو ملػػلَو َوواُو وألنملػالةػطابُو
ِول ػػ وشُ ػػْطَا (وابل ػػلِّووك بػػ،ُوووِولكػػَل)َو ػػطواظتقةػػطدَووش ُػْطَ ػػ (وابل ػػلِّوولزفُوو ُلػػطفُو

يفوشَرْلزَنَػ،(ووِول ػ ولصػ،ٌو ،ً اوشُرْلزَنَ،(وابل ػلِّوواظتسادُوو و ُلطفُوْطَا (وابلفتحِويفوش َوولص،ٌو
و.الساءِووافتحِو

و.(ٔش«لالسمللزَن،ِولالسملْلَش ِوافتحوالساء.ولال ا ،و  بها»:واصتطزيِّوو اؿواا ُوو
و.(ٕش«ْخكَػُ وااِوُ َ سملبٌوػالةْطَاُ ِولُ،َ لُّ:والَيو،ُو»:ويفوالقا طسِوولجاءَوو
َل ُػَط ػ :وُ ػػطَن والوغػػوو:و» ُػػاِوو قػػدوجػاءَوحتقُػػُقود.و ةػ ففوالنبملػػاسِوو  ملػاو

 و اشػػػػَتَبَ و  ػػػػفو ةػػػػاُِ وش ػػػػطا (وإذلوش ػػػػطن (ِو(ٖش«زلزنػػػػ،ولصػػػػ،ولجػػػػاءوابلتػػػػاء
ل ةػػاُِ وشرلزنػػ،(وإذلوشزلزنػػ،(ِو ػػَعواطت ػػِ ويفو ػػكِلوانػػاِءوش ط ػػ (وافػػتِحوالػػطاِلِو

. ِِ وولالةطاُبوافتِحوال 
 َػ ملػػ ولَو»رجػػ:و ثبػػافوللتػػابوشار شػػاؼوال ػػسب(:ود.ووجػػاَءويفوحتقُػػقِوو-ٜٗٔ

رِوَلَن ملػح:و طا ػعِوَلَزػسملدِوَلَشػػبملس:و س ػافِوَلَز ملػلو مَل يفواأل الـوَش مللِوَلَ ثملسِوَلاَػ
ا لورج و لولقكاِوَلَ دملرول ك،ول ةكُافِوَلاَػقمللوا لوزش:و كغو زتسوكت :و  و

 ساُػػػ،وشػػػ ءو ػػػ و سكُكػػػاو  ػػػفوالكاػػػس ولالظػػػا سو نػػػاولػػػُ وا ػػػسيبِوألنملػػػُاولػػػُ ويفوال
و.(ٗش« قالُكاِوَل َػ مل و َ،مل ِوَل َػ ِّ و َ،ِّ ِول ُ ولزناو َػْ َُ و  و ؿو،َػُ طؿ

و(َزػطملدشو:ِولالةػطابُوابلػساءِوو(َزػسملد:وشِو فُػاِو ز ػاءٍووةِودملو  ػفوِ ػوالن ُّوو َوبَواشتَوو
:ولَز ملػػلُوو...فِوا َوِ ػػطْو َوورُومَلوِولاَػػسُوثػملػػ نػػا:و َوولالػػَيوجػػاءَو»:وزالط،ػػاِووااػػ ُوو.و ػػاؿَوابلػػطالِو

                               
و.ٓٔٔ قطميوال عاف:وو-(ٔش
 .ٜٙٔالقا طسواَُل:وو-(ٕش
 .ٕٛ/ٔ:و ة ففوالنبملاسحتقُقود.ووار شاؼوال سبِو-(ٖش
و.ٓٙ/ٔوار شاؼوال سبِوحتقُقود.ورج:و ثباف:و-(ٗش



(ٕٜٓ) 

 ػػػدووباًوػاْ ػػػوسَوَشػػػ َوو،َو َوكػْوِوللػػػاوَ ػػػسِودِوقْوبَوػالػػػوتِوُْػػػاػَوولُو:واْ ػػػلُو ملوِولَشػػػغٌوكْو:وِ ػػػقملػػػلُوِولاػَو،ٌوُ َػػػكِو َو
نػػاوا ػػلو َوودَوطملولفس ػػِِو ػػاؿوذلوالس ػػ،ويفوَزػػوبافِوػ:واْ ػػدُوطملوِولَزػػسُوبملوػِولَشػػدُوْ ػػاػَووهاػذكس ػػ

و.(ٔش« ط ع...
لدلوكتػِو  ػػفووِلقملػػفولزفواػَوا ػػلو ط ػعو  ػو:حُو ملػنَو»:واضتبػػطيُّوواي ػطتٌوو ػاؿَولو

لواُػػتو ّولَشػوِرو ط ػػعَّولاَػوِدو ط ػعول ُػ و ػػسسطملولَزػػوِسو ط ػعثّػػ ػَاوالػطزفوإالو َو
رودّولَ ػوِلوا لوال ن وا و بسلوا وز،ػدو نػاةواػ ودتػُل ّولزَووِسو سسبّوػلشَووِاظتقدس

و.(ٕش«لدلوكتِوغو وِحوا لو ط ع ّولنَووِ ك،ول ةكُافلُو
و.(ٖش«َزطملدُوول:و َػطملُجو ط عِولكَل)،واقملورتليفو سو»:ويفوال عافِوولجاءَو

َل َػ ملػػ و َ،ملػػ ِوَل َػّ ِػػ و»:وةِويفو كػػارَوولالل بػػاتِوواأللزافِووسِوكثَػػ َوويفو ػػكلِووأَوز َػػل َوو
 وَل َػّ ِػ و َ،ِّػ ِوَلِ  ملػ»ها:ويفو ػك ِووِولالةػطابُو« َ،ِّ ِول ُ ولزناو َػْ َُ و ػ و ؿو،َػ ُػطؿ

و.«لؿُوذُو،ػَووْ َُ و  و ؿَوإِ،مل ِول ُ ولزناو ِو
و كػػػ َوولَو ملػػػلَو َوواُوزػػػسى وألنملػػػ ُووةًوش َػ ملػػػ (و ػػػسملوولزفَووسَوَكُو فو،َػػػو ُوِلػػػالونتُوواُو نملػػػو ػػػحٌوللاو
ش َػ ملػ (ووش ، (و  فولزفِووك ب،ُوووتِولوأتَوػ وشَش ملل(ِوإذلوشاَػقملل(.ولل ِوواِو  فو  ث تِووذل)َو
و.(ٗش«لاإِل،ملُ ِوكِقنملٍ:ولُز ملٍ:ولَ ٍُِّد:والَطِ  ُو»:ويفوالقا طسِوو.وجاءَو  اًلو

وافَو ابوحملػػػوساًداو نػػػا وألفملوُ ػػػوةِواعتبػػػ َووش ُ،ملػػػ (وا ػػػلِّوو فو،لػػػطفَوو ُوِلػػػالونتُوو)َولكػػػَلو
وشُ ػػ ملل(ِولك بػػ،ِووال بػػ،ِوولػػاُوو َوثملػػل َووِالفػػاءِووش ُػ ملػػ (وا ػػلِّوو  ػػفولزفِووسٍو ػػ ُو َوو كػػ َوو ملػػلَولَو َو

شإِ،ملػ (وو،ُوِولك بػدةِواظتشػدملووالُػاءِوولكعػسِووةِواعتبػ َووش َ،ِّػ (وافػتحِوووك بػ،ُوإالملووقَوكْوشُز مل ( و  لو،ػَو
وا.يفولزهنِوو َو ِواليتوازتُووِول  َودةِواظتشدملووالُاءِوول تحِووةِواعتب َووالعسِو

                               
 .وٜٕٓ-ٜٕٛلُ ويفوكالـوال سب:وو-(ٔش
و.ٜٕٔ/٘   لوالك داف:وو-(ٕش
و.ٙٙٔ/ٖلعافوال سب:وو-(ٖش
 .ٖٜٙالقا طسواَُل:وو-(ٗش



(ٕٔٓ) 

ل َ ػػػاوإِ،ملػػػ و ػػػازت  ويفوَلْزنػػػاو قُػػػ وِ  ملػػػ ِول ُػػػ وِ ْ َُػػػ ِو»:ويفوال عػػػافِووجػػػاءَو
:ولدلوكت  ػػط وِإ ْػَ ػػاًلولػػ الو لػػطفوالفػػاءولال ػػِو ػػ و ط ػػعولاحػػدِولدلويل ػػاؿوااػػ واػػسو

و.(ٔش«َدَدفٌوِإالوَكطَْكٌ:ولووكتِو نا
ل َػ ملػػ ويفواأل ػػالـوَشػػ مللو»  ملػػاوحتقُػػُقود.و ةػػ ففوالنبملػػاسِو قػػدوجػػاَءو ُػػِا:و

رلاػػػولَ ثملػػػس ولوا ػػػلورجػػػ و لولقكػػػاِ س ػػػافِولزةػػػوػبملسلشػػػوسملدلزػػػو طا ػػػعوحملولا ػػػومَل
لالظػػا سووا ػػلوزشػػ:و ػػكغو زتػػسوكت ػػ:و ػػ والكاػػسِوقملػػلل ػػدملرول كػػ،ول ةػػكُافِولا

ُػػ،وشػػ ءو ػػ و سكُكػػاو  ػػفو قالُكػػاِول َػّ ِػػ و َ،ِّػػ ِوسالػػُ ويفوال و وألنػػا نػػاولػػُ وا ػػسيب
و.(ٕش«لؿ وإِ،مل ول ُ ولزناوِ ْ َُ و  و ؿو،ذولِ  ملو

واشػػػػَتَبَ و  ػػػػفوشػػػػ ٍءوِ ػػػػ والتةػػػػاُِ ِو ـَو فملو ػػػػَاوالػػػػن مل للا ػػػػٌحوؽتملػػػػاو َػَقػػػػدمل
َقػػُاوَ جػػاَدوُكػػ ملواإلجػػادِةويفو ػػكِلوالِ كػػارَةِو ولالتاس،ػػِ ِولاطت ػػِ ويفوال ػػكِل وللػػ ملوػُتَقِّ

و«.ل َػ ِّ و َ،ِّ ِولِ  مل وإِ،مل ول ُ ولزناوِ ْ َُ و  و ؿو،ذلؿ»األزوِة:و
َل ُػَ ُْػػ و»شار شػػاؼوال ػػسب(:وود.ورجػػ:و ثبػػافوللتػػابِووجػػاَءويفوحتقُػػقِوو-ٓ٘ٔ

الُ َ ُْػػُ::ولاٍدو  ػػسلؼو  ػػفوطس،ػػقو»(:ؤٔشوليفواعتػػا  ِوو.(ٖش«ا ػػػًباو قػػلوُ َ ُْػػ:
ِوٛٓٔ/ِٔولالقػػػػػػػا طسوٖٗٙٓ/ٗالػػػػػػػُب .وانظػػػػػػػس:و ػػػػػػػادةوش  ػػػػػػػ:(ويفوال عػػػػػػػافو

و.«...ٕٔٔ/ِٗولاظتقا،ُ وٜٛٔ/ٔلالةااحو
باو  ػػفوهُو َوكَواِو َ ػلزهِنػػوشُ َ ُْػػ:(ِوليفو ػكلِووك بػ،ِوويفو ػػكلِووقُواَقِّػوأَوز َػ َو

وِ عػػلطفٍووِ (وا ػػلٍّوػػَػػُػش ُػ ْووَُ:(و  ػػفولزفِوػ:وشُ ْ ػػش ُػَ ُْػػ (ِولالةػػطابُوو:التةػصوِوولزفِو
و. فتحٍو

                               
و.ٗ/ٛلعافوال سب:وو-(ٔش
و.ٖٓ/ٔ:و ة ففوالنبملاسار شاؼوال سبِوحتقُقود.وو-(ٕش
و.ٔٙ/ٔوار شاؼوال سبِوحتقُقود.ورج:و ثباف:و-(ٖش



(ٕٔٔ) 

و.(ٕش«ٍ:ِول طوا لولادَُو ْوؿتطو ُوو(ٔش( ٍوَُو ْو ػُوشفو َول،لطفو َو»:و ُكط،اِوو اؿَو
للػػػػػُ ويفواللػػػػػالـو  ػػػػػفو ُػْ َُػػػػػٍ وإال:وُ ْ َُػػػػػٌ: وا ػػػػػلو»:والنبػػػػػ ِووساعُوُكػػػػػوول ػػػػػاؿَو

و.وو(ٖش« ط ع
ِوللِ ْ َُػػ::ولاٍدو  ػػسلؼوابضت ػػازِول ػػالطاوُ ْ َُػػ:وابل ػػ»:ور،ػػدٍودُووااػػ ُوول ػػاؿَو

و.(ٗش«و  و اؿوالكةس،طف:و طوُ ْ َُ:ِوللُ ويفوكال هلو ُػْ َُ وغفل طو   
ا ػػػػلوالفػػػػاءوو ٍوَُػػػػ ْو.ولدلوكتػػػػِو  ػػػػفو ػُولادٍوو::وا ػػػػلُوَُػػػػ ْول ُو»:واصتػػػػط سيُّوول ػػػػاؿَوو

و.(٘ش«غو ول علِوال ِول تحوالُاءوش ءٌو
لَ  اَبود.و ة ففوالنبملاسويفو كِلوالكناِءِولللػ ملوال كملػاَعوَ ز َػَأوِالتااػِ،وو

:وش ُػْ َُ (ِولُ قِتَ وَ ْكُلواظتِثاِؿ:وش  ُ:( و.(ٙشالفتاِ،و  فوالالـِ
َلنَػَفاِ ػ و»شار شػاؼوال ػسب(:وود.ورج:و ثبافوللتابِووجاَءويفوحتقُقِوو-ٔ٘ٔ

و.(ٚش«ِولنَػْفَطِ  ونَػْخَطِرشِول ُ ولزناو َػْ َ ِ  ابلقُاسونَػسَاِج ورتعونِْسِج 
:والفار ػػػ ُّوو اػػػطو  ػػػ ٍّوو ػػػاؿَوو. اِوالوالعػػػسِوالنػػػطفِوو (وافػػػتحِوجِوسْوشنػَػػػو:الةػػػطابُوو

  ػػفوزنػػ،والف ػػ ول ُػػاوالت س،ػػ ِوللػػُ ويفوبُتوانَػػػْسِجٍ ودلو،ةػػسؼِوألنػػاوػللػػطو ػػ»
و.(ٛش«زاعدةوالساب  وش ءو  فو ثاؿو َػْ ِ ٍ و النطف

                               
ويفوطك ِ،و ادِلواللتِ::وش ُػَ ػُْػٍَ (ِول طو  كٌُع واداللِ،والد ملِ،ويفو كِلوك بِ،وشُ ْ َُ:(.و-(ٔش
 .ٕٛٙ/ٗوِوحتقُقو كدوالعالـو ارلف:اللتابو-(ٕش
 .ٜ٘٘اظتنتخ::وو-(ٖش
 .ٛٙٔٔ/ٕرتهسةوال ص،:وو-(ٗش
و.ٜٛٔ/ٔالةااح:وو-(٘ش
و.ٖٔ/ٔ:و ة ففوالنبملاسار شاؼوال سبِوحتقُقود.وانظسويف:وو-(ٙش
 .ٚٛ/ٔوار شاؼوال سبِوحتقُقود.ورج:و ثباف:و-(ٚش
و.ٜٕ٘-ٜٕٗ/ٗالت  ُق،:وو-(ٛش



(ٕٕٔ) 

وِجػػػوااػػػ ُوول ػػػاؿَو ِج "وا ػػػلورجػػػ  وألنػػػاولػػػُ ويفوسْوؼو"نػَػػػسَوْةػػػلعتػػػَاودلو،ُو»:ونِّ
و.(ٔش« ث هاويفوَنْ ِسبوزاعدةٌووطفَو فوالنُّوو َو ِوَجْ ِفسِول ُوو طؿو ث ُواألُو

ُاوالنطفو لملاًلولقُاـوالدلُ و  فوزايدهتا:و بّباوز،دتو »:وفطرٍوة ُوواا ُوول اؿَو
واودلو لػ ونطنػاو  ػ مل، وألنػاولػُ ويفوكال هػلو" َػْ  ِػ ".نَػْسِجٌ ِولزناو"نَػْفِ ٌ ".ولِإفتػ

ووذافو ُ :ولكَل)ولُ ويفوكال هلو"نَػْفِ  ".و اصتطابو ناو دوَ قدملـو فملواضتػسؼوإِو  ِو
ج  ػػاو  ػػ ُ اِوُ ِ ػػَ و  ُػػاويوإذلوانػػاءوغػػوو طجػػطدِولكػػَل)وكػػافوج  ػػاوزاعػػًداو،ػػذدّو

ابلػػػػػػػػ ايدةِول ػػػػػػػػدزطؿويفوالكػػػػػػػػابواألل ػػػػػػػػع وألفملو انُػػػػػػػػ،واظت ،ػػػػػػػػدو كثػػػػػػػػُسو ػػػػػػػػ و انُػػػػػػػػ،و
و.(ٕش«األ طؿ

ْسِجُ ِوابللعػػػػسِو ػػػػ والػػػػسايحِ:و  ػػػػسلؼِول ػػػػطوالنِّػػػػ»:و عػػػػافِواليفوولجػػػػاءَو
ْسِج وَ ْحَع وِإذاو ُْ ِسَبِولذكس واا و ػُد ويفوالساب ػ وابللعػسِولذكػس و.ولنِودزُ 
و.(ٖش«رج وث وابلفتحويفو سرت،يفوالثال

شِ ْ  ِػػ (ِو ي:وو  ػػفولزفِووالنػػطفِووشنِػػْسِج (والعػػسِووك بػػ،َووو فملووؾُودرِو و نػػاونُػػلِ ػػ
 (ِوكبػػاويفواِ ػػفَو (والوشنػَوالِػػ َوش ػَوو  ػػفولزفِوواُورت ُػػو و ُلػػطفُو،ًو  ػػ ملو ُهػػاووالنػػطفُوو لػػطفُو
وج(.ِروابَوشزَوو:اُو ُوبْو َو و شزِْاسِج(

وجٍوِسواْػػػِولزِوسَوا ِوَ ػػػلجَووسٍوَفػػػ ْوؿتػػػط:وجَوو َوالِػػػ َوفو ػَوهػػػاوتبػػػعو  ػػػلك ُّو»:واألثػػػوِووااػػػ ُوو ػػػاؿَو
و.(ٗش«بَوادِونَولجَووبٍودَونْوِولجُوسَواطِوبَول َووسٍو ْوبَوِول ِولَوا ِورَولدَوو لٍورْوِولدِو َوساثِولاَوو ٍوثُوسْوِولاػُوجَوِروابَولزَو

ػتبملدو زتدوجادواظتطذلوا)ِول  ػّ وػتبملػدوويفوحتقُقِووِاُونفعُوواطت أُوول دوجاءَوو
                               

 .ٜٓٔ/ٔاظتنة :وو-(ٔش
 .ٙٚٔاظتبتعواللكو:وو-(ٕش
 .ٖٕٓ/ٙلعافوال سب:وو-(ٖش
ِوٖٕٚ-ٕٕٚ/ٖ،:وال  بملػػػودارواللتػػػ:طك ػػػ،و ِوِولانظػػػسويف:وشػػػسحواظتفةملػػػٖٓٔ/ٕالكػػػد،ع:وو-(ٗش

و.ٚٔٛٗ/ٜلدتهُدوالقطا د:و



(ٕٖٔ) 

ػػػػدو اػػػػطوالف ػػػػ وإاػػػػسو لنفا ػػػػ وابلقُػػػػػاسو»شاظت  ػػػػس(:ووللتػػػػابِووِا ُلالك ػػػػالّيِولػتبمل
و.(ٔش«نَػسَاِج ورتعونِْسِج ِولنفط  وؿتطرشول ُ ولزناو    

ِو ةػػاُ ٌوو-والل بػػاتِووضِويفوا ػػوال ػػكلِووإقتػػاؿِوو ػػعَوو-و(اظت  ػػسشوليفونػػ ِّوو
.وِوالوشنَػػػْاَطِرش(وابضتػػاءِو:وشنَػػػْخَطِرش(وابطتػػاءِو(االر شػػاؼِوشوكبػػاويفونػػ ِّووو الةػػطابُو

و.(ٕش«ْخَطِرٌش:و دوحتسؾولزسشػلجسلونَو»:وب ِوالنوساعُوكُووو اؿَو
 َػْفَ ػاؿولَو»شار شػاؼوال ػسب(:وود.ورج:و ثبػافوللتػابِووجاَءويفوحتقُقِوو-ٕ٘ٔ

َتاءِو ل ُ ودلوكتفءوإالو ةدرًاوَكَتْ َطاؼولالةاُحوغتُ اوغوو ةدرِو الطاوَرُجٌ و َػُػْ
و.(ٖش«ل  فو ِػْهَطاءو  وال ُ 

و و انُػػػػ،ِوِول ػػػػطوِ ػػػػالتػػػػاءِووْفَ ػػػػاؿ(وافػػػػتحِوش ػَوو نػػػػاو  ػػػػفوانػػػػاءِووافَو يبوحملػػػػوكػػػػالـُوو
ولصػوِوو ُو بَوعػتَوالو،ُوو ػَاوالكنػاءَوولوإذلو فملوهُوا ُ ػو:َوَ ػل ػدوذَوِوؿتػطوشَ  ْػَطاؼ(.واظتةادرِو
و.اظتةدرِو

ِِوولػػَل)َوو َوثملػػِول َواظتةػػدرِووأييتولصػػوِوو ػػَاوالكنػػاءَوو فملووافَوسىو اػػطوحملػػل،َػػ :وال بتػػ
وقُوهاواَقِّػػ َوكَوشهتػطاء(والػػيتوَ ػػوِولك بػػ،ِوالتػػاءِووافػػتحِووقُوهاواَقِّػ َوكَوش ُتػػاء(والػػيتوَ ػػوك بػ،ِو
ٌواػَوو ول طوز أٌوالتاءِووالعسِو وو.ابلفتحِووِولالةطابُويفوذل)َووِوالور،:َوِِّ

ِوالوِِوَُوِو لوظت نػَوولاحدٍو اِوظت ىًنولكعسِووالتاءِوويفوشهتطاء(وافتحِووِِو ك َووللجطدُو
وافَو ابوحملػػو وألفملواء(وابلفػػتحِوطَوهْوػش َػػوك بػػ،َوووافَوحملػػو يبو وإرادةِوِ ػػواػػاِووتُوْ ػػ َو ػػاو َووضُو ػػارِو،ُو

ػػػػػ ولصػػػػػوِوواؿ(وابلفػػػػػتحِوَ ػػػػػفْوش ػَووانػػػػػاءِووا ػػػػػت باؿِووإلثكػػػػػاتِوو شهتػػػػػطاء(وال بػػػػػ،ِوودَوشػػػػػهَواوا تَوإفتمل
و؟!التاءِووالعسِووقُواَقِّوواُو ُو كِو،َووِو لُ َواظتةدرِو

                               
و.ٜٔ/ٕاظت  س:وو-(ٔش
و.ِٔٚولانظسويف:واظتبتعواللكو:ؤٚ٘اظتنتخ::وو-(ٕش
 .ٜٛ/ٔوار شاؼوال سبِوحتقُقود.ورج:و ثباف:و-(ٖش



(ٕٔٗ) 

ويفوالتػػػػاُءواأُللذَلووُّػػػػاف:وزِ،ػػػػَدت وحَوػ و َاِػػػػُُْخناو ػػػػَشػػػػولنَػَقػػػػ »:ويفوالتػػػػاجِووجػػػاءَو
زايَدِةوالتػػػاِءوويفِو ػػػاَؿ:و َلالُ ػػػاو ػػػسِ،ٌحواوالَلْعػػػسُوِول ػػػدوجػػػاَءوِ ُهػػػُْػػػ ِو ملو ػػػ والوْهػػػَطاءٍو ػَو

و.(ٔش«لَُص،ٌوواللعسَوفملوهاول َول َػْتاِو
ل ْف ػاؿو ُػ ودلوكتػفءو»ل دوجاَءوالةطاُبويفوحتقُػِقود.و ةػ ففوالنبملػاس:و

تَػػاءول  ػفو َػػػْهَطاءو إالو ةػدراوكَت ْػَطاؼولالةػػاُحوغتُ ػاوغػوو ةػػدرو ػالطاورجػ و َػُػْ
و.(ٕش« وال ُ  

َل َ ملػػػاو»شار شػػػاؼوال ػػػسب(:وود.ورجػػػ:و ثبػػػافوللتػػػابِووجػػػاَءويفوحتقُػػػقِوو-ٖ٘ٔ
و.(ٖش«ِو قُ و  واطتبا  واظت ،دو طزهناوِ ْ َ  ُن،ِول   هاو َػْ َ  ملو(ِإْ  َْفِ ُن،ش

َن،ول   ها:وِ ْ َ   و طزهناو»:والةطابُو ولا ػحٌوودلُػ ٌوو ػَاوالػن ِّوولُوْهػ.ول ػَو«ِ ْ َ  ُِّػْ
ػػػػػػاَو  ػػػػػػفو فملو و،َوستا ػػػػػػملووتْوشِإْ ػػػػػػ َْفِ ُن،(وإذاوكانَػػػػػػو.و ل بػػػػػػ،ُويفوال ػػػػػػكلِووأَوز َػػػػػػ َووقَوقِّ

و:ِو ػػػ وشالُػػػاءِولالنػػػطفِولالتػػػاء(ِولاأل ػػػ ُوؼٍوحػػػسُو َوو ُهػػػاوثالثػػػ،ُوو،ػػػدَو قػػػدوزِووِ ػػػطؿِواألُو
:والثالثػػػػ،ِووؼِوحػػػػسُواألَووزايدةِووشِجْسَدْحػػػػ (ِولا ػػػػدَوو:شِ ْ  َػػػػ  (ِو ثػػػػ و:اُوشِإْ ػػػػ َْفٌ (ِوللزنُػػػػ
َن،(.شِإْ  َْفِ ُن،(و=وشِ  ْو وَ  ُِّػْ

ل  ػػاوإْ ػػ َفِ ُن، و لنػػاو ػػدوز،ػػدو»:وكتػػابوشدتهُػػدوالقطا ػػد(وويفوحتقُػػقِوولجػػاءَو
َكطر، ويف:و َػَسْ َكالنػ،.ول ػدو ا دو  طعتاوالُاءولالنطفو الندلرو ُهاو  فوالػطجهِواظتػ

و الػػػَيوز،ػػػدو ُػػػاوثالثػػػ،و حػػػسؼول ػػػ واعتبػػػ ةِولالُػػػاءِوج  هػػػاوالشػػػُخو ػػػ والساب ػػػ ِّ
و ملو َػػ ْو،ِول  ػػ او ِو ُنَػػ َو ْو،ِوللزهنػػاو  ػػفو ػػطؿواظتةػػن :و ِوُنَػػ ِّو َو ػْولالنػػطفِو ػػاؿ:وللزهنػػا:وإ

وو.(ٗش«يفو زس وايءولنطفو،دَو ومثوزِوحْودَوسْوؿتط:وجِو
                               

و.ٕٙ٘/ٖٚاتجوال سلس:وو-(ٔش
 .ٙٗ/ٔ:و ة ففوالنبملاسار شاؼوال سبِوحتقُقود.وو-(ٕش
و.ٛٛٔ/ٔوُقود.ورج:و ثباف:ار شاؼوال سبِوحتقو-(ٖش
و.ٜٓٔٗ/ٓٔدتهُدوالقطا د:وو-(ٗش



(ٕٔ٘) 

و:شِ ْ  َػ مل(ِولالةػطابُوو ولزفِوِ ػوالػالـِوويفو ػتحِووقػطفَواَقِّووز أَو َووليفو َاوالن ِّو
ووشِجْسَدْح (.وك ب،ِوووِوادالل،ِوالوالف  ِووِاال لِوو و لزافِو ِوواُو وألنملول نط، ٍووشِ ْ َ   (وا لٍّو
و  ِػػ َو ْو ِول ػَوسجَوفَوطوَ ػػ ونػػػا ملػػ َو،:و ػَولاأل ث ػػ،واطتبا ػػُ،و را ػػ»:ور،ػػدٍودُووااػػ ُوو ػػاؿَو

و.(ٔش« كِو ْو َوزُونػاطو و ِّو َو ِول ػُوحْودَوسْوجِونػاطوو ّو َو ْو ِول ِو ِوكَوهْو ػَوونػاط
و:لالةػطابُوشِ ْ َ  ُنَػ،(ِوويفولزفِووالثانُػ،ِووالػالـِوواتشد،دِووال كلَووقطفَواَقِّوو َوقتَول َو

َن،(.و وشِ ْ َ  ُِّػْ
لث نػ،:وو»شار شػاؼوال ػسب(:وود.ورجػ:و ثبػافوللتػابِووجاَءويفوحتقُقِوو-ٗ٘ٔ

و.(ٕش«كِ ْاُِْ َُاء
ودُّو َو ػُووال اءِوو ك َووالُاءَووا وألفملوِوالواعلطهنِوال اءِوو(والعسِوِ َُاءػُِْساػاِوشو:الةطابُو

و. تق و اكنافِو و َُوااو اكنًوحس ًو
و و   ػػػػػػلِوِ ػػػػػػوسَوَشػػػػػػ َووالسااػػػػػػعَووالنػػػػػػّاول  ػػػػػػ ءِوو، قػػػػػػطبو كػػػػػػدويفوحتقُػػػػػػقِووجػػػػػػاءَو
يفوشػػ س ِوالَطْشػػُ ِوذَكػسَ وااػػُ وُ قكِػػ ووملػػاُءو ط ػػٌعو،ُػْنَعػُ:وإلُػػالالِ ْاُ ِو»:وشالتهػَ،:(

و: قاؿ
 يطَياِء ادلهذَّ ِ ِـ ي الِِبْبُمِهْدَن بذ        َأنَّ ِرايَضهاُخَزاَمى وَسْعدان  كَ 

و.(ٖش«سل:والِ ْاُ ُاء:وثُابٌول اؿو اطو ب
واُوِو لأنملػػالُػػاءِوويفو شػػد،دِووأَوز َػػ َوواُو وللنملػػال ػػاءِوويفوكعػػسِووقُواَقِّػػو ػػابَول ػػدو َوو

 ط ػػػػٌعو،ُػْنَعػػػػُ:وإلُػػػػاو»و:األز ػػػػسيِّوولقػػػػطؿِووالُػػػػاءَوودملدَو و َشػػػػ نعػػػػطا،ٌووالل بػػػػ،َوو فملوو ملوظَػػػػ
و.ول دو،لطفُو  واظتنعطا،َووتْوإلُهاِوللُعَوو نعطبٌووالل ب،َوو  و فملوو َوفَوِولغَو«الَطْش ُو

                               
و.ٜٗ/ٔرتهسةوال ص،:وو-(ٔش
و.ٖٜٔ/ٔوار شاؼوال سبِوحتقُقود.ورج:و ثباف:و-(ٕش
 .ٜ٘/ٗٔهتَ،:وال ص،:وو-(ٖش



(ٕٔٙ) 

ول.وهِوِو لوا  ِواخِوعملوالنُّوواءِو و ز  َاو ِو
 ػَاووِولخبػالؼِوالُػاءِوولختفُ ِووال اءِوو  فوكعسِووعٌو اطِوودلُ ٌووالش سيُّوولالكُتُو

و:(ٔشد.و  ملةوحع ويفوال كلِووالد،طافِووػتقِّقُووجادَول دو َوو.الطزفُووسُونلعِو،َووال كلِو
 اِء ادلـَُهذَّ ِ ُخَزاَمى وَسْعدان  َكَأنَّ ِراَيَضَها      ُمِهْدَن ِبِذي البِـْربــِيِطيَ 

َِووقػػػػاو   ػػػػلِوقِّوػتُوو َوَفػػػػلغَو كبػػػػاوووالل بػػػػ،َو اوكَوِو َ ػػػػاضتقُقػػػػ،ِوو ِوشال ػػػػِ(و ػػػػ و ػػػػ
ؽتػاو»(:وٓ٘ٔشواويفواعتػا  ِوكَػتػَوشالتهػَ،:(ِولكَوو  و   ػلِوو َاواصت ءِووقُوقِّوهاوػتُو َوكَو َو

و.(ٕش«  وال ِوٜ٘/ٗٔرليويفوالّتهَ،:و
وا ػػػػكلٍوولجػػػػاءَو اػػػػػُِِْ َُاُء:و ط ػػػػٌعولال ِْو»:وكػػػػاب(شال ُوو   ػػػػلِويفوِو ػػػػ ُلٍووالػػػػن ُّ

وا وُ ْقك : و،ُػْنَعُ:وإلُاوالَطْشُ ِو اؿودَتُُلواا وُ يبَِّ
 ُخَزامى وَسْعَدان  كأنَّ ِرايَضها      ُمِهْدَن بذي الِِبْبـِْيِطياِء ادلـَُهذَّ ِ 

و.(ٖش«ل اؿوااطو بسل:والِ ْاػُِِْ َُاُء:والنػملَكاتُو
لالكِػْساػػػػُِ ُاُء:وثُػػػاب.و»:وتشػػػد،دِواو ػػػ و ػػػَاوال ػػػ ُبًوويفوال عػػػافِووالػػػن ُّوولجػػاءَوو

ولالكِػْساػُِ ُاُء:و ط عو،نع:وإلُاوالَطْش  وذكس واا و قك ويفوش س :
و.(ٗش«ُخزامى وَسْعدان , كَأنَّ ِرايَضها      ُمِهْدَن بذي البِـْربــِيطياء ادلـَُهذَّ ِ 

َل ُػنَػػطُّطِو»شار شػاؼوال ػسب(:وود.ورج:و ثبافوللتابِووجاَءويفوحتقُقِوو-٘٘ٔ
و.(٘ش«ل  والعوايف:و ِنَػطُّط

                               
 .ٕٚٗد،طافواا و قك :وو-(ٔش
 .ٕٚٗ/ٚال ِ:وو-(ٕش
 .ٜٔال كابوال ازسِوحسؼوال اء:وو-(ٖش
ِولاتجوِٛ٘ٙولالقػػػػػا طسواَػػػػػُل:وٕ٘ٗ/ٜسويف:واَػػػػػُل:وِولانظػػػػػٕٛ٘/ٚلعػػػػػافوال ػػػػػسب:وو-(ٗش

و.ٜٖٔ/ٜٔال سلس:و
 .ٕٗٔ/ٔوار شاؼوال سبِوحتقُقود.ورج:و ثباف:و-(٘ش



(ٕٔٚ) 

ش َػَف ُّػػػ (وولذلو  ػػفولزفِو.و ػػاألُو«َل َػنَػػػطُّطِول ػػ والعػػوايف:و ُػنَػػػطِّط»:والةػػطابُوو
ِِوول شػػد،دِوولالفػػاءِووالتػػاءِووافػػتحِو و  ػػفولزفِووش َػَ  ُّػػل(ِولالثانُػػ،ُووهاِواػػطزفِو ػػعو ػػبِّووِال ػػ

ِِوول شد،دِوواءِوفالول تحِووالتاءِووا لِّووش ُػَف ِّ ( و.ش ُػَ  ِّل(وطزفِوِوا اكعسِوووِو عَوال 
ِِووجػػػاءَو لالتػملنَػػػػطُُّط:وطػػػاعٌسوِ ثْػػػُ والُ ْةػػػُفطرِوليفولصػػػ،و زػػػسى:و ُػنَػػػػطِّطو»:ويفوال ػػػ

و.(ٔش«  فو ُػَف ِّ ِول َ واندرة
وِالػطالِوول شد،دِوولالنطفِووالتاءِووا لِّووش ُػنُػطِّط(و:ثل ٌوو كلٌوواظتةادرِووليفوا ضِوو

ػػػػدوالشػػػػاطسوللتػػػػابِوويفوحتقُػػػػقِوو اِوجػػػػاءَوكعػػػػسِووو ػػػػعَو :وت(شاظتعػػػػاع والكةػػػػسايملوود.وػتبمل
األ ػػػػب  :و ػػػػ و يبو بػػػػسل:والتػُّنُػػػػػطُِّط:وطػػػػاعسو،لػػػػطفوِ كَػػػػَ واضت ػػػػازو،ُػَ  ِّػػػػُقوُ ُشػػػػطرًاوو»

ػػُ ويفوَ ْطسَاِ هػػػَاو ُلػػطفوال ػػ و نططػػػًاو و  ػػاو كػػاطتُططو ػػ و شػػطروالشػػ سومثو،ُػَ شِّ
رِّو مَل األ  و لَاويفو»:وقُواَقِّوو:َوتَو(وكَوٕشو.وليفواعتا  ِو(ٕش«  واضتُاتولالناسولال

و.«ا لوالتاءولالنطفولل ويفوال عافوافتاهباولا لوالتاءول تحوالنطف...
او" ُػنُػػطٌِّط"ويفو أّ ػ»شاظتبتػع(:وود.و خػسوالػد، و كػالةوللتػابِوويفوحتقُػقِووجاءَولو

لكأنػاويفواأل ػ و" ُػنُػػطَِّط"ِو  ػ وو.ا لوال اعسو ُبل و فو،لطفو نقػطاًلو ػ والف ػ 
و.(ٖش« كّنول بف طؿ
 وًباوِ ػػػْ ػػلَوول بف ػػطؿِوواظتكػػنِّوو  ػػفو ػػُص،ِوو ػػَاوال ػػكلُوو،لػػطفَواو فوا ُػػدًووللػػُ َو

ػػالنُّووِو لوا ػػضِولاةِوالػػسُّووا ػػضِوو ل ػػاـِو ػػِو لوغػػوِواخِوعمل  ػػَاوو  ػػكابِووسُوظَهػػ َوواوكػػافَو ل.ولرمبمل
وِشُدعِػ (و  ػفوك بػ،ِوواِوكالِ ػوو  فوشالتنطط(ويفو ػُاؽِوولَو ملولَو َووال  باءِووا ضَوو فملووالط لِو

و .و ٌوالو ِووِاوا لٌو هنملووِو عَول بف طؿِوونِّواظتكو  فو ُص،ِووتْواليتوجاءَو

                               
و.ٙٙٔٔ/ِٖولانظسويف:والةااح:وٙ٘ٗ/ٚال ِ:وو-(ٔش
و.ٔٙٚ/ٕت:واظتعاع والكةسايملوو-(ٕش
و.وٙٙكدع:وِولاظتٜٚ/ٔ:ودارواظت س ،ِولانظسويف:واظتبتعِوطك ،وٖٚاظتبتعواللكو:وو-(ٖش



(ٕٔٛ) 

ل اؿوا ضو  اااناوكتطزو فو،لطفو َاوالػساليودلو، ػكلو»:والعوايفُّوو اؿَو
ل فواَفػػطظودَ ؿوابلفػػتح.و ػػاؿو اػػطو ػػ ُد:ول  ػػتو انوكتػػطزو فو،لػػطفودعػػ وشتػػ و
ػسول زػس وابلف  ِول دور ،ناويفو شتاءواألجناسو اوشت وابلف  وك ػاعسو،قػاؿولػاو ُػَكشِّ
،قػػاؿولػػا:و ُػنَػػػّططِول ػػَافوانػػاءافول ف ػػ وكأهنبػػاو ػػػبُاواف ػػ و،ف النػػاول ػػطوالتنػػط،لو
،قاؿوانطو،نططولنطملطو،نَػطِّطولذل)و ناو،  قو شاو ساًبو  والت  ُقواَلػلوالػَيو

لدعػػػ ودلو،عػػػلو ا  ػػػاو ػػػ وَدَ ؿو،ػػػدَ ؿول ػػػطو شػػػ و ُػػػاواشػػػ ءو ػػػ وو.،ُت  ػػػ:و نػػػا
و.(ٔش«َاواظتش نشاطِو ُ طزو فو لطفو َ والداا،وعتاو ث و 

ِعُ وجنعػػاول  ػػ اوَدَ َؿو ػػ والػػدملو»:واأل ػػرتاابذيُّووالس ػػ ُّوول ػػاؿَو َ اَلِفولكػػَاوالػػدُّ
 َاِولكتطزو فو،لطفوالدع وال  لو نقطالو ػ و ػَواصتػن ول طوَ ْشٌ و َػَقاَرُبو ُاواطتُْو

ُقػػػطؿو ػػػ والف ػػػ   ػػػفو ػػػاو ػػػاؿواألزفػػػ ِول ػػػاؿوالفػػػساء ِول ػػػ و ػػػَاو:وإفو"اآلف"وَ نػْ
ال ُػ :والُطِ ػُ ولصػػ،ويفوولجػػاءو  ػفو ُ ِػٍ واشتػافو زػػسافِو ػاؿو ُطول ػاعسنَػػطِّوالكػابوالتػُّو

وو.(ٕش«مب ىنواال توِولُحل والسُّعِلالَطِ  
 (ِوششػػسحواظتفةملػػوللتػػابِوو،ِواظتنو،ملػػويفوال ك ػػ،ِوو ػػاوجػػاءَووالػػط لِووحةػػطؿَوودُوذّكِػػل،ُو

تو ػف،و الطاو كشسول نططولهتػكلو  فواناءو اودلو،عػلو ا  ػاولدلوأي»:و، ُ َووالا ِو
 تكشسوطاعسوكأناوشت وابلف  ول نططو ، اوطػاعسو ػاؿواأل ػب  وشتػ واػَل)والنػاو
،درلوزُططػاو ػ وشػ سةومثو،فػسخو ُهػاولا ػاوهتػكلو قُػ وانػاو رضول ػاؿو اػطو كُػدةو
 طوطاعسو التػاءو ُػاوزاعػدةولالشػِوالثانُػ،و ػ و كشػسو ، ػاوزاعػدةول ػدو ةػ توالكػاءو

و.(ٖش«س الالشِوااللذلواُنهباولكَل)و زتا او ا 
                               

و.ٔٚٗ/ٖشسحوكتابو ُكط،ا:وو-(ٔش
و.ٖٛ/ٔوشسحوشا ُ،واا واضتاج::و-(ٕش
دارواللت:وال  بمل،:وطك ،و ِوِولانظسويف:وشسحواظتفةملوٕ٘ٔ/ٙ،:واظتنو،ملوال ك ،و ِوشسحواظتفةملوو-(ٖش
و.ٖٚٔ/ٗ



(ٕٜٔ) 

وـُوعػػػت  ِو َوو« ػػالطاو كشػػسول نػػططولهتػػػكلو  ػػفوانػػاءو ػػاودلو،عػػلو ا  ػػا»و:  كػػارة
ػػكُو:وش ػُول بف ػػطؿِوواظتكػػنِّوواةػػُص،ِووالثالثػػ،ِوواألشتػػاءِوو ػػَ ِوو ػػكلَو لوػللػػو.ل(ػكِّوُهػػػطول ُوطِّونُػػػسول ػُوشِّ

وك بػػػػػ،ِوووإذلو ػػػػػكلِووةٍود وإشػػػػػارَو َوو-و ػػػػػَاوالػػػػػن ِّووغػػػػػوِويفوو-وال ساملػػػػػ،ِوو:ِوتُػػػػػيفوكُوودْوِجػػػػػ َو
َِووكل(شالته وو.الةُص،ِوو ِوِب

َل ِػػِهكُّلِو»شار شاؼوال ػسب(:وود.ورج:و ثبافوللتابِووجاَءويفوحتقُقِوو-ٙ٘ٔ
و.(ٔش«ل  والعوايفوالعسوالتاءولاعتاء

ػػػاس:وو ِول ػػػ والعػػػوايفوالعػػػسو»لجػػػاءويفوحتقُػػػِقود.و ةػػػ ففوالنبمل ل ِػػػػِهَكلِّ
و.(ٕش«التاءولاعتاء

ِول ػػػػػ ودةِواظتشػػػػػدملووالكػػػػػاءِوو ػػػػػلِّوو ػػػػػعوِلاعتػػػػػاءِووالتػػػػػاءِوو(وافػػػػػتحِو َػَهػػػػػكُّلش:والةػػػػػطابُو
و.دةِواظتشدملووالكاءِوو عوكعسِووِاقِتوالعسِووش ِػِهكِّل(و:العوايفِّو

ل،لػػػطفو  ػػػفو"التِِّفّ ِػػػ "ول ػػػطو  ُػػػ ِو ػػػالطا:والتِِّهػػػكِّلِول ػػػطو»:و ػػػُكط،اِوو ػػػاؿَو
وو.(ٖش«ا ل

ششػػػسحووو زتػػػدوحعػػػ و هػػػدرلِول  ػػػّ و ػػػُّدو  ػػػّ ِوللتػػػابِوويفوحتقُػػػقِووجػػػاءَولو
كلو":وا ػػػػلو رضِول،ػػػػسلىو ػػػػ و يبو كُػػػػدةو نػػػػاو ػػػػاؿ:و"لالتهػػػػ»:وكتػػػػابو ػػػػُكط،ا(

التهػػػكلول كشػػػسوطػػػاعسِولا  ػػػهلو،قػػػطؿ:والتكشػػػس.و ػػػاؿ:وليفواألشتػػػاءوغػػػوواظتةػػػادرو
التنططِول طوطاعسو،  قواُ اويفو غةػافوالشػ سةِول، شػ و ُهػاو،عػبفو نططػاِو

و وال ػكلِوِ ػو.ول ػدوزػالوالػن ُّو(ٗش«ألناو،قاؿ:ونططتوالشػ ءولن تػاوإذاو  قتػاواػا
و؟!:ِوالطاج

                               
 .ٕ٘ٔ-ٕٗٔ/ٔوار شاؼوال سبِوحتقُقود.ورج:و ثباف:و-(ٔش
 .٘ٓٔ/ٔ:وففوالنبملاس ة ار شاؼوال سبِوحتقُقود.وو-(ٕش
 .ٕٔٚ/ٗوِوحتقُقو كدوالعالـو ارلف:اللتابو-(ٖش
 .ٜ٘ٔ/٘شسحوكتابو ُكط،ا:وو-(ٗش



(ٕٕٓ) 

َدَةوالكػػاءِوش»:ويفوالتػػاجِوولجػػاءَوو ِو(طػػاعِسٌوشُبَطحملَدِة:وػالػػو(لالتِِّهػػكُِّلِواَلَعػػسَاٍتوُ َشػػدمل
ويفوِكتػػاِبووللَػػُْ َو ػػسُ ِو الَػػاوُكػػسَاعِولنَػَق ػػُاو َاػػطوَحػػامتٍِ و  ػػفوِ ثػػاِؿو ِِفّ ِػػٍ وَغُػْ يفوالَلػػالـِ
ُ،ةػػطُِّبو(و،َتَ  ملػػقوِاسِْجَ ُْػػاولشاَجػػِ،واِ ظَػػِلو َػػػسُّلِجوالدملجو(َ ْغكَػػػسُوش:وُ ػػَطوطػػاعٌسو قػػاؿوال ملػػْوِو

(.وَشػكػملُهطاوَ ػْطَ ُاوِبػَاوُ،َةطُِّتواَةْطٍتوكأَنملُاو،َػُقطُؿ:و انو َُ طُتِو انو َُ طتُوشرَْ َ اِومُثملو
.ولُرِلَيو  و.(ٔش«َبْةَدرِوػ وَ يبوُ كَػَُْدَة:والتػملَهكُّلِو  فوَلْفِلوالالَلالـِ

لالو»وشار شػػػػاؼوال ػػػػسب(:وافوللتػػػػابِود.ورجػػػػ:و ثبػػػػوجػػػػاَءويفوحتقُػػػػقِوو-ٚ٘ٔ
و.(ٕش« لطفو  اًلويفواناتواألرا ،وإالويفواظت   وؿتط:وَحَُْافِوَلَ َُْةَُ،

ِِوو.وجػػػاءَو، ِوالةػػػادَووالعػػػسِوو(ِ ُِةػػػُ،:وشالةػػػطابُو ُِةػػػُُ،:و ػػػاوو»:ويفوال ػػػ لالةِّ
وشػػػ ٍءو ثػػػَ وِ ُِةػػػُِ،والثملػػػطرول ػػػطو َػْسنػػػاِولِ ُِْةػػػَُُ،والػػػد،)وكأهّنػػػاو كػػػافوِحْةػػػناًوللػػػ ِّ

:و  َ ػُتهلوالػيتو،َتاةملػُنطفو ُهػاوكِقػالعوالُهػطدو ػ وؼِتو َ :ويفو اِ ا.ولِ ُِةػَُ،والقػـط
و.(ٖش« ُػسَْ،ظَ،وحُُ و نَ عَتلوللاُو  وَ ُا ُهل

 وباو، ػػػا َوػنّػػ و  ِوشػػاةُوطْوداةِولالشملولْو،ولالػػدّوَُوُِةػػلكػػَل)والةِّو»:و ػػُكط،اِوول ػػاؿَو
و.(ٗش«قاـػْػبالقَووحسٌؼولايءو لولالِوكباو ا فتَو

 واأل ػػػ وػهاو ػػػػ فويفوِ ُةػػػُ،و نػػػلالو،نكصػػػ و فو،ُػػػدّو»:وةػػػفطرٍو ُووااػػػ ُوول ػػػاؿَو
"ِ ْطِ ػػػػػٌُ،"ِو ق كػػػػػتوالػػػػػطالوايءول لعػػػػػسةو ك هػػػػػاِوألنملػػػػػاوزػػػػػسلجو ػػػػػ والظػػػػػا سواصػػػػػوو

و.(٘ش«دلُ 
شالةػػػػػااح(:وواروظت  ػػػػػلِو زتػػػػػدو كػػػػػدوالصفػػػػػطرو  ملػػػػػويفوحتقُػػػػػقِووجػػػػػاءَو  ملػػػػػاو ػػػػػاو

                               
و.ٜٔٔ/ٕٓاتجوال سلس:وو-(ٔش
و.ٕٕٓ/ٔوار شاؼوال سبِوحتقُقود.ورج:و ثباف:و-(ٕش
 .ٕ٘ٔ/ِٛولانظسويف:واَُل:وٙٚٔ/ٚال ِ:وو-(ٖش
و.ٜٖٗ/ٗاللتابِوحتقُقو كدوالعالـو ارلف:وو-(ٗش
 .ٖٗٚاظتبتعواللكو:وو-(٘ش



(ٕٕٔ) 

داَةولالُ ابػػَ،...ول نػػاوَ ُِةػػَُُ،وِبػػاوالَعػو(ٔشىلالِةُِةػَُُ،:وشػػطكُ،واضتاعػػ)والػيتوُ،عػػطملو»
و.(ٕش«الد،)واليتويفورج ُا

ِو، ِوالةػػادَووالعػػسِووِويفواظتط ػػِعواأللملِؿِش ُةػػُ،(وك بػػ،َوووقُواَقِّػػولَوكَوَ ػػ قػػدو
وِلذلو فتطحػػػػػ،ًواألُووالةػػػػػادُووتِوجػػػػػاءَووِ«ل نػػػػػاوَ ُِةػػػػػَُُ،والػػػػػد،)»و:ةِويفو كػػػػػارَوو ْولِلػػػػػلو

ػػو الت كُ ػػاتِو وِ ػػواُونملػػ ولالػػساجحُو و واداللػػ،ِو باالتٍوا ػػتِووةُودملوعتػػاوِ ػػوِدةٌولاحػػوك بػػ،ٌوواألهنمل
و.«ل نا»:واو اؿَوبَولَووسٍوصا،ِو ُووا كلٍووتْو و  طوكانَو«ل ناوَ ُِةَُُ،والد،)»:واِو طلِو

والّةػػػػااحولالُ كَػػػػاب:ولالِةُِةػػػػَُ،ِوليف»:ويفوالتػػػػاجِوو ػػػػاوجػػػػاءَووذلػػػػ)َوودُوذّكِػػػػل،ُو
ػػػػَدىولال ُّْاَبػػػػ،َووِبػػػػاُ،َعػػػػطِّيو"والػػػػيتو(َشػػػػطَْكُ،واضتاعػػػػ)ِوش ُِةػػػػَُ،:وونػػػػا و(لش"...والعمل الةِّ
وو.(ٖش«...رِْجَ ُْاويفواليتو(َشطَْكُ،والدِّ،)ِوش

ػػػػػاس:و ِو(ٗش«ؿتػػػػػط:وجُ ػػػػػفولِ ُِةػػػػػُ،»لجػػػػػاَءويفوحتقُػػػػػِقود.و ةػػػػػ ففوالنبمل
واشػػػػَتَبَ و  ػػػػفوو ػػػػُقويفوَ ػػػػْكِلوك بػػػػِ،وشِ ُِةػػػػُ،( وللػػػػ ملوالػػػػن مل ََقِّ ك بػػػػ،و َأ ػػػػاَبوا

                               
ِوو-(ٔش ِِ و،َ ت ِ طَفوالتااِ،والُػاِءوالطا  ػِ،و زػوًةِواػالونُق تَػ َِ ِولا ُضواَقِّق َِ وِ  واََدِث َِ ا ُضواظتذّلِف

ـُوِ  و  كاِبواالشتكاِ ولااللتكػاِسويفوكثػٍووِ ػ واظتطا ػِع ولكتػُ:و  ػفواظت تػ ِو و لَا:وشى(.ول َاوااللت ا ـِ

ا،ً،وككوًةوابل كِلوالطاِجِ:ِوالسا ِػِعولالشػتكاِ  ولللػ ملو  ػَ)وال نا،ػَ،وانِدرٌةويفوالصالػِ:.ولَلَ)و فو،ُ ىَنوِ ن
ػَقِو لوال كملػاَعِو ػدوَ ػَكَلو ػُدواَقِّ ليفو َِ والل بِ،والطاردِةويفوحتقُػِقو   ػِلوشالةػااح(:وشُ،عػطملى(ِوؾتَِ

األلُ وال ُِّنُ،(ِوالوشالُاُء(ِومب ىنو فملواظتقةػطَدوالطاَلواظتشدملدَةوابلفتِح وليفو َاودلٌُ و  فو فملواظتقةطَدوش
ول ب هطِؿ ولللػ ملو ػَاوالقةػَدو،ُ اِرُ ػُاو ػكُلوشالَعػداَةولالُ ابػَ،(وا ال ػِ،و  ُصُ،والف ِ واظت ارِعواظتكنِّ
و ول ب هػطِؿوال ػكُلوا ال ػِ،والس ػِعِو لو ػكُلوالف ػِ واةػُصِ،واظتكػنِّ النةِ:ِو الةطاُبو نػَدو ةػِدواظتكػنِّ

والػُبطِ ِلوالػُبْ ِكِ ِول والعِسوالطاِلواظتشدملدِة:وشُ،عطِّى(.ولاألنعُ:و نهباوالتملَخ ِّ و  و َاوااللت اـِ  ب  طـِ
وحتَتوالُاِء. ِِ  لاللتااُ،ومباو طوشاِعٌعوِ  ول ِعوالنق ت

 .ٗٗٓٔ/ٖالةااح:وو-(ٕش
 .ٕٚ-ٕٙ/ٛٔاتجوال سلس:وو-(ٖش
 .ٚٓٔ/ٔار شاؼوال سبِود.و ة ففوالنبملاس:وو-(ٗش



(ٕٕٕ) 

ِِوو(جُ فش و.للػلوَ ِجْدوَ  وذََكَس اوِبَاوالتاس،سِوِوجبَُب
ألفملوالُػػػاءوالو لػػػطفو»ليفوحتقُػػػِقود.و خػػػِسوالػػػد،ِ و كػػػالةوللتػػػاِبوشاظتبتػػػع(:و

و ػػ وذلػػ)وشػػ ءو ػػالو مَل و فو،ِشػػ   ػػاًلويفوانػػاتواطتبعػػ،ِولالويفوانػػاتواألرا ػػ،ِوِإالمل
،قاسو  ُاِو لويفو  ا  واناتواألرا ،ِوؿتط:وَحَُاف.ولالدلُ ِو  فو فملوالُػاءو

عػػػػدةوللػػػػافو"َحَُاػػػػف"و ػػػػ واببوَدَدٍف.ويفو"َحَُاػػػف"و  ػػػػ ُّ،ِو نػػػػ)ولػػػػطوج  تهػػػػاوزا
ا و.و(ٔش«لذل)و  ُ وجد 

ََوو:َوتَػػػػلكَوو ػػػػا .ول ػػػػطو  ػػػػ و(:و»ٖشويفواعتػػػػا  ِووقُوقِّ حُاُػػػػتوابلصػػػػنل:و ػػػػطملتُّ
و«.حاحُت

لراا ػػ،و»شار شػػاؼوال ػػسب(:وود.ورجػػ:و ثبػػافوللتػػابِووجػػاَءويفوحتقُػػقِوو-ٛ٘ٔ
و.(ٕش«يف:وزَْ،َدؿومب ىنوزَْ،دِوَلَ ْدَ  ومب ىنوَ َدـ

(وِ ػػػػْدـشمب ػػػػىنووِالػػػػداؿِوول ػػػػلطفِووِلاظتػػػػُلِوواعتػػػػاءِوو(والعػػػػسِوِ ػػػػْدِ  ش:والةػػػػطابُو
ولاعتِػْدِ  :واللعػاءواطتَ َػقِولكػَل)»:ور،ػدٍودُوواا ُوو اؿَوو.الداؿِوول لطفِووِاعتاءِووالعسِو

و.وو(ٖش«ْدـػهِوػال
كاعتِػػػػػػػػَدْ ِ ِووواعتِػػػػػػػػْدِ ُ ِوك ِاْػػػػػػػػسٍِج:والثػملػػػػػػػػْطُبواطتَ َػػػػػػػػُقِ»:ويفوالقػػػػػػػػا طسِوولجػػػػػػػػاءَو

و.(ٗش«كِعَكْا ٍو
ل ػػدو ػػكقو»(:وشاظتعػػا دود.وػتبملػػدوكا ػػ واسكػػاتوللتػػابِوواَءويفوحتقُػػقِوجػػو-ٜ٘ٔ

َُابفِو  ادلاوستع،ِوللزناو ُػُ ْ ُ الفِول الطاو ، اوِاْساػُِ ُاءِول ػسبو ْا َُ  هنلو الطا:وُك
                               

 .ٕٜٔو:اظتبتعواللكوو-(ٔش
و.ٕٕٔ/ٔ ثباف:وار شاؼوال سبِوحتقُقود.ورج:وو-(ٕش
ِولمشػػػػػػ وٛٗٛٔ/ِ٘ولالةػػػػػػااح:وٕٙٔ/ِٗولانظػػػػػػسويف:وال ػػػػػػِ:وٜٗٔٔ/ٕرتهػػػػػػسةوال صػػػػػػ،:وو-(ٖش

:و  .وٖٜٛٙ/ٓٔال  ـط
و.ٓٚٓٔالقا طسواَُل:وو-(ٗش



(ٕٕٖ) 

و.(ٔش«  والنكاتِولِ ْسنُِعُاءِوا لوا دِوللزهنا:وِ ْ ِنُْ ُاء
َُابف(واتخفُػػ ِوكُوش:وِو فُػػاِو وز ػػػ ٍوِ ػػو  ػػفو كثػػػسَووالػػػن ُّوو َوبَواشػػتَوو اْػػػ والػػػَاؿِووَُ

َُاَبفشو:لذلِولالةػػػػػػطابُواألُو اْػػػػػػ َُّ ِو« ػػػػػػ ادلاوستعػػػػػػ،»و:اِو طلِػػػػػػو واداللػػػػػػ،ِو ا(واتشػػػػػػد،دِوُك
و. والتشد،دِو ِوودملوِو الواُوؼٍوحسُو َووذتانُ،ُووِو اجملبطعُوثالث  وولاأل  ُو
ِِووش ُػ ُّْ  ُػاَلف(واتشػد،دِوولزهِنػا:يفوولالةطابُوو ػلذلِوالواتخفُفِواألُووال ػ اوهػا وألهنمل

و.دةَواظتشدملووالَاؿَوو ُوقااِو ُو
و-واءَُوُِعػػػػ ِوسْو ِو»:وِولالةػػػػطابُو«ِ ْ ِنُْ ُػػػػاءو-ِ ْسنُِعػػػػُاءو»:وحتس،فػػػػافِووليفوالػػػػن ِّوو
َكطرَووِولألفملو  ػػػػاًلووكػػػسٌو(وذِو سنُعػػػػُاءشولل بػػػ،ِوو و  ػػػػُ َو«ِ ْ ِفُِ َُػػػاء والك ػػػػدِوويفوا ػػػػلِوواظتػػػ

َِوو( ولألفملو س ُعػُاءش وزالُػػ،ٌوو ػػ َوِولو(ُػػاءاساُ شولل بػػ،ِوويفوالػػطزفِوو،،ٌوعػػالِو ُووالل بػػ،َوو ِو ػػ
ِِووةُورواظتلػػػػسملوو ػػػػ َووالفػػػػاءُولوو؟!الػػػػطزفِويفووالنػػػػطفُووسُوظَهػػػػ َوو و لُػػػػ َوالنػػػػطفِو وِ ػػػػ و:يفوالل بتػػػػ
و(.اءَُوُ ِوِ ْ فِوش:وِو الطزفُو(=وش  فػػػ...(...ػػػ س شلو(ِ...ػػػػػاساش

افلو ناوإالو اوجاءو  فو ُػ ُّْ  ُػالفووػ لوست وزلاعدولدلو،»:وافَو اطوحملوو اؿَوو
َُابفو اْػػػػػػػ َُّ ُعػػػػػػػُاءِوالو ِوسْو ِواءِولَوػُػػػػػػػػُ ػػِػاسْوُ ُػػػػػػػاء:واِوفِو ْو ِوِولَو(اتشػػػػػػػد،دوالػػػػػػػَاؿوالوغػػػػػػػوشُك

و.(ٕش«غوقتا
ػوك ب،ُوووتْوسَوعِّو ُووليفوالن ِّوو واوش ػسبو ػ والنكػات(ِولالةػطابُوشال اُ ُػاء(و هنمل

وُاب(.وشالثِّوو:  فواألرجحِو
 و َاِػػػػػػ وِو ػػػػ(النػملكَػػػػاتُوشّد:وػبػػػػػلالوشلالِ ْاػػػػػُِِ َُاُءِوابلَلْعػػػػس(»:ويفوالتػػػػاجِووجػػػػاءَو

اوَ ػػَك َاوالّةػػاَغاِ ُّويفوَ ْبػػسٍلِ ََ الػػػُبَطحملدِة.وليفوالػػػُبْ َ ِلوووِكَتااَػُْػػِاوابلنُّػػطِفولالكػػاءِو َلػػ

                               
و.ٖٙ/ٗاظتعا د:وو-(ٔش
ِولقتػػػػعوٕٛ/ٕاظت  ػػػػس:ولانظػػػػسويف:وِؤٕٔ/ٔوار شػػػػاؼوال ػػػػسبِوحتقُػػػػقود.ورجػػػػ:و ثبػػػػاف:و-(ٕش

:و و.ٜٖٔ/ِٜٔولاتجوال سلس:وٙٔ/ٙاعتطا عِوحتقُقود.و كدوال اؿو ادلو لـس



(ٕٕٗ) 

اول َػػَعويفوال ِّعػػافورتػػعوثػَػػْطٍب...و ُ ػػُت:و ََ  ػػ و َاِػػػ وَ ْبػػسٍل:والِ ْاػػػُِِ َُاُءوثَُِػػاٌبِول لػػ
او،ُػَذ،ِّػػػػُدو ػػػػطَؿو َاِػػػػػ وَ ْبػػػػسٍلو ََ والّوإِووَوولػػػػاِظػػػػونَواوثُِػػػػاٌبِولَ ػػػػَكقو َنملػػػػاوالالّعػػػػاِاق:وإِنملػػػػل ػػػػ

و.(ٔش«لواَػَ دٍواء:وا ُِعَُوِ ْس ِو
ػػػػػدوكا ػػػػػ واسكػػػػاتوللتػػػػػابِووجػػػػاَءويفوحتقُػػػػػقِوو-ٓٙٔ لنػػػػػطفو»(:وشاظتعػػػػػا دود.وػتبمل

و.(ٕش«إْ َف ْندوزاعدةِول دـوإ ْػَ   ِولل دزطؿويفو ل عوالكااِ
ِِووحسؼِوو كلَووقُواَقِّووؾَوسَو ػَوو ػػملواػد( ورُوشإْ ػَف نْوو وك بػ،ِوِ ػوال ػ وِتْو َوكِواوُ ػباوألهنمل

ِِووسِوْعػػػلَواِويفوا ػػػِضواظتطا ػػػِعِو وِويفو طاِ ػػػَعوُ زػػػسىِتْو َوكِولُ ػػػوِ(ٖش:وشِإْ ػػػَفِ ْند(ال ػػػ
ِِووافتحِو و.(ٗش:وشِإْ َفَ ْند(ال 

 ػطوو(اَلػلش ػُد ويفوواا ِوون ملوو وألفملوابللعسِوواو طوال كلُو   ًوولالةطابُوو
َِووق ِونَولِووؿُواأللملوواظتةدرُو  و(اتجوال سلسشلو(ِلعافوال سبيفوشباولالو ملوِوالل ب،ِوو ِو 
يفووتْو َوكِوِول ػػدوُ ػػ( عػػهُ والفطاعػػدشو و ػػكلِوِ ػػو ػػسعٌوو(دتهُػػدوالقطا ػػدشو ػػكلَوولألفملو

الثا  ووهاويفواظتط عِويفو ك ِووأَوز َو َووِاعَو لوال كملووِقَواَقِّوو ملو وللِوابللعسِوو(التعهُ ش
و.كلِو  فو َاوال ودَوبَوا تَوو ِوإذلو َوو َاواطت أُوو َوقَو انتػَو

:وشإ ْػَ  ػػ (واػػػالو ُػػػاِووِو قػػػدوجػػاءَوالػػطزفِوويفو ػػػكلِووز ػػأٌوو(اظتعػػػا دشوليفونػػ ِّوو

                               
 .ٜٖٔ/ٜٔاتجوال سلس:وو-(ٔش
و.ٙ٘/ٗاظتعا د:وو-(ٕش
ِولطك ػ،ودارواللتػ:وٜٕٖ/ِٕولال ك ػ،واصتد،ػدة:وٜٕٖ/ٕانظسويف:واَللِوال ك ،والقدنت،:وو-(ٖش

ِوللعػافوال ػسبِوٜٖ/ِٗوللعافوال ػسبِوطك ػ،واػطالؽ:وٜٕٗطاعد:وِول عهُ والفٓٚٗ/ٕال  بمل،:و
ِولار شػػاؼوال ػػسبِوحتقُػػقوٛٛ/ِٔوللعػػافوال ػػسبِوطك ػػ،ودارواظت ػػارؼ:وٖٚ/ٖطك ػػ،ودارو ػػادر:و

و.ٜٓٔٗ/ِٓٔولٜٚٓٗ/ِٓٔولدتهُدوالقطا د:وٜٛٔ/ٔرج:و ثباف:وود.
اتجولووِٜ٘٘ٗ/ِٓٔولٜٖٜٗ/ٓٔدتهُػػػػػػدوالقطا ػػػػػػد:ولووِٜٕٙانظػػػػػػسويف:و عػػػػػػهُ والفطاعػػػػػػد:وو-(ٗش

و.ٜٖٓ/ٚال سلس:و



(ٕٕ٘) 

و،ِو و ػتملو ِووشإْ َفِ ْند(وك ب،َووو وألفملوالثانُ،ِووالالـِوو:وشِإ ْػَ ِ ّ (واتشد،دِوِولالةطابُو شد،دٍو
وِو ػػطاءٌوةِواألزػػوَووالػػالـِوو  ػػ ُ ُووـُو ػػ َوِو َُوؼٍوحػػسُو َوو وستعػػ،ِوِ ػػشإ ْػَ  ػػ (ووِولالػػطزفَوؼٍوحػػسُو َو

ُِووتِونَو كا و.ِو ـو فتطح،ًو لعطرةًووال 
و-(لَ كملػُخش»(:وشاظتعػا دود.وػتبملػدوكا ػ واسكػاتوللتػابِووجاَءويفوحتقُقِوو-ٔٙٔ
ل ػػعواإِلضتػػاؽو ُػػاوبػػس ِولُعػػاو ػػ واأل ػػ ِولقتػػاو تةػػالفوا فػػلولاحػػد.وول ػػطو ػػا

و فوالطالو ثق و  والُاءو-(ل َتطملرش و.(ٔش«ل طو ث وَ كملخِوإالمل
يفوواُوألنملػػو   كُػػعٌول ػػطووِالكػػاءِوواتشػػد،دِوالووِالُػػاءِوواتشػػد،دِووشَ كَػػػملخ(و:الةػػطابُو

وللتػػابِوواِويفوحتقُِقػػوِا ػػاُاًووكػػَل)َووواُو َوكَواِول ػػدوَ ػػ ػػاُاًوواُو َوكَوَ ػػواِونفِعػػوالػػن ِّو
:و ػػػػػػػاؿواصتػػػػػػػط سيُّوو.(ٕش«ل"ا ثػػػػػػػطَج "ول"َ كػػػػػػػُّخ"ول" َػتَػػػػػػػػطملر"»الفطاعػػػػػػػد(:وو عػػػػػػػهُ ش
وو.(ٖش«دةوالُاءل طو َػَ ملٌ ِو شدّوو الـُوَ كَػملخٌوكَػملَخُ،:واصتار،،والتارملُةواظتبت  ،.ولالصػاعتَو»

بػا:وش َػتَػػطملر(وِو فُهِو ةػاُ ٌوو( عػهُ والفطاعػدشوِولنػ ِّو(اظتعا دشوليفون ِّوو
ِِوو.وجػػػػاءَوش َػنَػػػػػطملر(وابلنػػػػطفِوو:ِولالةػػػػطابُوابلتػػػػاءِو ػػػػ»:ويفوال ػػػػ الػػػػس سِوود،دُوالَقنَػػػػػطملُر:والشمل
و.(ٗش«ش ءٍوو ِّو  وكُوولُوخْوال ملو

وخٍوملوكَػػػػالػػػيتويفو َوولذلِولالُػػػاءُواألُوو(٘شالػػػيتويفو َػنملػػػطرٍوالػػػطاُلول ػػػ و»:و ػػػُكط،اِوول ػػػاؿَو

                               
و.ٓٛ/ٗاظتعا د:وو-(ٔش
 .ٜٜٕ عهُ والفطاعد:وو-(ٕش
و.ٖ٘ٗ/ٔالةااح:وو-(ٖش
ِولالةػػػااح:وٜٓ/ِٕولد،ػػػطافواألدب:وٖٜٚ/ِٕولانظػػػسويف:ورتهػػػسةوال صػػػ،:وٗٗٔ/٘ال ػػػِ:وو-(ٗش
ٕ/ٜٜٚ. 
و ػػػػُكط،ِاو  كُػػػػٌعِويفو شػػػػد،ِدوالنػػػػطِفويفواظتط ػػػػعِوو-(٘ش و ػػػػارلفولػػػػن ِّ األلملِؿ:وويفوحتقُػػػػِقو كػػػػِدوالعػػػػالـِ

ش َػنملطٍر(.ول دوَ ِ َبْتوطك ُ،وابر، ِولطك ُ،واطالؽِو  و َاواطت  ِوانظسويف:واللتابِوطك ،وابر،ػ :و
و.ٜٖٖ/ِٔولطك ،واطالؽ:وٜٕ٘/ٔ



(ٕٕٙ) 

و.(ٔش«َ َدلَْك ِولَ كَػملٌخومبن ل،وشَتَُْدَعوِو ةارو َػنَػّطٌرومبن ل،دَعٍوُْواأللذلومبن ل،وايءوشتََو
 :مفردِ ـال االسمِ يف  *

َل َػػػْدو»شار شػػػاؼوال ػػػسب(:وود.ورجػػػ:و ثبػػػافوللتػػػابِووجػػػاَءويفوحتقُػػػقِوو-ٕٙٔ
َُػػػِ،والق ُػػػ وَكػػػػومتػػػت واال ػػػلواِو َُػػػِ،واللثػػػو:وَكَسُجػػػ ِوَلرَِجػػػاؿِوو(َرُجػػػ شِكنػْ َل َْرُجػػػ ِوَلاِنػْ

و.(ٕش« ُعت ب وإذوذاؾول ق ُ ِولاللثو
وسدُوػبفػػػالاو  ػػفوشرَِجػػاؿ(.و  ملػػوعُوَبػػكتُووِاصتػػُلِوول ػػلِّووِالػػساءِووشَرُجػػ (وافػػتحِوواظتفػػسدُوو
.ول ػدواصتػُلِوول ػلطفِووِالػساءِووشرِْج (والعػسِووطوك ب،ُو هوِ  فوش َْرُج (وعُو بَوػُو،والَي

ػػوأَوز َػػ َو :و(رِْج ٍوَكػػػش»:وِولالةػػطابُواصتػػُلِوول ػػلِّووِالػػساءِووافػػتحِوو، ِواظتفػػسدَوولَوكَوَ ػػ َووِقُواَقِّ
و.«َل َْرُج ٍو
ػػػاس:وو ل ػػػدومتػػػت واال ػػػلواكنُػػػ،والق ُػػػ وو»لجػػػاَءويفوحتقُػػػِقود.و ةػػػ ففوالنبمل

و.(ٖش«كسج ول رج ولانُ،واللثسةوكَسُج ولرجاؿِو ُعت ب وإذوذاؾول ق ُ ولاللثو
ػػُقوال ػػكَلويفو كػػارَِة:وو ََقِّ ػػاوألنملػػُاوظَػػ ملو فملو«كسجػػ ول رجػػ »ل ػػدوَ قتَػػَ وا  وُرمبمل

و َ  ػَ ُلوو- ػَعو ػَاواإلقتػاِؿوو-ال كَلو ناوغُوولاجٍ: ولط ػطِحواظتػساِد.ول ػَاوالػن ُّ
والتاقُِقواصتد،ِد. وِ  وَن ِّ

،ُػػْاَفُلولَو»شار شاؼوال سب(:وود.ورج:و ثبافوللتابِووجاَءويفوحتقُقِوو-ٖٙٔ
يفو َػ ُػػطؿِوَلَ ِ ُػػ و  ت ػػ والػػالـوؿتػػط:وَ ْفػػٌطِوَلثَنِػػػ  ِوليفوؿتػػط:وِلْردو ػػف،ِوَلَزػػطملارِو
َلَزػػػػطملارَةِوَلفَتَُِبػػػػ،ِوَلَ ِبُبػػػػ،ِوَلاَبزِؿِوَلَ اعِػػػػَِولَحػػػػاّجوَلَ َ ػػػػدِوَلَ ظَػػػػّ ِوَلَاَدنَػػػػ،و ػػػػالطا:و

َل ُػْطذِوَلُحػّ ِوَلُ ْ ػدِوَلظُػّ ِوَلاُػْدف.ووُ ْفطِوَلثُػْنِوَلُلْردوَلُزْطرِوَلنُػّلِوَل ُػّلِوَلاػُػْ ؿِ

                               
و.ٕٔٙ-ٕٓٙ/ٕاللتابِوحتقُقو كدوالعالـو ارلف:وو-(ٔش
 .ٙٓٗ/ٔوار شاؼوال سبِوحتقُقود.ورج:و ثباف:و-(ٕش
 .ٜٗٔ/ٔ:وة ففوالنبملاس ار شاؼوال سبِوحتقُقود.وو-(ٖش



(ٕٕٚ) 

َََكسوااْػػػُ و الػػػ)و َنملػػػُاوَجػػػػْبُعوَ ػػػْق .ولذكػػػسوالناػػػاةوَ فملو"َ ػػػْقًفا"و  ََأ ملػػػاو"ُ ػػػُق "ِو َػػػ
و.(ٔش«ُجػِبعو  فو"ُ ُق "وا لوالقاؼِولمتف و ُقاؿ:وُ ْق 

ُػ و  ت ػ وَل،ُػػْاَفُلويفو َػ ُػطؿِوَلَ  ِو»:وةِوِو فػ و كػارَو وز  ٍو ِووسُوكثػَو َوويفوالن ِّو
ِِووشَ ْفػػػٌط(وافػػػتحِووك بػػػػ،ُووتْودَورَوِولَو«الػػػالـوؿتػػػط:وَ ْفػػػػٌطِوَلثَنِػػػػ  و وِالفػػػػاءِوول ػػػلطفِووِال ػػػػ

(وافػػػػتحِوو:ِولالةػػػػطابُوالػػػػطالِوولختفُػػػػ ِو ِِووشَ ُفػػػػط   والػػػػطالِوول شػػػػد،دِووِالفػػػػاءِوول ػػػػلِّووِال ػػػػ
طٍّوَ ػػػِ ولالُ ْفػػػُط:ورَتْػػػُعوَ ُفػػػ»:و الػػػ)ٍووااػػػ ُوو ػػػاؿَوو «َل،ُػػػػْاَفُلويفو َػ ُػػػطؿ»:واِو طلِػػػواداللػػػ،ِو
و.(ٕش«الَفسملاءِو

وِالػػػػػطالِووشِلْرد(والعػػػػػسِووك بػػػػػ،ُووتْودَورَولَووِ«ليفوؿتػػػػػط:وِلْردو ػػػػػف،»:وةِوليفو كػػػػػارَو
:و الػػػ)ٍووااػػػ ُوو.و ػػػاؿَوالػػػساءِوول ػػػلطفِووِالػػػطالِووشَلْرد(وافػػػتحِوو:ِولالةػػػطابُوالػػػساءِوول ػػػلطفِو

و.(ٖش«ْبُعو َػَسٍسوَلْردٍوػجَوو(اِبل مللِّوشلالُطْرُد:و»
وَشػػَ سٍة:ونَػْطُر ػػاِولَغ َػػَ:و  ػػفواضتَػػْطَجِلِووالػػَطْردُو»:ويفوالقػػا طسِوولجػػاءَو  ػػْ وُكػػ ِّ

والُلَبُِْتولاأَلْشَقِسِوج:وُلْرٌدوَلِلراٌدول لرادٌوػل  وال َِ و.(ٗش«َخُِْ :وا
و:،(ِولالةػػػػػطابُوَُبػػػػػشفتَِووك بػػػػػ،ُووز ػػػػػأًوودَورَولَوو«َلفَتَُِبػػػػػ،ِوَلَ ِبُبػػػػػ،»:وةِوليفو كػػػػػارَو
(.ولل  ملو  ػُد :ووااػ ُوو ا.و ػاؿَوش بُبػ،(وا ػدَووك بػ،ِووواعػك:ِوو  َوَةػحَووكا َواالشػتِووشنَػُبـط

و.(٘ش«ُاسُول طوالقِووِطـٍوفتَُوورتعُوو"نُػب ا"و فملوو ُّوػاُانِوحوال ِّوسملو َولو»
َََكسوااْػػُ و الػػ)و َنملػػُاوَجػػػْبُعوَ ػػْق »:وةِوليفو كػػارَوو وتْودَورَوِولَو« ََأ ملػػاو"ُ ػػُق "ِو َػػ
ِِوشُ ػػػُق (وا ػػػبملووك بػػػ،ُو ِِووشُ ػػػْق (وا ػػػلِّوو:ِولالةػػػطابُوت  واؼِوالقػػػول ػػػلطفِووِالعػػػ

                               
و.ٕٕٗ-ٕٔٗ/ٔوار شاؼوال سبِوحتقُقود.ورج:و ثباف:و-(ٔش
 .ٖٛٗ/ٕإكباؿواإل الـ:وو-(ٕش
و.ٕ٘ٚ/ٕإكباؿواإل الـ:وو-(ٖش
و.ٕٖ٘القا طسواَُل:وو-(ٗش
و.ٕٗٔ/ٕٔاَللِوال ك ،واصتد،دة:وو-(٘ش



(ٕٕٛ) 

و  ػػػػفوشُ ػػػػْق (واعػػػػلطفِووعُوَبػػػػشَ ػػػػْق (وكتُوواظتفػػػػسدَوو فملووسَوَكػػػػذَوو الػػػػ)ٍووااػػػػ َوو فملوولاظتػػػػسادُو
َكطرةُووالل بػػػاتُووتِوَ ػػِوكبػػػاورتُِوالقػػاؼِو وك بػػػ،َووو فملووسلفَو،َػػػوالناػػاةَوو وللػػػ ملويفوالػػن ِّوواظتػػػ

ِو ي:والقػػػػػػاؼِووختفُػػػػػػ ِووِولا ػػػػػػدَوالقػػػػػػاؼِوو  ػػػػػػفوشُ ػػػػػػُق (وا ػػػػػػلِّووعُوَبػػػػػػشَ ػػػػػػْق (وتُو
و.القاؼِوو  فوشُ ْق (واعلطفِووعُواصتبوا:و،لطفُوإب لاهنِو
َل،ُػػػػػػْاَفُلو ْ،ً ػػػػػاويفو"َ ِ ُػػػػػ "و»:و(دتهُػػػػػدوالقطا ػػػػػدحتقُػػػػػِقوكتػػػػػاِبوشيفوولجػػػػػاءَوو

ِِوَل ػػِ وؿَتْػِط:وَ ػُقٌ وَلَلْرٌدولُزػطُّارِوَلُزػطملارَةِو ِْ وَ ػِاَُا واْلَ ػ ـِ ل" َػُ طؿ"وُ ْ تَػ مل والالمل
ٍَوَلَحاجولَو وَلَ ِبَُب،ِوَلاَبزٍِؿِوَلَ اِع و.(ٔش«َ ْ ٍدِولَ ْظٍ ِوَلَاَدنَ،...لفَتُـط

ِوالقػػػاؼِوو:وشَ ػػػُقٌ (وا ػػػلِّوِو فُػػػاِويفوال ػػػكلِوو ز ػػػاءٍووةُودملوِ ػػػوليفو ػػػَاوالػػػن ِّوو
ِِووافػػتحِوو-واػػالوزػػالؼٍوو-واِو ػػاظتفسدُو(واعػػلطهنِو ٌوقْوشَ ػػو:لالةػػطابُو ول ػػلطفِووِالعػػ
ِِووافتحِووالل ب،ِوواو كلُو.و  ملوالقاؼِو و.ال ص،ِوو:ِوتُويفوكُوو ُودْوجِو  لو َووِالقاؼِوول لِّووِالع
.و ػػاؿوابلفػػتحِوو ُهبػػاِولالةػػطابُوواطتػػاءِووا ػػلِّوو«ُزػػطُّارِوَلُزػػطملارَة»:وليفوالػػن ِّوو
[.ولاطتُػػطُر:ورتػػُعو،و]لاحد ػػػهاوَزػػّطارة ملػػنهػػاورِو اعػػُسوليفولكلاطتُػػطُر:واإلاػػُ والص»:والفػػارايبُّو

و.(ٕش«اٍرِول طوال  ُ و  والّسجاؿَزطملو
وشَ ْ ػػٍد(واعػػلطفِوو:ِول ُػػاِوابلتشػػد،دِوواصتػػُلِوو ػػكلِوو:وشَحػػاج(وإبقتػػاؿِوليفوالػػن ِّوو
ِِو و  ػػفوشُ ْ ػػد(وا ػػلِّووعُوَبػػشَ َ ػػد(وتُووك بػػ،َووو وألفملوهػػاشَ َ ػػد(وافتاِوو:ِولالةػػطابُوالعػػ
ِِوول لطفِووِةِواعتب َو اأَلَ ُدورت اوُ ُ طٌدِولُ ُ ٌدو قةطٌرو ثقملٌ و»:واصتط سيُّوو.و اؿَوالع

و.(ٖش« ناِولُ ْ ٌدوؼتفملٌ ...
و:ِولالةطابُوالالـِوولختفُ ِووِالظاءِوول لطفِووِةِواعتب َووحِوشَ ْظٍ (وافتوليفوالن ِّوو

                               
 .ٖٚٚٗ/ٜدتهُدوالقطا د:وو-(ٔش
و.ٔ٘ٙ/ٕاح:وِولانظسويف:والةاٖٗٔ/ٖد،طافواألدب:وو-(ٕش
 .ٔٗٗ/ٕالةااح:وو-(ٖش



(ٕٕٜ) 

و.الالـِوول شد،دِووِلالظاءِووةِواعتب َووشَ َظّ (وافتحِو
و( َ ػ ػَوش.ول ثػاؿو(فدْواُػشلو(ن،دَواَوش:و(  ْو ػُوشلو( ، َو ػَوشل ثاؿو»:و ال)ٍوواا ُوو اؿَو

و :ػلِوطْوقَواِوو.ول شستُو(د ْو ُوشلو(د َو َوش:و(  ْو ػُوشل
ولمَ تَ حْ ـيُ  - ا  أيض - (لعْ فَـ )يف  ا  ومطلقوو...............وووو...........

و.ومثو شػستُو(ردلُوشلو(دلرْوشلو( قْوُ ػشلو( قْوَ ػش ػطاءوكػػو ُاِوولالةف،َوواال لَووفملوإذلو َو
و(ـطػُبػػػػػػنَوشلو(قّونُػػػػػشلو(طؽُقػػػػػنػَوشلو(بّوذُوشلو(بابَوذُوشل:وهِوػيفو طلػػػػػوادرٌوػنَػػػػػو(اًلوْ ػػػػػ ػُوشفوو َوذَلوإِو
و :ػاقطلو(لّو ُوشلو(ٔش(ب،َُوبِو َوشلو(لّوػنُوشل

 اــَـــ رفـــال  عُ ـليـقَ  (ةـلــيعِ ـفَ )ع ـفا       مَ عِّ ضُ  (ولعُ فَـ )و (العَ فُـ )ويف 
:والنملوبُواح،.ولالنملوملوػ،والةملو َودَوفْوطؽ:وال ِّوقُولالنػملو و،.و، َوطِو،وال ملو َوخْوُب،:والنملوبِوباـ.ولال َوـط

و-و( ّوظَػػاألَوشيفورتػػعوو( ّوظُػػش نػػاوو.ول نػػدرُو(ٕش(ثُػػنْوشلو( ّوػثَنِػػشر:ودَونْواظتعػػتػَوو( ْ ػػ ػُوشل ػػ و
َِوو(  ْو ػُوشل  وو-وـدَوالقَوو ُوطِول طوابَو و(ؿزِوابَوشلو( ّوُحػشلو(اجّوَحػش ُػا:و َوويوالو،قػاسُوالػ

و.(ٖش«(طذ ُوشلو(اعَِ َوشلو(ؿ ْواػُوشل
لاشَتَبَ وحتقُػُقود.و ةػ ففوالنبملػاسو  ػفوا ػِضوالةػطاِبِو ػَعو ز ػاٍءويفوو

  ػػػػػػػكِلِويفوا ػػػػػػػِضوالل بػػػػػػػاِت:و ػػػػػػػَعوإقتػػػػػػػاٍؿولِوولالت كُػػػػػػػِعِوالتاس،ػػػػػػػِسِولالتشػػػػػػػلُِ ِ
،ػافلويفو َػُ طؿول  ُ و  ت  والالـوؿتط:و ُفّطولثنػ وليفوؿتطولردو ػف،ولزػطارولو»

لزػػطار ولفتُبػػػ،ول بُبػػ،ولابزؿول اعػػػدولحػػػاجول  ػػدول ظػػػ ولادنػػػاو ػػالطاو فػػػّطولثػػػنو
َكسوااػ و لُلْردولزطرولنُػلُّولُ ّلولن ؿول طدولح ُّول  ػدولظُػّ ولاػدفِو أ ػاو ػق و ػ

اوجػػػبعو  ػػفوُ ػػُق وا ػػلوالقػػاؼو الػػ)و نػػاوجػػػبعو ػػق ولذكػػسوالناػػاةو فو ػػقف

                               
 كَاويفواظت كطِعِوافتِحوالُاِءِولالةطاُب:وشَ ِبَُْب،(واعلطِفوالُاِءِول تِحواظتُِلوالثانُِ،.وو-(ٔش
والُاِءِولالتنط،ِ .وو-(ٕش  كَاويفواظت كطِعِواعلطِفوالُاِءِولالةطاُب:وشثُنْػٌ (واعلطِفوالنطِفِول لِّ
 .ٖٓٛٔ-ٜٕٛٔ/ٗشسحواللا ُ،والشا ُ،:وو-(ٖش



(ٕٖٓ) 

و.و(ٔش« ق و:لمتف و ُقاؿ
ََقملِق؟!وو وا ـَوَ،لف ويفواُاِفو ز اِءو َاوالن ِّ ولَ َداػُُّسو او َػَقدمل
َل ِػػػْسدو»شار شػػػاؼوال ػػػسب(:وود.ورجػػػ:و ثبػػػافوللتػػػابِووجػػػاَءويفوحتقُػػػقِوو-ٗٙٔ

و.(ٕش«َلِ َسَدةِوَلَحْع وَلِحَعَ ،
ِو  ػفوا  (والعػسِوعْوشحِوو:ِولالةطابُو(ٖشءِواضتاو (وافتحِوعْوشحَوويفوالن ِّوودَورَولَو

اضَتْعػػػُ :و»:ويفوالقػػػا طسِووة(.وجػػػاءَودَوسَوش ِػػػو،(و  ػػػفولزفِو َوَعػػػشحِوو:اُود(ِولرت ُػػػسْوش ِػػػولزفِو
ومَتْػسُُجو ػ واَػَُْ ػِتِا. َِ وحػ والعملْطُؽوالشملد،ُدِولالنملِكُقواأَلْزَ ُسِولابللعػس:وللَػُدوال ملػ:ِّ

و.(ٗش«ٌؿولِحْعالٌفِوابللعسِولِحَعَ ،ٌولاْحَتَعَ :واْ  اَد اِوج:و ْحعاٌؿولُحعطو
َل َػْ ػػ :و»شار شػػاؼوال ػػسب(:وود.ورجػػ:و ثبػػافوللتػابِووجػاَءويفوحتقُػػقِوو-٘ٙٔ

َ ْكػدوَلِ ْكػَدافِوَل َػَ  َػ،:وَ َ ػػَف،وَلِ ْ ػَفافِوَل ُػْ  َػ،:واُػسَْكػ،وَلاُػسَْكػػافِوَل َػَ  َػ،:و ََ ػ،وَلِإْ ػػَطافو
و.(٘ش«َشُْخوَلِشُخافِوَلَ ُْ وَلِ َُفافوَلَ ْ ُ و ََ ،و َْ َطةِوليفوَلْ ٍ و  فو َػْ  :

و:ِولالةػػػػػطابُو(ٙشالكػػػػػاءِوو:وشاُػسَْكػػػػػاف(وا ػػػػػلِّوِو فُػػػػػاِو وز ػػػػػ ٍوِ ػػػػػو كثػػػػػسُوويفوالػػػػػن ِّوو
ورتػػعِوو انُػػ،ِووِو حػػدِوالف(وابللعػػسِوشِ ْ ػػو نػػاو  ػػفوانػػاءِوواللػػالـَوو ا وألفملواف(والعػػسِوَكػػْسوشاِو

و.و والل باتِو ِوو ُول اوا دَووِاُو او ك َووِوادالل،ِوالتلعوِو

                               
 .ٜٛٔ/ٔار شاؼوال سبِود.و ة ففوالنبملاس:وو-(ٔش
و.ٕٗٗ/ٔوار شاؼوال سبِوحتقُقود.ورج:و ثباف:و-(ٕش
ػػاس:وشحعػػ (ِواػػالو ػػكٍلِوانظػػسويف:وو-(ٖش ار شػػاؼوال ػػسبِوحتقُػػقويفوحتقُػػِقود.و ةػػ ففوالنبمل
 .ٕ٘ٓ/ٔ:ولنبملاساوة فف ود.
 .ٜٗٛالقا طسواَُل:وو-(ٗش
و.ٚٗٗ/ٔو.ورج:و ثباف:ار شاؼوال سبِوحتقُقودو-(٘ش
ػػػاس:وشاسكػػػاف(ِواػػػالو ػػػكٍلِوانظػػػسويف:وو-(ٙش ار شػػػاؼوال ػػػسبِوحتقُػػػقويفوحتقُػػػِقود.و ةػػػ ففوالنبمل
 .ٕٚٓ/ٔ:ولنبملاساوة فف ود.



(ٕٖٔ) 

بػػػػػػع:واػُػػػػػػَسؾِول اػػػػػػساؾِولاصتواء.لالكُػسْكػػػػػػ،:و ػػػػػػ وطَػػػػػػْوواظتػػػػػػ» ػػػػػػُد :ووااػػػػػػ ُوو ػػػػػػاؿَو
و.(ٔش«لِاسْكاف

ػػػو فملوولال  ُػػػ:ُو .و(شػػػسحواللا ُػػػ،والشػػػا ُ،ش(وإذلوٙشويفواعتػػػا  ِووشػػػوُو،ُووقَواَقِّ
و-و(ِاسَْكافشلو(اُسَك،شكػوو( ُػْ َ ،شل»و: ال)ٍوواا ِوو طؿَوودُوؾتَِووِاظتط عِووإذلوذل)َوولابلسجطعِو

و.(ٕش«-اءِولَِك ضوَطْووالػبَو
وِالفػػػػاءِووش َػْ  َػػػػ،(وافػػػػتحِوو:ِولالةػػػػطابُو(ٖش«َل َػَ  َػػػػ،:و ََ ػػػػ،وَلِإْ ػػػػَطاف»و:ليفوالػػػػن ِّوو

ِِوول ػػػػلطفِو ِِووانػػػػاءَوو وألفملوال ػػػػ َل َػَ  َػػػػ،:وَ َ ػػػػَف،و»:وةِويفو كػػػػارَووسَوكِػػػػذُووِش َػَ  َػػػػ،(وافتاتػػػػ
ػػػػػو ولألفملو«َلِ ْ ػػػػػَفاف :وةِوارَويفو كػػػػػواظتػػػػػُلِووش َْ ػػػػػَطة(واعػػػػػلطفِووك بػػػػػ،َووولَوكَوَ ػػػػػواُونفَعػػػػػوقَواَقِّ

و.و«َلَ ْ ُ و ََ ،و َْ َطة»
وِالفػاءِووش َػْ  َػ،(وافػتحِووة(وانػاءَو ػطَوش َوويفوك بػ،ِوودَوَةػ ػدو َووافَو ابوحملػو فملوو الور،:َو

ِِوول ػلطفِو و حػػدَووْتوش ََ ػَطة(وابلتاس،ػػ)ِولإفوكانَػػش َػَ  َػػ،(ِوو نػػاوانػاءَوودْوقِةػػلو،َوػِوللػال ػػ
و،(.و َوش َوو   ِوويفوِِواظتَ كَو

ِول ػػػطو  ػػػفو ـٍووعُوَبػػػكتُْووانملػػػابلتاس،ػػػ)ِوألوةٌوطَوَ ػػػ َوو،ٍوَ ػػػل  ػػػ و َو»:واصتػػػط سيُّوو ػػػاؿَو
و.(ٗش«ابلتعلِو  فوذل)و،ٌو َو ْوِولالوتبعو ػَوقٍونُو،ػْو ث و َوو ٌو ُو ػْو َو

ول ْ ػػػػطاٌفِوو،ُوػطَكػػػػػَبْب ُوػلاأَلَ ػػػػُ،:وال»:ويفوالقػػػػا طسِوولجػػػػاءَوو ج:و َ ػػػػطاٌتولإ ػػػػاٌءول ـٍ
و.(٘ش«ُ ثَػ ملَثً،ِول ْ ُ ها:و َ َطٌةول َْ َطةٌو

                               
 .ٖٕ/ٚاَللِوال ك ،واصتد،دة:وو-(ٔش
و.ٜ٘ٛٔ/ٗشسحواللا ُ،والشا ُ،:وو-(ٕش
ػػاس:وو-(ٖش ار شػػاؼوال ػػسبِوحتقُػػقونظػػسويف:وِوا«اف ػػطو ،ولو،و َّ ػػل َػَ  ػػ»يفوحتقُػػِقود.و ةػػ ففوالنبمل
 .ٕٚٓ/ٔ:والنبملاسو ة ففود.
 .ٕٕٕٚ/ٙالةااح:وو-(ٗش
 .ٕٓٙٔالقا طسواَُل:وو-(٘ش



(ٕٖٕ) 

 :اجلمعِ يف  *
لمتػػػسجو»شد ػػاعقوالتةػػس، (:وود.وحػػامتوال ػػا  وللتػػابِووجػػاَءويفوحتقُػػقِوو-ٙٙٔ
ؿتػػػػط:وَذلُػػػػطؿولُذلَػػػػ .ولإنّػػػػػباو ظهػػػػسلاوالت ػػػػ ُ ويفوو( ُػَ ػػػػ ٌوشلرت ػػػػاوو( َػ ُػػػػطؿٍوش  ػػػػفو

ل فػػػسؽواػػػِواظتةػػػدروو(الػػػَل شلالػػػالـو تاسكػػػ،وضتػػػاؿواضتاعػػػ ِول ظهػػػسلاويفوو(ذلػػػطؿش
ولاصتبعِو اؿو نرتة:

و.(ٔش«لُـبـِّـــي وَأْحِفُزُه أبمٍر ُمْبـَرمِ        شايعيُذُلل  رِكايب حيُث شئُت مُ 
وش ُػَ ػػ (وافػػتحِوولذلِو  ػػفولزفِواألُووالػػالـِووشُذلَػػ (وافػػتحِووك بػػ،ُووتْودَورَولَوويفوالػػن ِّو

ِِو والفػػاءِووش ُػ ُػػ (وا ػػلِّوو  ػػفولزفِووِ ً ػػاولالػػالـِووالػػَاؿِوو(وا ػػلِّوُذلُػػ ش:والةػػطابُوِولوال ػػ
ِِو ِِوشُذُل (وا بملوو و كلِو ِووةَو نرتوويفواُتِوو اوجاءَوو وادالل،ِولال  و.ت

طؿ(ِوؿتػط:و ُػش ػَولزِفوالػَيو  ػفووِاظتفػسدِوورتػعِوو لزافِوو و اػسزِوش ُػُ  (و ِوول ُص،ُو
و( ُػ ُػػ ٍوش،لعملػػسو  ػػفووا  نملػػو( َػ ُػػطالًوشاو ػػاوكػػافول ّ ػػ»:و ػػُكط،اِوو (.و ػػاؿَوُ ػػطؿولرُوُ ػػشرَو

َكسولذلػػػػػ)و طلػػػػػ):وَ ػػػػػرتُػػػػػعواظتذنّػػػػػو نُػػػػػتَو لٌرودُوٌسِولَغػػػػػكػُوطٌرولُ ػػػػػكُو و لورتُػػػػػعواظتػػػػػ
و.(ٕش«رٌودُولغُو

ودلُ ٌووِ«ل ظهسلاويفو"الَل "ول فسؽواِواظتةدرولاصتبع»:و ِواظتذلِّووليفو طؿِو
ُل (وا ػػػػبملوواظتػػػػسادَوو  ػػػػفو فملو َُّ ـِوِِوتَوشالػػػػ ّؿ(ِوو:اظتةػػػػدرِوو ػػػػُص،ُوو لػػػػطفُوو و كاإلدغػػػػا َُّ شالػػػػ
ُل (.ووو:اصتبعِوو ُص،ُوو لطفُوو(اإلدغاـِووش )ِّوولابإلظهارِو َُّ وشال

شار شػػػػػػػػاؼوال ػػػػػػػػسب(:وورجػػػػػػػػ:و ثبػػػػػػػػافوللتػػػػػػػػابِود.ووجػػػػػػػػاَءويفوحتقُػػػػػػػػقِوو-ٚٙٔ
ل َػَ اِ ػػػػػػ :وَ الَلِػػػػػػػلِولالو،َػكػْ ُػػػػػػدويفوالةػػػػػػفاتوإذاورتػػػػػػعوُزرملؽِو القُػػػػػػاسو،قت ػػػػػػ و»

                               
و.ٜٛٔلانظسويف:وال ك ،والقدنت،:وِؤٕٓ:وِوال ك ،واصتد،دةد اعقوالتةس، و-(ٔش
 .ٖٚٙ/ٖاللتابِوحتقُقو كدوالعالـو ارلف:وو-(ٕش



(ٕٖٖ) 

و.(ٔش«ُزرَارِؽ
وهػػػػػا وألفملوافتاِووؽ(ارِورَوشزَوو:ِولالةػػػػػطابُوالػػػػػ ايِوو ػػػػػلِّو(واارِؽُزرَوشو:يفوالػػػػػن ِّوودَورَولَوو
ل(ِو ملوشُ ػػو:وشَ اَللِػػػل(ويفورتػػعِوقػػاؿُوِو لبػػاو،ُوالفػػاءِووش َػَ اِ ػػ (وافػػتحِوو  ػػفوانػػاءِوواللػػالـَو

ؿتػػػػط:وو( اِ ػػػػ َو ػَوشل،لػػػػطفو  ػػػػفو»:و ػػػػُكط،اِوو ػػػػاؿَووشُزرملؽ(.و:وشَزرَارِؽ(ويفورتػػػػعِوقػػػػاؿُو،ُو
مَلوالعملو و.(ٕش«رارؽحِولال ملوراِروالدلِولال

ل ػػطاءو»شار شػػاؼوال ػػسب(:وود.ورجػػ:و ثبػػافوللتػػابِووجػػاَءويفوحتقُػػقِوو-ٛٙٔ
ولُ ْ )ّو و.(ٖش«يفوذل)واظت   وؿتط:وَ ) 

:وِولاأل ػ ُواللاؼِوول شد،دِووِالةادِوول لِّووِةِواعتب َوو(وافتحِوَ ُ ) وشو:ابُوالةطوو
وش َ ْػُ  (.و(و  فواناءِوشَ ْ ُل)ٌو
و: ول ُ ػو: وسيو َاواجملػسىِولذلػ)و طلػ):وَ ػكتَوو ُولاظت ا َو»:و ُكط،اِوو اؿَوو

لطٌؾِوولاٌؾولُ ػلِ ػو) ول ُ ػو) والٌبِولَ ػٌ:ولكِػ ُػٌ:ول كْوْ ػكاٌبِوكباو  ت:وكَول ِو
و.(ٗش«لخٌوسُول ػُولِ سَاٌخووخٌوسُول  ػْووخٌوسْو:و ػَوكباو الطا
وِجػػوااػػ ُوول ػػاؿَوو كبػػاووِوَشػػدّوو(٘شل الو ػػسا ولػػػّباوحػػَؼوقتػػ ةو شػػّدواقػػ و  هػػ»:ونِّ

و.(ٚش«لَ ُ )ّوو(ٙش)ّو َولووِ ةاروكَ ّ:ولَ ُ :ّووِ لّعس و  فوَ ُشدّووِ سى
وتػػػابٌو:وكِو)ُّولالَةػػػ»:واصتػػػط سيُّوول ػػػاؿَوو ِول ػػػطو ار ػػػ  و  ػػػّسبِولاصتبػػػعوَ ُ ػػػ) 

                               
 .ٔٚ/ٔوار شاؼوال سبِوحتقُقود.ورج:و ثباف:و-(ٔش
و.ٕٔ٘/ٗاللتابِوحتقُقو كدوالعالـو ارلف:وو-(ٕش
و.ٜٓٗ/ٔوار شاؼوال سبِوحتقُقود.ورج:و ثباف:و-(ٖش
و.ٚٙ٘/ٖوِوحتقُقو كدوالعالـو ارلف:اللتابو-(ٗش
وكَاويفواظت كطِع:وش  هل(وابظتُِلِول طو  كٌُعِولالةطاُب:وش  ا(.وو-(٘ش
ولالةطاُبوابلةاِدِو  ً ا.كَاويفواظت كطِعوابل اِدِول طو  كٌُعولا ٌحِووو-(ٙش
و.ٔٔٚاطتةاع :وو-(ٚش



(ٕٖٗ) 

و.(ٔش«طؾٌولُ لُوولِ لاؾٌو
ػػػاس:وو ل ػػػطاءويفوذلػػػ)واظت ػػػ  وؿتػػػط:و»لجػػػاَءويفوحتقُػػػِقود.و ةػػػ ففوالنبمل

و.(ٕش« )ول  ل)
ويفوش  ل)(وز أٌو ادٌح وللػَُ وا ُػًداو فوَ،لػطَفوو واإلدغاـِ للا ٌحو فملوَ )مل

وِ  والت كُ اِت.
َلَ، ّػػسُدو»شار شػػاؼوال ػػسب(:وود.ورجػػ:و ثبػػافوللتػػابِووجػػاَءويفوحتقُػػقِوو-ٜٙٔ

يفورتعوا لوثالث ولَػْلو، سدو ُاو" َ ْػُ  "وؽتاوكافو  فو" َػْ  "وؿتػط:واَػُْػتو"   اؿ"و
َل َاْػَُػػػاتِوَلَحػػػْطضوَلَ ْحػػػَطاضِول  ػػػفو"ِ ْ ػػػ "وؿتػػػط:وِحػػػْ بوَلَ ْحػػػ َابِول َػَ ػػػ ورَتَػػػ و
لَ رْتَاؿِوَلَغَ :ويفوؿتطولََكٌ:و الطا:و َْلَكابِوليفوؿتط:وَ َدىو الطا:وَ ْ َداءِوَلظَْكػ و

ليفو" َػُ  "وَ ُ دوَلَ ْ َ ادِوَل"ِ َ  ":وِ َن:وَلَ ْ َنابِول"َ ِ  "وفتَِسوَل فَْتَارِووَلَ ْظَكاءِ
َل َػ ُػػػػػطؿو  تػػػػػ والػػػػػالـوابلػػػػػطالِو َػ ُػػػػػّطوَل َ ْػػػػػاَلءِوَلَ ػػػػػُدّلوولو" ُػ ُػػػػػ ":وطُنُػػػػػ:ِوَلَ ْطنَػػػػػاب

و.«يفوتو" ددول  داد"»(:وٗشو.وليفواعتا  ِو(ٖش«َلَ ْ َداء
لغ ػػ:ويفوش»شاظتعػػا د(:وو واسكػػاتوللتػػابِود.وػتبملػػدوكا ػػويفوحتقُػػقِوولجػػاءَوو

و.(ٗش« الطا:وَ ْديول  داءِولؿتط :وظَْكػ ول ظكاءو-و(ؿتطوَ ْدي
ل،ص ػػػػػ:ويفو ػػػػػك ،و لزافوؼتةط ػػػػػ،و»:و(دتهُػػػػػدوالقطا ػػػػػدشويفوحتقُػػػػػقِوولجػػػػػاءَوو

ل  :و َػْ  وكَبْديولظَْكػ ِول َػَ  وَكَ َكَ:ولطََ  ِولَ ِ  وكَنِبسِولَكِكدِولَ ِخػَول َػ ُػ وو
وكص ػػػّطولَ ػػػَدّلو ُقػػػاؿ:وكَ ُ ػػػدول ِو َ ػػػ وكِ نَػػػ:ول ُػ ُػػػ وك ُنػػػ:ولُ نػػػقِول ُػ ُػػػطؿو  ػػػتال 

                               
 .ٜٙ٘ٔ/ٗالةااح:وو-(ٔش
و.ٜ٘ٔ/ٔ:و ة ففوالنبملاسار شاؼوال سبِوحتقُقود.وو-(ٕش
ِولانظػسويف:وار شػاؼوال ػسبِؤٕٗ-ٔٔٗ/ٔوار شاؼوال ػسبِوحتقُػقود.ورجػ:و ثبػاف:و-(ٖش

و.ٜٙٔ/ٔ ة ففوالنبملاس:ووحتقُقود.
 .ٕٓٗ/ٖاظتعا د:وو-(ٗش



(ٕٖ٘) 

  ػػداءِول ظكػػاءِول َْلكػػابِول طػػالؿِول فتػػارِول ككػػادِول  خػػاذوشل   ػػاد(ول  نػػابِو
و.(ٔش«ل طنابِول  ناؽِول  الءِول  داء

َِووتْو َوبَواشتَوو ول ز ػاءٍووِلحتس،ػ ٍووِ  ػفو ةػاُ ٍووق،ُواَقملووالثالث،ُووالنةطصُوو ِو 
و.الل باتِووا ضِووكلِويفو 
والظػػػػاءِوو:وشظَػكػػػػػْ (وافػػػػتحِو(التبهُػػػػدشلو(اظتعػػػػا دشلو(االر شػػػػاؼشو فػػػػ ونػػػػ ِّوو
وابل ػػاءِووش َ ْػَ ػػاؿ(.ولالةػػطابُووشَ ْظكَػػاء(و  ػػفولزفِوو:اُوِولرت ُػػالكػػاءِووِول ػػلطفِوبػػ،ِواظت  َو
و.يفوال كلِووِولز أٌو:وشطُػْكػ ( و فُهاو ةاُ ٌواظت بط ،ِوو ،ِواظتهبَو

ل دوا تصىنِوؿتط:و»:وسَو زَووعٍوهُدوالقطا د(ِويفو ط ِوشدتويفوحتقُقِووجاءَو دولوو
ُ ػْديولُحػػطتِول ػطو ػػاوكػافوايءيملوالػػالـو لولاِليملوال ػِوؽتػػاوذكػسل ِو   ػػلو نػاو نػػاو
الو،قػػػاؿ:وِ ػػػَداءولالوِحُػػػاتِواػػػ و ُػػػاسواظت تػػػ وابلُػػػاءو   ػػػاؿِوؿتػػػط:و َْ ػػػداءولَ ْظكػػػاءو

ُْتػػػػافِولنُِْنػػػػافِولِ ُْػػػػدافِولػػػػػُبْديولظُْكػػػػػ ِول ُػػػػاسوالػػػػطاليوال ػػػػِوِ ْ ػػػػالفِوؿتػػػػط:وحِو
و.(ٕش«ضتطتِولنطفول طد

ول ػػػلطفِووِالفػػػاءِووش ُػْ ػػػ (وا ػػػلِّوو نػػػاو  ػػػفولزفِووالل بػػػاتِووقػػػطفَواَقِّوولَوكَو َ ػػػو
ِِو و:َوتُػػػػكُووو وألفملوِوالوابلظػػػػاءِوشطػػػػا(وابل ػػػػاءِوواظتػػػػسادَوو  ً ػػػػاو  ػػػػفو فملووِول ػػػػَاو،ػػػػدؿُّوال ػػػػ
 (ِوػشطُكػْػوك بػ،ِووو وخبػالؼِوالكاءِووفِول لطووِالظاءِووشظُْكػ (وا لِّووك ب،ِو ووخت طو ِوو،ِوال ساملو

وشَ ْطَكاء(.وو:هاو  فِولرت ُوال اءِووا لِّوو ه و  سل ،ٌو
َزوسعولصو ػا.وليفواظتثػ :و"جػالَول اا سولل عكاعوكال َووْاُوال ُو»:واصتط سيُّوو اؿَو

ِ".ول ػػدو،لػطفو ، ِْ َُػػ لػػَلاتواطتُػّ .ولالِ ػْاُوابللعػػسو ث ُػاِولاصتبػػعوو ػػًااضتػ اـوال ُكػْ

                               
 .ٚٙٚٗ/ٜقطا د:ودتهُدوالو-(ٔش
و.ٛٛٚٗ/ٜدتهُدوالقطا د:وو-(ٕش



(ٕٖٙ) 

و.(ٔش«اءٌوْطكَو َو
ُ ِوابللعػػسولال ػػل:وَحَ بػػاُتوال ملػػسِْعوالػػيتو ػػ وػْكػػػلال ُّو»:ويفوالقػػا طسِوولجػػاءَو

ولِظْ ٍ ولحاِ ٍسولَ ُكٍعوج:و ْطكاءٌو و.(ٕش«ُز ٍّ
واػػطزفِووِ  ػػفوشَ ظْػػٍ:(وعُو َبػػ تُووِاظتفتطحػػ،ِووبػػ،ِواظت  َووشظَػْكػػػ (وابلظػػاءِوواوك بػػ،ُو  ملػػو

ُػافوكْوولظَوْاٌوالطالوات )واظتن ل،و قطؿ:وظَػلالُاءولو»:و ُكط،اِووش َ ْػُ  (ِوالوشَ ْظَكاء(.و اؿَو
و.(ٖش«البٌو ٌ:ولكِوكْول َووكافِو ٌ:ولك ْوكاٌءِوكباو الطا:وكَوٍ:ولظِوظْول َو

س ًػػاول ك هػػاو ػػبمل،و ُق ػػ:و لبػػاو فملوالُػػاءوإذاوكانػػتوط»:وةػػفطرٍو ُووااػػ ُوول ػػاؿَوو
َل)وٌ "وؿتػطو" َ ْػ ُػ "ِو لػػػُػٍ ِو  ػ او"َ ْظكػْو،وكعػسةوؿتػطو"َ ظْػٍ:"ويفورتػعوظَكػال ملبّو

ويفوذل)انتو   وال سؼِوالوزالؼواِوالنذاوكإِو و.(ٗش«اط،ِِّ
و ِوةملػػػػػػػػػشَ ْ ػػػػػػػػػَداء(ِوليفونَوو:اُولرت ُػػػػػػػػػوِشَ ػػػػػػػػػَدى(و(:االر شػػػػػػػػػاؼشوليفونػػػػػػػػػ ِّوو

وش  داء(.وو:اُوِولرت ُوالداؿِوول لطفِووِاظتُلِووشَ ْدي(وافتحِوو(:التبهُدشلو(ِاظتعا دش
و(االر شػػاؼشو و فػػ ونػػ ِّوالػػداؿِوول ػػلطفِووِاظتػػُلِووشُ ػػْدي(وا ػػلِّوو:لالةػػطابُو

ويفوال ػػكلِووز ػػأٌوو(التبهُػػدشلو(ِاظتعػػا دشو ِوةملػػِوليفونَويفوال ػػكلِوولز ػػأٌووِحتس،ػػ ٌو
وو قل.

ها:ونفِعػو والةػفا،ِوِ ػو(ِاالر شػاؼشو(و ػ وحتقُػقِوٗشويفواعتػا  ِوول دوجاءَو
ػػػػػػػواو فو،لػػػػػػػطفَو   ملػػػػػػػو.«يفوتو" ػػػػػػػددول  ػػػػػػػداد"» والنعػػػػػػػخ،ِووساءةِويفو ِػػػػػػػوأَوز َػػػػػػػ َووقُواَقِّ

ش ػػػػػدي(وإذلووؼَوسملوِو َاػػػػػأَوز َػػػػػ َووالنا ػػػػػخَووِو لو فملوظتط ػػػػػعِوشت(ويفو ػػػػػَاواواظتخ ططػػػػػ،ِو
او  ػػفودًوِبػػ تَو ُوويفوذلػػ)َووؼُواَػػسِّووش  ػػداء(وإذلوش  ػػداد(.ول ػػدو،لػػطفُووؼَوسملوش ػػدد(ِولَحػػ

                               
و.ِٕٜ٘ولانظسويف:وغتب وال ص،:ؤٕٔٗ/ٙالةااح:وو-(ٔش
 .ٖٙٓٔالقا طسواَُل:وو-(ٕش
و.ٚٙ٘/ٖاللتابِوحتقُقو كدوالعالـو ارلف:وو-(ٖش
 .ٖٗٓاظتبتعواللكو:وو-(ٗش



(ٕٖٚ) 

و(ٔش ُونَوداٌدِول َػػػػػٌدول ْ ػػػػدَوكػػػػاٌبِولَ ػػػػلْوٌ:ول َوكَػػػػ :ولَول قػػػػطؿويفواظت ػػػػا َو»:و ػػػػُكط،اِوو ػػػػطؿِو
والفػاءِووش َػَ ػ (وافػتحِوو ناوزا  اواػطزفِووط،اِو ُكوكالـِووو  وكطفِووالصف ،ِووعَوِو َو(ٕش«نافل  ْو

ِِو ِِوول ػػلطفِووِالفػػاءِووِوالوش َػْ ػػ (وافػػتحِولال ػػ ول ػػلطفِووِالفػػاءِووِو لوش ُػْ ػػ (وا ػػلِّوال ػػ
ِِو و.ال 

و:اُوِولرت ُػػالػػداؿِوول ػػلطفِووِاظتػػُلِوو نًفػػا:وشُ ػػْدي(وا ػػلِّووتُوكػػسْوكبػػاوذَووو الةػػطابُو
اوانػػاتوالُػػاءولالػػطالو نػػاو ق ُػػ ِول ّ ػػ»:و ػػُكط،اِوو ػػاؿَواؿ(.وَ ػػ ػْوش َووش َْ ػػَداء(و  ػػفولزفِو

و.(ٖش« داٌءِوالوكتالزلفوااوذل)ولق ملتاويفو َاوالكابٌيول َو الطا:وُ دْو
 ػاودلوش»:وسَو َزػوعٍويفو طِ ػو(ِاظتعػا دشواويفوحتقُػقِو  ػبط ًوواُو ػك ُووجاءَو دولو

والػػػالـ.وو-و(،لػػػ وكُبػػػْدي  يولاليملوال ػػػِ و ػػػالوكتب ػػػافوو-( لوُحػػػطتش يوايعػػػ مل
ؿ:وِ ػػػَداءولالوِحُػػػاتِواػػػ و ُػػػاسواأللؿو   ػػػاؿوكأْ ػػػداءِولِظكػػػػًفو  ػػػفوِ  ػػػاؿِوال،قػػػا

وتْو َوبَواشػتَووال كارةَوو وللل ملو(ٗش«ل ظكاءِول ُاسوالثا وِ ْ الفوكاُتافِولُ طدولِ ُداف
 وػلطُكػْػػػػػ»:وِولالةػػػػػطابُو«لِظكػػػػػػًفول ظكػػػػػاء»:ويفوال ػػػػػكلِوولز ػػػػػ ٍووِ  ػػػػػفو ةػػػػػاُ ٍو

و.وو«لَ ْطَكاء
ل،ص ػػػ:ويفو ػػػك ،و»:و(دتهُػػػدوالقطا ػػػدشوةِويفو كػػػارَووالةػػػطابُوو و نػػػاو،لػػػطفُولِ ػػػ

و.« لزافوؼتةط ،ول  :و ُػْ  وكُبْديولطُْكػ 
:ويفوال ػػػػكلِووِولز ػػػػ ٍو ،ً ػػػػاو  ػػػػفوحتس،ػػػػ ٍوو(دتهُػػػػدوالقطا ػػػػدشونػػػػ ُّوو َوبَولاشػػػػتَوو

وكص ّطولَ َدلّو» وِِولشكَف ُػّط(وابلفػاءِوالفػاءِووش َػُ طؿ(وافػتحِوو:ِولالةطاب«ل ُػُ طؿو  تال 
َِووهػا.ول ػدو لػطفُوالوافتاِووِلػداؿِواوِولشَ ُدّل(وا ػلِّوِِوصَولْوالوابِو و واداللػ،ِو  كُ ػاتٍوو ِو ػ

                               
 كَاويفواظت كطِعِواالو نط،ٍ ِولالةطاُبوابلتنط،ِ .وو-(ٔش
 .ٕٚ٘/ٖقُقو كدوالعالـو ارلف:واللتابِوحتو-(ٕش
و.ٚٚ٘/ٖوِوحتقُقو كدوالعالـو ارلف:اللتابو-(ٖش
و.ٜٕٗ/ٖاظتعا د:وو-(ٗش



(ٕٖٛ) 

َِواَقِّوو فملو ِِووطاويفو ػػكلِو ػػااُو َووقػػ ِِووطاويفو ػػكلِو ػػااُويفوش ُػ ُػػطؿ(ِول َووابل ػػلِّووال ػػ وال ػػ
َكسِو ػػػااُو وشَ ػػػَدّل(ِول َوِ ػػػوابلفػػػتحِو وش  ػػػالء( و ُلػػػطفُوو:ِِوصَػػػلْوالوابِووِابلفػػػاءِوواصتبػػػعِووطاواػػػ
َِووالةطابُو وكَفُ ّطولَ ُدلّول ػَو»:وةِوال كارَوو ِويفو  وو.«ُ طؿو  تال 
ؿتػػػطو»شار شػػػاؼوال ػػػسب(:وويفوحتقُػػػقود.ورجػػػ:و ثبػػػافوللتػػػابِوجػػػاَءوو-ٓٚٔ

َكسواطتفُفػػ،والنا ػػُ،:وَ ْ ػػَففِوَللَػػػْلو،قطلػػطاول بذنثػػ،و"َ ػػْفَطاء".و  ػػطعتل:ويفوالفػػسسوالػػ
 ػػ ْفوكػػافو  ول ػػالطا:وِدنَتَػػ،وَ  ْػػاَلءِوَللَػػػْلو،َػُقطلػػطاوَ  َػػٌسوَ ْ  َػػ ِو القُػػاس:وُ ػػُفٌطوَلُ  ُػػ

ِوَلَ ْبَُػػػػػاءِوَلَ ْ َشػػػػػفِو(َ ْ َبػػػػػفش  ػػػػػ ًفاوؿتػػػػػط:وَ َغػػػػػّسِوَلَغػػػػػسملاءِو ْلو  تػػػػػ والػػػػػالـوكػػػػػػو
مِلو ػلطفو ػِو(َ ْ َطَدوَلَ ْطَداءشَلَ ْشَطاءِو َْلو  ت وال ِوكػو ِوَل َاْػَُضِوَلاَػَُْ اءو َػَ ػ

او كػػػ والُػػػاءويفوِول،لعػػػسو ػػػ" ُػْ ػػػ "و َػُقػػػطؿ:وَغػػػّسِوَلَ ْبػػػٌ ِوَلَ ْشػػػٌطِوَلَ ػػػْطدِوَلاػػػُِض
و.(ٔش«شؿتط(واُِضولتةح

وا ػػػلِّوو  ػػػفوش ُػْ ػػػ (وعُوَبػػػ َػْ ػػػاَلء(وكتُوو-ش َ ْػَ ػػػ ووانػػػاءَوو نػػػاو فملووافَو يبوحملػػػوسادُوُ ػػػو
ِِوول لطفِووِالفاءِو وواء(.سَوس(ِولشزتَْوزتَْوش َووس(ويفورتعِوبْوػشحُوو:ِو ث ال 

َِوو طواصتبعُوولكَل)َو ف(ِوفَوْ ػ َوشو:ء(ِو ث اَلو ْوش ػَوولفَو (ِودُو َو ػْوش َوو ُو بَوعتَو،ُووح
َِو(ٕشاء(طَوفْوش َوولفَودُو ولفَوء(ِودُواَلو ْػش َوو: (ِو ثػ َ ػ ػْوش َوولفَوء(ِودُواَلوْ ػش ػَوو ُو بَوعػتَو،ُووِولح
يفووقػاؿُوهاِول،ُوالوا ػبِّووِالفػاءِووف(:وشُ ػْفٌط(واعػلطفِوفَوْ ػش َوويفورتعِووقاؿُو ( و ُُو َو ْوش َو

وها.الوا بِّووِال اءِووء(:وشُ ْ ٌ (واعلطفِواَلو ْوش َوورتعِو
و.(ٖش«الءَو ْو َووَد،ْػَب،ٍووعُورتَْوو: ُو ْوهُوػلال»:و ال)ٍوواا ُوو اؿَو

                               
و.ٕٔٗ/ٔوار شاؼوال سبِوحتقُقود.ورج:و ثباف:و-(ٔش
ازُت ِػَ ويفوا ػت باِؿوشَ ػػْفَطاء(ِو ِبػنُهلوَ ػ و َنَلػػسَُ ِولِ ػنُهلوَ ػػ و َثكَػتَػُاِولِ ػنُهلوَ ػػ و َػملػَدُ ِوانظػػسوو-(ٕش

ِولالةػػااح:وٜٗٛ/ِٕولرتهػػسةوال صػػ،:وٕٗٔ/ِٕولاصتػػساثُل:ؤٖٕ/ِٕولاصتػػُل:وٜٖٓ/ٚال ػػِ:ويف:و
و.ٖٕٛٚ/ٙ
 .ٖٛٚ/ٕإكباؿواإل الـ:وو-(ٖش



(ٕٖٜ) 

وِالػداؿِوو:وشِدنَتَ،(والعػسِو(االر شاؼشوشدنت،(ِو ف ون ِّوويفو كلِووز أٌوو،َولذتملوو
ِوالُػػاءِوول ػػلطفِووِالػػداؿِووشإكبػػاؿواإل ػػالـ(:وشَد،ْػػػَب،(وافػػتحِووِوليفونػػ ِّوالُػػاءِوول ػػتحِو

و.الُاءِوول لطفِووِالداؿِووشِد،ْػَب،(والعسِوو:لالةطابُو
َبُ،ِوابللعػػػِس:وَ  َػػػٌسو،َػػػدلـُويفوُ ػػػلطٍفواػػػالوَرْ ػػػٍدوػلالِد،ػػػ»:والقػػػا طسِوويفوجػػاءَوو

َ ً،ِو لو،َػْط ػػاًوللَُػْ َػػً،ِو لوػلاػَػػْسٍؽِو لو،َػػدلـُوَزػػ ِو لوِ ػػتملً،ِو لو ػػكػْ   َػ ُّػػُاوثُػ ُػػػُ وْبعَ،و ايـٍ
و.(ٔش«ٌلولُد،طـٌوػج:وِد،َووُِِ ِول ْكثَػسُُ و اواَػَ َصتْوالنهاِرو لوال 

ػػو(االر شػػاؼشونػػ ِّووإذلوحتقُػػقِوولابلسجػػطعِوو  ويفوال ػػكلِوو وز ػػ ٍوِ ػػوسَوكثَػػػ َوودُوؾتَِ
و ػػػلطفو ػػػِو" ُػْ ػػػ "و َػُقػػػطؿ:وَغػػػّسِوَلَ ْبػػػٌ ِوَلَ ْشػػػٌطِوَلَ ػػػْطدِو»:وةِو و كػػػارَو فػػػ مِل  َػَ ػػػ

(واتشد،دِوودَورَوِولَو«َلاُِض مِل َ(واتشد،دِوو:ِولالةطابُوالنطفِووش َػَ  مِل و.الُاءِووش َػَ 
َِووقُواَقِّووأَوز َو َول دوو وِولالةػطابُوابلفػتحِووطعِوُبػاصتُوو َولاعِو َوولَوكَوِو  َوةِوال كارَوو ِويفو 
ػػابل ػلِّو ِِوول ػػلطفِووِالفػػاءِووش ُػْ ػػ (وا ػلِّوواو  ػػفوانػػاءِو وألهنمل غُػػس ِولُ ْبػػٌ ِو»ِو ي:وال ػػ

ل،لعػػػػسو ػػػػاو كػػػػ والُػػػػاءويفوشؿتػػػػط(واِػػػػُضو»:و ػػػػاؿَوولملوػِوثػػػػ«لُ ْشػػػػٌطِولُ ػػػػْطٌدِولاػُػػػػُْض
 وكعػػػسةًووو،ُوال ػػػبملوو:ُوق َػػػ ُووالةػػػطيتِّوو ِوَقػػػ ولل ثِّوالكػػػاءِووشاػُػػػُْض(وا ػػػلِّوو:ِو األ ػػػ ُو«لتةػػػح

وو.وَ:والُاَءوالعاكن،َونا ِوتُولِو
ػػػدوكا ػػػ واسكػػػاتوللتػػػابِووجػػػاَءويفوحتقُػػػقِوو-ٔٚٔ كصػػػسابو»(:وشاظتعػػػا دود.وػتبمل

و.(ٕش«ل غسُبِولجنِول جن ُو
ِِوول ػػػلطفِووِةِواعتبػػػ َووُسب(وافػػػتحِوْغػػػ َوشو:الةػػػطابُوو ُن (وْجػػػ َوشلوِالػػػساءِووِول ػػػلِّوالصػػػ
وش َ ْػ ُػ (وافػتحِوواو  ػفولزفِوالقُتػلذلِولكِواألُووالنػطفِوول لِّووُِلِواصتول لطفِووِةِواعتب َووافتحِو
ِِوول لِّووِالفاءِوول لطفِووِةِواعتب َو و.ال 

                               
 .ٛٓٔٔالقا طسواَُل:وو-(ٔش
 .ٕٜٕ/ٖاظتعا د:وو-(ٕش



(ٕٗٓ) 

عووَ ػػػو(بسُوْغػػػابول َوسَوغُػػػشب:وسَوالَ ػػػوضِوْ ػػػاػَوو ػػػ و ػػػطؿِوواًواحػػػرتازو»:و الػػػ)ٍووااػػػ ُوو ػػػاؿَوو
َكسوطْوكَو و.(ٔش«(،اَوسِوغْو َوشولاظتشهطرُوواًوناو 

َكسُول دوجاءو»:واأل رتاابذيُّووالس  ُّوول اؿَوو  وؿتػط:و لػافو  فو   ُػو  ُالًوواظت
و.(ٕش«ااؿول طا ل  ل ِولجنِول جن ولطِو

ِو(ٖش«لالصُػساُب:وـِوج:و ْغػػُسٌبول ْغسِاَػٌ،ولِغػػْسابٌفولغُػػْسبٌو»:ويفوالقػػا طسِوولجػاءَو
:والَطَلُدويفوالَكْ ِ وج:و ِجنملٌ،ول ْجُن ٌوػلال» ،ً ا:وول ُاِو ُِ و.(ٗش«َ ن

ؿتػػطو َػْ ػػ و»(:و ػػ واسكػػاتوللتػػابوشاظتعػػا دد.وػتبملػػدوكاوجػػاَءويفوحتقُػػقِوو-ٕٚٔ
و.(٘ش«ل  ُ  ِولكأسول كذسِول )ول ُ ّ)ِولدلطول ُدّؿِولثديول ثُدّو

ِو ػعوالتنػػط، ِووِالػالـِوولكعػػسِووِالػداؿِوول ػلطفِووِةِواعتبػػ َوو(وافػتحِو َْدؿٍوشو:الةػطابُوو
وفِول ػػلطووِةِواعتبػػ َوو(وافػػتحِو َثْػػدٍوشو:ِولالةػػطابُوالػػالـِوول شػػد،دِووِالػػداؿِووالوش ُدّؿ(وا ػػلِّو

و.والداؿِوول شد،دِووِالثاءِووِوالوش ثُّد(وا لِّو عوالتنط، ِووِالداؿِوولكعسِووِالثاءِو
:وش َْدلِػػػػػػػػ (ِوةٍوإذلوكعػػػػػػػسَوو،ُوال ػػػػػػػبملووتِوكَػػػػػػػ ِو:وش َْدلُػػػػػػػػٌ (ِولش َثْػػػػػػػُدٌي(ِو ُولاأل ػػػػػػػ ُو

وبػػػػاِولجػػػػاءَونهُو ِووالُػػػػاءُووتِو َوَِوُحػػػػو ولػػػػَل)َواظتنقط ػػػػ،ِوو واألشتػػػػاءِولش َثْػػػػِدي(ِو ةػػػػاراوِ ػػػػ
و(:وش َْدٍؿِو َثْػػٍد( ولللػػ ملولشاإل ػػا ،ِووِ ػػ وشاؿ(ودِوالت ػػسُّوووحالػػ،ِويفول ت ػػط،ضِوو التنػػط، ُو
ِوجػاؿِو والسِّوػلِػدْو:وش َو:وشاأَلْدلِػػ ِواألَْثِدي(ِو لواإل ا ،ِوالتا ُ،ِووندَوباو ِوإلُهِووعُوسجِو َووالُاءَو
و(.عاءِويوالنِّودِوثْول َو

وافِوطَوٌطولدلْػػػلْػػػالٌبِولدَو ػػػٌ:ولكِػػػكْول َووكػػػافِو ػػػٌ:ولك ْوكبػػػاو ػػػالطا:وكَو»:و ػػػُكط،اِوو ػػػاؿَو
                               

و.ِٛٗ٘ولانظسويف:وشسحواا والناظل:وٖٗٚٔ/ٗشسحواللا ُ،والشا ُ،:وو-(ٔش
و.ٕٖٗ/ٖ  فواللا ُ،:ووشسحوالس  ّوو-(ٕش
و.ٜٔٔالقا طسواَُل:وو-(ٖش
و.ٚٛٔٔالقا طسواَُل:وو-(ٗش
 .ٜٜٖ/ٖاظتعا د:وو-(٘ش



(ٕٗٔ) 

و.(ٔش«ي ودِوٍدولثُوثْول َووايفِودْوٌيولثَودْوالٌءِولثَوٍؿولدِول دْو
لاصتبػػعو َْدٍؿويفو َ ػػ وال ػػددِول ػػطو َ ْػ ُػػٌ ِو  كػػتوالػػطالو»:ويفوال عػػافِووجػػاءَولو

و.(ٕش«ا دو ب،واًوايءولط ط هاوطس 
وابلػػ»:والقػػا طسِوويفولجػػاءَو ـ ِوػالثملػػْدُيِولُ،ْلَعػػُسولكػػالثػملَسىِوزػػاص  َبْس ِةِو لو ػػا

و.(ٖش«ج:و ْثٍدولثُِدي ِوكُاِ  ٍّوو ُول،ُػَذنملو
 :التمرينِ يف  *

 ػػػاؿ:و»شار شػػػاؼوال ػػػسب(:وود.ورجػػػ:و ثبػػػافوللتػػػابِووجػػػاَءويفوحتقُػػػقِوو-ٖٚٔ
َق ِػػ:وإذلو َل َػُْ ِػػ ويفواظت تػػ وال ػػِودلفو لػػ ِولنػػطفِو َػ َػػْطواُنػػػِ و ػػ والقػػطؿو َػُْ ِػػ و َػنػْ

ِو َػ َػْطوكػاف مِل  ػ و  تػ والفػاءو لوالػالـوانُنػا وو َػُِْ  و نقطؿ:و َػُِّ :وَكَعُِّدِولندر:وَ 
ػػػػػَ ىِوَلرنتػػػػػفِو ػػػػػ فوكػػػػػافو لػػػػػ ولنػػػػػطفو بعػػػػػبطعوكػػػػػػو  ق نػػػػػا:وَل،َ ِػػػػػُدِوَل،ُِْعػػػػػُسِوَلَغُػْ

و.(ٗش«"َ ُػملَكاف"ِوَل" َػملااف"
َ ػ (وانػػاءَوو فملوواظتػسادُوو ِِوول ػػتحِووِالُػاءِوول ػػلطفِووِالفػاءِووافػػتحِووش َػُػْ و ِّو تَػػ و ُوِوِ ػػال ػ
ِِو يفو ػػػَاوو َو بَواظتعػػػتَووشَ ػملػػػػ ( وألفملوو:اال ػػػلِووا ػػػت باؿُوورَودَوِولنَػػػ ٍوعػػػت بَو ُووِوغػػػوُوال ػػػ
ِِوو:وش َػُْ ِػػ (والعػػسِواظتقػػاـِو  وِ ػػو َوػكنِػػ فو،َوولُواظتػػتل ِّوورادَوإذاو َووهػػا وللػػَل)َوالوافتاِووِال ػػ
ِِووش َػُػَْ  (وافتحِوو  فولزفِووش طؿ(وك ب،ًووةِو ادملو ووالطاجػ:ُووِواػ ِوذل)َوولاُوواو حملوبَوِولَوال 

ِِووكعسُو ػملػػ (وػُِّد(ِوالوش َوشَ ػوِو  ػفولزفِواظتشػدملدةِووالُػاءِووُِّػػ (والعػسِوػ:وش َػِو ُقػطؿُوال ػ
وها.وافتاِو

                               
و.ٖٙٚٗ/ِٜولانظسويف:ودتهُدوالقطا د:وٚٙ٘/ٖوِوحتقُقو كدوالعالـو ارلف:اللتابو-(ٔش
و.ٕٗٙ/ٗٔلعافوال سب:وو-(ٕش
 .ٕٙٙٔالقا طسواَُل:وو-(ٖش
و.ٜٔٔ/ٔوار شاؼوال سبِوحتقُقود.ورج:و ثباف:و-(ٗش



(ٕٕٗ) 

َ ػ (وو  ػفولزفِووالكنػاءُووةػحُّو،َوواُو  نملووِالالـِوو لِووِالفاءِوو ِّو تَو و ُو ِوو  ملاوإذاوكافَوو ش َػُػْ
ِِووافػػتحِو ش،عػػس(:وش،َػَُْعػػس(ِوليفووةِوشل ػػد(:وشَل،ْػَ ػػد(ِوليفو ػػادملووةِويفو ػػادملووِو نقػػطؿُوال ػػ
وشر  (:وشرَ،ػْبػَػف(.وةِوشغ ل(:وشَغُػَْ ى(ِوليفو ادملووةِو ادملو

ِِوو ِّو تَػػػ و ُوِ ػػػوةػػػحُّو،َوولكػػػَل)َو و:ِوكبػػػاويفلنػػػطفٍوواو لػػػ ٍوؼتتطً ػػػوإذاوكػػػافَووِال ػػػ
وشَ ُػملَكاف(ِولش َػملَااف(.

وِولالةػطابُويفوال ػكلِوو و ز ػاءٍوِ ػو ػَاوالػن ِّووحتقُقِويفو اووؾُودرِو و ناونُول ِو
َ ػػ ويفواظت تػػ وال ػػِودلفو لػػ ِولنػػطفِو َػ َػػْطو ػػاؿ:و» لػػَا:ووالػػن ُّوولَو ػػكَو فو،ُو َل َػُػْ

َق ِػػ:وإذلو َػُْ ِػػ و نقػػطؿ:و َػُِّػػٌ :وَكَعػػُِّدِولنػػدر:وَ ُػملػػػٌ ِو َػ َػػْطوو َ ػػ و َػنػْ اُنػػػِ و ػػ والقػػطؿو َػُػْ
ػَ ىِوَلرَ،ػػَْبفِو ػ فوو كافو  و  تػ والفػاءو لوالػالـوانُنػا و ق نػا:وَل،ْػَ ػٌدِوَل،َػَُْعػٌسِوَلَغُػْ

و.«ػو"َ ُػملَكاف"ِوَل" َػملااف"كافو ل ولنطفو بعبطعوك
َ ػػػػ (وافػػػػتحِوول ػػػػدوجػػػػاءَو ِِووش َػُػْ د.و كػػػػدوللاو  ػػػػّ وال كػػػػايّتِووِويفوحتقُػػػػقِوال ػػػػ

:وِول ةػػاُ ٍويفوال ػػكلِوو وز ػػ ٍوِ ػػو ُولومَتػػػلػػوالػػن ملووششػػفاءوال  ُػػ ( وللػػ ملووللتػػابِو
َ ػػ ويفوالػػػُبْ َتّ ودلفو لػػٍ ولنػػطفٍوش» ِِووزو ػػ والةػػاُحِوحتػػسّوواويفواظت تػػ ِو طلُػػو(ل َػُػْ وال ػػ
واوإذاوكػػافو ُػػاواأللػػ ُوألنّػػولنػػطفٍوواودلفو لػػ ٍوؼِول طلُػػسَوُػْولولَ ػػصَوُػْوَ ػػ ُػػاوكَوواوكثػػوٌونّػػ  ِو

و(ل َػُِْ  ويفوالةاُِحو   قاًوشوال  طؿِوواللالـِووُاافول لثوِوكنِوووكافو طجطداًوولالنطفُو
 طلُػػاويفوالةػػاُِحوحتػػّسزو ػػ واظت تػػِ وَكَعػػُِّدولَ ُِّػػتو ِ نّػػاوكثػػوو ُػػاِول طلُػػاو   قػػاًو ْيو

َصٍلول ػػػػُصبافوابأل ٍولاَػُْػػػػِ  وشلػػػػِ ولالنػػػػطِفو ْلواػػػػدلهِنباوؿتػػػػطوَ ػػػػُػْ إالّو ػػػػاونَػػػػَدروك ػػػػِِّ
وراجػػػُعوإذلو َػُْ ِػػػ ويفواظت تػػػِ ولاَػُْػػػِ  وراجػػػٌعوإذلو َػُْ ِػػػ ويفووو(لطُ عػػػافويفولصػػػ، ِّ ك ػػػ

و.(ٔش«الةاُِح..
و:وشكتَػملَاػاف(واتػاءٍوِولالةػطابُواللػاؼِووا ػدَووةٍو لعػطرَوو:وشكِنُااف(وانطفٍو فُاِو

                               
و.ٔٚٓٔ/ٖ:وشفاءوال  ُ و-(ٔش



(ٕٖٗ) 

ٍو»:ول ُػاِوو. فتطحػػ،ٍوودةٍو شػدملووِو ُػاءٍواللػاؼِووا ػدَوو فتطحػ،ٍو وِوالعػػسِو«إالّو ػاونَػَدروك ػِِّ
(ِولالةػػػػطابُوِ ػػػػودةِواظتشػػػػدملووالُػػػػاءِو ِّ :وهػػػػا.ول ُػػػػاِوافتاِوو«إالّو ػػػػاونَػػػػَدروك ُػػػػػمل ٍو»و: وش ػػػػ

وراجػػػػُعوإذلو َػُْ ِػػػػ ويفواظت تػػػػ ِو» ِّ وراجػػػػعٌو»و:ِولالةػػػػطاب«ك ػػػػ مِل َ ػػػػ ويفووك ػػػػ إذلو َػُػْ
و.«اظت ت ِّو
َ ػ ويفو»:و(دتهُدوالقطا ػدشقُقويفوحتوجاءَولوو لالتا ػعو ػ واأللزافواظتهب ػ،:و َػُػْ

َ ػػ ويفواظت تػػ ِول رادواظت تػػ وال ػػِِو اظت تػػ ودلفو لػػ ولنػػطفِو، ػػنو نػػاوالو،طجػػدو َػُػْ
َكسو نػػػاودلوأيتو نػػػاوإالوك بػػ،ولاحػػػدةِول ػػػَاوخبػػالؼوالةػػػاُحوال ػػػِِو  نػػػاو ل ػػُ

َصلولَ ُػَْسؼول طا ءويفواظت ت وال ِوا تاللػاواػطالو لوأييتو  فو َػُػَْ  وكثوًاوؿتط:وَ ُػْ
 و ِػػُْو ِولطجػ:والتنلػػ:و نػاوإذلو ػَوَ ػُػْو ػ والكُػػعولالقػطؿو ثػػ و ػَوو ِوااْػواُػاءِو  ػطو ُػػ :

وعوك َوػُِّواونقطؿ:واػَو لنملو دوذل)والطناودلفو ل ولنطفو   لو نػاودِول ملوِول ُ :وكعُِّوِِّ
اػافول ػطوُِّو ػَو ولذلػ)وؿتػط:و ِػُْوإذاولجدتواألل ولالنطفويفواناءوجازوكطناو  ػفو ػَو

 و ِػُْوافول ػطواصتكػاف.ولال اشػسو ػ واأللزافواظتهب ػ،:و ػَوكَػُِّواللثوواللالـوال  ػطؿِول َو
وو هبػ ويفاًلو َوُػْوو هب ويفوالةاُحووكباو فو َػػاًلو ِوُْواِو، نو فو ػَويفوالةاُحو   قًو
وإفتاو قتػ ويفواظت تػ وال ػِِوإذاودلو قػرتفوابلل بػ،و لػ ولنػطفِواًلو َوُػْواظت ت ِوإالو فو ػَو

اواو قتػػ و   ًقػػ ويفوالةػػاُحو  نملػػ ِػػُْواو ػػعواال ػػرتافوِببػػاو هػػطوغػػوو هبػػ ِول  ػػاو ػَو  ػػ
 طاءوكافو زسوالل ب،و ل ولنػطفو لودلو،لػ ِو،عػتثىنو نػاوك بتػِوجػاءاتِو   ػفو

بافوالعػػسوالصػػِِول طلػػا:وإالو ػػاوصِوُْولولالوَ ػػصِوُْو ػػَاوالو،طجػػدويفوكال هػػلو ثػػ :وَ ػػ
و ِِّ وعػػػافِو  ػػػاو ِوُْو ولطَو ِوُْػػػولاػَونػػػدروك ػػػ ِِّ  ويفواظت تػػػ ودلفو ِػػػُْوو ساجػػػعوإذلو طلػػػا:ول ػَو ػػػ

 ل ولنطفِولالولتفلوغو ِو اؿتةسو ُاوالنادرو  و َاوالطزف.و ػاؿوالشػُخ:ولإفتػاو
دز ػػػتو  ُػػػاواللػػػاؼولإفوكػػػافوالو،طجػػػدوغػػػو واب تكػػػارو ػػػاو  ػػػ و  ُػػػاِو لأنػػػاو
و ِِّ و ػػػاؿ:وإالو ػػػاونػػػدروكلػػػَاولكػػػَاِو التشػػػكُاودزػػػ واب تكػػػارواجملبػػػطعوالواب تكػػػارو ػػػ

 و ساجػػػعوإذلو طلػػػا:و ِوُْػػػلحػػػد ِو  نػػػاو رادو فو،عػػػتثنو ػػػاونػػػدرو ػػػ واجملبػػػطعِول  ػػػاواػَو
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وو.(ٔش« ويفوالةاُح ِوُْول ػَو
وانظػػػسَوو وألفملويفو ػػػَاوالػػػن ِّووال ػػػكلِوو ػػػاو ػػػ و ز ػػػاءِو ػػػ و َونقَو،َوولػػػادُولالو،َوو
 ُها وو،َوعكْوالولُووِلا ا،ِووةٍوا كارَووِلالتط ُحِوويفوالشسحِوواإلجادةِوو ملوكُوووجادَو دو َوواصتُ ِو
و ػطحِوطاواطُو ُػفِونتَودلو،َوو-و واظتطا ػعِوِ ػويفوكثػوٍوو،ِو ملوعتلوابلدِّوودُوشهَول انو َوو-وَِوقِواَقِّووللل ملو
وضُو ػارِو،ُووِابًوسِو َوْ ػ ُوواللػالـَوو ُوَ ػِوتَويفوال ػكلِوو ز ػاءٍو  ػفووالػن ُّوو َوبَو و اشتَوةِوال كارَو
وا ً ا.واُوا  ُو

َ ػ»:وةِو ف و كارَوو  ِولطجػ:والتنلػ:و  طو ُ :وااْػِ و ػ والكُػعولالقػطؿو ثػ و َػُػْ
ِول ُػػػ :وكعػػػُِّد ِِّ و ػػػكلَووقػػػطفَواَقِّوو َوقتَػػػِو َو« نػػػاوإذلو َػُْ ِػػػ و لنملػػػاونقػػػطؿ:واَػُِّػػػػعوك َػػػ

و ِواظتذلِّػوسادَوُ ػولو فملوهُوػ(ِول ا َوشِ ُْ َوول ب هطؿِوواظتكنُّووالف  ُوواظتسادَوولو فملونهُواو ِون وػػش ُ ( وظَو
و وشالكُػػع(:وك بػػ،ُوِ ػػوِنَوِو كُػػ«عولالقػػطؿااْػػِ و ػػ والكُػػ»:وةِويفوال كػػارَوو فملوو ( واداللػػ،ِوُِّوػش َػػ

 لنملاونقطؿ:واَػُِّػعوو» لَا:ووال كارةُووش َػُِّ (.و تلطفُووشالقطؿ(:وك ب،ُوو َو ِووِنَوشاَػُِّػع(ِولاُو
ِول َػُِّ وكعُِّد ِِّ و.«كَ 

ل ملػػػػدوذلػػػػ)والطنػػػػاودلفو لػػػػ ولنػػػػطفو   ػػػػلو نػػػػاوإذاولجػػػػدتو»:وةِوليفو كػػػػارَوو
ُْ ِػػػ ولذلػػػ)وؿتػػػط:و َػُِّاػػػافول ػػػطواللثػػػوواأللػػػ ولالنػػػطفويفوانػػػاءوجػػػازوكطنػػػاو  ػػػفو ػَو
ِِووش َػُْ ِػػػػ (والعػػػػسِووطاوانػػػػاءَو ُوكَوِوَ ػػػػ«اللػػػػالـوال  ػػػػطؿِولَ ُِّكَػػػػافول ػػػػطواصتكػػػػاف  وال ػػػػ

و وش ُِّاافول ُِّكاف(.و ِوودةَواظتشدملوولاوالُاءَوسُوعَوكَوووللَل)َو
َ ػػ (وافػػتحِوو:لالةػػطابُو ِِووش َػُػْ  ودةِواظتشػػدملووالُػػاءِووِولش ملاػػافول ملكػػاف(وافػػتحِوال ػػ

َ ػػ (وافػػتحِووانػػاءَوو فملوواظتػػسادَووألفملو ِِووش َػُػْ ِِوو ِّو تَػػ و ُوِ ػػوةػػحُّوِو،َوال ػػ اوؼتتطً ػػوإذاوكػػافَووِال ػػ
ووشَ ُػملَكاف(ِولش َػملَااف(.و:ِوكباويفلنطفٍوو ل ٍو

، ػػػنو فو َػػػػُِْ اًلو»:واِونفِعػػػويفوالػػػن ِّوواُو طلُػػػواصتػػػُ ِووانظػػػسِووسادِوُ ػػػو ػػػطحَولُوودُوذّكِػػػل،ُوو

                               
و.ٜٗٔٗ/ٓٔدتهُدوالقطا د:وو-(ٔش
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َ اًلو ه َ اًلوإفتػػاو قتػػ ويفو هبػػ ويفوالةػػاُحووكبػػاو فو َػػػُػْ بػػ ويفواظت تػػ ِوإالو فو َػػػُػْ
اظت تػػ وال ػػِِوإذاودلو قػػرتفوابلل بػػػ،و لػػ ولنػػطفِو  ػػاو ػػػعواال ػػرتافوِببػػاو هػػطوغػػػوو

و.« هب 
ِو«،عػػػػػػػتثىنو نػػػػػػػاوك بتػػػػػػػِوجػػػػػػػاءات»:وةِويفو كػػػػػػػارَووؿتػػػػػػػطي ووز ػػػػػػػأٌووليفوالػػػػػػػن ِّوو

ول ب هػطؿِوواظتكػنِّوو ف  ِولوِابألل ِوو س طعٌووِ ا  ٍوو(ِول  وانع:ُوشك بتافِوو:لالةطابُو
ِول ػػػطوالناػػػطيُّوواطت ػػػأُووعُو ِفػػػ(ِو وَوثِنوعػػػتَوش،َووالف ػػػ َوواظتقةػػػطدُوووإذاوكػػػافَو وإالملو(ثىَنوعػػػتَوش،ُو

و.ا ُدٌو
و ساجػػعو»:وةِويفو كػػارَولوو ِِّ ولاَػُْػػِ  ولطَُِْ عػػافِو  ػػاو ػػ ِِّ ل طلػػا:وإالو ػػاونػػدروك ػػ

(وك بػ،َووو فملوالةػطاُبوِو«إذلو طلا:ول َػُِْ   مِل ِواِوك ِّػوووالػن ِّويفودةِواظتشػدملووالُػاءِووافػتحِووش ػ
ِِووش َػُْ ِػػػػ (والعػػػػسِووانػػػػاءَوول فملو َِووال ػػػػ و ساجػػػػعوإذلو طلػػػػا:و»:وةِوال كػػػػارَوو ِويفو ػػػػ ِِّ   ػػػػاو ػػػػ

ِِووش َػُػَْ  (وافتحِوو:ِولالةطابُوِوز أٌو«ل َػُِْ   و.وال 
:ويفواال ػػػػػلولالةػػػػػف،.و اال ػػػػػلُووالٍف( َوُػْو َػػػػػػشل،لػػػػػطفو  ػػػػػفو»:و ػػػػػُكط،اِوو ػػػػػاؿَو

الفويفو َوُػْو ػػاف.ولالون  ػػلويفواللػػالـو َػػػملوفِولالتػّوكػػاكاٌف.ولالةػػف،:واعتملوَعػػُْوكػػاٌفِول َوقَوُػْو ػَو
وو.(ٔش«غوواظت ت 
(:ؤشوطاويفواعتػػا  ِوكُػػتػَو وشدتهُػػدوالقطا ػػد(و ػػدوكَوِقػػػتقِّوو فملووال  ُػػ:ُوولالصس،ػػ:ُوو

 ػػاؿواألز ػػسّي:ورجػػ و َػُِّاػػافو،ت ػػسضوللػػ و لس ػػ،ول  ػػسوشػػد،د.وال عػػافو" ػػُح"و»
يفووط ُوفُولوزػػالَوهُوِوللػػنػملواِونفِعػػو ػػُكط،اِووطاوإذلونػػ ِّو ُػػجَو و سَو«ٕٕٙ/ٗلانظػػس:واللتػػابو

و؟!ال كلِو
 ػػػػاؿو ػػػػُكط،ا:و»:ولت  ُقػػػػ،(شاوللتػػػػابِووالقػػػػطزيِّوود.و ػػػػطضٍوويفوحتقُػػػػقِوولجػػػػاءَوو

                               
و.ٕٕٙ/ٗوِوحتقُقو كدوالعالـو ارلف:اللتابو-(ٔش
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  ػ :و،قػطؿ:ولػطوكػافوَ ػػٌُِّدِوو.و ػػاؿو اػط(ٔشلألهنػلو ػالطا:وَ ُػملكَػاٌفول َػملَاػاٌفودلو،لعػسلا
َ ػػ ِولفػػتحوال ػػِوظتػػدغلو ُهػػاوكبػػاو ػػتحوال ػػِو ػػ و َو ٌو  ػػفو َػُػْ ل َػملاػػافِووُػملكَػػافِللَػػِِّ

ألفوَ مل:ول َػملحو  و ملكافول َػملاافومبن ل،وَ ُِّدِوللقُ :و ُػِّػػػٌسِو فػتحو ُنػاتو ػَ و
لػطوكػافو  ػ اوالفػتحوتلُفػتح وكبػاو ُػتْاَ ِوإذوو اضتسلؼو،دؿو  فو فو ػًُِّداولؿتػطو

و.(ٕش«ُ ّ و ث اويفوال ِّن،ولاإل الؿولل طعوال ايداتو ك وال ِ
وِولاظتػػسادُوِوالوش ُػّػػػس(وابلػػساءِوشَ ُػػػّ (وابلنػػطفِووالةػػطابَوو وألفملوس،ػػ ٌوحتوليفوالػػن ِّوو

َ ػػ (وو  ػػفوانػػاءِوويفواأل ػػ ِووتْوِولػػطوكانَػػدةِواظتشػػدملووالُػػاءِووش ػػُِّد(والعػػسِووك بػػ،َووو فملو ش َػُػْ
ِِووافتحِو  وشَ ػملػػػ (واظتفتطحػ،ِوو وك بػ،ِوِ ػودةِواظتشػدملووالُػاءِووكعػسُووو:َوَجػِولطَوتْوسَوعِوكُووولملوػِوثُوال 
ػػ َ ػػ (وو  ػػفوانػػاءِووتْوِولَُعػػُِّد(وابللعػػسِوشَ ػػوك بػػ،َووونػػاو فملوبْو ِول او َوسُوِعػػلْودلو،َووللألهنمل ش َػُػْ
ِِوو فتطحِو و.ال 
يفووِو ػػػطاردٌودةِواظتشػػػدملووالُػػػاءِوواف(والعػػػسِوكػػػاػػػافِولاعتُِّوشالتُِّوو:ك بػػػيَتووواو ػػػكلُو  ملػػػو
وو. َاواظتقاـِواويفو قةطدًوولُ َوواُو وللنملو،ِوال ساملوو:ِوتُوكُوووا ضِو

َاوَ  ػػكطٌطو نػػدانولالةػػطابوكَعػػْاَكافِو لػػوو(لالتػملُْاػػافِوش»:ويفوالتػػاجِووجػػاءَوو
شػّددةِوللجػدتوحوالّتاتُّ،واظتالعسوالّتاِتُّ،واظتشّددةوكباو َُأيتِوشلالتّػملااف(وافت

وسوالُػػػػاءِوػَب ّسّي:والتػملُّاػػػػاف:و،ػُػػػػْسَلىوالعػػػػ َاػػػػطوال ػػػػالِءوالػػػػويفو ػػػػا  والةػػػػااح:و ػػػػاؿ
ؿو ػػػػُكط،ا:والوكتػػػػطزوَ فو،ػُػػػػْسَلىو.ول ػػػػا(ٖش ػػػػرِتضويفواأَل ػػػػطريو،َول َتاهػػػػاِول ػػػػطوالػػػػَ

ػىَنو  ُػاواظت تػّ وِ ُا ػاً.و ػاؿ:ول ػطلو،َوػِوأَلفو َػُِْ الفولابللعس وػِ ِويفوالّةاُحو ُُػكػْ
ح.وافػػتحوال ػػِو ثػػ و َػملَاػػافولَ ُػملكَػػافِولقتػػاوِ ػػفتاِفوحلاقتػػاوِ ػػُكط،ِاوابلفػػتو َػػػُػَْ الف

                               
و.ٖٙٙ/ٗانظسويف:واللتابِوحتقُقو كدوالعالـو ارلف:وو-(ٔش
 .٘٘/٘الت  ُق،:وو-(ٕش
 كَاويفواظت كطِع:وشاأَل طر(وافتِحواعتب َِةِولالةطاُبوا بِّها.وو-(ٖش



(ٕٗٚ) 

َقكاُفولَ َُْعكافُوػهباو  والةال ثالُو و.(ٔش«ُحو َػُػْ
 ػالو،كػىنو»شار شاؼوال سب(:وود.ورج:و ثبافوللتابِووَءويفوحتقُقِوجاو-ٗٚٔ

َ ػػػ و  ػػػ واظت تػػػ و ثػػػ و"إِاِػػػ "و َػنَػُقػػػطؿو ُػػػاو ػػػ والقػػػطؿ:و ِػػػِطؿِولالو ػػػ والةػػػاُح:و َػُػْ
 تقػػػػػػطؿو ػػػػػػ وال ػػػػػػسب:وَ ػػػػػػُػَْسبِولالو ػػػػػػ واظت تػػػػػػ و ثػػػػػػ :وا ْػَ ْطَ  َػػػػػػْتِول كػػػػػػىنو نػػػػػػاو

و.(ٕش«ا ْػَ َ َ تْو
َ ػػػػ و»:ويفوالػػػػن ِّوو ِو« تقػػػػطؿو ػػػػ وال ػػػػسب:وَ ػػػػُػَْسبلالو ػػػػ والةػػػػاُح:و َػُػْ

ِِووش َػُْ ِػػػػ (والعػػػػسِوو:لالةػػػػطابُو َ ػػػػ (ووانػػػػاءَوو وألفملوالػػػػساءِووِولشَ ػػػػْوِب(والعػػػػسِوال ػػػػ ش َػُػْ
ِوالةػػاُحِوو (و ػػعَو ِػػُْوش ػَووِوخبػػالؼِوؼ(سَوُػْوشَ ػػو:ِوؿتػػطالةػػاُحِوو ػػعَوو ٌو بَوعػػتَو ُووابلفػػتحِو

و. ٍو بَوعتَو ُووغوُوواُو  نملو
يفواال ػػػػلوو( ٍوَ ػػػػُػْو ػَوشفو َػػػػ ُلػػػػطفواضتػػػػسؼو َوو(ثنُػػػػ،شو اػػػػقُول َو»:و ػػػػُكط،اِوو ػػػػاؿَو

ولِصَوُػْوٍؿ.ولالةػػف،وؿتػػط:وال ملػػأَوُْػػٍلِولجَو َوُػْوٍ ِولَغػػَ ػػُػْوِولزَو:ٍونَػػ،ػْولالةػػف،.و اال ػػلوؿتػػط:وزَو
ع.وكُو:والّ ػػؿُوأَوُْػػافوالػػس،ح.ولاصتَوَقػػفَوِو ػ وزَو:والعػػس، ،ُو]قُوَفػػُػْواطتَو[ق.ولَُفػػؼِولاطتَوسَوُػْولالةملػ
و.(ٖش«اظت ت  ويفوغوو ِوُْو ولالو ػَو ُوُػْول.ولالون  لويفواللالـو ػَو َوُػْول َو

وَ ػػػُػَْسبٌوو:ق ػػػتاػػػِ ورلو ػػػ و ػػػسبو ثػػػ وَحُْػػػَدرولاوللػػػطو ػػػاؿ:»:ودُواظتػػػ ّوول ػػػاؿَوو
و.(ٗش« ا  ل

َقٍ ِوػباو،ػػػػنػػػلإِو»:وزالط،ػػػاِوول ػػػاؿوااػػػ ُو َ ػػػٌ والُػػػاءو كػػػ وال ػػػِو ثػػػ وَ ػػػُػْ   ءو َػُػْ
و.(٘ش«لَ ُػَْسؼٍو

                               
 .ٜٕٖ/ٙاتجوال سلس:وو-(ٔش
و.ٖٕٗ/ٔوار شاؼوال سبِوحتقُقود.ورج:و ثباف:و-(ٕش
 .ٕٙٙ/ٗوِوحتقُقو كدوالعالـو ارلف:اللتابو-(ٖش
و.ٕٚٓ/ٔاظتقت ::وو-(ٗش
 .ٖٜٕلُ ويفوكالـوال سب:وو-(٘ش



(ٕٗٛ) 

َ لو»:وةػػػفطرٍو ُووااػػػ ُوول ػػػاؿَوو َ ػػػ :ول،لػػػطفو ُهبػػػا.و اال ػػػلوؿتػػػط:وَغػػػُػْ ل  ػػػفو َػُػْ
ولفػػػلولاحػػػدوو:ِولالةػػػف،وؿتػػػط:وَ ػػػَُصلولَ ػػػُػَْسؼ.ولدلوكتػػػِو نػػػاويفواظت تػػػ ّولزَ،ْػنَػػػ ِإالمل
ُ".و اؿ:شاذّو مِل وِول طو"الَ 

ِ   ,َعيِنكَ  ما ابلُ   كالشَِّعيِب الَعيَّ
ويفواظت ت ّو ُوِوؿتط:وَ ُِّدِول ُاوزالؼ.ول ُُول  فو َػُِْ  :ولالو،لطفوِإالمل مِل فوِوإِوا دُووك

 وذلػ)و ُػاوَشػَكُاوالَيو ػهملووو"اَُِ  ".ولكأفملوِإاّلووللا.ولدلوكتِو ناويفوالةاُحشاءو
و.(ٔش«،اعتب ةوبسلؼوال  ملو

 ُ ول):وااِ و  وال ملػْسبو ثػ وَجْ َفػسوابلُػاءو لوابلػطالِووذا  » ،ً ا:وول اؿَو
و.(ٕش«  ت:و"َ ُػَْسٌب"ول"َ ْطَرٌب"

لو،طجػدو" َػُْ ِػٌ "ويفوالةػاُحوػلالَيوزت هلو  فوذل)و نػاولػ» ،ً ا:وول اؿَو
و.(ٖش«ال ِِوا و،لطفو فتطَحهاِوؿتط:وَ َوؼولَ َُق و لعطرَو

ل ػػ والشػػَلذوالعػػسو ػػاوحقػػاوالفػػتحو ػػاوحلػػا و  ػػسبو»:و الػػ)ٍووااػػ ُوول ػػاؿَو
 فوَ ُِْق والعسوالقاؼوا لوا س ةو ػ ونعػاءوال ػسبِو القُػاسو،قت ػ و فو،لػطفو
ػػػػَثلو افػػػػتحوالقػػػػاؼِوألفونظػػػػو و ػػػػ والنلػػػػساتوالةػػػػاُا،وال ػػػػِو،   ػػػػاوالفػػػػتحوكَهُػْ

صَو و.(ٗش«لولَ ُػَْسؼلَ ُػْ
ػػػُِّدو»:واأل ػػػرتاابذيُّووالس ػػػ ُّوول ػػػاؿَو ل َػُْ ِػػػ والو،لػػػطفوإالويفواألجػػػطؼِوكالعمل

ِوَل َػُػَْ  وتوَلاصتْوَلاْلَبُِّو الةػاُحوال ػِِوالو،لطفوإالويفوو-افتحوال ِوو-ُِّدوَلاْلكَػِِّ
َ لوَلالنػملُػَْسبوَلالةملُػَْسؼول دوجاءاشتاوو َ لوَلاْلَصُػْ حسؼولاحػدويفووكافو لو ف،ِوَكالشملُػْ

                               
 .ٖٙاظتبتعواللكو:وو-(ٔش
 .ٚٙٗاظتبتعواللكو:وو-(ٕش
 .ٕٖٔاظتبتعواللكو:وو-(ٖش
 .ٕٚٔ/ٔشسحوالتعهُ ِوطك ،ودارو  س:وو-(ٗش



(ٕٜٗ) 

واظت ت وابلفتحِو اؿ:
و.(ٔش«يَّ عَ يب الْ عِ ين كالشَّ يْ عَ  لُ ا ابَ مَ 

ِو« ثػػػ :وا ْػَ ْطَ  َػػػْتِول كػػػىنو نػػػاوا ْػَ َ  َػػػتْو» ،ً ػػػا:وو(االر شػػػاؼشوليفونػػػ ِّوو
والتأنُػ ِووالواتءُووِالفا ػ ِووءُو و هػ واتابل ػلِّووِولالةطابُوابلعلطفِووالتاءَووقُواَقِّوولَوكَو َو

:وتْوَبػػػغِودْوألُووِالتأنُػػػ ِوواتءَووتْوللػػػطوكانَػػػو(ِا    ػػػتشيفووالػػػالـِوو)ِّو َػػػواداللػػػ،ِوو العػػػاكن،ُو
و(.ا ْػَ  ملتْوش
و
و

                               
و.ٜٗٔ/ٔوشسحوشا ُ،واا واضتاج::و-(ٔش
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 الثالث   الفصل  
 التطبيع   أخطاء  

 
 ،قِ احملقِّػ قبػاحِ  ن عناصػ ِ ِمػ م  ِهػمُ  نصػ ٌ عُ  ةُ الدقيقػ ةُ الصػييي ةُ السليم ةُ عاالطب 
، ابلطباعةِ  يَ إىل اؼبختصِّ  (قةِ احملق   ةِ اؼباد  ) طبعَ  قُ احملقِّ  دُ سنِ يُ  . ويف الغالبِ وِ يف ربقيقِ 

الػػػ   (، وعػػػن العلػػػ ـِ )التيقيػػػقِ  عةِ عػػػن صػػػن ،عػػػدِ البُ  ل  ُكػػػ  عيػػػدوفَ بَ  ،م يف الغالػػػبِ وُىػػػ
ػػ ف  ، فكػػ َ (قػػةُ احملق   ةُ اؼبػػاد  )عليهػػا  لُ مِ شػػتَ تَ   ربقيػػقِ   َ ْمػػ(  َ اعِ إىل )الطب ػػ دَ نَ ْسػػقػػد  َ  قَ احملقِّ

 . وِ بقلمِ  وُ بَ تػَ الذي كَ  ،اعبديدِ  اؼبخط طِ 
 القػةَ ال عَ  ،ن األخطػا ِ ِمػ جديدٌ  ( ن عٌ احملق قِ  يف )الكتابِ   ُ ظهَ ن ىنا سيَ ومِ 

(، إذا احملق ػقِ  يف )الكتػابِ  وِ عػن بقا ِػ ؿَ األو   اؼبسػووؿَ  د  َعػيػُ  وُ ، لكن ػوِ إبحداثِ  قِ يقِّ للمُ 
 (.التص يباتِ  ؾِ ستدرَ يف )مُ  ،عليها ،  و التنبيوِ طا ِ األخ إىل تص يبِ  رْ بادِ م يُ ػل

 كلمػػػػػَ  َي، اسػػػػػَتعَمُل ا فيهػػػػػا  لػػػػػبعِد احملػػػػػَدثِ  ،فػػػػػُى علػػػػػ  ُنصػػػػػ صٍ وقػػػػػد َوقَ 
 و ؛ للداللػػػػػِة علػػػػػ  مػػػػػا ُيسػػػػػم    )َ خطػػػػػاَ  الطِّباعػػػػػِة(، الت ْطِبيعػػػػػات(، و))الت ْطِبيػػػػػع(

ُت  ْ ؛ فػػػػػ ثػَ )اأَلخطػػػػػاَ  الػػػػػػَمْطَبعي َة( و )اأَلخطػػػػػاَ  الطِّباعي ػػػػػَة(،  و )َ خطػػػػػاَ  الط ْبػػػػػِع(، 
 ةِ نَػػػػ َ نػْ يف عَ  بِ التناُسػػػػ صػػػػاِر، وإىلاالختِ  صػػػػًدا إىل؛ قَ ما، يف ىػػػػذا الكتػػػػابِ عماؽبَ اسػػػتِ 

 يش(.مِ هْ يع، التػ  بِ طْ يل، الت  كِ شْ ي ، الت   ِ يْ   )الت  الُفص ؿِ 
نػػ ه اػػذه حػػأ  خ جػػ ه اػػذه اغبلػػة اعبميلػػة، وزيّ »د. صػػبيّ  الصػػا    قػػاؿَ 

الطباعة ال شيقة، وح ص ا عل  الدقة يف ضبط ما ورد فيو مػن النصػ ص القديبػة، 
يف   القليػل النػادر، وىػذا النػادر نفسػو صػييناهفلم يقع فيو من سه  التطبيع إال

 .(ٔ)«"التص يبات"...

                               
 .٘ٔدراسات يف فقو اللغة   -(ٔ)



)052) 

ورصػػدت مػػا كػػاف مػػن تطبيعػػات وخلػػل يف »قبػػاوة   الػػدينِ  د. فخػػ ُ  وقػػاؿَ 
 .(ٔ)«...صتو من ش ا بومى سبيلو وخل  اإلخ اج، فق   

اجتهػػدت حسػػب ال سػػع يف تصػػيي  » بػػ  زيػػد   للاِ  عبػػدِ  بػػنُ  بكػػ ُ  قػػاؿَ و 
ن سػبق  مػن اسم الكتاب، ونسبتو إىل مولفو، واتريخ وفاتػو، ورب يػ  مػا حصػل ؼبػ

األوىاـ واألغاليط، و ان اآلخ  لن ىبل  كتايب ىذا من شػ   مػن ذلػأ و رجػ   ف 
 .(ٕ)«ي فق  للا الستدراؾ ما فات، وتصيي  ما وقع من  وىاـ وتطبيعات

يُعلػػػػم ذلػػػػأ يقينًػػػػا مػػػػن خػػػػالؿ اؼبػػػػ ور علػػػػ  »  مشػػػػه رٍ  بػػػػنُ  حسػػػػنُ  وقػػػػاؿَ 
 .(ٖ)«والكتاب، فإف األوىاـ واألخطا  والتطبيعات كثرية في

و نػػػػػى تنظػػػػػ  يف ذبػػػػػارب  -وإف ع ضػػػػػى لػػػػػأ »  الطنطػػػػػاوي   علػػػػػ    وقػػػػػاؿَ 
كلمػػة  ف ػػل مػػن كلمػػة  و صبلػػة  حسػػن مػػن صبلػػة فػػإّ ؾ  ف تبػػّدؽبا، ألف   -الطبػػع

اؼبطبعػػػػػػة يتعبهػػػػػػا ىػػػػػػذا التبػػػػػػديل. وخػػػػػػذ بعػػػػػػد ذلػػػػػػأ مػػػػػػا شػػػػػػ ى مػػػػػػن الت ْطبيعػػػػػػات 
غ ػباً وغيظػاً،  والتصييفات ورب يف الكلم عن م اضعها وإبداؽبا بغريىا، واْنَشق  

فليس ينفعأ الغ ب وال هبدي عليأ الغػي  بعػدما سػار ىػذا التي يػف وَشػّ َؽ 
يف  -وال مواخػػػػػػذة  -وَغػػػػػػّ َب وىػػػػػػ  ؿبمػػػػػػ ؿ عليػػػػػػأ ومنسػػػػػػ ب إليػػػػػػأ، و نفػػػػػػأ 

 .(ٗ)«ال غاـ!
وإف سػػ لتم م مػػا ىػػ  متاعػػب الكتابػػة والنشػػ  )و ان مبتلػػ  »   يً ػػا وقػػاؿَ  

كمػا كػاف   "التطبيعػات"يػاف يب( لقلػى لكػم إ ػا اما من سػتي سػنة،  و نبػا اؼببتلَ 

                               
 .ٙق  اؼبمتع الكبري، مقّدمة التيقي -(ٔ)
 .ٕٕٓٔ/ٕاؼبدخل اؼبفص ل   -(ٕ)
 .ٕٔ-ٔٔ/ٔإعالـ اؼب ّقعي، مقّدمة التيقيق   -(ٖ)
 .ٕٚٔفص ؿ يف الثقافة واألدب   -(ٗ)
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يمد إسػػػػعاؼ النشاشػػػػي  رضبػػػػو للا،  و األخطػػػػا  ػيػػػػدع ىا صػػػػديقنا و سػػػػتاذان مػػػػ
 .(ٔ)«اؼبطبعية كما يسّميها الناس

ىػػػػػذا  يّ ( ىػػػػ  صػػػػػاحبُ شاِشػػػػػ)الن    ف   الطنطػػػػػاويِّ  ويُفَهػػػػُم مػػػػػن كػػػػػالـِ علػػػػ ٍّ 
 .يوِ لِ عمِ ستَ مُ  ن  ب زِ مِ  وُ يع(،  و  ن  بِ طْ )الت   اؼبصطل ِ 

 معناىػا  )اػبطػ ُ  (؛ ألف  معىن )اػبطػإِ  نُ  م  تَ طبيع( تػَ )الت   كلمةَ     إف  يلَ فإف قِ 
 (؟التطبيعِ    ) خطا ُ قاؿُ ) خطا ( إليها، فيُ  كلمةِ   إضافةُ     صِ يَ  (، فكيفَ الطباع   
 ؛((، و)التي يػفِ )التصػييفِ    يَ مصطلَ  ثلُ (، مِ )التطبيعِ   ُ مصطلَ   لىُ قُ 

ن ِمػ بنػ عٍ  منهػا مصػطل ٍ  كل    تُّ  عل  معىن )اػبطإ(، وىبَ  الداللةَ  نُ ت م  تَ  الثالثةُ ف
 اؼبصػػػطلياتِ  هِ ) خطػػػا ( إىل ىػػػذِ  كلمػػػةِ   إضػػػافةُ  ةِ ا عػػػن الع بي ػػػغ يبًػػػ . ولػػػيسَ اػبطػػػإِ 
 .التطبيعِ  ، و خطا ُ التي يفِ  ، و خطا ُ التصييفِ     خطا ُ قاؿُ ، فيُ الثالثةِ 

 بنػػ عِ  ةُ اػباص ػػ ،  ي  األخطػػا ُ (صػػيُُّ التخ)  اإلضػػافةِ  هِ ن ىػػذِ ِمػػ واؼبقصػػ دُ 
،  التطبيػعِ  بنػ عِ  ةُ اػباص ػ ، واألخطػا ُ التي يػفِ  بنػ عِ  ةُ اػباص ػ ، واألخطػا ُ التصػييفِ 

(؛ إبضافِة كلمػِة )َخطي ػة( إىل كلمػِة )الػّزان(، َمػَع انالزِّ  طي ةُ خَ كما يف ق لِنا مثاًل  )
ُد التخصػػػيُُّ،  ي  اػبطي ػػػُة اػباص ػػػُة  ف  )الػػػّزان( نػػػ ٌع ِمػػػن  نػػػ اِع )اػبطي ػػػِة(؛ فػػػاؼب ا

 .مثاًل  ،الس قةِ  خطي ةِ اػبطا ، ك  ن اعِ  سا  ِ  ها، وبيَ بينَ  بن ِع الّزان؛ للتمييزِ 
ـّ ِإىل اػبػػاّص، كقػػ ؽبم ِعػػْ ُؽ »  يف اللسػػافِ  جػػا َ  وىػػذا مػػن ابب ِإضػػافة العػػا

ـّ ال ىبػُّ  الن سا، وإف كاف الع ؽ ى  النسا مػن جهػة َ ّف النسػا خػاّص والعِػ ؽ عػا
 .(ٕ)«النسا من غريه

                               
 .٘ٙ/ٛذك  ت علّ  الطنطاوّي   -(ٔ)
 .ٕٛ/ٓٔلساف الع ب   -(ٕ)
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:  * آاثر  التطبيعات 
 عالمػػػػػاتِ  طبػػػػػعِ يف  اػبطػػػػػ ُ ، و اغبػػػػػ وؼِ  طبػػػػػعِ يف    اػبطػػػػػ ُ التطبيعػػػػػاتِ  زُ بػػػػػ َ  َ 

 بػػػػيَ  اؼبسػػػػافاتِ  يف تنسػػػيقِ  اػبطػػػػ ُ ، و الرتقػػػػيمِ  عالمػػػاتِ  طبػػػػعِ يف  اػبطػػػػ ُ ، و التشػػػكيلِ 
 . اتِ قْ والفِ  ،الكلماتِ 

 ،بتصػييفاتٍ  (قػةَ احملق   ةَ اؼبػاد  مػػَأَ )تَػ ف  يُػمِكػػنُ ( اتِ التطبيع)  ف   يَع  وىذا
 ، إال   حِ الػػ ِّ  دراجَ  َ  قِ احملقِّػػ هػػ دُ جُ  بػػذلأَ  بَ ، فتػػذىَ سػػقيمةٍ  وتشػػكيالتٍ  ،ورب يفػػاتٍ 
عليهػا  وَ ػب ػػػ،  و نَ اؼبطبػ عِ  يف اؼبػ ِ  ،ى التصػ يباتِ جػ َ و َ  ،األخطػا َ  تلأَ  ؾَ درَ إذا استَ 
 (. التص يباتِ  ؾِ ستدرَ يف )مُ 

 ف  ـُ لزِ سػػتَ تَ  ،اؼبخطػػ طِ  الكتػػابِ  ربقيػػقُ  إليػػوِ  دَ نِ ْسػػ ُ  ؛هػػان  جلِ الػػ  ِمػػ يػػةُ فالغا
 .اعِ الطب   و خطا ِ  ،وِ ن  خطا ِ مِ  ،(اؼبطب عِ  )النُِّّ  يف تنقيةِ  هِ هدِ قص  جُ  َ  ؿَ بذُ يَ 

(، تطبيعػاتٍ ( علػ  )اؼبطبػ عِ  قِ احملق ػ )الكتػابِ  ماؿَ اشػتِ  ا بدا واضػًيا  ف  دب  ورُ 
ػػػػ لُ َعػػػػعليهػػػػا، قػػػػد هبَ   و التنبيػػػػوِ  ها،تصػػػػ يبِ  عػػػػدـِ  مػػػػعَ  علػػػػ   مػػػػةِ لال ِ   ابِ يُنِيػػػػ قَ احملقِّ
 . وِ ىا عن نفسِ ؤُ درَ (، ويَ التيقيقِ  ن ) خطا ِ مِ  الكثريَ  إليوِ  بُ نسُ (، ويَ اعِ )الطب  

َمها )احملقِّػُق( إىل )الطب ػاِع(، ىػ َ  قػ ى  َ  و)اؼباد ُة احملق قُة اؼبخط طُة(، ال  َقد 
ػتُ عَ  اجَ لنػا مُ   َ س  يَ ، فل  تػَ األخطا ِ  ( لتلأَ الصيييةِ  سبةِ عل  )النِّ  اأَلِدل ةِ  ، دِ هػا للت ك 

 . عليها اغبص ؿُ  بصع بةِ  دُ شهَ يَ  ال اقعَ  لكن   ؛ َ آخَ  دليلٍ  ا إىل  يِّ نَ جْ ما احتَ لَ 
ػػػػ  ػػػػةُ بِ تَ  نُ ِكػػػػن ىنػػػػا ال يبُ وِمػػػػ ها إىل سػػػػبتُ (، ونِ )األخطػػػػا ِ  ن تلػػػػأَ ( ِمػػػػقِ )احملقِّ

 ُو.نىا مِ ورُ دُ صُ  دُ بعَ ستَ ال  يُ  ن األخطا ِ مِ  كاٍؼ، ك ف تك فَ   لٍ  بدلي(، إال  اعِ )الطب  
  ف  اػبطػ َ  ،  و(ال ربقيقػ    تطبيعػ   ) علػ   ف  اػبطػ َ  ،يًّػاعِ طْ دلػياًل قَ  دُ فقد قبَِ 

، (ال ربقيق   تطبيع   ) عل   ف  اػبط َ  ،يًّاػنِّ ػدلياًل ظَ  دُ ؛ وقد قبَِ (تطبيع   ال  ربقيق   )
 ما.نهُ مِ  عل   يٍّ  ،دليلٍ   ي   دُ ؛ وقد ال قبَِ (تطبيع   ال  ربقيق   طَ  ) ف  اػب و 

ػػػػػ هػػػػػا يكػػػػػ فُ لِّ كُ   ويف األحػػػػػ اؿِ  يف  (،التطبيعػػػػػاتِ ) مسػػػػػوواًل عػػػػػن بقػػػػػا ِ  قُ احملقِّ
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 تصػػػػػػيي َ  وَ شػػػػػػبَ ، ومػػػػػػا  َ (الناسػػػػػػخِ ) لِ َمػػػػػػعَ بِ  (اعِ الطب ػػػػػػ) لَ َمػػػػػػعَ  وَ شػػػػػػبَ . فمػػػػػػا  َ وِ ربقيِقػػػػػػ
؛ ىَل وْ  َ )التطبيعػػػاِت(  تصػػػيي َ  ؛ بػػػل إف  (سػػػخِ النا  خطػػػا ِ ) بتصػػػيي ِ  )التطبيعػػػاِت(

؛ فقد ال الناسخِ  خطإِ  ، خبالؼِ تطبيًعا اػبطإِ  ن ك فِ مِ  نَ ق  يػَ تػَ  ف يػَ  نُ كِ يبُ  قَ احملقِّ  ألف  
 وِ نفِسػ قِ احملقِّػ ن  خطػا ِ ،  و ِمػوِ نفِسػ فِ اؼبولِّػ ن  خطػا ِ ِمػ وِ ك نِػ  مػاؿِ الحتِ  ؛بوِ  عُ قطَ يَ 

، وا تِ الػ ِّ  دَ د  َعػىا تػَ مصػدرُ  كػ فُ قػد يَ  الناسػخِ   خطػا َ  ؛ وألف  الناسػخِ  خطِّ   ا ةِ يف قِ 
 .كذلأَ   ىْ يسَ ، فلَ التطبيعاتِ  خبالؼِ 

وال يعػػػدو األمػػػ  مهمػػػا  جهػػػد احملقػػػق نفسػػػو »يَقػػػ ُؿ عبػػػُد السػػػالـِ ىػػػاروف  
وفكػػ ه يف إخػػ اج الكتػػاب،  ف تف تػػو بعػػد التيقيقػػات  و الت ضػػييات،  و يػػزؿ 

. ففػػ  ابب االسػػتدراؾ والتػػذليل الػػذي يليػػق فكػػ ه  و قلمػػو زَلػػة تقت ػػ  اؼبعاعبػػة
غالًبا بنهايػة الكتػاب، ؾبػاؿ واسػع لتػدارؾ مػا فػات ؿبقػق الكتػاب  و شػارحو،  و 
مػػا َزؿ  فيػػو فكػػ ة  و قلمػػو، وبعػػد الناشػػ ين ال وبػػل ىػػذا األمػػ  ؿبلػػو مػػن العنايػػة، 
 ليسدؿ ث ب اعبالؿ عل  كتابو، فيزعم لنفسو برتكو ىػذا االسػتدراؾ  ف كتابػو قػد
سػػػلم مػػػن اػبطػػػ ، فكػػػاف بػػػذلأ كالنعامػػػة، إذ زبفػػػ  ر سػػػها زاعمػػػة  ف  حػػػًدا لػػػن 
ي اىػػػػا، أل ػػػػا ال تػػػػ اه! إف اػبطػػػػ  يف معاعبػػػػة النصػػػػ ص  مػػػػ  مشػػػػرتؾ بػػػػي العلمػػػػا  
صبيًعا، ال إثػم وال ح ب، ولكن كتماف اػبط  فيو اإلٍب والتقصري يف  دا  األمانػة. 

 .(ٔ)«وم اجعة اغبق خري من التمادي يف الباطل!
:  * أقسام  التطبيعات 

 قػػػةُ اؼبتعلِّ  التطبيعػػػاتُ   ر يسػػػافِ  سػػػمافِ ، قِ ةِ الصػػػ في   ، يف النصػػػ صِ التطبيعػػػاتُ 
، ، والنصػػبِ ال فػػعِ  عالمػػاتِ  ، مثػػلُ بِػػوِ  قػػةِ اؼبتعلِّ  غػػريُ  لتطبيعػػاتُ ، وا ِّ ػالص فػػ ابعبانػػبِ 
 ها ثلتِ ن  مومِ . قِ احملقِّ  يف تعليقاتِ  ،ةِ التعبريي   ، واألخطا ِ التعبريِ  وصياغةِ 

                               
 .ٜٜربقيق النص ص ونش ىا   -(ٔ)
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  بِ تُػالكُ  مِ ػعالَ  ، طبعةِ سيب يوِ  ىاروف لكتابِ  السالـِ  عبدِ  يف ربقيقِ  جا َ  -275
ُتو،  ي » ُتو ـُبِْط اً، كما  نأ حيث قلى  َفس ْقُتو وزَنػ يػْ فَ م ا َخط َتُو فإمبا  ردت ظب ػيػْ

 .(ٔ)«ظب يُتو ابلزان والفسقُ 
)الفسػِق(   ، والصػ ابُ إعػ ايب   تطبيعٌ ، وى  القاؼِ  )الفسُق( ب مِّ  يف النُِّّ  
 اعبػ ِّ  حبػ ؼِ  ةِ )الزان( اجمل ورَ  عل  كلمةِ  )الفسق( معط فةٌ  كلمةَ   ؛ ألف  القاؼِ  بكس ِ 
،  (ٖ)ابريػسَ  طبعػةُ  نػوُ مِ  ىْ مَ لِ ، وقػد َسػ(ٕ)بػ الؽَ  يف طبعػةِ  ىػذا اػبطػإِ  (. و صلُ )البا ِ 
 .(ٗ)اػباقب ِّ  مكتبةِ  وطبعةُ 
وقػد هبػ   الشػ     »سػيب يوِ  ىاروف لكتابِ  السالـِ  عبدِ  يف ربقيقِ  جا َ  -271

 . (٘)«عل  فَػع لُى فيشَ ؾ  فْػَعلُى، كها   ما قد يشرتكاف يف غري ىذا
، (ٙ)ابريػػػػسَ  طبعػػػػةُ  َسػػػػِلَمىْ   )كمػػػػا(. وقػػػػد   )كهػػػػا(، والصػػػػ ابُ يف الػػػػنُِّّ  
 . ن ىذا اػبطإِ ، مِ (ٚ)ب الؽَ  وطبعةُ 
ػػػا  لكتػػػ يف ربقيػػػقِ  جػػػا َ  -277 ػػػد كػػػاظم البك  و م ػػػا تَػَقػػػي َس »  سػػػيب يوِ  ابِ د. ؿبم 

وتَػنَػػز َر وتَػػَتم َم، فإمبػا هَبػ ي علػ  كبػ  َكس ػْ تُو فَتَكس ػَ ، ك نّػو قػاؿ سُبِّػَم فَػتَػػَتم َم، وقُػػيَِّس 
 .(ٛ)«فَػَتقي َس، كا قال ا  نَػز َرىم فَػَتنز روا

                               
 .ٛ٘/ٗب  ، طبعة عامل الكت، ربقيق عبد السالـ ىاروفالكتاب -(ٔ)
 .ٖٕ٘/ٕانظ  يف  الكتاب، طبعة ب الؽ   -(ٕ)
 .ٜٕٗ/ٕانظ  يف  الكتاب، طبعة ابريس   -(ٖ)
 .ٛ٘/ٗانظ  يف  الكتاب، طبعة مكتبة اػباقبّ    -(ٗ)
 .٘٘/ٗالكتاب، ربقيق عبد السالـ ىاروف   -(٘)
 .ٕٚٗ/ٕالكتاب، طبعة ابريس  انظ  يف   -(ٙ)
 .ٖٖٕ/ٕ  الكتاب، طبعة ب الؽانظ  يف   -(ٚ)
 .ٖٙٚ/٘الكتاب، ربقيق د. ؿبم د كاظم البك ا    -(ٛ)
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. وقػػد الكػػاؼِ  بعػػدَ  ، دبػػيمٍ )كمػػا(  (، والصػػ ابُ قػػال ا   )كػػاالػػنُِّّ   ِ يف آِخػػ
ن ، ِمػػ(ٖ)ىػػاروف السػػالـِ  عبػػدِ  ربقيػػقُ ، و (ٕ)بػػ الؽَ  ، وطبعػػةُ (ٔ)ابريػػسَ  طبعػػةُ  ىْ مَ لِ َسػػ

 . ىذا اػبطإِ 
 رَ  َ َضػ عنها، ولكن   مسووؿٌ  قُ ، واحملقِّ إىل التيقيقِ  س  ُ تُ  ها  خطا ٌ ل  وى  كُ 

  الػ  العليهػا، حػأ   التنبيػوُ  . وال اجػبُ ؿِ األو   القسػمِ  رِ  َ ن ضَ مِ  ف  خَ  َ  الثام القسمِ 
 ،نػػةِ اؼبعي   يف الطبعػػةِ  ،هاتصػػيييِ  ـَ دَ َعػػ ألف   ؛ وذلػػأَ كبػػريٍ   قٍ قِّػػن ؿبُ ىا ِمػػورُ دُ ُصػػ عُ ق ػػ َ تػَ يػُ 

ػػػمُ  قُ فػػاحملقِّ  ؛نهػػػامِ  الفا ػػدةَ  تُ  ِّ فَ سػػيػُ  عطػػػ  ىػػػ  الػػذي يُ  وُ عنهػػػا؛ ألن ػػ ، ومسػػووؿٌ  ٌ قصِّ
  يف اغبقيقػػػةِ  ، وىػػػ ا ِ    الُقػػػ  سِ ُفػػػيف نػُ  ةَ ينَػػػنِ  ْ مَ الط   ثُ بَعػػػ، وىػػػ  الػػػذي يَ ابلطبػػػعِ  اإلذفَ 
 .اثِ الرت   يف نقلِ  ،لما ِ والعُ  يَ مِ واؼبتعلِّ  ا ِ    القُ  ةِ م  عن  ُ  ان بٌ 

 األخطػا ِ   ، و مثلػةُ َصػن  ف ربُ ِمػ  ُ كثػَ  َ  قةِ احملق   بِ تُ يف الكُ  التطبيعاتِ  و مثلةُ 
ػػبُ نُسػػالػػ  يَ  ةِ التيقيقي ػػ ا؛ دًّ ِجػػ كثػػريةٌ    وِ عػػن نفِسػػ اػبطػػ َ   َ يػػدرَ ؛ لِ التطبيػػعِ إىل  قُ ها احملقِّ
  .ربقيقٍ  يف كلِّ  عٌ ق   َ تػَ مُ   م ٌ  اعِ عل  الطب   مةِ لال ِ ابِ  قِ احملقِّ  فإلقا ُ 

ػػػػ ،التطبيػػػػعِ  و خطػػػػا ِ  ،التيقيػػػػقِ   خطػػػػا ِ  بػػػػيَ  صػػػػلَ الفَ  رى  ف  ن ىنػػػػا  َ وِمػػػػ ا إمب 
 ، إال  وِ ط ِػخِبَ  اؼِ إىل االعرتِ  قَ احملقِّ  ئَ لجِ لن يُ  يف ال اقعِ  وُ ن  ؛ لكِ التعليمِ  يف مقاـِ   ُ صلُ يَ 

 . واإلنصاؼِ  األمانةِ  ن  ىلِ مِ  إذا كافَ 
فيهػػػا،  و  لِ التسػػػاىُ  بُ ن ػػػهػػػا، وذبََ كلِّ   علػػػ  األخطػػػا ِ  علينػػػا التنبيػػػوُ  ال اجػػػبُ ف
ػػػػىا؛ حِبُ رِ  َ َ ػػػػػبِ  هانةِ االسػػػػتِ  ػػػػػ ةِ ج   ؾَ درِ  ف يُػػػػػ نُ ِكػػػػػيبُ  القػػػػارئَ  ، و ف  التطبيعػػػػػاتِ ن ا ِمػػػػ   

 . ن العباراتِ مِ  ذلأَ  ، وكب ِ  ِ ابلتدب   الص ابَ 

                               
 .ٖٕ٘/ٕانظ  يف  الكتاب، طبعة ابريس   -(ٔ)
 .ٖٕٛ/ٕانظ  يف  الكتاب، طبعة ب الؽ   -(ٕ)
 .ٙٙ/ٗانظ  يف  الكتاب، ربقيق عبد السالـ ىاروف   -(ٖ)
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* :  أضرار  التطبيعات 
  ، نباينِ رَ  َ يف ضَ  التطبيعاتِ  ض ارِ  َ   ُ صْ حَ  نُ كِ يبُ 

 ، فيكػػ فُ التطبيػػعِ  وجػػ دِ  واضػػًيا، مػػعَ  الصػػ ابُ  يكػػ فُ  حػػيَ  ، وذلػػأَ التشووه     -أ
، رب يػ ًا، اؼبقصػ دَ  فُ الِ ىُبػ عل  كبػ ٍ  بَ كتَ ، أبف يُ اؼبطب عِ   ًا يف تش يوِ صِ نيَ مُ  رُ  َ ال   
 ا.،  و تنسيقً تشكياًل  و 

ل( َمػ)اغبَ  كلمػةُ  ىْ بَػتِ ، فقػد كُ «الػَيَمُل سفينُة الصػي ا ِ »  ذلأَ  ن  مثلةِ ومِ  
فػػ  ال ىبَ  منػػوُ  ، واؼبػػ ادُ واضػػ ٌ  تطبيػػع، وىػػ  ل( ابعبػػيمِ َمػػ)اعبَ   مػػن كلمػػةِ بػػداًل  ابغبػػا ِ 

 . اؼبطب عِ  يف تش يوِ  سببٌ  ىذا ال ض حِ  معَ  وُ ، ولكن  عل   حدٍ 
سػػبًبا  التطبيػػعُ  ، فيكػػ فُ واضػػ ٍ  غػػريَ  صػػ ابُ ال يكػػ فُ  حػػيَ  ، وذلػػأَ التضووليل   -ب

 . اؼبقص دِ  الؼِ خِبِ  وِ ، وإيهامِ القارئِ  يف ت ليلِ 
 )َجن ػػػة(  ػػػيمٍ  كلمػػػةُ  ىْ بَػػػتِ ، فقػػػد كُ «ُىػػػْم َجن ػػػُة اأَلْرضِ »  ذلػػػأَ  ن  مثلػػػةِ وِمػػػ 
 . دةٍ مشد   ، فيا ٍ مفت حةٍ  )َحي ة( حبا ٍ   ، والص ابُ دةٍ شد  مُ  ، فن فٍ مفت حةٍ 
ا يف سػػػببً  سػػػيك فُ  ؛ ولػػػذلأَ واضػػػ ٍ  غػػػريُ  - تطبيًعػػػا إف كػػػافَ  - ىنػػػا واػبطػػػ ُ  
؛ ا ؽبػػػػم بػػػػذلأَ ، تشػػػػبيهً األرضِ  ةَ ن ػػػػم جَ م بكػػػػ  ِِ هُ وصػػػػفُ  اؼبقصػػػػ دَ   ف   القػػػػارئِ  إيهػػػػاـِ 

 .دِ لْ اػبُ  ةِ ن  يف جَ  العيشُ  وُ ، ك ن  م نعيمٌ هُ معَ  م، فالعيشُ هِ تِ بَ يْ صُ  نِ سْ يُ ػِ ل
 . جا َ ةِ ا ؽبم ابغبي  ، تشبيهً والشكيمةِ  ةِ م ابلعزيبهُ وصفُ  اؼبقص دَ   ف   والص ابُ  

الش ِكيَمِة حاِمياً غبَْ زَتِو،  ويق ل ف  فالف َحي ُة ال اِدي ِإذا كاف شديد  »يف اللسافِ 
 .(ٔ)«وُىْم َحي ُة اأَلرض
ػػ ، و ح كػػةً  ،ا كػػافَ ح فًػػ ،   ػالع بػػ فػػاؼبطب عُ  ؛ عػػن مػػدل ؿٍ   ٌ ػبِّػػػعَ مُ  ا ىػػ  داؿ  إمب 

لنػػػػا  ف   غُ ُسػػػػال يَ  ىػػػػا؛ ولػػػػذلأَ ورا َ  ا، ال داللػػػػةَ  ًشػػػػقُ ،  و نػُ ينػػػػةً ،  و زِ افًػػػػ ُ خْ زُ  ولػػػػيسَ 

                               
 .ٕٕٓ/ٗٔلساف الع ب   -(ٔ)
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 بَ كتُ (؛ فنَ سِ بْ الل   نِ مْ عل  ) َ  ينَ دِ مِ عتَ ، مُ يف ال بطِ  ئَ طِ  و لبُ  ،ؼَ  ِّ  و كبَُ  ،فَ يِّ صَ نُ 
 .«اعبََمُل َ ْس َُع ِمَن الن اَقةِ »ع   نَ  ، وكبنُ « ََع ِمُن الَباْقةُ شْ الػَيَمُل  َ »  مثاًل 

ولكػػػن نَِعػػػم الػػػدنيا ال »  يِن ال  ػػػَ رَينِ شػػػريًا إىل ىػػػذَ ، مُ الطنطػػػاوي   قػػػاؿ علػػػ    
تصف  وال زبل  من اؼبنّغصات، واؼبنغصػات ىػ  ىػذه األخطػا  اؼبطبعيػة الػ  كػاف 
صػػديقنا الكبػػري النشاشػػي  يسػػّميها "التطبيعػػات". وال يػػوذي  منهػػا  مثػػاؿ " غػػام 

درؾ   ػا مػن َصػػّفاؼ اغبػ وؼ، ولكػن يػػوذي   يب الفػ ج األجهػام" فػإف القػػارئ يػ
ّّ  م كتبػى "عشػ ة مػ ات"  بػداًل مػن "عشػ  مػ ات" و "سػػك اانً  و   ف يُنَسػب إ
نعساانً" بداًل من "سك اف  و نعسػاف" كمػا جػا ت يف "ابب الفتػاوى"، كػ م مػا 
تعلمػػػػى ابب االسػػػػم الػػػػذي ال ينصػػػػ ؼ وال عّلمتُػػػػو. وقػػػػد قلػػػػى لكػػػػم يف اغبلقػػػػة 

 فتيى "اؼبدرسػة الصػيفية" لتعلػيم الع بيػة مػن  كثػ  مػن نصػف قػ ف. السابقة إن 
بل ، اآلف ع فى ما ى  "الفعل" الػذي ال ينصػ ؼ. إنػو ىػذه "التطبيعػات". إ ػا 

 .(ٔ)«"ال تنص ؼ" إالّ إف ص فها األستاذ الشيبام!

                               
 .ٗٚٔ/ٕذك  ت علّ  الطنطاوّي   -(ٔ)
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 :اخلمس   األحهال  يف  األخطاء   أمثلة  * 
 :، ال حتقيقي  تطبيعي   اخلطأ   ن  على أ قطعي    دليل   وجهد   -وىلاأل   احلال  
   عل  ذلأَ  ةِ األدل    ِ ظهَ ن  َ مِ  

ػػ لَ غُفػػ ف يَ  نُ ِكػػالػػ  ال يبُ  ن األخطػػا ِ ِمػػ اػبطػػ ُ   ف يكػػ فَ  -   لػػ   ، حػػأ  قُ عنهػػا احملقِّ
 ًًئ. دِ بتَ مُ  كافَ 
ػػ  ف يكػ فَ  -ب  ، حبيػػثُ وِ ،  و يف ىامِشػػوِ نفِسػ يف الػػنُِّّ  الصػػ ابَ  ىَ ثبَػقػػد  َ  قُ احملقِّ
ـِ نوُ مِ  ، والغ ضِ النُِّّ   م فِ ؼبواعًيا  كافَ   وُ  ن    ُ  ِ ت  يػَ   .فيوِ  بَ تِ الذي كُ  ، واؼبقا
ػػػػِق نفِسػػػػوِ سػػػػابقةٍ  صػػػػ ااًب يف طبعػػػػةٍ   ف يكػػػػ فَ  -ج  عَ ، ف قَػػػػوُ طبعُػػػػ عيػػػػدَ ، و ُ ، للُميقِّ

 .اػبط ُ 
 (.)التص يباتِ  ؾِ ستدرَ يف مُ  اػبط َ  بَ    قد صَ  قُ احملقِّ   ف يك فَ  -د
،  و ثػػػػاؿِ اؼبِ  يف ضػػػػبطِ  الصػػػػ ابِ  ودِ رُ وُ  ، مػػػػعَ البنػػػػا ِ  ضػػػػبطِ  يف اػبطػػػػ ُ   ف يكػػػػ فَ  -ىػػػػػ

 .ابلعكسِ 
  اغباؿِ  هِ ىذِ  ن  مثلةِ ومِ  
ال ػػػ ُب »  )األصػػػ ؿ( لكتػػػابِ  الفتلػػػ ِّ  سػػػيِ اغبُ  د. عبػػػدِ  يف ربقيػػػقِ  جػػػا َ  -272

اآلخػػػُ   الػػػذي علَػػػ  وزِف ذواِت األربعػػػة ولػػػيَس بػػػػمليٍق، وىػػػ  هبػػػ ُ  علػػػ  ثالثػػػِة 
 .(ٔ)«َعَل، وفَاَعَل، ال زُف عل  َوزِف  َدْح َجَ  ض ٍب  فَػَعَل، و َفػْ 

  ، والصػ ابُ دِ اجمل    الثالث ِّ  )فَػَعَل( بصيغةِ  ، وى  ضبطُ حٌ فادِ  خط ٌ  يف النُِّّ  
 لُ اثِػػػػالػػػػ  سبُ  ةِ ال ابعي ػػػػ علػػػػ  األفعػػػػاؿِ  الكػػػػالـَ  ؛ ألف  العػػػػيِ  بت ػػػػعيفِ  )فَػع ػػػػَل( اؼبزيػػػػدُ 

 .والسكناتِ  ،اغب كاتِ  يف ت تيبِ ، و ؼِ ح ُ األَ  ( يف عددِ جَ  َ حْ )دَ  ال ابع   
تق ُؿ  َقط َع يَدُه »  اجِ الس    ابنُ  قاؿَ  ،بعد ىذا النُِّّ  ،هانفسِ  ويف الصفيةِ  

                               
 .ٗٔٔ/ٖاألص ؿ يف الني ، ربقيق د. عبد اغبسي الفتلّ    -(ٔ)
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يُػَقطُعها وَكس َ  ُيكسُ  عَل  مثاِؿ  يُدح ُِج وقَاتَػَل يُقاتػُل و َمػا  َْفعلػُى فنيػ   َ كػَ ـ 
ُيكػػ ـُ وَ ْحَسػػنُ 
ويُوْحسػػُن حػػَأ يكػػ َف علػػ  مثػػاِؿ  وُبِْسػػُن وكػػاَف اأَلصػػُل  يػُػػوَك ـُ  (ٔ)

 .(ٕ)«يُدح ُج أَلف  نبزَة َ ك ـَ مزيدٌة حبذاِ  َداؿ َدْح ََج...
)َقط َع، وَكس َ (  يِ علَ الفِ  طَ بَ قد ضَ  قَ احملقِّ  ؛ ألف     تطبيع اػبط َ  ع   ف  وىذا يَ  

 .، بال ريبٍ التيقيقِ  ن  خطا ِ مِ  خط ً  لكافَ  ، ول ال ذاؾَ ابلت عيفِ 
 للكتػػابِ  ،د عثمػػافؿبم ػػ يف ربقيػػقِ  ،وُ نفُسػػ اػبطػػ ُ  دَ  ِ  ف يَػػ العجيػػبُ   يػػبُ والغ 
ال  ُب اآلخُ   الذي عَل  وزِف ذواِت األربعة وليَس بػمليٍق وى  هب ُ  »  وِ نفسِ 

 .(ٖ)«عل  ثالثِة  ض ٍب  فَػَعَل و َفْػَعَل وفَاَعَل ال زُف عل  َوزِف  َدْح َجَ 
يف  ،كذلأَ   ك فُ ، فهل يَ تطبيًعا الفتل ِّ  سيِ اغبُ  د. عبدِ  يف ربقيقِ  فإذا كافَ  
 ؿبم د عثماف؟! ربقيقِ 
وقػػػال ا  »  الفتلػػػ ِّ لكتػػػاِب )األصػػػ ؿ( سػػػيِ اغبُ  د. عبػػػدِ  يف ربقيػػػقِ  جػػػا َ  -272

 .(ٗ)«يػَُج ُِّؿ َ ي  يكثُ  اعبَ الَف، وُيطّ ُؼ  ي  يكثُ  ذاؾَ 
  علػػ  َفػػ، ال ىبَ تطبيػػعٌ ، وىػػ  ال الطػػا ِ  ،الػػ اوِ  )ُيطػػ ِّؼ( بتشػػديدِ   الصػػ ابُ  
 قطًعا. ،التيقيقِ  ن  خطا ِ مِ  ؛ فال يك فُ ئٍ بتدِ مُ  طالبٍ 

 للكتػػابِ  ،د عثمػػافؿبم ػػ يف ربقيػػقِ  ،وُ نفُسػػ اػبطػػ ُ  دَ  ِ  ف يَػػ العجيػػبُ  والغ يػػبُ 
 .(٘)«وقال ا  يػَُج ُِّؿ َ ي  يكثُ  اعبَ الَف، وُيطّ ُؼ  ي  يكثُ  ذاؾَ »  وِ نفسِ 

وذبػػػ ُ  »  )األصػػػ ؿ( لكتػػػابِ  الفتلػػػ ِّ  سػػػيِ اغبُ  د. عبػػػدِ  يف ربقيػػػقِ  جػػػا َ  -222
                               

 الص اُب  )َ ْحَسَن( بفتِ  الن ِف، ال ب مِّها؛ ألن ُو فعٌل ماٍض مب   عل  الفتِ . -(ٔ)
 .ٗٔٔ/ٖاألص ؿ يف الني ، ربقيق د. عبد اغبسي الفتلّ    -(ٕ)
 .ٕٖٚ/ٕاألص ؿ يف الني ، ربقيق ؿبم د عثماف   -(ٖ)
 .ٕٔٔ/ٖاألص ؿ يف الني ، ربقيق د. عبد اغبسي الفتلّ    -(ٗ)
 .ٖٖٓ/ٕاألص ؿ يف الني ، ربقيق ؿبم د عثماف   -(٘)
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َ شػػػػػػػياُ  مسػػػػػػػتعملًة ابلػػػػػػػز دِة فَػَقػػػػػػػط كبػػػػػػػ    قطَػػػػػػػار  النبػػػػػػػُى، و قطػػػػػػػ ، وارع يػػػػػػػُى، 
 .(ٔ)«واْْشَ ززتُ 

( امػػػػػزَ طَػػػػػ)اقْ   الصػػػػػ ابُ  ( امػػػػػزَ ال صػػػػػلِ  ةِ ار  ، ةِ الف قي ػػػػػ القطػػػػػعِ  ةِ ، ال ) قطػػػػػار 
( امػػػزَ طَػػػو)اقْ   زبفيػػػفِ  مػػػعَ  ،قطػػػعٍ  ةِ  قطػػػ ( امػػػزَ ، ال )الػػػ ا ِ  تشػػػديدِ  ، مػػػعَ ال صػػػلِ  ةِ   
  ل ( مثػػلَعػػ)افػْ  ) َْفطَػػَ (، بػػل ىػػ  علػػ  وزفِ   ) َفْػَعػػَل(، مثػػل علػػ  وزفِ  ، فلػػيسَ الػػ ا ِ 
(. ونبمَ ػ)احْ   قطًعا.  ،كبريٍ   قٍ قِّ عل  ؿبُ  يافِ فَ ال ىبَ و ، التطبيعاتِ ن ا مِ   

 للكتابِ  ،د عثمافؿبم   يف ربقيقِ  ، فِ اػبط ىذافِ  دَ  ِ  ف يَ  العجيبُ  والغ يبُ  
وذبػػػػ ُ  َ شػػػػياُ  مسػػػػتعملًة ابلػػػػز دِة فَػَقػػػػط كبػػػػ    قطَػػػػار  النبػػػػُى، و قطػػػػ ، »  وِ نفِسػػػػ

 .(ٕ)«وارع يُى، واْْشَ ززتُ 
تَػَفع لػػػُى »  )األصػػػ ؿ( لكتػػػابِ  الفتلػػػ ِّ  سػػػيِ اغبُ  د. عبػػػدِ  يف ربقيػػػقِ  جػػػا َ  -222

" وفيػِو  تَػَفع ػٌل. مثػُل "تَػَفع ٌل" َضم ا العَي أَلنُو ليَس يف الكػالـِ اسػُم علػ   "تَػَفع ػلٍ 
 .(ٖ)«الت نُ ِط وى  طا  ٌ 

ػػػ ؛ ألف  تطبيػػػعٌ ، وىػػػ  الػػػ اوِ  (، بتشػػػديدِ الت نػػػ  ط)  الصػػػ ابُ    طَ بَ قػػػد َضػػػ قَ احملقِّ
 . ادِ لمُ لِ ا واعيً  ، فكافَ ابلتشديدِ  ال زفَ 

ػػػ يف ربقيػػػقِ  وجػػػا َ   تَػَفع لػػػُى تَػَفع ػػػاًل ضػػػم ا »  وِ نفِسػػػ للكتػػػابِ  ،د عثمػػػافؿبم 
. مثػػػُل الَتنػػػػ ِط (تَػَفع ػػػػلٌ )وفيػػػِو   (تَػَفّعػػػػلَ )نػػػو لَػػػػيَس يف الكػػػالـ اسػػػٌم علػػػػ   العػػػَي أل

 .ال بطَ  لَ نبَ وقد  َ . (ٗ)«اسم

                               
 .ٕٛٔ/ٖاألص ؿ يف الني ، ربقيق د. عبد اغبسي الفتلّ    -(ٔ)
 .ٖٖٗ/ٕاألص ؿ يف الني ، ربقيق ؿبم د عثماف   -(ٕ)
 .ٖٓٔ/ّٖ   األص ؿ يف الني ، ربقيق د. عبد اغبسي الفتل -(ٖ)
 .ٕٖٛ/ٕاألص ؿ يف الني ، ربقيق ؿبم د عثماف   -(ٗ)



)010) 

وَفعِػػٌل كبػػ  »)التكملػػة(   د. كػػاظم حبػػ  اؼب جػػاف لكتػػابِ  يف ربقيػػقِ  جػػا َ  -220
ػػػػػػػْبُع فاسػػػػػػػٌم لَػػػػػػػػَما ُيْشػػػػػػػِبُع ولػػػػػػػيس  ال  ػػػػػػػيِأ وِفَعػػػػػػػٌل كبػػػػػػػ  َشبِػػػػػػػػػَع َشػػػػػػػبَػَعاً، ف مػػػػػػػا الشِّ

 .(ٔ)«ابؼبصدرِ 
(   )ِشػبَػًعا، والصػ ابُ «كب  َشبِػػَع َشػبَػَعاً »  ةِ ، يف عبارَ واحدٌ  تطبيعٌ  يف النُِّّ 

ػػ ؛ ألف  التيقيػػقِ  خطػػا ِ  ن ِمػػ هػػا، ولػػيسَ ال بفتيِ  ،الشػػيِ  بكسػػ ِ   البنػػا َ  طَ بَ َضػػ قَ احملقِّ
 .العيِ  وفت ِ  ،الفا ِ  ِفَعٌل( بكس ِ صييًيا  )

واقْػَعَنَسَس لػم »  )التكملة( اؼب جاف لكتابِ  اظم حب د. ك يف ربقيقِ  جا َ  -222
 .(ٕ)«يُْدَغِم األّوُؿ من اؼبثلِي يف الثّانػ 

قطًعػا؛ فػػال  تطبيػعٌ هػا، وىػ  ، ال بفتيِ النػ فِ  ( بسػك فِ اقْػَعْنَسػسَ )  الصػ ابُ 
 .قِ   عل  احملقِّ فَ ىبَ 

و ْحػػػػػَم   »  )التكملػػػػة( د. كػػػػاظم حبػػػػ  اؼب جػػػػاف لكتػػػػابِ  يف ربقيػػػػقِ  جػػػػا َ  -222
 .(ٖ)«قص ٌر منوُ م

ن ِمػػػ وُ  ن ػػػ . وواضػػػ ٌ ةٍ ف قي ػػػ قطػػػعٍ  ةِ ، ال امػػػزَ وصػػػلٍ  ةِ مػػػزَ ا (   مَ ػاْحػػػ)  الصػػػ ابُ 
 .ئٍ بتدِ مُ    عل  طالبٍ فَ ؛ فال ىبَ التطبيعاتِ 

وقػػػد جػػػاَ  »  )التكملػػػة( د. كػػػاظم حبػػػ  اؼب جػػػاف لكتػػػابِ  يف ربقيػػػقِ  جػػػا َ  -225
 .(ٗ)«إفْػَعاؿ  يف غري ىذا الني  كق ؽبم  إقطار  النّػْبىُ 

. ةِ التيتي ػػػ القطػػػعِ  ةِ ، ال امػػػزَ  صػػػلِ ال ةِ مػػػزَ ا (ار  طَػػػاقْ )و (،اؿّ َعػػػافػْ )  الصػػػ ابُ 

                               
 .ٖٕ٘التكملة   -(ٔ)
 .ٖٓ٘التكملة   -(ٕ)
 .ٜٕ٘التكملة   -(ٖ)
 .ٜٕ٘التكملة   -(ٗ)



)012) 

 .ئٍ بتدِ مُ    عل  طالبٍ فَ قطًعا، وال ىبَ  ،التطبيعاتِ ن وى  مِ 
)التكملػة(، الطبعػة الثانيػة،  جا  يف ربقيق د. كاظم حب  اؼب جاف لكتابِ  -221

نيػًة الياُ  تُػزاُد  ّواًل يف كبػ» عامل الكتب    يَػْ َمػٍع ويَػْلَمػٍق، ويف الفعػل يف َيْ ػِ ُب. ًو
لثًة يف ِعثْػرَيٍ، ورابعًة يف كب  زبنيٍة، وَخاِمسًة يف نػِي  ُسَلْيَفَتةٍ  َغٍم، ًو  .(ٔ)«يف َضيػْ

، وىػ  التػا ِ  قبػلَ  )ُسػَلْيِفَيٍة( بيػا ٍ   ، والصػ ابُ ينِ تا َ )ُسَلْيَفَتٍة( بِ   يف النُِّّ  
  .يف الكلمةِ  خامسةً  اليا ِ  ز دةُ  اؼبقص دَ   ف   ؛ بداللةِ التطبيعاتِ ن مِ 

اغبػػػػػ ؼ رابعػػػػػًة  ؿَ وىػػػػػ  تكػػػػػ ف زا ػػػػػدة إذا كانػػػػػى  وّ  واليػػػػػا ُ »  سػػػػػيب يوِ  قػػػػػاؿَ 
. وتكػػ ف زا ػػدة بُ  ِ ْ ػػ ٍع ويَ  بُػػٍع ويَ َمػػ ْ فصػػاعداً، كػػاؽبمزة يف االسػػم والفعػػل، كبػػ   يػَ 

لثػػًة يف م اضػػع األلػػف. وسػػنبّي  ٍة يَػػرِ ذْ عػػًة يف كبػػ  حِ  ذلػػأ إف شػػا  للا. ورابًنيػػًة ًو
 .(ٕ)«ةٍ يَ فِ يْ لَ يٍل. وخامسًة كب  سُ دِ نْ وقِ 

ة، وذلػأ يَػلِّ عَ فػُ  (ٖ)فيكػ ف اغبػ ؼ علػ  مثػاؿِ  وتليػق خامسػةً » يً ا   وقاؿَ  
 .(ٗ)«ةٍ فنيَ يَ يٍة، وسُ يفِ لَ كب   سُ 
 ُسػػَلْيِفَيٍة(؛ بداللػػةِ ىا  )كسػػ ُ   ، والصػػ ابُ مفت حػػةً  الفػػا ُ  تِ جػػا َ  ويف الػػنُِّّ  
وابليػػا  فنيػػ  [ ؛ ًكػػْ  بػَ لػػف فنيػػ  حَ غبػػق ببنػػات اػبمسػػة ابألَ فمػػا  ُ »  سػػيب يوِ  قػػ ؿِ 
 .(٘)«ةٍ لَ مِ عْ ذَ ٍة عل  مثاؿ قُ يَ فِ يْ لَ سُ 

ػػػَلْيفاُ ، ويُػْقَصػػػُ ، »  ويف القػػػام سِ   ػػػَلْيفاُة والس  ػػػَلْيِفَيُة، كبُػَلْهِنيَػػػٍة، والس  الس 
لِسَليفاة، بكسػِ  السػِي وفػتِ  والس ْلَيفا، َمْقص رًَة ساِكَنَة الالـِ َمْفت َحَة اغباِ ، وا

                               
 .ٛ٘٘التكملة   -(ٔ)
 .ٖٕٙ/ٗالكتاب، ربقيق عبد السالـ ىاروف   -(ٕ)
، وى  تطب -(ٖ)  يٌع.يف طبعِة عامِل الكتِب  )مثاُؿ( ب مِّ الالـِ
 .ٖٜٕ/ٗالكتاب، ربقيق عبد السالـ ىاروف   -(ٗ)
 .ٖٗٔ/ٗالكتاب، ربقيق عبد السالـ ىاروف   -(٘)
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 .(ٔ)«الالـِ  داب ٌة...
  )اؼبنصػػػف( وعبػػػد للا  مػػػي لكتػػػابِ  ،إبػػػ اىيم مصػػػطف  يف ربقيػػػقِ  جػػػا َ  -227

 . (ٕ)«إال  يف اسم واحٍد وى  ُدِ ل، وى  ُدَويْػبِّةٌ »
ن ىا. وىػػػػ  قطًعػػػػا ِمػػػػ، ال بكسػػػػ ِ دةِ اؼبشػػػػد   البػػػػا ِ  ( بفػػػػت ِ ُدَويْػب ػػػػةٌ )  الصػػػػ ابُ  
 ابلفػػت ِ  مسػػب قةً  كػػ فُ تَ  التػػا َ  هِ ىػػذِ   ف   ئٍ بتػػدِ مُ    علػػ  طالػػبٍ َفػػ؛ فػػال ىبَ اتِ التطبيعػػ
 .يف ذلأَ  ا، بال خالؼٍ دا مً 

)اؼبنصػػػف(   إبػػػ اىيم مصػػػطف ، وعبػػػد للا  مػػػي لكتػػػابِ  يف ربقيػػػقِ  جػػػا َ  -222
 قاؿ ال اِجُز »

ناٌح هاب طا      على البو ي هت  قو ْهط    الع الب طا   ما راع ن وي إال ج 
نػػػاح  قػػػال ا  اسػػػُم ال اعػػػ ، ونصػػػب الَقػػػْ َط بِػػػػهاِبّط؛ ألنػػػو يقػػػاؿ  ىػػػبط الشػػػ   جَ 

 .(ٖ)«وىبطُتو
بػػال  ،تطبيػػعٌ ، وىػػ  بػػال تشػػديدٍ  ،نػػةٍ من    ةٍ مكسػػ رَ  )بِػػػهاِبٍط( بطػػا ٍ   الصػػ ابُ 

ـِ ِمػػ . وواضػػ ٌ ئٍ بتػػدِ مُ    علػػ  طالػػبٍ َفػػ، وال ىبَ ريػػبٍ   ط( اسػػمُ )ىػػابِ  كلمػػةَ    ف   ن اؼبقػػا
ي ن اؼبتعدِّ ، فمِ  ً تعدِّ ا ومُ أيٌب الزمً  فِ اؼبصنِّ  (، وى  يف ق ؿِ طَ بَ )ىَ  من الفعلِ  لٍ فاعِ 
 ط(.  ْ )قػَ  انصًبا لكلمةِ  ،ط( يف البيىِ )ىابِ  الفاعلِ  اسمُ  جا َ 

(  )اؼبنصػػػف إبػػػ اىيم مصػػػطف ، وعبػػػد للا  مػػػي لكتػػػابِ  يف ربقيػػػقِ  جػػػا َ  -222
قػػػ ؽبم  "اْشػػػهابَػْبُى،  اعلػػػم  ف مثػػػاؿ "اْفعالَْلػػػُى"  كثػػػُ  مػػػا ِصػػػيَ  لألػػػ اف، وذلػػػأ»

"، وليسػػا  واْسػػَ اَدْدُت، واْدىامػَػػػْمُى، وابْياَضْ ػػُى"، وقػػد قػػال ا  "اْمػػالس  واْضػػ اب 

                               
 .ٕٔٛالقام س احمليط   -(ٔ)
 .ٕٓ/ٔاؼبنصف   -(ٕ)
 .ٕٚ/ٔاؼبنصف   -(ٖ)



)015) 

 .(ٔ)«من الل  ف
(، ابؽبمػػػػزِ   ( ابلصػػػػاِد، و صػػػػُلُو  )اْصػػػػ ََ ب  ابػػػػُن  . قػػػػاؿَ (ٕ)الصػػػػ اُب  )اْصػػػػ َاب 
َضػُعف وىػذا اغبػ ؼ  حػد  َْبطَػَ  واْخػتَػَلط و  -ث   مػُ ىم قاؿ ابن جػ  اْربَػ»سيده  

. قاؿ   ما جا  عل  افْػَعل  فبا ليس َلْ اًن كب  اْسَ د  وابْػَيد  والداً  كب  اْحَ ؿ  واْعَ ر 
 .(ٖ)«لو  شباىا وى  اْرَعَ ى واْص َاب  واْماَلس   وقد َوَجْدتُ 
َقػػػػِي ذََكػػػ ا يف )التعليقػػػػاِت واغب اشػػػ (  تطبيػػػعٌ وىػػػذا  اصػػػػ اّب، »؛ ألف  احملقِّ

َل فصػػػػػػار الػػػػػػ ذي يف اللسػػػػػػاف  اْصػػػػػػ  ب  الشػػػػػػ ُ   امػػػػػػالس  وصػػػػػػفا ابؽبمػػػػػػز، وُسػػػػػػهِّ
 ، وذَك َا الص اَب  يً ا يف )فه ِس اػبطِإ والص اِب(.(ٗ)«اص اب  

وقػػد ُكتِػػَب ىػػذا الفعػػُل، يف كتػػاِب )اؼبمتػػع(، ابل ػػاِد، ال ابلصػػاِد. والػػ اجُ  
 .(٘)ينظُْ  يف التص يبِ َد عل  مِ  كتاِب )اؼبنصف(، ولػْم مَ اعتَ   ف  احملقِّقَ 
)اؼبنصػػػف(   يف ربقيػػػق إبػػػ اىيم مصػػػطف ، وعبػػػد للا  مػػػي لكتػػػابِ  جػػػا َ  -222

 ن ػػػأ تقػػػ ؿ  "َجْلبَػػػَب هُبَْلبِػػػُب َجْلبَػبَػػػًة فهػػػ  ؾُبَْلبِػػػٌب، وَْشْلَػػػَل ُيَشػػػْمِلُل َْشَْللَػػػًة فهػػػ  »
 .(ٙ)«ُمَشْمَللٌ 
، )ؾُبَْلبِػب( ا، فه  مثػلُ هوىل، ال بفتيِ األُ  الالـِ  ( بكس ِ لٌ لِ مْ شَ مُ )  الص ابُ  
  .الع بي ةِ    عل  طالبِ فَ قطًعا، ال ىبَ  تطبيعٌ . وى  مفع ؿٍ  ، ال اسمُ فاعلٍ  اسمُ  وى 

)اؼبنصػػػف(   جػػػا  يف ربقيػػػق إبػػػ اىيم مصػػػطف ، وعبػػػد للا  مػػػي لكتػػػابِ  -222

                               
 .ٛٚ/ٔاؼبنصف   -(ٔ)
 .ٖٖٔ/ٔانظ  يف  صبه ة اللغة   -(ٕ)
 .ٖٗٔ/ٕٔاؼبخص ُّ   -(ٖ)
 .ٜٖٛ/ٔاؼبنصف   -(ٗ)
 .ٕٖٔ، واؼبمتع الكبري  ٜ٘ٔ/ٔانظ  يف  اؼبمتع، طبعة دار اؼبع فة   -(٘)
 .ٖٛ/ٔاؼبنصف   -(ٙ)



)011) 

وك  م إمبا ى ب ا إىل الفت ؛ أل م ل  قال ا  "يَػَتغاَفُل" ألشػبو آخػ ه آخػَ  اؼبصػادر »
كب   الت غاُفِل والت عامُل"، ول  َكَس وُه ألْشَبَو آخَ  اعبمع كبُ   "تَتاِفٍل وتَناِضٍب" صْبِع 

ُفٍل وتَػْنُ ٍب"، ف رادوا  ف يُباِعُدوا بي الِفْعل وبَي اؼبصدِر واعبمع  .(ٔ)«"تَػتػْ
ي الذ ى  اؼب م ـُ فها، ، ال )يَػَتغاَفُل( بفتيِ الفا ِ  )يَػَتغاُفُل( ب مِّ   الص ابُ 

، إىل الفػػت ِ  ن ال ػػمِّ ِمػػ ىْ بَػػ َ ىَ  بَ  َ الَعػػ  ف   فِ اؼبصػػنِّ   ادُ . وُمػػ)الت غافُػػل( اؼبصػػدرَ  وُ شػػبِ يُ 
 حػأ   ؛إىل الفػت ِ  ن الكسػ ِ  ا ِمػبُػ َ ، وىَ هِ ومصػدرِ  الفعلِ  بيَ  باسُ االلتِ  لَ صُ  ال وبَ حأ  
 .م عِ اعبُ  وبعدِ  الفعلِ  بيَ  باسُ االلتِ  لَ صُ ال وبَ 

(. ولػ ال ىػذا والصػ ابِ  اػبطػإِ  يف )فهػ سِ  اػبطػ َ  قاِف ىذاَؾ احملقِّ استدرَ وقِد 
؛ ألن ُو قد ىَبَف  عليِهما اؼب اُد، إْف تَػَعج ػال التيقيقِ  ن  خطا ِ مِ  لَعَدْدتُوُ  ،دراؾُ االستِ 

 .التيقيَق، ولػم يَػَت َن ػػَيا
فَػػػِإِف »  البعيمػػػّ  لكتػػػاِب )شػػػ ح التصػػػ يف(جػػػا  يف ربقيػػػق د. إبػػػ اىيم  -220
َهػػا ِفْعػػاًل َماِضػػًيا قُػْلػػَى  "َضػػَ َب"، وِإِف اْشػػتَػَقْقَى ِمْنػػو ِفْعػػاًل ُمْسػػتَػْقَباًل اْشػػتَػَققْ  َى ِمنػْ

نَػػْهًيا قُػْلَى "َيْ ِ ُب"، وِإِف اْستَػَقْقَى ِمْنػُو  َْمػ اً قُػْلػَى "اْضػِ ْب"، وِإِف اْشػتَػَقْقَى ِمْنػُو 
 .(ٕ)«...قُػْلَى "اَل َتْ ِ ْب"،

 تكػػػػ ارِ  ، بداللػػػػةِ بػػػػال ريػػػػبٍ  ،تطبيػػػػعٌ ، وىػػػػ  لسػػػػيِ )اْسػػػػتَػَقْقَى( اب  يف الػػػػنُِّّ  
 . اتٍ م    ثالثَ  ،( ابلشيِ اْشتَػَقْقىَ )  الص ابِ 
و َم ػا َمػا »  )شػ ح التصػ يف( البعيمػّ  لكتػابِ د. إب اىيم  يف ربقيقِ  جا َ  -222

 نَػَقػػػػػَُّ ِمْنػػػػػُو اغبَػػػػػػ ََكُة فَػَقْ لُػػػػػَأ يف "َفِخػػػػػٍذ"  "َفْخػػػػػٌذ"، وفِػػػػػػ  "َكبِػػػػػٍد"  "َكْبػػػػػٌد"، ويف
"َعُ ػٍد"  "َعْ ػٌد"، ويف "َكيِػٍف"  "َكْتػٌف" فَػَقػْد رَ َيػَى َكْيػَف نَػَقَصػِى اغبَػػ ََكُة ِمػْن 

                               
 .ٜٗ/ٔاؼبنصف   -(ٔ)
 .ٕٔٔش ح التص يف   -(ٕ)



)017) 

 .(ٔ)«َوَسِط الَكِلَمةِ 
بػػال  ،تطبيػػعٌ ، وىػػ  )َكتِػػٍف( ابلتػػا ِ   ، والصػػ ابُ )َكيِػػٍف( ابليػػا ِ   يف الػػنُِّّ  
 ىا.)َكْتف( بعدَ  كلمةِ   رودِ وُ  ؛ بداللةِ ريبٍ 

وهبػػ   فاعػػل يف »)الُعُمػد(   زىػػ اف لكتػػابِ  لبػدراويّ د. ا يف ربقيػػقِ  جػا َ  -222
 .(ٕ)«َفِعَل وى  غري متعد قليال، قال ا  سخِط  فه  ساخط وجزِع  فه  جازع

 ،اػبػػػا ِ  )َسػػػِخَط( بكسػػػ ِ   ، والصػػػ ابُ الطػػػا ِ  )سػػػخِط( بكسػػػ ِ   يف الػػػنُِّّ  
 ،الػزايِ  ( بكسػ ِ زِعَ َجػ)  ، والصػ ابُ العػيِ  )جػزِع( بكسػ ِ   ، ويف النُِّّ الطا ِ  وفت ِ 
 قطًعا. ،التطبيعاتِ ن ؛ ونبا مِ العيِ  وفت ِ 
األصػل   -عػده »)الُعُمػد(   زىػ اف لكتػابِ  د. البػدراويّ  يف ربقيقِ  جا َ  -225

ِوْعػػَدة، ٍب نقلػػى الكسػػ ة مػػن الػػ او الػػ  ىػػ  فػػا  الفعػػل إىل العػػي الػػ  ىػػ  عػػي 
 .(ٖ)«الفعل وحذفى ال او فبق   ِعَدةٌ 

ا؛ قطًعػػػ تطبيػػػعٌ ىػػػ  ، و ( ابلتػػػا ِ ةدَ ِعػػػ)  والصػػػ ابُ ، ( ابؽبػػػا ِ عػػػده)  يف الػػػنُِّّ 
 .النُِّّ   ِ آخِ يف  ،ها صيييةً كتابتِ  بداللةِ 
واؼبفعػػ ؿ مكػػ ـَ »)الُعُمػػد(   زىػػ اف لكتػػابِ  د. البػػدراويّ  يف ربقيػػقِ  جػػا َ  -221

 .(ٗ)«بفت  العي
 الكالـَ  ؛ ألف  ال ا ِ  ( بفت ِ مكَ ـ)  ، والص ابُ اؼبيمِ  )مك ـَ( بفت ِ   يف النُِّّ 

، العيِ  عل  فت ِ  ُّ  نُ يػَ  فَ اؼبصنِّ   ف   ا؛ بداللةِ قطعً  ،تطبيعٌ  . وى اؼبفع ؿِ  ل  اسمِ ع

                               
 .ٕٙٔش ح التص يف   -(ٔ)
 .ٙٓٔالعمد   -(ٕ)
 .ٙٔٔالعمد   -(ٖ)
 . ٜٕٔالعمد   -(ٗ)
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 .،  ي  )عل  اؼبيِم(عل  الالـِ  الفتيةَ  عَ ضَ وَ  اعَ الطب   لكن   ؛ ي  )فتِ  ال اِ (
واألصػػل   قػػػ ـَ »)الُعُمػػػد(   زىػػ اف لكتػػابِ  د. البػػػدراويّ  يف ربقيػػقِ  جػػا َ  -227
 .(ٔ)«يق ـِ 

 ؛ ألف  ىا يف اؼب ػارعِ يف اؼباضػ ، وكسػ ِ  الػ اوِ  (، بفػت ِ ِ ـُ ْقػيػُ  َ ـقػْ  َ )  الص ابُ 
 ا. قطعً  ،تطبيعٌ . وى  يف األصلِ  الفعلِ  عيِ  ح كةِ  لبيافِ  ؛يف ىذا اؼبقاـِ  الكالـَ 
كمػػػػا تقػػػػ ؿ  »)الُعُمػػػػد(   زىػػػػ اف لكتػػػػابِ  د. البػػػػدراويّ  يف ربقيػػػػقِ  جػػػػا َ  -222

 .(ٕ)«ؿ  ُمعْط ً  عط  يعط  إْعطاً  فه  ُمْعٍط واؼبفع  
 ال فػ ؽَ  ،الطػا ِ  فػ ؽَ  ، وتنػ ينٍ ال الطا ِ  ،العيِ  ( بسك فِ ُمْعًط )  الص ابُ 

ػػ خبػػاؼٍ  ا؛ فلػػيسَ قطًعػػ ،تطبيػػعٌ . وىػػ  األلػػفِ   يف اسػػمِ  العػػيِ  سػػك فَ   ف   قِ علػػ  احملقِّ
هػػا كتن ينِ   ،اؼبفعػػ ؿِ  يف اسػػمِ  الطػػا ِ  تنػػ ينَ  ف  ، و الفاعػػلِ  ا يف اسػػمِ كسػػك  ِ   ،اؼبفعػػ ؿِ 

  .الفاعلِ  اسمِ يف 
 ( ِطػػػعْ )مُ   األصػػػلَ  ؛ ألف  كسػػػ ٍ   تنػػػ ينُ  لِ الفاِعػػػ يف اسػػػمِ  التنػػػ ينَ   ف   والفػػػ ؽُ 

 اؼبفعػ ؿِ  ، واسػمُ  ِ اآلِخػ مػا قبػلَ  بكسػ ِ  يك فُ  الثالث ِّ  ن غريِ مِ  الفاعلِ  ، فاسمُ ابليا ِ 
  .)ُمْعَط (  ، فاألصلُ  ِ اآلخِ  ما قبلَ  بفت ِ  يك فُ  الثالث ِّ  ن غريِ مِ 

(، والتنػػ ينِ  )اليػػا ِ   يِ السػػاكنَ  قػػا ِ ن )ُمْعِطػ (؛ اللتِ ِمػػ اليػػا ُ  ؼُ ذَ رُبػػ وابلتنػ ينِ 
   بَقػ(، وتَ والتنػ ينِ  )األلػفِ   يِ السػاكنَ  ن )ُمْعَط (؛ اللتقا ِ طًقا مِ نُ  األلفُ  ؼُ ذَ وربُ 

  .ىكذا  )ُمْعًط( بَ كتَ  ال تُ ؛ حأ  إمال     وى  اصطالحٌ  .كتابةً 
 ىِ يَػػػػقِ ، فبَ  لػػػػفٌ  هُ بعػػػػدَ  بَ كتَػػػػتُ  ف  ،لفػػػػت ِ اؼبسػػػػب ِؽ اب تنػػػػ ينِ اليف  فػػػػاؼبع وؼُ 

ىكػػػذا )ُمْعطًػػػا(؛  بْ كتَػػػ، ومل تُ ها   ٌ  صػػػلَ  علػػػ   ف   للداللػػػةِ  ؛ىنػػػا مقصػػػ رةً  األلػػػفُ 

                               
 . ٜٕٔالعمد   -(ٔ)
 .ٖٓٔالعمد   -(ٕ)
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،  إعػػػػ ابٍ  تنػػػػ ينُ  ىػػػػذا التنػػػػ ينَ   ف   ن  ظَػػػػ، ولكػػػػ  ال يُ ها واوٌ  صػػػػلَ   ف   ن  ظَػػػػلكػػػػ  ال يُ 
 )َمَعطَُو َمْعطًا(.  كالذي يف

تق ؿ رجي ى كمػا »)الُعُمد(   زى اف لكتابِ  البدراويّ د.  يف ربقيقِ  جا َ  -222
 .(ٔ)«كما تق ؿ   عط  -تق ؿ   عطيى ورج  

ْيػػىُ رَ )  ، والصػػ ابُ اليػػا ِ  )رجي ػػى( بتشػػديدِ   يف الػػنُِّّ   ،اعبػػيمِ  ( بتشػػديدِ ج 
ىا. ( بكس ِ جِّ رَ )  ، والص ابُ اؼبشد دةِ  )رج ( بفت  اعبيمِ   ، ويف النُِّّ اليا ِ  وسك فِ 
 قطًعا. ،التطبيعاتِ ن ونبا مِ 
فع ػػػل  (ٕ)وكػػػذى»)الُعُمػػد(   زىػػػ اف لكتػػػابِ  د. البػػدراويّ  يف ربقيػػػقِ  جػػا َ  -022

 .(ٖ)«وتفعِّل كب   تق ًّـ -كب  قِّـ  
( بتشػػػػػديدِ   )، ففيػػػػػوِ تطبيػػػػػعٍ ن ِمػػػػػ  ُ كثَػػػػػػ َ  يف الػػػػػنُِّّ  ىا، وكسػػػػػ ِ  ،القػػػػػاؼِ  قِّػػػػػـ 

ـَ قَػػ)  والص ابُ  ، دةِ اؼبشػد   العػيِ  ( بكسػ ِ لتفّعِػ  )هػا، وفيػوِ وفتيِ  ،الػ اوِ  ( بتشػديدِ   
، دةِ اؼبشػػػد   علػػػ  الػػػ اوِ  ،فػػػت ٍ  ( بتنػػػ ينِ تقػػػ ًّـ  )هػػػا، وفيػػػوِ ( بفتيِ ع ػػػلَ فَ تػَ )  والصػػػ ابُ 
ـَ قَ تػَ )  والص ابُ   .بال تن ينٍ  ،دةِ اؼبشد   ال اوِ  ( بفت ِ   
  )التخمػري( ثيمي لكتػابِ ليماف العُ سُ  بنِ  ال ضبنِ  د. عبدِ  يف ربقيقِ  جا َ  -022

ػػػد وتَػػػػَي  ج   ي قػػاَؿ جػػػ» اُر للِا  "ودبعػػىن التجن ػػػب كق لػػأ  ربػػػ  ب وَل ػػػم، وتَػَهج 
 .(ٗ)«"تَػَجن ب الػُجْ ب واإِلٍب والػُهج د والػَي َج

  ، والصػػػ ابُ   )َل ػػػػم( ابلػػػالـِ ، ففيػػػوِ تطبيػػػعٍ ن ِمػػػ علػػػ   كثػػػ َ  الػػػنُّ   لَ مَ اشػػػتَ  
                               

 .ٖٔٔالعمد   -(ٔ)
التَػَزـَ احملقُِّق بكتابػِة كلمػِة )كػذا( ابأللػِف اليا ي ػِة  )كػذى(؛ ولعل ػُو َرْسػٌم التَػػَزـَ بِػِو اؼبصػنُِّف،  و  -(ٕ)

 الناسُخ، وارَتَ اُه احملقُِّق.
 .ٖٙٔالعمد   -(ٖ)
 .ٕٖٗ/ٖالتخمري   -(ٗ)



)072) 

 َََ ب(  ْ )اغبُ   ، والص ابُ   )الػُجْ ب( ابعبيمِ فيوِ (؛ و مَ ػاإلثْ  ن بَ ، دبعىن )ذبََ ( ابلثا ِ ث ػمَ )
 .ابغبا ِ 

،   )واإِلٍب( ابلثػػا ِ وِ ق لِػػ ، بداللػػةِ التطبيعػػاتِ ن ِمػػ ينِ اػبطػػ َ  ينِ ىػػذَ   ف   وواضػػ ٌ 
 .  )رب  ب( ابغبا ِ وِ وق لِ 

قػػاؿ »د. إميػػل بػػديع يعقػػ ب   (، بعنايػػةِ ل)شػػ ح اؼبفص ػػ يف كتػػابِ  جػػا َ  -020
و يقػػ ؿ  " َصػػْبى"، و ّمػػا "اكتسػػبى" فهػػ  التصػػّ ؼ سػػيب يو   ّمػػا "كسػػبُى"، فإنّػػ

، ٗٚ/ٗالكتػاب (  »ٔ) . ويف اؽبػامشِ (ٔ)«والط َلب، واالعتماد دبنزلة االضط اب
وفيػػػو  و ّمػػػا "كسػػػب"، فإنّػػػو يقػػػ ؿ  " صػػػاب"، و مػػػا "اكتسػػػَب"، فهػػػ  التصػػػ  ؼ 

 «.والطلب، واالجتهاد دبنزلة االضط اب
  يِ بَ بػَ سَ ؛ لِ تطبيعٌ )االعتماد( ىنا  كلمةُ  

و م ػػػػا كَسػػػػَب فإن ػػػػو يقػػػػ ؿ  صػػػػاَب، و ّمػػػػا   »سػػػػيب يوِ  يف كتػػػػابِ  الػػػػنُّ    ف   -ؿاألو  
 كلمػػػةُ   . ففيػػػوِ (ٕ)«اْكتسػػػب فهػػػ  التصػػػ  ُؼ والط لَػػػب. واالجتهػػػاد دبنزلػػػة االضػػػط اب

 )االجتهاد(، ال )االعتماد(.
قػػػػاؿ »(  ل)اؼبفص ػػػػ د. فخػػػػ  صػػػػا  قػػػػدارة لكتػػػػابِ  يف ربقيػػػػقِ  الػػػػنُّ    ف   -والثػػػػام

سػيب يو   ّمػا كسػػبُى فإنّػو يقػػ ؿ   صػبُى، و ّمػػا اكتسػبُى فهػػ  التصػّ ؼ والطلػػب، 
 ، ال كلمػػػػػةُ )االعتمػػػػػاؿ( ابلػػػػػالـِ  كلمػػػػػةُ   . ففيػػػػػوِ (ٖ)«واالعتمػػػػػاؿ دبنزلػػػػػة االضػػػػػط اب

 )االعتماد(. 
)اؼبفص ػػػػل(  ، لكتػػػػابِ ، بػػػػال ربقيػػػػقٍ اعبيػػػػلِ  لػػػػدارِ  الثانيػػػػةِ  يف الطبعػػػػةِ  وكػػػػذلأَ 

                               
 .ٔٗٗ/ٗش ح اؼبفص ل، طبعة دار الكتب العلمي ة   -(ٔ)
 .ٗٚ/ٗالسالـ ىاروف  الكتاب، ربقيق عبد  -(ٕ)
 .ٕٗٛاؼبفص ل، ربقيق د. فخ  صا  قدارة   -(ٖ)
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 ؽِ شػػػػػ ِ اؼبستَ  يف طبعػػػػػةِ  ، وكػػػػػذلأَ (ٕ)الكتػػػػػابِ  ملػػػػػأِ  عػػػػػةِ يف طب ، وكػػػػػذلأَ (ٔ)وِ نفِسػػػػػ
 .(ٖ))ب وخ( الس يديِّ 

لكتػػػػػػاب )شػػػػػػ ح  ةِ اؼبنريي ػػػػػػ )االعتمػػػػػػاؿ( يف الطبعػػػػػةِ  كلمػػػػػػةُ   تْ جػػػػػػا َ  وكػػػػػذلأَ 
 . (ٗ)وِ ( نفسِ لاؼبفص  

  التخمػػري(ليماف العثيمػػي لكتػػاب )ُسػػ بػػنِ  الػػ ضبنِ  د. عبػػدِ  يف ربقيػػقِ  وجػا َ 
يقػػػػػ ؿ  صػػػػػبى و مػػػػػا اكتسػػػػػبى فهػػػػػ  الت صػػػػػ ؼ  قػػػػػاؿ سػػػػػيب يو  مػػػػػا َكَسػػػػػْبُى فانػػػػػو»

يف  ]اضػط ب[والطلب. واالىتماؿ دبنزلػة االضػط اب. قػاؿ الػػُمَش ُِّح  اعتمػل  ي 
 . (٘)«العمل
اعتمػػل »ىا  بعػػدَ  وِ ق لِػػ ؛ بداللػػةِ تطبيػػعٌ  )االىتمػػاؿ( ابؽبػػا ِ  كلمػػةَ    ف   وواضػػ ٌ  
 «.يف العمل ]اضط ب[ ي 

ولػػم يُػْثبِػْى علَػْيهم ِعَقػاَب الِفْعػِل   »لِ للمفص ػ وِ يف شػ حِ  بِ اغباِجػ ابنُ  وقاؿَ  
 .(ٙ)«ِإال  عل  َوْجِو ُمَباَلَغٍة واْعِتماٍؿ فيو

، (هػػػاداالجتِ )علػػػ   للداللػػػةِ  ؛لةِ عمَ اؼبسػػػتَ  ن الكلمػػػاتِ )االعتمػػػاؿ( ِمػػػ وكلمػػػةُ 
 .(ٚ)يف العملِ  واؼببالغةِ 

                               
 .ٕٕٛاؼبفص ل، طبعة دار اعبيل   -(ٔ)
 .ٛٙاؼبفص ل، طبعة ملأ الكتاب   -(ٕ)
 .ٖٓٔاؼبفص ل، الطبعة األوربّػي ة   -(ٖ)
 .ٓٙٔ/ٚش ح اؼبفص ل، الطبعة اؼبنريي ة   -(ٗ)
 .ٕٖ٘/ٖالتخمري   -(٘)
، وانظػ  يف  اإلي ػاح ٖٕٔ/ٕيف شػ ح اؼبفص ػل، ربقيػق د. إبػ اىيم ؿبم ػد عبػد للا  اإلي اح  -(ٙ)

 .ٖٖٔ/ٕيف ش ح اؼبفص ل، ربقيق د. م س  بناي العليلّ   
 . ٔ٘ٔ، والكلِّي ات  ٙٓٗ/ٕالبديع  و ، ٘ٚٚٔ/٘انظ  يف  الصياح   -(ٚ)
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 لمػػػػػةَ ك  لُ عمِ سػػػػػتَ يَ  الزـبشػػػػػ ي   لَ َعػػػػػالػػػػػذي جَ  ،السػػػػػببِ  عػػػػػنِ  ؿَ سػػػػػ َ  ف نَ   َ ِقػػػػػبَ 
 .سيب يوِ  كالـَ   لُ نقُ يَ  وُ  ن   هاد(، معَ )االجتِ  ماؿ( بداًل من كلمةِ )االعتِ 

، ال ابللفػ ِ  ابؼبعىن سيب يوِ  كالـَ   لَ قَ قد نػَ  الزـبش ي   ا  ف يك فَ   إم  واعب ابُ 
 ن كتػابِ مِ  سخةٍ عل  نُ  عَ لَ اط   وُ ،  و  ن  سيب يوِ  نُِّّ   ا ةِ يف قِ   َ خطَ  َ  الزـبش ي    و  ف  
 ذلأَ  )االجتهاد(،  و  ف    من كلمةِ بداًل  ،)االعتماؿ( عل  كلمةِ  لُ مِ شتَ تَ  ،وِ سيب ي

 (.لِ )اؼبفص   كتابِ   اخِ س  نُ  ن  خطا ِ مِ 
يف ىػػػػذا  ا، والصػػػ ابُ تطبيًعػػػ)االعتمػػػاد(  كلمػػػةُ   تكػػػ فُ كلِّهػػػا  ويف األحػػػ اؿِ 

 (،لِ فص ػػاؼب) كتػػابِ   يف طبعػػاتِ  الثابتػػةُ  ىػػ َ  الكلمػػةَ  هِ ىػػذِ  )االعتمػػاؿ(؛ ألف    اؼبقػػاـِ 
ن ِمػػػ ـبط طػػػةٍ  إىل نسػػػخةٍ  عَ َجػػػرَ  وُ  ن ػػػ  ْ ذكُ م يَػػػػ، ود. إميػػػل بػػػديع يعقػػػ ب لػػػوِ وشػػػ وحِ 

 )االجتهاد(.   )االعتماد(،  و كلمةِ  عل  كلمةِ  ىْ لَ مَ اشتَ  (،لِ اؼبفص  ) خِ سَ نُ 
وؽبػا  حػَد عَشػَ  »  )اؼبمتػع( قباوة لكتػابِ  الدينِ  د. فخ ِ  يف ربقيقِ  جا َ  -022

ػػػػػػػياُ ، ونَفػػػػػػػُ  الَغ يػػػػػػػ ة، والت سػػػػػػػميُة، والػػػػػػػد عاُ ، معػػػػػػػىن  الػػػػػػػػَجْعُل،  والػػػػػػػػُهج ـُ، وال ِّ
 .(ٔ)«والتع يُد...

، وىػػ  التػػا ِ  قبػػلَ  ، ال )الغ يػػ ة( ابلػػ ا ِ التػػا ِ  قبػػلَ  ( ابلػػزايِ الغ يػػزة)  الصػػ ابُ 
ونَفػػُ  »  صػػف رٍ عُ  ابػػنِ  يف قػػ ؿِ  ، ٍ سػػطُ  َ  بعػػدَ  الصػػ ابِ  ؾبػػ  ِ  بداللػػةِ  ا؛قطًعػػ ،تطبيػػعٌ 

 لػػأ  َ سػػ ََع و َبطػػَ . ك نػػأ قلػػى  َعِجػػَل واحتَػػػَبَس. ف ّمػػا َعُجػػَل وَبطُػػَو الَغ يػػزِة  كق
 .(ٕ)«فك نو غ يزةٌ 

اؼبخت ف لكتػاب  دويّ د، ود. ؿبم د بد. عبد ال ضبن السيِّ  يف ربقيقِ  جا َ  -022
والػػذي للتكلػف كػػتيّلم وتشػّجع وتسػػّخ  وتصػرّي إذا تكلػػف   »)شػ ح التسػهيل(

                               
 .ٙٛٔ/ٔويف الطبعة القديبة   ،ٕٚٔاؼبمتع الكبري   -(ٔ)
 .ٚٛٔ/ٔويف الطبعة القديبة   ،ٕٛٔتع الكبري  اؼبم -(ٕ)
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 .(ٔ)«باغبلم والسخا  والشجاعة والص
ن ، وىػػػػػػػ  ِمػػػػػػػ، ال )تصػػػػػػػرّي( ابليػػػػػػػا ِ ( ابلبػػػػػػػا ِ  َ بػ  َصػػػػػػػ  )تَ الصػػػػػػػ ابَ  واضػػػػػػػٌ   ف   

 يف الطبعػػػػػةِ  وُ نفُسػػػػػ اػبطػػػػػ ُ  دَ  ِ  ف يَػػػػػ العجيػػػػػبَ  الغ يػػػػػبَ  قطًعػػػػػا؛ ولكػػػػػن   ،التطبيعػػػػػاتِ 
ػػد عبػػد القػػادر عطػػا، وطػػارؽ فتيػػ ّ  الػػ  بتيقيػػقِ  ،اعبديػػدةِ  والػػذي »د  السػػيِّ  ؿبم 

وتصػػرّي إذا تكلػػف اغبلػػم والسػػخا  والشػػجاعة  للتكلػػف كػػتيّلم وتشػػّجع وتسػػّخ 
 .(ٕ)«والصب
 ا ابلنقػلِ يَػفَ يِن اكتػَ ذَ ِي الل  قَ احملقِّ  إىل تقصريِ  عُ  جِ يَ  ىذا اػبط َ  يف  ف   فال ريبَ  

، ويف  عِ د. عبد ال ضبن السّيد، ود. ؿبم د بدوي اؼبخت ف، يف ىػذا اؼب ِضػ ن طبعةِ مِ 
إف كػػاف  ،اعبديػػدِ  ن التيقيػػقِ ِمػػ دري مػػا الفا ػػدةُ خػػ ى. وال  َ األُ  عِ اؼب اِضػػ نَ ِمػػ كثػػريٍ 

 ؟!عل  ىذا الني ِ 
َكػػْ ُف »د طلػػب لكتػػاب )اؼببػػدع(  السػػيِّ  اغبميػػدِ  د. عبػػدِ  يف ربقيػػقِ  جػػا َ  -025

 .(ٖ)« حِد اؼبعنيي  َْمَكَن  و َ ْشَ ؽ  و  َْبَي  و  ق ب...
مػػا  ةِ بداللػػ ؛تطبيػػعٌ ، وىػػ  ، ال ) شػػ ؽ( ابلقػػاؼِ ( ابلفػػا ِ  شػػ ؼ)  الصػػ ابُ 

واألوؿ  شػػػػػػػ ؼ ألف للا تعػػػػػػػاىل اشػػػػػػػتق اظبػػػػػػػو منػػػػػػػو يف »(  ٗ) امشِ اؽبػػػػػػػيف  جػػػػػػػا َ 
 .«صفات...

فَ م ػػػا » د طلػػػب لكتػػػاب )اؼببػػػدع( السػػػيِّ  اغبميػػػدِ  د. عبػػػدِ  يف ربقيػػػقِ  جػػػا َ  -021
 (ُمَفْ َعػل  )ُمْهَ َ ف  فزعم السريايف   َن و علػ  وزِف ُمْطَمػَ ف ، وإف ثَبػَى كػاَف علػ  َوْزِف 

                               
 .ٕ٘ٗ/ٖالتسهيل، طبعة دار ىج   ش ح  -(ٔ)
 .ٖٛٓ/ٖالتسهيل، طبعة دار الكتب العلمي ة  ش ح  -(ٕ)
 .ٖ٘اؼببدع   -(ٖ)
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 .(ٔ)«ناٌ  مل يُػيفْ  منو إال  ىذاوى  ب
)ُمْفَ َعػػػل (   ، والصػػػ ابُ الػػػ اوِ  وسػػػك فِ  ،الفػػػا ِ  )ُمَفْ َعػػػل ( بفػػػت ِ   يف الػػػنُِّّ  
وقػػد جػػا  منػػو ُمْهػػَ َ ف   للصػػي ا  »  يف اللسػػافِ  جػػا َ  .الػػ اوِ  وفػػت ِ  ،الفػػا ِ  بسػػك فِ 

 .(ٕ)«ُمْفَ َعل   ال اسعة، ووزنو
ػػ قطًعػػا؛ ألف   ،تطبيػػعٌ وىػػ    ، فلػػيسَ اصػػيييً ا بطً َضػػ الكلمػػةَ  طَ بَ َضػػقػػد  قَ احملقِّ

 . ئٍ بتدِ مُ  عل  طالبٍ  بُ صعُ ا، وى  ما ال يَ وز ِ  يف ضبطِ  ئَ طِ  ف ىبُ  ن اؼبعق ؿِ مِ 
، وقػد (ٖ))اؼبمتػع( إىل كتػابِ  عَ َجػرَ  وُ أبن ػ وِ ربقيِقػ مػةِ يف مقدّ  قُ احملقِّػ حَ وقػد صػ   

ا قػػػػ ؽبم  ُمْهػػػػ َ ّف، فػػػػزعم و م ػػػػ»  صػػػػف رٍ عُ  ابػػػػنُ  صػػػػييًيا. قػػػػاؿَ  فيػػػػوِ  ال ػػػػبطُ  جػػػػا َ 
ريايف   َنو عل  وزف "ُمْطمَ ّف". وىذا ابطل، ألنػو لػيس بػػجار علػ  فعػل، ِإذ ال  السِّ

 .(ٗ)«وبف  "اْىَ  ف ". لكّنو ِإف ثَػَبَى كاف عل  وزف "ُمْفَ َعّل"
 -(وفُػْعيَػل)»)اؼبسػاعد(   كتػابِ ل د كامػل ب كػاتد. ؿبم ػ يف ربقيقِ  جا َ  -027

 .(٘)«ب، ل اٍد ابليمنقال ا  ُعْلبَ 
؛ تطبيػػػعٌ ، وىػػػ  ينِ بػػػا َ ب( بِ بَػػػلْ ، ال )عُ البػػػا ِ  قبػػػلَ  ابليػػػا ِ  (ُعْليَػػػب)  الصػػػ ابُ  
ب( يَػلْ )عُ  اؼبػ ادَ   ف   ئٍ بتػدِ مُ    علػ  طالػبٍ َفػ؛ فػال ىبَ )فُػْعَيل( ابليػا ِ  ال زفَ   ف   بداللةِ 
 .ابليا ِ 
ـبتصػػػػػػ  )شػػػػػ ح  سػػػػػامل مكػػػػػػـ  لكتػػػػػابِ  العػػػػػاؿِ  د. عبػػػػػػدِ  يف ربقيػػػػػقِ  جػػػػػا َ  -022

ويُػْليػػػػق بػػػػو كبػػػػ   اقْػَعْنَسػػػػس، واْسػػػػَلْنق . وال هبػػػػ ز اإِلدغػػػػاـ »(  التصػػػػ يف العػػػػّزيّ 
                               

 .ٕٛ-ٔٛاؼببدع   -(ٔ)
 .ٖٓٗ/ٖٔلساف الع ب   -(ٕ)
 .ٖٖاؼببدع   -(ٖ)
 .ٕٜاؼبمتع الكبري   -(ٗ)
 .ٖٗ/ٗاؼبساعد   -(٘)
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واإِلعالؿ يف اؼبليق، ألَنّو هبب  ف يك ف مثل اؼبليق بو لفظاً، والف ؽ بي اَببػػَْ  
 .(ٔ)«اقعِنسس، واح قبم   نو هبب يف األوؿ تك ي  الاّلـ دوف الثام

 وىليف األُ  طَ بِ ، وقػػػػػػػد ُضػػػػػػػيِ تَ مػػػػػػػ    يف ىػػػػػػػذا الػػػػػػػنُِّّ  (سَ َسػػػػػػػنْ عَ )اقػْ  الفعػػػػػػػلُ  دَ رَ وَ 
، النػػػػػ فِ  )اقعِنسػػػػػس( بكسػػػػػ ِ   يف الثانيػػػػػةِ  خطػػػػػ ً  طَ بِ وُضػػػػػ، ا  )اقْػَعْنَسػػػػػس(صػػػػػيييً 
 ا.قطعً  ،تطبيعٌ  وُ  ن   وواض ٌ 
  (اؼبناىػل الصػافية) ؿبم د شاىي لكتػابِ  ال ضبنِ  د. عبدِ  يف ربقيقِ  جا َ  -022

ـُ وظِبػػػػ ُ )بق لػػػػو  »   ي ضبػػػػق (وعِجػػػػُف وضُبػػػػػػِق وُخػػػػػػِ ؽ)االلػػػػ اف  يف (وقػػػػد جػػػػا   ِد
مػػػن ال ع نػػة وىػػ  اغبمػػػق يف  (وُرِعػػػػن) ي عػػّ  ابلكػػالـ آلفػػػة يف لسػػانو  (وِعجػػمُ )

 .(ٕ)«...(ابلكس  وال م)العي ب 
 ، فنقػ ؿُ ، وابلكس ِ ابل مِّ  دُ  ِ تَ  األفعاؿِ  هِ ن ىذِ مِ  عيَ ال ىنا  ف   فِ اؼبصنِّ   ادُ مُ 

 اعُ الطب ػػ ؛ فػػإذا  رادَ اؼبػػيمِ  بكسػػ ِ   يً ػػا  )َحػِمػػػَق( ، ونقػػ ؿُ ؼبػػيمِ ا مػػثاًل  )َحػُمػػػَق( ب ػػمِّ 
 حػ ؼٍ  عِ هػا إىل م قِػعِ ن م قِ ِمػ ،يِ إحدى اغب كتَ  فُ حْ زَ  لَ صَ حَ  ،مًعا يِ اغب كتَ  إثباتَ 

 .الشا عةِ  التطبيعاتِ ن ، وى  مِ رٍ اوِ ؾبُ 
لكػػػ   ؛ىاد  مُ ػويَػػػ ،اغبػػػ وؼِ  مِ ْسػػػيف رَ  يػػػلَ طِ  ف يُ  اعِ علػػػ  الطب ػػػ ن ىنػػػا كػػػافَ وِمػػػ

  ، كمػػػا يف كتابػػػػةِ ابل ػػػػبطِ  اؼبقصػػػ دِ  ن اغبػػػ ؼِ ِمػػػػ ق يػػػبٍ  عٍ يف م ِضػػػػ اغب كػػػةُ     قِ سػػػتَ تَ 
 ةِ د  َمػػ ربػػىَ  ،ادًّ ِجػػ ةٍ قصػػريَ  دبسػػافةٍ  ،ىا الكسػػ ةُ ، بعػػدَ اؼبػػيمِ  فػػ ؽَ  ةُ )َحػػػُمػِػػػػػق(، فال ػػم  

  ا واضًيا.عدً بُ  القاؼِ  عنِ  بعيدةٌ  ، وى َ اؼبيمِ 
  )اؼبناىػل الصػافية( ؿبم د شاىي لكتػابِ  ال ضبنِ  د. عبدِ  يف ربقيقِ  جا َ  -022

                               
 .ٖٗش ح ـبتص  التص يف العّزّي   -(ٔ)
 .ٗٙ-ٖٙ/ٔاؼبناىل الصافية   -(ٕ)
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 .(ٔ)« و للنسبة كب   قَيّسُتو فتّقيَس،  ي جعلتو قيسيا أبف نسبتو إىل قيس»
ال  ،اليػا ِ  ( بتشديدِ سَ ي  قَ تػَ ، و)فػَ ال السيِ  ،اليا ِ  ( بتشديدِ ُتوُ سْ )قَػي    الص ابُ 

ن  ف ِمػػػ  كثػػ ُ  قػػةِ احملق   بِ تُػػلكُ ا يف انُبػػ ُ قطًعػػا، ونظا ِ  ،التطبيعػػاتِ ن ونبػػا ِمػػ .القػػاؼِ 
 ها. يف ن عِ  ئُ طِ ، كما ىبُ العالمةِ  عِ يف م ضِ  ئُ طِ ىبُ  اعَ الطب   دُ جِ ها، فنَ يَ حصِ  ُ 

)اؼبناىػل الصػافية(   ؿبم د شاىي لكتػابِ  ال ضبنِ  د. عبدِ  يف ربقيقِ  جا َ  -022
 مصدر سبلق، قاؿ  (سباّلؽ)يف مصدره تِفَعاؿ ظباعا كب   (وجا )»

 .(ٕ)«وحب متالق وحب هه القتل حباب فحب عالقة ثالثة أ
اؿ( فَعػػػػ، ال )تِ العػػػػيِ  وت ػػػػعيفِ  ،والفػػػػا ِ  التػػػػا ِ  )تِِفع ػػػػاؿ( بكسػػػػ ِ   الصػػػػ ابُ 

ػػػػػ ؛ ألف  تطبيػػػػػعٌ . وىػػػػػ  العػػػػػيِ  وزبفيػػػػػفِ  ،فقػػػػػط التػػػػػا ِ  بكسػػػػػ ِ   اؼبثػػػػػاؿَ  طَ بَ َضػػػػػ قَ احملقِّ
 )سباّلؽ(.  ابلت عيفِ 

)اؼبناىػل الصػافية(   د شاىي لكتػابِ ؿبم   ال ضبنِ  د. عبدِ  يف ربقيقِ  جا َ  -020
فإف قيل  فقد قال ا يف صبػع لَػػْجبة، وىػ  الشػاة الػ  قػد  َتػ  عليهػا بعػد نتاجهػا »

 َربعة َ شه ، فجف لبنها  لَػجَباب ابلفت ، ويف صبع رْبعو  رَبَعات ابلفت ، يقاؿ  
! فقد َ جاب ام  َة ربعة، َ ي ال قصرية وال ط يلة، مع َ ف عببة وربعة ساكنتا العي

وقػػػػػػال ا لػػػػػػػَجَباٌت ورَبَػَعػػػػػػاٌت للمػػػػػػِ  اْسػػػػػػػِمي ٍة )اؼبصػػػػػػنف عػػػػػػن الفػػػػػػت  فيهمػػػػػػا بق لػػػػػػو  
 . (ٖ)«...(َ ْصِلي ةٍ 

( ابجبَ ػلَ )ال  ،اعبيمِ  فت ِ  ، معَ الساملِ  ثِ اؼبون   صبعِ  ( بتا ِ اتبَ جَ ػلَ )  الص ابُ 
 ، وبداللػةِ ا الػنُِّّ ن ىػذِمػ األخريِ  السط ِ  بداللةِ  ؛التطبيعاتِ ن ا مِ ، وى  قطعً ا ِ بابل

                               
 .ٖٚ/ٔاؼبناىل الصافية   -(ٔ)
 .ٜٗ/ٔاؼبناىل الصافية   -(ٕ)
 .ٙٔ/ٕاؼبناىل الصافية   -(ٖ)
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 .الساملِ  ثِ اؼبون   عل  صبعِ  الكالـَ   ف  
، ال )ربعػػػة( ابلتػػػا ِ   ، والصػػػ ابُ «ويف صبػػػع رْبعػػػو»   ُ آَخػػػ تطبيػػػعٌ  ويف الػػػنُِّّ 

 .ابؽبا ِ 
)اؼبناىػل الصػافية(   ؿبم د شاىي لكتػابِ  ال ضبنِ  د. عبدِ  يف ربقيقِ  جا َ  -022

سػػػػػػػػ ىا، وىػػػػػػػػ  ال جػػػػػػػػل الط يػػػػػػػػل  و بفػػػػػػػػت  اليػػػػػػػػاِ ، وقػػػػػػػػد روي ك (و   تَػي َجػػػػػػػػافَ )»
 .(ٔ)«الف ّ 

يف  وُ  ن ػ ؛ بداللػةِ التطبيعػاتِ ن . وىػ  ِمػال ابعبيمِ  ،)تَػي َياف( ابغبا ِ   الص ابُ 
قػػػػاؿ ال ضػػػػ   وىػػػذا فبػػػػا ثبػػػػى فيػػػػو »  ، فقػػػػاؿَ ال ضػػػ ِّ  قػػػػ ؿَ  لَ َقػػػػنػَ  التاليػػػػةِ  الصػػػفيةِ 

ػَيٌ  وتَػي ػاحٌ  ىنػا  . فالكلمتػافِ (ٕ) «اشتقاؽ وع فى الز دة بو، إذ يقاؿ يف معنػاه  ِمتػْ
 .ال ابعبيمِ  ،ابغبا ِ 

ػػػ و شػػارَ  ورد قػػػ ؿ ال ضػػػ    »وِ ( بق لِػػػٕ) يف اؽبػػػامشِ  ال ضػػػ ِّ  إىل قػػػ ؿِ  قُ احملقِّ
ػػ إىل ىػػذا اؼب ضػػعِ  وابل جػػ عِ («. ٕٜٖ/ٕيف شػػ حو ) وىػػذا فبػػا »  ال ضػػ ِّ  قػػ ؿَ  دُ قبَِ

ػ  ،َيٌ  وتَػي ػاحٌ يثبى فيو االشتقاؽ الظاى ، وُع فى الز دة بو؛ إذ يقاؿ يف معنػاه  ِمتػْ
َقبػػػػػػػػػػػَاَف اُف وَىيػ بَػػػػػػػػػػاُف فَػػػػػػػػػػػْيعالَف ال فَػع ػػػػػػػػػػالَ هػػػػػػػػػػوهبػػػػػػػػػ ز  ف يكػػػػػػػػػػ ف تَػي َيػػػػػػػػػػاُف وتي   َف كَقيػْ

 .(ٖ)«وَسْيَسبافَ 
 

                               
 .ٛ٘ٔ/ٕاؼبناىل الصافية   -(ٔ)
 .ٛ٘ٔ/ٕاؼبناىل الصافية   -(ٕ)
 .ٕٜٖ/ٕش ح شافية ابن اغباجب   -(ٖ)
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 :تطبيعي  ، ال حتقيقي   اخلطأ   على أن   قطعي    دليل   وجهد   -الثانية   احلال  
  عل  ذلأَ  ةِ األدل    ِ ظهَ ن  َ مِ 

ال  ، حبيػػثُ إليػػوِ  دَ قِصػػ ف يَ  اعِ لطب ػػلِ  نُ ِكػػا ال يبُ فب ػػ ،مػػثاًل  الكلمػػةِ  ضػػبطُ  يكػػ فَ   ف - 
 يف العالماتِ   والص ابِ  اػبطإِ  بيَ  الؼُ االختِ  ، ك ف يك فَ لتطبيعِ  لاًل مِ تَ ؿبُ  يك فُ 
 ةِ ، والكسػ َ والسػك فِ  الفتيػةِ  بػيَ  فِ كالتخػالُ   ؛فيػوِ  ةِ  َ ، ال اؼبتنػاظِ مِ سْ يف ال    فةِ اؼبتخالِ 

 .  ال بطِ  لذلأَ  ،قِ قِّ احملَ  دِ صْ عل  قَ  دليلٍ   دِ جُ وُ  معَ  ؛ةِ والكس َ  ةِ ، وال م  والسك فِ 
 ،هِ هػادِ واجتِ  ،اعِ إىل الطب ػ بَ َسػنْ  ف تػُ  نُ ِكػال يبُ  ،يف ال ػبطِ  ز دةٌ  ةَ شب ػ  ف تك فَ  -ب
 ،دَ ِهػتَ  و هبَ  ،حَ قػرتَِ  ف يَ  لػوُ  ، ولػيسَ قِ احملقِّػ دِ صْ ن قَ مِ   اهُ ما يَ  ا ى  انقلٌ ؛ فإمب  هِ قادِ واعتِ 

 .يف ىذا اؼبقاـِ 
 ةِ ن صػ رَ ِمػ ،يف اؼبػ ِ  وُ تَػثبػَ مػا  َ لِ  قِ احملقِّػ دَ ْصػقَ  دُ وكِّ عل  ما يُ  اؽبامشُ  لَ مِ شتَ  ف يَ  -ج

 .التشكيلِ  و  ،التي ي ِ 
ػػػ قػػػادِ  علػػػ  اعتِ دلػػػياًل  التشػػػكيِل، و  ،التي يػػػ ِ  عناصػػػ ِ  بعػػػدُ   ف تكػػػ فَ  -د  قِ احملقِّ
 ل ػبطِ   ُ صػلُ ، وال يَ اػبطػ َ  ُّ  دبا ىَبُػ الكلمةَ  طَ  بِ ؛ ك ف يَ ن خطإٍ مِ  وُ تَ ثبػَ ما  َ  ةَ ي  صِ 

 . الص ابِ 
  اغباؿِ  هِ ىذِ  لةِ ن  مثومِ 
 َفْػَعػػػُل  »  لكتػػػاِب )األصػػػ ؿ( الفتلػػػ ِّ  سػػػيِ اغبُ  د. عبػػػدِ  يف ربقيػػػقِ  جػػػا َ  -022

وَحػػق  ىػػذِه األلػػِف إذا دخلػػْى علػػ   َفعِػػَل ال ز دَة فيػػِو َ ْف هبعػػَل الفاعػػَل مفعػػ اًل 
 .(ٔ)«  ىذا فيما م  ، وَقد ذكَ كب   قَاـ و َقمُتو

  الصػ ابُ ، و الػالـِ    ) َفْػَعُل( ب ػمِّ ، ففيوِ خطإٍ ن مِ   َ كثػَ عل   َ  النُّ   لَ مَ اشتَ  
ا مً ػاسػ ؛ ولػيسَ علػ  الفػت ِ  اضػ  اؼببػ ِّ اؼب عػلِ الفِ  علػ  صػيغةِ  وُ ؛ ألن ػهػابفتيِ  ) َفْػَعَل(

                               
 .ٚٔٔ/ٖ الني ، ربقيق د. عبد اغبسي الفتلّ   األص ؿ يف -(ٔ)
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 . التف يلِ  ا، كاسمِ م ف عً 
 الكلمػةَ   ف   نػوُ ا مِ نًّ ػ؛ ظَػابل ػمِّ  الػالـِ  ا ل ػبطِ قاصػدً  قُ احملقِّػ كػ فَ  ف يَ  غ يبٌ و 
  )فَػع ػَل، علػ  الفػت ِ  ابلبنػا ِ  اؼبزيػدِ  الفعػلِ   بنيػةِ  سػا  َ  طَ بَ ؛ فقػد َضػدا ِ بتِ ابال م ف عةٌ 

َلَل(.  فَاَعَل، انْػَفَعَل، افْػتَػَعَل، اْستَػْفَعَل، افْػَعْ َعَل، افْػَع  َؿ، افْػَعنػْ
 خػػ ى، جػػا َ  ُ  عَ يف م اِضػػ رهُ كػػ     وُ ؛ ألن ػػعنػػوُ  ن  ىػػذا الظ ػػ عَ دفَػػ ف  َ  طيعُ وال  سػػتَ 
وصبلػػػػػُة ىػػػػػَذا  َنػػػػػَأ إذا  ردَت تغيػػػػػرَي "فَػَعػػػػػَل" قلػػػػػَى   َفعػػػػػُل »  وِ نفِسػػػػػ يف التيقيػػػػػقِ 

وَدخػػػػػَل " َفعػػػػػُل" علَػػػػػ  "فَػع ػػػػػَل" كػػػػػدخ ِؿ فَػع ػػػػػَل » يً ػػػػػا   فيػػػػػوِ  ، وجػػػػػا َ (ٔ)«فَػَقػػػػػط
 ؟؟!!(ٕ)«عليوِ 

ٌ بػَػػ ، وىػػ  خطػػ ٌ «َفعِػػَل ال ز دَة فيػػوِ »  ويف الػػنُِّّ  ػػيِّ  بعػػدَ  وُ سػػببُ  ا كػػافَ ، ردب 
ػػػالن   ما ا، وال سػػػػي   ًمػػػمُ عُ  دِ اجملػػػػ    علػػػػ  الفعػػػلِ  لُ دخُ ( تَػػػلَ َعػػػػفػْ ) َ  يف بنػػػا ِ  ، فػػػػاؽبمزةُ اخِ س 

 طُ بْ   )َجلَػػػَس وَ ْجَلَسػػػُو، وفَػػػ َِح و َفْػَ َحػػػُو، وَكػػػُ ـَ وَ ْكَ َمػػػُو(، فَ ػػػقػػػاؿُ ، فيُ العػػػيِ  مفتػػػ حِ 
 .حٌ فادِ  خط ٌ  ابلكس ِ  ( يف ىذا النُِّّ علَ ن )فَ مِ  العيِ 

  اؼبعػػىن )ِفْعػػل(، فيكػػ فَ  العػػيِ  سػػك فِ و  ،الفػػا ِ  بكسػػ ِ  طَ  ػػبَ  ف يُ  والصػػ ابُ 
علػ   ىْ لَػخَ دَ  ا،  ي )إذ«وَحق  ىذِه األلػِف إذا دخلػْى علػ   ِفْعػٍل ال ز دَة فيػوِ »
، يف التعبػريِ  ، وىػذا ىػ  الصػ ابُ الفعػلِ  عػيِ  علػ  ح كػةِ  (، بػال تنصػيٍُّ دٍ    ؾُبػ لٍ عْ فِ 

 .وُ اخُ س  ،  و نُ اجِ الس    ابنُ  وُ فَ وإف خالَ 
 ف  ، وىػػػ َ ىَل وْ و َ  بُ نَسػػػوىل  َ األُ  الصػػػ رةَ  ، ولكػػػن  ًنيػػػةٍ  ةٍ بصػػػ رَ  التعبػػػريُ  وهبػػػ زُ 

  )فَػَعػَل، الػثالثَ  الصػ رَ  لَ ِمػتَ )َفعػَل(؛ لكػ  وبَ   ىكػذا وِ ينِػعَ لِ  بػال ضػبطٍ  البنػا ُ  ؾَ رتَ يُ 
 ىكذا  )فَػػػػَعػُػِػػػػَل(. عل  العيِ  الثالثِ  اغب كاتِ  كتابةُ   َفِعَل، فَػُعَل(، كما هب زُ 

                               
 .ٕ٘ٔ/ٖاألص ؿ يف الني ، ربقيق د. عبد اغبسي الفتلّ    -(ٔ)
 .ٕٙٔ/ٖاألص ؿ يف الني ، ربقيق د. عبد اغبسي الفتلّ    -(ٕ)
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( اـَ )قَػػ يف  ف   )قػاـ و قػػاـ(، وال خػالؼَ ىػػ   اجِ السػ    ابػػنُ  هُ  َ َكػذَ  لػػذيا ثػاؿُ واؼب
علػ   مُ ل  كَ تَ يػَػ ؛ فكيػفَ )قَػػَ ـَ(  مىُ عنػدَ  وُ ؛ ألف   صلَ العيِ  ( مفت حِ لَ عَ إىل )فػَ  بُ سَ نْ يػُ 
( لَ َعػعلػ  )فػَ  هُ  ُ ذكُ الذي يَ  ثاؿُ اؼبِ  ويك فُ  ،العيِ  عل  )َفِعَل( مكس رِ  ةِ اؽبمزَ  خ ؿِ دُ 

 ؟!العيِ  مفت حِ 
 تُ  ْ َكػ  كمػا ذَ لػىُ ، قُ )فَػَعػَل( ابلفػت ِ   ، والصػ ابُ تطبيعٌ ىذا    لعل  فإف قيلَ 

 . دِ اجمل     ـِ مُ عل  عُ  لُ دخُ ( تَ لَ عَ فػْ ) َ  يف بنا ِ  آنًفا اؽبمزةُ 
ال ز دة »  قػػػاؿَ  وُ )ِفْعػػػل(  ن ػػػ ةِ بصػػػ رَ  ال ػػػبطِ  ن صػػػ ابِ ِمػػػ وُ مػػػا ذك تُػػػ دُ وّكِػػػويُ 

 ن  وزافِ ِمػػ علػػ  وزفٍ  وُ ، ال ك نَػػن األفعػػاؿِ  ِمػػعػػاًل فِ  وُ  نَػػك  بُ ناِسػػتُ  عبػػارةٌ  ، وىػػ َ «فيػػو
 د(.ل ؾب   عْ   )فِ قاؿَ  وُ ن  ؛ فك َ دِ اجمل   

ىػػػػ   العػػػػيِ  مفتػػػػ حَ  ؛ ألف  التغليػػػػبِ  ن اببِ )فَػَعػػػػَل( ِمػػػػ ابلفػػػػت ِ  طُ  ػػػػبَ وقػػػػد يُ 
 كػػػ فُ هػػػا يَ كلِّ   ويف األحػػػ اؿِ  (.لَ َعػػػفػْ ) َ  بنػػػا ِ  ، وال سػػػي ما مػػػعَ عماؿِ يف االسػػػتِ  الغالػػػبُ 

 ًنا.ػيِّ ػػبَ  خط ً  العيِ  بكس ِ  ل بطُ ا
، سيب يوِ  لكتابِ السالـِ ىاروف،  ربقيِق عبدِ ، يف نظرُي ىذا اػبطإِ  وقد جا َ 

تق ؿ  دَخَل وَخ ج وجَلس. فإذا  خبَت  ف غريه صرّيه إىل   »ِم الكتبِ ػطبعِة عالَ 
 شػػػ   مػػػن ىػػػذا قلػػػى   ْخ َجػػػو و ْدَخلػػػو و ْجَلسػػػو. وتقػػػ ؿ  فػػػزع و فَزعتػػػو، وخػػػاؼ

؛ ف كث  ما يك ف عل  َفِعل إذا  ردَت  ّف ]وجاَ  و ج تُو[و خْفُتو، وجاؿ و َجْلتو، 
غػػػريه  دخلػػػو يف ذلػػػأ يُبػػػىَن الفعػػػل منػػػو علػػػ   ْفعلػػػُى. ومػػػن ذلػػػأ  ي ػػػػًا مُكػػػػَث 

 .(ٔ)«و مَكثُتو
، فَ ػػَبَط العػػَي و  ػػُق نفُسػػُو ىػػذا الػػنُّ  يف طبعػػِة مكتبػػِة اػبػػاقب ِّ َصػػ  َب احملقِّ

                               
 .٘٘/ٗالكتاب، طبعة عامل الكتب   -(ٔ)
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 .(ٖ)، وطبعِة ب الؽَ (ٕ)طبعِة ابريسَ ُضِبَط يف ، كما (ٔ)ثالِث  )فَػػػَعػُػِػػل(ابغب كاِت ال
 ف »  ، والصػ ابُ «َ ْف هبعػَل الفاعػَل مفعػ الً »  ابِن السػ  اِج  يً ػا ويف نُِّّ 

 الفاعػػػػػلَ  عػػػػػلَ  ف ذبَ » ، وهبػػػػػ زُ للمجهػػػػػ ؿِ  اؼببػػػػػ ِّ  بصػػػػػيغةِ  «هُبَْعػػػػػَل الفاعػػػػػُل مفعػػػػػ اًل 
 .بُ ق َ  َ  ؿُ ، واألو  كذلأَ   وُ ل  ذبعلُ ى  ا مزةُ اؽب  ،  ي«مفع اًل 

 اؼببػ ِّ  )ذُكِػَ ( بصػيغةِ   ، والص ابُ «وَقد ذَك  ىذا فيما م  »  ويف النُِّّ 
  ؟!  َ ىذا فيما مَ   َ كَ ن الذي ذَ مَ ، وإال  فَ للمجه ؿِ 

ػػػػ يف ربقيػػػػقِ  ،هاُسػػػػ نفُ  األخطػػػػا ُ  دَ  ِ  ف تَػػػػ العجيػػػػبُ  والغ يػػػػبُ   ،د عثمػػػػافؿبم 
ُل  وَحق  ىذِه األلِف إذا دخلْى عل   َفِعَل ال ز دَة فيِو َ ْف  َفعَ »  وِ نفسِ  للكتابِ 

 . (ٗ)«هبعَل الفاعَل مفع اًل كب   قَاـ و َقمُتو وَقد ذَك  ىذا فيما م  
تقػػػ ُؿ   »  )األصػػػ ؿ( لكتػػػابِ  الفتلػػػ ِّ  سػػػيِ اغبُ  د. عبػػػدِ  يف ربقيػػػقِ  جػػػا َ  -025

ُاا وقػػاَل ا  َمو تْػػُى وقَػ  ْمػػُى ِإذا  ردَت َكَسػػ ُاا فَػػِإذا  َرَدت كثػػ َة الَعمػػِل قلػػَى  َكس ػػ  
 .(٘)«صباعَة اإِلبِل وغريَىا

بػػال  ،تطبيػعٌ ، وىػ  ةٍ مهمػ زَ  )َمو تْػُى( بػ اوٍ   ، ففيػوِ ن خطػإٍ ِمػ  ُ كثَػػ َ  يف الػنُِّّ  
ػػػ طَ بَ ؛ فقػػػد َضػػػالتطبيػػػعِ ال  ،التيقيػػػقِ  خطػػػا ِ  ن ِمػػػ ،حٌ فػػػادِ  خطػػػ ٌ  . وفيػػػوِ ريػػػبٍ   قُ احملقِّ
 ببنػا ِ   ،  ياؼب م مةِ  الفاعلِ  إىل ات ِ  دِ اؼبسنَ  بصيغةِ  «ُى وقَػ  ْمىُ َمو تْ »يف  يِ علَ الفِ 
 إىل  خطػػا ِ  بَ نَسػػ ف يُ  نُ ِكػػال يبُ  . وىػػ  ضػػبطٌ اؼباضػػ  علػػ  السػػك فِ  الفعػػلِ   ِ آِخػػ
 .ب ض حٍ  م م مةٌ  ، والتا ُ التا ِ  قبلَ  ال ض حِ  كل    واض ٌ  ، فالسك فُ اعِ الطب  

                               
 .٘٘/ٗانظ  يف  الكتاب، طبعة مكتبة اػباقبّ    -(ٔ)
 .ٕٚٗ/ٕيف  الكتاب، طبعة ابريس  انظ   -(ٕ)
 .ٖٖٕ/ٕانظ  يف  الكتاب، طبعة ب الؽ   -(ٖ)
 .ٕٖٛ/ٕاألص ؿ يف الني ، ربقيق ؿبم د عثماف   -(ٗ)
 .ٕٔٔ/ٖاألص ؿ يف الني ، ربقيق د. عبد اغبسي الفتلّ    -(٘)
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 ما بتػػا ِ صػػاؽبِِ ؛ التِّ علػػ  الفػػت ِ  يِ علَػػالفِ  نػػا ِ بب «َم  تَػػْى وقَػ  َمػػىْ »  والصػػ ابُ 
 ؛ بداللػةِ الػدوابِّ ن ِمػىا غريِ ( و لِ بِ إىل )اإلِ يف النُِّّ  اإلسنادَ  ؛ ألف  الساكنةِ  الت نيثِ 

 .«ِإذا  ردَت صباعَة اإِلبِل وغريَىا»  وِ ق لِ 
، إذا  ردت صباعػػػػػػػػػة اإلبػػػػػػػػػل ىْ َمػػػػػػػػػ   وقػَ  ىْ تَػػػػػػػػػ   وقػػػػػػػػػال ا  مَ »  سػػػػػػػػػيب يوِ  قػػػػػػػػػاؿَ 

 .(ٔ)«وغريىا
 صباعػة اإلبػل   ػا ماتػىْ  إذا  ردتَ  مىْ وق    ىْ تَ    وقال ا  مَ »  السريايف   وقاؿَ  
 .(ٕ)«وقامىْ 
وقػػاـ الفػػ س وق  مػػِى  ،وذلػػأ كبػػ  ق لػػأ  َقطَػػع وقط ػػع»   ِّ ِجػػ ابػػنُ  وقػػاؿَ  
 .(ٖ)«ومات البعري ومّ تى اإلبل ،اػبيلُ 

  ) َرْدت( والصػػػ ابُ  يف ) َرَدت(، الػػػداؿِ    فػػػت ُ التطبيعػػػاتِ ن ِمػػػ ويف الػػػنُِّّ  
 )قاُل ا( ب مِّها.  ن )قاَل ا(، والص ابُ مِ  الالـِ  فت ُ   فيوِ ا، و بسك  ِ 

ػػػػ يف ربقيػػػػقِ  ،هاُسػػػػ نفُ  األخطػػػػا ُ  دَ  ِ  ف تَػػػػ العجيػػػػبُ  والغ يػػػػبُ   ،د عثمػػػػافؿبم 
ػػػ ُاا وقػػػاَل ا  »  وِ نفِسػػػ للكتػػابِ  تقػػػ ُؿ  َكَسػػػ ُاا فَػػػِإذا  َرَدت كثػػ َة الَعمػػػِل قلػػػَى  َكس 

 . (ٗ)«ُى وقَػ  ْمُى ِإذا  ردَت صباعَة اإِلبِل وغريَىاَمو تْ 
وقَػػد جػػاَ  »  ()األصػػ ؿ لكتػػابِ  الفتلػػ ِّ  سػػيِ اغبُ  د. عبػػدِ  يف ربقيػػقِ  جػػا َ  -021

كمػػا تقػػ ُؿ  َ خلػػَف وذلػػَأ كبػػ   اسػػتخلَف ألىلػػِو،   ،علَػػ  معػػىن  " َفَػَعػػَل وفَػع ػػَل"
 .(٘)«ىلِو، واستعليُتُو دبعىن َعَلْ تُوُ أل

                               
 .ٗٙ/ٗالكتاب، ربقيق عبد السالـ ىاروف   -(ٔ)
 .ٗٗٗ/ٗش ح كتاب سيب يو   -(ٕ)
 .ٕٔٛاػبصا ُّ   -(ٖ)
 .ٖٖٓ/ٕاألص ؿ يف الني ، ربقيق ؿبم د عثماف   -(ٗ)
 .ٕٛٔ/ٖاألص ؿ يف الني ، ربقيق د. عبد اغبسي الفتلّ    -(٘)
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، بػػػػال تطبيػػػػعٌ ا، وىػػػػ  بسػػػػك  ِ  ، والصػػػػ ابُ الفػػػػا ِ    ) َفَػَعػػػػَل( بفػػػػت ِ يف الػػػػنُِّّ 
 . ريبٍ 

،   )َفعػػػػَل( بػػػػال ت ػػػػعيفٍ ، والصػػػػ ابُ العػػػػيِ  )فَػع ػػػػَل( بت ػػػػعيفِ   ويف الػػػػنُِّّ 
 ثػػاؿَ مِ   ف   ، بداللػػةِ العػػيِ  ما )فَػَعػػَل( مفتػػ حِ ، وال سػػي  دُ اجملػػ    الثالثػػ    عػػلُ الفِ  واؼبقصػػ دُ 

 ،(فَ لَ خْ تَ ى  )اْسػ - هُ ندَ عِ  -( لَ عَ فػْ ) َ  بنا ِ ( دبعىن لَ عَ فْ تػَ اسْ ) بنا ِ الذي عل   ؿِ األو  
علػػ   دٌ ؾبػ    عػلٌ (، فهػ  فِ اَل دبعػىن )َعػ ، (لَ عْ تػَ الثػام ىػ  )اْسػػ ثػاؿَ (، ومِ فَ لَػخْ دبعػىن ) َ 

 .  )فع ل( ابلت عيفِ  بنا ِ )فَػَعَل(، ال عل   بنا ِ 
 للكتابِ  ،د عثمافم  ؿب يف ربقيقِ  ،اػبط فِ  ىذافِ  دَ  ِ  ف يَ  العجيبُ  والغ يبُ 

وذلأ كب   استخلَف أَلىلػِو، كمػا  ،وَقد جاَ  عَل  معىن  " َفَػَعَل وفَػع َل"»  وِ نفسِ 
 . (ٔ)«تق ُؿ  َ خلَف أَلىلِو، واستعليُتُو دبعىن َعَلْ تُوُ 

وهبػػػ ُ   »  ()األصػػػ ؿ لكتػػػابِ  الفتلػػػ ِّ  سػػػيِ اغبُ  د. عبػػػدِ  يف ربقيػػػقِ  جػػػا َ  -027
معػػىن  َ صػػابُو الفعػػُل،  ي  َ صػػبُى كػػَذا، كبػػ   اسػػَتَجدتُو  اْسػػتَػْفَعلُى  ي ػػاً علػػ  

 .(ٕ)«َ صبتُو جيًدا
ن ِمػػ ، وىػػ  خطػػ ٌ «إصػػابة الفعػػلِ »  ، والصػػ ابُ «َ صػػابُو الفعػػلُ »  يف الػػنُِّّ 

ػػػػ ؛ ألف  التطبيػػػػعِ ال  ،التيقيػػػػقِ   خطػػػػا ِ  اؼباضػػػػ   الفعػػػػلِ  ةِ بصػػػػ رَ  العبػػػػارةَ  طَ بَ َضػػػػ قَ احملقِّ
)الفعػل(، علػ   كلمػةَ   وِ ب فعِ  ذلأَ  دَ ك  (، و َ اؼب م مةِ  ا ِ )اؽب النصبِ  ب مريِ  لِ صِ اؼبت  
 . اػب ُؼ( هُ ادَ عَ مثاًل  ) َ  ق ؿُ (، كما تَ صابَ  َ ) علِ للفِ  ا فاعلٌ     

،  و فِ اؼبصنِّ  ن كالـِ مِ  اؼب ادَ   ِ ب  دَ تَ م يػَ ػل وُ  ن   يف ىذا اػبطإِ  قَ احملقِّ  عَ وقَ والذي  َ 
ػػالن   بعػدِ  علػػ  ضػبطِ  دَ َمػاعتَ  وُ  ن ػ ، وُ خُ نَسػػدبػا يَ  خبػػريٍ  غػريَ  قػػد يكػ فُ  والناسػخُ  .اخِ س 

                               
 .ٖٖٖ/ٕاألص ؿ يف الني ، ربقيق ؿبم د عثماف   -(ٔ)
 .ٕٛٔ/ٖاألص ؿ يف الني ، ربقيق د. عبد اغبسي الفتلّ    -(ٕ)
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 .وِ همِ ا عل  فَ دً مِ عتَ مُ  طُ  بِ وقد يَ 
ػػػ وال اجػػػبُ   هُ رادَ ، ال كمػػػا  َ فُ اؼبصػػػنِّ  هُ رادَ كمػػػا  َ   الػػػنُّ   جَ ِ   ف ىُبػػػ قِ علػػػ  احملقِّ

  جػ عُ ، والمِ ْلػن العِ ِمػ دُ ، والتػزو  الػنُِّّ   ُ بػ  دَ تَػ فِ اؼبصػنِّ   ادِ علػ  ُمػ دليلٍ  . وخريُ الناسخُ 
 ىػػذا الكتػػابَ  ؛ فػػإف  اجِ السػػ    ابػػنِ  صػػ ؿِ  ُ  ما يف ربقيػػقِ ، وال سػػي  ةِ  َ اؼبنػػاظِ  إىل اؼبصػػادرِ 

 . سيب يوِ  كتابِ   خِ سَ ن نُ مِ  سخةً نُ  ك فُ يَ  كادُ يَ 
والػذي  عػان  علػ  »  ، فقػاؿَ صػ احةً  اغبقيقػةَ  هِ ىػذِ   َ َكػقػد ذَ  وُ نفسُ  قُ واحملقِّ 

مػن كتػاب سػيب يو فػإذا مػا استعصػ   مػن نص صػو منق لػة ربقيق الكتاب  ف كثرياً 
رجعػػػى إىل البػػػاب الػػػذي يشػػػبهو يف   لفػػػ  يف النسػػػخة اؼبخط طػػػة الػػػ  بػػػي يػػػديّ 

وإىل تص يف اؼبازم فيما يتعلػق ابلصػ ؼ فقػط،  كاف  و ص فاً   كتاب سيب يو كب اً 
  .(ٔ)«ومع ذلأ فم اضع اإلااـ والغم ض كثرية فيو

إذ إ ػػا ملي ػػة ابألخطػػا  إىل يتجلػػ  ذلػػأ يف نسػػخة ت كيػػا، »ا   يً ػػ وقػػاؿَ 
درجػػة  ف اؼبعػػىن ي ػػيع يف مػػ اطن كثػػرية، لػػ ال  ف كتػػاب األصػػ ؿ كػػاف صػػ رة مػػن  

  .(ٕ)«كتاب سيب يو
تقػ ؿ   ابب اسػتفعلىُ ىػذا »  قػ ؿُ يَ  وُ  ن ػ دُ قبَِ  ،سيب يوِ  إىل كتابِ  وابل ج عِ 

و صػػبتُ ي  َ و  َ تُ ظمْ عْ و ك يبػػاً. واسػػتػَ  متو  ي  صػػبتُ داً، واسػػتكْ و جيّػػتُ و  ي  صػػبػْ دتُ جَ اسػػتَ 
 .(ٖ)«او ظبينً تُ و  ي  صبػْ نتُ مَ سْ عظيماً، واستَ 
 (، وىػ  إصػابةُ علػ  معػىن )اإلصػابةِ  دؿ  يَ  األفعاؿِ  هِ ( يف ىذِ لَ عَ فْ تػَ )اسْ  فبنا ُ 

 صػابَ ا  َ زيػدً  ا(  ف   ً ْمػعَ  زيػدٌ  ـَ  َ كْ تَ ، فمعىن )اْسػالفعلِ  ا أبصلِ فً صِ ت  مُ  اؼبفع ؿَ  لِ الفاعِ 

                               
 .ٖٓ/ٔمقّدمة التيقيق   د. عبد اغبسي الفتلّ ،ربقيق  األص ؿ يف الني ، -(ٔ)
 .ٖٓ/ٔ، مقّدمة التيقيق  ، ربقيق د. عبد اغبسي الفتل ّ األص ؿ يف الني  -(ٕ)
 .ٓٚ/ٗالكتاب، ربقيق عبد السالـ ىاروف   -(ٖ)



)025) 

 .(جدافِ ال ِ )دبعىن  (، فاإلصابةُ ـِ  َ ا ابلكَ فً صِ ت  مُ  هُ دَ جَ ، دبعىن )وَ ـِ  َ كَ ا ابلفً صِ ت  ا مُ  ً مْ عَ 
(،  ي  عػلِ الفِ    )إصػابةُ قاؿُ ، فيُ ةٍ  َ صَ تَ ـبُ  ةٍ عبارَ عن ىذا اؼبعىن بِ  التعبريُ  نُ كِ ويبُ 

ؽبػػذا  جػػدافٌ ،  ي  وِ ـِ  َ الَكػػ عػػلِ لفِ  إصػػابةٌ  ةَ ( شب ػػـَ  َ كْ تَ )اْسػػ عػػلِ ، ففػػ  الفِ عػػلِ الفِ  جػػدافُ وِ 
 .و ٍ مْ عَ  نمِ  ـَ  َ الكَ  دَ جَ قد وَ  جدافِ اذا ال ِ  وُ ا، فإن  ك يبً   ا ً مْ عَ  دُ هبَِ  حيَ  زيدٌ ، فعلِ الفِ 

ػػ ا عبػػارةُ  م ػػ زيػػًدا، وىػػ    صػػابَ  ـَ  َ الَكػػ  ػػ   ف  قتَ ، فتَ «َ صػػابُو الفعػػلُ »ق احملقِّ
، « ي  َ صػػبُى كػػَذا»  وِ نفِسػػ اجِ السػػ    ابػػنِ  قػػ ؿِ  ؛ بداللػػةِ قطًعػػا ،اؼبقصػػ دِ  الؼُ ِخػػ
 . فزيػدٌ يبُ صِ مُ ػ، ال الػصابُ مُ ػىػ  الػ عػلُ ، والفِ صابُ مُ ػ، ال الػيبُ صِ مُ ػىػ  الػ لفاعلُ فا
 ـُ  َ و، والَكػػ ٍ ْمػػعَ  نػػدَ عِ  فةً ِصػػ ـَ  َ الَكػػ دَ َجػػوَ  ،  ي  زيػػدٌ صػػابٌ مُ  ـُ  َ ، والَكػػـِ  َ للَكػػ يبٌ ِصػػمُ 

 و. ٍ مْ عَ  ندَ عِ  فةً صِ  م ج دٌ 
 و  الشػػػػػػ    ف يكػػػػػػ ف للطلػػػػػػب والبػػػػػػاب يف اسػػػػػػتفعلىُ »  السػػػػػػريايف   قػػػػػػاؿَ 

 .(ٔ)«و، وما عدا ذلأ فإنو وبف  حفظاً تُ اإلصابة، كق لأ  استجدْ 
و و واستسػػػػمنتُ اسػػػػتعظمتُ   كبػػػػ  ،ولإلصػػػػابة علػػػػ  صػػػػفة»  الزـبشػػػػ ي   وقػػػػاؿَ 

 .(ٕ)«داً و عظيماً وظبيناً وجيّ تُ بػْ  صَ    ي ،وتُ دْ جَ تَ واسْ 
ابُة  كق لػػػػػأ  وؽبػػػػػا طبسػػػػػة معػػػػػاف   حػػػػػدىا اإِلصػػػػػ»  صػػػػػف رٍ عُ  ابػػػػػنُ  وقػػػػػاؿَ  

ًما ػًدا. واسػػػػػػػػتكَ مُتو واسػػػػػػػػَتعَظمُتُو  َ صػػػػػػػػبُتو ك يػػػػػػػػَجيّػػػػػػػػ (ٖ)ُتوبػَ  ي   صػػػػػػػػ اسػػػػػػػػَتَجدتُو،
 .(ٗ)«وعظيًما

 للكتػػػابِ  ،د عثمػػافؿبم ػػ يف ربقيػػػقِ  ، ُ ىػػذا اػبطػػ دَ  ِ  ف يَػػػ العجيػػبُ  والغ يػػبُ 
                               

 .ٓ٘ٗ/ٗش ح كتاب سيب يو   -(ٔ)
 .ٕ٘ٛ-ٕٗٛاؼبفص ل، ربقيق د. فخ  صا  قدارة   -(ٕ)
ُتو( بفػػػػتِ  الصػػػػاِد، كػػػػذا يف اؼبطبػػػػ  -(ٖ)  ِع  ) صػػػػبَػُتو( بفػػػػتِ  البػػػػاِ ، وىػػػػ  تطبيػػػػٌع، والصػػػػ اُب  ) َصػػػػبػْ

 وسك ِف الباِ . 
 .ٕٖٔاؼبمتع الكبري   -(ٗ)



)021) 

كب   وهب ُ   اْستَػْفَعلُى  ي اً عل  معىن  َ صابُو الفعُل  ي  َ صبُى كَذا »  وِ نفسِ 
 .(ٔ)«اً داسَتَجدتُو  َ صبتُو جي

فَػع لػػػُى  »جػػػاَ  يف ربقيػػػِق د. عبػػػِد اغُبسػػػِي الفتلػػػ ِّ لكتػػػاِب )األصػػػ ؿ(   -022
"تَػْفعيػػػػػٌل"، التػػػػػاُ  بػػػػػدٌؿ ِمػػػػػَن العػػػػػِي الزا ػػػػػدِة يف "فَػع لػػػػػُى" واليػػػػػاُ  دبنزلػػػػػِة األلػػػػػِف يف 

 .(ٕ)«األَفَعاؿ
 َقهػا اػبط ُ يف كلمِة )األَفعاؿ(، فاؽبمزُة مكت بٌة فػ َؽ األلػِف، وقػد ُكِتبَػْى ف 

فتيٌة، والص اُب  )اإِلفْػَعػاؿ(، امػزٍَة ربػَى األلػِف مكسػ رٍَة، واؼبقصػ ُد بػِو مصػدُر 
 الفعِل اؼبزيِد الذي عل  وزِف ) َفْػَعَل(، كب   )َ ْكَ ـَ ِإْك َاًما(.

و ّما فع لُى فاؼبصدر منو عل  الّتفعيػل، جعلػ ا التػا  الػ  يف »قاَؿ سيب يِو  
 ػػدة يف فع لػػُى، وجعلػػى اليػػا  دبنزلػػة  لػػف اإلفعػػاؿ، فغػػرّيوا  ّولػػو بػػداًل مػػن العػػي الزا

 .(ٖ)« ّولو كما غرّيوا آِخ ه
وىػػػ  قطًعػػػا ِمػػػن  خطػػػاِ  التيقيػػػِق؛ لكتابػػػِة الفتيػػػِة فػػػ َؽ اؽبمػػػزَِة؛ وألف  ىػػػذا 
اؼب ضػػػػَع وَبتػػػػاُج إىل التػػػػدب ِ ، فلػػػػيَس اػبطػػػػ ُ فيػػػػِو ابؼبف ػػػػ ِح اؼبنَكِشػػػػِف ِمػػػػن القػػػػ ا ِة 

ك ُف احملقُِّق ُمعَتِمًدا يف ذلػَأ ِم الص ِؼ، وقد يَ لْ ِلَمْن كاف َفقيًها يف عِ  الَعْجَل ، إال  
 عل  بعِد  خطاِ  الن س اِخ. 

والغ يػػُب العجيػػُب  ف يَػػ َِد اػبطػػ ُ نفُسػػُو يف ربقيػػِق ؿبم ػػد عثمػػاف، للكتػػاِب 
" واليػػاُ  دبنزلػػِة فَػع لػػُى  "تَػْفعيػػٌل"، التػػاُ  بػػدٌؿ ِمػػَن العػػِي الزا ػػدِة يف "فَػع لػػىُ »نفِسػِو  

 .(ٗ)«األلِف يف األَفَعاؿ
                               

 .ٖٖٖ/ٕاألص ؿ يف الني ، ربقيق ؿبم د عثماف   -(ٔ)
 .ٖٓٔ/ٖاألص ؿ يف الني ، ربقيق د. عبد اغبسي الفتلّ    -(ٕ)
 .ٜٚ/ٗروف  الكتاب، ربقيق عبد السالـ ىا -(ٖ)
 .ٖٖ٘/ٕد عثماف  األص ؿ يف الني ، ربقيق ؿبم   -(ٗ)



)027) 

وَمػػْن قػػاَؿ »  )األصػػ ؿ( لكتػػابِ  الفتلػػ ِّ  سػػيِ اغبُ  د. عبػػدِ  يف ربقيػػقِ  جػػا َ  -022
تِػيّمااًل، فهَ  يق ُؿ  ِقيت ااًل، وقال ا  َماريتُو، ِم اً ، وقَاتلتُو ِقتَػااًل، وجػاَ  ِفَعػاٌؿ علَػ  

 .(ٔ)«اَ  ال  جاَ  بػها  ُول َأ يف ِقَتياؿٍ "فَاعلُى" كثرياً ألنػ ُهم حَذف ا الي
 فػػػادحٌ   ٌ ا خطػػػالنُبػػػخػػػ ى، وكِ  ُ  ةً ، و)ِقَتيػػػاٍؿ( مػػػ   ةً      )ِقيت ػػػااًل( َمػػػيف الػػػنُِّّ  دَ رَ وَ  

ٌ بػَ   الساكنةِ  اليا ِ  ، و)ِقيَتاٍؿ(، بتقديِ اؼبفت حةِ  التا ِ    )ِقيَتااًل( بتخفيفِ ، والص ابُ يِّ
 .اؼبفت حةِ  عل  التا ِ 
  ْ بػ  دَ تَػم يػَ ػلػ وُ  ن ػ يف الػ ىمِ  وُ َعػوقػَ ، والػذي  َ قِ احملقِّػ ن  وىػاـِ مِ  ِقيت ااًل(، فه َ ا ) م   

 ؛دةٌ مشػد   التػا َ   ف   ن  ، فظَػ«وَمْن قػاَؿ تِػػيّمااًل، فهػَ  يقػ ُؿ  ِقيتَػااًل »  فِ اؼبصنِّ   ادَ مُ 
 .دةً مشد   ر ى اؼبيمَ  وُ ألن  

ػػ فُ واؼبصػػنِّ    صػػاًل  د  َعػػالػػذي يػُ  ،(اؿٍ يَعػػ)فِ  علػػ  بنػػا ِ  ،(اؿٍ يتَػػ)قِ  كلمػػةَ   دَ َصػػا قَ إمب 
 نِ ا، فَمػػػػزبفيًفػػػػ اليػػػػا ُ  ىِ فَ ذِ ُحػػػػ نْ (؛ لِكػػػػاؿُ يتَػػػػ(  )القِ اؿِ تَػػػػ)القِ  صػػػػلُ (، ف َ اؿٍ َعػػػػ)فِ  لبنػػػػا ِ 
 (. لَ م  )ربََ  ا للفعلِ اؿ( مصدرً م  )رِبِ   األصلَ  لَ عمَ اؿ(، استَ يتَ )قِ   األصلَ  لَ عمَ استَ 

ا»  سيب يوِ  قاؿَ  فػإ م يق لػ ف  قاتْلػُى  ّملػُى تػػِِيم ااًل  ا  ربالػذين قػال (ٕ)و مِّ
و  متُػاغب وؼ وهبيُ  ف بو علػ  مثػاؿ ِإفعػاٍؿ وعلػ  مثػاؿ قػ ؽبم كلّ  (ٖ)فو قيتااًل، في فِّ  

 .(ٗ)«ماً ِكال  
 ن  ظُػػ، وال  َ رجػػ ِ علػػ  األَ  تطبيػػعٌ ، فهػػ  علػػ  اليػػا ِ  التػػا ِ  ا )ِقَتيػػاٍؿ( بتقػػديِ و م ػػ

ػػ  ف   َد  يً ػػا يف ربقيػػِق كتػػػاِب )سبهيػػد الق اعػػد(، ولِكػػػْن وقػػػد َورَ  .إليػػوِ  قاصػػدٌ  قَ احملقِّ
وال ابع من األوزاف اؼبهملة  ِفيَعاؿ غري مصدر، واستثىن منو  انقة »ِبَ ْبٍط ُمغاِيٍ   

                               
 .ٖٔٔ/ٖاألص ؿ يف الني ، ربقيق د. عبد اغبسي الفتلّ    -(ٔ)
 يف النُِّّ تطبيٌع، بكسِ  اؼبيِم اؼبشد دِة، والص اُب بفتِيها. -(ٕ)
  وف(.  يف طبعة عامل الكتب  )في فِّ ف( بال واو، وى  تطبيٌع، والص اُب  )في فِّ  -(ٖ)
 .ٓٛ/ٗالكتاب، ربقيق عبد السالـ ىاروف   -(ٗ)



)022) 

ميالًعػػا وىػػ  السػػ يعة، وقيػػد ذلػػأ بك نػػو غػػري مصػػدر؛ ألف ىػػذا الػػ زف ي جػػد يف 
َياؿ  . (ٔ)«اؼبصادر كب   ِقتػْ

تَػاؿ(، بتقػدِي اليػاِ  علػ  التػاِ ؛ بداللػِة وواضػٌ  ِمػن الػنُِّّ  ف  الصػ  اَب  )ِقيػْ
  ف  ال زَف ى  )ِفيَعاؿ(، فالياُ  ىَ  الزا دُة، وىَ  ًنيٌة.

 للكتابِ  ،د عثمافؿبم   يف ربقيقِ  ،اػبط فِ  ىذافِ  دَ  ِ  ف يَ  العجيبُ  والغ يبُ 
ُو، ِمػػ اً  وقَاتلتػػُو ِقتَػػااًل، وَمػػْن قػػاَؿ تِػػػيّمااًل فهػػَ  يقػػ ُؿ  ِقيت ػػااًل وقػػال ا  َماريتػػ»  وِ نفِسػػ

وجػػػاَ  ِفَعػػػاٌؿ علَػػػ  "فَاعلػػػُى" كثػػػرياً ألَنػ ُهػػػم حػػػَذف ا اليػػػاَ  الػػػ  جػػػاَ  بػػػػها  ُول ػػػَأ يف 
 . (ٕ)«ِقتياؿٍ 
ومػػن ذلػػأ » )التكملػػة(  د. كػػاظم حبػػ  اؼب جػػاف لكتػػابِ  يف ربقيػػقِ  جػػا َ  -002

 .(ٖ)«عل  الش  ِ  افْػَع  َؿ كب  اْعَل  َط، وى  رك ُب الُعُنِق والتػ ْقِييمُ 
؛ التطبيػعِ ال  ،التيقيقِ  خطا ِ  ن (، وى  مِ مُ ييِ قْ ( ال )التػ  ي مُ قَ )التػ    الص ابُ  

ػػػػ ألف    وُ وىػػػػذا يعػػػػ   ن ػػػػ .«س، ؿ  والػػػػتقيم»( قػػػػاؿ  ٗ) يف اؽبػػػػامشِ  بَ تَػػػػكَ   قَ احملقِّ
 .هِ اختيارِ  ةَ ي  ا صِ دً قِ عتَ ومُ  ،ا)التقييم( قاصدً  اختارَ 
اعػػػ ورت الُعلُػػػط ِمػػػِن اعلُػػػّ اِط البعػػػري، وىػػػ  ركػػػ ب  ويقػػػاؿ»  يف العػػػيِ  جػػػا َ  

  .(ٗ)«...م عل  الش   من ف ؽي  قَ العنق، والتػ  
ػػػْ   مػػػن ي  قَ ق والػػػتػ  ُعنُػػػْعلِػػػ  اط  ركػػػ ب الاالوَ »سػػػيده   ابػػػنُ  وقػػػاؿَ  م علػػػ  الش 

 .(٘)«ؽفَػ ْ 
                               

 .ٕٜٔٗ/ٓٔسبهيد الق اعد   -(ٔ)
 .ٖٖ٘/ٕاألص ؿ يف الني ، ربقيق ؿبم د عثماف   -(ٕ)
 .ٖٓ٘التكملة   -(ٖ)
 .ٓٔ/ٕالعي   -(ٗ)
 .ٖٔٗ/ٔاحملكم، الطبعة اعبديدة   -(٘)
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 خ ؿِ والػػػد  ِ  ْ علػػ  الش ػػ مِ ي  قَ فهػػ  مػػن الػػػتػ   ؿَ    َعػػو مػػػا افػْ »  األثػػريِ  ابػػنُ  وقػػاؿَ 
 .(ٔ)« َ هْ مُ الْ  طَ فيو، كب   اعل   
م(؛  )الػػتقي  إال   ا اختػػارَ َمػػلَ  ،والتقػػييمِ  مِ الػػتقي   بػػيَ  الفػػ ؽَ  قُ احملقِّػػ ؾَ درَ ولػػ   َ 

 أَ ، فيعػ   ن ػمِ الػتقي   الؼِ (، خِبِػلُ خُ دْ )يَػ مُ ُيػقْ يػَ  ؾَ غػريَ  أَ علِػعلػ  جَ  يدؿ   فالتقييمُ 
 .ىذا اؼبقاـِ  يف ، وى  اؼبعىن اؼبقص دُ مُ يُ قْ الذي يػَ  نَى 

 ْقِيػػػػػيُم الػػػػػنْفِس يف الشػػػػػ    ِإدخاؽبػػػػػا فيػػػػػو مػػػػػن غػػػػػريوتػَ »  يف اللسػػػػػافِ  جػػػػػا َ 
قػػػد ـ والُ قػػػ ُع يف  ُْى ِيّػػػة وشػػػّدة بغػػػري رويػػػة وال الػػػت قي م الت»  فيػػػوِ  جػػػا َ ، و (ٕ)«َروي ػػػة
 .(ٖ)«تثبى
ومػػػا كػػػاَف » )التكملػػػة(  د. كػػػاظم حبػػػ  اؼب جػػػاف لكتػػػابِ  يف ربقيػػػقِ  جػػػا َ  -002
عللػػػػػػُى فنيػػػػػػ  اْحػػػػػػػَمَ ْرُت وابْػَي  ػػػػػػُى وىػػػػػػ  إَذا مل يُػػػػػػْدَغْم بزنَػػػػػػِة انْػَفَعلػػػػػػُى علػػػػػػ  فَ 
 .(ٗ)«وافْػتَػَعْلىُ 
، سػػػاكنةٍ  ففػػػا ٍ  ،وصػػػلٍ  ةِ ( امػػػزَ افْػَعَلْلػػػىُ )    )َفعللػػػُى(، والصػػػ ابُ يف الػػػنُِّّ  
؛ ابلفػت ِ  الفػاَ  ِمػن )َفعللػُى( وِ ضبطِ  ؛ بداللةِ التطبيعِ ال  ،التيقيقِ  ن  خطا ِ وى  مِ 
 .فادحٌ  كالذي يف )َدْحَ ْجُى(، وى  خط ٌ   ،)فَػْعَلْلُى( ا وزفَ قاصدً  فيك فُ 
 ،الفاعػػلِ  بتػػا ِ  صػػلةِ اؼبت   ن األفعػػاؿِ ِمػػ وُ ( و مثالَػػتُ رْ  َ مَ ػ)اْحػػ يف  ف   الؼَ وال ِخػػ 

 (.ىُ لْ لَ عْ (، ال )فػَ ىُ لْ لَ عَ )افػْ  عل  وزفِ 
علػ   ىػذه الثالثػةُ . و ىُ ْلػعَ تػَ فػْ او  ىُ ْلػلَ عَ وافػْ  ىُ ْلػعَ فَ نػْ اوتك ف يف »  سيب يوِ  قاؿَ  

م جعلػػ ه واألمػػ ، ألّ ػػ ىُ ْلػػعَ وفػَ  لَ َعػػزنػػٍة واحػػدٍة ومثػػاٍؿ واحػػد، واأللػػف تلػػزمهن يف فػَ 
                               

 .ٜٓٗ/ٕالبديع   -(ٔ)
 .ٕٙٗ/ٕٔلساف الع ب   -(ٕ)
 .ٖٙٗ/ٕٔاف الع ب  لس -(ٖ)
 .ٜٕ٘التكملة   -(ٗ)
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، وىذا تُ رْ  َ ضبَْ ا، و سَ بَ تػَ ، واحْ قَ لَ طَ ا من الكالـ. وذلأ انْ و ىهنا فيما بن ْ سكن  ولُ يَ 
 .(ٕ)«ىُ  ْ  َ يَ وابػْ  تُ رْ رَ وَ فق لأ  ازْ  ىُ لْ لَ عَ ا افػْ و مّ »ا   ي ً  ، وقاؿَ (ٔ)«الني 
 ؿُ  وّ  نُ ك  َسػػػػفيُ  زا ػػػػدةً  الػػػػالـُ  قُ َيػػػػقػػػػاؿ  بػػػػ  عثمػػػػاف  وتلْ »   ِّ ِجػػػػ ابػػػػنُ  وقػػػػاؿَ  
ي  ِ ْجػػ، فيَ (ٖ)ىٌ ْلػػلَ عَ الفعػػل علػػ  افػْ  ال صػػل يف االبتػػدا  ويكػػ فُ  و  لػػفُ ُمػػزَ ، فتلْ حػػ ؼٍ 

  حػي قلػىَ  (ٗ)ْشػهابَػْبُى" ؾ "و كمػا  درَ ُكػِر دْ غػاـ، فإنػو يُ دِّ يف االُى إال عْلػتَ ى افػْ  َ ؾَبْػ
 .(٘)«"ىُ  ْ  َ يَ ، وابػْ تُ رْ  َ فَ َ ْرُت، واصْ ػ" وذلأ كب  "اضبَْ الف سُ  هاب  "اشْ 

قػػاؿ  بػػ  علػػ   »  القػػ زيِّ لكتػػاِب )التعليقػػة( د. عػػ ضٍ  يف ربقيػػقِ  جػػا َ  -000
التػػػا  الػػػ  يف  ْخػػػٍى وإف كانػػػى لإلغبػػػاؽ بَفْعػػػٍل فقػػػد  جػػػ ي ؾبػػػ ى مػػػا ىػػػ  لغػػػري 

 .(ٙ)«.اإلغباؽ، فصار الت نيث  غلب عليو من اإلغباؽ..
  ، والصػػػ ابُ سػػػاكنةٍ  فعػػػيٍ  ،مفت حػػػةٍ  ، بفػػػا ٍ «لإلغبػػػاؽ بَفْعػػػلٍ »  يف الػػػنُِّّ 
 (ٚ)التا ِ  فّ ألَ »  األنباريِّ  بنُ   ب  بك ٍ  . قاؿَ ساكنةٍ  ففا ٍ  ،م م مةٍ  )ِبُقْفٍل(، بقاؼٍ 

ل، وبنػى مليقػة مليقػة ِبُقْفػ ختػا ُ  فّ ة، وذلػأ  َ صليّ هة ابألَ يف ُ خى مشبّ  (ٚ)التا ِ 
 .(ٛ)«لِ عْ ا الـُ الفِ    فيهما ك َ  تا ُ س، فصارت ال ْ ؿ وضِ دْ بعِ 

                               
 .٘ٗٔ-ٗٗٔ/ٗالكتاب، ربقيق عبد السالـ ىاروف   -(ٔ)
 .ٖ٘ٚ/ٗالكتاب، ربقيق عبد السالـ ىاروف   -(ٕ)
، بال تن يٍن.  -(ٖ) ، والص اُب  ابل مِّ  كذا يف اؼبطب ِع  بتن يِن ال مِّ
 زَِة وصٍل.امزَِة قطٍع ف قي ٍة، والص اُب  امكذا يف اؼبطب ِع    -(ٗ)
 .ٓٛ/ٔاؼبنصف   -(٘)
 .ٗٛٔ/ٖالتعليقة   -(ٙ)
كػػػذا يف اؼبطبػػػ ِع  بكسػػػِ  اؽبمػػػزَِة مػػػن كلمػػػة )التػػػاِ (، والصػػػ اب  )التػػػاَ ( بفتِيهػػػا، ألف  ىػػػِذِه   -(ٚ)

 الكلمَة تُعَ ُب ىنا اسَم )َ ف ( منص اًب.
 .ٜٜٔ/ٔاؼبذك   واؼبون ث،  ب  بك  بن األنبارّي   -(ٛ)



)022) 

فػػل(، ذع( و)قُ وكػػذلأ )بنػػى( و) خػػى( مليقتػػاف بػػػ)جِ »  السػػريايف   وقػػاؿَ 
 .(ٔ)«والتا  فيهما زا دة لإلغباؽ

   صػػػل ىػػػذا كلػػػو .تػػػالْ وكِ  ،ىْنػػػى وىَ ْنػػػى وبِ ْخػػػ ُ   قػػػال ا»   ِّ ِجػػػ ابػػػنُ  وقػػػاؿَ 
 ،لْعػػػل وفِ ْعػػػإىل فػُ  ،لٌ َعػػووز مػػػا فػَ  ، ةنَػػػ ة وبػَ َخػػ ا فنقلػػػ ا  َ ْلػػػوكِ  ، ةنَػػوىَ  ، ةنَػػػوبػَ  ، ةَخػػ َ 

 ،ىْنػػػػى وبِ ْخػػػػ ُ   فقػػػػال ا ،سْلػػػػل وحِ ْفػػػػو غبق نبػػػػا ابلتػػػػا  اؼببدلػػػػة مػػػػن المهػػػػا بػػػػ زف قػُ 
 ،كمػػػػا يظػػػن مػػػػن ال خػػػػبة لػػػػو اػػػػذا الشػػػػ ف  ،وليسػػػى التػػػػا  فيهمػػػػا بعالمػػػػة َنيػػػػث

 . (ٕ)«لسك ف ما قبلها
قػػػػاؿ »   َ آَخػػػػ عٍ يف م ِضػػػػ ،وِ نفِسػػػػ ابلتيقيػػػػقِ  ،وِ نفِسػػػػ (التعليقػػػػةِ ) ويف كتػػػػابِ 

بَػَتٌة  (ٖ)(ْخىِ عل   يق ؿ   غبق ) ُ   ب  ابلتا  بُقْفل وكب ه من الثالث  كما  غبػق َسػنػْ
بَػَتٌة ابلتا  ب َبةً ػَسنػْ  .(ٗ)«َجْنَدَلة وكاف  صلو  َسنػْ
انظ  اؼبنصف »(  ٗ) يف اؽبامشِ  قُ احملقِّ  بَ تَ   كَ لىُ ، قُ تطبيعٌ   ى  يلَ فإف قِ 

ػػػػ ،اؼبػػػػذك رِ  عِ اؼب ِضػػػػ يف (اؼبنصػػػػف) إىل كتػػػػابِ  وابل جػػػػ عِ  .«ٛٔ/ٔ  ابػػػػنِ  قػػػػ ؿَ  دُ قبَِ
، فَػعُػػلٌ وَ  .َفعِػلٌ وَ  ،فَػَعػػلٌ وَ  .تكػ ف علػ  عشػػ ة  مثلػة  "فَػْعػلٌ  فاألظبػا  الثالثيػػةُ »   ِّ ِجػ
وصبيػػػع ىػػػذه األمثلػػػة تكػػػ ف اظبػػػا  ."وفُػَعػػػلٌ  .وفُػعُػػػلٌ  .فُػْعػػػلٌ وَ  .وِفَعػػػلٌ  .ِفعِػػػلٌ ، وَ ِفْعػػػلٌ وَ 

 .(٘)«...ةً فَ وصِ 
 علػ  األوزافِ  لٌ مِ شػتَ  مُ ج ِّ  ابنِ  ؛ فنُّ  وُ بَ تػَ دبا كَ  دٌ قِ تَ عمُ  قَ احملقِّ  ع   ف  وىذا يَ 

                               
 .ٚٛٗ/ٖسيب يو  ش ح كتاب  -(ٔ)
 .ٜٗٔ/ٔسّ  صناعة اإلع اب   -(ٕ)
ػػا   -(ٖ) ؛ أل   كػػذا يف اؼبطبػػ ِع  بكسػػِ  التػػاِ  مػػن كلمػػِة )ُ ْخػػِى(، والصػػ اُب  )ُ ْخػػٌى(، بتنػػ يِن ال ػػمِّ

 ان ُب فاعٍل م ف ٌع للفعِل اؼبب ِّ للمجه ِؿ  ) ُلْػِيَق(.
 .ٖٜٕ/ٗالتعليقة   -(ٗ)
 .ٛٔ/ٔاؼبنصف   -(٘)
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 (.لٍ فْ )قػُ  كلمةِ (، وال لِ ىٍ خْ ) ُ  لكلمةِ   ٍ كْ دىن ذِ  َ  فيوِ  ، وليسَ ةِ الثالثي  
َوَىػػِذِه »  لكتػػاب )شػػ ح التصػػ يف( د. إبػػ اىيم البعيمػػ ِّ  يف ربقيػػقِ  جػػا َ  -002

َدِة، ألّف الّزَِ َدَة ِإَذا لَػْم َتُكن ِمن َمْ ِضِعها َفاَل اأَلْحُ ُؼ إن ػَما ِقيَل لَػها  ُحُ وُؼ الّزِ َ 
َتُك ُف إاّل ِمن َىِذِه الَعْش َة، ولَْيَس َتُك ُف َىِذِه الَعْش َُة زَاَ دًة فِػ  ُكلِّ َمَكاٍف َبْل قَػْد 

 .(ٔ)«َتُك ُف ُ ُص الً 
يف ىػذا  والصػ ابُ ، تيِ مػ    الشػيِ  )الَعْش َة( بسك فِ  كلمةُ  تْ دَ رَ وَ  يف النُِّّ  
 ىْ يَسػ(، ولَ ةٍ  َ ْسػ)َعْشػ  نِ   ، مثػلن التػا ِ مِ  دةً    ؾبُ  ىْ يسَ فلَ ؛ هابفتيِ )الَعَش َة(   اؼبقاـِ 

  (.َعْش َةَ    )ثالثَ ابلتا ِ  ، ـبت مةً بٍ  ك  مُ  عجزًا لعددٍ 
 ا ُجػػّ َِدت مػػن اؽبػػاِ ،، وِإذَ ( َو ُؿ الُعُقػػ دِ )، ؿُبَ  كػػة  (الَعَشػػ َة)»  يف التػػاجِ  جػػا َ  

  َعْشػػػ  ِنْسػػػَ ٍة، وَعَشػػػ َُة رَجػػػاؿ، فػػػِإذا جػػػاَوْزَت وعُػػػد  اػػػا اؼبون ػػػث، فبػػػالَفْت ، تقػػػ ؿ
ا  َرُجػػاًل، وِعْشػػُ وَف امػػ  ًَة. ومػػ ُمَون ث فقلػػَى  ِعْشػػُ وفَ ػك   والػػػُمذ الِعْشػػ ِيَن اْسػػتَػَ ى الػػ

ا مػػػيػْيَذؼ فوتُػػػ ُدُه ُمػػػذَك  ، الَعَشػػػ َة فاؽبػػػاُ  تَػْلَيُقػػػو فيمػػػا واحػػػمػػػن الث الَثَػػػة ِإىل افكػػػ
ػػْ َت الػػػواِحػػُده ُمَون ػػث. فػػِإذا جػػاَوْزَت الَعَشػػ ََة  َنػ ثْػػَى الػػ ُمون ث، وَحػػَذْفَى ػُمذك َ  وذك 

 فيمػا بػَػْيَ َثالثَػة َعَشػَ  ِإىل ِتْسػَعةَ  رِ دْ  الص  ْقتَػَها يفيَ ػ الَعَش َة، و َلْ ػُمذَك   يف الاؽباَ  يف
ػػي، وَجَعْلػػىَ   ا علػػ  الَفػػْت . فػػِإذاماً واِحػػداً َمْبِنيًّػػػَمْيِ اْسػػػاالْسػػ َعَشػػَ ، وفَػَتْيػػَى الشِّ

ْنَى فْػَتها ِمػن الصػْدر، وَ ْسػكَ اؽبػاَ  يف الَعُجػز، وَحػذَ  (ٕ)َقىَ يَ ػُمَوّنث  َلْ ػِصْ َت ِإىل ال
 .(ٗ)« الّلساف، كذا يف(ٖ)َ َااْ َى َكسْ الّشي من َعْش َة، وِإْف شِ 

                               
 .ٕٕ٘ يف  ش ح التص -(ٔ)
 كذا يف اؼبطب ِع  ) لْػَيَقَى( بفتِ  القاِؼ، والص اُب  ) لْػَيْقَى( بسك ِ ا.  -(ٕ)
كذا يف اؼبطب ِع  )َكْسَ َاا( بسػك ِف السػِي، وفػتِ  الػ اِ ، والصػ اُب  )َكَسػْ َاا( بفػتِ  السػِي،   -(ٖ)

 وسك ِف ال اِ .
 .ٔٗ/ٖٔاتج الع وس   -(ٗ)
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 ال ػػػػػػبطَ  ؛ ألف  التطبيعػػػػػػاتِ ن ِمػػػػػػال  ،قطًعػػػػػػا ،التيقيػػػػػػقِ  ن  خطػػػػػػا ِ وىػػػػػػ  ِمػػػػػػ 
، وال الفػت ِ  بعالمػةِ  شػبيهةً  السػك فِ  عالمػةُ  ىْ يسَ ا، فلَ قصدً  ىنا مقص دٌ  ابلسك فِ 

 .طبِعهايف   َ خطَ  َ  اعَ الطب     إف  قاؿَ ؛ ليُ اؼبفاتي ِ  منها يف ل حةِ  ق يبةً 
، وللَتَجن ػػبِ »، لكتػػاِب )اؼبفتػػاح(  ت فيػػق اغبََمػػد علػػ ّ جػػاَ  يف ربقيػػِق د.  -002
 .(ٔ)«َج، وتَػَهج لَ كتَي   

ػػػَد(  ، والصػػػ اُب  )تَػَهج  ػػػَل( ابلػػػالـِ ، دبعػػػىن )ذَبَن ػػػَب ابلػػػداؿِ  يف الػػػنُِّّ  )تَػَهج 
 بَ    يَ ػتػ  كق لػأ  ،بودبعػىن التجن ػ»(. قػاَؿ الزـبشػ ي   نَػْ ـَ الليػلِ اؽبُُج َد(،  ي  )

 . (ٕ)«ي جَ ػوال هج دَ ػالو  مَ ػواإلث  بَ يُ ػال بَ جن  ػت   يْ  ،جَ ي   ػوت دَ ج  هَ ػوت مَ ػوَث  
والذي للتجنب كت ٍب وربّ ب ورب ّج واّجد، إذا ذبنػب »وقاَؿ ابُن مالٍأ   

 .(ٖ)«ٍب واغب ب واغب ج واؽبج داإلِ 
ب د  ي اجتنَ ب للش   كب   اج    التجن  ػدبعنَ  ج  ُ ػوي»  وقاؿ  ب  الفدا ِ  
 .(ٗ)«ـ الليلِ  ْ وى  نػَ  اؽبج دَ 
، قطًعػا. التيقيػقِ  خطػا ِ  ن ، بل ىػ  ِمػاتِ ن التطبيعمِ التي يُف ىذا  وليسَ  

ػػػػُق َ خطَػػػػَ  يف قِػػػػ ا ِة ىػػػػذا اؼب ضػػػػِع،  و  ف  اؼبخط طػػػػَة  ولػػػػيَس بعيػػػػًدا  ف َيكػػػػ َف احمَلقِّ
 ، َتشَتِمُل عل  ىذا التي يِف.(٘)ال حيدَة للكتابِ 

ػػػَق كَ   ػػػا َقطَْعػػػُى أبف  ىػػػذا اػبطػػػَ  ِمػػػن  خطػػػاِ  التيقيػػػِق؛ ألف  احمَلقِّ تَػػػَب يف وإمب 
ػػَل  تَػػ)»(  ٚٔاؽبػػامِش ) َب ال قػػ ع َجن  ػماؿ،  و ال مػػ ،  و تَػػػَب إضػػاعة الػػَجن  ػتَػَهج 

                               
 .ٓ٘اؼبفتاح   -(ٔ)
 .ٖٔٗ/ٕ، وانظ  يف  البديع  ٕٔٛؼبفص ل، ربقيق د. فخ  صا  قدارة  ا -(ٕ)
 .ٖٔ٘ٚ/ٛ، انظ  يف  سبهيد الق اعد  ٕ٘ٗ/ٖش ح التسهيل، طبعة دار ىج    -(ٖ)
 .٘ٙ/ٕالُكن اش، ربقيق د. ر ض اػب  اـ   -(ٗ)
 .ٔٔانظ  يف  اؼبفتاح، مقّدمة التيقيق   -(٘)



)022) 

 .«...يف ع ض غريه، )القام س/ ىجل(
؛ فلػيَس ىػذا   فاحمَلقُِّق ُيِص   يف ىامِشِو عل   ف  اؼبقص َد ى  )تَػَهج َل( ابلالـِ

 ِمن التطبيعاِت، قطًعا.
ػػَل( وابل  ُجػػ ِع إىل ُكتُػػبِ   ػػُد  َدىَن ِذْكػػٍ  ِلكلمػػِة )تَػَهج  ، ال دبعػػىن الع بي ػػِة، ال قبَِ
ػػِق ىنػػا ِمػػن اؽبػػ امِش  َ  آَخػػمعػػىًن  يِّ ب(، وال أبِ )التجن ػػ . وىػػذا يَعػػ   ف  ىػػامَش احمَلقِّ

 الػُم ِىػمِة. 
فالذي يَق َ ُ اؽبػامَش سػَيُظن   ف  مػا ذََكػ َُه ِمػن َشػ ٍْح ِلمعػىن )تَػَهج ػَل( م جػ ٌد 

ػػػػػػػَق حػػػػػػػاَوَؿ اِبجِتهػػػػػػػاِدِه  ف َيشػػػػػػػ ََح معػػػػػػػىن  يف )القػػػػػػػام ِس(؛ ولِكػػػػػػػن  ال اقػػػػػػػَع  ف  احمَلقِّ
 )تَػَهج َل(، ُمعَتِمًدا عل  بعِد ما يف )القام ِس(، ِمن ُمفَ داِت ماد ة )ىجل(.

ج  ، لِ ػَهجيػػػػػػكال ُمْطَمِ ن  مػػػػػن األرِض،ػَهْجُل  الػػػػػػالػػػػػ»  يف القػػػػػام سِ  جػػػػػا َ 
َمفازُة البعيػػػػدُة ال َعلَػػػػَم اػػػػا، ػَهْ َجُل  الػػػػػوالػػػػ َىَجػػػػالٌت. ىجػػػػاٌؿ وِىجػػػػاٌؿ وُىجػػػػ ٌؿ و 

 والناقُة اا َىَ ٌج من ُسْ َعِتها، والدليُل، والبط ُ  الثقيُل، واألضبػُق، واؼبػ  ُة ال اِسػعُة،
َجُ  ػكاؽبَُج ِؿ، والفاِج ُة، وِمْشَيٌة يف اْسرتخاٍ ، والليُل الط يػُل، وبقػا  الن عػاِس، و نْػ

وسػاَر  وَىْ َجػَل  انـَ، واؽباِجػُل  النػا ُِم، والكثػرُي الس ػَفِ . وال ُجػُل األْىػَ ُج. الس فينِة،
ػػػَعو، و ْىَجػػػَل اإِلبِػػػَل   نْبََلهػػػا، يف اؽبَْجػػػِل، كهاَجػػػَل.  واؼبػػػاَؿ  َضػػػيػ َعُو. والشػػػ َ   وس 

وط يػػػٌق  اُع.بْتِػػػدْىِتجػػػاُؿ  ااِل وااِل  و َبػػػ  اؽبََجْنَجػػػل  رُجػػػٌل. ُمساَجَلُة.ػُمهاَجَلُة  الػػػػوالػػػ
ُفػػٍذ  الثقيػػُل.ػوالػػ َمْهِبُل.ػ  الػػ ػػمتي  غػػرُي َمْليػػ ٍب. وكَمْنػػزِؿٍ ُىُجػػٌل، ب  ُهْنُجُل، كُقنػْ

وَىج ػَل  وام  ٌة ُمْهَجلَػٌة، كُمْكَ َمػٍة  ُمْف ػاٌة. ها تَػْغِمُز ال ُجَل.ػْ وَىَجَلْى بَعْيِنها   دارَت
 .(ٔ)«وُدم ٌع ُىج ٌؿ  سا لةٌ  ِعْ َضو تَػْهجياًل  وَقَع فيو.

ػػػَل(ف  ، ولػػػيَس يف سػػػا ِ  لَػػػيَس يف نػػػُِّّ )القػػػام ِس(  َدىَن ِذْكػػػٍ  ِلكلمػػػِة )تَػَهج 

                               
 .ٓٚٓٔالقام س احمليط   -(ٔ)



)025) 

  اؼبعجماِت  َدىَن ِذْكٍ  ؽِبِذِه الكلمِة، اذا التي يِ ، وىذا التشكيِل.
ػػػػَل( دبعػػػػىن )الت َجن ػػػػِب(؛ فػػػػإف   ،أ  لػػػػ  جػػػػاَز يف القيػػػػاسِ َحػػػػو  اسػػػػِتعماُؿ )تَػَهج 

هَبػػػ ُز،  و ال هَبػػػ ُز، بػػػل اػبِػػػالُؼ يف الكلمػػػِة الػػػ   َرادىػػػا اػبِػػػالَؼ ىنػػػا لػػػيَس فيمػػػا 
 .  اؼبصنُِّف يف ىذا النُِّّ

ػا َيكػ ُف ابؼبسػم ِع اؼبسػَتعَمِل،  ومعل ـٌ  ف  التمثيػَل يف ىػذا اؼبقػاـِ و مثالِػِو، إمب 
 ُدوَف الػَمِقيِس، غرِي اؼبسَتعَمِل؛ إال  مَع التنبيِو، والتنصيُِّ. 

ػػػَد( ابلػػػػداِؿ، وواضػػػٌ  ِمػػػن النظػػػػِ ،  يف ُكتُػػػِب الع بي ػػػِة  ف  الِفعػػػػَل اؼبزيػػػَد )تَػَهج 
ف ل ووة  ُمسػػَتعَمٌل َصػػ احًة، وَيكِفػػ   ف َتقػػ َ َ ق لَػػُو تعػػاىل   ِْ ب وو      وو وو   الل ْيوول  فو تو د    ﴿و م 

، وتَنظُػػَ  يف ُكتُػػػِب التفسػػرِي، وسبثيػػػِل الصػػ فّيَي بِػػِو؛ لِتُػػػدرَِؾ ىػػِذِه اغبقيقػػػَة؛ (ٔ)ل وو﴾  
 ِؼ )تَػَهج َل(، الذي لػم َ ِجْد يف ُكُتِب الع بي ِة  َدىَن ِذْكٍ  َلُو.خِبال

وإذا جػػػا  مػػػن (  »)الُعُمػػػد زىػػػ اف لكتػػػابِ  د. البػػػدراويّ  يف ربقيػػػقِ  جػػػا َ  -005
َوقَػػػػاَوَؿ مقاولػػػػة   -اؼبعتػػػػل الفػػػػا  والعػػػػي فهػػػػ  كالصػػػػيي  تقػػػػ ؿ  واَعػػػػد  م اعػػػػدة 

  -وإْف جػػا  مػػن اؼبعتػػل الػػالـ  وكػػذى كػػل شػػ   منػػو. -واألمػػ  قػػاِوْؿ. ك ػػاِرْب 
 -يغػػازي  -تقػػ ؿ  غػػازى  -َوفَػع ػػَل  -كػػاف الػػالـ فيهػػا علػػ  مػػا م ػػ  يف  فْػَعػػَل 

 -وراميػػػػُى مثػػػػل  -م امػػػػاة. واألمػػػػ   اْرـِ مثػػػػل  عػػػػِط  -ي امػػػػ   -مغػػػػازاة. ورامػػػػ  
 .(ٕ)« عطيىُ 
 (،التطبيػػعِ يُنَسػػَب إىل ) ُن  فِكػػاشػػتَمَل ىػػذا الػػنُّ  علػػ  خطػػٍإ كبػػرٍي، ال يبُ  

 .«واألم   راـِ مثل  عطِ »، والص اُب  «واألم   اْرـِ مثل  عطِ »وى  يف ق لِِو  
( بفعػػِل األمػػِ  )َ ْعػػِط( لػػيَس الػػ زَف وُمػػ   اُد اؼبولِّػػِف ِمػػن تشػػبيِو فعػػِل األمػػِ  )رَاـِ

                               
 .ٜٚاإلس ا    -(ٔ)
 .ٖٔٔالعمد   -(ٕ)



)021) 

 ل ُق حبذِؼ ح ِؼ العل ِة يف آخ ِِه. عَ تػَ الص يف ، بل ما يػَ 
(  صُلُو قبلَ فالفِ  عػُل اؼبزيػُد )َ ْعػِط( حذِؼ الياِ   )رَاِم (، والفِ  عُل اؼبزيُد )راـِ

( ُمشػػاِاًا لفِ  صػػُلُو قبػػَل حػػذِؼ اليػػاِ   )َ ْعِطػػ (، فيكػػ ُف فِ  عػػِل األمػػِ  عػػُل األمػػِ  )رَاـِ
ا لػُو يف )الػ زِف،  و الصػيغِة(، فاؼبزيػُد )َ ْعِط( يف حذِؼ ح ِؼ العل ِة، وليَس ُمشػااًِ 

( يَ  ُع إىل صػػػيغِة ) َفْػَعػػػَل(  ِجػػَل( اؼبزيػػدِة، واؼبزيػػػُد )َ ْعػػػِط( يَ ُع إىل صػػػيغِة )فَاَعػػػ ِجػػ)رَاـِ
 اؼبزيدِة.
اعبملػػة » )ارتشػػاؼ ال ػػ ب(  د. رجػػب عثمػػاف لكتػػابِ  يف ربقيػػقِ  جػػا َ  -001

األوىل يف األحكػاـ اإِلف اديػة. ونقػػدـ القػ ؿ يف مػ اد الكلػػم  وىػ  حػ وؼ اؽبجػػا  
، وصػفة فعػددىا سػبعة وتسم  ح وؼ اؼبعجػم، وحػ وؼ الع بيػة عػدًدا، ومػػخ ًجا

 . ويف اؽبػػامشِ (ٔ)«وعشػػ وف ح فًػػا، خالفًػػا للمػػبد يف َزْعِمػػِو َ ف  اؽبمػػزَة ليسػػى منهػػا
 «.(تسعة)يف ض، ت (  »ٔ)

 كػػل    واضػػ ٌ  ، والػػنُّ  «سػػبعة وعشػػ وف»، ال «تسػػعة وعشػػ وف»  الصػػ ابُ  
إذا  ح فًا، ش وفَ وعِ  شبانيةٌ  ةِ الع بي   ح وؼَ اؼبقص َد  ف   ؛ ألف  ذلأَ  يف إرادةِ  ال ض حِ 

 ا(. ح فً  ش ينَ وعِ  سعةً )تِ   تْ صارَ  اؽبمزةُ  تِ  َ كِ ها؛ فإذا ذُ معَ  اؽبمزةُ   ِ ذكَ م تُ ػل
علػ   واضػ ٌ  دليػلٌ « خالفًا للمبد يف َزْعِمِو َ ف  اؽبمزَة ليسى منهػا  »وُ وق لُ 

 يك فُ سػػػ - دِ اؼبػػػبّ  عنػػػدَ  - اغبػػػ وؼِ  عػػػددَ  ، فػػػإف  (، وإال  شػػػ وفٌ وعِ  سػػػعةٌ )تِ  اؼبػػػ ادَ   ف  
ػػا شبانيػػٌة وِ بِػػ القػػ ؿُ  نُ ِكػػ(، وىػػذا مػػا ال يبُ ح فًػػا شػػ ينَ وعِ  ةً ت  )ِسػػ ؛ فقػػد ذََكػػَ  اؼبػػبُّد    

 .؛  ي  يف الكتابةِ (ٕ)وِعش وَف ح فًا، ؽبا ُصَ رٌ 
اعلػػػػم  ف  صػػػػ ؿ حػػػػ وؼ اؼبعجػػػػم عنػػػػد الكافػػػػة تسػػػػعة »   ِّ ِجػػػػ ابػػػػنُ  قػػػػاؿَ و  

                               
 .٘/ٔارتشاؼ ال  ب، ربقيق د. رجب عثماف   -(ٔ)
 .ٕٖٛ/ٔانظ  يف  اؼبقت ب   -(ٕ)



)027) 

 ؼبشػػه ر مػػن ت تيػػب حػػ وؼوآخ ىػػا اليػػا ، علػػ  ا ،. ف وؽبػػا األلػػفوعشػػ وف ح فػػاً 
، وهبعػل  وؽبػا البػا ، ىا شبانية وعشػ ين ح فػاً اؼبعجم، إال  اب العباس، فإنو كاف يعدّ 

ويدع األلف من  وؽبا، ويق ؿ  ى  نبزة ال تثبى عل  ص رة واحدة، وليسى ؽبا 
ص رة مستق ة، فال  عتدىا مع اغب وؼ ال   شكاؽبا ؿبف ظة مع وفة. وىذا الذي 

 . (ٔ)«العباس غري م ض  منو عندانذىب إليو  ب  
ػػػػػ د. يف ربقيػػػػػقِ  الصػػػػػ ابُ  وقػػػػػد جػػػػػا َ    تسػػػػػعةفعػػػػػددىا »اس  مصػػػػػطف  النم 

 .(ٕ)«وعش وف ح فا خالفا للمبد يف زعمو  ف اؽبمزة ليسى منها
واإِلغنػا  »)ارتشاؼ ال  ب(   د. رجب عثماف لكتابِ  يف ربقيقِ  جا َ  -007

(  ٕ) . ويف اؽبػػػامشِ (ٖ)«، وؼب افقتػػػو  تَػػػػَ ىل  َوَوىل  عنػػػو  َتَكل ػػػَم، وعػػػن )تَػَفع ػػػل( تَػَ ي ػػػل
 «.ٛٗٛ/ٕيف ض )فع ل( و)تَػَ ي ل( قاؿ  َ َوْياَله. انظ   شفا  العليل »

ـِ  اؼبػػػػػػ ادَ  ( كمػػػػػػا يف )ض(؛ ألف  ع ػػػػػػلَ )فػَ   الصػػػػػػ ابُ    صػػػػػػيغةَ   ف   يف ىػػػػػػذا اؼبقػػػػػػا
 ن )َوي َل(.ي َل( بداًل مِ   )تَػ َ قاؿُ (، فيُ لَ ع  )فػَ  عن صيغةِ  ةً يَ غنِ ( ٌَب مُ لَ ع  فَ )تػَ 

والػذي  غػىن   »اؼبػ ادُ   ُ ت ِ ػيف )التسهيل( يػَ  وِ لعبارتِ  مالأٍ  ابنِ  ش حِ  وبق ا ةِ  
 عن ثالث  ؾب د كتكلم وَىن وتصدى. واؼبغ  عن فّعل كق ؿ الشاع  

 لويولوالق  ول  بول  وعوال ت   ي  وونويم  وتو ه   ل  إذ أملت   ِي وكانْت         
يػػال. واؼبعػػ وؼ يف اختصػػار اغبكايػػة فّعػػل كػػ ّمن. واؼب افػػق فّعػػل تػػ ىّل  ي قػػاؿ   و 

 .(ٗ)«دبعىن وىّل 
                               

 .ٔٗ/ٔسّ  صناعة اإلع اب   -(ٔ)
 .ٗ/ٔارتشاؼ ال  ب، ربقيق د. مصطف  النم اس   -(ٕ)
يػػق ، وانظػػ  يف  ارتشػػاؼ ال ػػ ب، ربقٕٚٔ/ٔارتشػػاؼ ال ػػ ب، ربقيػػق د. رجػػب عثمػػاف   -(ٖ)
 .ٕٛ/ٔمصطف  النم اس   د.
 .ٖ٘ٗ/ٖ  طبعة دار ىج ش ح التسهيل،  -(ٗ)
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وقد َشذ  »)ارتشاؼ ال  ب(   د. رجب عثماف لكتابِ  يف ربقيقِ  جا َ  -002
مػػن الفعػػل بنػػاٌ  جػػا  سداسػػًيا علػػ  غػػري وزف السداسػػ ، ولػػيس  ولػػو نبػػزة وصػػل، 

يف ض (  »ٛ) . ويف اؽبػػػامشِ (ٔ)«ىػػػ يوال    وىػػػ  قػػػ ؽبم  َجْيَلْنَجػػػع، ذكػػػ ه األز 
 «."وال ات "

 اذٍّ َشػػ ىنػػا علػػ  بنػػا ٍ  الكالـُ فػػ)ض(؛    )وال ات ( كمػػا يف النسػػخةِ الصػػ ابُ 
 ف  الِفعػػػػَل السداسػػػػ    السداسػػػػ   ال َيكػػػػ ُف إال  مزيػػػػًدا، واؼبعػػػػ وؼُ  عػػػػلُ ، والفِ عػػػػلِ للفِ 

، ثل  )اْستَػْغَفَ ، اْخَشْ شَ بدوً ا امزَِة وصٍل، مِ َيك ُف مَ  ، اْقَشػَع   َن، اْعَل  َط، اْحػػَمار 
  .َجَم(ػاْح َنْ 

 عػػػػػػلِ الفِ  عػػػػػػن بنيػػػػػػةِ  تْ ذ  ، فقػػػػػػد َشػػػػػػعػػػػػػاًل فِ  تْ د  عُػػػػػػ إفْ  ،)َجْيَلْنَجػػػػػػع( وكلمػػػػػػةُ  
ػػالسداسػػ ِّ   ، كمػػا يف بعػػدِ بتػػا ٍ  مبػػدو ةً  لَيَسػػىْ ؛ و وصػػلٍ  ةِ امػػزَ  مبػػدو ةٍ  ا غػػريُ ؛ أل  
م ػلػػ وُ  ن ػػ واؼبػػ ادُ  تَػػَدْح ََج(.تَػػػزَاَوَر، تَػػػَهج َد، ، كبػػ   )ابلتػػا ِ  اؼبزيػػدةِ  ةِ اػبماسػػي   األفعػػاؿِ 

 ،اػبماس ِّ  ، ى  اببُ  َ آخَ   عل  اببٍ ، وال حأ  ال صلِ  ةِ نبزَ  بز دةِ  وِ ِت عل  اببِ أيَ 
  .وِ لِ يف  و   التا ِ  بز دةِ 

قطًعػا؛  ،ىنػا مقص دةٍ  غريُ  ؛ وى َ عةِ اؼب ارَ  يف حالةِ  زا دةً  فتك فُ  ، م ا اليا ُ 
ػػ بصػػيغةِ   ُ ذكَ تُػػ األفعػػاؿِ  بنيػػةَ   ألف     ِّ األصػػل يف بيػػافِ  ال  يسػػةُ  ا الصػػيغةُ اؼباضػػ ؛ أل  

يف  ال تكػػ فُ  ال صػلِ  ونبػػزةُ  ؛«ولػػيس  ولػو نبػػزة وصػل  »وُ ق لُػ ذلػػأَ  دُ وّكِػ. ويُ والزا ػدِ 
 .بال خالؼٍ  ِة،عاؼب ارَ  حالةِ 

 .(ٕ)، للنُِّّ نفِسوِ ، يف ربقيِق د. مصطف  النم اساَ  الص ابُ وقد ج
 ، لكػن  ةِ لي ػعْ والفِ  ةِ مي  ػاالسػ )َجْيَلْنَجػع( بػيَ  الغ يبةِ  الكلمةِ  هِ يف ىذِ  واخُتِلفَ 

                               
 .ٔٛٔ/ٔارتشاؼ ال  ب، ربقيق د. رجب عثماف   -(ٔ)
 .ٛٛ/ٔمصطف  النم اس   انظ  يف  ارتشاؼ ال  ب، ربقيق د. -(ٕ)
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، وال ةٍ ال امػػزَ   ْ بػػدَ م يَ ػلػػ وُ ؛ لكن ػػعػػلِ للفِ  داسػػ ٍّ سُ  ثػػااًل لبنػػا ٍ اػػا مِ  ىنػػا جػػا َ  افَ حي ػػ  اب
 . بتا ٍ حأ  

د  قػػاؿ اػبليػػل بػػن  ضبػػ عػػيكتػػاب ال ابعػػ  مػػن حػػ ؼ ال»  األزىػػ ي   قػػاؿَ 
، و مػػا اػبماسػػ  فػػال يكػػ ف إاّل اظبػػا، وىػػ  قػػ ؿ يكػػ ف فعػػالً و  اً ال ابعػػ  يكػػ ف اظبػػ
ا، ػً ع ح فػَسػيْ مَ كنى ظبعى من  يب اؽبَ    اب وقاؿ  ب  ت   ..بق لو. سيب يو ومن قاؿ

 ت إليػو مػن مع فتػو، و نشػدتو فيػو و، وتبّ يْ وَ دَ ع، فذك تو لشم  بن ضبَْ جَ نْ لَ يْ وى  جَ 
ين، وكنػػا ال دْ ع ذكػػ   نػػو مػػن  عػػ اب َمػػَسػػيْ مَ ف  بػػ  اؽبَ مػػا كػػاف  نشػػدم، قػػاؿ  وكػػا
  ، واألبيات ال   نشدم نكاد نفهم كالمو، فكتبو ْشِ 

 عث  عْ الثو   ب  ئْ جيري على اخلِ كض       صهب ادلِمع ﴾  إن متنعي صهب  
 .(ٔ)«هعووابلتن ِول  ووا اجلودوض  وم ي ْ وول     عولن وحْ ا ج  ورهوة صبيوو  طمحووم

ػػػِة الص ػػػْ ِؼ، »اِج  وجػػػاَ  يف التػػػ قػػػاؿ َشػػػْيُخَنا  وقػػػد اْختَػَلَفػػػْى فيػػػو َكِلَمػػػُة  َ م 
واد َعْ ا فيػو االْسػػِمي َة والِفْعِلي ػَة، وقػاَؿ ال ػِذيَن َزَعُمػ ا  َن ػُو ِفْعػٌل  لَػػْم يَػ ِْد ِفْعػٌل ُسَداِسػ   

ػػػُ  ىػػػَذا الل ْفػػػِ ، والفِ    ػبِػػػ َ  مِ ظْػػػما يف نَ ي  وال ِسػػػ -فيػػػو  ةُ ي ػػػلِ عْ لَػػػْيَس  َو لُػػػُو نَبْػػػزََة َوْصػػػٍل َغيػْ
 كػاهُ ي حَ ذِ   ال ػلػىُ . قُ مُ لَػعْ  َ  وللاُ  ا،َهػيػْ لَ عَ  ؿ  دُ ، وال فيو ما يَ ةٍ  َ اىِ ظَ   ُ يػْ غَ  - عسَ يْ مَ هَ ػال
ا م ػػػ، و َ الً ْعػػػفِ   فُ ُكػػػويَ  ماً ػاْسػػػ  فُ ُكػػػ  يَ ابِعػػػ  ال   قػػػاؿَ  دَ ضْبَػػػ َ  يػػػل بػػػنِ لِ عػػػن اػبَ  ي   ِ َىػػػزْ األَ 
. ىذا مػا لْ م   َ و، فتَ لِ  ْ بقَ  قاؿَ  نْ و ومَ يْ  َ يبػَ سِ  ؿُ  ْ ، وى  قػَ ماً ػ اسْ اّل إِ   فُ كُ فال يَ     اسِ مَ اػبُ 
 .(ٕ)«انَ خُ يْ شَ  هُ دَ رَ وْ  َ 

)ارتشػػػػػػػػاؼ ال ػػػػػػػػ ب(   د. رجػػػػػػػػب عثمػػػػػػػػاف لكتػػػػػػػػابِ  يف ربقيػػػػػػػػقِ  جػػػػػػػػا َ  -002

                               
 .ٛٙٔ/ٖاذيب اللغة   -(ٔ)
 .ٕٔٗ/ٕٓاتج الع وس   -(ٕ)
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 .(ٔ)«والص َمارِخ من الص  ِيخ»
ن ِمػػ . ولػػيسَ ا ِ مػػا، ال ابػبػػفيهِ  ابغبػػا ِ ، «ي  ِ ح مػػن الص ػػاِر مَ الص ػػ»  الصػػ ابُ 

ػػ ؛ ألف  التيقيػػقِ  ن  خطػػا ِ ، بػػل ىػػ  ِمػػالتطبيعػػاتِ  (  ٔٔ) يف اؽبػػامشِ  بَ تَػػكَ   قَ احملقِّ
، والقػػػػام س ٕٕٙٗ/ٗالص ػػػػ ِيُخ  اؼبسػػػػتغيث. انظػػػػ   مػػػػادة )صػػػػ خ( يف اللسػػػػاف »
 .«ٕٙٗ/ٔ، والصياح ٖٕٙ/ٔ

علػػػػ    رِ ثُػػػػالعُ  ـَ دَ َعػػػػ لَ اَىػػػػ، وقػػػػد ذبََ اإلصػػػػ ارِ  ل  ُكػػػػ  علػػػػ  اػبػػػػا ِ     ِصػػػػمُ  قُ فػػػػاحملقِّ 
ػػػففَ  ؛ةِ الع بي ػػػ بِ تُػػػ، يف كُ ( ابػبػػػا ِ مارخص ػػػ)ال  ن تفسػػػريِ ( بػػػداًل ِمػػػالصػػػ يخ) كلمػػػةَ   َ س 

 .والصياحِ  ،والقام سِ  ،يف اللسافِ  (الصمارخ) ج دَ وُ  ا القارئَ  نِبً مُ  )الص مارخ(،
يم زا ػػدة، شػػ   واؼبػػ ح ابل ػػم  اػبػػالُّ مػػن كػػلِّ ماِر والُصػػ»  اعبػػ ى ي   قػػاؿَ 

 .(ٕ)«اػً  ظفُ ؿبَْ  وُ ن  ػظُ ح" ابلداؿ، وال  َ مادِ الصُ م و  "وي وى عن  ىب ع
 اؼبػيمِ  ز دةَ  ؛ ألف  ح( ابلػداؿِ مادِ )الص ػ وفَ دُ  ىػ  اؼبقصػ دُ  ( ابلػ ا ِ حُ ماِر و)الص ػ

 بُ ناِسػػ)الصػػ ي (، ويُ  بكلمػػةِ  وُ تَػػالقػَ عَ  بُ ناِسػػ)صػػ ح(، وىػػذا يُ  ةِ ن مػػاد  ِمػػ وُ تعػػ   ن ػػ
ػبػػػالُّ الَنَسػػػب، واعبمػػػع يُ   ال جػػػل اوالَصػػػ ِ »  اعبػػػ ى ي   ُّ(. قػػػاؿَ معػػػىن )اػبػػػالِ 

 .(ٖ)«ي . وكل  خاِلٍُّ َص ِ الُصَ حا 
، الص تِ  ةِ د  شِ ، كَ ةِ د  عل  الشِّ  ، ويدؿ  ة )صدح(ن ماد  ح(، فمِ مادِ ا )الص   م  

 بعػػػػػػدُ  ىْ لَ مَ اشػػػػػػتَ  - إىل الػػػػػػداؿِ  ن الػػػػػػ ا ِ ِمػػػػػػ - التي يػػػػػػفِ  . وبسػػػػػػببِ  ِّ اغبَػػػػػػ ةِ د  وِشػػػػػػ
  .كبريٌ   مٌ ىْ ا، وى  وَ  ي ً  ح( ابػبالُِّ مادِ لص  )ا عل  تفسريِ  اؼبعجماتِ 

                               
انظػػ  يف  ارتشػػاؼ ال ػػ ب، ربقيػػق ، و ٜٛٔ/ٔمػػاف  ارتشػػاؼ ال ػػ ب، ربقيػػق د. رجػػب عث -(ٔ)
 .ٜٚ/ٔمصطف  النم اس   د.
 .ٕٖٛ/ٔالصياح   -(ٕ)
 .ٕٖٛ/ٔالصياح   -(ٖ)
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  .(ٔ)«يدّ  شدوُصماِدح  حَ »  ريدٍ دُ  ابنُ  قاؿَ 
ػػػػػػػديُد، َصػػػػػػػْ ٌت َصػػػػػػػَمْيَدٌح، وكػػػػػػػذلأ َمْيَدحُ الص ػػػػػػػ»  الصػػػػػػػاحبُ  وقػػػػػػاؿَ    الش 

  ِدِح   ا، وَصػػػْمَدَح يَػْ ُمنػػػا، وَضػػػْ ٌب ُصػػػمَ ـٌ َصػػػَمْيَدٌح  َشػػػديُد اغبَػػػ ِّ الص ػػػَماِدُح، ويػَػػػ ْ 
 .(ٕ)«.... والص َماِدُح  اػباِلُُّ من كلِّ َشْ  ٍ َشديدٌ 

 . ٍ مػػػن كػػػل شػػػ  ُُّ ماِدِح    اػبػػػالوالص ػػػ ،ماِدحُ والص ػػػ»سػػػيده   ابػػػنُ  وقػػػاؿَ 
 ،ُصػػػػماِدح   و  ،ُصػػػػماِدحٌ  َصػػػػ تٌ و  .ديدُ الشػػػػ بُ لْ ماِدح    الص ػػػػوالص ػػػػ ،ماِدحُ والص ػػػػ
 .(ٖ)«يدٌ َمْيَدٌح  شدوصَ 

( حَ اِر مَ )الص ػػ دَ َصػػقػػد قَ  افَ  اب حي ػػ فػػإف  ؛ اؼبعجمػػاتِ  بعػػدِ  ا عػػن  وىػػاـِ وبعيػػدً  
)الص ػػػػَمارَِخ( ِمػػػػن ا قطًعػػػػ قصػػػػدُ ، وىػػػػ  ال يَ «مػػػػن الصػػػػ ي »  وِ ق لِػػػػ ؛ بداللػػػػةِ ابلػػػػ ا ِ 

  .(ي ِ دِ ( من )الص  حَ ادِ مَ )الص  )الص  ِيِخ(، كما َظن  احملقُِّق، وال 
يف  َوَجا َ »)ارتشاؼ ال  ب(   د. رجب عثماف لكتابِ  يف ربقيقِ  جا َ  -022

ُن نَػػة ُع لَػػة  َكبَػيػْ  .(ٗ)«اؼبعتػػل الػػالـ ُبكػػً  وعلػػ  فَػَعػػل  َراَن، ويف اؼبعتػػل العػػي علػػ  فَػيػْ
"ال  ن ػػ   إدامػػة النظػػ  مػػع سػػك ف  ٚٗٚٔ/ٖ (ران)يف اللسػػاف (  »ٔ) ويف اؽبػػامشِ 

 «.الط ؼ وران لو  داـ النظ  يقاؿ  ظل رانًيا"
ـِ  الكػػػالـُ    مفتػػػ حِ  الػػػالزـِ  دِ اجملػػػ    ثػػػ ِّ الثال الفعػػػلِ  علػػػ  مصػػػادرِ  يف ىػػػذا اؼبقػػػا
  ُ كثَػػػ َ  ىػػذا الػػنُِّّ    )الِفْسػػق(. ويف ربقيػػقِ هِ )َفَسػػَق(، ومصػػدرِ الفعػػِل ، مثػػل  العػػيِ 

وجػػا  يف معتػػّل الػػالـ   »، فاألصػػلُ «علػػ  فُػَعػػل»  عبػػارةُ  ىْ طَ قَ ، فقػػد َسػػن خطػػإٍ ِمػػ
ػػػقُ   َ خطَػػػو َ «. علػػػ  فُػَعػػػل ُبًكػػػ   الفػػػا ِ  بفػػػت ِ  وُ طَ بَ الثػػػام، فَ ػػػ الػػػ زفِ  يف ضػػػبطِ  احملقِّ

                               
 .ٜٕٓٔ/ٕصبه ة اللغة   -(ٔ)
 .ٕٛٙ/ٖاحمليط   -(ٕ)
 .ٙٗ-٘ٗ/ٗاحملكم، الطبعة اعبديدة   -(ٖ)
 .ٚٛٗ-ٙٛٗ/ٕارتشاؼ ال  ب، ربقيق د. رجب عثماف   -(ٗ)
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 )ِفَعل(.   العيِ  وفت ِ  الفا ِ  بكس ِ  )فَػَعل(، والص ابُ  والعيِ 
)الزِّنػَػػ (،  و   ، فالصػ ابوالػزايِ  الػ ا ِ  بيَ  ىنا التصييفُ  األخطا ِ  مُ عظَ و َ 

)رَنَػػا(، بػل   اػذا اللفػ ِ  مصػدرٌ  ةِ يف الع بي ػ . ولػيسَ ، ال )رَنَػا( ابل ا ِ )الزِّنَػػا(، ابلزايِ 
(    رَنَػا يَػْ نُ ، واؼبصدرُ قاؿُ ماٍض، يُ  علٌ ا فِ ى  فيه  . (ٔ))ال  نُػػ  

 ؟!  عنوُ  لَ فَ غَ  ، فكيفَ يف اؽبامشِ  ذلأَ  احملقِّقُ   َ كَ وقد ذَ 
ػػػاس   وجػػػا  يف اؼبعتػػػل الػػػالـ »وجػػػاَ  الصػػػ اُب يف ربقيػػػِق د. مصػػػطف  النم 

 .(ٕ)«كين نو وان، ويف اؼبعتل العي عل  فيع لز َعل ُبك  وعل  فِ 
 ، وىػػػ  تطبيػػػعٌ ابلتػػػا ِ  ، والصػػػ ابُ و)كين نػػػو(، ابؽبػػػا ِ  و(،فيع لػػػ  )يف الػػػنُِّّ و  
 . شا عٌ  واض ٌ 

ُن نَةد. رجب عثماف  ) يف ربقيقِ  ا ما جا َ  م     َ آخَ  خط ً  ك فُ (، فقد يَ َكبَػيػْ
ػػػػن احملَ ِمػػػػ ػػػػالن   ن بعػػػػدِ ،  و ِمػػػػقِ قِّ م ػلػػػػ ،يف ىػػػػذا اؼبقػػػػاـِ  افَ  اب حي ػػػػ  ف   ىَ بَػػػػثػَ  إذا؛ اخِ س 
 كػػ فُ ، فيَ العكػػسُ  ىَ بَػػثػَ  إفا ان(.  م ػػزِ )، و(كػػ ، كمػػا يف )بُ التمثيػػلِ  كػػاؼَ   لْ عمِ سػػتَ يَ 

 د. رجب عثماف.  ما يف ربقيقِ  الص ابُ 
َوَشػّذ يف »)ارتشاؼ ال  ب(   د. رجب عثماف لكتابِ  يف ربقيقِ  جا َ  -022

َوفُػْعلُػػػاَل  قَػػػاُل ا  قَػػػػْ َفَُّ  فَػْعلَػػػل فَػْعلَػل ػػػػ  قَػػػاُل ا  قَػْهَقػػػ  الَقْهَقػػػ  ى، َوقَػْ طَػػػب الُقْ طُػػب ػػػػ ،
 .(ٖ)«الُقْ ُفَصا 

وشػذ يف فعلػل فَػْعلػػل  قػال ا  قهقػ  »وجاَ  يف ربقيِق د. مصطف  النم اس  
 .(ٗ)«صا قُ  ، وفُػْعلال  قال ا  قَػْ َفُّ الُق ْ ػػبْ طَ القهق ى وقَػْ طب القَ 

                               
 قِِّق )االرتشاؼ( تطبيٌع، بتشديِد الن ِف، والص اُب بتشديِد ال اِو.يف ىامِش ؿبُ  -(ٔ)
 .ٕٕٔ/ٔارتشاؼ ال  ب، ربقيق د. مصطف  النم اس   -(ٕ)
 .ٖٜٗ/ٕارتشاؼ ال  ب، ربقيق د. رجب عثماف   -(ٖ)
 .ٕٕ٘/ٔارتشاؼ ال  ب، ربقيق د. مصطف  النم اس   -(ٗ)
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الػػذي  ،دِ    اجملػػ ال ابعػػ ِّ  عػػلِ الفِ  علػػ  مصػػادرِ  يف ىػػذا اؼبقػػاـِ  افَ  يب حي ػػ كػػالـُ  
 األفعػاؿِ  يف بعػدِ  كػ فُ ة(، ويَ لَػلَ عْ )فػَ  بنػا ِ  علػ  كػ فُ يَ  هُ )فَػْعَلَل(، ومصدرُ  بنا ِ عل  
 (.ااًل زَ لْ وزِ  ةً لَ زَ لْ زَ  ؿَ زَ لْ ثل  )زَ ؿ(  يً ا، مِ اَل عْ )فِ  بنا ِ  عل 

 عػلِ ، كالفِ ينِ نا َ البِ  ينِ ىذَ  ا عل  غريِ وذً ذُ شُ  عل  ما جا َ  افَ  ب  حي   مَ ل  كَ تَ  م  ػثُ  
يف  مػا جػا َ   ف   وواضػ ٌ   (.اَل لُػعْ ا (، علػ  )فػُ َصػفُ  ْ   )قػُ هُ (، فمصػدرُ َُّ فَ  ْ )قػَ  ال ابع ِّ 
ػػػػ ربقيػػػػقِ    ابلفػػػػا ِ  الفعػػػػلِ  كتابػػػػةِ   ؛ بداللػػػػةِ صػػػػا ( تطبيػػػػعٌ قُ  ْ قُ الاس  )د. مصػػػػطف  النم 

  ُّ(.فَ  ْ )قػَ 
  يِ عَ تػابِ تَ مُ  يِ ثالَ مِ ػبِ  لوُ  لَ ث  ى  )فعلل (، ومَ  ،اشاذًّ   َ آخَ  نا ً بِ اف  ب  حي    َ كَ وذَ 

 يِ الكلمتَػػػ يِ )فعللػػػ (، وؽبػػػاتَ  نػػػا ِ لبِ لِ  علػػػ   ف    (. وىػػػذا يػػػدؿ  ػق طبػػػالقهقػػػ ى، و ال)
ػػػػا واحػػػػدً طً بْ  ( َضػػػػػق طبػػػػالقهقػػػػ ى، و ال) د. مصػػػػطف   يف ربقيػػػػقِ  هُ دُ ا. وىػػػػذا مػػػػا قبَِ

ػػػػ ػػػػ؛ رُ ال ػػػػبطِ  ةِ ل ػػػػن قِ ِمػػػػ مػػػػا فيػػػػوِ  اس، مػػػػعَ النم  ، (ْعَللَػػػػ   )فػَ واضػػػػ ٌ  اؼبػػػػ ادَ   ف   وِ نِّ ػظَػػػػا لِ دب 
 َقْ طَبَػ (.و)ال، (َقْهَقَ ىو)ال

 ، وفيػػوِ الثانيػػةِ  الػػالـِ  )فَػْعلَػل ػػػ ( بتشػػديدِ   د. رجػػب عثمػػاف، ففيػػوِ  ا ربقيػػقُ  م ػػ 
. )الُقْ طُػػب ػػػػ ( ب ػػػمِّ القػػػاِؼ والطػػػاِ  مًعػػػا، وفيػػػو  الػػػ ا ِ   يً ػػػا  )الَقْهَقػػػ  ى( بتشػػػديدِ 

 نػػػػػا ِ بِ  طَ بْ َضػػػػػ فُ الِ ( ىنػػػػػا ىُبػػػػػالُقْ طُػػب ػػػػػػ ) طَ بْ َضػػػػػ    ف  لَػػػػػجْ العَ  ةِ ن النظػػػػػ َ ِمػػػػػ وواضػػػػػ ٌ 
 عل  ذلأ؟! قُ قِّ احملَ  وِ ب  نػَ تػَ م يػَ ػل (، فكيفَ فَػْعلَػل ػ )

ػػػ ربقيػػػقُ  كػػػ فُ ن ىنػػػا يَ وِمػػػ  د. رجػػػب  ن ربقيػػػقِ ِمػػػ مَ سػػػلَ اس  َ د. مصػػػطف  النم 
 ةِ الع بي ػ بِ تُػيف كُ  )القهقػ ى( م ػب طةٌ  كلمػةَ ألف   ، و واحػدٌ  فيوِ  ال بطَ  عثماف؛ ألف  

ػػ د. اهُ َ ػػالػػذي ارتَ  ،وِ نفِسػػ ل ػػبطِ اب  اهُ َ ػػالػػذي ارتَ  ال ػػبطِ  وفَ اس، دُ مصػػطف  النم 
 رجب عثماف. د.

ذا قلػػػػػى  رجعػػػػػُى . فػػػػػإِ فٍ ْلػػػػػى  ال جػػػػػ ع إىل خَ  َ َقػػػػػهْ والقَ   »اعبػػػػػ ى ي   قػػػػػاؿَ  
ى أ قلى  رجعى ال ج ع الػذي يُعػ ؼ اػذا االسػم، ألف  الَقْهَقػ َ فك نى، الَقْهَق َ 



)222) 

 .(ٔ)«ض ٌب من ال ج ع
. ةِ الع بي ػ بِ تُػمػا يف كُ لِ  فٌ الِ ـُبػ يِ ال التيقيقَ )الق طىب(، فه  يف كِ  طُ بْ ا ضَ  م   

 و خػبانا. القفػاؿ ِفْعِللّػ   الص ػ ْع علػ  مثػس  الِقػْ ِطىب  يػ ن وقػاؿ  »ريػدٍ دُ  ابػنُ  قػاؿَ 
ـُ فلمػة معػاعب  شػهد  ع ابيّػاف قػاؿس يػ نن عػن  يب ُعبيػدة ع حاًب   ب ا ركػع اإلمػا
 .(ٕ)«"ا الِقْ ِطىب  فإ اثْػُبْى "احبو  لصا  حدنب قاؿيت ّخ وف  جعل الناسُ و 

 .(ٖ)«بعِ من اللَ  ض بوالِقْ ِطىب  بتشديد البا     »اعب ى ي   وقاؿَ 
،   »يف التػػػػػػػاجِ  وجػػػػػػػا َ  َ ي تشػػػػػػػديِد البػػػػػػػاِ   (ابلَكْسػػػػػػػِ  والت ْشػػػػػػػِديدِ )الِقػػػػػػػْ ِطىب 

ػػػػ َاِع( يُػَقْ ِطػػػػُب َ َحػػػػُدنُبَا  )نػَػػػػْ عٌ  ىػػػػ الػػػػػُمَ ح َدِة  )َضػػػػْ ٌب مػػػػن الل عِػػػػب، و(  ِمػػػػَن الصِّ
 .(ٗ)«صاحَبُو عل  قَػَفاهُ 

)الُقْ طُبػػػػَ (   ، ىػػػ َ يف ال ػػػبطِ  فػػػةٌ الِ هػػػا ـبُ ، لكن  مِ ْسػػػيف ال    لػػػةٌ فباثِ  كلمػػػةٌ   ةَ وشب ػػػ
ػػػػػ مقصػػػػػ دةٍ  غػػػػػريُ  ؛ وىػػػػػ َ البػػػػػا ِ  وزبفيػػػػػفِ  ،والطػػػػػا ِ  القػػػػػاؼِ  ب ػػػػػمِّ  ا دبعػػػػػىن ىنػػػػػا؛ أل  

 (.بَ طَ  ْ )قػَ  لِ ا للفعمصدرً  ىْ (، وليسَ )السيفِ 
 وسػػػػػػػػيف؛ تػػػػػػػػ اب َبػػػػػػػػ   قالػػػػػػػػووالُقػػػػػػػػْ ُطىَب  السػػػػػػػػيُف،   »يف اللسػػػػػػػػافِ  جػػػػػػػػا َ 

 .(٘)«مع وؼ
( يف م ِضػ كلمػةَ   د. رجػػب عثمػاف طَ بَ وقػد َضػ   صػػابَ ، ف َ قٍ سػابِ  عٍ )الِقػػْ ِطىب 

 الِقْ ِطب ػػػ  (  »ٓٔ) يف اؽبػػامشِ  بَ تَػػ. وكَ (ٙ)«َوِفْعِلل ػػ   ِقْ ِطب ػػػ ، َوفُػع ل ػػ   ُكم ثْػػػَ ى»

                               
 .ٔٓٛ/ٕالصياح   -(ٔ)
 .ٕٗٛٔ/ٖصبه ة اللغة   -(ٕ)
 .ٕٔٓ/ٔالصياح   -(ٖ)
 .ٕٚ/ٗاتج الع وس   -(ٗ)
 .ٓٚٙ/ٔلساف الع ب   -(٘)
 .ٖٚٔ/ٔارتشاؼ ال  ب، ربقيق د. رجب عثماف   -(ٙ)
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، ٕٜٖ٘/٘بتشػػديد البػػا  ضػػ ب مػػن اللعػػب. انظػػ   مػػادة )ق طػػب( يف اللسػػاف 
 «.ٕٔٔٔ/ٕ، واعبمه ة ٕٔٓ/ٔوالصياح 
ن ،  و ِمػفِ ن اؼبصػنِّ ا ِمػمً ػْىػوَ  )القػ طىب( يف ىػذا الػنُِّّ   ُ كْ ذِ  ك فُ ن ىنا يَ ومِ 

 نْ ؛ ولِكػالػنُّ   اـَ قَ اسػتػَ  ى(، فقػدِ  َ َقػهْ )القَ  طِ بْ كَ ػ  ىْ طَ بِ ا إذا ُضػ؛ أل   اخِ س  الن   بعدِ 
إال  إف كػػػاَف اؼبصػػػنُِّف قػػػِد اط لَػػػَع علػػػ  مػػػا يُثبِػػػُى  ،ةِ الع بي ػػػ بِ تُػػػيف كُ  اؼبػػػ ويِّ  فػػػةِ خالَ دبُِ 

 اسِتعماَؿ )الَقْ طَبَػ ( عل  وزِف )الَقْهَقَ ى(. 
ا، سػػػػتقيمً مُ  كػػػػ فَ لػػػػن يَ  الػػػػنُّ   ؛ فػػػػإف  ةِ الع بي ػػػػ بَ تُػػػػكُ   قُ  افِػػػػا يُ دبػػػػ ىْ طَ بِ ُضػػػػ فوإ
 يِ تَػػفَ لِ تَ ـبُ  يِ كلمتَػػبِ  لػػوُ  لُ ثِّػػيبَُ  م  ػ، ثُػػدٍ واِحػػ طٍ بْ َ ػػبِ  ،ادً واِحػػ بنػػا ً  فُ اؼبصػػنِّ   ُ ذكُ يَػػ فكيػػفَ 

 ؟!الؼٍ ا اختِ  يب   ،يف ال بطِ 
ف م ػػػا »)اؼببػػػدع(   د طلػػػب لكتػػػابِ السػػػيِّ  اغبميػػػدِ  د. عبػػػدِ  يف ربقيػػػقِ  جػػػا َ  -020

لػػػػػمجل ، القشػػػػيب  ا(  »ٖٔ) يف اؽبػػػػامشِ  . وجػػػػا َ (ٔ)«وُشػػػػدِّدَ  (ِفْعيَػػػػلٌ )ِقْشػػػػَيب  فَػػػػػ
( وليس من ىذا الباب  «.  ووزنو عل  األصل )ِفْعَيٌل(، ٍب شددت الالـ )ِقشيِّب 

( ابلسػػػيِ الصػػػ ابُ      )ِقْسػػػَيٌب( علػػػ  وزفِ ، واألصػػػلُ ، ال ابلشػػػيِ   )ِقْسػػػَيب 
 . البا ُ  تِ دِّدَ شُ  م  ػ)ِفْعَيٍل(، ثُ 
وِحػػػْذَي، ٍب ُشػػػدِّد ف ّمػػػا ِقْسػػػَيب  فػػػػ"ِفْعَيٌل" مثػػػل  ِطػػػْ َي   »صػػػف رٍ عُ  ابػػػنُ  قػػػاؿَ 

عل  حّد َجْعَفػّ . وىػذا  وىل مػن إِثبػات "ِفْعيَػّل"، وىػ  بنػا  غػري م جػ د. وكػذلأ 
القسػػػػػػػػيب  الشػػػػػػػػديد الطػػػػػػػػ ؿ. ويف ( »ٖٔ) . ويف اؽبػػػػػػػػامشِ (ٕ)«ِقْسػػػػػػػػَي  وِعظْػػػػػػػػَيم  

 ٕٔالنسػػػختي واؼببػػػدع  "قشػػػيب". والتصػػػ يب مػػػن االسػػػتدراؾ علػػػ  سػػػيب يو ص

                               
 .ٜٔٔ/ٔ، وانظ  يف  اؼبمتع، طبعة دار اؼبع فة  ٙٚاؼببدع   -(ٔ)
لػـ   ، وْشػس العٕٔٓ/ٔ، والصياح  ٜٚ/ٕ، وانظ  يف  دي اف األدب  ٙٛاؼبمتع الكبري   -(ٕ)
ٛ/٘ٗٛٚ . 
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 «.(قسب)والتاج 
علػ   ز دةً  اليػا َ   يً ػا، فَشػد دَ  )اؼببدع( يف اؽبػامشِ  كتابِ   ؿبقِّقُ   َ خطَ وقد  َ 

)القشػيب(   َ س  ، ففَ ابلسيِ  الكلمةَ  عن  ف   لَ فَ غَ  وُ ؛ لكن  تطبيعٌ  وُ ، ولعل  البا ِ  تشديدِ 
( ىػػ  )الَقِشػػْيُب(، بفػػت ِ  يف  . جػػا َ الشػػيِ  ، وكسػػ ِ القػػاؼِ  بػ)الػػػمجلّ (. و)الػػػَمْجُل  

 َقشػػػػػيٌب  حػػػػػديثُ  يفٌ يُب  اعبديػػػػػد، وقػػػػػد َقُشػػػػػَب َقشػػػػػابًة. وَسػػػػػشػػػػػالقَ و   »العػػػػػيِ 
 .(ٔ)«ال ِ اعبِ 

ومػػا ذكػػ ه »)اؼبسػػاعد(   د. ؿبم ػػد كامػػل ب كػػات لكتػػابِ  يف ربقيػػقِ  جػػا َ  -022
من احتماؿ الن ف الػز دة واألصػالة فيمػا ذكػ ، ىػ  قػ ؿ بعػد اؼبتقػّدمي. والػذي 

لػػف ح فػػاف، ومل يكػػن مػػن ذىػػب إليػػو اعبمهػػ ر، ىػػ  ز داػػا، إذا مل يكػػن قبػػل األ
(  ٚ) . ويف اؽبػػػػػامشِ (ٕ)«ابب َجْييػػػػػاف، إال  إف دؿ  دليػػػػػٌل علػػػػػ  األصػػػػػالة فتعتػػػػػب

 «.  صياح -ابعبيم اؼبعجمة، ٍب اغبا  اؼبهملة بعد اليا      ابلشاـ »
. ومػا فيػا ٍ  فيػا ٍ  ، ال )َجْيياف(  يمٍ فجيمٍ  فن فٍ  )َجْنَجاف(  يمٍ   الص ابُ 

 .اتطبيعً  ليسَ  وُ عل   ن   دليلٌ  يف اؽبامشِ  قُ احملقِّ  هُ  َ كَ ذَ 
جػػػاٍف، لكانػػػى النػػػ ف عنػػػدان نْ فلػػػ  جػػػا  شػػػ   يف مثػػػاؿ  جَ   »سػػػيب يوِ  قػػاؿَ 
،  و يَ  ، إاّل  ّافٍ دبنزلة ن ف مُ  م لَ عْ ع ا صػ فو، فػيػُ دَ كث  يف كالمهػم فيَػ ف هب    م  بيِّ

م جعل ىا زا دة    »(ٖ). 
أ  ف َمػأ لػ  فعلػى ذلػأ للزِ ؛ ألن ػا ػدةً ز  وال ذبعل الن فَ »   ِّ جِ  ابنُ  وقاؿَ 
جػػػػاان" مػػػػن ابب َسػػػػِلٍس وقَلِػػػػٍق مػػػػن ذوات الثالثػػػػة، ك نػػػػو يف التقػػػػدي   نْ ذبعػػػػل "جَ 

                               
 .ٕٔٓ/ٔ، والصياح  ٜٜٖ/ٔ، وانظ  يف  دي اف األدب  ٙٗ/٘العي   -(ٔ)
 .٘ٙ/ٗاؼبساعد   -(ٕ)
 .ٕٛٔ/ٖالكتاب، ربقيق عبد السالـ ىاروف   -(ٖ)
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، ىُ ْلػػػػػػقَ لْ والنػػػػػػ ف. وىػػػػػػذا بعيػػػػػػد؛ ألف ابب "قػَ  فُ " ٍب زيػػػػػػدت األلِػػػػػػ، وقَػْنػػػػػػقٌ "َجػػػػػػْن ٌ 
 .(ٔ)"«قَ لِ من ابب "َسِلَس، وقَ  "  كث ُ ىُ لْ صَ وصلْ 

َخ    ال  تك ف الكلمة من ابب "َجنجػاف"، فِإنػو واآل  »صف رٍ عُ  ابنُ  وقاؿَ 
ينبغ   ف ذبعل الن ف فيو  صلي ة. إذ ل  كانػى ن نػو زا ػدة لكانػى الكلمػة ثالثي ػًة، 
ويكػػ ف فاؤىػػا جيًمػػا والمهػػا جيًمػػا، فيكػػ ف مػػن ابب َسػػلس وقلػػق،  عػػ  فبػػا فػػاؤه 

ا. وِإف جعلػػى النػػ ف  صػػلي ًة   مػػن كانػػى والمػػو مػػن جػػنس واحػػد. وذلػػأ قليػػل جػػدًّ
 .(ٕ)«اؼب ع ف، كب   َصلَصلُى وقَلَقلُى. وذلأ ابب واسع ابب ال  ابع ّ 

 

                               
 .ٖٗٔ/ٔاؼبنصف   -(ٔ)
 .ٕٚٔاؼبمتع الكبري   -(ٕ)
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 :، ال حتقيقي  تطبيعي   اخلطأ   على أن   ي   ون   ظ   دليل   وجهد   -الثالثة   احلال  
  عل  ذلأَ  ةِ األدل    ِ ظهَ ن  َ مِ 

،  بعيػػػدٌ  وُ ن ػػػ؛ ولكِ  َ آَخػػػ عٍ يف م ِضػػػ الصػػػ ابِ  ودِ رُ وُ  غامً ػػػا، مػػػعَ  اػبطػػػ ُ   ف يكػػػ فَ  - 
علػػ  ا يًّػػتطبيع اػبطػػ ُ  كػػ فُ يَ لػػذلَأ ؛ الكتػػابِ  ن  جػػزا ِ ِمػػ  َ آَخػػ ز ٍ يف ُجػػ كػػ فَ كػػ ف يَ 
  . القطعِ  ا عل  وجوِ يًّ تطبيع لكافَ  ،وِ نفسِ  يف النُِّّ  دَ رَ ، ول  وَ األرج ِ 

؛  ِ  ابلتػػدب  إال   فُ نكِشػػال يَ  ، حبيػػثُ اؼبف ػػ حِ  غػػريِ  ن النػػ عِ ِمػػ اػبطػػ ُ   ف يكػػ فَ  -ب
ػػػػ مػػػػادَ تِ اع ولكػػػن    اػبطػػػػإِ  كػػػػ فَ    ُ جِّ  َ يػُػػػػ علػػػػ  الصػػػ ابِ  لٍ مِ شػػػػتَ مُ  رٍ علػػػ  مصػػػػدَ  قِ احملقِّ
 .بذلأَ  عُ قطَ ما يَ  دْ م قبَِ ػا، إف لربقيقيًّ  وُ ك نُ    َ ج   َ لتػَ  ،مادُ  ال االعتِ . ولايًّ تطبيع
ػبػدُ تَ  ةٍ  رَ ُصػبِ  جػا َ  الكلمةِ  ضبطُ   ف يك فَ  -ج ن ِمػ اػبطػ َ  ، ولكػن  ا مقصػ دةٌ و ك   

 وُ ك نُػػػػ   ُ ج   َ تَػػػػػ؛ فيػَ يَ ِقػػػػاحملقِّ  ن بعػػػػدِ ِمػػػػ هُ ورُ دُ ُصػػػػ دُ بعَ سػػػػتَ يُ ولػػػػذلَأ  ؛ حِ اؼبف ػػػػ النػػػػ عِ 
 ا.ربقيقيًّ  وِ ا عل  ك نِ تطبيعيًّ 

  اغباؿِ  هِ ىذِ  ن  مثلةِ ومِ 
ػػػػػػد عبػػػػػػد اػبػػػػػػالق ع ػػػػػػيمة لكتػػػػػػابِ  يف ربقيػػػػػػقِ  جػػػػػػا َ  -022   )اؼبقت ػػػػػػب( ؿبم 

ـ  » ادِىيمامػػػػػا،  وتقػػػػػدي ه  )افعػػػػػيالؿ( وذلػػػػػأ  اشػػػػػهاب  الفػػػػػ س اْشػػػػػِهيبااب، واْدىػػػػػا
 .(ٔ)«وابياض  ابِْيَ اضاً 

  ، والصػػػػػػ ابُ وال ػػػػػػادِ  البػػػػػػا ِ  ، بػػػػػػيَ واحػػػػػػدةٍ    )ابِْيَ اضػػػػػػاً( بيػػػػػػا ٍ يف الػػػػػػنُِّّ  
 ، علػ  وزفِ واحػدةٍ  ؛ ألف  )ابِْيَ اًضػا( بيػا ٍ وال ػادِ  البػا ِ  ، بػيَ ينِ )ابْػيِػْيَ اًضا(، بيا َ 

(، بػػػال اؼبزيػػػدِ  عػػػلِ الفِ  ؿ(، وىػػػ  مصػػػدرُ اَل عِػػػ)افْ   ، خبػػػالؼِ ال ػػػادِ  قبػػػلَ    لػػػفٍ )ابْػػػػَيد 
( أبلفٍ  اؼبزيدِ  علِ الفِ    )ابْػيِػػْيَ اض(، علػ  ينِ بيا َ  هُ رَ ؛ فإف  مصدَ ال ادِ  قبلَ  )ابْػَياض 
 )اْفِعْياَلؿ(.  وزفِ 

                               
 .ٓٓٔ/ٕاؼبقت ب   -(ٔ)



)222) 

اض  ، وابْػيَػػًااضػ، فػابْػَيد  ابِْي َ تَػْبِيي ػػًا الشػ  َ  ىُ ْ ػي  وقػد بػَ »  اعبػ ى ي   قػاؿَ  
 .(ٔ)«ػًااضابِْيي َ 

 الػػنُِّّ  قَ قِّػػؿبُ  ؛ ألف  قِ احملقِّػػ ن  خطػػا ِ ، ال ِمػػالتطبيعػػاتِ ن ىػػذا ِمػػ  ف   والػػ اج ُ  
ػػػػ   يف حػػػػاؿِ ؛ إال  عػػػن ذلػػػػأَ  لُ غُفػػػػابلػػػذي يَ  اػبػػػػالق ع ػػػيمة، ولػػػػيسَ  د عبػػػدىػػػ  ؿبم 
 .  حدٌ  نوُ   مِ نجُ يَ  كادُ ، الذي ال يَ السه ِ 
ف مػػػػػا »   ؿ()األصػػػػػ لكتػػػػػابِ  الفتلػػػػػ ِّ  سػػػػػيِ اغبُ  د. عبػػػػػدِ  يف ربقيػػػػػقِ  جػػػػػا َ  -025

اؼبليق فق لأ يف قَػن  ر   قن   قبل، ويف رجل اظبو ىبين     ى   قبل ألف ىػذا 
  .(ٕ)«مليق بسف جل وسنبي لأ ىذا يف م ضعو من التص يف إف شا  للا

 .ال اوِ  )قَػنَػ  ر( بتشديدِ   ، والص ابُ الن فِ    )قَػن  ر( بتشديدِ يف النُِّّ  دَ رَ وَ 
، دةٍ مشػػد   )َىبَػػػي خ( بيػػا ٍ   ، والصػػ ابُ ا ٍ فيػػ فنػػ فٍ    )ىبيػػن ( بيػػا ٍ يف الػػنُِّّ و 
 . ، وبال ن فٍ فخا ٍ 

 نظػ   »(  ٕ) يف اؽبػامشِ  بَ تَػكَ   قَ احملقِّػ ؛ ألف  التطبيعاتِ ن مِ  ما     وال اج ُ 
 .«ٜٖٖ/ٔالكتاب 

ػػػ(ٖ)بػػػ الؽَ  ن طبعػػػةِ ، ِمػػػن الكتػػػابِ ِمػػػ إىل ىػػػذا اؼب ضػػػعِ  وابل جػػػ عِ   ؿَ   قػػػ دُ ، قبَِ
 و َىبَػػػي ٌخ   َىػػَ    َقبػػلْ     َقبػػْل ويف رجػػل اظبُػػنَػػػٍر   قػَ وذلػػأ ق لػػأ يف قَػنَػػػ   »  سػػيب يوِ 
 واليػا ِ  دبنزلػة الػ او الػ  يف َجػْدَوؿٍ  ىذه ال او ال  يف قن  ر واليػاَ  الػ  يف ىبػي خ ألف

 .(ٗ)«ال  يف ِعثْػػيػَ ٍ 
                               

 . ٕٜٙ/ٔ، وانظ  يف  ْشس العلـ   ٚٙٓٔ/ٖالصياح   -(ٔ)
 .ٖٓٙ/ٔاألص ؿ يف الني ، ربقيق د. عبد اغبسي الفتلّ    -(ٕ)
اعَتَمَد ؿبقُِّق )األص ؿ( عل  طبعِة ب الَؽ لكتاِب سيب يِو، ومل يَعَتِمْد علػ  طبعػِة عبػِد السػالـِ  -(ٖ)

 ىاروف.
 .ٜٖٖ-ٖٖٛ/ٔ  ، طبعة ب الؽالكتاب -(ٗ)
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ػػػ بَ تَػػػوقػػػد كَ    التصػػػ يفِ  يف م ضػػػعِ  ،ةً )ىبػػػي خ( صػػػييي كلمػػػةَ   وُ نفُسػػػ قُ احملقِّ
 .(ٕ)«صفٌة، وال يع ُؼ اسػماً  (ٔ)ٌل  َىبي ٌخ واٍد ضخمٍ فَػَعي  »

 ألف   -ا دًّ  ِجػاًل مَ تَ ؿُبػ ذلػأَ  وإف كػافَ  -ا تطبيعيًّػ إِ اػبطػ بكػ فِ  عْ قطَ م  َ ػا لوإمب  
 مَ ْسػػػػرَ  ؛ وألف  ؿِ األو   يف اعبػػػػز ِ  اػبطػػػػإِ  ، وم ضػػػػعَ الثالػػػػثِ  يف اعبػػػػز ِ  التصػػػػ يفِ  م ضػػػػعَ 
غرِي اْلُمَت َنِّيَػِة،  ،الس يعةِ  ةِ يف النظ َ  الكلمةَ   ُ ظهِ يُ  (،ب الؽَ  طبعةِ )يف  اليا ِ  بعدَ  اػبا ِ 
 ، ولِكػػنْ ها)ىبػػيخ( نفِسػػ كلمػػةِ   بكتابػػةِ  ذلػػأَ  بَ  ِّ قَػػػ ف  ُ  نُ ِكػػويبُ  )ىبيػػن (.  ةِ بصػػ رَ 

 .حا ٍ  قبلَ  ،ن فٍ  ا نقطةُ و ك    بدُ تَ  اػبا ِ  ، فنقطةُ (هبيخىكذا  ) ، ٍ غايِ مُ  طٍّ خَ ػبِ 
ػػ  ف يكػػ فَ  مػػاؿِ ؛ الحتِ اتطبيعيًّػػ اػبطػػإِ  بكػػ فِ  عْ قطَػػم  َ ػن ىنػػا لػػوِمػػ قػػد  قُ احملقِّ

 ضعيًفا. ماؿُ االحتِ  ، وإف كافَ يف ىذا اؼب ضعِ   َ خطَ  َ 
 للكتػابِ  ،د عثمػافؿبم ػ يف ربقيػقِ   فِ اػبطػ ىػذافِ  دَ  ِ  ف يَ  العجيبُ  والغ يبُ 

قنػ   قبػل ويف رجػل اظبػو ىبيػن    ىػ   ف مػا اؼبليػق فق لػأ يف قَػن ػ ر   »  وِ نفسِ 
ألف ىػػذا مليػػق بسػػف جل وسػػنبي لػػأ ىػػذا يف م ضػػعو مػػن التصػػ يف إف  ؛بػػل ق

 .(ٖ)«شا  للا
فػِإَذا  َردَت »  )األصػ ؿ( لكتابِ  الفتل ِّ  سيِ اغبُ  د. عبدِ  يف ربقيقِ  جا َ  -021

 .(ٗ)«تغرَي، َشرت ال جل، قُلَى  َ شرتتوُ 
، ريُِّ غَػػػػي يػُ ىػػػػ  الػػػػذ مُ اؼبتكلِّ فػػػػ؛ ، ال )تغػػػػري( بيػػػػا ٍ ينِ بيػػػػا َ    )تغيػػػػري(والصػػػػ ابُ 

                               
وقَػَعػػُو يف الػػذي  َ  هػػا؛ ولعػػل    )ضػػخٌم( ب فعِ ، والصػػ ابُ الكلمػػةِ    )ضػػخٍم(  ػػ ِّ كػػذا يف اؼبطبػػ عِ   -(ٔ)

 ال ىِم تن يُن الِعَ ِض يف كلمِة )واٍد(. 
 .ٕٗٓ/ٖاألص ؿ يف الني ، ربقيق د. عبد اغبسي الفتلّ    -(ٕ)
 .ٕٕٖ/ٔد عثماف  األص ؿ يف الني ، ربقيق ؿبم   -(ٖ)
 .ٕ٘ٔ-ٕٗٔ/ٖاألص ؿ يف الني ، ربقيق د. عبد اغبسي الفتلّ    -(ٗ)



)222) 

 ػَِ  ال جػػػػُل لػػػػػم تقػػػػل إاّل فػػػػإذا  ردت تغيػػػػري شتػػػػ»  سػػػػيب يوِ  قػػػػاؿَ  ري(.يِػػػػغْ )تػَ   هُ ومصػػػػدرُ 
 .(ٔ)«َ شتَػْ تُو

ػػ ، ولػػػ   ف  رجػػػ ِ علػػ  األَ  تطبيعػػػ   ىنػػػا  واػبطػػ ُ   ىَ ثبَػػػ َ  يف ىػػػذا اؼب ضػػػعِ  قَ احملقِّ
ن ِمػ اؽبػامشِ     لُػخُ  ؛ لكػن  اتطبيعيًّػ اػبطػإِ  بكػ فِ  عىُ طَ قَ لَ  ،سيب يوِ  إىل كتابِ  وُ ج عَ رُ 

 . ًناكِ فبُ  يف التيقيقِ  اػبطإِ  ماؿَ احتِ  لُ عَ ذبَ  إىل الكتابِ  ةٍ إشارَ   يِّ 
ػػػػ مػػػػاؿِ ىػػػػذا االحتِ  ومػػػػعَ  ػػػػ وىػػػػ   ف   ،ىقػػػػ َ  َ  مػػػػااًل احتِ  دُ قبَِ إىل  عَ َجػػػػقػػػػد رَ  قَ احملقِّ

 يف األمثلػػػةِ  إىل الكتػػػابِ  وِ إشػػػارتِ  ؛ بداللػػػةِ  ْ ِشػػػم يُ ػوإف لػػػ ،يف ىػػػذا اؼب ضػػػعِ  الكتػػػابِ 
 ها. نفسِ  يف الصفيةِ  ،(فَ زَ حْ ما يف )َحزَِف و َ ، وال سي  والالحقةِ  السابقةِ 

 للكتػػابِ  ،د عثمػػافؿبم ػػ يف ربقيػػقِ  ،وُ نفُسػػ اػبطػػ ُ  دَ  ِ  ف يَػػ العجيػػبُ  والغ يػػبُ 
 .(ٕ)«فِإَذا  َردَت تغرَي َشرت ال جل قُلَى  َ شرتتوُ »  وِ نفسِ 

و َمػا انتػزَع »  األصػ ؿ() لكتػابِ  الفتلػ ِّ  سػيِ اغبُ  د. عبػدِ  يف ربقيقِ  جا َ  -027
فهػػ  َخْطفػػٌة كق لِػػَأ اسػػَتلَب، و مػػا "نػَػػزَع" فِإنػػُو ربميلُػػَأ ِإ ُه وِإف كػػاَف علػػ  كبػػِ  

 .(ٖ)«االستالِب، وكذلَأ  قَلَع واقْػَتلَع وَجَذَب واْجَتذبَ 
و ّمػػا انتػزََع فِإمبػا ىػػ  »سػيب يِو   والصػ اُب  )رب يلػأ(، ال )ربميلػػأ(، قػاؿَ 

ه وإف كػػػػػػاف َعلَػػػػػػ  كبػػػػػػ  َخطفػػػػػػة كق لػػػػػػأ اْسػػػػػػتلبَ  ، و ّمػػػػػػا نػػػػػػزََع فِإنػػػػػػُو رب يلػػػػػػأ ِإ  
 .(ٗ)«االسِتالب. وكذلَأ قلَع واقتَلع، وَجذَب واْجَتذبَ 

 إىل الكتػابِ  عَ جَ قد رَ  قَ احملقِّ   ف   ماؿِ ؛ الحتِ التطبيعاتِ ن ىذا مِ   ف   وال اج ُ 
 ، وإف كػافَ تيقيػقِ ال ن  خطػا ِ ِمػ وِ ك نِػ  مػاؿِ احتِ  عَ ، َمػ ْ ِشػم يُ ػوإف لػ ،عِ يف ىذا اؼب ضِ 

                               
 .ٚ٘/ٗالكتاب، ربقيق عبد السالـ ىاروف   -(ٔ)
 .ٕٖٖ/ٕد عثماف  األص ؿ يف الني ، ربقيق ؿبم   -(ٕ)
 .ٕٚٔ/ٖاألص ؿ يف الني ، ربقيق د. عبد اغبسي الفتلّ    -(ٖ)
 .ٗٚ/ٗ ، ربقيق عبد السالـ ىاروف الكتاب -(ٗ)
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  .ضعيًفا
 وُ ،  و  ن ػاؼبخط طػةِ  خِ سَ الن    ا ةِ يف قِ   َ خطَ قد  َ  قُ احملقِّ   ف يك فَ  نِ ن اؼبمكِ فمِ 

اؼبعػػػىن   ف   ن  ظَػػػ وُ ،  و  ن ػػػإىل مػػػيمٍ  الػػػ اوِ  علػػػ  رب يػػػفِ  لةٍ مِ شػػػتَ مُ  علػػػ  نسػػػخةٍ  دَ َمػػػاعتَ 
ػ( رُ بَ ذْ ، واعبَػعَ ْلػ، والقَ عَ ْز ، والنػ ػبَ لْ )الس ػ ؛ ألف  (ى  )التيميلُ  اؼبقص دَ  يف  ىْ ا كانَػدب 

،  و وُ بُ لُ ْسػتَ  ، وىكػذا حػيَ وُ لُ مِ ربَْ  الش  َ  عُ لَ قْ تػَ  (؛ فييَ لِ مْ معىن )اغبَ  بُ ناسِ تُ  هِ  ِ ظَ نَ 
 .وُ بُ ذِ ،  و ذبَْ وُ عُ زِ نْ تػَ 

 وُ لُػػ ِّ ربَُ  ،ؾَ ن غػػريِ ِمػػ الشػػ  َ  أَ ِعػػزْ ، ففػػ  نػَ (التي يػػلُ )ىػػ   اؼبػػ ادَ   ف   والصػػ ابُ 
 . ىل مكافٍ إ ن مكافٍ ا مِ ؽبُ  ِّ ربَُ  الشج ةَ  أَ عِ لْ ، ويف قػَ فٍ إىل مكا ن مكافٍ مِ 

تَػْقِليعػػػػػاً،  (ْصػػػػػِلو، َكَقل َعػػػػػوُ قَػَلَعػػػػػو، كَمنَػَعػػػػػُو  انْػتَػَزَعػػػػػُو مػػػػػن  َ )»  يف التػػػػػاجِ  جػػػػػا َ 
، نَػَقلَػػو (َح  لَػػو َعػػْن َمْ ِضػػِعو)   َ قَػلَػػَع الش ػػ ْ  (واقْػتَػَلَعػػو فػػانْػَقَلع، وتَػَقل ػػَع، واقْػتَػلَػػَع،  َو)

 .(ٔ)«ْيوِ  َ ِسيبػَ 
 للكتػػابِ  ،د عثمػػافؿبم ػػ يف ربقيػػقِ  ،وُ نفُسػػ اػبطػػ ُ  دَ  ِ  ف يَػػ العجيػػبُ  والغ يػػبُ 

و مػا انتػزَع فهػ  َخْطفػٌة كق لِػػَأ اسػَتلَب، و مػا "نػَػزَع" فإنػُو ربميلُػػَأ ِإ ُه، »  وِ نفِسػ
 .(ٕ)«وإف كاَف عل  كبِ  اإلستالِب، وكذلَأ  قَلَع واقْػَتلَع وَجَذَب واْجَتذبَ 

كبػػػػػػ  »  )التكملػػػػػػة( د. كػػػػػػاظم حبػػػػػػ  اؼب جػػػػػػاف لكتػػػػػػابِ  يف ربقيػػػػػػقِ   َ جػػػػػػا -022
 .(ٖ)«األْحػِم اِر، ومصدُر افْػَعاَلل   اْفِعيالٌؿ كبِ  األْحػِمرياٍر واألْدىيَماـِ 

، ةِ الف قي ػػػػػ القطػػػػػعِ  ةِ   )األْحػػػػػػِم اِر( امػػػػػزَ ، ففيػػػػػوِ ن خطػػػػػإٍ ِمػػػػػ  كثػػػػػ ُ  يف الػػػػػنُِّّ  
)األْحػػِمرياٍر(،  قطًعػا. وكػذلأَ  ،تطبيػعٌ وىػ   ،ال صلِ  ةِ مزَ ا (ار َ مِ ػاالحْ )  والص ابُ 

                               
 .ٓٙ/ٕٕاتج الع وس   -(ٔ)
 .ٖٖٖ/ٕ األص ؿ يف الني ، ربقيق ؿبم د عثماف  -(ٕ)
 .ٖٔ٘التكملة   -(ٖ)
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(، الصػػػ ابُ  ( امػػػػزَ يَمػػػىِ اِر(، و)االدْ ريَ مِ ػ  )االْحػػػػو)األْدىيَمػػػاـِ  ، وبكسػػػػ ِ ال صػػػلِ  ةِ اـِ
 .(، بال تن ينٍ االْحػِمريَارِ ن )مِ  ال ا ِ 

  ، والص ابُ دةٌ مشد   ، والثانيةُ وىل مفت حةٌ ، األُ يِ   )افْػَعاَلل ( بالمَ ويف النُِّّ 
 ، وإف كػػػػافَ التطبيعػػػػاتِ ن ىػػػػذا ِمػػػػ  ف   . والػػػػ اج ُ دةٍ مشػػػػد   واحػػػػدةٍ  (، بػػػػالـٍ اؿ  َعػػػػافػْ )

 ( مصػػػدرُ ارُ ريَ )االضبِْ فػػػػ؛ ضػػػعيفٌ  مػػػاؿٌ احتِ  وُ ا؛ لكن ػػػواردً  يف التيقيػػػقِ  اػبطػػػإِ  مػػػاؿُ احتِ 
(، ووزفُ مَ ػ)اْحػػػػ الفعػػػلِ  (، وىػػػػ  فب ػػػَعػػػػ)افػْ   ىػػػػذا الفعػػػلِ  ار   فػػػػ  علػػػػ  طالػػػػبٍ ا ال ىبَ اؿ 

 .الص ؼِ  لمِ يف عِ  ئٍ بتدِ مُ 
ػ  ةٍ  رَ ُصػا بِ دَ بَػ )افْػَعالَػل ( ضػبطَ  ؛ ألف  اتطبيعيًّػ اػبطإِ  بك فِ  عْ قطَ م  َ ػا لوإمب   ا ك   
 اػبطػػػػإِ  بكػػػػ فِ  عػػػػىُ طَ قَ لَ  ،وىل، ولػػػػ ال ذاؾَ األُ  الػػػػالـِ  فػػػػت ِ  ما مػػػػعَ سػػػػي   ، والمقصػػػػ دةٌ 

 .ايًّ تطبيع
ا  وقػػػػػد جػػػػػػ»)الُعُمػػػػػػد(   زىػػػػػػ اف لكتػػػػػابِ  د. البػػػػػدراويّ  يف ربقيػػػػػػقِ  جػػػػػا َ  -022

ويػـ  مغيػـ   ي فيػو  -مستعمال عل  األصػل  قػال ا  طعػاـ مزيػ ت  ي فيػو زيػى 
 غيم. كق ؿ الشاع  

 *  هم رذاذ علي  الِج  مغيهم* 
 .(ٔ)«وقال ا  تفاحة مطب بة

ة )طيػب(، ال ن مػاد  ِمػ ، فهػ َ ال ابلبػا ِ  ، ابليػا ِ «تفاحة مطي بػة»  الص ابُ 
. يُ غْ  ت، ومَ يُ زْ ، مثل  مَ   ٌ  ما فيوِ  ل ع كالَمُو ىنا )طبب(؛ ألف   ةِ ن ماد  مِ   ـ 

فػػػػِإذا اضػػػػطُّ  شػػػػاع  جػػػػاز لػػػػو َ ف يػػػػ ّد َمبيعػػػػا وصبيػػػػَع اببػػػػو ِإىل »اؼبػػػػبُّد   قػػػػاؿَ 
 اأَلصل، فيق ؿ  َمبػُْي ع؛ كما قاؿ عْلقمة بن َعَبدة 

ْج   م ْغوي هم    ِ  حَّت  ت ذك ر  بو ْيض ات  و ه ي              هم  الر ذاذ  علي  ال

                               
 .ٖٛٔالعمد   -(ٔ)
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 شد  َب  عم و بن العالِ   و َن
 .(ٔ)«وكأ ن ودا تو ف احٌة م ْطي هب ةٌ 

ػػا لػػػم  َقطَػػْع بكػػ ِف اػبطػػِإ  ػػِق، عِ  ؛تطبيعيًّػػاوإمب  نػػَد عبػػ اِز وقػػ ِع الس ػػْهِ  ِمػػَن احملقِّ
 نَد الكتابِة والتي يِ .ق ا ِة اؼبخط ِط،  و عِ 

  )التخمػري( لكتػابِ  ثيميليماف العُ سُ  بنِ  ال ضبنِ  د. عبدِ  يف ربقيقِ  جا َ  -022
قػػػػػاَؿ جػػػػػاُر للِا  "ودبعػػػػػىن ازبػػػػػاذ الشػػػػػ ِ  كبػػػػػ   تبػػػػػ  ت الػػػػػدار تػػػػػدب ت اؼبكػػػػػاف، »

اب، ومنػػػػو تبنػػػػاه . قػػػػاؿ الػػػػػُمَش ُِّح  كػػػػاف اؼبثبػػػػى يف اؼبػػػػ  تَػػػػديػ ْ ُت "وت سػػػػدت الػػػػرت 
اؼبكػػػاف، ومكػػػاف تَػبَػػػػ   ُت. وعػػػن الِعْم َانِػػػػ ِّ  قلػػػُى لصػػػاحب )الكشػػػاؼ(  تػػػدي ت 

 .(ٕ)«فعلى إال  نو مل تص  ال او فيو..تفيعلى وليس بت
؛ ( ابليػػا ِ تُ يػ  ْ دَ )تَػػ  ، والصػػ ابُ   )تػػدب ت اؼبكػػاف( ابلبػػا ِ الزـبشػػ يِّ  يف نػػُِّّ  

 ( اذا اؼبعىن. َ ػػب  دَ )تَ  علِ للفِ  القةَ (، وال عَ اذِ يف معىن )االزبِّ  فه  اؼبذك رُ 
 العمػػػ امِّ  ، واعػػػرتاضُ ليػػػا ِ ( ابيػ  َ دَ )تَػػػ عػػػلُ الفِ  دَ رَ وَ  والعمػػػ امِّ  حِ اؼبشػػػ ِّ  ويف نػػػُِّّ 
يف  وُ تَػػثبػَ  َ  الزـبشػػ ي   ، وىػػ   ف  ال اقػػعَ  ريُِّ غَػػعلػػ  )تفيعػػل( ال يػُ  وِ بك نِػػ علػػ  الزـبشػػ يِّ 

 ، فال اجػػػػبُ خطػػػ ً  كػػػػافَ   ؛ فػػػإفْ ابلبػػػػا ِ  وُ تَػػػكتابػَ    ِّغُ َسػػػػال يُ  عليػػػوِ  . واالعػػػػرتاضُ وِ فص ػػػلِ مُ 
 .فيوِ  ، ال التصييفُ وُ حذفُ 

ػػػ ن  خطػػػا ِ ِمػػػ وُ ، وك نُػػػلٌ َمػػػتَ ؿبُ  طبيعػػػاتِ التن ِمػػػ ىػػػذا التصػػػييفِ  وكػػػ فُ   قِ احملقِّ
 ، وإف كػافَ ن ىػذا اػبطػإِ ِمػ قِ احملقِّػ  ا ةِ ا علػ  بَػ قطعيًّػدلػياًل  أُ ملِػ يً ا، وال  َ  لٌ مَ ؿبتَ 

 ا.تطبيعيًّ  وُ ك نَ   - اآلفَ  عنديَ  - ال اج ُ 

                               
، واؼبفص ل، ربقيق د. فخ  صػا  قػدارة  ٕٙٛ/ٔ، وانظ  يف  اؼبنصف  ٜٖٕ/ٔاؼبقت ب   -(ٔ)

 . ٖٓٓ، واؼبمتع الكبري  ٓٓٗ
 .ٕٖٗ-ٖٔٗ/ٖالتخمري   -(ٕ)
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واجملهػ رة »د. رجب عثماف لكتاب )ارتشاؼ ال  ب(   يف ربقيقِ  جا َ  -022
 .(ٔ)«هبمعها "َظل  قَػْنٌد ي غم زر طاو إذ يع "ما عداىا و 

 غػػػريُ  ، وىػػػ َ ؾبهػػػ رةٌ  البػػػا َ  ؛ ألف  ، ال )يعػػػ ( ابليػػػا ِ   )بعػػػ ( ابلبػػػا ِ الصػػػ ابُ 
   )ي غم(. وِ يف ق لِ  مذك رةٌ  اليا َ ألف  ، و ةٍ مذك رَ 

ظػل قنػد ي ػغم زر )فاجمله رة تسعة عش  ح فاً هبمعها   »الباذشِ  ابنُ  قاؿَ 
 .(ٕ)«(طاو إذ بع 

 فهػػ  خطػػ ٌ  ،)اؼبمتػػع( قبػػاوة لكتػػابِ  الػػدينِ  د. فخػػ ِ  يف ربقيػػقِ   م ػػا مػػا جػػا َ  
ٌ بػَ  ويف حاشػية ؼ  وهبمعهػا (  »ٔ) يف اؽبػامشِ  احملقِّػقُ   َ َكػ، فقد ذَ فيوِ  ، ال ريبَ يِّ

 يً ػػا  سػػكى فيثػػو شػػخُّ. وهبمػػع اجملهػػ ر  ظػػّل قنػػد ي ػػغم دزطًػػا وإذا بعػػ . 
 .(ٖ)«ٓٔ  ٔانظ  االرتشاؼ

بػال  ،، وىػ  ؾبهػ رةٌ ةٍ مػذك رَ  غػريُ  يف )قند(، و)دزطًػا(، والػ ا ُ  رةٌ مك    فالداؿُ  
   األلػف يف )دزطًػا( عبػارةٌ يػلَ يف )دزطًا(، و)وإذا(. فإف قِ  مك  رةٌ  ، واأللفُ خالؼٍ 

ص اًت، ال  ش ينَ عِ  اجمله رةَ  لُ عَ هبَ  الن فِ  غريَ  التن ينِ  سابَ احتِ  ، قلُى  إف  عن تن ينٍ 
 يف )طاٍو(. م ج دٌ  التن ينَ  إف   ، ٍب   َ شَ عَ  سعةَ تِ 

ػػػػػ د. يف ربقيػػػػػقِ اػبطػػػػػ ُ نفُسػػػػػُو، ِبِعبػػػػػارٍَة ُمقارِبػػػػػٍة،  جػػػػػا َ و   اس  مصػػػػػطف  النم 
 .(ٗ)«ع بوإذ  زطاد"ظل قند ي غم   واجمله رة ما عداىا وهبمعها»

 و »)ارتشػػػػػاؼ ال ػػػػػ ب(   د. رجػػػػػب عثمػػػػػاف لكتػػػػػابِ  يف ربقيػػػػػقِ  جػػػػػا َ  -020

                               
 .ٚٔ/ٔارتشاؼ ال  ب، ربقيق د. رجب عثماف   -(ٔ)
 .ٗٚٔ/ٔاإلقناع يف الق ا ات السبع   -(ٕ)
 .ٕٙٗاؼبمتع الكبري   -(ٖ)
 .ٓٔ/ٔارتشاؼ ال  ب، ربقيق د. مصطف  النم اس   -(ٗ)
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اَب فَ َْقَشػػػػَع، َ ْي تَػَفػػػ  َؽ،  و م ػػػػاده فعػػػػل  مطاوعػػػة فَػَعػػػػل  َقَشػػػػَعى الػػػ يُ  السػػػػي
 .(ٔ)« َْنَشَط العقدَة َحل ها َوَنَشَطها َعَقَدىا

 وُ ، ولكن ػػػتطبيػػػعٌ  وُ . ولعل ػػػ، ال )م ػػػاده( ابؽبػػػا ِ (ٕ)  )ُمَ ػػػاد ة( ابلتػػػا ِ الصػػػ ابُ  
 عػػػةً وِ طا( قػػػد ٌَب مُ لَ َعػػػفػْ ) َ  صػػػيغةَ   ف   . فاؼبقصػػػ دُ اؼبعػػػىن اؼبقصػػػ دِ  مِ ْهػػػفػَ  وفَ دُ  وبػػػ ؿُ 

 لصػػػػػيغةِ  ةً  ػػػػػاد   مُ (، وقػػػػػد ٌَبعَ َشػػػػػ)قَ  عِ طػػػػػاوِ ( مُ عَ َشػػػػػقْ (، كمػػػػػا يف ) َ لَ َعػػػػػ)فػَ  لصػػػػػيغةِ 
 (.طَ شَ )نَ   ادِّ ( مُ طَ شَ نْ (، كما يف ) َ لَ عَ )فػَ 

ػػا لػػػم  َقطَػػْع بكػػ ِف اػبطػػِإ  ػػِق، عنػػَد  ؛تطبيعيًّػػاوإمب  عبػػ اِز وقػػ ِع الس ػػْهِ  ِمػػَن احملقِّ
 لتي يِ .ق ا ِة اؼبخط ِط،  و عنَد الكتابِة وا

قػػػاؿ »)ارتشػػػاؼ ال ػػػ ب(   د. رجػػػب عثمػػػاف لكتػػػابِ  يف ربقيػػػقِ  جػػػا َ  -022
ُجػػػػٌل ِىْنػػػػِدّي ِىْنػػػػدِِكّ ، َوِىْنػػػػدِِكري، فيظهػػػػ  َ ّف الكػػػػاؼ مد بػػػػن حبيػػػػب يقػػػػاؿ  رَ ػؿبػػػػ

 .(ٖ)«زا دة
 دَ َمػػقػػد اعتَ  احملقِّػػقُ  ، فػػإف كػػافَ  يف ىػػذا الػػنُِّّ )ىنػػدكري( إال   كلمػػةَ  دْ ِجػػم  َ ػلػػ

ػػ ، فػػال اج ُ الكلمػػةِ  هِ علػػ  ىػػذِ  لُ مِ شػػتَ تَ  ـبط طػػةٍ  علػػ  نسػػخةٍ  ّ (،  كِ دِ ْنػػ)ىِ  ا كلمػػةُ    
 طػ طِ اػبُ  خػ ى. ويف بعػدِ  ُ  ا كلمػةٌ      هُ بعدَ  ن جا َ مَ  ن  ً ا، فظَ هْ سَ  ،ىا الناسخُ رَ ك   

 .القديِ  األندلس ِّ  ، كما يف اػبطِّ ال ا ِ  مِ سْ ن رَ مِ  ةِ األخريَ  اليا ِ  مُ سْ رَ  بُ قرتَِ يَ  القديبةِ 
 .اؽبنػػد رجػػاؿَ    راد ابؽبنػػادؾ  (ٗ)بيػػبَ مد بػػن حَ ػفقػػاؿ ؿبػػ»   ِّ ِجػػ نُ ابػػ قػػاؿَ 

                               
 .ٖٚٔ/ٔارتشاؼ ال  ب، ربقيق د. رجب عثماف   -(ٔ)
 .ٖٛ/ٔانظ  يف  ارتشاؼ ال  ب، ربقيق د. مصطف  النم اس   -(ٕ)
ربقيػػق انظػػ  يف  ارتشػػاؼ ال ػػ ب، و ، ٖٕٕ/ٔارتشػػاؼ ال ػػ ب، ربقيػػق د. رجػػب عثمػػاف   -(ٖ)
 .ٜٓٔ/ٔمصطف  النم اس   د.
ا اسُم  ّـِ )ؿبم د(؛ ففيها  العلمي ُة والت نيُث. انظ    -(ٗ) كلمُة )َحبيَب( ىنا فبن عٌة من الص ِؼ؛ أل  

 .ٕٙٗ/٘يف  مغ  اللبيب  
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رجػػػل   ويقػػػاؿ  قػػػاؿ .وظػػػاى  ىػػػذا القػػػ ؿ منػػػو يقت ػػػ   ف تكػػػ ف الكػػػاؼ زا ػػػدة
دبنزلػة  ، صالف ك ّ دِ نْ وىِ  ديّ نْ وإف ىِ  ،إف الكاؼ  صل  ول  قيل .ك ّ دِ نْ وىِ  ىنديّ 

 .(ٔ)«وى  الص اب ، ق  ً لكاف ق اًل  ، طْ بَ ط وسِ بِ سَ 
  قػاؿَ   ٍ سػطُ  َ  بعػدَ  ،علػ  ىػذا اؼب ضػ عِ  قَ ل  عَ  حيَ  افَ  اب حي    ف   ذلأَ  دُ وكِّ ويُ 

َو َم ػػػا َرُجػػػٌل ِىْنػػػدِك ، فمػػػن لسػػػاف اغبػػػبش يزيػػػدوف يف آخػػػ  االسػػػم كافًػػػا َمُشػػػ بة، »
َمْكُسػػػ رَة بعػػػدىا   ، وقػػػد ذكػػػ ان ذلػػػأ يف كتابنػػػا، اؼبسػػػم  "َجػػػاَلُ  الغَػػػَبش عػػػن 

ػػػ ؛ وذلػػػأَ )ىنػػػدكري( ابلػػػ ا ِ  كلمػػػةِ علػػػ    مْ ل  كَ تَ . فلػػػم يػَػػػ(ٕ)«لسػػػاف اغبػػػبش"  ا غػػػريُ أل  
 .يف األصلِ  م ج دةٍ 
كقػػػ ؽبم  »)اؼبسػػػاعد(   د. ؿبم ػػد كامػػػل ب كػػػات لكتػػابِ  يف ربقيػػػقِ  جػػا َ  -022

 .(ٖ)«ُمْدية ُىذاـ، وُمْدية ُح از، حكانبا سيب يو
ـٌ   »سيب يوِ  . قاؿَ   )ُج َاز( ابعبيمِ الص ابُ  ، وُمْديػٌة ُجػ اٌز وقال ا  ُمْديػٌة ُىػذا

 .(ٗ)«جعل ا فُعااًل دبنزلة  ختها فِعيلٍ 
وُجػ از مػن اعبَػْ ز،   »صػفيةٍ  بعػدَ  الصػ ابَ  ىَ ثبَػ َ  وُ ؛ ألن  تطبيعٌ  وُ  ن   وال اج ُ 

. ويف (٘)«ابلػػزاي بعػػد الػػ  ا ، وىػػ  القطػػع، يقػػاؿ  سػػيف ُجػػ از، ابل ػػم،  ي قػػاطع
جػػػػَ زَه  -ويف لسػػػػاف العػػػػ ب    ُحػػػػ از، ابغبػػػػا  اؼبهملػػػػة،(د، ز)يف (  »ٖ) اؽبػػػػامشِ 

 «.هب زُه َجْ زاً  قطعو، وسيٌف ُج اٌز، ابل م قاطع
 

                               
 .ٕٔٛ/ٔسّ  صناعة اإلع اب   -(ٔ)
 .ٕٕٗ/ٔارتشاؼ ال  ب، ربقيق د. رجب عثماف   -(ٕ)
 .ٖٖٓ/ٖاؼبساعد   -(ٖ)
 .ٖٛٙ/ٖالكتاب، ربقيق عبد السالـ ىاروف   -(ٗ)
 .ٖٗٓ/ٖاؼبساعد   -(٘)
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 :تطبيعي  ، ال حتقيقي   اخلطأ   على أن   ي   ون   وظ   دليل   وجهد   -الرابعة   احلال  
  عل  ذلأَ  ةِ األدل    ِ ظهَ ن  َ مِ 

 دُ ِمػعتَ ، يَ يِ حػ فَ  يف ضػبطِ  اػبطػ ُ  كػ فَ ا؛ كػ ف يَ بً ك  َ  مُ  يف ال بطِ  اػبط ُ   ف يك فَ  - 
    ف  ِ ػػػقتَ يَ  م ػػػب طًا بعالمػػػةٍ  ؿِ األو   جػػػ  ُ ، فمَ  ِ اآلَخػػػ ا علػػػ  ضػػػبطِ نِب  حػػػدِ  ضػػػبطُ 
ػػػ يف  اػبطػػػإِ  كػػػ فِ   ؛ مػػػعَ العكػػػسُ  ، وكػػػذلأَ وِ بِػػػ وُ طَ بَ الثػػػام دبػػػا َضػػػ ضػػػبطَ  دَ َصػػػقَ  قَ احملقِّ

 ا.    ً هْ  سَ إال   قِ احملقِّ  عنِ  رُ صدُ ا ال يَ فب   ال بطِ 
ػبػدُ تَ  ةٍ  رَ ُصػبِ  ال ػبطِ  ، مػعَ  ِ  ابلتػدب  إال   فُ ِشػنكَ ا ال يَ فب ػ اػبط ُ   ف يك فَ  -ب ا و ك   

 .مقص دةٌ 
ػػػ اؿِ إنبػػػػ ، مػػػعَ ةٍ غام ػػػػ كلمػػػةٍ يف   اػبطػػػػ ُ   ف يكػػػ فَ  -ج ، يف اؽبػػػػامشِ  للشػػػػ حِ  قِ احملقِّ
  ًضا.مُ غُ  ل  قَ ،  و ما ى   َ ما ى  واض ٌ  حُ ش َ يَ  هُ دُ قبَِ  ما حيَ سي   وال

  اغباؿِ  هِ ىذِ  ن  مثلةِ ومِ 
وقػال ا  عَ ْ ػُى »  سػيب يوِ  ىػاروف لكتػابِ  السػالـِ  عبػدِ  يف ربقيقِ  جا َ  -025

، فإمبػػػا وُبػػػَت   ب عػػػد ه، ي يػػػدوف وعدتُػػػو، فػػػ تبع ه األوؿ، كقػػػ ؽبم  بَػػػػ  أيبَػػػػ ،  تَعػػػد 
ففتيػػ ا مػػا بعػػد اؽبمػػزة للهمػػزة وىػػ  سػػاكنة. و م ػػا َجػػىب يَػْجبَػػػ  وقَلػػ  يْقلَػػ  فغػػرُي 

ضػػػعيف، فلػػػذلأ  ُْمِسػػػُأ عػػػن االحتجػػػاج ؽبمػػػا. وكػػػذلأ  معػػػ وفي إال  مػػػن ُوَجْيػػػوٍ 
 .(ٔ)«َعَ ْ َى تَعد  غرُي مع وؼ

 ؛هػػاَ ْ ػػَى( بفتيِ )عَ   ، والصػػ ابُ التػػا ِ  )عَ ْ ػػُى( ب ػػمِّ   الػػنُِّّ  ؿِ يف  و   
( يَ  اؼب ارعَ   ف   بداللةِ    اؼباضػ  يف الفعػلِ  اؼبػ ادُ  ، ولػ  كػافَ عةِ اؼب ارَ  بتا ِ   ُ بدَ )تَعد 

  مِ اؼبػػػػػتكلِّ  ةِ بػػػػػدوً ا امػػػػػزَ مَ  اؼب ػػػػػارعُ  ، لكػػػػػافَ اؼب ػػػػػم مةِ  مِ اؼبػػػػػتكلِّ  تػػػػػا ِ ُى( بْ ػػػػػ َ )عَ 
.)  )َ َعد 

                               
 .ٙٓٔ/ٗ  ، ربقيق عبد السالـ ىاروفالكتاب -(ٔ)
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وكػػذلأ َعَ ْ ػػَى »  وِ يف ق لِػػ ،وِ نفِسػػ الػػنُِّّ   ِ يف آِخػػ ،الصػػ ابُ  وقػػد جػػا َ  
ن ىػػذا ، ِمػػ(ٕ)بػػ الؽَ  ، وطبعػػةُ (ٔ)ابريػػسَ  طبعػػةُ  ىْ مَ لِ . وقػػد َسػػ«تَعػػد  غػػرُي معػػ وؼ

 .اػبطإِ 
 اؼببػدو ِ  اؼب فػ عِ  اؼب ػارعِ  ) ُْمِسُأ( بصيغةِ  علُ الفِ  دَ رَ وَ  وِ نفسِ  سيب يوِ  ويف نُِّّ  
 ؽبما.  االحتجاجِ  عنِ  أُ سِ ى  الذي يبُ  سيب يوِ  ، ومعناىا ىنا  ف  ةِ ابؽبمزَ 

علػػػ   اؼببػػػ ِّ  األمػػػ ِ  عػػػلِ فِ  ) َْمِسػػػْأ( بصػػػيغةِ  عػػػلُ الفِ  دَ رَ وَ  (ابريػػػسَ ) ويف طبعػػػةِ 
 ؽبما. االحتجاجِ  عنِ  مساؾِ ابإل م م رٌ  بَ اؼبخاطَ  ، واؼبعىن  ف  السك فِ 
) ْمِسػأ(،   ال اجبِ  ال بطِ  إبنباؿِ  علُ الفِ  دَ رَ فقد وَ  ،()ب الؽَ  ا يف طبعةِ  م  

 .يِ  للصيغتَ اًل مِ تَ ؿبُ  اؼبكت بُ  ، فكافَ ، والكاؼِ ةِ اؽبمزَ  ضبطُ  لَ نبِ ف ُ 
 ؾِ  ْ تَػػػػبِ  القػػػارئِ  بػػػةُ اطَ ـبُ  سػػػيب يوِ   ادَ ُمػػػ  ف   -نػػػدي عِ  - ضػػػ حِ ال ُ  كػػػل    وواضػػػ ٌ 

 جػاجَ االحتِ  وِ كِػْ  علػ  تػَ  الكػالـُ  ،يف ىػذا اؼبقػاـِ  ،هِ ن قصػدِ ِمػ ؽبما، ولػيسَ  جاجِ حتِ اال
 ؽبما.

 وِ ن  مثلتِػ، وِمػسػيب يوِ  يف كتػابِ  واضػ ٌ  األحكػاـِ  يف بيافِ  طابِ اػبِ  سل بُ و ُ 
  ابلفعػل مػن بنػات األربعػة الػ  ال ز دة فيهػا كبػ  هىْ بِّ شُ  (ٖ)وىذه الثالثةُ »  وُ ق لُ 
 هػػػا، فلػػػذلأ ضػػػممىَ لُ ثػْ اا، وأل ػػػا يف السػػػك ف واغب كػػػة مِ د  اا كعِػػػد  ِعػػػ ألف   جَ  َ ْحػػػدَ 

ا لػػػم  ، جَ  َ ْحػػ، وج ػػى ابالسػػم علػػ  مثػػاؿ االسػػم مػػن دَ (ٗ)وتػػو خ ا لُ َعػػالزوا ػػد يف يفْ 
 .(٘)«و بو يف ال مّ غبقتَ لأ  َ  و فيما ذك تُ قَ وافػَ 

                               
 .ٖٕٚ/ٕانظ  يف  الكتاب، طبعة ابريس   -(ٔ)
 .ٕٗ٘/ٕانظ  يف  الكتاب، طبعة ب الؽ   -(ٕ)
 .ى  تطبيعٌ ، و ، ال ابلتا ِ   )الثالثُو( ابؽبا ِ الكتبِ  عالػمِ  يف طبعةِ  -(ٖ)
 .، وى  تطبيعٌ ، ال ابلتا ِ لن فِ ( ابخ انو  ) الكتبِ  عالػمِ  يف طبعةِ  -(ٗ)
 .ٕٔٛ/ٗ ، ربقيق عبد السالـ ىاروف الكتاب -(٘)
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 الزا د وإىل غري إىل تف   لْ وإذا التقى ال اواف عل  ىذا اؼبثاؿ فال تػَ »  وُ وق لُ 
 .(ٔ)«، فهمزوا ما جا  من نفس اغب ؼلُ و وا ِ  ؿُ الزا د.  ال ت اىم قال ا  و  

، ال التيقيقِ  ن  خطا ِ ، مِ ب مِّ التا ِ  )عَ ْ ُى( ضبطَ  ندي  ف  عِ  وال اج ُ  
 م ػا اػبطػػ ُ يف ضػبِط ) ُْمِسػػُأ( بصػيغِة اؼب ػػارِع اؼبػتكلِِّم، فهػػ  ِمػػن  .التطبيعػػاتِ ن ِمػ

 التيقيِق قطًعا، وليَس ِمن التطبيعاِت يف ش ٍ . خطاِ  
و ْسػػػػػُم » )التكملػػػػػة(  د. كػػػػػاظم حبػػػػػ  اؼب جػػػػػاف لكتػػػػػابِ  يف ربقيػػػػػقِ  جػػػػػا َ  -021

 .(ٕ)«الػمكاِف الػِمَف   
، وىػ  وصػلٍ  ةِ   )اْسػُم( امػزَ ، والصػ ابُ ةٍ ف قي ػ قطعٍ  ةِ ( امزَ مُ سْ   ) يف النُِّّ 

  ، والصػػػ ابُ الفػػػا ِ  وفػػػت ِ  ،اؼبػػػيمِ  ( بكسػػػ ِ الػػػػِمَف     )ويف الػػػنُِّّ  .بػػػال ريػػػبٍ  ،تطبيػػػعٌ 
( الفػا ِ  وكس ِ  ،اؼبيمِ  ( بفت ِ الػَمِف   ) اسػُم مكػاٍف، وىػ  علػ   -ىنػا  -؛ ألف  )الػػَمِف  

(؛ ألن ُو ِمن الباِب الثام )فت  وزِف )َمْفِعل( ِمن الفِ   كس (.  -عِل اجمل  ِد )فَػػػ   يَِفػػػ  
، كمػػػا قػػػال ا  الػػػػَمبيى حػػػي فػػػإذا  راد اؼبكػػػ»  سػػػيب يوِ  قػػػاؿَ  اف قػػػاؿ  الػػػػَمِف  
 .(ٖ)« رادوا اؼبكاف

ػػػبٌ مُ  اػبطػػػ َ  ؛ ألف  التيقيػػػقِ  ن  خطػػػا ِ ِمػػػ وُ  ن ػػػ والػػػ اج ُ   فيػػػوِ  ال ػػػبطَ ألف  ، و  ك 
إف   ،الفػػا ِ  فػػت ِ     ، فمػػا ِسػػاتطبيًعػػ إف كػػافَ  اؼبػػيمِ  ؛ فكسػػ ُ مقصػػ دٌ  وُ ن ػػ، فك َ عكسػػ   

 ،اؼبػيمِ  كس ِ      ، فما سِ اتطبيعً  إف كافَ  الفا ِ  ، وفت ُ  ِ ها ابلكسطَ بَ قد ضَ  قُ احملقِّ  كافَ 
ػػ إف كػػافَ  ، ا ضػػعيفٌ يًّػػتطبيع وِ بك نِػػ القػػ ؿَ  فػػإف   ؛ ولػػذلأَ ها ابلفػػت ِ طَ بَ قػػد َضػػ قُ احملقِّ
 .اًل مَ تَ ؿبُ   َ قِ وإف بَ 

                               
 .ٖٓٚ/ٗ ، ربقيق عبد السالـ ىاروف الكتاب -(ٔ)
 .ٖٖ٘التكملة   -(ٕ)
 .ٚٛ/ٗالكتاب، ربقيق عبد السالـ ىاروف   -(ٖ)



)202) 

 :ماند  م   على أي    دليل   أي    جهد  و   م  ِ  ع   -اخلامسة   احلال  
ا، كمػػا ال ربقيقيًّػػ إِ اػبطػػ بكػػ فِ  عَ قطَػػ ف يَ  دُ ناقِػػال طيعُ سػػتَ ال يَ  اغبػػاؿِ  هِ يف ىػػذِ  

ف   لُ ِمػتَ ا، كمػا وبَ ربقيقيًّػ كػ فَ  ف يَ  لُ ِمػتَ وبَ  وُ ا؛ ألن ػتطبيعيًّػ وِ بك نِػ عَ قطَ  ف يَ  طيعُ ستَ يَ 
 .يِ مالَ االحتِ  حدَ  َ   ُ جِّ  َ يػُ     ػنِّ ػظَ  دليلٌ  ةَ م  ػث ، وليسَ اتطبيعيًّ  ك فَ يَ 

  اغباؿِ  هِ ىذِ  ن  مثلةِ ومِ 
َورََكَ ػػى »  لكتػػاب )األصػػ ؿ( الفتلػػ ِّ  سػػيِ اغبُ  د. عبػػدِ  يف ربقيػػقِ  جػػا َ  -027

 .(ٔ)«الدابُة، َورك ُتها، ونَػَزحِى ال  ْكي ُة، َونَػَزْحُتها
 بعػػػدَ  اليػػػا َ  ؛ ألف  واضػػػ ٌ  ىػػػ  خطػػػ ٌ و ، الكػػػاؼِ    )ال  ْكي ػػػُة( بسػػػك فِ يف الػػػنُِّّ  
ػػ دُ ، واؼبشػػد  دةٌ مشػػد   الكػػاؼِ   الكػػاؼُ )    سػػاكنافِ قِ لتَ سػػيَ  ولػػذلأَ  ؛بسػػاكنٍ   ُ بػػدَ ا يَ إمب 
 .ساكنةً  ىْ يسَ لَ  الكاؼَ   ف   ىَ بَ ؛ فثػَ ، وى  ابطلٌ (وىلاألُ  واليا ُ 

وال  ِكي ػػة  الب ػػُ  »  يف اللسػػافِ  . جػػا َ الكػػاؼِ  ها ىػػ  كسػػ ُ يف ضػػبطِ  والصػػ ابُ  
 .(ٕ)«ا واعبمع رَِك   ورَك رُبَْفُ ،
ا،  و تطبيعيًّػ ىػذا اػبطػإِ  ، عل  كػ فِ ػيًّادلياًل ظَػنِّ ا، وال  قطعيًّ دلياًل  أُ ملِ وال  َ  
 الكسػػػ ِ  لعالمػػػةِ   ةٌ غػػػايِ مُ  السػػػك فِ    عالمػػػةُ لػػػىُ ، قُ تطبيػػػعٌ  وُ   إن ػػػيػػػلَ ا؛ فػػػإف قِ ربقيقيًّػػػ

 بػاسُ ؛ فااللتِ اغبػ ؼِ  ربػىَ  ، والكسػ ُ اغبػ ؼِ  ف ؽَ  بُ كتَ يُ  ًعا؛ فالسك فُ  قِ  رًة، ومَ صُ 
 .قِ احملقِّ  ن خطِّ مِ  ،العالمتافِ  وِ علي ىْ هَ بػَ اشتػَ  اعَ الطب     إف  يلَ ، إف قَ معدوـٌ 
ن ، بػػػداًل ِمػػػالسػػػك فِ  علػػػ  مفتػػػاحِ  يف ال ػػػغطِ  خطػػػ َ  َ  اعَ الطب ػػػ   إف  يػػػلَ وإف قِ  
. وىػ  وُ ُيػجِّ  َ ،  و يػُ وُ تُػثبِ مػا يُ  ةَ م  ػثَ  ، وليسَ مااًل   ىذا احتِ بقَ   يَ لىُ ، قُ ةِ الكس َ  مفتاحِ 
 ربقيقيًّا. اػبطإِ  يف ك فِ  ، و الرتجي َ  ،القطعَ  عُ منَ ػيَ  ماؿٌ احتِ 

                               
 .ٕ٘ٔ/ٖقيق د. عبد اغبسي الفتلّ   األص ؿ يف الني ، رب -(ٔ)
 .ٖٖٗ/ٗٔلساف الع ب   -(ٕ)
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ػػػػ ن  ؛ لِكػػػينِ  َ آَخػػػ يِ يف م ضػػػػعَ  الكلمػػػةُ  تِ دَ رَ وقػػػد وَ   مػػػا بػػػػال هػػػا فيهِ كَ َ  تػَ  قَ احملقِّ
وزَعم  َب  زيد  َ ف  الع َب تق ُؿ  ماىِى ال كيُة سب ُه م ىاً إَذا ظهَ  ماؤىا، »  ضبطٍ 

َكػػػػا  وذلػػػػَأ  َمطَيّػػػػٌة وَمطَػػػػا  ورَكيػػػػٌة وَر »، و(ٔ)«و َماىَهػػػػا صػػػػاحُبها يػػػػػميهها إماىػػػػةً 
ا ىذِه "فَػَعاِ ل" كصييفٍة وَصَياِ فَ   .(ٕ)«وَىدي ٌة وَىَدا  وِإمب 

ػػالكػػاؼِ  )ال كيػػة( بكسػػ ِ  علػػ   ف   يػػدؿ   ريَ ِخػػاألَ  الػػنُّ     إف  يػػلَ قِ  فػػإفْ   ا ؛ أل  
   إف  لػػػػىُ ، قُ العػػػػيِ  ة( بكسػػػػ ِ ِعيلَػػػػ)فَ  ة(، علػػػػ  وزفِ يفَ يِ ة، وَصػػػػي ػػػػدِ ة، وىَ ي ػػػػطِ مثػػػػل )مَ 
، ظَػنِّػػيًّادلػياًل ا،  و  قطعيًّػدلػياًل  أُ ملِػال  َ  نْ ؛ ولكِ الصيي ِ  ال بطِ عل   يدؿ   النُّ  

ػػػ علػػػ   ف   دلػػػياًل قطعيًّػػػا،  و  دلػػػياًل  أُ ملِػػػ، كمػػػا ال  َ ا علػػػ  ذلػػػأَ ًهػػػبِّ نػَ تػَ كػػػاف مُ   قَ احملقِّ
 .الصيي ِ  ا عل  ال بطِ هً بِّ نػَ تػَ مُ  نْ كُ م يَ ػل وُ عل   ن  ، ظَػنِّػيًّا

 للكتػػابِ  ،د عثمػػافؿبم ػػ يف ربقيػػقِ  ،وُ نفُسػػ ػبطػػ ُ ا دَ  ِ  ف يَػػ العجيػػبُ  والغ يػػبُ 
 .(ٖ)«َورََكَ ى الدابُة، َورك ُتها ونَػَزحِى ال  ْكي ُة، َونَػَزْحُتها»  وِ نفسِ 

ال ابػػػُع  »  )األصػػػ ؿ( لكتػػػابِ  الفتلػػػ ِّ  سػػػيِ اغبُ  د. عبػػػدِ  يف ربقيػػػقِ  جػػػا َ  -022
ِمػػػػػػ اراً واْشػػػػػَهاب  افْػَعاللػػػػػُى  هبػػػػػ ُ  ىػػػػػَذا ال ػػػػػ ُب يف األلػػػػػ اِف كبػػػػػ   اضبػػػػػاررُت احػ

 .  (ٗ)«اشهيباابً 
 ؛ ألف  الػػ ا ِ  قبػػلَ  ( بيػػا ٍ  ارًاػيػػمِ ػاحْ )  والصػػ ابُ ، )احػِمػػػ اراً( بػػال   ٍ   يف الػػنُِّّ 

(، و)االحْ مَ ػ)احْ  الفعلِ  ( مصدرُ ارَ  َ مِ ػ)االحْ  (، وىػ  مَ ػ)احْ  الفعلِ  ( مصدرُ ارَ  َ ػيمِ ػ   ار 
 .يف ىذا اؼبقاـِ  اؼبقص دُ 

 أُ ملِػن ػ  ال  َ ربقيقيًّػا؛ لكِ  خطػ ً  ، وقػد يكػ فُ اتطبيعيًّػ  ً ىػذا خطػ كػ فُ وقػد يَ 
                               

 .ٕٙٗ/ٖاألص ؿ يف الني ، ربقيق د. عبد اغبسي الفتلّ    -(ٔ)
 .ٖٔٓ/ٖاألص ؿ يف الني ، ربقيق د. عبد اغبسي الفتلّ    -(ٕ)
 .ٕٖٖ/ٕاألص ؿ يف الني ، ربقيق ؿبم د عثماف   -(ٖ)
 .ٕٛٔ/ٖبد اغبسي الفتلّ   األص ؿ يف الني ، ربقيق د. ع -(ٗ)
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 ا. منهُ  مِ   ًّ  ىُ ثبِ يُ  ،ايًّ ػنِّ ػظَ دلياًل ا، وال  قطعيًّ دلياًل 
ػػَفػػا ال ىبَ فب ػػ ىػػذا اػبطػػإِ  فكػ فُ  ، نػػوُ مِ   ِ هْ الس ػػ مػػاؿُ احتِ  وُ ُضػػعارِ ، يُ قِ   علػ  احملقِّ

ػػػالن   بعػػػدِ  علػػػ  خطػػػإِ  هِ مػػػادِ اعتِ  مػػػاؿُ واحتِ  يف  ابلكسػػػ ِ  اؼبػػػيمِ  ضػػػبطُ  وُ ُضػػػعارِ ويُ  ،اخِ س 
، الكسػػ َ  افِ ق  يِ سػػتَ ا يَ  يً ػػا يف )اشػػهيبااب(، ونُبػ ابلكسػ ِ  اؽبػػا ِ  ضػػبطِ  )اضِبػ اراً( دوفَ 
ػػ ف  ؛ فكػػ َ بػػال خػػالؼٍ  ، عليػػوِ  ةِ الدال ػػ اليػػا ِ  يف )اشػػهيبااب( ل جػػ دِ  الكسػػ َ  لَ نبَػػ َ  قَ احملقِّ

 .اليا ِ  وج دِ  لعدـِ  ؛(اً  ار مِ ػيف )اح الكس َ  لِ مِ هْ م يػُ ػل وُ ن  لكِ 
 صبيًعا.  ن االعتبارِ مِ  طُ سقُ ها تَ  ِ كافُ وتَ  ةِ األدل   ضِ عارُ وبتَ 

 للكتػػابِ  ،د عثمػػافؿبم ػػ يف ربقيػػقِ  ،وُ نفُسػػ اػبطػػ ُ  دَ  ِ  ف يَػػ العجيػػبُ  والغ يػػبُ 
ال ابػُع  افْػَعاللػَى  هبػ ُ  ىػَذا ال ػ ُب يف األلػ اِف كبػ   اضبػاررُت احػِمػػ اراً »  وِ نفسِ 

 .  (ٔ)«شهيباابً واْشَهاب  ا
 ها؛ بداللػةِ ضػم   ن )افْػَعاللػَى(، والصػ ابُ ِمػ التا ِ  ، وى  فت ُ زا دٌ  خط ٌ  وفيوِ 

اػبػػػػامُس  »  اجِ السػػػػ    ابػػػػنِ  ن )افْػَعَللػػػػُى(، و)افْػَعالَلػػػػُى( يف قػػػػ ؿِ ِمػػػػ التػػػػا َ  م  َضػػػػ وُ  ن ػػػػ
شػػػ ُ  َ ْشػػػبَهُو وهبػػػ ُ  ال افْػَعَللػػػُى  َوُىػػػَ  مقصػػػ ٌر مػػػن افْػَعالَلػػػُى كبػػػ   اضبػػػ رُت ومػػػا

 .(ٕ)«ابلز دِة فقط مستعمالً 
)شػػػ ح   لكتػػػابِ  د علػػ ّ سػػػيّ  علػػ ّ و  ضبػػد حسػػػن مهػػػدّ،  يف ربقيػػػقِ  جػػا َ  -022

وإذا ردوىػػػػػا إىل األصػػػػػل وجػػػػػب  ف يقػػػػػاؿ  بنػػػػػ ي يف بنػػػػػى، »  كتػػػػػاب سػػػػػيب يو(
و خػػ ي يف  خػػى، وفتيػػى اليػػا ؛ ألف اعبمػػع قػػد َدّؿ علػػ  فػػت  اليػػا  يف األصػػل 

 .(ٖ)«حي قال ا بنات و خ ات

                               
 .ٖٖٗ/ٕاألص ؿ يف الني ، ربقيق ؿبم د عثماف   -(ٔ)
 .ٖٖٗ/ٕاألص ؿ يف الني ، ربقيق ؿبم د عثماف   -(ٕ)
 .ٙٔٔ/ٗش ح كتاب سيب يو   -(ٖ)
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، «وفتيػػػػػػػى اليػػػػػػػا ؛ ألف اعبمػػػػػػػع قػػػػػػػد َدّؿ علػػػػػػػ  فػػػػػػػت  اليػػػػػػػا »   الػػػػػػػنُِّّ يف 
 نػدَ ، وعِ البػا ِ  )بِْنى( مكس رةُ  كلمةَ    ف   اؼب ادَ  ؛ ألف  يف اؼب ضَعيِ  )البا (  والص ابُ 

، البػػا ِ  علػػ  )بَػنَػػات( بفػػت ِ  اعبمػػعَ  ؛ ألف  البػػا ِ  (، بفػػت ِ ي   ِ نَػػ  )بػَ قػػاؿُ إليهػػا يُ  بِ َسػػالن  
 .البا ِ  ىا فت ُ دِ ف َ يف مُ  األصلَ  عل   ف   دليلٌ  وىذا

،  و بػػػذلأَ  عُ قطَػػػمػػػا يَ  ةَ م  ػثَػػػ يسَ لَػػػ نْ ، ولِكػػػالتطبيعػػػاتِ ن ىػػػذا ِمػػػ كػػػ فُ وقػػػد يَ  
ىػذا  قَ ن حق  مَ  ا؛ ك ف يك فَ نِب ،  و  حدِ يِ قَ احملقِّ  ن  خطا ِ مِ  وِ ك نِ    ازِ جَ ػ؛ لِ وُ يُ جِّ  َ يػُ 

 لػػػػ   ف  ع يَػتَػنَػب ػػػػوْ م ػ، ولػػػػيِ تَ مػػػػ     َ اليػػػػا ، فػػػػذك َ بِ َسػػػػالن     ُ  اؼبقصػػػػ دَ   ف   ن  ظَػػػػ الػػػػنُّ  
 .ى  البا ُ  اؼبقص دَ 
د علػػ  لكتػػػاب )شػػػ ح  سػػػيّ   ضبػػد حسػػػن مهػػػدّ، وعلػػ ّ  يف ربقيػػػقِ  جػػا َ  -052

ىذا ابب ما كاف من اليا  وال او "قال ا  ش ى يشػ ى، وسػَع  »كتاب سيب يو(  
ا  ه مػن غػري يسَع ، وؿبا يبَي  وصػَفا يصػَف  وكبَػا ينَيػ ، فعلػ ا بػو مػا فعلػ ا بنظػ

اؼبعتػػل"... "وقػػال ا  بَػػػُهَ  يبُهػػ ، ألف نظػػري ىػػذا  بػػدا مػػن غػػري اؼبعتػػل ال يكػػ ف إال 
يفُعل، ونظا   األوؿ ـبتلفات يف يفَعل. وقد قال ا  يبُيػ  ويصػُف  ويزىػ ىم اآلُؿ، 

 .(ٔ)«وينُي  وي ُغ ، كما فعل ا بغري اؼبعتل، وقال ا  فيدع 
صػػغا، يصػػغ ، »  ، والصػػ ابُ لفػػا ِ اب «صػػفا، يصػػف ، يصػػف »  يف الػػنُِّّ  
ىػػذا ابب مػػا كػػاف مػػن »  ، قػػاؿَ سػػيب يوِ  ن كتػػابِ ِمػػ الػػنُِّّ  . و صػػلُ يِ غَػػلْ ابِ  «يصػػغ 

ْمَي ، وَصػػػغا َيْصػػػغ ، ػاليػػػا  والػػػ او قػػػال ا  َشػػػ ى َيشػػػ ى، وَسػػػع  َيْسػػػع ، وؿبػػػػَا يػػػ
هػػ ، ألّف َيػػ ، فعلػػ ا بػػو مػػا فعلػػ ا بنظػػا  ه مػػن غػػري اؼبعتػػّل. وقػػال ا  بػػػُهَ  يبْ نا يَ ػيَ ونػػ

نظػػػري ىػػػذا  بػػػداً مػػػن غػػػري اؼبْعتػػػّل ال يكػػػ ف إال يَػْفعُػػػُل. ونظػػػا ُ  األو ؿ ـبتلفػػػات يف 

                               
 .ٕٛٗ/ٗش ح كتاب سيب يو   -(ٔ)
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يفَعػػػُل. وقػػػد قػػػال ا  يػػػػْمُي  وَيصػػػُغ ، ويزُىػػػ ىم اآلُؿ  ي يَػػػ فُعهم، ويزُىػػػ ، ويَنُيػػػ ، 
 .(ٔ)«وي ُغ ، كما فعل ا بغري اؼبعتّل. وقال ا  يدُع 

يف   (، جػػػػا َ غُ ْصػػػػ ، ويَ غَ ْصػػػػ  )يَ صػػػػيغتافِ  يِ غَػػػػلْ ا( ابِ غَ )َصػػػػ عػػػػلِ الفِ   ػػػػارعِ مُ فلِ  
 عػػلُ .  م ػػا الفِ (ٕ)«مػػاؿوَصػػغاً   ا  وَيْصػػُغ  َصػػْغ اً وُصػػُغ ًّ َيْصػػغ إليػػوَصػػغا »  اللسػػافِ 

ا فَصػػػػ»  يف اللسػػػػافِ   (، جػػػػا َ فُ ْصػػػػ  )يَ واحػػػػدةٌ  صػػػػيغةٌ  وِ  ػػػػارعِ مُ ، فلِ )صػػػفا( ابلفػػػػا ِ 
 .(ٖ)«ااً  وُصُف ًّ الش ُ  والش  اُب َيْصُف  َصفَ 

 عَ جَ رَ  ؛ فإفْ مطب عٌ  سيب يوِ  كتابِ   نُّ   ؛ ألف  التطبيعاتِ ن ىذا مِ  ك فُ يَ وقد 
، إال  يف التيقيػػػقِ  ن  خطػػػا ِ ِمػػػ يسَ ، فلَػػػعِ ا يف ىػػػذا اؼب ِضػػػنبُ  و  حػػػدُ  ،قػػػافِ احملقِّ  إليػػػوِ 

ن ِمػػ وِ ك نِػػ   ازِ جَ ػ؛ لِػػوُ ُيػػجِّ  َ ،  و يػُ بػػذلأَ  عُ قطَػػمػػا يَ  ةَ م  ػثَػػ لػػيسَ  نْ ؛ ولِكػػحػػاِؿ الس ػػْه ِ 
 وِ شػػػابُ ؛ للت  اؼبخط طػػػةِ  خِ َسػػػالن   يف قػػػ ا ةِ  ئُ ِطػػػا؛ فقػػػد ىبُ نِب ،  و  حػػػدِ يِ َقػػػاحملقِّ   خطػػػا ِ 
 . ،  و يك ُف اػبط ُ ِمن الن س اِخ،  و ِمن بعِ ِهموالغيِ  الفا ِ  بيَ  الكبريِ 
لكتػػػاب )شػػػ ح   د علػػ ّ سػػػيّ   ضبػػد حسػػػن مهػػػدّ، وعلػػ ّ  يف ربقيػػػقِ  جػػا َ  -052

يػػػػل األحػػػػ ؼ زعمػػػػ ا  نػػػػو مصػػػػن ع وىػػػػ  ولػػػػيس يف الكػػػػالـ فع»كتػػػػاب سػػػػيب يو(  
 .  (ٗ)«ضهيد
  )ضػػػػهيد(، والصػػػػ اُب  ف وُ ثالُػػػػمِ  ، وكػػػػذلأَ   )فعيػػػػل( بػػػػال ضػػػػبطٍ يف الػػػػنُِّّ  

 َضْهػَيد(. -الثام  )فَػْعػَيل  ، وسك فِ والثالثِ  األو ؿِ  ُي َبطا بفت ِ 

                               
 .ٚٓٔ-ٙٓٔ/ٗالكتاب، ربقيق عبد السالـ ىاروف   -(ٔ)
 .ٔٙٗ/ٗٔلساف الع ب   -(ٕ)
 .ٕٙٗ/ٗٔلساف الع ب   -(ٖ)
 .ٕٔٓ/٘ش ح كتاب سيب يو   -(ٗ)
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مػا    )ِإال  َحػْ ٌؼ(، فهُ ، والصػ ابُ فػادحٌ    )األحػ ؼ(، وىػ  خطػ ٌ ويف النُِّّ 
(، و)َحػْ ٌؼ(،  ي  لػيَس يف الكػالـِ كلمػٌة علػ  بنػاِ  )فَػْعيَػل( اثنتػافِ  كلمتافِ    )ِإال 

 عَمُل كثريًا دبعىن )الكلمِة(.و)اغب ُؼ( ُيستَ  إال  ح ٌؼ واحٌد، ى  كلمُة )َضْهَيد(.
؛ ولِكػػػْن لػػػيَس ثَػػػػم َة مػػػا يَقطَػػػُع بػػػذلَأ،  و التطبيعػػػاتِ كػػػ ُف ىػػػذا ِمػػػن وقػػػد يَ 
ُيػػػُو؛ لِػػػ َقػػػِي،  و  حػػػِدنِبا،  و ِمػػػن  خطػػػاِ  بعػػػدِ  اِز  جَ ػيُػَ جِّ  ك نِػػػِو ِمػػػن  خطػػػاِ  احملقِّ
 الن س اِخ. 
ف م ػػػا فَػَعػػػَل » )التكملػػة(  د. كػػػاظم حبػػ  اؼب جػػػاف لكتػػػابِ  يف ربقيػػػقِ  جػػا َ  -050

 . (ٔ)«يَػْفِعُل، فال يَػج ُ  يف األمِ  العاّـِ حأ يك َف فيِو ح ٌؼ من ح وِؼ اغبَْلقِ 
 الثالػػػثِ  البػػػابِ  ىا؛ ألف   فعػػػاؿَ ، ال بكسػػػ ِ العػػػيِ  بفػػػت ِ   )يَػْفَعػػػُل( الصػػػ ابُ  
 ًمػا. مُ عُ  ، و الػالـِ  ،العػيِ  قي ػةَ لْ حَ  ، وتكػ فُ يف اؼباضػ  واؼب ػارعِ  العػيِ  بفت ِ  تك فُ 

  ف   دٌ َحػػ َ   ْ ذكُ م يَػػػالثػػام، ولػػ البػػابِ  وزفُ  وُ فإن ػػ ؛قُ احملقِّػػ طَ بَ ا )فَػَعػػَل يَػْفعِػػُل( كمػػا َضػػ م ػػ
  ًما.مُ عُ  ، و الالـِ  ،العيِ  ةَ ي  قِ لْ حَ  تك فُ  ىذا البابِ   فعاؿَ 
ذا  ل فيػػو مفت حػػا وذلػػأ إِ َعػػابب مػػا يكػػ ف يفعػػل مػػن فػَ ىػػذا »  سػػيب يوِ  قػػاؿَ  

. و عينػػا َ  اكانػػى اؽبمػػزة،  و اؽبػػا ،  و العػػي،  و اغبػػا ،  و الغػػي،  و اػبػػا ، الًمػػ
ا مػا كانػى ت. و م ػفيػو المػا ... ىذا ما كانى ىذه اغب وؼُ  ُ  َ قْ يػَ   َ  َ وذلأ ق لأ قػَ 

 ما فتيػ ا ىػذه اغبػ وؼَ ػ... وإن ػ،رُ يثػ َ  رَ ثَ ، وَ ؿُ  َ ْسػيَ  ؿَ  َ فيو عيناٍت فه  كق لػأ  َسػ
يف اغبلػق، فك ىػػ ا  ف يتنػاول ا ح كػػة مػا قبلهػػا حب كػة مػػا ارتفػع مػػن  (ٕ)فلىْ أل ػا َسػػ

 ما اغب كاتُ ػزىا وى  األلف، وإن  اغب وؼ، فجعل ا ح كتها من اغب ؼ الذي يف حيِّ 
ل ىػذا دبػا ىػ  فَعػعينػاٍت، ومل يُ  كػ ىن إذ كػنّ من األلػف واليػا  والػ او. وكػذلأ حّ  

                               
 .ٚٔ٘التكملة   -(ٔ)
 يف طبعِة عالػِم الكتِب  )َسفلَى( بفتِ  التاِ ، والص اُب بسك ِ ا. -(ٕ)
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ٌز ػيِّػحَ  عػةُ اؼب تفِ  فعػى، واغبػ وؼُ ما من اغبػ وؼ الػ  ارتَ من م ضع ال او واليا ، أل   
فل تناوؿ للذي قد سَ  ه  ف يُ تناوؿ للم تفع ح كًة من م تفع، وكُ عل  حدٍة، فإمبا تَ 
 .(ٔ)«زح كٌة من ىذا اغبيِّ 

 مِ ْلػػالعِ  بػػةِ لَ ن طَ ِمػػ هػػا كثػػريٌ فُ ع ِ يَ  اؼبسػػ لةَ  هِ ىػػذِ  ؛ ألف  تطبيػػعٌ ىػػذا    إف  يػػلَ فػػإف قِ  
  .قِ   عل  احملقِّ فَ  ف زبَ  نُ كِ ، فال يبُ  يَ اؼببتدِ 

ػػ ، وىػػ   ف يكػػ فَ  ُ آَخػ قػػ ؿٌ  وُ ُضػػعارِ يُ  ىػػذا القػػ ؿَ    إف  لػىُ قُ  ا، هَ قػػد َسػػ قُ احملقِّ
ا قاصػػدً  كػػافَ   وُ ،  و  ن ػػيف ال ػػبطِ  علػػ  ىػػذا اػبطػػإِ  لةٍ مِ شػػتَ مُ  سػػخةٍ علػػ  نُ  دَ َمػػ و اعتَ 

 ؿِ األو   األبػػػ ابِ   مثلػػػةَ   ُ ذكُ يَػػػ فَ اؼبصػػػنِّ  دَ َجػػػوَ  وُ ؛ ألن ػػػوُ تَ ي  ا ِصػػػدً ِقػػػعتَ مُ  ،ؽبػػػذا ال ػػػبطِ 
 قبػلَ  ،البػابِ  ؿِ يف  و   ، وذلػأَ الثالػثِ  ا للبػابِ  واحدً ثااًل مِ   ْ ذكُ م يَ ػ، ولوالثام وال ابعِ 

ػػػػنَ  الثالثيّػػػػػُة غػػػػرُي ذاِت الزوا ػػػػػِد علػػػػ  ضػػػػػ بِي  متعّديػػػػٌة وغػػػػػري  األفعػػػػاؿُ »ىػػػػػذا   وِ صِّ
علػػ  ثالثػػِة  ضػػ ٍب  فَػَعػػَل يَػْفعِػػُل، وفَػَعػػَل يَػْفعُػػُل، وَفعِػػَل  (ٕ)متعّديػػٍة، ف بنيػػُة اؼبتعديّػػةِ 

يَػْفَعػػُل. ف م ػػا فَػَعػػَل يَػْفعِػػُل، فػػال يَػػػج ُ  يف األمػػِ  العػػاّـِ حػػأ يكػػ َف فيػػِو حػػ ٌؼ مػػن 
 .(ٖ)«ح وِؼ اغبَْلقِ 

  ادَ ُمػ ألف   ؛ وذلأَ وِ طالنِ يف بُ  ال ريبَ  لٌ ابطِ و  - ىَ بَ إف ثػَ  - كبريٌ   مٌ ىْ وىذا وَ  
  وؼِ ُحػػ ن  جػػلِ ِمػػ فيػػوِ  الفػػت َ  ؛ ألف  أبصػػلٍ  يسَ ، فلَػػ«ف م ػػا فَػَعػػَل يَػْفَعػػلُ »  فِ اؼبصػػنِّ 
 .وال ابعِ  ،والثام ،ؿِ األو    الثالثةِ  إىل األب ابِ  ؛ فه  راجعٌ اغبلقِ 

ن ِمػػ ىػػذا اػبطػػ َ  يًّا علػػ   ف  ػنِّػػػػظَ دلػػياًل  قطعيًّػػا،  و دلػػياًل  أُ ملِػػن ىنػػا ال  َ وِمػػ 
  .  ةٌ تكافِ مُ  ضةٌ تعارِ مُ  ةُ ، فاألدل  التيقيقِ  ن  خطا ِ ،  و مِ التطبيعاتِ 

                               
، وشػػػػ ح ٘ٛٔ/ٔ، وانظػػػػ  يف  اؼبنصػػػػف  ٔٓٔ/ٗالكتػػػػاب، ربقيػػػػق عبػػػػد السػػػػالـ ىػػػػاروف   -(ٔ)

 .ٕٛٚ ا  قدارة ، ربقيق د. فخ  ص، واؼبفص لٖٖٗالتص يف  
 الص اُب  )اؼبتعّدية( بتشديِد الداِؿ، ال بتشديِد الياِ . -(ٕ)
 .ٚٔ٘التكملة   -(ٖ)
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و ّمػا فَاَعْلتُػُو، » )التكملػة(  د. كاظم حب  اؼب جاف لكتػابِ  يف ربقيقِ  جا َ  -052
، فَِإن ػػو يَػػػج ُ  ّدااًل علػػ   ن ػػو قػػد كػػاَف  ِمن ػػػ  إىل َصاحبػػػ  مثػػُل الػػذي كػػاَف منػػو إلػػػ  

 .(ٔ)«وذلأ كب  َخاَصْمُتُو وكاَرْمُتو وفَاَرقْػُتُو وغاز نػ 
  ، والصػػػػػ ابُ الػػػػػداؿِ    )ّدااًل( بتشػػػػػديدِ ، ففيػػػػػوِ إٍ ن خطػػػػػِمػػػػػ  ُ كثَػػػػػػ َ  يف الػػػػػنُِّّ  

(، بتشديدِ   .بال ريبٍ  ،تطبيعٌ ، وى  ال الداؿِ  ،الالـِ  )داالًّ
  سػػيب يوِ  . قػػاؿَ يِ َعػػلْ ( ابِ  ػنػػعاز  )  ، والصػػ ابُ يِ غَػػلْ نػػػ ( ابِ   )غاز  ويف الػػنُِّّ  

و، فقػد كػاف مػن غػريؾ إليػأ مثػل مػا كػاف منػأ إليػو تُػلْ ذا قلػى  فاعَ أ إِ اعلم  نّػ»
 و،تُػػػزْ م وعازَ و، وعػػػاز  تُػػػمْ و، وفارقتػػػو، وكارَ تُ بػْ   ضػػػارَ و. ومثػػػل ذلػػػأتُػػػلْ حػػػي قلػػػى فاعَ 

 و. واعلػػم  ف  تُػػمْ   فك َ مَ قلػػى  كػػارَ  لػػىَ و. فػػإذا كنػػى  نػػى فعتُ مْ   وخاَصػػمَ وخاَصػػ
  مَ ، وخاَصػػػػهُ ز  و  عُػػػػتُػػػػزْ م فعزَ ، كبػػػػ  عػػػػاز  جُ  ُ مػػػػن ىػػػػذا البػػػػاب علػػػػ  مثػػػػاؿ ىَبْػػػػ لُ َعػػػػفْ يػَ 

و م  فخصػػػػػػمتُ و. وتقػػػػػػ ؿ  خاَصػػػػػػمُ تُ و  ْشػػػػػػتُ و، وشػػػػػػاسب  فشػػػػػػتمْ مُ ُصػػػػػػو  خْ تُ فخصػػػػػػمْ 
 .(ٕ)«ومُ صُ  خْ 

ػَازّة ُمعػػػو  اً عػػػاز م فػػػالف ِعػػػزاز  ػعاز ة  اؼبغالَبػػػة. تقػػػ ؿ ػُػػػواؼب»  فػػػارسٍ  ابػػػنُ  وقػػػاؿَ 
 . (ٖ)«فعَزْزتُو   ي غالَب  فغلبُتو

يف مثػل عػي ال ضػم  بتػو. و لَ ي غالب  فغَ ػ  فعَزْزتو   وعاز ن»سيده   ابنُ  وقاؿَ 
 .(ٗ)«وتُ لْ اؿ  فاعل  ففعَ ش   يق  كلّ  د، وليس يفط  ا مُ ىذ

ا فب ػ ،عِ واؼب قِػ ةِ يف الصػ رَ  ،ْيِ والغَػ ْيِ الَعػ بػيَ  بُ ، فالتقارُ تطبيعٌ   ىذا يلَ فإف قِ  
 ؛ ألف   ٍّ ػنِّػػػظَ دليػٍل ،  و قطع ٍّ  بال دليلٍ  ،مااًل   احتِ بقَ   يَ لىُ ، قُ اثنافِ  فيوِ  فُ لِ تَ ال ىبَ 

                               
 .ٕٚ٘التكملة   -(ٔ)
 .ٛٙ/ٗالكتاب، ربقيق عبد السالـ ىاروف   -(ٕ)
 .ٜٖ/ٗمقاييس اللغة   -(ٖ)
 .ٖٗ/ٔ ، الطبعة اعبديدة احملكم -(ٗ)
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 وُ ،  و  ن ػيِ غَػلْ ابِ  الكلمةِ  ةَ ي  ا صِ دً قِ عتَ مُ  قُ احملقِّ  ا، وى   ف يك فَ ضً عارِ  مُ مااًل احتِ  ةَ م  ػثَ 
ن  ِمػػبػػداًل  ،يِ غَػػلْ ابِ  الكلمػةَ  بَ تَػػا، فكَ هَ َسػػ وُ ،  و  ن ػػاخِ س ػالن   بعػػدِ  علػػ  خطػػإِ  دَ َمػاعتَ 
 . يِ العَ 

ن ِمػ ،ىػذا اػبطػإِ  علػ  كػ فِ  ،ايًّ ػنِّػػػظَ دلػياًل ا،  و  قطعيًّ دلياًل  أُ ملِ ال  َ  ذلأَ لو 
 .  ةٌ تكافِ مُ  ضةٌ تعارِ مُ  ةُ ؛ فاألدل  التيقيقِ  خطا ِ  ن ،  و مِ التطبيعاتِ 

وقَػػػد »  البعيمػػػّ  لكتػػػاِب )شػػػ ح التصػػػ يف( د. إبػػػ اىيم يف ربقيػػػقِ  جػػػا َ  -052
 .(ٔ)«َحَك  اأَلْخَفُش بَِناً  َحاِدَي َعَش  وُىَ  "فُِعٌل" "ُدِ ٌل" وُىَ  اسم ُدَويْػَبةِ 

فََ ّمػػا "ُد ِػػُل" اسػػُم قَِبيلَػػِة  َبِػػػ  »   َ آَخػػ عٍ يف م ِضػػ ،وِ نفِسػػ يف التيقيػػقِ  وجػػا َ  
َيْى ابسم الد   َيْى ابلِفْعلاأَلْسَ د فَػَقاؿ قَػْ ـٌ ُسػمِّ  .(ٕ)«َويْػَبِة، وقَاؿ قَػْ ـٌ َبْل ُسػمِّ

َويْػَبِة( بتخفيفِ يِ يف النص   دَ رَ وَ     )ُدَويْػب ٍة(، ، والص ابُ البا ِ    )ُدَويْػَبِة(، و)الد 
َويْػب ِة(، بتشديدِ   .دةٌ فيها مشد   )َداب ة(، والبا ُ  كلمةِ   تصغريُ  فه َ ما؛ فيهِ  البا ِ  و)الد 

ـ  الداب ػُة »  يف العيِ  جا َ  وكل  ش ٍ  فبا َخَلَق للاُ ُيَسم   دابّػة، واالسػُم العػا
ب ة، اليػا  سػاكنة وفيهػا إْشػاـ مػن الكسػ ة، وكػذلأ كػل  ػػِلما يُػ َْكُب، وتصغريىا ُدَويْ 

 .(ٖ)«ذا جاَ  بعدىا ح ٌؼ ُمثَػق ل يف كّل ش   ٍ  يف التصغري إِ 
، التطبيعػاتِ ن مِ  ىذا اػبط َ  يًّا عل   ف  ػنِّ ػظَ  دلياًل  قطعيًّا،  و دلياًل  أُ ملِ  َ وال  
ا، تطبيعيًّػ وِ ك نِػ  مػاؿَ احتِ  فُ  ػعِ يُ  يِ عَ  ِضػيف مَ  عَ قَػوَ  وُ ؛ فك نُ التيقيقِ  ن  خطا ِ  و مِ 
 ا.ربقيقيًّ  وُ ك نَ   فُ  عِ يُ  ال اضيةِ  األخطا ِ  نمِ  وُ وك نُ 

ا يف اؼبعتػل و م نبػ»)الُعُمػد(   زىػ اف لكتػابِ  د. البدراويّ  يف ربقيقِ  جا َ  -055

                               
 .ٕٕٓ-ٕٔٓش ح التص يف   -(ٔ)
 .ٖٕٓ-ٕٕٓتص يف  ش ح ال -(ٕ)
 .ٙٛٙ، وانظ  يف  البارع  ٖٔ/ٛالعي   -(ٖ)
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 -واقتػػاد  -انقيػػادا  -ينقػػاد  -العػػي واؼبعتػػل الػػالـ علػػ  حػػد واحػػد نقػػ ؿ  انقػػاد 
ومقتػػػاد. ينقلػػػب فيهػػػا  لفػػػا للماضػػػ  واؼب ػػػارع.  -فهػػػ   منقػػػاد  -يَقتػػػاُد اقتيػػػادا 

والثػػ ب  -واالسػػم يكػػ ف اؼبفعػػ ؿ يف اللفػػ  كالفاعػػل يقػػ ؿ  ىػػ  ُمػػػْخَتاُر الثػػ َب 
فينقلب  -والث ب مػختري  -لف، األصل  ى  مػختري مػختار وى  يف التقدي  ـبت

اليػػا  فيهمػػا  لفػػا النفتػػاح مػػا قبلهػػا. و مػػا األمػػ  فتسػػقط منػػو العػػي كمػػا سػػقط يف 
واقتادا. كما  -َواقْػَتْد كما قلى   قم. وانقادا  - فعل من اؼبعتل العي تق ؿ انِقْذ 

 .(ٔ)«ويف اؼبونث  خايف -وكما تق ؿ  خافا  -قلى   قيما 
 ،وُ مػػا قبلَػػ (، ال )انِقػػْذ(؛ بداللػػةِ ادَ َقػػن )انػْ ِمػػ ؛ ألن ػػوُ )انْػَقػػْد( ابلػػداؿِ   صػػ ابُ ال
 .ن الكالـِ مِ  هُ وما بعدَ 

ا؛ فقػػدِ ِجػػ ضػػعيفٌ  ىػػذا الػػنُِّّ  وربقيػػقُ  ،  يف ال ػػبطِ  علػػ   خطػػا ٍ  لَ مَ اشػػتَ  دًّ
يقػ ؿ  ىػ    »التصػييفاتِ  بعػدِ  ، مػعَ ال اجػبِ  لل ػبطِ  علػ  إنبػاؿٍ  لَ مَ كما اشتَ 
 -والث ب مػختار وى  يف التقػدي  ـبتلػف، األصػل  ىػ  مػػختري  -الث َب  ُمػْخَتارُ 

والث ُب مػػُْخَتاٌر، وىػ   -نق ؿ  ى  ُمػْخَتاٌر الث َب   »، والص ابُ «والث ب مػختري
 «.والث ب ُمػْختَػيَػ ٌ  -يف التقدي  ـبتلف، األصل  ى  ُمػْخَتيِػٌ  

التيقيِق،  و ِمػن  خطػاِ  وقد تك ُف ىِذِه األخطاُ ،  و بعُ ها ِمن  خطاِ  
َيػػُو، فلػػيَس ثَػػػم َة  -اآلَف  -التطبيػػِع؛ ولكن ػػِ  ال َ سػػتطيُع   ف  َقطَػػَع بػػ  ٍي،  و  َُرجِّ

 ظَػنِّػ   عل   يٍّ ِمنُهما.دليٌل دليٌل قطع  ،  و 
َوَزَعػػػَم »)ارتشػػاؼ ال ػػػ ب(   د. رجػػب عثمػػػاف لكتػػػابِ  يف ربقيػػػقِ  جػػا َ  -051

َقػػاُس يف الػػػِهَياج ومػػا يَػػػْج ِي َمػػػْج َاه كالنَِّكػػاح، والػػِ َداؽ، ويف ابْػػُن عصػػف ر،  َن ػػُو يػَ  نػْ
َياح، ويف انق ا   واف الش   كاعِبَذاذ فإذا  رادوا الَفْعل بنػ ا علػ   األص ات كالصِّ

                               
 .ٕٖٔالعمد   -(ٔ)
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 .(ٔ)«فَػْعل قَاُل ا َحْصُد َوَجدّ 
 ال ػػػبطِ  تصػػػ يبِ  ، ومػػػعَ ، ال )اعبػػػذاذ( ابلػػػذاؿِ   )اعبِػػػَداد( ابلػػػداؿِ الصػػػ ابُ  

 «.كاعِبَداد فإذا  رادوا الِفْعل بن ا عل  فَػْعل قَاُل ا َحْصٌد َوَجد    »العبارةُ  ك فُ ت
 ةُ مػاد   عليػوِ  (، كما تػدؿ  عِ طْ عل  معىن )القَ  )جذذ( تدؿ   ةَ ماد     إف  يلَ فإف قِ  

اعبيم والػذاؿ  صػٌل واحػد، ِإم ػا َكْسػٌ  وِإم ػا َقطْػع. يقػاؿ   »فارسٍ  ابنُ  )جدد(، قاؿَ 
)اعبِػػػذاذ واعبَػػػّذ(  اؼبػػػ ادُ  ن  ف يكػػػ فَ ِمػػػ . فمػػػا اؼبػػػانعُ (ٕ)...«ت الشػػػ َ  كسػػػ تُوجػػػَذذْ 
 ؟، ال ابلداؿِ ابلذاؿِ 
، بػػػػػ)اعِبداد( ابلػػػػداؿِ  الفػػػػا ِ  ةِ )ِفعػػػػاؿ( مكسػػػػ رَ  لصػػػػيغةِ  العلمػػػػا ُ  لَ ث ػػػػ  مَ لػػػػىُ قُ  

  ُ غػايِ  يُ مػا معػىًن نهُ مِ  لٍّ ُكػ، ولِ بػ)اعبُذاذ( ابلذاؿِ  الفا ِ  )فُعاؿ( م م مةِ   ا لصيغةِ لُ ثػ  ومَ 
 .  َ اآلخَ 

وجػػػػا وا ابؼبصػػػػادر حػػػػي  رادوا انتهػػػػا  الزمػػػػاف علػػػػ  مثػػػػاؿ   »سػػػػيب يوِ  قػػػػاؿَ 
 .(ٖ)«صادطاع، واغبِ داد، والقِ زاز، واعبِ  اـ واعبِ اٍؿ، وذلأ  الصِّ عَ فِ 

ذاذاً. وُجػ فػااتً رُ  وُ   جعلتُػونظري ىذا فيما تقاربى معانيو ق ؽبمْ » يً ا   وقاؿَ 
. فجػػا  ىػػذا علػػ  مثػػاٍؿ واحػػد حػػي تقاربػػى ]تػػاتوالفُ [ ػػاض اـ والفُ طَػػومثلػػو اغبُ 
 .(ٗ)«معانيو

                               
، وانظػػ  يف  ارتشػػاؼ ال ػػ ب، ربقيػػق ٜٛٗ/ٕارتشػػاؼ ال ػػ ب، ربقيػػق د. رجػػب عثمػػاف   -(ٔ)
 .ٖٕٕ/ٔمصطف  النم اس   د.
 .ٜٓٗ/ٔمقاييس اللغة   -(ٕ)
، وؾبمػل اللغػة  ٗ٘ٗ/ٕلصػياح  ، وانظ  يف  إٔ/ٗ ، ربقيق عبد السالـ ىاروف الكتاب -(ٖ)

 . ٗ٘ٔ/ٔش ح شافية ابن اغباجب  و  ،ٔٚٗ/ٕ، والبديع  ٜٙٔ
، والبػػػػديع  ٔٙ٘/ٕ، وانظػػػػ  يف  الصػػػػياح  ٖٔ/ٗالكتػػػػاب، ربقيػػػػق عبػػػػد السػػػػالـ ىػػػػاروف   -(ٗ)
ٕ/ٗٚٓ . 
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 لكتػػابِ  ،، ود. عبػػد للا اعببػػ ريِّ ار اعبػػ اريِّ د.  ضبػػد عبػػد السػػت   ويف ربقيػػقِ 
ويطّػػػ د  ي ػػػاً ِفعػػاؿ يف انق ػػػا   واف الشػػػ   كبػػ   اغبِػػػداد، والِصػػػ اـ، »)اؼبقػػّ ب(  

 . (ٔ)«وى  ال قى الذي حاف  ف هبّذ فيو الّنخل
  وِ نفِسػ د معػ  ض للكتػابِ عادؿ  ضبد عبد اؼب ج د، وعلّ  ؿبم ػ قيقِ ويف رب

ػػ َاـ، وىػػ   - يً ػػا  -ويطّػػ د » فعػػاؿ يف انق ػػا   واف الشػػ  ؛ كبػػ   اعبِػػَذاذ، والصِّ
 .(ٕ)«ال قى الذي حاف  ف هبذ  فيو الن خل

، ، وال )اعبِػػػػذاذ( ابلػػػػذاؿِ ، ال )اغبِػػػػداد( ابغبػػػػا ِ   )اعبِػػػػداد( ابعبػػػػيمِ الصػػػػ ابُ 
 .  ، ال )هبّذ( ابلذاؿِ )هبّد( ابلداؿِ  كذلأَ و 

ػػػد كامػػػػل ب كػػػات لكتػػػػابِ  يف ربقيػػػػقِ  جػػػا َ  -057 فيكػػػػ ف »)اؼبسػػػاعد(   د. ؿبم 
 .(ٖ)«نظري  ُجيُدب، يف  ف األصل ضم الداؿ، وتفت  زبفيفا

و مػػا السػػادس »   ِّ ِجػػ ابػػنُ  . قػػاؿَ ، ال ابغبػػا ِ )جخػػدب( ابػبػػا ِ   الصػػ ابُ 
حكػػػػػاه  ،" بفػػػػػت  الػػػػػالـ" ومثالػػػػػو "فُػْعلَػػػػػلٌ فُجْخػػػػػَدبٌ تنػػػػػازع فيػػػػػو النػػػػػاس  "الػػػػػذي يَ 

ي إال مػػن قػػاؿ بق لػػو، والػػذي  يِّ اغبسػػن وحػػده ابلفػػت  وخالفػػو فيػػو صبيػػع البْصػػ  بػػ 
 .(ٗ)«الداؿ وى  اسم ال صفة رواه الناس غريه  "ُجْخُدب" ب مّ 

ػػا ُجْخػػَدب وبُػْ قَػػػع وُجػػوَذر فػػػال حُ  ّمػػػ  »صػػف رٍ عُ  ابػػػنُ  وقػػاؿَ  ؛ ألنػػػو اة فيهػػػج 
ا مّبػػػ، فػػػيمكن  ف يكػػػ ف الفػػػت  زبفيًفػػػا. فإِ ُجْخػػػُدب وبُ قُػػػع وُجػػػوُذر ابل ػػػمّ  يقػػػاؿ 
 .(٘)«"فُػْعَلٍل" أبف ي جد ال هب ز معو "فُعُلل" ابل مّ  ىُ بْ يك ف ثػَ 

                               
 .ٖٔٔ-ٖٓٔ/ٕاؼبقّ ب، ربقيق د.  ضبد عبد الست ار اعب ارّي، ود. عبد للا اعبب رّي   -(ٔ)
 .٘ٓ٘قّ ب، ربقيق عادؿ  ضبد عبد اؼب ج د، وعلّ  ؿبم د مع  ض  اؼب -(ٕ)
 .ٕٖٔ/ٖاؼبساعد   -(ٖ)
 .ٕٚ/ٔاؼبنصف   -(ٗ)
 .ٗ٘اؼبمتع الكبري   -(٘)
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 ػَ امِع يفا نَقلػػو شػػيُخَنا مػػن نَبْػػِع اؽبَػػوَ عجػػُب مػػن ىػػذا مػػ  »يف التػػاجِ  وجػػا َ  
ػػػػػدةٍم فيػػػػػاَجْيَدَب  ػػػػػيػ َبػػػػػ اب األَبْنيَػػػػػة َ ف  الػػػػػ   نػػػػػ ٌع مػػػػػن ٍ  وداٍؿ مهملتػػػػػي فم ح 

ا عليػو، وىػذا وىػٌم مػن كاتػب ف  الَقِصػري، ُمْقَتِصػ ً صن ؿ اؼبػَج َاِد، فانظ ه، مع قال
خنا، فِإمبػا ىػ  ُجْخػَدب ابػبػاِ  اؼبعجمػة، وقػد ذكػ ه ينَبِْع اؽبََ اِمع  َو من ش ةنسخ

 بْو، وسنش حو ِإفمل يتن كيف يل، فالَعَجب منواؼبصنف بلغاتو بعد ىذه اؼبادة بقل
شاَ  للا تعاىل، ِإذا  َتينا ىناؾ، دبا يُػْثِلُ  الصدور  وتعلم بػو َ ف مػا َذَىػب إِليػو مػن 

 .(ٔ)«اـِ الس طُ ر َْوى
اؽب بػػدى، »)اؼبسػػاعد(   د. ؿبم ػػد كامػػل ب كػػات لكتػػابِ  يف ربقيػػقِ  جػػا َ  -052

 .(ٕ)«وى  مشية اؽب ابدة
  سػػػػيب يوِ  . قػػػػاؿَ ، ال ابلػػػػداؿِ ة(، ابلػػػذاؿِ ذَ ابِ  َ هَ ػ(، و)الػػػػذىػِػػػػػب ْ ػهِ ػال)  الصػػػ ابُ 

 .(ٖ)«، وى  اسمىذَ بَ  ْ   وى  قليل. قال ا  اؽبِ لَ لَ عْ ويك ف عل  مثاؿ فِ »
ـُ النػاِر، ُذ ابلكسػ   واحػُد َى َ ػِ اؽبِْ ب  »اعب ى ي   وقاؿَ  ابِػَذِة اجملػ ِس، وىػم َخػَد

. ذَ ػِ ا اعبمػُل اؽبِْ بػَبِب. وَعػدَ ػػَهْ َبَذُة  َسيػٌْ  دوف اػبَ ػفارس   مع  ب. وال ى،  ي يف ِشػقٍّ
 .(ٗ)«ةِ ذَ ابِ  َ هَ ػال  َ ى  ِمشيٌة تشبو مشذَ ػِ وقاؿ األصمع   اؽبِْ ب

 ،االفًػػػاختِ  ةَ م  ػثَػػػ  ف   ،اعبػػػ ى يِّ  ونػػػُِّّ  ،سػػػيب يوِ  يف نػػػُِّّ  النظػػػ ِ  نَ ِمػػػ وواضػػػ ٌ 
، البا ِ    )اؽبِْ َبَذى( بفت ِ )اؽب بذى(، فف  الكتابِ   الكلمةِ  ىذهِ  يف ضبطِ  ،ماهُ بينػَ 

 .البا ِ    )اؽبِْ بػَِذى( بكس ِ ويف الصياحِ 
 كلمػػػػػةِ   علػػػػػ  ضػػػػػبطِ  لَ مَ اشػػػػػتَ  ،تػػػػػاابً كِ   دْ ِجػػػػػم  َ ػلػػػػػ ،ةِ الع بي ػػػػػ بِ تُػػػػػيف كُ  وابلنظػػػػػ ِ 

                               
 .ٕٖٔ/ٕاتج الع وس   -(ٔ)
 .ٕٖ٘/ٖاؼبساعد   -(ٕ)
 .ٜٕٙ/ٗالكتاب، ربقيق عبد السالـ ىاروف   -(ٖ)
 .ٖٚ٘/ٕالصياح   -(ٗ)
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، (ٔ)اجِ السػػ    (، البػػنِ صػػ ؿِ )األُ  ، وكتػػابَ سػػيب يوِ   كتػػابَ إال   ،البػػا ِ  )اؽبِْ بػػَذى( بفػػت ِ 
 .وِ خِ سَ ن نُ مِ  سخةً نُ  ك فُ يَ   كادَ ، حأ  بِ عل  ما يف الكتا وُ فُ مولِّ  فيوِ  دَ مَ الذي اعتَ 

 ن كلمػػةِ ِمػػ البػػا ِ  كسػػ َ    ف   ؾَ درِ ؛ لتُػػالقديبػػةِ  يف اؼبعجمػػاتِ   َ نظُػػويكفػػ   ف تَ 
  ُ آَخػػ ضػػبطٌ  سػػيب يوِ لِ  ولػػ  كػػافَ  . اهُ مػػا ِسػػ وفَ دُ  ،الصػػيي ُ  َذى( ىػػ  ال ػػبطُ ػِ )اؽبِْ بػػ
  نػػػػوُ مِ  ابلنقػػػػلِ  ىْ يَػػػػنِ ، الػػػػ  عُ والصػػػػ ؼِ  النيػػػػ ِ  بُ تُػػػػ، وكُ اؼبعجمػػػػاتُ  وُ ْتػػػػلَ قَ نػَ لَ  ،فٌ الِ ـُبػػػػ

 .(ٕ)كثريًا
وتَليػػق »  وِ وىػػ  يف سػػياقِ  ،سػػيب يوِ  يف نػػُِّّ  ابلنظػػ ِ  الصػػ ابِ  إدراؾُ  نُ ِكػػويبُ 

خامسػػػػًة للت نيػػػػث فيكػػػػ ف اغبػػػػ ؼ علػػػػ  مثػػػػاؿ فَػْعَللَػػػػ  يف األظبػػػػا ، وذلػػػػأ كبػػػػ   
و من بنات َجْيَجىَب، وقَػْ قَػَ ى، والَقْهَقَ ى، وفَػْ َتىن. وال نعلمو جا  صفة. وما غبق

الثالثة  اػبَيػَْزىَل وكب ه. ويكػ ف علػ  مثػاؿ ِفْعِللَػ  وىػ  قليػل. قػال ا  اؽبِْنػِدىَب، وىػ  
اسػػم. ويكػػ ف علػػ  مثػػاؿ ِفْعَللَػػ  وىػػ  قليػػل. قػػال ا  اؽبِْ بَػػَذى، وىػػ  اسػػم. ويكػػ ف 

ػبَػْغَط ،  َبْطَ ى وىػ  اسػم، وال ِّ وىػ  اسػم. [عل  مثاؿ ِفَعل   وى  قليل. قال ا  السِّ
كػػ ف علػػػ  فُػُعل ػػػ  وىػػػ  قليػػل، قػػػال ا  الص ػػػنُػف  ، وىػػػ  اسػػم. ويكػػػ ف علػػػ  مثػػػاؿ وي

ِفق   وى  اسم، والدِِّفق   وى  صفة  .(ٖ)«ِفِعل   وى  قليل، قال ا  الصِّ
ويكػػ ف علػػ  مثػػاؿ ِفْعِللَػػ  وىػػ  قليػػل. قػػال ا  اؽبِْنػػِدىَب، وىػػ  »  ةِ ففػػ  عبػػارَ 

 نْ مَ   َ خطَ  َ  ،«قال ا  اؽبِْ َبَذى، وى  اسم اسم. ويك ف عل  مثاؿ ِفْعَلَل  وى  قليل.
وكػػذلَأ َ خطَػػَ  يف ضػػبِط  ،البػػا ِ  ى( بفػػت ِ ذَ بَػػ ْ ، و)اؽبِ الػػداؿِ  ( بكسػػ ِ ىَب دِ ْنػػ)اؽبِ  طَ بَ َضػػ

  البناَ يِن.
                               

 .ٜٕٔ/ٖيف الني ، ربقيق د. عبد اغبسي الفتلّ   انظ  يف  األص ؿ  -(ٔ)
، واػذيب اللغػة  ٕٖٔ، واؼبقصػ ر واؼبمػدود  ٖٙٔ، واؼبنتخب  ٕ٘ٔ/ٕانظ  يف  اعب اثيم   -(ٕ)
 .ٕٓٗ، واؼبفص ل، ربقيق د. فخ  صا  قدارة  ٖٛٔ/ٗ، واحمليط  ٖٔ٘/ٙ
 .ٜٕٚ-ٜٕٙ/ٗالكتاب، ربقيق عبد السالـ ىاروف   -(ٖ)
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ويك ف عل  مثاؿ ِفْعَلَل  وى  قليل. قػال ا  اؽبِْنػَدىَب، »  ابلعكسِ  والص ابُ 
؛ ألف   «قليل. قال ا  اؽبِْ بػَِذى، وىػ  اسػموى  اسم. ويك ف عل  مثاؿ ِفْعِلَل  وى  

كلمػػَة )اؽبِْنػػدىَب( هبػػ ُز فيهػػا فػػتُ  الػػداِؿ، وكسػػُ ىا، خبػػالِؼ كلمػػِة )اؽبِْ بػػَذى(، فػػال 
الػِهْنػػػَدُب والػِهْنػػػَداب، بكسػػ  الػهػػػا  »هبػػ ُز فيهػػا إال  كسػػُ  البػػاِ . جػػاَ  يف القػػام س  

اِؿ، وقد ُتْكَسُ  َمْقص رًَة، و   .(ٔ)«تُػَمد   بَػْقَلٌة...وفت  الد 
 ،قبػاوة الػدينِ  د. فخػ ِ  يف ربقيػقِ  ،الػنُِّّ ىػذا  نظػريُ  جا َ  ىذا ال بطِ  ودبثلِ 

وإذا غبقْتػو بعػد الػالـ األخػرية يكػ ف  علػ  فَػَعل ػ   ولػػم يػػجئ »)اؼبمتػع(   لكتابِ 
   ِإال  صػػػفًة، كبػػػ   َحَبَكػػػ . وعلػػػ  ِفَعل ػػػ   ومل يػػػػجئ ِإال  اسػػػػًما، وىػػػ  قليػػػل، كبػػػ

ِسػػَبطَ ى. وعلػػ  فَػْعَللَػػ   ومل يػػػجئ ِإال  اسػػػًما، كبػػ   َجيَجػػىَب. وعلػػ  ِفْعِللَػػ   ومل 
يػػػػجئ ِإال  اسػػػػًما، وىػػػ  قليػػػل، كبػػػ   ِىْ بػػػػَِذى. وعلػػػ  ِفْعَللَػػػ   ومل يػػػػجئ  يً ػػػا ِإال  

 . (ٕ)«اسػًما، ]وى  قليل[، كب   ِىنَدىَب 
اؽب بذى  مشية فيهػا اختيػاؿ. (  »ٖٔيف اؽبامِش ))اؼبمتع(  قِ ؿبقِّ  ا ق ؿُ  م  

. وكػػػػال الػػػػ جهي ٜٖٖ  ٕوُضػػػػبطى يف ـ بفػػػػت  الثالػػػػث. وكػػػػذلأ يف الكتػػػػاب 
 .بص ابٍ  فليسَ  ؛«ص اب

ػػػُق معجػػػم )صبهػػػ ة اللغػػػة(، فجػػػاَ  ب ػػػبٍط ف يػػػٍد، ؽبػػػذِ    الكلمػػػةِ  هِ وَ خطَػػػَ  ؿُبقِّ
 فَػْ فَػَ  الف ُس اللِّجاـ يف فيو، إذا ح  كو. قاؿ الشاع  )ط يل(  »

ب وى فوي د ف    ثوم  فو ْرف ورا إذا  راع   م  جانبي  كليدما        م ش ى الود ْيذ 
 .(ٖ)«ويُ وى  الػَهْ َبَذى، وى  ض ب من الػمش 

                               
 .٘ٗٔحمليط  القام س ا -(ٔ)
 .ٚٓٔاؼبمتع الكبري   -(ٕ)
 .ٜٛٔ/ٔصبه ة اللغة   -(ٖ)
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 ةِ الع بي ػػ بِ تُػػيف كُ  ، وىػػ  مػػا لػػيسَ والبػػا ِ  اؽبػػا ِ  ففػػ  الػػنُِّّ  )الػػػَهْ َبَذى( بفػػت ِ  
 م افقػةً كلمػَة )اؽبِْ بػػَِذى(   ن  ػظَػ قَ حملقِّػا ا؛ فلعػل  تطبيًعػ نْ ُكػم يَ ػ؛ فإف لػعليوِ  دىن دليلٍ  َ 

 .والسكناتِ  يف اغب كاتِ  ،(ٔ))اؽبيذىب( لكلمةِ 
وبعيػػًدا عػػن االخػػتالِؼ يف ال ػػبِط، فػػإف  الصػػ اَب يف كلمػػَ   )اؽبِْ بػػػَِذى(،  

و)الػَهػَ ابِػػػػػػَذة(،  ف ُتكتَػبَػػػػػا ابلػػػػػذاِؿ، ال ابلػػػػػداِؿ. وقػػػػػد يكػػػػػ ُف مػػػػػا يف نػػػػػُِّّ كتػػػػػاِب 
ػػِق، ولسػُى  َملِػػُأ دلػياًل علػػ   يٍّ )اؼبسػاعد( تطب يًعػا، وقػػد يكػ ُف ِمػػن  خطػاِ  احملقِّ

 .  اِز األم َيِن، بال ُم جِّ ٍ جَ ػِمنُهما؛ لِ 
ػػػد كامػػػل ب كػػػات لكتػػػابِ  يف ربقيػػػقِ  جػػػا َ  -052 وبسػػػماع »)اؼبسػػػاعد(   د. ؿبم 

َفعالِػػل يف بع ػػها، قػػال ا يف َدلَػػِدؿ، وىػػ   سػػفل القمػػيُّ  َدالِدؿ، وىػػ  ضػػعيف، 
 .(ٕ)«ز قصده معىن اعبمع، ٍب ىبتص ، حبذؼ األلفعب ا

  اعبػػػػػػػػ ى ي   . قػػػػػػػػاؿَ ، ال ابلػػػػػػػػداؿِ )َذلَػػػػػػػػِذؿ(، و)َذاَلِذؿ( ابلػػػػػػػػذاؿِ   الصػػػػػػػػ ابُ 
 القمػػػػيُّ  مػػػػا يلػػػػ  األرَض مػػػػن  سػػػػافلو، ال احػػػػد ُذلْػػػػُذٌؿ، مثػػػػل قمقػػػػمٍ  ؿُ ذِ الَ وذَ »

 .(ٖ)«وقماقمَ 
لَػِذؿُ  ،ةُ والذِّْلِذُؿ والذِّْلِذلَ  ،ُذؿُ والذ لْ »سيده   ابنُ  وقاؿَ  َلِذلَػُة،  والذ    وكل ػ، والذ 

َلِذُؿ َمْقُص ٌر عن الػّذالِذِؿ ال ػِذي ىػ    ساِفُل الَقِميُِّ الط  ِيِل ِإذا انَس فَ ْخَلَق والذ 
 .(ٗ)«صَبُْع ذلأ ُكلِّو

وأيجػػػ ، »)اؼبسػػاعد(   د. ؿبم ػػد كامػػػل ب كػػات لكتػػابِ  يف ربقيػػقِ  جػػا َ  -012

                               
 .ٖٛٛ-ٖٚٛ/ٗاخُتِلَف يف ىِذِه الكلمِة بَي )الداِؿ( و)الذاِؿ(، انظ  يف  اتج الع وس   -(ٔ)
 .ٙٔ/ٗاؼبساعد   -(ٕ)
 . ٖ٘ٗ/ٕ، وانظ  يف  مقاييس اللغة  ٔٓٚٔ/ٗالصياح   -(ٖ)
 .ٜٗ/ٔٔاحملكم، الطبعة اعبديدة   -(ٗ)
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اسم مكاف من مكػة، علػ  شبانيػة  ميػاؿ، وكػاف منػزؿ  اؼبكس ُر العي، واؼبفت ُحها 
 .(ٔ)«عبد للا بن الزبري، فلما قتلو اغبجاج  نزلو اجملدمي

وقػػػػػػػاؿ   »األزىػػػػػػػ ي   . قػػػػػػػاؿَ ، ال ابلػػػػػػػداؿِ ( ابلػػػػػػػذاؿِ نَ ػيػػػػػػػػمِ ذ  ػجَ ػػُ ؼب)ا  الصػػػػػػػ ابُ 
ػػَة علػػ  شبانيػػة  ْميػػاؿ، وكػػاف مػػن َمنَػػازؿاألصػػ  َمِعّ   أَيِجػػُ  مهمػػ ٌز، مكػػاٌف مػػن َمك 

 .(ٕ)«عبد للا بن الزبري، فلما قَػتَػَلو اغبجاج  َنزَلو اْلُمَجذ مي
 .(ٖ)«وفيعاؿ غري مصدر كب   ميالغ»)اؼبزى (   كتابِ   يف ربقيقِ  جا َ  -012
. لػةِ اؼبهمَ  يِ َعػلْ ، والصػ اُب  )ِمػيالع( ابِ مػةِ اؼبعجَ  يِ غَ لْ يف النُِّّ  )ميالغ( ابِ  

 .(ٗ)«يالعاً مِ  انقةً  ال  إِ غري مصدر،  "يعاؿفِ "و»قاَؿ ابُن مالٍأ  
، عٌ لَػػػػيػْ ومَ   عٌ لُػػػػنثػػػػ  مَ ، واألُ يعٌ   سػػػػ ِ عٌ لَػػػػيػْ ومَ   عٌ لُػػػػوصبػػػػل مَ »وجػػػػاَ  يف اللسػػػػاِف  

 .(٘)«، وذلأ الختصاص اؼبصدر اذا البنا يعاالً اندر فيمن جعلو فِ  يالعٌ ومِ 
 الكالـ  َْفِعاَل  قاؿ سيب يو  ال نعلم يف»جا  يف ربقيق كتاب )اؼبزى (   -010

قػاؿ ّ  بػ  زيػد  قػاؿ  جػا   ،ّ  بػ  حػاًب قتيبػة  وقػاؿقاؿ ابن  ْرِبعا .إال يـ  األ
 .(ٙ)«داد وى  ال ماد العظيمػِ اأَلْرم

 ،ةِ  ( ابؽبمػزَ داػِ اأَلْرمػ  )، والصػ ابُ األلػفِ  بعػدَ  ،( بػداؿٍ دادػِ اأَلْرميف النُّّ  ) 
 ) َْفِعاَل (. بنا ِ  ن  مثلةِ مِ  وِ نِ  ْ كَ   ؛ بداللةِ األلفِ  بعدَ 

 ْرِبَعا ". " إال "اأْل الكالـ " ْفِعاَل وقاؿ سيب يو  ال نعلم يف »قاَؿ ابُن قُتيبَة   

                               
 .ٓٚ/ٗاؼبساعد   -(ٔ)
 .ٖٕٛ/ٔٔاذيب اللغة   -(ٕ)
 .ٗٗ/ٕاؼبزى    -(ٖ)
 .ٜٓٔ/ٔرجب عثماف   ، وانظ  يف  ارتشاؼ ال  ب، ربقيق د.ٜٕٗتسهيل الف ا د   -(ٗ)
 .ٕٖٗ/ٛلساف الع ب   -(٘)
 .ٓ٘/ٕاؼبزى    -(ٙ)



)222) 

َدا "، وىػ  ػػِػ بػ  زيػد  وقػد جػا  "األْرم ّ يمد  قاؿ ّ  ب  حاًب  قػاؿػقاؿ  ب  م
 . (ٔ)«ال ماد العظيم

، مثلػػػػػو، الَ مػػػػػاد  معػػػػػ وؼ، وال ِمػػػػػِددا ، ابلكسػػػػػ  واؼبػػػػػدّ »  اعبػػػػػ ى ي   قػػػػػاؿَ و  
 .(ٕ)«عا ػػِ ربدا  مثاؿ األَ ػِػرموكذلأ األَ 

ػػػ»)اؼبزىػػػ (   كتػػػابِ   يف ربقيػػػقِ  جػػػا َ  -012 ياح  لػػػيس يف الكػػػالـ قػػػاؿ يف الصِّ
فَػْعلَػػػع إال َحػػػْدود  اسػػػم رجػػػل، ولػػػ  كػػػاف فَػْعلَػػػل لكػػػاف مػػػن اؼب ػػػاعف، ألف العػػػي 

 .(ٖ)«والالـ من جنس واحد وليس ى  منو
، والصػػػ اُب  )َحػػػْدَرد( ابلػػػ اِ . قػػػاَؿ اعبػػػ ى ي   يف الػػػنُِّّ  )َحػػػْدود( ابلػػػ اوِ  

. لٍ ُجػػ  اسػػم رَ دُ رَ دْ اغبَػػ»، وقػػاَؿ  يً ػػا  (ٗ)«لػػع إال حػػدردعْ الكػػالـ فػَ  يف لػػيسَ  وألن ػػ»
 ف  لكػاف مػن اؼب ػاعف، أل الً لَػعْ ه. ول  كػاف فػَ بتك ي  العي غريُ  عٍ لَ عْ ومل هبئ عل  فػَ 

 .(٘)«واحد، وليس ى  منو العي والالـ من جنسٍ 

                               
 .ٚٛ٘ دب الكاتب   -(ٔ)
 .ٚٚٗ/ٕالصياح   -(ٕ)
 .ٕٔٔ/ٕاؼبزى    -(ٖ)
 .ٖٖٙ/ٔصياح  ال -(ٗ)
 .ٗٙٗ-ٖٙٗ/ٕالصياح   -(٘)



(ٖٖٜ) 

ُالرابعُُُالفصلُُ
ُالتهميشُُِأخطاءُُ

ُ
َيشػػَمُ  ُلػػ   هنػػب . فهػػ  (ٔ)«تعلُػػل لتبتػػٍا لػػب ْتلػػري َلػػْ   ػػ  »التهمػػُُ:  ُ

تعلٍُل َيتتُػُبُه احملقُِّل يف اهلبلِ:، لأف َيشرََح لعىن للمٍة، أو يُػتَػْرِجَم لَِعَلٍم، أو َيْشرََح 
َ ُفروَؽ النَُّسِخ املخط طِة، أو يُ   َخرَِّج َنصًّب ِلن النص ِص.ػلسألًة، أو يُػبَػّيِّ

 مب حػػّيَ  ػػُ   التهمػػُُ: السػػلُُم، سػػف ، ػػراٍؼ، لطلػػ ٌب يف لػػ ِّ  قُػػٍل، واو 
 تلػ َ  سػّيَ  الفروؽِ  ، أو سُبفَ هُ  قُقُ  املرادِ  التتببِ  خِ سَ نُ  سعضِ  أخطبءِ  سُبفَ  نُ م  ضَ تَ يػَ 
 .واملطب ْتةِ  ،نهبلِ  ، املخط طةِ خِ سَ النُّ 

  ذل َ  ن ألثلةِ ولِ 
وقػػػبل ا  ُ ػػػْقُته َ ػػػ قبً   » ػػػُب يهِ  هػػػبروف لتتػػػببِ  السػػػفـِ  ْتبػػػ ِ   قُػػػلِ  يف جػػػبءَ  -أ

 . (ٕ)«وقُػْلُته ق ًا، وه   بئٌل وقبئٌ ، لمب قبل ا  قَػتَػَله يَقُتله قتًف وه  قبت ٌ 
 «.ا، ب  "فه  قبت  و بئل"(  »ٔ) ويف اهلبل:ِ 

لتُػه فػأأ أألػه وقػبل ا  نِ   » ػُب يهِ  هػبروف لتتػببِ  السػفـِ  ْتب ِ  يف  قُلِ  جبءَ  -ب
 .  (ٖ)«نًَُف وه  أِئ ٌ 

للمػػػػػة "فػػػػػأأ"  ػػػػػبقطة لػػػػػن ط. ويف ا   "قلتػػػػػه أقبلػػػػػه (  »ٔ) ويف اهلػػػػػبل:ِ 
 «.قُف"،  ريف

وقػبل ا  بسَػِ  الش ػْمُ    » ػُب يهِ  هػبروف لتتػببِ  السػفـِ  ْتبػ ِ  يف  قُلِ  جبءَ  -ج

                               
 .ٖٕ٘ٙ/ٖ  ة املعبصرةلعجم اللغة العرسُ   -(ٔ)
 .ٜٗ/ٗ روف ،  قُل ْتب  السفـ هبالتتبب -(ٕ)
 .ٓ٘/ٗ ،  قُل ْتب  السفـ هبروف التتبب -(ٖ)



(ٖٗٓ) 

ونظ هػػب لػػن  ػػ  املعتػػّ  ،ايابً، َوقػػبؿ سعضػػهم  أُ،وابً، لمػػب قػػبل ا  الغُػػوور والسُّػػوور، 
 . (ٔ)«الرُُّج ع

 «.ا  "ونظ  هذا لن املعت "، وفُه  ريف(  »ٗ) ويف اهلبل:ِ 
قػبَؿ  "وابُب »)اإليضػبح(     ْتبػ    لتتػببِ د. ،سػراهُم مم ػ يف  قُلِ  جبءَ  -د

 .(ٕ)«املَغبلََبِة ُلػْخَتصٌّ سَفَع  يَػْفُع  لنه"
يف د  "املفبْتلػػػػػػػة". »)املغبلبػػػػػػػة(   مػػػػػػػةِ  ْتػػػػػػػن للثً  ِّ َحػػػػػػػتَ ( لُ ٙ) ويف اهلػػػػػػػبل:ِ 

 «. ريف
فُحػػػػػِذَف  ايءا   »()املمتػػػػػ  قبػػػػػبوة لتتػػػػػببِ  الػػػػػ ينِ  د. فخػػػػػرِ  يف  قُػػػػػلِ  جػػػػػبءَ  -هػػػػػػ

 .(ٖ)«النسا لمب ُحذفتب لن األْتَجِمَّي واألشَعرِيَن واألشَقرِينَ 
 «.األْتجم ف  مج  أْتجمّي. ؼ  األْتجمُّي(  » ٛٔ) ويف اهلبل:ِ 
شقروف  مج  أشػقرّي. ؼ  "األ ػفرين". و ػق  األ(  »ٕٓ) ويف اهلبل:ِ 

 «.ٕ٘ٓ  ٖلن ـ. والتص يا لن اخلصبئص 
ولثػػر يف   »)تسػػهُ  الف ائػػ ( د. مم ػػ  لبلػػ  سرلػػبت لتتػػببِ  يف  قُػػلِ  جػػبءَ  -و

ا ػػم فبِْتلػػه فِعُػػ  َوفَػْعػػ ، وقَػػ   فبِْتػػٌ ، وأَفعػػُ ، وفَػَعػػٌ   وَفعِػػٌ  وفَػَعػػبٌؿ وفُعػػبٌؿ وفُػع ػػبؿ 
 . (ٗ)«ُع  وفَػُع ؿوِفْع  وفُػْع  وفػُ 

. (ـ) ػػق  هػػذا الػػ زف لػػن »)فُػع ػػبؿ(   ًث ْتػػن وزفِ  ِّ َحػػتَ ( لُ ٕ) ويف اهلػػبل:ِ 
 «. ولثبله  وضبء أي وضيء

 
                               

 .ٔ٘/ٗ ،  قُل ْتب  السفـ هبروف التتبب -(ٔ)
 .ٜٓٔ/ٕ   قُِل د. ،سراهُم مم   ْتب   ،  اإليضبح يف شرح املفص   -(ٕ)
 .ٔٓٔاملمت  التب    -(ٖ)
 .ٜ٘ٔتسهُ  الف ائ    -(ٗ)



(ٖٗٔ) 

وتػااد التػبُء »)تسهُ  الف ائ (   د. مم   لبل  سرلبت لتتببِ  يف  قُلِ  جبءَ  -ز
لَػػَ " ملطبوْتػػ ة "فَػْعلَػػَ "  قُقػػب أَو قبػػ  لتعػػ ِّايإلب لِقبػػبؽ سػػػ "تفْعلَػػَ "، وهػػ  و"افْػَعنػْ
َلَ " الاائ  اآلخر َلَ " "افَعنػَْلري" و"افْػَعنػْ  . (ٔ)«تق يرا، وُأبل سػ "افَعنػْ

 «.   ستفع (د)ي ػف» "  ػ ْتن "تفعلثً  ِّ حَ تَ ( لُ ٔ) ي اهلبل:ِ ػوف
 «.  ابفعل (ـ)يف » ْتن )وأبل سػ"افعنل "(  ثً  ِّ حَ تَ ( لُ ٕ) ي اهلبل:ِ ػوف

ػػػ  لبلػػػ  سرلػػػبت لتتػػػببِ د. م يف  قُػػػلِ  جػػػبءَ  -ح افتعػػػ  فُمػػػب )  »)املسػػػبْت ( م 
 . (ٕ)«حن   ل يته فبلت ى، ولففته فبلتف   -(فب،  اـ

 «.  ولفقته فبلتفل(د)يف (  »ٔ) ويف اهلبل:ِ 
)شػػرح صتصػػر التصػػريف  د. ْتبػػ  العػػبؿ  ػػب  لتػػـر لتتػػببِ  يف  قُػػلِ  جػػبءَ  -ط
ُعم   »(يّ العػػاّ  وِلػػ   تَػُمػػػ ت ستسػػر العػػّي يف املبضػػي وأَل ػػب َفِضػػ  يَػْفُضػػ  ونَعِػػم يػَػػنػْ

 . (ٖ)«وضّمهب يف املضبرع فمن الت اخ 
يف ط  "ولُػػػ  "ػػػ ت" » ْتػػػن )ِلػػػ   تَػُمػػػػ ت(  ثً  ِّ َحػػػتَ ( لُ ٕ) ويف اهلػػػبل:ِ 

 «. ريف
جػػبَء يف  قُػػِل د. ْتبػػ  العػػبؿ  ػػب  لتػػـر لتتػػبِب )شػػرح صتصػػر التصػػريف  -ي
 . (ٗ)«ن، والَتَرـ، والُقْبح، وحن هبويت ف ألفعبؿ الطببئ  لبُبسْ »(  يّ العاّ 

يف ط  "والقُػػػػػػػ "، »)والقػػػػػػػبح(   ةِ  ْتػػػػػػػن ْتبػػػػػػػبرَ ثً  ِّ َحػػػػػػػتَ ( لُ ٘) ويف اهلػػػػػػػبل:ِ 
 «. ريف

 
                               

 .ٕٔٓتسهُ  الف ائ    -(ٔ)
 .٘ٓٙ/ٕ  املسبْت  -(ٕ)
 .ٖٗ  يّ شرح صتصر التصريف العاّ  -(ٖ)
 .ٖٗ  يّ شرح صتصر التصريف العاّ  -(ٗ)



(ٖٕٗ) 

جػػبَء يف  قُػػِل د. ْتبػػ  العػػبؿ  ػػب  لتػػـر لتتػػبِب )شػػرح صتصػػر التصػػريف  -ؾ
اًء، ِلػػػر   (ٔ)وَلػػػن قػػػبؿ  لػػػّذب لِػػػّذاابً قػػػبؿ  قبتَػػػ  ِقُتػػػبًا، وروي  لػػػب رَيْػتُػػػهُ »(  يّ العػػػاّ 

 . (ٕ)«وقَبتَػْلُته ِقت بًا 
يف ط فقػػػػ   "قتػػػػبًا"، »)ِقُتػػػػبًا(    ْتػػػػن للمػػػػةِ ثً  ِّ َحػػػػتَ ( لُ ٖ) ويف اهلػػػػبل:ِ 

 «.  ريف
يف ط فقػػػػػػ   "فبتنتػػػػػػه »)ِقت ػػػػػػبًا(    ْتػػػػػػن للمػػػػػػةِ ثً  ِّ َحػػػػػػتَ ( لُ ٗ) ويف اهلػػػػػػبل:ِ 

 «.فتبأ"
ريف جػػبَء يف  قُػػِل د. ْتبػػػ  العػػبؿ  ػػػب  لتػػـر لتتػػبِب )شػػػرح صتصػػر التصػػػ -ؿ

 . (ٖ)«ومبعىن  فَػَع  حن  داَف  ودَف ، و بفر، وَ فرَ »العاي(  
 «.يف ط  "فبْت "،  ريف»)فَػَع (    ْتن للمةِ ثً  ِّ حَ تَ ( لُ ٔ) ويف اهلبل:ِ 

جػػػبَء يف  قُػػػِل د. ْتبػػػ  العػػػبؿ  ػػػب  لتػػػـر لتتػػػبِب )شػػػرح صتصػػػر التصػػػريف  -ـ
رددتػػه فبنسػػفل وأزْتْجتُػػُه  وجمُئػػه ملطبوْتػػة أفعػػ  حنػػ  َأْ ػػَفْقُ  البَػػبب أي»(  يّ العػػاّ 

 . (ٗ)«أي أسعْ تُُه فبْناَْتج لن الّش اذّ 
يف األصػػػ   أ ػػػقف  »)فبنسػػػفل(    ْتػػػن للمػػػةِ ثً  ِّ َحػػػتَ ( لُ ٔ) ويف اهلػػػبل:ِ 

البػػبب أي رددتػػػه فبنسػػػقف، ستقػػػ   القػػػبؼ ْتلػػػري الفػػػبء،  ريػػػف. ويف القػػػبل س  
 «. فل الببب  رّد  لأ فقه ستق   الفبء ْتلري القبؼ

                               
  ْ َعػقػَ ، ووَ السػطرِ  رِ ب( يف بِخػ)لػ  ْ َعػقػَ ، ووَ (هُ تُػيػْ ب(، و)رَ )لػ سػّيَ   ِ صْ لفَ ( ابِ هُ تُ يػْ برَ   )لةُ ببرَ ْتِ   ْ بَ تِ لُ  -(ٔ)
 .شنُ ٌ  وه  تطبُ ٌ التبيل.  السطرِ  ؿِ ( يف أو  هُ تُ يػْ )رَ 
 .ٖٚ  يّ شرح صتصر التصريف العاّ  -(ٕ)
 .ٖٛ  يّ شرح صتصر التصريف العاّ  -(ٖ)
 .ٓٗ  يّ شرح صتصر التصريف العاّ  -(ٗ)



(ٖٖٗ) 

ُ:يفُالتهميشُُِ*ُاإلسرافُُ
 ؼَ صػرِ ي ،ىل أف يَ ودِّ يُػ هُ قطًعػب  ألن ػ يٍّ رِضػلَ  ، فه    ُ إب راؼٍ  ب التهمُ:ُ أل   

  .ن امل اض ِ لِ  يف لث ٍ  ،،ىل اهلبل:ِ  ْتن امل ِ  هُ تَ نبيػَ ْتِ  لُ احملقِّ 
ولن هنب لبف لػن املستحسػن أا يػاؾ احملقػل »يَق ُؿ ْتبُ  السفـِ هبروف  

الضػػرورية الػػل  علػػه لطمئنًػػب ،ىل الػػنص، وا ًقػػب لػػن التتػػبب  فػػًف لػػن التعلُقػػبت 
اجلهػػ  الػػذي سذلػػه احملقػػل يف تفهػػم الػػنص وتقػػ ير صػػحته. ولتػػن سعػػض احملققػػّي 
يسرف ف يف هذ  التعلُقبت مبػب رػرج ْتػن هػذا الغػرض العلمػي ،ىل حشػ  املعػبرؼ 
القريبة والبعُ ة لن ل ض ع التتػبب، وهػذا األلػر ،ف أْتجػا سعػض العلمػبء ف نػه 

ي أا يعجا مجهرإلم. لذل    يتػن سػ  لػن ااقتصػبد يف التعلُػل لمػب  ػبل حر 
 .(ٔ)«الق ؿ

 بيػػػة التحقُػػػل هػػػ  تقػػػ   املخطػػػ ط »صػػػفُح الػػػ يِن املنّجػػػ    يَقػػػ ُؿ د.و 
تنتبه ،ىل هذا  صحُحبً لمب وضعه لولفه، دوف شرحه. ،ف التثرة لن النبشرين ا

دات  لػػػػػن شػػػػػرح ل لفػػػػػبظ، ، فتجعػػػػػ  اب اشػػػػػي لػػػػػ ى ابلشػػػػػروح والػػػػػااي(ٕ)األلػػػػػر
لػ    -وترمجبت ل ْتفـ، ونق  لن لتػا لطب ْتػة، وتعلُػل ْتلػري لػب قبلػه املولػف 

ْتػػن الػػنص نفسػػه، و  ت جػػ  يف  (ٖ)ذلػػ  سصػػ رة وا ػػعة دلػػة، قػػ  تشػػغ  القػػبرىء
 !(ٗ)«املخط ط. وهم يقص وف سذل  التبّجح ابلعلم وااطفع

ػػٌ  التػػ  يُّ   ويَقػػ ُؿ د. دالػػة ْتلػػري ، هػػبر سراْتػػة  ولػػُ  ،خػػراج الػػنص»مم 
مققػػه ابإللثػػبر لػػن الشػػروح والتعلُقػػبت، ونقػػ  لػػب يف أيسػػر التتػػا ولصػػقهب يف 

                               
 .ٔٛ قُل النص ص ونشرهب   -(ٔ)
 به( حبرِؼ اجلرِّ )ْتلري(، ا حبرِؼ اجلرِّ )،ىل(.الص اُب أف يَػَتع  ى الفعُ  )تنت -(ٕ)
 الص اُب أف ُتتَتَا اهلماُة صغ ًة ف َؽ ابرِؼ  )القبرئ(، ا لب ًة سعَ ُ . -(ٖ)
 .٘ٔق اْت   قُل املخط طبت   -(ٗ)



(ٖٗٗ) 

وتتعبه لػن ْتنػبء القػراءة املتػ اترة سػّي الػنص  (ٔ)اب اشي، فهي ،طبلة ترهل القبرىء
. فبلثقبفػػػػة يػػػػـ  (ٕ)واببشػػػػُة. لمػػػػب أف ،خػػػػراج الػػػػنص خبلُػػػػبً لػػػػن أي تعلُػػػػل لػػػػبؼ

ْتمػػب هػػي ْتلُػػه اآلف. ولػػب لػػبف سػػ يهُبً بنئػػذ  ػػ ا لنسػػُبً تصػػنُف التتػػبب  تلػػف 
الُػػػػـ  تقريبػػػػبً، واأللػػػػر ابلعتػػػػ  صػػػػحُح. وهلػػػػذا لػػػػـا للتحقُػػػػل سعػػػػض اإلشػػػػبرات 
الت ضػػُحُة الفزلػػة، ْتلػػري أف تتػػ ف  بيػػة يف اإلكػػبز، لػػ  اإللثػػبر لػػن ا ػػتخ اـ 

 . (ٖ)«الرل ز واملختصرات، للضغ  ْتلري حجم اب اشي لب ألتن
 هػػب يف قُ قِّ مُ  ؼُ رِ ْسػػالػػل يُ  اِ تُػػالتُ   فِ تُػػيف لُ  التحقُػػلِ  أخطػػبءُ  رُ تثُػػػتَ  ولػػذل َ 

 .رجا ْتثمبف لتتبِب )ارتشبؼ الضرب( ، لمب يف  قُِل د.التهمُ:ِ 
أف  املػَ  يف حنػِ  ةسػِة  -حبِت فَ يف لثٍ  ِلن الص ػ -  َِ ُ يف هذا التحقُِل  

 لػػَ ِ ن أَ ِلػػ يف رأيػػي واحػػ ٌ  َأ ػػطٍُر، واهلػػبلَ: يف حنػػِ  ةسػػٍة وِْتشػػريَن  ػػطرًا. وهػػذا
 ، ُ قِصػػ، وا يَ رُ شػػعُ ا يَ  ن حُػػ ُ ِلػػ ،ؼَ رَ ، فبنَصػػلَ قِّػػحَ مُ الْ  تِ  َ َهػػجْ الػػل أَ  ،األ ػػبببِ 
، ،ىل العنبيػػِة ابلتهمػػُِ:، بِخػػًذا يف ذلػػَ  مبػػذهِا والتشػػتُ ِ  ،ابلتحريػػرِ  نبيػػةِ ْتػػن العِ 

ل ضػ ْتب، وأحا أف أأقػ: هنػب »  رلضبف ْتب  الت اب(، الذي قبؿَ   تبِذِ  )د.أُ 
ة ل ػػػكػػػبدلي فُػػػه سعػػػض أدْتُػػػبء التحقُػػػل، لنػػػذ لػػػ ة لُسػػػ  قصػػػ ة  فقػػػ  درج جِ 

احملققػّي لػن العػرب واملستشػرقّي، ْتلػري اا تقصػبء يف  ػريج النصػ ص الشػعرية، 
والتنبُػػػه ،ىل مجهػػػرة امل اضػػػ ، الػػػل ورد فُهػػػب هػػػذا البُػػػ  أو ذاؾ، يف املصػػػبدر الػػػل 

املػنهج  ،ذ يػروف فُػه لببلغػة و، ػرافب يف سّي أي يهم. وق  يعُا سعػض النػبس هػذا 
التخريج، لمب ينبدي سعضهم ابالتفبء مبص ر أو مبص رين، وا  ُمب يف الشػعر 

                               
 الص اُب أف ُتتَتَا اهلماُة صغ ًة ف َؽ ابرِؼ  )القبرئ(، ا لب ًة سعَ ُ . -(ٔ)
ب ِلُسق ِط سعِض التلمبِت ِلنُه  لتن  املراَد  ُ  ُلستَ التفـُ هنب  -(ٕ)  واضٌح.ِلنُه قٍُم  ُرمب 
 .ٖٚٔ-ٕٚٔاملنهبج   -(ٖ)



(ٖٗ٘) 

املشه ر املت اوؿ. ولب درى هواء وأولئ ، أف هذا التخريج املستقصري، ق  يفُ  
، ،لػب  ابحثب أو مققػب، كػ  ألبلػه هػذا البُػ  أو ذاؾ، يف  ػُبؽ نثػري  ػ  لفهػـ 

ختصبر ص  يف العببرة، و،لب لتصحُف أو  ريف أصباب هذا الػنص، يف لتػبب ا
لطب ع أو صط ط. وال  ُلة املأل نة العبقبة يف لث  هذ  اببلة، هي البح  ْتػن 
لث  هذا البُ  يف لصبدر  املختلفة، لعله يعثر يف سعضهب ْتلري  ُبقه اخلػبيل لػن 

، حيمػػػػػ  هلػػػػػذ  الطريقػػػػػػة لثػػػػػػ  هػػػػػذا الببحػػػػػ  أو احملقػػػػػػل ااضػػػػػطراب والتشػػػػػ ي:.
املستقصػػػُة يف  ػػػريج األشػػػعبر، أف وضػػػع  ألبلػػػه مجهػػػرة لصػػػبدر البُػػػ  الػػػذي 

 .(ٔ)«يهمه، ووفرت له لث ا لن اجله  واملشقة
ػػػػ  ِ  ػػػػتبذِ أُ  اِ مبػػػػذهَ  التلمُػػػػذُ  ـَ اَ التَػػػػػ وقػػػػ ِ   ـٍ ب التِػػػػأ"   لػػػػرِ يف ذِ  ؼُ سػػػػرِ يُ   ُ  ُ ِجػػػػ، فنَ اا
 ، أو ت  ُػلِ لعػىن للمػةٍ  ، أو شػرحِ سُػ ٍ  لتخػريجِ  - ن امل اضػ ِ ِلػ يف لث ٍ  - املصبدرِ 
  ذل َ  ن ألثلةِ . ولِ مٍ لَ ْتَ  ، أو ترمجةِ لسألةٍ 

هذا ْتجا سُ  وص ر   ،ف  اخللَُ  َأَج ُّوا البَػّْيَ فػبْ ََرُدوا. »(  ٚيف اهلبلِ: ) -أ
وهػػػ  لنسػػػ ب أل  ألُػػػة الفضػػػ  سػػػن ْتبػػػبس سػػػن ْتتبػػػة سػػػن أ  هلػػػا يف التصػػػريح 

، وشػػرح ٕٓٚ/ٕ، وشػػفبء العلُػػ  ٕٗ٘/ٕالفػػراء ، وسػػف نسػػبة يف لعػػب  ٜٖٙ/ٕ
، ٜٔٓ/ٕ، وشػػػرح التبفُػػػة الشػػػبفُة اسػػػن لبلػػػ  ٕٕٗ/ٖالتسػػػهُ  اسػػػن لبلػػػ  

 ٖٕٚ/ٕ، واألشػػػػم   ٓٗٔ/ٖ، و،ْتػػػراب القػػػربف للنحػػػبس ٔٚٔ/ٖواخلصػػػبئص 
، ٚٓٗ/ٗ، وأوضػػػػح املسػػػػبل  )ْتجػػػػا ( ٕٛٔ/ٖ، واألشػػػػبب  والنظػػػػبئر ٖٔٗ/ٗو

، وشػػػرح شػػػبفُة اسػػػن اببجػػػا ٔٚٛٗ/ٙ، واللسػػػبف )وْتػػػ ( ٖٕٖ/ٔوالتشػػػبؼ 
 .(ٕ)«ٛ٘ٔ/ٔللرضي 

                               
 .ٗٔٔ-ٖٔٔلنبهج  قُل الااث   -(ٔ)
 .ٕٓٗ/ٔ ارتشبؼ الضرب،  قُل د. رجا ْتثمبف  -(ٕ)



(ٖٗٙ) 

أََفِمْن َأجِ   ريِج َشطٍر ِلن الشعِر، َيتُتُا احملقُِّل يف اهلػبلِ: ِ ػت َة َأ ػطٍُر،  
هػػذا ْتجػػا سُػػ  »وحُيُػػُ  ْتلػػري  ف ػػَة َْتَشػػَر لصػػ رًاا! أََلػػب لػػبَف َيتفُػػِه أف يَقػػ َؿ  

 ا! «ٜٖٙ/ٕصريح لنس ب للفض  سن ْتببس سن ْتتبة سن أ  هلا، يف  الت
ػػَبُ   لػػن أ ػػػمبء األ ػػ . انظػػر  لػػبدة )ْتنػػب ( يف (  »ٜ) يف اهلػػبل:ِ  -ب الَعنػْ

. وانظػػػػر ٜ٘ٗ/ٖ، والصػػػػحبح )ْتػػػػب ( ٖٖٕ/ٕ، والقػػػػبل س ٕٖٓٔ/ٗاللسػػػػبف 
، و ػػػػػفر السػػػػػعبدة ٕٕ، واا ػػػػػت راؾ ٕٛ/ٔ، واملمتػػػػػ  ٜٕٙ/ٗأيًضػػػػػب  التتػػػػػبب 

 .(ٔ)«ٛن خبل يه ، وأمسبء األ   اسٙ٘، وأدب التبتا اسن قتُبة ٚٔٔ/ٔ
، رٍ  طُ أَ   ف ةَ يف اهلبلِ:  لُ احملقِّ  اَ تَ  ( لَ بَ نػْ )ْتَ  لعىن للمةِ  رحِ شَ  ج ِ أَ  نْ مِ فَ  

  ةٍ رَ َصػػتَ صُ  ةٍ سعبػػبرَ  القػػبرئُ   َ نتِفػػأف يَ  نُ ِتػػ"ُ  ولػػبفَ  .ةٍ غ ي ػػلُ  لصػػبدرَ  سػػعةِ ا ْتلػػري تِ  ً ِمػػعتَ لُ 
 هُ تَػنبيػَ ْتِ  لُ احملقِّػ ؼَ صػرِ   لَُ «ٕٖٓٔ/ٗ   لن أمسػبء األ ػ . انظػر  اللسػبف بَ نػْ العَ »

ن ِلػػ ذُ ُخػػتَ  ،ْتلػػري هػػذا النحػػ ِ  ،ابلتهمػػُ:ِ  نبيػػةَ العِ    ألف  هِ وتشػػتُلِ  ،املػػ ِ  ،ىل  ريػػرِ 
تفػي  نهػب لػب يَ لِ   ِ لَمػلِ  يبِقػا تُ  ، حبُػ ُ ذُ ُخػلػب تَ  هِ تِ ح  ، وِصػ ِ ه ِ ، وجُ لِ احملقِّ  وق ِ 
 .بٍ برِ قلُ  ، أو ْتلري حن ٍ هُ بُ صبحِ   ُ رادَ لب أَ  ْتلري حن ِ  هِ سِ  روجِ للخُ 
حم  سػػػن يايػػػ  سػػػن ْتبػػػ  األلػػػ  األزدي البصػػػري ػهػػػ  لػػػ  »(ٕ) يف اهلػػػبل:ِ  -ج
العبػػػػبس املػػػػ د، ،لػػػػبـ العرسُػػػػة سبغػػػػ اد يف زلبنػػػػه أخػػػػذ ْتػػػػن املػػػػبز  وأ  حػػػػب   أسػػػػ 

، لػػػػ  اخػػػػتفؼ  ٕ٘ٛهػػػػػ ابخػػػػتفؼ، وتػػػػ يف  ػػػػنة ٕٓٔالسجسػػػػتب ، ولػػػػ   ػػػػنة 
، ٕٔٗ/ٖالػػػرواة ، و،نبػػػب  ٕٔٚ-ٜٕٙ/ٔلػػػذل . انظػػػر  ترمجتػػػه يف سغُػػػة ال ْتػػػبة 

، وأخبػػػػػػبر ٓٔٔ-ٔٓٔوطبقػػػػػػبت النحػػػػػػ يّي  ٕٕٔ-ٔٔٔ/ٜٔولعجػػػػػػم األدابء 
 .(ٕ)«ٜٓٗ-ٛٓٗ/ٕ، واملاهر ٗٔٔ-٘ٓٔالنح يّي البصريّي 

                               
 .ٙ٘/ٔ ارتشبؼ الضرب،  قُل د. رجا ْتثمبف  -(ٔ)
 .٘/ٔ رجا ْتثمبف  ارتشبؼ الضرب،  قُل د. -(ٕ)



(ٖٗٚ) 

، أصػًف  هِ لامجتِػ الػذي ا حبجػةَ  ،املشه رِ اللغ يِّ  ،()امل ّدِ  ترمجةِ  ج ِ أَ  نْ مِ فَ 
أف  نُ ِتػػ"ُ  . ولػػبفَ لصػػبدرَ  ةِ ت  ْتلػػري ِ ػػًُف ، مُِػػيف اهلػػبل:ِ  رٍ  ػػطُ أَ  أرسعػػةَ  لُ احملقِّػػ اَ تَػػلَ 
  «ٕٔٚ-ٜٕٙ/ٔتػػه يف  سغُػػة ال ْتػػبة انظػػر ترمج  »ةٍ رَ َصػػصتَ  ةٍ سعبػػبرَ  القػػبرئُ   َ نتِفػػيَ 
 .هِ وتشتُلِ  ،امل ِ  ،ىل  ريرِ  هُ تَ نبيػَ ْتِ  لُ احملقِّ  ؼَ صرِ لَُ 

ػػ يف ابقُقػػةِ  والامجػػةُ  ب َتتػػ ُف أيًضػػ، و ينَ شػػه رِ لمَ ، ا لِ ينَ غمػػ رِ لمَ لِ  ب تتػػ فُ ،ن 
 هُ بِ تَ شْ م، فتَ نبهُ تُ سِ  َمن ذُِلُروالِ  أو م،إلِِ رَ هْ شُ  سغ ِ  ،لِ احملق   م يف التتببِ هُ لرُ ذِ  دَ رَ ن وَ مَ لِ 

 .املقص دَ  فُهِ  حُ  ضِّ يُ  هببل:ٍ  لُ فُأيت احملقِّ  ، ْتلري القبرئِ ىَن التُ 
)املمتػ (   قبػبوة لتتػببِ  الػ ينِ  د. فخػرِ  يف  قُػلِ  لب جبءَ  ذل َ  ن ألثلةِ ولِ 

العّببس  قلُ  أل  ُْتثمػبَف  أََتقػُُ  هػذا النحػَ ا قػبؿ  "ا، وا أَقبلُػه". قبؿ أس  »
 .(ٔ)«س  ينقبس ذل  ْتن ي، يف ضرورة الشعر

، فُهػب لثػ وفَ  ؾَ رَ اشػتػَ  ةٌ َُػنػْ لُ   بس(، وهػيَ   )أسػ  العبّػةُ َُ نػْ التُ  تِ دَ رَ وَ  ففي النصِّ 
بس العب ػػ . فػػأس «ٕٔٛ  ٔهػػ  املػػ د. املنصػػف »(  ٙ) يف اهلػػبل:ِ  لُ احملقِّػػ اَ تَػػفتَ 

 (.ٕٔٛ/ٔ)املنصف   يف لتببِ  اِب اُر املذل ُر يف املِ  ل ج دٌ ، و هنب ه  امل ّدُ 
ُ:التهميشُُِ*ُإمهالُُ
 ػػقُمٍة  إلمُشػػبتٍ  ، أهػػ ُف ستثػػٍ  ِلػػن  قُِقػػِه لػػ َ  قُػػُل املػػِ ، سػػف إلمػػُ:ٍ  

حملقِّػَل الػذي التَػػَاـَ ه ُف ِلن اخلطِ  فُِه  ولتن  اأَ  دل ءٍة ابألخطبِء. ف مهبُؿ التهمُ:ِ 
ابلتهمػػُِ: يف  قُِقػػِه، يُواَخػػُذ يف ل اِضػػِ  ،مهػػبِؿ التهمػػُِ:، وا  ػػُ مب حػػَّي يتػػ ُف 

 .التهمُُ: واجًبب، أو قريًبب ِلن ال اجاِ 
ُ:التهميشُُِإمهالُُِنُأمثلةُِومُِ
  ري، وْتبػػػ    ألػػػّي لتتػػػبِب )املنصػػػف(،سػػػراهُم لصػػػطف يف  قُػػػلِ  جػػػبءَ  -ٕٗٙ

                               
 .ٕ٘ٔاملمت  التب    -(ٔ)



(ٖٗٛ) 

ُ  شػػػيء يقػػػبؿ فُػػػه "اْفعبَلْلػػػُ " ،ا يُقػػػبؿ فُػػػه "افْػَعَلْلػػػُ " وا قػػػبؿ  ػػػُب يه  ولػػػ»
شػػػيء يُقػػػبُؿ فُػػػه "افْػَعَلْلػػػُ " ،ا يُقػػػبؿ فُػػػه  "اْفعبَلْلػػػُ "، ،ا أنػػػه قػػػ  َتِقػػػ ُّ ،حػػػ ى 

 .(ٔ)«اللُّغتّي يف الشيء، وتتثُر يف األخَرى
ُر وتتثُػػػػػػ»  ، والصػػػػػ ابُ ُمةً سػػػػػتقِ لُ   ْ َُسػػػػػلَ  «وتتثػػػػػُر يف األخػػػػػَرى»  ْتبػػػػػبرةُ 

خػػػرى  األُ  اللغػػػةُ  رُ ، وتتثُػػػػيف الشػػػيءِ  ،حػػػ ى اللغتػػّيِ   ُّ ِقػػػ، واملعػػػىن  قػػػ  تَ «ألخػػَرىا
  ، سػػػ «خػػػرىيف األُ  رُ تتثُػػػػ»  قػػػبؿُ   فػػػف يُ رُ تثُػػػػ، وهػػػي الػػػل تَ  ُّ ِقػػػهػػػي الػػػل تَ  فبللغػػػةُ 

 .«خرىاألُ  رُ تتثػُ »
سػ لُ  أنػه لػُ  شػيء »صػف ٍر  وهبِذِ  الصُغِة َوَرَدِت العببرُة يف ق ِؿ اسػِن ْتُ 

". ِ،ا  أنػػػه قػػػ  َتِقػػػ ُّ ِ،حػػػ ى اللغتػػػّي يف شػػػيء، لػػػن "ا فَعػػػ  " ِ،ا  يُقػػػبؿ فُػػػه "افعػػػبؿ 
 .(ٕ)«وتتثر اأُلخرى

يف  ،حػ ى اللغتػّيِ   ُّ ِقػ، أي  تَ «خػَرىاألُ  وتتثُر فُػهِ »  الص ابُ  يت فُ  وق 
 ، لػػُ َ ن الػػنصِّ )يف( ِلػػ اجلػػرِّ  حػػرؼِ  خػػرى. وحػػذؼُ األُ  اللغػػةُ  فُػػهِ  رُ ، وتتثُػػػالشػػيءِ 
ِ  ابأللػػػرِ  ن ِلػػػ هػػػ فُ ، وهػػػ  أَ ةِ ن العبػػػبرَ ِلػػػ حػػػرؼٍ  ق طِ ُ ػػػ ْتػػػبءُ ادِّ  نُ ِتػػػ"ُ    ولػػػذل َ اهلػػػّيِّ

 .الاايدةِ  ْتبءِ ادِّ 
نفِسػػػِه، أو د ػػػن نَػَقػػػَ  العبػػػبرَة  يِّ ِجػػػ ن اسػػػنِ ِلػػػ ولػػػَُ  سعُػػػً ا أف يتػػػ َف اخلطػػػأُ  

قػػػبؿ  ػػػػُب يه  »  يعػػػُ:َ   (، اسػػػنِ يف )شػػػرح املفص ػػػ هُ نفُسػػػ اخلطػػػأُ  دَ رَ   فقػػػ  وَ ْتنػػػهُ 
ه قػػ  تقػػّ  ،حػػ ى أنّػػ ،ا  يء يُقػػبؿ فُػػه "افعػػبّؿ"، ،ا  ويُقػػبؿ فُػػه "افعػػّ "  ولػػُ  شػػ

  .(ٖ)«اللغتّي يف التلمة، وتتثر يف األخرى

                               
 .ٓٛ/ٔاملنصف   -(ٔ)
 .ٕٖٔاملمت  التب    -(ٕ)
 .ٖٗٗ/ٗ  طبعة دار التتا العلمُ ة ، شرح املفص   -(ٖ)



(ٖٜٗ) 

ػػػب َيتػػػ ُف  يف نقػػػِ  ْتبػػػبرَِة  ،يِّ اْتَتَمػػػَ  ْتلػػػري ْتبػػػبرَِة اسػػػِن ِجػػػ قػػػ ِ  اسػػػُن يَعػػػُ:َ فُرمب 
، سػػ   ػػُب يهِ  ، لَُسػػْ  سلفػػ ِ يِّ ،ىل  ػػُب يهِ العبػػبرَة الػػل َنَسػػَبهب اسػػُن ِجػػ ػػُب يِه  ألف  
 هي ابملعىن. 

، »قػػػبَؿ  ػػػُب يِه   َوقػػػ  ُيسػػػتغىن ابفَعػػػبؿ  ْتػػػن َفعِػػػ  وفَػعُػػػ  وذلِػػػ  حنػػػ  اْرزاؽ 
، واْ ػ اد . واْ ػَ د  واسػَُّض  ، واسُػبض  ، وامحبّر، واشراب  ُ]واخَضػرّ [َواْخَضبر  واْصفبر 

 .(ٔ)«فحذف   واألص  ذل واْصفّر ألثُر يف لفلهم، ألن ُه لثُػَر َُواْحػَمرّ 
يف ري هػػػػذا اخلطػػػػِ ، ْتلػػػػ التنبُػػػػهِ  ـُ  َ َْتػػػػ يف هػػػػذا املقػػػػبـِ  ّيِ َقػػػػْتلػػػػري احملقِّ  ذُ وَخػػػػويُ 
يف هػذا  ال اجػاِ  التهمػُ:ِ  نَ ِلػ   فتػبفَ أصػًف  ْتلػري ذلػ َ  هِ التنبُّ  ـِ  َ ب لعَ مب    رُ اهلبل:ِ 
 .مُ هْ الفَ    لُستقُمَ يف التعب ِ  همِ ،ىل هذا ال َ  اإلشبرةُ  املقبـِ 
واملصػ ر »تتػبِب )دقػبئل التصػريِف(  ل د. حب  الضبلن بَء يف  قُلِ ج -ٕ٘ٙ

ا يُْ َرُؾ ،ا ابلسمبع. ف ذا ورد ْتلُػ  ِفْعػٌ  واقػ  لػن فَػَعػَ  يَػْفَعػُ ، أو فَػَعػَ  يَػْفعِػُ  
. فبلَفْعػػُ  (الُفعُػػ ؿِ )أو ْتلػػري  (الَفْعػػ )و  تسػػم  لػػه مبصػػ ر فبجعػػ  لصػػ ر  ْتلػػري 

ا أهػػػ  ابجػػػبز، شػػػُم وأشػػػببهه. هػػػذا قػػػ ؿ لػػػذها أهػػػ   ػػػ . والُفعُػػػ ُؿ  لػػػذه
 .(ٕ)«الفراء

 يِن َمَ  النصُّ ْتلري خطأَ اشتَ 
، سفػػتِح «فػػ ذا ورد ْتلُػػ  ِفْعػػٌ  واقػػ  لػػن فَػَعػػَ  يَػْفَعػػ ُ »ِه  ، يف ق لِػػتطبُػػ ٍ ْتلػػري  -أ

أف   تطبُػػػػ ٌ ْتػػػػِّي املضػػػػبرِع، والصػػػػ اُب  )يَػْفعُػػػػُ ( سضػػػػمِّهب. ويػػػػ لُّنب ْتلػػػػري أف  اخلطػػػػَأ 
(الص اَب ثسٌ  يف   .(ٖ)الطبعِة الق "ِة للتتبِب )طبعِة اجملمِ  العلميِّ العراقيِّ

                               
 .ٕٙ/ٗ ،  قُل ْتب  السفـ هبروف التتبب -(ٔ)
 .ٔٙ-ٓٙ  اجل ي ةطبعة الدقبئل التصريف،  -(ٕ)
 .٘ٗ-ٗٗ  الق "ةبعة طالانظر يف  دقبئل التصريف،  -(ٖ)



(ٖ٘ٓ) 

فبلَفْعػػػُ  لػػػذها أهػػػ   ػػػ . والُفعُػػػ ُؿ  لػػػذها أهػػػ    »هِ ق لِػػػْتلػػػري خطػػػٍ  يف  -ب
وهػذا اخلطػأُ ثسػٌ  يف الطبعتػِّي الق "ػِة «. ابجبز، شُم وأشببهه. هذا ق ؿ الفػراء

املصػػػػبدِر، الػػػػل نَقلَػػػػْ  قػػػػ َؿ  واجل يػػػ ِة. والصػػػػ اُب كػػػػفِؼ ذلػػػػَ ، لمػػػػب يف  ػػػبئرِ 
 الفر اِء. 

وقػػبؿ الفػػراُء  لػػب ورد ْتلُػػ  لػػن ابب فَعػػ  يَػْفعُػػ ، وفَػَعػػػ  »الفػػبرا ُّ   قػػبؿَ 
يَػْفعِػػ  و  َتسػػمْ  لػػه مبصػػ ر فبجعػػ  لصػػ ر  ْتلػػري الَفْعػػ  أَو ْتلػػري الُفعُػػ ؿ. الَفْعػػ  

 .(ٔ)«ْج ػ  ابجبز، والُفع ؿ أَله  نَ أَله
قبَؿ الَفرّاء  لػب وَرَد ْتلُػَ  لػن ابِب "فَػَعػ  يفعُػ "   »م يُّ ش اُف ابِ نَ  وقبؿَ 

أو "فَػَعَ  يفِع " لْضم ـُ الَعػّْي يف املْسػتَػْقَب ، أو لتسػ رهب و  ُيسػَمْ  لػه َلْصػَ ر، 
فبْجعػػػْ  لصػػػ رَ  ْتلػػػري "الَفْعػػػ " أو ْتلػػػري "الُفعُػػػ ؿ"، "الَفْعػػػ " لغػػػُة أْهػػػِ  اِبجػػػبز، 

ب ػً ب وُ ػُت ًا، وَصػَمَ  َصْمتػَ ْتتػػً هم  َ ػَتَ  ػق لِػ ْج ، لثػ ػو"الُفُع ؿ" لَُغُة أْهِ  نَػ
 .(ٕ)«وُصُم اً 

وقػبؿ الفػراُء  ،ذا جػبءؾ فَػَعػَ  لػمػػب   ُيْسػَمْ  لصػَ رُ  »وقبؿ اسُن اببجِا  
 .(ٖ)«فبجعلُه فَػْعًف للحجبز، وفُػُع ًا لَنْج ٍ 

ُؿ  ، ا يف ابجػػػػػػػػػبِز، فتُػػػػػػػػػَف يقػػػػػػػػػ  (ٗ)واملعػػػػػػػػػروُؼ أف  دايَر شػػػػػػػػػٍُم يف  ػػػػػػػػػ ٍ  
 ا!«والُفُع ُؿ  لذها أه  ابجبز، شُم وأشببهه»

سػتطُُ  أْف ، ولتن نػب ا نَ ِمٌ  ْتلػري خطػٍ  سَػػُِّػػنٍ ن هنب نُػ رُِؾ أف  الػنص  لشػتَ ولِ  
مػػبِؿ أْف يتػػ َف ِلػػن َمًف  احتِ تَ َ  سنسػػبِة اخلطػػِ  ،ىل املولِّػػِف، و،ْف لػػبَف ذلػػَ  ُمػػقطَػػنَ 

                               
 .ٜٖٔ/ٕدي اف األدب   -(ٔ)
 .ٜٚ/ٔمش  العلـ    -(ٕ)
 .ٚ٘ٔ/ٔ شرح شبفُة اسن اببجا ، وانظر يف  ٕٙ  ،  قُل حسن أمح  العثمبفالشبفُة -(ٖ)
 .ٖٚٚ/ٕ، واريخ اسن خل وف  ٛٛ/ٔانظر يف  لعجم لب ا تعجم   -(ٗ)



(ٖ٘ٔ) 

 أخطبِء النُّس بِخ.
يف الطبعػِة الق "ػِة، واحملقِّػُل  ،سُتَ  احملقِّق َف الثف ةُ يَ  جُُا أفوالغريُا الع 
 أَ أي  تعلٍُل، أو أي  ،شبرٍَة ،ىل هذا اخلطِ ا! قرَ يف الطبعِة اجل ي ِة، فف نَ  ،ال حُ ُ 
   وال ج دُ »جبَء يف  قُِل د. فخِر ال يِن قببوة لتتبِب )املمت  التب (   -ٕٙٙ

 .(ٔ)«ْتلري ُوج د الػُمْبَصر لق ل   أسَصرَُ   َدل هُ 
ْتلػػػري ضػػػمِ  َنْصػػػٍا ُلت ِصػػػٍ   ،«َدل ػػػُه ْتلػػػري ُوجػػػ د الػػػػُمْبَصر»  ُ  ْتبػػػبرةُ مِ شػػػتَ تَ 
 ِه. فِ ذْ حَ عَ  ،ا  س ،قُُم لعنبهبى العببرَة َيستَ ، وا أَرَ (َدل هُ )ِه  يف ق لِ  ،ابلفع ِ 

أ س ػرْ ، وفَ «َر زيػٌ  خبلػً اأَْسَصػ»نػب  لْ نَفَاُِض أن نػب قػُ  ،ايدِة هذا الضم ِ بُبِف زِ ولِ 
عػ ُد الضػمُ  ، فعلػري َلػن يَ «َدل ػُه ْتلػري ُوجػ د الػػُمْبَصر»صػف ٍر  اسِن ْتُ  عببرَةِ اجلملَة سِ 

 ا «َدل هُ »املت ِصُ  يف ق لِِه  
، «َدؿ  خبلػٌ  زيػً ا ْتلػري ُوُجػ ِد الػػُمْبَصرِ » ُف املعػىن  ُتػويَ  )زيػٍ ( ُد ْتلػري عُ يػَ أَ 

 ا«َدؿ  زيٌ  خبلً ا ْتلري ُوُج ِد الػُمْبَصرِ » ُف املعىن  تُ ، ويَ (خبل ٍ ) ُد ْتلري عُ أـ يػَ 
 َف مػػب  ألف  املعػػىن ْتلػػري لِػػنهُ  ُد ْتلػػري أيٍّ لِ عُػػف  هػػذا الضػػمَ  ا يػَ واجلػػ اُب أ

ِن تُ م يَ ػج َد لُه يف العرسُ ِة، ولوه  لعىًن ا وُ  (،الُ ُج د)ا  (ال الة)يِن ه  التق يرَ 
 ن سعٍُ .وا لِ  ،ن قرياٍ ا لِ  ،ُ  ُ قصِ صف ٍر يَ اسُن ْتُ 

أَْسَصػػػرَُ   َدؿ  » ُف هتػػػذا  تُ تَ أل ػػػب ،ذا َحػػػَذفْػَنب هػػػذا الضػػػمَ ، فػػػ ف  العبػػػبرَة َ ػػػ
جػػ ِد َشػػْيٍء يػػ ؿُّ ْتلػػري وُ  (أَْسَصػػرَ )تػػ ُف لعنبهػػب أف  املايػػَ  ، ويَ «َْتلَػػري ُوُجػػ ِد الػػػُمْبَصرِ 

 ُلْبَصٍر. 
ن قػػػ ِؿ  ػػػُب يِه  ِلػػػ الُ ُجػػػ د(،) صػػػف ٍر هػػػذا املصػػػطلحَ وقػػػِ  ا ػػػتنَبَ  اسػػػُن ْتُ 

، وأسصػػػػػر  ،ذا أخػػػػػ  ابلػػػػػذي وقعػػػػػْ  ر،يتُػػػػػه ولثػػػػػ  ذلػػػػػ  سُصػػػػػر ولػػػػػب لػػػػػبف َسِصػػػػػ اً »

                               
 .ٛٛٔ/ٔة دار املعرفة  وانظر يف  املمت ، طبع ،ٕٛٔ  التب  املمت  -(ٔ)



(ٖٕ٘) 

 .(ٔ)«ْتلُه
لل الػػػِة ْتلػػػري ُرْ،يَػػػِة األشػػػُبِء   عَم ُ ا ُيسػػػتَ  (َسُصػػػرَ )ولػػػراُد  ػػػُب يِه أف  اجملػػػر َد 

ب ي ؿُّ ْتلري ػال  «. لبف َسِص اً ولب  »  ولذلَ  قبَؿ  (الِعْلمِ )َمْرئُِ ِة، و،ن 
  ولػذلَ  قػبَؿ  (الرُّْ،يَةِ )عَمُ  مبعىن ى  ُب يِه أَن ُه ُيستَ رَ ، فُػَ (أَْسَصرَ )أل ب املايُ   

،يػِة ْتلػري  َع الرُّ قُػعػي وُ فبإلسصبُر ْتنػَ   ػُب يِه يَ   «أخ  ابلذي وقعْ  ر،يُته ْتلُه»
 .(الُ ُج دِ )ىن صف ٍر لعَ  اسُن ْتُ نبَ ا تَ  ،ةِ ِ  العببرَ ن هذِ شيٍء ُلْبَصٍر  ولِ 

مػب يػ ؿُّ نهُ أف  املايػَ  لِ  (أَْسَصػرَ )واملايِ   (َسُصرَ )سَّي اجملر ِد   ُب يهِ  ن َ ْتِ  فبلفرؽُ  
ْتلػري الِعْلػِم،  - ػُب يِه  ن َ ْتِ  -ج ِد شيٍء ُلْبَصٍر، كفِؼ اجملر ِد الذي ي ؿُّ ْتلري وُ 

 .(ٕ)،يةِ وا ي ؿُّ ْتلري الرُّ 
ف ل ػػب أف َيتػػ َف ،لػػػري نَػػصِّ لتػػبِب )الػػػممت (   أل ػػب َ ػػَبُا ُدُخػػ ِؿ هػػذا اخلطػػِ ،

سَُِِ ِ ، َ ػْهً ا  )َدل ػه(، وهػ  يُريػُ    ق  َلَتاَ  لأف َيُت فَ ِلِن اسِن ُْتصف ٍر،   فُهِ  الَ ْهمُ 
(، أو َيُتػػ َف الػػَ ْهُم ِلػػن النب ػػِخ، لػػأف َيسػػَمَ  ِلػػن اسػػِن ُْتصػػف ٍر، أو ِلػػن  ػػ ِِ   )َدؿ 

( لفت ًحػػب بِخػػرُ  ُ   فَُظُػػػن ُه ابهلػػبِء السػػبلنِة، ِْتنػػَ  الَ قْػػِف  )َدل ػػْه(  فَُتتُػبَػػُه الِفعػػَ  )َدؿ 
 ِلذلَ  ابهلبِء،  ُػم  أييت سَعَ ُ  َلن لػم َيسَمْ ، فَُنُقَلُه، لمب َوَجَ ُ  لتت اًب. 

ًف، ِلػػن ُنسػػَخٍة وقػػ  َيتػػ ُف الػػَ ْهُم ِلػػن النب ػػِخ، ِلتبسػػًة فقػػ ،  ف َيتػػ َف أقِػػ
يَايُ  اهلبَء  َ ْهً ا. ولَُ  سعًُ ا أف َيت َف سعُض النُّس بِخ ق  زاَد تلػ   لُمٍة، لِتن ُه 

  اهلبَء، َْتْمً ا   َػنًّب ِلنُه أف  املراَد ابهلبِء.
وجػػػػبَء اخلطػػػػأُ نفُسػػػػُه، يف  قُػػػػِل د. ْتبػػػػ  ابمُػػػػ  السػػػػُِّ  طلػػػػا، لتتػػػػبِب 

                               
 .ٕٙ/ٗ  ،  قُل ْتب  السفـ هبروفالتتبب -(ٔ)
 .ٛٚٔ-ٔٚٔنظر يف  ،حُبء الصرؼ  ا -(ٕ)



(ٖٖ٘) 

  .(ٔ)«وج ِد الػمْبَصرِ  ريوال ُج ُد  أَْسَصرَ ، َدل ُه ْتل»)املب ع(  
وق  َيت ُف اخلطأُ ِلػن احمَلقِّػِل  ِاْتِتمػبِدِ  ْتلػري لػب يف  قُػِل لتػبِب )املمتػ ( 

، أو َيت ُف أس  حُ بَف قِ  اْتَتَمَ  ْتلري ُنسخٍة ُلشَتِملٍة (ٕ)ِلن خطٍ ، يف هذا امل ض ِ 
لتبسِػػػِه     س الػػػِة ُوُروِد اخلطػػػِ  نفِسػػػِه  )َدل ػػػُه(، يفْتلػػػري هػػػذا اخلطػػػِ ، ولػػػػم يَػتَػنَػب ػػػْه ْتلُػػػهِ 

 . (ٖ))ارتشبؼ الضرب(
، لػري زايدِة اهلػبءِ ْت يَػتَػنَػب هْ م ػل التبَ  د. فخَر ال يِن قببوة، قِّلَ والغريُا أف  احملَ 

 ا!، يف اهلبل:ِ علُلٍ أي  تَ  ،م يُعلِّْل ْتلُهبػول
َوِ،ْفِعُػػ  »)ارتشػبؼ الضػرب(   د. رجػا ْتثمػبف لتتػببِ  يف  قُػلِ  جػبءَ  -ٕٚٙ

ُ ا ػًمب ِ،ْلِلُ ، وصفة  .(ٗ)«  ِ،ْصِلُ ، َوأَْفِعُ   َأ ِْ
ُػػػ ( ْتلػػػري وزفِ  ةِ مهػػػاَ  يف فػػػتحِ  ا ،شػػػتبؿَ    فُػػػهِ  )أَْفِعُػػػ (  لتػػػن  املشػػػه رَ  )َأ ِْ

 أف   الػػنص   أُ قػػرَ ن يَ َلػػ نُّ ظُػػقػػ  يَ  ُػػ (  ولػػذل َ عِ فْ )،ِ  ، ْتلػػري وزفِ ةِ اهلمػػاَ  ُػػ ( ستسػػرِ  ِْ )،ِ 
ػػػ  ةِ ح  ِصػػػ واجبًػػػب  لبُػػػبفِ   ِ امل ِضػػػ يف هػػػذا التهمػػػُ:ُ    فتػػػبفَ يف الضػػػب ِ  أَ خطَػػػأَ  لَ احملقِّ

 .اا تعمبؿِ 
ػػ قػػبؿَ  ورويػػ  ْتػػن ابسػػػن  ،جُ  القػػراَءة فُػػػه ستسػػر اهلمػػاةػنػػواإلِ   »بجُ الاج 

جُ  أفعُػػػ ، ولػػػُ  يف لػػػفـ ػنػػػف أَ ضػػػعُفة، ألَ  ػجُ  سفػػػتح اهلمػػػاة، وهػػػذ  ق لػػػةنػػػاألَ 
قػ ؿ ِ،ف ف يصػ ، وللقبئػ  أَ لػن النجػ  وهػ  األَ  ِ،فِعُػ جُ  ػالعرب هذا املثبؿ، و،ِنػ

مسػػػػػبء لثػػػػػ اً لػػػػػن األَ   فّ فػػػػػف يُػْنَتػػػػػُر أف يقػػػػػ  سفػػػػػتح اهلمػػػػػاة ألَ   ُػػػػػ  ا ػػػػػم أْتَجمػػػػػيّ ،ِ 
                               

 .ٕٔٔاملب ع    -(ٔ)
 . ٖٖ،ىل  قُِل )املمت (، انظر يف  املب ع، لقّ لة التحقُل    عِ جُ َصر َح ُمَقُِّل )املب ع(، ابلرُّ   -(ٕ)
ارتشػبؼ الضػرب،  قُػل ، و ٖٛ/ٔلصطفري النم بس   ُل د.انظر يف  ارتشبؼ الضرب،  ق -(ٖ)
 . ٖٚٔ/ٔ رجا ْتثمبف  د.
 .ٜٙ/ٔ ارتشبؼ الضرب،  قُل د. رجا ْتثمبف  -(ٗ)



(ٖ٘ٗ) 

ف لثلػػة العػػرب حنػػ  بجػػّر و،ِسػػرَاهُم وَهبسُػػ  وقبسُػػ ، فػػف ينتػػر أَ ْتجمُػػة  ػػبلف أَ األَ 
دري هػػ  هػػ  ِ، ػػنبدهب ْتػػن ابسػػن ا أَ  فّ مب ُلرَِهػػِ  القػػراَءة هبػػب ألَ ػ ُػػ  و،ِنػػأَ كػػيء 

 .(ٔ)«هبب أـ ا لن أحُة ي  ل
ػػَل َلتَػػَا هبلًشػػب ُصَتَصػػرًا يف  ٍر، ألَفػػبَد القػػبرَئ يف هػػذا طْ َ ػػحنػػِ  فلػػ  أف  احملقِّ

، وَرَفَ  ااشػِتببَ ، لػأف َيتتُػَا   ِة، القػراءُة املعروفػُة  )اإِلنػػجُ ( ستسػِر اهلمػاَ »املقبـِ
اسػػػػػػه  ْتػػػػػػن ابسػػػػػػِن  )األَنػػػػػػػجُ ( سفتِحهػػػػػػب، انظػػػػػػر يف  لعػػػػػػب  القػػػػػػربف و،ْتر  وُرويَ 

ٕ/ٔٛٓ.» 
 )ارتشػػػػػػػػبؼ الضػػػػػػػػرب(  د. رجػػػػػػػػا ْتثمػػػػػػػػبف لتتػػػػػػػػببِ  يف  قُػػػػػػػػلِ  جػػػػػػػػبءَ  -ٕٛٙ

   .(ٕ)«َوِحْنِظ ، َوقُػْنَسِطُ »
ػػ، و )ِخْنِظػػ ( ابخلػػبءِ   والصػػ ابُ ، (ٖ)اببػػبءِ  )ِحْنِظػػ ( الػػنصِّ يف  دَ رَ وَ    ِ  كَِ

لعنبهػب  شػرحَ   َ مهَػأَ    ولػذل َ ةِ العرسُ ػ اِ تُػيف لُ  ،)حنظػ ( اببػبءِ  لتلمةِ ا لرً ذِ  لُ احملقِّ 
اخلِْنِظػػػػػُ   الَعُجػػػػػ ُز الػػػػػػُمْستَػْرِخَُُة اجلُُفػػػػػ ِف وبػػػػػم   »يف اللسػػػػػبفِ  . جػػػػػبءَ يف اهلػػػػػبل:ِ 

 .(ٗ)«ال جه
ول  أف  احملقَِّل لػم يَلَتِاـْ يف  قُقِه سشرِح لعب  التلمػبِت، يف اهلػبلِ:، َلمػب 

ػػب  َوَجػػَا ْتلُػػِه شػػرُح للمػػِة )اخلِْنِظػػ (  ولتػػن  )د. رجػػا ْتثمػػبف( التَػػػَاـَ سػػذلَ  أ" 
  .ابلشروحِ  هُ شُ التااـٍ  حَّت  الَتَ َْت ه الِ 

ن ِلػػ ،الثػػ ً   حَ رَ َشػػ هُ أن ػػ  َ ، َلػػالغبلضػػةِ  التلمػػةِ   ِ لعػػىن هػػذِ  حَ رْ َشػػ  َ َفػػ ْ أَ  فتُػػفَ 
                               

 .ٓٛٔ/ٕلعب  القربف و،ْتراسه   -(ٔ)
 .ٕ٘ٓ/ٔ ارتشبؼ الضرب،  قُل د. رجا ْتثمبف  -(ٕ)
ػػػبس جػػػبءَ  -(ٖ)  ، ِظػػػنْ وحَ »  (ٓٓٔ/ٔ لتتػػػبِب )ارتشػػػبؼ الضػػػرب  ،يف  قُػػػِل د. لصػػػطفري النم 
 . «ُ سطَ نْ وقػَ 
 .ٕٔٙ/ٗلسبف العرب   -(ٗ)



(ٖ٘٘) 

، (ٔ)(َجبُ ػػػػػػػػػ س  )لعػػػػػػػػػب  التلمػػػػػػػػػبتِ  هِ ، لمػػػػػػػػػب يف شػػػػػػػػػرحِ ال اضػػػػػػػػػحةِ  التلمػػػػػػػػػبتِ 
 .(ٙ)()طَبُووسو، (٘)()َجَ اِوؿو، (ٗ)(زِْلاَاؿ)و، (ٖ)(ِصْنِ ي )و، (ٕ)(ِ،ْلِلُ )و

و،ْف  »)ارتشػػػػبؼ الضػػػػرب(   د. رجػػػػا ْتثمػػػػبف لتتػػػػببِ  يف  قُػػػػلِ  جػػػػبءَ  -ٜٕٙ
لبَف ْتلري وزف َفِع  لتعػ اًي، فمصػ ر  ْتلػري فَػَعػ  َلَعَمػ ، َوِفَعػ   َلِرًضػري، َوفُػَعػ    

َشػػػَن ف، َلُلًقػػػري، َوفُػْعػػػ   َلُشػػػْرب، َوِفْعػػػ   َلِحْفػػػ ، َوِفْعػػػَفف  َلِلْقَُػػػبف، َوفَػَعػػػفف  لَ 
َوفَػْعػػَفف  َلَشػػْن ف، َوفَػَعػػػبؿ  َلَضػػَمبف، َوِفَعػػبؿ  َلِسػػػَفبد َوفَػَعبلػػة  َلَسػػ َلة، َوِفَعبلَػػػة   
َلة، َوفَػْعَلة  َلَرْحَبة، َوفَػُع ؿ    َل ِرَا ة، َوفُػَعبَلة  َلُفَجبَءة، َوفُػْعَلة  َلُلْقَُة، َوِفْعَلة  َلِخُػْ

...  .(ٚ)«َلَقُب ؿ، َوفُػُع ؿ  َلُلُاـو
هػػػ  )َرِحػػػَا(  دَ اجملػػػر   الفعػػػ َ  عػػػي أف  ، وهػػػذا يَ (ٛ))َلَرْحبَػػػة( اببػػػبءِ   نصِّ يف الػػػ

. العػػػػّيِ  لتسػػػ رِ  دِ اجملػػػر   الثف ػػػػيِّ  الفعػػػ ِ  ْتلػػػػري لصػػػبدرِ  التػػػفـَ    ألف  ابػػػبءِ  ستسػػػرِ 
ػ ،ىل املعجمػبتِ  وابلرجػ عِ   ضُ عػبرِ ، وهػذا يُ (ٜ)ايً تعػ ِّ ا لُ  ،ب( ازًلػِحػاَ )رَ  الفعػ َ   ُ  َِ

 .«و،ْف لبَف ْتلري وزف َفِع  لتع ايً »  النصِّ  ؿِ يف أو   هُ ق لَ 
ػػ ، لتػػبفَ ، أو النب ػػخِ فِ ن املصػػنِّ ِلػػ هػػذا اخلطػػأُ  فلػػ  لػػبفَ    لِ واجبًػػب ْتلػػري احملقِّ

                               
 .ٜٖ/ٔ ارتشبؼ الضرب،  قُل د. رجا ْتثمبف  -(ٔ)
 .ٓٗ/ٔ ارتشبؼ الضرب،  قُل د. رجا ْتثمبف  -(ٕ)
 .ٔٗ/ٔ ارتشبؼ الضرب،  قُل د. رجا ْتثمبف  -(ٖ)
 .ٙٗ/ٔ ارتشبؼ الضرب،  قُل د. رجا ْتثمبف  -(ٗ)
 .ٗٚ/ٔ ،  قُل د. رجا ْتثمبف ارتشبؼ الضرب -(٘)
 .ٛٛ/ٔ ارتشبؼ الضرب،  قُل د. رجا ْتثمبف  -(ٙ)
 .ٚٛٗ/ٕ ارتشبؼ الضرب،  قُل د. رجا ْتثمبف  -(ٚ)
ػػػػبس   -(ٛ) ، انظػػػػػر يف  ارتشػػػػبؼ الضػػػػػرب،  قُػػػػػل «وفَػَعلػػػػػة لرحبػػػػة»يف  قُػػػػِل د. لصػػػػػطفري النم 
 .ٕٕٕ/ٔلصطفري النم بس   د.
 .ٗٔٗ/ٔانظر يف  لسبف العرب   -(ٜ)



(ٖ٘ٙ) 

  فمػػػب فبئػػػ ةُ   و،ا  أصػػػًف  هػػػ  ْتلُػػػهِ  هَ ب ػػػنػَ قػػػ  تػَ  ، ،ف لػػػبفَ ضِ ْتلػػػري هػػػذا التعػػػبرُ  التنبُػػػهُ 
 ا!الفبدحِ  ا اخلط ِ هذ ْتلري لث ِ  التنبُهَ  لُ احملقِّ   َ مهَ ،ف أَ  ،التهمُ:ِ 
، ايً تعػ ِّ  لُ عػًف فِ  أف   ػػم ةَ    فبلصػ ابُ ، أو الطب بعِ ن احملقِّلِ لِ  اخلطأُ  أل ب ،ذا لبفَ  

ْتلػري  نػهُ لِ  ، أييت املصػ رُ ، سػف خػفؼٍ العػّيِ  )َفعِػَ ( ستسػرِ  ، ْتلري وزفِ سف خفؼٍ 
 .(ٔ))َرْهَبة(  ُ )َرِهَا(، ولص رُ  ، ه   الفع ُ )فَػْعَلة(، سف خفؼٍ  وزفِ 

)َرِحػَا( يف  ،ىل الفعػ ِ  بُ قػرَ ، أَ  ٍّ عَ تػَ لُ  ،العّيِ  لتس رُ  دٌ جمر    ف يٌّ  ع ٌ فِ  ةَ م  ػو 
)َرِجبَػػػػػُه مبعػػػػػىن هبسَػػػػػُه   قػػػػػبؿُ )َرِجػػػػػَا(، يُ  )َرِهػػػػػَا(، هػػػػػ  الفعػػػػػ ُ  ن الفعػػػػػ ِ ِلػػػػػ مِ ْ ػػػػػالر  

 ْتلػػػػري وزفِ  نػػػػهُ لِ  املصػػػػ رِ  ،ىل جمػػػػيءِ  صػػػػرحيةً  ،شػػػػبرةً   ْ ِجػػػػم أَ ػي لػػػػ  لتن ػػػػ(ٕ)وْتظ َمػػػػُه(
يف هػػػػذا  لػػػػذل َ   را ُ ، وا أَ ةِ املػػػػر   لصػػػػ رَ  املقصػػػػ دُ   ،ذا لػػػػبفَ ة(، ،ا  بَػػػػجْ فَػْعلَػػػػة(  )رَ )

 .ةِ العبل   ْتلري املصبدرِ  مُ ل  تَ تَ ب يػَ ،ن   هُ   ألن  املقبـِ 
ولػػَُ  سعُػػً ا أف َيتػػ َف املػػراُد الِفعػػَ  الثف ػػي  اجملػػر َد املتعػػ َِّي لتسػػ َر العػػِّي  

لصَ رَُ  املعروَؼ  )َرمْحَة( وه  قريٌا يف الر ِم ِلن )رحبػة(، )َرِحَم(، وَيت َف املراُد 
 وا  ُ مب يف َرْ ِم املخط طبِت، الذي لػم َيُتْن واضًحب ُوُض َح املطب ِع يف ي ِلنب.

ا قبصػ ً  فُ املصنِّ  ، ،ذا لبفَ حُّ صِ ب يَ ،ن   -قطًعب  - هِذِ  األفعبؿِ  أح ِ  واختُبرُ  
ػػ النب ػػخُ  ، ولػػبفَ العػػّيِ  و ػػت فِ  ،الفػػبءِ  )فَػْعلَػػة( سفػػتحِ  سنػػبءَ   ّيَ صػػُبِ لُ  بعُ والطب ػػ لُ واحملقِّ

 عػػػةِ راجَ ن لُ ِلػػػ ،ذلػػػ َ  ن أجػػػ ِ ِلػػػ . وا سػػػ   فُ املصػػػنِّ   ُ رادَ لمػػػب أَ   ،هػػػذا الػػػنصِّ  يف نقػػػ ِ 
 .ال اضحةِ  السلُمةِ  الصحُحةِ  املخط طةِ  خِ سَ النُّ 

 يف نػػصٍّ  ْتلػػري خطػػٍ ، والثػػب  ؿُ األو   قػػبفِ قِّ احملَ  لَ افَػػ َ تػَ أف يػَ  العجُػػاُ  والغريػػاُ  
ْتلػػري وزف  لػػبفَ   الثف ػػي اجملػػرد ،فْ »)ارتشػػبؼ الضػػرب(   لتػػببِ   لػػن  قُػػلِ  ،لٍ  ػػبسِ 

                               
 .ٖٙٗ/ٔلسبف العرب   -(ٔ)
 .ٔٔٗ/ٔانظر يف  لسبف العرب   -(ٕ)



(ٖ٘ٚ) 

ة   لَػػػعْ فِ ة، وَ مَ ػْحػػػرَ ة  لَ لَػػػعْ فػَ وَ ...  دُحػػػجُ  ؿ لَ عُػػػكػػػيء ْتلػػػري فػُ   ُ رُ  َ ْصػػػمَ    لتعػػػ اًي فَ َعػػػفػَ 
 .(ٔ)«ةَُ مْ حِ لَ 

 رُ ذلَ يُػػػػ )َرِحػػػػَم(، فتُػػػػفَ فبلرمحػػػػُة لصػػػػ ُر الِفعػػػػِ  الثف ػػػػيِّ املتسػػػػ ِر العػػػػِّي   
، فِ ن املصػنِّ ِلػ هػذا اخلطػأُ  ا! ،ف لبفَ العّيِ  )فَػَع ( لفت حِ  سنبءِ  لصبدرِ  ل َ   ُ لص رُ 
 ا!يف اهلبل:ِ  ْتلُهِ  التنبُهُ  ، فأينَ بخِ س  النُّ  ن سعضِ أو لِ 

ػػػػػاحملَ  اَ تتُػػػػػأف يَ  والغريػػػػػاُ  (  ٔ) يف اهلػػػػػبل:ِ  ،الثػػػػػب  د. رجػػػػػا ْتثمػػػػػبف لُ قِّ
ة محَْ ه رَ تُ مْ ػحَ ة لق هلم  رَ لَ عْ ْتلري فػَ  بءَ جَ   ْ قَ اسن  ُ    وَ  وقبؿ ٜ/ٗانظر  التتبب »
 .«ٖٖٔ/ٗٔيراد سه لرة واح ة ولذل  لقُته لقُة. انظر  املخصص   َ ُْ لَ وَ 

)رحػػم(  عػػ َ الفِ   َ بَ ، وَضػػصِ ، واملخص ػػْتلػػري التتػػببِ  يف اهلػػبل:ِ  حػػبؿَ فقػػ  أَ  
ػػ،لُهِ  ابلرجػػ عِ  نْ   ولِتػػّيِ يف التتػػبسَ  هُ طُ بْ هػػذا هػػ  َضػػ ب أف   مِهًػػ، لُ ابػػبءِ  سفػػتحِ    ُ مػػب  َِ
  .(ٕ)«بةلَ ًة لبلغَ مَ ػحَ ه رَ تُ مْ ػحِ وقبل ا  رَ »   ُب يهِ  ق ؿَ 

فُضػػػػِبَ  الفعػػػػُ  )رحػػػػم( ستسػػػػِر ابػػػػبِء، ا سفتِحهػػػػب، وُضػػػػِبَ  املصػػػػ ُر سفػػػػتِح 
ًة  حتػػري اأَلخػػ ة مَ ػمًة وَرَحػػػمبً وَرْحػػػمبً وُرُحػػػَمُه ُرْحػػػَرِحػػ»ابػػبِء. جػػبَء يف اللسػػبِف  

 .  (ٖ)«َمةً ػ، وَلرحَ  يهب ُ
ػػُ  أيًضػػب قػػػ َؿ اسػػِن  ػػػُ      وقػػ  جػػبء ْتلػػػري فَػْعلػػة لقػػػ هلم  َرمِحتػػه َرمْحػػػة »و َِ

فُضػػِبَ  الفعػػُ  )رحػػم( ستسػػِر  .(ٗ)«ولػػُ  يُػػراُد سػػه لػػر ًة واحػػ ًة ولػػذل  َلِقُتػػه َلْقُػػةً 
 اببِء، ا سفتِحهب.

                               
وانظػر يف  ارتشػبؼ الضػرب،  ،ٗٛٗ-ٖٛٗ/ٕ،  قُػل د. رجػا ْتثمػبف  ارتشبؼ الضػرب -(ٔ)

 .ٕٕٔ/ٔبس   قُل د. لصطفري النم  
 .ٜ/ٗ،  قُل ْتب  السفـ هبروف  التتبب -(ٕ)
 .ٖٕٓ/ٕٔ  لسبف العرب -(ٖ)
 .ٖٖٔ/ٗٔاملخص ص   -(ٗ)



(ٖ٘ٛ) 

َوِفَعنػَْلري  »)ارتشبؼ الضرب(   د. رجا ْتثمبف لتتببِ  يف  قُلِ  جبءَ  -ٕٓٚ
َلري ا ػًمب فق  ُجَلْنَ ى، وه  قلُػ ، لػذا قُػ  وجػبء ابهلػبء   سَِلْنَصري َوِخَلْفَنبة، َوفُػَعنػْ

ًلري  ُجلُْنً ى َببة، َوفُػُعنػْ َببة، َوفُػَعْلَنبة  ُجَلنػْ  . (ٕ)«لصروفًب (ٔ)ُجَلنػْ
بَػػبة(، سضػػمِّ ) للمػػةُ  تْ رَ لِػػذُ   ذا ن هػػِلػػ ّيِ ، يف ل ضػػعَ الػػفـِ  وفػػتحِ  ،اجلػػُمِ  ُجَلنػْ
بَػػبة( لمػػب َضػػؿِ األو   يف امل ضػػ ِ  - فِ املصػػنِّ  ْتنػػ َ  -  ْ ، فػػ ف لبنَػػالػػنصِّ  هب طَ بَ   )ُجَلنػْ
ػػػ ػػػلُ احملقِّ فهػػػذا   فقػػػ  ،التػػػبءِ  لػػػ  زايدةِ  ،)ُجَلْنػػػَ ى( يف الػػػ زفِ  لتلمػػػةِ  قػػػةٌ  افِ ب لُ   ألن 
 ،هػػػبوا يف   ِ  ،يف املعجمػػػبتِ   ْ ِجػػػ  فلػػػم أَ ن ضػػػب ٍ ِلػػػ مػػػب يف املعجمػػػبتِ لِ  فٌ بلِ ُصػػػ

، هلػذا الضػب ِ  ْتلػري لصػ رٍ   َ لَ اط   فَ املصنِّ    فلع   ن )جلنببة( ابلضمِّ لِ  اجلُمِ  ضب َ 
 . بخِ س  النُّ  ، أو أخطبءِ هِ ن أخطبئِ لِ  هُ أو لعل  

يف  ن اخلطػ ِ ِلػ سػريءٌ  - فِ املصنِّ  ملرادِ  الضب ِ  قةَ طبسَ نب لُ ضْ رَ ،ف افتػَ  - لُ واحملقِّ 
ْتلػري  التنبُهِ  يف ْت ـِ  أَ خطَ أَ  هُ   ولتن   َ ي هذا الضبضِ قتَ يَ  السُبؽَ    ألف   ِ هذا امل ضِ 

بَػػػبة  وصػػػف للنبقػػػة »  هِ ( سق لِػػػٖ) ري يف اهلػػػبل:ِ َفػػػالتػَ  ، سػػػ ِ يف اهلػػػبل:ِ  ذلػػػ َ  اجلَُلنػْ
، والقػػػػػػػبل س )جلػػػػػػػا( ٛٙٙ/ٔالسػػػػػػمُنة. انظػػػػػػػر  لػػػػػػػبدة )جلنػػػػػػػا( يف اللسػػػػػػػبف 

ٔ/ٗٚ». 
ػػ املعجمػػبتِ  ومبراجعػةِ   بَػػبة( ضػػبطًب واحػً ا لتلمػةِ   ُ  َِ  اجلػػُمِ  تحِ هػػ  سفػػ ،)اجلََلنػْ
ػػػػ ي ُة يف »  يف اجلػػػػُمِ  لًعػػػػب. جػػػػبءَ  والػػػػفـِ  وقػػػػبؿ  اجلََلْنبػػػػبُة، لػػػػن اإِلسػػػػ   الَق يّػػػػُة الش 

                               
اخُتِلف يف ضبِ  )جلنػ ى( ا ػِم َللِػِ  ُْتَمػبف، فقُػَ   سضػمِّ اجلػُِم، وفػتِح الػفـِ  )ُجلَػػْنَ ى(،  -(ٔ)

، لػم وًدا  )ُجلَػْنَ اء(، انظر يف   ِهمب لًعب، لقص رًا  )ُجلُْنَ ى(، وسضمِّ اجلُِم، وفتِح الفـِ وقَُ   سضمِّ
 .ٖٔ٘/ٚ، واج العروس  ٜ٘ٗ/ٕالصحبح  

،  قُػػػل ارتشػػػبؼ الضػػػرب، وانظػػػر يف  ٖٜ/ٔ ب،  قُػػػل د. رجػػػا ْتثمػػػبف ارتشػػػبؼ الضػػػر  -(ٕ)
 .ٗٗ/ٔلصطفري النم بس   د.



(ٖٜ٘) 

 .(ٔ)«الس فرِ 
بَػبة( سفػتحِ  للمػةَ   يف هذا امل ضػ ِ  رادَ أَ  فَ املصنِّ    ،ف  قبؿَ أف يُ  نُ تِ وا "ُ    )َجَلنػْ
يف  ،لػػرادٍ   ػػ ُ  ،اجلػػُمِ  ى( سضػػمِّ )ُجَلْنػػ َ  للمػػةِ  ضػػب َ  نػػب  ،ف  لْ  ،ذا قػُ ، ،ا  والػػفـِ  اجلػػُمِ 

ػػػهػػػذا املقػػػبـِ    يف القػػػبل سِ  لًعػػػب. جػػػبءَ  ،والػػػفـِ  اجلػػػُمِ  )َجَلْنػػػَ ى( سفػػػتحِ  ب املػػػرادُ ، و،ن 
 .(ٕ)«واجلََلْنَ ى واجلََلْنَ ُد  الفبِجرُ »

 ةِ ابمسُ ػػػػػ حَ ر  َصػػػػ فَ املصػػػػنِّ  ، وهػػػػ  أف  قػػػػػ يٌّ  اْتػػػػااضٌ  ويُفِسػػػػُ  هػػػػذا اافػػػػااضَ  
ُ عَ تػَ )ُجلن ى(  فُػَ    .، ا ا مٌ صفةٌ  اجلُمِ    ألف  لفت حَ اجلُمِ  ضمُّ  ّي 

بَػػبة»الثػػب    أل ػػب امل ضػػ ُ    هػػب أف  ، أسرزُ ن خطػػ ٍ ِلػػ ألثػػرُ  ، ففُػػهِ «َوفُػَعْلنَػػبة  ُجَلنػْ
، راسعػةً  يف الػ زفِ  رُ ظَهػتَ  الاائػ ةَ  النػ فَ    ألف  املذل رةَ  التلمةَ  لُ طبسِ ا يُ  الصريف   البنبءَ 

 .ْتلري الفـِ  الن فِ    )فعنفة( ستق  ِ ، فبلص ابُ ثلثةٌ  التلمةِ وهي يف 
 الصػحُحِ  ابلضب ِ  التلمةِ  لرَ ذِ  -هنب  -  َ صَ قَ  فَ املصنِّ  ، فلع   أل ب الضب ُ  
بَػػػػبة(، والػػػػ زفُ  ،والػػػػفـِ  اجلػػػػُمِ  ، سفػػػػتحِ يف املعجمػػػػبتِ  املنقػػػػ ؿِ  املعػػػػروؼِ    لًعػػػػب  )َجَلنػْ

ػػػلِ  ب ِ ضػػػ . أل ػػػب ْتلػػػري وفػػػلِ )فَػَعػػػْنَفة(، فُنتفػػػي التتػػػرارُ   ، لػػػ َ تػػػرارُ الت    ُ ِمػػػفُجتَ  ،احملقِّ
 .يف الضب ِ  اخلط ِ 
ويف »)ارتشػػػػبؼ الضػػػػرب(   د. رجػػػػا ْتثمػػػػبف لتتػػػػببِ  يف  قُػػػػلِ  جػػػػبءَ  -ٕٔٚ

"َلػَجّن" ْتن  ُب يه، القػ اف، واأللثػر ْتلػري أصػبلة املػُم يف جَلْنَجِنُػل َوَلْنَجنُػ ف، 
َعِلُ ، َوفَػْعَلُل ؿ، خففًب للفراء يف َلنْ  َجِنُل[ ،ذ املػُُم والنػ ُف ْتنػ   زائػ اف وال زف فَػنػْ

َفُع ؿ ِلْن َجنّ  َعُل ؿ لن َلػَجن، أَْو َلنػْ  . (ٖ)«وخففًب ِلَمْن قَبَؿ  َوْزُف "َلْنَجُن ف" فَػنػْ
                               

، واج العروس  ٛٙ، والقبل س احملُ   ٕ٘ٚ/ٔ، وانظر يف  لسبف العرب  ٕٔٔ/ٔاجلُم   -(ٔ)
ٕ/ٔٚٙ. 
 .ٖٕٚالقبل س احملُ    -(ٕ)
 .ٜٙٔ/ٔ ارتشبؼ الضرب،  قُل د. رجا ْتثمبف  -(ٖ)



(ٖٙٓ) 

هب، فلم   )لػَِجّن( ستسرِ ، والص ابُ املُمِ  )َلػَجّن( سفتحِ  للمةُ  يف النصِّ  دَ رَ وَ  
ويت ف ْتلري "ِفَعّ " فُهمب فبا م. حن   »  ُمِ امل  ستسرِ ،ا   ، ُب يهِ  يف لتببِ  دْ رِ تَ 

، وِهَقاٍّ  (ٔ)ِجَ بٍّ   .(ٕ)«وِلػَجنٍّ. والصفة حن   ِخ بٍّ وِهجفٍّ
 )ِلػَجّن(، فثم ةَ  ب يف للمةِ وزايدإلِ  املُمِ  ْتلري أصبلةِ  -هنب  - فِ املصنِّ  ولفـُ  
   يف ذل َ  رأايفِ 

ب  )ِفَعػّ (، وزُنػ ، فُتػ فَ ن الػ زفِ ِلػ فػبءِ لل لػةً قبسِ لُ  ، فتتػ فَ ةً أصلُ   املُمُ  أف تت فَ  -أ
)ِجَ ّب(،   للمةُ لثًف  هب يف ذل َ ، ونظ ُ الفـِ  وتش ي ِ  ،العّيِ  ، وفتحِ الفبءِ  ستسرِ 
 .الببءِ  وتش ي ِ  ،ال اؿِ  وفتحِ  ،اجلُمِ  ستسرِ 

ب يف وزُنػ ، فُتػ فَ ن الػ زفِ ِلػ للفػبءِ  لةً قبسِ لُ  اجلُمُ  ، فتت فَ زائ ةً  املُمُ  أف تت فَ  -ب
   ألف  العػػػػػّيِ  وفػػػػػتحِ  ،الفػػػػػبءِ  ت فِ  ػػػػػ، و املػػػػػُمِ    )ِلْفَعػػػػػ (، ستسػػػػػرِ املفتػػػػػ ؾِ  األصػػػػػ ِ 

 ،املػػُمِ    )ِلَفْعػػ ( ستسػػرِ اإلد ػػبـِ  سعػػ َ  لِ طْػػب يف النُّ وزُنػػ هب  )ِلػْجػػػَنن(، ويتػػ فَ أصػػلَ 
 ،املػُمِ  )ِلَقػّص(، ستسػرِ   للمػةُ لػثًف  هػب يف ذلػ َ ، ونظ ُ العّيِ  و ت فِ  ،الفبءِ  وفتحِ 
 هب  )ِلْقَصص(.، وأصلُ الصبدِ  وتش ي ِ  ،ؼِ القب وفتحِ 

   ولتػػػػن  املسػػػػألةِ   ِ يف هػػػػذِ  ّيِ  لَ قَػػػػ لسػػػػُب يهِ  أف   بفَ أ  حُ ػػػػ ن نػػػػصِّ ِلػػػػ مُ فَهػػػػويُ  
)ِلػػَجّن( يف  للمػةَ   رَ َلػذَ  أن ػهُ    س الػةِ املػُمِ  ، هػ  أصػبلةُ واحػ ٌ  قػ ؿٌ  هِ يف لتبسِػ امل جػ دَ 
 الثػب  )زايدةِ  ،ىل القػ ؿِ  ةٍ دىن ،شػبرَ أَ  ُب يهِ  ػ يف لتػببِ   ْ ِجػم أَ ػ)ِفَعّ (. ول سنبءِ  ألثلةِ 
 .التلمةِ   ِ ( يف هذِ املُمِ 

 ،القػ لّيِ  شػ ًا ،ىل هػذينِ لُ  ،(ٙ) يف اهلػبل:ِ  (اارتشػبؼ) لُ مقِّػ اَ تَ وق  لَ 

                               
 ِة لتتبِة اخلب يِّ  )ِجَذّب( ابلذاِؿ، وه  تطبٌُ .يف طبع -(ٔ)
 .ٕٚٚ/ٗ ،  قُل ْتب  السفـ هبروف التتبب -(ٕ)



(ٖٙٔ) 

 . (ٔ)«ٜٖٓو ٕٜٕ/ٗانظر  التتبب »   ُب يهِ  ن لتببِ لِ 
ػػػ ،ّيِ امل ضػػػعَ  ،ىل هػػػذينِ  وابلرجػػػ عِ  ػػػب ْتلػػػري )جمػػػّن(لفًلػػػ   ُ ا  َِ ب ب لفًلػػػ، و،ن 

 ٍؿ، وهػػ  لُػػلَ عْ ويتػػ ف ْتلػػري لثػػبؿ فػَ »   ػػُب يهِ  ْتلػػري )لنجنػػ ف(، و)لنجنُػػل(، قػػبؿَ 
 ٌؽ، وهػػػػ  صػػػفة. وا نعلػػػم يف سنػػػػبت قُ  َ ْنػػػ ٌف، وهػػػػ  ا ػػػم. وحَ نُػػػجَ نْ قلُػػػ ، قػػػبل ا  لَ 

 ٌؿ وهػػ  ا ػػم، لُػػعَ ، ولتػػن فنػْ (ٕ)ذلر نػػ ًا وا شػػُئبً لػػن هػػذا النحػػ    ُُػػلَ عْ األرسعػػة فػَ 
 .(ٖ)«ن ٌف، وه  ا مقبل ا  لنج
جعلػ   نػ  ،فْ نٌُل فبملُم لنه لن نفػ  ابػرؼ  ألَ جَ نْ ب لَ وأل  »أيًضب   وقبؿَ 

لػػن  مسػبءَ األَ  ،اّ [ًا األرسعػة أوّ  لحػل سنػبتِ النػ ف فُػه لػن نفػ  ابػرؼ فػػبلاايدة ا تَ 
، ألنػه ا يلتقػي ]بلعَهػ املػُمُ [و،ف لبن  الن ف زائ ة فف تااد  ]جِر حْ  َ فعبهلب حن  لُ أَ 
هلػػػػب حرفػػػػبف فعػػػػبؿ املايػػػػ ة يف أو  مسػػػػبء وا يف الصػػػػفبت الػػػػل لُسػػػػ  ْتلػػػػري األَ األَ  يف

ب   تقػ  سعػ هب اهلمػاة الػل هػي نظ إُلػ ف  أَ  زائ اف لت الُبف. ول    يتن يف هذا ،اّ 
ػػػلتبنػػػ  حُ  الػػػاايدةُ  ػػػة. ف نػػػب لنجنُػػػٌل مبنالػػػة ْتَ ج  ُػػػ . لِ طَ رْ  ٌف مبنالػػػة ْتَ جنُػػػنْ يٍ ، ولَ اَِ نػْ
 .(ٙ)«ّينبجِ ولَ  ذل  جمبنُلُ  (٘)ي. ويق ّ (ٗ)ب ٌ فهذا  َ 
قػ ًا  لسػُب يهِ  ،ىل أف   يف اهلبل:ِ  اإلشبرةَ  هُ ، فبلُ  لِ ْتلري احملقِّ  ذُ وخَ ن هنب يُ ولِ  

                               
ػَل األو َؿ ) -(ٔ)  د. لصػطفري النم ػبس(، يف هػذا اهلػبِلِ:،َواَفَل احملقُِّل الثب  )د. رجا ْتثمبف( احملقِّ
 .ٜٙ/ٔنظر يف  ارتشبؼ الضرب،  قُل د. لصطفري النم بس  ا
 يف طبعِة ْتبِ  التتِا  )تذلر ( ابلتبِء، وه  تطبٌُ . -(ٕ)
 .ٕٜٕ/ٗ ،  قُل ْتب  السفـ هبروف التتبب -(ٖ)
 يف طبعِة ْتبِ  التتِا  ) َبٌ ( سفتح الببء. -(ٗ)
، الػ اوِ  ي( ستشػ ي ِ   )يقػ ِّ هب، والص ابُ ولسرِ  ،القبؼِ  يف طبعِة ْتبِ  التتِا  )يقِّ ي( ستش ي ِ  -(٘)

 هب.ولسرِ 
 .ٜٖٓ/ٗ ،  قُل ْتب  السفـ هبروف لتتببا -(ٙ)



(ٖٕٙ) 

 أيًضػػػب أف   ْتلُػػػهِ  ذُ وَخػػػ. ويُ بفَ أسػػػ  حُ ػػػ ،لُػػػهِ  اَ َسػػػ، ا لمػػػب نَ املسػػػألةِ   ِ واحػػػً ا يف هػػػذِ 
ػػػػػ ،ن املػػػػػ ِ ِلػػػػػ) ػػػػػُب يه(  ْتلػػػػػري للمػػػػػةِ  هُ ُمػػػػػقَ رَ  امل ضػػػػػ عَ  اهلػػػػػبل:َ   للمػػػػػَل   صُّ ب َرُػػػػػ،ن 

ن )لنجنُػػػل( ِلػػػ املػػػُمُ  املقصػػػ دَ  أف   القػػػبرئَ  مُ  هِ )لنجنػػػ ف(، و)لنجنُػػػل(  وهػػػذا يُػػػ
 .الص ابِ  و)لنجن ف(، وه  خفؼُ 

 ةٌ أصػػلُ   -  ػػُب يهِ  ْتنػػ َ  -يف )لنجنُػػل(، و)لنجنػػ ف(  املػػُمَ  أف   ذلػػ َ  وسُػػبفُ 
 ؿ( يف لُػػػػػػعَ نػْ  ؿ، وفػَ لُػػػػػلَ عْ ُػػػػػػل(، و)فػَ نِ جَ نْ  )لَ ُػػػػػ ( يفلِ عَ نػْ   )فػَ ن البنػػػػػبءِ ِلػػػػػػ الفػػػػػبءَ   ُ قبسِػػػػػتُ 

يف   ف(، ا املػػػُمِ نُػػجَ نْ ب يف )لَ وزايدإِلػػ النػػ فِ  يف أصػػػبلةِ  قػػ افِ   ف(  فلسػػُب يهِ نُػػجَ نْ )لَ 
 )ِلػَجّن(.

)املمتػ (   لتتػببِ  هِ  قُِقػ هػ ال:ِ  قبػبوة يف أحػ ِ  ال ينِ  د. فخرُ  اَ تَ وق  لَ 
 لػػُم لػػػَِجّن قػػ لّي، جعلهػػب زائػػ ة ويف حبشػػُة ؼ كػػ  أ  حُػػبف أف لسػػُب يه يف»

 .(ٔ)«لن اسن ْتصف ر والتصريف ٕ٘ٙوجعلهب أصلُة. انظر ص
ولػػػذل  حتػػػم سػػػاايدة مهػػػاة أفعػػػري وأسػػػّي و،جػػػبص، ولػػػُم »  املػػػراديُّ  وقػػػبؿَ  

 .(ٕ)«ل  ري وِلْاود وجِمَن. ويف جمن ْتن  ُب يه ق اف  واألصح أف لُمه زائ ة
همب أنػػػػب ْتػػػػن  ػػػػُب يه قػػػػ اف أصػػػػحُّ  نّ وجػػػػبء يف لػػػػُم جِمَػػػػ»  األمشػػػػ  ُّ  وقػػػػبؿَ  
 .(ٖ)«زائ ة

واملػػراديُّ لػػن تفلُػػِذ أ  حُ ػػبَف، فلػػَُ  سعُػػً ا أف يتػػ َف قػػ  َأَخػػَذ ِلنػػُه هػػِذِ  
ري النحبِة  فف ريَا يف أخِذِ  ِلن ُلُتِا أ   حُ بَف. النسبَة، واألمش  ُّ ِلن ُلتَأخِّ

َلِّي ،ىل  ػػػػُب يِه  فقػػػػ  يتػػػػ ُف أل ػػػػب لصػػػػ ُر أ  حُ ػػػػبَف يف ِنسػػػػبِة هػػػػَذيِن القػػػػ  

                               
 (.ٗٔ، اهلبل:  )ٙٙٔاملمت  التب    -(ٔ)
 .ٜٖ٘ٔ/ٖت ضُح املقبص  واملسبل    -(ٕ)
 .٘ٓٛ/ٖ  شرح األمش  ّ  -(ٖ)



(ٖٖٙ) 

لط ِلًعػػب ْتلػػري ُنسػػخٍة ِلػػن لتػػبِب  ػػُب يِه، ُلشػػَتِملٍة ْتلػػري هػػِذِ  النِّسػػبِة، وقػػ  يتػػ ُف 
َلُه، د ن َنَسَا ،ىل  ُب يِه، َ ْهً ا، أو اطِّفًْتب.  أِقًف د ن تَػَق  

 املػُمِ  دةِ سػااي القػ ؿَ   ػُب يهِ  ْتبػبراتِ  ن سعضِ لِ   َ نبَ ا تَ  بفَ أس  حُ   ت فُ وق  يَ  
ولذل  لُُم َلْأَجٍج ولُُم َلْهَ َد، أَلنمػب لػ  لبنتػب »   ُب يهِ  فق  قبؿَ ّن(، جَ ػيف )لِ 

 .(ٔ)«زائ تّي أَلد مَ  َلمَردٍّ ولَفرٍّ، فِ نب مهب مبنالة قَػْرَددٍ 
وألب أيَجُج فبلُبُء فُهب لن نف  ابرؼ، ل ا ذل  ألد مػ ا  »  أيًضب وقبؿَ 

 .(ٕ)«ٍ  ويُػػَػْفَعُ  لن رَدْدُت. ف نب الُبء ههنب لمُم َلْهَ دَ لمب يُ ِ م ف يف ُلْفعَ 
ويُفَهػػُم ِلػػن هػػبتِّي العبػػبرتِّي أف  املػػَُم يف )َلْهػػَ د( لػػثًف أصػػلُ ٌة  س الػػِة ْتػػ ـِ 
، فلػػػم نَػُقػػػْ   )َلَهػػػّ ( ستشػػػ يِ  الػػػ اِؿ  ألف  املػػػَُم أصػػػلُ ٌة، ولػػػ  لبنَػػػِ  املػػػُُم  اإلد ػػػبـِ

نػػب، لمػػب هػػ  ابػػبُؿ يف )َلػػَرّد(، ابإلد ػػبـِ  فػػبملُُم فُهػػب زائػػ ٌة  ولػػذلَ  زائػػ ًة، أَلْدَ مْ 
 أَْدَ ْمنب، ول  لبَنْ  َأْصِلُ ًة لُقْلنب  )َلْرَدد( لث  )َلْهَ د(.

، ْتلػري أصػبلة املػُم يف لػْأَجٍج وَلهػَ ٍد، أف  »صػف ٍر  اسُن ْتُ  قبؿَ  والػذي يػ ؿُّ
َلَهػػ ٌّ ولػػَأجٌّ، لمػػب تقػػ ؿ  جَلَقػػرٌّ[ املػػُم لػػ  لبنػػ  زائػػ ة ل جػػا اإِلد ػػبـ، فتقػػ ؿ  

وَلَترٌّ وَلَفرٌّ وَلَردٌّ. ف ّؿ ذل  ْتلري أف  املػُم أصػ ، وأنمػب للحقػبف سػَجػعػَفػػر حنػ   
 .(ٖ)«قَػْرَدَد. ولذل    يُ َ م

ول  َأَخْذأ سقبْت ِة  ُب يِه هِذِ  يف للمػِة )ِلػػَجّن(، لُقْلنػب  ،ف  لػَُم )ِلػػَجّن( 
.زائ ٌة  س الِة  ، ول  لبَنْ  َأْصِلُ ًة، لُقْلنب  )ِلػْجَنن( سفّ  اإلد بـِ  اإلد بـِ

ا، وهػػػ  يػػػ ؿُّ ْتلػػري التنػػػبُقِض، ْتنػػػَ   ػػػُب يِه، يف   وهػػذا اا ػػػتنببُط قػػػ يٌّ ِجػػ ًّ

                               
 .ٜٖٓ/ٗ ،  قُل ْتب  السفـ هبروف التتبب -(ٔ)
 .ٖٖٔ/ٗ ،  قُل ْتب  السفـ هبروف التتبب -(ٕ)
 .ٛٙٔاملمت  التب    -(ٖ)



(ٖٙٗ) 

هذِ  املسألِة  ولتن  ْتببرَة أ  حُ بَف تُ ِهُم القبرَئ أف  لسُب يِه تنصًُصب ْتلري للمػِة 
وهػ  لػب ا ُوجػ َد لػُه يف لتبسِػِه  ألف  للمػَة )ِلػػَجّن( لػػم تَػرِْد، )ِلػَجّن( يف املذهَبِّي، 

 ،ا  لر ًة واح ًة، يف لتبِب  ُب يِه، ولبَنْ  ِلثبًا ِلن ألثلِة سنبِء )ِفَعّ (.
ُدوَف  ، ْتػن  ػُب يِه،روفًػبلع للمػِة )ِلػػَجّن(  الق ُؿ  صبلِة لُمِ ِلن هنب لبَف و 

ػػ ُػػ ُ القػػ ِؿ ساايدإِلػػب، حِب  قبِؽ. فشػػتِ  لِػػِه الغريػػِا هػػذا، املخػػبِلِف لِ قَ لِ    ػػُب يهِ  ئَ ُخطِّ
ِهَمب  »)جػػػػبَء يف التػػػػبِج   واملَِجػػػػنُّ واملَِجن ػػػػُة، ِسَتْسرِِهػمػَػػػػػب، واجلُنَػػػػبُف، واجلَُنبنَػػػػُة، ِسَضػػػػمِّ

، واقْػَتَصػَر اجلَػْ هرِيُّ َْتلَػري اأُلوىَل، قَػبؿَ    واجلَْمػُ   التػُّْرُس(، الث بنَُِػُة َحَتبَهػب اللِّْحَُبنِػػيُّ
 املػػػػػََجبفُّ. ويف ابَػػِ يِ   "َلػػَأف  ُوُجػػ َهُهم املػػػػػََجبفُّ املػُػػػػْطَرَقُة"، َوَجَعلَػػُه ِ ػػُبَػَ ْيِه ِفَعػػفًّ،

ُ تَػَعبلَػػري  َوَ َُْأتِػي يف  " ـ ج ف". قُػْلُ   َوُهَ  قَػْ ُؿ ِ ُبَػَ ْيِه  ِقُػَ  للت ػػػ  زِ  يِّ َرمِحَػُه اه 
، وَهػػػ  ُهػػػَ  ،ا  ِلػػػَن (ٔ)بِحُبُتْم، َأْي  ِ ػػػُبَػَ ْيِه، يف َأصػػػبَلِة ِلػػػُِم َلػػػػَجنَ قَػػػْ  َأْخطَػػػَأ َصػػػ

اجلُن ػػِة، فَػَقػػبَؿ  لَػػَُْ  ُهػػَ  سِػػػَخطٍَأ، الَعػػَرُب تَػُقػػ ُؿ  َلػػػَجَن الش ػػْيُء، َأْي  َْتِطػػَا. قَػػبَؿ 
ُ تَػَعبلَػػػري  َوُهػػَ  َوِ،ْف َلػػبَف َوْجًهػػب  َشػػُُْخَنب َهػػب  َلْسػػُر ِتػػْن يُػعَ لَرمِحَػػُه اه  بِرُضػػُه أُُلػػ ٌر، ِلنػْ
َوُهػػَ  َلْعػػُروٌؼ يف اآللَػػِة، والػػّااَِيَدُة ِفَُهػػب  ػػبِهرٌَة، وَتْشػػِ يُ  النُّػػ ِف، وِلثْػلُػػُه قَِلُػػٌ ،  املِػػػػُِم،

َهػػػب،  َوُوُروُد َلػػػب يُػرَاِدفُػػػُه، َلُجنَػػػبٍف َوُجَنبنَػػػٍة، ونَػػػػْحُ  ذلِػػػَ ، وقَػػػْ  يُػَتَتل ػػػُف اجلَػػػَ اُب َْتنػْ
   .(ٕ)«َأل  ْ فَػْلُُػتَ 

والػػِمَجنُّ(، ِسَتْسػِر الػػِمُِم  )التػُّػْرُس(، وهػ  لػن  َلػػَجَن، »)أيًضب   فُهِ  وجبءَ 
ْتلػػري لػػػب َذَهػػا ،لُػػِه ِ ػػُبَػَ ْيه لػػن أف  َوْزنَػػه  ِفَعػػ ٌّ، وقُػػ   ِلُُمػػػُه زَائِػػػَ ة، )وذلػػػر فػػػي 

 .(ٖ)«"ج ف ف"( وه  اأَلْترؼ

                               
 .لِ ن احملقِّ لِ  ، أو  ه ٌ ، وه  تطبُ ٌ يف املطب عِ   َ بِ لذا ضُ  -(ٔ)
 .ٖٚٙ/ٖٗاج العروس   -(ٕ)
 .ٜٗٔ/ٖٙ  اج العروس -(ٖ)



(ٖٙ٘) 

ُ:التهميشُُِأخطاءُُِزُُبرَُ*ُأَُ
   أرسعةٌ  خطبِء التهمُ:ِ ُز أسرَ أَ  
ُ:اخلطأُُيفُالشرحُُِ-أوًَّلُ

ػػُل يف سُػػبِف لعػػب  سعػػِض للمػػبِت املػػِ ، أو سعػػِض ْتببراتِػػِه. ئُ ِطػػقػػ  رُ   احملقِّ
  وِلن ألثلِة ذلَ  

وَأحػػبَؿ    »()األصػػ ؿ لتتػػببِ  الفتلػػيِّ  سػػّيِ ابُ  د. ْتبػػ ِ  يف  قُػػلِ  جػػبءَ  -ٕٕٚ
 . (ٔ)«َصبَر َصبحَا ِحَُبؿٍ 
حُبؿ  ابُبؿ  خُ  يش  لػن سطػبف البعػ  ،ىل حقبػه (  »٘) ويف اهلبل:ِ 

 «.لئف يق  ابقا ْتلري تببله
  ُ ِ السػػػتِّ  اسػػػنُ  . قػػػبؿَ  ْ ِمػػػم  َْ ػالػػػل لػػػ  ؽُ النُّػػػ ( هػػػيَ بؿَ َُػػػ)ابِ  أف   والصػػػ ابُ  

 .(ٕ)«ِحَُبؿٌ  س ٌ  ، وهي ،ِ مِ حَ ػه فلم تْ  ،سلُ وق  َأحبؿ، ،ذا حبل»
م ػ لػح، وقُ   هي اللقَ لْ تػَ  مْ ب فَػلَ ْتلُه  َ محُِ  حبئٌ   ةٌ وأقَ » ُ     اسنُ  وقبؿَ 

و أ  ػنةً   ُ ْمػْتنهػب ابَ  ِطػ ُ يَنق بِلػ ٍ ح  ُّ ُلػ  . ولذل اتٍ ن َ و  َ أ أو  نتّيِ     نةً مِ  َْ 
 .(ٖ)«م  ِحُبٌؿ وُح  ؿ. واجل َ مِ   َْ حَّت ن اتٍ  َ 

   ػ َ لعػىًن  برَ بؿ(، فبختَػَُػ)حِ  لتلمػةِ  املعػىن املػرادِ  يف تعُّيِ  أَ خطَ ق  أَ  لُ فبحملقِّ  
 ْتلػري خطػ ٍ « لػئف يقػ  ابقػا ْتلػري تببلػه  »هُ ْتببرتُػ  ْ لَ مَ اشػتَ  ذلػ َ  ، ولػ َ لقص دٍ 

 .ابلتبِء والببءِ  ، ا )تببله(ابلثبِء والُبءِ  (هِ ) ُلِ   ، والص ابُ رَ بخَ 
وابُِػػبؿ  خػػُ  ُيشػػّ  لػػن َحَقػػا اْلَبعِػػ  ِ،ىَل تصػػ ير  لػػئفّ   »ريػػ ٍ دُ  اسػػنُ  قػػبؿَ 

                               
 .ٛٔٔ/ٖ األص ؿ يف النح ،  قُل د. ْتب  ابسّي الفتلّي  -(ٔ)
     .ٕٕٚ/ٕ ،صفح املنطل  -(ٕ)
 .ٕٕ٘/ٔ  ، وانظر يف  لتبب األفعبؿٚ/ٗاحملتم، الطبعة اجل ي ة   -(ٖ)



(ٖٙٙ) 

 . (ٔ)«تلهػمب قسفَُْحَقا، أي حيتب  س لُه، ور  ُلهيَق  ابََقا ْتلري  
   لِػػَئفهِ بِػػقَ  حَ ،ىل  ِ الَبعػػ طػػبفِ سِ  نْ ِلػػ  ُّ َشػػ  يُ ُْ وابُِػػبُؿ  َخػػ» ػػُ     اسػػنُ  وقػػبؿَ 

 .(ٕ)«هِ ُلِ ْتلري  ِ  اُ قَ حَ ػيَق  ال
  . ويف القػػػبل سِ (ٖ)«وْتػػػبُء قضػػػُِا البعػػػ ِ   »لمػػػب يف الصػػػحبحِ   ،(ُػػػ ُ و)الثِ 

ػػػػػُ ، ابلتسػػػػػر والفػػػػػتِح » ِوْتػػػػػبُء َقضػػػػػُِا الَبعػػػػػِ  وَ ػػػػػ ِِ ، أو الَقِضػػػػػُُا نَػْفُسػػػػػه،  الثُ 
 .(ٗ)«وابلتسر، ولَتٍُِّ   نَببتٌ 

ْتلػػي   قػػبؿ أسػػ »)التعلُقػػة(   لتتػػببِ  القػػ زيِّ  د. ْتػػ ضٍ  يف  قُػػلِ  جػػبءَ  -ٖٕٚ
ُته لػػذا، لمػػب جػػبء )تػػذاَءسْ (  ػػ   يقػػ ؿ  كػػيء اْ ػػتَػْفَعْلُ  ْتلػػري  ػػ  لعنػػػري أَصػػبػْ

 . (٘)«)ْتبقَػْبُ ( لغ  ا نّيلطبوع لَفبَْتَ ، ولذل  
يقبؿ  تذاءس  الريُح وَتَذأَسْ  ،ذا أتَػْ  لػن لػ  وجػه، (  »ٖ) ويف اهلبل:ِ 

تشػػػبًُهب ابلػػػذئا أييت ْتلػػػري فريسػػػته لػػػن لػػػ  جهػػػة. والتػػػبء يف )تػػػذاءس ( لُسػػػ  
للمفبْتلة أو املطبوْتة، فهي  تلف ْتن التبء الػل يف لثػ   ا ػتترلُته وا ػتعظمته 

أصػػػػبته وألفُتػػػػه لر"ػػػػػًب وْتظُمػػػػػًب، ولثػػػػ  هػػػػذ  التػػػػبء التػػػػبء يف  الػػػػل تػػػػووؿ ،ىل لعػػػػىن
 «.فهي ا تت ف للمطبوْتة وا تت ف لن ا نّي (ْتبقب ُ )

ػػ ن قػػ ؿِ يب ِلػػَجػػي ْتَ ِضػػنقَ ا يَ   ولثػػ  هػػذ  التػػبء التػػبء يف )ْتبقبػػُ (   »لِ احملقِّ
 ا!!«فهي ا تت ف للمطبوْتة وا تت ف لن ا نّي

 لػػػػهُ  فقػػػػةَ ، ا ْتَ  ٌ ِصػػػػت  لُ  ضػػػػم ٌ  ، وهػػػػيَ الفبْتػػػػ ِ   اءُ ُ ( ،ا  ْبػػػػبقػَ يف )ْتَ  لػػػػُ َ ف 
                               

 .ٕ٘ٓٔ/ٕمجهرة اللغة   -(ٔ)
 .ٓٔ/ٗاحملتم، الطبعة اجل ي ة   -(ٕ)
 .ٓ٘ٙٔ/ٗالصحبح   -(ٖ)
 .ٜٗٚالقبل س احملُ    -(ٗ)
 .ٖٛٔ/ٗالتعلُقة   -(٘)



(ٖٙٚ) 

)اقْػَتطَػػَ ، وتَػَقػػبَطَ ، وتَػَقط ػػَ ،   ، لػػبلل يفاملايػػ ةِ  ابألفعػػبؿِ  ةِ اخلبص ػػ ةِ الصػػرفُ   ابلػػاايدةِ 
 واْ تَػْقَطَ (.

أف يُقػػػػبَؿ يف شػػػػرِح  -ب هنػػػػب واجبًػػػػ ، وا أرا ُ ذلػػػػ َ  اَ َجػػػػ،ف وَ  - والصػػػػ ابُ  
 ةً ص ػػػػتَ صُ   ْ ، فلَُسػػػػن لعػػػػىًن ِلػػػػ رَ لثَػػػػػ( ألَ  َ عَ فْ تػَ )اْ ػػػػ ُغةُ   تيت صػػػػصػػػػبرٍ العبػػػػبرَِة، ابختِ 

ب(، سػ  ر"ًػلَ   هُ تُ بػْ َصػ)أَ   (، مبعػىنهُ تُ لْ رَ تْ تَ )اْ ػ  (، لمػب يفةِ بسَ ْتلري لعىن )اإلَصػ ابل الةِ 
 ( صػػُغةِ ةِ َْتػػطبوَ مبعػػىن )لُ  ةٍ ص ػػتَ صُ  (  ػػ ُ  َ بَْتػػفَ )تػَ  صػػُغةَ  ى، لمػػب أف  خػػرَ أُ  معػػبفٍ تيت لِ 

 صػػػُغةَ  هنػػػب، ولمػػػب أف   ْتػػػةِ طبوَ للمُ   ْ َُسػػػلَ    فهػػػيَ يحُ الػػػرِّ   ِ سَ اءَ ذَ ب  تَػػػنػػػ(، لق لِ  َ بَْتػػػ)فَ 
 ًف حبِصػ الفعػ ُ  ا، فلُ َ زي ً   ُ بْ بقػَ نب  ْتَ (، لق لِ لةِ مبعىن )املشبَر  ةٍ ص  تَ صُ  (   ُ  َ بْتَ )فَ 
 .ن ا نّيِ لِ 

قػبؿ  ولػ  أردت »)التعلُقػة(   لتتػببِ  القػ زيِّ  د. ْت ضٍ  يف  قُلِ  جبءَ  -ٕٗٚ
ن اجتػػػ ْرُت لقلػػػ   تَػجػػػػبُورٌَة، جػػػبز، ألف املعنػػػػري واحػػػ ة، فتمػػػب جػػػبز ال احػػػ ة لػػػ

 بُورًا، لػذل  كػ ز هػذا. قػبؿ أسػ  ْتلػي  اْجتَػػَ ْرُت، و،ف لػبف ْتلػري افْػتَػَعْلػُ  فهػ  
مبعػػىن تَػَفبَْتْلػػُ  والػػ لُ  ْتلػػري ذلػػ  تصػػحُح الػػ او فُػػه، فلمػػب لػػبف مبعنػػب  جػػبز أف 

  الػػػػذي لػػػػُ  لػػػػن لفظػػػػه  يُػػػػػحم  لصػػػػ ر لػػػػ  واحػػػػ  لػػػػن الفعلػػػػّي ْتلػػػػري الفعػػػػ
 . (ٔ)«اجتمبْتهمب يف املعىن
يف التتػػػػػبب  )واحػػػػػ ( وهػػػػػ  خطػػػػػأ، و،نػػػػػب أراد )ألف (  »ٗ) ويف اهلػػػػػبل:ِ 

ن ( ِلػػٔ) ويف اهلػػبل:ِ «. املعنػػػري َلػػر ة واحػػ ة(، فحػػذؼ امل صػػ ؼ، وسقػػي الصػػفة
وهذا  ْتلي ،ىل أف ق له  ) بورة( مبعىن )تَػجػبُورًا( يش  أس   »قبؿَ  التبلُةِ  الصفحةِ 

جبئا، لمب أف ق لنب "َيَ ُْتُه تَػرَْلًة واح ة" كػ ز، والػذي يعػ ؿ ْتلُػه يف هػذا البػبب 
 «.ه  املعىن

                               
 .ٙٗٔ-٘ٗٔ/ٗالتعلُقة   -(ٔ)



(ٖٙٛ) 

ػػ أَ خطَػػأَ   ب نًّ ػ،  َػػالتػػبءَ  ، فػػاادَ «ألف املعنػػػري واحػػ ة  »ةِ ب يف ْتبػػبرَ نًػػسُِّ  خطػػأً  لُ احملقِّ
لمػب   والصػ ابُ  .الصػفةُ   ِ َُػقِ ، وسَ امل صػ ؼُ  ؼَ ذِ )َلػر ة واحػ ة(، فُحػ  املػرادَ  أف   نهُ لِ 

 جػبز، ألف   (ٔ)فقلػ   ػبورة تُ  رْ تَػولػ  أردت ال احػ ة لػن اجْ   » ػُب يهِ  يف لتببِ 
لػػػذل  كػػػ ز هػػػذا. ولػػػذل  كػػػ ز مجُػػػ  هػػػذا   ارً جبوُ ػَ املعػػػىن واحػػػ ، فتمػػػب جػػػبز تػػػ

 .(ٕ)«الببب
   واح ٍ ( مبعىًن رَ  َ تػَ )اجْ  الفع ِ  ( وصُغةَ رَ بوَ ) َ  الفع ِ  صُغةَ  أف    ُب يهِ  ولرادُ  

ار(. وهػػػذا  َ تِػػػ)ااجْ  مبعػػػىن املصػػػ رِ  -  ُ نػػػ َ ْتِ  -( رُ بوُ َجػػػ)الت   املصػػػ رُ  يتػػػ فُ  ذل َ ولػػػ
ة(  ارَ  َ تِ )اجْ  ة( ْتنِ رَ بوُ ) ََ  ةِ املر   لص رِ  نُبسةَ  ُاُ كُ  ،مبيهِ رَ ولص َ  ،ّيِ علَ الفِ  سّيَ  لُ الت افُ 
 احػ ة ولػ  أردت ال  » ػُب يهِ  قػبؿَ    ولػذل َ  واحػ ٍ مبعىًن  -  ُب يهِ  ن َ ْتِ  - مبألن  

  ُ عمِ سػػػػتَ ة( يَ ارَ  َ تِػػػػ)اجْ  ن ا ػػػػتعمبؿِ  ِلػػػػ، أي  سػػػػ ًا «بُورَةلػػػػن اجتػػػػ ْرُت لقلػػػػ   تَػجػػػػػ
 . ُ ن َ ْتِ  ، واح ٍ مب مبعىًن ة(  ألن  رَ بوُ ) َ  مُ املتتلِّ 

 -نػػَ   ػػُب يِه ْتِ  -ِّي املايػػَ يِن )َ َػػبَوَر(، و)اْجتَػػػَ َر( أل ػػب الػػااُدُؼ سػػَّي الفعلَػػ 
ِة ل ا وق  َيشػرله افتعْلنَػب فايػ  هبمػب »  ِضَ  ِلن لتبِسِه، أَسرُزهب ق لُهُ فق  ذََلرَُ  يف ِْت  

لعػػػػػىًن واحػػػػػػ ا، وذلػػػػػػ  قػػػػػ هلم  تضػػػػػػبرَسُ ا واْضػػػػػػطرَس ا، وتقػػػػػبتُل ا واقتتلُػػػػػػ ا، و ػػػػػػبَوُروا 
 .(ٖ)«واْجتَ ُروا، وتفقْ ا واْلتَقْ ا

هػػذا ابب لػػب جػػبء املصػػ ر فُػػه ْتلػػري  ػػ  الفعػػ  ألف املعػػىن »أيًضػػب   وقػػبؿَ  
وا وا و ػػبورُ رُ  ُروا  ػػبُوراً  ػػبوُروا اْجتػػ اراً، ألف لْعػػىن اجتػػ َ وذلػػ  ق لػػ   اجتَػػواحػػ  
 .(ٗ)«واح 

                               
 (.  ) بورةً ابلنصاِ  اخلب يِّ  لتتبةِ  طبعةِ طبعِة ْتبِ  التتِا ابلرفِ   ) بورٌة(، ويف يف  -(ٔ)
 .ٚٛ/ٗ ،  قُل ْتب  السفـ هبروف التتبب -(ٕ)
 .ٜٙ/ٗ ،  قُل ْتب  السفـ هبروف التتبب -(ٖ)
 .ٔٛ/ٗ ،  قُل ْتب  السفـ هبروف التتبب -(ٗ)



(ٖٜٙ) 

ومبعػىن اتّػػخبذ   »( )املفص ػ د. فخر صػب  قػ ارة لتتػببِ  يف  قُلِ  جبءَ  -ٕ٘ٚ
 . (ٔ)«الشيء حن  ت ي رُت املتبَف وت   ْ ُت الاابَ 

راً، واتّػػػػػػػػخذت الػػػػػػػااب أْي  اتّػػػػػػػػخذت املتػػػػػػػبف لػػػػػػػ ا(  »ٙ) ويف اهلػػػػػػػبل:ِ 
 «.و بدة
ػػػ أَ خطَػػػأَ   َػػػ»  (، والصػػػ ابُ رَ يػ   َ )تَػػػ لعػػػىن الفعػػػ ِ  يف سُػػػبفِ  لُ احملقِّ  املتػػػبفَ  تُ ذْ ا  

 .(ٕ)«خذته داراً ػاملتبف  ات رتُ وت ي    »هُ نفسُ  الاصشريُّ  . قبؿَ «ادارً 
ػػػ ةِ يف ْتبػػػبرَ  اخلطػػػأُ  وقػػػ  يتػػػ فُ    اِ تصػػػ ي سعػػػ َ  ،الشػػػرحُ  حُّ ِصػػػتطبًُعػػػب، فَُ  لِ احملقِّ
 .التطبُ ِ 
الراسػػ     »(ليّ )شػػرح امللػػ   قبػػبوة لتتػػببِ  الػػ ينِ  د. فخػػرِ  يف  قُػػلِ  جػػبءَ  -ٕٙٚ

أف أييت "افتعػػػَ " مبعػػػىن "فَػَعػػػَ "، ا يػػػراد سػػػه زايدُة لعػػػىن، وا ُيسػػػتعم  ِ،اّ سػػػاايدة، 
حنػػ  قػػ هلم  افتَػَقػػَر، يف لعػػىن  فَػُقػػَر. ولػػذل  قػػبل ا  َفقػػٌ . فجػػبء ا ػػم الفبْتػػ  لنػػه 

ر، وِ،ف   ُيستعم . وقبل ا  اشتّ  فه  َشػ ي . ولثلػه  ا ػتَلَم ابجػَر، و  ْتلري  فَػقُ 
 . (ٖ)«يق ل ا  َ َلَم وا َ ِلمَ 
 «.يري  أنم   يق ل ا ذل  مبعىن التسلُم. ش   ُلم(  »ٔ) ويف اهلبل:ِ 

، نػػهُ  لِ سػػ ًا  ،املايػػ ِ  الفعػػ ِ  ، وا ػػتعمبؿِ دِ اجملػػر   الفعػػ ِ  هنػػب ْتلػػري ،مهػػبؿِ  التػػفـُ 
  ، مبعػىنري ابا ػتغنبءِ م  َسػ، ويُ دِ اجملر   ْتنِ  املاي ِ  ، نبءِ   ، أيري ابإل نبءِ م  سَ لب يُ وه  

 .(ٗ)دِ اجملر   ْتنِ  ابملاي ِ  مِ املتتلِّ  ا تغنبءِ 
                               

  .ٕٔٛ  ،  قُل د. فخر صب  ق ارة املفص   -(ٔ)
 قُػػل  ،بشن ػػ، والتُ ٕٕ/ٔ، وانظػػر يف  الفػػبئل يف  ريػػا ابػػ ي   ٕٖٓ/ٔأ ػػبس البف ػػة   -(ٕ)
  .ٕٖٗ/ٔٔ، واج العروس  ٘ٙ/ٕ  رايض اخل  اـ د.
 .ٕٛ-ٔٛ  شرح املل ليّ  -(ٖ)
 .ٖٔٔ-ٗٓٔ، ؤ٘-ٔٗ  انظر يف  ،حُبء الصرؼ -(ٗ)



(ٖٚٓ) 

(، فهػػػ  مَ لَ تػَ )اْ ػػػ املايػػػ ُ  الفعػػػ ُ  - هِ سِػػػ ن يقػػػ ؿُ َلػػػ نػػػ َ ْتِ  - اإل نػػػبءِ  ن ألثلػػػةِ وِلػػػ
ػ ةِ العرسُ ػ ُلتُػاِ   ،ىل . وابلرجػ عِ دِ اجملػر   الفع ِ  ا تعمبؿِ  غي ْتنِ م يُ هُ ن َ ْتِ   دَ اجملػر   أف    ُ  َِ

وَ ػػػَلَم اجلِْلػػػَ  َيْسػػػِلُمُه    »يف القػػػبل سِ  . جػػػبءَ ففِ عمَ سػػػتَ )َ ػػػِلَم( لُ  دَ )َ ػػػَلَم(، واجملػػػر  
ْلَ   فَػػػرََغ لػػن َْتَمِلهػػب، وأْحَتَمَهػػب. وَ ػػِلَم لػػن اآلفَػػِة، ابلتسػػر،  ػػَلِم، والػػ   َدسَػغَػػُه ابلس 

 .(ٔ)« فلةً 
ابملعػػػػىن الػػػػذي  دِ اجملػػػػر   عمبؿُ ا ػػػػتِ  املنفػػػػي   أف   اإل نػػػػبءِ  اِ ذهَ َلػػػػ أهػػػػ ِ   ابُ وجػػػػ

 املايػ ُ  الفعػ ُ  يف ذلػ َ   ُ ، ونظػ ُ النفػيِ  لُ طلَ (، ا لُ مَ لَ تػَ )ا ْ  املاي ُ  الفع ُ  فُهِ   َ عمِ ا تُ 
 رَ َقػتػَ   افػْ قػبؿُ (، فُُ قػرَ )فَ  دِ اجملػر   ا ػتعمبؿِ  غػي ْتػنِ يُ  العلمبءِ  سعضِ  ن َ (، فه  ْتِ رَ قَ تػَ )افػْ 

لعػػػىن   ػػػ ِ  ،رَ  بَخػػػيف لعػػػىًن   َ عمِ ا ػػػتُ  ( هبػػػذا املعػػػىن، و،فِ قػػػرَ )فَ   قػػػبؿُ ، وا يُ  ُ الرُجػػػ
بَر َ هػر . وفَػَقػْرُت بِقرَُة، أي لسػرْت فَػَقػيقػبؿ  فَػَقرَتْػُه الَفػ  »اجلػ هريُّ  . قػبؿَ (رِ قْ الفَ )

ٌر ْتلػػػري ل ضػػػ  ابَػػػاِّ اجلريػػػَر وْتلُػػػه وتَػػػػ أنػػػف البعػػػ ، ،ذا حاْزتَػػػه حب يػػػ ٍة   جعلػػػ َ 
 .(ٖ)«(ٕ)هُ تروضُ و لػه سذل  ، لتذلِّ يٌّ لل  

 ا ق لُػم يَ ػم لػُهػأنػ   ريػ ُ يُ »هػذا املعػىن   يف شػرحِ  لُ احملقِّ  أف يق ؿَ  الص ابُ  ولبفَ 
  اجلػػ هريُّ  ، قػػبؿَ  ُ وحنػػ َ   َ ْمػػهنػػب الل   ابا ػػتفـِ  املػػرادَ    ألف  «فـِ مبعػػىن اا ػػتِ  ذلػػ َ 

ـ َف ه لػػأخ ذ لػػن الِسػػهمػػا ألن ػػابلُػػ . وا يُ واْ ػػتَػَلَم ابجػػر  ملسػػه ،ل ػػب ابلُقبلػػة أو »
 . (ٗ)«وه  ابجر
 ،ْتلػري هػذا املعػىن فػف يػ ؿُّ  ، يف شػرِحِه،لُ احملقِّػ  ُ ( الػذي اختػبرَ ُمُ سلِ ب )الت  أل  

(، وهػ  ا مَ ل  )َ ػ ابلتضعُفِ  املاي ِ  الفع ِ  لص رُ  هُ   ألن  ن سعُ ٍ وا لِ  ،ن قرياٍ ا لِ 
                               

 .ٕٕٔٔالقبل س احملُ    -(ٔ)
 .لنص بٌ  هُ هب  ألن  ( سفتحِ هُ )تروضَ   ، والص ابُ الضبدِ  ( سضمِّ هُ   )تروضُ لذا يف املطب عِ  -(ٕ)
 .ٕٛٚ/ٕالصحبح   -(ٖ)
 .ٕٜ٘ٔ/٘الصحبح   -(ٗ)



(ٖٚٔ) 

لػػن  فػػففٌ  مَ لِ وتقػػ ؿ  َ ػػ  »اجلػػ هريُّ  . قػػبؿَ ( أصػػًف رِ َجػػابَ  فـِ تِ مبعػػىن )اْ ػػ  ُ عمَ سػػتَ يُ 
، أي هُ مَ ل  َسػػػ،لُػػػه الشػػػيء فتَ   ُ مْ ل  وَ ػػػل َمه    ػػػبحبنه لنهػػػب. وَ ػػػ َلًة،اآلفػػػبت َ ػػػَف 
 .(ٔ)«فـُ   السَ ُمُ لِ سْ ُُم  َسْذُؿ الرضب اببتم. والتَ أَخَذ . والَتْسلِ 

وْتلػػري فُػَعػػّفف  »)املمتػ (   بِ قبػػبوة لتتػػب الػ ينِ  د. فخػػرِ  يف  قُػػلِ  جػبءَ  -ٕٚٚ
 . (ٕ)«ويت ف فُهمب. فبا م حن   ُحَ ّلبف. والصفة  ُْتَمّ اف وُجَلّببف

 ،  )فُػَعّفف، ُحَ ّلبف، ُْتَمّ اف، ُجَلّببف(الثفثَ  هِ وللمبتِ  ،ال زفَ  لُ احملقِّ   َ بَ ضَ 
،  ػػُب يهِ  مػػب يف لتػػببِ لِ  فٌ بلِ ، وهػػ  ُصػػالثبلػػ ِ  الثػػب ، وتشػػ ي ِ  ، وفػػتحِ ؿِ األو   سضػػمِّ 
ويتػػ ف ْتلػػري »  ابلضػػمِّ  ،الػػثفثِ  هِ وللمبتِػػ ،ن الػػ زفِ ِلػػ ،الثػػب  ابػػرؼِ  ضػػب ُ  ففُػػهِ 

 ،ُْتُمػػػػّ افٍ   والصػػػػفة حنػػػػ  .فبا ػػػػُم حنػػػػ   ابُػػػػػُ ّلبف .يف اا ػػػػم والصػػػػفة (فُػعُػػػػّففٍ )
 .(ٖ)«والػُجلُّببف
 شػبرَ ، سػ  أَ الػثفثِ  التلمبتِ  ن ضب ِ لِ  ،ْتم ب يف التتببِ  لُ احملقِّ   ْ غفُ م يَ ػول

ضػػػػب  الثػػػػب  لػػػػن هػػػػذ   ٕٖٗ  ٕويف التتػػػػبب »  هِ ( سق لِػػػػٗ) يف اهلػػػػبل:ِ  ،،لُػػػػهِ 
 . «الثف ة سضم العّي

ػػ ب أف يتػػ فَ ف ل ػػ  )املمتػػ ( أف   لتتػػببِ  املخط طػػةِ  خِ َسػػيف النُّ   َ َجػػقػػ  وَ  لُ احملقِّ
يف   ْتلػػػري لػػػب جػػػبءَ   َ َمػػػاْتتَ  هُ ، أو أن ػػػابلفػػػتحِ   ْ طَ بِ قػػػ  ُضػػػ ،الػػػثفثَ  هِ وللمبتِػػػ ،الػػػ زفَ 
ف فبا ػم ابُ ل ػبف والصػفة العمػّ اف »  ، للاُّسُ يِّ (اا ت راؾ) لتببِ  وْتلري فُػَعػف 

ػػ شػػبرَ . وقػػ  أَ (ٗ)«واجللبّػػبف  ،)اا ػػت راؾ( ،ىل لتػػببِ  هِ ( نفِسػػٗ) يف اهلػػبل:ِ  لُ احملقِّ
                               

 .ٕٜ٘ٔ/٘الصحبح   -(ٔ)
 .ٜٛاملمت  التب    -(ٕ)
، وطبعػػة ٕٖ٘/ٕطبعػػة ابريػػ   وانظػػر يف   ،ٕٕٙ/ٗ ،  قُػػل ْتبػػ  السػػفـ هػػبروف التتػػبب -(ٖ)

 .ٕٖٗ/ٕس اؽ  
 .ٖٔاا ت راؾ   -(ٗ)



(ٖٕٚ) 

 . «ٜٔو ٖٔوانظر اا ت راؾ ْتلري  ُب يه ص»  هِ سق لِ 
 ، ،ا  املػػُمِ  )ُح ل ػػبف( ستشػػ ي ِ  لتلمػػةِ لػػٍر دىن ذِ أَ  ةِ العرسُ ػػ اِ تُػػيف لُ   ْ ِجػػولػػػم أَ 

 . ْتلري لب فُهِ   َ مَ اْتتَ  نِ ، ولَ  ُب يهِ  يف لتببِ 
ب  ػمػػػػػب ضػػػػبطًب، هُ فبِنػػػػبلِ ًمب، و ُ ػْ ػػػػ)اب ل ػػػػبف( رَ  هبفِ شػػػػبِ تُ  ّيِ للمتَػػػػ  تُ  ْ َجػػػػووَ 

 ،ابػبءِ  ، و)الػَحػَ َلػبف( سفتحِ املُمِ  و فُفِ  ،ال اوِ  و ت فِ  ،اببءِ  )الػَحػْ َلػبف( سفتحِ 
 . املُمِ  و فُفِ  ،وال اوِ 

ـَ » ُ     اسنُ  قبؿَ  ـَ َحْ لب وَحَ لػبأ  رَ  ءِ الشيْتلري  رُ الطبئوحب . وحبَلػ  و 
ـَ ألرً  لن راـَ   . ول ُّ ذلبء  َحْ لب، لالػمَحْ َؿ   ُ اإلس َحْ لػب وِحُبلػب  ْتلُػها فق  حب

ْ لػػبٌف وَحػػ الُّي، مجعػػه حَ و ، نقػػبدٌ لُ   لػػُ ٌ  بفٌ لتػػَحْ لبنُة  ػوُحُوولػػب وَحَ لػػبأ... والػػ
ػػػػ  الػػػةَ حنُفػػػ  أسػػػ وقػػػبؿ  بتٌ نَبػػػَحْ لبُف  ػ. والػػػجَ فَ رْ الَعػػػ ب أنبػػػ َ لػػػه   َحْ لبُف لػػػن الس 

 .(ٔ)«، واح ته َحْ لبنةٌ ابلببديةِ 
 لرٍ دىن ذِ ن أَ لِ  - والتبجِ  ،واللسبفِ  ،مب احملتمِ وا  ُ   - املعجمبتِ     لُ خُ  ،ف   
 را ُ   أَ  ػُب يهِ  ن لتػببِ ِلػ ابلنقػ ِ  تْ َ َ لل التَ ا ، وهيَ املُمِ  )ُح ل بف( ستش ي ِ  لتلمةِ 

 للمػػػػػػةَ    ْ َُسػػػػػػلَ  ، ػػػػػػُب يهِ  يف لتػػػػػػببِ  املقصػػػػػػ دةَ  التلمػػػػػػةَ  ًحب ْتلػػػػػػري أف  دلػػػػػػًُف واِضػػػػػػ
 ل ػػبف( ، ولػػب )ابُ مِ ْ ػػيف الر   سػػةٌ قبرِ خػػرى، لُ أُ  للمػػةٌ   ، سػػ  هػػيَ املػػُمِ   ل ػبف( ستشػػ ي ِ )حُ 

 لنهب. ، أو  ريفٌ ،ا  تصحُفٌ 
 ،ف فَ املصػػنِّ   فُػػهِ  أَ خطَػػقػػ  أَ   ػػُب يِه(، لتػػببِ )ن ِلػػ امل ضػػ َ  هػػذا ويبػػ و أف   

ػػ ،بْت فَ والطب ػػ ،قػػ فَ واحملقِّ  ،خُ س ػػب والنُّ  ،ةُ لَػػقَ النػ  و   اءً هػػذا افػػاِ  ولػػُ َ  .هُ نفُسػػ ب  ػػُب يهِ ورمب 
  ِ ، ْتلػري هػذِ يِّ ػالس افػ ، وتعلُػلِ اجِ السػر   اسنِ  ،ىل تعلُلِ   َ رجِ تفي أف تَ َُ   فدلُ ٍ  سغ ِ 

 .ق ؿُ لب أَ  ؽَ  ْ صِ  ؾَ  رِ تُ ، لِ األلثلةِ 

                               
 .ٜٛٓٔ/٘، والصحبح  ٕٖٕ/ٖ، وانظر يف  احملُ   ٕٗ/ٗاحملتم، الطبعة اجل ي ة   -(ٔ)



(ٖٖٚ) 

فُػع ػػػػفٌف  »  )األصػػػػ ؿ( لتتػػػػببِ  الفتلػػػػيِّ  سػػػػّيِ ابُ  د. ْتبػػػػ ِ  يف  قُػػػػلِ  جػػػػبءَ 
ػػػ اٌف  ط يػػػٌ . قػػػبَؿ أسػػػ  ستػػػر  هتػػػذا هػػػَذا  الػُحػػػػػػ  لبُف بلػػػبـ صػػػغبر، والصػػػفُة  ُْتم 
ري ابرُؼ يف لتب ، وَأحسبُه  ُح ِّلبف َْتَلري فُػّعِػَفٍف، ووجػ ُت يف لتػبِب  علػٍا ْتلػ

لػػػب أحتُػػػه  فُػعُّػػػفٌف يف اا ػػػِم والصػػػفِة، فبا ػػػم  الػُحػػػػ ُّلبُف، جولنػػػُ [ أَراُ  نبتػػػبً، 
ػػػ اِف، والُػػػػجلُّببفِ    َصػػػبحُا َجلبػػػٍة. فُػع ػػػَفٌف  (ٔ)والػػػػُحلُّببُف سقلػػػٌة، والصػػػفُة حنػػػ   الُعمُّ

وجػػػػ ُت يف النسػػػػخِة املنسػػػػ خِة ِلػػػػْن نسػػػػخة القبضػػػػي املقػػػػروءِة ْتلػػػػري َأ  العبػػػػبس  
فُػع ػػػػفُف يف اا ػػػػم والصػػػػفِة، حنػػػػ   التػُّ  لػػػػبِف، والػػػػػُجل ببِف، والصػػػػفُة حنػػػػ    ويتػػػػ ُف 
 . (ٕ)«الُغم  افِ 

  ، ففُػػػػػػهِ احملق ػػػػػػلِ  هػػػػػذا الػػػػػػنصِّ  ،ىل أخطػػػػػػبءِ  ،ضػػػػػػببٍ ابقتِ  ،ةِ ابإلشػػػػػبرَ  وا  سَ 
 لػ َ  العػّيِ  تشػ ي ُ ، و «فُػع فٌف  الػُحػػػ  لبُف بلبـ صغبر، والصػفُة  ُْتم ػ اٌف  ط يػ ٌ »

 هػذا الػ زفَ  رَ َلػذَ  اجِ السػر   اسػنَ  أف   هُ ضُ عبرِ هب يف  )فُػع فٌف، الػُحػػػ  لبُف، ُْتم  اٌف( يُ فتحِ 
 ا (،الػػ اؿِ ) ستشػػ ي ِ   َ بِ ُضػػ )العمػػ اف( يف املعجمػػبتِ  أف   هُ ُضػػعبرِ ، ويُ رٍ  ػػطُ أَ  سعػػ َ 

، أو لِ احملقِّػ، أو بخِ س ػ، أو النُّ اجِ السر   اسنِ  ن أخطبءِ لِ  ت فُ   فق  يَ (ٖ)(املُمِ ) ستش ي ِ 
 .بعِ الطب  

 الػػػػ اوِ  لسػػػػرَ    ْ ِجػػػػولػػػػػم أَ ، «وَأحسػػػػبُه  ُح ِّلػػػػبف َْتلَػػػػري فُػّعِػػػػَففٍ »  ويف الػػػػنصِّ 
   يف هػػذا امل ضػػ ِ ن )فُػّعِػػفف( ،ا  ِلػػ دةِ املشػػ    العػػّيِ  ن )ُح ِّلػػبف(، ولسػػرَ ِلػػ دةِ املشػػ   

 .بعِ و الطب  ، ألِ ، أو احملقِّ بخِ س  ، أو النُّ اجِ السر   اسنِ  ن أخطبءِ لِ  فق  يت فُ 
ووج ُت يف لتبِب  علٍا ْتلري لػب أحتُػه  فُػعُّػفٌف يف اا ػِم »  ويف النصِّ 

                               
 .واضحٌ  تطبُ ٌ  ن )اؿ( التعريفِ لِ  الفـِ  ضمُّ  -(ٔ)
 .ٕٕٓ-ٕٔٓ/ٖ األص ؿ يف النح ،  قُل د. ْتب  ابسّي الفتلّي  -(ٕ)
 .ٚٔٗ/ٛ، واج العروس  ٖٔٓ، والقبل س احملُ   ٖٙٓ/ ٖانظر يف  لسبف العرب   -(ٖ)



(ٖٚٗ) 

والصػػػفِة، فبا ػػػم  الػُحػػػػ ُّلبُف، جولنػػػُ [ أَراُ  نبتػػػبً، والػػػػُحلُّببُف سقلػػػٌة، والصػػػفُة حنػػػ   
ػػػ اِف، والُػػػػجلُّببِف  َصػػػبحُا َجلبػػػةٍ  لػػػن   هِ ضػػػمِّ  لػػػ َ  ،الثػػػب  ابػػػرؼِ  تشػػػ ي ُ ، و «الُعمُّ

ن ِلػ لتػبِب  علػٍا، وقػ  يتػ فُ يف   دَ رَ هتػذا وَ  يتػ فُ قػ   ،ُجلُّببف(، و)الُعمُّ اف()الػ
ػػػػ، أو النُّ اجِ السػػػػر   اسػػػػنِ  أخطػػػػبءِ  ػػػػبخِ س  مػػػػب يف لِ  فٌ بلِ ُصػػػػ هُ   ألن ػػػػبعِ ، أو الطب ػػػػلِ ، أو احملقِّ

، (ٔ)بف(ػػ ػػػػػػبػلػ)الػج، ففُهػػػػػػب  ابلتشػػػػػػ ي ِ  ،الثبلػػػػػػ ِ  ابػػػػػػرؼِ  ن ضػػػػػػب ِ ِلػػػػػػ املعجمػػػػػػبتِ 
  .(ٕ)م  اف(العو)

وابُل بػبُف، »  يف القػبل سِ    فقػ  جػبءَ ، أو النبػ ِ ب )ابلبػبف( مبعػىن البقلػةِ أل ػ
يَػَتَحل ػػػػُا،  (بر  نَػْبػػػػ ٌ ػػَػػػػنػوابُلُّبَػػػػبُف لُجلُّ )»  يف التػػػػبجِ  ، وجػػػػبءَ (ٖ)«َلُجل نػػػػبٍر  نَػْبػػػػ ٌ 

 ،دةِ    املشػػ الػػفـِ  سفػػتحِ  هُ يف )اجلّلنػػبر( أن ػػ املعػػروؼَ  ، لتػػن  (ٗ)«قلػػه الصػػب ب ّ هتػػذا ن
َدِة  ػالػػػفـِ الػػػ ُم وفػػػتحِ اجلُل نػػػبُر، سضػػػم اجلِػػػ»  يف القػػػبل سِ  ، جػػػبءَ (٘)هبا سضػػػمِّ  ُمَش  

 .(ٙ)«َزْهُر الرُّل بفِ 
ويت ُف  فُػع فُف يف اا م والصفِة، حن   التػُّ  لبِف، والػُجل ببِف، »  ويف النصِّ 

)الن لػبف(   ، والصػ ابُ صػحُفٌ فت ،ب )الت لػبف( ابلتػبءِ . أل ػ«والصفُة حن   الُغم ػ افِ 
 ،النػ فِ    )نَػْ َلػبف( سفػتحِ والقػبل سِ  ،هب، ففػي احملتػمِ يف ضػبطِ  فَ لِ . وق  اختُ ابلن فِ 

 ،التلمػػةَ   ِ هػذِ   َ َقػ ػُ   نػَ  اسػنَ    ألف  لبػ ٌ   ، وهػ  خطػػأٌ ، سػف تشػ ي ٍ الػ اوِ  و ػت فِ 

                               
 .ٔٚٔ/ٕ ، واج العروس ٛٙ، والقبل س احملُ   ٕٓٚ/ٔانظر يف  لسبف العرب   -(ٔ)
 .ٚٔٗ/ٛ، واج العروس  ٖٔٓ، والقبل س احملُ   ٖٙٓ/ ٖانظر يف  لسبف العرب   -(ٕ)
 .ٚٚالقبل س احملُ    -(ٖ)
 .ٖٚٔ/ٕاج العروس   -(ٗ)
 .ٙ٘ٗ/ٓٔ، واج العروس  ٗٗٔ/ٗانظر يف  لسبف العرب   -(٘)
 .ٖٚٙالقبل س احملُ    -(ٙ)



(ٖٚ٘) 

ػػ   والسػػ ايفُّ (ٔ)«يِّ ػْتػػن السِّ افِػػ ،نَػْبػػ ٌ  ونَػْ لػػبف »  السػػ ايفِّ  ن شػػرحِ ِلػػ بولعنبهػػ ب ،ن 
 . هِ لمب  ُأيت يف نصِّ   ،ابلتضعُفِ  بهرَ لَ ذَ 

  يف اللسػبفِ  ، جػبءَ الػ اوِ  وتشػ ي ِ  ،النػ فِ  سفػتحِ   َ بِ ُضػ ،والتػبجِ  ،ويف اللسبفِ 
، ْتػػػِن (ونَػْ َلػػػبُف  نَػْبػػػ ٌ )»  يف التػػػبجِ  ، وجػػػبءَ (ٕ)«ونَػ  لػػػبف  نَػْبػػػٌ   ْتػػػن السػػػ ايف»

، ولِتن ُه َضَبطَهُ   .(ٖ)«سَِتْشِ يِ  الَ اوِ  السِّ َايفِّ
 هُ ، لتن  ال اوِ  يف تش ي ِ  ،الس ايفِّ  يف  قُلِ  مب جبءَ لِ  لٌ  افِ لُ  األخ ُ  والضب ُ  

 .الس ايفِّ  هب يف شرحِ ، وضمِّ يف اللسبفِ  الن فِ  يف فتحِ  هُ فُ بلِ رُ 
ب يف مػلِ  فٌ بلِ ُصػ هُ ، ف ن ػن )الػػُجل ببف(ِلػ هِ فتِحػ لػ َ  ،الثػب  ابػرؼِ  تشػ ي ُ ب وأل  
 .(ٗ))الػُجلب بف(، ففُهب  والفتحِ  ابلتش ي ِ  ،الثبل ِ  ابرؼِ  ن ضب ِ لِ  ،املعجمبتِ 
ػػػ اِف(ب )وأل ػػػ ن )العمػػػ اف( تصػػػحًُفب ِلػػػ لػػػبفَ   أ سػػػ اءٌ ، فمػػػةِ املعجَ  ّيِ غَػػػلْ ابِ  الُغم 

 ، جػػبءَ الػػ اؿِ  ستشػػ ي ِ   َ بِ صػػ ااًب  فقػػ  ُضػػ مػػةِ املعجَ  ّيِ غَػػلْ ابِ  ، أـ لػػبفَ لػػةِ املهمَ  ّيِ َعػػلْ ابِ 
ُِْف،  »   القبل سِ يف اِف، سضم تّيالِغْمُ ، ابلتسر  َجْفُن الس  والش ػ ِّ، ج   لبلُغُم  

 .(٘)«أْ مبٌد وُ م دٌ 
 يف ، بػػبتِ  ،اجِ السػػر   اسػػنِ  سػػنصِّ  ، َ ِفػػنتَ أف نَ  نُ ِتػػ"ُ  ،هػػبللِّ   األخطػػبءِ   ِ هػػذِ  ولػػ َ  
مب يف  ػػػُ   ، وا ػػػُب يهِ  ن لتػػػببِ ِلػػػ ،يف هػػػذا امل ضػػػ ِ  ،واخلطػػػ ِ  ،فؼِ ااخػػػتِ  دِ وجػػػ  

 .وتشتًُف  ،ا ريرً  ،)اب لبف(
)شػرح   )أمح  حسن له يل(، و)ْتلّي  ػُّ  ْتلػّي( لتتػببِ  يف  قُلِ  وجبءَ  

                               
 .٘ٙٔٔيف  القبل س احملُ   ، وانظر ٖٛٔ/ٕٔاحملتم، الطبعة اجل ي ة   -(ٔ)
 .ٜٜ٘/ٕٔلسبف العرب   -(ٕ)
 .ٜٔ/ٖٗاج العروس   -(ٖ)
 .ٔٚٔ/ٕ، واج العروس  ٛٙ، والقبل س احملُ   ٕٓٚ/ٔانظر يف  لسبف العرب   -(ٗ)
 .ٜٙٗ/ٛ، واج العروس  ٕٖٙ/ٖ، وانظر يف  لسبف العرب  ٖٗٓالقبل س احملُ    -(٘)



(ٖٚٙ) 

وذلػػػر  ػػػُب يه سعػػػ  الُعنظػػػ اف والُعنفػػػ اف أحرفػػػب اختلفػػػ  فُهػػػب »  ب يه(لتػػػبب  ػػػُ
النسػػخ، ومجعهػػب اسػػن السػػراج ْتلػػري اختففهػػب وخر جهػػب يف ورقػػة. قػػبؿ أسػػ  ستػػر سػػن 

، فألػػػب نسػػػخة املػػػ د "فُتػػػ ف (ٔ)جػػػ ت يف النسػػػخ سعػػػ  ذلػػػر العنفػػػ افالسػػػراج  و 
فُعػػػػفف اب ّلػػػػبف، والصػػػػفة ُْتمػػػػّ اف واجللبػػػػػبف، ويتػػػػ ف ْتلػػػػري ِفعِػػػػفف حنػػػػ  فرلػػػػػبف 
وْترفػػبف، وا نعلمػػه جػػبء وصػػفب". ويف لتػػبب  علػػا كطػػه سعػػ  الُعنفػػ اف، ويتػػ ف 

بف سقلػة، والصػفة ْتلري فُعفف يف اا م والصفة، فبا م ُخرلبف نبػ  أرا ، واجلُلبػ
حن   العمػ اف ط يػ ، واجللبػبف صػبحا جلبػة ويتػ ف ْتلػري ِفعِػفف فرلػبف سغػض، 
واحّ اف ا نعرفه ا م رج ، وق  وصف ا سه فقػبل ا  ْتفتّػبف، وهػ  اجلػبيف األخػرؽ، 
وهػػ  قلُػػ ، ويف النسػػخة املنسػػ خة لػػن لتػػبب القبضػػي املقػػروءة ْتلػػري أ  العبػػبس 

ف يف اا ػػم والصػفة، فبا ػػم  الن لػػبف واجللبػػبف، يتبػ  سنػػبء ْتنفػػ اف، ويتػ ف فُػّعػػف
والصػػػفة  العمػػػ اف، ويتػػػ ف ْتلػػػري ِفّعػػػفف حنػػػ   ِفرّلػػػبف وِْترّفػػػبف، وا نعلمػػػه جػػػبء 
وصفب. ولذا وج ته يف األسنُة للجرلي. قبؿ  ويت ف ْتلري فُػّعػفف، قػبل ا  ُجّلبػبف 

يفسػػ ، قػػ ؿ ونُػّ لػػبف، ومهػػب نبتػػبف، والصػػفة يق لػػ ف رجػػ  ُْتّمػػ اف للط يػػ ، ،ا أنػػه 
 ػػػُب يه سعػػػ   ػػػط ر  "وقػػػ  قػػػبل ا  فُػّعػػػفف، وهػػػ  قلُػػػ  جػػػ ا قػػػبل ا  ُقّمحػػػبف وهػػػ  
ا م". فهذا ي ؿ ْتلػري أف الػذي لضػري ،نػب هػ  فُػّعػفف أو ِفّعػفف ستشػ ي  الػفـ، 
،ىل لػػػب هنػػػب لػػػفـ أ  ستػػػر سػػػن السػػػراج. واُب لػػػبف واخُلرلػػػبف  نبتػػػبف، والُغمػػػ اف  

 ، واجُللببف  صبحا جلبة، ولذل  يف ق ؿ الط ي ، ويقبؿ   م  السُف الط ي
 .(ٕ)«لن قبؿ  الُعم اف واجُللببف

                               
 رِ ْلػػػذِ  سعػػػ َ  ،اجِ السػػػر   اسػػػنُ   ُ  َ َجػػػ، فمػػػب الػػػذي وَ التلمػػػبتِ  نهػػػب سعػػػضُ لِ   ْ طَ قَ ، َ ػػػأقصػػػةٌ  العبػػػبرةُ  -(ٔ)
 ا( افِ فُ نػْ العُ )
 .ٗ٘ٔ-ٖ٘ٔ/٘شرح لتبب  ُب يه   -(ٕ)



(ٖٚٚ) 

، وا قػبرِ اافتِ  لػ     ،ال اجػاِ  ،ىل الضػب ِ  رُ ِقػفتَ يَ  هذا الػنص   أف   كبؼٍ  ولُ َ  
 ا!قبرِ اافتِ  يف حبؿِ  ،هذا اإلمهبؿِ  ل َ  ،ن التحقُلِ لِ  دري لب الفبئ ةُ أَ 

ػ  لتن  اجِ السػر   اسػنِ  ن أص ؿِ لِ  الس ايفُّ   ُ نقُ يَ  ويف هذا النصِّ    ،بففًػاختِ   ُ نػب  َِ
ووجػػػ ُت يف لتػػػبِب »  (صػػػ ؿِ األُ ) ، ففػػػي  قُػػػلِ والتشػػػتُ ِ  ،والتحريػػػرِ  ،يف النقػػػ ِ 

 علػٍا ْتلػري لػػب أحتُػه  فُػعُّػػفٌف يف اا ػِم والصػفِة، فبا ػػم  الػُحػػ ُّلبُف، جولنػػُ [ 
 .«  َصبحُا َجلبةٍ (ٔ)مُّ اِف، والُػجلُّببفِ أَراُ  نبتبً، والػُحلُّببُف سقلٌة، والصفُة حن   العُ 

ويف لتػػػػبب  علػػػػا كطػػػػه سعػػػػ  الُعنفػػػػ اف، »  (السػػػػ ايفِّ  شػػػػرحِ ) ويف  قُػػػػلِ  
ويت ف ْتلري فُعفف يف اا م والصػفة، فبا ػم ُخرلػبف نبػ  أرا ، واجلُلبػبف سقلػة، 

 .«والصفة حن   العم اف ط ي ، واجللببف صبحا جلبة
ج ُت يف النسخِة املنس خِة ِلْن نسخة القبضػي و »  (األص ؿِ ) ويف  قُلِ  

املقػػػروءِة ْتلػػػري َأ  العبػػػبس  ويتػػػ ُف  فُػع ػػػفُف يف اا ػػػم والصػػػفِة، حنػػػ   التػُّ  لػػػبِف، 
 .«والػُجل ببِف، والصفُة حن   الُغم  افِ 

ويف النسػػخة املنسػػ خة لػػن لتػػبب القبضػػي »  (السػػ ايفِّ  )شػػرحِ  ويف  قُػػلِ  
س يتبػػػ  سنػػبء ْتنفػػ اف، ويتػػػ ف فُػّعػػفف يف اا ػػم والصػػػفة، املقػػروءة ْتلػػري أ  العبػػب

 .«فبا م  الن لبف واجللببف، والصفة  العم اف
 يف نسػػػػػخةِ   ْ َُسػػػػػلَ  ،ْتلػػػػػري زايداتٍ  قػػػػػةُ احملق   (السػػػػػ ايفِّ ) سػػػػػخةُ نُ   ْ لَ مَ واشػػػػػتَ  

ويتػػػ ف ْتلػػػري فُػّعػػفف، قػػػبل ا  ُجّلبػػػبف ونُػّ لػػػبف، ومهػػػب »هػػػب  زُ سرَ ، أَ قػػػةِ احملق   (األصػػ ؿِ )
ف، والصػػفة يق لػػ ف رجػػ  ُْتّمػػ اف للط يػػ ، ،ا أنػػه يفسػػ ، قػػ ؿ  ػػُب يه سعػػ  نبتػػب

 ط ر  "وق  قبل ا  فُػّعفف، وه  قلُ  ج ا قبل ا  ُقّمحبف وه  ا م". فهذا يػ ؿ 
 . «ْتلري أف الذي لضري ،نب ه  فُػّعفف أو ِفّعفف ستش ي  الفـ

                               
 .تطبُ ٌ  التعريفِ  اـِ  ضمُّ  -(ٔ)



(ٖٚٛ) 

 البػػػ ي َ  ب،حػػػ امهُ  تػػػ فَ تَ أف  نُ ِتػػػ"ُ  ِّي،ستلمتَػػ القػػػبرئُ  جُ رُ َرػػػ هِ لِّػػػلُ   ذلػػػ َ  ولػػ َ  
ن ِلػػػ بُ قػػػرَ وأَ  .(ن لػػػبف، خرلػػػبف)  ب)ُح ل ػػػبف(  ومهػػػ للمػػػةِ ن  ِلػػػ ،املقصػػػ دَ  الصػػػحُحَ 

 بف(. لر )خ للمة مِ  ْ يف الر   )ن لبف( ،ىل )ح لبف(
الػػػػذي  يف الػػػػنصِّ  (املمتػػػػ ) بِ بلتػػػػ  ن  قُػػػػلِ ( ِلػػػػٖ) يف اهلػػػػبل:ِ  وقػػػػ  جػػػػبءَ 

 . (ٔ)«غ . ـ  حرلبفاب لبف  األلم الص»)ح لبف(   للمةَ  نَ م  ضَ تَ 
 لػن  )حرلػبف( سػ ًا  للمػةِ ْتلػري    ْ لَ مَ )لػراد لػّف( اشػتَ  نسخةَ  أف   نهُ لِ  مُ فهَ ويُ 

، )حرلػػبف( اببػػبءِ  سػػّيَ  مِ ْ ػػيف الر   بُ التقػػبرُ  ال ضػػ حِ  لػػ     )ح لػػبف(. وواضػػحٌ  للمػػةِ 
ًفب. وقػػػ  صػػػح  لُ  النسػػػخةِ   ِ لػػػب يف هػػػذِ  ا أف يتػػػ فَ سعُػػػ ً    فلػػػُ َ و)خرلػػػبف( ابخلػػػبءِ 

ػػ ، لتػػن  ابخلػػبءِ  النسػػخةِ   ِ يف هػػذِ  التلمػػةُ  تتػػ فُ   ـِ  َ َْتػػ   سسػػباِ هػػب اببػػبءِ أَ رَ قػَ  لَ احملقِّ
 .طةِ قْ النػُّ  وض حِ 

يُّ حبئُ ػػًة  )حرل ػػبف(، وَتتػػ ُف للمػػُة ػوقػػ  َتتػػ ُف التلمػػُة الػػل ذََلَرهػػب الس افػػ
ن لِ  ،رٍ  طُ أَ  سع َ  ،)ارتشبؼ الضرب( في لتببِ )خرل بف( اخلبئُ ُة ُلَصح فًة ِلنهب. ف

 ، يف  قُػػػػػػػلِ والػػػػػػػراءِ  اببػػػػػػػبءِ  ،خػػػػػػػرىأُ  للمػػػػػػػةٌ   تْ جػػػػػػػبءَ ، (ٕ)بف()ح ل ػػػػػػػ للمػػػػػػػةِ   لػػػػػػػرِ ذِ 
ػػػبس   د. نػػػة ُجلُب بنػػػة»لصػػػطفري النم  ػػػ اَ تَػػػ. ولَ (ٖ)«وفُػَعػػػّفف َحرل ػػػبف وفُػُعف  يف  لُ احملقِّ

 .«ابرلبف  وادايف يصببف يف سطن اللُ »(  ٚ) اهلبل:ِ 
نػػػػػػة  َوفَػَعػػػػػػ»د. رجػػػػػػا ْتثمػػػػػػبف   يف  قُػػػػػػلِ  ولػػػػػػذل َ  ف  َحَرل ػػػػػػبف، وفُػُعف  ف 

ػػػ اَ تَػػػولَ  .(ٗ)«ُجلُب بنَػػػة ابََرل ػػػبف  وسفتحتػػػّي لشػػػ دة املػػػُم »(  ٔ) يف اهلػػػبل:ِ  لُ احملقِّ
                               

 .ٜٛاملمت  التب    -(ٔ)
، وارتشػبؼ الضػرب،  قُػل ٘٘/ٔانظر يف  ارتشبؼ الضرب،  قُل د. لصطفري النم بس   -(ٕ)
 .ٚٔٔ/ٔا ْتثمبف  رج د.
 .ٙ٘/ٔبس  ارتشبؼ الضرب،  قُل د. لصطفري النم   -(ٖ)
 .ٜٔٔ-ٛٔٔ/ٔارتشبؼ الضرب،  قُل د. رجا ْتثمبف   -(ٗ)



(ٖٜٚ) 

( يف القػػػػبل س  . وانظػػػػر ٜ٘/ٗبلػػػػبـ صػػػػغبر ا تنبػػػػ  شػػػػًُئب. انظػػػػر  لػػػػبدة )حػػػػـر
 .«ٕٙٔأيًضب  أسنُة األمسبء واألفعبؿ 

  أف   رَ َلػػذَ  حػػّيَ  فبدًحػػب خطػػأً  هِ ِشػػيف هبلِ ، د. لصػػطفري النم ػػبسوقػػ  َأخطَػػَأ 
ػػػ ،هػػػذا التفسػػػ َ  فػػػ ف    «ابرلػػػبف  وادايف يصػػػببف يف سطػػػن اللُػػػ »  تلمػػػةِ ب هػػػ  لِ ،ن 

  يف القػػػػبل سِ  . جػػػػبءَ ، ون نُػػػػُه نػػػػ ُف التثنُػػػػِة املتسػػػػ رةُ ىنًّ ثَػػػػػلُ  ا ػػػػمٌ  يَ )اِبْرلػػػػبِف(، وهػػػػ
َجْنِا مِحَػػػػري َضػػػػرِي َة، ػَلػػػػُة  ع سػػػػوِحرْ  ِحْرلبِف  وادايف َيُصػػػػب بِف يف َسطْػػػػِن الل ُْػػػػِ .ػوالػػػػ»

ـٌ ِصغبٌر ا تُػْنِبُ  شُئبً  َدَة املُِم  ،لب   .(ٔ)«وسَفْتَحتَػّْيِ ُلَش  
ػػػػْ َر ِحْرلبف( ابلَتْسػػػػر، ُلثَػػػػػىنًّ  )واِدايِف( يُنبتػػػػبف اػ)والػػػػ»وجػػػػبَء يف التػػػػبِج   لسِّ

 ُر ِ ػُبقه يػ ؿُّ ْتلػريه نصػر، و ػبهِ ْطِن الل ُِْ ( لػن الػََُمِن، قبلػ سَ والس َلم )َيُصّببِف يف
)و(  َجْنِا مِحَػري َضػرِي َة( َقرِيػٌا لػن النِّسػبِر.ػ)وَحْرَلُة(، ابلَفػْتح  )ع، سِػ أَن ه ابلَفْتح.
َدة املُمَحَرل ة، ) ًئب(  ،لبِسَفْتَحتَػّْيِ ُلَش     .(ٕ)«ـٌ ِصغبٌر َا تُػْنِبُ  َشُػْ
 ،أَ خطَػقػ  أَ  ،جػا ْتثمػبفد. ر  يًضػب أف  أ ؾُ  رِ نُ  ،والتبجِ  ي القبل سِ ص  ن نَ ولِ 

( يف القػػػػػبل س  »  هِ ِشػػػػػيف هبلِ  اَ تَػػػػػلَ  حػػػػػّيَ  ،فبدًحػػػػػب خطػػػػػأً  انظػػػػػر  لػػػػػبدة )حػػػػػـر
وسفتحتػػّي لشػػػ دة املػػُم بلػػبـ صػػغبر ا تنبػػػ  »    فبلػػذي يف القػػبل سِ «ٜ٘/ٗ

 )َحَرل بف(. (، ا للمةُ َحَرل ة) ه  للمةُ  ،«شًُئب
  دةٍ شػ   لُ  فمػُمٍ  فػراءٍ  حبػبءٍ  ،ف()َحَرل ب تلمةِ لِ  لرٍ  ذِ دىنَ أَ  يف املعجمبتِ  ولُ َ 

ػػػ  ْتبػػػ  الػػػ ا  يف  قُػػػلِ  َوَرَدْت، قػػػ  التلمػػػةَ   ِ هػػػذِ  ن  ولِتػػػ  لتتػػػببِ  ،د. أمحػػػ  مم 
وْتلػػري )َفعػػف ٍف( حنػػ  َحَرل ػػبٍف »  القط ػػبعِ  )أسنُػػة األمسػػبء واألفعػػبؿ واملصػػبدر(، اسػػنِ 

                               
 .ٖٜٓٔ  القبل س احملُ  -(ٔ)
 .ٚٙٗ/ٖٔ  اج العروس -(ٕ)



(ٖٛٓ) 

 .(ٔ)«وهي ِ،َلبـ ِصَغبر ا تنب  شُئب
حبئُ ػػػًة  )حرل ػػبف(، وَيتػػػ َف اخلطػػػأُ يف الُتتُػػػِا الػػػل  ف ل ػػب أف َتتػػػ َف التلمػػػةُ 

اشػػَتَمَلْ  ْتلػػري التلمػػِة اخلبئُ ػػِة  )خرل ػػبف(، أو َتتػػ َف التلمػػُة خبئُ ػػًة  )خرل ػػبف(، 
ولػػَُ     )حرل ػػبف(.ةِ ويتػػ َف اخلطػػأُ يف الُتتُػػِا الػػل اشػػَتَمَلْ  ْتلػػري التلمػػِة اببئُ ػػ

للمػػًة ُأخػػرى، ا َْتفقػػَة هلػػب ستلمػػِة )ح ل ػػبف(، أو    سعُػػً ا سعػػَ  ذلػػَ  ُللِّػػِه أف َتتػػ فَ 
 للمِة )خرل بف(  ولتن  ، ببَت ذلَ  لََُ  ابلُسِ ، قطًعب.

ػػػػب دؿ  ْتلُػػػػِه ِذلػػػػُر اسػػػػِن القط ػػػػبِع لتلمػػػػِة )ح ل ػػػػبف( يف لتبسِػػػػِه نفِسػػػػِه، يف  ورمب 
اٍف وْتلػػري )فُػَعػػف ٍف( حنػػ  ُحَ ل ػػبٍف ا ػػم نبػػ  ْتػػن اجلرلػػي، و »ل ضػػٍ   ػػبسٍل   ُْتَمػػ  

يف  اخلط ِ  مبؿِ   احتِ ةً قطعُ    ْ ُسَ لَ  ال الةَ   ِ هذِ  ، ولتن  (ٕ)«للط ي  ْتن اسن دري 
 يف نػػػصِّ  هُ امسُػػػ دَ رَ ، الػػػذي وَ اجلرلػػػيِّ  فُهػػػب ْتػػػنِ  النقػػػ َ  مب أف  ُ    وا ِ ػػػسػػػخِ والن   وايػػػةِ الرِّ 

 بف(.)اب ل   يف للمةِ  اخلفؼِ  لرِ ذِ  ن َ ، ْتِ الس ايفِّ 
)احملتػم(،  يف  قُػلِ  فجػبءَ  هب،بطِ يف َضػ فَ لِػاختُ  قػ ِ فرلػبف(، )اخلأل ب للمػُة 

 ، وتشػػػ ي ِ اخلػػػبءِ  ، أي  سضػػػمِّ (ٖ)«والػػػػُخرل بف  نَبػػػ   »واجل يػػػ ةِ  ،الق "ػػػةِ  سطبعتُػػػهِ 
 . سف ضب ٍ  الراءُ   ِ لَ ِر هب، وتُ فتحِ  ، ل َ املُمِ 

، الػػ اوِ  سضػػمِّ ْتلػػري وزف )ابُُ ل ػػبف(  )الػػػُخُرل بف(، فهػػيَ  الػػراءِ  سضػػمِّ   ْ فػػ ف لبنَػػ
 .ال اوِ  )ابَُ ل بف( سفتحِ  ْتلري وزفِ  )الػُخَرل بف(، فهيَ  الراءِ  سفتحِ   ْ و،ف لبنَ 

 ،(ٗ)«والػُخػػػػر لبف  نَبػػػ   »ةِ العلمُ ػػػ اِ تُػػػالتُ  دارِ  يف )احملتػػػم(، سطبعػػػةِ  وجػػػبءَ 
                               

 .ٕٙٓسنُة األمسبء واألفعبؿ واملصبدر  أ -(ٔ)
 .ٙٛٔسنُة األمسبء واألفعبؿ واملصبدر  أ -(ٕ)
 .ٗٔٔ/٘احملتم، الطبعة الق "ة، والطبعة اجل ي ة   -(ٖ)
، واج ٖٚٔ/ٕٔ، وانظػػػر يف  لسػػػبف العػػػرب  ٘ٛٔ/٘احملتػػػم، طبعػػػة دار التتػػػا العلمُ ػػػة   -(ٗ)

 .ٖٚ/ٕٖالعروس  



(ٖٛٔ) 

  .(ٔ)، والتبجِ يف اللسبفِ  هُ ولثلُ  هب.فتحِ  ، ل َ الراءِ  ، وتش ي ِ اخلبءِ  أي  سضمِّ 
   ينِ  لرَ  تش يُ  الراءِ  ضُ عبرَ ويُ  

 ، سعػػػػ َ (ٕ))ُقم َحػػػػبف( ستلمػػػػةِ  لػػػهُ  التمثُػػػػ ِ  لػػػػ َ  ،)فُػع ػػػَفف( سنػػػػبءَ  رَ َلػػػػذَ   ػػػُب يهِ  أف   -أ
 )ُحُ ل بف(. ن نصِّ لِ  صفحةٍ 

 سضػػمِّ  ،)فُػعُّػػَفف( سنػػبءُ   ػػُب يهِ  رادَ ُلػػ  ف   ْتػػن هػػذا ااْتػػااضِ  اجلػػ ابُ  نُ ِتػػو"ُ 
 ،دةِ املشػػػػ    املػػػػُمِ  سضػػػػمِّ   ُ عمَ سػػػػتَ ، و)الُقمَُّحػػػػبف( يُ  لةِ املضػػػػم العػػػػّيِ  وتشػػػػ ي ِ  ،الفػػػػبءِ 
ُقمُّحػػبف وُقم حػػبف، ابلضػػم والفػػتح، وهػػ  شػػبُه ابلغبػػبر »  ريػػ ٍ دُ  اسػػنُ  هػػب. قػػبؿَ وفتحِ 

 .(ٖ)«ذا ْتتق  وصف يرلا اخلمَر ،
 وتشػػػ ي ِ  ،الفػػػبءِ  )فُػعُّػػػَفف( سضػػػمِّ  لبنػػػبءِ  لػػػرٌ ذِ  هِ للِّػػػ   ػػػُب يهِ  يف لتػػػببِ  ولػػػُ َ 

 )ُقمَُّحبف(. ثبؿِ ا يف لِ لقص دً  ا أف يت فَ سعُ ً    فلُ َ  لةِ املضم العّيِ 
 وتشػ ي ِ  ،الفػبءِ  )فُػعُّػَفف(، سضػمِّ  لبنػبءِ  )ُقمَُّحبف( يف التمثُػ ِ  لرُ ذِ  وق  جبءَ 

وْتلػػػػػػري فُػعُّػػػػػػفف  وهػػػػػػ  قلُػػػػػػ . »  (املمتػػػػػػ ) لتػػػػػػببِ   ، يف  قُػػػػػػلِ املضػػػػػػم لةِ  العػػػػػػّيِ 
 .(ٗ)«يُعرؼ يف الصفة    جفبا م[ حن   ُقمُّحبف. والصفة  ُقمُّ اف. وا 

القمحػػػػػبف  الػػػػػذريرة تعلػػػػػ  اخلمػػػػػرة. ويف حبشػػػػػُة ؼ  »(  ٕ) ويف اهلػػػػػبل:ِ  
حُ  نفػري  ٕٖٗ  ٕ"قمحبف ابلضم والفتح. الضم ْتن  ُب يه". انظر التتبب 

 .« ُب يه أف كيء لن هذا البنبء صفة
 بِ يف لتػػػب الػػػ اردَ  أف    ُ وّلِػػػيُ  «الضػػػم ْتػػػن  ػػػُب يه»)ؼ(   يف حبشػػػُةِ  هُ فق لُػػػ 
 .املضم لةِ  املُمِ  وتش ي ِ  ،القبؼِ  )ُقمَُّحبف( سضمِّ    ُب يهِ 

                               
 .ٖٚ/ٕٖ، واج العروس  ٖٚٔ/ٕٔانظر يف  لسبف العرب   -(ٔ)
 .ٖٕٙ/ٗ ،  قُل ْتب  السفـ هبروف انظر يف  التتبب -(ٕ)
 .ٖٕٙٔ/ٖمجهرة اللغة   -(ٖ)
 .ٚٔٔ/ٔ ارتشبؼ الضرب،  قُل د. رجا ْتثمبف ، وانظر يف  ٜٛاملمت  التب    -(ٗ)



(ٖٕٛ) 

 اف(،ُْتُمػػ ّ ، مهػب )ّيِ يَ خػرَ أُ  ّيِ للمتَػ لػ َ  دَ رَ قػ  وَ   ػُب يهِ  بف( يف نػصِّ ل ػ ُ )ابُ  ف  أ -ب
يف  ، فمػػػػب القػػػػ ؿُ الػػػػراءِ  ستشػػػػ ي ِ )اخلُػػػػػر َلبف(  املقصػػػػ دَ    ،ف  ُػػػػ َ (، فػػػػ ف قِ الػػػػػُجلُّببف)و

 االثبل ِ  ابرؼِ  مب ستش ي ِ هُ أنػ   واملعروؼُ ُجلُّببف( )ُْتُمّ اف(، و)الػ
 للمػػػػل هُ لَعػػػػ دَ ورَ أَ   ػػػػُب يهِ  أف   هُ ُضػػػػعبرِ ، فػػػػف يُ املػػػػُمِ  ب )اخلُػػػػػرل بف( ستشػػػػ ي ِ أل ػػػػ 

 ابػػػػرؼِ  يف تشػػػػ ي ِ  ؾُ شػػػػاَِ تَ  التلمػػػػبُت الػػػػثفُث،  ِ )ُْتُمػػػػّ اف(، و)الػػػػػُجلُّببف(، فهػػػػذِ 
 نهب.لِ  الثبل ِ 
 ،ّيَ فِ املصػنِّ  أخطػبءُ  فُهِ   ْ طَ لَ اختػَ  ق ِ  -ًفب بنِ  تُ رْ لَ ذَ  لمب  - هذا امل ض َ  ،ف   

 عػػةِ راجَ لُ   سعػػ َ ، ،ا  سػػرأيٍ  القطػػ ُ  نُ ِتػػا "ُ    ولػػذل َ ّيَ بْتِ والطب ػػ ،ّيَ ِقػػواحملقِّ  ،بخِ س ػػوالنُّ 
 قطًعب. ،ابلُس ِ  لُ َ  ، وه  ألرٌ ال اضحةِ  السلُمةِ  الصحُحةِ  املخط طبتِ 

 رادَ أَ  حػػّيَ  هُ أن ػػ   الغريػػاُ قػػ ؿَ )املمتػػ (، ألَ  لتػػببِ   قِّػػلِ ،ىل مُ   دُ ْتُػػأَ ن هنػػب وِلػػ 
 .«اب لبف  األلم الصغ »  اَ تَ ( لَ ٖ) )اب لبف( يف اهلبل:ِ  شرحَ 

  َ َصػػػػقػػػػ  قَ    فػػػػ ف لػػػػبفَ سػػػػف ضػػػػب ٍ  ،هِ )اب لػػػػبف( يف شػػػػرحِ  للمػػػػةُ   تْ فجػػػػبءَ  
م ػلػ ،للمػةً   حَ رَ   فقػ  َشػفػةِ املخف   املػُمِ  وفػتحِ  ،الػ اوِ  و ػت فِ  ،ابػبءِ  )ابَْ َلبف( سفػتحِ 

يف هػذا  املطل بَ    ألف  يف التهمُ:ِ  ،الصحُحِ  للمنهجِ  فٌ بلِ ، وهذا صُ يف امل ِ  دْ رِ تَ 
 .املُمِ    )اب ل بف( ستش ي ِ يف امل ِ  ةِ املذل رَ  التلمةِ لعىن  سُبفُ  ،املقبـِ 

هلػب  لػرٌ ذِ  يف املعجمػبتِ  ، فلػُ َ املػُمِ  )اب ل بف( ستشػ ي ِ   َ صَ ق  قَ  و،ف لبفَ  
 ا هذا الشرحَ  ذَ خَ أَ  ن أينَ ، فمِ هبذا الضب ِ  ،ًف أص

 أف   هُ فبتَػػ ، فتُػػفَ (اا ػػت راؾ)ْتلػػري لتػػبب  هِ يف شػػرحِ   َ َمػػاْتتَ قػػِ   ،ف لػػبفَ 
  ْ مِ شػتَ م يَ ػلػ ذلػ َ  ا ول َ والتشتُ ِ  ،يف التحريرِ  ْتلري أخطبءٍ   ٌ مِ شتَ لُ  هذا التتببَ 
 .  املُمِ  )اب ل بف( ستش ي ِ  لتلمةِ  ْتلري تفس ٍ 

ف فبا ػػػػػػم ابُ ّلػػػػػػبف والصػػػػػػفة العمػػػػػػّ اف »  فُػػػػػػهِ  فقػػػػػػ  جػػػػػػبءَ  وْتلػػػػػػري فُػَعػػػػػػف 



(ٖٖٛ) 

ورجػػػ  »  فُػػػهِ  ، جػػػبءَ التلمػػػبتِ  شػػػرحِ  يف لقػػػبـِ  حبتٍ فَ َصػػػ سعػػػ َ  م  ػ.  ػػػ(ٔ)«واجللبّػػػبف
 .(ٕ)«ُ م َ اٌف اي ط ي  ْتن اسن دري  ويقبؿ الغّم اف ِ ْم  السُف ْتن اسن دري 

 والػ اؿِ  ،لػةِ املهمَ  ّيِ عَ لْ اف( ابِ يف )العم ّ  صببَ ق  أَ  ؿِ األو   يف النصِّ  ف ذا لبفَ  
ػػػػػ اف( ابِ  يف الػػػػػنصِّ  أَ خطَػػػػػ، فقػػػػػ  أَ دةِ املشػػػػػ     واملػػػػػُمِ  ،مػػػػػةِ املعجَ  ّيِ غَػػػػػلْ الثػػػػػب  يف )ُ م 
 ا!دةِ املش   

ػػػػبف زَسَػػػػ  اخلَْمػػػػر »  (اا ػػػػت راؾ) يف لتػػػػببِ  الضػػػػب ِ  ن أخطػػػػبءِ وِلػػػػ والُقُمح 
ػػػػػػ للمػػػػػػةُ   ْ طَ بِ . فُضػػػػػػ(ٖ)«ويقػػػػػػبؿ القمحػػػػػػبف الػػػػػػَذرِيرَة ، ابػػػػػػبءِ  بف( ستشػػػػػػ ي ِ )الُقُمح 

 .، لمب ه  لعروؼٌ املُمِ  ستش ي ِ  والص ابُ 
قبؿ اس  ستر ولػم نُػْلِف تفس  الفرازين وُهػػَمبريه »   ط رٍ  سع َ  فُهِ  جبءَ  م  ػ  

ُرداف  .(ٗ)«وُحّ لبف. والػَهُػْ
واأ احسػػا َحْ َلػػبف ل ضػػعب وابػَػػػْ لبنة اارض الغلُظػػة »  رٍ  ػػطُ أَ  سعػػ َ  م  ػ ػػ 

 .(٘)« الّي وح لبأت وح لبف نب  ايضبواجلم  اب
ػػػلػػ سُػػ يُّ فبلاُّ   ن ِلػػ  ُ رَ َلػػ، ولػػب ذَ املػػُمِ  )اب ل ػػبف( ستشػػ ي ِ  لتلمػػةِ  اتفسػػ ً   ْ م كَِ
 .املُمِ  و فُفِ  ،ال اوِ  و ت فِ  ،اببءِ  )َحْ َلبف( سفتحِ  لتلمةِ   ُ رَ لَ ب ذَ  ،ن  لعىًن 

 ،املقصػ دةِ  التلمػةِ   ػ ِ  ،لتلمػةٍ  لِ احملقِّػ فبدًحب تفسػ ُ  خطأً  ن هنب يت فُ ولِ  
  أو تفسػػػ ٍ  ،سػػػف تعلُػػػلٍ  اهلػػػبل:َ  ؾَ اُ أف يَػػػ - يف رأيػػػي - مُ  ػػػلَ األَ  . ولػػػبفَ يف املػػػ ِ 

 ،يف اهلػبل:ِ  ،ةَ رَ املفس ػ التلمػةَ  أف   مُ  هِ ، يُػصػحُحٍ   ػ ِ  تفس ٍ  ن لتبسةِ لِ  فهذا أه فُ 
                               

 .ٖٔاا ت راؾ   -(ٔ)
 .ٜٔاا ت راؾ   -(ٕ)
 .ٜٔاا ت راؾ   -(ٖ)
 .ٜٔاا ت راؾ   -(ٗ)
 .ٕٓاا ت راؾ   -(٘)



(ٖٛٗ) 

ػػػفَ تػُ  ،يف املػػػ ِ  ،املػػػذل رةَ  التلمػػػةَ  أف   مُ  هِ ، ويُػػػيف املػػػ ِ  لقصػػػ دةٌ  ي ػفػػػ  ُ رَ َلػػػمب ذَ ػسِػػػ رُ س 
 .اهلبل:ِ 
 ،  طلػاالسػُِّ  ابمُػ ِ  د. ْتبػ ِ  يف  قُػلِ  لػب جػبءَ  ن هذا التفسػ ِ لِ  بُ  رَ وأَ  

. ويف (ٔ)«وُحَ ل بف وُ َم  اف»  (املمت لتبِب )ن  لِ  صٌ خ  لَ لتتبب )املب ع(، وه  لُ 
 .«(فُػعُّفف)ُحَ ل بف  ا م لن التح  ، ووزنه »(  ٖ) اهلبل:ِ 
 ْتلػػري وزفِ  ،)ُحَ ل ػػبف( يف املػػ ِ  للمػػةَ  لُ احملقِّػػ  َ ضػػبِ أف يَ  العجُػػاُ  بلغريػػاُ ف

ف( سضػػمِّ   أف   رُ ذلُ يَػػ ،يف اهلػػبل:ِ  هُ ، لتن ػػالػػفـِ  وتشػػ ي ِ  ،العػػّيِ  وفػػتحِ  ،الفػػبءِ  )فُػَعػػف 
 . الفـِ  و فُفِ  ،هبضمِّ  ل َ  ،العّيِ  وتش ي ِ  ،الفبءِ  ب )فُػعُّفف( سضمِّ وزنَ 

 فُػػػهِ  الػػػ اردَ  التفسػػػ َ    لتػػػن  بتطبًُعػػػ اهلػػػبل:ِ  ضػػػب ُ  يتػػػ فَ  ا أفسعُػػػ ً  ولػػػُ َ 
 ،)ُحَ ل ػػبف( للمػػةِ  فقػػةُ ا. فمػػب ْتَ أسػػ ً  ،بتطبًُعػػ أف يتػػ فَ  نُ ِتػػ)ح لػػبف( ا "ُ  لتلمػػةِ 
 مبعىن )التح  (ا!  ،املُمِ  ستش ي ِ 

 ،ُمِ واملػ والػ اوِ  سفػتح ابػبءِ  ،،ىل )الػػَحَ َلبف( أَ جَ التَ  (املب ع) لَ قِّ مُ  أف   الراجحُ 
ـَ )َحػػػػػ الفعػػػػػ ِ  ، لصػػػػػ رِ سػػػػػف تشػػػػػ ي ٍ  ػػػػػمُ  أَ َجػػػػػ(، لمػػػػػب التَ  ـُ حُ ػيَػػػػػ ب ،ىل  (املمتػػػػػ ) لُ قِّ
 ا! ذل َ  ، وحن ِ ابلببديةِ  ،سنببتٍ  رَ سِّ الذي فُ  ،)ابػَػْ َلبف(

يَػْعػػِرُض »  د. رجػػا ْتثمػػبف لتتػبب )ارتشػػبؼ الضػػرب( يف  قُػػلِ  جػبءَ  -ٕٛٚ
حرلػػة لَعلِػػَم َلػػَ  ِْتْلػػم، وحػػرؼ  يف اللفػػ  املشػػتل لػػ  املشػػتل لنػػه تغُػػ ات  زايدة 

لجػػػبذِع َلػػػَ  َجػػػذٍَع، وزايدإلمػػػب لضػػػبرب لػػػ  َضػػػْرٍب، ونقصػػػبف حرلػػػة لَفػػػْرس لػػػ  
الَفْرُس  سَػَلْ  انظر  لبدة (  »ٔ) . ويف اهلبل:ِ (ٕ)«فَػَرٍس، وحرؼ لِبْنٍ  ل  سَػَنبتٍ 

 «.ٖٖٔٛ/٘)فرس( يف اللسبف 

                               
 .ٛٛاملب ع   -(ٔ)
 .ٕٗ-ٖٕ/ٔ ارتشبؼ الضرب،  قُل د. رجا ْتثمبف  -(ٕ)



(ٖٛ٘) 

 وسػػػّيَ  ،لِّ املشػػػتَ  اللفػػػ ِ  سػػػّيَ  ،ااخػػػتفؼِ  رِ  َ ْتلػػػري ُصػػػ هنػػػب بفَ أ  حُ ػػػ لػػػفـُ  
ن ِلػػػػ لِّ )َْتلِػػػَم( املشػػػػتَ  ، لمػػػب يف الفعػػػػ ِ لِّ املشػػػػتَ  يف اللفػػػػ ِ  حرلػػػةٍ  نهػػػػب زايدةُ ، لِ هِ أصػػػلِ 

 .ع ِ يف الفِ  لةٌ تحرِّ ، لُ يف املص رِ   بلنةٌ  فبلفـُ   )ِْتْلٍم( املص رِ 
 ن املصػػػ رِ ِلػػػ لِّ املشػػػتَ  ،)َجػػػْبزٍِع( الفبْتػػػ ِ  ، لمػػػب يف ا ػػػمِ حػػػرؼٍ  نهػػػب زايدةُ ولِ  

.  ِ لصػ رِ  وفَ دُ  ،الفبْتػ ِ  يف ا ػمِ  ل جػ دةٌ  حرفًػب، وهػيَ   ُّ َعػتػُ  نػةُ اللُِّ  فبأللفُ   اٍَع()جَ 
 .ابلاايِ  ، والص ابُ ، ابلذاؿِ «لجبذِع َلَ  َجذَعٍ »   ريفٌ  ويف النصِّ 
ن ِلػػػ لِّ املشػػػتَ  ،)َضػػػْبِرٍب( الفبْتػػػ ِ  ، لمػػػب يف ا ػػػمِ وحرلػػػةٍ  حػػػرؼٍ  نهػػػب زايدةُ ولِ 
، كػػػػفؼ لػػػػةٌ تحرِّ لُ  فُػػػػهِ  ، والػػػػراءُ نػػػػةٌ ُِّ لَ  ألػػػػفٌ  بْتػػػػ ِ الف ففػػػػي ا ػػػػمِ   )َضػػػػْرٍب( املصػػػػ رِ 
 .املص رِ 

)فَػػػَرس(.  ن للمػػةِ ِلػػ ةِ ق  املشػػتػَ  ،)فَػػػْرس( لمػػب يف للمػػةِ   ،حرلػػةٍ  قصػػبفُ نهػػب نُ ولِ 
ػػ أَ خطَػػوقػػ  أَ  ْتلػػري  هْ ب ػػنػَ تػَ م يػَ ػسَػلَػػ ، ولػػ هُ أن ػػ رَ لَ )فَػػػْرس(، فػػذَ  لعػػىن للمػػةِ  يف سُػػبفِ  لُ احملقِّ
، املعػػػروؼِ  )الَفػػػَرس( ابُػػػ افِ  سػػػّيَ  فقػػػةُ . فمػػػب العَ التلمػػػةُ  فُػػػهِ  تْ دَ رَ الػػػذي وَ  ،املقػػػبـِ 

 ا!ل افِ البُ  و)فَػْرس( أح ِ 
 يػػػ ؿُّ  ،مجػػػ ٍ  ا ػػػمُ   فسػػػت فٍ  ،)فَػػػػْرس( سفػػػتحٍ  ن للمػػػةِ ِلػػػ املػػػرادَ  أف   والصػػػ ابُ 

 ،اٌ حْ وَصػ ،اٌ بحِ َصػ  قػبؿُ ، لمػب يُ سٌ رْ وفَػػ ،سٌ برِ   فَػقػبؿُ ، فُُ  ػبفِ رْ ن الفُ لِ  ْتلري مج ٍ 
 .اٌ لْ وَر  ،اٌ الِ ورَ 

ابب لػػػب هػػػ  ا ػػػم يقػػػ  ْتلػػػري اجلمُػػػ    يتسػػػر ْتلُػػػه هػػػذا   » ػػػُب يهِ  قػػػبؿَ 
  ق لػ   لػ أف  لفظه لػن لفػ  واحػ   وذٍد، ،ّا وْ ٍر وذَ فَ ـٍ ونػَ  ْ واح   ولتنه مبنالة قػَ 

تقػػػ ؿ يف التحقػػػ     ى أن ػػػرَ ٌا. أا تَػػػػر ْتلُػػػه رالِػػػ  يتس ػػػ اُ ٌر. فبلر ْلػػػفْ وَ ػػػ اٌ ْلػػػَر 
ب يتس ػػر ْتلُػػه ٌ  د ػػْعػػد  ،لُػػه، فلػػُ  فػَ ر ْتلُػػه ال احػػ  رُ ّسػػٌر، فلػػ  لػػبف لُ ُػْ فَ ٌا وُ ػػُْػػلَ ُر 



(ٖٛٙ) 

 .(ٔ)«ٌا...حْ ٌا وصَ ٌر، وصبحِ ُػْ ال اح  للجم . ولث  ذل   طبئٌر وطَ 
بحا وُكمػػػػ  فبْتػػػػ  ْتلػػػػري فَػْعػػػػ   رالػػػػا ورَْلػػػػا، وصػػػػ  »ريػػػػ ٍ دُ  اسػػػػنُ  وقػػػػبؿَ 

 . (ٕ)«اوَصحْ 
  م  َرْجػػػ ب كػػػري جمػػػرى اأَلضػػػ اد قػػػ هلودػػػ  »األنبػػػبريِّ  سػػػنُ أسػػػ  ستػػػٍر  وقػػػبؿَ 

للرجػػػ  ال احػػػ ، وَرْجػػػ  للجمبْتػػػة لػػػن الرّجبلػػػة، واحػػػ هم راجػػػ ، فُجػػػري جمػػػرى 
 .(ٖ)«ق هلم  رَالا، ورْلا، وشبرب وَشْرب، وصبحا وَصْحا

ػػوا يقػػبؿ لل احػػ   طَ »أيًضػػب   وقػػبؿَ  ػػٌر وطَ ب يقػػبؿ طػػبئِ ٌر ،ّنػػُػْ ٌر  لمػػب يقػػبؿ  ُػْ
 .(ٗ)«ٌا ورَْلا، وصبِحٌا وَصْحاٌ الِ رَ 

ا، لثػػػػ   رالػػػػا ا، فجمػػػػ  الصػػػبحِ حْ وألػػػػب الص ػػػ  »ت يهِ در ػػػ اسػػػػنُ  وقػػػبؿَ 
 .(٘)«نتْ ر، و بلن و َ جْ ػر وتَ ا، واجِ لْ وَر 

وهػػ  مجػػ   .ْتلػػري  ػػبهر اللغػػة ،وابلَشػػرْخ الُشػػّببُف األقػػ ايءُ   »زيُّ املطػػرِّ  وقػػبؿَ 
 .(ٙ)«لرَْلا يف رالا  ،شبرخ

تػ ف ٌا"، فٌُف"، و"َلْعػوقػ  يسػتن الثػب ، فُقػبؿ  "َضػأْ   »يعػُ:َ  اسنُ  وقبؿَ 
 .(ٚ)«ْتلري هذا "ضبئن"، و"َضْأٌف"، لػ"راِلٍا"، و"رَْلٍا"

بِء اجلَْمػػػِ  لنَػَفػػػٍر وَرْهػػػٍ   قػػػبؿ  َأمسػػػ والر ْلػػػُا  ا ػػػٌم لػػػن  »يف اللسػػػبفِ  وجػػػبءَ 

                               
 .ٕٗٙ/ٖ ،  قُل ْتب  السفـ هبروف التتبب -(ٔ)
 .ٕٖٖٔ/ٖمجهرة اللغة   -(ٕ)
 .ٗٔٗ  سن األنببريّ أس  ستر األض اد،  -(ٖ)
 .ٖٓٔ/ٕ  سن األنببريّ أس  ستر ،  ر واملون  املذل   -(ٗ)
 .٘٘ٗتصحُح الفصُح وشرحه   -(٘)
 .ٕٙٗ/ٔاملغرب يف ترتُا املعرب   -(ٙ)
 .ٖٖٙ/ٖ  طبعة دار التتا العلمُ ة،  شرح املفص   -(ٚ)



(ٖٛٚ) 

 .(ٔ)«مجُ  راِلٍا، لصبِحٍا، وَصْحاٍ  وهلذا َصغ رَ  ْتلري لفِظه  وقُ   ه 
)الَفػػػْرس(  للمػػةَ   أف   بفَ حُ ػػ أ  رادُ ُلػػ أف يتػػػ فَ  -رى لمػػب أَ   -ا سعُػػ ً  فلػػُ َ 

   ػػُب يهِ  ن )الَفػػَرس(. قػػبؿَ ِلػػ لٌّ شػػتَ )الَفػػبِرس( لُ  دَ املفػػرَ  ن )الَفػػَرس(  ألف  ِلػػ ةٌ ق  شػػتػَ لُ 
 .(ٕ)«سٌ س  فبرِ رَ ا الفَ وقبل ا لصبحِ »

، أي صػػػػبحا رٍ واِلػػػػ نٍ ، وهػػػػ  لثػػػػ  اسِػػػػسٌ برِ ورالبػػػػه فَػػػػ  »وقػػػػبؿ اجلػػػػ هريُّ 
 .(ٖ)«فرس

ٌ سػَػ ، وهػ  خطػأٌ «ْنٍ  ل  سَػنَػبتٍ وحرؼ لبِ   »(اارتشبؼِ ) ويف نصِّ       ألف  ّيِّ
 . فؼٍ بت(، سف خِ نَ هب )سػَ ن مجعِ لِ  ةً ق  شتػَ لُ   ْ ُسَ  ( لَ نْ )سِ  للمةَ 

حرفًػػػب،  صُ نقُ )نَػبَػػػَ ( يَػػػ عػػػ َ الفِ  أف    ، أي«نَػبَػػػبت َلنَػبَػػػَ  لػػػ َ   »والصػػػ ابُ 
 )نَػَببت(.  ، وه  املص رُ هِ يف أصلِ  امل ج دةُ  نةُ اللُِّ  وه  األلفُ 
قُُل د. لصطفري النم بس، فقِ  اشَتَمَ  ْتلري التصحُِف، والتحريِف، أل ب  
يعػػرض يف اللفػػ  املشػػتل »َشػػُه َخلَػػْ  ِلػػن شػػرِح لعػػىن للمػػِة )فَػػػْرس(  ولتػػن  ه الِ 

م وحػػرؼ لجػػبذع لػػ  جػػػذع، ْلػػلػػ  املشػػتل لنػػه تغُػػ ات زايدة حرلػػة لعلػػم لػػ  ْتِ 
وحػرؼ لبنػ  لػ   س،س لػ  فػرَ ب، ونقصبف حرلة لفػرْ رْ وزايدإلب لضبرب ل  ضَ 

 .  (ٗ)«سنبت
(، أي  زايدُة ابرلػِة وابػرِؼ بمػوزايدإل(، والص اُب  )وزايدإلبويف النصِّ  )

لًعب  س الِة التمثُِ  اب ػِم الفبْتػِ  )َضػْبِرب(، الػذي يَايػُ  ْتلػري املصػ ِر )َضػْرب(، 
 ِة يف الراِء.حبرِؼ األلِف، وحرلِة التسرَ 
                               

 .ٖٓٗ/ٔلسبف العرب   -(ٔ)
 .ٕٖٛ/ٖ ،  قُل ْتب  السفـ هبروف التتبب -(ٕ)
 .ٜٚ٘/ٖالصحبح   -(ٖ)
 .ٗٔ/ٔ  د. لصطفري النم بسارتشبؼ الضرب،  قُل  -(ٗ)



(ٖٛٛ) 

َوفُعػػبؿ »  )ارتشػػبؼ الضػػرب( تتػػببِ د. رجػػا ْتثمػػبف ل يف  قُػػلِ  جػػبءَ  -ٜٕٚ
ػػم،  ا ػػػًمب ُقَصػػبص، وصػػفة ُجػػَفؿ، َوفَػعُػػ ؿ  َأُصػػ ص. َوفُػعُػػ ؿ  ُ ػػُرور، َوفُػّعِػػ   ُْتمِّ

 . (ٔ)«َوفَػَعل ة َشرَس ة، َوَجرَس ة. وه  لثبؿ  ريا
ػم  ابلضػم ُ ػ َِّد ورأ ػه لُّفػ  ْتلُػه العمبلػة. انظػر  (  »ٗ) ويف اهلبل:ِ  ُْتمِّ
 «.ٚٔ/ٗ، واملقبيُ  ٚ٘ٔ/ٔ، واجلمهرة ٗ٘ٔ/ٗ س لبدة )ْتم( يف القبل

ػػػ ن ضػػػب ِ  ِلػػػيب َجػػػي ْتَ ِضػػػنقَ ا يَ   ػػػم( سصػػػُغةِ  للمػػػةَ  لِ احملقِّ  املبػػػيِّ  الفعػػػ ِ  )ُْتمِّ
 ، لػ َ «ُ ػ َِّد ورأ ػه لُّفػ  ْتلُػه العمبلػة  »هِ ملعنبهػب سق لِػ هِ شػرحِ    س الػةِ للمجه ؿِ 

 .ع ِ لفِ ا لِ  ،لف مِ  ،وألثلةً  ،ةً أسنُ رُ ذلُ ب يَ ،ن   ،يف هذا املقبـِ  ،بفَ أاب حُ   أف  
 . قػػػػبؿَ الثبلػػػػ ِ  وتشػػػػ ي ِ  ،والثػػػػب  ؿِ األو   سضػػػػمِّ  «فُػعُػػػػ ٌّ  ُْتُمػػػػمٌّ »  والصػػػػ ابُ 

جسػػػمه وشػػػببسه  ويقػػػبؿ  ا ػػػت ى فػػفف ْتلػػػري ُْتُمِمػػػِه، يريػػػ وف سػػه شػػػبـَ   »اجلػػ هريُّ 
أخ الػػه  ح وقػػ ؿَ فَ سػػن اجلُػػ س  حػػّي ذلػػر أحُحػػةَ روة سػػن الػػاُ ولبلػػه. ويف حػػ ي  ْتُػػ

 .(ٕ)«د لفزدواج"، وق  يش ّ  هِ مِ مُ  ا ت ى ْتلري ْتُ ، حَّت  هِ لِّ ورُ  هِ ػّػِػب أه  ثُ " لنّ  فُه 
ػػه، اجلُػػَفح " ويف حػػ ي  ُأَحَُْحػػة سػػن  »األ ػػ ِ  اسػػنُ  وقػػبؿَ  لنّػػب أهػػَ  ُثِّػػه وُرلِّ

ػػه  ا اؿ َشػػببِسه، يقػػبؿ للنػ ْبػػ  ،ذري طُ لػػه واْْتتِػػأراد ْتلػػ. حػػَّت ،ذا اْ ػػَت ى ْتلػػري ُْتُممِّ
فألػب  .، ابلفػتح والتخفُػف"وَْتَمِمػه، "ابلتخفُػف "ُْتُمِمػه" َتم . وكػ زطبؿ  ق  اْْتػ

واملعػىن   ريٍر وُ ػُرٍر.سػَْتِمُم، لَ  ابلضّم والتخفُف فه  ِصَفة مبعىن الَعِمُم، أو مج 
وأل ػب الت شػ ي ة ري ِْتظَبِلػه وأْْتضػبئِه الت بل ػة. الت ػبـ، أو ْتلػري َق ِّ  حَّت ،ذا اْ ت ى ْتل

ػػب الػػل تُػػااد يف ال قْػػف، حنػػ  قػػ هلم  هػػذالػػل فُػػه ْتنػػ  َلػػ ،ن َشػػّ د  ف ن   ا ُْتَمػػرّْ َوفَػػػرَجّْ
والتخفُػػف فهػػ   وألػػب لػػن َروا  ابلفػػتح. فػػأجَرى ال ْصػػ  جُمْػػرى ال قْػػف، وفُػػه نظػػر

                               
 .ٖٙ/ٔ ارتشبؼ الضرب،  قُل د. رجا ْتثمبف  -(ٔ)
 .ٕٜٜٔ/٘الصحبح   -(ٕ)



(ٖٜٛ) 

 .(ٔ)«"َلْنِتٌا َْتَمٌم" ولنه ق هلم. َلْصَ ٌر ُوِصف سه
 ب ُقَصػػبصمسػبؿ افُػَعػو »وقػ  جػبَء الصػ اُب يف  قُػِل د. لصػطفري النم ػبس  

ه َجرَس ػَشػرَس ة، و  َه ل ػ، وفعمّ ُْتُمػ  ّ وفُػعُػ ور ػر  فُػعُػ ؿو  ،َأُصػ ص ُجػفؿ، وفَػعُػ ؿ هوصف
  لػػَ  سعػػِض التطبُعػػبِت  )صػػفه، فعل ػػَه، َجرَس ػػه(، والصػػ اُب (ٕ)«وهػػ  لثػػبؿ  ريػػا

 ِلن التطبُعبِت الشبئعِة. يَ ابلتبِء، ا ابهلبِء، وه
وقبػػػ    »)ارتشػػػبؼ الضػػػرب( لتتػػػببِ د. رجػػػا ْتثمػػػبف  يف  قُػػػلِ  جػػػبءَ  -ٕٓٛ

العّي ْتلري ف اْت   ا ػًمب َ َ اِس ، وصفة َلَ اِ ر، َوفُػَ اْت   ا ػًمب ُصَ اْتل، وصػفة 
 . (ٖ)«ُدَواِ ر

"ويقػػػػبؿ للػػػػ ؽ ،ذا  ٕٓ٘ٗ/ٗيف اللسػػػػبف )صػػػػعل( (  »ٕٔ) ويف اهلػػػػبل:ِ 
، واملمتػػػػػػ  ٕٗ٘/ٗأحػػػػػػرؽ ،نسػػػػػػبًأ  أصػػػػػػبسته صػػػػػػبْتقة". وانظػػػػػػر أيًضػػػػػػب  التتػػػػػػبب 

 «.  ٕٔ، واا ت راؾ ٖٔٔ/ٔ
 يف اهلػبل:ِ  َتَتل ػمَ  لَ احملقِّػ ، لتػن  الصػبدِ  اْتل( سضػمِّ  َ )ُصػ للمػةُ   يف النصِّ  دَ رَ وَ  

 اجلمػ َ  أف   هُ (، وفبتَػقةٍ بْتِ )َصػ )ُصػ اْتل( مجػ ُ  للمػةَ  أف   ن   َػ هُ   فتأن ػالصبْتقةِ  لريْت
َِاِ ِوووووِْنُِموووووَنُ﴿تعػػػػػبىل   ل(، قػػػػػبؿَ اْتِ  َ )َصػػػػػ  الصػػػػػبدِ  سفػػػػػتحِ  ََيَْعلُوووووََصَُأَعووووواِبَعُهِْنُيفُم

َْتُِ ََاِعِقَُحَذَرُاْلَم  .(ٗ)﴾الصَّ
 . قػػػػبؿَ  ٍ ل ِضػػػػ   ا ػػػػمُ الصػػػػبدِ   اْتل( سضػػػػمِّ )ُصػػػػ ستلمػػػػةِ  املػػػػرادَ  أف   فبلصػػػػ ابُ  
فُهمب. فبا م  ُص اْتٌل، وُْت اِرٌض. وأّلػب الصػفة  (ُف اِْت ٍ ) ف ْتلري ويت  » ُب يهِ 

                               
 .ٕٙٗ/ٕٔ، وانظر يف  لسبف العرب  ٕٖٓ-ٖٔٓ/ٖريا اب ي   النهبية يف   -(ٔ)
 .ٕٔ/ٔ  لصطفري النم بسارتشبؼ الضرب،  قُل د.  -(ٕ)
 .ٓٚ/ٔ ارتشبؼ الضرب،  قُل د. رجا ْتثمبف  -(ٖ)
 .ٜٔالبقرة   -(ٗ)



(ٖٜٓ) 

 .(ٕ)« وُص اْتل  ل ض» ُ     اسنُ  . وقبؿَ (ٔ)«فُ واِ ٌر، أي ش ي 
َصػػػَ اِْتُل    »خطػػػأً  ،الصػػػبدِ  سفػػػتحِ  (،لعجػػػم البلػػػ اف)يف  التلمػػػةُ   ِ طَ بِ وُضػػػ 

 . (ٖ)«ل ض  يف ألثلة لتبب  ُب يه
  )ارتشػػػػػػػػبؼ الضػػػػػػػػرب( ثمػػػػػػػػبف لتتػػػػػػػػببِ د. رجػػػػػػػػا ْت يف  قُػػػػػػػػلِ  جػػػػػػػػبءَ  -ٕٔٛ

 .  (ٗ)«واإلصفح َلَنَسَج َوَرَدفَ »
يف ت، ب )درف( وهػػ   ريػػف و"الػػر َدُف  الغػػاؿ يفتػػ  (  »ٛ) ويف اهلػػبل:ِ 

 «.ٕٕٕٔ/٘، والصحبح ٕٛٙٔ/ٖ،ىل ق اـ". انظر  لبدة )ردف( يف اللسبف 
)فَػَعػػَ (،   دةِ اجملػػر   الصػػُغةِ  ألفعػػبؿِ  ةِ املعػػب  ااشػػتقبقُ   هنػػب ْتلػػري سعػػضِ  التػػفـُ  

ػػ أف   )َنَسػػَج وَرَدَف(. والغريػػاُ   ّيِ ن الفعلَػػِلػػ املفهػػ ـِ  ،لمعػػىن )اإلصػػفح( يف  لَ احملقِّ
 الفعػ ِ  شػرحَ   َ مهَػ)الػر َدف(، مبعػىن )الغػاؿ يفتػ  ،ىل قػ اـ(، وأَ  املصػ رَ  حَ رَ شَ  اهلبل:ِ 

 اُ نبِ ػ. وهػذا يُ (٘)«َضػْ تُهوَرَدنْػُ  الػػَمتبَع َرْدأً  نَ   »يف اللسبفِ  )َرَدَف(. جبءَ  دِ اجملر  
 .ا املصبدرِ  ،ْتلري األفعبؿِ  ، والتفـُ ا لص رٌ  ،ع ٌ لعىن )اإلصفح(، وه  فِ 

ٌ.(ٙ)ويف  قُِل د. لصطفري النم بس  )درف(   ، وه  خطأٌ سَػّيِّ
  )ارتشػػػػػػػػبؼ الضػػػػػػػػرب( د. رجػػػػػػػػا ْتثمػػػػػػػػبف لتتػػػػػػػػببِ  يف  قُػػػػػػػػلِ  جػػػػػػػػبءَ  -ٕٕٛ

 .  (ٚ)«ُ ، وللتػ َلبُّ  ابملسمري  تَػَقم صَ وللتجنُّا  َتَ  ػم، وللص ورة  َتَ" ْ »

                               
 .ٕٗ٘/ٗ ،  قُل ْتب  السفـ هبروف التتبب -(ٔ)
 . ٖٚٗٚ/ٙ  العلـ   ، وانظر يف  مشٕٛ/ٔاحملتم، الطبعة اجل ي ة   -(ٕ)
 .ٕٖٗ/ٖلعجم البل اف   -(ٖ)
 .ٛٙٔ/ٔ ارتشبؼ الضرب،  قُل د. رجا ْتثمبف  -(ٗ)
 .ٛٚٔ/ٖٔلسبف العرب   -(٘)
 . ٔٛ/ٔارتشبؼ الضرب،  قُل د. لصطفري النم بس  انظر يف   -(ٙ)
 .ٕٚٔ/ٔ ارتشبؼ الضرب،  قُل د. رجا ْتثمبف  -(ٚ)



(ٖٜٔ) 

ْػػػػػػُ   َأْي تاوجتهػػػػػػب أ"ًػػػػػػب.. انظػػػػػػر  لػػػػػػبدة )أ ( يف (  »ٔ) ويف اهلػػػػػػبل:ِ  َتَ" 
 «.. "ويف ب َتَ  ػْمُ "ٛٙٛٔ/٘، والصحبح ٜٔٔ/ٔاللسبف 
ػػػ أَ خطَػػػأَ   ْػػػُ ( سسػػػت فِ  يف ضػػػب ِ  لُ احملقِّ يف  أَ خطَػػػ  فأَ التػػػبءِ  وضػػػمِّ  ،املػػػُمِ  )َتَ" 
 ستػبءِ   ، أيالتػبءِ  و ت فِ  ،املُمِ    )َتَي ػَمْ ( سفتحِ يف امل ِ  . والص ابُ لذل َ  الشرحِ 
 مػًب(.يػِّ أَ  املرأةُ  تِ برَ . واملعىن  )صَ الفبْت ِ  ، ا ستبءِ السبلنةِ  التأنُ ِ 

ػػػػ وقػػػػ ؿُ  ب ازًلػػػػ الفعػػػػ ِ  لػػػػ فَ   اُ نبِ ػػػػا يُ  «تاوجتهػػػػب أ"ًػػػػب»  هِ يف شػػػػرحِ  لِ احملقِّ
 .(بذِ اا ِّ )ا لعىن  (،ةِ الص ورَ )لري لعىن  ْتدااًّ  هُ ، ول نَ أصًف 

َمْ ، ،ذا لبنػ  ذات َزْوج، أو لػبف هلػب والرأٌة أَيِّػػم قػ  َتَي ػػ  »يف العّيِ  جبءَ 
قبػػػػَ  ذلػػػػ  زوٌج فمػػػػبت، وهػػػػي َتْصػػػػُلح لػػػػ زواج، ألّف فُهػػػػب ُ ػػػػْورًة لػػػػن شػػػػببٍب.. 

مة واحػػػػػػػػ ة، ػ، وأيػػػػػػػػ(ٔ)منبػواأَلايَلػػػػػػػػري  مَجُعهػػػػػػػػب... تقػػػػػػػػ ؿ  بلػػػػػػػػِ  املػػػػػػػػرأة تئػػػػػػػػُم أَيػػػػػػػػ
 .(ٕ)«َم ْ ػوتي  

، ،ذا لتػػػػػ  ا ػَم الرجػػػػػ  زلػػػػػبأً ، وَتَي ػػػػػاملػػػػػرأةُ   ِ مَ ػي ػػػػػوتََ   »اجلػػػػػ هريُّ  وقػػػػػبؿَ 
 .(ٖ)«يتاو ج

، ًببػِسْتػرًا لبنَػْ  أو  َػُِّػ ،الل ا َزْوَج هلب  النِّسبءِ   لناأَل ُِّ » ُ     اسنُ  وقبؿَ 
ب ّلػػػفأَ  .َلػػػري، وأايئِػػػمُ   أايبءِ ُ  اأَل ِّ لػػػن النِّسػػػ. ومَجْػػػي ا اْلػػػرَأََة لَػػػهُ ذِ ال ػػػ  بؿِ ولػػػن الّرِجػػػ

 ريابِسه. وأَّلب "أايَلري" فِقَُ   ُهَ  لػن ابِب الَ ْضػِ ، فلػذل  ُوِضػَ  َْتلَػ ريلَ فعَ  "ئِمُ "أاي
َُغةِ   هذ  ،وق  بَلْ  أَْ"ًب .ـِ ىل الّف   ه  َلْقُل ُب َلْ ِض  الَعّْيِ ،يُّ برِ قبَؿ الفَ و  .الصِّ

 .(ٗ)«بػً تَػَاو ْجُتهب أَ"ِّ   َتْمُتهبائػْ و  .تبَل ْ ائْ و  ،" َ ْ وتََ  ،وِ،"َةً  ،ْ"َةً وأَ  ،وأُيُ ًلب
                               

 .األلفِ  قب َ  ب( ابلتن ينِ ػً مػيْ   )أَ ، والص ابُ األلفِ  قب َ  ، ابلن فِ لذا يف املطب عِ  -(ٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٛالعّي   -(ٕ)
 .ٛٙٛٔ/٘الصحبح   -(ٖ)
 .ٖٕ٘/ٕٔاحملتم، الطبعة اجل ي ة   -(ٗ)



(ٖٜٕ) 

ػػػػػ مبعػػػػػىن فػػػػبل اردُ    (، ويتػػػػػ فُ ع ػػػػػ َ فَ  ( ا )تػَ َعػػػػػتػَ ْتلػػػػػري )افػْ  ( هػػػػػ  املايػػػػػ ُ بذِ )اا ِّ
ًبػوْأشَْ » ُ     اسنِ  ةِ ، لمب يف ْتببرَ ايً تع ِّ لُ  ـَ(.  )ائْػتَ هُ وأصلُ «. ُتهب تَػَاو ْجُتهب أَ"ِّ  ب

  )ارتشػػػػػػػػبؼ الضػػػػػػػػرب( د. رجػػػػػػػػا ْتثمػػػػػػػػبف لتتػػػػػػػػببِ  يف  قُػػػػػػػػلِ  جػػػػػػػػبءَ  -ٖٕٛ
 . (ٔ)«تَػْعَأَؿ  اْ َتْ َـَ، وافْػَعم َ   اْهَرل َ ، واْفَمَه    اْقَمَه   وافػْ »

يقػػبؿ  اْ ػػَتْ َـَ الرجػػُ   َأْي لَػػِبَ  الَ َْلػػَة وهػػي الػػ رع. (  »ٙ) ويف اهلػػبل:ِ 
 «.انظر  لبدة )لئم( يف الصحبح....

 ةِ ن لػػػػػبد  ِلػػػػػ هُ )افْػَعَهػػػػػ  (  ألن ػػػػػ  يف )اْفَمَهػػػػػ  (، والصػػػػػ ابُ   ريػػػػػفٌ  يف الػػػػػنصِّ  
 )قم (.

ػػ أَ خطَػػوقػػ  أَ  وهػػي  ةَ َلػػالَ ْ   َ بِ لَػػ»  ةِ سعبػػبرَ   ُ رَ س ػػ(، ففَ ـَ ْ َ تَ )اْ ػػ يف شػػرحِ  لُ احملقِّ
)ألـ(،  هُ تُ (، ولبد   َ عَ فْ تػَ )ا ْ  ( الذي ْتلري وزفِ ـَ ْ َ تَ )ا ْ عِ  الفِ  ، وهذا تفس ُ «ال رع

) لم(،  هُ تُ (، ولبد   َ عَ تػَ )افػْ  ( ْتلري وزفِ مَ لَ تػَ )ا ْ  هُ ( الذي أصلُ ـَ ْ َ تَ )ا ْ  الفع ِ  كفؼِ 
يف  هُ لفلَ     ألف  يف امل ِ  فُ املولِّ   ُ رَ لَ (، وه  الذي ذَ ؿَ أَ عْ تػَ )افػْ   فصبرَ  ،اهلماةُ  تِ ي َ زِ 

 ُهب.ْتلَ  لِ فَ املتػ   ،املاي ِ  الفع ِ  ْتلري أوزافِ  ،مهُ هب سعضُ ادَ الل زَ  ،األوزافِ  سُبفِ  لقبـِ 
ػفـ، وهػي ، و،ِ   ابجرَ ا ت لقبل ا    »ُ ِ الستِّ  اسنُ  قبؿَ  نب هػ  لػن السِّ

 .(ٕ)« ص  ا تَػَلمْ اِبَجبرة، ولبف األَ 
 قبؿ   ،و،نب ه  ا تلم   افتعل  َجر،َ ل  ابَ وا ت»  يِّ جِ  اسنُ  وقبؿَ 

ُُِنُُيِنُإِاُماُجاءُيستلَحطُِوركُنُالُمِسكهُعرفاَصُراحِتهُُُُُوُُيكادُي 

                               
انظػػر يف  ارتشػػبؼ الضػػرب،  قُػػل و ، ٜٚٔ/ٔ ارتشػػبؼ الضػػرب،  قُػػل د. رجػػا ْتثمػػبف  -(ٔ)
 .ٚٛ/ٔلصطفري النم بس   د.
 .ٛ٘ٔ-ٚ٘ٔ/ٔ ،صفح املنطل  -(ٕ)



(ٖٜٖ) 

 .(ٕ)«وه  لثبؿ لب َع  ريا  (ٔ)ؿ ت ـ ْتلري لب ترى  افتْعأْ ٱف زف 
ولػػػَُْ   ،قَػبػ لَػػػُه أو اْْتتَػنَػَقػػػهُ   َلهُ واْ ػػػَتْ َ  ،واْ ػػػتَػَلَم اَبَجػػػرَ » ػػػُ     اسػػػنُ  وقػػػبؿَ 
تُػَهب يف التتبب املخص ص ،أْصُله اهلْما  .(ٖ)«وله نظبئر ق  َأْحَصُػْ

شب ػػػ    »)ارتشػػػبؼ الضػػػرب( د. رجػػػا ْتثمػػػبف لتتػػػببِ  يف  قُػػػلِ  جػػػبءَ  -ٕٗٛ
أصلّي يف  ف ي فبًء وْتًُنب حن   َدَدف، وفبًء واًلب حن   َ ِل  لستثق   ف ف لبف 

، (ٗ)ْتُنًػػػب واًلػػػب حنػػػ   طَلَػػػ  فػػػف، َويَِقػػػ ُّ ذلػػػ  يف حػػػريف لػػػّي وحلقُػػػّي حنػػػ   َحػػػ   
، ويف هػػػػبءين حنػػػػ   قَػَهػػػػه، َوَحػُِػػػػػري، َوبََِحػػػػ  العػػػػّي، َوَصػػػػخ ، َوسَػػػػخ ، َوَشػػػػ    ، َوَْتػػػػا 

 . (٘)«َوَلَهه
للمة )قهه(  بقطة لن ض، ويقػبؿ  "َوقَػه  َقهػب مبعػىن (  »ٕ) ويف اهلبل:ِ 

. وانظػػر  لػػبدة ٜٗ/ٔقهقػػه وهػػ  الضػػح ". انظػػر  أسنُػػة األفعػػبؿ اسػػن القطػػبع 
. ٜٕٔ/ٗ، والقػػػػػػػبل س ٕٕٙٗ/ٙ، والصػػػػػػػحبح ٖ٘ٙٚ/٘)قهقػػػػػػػه( يف اللسػػػػػػػبف 

 «.ٖٚ/ٖي وانظر أيًضب  الرض
  هُ تَػْتببرَ  أُ قػرَ فبلػذي يَ  ،، وترقُِمػهِ هِ ، وتنسػُقِ هػذا الػنصِّ  يف  ريرِ  احملقِّلُ  أَ خطَ أَ  

، ويف هبءين حن   قَػَهه، َوَلَهه» ( لثػبؿٌ  الفع َ  أف   نُّ ظُ ،  َُ «َوَْتا   ِلػن األلثلػِة، )َْتػا 
 ي هػذا الظػن  قػ ِّ (، ويُ   )َوَصخ ، َوسَػخ ، َوَشػ  ، َوَْتػا  ن ألثلةٍ لِ  هُ ْتلري لب قبلَ  لعط ؼٌ 

ػػ  ُ  َ َقػػ. وهػػذا هػػ  لػػب اْتتػَ فةٌ لضػػع   ةٌ  ف ُ ػػ هُ الػػل قبلَػػ األفعػػبؿَ  أف   القػػبرئِ  نػػ َ ْتِ    لُ احملقِّ

                               
 ، تبُف اهلماَِة تطبٌُ ، والص اُب سفتِحهب. -(ٔ)
 .ٖٓٚاخلصبئص   -(ٕ)
 .ٖٖٛ/ٛاحملتم، الطبعة اجل ي ة   -(ٖ)
 )فُػْعَلة(.  ، ْتلري وزفِ هبءٍ ػا سِ  ،، وستبءٍ اببءِ    )ُح  ة( سضمِّ الص ابُ  -(ٗ)
 .ٗٛٔ-ٖٛٔ/ٔ ارتشبؼ الضرب،  قُل د. رجا ْتثمبف  -(٘)



(ٖٜٗ) 

(، ُ    الفع ِ  سع َ  ،الفبصلةَ   َ ضَ وَ  ولذل َ   .(ٔ)«يف هبءين»  ةِ ْتببرَ  ا قب َ واوً  زادَ  )ْتا 
 واملعػػػىن أف  «. هػػػبءين حنػػػ ...َوَصػػػخ ، َوسَػػػخ ، َوَشػػػ  . َوَْتػػػا  يف   »والصػػػ ابُ  

 ، لبخلػبءِ بفِ ُ ػقِ لْ حَ  حرفػبفِ  مػب فُػهِ لِ  عةٌ ، و)َسخ (، و)َش  ( اسِ (ٕ)(  )َصخ  األفعبؿَ   ِ هذِ 
( فلػُ َ )َْتػ عػ ُ ب الفِ يف )َش  (. أل ػ يف )َسخ (، والعّيِ  ن ِلػ  ْ َُسػلَ  الػاايَ  نهػب  ألف  لِ  ا 

 .فؼٍ ف خِ سِ  ،ابللِ  حروؼِ 
 تػػػ فُ يَ  ّيِ ُ ػػػقِ لْ ابَ  ابػػػرفّيِ  اجتمػػػبعَ  أف  »  «َوَْتػػػا  يف هػػػبءين»  ةِ ولعػػػىن ْتبػػػبرَ  
 .   «ه  اهلبءَ  ابللِ  حرؼُ  ،ذا لبفَ  ،ارً ا أدِ ْتاياً 

ه( َهػ)فػَ   ، فبلصػ ابُ ْتلػري تصػحُفٍ  «حنػ   قَػَهػه، َوَلَهػه»  ْتببرةُ   ْ لَ مَ واشتَ  
 أَ خطَػػأَ  هُ   ألن ػػبل:ِ املعػػىن يف اهلػػ يف شػػرحِ  أَ خطَػػ. وقػػ  أَ (ٖ)ه( ابلقػػبؼِ َهػػ، ا )قػَ ابلفػػبءِ 

ػػلػ هُ   ألن ػةِ هَ قَ هْ هب ابلقَ رَ س  أصًف، ففَ  ،التلمةِ  يف  ريرِ   اِ تُػيف لُ  ،ه(َهػ)قػَ للمػَة   ْ م كَِ
 لِ احملقِّ  )فَػَع ( سضب ِ  هُ ، ووزنُ ، و)قَػَهه( لفت ؾٌ فٌ ع  ضَ فمُ  ،)قَػػه ( ع ُ ب الفِ . أل  ةِ العرسُ  
 )َلَهه(.  يف ذل َ   ُ ، ونظ ُ هِ نفسِ 

  بً سػػػّيِّ الَفَهػػػه والَفهبهػػػة، ِ،ذا لػػػبف َْتُُِػػػالَفَهػػػه  رجػػػ  فَػػػهٌّ   »ريػػػ ٍ دُ  اسػػػنُ  قػػػبؿَ  
 .(ٗ)«  َفِهْهَ  اَي رج ُ ويق ل ف

                               
ػػػبس، ِلػػػن هػػػِذِ  الػػػ اِو، وِلػػػن تلػػػ  الفبصػػػلِة، يف هػػػذا َخػػف الػػػنصُّ يف  -(ٔ)  قُػػػِل د. لصػػػطفري النم 

 .ٜٛ/ٔامل ضِ ، انظر يف  ارتشبؼ الضرب،  قُل د. لصطفري النم بس  
، انظر يف  ارتشبؼ الضرب،  قُل د. لصطفري   )صح (لةِ املهمَ  ابببءِ  ا أف يت فَ سعُ ً  لُ َ  -(ٕ)

 .ٜٛ/ٔالنم بس  
ػػػػػػبس  يف  قُػػػػػػِل د -(ٖ) ، انظػػػػػػر يف  ارتشػػػػػػبؼ الضػػػػػػرب،  قُػػػػػػل «يهػػػػػػه ولهػػػػػػه». لصػػػػػػطفري النم 
 .ٜٛ/ٔلصطفري النم بس   د.
 .ٕٔٓٔ/ٕمجهرة اللغة   -(ٗ)



(ٖٜ٘) 

 .(ٔ)«ُ َ ُِ ب، أي ْتَ ػً ههَ ابلتسر فػَ  اي رج ُ   َ هْ هِ وق  فَ   »اجل هريُّ  وقبؿَ 
ه، واألنثػػػري تِػػػبجَ ْتػػػن ح يُّ ُِػػػبف العَ اللسػػػ والَفػػػهُّ  التلُػػػ ُ » ػػػُ     اسػػػنُ  وقػػػبؿَ 

 .(ٕ)«وَفهبَهةً  بوق  َفِهْه  وفَػَهْهَ  فَػهًّب وفَػَههً والَفهَفُه، لبلَفهِّ.  ،. والَفِهُهُ هلبءاب
وأَقَػػػّ    »)ارتشػػػبؼ الضػػػرب( د. رجػػػا ْتثمػػػبف لتتػػػببِ  يف  قُػػػلِ  جػػػبءَ  -ٕ٘ٛ

 .(ٖ)«لن ابب قَػْرَقَف شب   الفبء والعّي حن   سَػْ ، َوَدَدف، َويَػّْي، وابسُ س، َوقَػَق 
الَقَقػػػػُ   ضػػػػرب لػػػػن َْتػػػػْ ِو اخلُػػػػ  ولنػػػػه املقػػػػ ق . (  »ٓٔ) ويف اهلػػػػبل:ِ 

، وْتبػبرة )ققػ ( ٕٔٗ/ٕ، والقػبل س ٕٖٔٚ/٘انظر  لبدة )قق ( يف اللسػبف 
 «. بقطة لن ض

 ّيِ قػػبفَ )قَػَقػػ ( سِ   والضػػب ِ  ،هبػػذا الالُػػاِ  ،للمػػةً   ةِ العرسُ ػػ اِ تُػػيف لُ   ْ ِجػػم أَ ػلػػ
 فُهب    ولتن  فسّيٍ  ،ّيِ لفت حتَ 

، أو  ػػتنبتٍ  ،سػػف حرلػػبتٍ  ،)ققػػ ( ؼِ حػػرُ األَ  لةَ ِصػػت  لُ  ، ُلِتبَػػ ْ ةً مُ ػػلعج ةً لػػبد   -أ
ػػ(ٗ)واللسػػبفِ  ،بػػببِ يف العُ  وذلػػ َ     ْ ، ولَُسػػةِ املعجمُ ػػ ةِ للمػػبد    زٍ ُلػػْتػػن رُ  ب ْتبػػبرةٌ   ألن 
 . (٘))ؽ ؽ س(  لةً نفصِ ب لُ فً حرُ أَ يف التبِج  وُلِتَب ْ   للمةً 
ػػػ  أمحػػػ  جػػػبد املػػػ ىل سػػػ ، وْتلػػػّي م يف  قُػػػلِ  ، وذلػػػ َ سػػػف ضػػػب ٍ  ،للمػػػةً    -ب م 

ػػ  أسػػ  الفضػػ  ،سػػراهُم ػػ  البجػػبوّي، ومم   ،ط يػػ ٍ  ن نػػصٍّ ، ِلػػ)املاهػػر( لتتػػببِ  مم 
وأق  لن ابب قرقف شب     »)ارتشبؼ الضرب(، وفُهِ  ن لتببِ لِ  السُ طيُّ  هُ لَ قَ نػَ 

                               
 .ٕٕ٘ٗ/ٙالصحبح   -(ٔ)
 .ٛٚ/ٗاحملتم، الطبعة اجل ي ة   -(ٕ)
، وانظػػر يف  ارتشػػبؼ الضػػرب،  قُػػل ٗٛٔ/ٔ ارتشػػبؼ الضػػرب،  قُػػل د. رجػػا ْتثمػػبف  -(ٖ)
 .ٜٛ/ٔبس  لصطفري النم   د.
 .ٜٚٔ/ٙ، ولسبف العرب  ٜٖ٘  حرؼ السّي ،انظر يف  العببب الااخر -(ٗ)
 .ٖٚٛ/ٙٔانظر يف  اج العروس   -(٘)



(ٖٜٙ) 

 . (ٔ)«الفبء والعّي حن   سَػْ ، وددف، وسنب، وابس س، وقق 
  جلنػػػػػػةٍ  ، ستحقُػػػػػػلِ نفِسػػػػػػهِ  بفَ البحػػػػػػر احملػػػػػػُ (، أل  حُ ػػػػػػ) يف تفسػػػػػػ ِ  وجػػػػػػبءَ 

أوؿ"  ْتنػػػ   ػػػُب يه أفعػػػ  وفػػػب،  وْتُنػػػه واواف و  يسػػػتعم  لنػػػه فعػػػ  ا ػػػتثقبؿ »"
اجتمبع ال اوين فه  دب فب،  وْتُنه لن جن  واح    حيفػ  لنػه ،ا ددف وققػ  

 .(ٕ)«وسنب وابس س، وقُ  ،ف ابس  بً أْتجمي
 ػُ     اسػنُ  . قػبؿَ ينِ )يػَػّْي( سُػبءَ   ، والصػ ابُ (ٖ)ينِ ءَ   )سنب( سببّيِ ويف النص  

 يف أولػػػه ايءافِ   ْ َعػػػوقػَ  ا ػػػمٌ  فـِ يف الَتػػػ  َ ُْ لَػػػ  قػػػبؿَ  ،ْتػػػن ُلػػػراعٍ  ، ٍ لَػػػسػَ  ا ػػػمُ  يَُػْػػػػُن »
 .(ٗ)«وقَػرَنَه ِسَ َدفٍ  ،نٌ ػَُ ػ،نب ه  يَ   يِّ جِ  اسنُ  وقبؿَ  . رُ ُػْ  َ 
د. رجػػا ْتثمػػبف  يف  قُػػلِ  لػػ َ ، وذّيِ القػػبفَ  سفػػتحِ  لضػػب طةً  ،)قَػَقػػ ( للمػػةَ   -ج

 .املثبؿِ  ؿِ يف أو   املنق ؿُ  ، وه  النصُّ )ارتشبؼ الضرب( لتتببِ 
 ولػػػ  يف سعػػػضِ  ،)ققػػػ ( جػػػ دِ وُ  ةِ ح  ِصػػػ يف حبلػػػةِ  -نػػػ ي الػػػرأي ْتِ  وصػػػف ةُ  

 هلمب  ا ثل َ  ،ّيِ مبلَ احتِ  ةَ ث   أف   - (اارتشبؼ) صط طبتِ 
، أو  ِ تفلُػذِ  أحػ ُ  هػب، لػأف يتػ فَ بَ تػَ ذي لَ هػ  الػ بفَ أ  حُ ػ   ُ  أف يت فَ  -ؿاألو  
 هبب. أُ عبَ فف يُ  ،لذل َ   األلرُ  . ف ف لبفَ هببَ تػَ ، ه  الذي لَ بخِ س  النُّ  أح ُ 

  لذل َ   . ف ف لبفَ  ِ )قق ( يف هذا امل ضِ  اَ تَ ق  لَ  بفَ أس  حُ   أف يت فَ  -والثب 
 هلمب  ا ثل َ  ،مبافِ احتِ  ةَ فثم  
  . فػػػػ ف لػػػػبفَ ّيٍ ِسػػػػفَ  ،ّيِ ن قػػػػبفَ ِلػػػػ ،اهػػػػب هػػػػذهػػػػب سالُبِ تِ ا لتتبسَ قبصػػػػ ً  أف يتػػػػ فَ  -ٔ

 هلمب  ا ثل َ  ،مبافِ احتِ  ةَ   فثم  لذل َ 
                               

 .ٕٗ/ٕاملاهر   -(ٔ)
 .ٕٖٙ/ٔ  البحر احملُ  -(ٕ)
 .ٜٛ/ٔلصطفري النم بس   انظر يف  ارتشبؼ الضرب،  قُل د. -(ٖ)
 .ٖٚٔ/ٕٔاحملتم، الطبعة اجل ي ة   -(ٗ)



(ٖٜٚ) 

. فػ ف  سػف حرلػبتٍ  ،ؼٍ ن أحػرُ لِ  ،اشتقبقُ ةً  ةً لبد   ا هبذا الالُاِ قبص ً  أف يت فَ  -أ
هػب يف  لُتِ  أَ خطَػ، وأَ ّيِ القػبفَ  هب سفػتحِ طِ بْ َضػسِ  لُ احملقِّػ أَ خطَػفقػ  أَ  ،لػذل َ   األلػرُ  لػبفَ 

ػػػ حػػػّيَ  ،شػػػهبيف هبلِ  ،والػػػفـِ  ابأللػػػفِ  الَقَقػػػُ   ضػػػرب لػػػن َْتػػػْ ِو   »هِ هب سق لِػػػرَ فس 
، والقػػػػبل س ٕٖٔٚ/٘اخلُػػػػ  ولنػػػػه املقػػػػ ق . انظػػػػر  لػػػػبدة )ققػػػػ ( يف اللسػػػػبف 

 هػػذا التفسػػ ِ  سػػبةِ يف نِ  أَ خطَػػ، لمػػب أَ «، وْتبػػبرة )ققػػ (  ػػبقطة لػػن ضٕٔٗ/ٕ
  ػبئرُ  ، ولػذل َ تلمػةٍ ل( )الَقَقػ  لػرِ ن ذِ ِلػ ، ومهػب خبلُػبفِ والقػبل سِ  ،،ىل اللسبفِ 
 .املعجمبتِ 

 ب ُّ غَ . قػبؿ الص ػ ِ ْنػاهلِ  ُمُ ِظػ  ْتَ ّببد  الػػُمَقْ ِق ُ ْتَ  قق  اسنُ   »بببِ يف العُ  جبءَ  
الثػُّْغػرَِة    اءِ لػن َ ػ َتػنَ   وألْ لري والػػَمراـِ يف الػػَمرْ  َعَ  و ِ أسػْ   ْ قَ   لَ تببِ هذا التِ  فُ ولِّ لُ 

، والػػػُمَقْ قِ  سػػ  ْتمػػػرو  اة... وقػػبؿ  ري  نْ تَ واإلْ ػػ رَ ْصػػلِ  اُ   صػػػبحِ  ُ ُلػػ   ُلػػْرـٍ وُلػػراـٍ
 .(ٕ)«يف سَػَُبٍض ُيْشِبه ابََمبـَ  (ٔ)َطْ قبً َ َ ادٌ  ُلَط  ؽٌ    طبئرٌ الػُمَقْ ِق ُ 
اسػػن َأ  شػػُبة َأف  لصػػن ف  ابػػ ي  يفيف  ققػػ   جػػبء  »يف اللسػػبفِ  وجػػبءَ  
، صػػػلري اه  مُ ػَ ػػػ اسػػػن جػػػبسر  َأ  ْتلُػػػه و ػػػلم، يف جنػػػبزة رة قػػػبؿ  رأَيػػػ  ر ػػػ ؿ اه 

ال  ْح اَحة وه  رالػا ْتلػري فػرس وهػ  يَػتَػَقػْ َق  سػه وحنػن َحْ لَػه  فس ػر  َأصػحبب 
قػػبؿ   اإِل ػػتن رية... اَْتػػْ و اخلُػػ . والػػػُمَقْ ِق   صػػبح أَنػػه ضػػْرب لػػن ي ابػػ 

 .(ٖ)«ري ،ِلُنبو  يذلر َأح  لن َأه  اللغة هذ  التلمة فُمب انته
الػػػػػُمَقْ ِقُ   طػػػػبئٌر ُلطَػػػػ  ٌؽ َطْ قػػػػبً َ ػػػػ اُدُ  يف سَُػػػػبٍض    »يف القػػػػبل سِ  وجػػػػبءَ  

، وقػػػػ  ْتُػػػػ   يف الصػػػػحبسةِ  ، وُجػػػػرَْيُج سػػػػُن ِلُػػػػىَن الِقْبطػػػػيُّ  ، صػػػػبحُا لصػػػػرَ لببَمػػػػبـِ

                               
 .القبل سِ  (، لمب يف نصِّ  ُ   )  ادُ ، والص ابُ ابلتن ينِ  لذا يف املطب عِ  -(ٔ)
 .ٜٖ٘  حرؼ السّي ،العببب الااخر -(ٕ)
 .ٜٚٔ/ٙلسبف العرب   -(ٖ)



(ٖٜٛ) 

واإِلْ ػػػَتْنَ ري ة، وَلَقػػػٌا لتػػػ ِّ لػػػن َلَلَتُهمػػػب، ولَعظػػػُِم اهلِْنػػػِ ، ْتػػػن اسػػػِن َْتب ػػػبٍد، ولأَنػػػه 
 .(ٔ)«َصَعَة سِن أ  اخلَريف  مّ ثٌ َ َلٌ . وقبِقُُ  سُن َصعْ 

، َأمْهَلَػػػػػػه اجلَػػػػػػْ َهريُّ، وأَْوَرَد  (الػػػػػػػُمَقْ ِق ) * ]ؽ ؽ س[  »يف التػػػػػػبجِ  وجػػػػػػبءَ  
م يَػْذُلْر ػلػ" وصبحُا اللَِّسبف هنب، وقػبؿ يف بِخػِر املػبد ة  و س س ؽ"الّصب ب ُّ يف 

" وقػبَؿ  س ؽ و" ػّم َأْتػبَد  يفب،  ب انَتهري ،ِلُنٌ  لن َأهِ  اللُّغِة هذ  الَتلَمَة فُمَأح
َأْلثَػر النَُّسػخ ْتلػري ِصػَُغة   ٌط يفَلْضػب ". وهػ س ؽ ؽ"َترِلُػا  وَحقُّه َأْف يُػْفػَرَد لػه

ب أَنّػػه سِصػػَُغة ا ػػِم ُه ر الػػّ ائر ْتلػػري األَْلسػػَنة، والّصػػ اػَمشْ الػػ َمْفع ؿ، وهػػ ػم الػػا ػػ
 )طػبئر ُلطَػ  ؽ َطْ قػبً َ ػَ اُد  يف ا ػمُ  َبطَه الّصبَ ب ُّ وشػُُخَنب. وهػ ب ضَ الفبِْت ، لم

ػػػػَهُْليُّ يف الػػػػر ْوض  لعنػػػػب  ؿب(، ْتػػػػن َأ  َْتْمػػػػرٍو. وقػػػػسَػَُػػػػبٍض لببََمػػػػبـ   املطَػػػػ ُِّؿ السُّ
... ) )و( هػػ َْتلَػػٌم ُرولػػيٌّ لَرجػػٍ .  وقػػبؿ  ػػ    هػػ  للِبنَػػبِء. ُجػػرَْيُج سػػُن ِلُػػىَن الِقْبِطػػيُّ
 ...(َلَقػػٌا لُتػػ ِّ َلػػن َلَلَتَهػػب)الػػػُمَقْ قُ    (و)(... ةِ  ري  نْ تَ ْ ػػواإلِ  رَ ْصػػلِ  اُ بحِ )َصػػ
 ( يفَْتبّػػػػػبدٍ  نِ اسػػػػػ نِ )ْتػػػػػأَيضػػػػبً  الػػػػػػُمَقْ ِقُ ، نُِقػػػػػ  ذلِػػػػ   (اهلِْنػػػػػ ِ  لَِعِظػػػػػُمِ )يُػَقػػػػبؿ ( و)
وقَػػػبِقُُ  سػػػُن َصْعَصػػػَعَة سػػػِن َأِ  )،   يُتبِسْعػػػه ْتلُػػػِه َأَحػػػٌ . (ولأَن ػػػه َ لَػػػ ٌ )ُمِحُ ، ػالػػػ

  الَقْ َقَسُة  َضْرٌب لن َْتْ ِو اخلَُِْ . جػبَء ػم ب ُيْسَتْ َرؾ ْتلُه... ول(اخلَرِيِف، َمَ ِّثٌ 
َبَة، ْتيف  رَأَيْػُ  "  عبىَل ْتنه، قػبؿُمرََة َرِضي   تَ ػن جبِسِر سِن  َ ُلَصن ف اسِن َأِ  َشُػْ

ْحػػَ اِح وهػػ و ػػل م يف   ْتلُػػهري  ر ػػ َؿ ِ  صػػل    رَالػػٌا ْتلػػري فَػػػَرسٍ   ِجنَػػبزَِة َأ  ال  
حنػػػن َحْ لَػػػه. وقَػػػػْ َقَ  الر ُجػػػُ ، ِ،ذا َأْشػػػَلري الَتْلػػػَا. وقَػػػػْ ِقُُ   وهػػػ  يَػتَػَقػػػْ َقُ  سػػػه، و 

 .(ٖ)«"قَػْفَن " نقَله الَقْاِوييُّ. وق  ذََلرَ  يفطَبئٍر،  (ٕ)ا مٌ 

                               
 .ٚٙ٘القبل س احملُ    -(ٔ)
 .سف تن ينٍ  ، والص ابُ ابلتن ينِ  لذا يف املطب عِ  -(ٕ)
 .ٜٖٛ-ٖٚٛ/ٙٔاج العروس   -(ٖ)



(ٖٜٜ) 

ػػ  )ققػػ (، أو  لػػرِ ن ذِ هػػب ِلػػ   لُ خُ   َ  بِػػألُ   لػػةَ املط    النصػػ صَ   ِ هػػذِ   ُ ْلػػقَ ب نػَ و،ن 
 ،ةٍ َُ لِ حْ ػوتَػػ ،ن ضػػب ٍ ِلػػ ،سػػهِ  مب جػػبءَ ػِ سػػ ،لُ محقِّ ػالػػ بءَ ػجػػ نَ ػن أيػػفِمػػ .)الققػػ ( لتلمػػةٍ 

 ا!وتفس ٍ 
 هُ هنػػب  ألن ػػ ةِ ااشػػتقبقُ   ةِ املػػبد   لػػرَ ذِ   َ َصػػقػػ  قَ  بفَ أسػػ  حُ ػػ أف يتػػ فَ  نُ ِتػػوا "ُ  

 ،ةِ ااشػتقبقُ   املػ ادِّ  لػرِ ذِ  يف لقػبـِ   س(، ولػ  لػبفَ سُػ)ابَ  للمػةَ   هِ نفِسػ يف السػُبؽِ  رَ لَ ذَ 
ػ هُ )ابسػ س(  ألن ػ ا ػتعمبؿَ  رَ ب ػَػ هُ   )سب ( لمب يف )ققػ (  لتن ػقبؿَ لَ   لػرَ ذِ  رادَ ب أَ ،ن 

 .ةِ ب ااشتقبقُ   هلِ صُ أُ  لرَ ، ا ذِ التلمبتِ 
  األلػرُ  . فػ ف لػبفَ وحرلبتٍ  ؼٍ حرُ ن أَ ، لِ للمةً   ا هبذا الالُاِ قبص ً  أف يت فَ  -ب

يف  ،هػػذا الالُػػاِ  يف ، بػػبتِ  بفَ ن أ  حُ ػػِلػػ فبخلطػػأُ  – لػػذل َ   را ُ وا أَ  - لػػذل َ 
ػػِلػػ ، واخلطػػأُ املػػ ِ  ، بفَ أ  حُ ػػ خطػػ ِ  بُػػبفِ ، يف اهلػػبلِ:، سالتعلُػػلِ  يف ،مهػػبؿِ  لِ ن احملقِّ

 .والتفس ِ  ،يف التحلُةِ  ولذل َ 
  األلػػرُ  ا. فػػ ف لػػبفَ  ػػه ً  أَ خطَػػأَ  هُ   لتن ػػرَ بَخػػ هػػب سالُػػاٍ تَ ا لتبسػَ قبصػػ ً  أف يتػػ فَ  -ٕ

 .بهبِ  أُ عبَ فف يُ  ،لذل َ 
 فنػػػ فٍ  ،ّيِ لتسػػػ رتَ  ّيِ قػػػبفَ سِ  ،)ِقِقػػػْن(  املقصػػػ دَة هػػػيَ  التلمػػػةَ  ويف رأيػػػي أف   
مب يف  ػػُ   ، وا،ىل )ققػػ ( القػػ  ِ  مِ ْ ػػيف الر   بُ قػػرَ ، ا )ققػػ (. و)ِقِقػػْن( أَ  ػػبلنةٍ 
، صػػلةَ املت   األخػػ ةَ  السػػّيَ  هُ شػػبِ هػػب تُ مبػػب قبلَ  صػػلةُ املت   األخػػ ةُ  ، والنػػ فُ األن لسػػيِّ  اخلػػ ِّ 
 .نةٍ سن  لُ    َ  ،ةً    تَ دُ  السّيُ  اُ تتَ تُ  مب حّيَ  ُ   وا

 ستلمػػػةِ  التمثُػػػ َ  بفَ أسػػػ  حُ ػػػ ؾَ اُ ، أف يَػػػن املعقػػػ ؿِ ، وا ِلػػػن املقبػػػ ؿِ ِلػػػ فلػػػُ َ  
 ْتنػػ َ  ،لػػرٍ دىن ذِ أَ  لػػهُ  لػػُ َ  ،بب  ريبًػػرلُبًػػْتلُهػػب تَ  رَ و ِ ، ويُػػاِ تُػػيف التُ  ةِ )ِقِقػػْن( املػػذل رَ 

 . نهُ لِ  ذْ م أيخُ ػن ل، د   ِ   ِ 



(ٗٓٓ) 

  ِ هػػػػذِ  تْ وجػػػػبءَ  .(ٔ)«ح ة َصػػػػ ت الض ػػػػِقِقػػػػْن  حتبيػػػػ» ػػػػُ     اسػػػػنُ  قػػػػبؿَ 
   )ِقِفػػػػػْن(، ولػػػػػُ َ ابلفػػػػػبءِ  ،صػػػػػح فةً ن )احملتػػػػػم( لُ ِلػػػػػ اجل يػػػػػ ةِ  يف الطبعػػػػػةِ  التلمػػػػػةُ 

)القبؼ املتررة لػ    مهػب لػن  ت يف ل ض ِ رَ لِ ب ذُ   ألن  بتطبُعً  هنب ،ا   التصحُفُ 
وردت »  )ِقِقػػػْن(  الصػػػحُحِ  ْتلػػػري التحريػػػرِ   َ مَ ( اشػػػتَ ٕ) اهلػػػبل:َ  ابػػػروؼ(  وألف  

 .(ٕ)«يف اللسبف لتررة هتذا  "ِقِقْن ِقِقْن  حتبية ص ت الضح "
لب لب َ  فبُ،ُ  ْتَُنه  ولثبؿ ذلػ  "َدَدٌف"   »الصبْت يُّ  الرزاؽِ  د. ْتب ُ  وقبؿَ  

َداُف". ولنه "يَػَّيٌ" وه  ا ػم واٍد أ ػف  الَفػ ْرِش ولنه يقبؿ لن ع لن السُ ؼ  "ال  
 .(ٖ)«سض احي امل ينة، و "ِقِقْن ِقِقْن" حتبية ص ت الضح 

وحتػري   »)ارتشػبؼ الضػرب( د. رجػا ْتثمػبف لتتػببِ  يف  قُلِ  جبءَ  -ٕٙٛ
 .(ٗ)«اجلرلي يف الفرخ  الرأة ِحَُتري

و"ابُتػػري" هػػي لشػػُة فُهػػب  ٖٗٙ/ٗانظػػر  التتػػبب (  »ٕ) ويف اهلػػبل:ِ 
 «.ٖٓٓ/ٖ، والقبل س ٕٚٓٔ/ٕتبخا. انظر  لبدة )حُ ( يف اللسبف 

، )حُتػػػري( هنػػػب صػػػفةٌ  للمػػػةَ   ، وهػػػذا يعػػػي أف  «الػػػرأة حُتػػػري»  يف الػػػنصِّ 
ػػػفَ تػُ أف     سُػػػ فػػػف ري( لَػػػعْ )فػُ  ْتلػػػري سنػػػبءِ  . وهػػػي يف األصػػػ ِ ا ابملصػػػ رِ  ،ابل صػػػفِ  رَ س 

رأٌة وذلػػػ  قػػػ هلم  اْلػػػ  » ػػػُب يهِ  . قػػػبؿَ الُػػػبءِ  ملنب ػػػبةِ   الفػػػبءُ  تِ رَ ِسػػػلُ   نْ لِتػػػ ،ابلضػػػمِّ 
 .(٘)«ري صفةً لَ عْ ه ا يت ف فِ ري أنّ لَ عْ ي ل  ْتلري أنب فػُ ري. و ُتَ حِ 

                               
، ولسػػػػػػبف العػػػػػػرب  ٘ٗٔ/ٕص  ، وانظػػػػػػر يف  املخص ػػػػػػٕٖٚ/ٙ  ة الق "ػػػػػػة، الطبعػػػػػػاحملتػػػػػػم -(ٔ)

 .ٙٔ/ٖٙواج العروس  ، ٖٚٗ/ٖٔ
 .ٕٖٚ/ٙاحملتم، الطبعة اجل ي ة   -(ٕ)
 .ٔٓٔ/ٔة وأ ر  يف سنبء املعجم    األص ؿ اللغ ي  ت اخُ  -(ٖ)
 .ٜٔٔ-ٜٓٔ/ٔ ارتشبؼ الضرب،  قُل د. رجا ْتثمبف  -(ٗ)
 .ٖٗٙ/ٗ فـ هبروف ،  قُل ْتب  السالتتبب -(٘)



(ٗٓٔ) 

 ُمَر َلػًة، وَحَُتػبأً ) بًتػِحُُ  َحُْ ػوحػبَؾ الّرُجػُ  يف ِلْشػَُِته يَػ  »يف التػبجِ  وجبءَ  
َسػػِخ،   ػػبئِِر النُّ ( هتػػذا يفي َحُّبَلػػٌة وَحََُتػػري، لَجَمػػَاىفهػػ  حبئػػٌ  وَحُّػػبٌؾ، وهػػ

ب أَيْيت َْتػػػػن ػَمصبِدِر، لمػػػػيف الػػػػ ػمب هػػػػ ،ِن ػػػػ - ر لةً حَ ػُلػػػػ -أَلف  َحََُتػػػػري   َ لَػػػػ ٌ  وهػػػػ 
ِ ػػُبَػَ ْيِه  الػػرأٌَة ِحَُتػػري،   ػُمَون ِ  فهػػي ِحَُتػػري ابلتسػػِر، قػػبؿالػػ ِد، وأَّلػػب ِصػػَفةُ ُمبَػرِّ ػالػػ

 َتري، فُترَِه  الُبُء سع  الض ّمِة، ولِسرت ابػبُء لَتسػَلم الُػبُء،لِضَُاى، َأْصُلهب ُحُْ 
لُُِ  ْتلػػػري َْتػػػػن  ب فُػْعلَػػػري َأف  ِفْعلَػػػري ا َتُتػػػػ ُف ِصػػػَفًة أَلبت ػػػَة، ونقػػػَ  الّصػػػب ب ُّ َأّنػػػ والػػػ  

ػَمَاى  ِ،ذا لػػػػبَف فُهػػػب تَػَبْخػػػػُا، فتأل ػػػػْ   ِلْشػػػَُِته َحََُتػػػػري ِلثػػػػبُؿ َجػػػِد  يقػػػػبُؿ  يفُمبَػرِّ ػالػػػ
 .(ٔ)« ذل

وذلػػ    »يف  قُػػل د. رجػػا ْتثمػػبف لتتػػبب )ارتشػػبؼ الضػػرب( جػػبءَ  -ٕٚٛ
، َو  ، َوَْتػ  ، َوطَػ  ، لضبرع  َلػر  ، َوَحػ  ، َوَلػ  ، َوَأؿ  ، َوَهػّا، َوَخػّا، َوَأب  َلػّر، َوَذر 

، َوَخ:   ، َوَق:  ، َوَرش  ، َوَط:  ، َوَق    .(ٕ)«َوَت  ، َوَهم ، َوَزـ ، وََلم ، َوَْتم  َوَْت  
وأسطلػػػه. انظػػػر يُػَقػػػبُؿ  َوطَل ػػػُه َحق ػػػُه َيطُلُّػػػه  نَػَقَصػػػُه ،اي  (  »٘) ويف اهلػػػبل:ِ 

 «. ٜٕٙٙ/ٗلبدة )طل ( يف اللسبف 
ػػػُه َهػػػػمًّب  أََذاسَػػػُه. انظػػػر  لػػػبدة ( »ٚ) ويف اهلػػػبل:ِ  ػػػْحَم يَػُهمُّ يقػػػبؿ  َوَهػػػم  الش 
 «.ٖٓٚٗ/ٙ)مهم( يف اللسبف 
ُ . انظػػر  (  »ٜ) ويف اهلػػبل:ِ  ػػب  طَُػ نَػػُه َوَ ػػ   ػػُه َلمًّ يقػػبؿ  وََلػػم  الشػػيَء َيُتمُّ

 «.ٖٜٖٔ/٘لبدة )لم( يف اللسبف 
 (، وقبػػػ َ قػػػبؿُ )يُ  الفعػػػ ِ  ( سعػػػ َ )واوٍ  زايدةِ يف ب وألثبهُلػػػ اهلػػػ ال:ُ   ِ هػػػذِ  ؾُ شػػػاَِ تَ 

ػػ تفسػػ ِ  ْتنػػ َ   جػػبءَ ، فمػػثًف اللغػػ يِّ  التفسػػ ِ   ِ مُجَػػ   )َهػػم ( يف اهلػػبل:ِ  للفعػػ ِ  لِ احملقِّ

                               
 .ٕٖٔ-ٖٔٔ/ٕٚاج العروس   -(ٔ)
 .ٙٙٔ/ٔ ارتشبؼ الضرب،  قُل د. رجا ْتثمبف  -(ٕ)



(ٕٗٓ) 

 «. يقبؿ  َوَهم  الش ْحَم يَػُهمُُّه َهػمًّب  أََذاسَهُ »
ـٍ ِلػػػػ لػػػػب فُػػػػهِ  ، لػػػػ َ سػػػػف خػػػػفؼٍ  ، ػػػػلُمٍ   ػػػػ ُ   ػػػػل بُ وهػػػػذا األُ    ػػػػ ِ  ،ن ،يهػػػػب

 نُّ ظُ (، فػػَُ قػبؿُ )يُ  القػػ ؿِ  فعػ ِ  هػب سعػػ َ  ْتِ قُ   ل ُ ن التلمػػةِ ِلػ اءٌ ( ُجػػ)الػ اوَ   ف   ،لقصػ دٍ 
 م (.(، ا الفع  )هَ مَ هَ )وَ  الفع ُ  املرادَ  أف   ابرلبتِ  ْتلري ل اق ِ  هُ ب  نػَ تػَ ن ا يػَ لَ 

، األلفػػبظِ  عػػ ادِ تَ  ْتنػػ َ  ، فَ هب املعجمُّػػلُ مِ عسػػتَ يَ  (واوٌ ) يف األصػػ ِ  الػػ اوُ   ِ وهػػذِ 
ػػػػُا ابلفػػػػتح »  لػػػػثًف  اجلػػػػ هريِّ  أو املعػػػػب ، لمػػػػب يف قػػػػ ؿِ  ػػػػُا  الػػػػذي يولػػػػ . واخلَبػْ اخلُبػْ
ػػَا وأْخَباتُػػه. ويقػػبؿ أيضػػػًباملصػػ ُر. وقػػ  َخبَػػػْاُت  هم   أْخبَػػػْاُت القػػ ـَ، ،ذا أطعمػػتَ اخلُبػْ

 .(ٔ)«اَ بػْ ػػاخلُ 
  َ َقػػانتػَ  حػػّيَ  هُ   لتن ػػالػػ اوَ   ِ عمِ سػػتَ م يَ ػ( لػػ)اخلُػػػْباِ  للمػػةَ   اجلػػ هريُّ  رَ س ػػفَ  فحػػّيَ 
 عػػػػ ادِ لتَ   هػػػػبقبلَ  ،الػػػػ اوَ   َ عمَ ا ػػػػتَ  ،اخلػػػبءِ  ( سفػػػػتحِ اُ بػْ ػػػػػػوهػػػػي )اخلَ  ،الثبنُػػػػةِ  ،ىل التلمػػػةِ 

ػػػَا وأْخَباتُػػػه  »قػػػبؿَ  حػػػّيَ   َ َعػػػفػَ  ، ولػػػذل َ األلفػػػبظِ   جػػػبءَ  وحػػػّيَ «. وقػػػ  َخبَػػػػْاُت اخلُبػْ
 .ع ادِ الت   يف لقبـِ  هُ   ألن  هُ هب قبلَ لَ عمَ ا تَ  ، س ِ  ُ سع َ  ال اوَ   ِ مِ عستَ م يَ ػ( لقبؿُ )يُ  ابلفع ِ 

 ، فلػُ َ  يف التفس ِ ئً  ِ بتَ لُ  يت فُ  حّيَ  ،ال اوَ  هذ ِ   َ نقُ أف يَ  لِ حقِّ للمُ  ولُ َ 
ػَا وأْخَباتُػه  »قػ ؿَ أف يَ  سص ابٍ    قػ ؿَ أف يَ  الصػ ابُ  ، سػ ِ «يقػبؿ  وقػ  َخبَػػْاُت اخلُبػْ

َا وأْخَباتُه  ق  َخبَػاْ قبؿُ يُ »  «.ُت اخلُبػْ
ب د ػػ رُ لثَػػػ)ارتشػػبؼ الضػػرب( أَ  لتػػببِ    قُػػلِ  يف هػػ ال:ِ  الػػ اوِ   ِ هػػذِ  وألثلػػةُ 

ػػػػتُ رْ َلػػػػذَ  ضػػػػي هنػػػػب رَ ن  َ ِلػػػػ ، ولػػػػُ َ التمثُػػػػ ِ  ضِ رَ لغَػػػػ  تُ رْ َلػػػػب ذَ مبػػػػ ُػػػػ ُ فَ ب التػَ . و،ن 
 .قصبءُ اا تِ 
لنهػػب  »د. رجػػا ْتثمػػبف لتتػػبب )ارتشػػبؼ الضػػرب(   يف  قُػػلِ  جػػبءَ  -ٕٛٛ

فُػْع ( ألَفْػَع ، َوفَػْعَفء َأمْحَر، َومَحْرَاء تَػُقػ ؿ يف مجعهػب  مُحْػر، فػ ْف لػبف "أَفْػَعػ " ا )

                               
 .ٙٚٛ/ٖالصحبح   -(ٔ)



(ٖٗٓ) 

، َوَأْلَمػر، َوفَػْعػَفء ا لقبسػ  (ٔ)لقبس  َلُه لػن حُػ  اخلِْلَقػة لػ َدر، َوَأْْتػَاؿ، َوأَقْػلَػف
 .(ٕ)«ْف هلب َلَعْذرَاء، َورَتْػَقبء َوَْتْفَفء، ولذل  تق ؿ  أُْدر، َوُْتْاؿ، َوْتُ 

اأَلْْتػػػَاُؿ  النػػػبقص ،حػػػ ى ابػػػرقفتّي ومهػػػب جمتمػػػ  رأس (  »ٖ) ويف اهلػػػبل:ِ  
 «.٘ٔ/ٗ، والقبل س ٖٜٕٓ/ٗالفخذ والَ رِؾ. انظر  لبدة )ْتاؿ( يف اللسبف 

ػػػ أَ خطَػػػأَ     ، ففُػػػهِ أصػػػًف  ،املػػػ ِ  يف  ريػػػرِ  أَ خطَػػػأَ  هُ   ألن ػػػيف هػػػذا اهلػػػبل:ِ  لُ احملقِّ
 .والراءِ  ّْيِ غَ لْ   )َأْ َرؿ(، و)ُ ْرؿ(، ابِ ، والص ابُ والاايِ  ّْيِ عَ لْ )َأْْتَاؿ(، و)ُْتْاؿ(، ابِ 

الغَػػػػَرُؿ  الَقلَػػػػُف، والُغْرلػػػػُة  الُقْلَفػػػػُة. واأَلْ ػػػػَرُؿ  األَقْػلَػػػػُف،   »يف العػػػػّيِ  جػػػػبءَ  
. واألقْػلَػُف  (ٗ)«قْػَلفُ و فـٌ أْ َرُؿ، أي أَ   »اجل هريُّ  . وقبؿَ (ٖ)«وُكَْمُ  ْتلري ُ ْرؿٍ 

 .(٘)م ُرَْ ْ ػالذي ل
أُنْػثَػػري، »)ارتشػػبؼ الضػػرب(   د. رجػػا ْتثمػػبف لتتػػببِ  يف  قُػػلِ  جػػبءَ  -ٜٕٛ

الرُّس ػػػػػػػػػري  أوؿ الشػػػػػػػػببب وقُػػػػػػػػ  »(  ٖ) . ويف اهلػػػػػػػػبل:ِ (ٙ)«َوِ،َأث، َورسّػػػػػػػػػري َوراَِبب
. وانظػػػر ٔٚ/ٔ، والقػػػبل س ٔ٘٘ٔ/ٖاببجػػػة. انظػػػر  لػػػبدة )رسػػػا( يف اللسػػػبف 

 .«ٓٔ/ٖ، واألص ؿ ٖ٘ٔ/ٗأيًضب  األمش   
)فُػْعلَػػري(   هُ الػػذي وزنُػػ املفػػردِ  مجػػ ِ  ن ألثلػػةِ ِلػػ ّيِ ثػػبلَ لِ  يف املػػ ِ  بفَ حُ ػػ أسػػ  رَ َلػػذَ  

                               
ػػػػػبس  )أقلػػػػػػل( ِسقػػػػػبَفِّي،  -(ٔ) ،  قُػػػػػػل ارتشػػػػػبؼ الضػػػػػػربانظػػػػػػر يف  يف  قُػػػػػِل د. لصػػػػػػطفري النم 
 .ٜٛٔ/ٔلصطفري النم بس   د.
،  قُػػل ارتشػػبؼ الضػػربوانظػػر يف  ، ٕٓٗ/ٔ ف ارتشػػبؼ الضػػرب،  قُػػل د. رجػػا ْتثمػػب -(ٕ)
 .ٜٛٔ/ٔلصطفري النم بس   د.
 .ٗٓٗ/ٗالعّي   -(ٖ)
 .ٓٛٚٔ/٘الصحبح   -(ٗ)
 .ٛٔٗٔ/ٗ، والصحبح  ٕٙٙ/ٕانظر يف  دي اف األدب   -(٘)
 .ٕٖٗ/ٔ ارتشبؼ الضرب،  قُل د. رجا ْتثمبف  -(ٙ)



(ٗٓٗ) 

 )رُس ػري(  )راَِبب(.  ُ )أُنْػَثري(  )ِ،َأث(، ومجَْ   ُ مْ ْتلري )ِفَعبؿ(، فجَ 
يف  ةِ ن لعبنُهػب املػذل رَ ِلػ ّيِ لعنَُػ رَ َلػ)رُس ػػري( ذَ  لعىن للمةِ  لُ احملقِّ  حَ رَ شَ  وحّيَ  
  شببب(، و)اببجة(.، مهب  )أوؿ الاملعجمِ 

ػػػ يف الشػػػرحِ   ِ ،ىل لصػػػبدرِ  وابلرجػػػ عِ  ػػػ أف    ُ  َِ يف  ْتلػػػري لػػػب جػػػبءَ   َ َمػػػاْتتَ  لَ احملقِّ
ري َشػببِسه، وُرابِب ػ رُس ػيف  أَتُتػه يقػبؿري أَو ُؿ الش ػببِب  ػو  الرُّس ػْتمػر أَسػ  »  (ٔ)اللسبفِ 

ف َشػببسه  ْتنػ  يل  يقػبؿري  اببجػُة، ػوالرُّس ػ»  ، وفُػهِ (ٕ)«َشػببِسه، ورابِب َشػببِسه، وراب 
 .  (ٖ)«ريػرُس   ففف

ػب يػَػ بفَ أف  أاب حُ ػ لُ احملقِّػ يَ سِ لق  نَ  الػذي  ْتلػري اجلمػ ِ  ثػبؿِ يف هػذا املِ  ل مُ تَ تَ ،ن 
. العػّيِ  و ػت فِ  ،الفػبءِ  )فُػْعَلري( سضمِّ  ْتلري وزفِ   ُ ، ولفردُ الفبءِ  بؿ( ستسرِ )ِفعَ  هُ وزنُ 

 ،)الرُّس ػػػري( ، لتلمػػةِ الفػػبءِ  )ِفَعػػبؿ( ستسػػرِ  ري وزفِ ْتلػػ مجػػ ٍ  لػػرِ ن ذِ   ِلػػلُػػ َ  واملصػػبدرُ 
 مبعىن )أو ؿ الشببب(، أو مبعىن )اببجة(. 

، الػػػػػراءِ  )الرُّس ػػػػػػري( و)الػػػػػرُّاَبب( سضػػػػػمِّ  أف   ـِ املتقػػػػػ ِّ  اللسػػػػػبفِ  يف نػػػػػصِّ  واملػػػػػذل رُ 
لػّرابب( أف  )ا سُػبفُ  فُػهِ  ، ولُ َ (ؿ الشبببِ أو  )هب مبعىن ، لل  الببءِ  و)الّراَِبب( ستسرِ 

 )الرُّس ػري(. لتلمةِ  مج ٌ  الراءِ  ستسرِ 
 هُ ا  لتن  صحًُحب لقص دً  رَ  بخَ ري( لعىًن ػس  )الرُّ  لتلمةِ   َ جَ وَ  لُ احملقِّ  وق  يت فُ 

 )ُرابب( سضمِّ  اجلم َ  أف   رُ ذلُ تَ  - ولنهب اللسبفُ  - املصبدرَ   َ جَ وَ  حّيَ  ْتنهُ  ضَ ْترَ أَ 
 هب.، ا ستسرِ الراءِ 

  ع وَضػػػػػالػػػػل الشػػػػبة  ابلضػػػػمري فُػْعلػػػػري، ْتلػػػػري، ػالرُّس ػػػػو »  يف اللسػػػػبفِ  جػػػػبءَ 

                               
 داِر املعبِرِؼ ِلُمعَجِم )لسبف العرب(. ْتَتَمَ  ُمقُِّل لتبِب )ارتشبؼ الضرب( ْتلري طبعةِ ا -(ٔ)
 . ٚٓٗ/ٔلسبف العرب   -(ٕ)
 .ٛٓٗ/ٔلسبف العرب   -(ٖ)



(ٗٓ٘) 

ري، سَػُِّنػػػُة ػأَيضػػػبً رُس ػػػ فهػػػي، وِ،ف لػػػبَت ولػػػُ هب ولػػػ تِ،ذا  الشػػػبة هػػػي  وقُػػػ ، بً حػػػ يث
  شػػهرين  وقُػػ ِوادإِلػػب،  لػػن بً ي لػػ ْتشػػرين وسػػّيب سَػُْنهػػب لػػهب ػ  رابسُػػوقُػػ الػػّرابِب  

 الػػػل هػػػي  وقُػػػ ُح   َوْقتػػػبً  ػيَػػػ فأَ   ػػػ النِّتػػػبج، ِلػػػن  هػػػي اب يثػػػة  اللحُػػػب  بؿقػػػو 
بَػُعهػػػب ولػػػُ هب   ُرابٌب،  واجلمػػػ الضػػػْأف،  لػػػنعا، والر  ُػػػ ُث ػَ املػػػ لػػػنري ػ  الرُس ػػػوقُػػػ يَػتػْ

 .(ٔ)«أدر، ابلضم
ػػػ ولػػػ  أف   ػػػػلػػػ هُ   ،ن ػػػيف اهلػػػبل:ِ  قػػػبؿَ  لَ احملقِّ ْتلػػػري   ُ َمػػػري(  ُ ػس ػػػ)الرُّ    للمػػػةَ م كَِ

، نػهُ لِ  ذلػ َ   َ بِػ، لقُ ( ابلضػمِّ اببُ هلب هػ  )الػرُّ  ذل رَ امل اجلم َ  ، و،ف  ( ابلتسرِ اببِ )الرِّ 
ري( ْتلػػػػري ػس ػػػػ)الرُّ  ن مجػػػػ ِ ِلػػػػ بفَ حُ ػػػػ أسػػػػ   ُ رَ َلػػػػلػػػػب ذَ    ،ف  قػػػػ ؿَ أف يَ  الصػػػػ ابُ  و،ف لػػػػبفَ 

هػب ْتلػري مجعُ  املعػروؼَ  ، سػ  ،ف  املشػه رةَ  املعروفػةَ  هػ  اللغػةَ  لػُ َ  ( ابلتسػرِ اببِ )الرِّ 
 .اللحُب ُّ  ، روا ُ أدرٌ  ( ابلتسِر،اببالرِّ )ْتلري هب مجعَ  ، و،ف  ابلضمِّ  (اببِ الرُّ )

 .(ٕ)«وهي قَِلُلةٌ   قبؿَ  .َ َنٌم راببٌ   يُّ ػوَحَتري اللِّْحُبنِ » ُ     اسنُ  قبؿَ 
ستسػر  -ولبف حل ُر   أف كم  ْتلري راَِبب »  األ ااابذيُّ  الرضيُّ  وقبؿَ 

ُرَخػػػػػبؿ لتنػػػػػه قُػػػػػ   رابب ابلضػػػػػم، ولػػػػػُ   مػػػػػ ، سػػػػػ  هػػػػػ  ا ػػػػػم مجػػػػػ  ل -الػػػػػراء 
 .(ٖ)«وتُػَواـ
وقػ  كػيء )»)املسػبْت (   د. مم   لبل  سرلبت لتتببِ  يف  قُلِ  جبءَ  -ٜٕٓ

 ويف اهلػػػبل:ِ  .(ٗ)«لسػػػب ، ويقػػػبس ملػػػذها الرُّل ػػػبّ  حنػػػ   لػػػبِرضٍ   - (ْتلػػػري فبْتػػػ 
 «.هذا املثبؿ    واضح يف النسخ، وجبء سع   لف   ْت ا أو   ا(  »ٔ)

ػػ، ولػػػ) ػػً ا( سػػف ريػػاٍ   الصػ ابُ    َ طَػػقَ لَ  ،فِ املولِّػػ رادِ ْتلػػري ُلػػ هَ ب ػػنػَ تػَ  لَ   أف  احملقِّ
                               

 .ٗٓٗ/ٔلسبف العرب   -(ٔ)
 .ٜٕٓ/ٔٔاحملتم، الطبعة اجل ي ة   -(ٕ)
 .ٚٙٔ-ٙٙٔ/ٕ شرح شبفُة اسن اببجا  -(ٖ)
 .ٜٓ٘/ٕاملسبْت    -(ٗ)



(ٗٓٙ) 

 فقػػةَ ً ا(، وا ْتَ )َ ػػ الالػػبفِ  ض( هػػ   ػػرؼُ برِ )َلػػ للمػػةِ   سعػػ َ  الػػذي جػػبءَ  اللفػػ َ   ف  
 . ن سعُ ٍ ، وا لِ ن قرياٍ ، ا لِ )ْت ا( ابأللرِ  للف ِ 

 ، وأف   تِ ْتلػري الثبػ تػ ؿُّ  - العلمػبءِ  ْتنػ َ  - هةَ املشػب   الصػفةَ  أف   ذلػ َ  وسُػبفُ 
، يضٌ رِ م  هػ  َلػهِ ذهبِ ْتلري َلػ قبؿُ   فُُ  وثِ ْتلري ابُ  -م هُ ْتن َ  - ي ؿُّ  الفبْت ِ  ا مَ 

 فُ ِصػػػػػت  ً ا، أي   ُػَ بِرٌض َ ػػػػػ  هػػػػػ  َلػػػػػقػػػػػبؿُ ، ويُ اآلفَ  ضِ رَ مَ ػابلػػػػػ فٌ ِصػػػػػت  لُ  هُ مبعػػػػػىن أن ػػػػػ
 . اآلفَ  هِ سِ  فٍ صِ ت  لُ  ا، وه    ُ  ً  َ  ضِ رَ مَ ػابل

يض يف رِ َلػوَ   لُػ قَ   َ ْعػسػَ   ٌ بئِػلَ ، وَ بؿِ حَ ػيف الْ   ٌ ُِّ لَ   ٌ جُ رَ وَ   »خبل يهِ  اسنُ  قبؿَ 
 يػػفٌ رِ  َ ا ْتػػن قلُػػ ، وَ بِضػػ َ ، وَ بؿِ حَ ػيف الْػػ بفُ بَ ْضػػ َ قلُػػ ، وَ   َ ْعػػض سػَ برِ َلػػ، وَ بؿِ حَ ػالْػػ

 .(ٔ)«ُ ٍ قلِ   َ عْ سػَ  ؼٌ برِ  َ ، وَ بؿِ حَ ػيف الْ 
ا و  .ف نػػػه َلػػػرِيضٌ  ْتُػػػْ  فػػػفأً   يقػػػبؿ  يُّ ػوقػػػبؿ اللِّحُبنػػػ» ػػػُ     اسػػػنُ  وقػػػبؿَ 

 .(ٖ)«(ٕ)ض  َشَر أي ،َتُْل  هذا الطعبـ ف ن  لبِرٌض ،ف أَلْلَته
ػػػ  لبلػػػ  سرلػػػبت لتتػػػببِ  يف  قُػػػلِ  جػػػبءَ  -ٜٕٔ وأو هلمػػػب )»)املسػػػبْت (   د. مم 

وهػػػذا  -(أوىل يف حنػػػ   ْتل ػػػم، ل ق ْتػػػه ل قػػػ  ألػػػف فبْتػػػ ، وايء فُعػػػ ، واو ف ْتػػػ 
فػػبألوؿ يف هػػذ  وحن هػػب،  لػػذها اخللُػػ  يف لػػ  لضػػبْتف حنػػ   ْتل ػػم وسل ػػا وفَػػػر د،

هػػ  الاائػػ  ْتنػػ  ، ل ق ْتػػه ل قػػ  ألهػػبت الاوائػػ ، وهػػي األلػػف والػػ او والُػػبء، حنػػ    
لبهػػ  وجػػ هر وسُطػػر، فقػػ  ل ا الاائػػ  لػػن هػػذ  يف اإِلبػػبؽ ويف  ػػ  ، حنػػ   قبسػػ  
وضػػبرب، فظهػػر سػػذل  لػػ ف املقػػ ـ لػػن املضػػبْتَفّي هػػ  الاائػػ ، ل ق ْتػػه ل قػػ  لػػب 

 . (ٗ)«تتثر زايدته لذل 
                               

 .ٖٔٔلُ  يف لفـ العرب   -(ٔ)
 .الراءِ  ، وفتحِ املُمِ  والص اُب  )تَػْمَرض( سست فِ َمرض( سفتِح املُِم، ػِع  )تَ لذا يف املطب    -(ٕ)
 .ٖٛٔ/ٛاحملتم، الطبعة اجل ي ة   -(ٖ)
 .ٖٙ-ٕٙ/ٗاملسبْت    -(ٗ)



(ٗٓٚ) 

ن  أف   َ  هب  ألن هُ فتحِ  ، ل َ الفـِ  ، ستش ي ِ )سل ا( يف هذا النصِّ  لُ احملقِّ   َ بَ ضَ  
 اِ تُػػػ،ىل لُ  الرجػػػ عَ  املبضػػػي، لثػػػ  )َْتل ػػػَم(  لتػػػن   الفعػػػ ِ  ْتلػػػري صػػػُغةِ  التلمػػػةَ   ِ هػػػذِ 
، لضػػب ِ ، هبػذا االتلمػةِ   ِ هلػذِ  لػرٍ دىن ذِ أَ  يف العرسُ ػػةِ    فلػُ َ هػذا الظػن    ُ بِطػيُ  ةِ العرسُ ػ

  .الاايِ  ، وتش ي ِ والفـِ  الببءِ  س  فُهب  )سػِػػلِػػّا( ستسرِ 
ػػػػة فُػػػػه، ألف  األشػػػػهر فُػػػػه سِلِػػػػاٌّ »  صػػػػف رٍ ْتُ  اسػػػػنُ  قػػػػبؿَ  ولػػػػذل  سِلِػػػػٌا ا ُحج 

 .(ٔ)«ابلتش ي . فُمتن أف يت ف سِِلٌا صف ًفب لنه
الػرأَة سِلِػٌا،  اجلػ هري . لتتنػاة ضػخمةالػرأَة سِلِػٌا وسِلِػاٌّ  »  يف اللسػبفِ  وجبءَ  

 الصػػفبت لػػنأْيت     علػػا  قػػبؿ. ضػػخمة، َأي والعػػّي الفػػبء ستسػػرري ِفعِػػٍ  ْتلػػ
. شػػػػػ ي   لػػػػػُ َم  سَػَلْنػػػػػاى  ػ  الػػػػػرأَة سِلِػػػػػٌا وأَاف ،ِسِػػػػػٌ . وَجػػػػػحرفػػػػػبف ِ،ا  ري ِفعِػػػػػٍ  ْتلػػػػػ
 .(ٕ)«القص  الرج  ا  والِبلِ قبؿ  خفُفةو  الرأَة سِِلٌا ْتمر  س أ

، (ٖ)« ُ ِصػػػقَ والِبلِّػػػُا، ستشػػػ ي  الػػػّفـ الػػػػمتس رة  ال»  يف التػػػبجِ  ب لػػػب جػػػبءَ أل ػػػ
 ،هِ ن أخطبئِػػِلػػ ب أف يتػػ فَ   ف ل ػػهُ قبلَػػ أحػػ ٍ  ْتنػػ َ   ُ  ْ ِجػػم أَ ػ، ولػػهُ بُ صػػبحِ  هِ سِػػ دَ رَ انَفػػ فقػػ ِ 

، أو العبل ػةِ  ن أخطػبءِ ، أو ِلػالتػبجِ  صػبحاُ  ْتلُػهِ   َ َمػاْتتَ  نِ َلػ ن أخطػبءِ  هً ا، أو لِ 
 .بخِ س  النُّ  ن أخطبءِ لِ 

ػػػػلَ  أف   ويبػػػػ و  )سِلِػػػػا(  ةِ املخف فػػػػ التلمػػػػةِ ،ا  ْتلػػػػري   ْ ط لِػػػػم يَ ػ)املسػػػػبْت ( لػػػػ مقِّ
يف الصػحبح  الػرأة »(  ٔ) يف اهلػبل:ِ  اَ تَػ  فق  لَ )،ِِس ( يف ال زفِ  لتلمةِ  ةِ لاملمب ِ 

 .«سِِلٌا، ْتلري ِفِع ، ستسر الفبء والعّي، أي ضخمة
. الشػبه ِ  ل ضػ ُ  ألن هُ   تضعُفٌ  لب فُهِ  يف اهلبل:ِ  رَ ذلُ أف يَ  ولبف الص ابُ  

                               
 .ٗ٘املمت  التب    -(ٔ)
 .ٖٖٔ/٘لسبف العرب   -(ٕ)
 .ٖٙ/٘ٔاج العروس   -(ٖ)



(ٗٓٛ) 

 .يف امل ِ  ةِ املذل ر  للتلمةِ  الصحُحِ  ْتلري الضب ِ  ب هَ نػَ ، لتػَ ْتلُهِ  اط ل َ  ول  أن هُ 
فػػػ ف قُػػػ   فػػػأيُّ ابػػػرفّي هػػػ  الاائػػػ ا فػػػبجل اب أف  يف »  صػػػف رٍ ْتُ  اسػػػنُ  قػػػبؿَ  

لاائ ، ذل  خففًب  فمذها اخللُ  أف  الاائ  األو ؿ، فبلفـ اأُلوىل لن ُ ل ٍم هي ا
تُػػػػُه أف  اأَلو َؿ قػػػػ  وقػػػػ  ل قًعػػػػب تتثػػػػر فُػػػػه (ٔ)ولػػػػذل  الػػػػااي األوىل لػػػػن سَلِػػػػاّ  . وُحج 

أُل هػػبت الاوائػػ . وهػػي الُػػبء واأللػػف والػػ او  أا تػػرى أف  حػػروؼ العل ػػة الثف ػػة قػػ  
َقٍ  ولبِهػٍ ا فػ ذا قضػُنب سػاايدة الػفـ األوىل لػن  َتق  ثنًُة زائ ًة حنػ   َح َلػٍ  وَصػُػْ

ل ٍم لبنػػ  واقعػػًة ل قػَ  هػػذ  الاوائػػ  و ػبلنًة لثلهػػب. ولػػذل  أيًضػب قَػػ  تقػػ  هػػذ  ُ ػ
ابػػػروؼ ثلثػػػًة حنػػػ   ِلتػػػبب وَْتُجػػػ ز وَقِضػػػُا. فػػػ ذا جعلنػػػب الػػػااي األوىل لػػػن سِلِػػػّا 
زائ ة لبن  واقعًة ل ق  هذ  الاوائ  و بلنًة لثلهب. ولذهُا يُ ُن  أف  الثب  ه  

يًضػب  نػه ،ذا لػبف األلػر ْتلػري لػب ذُلػر وقعػ  الػاايدة الاائ . وا ػت ؿ  ْتلػري ذلػ  أ
ل قًعػػػػب تتثػػػػر فُػػػػه أُل هػػػػبت الاوائػػػػ   أا تػػػػرى أف  الُػػػػبء والػػػػ او قػػػػ  تَػَقعػػػػبف زائػػػػ تّي 
لتحػػػرِّلتّي ثلثتػػػّي، حنػػػ   َجهػػػَ ٍر وِْتثْػػػػَ ٍا فػػػ ذا جعلنػػػب الػػػفـ الثبنُػػػة لػػػن ُ ػػػل ٍم هػػػي 

 او لػػػن َجهػػػَ ٍر ولتحرِّلػػػًة لثلهمػػػب. الاائػػػ ة لبنػػػ  واقعػػػًة ل قػػػ  الُػػػبء لػػػن ِْتثػػػَ ٍ والػػػ
ولػػذل  أيًضػػب تتثػػُر زايدإُلمػػب راسعتَػػِّي ُلتحػػرِّلتّي حنػػ   َلَنهػػَ ٍر وِْتْفرِيَػػٍة. فػػ ذا جعلنػػب 
الااي الثبنُة لن سِِلاٍّ زائ ة لبن  واقعػًة ل قػ  الػ او لػن َلَنهػَ ٍر، والُػبء لػن ِْتْفرِيَػٍة، 

 صحٌُح ولذهٌا. وهذا الق ر الذي وُلتحرِّلًة لثلهمب. قبؿ  ُب يه  ولف الق لّي
ػػػَة هلمػػػب فُػػػه  ألنػػػه لػػػُ  فُػػػه ألثػػػُر لػػػن التػػػأنُ   احػػػتج  سػػػه اخللُػػػ  ويػػػ ن  ا ُحج 

 .(ٕ)«ابإلتُبف ابلنظ ، ولُ  فُه دلُ  قبط 

                               
  ْ طَ بِ ُضػػػ هِ نفِسػػػ هب يف الػػػنصِّ نفَسػػػ أف  التلمػػػةَ    س الػػػةِ ُػػػ ٌ تطب -هنػػػب  - ابلفػػػتحِ  ضػػػبُ  البػػػبءِ  -(ٔ)

 .ٖٖٓ/ٔ)املمت (   لتتببِ  الق "ةِ  الطبعةِ  ن أخطبءِ لِ  . وهذا اخلطأُ تّيِ لر   الببءِ  ستسرِ 
 .ٜ٘ٙٗ-ٜٗٙٗ/ٓٔشهُ  الق اْت   ، وانظر يف  ٕٕٓاملمت  التب    -(ٕ)



(ٜٗٓ) 

ُُ:اخلطأُُيفُالتخريجُُِ-اثنًيا
ػػػػػُل يف  ػػػػػريِج أحػػػػػِ  النصػػػػػ ِص القربنُ ػػػػػِة، أو اب يثُ ػػػػػِة،  ئُ قػػػػػ  ُرِطػػػػػ أو احملقِّ

  وِلن ألثلِة ذلَ   الشعري ِة، أو النثري ِة، ال اردِة يف املِ .
وقػػبؿ   »)دقػػبئل التصػػريف( د. حػػب  الضػػبلن، لتتػػببِ  يف  قُػػلِ  جػػبءَ  -ٕٜٕ

 الشبْتر 
 .(ٔ)«َمَضىُوكَأْصُملُيغَنُابأَلْمِسَُأْهُلُهُُُُُُوكلُُّجديٍدُعائٌِرُلوُخُلَقُِ

 «.ف )خلل(سف ْتاو يف اللسب»(  ٕ) ويف اهلبل:ِ 
 فػػػبءِ التِ  ، فػػػف وجػػهَ (ٕ)،ىل لهػػرب الغبلػػ يِّ  لنسػػػ بٌ  البُػػ َ  أف   والصػػ ابُ 

، أو  هِ ،ىل صػبحبِ  البُػ ِ  ْتلػري نسػبةِ  اللسػبفُ   َ مَ اشػتَ  ،فِ  ، ،ا  اللسػبفِ  عػةِ مبراجَ  لِ احملقِّ 
 .، سف خفؼٍ القبئ ِ  جمه ؿَ  البُ ُ  لبفَ 

 قبؿ »)املسبْت (   د. مم   لبل  سرلبت لتتببِ  يف  قُلِ  جبءَ  -ٖٜٕ
صُكيداًُوجندًةُُُُُُلكلُأانسُمنُوقائعهِنَُسْجلُُ  .(ٖ)«تَوهاُمَصُجنديَُّ

  أجػػػػ   يف املراجػػػػ  الػػػػل  ػػػػ  يػػػػ ي، والشػػػػبه  يف (  »ٔ) ويف اهلػػػػبل:ِ 
 «. ق له  تَػهبُل ف مج  إلبـ...

  (ٗ)لمريأ   ُ  سنِ  ه ِ اُ لِ  البُ َ  أف   والص ابُ 
َُكيداًُ ُُأانٍس،ُمنُوقائعهِنَُسْجلُُتَوهاُمَصُنَوجِديََّص ُونُوْجعًةُُُُُُُُِلُكلِّ
                               

 .ٕ٘ة  ، وانظر يف  الطبعة الق "ٚٙ  التصريف دقبئل -(ٔ)
ف  انظر يف  األشبب  والنظبئر -(ٕ)  .ٖٚ/ٔ، اخلبل اي 
 .ٖٙٛ/ٖاملسبْت    -(ٖ)
، وديػػػ اف زهػػػ  سػػػػن ٘ٛانظػػػر يف  ديػػػ اف زهػػػ  سػػػن أ   ػػػلمري، شػػػػرح ْتلػػػي حسػػػن فػػػبْت ر   -(ٗ)

ػػ ػػلمري، سعنبيػػة محػػ ُ  أ   ،ٖٓٔ   اف زهػػ  سػػن أ   ػػلمري، صػػنعة  علػػاوشػػرح ديػػ ،ٜٗبس  و طم 
 .ٜٔ     لمري، األْتلم الشنتمريّ وشرح دي اف زه  سن أ



(ٗٔٓ) 

ػػ   ،ف  ُػػ َ فػػ ف قِ   ، فلعػػ   «  أجػػ   يف املراجػػ  الػػل  ػػ  يػػ ي»  قػػبؿَ  لَ احملقِّ
 ، يف ألثػرَ هػ ٍ زُ  ديػ افِ ،ىل  لُ احملقِّػ  َ َجػ  لقػ  رَ ل ُ ، قُ  ِ ي ِ    َ  نْ تُ م يَ ػل ه ٍ زُ  دي افَ 

 حن   -لا فعٌ  جماـو سػلػم(وج اسُػهب يف الغب»)نهب  ، لِ  ٍ ن ل ضِ لِ 
ُكاصُمحٌدُيُوخلُدُالناَسُملُمتتُُُُُولكنَُّمحَدُالناِسُليسُمبخلدُِ  .(ٔ)«فلَ

 ...«.ٖٕٙدي انه  -لن الط ي ، لاه  » ( ٖ) يف اهلبل:ِ  وجبءَ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               
 .ٜٗٔ/ٖاملسبْت    -(ٔ)



(ٗٔٔ) 

َثيقُُِ-اثلثًا ُ:اخلطأُُيفُالت
ػػُل يف ت  ُػِل سعػػِض املسػبئِ ، أو اآلر  ئُ ِطػرُ قػ   ، أو اِء، أو املصػػطلحبتِ احملقِّ

  وِلن ألثلِة ذلَ  . يف امل ِ  ، ال اردةِ األلثلةِ 
وقػػبؿ الفػػراُء  »حسػػن أمحػػ  العثمػػبف لتتػػبب )الشػػبفُة(   يف  قُػػلِ  جػػبءَ  -ٜٕٗ

 .(ٔ)«،ذا جبءؾ فَػَعَ  لػمػب   ُيْسَمْ  لصَ رُ  فبجعلُه فَػْعًف للحجبز، وفُػُع ًا لَنْج ٍ 
(، وديػػػػػػػػػ اف األدب ٗٗئل التصػػػػػػػػػريف )انظػػػػػػػػػر دقػػػػػػػػػب(  »ٖ) ويف اهلػػػػػػػػػبل:ِ 

(. ونػػػػّص )ص(  "،ذا جػػػػبءؾ )فَػَعػػػػ ( لػمػػػػػب   تسػػػػم  لصػػػػ ر  فبجعلػػػػه ٜٖٔ/ٕ)
 «. ْتلري )فَػْعٍ ( للحجبز و)فُػُع ٍؿ( لنج "

، الصػفحةِ  مِ قَػرَ  لػرِ ذِ  ، لػ َ )دقػبئل التصػريف( لتػببَ   هِ يف هبلِشػ لُ احملقِّػ رَ لَ ذَ 
مػب يف لِ  فػةٍ بلَ ن صُ لِ  ،ىل لب فُهِ  رْ شِ م يُ ػل ، فتُفَ ْتلري لب يف التتببِ   َ لَ اط   هُ مبعىن أن  

 .(ٕ)جبزِ ابِ  ( لغةُ  ؿَ عُ ، و)الفُ   ٍ  ( لغةُ  َ عْ )الفَ  أف   ا! ففُهِ الشبفُةِ  ةِ ْتببرَ 
ػػػػػلُ  رَ ذلُ أف يَػػػػػ - يف رأيػػػػػي - فبلصػػػػػ ابُ   ،خػػػػػرىأُ  لصػػػػػبدرَ  هِ يف هبلِشػػػػػ احملقِّ

، جػبزِ ابِ  ( لغػةَ  ِ ْعػ)الفَ  ن لػ فِ ِلػ ،فُهػب (الشػبفُةِ ) صبحاُ   ُ رَ لَ ْتلري لب ذَ   ْ لَ مَ اشتَ 
 . هب يف هذا املقبـِ لعَ  (دقبئل التصريف)  يت فَ ا  أ، و   ٍ  ( لغةَ  ؿِ عُ و)الفُ 
  الق "ػػةِ  )املمتػػ (، الطبعػػةِ  قبػػبوة لتتػػببِ  الػػ ينِ  د. فخػػرِ  يف  قُػػلِ  جػػبءَ  -ٜٕ٘

"،  ِعفًّ وألػػب "ُلْفَُػػِئّن" فػػػ"ُلْفَعِلّ " والُػػبء أصػػ  يف سنػػبت األرسعػػة. وا يتػػ ف "ُلْفػػَُ »
املفُػػػئن  املنتصػػػا. وفُػػػه (  »ٛ) . ويف اهلػػػبل:ِ (ٖ)«ألنػػػه لػػػُ  لػػػن أسنُػػػة لفلهػػػم

 ٕٕٖوشػػػػػػػػػرح أشػػػػػػػػػعبر اهلػػػػػػػػػذلُّي ص ٙٛ  ٕرواايت. انظػػػػػػػػػر ديػػػػػػػػػ اف اهلػػػػػػػػػذلُّي 

                               
 .ٕٙالشبفُة   -(ٔ)
 .ٔٙ-ٓٙ، والطبعة اجل ي ة  ٘ٗ-ٗٗانظر يف  دقبئل التصريف، الطبعة الق "ة   -(ٕ)
 .ٕٙٔ/ٔاملمت  يف التصريف، دار املعرفة   -(ٖ)



(ٕٗٔ) 

. قلػػ   وذلػػر املفُػػئن ههنػػب وهػػم لػػن املصػػنف، ألنػػه لػػُ  ٜٙٔ  ٖواخلصػػبئص 
 «.لن الرابْتي املاي  فُه  ف ة أحرؼ

  هِ نفِسػ ن التتػببِ ِلػ ،اجل يػ ةِ  للطبعةِ  قببوة ال ينِ  . فخرِ د يف  قُلِ  وجبءَ 
"، ألنػه » وأّلب ُلْفَُِئّن فػػ"ُلْفَعِلّ " والُػبء أصػ  يف سنػبت األرسعػة. وا يتػ ف "ُلْفػَُِعفًّ

املفُػػػػػئن  املنتصػػػػػا. وفُػػػػػه (  »٘ٔ) . ويف اهلػػػػػبل:ِ (ٔ)«لػػػػػُ  لػػػػػن أسنُػػػػػة لفلهػػػػػم
 ٕٕٖشػػػػػػػػػعبر اهلػػػػػػػػػذلُّي صوشػػػػػػػػػرح أ ٙٛ  ٕرواايت. انظػػػػػػػػػر ديػػػػػػػػػ اف اهلػػػػػػػػػذلُّي 

 «.ٜٙٔ  ٖواخلصبئص 
وأل ػػػب »)املبػػػ ع(     طلػػػا لتتػػػببِ السػػػُِّ  ابمُػػػ ِ  د. ْتبػػػ ِ  يف  قُػػػلِ  وجػػػبءَ 

املفُػػػِئّن  املنتصػػػا، وقػػػ  ْتلػػػل مقػػػل (  »ٚ) . ويف اهلػػػبل:ِ (ٕ)«ُلْفَُػػػِئنٌّ فػػػػ"ُلْفَعِل ٌّ"
لػػُ   املمتػػ  ْتلػػري التمثُػػ  سػػه، فقػػبؿ "ذلػػر املفُػػئن هػػب هنػػب وهػػم لػػن املصػػنف ألنػػه

لػن الرابْتػػي املايػػ  فُػػه  ف ػػة أحػػرؼ، ولتػػن ْتبػػبرة املمتػػ  ولػػذل  املبػػ ع ا  علػػه 
لثػػػبا لػػػذل  فقػػػ  ا ػػػتبع   لػػػ  لنهمػػػب وسػػػذا ا يتػػػ ف داخػػػف يف الرابْتػػػي املايػػػ  

 «.سثف ة أحرؼ
، سػ  ةِ العرسُ ػ ن املعجمبتِ لِ  لعجمٍ  يف أيِّ  ،والُبءِ  ( ابلفبءِ نّ ئِ َُ فْ مُ ػ)ال  ِ جِ م أَ ػل 

 ا(. صِ نتَ مُ ػقبِّض(، و)التَ مُ ػ( مبعىن )النّ ئِ تَ قْ مُ ػ(، و)النّ ئِ بَ قْ مُ ػ)ال تُ  ْ جَ وَ 
 . (ٖ)«اءولقبئّن  لتقبِّض، لث  لتبئّن      »ري ٍ دُ  اسنُ  قبؿَ 
وقػ  اقبػأّف  ،وقبؿ اسن سػُػُارَج  املػػُْقَبِئّن  املنقػِبض املْنخػِن ،  »األزهريُّ  وقبؿَ 

ْتبُػ   اْلبَػَأف  اْلبْئنػبًأ ،ذا انْػَقػَبَض. وقػبؿ اسػُن وقبؿ أسػ  »أيًضب   . وقبؿَ (ٗ)«اقبئنبأً 
                               

 .ٕٔٔ  املمت  التب  -(ٔ)
 .ٜٜاملب ع   -(ٕ)
 .ٕٕٓٔ/ٕمجهرة اللغة   -(ٖ)
 .ٜٙٔ/ٜإلذيا اللغة   -(ٗ)



(ٖٗٔ) 

َ تِػػه   َخَضػػَ  سَرقَبتػػه  (ٕ)الػػذي قػػ  اْحتَػػػَد وأَد َخػػ َ  (ٔ)سػُػػُارَْج  اْلُمّتبػػِئنُّ  ِلْرفَػَقُْػػِه يف ُحبػْ
َقِبُض الػُمْنَخِن ُ   .(ٖ)«َورَْأِ ه ْتلري َيَ ْيِه. قبؿ  واْلُمْتَبِئنُّ والػُمْقَبِئنُّ  الػُمنػْ

 .(ٗ)«  مبعىن الػُمنػَْقِبضِ  -لبلػُمْتػبَػئػنِّ   -والػُمْقػبَػئػنُّ   »الصبحاُ  بؿَ وق 
 ْسَتِقنُّ  الذي يقُم يف الغنم يشرب ألببنب. قبؿ ػُ وامل» ُ     اسنُ  وقبؿَ  

 ب       لُتْحَسَا َ ًُِّ ا َضبُػًعب تَػُن ؿُ فَشبيِػْ  َوْ َ  َذْودؾ ُلْسَتِقنًّ 
 ُمنتّصا، واهلمػاة زائػ ة، ونظػ   ػفألػب الػػُمقتِئّن  فبلػ (٘)ب"بئنً ب" و"ُلقْ نً ويروى  "لقتئِ 

لػػنَبَ والبػػبف . وألػػب الػػػُمْقَبِئنُّ  فبملنتصػػا أيضػػب، وهػػ  سنػػبء ْتايػػا   يػػذلر  صػػبحا 
ؾ ْتلُػػػػػػػه أخػػػػػػػ  ، وهػػػػػػػ   ؾ ْتلُػػػػػػػه، و،ف لػػػػػػػبف قػػػػػػػ  ا ػػػػػػػُتْ رِ رِ وا ا ػػػػػػػُت ْ  ،التتػػػػػػػبب

 .(ٙ)«ْهَ ِئنُّ ػُ امل
فُهب   تُ  ْ جَ وَ  ،هب يف اهلبل:ِ رَ لَ الل ذَ  (املمت ) لِ قِّ م ،ىل لصبدرِ  ج عِ وابلرُّ  

 ّن(.ئِ َُ فْ مُ ػّن( و)الئِ تَ قْ مُ ػهب  )الّن(، ويف سعضِ ئِ بَ قْ مُ ػ)ال
   ّيَ ُّ لِ ذَ اهلُ  ففي دي افِ 

َِْوِدَكُُمْقَبئنِّاُُُُُُلُِتحَسَبُسّيداَُضُبعاُتَوُبَلُُ»  ُتَشايِوُعَُوْسَطُ
ئّن  اجملتِمػػ . والػػذ ْود  لػػب سػػّي الثف ػػة ،ىل الَعَشػػرة املشػػبيَعة  دْتػػبء اإلسػػ ... والػػػُمْقب

                               
 .هب، وه  تطبُ ٌ ، ا ستش ي ِ التبؼِ  )الػُمْتػبَػػِئنُّ( سست فِ   الص ابُ  -(ٔ)
 .هب، وه  تطبُ ٌ ، ا ستش ي ِ ال اؿِ  )أَْدَخَ ( سست فِ   الص ابُ  -(ٕ)
 .ٕٗٛ/ٓٔإلذيا اللغة   -(ٖ)
 .ٓ٘ٗ/٘احملُ    -(ٗ)
سُبنِػِه  نػ َ مػب ْتِ هب فُهِ ، لػن  )لقتِئنًػب وُلْقبئنًػب(، وقػ  شػ  دَ لذا يف املطب ِع، إبمهػبِؿ تشػ يِ  النػ فِ   -(٘)

 .«ألب الػُمْقَبِئنُّ »، و«فألب الػُمقتِئنّ »للمعىن  
 . ٙٛ/ٙاحملتم، الطبعة اجل ي ة   -(ٙ)



(ٗٔٗ) 

 .(ٔ)«لن اإلس 
يف روايػػػػػػػة "فشػػػػػػػبي ". وا روايػػػػػػػة "لسػػػػػػػتقنب" لتػػػػػػػبف (  »ٔ) ويف اهلػػػػػػػبل:ِ  

"لقبئنب" لن القن ستسر القبؼ، وه  الذى يقُم ل   نمه يشرب ألببنػب ويتػ ف 
 «.لعهب حُ  ذهب ...

قبػػػػػػئن املنتصػػػػػػا. ويف روايػػػػػػة يف "شػػػػػػرح السػػػػػػترى  امل(  »ٖ) ويف اهلػػػػػبل:ِ  
 «."لقتئن" أي لنتصا أيضب  قبله يف اللسبف وا شرح الستري

 )وحن  ( ق ؿ اهلذيّل  وه  افْػَ َْت ّ   »(اخلصبئصلتبِب )ويف  
َِْوِدكُمقبئنُّ ُتبَلُُُ(ٕ)بعاضُُُلُتحَسبُسّيداًُُُُُُُُُاًُووفشايعَُوْسطُ

 .(ٖ)«لقبئّنب  لنتِصبب. فهذا ُلْفَعلِػّ  لمب ترى
   (ّيَ ُّ لِ ذَ شرح أشعبر اهلُ لتبِب ) ويف 

َِْوِدَكُُمْسَتِقنِّاُ»  لُِتْحَسَبَُسيِّداًَُضبُوًعاُتَوُنَلُُُفشوَايِووْعَُوْسَطُ
ويػػػروى  "ُتَشبيِػػػػْ  َوْ ػػػ  َذْوِدؾ ُلْقَتِئنػػػػًّب"، أي لنتصبػػػػًب... ويػػػروى  "ُلْفَُِئنػػػػًّب"، لثػػػ  

َتِصبػًب"ُلْفَُِعنًّب" يقبؿ  "قِ  افْػََُأف " ،ذا انتَصَا.  .(ٗ)«.. ويروى  "ُلْقَبِئنًّب"، ُلنػْ
،ْفُػػػػأف   ذلػػػػرت يف ديػػػػ اف اهلػػػػذلُّي   »(ةاملعػػػػبجم العرسُ ػػػػ تتملػػػػةِ )يف  وجػػػػبءَ 

افُػأف    »م النعُمػيُّ ػ   بلػد. مم   مُ املاجِ  ( قبؿَ ٕٔ) . ويف اهلبل:ِ (٘)(«ٗٙ)ص
افُػػأف  طػػبؿ شػػعر  وحسػػن صػػبر فُنػػبف الشػػعر. و  تػػرد يف لسػػبف العػػرب وا يف »
 «.بجالت

                               
 .ٙٛ/ّٕي  دي اف اهلذلُّ  -(ٔ)
 ص اُب سضمِّ الببِء، وفتِح الضبِد.الضمُّ الضبِد تطبٌُ ، و  -(ٕ)
 .٘ٙٚ-ٗٙٚ اخلصبئص  -(ٖ)
 .ٕٕٖ/ٔ ّي شرح أشعبر اهلذلُّ  -(ٗ)
 .ٜ/ٛ  ةتتملة املعبجم العرسُ   -(٘)



(ٗٔ٘) 

 رْ ذلُ م يَػػلػ هُ ، لتن ػّيَ ُّ لِ ذَ اهلُػ ن ديػ افِ )،ْفُػأف ( ِلػ للمػةَ  ذَ خَ دوزي أَ  ؽُ فبملستشرِ 
ػػػ) للمعجػػػمِ  املػػػاجمَ  أف   هلػػػب تفسػػػ ًا. والغريػػػاُ  ػػػفَ  (   ػػػب  النعُمػػػيّ د. مم   للمػػػةَ  رَ س 

 ن  ، فظَػهِ نببطِ وا تِ  ،هِ مِ هْ ْتلري فػَ   َ مَ اْتتَ  هُ يف ذل   فتأن    ُ رَ لص َ  رْ ذلُ م يَ ػ)افُأف(، ول
ن حَسػ  »بف(، ولعنبهػب لمػب يف الصػحبحِ نَػُػْ )فػَ  مبعىن للمةِ  لٌ لتعلِّ  التلمةِ لعىن  أف  

 .(ٔ)«هر ط يلُ الشعَ 
  ْ ألبنَػ ، و  اءٌ ح  صِ م يَ ػ، أـ لوالُبءِ  )املفُئن( ابلفبءِ  ا تعمبؿُ  أصح   و  اءٌ  
ـِ ِلػػػ  ْ ألبنَػػػ ، أـ ا، و ػػػ اءٌ التصػػػحُفِ  ن سنػػػبتِ ( ِلػػػنّ ئِ َُ فْ مُ ػ)الػػػ للمػػػةُ   اسػػػنِ  ن أوهػػػب

 لُ مقِّػ  َ هِمػأف يُ  العجُػاِ  ن الغريػاِ ِلػ   فػ ف   ُ سع َ  ن جبءَ لَ  ن أوهبـِ ، أـ لِ صف رٍ ْتُ 
 (.نّ ئِ تَ قْ مُ ػ(، و)النّ ئِ بَ قْ مُ ػ)ال ،ىل وج دِ  يف اهلبل:ِ  )املمت ( اإلشبرةَ 

ػ مُ  هِ تُػ سصػُغةٍ  ،لصػبدرَ   ف ةَ  هِ يف هبلشِ  لُ احملقِّ  رَ لَ وق  ذَ    لةٌ مِ شػتَ هػب لُ ل  ب لُ أن 
 هِ مبلِ اشػتِ  ْتلُهػب، لػ َ   َ مَ اشػتَ  ،نهػب فقػ ا لِ واحػ ً  أف   (، وال اق ُ نّ ئِ َُ فْ مُ ػ)ال للمةِ ْتلري  

 ( أيًضب.نّ ئِ تَ قْ مُ ػوال نّ ئِ بَ قْ مُ ػْتلري )ال
  ِ لرِ   لػذِ فِ ب للمصػنِّ ت هًُمػ ،الق "ػةِ  يف الطبعػةِ  رَ َلػق  ذَ  (املمت ) لُ مقِّ  ولبفَ  

ػػ . ولػػبفَ ؼٍ أحػػرُ   ف ػػةُ  فُػػهِ  املايػػ ِ  الرابْتػػيِّ  ( يف اببِ نّ ئِ َُ فْ مُ ػ)الػػ ب يف هػػذا صػػُبً لُ  لُ احملقِّ
 ن الرابْتػػيِّ ِلػػ أف تتػػ فَ  نُ ِتػػ  فػػف "ُ ؼٍ أحػػرُ  ةِ ت  ن ِ ػػ)ُلْفَُػػِئّن( ِلػػ للمػػةَ    ألف  التػػ هُمِ 
 فؼُ ، وهػ  ِخػؼٍ أحػرُ  ن  ػبعةِ ب ِلػضػي ل َنػقتَ يَ  ذل َ    ألف  ؼٍ أحرُ   ف ةُ  فُهِ  املاي ِ 
 .ال اق ِ 

  فهػ  هػذا التػ هُمَ  ؼَ ذَ ق  حَ  اجل ي ةِ  يف الطبعةِ  هُ نفسَ  لَ احملقِّ  أف   والغرياُ 
ػػ ْتلػػري هػػبل:ِ   َ لَػػاط   هُ أن ػػ ذلػػ َ   ػػباُ  وقػػ  ْتلػػل   »فُػػهِ  )املبػػ ع( الػػذي جػػبءَ  لِ مقِّ

مقل املمتػ  ْتلػري التمثُػ  سػه، فقػبؿ "ذلػر املفُػئن هػب هنػب وهػم لػن املصػنف ألنػه 

                               
 .ٜٕٚٔ/ٙالصحبح   -(ٔ)



(ٗٔٙ) 

تػػن ْتبػػبرة املمتػػ  ولػػذل  املبػػ ع ا لػػُ  لػػن الرابْتػػي املايػػ  فُػػه  ف ػػة أحػػرؼ، ول
 عله لثبا لذل  فق  ا تبع   ل  لنهمب وسذا ا يت ف داخف يف الرابْتي املاي  

 ا«سثف ة أحرؼ
ػػ تػ هُمَ   ِ دِّ يف رَ  (املبػػ ع) لُ مقِّػ أَ خطَػػلقػ  أَ   املػػرادَ    ألف  هِ فِ ملصػػنِّ  (املمتػ ) لِ مقِّ

 ، فهػػيَ ؼٍ أحػػرُ  سثف ػػةِ  لايػػ ةً   ْ ، فػػ ف لبنَػػةٌ  ا ػػُ  (  ُ نّ ئِ َُػػفْ )لُ  للمػػةَ  أف   ن التػػ هُمِ ِلػػ
، صػػػ ؿِ األُ  ةَ رابْتُ ػػػ  ْ ، و،ف لبنَػػالبػػػببِ  لمػػب يف ْتنػػػ افِ   ،ةٌ ابْتُ ػػػ، ا رُ صػػػ ؿِ األُ  ةُ  ف ُ ػػ

 .البببِ  ، لمب يف ْتن افِ ؼٍ أحرُ  ، ا سثف ةِ حبرفّيِ  فهي لاي ةٌ 
ن ، ا ِلػػػالبػػببِ  ب يف هػػػذا هُلػػخُ دُ  نُ ِتػػػ( ا "ُ نّ ئِ َُ فْ مُ ػ)الػػ للمػػػةَ  وهػػذا يعػػي أف  

 هُ هنػػب  ألن ػػ فُ هب املصػػنِّ رَ ذلُ يَػػ فْ ألَ    فػػف داْتػػيَ التفنُػػ ِ  ن جهػػةِ ، وا ِلػػالتأيُػػ ِ  جهػػةِ 
 . ؼٍ أحرُ   ف ةُ  فُهِ  املاي ِ  الرابْتيِّ  ن اببِ ب لِ أن   مُ ه   َ تػَ ن يػَ لَ  ةَ م  ػ  لُ َ 

سنبت األرسعة.  وأل ب ُلْفَُِئّن فػ"ُلْفَعِلّ " والُبء أص  يف  »صف رٍ ْتُ  اسنِ  وْتببرةُ 
"  ألنه لُ  لن أسنُة لفلهم  «. وا يت ف "ُلْفَُِعفًّ

)فُػػأف(،   هػػي ،صػػ ؿٍ أُ  ؼٍ أحػػرُ  ،ىل أرسعػػةِ   ُ رِجػػّن( تَ ئِ َُػػفْ )لُ  للمػػةَ  أف    ُ رادُ وُلػػ
يف  )ُلْفَعلِػػػػّ (، فبلُػػػػبءُ    ُ ب ْتنػػػػ َ ، ف زُنػػػػالثبنُػػػػةُ  والنػػػػ فُ  ،املػػػػُمُ   فُهػػػػب املايػػػػ ُ  فُتػػػػ فُ 

 للمػةُ   ْ لتبنَػ ،زائ ةً   ْ ب ل  لبنَ   ألن   ُ ْتن َ  زائ ةً   ْ ، ولُسَ تلمةِ ال ّن( ْتّيُ ئِ َُ فْ )لُ 
 . العربِ  لفـِ   ن أسنُةِ لِ  )ُلْفَُِعّ (، وه  لُ َ  ( ْتلري وزفِ نّ ئِ َُ فْ )لُ 

 - ؼٍ أحػرُ   ف ػةُ  فُػهِ  املايػ ِ  يف الرابْتيّ  - التلمةِ   ِ هذِ  لرُ ذِ  ن هنب يت فُ ولِ 
 حذؼُ  . ويت فُ بخِ س  النُّ  ، أـ سعضُ صف رٍ ْتُ  اسنُ  لبفَ أ ،   اءٌ هب فُهِ رَ لَ ػًمب د ن ذَ هْ وَ 

 .الق "ةِ  يف الطبعةِ   ِ وج دِ  مب ل َ   وا  ُ  رَ بخَ  خطأً  (املمت ) ن هبل:ِ لِ  الت هُمِ 
ػػػ   ،ف  ُػػػ َ فػػ ف قِ     ،ف  قُلػػػ ُ ، التػػػ هُمِ  حبػػػذؼِ  اجل يػػػ ةِ  يف الطبعػػةِ  ـَ اَ التَػػػػ لَ احملقِّ

 يف ،صػف رٍ ْتُ  اسػنَ  مَ ه ػقػ  وَ  ،التبلُػةِ  يف الصػفحةِ  هُ أن ػ   س الػةِ سػذل َ  ـْ اِ لتَػم يَ ػلػ لَ احملقِّ 
ِلْنِطُ  فاْتم أس   عُ  أنه جػبء يف الشػعر. واملتػ ه م أنػه لػُ  لػن    »هِ ق لِ  وأّلب السِّ



(ٗٔٚ) 

(  ٔ) يف اهلػػبل:ِ  . فجػػبءَ (ٔ)«لفلهػػم، فػػِ ذا لػػبف لػػذل  فػػف يَثبُػػُ  سػػه "ِفِعْنِلُػػ "
 «.ُه  ف ة أحرؼ. وذلر  ههنب وهمقل   والسلنطُ  لُ  ابلرابْتي املاي  ف»

و"ُرَويْػػػػِج " يف   »بش(ن ػػػ)التُ  د. جػػػ دة لػػػ وؾ لتتػػػببِ  يف  قُػػػلِ  جػػػبءَ  -ٜٕٙ
 .(ٕ)«تصغ  "رج "

وق  ذلػر يل أ ػتبذأ الػ لت ر رلضػبف ْتبػ  التػ اب أف (  »ٗ) ويف اهلبل:ِ 
 «(."رويػج " لُ  شبذًّا، ولتنه تصغ  "راج " لغة يف "رج "

 الػرأيُ    فػ ف لػبفَ املطب ْتػةِ  املتت سةِ  املصبدرِ  لرِ سذِ  يت فُ  هلبل:ِ يف ا الت  ُلُ  
 ،هِ يف هبلشِ  لِ احملقِّ  . وْتببرةُ السمبْتيِّ  ابلنق ِ  ب، فف  سَ لطب ْتً  نْ تُ م يَ ػا، ولج ي ً 

  ػػ ُ  هُ ، وأن ػػهػػذا الػػرأيِ  هػػ  صػػبحاُ  (،ابد. رلضػػبف ْتبػػ  التػػ   املشػػِرَؼ ) أف   مُ  هِ تُػػ
 .،لُهِ  لسب ؽٍ 
ػػػػ الق "ػػػػةِ  ،ىل املصػػػػبدرِ  عِ وابلرجػػػػ      يف العػػػػّيِ  لعروفًػػػػب. جػػػػبءَ  هػػػػذا األلػػػػرَ   ُ  َِ

،ىل  عُػ فَ جِ رْ  ٍء، يػَ   ُ ػٍؽ وُرَوْكػٌ ، والعبل ػُة تقػ ؿ  ُرَوكػُ  ِصػ ْ ٍ   ُرَجُْػوتصغ  َرُجػ»
 .(ٖ)«ف اشِتقبَقه لنه لمب أف الَعِج  لن العبِج  واَبِذَر لن اببِذرالراجِ  ا

سم  لنه شُئبً، لمب أف تَ  ُ  يت ف ذا يف ل ِّ شيء ،ا  ول  » ُب يهِ  وقبؿَ 
ػػوَ قػػبل ا  رُ  لمػػب »أيًضػػب   . وقػػبؿَ (ٗ)« ٍ ، و،ّنػػب يريػػ وف الر ُجػػٌ  فحق ػػروا ْتلػػري راِجػػكِْ
 .(٘)«فً ٌ  لأنم حق روا راجِ كِ وَ قبل ا  رُ 

 (فهػػػػذا لػػػػُ )ولػػػػذل  قػػػػ هلم يف  قػػػػ  رجػػػػ   ُروكػػػػ  »  يِّ ِجػػػػ اسػػػػنُ  وقػػػػبؿَ 
                               

 .ٖٔٔاملمت  التب    -(ٔ)
 .ٖ٘ٓ/ٔبش،  قُل د. ج دة ل وؾ  ن  التُ  -(ٕ)
 .ٖٓٔ/ٙالعّي   -(ٖ)
 .ٕٙٗ/ٖ ،  قُل ْتب  السفـ هبروف التتبب -(ٗ)
 .ٙ٘ٗ/ٖ ـ هبروف ،  قُل ْتب  السفالتتبب -(٘)



(ٗٔٛ) 

  حُنئػذ قػبؿ يف  ،فصػبر ،ىل راجػ  ،لتنه نقله لن فَػُع  ،ىل فبِْتػ  ، ستحق  َرجُ 
 . (ٔ)« ق    ُرَوك 
فروكػػ  يف األصػػ  تصػػغ  راجػػ  الػػذي جػػبء   »األ ػػااابذيُّ  الرضػػيُّ  وقػػبؿَ 

،  ،   ا تعم  يف تصغ  رج  لطلقػبمبعنب  رج ، فتأنه تصغ  رج  مبعىن راج
 .(ٕ)«ا وراجف لبف أَ 

اْتلػػم أف النسػػبَة »بش(  ن ػػد. جػػ دة لػػ وؾ لتتػػبب )التُ    قُػػلِ يف جػػبءَ  -ٜٕٚ
النسػػبة تسػػمُة (  »ٖ) ويف اهلػػبل:ِ  .(ٖ)«لغػػًة هػػي ،ضػػبفُة الشػػيء ،ىل  ػػ   لطلًقػػب

اسن اببجا، و ُب يه وامل د يسمُبنػهب اإلضبفة، وهي لعت  ة لث  اإلضبفة يف 
اجلمػػػ ، اسػػػن  وشػػػرح ٖٛٗ/ٕ، واألمشػػػ   ٔٗٔ/ٖالفبر ػػػُة. انظػػػر  املقتضػػػا 

 «.ٜٔٔوشذا العرؼ  ٕٖٚ/ٕوشرح التصريح  ٜٖٓ/ْٕتصف ر 
ػػ ْتبػػبرةُ  مُ  هِ تُػػ  (، وأف  سػػبةِ )النِّ  ف لصػػطلحَ عمِ سػػتَ م يَ ػلػػ دَ واملػػ ّ   ػػُب يهِ  أف   لِ احملقِّ

عمبا ا ػػتَ  دَ واملػ ّ   ػػُب يهِ  أف   . والصػ ابُ هػػذا املصػطلحِ  هػػ  صػبحاُ  اببجػاِ  اسػنَ 
 . املصطلحِ  ه  صبحاَ  اببجاِ  اسنُ  ُ َ ول ،( أيًضبسبةِ )النِّ  لصطلحَ 

هذا ابب اإلضبفة، وه  ابب النسبة اْتلم أن   ،ذا أضػف    » ُب يهِ  قبؿَ 
 اإلضػبفة. فػ ف أضػفته يِ رجًف ،ىل رج  فجعلته لن بؿ ذلػ  الرجػ ، أبقػ  ايءَ 

 ػػػػبئر  أضػػػػف َ  اإلضػػػػبفة  ولػػػػذل  ،فْ  يِ ه لػػػػن أهلػػػػه، أبقػػػػ  ايءَ ،ىل سلػػػػ  فجعلتَػػػػ
 .(ٗ)...«ةٍ بفد، أو ،ىل حيٍّ أو قبُلَ األمسبء ،ىل ال
   ايءً ىل اا ػػػػػػم الػػػػػػذى يتػػػػػػ ف بخػػػػػػرُ ضػػػػػػبفة ،ِ هػػػػػػذا ابب اإلِ   »دُ املػػػػػػ ّ  وقػػػػػػبؿَ 

                               
 .ٔٔٚاخلصبئص   -(ٔ)
 .ٕٛٚ/ٔ شرح شبفُة اسن اببجا  -(ٕ)
 .ٖٙٓ/ٔ  ،  قُل د. ج دة ل وؾشبن  التُ  -(ٖ)
 .ٖٖ٘/ٖ ،  قُل ْتب  السفـ هبروف التتبب -(ٗ)



(ٜٗٔ) 

 هال ْجػ ف  لن ذل  ف ِ  ذا نسب  ،ىل شيءٍ   ،ِ ن  ْتلم أَ   اِ عْ الفِ  اـُ  خ ةُ ، واألَ دةً    شَ لُ 
ذا قُػف، فػ ِ ذفهب لػن حنُفػة، و اخلفُفػة الػل لنػ  َ ػ حذؼ لن اا م الُػبءَ ػف تَ أَ 

ي النسػػبة  لمػػب  ػػا يف لُػػبئَ  اانقلبػػ  واو  لفػػب،  ّ فعلػػ  ذلػػ  انقلبػػ  الُػػبء فُهػػب أَ 
 . (ٔ)«الفع ... البتِ 

  ؿِ ُصػػًفب ل ُ بلِ خَ ػُلػػ اِ َسػػالن   ءِ ايَ   َ َلػػ بءُ نَػػالبِ وَلػػَذِلَ  يَػػػِجيُء   »الثمػػبنُيُّ  وقػػبؿَ 
ُعلِ نُ زْ يْػُبِليٌّ" وَ  ا  "أَ بلُ م قَ اهُ رَ تػَ  اَ أَ  ي ػفِػ  َ ُْ نّه لَػ، ألَ ـِ فَ ي التَ ػفِ   َ ُْ يْػٌُُ " لَ ّي"، و"أَ ه "فَػُػْ

ُعٍ " فَ  بؿُ ثَ لِ  ـِ فَ التَ   نِ َْتػ بءَ نَػالبِ  ّ افِ تُػغَػ  ْ قَػ ُػ ِ أنِ الت   ءَ واَ  ةِ بَ النِّْسػ ءَ ّف ايَ ري أَ لَ ؿ  ْتَ  َ "فَػُػْ
 .(ٕ)« ؿِ صُ األُ 

نػػػري أف كػػيء مبع»بش(  ن ػػ)التُ  د. جػػ دة لػػ وؾ لتتػػببِ  يف  قُػػلِ  جػػبءَ  -ٜٕٛ
 .(ٖ)«"فَػَع "  حن   قَبَله البُ ، وأَقبَله، وشغَله، وأْشغَله

وقػػ  أُلفػػ  لتػػا لثػػػ ة  مػػ  ا ػػم "فَعػػ  وأفعلػػػ "   (  »ٔ) ويف اهلػػبل:ِ 
لمب فع  أس  زي  األنصبري، وأسػ  ْتبُػ ة، واألصػمعي، والفػراء، والاجػبج، ولتبسػه 

ري، واسػن لبلػ . لطب ع لت اوؿ سّي أيػ ي البػبحثّي، واآللػ ي، والقػبيل، واألنبػب
 «.ٚٗٗٔ، ٜٖ٘ٔانظر  لشف الظن ف 

(،  ُ ْلػػعَ فػْ وأَ   ُ ْلػػعَ ، أو )فػَ بٍ رُ طْػػقُ  (، لمػػب يف لتػػببِ  َ َعػػفػْ وأَ   َ َعػػ  )فػَ والصػػ ابُ 
 قطًعػػػب. ،سصػػػ ابٍ  ب )فعػػػ  وأفعلػػػ ( فلػػػُ َ . أل ػػػ(ٗ)القػػػبيلّ  ْتلػػػيٍّ  أ  لمػػػب يف لتػػػببِ 

 ولعل ُه ِلن التطبُعبِت.
 

                               
 .ٓٗٔ/ٖاملقتضا   -(ٔ)
 .ٜٓٔاملفتبح  ، وانظر يف  ٕٚ٘-ٕٙ٘  شرح التصريف -(ٕ)
 .٘ٙ/ٕ   دة ل وؾ،  قُل د. جبشن  التُ  -(ٖ)
 .ٚٗٗٔ/ٕ  لشف الظن فانظر يف    -(ٗ)



(ٕٗٓ) 

ُ:يفُالرتمجةُُِاخلطأُُُ-رابًعا
ػػ ئُ ِطػػرُ  قػػ   .لِ احملق ػػ م يف املػػ ِ هُ أمسػػب،ُ  الػػ اردةِ  األْتػػفـِ  أحػػ ِ  يف ترمجػػةِ  لُ احملقِّ

 وِلن ألثلِة ذلَ  
واألوىل لػب   »)شرح شبفُة اسن اببجا(، للرضيِّ  لتببِ   يف  قُلِ  جبءَ  -ٜٜٕ

قػػبؿ املػػبلتي وهػػ  أف فَبَْتػػَ  اقتسػػبـ الفبْتلُػػة واملفع لُػػة لفظػػب، وااشػػااؾ فُهمػػب 
 .(ٔ)«تفبْت  لفشااؾ يف الفبْتلُة لفظب، وفُهب ويف املفع لُة لعىنلعىن، و 
هتػػػػذا يف لبفػػػػة أصػػػػ ؿ التتػػػػبب، و  (  »ٕ) يف اهلػػػػبل:ِ  قػػػػ فَ احملقِّ  اَ تَػػػػلَ 

يتبّي لنب لقص د املولف لن املبلتي، ورطر ْتلري الببؿ أنه أراد االبـ أاب القب م 
املبلقي( وهػ  شػبرح اجلمػ  الرمحن سن ْتب    السهُلي اخلثعمي اان لسي ) ْتب 

، ولبنػػػ  للاجػػػبجي، وتلمُػػػذ اسػػػن الطػػػراوة النحػػػ ي وأ  ستػػػر سػػػن العػػػر  املػػػبلتي
 «. هػ أي قب  وفبة الرضي سنح  قرفٔٛ٘وفبته يف  نة 

 هػػػػ  صػػػػبحاُ  هُ أن ػػػػس الػػػػِة   املشػػػػه رُ  النحػػػػ يُّ  ،لبلػػػػ ٍ  هػػػػ  اسػػػػنُ  والصػػػػ ابُ 
 (.ةِ واملفع لُ   ةِ الفبْتلُ   )اقتسبـُ   لصطلحِ 
ولنهب "فبَْتَ " اقتسبـ الفبْتلُّػة   »لبل ٍ  اسنِ  (،التسهُ لتبِب )يف   ءَ جب

فعػػػػػ " ذي الت ع يػػػػػة واجملػػػػػّرد واملفع لُّػػػػػة لفظػػػػػبً وااشػػػػػااؾ فُهمػػػػػب لعػػػػػىن ومل افقػػػػػة "أَ 
 .(ٕ)«ولِق نبِء ْتنهمب
بَػَة( تلقُػاَ  رُ ب ِ نَػري، فُػُ ْتلَػاألَ   ِ  ِّ جَ  مِ  ْ ابِ  هُ أل ب تلقُبُ  ، ِنْسػَبًة يِّ ػػِػبتَ ابلقُ  )اسػِن قُػتَػُػْ

َبَة( َبَة(  فبْ ػُمُه  )ْتبُ  ِ  سُن ُلسلِم سِن قُػتَػُػْ ،ىل َج ِِّ  )قُػتَػُػْ
(ٖ) .  

                               
 .ٔٓٔ-ٓٓٔ/ٔ شرح شبفُة اسن اببجا  -(ٔ)
 .ٜٜٔتسهُ  الف ائ    -(ٕ)
 .ٓٙٔٔ/ٖ  تبص  املنتبه، و ٖٔٔف  ف واملختلِ املوتلِ انظر يف   -(ٖ)



(ٕٗٔ) 

حَ  تُ  ْ جَ وق  وَ  ، ابقُقػةَ   ِ هػذِ   ُ يوّلِػ نفِسػِه، ، للرضػيِّ (شرح التبفُة) ُلصحِّ
لػبـ نق  الرضي يف هذا الشػرح يف ل اضػ  لثػ ة ْتػن اإل  »اهل ال:ِ  يف أح ِ  فقبؿَ 

 . ومسػب  لثػ اً .لفُػة والتسػهُ سن لبل  النحػ ي املعػروؼ صػبحا األ ينمجبؿ ال 
املشػػػه ر  اسػػػن لبلػػػ   وجػػػبءت سعػػػض نق لػػػه لنسػػػ سة ،ىل املػػػبلتي، لمػػػب  (ٔ)اب ػػػم
و  أجػ  لػن امسػه املػبلتي لػن النحػ يّي دػن  ػبق ا الرضػي أو ْتبصػرو  وقػ   هنب.

عػػػض لػػػب نقلػػػه س (ٕ)فأ. ،ذ رجحػػػ  أنػػػه يقصػػػ  سق لػػػه املػػػبلتي  اسػػػن لبلػػػ  أيضػػػبً 
،ىل املػػػبلتي لعػػػروؼ أنػػػه لػػػن براء اسػػػن لبلػػػ . ويف هػػػذا امل ضػػػ  ابلػػػذات  لنسػػ ابً 

،ىل اسن لبل  يف التسهُ  واف لػبف يف االفُػة أوجػا  وج ت هذا الراي لنس ابً 
 .(ٖ)«ابذؼ

فُمػػػػػب تقػػػػػ ـ لػػػػػن هػػػػػذا اجلػػػػػاء رجحنػػػػػب أف املػػػػػراد   »رَ بَخػػػػػ يف هػػػػػبل:ٍ  وقػػػػػبؿَ 
،ىل  هنػب لنسػ ابً  يا االفُػة. ولػب نقلػه الرضػلبـ اسن لبل  صبحابملبلتي ه  اإل

 جلػػهاملػبلتي يػرجح لػب تقػ ـ لػػن جهػة أف هػذا الػذي نقلػػه لػن احتػبـ املفعػ ؿ أل
هنػػب  يلنسػػ ب ،ىل اسػػن لبلػػ  و  يقػػ  أحػػ  سنسػػبته ،ىل  ػػ   وتتػػبد ْتبػػبرة الرضػػ

لبل  يف االفُة  وق  أف يصحبهب اجملػرد والعتػ  يف لصػح ب تطبسل ق ؿ اسن 
 .(ٗ)«هنب شبلبً  ي  ،ف ْتببرته يف التسهُ  لطبسقة ملب نقله الرضأؿ اخل. س
وزاد »)ارتشػػػبؼ الضػػػػرب(   د. رجػػػا ْتثمػػػػبف لتتػػػببِ  يف  قُػػػلِ  جػػػبءَ  -ٖٓٓ

رضػػػػي الػػػػ ين سػػػػن جعفػػػػر البغػػػػ ادي نقصػػػػبف حرلػػػػة لػػػػ  زايدة حرلػػػػة لَسػػػػرَِؽ لػػػػ  
الس ػػَرؽ، ونقصػػبف حرلػػة لػػ  زايدة حرلػػة، وحػػرؼ لبْضػػِرْب لػػ  َضػػْرب، ونقصػػبف 

                               
 (.هِ مِ ػ ْ   )ابِ املرادَ  ، ولع   لذا يف املطب عِ  -(ٔ)
 .هبماٍَة  تُ ةٍ    )،ف(، والص ابُ هبماٍَة ف قُ ةٍ لذا يف املطب ِع  )أف(  -(ٕ)
 (.ٔ، هبل: )ٕٚٓ/ٔشرح الرضّي ْتلري التبفُة   -(ٖ)
 (.ٖ، هبل: )ٗٔ٘/ْٔتلري التبفُة   شرح الرضيّ  -(ٗ)



(ٕٕٗ) 

ؼ، وزايدة حرؼ لراض  ل  الر ضبَْتة، ونقصػبف حػرؼ وزايدة حرلػٍة َوَحػْرؼ   حر 
لخبَؼ ل  اخل ؼ، ونقصبف حرلة وحرؼ وزايدة حرلة لِعْ  ل  َوَْتَ ، ونقصبف 

 .(ٔ)«حرلة وحرؼ، وزايدة حرؼ  لفبَخر ل  َفَخبر
حم  سػػػػن ابسػػػن اا ػػػػااابذي، ػهػػػػ  رضػػػي الػػػػ ين لػػػ(  »ٖ) ويف اهلػػػبل:ِ 

ة اسػػػن اببجػػػا الػػذي   يولػػػف ْتلُهػػب، سػػػ  وا يف  بلػػػا  صػػبحا شػػػرح التبفُػػ
لتػػػػػا النحػػػػػ  لثلهػػػػػب جػػػػػػمًعب و قًُقػػػػػب وحسػػػػػن تعلُػػػػػ ، وقػػػػػ  ألػػػػػا النػػػػػبس ْتلُػػػػػه 

و  أقف ْتلري ا ػػمه وا ْتلػري شػيء لػن  -وت اول  ، واْتتم   شُ خ هذا العصر 
ترمجتػه، ،ا أنػه فػرغ لػػن تلُػف هػذا الشػرح  ػػنة  ػفث و ػػمبنّي و ػتمبئة. انظػػر  

 «.ٛٙ٘/ٔال ْتبة  سغُة
مػػب يف نهُ لِ  مُ  ػػلَ ، واألَ (ٕ)فُهػػب ن اخلطػػ ِ ِلػػ أهػػ فُ  -يف رأيػػي  - الامجػػةِ  ،مهػػبؿُ 
ػػ قػػ ؿَ أف يَ  هػػذا املقػػبـِ  ػػَُ الػػل تػَ  ،يف املصػػبدرِ  لػػهُ  ْتلػػري ترمجػػةٍ  رْ ثُػػػْتْ م أَ ػلػػ  »لُ احملقِّ  يلَ  رَ س 

ػػ ػػ   ولتػػن  «ْتلُهػػب فعُ ااطِّ  ةٍ سعبػػبرَ  لبغػػ اديِّ ا جعفػػرٍ  سػػنِ  الػػ ينِ  لرضػػيِّ  مَ جَ رْ تَػػػ لَ احملقِّ
، والشػػبفُةِ  شػػرحي التبفُػػةِ  ، صػػبحاُ األ ػػااابذيُّ  الػػ ينِ  رضػػيُّ  هُ ْتلػػري أن ػػ ،ةٍ قطعُ ػػ
 هُ لعل ػ  » ْ ُقػم يػَ ػ، ولػ«حم  سػن ابسػن اا ػااابذي...ػه  رضي الػ ين لػ  »فقبؿَ 

 .هب لن العببراتِ ، أو حن َ «حم  سن ابسن اا ااابذي...ػرضي ال ين ل
 الػػ ينِ  رضػػيِّ   ػػ ُ  رُ بَخػػ هػػ  قطًعػػب رجػػ ٌ  البغػػ اديُّ  جعفػػرٍ  سػػنُ  الػػ ينِ  ورضػػيُّ 
مب هُ  اشاالَ ، ،ا  واح ٌ  مب رج ٌ ا ْتلري أن   واح ً دلًُف  ل ُ ا "َ  لُ ، واحملقِّ األ ااابذيِّ 

 هػذا اللقػاَ  لػ فَ مِ ن حيَ َلػ ةِ ثػرَ ستػبٍؼ قطًعػب  لتَ  )رضّي ال ين(، وه  لُ َ  يف لقاِ 

                               
 .ٕٗ/ٔ   قُل د. رجا ْتثمبفارتشبؼ الضرب،  -(ٔ)
ػػبس، يف هػػذا امل ضػػ ِ  -(ٕ) ػػُل األو ُؿ د. لصػػطفري النم  ، انظػػر يف  ارتشػػبؼ الضػػرب، لمػب فَػَعػػَ  احملقِّ

 .ٗٔ/ٔ قُل د. لصطفري النم بس  



(ٕٖٗ) 

(، العبلػُم )  م لثًف نهُ  الري، لِ ن القُ لِ  الػ ين  وهػ  رضػيُّ  املعروُؼ، اللغ يُّ الص َغبنِػيُّ
ثنًُػب،  أّوًا، وسغػ اديٌّ  الػ ينِ  . فه  رضيُّ (ٔ)البغ اديُّ  ابسنِ  سنِ  مم  ِ  سنُ  ابسنُ 
 قطًعب. ،جعفرٍ  اسنَ  لُ َ  هُ ثلثًب  لتن   ولغ يٌّ 

أْتػػػػي  - ؿُ ، فػػػبألو  مػػػب واضػػػحٌ هُ سُنػَ  ، فػػػباختفؼُ أل ػػػب لػػػب ْتػػػ ا هػػػذا اللقػػػاَ 
 (  كػػفؼِ )جعفػػرٌ  أسُػػهِ  ، وا ػػمُ اا ػػمِ  لعػػروؼِ   ػػ ُ  -( جعفػػرٍ  سػػنَ  الػػ ينِ  )رضػػي  

)ابسػن(.  أسُػهِ  )مم ػ (، وا ػمُ  هُ فبمسُػ - األ ااابذي   ال ينِ  رضي   -الثب ، أْتي 
 .، ا سغ ادَ (ٕ)النجفِ  ناي ُ  ،أ ااابذيٌّ  هُ الثب ، ف ن   ، كفؼِ سغ اديٌّ  ؿُ واألو  

 هِ ، وا يف شػػػػرحِ للتبفُػػػػةِ  هِ ا يف شػػػػرحِ  ،ل جػػػػ دٍ   ػػػػ ُ  بفَ أسػػػػ  حُ ػػػػ هُ لَػػػػقَ نػَ ولػػػػب 
 .ب يف اللغةِ مهُ   ُ  لتببٌ   لهُ  ، وا يُعَرؼُ للشبفُةِ 

)البحػر احملػُ   ( يف لتػببِ البغػ اديِّ  جعفػرٍ  سػنِ  ال ينِ  )رضيِّ  لرُ ذِ  دَ رَ وق  وَ 
اإللػػبـ  (ٖ) يػػذلر  السػػبدس  يف أقسػػبله  و   »، فقػػبؿَ يف أصػػ ؿ الفقػػه(، للارلشػػيِّ 
وأْتػػرض  تسػػعة، وذلػػر هلػػب لثػػبلّي أو  ف ػػة  ػػ  (ٗ) عبػػفخػػر الػػ ين لػػن أقسػػبـ الت

ْتػػن البػػبقي  نػػب لنػػه  ػػه لة ا ػػتخراجهب. وذلػػر اسػػن اخلبػػبز امل صػػلي  أنػػب للمػػة 
التحصُ ، وأنه لب لبف يتأتري له ا تخراجهب ،ا سع  ،طبلة الفتػر و،دالػة  لشتلة
وهػػ  بيػػ  لػػن  صػػُلهب، وأنػػه حبػػ  فُهػػب لػػ  شػػُخه وأنػػه لػػر ْتلُػػه زلػػبف  ،الػػذلر

 ن  فخر ال ين ْتمر النح ي امل صلي فلم ياد  ْتلػري صػ رة أو صػ رتّي. قػبؿ    َلػ
  تعػػػبىل سفػػػتح راج اإلشػػػتبؿ فػػػذلر ألثلػػػة التسػػػعة، وذلرهػػػب رضػػػي الػػػ ين سػػػن 
جعفر البغ ادي والقبضي أصر ال ين البُضبوي وزاد ْتلُهب  ػتة أقسػبـ، فبلغػ  

                               
 .ٜٔ٘/ٔانظر يف  سغُة ال ْتبة   -(ٔ)
 .ٖٕٔ/ٖفّي  ، ولعجم املولِّ ٖٗٔ/ٕ  انظر يف  ه ية العبرفّي -(ٕ)
 .ف هبءٍ س ،)يذلر(  ، والص اب  )يذلر ( ابهلبءِ لذا يف املطب عِ  -(ٖ)
   )التغُ (.بُ التعب (، والص ا)  لذا يف املطب عِ  -(ٗ)



(ٕٗٗ) 

مجػػػبؿ تػػػن الػػػاايدة ْتلُهػػػب، ورأيػػػ  للشػػػُخ شْتشػػػر، وقػػػبؿ اسػػػن جعفػػػر  ا  ةسػػػة
 .(ٔ)«...وْتشرين ال ين سن لبل  زايدة ْتلُهب تسعة أخرى، فبلغ  أرسعة

، ةً ت  ْتلُهػب ِ ػ ، فػاادَ تسػعةً  جعفػرٍ  سػنِ  الػ ينِ  رضيِّ  قب َ   ْ لبنَ   التغُ ِ  فأقسبـُ 
أرسعػػػػًة   ْ غَػػػػلَ خػػػػرى، فبػَ أُ  سػػػػعةٌ ْتلُهػػػػب تِ  زايدةٌ  لبلػػػػ ٍ  ، واسػػػػنِ رَ َشػػػػْتَ  ةسػػػػةَ   ْ غَػػػػلَ فبػَ 

 . وْتشرينَ 
تػػن شا   »، الػػذي قػػبؿَ البغػػ ادي   جعفػػرٍ  سػػنَ  الػػ ينِ  رضػػي   وهػػذا يعػػي أف  

 اسػػنِ  قبػػ َ  ب أف يتػػ فَ ، ف ل ػػلبلػػ ٍ  اسػػنِ  ًعػػب ْتلػػري زايدةِ لِ ط  ن لُ ُتػػم يَ ػ، لػػ«الػػاايدة ْتلُهػػب
، لبلػ ٍ  لػبف لعبصػرًا اسػنِ   هُ ، أو أن ػالػاايدةِ   ِ ْتلػري هػذِ   ْ ط لِػم يَ ػوفبًة، حبُُ  ل لبل ٍ 

 . الاايدةِ  ْتلري تل َ   ْ ط لِ   يَ  ، ولتن هُ أو الًُب لهُ 
هػػػػ   (البغػػػػ اديُّ  جعفػػػػرٍ  سػػػػنُ  الػػػػ ينِ  رضػػػػيُّ ) أف يتػػػػ فَ  نُ ِتػػػػن هنػػػػب ا "ُ وِلػػػػ

حُ  . قػػػبؿَ لبلػػػ ٍ  ْتػػػن اسػػػنِ  ن النقػػػ ِ ِلػػػ رَ لثَػػػػ، الػػػذي أَ (األ ػػػااابذي   الرضػػػي  )   ُلصػػػحِّ
لػػبـ مجػػػبؿ الػػػ ين سػػن لبلػػػ  صػػػبحا اإل»بفُػػػة(  )شػػػرح الرضػػّي ْتلػػػري الت لتػػببِ 

، وْتػ  يف األلفُة والتسهُ  و  مهب، لن لعبصري الرضي، ونق  الرضي ْتنه لث اً 
 .(ٕ)«سعض امل اض  ابملبلتي ورجحنب أنه يري  اسن لبل  هبذا، و  اْتلم

، «تػن الػاايدة ْتلُهػبشوقػبؿ اسػن جعفػر  ا   »الارلشيِّ  ْتببرةُ  ذل َ   ُ ولِّ ويُ 
 ال ين(. )رضيّ   هُ لقبَ  هِ يف تسمُتِ  شهرُ األَ  الرضي  األ ااابذي ، لتبفَ    لبفَ فل

وَلث لػه اسػن   »هُ نهػب ق لُػ)اسػن جعفػر(، لِ  هِ تِػَُ نػْ خػرى ستُ أُ  يف ل اضػ َ   ُ رَ لَ وق  ذَ 
جعفػػػػر سق لػػػػه  طلػػػػا لػػػػن الطلػػػػا، وقػػػػبؿ  زيػػػػ  يف الفعػػػػ  حرلػػػػة البنػػػػبء الػػػػل يف 

                               
 .ٙٚ/ٕالبحر احملُ  يف أص ؿ الفقه   -(ٔ)
 (.ٚ، هبل: )ٔ٘/ْٕتلري التبفُة   شرح الرضيّ  -(ٕ)



(ٕٗ٘) 

 .(ٔ)«بخر 
لػػػػه اسػػػػن جعفػػػػر سػػػػػػػػ"طبَلَا" الفعػػػػ  املبضػػػػي. قػػػػبؿ  وهػػػػ  وَلث    »هُ نهػػػػب ق لُػػػػولِ 

 .(ٕ)«لشتل لن الطلا زي ت فُه األلف وفتحة البنبء
 األصػ ؿِ  ن ْتلمبءِ لِ  (البغ ادي   جعفرٍ  سنَ  ال ينِ  رضي  ) ْتن ي أف   والراجحُ 

 لػػرِ ْتلػػري ذِ   َ مَ ، اشػػتَ شػػبفعيٌّ  يٌّ ػ لػػصُ ، وهػػ  أُ الارلشػػيِّ  نػػص   أف     س الػػةِ ّيَ الشػػبفعُِّ 
 . شبفعًّب، سف خفؼٍ  نْ تُ م يَ ػل األ ااابذيُّ  . والرضيُّ ّيَ شبفعُِّ  ّيَ ص لُِّ أُ  مبءَ لَ ْتُ 

 رَ َلػػ، وقػػ  ذَ ، الشػػبفعيُّ يُّ ػ، األص لػػالػػرازيُّ  ، هػػ  الفخػػرُ الػػ ينِ  فخػػرُ  فبإللػػبـُ 
ػػػُِ غْ تػَ   »، فقػػػبؿَ لػػػن التغُػػػ اتِ  أقسػػػبـٍ  تسػػػعةَ  أو  ،فقػػػ ْ   حػػػرؼٍ يف  اا ػػػمَ  يلحػػػلُ  رٌ ُػْ
 يتػػ فَ  فْ ب أ ل ػػفَ   - الثف ػػةِ  لػػن األقسػػبـِ  واحػػ ٍ  ولػػ ُّ  .بب لًعػػأو فُهَمػػ ،فقػػ ْ  حرلػػةٍ 

 زايدةُ   أحػػػػ هب  فهػػػػذ  تسػػػػعة أقسػػػػبـٍ  ،بمػػػػب لًعػػػػأو هبِ  النقصػػػػبفِ  ]سػِػػػػػػػ[ أوْ  ،ابلػػػػاايدةِ 
 ،ابرلػػةِ  نقصػػبفُ   وراسعهػػب ،بب لًعػػَمػػهُ زايدتػُ   بَهػػوثلثػُ  ،ابػػرؼِ  ةُ زايدَ   وثنُهػػب ،ابرلػػةِ 

 زايدةُ   هبو ػػػػػبسعُ  ،]بلًعػػػػػ[ب مَ هُ بنػُ َصػػػػػقْ نػُ   هبو بدُ ػػػػػ ،بػػػػػرؼِ ا نقصػػػػػبفُ   هبوخبلُسػػػػػ
  وا ػػعهب ،ابػػرؼِ  نقصػػبفِ  لػػ َ  ابرلػػةِ  زايدةُ   وثلنهػػب ،ابرلػػةِ  لػػ  نقصػػبفِ  ابػػرؼِ 

 األقسػبـُ هَي  فهذ ِ  .وحرؼٌ  حرلةٌ  ]بأيضً [ هُ نْ لِ  صَ قَ نػْ وتػُ  ،وحرؼٌ  حرلةٌ  فُهِ  تاادَ  أفْ 
 .(ٖ)«املمتنةُ 

ػػػ ُ التسػػػعةِ  األقسػػػبـِ  ألثلػػػةَ  رَ َلػػػالػػػذي ذَ  يُّ امل صػػػل بزِ اخلب ػػػ واسػػػنُ   سػػػنُ  ، هػػػ  مم 
 . (ٗ)، الفقُهُ بفعيُّ الش ،الػَمْ ِصليُّ  بزِ اخلب   ، اسنُ ال ينِ  ،  مُ ْتليٍّ  سنِ  سترٍ  أ 

،  ةً ت  ِ ػػ التسػػعةِ  ْتلػػري األقسػػبـِ  ، زادَ الشػػبفعيُّ  يُّ ػاألص لػػ والقبضػػي البُضػػبويُّ 
                               

 .ٚٚ/ٕالبحر احملُ  يف أص ؿ الفقه   -(ٔ)
 .ٚٚ/ٕالبحر احملُ  يف أص ؿ الفقه   -(ٕ)
 .ٖٕٛ-ٖٕٚ/ٔ  احملص ؿ -(ٖ)
 .ٛ٘/ٗٔانظر يف  اريخ اإل فـ   -(ٗ)



(ٕٗٙ) 

 «. تن الاايدة ْتلُهبشا   » ْ قُ م يػَ ػل هُ ن    لتجعفرٍ  سنُ  ال ينِ  رضيُّ   َ عَ لمب فػَ 
ػػػػ الػػػػ ينِ  يُّ ِقػػػػتَ  قػػػػبؿَ  ًث ْتػػػػن القبضػػػػي  ِّ َحػػػػتَ ، لُ الشػػػػبفعيُّ  يُّ ػص لػػػػ، األُ يُّ تِ بْ السُّ
 لتػػ ٍّ  دَ رَ وقػ  زاد املصػنف ْتلُػػه  ػتة أقسػبـ فجعلهػػب ةسػة ْتشػر وأوْ   »البُضػبويِّ 
 «.البغ ادي... وزاد رضي ال ين سن جعفر  »بفَ . وقبؿ أس  حُ  (ٔ)«لنهب لثباً 
« وزادا ْتلُهػػب  ػػتة أقسػػبـ  »الارلشػػيِّ  ةِ يف ْتبػػبرَ  الصػػ ابُ  ن هنػػب يتػػ فُ وِلػػ

 هػػػ  الػػػذي زادَ  (جعفػػػرٍ  سػػػنَ  الػػػ ينِ  رضػػػي  ) أف    ُ قصػػػ ُ  ، ،ا  ،ذا لػػػبفَ اا نػػػّيِ   لػػػفِ 
، ا هِ هب يف لتبسِػػػػػػػهػػػػػػػب سػػػػػػػذلرِ ، فاادَ نػػػػػػػهُ هب لِ خػػػػػػػذَ أَ  البُضػػػػػػػبوي   ، وأف  ةَ السػػػػػػػت   األقسػػػػػػػبـَ 

 هب. نببطِ اب تِ 
ػ لبلػ ٍ  اسػنَ  أف   افػااضُ  ، ولػذل َ سبعُػ ٍ  هذا اافااضُ  ولُ َ   ب زادهػب سعػ َ ،ن 

  الارلشػػػيُّ   لقػػػبؿَ   و،ا  واملقػػػبـِ  ،ىل السػػػُبؽِ  بُ قػػػرَ   فهػػػ  األَ البغػػػ اديِّ  الػػػ ينِ  رضػػػيِّ 
لػػبف ْتلػػري   هُ نفُسػػ لبلػػ ٍ  واسػػنُ «. و ػػبقهمب اسػػن لبلػػ  ،ىل ذلرهػػب وزاد ْتلُهػػب...»

 . (ٕ)الشبفعيِّ  املذهاِ 
 سُػبفِ  يف لقبـِ  بزِ اخلب   اسنُ   ُ رَ لَ ب ذَ   ف ن  امل صليُّ  النح يُّ  رُ مَ ْتُ  ال ينِ  أل ب فخرُ 

  ُ دْ اِ فلػػم يَػػ ،هِ شػػُخِ  لػػ َ  ،فُهػػب  َ حَبَػػ هُ ، وأن ػػالتسػػعةِ  األقسػػبـِ  ألثلػػةِ  ن  صػػُ ِ ِلػػ هِ ِ ػػأيَْ 
  هِ سِػػ  ُ قطَػػأَ ب، سػػ  هػػذا لػػب شػػبفعًّ  ا أف يتػػ فَ سعُػػ ً  ، ولػػُ َ ّيِ أو صػػ رتَ  ،ةٍ ْتلػػري صػػ رَ 

 .املذهيبِّ  لن التخصُّصِ  ،يف ذل  العصرِ  مب ه  لعروؼٌ لِ 
 هِ يف هبلِشػػ  َ لَػ)ارتشػبؼ الضػرب( قػػ  خَ  لتػػببِ   لَ مقِّػ أف   هُ تُػػرْ لَ مبػب ذَ   َ بَػفثػَ 

 رَ   فبػبدَ لْ ق ػحَ تَ م يػَ ػ(، ولػاأل ػااابذيِّ  الػ ينِ  (، و)رضػيِّ جعفرٍ  سنِ  ال ينِ  )رضيِّ  سّيَ 
، أو مػػبؿٍ دىن احتِ ب أَ شػػ هبُ ، ا يَ ةٍ قطعُ ػػ ةٍ الثػػب ، سعبػػبرَ  هِ سِػػ ب تُػػرِجمَ مبػػ ،ؿِ األو   ،ىل ترمجػػةِ 

                               
 .ٗٚ٘/ٖح املنهبج  اإلهببج يف شر  -(ٔ)
 .ٖٓٔ/ٔانظر يف  سغُة ال ْتبة   -(ٕ)



(ٕٗٚ) 

 .ش ٍّ 
(   يف لتػػببِ  ، لػػب جػػػبءَ لنػػهُ  حُ ، وأفػػ َ ن هػػذا اخللػػػ ِ ِلػػ وأ ػػربُ  )أ ػػ  العلػػػـ 

حم  سػن ػحم  سن الطبهر ابسػّي سػن ل  ػري سػن لػػرضي ال ين اا ابابدي ل»
صػػبدؽ ْتلُػػه السػػفـ املعػػروؼ سػػراهُم سػػن ل  ػػري التػػب م سػػن جعفػػر الال  ػػري سػػن 

 لػػػبـابمل  ػػػ ي، صػػػبحا ديػػػ اف الشػػػعر ذلػػػر  الثعػػػبليب يف لتػػػبب الُتُمػػػة، وهػػػ  اا
املشػػه ر شػػبرح التبفُػػة اسػػن اببجػػا الػػذي   يولػػف ْتلُهػػب وا يف  بلػػا لتػػا 

ئمة، قػبؿ السػُ طي    اقػف النح  لثله مجعب و قُقب وحسن تعلُ  ولقبه  م اا
لػػػن ترمجتػػػه ،ا انػػػه فػػػرغ لػػػن تلُػػػف هػػػذا الشػػػرح  ػػػنة ْتلػػػري امسػػػه وا ْتلػػػري شػػػيء 

 ٗٛٙهػ، واخػ   صػبحبنب املػورخ مشػ  الػ ين سػن ْتػـا مبتػة اف وفبتػه  ػنة ٖٛٗ
 .(ٔ)«الش  لي وله شرح ْتلري الشبفُة انتهري... ٙٛٙاو  نة 

 ،اببجاِ  اسنِ  قب َ   ، أي(هػٜٕٗ)  نةَ  يَ ػ فِّ تُ  (الُتُمة) صبحاُ  فبلثعبليبُّ 
 للشػريفِ   ِ هػذِ  سػاِ الن   . و لسػلةُ   نةٍ َل ئػَ ن لِ لِ  رَ لثػَ  َ  (،ُة والشبفُةالتبف) فِ لولِّ 

وهػػػػػ  اإللػػػػػبـ املشػػػػػه ر شػػػػػبرح التبفُػػػػػة اسػػػػػن   »هِ ن ق لِػػػػػولػػػػػب تفهػػػػػب ِلػػػػػ  الرضػػػػػيِّ 
 .  احةِ الفَ  ل     حٌ هنب فبدِ    فبخلل ُ األ ااابذي   الرضي   صُّ  َُ « اببجا...
 سػنُ  حم ُ ػأسػ  ابسػن، لػ الشػريفُ   »الرضػيِّ  الشػريفِ  يف ترمجةِ  الذهيبُّ  قبؿَ 

، الشػػػػبْترُ  البغػػػػ اديُّ     يُّ مُ ػالػػػػ سػػػػُيُّ سػػػػن ل  ػػػػري، ابُ  الطػػػػبهر أ  أمحػػػػ  ابسػػػػّيِ 
 قبسػةَ النِّ  ُّي. ويلَ الطػبلبّ  روة حَّت قُ   ه  أشعرُ يف الذّ  "ال ي اف". له نظمٌ  صبحاُ 

 يػػ ؿُّ   ٌ متِ ػُلػػجملػػ ات. ولػػه لتػػبب "لعػػب  القػػربف"  يتػػ ف أرسػػ َ  هُ سعػػ  أسُػػه، ودي انُػػ
وأرسػػػػػػػ    ػػػػػػ ٍّ   ػػػػػػنةَ  -وقُػػػػػػ   صػػػػػػفر -ْتلمػػػػػػه. لػػػػػػبت يف الػػػػػػػػمحـر  ةِ عَ ْتلػػػػػػري َ ػػػػػػ

                               
 .ٕ٘-ٔ٘/ٖأ   العلـ    -(ٔ)



(ٕٗٛ) 

 .(ٔ)«لبئة...
ػػػ ةِ ،ىل ْتبػػػبرَ   دُ ْتُػػػوأَ  هػػػ    »الػػػ ينِ  هبػػػب لرضػػػيِّ  مَ جَ رْ )اارتشػػػبؼ( الػػػل تَػػػػ لِ مقِّ

حم  سػػػػن ابسػػػػن اا ػػػػااابذي، صػػػػبحا شػػػػرح التبفُػػػػة اسػػػػن ػرضػػػػي الػػػػ ين لػػػػ
وا يف  بلػػػػا لتػػػػا النحػػػػ  لثلهػػػػب جػػػػػمًعب اببجػػػػا الػػػػذي   يولػػػػف ْتلُهػػػػب، سػػػػ  

و قًُقػػػب وحسػػػن تعلُػػػ ، وقػػػ  ألػػػا النػػػبس ْتلُػػػه وتػػػ اول  ، واْتتمػػػ   شػػػُ خ هػػػذا 
و  أقف ْتلري ا ػمه وا ْتلري شيء لػن ترمجتػه، ،ا أنػه فػرغ لػن تلُػف  -العصر 

 «.ٛٙ٘/ٔهذا الشرح  نة  فث و ػمبنّي و تمبئة. انظر  سغُة ال ْتبة 
وقػػ  ألػػا النػػبس ْتلُػػه وتػػ اول  ، واْتتمػػ     »هُ ق لُػػ ةِ رَ العبػػب  ِ ن هػػذِ ِلػػ جػػاءٌ ف

 وواضػػحٌ «. و  أقػػف ْتلػػري ا ػػػمه وا ْتلػػري شػػيء لػػن ترمجتػػه -شػػُ خ هػػذا العصػػر 
شػُ خ هػذا   »هِ ق لِػ   س الػةِ للسُ طيِّ  ، س  هيَ لِ حقِّ لمُ لِ   ْ ُسَ لَ  الصُب ةَ   ِ هذِ  أف  

و  أقػف   »أيًضػب هِ ق لِػس الػِة ، و أ هػذاْتصػرِ شُ َخ ا يعي  ،، وه  قطًعب«العصر
 «.ْتلري ا ػمه وا ْتلري شيء لن ترمجته

  ا!اٍ نب ِ لُ  ْتلري حن ٍ  ةِ العببرَ   ِ هذِ  ن صُب ةِ لِ  لَ احملقِّ   َ نَ دري لب الذي لَ وا أَ 
ػػػػ هػػػػ  رضػػػػيّ »  السػػػػُ طيُّ  فُػػػػهِ    قػػػػبؿَ لػػػػثًف  قػػػػ ؿَ لػػػػأف يَ    سػػػػن ابسػػػػن الػػػػ ين مم 

ف ْتلُهػب، سػ  وا   يول   ، صبحا شرح التبفُة اسن اببجا الذي ااابذيّ األ
يف  بلا لتا النح  لثلهب جػمًعب و قًُقب وحسن تعلُ ، وق  ألا النبس ْتلُه 

و  أقف ْتلري ا ػػمه وا ْتلػري شػيء لػن  -وت اول  ، واْتتم   شُ خ هذا العصر 
    ا!«ترمجته...

                               
 .ٕٙٛ-ٕ٘ٛ/ٚٔ     أْتفـ النبفء -(ٔ)



(492) 

 الفصُل اخلامسُ 
 إعادُة التحقيق  

 
ِِ ِأأل ِأَعأِد   أ، ِ    ا  ا اتَِِصأ،ِ ِ مِأأِاَك،لك َكتَكِف؛  َكصأا  يف هذا الفصِل سأ

(ِ مه،:  )الَّحِقيِق الُكعِ ؛ِ 
 مراهيم حماَّا  با هللا( حتقيقك تَ،ِب )اإليض،ح يف شرح املفصَّل(ِ    ، ُ  ) . -1

ٌ  لِعص أ عكأِبِ ت،ْكأقي حتقيق، ُأُ  املقبولأدِ و كِ  تمِل احل،ِجِب. وهو ِأَأ، ََك َك كأمِ  ا   ففأ؛ ا
 .) ِكطكَِ  ِأل حتقيق،ِت ) . أوسى من،ي الععيع؛  ِ وِكَكلَّ  َأكرك صكوكاًب   الصرفيَُّد: ِكتي

  ، ُ  ) . جو   أربوك( حتقيقك تَ،ِب )الُكنَّ،ش(ِ َيب الفااء اَي أويبِ . وهأو  -2
ٌ  لِعص و كِ   ِ املرفوضدِ ِأَ، عكِب ت،ْكقي حتقيق، ُُ  الصأرفيَُّد: ِكَكألَّ صكأوكاًب  ََك َك كمِ  ا   فف؛ ا

ِكطكَِ  ِأل حتقيق،ِت ) .  ايض اخلوَّام(. َأكرك   وِكتي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(434) 

 م ن أمثلة  حتقيق  كتاب  )اإليضاح(: -أوًَّل 
343-  : ٌ  »جأأأ،ءك يف حتقيأأأِق  . أوسأأأى منأأأ،ي الععيعأأأ؛ِ  أأأرك يف ِفأيعكأأأ،  ومي،ْأأأُ  َِّأأأُ  يفتك

ََّ مجيأأ ك اتأَعأأِد  ُأأأمثاكُ   عيأأِ  الَّ يفتأأرك فأكعكأأ،ت  ويفتأأرك سأأَدك ِكأَعأأد   مجيأأ ك اتأَعأأِد فأكُععِأأمك ِ
ََّ هأذِ  ات معأدك ي ْأ؛ءي  عأى  فنقصقي ِ معد ِ وه؛ فكِعلك وِفعكلك وفُأُعلك وِفِعلك فأُيععكُم ِ

ٌ  وتذلكك س،ئره،  . (1)«ِفعك،
مفأأأَِ  « يفتأأأرك فأكعكأأأ،ت  »ففيأأأِ :  بأأأ، ُ  يف الأأأن ِ  ِكتَأكأأأُر ِأأأأل ِطأأأ   يف الضأأأبِ ِ  

 : ( مكِأرِه،ِ وهأو ِأأُا ِمنيأِد مجأوِس الَكِأِل. ويف الأن ِ  الف،ِءِ والصأواُب: )ِفعكأ،ت 
أأأا ُضأأأِبطكِق الأأأطُم ًبلفأأأَِ ِ تاأأأ، ُيضأأأبكُ  الفعأأأُل  )فكعِأأألكِ وِفعكأأألكِ وفُأعُأأألكِ وِفعِأأألك(ِ َو

أأأ، ِمنيأأأد  اييَّأأأد ِ ت فععيَّأأأد ِ ف،لصأأأواُب َِ ُ ضأأأبك ك الأأأطُم ِأن أأأ،  امل،ضأأأ؛ِ والصأأأواُب ِنَّ
 ًبلضمِ ِ أ ك الَنويِل: )فكِعل ِ وِفعكل ِ وفُأُعل ِ وِفِعل (.

ََّ الزخمشريَّ ص،أبك )املفصَِّل( يفكتكرك من،ءك )ِكفأيعكأ،ٌ(ِ ِأأل ِمنيأِد   َُ يفلكك ِ ومي،
َ  خُمَكِعفأأأأد ِ ِ ُأفرك اُ،أأأأ،  عأأأأى ِو ا أأأأِر تعاأأأأ،ت  َّأأأألك لأأأأُ  ِمعكشي :  مجأأأأِ  الَكِأأأأِلِ وأك ٌك فقأأأأ،

ف أ،يف  » ٌ  ِو مثأ،   ِو ينأ،خ  ِو أأا، َ  ِوجي ٌ  ِو يتأ، أأا، ٌ  ِوأي : ِفأرا ٌ  ِ ا  ،ِ  قٌو فَفيع،
  ٌ  .  (2)«ِو ين،ب  ِو ط،ب  وآًب

ل(  عى و َِ   (  عى و َِ )فأكعيل(ِ و)ِأأاي : )فأكرٌي وُأفر اُت هِذِ  اجلاوِس ه؛ك
أأأاكل(  عأأى و َِ ) أأل(  عأأى و َِ )فُأعيأأل(ِ و)جك فأكعكأأل(ِ و) كمُثأأز(  عأأى )ِفعيأأل(ِ و) ُتي

و َِ )فأكعُأأأل(ِ و)ُ نُأأأق(  عأأأى و َِ )فُأعُأأأل(ِ و)فكِ أأأذ(  عأأأى و َِ )فكعِأأأل(ِ و)ِ نكأأأب( 
  عى و َِ )ِفعكل(ِ و)ُ طكب(  عى و َِ )فُأعكل(ِ و) ِِمل(  عى و َِ )ِفِعل(. 

  ِ أأأقِ  تعاأأأ،ت  ِِ َّأألك لأأأُ  ِم أأأرك الزخمشأأأري  منأأ،ءك )ِفعكأأأ،ٌ( مكِأأأِر الفأأأ،ِءِ وأك ثُأأأمَّ يفكتك

                               
 .835-1/835اإليض،حِ حتقيق  . أوسى من،ي الععيع؛ :  -(1)
 .171: ِ حتقيق  . ف ر ص،حل َاا  لاملفصَّ  -(2)



(433) 

: أُ  ٌك َ  خُمَكِعفأأأأأد ِ فقأأأأأ، فأأأأأ،   »فرك اُ،أأأأأ،  عأأأأأى ِو ا ِأأأأأااح  وِِ :  ٌِ   َو ِ  قأأأأأٌو  ٌ ال ِفعأأأأأ،
ٌ  و ًبس  وِسب،س    .(1)«وِجأا،

: ) كْيأأا(  عأى و َِ )فأكعيأل(ِ و)َِأايح(  عأأى و َِ   وُأفأرك اُت هأِذِ  اجلاأوِس هأ؛ك
أأأاكل(  عأأى و َِ )فأكعكأأل(ِ و) ُمكأأ (  عأأى و َِ )فُأعيأأل(ِ و)جك أأع  ُِ  (  عأأى )ِفعيأأل(ِ و)

 و َِ )فُأعكل(ِ و)سكُب (  عى و َِ )فأكُعل(.
: )فكعِأل (ِ أَأُل )فكِ أذ (ِ و)ِفعكأل (ِ أَأُل   ِ هأ؛ك

وِأل هن، ْأكقكصكأقي ِ معأُد ِأَعأد 
أأُ   اك ُْ (. وهأأِذِ  اَ معأأُد ت  (ِ و)ِفعِأأل (ِ أَأأُل ) ِمِأأل  (ِ و)فُأعُأأل (ِ أَأأُل )ُ نُأأق  )ِ نكأأب 

  عى من،ِء )ِفعك،ٌ(.
طكَك احملقِ أ  ا ِِك َكأبك يف اِأ،أِ  )َو  ًبس: (: »1ُق  . ف أر صأ،حل َأاا  ِ فكك

 «.مج   كمي ِ وهو املنٌز والاا  والوطل
ََّ تعاأأأدك ) كميأأأ ( مفأأأَِ  الأأأراِءِ وسأأأكوَِ البأأأ،ِءِ ت ُ ِكأأأُل َِ   َكفكأأألك  أأأل ِ فقأأأا 

َّأأألك الزخمشأأأري  لبنأأأ،ِء  أأأا أك أأأ،  عأأأى و َِ )فأكعيأأأل(ِ َو َك ُأأأأرا    يف هأأأذا املقأأأ،ِم  َنَّ  كأأأو
 )فأكعيل( ِمذتِر اجلاِ  ) ٌِ (ِ الذي ُأفركُ ُ  ) كْيا(ِ  عى و َِ )فأكعيل(.

ٌك اجلوهري :   م: "أ، ل  »والصواُب: )الر مأك ( مضمِ  الراِءِ وفَِ  الب،ِء. َ، ِو َو
س   أأَكُع يف الرميأأ ِ وهأأو ِوٌَّ الِنَأأ، ِ واجلاأأ   ًبك ُهبكأأ   وت  ُمكأأ   "ِ فأأ،لرُمكُ : الفصأأيُل يُأنأي

 .(2)«س ِ أَل ُ طكب  و ِطك،ب  وكِك يطك،ب  وِك يًبك 
َ  ًبلضأأمِ ِ يف طبعأأِد  ََّ منأأ،ءك )ِفعكأأ،ٌ( يف هأأذا املوضأأِ ِ ُضأأِب ك ِطأأ والغريأأُب ِ

" ِتَُر أل مقي أد اَمنيأد  : »ِ لكَ،ِب )شرح املفصَّل( اِ  الُكَُِب الععايَّدِ   ٌ ال "فُع،
" أفَأأأوحك اَو ٌ سأأأ،  "ِ َْ أأأ  يأأأر  يف سأأأَ د ِأَعأأأد يف "فأكعيأأأل  تلك الَأأأ،حنِ :أأأِو: "ِتبأأأ،ش 

                               
 .171: ِ حتقيق  . ف ر ص،حل َاا  لاملفصَّ  -(1)
 .3/1212الصح،ح:  -(2)



(439) 

" مضأم  الفأ،ءِ  " مكِر الف،ءِ :ِو: "َِايح"ِ و"َِااح"ِ و"فُأعيأل  و" ٌِ  "ِ ويف "ِفعيل 
 " أأأأأأاكل  " مفأأأأأَ  اَو ٌ والَأأأأأ،حنِ :أأأأأِو: "جك "ِ ويف "فأكعكأأأأأل  فأأأأأ،   ِِ "ِ و" أأأأأع   ُِ :أأأأأِو: "

" و" ِ  " مضأأأأأم  اَو ٌ وفأأأأأَ  الَأأأأأ،حنِ :أأأأأِو: " ُمكأأأأأ   "ِ ويف "فُأعكأأأأأل   ٌ "ِ ويف و"ِجأأأأأأا، ًبس 
" " و"ِسب،س  " مضم  الَ،حنِ :ِو: "سكُب    .(1)«"فأكعيل 

والصأأأأأواُب: )ِفعأأأأأأ،ٌ(ِ مكِأأأأأِر الفأأأأأأ،ِءِ تاأأأأأأ، يف الطبعأأأأأِد املنليَّأأأأأأِدِ لعكَأأأأأأ،ِب 
أأ ِ  ِِ فأأ، ِ (2)ْف ِأأااحِ وِِ : )ِتبأأ،شِ و ٌِ ِ َو   ماتلأأِد اَأَعأأِد املأأذتو كِ  يف الأأن ِ 

 ومِج،ٌِ و ًبسِ وِسب،س(. 
َ  آ أأأأأُر يف  بأأأأأ، كِ : وثكأأأأأأاَّدك ِطأأأأأ " »ِك أأأأأُب   " مضأأأأأم  الَأأأأأ،حنِ :أأأأأِو: "سك ويف "فأكعيأأأأأل 

" ِ ت مِأأأكوِن،  ماتلأأأِد َولِأأأِ : «و"ِسأأأب،س  ِِ ( مضأأأمِ  العأأأ مضأأأم  »  ف،لصأأأواُب: )فأكعُأأأل 
   وماتلِد ضبِ  تعاِد )سُب ( مضمِ  الب،ِء.«الَ،حن

أأا جأأ،ءك ْأأ   تَأأ،ِب )اإليضأأ،ح( سأأعيا ، ِأأأل ِِطأأ،ِء الَشأأكيِلِ يف حتقيأأقِ   َو
ََّ مجي ك »هللا:   مراهيم حماَّا  با  . َكأَعِدِ فُعِعمك ِك ٌ  مجي ك ا ومي،ُْ  ِكَّ  يفكتكرك يف ِفأيعك،

َعأد  فنأكقكصكأقي ِك يمأكعكأد ِ وهأ؛: فكعِأل   أرك ِسأَّدك ِكأي َِعكِد  ُأمثاكُ   عي ِ ثُأمَّ يفكتكرك ِفعكأ،ت  ويفكتك َكأي ا
ََّ هأأأأأذ   ِ وتأأأأأذلك وِفعكأأأأأل  وفُأعُأأأأأل  وِفعِأأأأأل ِ فأأأأأيُأعيعكُم ِك  ٌ َك يمأكعكأأأأأدك لأأأأأأم  كأأأأأأمِث ي  عأأأأأى ِفعكأأأأأ، ا

 .(3)«س،ئُِره،
349-  : وأكاأأُ  أكأأُم املعَأألِ  يف َِّأأُ  »جأ،ءك يف حتقيأأِق  . أوسأأى منأأ،ي الععيعأأ؛ِ 

: شكاَّ   وِشاَّاتي   .(4)«ت يُأحرَُّكِ  قوٌُ
  ) ِ أأأ ك  نأأويِل النصأأِبِ ومجُع أأ،: )ِشأأاَّاتي ِِ أأاَّ  ( مفأأَِ  الشأأ : )شك يف الأأن ِ 

                               
 .3/243:  ا  الكَب الععايَّدلِ طبعد شرح املفصَّ  -(1)
 .8/14د: لِ الطبعد املنليَّ شرح املفصَّ  -(2)
 .1/818اإليض،حِ حتقيق  .  مراهيم حماَّا  با هللا:  -(3)
 .1/835اإليض،حِ حتقيق  . أوسى من،ي الععيع؛ :  -(4)
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ِ وسكوَِ الَ،ِء. والصواُب: )شكاَّ  ( مَنويِل الضمِ   ََُّ  َوٌ  لعَاَيأِل مكِ ِِ ِر الش
ِ أ ك  نأويِل الضأمِ ِ فأطِ  أأ، لأو ت،ْكأقي  ِِ ( مفَِ  الش ًبلكعاِد املفرك ِ ِ و)شكاَّات 

 «.شكاَّ الرجُل شكاَّ  ِ وشكاَّ الرجُل شكاَّات  »يف مجعد ِ تقولِن،: 
  : َِ أأأاَّات   و »جأأأ،ءك يف العِأأأ، أأأاَّ  واأأأأا ِ وشأأأاَّ شك أأأاَّ فأأأطَ  عأأأى العأأأاوِ  شك شك
 .(1)«تَل 

أأا  بأأا هللا:  أأُم املعيَكأألِ  يف ِكَّأأ  »وجأأ،ءك يف حتقيأأِق  .  مأأراهيم حماَّ ُاأأ  ُأكي وُأكي
: شكاَّ  وشاَّات  .(2)«ت يُأحكرَُّك  قوٌُ

ِِ  ََّأأأأُ  لأأأأي ك ِأأأأأل الضأأأأب ِ  أأأأط الأأأأن   ِأأأأألك الضأأأأبِ  اإل أأأأرايبِ  لعكعاَكأأأأ  ف ك
ِِ ِأل اجلاِ  )شاَّات( ِكط ِأل ضبِ  الش ، اتَِف،ء    الواجِبِ يف هذا املق،ِمِ و ُ َّبَّ

ِِ ِأل املفركِ .  مفَِ  الش
343-  : تراهأأأدك الضأأأاِد  عأأأى الأأأواِو »جأأأ،ءك يف حتقيأأأِق  . أوسأأأى منأأأ،ي الععيعأأأ؛ِ 

يفييُأل ِاتَّ أ، شذَّ  ُ و  وت يفكييأل ِو : ُ و   ِو َك  .(3)«والي،ِء فط يقولو
َ  فأأأأ،ِ ح ِ والصأأأأواُب: )ِك يأأأأُو (   ِ وهأأأأو ِطأأأأ ِِ : )ِ ُأأأأو ( مضأأأأمِ  العأأأأ يف الأأأأن ِ 

ا ج،ءك الضبُ   ِ وضمِ  الواِوِ  عى و َِ )ِكفأيُعل(ِ تا، يف )ِكيفيُيل(. َو ِِ مِكوَِ الع
تكراهكدك الضَّاَِّد  عى الواِو واليأ،ِءِ فأط »سعيا ، يف حتقيِق  .  مراهيم حماَّا  با هللا: 

 ُ  :  . (4)«وي   وِك يُو   وت يفكييأل  وِكيفييُأل ِ تَّ أ، شكذَّ يقولَو
344-  : َولُ : ويُأمثاكُ ....  عىك ِفع ِأل »ج،ءك يف حتقيِق  . أوسى من،ي الععيع؛ِ 

                               
 .3/238لِ،َ العرب:  -(1)
 .1/818اإليض،حِ حتقيق  .  مراهيم حماَّا  با هللا:  -(2)
 .1/845اإليض،حِ حتقيق  . أوسى من،ي الععيع؛ :  -(3)
 .1/817اإليض،حِ حتقيق  .  مراهيم حماَّا  با هللا:  -(4)



(434) 

أأوكا   َُ ِصأأعُ  ِِأي أأ  ِفأيعُأأل فيكأأو ََّ آم وْ  ٌك الشأأيُن: أعنأأ،ُ  ِ . َأأ، تأأٍم  وهأأو ْآأأُل آتأأم 
ِ ووجأأبك َعأأُب الضأأاد تِأأر   أَع أأ، فوجأأبك َعأأُب اِاأأزِ  الَ،ْيأأِد ِلفأأ،  أَ ع أأ، يف آ م 

ٌِ الضأأأأاِد والكِأأأأرِ   أأأأكَُّل تسأأأأََق، ََّ الأأأأواوك  نقعأأأأبك ايء  ًبلكِأأأأرِ  الَّ  ُِ َ ِ  ٌ يف ِ ي
َِ فُيحذكُ  أر  الععِد تجَا،  اأ، فيصأُل   عي ، أَع ، يف َ،ض  فيمثَاُ  س،تن،

: يف : يف الرفأأِ  واجلأأرِ  آم  و قأأوٌُ ِ  قأأوٌُ أأُ  ِفأأ   ِ ووْ   النصأأِب ِ يأأُق آأيأأ،  فََبأأُق آم 
 .(1)«الي،ءك تْكِ،ِ  أ، َبع ، أَعُ  يف ِ يقك َ، اي  

  : ِ وتِرِه،ِ والصواُب: )ِكفأيُعل( مضأمِ  « ِفعِ ل تٍم  »يف الن ِ  ِِ مَشايِا الع
ِ مأأأأط  شأأأأايا . وفيأأأأِ :  ِِ أأأأوكا  »العأأأأ َُ ِصأأأأعُ  ِِأي ِ مِأأأأكوَِ املأأأأيِمِ والصأأأأواُب: «فيكأأأأو

 .)ِكِيُأو( مضمِ  امليمِ 
يِم ):(ِ يف  بأ، كِ :   : يف »ويف الن ِ  ِيض ، ِطَ  يف أوضِ   طأِد الرَت  قأوٌُ

: يف النصأأِب ِ يأأُق آأيأأ،   َِ «الرفأأِ  واجلأأرِ  آم  و قأأوٌُ   ف،لصأأواُب َِ ُ كَكأأبك النقطَأأ،
ِ هكأأذا:  َِ َبأألك الأأأاكُقوٌِ ِ و قأأوٌُ يف النصأأِب: »الِرسأأيََّ، : آم   قأأوٌُ يف الرفأأِ  واجلأأرِ 

 .«ِ يُق آأي،  
أأا  بأأا هللا:   أأا جأأ،ءك الصأأواُب يف حتقيأأِق  .  مأأراهيم حماَّ اكُ  »َو َولُأأ : "ويُأأأمثي

ُأأأوِ  أأُع  ِِك ُأأ  ِكفأيعُأألِ فيكأأَو ِكصي ََّ آكم وْ  ٍكم  وهأأو ْآأأُل آكُتأأم". أعنأأ،ُ  ِك  عأأى ِكفأيعُأأل  تأأ
أرك    ِي ِ ِأَُع أ، وكجكبك َأكعيُب اِاز  الَ،ْيد ِكلف،ِ  ِأَأيُع ، يف آ مِ ووكجكأبك َأكعيأُب الضَّأاَِّد ت

ٌِ الضَّأأأأأاَِّد والكِأأأأأرِ   أأأأََِيق، أأأأأكَُّل تسي ِك ََّ الأأأأواوك  أكنأيقكعِأأأأأُب ًبلكِأأأأرِ ِ ثُأأأأأأمَّ ُ  َك  ِ  ٌ يف ِك ي
َِا،  اأأأ،ِ  أأريُ  الِععَّأأِد تجي أأأذكُ  أك َكِاأأُ  سأأ،تن،َ فُيحي ِ فيكمثي  عي أأ،ِ ِأَأيُع أأ، يف َأأأ،ض 

ِ و  : آكم  ِ  قوٌُ يف الركفيأِ  واجلكأرِ  ِ ووك يُْ  ِكفي    قأوٌُ يف النصأِب:  ِكييأُق آِأيأ،ِ  فيصُل آكم 

                               
 .1/842اإليض،حِ حتقيق  . أوسى من،ي الععيع؛ :  -(1)
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َيِبُق الي،ءك تْيِكِ،ِ  أ، َبع ،ِ ِأَأيُع  يف " ِكييُق َ، اي "  .(1)«فَُأ
344-  : يأ،  »ج،ءك يف حتقيِق  . أوسى منأ،ي الععيعأ؛ِ  أ،ِأري َو ٌُ فكأرا ِ ي وجكحك فيُأقكأ،

 .(2)«أل َ،ٌ ُجِحليِش  وفُأركييزخ  َِ يقوٌك جكحك،ِ ش  وفكرا ِخ  
( مِأأأأأأكوَِ احلأأأأأأرِ  اَِأأأأأأِلِ وهأأأأأأو  طبيأأأأأأ  ِ يف الأأأأأأن  ِ   أأأأأأ،ِأري : )فكأأأأأأرا ِ ي وجكحك

( مكِأأِر احلأأ،ِءِ والصأأواُب  أأ،ِأُر(. وفيأأِ : )ُجِحأأليِش  والصأأواُب ًبلضأأمِ : )فكأأرا ُِ  وجكحك
.)  مفَِح ،: )ُجحكليِش 

أأأا  بأأأا هللا:   أأأا جأأأ،ءك الصأأأواُب يف حتقيأأأِق  .  مأأأراهيم حماَّ : فأكأأأركا ِ  »َو ٌك فيُأقكأأأ،
: فكرا ِخ وجح،ِ شوجكحك،ِأُرِ  َي يقوٌك ي،ُ  أكلي َ،ٌ ُجحكليِش وفُأركييزخ ِك  . (3)«َو

346-  : ولأأأأُ : وت يُأأأأأمثاكُ   عأأأأىك »جأأأأ،ءك يف حتقيأأأأِق  . أوسأأأأى منأأأأ،ي الععيعأأأأ؛ِ  َو
ََّ ِأيككن،  أل الشوايفِ  ك ِ َِّ ِث وم ٌك الشيُن: ختصي   لُ  ًبملْؤ ،َ .  .(4)«ِفأيُعل 

: )ِأيككن، ( مفَِ  الك، ِ   ُكنأ ،( مضأاِ  ،  ََّأُ   عأى يف الن ِ  ِ والصواُب: )ِكأي
 . ِِ  و َِ )ِكفأيُعل( مضمِ  الع

أأأأا  بأأأأأا هللا:  أأأأا جأأأأأ،ءك الصأأأأواُب يف حتقيأأأأأِق  .  مأأأأأراهيم حماَّ َولُأأأأأ : "وت »َو
  َ ُكنأأأأأ،  يف مجكيأأأأأِ  أكأأأأأ، ََّ ِكأي ك ِك َِّ " ختصأأأأأي   لأأأأأُ  ًبملؤَّأأأأأِثِ ومأكأأأأأ اكُ   عأأأأأىك ِكفأيعُأأأأأل  يُأأأأأأمثي

 . (8)«ش،يف  
: جأأأأأأأ،ءك يف -347 وي يأأأأأأأأمث؛ء فُأعُأأأأأأأل يف »" حتقيأأأأأأأِق  . أوسأأأأأأأى منأأأأأأأ،ي الععيعأأأأأأأ؛ِ 

ِك لأأب    ِِ  ََّأأأ م فيأأِ  مأأ َي ِ أأوا ًبملَعأأ املضأأ، ِع وت املعَأأِل الأأطِم"ِ تََّأأأ م ترهأأوا ِ
                               

 .1/815 مراهيم حماَّا  با هللا: اإليض،حِ حتقيق  .  -(1)
 .1/842اإليض،حِ حتقيق  . أوسى من،ي الععيع؛ :  -(2)
 .1/815اإليض،حِ حتقيق  .  مراهيم حماَّا  با هللا:  -(3)
 .1/843اإليض،حِ حتقيق  . أوسى من،ي الععيع؛ :  -(4)
 .1/815اإليض،حِ حتقيق  .  مراهيم حماَّا  با هللا:  -(8)
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 ِِ  ِت أروا اسأأََقلك النطأُق ًبملَعأأ
أأُ  فُأعُأطِ  واَِ ِ ََّأأ م ايفا ِ َاأأوا ي يعرفأوا تْو وثقأل 

أأا جأأ،ءك َعأأيط   عأأى فُأعُأأ ِ فَأَّأأ، املعَأأُل الأأطُم َو أأرير  وُسأأُر   ل  أفكوتأأ،  ِا َ،أأأُ ِ َأأ،لوا سك
فكرهأأوُ  البَأأدك لكاأأ، يأأؤِ ي اا ات أأطٌِ  ََّأأ  لأأي ك يف لغأأَ م أأأ، آِأأرُ  أأأرُ  ِ ع أأد  
بع أأأ، ضأأأاَّد ِ فأأأ،يفا ِ َّا اليأأأ  َيأأأ،   َعبأأأوا الضأأأادك تِأأأر  ِ فعأأأو فععأأأوا يفلأأأك ه نأأأ،  َو

أأا جأأ،ءك فُعِأأل لقأأ،لوا: يف النصأأِب فُعِأأط  فيأأؤ ي  ِاا أأأ، لأأيِ  أأأل ِمنيأأِد ِيأأ،ئ م. َو
ُث فآ،هر   أَّ، املْؤ ِ ِو  .(1)«َعيط  َ،لوا يُفًبب  ويُفب 

  : أأأأأا جأأأأأ،ءك فُعِأأأأأل َعأأأأأيط  »يف الأأأأأن ِ  ِ والصأأأأأواُب: )فُأعيأأأأأل( مضأأأأأمِ  الفأأأأأ،ِءِ «َو
ِ ِِ َك (ِ ِوصأُعُ : )يُفمُأب( مضأاَّ (  عأى )يُفب   ب  ََّ املأرا ك مجأُ  )يُفًبك َ  ِِ  وسكوَِ العأ

َُوا  لإل َ،ِم. نكِق الب،ُء ا  ُسكِ 
 : ٌك امأأأُل أ،لأأأك  ب( »َأأأ، ٌك    يف َولأِ أأأأم: )يُفًبك  ) ثأأأأم ِشأأأرُت  ِلكأأأأى َِك )فُأعيأأأط 

( و)ْأكُقوخ( و)ُْق ( و)ْكأُاوم( و)ُْأم ( و) كِايكاد(  .(3)«و)ُ م (... (2)و)يُفب 
ٌك الرض؛  اَسأرتاًبيفي :   ، ِ واإل َأ،»َو م منأ،ء  عأى وأَعأ  يُفب  ِوصأع  يُفمُأب 

أأذهب مأأي  أأيم يف ختفيأع :أأو  نأأق و ت فحأأق فُأعُأل َِك ت يأأاَم تاأأ،  أأ؛ء يف 
 .(4)«ًبب ات َ،م

 : َك ٌك ِمأأو أيَّأأ، أ، ر »َو : ُأأأأاي أأ، ك ُسأأُكَو  ينأأ   قأأٌو َك َأأل أأأ، يفتأر جك و َ تأأ،
ب  وكيُفب   ٌِ و َّب، سكككلك يف املض، ع َ،لوا: يُفًبك َُذي  .(8)«وك

ا ج،ءك الصواُب يف حتقيِق  ولأأم يكأأمِث ي فُأعيأل  »" .  مراهيم حماَّا  بأا هللا: َو
                               

 .844-1/843حتقيق  . أوسى من،ي الععيع؛ : اإليض،حِ  -(1)
 تذا يف املطبوِسِ مفَِ  الي،ِءِ والصواُب: ) كِايياكد( مِكوَِ الي،ِءِ وفَِ  امليِم الَ،ْيِد.  -(2)
 .4/1525شرح الك،فيد الش،فيدِ امل أ،لك:  -(3)
 .2/125شرح ش،فيد امل احل،جب:  -(4)
 .1/421ا  ش،  الضربِ حتقيق  .  جب  َا،َ:  -(8)
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َكَّأأأأ م فيأأأ  مأأأِ    ِ ِي ِك ُأأأوا ًبملَِأيعكأأأ َي  يف املضأأأ، كِع وت املعيَكأأألِ  الَّأأأطِم". تَكَّأأأأ م تكرِهأأأوا ِك
َيقِ  أأَُأ َي ِكتي أأروا اسي ْكأأ  فُأعُأأط  ِكوي فُأعيأأط  وِ  َكاأأوا ي يعرفأأوا تكوي َي ِك ي َكَّأأأ م ِ   ِ لك لكأأبي   وثِقكأأل 

 . أأرير  وُسأأُر   أأا جأأ،ءك َعأأيط   عأأى فُأعُأأل  أفكوتأأ،  ِ  يَ،ُأأأ ِ َأأ،لوا: سك ِِ َو ِي الن طيأأُق ًبملَِأيعكأأ
َكَّأأ  لأأي  يف لغأأَ م أأأ،   ِ أأ، يأُأأؤك ِ ي ِ ا اإِل أأطٌِ وِكأَّأأ، املعيَكأأل  الَّأأطِم فكرهأأو  ِكليبأكَّأأدك ِلاك

بع ، ضكاَّد ِ فِ يفا ِك َّا  ِلي  رُ  أكريُ  ِ عَّد  َو ِِ َي،   َعبوا الضَّاَّدك تِر  ِ فعأو فععأوا  آ
أا  أِب: فُعِأطِ  فيُأأؤك ِ ي ِ ا أأ، لأي  أأل ِكميِنيكأِد ِيأ،ئِ مِ َو يفلك ه ن، لقأ،لوا يف النَّصي

َُّث فآ،ِهر    . (1)«ج،ءك فُأعيل  َعيطِ  َ،لوا يفًبب  ويُفب  وِكأَّ، املؤك
أأا يكأأو  َُ  طبيع أأ،ِ ولكنَّأأُ  ولكأألَّ الأأن َّ اَِأألك اشأأَكاكلك  عأأى ِطأأ   تبأأل ِ َو

 يكبقكى تبل ا  ََُّ  ِأل اَِط،ِء الَضعيعيَِّدِ ت الَشوي يَِّد.
 : ِ مِأأكوَِ «ولأأأم يكأأأمِث ي فُأعيأأل  يف املضأأ، كِع وت املعيَكأألِ  الَّأأطمِ »ففأأ؛ الأأن ِ 

ََّ هذا البن،ءك لأم  ِك ي يف املض، كِعِ  ِِ ِأل )فُأعيل(ِ والصواُب مضاِ  ،  ماتلِد ِ الع
ي ِأِ  يف املعَألِ  و  ِك ِم  ك الشأ، ُح ِ عَّأدك  كأاك َِّ أا مأكأ ت املعَلِ  الطِمِ ف،لبن،ُء واأا  فيِ اأ،ِ َو

أريُ  ِ عَّأد  »الطِمِ مقولِِ :  أرُ  أك ِِ َكَّأ  لأي  يف لغأَ م أأ، آ  ِ ِلاك، يُأؤك ِ ي ِ ا اإِل طٌِ
بع أأأأ، ضكأأأأاَّد ... بع أأأأ، ضكأأأأاَّد  »ِ فقولُأأأأُ : «َو ََّ أأأأأ، َبأأأألك تِم  ليأأأأل  َأأأأ،ط    عأأأأى « َو ِ

ُِ الكعاِد َطع ، -الكعاِد   أضاوم . -وهو  
يف اَصأأأأِل « ولأأأأأم يكأأأأأمِث ي فُأعُأأأأل  يف املضأأأأ، كِع وت املعيَكأأأألِ  الَّأأأأطمِ »والعبأأأأ، ُ : 

أأا جأأ،ءك يف حتقيأأِق  . ف أأر صأأ،حل َأأاا   لكَأأ،ِب  أأقي لِعشأأ، ِح. َو ِك ِ ولكي لعزخمشأأريِ 
أأا شأأذ  :أأُو يُفب   ولأأأم يأأأمث  فُأعُأأل  أأأل املضأأ، ع »)املفصَّأأل(:  وت املعَأأل  الأأطمِ َو

 . (2)«يف مج  يُفًبب

                               
 .1/815اإليض،حِ حتقيق  .  مراهيم حماَّا  با هللا:  -(1)
 .151: ِ حتقيق  . ف ر ص،حل َاا  لاملفصَّ  -(2)
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ِِ ًبلضأأأمِ   لكأأألَّ هأأأذا البنأأأ،ءك جأأأ،ءك  أأأا ِكصأأأ،بك احملقِ أأأُق هنأأأ، يف ضأأأبِ  العأأأ َو
ِك يفكتكرك الزخمشري  ِمنيدك اجلاِ ِ لِعُافركِ  الذي اثلَُُِ   ِ َبلك صفحد ِ أ ِِ مِكوَِ الع

ََّ اَأَعأأدك ُضأأِبطكقي مضأأمِ  احلأأرِ  أأأرُ  أكأأا    ائأأا ِ وهأأو  طبيأأ  ِ ِو سأأ و     ماتلأأِد ِ
ِِ الكعاأأِد(:  أأأا،ئ  يف اجلاأأ  ِأأأاك »الَأأ،حن ) أأ وأأأ، ت،ْأأق  اي  ُأأ  اثلَأأد  أكأأا    ف سي

ٌ  فُأعُأأأوٌ  ِفيعِأأأطُء  ٌ  ِفعأأأ، َ  ِفعيعكأأأد  ِفيعأأأ، َ  فع،ئأأأُل فُأعيأأأط  شأأأر أَأأأ،ت : ِفيِععأأأد  فُأعيأأأل  ِفعيأأأط
أِارك  ُأُر   وُتَُب  ِفأيُعل . ويفلك :ُو ِ أند  ِوأي أُار  َو ُِ ٌ  و َِفكد  ِو يِااك  ِ وَُُذ َيرِمكد  ِو ي    ِو

  َ ف،ئِأألك ويفٌئأأبك و ،ئأألكِ وُ َ أأ، ِ ِو  َ َ  وَِعيأأاا َ  وِتعياأأ، َِأأريًب َ  و َ  وِصأألا َِأأزيت و ُمُأأر ِ و
ْيِصأأأأأأأأب،ءكِ  ِ ِو ِ وُ نُأأأأأأأأوخ   ٌ فيأأأأأأأأطء ِ وِفصكأأأأأأأأ، َ  ِو ييأأأأأأأأأا، يكد ِ ِو أأأأأأأأد  وِصأأأأأأأأبأي َِعياك ِ و  َ أأأأأأأأب، وَُضي

ُِل   لي  .(1)«ِو
( مضأأمِ  احلأأرِ  الَأأ،حن:  أأأُارِ َُأأأُر ِ »فقأأا ُضأأِبطكقي ِأَعأأُد منأأ،ِء )فُأعُأأل  ُِ َُأأُذٌِ 

ََّ ضب ك البن،ِء ًبلِكوَِ  طبي  ِ ِو سك «ُتَُبِ  ُمُر ٌَّ يفلكك  عى ِ .  ي   فا  و 
344-  : أَّأأ، فكِعييأأل  فب،مأأُ  أأأ، يفُتِأأرك وت »جأأ،ءك يف حتقيأأِق  . أوسأأى منأأ،ي الععيعأأ؛ِ  ِو

ِ  يُأأأأمثاكُ  مجأأأ ك  َُ َّبعأأأ،ك فك،ِ أأأل  ِ ويكأأأو عُأأأوٌ  َُ َّبعأأأ،ك أكفي ََّ فكعِأأأييط  يكأأأو الَصأأأحيِ ِ َ
أأأأ،  فمثاعأأأأوا ِأأأأأامه، مجأأأأ ك الِأأأأطأِد  م ِ ا وا َِ  ععأأأأوا مين اأأأأ، يف اجلاأأأأِ  فَر فكأأأأَنَّ
واآلِرك مج ك الَكِِل وت،َ يفلك ِوا ًبلِطأِدِ ََُّ  اَصُل وفُِعييل َّبع،ك أفُعوٌ  

 .(2)«لي ك ِصط  
: يف  ِ والصأأواُب: )فكِعييأأل( مفأأَِ  الفأأ،ِءِ «وفُِعييأأل َّبعأأ،ك أفعُأأوٌ  » آِأأِر الأأن ِ 

 : ٌِ الأن ِ  َُ »ت مضاِ  ،  ماتلِد َولِِ  يف ِوَّ ِ ويكأو عُأوٌ  َُ َّبعأ،ك أكفي ََّ فكعِأييط  يكأو َ
 «. َّبع،ك فك،ِ ل  

                               
 .151-155: ِ حتقيق  . ف ر ص،حل َاا  لاملفصَّ  -(1)
 .1/844اإليض،حِ حتقيق  . أوسى من،ي الععيع؛ :  -(2)
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أأأا  بأأأا هللا:  أأأا جأأأ،ءك الصأأأواُب يف حتقيأأأِق  .  مأأأراهيم حماَّ ييأأأل " وِكأَّأأأ، "فكعِ »َو
ِ ويكَو  ََّ فكِعيط  يكَو َّبع، أفعٌو َك اكُ  مجكي ك الَصحيِ ِ  ِ وت يُأمثي فب،مُ  أ، يفكتكرك
أأأاكمه،  أأأِ  فأكريَأأأ،ِ  فمثاعأأأوا ِكأك ععوا مين اأأأ، يف اجلكاي َي يكأأأأمثي م ِك ا وا ِك َكنَّ َّبعأأأ، ف، أأألِ فكأأأ

أأط َِّ أأرك مجكيأأ ك الَكِأأِلِ وتأأ،َ يفلأأك ِكوياك ًبل ِك أأطأكِدِ واآل َِّ أأُلِ مجكيأأ ك ال َكصي َكَّأأ  ا أكِدِ 
 . (1)«وفكِعيل َّبع، أفعٌو لي  ِكصيط  

342-  : و كأاَّ فُأعُأط  وفُأعكأطءك  نأاك َألِ  »ج،ءك يف حتقيِق  . أوسأى منأ،ي الععيعأ؛ِ 
لُ   ُعف،ُء ت،هر  فيا، يفُِترك َو ُِ م:  ِو ِ َو َّأا، ه؛ مجُ  فكِعيل  َُ مج ك فكِعييعدِ وِا ت يكو

ِك  ِعيفأأد ِ يأأز ُم َِّأأ  َِيأألك  ِك طئِأأُع مجأأُ   ِ ِو ِعيأأع  ِك ُعفأأ،ءك مجأأُ   ُِ  ََّ ِعيفكأأد ِ وِا ِك ِعيأأع  و
َك مجعأأ،  خلعيأأع  فأأط يُأأأمثعكُل ِصأأط  يف مجأأِ  فكِعيعأأد   عيأأِ   َي يكأأو ُعفأأ،ءي ِ ُِ وايفا ِأَاأألك 

ٌِ مكلي ت ماَّ أل ثبق    .(2)«ِايفي ت يَبُق ًبب  أَُل هذا ًبتأَا،
  : َُ مجأأأأأأ ك فكِعييعأأأأأأدو كأأأأأأاَّ فُأعُأأأأأأط  وفُأعكأأأأأأ»يف الأأأأأأن ِ  ِ «طءك  نأأأأأأاك َأأأأأألِ  ت يكأأأأأأو

َُ مجكي ك فكِعيعد  »والصواُب:  ِ  ت يكو َكلي  «.و كاَّ فُأعكطءِ وفُأعكطُء  نا 
ُعفأأأ،ء( مضأأأمِ  الأأأطمِ   ُِ ِ والصأأأواُب:  ِويف الأأأن ِ  ِيض أأأ، وك ك كتي ) ثأأأطمك أأأأرَّات 

عكف،ء( مفَِ  الطِم. ُِ ( 
أأأا جأأأ،ءك الصأأأواُب يف حتقيأأأِق  .  مأأأراهيم   أأأَو و كأأأاَّ فُأعكأأأطءِ »ا  بأأأا هللا: حماَّ

عكفأأأ،ُء  ُِ أأأوُِم:  ِ َو َّأأأأا، هأأأ؛ مجكيأأأُ  فكِعيأأأل  َُ مجكيأأأ ك فكِعيعأأأد ِ ِ  ِ  ت يكأأأو َكأأألي وفُأعكأأأطُء  نأأأا 
 ِ ِعيأع  ِك عكفأ،ء مجكيأُ   ُِ  ََّ ِعيفكأد ِ وِك ِك ِعيع  و ِك َكيأيرُ  يأكزيُ ُم ِكَّ  َِيلك:  ِ و ت،هر  فيا، يفكتكرك

طئأأأع مجكيأأأ  ِعيفأأأدِ وِ يفا  عكُل ِو َك مجكيعأأأ،  خلكِعيأأأع  فأأأط يُأأأأمثي َي يكأأأو عكفأأأ،ُء ِك ُِ أأألك  َكاك اأي
ِ مأل ت مُأاَّ أأل  ٌِ َِاأ، ِكصيط  يف مجكيِ  فكِعيعد  عي ِ  يفي ت يأكَأيبُأُق ًبب  ِأَيأُل هأذا ًبتأي

                               
 .1/825اإليض،حِ حتقيق  .  مراهيم حماَّا  با هللا:  -(1)
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 .  (1)«ثأكبكق  
334-  : ََّ ِفأيعكلك أذتُر فُأعيعكى »ج،ءك يف حتقيِق  . أوسى من،ي الععيع؛ِ  ِت  را ِ
ٌك هللاُ  عأ،اك: ت يُأمثاك  ِ َأ، َ  يُأمثاكُ   عىك فُأعكل  ِ وفُأعكعكى يف أْؤ ﴿َفع دََّّة  ُ   عىك فُأعكل 

ددنأ َأمَّ أ ُأَرددَ   َك فياأأ، ت يعقأأُل (2)م  ِ ََّأأُ  لعيأأوِم ولكنَّأأُ  ملأأَّأأأ، تأأ، أأرك مجأأُ  آِأأرك ِك ِ وُِ
راك  عىك أ، يفُِترك   .(3)«ُِجرِيك ِركا ُِِ

  ِِ : )فُأعكعكأأأأى( مفأأأأَِ  العأأأأ فُأعيعكأأأأى( مِأأأأكوِن،  ماتلأأأأِد ِ والصأأأأواُب: )يف الأأأأن ِ 
ََّ ِفأيعكلك أذتُر فُأعيعكى ت يُأمثاكُ   عىك فُأعكل  »َولِِ :   «.ِت  را ِ

ا ج،ءك الصواُب يف حتقيِق  .  مراهيم حماَّا  با هللا:  ََّ ِكفأيعكلك »َو ِكتك  أكركا ِك
 َّ ِ وفُأعيعكأأى يف أؤك اكُ   عأأى فُأعكأأل  ُ ُأأأذكتَّرك فُأعيعكأأى ت يُأأأمثي أأ،ٌ ا َّ ِ َو اكُ   عأأى فُأعكأأل  َِأأ  يُأأأمثي

ددنأ َأمَّ أ ُأَرددَ   عأأ،ا:  َكَّأأ  لعيأأومِ ولكنَّأأ  ملأأَّأأأ، تأأ،َ (4)﴿َفع ددََّّة  م  أأر  ِك أأُر مجكيأأُ  آك ِك ِ وُِ
ركا  عى أ، يفتكرك  ِي ركا ُِ رِيك ُأأمثي  . (8)«فيا، ت يأكعيِقُل ُِجي

333-  : فُأعيأأط  وفُأعكأأطِ  وفُأعُأأل   الَّ يفتأأرك »جأأ،ءك يف حتقيأأِق  . أوسأأى منأأ،ي الععيعأأ؛ِ 
اكُ   عىك فُأعيأِل فأكعيأطء ِفأيعكأل و عأىك الُفعكأِل فُأعيعكأى ِفأيعكأل.  َّأا، يُأمثي ِ وِا وفُأُعُل لي ك مع،م 
ٌُ يفكفُأأأركايُت"  نبي أأ،   عأأى َِّأأُ   أأري فيأأِ  الَصأأحيُ  ِاتَّ فأكعيأأطء ِفأيعكأألكِ  ٌك "ويُأقكأأ، الَّ َأأ،

ََّ ِفأيعكل فُأعيطء أوافق  َفأي  أوا مين اأ، يف وسببُ  ِ َي يفرََّ عكل فُأعكعأى يف العفأ ِ فأَ ا وا ِ
،  مين اأ،  اجلاِ  فمثاعوا ِفأيعكلك فُأعكعىك ًبلواِو والنوَِ واسَغنوا يف مجِ  ِفأيعكل فأكعيطء فَر
فعأأذلكك جأأ، ك يف فُأعيععأأأىك ِفأيعكأأل الُفعيعكيأأأ،ت َّأأط   عأأىك أأأأذتَّرِ ِ وي  أأ؛ء يف فأكعكأأأطء 
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أأركاوكاِتِ ِوجأأ،ب ِفأيعكأأل فأكعيأأطكواتِ تأَنأأ،ِس  الَصأأحيِ  يف أأأذترِ . الَّ ا أأرُتِضك ًبخُلضي
 ن أأأأ، مغعبَ أأأأ، أأأأأ َّ ت يُأأأأذتكرك املوصأأأأوُ  َبع أأأأ، فصأأأأ، تي أَأأأألك صأأأأحراء فَُجرِيأأأأقي 

 .(1)«ِراه،
  : ِ والصأأأواُب: «الَّ يفتأأأرك فُأعيأأأط  وفُأعكأأأطِ  وفُأعُأأأل  وفُأعُأأأُل لأأأي ك معأأأ،م  »يف الأأأن ِ 

 «. فُأعيل  وفُأعكل  لي ك مع،م   ثُأمَّ يفكتكرك فُأعيط  وفُأعكطِ  و »
أأأركايُت(  ِ وضأأأمِ  الفأأأ،ِءِ والصأأأواُب: )يِففأي ٌِ : )يفكفُأأأأركايُت( مفأأأَِ  الأأأذا ويف الأأأن ِ 

ِ وسكوَِ الف،ِء.  ٌِ  مكِِر الذا
َِ »جأأأ،ءك يف القأأأ،أوِ :  : أأأأ، أأأألي لكأأأُا َِ فأيركاِ ًبلكِأأأر أأأأل مجيأأأ  احليأأأوا والأأأذِ 

ِ ِو العكآيأأأأأُم الشأأأأأ ٌِ أقكأأأأأأذِ   لأأأأأأى ِْصأأأأأِع القكأأأأأذا ت  الأاك أأأأأركايك َِ  : يِففأي َُيُف عيأأأأأعك ا ِك   ُ ِِ ،
 .(2)«ويفكف، كا

وفيأأأأأِ : )فُأعيأأأأأطء(ِ والصأأأأأواُب: )فأكعيأأأأأطء( مفأأأأأَِ  الفأأأأأ،ِءِ ت مضأأأأأاِ  ،ِ وفيأأأأأِ : 
ِ وفأأَِ  الأأطِمِ  ِِ ِِ واَلأأِعِ والصأأواُب: )فُأعيعكأأى( مِأأكوَِ العأأ ( مفأأَِ  العأأ )فُأعكعأأىك

( مِ  ِ  عك وفيأأِ : )فُأعيععأأىك ِ والصأأواُب: )فُأعيعكأأى( معأأ ِِ  واأأأا  ِ وفيأأِ : )فأكعكأأطء( مفأأَِ  ينكأأ
ِ والصواُب مِكوِن،.  ِِ  الع

أأأأركاوكاِت( مفَِح أأأأ،   أأأأركاوكاِت( مضأأأأمِ  اخلأأأأ،ِءِ والصأأأأواُب: )ًبخلكضي وفيأأأأِ : )ًبخُلضي
 «. وي  ؛ء يف فأكعكطء ِفأيعكل فأكعيطكوات»ماتلِد َولِِ : 

أأا  بأأا هللا:  أأا جأأ،ءك الصأأواُب يف حتقيأأِق  .  مأأراهيم حماَّ أأرك فُأعيأأط   ثُأأأمَّ »َو يفكتك
اكُ   عى فُأعيل  فأكعيطُء ِكفأيعكلكِ و عأى الُفعكأِل  ِ ِ َّأا، يُأمثي وفُأعكطِ  وفُأعيل  وفُأعكل  لي ك مع،م 
ري فيأأ  الَصأأحيُ  ِ تَّ  : يِففأيأأركايُت"  نبي أأ،   عأأى ِكَّأأ  يكأأأمثي ٌُ فُأعيعكأأى ِكفأيعكأألك. َولُأأ : "ويُقأأ،

                               
 .1/841اإليض،حِ حتقيق  . أوسى من،ي الععيع؛ :  -(1)
 .351الق،أو  احملي :  -(2)



(449) 

ََّ ِكفأيعكأألك فأك  َي فأكعيأأطء ِكفأيعكأألكِ وسأأبأكُب  ِك َك ا وا ِك أأِ ِ فأأ َكفأيعكأألك فُأعيعكأأى يف العَّفي عيأأطءك أوافِأأق  
َأكنكعأوا يف مجكيأِ  ِكفأيعكألك  أِ  فمثاعأوا ِكفأيعكألك فُأعيعكأى ًبلأواِو والن أوَِ واأي يُأفكر َِوا مين اأ، يف اجلكاي

أأ[فأكعيأأطءك فأكريَأأ،  مين اأأ،ِ فعأأذلك جأأ، ك يف فُأعيعكأأى ِكفأيعكأألك الُفعيعكيكأأ،ُتِ  أأركا ِكتي ُو: ُتبأي ربك ْكأأأحي
أأركايتُ  َو[َّكيأأط   عأأى أأأذتَّرِ   ]الُكبأي أأربك ِء مجكيعِأأ  ِكتي ِ وي يأكمثأِأأأ ي يف فأكعيأأطءك ِكفأيعكأألك ]جملأأ؛ي

أراواِتِ وِكجأ،بك  ن أ،  َِن،ِس الَصأحيِ  يف أأذتَّرِ ِ ثُأأمَّ ا يَأكأركضك ًبخلكضي فأكعيطواتِ تأي
َيأأأأأألك صكأأأأأأ رِيكأأأأأأقي مغكعكبكَِ أأأأأأ، أأأأأأأ َّ ت يُأأأأأأذيتكرك املوصأأأأأأوُ  َبعك أأأأأأ،ِ فصأأأأأأ، كتي ِأ راءِ فَُجي حي

راه،  . (1)«ُأأمثي
339-  : ٌك صأأأأ،أُب الكَأأأأأ،ِب: »جأأأأ،ءك يف حتقيأأأأِق  . أوسأأأأأى منأأأأ،ي الععيعأأأأ؛ِ  َأأأأأ،

 َُ ٌك الشأأأأيُن: ت يكأأأأو لعامثأأأأرِ  أنأأأأُ  ثطثأأأأُد ِمنيأأأأِد فأكعكأأأأل وفأكعَّأأأأل وفأكعُأأأألك اا آِأأأأر . َأأأأ،
ََّ ِولأأُ  أعَأأزم  فيأأ  الفأأَُ  وآِأأرُ  ت ا َأأاا ك  مأأِ  يف  الَطثأأ؛  عأأى ِتَأأِر أأأل يفلأأكك  َ

البنيِد ََُّ  حمُل الَغيِل فعم يبقك ِاتَّ وسطُ  وي  ؛ء س،تن،  ِصطِ  واحلرت،ُت ثطم  
 .(2)«فوجب َِ ت يزيُا  عى ثطثد ِمنيد فأكعكلك وفكِعلك وفأكُعلك 

ِطأأَ  يف الضأأبِ ِ « لعامثأأرِ  أنأُ  ثطثأأُد ِمنيأأِد فأكعكأل وفأكعَّأأل وفأكعُألك »يف  بأ، كِ :  
ِ مأأأط ففي أأأ،: )فأكعَّأأأل(  ِِ ِ وفَِح أأأ،ِ والصأأأواُب: )فكعِأأألك( مكِأأأِر العأأأ ِِ مَشأأأايِا العأأأ

أأأِر  ِِ ََّ الكأأأطمك  عأأأى ِمنيأأأِد الفعأأأِل اجملأأأرَِّ . وجأأأ،ءك الضأأأبُ  صأأأحيح ، يف آ  شأأأايا   َ
 :  «.فوجب َِ ت يزيُا  عى ثطثد ِمنيد فأكعكلك وفكِعلك وفأكُعلك »الن ِ 

أأأأأا  بأأأأأا هللا َأأأأأ،ٌ صأأأأأ،ِأُب »: وجأأأأأ،ءك الصأأأأأواُب يف حتقيأأأأأِق  .  مأأأأأراهيم حماَّ
 َُ أأأرَِّ  أنأأأ  ثطثكأأأُد ِكميِنيأأأِد فأكعكأأألك وفكعِأأألك وفأكعُأأألك". َأأأ،ٌ الشأأأيُن: ت يكأأأو الكَأأأ،ِب: "لعُامثك
أأرُ  ت ا يَِأأاا ك مأأ  يف  ِِ ََّ ِكوَّلكأأ  ُأعيَأكأأزكم  فيأأ  الفكأأَيُ  وآك َك َأكأأرك أأأل يفلأأك   الَطثأأ؛   عأأى ِكتي
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َكَّأ  أكأأحكل  الَأَّغييأِلِ فعأم يأكبيأقك  يكِد  ِ تَّ وكسكأطُ ِ وي يكأأمِث ي سأ،تن،  ِكصيأطِ  واحلرتأ،ُت  الِبنأي
َي ت يكزياك  عى ثطثِد ِكمينيد  فأكعكلك وفكِعلك وفأكُعلك  ِ فوكجكبك ِك  . (1)«ثطم 

333-  : يعأي أضأ،  ُ   عأى اِأَطِ  »ج،ءك يف حتقيِق  . أوسى من،ي الععيعأ؛ِ 
أأأُل أَعأأأ عِأأأل أَعأأأا  َو َُ ِ معأأأدك َِِأأأ،م  يأكفي ا  فعأأأذلكك أَّأأأل   معأأأِد ِأَعأأأد ِ وج يأأأِ  فيكأأأو

عُأأأُا  أكعكأأأاك يأكقي عكأأأُ  لعَ،لأأِث َو َأي أكَأكعكأأأُ  يأكقي ُعُ  لعَأأ،حنِ َو عكأأأ ك يكأأأأمثي ِ وجك أأأرِمكُ  لأأطٌو فضكأأركمكُ  يكضي
ٌُ فكِعلك والكطُم يف أض، ِس فكِعلك يف  قِياِ  اا ا معِد ِأَعد  ت،لكطِم يف  لعرامِ  وأَ،

ََّ أوض ك يأكفي  ألك أض، ِس فأكعكلك ِاتَّ ِ عكأُل ه نأ، أَعأااي  َو َُ يأكفي عكأُل ه نأ، فيكأو ُعُل ال يأكفي
أأأرمكُ ِ وأَأأأ،ٌ الَأأأ،حن فكأأأرِحك  أأأرِمكُ  يكشي ٌُ اتٌو شك أأألك أَعأأأا ِ فاَأأ، عِأأأُل أَعأأأااي  َو أَعأأا  ويأكفي

ٌُ الرامِ  وِثقك يكَِقُ  ٌُ الَ،لث وكِأُقُ  يكأِاُقُ  وأَ،  .(2)«يأكفيركُح وأَ،
ِ ِ ففيِ : )يكضيرِمكُ ( مفَِ  الب،ِءِ والصواُب يف الن ِ  ِتَُر ِأل ِط   يف الضب 

عكأُ ( مِأكوَِ  َأي ُعُ ( مضمِ  الطِمِ والصواُب مكِرِه،ِ وفيِ : )يأكقي مضاِ  ،ِ وفيِ : )يكأمثي
الَأأأ،ِءِ وفأأأَِ  الأأأطِمِ والصأأأواُب مضأأأمِ  الَأأأ،ِء والأأأطِمِ وفيأأأِ : )وكِأُقأأأُ ( مضأأأمِ  القأأأ،ِ ِ 

 والصواُب مفَِح ،. 
أأا جأأ،ءك الصأأواُب يف أأا  بأأا هللا: َو يأكعينأأأ؛ ُأضأأ، ِ ك  » حتقيأأِق  .  مأأراهيم حماَّ

عُأأأُل  أأأُر ُأَأكعكأأأا  ِ ويأكفي َكيأي عِأأأل ُأَكعأأأا  ِ و َُ ِك يمعأأأدك ِكَيِأأأ،م  يأكفي ييأأأ ِ فَكأأأو أأأَِطِ  وكجي ك ِي  عأأأى ا
عكأأأأ ك  ِ وجك ٌِ أأأرِمُ  لأأأأ كوَّ َِعأأأد ِ فضكأأأأركمك  يكضي َّأأألك  ك يمأكعكأأأأِد ِكأي يأأأأأُر ُأَأكعكأأأا  ِ فعأأأأذلك أك ُأَأكعكأأأا   َو
ٌُ فكعِأألك" والكأأطُم  عُأأا لعرَّامِأأأِ . "وِأَأأ، أكعكأأاك يأكقي َُأعُأأ  لعَّ،لأأِثِ َو أكَأكعكأأ  يأكقي ِعُ  لعَّأأ،حنِ َو يكأأأمثي
ََّ أكويِضأ ك  َِعأد  تأ،لكطِم يف ُأضأ، ِِس فأكعكألكِ ِ تَّ ِ يف ُأضكأ، ِِ   يف  أكقيِأيِا  ِ ا ِك يمكعأِد ِكأي

عكأُل" َُ "يأكفي عكُل ه ن،ِ فيكأو ُعُل ثأاَّدك يأكفي اي   يأكفي عِأُل ُأَأكعكأاِ  ألك أَعكأا  ِ ويأكفي اي  َو ه نأ، ُأَكعأاِ 
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ٌُ الَ،لِث:  ٌُ الَ،حن: فكرِحك يأكفيركُحِ وِأَ، ركمُ ِ وِأَ، : شكرِمك  يكشي ٌِ َكوَّ ٌُ ا َكيأيرك ُأَأكعكا  ِ فِاَ، و
ٌُ الرام : وكِثقك يكَِقُ   . (1)«وكِأقك  يكأِاُق ِ وِأَ،

: ج،ءك يف حتقيِق  . أوسى منأ،ي الععيعأ -334 عأُل فعأي ك »؛ِ  أَّأ، فأكعكألك يأكفي َولأُ : ِو
َك  ِِ امل،ضأأ؛ لعاضأ، س لأأذلكك تأأ، م َصأاوا اا خم،لفأأد  أ ٌك الشأيُ : تأأَنَّ . َأأ،  صأل 
عأأأأُل هأأأأو القيأأأأ،ُ ِ والكِأأأأُر ي  أأأأ؛ء ملضأأأأ،  ِ  ِاتَّ يف ِلفأأأأ،   حمصأأأأو    يف  فأكعيأأأألك يأكفي

َِ ويف أعَأأأِل ا لفأأأ،ِء ِتَأأأُر أأأأل الصأأأحيِ  ت  ريأأأُا  عأأأى ُِأأأد  و أأأوُ  في أأأ، الوج أأأ،
م ترهأأوا أشأأ، تَُ   أَّأأ، ِأأ؛ءك أضأأ، ِس فأكعُأألك  عأأى وفأأق  أأِ امل،ضأأ؛ فكأأ،نَّ ِ ِو يفلأأكك
لعأأأِ املَعأأأاي يف امل،ضأأأ؛ واملِأأأَقبل ف صأأأوُ  ًبلضأأأاِد لأأأذلكك َولأأأُ : " وأأأأل الَّ ي 
َي  ِِ أفَوأأ،   ينأُ  ِاتَّ ِ  ؛ء ِاتَّ أشروط،  " يعي ي  ؛ء أض، ُس فأكعكلك املفَأوُح العأ
ِك الفأَ ك أأل املن،سأبِد  أ، مين أ، ومأ َك  ِ الفعل ِو تأأُ  ِأأاك أأروِ  احلعأِق ِلاك  كو

 .(2)«فكَنم ِ ا وا ِي  ، أن،سبد  حلرتَ ،
 : عأأأأُل فعأأأأي ك  صأأأأل  »يف الأأأأن ِ  أَّأأأأ، فأكعكأأأألك يأكفي ِك «ِو أأأأُق  أأأأ ِ لأأأأأم يكضأأأأِبِ  احملقِ 

ِِ يف امل، عكأأُل( مفأأَِ  العأ ضأأ؛ واملضأأ، ِسِ وهأأو البأأ،ُب املضأ، ِسِ والصأأواُب: )فأكعكأألك يأكفي
َك  ينُأأُ ِ ِو تُأأأُ  ِأأأاك  الَ،لأأُث  ماتلأأِد َِّأأُ  هأأو البأأ،ُب الأأذي ُيشأأرتكُن فيأأِ  َِ  كأأو

ٌك الزخمشأأري :  عكأأل فعأأي   صأألِ وأأأل ثكأأأمَّ ي  أأ  »ِأأأُرِ  احلعأأِق. َأأ، أ أأ، فأكعكأأل يأكفي ِو
 .(3)« ت أشروط،  في  َِ  كَو  يُن  ِوي تُأ  ِأاك أرو  احلعق...

  : عأأأأُل هأأأأو القيأأأأ، ُ »ويف الأأأأن ِ  َك فأكعيأأأألك يأكفي ِِ يف « لأأأأذلكك تأأأأ، مِأأأأكوَِ العأأأأ
 ِِ عكُل(ِ ِي: مكِِر العأ ٌِ ضبِط ، يف املض، ِسِ والصواُب: )فكِعلك يأكفي امل،ض؛ِ و مه،

                               
 .151-2/158اإليض،حِ حتقيق  .  مراهيم حماَّا  با هللا:  -(1)
 .2/114اإليض،حِ حتقيق  . أوسى من،ي الععيع؛ :  -(2)
 .275: ِ حتقيق  . ف ر ص،حل َاا  لاملفصَّ  -(3)
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 يف امل،ض؛ِ وفَِح ، يف املض، ِسِ وهو الب،ُب الرامُ .
ا ج،ءك الصواُب يف حتقيِق  .  مراهيم حماَّا  بأا هللا  : "وِكأَّأ، فأكعكألك »: َو ٌك َأ،

ِ امل،ضأأ؛ لعاضأأ، ِِسِ ولأأذلك  ِي م َكصكأأُاوا ِ ا ُأأأ ،لكفكِد  كأأ َكنَّ ". تأأ أأل  عكأُل فعأأي   كصي يأكفي
عكُل هو القي، ك  فكِعلك يأكفي
ء(1) ُر لأم يكأأمِث؛ي ِي ِ والكك

ملضأ، ِ ِ  ِ تَّ يف ِكليفأ،   أكأأحيصو ك    (2)
ُبِ وْكِعمك يأكنيِعُمِ ويكأأ[ ِِ بك يكأحي ِِ وهأ؛ يف الصأحيِ   ]ِ  ك يأكييأِ ُ ِ ويكأِب ك يأكييأِب ُ تحك

َأكُر أل يفلأك. وِكأَّأ،  ِ ويف ُأعيَكلِ  الف،ِء ِكتي َِ ت  زيُا  عى ُِد ِ ويكأمُثوُ  في ، الوكجي ،
ِي املَعكأاِ ي  َك  لعكأ م تكرُِهأوا أشأ، كتك ِ امل،ض؛ فكَكنَّ ِي أكأمِث؛ُء أض، ِِس فأكُعلك  عى وكفيِق  ك

ِي  روط،  ". يف امل،ض؛ واملُأ َأكقيبكِل ف ص و  ًبلضَّاَِّد لذلك. "وأل ثكأمَّ ي يكأمِث؛ءي ِ تَّ أكشي
 ُ ِي َك  كأأأ َي  كأأأو نُأأأ  ِ تَّ ِك ِ أكفيَوأأأأ،   كيأي ِي يأكعينأأأأ؛ لأأأأم يكأأأأمِث؛ءي ُأضكأأأ، ُِس فأكعكأأأل املفَأأأوُح العكأأأ

ك الفكأأَيِ  أأأل  ِي نك أأ، ومأكأأ أأ، مأكيأي أأاك ُأأأروِ  احلكعيأأِق ِلاك م الِفعيأأِل ِكوي تُأأأُ  ِكأك َكنَّ أأبكِدِ فكأأ املن،سك
، َِ  .  (3)«ِك اُ وا أكأمِثي ك ، أن،ِسبكد  حلرتك

334-  : َولُ : ِاتَّ أ، شذك أل :و ِمكأى »ج،ءك يف حتقيِق  . أوسى من،ي الععيع؛ِ 
ٌُ  تأأأِلك  أأا ُْقأألك َِّأأُ  يُأقكأأ، أَّأأ، " تأألك يأأرتُل" فقأأا جععأأُ  شأأ،يفا  َو ِمكأأأى و ُتأألك يأأرتُل... ِو

ِِ ََُّ  َِرُب  يأكريُتُلِ و كتكلك  ٌك هو أل  ااِِل العغَ َي يُأقك، يكرُتُلِ ف،توا  عى يفلكك ِ
أَّأ،  ِِ "ِو أل خم،لفِد القي،ِ  ولذلكك ُأِكمك  عى فكِضلك يأكفيُضُل َِّأُ  أأل  أااِِل العغَأ
ُضأأُل وِأأأقَّ  كأأأُاوُت فاأأل  أأااِِل العغَأأِ... وأَ،لأأُ  أأأ،  عُأأل :أأو: ُفِضأألك يأكفي فُعِأألك يأكفي

: فكضكألك ًبلفأَِ  وفكِضأألك ًبلكِأِر وأضأأ، ُس يفتأرُ  يف  ََّ العأربك  قأأوٌُ ُضأأُل َ فكِضألك يأكفي
ُضأأُل ًبلضأأِمِ وأضأأ، ُِس فكِضأألك ًبلكِأأِر يأكفيضكأأُل ًبلفأأَِ  فأأ،يفا ُسأأأِا ك  فكضكأألك ًبلفأأَِ  يأكفي

                               
 ِ  تعادك )القي، (.سكقكطكقي )ت،َ(  طبيع ،  واحملقِ ُق َا ِكثبأكَك ،  ماتلِد ْصبِ  -(1)
( املِبوِخ حبرِ  اجلزِم )لأم( هبازك  ِ فأوخك  ي مثِ أالَأكزكمك احملقِ ُق يف ِتَرك ِأل أوض   مكَ،مِد الفعِل )يك  -(2)

ِ ولذلكك يكبُاو يف هذا املوضِ   طبيع ،. ِِ  ايء ِ مط ْقطَ
 .2/151اإليض،حِ حتقيق  .  مراهيم حماَّا  با هللا:  -(3)
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ِ وهأأأذا الفعأأأُل أعنأأأ،ُ  أأأأل  ِِ ُضأأأُل ُ عِأأأمك َِّأأأُ  أأأأل  أأأااِِل العغَأأأ معأأأاك يفلأأأكك فكِضأأألك يأكفي
ََّ يفلأكك لأي ك يف أ،ضأيِ  ِاتَّ  الفضعِد ت أل : فضعَُ  ايفا َعبَُ  يف الفضِل  َ َولكك

 .(1)«الفَُ  ولي ك يف أض،  ِ  ِاتَّ الضمَّ ََُّ  أل ًبِب فك، كعكنأ؛ فأكفكعكعيَُ  ِكفأيعكعك ُ 
أأأأُقِ ِو الطبَّأأأأ،ُس يف ضأأأأبِ  ) تأأأأل يأأأأرتل( يف الأأأأن ِ  أيَُاأأأأ، وك ك كا.  َك احملقِ  طكأأأأ ِِك

ُضأأألُ »بأأأ، كِ : وتأأأذلكك يف ضأأأبِ    عُأأأل :أأأو: ُفِضأأألك يأكفي أَّأأأ، فُعِأأألك يأكفي ِ والصأأأواُب: «ِو
ُضأأأألُ » عُأأأأل :أأأأو: فكِضأأأألك يأكفي أَّأأأأ، فكعِأأأألك يأكفي فكأأأأ، كعكي فأكفكعكعيَأأأأُ  »وتأأأأذلكك يف  بأأأأ، كِ : «. ِو

ِِ والطِم  ََُّ  لِ «ِكفأيعكعك ُ   عُاغ،لكبِد.ِ الصواُب: )ِكفأيُعُعُ ( مضمِ  الع
ا  : "ِ تَّ أأ، » .  مأراهيم حماَّأا  بأا هللا:  ج،ءك الصأواُب يف حتقيأقِ َو ٌك الَّ َأ،

أا  أَّ، " كتكلك يأكريتكُل" فقا جكعكعك  شأ،يف اِ  َو مكأى و كتكلك يأكريتكُل"... ِو ِك ِو: ِكمكأى  شكذَّ أل ْكأحي
َكوياك  عأى يفلأكك  :  تكألك يأكريُتُل تنكصكرك يأكنيُصُرِ و كِتلك يأكريتكُل تعكعِأمكِ فأ، ٌُ َي  ُِْقلك ِكَّ  يق، ِك

أيأأركُب أأأل ُأأأأ ،لكفكِد القيأأ،ِ ِ ولأأذلكك ُأِكأأمك  َكَّأأ  َِك  ِ ِ ِي ِل الع غَأكأأ ُِ : هأأو أأأل  أأاا ٌك يقأأ،
ُضأألِ  أأرك  يف فكِضأألك يأكفي ِ... وأَ،لُأأ  أأأ، يفتك ِي ِل العغَأكأأ ُِ ا ُضأأُل ِكَّأأ  أأأل  كأأاك  عأأى فكِضأألك يأكفي

أِرِ وُأضأ، ُِس فك  ِي : فكضكلك ًبلفكَيِ ِ وفكِضألك ًبلكك ََّ العربك  قوٌُ ُضأُل َك ضكألك ًبلفأَيِ  يأكفي
أأأِر يأكفيضكأأأُل ًبلفأأأَيِ ِ فأأأ،يفا ُسأأأأِا ك معأأأاك يفلأأأكك فكِضأأألك  ِي ًبلضَّأأأمِ ِ وأضأأأ، ُِس فكِضأأألك ًبلكك
عكِد ت أل َولأك:  ِ وهذا الفعُل أعن،ُ  أل الفكضي ِي ِل العغَأك ُِ ا يأكفيُضل ُ ِعمك ِكَّ  أل  كاك

ََّ يفلأأأأك لأأأأي  يف َك أأأأِل   َكأأأأ  يف الفكضي َكعكبأي أ،ضأأأأيِ  ِ تَّ الفكأأأأَيُ ِ ولأأأأي  يف  فكضكأأأأعيَُ  ِ يفا 
َكَّ  أل ًبب فك، كعكنِأ؛ فأكفكعكعيَُ  ِكفأيُعُع   . (2)«ُأض، ِِ   ِ تَّ الضَّم ِ 

336-  : أَّأأأأأأ، اِاأأأأأأزُ  يف ِكفأيعكأأأأأألك »جأأأأأأ،ءك يف حتقيأأأأأأِق  . أوسأأأأأأى منأأأأأأ،ي الععيعأأأأأأ؛ِ  ِو

                               
 .2/118قيق  . أوسى من،ي الععيع؛ : اإليض،حِ حت -(1)
 .157-2/151اإليض،حِ حتقيق  .  مراهيم حماَّا  با هللا:  -(2)
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ل ُ  َ  ت،ملَعاي َو  .(1)«فاوضو كد  ملع،
: )ت،ملَعاي(ِ والصوابُ   أا يف الن ِ  اَّى )الَعايأد(. َو : )ت،لَعا ي(ِ ويُِ

أأأأأا  بأأأأأا هللا:  فَكأَّأأأأأ، اِاأأأأأز  يف ِكفأيعكأأأأألك »جأأأأأ،ءك الصأأأأأواُب يف حتقيأأأأأِق  .  مأأأأأراهيم حماَّ
لِ  َ  ت،لَأَّعكاِ ي َو  . (2)«فاكويضو كد  ملع،

337-  : َولأأُ : و أكفكعيعكأألك  أأ؛ُء ُأطأأ،وُِس »جأأ،ءك يف حتقيأأِق  . أوسأأى منأأ،ي الععيعأأ؛ِ 
ٌك  َي يأذترك أعأ، فأكعيعكألك لعاعحأِقِ ََّأ  املأذتوُ  معأاك  فأكعيعكلك. َ، الشيُن: الغرُض أنُ  ِ

 ِِ َك املعحأُق واتصأُل أشأرتت ََّ تطأكأُ  يف الَطثأ؛ِ ولكأل ملأأَّأأ، تأ، فأكعكلك يف  ر يبأِ   َ
 ت،َ َرضُ  فأكعيعكلك ل ط يطوٌُ الكطمُ 

 .(3)«مجيع ا، وجعلك الفصلك لَأكفكُععكل واَِ
  : أأأ،(  ماتلأأأِد املف أأأوِم يف الأأأن ِ  )مجيع اأأأ،( مأأأزاي ِ  ايء ِ والصأأأواُب: )مجككعكُ اك

 ِ ِِ : )لَأكفكُععكأأأأل( مضأأأأمِ  العأأأأ ََّ الكأأأأطمك يكضأأأأطكِرُب. ويف الأأأأن ِ  ِأأأأأل الِأأأأي،ِخِ و تَّ فأأأأ 
( ًبلرفِ ِ والصواُب ًبلنصِب.  والصواُب مِكوِن،: )لَِأكفكعيعكلك(. وفيِ : )يطوٌُ

أأا جأأ،ءك الصأأواُب يف حتقيأأِق  . أأا  بأأا هللا:  َو : "و أكفكعيعكأألك » مأأراهيم حماَّ ٌك َأأ،
َكَّأأ  املأأذتوُ   َي يكذيُتأأأرك أكعينأأأى فأكعيعكأألك املأأأُعيحكِقِ  ُء ُأطكأأ،وِسك فأكعيعكأألك". الغكأأركُض أنأأ  ِك  أأ؛ي
أأأِع؛   َكصي َك املأُأأأأعحكُق وا ِ ولكأأألي ملأأَّأأأأ، تأأأ، ََّ تطأكأأأ  يف الَ طثأأأ؛ِ  َك مأكعيأأأا فأكعُأأأل يف  أكري ِيبِأأأ   

أأأرتكِ  َكركُضأأأُ  فأكعيعكأأألِ لأأأ كطَّ يطأأأوٌك ُأشي َي تأأأ،َ  أأألك لَأكفكعيعكأأألكِ وِ  ِ مجككعك اأأأ،ِ وجكعكأأألك الفكصي ِي تك
 .(4)«الكطمُ 
أأا  بأأا هللا:  -334 الَّ لأأأأاَّ،  كعَّأأم  عأأى  أكفكعيعكأأألك »جأأ،ءك يف حتقيأأِق  .  مأأأراهيم حماَّ

                               
 .2/111اإليض،حِ حتقيق  . أوسى من،ي الععيع؛ :  -(1)
 .2/155اإليض،حِ حتقيق  .  مراهيم حماَّا  با هللا:  -(2)
 .2/125اإليض،حِ حتقيق  . أوسى من،ي الععيع؛ :  -(3)
 .2/111يض،حِ حتقيق  .  مراهيم حماَّا  با هللا: اإل -(4)
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عيعكألكِ فككاَّعكأ  ًب َبأ، ِ ِ فقأ،ٌ: ًب يَبأ،ِ  ُأطك،وك كَِأ  لِفكعيعكألك صأ، ك الِفعيأُل يف الآَّأ،ِهِر لَِأكفك 
  َُ وكتي وككك فقأا ُِْقألك سكأ ي أ ي ِك ِ ِكأَّأ،  ك أوككك وككك و أكركهي أ ي ِك َك َكِضي، "ِ يأكعينأأ؛  أكفكعيعكألك تك "ومن،ء  ُأقي
وكك" فأكعكعأى أأ،  ِ ف و ج،    عى املط،وك كِدِ وِكأَّ، " أكركهي َُ  فأك كعككك عككي : ِكهي ِ ِكيي وككك ِك ي فأكَك

أأرك أأأل تكوي  أأِي  ِ يفا يفكتك أأوككك يف أكشي :  أكركهي ٌُ أأرك جأأ،    عأأى ُأطكأأ،وِس  لأأ ِ يُأقكأأ، َكيأي َكِضأأيك،   ِْأأ  ُأقي
 . (1)«أ، ك 

َُ  أكفكعيعكأألك »وجأأ،ءك يف حتقيأأِق  .  ايض اخلأأوَّام لكَأأ،ِب )الُكنَّأأ،ش(:  أأا يكأأو َو
رك ك  وككك وهو ُأعيحكق  مَاكأي  .(2)«من،ء  أقَضي،  َلك أط،وس لش؛ء  :و:  أكركهي

أأا يكأأَو »قيأأِق  . جأأو   أأأربوك لكَأأ،ِب )الُكنَّأأ،ش( ِيض أأ،: وجأأ،ءك يف حت َو
" وهأأأأأأو أعحأأأأأأق  أأأأأأوككك " أكفكعيعكأأأأأألك" منأأأأأأ،ء  أقَضأأأأأأي ، َأأأأأأل أطأأأأأأ،وس لشأأأأأأ؛ء  :أأأأأأو: " أكركهي

رك ك"  .(3)«مأأ" كاكأي
والصواُب: )ُأقيَكضكب ،(ِ  ِوك ك كتي يف النصوِص الَطثِد تعاُد )أقَضي،(ِ ًبلي،ءِ  
: ًبلب،ِء.  ٌك امُل أ،لك  قَضب أل اَمنيد هو املصوغ  عى أَ،ٌ َل أِبوخ امل»َ،

 .(4)«آبِر هو ل  ِصل ِو ت،َصلِ أ  ِعو  أل أر  أزيا ملع، ِو إِلحل،خ
ٌك الرضأأ؛  اَسأأرتاًبيفي :  أأاَّى ِيض أأ، )البنأأ،ءك الأأأُارْككلك(ِ َأأ، ٌك منأأ،ء  »ويُِ وافأيعكأأوَّ

ل لي  أنقوت أل فعل ثطث؛  .(8)«أْر
َِّرك اجلوهري   ا فك : َو ٌك (ِ فقأ، ٌِ ، ( مأأ)اتْ  واََضأ،ب الكأطم: »)اتََضأ،بك

                               
 .2/112اإليض،حِ حتقيق  .  مراهيم حماَّا  با هللا:  -(1)
 .18-2/14 ايض اخلوَّام: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(2)
 .2/12جو   أربوك: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(3)
 .251-255ا: ِ واْآر يف:  ِ يل الفوائ3/411شرح الَِ يلِ طبعد  ا  همثر:  -(4)
 .1/112شرح ش،فيد امل احل،جب:  -(8)
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: هذا ِشعر  أقَضكبِ وتَ،ب  أقَضكب ،ل ِ  قٌو  .(1)«اْ 
أأا وك ك كتي هأأِذِ  الكعاأأُد صأأحيحد ِ ًبلبأأ،ِء يف تَأأ،ِب )املفصَّأأل(:  و أكفكعيعأأل »َو

ِ ومنأ،ء  أق عيبكأبك عيبأكبكأُ  فَكمثك ِ وجك وككك  ؛ء أط،وسك فأكعيعلك تمثكوي كمك  فَكمثكأوي كبك أ ي ِك َضأب،  تَك
وكك  .  (2)«و أكركهي

 : الَّ »وتأأذلكك وك ك كتي صأأحيحد  ًبلبأأ،ِءِ يف حتقيأأِق  . أوسأأى منأأ،ي الععيعأأأ؛ 
ملأأأأَّ،  كعأأمك  عأأى  أكفكعيعكأألك ًب َبأأ،ِ  أط،و َأأِ  لِفكعيعكأألك صأأ، ك الفعأأُل يف الآأأ،هِر لَأكفكعيعكأألكِ 

عأأُ  ًب َبأأ، ِ ِ "َولأأ : ومنأأ،ء  أقَضأأب،  " يعنأأأ؛  أكفكعي  "ِ ِأَّأأ، فكاَّ أأوككك وككك و أكركهي أأ ي ِك َك عكأألك "تك
ِ ف أأأأو جأأأأ،    عأأأأى  عكأأأأكك وكك ِي: ِهعكَأأأأُ  ف ك أأأأ ي ِك وكتَُُ  فأكَك أأأأ ي " فقأأأأا ُِْقأأأألك سك وككك أأأأ ي ِك " ك
أِ  أقَضأب،  َألك جأ،    عأى أطأ،وس   " فععأى أأ، يفتأرُ  أأل تْو أوككك أَّ، " أكركهي املط،و ِدِ ِو

:  أكركهيوكك يف أشيَِ  ِايفا أ، ك  ٌُ  .(3)«لُ ِ يُق،
أأأأأ، َأأأأأا جأأأأأ،ءكتي يف حتقيأأأأأِق ويأأأأأال   َك لأأأأأي ك  طبيع أأأأأ،ِ ِنَّ ََّ هأأأأأذا اخلطأأأأأ ن،  عأأأأأى ِ

ََّ الكِأأرك يُن،ِسأأُب اليأأ،ءك.   . َكِضأأي، (  ِو أأا  بأأا هللاِ مكِأأِر الضأأ،ِ : )ُأقي  مأراهيم حماَّ
أأأ، ت،ْكأأأأِق )النِأأأ ُد الوأيأأأاُ ( لعكَأأأأ،ِبِ  ِأَّأأأ، فأأأأ؛ حتقيقكأأأ؛ تَأأأأ،ِب )الُكنَّأأأ،ِش(ِ فُرَّبَّ

ِ يف هأذا املوضأِ ِ ُأشَكِاعد   عى هذا ال َُ اخل   في ، َلك واضأ   َصحيِعِ ِو يكو
ِِ  لَحريِر الكعاِدِ ف يفا  ، ك  ا أ، يف يِفهِنِ ِ ِأأل   حبيُث ُيضطكأر  احملقِ ُق  ا الَ ا
َكِضأي ،(  ََّأُ  لأأم يكطَّعِأ يِ  ِكأبك ِأأل تعاأِد )ُأقي ِمِ لأأم يكأأمِثاي ِْك تعا،ت  ُأق، ِمد  يف الرَّسي

 عى ُأصطكعكِ  )الِبنك،ِء الأُاقيَكضكِب(. ِأل َبُل  
332-  : عُأأل املقصأأوُ  فيأأِ  »جأأ،ءك يف حتقيأأِق  . أوسأأى منأأ،ي الععيعأأ؛ِ  ََّ  أكفي وهأأو ِ

                               
 .1/253الصح،ح:  -(1)
 .255: ِ حتقيق  . ف ر ص،حل َاا  لاملفصَّ  -(2)
 .2/121اإليض،حِ حتقيق  . أوسى من،ي الععيع؛ :  -(3)
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أَّأ،  ََّ هذا يطعُب َِ يصأل أعياأ،ِ  ِو َ : ٌك مم، سُد يفلكك الفعلك ليحصلك فعذلكك َ،
ُ   عيأِ  ولأي ك مأِ   ف، ل ف و َِ يآ ر الفعُل وهو  عى ِطفِ  ت ليحصعُ ِ مكألي َِّأ

 .(1)«فقا أصلك الفرُخ مين ا، َّب، يفُِترك 
ِ مأط  شأايا ِ والصأواُب: ) أكفكعَّألك( مَشأايِا   ِِ عُأل( مضأمِ  العأ : ) أكفي يف الن ِ 

ِ أ  فَِح ،.  ِِ  الع
ا ج،ءك الصواُب يف حتقيِق  .  مراهيم حماَّأا  بأا هللا:  ََّ " أكفكعَّأل" »َو وهأو ِك

َي املقيصأأأوُ  فيأأأِ  ُأأأأأاك، ك  ََّ هأأأذا يكطيعُأأأُب ِك َك ُصأأألك فعأأأذلك َأأأ،ٌ: " سكُد يفلأأأكك الِفعيأأأِل ليكحي
طفِأِ  ت لُِيحكصِ أعك ِ  ِِ َي ُيآيِ أرك الِفعيألكِ وهأو  عأى  ِعيا، "ِ وِكأَّ،  أكفك، كلك ف أو ِك يكِصلك أك

 . (2)«مل لُِيآيِ رك  ِكَُّ   عي  ولي  م ِ فقا أكصكلك الفكريُخ مين ا، َّب، يفكتكرك 
:  ج،ءك  -394 بأَّرك و أكعكآَّمك و أكعكمثَّلك »يف حتقيِق  . أوسى من،ي الععيع؛ِ  الَّ أَّلك مَِكك

أأأأأَأكفيعكلك  م: يف اسي الشأأأأ؛ءك و أكيأكقَّنكأأأأُ ِ تََّأأأأُ  طعأأأأأب الكأأأأربك أأأأأل ْفِأأأأأِ  والعآاأأأأدك تقأأأأِو
 ِ أَّأ،  أكعكمثَّأل فآأ،هر  أُ  أأل ْفِأ؛ أأ َّ ِأر كِ ِو رجكُ  ِي ي ِ ٌي ِطعأُب ِروجك َك ي اسي

ِك أأل ْفِأِ  أأ َّ أصألك ولأذلكك يكطعأُق  أكأيأكقَّلك يف "ويقَّأأنكأأ ُ " تأكبأَّرك تََُّ  طعبك اليق
 .(3)«أوض   أأِعمك 

  : أأأبأَّرك   "و أكيأكقَّأأنكأأأأ "» ِ والصأأواُب:«ويقَّأأنكأأأأُ " تأأأكبأَّرك "»يف الأأن ِ    ماتلأأِد «تأَككك
ََّ الكأأطمك  عأأى منأأ،ِء ) أكفكعَّأألك( ت منأأ،ِء )فأكعَّأألك(ِ وماتلأأِد ِ ٌك الأأن ِ  َأأِا اشأأَكاكلك ِ ََّ ِوَّ

بأَّرك و أكيأكقَّلك(.  : ) ككك ِِ   عى الفععك
أأا  بأأا هللا:  أأا جأأ،ءك الصأأواُب يف حتقيأأِق  .  مأأراهيم حماَّ أأربَّ »َو ثأأأمَّ أَّأألك مَِككك

                               
 .2/121اإليض،حِ حتقيق  . أوسى من،ي الععيع؛ :  -(1)
 .2/112: اإليض،حِ حتقيق  .  مراهيم حماَّا  با هللا -(2)
 .2/122اإليض،حِ حتقيق  . أوسى من،ي الععيع؛ :  -(3)
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م يف  أدكِ تقأِو أ  والعكآكاك ِِ ءك و أكيأكقَّنك ِ تَكَّ  طعكبك الِكبأيرك أأل ْأكفي و أكعكآَّمك و أكعكمثَّلك الش؛ي
أأأرك كِ وِكأَّأأأ، اسأأأَأكفي  ِك أأأ  أأأأل ْفِأأأ؛ أأأأ َّ  ُِروجك ٌي ِكطيعُأأأُب  : لأأأأم ِك ك َُ  ِكيي ركجي عكلك: اسأأأَك ي

أأأ  أأأأ َّ أكصكأأألكِ  ِِ ِ تَكَّأأأ  طكعكأأأبك الَأَّأأأيأكق لك ِأأأألي ْأكفي أأأأبأَّرك ِ و أكيأكقَّأأنكأأأأأ  تأَككك أأألك فآأأأ،ِهر   أكعكمثَّ
 . (1)«فعذلك ُيطيعكُق " أكيأكقَّلك" يف أكويِضِ  " كعِأمك"

يأأأأأأأ؛: «طكعكأأأأأأأبك الَأَّأأأأأأأيأكق لك »َِأأأأأأأِل: ويف الأأأأأأأن ِ  ا طكعكأأأأأأأبك »ِ والصأأأأأأأواُب يف ِ 
ِك  َك ُأركتَّبأأ ، ِأأل أعأ، )الطَّعكأِب(ِ وأعأ، «اليكِق ََّ أع، ) أكيأكقَّلك( ت ُ ِكُل َِ يكو َ  

ِ ِ مل هو ُأركتَّب   ِِ ِأل أعأ، )الطَّعكأِب(ِ  - عى وكفيِق هذا الَفِِل  -)الَأَّيأكق ِل( ْف
 ِِ َك ِأأأل  (.وأعأأ، )اليكِقأأ َك اخلطأأَُ ِأأأل احملقِ أأِق  فمثأأ،ئز  َِ يكأأو ولأأي ك شأأرط ، َِ يكأأو

 املصنِ ِعِ ِو الن،سِن.
393-  : فأيعكأأأألك لعَعايأأأأِد يف »جأأأأ،ءك يف حتقيأأأأِق  . أوسأأأأى منأأأأ،ي الععيعأأأأ؛ِ  َولأأأأُ : ِو

َُ  اا آِر ِ  نأي أيكك َُ  ِو ِي عك  .(2)«اَتَر :و: ِجي
أأأأا  بأأأأا هللا: َأأأأ،ٌ: "وِكفأيعكأأأألك لعَعايأأأأد يف » وجأأأأ،ءك يف حتقيأأأأِق  .  مأأأأراهيم حماَّ

َُ "ِ ِ ا آِر  نأي َُ  وِكأيكك ِي عك ُو: ِكجي َكِر ْكأحي َكتي  . (3)«ا
َِ يف تَ،مِد  ب، كِ :  َُ »اشَأكرككك احملقِ ق، نأي ِ والصأواُب « ِكأيكك  - نأاي  -ًبلنأوَِ

ََّ هأأِذِ  العبأأ،  كِ لعزخمشأأريِ  يف أفصَّأأِعِ ِ وهأأ؛ك أُ  َأيَُأأُ ( ًبلَأأ،ِء  ويفلأأكك َ ِأأَكاكاَّ   )ِكأيكك
أأر  وجعكأأ . فأأ يفا ِِأأربتك َِ َأأل  صأأل    ا »ِأأأل ْأأ ِ  سأأيبويِ :  ِك أألك و ِك   :  قأأٌو

أأأ،   فزك َأأأ ِ ِو : فأأأزس ِو عكِأأأ . و قأأأٌو عأأأ  ِوجي ِك أأأ  ِو ي رجك ِي شأأأ؛ء أأأأل هأأأذا َعأأأق: ِ
عيَأ ِ  َُأ ِ وجأ،ٌ ِوجك   فأَتَر أأ، يكأَو  عأى فكأأأعكأُأِأأأل  يفا ِ  تك ]وجأ،ءك ِوجَ ُأ [ِوِفي

                               
 .2/113اإليض،حِ حتقيق  .  مراهيم حماَّا  با هللا:  -(1)
 .2/121اإليض،حِ حتقيق  . أوسى من،ي الععيع؛ :  -(2)
 .2/111اإليض،حِ حتقيق  .  مراهيم حماَّا  با هللا:  -(3)
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َ  َأأل  ِ ِعأأ  يف  يفلأأك يُبأأ،ك الفعأأل أنأأ   عأأى ِفيععأأُق. وأأأل يفلأأك ِيضأأأ ، أُكأأثك ِ
 .(1)«ِوأككََُ 

 ََّ ِ وت سأيَّا، ِ ٌِ أ، َِّ ََّ اخلطَك يف هأذا املوضأِ   اِجأ    ا معأِل الن  وت ُِِْكُر ِ
أَعَُُ  تَل     ِ ِو ِن القا ِدِ ِأر  أعرو   ِك ِ يف الن  ِك الَ،ِء والنوَِ وسك الَصحيِع م َو

َك  أأِل الأأذيل ِكثبأكَُأأوا  بأأ،  ك: ولكنَّأأي أأأ ُ اخلطأأ َُأأ » ك يفلأأكك ت ِك  ِك نأي ِ يف «ِكأيكك ِ ًبلنأأوَِ
 حتقيِق )املفصَِّل(ِ وشروِأِ .

فقأأا ُتَِبكأأقي ًبلنأأوَِ يف طبعأأِد )أعأأك الكَأأ،ب(ِ لكَأأ،ِب )املفصَّأأل(
ِ ويف (2)

ِ لكَأأأ،ِب )املفصَّأأأل( ِيض أأأ، حتقيأأأق ِ ويف (3)الطبعأأأِد الَ،ْيأأأِد لأأأااِ  اجليأأأِلِ مأأأط حتقيأأأق 
 . (4)ف ر ص،حل َاا   لكَ،ِب )املفصَّل( ِيض ،  .

َكوي ُمأ ِأأأيَِّد لكَأأ،ِب )املفصَّأأِل(ِ مَحقيأأِق املَِكشأأرِِخ  ِوُتَِبكأأقي ًبلَأأ،ءِ  يف الطبعأأِد ا
) ِ ويف طبعأأأأِد  اِ  (1)ِ ويف الطبعأأأأِد املنليَّأأأأِد لشأأأأرِح املفصَّأأأأِلِ تمأأأأِل يعأأأأي ك (8))مأأأأرٌو

ِ ِيض ،الُكَُِب الععايَِّدِ لشرِح املف صَِّلِ تمِل يكعي ك
(7). 

ِ ِأأأُا ُشأأرَّاِح )املفصَّأأِل(ِ ِمغكرامأأِد هأأذا  أأعكرك صأأاُ  اَف،ضأأِل اخلأأوا  أ؛  أأا شك َو
 : ٌك َكُ  يف تَ،مِأِ  )الَ األ(ِ فقأ، أوِ  ِك ٌك َِ ُي ِ فحأ،وك ٌِ ٌك جأ،ُ  هللِا: )فصأل(: »املَِ، َكأ،

ٌك الأُاشكأرِ   فعل لعَعايد يف اَتَر :و ِجعَِ  ِوأكنَ . َ، ُح: ِأكنَ  تَْ   عايأ  ِو

                               
(1)- :  .4/88 الكَ،بِ حتقيق  با الِطم ه، َو
 .17لِ طبعد أعك الكَ،ب: اْآر يف: املفصَّ  -(2)
 .255لِ طبعد  ا  اجليل: اْآر يف: املفصَّ  -(3)
 .252 . ف ر ص،حل َاا  : حتقيق لِ املفصَّ  -(4)
 .125د: يَّ لِ الطبعد اَو مأ  اْآر يف: املفصَّ  -(8)
 .7/185د: لِ الطبعد املنليَّ اْآر يف: شرح املفصَّ  -(1)
 .4/435د:  ا  الكَب الععايَّ طبعد لِ : شرح املفصَّ اْآر يف -(7)
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ِِ  املك،ْد  .(1)«أكل. ِت  را ِْ  يُق،ٌ: فطَ م
ٌك املعروفأأدك يف  عايأأِد  : أأأ، الأأذي يُعمِثأأُ  الزخمشأأريَّ  ا َِ يكأأرتُكك اَفعأأ، أأوٌُ َِك

ِ لعَعايِد؟!صيغِد )ِكفأيعكلك(ِ وِيتك ًبلفِ  ِ َلك س،ئغ   عِل )ِكأيككلك( ِأَ،ت 
ََّ الزخمشريَّ لأم يُأفككِ ري  ِ يف الَاَيِل هبذا الفعِلِ يف هأذا املقأ،ِم  ََّأُ     ِصط 

(  لكأألَّ معأألك  أأثك عكأأ ك وِكأيكك : )ِكجي ِِ أأ، اسأأَكاكاَّ ِأأأل تَأأ،ِب سأأيبويِ ِ فأأذكتكرك الفععأأ  َّنَّ
أِن الفِ  ِك َكفكعُأوا  أِل املأراِ ِ فَكضكأاَّنكقي معأُل الن  ٌِ تَ،ِمِ   ، َِّ ِ يف ُْ عألك )ِكأيككألك( ًبلنأوَِ

.هذا املوضِ    مأَّري َكفكلك  ل يفلكك أكِل ا َكاكاك  عى يفلكك اخلطِ ِ ولأم يأكَكاك  ثُأمَّ 
399-  : ِي لصأأألو    أنِأأأوًب  اليأأأ  »جأأأ،ءك يف حتقيأأأِق  . أوسأأأى منأأأ،ي الععيعأأأ؛ِ 

أركبك ِي  ُأاَّ البعأُل ِي صأ، ك يفا َُأاَّ   ِوجي املع، املشَُق هأو أنأ   عأى وجأ   أأ، " تََك
"  .(2)«ص، ك يفا جرب 

  : ا جأ،ءك الصأواُب يف يف الن ِ  ِ والصواُب مفَِح ،. َو ِِ َُاَّ( مضمِ  الغ )تَك
أأا  بأأا هللا:  حتقيأأِق  . و ك ِ  أكنيِأأوًب   ِلكييأأ  املعأأ، املشأأَكق  هأأو » مأأراهيم حماَّ ِكيي لصكأألي

: صأأأ، ك يفا  ِ ِكيي أأأركبك َكأأأاَّ البعأأأُلِ ِي: صأأأ، ك يفا َُأأأاَّ  ِ وِكجي أأأ  أ أأأ،ِ  تَك ِأنيأأأُ   عأأأى وكجي
"  . (3)«جكركب 
393-  : ََّ فأكعَّأألك يأأؤاِ؛ ِفأيعكأألك »جأأ،ءك يف حتقيأأِق  . أوسأأى منأأ،ي الععيعأأ؛ِ  يعأأي ِ

َك  :  ِليَُُ   كيأَّعيَُُ  وِأزي ُُ  وأكيأَّزي ُُ " ومه، َّبعأ،  واأأا  تاأ، تأ، ِ  َّبع، فأكعَّلك "تقولكك يف تْو
َعيُق َّبع، واأا    .(4)«َعُق ِو

                               
 .3/348الَ ال:  -(1)
 .2/121اإليض،حِ حتقيق  . أوسى من،ي الععيع؛ :  -(2)
 .2/117اإليض،حِ حتقيق  .  مراهيم حماَّا  با هللا:  -(3)
 .2/125اإليض،حِ حتقيق  . أوسى من،ي الععيع؛ :  -(4)



(444) 

  : أأِ  َّبعأأ، فأكعَّأألك »يف الأأن ِ  ِ والصأأواُب مَ فيِف أأ،   ِ مَشأأاياِ «يف تْو ِِ العأأ
ِأِ  َّبعأ، الفعأِل اجملأرَِّ ِ  ََّ منأ،ءك )فأكعَّألك( ُ ،ثِأُل منأ،ءك )ِكفأيعكألك( يف تْو ََّ ُأرا ك املصنِ ِع ِ َ

 ) ( َّبع، )أك، ك ُ .   -ِ ناك املصنِ ِع  -أَل: )أكيأَّزك ( ِ ناك ٌك ( َّبع، )َك، ٌك ََّ )ِكَك،  تا، ِ
أأا جأأأ،ءك الصأأواُب يف حتقيأأأِق  .   أأأا  بأأا هللا: َو ََّ فأكعَّأأأل »مأأراهيم حماَّ يأكعيأأأي ِك

ِْأأ  َّبعأأ، فأكعكأألكِ تقولأأك:  ِليَُأأُ   كيأَّعيَُأأ ِ وِأزي ُأأ  وأكيأَّزي ُأأ ِ ومهأأ، َّبكعيأأ،  ؛ ِكفأيعكأأل يف تكوي ِِ يأُأأؤكا
أكعيُق َّبع، واِأا    . (1)«واِأا  تا، ت،َ َِعيُق وَِك

394-  : َك ل»جأ،ءك يف حتقيأِق  . أوسأى منأأ،ي الععيعأ؛ِ  ع،فأ،كك فعأل  ثطثأأ؛ ولأو تأأ،
أَأأأُل مأكعكأأأاك وًب اي أأأُ   ]فيأأأ ِ [أأأأل أعنأأأ،ُ  ت م  و ،فأأأ،كك أَعأأأا  لأأأُ  َ ضأأأ ك ِأأأأُر الَعايأأأِد 

َُُ  ولكنَُّ  ج،ءك أعبِ،  ََُّ   ِي عك َك  َيعُ  مب، ا ُُ  ِويا ََُّ  أين ذ  أَُل جكعك ك ِوجي فك،
ٌُ  كفأأ،  يأأا  َّبعأأ، ُ ِ وت يُقأأ، َُأأُ  أوضأأوس  يف ِصأأعِ  ِلاأأ، يفتأأٌر  َ،أكأأقي مأأِ   ،فيأأد  و ،فيأي

 .(2)«َّبع، صكيَّأري ُُ  َ،ئاد  مِ  الع،فيُد تا، يف مأكُعاك وًب اي ُُ  ولكنَُّ  واض   َّب، يفتٌر ُ 
( مضأأأاِ  ،ِ تاأأأ، يف   ِ والصأأأواُب: )مأكعُأأأاك ِِ ( مفأأأَِ  العأأأ : )مأكعكأأأاك وك ك ك يف الأأأن ِ 

ِ ِ يف َولِأِ :  ِِ ِر الن ِ  ْف ِِ َُأُ  َّبعأ، صك »آ يَّأأري ُُ  َ،ئاأد  مأِ  الع،فيأُد تاأ، يف مأكعُأاك و ،فيأي
 «.وًب اي ُ ُ 
ا ج،ءك الصواُب يف حتقيِق  .  مأراهيم حماَّأا  بأا هللا:   ولأو تأ،َ لِعك،فكأ،كك »َو

أُر الَأَّعيِايأِد فيأِ ِ ِأَأُل: مأكعُأاك  ِفعيل  ثطث؛  ِألي أعنأ،ُ  ت ِم ِ و ك،فأ،كك ُأعكأا   لأ  ت َّضكأ ك ِكأي
َك  َُ ِ ولكنَّ  ج،ءك  وًب كاي ُ ِ وت، ِي عك َكَّ  أين ذ  ِأَيُل جكعك ك وِكجي َيُعُ  مب، كاي ُ  ِكوياك   كأاي

:  كفكأأ،  يأأا ِ َّبعأأ، َ،أكأأقي مأأ   ٌُ أأريٌ ِ وت يُقأأ، أأ، يفكتك أأِعِ  ِلاك َكَّأأ  أكويضأأوس  يف ِكصي ُأعيِبِأأ،  
أأأد  مأأأِ  الع،فيأأأُدِ تاأأأ، يف مأكعُأأأ َُأأأ  َّبعأأأ، صكيَّأأأأري ُ  َ،ئِاك اك وًب كاي ُأأأ ِ ولكنَّأأأ   ،ِفيكأأأد ِ و ،فأكيأي

                               
 .2/125حماَّا  با هللا:  اإليض،حِ حتقيق  .  مراهيم -(1)
 .2/135اإليض،حِ حتقيق  . أوسى من،ي الععيع؛ :  -(2)



(444) 

 . (1)«واِض   َّب، يفتكريٌ 
394-  : وَّبعأ، فععأُق" يعأي الَكَألك »"ج،ءك يف حتقيِق  . أوسأى منأ،ي الععيعأ؛ِ 

ََّ يف أعنأأأ،ُ   ََّأأأُ  هأأأو ًبُب فععأأأُق الكَأأألك وهأأأو واضأأأ   يف ضأأأ، فُق ٌو اأأأُق َ
عاُق فيَضُ  اَأُر يف أَِل يفلكك تا،  قاَّمك   .(2)«ضعفُق ْو

  : ِ يف هأأأذا الأأأن ِ   فعأأأم يكضأأأِب ي ِكمهكأأألك احملقِ أأأُقِ ِو الطبَّأأأ،ُسِ الضأأأب ك الواجأأأبك
ا جأ،ءك أضأبوط ، يف حتقيأِق  . عاُق( ًبلَضعيِع. َو  مأراهيم  )فععُقِ وضعفُق ْو

أأا  بأأا هللا:  َكَّأأ  هأأو ًبُب فأكعَّعيأأُق الكَأأُلِ »"حماَّ وَّبعأأ، فأكعَّعيأأُق". يأكعينأأأ؛ لعَكَأأِلِ 
أأأأُقِ فيَِّضأأأأُ  وهأأأأو واضأأأأ   يف ضأأأأ، ك  أكعَّاي ََّ يف أعنأأأأ،  ضكأأأأعَّفيُق ْو َك أأأأُقِ  فيُق ٌو كاي

َكأيُر يف ِأَيِل يفلك تا،  قكاَّمك   . (3)«ا
396-  : فأيعكوي كأألك منأأ،ُء أب،لغأأد  »جأأ،ءك يف حتقيأأِق  . أوسأأى منأأ،ي الععيعأأ؛ِ  َولأأُ : ِو

أأأَُقك أنأأأُ  ولأأأ ٌك الشأأأيُن: ِلاأأأ، يف ِصأأأل فُأعَّأأألك يف  كَأأأِل أأأأ، اشي َك و وتيأأأا . َأأأ، ذلكك تأأأ،
 .(4)«"ِ يشكويشكبكِق اَ ُض" أب،لغد  يف تَرِ  العشبِ 

يَّأأد ِ والصأأواُب هباأأزكِ    أأبكِق( هباأأزكِ  َطأأ   فَو : )ِفأيعكوي كأألك(ِ و)ِ يشكويشك يف الأأن ِ 
. وفيِ  ِيض ،: )فُأعَّلك( مضمِ  الف،ِءِ والصواُب: )فأكعَّلك( مفَِح ،.   وصل 

أأا جأأ،ءك الصأأواُب يف حتقيأأِق  .  مأأراهيم أأا  بأأا هللا:  َو وافأيعكوي كأألك منأأ،ُء »"حماَّ
أأأأأَُقَّ أنأأأأأ ِ فعأأأأأذلك تأأأأأ،َ  أأأأأِل فأكعَّأأأأألك يف  كَأأأأِل أأأأأأ، اشي ُأبك،لكغكأأأأد  و أكويِتيأأأأأا ". تاأأأأأ، يف ِكصي

َأيرك  الُعشيبِ  َك يُض" ُأبك،لكغكد  يف تك  . (8)«"ا يشكويشكبك ا
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397-  : ٌك صأأأأ،أُب الكَأأأأأ،ِب: »جأأأأ،ءك يف حتقيأأأأِق  . أوسأأأأأى منأأأأ،ي الععيعأأأأ؛ِ  َأأأأأ،
ٌك لعامثأأأرَّ  فأيعكعكأأألَّ. َأأأأ، َِ ِفأيعكعيعكأأألك ِو ِ  أنأأأُ  منأأأ،ء  واأأأأا  وهأأأو فأكعيعكأأأألك ولعازيأأأِا فيأأأ  منأأأ،ءا

ِِ العأأأذيِل  أأأقك ك الَ،لأأأثك وهأأأو ِتَأأأُر أأأأل البنأأأ،ئ ِِ ِوسي الشأأأيُن: يفتأأأرك لعازيأأأِا فيأأأ  منأأأ،ئ
أأا يفتأأرك  أكفكعيعكأألك يف  ق،سأأيِم  رك  وهأأو وهأأم  أنأأُ  َو يفترمهأأ، وهأأو  أكفكعيعكأألك تقولأأك:  كأأاكأي

رك ك لأأي ك أأأل يفلأأكك  اتمنيأأدِ  املَقاأأأِد ِاتَّ َِّأأُ  ًب َبأأ،ِ   اي ِ  الَأأ،ِء والأأطِم مجيعأأ،  و كأأاكأي
أأعكرَّ ت  َيشك َِ مجيعأأ،  مَِأكفكعيعكأألك وافأيعكعكأألَّ ت، اأأ، يأأوٌ  َي ا فقأأ، يف ِنَّ َِ وِا ََّ تأيأأِ  ِصأأعيَ، َ

ََّ ولذلكك  َيشكعكرَّ واطياكَ ِِ ت، يقوٌُ معُض م: ِفأيعكعكلَّ  ِيت ِاتَّ أض، ف،  مطأيِ  اتِل 
: ِفأيعكألك ْآأرا  اا أأ، هأو ِصأعُ   ْآرا  اا أ، يصُل الي  معاك ا َأ،ِمِ وأأن م أأل يقأوٌُ
َك َأأألك  َي يكأأأو َبأأأل ات َأأأ،ِم وهأأأذا ِويا  ََّأأأُ  لأأأو جأأأ،ءك أنأأأُ  أعَأأألِ  الأأأطِم لوجأأأبك ِ

ٌك  أواوي يف ًبِب افأيعكأ، م: ِاأي وهأو ًبب  ت  أاَم  لوجوِب ِا طٌ الَأ،حن تاأ، يف َأِو
أأ، جأأ،ءك يف املعَأألِ  ي يكأألي ا َ،أأأ  لفأأواِت املا،ثعأأِد ًبت أأطٌِ   أأ؛ُء ِاتَّ أضأأ، ف،  فعاَّ

ٌك ِفأيعكعَّلك ت ِفأيعكعكلَّ  َي يُق، ََّ الوج ك ِ  .(1)«وتذلكك ا ي كوكا يف ًبِب افأيعكلَّ فآ رك ِ
  : فأيعكعكلَّ »يف الن ِ  َِ ِفأيعكعيعكلك ِو ولعاكزِيِا في  »صواُب: ِ وال«ولعازيِا في  من،ءا

عكأأألك وافأيعكعَّأأألك  : افأيعكنأي َِ : ِفأيعكأأألك »وفيأأِ  ِيض أأأ،: «. منأأ،ءا ِ والصأأأواُب: «وأأأأن م أأأل يقأأأوٌُ
: افأيعكعَّألك » ٌك »وفيأِ  ِيض أ،: «. وِأني م أكلي يقوٌُ أواوي يف ًبِب افأيعكأ، ِ والصأواُب: «ِاأي
« ٌَّ وكاوكا يف ًبِب افأيعك، َي »وفيأِ : «. اأي ََّ الوجأ ك ِ ٌك ِفأيعكعَّألك ت ِفأيعكعكألَّ فآ أرك ِ ِ «يُقأ،

يَّد ِ والصواُب:  ٌك افأيعكعَّلك ت افأيعكعكلَّ »هبازكِ  َط   فَو َي يُأقك، ََّ الوكجي ك ِك ِ هبازكِ  «فكآك كرك ِك
.  وصل 
أأأا  بأأأا هللا:   أأأا جأأأ،ءك الصأأأواُب يف حتقيأأأِق  .  مأأأراهيم حماَّ َأأأ،ٌ: " وأأأألي »َو

: ِكصين،ِ  الفعيِل الرًب ؛  لعامثكرَِّ  ِأني  َِ ُ  من،ء  واِأا ". وهو فأكعيعكلكِ "ولعاكزِيِا في  منأ،آ

                               
 .2/134اإليض،حِ حتقيق  . أوسى من،ي الععيع؛ :  -(1)
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َأكُر ِألك البن،ءكييِل  ِ وهو ِكتي قك ك الَ،لثك عكلك وافأيعكعَّلك". يفكتكرك لعاكزِيِا في  من،ءكييلِ وِكسي افأيعكنأي
أرك  أكفكعيعكألك  أا يفكتك أم  أنأُ  َو رك كِ وهأو وكهي ييل يفتكركمُه، وهو  أكفكعيعكلكِ تقولأك:  كأاكأي يف  العَّذك

رك ك" لأي   أِدِ ِ تَّ ِكَّ  ًب يَِب،ِ   اي كِ  الَّ،ِء والَّطِم مجيع،ِ  و" كأاكأي َكمينيِد املَقكاِ   ق،سيِم ا
َ مجيعأأأأأ،  مَأكفكعيعكأأأأألكِ  اأأأأأ، يُأأأأأو ٌك َي ا أَّفكقأأأأأ، يف ِكنَّ أأأأأِعيََّ،َِ وِ  ََّ تأكييأأأأأِ  ِكصي َك أأأأأأل يفلأأأأأكِ 

يت ِ تَّ ُأضكأأأأ، ِك أأأأعكرَّ ت  َيشك ِ و"افأيعكعكأأأألَّ" ت، ََّ أأأأَ أأأأعكرَّ واطياك َيشك ِ ت، ِي لك أكأأأأ َِك  كف،  مطأكييأأأأ  ا
ولأأذلك يقأأٌو مأكعيُضأأ م: افأيعكعكأألَّ ْآأأرا   ا أأأ، يكِصأأُل  ِلكييأأ  مأكعيأأا اإِل يَأأ،ِمِ وِأأأني م أكأألي 
َكَّأأ  لأو جأأ،ء ِأنيأأُ    ِ أُع  َأكبيأألك اإِل يَأ،ِمِ وهأأذا ِكوياك : افأيعكعَّأأألك ْآأرا  ِ ا أأأ، هأأو ِكصي يقأوٌُ

م: ُأعيَكأأل  ا َكم  لوجأأوِب ِ  يأأطٌ الَأأ،حنِ تاأأ، يف َأأِو َكييأأأرك ُأأأاي َك  َي يكأأو أأبك ِك لَّأأطِم لوكجك
أأ، جأأ،ءك يف  ُء ِ تَّ ُأضكأأ، كف،ِ  فعاَّ ِ وهأأو ًبب  ِكييضأأ،  ت يكأأأمِث؛ي ٌَّ أأوكاوكا يف ًبِب افأيعكأأ، اأي

،ثأكعكِد ًبإِل يأطٌِ وتأذلكك ا ي كأ ِكلي ِ  يَ،ُأأ  لِفكأواِت املأأُاك وكا يف ًبِب افأيعكألَِّ املعيَكلِ  ي يُأاي
ٌك افأيعكعَّلك ت افأيعكعكلَّ  َي يُأقك، ََّ الوكجي ك ِك  . (1)«فكآك كرك ِك

394-  : َولأأُ : وتِأأط منأأ،ئ؛ املزيأأِا فيأأِ  »جأأ،ءك يف حتقيأأِق  . أوسأأى منأأ،ي الععيعأأ؛ِ 
أم  ٌك الشأيُن: يعأي ِنَّ ٌَّ وِكفأيعكلَّ. َأ، فأيعك، ملأأَّأأ، َل أَعا  ومه، يف الرًب ؛ ْآل ِْأيفكعكلك ِو

ِكصأأو ا أأأ،  ا وا  ٌ  الأأ  هأأ؛ َأأُل أَععقأأد  ) أأو ِكصَّأأوا أأأل الَطثأأ؛ أأأ،  ا وا فيأأ  ِلفأأ،  ْو
أأم جععأأوا اْأيفكعأألك يف الَطثأأ؛ َأأل  ٌ  أأأل الرًب أأ؛ َّبَأأِل يفلأأك فكاأأ، ِنَّ أأو فيأأِ  ِلفأأ،  ْو
أأو  ٌك سأأيبوي :  ا وا ِلفأأ،  ْو أأأمك يف الرًب أأ؛ِ َأأ، ركْيأمثك ُ ِ فكأأذلك ِأي أأ، يفتأأٌر ٌ  أَعأأا ( ِلاك

يف هأأأذا تاأأأ،  ا ومهأأأ، يف الَطثأأأ؛ وتأأأذلك ملأَّأأأأ، ِص أأأوا ًببك ِفأيعكأأألَّ يف الَطثأأأ؛ وهأأأو 
أزيا  فيِ  مهز ك وصل  َبلك الفأ،ِء أضأ، ف،  تأأُ  سأ،تن،  أأ، َبع أ، فعأذلكك جععأوا أَعأ  
أأعكرك  ِيأأات فيأأ  مهأأز  . وهأأو أضأأ، ُع الأأطِم سأأ،تل  أأأ، َبع أأ،  َيشك ِ ََّ يف الرًب أأ؛  َ

                               
 .2/128اإليض،حِ حتقيق  .  مراهيم حماَّا  با هللا:  -(1)



(444) 

 .(1)«تا، شبَّ وا ِفيأأأكأعكأألك  ْأيفكعكلك   فشبَّ وُ  م 
  : ٌَّ وِكفأيعكأأألَّ »يف الأأأن ِ  فأيعكأأأ، يَّأأأد ِ والصأأأواُب « ْآأأأل ِْأيفكعكأأألك ِو هباأأأزكِ  َطأأأِ  فَو

. يَّد ِ والصواُب هبازكِ  وصل  ركْيأمثكأمك( هبازكِ  َط   فَو . وتذلكك )ِأي  هبازكِ  وصل 
 : ِ والصأأأأأواُب: «يف الَطثأأأأأ؛ وتأأأأأذلك ملأَّأأأأأأ، ِص أأأأأوا ًببك ِفأيعكأأأأألَّ »ويف الأأأأأن ِ 

( ت )افأيعكلَّ(  ماتلِد َولِِ :  ٌَّ وهأو أزيأا  فيأِ  مهأز ك وصأل  َبألك الفأ،ِء أضأ، ف،  »)افأيعك،
ِ  أفَوأأأد ِ فأأطِ  «تأأأُ  سأأ،تن،  أأأ، َبع أأ، بأألك الأأطِم املضأأ، كفِد يف )افأيعكأألَّ(  أأ ِ َو

( فقبلك الطِم املض، كفِد ِلع  س،تند . ٌَّ  )افأيعك،
ِ  أفَوأأأأأد ِ و اء  واأأأأأا  ِ ويف الأأأأن  ِ  يَّأأأأد ِ و أأأأ ( هباأأأأزكِ  َطأأأأ   فَو أأأأعكرك َيشك ِ( :

 : ِ  سأأأ،تند ِ و اءكيأأأِل. ويف الأأأن ِ  ِ و أأأ ( هباأأأزكِ  وصأأأل  أأأعيرك ك َيشك تاأأأ، »والصأأأواُب: )ا
عكلك ًبْأيفكعكل»ِ والصواُب: «شبَّ وا ِفيأأأكأعكأألك  ْأيفكعكلك   «.تا، شكبَّ وا افأيعكنأي

أأأا جأأأ،ءك الصأأأواُب يف حتقيأأأقِ  أأأا  بأأأا هللا:  َو : "وتِأأأطك » .  مأأأراهيم حماَّ ٌك َأأأ،
". يأكعينأأ؛  ٌَّ ِ ومه، يف الر ًب ؛ِ  ْكِآُل اْأيفكعكألك وافأيعكألَّ وافأيعكأ،

ُر ُأَأكعكا   َكيأي من،ءكي الأاكزِيِا فيِ  
أُر ُأَأكعكعِ قأد   َكيأي ٌ  لعاعأ،حن الأ  هأ؛  أو ِكص أوا أأل الَطثأ؛ِ  أأ،  اُ وا فيأ  ِكلِفأ،  ْو م ملأأَّأ،   ِكنَّ
أم جكعكعُأوا اْأيفكعكأل يف  ٌ  أل الر ًب ؛ِ  مِأِاَيِل يفلك فككاك، ِكنَّ و ِكص وا أ،  اُ وا فيِ  ِلِف،  ْو
ِ َأ،ٌ سأيبوي : " اُ وا  ركْيأمثكأمك يف الر ًب ؛ِ  َكيأيرك ُأَأكعكا   ِلاك، يفتكريٌ ِ فكذلك اأي الَطث؛ِ  

"ِ وتأأأذلك  لِفأأأ،  يف هأأأذا تاأأأ،  ا ومهأأأ، يف الَطثأأأ؛ِ  ٌ  ِو ٌَّ يف ْأأأو ِكص أأأوا ًببك افأيعكأأأ، ملأَّأأأأ، 
أأأل  َبأأأل الفأأأ،ِء ُأضأأأ، كف،  تُأأأأُ  سأأأ،تن،  أأأأ، َبع اأأأ،  الَطثأأأ؛ِ  وهأأأو أكزِيأأأا  فيأأأِ  مهكيأأأزكُ  وكصي
أأعيرك ك  ِييأأاكتي فيأأ  مهكيأأز  ِ وهأأو ُأضأأ، كُع  َيشك ََّ ا َك فكأأذلك جكعكعُأأوا ِأَأيعكأأ  يف الر ًب أأ؛ِ   

عكلك ًبْأيفكعكلالَّطِم س،تُل أ، َبع ا، فكشكبَّ و  م  تا  . (2)«، شكبَّ وا افأيعكنأي

                               
 .2/138اإليض،حِ حتقيق  . أوسى من،ي الععيع؛ :  -(1)
 .2/128حتقيق  .  مراهيم حماَّا  با هللا:  اإليض،حِ -(2)
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(: -اثنًيا  م ن أمثلة  حتقيق  كتاب  )الُكنَّاش 
"»ج،ءك يف حتقيِق  . جو   أربوك:  -392 " و"مأكيك،ت   . (1)«فأكعك،ٌِ تأ"سكأاك،س 

ب،ت»وج،ءك يف حتقيِق  .  ايض اخلوَّام:   .(2)«فع،ٌ: تِا،س ْو
َِ  عأأى ِْأأ د  خمط أأاك احملقِ قأأ، أأِا ا َكاك وطأأد  وأيأأا    فأأط ُ ِكأأُل ِْأأبُد اخلطأأِ  َو

. ُرِ مط  يب  ِك طكَك اآل اِ ف َ ِص،بك ِأُامه،ِ فقا ِِك   ا الن،سِن ِما 
 ِ) والصأواُب يف هأذا املقأأ،ِم هأو )النأَّبكأأ،ُت(  ََّأُ  أصأاُ  الفعأأِل اجملأرَِّ  )ْأكبكأأقك

ق  ًبلِفعأأأِل املزيأأأِا اسأأأُم أصأأأا  ِ ُأَكعع ِأأأ -ِ نأأأاك الععاأأأ،ِء  -فأأأطِ  )البأكيكأأأ،ِت(  ف َّأأأُ  
( مَضعيِع الي،ِء.  )مأكيَّقك
 : ِِ َ  َولكأ م ِي َكاَّ و  ِوصعكُحو ِ ُشأبِ  ك مَقأاير »ج،ءك يف الع ومأكيَّقك منو فط
 . (4)«هذا العكاكلك مكي،ات  ِي  كِاعو  لكييط   (3)ِمي،ت الشِ عرِ ومأكيأَُّنوا

ٌك امأأُل ُ  يأأا :  أأ، عأأق هبأأم لأأ»َو . واملصأأا  الَّبييأأقِ ومأكيَّأأق  القأأومكِ  يفا َِو يط 
 .(8)«واتسم البكي،ت

ٌك امُل سيا :  ، َ ، وْكب،ات  »َو ُبُق ْأكبأي ُء يأكنأي  .(1)«ْأكبكقك الش ؛ي
ِار  وكأكعِصيكد  »ج،ءك يف حتقيِق  .  ايض اخلوَّام:  -334 ِععكد : تكاكحي  .(7)«أكفي
ِ تاأأأ،   ٌِ : )حمكيِاأأأر ( ًبلأأأراِءِ والصأأأواُب: )حمكيِاأأأاك ( ًبلأأأاا يف حتقيأأأق يف الأأأن ِ 

                               
 .1/213جو   أربوك: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(1)
 .1/321 ايض اخلوَّام: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(2)
ِ والصواُب: )مأكيأََُّوا( ًبلَ،ءِ   -(3) .تذا يف املطبوِس: )مأكيأَُّنوا( ًبلنوَِ  ِ وهو  طبي  ِ مط  يب 
 .5/135العِ:  -(4)
 .1/248ِ والصح،ح: 3/315ِ واْآر يف:  يواَ اَ ب: 1/287ر  العغد: مج  -(8)
 .15/151احملكمِ الطبعد اجلايا :  -(1)
 .1/321 ايض اخلوَّام: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(7)



(464) 

ِععد »جو   أربوك:   . ِااك  " و"أكعيِصيكد "  -مكِر العِ  -أكفي  .(1)«تأأ"أكأحي
ٌك امُل سيا :   ِااك   »َ، ا وأكأأحي ِاا  اكاك   وأكأحي ا وأكأحي اكا  ا وأكأحي ا  اك  أكأاي ا َِّك َو

أِايا   -ٌ     -  .(2)«ف و حماو   وأك
ٌك الرضأأ؛  اَسأأرتاًبيفي :  أأ، أأا جأأ،ء ًبلفأأَ  و »َو الكِأأر حمكيِاأكأأأاك  وأكِذأَّأأدَو

(3) 
أأِأأبد... ِك أِأأأز  وأكآيعكأأِاد وأكعيَكأِأبد وحمكي أِأأز وأكعيمثك  .(4)«وأكعيمثك

أأا  ا وا  عأأى يفلأأك ثطثأأد  )ِِأأر(: »جأأ،ءك يف حتقيأأِق  . جأأو   أأأربوك:  -333 َو
 .(8)«فع،ليدِ تأأ"طواَيد" و"تراهيد"

ِِ املعمثكاِدِ و   : )طواَيد( ًِبليغك ِِ امل اكعِدِ  يف الن ِ  الصواُب: )طكوكاِ يكد( ًِبليعك
أأا  ا وا  عأأى يفلأأك ثطثكأأدك »تاأأ، يف حتقيأأِق  .  ايض اخلأأوَّام:  أأر: فأكعك،ليأأد :   (1)َو ُِِ

 .(7)«تكطكوا يد  وتكركاِهيد  
أأأأأأ ُ   ُِ يف حتقيأأأأأأِق  .  بأأأأأأا الأأأأأأرَّل  عأأأأأأ؛  ُسأأأأأأعيا،َ لكَأأأأأأ،ِب  ِووك ك ك اخلطأأأأأَُ ْف

ييا ِوس  الَطثد  ْ  س،تل َِ :أو وف م أل  ق») وضي  املق،صا واملِ،لك(: 
صأأأي،َعد أنصأأأر  لَحرتأأأ ِ و َّنأأأ، تأأأ،َ أنصأأأرف، ََ لأأأ  يف اآلأأأأ،  ْآأأألاِ ويفلأأأك 

                               
 .1/214جو   أربوك: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(1)
 .3/155احملكمِ الطبعد اجلايا :  -(2)
( ِأأأم يُطأأ،ِو يِي ِْآأأ،ُم األأأ -(3) ٌِ ل )أذأَّأأد(ِ ًبلكِأأِر والفأأَِ ِ أع أأ،ِ تاأأ، يف لطب، أأِدِ يف ضأأبِ  )الأأذا

.  أطبوِس ْ ِ  الرض؛ِ 
 .1/172شرح ش،فيد امل احل،جب:  -(4)
 . 1/214جو   أربوك: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(8)
 تذا يف املطبوِس: )ثطثدك( مط  نويل ِ والصواُب ًبلَنويِل.  -(1)
 .1/322 ايض اخلوَّام: . الُكنَّ،شِ حتقيق   -(7)



(463) 

 .(1)«طواَيد وتراهيد و:ومه،
والفع أأأأأأأأأأطء مَشأأأأأأأأأأايا العأأأأأأأأأأِ »جأأأأأأأأأأ،ءك يف حتقيأأأأأأأأأأِق  . جأأأأأأأأأأو   أأأأأأأأأأأربوك:  -339
 .(2)«لعاب،لغد
عكأأأأى(ِ تاأأأأ،   : )الفع أأأأطء(ِ والصأأأأواُب: )الِفعِ يأي  ايض  يف حتقيأأأأِق  .يف الأأأأن ِ 
 .(3)«والِفعِ يأيعكى مَشايا العِ فععاب،لغكدِ »اخلوَّام: 

ٌك سأأيبويِ :  و عحأأق س، سأأد لعََْيأأث فيكأأَو احلأأرُ   عأأى )ِفعِ يكعأأى( يف »َأأ،
يِ وََِِ ي ك وه؛ النَّاياأدِ وِأَِ يَكأ؛ أأل اتأََأ،م.  املص،   أل اَي،ء :و: ِهمثِ لك

 .(4)«َل املصا وت ْععا  ج،ء وصف، وت اي، يف 
ٌك الرض؛  اَسرتاًبيفي :  ، أ، اليِفعِ يعكأى فعأي  ِيضأ، َي،سأي،ِ فأ،حِلَِ يَك؛»َو ِو

(8) 
أأ،م  والرتاأأأ؛ والَحأأ،جز: ِي ت يكأأَو أأأل واأأأاِ  يأأزكي أب،لغأأد الَّحك مثِ  والر ِأِ أأأيَّ، واحلِي

ا  ؛ء أن  أ، يكَو أب،لغ  ل ِيعكى وكالنِ اِ ياك  (1)َو يأركا  (7)؛ملصا  الَطث؛ ت،لاِ  ِِمثِ  وكا
ر: ِي اِذ ِ واخلطفد مثي ِي ِعِ يفكى: ِي تَر  الاتلدِ والنايادِ وا  .(5)«واخلي

ِ »جأ،ءك يف حتقيأأِق  . جأو   أأأربوك:  -333 ويكأَو أأأل فأكعيعكأل: وفأكعيعكعكأأد وِفعيأأطت 

                               
 .3/1157 وضي  املق،صا واملِ،لك:  -(1)
 .214/ 1جو   أربوك: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(2)
 .1/322 ايض اخلوَّام: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(3)
(4)-  :  .4/214الكَ،بِ حتقيق  با الِطم ه، َو
 .ت ًبلي،ءِ  ِ)احِلَِ يَكى( ًبَلعِ  :الصوابُ  -(8)
 .ءِ ،ت ًبِ ًبلَ،ِءِ( أب،لغد) :بُ الصوا -(1)
ياكى( ًبَلعِ  :الصوابُ  -(7)  .ت ًبلي،ءِ  ِ)النِ اِ 
 .1/115شرح ش،فيد امل احل،جب:  -(5)
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 .(1)«:و:  أر   أرجد  أراج ،
: )وفأكعيعكعكأأأد( مأأأواو ِ والصأأأواُب مأأأط واو   َ  ََّ املصأأأا ك ِأأأأل يف الأأأن ِ  ََّ املأأأرا ك ِ

ركاجأ ،. ركجكد  وِ أي رك ك  كأي ٌ(ِ أَل:  كأي َُ  عى )فأكعيعكعكد(ِ و)ِفعيطك  من،ِء )فأكعيعكلك( يكو
أأا جأأ،ءك يف حتقيأأِق  .  ايض اخلأأوَّامِ مأأط واو :  َُ ِأأألي فأكعيعكأألك فأكعيعكعكأأد »َو ويكأأو

ركاجأأ،   أأد  وكِ أي ركجك أأرك ك  كأي ولِكأألي أأأ ك ِطأأ   يف الَنضأأيِاِ فقأأا    (2)«وِفعيأأطك تك :أأو:  كأي
(ِ و)ت(ِ وهو  طبي  ِ َطعأ ،. ِك )ِفعيطك ( ًبلفصِل م ت   ُتَِبك من،ُء )ِفعيطك

أأرَّمك »جأأ،ءك يف حتقيأأِق  .  ايض اخلأأوَّام:  -334 ُععأأد ِ :أأو: تك وأأأل فأكعَّأألك  فعأأيط  و أكفي
 . (3)« كر ،  و كُرأد  

أأرَّم وأأأل فعَّأأ»وجأأ،ءك يف حتقيأأِق  . جأأو   أأأربوك:  ِعيعأأدِ :أأو: تك عِأأيط  و أكفي ل  أكفي
 .(4)« كرِ  ، و كرِأد  

رِأكأأأأد( مكِأأأِر الأأأأراِءِ ت  ِ مأأأط ايء ِ و) ككي ِِ ِععكأأأأد( مكِأأأِر العأأأأ والصأأأواُب: ) أكفي
ٌك الِأأألايف :  و يفا تأأأ،َ صأأأحيح ، أأأأل َأأأل اليأأأ،ء واِاأأأز ِ جأأأ،ء  عأأأى »مضأأأاِ  ،. َأأأ،

رِ  َُ   ككي ِععكد" :و: "تكرَّأي ِعيل" و" أكفي َُ   أكعيِآيا ،"" أكفي رِأد "ِ و" كآَّاي  .(8)«يأا ، و ككي
 : ٌك امأأُل يعأأي ك أأ، ِعيأأل"ِ »َو أ أأ، "فأكعَّأألك"ِ فعأأ  يف الصأأحي  أصأأا اَ: "الَأَّفي ِو

رِأكد "ِ و" آ اَ   عآيا ، و عآاد" رِيأا ، و ككي ِععكد"ِ ْأحُو: "تر أَ   ككي  .(1)«و"الَأَّفي
يف أعَعَّأأِ  فأكعك،لِيأأ،ِ  أَأأل:  أكركاأكأأى وجأأ،ءك »جأأ،ءك يف حتقيأأِق  .  ايض اخلأأوَّام:  -334

                               
 .1/214جو   أربوك: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(1)
 .1/322 ايض اخلوَّام: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(2)
 .1/322 ايض اخلوَّام: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(3)
 .1/214جو   أربوك: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(4)
 .1/252شرح تَ،ب سيبوي :  -(8)
 .4/72: طبعد  ا  الكَب الععايَّدلِ شرح املفصَّ  -(1)
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 .(1)« كراِأي،  
وجأأأ،ء يف أعَع أأأِ  فأكعك،لِي أأأ،ِ أَأأأل:  راأأأأى »وجأأأ،ءك يف حتقيأأأِق  . جأأأو   أأأأربوك: 

 .(2)« راِأي ،
َِ يف  ِِ يف النصَّ  ِِ ُأقصِ را َُ سبُبُ  الن،سنك  لكلَّ احملقِ قك ِكطكَ  ف، ح ِ َا يكو

( ََّ ٌِ الَنبيأأأأِ   عيأأأأِ ِ وهأأأأو ِ  أكركاِأي أأأأ،( لأأأأي ك  عأأأأى و َِ )فأكعك،لِي أأأأ،(ِ  تَّ ِأأأأأل ِج أأأأِد  َفأأأأ،
أركتي  ينُأُ   ِِ (ِ ُت اإليق،ِس الصويت ِ  لِكنَّأُ  ِأأل ِج أِد البنأ،ِء الصأريفِ   عأى منأ،ِء ) أكفك، ُأل 

 )ِي: امليُم(  ملن،سبِد أرِ  الععَِّد )الي،ِء(.
ي :  ََّ وْ   فَأَّ، )الرتاأ؛( و)الَع،أ؛( فينصر  مكلِ  »َ،ٌ الُعكربك أ،ٌ  َ

 .(3)«) ف، ل( تَق، ل و ض، بِ ولكلي ُتِرت  ين  لَِعم الي،ء
 : ٌك امأأأُل يعأأأي ك أأأ، أأأُ " و"يكضكأأأُ " ًبلكِأأأر  يف »َو ِك أأأا شأأأب   الفَحأأأد يف "يك َو

ي،ُسأأأأأأأأأ ا، الَكف، ُأأأأأأأأأل ًبلضأأأأأأأأأم ِ :أأأأأأأأأو: "الَكح،ُسأأأأأأأأأا"ِ  اِأأأأأأأأأأ؛" و"الَكمثأأأأأأأأأ، ِي"ِ َو "الرتك
لوا أل الضا د تِأر   لَصأ   اليأ،ءِ  يف و"الَكك،ثُر"ِ وت،َ اَصل: "الَمث،ُ ُي"ِ فَما

عق الضا ُد َبل الي،ء املَطر فد تْقعبق واو اِ وتنأقك  صأل  ا أَأ،ٌ ت ْآألك  لو َو
 .(4)«ل  يف اَي،ء العرمي د

 : َِ ََك الَّف،ُ لك يف أصا   كف، كلك أكق ُ  َِك يكَو أضاوم »وج،ءك يف العِ،
وت  كأأَو العأأِ أكِأأو    ت  يف املعَأأل الأأطم :أأو العأأِ :أأو الَّق، ُأأِل والَّضأأ،ُ ِبِ 

اِأ؛  .(8)«الَّغ، ِي والرتَّ
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وأأأأل افَعكأأألك افَعأأأ،تِ  :أأأو: اَِصأأأمك »جأأأ،ءك يف حتقيأأأِق  .  ايض اخلأأأوَّام:  -336
 ٌِ  .(1)«اَِص،أ،ِ  واََأكَكلك اَََِك،تِ  وج،ء ََِك،ت  وكَأكييَ،ت   عى البكاك

: )َأكييَأأ،ت ( مفأأَِ  ال  قأأ،ِ ِ وجأأ،ءك يف حتقيأأِق  . جأأو   أأأربوكِ مأأط يف الأأن ِ 
"ِ »ضب   لعقأ،ِ :  َكصكأمك اَِِصكأ،أ ،"ِ و"اَََأل اَََأ،ت  ِي ِ :أو: "ا أأل افَعأل افَعأ،ت 

"ِ  عى الباٌ يَك،ت   .(2)«وج،ء "ََِ،ت  َو
ٌك سأأأأيبويِ :   ( مكِأأأأِر القأأأأ،ِ . َأأأأ، َكأأأأ،ت  َ  »والصأأأأواُب: )َِيأي أ أأأأ، ف، عيأأأأُق فأأأأِ  ِو

أأ، اِأأ،ءك ملأأ، فأأر وا أأأل املصأأا  أنأأ  الأأذي ت يك  نكِأأر ِمأأاا : ُأف، عكأأد ...  ت ِنأأم ِلزأوهك
أأأأ،ت  فأأأأ نم  عأأأأُق حِتِاَّ أ أأأأ، الأأأأذيل َأأأأ،لوا: حتا  ِ وهأأأأو اَصأأأأل. ِو  ٌ اَلأأأأع الأأأأ  يف َِيَأأأأ،
ٌ  و عأى أَأ،ٌ  ِ فيوفِ رَو احلرو  و يُ َو م   عى أَ،ٌ  فع، : َ، عيُق َيَ،ت  يقولَو

أ،   م تعاَُ  ِتطَّ  .(3)«َِو
 ، ٌ   عى ف، عُق تَل اِ تأَنم أأذفوا اليأ،ء الأ  جأ،ء »ٌك ِيض ،: َو وج،ءك ِفع،

ٌ  و:ِوه،  .(4)«هب، ِول ك يف َِيَ،
،ٌ اجلوهري :  َك، أكعيَُُ  ََِ،ت  وَِيَك،ت . وهو أل تطم العرب»َو ا   .(8)«َو

ََّ الصأوابك  ََّ  .  ايض اخلوَّام تكَكبك يف )ُأِأَكا كِك الَصأويب،ِت( ِ  والغريُب ِ
أُق  أا  كككعَّاي ِ َو َ  فأ،ِ ح ِ مأط  يأب  َي،ت (ِ مَقامِي الَ،ِء  عى الي،ِءِ وهأو ِطأ هو )َو

ٌ  س،مق    . (1) عيِ  يف ِأَ،
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(464) 

َك اسأَأكفيعكلك أعَألَّ العأِِ  جأ  »ج،ءك يف حتقيِق  .  ايض اخلوَّام:  -337 فأ َ تأ،
َك اسَك،ْد   َك اسَع،ْد  واسَك، ٌُ  اك اسَف،لد ِ أَل: اسَع،  .(1)«اتسَفع،

ِِ  جأأ  »وجأأ،ءك يف حتقيأأِق  . جأأو   أأأربوك:  فأأ َ تأأ،َ اسأأَفعل أعَأألَّ العأأ
 .(2)«اتسَفع،ٌ:  ا اسَف،لد أَل: "اسَغ،م اسَغ،ثد" و"اسَك،َ اسَك،ْد"

 : ٌِ َك اسأأأأأأأَع،ْد  »يف الأأأأأأأن ِ  اَوَّ اسأأأأأأأَغ،م »ِ ويف الأأأأأأأن ِ  الَأأأأأأأ،حن: «اسأأأأأأأَع،
أأ، َكصكأأأاك ِ وتطمُهأأ، جأأأ،ئز  يف الَاَيأأِلِ يف هأأأذا املقأأ،«اسأأَغ،ثد ِم  ولكأألَّ املصأأأنِ عك  َّنَّ

أ د  خمطوطأد  وأيأا    فأط ُ ِكأُل  َِ  عأى ُِْ أِا ا َكاكأاك احملقِ قأ، . َو مُه،ِ مط  يب  ِأاك
. ُرِ مط  يب  ِك طكَك اآل اِ ف َ ِكص،بك ِأُامه،ِ فقا ِِك  ِْبُد اخلطِ   ا الن،سِنِ ِما 

الن ِأأأ ِد امل طوطأأأِد  ولأأأي ك ِأأأأل  ليأأأل   عأأأى ِطأأأِ  ِأأأأِامِه،  تَّ ًبلرجأأأوِس  ا
 الوأياِ ِ ال  ا َكاكاا  عي ، يف حتقيِق الكَ،ِب.

ِ :أأأأو: " أكعكبَّأأأأثك »جأأأأ،ءك يف حتقيأأأأِق  . جأأأأو   أأأأأربوك:  -334 وأأأأأل  فعأأأأل  فعُأأأأط 
ِ :أأأو:  " وأأأأل  أكفكعَّأأأل  أكفكعيعُأأأط  ِ :أأأو: " طأأأ،وكٌ  كطكأأأ،ُوت   أكعكأب أأأأَ ،" وأأأأل  ف، كأأأل  فكأأأ،ُ ط 

ُرج ،" وأ رك   اأي ِ " كاكأي ْككأويهر ا" وأأل  أكفكعَّأل  ِفعأ،ت  ْككويهكر  ِ :و " ل  أكفكوي كل  أكفكويُ ط 
ر يك،أ أأأأ،"ِ وأأأأأل  أأأأرك يكم اأي ِ :أأأأو: "اأي عكأأأألك افيعِأأأأنيطت  "ِ وأأأأأل افأيعكنأي أأأأ،ت  ياك أأأأل ِْ ْككاَّ :أأأأو "

ِ :أأأو: "ِ وأأأأل افأيعكأأأوٌَّ افيعِأأأوَّات   ٌ ا َيِايأأأاك أأأاكوي كَ ا َي ِ :أأأو: ا ا يعكأأأوَّن  افأيعكوي كأأألك افيعِأأأيطت 
 .(3)«ا يِعوَّاط ،"ِ وأل افأكعكعلَّ افِعطت  :و: اَشعرَّ اَِشعيركا ا  

  : ِ ماتلأِد «وأأل  أكفكعَّألك  أكفكع أط  »ِ والصأواُب: «وأل  فعل  فعُأط  »يف الن ِ 
 «. :و: " أكعكبَّثك  أكعكأب أَ ،"»َولِِ  معاكه،: 
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 : ِ «وأأأأل  أكفكعيعكأأألك  أكفكعيعُأأأط  : »ِ والصأأأوابُ «وأأأأل  أكفكعَّأأأل  أكفكعيعُأأأط  »ويف الأأأن ِ 
ُرج ،"»ماتلِد َولِِ  معاكه،:  رك   اأي   «.:و: " كاكأي
 : "»ويف الن ِ  ياكأ،ت  ْككاَّل ِْ ِ :و " وأأل »ِ والصأواُب: «وأل  أكفكعَّل  ِفع،ت 

" ِ :و " كأحكاَّلك  ِأِحاَّ،ت   «.  أكفكعَّل  ِِفعَّ،ت 
 : ِ والصأأأأواُب: «:أأأأو: اَشأأأأعرَّ اَِشأأأأعيركا ا   وأأأأأل افأكعكعأأأألَّ افعِأأأأطت  »ويف الأأأأن ِ 

َيِشعيركا  ا» َيشكعكرَّ ا ت  :و: ا  «.وأل افأيعكعكلَّ افيِعطَّ
ٌِ  شأأأايِا  أأأا جأأأ،ءك الصأأأواُب يف حتقيأأأِق  .  ايض اخلأأأوَّامِ لِكأأألي أأأأ ك  مهأأأ، َو

و ا ِأأأل احملقِ أأِقِ ِو ِأأأل الطبَّأأ،ِس:  أأ ي (ِ  أَّأأ، سك ت   أكفكع أأط   وأأأل  أكفكعَّأألك »الأأطِم ِأأأل )افيعِأأطَّ
ٌك  كطكأأ،ُوتِ  وأأأل  أكفكعيعكأألك  أكفكعيعُأأط   :أأو:  عبَّأأث  عب َأأ،  وأأأل  أكفك، كأألك  فكأأ،ُ ط  :أأو:  كطكأأ،وك
:أأو:  أأاأرك ك  أأاأرج،  وأأأل  أكفيو كأألك  أكفكأأوي ط  :أأو:  كأأأمثكوهكرك  كأأأمثكويهركاِ  وأأأل  أكفكعَّأألك 

عكأ لك افعأنطت  :أو: اأكرْيأأمثكمك اأر ،أأ،ِ  وأأل  ِِفعَّ،ت  :و:  كأحكاَّلك  ِأِحاَّ،تِ  وأل افعكنأي
ِ وأل افعوٌَّ افِعوَّات  :و: ا عكوَّنك اِ عوَّاط ،   ٌ ا َك اَاياك وك ك افأكعيوك لك افِعييطت  :و: اَاي

 .(1)«وأل افععلَّ افِعطت  :و: اَشعرَّ اَِشعركا ا  
العأأِ ِ :أأو وا عأأم َِ ِفعأأل أعَأأل  »جأأ،ءك يف حتقيأأِق  . جأأو   أأأربوك:  -332

ََّ أصا  ِفعل أل  "َِ،م" و"ِج، " و"ِط، "ِ أصا   حبِِب اَصل  فع،تِ  َ
ركاأ أأ،"ِ فاصأأ،   هأأذ  اَأَعأأد املأأأذتو    أأركمك ِ تي الصأأحي   فعأأ،ت  تاأأ،  قأأاَّم ِأأألي "ِكتي
حبِأأب اَصأأل:  َواأ أأ، و جأأوا  ا و طواف أأ،ِ  ت ِنأأم ِ ع أأوا املصأأا  تاأأ، ِ ع أأوا فععأأ ِ 

تأأد  أأل أأأر  الععأأد  ا الِأأ،تل َبعأأ ِ ومعأأا الِأأ،تل ِلأأعِ وت يكأأَو فنقعأأوا احلر 
أ، َبل اَلع  ت أفَوأ ،ِ فينقعب أر  الععد ِلف ،ِ ف،جَاعق ِلف،َِ فحأذفق 
 أأأاامه،  تلَقأأ،ء الِأأ،تنِِ و ُأأوِ ضك  ن أأ، اِأأ،ء يف اآلِأأِرِ فقيأأل:  َ،أأأد و جأأ،   
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 .(1)«و ط،َد
  : ِطأأأأأأ،خِ »فيِ اأأأأأأ،ِ والصأأأأأأواُب:  ِ ًبلفأأأأأأ،ءِ «ِطأأأأأأ، ِ و طواف أأأأأأ،»يف الأأأأأأن ِ 
، َ : ) ط،َد( ًبلق،ِ .« و طوا ِر الن ِ  ِِ  ًبلق،ِ  فيِ ا،  ماتلِد َولِِ  يف آ

أأأأا جأأأأ،ءك الصأأأأواُب يف حتقيأأأأِق  .  ايض اخلأأأأوَّام:  ََّ ِكفيعأأأألك أعَأأأأل »َو وا عأأأأمي ِ
أاك ك ِفعأل  ََّ أكصي العِ :و: َِ،مك ِوج، ك ِوط،خِ أصاك ُ  حبِب اَصأل  فعأ،تِ  َ

صأأحي   فعأأ،ت  تاأأ،  قأأاَّمك أأأل ِتأأرم  تراأأأ،ِ  فاصأأ، ُ  هأأذ  اَأَعأأد املأأذتو   أأأل ال
أأوكا ا  وِ طيوكاَأأ،ِ   تَّ ِنأأم ِ ع أأوا املصأأاك ك تاأأ، ِ عأأوا فععكأأُ   حبِأأب اَصأأل ِ َأيوكاأأأ،ِ  و جي
َُ أ،  عكُ ِ ومأكعياك الِ،تِل ِلع  وت يكو فنقعوا احلرتكدك  ل أكريِ  الععَِّد  ا الِ،ِتِل َأكبأي

بيأألك اَلأأِع  ت أفَوأأأ،ِ  فينقعأأب أأأر  الععأأِد ِلفأأ،ِ  ف،جَاعأأق ِلفأأ،َ فحأأأذفق َأك 
ِِ و أأأوض  ن أأأ، اِأأأ،ُء يف اآلِأأأرِ فقيأأأل:  َ،أأأأد و جأأأ،     أأأأاامه، تلَقأأأ،ِء الِأأأ،تن

 .(2)«و ط،َد
: "لأأو و:أأو: ِفع ِأأيط. تقأأٌو  اأأر »جأأ،ءك يف حتقيأأِق  . جأأو   أأأربوك:  -344

ا يف ِطيأأأق اَيفاَ أأأأ  الأأأأِ عِ يفك، َيفَّ  أأأٌو  اأأأر مأأأل  بأأأا العزيأأأز: "ت  ِ ِ يأأأا  ْيأأأُق". َو
 .(3)«الصاَد"ِ ِي ت  ُأرك   

: )ِفع ِأأأيط(ِ والصأأأواُب: )ِفعِ يعكأأأى(ِ وفيأأأِ : )الأأأأِ عِ يفك،(ِ والصأأأواُب:   يف الأأأن ِ 
ا(ِ والصأأواُب: ) ِ ِ ييأأاكا(. ٌك امأأُل ُ  يأأا :  )الأأأِ عِ يفكى(ِ وفيأأِ : ) ِ ِ يأأا  واخلِعِ يفكأأى: »َأأ،

 .(4)«: "لوت اخلِعِ يفكى َيف ْقُ  . َ،ٌ  ار مل اخلط ،باخِلطفد
ٌك اجلأأأأأأأأوهري :   أأأأأأأأ، والرِ ِ يأأأأأأأأاكا: الأأأأأأأأر  . ويف احلأأأأأأأأايث: " ت  ِ ِ يأأأأأأأأاكا يف »َو
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 .(1)«الصاَد"
ا ج،ءك الصأواُب يف حتقيأِق  .  ايض اخلأوَّام:  و:أو: ِفعِ يعكأى تقأوٌِ ُ اكأرك »َو

َك أكأأأأأأ ك  َكيفكا أأأأأأرك ميأأأأأأِل  ضأأأأأأ؛ ا َّ  نأأأأأأ : "لأأأأأأو ُِِطيأأأأأأُق ا أأأأأأوٌِ ُ اك ْيأأأأأأُق" َو الأأأأأأأِ عِ يفكى َيفَّ
َكِد" ِي ت  ُأرك     كبياِ   .(2)«العزِيِز: "ت  ِ ِ يياكا يف الصَّاك

" اسأأأأم »جأأأأ،ءك يف حتقيأأأأِق  . جأأأأو   أأأأأربوك:  -343 أأأأأر  اك وا عأأأأم َِِ :أأأأو: "ُأأحي
ِ و"أأ أَأ، " اسم أفعأٌو أوافأق يف العفأ  تسأم الف، ألِ ومهأ، يف الَقأاير  أفعٌو

اكرِ " مكِأر أأ، َبأل آِأر ِ واسأم املفعأٌو خمَعف، َ  ف،سم الف، ل يف الَقاير "أكأحي
" مفَ  أ، َبل اآلِأرِ وتأذلك  قأاير "أأأ َ، " في أ،ِ ِ أي:  اكرك   يف الَقاير "ُأأحي
" واإل أأطٌ يف "أأ َأأأ، " اسأأَوا  أأأر  َأكلك  فعاأأ، جأأ،ء اإل َأأ،م يف "ُأأحاك َكِلِ وُأأأأ ي ُأأأأ ي

 .(3)«لفآ ، يف الب،مِ
اكرِ ( مضأأأاِ  ،ِ يف  َُواِ والصأأأواُب: )ُأأأأأحي اكرِ ( مفأأأَِ  املأأأيِم ا : )أكأأأأحي  الأأأن ِ 

َكِلِ( مكِِر الراِءِ وهو  طبي  .  وفيِ : )ُأأ ي
أأا جأأأ،ءك الصأأأواُب يف حتقيأأأِق  .  ايض اخلأأأوَّام:  أأأأأر   »َو اك ََّ :أأأو: ُأأحي وا عأأأم ِ

ِ أوافأأأق يف العفأأأِ  تسأأأِم ا ِ وأأأأأ َ،  اسأأأُم أفعأأأوٌ  لف، أأأِلِ وُهأأأأاك، يف اسأأأُم أفعأأأوٌ 
اكرِ   مكِأأِر أأأ، َبأأل آِأأرِ ِ واسأأُم  ِ ف،سأأُم الف، أأِل يف الَقأأايِر: ُأأأأحي َِ الَقأأايِر خمَعفكأأ،
اكرك   مفأأَِ  أأأ، َبأألك اآلِأأِرِ وتأأذلك  قأأايُر خمَأأ،   في اأأ،ِ  املفعأأوٌِ يف الَقأأايِر: ُأأأأحي

اكر   واإل أأ، جأأ،ءك اإل َأأ،م يف ُأأأأحي ِ فعاَّ َأكيأكر  َكِل  وُأأأأ ي  أأطٌ يف خمَأأ،   اسأأَوا ِ أأي ُأأأأ ي
 .(4)«لفآُ ا، يف الب،مِ

                               
 .2/473الصح،ح:  -(1)
 .328-1/324 ايض اخلوَّام: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(2)
 .1/278جو   أربوك: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(3)
 .1/332 ايض اخلوَّام: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(4)



(462) 

أ؛ء  عأى فأكييعِأأل  »جأ،ءك يف حتقيأِق  . جأأو   أأربوك:  -349 وصأيُغ ، ي، يأأدِ ْو
 .(1)«تأ"سكيِ ا"ِ و عى فأكعيل تأ" م " و عى فأكعيطَ تأ" كطيش،َ"

أأ؛ء  عأأى فأكييعِأأأل   »وجأأ،ءك يف حتقيأأِق  .  ايض اخلأأوَّام:  أأأاك، يَّد  ْو وصأأأيُغ ، سك
ي ِ  ِك َك تك  .(2)«ا ِ و عى فأكعيِل تعكم  و عى فأكعيطَ تعطش،

 : ٌِ ِ «فأكعيأأأأأأِل تعكأأأأأأم  »ِ ويف الأأأأأأن ِ  الَأأأأأأ،حن: «فأكعيأأأأأأل تأأأأأأأ" م "»يف الأأأأأأن ِ  اَوَّ
"»والصواُب:  أأ" كأأأأم  أُر ًبلَحعيأِدِ واإلضأ،فِد: «فكِعل  تك ِ ِوصأُعُ : ) كِاأ؛(ِ واليأ،ُء  كآ ك

.ه -مط  يب   -)العكِا؛ِ  كِاييكم(ِ ف،لو َُ  ِِ  و )فكِعل( مفَِ  الف،ِءِ وتِِر الع
أأأ، اسأأَعا،ٌ "َِّأأق" لعَفضأأيل يف »جأأ،ءك يف حتقيأأِق  . جأأو   أأأربوك:  -343 ِو

م: " جأل َِّأق" ف ْأ  لأي   م: "َِّق أل  ِجعيد " أ  وجو  َِّق لغأل  يف َأِو َِو
 .(3)«أل العيوب الآ،هر 

: ) ِجعيأأأأأد ( مكِأأأأأِر اجلأأأأأيِمِ وسأأأأأكوَِ الأأأأأطِمِ وال  عكأأأأأد( يف الأأأأأن ِ  صأأأأأواُب: ) ِجي
ٌك الفأ، ايب :  قأ،ِءِ »مكِِر الراِءِ وسكوَِ اجليِمِ وفَِ  الطِم. َأ، عأُد احلكاي عأد: مقي والر ِجي

عد"  .(4)«ويُق،ٌ: "هو ِكَّيكُق أل  ِجي
ٌك اجلأأوهري :   أأ، أأ، ت  نبأأق  ت  يف »َو عكأأُد: مقعأأد ِ و ِأأاَّى احلاقأأ،ءكِ َنَّ والرِجي

م: " هو َِّ . وأن  َِو يل  ِِ عكد  أك  .(8)"«ق أل  ِجي
أأأأا جأأأأ،ءك الصأأأأواُب يف حتقيأأأأِق  .  ايض اخلأأأأوَّام:  ٌُ َِّأأأأق »َو وِكأَّأأأأ، اسأأأأَعا،

م:  جأل  َِّأُقِ  عكأد أأ  وجأو  َِّأقك لغألِ  يف َأِو م: ِكَّيكأُق ِأألي  ِجي لعَفضيِل يف َِو
                               

 .1/277جو   أربوك: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(1)
 .1/334 ايض اخلوَّام: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(2)
 .1/258جو   أربوك: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(3)
 .1/155 يواَ اَ ب:  -(4)
 .4/1758الصح،ح:  -(8)



(474) 

 .(1)«ف َّ  لي ك أل العيوِب الآ،هر ِ 
أأأومك"  عأأأى وَ  و"أقأأأ،م" ِصأأأ»جأأأ،ءك يف حتقيأأأِق  . جأأأو   أأأأربوك:  -344 ع  "أكقي

 .(2)«أكفيعكلِ فأكُقِعبكقي واو  ِلف ،
ِأِ    : )أكقيومك( مفَِ  امليِمِ والصواُب مفَِ  الواِو: )أكقيوكم (  ماتلِد تْو يف الن ِ 

 . ِك ِ والواُو  ُق،ِمُل الع ِِ   عى و َِ )أكفيعكل( مفَِ  الع
أأا جأأ،ءك الصأأواُب يف حتقيأأِق  .  ايض اخلأأوَّام:  أأوكم   عأأى  وكأكقكأأ،م  »َو ِصأأع  أكقي

ِ فقعبق واو  ِلف،    .(3)«وَ  أكفيعكل 
أأ، "أكفعِأل" »ج،ءك يف حتقيِق  . جو   أربوك:  -344 أأل  -مكِأر العأِ  -ِو

أأِيع" و"أضأأِرب الن،َأأد"  ِع " وتأأذلك "اجملعِأأ " و"املصي الأأذي  أأِ أضأأ،    "يكأأأمثي
 .(4)«و"أكنيَِمث ،"ِ ف،لفعل أن  أكِو  العِِ  َ ت،َ لعاوض  ِو لعزأ،َ

: )املصيِيع( مِكوَِ الص،ِ ِ وتِأِر اليأ،ِءِ والصأواُب: )املِصأييع(   يف الن ِ 
ََّ يف الكعاأأِد   أأطت  ًبلنقأأِل  فقأأا ُِْقعكأأقي تِأأرُ   مكِأأِر الصأأ،ِ ِ وسأأكوَِ اليأأ،ِء  َ

 الي،ِء  ا الص،ِ  الِ،تنِدِ َبعك ،.
ٌك سأأيبويِ :  أأ،لوا: الأأأاكِصيعِ تاأأ، َأأ،لوا: ِك كأأق الن،َأأُد »َأأ، رِمأأأِ ،ِ َو  عأأى أكضي
 .(8)«ِي  عى  أ،َ ِضرامِأ ،

ِعل  مكِِر العِ ِألك الذي  ِ »وج،ءك يف حتقيِق  .  ايض اخلوَّام:  أَّ، أكفي ِو
ََّ أضأأأأ،  كُ  يأأأأمثِعُ ِ وتأأأأذلك الأأأأأاحِبُ   َك أضأأأ،  ِ  أكِأأأأو   فنحأأأو: الأأأأأامثِعُ  

                               
 .1/341ض اخلوَّام:  ايالُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(1)
 .1/253جو   أربوك: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(2)
 .1/385 ايض اخلوَّام: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(3)
 .1/254جو   أربوك: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(4)
(8)-  :  .4/55الكَ،بِ حتقيق  با الِطم ه، َو



(473) 

َك لعاوِضأ  واملصيُع وأضِرُب الن،َد وأكنيَِمث ك،ِ ف،لفعُل أنأ  أكِأوُ  العأِِ   َ تأ،
 َِ  ِ فعم يكضِبِ  احملقِ ُق الي،ءك ًبلكِِر.(1)«ِو لعزأ،
ِأأأأ، الأأأذي  أأأِ أضأأأ،    أكِأأأو   »جأأأ،ءك يف حتقيأأأِق  . جأأأو   أأأأربوك:  -346

ِ أأأُا ويأأأو ُِ ِ  فنحأأأو "أوِ أأأا" أأأأل "يعأأأا"ِ و"أأأأو  " أأأأل "يأأأر "ِ وتأأأ،َ اَصأأأل: يأكوي
أأأا جأأأرا اسأأأم الزأأأأ، و  أأأ، مأأأِ ايء وتِأأأر ِ َو َ واملكأأأ،َ ِ أأأي فِأأأقطق الأأأواو لَو

ِعل يف يفلأأأك  عأأأى القيأأأ، . والأأأذي  أأأِ أضأأأ،    أفَوأأأأد فنحأأأو: "املوِأأأأل"  املأكأأأأفي
أأأأل" ًبلفأأأأَ : "هأأأأذا أكويِأعُأأأأ "  : "وأأأأأل يأكويأك أأأأل" و"املوِضأأأأ " فَقأأأأٌو و"املوِجأأأأل يأكويجك

 .(2)«وتذلك "وجلِ يأكويجل هذا أوِجع "...
عُل املض، ُس هنأ،  ائأا ِ ِ ف،لف«و"املوِجل يأكويجكل"»يف الن ِ   اي    يف  ب، كِ :  

أأأطك ِأنأأأُ  حتقيأأأُق  .  ايض اخلأأأوَّام:  ِك أأأا  ُِ »ولأأأي ك هأأأذا أكوِضأأأعكُ . َو ِأأأأ، الأأأذي  أأأ
ِ أأأُا  أضأأأ،  ُ  أكِأأأو   :أأأو: أكوِ أأأا أأأأل يكعِأأأُاِ وأكأأأو   أأأأل يكأأأرُِ ِ وتأأأ،َ اَصأأأل يأكوي
 َِ َِ واملكأأ، أأركا اسأأُم الزأأأ، أأا جك ِك ايء  وتِأأر  ِ َو و  أأ، مأأ  ويأكأأوي ُِ ِ فِأأقطق الأأواو لَو
ُِ أضأأأ،  ِ  أفَوأأأأد  فنحأأأو:  ِ أأأي املفعكأأأل يف يفلأأأك  عأأأى القيأأأ،  وِكأَّأأأ، الأأأذي  أأأ
أأل ًبلفأأَ  هأأذا أكويِأعُأأ  ًبلكِأأر  أألك يأكويأك أأأويِجل واملوضأأ  فَقأأٌو أأأل وكأك الأأأاكويِأل والأاك

 . (3)«وتذلكك وكِجلك يأكويجكل هذا أوِجُع ...
شأَكاكلك  عأى ِطأ   يف َا ا ِِذا الن  ِ  ِولكنَُّ  ِ ي حتقيقك  .  ايض اخلوَّام

َِ ِ أأأأي املفعكأأأأل»الضأأأأبِ ِ ويفلأأأأكك يف  بأأأأ، كِ :  َِ واملكأأأأ، أأأأركا اسأأأأُم الزأأأأأ، أأأأا جك ِ «َو
 ِ ِِ ََّ الكأطمك  عأى أكِأوِ  العأ ِ ت مفَِح أ،  َ ِِ والصواُب: )املفِعل( مكِِر العأ

                               
 .1/381 ايض اخلوَّام: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(1)
 .258-1/254جو   أربوك: ،شِ حتقيق  . الُكنَّ  -(2)
 .382-1/381 ايض اخلوَّام: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(3)



(479) 

 «.  أكويِ اِ أكوي ِ ِ أكويِألِ أكويِجلِ أكويِض »ماتلِد اَأَعِد املذتو كِ : 
عكُلِ ِ يفا مُنِأ؛ك أل الَطثأ؛ املزيأِا »ج،ءك يف حتقيِق  .  ايض اخلوَّام:  -347 ِكأ، أكفي

ِكل والأأأأُا ر  مضأأأم  فيأأأ  والرًب أأأ؛ِ فععكأأأى صأأأيغِد اسأأأم املفعأأأوٌِ ت وَعأأأُع ت،لأأأأُااي
ُ  واسأأُم الزأأأ،َ  ُِلِ ِوِأرك  وأأرُُ   وِيت أنأ  املفعأأوٌُ واملصأاك املأيمِ أأأل ِ ِألك يأأا

ََّ أضأأ، سك أأأ، جأ،و ك الَطثأأد ت وَعأأُع فأأطِ  واملكأ،َ معفأأ   واأأأا ت  وَعأعِ َ
ِكل ًبلضأأم اسأأُم  عكُل فُاأأاي أضأأ، ِس الَطثأأ؛ ف َّأأ  خمَعأأعِ ولأأذلك اَُِعِأأعك فيأأ  الأأأاكفي
َِ الفعِل ِو  أ،ْأِ   ِ واسُم أك، ٌِ لك واسُم أصاك ِ   يفا ت،َ َّبع، اإل ِ، ِِ أفعوٌ  ُِ 

 : ْ  ُ أددددددَ َ  ﴿َوقُددددددلأ َأب   َأدأ وأنأأأأأأ  َولُأأأأأأ   عكأأأأأأ،اك دددددد   أ ْأ َوَأرأ ددددددَّأ  ْ َرَل  ْ  ُمددددددَّأ لأدددددد ر 
ْأ  ددَّأ َك  (1)ْ  ركُ  أضأأ، س أأأ، ي يِأأمَّ ف، أأأِعُ ِ ليكأأو وجأأ،ءك يفلأأك تعأأ   عأأى  ِْأأِد يُأأأ ي

ََّ أفعأأأوٌك أأأأ، ي يِأأأمَّ ف، عأأأُ  أفعأأأوٌ   ِ ََّأأأ  أفعأأأوٌ  فيأأأ  تاأأأ، ِ  عأأأى لفأأأِ  املفعأأأوٌِ
 .(2)«م 

عكأ»وج،ءك يف حتقيأِق  . جأو   أأربوك:   لِ  يفا مُنأأِ؛ك ِأألك الَطثأ؛ املزيأا ِأأ، أكفي
رِ " مضأم  ِكل" و"املأُأأ ي ِ وت وَعأع تأ"املأُأأاي في  والرًب ؛ فععى صأيغد اسأم املفعأٌو
رُِ   وِيت أنأ  املفعأٌو واملصأا  واسأم الزأأأ،َ  أر ك يُأأ ي ِي ُلِ ِو ِِ املأيم أأل ِ يِألك يُأاي

وَعأأع فأأط   واملكأ،َ معفأأ  واأأأا ت وَعأع  ََ أضأأ، س أأأ، جأ،و  الَطثأأد ت
ِكل" ًبلضأأأأم اسأأأأم أفعأأأأٌو  أضأأأأ، س الَطثأأأأ؛ِ ولأأأأذلك اَِعأأأأع فيأأأأ  املأُأأأأأفيعكل فأأأأأ"ُأاي
أأل" واسأأم أصأأا  ِ  يفا تأأ،َ َّبعأأ، اإل ِأأ،ٌِ واسأأم أكأأ،َ الفعأأل ِو  أ،ْأأ .  ِِ "ُِ ي

ْ  ُ أددددددَ َ  وأنأأأأأأ  َولأأأأأأ   عأأأأأأ،ا:  دددددد   أ ْأ َوَأرأ ددددددَّأ  ْ َرَل  ْ  ُمددددددَّأ لأدددددد ﴿َوقُددددددلأ َأب   َأدأر 

                               
 .55اإلسراء:  -(1)
 .1/383 ايض اخلوَّام: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(2)



(473) 

ْأ  دددَّأ ركُ " أضأأأ، س أأأأ، ي يِأأأمَّ ف، عكأأأ ُ ِ وجأأأ،ء يفلأأأ(1)ْ  أأأد "يُأأأأ ي ك تعأأأ   عأأأى ْ 
(2)  

ليكأأأَو  عأأأى لفأأأ  املفعأأأٌو  َْ أأأ  أفعأأأٌو فيأأأ  تاأأأ، َِ أفعأأأٌو أأأأ، ي يِأأأم ف، عأأأ  
 .(3)«أفعٌو م 
  : ٌِ ُِلِ ِوِأأأأأرك  وأأأأأرُ ُ »يف الأأأأأن ِ  اَوَّ ِ ويف الأأأأأن ِ  الَأأأأأ،حن: «ِ ِأأأأألك يأأأأأا

رِ ُ » أأر ك يُأأأ ي ِي ُلِ ِو ِِ رك ُ »ِ والصأأواُب: «ِ يِأألك يُأأاي أأرِ ك يُأأأ ي ِي ُلِ وُِ ِك أألك يُأأاي ِِ   «ُِ ي
أأِر  ِِ . ويف آ أأُذ ِأأأل صأأيغِد املبأأيِ  لعامث أأوٌِ ِك ََّ اسأأمك املفعأأوٌِ ِأأأل الفعأأِل املزيأأِاِ يُؤ َ

 : ُا يفلكك ركُ  أض، س أ، ي يِمَّ ف، أِعُ ِ »الن ِ  أ، يُؤتِ  وج،ءك يفلك تع   عى  ِِْد يُأ ي
ِ ََّأأأ  أفعأأأوٌ   َك  عأأأى لفأأأِ  املفعأأأوٌِ ََّ أفعأأأوٌك أأأأ، ي يِأأأمَّ ف، عأأأُ   ليكأأأو فيأأأ  تاأأأ، ِ

 «.أفعوٌ  م 
ِ مصأأأأأأأأيغِد املبأأأأأأأأيِ  «ولأأأأأأأأذلك اَُِعِأأأأأأأأعك فيأأأأأأأأ  الأأأأأأأأأاكفيعكلُ »ويف الأأأأأأأأن ِ  اَوٌَّ:  

 : ( مصأيغِد املبأيِ  لعاععأوِم  ماتلأِد َولِأِ  َبألك يفلأأكك َأكعكأعك ِي ِ والصأواُب: )ا لعامث أوٌِ
ُ  واسأأُم الزأأأ،َ واملكأأ،» ََّ وِيت أنأأ  املفعأأوٌُ واملصأأاك َ معفأأ   واأأأا ت وَعأأعِ َ

أض، سك أ، جأ،و ك الَطثأد ت وَعأُع فأطِ  أضأ، ِس الَطثأ؛ ف َّأ  خمَعأعِ ولأذلك 
 «.اَِعع في  الأاكفيعكلُ 

وي ِ وا َّبَِل يفلك فيا، ج،و ك الَ طثأدك »ج،ءك يف حتقيِق  . جو   أربوك:  -344
م: "أكَأيعكعكبكأأد" :أأو: "الَأَّعيعكأأِب" و"الضِ أأفياكس"  اسأأََق،ت  لأأ   َ أأم يِأأَغنَو  أأل َأأِو ن 

 .(4)«أَط  َ يقولوا: تَر  الَع،لب

                               
 .55اإلسراء:  -(1)
 .أرفوس   ف، ل   ٌئبُ   ُ   ََّ الطمِ  )ف، ُعُ ( مضم ِ  :الصوابُ  -(2)
 .251-1/258جو   أربوك: ق  . الُكنَّ،شِ حتقي -(3)
 .1/251جو   أربوك: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(4)
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ِ والصأأواُب:   ِِ : )أكَأيعكعكبكأأد( مفأأَِ  املأأيِمِ وسأأكوَِ الَأأ،ِءِ وفأأَِ  العأأ يف الأأن ِ 
ِ تا، يف حتقيأِق  .  ايض اخلأوَّام:  ِِ )ُأَأكعيعكبكد ( مضمِ  امليِمِ وفَِ  الَ،ِءِ وسكوَِ الع

أم  وي ِ وا َّبَل» يفلك فياك، جك،وك ك الَطثد :و: الَععِب والضفاكِس اسََق،ت  لأ ِ َنَّ
م: ُأَأكعيعكبكد  أَط   َ يقولوا: تَلُ  الَأَّعك،لبِ   .(1)«يَِغنَو  ل َِو

ٌك سأأأيبويِ :   وي  ي أأأوا منآأأأل هأأأذا فياأأأ، جأأأ،و  ثطثأأأد ِأأأأر ِ أأأأل :أأأو »َأأأ،
نأ أَغنَو  َ يقولأوا: تَألُ  الضِ فاس والَععبِ تراهيد َِ يَُقل  عأي مِ َو م َأا يِك

الَّع،لِب و:يو يفلكِ و َّن، اَِص وا هبك، من،ِت الَطثِد لأأِ ف َ ،. ولأو َعأق أأل منأ،ت 
َ  أأأ، جأأ،و  الَطثأأد يكأأَو ْآأأُل (2)اَ معأأد  عأأى َولأأك أكَسأأا   لقعأأق: ُأَععكبأأد   َ ِ

أأ،لوا: ِ ض  ُأَععبأأد  وُأعقيرمأأ . َو عأأأٌو د . وأأأأل َأأ،ٌ ثُع،لأأد  َأأأ،ٌ الأأأُافيعكل أنأأ  َّبنزلأأد املفي
 .(3)«أكَعكعد  

مأَّري معأأأُل الععاأأأ،ِء تأأأطمك سأأأيبويِ ِ فآكأأأأن وا َِّأأأُ  يكأحكأأأأ؛  أأأِل العأأأرِب  ولأأأأم يأكَكأأأاك
ٌك  لكنَّأُ  يكقأوٌُ معأاك  ٌك )ُأَأكعيعكبكد( مفأَِ  الأطِمِ والصأواُب َِّأُ  يكنفأ؛ اتسأَعا، اسَِعا،

ََّ العربك لو ِك ا كتي هذا اتسَِعا : )ُأَأكعيعكبكد(.النفِ؛:   ِ لقك،لكقي ٌك ، 
َك يف َولِأأأِ :  أكأأأى سأأأيبوي : ِك يض  ُأَأكعيعكبكأأأد »وممَّأأل تكأأألَّ هأأأذا الآَّأأألَّ ِمأأأو أيَّأأأ،

أأأأأ،ِ فكأأأأأطك يُأقكأأأأأ،ٌ: ِك يض   وُأعكقيركمكأأأأأد ِكيي تَأأأأأل  الَأَّعك،لِأأأأأب والعكقكأأأأأ،ِ ب وت يُأقكأأأأأ،ُ   كعكييِ اك
أأأ،ُ  سأأأيبوي  مفأأأَ  الأأأطم والأأأراء  ِ وأكأأأى ُأضكأأأفياك دِ والأأأذي أككك أأأد املفعأأأٌو  عأأأى ْ 

أأِر الأأطمِ والأأرَّاء يُريأأُاَو  ِمأأو ِي أأم الف، أأل ِمكك أأم  كيعكُعوْكأأُ  ِمزِْكأأِد اسي  يأأا  أأل العأأرب ِكنَّ
رِمكأأأأأد مكِأأأأأر الأأأأأراء  أأأأأِرب وكِك يض  ُأعكقي َ  ُأعكقي أأأأأ، أأأأأى مأكعيأأأأأُل العغأأأأأويِ: أككك الكَأأأأأر ِ وكأككك

                               
 .1/384 ايض اخلوَّام: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(1)
 .يف هذا املوض ِ  ِ)أَععبد( ِم الكَِب ِمُِهلك ضبُ  الطِم ِأل تعادِ أيف طبعِد  ،ل -(2)
(3)-  :  .4/54الكَ،بِ حتقيق  با الِطم ه، َو
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 .(1)«في ا،
: عأأى ُأأأراِ  سأأيبويِ ِ ف و أكنأكبَّأأ ك معأأُل الععاأأ،ِء   أأذا الرضأأ؛  اَسأأرتاًبيفي  يكقأأوٌُ

أأأ ِ :أأأو الضِ أأأفياكس وكالَأَّعيعكأأأبِ مأأأل اسأأأَغنوا » وي ِ أأأوا َّبَأأأل هأأأذا يف الرًب أأأ؛ فاأأأ، فَو
عِأأأب  أأأِرب وكُأضكأأأفياِس وكُأطكحي : أكأأأ،َ ُأَأكعيعِأأأب وكُأعكقي مقولأأأ : تَأأأل الَع،لأأأبِ ِو  قأأأٌو

 : ]لبيا[مكِر الطم اَوا  عى ِن، اسم ف، لِ َ،ٌ 
َن  ل َبهأ ََيَّمأ ََن أوأ َأَ ا        ُمَضفأَّ َعاتأ ُكلَُّها ُمَطحأ  َأعأََّاًدا ب ُلبدأ

ولو ت،ْوا يقولَو أل الرًب ؛  عى َيأ،  الَطثأ؛ لقأ،لوا ُأَأكعيعكبكأد وكُأعكقيركمأد  عأى وَ  
عكألك  ِ ََ ْآأل الياكفي رك   (2)املفعٌو فياأ، جأ،و  الَطثأد  عأى وَ  أفعولأ ِ :أو ُأأاكأي

َكأأعيأعكبأأأأد وكُأقك، أأأل وكممُك  أأأأأزَّخِ تاأأأ، يفتأأأأٌر فأأأأ؛ املكأأأ،َ والزأأأأأ،َ واملصأأأا ِ ولأأأأم يِأأأا  ُأأ
وكُأعكقيركمكأأد مفأأَ  الأأطم  فأأط  آأأل َِ أعأأ، َأأٌو سأأيبوي  " فقأأ،لوا  عأأى يفلأأك ِ ض 
ُأَأكعيعكبكد وكُأعكقيركمد " َِ يفلك مم، ي ِ مل أع، تطأ  ِنم لو اسَعاعوا أل الرًب ؛ 

 .(3)«لق،لوا تذا
أا  أكأ  ِ ضأب ك الأطِم والأأراِء َو رككك حمقِ أُق )تَأ،ِب سأيبويِ (ِ  بأأُا الِأطِم هأ، َو

أ،لوا: ِ ض  ُأَععبأد  وُأعقيرمأد  »ِأل َوٌِ سأيبويِ :  َِ ًبلفأَِ  «. َو َِ احلرفأ، وُضأِب ك هأذا
. وُضأِبطكِق (1)البكَّأ،ءِ حماَّأا تأ،تم   .ِ وطبعِد (8)ِ وطبعِد موتخك (4)يف طبعِد ًب ي ك 

                               
 .2/857  الضربِ حتقيق  .  جب  َا،َ: ا  ش، -(1)
 تذا يف املطبوِس: )الياكفيعكلك( مفَِ  الطِم اَِلِ ِ والصواُب مكِرِه،.  -(2)
 .155-1/155شرح ش،فيد امل احل،جب:  -(3)
 .217/ 2اْآر يف: الكَ،بِ طبعد ًب ي :  -(4)
 .2/245اْآر يف: الكَ،بِ طبعد موتخ:  -(8)
 .8/451طبعد البك،ء: اْآر يف: الكَ،بِ  -(1)
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َك (1) اِ  الُكَُأِب الععايَّأدِ ِ وُِمِهألك ضأبُ  الأراِء يف طبعأِد الطُم فق  ًبلفَ ِ  أ، تأ، . و َّبَّ
 . ٌِ ، َِّ  هذا الضبُ ِ ًبت َِا،ِ   عى ِِط،ِء معِل الن 

ٌك العأأرِب  ََّ سأأيبويِ  ْأكفكأأى صأأراأد  اسأأَعا، والصأواُب َِ ُيضأأبكطك، ًبلكِأأِر  َ
، ِك ِ لكقأأ،ُلوا: )ُأَأكعيعكبكأأد(  عأأى و َِ اسأأِم لكعاأأِد )ُأَأكعيعكبكأأد(ِ ولكأأنأَُّ م لأأو ِك ا وا اسأأَِعا،

. ِأَّ، املِاوُس ِأل العرِبِ ف و ًبلكِِر )ُأَأكعيِعبكد(.   املفعوٌِ ِأل َِل الَطث؛ِ 
ٌك امُل َُأَكيبدك:  ،َ« ٌُ وُأَأكعيِعبكد  أل الَ ع،ِلِبِ وأكَأيعكعكد  أل الَأ عك،يلِ والَأ عيعكأُب يقأ،

 .(2)«لكُ  ثُع،لكد
ٌك الص،أُب:  ،   .(3)«ض  ُأَأكعيِعبكد  تكَلُ  الَّع،ِلبِو ي »َو
ٌك اجلأأوهري :  أأ، م »َو أأأ، َأأِو . ِو ِو ض  ُأَأكعيِعبكأأد ِ مكِأأر الأأطم: يفاُت ثع،لِأأبك

ِ ض  أكَأيعكعكد ِ ف و أأل ثُأعك،لكأدكِ و أو  ِيضأأ ، َِ يكأَو أأل ثععأبِ تاأ، َأ،لوا أكعيقكأرك   
 .(4)«َِ ض  تَلِ  العق، بِ 

 َ،ٌ الش، ر:»  أربوك: ج،ءك يف حتقيِق  . جو  -342
َحاَل   إذا الفىت مل يَد أكب  األهواَل        فَانأَع له امل دد أآة وامل ددكأ

ُه ع َيال  .(8)«واسَع َله وُعََّّ
   ِ عأأأأد ِ والصأأأأواُب: )فكأأأأ،ميِغ( مبأأأأ،ء ِ فغكأأأأ ِ  أ اك : )فأأأأ،ْ ( منأأأأوَ  فعكأأأأ يف الأأأأن ِ 

 ر:َ،ٌ الش، »أعمثكاد ِ تا، يف حتقيِق  .  ايض اخلوَّام: 
َحالَ   إ ذا الَفتَدى لَدمأ ي كب  اأَلهَوال        فابغ  له الدم  آَة والدم كأ

                               
 .4/255اْآر يف: الكَ،بِ طبعد  .  أيل ماي  يعقوب:  -(1)
 .2/82اجلراثيم:  -(2)
 .2/275احملي :  -(3)
 .1/53الصح،ح:  -(4)
 .1/257جو   أربوك: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(8)
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َع َلُه وُعََّّه عيَدددددال  .(1)«واسأ
ٌك  ولأأذلكك   حأأ، أأِز   طأأ،ُء يفلأأكك الفأأ  املِأأرآ ك واملِكي ََّ املأأرا ك ِأأأل الرَّجك وواضأأ   ِ

ٌك امُل سيا :  حكُل وال»ُ ِويك مفعِل اإل ط،ِء. َ، : اآللكُد ال  ُيكَكحكل والأِاكي ٌُ ح، أِاكي
 هب،ِ َ،ٌ الش، ُر:

وال        إذا الفىت مل يَد أَكب األهأ
َوال  ورالَف األعماَ  واألرأ

َحال        فأعأط ه امل  أآَة والدم كأ
َع لَدُه وُعََّّه عيال  .(2)«واسأ

أأ،لعك يفلأأك فَطثأأد ِشأأي،ءك »جأأ،ءك يف حتقيأأِق  .  ايض اخلأأوَّام:  -344 ِك أأأ، أأأ،  ِ ِو
عكأأى و صأأغُل أأأ،  ٌ  و صأأغل أأأ، يف آِأأرِ  ِلأأُع الََْيأأِث تُحبأكيأي ٌ  تَُجيكاأأ،  صأأغُل ِكفأيعكأأ،

اَ ُِككلي وَ  أض،  َ،َ َلف؛ الََْيث ت  .(3)«في  ِلع  ْو
( مفَِ  الي،ِءِ والصواُب مفأَِ  اجلأيِمِ وسأكوَِ اليأ،ِءِ    ٌ : )تَُجيكا، يف الن ِ 

 وهو  طبي  . 
أأأا جأأأ،ءك الصأأأواُب يف حتقيأأأقِ  أأأأ، أأأأ، ِأأأ،لع يفلأأأك » . جأأأو   أأأأربوك:  َو ِو

فَطثأأأأد ِشأأأأي،ء:  صأأأأغل ِفعأأأأ،ٌ تأأأأأ"ُِجكيياك،ٌ" و صأأأأغل أأأأأ، يف آِأأأأر  ِلأأأأع الََْيأأأأث  
أأأأأأأأأَو أضأأأأأأأأأ،  َ،َ َلفأأأأأأأأأ؛ الََْيأأأأأأأأأث   تأأأأأأأأأأ"ُأبأكيأيعكى"ِ و صأأأأأأأأأغل أأأأأأأأأأ، فيأأأأأأأأأ  ِلأأأأأأأأأع ْو

يأيركاَ  .(4)«تأ"ُسكك

                               
 .388-1/384 ايض اخلوَّام: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(1)
 .3/25: احملكمِ الطبعد اجلايا  -(2)
 .1/381 ايض اخلوَّام: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(3)
 . 1/255جو   أربوك: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(4)
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أ، اتسم الأذي أأذ  أنأ ِ ومقأ؛ »ج،ءك يف حتقيِق  . جو   أربوك:  -343 ِو
حلأذ   عأى ِتَأر أأل أأرفِ فأ َ الَصأغل يأر    ا ِصأع ِ ََ الأر     َّنأ، معا ا

وجب ليحصل أَ،ٌ الَصغلِ ف يفا أصل أل َل    فط أ،جأد  ا الأر ِ فععأى 
ِي ًبلَ فيع ": ُأيأكييق وُهيأك ِي  .(1)«هذا  قٌو يف  صغل "أكييق" و"هك

  : الَصأأغل ت  فأأ َ»ِ والصأأواُب: «فأأ َ الَصأأغل يأأر    ا ِصأأع »يف الأأن ِ 
ََّ الأر َّ ت  ا أ؛ك لأُ ِ  يفا مكِقأ؛ك اتسأُم «ير    ا ِصع  ََّ املأرا ك ِ   ماتلِد الِأي،ِخ  فأ 

ِ معاك احلذِ . ِِ   عى ِكتَأكرك ِأل أرفك
  : ِ والصأأواُب: «ََ الأر     َّنأ، وجأأب ليحصأل أَأ،ٌ الَصأغل»ويف الأن ِ 

...»املَنَّ،ِ ِ ِي: )ثكأمَّ( ًبلَ،ِء املَعََِّدِ ت ) كأمَّ( ًبلَ،ِء  ، وكجكبك ََّ الر َّ ُهن،كك  َّنَّ  «.َك
ِي »ِأَّأأ،  بأأ، ُ :   ": ُأيأكييأأق وُهيأكأأ ِي أأ فععأأى هأأذا  قأأٌو يف  صأأغل "أكييأأق" و"هك

َك في أأأأأ،ِ ِفأأأأأطِ  أأأأأأ، جأأأأأ،ءك يف حتقيأأأأأِق  .«ًبلَ فيأأأأأع ِ ت ِطأأأأأ  ايض  ِ فصأأأأأواب 
ِ وِكأَّ، اتسُم الِذي ُأِذ ك أن ِ ومق؛ معاك احلذ»اخلوَّام:  ِي ِ   عى ِتَأرك أأل أأرفأك

ٌُ الَصأغِلِ  َّأأا، وجكأبك ليحصألك أَأ، ََّ الأر َّ ثكأأمَّ ِ  ََّ الَصغلك ت ير    ِ ا ِصعِ ِ َ ف 
فأأِ يفا أكصكأألك أأأل َأأِل  ك    فأأط أ،جأأدك  اك الأأر ِ ِ فأكعكعكأأى هأأذا  قأأوٌُ يف  صأأغل أيِ أأق  

ِِ  : ُأيأكييأأق  وُهيكأأييأأأل  ًبلَ فيأأعِ  أأ َك   فقأأا ِ(2)«وهك طكأأ صأأ،بك  .  ايض اخلأأوَّام فياأأ، ِِك
طكَك  .  ايض اخلوَّام فيا، ِكص،بك فيِ   . جو   أربوك. فيِ   .  جو   أربوكِ وِِك
( ًبلَ فيأِعِ   ِي أ ََّ ُأرا ك املصنِ ِع  صأغُل تعاأ ك )أكييأق(ِ و)هك َُ يفلكك ِ ومي،

( مَضأأأأعيِع اليأأأأ،ِء  فبعأأأأاك احلأأأأ  ِِ أأأأ ذِ  مكِقيكأأأأِق ِوصأأأأُعُ ا، َبأأأألك احلأأأأذِ : )أكي ِأأأأق وهك
َِ  عى ثطثِد ِأُر    ولذلكك ت أ،جدك  ا  ك ِ  احملذوِ ِ  ناك الَصغِل.  الكعاَ،
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و يفا صأأأغرت :أأأو "امأأأل" و"اسأأأم"ِ »جأأأ،ءك يف حتقيأأأِق  . جأأأو   أأأأربوك:  -349
 :       ا ِصع  وصغر   فقعق: مي ويأ؛ِ مأر  الأطم الذاهبأد  ََ ِصأل "امأل"

و ايء ِ ِو َاأق في أ، ايء الَصأغل  ََ الأواو واليأ،ء منوِ تأ"أأال"ِ ال َعبق الأوا
 يفا اجَاعَأأأأ، وسأأأأبقق  أأأأأاامه، ًبلِأأأأكَو َعبأأأأق الأأأأواو ايءِ ِو َاأأأأق الأأأأواو يف 
أ ، "اسم" فَصع  "سأاو" أَل "جأزس"ِ فأ يفا صأغر  أ، ت  الي،ءِِ فبق؛ِ "مي". ِو
عبأق ايء  ِو َاأقِ تاأ، َيأل يف "امأل"ِ و يفا صأغر ِِأق ومنأق وهنأقِ  الواو َو

َ  ِصأأع ل: ِِأأو  ومنأأو  وهنأأوت َيأأ ل: ِِيأأد ومنيأأد وهنيأأدِ مأأر  الطأأأ،ت احملذوفأأد َ
 .(1)« عى وَ  "صاَد"

افَأكقكأأأأرك هأأأأذا الأأأأن    ا الضأأأأبِ  الواجأأأأِبِ يف ِكتَأكأأأأرك ِأأأأأل تعاأأأأد ِ ويفلأأأأكك يف  
.) ِ هكنيق  و  ِ ِسأاي  )ميِ ي؛ِ منوِ يوِ هنق(ِ وضكبطُ ،: )مأكنأكو 

  ِ ِ وحتريأأأأع  ًبحلأأأأ،ِءِ  «تأ"أأأأأأال"»ف،لَصأأأأحيُع يف: ويف الأأأأن ِ   صأأأأحيع 
أأأأأأاكل"»والصأأأأواُب:  ًبجلأأأأأيِمِ والَحريأأأأُع يف: )جأأأأأزس( ًبلأأأأأزاِيِ والصأأأأأواُب:  «تأ"جك

نأكأأوك ( ًبلَأأ،ِء  : )هنأأوت( ًبلَأأ،ِء املفَوأأأِدِ والصأأواُب: )هك . ويف الأأن ِ  ٌِ )ِجأأذيس( ًبلأأذا
 املرموطِد.
أأأا جأأأأ،ءك الصأأأأواُب يف حتقيأأأأِق  .  ايض اخلأأأوَّام:   تك :أأأأو امأأأأل  و يفا صأأأأغَّر »َو

ََّ ِصألك  َك : مُنأكأأ؛  وُسأأاك؛  مأر ِ  الأطِم الذاهبكأِد  ِ   ك ي كُ  ِ اك ِصعِ  وصغَّر ك  فقعأقك واسم 
ََّ الأأواوك واليأأ،ءك  ُ َاأأقي في أأ، ايُء الَصأأغِل َ أأل  ال َُعبأأق الأأواو ايء ِ ِو امأأُل مأكنأكأأو  تمثكاك

ُ َاأأق اليأأ،ُء يف اليأأ،ء   يفا اجَاعكَأأ، وُسأأبققي  أأأاامه، ًبلِأأكوَِ َعبأأق الأأواو ايء   ِو
عبأقي ايء   و  أَل ِجذيس  ف يفا ُصغِ رك  ، ت الواو َو فبق؛ِ مُنأأ؛ ِ وِكأَّ، اسُم فَصعُ  ِسأاي
نيأأأق  َيأأأل: ِِيَّأأأُد ومُأنأكيَّأأأُد  ُ َاأأأق تاأأأ، َيأأألك يف امأأأل ِ و يفا ُصأأأغِ ر ِِأأأق  ومنيأأأق  وهك ِو
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ََّ ِصأأأأأأعكُ لَّ ِك  َك نأكأأأأأأوك    عأأأأأأى وَ  وُهنأكيَّأأأأأأُدِ مأأأأأأر ِ  الَّطأأأأأأأ،ِت احملذوفأأأأأأِدِ  أأأأأأوك   ومأكنأكأأأأأأوك   وهك ِك
َكد    .(1)«صكاك

  «َعبأق الأواو ايءِ ِو َاأق الأواو يف اليأ،ء»ويف حتقيِق  . جو   أربوك: 
ُ َاأأأأأق اليأأأأأ،ُء يف »لكأأأأألَّ الأأأأأوا  ك يف حتقيأأأأأِق  .  ايض اخلأأأأأوَّام:  َعبأأأأأق الأأأأأواو ايء  ِو

ِ وت  ُ «اليأأأ،ء ِِ أأأبَُُ   ا   وسأأأبُب هأأأذا اتِأأأَطِ  هأأأو ِطأأأَُ ِأأأأِا احملقِ قكأأأ ِكأأأُل ِِْ
ا  عى ُِْ د  وأيا   ِأل الكَ،ِب.  املؤلِ ِعِ ِو الن،سِن  َْأَُّ ا، ا َكاكاك

ََّ  بأ، ك ك  .  ايض اخلأوَّام هأ؛ك املن،سأبُد يف هأذا   ُا ِ ِِ  ِك ِك العب،  ك ِد م وًبملواْ 
أأأأاَّى واو اِ ف ِك ََّ الأأأأواوك َُِعبكأأأأقي ايء ِ ومعأأأأاك َعِب أأأأ، ايء ِ ت ُ  َُ احل،صأأأأُل املقأأأأ،ِم  َ يكأأأأو

 ِ َِ ُصأُل  تَّ  َ يأكَِّحأاك الصأأوات   َأ،مك اليأ،ِء يف اليأ،ِءِ وهأأذا هأو اإل َأ،ُمِ ف َّأأُ  ت اك
   .  يف اجلنِ  الصويت ِ

ٌُ أكأري   »ج،ءك يف حتقيِق  .  ايض اخلوَّام:  -343 ٌِ الغل الط ِم مكاك واملراُ  ًبلبكاك
أأأبك َعبأأأُ   عَّأأأد   أأأزوٌُ يف ال َ  وًبب  حبكأأأريِ ِ ِكوجك َصأأأغِل ِو اجلاأأأ  ويفلأأأك :أأأو: أيأأأزا

ُأيأكييب  مر ِ ه، ِ اك ِصع ، ِ فَقوٌُ يف  صغله،: ُأويزِيل  ومُأيأكييب  ْو ب   .(2)«ٌو
ََّ ِكصأأألك   ( ميأأأ،ءكيِلِ والصأأأواُب: )مُأوكييأأأب( مأأأواو ِ فيأأأ،ء   َ : )مُأيأكييأأأب  يف الأأأن ِ 

 )ًبب( ًبلواِو: )موب(ِ ت ًبلي،ِء: )ميب(.
 : ِِ ِ  اَصل يف اشَق،خ الِفعيل :و ٌبِ و صغل : » ج،ءك يف الع ، يَب و َّن 

ُع : ِْي،ب. وأل الب،ب: مويبِ ومجع : ِمواب  .(3)«ُْأأيأكييب وجكأاي
ٌك سيبويِ :   ، َي ت،ْأق »َو َكلأع مأات  أأل  ينأ  ِ  هذا ًبب حتقل أ، ت،ْق ا
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،ءِ تاأأ، مأأات أأأل واو ال أقَّر أأ     ت الأأواو. و َ ت،ْأأق مأأات  أأأل ايء    ت اليأأ
أأأأر      ت الأأأأواو  َ ت،ْأأأأق  ينُأأأأ  واو اِ واليأأأأ،ءك  َ ت،ْأأأأق  ينُأأأأ  ايءِ  َِّ َِّأأأأك لأأأأو ت
 : ب  ُْأيأكييأأأأب  تاأأأأ،  قأأأأٌو ِ ٌو : ِكميأأأأواب  : مُأوكييأأأأب  تاأأأأ،  قأأأأٌو ويفلأأأأك َولأأأأك يف ًبب 

أيُيب   (1)ِْي،بُ   .(2)«وِْك
ٌك الفأأ، ايب :   أأ، والأأاليل  عأأى يفلأأك ِْأأك  يفا مجعأأق البأأ،ب َعأأق ِمأأوابِ »َو
ْي،بِ فأر  ت ُتأطإ  ا ِصأع   نأا  واٌ احلرتأد  اأ، َبأل العأِ. وتأذلك والن،ب ِ

ُأيأكييب  .(3)« يفا صغ ر   َعق مُأوكيب ْو
ا ج،ءك الصواُب يف حتقيِق  . جو   أربوك:  واملراُ  ًبلبأاٌ الغأل الأط ِم »َو

ٌُ أأأأر   حبأأأر   ِوجأأأبك َعبُأأأ   عأأأد   أكأأأُزوٌُ يف الَصأأأغل ِو اجلاأأأ ِ ويفلأأأك :أأأو:  مأأأا
 "  َ ُأيأكييأأأبِ مر ِ هأأأ، "أيِأأأزا "ِ فَقأأأٌو يف  صأأأغله،: ُأأأأوكييزِيل ومُأوكييأأأب ْو " و"ٌب  و"ًبب 
 .(4)« ا ِصع ،

م ِر تأأأأطِم املصأأأأنِ ِعِ  ِ سأأأأبُبُ  َِعَّأأأأُد  كأأأاك ِِ ِطأأأأَ  يف ضأأأأب     أأأرايب   ويف الَحقيقكأأأ
ٌُ أكأري   حبكأريِ ِ ِكوجكأبك َعبأ ُ »ويفلكك يف َولِِ :  ٌِ الغأل الأط ِم مكأاك  عَّأد  واملراُ  ًبلبكاك

...  َ  «.  زوٌُ يف الَصغِل ِو اجلا  ويفلك :و: أيزا
َِ يف ضأأبِ  تعاأأِد )ِ عَّأأد( ًبلنصأأِب: )ِ عَّأأأد (ِ والصأأواُب:  طأأَ احملقِ قأأ، لقأأا ِِك
ََّ تعاأأدك )ِأيأأزاَ( أأأَط  ِصأأُع ،: )ِأأأوي كاَ( مأأواو   ََّ ُأأأرا ك املصأأنِ ِع ِ )ِ عَّأأأد ( ًبلرفأأِ   َ

د  مكِأأأر ِ ِ عَّأأأد   ُوِجأأأُب سأأأ،تند ِ معأأأاك أأأأيم  أكِأأأو   ِ وتأأأ َُ الأأأواِو سأأأ،تند ِ أِأأأبَو و
عَّأأأأأُد  كأأأأزوٌُ يف الَصأأأأأغِلِ ففأأأأ؛ )ُأأأأأأوكييزِيل( ت،ْكأأأأِق الأأأأأواُو َأكعيأأأأبك الأأأأأواِو ايء ِ وهأأأأِذِ  العِ 
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ِ فزالكِق الععَُّد الأُاوِجبُد لعقكعيِب  فع، كِت الواُو.  د  مضم    أفَوأد ِ أِبَو
صأأل ٌب: "ْأكيكأأب"  جلاعأأ   عأأى ِو»جأأ،ءك يف حتقيأأِق  . جأأو   أأأربوك:  -344

" فعاأ، حترتأِق اليأ،ُء واْفأَ  أأ، َبع أ،  "ِْي،ب" وجلا  الن،ب أل اإلمل  عى "ِْيكأب 
يأأأأأأل:  َُِعبكأأأأأأقي ِلف أأأأأأ،ِ وي  كأأأأأأل مقأأأأأأ،ء اَلأأأأأأع يف الَصأأأأأأغلِ فأأأأأأُر َّتي  ا ِصأأأأأأع ، َو

 .(1)«ُْأيأكييب
  : . والأذي ًبليأ،ءِ « ويُأأمثكاي ُ »ًبلطِمِ والصواُب: « وجلا »يف الن ِ  حتريع 

ِ وهأو «جلاعأ »ِكوَك ك احملقِ قك يف هذا الَحريِع َُِّ  تكلَّ العب،  ك أعطوفد   عأى  بأ، كِ  
 طِعِ يف هذا املق،ِم. ععك وهم  تبل   فط وج ك لِ 

ٌك سأيبويِ :  ( مِكوِن،. َأ، ( مفَِ  الي،ِءِ والصواُب: )ِْييب  : )ِْيكب  ويف الن ِ 
ِيب  لعن،َدِ منوه» ،لوا: ٌب  ْو ِ تراهيأدك َو ( تاأ، منأوا الأاا   عأى فُأعيأل  ،  عى )فُأعيأل 

بع ، ضا د ومعاه، واوِ فكرهوا يفلك ، ضا د يف ايء َو  .(2)«ُْأُيوبِ َنَّ
أأأ،ٌ الفأأأ، ايب :  نَُّد أأأأل اإلمأأألِ يُقأأأ،ٌ: ت »َو ِِ والنِ يأأأُب: مجأأأُ  ٌبِ وهأأأ؛ املأأأُأ

 .(3)«ِفعل يفلك أ، أكنَّق النِ يبُ 
أأا جأأ،ءك الصأأواُب يف حتقيأأِق  . ب ْأكيكأأب جلاعأأِ  » ايض اخلأأوَّام:  َو ٌك ِوصأأل 

ُ  النَّأأ،ُب أأأل اإلمأأل  عأأى ِْييأأب  فعاأأ، حترتأأق اليأأ،ء واْفأأَ  أأأ،   عأأى ِْيأأ،بِ ويُأأأمثكاي
يأأأل:  َبع أأأ، َعبأأأق ِلفأأأ،ِ  وي  كأأأل مقأأأ،ُء اَلأأأِع يف الَصأأأغل فأأأُر َّت ِ ا ِصأأأِع ، َو

 .(4)«ُْأيأكييب  
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القعَّأد ُيصأغَّر  عأى من،ئِأ  تقولأك  وكمجكي ُ »ج،ءك يف حتقيِق  .  ايض اخلوَّام:  -344
َُعكياد   ٌ  و َُعياكد : ُِتكييِعب  وُِجلمكد  وُِجكيا، ٌ  و ، رِمكد  وِكمجي ُعب  وِكجي  .(1)«يف ِكتي

ٌك سيبويِ :   َِعياكد( مكِرِه،. َ، ِ والصواُب: ) ِِ َُعياكد ( مضمِ  الغ ( : يف الن ِ 
، اق ر  عى واأا ِ فعو ت» ،َ ش؛ء  مم أ، ِأط هأذا يكأَو ِت  را أ، ِط هذا  َّنَّ

ل َأأأل  تأأأ،َ ُاكق أأأر  عأأأى منك،ئأأأ ِ تاأأأ، حتق أأأر اَمنيأأأُد اَ معأأأُد الأأأ  هأأأ؛ َ   العأأأا ِ 
ِمأد ِ ويف  رِمأد: ُِجكلي ِ ويف ِكجي  ٌ : ُِجكيياأ،  ٌ ِ ويف ِكمجيكأ، : ُِتكييعأب  ويفلك َولك يف ِكتُعب 

َُعكيياد ِ ويف ِوليا  : ُولكييا  . وتذلك يعن،ه، أ  .(2)«ل العربَِعياد : 
ٌك اجلوهري :   ، َ . »َو َِعياأأك، أد  و َِعياك َُعكأيِ م ِ واجلاأ   ُم أعرو ِ و صأغل   الُغطك

 ِ ِ أأأربِ  أأأد   عأأأى َأأأل ُأكك َكييِعاك أأِد ُِ أأأد . و صأأأغل الِغعياك َيِعاك أأأد   أأأل ِك واسأأَغنوا مِغعياك
م (3) ِ تأأأَنَّ

أأد  و َ تأأ،ْوا ي يقولأأو ِ تاأأ، َأأ،لوا ُِصكأأييِبيكد يف َيِعاك   صأأغل ِصأأبأييكد . ومعُضأأ م صأأغ روا ِك
َُعكيياكد   عى القي،   .(4)«يقٌو 

أأا جأأ،ءك الصأأواُب يف حتقيأأِق  . جأأو   أأأربوك:  ومجأأ  القعأأد يصأأغر  عأأى »َو
ِمأأأأأد  يعأأأأأب وُِجكلي أأأأأد": ُِتك َِعياك رِمكأأأأأد" و"ِمجأأأأأ،ٌ" و" عُأأأأأب" و"ِكجي من،ئأأأأأ ِ تقولأأأأأك يف "ِكتي

َُعكيياكد  .(8)«وُِجكييا،ٌ و
أأبيقك  ا "منأأق" و"ِِأأق"ِ »أأأربوك: جأأ،ءك يف حتقيأأِق  . جأأو    -346 ِك و يفا ْك

أأأو ِ فحأأأذفق الأأأواو أن اأأأ،ِ  ُِ َ  ِصأأأع ،: مأكنُأأأو  وِك َعأأأق: مأكنكأأأِوي ِ  نأأأا سأأأيبوي   َ
و وِ ض  ن ، الَ،ءِ فقيل: منق ِوِقِ وتا، ُ  َِّت الواو يف الَصغل فق،لوا: مُني أد 

                               
 .1/312 ايض اخلوَّام: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(1)
(2)-  :  .3/455الكَ،بِ حتقيق  با الِطم ه، َو
ِِ ( مفَِح ،.  -(3) ِِ ( مكِِر الب،ِء املشاَّ ِ ِ والصواُب: )ُأككربَّ  تذا يف املطبوِس: )ُأككربِ 
 .8/1557الصح،ح:  -(4)
 .1/354جو   أربوك: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(8)
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ي د ِك  .(1)«وُِ
ِكِوي  »سكقكطكقي ِأل هذا الن ِ   ب، ُ :   أِب(ِ   ما«وِك ِك تلِد تطِأِ   عأى )النَّ

ِيق(ِ فصواُب العب، كِ :  ِكِوي   نا سيبوي » ا )مِنيقِ وُِ  «. َعق: مأكنكِوي ِ وِك
ََّ تطمك املصنِ ِع هن،  عأى    : )ِصع ،(ِ والصواُب: )ِصع ا،(  َ ويف الن ِ 

ِيق(. : )مِنيقِ وُِ  تعا ك
  : ُِو »ويف الن ِ  أوك »ِ والصأواُب: مضمِ  النأوَِ واخلأ،ءِ « مأكُنو  وِك ِك ِ «مأكنأكأوك  وِك

َكد( ا،  عى و َِ )صكاك ََّ املصنِ عك يفكتكرك يف أوِض   س،ِمق  ِنَّ  .(2)مفَِحِ ا،  ماتلِد ِ
أأأأا جأأأأ،ءك الصأأأأواُب يف حتقيأأأأِق  .  ايض اخلأأأأوَّام:  و يفا ِْأأأأبقك  ا منأأأأِق »َو

أوك   فحأِذفق الأواُو  ِك ََّ ِصع كا، مأكنأكأوك   وِك وي    نا سيبوي  َ ِيق  َعق: مأكنكِوي  وُِِ وُِ
ِ وتاأأأ، ُ  َِّت الأأأواو يف الَصأأأغل  أن اأأأ،ِ و أأأوِ ض  ن أأأ، الَأأأ،ُء فقيأأأل: منأأأق  ِوِأأأق 

يَّأأأد ِك )ِِأأأوي (ِ    ولكنَّأأأُ  اشأأأَكاكلك  عأأأى ِطأأأ  ِ يف ضأأأبِ  تعاأأأدِ (3)«فقأأأ،لوا: مُأنأكيَّأأأد وُِ
 مضمِ  اِازكِ ِ والصواُب مفَِح ،.

ٌك سأأيبويِ :  أأِوي ِ هكأأذا ينبغأأ؛ لأأ  َِ »َأأ، ِك أأق  َعأأق: ِك ِي و يفا ِضأأفق  ا ُِ
 .(4)«يكَو  عى القي، 

ٌك اجلوهري :  ، ِ »َو ََّ الأذاهب أنأ  واو  ٌ   عى ِ ِيق  ًبلضم ليا ، َ،لوا ُِ و َّنَّ
ٌِ َجأل الَأأ،ء الأ  ثأك  َك أعِ ت،تسأأم وصكأ َّ يفلأك في أأ،  َو ا بأكَكأقي يف الوصأأل والَو

أأأأأأأأأِق  ََّأأأأأأأأأك  قأأأأأأأأأٌو  ِي َُ أأأأأأأأأِوا . وتأأأأأأأأأذلك  ا ا ِك ٌِ ِك َك الَطثأأأأأأأأأ؛. والنِأأأأأأأأأبد  ا ا
                               

 .1/318جو   أربوك: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(1)
جأأو   أأأربوك: الُكنَّأأ،شِ حتقيأأق  . ِ و 1/387 ايض اخلأأوَّام: الُكنَّأأ،شِ حتقيأأق  . اْآأأر يف:  -(2)
1/355. 
 .1/373 ايض اخلوَّام: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(3)
(4)-  :  .3/315الكَ،بِ حتقيق  با الِطم ه، َو
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ِكوكات    .(1)«ِك
أأأأِد الَنبيأأأأُ   عأأأأى الفأأأأ،ِء »جأأأأ،ء يف حتقيأأأأق  . جأأأأو   أأأأأربوك:  -347  يف ف،ئأأأأاُ  الزْ 

ََّ اَصأأل: َأكأأوي  َ، : فكِعيأأ   ت أأ؛  ِِ
ِمِ فَقأأوٌُ يف َِ ِِ والأأطَّ ِ  والعأأ فُأأُ  فأأ،ء ِ وواُوُ   أأ

مِ  ِضأأأأأ ك الأأأأأطَّ " أكوي أأأأأ؛   ِِ
ُِ الأأأأأ  هأأأأأ؛ واُو "َأكأأأأأوي " يف "َِ وسأأأأأيُنُ  تمِ فأكوكَأكعكأأأأأِق العأأأأأ

أأأأأأقي  أأأأأأأاامه، يف  َِاك َكاك ك يف اآلِأأأأأأِر واواَ أأأأأأأ  ضأأأأأأاَِ فقِعبأكَكأأأأأأ، ايءكييأأأأأأِلِ ِو ي فأأأأأأ،جي
عكأأأأِق الأأأوا ِ ثُأأأأم  القأأأأ،ُ  لعَأَّبكِعي أأأِدِ وتاأأأ، َو ُِ أأأأ  ِ أأأركِت ال ِِ " اَِأأأراِ وُت أأأأ؛   ِِ

ُو يف "َِ
 " أ؛  ِِ

ِ فصأ،  وَ  "َِ ِِ ِِ أِ أكويِضأ ك العأ م وكَأكعكقي تُم: "َأكأوي " وهأ؛ ال أكويِض ك الط 
 .(2)«فكِعي 

يِل وك ك ك فيِ اأ،ِ والصأواُب:   ِ العَّأذك ِِ : )فكِعي ( مفَِ  الف،ِء يف املوضعك يف الن ِ 
( مكِأأأِر القأأأ، ِ  أأأ؛  ِِ

ِ والقأأأ،ُ  )ِفِعيأأأ ( مكِأأأِر الفأأأ،ِء  ََّأأأُ  و َُ )َِ أأأط   ِِ ِ مأأأط 
.   ُق،ِمُل الف،ءك يف الو َِ

  : ٌك امأُل ِجأيِ  وتأذلك لأو أَّعأق :أو ِ ِصأ؛  لقعأق يف َِأاَ : ت وعأو »َ،
؛    ِ :  (3)َِ يكَو ِفُعوت تِايل ِ ِو ِفِعيط تِشعل وِمعلِ ِو ِفِعيع، تِق ِوصأع ، فُعأٌو

: فِعي  ِ؛ 
: فعوسِ ال  ا َِ ت  ا َِو   .(4)«َوو  فغل 

ا ج،ءك الصواُب يف حتقيِق  .  ايض اخلوَّام:   أِد الَنبيأُ   عأى »َو  يف ف،ئاُ  الْز
ِ َ،فأأُ  فأأ،ء ِ وواو   َكصأأل َأكأأوي   ََّ ا َك : ِفِعيأأ ِ  أأ؛   ِِ

ِِ والأأطِمِ فَقأأٌو يف َِ الفأأ،ِء والعأأ
أ؛   أوضأ ك الأطم فأ،جَا ك  ِِ

ُِ ال  ه؛ واو َأو   يف َِ عق الع ِ  وسينُ  تم ِ فَو  
                               

 .1/2214الصح،ح:  -(1)
 .324-1/323جو   أربوك: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(2)
أأ؛ ( مَنأأويِل تِأأر ِ حتأأقك تأأذا يف املطبأأوِس: )تقِ   -(3) ِ والصأأواُب ِ  ِ وهأأو  طبيأأ  ِ مأأط  يأأب  ِِ الِأأ

 مكِرِه،ِ مط  نويل .
 .517/ 3ِ واْآر يف: الصح،ح: 175اخلص،ئ :  -(4)
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أركِت يف اآلِ ِِ أراِ وُت َُِ امه، يف ا ُ َاق ِ أأاك ر واواَ أ  ضاََِّ فُقِعبَك، ايءيل ِو
عأأأق تُم  عأأأق الأأأواُو يف َِأأأ؛   أوضأأأ ك الَّأأأطِمِ َو ُِ ال القأأأ،ُ  لعَبعيَّأأأِد وتاأأأ، َو الِأأأ

ِِ فص،  و َُ َِ؛ِ  ِفِعي   .(1)«َو   وه؛ الِِ أوض ك الع
أأأ، "الأا»جأ،ءك يف حتقيأِق  . جأو   أأربوك:  -344 ئل" مضأم ِولأ  وتِأر اثْيأأ  ِو

 .(2)«أعكعم   فَقٌو أل فعل أ، ي يِم ف، ع 
  : ِ تاأأ، يف حتقيأأِق «فأكعكعكأأم  أنقأأوٌ  »ِ والصأأواُب: «أعكعأأم   فَقأأٌو»يف الأأن ِ 

ِئُل مضمِ  ِول  وتِِر اثْي ِ فأكعكعكم  أنقأوٌ  أأل فعأِل أأ، ي » ايض اخلوَّام:   . وِكأَّ، الا 
.. واملراُ  (3)«يِمَّ ف، ع ُ  ِ أنقوٌ  ِأل الفعِل املبيِ  لعامث وٌِ ََّ )الا ِئل( اسُم  كعكم  ِ 

ومعأأأأل هأأأأذ  اَأَعأأأأد َأأأأا يأُأأأأرك    ا »جأأأأ،ءك يف حتقيأأأأِق  . جأأأأو   أأأأأربوك:  -342
ِ فعأأأأ"فكِعل" مفأأَ  الفأأ،ء وتِأأر العأأِ  معأأل  فيكأأَو الأأوَ  الَأأ،حن فر  أأ،  أأل اٌَو

ذ "ِ و"ِفعيأأأأل"  وممأأأأ، اثْيأأأأ  أأأأأر  أعأأأأق أَأأأأل "فكِ أأأأذ "ِ فأأأأروس ثطثأأأأد: فأكعيأأأأ ل تأأأأأ"فك ي
ذ "ِ و"ِفعيل" تأ"ِفِ ذ"ِ وتذلك القٌو فيا، ِشب    .(4)«تأأ"ِف ي

  : ِ والصأأأأأأواُب: )ِفعِأأأأأأل( « و"ِفعيأأأأأأل" تأأأأأأأ"ِفِ ذ"»يف الأأأأأأن ِ  ِِ مِأأأأأأكوَِ العأأأأأأ
 مكِرِه،  ماتلِد الَاَيِل مكعاِد )ِفِ ذ( مكِِر اخل،ِء. 
أأا جأأ،ءك الصأأواُب يف حتقيأأِق  .  ايض اخلأأوَّام:  ُل هأأذِ  اَأَعأأِد َأأا ومعأأ»َو

 ِِ يُأرك    ا معل  فيكَو الو َُ الَ،حن فر أ،  أأل اٌَو فِعفكعِألك مفأَِ  الفأ،ِء وتِأِر العأ
أأذِ  أأذِ وِفعيأأل تِف ي أأأأاَّ، اثْيأأ  أأأر  أعأأق أَأأل فكِ أأذِ لأأ  فأأروس  ثطثأأد: فأكعيأأل  تفك ي

                               
 .1/352 ايض اخلوَّام: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(1)
 .1/325جو   أربوك: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(2)
 .1/351 ايض اخلوَّام: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(3)
 .1/325جو   أربوك: شِ حتقيق  . الُكنَّ، -(4)
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 . (1)«وِفِعل ِتِفِ ذ وتذلك القوٌُ فيا، ِكشبأك ك ُ 
ِ «فِعفكعِألك »ُل ِأأل معأِل الَطبيعأ،ِتِ ويفلأكك يف  بأ، كِ : ولكلَّ حتقيقكُ  لأم وكيأ

ََّ الكأأأطمك «فِعفكعِأأأل  »مفأأأَِ  الأأأطِم اَِأأألكِ ِ والصأأأواُب مكِأأأرِه،ِ أأأأ ك الَنأأأويِل:  َ  
 عأأأأى اتسأأأأِمِ ت  عأأأأى الِفعأأأأِل  ماتلأأأأِد تعاأأأأِد )فكِ أأأأذ (. وتأأأأذلكك اخلطأأأأَُ يف تِأأأأِر 

 فَِح ،.ِ والصواُب م«ِتِفِ ذ»الك،ِ  ِأل  ب، كِ : 
واثلَ أأأأأأ،: "فأكعيعكعِأأأأأأل" مفأأأأأأَ  الفأأأأأأ،ء »جأأأأأأ،ءك يف حتقيأأأأأأِق  . جأأأأأأو   أأأأأأأربوك:  -364

أأأأأبكِع " وهأأأأأو  وسأأأأأكَو العأأأأأِ وفأأأأأَ  الأأأأأطم اَوا وتِأأأأأر الأأأأأطم الَ،ْيأأأأأد :أأأأأو "َأك ي
 .(2)«الذت؛
ٌك   ِ والصأأواُب: )الأأذَّتكر( ًبلأأراِء. َأأ، : )الأأذت؛( ًبليأأ،ِءِ وهأأو حتريأأع  يف الأأن ِ 

أأبكعِ »الفأأ، ايب :  ٌك اجلأأوهري : (3)« : الأأذَّتكروالقك ي أأ، أأِرِش: ». َو اك أأبكِعُ ِ أَأأل اجلكحي القك ي
 .(4)«الذكتكرُ 

ا ج،ءك الصواُب يف حتقيِق  .  ايض اخلوَّام:  اثلَُ أ،: فأكعيعكعِأل مفأَِ  الفأ،ِء »َو
أأأأأأبكِع  وهأأأأأأو  َُواك وتِأأأأأأِر الَّأأأأأأطِم الَ،ْيأأأأأأِد :أأأأأأو: َأك ي ِ وفأأأأأأَِ  الَّأأأأأأطِم ا ِي وسأأأأأأكوَِ العكأأأأأأ

 .(8)«الذتر
 امع أأأأ،: فُأعكأعيأعِأأأأأل  مضأأأأمِ  الفأأأأ،ِء وفأأأأَِ  »جأأأأ،ءك يف حتقيأأأأِق  .  ايض اخلأأأأوَّام:  -363

َُواك وتِأأأأأِر الَّأأأأأطِم الَ،ْيأأأأأِد :أأأأأو: َُأأأأأذك يِال وهأأأأأو الشأأأأأ؛ُء  ِ وسأأأأأكوَِ الَّأأأأأطِم ا ِي العكأأأأأ

                               
 .1/357 ايض اخلوَّام: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(1)
 .1/331جو   أربوك: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(2)
 .2/58 يواَ اَ ب:  -(3)
 .3/515الصح،ح:  -(4)
 .1/355 ايض اخلوَّام: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(8)
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 .(1)«القعيلُ 
  ) : )فُأعكأعيأعِأأأأل ( مأأأَطِم تأأأأ،ت  أفكوتأأأد ِ والصأأأواُب: )فُأعكع ِأأأل  جأأأ،ءك يف الأأأن ِ 
ٌك سأأيبويِ : مطأكأأ َُوا ِأنُ اأأأ، ُأضكأأأعَّفد . َأأأ، ِ ا ( يف اتسأأأم »ِِ ويكأأأَو  عأأأى )فُأعكع ِأأأل 

ُِبكعَِل . واتسم :و: َُذك يِاعد  .(2)«والصفدِ ويفلك :وِ َُذك ال  و
 : ٌك امأأأأُل ِجأأأأيِ  أأأأ، ا عأأأأم َِ اَيأأأأ،ء اخلا،سأأأأيد ْأأأأ؛ء  عأأأأى ِ معأأأأد ِأَعأأأأد »َو

،أ   ي يذتر  سيبوي : وه؛: "فأكعكعَّأل  وفِ  عيعكأل  وفأكعيعكعِأل  وفُأعكع ِأل "... وفُأعكع ِأل  يكأَو ِو
يأأل َُذك يِاعكأأد  ايأأ، وصأأفدِ ف،تسأأم "اخلُأأأزك يِبعكُد"ِ والصأأفد "اخلُأأأبأكعيَُِلِ والُقأأذك يِاُل" َو

 .(3)«اسم
أأأا جأأأ،ءك الصأأأواُب يف حتقيأأأِق  . جأأأو   أأأأربوك:   امع أأأ،: "فُأعكع أأأل" مضأأأم »َو

ر الأأطم الَ،ْيأأد :أأو "َُأأذك يِال" وهأأو الفأأ،ء وفأأَ  العأأِ وسأأكَو الأأطم اَوا وتِأأ
 .(4)«الش؛ء القعيل

فاَأأأ،ٌ أضأأأ، فد العأأأِ مغأأأل   َأأأ،م »جأأأ،ءك يف حتقيأأأِق  . جأأأو   أأأأربوك:  -369
فكأأأأا" وهأأأأأو الآعأأأأأيمِ و" َأأأأأ،م  " ُأأأأأأبَّ "ِ وأَأأأأ،ٌ أضأأأأأ، فد الأأأأأطم مغأأأأأل   َأأأأأ،م  فكيأي ِك "

فكييأأأأاك ك"ِ وهأأأأأو الآعأأأأيم ِيض أأأأأ،ِ ِوصأأأأع ، أأأأأأل اخلفأأأأاِ وهأأأأأو اإلسأأأأراسِ  ِك و" َأأأأأ،م "
اَّب" وهو الض م ِِ "»(8). 

( مَشأأايِا البأأ،ِء    أأاكب  ِِ ِ والصأأواُب: ) ٌِ أأاَّب( مَشأأايِا الأأاا ِِ ( : يف الأأن ِ 
( هأأأ؛ الأأأ   أأأاكب  ِِ ِ والبأأأ،ُء ِأأأأل تعاأأأِد ) ََّ الكأأأطمك  عأأأى ُأضأأأ، كفِد الأأأطِمِ " َأأأ،م  َ

                               
 .1/355 ايض اخلوَّام: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(1)
(2)-  :  .1/251ِ واْآر يف: املقَضب: 4/352الكَ،بِ حتقيق  با الِطم ه، َو
 .31-1/35املنصع:  -(3)
 .1/331جو   أربوك: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(4)
 .1/332جو   أربوك: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(8)
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. ِك ِ ال   ُق،ِمُل الع ٌِ   ُق،ِمُل الطمكِ فطِ  الاا
ُم أأأل » جأأ،ءك يف القأأ،أوِ :  : الشأأيُنِ والعِآأأيُمِ والضَّأأ ي أأع  ِ تكِ مثك واخلِأأاكب 

لِِ ِ واجلكاكُل الشَِّايُا الص عيبُ   .(1)«النَّع،ِم َو
أأأا جأأأ،ءك الصأأأواُب يف حتقيأأأِق  .  ايض اخلأأأوَّام:  ِِ »َو ٌُ أضأأأ، فكِد العأأأ فاَأأأ،

ٌُ أضأأ، فِد الأأطم  فكيأيفكأأا  وهأأو الآَّعأأيم و" َأأ،م  ُأأأبَّ  وأَأأ، ِك  ِ مغأأِل   َأأ،م  مغأأِل   َأأ،م 
أأاكب   ِِ فكييأأاك  ِ وهأأو الآعأأيم ِيضأأ،  وِكصأأُع ا، أأأل اخلكفكأأِا وهأأو اإلسأأراُسِ و" َأأ،م  ِك

 .(2)«وهو الض مُ 
ِِ والَّطمِ فزاي  أ   أَّأ، »ج،ءك يف حتقيِق  .  ايض اخلوَّام:  -363 ك الع ِي وِكأَّ، أ، مأك

ِ :أو ِي ك الف،ِء والعك ِي ِد املزياِ  مأك ِك يكأأر  و ُأأريُِْع ِأُا احلروِ  اخلا ٌ  وِأأاي َكأزكا َكٌ  و أأاي : شك
ُأُعو  ِ و أَّ، أل أوِضع ك، :و: َِنَّب  وُسعَّم    .(3)«َو
أأ، أأ، مأِ العأِ والأطم: فزاي  أ   أأ، »وج،ءك يف حتقيأِق  . جأو   أأربوك:  ِو

أأِال"  َكأزكاٌ" و"جك ٌَ" و" أأاي ِأا احلرو  اخلاِد املزيا  مِ الف،ء والعِ :و: "شك
 .(4)«ُع" و"َُأُعو ". و أ، أل أوضع ، :و "َِن ب" و"ُسع م"و" ُأُرْي 

أأ د   ِ أأأ ك ا َِا،ِ مِهأ،  عأى ُِْ ِِ ِأأأل هأذا الأن ِ  َِ يف أوضأعك اَِأكعكأعك احملقِ قأ،
يكأر( حبأ،ء  أكِأو   ِ وأأيم  سأ،تند ِ وايء  أفَوأأد ِ  : )ِأأاي ٌِ وأيا  ِ فف؛ الن ِ  اَوَّ

أِايأر( جبيم  أف  َوأد ِ وأيم  أكِو ك  . ويف الن ِ  الَ،حن: )جك
  ٌ أأدك مينأكُ اأأ،  أأا ََّ املواْ  ِ فأأ  ِِ ِِ الكعاَكأأ و يفا ا:كصكأأرك الصأأواُب "أأأاا هأأ، ك
ركُب وِكش كُر وِك ركُ . ِكُب وَِك يكأر(ِ يف هذا املق،ِمِ ِْك ََّ الَاَيلك مكعاِد )ِأأاي   عى ِ

                               
 .75الق،أو  احملي :  -(1)
 .1/355 ايض اخلوَّام: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(2)
 .1/351 ايض اخلوَّام: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(3)
 .1/333جو   أربوك: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(4)
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ِ وسأأأكوَِ الأأأر  : ) ُأأأأريُْع( مضأأأمِ  الَأأأ،ِء والنأأأوَِ ٌِ اِءِ والصأأأواُب: ويف الأأأن ِ  اَوَّ
ا صكوَّمأ ، الأاحقِ ُق يف )الأُاَِكا كِك(. . َو  ) ُأُرْيع( مضمِ  الَ،ِء والراِءِ وسكوَِ النوَِ

ٌك اجلوهري :  آلهأ، أأ، أكأ،  سأيبوي : »َ، وأكى ِمو  يأا  ُأُر يكأد  و ُأأُرْيع . ْو
َكعي     .(1)«و أكر  ُ ُرْيا ِ ِي 

ٌك امأأأأأأأأُل سأأأأأأأأيا :  أأأأأأأأ، : أعأأأأأأأأرو . واأا أأأأأأأأ :  ُأُر يكأأأأأأأأدِ الَأ أأأأأأأأُرْيُعِ واَُ أيأأأأأأأأرُ   »َو
ُ أيُرجَّد  .(2)«ِو

 : ٌك امأأُل يعأأي ك أأ، أ أأ، "ُ ُرْيأأا "ِ ف أأو الغعأأي ِ يقأأ،ٌ: "وك أكأأر  ُ ُرْيأأا "ِ ِي: »َو ِو
أر " مضأم   َعي  ِ ف،لنَو في   ائا   َْ   لي  يف اَصأٌو أأ، هأو  عأى أَأ،ٌ "ُجُعفي

آلُ  " ُأُرْيع "  .(3)«اجليم والعِ وسكَو الف،ءِ ْو
وأنأأأ : َِ  كأأأَو اَوا اتء ِيض أأأ،ِ »،ءك يف حتقيأأأِق  . جأأأو   أأأأربوك: جأأأ -364

أأأر"  عأأأى " ُأفكع أأأل" مضأأأم  الَأأأ،ء وتِأأأر  والَ،ْيأأأد أأأأل أوضأأأع ،   أأأأ، شأأأِ :أأأو: " ُبشِ 
العِِ وهو اسم ط،ئر يِاَّى الص فريدِ و أأ، ايء :أو " ِأأِ بِ  " مكِأر الَأ،ء والفأ،ء 

 .(4)«و شايا العِ املكِو  . وهو ط،ئر ِيض ،
  : ََّ «و أأأأأأ، ايء :أأأأأو " ِأأأأأأِ بِ  "»يف الأأأأأن ِ  ِ والصأأأأأواُب: )ًبء(ِ ت )ايء(  َ

 املرا ك )الب،ُء( ِأل تعاِد ) ِأِ بِ  (. 
أأأا جأأأ،ءك الصأأأواُب يف حتقيأأأِق  .  ايض اخلأأأوَّام:  َُواك »َو َك ا وأنأأأ : َِ  كأأأو

ِ  :و:  ُأُبشِ ر  عى  ُأُفع ِأ ل مضأمِ  الَأ،ِء وتِأر اتء  ِيض،  والَ،ْيُد أل أوِضع ،ِ  أَّ، ش
أأاَّى الص أأفرايد وِ أَّأأ، ًبء  :أأو:  ِأأأِ بِ   مكِأأر الَأأ،ِء واِأأ،ِء  ِِ وهأأو اسأأم  طأأ،ئر  يُِ ِي العكأأ

                               
 .1/351الصح،ح:  -(1)
 .7/245احملكمِ الطبعد اجلايا :  -(2)
 .8/338: طبعد  ا  الكَب الععايَّدلِ شرح املفصَّ  -(3)
 .1/338جو   أربوك: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(4)
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ِ املكِو   وهو ط،ئر ِيض،   ِي  .(1)«و شايِا العك
ِأأأأِ  ) ُفع ِأأأأل(  فضكأأأأبك ك  . أأأأر( ووْ  َِ يف ضأأأأبِ  ) ُبشِ  جأأأأو    واَِأكعكأأأأعك احملقِ قأأأأ،

أأأر(ِ وضكأأأبك ك أأأأربوك الفأأأ،ءك ِأأأأل ) ُفع أأأ ل( ًبلفأأأَِ ِ وهأأأذا يعأأأي فأأأَ ك البأأأ،ِء ِأأأأل ) ُبشِ 
  ايض اخلوَّام الف،ءك ِأل ) ُفعِ ل(ِ والب،ءك ِأل ) ُبشِ ر(ِ ًبلضمِ .   .

َك الضبُ  ًبلضمِ ِ هو  ِِ لُ  أ، ُيصكو ِمُُ  يف ُتَُِب العرميَِّدِ و َ ت، وتط الضبط
 : َِ . ج،ءك يف العِ، َكش كرك  .(2)«الَأ بكشِ ُر: ط،ئر يق،ٌ هو الص ف، ِيَّدوالَأ ُبشِ ُر و »ا

: )الص أأأأأأف، ِيَّد(ِ ت )الص أأأأأأفريد(ِ وت  ََّ الصأأأأأأوابك وِأأأأأأأل ُهنأأأأأأ، ُْأأأأأأا ُِك ِيض أأأأأأ، ِ
ا تكَكبك  .  ايض اخلأوَّام يف اِأ،أِ  ) تأذا يف اَصأل وهأ؛ (: »2)الص فرايد(. َو

ِ ر  «.ئر يق،ٌ هو الصف، يد: ط،(3)الصف، يد َ،ٌ امل أنآو ِ مشر: الَأ ُبش ر والَأ بك
ِأأأأأاه،: َِ  قعأأأأ، َبأأأأل الفأأأأ،ءِ وت »جأأأأ،ءك يف حتقيأأأأِق  . جأأأأو   أأأأأربوك:  -364

ِ واملأيم والِأِِ  يكَو يفلك  ت يف اَي،ء اجل، يد  عأى الفعألِ :أو: املأيم والنأَو
 : م لشأين  وامليم واِأ،ء يف أنطعأق وأِأَطي  وأ أراخِ وي يقأ  يف َلهأ،  ت يف َأِو

 .(4)«،ِاز  والنَو  ائااتَ ْفحل و ْفحر  ف
ََّ املأأأأرا ك   ( ًبلَنأأأأويِلِ والصأأأواُب: )لعشأأأأيِن( ًبلَحعيأأأِد  َ : )لشأأأين  يف الأأأن ِ 

ا ُأعيأَّن ،. -يف هذا املق،ِم  -العاوُمِ والَنويُل   يعي شي  ، واأا 
  :  ْقحأأأأأأأل »ًبلفأأأأأأأ،ِء فيِ اأأأأأأ،ِ والصأأأأأأواُب: «  ْفحأأأأأأل و ْفحأأأأأأر»ويف الأأأأأأن ِ 
أل  يف »ٌك سيبويِ : ًبلق،ِ  فيِ ا،. َ،« و ْقحر (ِ َ،لوا:  ْأيقكحي ويكَو  كعكى ) ْأيفكعيل 

                               
 .1/354 ايض اخلوَّام: شِ حتقيق  . الُكنَّ، -(1)
 .4/13لِ،َ العرب:  -(2)
ِ  طبي  . -(3) ِِ ِ ر( ًبلِ ا صكوَّمأ ، الأُاحقِ ُق يف )الأُاَِكا كِك(. )والَأ بك  َو
 .1/338جو   أربوك: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(4)
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 .(1)«الوصع ت َل
ٌك امُل سيا :  ، يأل:  يفا ا  فأ  فأوخ »َو ل ِ وفي  مكِقيَّد  وجكعكا ِ َو ِِ ُر: املُأ القكحي

ألِ  َ  إلْأيقكحي ِ فأكُ أوك اث أر  أر  و ْقحي أرِمك. ف أو َكحي املأُِلِ  وهك
الأذي َأا ْفأى سأيبوي  َِ  (2)

 .(3)«ْآل  يكَو ل  
ٌك الزخمشري :   ، أراخ  »َو أِطي   وُأ ي ِي واجملَاعَ،َ َبل الف،ء يف :و: ُأنيطكعكق  وُأ

ر   ل  و ْأيقكحي  .(4)«و ْأيقكحي
أأأا جأأأ،ءك الصأأأواُب يف حتقيأأأِق  .  ايض اخلأأأوَّام:   ِأأأأاه،: َِ  قعكأأأ، َأكبيأأألك »َو

َكيأ،ِء اجل، يأِد  عأأى الفعأِل :أو:  َُ يفلأأك ِ تَّ يف ا ِ واملأأيم الفأ،ِء وت يكأو املأأيِم والنأوَِ
م  ِ وي  ق  يف َله،  تَّ يف َأِو ِ وامليِم واِ،ِء يف ُأنطعِق وأَِطي  وأ راخ  ِِ والِ

 َِ َُ  ائاات  .(8)«لعشين:  ْأيقكحل  واْأيقكحر  ف،ِازُ  والنو
ٌ"ِ و عأأأأى »جأأأأ،ءك يف حتقيأأأأِق  . جأأأأو   أأأأأربوك:  -366 و عأأأأى ِفعييكأأأأ،ٌ تأأأأأ"ِجريايك

 ِ"  .(1)«و عى ِفعَّيل تأ"مطِ ين"ِفعيُيٌو تأ"ِهعييَو
( مضأأمِ  اليأأ،ِءِ والصأأواُب مفَِح أأ،ِ وتأأذلكك هأأ؛ك ًبلفأأَِ    : )ِفعييُأأٌو يف الأأن ِ 

يف )اِِعييأكويَ(. وهو الصحيُ  املعأروُ  يف ُتَُأِب العرميَّأِدِ وأأ، ُِْقألك فطفِأِ ِ  أَّأ، ِأأل 
ِ ِو ِِط،ِء الر واِ .  ٌِ ، َِّ  ِِط،ِء الن 

: ففأأ؛ أعمثأأِم )احملكأأمِ   والضَّأأمثي  »( ُضأأِب ك مفأأَِ  اليأأ،ِءِ يف ِكتَأكأأرك ِأأأل أوضأأ  

                               
(1)-  :  .4/247الكَ،بِ حتقيق  با الِطم ه، َو
ِل(ِ مكِِر الطِمِ مط  نويل ِ والصواُب ًبلَنويل .تذا يف املطبوِس: )إلْأيقك   -(2)  حي
 .2/452احملكمِ الطبعد اجلايا :  -(3)
 .237: ِ حتقيق  . ف ر ص،حل َاا  لاملفصَّ  -(4)
 . 1/358 ايض اخلوَّام: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(8)
 .1/331جو   أربوك: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(1)
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عيقد الأِ عييأكويَ ِِ  ِ (1)«ِيض ،: أَل الضَّغ،مي ِ وهو يف 
ِ واأا أأ  »وُضأأِب ك أكأأرَّ   واأأأا   مضأأمِ  اليأأ،ِء:  : ْأكبيأأق   كأأركيب  أعأأرو   والأِ عييُأأأَو

ِ مط  يب   (2)«ِهعيُيوْكد ٌِ ، َِّ َِ . وهو ِأل ِِط،ِء معِل الن  ََّ ص،ِأَبك العِ، ماتلِد ِ
ََّ )احملكمك( ِأل ِمرِ  أص،ِ  مِِه، والَ،ِ  لأم يكذُترا  تَّ فَ ك الي،ِءِ أ ك ِ
(3). 

ٌك الِ ،وي :  ،َ« ٌ، . َو  َ يأكوي "ِ أَُل ِتاي  ٌ َ : ُهوك  ناك مأكعيِض مي: "ِفعييأكوي ِهعييأكوي
أأألك  عأأأى اتشأأأَق،خِ  " ِ يفكا َُِّ َُ ِء: "اِِعييأكأأأوي ٌ  " ِو  ِمُأأأو العكأأأطك َك "ِفعيعكأأأوي َي يكأأأو ُل ِ ي يكأأأأ ي

َ  ُأِكمك  َّ  ِألك "الأ كعيِ؛"ِ والأ كعيُ؛ لي ك َّبعرو   يف   َي َيل:  َّ  ِفعيعكوي "ِفعييأكويت  "  ف 
َي ُجِعلك ِفعييأكويت  ت،َ ِألك "الأ كعيِل" ويفلك ِيض،  َُل أعرو     .(4)«تطِأِ مي  وِ 

: ْأكبيق  مِ أ،    كطيب  ًبِه؛  اِِعييأكوي »وج،ءك يف الق،أوِ :   َ  .(8)«َُِ تكربييفكوي
 : ٌك امأأأأأُل احلنبعأأأأأ؛ِ  أأأأأ، ( مفأأأأأَِ  اِأأأأأ،ِء وضكأأأأأمِ  املَن أأأأأ،ِ  »َو عيُيَو وأأأأأأل يفلأأأأأك: )الأأأأأأ ك

أأأأأِر اِأأأأأ،ِء وفأأأأأَِ   عأأأأأك املَن أأأأأ،ِ ِ   ِي أأأأأ، هأأأأأو مكك . و َّن  الَحَيأأأأأدِ لنأكبيأأأأأق  ًبِهأأأأأ؛   أعأأأأأرو  
 .(1)«تربييفكوَ  
: )ِفعَّيأأأل( مفأأأَِ  ا  ِِ املشأأأاَّ ِ ِ والصأأأواُب: )ِفعِ يأأأل( مكِأأأرِه،  ويف الأأأن ِ  لعأأأ

ٌك سأأأيبويِ :  ( في اأأأأ،. »ماتلأأأِد الَاَيأأأِل مكعاأأأِد )ِمطِ أأأين(. َأأأ، ويكأأأَو  عأأأى )ِفعِ يأأأل 
ِِ يق ِِ كِ ِ والِبطِ ين. والصفد :و: الشِ ر يب والِف  .(7)«ف،تسُم :و: ال

                               
 .1/178احملكمِ الطبعد اجلايا :  -(1)
 .4/271احملكمِ الطبعد اجلايا :  -(2)
 .31/254ِ و ات  العرو : 13/431اْآر يف: لِ،َ العرب:  -(3)
 .455-1/455سفر الِع،  :  -(4)
 .1245الق،أو  احملي :  -(8)
 .87س م اَحل،  يف وهم اَلف، :  -(1)
(7)-  :  .4/215الكَ،بِ حتقيق  با الِطم ه، َو
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أأأا جأأأ،ءك الصأأأواُب يف حتقيأأأِق  .  ايض اخلأأأوَّام:  ٌ  تمثأأأرايٌ  و عأأأى ِفعييكأأأ»َو ،
ِ و عى ِفعِ يل تبطِ ين    .(1)«و عى ِفعييوٌ  تِ عييكوَ 

 امع أأ،: َِ  قعأأ، معأأا الأأطمِ فانأأ : »جأأ،ءك يف حتقيأأِق  . جأأو   أأأربوك:  -367
،ء" و"َّأراء"ِ و عأى  اَلع واِاز  ِِل اِ فيا، ج،ء  عى وَ  فعطءِ :و: "ضك ي

 .(2)«:و: "ِ عيبك،ء" -ًبلكِر  -ِفعيطء 
: يف الأأن  ٌك امأأُل يعأأي ك يك،ء(. َأأ، ،ء(ِ والصأأواُب: )ضكأأ ي : )ضكأأ ي عأأق » ِ  َأأا َو

الزاي اتَ َِاعَكيأيل معا الطمِ ويفلك يف ِمنيد. أن ، "فأكعيأطُء" ويفلأك اسأم وصأفدِ 
ي،ُء"ِ و"طكريف،ُء"ِ والصفد: "َّراء"ِ و"صفراء"  .(3)«ف،تسم: "ضك ي

ا ج،ءك الصواُب يف حتقيِق  .  ايض اخلوَّام:  ِم  امع»َو  ،: َِ  قعك، مأكعياك الطَّ
راءكِ  أأأأاي يك،ء وأك أأأ،ء  عأأأى وَ  فأكعيأأأطء :أأأو: ضكأأأ ي َكلأأأُع واِاأأأزُ  ِِأأألا  فياأأأ، جك فانأأأ : ا

 .(4)«و عى ِفعيطءك ًبلكِِر :و: ِ عيب،ء  
و أأأأأأ؛ء تأأأأأأذلك  عأأأأأأى فأكأأأأأأيأيعكطَ  »جأأأأأأ،ءك يف حتقيأأأأأأِق  . جأأأأأأو   أأأأأأأربوك:  -364

يأيبك،َ"ِ ِي: هكُيوب  .(8)«تأ"هك
: )هك  يأَّبكأأ،َ( ميأأ،ء  أشأأاَّ     ََّأأُ  يف الأأن ِ  بكأأ،َ( ميأأ،ء  سأأ،تند ِ والصأأواُب: )هك يأي

ٌك سأيبويِ :  ( يف اتسأم »هو الذي  عأى و َِ )فأكأيأيعكطَ(. َأ،  َ ويكأَو  عأى )فأكأيأيعكط
َ . والصفد: اِيَّب،َ والَأ يَّح،َ ب، ِك َ ِ وسكيي  .  (1)«والصفد. ف،تسُم: َأكيأيقكب،

                               
 .1/351 ايض اخلوَّام:  .  الُكنَّ،شِ حتقيق -(1)
 .1/331جو   أربوك: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(2)
 .4/155: طبعد  ا  الكَب الععايَّدِ لشرح املفصَّ  -(3)
 .357-1/351 ايض اخلوَّام: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(4)
 .1/337جو   أربوك: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(8)
(1)-  :  .4/212الكَ،بِ حتقيق  با الِطم ه، َو
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أأأأا جأأأأ،ءك الصأأأأأواُب يف حتقيأأأأِق  .  اي و أأأأأ؛ُء تأأأأذلك  عأأأأأى »ض اخلأأأأوَّام: َو
 .(1)«فأكيأيعكطَ ت يَّب،َ ِي هيوب  

أأو "  عأأى فأكعكعينكأأو   النأأَو »جأأ،ءك يف حتقيأأِق  . جأأو   أأأربوك:  -362 ِك وأنأأ  "َأكعكني
 .(2)«أنفر   مِ العِ والطمِ والواو واِ،ء َِاعَ،َ معا الطم

ِ والصأأأأواُب مضأأأأاِ    ِِ أأأأو ( مفأأأأَِ  الِأأأأ ِك : )َأكعكني ،ِ وفيأأأأِ : )فأكعكعينكأأأأو ( يف الأأأأن ِ 
عُأأو  ( مَقأأامِي النأأوَِ  عأأى الأأطِم  ماتلأأِد  ِ والصأأواُب: )فأكعكنأي مَقأأامِي الأأطِم  عأأى النأأوَِ

أأأو ( اثلَأأأد ِ وهأأأ؛ك  «النأأأَو أنفأأأر   مأأأِ العأأأِ والأأأطم»َولِأأأِ :  ُِ َك يف )َأكعكني ََّ النأأأو   َو
َُ في ،  امعد   ُعو  (ِ فطِ  )فأكعكعينو (ِ ف،لنو  .تذلكك يف )فأكعكنأي

ٌك سأأأأيبويِ :   و عحأأأأق ِ،أِأأأأد فيكأأأأَو احلأأأأر   عأأأأى )فأكعكنعُأأأأوك  (. َأأأأ،لوا: »َأأأأ،
ُِوك  ِ وهو اسم. واِ،ء ت أد ِذ  الواو تعزوأ ، وكاوك  أكريَوك     .(3)«َأكعكني

ٌك اجلأأأأأأوهري :  أأأأأأ، أأأأأأيكُدِ  يفا فَحأأأأأأقك القأأأأأأ،  ضأأأأأأااق »َو ِِ أأأأأأوكُ  والُقعكني ُِ والقكعكني
عبق ا  .(4)«لواو ايء  الِِِ و َ ضاقك الق،  تِرت الِِ َو

أأا جأأ،ءك الصأأواُب يف حتقيأأِق  .  ايض اخلأأوَّام:  وِأأألي يفلأأكك َأكعكنِأأوُ   عأأى »َو
َِ مأكعياك الطَّمِ  ِ والطَِّمِ والواو واِ،ء َِاعَ، ِي ك العك ِي ُعو   النَو أنفر    مأك  .(8)«فأكعكنأي

وهأأأأ؛  قأأأأ  يف الَطثأأأأ؛ املأأأأذتو  يف »جأأأأ،ءك يف حتقيأأأأِق  . جأأأأو   أأأأأربوك:  -374
فأيعكييطَ :و "اشي كيبي،َ"  ففيأ  ِ مأ   اي ات: اِاأز  ِوت  لعنطأق ًبلِأ،تلِ أصا  ا

"ِ َعبأأأق يف املصأأأا  ايء  تْكِأأأ،  أأأأ،  ال اليأأأ،ء  َنأأأ، مأأأاٌ أأأأل ِلأأأع "اشأأأ ،ب 
                               

 .1/355 ايض اخلوَّام: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(1)
 .1/335جو   أربوك: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(2)
(3)-  :  .4/271الكَ،بِ حتقيق  با الِطم ه، َو
 .3/518الصح،ح:  -(4)
 .1/355 ايض اخلوَّام: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(8)
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 .(1)«َبع ،ِ ال اَلع ال  مِ الب،ءيلِ ال الب،ء اَِل   َن، أكر  
ِ أأأأأ ك فأأأأَِ  ا  : )افأيعكأأأأييطَ(ِ ًبلنأأأأوَِ ٌ( يف الأأأأن ِ  ِ والصأأأأواُب: )افيعِأأأأييطك ِِ لعأأأأ

ِ أأأأ ك فأأأَِ  اِأأأ،ِءِ والصأأأواُب:  أأأ كيبي،َ( ًبلنأأأوَِ ِ وفيأأأِ : )اشي ِِ ًبلأأأطِمِ أأأأ ك تِأأأِر العأأأ
ََّ الكأأأأطمك  عأأأأى أصأأأأاِ  الفعأأأأِل املزيأأأأِا:  أأأأِ يأيبك،ب( ًبلبأأأأ،ِءِ أأأأأ ك تِأأأأِر اِأأأأ،ِء  َ )اشي

.)   )اشي ك،بَّ
ٌك املرب ُ :  ِ يب،ًبو قاير : )افعيطٌ( ويفلك: اش ،بَّ »َ،  . (2)«الفر  اشي

ٌك امأأأُل ُ صأأأفو  :  أأأ، :  عأأأى »َو أ أأأ، الأأأذي  عحقأأأ  ِ مأأأ   وائأأأا فِ ْأأأ  يكأأأَو ِو
 .(3)«افِعيطٌ: وي    ِ تَّ أصا  اِ :و: اش يب،ب واَّلا 

أأأأا جأأأأ،ءك الصأأأأواُب يف حتقيأأأأِق  .  ايض اخلأأأأوَّام:  وهأأأأ؛  قأأأأُ  يف الَطثأأأأ؛ »َو
أأ يبك، ِ  افيعِأأيطٌك :أأو: اشي ب  ففيأأ  ِك مأأُ   اي اتِ اِاأأزُ  ِوت  لعنطأأق املأذتو  يف أصأأاك

ِ  ايء  تْكِ،ِ  أأ،  ٌ  أل ِكليِع اش ،ب  َعبق يف املصاك ، مكاك ًبلِ،تِلِ ال الي،ُء َنَّ
، أكر     َكنَّ ك الب،ءيل ال الب،ُء اَِلُ   ِي َكلُع ال  مأك  .(4)«َبع ،ِ الَّ ا

أ»ج،ءك يف حتقيِق  . جو   أربوك:  -373 يأيركا "ِ اِاز ِ ال اليأ،ءِ وتذلك "اأي اك
 .(8)«ال اَلعِ ال الراء اَِل   وائا

يأيركا ( مفأأَِ  املأأيِمِ والصأأواُب مكِأأرِه،  ََّأأُ  أصأأاُ  املزيأأِا   أأأاك : )اأي يف الأأن ِ 
ِ ت مفَِح ،. ِِ ٌ( مكِِر الع َُ  عى و َِ )افيِعيطك (ِ ويكو  )اَّيك، َّ

أأا جأأ،ءك الصأأواُب يف حتقيأأِق  .  ايض اخلأأوَّ  وتأأذلك اأأأأِالاُ ِ اِاأأزُ  »ام: َو
                               

 .1/335جو   أربوك: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(1)
 .2/155املقَضب:  -(2)
 .152املاَ  الكبل:  -(3)
 .1/355 ايض اخلوَّام: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(4)
 .1/335جو   أربوك: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(8)



(427) 

َكلُع ال الراء اَِل   وائا  .(1)«الَّ الي،ُء ثُأمَّ ا
ِ فَأأزا  فيأأ  »جأأ،ءك يف حتقيأأِق  .  ايض اخلأأوَّام:  -379 ِي ك الفأأ،ِء والعكأأ ِي وِكأَّأأ، أأأ، مأكأأ

ُبل  وه نأك ي َيٌ مضمِ  الك،ِ  وهو القصُلِ وتك َك ر وهو الض ُمِ وُتنأي َُ :و: َِنأيفك ي و النو
 .(2)«شمثر  

أأأ، أأأ، مأأِ الفأأ،ء والعأأِ: فيأأزا  فيأأ  »وجأأ،ءك يف حتقيأأِق  . جأأو   أأأربوك:  ِو
أأأأر"ِ وهأأأو الضأأأأ مِ و"ُتنَأأأأٌَ" مضأأأم الكأأأأ،  وهأأأأو القصأأأألِ  ِ :أأأأو "َُأنأيفك ي النأأأَو

ُبل" وهو شمثر نأك ي  .(3)«و"تك
أأأر( مكِأأأِر القأأأ،ِ ِ وهأأأو املأأأروي  يف ُأعآكأأأِم ُتَُأأأِب   : )َِنأيفك ي ٌِ يف الأأأن ِ  اَوَّ
ٌك اجلوهري : العرم ِ والنَو  ائا »يَِّدِ َ، ل  ر  ِيضأ ،ِ أَ،ٌ ِجري كأي  .(4)«وَِنأيفك ي

أأر( مضأأمِ  القأأ،ِ ِ وهأأو املأأروي  يف تَأأ،ِب سأأيبويِ :  ويف الأأن ِ  الَأأ،حن: )َُأنأيفك ي
( يف اتسأم والصأفد » ( فَكعحأق اثْيأد  فيكأَو احلأر   عأى أَأ،ٌ )فُأنأيعكأل   أ ، )النَو ِو

َك  َأكعيبد  وهو َعيل. ف،لصفد: ُتنأي نأي ُِ . واتسم:  ر  ُأنأيفك ي ِ َو  ٌ  .(8)«َي
أأأأأأأأرِ  »)وجأأأأأأأأ،ءك يف الَأأأأأأأأ،ِ :  أأأأأأأأل(ِ و ا  ِسأأأأأأأأيبأكوكي : َُأنأيفك ي أأأأأأأأرِ تمِثري كأي والِقنأيفك ي

ر  .(1)«تُشاَّ ي
ََّ امل طوطأأأأأدك   َُ  لأأأأأيط   عأأأأأى ِ ِِ يف الضأأأأأبِ ِ َأأأأأا يكأأأأأو واِأأأأأَِطُ  احملقِ قكأأأأأ

عكأأقي ِأأأل ضأأبِ  القأأ ِك ا  عي أأ، َأأا  أأاك ،ِ   و تَّ فاأأ، الأأذي يكأأاُ و الوأيأا كِ الأأ  ا َكاك

                               
 .1/355 ايض اخلوَّام: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(1)
 .1/455 ايض اخلوَّام: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(2)
 .1/335أربوك: جو   الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(3)
 .2/755الصح،ح:  -(4)
(8)-  :  .4/257الكَ،بِ حتقيق  با الِطم ه، َو
 .13/412ات  العرو :  -(1)
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؟!  احملقِ قك  ا خُم،لكفِد الضبِ  الَ،مِق يف امل طوطِدِ أ ك  اِم الَنبيِ   عى يفلكك
ََّ املصأنِ عك ْأ َّ  عأى ضأأمِ    وُ ِكأُل  أرجيُ  الكِأِرِ يف هأذا املقأأ،ِم  ماتلأِد ِ

ٌَّ  عأأى ِ أأر(  فأأا َيٌ(ِ ولأأأم يكفعكأألي يفلأأكك يف )َنأيفك ي َكأأ ََّ املأأرا ك العغأأُد الكأأ،ِ  ِأأأل )ُتنأي
 املش و ُ ِ وه؛ مكِِر الق،ِ .

ََّ تَأأ،بك )الُكنَّأأ،ِش( َأأِا ا َكاكأاك تَأأل ا  عأأى تَأأ،ِب )املفصَّأأِل(ِ   ويُؤت ِأُا يفلأأكك ِ
 : أا وك ك ك ضأبُ  القأأ،ِ  ًبلكِأِر يف َأوٌِ الزخمشأأريِ  ِ َو وهأ؛ معأا الفأأ،ء »لعزخمشأريِ 

ُبل   نأك ي ٌ  وتك َي َك ر  وُتنأي    .(1)«يف :و: َِنأيفك ي
وهأأأِذِ  اَأَعأأأُد  كشأأأاكُل أكِأأأو ك الفأأأ،ِءِ وأضأأأاوأك ،ِ وأفَوأك أأأ،. وهأأأو ِأأأأر  

ا.  يزيُا الرتجي ك أتتيا 
أأأ، الأأواو فععأأى فععأأٌو تأأأ" كمأيُنو "ِ »جأأ،ءك يف حتقيأأِق  . جأأو   أأأربوك:  -373 ِو

أأ، اَلأع فععأى فعأطٌ مفأَ  الفأ،ء  و عى فععٌو مفَ  الف،ء والعِ تأ"َأكركمُو "ِ ِو
 .(2)«تأ"صكعيصك،ٌ"  وسكَو العِِ

( مضأأأمِ  الفأأأ،ِء والأأأطِم   ِ والصأأأواُب: )فُأعيعُأأأٌو ( مأأأط ضأأأب   : )فععأأأٌو يف الأأأن ِ 
 ِ ِ وفيأأأِ : ) كمأينُأأأو ( مفأأأَِ  الأأأزاِيِ و قأأأامِي البأأأ،ِء  عأأأى النأأأوَِ ِِ َُواِ وسأأأكوَِ العأأأ ا

 والصواُب: ) ُْبو ( مضمِ  الزاِيِ و قامِي النوَِ  عى الب،ِء.
أأأأقك ك ِأأأألك الأأأأن  ِ   أأأا سك :  َو و عأأأى ِفعيعكأأأأٌو تِفأأأر كو ِ و عأأأأى »ِ أأأاَُّ  تعاأأأأ،ت 

و   وهو الِح،بُ  ٌ  أَل تكنأك ي  «.فأكعكعيوك
أأا جأأ،ءك الصأأواُب يف حتقيأأِق  .  ايض اخلأأوَّام:  وِكأَّأأ، الأأواو فأكعكعكأأى فُأعيعُأأوٌ   »َو

و   وهأو الِأح،ُبِ و عأى  ٌ  أَل تكنأك ي تزُْبو  ِ و عى ِفعيعكٌو تِفر كو ِ و عى فأكعكعيوك

                               
 .235: ِ حتقيق  . ف ر ص،حل َاا  لاملفصَّ  -(1)
 .1/335جو   أربوك: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(2)
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َكلُع فأكعكعكى فأكعيطكٌ  مفأَِ  الفأ،ِء وسأكوَِ  فأكعكُعوٌ   ِ وِكأَّ، ا ِِ تكقكرمو   مفَِ  الف،ِء والع
  ٌ  .(1)«العِ تكصعيصك،

أأأ، الأأطم أأأل أوضأأع ، فععأأى فعع أأل  »جأ،ءك يف حتقيأأِق  . جأأو   أأأربوك:  -374 ِو
تأأأ"شفع  " وهأأأو ثأأأأار الكأأأربِ والأأأراء أأأأل أوضأأع ، :أأأو "ُ ُأأأأر  ": وهأأأو ضأأأرب أأأأل 

 .(2)«النب،ت
  : ِ والصأأأأأواُب: « فعع أأأأأل تأأأأأأ"شفع  "»يف الأأأأأن ِ  فأكعكعَّأأأأأل  »مأأأأأط ضأأأأأب   تأأأأأ،  

أأأ"شكفكعَّ " ِِ والفأأأ،ِء « تك ِِ والأأطِم املشأأأاَّ ِ  ِأأأل البنأأ،ِءِ وفأأأَِ  الشأأ مفأأَ ِ الفأأأ،ِء والعأأ
. ٌِ  والطِم املشاَّ ِ  ِأل املَ،

أأقكطكقي تعاأأد  ِأأأل  بأأ، كِ :   أأا سك ِ «:أأو "ُ ُأأأر  ": وهأأو ضأأرب أأأل النبأأ،ت»َو
ِ وهو ضرب  أل النبأ،تِ »والصواُب:    فعأي ك )الز ُأأر  ( ضأرًب  «:و: ُ ُأأر    وُصُفأر خ 

 ِأل النب،ِتِ مل هو ِأل اجلواِهِرِ و)الُصُفر خ(: ضرب  أل النب،ِت.
أأا جأأ،ءك الصأأواُب يف حتقيأأِق  .  ايض اخلأأوَّام:  م أأأل أوضأأع ، »َو وِكأَّأأ، الأأطَّ

ِ وهأو  فأكعكعكى فأكعكعَّل تكشكفكعَّ  وهو ثأاُر الككربكِ والراُء أل أوِضع ك، :و: ُ ُأأر    وُصُفأر خ 
 .(3)«ضرب  أل النب،تِ 

ٌك   . َأأأأأ، ٌِ ٌِ ِكشأأأأأ كُر يف ُتَُأأأأأِب العرميَّأأأأأِد ِأأأأأألك )الز ُأأأأأأر ِ ( ًبلأأأأأاا و)الز ُأأأأأأر يُف( ًبلأأأأأذا
 .(4)«الُزُأر يُف ًبلضم: الزكمرجاِ وهو أعرب والراء أضاوأد أشاَّ  »اجلوهري : 

،ٌ ِمو هطٌ  العِكري :   أد ِ »َو ٌِ ُأعيمثكاك ا ِ والز أأر يُفِ ًبلأذَّ والزَّمأكريجكُا أكعيأُرو  

                               
 .451-1/455 ايض اخلوَّام: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(1)
 .1/335جو   أربوك: شِ حتقيق  . الُكنَّ، -(2)
 .1/451 ايض اخلوَّام: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(3)
 .2/818الصح،ح:  -(4)
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 َِ َِ ُأعكرًَّبك  .(1)«وُهأا، ِك يمثكِايَّ،
 : ٌك امأأُل اجلأأو يِ  أأ، وهأأو "الز ُأأأر يف" ًبلأأذاٌ املعمثاأأد. والع،أأأد  قأأٌو ًبلأأااٌ »َو

 .(2)«امل اعد
ٌك الصأأأفاي :  أأأ، : "ُ ُأأأأر  »َو "ِ ًبلأأأااٌ املغفعأأأد. و َّنأأأ، هأأأو "الز ُأأأأر يف" ويقولأأأَو

 .(3)«ًبلذاٌ املعمثاد
وِأل هن، ت ِكسَكبِعُا ُوَأوسك الَصأحيِع يف هأِذِ  الكعاأِدِ تاأ، وك ك ك يف تَأ،ِب 

( وهأأأو َعيأأل. َأأأ،لوا: الص أأُفر خ والز ُأأأأر  ِ ومهأأأ، »سأأيبويِ :  ويكأأأَو  عأأى أَأأأ،ٌ )فُأُعع أأل 
 .(4)«اي،َ

ٌك امأأأُل الِأأأرَّاِ   ا : » -وهأأأو يعأأأي مكطِأأأأِ  سأأأيبويِ   -َأأأ، فُأُعع أأأل ِ ُ ُأأأأر   ِ تأأأذك
ِ هِذ  احلمث، ُ  ِألك اجلوهرِ  ٌِ ِ ًبلاا ٌك ،َ»(8) . 

ُ ُأأرَّ  : ًبلأذاٌ »والغريُب أ، ج،ءك يف حتقيِق تَ،ب )الباي  يف  عم العرميَّأد(: 
ٌِ املع(1)«املعمثاأأأدِ اجلأأأوهر املعأأأرو  مثكاأأأِدِ . فقأأأا ْكأأأ َّ املصأأأنِ ُع  عأأأى َِّأأأُ  ًبلأأأذا

عأِد هنأ،ِ وتأذلكك يف أوضأ   سأ،مق   ٌِ امل اك . ف أل هأو  طبيأ  ؟! (7)ولكنَُّ  ُتَِبك ًبلأاا
ا ُضِب ك هن، مفَِ  الراِء املشاَّ ِ ؟!  َو

 : وأأأأأل يفلأأأأك »وتأأأأذلكك أأأأأ، وك ك ك يف تَأأأأ،ِب )شأأأأرح املفصَّأأأأل(ِ تمأأأأِل يعأأأأي ك

                               
 .225الَع ي  يف أعرفد ِي،ء اَشي،ء:  -(1)
 .118 قومي العِ،َ:  -(2)
 .251 صحي  الَصحيع وحترير الَحريع:  -(3)
(4)-  :  .4/255الكَ،بِ حتقيق  با الِطم ه، َو
 .3/221 صٌو يف النحوِ حتقيق  .  با احلِِ الفَع؛ :اَ -(8)
 .2/734الباي :  -(1)
 .2/354اْآر يف: الباي :  -(7)
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ص أأأأأُفر خ"ِ "فُأُعع أأأأل" مضأأأأأم  الفأأأأأ،ء والعأأأأأِِ وسأأأأأكَو الأأأأأطمِ وهأأأأأو َعيأأأأألِ َأأأأأ،لوا: "ال
 .(1)«و"الز أر  " ومه، اي،َ. ف،لصفر خ: ْبقِ والزأر  : أل اجلوهر أعرو 

أ، معا الأطم اَِأل : فَأزا  اَلأع »ج،ءك يف حتقيِق  . جو   أربوك:  -374 ِو
والأأطم والبأأ،ء أأأل أوضأأع ،ِ ِأأأ، اَلأأع فَأأزا  آِأأر ا فياأأ، جأأ،ء  عأأى وَ  "فأكعيعكعكأأى" 

بأكريتكأى"ِ وهأو الطو  يأل الآ أر القصأأل الأرجعِِ و عأى فعععأى :أو "َأكريَأكأأركا" :أو "أك
اسم ِ ضِ و عى فعععأى :أو "ِهنيأاكًب"ِ و عأى ِفعيعكعكأى :أو "ِسأنيطرا" وهأ؛ أشأيد 
عكل" وهأأأأو  أأأأبأك ي أأأأأ، الأأأأطم أأأأأل أوضأأأأع ، فَأأأأزا   عأأأأى فععأأأأل :أأأأو "سك في أأأأ،  ب أأأأرتِ ِو

 .(2)«الف، غ
 : أأأى"»يف الأأأن ِ  بأكريتك واُب: )فأكعكعَّأأأى(  ماتلأأأِد ِ والصأأأ«وَ  "فأكعيعكعكأأأى" :أأأو "أك

 َُ ِ والأراءك هأ؛ك الِأ،تنُدِ وهأ؛ك اثلَأد ِ فيكأو َِ ََّ احل،ءك والب،ءك ِأل )أكبأكريتى( أفَوأَ، ِ
: )فأكعكعيعكى(ِ وًبإل َ،ِم: )فأكعكعَّى(.    الو َُ ًبلفكِ 

أأط ك فيأأِ     ِِ أأى( مفأأَِ  احلأأ،ِء والبأأ،ِءِ وسأأكوَِ الأأراِءِ ممَّأأ، ت  وضكأأبيُ  )احلكبأكريتك
ِجاك أ، ُو،لُِفُ ِ ف و ِأل ِِط،ِء الن،ِسِنِ ِو احملقِ ِقِ ِو الطبَّ،ِسِ تا، ج،ءك يف ف َ وُ 

 : م: »تَأأأأ،ِب )شأأأأرح املفصَّأأأأل(ِ تمأأأأِل يعأأأأي ك ٌُ أأأأأ، تأأأأ،َ لغأأأأل الََْيأأأأث َأأأأِو وأَأأأأ،
أا اسأَُعل  بأيركت ى"ِ وهأو ضأرب  أأل الُقأرا ِ َو "ِ و"ُصعكييِ ا " يف  صغل "أك "ُأبأكليِك 

أأأأل القأأأأوي . ف أأأأذا الضأأأأرب ِلُفأأأأ   ائأأأأا  لعقصأأأألِ و صغِل"صكأأأأ ا ا"ِ وهأأأأو اجلكاك عك ي
بأيركتأأ،  "ِ  ٌ   عأأى يفلأأك َأأوُِم لعواأأأا : "أك ". يأأا  ٌ أأأاكري ك "ِ و"شك أأفكريجكل  ِك لإلحلأأ،خ "م

اا  "  . (3)«ولعن،َد: "صكعك ي

                               
 .4/157: طبعد  ا  الكَب الععايَّدِ لشرح املفصَّ  -(1)
 .1/335جو   أربوك: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(2)
 .3/415: طبعد  ا  الكَب الععايَّدِ لشرح املفصَّ  -(3)
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  َ فقأا ُضأأِبطكقي )أربتأأى( و)أربتأأ، ( مِأأكوَِ البأ،ِءِ وفأأَِ  الأأراِءِ وهأأو ِطأأ
ِِ    ماتلأأِد َولِأأ ِ  أأقك مِأأِ  يف مأكأأ أأُق ُيطأأ،ِمُق املعحك أأفكريجكل(ِ واملعحك أأ، ُأعحكقأأد  مكعاأأِد )سك :  نَّ

 الضبِ : ْو  ،ِ وأكوِضع ،ِ و ا  ا.
ِفعكعَّأأى »ِ والصأأواُب: «ِفعيعكعكأأى :أأو "ِسأأنيطرا"»ويف ْأأ ِ  )الُكنَّأأ،ِش( ِيض أأ،: 

ٌك امأأُل   يأأا : «. :أأو: ِسأأبكطيرا َأأل ًبب أأأ، جأأ،ء  عأأى ِفعكع أأى  ِمأكعيأأرا: ضأأ م ت»َأأ،
يد في ،  ب رت  .(1)«شكعكر الوج  والقف،. وِسبكطيرا: ِأشي

ٌك امأأُل ُ صأأفو  :  أأ، و عأأى ِفعكعَّأأى: وي  أأ  ِ تَّ اسأأأا ،ِ وهأأو َعيأألِ :أأو: »َو
 .(2)«ِسبكطركا

ا ج،ءك الصواُب يف حتقيِق  .  ايض اخلوَّام:  ِم اَِألِ  »َو وِكأَّ، أ، مأكعياك الطَّ
ُم وا لب،ُء أل أوضع ،ِ ِكأَّ، اَلُع فَزا  آِرا  فيا، ج،ءك  عى و َِ فَُأزكاُ  اَلُع والطَّ

ِِ و عأأأى فأكعيعكعكأأأى :أأأو:  ِي أأأى وهأأأو الطويأأأُل الآَّ أأأِر القصأأأُل الأأأرجعك فأكعكعَّأأأى :أأأو: أكربكت 
مكأأأأى و عأأأى ِفعكعَّأأأى :أأأو: ِسأأأبكطيرا وهأأأ؛  َأكريَأكأأأركا اسأأأم ِ ض  و عأأأى ِفعيعكعكأأأى :أأأو: ِهنياك

عكل  وهأأو ِأشأأيد  في أأ،  ب أأرُتِ وِكأَّأأ،  أأبأك ي ُم أأأل أوضأأع ، فَأأزاُ   عأأى فأكعكعَّأأل  :أأو: سك الأأطَّ
 .(3)«الف، غُ 
ِأأأأاه،: َِ  قأأأ  اَوا مأأأِ العأأأِ »جأأأ،ءك يف حتقيأأأِق  . جأأأو   أأأأربوك:  -376

والأأطم اَواِ و قأأ  الَ،ْيأأد ِِأأل ا معأأا الأأطم الَ،ْيأأدِ حبيأأث  فصأأل الطأأأ،ت مأأِ 
بأكأأأويتكرا" أأأأل  الأأأزاي  ِ  فاأأأل يفلأأأك َِ  كأأأَو اَوا واو اِ والَ،ْيأأأد ِلف أأأ،ِ :أأأو "أك

 .(4)«ِي،ء الااهيد  عى فأكعكويلكط
                               

 .3/1225  العغد: مج ر  -(1)
 .157املاَ  الكبل:  -(2)
 .1/451 ايض اخلوَّام: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(3)
 .1/345جو   أربوك: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(4)
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ِ ت   َِ َِ اثنَأأأ، اأأأ، تأأأأ، (  َنَّ َِ : )الطأأأأ،ت(ِ والصأأأواُب: )الطأأأأ، يف الأأأن ِ 
ِ صأأأأراأد . ٌ   عأأأأى يفلأأأأكك : )فأكعكأأأأويلكط(ِ والصأأأأواُب:  ِكتَأكأأأأُرِ والأأأأن   يأأأأا ويف الأأأأن ِ 

ََّ الكعادك املو و   ْدك هبذا الو َِ ه؛: )أكبأكويتكرا(.)فأكعكويلكعكى(  َ
أأا جأأأ،ءك الصأأأواُب يف حتقيأأأِق  .  ايض اخلأأأوَّام:   ِأأأأاه،: َِ  قأأأ ك اَواك »َو

ِصأأأأُل  ِم الَ،ْيأأأأِد حبيأأأأُث  أكفي ِ و قأأأأُ  الَ،ْيأأأأُد ِِأأأألا  مأكعيأأأأاك الأأأأطَّ َُواك ِم ا ِ والأأأأطَّ ِي ك العكأأأأ ِي مأكأأأأ
َُوا َك ا ِِ فال يفلك َِ  كو ِي َِ مِ الزاي  أك أك، واوا  والَ،ْيد ِلف،  :و: أكبأكويتكرا  الطَّ

 .(1)«أل ِي،ِء الااهيِد  عى فأكعكويلكعكى
اثلَ أأأأ،: َِ  قأأأأ  اَوا مأأأأِ العأأأأِ »جأأأأ،ءك يف حتقيأأأأِق  . جأأأأو   أأأأأربوك:  -377

والطمِ والَ،ْيد مِ الطأِِ حبيث  صل الطم اَوا ف،صأعد مأِ الأزاي  ِِ فانأ  
 عأى وَ  فع،ليألِ وهأو أأل ِيأأ،ء  ]آنميأل[ايء :أو َِ  كأَو اَوا ِلف أ،ِ والَ،ْيأد 

 .(2)«اَ ض
: )آنميأأأأأأأأل(ِ ويف اِأأأأأأأأ،أِ  )  ِ «َأأأأأأأأل واضأأأأأأأأ  يف اَصأأأأأأأأل(: »2يف الأأأأأأأأن ِ 

ٌك سأيبويِ :  (ِ »والصواُب: )تن،ميل( مضمِ  الك،ِ . َأ، ويكأَو  عأى أَأ،ٌ )فُع،ليأل 
 .(3)«وهو َعيلِ َ،لوا: ُتن،مِيل ِ وهو اسم

لكأأأ،ِ  يف أعمثأأأِم )احملكأأأم(ِ ِمطكبكع، ِأأأِ  الأأأَطِم: وجأأأ،ءكتي )تن،ميأأأل( مفأأأَِ  ا 
ِِ  ِ  أَّأ، ِأأل الن،سأِنِ ِو (4)«وتكنك،ميل: اسم أوض ِ أك،  سيبوي » َ  مأكأ ِ وهأو ِطأ

 ِأل احملقِ ِق )حماَّا  ع؛  النمثَّ، (.
ويال ن،  عى يفلكك سكطأُد الضأبِ  يف أعمثأِم )لِأ،َ العأرب(ِ الأذي ا َكاكأاك  

                               
 .1/452 ايض اخلوَّام: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(1)
 .1/345جو   أربوك: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(2)
: الكَ،بِ حتقيق  با الِطم ه، -(3)  .155ِ واْآر يف: املاَ  الكبل: 4/254 َو
 .7/171ِ وطبعد  ا  الكَب الععايَّد: 7/171احملكمِ الطبعد القا دِ والطبعد اجلايا :  -(4)
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وُتن،مِيأأأل: اسأأأم أوضأأأ   أكأأأ،  سأأأيبوي ِ وهللا »املوضأأأِ :  عأأأى )احملكأأأم(ِ يف هأأأذا 
 .(1)«ِك عم

ا ج،ءك الصواُب يف حتقيِق  .  ايض اخلوَّام:  ك »َو ِي َُواك مأك اثلَ ،: َِ  ق ك ا
 ِِ ِي َُواك ف،صأعد  مأِ الأزاي  أك ُم ا ِ حبيث  صُل الأطَّ ِي أك ك الطَّ ِي ِمِ والَ،ْيُد مأك ِ والطَّ ِي العك

َك  ِ وهأأو أأأل  فانأأ : َِ  كأأو َُواك ِلفأأ،  والَ،ْيأأُد ايء  :أأو: ُتنك،ميأأل  عأأى و َِ فُأعك،لِيأأل  ا
يف اَصل ٌِميل والَصويب أل الكَأ،بِ (: )5. ويف اِ،أ  )(2)«ِي،ء اَ ضِ 

 ...«.1/141واملفصل وشرأ ِ  254/ 4
اثْي أأأأ،: َِ  قعأأأأ، طرف أأأأ، معأأأأا الأأأأطم »جأأأأ،ءك يف حتقيأأأأِق  . جأأأأو   أأأأأربوك:  -374

أأأأُاوك " وهأأأأ؛ ِعأأأأع الَ،ْيأأأأدِ ف انأأأأ  َِ  كأأأأَو اَوا واو اِ والَ،ْيأأأأد هأأأأ،ء  :أأأأو "َكاكحي
الأأِر ِ وو نأأ، فأكعكعَّأأوك ِ و  أأم اجلأأوهري َِ املأأيم هأأ؛ الزائأأا   وأنأأ  َِ  كأأَو اَوا 

عيِفيد"  .(3)«ايء  والَ،ْيد ف،ءِ :و "ُسحك
: )فأكعكعَّأأأأوك ( مفأأأأَِ  الأأأأطِم املشأأأأاَّ ِ ِ والصأأأأواُب مضأأأأاِ  ،: )  فأكعكع أأأأوك (  يف الأأأأن ِ 

ِ ت مفَِح ،. ٌِ ُاوك ( مضمِ  الاا دك: )َكاكحي ََّ الكعادك املو ْو  ماتلِد ِ
فيد(ِ  عيِفيد(ِ مَقأامِي احلأأ،ِء  عأى الأأطِمِ والصأواُب: )ُسأأعكحي : )ُسأأحك ويف الأن ِ 

ٌك الف، ايب :  فك، »مَقامِي الطِم  عى احل،ِء. َ، ِ عكحي ِفيكد: لغد يف ال ِ عكحي  .(4)«ال
ا ج،ءك  اثْي ،: َِ  قكعأ، طكركفأ،  مأكعيأاك »الصواُب يف حتقيِق  .  ايض اخلوَّام:  َو

عيأُع  ِك أاو  وهأ؛  ِم الَ،ْيدِ فانأ : َِ  كأَو اَوا واوا  والَ،ْيأد هأ،ء  :أو: َكاكحي الطَّ
َُواك ايء   َك ا ََّ امليمك هأ؛ الزائأاُ  وأنأ : َِ  كأو الِر  وو ن، فأكعكع وك  و  م اجلوهري ِ

                               
 .11/855لِ،َ العرب:  -(1)
 .453-1/452 ايض اخلوَّام: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(2)
 .1/345جو   أربوك: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(3)
 .2/52واَ اَ ب:  ي -(4)
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فيدوالَ،ْيدك ه  .(1)«،ء  :و: ُسعكحي
ِأأأأاه،: َِ  قأأأ  فيأأأ  واأأأأا  مأأأِ »جأأأ،ءك يف حتقيأأأِق  . جأأأو   أأأأربوك:  -372

ِ :أو  أوٌ  العِ والطم واثنَ،َ آِر اِ فان  َِ  كَو اَوا واو اِ واَِلاتَ ِلف أ، ْو
ِ :أو: أوٌ   " كبأكويثكراَ"  عى فأكعكويلكطَِ وأن  َِ  كَو اَوا ايءِ واَِلاتَ ِلف، ْو
َِ وأنأ   َكركيأيُقصكأ،َ" اسأم منأقِ  عأى فأكعكأيأيُعطك َُراَ" لغأد يف " بأوثراَ"ِ و:أو " "ُ بأكيأي
َِ  كَو اَوا ِلف ،ِ واَِألاتَ ِلف أ، ومهأز  :أو: "جنأ، ًبء"  عأى فُأعكأ،ِلطءِ وهأو 

 .(2)«ضرب أل اجلرا 
ِِ والَ،ِءِ واملنقأوٌُ يف الُكَُأِب:   َُراَ(ِ مضمِ  الع : )ُ بأكيأي َأكأركاَ(ِ يف الن ِ  ) كبأكيأي

َُأأركاَ(ِ  ِ وضمِ  الَأ،ِء. ولأي ك في أ، )ُ بأكيأي ِِ َُأركاَ(ِ مفَِ  الع ِِ والَ،ِءِ و) كبأكيأي مفَِ  الع
ِِ والَ،ِء.  مضمِ  الع

ُ  »جأأ،ءك يف القأأ،أوِ :  أأحَو ِي َُِ و فأأَُ  اثُ مُهأأ،: ْبأأ،ت  أك َُأأرا َُ والعكبأكيأي العكبأكأأويثُرا
عكَيأأُ  املأأِر ُ  َكاك ِ واأي أأل  ِك َُ: اَأأأُر الشأأايُاِ  َ ُ مِثأألك معك َُأأرا أأ،. والعكبأكيأي ِ سكأأ َّنك ، وأكبَّع ك

أأأأأويِكِ ت وكيعُأأأأأُ  أن أأأأأ، أأأأأأل  أأأأأمثكرك   تَأأأأألُ  الشَّ ِ واملكأأأأأروُ ِ و فأأأأأَُ  الَأأأأأ،ُءِ وشك أأأأأر  والشَّ
 .(3)«ُيش،ُت ،ِ ُ ضيركُب أكَكط  لكلِ  ِأر  شايا  

َكركيأيُقصكأأ،َ( ًبِ  ( : ِِ عكأألي يأيُقصكأأ،َ( ًبِ ِِ املعمثكاأأِدِ والصأأواُب: ) كرك غكأألي ويف الأأن ِ 
ٌك سأأأأأيبويِ :  عأأأأأِد. َأأأأأ، َ ِ »امل اك (ِ َأأأأأ،لوا:  كركيُقصأأأأأ،  َ ُعط ويكأأأأأَو  عأأأأأى أَأأأأأ،ٌ )فأكعكأأأأأيأي

  َ  .(4)«و كبكيَُرا
  :  «.اسم ْأكبيق»ِ والصواُب: «اسم منق»ويف الن ِ 

                               
 .1/453 ايض اخلوَّام: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(1)
 .1/341جو   أربوك: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(2)
 .438الق،أو  احملي :  -(3)
(4)-  :  .4/253الكَ،بِ حتقيق  با الِطم ه، َو
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ء( فأ،ء  معأأاك   أ،ِ ًبك : )جنأ، ًبء( منأوَ  معأاك اجلأيِمِ والصأواُب: )ُج ك ويف الأن ِ 
أ،ِ ًبُءِ »الق،أوِ : اجليِم. ج،ءك يف  ،ِ مكأُد واجُل ك ُاُب ًبلضم ِ واجُل ك،ِ ُب واجُل ك اجُل ي

ُم الغكعأأيُ ِ وضكأأريب  ِأأأل  ِ مض أأاِ ِ ا،: الضَّأأ ي أأ،ِ هك مأأو ُج ك أأ،ِ ب  ِو مأأو ُج ك ويُأقيصكأأُرِ ِو
م    .(1)«اجلكن،ِ ِب وألك اجلكراِ  وألك اخلُنأيُفِ،ِء ضك ي

أأأأا جأأأأ،ءك الصأأأأواُب يف حتقيأأأأِق  .  ايض اخلأأأأوَّ  ِأأأأأاه،: َِ  قأأأأ ك فيأأأأ  »ام: َو
َِ ِلفأ،   َك اَواك واوا  واَِألات أرا  فانأ : َِ  كأو ِِ َِ آ ِم وثنَأ، ِ والأطَّ ِي واأا   مِ العكأ
  ٌ أو َِ ِلف،  ْو راي َُِ َُواك ايء  وا َك ا َ وأن : َِ  كو ٌ  :و:  كبكوثكراَ  عى فأكعكويلكطك و ْو

ثأكركاَ و:و  َِ لغد  يف  كبأكوي َأكركا َِ وأنأ : َِ :و:  كبأكيأي ُعطك ِ اسُم ْأكبيق   عى فأكعكيأي َِ  كركيأيُقصك،
ء وهأو ضكأريب   ءك  عأى فُأعكأ،ِلطك أ،ِ ًبك َُواك ِلف،  واَِلاتَ ِكلف،  ومهز   :أو: ُج ك َك ا  كو

 .(2)«أل الأمثكركا ِ 
يفتر ِمنيأد اتسأم اخلا،سأ؛ املزيأا فيأ  »ج،ءك يف حتقيِق  . جو   أربوك:  -344

اأأأأا    أأأأ، ايء  ِو واو ا ِو ِلف أأأ،ِ وحمع  أأأ، مأأأِ الأأأطم الَ،ْيأأأد وت  كأأأَو  اي  أأأ   ت و 
ُِزك يبيِأل" وهأو  نيأاك ي "  عأى فععيألِ و" ِك والَ،لَدِ ِأ، الي،ء فمثأ،ءت يف أَأ،لِ: "
 " أركُفون"  عأأى "فأكعيعكعُأأٌو أأأ، الأواو ففأأ؛ أَأ،لِ ِيض أأ، " كضي اًَبطيأل.  عأأى فععيألِ ِو

 .(3)«وهو يفتر العآ،...
  : ِ والصأأأأأواُب: )فأكعيعكِعيأأأأأل( « نيأأأأأاك ي "  عأأأأأى فععيأأأأألِك »"يف الأأأأأن ِ  ِِ مطأكأأأأأ

ٌك سيبويِ :  ،َ . فأ)أ،لي،ُء(  كعحق ِ،أِد  فيكأَو احلأر   عأى أَأ،ٌ »مَطِم تأ،ت 
. والصأفُد:  لِيب  ِ و كنيأاك نياك ِي   ِك بيل ِ و ِك ( يف الصفد واتسم. ف،تسم: سكعي )فأكعيعكِعيل 

                               
 .11الق،أو  احملي :  -(1)
 .458-1/454 ايض اخلوَّام: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(2)
 .1/342جو   أربوك: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(3)
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ِ وأكنربيقِ  ِ و كعيطكِاي    .(1)«]ريطكِبي   و ك [ ك ي كمي  
  : ُِزك يبِيل" وهو اًَبطيل.  عأى فععيأل»ويف الن ِ  ِ «و" ِ مأط ضأب   لعأو َِ

ٌك سأأأأيبويِ :  ( يف اتسأأأأأم »والصأأأأواُب: )فُأعكعِ يأأأأأل(. َأأأأأ، ويكأأأأأَو  عأأأأأى أَأأأأ،ٌ )فُأعكعِ يأأأأأل 
 ِ بأكعيبيأأأل ومُأعكعيبِأأأي   ُِ . والصأأأفد :أأأو: َُأأأذك ايلِ و ُِزك يِبيأأأل  والصأأأفد. ف،تسأأأُم :أأأو: 

يل    .(2)«وُ  ُك
 : ِ والصأأواُب: )العآأأ،ء( هباأأزك   معأأاك اَلأأِع. جأأ،ءك «يفتأأر العآأأ،»ويف الأأن ِ 

 : ِِ ،ٌ معض م: العكضيركفون: يفتر العكآ،ء»يف الع  . (3)«َو
أأأأأأا جأأأأأأ،ءك الصأأأأأأواُب يف حتقيأأأأأأِق  .  ايض اخلأأأأأأوَّام:  أأأأأأُر ِكميِنيكأأأأأأِد اتسأأأأأأِم »َو يِفتي

َُ  اي  ُأأ   تَّ واأأأا  ِ  أَّأأ ، ايء  ِو واوا  ِو ِلفأأ،  وحمع  أأ، اخلا،سأأ؛ املزيأأِا فيأأ  وت  كأأو
نيأأاك ي   عأأى فأكعيعكعيأأل   ِك  : ِ ِم الَ،ْيأأِد والَّ،لَأأِدِ ِكأَّأأ، اليأأ،ُء فمثأأ،ءت يف أَأأ،لكِي ك الأأطَّ ِي مأكأأ
أركُفون  عأى  ِ ِيضأ،   كضي ُِزك يِبيأل وهأو اًَبطيأُل  عأى فُأعكعِ يأل  وِكأَّأ، الأواو ففأ؛ أَأ،لكِي و

ُر الِعآك،ِء..  .(4).«فأكعيعكأُعوٌ  وهو يفكتك
ِِ ِأأل تعاأِد )العآأ،ء(ِ فقأا ُضأِبطكقي  مكِق؛ك َِ ِك كككعَّمك  عى أرتِد أأرِ  العأ

 : ِِ العكآ،يكأأأُد »مَحقيأأأِق  .  ايض اخلأأأوَّام ًبلكِأأأِرِ والصأأأواُب ًبلفأأأَِ ِ تاأأأ، يف العأأأ
عيقِد س،مِ  ِمرصِ ِو ُِ كيِآم أنُ  شي ،ِ والذ تر يق،ٌ ل  العحم َل ِْأ   يفا ي  ِِ  عى 

اأأأأ :  كآأأأأ،ءِ وثأأأأطم  كآأأأأ،ايتِ  أكأأأأرك َوائ ا أأأأ، تكأأأأأنأكنيقك َِ ِ سأأأأ ، ِ ُ  أي أأأأد . ْو
  .(8)«والعكآ،ءكُ : لغد في ،

                               
(1)-  :  .4/353الكَ،بِ حتقيق  با الِطم ه، َو
(2)-  :  .4/353الكَ،بِ حتقيق  با الِطم ه، َو
 .2/341العِ:  -(3)
 .1/458 ايض اخلوَّام: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(4)
 .2/225العِ:  -(8)
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ويف الصأأأأأأأح،ِح:  .(1)«العكآأأأأأأأ،ء ِ واجلاأأأأأأأ   كآأأأأأأأ،ء: ُ وكيأيب أأأأأأأد»ويف اجلا أأأأأأأركِ : 
العكآكأأأ،ُء ممأأأاو : مجأأأ   كآكأأأ،ءك   وهأأأى  ويأيبَّأأأد ِتأأأرب أأأأل الو كَأأأد. ويقأأأ،ٌ يف الواأأأأا  »

لِه،(2)«د  ِيضأ ، كآك،ءك   و كآك،يك   . (3)ِ َو
أأأُا يف معأأأِل الُكَُأأأِب ِأأأأل ضأأأبِط ، ًبلكِأأأِر  ف أأأو ِأأأأل ِِطأأأ،ِء   ِأَّأأأ، أأأأ، يُوجك

ََّ )العكآ،ء( لي ك مج ك  كِل   ليأكقكأ ك  ِك  ويفلكك َ ِ ِو الطبَّ،ِ  ٌِ ، َِّ ِ ِو الن  ِك احملقِ ِق
َُ الفأرُخ مينكأ ٌ   عأى اجلِأنِ ِ فيكأو ِك املفأركِ  ًبلَأ،ِءِ فيِ  الَغيُلِ مل هو لف    ا ُ  ومأ

: )أكأاك،أكد  وأكأاك،م (.  ٌُ : ) كآك،ءك   و كآك،ء (ِ تا، يُق، ٌُ  فُيق،
 : ٌك امأُل ِجأيِ  ومعأاِ فعأي  "العكآأ،ء" يف احلقيقأد مجعأ،ِ  و َّنأ، هأو واأأا »َ،

،مِ وهذا واض  ر و كج،  وَّك ِي ر وُم  .(4)«َو   عى اجلا ِ َّبنزلد  كأاي
ط ك يف فَِ  ال  ِِ ِِ ِأل ) كآ،ءك (ِ ِو ) كآ،يكأد(. والغريأُب َِ يكضأِب ك وت  ع

ِ يف حتقيِقِ  لكَ،ِب )اَلف، (ِ تمِل   . ِِ ف ُر الايِل َب،و  )العآ،ء ( مكِِر الع
َُ يف الر أِل أَُل الِعآ،ء ِ »الِكِ يِق:   .(8)«وه؛ك ُ وكيبد   كو

أأ، اَلأأع فنحأو "َأكبأكعي »جأ،ءك يف حتقيأأِق  . جأو   أأأربوك:  -343 أأ  ِو َكأأرا"ِ ووْ 
ِ وهو الضأ م الكَأل الأومرِ و يأات اَلأع آِأر  لَكَأل الكعاأدِ وليِأق  فأكعكعط 
ِ وت لإلحلأ،خ  َْأ  لأي  يف اَصأٌو أأ، هأو  عأى هأذ   لعََْيث  َْ  يأ  أنأوٌ 

                               
 .2/1575مج ر  العغد:  -(1)
 ِ 1/2431الصح،ح:  -(2)
ر ِ واملذتَّ 2/315ِ والزاهر: 115ِ واملنَ ب: 758ِ والَقفيد: 2/251اْآر يف: اجلراثيم:  -(3)

 .4/41ِ و يواَ اَ ب: 1/155ثِ ِمو مكر مل اَْب، ي : واملؤَّ 
 .1/51صن، د اإل راب:  سر   -(4)
 .25تَ،ب اَلف، ِ امل الِك يق:   -(8)
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 .(1)«العا  لُِيعحكقك م 
( مَشأأأايِا الأأأطِم الَ،ْيأأأِدِ والصأأأواُب: )فأكعكعَّأأأأعكى( مَ  : )فأكعكعأأأط  شأأأايِا يف الأأأن ِ 

ٌك سأأأيبويِ :  َكأأأرا(ِ واحلأأأرُ  الِأأأ،تُل هأأأو الَ،لأأأُث. َأأأ، َُوا  ََّأأأُ  و َُ )َأكبأكعي الأأأطِم ا
)فأكعكعَّأأعكى( وهأو  ]أَأ،ٌ[و عحق اَلع س، سد لغل الََْيث فيكَو احلأر   عأى »

 .(2)«َعيل. َ،لوا: َأكبكعَكرا وهو صفدِ وضكبأكغيطكرا وهو صفد
  : وهأأأأأو اجلاأأأأأل »ِ والصأأأأأواُب: «روهأأأأأو الضأأأأأ م الكَأأأأأل الأأأأأوم»ويف الأأأأأن ِ 

ٌك الرضأأ؛  اَسأأرتاًبيفي : «. الضأأ م الكَأأل الأأومر و"اليقكبأكعيَأكأأركا" اجلاأأل الضأأ م »َأأ،
الشأأايا الأأومرِ وليِأأق اَلأأع فيأأ  لإِلحلأأ،خِ  يف لأأي  فأأوخ اخلا،سأأ؛ منأأ،ء ِصأأعى 

 .(3)«يعحق م 
أأأأأا جأأأأأ،ءك الصأأأأأواُب يف حتقيأأأأأِق  .  ايض اخلأأأأأوَّام:  وِكأَّأأأأأ، اَلأأأأأع فنحأأأأأو: »َو

َكلأأأُع آِأأأر  َأكبأك  أأأ  فأكعكعَّأأأأعكى وهأأأو اجلاأأأُل الضأأأ ُم الكَأأأُل الأأأوكمكِرِ و يأأأاكتي ا عيَأكأأأركا ووْ 
ٌِ  وت لإلحلأأأ،خ ََّأأأ  لأأأي ك يف  لَكَأأأِل الكعاأأأِد وليِأأأق لعََْيأأأِث َْأأأ  ُسأأأأِا ك أنأأأوَّ

َُُصوٌِ أ، هو  عى هذ  العاِ  ليعحقك م   .(4)«ا
أأأأأاَّى »جأأأأأ،ءك يف حتقيأأأأأِق  . جأأأأأو   أأأأأأربوك:  -349 أأأأأأ، جأأأأأ،ء  عأأأأأى القيأأأأأ،  ويُِ

أأَُم و كعِأأمك يأكعيعكأأُم وأأأ، فطفأأ  لأأي  أأأل الأأا ،ئم   أأَكمك يكشي أأَُم وشك أأَكمك يككي الأأا ،ئم  :أأو: تك
 .(8)«:و: ِفعكل يفعكل مفَح ا، أع ،ِ ِو مضا ا، أع ،ِ ِو مكِرمه، أع،

َُِم( مكِرِه،  ََُّ  ِأل ًببِ   َُم( مضمِ  الَ،ِءِ والصواُب: )يكشي : )يكشي  يف الن ِ 
                               

 .1/342 جو   أربوك:الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(1)
(2)-  :  .4/353الكَ،بِ حتقيق  با الِطم ه، َو
 .1/82شرح ش،فيد امل احل،جب:  -(3)
 .1/451 ايض اخلوَّام: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(4)
 .2/87جو   أربوك: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(8)
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َكش كِرِ و َ ُ ِويك ضم  الَ،ءِ  )ضكركبك يكضيِرُب(  عى ا
  ف َُّ  َأُل أقصأو   هنأ،ِ يف (1)

 هذا املق،ِم. 
ََّ املصنِ عك  َُ يفلكك ِ ، يأكَكككعَُّم  عأى الأاَّ ،ئِِمِ وهأ؛ك اَمأواُب  -هن،  -ومي،  َّنَّ

َّأأألك لعبأأأ (ِ و)الَ،ْأأأأ؛(ِ و)الرامأأأُ (ِ فاك ٌُ : )اَوَّ َُُصأأأوٌُ ٌِ ًبلفعأأأِل: الَطثأأأُد ا ،ِب اَوَّ
)تَكم يكَُم(ِ وأكَّلك لعب،ِب الرامأِ  ًبلفعأِل ) عِأم يععكأم(ِ فعأم يأكبيأقك  تَّ البأ،ُب الَأ،حنِ 

 الذي أكَّلك لُ  ًبلفعِل: )شَكم يشَِم(.
ِِ املضأأأأ، ِس  ِِ امل،ضأأأ؛ِ وأرتأأأأدك  أأأ ََّ أرتأأأدك  أأأأ و كشأأأرتكُِك هأأأِذِ  الأأأأا ،ئُِم يف ِ

: )فأأَ    ِ وهأأ؛ك َِ َُ ُأَ ،لِفكَأأ، (  ولأأذلكك ت  كأأو ِ وفأأَ   مكِأأر ِ وتِأأر  مفأأَ   مضأأم  
 ِ) : البأ،ُب الَ،لأُث )فأَ   مفأَ   ِِ ِأل الأا ،ئِِمِ وهأ؛ك اَمواُب املَواِفقُد يف أرتِد الع

(ِ والب،ُب الِ، ُ  )تِر  مكِر (.  والب،ُب اخل،أُ  )ضم  مضم  
 : مل،ضأأأأأ؛ِ ِ مكِأأأأأِر الفأأأأأ،ِء ِأأأأأألك ا«ِفعكأأأأأل يفعكأأأأأل مفَح اأأأأأ، أع أأأأأ،»ويف الأأأأأن ِ 

 والصواُب مفَِح ،ِ وهو  طبي  .
أأأا جأأأ،ءك الصأأأواُب يف حتقيأأأِق  .  ايض اخلأأأوَّام:  أأأ،ءك  عأأأى »َو أأأاَّى أأأأ، جك ويُِ

أأأَُِم و كعِأأأمك يأكعيعكأأأُم وأأأأ، فطفأأأ  لأأأي ك أأأأل  أأأَكمك يكشي أأأَُُم وشك أأأَكمك يككي القيأأأ،ِ  الأأأا ،ئم :أأأو: تك
 .(2)«ِو مكِرمه، أع،   الا ،ئِم :و: فأكعكلك يأكفيعكل مفَِح ا، أع،ِ  ِو مضاِ  ا، أع،ِ 

ا شذ: ط،ح يطي  وات  يَي ِ  نأا »ج،ءك يف حتقيِق  . جو   أربوك:  -343 َو
أأأُق ُِ كأأأأأو ُِ   ََ َي،سأأأ  أين أأأذ َِ ِيت  عأأأى طأأأ،حك  أأأُق ُِطكأأأو ُِح و أكوَّهي أأأأل َأأأ،ٌ: طكوَّأي

 .(3)«ُيطكو ِح وات  يُأَأكو ِ 

                               
 .1121الق،أو  احملي :  -(1)
 .2/87 ايض اخلوَّام: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(2)
 .2/85جو   أربوك: نَّ،شِ حتقيق  . الكُ  -(3)
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  : أأأِر الأأأن ِ  ِِ ِر امل،ضأأأ؛ مصأأأيغِد الَطثأأأ؛ِ  مأأأذِت« طأأأ،حك ُيطكأأأو ِح وات  يُأَأكأأأو ِ »يف آ
 ََّ ََّ ُأأأرا ك املصأأنِ ِع ِ َ    ِِ َ  مأكأأ اجملأأرَِّ ِ ويِفتأأِر املضأأ، ِس مصأأيغِد الَضأأعيِعِ وهأأو ِطأأ
ََّ القيأأ، ك َِ يكُكأأٌو ًبلأأواِوِ  ٌك )طكأأ،حك يكِطأأيُ (ِ و) كأأأ، ك يكأأأَِيُ ( ًبليأأ،ِء شأأ،يف   َ اسأأَِعا،

: )طك،حك يكطُوُح(ِ و) كأ، ك يأكَُوُ (  ٌُ يِل ًبلَضعيِعِ ج،ءا  فُيق، ِِ املزياك ََّ الفععك ماتلِد ِ
 ًبلواِوِ ت ًبلي،ِء: )طكوَّحك ُِطكو ُِح(ِ و) أكوَّ ك ُِ أكو ُِ (.

ا سكِعمك حتقيُق  .  ايض اخلأوَّام ِأأل هأذا اخلطأِ :   أا شأذَّ: طكأ،حك يكِطأيُ  »َو َو
أأُق ِ أأو ُ  أأُق ِكطأأوُح وك أكوَّهي : طوَّأي ٌك َكأأ، أأُ  أين أأذ  َِ ِيتك وات ك يكَِييأأُ   نأأا أكأألي  ََّ َي،سك َك  ِ

ٌِ ضأأأأأبِ  املضأأأأأ، ِس املضأأأأأعَِّع: (1)« عأأأأأى طكأأأأأ،حك يكطُأأأأأوُح وكاتك  يأكَُأأأأأو ُ    لِكأأأأألي أأأأأأ ك  مهأأأأأ،
أأُق ِ أأو ُ » أأُق ِكطأأوُح وك أكوَّهي ِ وأأأ ك فأأَِ  اِاأأزكِ  يف )ِكطأأوُح(ِ والصأأواُب فيِ اأأ،: «طوَّأي

 ِا الواِوِ أ ك تِرِه،.)ُِطكو ُِح(ِ و)ُِ أكو ُِ (ِ مضمِ  مهزكِ  املَكعِ ِمِ و شاي
عُأأأل" »جأأأ،ءك يف حتقيأأأِق  . جأأأو   أأأأربوك:  -344 أأأأ، أأأأ، جأأأ،ء  عأأأى "فأكعكأأألك يأكفي ِو

 .(2)«مكِر  ِ امل،ض؛ وضم  ِ املض، س أَل: "فكضلك يأكفيُضُل فارتَّب
ِ والصأواُب مكِأرِه،  ماتلأِد َولِأِ :   ِِ : )فأكعكلك( مفأَِ  العأ مكِأر »يف الن ِ 

 «. ِ امل،ض؛
أأا جأأ،ءك ا أأ،ءك  كعكأأى فكعِأألك »لصأأواُب يف حتقيأأِق  .  ايض اخلأأوَّام: َو وِكأَّأأ، أأأ، جك

ِِ املض، ِس أَل: فكِضلك يأكفيُضل فارتَّب   ِِ امل،ض؛ وضمِ    ُعُل مكِِر    .(3)«يأكفي
أأأد »جأأأ،ءك يف حتقيأأأِق  . جأأأو   أأأأربوك:  -344 ََ "اسأأأَ را " أأأأَط  لأأأي  أواْ 

                               
 . 2/85 ايض اخلوَّام: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(1)
 .2/85جو   أربوك: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(2)
 .2/15 ايض اخلوَّام: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(3)
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ركْيأمثكمك"ِ ٌَ ت ْعي ًبملواْ د  .(1)«صو   أرت،ت  وسكن،ت   لأأأ"اأي
رك ك( مصأأأأيغِد   أأأأَك ي : )اسأأأأَ را ( مصأأأأيغِد املصأأأأاِ ِ والصأأأأواُب: )اسي يف الأأأأن ِ 

رِ يك،م(. رك يكمك(ِ ت املصاِ  )اأي  الفعِل امل،ض؛  ماتلِد الَاَيِل ًبلفعِل )اأي
أأا جأأ،ءك الصأأواُب يف حتقيأأِق  .  ايض اخلأأوَّام:  ََّ اسأأَ ر ك أأأَط  لأأي  »َو َك

ٌ  ت ٌَّ ت ْعي ًبملواْ د صو   أرت،ت وسكن،تأوا  أمثكمكِ َ  .(2)«أْر
َك »جأأأ،ءك يف حتقيأأأِق  .  ايض اخلأأأوَّام:  -346 و عأأأى ًبِب املغ،لبأأأِد وهأأأو َِ يكأأأو

ِ ويغعأأُب ِأأأُامه، فيقكأأُ  مفأأَِ   أأِ امل،ضأأ؛ وضأأمِ  املِأأَقبِل :أأو:   ِي الفعأأُل مأأِ اثنأكأأ
،صاي ف كصكاَُ  ِِك  .(3)«وت،ثكرحن فكَر   ِتَرُ  ُصُا ِت، أَُ  فكرأَ  ُِترُأ ِ ِو

  ََّ : )ُِترُأ ( مضمِ  اِازكِ ِ وهو ِطَ  ف،ِ ح ِ والصواُب مفَِح ،  َ يف الن ِ 
الفعأأأألك هنأأأأ، ثطثأأأأ؛ ِ ومهأأأأزُ  املضأأأأ، ِس فيأأأأِ  أفَوأأأأأد ِ ولأأأأي  فعأأأأط   ًب يإأأأأ،  عأأأأى و َِ 

 )ِكفأيعكلك(  لك؛ ُ ضكمَّ مهزُ  أض، ِ ِ .
َكواك يف هأأذا  وضأم  املأأيِم ِأأأل الفعأألِ   َ  يف الن طأأِق  لكأألَّ ا )ِترُأأأ ( لأي ك ِطأأ

 ُِ َُ في أأ،  أأ ُأأ   املغ،لكبأأدكِ الأأ   كأأو ِ واملقأأ،ُم وك ِك أأ،  ُق،مِأأُل العأأ املقأأ،ِم ضأأم  الأأراِء  َنَّ
  ُ ُِ َُ الضبُ  هكذا: )ِكتُرُأ (ِ تا، فأكعكلك احملقِ ُق ْف الفعِل املض، ِس أضاوأد . فيكو

ُصُا (.   يف ضبِ  )ِِك
أ،  ُق،مِأُل   َكواك ضأم  الَأ،ِء  َنَّ ويف ضبِ  )ِتَرُ ( جأ،ءكِت الأراُء أضأاوأد ِ وا

ِك املض، ِس.   
ا ج،ءك الصواُب يف حتقيِق  . جأو   أأربوك:  و عأى ًبب املغ،لبأدِ وهأو »َو

                               
 .2/11جو   أربوك: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(1)
 .2/13 ايض اخلوَّام: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(2)
 .2/13 ايض اخلوَّام: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(3)
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َِ يكأأأأَو الفعأأأأل مأأأأِ اثنأأأأِِ ويغعأأأأب ِأأأأأُامه،ِ فيقأأأأ  مفأأأأَ   أأأأِ امل،ضأأأأ؛ وضأأأأمِ  
ُصأأأأُا "ِاملِأأأأَقبل  :أأأأو: "ت، أَأأأأ  ف ِي ِ  َُ  كرأَأأأأ  ِتُرأأأأأ "ِ و"ِ،صأأأأاي فك كصكأأأأاي

 .(1)«و"ت،ثرحن فكَر   ِتَُأرُُ "
 ؛ء أطأ،وس "فأكع أل"  :أو: "تِأر ُ  »ج،ءك يف حتقيِق  . جو   أربوك:  -347

طعَُ  فَقطَّ  َِّر"ِ َو  .(2)«فَك
أأرك وَكطَّأأ ك( ًبلَضأأعيِع  فقأأا  َِّ يِل: )تك ِِ املزيأأاك ٌُ ضأأبِ  الفععكأأ   يف الأأن ِ   مهأأ،

ٌِ َِ يُأأأوِهمك  َِ هأأأذا اإلمهأأأ، ُتَِبكأأأ،  عأأأى صأأأيغِد اجملأأأرَِّ : )تِأأأر ُ ِ َطعَُأأأ (ِ وِأأأأل شأأأَ
 الق، ئك املبَائك فطِ  املقصوِ .

 أأأ؛ُء أطأأأ،وسك فأكعَّأأألك »وجأأ،ءك الضأأأبُ  املطعأأأوُب يف حتقيأأأِق  .  ايض اخلأأوَّام: 
طَّعَُ  فَقطَّ  َِّرِ َو َِّر   فَك  .(3)«:و: ت

و أأأ؛ُء َّبعأأأ،ك  كعَّأأأعك الشأأأ؛ءك :أأأو: » ايض اخلأأأوَّام: جأأأ،ءك يف حتقيأأأِق  .  -344
 .(4)« شمثَّ  و صربَّ  يفا  كعَّع يفلك

و أأأ؛ء َّبعأأأ،  كعَّأأأع الشأأأ؛ءك  :أأأو: »وجأأأ،ءك يف حتقيأأأِق  . جأأأو   أأأأربوك: 
 .(8)«" كشمثَّ " و" كصبأَّر"  يفا  كعَّع يفلك

َِ يف ضأأبِ   بأأ، كِ :   ِم املشأأاَّ ِ ِ مفأأَِ  الأأط«  كعَّأأع الشأأ؛ءك »اشأأَأكرككك احملقِ قأأ،
ِأأل ) كع أأع(ِ وفأأَِ  اِاأأزكِ  ِأأل )الشأأ؛ء(  ف،لعبأأ، ُ  هبأأذا الضأبِ   َأأَلَُّع ِأأأل فعأأل  

(ِ وأفعوٌ  ِمِ ِ هو )الش؛ء(. ِ هو ) كككعَّعك  أ،ض 
                               

 .2/11جو   أربوك: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(1)
 .2/12جو   أربوك: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(2)
 .2/18 ايض اخلوَّام: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(3)
 . 2/18 ايض اخلوَّام: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(4)
 .2/12   أربوك: جو الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(8)
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ََّ املعأأ، العأأ،مَّ   واخلطأأَُ هنأأ، ِأأأل اَِطأأ،ِء اخلكِفيَّأأِدِ حبيأأُث ت يُعَأكفكأأُق  ليأأِ   َ
ِء( املقصأأأو ك واأأأأا   ولِكأأألَّ  ِ  ع أأأع الشأأأ؛ي ََّ املصأأأنِ عك ِك ا ك ) ككك َّأأأدك الَعبأأأِلِ  كقَكِضأأأ؛ ِ

مضأأأأمِ  الأأأأطِم املشأأأأاَّ ِ  ِأأأأأل تعاأأأأِد ) كع أأأأع(ِ وتِأأأأِر اِاأأأأزكِ  ِأأأأأل تعاأأأأِد )الشأأأأ؛ء(. 
 والعب، ُ  هبذا الضبِ   ََلَُّع ِأل أصا   ُأض،    ا املفعوٌِ مِ .

ََّ املعأأأأ،حنك ويأأأأال ن،  عأأأأى   ا ِ  املصأأأأنِ ِع هأأأأِذِ  الصأأأأي،َدكِ   َك أأأأأ، ِسأأأأواه،ِ ِ ُ و
أأِ ِ ًبلصأيغِد املصأأا يَِّدِ ت  ِِ أأِ ِ جأ،ءكتي مَعبأأِل املصأنِ ِع ْف ِِ املأذتو  ك يف الِأي،ِخ ْف

 أأ؛ء َّبعأأ، ِِأأذ الشأأ؛ء »ِ و«و أأ؛ء َّبعأأ، الَشأأبي  ًبلشأأ؛ء»ًبلصأأيغِد الفععيَّأأِد: 
أأ،يف الشأأ؛ء»ِ و«معأأا الشأأ؛ء يف أ عأأد مثن أأب  أأ؛ء َّبعأأ، الَ»ِ و« أأ؛ء َّبعأأ، اخت 

 .  (1)«لعش؛ء
و أأأأ؛ُء أَعأأأأااي  َّبعأأأأ، ِكفعكعكأأأأُ  تقولِأأأأِ  »جأأأأ،ءك يف حتقيأأأأِق  .  ايض اخلأأأأوَّام:  -342
ِقُ   عيك الن عُد ُ طكب،   (2) اك  ُأطَبً يأ لَ عَ  اق طأ ﴿ُتسَ  ع،اك   .(3)«ِي  ُِ
  : ،َُِ ( مضمِ  الط،ءِ يف الن ِ  ( مات  ِأل ِ) ُِ ،َِ ي ولكنَّي لأم مِكوِن،   ) ُِ

أأ َأكبيأأُق الصأأوابك فيأأِ   ِكجي ُر ي  عأأى ِتَ،مأأِد اخلطأأِ ِ يف سأأي،ِخ اآليأأِد الكر أأِد  ولأأذلكك تك
َِ الكرمِي.   حِلُريأكِد الُقرآ

:  عأأألُ الفِ و  ٌك  كعأأأ،اك وِ أأأِ  يف جأأأواِب الطعأأأِب. َأأأ، يف اآليأأأِد أضأأأ، س  ِأأأزوم   لَو
َلة  ُتَساق طأ َعَليأك  ُأطًَبا َ ن    . (4)يًّا ﴿َوُهز  ي إ لَيأك  ِب  ذأع  النَّخأ

أأا جأأ،ءك الصأأواُب يف ضأأبِ  اآليأأِدِ يف حتقيأأِق  . جأأو   أأأربوك:  و أأ؛ء »َو
                               

جأأأو   أأأأربوك: الُكنَّأأأ،شِ حتقيأأأق  . ِ و 2/18 ايض اخلأأأوَّام: الُكنَّأأأ،شِ حتقيأأأق  . اْآأأأر يف:  -(1)
2/12-13. 
 .28أرمي:  -(2)
 .2/11 ايض اخلوَّام: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(3)
 .28أرمي:  -(4)
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  ِي: (1)﴿ُتَسدددداق طأ َعَليأددددك  ُأطَدبدددددًا : - عأأأأ،ا  -أَعأأأأا اي  أعأأأأ، ِفأيعكعكأأأأ   تقولأأأأ  
ِق   عيك الن عُد  طأبأ ، ِي  ُ»(2). 

ِ  ِ يف هأأأذا املوضأأأِ ِ َأأألُ (3)واتسَشأأأ ،ُ  هبأأأِذِ  اآليأأأِدِ ِو مقراءاِ،أأأ،  صأأأحي  
َك َأأأا يفكتكركهأأأ، يف أعأأأ،حن صأأأيغِد )فك، كأأألك(ِ فنأكقكعك أأأ،  والأأأوهُم ِأأأأل املصأأأنِ ِع   تَّ  يفا تأأأ،

ِ ِو َلُُهم   ٌِ ، َِّ ا  -معُل الن    ا أع،حن صيغِد ) أكفك، كلك(. -س و اِ ِو َصا 
أأأراء ك  ِ َو ِِ ( مفأأأَِ  الَأأأ،ِءِ أأأأ ك ختفيأأأِع الِأأأ أأأ،َك ي ِك ََّ َأأأراء ك ) ك َُ يفلأأأكك ِ وميأأأ،

أأأ َِّ ََّ الصأأأيغدك هنأأأ، ) أكفك، كأأألك(ِ ) ك ِ َِ ِ  ُوِجبأأأ، ِِ ( مفأأأَِ  الَأأأ،ِءِ أأأأ ك  شأأأايِا الِأأأ ،َك ي
 .) ،َك ي ِك  واَصُل: ) أكَك

أ، أتيت  ا  َنَّ يد  ِمأا  ،َك ك( ت أتيت ُأَعاِ  ِك وصيغُد ) أكفك، كلك( يف الفعِل املزيِا ) ك
( املَعاِ ي  ا َُ يف  قايِر ُأط،وك ِد صيغِد الفعِل املزيِا )سك،َك ك  أفعوٌ  واأا   فيكأو

ََّ الفعلك املط،وِسك يكنُقُ  أفعوت   ِل الفعِل املط،وكِس. ،َك ك( ت أ ،  َ ِك  املزيُا ) ك
َُ  ييز اِ  ، يكو َُ أفعوت  ِمِ ِ و َّنَّ واملنصوُب يف َراءِ  صيغِد ) أكفك، كلك( ت يكو

ََّ الَاييزك ِيت أ ك الط ِمِ اَّى  أكعكاِ اي   َ  تا، ِيت أ ك املَعاِ ي.   وهذا ت يُِ
أأ،ُ :  ٌك الزجَّ  عأأى الَاييأأزِ  يفا  (4)والنحويأأَو يقولأأَو  َ ُ طبأأ،  أكنيصأأُوب  »َأأ،

أأ،َُ  فأأ،ملع،  ِك َكُ  ِو يَِأأ،َ  فأأ،ملع، يَِأأ،َ  اجلأأذُس ُ طبأأ،ِ وأأأل َأأِر  ك أأ،  ِ َيعأأقك ي
ِ،َُ  الن عد ُ طب،    .(8)« َك

ٌك امأأأأُل  ،شأأأأو  :  أأأأ، أأأأ،َ " َأأأأأِر  اجلا أأأأو  »"َو  ِ َ  الَأأأأ،ء و شأأأأايا مفأأأأ -و ك
                               

 .28أرمي:  -(1)
 .2/14جو   أربوك: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(2)
 .455يف: الِبعد يف القراءات:  اْآر -(3)
( مضمِ  الواِوِ والصواُب مضمِ  الص،ِ ِ وسكوَِ الواِو.  -(4)  تذا يف املطبوِس: )أكنيصُوب 
 .3/321أع،حن القرآَ و  رام :  -(8)
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ِصع  ) َِ،َ ( مَ،ءيل ِ َاق الَ،ء الَ،ْيد يف الِِ ليََ ى الَ فيأع  -الِِ 
أأأأأأِر  َّأأأأأأز    عأأأأأأى أأأأأأأذ   أأأأأأأاا الَأأأأأأ،ءيل  -مَ فيأأأأأأع الِأأأأأأِ  -ًبإل َأأأأأأ،م. َو

أأِر   لعَ فيأأع. و"ُ طبأأ،"  عأأى ه، أأ  القأأراءات  ييأأز لنِأأبد الَِأأ،َ   ا الن  عأأد. َو
أأ،َكطكق الن عأأد  أأأاركه،ِ  عأأى  -مضأأم الَأأ،ء وتِأأر الِأأِ  -أفأأ   ِْأأ  أضأأ، س سك

 .(1)«أب،لغد يف ِسقطقِ و" طب،" أفعٌو م 
ََّ الصيغدك ال   ُواِفُق صيغدك )ِكفأيعكلك( يف الَعاِ ي هأ؛ صأيغُد  وِأل هن، ُْا ُِك ِ
 ِ أأقك ك الر طكأأُبِ وِكسأأقكطكِق الن عأأُد الر طكأأبك : سك ٌُ )فك، كأألك(ِ ت صأأيغُد ) أكفك، كأألك(ِ فُيقأأ،

،َك ك الر طكُب. وسك،َكطكقِ  ِك ِ و ك  الن عُد الر طكبك
ِفعألك الشأ؛ءك  يفا صكأ، ك يفا تأذا ِي يفا »ج،ءك يف حتقيأِق  .  ايض اخلأوَّام:  -324

َُاَّ  ِ والُغاَُّ  يف  ٌَّ  عي ، الفعُل :و: َِاَّ البعُل  يفا ص،  يفا  ِأر  أل اَأوِ  ال   ك
 .(2)«ص،  يفا اْكش،    اإلمل ت،لط، َو يف اإلِْ،َ. ِوَشك ك الِح،ُب  يفا

  : منصأأأِب تعاأأأِد )الشأأأ؛ء(ِ والصأأأواُب مرفِع أأأ،: « ِفعأأألك الشأأأ؛ءك »يف الأأأن ِ 
َكأأاَّ البعأأُل(ِ فأأأ،لبعُل  ََّ صأأيغدك )ِكفأيعكأألك( هنأأ، ت أأأأد ِ تاأأ، يف َولِنأأ،: )ِك )الشأأ؛ُء(  َ
ف، ل  أرفأوس ِ وهأو ِأأُا ِأَعأِد )الشأ؛ء( املأذتوِ  يف أعأ، )الصألو كِ (ِ ِي: صأ، ك 

َُاَّ  . -وهو البعُل  -الش؛ُء  هذا  يفا 
ا ج،ءك الصواُب يف حتقيِق  . جو   أربوك:  ِفعلك الش؛ُءِ  يفا ص،  يفا  »َو

َكاَّ البعأُل"ِ  يفا صأ،   ٌَّ  عي ، الفعل  :و: "ِك تذا  ِي: يفا ِأر  أل اَأو  ال   
صأ،  يفا َا  ِ والغا  يف اإلملِ ت،لط، َو يف اإلِْ،َِ و"َِشك ك الِح،ُب"ِ  يفا 

                               
 .11/55الَحرير والَنوير:  -(1)
 .2/17 ايض اخلوَّام: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(2)
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 .(1)«يفا اْكش،   
َِ يكأَو َّبعأ، الأاٌِو يف الشأ؛ء  »ج،ءك يف حتقيِق  . جو   أأربوك:  -323

أَل: "ِتعم"  يفا  ِل يف الآطمِ و"ِصبك ك"  يفا  ِأل يف الصأب،حِ و"ِأأرمك"  يفا 
ركمك"ِ  يفا ي ِت أ، يوجب  عيأ   قومأد ِ َْ أ   ِأل   ِل يف اَش ر احلُرمِ و"ِجي

ركمك"  يفا  ِل يف الصط  واحلع ِ يف أرأد ت  ُأ َكِ و  .(2)«"ِأي
أأأأأأركمك( ًبجلأأأأأأيِم َبأأأأأألك  بأأأأأأ، كِ :   : )ِجي  يفا ي ِت أأأأأأأ، يوجأأأأأأب  عيأأأأأأ  »يف الأأأأأأن ِ 
ِ « قومأأأد    َ ََّ املصأأأنِ عك ِك ا ك َِ يكأأأذُترك ثطثأأأدك أعأأأ، أأأركمك( ًبحلأأأ،ِء  َ ِ والصأأأواُب: )ِأي

ركمك(  أكَكضكاَُّل أع، )الا ِوٌِ يف الش؛ِء(.  لعفعِل )ِكأي
ََّ الفعأألك وا أأَقيُم ًبجلأأيِم  َ ََّ املعأأ، ت يِك ََّ احملقِ أأقك لأأأم يكعَكِفأأقي  ا ِ لغريأأُب ِ

طُ  املراِ ِ َطع ،. ِِ ركمك( يعي: )ِك كى مِأمُثريم  يُوِجُب  عيِ  ُ قومد (ِ وهو   )ِكجي
أأا جأأ،ءك الصأأواُب يف حتقيأأِق  .  ايض اخلأأوَّام:  َك َّبعأأ، الأأاِوٌِ »َو َِ  كأأو

ألك يف الصأب،حِ ِوأأركمك يف الش؛ِء أَل: ِ ِك تعكم  يفا  ِلك يف الآأطمِ ِوصأب   يفا  ك
 يفا  ِل يف اَش ر احلرمِ ِوأرم  يفا ي ِِت أ، يوجأب  عيأ   قومأدِ ََّأ   ِألك 

َكُكِ ِوأرم  يفا  ِل يف الصط  واحلع  .(3)«يف أرأد  ت  ُأ ي
َك،لكأأأ  َِ  أأ؛ء َّبعأأأ، "فأكعكأأل"  :أأو»جأأ،ءك يف حتقيأأِق  . جأأأو   أأأربوك:  -329  :

مكأأرت  مكأأ،  ا  أأريُت مكأو  ا ِو أأغعك ِ ِوشأأغل لغأد    ي أأدِ ومك  َ،لكأأ ِ وشأغعك  ِوشي البيأ ِ ِو
 .(4)«َّبع،

                               
 .2/14أربوك: جو   الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(1)
 .2/14جو   أربوك: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(2)
 .2/17 ايض اخلوَّام: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(3)
 .2/18جو   أربوك: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(4)
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ََّ املقصأو ك هنأ،   َ  فأ،ِ ح   َ : )مك ريُت( مَشايِا الكأ،ِ ِ وهأو ِطأ يف الن ِ 
(  ماتلأأأِد املصأأأا : )مكأأأو  ا( أأأرك (ِ ت الفعأأأُل املزيأأأُا )مككَّ أأأرك . وُأأأأراُ  الفعأأأُل اجملأأأرَُّ  )مككك

 ِ) ٌك َكأأأ، ( َّبعأأأ، ) ٌك ََّ صأأأيغدك )ِكفأيعكأأألك( أتيت َّبعأأأ، الِفعأأأِل اجملأأأرَِّ ِ :أأأو: )ِكَكأأأ، املصأأأنِ ِع ِ
 .) ( َّبع، )مكككرك  و)ِكميككرك

ا ج،ءك الصواُب يف حتقيِق  .  ايض اخلوَّام:  َِ ْ؛ءك َّبعأ، فأكعكألك :أو: »َو
أأأ أأأغكعكُ ِ وِكشي أأأغكعكُ  وِكشي ،لكأأأ ِ وشك مكأأأرت َ،لكأأأ  البيأأأ كِ وَِك غكلك لغأأأد    ي أأأد  ومكأأأرت مكأأأو ا  ِو

 .(1)« مك، ا  َّبع،
و أ؛ء فعَّعيَُأ ِ ويأرا  مأ  النِأبد  :أو: »ج،ءك يف حتقيِق  . جو   أربوك:  -323

َُ  و يأَّنيَ  وفمثَّري   َِّقي  .(2)«ف
َُأأأُ ( مَقأأأامِي   أَّيأي ِ والصأأأواُب: ) ْك : ) يأَّنيَأأأ ( مَقأأأامِي اليأأأ،ِء  عأأأى النأأأوَِ يف الأأأن ِ 
ٌك سأأيبويِ : النأوَِ   َُُ   ا الز ِْكأأأى )الأز ٌِ(. َأأ، أأبأي ِك تاأ، ِْأأك أيأأث »عأأى اليأ،ِءِ ِي: ْك

َُ ِ ِي يَّيَُ  ًبلٌز والفِق أَّيأي َُ  و ْك َِّقي  .(3)«َعق: فك
  : ٌك امأأُل أ،لأأك  أأ، أأقَ  وتف ر أأ  و َّيَأأ  وج  عَأأ ِ  يفا ِْأأبَ   ا الفِأأق »َو  ِ وف

 .(4)«والكفر والز  واجل ل
أأأا جأأأ،ءك الصأأأواُب يف و أأأ؛ءك فعَّعيَُأأأ  ويأأأراُ  مأأأ  » حتقيأأأِق  .  ايض اخلأأأوَّام: َو

َُُ  و َّيَُ  وفمثَّر ُ  َِّقي  .(8)«النِبُد :و: فك
و ؛ء َّبع، الَنحيأد  :أو: "فرَّ يَُأ "ِ »ج،ءك يف حتقيِق  . جو   أربوك:  -324

                               
 . 15-2/17 ايض اخلوَّام: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(1)
 .2/18جو   أربوك: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(2)
:  الكَ،بِ حتقيق -(3)  .4/85 با الِطم ه، َو
 .3/481شرح الَِ يلِ طبعد  ا  همثر:  -(4)
 .2/15 ايض اخلوَّام: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(8)
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 يفا  لأأأق فري كأأأ ِ وهأأأو مَأأأر  ِمأأأيُلِ و"َأأأذييُق  ينأأأ "   يفا ِ لأأأق َأأأذاه،ِ و"جعأأأاُت 
: البعأأأأ أأأأ، ك"ِ وت يكأأأأ،  يقولأأأأَو : "سأأأأعَّ ُق الشك لك"  يفا ِ لأأأأق جعأأأأاك ِ تاأأأأ، يقولأأأأَو

 .(1)«سعَّ ُق البعلك 
: )فرَّ يَُ (ِ و)فري ك ( ًبلف،ِءِ والصواُب: )َأكرَّ يَُُ ( ًبلق،ِ ِ وتذلكك   يف الن ِ 

 )َأكرك كُ ( ًبلق،ِ ِ أ ك فَِ  الراِء.
ٌك امأأُل سأأيا :    رُ  ًب»َأأ، أأِق  والقكأأركس: مأكَأيأأر  يأأأ ي ِي أأِو اإلمأألِ ُي أأطَِ وأكشي لُفصي

َكأرِس . واجلاأ : َأكري كأى.  ا َكرِسك الفكصأيلِ ف أو  َكل: ِأكر  ألك القكركس. َو وكمأكركه،. ويف الأاك
أأأأِانق. و أكقكأأرَّس جعأأأُا :  أكقكأأأوَّبك  ٌُ أأأأ  القكري كأأى: ِي سك أأأَأكنَّق الِفصكأأ، ويف الأأأاكَل: اسي

أكأأرَّس الفصأيلك: ْكضكأأ  جعأاك   أِب دِ ويفلأأك  كأل القكأركس. َو َِّ أأر   يف اَ ض ال ًبملأ،ءِ وجك
ُ  مل أكمثكر:   يفا ي يقا   عى الأِاع . َ،ٌ ِوي

َُّودأ يُغادأأَن داأ ًعا       يُدَج ُّ كما ُ  َّ الَفصيُل الدُمَق َّعُ   لََّى كل   ُأرأ
: ْأكزك يأُق  ِك َكأذَّييُق العكأ وهذا  عى الِعيبِ َْ  يكنزِس َأكرك ك   ن  مذلكِ تا، يقأ،ٌ: 

 .(2)«ذاه،َ
  : : سأأأأأأعَّ ُق البعأأأأأألك »"ويف الأأأأأأن ِ  أأأأأأ، ك"ِ وت يكأأأأأأ،  يقولأأأأأأَو « سأأأأأأعَّ ُق الشك

ُق( مأأط  شأأايا . وأأأراُ  املصأأنِ ِع َِ  أأعك ي مَشأأايِا الأأطِم أأأل الفعأأِلِ والصأأواُب: )سك
عَّأاك( ًبلَضأعيِعِ واملِأَعاكلك يف   الأِد  املَِعاكلك يف   الِد ِجعيأِا البعأِل هأو الفعأُل )جك

َك الفعأأألك الَطثأأأ؛َّ ِجعيأأأِا الشأأأ، أأأَكعِاُعو َك يِك أأأعكنك(ِ وت يكأأأ، و ِ  هأأأو الفعأأأُل الَطثأأأ؛  )سك
 )سكعكنك( يف   الِد ِجعيِا البعِل. 

ٌك اجلأأأأأأوهري :  أطأأأأأأأ ،: ْز أأأأأأُق جعأأأأأأا . وت يقأأأأأأ،ٌ »َأأأأأأ، أأأأأأطيُق البعأأأأأألك تكأشي وتكشك

                               
 .2/18جو   أربوك: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(1)
 . 3/1212ِ والصح،ح: 1/188ِ واْآر يف: العِ: 1/114احملكمِ الطبعد اجلايا :  -(2)
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ََّ العرب ت  قٌو يف البعل  تَّ تكشكطيَُُ  ِو جكعَّاي ُ ُ   .(1)«سع قِ َ
و ؛ُء َّبع،ك الَنحيأِد :أو: »ا ج،ءك الصواُب يف حتقيِق  .  ايض اخلوَّام: َو 

اهك،ِ وجعَّأأات  َكأأذك أأذَّيُق  ينكأأ   يفا ِ لأأُق  َرَّ َُأأ  ِ يفكا ِك لأأُق َأكري كأأُ  وهأأو مَأيأأر  ِمأأيلِ َو
ُق  ُق الشأأ، ك وت يكأأ،  يقولأأَو سأأعك ي أأعك ي : سك ُ ِ تاأأ، يقولأأَو البعأألك  يفا ِ لأأق ِجعيأأاك

ِ والصأأأأواُب   لِكأأأأ(2)«البعأأأألك  لي أأأأأ ك اخلطأأأأِ  يف ضأأأأبِ  الأأأأراِء ِأأأأأل )َر أأأأ ( ًبلِأأأأكوَِ
 ًبلفَِ .
و أأأأ؛ُء َّبعأأأأ، الَكَأأأأِل َ،لبأأأأ،  :أأأأو: »جأأأأ،ءك يف حتقيأأأأِق  .  ايض اخلأأأأوَّام:  -324

ٌك يف اَ ض طَّعُق الَوبك وجوَّ  .(3)« عَّقُق اَمواب َو
ِِ امل اكعِدِ والصواُب: )َعَّق  : ) عَّقُق( ًِبليعك ِِ املعمثكاأِد. يف الن ِ  ق( ًِبليغكأ

َك املأراُ  َولكأُ   أكعكأ،ا:  ا َِ يكو َبدأدَواَب ولي ك معيا  ِ  األأ ٌك سأيبويِ : (4)﴿َوَغلََّقد . َأ،
ِ وكَعَّقُق اَموابك أِ تَّروا العال» ،لوا: َِعقُق الب،بك  .(8)«َو

أأأأا جأأأأ،ءك الصأأأأواُب يف حتقيأأأأِق  . جأأأأو   أأأأأربوك:  و أأأأ؛ء َّبعأأأأ، الَكَأأأأل »َو
ِ  األبواب : َ،لب ،  :و "ِ و"جوٌَّ يف اَ ض" ﴿َغلََّق  .(1)«و"َطَّعُق الَوبك

و أأ؛ء َّبعأأ،ك ِكفعكعيأأُق :أأو:  ك،فكأأ،ُ  هللاُ »جأأ،ءك يف حتقيأأِق  .  ايض اخلأأوَّام:  -326
 .(7)«ِي ِك يفك،ُ ِ وط، َيُق النأَّعيلك ِي ِكطرَُ ،

                               
 .3/1188الصح،ح:  -(1)
 .2/15 ايض اخلوَّام: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(2)
 .2/15 ايض اخلوَّام: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(3)
 .23يوسع:  -(4)
(8)-  :  .4/13الكَ،بِ حتقيق  با الِطم ه، َو
 .2/18جو   أربوك: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(1)
 .2/15 ايض اخلوَّام: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(7)
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ََّ ُأأأرا  َُ أأ،(  َ : )ِكطرَُ أأ،(ِ والصأأواُب: )ِكطيركَأي ََّ صأأيغدك يف الأأن ِ   ك املصأأنِ ِع ِ
ُ   -)فك، كأأأأأأألك( أتيت َّبعأأأأأأأ، صأأأأأأأيغِد )ِكفأيعكأأأأأأألك(ِ فأأأأأأأأ) ك،فك،ُ (  َّبعأأأأأأأ، )ِك يفكأأأأأأأ،ُ (ِ  -ِ نأأأأأأأاك

 و)طك، َيُق النأَّعيلك( َّبع، )ِكطيركَأيَُ ،(.
أأا جأأ،ءك الصأأواُب يف حتقيأأِق  . جأأو   أأأربوك:  و أأ؛ء َّبعأأ، "ِكفأيعكعيأأُق"  »َو

َ ،:و: " ،ف، "  ِي: ِ ف، ِ و"ط، كَيُق   .(1)«النأَّعيلك"  ِي: ِطَر
ٌِ ُتَِأأأأبك لفأأأأُ  اجلطلأأأأِد: )هللا(ِ يف  بأأأأ، كِ :   ك،فكأأأأ،ُ  هللاُ ِي »ويف الأأأأن ِ  اَوَّ

عو ِأنُ ؟! «ِك يفك، ُ   ِ فطِ  الن ِ  الَ،حنِ ف و وك
وت يكأأَو  ت أيأأث  أأط   وأتثأأل   »جأأ،ءك يف حتقيأأِق  . جأأو   أأأربوك:  -327

م: "اْعأام" ِطأَ  َْأ  ت أع،جلأد َْ   َبٌو املفعٌو فعلك ا ذا تأ،َ َأِو لف، ل  ِو
ِ فعي  هو أَل "اْقط " الذي هو ٌَو القط   .(2)«في ِ  َّن، هو فقا  ويفه،ب 

  : َْ   »  ماتلِد َولِِ : «َبٌو القط »ِ والصواُب: «ٌَو القط »يف الن ِ 
 «.َبٌو املفعٌو فعلك الف، ل

أأأأا جأأأأأ،ءك الصأأأأواُب يف حتقيأأأأأِق  .  ايض ا َُ  تَّ أيأأأأأُث »خلأأأأوَّام: َو وت يكأأأأأو
أذا تأ،َ َولُأأ م: اْعأامكِ ِطأَِ  َكَّ  َبأوٌُ املعفأوٌِ فعألك الف،ِ أِلِ ِو  ط   وأتثل ِ 
أا  ويفهأ،ب  فعأي  هأو أَأُل اْقطكأ ك الأذي هأو َأكبُأوٌُ  ََّ  ت أع،جلدك في  ِ َّأا، هأو فأكقي

(ِ والصواُب:(3)«القكطي ِ  (.   ولِكلي أ ك  طبي   يف )املعفٌو  )املفعٌو
و ؛ء "افعنل" ِيض ، َّبع، " ف، ل"  »ج،ءك يف حتقيِق  . جو   أربوك:  -324

أ،و واِ وتأذا:  : خت،صأاوا و طَأوا ْو :و: "اَِصاواِ والَقواِ واجَو وا  تا،  قٌو

                               
 .2/11جو   أربوك:  .  الُكنَّ،شِ حتقيق -(1)
 .2/11جو   أربوك: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(2)
 .2/15 ايض اخلوَّام: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(3)
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 .(1)«اَِصا، واصطعح،  أَل: خت،صا، و ص،حل،
ِ والصأواُب: )افأيَأك   ِ  فنوَ  : )افعنل( مف،ء  فعك ِ يف الن ِ   ِ عكألك( مفأ،ء  فَأ،ء  فعكأ

. ِك فكى  عى املبَكِائ  وهو  طبي  ِ ولي ك ًبلذي وك
ا جأ،ءك الصأواُب يف حتقيأِق  .  ايض اخلأوَّام:  و أ؛ُء افَعألك ِيضأ، َّبعأ، »َو

: خت،صكأأأُاوا و طَكأأأوا وك كأأأأمثك،وُ وا   ف، أأأل :أأأو: اَِكصكأأأُاوا والَكقأأأوا واجَكأأأو وا تاأأأ،  قأأأوٌُ
: (2)«ِ أَأأأأأل: خت،صكأأأأأاك، وك كصك،لكأأأأأأح،وتأأأأأذا اَِكصأأأأأا، واصَّأأأأأطكعكحك، ِ ولِكأأأأألَّ يف الأأأأأن ِ 

أأأو ِغك لأأأُ  هنأأأأ،ِ  ِك )اصَّأأأطكعكحك،( مَشأأأايِا الصأأأ،ِ ِ وفَِح أأأ،ِ وهأأأأو ضأأأب   َريأأأُبِ ت ُأ
 ولي ك ِأل الَطبيع،ِت  والصواُب: )اصيطكعكحك،(.

: )اصَّأأعكحك،( مصأأ،   أشأأاَّ    أفَوأأأد ِ مأأط طأأ،ء ِ لكاأأ،    ََّ الأأوا  ك يف الأأن ِ  ولأو ِ
أَأكعك ك(  عأى منأ،ِء  ََّ الفعألك )اصَّأعك ك( ِصأُعُ : )اصي َِ   َ وكافكأقك امل طأونك  َ ت،َ ِطأ
أأطكعك (ِ ثُأأأمَّ  ،وك ِ،أأ، لعصأأ،ِ ِ فصأأ، ك الفعأأُل: )اصي ُِ أأِق الَأأ،ُء  مِأأبِب  )افأيَأكعكأألك(ِ ُف ِ اك

: )اصَّعك ك(. : )اصيصكعك ك(ِ وُتَِبك  ِأل ِجِل اإل َ،ِم َُِعبكِق الط،ُء ص،  اِ فص، ك
 : ٌك امأُل ِجأيِ  : اص أربك »َ، وأأن م أأل يقعأب الَأ،ء  ا لفأ  أأ، َبع أ،ِ فيقأٌو

َي يكصَّأأأِعح،( يريأأأا:  أأأِر معضأأأ م: )ِك أأأرك وُأآَِّ أأأرِ َو وُأصَّأأأربِ واضَّأأأركبك وُأضَّأأأِربِ واتَّ ك
 .(3)«يصطعح،
و أأأ؛ُء َّبعأأأ، فأكعكأأألك :أأأو: َأكأأأركِك واَأأأرتِك »جأأأ،ءك يف حتقيأأأِق  .  ايض اخلأأأوَّام:  -322
ِكطك   .(4)«عك واَِطعك و

و أ؛ء َّبعأ، فعأل  :أو: "َأِر واَأيَأكأركِك"ِ »وج،ءك يف حتقيق  . جأو   أأربوك: 
                               

 .2/11جو   أربوك: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(1)
 .2/75 ايض اخلوَّام: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(2)
 .1/215صن، د اإل راب:  سر   -(3)
 .2/75 ايض اخلوَّام: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(4)
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" َكطكعك ِي ِكطكعك وا  .(1)«و"
( ًبلفأَِ ِ تكأأنإ، ِأنُ اأ،   ِكطأعك َِ  عأى ضأبِ  الطأ،ِء ِأأل الفعأِل ) ا أَّفكقك احملقِ قأ،

ََّ املأرا ِِ  والصأواُب ِ ََّ املرا ك مبن،ِء )فعل(: أفَوُح الع  ك هنأ، الفعأُل اجملأرَُّ  ُ اوأ أ،ِ ِ
. ِ ِم لأم يكُكلي ِِ َك أفَوحك الع  سواء  ِت،

ِِ يف   ( َُِّ  ِأل الب،ِب الرامأِ ِ مكِأِر العأ ِكطعك واملعروُ  يف ضبِ  الفعِل )
َِ الكأأأرمِي:  ﴿إ لَّ َمدددنأ َرط دددَف امل،ضأأأ؛ِ وفَِح أأأ، يف املضأأأ، ِس. وهأأأو الأأأوا ُ  يف القأأأرآ

ُْ ََيأَطُف أَبأَصاَأُهمأ ﴿َيكَ ِ و (2)اخلأَطأَفَة   . (3)اُد الأبَد أ
ٌك اجلأأأوهري :  ِكطفأأأ،  وهأأأ؛ العغأأأد اجليأأأا . »َأأأ، ِطفكأأأُ  ًبلكِأأأر وكيطكُفأأأُ   ِك أأأا  َو

ِكطكأأعك ًبلفأأَ  وكيِطأأُعِ وهأأى َعيعأأد   ي أأد ت  وفيأأ  لغأأد ِِأأرا أك،هأأ، اتِفأأ : 
  .(4)« ك،   ُعرك 

أأ،ل»ِوصأأُل هأأذا الَاَيأأِل أأأ، جأأ،ءك يف تَأأ،ِب سأأيبويِ :  ُتِ َو َكأأِرُت واَأأرتِك وا: 
ِكِطعك واَِكطكع   .(8)«يرياَو شي  ، واأااِ  تا، َ،لوا:  كطُ  واسَأكعيط . وأَع  

َّأأألك  ِك اجملأأأرَِّ  ُ اوأ أأأ،ِ وصأأأيغِد )افأيَأكعكأأألك(  ولأأأذلكك أك فِأأأيبويِ  ِك ا ك الَوافُأأأقك مأأأ
.) ِكِطعك  لعافَوِح ًبلفعِل )َأكركِك(ِ ولعاكِوِ  ًبلفعِل )

أأأأرك الزخمشأأأأر  يِل الفِ ويفكتك ِ فمثأأأأ،ءك يف طبعأأأأِد املَِشأأأأرِِخ ععكأأأأي  يف أفصَّأأأأِعِ  هأأأأذك ِِ
 :) ِطأأعك واَِطأأع»)مأأرٌو ِك ِ فَأكأأرككك ضأأب ك (1)«وَّبنزلأأِد فعأألك :أأوك َأأِرُت واَأأرِتت و

                               
 . 2/17جو   أربوك: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(1)
 .15الص،ف،ت:  -(2)
 .25البقر :  -(3)
 .4/1382الصح،ح:  -(4)
(8)-  :  .4/74الكَ،بِ حتقيق  با الِطم ه، َو
 .125: اَو مأ يَّدطبعد ال ِلاملفصَّ  -(1)
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 ) طأأأأأعك ِك ِِ ِأأأأأأل منأأأأأ،ِء )فكعأأأأألك(  إل ا ِ  الُعاأأأأأوِمِ وضكأأأأأبك ك الطأأأأأ،ءك ِأأأأأأل الفعأأأأأِل ) العأأأأأ
ِ وِكج، ك.   ًبلكِِرِ فَكص،بك

ِ يف طبعأأِد )أعأك الكَأ،ب(وجأ،ءك الأن    وجأ،ءك يف طبعأأِد  اِ   .(1)مأط ضأب  
 : ٌِ ٌِ ضأأأبِ  اَفعأأأ، ِِ ِأأأأل منأأأ،ِء )فكعأأألك(ِ أأأأ ك  مهأأأ، اجليأأأِلِ َأأأِل احملقَّقأأأِدِ مكِأأأِر العأأأ

طأأع واَِطأأع» ََّ تِأأرك (2)«وَّبنزلأأد فكعِأأل :أأو: َأأِرت واَأأرِتت ِو . وت  يأأبك يف ِ
ََّ الفعلك ) ِِ ِأل من،ِء )فكعلك( ِطَ   َ .الع ِِ  َأكركِك( أفَوُح الع

وَّبنزلأد فأكعكألكِ :أو: َأِرُت واَأرِتُت »ف أر صأ،حل َأاا  :  وج،ءك يف حتقيِق  .
ِكطكع واَِطع ِ فضكبك ك احملقِ ُق البن،ءك )فأكعكلك( ًبلفَِ   ولأذلكك ضكأبك ك الفعألك (3)«و

.  ِِ ( مفَِ  الط،ِءِ وهو ِطَ  مأك ِكطعك ( 
ِكطكعك : »"يف حتقيِق  . أوسى من،ي الععيع؛  ج،ءك و  م: " وَّبنزلِد فأكعكلك" تقِو

َّأأأأا، ِ ا ك فأكعكأأألك الأأأذي ت  اي  ك فيأأأ ِ  ِِ وِا "ِ ولأأأي  يعأأأي فأكعكأأألك مفأأأَِ  العأأأ ِوَِكطكأأأعك
: مفَِ  العِ وتِرِه، وضِا ، ٌُ فأكعكلك  عى ثطثِد ِضرب   .(4)«ولذلك يُق،

ََّ من،ءك )افأيَأكعكلك( َا ِيت َّبنزلِد اجملرَّ ِ   َك فُاراُ  الش، ِح ِ ِ ولي ك شرط ، َِ يكو
(ِ ت فَحك أأ،ِ   ِطأأعك ِك َُ الصأأواُب تِأأرك الطأأ،ِء ِأأأل ) . وأأأل هنأأ، يكأأو ِِ أفَأأوحك العأأ

 تا، فأكعكلك احملقِ ُقِ ِو الطبَّ،ُس.
َِ  -يف ِ يأأأ؛  -ِأَّأأ، منأأ،ُء )فكعأأألك( العأأ،م  الشأأ،أُل َْأأأواِس اجملأأرَِّ ِ ف،َِْأأُب 

أأ . َو َك شأأ،أط  ِِ اصأأططأ ،  ُأأرتككك  ينُأأُ  مأأط أرتأأد   ليكأأو َُ ضأأبطُُ  مفأأَِ  العأأ ا يكأأو
 . ٌِ ، َِّ  مينأكُ مِ ِو ِأل ِِط،ِء الن 

                               
 .15لِ طبعد أعك الكَ،ب: املفصَّ  -(1)
 .252-251 ا  اجليل:  بعدط لِاملفصَّ  -(2)
 .254لِ حتقيق  . ف ر ص،حل َاا  : املفصَّ  -(3)
 .2/132اإليض،حِ حتقيق  . أوسى من،ي الععيع؛ :  -(4)
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( مكِأِر الطأ،ِءِ يف حتقيأِق  .  مأراهيم حماَّأا  بأا ِكِطعك هللاِ  وج،ءك ضبُ  )
ِِ ِأأأل )فأكعكأألك(:  ". »"ولِكأألي أأأ ك فأأَِ  العأأ َكطكأأعك ِي ِطأأعك وا ِك وَّبنيزِلأأِد فأكعكأألك تقولأأك: 

:  ولي  يأكعينأ؛ فأكعكلك مفكَي ِ  ٌُ ِِ وِ َّأا، ِك ا ك فأكعكلك الذي ت  اي ك ك فيأ ِ ولأذلك يُقأ، ِي العك
رِه، وضكاِ  ، ِي ِ وتك ِي َيِ  العك : مفك  .(1)«فأكعكلك  عى ثطثِد ِكضيُرب 

َك هكأأذا:  -يف ِ يأأ؛  -والصأأواُب يف ضأأبِ  الأأن ِ   وَّبنيزِلأأِد فكعأألك  »"َِ يكأأو
". ولأأأي  يأكعينأأأأ؛ فأكعكأأألك  َكطكأأأعك ِي ِطأأأعك وا ِك َّأأأأا، ِك ا ك فكعأأألك  تقولأأأك:  ِِ وِ  ِي مفكأأأَيِ  العكأأأ

أرِه،  ِي ِ وتك ِي : مفكأَيِ  العكأ أُرب  : فكعألك  عأى ثطثأِد ِكضي ٌُ الأذي ت  اي ك ك فيأ ِ ولأذلك يُقأ،
 «.وضكاِ  ،
أأأَأكفيعكلك" َِ يكأأأَو لطعأأأب »جأأ،ءك يف حتقيأأأِق  . جأأأو   أأأأربوك:  -444 ِصأأأل "اسي

ُق أنأأأ  اخلأأأرب"  فأأأ،مل أأأَأكعيعكاي نأأأأ؛ِ الفعأأألِ فأأأ يفا َعأأأق: "اسي ع،: طعبأأأق أنأأأ  َِ يُععِ اك
"  يفا طعب أقإ،  .(2)«و"اسَكحكقَّ

نأأأ؛( مَشأأايِا الأأطِمِ ِأأأل ) كعَّأأمك(ِ والصأأواُب: )يُأعيِعُانِأأأ؛(ِ   : )يُععِ اك يف الأأن ِ 
ٌك املأأرب ُ :  فأأِ َ تأأ،َ أأأل َأأل فععأأ  جأأ،ء  عأأى لفأأ  آِأأرِ :أأو: »ِأأأل )ِك يعكأأمك(. َأأ،

َكلَُ  أأك  ريأأا: سأأ َْك ربِ  َِك َكلأأع الَ،ْيأأد. اسأأَ رب ُ  فأأ أأرب ًب   َِك وأأربحن وتأأ،َ فععأأ  ِِك
فمث،ء  عى أقاا  أ، ت،َ  عي ِ وتذلك: اسَععاَُ  فَك عايِ فععى هذا  ري أ، 

َكفع،ٌ   .(3)«يفتٌر  أل هذ  ا
،ٌ اجلوهري :  َُُ   اي »َو َأكعيعكاكِي اخلرب فَك يعكاي  .(4)«واسي

أأا جأأ،ءك الصأأواُب يف حتقيأأِق  .  ايض اخلأأوَّام:  َك »َو ِصأأُل اسأأَفعلك َِ يكأأو
                               

 .2/123اإليض،حِ حتقيق  .  مراهيم حماَّا  با هللا:  -(1)
 .2/17جو   أربوك: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(2)
 .2/154املقَضب:  -(3)
 .8/1555الصح،ح:  -(4)
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نأأأ؛ِ  بأكرك فأأ،ملع،ك طعبأأُق أنأأ  َِ يُعِعاك : اسأأَععاُق أنأأ  الأأأ ك لطعأأِب الفعأأِل فأأ يفا َعأأقك
 .(1)«واسَحقَّ  يفا طعبك أق،  

أأد والبعأأوغ  :أأو: »جأأ،ء يف حتقيأأق  . جأأو   أأأربوك:  -443 و أأ؛ء َّبعأأ، احلينْو
 .(2)«"اسرتف  الَوب"ِ و"اسَحفر الن ر"

: )اسأأرتف  َك يف الأأن ِ  أأ، أأَأكريَك ك( ًبلقأأ،ِ ِ َّبعأأ، )أك  ( ًبلفأأ،ِءِ والصأأواُب: )اسي
َعاكُل أ ك الطع،ِمِ وأأ، شأ،مأك كُ ِ  َأكريفك ك( ًبلف،ِءِ فيُِ لِعَوِب َِ يُأريَك ك(. ِأَّ، الِفعُل )اسي

َك لأأُ  َِ يُأريفكأأأ ك(. أأ، أأَأكريفك ك الطعأأ،ُم(ِ َّبعأأأ، )أك : )اسي ٌُ ٌك الرضأأ؛  اَسأأأرتاًبيفي :  يُقأأ، َأأ،
َأكريَك ك الَأَّويبُ وأل ِ،  ا» َأكركمَّ البن،ءِ واسي َُِ وكاسي وكا َأكريفك ك اخلِي م: اسي  .(3)«لطعب َِو

أأأا جأأأ،ءك الصأأأواُب ًبلقأأأ،ِ ِ يف حتقيأأأِق  .  ايض اخلأأأوَّام:  و أأأ؛ُء َّبعأأأ، »َو
أأرك  أأِد والبعأأوِغ :أأو: اسأأَأكريَك ك الَأأوبك واسأأَحفكرك الن ي َك يف (4)«احلينْو طكأأ   لكأألَّ احملقِ أأقك ِِك

ِ وتأأأط ِِ عِفععكأأألِ  َِ ط( و)الن أأأر(ِ والصأأأواُب  فُعُ اأأأ،  َْأَُّ اأأأ، فأأأ، ِ ْصأأأِب )الَأأأوب
ِِ ت م ِ ت يكنِصُب أفعوت  ِمِ .  الِفععك

لعامثأر  أنأ  منأ،ء  واأأا   عأى فأكعيعكألِ »ج،ءك يف حتقيأِق  . جأو   أأربوك:  -449
أأل املَعأأا أأُق"ِ َو ركجي أألك أَعأأا    ف،ملَعأأاي  :أأو: " كأي اي  َو ي  :أأو:: ويكأأَو ُأَأكعكأأاِ 
ِ و" ك يْكأمثِق احلا،أد لعذتر"  يفا ِضعق ل  ٌَّ  .(8)«" ك يْكع الرجُل"ِ  يفا يف

: ) ك يْكأأأأأع(ِ و) ك يْكأأأأأأمثِق( ًبلنأأأأأوَِ واجلأأأأأيِمِ والصأأأأأواُب: ) ك يمكأأأأأنك(ِ   يف الأأأأأن ِ 
ٌك اجلأوهري :   ك يفككأِق احلا،أأد لأذتره،ِ  يفا ِضأعق »و) ك يفككق( ًبلب،ِء واخل،ِء. َأ،

                               
 .2/75 ايض اخلوَّام: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(1)
 .2/17جو   أربوك: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(2)
 .1/115شرح ش،فيد امل احل،جب:  -(3)
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ِك ك ت ر ل  وط،و َ . وتذ  .(1)«لك  ك يمكنك الرجلِ  يفا طَطَ ِ س  ومك
أأا جأأ،ءك الصأأواُب يف حتقيأأِق  .  ايض اخلأأوَّام:  لعامثأأرَِّ  أنأأ  منأأ،ء  واأأأا  »َو

أأُل  ِ َو أأُق احلمثأأرك أألك أَعأأا  ِ ف،ملَعأأاِ ي :أأو:  أرجي َُ أَعأأاايإ َو  عأأى فأكعيعكأألكِ ويكأأو
ِ و  مكأأأأأ ق احل ٌَّ ِكضكأأأأعكقي املَعأأأأاي :أأأأو:  ك يمكأأأأنك الرجأأأأُلِ  يفا يف ا،أأأأأُد لعأأأأذتر ِ يفا 

 .(2)«ل 
عكأألك وافأيعكعأألَّ »جأأ،ءك يف حتقيأأِق  . جأأو   أأأربوك:  -443 ولعازيأأا فيأأ  ثطثأأد: "ِفأيعكنأي

رك ك  أأأأاأرج ،ِ  أأأأعكر يُت اَِشأأأأعيركا  اِ و كأأأأاكأي َيشك ر ،أ أأأأ،ِ وا ركْيأأأأأمثكمك اأي و أكفكعيعكأأأألك  :أأأأو:: اأي
 .(3)«ومجي  املزيا املذتو  ت م

: )ِفأيعك   يَّأأأأد ِ والصأأأأواُب هباأأأأزكِ  الوصأأأأِلِ وهأأأأو يف الأأأأن ِ  عكأأأألك( هباأأأأزكِ  َطأأأأ   فَو نأي
أأأأا جأأأأ،ءك الصأأأأواُب يف حتقيأأأأِق  .  ايض اخلأأأأوَّام:  ولعازيأأأأِا فيأأأأ  ثطثأأأأد : » طبيأأأأ  . َو

عكأألك وافعكعَّأأل و أكفكعيعكأألك :أأو: اأرْيأأأمثكمك اأر ،أأأ،ِ  واَشأأعر ُت اَشأأعرا اِ  و أأاأر ك  افأيعكنأي
 .(4)«ِ  ت م اُأرج،ِ  ومجيُ  املزيِا املذتو 

َِ يف ضأأأبِ  البنأأأ،ِء الَأأأ،حنِ فضكأأأبكطكُ   . جأأأو   أأأأربوك   أأأِا اَِأكعكأأأعك احملقِ قأأأ، َو
َُوا:  مَشأأايِا الأأطِم الَ،ْيأأِد: )افأيعكعأألَّ(ِ وضكأأبكطكُ   .  ايض اخلأأوَّام مَشأأايِا الأأطِم ا

 )افعكعَّل(. 
ََّ معضكأأأأأُ م يكضأأأأأِبُ   عأأأأأى العفأأأأأِ ِ معأأأأأاك  ِِ  اجأأأأأ    ا ِ  واِأأأأأَطُ  الضأأأأأبطك
(: )افأيعكعكأألَّ(ِ ومعضكأأُ م يكضأأِبُ   عأأى العفأأِ ِ َبأألك اإل َأأ،ِمِ  أأعكرَّ َيشك اإل َأأ،ِمِ فأأو َُ )ا

(  عى و َِ )افأيعكعَّلك(. َيشكعيرك ك ( َبلك اإل َ،ِم هو: )ا َيشكعكرَّ  فَصُل )ا
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  : ٌك امأأأُل ِجأأأيِ  َ  ِصأأأل "افأيعكعكأأألَّ افأيعكعَّأأألك"ِ فععأأأى هأأأذا ينبغأأأ؛ َِ »َأأأ، ا عأأأم ِ
 ََّ َيْكل" فكرهأوا اجَاأ،س أَعأِ أَحأرتِِ فَسأكنوا اٌَو يكَو ِصل "اطاأَ : اطاأ

قعأأأأأوا أرتَأأأأأ   ا أأأأأأ، َبعأأأأأ ِ ال ُِ يَاأأأأأِق الأأأأأطُم الَ،ْيأأأأأد يف الأأأأأطم الَ،لَأأأأأدِ فصأأأأأ،   ْو
نأأم  َّنأأ، فععأأوا  " ِصأأع : "اطياأأَْكلك" ِو ََّ َ  "اطاأأَ " تاأأ،  أأرا. ويأأاٌ  عأأى ِ ََّ "اطياأأَ

لك اآلِأأُر أن اأأ،  أأ،  البنأأ،ء  ا يفلأأك تراهأأد اجَاأأ،س أَعأأِ أَحأأرتِِ َِّأأ   يفا ُسأأك ِ 
 َُ ُ النأأأَو اَوا ملأأأأَّ، سأأأكنِق النأأأو  ِِ : "اطياَْأكنيأأأُق" فَبأأأ ِصأأأع ِ ِت  أأأرا َِّأأأك  قأأأٌو
 : أأُكُل الأأطُم فَآ أأر العأأِ فَقأأٌو ِي اآلِأأر ِ فمثأأرا يفلأأك ِأأرا "شأأاَّ وضكأألَّ" ال  ك

" "ت أأ،  الأأراءي " ِصأأُع : "اَّيكأأرك ك أأاك يُت وضكأأنأكنيُق". وتأأذلك "اَّأأرَّ لِ ال  نكَّبأأوا "شك
َكاوهأأأأ، يف الأأأأ  معأأأأاكه،ِ  أأأأككنوا الأأأأراء اَوا ِو ي ِك ِأَيعأأأأِ أَحأأأأرتِِ فَسي أأأأ ك مأأأأ اجلاي
أأكنقك الأأطم اآلِأأر  ت أأرت اَوا ويفلأأك  "  ِت  أأرا َِّأأك  يفا ِسي فصأأ، ت "اَّيكأأرَّ
 " أأأأاكرك ك :أأأو َولأأأك: "اَّيكأأأأرك يُت واصأأأفرك يُت"؟ فأأأ َ َيأأأل: ف أأأطَّ َأأأ،لوا: "اطياأأأَْكلك واأي

عيبكأبك و:أو   ًبإل "؟ ف،جلواب: ِنم  َّنأ، ميَّنأوا جك ِك ك ت ،  تا، َ،لوا: "جكعيبكبك واَأيعكني
ركْيأأمثكمكِ فعاَّأ، ِ ا وا ِأَأ،ت ت  ِك   َْأ  ُأعيحكأق ًبأي رك كِ وميَّنوا اَأيعكني َْ  ُأعيحكق  ماأي

أأأأق مأأأأ  . فَأأأأأ، يكأأأأَو  ت أَحر تأأأأ، ِتِأأأأَط  أكريفييأأأأِ  مأكيَّنأأأأوا: ليكأأأأُال وا  عأأأأى ِْأأأأ  ُأعيحك
" وأ، تأ،َ :ومهأ،  فأ نم  َّنأ، ِ َاوهأ،  َنأ، َأل ُأعيحكقأد مشأ؛ء   ِ واَّيكرَّ ََّ "اطياَ
ََّ مأأأأ ! هأأأأذا  أأأأق اطياأأأأَ أأأأفكريجكلك" فُيعحك ِت  أأأأرا َِّأأأأ  لأأأأي  يف الكأأأأطم ِفعيأأأأل  أَأأأأُل "اسي
أأأرك ك"ِ  ،ِسأأأ؛  ِمأأأاا. ولأأأي  يف الكأأأطم أَأأأُل "ا يأك ُُ أأأَحيل  ََّأأأ  ت يكأأأَو ِفعأأأل   ِي ُأ

َُ "افأيعكعَّألك" أَعأااي يف   فُيعحكقك  اَّيكأرَّ مأ  فيآ أر. فاألي ُهنأ، وكجكأبك اإل يَأ،ُم. وت يكأو
 .(1)«تطم العرب البَّد

: )افأيعكعكألَّ(ِ   ٌُ واََرُب يف ِ يأ؛ َِ ُيضأبك ك  عأى العفأِ ِ معأاك اإل َأ،ِمِ فُيقأ،

                               
 .51-1/55املنصع:  -(1)
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ِ فعاأأأ،يفا لأأأأم يأكُقولُأأأوا: )افأيعك  ( تاأأأ، فأكعكعُأأأوا يف منأأأ،ِء )افأيعكأأألَّ(  و تَّ أأأأاكرَّ عكأأألك( يف و َِ )اأي
؟!  أَط 
وا عم َِ أضأ، س َأل الَطثأ؛ اجملأر   »ج،ءك يف حتقيِق  . جو   أربوك:  -444

ا فيأ ِ ف ْأ  ُيكِأر أأ،  ا فيأ ِ ِو  ًب يإأ، ِأر  اِ ِو  ًب يإأ، أزيأا  سواء ت،َ ثطثيإ، أزيأا 
أيمِثمَبل آِر   يفا ي يكل ٌِو امل،ض؛ اتء    :و:: ينِطق وياأر  ويكأحي   .(1)«رْك
: )ينطأأأأق(ِ والصأأأأواُب: )ينطعأأأأق(  ماتلأأأأِد َولِأأأأِ :  أضأأأأ، س َأأأأل »يف الأأأأن ِ 

(.«الَطث؛ اجملر   ِ والفعُل )ينطق( أض، ُس الَطث؛ِ  اجملرَِّ  )ْكطكقك
أأأا جأأأ،ءك الصأأأواُب يف حتقيأأأِق  .  ايض اخلأأأوَّام:  ََّ أضأأأ، سك َأأأل »َو وا عأأأم ِ

فيأ  ِو  ًب يأ،  ِأرَّ ا  ِو  ًب يإأ، أزيأاا  فيأ  فِ ْأ   الَطث؛ اجملرَِّ  سأواء تأ،َ ثطثيأ،  أزيأاا  
أأأأأأأُر أأأأأأأأ، َبأأأأأأألك آِأأأأأأأرِ  ِ يفا ي يكأأأأأأأل ٌِو امل،ضأأأأأأأ؛ اتء :أأأأأأأو: يأكنيطعِأأأأأأأق ويُأأأأأأأاأر   ِك يك

أمثم  .(2)«ويكأحرْك
 
  

                               
 .2/15جو   أربوك: الُكنَّ،شِ حتقيق  .  -(1)
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ُالسادسُ ُالفصلُ 
ُالكتابُ ُحتقيقُ 

ُ
،ِالقق ِ(ابر قق ِ )ِبطيعققةِ ِتِ أ ِدِ ،ِب ققهنِ جِ ش ققِذاتِ ِةِ ص قققِ ِسققييه  ِ ِكتقق  ِ ِِتحقيقق ِ لِ 

ِِ ن ِاعتقِ  ،ِ نِ زأِ )ه ته ق ِررنيق قق ،(،ِجِ  قِالف نتق ِ ِقِ فيهق  ِاستترق ِ ِالكت  ِ ِِبتصحي
ِزءِ ال قِعِ ي قم،ِوطِ 1881ِسقنةِ ،ِ  ِ العق م ِ ِعِ ،ِابسطي قابر ق ِ ِ،ِجِمد نقةِ األو لِ ِزءِ الِ ِعِ يِ طِ 

ِ.ِ(1)م1885ِ،ِسنةِ  ِ نفتِ ِعِ الث ين،ِجِاسطيِ 
ِِ 1881ِسققنةِ ِ(كلكتق )ِطيعققةِ ِتِ ك ن قوِِ ،ِجِ(كيق ِالققد نِأ ققد)ِم،ِبتصققحي

ِ.مِ خِ ضِ ِواحدِ ِدِ جملِ 
ِِ (بققه قِ )ِطيعققةِ ِتِ ك ن ققِِمِ قث ققِ ِعِ ي قق،ِطِ  نِ زأِ )حممققهرِمصققطفيف(،ِجِ  ققِ،ِبتصققحي

ِم.1811هق/1118ِالث ينِسنةِ ِعِ يِ م،ِوطِ 1888هق/1111ِسنةِ ِلِ األوِ ِالزءِ 
ِعِ ي قققطِ ،ِأ قققزاءِ ِهققق رون(،ِجِ تقققةِ ِالتققق مِ ِعيقققدِ )ِسقققت ذِ األِ ِطيعقققةِ ِتِ ك ن قققِِمِ قث ققق

ِرارِ ِجالثقق ينِِزءِ م،ِوال قق1811ِ،ِسققنةِ ةِ ،ِابلققق ه ِ القلققمِ ِرارِ ِعِ مطقق بِ ِجِاألو لِ ِزءِ ال قق
ِةِ اسصق  ِ ِاهليئقةِ ِعِ ب ِ مطقجِِثِ الث لقِزءِ م،ِوال ق1818ِ،ِسقنةِ ةِ ،ِابلقق ه ِ العق   ِ ِالكت  ِ 
ِاهليئقةِ ِعِ جِمطق بِ ِال ابقعِ ِزءِ ،ِوال ق(2)م1811ِسنةِ ابلق ه  ة ،ِِ،والنر ِ ِللتأليفِ ِةِ الع مِ 
ِاهليئقةِ ِعِ جِمط بِ ِاخل م ِ ِزءِ م،ِوالِ 1815ِسنةِ ،ِابلق ه  ة ،ِللكت  ِ ِةِ الع مِ ِةِ اسص  ِ 

                               
ِجِةقققفحة ِالعنقققهاِِ-(1) قققنِال قققزء ِالثققق ينِابلليقققة ِالع بي قققة  ِك ت قققيف  ِم  طيقققعِجِمد نقققةِابر ققق ِا  وسقققةِ»ن 

ِا شققق  ِجِسقققنةِ مقققة ِهقققلاِال قققزء ِابلليقققة ِ«استقققيحي ة1885ِابسطيقققعِالعققق م    ققق  ِمقد   ِ ِجِر ،ِوك ت قققيف 
ِ«.1888شي ط11ِِابر  ،ِجِ»الف نتي ة  ِ

ِم نِالزء ِالث لث  ِِِ-(2) ِجِةفحة ِالعنهان  ِ-هقق1181يئةِاسص  ةِالع مةِللتأليفِوالنر ِاهل»ك ت يف 
ق  ِال قزء  ِ«م1811  ِ ِجِر مطق بعِاهليئقةِاسصق  ةِالع مقةِللكتق  ِرققمِا  قدااِبقدارِالكتقيفِ»،ِوك ت يف 
1188/1811ِِ.»ِ
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ِم.1811ِِنةِ ،ِسلكت  ِ لِةِ الع مِ ِةِ اسص  ِ 
ِبعقدِ ِو قِابلتحقيق ِ ِ،ذلق ِ ِط ي ع ِالكتق    ِم قنِرار .ِوققدِتقِ كثق قجِأِ ِ، ِ نفت  ِت ق ِ يِ   

ِمِ عليفِِقه ِ الهِ ِ ِ قل ِ ،ِوه ِ نه بعض 
ِالث لثقةِ ِلطيعقةِ واِ؛(أ قزاءِ ِ تقةِ جِ،ِ)،ِبق ِرر ق ِ ،ِبيق وتِ يفِ ت قالكِ ِمِ قع لِ ِطيعةِ ِ-1
ِ(.أ زاءِ ِ تةِ ِج)ِ،م1881ِ،ِسنةِ ،ِبي وتِ يفِ تِ الكِ ِمِ قع لِ لِ 

قن ِِ-ِجِاحلقيققةِ ِ-ومهق ِِ.قِ  ِ ِفق قرنِ ،ِبق ِأِ تق نِ قِ تط بِ مِ ِالطيعتق نِ ِوه اتنِ  ِةِ خِ ت 
ققِ،وىلاألِ ِلطيعققةِ ل ِِ،ةِ قِ ط بقِ مِ قالققِلِ ك ققِِةِ ق ققط بِ مِ  ِكتقق  ِ م  ِالتقق مِ ِعيققدِ ِ،ِبتحقيقق ِ سققييه  ِ ِن

ِم.1811ِ-م1811ِِسن  ِِبيِ ِةِ ،ِالص ررِ ه ِاخلمتةِ ه رون،ِأب زائِ 
ِعلقيفِ قه ِطيِ-2 ،ِابلقق ه  ة ،ِولك قن  ،ِفقعة ِمكتية ِاخلق ي    ِالعجيقيف  ِنِ زءا لِ التلفيق  

ِ،الث لقققثِ ِزءِ ال قققِوِ.م1888ِسقققنةِ ،ِالث لثقققةِ ِلطيعقققةِ اب،ِاخلققق ي  ِ ِمبكتيقققةِ ِ،والثققق ينِاألو لِ 
ِ،ِورارِ ةِ ابلققققق ه ِ ِاخلقققق ي  ِ ِكتيققققةِ مبِ،ال ابققققعِ ِزءِ ال ققققِوِ.م1882سققققنة ِِ،اخلقققق ي  ِ ِمبكتيققققةِ 
ِكتيققققققةِ مبِ،اخلققققق م ِ ِزءِ ال ققققققِوِ.م1882ِ،ِسقققققنةِ الث نيققققققةِ ِلطيعقققققةِ اب،ِابلقققققق   ِ ِ  ِ ال فققققق ع
ِ،أ ًضققق ِاخلققق م ِ ِزءِ ال قققِوِ.م1881ِ،ِسقققنةِ الث نيقققةِ ِلطيعقققةِ اب،ِال فققق ع  ِ ِ،ِورارِ اخلققق ي  ِ 
ِم.1881ِسنةِ ِ،الث لثةِ ِلطيعةِ اب،ِاخل ي  ِ ِمبكتيةِ 
ِ ل زءِ فقِ؛  ِعجييًقتلفيًققِققةِ فِ لِ مِ ِ،حد ثقةِ ِتخةِ عليه ِنِ ِاط قل ع تِ ِتخةِ ن ِِ ِ غ ِ وأِ ِ

،ِابلطيعققققة ِ ،ِمبكتيققققة ِاخلقققق ي    وال ققققزء ِالثقققق ين،ِمبكتيققققة ِم،2114ِ،ِسققققنة ِال ابعققققةِ األو ل 
،ِابلطيعققققة ِالث لثققققة ،ِسققققنة ِ ،ِواخلقققق م ِ ِوال ابققققعِ ِالث لققققثِ ِواأل ققققزاءِ م،2111ِاخلقققق ي   

ِم.2118ِ،ِسنةِ اخل متةِ ِ،ِابلطيعةِ اخل ي  ِ ِمبكتيةِ 
م،2111ِِسقنةِ ِ،الث ينزء ِلجِ ل ِِ،الث لثةِ ِالطيعةِ ِم ِمعنِأنِتكهنِ ِ ريرف ِأِ ِ
قققق قققققِ ِ يِ وقققققدِس   ِ م،ِج1888ِِسقققققنةِ ِ،الث لثققققةِ ِابلطيعققققةِ ِ، ِ زء ِالثقققق ين،ِنفت قققققال ققققِجِ  ِ أنِ

ِه ؟!نفتِ ِ،(اخل ي  ِ ِمكتيةِ )
ِسييه   ،ِقيل ِالطيعة ِالث لثة ،ِ ِت كهن ِالطيعة ِال ابعة ،ِلكت    ِكيف  ِو ِأ رري 
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(؟!ِ ِالن ر   ِواحدة ،ِجِالطيعت ي  ِ)مكتية ِاخل ي    ِنفت   ،ِبتنت ي ،ِورار  ِللكت   
ِط ي ع تِ ِبيِ ِ،التلفي ِ ِ ِ م ِسِ ِ رريو ِأِ ِ ،ِواحدةِ ِ،حد ثةِ ِتخةِ ،ِجِنِ ث ث 

ققنتِ مِ  ِكققأنِواحققدةِ ِطيعققةِ ب ِِتققخةِ النِ ِنِ ك ققمِتِ قمقق ذاِلققفلِ ِ؛واألسققهاقِ ِ،جِاسكتيقق تِ ِ،ة ِ ِ ر  ،
ِم؟!2118ِِسنةِ ِ،اخل متةِ ِلطيعةِ ابِنِ تكِه

ققِ(،التلفيقق ِ هققلاِ)ِكققهنِ   ِأِ  ِارار ة ِ)نِم  ققل  ققِ،(اخلقق ي  ِ ِمكتيققةِ ع م  ِه ،ِأمِأنِ نفت 
،ِاأل قزاءِ ِدةِ حِ هِ مِ ِتخةًِن ِِدِ ،ِفلمِي ِ حد ثةِ ِطيعةِ ِاِ اجِ ِرارِ (ِأِ الك ت يفِ ِ رِ جِ ت ق)ِبعضِ 
ِ؟!اىلِالتلفي ِ ِ ِ طِ ف ضِ 

ِالع  اقي ة ( ِالك يق   ىِوالص ي   ى،ِال ِزِ  قل ِِ ِ تِ يِ تقِ مِ قِ قولِ قرِ ،ِجِ)اسكتي ت  أنِ ،ِت 
ِسييه   ،ِبِ عليفِِِأ ط ل عِ  ِِ(؟!اخل ي  ِ ِمكتيةِ ر ة ِم نِ) رِ ة ،ِةِ ،ِم ه ح دِ ةِ لِ  مِ كِ ِِةِ يعِ طِ كت   

ِع تِ يِ ،ِوطِ (ه رونِالت مِ ِعيدِ )ِبتحقي ِ ِ،(وىلاألِ ِالطيعةِ )ِبيِ ِوقِ  ِ فقِ ِةِ مِ قث ِِوِ
قِوقِ  ِ الف قِهِ .ِوهقلِ عليهق ِه ِ ق قالهِ ِ ِ قلقِ ِ ت قيِ ال ِتقِ ِ(،اخل ي  ِ ِكتيةِ م) قِئةِ انش  ِنِاعق رةِ م 

ِِ ِ،التصه يفِ ِ،ِبقصدِ اسهاضعِ ِبعضِ ِحتقي ِ ِ ِ ا ق ِ  ِِ.والتصحي
(ِن تققخًةِم صققه رًةِ ققنِ)مكتيققة ِاخلقق ي    ِعليهقق ِم  ققت  ِالقق ِو قق ف  فتكققهن ِالط ي عقق ت 

ِهق رون.م نِالطيعة ِالث نية ،ِلكت  ِعيد ِالتق م  ِسييه   ،ِبتحقي   ِبعيقًداِأنِِ   ولقي  
ِسقققييه   ،ِ ،ِل كتققق    ِمكتيقققة ِاخلققق ي    قققنِط ي عققق ت  ِمققق ِلققققمِأ ط ل قققع ِعليققق  ِم  ِبعقققض    كقققهن 

ِه رون. ِعيد ِالت م  ِك ل ِاسط ب قة ،ِل لطيعة ِاأل وىلِم ن  ،ِبتحقي   ِن تخًةِم ط ب قًة
،ِيفِ ت ققالكِ ِمِ قع ل ققِه ِطيعقةِ ل ِث  ِمِ قالق ِت ققِ،وىلاألِ ِطيعققةِ الِن ِع قأ ِِ-ِالطيعتقق نِ ِوهق اتنِ 

ِبعققضِ ِجِتنضقيدِ ِتقق نِ فِ خ لِ ت ِمِ ِ-ِاخلق ي  ِ ِمكتيقةِ ت ققم ث  ل ه ِطيعققة ِالقق ِِ،الث نيقةِ ِطيعقةِ الِو
ققق قققجِرِ ِ،ِوذلققق ِ عِ اسهاض  ِ،ِوعقققدرِ الهاحقققدةِ ِجِالصقققفحةِ ِ ِ األسقققطِ ِ،ِوعقققدرِ احلققق  ِ ِمِ س 

ِِذل .ِ،ِو هِ والفهاةلِ ِ،ِاست ف تِ ،ِوجالهاحدِ ِجِالتط ِ ِالكلم تِ 
ِالطيعقققة ِ قققنِة قققف ح ت  ققق  ،ِم  ِالتقققط  ِاألِ  ِكلمققق ت  ِبعقققض  قققنِهنققق ِز ح ف قققت  وم 

ِالت لية ،ِجِالطيعة ِالث نية .ِ ،ِم نِالص ف ح ت  ِاأل وىل،ِاىلِالتط  ِاألو ل 
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تِ قوققققق ققققد  علقققققيفِاِت صقققق رًا،ِواقت صقققق رًا،ِواشققققت ه رًا،ِِ-ِ ِالتهثيققققق ِ قفققققِ-ِد ِاعت م 
ِ،ِلتمثيقلِ (اخلق ي  ِ ِمكتيقةِ ِطيعقةِ )،ِو(وىلاألِ ِالطيعقةِ )ِ؛ِلتمثيقلِ (يفِ تِ الكِ ِمِ قع لِ ِطيعةِ )
.ِ؛(الث نيةِ ِالطيعةِ ) (،ِجِهلاِالكت    ِاخل ص   ِ)ا ةط ح  ِِوهلاِم نِاب  

قققققتِ ك ِ  ِ،ِف شقققققتقِ ةِ كثققققق ِ ِِعلقققققيفِأِطققققق ءِ ِالطيعتققققق نِ ِهققققق اتنِ ِتِ لِ مِ واشقققققتِ  ه ،ِ ِجِبعض 
،ِ(اخلقق ي  ِ مكتيققة ِِطيعققةِ )نهقق ِمِ ِتِ مِ لِ ،ِس ققأبِطقق ءِ ِ(يفِ ت ققالكِ ِمِ قع ل ققِطيعققةِ )ِتِ ر ِ ِ وانف قق
(ِِتِ ر ِ ِ وانف قق )طيعققة ِمكتيققة ِاخلقق ي   

ققِ،أبِطقق ءِ  ؛ِ(يفِ ت ققالكِ ِمِ قع ل ققِطيعققةِ )منهقق ِِتِ مِ لِ س 
ِم نِبِ فعِ  يت  ِِ ا شتِ ِق ء ِاألِط ء ِعليفِ هِ ج  ِ.ِ(1)ا ق   ِ ِجِحي ةِ ِ، ارِ ا نفِ ِ،ِو هِ ا

هلقلاِِ(،وىلاألِ ِالطيعقةِ )عليهق ِِتِ لِ مِ اشقتِ ِ،مقثً ِِ،ال ابقعِ ِزءِ جِال قِأِط ءِ ِةِ مِ فثِ 
قوِ م،ِوققد1815ِِ،ِسنةِ للكت  ِ ِةِ الع مِ ِةِ اسص  ِ ِاهليئةِ ِعِ مبط بِ ِالص ررةِ ِ،زءِ الِ   ِتِ دِ   
ِم،1882ِ،ِسقققنةِ ال فققق ع  ِ ِ،ِورارِ اخلققق ي  ِ ِكتيقققةِ س،ِ(الث نيقققةِ ِالطيعقققةِ )جِِ،ح حةًِص قققمِ 

ِسققققنةِ ِةِ ،ِالصقققق ررِ يقققق وتِ ب ِِ،يفِ ت ققققالكِ ِمِ قلع ل ققققِ(،الث لثققققةِ ِالطيعققققةِ )هقققق ِجِ ئِ قفمقققق ِمعققققنِبِ 
ِم؟!1881

قققققنقِ لكِ ِو؛ِ(وىلاألِ ِالطيعققققةِ )نهققققق ِمِ ِتِ ل قققققِِ ِ، د ققققدةِ ِأِطققققق ءِ ِةِ مِ قوث قققق ِتِ ل قققققِِ  ِرِ ه 
ِ؛ِبقصقققدِ اسهاضقققعِ ِبعقققضِ ِتنضقققيدِ ِاعققق رةِ ِ؛ِبتقققييفِ (الث نيقققةِ ِالطيعقققةِ )جِِ(،الكتققق  ِ )

 ِِ قققِاخلطقققأِ ِعِ ق قققفهِ ِ؛التصقققحي ِِ  ِ ا ق  قققِجِحيققق ةِ ِتِ ل قققوظِ ِ،ةًِل قققفِ ا،ِوغِ هًِهِ س  ِ،،ِبققق ِتصقققحي
،ِالصققق ررِ ِ،(الطيعقققة ِاخل متقققةِ )هققق ِجِبق ئِ ِبد لقققةِ ؛ِوتصقققه يفِ  ِسكتيقققة ِاخلققق ي    ة ِبعقققد 

،ِبِ (،ِلع ل قالطيعة ِالث لثةِ ) ِالكتيف  ِوعِ نحه ِسِ م  ِر  ن ِسنًة؟!ِت  
ققنِهنقق ِأ رىِأن ِالققق رِ  ققنِسققتِ طيع ِا ئ ِ ِ  تققتِ وم  قق ى؛ِفم   ِ ين ء ِعققنِطيعققة ِأب 

ِلق  ِم قنِ ِه رون(،ِف ِب د  ِ)عيد ِالت م  ِسييه   (،ِبتحقي   أ رار ِاإلف رة ،ِم نِ)كت   

                               
ِهقققق رونِسققققنة ِِ-(1) ِاألسققققت ذ ِعيققققد ِالتقققق م  ققققق  

ققققدِِقققق 1888ِت هف   ققققةِاألعقققق م،ِحمم  م،ِانظقققق ِج ِتتم 
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ِالطيعت ي ،ِواسهاز نة ِبينق ه م ؛ِ  ِالِ  ِبي  ِم نه م .نتِ مع  ِق ء ِالصها  
ِ تِ عققيِ لطِ ِققةِ ط بِ مِ ِ،ِوهقق ِ م1881سقنة ِ،ِيقق وتِ ب ِِ،اليقلِ ِلققدارِ ِ،وىلاألِ ِالطيعقةِ ِ-1
ِِتقققققخةًِن ِِتكقققققهنِ ف.ِقِ  ِ رنِفق ققققق،ِبققققق ِأِ رنًفققققق ِةِ اسقققققلكهرِ ِ(،اخلققققق ي  ِ ِمكتيقققققةِ ) ققققق   قققققنِن ت  م 

(،ِابلطيعة ِالث نيةِ  ِ.ِ)الكت   
ِ   ل فقققة ِِ-4 ،ِوهققق   ،ِجِ)رارِالتققق ر  (؛ِولكن هققق ِبققق ِرر ققق   ققق ىِللكتققق    طيعقققة ِأِ 
(،ِو)مكتيقققة ِاخلققق ي  ِ لِ  ِالك ت قققيف  ِ)ع ل ققققم  ِدِ جِع ققق(،ِط ي عققق ت  ،ِوجِأوائقققل  ر ِالص قققف ح ت 

ققق ِ   هققق ،ِجِك  ،ِوأوا ِةقققفحة .ِوققققد ِالكلمققق ت  قققنِأِطققق ء ِل   ِعلقققيفِالكثققق  ِم  اشقققت م ل ت 
. ِبتنضيد ِ د د ِ   ل ف  ِالت بقة ،ِمع ِأَّن  ِ  ء ت  ِالط ي ع ت 

ِ،ِلقققدارِ الث نيقققةِ ِالطيعقققةِ ِ،ِهققق ِ سقققييه  ِ ِ،ِلكتققق  ِ  د قققدِ ِ،ِبتنضقققيدِ  د قققدةِ ِطيعقققةِ ِ-5
ِكِ (1)م2118ِسقققققنةِ ِ،ِالصققققق ررةِ يققققق وتِ ،ِبِ ةِ لمي قققققالعِ ِيفِ ت قققققلكِ ا ِةقققققفحةِ جِِيفِ ت ققققق،ِوققققققد

ِهِ  ِ)عل ققق ِعليققق ِووضقققعِحهاشقققي ِوفه رسققق ِر.ِاميقققلِبقققد عِ عققققه (.ِوهقققلِ العنقققهانِ 
(،ِ،(اخلقق ي  ِ ِمكتيققةِ )،ِو(يفِ ت ققالكِ ِمِ قع ل قق)ِ تِ عققيِ طِ ل ِِفققةِ  لِ  ِ ِالطيعققةِ  جِِو)رار ِالتقق ر   

ِِ ،ِوأِ الكلم تِ ِجِأوائلِ ،ِِوح تِ فِ الصِ ِرِ دِ عِ  ِ.ِِةفحةِ ِل ِ ه ،ِجِكِ  ِ وا
قأنِذِ ِ،ِبعقدِ للكتق  ِ ِ ِ قد مت قجِمِ ِ(،ر.ِاميلِبد عِ عقه )ِق لِ  ،ِ ِ ع ت قيِ طِ ِ ِ ك 

 ِِ والطيعقققةِاألِققق ةِأفضقققلِالطيعققق تِعلقققيفِ ِ»(هققق رونِالتققق مِ ِعيقققدِ )ِهققق ِطيعقققةِ  ِ ور
كق نِذلق ِجِتققد ِاإلط ق،ِاذِ ق ءِالتحقيق ِفيهق ِحتقيقق ًِعلميق ًِرةقين ً،ِسقهاءِِ

الكت  ،ِأمِجِحتقي ِاسنتِووضعِاحلهاش ،ِأمِجِاثيق تِالفهق راِالق ِِص ق ِ
هلققق ِجملقققداًِمتقققتقً .ِوح ولقققتِأنِأِقققدمِهقققلاِالكتققق  ِبصقققهرةِأفضقققلِِو ةقققةِجِ
ختققققق  وِالرقققققهاهدِالرقققققع  ة،ِواع الققققق ،ِوختققققق  وِاألمثققققق لِوغ هققققق ،ِواضققققق فةِبعقققققضِ

فحتقق ِا سققتدراك تِواإلضقق ف تِوالرقق وح ت،ِفقق  ِو ف  قققتِفقق خل ِأررت،ِوا ِ  ن 

                               
ِالطيعة ِاأل وىلِسنة ِِ-(1) ِا ط   ا ِعليه .1888ة د ر ت  ِلق   ِلقمِ ق تق ي ت    ِم،ِولك ن 
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ِالقد  ،ِوههِحت ،ِونعمِالهكيل ِ.(1)«أننِح ولت،ِوم ِتهفيق ِا ِابهللِالعل  
ِهِ جِهققلِ ِ(،سققييه  ِ ِكتقق  ِ )ِ ِ ق  ققنِحم ِ  ِم ققةِ م ققدِ اخلِ ِهِ هققلِ ِبعققدِ ِ،الكيقق ِ ِوالتققلالِ 

ِِ ،ِفلِ (هق رونِالت مِ ِعيدِ ) ِيلِ ؟ِانِقِ الطيعةِ  قِ،نقهانِ عِ الِةقفحةِ ِتِ ل قمق ذاِ ِكق ِ نِذِ م 
ققق(الكتققق  ِ )ِ ِ ت ِمِ دِ خِ قل قققِ(؛ر.ِاميقققلِبقققد عِ عققققه ) ِيقققلِ ؟!ِوانِقِ  ِ مِ قاسققق ققق؛ِف َّن  ِةِ ق ِ ِ  ِس 

 !ِنِطيعةِ ه ِمِ أ ِهِ سِ ،ِفم ِأِ ب ِحتقي ِ ِ،الطيعةِ ِهِ هلِ ِ ِانِ يلِ .ِوانِقِ مفضهحةِ 
ققلِ ِ لِ ب ققِ(ر.ِاميققلِبققد عِ عقققه )ِولقهِأنِ  ِِ دًِه  ِعقق تِ يِ طِ ِأِطقق ءِ ِاِجِتصققحي

ِطيعت  ِ كت  ِ ال)  ِ(الكتق  ِ )ِعنقهانِ جِِ ِ مِ قاسقِيفِ كتِ أنِ ِ ِ ِ حِ تِ سِ ،ِ  ِ(،ِال ِس يق ق ت 
ِأنِ ِالعجيققيفِ ِالي  ققيفِ ِ)كتقق  ِسققييه  ،ِبتصققحيِِر.ِاميققلِبققد عِ عقققه (؛ِلكققنِ 

ققققعلققققيفِِتِ لِ مِ اشققققتِ ِ ِ طيعت قققق ققققِ،ِمققققعِ التقققق بقةِ ِ تِ ع ققققيقِ الطِ ِأِطقققق ءِ نِشقققق ء ِم  ِتِ  ِ قققق ءِ أَّن 
ِ)جِِ ِ يِ م ِسِ ل ِِفِ  لِ ،ِ ِ  د دِ ِبتنضيدِ  ِ.(اخل ي  ِ ِمكتيةِ )،ِو(يفِ تِ الكِ ِمِ قع لِ طيع  

ِ يق ققتقِ ِ،(ةِ الصقق فيِ ِالنصققهصِ )ِجِ(،سققييه  ِ ِكتقق  ِ )ِحتقيققق تِ ِبققيِ ِوابسهازنققةِ  ِي 
ِحتقيققققق ِ ِ،ِوأنِ ِطقققققأًِِ تِ ع قققققيقِ الطِ ِلِ ق قققققأ ِِ مهققققق ِ(بقققققه قِ )وِ،(ابر ققققق ِ )ِ  ِطيعقققققِ ِأنِ قلققققق
ِ.يِ الطيعتِ ِيِ ه تِ جِِم ِةِ قِ يفِاىلِرِ  قِ  ِ ِ ِ،ج ِ الصِ ِللن  ِ ِ(،ه رونِالت مِ ِعيدِ )

ِكقق نِ  ،ِأِطقق ءِ ِهرِ   ققاىلِوِ ِشقق رِ قققدِأِ ِ(هقق رونِالتقق مِ ِعيققدِ )ِواذا ِجِالضققي، 
ققققِ ِ حتقيق ققققِ،ِوأنِ (بقققه قِ ِطيعققققةِ ) ِقفققق  ِ والهاقققققعِأنِ ِ» ِ جِقهل قققِنهققق ،ِوذلقققق ِ  ِمِ ققققدِ

هق ِ هقدِمرقكهرِالهدِالص رقِالليِبللِجِضيطه ِوتصحيحه ِوالتعليق ِعلي
ِكقق نِبعققضِالضققي،ِقققدِتطقق قِاليقق ِبعققضِاخلطققأِالققليِنيهققتِعلققيفِبعضقق ِجِ وان

ِتِ لِ مِ اشققتِ ِقققدِ ِ ِ طيعت ققِ؛ِفقق نِ (2)«احلهاشقق ِوأغفلققتِسقق ئ هِلققئ ِأثقققلِعلققيفِالققدارا
ِ.(ابر  ِ ِطيعةِ )ه ِنِقيلِ ،ِومِ (به قِ ِطيعةِ )نه ِمِ ِتِ مِ لِ سِ ِ،ةِ كث ِ ِِعليفِأِط ءِ 

                               
ِ.1/11الكت  ،ِطيعةِرارِالكتيفِالعلمي ة،ِمقد مةِاسعل    ِِ-(1)
 .1/54الكت  ،ِحتقي ِعيدِالت مِه رون،ِطيعةِع ملِالكتيف،ِمقد مةِالتحقي  ِِ-(2)
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ِ ِ م قعظِ جِمِ ِمقأِهذِ ِ(ه رونِالت مِ ِعيدِ )ِع تِ يِ طِ ِجِهِ دِ الليِي ِ ِوالصها ِ 
ِ(،هق رونِالتق مِ ِعيقدِ )ِأنِ ِتِ ثي قمق ِ ِ ِةِ قمِ ث قِ؛ِولقي ِ (بقه قِ )،ِو(ابر  ِ )ِنِطيع  ِمِ 

ِكقق نِقققدِأِ (الكتقق  ِ )ِحتقيقق ِ ِعنققدِ  قق، قق ِجِهقق تِ ِيقق ِ عينِ ِضِ غم  ،ِبققلِان ِيِ الطيعت ققِيِ عم 
مققةِ ِلِ أةققً ،ِفققق ِذلقق ِ ِ ِ نك ققمِ ِ قلققِ ِ ا ق  قق (ِحتقيققق ِ ِجِمقد  أمقق ِ ِ»عققنِ)طيعققة ِابر قق  

نتخةِ)ط(ِال ِأش ِاليه ِجِاحلهاش ِفهق ِطيعقةِر  نيقهر،ِالق ِحظيقتِأبةقِِ
ِكتقق  ِسققييه  ،ِوقققدِ علتهقق ِأس سقق ًِجِاسع رضققة،ِوأثيققتِالققز رةِالقق ِ نتققخةِمققن

ِكمقق ِانتفعققتِابلققق اءاتِاسثيتققةِِ ]ِِ[و ققدت ِفيهقق ِبققيِمعكفققيِ جِبققدونِتنييقق ،
ِ.(1)«حهاشيه ِعنِأةههل ِجِته ي ِالن 

وقدِاختقلتِهقلهِالطيعقةِنتقخةِابر ق ِ ِ»(به قِ ِطيعةِ )عنِِ ِ ا ق ِ ِوق لِ 
أةقق ِهلقق ...ِوهكققلاِنلحقق ِأنِهققلهِالطيعققةِزارتِجِرقققةِالضققي،ِعلققيفِالنتققخةِ

ِكم ِاستع نتِمبخطهط تِأِ ىِملِ عينه ِمصحِِالنتخة ِ.ِ(2)«األوربية
ققِ ،ِ(بققه قِ ِطيعققةِ )علققيفِِمقق رِ ا عتِ ِ(هقق رونِالتقق مِ ِعيققدِ )ِيفِ ن ققجِ تِ أنِ قِ ِ لِ وحم 

ةفح تِطيعةِبه قِعليفِ هانيفِالنتخة،ِلكثق ةِالنصقهصِ»ِتِ ثيِ وههِالليِأِ 
ِ.ِ(1)«ال ِاقتيتتِمنه ِجِأحب ثِالعلم ءِاسع ة  نِمنِش قييِوغ بيي

جِِ،ةِ الص فيِ ِللنصهصِ ِ(ه رونِالت مِ ِعيدِ )ِحتقي ِ ِأنِ جِنديِعِ ِو ِر يفِ 
ققِ،م فهضققةِ ةققهرة ِِ(سققييه  ِ ِكتقق  ِ ) ِ ِ؛ِفقققدِ قق ءِ (التحقيقق ِ ِاعقق رةِ )ِرِ هِ نِة ققم  ققة ِحب  ج 

ِبصي غة ِأِ  ِالن    العن  قةِبضقي،ِالنتقخةِ ِ»ل ِم نِالصي غة ِاأل وىل،ِفقق لِ فضِ اِ اج 
وختليصققه ِمققنِأِطقق ءِالضققي،ِالطيقق ع ِالقققد ِمققعِم اعقق ةِع مقق تِالتقققيمِالقق ِ

                               
 .1/58مِه رون،ِطيعةِع ملِالكتيف،ِمقد مةِالتحقي  ِالكت  ،ِحتقي ِعيدِالت ِ-(1)
 .1/51مةِالتحقي  ِمقدِ ِطيعةِع ملِالكتيف،ِالكت  ،ِحتقي ِعيدِالت مِه رون،ِ-(2)
 .1/58مةِالتحقي  ِمقدِ ِطيعةِع ملِالكتيف،ِالكت  ،ِحتقي ِعيدِالت مِه رون،ِ-(1)
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عقق تِالتقق لفة،ِوالقق ِتعققيِالققداراِعلققيفِتهضققيِِاسعققنِأوِِلققتِمنهقق ِايققعِالطي
ِِه ِر ِ ِ ه ِض قق،ِوبعض ققتقق ِ ه ِ ِ أِطقق ًءِ د ققدًة،ِبعض ققِزارِ ِ؛ِولكن قق  ِجِالهاقققعِ (1)«تعيينقق 
ِِ.ِكي ِ 

قق ِ الف نتقق ِ ِقِ هققهِاستترقق ِ ِسققييه  ِ ِلكتقق  ِ ِالهحيققدِ ِ ِ ق  ققا ِ ِرىِأنِ نِهنقق ِأِ وم 
ِِ ِمِ سققهِ أ ِِ ِ خقق ًاِأن ققفِ ِيقق ِ كفِ فيِ ِ،صققطفيف( ِ)حممققهرِم)ه ته قق ِررنيق ققق ،(.ِأم قق ِجِتصققحي

ِِ ف قاكتقِ ِ،(ه رونِالت مِ ِعيدِ )ِلهِأنِ ِو.ِ(ابر  ِ ِطيعةِ )ِأِط ءِ ِبعضِ  ِ،يفِابلتصقحي
ِ،ِابإلِققق اجِ ح حةًِص قققمِ ِ(بقققه قِ ِطيعقققةِ )ِطي عقققةِ ِاىلِاعققق رةِ ِالقققدعهةِ ِ،ِمقققعِ والتصقققه يفِ 
ِم ن ِ احلد ثِ ِالطي ع  ِ  ِ.،ِل ق ي ل ِذل  

(،ِو ِ ِ قعل  قققمِ ق(،ِ ِ)حهاشقق ِالفِ قلل  ققمِ قالِنِ ق)متقققِ هققهِ(التحقيقق ِ )جِِمِ هِ مِ قوالقق
قققققِ،ن  قققققةِ يفِابلعِ قول قققققأ ِِ، ِ وضقققققيطِ ِ،اسقققققنتِ ِ(.ِوحت  ققققق ِ اِ  ِ هِ فِ مِ قالقققققِاِ هققققق رِ )فِ  ِ،نِاحلهاشققققق م 

قِه ِه ِ ل قِِ ِعِ ،ِم ق ِ ق قحم ِ ِ ِ ن قتقِ مِ ِ،بكتق  ِ ِعِ فِ نتِ أنِنِ ِنِ كِ ن ِيِ ؛ِألنِ والتعليق تِ ِ،اِ والفه رِ  نِم 
ِحمِ ؛ِولكِ اِ والفه رِ ِ،حلهاش ا ِك ن ق ِ نِ تقِ مِ ِ ِ قِ حم ِ ِغ ِ ِ،ف ا ِبكت  ِ نتِ ا  ِِ لِ ن  ِتِ ،ِمهمق 

ِ. ِ وتعليق تِ ِ، ِ سِ وفه رِ ِ،حهاشي ِ 
(ل  قالكِ ِيق ِ حقِ التِ )ِبقيِ ِ قِ ف قِةِ مِ قوثِ  ِهِاليق ِ رع ق؛ِف لقليِأِ (  ِ زئ قالِ ِيق ِ حقِ التِ )،ِو   

ِالثقققق ين(ِ،ِأبنِ  ققققد و ِ ( ِ زئ ققققالِ ِيقققق ِ حقِ التِ )هققققهِ ِكقققق نِ ِ-ن ِ)ا ق  قققق   ققققِان ققققم  ِيِ حِ نِالن ة 
ِمققعِ ِ-ِيِ فِ نصِ مِ قالقق ،ِو  هققدِ نر ققل ت هقق ،ِو ِ أرِ ِالتصققه ي ت  ،ِأوِجِحبققث    ه ِ  ه ِجِكتقق   

ِ) ِاألو ل  ِ ِههِي ِل ِِ-ِاحلي ةِ ِنِأهلِ مِ ِانِك نِ ِ-اىلِأِي  ِ)ا ق     ط ل ع ِعليه ،ِو  صح  
ِأنِ ِ قِ يحقِ بنفت   ِ)أِط ء ه ِالتِ  .ِصِ ع ِبِ نِ قتِ ي ة (،ِبعد  ِح ة ِالتصه ي ت 

ققوأِ  ِأنِ  ققنت  ققنِذلقق   ِم  ِ)ا ِ دعِ يف  (ِأهققل ِاخلِ ه  ققق  قق  ِاألو ل  ؛ِلنِ ة ،ِلِ  ِ يق  قققد ِوالتقققه  
ِالثقق ين(ِأِ  ِالل ِ   ِبِ شققيِ فيكققهن ِ)التحقيقق   ،ِقليققل ِاخلطقق  .ِوهققلاِهققهِالي ققتحقيقق   ِ ِ جقق ن    

                               
 .1/58مةِالتحقي  ِقدِ مِطيعةِع ملِالكتيف،ِالكت  ،ِحتقي ِعيدِالت مِه رون،ِ-(1)
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ِم نِ)نقِ  قال ئي   (،ق  ِك قِ ِأني قنيِ القليِ ِ ِد ِالتحقيقق ت  ِنقِ  كقهن ِوراء  قل   ِم قنِد ،ِول قق  ي  
ِالعِ  ِ)أهل  (ِالتِ لِ ةف ت  ِاىلِالرِ م  ،ِأوِالطِ تِ الكِ ِة ،ِأوِ ه ِ ع   ِِ عِ يف  ِ ن . ِ ن ِجِاآل

ِكققق نِ ؛ِا  ِ ِ يِ علقققيفِةققق حِ ِ رورِ ؛ِفهقققهِم قققلكتققق  ِ ل ِِ( ِ ل  قققالكِ ِيققق ِ حقِ التِ ) ِأم ققق ِِاذا
ققيمًِسِ ِ(األو لِ ِالتحقي ِ ) ِ امقتِ ِا،ِققدِ دِ  ِ   ،ِوالتطييقعِ ِ،والترقكيلِ ِ،التح  ق ِ ِأبِطق ءِ ِل 
 ِ ققققِواسخطققققهطِ ِاسطيققققهاِ ِكققققهنِ   ِِيققققثِ حب  ققققهاًءِجِاليِ س  ل ِض ققققأ ِِاسطيققققهاِ ِكققققهنِ ،ِأوِ ِ ه ِ م 

ِسييً .
قققمِ ِ،ِفلقققي ِ (األِطققق ءِ ِبعقققضِ )علقققيفِِ(الققققد ِ ِالتحقيققق ِ )ِم لِ  ِاشقققتِ أم ققق ِ، غًِه ِ ت 

ِكمقق ِذِ ( ِ زئ ققالِ ِالتحقيقق ِ )هققهِِالها ققيفِ ِ،ِبققلِ   ِ ل  ققالكِ ِلتحقيقق ِ لِ  قق، ِ ِ ق  ققا ِ ِألنِ ِ؛تِ  ِ ك 

ِ ِققققدِ  ص قققِالثققق ينِ  ِاألِطققق ءِ )ح   ز قققد ِيف قققل ِعقققنِغ  هققق ،ِفي ك   ر هققق ،ِوققققدِ ِ ،ِو ِ (بعقققض 
ِوالد قققدِ التحقيق ققق)كقققهن ِجِ؛ِفيِ (أِطققق ًءِ د قققدةًِ) ِالققققد   قققنِب قققِأِطققق ء ِ ِ(ي  د ِم 

ه .ِفهلِن نتِ  ِأنتصحيح  ِقأيتِظ    ِِ(ق    ِاثلثِ حم ِ )   ِِ )م نِأ ل  ؟!ِوم ذاِلقهِ(التصحي
ِالث لثِ ا ِ )  ء ِ ِاألِط ء ِالقدية ؟!فِ ِط ء ِ د دة ،ِوغِ أبِ ِ،(ق     ِل ِعنِبعض 

قققولِ  ِكِ  ِ زم ن قققِمِ دِ ،ِأوِق ققق ِ ق  قققا ِ ِوفققق ةِ ِتِ يت  قققرققق ِ تتِ مِ ِ ِ هن ققق،ِأو قققنِمِ قً ،ِم  ِغ تِ ه ِ ت 
قِدِ  ِب قِ،الققد ِ ِ اِ تمِ قك لقِِالتحقيق ِ ِ؛ِفلقي ِ (  ِ ل  قالكِ ِالتحقي ِ ) ِ،ِاذاِطق لِ هِ نِجتد قدِ م 

ققققق)هقققققهِِعيققققق رِ اسِ ِ؛ِبقققققلِ عليققققق ِ ِالزمققققق نِ  ِعِ ن قققققمتِ فيِ ِ،(األِطققققق ءِ ِةِ ل ققققققِ )،ِو(التحقيققققق ِ ِهرةِ   
ِ.(التجد دِ )ِيفِ جِ فيِ ِ،(األِط ءِ ِةِ ث ِ كِ )وِ(،التحقي ِ ِةِ اءِ رِ رِ )أوِِ؛(التجد دِ )

ِت بةِ كِ ِِح حقً ،ِمعِ صِ ،ِمِ ق  ِ ا ِ ِ ِ الكت ِطي عةِ ِنِاع رةِ مِ ِعِ منِ قم ِ ِ ِةِ مِ قث ِِولي ِ 
ِِ ِاسمِ  ِِ ه ته ق ِررنيق قق ،،ِمقثً  ِ)حتقيق  ِاسصقح   (.ِهق رونِالتق مِ ِعيقدِ  ِ،ِبتصقحي

ِ،ع د ِ مِ قالقِكقهنِ ِِجِحق لِ ِ،التحقي ِ ِع ءِ عليفِار ِ ِتِ ه فِ التِ ِنِ مِ ِيفِ نتِ وهلاِجِرأ  ِأِ 
ِ.والفه راِ ِ،والتعليق تِ ِ،يح تِ التصحِبعضِ ِغ ِ ِ( ِ قِ ا ِ ِمنتِ قال)عليفِِر ِزِ مِ ِ قل

قق سققيده،ِِ بققنِ ِ(،ا كققمِ )ِمعجققمِ ِطيققعِ ِاعقق رةِ ِعلققيفِذلقق ِ ِاألمثلققةِ ِ ِ ققق ِ نِأِ وم 
ِلِ سقفِ ،ِوأِ  ِ ق ققِ القليِحِ ِزءِ ال قِعنقهانِ ِةقفحةِ علقيفِِ،أةقيلِ ِ ِ ق  قحم ِ ِل ِ ك قِِاسقمِ ِت بةِ كِ ِِمعِ 
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نهقق ِمِ ِلِ سققفِ أ ِِيفِ ت قق،ِوكِ «طيعققةِ د ققدةِمنقحققةِومفه سققة ِ»العيقق رةِ ِهِ هققلِ ِتِ ي ققتِ كِ ِِنقق ِ مِ 
ِدِسليم،ِور.ِفيصلِاحلفي ن(.ِ حِالتي ِ عيدِالفتِ ِ ِ)ر. ِ ت ِ ن ِمِ قوالِِِ ق ِ نقِ مِ قم ِالقاس

ِكتق  ِذوِحك  قة،ِعم هق ِسقيعةِ ِ»الطيعقةِ ِهِ هقلِ ِمقةِ جِمقدِ ِوققدِ ق ءِ ِ هقلا
،ِو ِتققزالِحي ققة.ِوهقق ِحك  ققةِذاتِشققجهن،1851ِوأربعققهنِع ًمقق ،ِبققدأتِعقق مِ

كيف،ِو  نِنقدمِهللهِالطيعةِالث نية،ِال ِتعدِ"أوىل"ِاذاِمق ِوضقعن ِحقيقةِأبنِحت 
ِكقق نِ جِحتققي نن ِأَّنقق ِالطيعققةِالهحيققدةِالك ملققة،ِفمقق ِسققيقه ِدقق ِةققدرِعققنِاسعهققد
ِكقق نِ أ ققزاءِابعققدتِبققيِكققلِجممهعققةِمنهقق ِواألِقق ىِالتققنهن،ِومقق ِسققيقه ِأ ًضقق 

ِك مً ِ ِ.(1)«طيعةِرعي ةِسطتِعليفِطيعةِاسعهدِسطًها
ِيفِ ت ققالكِ ِ،ِبققدارِ (هنققداويِ ِاحلميققدِ ِر.ِعيققدِ )ِطيعققةِ ِةِ الدعي ققِابلطيعققةِ ِواسقصققهرِ ِ

ِزًءا. ِ ِ ِ رِ عِ ِدِ حِ م،ِجِأِ 2111ِ،ِسنةِ ي وتِ ،ِبِ ةِ ميِ لِ العِ 
ققققِلققققي ِ ِوكققققلل ِ  ققققنِمِ م  ِعققققنِ طهطقققق تِ ِاليحققققثِ ِالتحقيقققق ِ ِاعقققق رةِ ِغ تِ ه ِ ت 

ِ ِ ق ِ ا ِ ِهنِ كِ ب ِِ، ِ اع رتِ ِتته  ِ مع ِ،ِةِ دِ الِ ِ؛ِإلثي تِ  ِجِالتحقي ِ عم هلِ ،ِواستِ  د دةِ 
ِكتقق  ِ ِِلِ جعِ سققيِ ِ،هققلاِاليقق  ِ ِِِ تِ فق ققِ؛ِفقق نِ اسخطهطقق تِ ِهِ علققيفِهققلِ ِعِ ل ققطِ مِ ِ قلققِلِ األوِ 

ِحتقيًق .ِِر  نِ عِ ،ِبِ  نِ دِ قِ عِ  ه ِِبعدِ ِ،ثً ِمِ ِسييه  ِ 
ِلكت  ِ ِ، د دِ ِعليفِحتقي ِ ِ،م2111ِنِسنةِ مِ ِ،ر ِ ِجِشه ِ ِتِ فِ ققِ وقدِوِ 

ققِر.)ِ،ِهققهِحتقيقق ِ سققييه  ِ  ِكقق ظمِاليك  ققد )الكتقق  ِكتقق  ِأ ِبرقق ِِ نققهانِ عِ ،ِبِ ( ءحمم 
عمقق وِبقققنِعثمققق نِبقققنِقنقققبِاسلققققيفِبققققِ"سقققييه  "ِتصقققنيفِمنهجققق ِوشققق حِوحتقيققق ِ

ِم.2115ِ،ِسنةِ األربي ةِ ِوِز نِاحلقهقي ةِ ِنِمنرهراتِ ،ِمِ جمل داتِ ِةِ تِ علم (،ِجِسِ 
ققِر.)ِلققهِأنِ ِو ِكقق ظمِاليك  ققد ققمِ ِ قلققِ،( ءحمم  ققِيفِ نت  ِ،الكتقق  ِ ِحتقيقق ِ ِ ِ اىلِنفت 

ِكق ظمِاليك ق ء(،ِلكق نِ ِ،ِبعن  قةِ مثً  ِ)كتق  ِسقييه  ِ ِيفِ تِ كِ ِو ِ ِ قق ِ أ ِِذلق ِ ِر.ِحمم قد

                               
ِ/ .1ا كم،ِالطيعةِالد دة،ِتقد ِالطيعةِالث نية ِِ-(1)
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ِ.العلم  ِ ِاىلِالهاقعِ 
قق ءِ ِ ِ ِأنِ ِذلقق ِ ِوبيقق نِ  ِكقق ظمِاليك  ققد ِ،اىلِالتحقيققق تِ ِ ققهاِ ال ِ ِ ِ نك ققر.ِحمم 

ققق و عقققد ِنرققق ِ)الكتققق  (ِأمققق اًِ ِ» ِ قيق قققحتِمقققةِ جِمقدِ ِ لِ ،ِفققققدِق ققق ِ حتقيق قققِتِ قِ يقِ الققق ِس 
عظيمققققق ً،ِوان ِةققققق حيفِالفضقققققلِاألكقققققبِجِاحي ئققققق ِوال ائقققققدِاألو لِجِنرققققق هِهقققققهِ
األسقققققت ذِاستترققققق قِالف نتققققق ِ)ه ته ققققق ِررنقققققب،(ِأسقققققت ذِالليقققققةِالع بيقققققةِالفصقققققحيفِ
ابسدرسةِاخل ةةِلليق تِالرق قيةِجِابر ق ،ِوِتهالقتِطيع تق .ِوققدِأ ل هق ِالع  مقةِ

حمدِهققق رونِجِطيعتقققق ِالت رسقققةِالققق ِبققققللِفيهققق ِ هققققداًِقعيقققدِالتقققق مِمقققا ق ققق ِ
ِ عظيم ًِجِحتقي ِالكت  ِوالتعلي ِعلي ،ِفحق  ِللكتق  ِانترق راًِواسقع ًِ ِبقدِأن 
 لك ِل ِابإلكي ر،ِولكن ِالكت  ِظل ِأبهاابِمت حقة،ِومت ئلِمزر قة،ِوفقق اتِ

رتِبعدِا تك لِعلقيفِ ِمتداِلةِ ِختطي،ِ هضحه ِو ِتصنيفِ نظمه ،ِفق ِ 
تعققققق ىلِاعققققق رةِنرققققق هِجِتصقققققنيفِمنهجققققق ،ِوحتقيققققق ِعلمققققق ،ِمفيقققققداًِمقققققنِ هقققققهرِ
استقققدمي.ِولكهنقق ِقققدِ قق ءِمتقق ِاخلتقق مِألعمقق هلمِفقق ِبققدِأنِ تمي ققزِبفضققيلةِمقق ِ

ِ.(1)«لد همِومز ةِالز رةِعليفِم ِعندهم...
تِعلققيفِوققدِق بلقتِاألةقلِأ ضقق ِبطيعقةِبقه قِالق ِاعتمقد»أ ًضق  ِِوقق لِ 

ي ِللدققةِواكمق ً ِلهقدِالع  مقةِا ق ق ِعيقدِالتق مِمق حمدِقطيعةِابر  ...ِوتِه
ه رونِ علتِحتقيق ِنتخةِِ متةِجِاسق بلةِمفيقداِمقنِخت يق ِبعقضِاألبيق تِ
والققق اءاتِوالققتا مِوالتعليققق ت،ِوقققدِنتققيتِاليقق ِمقق ِنقلتقق ِمنقق ،ِوهققلاِ عققنِأن ققق ِ

ِالنتقق   ِ ِمققنِنتقق ِالكتقق  ِِحق قققتِالكتقق  ِمبق بلققةِأةقق وأقققدمه ،ِولققلاِملِ يقق  
القليقققل،ِوأكققق رِ اسخطهطقققةِالقديقققةِالك ملقققةِالققق ِملِتعتمقققدِجِحتقيققق ِالكتققق  ِا ِ 
ِالكتق  ِعلقيفِ اًِلضقي،ِنق   ِك فيقةِ ققد  أ زمِأن ِهلهِالنت ِالق ِاعتمقدتِعليهق 

                               
ِك ظمِاليك  ء،ِمقد مةِالتحقي  ِِ-(1)  .1/8الكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د
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مققققق ِأرارهِةققققق حي ِلققققق ِمتقققققتنداِاىلِمعقققققق ف ِأبسقققققله ِةققققق حيفِالكتققققق  ِوتققققققدب ِ
ِ.ِ(1)«مق ةده

مقققق ِجِل ِِقققققةِ هافِ مِ ِ ِ جِحتقيق ققققِالكتقققق  ِ ِةِ مقققق رِ ِمِ عظ ققققمِ ِأنِ ِضققققهحِ عققققنِبهِ وهققققلاِ ِ 
ق،ِأوِلِ الت بقةِ ِع تِ يِ الطِ  ِِ ِهِ مق رِ اعتِ ِه ؛ِومقعِ مق ِجِبعض  ِلق ِ ِعليهق ،ِ ِ كقهنِ ِالصق  
َ ِ ،ِا  ِالد دِ ِ ِ جِحتقيقِ ِ،صييفِ نِنِ مِ  ِ ِ ِ ِم ِ
قققِ،ِوهقققهِلقققي ِ اسنهجققق ِ ِالتصقققنيفِ ِ-1 ققق   أنِِنِ ك ققق،ِويِ ،ِبققق ِر قققيفِ نِالتحقيققق ِ زًءاِم 
ِ.ق لِ ،ِأوِمِ ،ِأوِحبثِ كت  ِ ِِعلي ِ ِلِ مِ رتِ  ِ 
ِتِ مِ لِ ،ِوس قالت بقةِ ِع تِ يِ الطِ ِعليه ِبعضِ ِتِ لِ مِ ال ِاشتِ ِ،التطييع تِ ِتصه يفِ ِ-2
ِِ ِنقققهانِ عِ ِبِ وىل ِأ ِِأ ًضققق ،ِوهققق ِ ِسققق بقةِ ِ،ِققق ىأ ِِعققق تِ يِ نهققق ِطِ مِ  ِنقققهانِ عِ (،ِ ِبِ )التصقققحي

ِ(.)التحقي ِ 
،ِيِ ق ققق ِ ا ِ ِبققيِ ِتِ التفقق وِ ِفيقق ِ ِعِ ق قق ِ قِ د ققِ،ِوهقق ِ والتخ يقق تِ ِ وحِ والر ققِالتعليققق تِ ِ-1
ِاعق رةِ ِرارِ نِأِ م قِل ِ ك قًغ ِلِ ه ِ تِ مِ ِكهنِ  ِستِ ؛ِألَّنِ جِش ءِ ِالتحقي ِ ِنِةميمِ مِ ِتِ يتِ ولِ 

ِ!كت  ِ ِِأي ِ ِحتقي ِ 
قق ِقِ رقق ِ هققهِاستتِ ِيه  ِ سققيِلكتقق  ِ ِالهحيققدِ ِ ِ ا ق  ققِانِ  ِقهلِ فققأِ ِ،هرِ ع ققنِهنقق ِأِ وم 
قققِهقققهرِ  ِ ِ )ه ته ققق ِررنيق قققق ،(.ِأم قققِالف نتقق ِ  ققق)ر.ِحمم  ِكققق ظمِاليك  ِعظيمقققةِ ِ ء(،ِفهققق ِ د
َِ فِ نصِ مِ قهققق ِالققق ِ نكِ ،ِ ِ ِ و ليلقققةِ  قققِفِ ل قققتِ ،ِو ِ ققق؛ِولكنِ دواه ِاثنققق نِ جِ   ِييقققلِ نِقِ هققق ِم 
ِ(.ِ  ِ لِ الكِ ِ(،ِ ِ)التحقي ِ زئ  ِ الِ ِ)التحقي ِ 

ققققواألِ  ِ ِ ،ِبطيعت ققققالكتقققق  ِ ِعنققققهانِ ِةققققفحةِ جِِيفِ كت ققققأنِ ِ ِ- قققق ِجِرأِ-ِيفِ نت 
ِكق ظمِاليك ق ِ)كت  ِسييه  ،ِبتحقيق ِه ته ق ِررنيق قق ،،ِوعن  قةِر.ِحمم قهِ هلِ   ء(،ِد

ِك ظمِاليكِ أوِ)كت  ِسييه  ،ِبتحقي ِه ته  ِررنيق ق ،،ِوم ا عةِر.ِحممِ  ِ ء(.د

                               
ِك ظمِاليك  ء،ِمقد مةِالتحقي  ِِ-(1)  .11-1/11الكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د
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قققق ققققِ)ر.ِثِ وقققققدِح  ققققحمم  ِكقققق ظمِاليك  ِ ِ علققققيفِاهدائ ققققِ،يِ ق ققققق ِ وا ِ ِ،العلمقققق ءِ  ء(ِد
مقققققةِ ِنهقققققق ،ِفقققققق لِ مِ ِ؛ِلإلفققققق رةِ اسلحهظققققق تِ  وسقققققأظل ِحب  ققققققةِاىلِ ِ» ِ حتقيق ققققققِجِمقد 

ملحهظ تِالعلم ءِوا ققيِلإلف رةِمنه ِأمينق ًِعلقيفِنقلهق ِمقنهمِونتقيته ِالقيهم،ِ
س عي ِاىلِنيلِالنت ِاخلطيةِاألِ ى،ِفهلاِالعمقلِمرق واِمتقتم ِومتك مقلِجِ

ِ!لِ هِ م ل   ِم نِققِ ق ِأ  ِ مِ ؛ِفِ (1)«وحتقيق تصنيفِالكت  ِ
ققوقققدِوِ  ققِةِ الصقق فيِ ِصققهصِ لنِ ل ِِ ِ جِحتقيق ققِتِ دِ    جِِ،ةًِق ققرِ ِ(سققييه  ِ ِكتقق  ِ )نِم 

قِوِ ن ِ،ِلكن ق ِ قِ يقِ نِس قم قِفيهق ِبعقضِ ِأِ ِط قأ ِِعِ هاضِ جِمِ ِ،والضي،ِ ِ،التح   ِ  أ ًضق ِِتِ دِ   
ِكق ظمِحمم قِ)ر.فيهق ِِأِ ِط قأ ِِ،ةًِكثق ِ ِِعِ هاضِ مِ  مق ِِبصقها ِ ِنق ِ اِمِ قق رًِ ِاعتِ  ء(،ِام قاليك قد
ِ.التطييع تِ نِمِ  ِأَّنِ ،ِأوِن ِ اِمِ هًِهِ ،ِأوِسِ  ِ تِ ثيقِ أِ 

ِ يقِ وقدِتقِ  ِ ِ ق  قا ِ ِبتقتقيمِ ِ،(سييه  ِ ِكت  ِ )نِمِ ِاخل م ِ ِزءِ الِ ِعةِ  ا ِ مِ ق ِبقلِي 
ِكق ظمِاليك قحممِ ِ)ر. قن ِِقيقلِ ِ،اسطيقهاِ ِجِم ا عقةِ ِ ِ ص قققدِقِ ِأن ق ِ ِ، ء(د ِفمق ِ؛ِوا  ِه ِ ِ ر 

ققِ ِ كثق ققأِ جِِ،زءِ هققلاِال ققِشِ هققهامِ ِنِ مِ ض ققتِ أنِتقِ ِتفتقق ِ  ققمِ ِرقق  نِ نِعِ م  ِ عيقق رةِ ِ،(2)ًع هض 
)ا ققق ِعيققدِالتقق مِعِهقق رون(؛ِِ ِمققن)ا ققق ِعِعيققدِالتقق مِهقق رون(،ِبققدً ِ

ِ، ِ  ق  قاِعلقيفِتقصق ِ ِ قدلِ ِ-ِةِ الصق فيِ ِنِاألِطق ءِ م قِنِ ك قمِ ِ قوانِلِ-ِالتطييعِ فهلاِ
قققِ ِ ؛ِألن قققاسطيقققهاِ ِعققةِ  ا ِ جِمِ  ،ِب  ِ دِ اىلِالت قققِتققق جِ ،ِالققق ِ ِحتِ (اسفضقققهحةِ ِاألِطققق ءِ )نِم 
ِ.(ئِ اسيتدِ ِالط ليفِ )نِمِ ِ(يفلِ جِ العِ ِة ِ ِ ظِ النِ ) ِفيه ِكفِ ؛ِبلِتِ م لِ أِ والتِ 
ُ
ُ

                               
ِك ظمِاليك  ء،ِمِ-(1)  .1/11قد مةِالتحقي  ِالكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د
ِكق ظمِاليك ق ء ِِ-(2) قد ،5/181ِ،251ِ،254ِ،255ِ،212ِانظ ِج ِالكتق  ،ِحتقيق ِر.ِحمم 

211ِ،214ِ،211ِ،218ِ،211ِ،211ِ،211ِ،214ِ،215ِ،218ِ،124.ِ
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ُ:(عبدُالسالمُهارون)ُنُحتقيقُ مُ ُأمثلةُ ُ-أوًَّلُ
ِعيد ِالت ُ-550 ِه رون  ء ِجِحتقي   ِاإلضق فةِاذاِحلقتق ِ ِ»م  واعلقمِأنِ ء ي 

ققق ِ ل هقققمِ ِاإلضققق فة.ِوا   ققق ِ ء ي  ونققق ِعقققنِح لققق ِقيقققلِأنِت لح  مِدققق ِ ي   األمسققق ءِفققق َّن 
ع ل يفِذل ِتيي همِرِ ِا سمِومنته ،ِفرج عهمِع ل يفِتيي هِا ذاِأحدثهاِفي ِم ِملِ

ِ.(1)« كن
ِهققق ءِ ِ،ِوهققق ِ األلقققفِ ِبعقققدِ ِ(ِلققق ءِ )ومنتهققق هِ )ومنتهققق (،ِوالصقققها ِ ِ جِالقققن  ِ 

ِِ(.يفِا سمِ هِ تقِ نقِ )ا سم(،ِأي ِ)مِ ِعليفِكلمةِ ِالع ئدِ ِالضم ِ 
قققققق ِيفِ ت ققققققالكِ ِرارِ ِوطيعققققققةِ ،ِ(1)بققققققه قِ ِ،ِوطيعقققققةِ (2)ابر قققققق ِ ِطيعققققققةِ ِتِ مِ لِ وققققققدِس 

ِ.نِهلاِاخلط ِ مِ ،ِ(4)ةِ العلميِ 
ِه رونُ-555 ِعيد ِالت م  وقق لها ِأر  قل ِ» ِيفِ ت قالكِ ِمِ قع لِ ِ،ِطيعةِ   ء ِجِحتقي  

نق ع هن ،ِوملِي وزواِذل  ن ع ِوقهم ِة  ِ.(5)«ة 
،ِالقققق اءِ ِضققققم ِ ِ،ِمققققعِ الكلمققققةِ ِلِ جِأوِ ِةِ فهقي ققققِقطققققعِ ِةِ (ِلمققققزِ أر  ققققلِ )ِ جِالققققن  ِ ِ

ِِ ِ،ِمققعِ ةِ )ر   ققل (ِبقق ِمهققزِ ِ والصققها ِ  قق ِ ب ققِ،ِواسقصققهرِ الققيمِ ِوضققم ِ ِ،القق اءِ ِفققت ِدِ  ِ)واح 
نق ع هنِ وق» ِ ِ قهلِ ِ(؛ِبد لةِ   لِ ال  ِ  ِ.ِ«هم ِة 

قققققق ِيفِ ت ققققققالكِ ِرارِ ِوطيعققققققةِ ،ِ(1)بققققققه قِ ِ،ِوطيعقققققةِ (1)ابر قققققق ِ ِطيعققققققةِ ِتِ مِ لِ وققققققدِس 

                               
ِ.1/115الكت  ،ِحتقي ِعيدِالت مِه رون ِِ-(1)
 .2/14انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(2)
 .2/18كت  ،ِطيعةِبه ق ِانظ ِج ِالِ-(1)
 .1/111انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِرارِالكتيفِالعلمي ة ِِ-(4)
 .1/128الكت  ،ِطيعةِع ملِالكتيف ِِ-(5)
ِ.2/211انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(1)
 .2/215انظ ِج ِالكت  ِطيعةِبه ق ِِ-(1)
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قق،ِ(1)ةِ العلمي قق ِنِ ،ِولك ققاخلقق ي  ِ ِمكتيققةِ ِأ ًضقق ِجِطيعققةِ ِةِ ،ِوهققهِبقق ِمهققزِ نِهققلاِاخلطقق ِ م 
ِ.ِ(2)اليمِ ِم نًِ ِبدِ،ال اءِ ِضم ِ ِمعِ 

ِهقق رونُ-555 ِعيققد ِالتقق م  ف ألفعقق لِ ِ»اخلقق ي  ِ ِمكتيققةِ ِ،ِطيعققةِ  قق ء ِجِحتقيقق  
تكققهنِمققنِهققلاِعلققيفِث ثققةِأبنيققة ِعلققيفِفق ع ققلِ  فع ققل،ِو فق ع ققلِ ف ع ققل،ِوفع ققل ِ ق ف ع ققل.ِ

ِ.ِ(1)«و كهنِاسصدرِفق ع ً ،ِوا سمِف ع 
ِِ ِ جِالققن  ِ  ِِ ِ ،ِوالصققها ِ الفقق ءِ ِ) ف ع ققل(ِبفققت ِوسققكهنِ ِ،اليقق ءِ ِ)  قققف ع ل(ِبفققت

ِِ ) ق ف ع ل(ِبِ ،ِوجِالن  ِ الف ءِ  ِ .ِ) ق ف ع ل(ِبتكهَّنِ ِ ،ِوالصها ِ الف ءِ ِفت
ققوقققدِ ،ِ(1)يفِ ت ققالكِ ِمِ قع ل ققِ،ِوطيعققةِ (5)بققه قِ ِ،ِوطيعققةِ (4)ابر قق ِ ِطيعققةِ ِتِ مِ لِ س 

ِ. نِ اخلطأِ ِ نِ نِهلِ مِ ،ِ(1)ةِ العلميِ ِيفِ تِ الكِ ِرارِ ِوطيعةِ 
ِه رونُ-555 ِعيد ِالت م    ِوقق لها ِل ق ي ق ِ»اخل ي  ِ ِمكتيةِ ِ،ِطيعةِ   ء ِجِحتقي  

ل قي  انً،ِوع  ف   ِع  ف  انًِ
ِ.ِ(8)«.ِومثلِهلا ِرئمةِرئم ان(8)

قق  (،ِوالصققها ِ اهلقق ءِ ِفققهقِ ِيِ ت قققطِ ن ِِضققعِ هِ ب ِِ،)رئمققة(ِ جِالققن  ِ  ِواهلقق ءِ ِ. ِ)ر ئ م 
ِكم ِج ِ ب ِِمفعهلِ ِنصيفِ ِ(،ِجِحمل ِ مِ ئِ )رِ ِابلفعلِ ِلِ صِ ت ِمِ ِضم ِ  ِ)ل ق ي   (.ِ ،

                               
 .4/115انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِرارِالكتيفِالعلمي ة ِِ-(1)
 .1/128انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِمكتيةِاخل ي   ِِ-(2)
ِ.4/5الكت  ،ِطيعةِمكتيةِاخل ي   ِِ-(1)
ِ.2/224انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(4)
 .2/214انظ ِج ِالكت  ِطيعةِبه ق ِِ-(5)
 .4/5انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِع ملِالكتيف ِِ-(1)
 .4/122 ِانظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِرارِالكتيفِالعلمي ةِ-(1)
ِالف ء .ِ-(8)  ِ ِال اء ،ِوفت ِإبسك ن  ِاسك ن ِالف ء ِج ِ)ع  ف  انً(ِتطييع ،ِوالصها  
ِ.4/8الكت  ،ِطيعةِمكتيةِاخل ي   ِِ-(8)
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ِطيعققة ِوقققدِِ ققل م ت  ،ِ(1)يفِ ت ققالكِ ِمِ قع ل ققِ،ِوطيعققةِ (2)بققه قِ ِ،ِوطيعققةِ (1)ابر قق ِ س 
ِ،ِم نِهلاِاخلط  .(4)ةِ العلميِ ِيفِ تِ الكِ ِرارِ ِوطيعةِ 
ِهققق رونُ-555 ِعيقققد ِالتققق م  قققت ِأنز ل قققتِ ِ» ققق ء ِجِحتقيققق   قققتِوف  ح  ومثقققلِأف ح 

ِو ل ِ ُ هْلُن نَُّ﴿ونز ل ت،ِق لِ ِعز  َُهاد ر َُعلَه َُلْوَلُنه ز  َلَُعَلْيه ُآيَة ُم ْنُرَب  هه ُ اَّللََُّ
ِ.(1)«ث  هم،ِوقل لهمِوأقل هم،ِوكث  همِوأك(5)﴾َأْنُيه نَهز  َلُآيَةًُ

ققنِ)ِ (ِبققدً ِم  ِعلققيفِك ت بققة ِاخلطقق  ،ِ(؛ِولكِ نق ققز  لِ جِالققن    ِ)أ ن ققز ل  قق     ن ققنِلقققمِأ   
ِالك ِفي  ؛ِحل    م ة ِالق  رن  ِالصها   تق ي ت  ِك  ِاآل ة ِالك ية ؛ِوللل   .جِسي ق     ِ

ِاسز د ِ)أ ن ز ل(لقمِ  ني    ِا ِ ِوِ اىلِاآل قة ِالتق بعة ِِ،ق    ِعليفِاخلط  ِجِنتية ِالفعل 
قققنِسقققهرِ  ،ِوالققق ا ِ والث ثقققي ِم  يفِجِف قققأةقققً ؛ِألن ققق  ِاكتقِ ِي ققق  ِهقققهِ نقِ تقِ ِ ِأن ققق  ِلققققمِ قِ ة ِاألنعققق م 

(ِ ِ«.منِسهرةِاألنع م11ِاآل ةِ ِ» ِ (ِبقهلِ 1اهل مش 
ِأنِ ِ ققنِسققهرِ ِ،اآل ققة ِالتقق بعة ِوالث ثققيِ ِوالصققها   م ن ِالفعققل ِض ققتِ تقِ ِ(األنعقق مِ )ة ِم 

ِتعق ىل ِ (،ِقق ل  ِ)أ ن قز ل  ،ِ ِالفعقل ِاسز قد  (ِابلتضعيف  ِ)نق ز  ل  ﴿َوَُهال واُلَهْوَلُنه هز  َلُاسز د 
َُهههاد ر َُعلَههه َُأْنُيه نَههههز  َلُآيَهههًةَُوَلك ههه ُ هههْلُن نَُّاَّللََُّ هههْنُرَب  هههه ُ َُه َْلَُلَُعَلْيهههه ُآيَهههة ُم  نََُّأْكثَهههه

يَهْعَلم وَن﴾
(1)ِ.ِ

ققِ،هقق رونِالتقق مِ ِعيققدِ ِ  نف قق  ر ِحتقيقق ِ ولقققمِِ اليقق  ِطيعققة ِِق ت  ِ يقِ لققلاِاخلطقق  ،ِبققلِس 

                               
 .2/225انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(1)
ِ.2/215انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِبه ق ِِ-(2)
 .4/8الكت  ،ِطيعةِع ملِالكتيف ِِ-(1)
 .4/124ج ِالكت  ،ِطيعةِرارِالكتيفِالعلمي ة ِِانظ ِ-(4)
 .11األنع م ِِ-(5)
 .51-4/55الكت  ،ِحتقي ِعيدِالت مِه رون ِِ-(1)
 .11األنع م ِِ-(1)
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ِأِ مِأِ ق،ِولقق(2)،ِوطيعققة ِبققه قِ (1)ابر قق ِ  ققد  علققيفِهققلاِِ،عقق تِ يِ رنِتنييقق  ِجِهققله ِالطِ   
ِاخلط  .

ِه رونِنفت   ِقدِذِ  ِالت م  ِأن ِعيد  قوالي  يف  ِاىلِوِ ه  ِجِيف   ِ ِالتصقحي  قه  
ِكققققق نِ  ،ِفقققققق لِ ِاسقققققنت ،ِاذا ِالكققققق    ِالقققققق رن  جِا سترقققققه ر ِبنصقققققهص  أمققققق ِ ِ»اخلطقققققأِ 

منِالق رنِالك  ِفلم ِهل ِمنِتقد  ِر ن،ِ ِبدِأنِتهضعِجِنص بققه .ِِالرهاهد
ِوقققدِكرققفتِجِأثنقق ءِحتقيققق ِلكتقق  ِاحليققهانِعققنِحت  فقق تِكثقق ةِلقققمِأسققتطعِا  ِ

ِ ِ هقق ِاىلِأةققله .ِومققنِأمثلققةِذلقق ....ِوا قق ِأسققهيتِجِتلقق ِاألمثلققةِألني  ققأنِأرر
علققيفِأمقق  ن ِأمقق ِأحققدمه ِف نقق ِيققيفِأنِ تترققع ِا ققق ِاحلققلرِالك مققلِجِحتقيقق ِ
اآل تِالق رنيققة،ِوأ ِ قق كنِاىلِأم نققةِغقق هِجِذلقق ِمهمقق ِبلقق ِقققدره.ِوأمقق ِاآلِقق ِ

ِةزلقققجِالصقققليفِكمققق ِهقققه،ِفيققق ِمِ ِ(1) تِجِابقققق ءِالقققن ِالقققق رينِا قققِ م قققالتزِ ِفققق نِ 
 ،ِأوِ فقق ِفيقق ِعققنِأنِي مققلِفيقق ِ طئًققِفقق نِِطقق ِالققق رنِالكقق  ِيققلِ ِللقققدام،

حقق ِمللققفِلقققمِ لتققزمِالدقققةِفيمقق ِيققيفِعليقق ِفيقق ِأنِ لققزمِغ  ققةِاحلققلر.ِومققعِذلقق ِ
ف نن ِن ىِبعضِاستزمتيِاليق ليِ قلهيفِاىلِالتقزامِاألم نقةِالصق رمةِجِأراءِالقن ِ

ِكم ِوقعِمنِمللف ِ(4)اخل طئِرينالقِ  ِِ.(5)« لر  
قاعتِ ِسققييه  ِ ِ ِلعقلِ قق لِ وققدِ ِ ِ جِِ اءةِ الق ققِ،ِواثيق تِ  اءاتِ علقيفِاحققدىِالق قِدِ م 
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قققِلقققي ِ ِ،اسقققنتِ  ققق،ِوققققدِذِ جِشققق ءِ ِنِاخلطققق ِ م   ِ ِ بقهل قققِ،هققق رونِالتققق مِ ِعيقققدِ ِذلققق ِ ِ ِ ك 
ستققداول،ِبققلِواِتيقق رِالنصققهصِالق رنيققةِ ِ كفقق ِفيهقق ِأنِن  ققعِاىلِاسصققحفِا»

 ِبققدِفيقق ِمققنِال  ققهاِاىلِكتققيفِالققق اءاتِوكتققيفِالتفتقق .ِففقق ِكتققيفِالققق اءاتِ
ِكتققققيفِ،   ققققعِا ققققق ِاىلِكتققققيفِالققققق اءاتِالتققققيع،ِوِالعرقققق ِوِاألربققققعِعرقققق ة ِو

الققققق اءاتِالرقققق ذة.ِوجِكتققققيفِالتفتقققق ِ لجققققأِاىلِتلقققق ِالقققق ِتعققققنِعن  ققققةِِ ةققققةِ
يقدرِأنِ نتقيفِا قق ِكقلِقق اءةِِابلق اءاتِكتفت ِالق ط ِوأ ِحيق ن.ِولقلل 

ِ.(1)«تكهنِ  لفةِلق اءةِالمههر
،ِعر ةِ ِ،ِو ِجِاألربعِ ،ِو ِجِالعر ِ التيعِ ِجِالق اءاتِ ِلي ِ ِ ِ أنِ ِواحلقيقةِ 
ِ.(األنع مِ )ِةِ جِسهرِ ِ«له ِأ ن ز لِ » ِالتفت ِ ِيفِ تِ ،ِو ِجِكِ ةِ و ِجِالر ذِ 
ِِ مِ ِةِ  اءِ عليفِقِ ِدِ مِ تِ  ِاعمبِ رِ ِسييه  ِ ِِأنِ ن  ِوجِظِ  ل(،ِز ِ نقِ ) قِ ِالث ينِ ِالفعلِ ِفِ فِ نِ

ِجِسقي قِ ِ،مًعق ِ نِ اسز قدِ ِش هًداِعليفِاسقتعم لِ ِالق اءةِ ِهِ هلِ ِ ِ) ق ن ز ل(،ِفتكهنِ أ ِ  ِقِ فقِ 
(ِجِقهل ققِ،ِومهقق  ِاسز ققدِ ِواحققدِ مبعققًنِِ،واحققدِ  (ِ ِ ،ِوأةققلِ ﴾لَههْوَلُنه ههز  لَُ﴿ ِ ِ )نق ققز  ل   ِ)نق ققز ل 

(ِ ِ ه ،ِوأةلِ  ِبتضعيفِ ِ،الزايِ ِ) ق ن ز ل(ِبتخفيفِ ِل (،ِواسز دِ )فق عِ ِعليفِةييةِ   ِ)أ نق ز ل 
هْنُ»هكلا ِِالق اءةِ ِتكهنِ ِ )أ فق ع ل (؛ِأيِعليفِةييةِ  َوَُال واُلَهْوَلُنه هز  َلَُعَلْيهه ُآيَهة ُم 

َُاد ر َُعَل َُأْنُيه ْنز َلُآيَةًُ ُ ْلُن نَُّاَّللََُّ ِ«.رَب  ه ُ
ِكثقق ِوأبققهِعمقق وققق أِ ِ»زيلققةِ ِابققنِ ِققق لِ  ابلتخفيققفِجِِ"لِ ِ زِ ن ققأنِ قِ "ِ ابققن
لِزِ نق ق)وملِ ققلِِ(2)﴾للاُ ُلَُزَُنْههاُأَُمَُهواُب هُُ ف هكَُْيُُنُْأَُ﴿وحجتهمق ِجِاآل قةِِ،ايعِالقق رن

ُلَُز ُ نَههههيهُ ُنُْ ُأَُلَهههعَُُرُ ادُ َُهههُللاَُُنَُّن ُُلُُْ ههه﴿ِ وأبققهِعمققق وِققق أِجِاألنعققق مِابلترققد دِ(. 
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فق أهقق ِبلفقق ِمقق ِ  ورهقق .ُِ(2)﴾هُ ْيههلَُعَُُلَُز ُ ُنه ههَلُوُْلَهه﴿هقق ِألنِقيلِابلترققد دِ،(1)﴾ةًُآيَهه
قوجِ)احلِ  ألنقق ِشقق ءِِ(1)﴾ومُ ل ههعُْمَُُرُ دََُقههُبُ لَُّن ُُهُ ل ههز ُ نهَُاُنهُ َمههوَُ﴿ِققق أِابلترقد د ِ (ِأ ضقق ًِج 
وابنِكث ِِ لفِملهي ِجِِ.رهِلتررهفكأن ِس ِت ررِوط لِنزول ِشدِ ِ،بعدِش ء

وقققق أِاليققق قهنِِ.رارِأنِيمقققعِبقققيِالليتقققيكأنققق ِأِِ،فقققق أِابلترقققد دِ(سقققيح ن)سقققهرةِ
ِ.ِِ(4)«ايعِذل ِابلترد د

ِكق نِ مبِ ورِ  ِِ ِسقييه  ِ ِ  ق،ِفأِ  ِ فظ قجِحِ ِ،يِ ر ت قِبقيِ ِ،ِ ل قققدِ نِم قِلِ األوِ ِزءِ ال قِلِ ِ 
ِ.بيعيدِ ِلي ِ ِم لِ ،ِوههِاحتِ األنع مِ ِنِر ةِ مِ ِ،الث ينِ ِزءِ الِ ِلِ ِِ ،ِوأِ بةِ ق رِ مِ ِةِ ر لِ مِ ِر ةِ 

ِ ِاآل تِ ِهِ هلِ ِتِ أ ِ ِ اذاِققِ ِ،ذل ِ ِلِ مِ تِ أنِحتِ ِول ِ 
َُهاد ر َُعلَه َُأْنُ﴿تعق ىل ِِق لِ ِ-أ ُ هْلُن نَُّاَّللََُّ هْنُرَب  هه ُ َوَُال واُلَهْوَلُنه هز  َلَُعَلْيهه ُآيَهة ُم 

َُه َْلَُلُيَهْعَلم ونَُ ِ.ِ(5)﴾يه نَهز  َلُآيًَةَُوَلك نََُّأْكثَه
َُّلل َّ َُُويَهق ول ههوَنُلَههْوَلُأ نْههز لَُ﴿تعقق ىل ِِققق لِ ِ-  َههاُاْلَ ْيهه   ههْنُرَب  ههه ُإَهق ههْلُن يَّ َعَلْيههه ُآيَههة ُم 

ُ ينَُ َتظ  َُمَعك َْلُم َنُاْلم نهْ ُ واُن ّن   ِ.ِ(1)﴾إَانْهَتظ 
َههاُأَنْههَ ُ﴿تعقق ىل ِِققق لِ ِ-ج ههْنُرَب  ههه ُن يَّ ُ واُلَههْوَلُأ نْههز َلَُعَلْيههه ُآيَههة ُم  َُكَفهه يَن  َ ُالَّهه َويَهق ههول 

ُهَُ َُُهْوم  َ ر َُول ك ل   ِ.ِ(1)﴾ادُ م ْن
ُ هْلُن نَُّاَّللََُّ﴿تعق ىل ِِق لِ ِ-ر هْنُرَب  هه ُ ُ واُلَهْوَلُأ نْهز َلَُعَلْيهه ُآيَهة ُم  َُكَفه يَن  َ ُالَّ َويَهق ول 
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لَُُّمْنَُيَشاء َُويَهْهد يُن لَْيه َُمْنَُأََنبَُ ِ.(1)﴾ي ض 
ِدِ رققهِ قققدِاستِ ِسققييه  ِ ِكققهنِ أنِ ِ ِ،ِوهققهِ ضققعيفِ ِ ِ ،ِلكن ققاثلققثِ ِمقق لِ احتِ ِةِ مِ قوث ققِ

ِو قهرِ ِ؛ِلعقدمِ واحقدِ ِم ِنق ِ أَّنِ ِم ن ِ ِ ن ِقظِ ِ؛م هِ بينقِ ِعِ ا ِ ِالن س ِ ِ،ِولكنِ يِ تِ يِر قِ زأِ بِ 
ِِ ِالتقيمِ ِع م تِ  ِ.رنلا
ِ،جِهققلاِاسهضققعِ ِ ِ ص قققققدِقِ ِ،هقق رونِالتقق مِ ِعيققدِ ِ ِ ق  ققا ِ ِ،ِفقق نِ نِ ك ققومهمقق ِ ِ ِ

ِِ عليفِهلاِاخلط ِ ِ ِ ي  ِنِ مِ قِ قتقص ًاِواضًح ،ِفههِل ِأةقً ،ِوهقهِ ِ ِ ي قنقِ تقِ مِ قِ قلقِ ِ أن قِ،ِوالق ا 
ِ،رقه رِ جِا ستِ ِاألةقلِ ِاىلِأنِ ِهلاِاخلطق ِ ِهاِ  ِ ر ِِم لِ اىلِاحتِ ِةِ ِاش رِ رنِ أ ِِ ِ رِ مِ ِ قل

ِِ م قققِ اءةِ علقققيفِق قققِسقققييه  ِ ِمققق رِ هقققهِاعتِ  ِاسضققق راِ ِبصقققييةِ ِرِ القققهارِ ِ،الثققق ينِ ِاسز قققدِ ِفِ ف قققنِ
قِاخلطقأِ ِ،ِوهقهِأنِ الث لثِ ِم لِ ا حتِ ِِاىلّت ِحِ ِ ِ رِ مِ ِ ق(،ِول ِ ق ن ز للز ِ نقِ ) قِ  ِ،نِالن سق ِ م 

ِكم ِذِ واحدِ ِم ِن ِ أَّنِ ِنِ الليِظِ  ِرنًف .ِِتِ  ِ كِ ،
ِِِ  ِ فتق ققِ،قققهلِ كمقق ِ ِ ِِ،سققييه  ِ ِكتقق  ِ ِِمِ خققدِ يِ ؛ِلِ (ر.ِاميققلِبققد عِ عقققه )ِو قق ءِ ِ
ِ.ِ(2)أةً ِِعلي ِ ِ ِ يِ نقِ تقِ مِ قِ ق،ِبلِلعلي ِ ِ ِ ي ِ نقِ مِ قِ ق،ِولكم ِههِ ِِاخلطأِ 

قِجِالقن  ِ ِتطييقعِ علقيفِِاخلق ي  ِ ِمكتيةِ ِطيعةِ ِتِ لِ مِ شتِ اِوقدِ  وكث ق همِ ِ» ِ نفت 
ث قققق هم،ِوقل لهققققمِوأقل هققققم ِِ ِ«وأكثقققق هم»ِ عيقققق رةِ ِتِ طِ يِ ؛ِفقققققدِض قققق«وأك  ،ِالكقققق  ِ ِبفققققت

ث قق هم»ِ والصققها ِ  ِكمقق ِجِطيعقققةِ بتقققكهَّنِ ِ«وأك  ِ،ِوطيعقققةِ بققه قِ ِ،ِوطيعقققةِ ابر قق ِ ِ ،
ِِِ  ِ ،ِتق قسقييه  ِ ِكتق  ِ ِِمِ خقدِ يِ ؛ِلِ (اميقلِبقد عِ عققه ر.ِ)ِ ق ءِ ِ.ِوحقيِ يفِ تِ الكِ ِمِ قع لِ 

ِ.ِولقمِ ق نق ي    ِعلي  ،ِبلِلقمِ ق تق نق ي   ِعلي  ِأةً ِ،ِكم ِههِ ِِاخلطأِ 
ِ،نِ ِهوالث ثقِالتق بعةِ ِاآل قةِ ِتِ ي قتِ كِ ِِ،سقييه  ِ ِلكتق  ِ ِ(،التق ر  ِ ِرارِ ِطيعةِ )وجِ

قق علققيفِِ ِ ي ققنقِ تقِ ِ،علققيفِالطيعققةِ ِنِققق مِ م ققِ؛ِ ِألنِ ةققحيحةِ ِةِ بصققهرِ ِ(،األنعقق مِ )ِةِ نِسققهرِ م 
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قققققخ تِ ِ،الطيعقققققةِ ِهِ جِهقققققلِ ِ(،ةِ الق رني قققققِصقققققهصِ النِ )ِنِ ؛ِبقققققلِألِ اخلطققققق ِ  قققققِن ت  ِنِبققققق انموِ م 
قِ ِ هِ شقيقِ ،ِأوِم ِأِ   ِ قهبِ ح سِ ق(ِالاسد نةِ ِفِ صحِ )مِ  ِلِ مِ رقتِ الق ِتِ ِاحل س قهبي ة ،ِنِالقباموِ م 

قققال ِ )علقققيفِ ققق  ِِقمل قققِ ِ سقققليًم ؛ِألن قققِالقققن ِ ِنِ كققق ِ؛ِولقققلل ِ اسعققق و ِ ِ(  ِ ق ن قققمِ ثِ العِ ِمِ س  ِنِ ك 
ِِ ِ«وأك ث ق هم»ِ ةِ عيق رِ ِجِضقي،ِ ِ ِاخلطقأِ .ِأم ق(سقييه  ِ ِكت  ِ )ِط ي عِ نِمِ ِبتنضيدِ  ِبفقت
ِ.(1)(الت ر  ِ ِرارِ ِطيعةِ )جِِ،كم ِههِِ ِ قِ فقدِبِ ِ،الك  ِ 
ِه رونُ-555 ِعيد ِالت م  وقدِاِتلفهاِ ِ»اخل ي  ِ ِمكتيةِ ِ،ِطيعةِ   ء ِجِحتقي  

ِفق لِبعضهم ج ِِهلاِالييتِلن ص ييف 
ُإلَلَُأمل كَُسواديُوحتتهُ ُبَنائ قهَُُُُْسو دت  ُبيض  ُمنُالق وه ي   ِ.(2)«ُميص 

ِ ِ)بن ئققق (ِبضققم ِ يفِ يِ ص ققن ِِقققهلِ ِ،ِهققهِضققي،ِ واحققدِ ِعلققيفِِطقق ِ ِالققن ِ ِلِ مِ اشققتِ ِ
ِكمققققق ِجِطيعقققققة ِابر ققققق ِ القققققق  ِ ِه ،ِوضقققققم ِ بكتققققق ِ ِوالصقققققها ِ ِ؛ةِ اهلمقققققزِ  ،ِوطيعقققققة ِ(1)،
ِ.(1)ةِ العلميِ ِيفِ تِ الكِ ِرارِ ِ،ِوطيعةِ (5)يفِ تِ الكِ ِمِ قع لِ ِطيعةِ ،ِِو(4)قِ به 

ِهققق رونُ-555 ِعيقققد ِالتققق م  وقققق لها ِ ِ»اخلققق ي  ِ ِمكتيقققةِ ِ،ِطيعقققةِ  ققق ء ِجِحتقيققق  
ِكم ِق لها ِفق   حت  ،ِوكم ِق لها ِس ه رت   ِعين   ِ.(1)«ع ه رت 

ِِ واحدِ ِعليفِِط ِ ِالن ِ ِلِ مِ اشتِ ِ ِوالصقها ِ ِ؛ ِ)عينق ( ِ جِقهلِ ِاهل ءِ ِ،ِههِفت
 ِِ ِ.ِعليفِالضم ِ ِمينِ ِلِ صِ ت ِمِ ِهن ِضم ِ ِاهل ءِ ِألنِ ِ؛،ِ ِاهل ءِ النهنِ ِفت

                               
ِ.4/41الكت  ،ِحتقي ِعيدِالت مِه رون،ِطيعةِرارِالت ر   ِِ-(1)
 .4/51الكت  ،ِطيعةِمكتيةِاخل ي   ِِ-(2)
 .2/248ج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِانظ ِِ-(1)
 .2/214انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِبه ق ِِ-(4)
 .4/51الكت  ،ِطيعةِع ملِالكتيف ِِ-(5)
 .4/118انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِرارِالكتيفِالعلمي ة ِِ-(1)
 .4/51الكت  ،ِطيعةِمكتيةِاخل ي   ِِ-(1)



(005) 

ِ ققل م ت  ِ،(1)يفِ ت ققالكِ ِمِ قع ل ققِطيعققةِ ِوِ،(2)بققه قِ ِ،ِوطيعققةِ (1)ابر قق ِ ِطيعققةِ وقققدِس 
ِ،ِم نِهلاِاخلط  .(4)ةِ العلميِ ِيفِ تِ الكِ ِرارِ ِوطيعةِ 
ِعيققدِ ُ-555 ِهقق رونِ قق ء ِجِحتقيقق   وققق لِذوِ ِ»اخلقق ي  ِ ِمكتيققةِ ِ،ِطيعققةِ التقق م 
ِال م ة ِ

ُأَبكيَُحْوَلهُوأ خاط ب ه ُلهَميََّةُماُيتُُُُُُُإماُز ْل   َُعَل ُرَْبع  َهْف   ِ.(5)«ُو
ِ ،ِوالصقققها ِ  ِ)مققق ق (ِابسقققيمِ  ِ ،ِهقققهِقهل قققواحقققدِ ِعلقققيفِِطققق ِ ِالقققن ِ ِلِ مِ اشقققتِ ِ

ِكمقققققق ِجِطيعققققققة ِابر قققققق ِ )انققققققق (ِابلنققققققهنِ  ِمِ قع ل ققققققِطيعققققققةِ ،ِِو(1)طيعققققققة ِبققققققه قِ ،ِِو(1)،
ِ.(8)ةِ العلميِ ِيفِ تِ الكِ ِرارِ ِ،ِوطيعةِ (8)يفِ تِ الكِ 

ِهققق رونُ-553 ِعيقققد ِالتققق م  وتققققهل ِ ِ»اخلققق ي  ِ ِمكتيقققةِ ِ،ِطيعقققةِ  ققق ء ِجِحتقيققق  
قققيق ت  ،ِ ي  .ِأ ِتقق ىِأن قق ِتقققهل ِأ س  ِلقق ِمقق ًءِوس ققق  ققق يق ت   ِ علققت  سققق يق ت  ِفرقق  ،ِوأس 

ِل ِم ًءِوسِ  قيق ت  ِمثلِأ ل يتت  ِ أيِ علت  ِ.(11)«قي   .ِف ت ق يق ت  ِمثلِكت ه ت  ،ِوأ س 
ِعليفِأِ مِ اشتِ ِ ِ نِِط ِ مِ ِ ِ كثقِ ل ِالن  

؛ِبتققققييفِ ِسقققققهطِ ِ-أ ِالكلمقققق ت  ِأن ِأةققققلِ  ِ ظ ققققالنِ ِانتققققق لِ ِبعققققض   ِالققققن  ِ ِ،ِوذلقققق  
                               

ِ.2/248انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(1)
 .2/214 ِالكت  ،ِطيعةِبه ق ِانظ ِجِ-(2)
 .4/51الكت  ،ِطيعةِع ملِالكتيف ِِ-(1)
 .4/118انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِرارِالكتيفِالعلمي ة ِِ-(4)
ِ.58-4/58الكت  ،ِطيعةِمكتيةِاخل ي   ِِ-(5)
ِ.2/248انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(1)
 .2/215انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِبه ق ِِ-(1)
 .58-4/58،ِطيعةِع ملِالكتيف ِالكت  ِ-(8)
 .4/111انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِرارِالكتيفِالعلمي ة ِِ-(8)
 .4/58الكت  ،ِطيعةِمكتيةِاخل ي   ِِ-(11)



(005) 

ي  .ِأ  ِت ق» ِلقق ِمق ًءِوس ققق  ققق يق ت    ِ  ع ل قت  ،ِوأ س  ققق يق ت   ِف ر ق      ىِأن قق ِتقققهل  ِوتققهل  ِس 
ققققيق ت  ِ  ت هُ ِأ س  ت ه ُوَأْسهههَقيهْ هههالُا ليهههل :َُسهههَقيهْ ًُاقُُو ي  .ِنَههههَه ِلققق  ِمققق ًءِوس قققق  ،ِأي ِ  ع ل قققت 

ت  ِ  ق يق ت   ِم ث ل ِأ ل ي ت  ِك ت ه ت   ،ِوأ س  ِ«.ِف ت ق يق ت   ِم ث ل 
ِاثب قققققِ قققققق ،  ِجِطيعقققققة ِابر ققققق ِ ومققققق ِس  ِمِ قع ل قققققِ،ِوطيعقققققةِ (2)،ِوطيعقققققة ِبقققققه قِ (1)ت 

ِ.ِ(4)أ ًض ِ،ةِ العلميِ ِيفِ تِ الكِ ِرارِ ِنِطيعةِ مِ ِتِ طِ قِ  ِسِ أَّنِ ِ.ِوالي  يفِ (1)يفِ تِ الكِ 
ِالتققققي ،ِِكت بققققةِ ِِ-  ققققت   (،ِإبسققققك ن  ِالتقققق ء ،ِوالصققققها   ِ)أ ل يت  )أ ل يتققققت   (،ِإبسققققك ن 

ِ ِأن   ِ ِالت ء .ِوواض ِ.ةِ العلميِ ِيفِ تِ الكِ ِرارِ ِأ ًض ِجِطيعةِ ِ.ِوههِِطأِ تطييعِ وضم  
ِ لت نِ مِ تِ حمِ ِهراتنِ سقي (ِفله ِةِ  ِ)أمِ ِ

1-ِ ِِ ققيققققققً (ِبفقققققت ِكمققققق ِجِطيعقققققةِ ِ،ِعلقققققيفِوزنِ التنقققققه نِ ِمقققققعِ ِ،التقققققيِ ِ)س ق  ِ)س ع يققققققً (،

ِ.ِِ(5)ابر  ِ 
قيق  (ِبضم ِ ِ-2 ِ)ر ن يقق  (،ِوهقهِاسقصقهرِ ِ،ِعلقيفِوزنِ بق ِتنقه نِ ِ،ألقفِ ِمعِ ِ،التيِ ِ)س ق 

ِ.جِهلاِاسق مِ ِسييه  ِ ِجِن  ِ 
ِكمقق ِجِطيعققةِ حِ فقق رِ ِفهققهِِطققأِ ِ،والتنققه نِ ِالضققم ِ ِيِ بققِ ِالمققعِ أم ققِ ،ِ(1)بققه قِ ِ،

ققِ،الثقق ينِوجِاسهضققعِ  ،ِفقققدِاخلقق ي  ِ ِمكتيققةِ ِطيعققةِ ِ،ِخبقق  ِ يفِ ت ققالكِ ِمِ قع ل ققِنِطيعققةِ م 
قوِ ِ،الثق ينِجِاسهضقعِ ِ،الفتحقةِ ِنِ ؛ِولك قنِهلاِاخلط ِ مِ ِتِ مِ لِ سِ  ،ِعلقيفِاأللقفِ ِتِ عِ ض 

ِ.األلفِ ِقيلِ ِ،ءِ عليفِالي ِعِ هضِ أنِتِ ِوالصها ِ 

                               
 .2/248انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(1)
 .2/215انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِبه ق ِِ-(2)
 .4/58انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِع ملِالكتيف ِِ-(1)
 .4/111نظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِرارِالكتيفِالعلمية ِاِ-(4)
 .2/248انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(5)
 .2/115انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِبه ق ِِ-(1)



(003) 

هققلاِاب ِمقق ِ قق ءِمققنِاسصقق ررِوفيقق ِألققفِالتأنيققثِوذلقق ِ» ِسققييه  ِ ِققق لِ ِ
ِ فتيت قى،ِوأِ هِ كِ شِ ِكيتِ ى،ِواشتِ  ِ كِ ذِ ِ ِ ت ِ ِ كِ ى،ِوذِ  ِ رِ ب ِِ ِ ت ِ ِ رِ يف،ِوبِ عِ  ِ ر ِِ ِ ت ِعِ  ِ قهل  ِرِ 

قققِف لعطي ققق ِ لِ  ِاحل ققق .ِفأم قققق ِيققققِ ى،ِواليقِ وِ دِ عقققداهِع ققق ،ِوأِ ق ِيقققتِ فقِ  قققي ِقِ ة،ِوالت  ،ِوأمققق ِقيتِ  ِمققق ِس 
ِ.(1)«عيتِ ىِفههِم ِارِ هِ عِ الدِ 

لقققت،ِوققققدِأرِلقققهاِعليققق ِعِ واليققق  ِجِالقققدع ءِوالتتقققميةِفقِ » ِالتققق اجِ ِوقققق لِ ِ
ِ .ِق لِذوِال مة ي ِقِ يت ِجِمعنِرعهتِل ِابلتِ قِ ت،ِفق لها ِسِ أفعلِ 

هَُ ُهبُ خاطُ هُوأُ َلُوُْيُحَُكُ ْبَُأُُ ُ لُْإماُزُ ُُُُُُيُهه ُتَنَُُُةَُميَّل ُُعُ بُْ ُرَُعلَُُ ُ فُُْو
ِ.(2)«هبُ ومالعُ ُهُ ارُ هههيُأحجهنُ ل مُ كَُت ُُُُُُُُهُههُُّثهبُ اُأُ مَُّهمُ ُادَُهىتُكهيهُحقُ ههسوأُ ُ

ِلق ِابلت ققي .ِقق لِ» ِصفهرِ عِ ِابنِ ِوق لِ  ِكقهلق  ِأ سقق يت   ِر عقهت  والقد ع ء  
ِذوِال  م ة 

َُأح ُكاَدُِم َّاُأَبه ثُّه ُُُُُُت َكل  م ِن  ُجار ه ,ُوَمالع ب هُْوأ سق يه ,َُحىتَّ
ِ.(1)«أي ِأرعهِل ِابلت قي 

ِِ ِاأللقققفِ ِعلقققيفِأنِ ِرليقققلِ ِوالققق مِ ِ)التققققي (ِابأللقققفِ ِوحتليقققةِ ِ ققق ِ جِر ِتِ هققق ِليت 
ِ.ع نِ مِ تِ  ِيِ ِوالتنه نِ ِالتحليةِ ِ؛ِألنِ للتنه نِ 
ِهققق رونُ-555 ِعيقققد ِالتققق م  وتققققهل ِ ِ»اخلققق ي  ِ ِمكتيقققةِ ِ،ِطيعقققةِ  ققق ء ِجِحتقيققق  

ِ ِف .ِأكثققق   ِكثققق اًِمثلققق ،ِوتققققهلِلل    قققل ِأكثققق  ت  ينققق ِمثلققق ،ِأيِأ رِقققلِ ِفينققق 
ِأ ضقق ًِجِمعققنِ ِوأكثقق  ت  .ِوتقققهل  ِأقللققت  ِقلققت ِأقللققتِوأ و حتققت  واذاِ قق ءِبقليققل 

                               
 .4/41الكت  ،ِحتقي ِعيدِالت مِه رون ِِ-(1)
ِ.4/418ش حِكت  ِسييه   ِِ-(2)
ِ.128اسمتعِالكي  ِِ-(1)



(005) 

ِوك ثق   تِ  ِ.(1)«قلل ت 
ِم نِِط ِ مِ اشتِ ِ ِعليفِأ كثق    ِ ل ِالن  

 ِالققققن  ِ ِأن ِأةققققلِ ِوذلقققق ِ ،ِ ِ ظ ققققالنِ ِققققق لِ انتِ ِ؛ِبتققققييفِ الكلمقققق تِ ِبعققققضِ ِسقققققهطِ ِ-أ
ِلل  ققل  ِ» ،ِوتقققهل  ثق ل قق   ِكثقق ًاِم  فينقق  ققل ِ ِ   ِ ،ِأيِأ ر  ثق ل قق   فينقق ِم   ِ ِ ثق قق   وتقققهل  ِأ ك 

ثق قق  تِ  ُكثههوًا,ُوكههَلَكُأ ك  َُْت,ُإههَعْنُتَهههْجَعَلُُلههياًل َُكثهَّهه ْئههَ ُكلكثههو ,ُوأمَّهها ,ُأي:ُج 
َُْتق ِقلققققت  ِأ ققِ َُِهلَّْلههههَ ُوَكثهَّهههه ِواذاِ قققق ء ِبقليققققل  .ِوتقققققهل  ِأ قق ل ل ققققت  ت قققققح ت  ِوأ و  ل ل ققققت 

ِوك ثق   تِ  ِأ ضقً ِجِمعقنِقق ل ل ت  ثق   ت  ِ«.وأ ك 
قققققِ ِجِطيعقققققة ِابر ققققق ِ اثب قققققِ،ِ قِ ومققققق ِس  ِمِ قع ل قققققِ،ِوطيعقققققةِ (1)،ِوطيعقققققة ِبقققققه قِ (2)ت 

ققققِالعيقققق رةِ ِهِ هققققلِ ِأنِ ِ.ِوالي  ققققيفِ (4)يفِ ت ققققالكِ  ققققِتِ طِ قِ س  ِ،ةِ العلمي ققققِيفِ ت ققققالكِ ِرارِ ِنِطيعققققةِ م 
ِ.ِِ(5)أ ًض 
ِِكت بةِ ِِ-  ِالق م  (،ِبتضقعيف  ِالث نية ،ِوالصها   ِ)قل ل ت  ِال م  (،ِبتضعيف  )قلل ت 

،ِوطيعقة ِبقه قِ  ِكم ِجِطيعة ِابر    ِالث نية ، ِيفِ ت قالكِ ِرارِ ِ،ِوطيعقةِ األ وىل،ِواسك ن 
ِ ِأن   ِِيفِ تِ الكِ ِمِ قع لِ ِطيعةِ ِل تِ مِ .ِوقد ِاشتِ ةِ العلميِ  ُ.تطييعِ عليفِاخلط  ِنفت   .ِوواض
ِهقق رونُ-550 ِعيققد ِالتقق م  واعلققمِأن ِ ِ»اخلقق ي  ِ ِمكتيققةِ ِ،ِطيعققةِ  قق ء ِجِحتقيقق  

ِأنِ  ِكل ققققق ِعققققق   ،ِا   ِارِ لققققققه  ِههنققققق ِلتييقققققي ِِ(1)التخفيقققققفِجِهقققققلاِ ققققق ئز فق ع ل قققققت 

                               
 .4/12   ِالكت  ،ِطيعةِمكتيةِاخل يِ-(1)
ِ.2/251انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(2)
ِ.2/211انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِبه ق ِِ-(1)
 .4/12انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِع ملِالكتيف ِِ-(4)
 .4/111انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِرارِالكتيفِالعلمية ِِ-(5)
ِتطييع ،ِوالصها   ِ)أن (ِبتضعيف ه .ِ-(1) ِالنهن  ِ)أن (ِبتخفيف 



(000) 

ِ.ِ(1)«الكث 
ِكمقق ِجِجِالققن  ِ ِ (،ِبضققم  ه ، ِالتقق ء ،ِوالصققها   ِ)فق ع ل ققت   ِ (،ِبفققت  ِ)فق ع ل ققت 

هققلاِ ِ»اليقق  ِ ِلِ جِأوِ ِ ِ قهل ققِن ِعلققيفِذلقق ِ .ِو ققدلِ (1)،ِوطيعققة ِبققه قِ (2)عققة ِابر قق ِ طي
ِ ِ ر ك ِجِذل ِأفعل تِ  ِعليفِفع لت  ِ(4)«اب ِرِهلِفع لت  ِ ِأن ق  ِلقي   .ِوالق ا 

ِ. تطييعًِ
قق  ،ِولك ققِيفِ ت ققالكِ ِمِ قع ل ققِطيعققةِ ِل تِ مِ وقققد ِاشققتِ  ِالصققها ِ ِمققعِ ِنِ علققيفِاخلطقق  ِنفت 

ِكم ِجِطيعةِ اهل ءِ ِ،ِ ِبضم ِ ال مِ ِارِ ل قه (ِبضم ِ )ِجِكت بةِ  اخل ي  ِ ِمكتيةِ ِ،
(5).ِ

قققققِالتققققق ءِ ِضقققققي،ِ ِلِ مه قققققوأِ  ِمقققققعِ ،ِةِ العلمي قققققِيفِ ت قققققالكِ ِرارِ ِطيعقققققةِ نِ)فق ع ل قققققت(،ِجِم 
ُ.(1)اهل ءِ ِ،ِ ِبضم ِ ال مِ ِ)ارِ ل قه (ِبضم ِ ِجِكت بةِ ِالصها ِ 
ِهقققق رونُ-555 ِعيققققد ِالتققققق م  تقققققهل ِاسققققت ج دت  ِأيِأةقققققيق ت  ِ» ِ قققق ء ِجِحتقيقققق  

ِك ي ًِ ِ.(1)« ي داً،ِواستك  م ت ِأيِأةيت  
ِ،اسقيمِ ِاستك م ت  (،ِبتقكهنِ  ِ)،ِوالصها ِ اسيمِ ِ ِ)استك  م ت (ِبضم ِ جِالن  ِ ِ
ققالتقق ءِ ِوضققم ِ  ِيفِ ت ققالكِ ِرارِ ِ،ِوطيعققةِ (8)بققه قِ ِ،ِوطيعققةِ (8)ابر قق ِ ِطيعققةِ ِتِ مِ لِ .ِوقققدِس 

                               
ِ.4/14الكت  ،ِطيعةِمكتيةِاخل ي   ِِ-(1)
ِ.2/251انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(2)
ِ.2/211انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِبه ق ِِ-(1)
ِ.4/14الكت  ،ِطيعةِمكتيةِاخل ي   ِِ-(4)
ِ.4/14انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِع ملِالكتيف ِِ-(5)
 .4/115انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِرارِالكتيفِالعلمي ة ِِ-(1)
 .4/11الكت  ،ِحتقي ِعيدِالت مِه رون ِِ-(1)
 .2/254انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(8)
 .2/218انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِبه ق ِِ-(8)



(005) 

ُ.خلط ِ نِهلاِا،ِمِ (1)ةِ العلميِ 
ِهققق رونُ-555 ِعيقققد ِالتقق م  ِ ِ» قق ء ِجِحتقيققق   ِتفع لقققت  كمققق ِشقق ركتِتف عل قققت 

ِ.ِ(2)«الليِلي ِجِهلاِاسعن،ِولكن ِاستثي تِ 
ِِ ِ جِالققن  ِ  (ِبفققت (ِِ ،ِوالصققها ِ التقق ءِ ِوسققكهنِ ِ،القق مِ ِ)تف عل ققت  )تف عل ققت 

ِ.ِ(4)قِ به ِ،ِوطيعةِ (1)ابر  ِ ِكم ِجِطيعةِ ،ِِالت ءِ ِ،ِوضم ِ ال مِ ِبتكهنِ 
 ِِ ققققِ ِ أن ققققِوالقققق ا  ققققرِ ِ ِ ا ق  ققققِ؛ِألنِ التحقيقققق ِ ِنِأِطقققق ءِ م  ِاتءِ ِاسقققق ارِ ِأنِ ِمِ هِ هِ  ِتق ققققمب 

ِةقققققييةِ ِاليقققق ِ ِتِ دِ سقققققنِ الققققليِأِ ِ،)شققققق ركت(ِهققققق ِجِالفعققققلِ ورِ رِ لهِ ِ؛التقققق كنةِ ِالتأنيققققثِ 
ا.ِ ِ ِ،كي ِ ِِ)تف علت(،ِوههِوهمِ  ِد 

ِِ جِ)ِالقققق مِ ِضققققي،ِ ِت  يًحقققق ِأنِ ِمقققق لِ ا حتِ ِو ز ققققدِ  (ِابلفققققت ِمِ تققققتلزِ   ِِتف عل ققققت 
ِِ ِبعقدِ ِ،ح كقةِ ِأبي ِ ِالتق ءِ ِضقي،ِ ِ؛ِف ِيهزِ ابلتكهنِ ِالت ءِ ِضي،ِ  ِ،ِوكقلل ِ الق مِ ِفقت

ِِ ِالقققق مِ ِضققققي،ِ ِمِ تققققتلزِ   ِِابلتققققكهنِ ِالتقققق ءِ ِضققققي،ِ ِ؛ِفقققق نِ العكقققق ِ  ِالفعققققلِ ِ؛ِألنِ ابلفققققت

ِِ ين ِ  ِِاس ض ِ  ِ.ِالت كنةِ ِالتأنيثِ ِاتءِ ِ ِ ب ِِتِ صلِ اذاِاتِ ِ،ِعليفِالفت
قققِِوبعيقققدِ  ِكققق نِ ِ-ِعقققدِ اليِ ِلِ ك  قققِوان ؛ِ تطييًعقققِهقققلاِالضقققي،ِ ِأنِ كقققهنِ ِ-ِمً ِتِ حم 

ِ ب ِِِِ واضِ ِاخلطأِ ِه رون،ِوأنِ ِالت مِ ِههِعيدِ ِ ِ ق ِ ا ِ ِوله ِأنِ  هقلاِِأبنِ ِتِ عِ طِ قِ ،ِلِ ي  
ِِ. ِ نِأِط ئِ مِ ِالضي،ِ 

قققققِخلطققققق ِ علقققققيفِاِتِ لِ مِ اشقققققتِ ِ،ةِ العلمي قققققِيفِ ت قققققالكِ ِرارِ ِطيعقققققةِ ِأنِ ِوالي  قققققيفِ  ِ، ِ نفت 
ُ.(5)أ ًض 

                               
 .4/181انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِرارِالكتيفِالعلمي ة ِِ-(1)
ِ.4/11الكت  ،ِحتقي ِعيدِالت مِه رون ِِ-(2)
ِ.2/255ِِ  ِانظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر ِ-(1)
 .2/241انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِبه ق ِِ-(4)
 .4/184انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِرارِالكتيفِالعلمية ِِ-(5)



(005) 

ِه رونُ-555 ِعيد ِالت م  ولي ِهلاِمبنزلةِجت ه ل ؛ِألنِهقلاِ ِ»  ء ِجِحتقي  
ِأنِ ص ِحليم  ِ.(1)« طليف 

ِِ ِ الصقققها ِ  قققل (ِبفقققت قققل (ِبِ الققق مِ ِ)جت ه  ِةقققييةِ ِاسققق ارِ ِه ؛ِألنِ ضقققم ِ ،ِ ِ)جت ه 
ِِ ِاس ض ِاسين ِ ِالفعلِ  ِ.ِ(1)به قِ ِ،ِوطيعةِ (2)ابر  ِ ِجِطيعةِ كم ِ،ِِعليفِالفت

ققققل ؛ِألنِهققققلاِ  طل ققققيفِأنِ صقققق ِ ِ»التقققق اجِ ِققققق لِ  ولققققي ِهققققلاِمبنزلققققةِجت ه 
ِِ.(4)«ح ليم ً.ِوجت ه ل ِ    يِمنِنفت ِغ ِالليِهه،ِوقدِمضيفِذل 

ولققققي ِهققققلاِمثققققل ِت قققققج  ه ل ؛ِأل ن ِهققققلاِ)ققققق لِسققققييه    ِ ِ»األثقققق ِ ِابققققنِ ِوققققق لِ 
ِ  صقق  ِح ل يمقققً  ِأ ن  ققل ،ِفقق لتكل فِمققنوالفققِ( طل ققيف  ِاذاِقق ل ققت  ِجت ه  نق ه مقق ِا ن قق   ِ قِبق يق 

ِمققنِ ،ِفقق ذاِقق ل قت  ِت قققج ه ل ،ِفقق لت ك ل ف  ققل ِمققنِنفتق ،ِوهققهِعقق ر    ِ ق ي ققد يِاله  حيقث 
ِل ِذل ،ِوانِك نِ ِ ق ث ي ت  ِلنفتق ،ِ ه د ِجِاظه رِالهلِحّتِ ق ث ي ت  ِان  ِ  قج  حيث 

ِِ.(5)«ع لِ وههِجِتق ف  ع ل ِاكث ِمن ِجِتق فِ 
ِوىل،ِفكيقفِ جِالطيعقةِاألِ  ِتطييًعقِ ِانِك نِ لتِ ،ِقِ تطييعِ هلاِِ ِانِ يلِ ف نِقِ 

ِِ؟علي ِ ِ ِ ي ِ نقِ مِ قِ ق،ِأوِلعلي ِ ِ ِ يِ نقِ تقِ مِ قِ ق،ِول ِ ق ِ ا ِ ِجِحي ةِ ِ، ِ قِ واستقِ ِ، ِ مِ استِ 
ِكيققققفِ لققققتِ ،ِقِ حتقيققققق ِ ِهققققلاِِطققققأِ ِ ِانِ يققققلِ وانِقِ  ِالفعققققلِ ِأنِ ِ ِ ق  ققققا ِ ِفقققق تِ ِ 

ِِ ِاس ض ِاسين ِ ِبصييةِ ِ،(لِ  هِ )جت ِ  ِِ ِالضقي،ِ ِ ِ ف ت قِ،ِوكيقفِ عليفِالفت ِالث بقتِ ِالصقحي
ِ ِ هع قق ِ عليهقق ،ِورِ ِهِ مقق رِ ابعتِ ِ، ِ حتقيق ققِمققةِ جِمقدِ ِحِ ،ِوهققهِالققليِةقق ِ ابر قق ِ ِجِطيعققةِ 

                               
ِ.4/11الكت  ،ِحتقي ِعيدِالت مِه رون ِِ-(1)
 .2/255الكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(2)
 .2/241الكت  ،ِطيعةِبه ق ِِ-(1)
 .4/451ش حِكت  ِسييه   ِِ-(4)
 .2/412اليد ع ِِ-(5)



(005) 

ِ.(1)اليه 
قنِهنق ِ ِأِ ومِ  ،ِ تطييعي قِاخلطق ِ ِِظني ق ،ِعلقيفِكقهنِ ِقطعي ق ،ِو ِرلقيً ِرلقيً ِِدِ   

ِايًع .ِِ،ِ تقِ ت ِِ،استع ر ضةِ ِةِ األرلِ ِأِ ك فِ تِ تقِ ِأوِحتقيقي  ؛ِفحيِ 

قققققِعلقققققيفِاخلطققققق ِ ِتِ لِ مِ اشقققققتِ ِ،ةِ العلمي قققققِيفِ ت قققققالكِ ِرارِ ِطيعقققققةِ ِأنِ ِوالي  قققققيفِ  ِ، ِ نفت 
ِ.(2)أ ًض 
ِهقققق رونُ-555 ِعيققققد ِالتقققق م  وكققققلل ِ ِ»يفِ ت ققققالكِ ِمِ قع لققققِ،ِطيعققققةِ  قققق ء ِجِحتقيقققق  

ِو اط ي   ِ يق ز  ِفيمنزلقةِقهلق ِقق تق ل ق ،ِوأمق ِذ بقِِاِتق ي زِِو  ِ .ِفأمق ِذ ب ق  ِ ِ ِو ذب  و ط ي   ،ِو اذ ب 
ِذ بيحةًِ ِ.(1)«فيمنزلةِاخت  ل 

ِالطقققق ءِ ِ)اط ققققي   (ِبترققققد دِ ِ ،ِوالصققققها ِ الطقققق ءِ ِ)اط ققققي   (ِبتققققكهنِ ِ جِالقققن  ِ ِ
ِ(.ِلِ عِ تقِ )افقِ ِ(ِعليفِوزنِ  ِ يِ تقِ  ِ)اطِ ههِالط ءِ ِرِ (ِمردِ  ِ )اط يِ ِأةلِ ِ؛ِألنِ اسفتهحةِ 

ِذ بيحققةًِ»أ ًضققق  ِِوجِالققن  ِ  ِ (ِِ ،ِوالصقققها ِ «وأمقق ِذ بقققِِفيمنزلققةِاخت  قققل  )اذ ب ققق
(ِالث ثق ِ فتحِ ِمعِ ِ،اللالِ ِبترد دِ   ِ  ِ ِ جِقهل قِمِ دِ ق قتقِ ِالث ثق ِ ِ؛ِألنِ رِ اجملق ِ ِه ،ِ ِ)ذ ب 

ِفيمنزلةِقهل ِقق تق ل  »  ِ قِالدالِ ِ؛ِوألنِ «فأم ِذ ب  القليِِاسز قدِ (ِهقهِ ذِ علقيفِمعقنِ)ا خت  
ِ.رِ اجمل ِ ِ(،ِ ِالث ث ِ لِ عِ تقِ )افقِ ِعليفِةييةِ 

اخلق ي  ِ ِمكتيقةِ ِ،ِوطيعقةِ (5)بقه قِ ِ،ِوطيعقةِ (4)ابر ق ِ ِطيعقةِ ِتِ مِ لِ وقدِس ق
(1)،ِ

                               
ِكت  ِسييه  ،ِطيعةِع ملِالكتيف،ِمقد مةِالتحقي  ِِ-(1) ِ.1/58ِانظ ِج 
 .4/184انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِرارِالكتيفِالعلمية ِِ-(2)
 .4/14الكت  ،ِطيعةِع ملِالكتيف ِِ-(1)
ِ.2/251انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(4)
 .2/241انظ ِج ِالكت  ِطيعةِبه ق ِِ-(5)
 .4/88الكت  ،ِطيعةِمكتيةِاخل ي   ِِانظ ِج ِ-(1)



(005) 

ِ. نِ اخلطأِ ِنِهل نِ مِ ،ِ(1)ةِ العلميِ ِيفِ تِ الكِ ِرارِ ِوطيعةِ 

ِالفعلِ ِضي،ِ جِِ،عليفِِط ِ ِ(،وبه قِ ِ،ابر  ِ )ت ِعِ يقِ طِ ِلِ مِ رتِ أنِتِ ِوالي  يفِ 
ِِ )اِ (ِبفت (.بتكهَّنِ ِ،ِوالصها ِ اخل ءِ ِتق يق ز  تق يق ز   ِ ِ  ِ)ا

ِه رونُ-555 ِعيد ِالت م  وأم  ِقهل  ِ ِ»اخل ي  ِ ِمكتيةِ ِ،ِطيعةِ   ء ِجِحتقي  
ِ.(2)«ح ي تت  ِفيمنزلةِقهل  ِض يط ت  ،ِوأم  ِاحتي تت  ِفقهل  ِات قخ لت  ِحييت ًِ

قت  (ِبتقكهنِ ِ ،ِوالصقها ِ الت ءِ ِ ِ)ح ي تت  (ِبتكهنِ جِالن  ِ ِ ِ،التقيِ ِ)حيت 
ِ. ِ نفتِ ِنِالن  ِ مِ ِ،ِ ىاألِ ِجِاألمثلةِ ِ،الف علِ ِبت ءِ ِالتعي ِ ِ؛ِبد لةِ الت ءِ ِوضم ِ 

قق ِ،(5)يفِ ت ققالكِ ِمِ قع ل ققِ،ِوطيعققةِ (4)بققه قِ ِ،ِوطيعققةِ (1)ابر قق ِ ِطيعققةِ ِتِ مِ لِ وقققدِس 
ِ.نِهلاِاخلط ِ مِ ،ِ(1)ةِ العلميِ ِيفِ تِ الكِ ِرارِ ِوطيعةِ 
ِهقق رونُ-555 ِعيققد ِالتقق م  أرارواِأنِ ِ»اخلقق ي  ِ ِمكتيققةِ ِ،ِطيعققةِ  قق ء ِجِحتقيقق  

ِواست فعلتِ  لهاِاأللفِكم ِأرِلهه ِجِأف علت   ِ ِ.(1)«  د
(ِبتقققققكهنِ ِ جِالقققققن  ِ  قققققتق فِ ِ وىل،ِوالصقققققها ِ األِ ِالتققققق ءِ ِ)اسقققققت فعلت  (ِ)اس  علت 

ِِ ِ،،ِوالفققققق ءِ التقققققيِ ِبتقققققكهنِ  قققققالتققققق ءِ ِوفقققققت ِ،ِوطيعقققققةِ (8)ابر ققققق ِ ِطيعقققققةِ ِتِ مِ لِ .ِوققققققدِس 

                               
 .4/181انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِرارِالكتيفِالعلمي ة ِِ-(1)
ِ.4/14الكت  ،ِطيعةِمكتيةِاخل ي   ِِ-(2)
ِ.2/251انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(1)
 .2/241انظ ِج ِالكت  ِطيعةِبه ق ِِ-(4)
 .4/14انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِع ملِالكتيف ِِ-(5)
 .4/181انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِرارِالكتيفِالعلمي ة ِِ-(1)
ِ.81-4/18الكت  ،ِطيعةِمكتيةِاخل ي   ِِ-(1)
ِ.2/258انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(8)



(055) 

ِ.نِهلاِاخلط ِ مِ ،ِ(1)ةِ العلميِ ِيفِ تِ الكِ ِرارِ ِوطيعةِ ،ِ(2)يفِ تِ الكِ ِمِ قع لِ ِ،ِوطيعةِ (1)به قِ 
ِه رونُ-555 ِعيد ِالت م  ِكق نِ ِ»اخلق ي  ِ ِمكتيةِ ِ،ِطيعةِ   ء ِجِحتقي   أمق ِمق 

ق  ب ن ،ِِمنِفق ع لِ ق ف ع ل ِف  نِمهضعِالفعلِم ف ع ل ،ِوذل ِقهلق  ِهقلاِم ققحي ت ن ، وم ض 
ِكتقققققق وه ِجِ ِكأن قققققققه مِبنققققققههِعلققققققيفِبنقققققق ءِ فع ققققققل ،ِفكتقققققق واِالعققققققيِكمقققققق  لت ن ، وم قققققققج 

ِ.(4)« ق ف ع لِ 
ِ ل ت ن (،ِِتطييعِ جِالن    ،ِوالصقها   ِ)م ققج  لت ن (،ِبكت  ِالقيم  واحد  ِ)م قج 

ِ. ،ِوكت  ِال م  ِاليم  ِبتكهن 

ِطيعققة ِابر قق ِ  ققل م ت  وقققدِس 
،ِ(1)يفِ ت ققالكِ ِمِ قع ل ققِطيعققةِ ،ِِو(1)،ِوطيعققة ِبققه قِ (5)

قققن ِعلقققيفِاخلطققق ِ ِتِ لِ مِ اشقققتِ ِ،ةِ العلمي قققِيفِ ت قققالكِ ِرارِ ِطيعقققةِ ِأنِ ِهقققلاِاخلطققق  .ِوالي  قققيفِ ِم 
ِ.(8)أ ًض ِ، ِ نفتِ 

ِهق رونُ-553 ِعيقد ِالتق م  وققدِيق ءِ ِ»اخلق ي  ِ ِمكتيقةِ ِ،ِطيعقةِ   ء ِجِحتقيق  
ِ  ارِب ِاحليِ  ِ.(8)«اسف ع ل 

(ِِ جِالن  ِ  ِِ )اسف ع ل  ِِ ِ ،ِوالصقها ِ الق مِ ِوكتق ِ ِ،الف ءِ ِبفت ققف ع ل (ِبفقت ِ)القم 

                               
 .2/241انظ ِج ِالكت  ِطيعةِبه ق ِِ-(1)
 .81-4/18انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِع ملِالكتيف ِِ-(2)
 .4/181ارِالكتيفِالعلمي ة ِانظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِرِ-(1)
 .4/81الكت  ،ِطيعةِمكتيةِاخل ي   ِِ-(4)
 .2/211انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(5)
 .2/241انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِبه ق ِِ-(1)
 .4/81انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِع ملِالكتيف ِِ-(1)
 .4/212انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِرارِالكتيفِالعلمية ِِ-(8)
ِ.4/88  ،ِطيعةِمكتيةِاخل ي   ِالكتِ-(8)



(055) 

،ِ(2)بقه قِ ِ،ِوطيعقةِ (1)ابر  ِ ِطيعةِ ِتِ مِ لِ .ِوقدِسِ ال مِ ِ،ِوضم ِ الف ءِ ِ،ِوسكهنِ اسيمِ 
ققق(1)يفِ ت قققالكِ ِمِ قع ل قققِوطيعقققةِ  ،ِةِ العلمي قققِيفِ ت قققالكِ ِرارِ ِجِطيعقققةِ ِو ققق ءِ ِ.نِهقققلاِاخلطققق ِ ،ِم 
 ِِ (ال مِ ِكت ِ ِِمعِ ِنِ كِ ،ِول ِالف ءِ ِ،اسيمِ ِبفت  ِ)القم فع ل 

(4).ِ
ِهققق رونُ-555 ِعيققققد ِالتققق م  وذلقققق ِ ِ»،ِطيعققققةِمكتيقققةِاخلققق ي ِ  ققق ء ِجِحتقيققق  

ع،ِقققققققققق لِ ِعققققققققق ِو قققققققققل  ِقهلققققققققق  ِالققققققققققم     ع ك َْل﴾ز  ُْج  هههههههههَْلَُمههههههههه ،ِأيِ(5)﴿ن ََلُرَب  ك 
ِِ.(1)«ر هعكم
ققنِ)بكتقق  ِالقق اء ،ِ(ِم قق   ع ك مجِالققن    ِ)ِ ع ك مبققدً ِم  ِالقق اء ،ِ(ِم قق     بتققكهن 

ِاآل قة ِالك يقة ؛ِولقلل  ِِِ؛وكت  ِاليمِ  ِعليفِك ت بة ِاخلط  ،ِجِسقي ق  ولكن نِلقمِأ       
. ِالك    ِفي  ؛ِحل    م ة ِالق  رن  ِالصها   تق ي ت  ِك 

ِطيعققة ِابر قق ِ  ققل م ت  وقققدِس 
،ِ(8)يفِ ت ققالكِ ِمِ قع ل ققِ،ِوطيعققةِ (8)،ِوطيعققة ِبققه قِ (1)

ِم نِهلاِاخلط  .ِ،ِ(11)ةِ لعلميِ اِيفِ تِ الكِ ِرارِ ِوطيعةِ 
ِهقققق رونُ-550 ِعيققققد ِالتقققق م  ِولققققيِ  ِ»اخلقققق ي  ِ ِمكتيققققةِ ِ،ِطيعققققةِ  قققق ء ِجِحتقيقققق     

                               
ِ.2/211انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(1)
 .2/241انظ ِج ِالكت  ِطيعةِبه ق ِِ-(2)
 .4/88انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِع ملِالكتيف ِِ-(1)
 .4/212انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِرارِالكتيفِالعلمي ة ِِ-(4)
 .1،ِوالزم  114ِاألنع م ِِ-(5)
 .4/88يعةِمكتيةِاخل ي   ِالكت  ،ِطِ-(1)
 .2/211انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(1)
 .2/241انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِبه ق ِِ-(8)
 .4/88انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِع ملِالكتيف ِِ-(8)
 .4/211انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِرارِالكتيفِالعلمي ة ِِ-(11)



(055) 

،ِواسك ن ِاسللي   ِ.(1)«  لي   
ل قي  (ِب مِ ِ ،ِوالصها ِ والي ءِ ِ،اسيمِ ِبيِ ِ،يِ )اسللي  (ِب مِ ِ جِالن  ِ  ِ)القم 

قققهِ بينقِ ِ،واحقققدةِ  ِمِ قع ل قققِ،ِوطيعقققةِ (1)بقققه قِ ِ،ِوطيعقققةِ (2)ابر ققق ِ ِطيعقققةِ ِتِ مِ لِ مققق .ِوققققدِس 
قققق(4)يفِ ت قققالكِ  قققِ.ِوكققققلل ِ نِهققققلاِاخلطقققق ِ ،ِم  ،ِةِ العلمي ققققِيفِ ت ققققالكِ ِرارِ ِطيعققققةِ ِمنقققق ِ ِتِ مِ لِ س 
(ِ بفتِِال مِ ِ،اسض راِ ِالفعلِ ِجِضي،ِ ِ،عليفِِط ِ ِتِ لِ مِ ه ِاشتِ ولكنِ  ) ق ل ي   

(5).ِ
ِهقققق رونُ-555 ِعيققققد ِالتقققق م  ونظقققق ِ»ِ اخلقققق ي  ِ ِكتيققققةِ مِ،ِطيعققققةِ  قققق ء ِجِحتقيقققق  

ِ.ِ(1)«ذل  ِالقم كح لة،ِوالقم حل يف،ِوالقم ي تم،ِملِت رِمهضعِالف عل
ِ ِِ ِتطييقققعِ جِالقققن    ،ِوالصقققها   ِ)الققققم ي ت م(،ِاليققق ءِ ِواحقققد  ِ)الققققم ي تم(،ِبفقققت

ِِ ِ،اليقق ءِ ِبتققكهنِ  ِكمقق ِجِطيعققةِ التققيِ ِوفققت ِ،ِوطيعققةِ (8)بققه قِ ِ،ِوطيعققةِ (1)ابر قق ِ ِ،
ُِ.(11)ةِ العلميِ ِيفِ تِ الكِ ِرارِ ِوطيعةِ ِ،(8)يفِ تِ الكِ ِمِ قع لِ 

ِهققق رونُ-555 ِعيقققد ِالتققق م   قهلقققهنِ»ِ اخلققق ي  ِ ِمكتيقققةِ ِ،ِطيعقققةِ  ققق ء ِجِحتقيققق  
ل ن ،ِوم صي ح ن ِوم قمت ان  ِ ِِ.(11)«للمك ن ِهلاِم قخ   ن ِوم د

                               
ِ.4/88الكت  ،ِطيعةِمكتيةِاخل ي   ِِ-(1)
ِ.2/214 ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِانظِ-(2)
 .2/241انظ ِج ِالكت  ِطيعةِبه ق ِِ-(1)
 .4/88انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِع ملِالكتيف ِِ-(4)
 .4/214انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِرارِالكتيفِالعلمي ة ِِ-(5)
ِ.4/81الكت  ،ِطيعةِمكتيةِاخل ي   ِِ-(1)
 ،2/215الكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(1)
ِ.2/248 ِالكت  ،ِطيعةِبه ق ِانظ ِجِ-(8)
ِ.4/81الكت  ،ِطيعةِع ملِالكتيف ِِ-(8)
 .4/215انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِرارِالكتيفِالعلمي ة ِِ-(11)
ِ.4/85الكت  ،ِطيعةِمكتيةِاخل ي   ِِ-(11)



(053) 

ِ ِالققق اء ،ِوالصقققها   ِتطييقققعِ جِالققن    )م ققققخ    ن (،ِِواحقققد  ِ)م ققققخ   ن (،ِبضققم  
.ِِِ بفت ِاليم  ِال اء ،ِوضم  

ِطيعققة ِابر قق ِ  ققل م ت  وقققدِس 
،ِ(1)يفِ ت ققالكِ ِمِ قع ل ققِ،ِوطيعققةِ (2)،ِوطيعققة ِبققه قِ (1)

ُ،ِم نِهلاِاخلط  .ِ(4)ةِ العلميِ ِيفِ تِ الكِ ِرارِ ِوطيعةِ 
ِهقققق رونُ-555 ِعيققققد ِالتقققق م  (ِفيهمقققق .ِ ِ» قققق ء ِجِحتقيقققق   و كققققهنِعلققققيفِ)ف ع ققققل 

م عقة،ِوالققه ي  .ِف  سقمِ قه ِالق ن قيف،ِوالق ل قف،ِوا م ق .ِوالصقفةِ قه ِالقل  ن يف،ِواإل  إل 
ِِ.(5)«وبعضِالع  ِ قهل ِر نق ي ة

؛ِلةِ اسهمِ ِ(ِابلدالِ الد  ن يف)ِ ،ِوالصها ِ مةِ اسعجِ ِ(ِابللالِ الل  ن يف)ِ جِالن  ِ 
قققِ ِ قهل قققِبد لقققةِ   ِ ِ،ِأي ِبعقققضِ «وبعقققضِالعققق  ِ ققققهل ِر نق ي قققة» ِهقققلاِالقققن  ِ ِ ِ جِر
ققجِوِ ِابلتقق ءِ ِالكلمققةِ ِلِ عمِ تققتِ   ِِالعقق  ِ  ِققق لِ .ِيِ جِاحلقق لِ ِابلققدالِ ِ،ِفهقق ِ لِ   ققال ِ ِفِ ة 
ب ة  ِالق ص  ِ »سيده ِِابنِ  ،ِوالد  نق ي ة ،ِوالد  ان  ِ.ِ(1)«الد  ن يف 

قق ققِ،(8)بققه قِ ِ،ِوطيعققةِ (1)ابر قق ِ ِطيعققةِ ِتِ مِ لِ وقققدِس  ِاخلطققأِ ِوِ.نِهققلاِاخلطقق ِ م 
،ِجِ(اميققلِبققد عِ عقققه ِر.)ِوققق لِ ِ،ةِ علمي ققالِيفِ ت ققالكِ ِرارِ ِطيعققةِ جِِمه ققهرِ ِ ِ نفت قق

                               
 .2/211انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(1)
 .2/251انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِبه ق ِِ-(2)
 .4/85الكت  ،ِطيعةِع ملِالكتيف ِِانظ ِج ِ-(1)
 .4/211انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِرارِالكتيفِالعلمي ة ِِ-(4)
 .4/211الكت  ،ِحتقي ِعيدِالت مِه رون ِِ-(5)
 .11/11ا كم،ِالطيعةِالد دة ِِ-(1)
ِ.2/158انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(1)
 .2/128انظ ِج ِالكت  ِطيعةِبه ق ِِ-(8)
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ُِ.(1)«الي ِمنِمع  مِفيم ِعدتِ ِلهِالكلمةهيفِمِأقعِعلق ِلالل  ن يف» ِاهل مشِ 
ِه رونُ-555 ِعيد ِالت م  و كقهنِعلقيفِ ِ»يفِ ت قالكِ ِمِ قع ل قِ،ِطيعقةِ   ء ِجِحتقي  

(ِوههِقليل،ِق لها ِر م ر ِرم د ر ،ِوههِةفة ِِ.(2)«)ف ع ل ل 
ِهققق .ِوققققدِ كقققهنِ )ر مققق ر (ِبفتحِ ِ ،ِوالصقققها ِ الققق اءِ ِ ِ)ر مققق ر (ِبكتققق ِ جِالقققن  ِ 

ِالطيِ ِهلاِاخلط ِ ِسييفِ  ِمِ ِ اِ أن  ِِأن ِاسقصقهرِ ِه مِ هِ )ر م د ر(،ِفتق قِراءِ ِ ِ كتِ أنِ ِ ِن ِ ط ل يف 

ِ)ر م د ر(.ِِراءِ ِحتتِ ِالكت ةِ ِعِ ضِ مِ ِ قلِ ِ أنِ ِ)رم ر(؛ِبد لةِ ِراءِ ِكت ِ 
اخلق ي  ِ ِمكتيقةِ ِ،ِوطيعقةِ (4)بقه قِ ِ،ِوطيعقةِ (1) ق ِ ابِرِطيعقةِ ِتِ مِ لِ وقدِس ق

(5)ِ،
ُِ.نِهلاِاخلط ِ مِ ،ِ(1)ةِ العلميِ ِيفِ تِ الكِ ِرارِ ِوطيعةِ 
ِهققق رونُ-535 ِعيقققد ِالتققق م  و كقققهنِ ِ»اخلققق ي  ِ ِمكتيقققةِ ِ،ِطيعقققةِ  ققق ء ِجِحتقيققق  

ِوه جقف ِ  قد     ِ ِومق ج قن  .ِوالصقفةِ قه ِ ل     ،ِعليفِ)ف ع ل (ِفيهم ِف  سم.ِ ه ِ  
ِِ.(1)«وه ق يف ِ 

(ِابللالِ ِ جِالن  ِ  ل     (ِابلدالِ ِ ،ِوالصها ِ مةِ اسعجِ ِ)   د     .ِلةِ اسهمِ ِ)  

م ِل ل ج د  ِ  ِ»جِالق مهاِ ِ  ءِ  ِك ه ج ف   ِاس  ، د    ِِ.(8)«و  

                               
ِ(.1،ِاهل مشِ)4/411ت  ،ِطيعةِرارِالكتيفِالعلمي ة ِالكِ-(1)
 .4/211الكت  ،ِطيعةِع ملِالكتيف ِِ-(2)
ِ.2/158انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(1)
 .2/128انظ ِج ِالكت  ِطيعةِبه ق ِِ-(4)
 .4/211انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِمكتيةِاخل ي   ِِ-(5)
 .4/418لعلمي ة ِانظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِرارِالكتيفِاِ-(1)
 .4/211الكت  ،ِطيعةِمكتيةِاخل ي   ِِ-(1)
 .11الق مهاِا ي، ِِ-(8)



(050) 

قق ،ِ(1)يفِ ت ققالكِ ِمِ قع ل ققِ،ِوطيعققةِ (2)بققه قِ ِ،ِوطيعققةِ (1)ابر قق ِ ِطيعققةِ ِتِ مِ لِ وقققدِس 
قِ  ِقخطقعليفِالِ،ةِ العلميِ ِيفِ ت ِقالكِ ِرارِ ِطيعةِ ِتِ لِ مِ ت ِقواشِ.  ِقخطقنِهلاِالمِ  ِوقق لِ ِ، ِ نفت 
فيم ِعقدتِاليق ِمقنِِمِأقعِعلي ق ِل ِ لِ الِ »جِاهل مش ِِ(اميلِبد عِ عقه ِر.)

ُِ.(4)«مع  م
ِه رونُ-535 ِعيد ِالت م  و كقهنِعلقيفِ ِ»يفِ ت قالكِ ِمِ قع ل قِ،ِطيعقةِ   ء ِجِحتقي  

(ِفيهمقققق .ِف  سققققم ِ قققق ِأيِ)ف ع ققققل   قققق ن  ق نب ،ِوالف لققققو ،ِوالققققد  ن ،ِو ققققق ل ِالنقققق اِف لج 
ِِ رج،ِوالق طن .ِوالصفة ِالق مد ،ِوالص م ل ِوالعت قلِ  ِم نِراِلِو م ن  ِِ.(5)«ةنف ن 

(ِبكت ِ ِ جِالن  ِ ِ (ِبضقم ِ ِ ،ِوالصقها ِ العيِ ِ)ف ع ل   ِضقي،ِ ِه ؛ِبد لقةِ )فق ع قل  
ِِ)الص م ل (.ِ ،ِمثليِ العِم ِ بضِ، ِ نفتِ ِالن  ِ ِكلم تِ ِِبعضِ 

اخلق ي  ِ ِمكتيقةِ ِ،ِوطيعقةِ (1)بقه قِ ِ،ِوطيعقةِ (1)ابر ق ِ ِطيعقةِ ِتِ مِ لِ وقدِس ق
(8)ِ،

ُِ.نِهلاِاخلط ِ مِ ،ِ(8)ةِ العلميِ ِيفِ تِ الكِ ِرارِ ِوطيعةِ 
ِه رونُ-535 ِعيد ِالت م  ومنِح ف قةِاللتق نِمقنِأرانهق ِاىلِ ِ»  ء ِجِحتقي  

ِالث نق  ِِمنتهيفِط   ِاللت نِمق ِبينهق ِوبقي مق ِ ليهق ِمقنِاحلنق ِاألعلقيفِومق ِفق ه   ق  

                               
ِ.2/158انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(1)
 .2/111انظ ِج ِالكت  ِطيعةِبه ق ِِ-(2)
 .4/211انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِع ملِالكتيف ِِ-(1)
ِ(.4اهل مشِ)،4/418ِالكت  ،ِطيعةِرارِالكتيفِالعلمي ة ِِ-(4)
 .4/211الكت  ،ِطيعةِع ملِالكتيف ِِ-(5)
ِ.2/158انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(1)
 .2/111انظ ِج ِالكت  ِطيعةِبه ق ِِ-(1)
 .4/211انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِع ملِالكتيف ِِ-(8)
 .4/418انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِرارِالكتيفِالعلمي ة ِِ-(8)
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ِِِ.(1)«   ق  ج ِالنهن
ققِ ققِ،ِ قِ س  ِجِ  ِ    ققِجِوةققفِ ِ،اىلِاخلطقق ِ ِ ِ هطِ قِ ىِس ققرِ ،ِفققأِ القق مِ ِجِ  ِ    ققِنِالققن  ِ م 
وم نِح فةِاللت نِمقنِأ رانهق ِ ِ»ابر  ِ ِكم ِجِطيعةِ ِِ،الصها ِ ِأنِ ِ؛ِوذل ِ النهنِ 

ِاللتقق ن ققيفِط قق     إه َويْههَقُمقق ِبينهقق ِوبققيِمقق ِ  ليهقق ِمققنِاحل ن قق ِاأل علققيفِومقق ِِاىلِمنته 
كُوالنهه ُوالَُّكع يَههة ُوالثَّن ي ههة ُمُ هالضههاح  هههاب  َُ  ُالههالمُوم  ُاللسههانُبينهههُهْخههه   َُ نُطَهه

ِ   قق  ج ِالنهنِوبنيُما ِالث ن    ِِِ.(2)«فق ه     
طق   ِومنِح فةِاللت نِمنِأرانه ِاىلِمنتهقيفِ ِ»به قِ ِجِطيعةِ ِوكلل ِ 

إه َويْهَقُالضهاحكُوالنهابُاللت نِمق ِبينهق ِوبقيِمق ِ ليهق ِمقنِاحلنق ِاألعلقيفِومق ِ
َُّكعيَههة ُوالثَّن يَّههةُمُ  َُ  ُالههالمُومهههوال َُ ُاللسههانُبينهههُوبههنيُمههاهْخههه ِالث نقق  ِِنُطهه فق ه   قق  

ِ.(1)«   قق  ج ِالنهن

قققققِطققققق ِ علقققققيفِاخلِتِ لِ مِ اشقققققتِ ِ،ةِ العلمي قققققِيفِ ت قققققالكِ ِرارِ ِطيعقققققةِ ِأنِ ِوالي  قققققيفِ  ِ، ِ نفت 
ِ.(4)أ ًض 
ُ
ُ

                               
 .4/411ت مِه رون ِالكت  ،ِحتقي ِعيدِالِ-(1)
ِ.2/451الكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(2)
ِ.2/415الكت  ،ِطيعةِبه ق ِِ-(1)
 .4/511انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِرارِالكتيفِالعلمية ِِ-(4)
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ُكاظَلُالبكَّاء)ُنُحتقيقُ مُ ُأمثلةُ ُ-اثنًيا ُ:ُ(دقُحممَّد
ققق ء ِ-533 ِكققق ظمِاليك  قققد ِر.ِحمم  وجِط ي قققئ  ِوجِز بين قققة  ِزابين ،ِ»ِ ققق ء ِجِحتقيققق  

قق  يِ  قق  ة  ِب ص  ،ِوجِالع ليققة  ِع ل ققه ي ،ِوالي ر ققة  ِب ققد و ي ،ِوجِالي ص  ،ِوجِالت ققهل  ِطقق ئ   
لِ  ،ِوجِالد ه    ِر ه  ي ...س ه    »(1).ِ

ِ ِانِ قق لِ هق .ِوققدِ ِ بفتحِ ِ،ِوالصقها ِ الزايِ ِضي،ِ ِ)زابين (ِإبمه لِ ِ جِالن  ِ ِ
قِ؛مع وفقةِ ِالقزايِ ِح كقةِ ِ؛ِألنِ بها قيفِ ِلقي ِ ِهلاِالضي،ِ  جِ)ز بين قة (.ِِ ِمفتهحقةًِلكهَّن 

ققذِ ِسققييه  ِ ِأنِ ِوالققها ِ  ققك ِ  ِحِ ِتِ ف قق لِ ختِ ِأمثلققةًِِجِهققلاِالققن  ِ ِ ِ ك  قق  ة ِِ  ،ِ ققه ت  )الي ص 
قق  ي (،ِو)الت قق قق ي (؛ِفلققي ِ ب ص  (،ِو)الققد ه   ِر ه    

ل  ِ ِ طقق بِ ت ِب ِِعِ قط ققمقق ِ ِ ِةِ مِ قث ققِهل ِس ققه 
ِ(. ِ قن اِبِ ةِوزِ بينِ )زِ ِ جِيِ ِالزا ِ   ِك ِ  ِحِ 

ِِ ِ جِالققققن  ِ ِوِ  .ِوقققققدِ)ع ل ققققه ي (ِبتققققكهَّنِ ِ ،ِوالصققققها ِ القققق مِ ِ)ع ل ققققه ي (ِبفققققت
قق قق(4)هقق رونِالتقق مِ ِعيققدِ ِحتقيقق ِ ،ِِو(1)بققه قِ ِ،ِوطيعققةِ (2)ابر قق ِ ِطيعققةِ ِتِ مِ لِ س  نِ،ِم 

ِِ.هلاِاخلط ِ 

ِوالع ليقققةِمقققنِحمل قققةِالعققق   ِاحلجققق زِومققق ِ ليهققق ،ِوالن تقققية» ِجِالعقققيِ ِ ققق ءِ 
ِ.(5)«اليه  ِع ل هيِ 
ىلِمققق ِوراءِةِاق هق مققققر ِتاىلِأِدِ هقِي  ققق ِمققق ِفقققوالع ليقققةِ »سقققيده ِِنِ بقققاِوقققق لِ 
ِ.(1)«انررِ ِيِ هِ لِ وعِ ِ. اِ ،ِعليفِالقي ِ قِ  ِع لاليهِتيفِ مك ة.ِوالن

                               
ِك ظمِاليك  ء ِِ-(1)  .5/18الكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د
 .2/14انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(2)
 .2/18ق ِانظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِبه ِ-(1)
 .1/111انظ ِج ِالكت  ،ِحتقي ِعيدِالت مِه رون ِِ-(4)
ِ.2/241العي ِِ-(5)
ِ.2/254ا كم،ِالطيعةِالد دة ِِ-(1)
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ِاألسقققققتاابذي  ِ ِال ضققققق   وهقققققهِمهضقققققعِبقققققق  ِِ- ِالع ليقققققةِققققققق لهاِفققققق»وقققققق ل 
ِكأن ِمنته ِا ىلِال ع له،ِوهقهِاسكق نِالعق دِضقدِالتقفل؛ِألنِِ-ِمد نةقال ع ل ه ي ،

نتقه ِا ليهق ِعلقيفِالع ليةِاسلكهرةِمك نِم تفع،ِوالقيق اِع ق د  ِأ وِعق ل ه ي،ِفهقهِم
ِ.(1)«اسعن

ِِجِحتقيققق ِ ِ ِمققق ِ ققق ءِ أم ققق قققمعجقققم  والع  ل ي قققة  ِمققق ِفقققهقِيقققدِاىلِ»ح ح( ِ)الص  
أر ِت مقققةِواىلِمققق ِوراءِمكقققة،ِوهقققيفِاحلجققق زِومققق ِوا هققق ،ِوالنتقققيةِاليهققق ِعققق د  ،ِ

ِ(2)«و ققق لِأ ضقققً ِع ل ققه ى ِعلققيفِغقق ِقيقق ا ،ِأوِبعققض  ققنِا ق  قق   فقق ر ح ِم  ؛ِفهققهِِطققأِ 
،ِال ،ِجِاللتققققق ن  ِالققققق م  ِالعقققققي ،ِوسقققققكهن  ِبضقققققم   ؛ِبد لقققققة ِأن ِالكلمقققققة ِو ر ر ت  ققققق د  ن ت 

. ِالي  يف  ِأةح ل  ِاىلِهلاِالضي،  ؛ِولقمِ  ر    ،ِوالت ج  ِوالق مها 

ِق لِلييد » ِجِاللت نِ ِ  ءِ 
ُنانُ وبَُُ ُ واجُ رَُُظهورَُُ ُْنَُصَُ,ُُُُُُُرَُةُ يَُّوُ لُْلهُعُ ُ ُْلَُمُ َلُعَُلُ سُْوُمُ أَُ

ِ.(1)«هلِالع ليةةِمنِأِ  دهِام أِ ِتِ مِ قشوِ ِابستلمِغ م ًِرارِأِ 
ىلِمقق ِواِ ِةِ  م ققر ِتِ ىلِأِ ا ِِدِ جِ قر ِن قق ِمقق ِفققهقِأِ يققةِ والع لِ »أ ًضقق  ِِفيقق ِ ِو قق ءِ ِ

هادِجِغقق ِيققةِوالع ققا هقق ،ِوجِاحلققد ثِذكقق ِالع لِ وراءِمكققة،ِوهقق ِاحلجقق زِومقق ِوِ 
ِانهق ِمقنِاسد نقةِعلقيفرِ د نقةِوأِ راضق ِاسعلقيفِأِ أبِ ِنِ مق كِ مهضعِمقنِاحلقد ث،ِوهق ِأِ 

علققيفِالقيقق ا،ِِمث نيققة،ِوالنتققيفِاليهقق ِعقق دِ ِدِ جِ قه ِمققنِ هققةِن ققدِ بع قق،ِوأِ يقق لِ مِ أ ِِربعققةِ أِ 
ِنردِثعليف انررِعليفِغ ِقي ا؛ِوأِ ِيِ هِ لِ وعِ 

ُدامعُ ههَُ,ُإاضُمنكُاملناًُهُْ,ُُُُُُبنخلةُوَُةًُيَُتهُْلُإُ ل ُ عَُيهُ ُيُ وُ لُْعُ ُ َُّهَُُنَُْأُأَُ

                               
ِ.2/81ش حِش فيةِابنِاحل  يف ِِ-(1)
 .1/2411الصح ح ِِ-(2)
 .11/181لت نِالع   ِِ-(1)
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ُابُ وجاءُأَُ ،ِرض ِ ِعنهم  ِوجِحد ثِابنِعم ِ.(1)«جا ُ ُويُ لُْعُ ُع
ِكقق نِ قققهل ِ قِ  ءِأِ مقق وِبققنِالع ققرويِعققنِأ ِعِ »أ ًضقق  ِِفيقق ِ ِو قق ءِ ِ ققنِ نقق  ِيفِ ت 
قققأ ِِدِ اىلِأِ  ققق،ِواىلِأِ يِ هِ ب قققابِرِ ىلِالققق  ِ ،ِبفقققتِِاهلمقققزةِواخلققق ءِوكتققق ِالقققهاو،ِواِ يِ هِ ِ  ِتِ ِ 

قققأِ  ققق،ِواىلِعِ يِ هِ ل قققجققق زِعِ احلِ ِيقققةِ واىلِع لِ ِ،يِ هِ ن قققنِبقِ ىلِاب ققق،ِبضقققمِاهلمقققزة،ِواِ هيِ ِ  ةِيِ ر 
«يِ هِ ب ِأ ِِ ِ ىلِأِ ،ِواِ يِ هِ رِ عِ 

(2).ِ

قق،ِأوِالن ِ  ِ ،ِأوِرأس ققنقق ةِ يفِالقِ ل ققعِ  ِأِ ةِ ي ققوالع لِ » ِجِالققق مهاِ ِو قق ءِ  الققليِِفِ ص 
قققل ققق ِ  ِ ِ ىِبظققق هِ  ًِ،ِوقق قققمكقققةِ ِراءِ اىلِمققق ِوِ ِةِ  م قققتِ ِاىلِأر ِ ِدِ جِ قن قققِقِ هِ ،ِومققق ِفق قققن نِ  ِالت  
«ة ِرِ ،ِابلضمِانرِ يِ هِ لِ وعِ ِ ِ ق ِع لِ ةِ يِ تِ  ،ِوالن ِ قهالِ ،ِوه  ِالعِ د نةِ اس

(1).ِ
قِجِحتقيق ِ ِالقهاررِ ِالضقي،ِ ِأِ ط قِِ ِدِ لك  ق ِ ِ ودِ ِ ِ(،التق جِ )ِةق حيفِ ِ(ِأنِ ح حِ )الص  
قققِالقققهاررِ ِابلضقققي،ِ ِحِ ققققدِةققق ِ  ِ ِ») ِ (ِبقهل قققح حِ جِ)الص   (ِأر   و(ِالع ل ي قققة  ِ)مققق ِفق قققه ق 

د ِاىل ِكققلاِجِ)ن ققج  هقق ، ِومق ِو ا   قق ز  ِت قققه  م ة (ِو)ا ىلِمقق ِو راء ِم ك قة (،ِوهقق ِاحل ج  ِأر  
قققق  ف ه ِمِ  هقققق ِبق ل ققققًدا،ِوأ ش  قققق ز  ِأ ع    ققققهِ الص ققققح ح.ِوقيققققل ِع ل ي ققققة ِاحل ج  ِ ،ِوهقققق ِبقققق رِ عًِض 

 (،ِقال قهِ ة،ِ)وهق ِالعِ ف ِ ِ رِ مِ ق(ِالق نةِ دِ مِ قالقِىِبظق ه ِ  ًِةِ)قق قيِ  لِ يفِابلعِ مِ تِ مِ ق)و(ِالِ.واسعةِ 
ق،ِ)والن ِ مث نيقةِ ِدِ جِ قه ِمقنِ هقةِن قوأبعقدِ ِ، لِ ي قمِ أ ِِعليفِأربعقةِ ِد نةِ مِ قه ِمنِالانِ رِ وأِ  (ِةِ يِ ت 

ِ(ة ِرِ وهققق ِ)انرِ ِ،(مِ ،ِابلض قققيِ هِ ل قققعِ )  ِقققق لِأ ًضققق)و(ِ ِ ِ، اي ققق(ِعلقققيفِالقِ  ِ قاليهققق ِ)ع ل ققق
ِدِ جِ ق ِن قي قلِ ىلِعِ اِمنتقه ِ ِيِ هِ ل قالعِ واذاِقلنق  ِانِِح ح.كم ِجِالصِ ِِ،قي اِ ِعليفِغ ِ 

ِ.(4)«رةِ دِ ف ِنِ 

                               
ِ.15/81لت نِالع   ِِ-(1)
 .15/481لت نِالع   ِِ-(2)
 .1114هاِا ي، ِالق مِ-(1)
 .85-18/84اتجِالع وا ِِ-(4)
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قق ء ِ-535 ِكقق ظمِاليك  ققد ِر.ِحمم  ،ِومققنِ»ِ قق ء ِجِحتقيقق   قق  
وققق لهاِجِاأل ف قق  ِأف ق 

،ِفههِعليفِالقي ا   
ِ.(1)«الع  ِمنِ قهل ِأف ق 

ِِ ِ جِالن  ِ ِ (ِبفقت ق  
،ِوأف ق  ق  

ِ،ةِ اهلمقزِ ِضقي،ِ ِامهق لِ ِه ،ِمقعِ وضقم ِ ِ،الفق ءِ ِ)أف ق 
(،ِومقققعِ ِ مفتهحقققةِ ِالفققق ءِ ِمفتقققهحِ ِمقققعِ ِمققق .ِواهلمقققزةِ فيهِ  ققق  

ِ ه ِمضقققمهمةِ مضقققمهمِ ِ)أ ف ق 
(.ِقققق لِ  ققق  

ِكققق نِمقققنِرفققق قِ ِ ِ ق قققفِ أ ِِور قققلِ » ِالقققهه يِ ِ)أ ف ق  ِبفقققتِِاهلمقققزةِوالفققق ء،ِاذا
ِ.(2)«  ِبضمهم ،ِوههِالقي ااألر .ِحك هِأبهِنص ،ِوبعضهمِ قهلِأ ف قِ 

ِ ِوقيققل ِأ ف ق ق ِ » ِاألسقتاابذيِ ِال ضقق ِ ِوقق لِ ِ ِ؛ف قق بفتحتققي،ِجِالنتقيةِا ىلِاأل 
ِألَّنمِق لهاِفي ِأ ف   ِبضمِاهلمقزةِوسقكهنِالفق ءِوهقهِ فقفِاأل ف ق ِكع ن ق ِوع ن ق ،ِو
ققمِ مِوالع ج  ِكقق لع ج   ققهزواِفيقق ِاأل ف ق قق ِ شققتاِِالف ع ققلِوالف ع ققلِجِكثقق ِمققنِاألمسقق ء

ِ.(1)«والع    ِوالت ق مِوالت ق موالع    ِ
ققِ ِ ،ِجِطيعققةِ وسققكهَّنِ ِ،الفقق ءِ ِمقق ِمضققيهطً ِبضققم ِ نهِ مِ ِاسضققمهمِ ِنِهنقق ِ قق ءِ وم 

ِ،ِبه قِ ِ،ِوطيعةِ ابر  ِ  (ِ-ه رون ِ)األ ف ق قق ِِالت مِ ِعيدِ وحتقي   األ ف ق ققق  
(4).ِ

ِك ظمِاليك  ء ِ-530 ِر.ِحمم د   ،ِجِ»ِ  ء ِجِحتقي  
وق لهاِق ِع ض  ه  ِع ض  ه 

ِ.(5)«ل ِقق ت  رة ِوقق ت  رِ قهلِمنِ  ع ل ِالهاحدة ِع ض هًةِمث
،ِترققه ه ِ ِتطييققعِ ،ِوهققهِ)ج(ِابلفقق ءِ ِ ،ِوالصققها ِ )ققق (ِابلققق  ِ ِ جِالققن  ِ ِ

ق  ِِبق ِر قيفِ ِ ِ يف؛ِولكنِ لِ جِ العِ ِة ِ ِ ظِ ابلنِ ِالق رئِ ِ ِ كِ در ِ ِ  قاسطيقهاِ ِالقن ِ ِه ِه ِ ر  ِ ِ ت ق ِ كِ  ِذِ .ِوا  

                               
ِك ظمِاليك  ء ِِ-(1) ِ.5/18الكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د
ِ.4/1441الصح ح ِِ-(2)
 .2/81ش حِش فيةِابنِاحل  يف ِِ-(1)
،ِوحتقيقققق ِعيققققدِالتقققق م2/18ِ،ِوطيعققققةِبققققه ق 2/15ِانظقققق ِج ِالكتقققق  ،ِطيعققققةِابر قققق  ِِ-(4)

 .1/111ه رون ِ
ِك ظمِاليك  ء ِالكت  ،ِحتقيِ-(5) ِ.5/18 ِر.ِحمم د
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ِ  نِ م ِ ألِ ِةِ التره هيِ ِنِاألِط ءِ مِ ِهِ وغ ِ 
ققحبِ ِالتحقيقق ِ ِاعقق رةِ ِأنِ ِ-أ ِِ ِةِ ج  ِ،التقق بقةِ ِعقق تِ يِ جِالطِ الققهاررة ،ِِالتطييعقق تِ ِتصققحي

ِعلققققيفِالطي عققققةِ ِيِ مِ الققققق ئِ ِ؛ِألنِ الد ققققدةِ ِالطيعققققةِ ِعققققنِ ِ،األِطقققق ءِ ِء ِرِ جِرِ ِعِ نف ققققلققققنِتِ 
قققيت ققق ِلِ مهًمقققعِ  ققق،ِوألنقِ ةِ ابلع بي قققِة ِ ِ يقِ خِ قالقققِنِأهقققلِ هاِم  ِةِ الطي عي قققِةِ ق قققابلد ِ ِنِ قيقققي  ِقن ِعِ هاِمِ يت قققمِلِ ه 
ِ.ةِ الطي عيِ ِ نةِ مِابلز ِ هِ تِ ن  ِ نِعِ مِ ِ ِ كثقِ أِ 

ِعلقيفِتقصق ِ ِيفِرليقلِ ل قجِ العِ ِة ِ ِ ظ قابلنِ ِِِ درِ الق ِت قِةِ التره هيِ ِاألِط ءِ ِ هرِ وِ ِأنِ ِ- 
ِ. ِ رِ النِ ِقيلِ ِ، ِ وتصه يِ ِ،اسطيهاِ ِعةِ  ا ِ جِمِ ِ ِ ق ِ ا ِ 

قق ء ِ-535 ِكقق ظمِاليك  ققد ِر.ِحمم  ومسعنقق ِمققنِالعقق  ِمققنِ قققهل ِ»ِ قق ء ِجِحتقيقق  

 ِ 
ل  لِاذاِق لها ِس ه  ِك لضمةِجِالت ه  ِ.(1)«أم ه ي ،ِفهلهِالفتحة

ِ ِ أن قِ ِ ق ِ ا ِ ِنِ )أمهي (،ِوقدِظِ ِجِكلمةِ ِ،عليفِفتحةِ ِسييه  ِ ِمِ لِ كِ تِ  قِ ِجِالن  ِ ِ
قق ِ  قق  ِِ ِ أن ققِ،ِوالصققها ِ اسققيمِ ِفتحققةِ ِدِ قص  ِ ِ ق  ققا ِ ِلِ مه ققاِأِ فلمقق ذِ،؛ِوا  ِةِ اهلمققزِ ِفتحققةِ ِدِ قص 

ققِ،مفتهحققةِ ِاسققيمِ ِأنِ ِعِ ،ِم ققاسققيمِ ِ،ِ يِ ،ِوض ققابلفتحققةِ ِةِ اهلمققزِ ِضققي،ِ   ِ ِ،ِخبقق  ِ   ِ بقق ِ
ِ ِ)أ م ه ي (.ِق لِ فيِ ِ،مِ ضِ  ِ)أ م ه ي (،ِوقدِتِ ق لِ فيِ ِ،ِِ فتِ فقدِتِ ِ،ةِ اهلمزِ 

ِ ي قققدِتقِ ِالع  ِ ِأنِ ِسييه  ِ ِ ارِ ومِ ِ ِكق نِ ِمِ ض ق،ِفتِ يفِ ت قجِالنِ ِ     ،ِِمفتهًحقِ ِ ل قأوِ ِمق 
ل(،ِف لن ِ ِكمقق ِجِكلمققةِ  (،ِوقققدِتِ اليهقق ِابلضققم ِ ِتققيةِ )الت ققه    

ل  ِكقق نِ ِِِ فققتِ  ِ)الت ققه  ِمقق 
ِكم ِجِكلمةِ مضمهمًِِ ِ لِ أوِ  ِِ ِيفِ نتِ )أ م ي ة(،ِفيِ ِ ، ِ ِ)األ م ه ي (.اليه ِابلفت

ِاِ ِ،هِأ م ي ة ِب ط ن ِمنِقق     شِ نِ وبقِ »سيده ِِابنِ ِق لِ ِ علقيفِِ"أ م قه يِ "ِ هميِ ل قالن ت يف 
ييق ه      ِ"أ م ي    "ِعليفِاأل ة لِ أ م ه يِ "ِ ِالق ي اِ   ِ يفِغِ لِ وعِ ِ،ي اِ القِ  ِ.(2)«"ِوح ك يفِس 

                               
ِك ظمِاليك  ء ِِ-(1) ِ.5/18الكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د
ِ.12/218ا كم،ِالطيعةِالد دة ِِ-(2)
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ققققِاهلمققققزةِ ِتِ وقققققدِ قققق ءِ  ِِ ِنِ)أ م ققققه ي (ِمضققققيهطةًِم  ،ِ(1)ابر قققق ِ ِجِطيعققققةِ ِابلفققققت
ِِ،(2)به قِ ِوطيعةِ  ِ.(1)ه رونِالت مِ ِعيدِ وحتقي  
ِك ظمِاليك  ء ِ  ء ِجِحتقي ِ ِ-535 ِكم ِق لِالر ع  »ِر.ِحمم د

ُمُ  ُنَلُداعيُالنَّدىُوالتكُّ ُيع  يُنذاُماَُلق يت ه ُُُُُُس ُْيش   ُ ُ ِ.(4)«ب ك ل  
(،ِِ ه ِمققققنوضققققم ِ ِ،الكقققق  ِ ِبترققققد دِ ِ،ترققققه ه ِ ِتطييققققعِ ِجِالققققن  ِ ِ قققق م  )التك 

ِِ ِوالصها ِ  ِ.ضم  ه  ِ)الت ك ق  م(ِمعِ ِ،ال اءِ ِ،ِوترد دِ الك  ِ ِبفت
قققق ِالتقققق مِ ِعيققققدِ وحتقيقققق  ِِ،(1)بققققه قِ ِ،ِوطيعققققةِ (5)ابر قققق ِ ِطيعققققةِ ِتِ مِ لِ وقققققدِس 

ِ.نِهلاِاخلط ِ ،ِمِ (1)ه رون
قققق ء ِ-535 ِكقققق ظمِاليك  ققققد ِر.ِحمم  ققققل ِاليقققق ء ِ»ِ قققق ء ِجِحتقيقققق   ِمقققق ِح  هققققلاِاب  

ِ.(8)«والهاو ِجِالقي اِ 
ققِ ِ كثق ققأ ِِجِالققن  ِ  ِعليقق ِ ِعِ ل ققطِ  ِأنِ ِ كف قق،ِو ِ والتح  قق ِ ِ،جِالضققي،ِ ِ،نِِطقق ِ م 

ِ.ِوالت مةِ ِ،ةِ قِ الد ِ ِعنِ ِ،دِ عِ اليقِ ِلِ كِ ِِ،بعيدِ ِ ِ  ِأنِ  قينًِِمِ علِ ليِ ِ؛ئِ دِ يتِ مِ قالِالط ليفِ 
؛ِللمجهقهلِ ِمينِ ِعلِ فِ ِ ِ أنِ ِمِ ههِ ،ِ ِ احل ءِ ِ)ح ل (ِبضم ِ ِلكلمةِ ِ ِ ا ق ِ ِ،ِ يِ فضِ 
ِكقق نِ  ققِفمقق ِسققييفِ ِ،كققلل ِ ِِفقق ن ِكلمققةِ ِِرفققعِ ِ ِسققييفِ مققِمِ قِ)اليقق ء ِوالققهاو (؟ِث ققكلمقق  ِِِ  ِ   

                               
 .2/15انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(1)
 .2/18انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِبه ق ِِ-(2)
ِ.1/111انظ ِج ِالكت  ،ِحتقي ِعيدِالت مِه رون ِِ-(1)
ِك ظمِاليك  ء ِِ-(4) ِ.5/18الكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د
 .2/15انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(5)
 .2/11انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِبه ق ِِ-(1)
ِ.1/111انظ ِج ِالكت  ،ِحتقي ِعيدِالت مِه رون ِِ-(1)
ِك ظمِاليك  ء ِِ-(8) ِ.5/21الكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د
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(،ِوقدِسِ  ِ)ج(؟!ِ  ِ ققالِ ِحب  ِ ِتِ قِ يِ )القي ا 
ِِ كلمقققة ِِاسققق ارِ ِأنِ ِوالصقققها ِ  قققل  (ِبفقققت ِ،ِوهققق ِ القققلالِ ِوسقققكهنِ ِ،احلققق ءِ ِ)ح 

ققِالفققق ءِ ِ،ِ ضققيِ .ِوتِ عققلِ  ِفِ ِ،مصققدرِ  ققِنِكلمققةِ م  قق (ِابلضقققم ِ لِ )ح  ،ِوهقققهِيتققدأِ  ِمِ ؛ِألَّن 
ِاليقق ءِ ِاىلِكلمققةِ ِضقق  ِ مِ  ققل    ِكلمققةِ ِ)اليقق ء( ِ)ح  ِِققبِ ِ(ِفهقق ِ )القيقق اِوالققهاو (.ِأم قق 

(؛ِ ِ)فيقق ِ سققييه  ِ ِجِكتقق  ِ ِرِ الققهارِ ِأنِ ِ)ج(،ِف لصققها ِ ِ  ِ ققققالِ ِ ِحقق  ِ .ِوأم ققللميتققداِ 
ِالي ء ِوالهاو ِفي ِ »هكلا ِِالعي رةِ ِفتكهنِ  ِم ِح ل    ِ.«القي اِ ِهلاِاب  

قققق ِالتقققق مِ ِعيققققدِ ِوحتقيقققق ِ ِ،(2)بققققه قِ ِ،ِوطيعققققةِ (1)ابر قققق ِ ِطيعققققةِ ِتِ مِ لِ وقققققدِس 
ِ. نِ اخلطأِ ِ نِ نِهلِ ،ِمِ (1)ه رون
ِك ظمِاليك  ء ِ-535 ِر.ِحمم د ِ    يق  ِ »ِ  ء ِجِحتقي   ِ    ق ي ة  ِ ِ.(4)«وق لهاِجِ
(ِبتكهنِ ِ جِالن  ِ ِ ِ    يق    ِوكتق ِ ِ،األ وىلِاليق ءِ ِبتقكهنِ ِ،ِوالصها ِ الي ءِ ِ)
(.الي ءِ  ِ     يق ق   (ِ ِ

قققق ِالتقققق مِ ِعيققققدِ وحتقيقققق  ِِ،(1)بققققه قِ ِ،ِوطيعققققةِ (5)ابر قققق ِ ِطيعققققةِ ِتِ مِ لِ وقققققدِس 
ِ.نِهلاِاخلط ِ ،ِمِ (1)ه رون
قققققق ء ِ-555 ِكقققققق ظمِاليك  ققققققد ِر.ِحمم  فقققققق ن ِاإلضقققققق فةِاىلِذلقققققق ِ»ِ قققققق ء ِجِحتقيقققققق  

                               
 .2/11ابر   ِِانظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِ-(1)
 .2/11انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِبه ق ِِ-(2)
ِ.1/118انظ ِج ِالكت  ،ِحتقي ِعيدِالت مِه رون ِِ-(1)
ِك ظمِاليك  ء ِِ-(4) ِ.5/22الكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د
 .2/11انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(5)
 .2/11انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِبه ق ِِ-(1)
ِ.1/118 ،ِحتقي ِعيدِالت مِه رون ِانظ ِج ِالكت ِ-(1)
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ِك سض  ِالي ِجِالي  ِالليِفهق  ه ِ.(1)«ا سقمتص  
ه(،ِوالصققققققها ِ ِ جِالققققققن  ِ ِ ه(،ِوهققققققهِِطققققققأِ ِ )ا سقققققققمتص   ِ)ا سقققققققمِتصقققققق  
ِِ ِه ِ ترققققققه  ققققققواضقققققق وحتقيقققققق  ِِ،(1)بققققققه قِ ِ،ِوطيعققققققةِ (2)ابر قققققق ِ ِطيعققققققةِ ِنقققققق ِ مِ ِتِ مِ لِ ،ِس 
ِ.(4)ه رونِالت مِ ِعيدِ 

ققق ء ِ-555 ِكققق ظمِاليك  قققد ِر.ِحمم  ،ِ»ِ ققق ء ِجِحتقيققق     
واله ققق ِالي قققد ِفيققق  ِة قققع ق 

ع ق   ِ ي دِ  ِ.(5)«وة 
ِِ ِ جِالقن  ِ ِ )الي  ققد (.ِوقققدِِه بكتق ِ ِ،ِوالصققها ِ رةِ اسرققدِ ِاليق ءِ ِ)الي ققد (ِبفققت

قق قق(8)هقق رونِالتقق مِ ِعيققدِ وحتقيقق  ِِ،(1)بققه قِ ِ،ِوطيعققةِ (1)ابر قق ِ ِطيعققةِ ِتِ مِ لِ س  نِ،ِم 
ِ.هلاِاخلط ِ 
ِكق ظمِاليك ق ء ِ-555 ِر.ِحمم د هقلاِاب ِاإلضق فةِاىلِ)ف ع يقل(ِ»ِ  ء ِجِحتقي  

ِكققق  نِجِو)فق ع يقققل(ِمقققنِبنققق تِاليققق ءِوالقققهاوِالققق ِاليققق ءاتِوالقققهاواتِ م ت ققققه ن ،ِومققق 
ِع ققد و ي ،ِوجِغ ققن   ِغ ن ققه ي ،ِوجِق ص قق   ِ ي  

اللفقق ِمبنزلتهمقق ،ِوذلقق ِقهلقق ِجِع ققد 
ِك  هقققهاِأنِتتقققهاىلِجِا سقققمِأربقققع ِ ءات،ِ قققم ق ص قققه ي ،ِوجِأ م ي قققة  ِأم قققه ي ؛ِوذلققق ِأَّن 

                               
ِك ظمِاليك  ء ِِ-(1) ِ.5/21الكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د
 .2/18انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(2)
 .2/12انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِبه ق ِِ-(1)
ِ.1/142انظ ِج ِالكت  ،ِحتقي ِعيدِالت مِه رون ِِ-(4)
ِك ظمِاليكِ ِ-(5) ِ.5/21 ء ِالكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د
 .2/18انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(1)
 .2/11انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِبه ق ِِ-(1)
ِ.1/141انظ ِج ِالكت  ،ِحتقي ِعيدِالت مِه رون ِِ-(8)
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ِ.(1)«فحلواِالي ءِالزائدةِال ِحلفهه ِمنِس ل يمِوث قيف
ققِ ِ ثق ققكأ ِِجِالققن  ِ ِ ِِ يقق ِ ،ِففنِِطقق ِ م  ِ ه بضققم ِ ِ،ِوالصققها ِ ةِ اهلمققزِ ِ ِ)أ م ي ققة (ِبفققت
ِ.جِذل ِ ِب ِِ  ِ ِ،)أ م ي ة(
علقققيفِِ ِ ؛ِألن قققهنققق ِالضقققمِ ِ،ِواسققق ارِ ةِ اهلمقققزِ ِضقققي،ِ ِ)أم قققه ي (ِإبمهققق لِ ِ وجِالقققن  ِ ِ
ِِ ِ ِ ل قمق ِجِأوِ ل ِِلِ ث ق،ِوققدِمِ القي اِ  ي ،ِوغ قن  (،ِوكِ يِ مبثق لِ ِالفقت

ِ مهق ِعلقيفِوزنِ  ِ)ع قد 
ِِ )فِ  ِك نِ ل ِِلِ ث ِمِ ِمِ ق،ِثِ العيِ ِوكت ِ ِ،الف ءِ ِع يل(ِبفت ،ِيِ مبث لِ ِالضمِ ِ ِ لِ جِأوِ ِم   ِ)ق ص   

ِِ ِ،الف ءِ ِ)فق ع ي ل(ِبضم ِ ِلهزنِ ِم ِالتمثيلِ ل ِ ِرارِ وأ م ي ة(،ِوأِ  ِ.العيِ ِوفت
ِِ ِتطييققققعِ )فحققققلفها(،ِوهققققهِِ )فحققققلوا(،ِوالصققققها ِ ِ وجِالققققن  ِ ِ ققققِ،واضقققق نِم 
ِ.التي قِ 

ققققوقققققدِ ِالتقققق مِ ِعيققققدِ وحتقيقققق  ِِ،(1)بققققه قِ ِ،ِوطيعققققةِ (2)ابر قققق ِ ِطيعققققةِ ِتِ مِ لِ س 
ِ.األِط ءِ ِهِ نِهلِ ،ِمِ (4)ه رون
ِك ظمِاليك  ء ِ-553 ِر.ِحمم د ي قة  ِ»ِ  ء ِجِحتقي   فمنِالن اِمقنِ ققهلِجِر م 

ت ي  ِ 
،ِوجِف ت ية  ِف  ،ِوجِر م ي ة  ِر م ي    ِي ،ِوجِظ يق ي ة  ِظ ي ي    ققق    ِ.(5)«،ِوههِالقي ار م 

ِي (،ِوالصققققها ِ جِالققققن  ِ ِ ققققققق    (،ِوهققققهِِطققققأِ  ِ)ر م  قققققي    ققققِ،ترققققه ه ِ ِ ِ)ر م  نِم 
ر ىِ،ِفقققأِ يِ ت ِعِ تققق بِ ت ِمِ ِيِ كتققق تِ ِِ-اِسقققههًِِ-ِيفِ ت قققكِ ِِ اِ الطي قققِأنِ ِ ِ ،ِسقققييِ التنضقققيدِ ِأِطققق ءِ 
ِ. نِ الي ءِ ِبيِ ِاىلِالفصلِ ِعِ التت بِ 
ِكقق ظمِاِ-555 ققد ِر.ِحمم  قق ء  قق ء ِجِحتقيقق   و ِ نييقق ِأنِ كققهنِابعققدِمققنِ»ِليك 

                               
ِك ظمِاليك  ء ِِ-(1) ِ.5/28الكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د
 .2/18انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(2)
 .2/11طيعةِبه ق ِانظ ِج ِالكت  ،ِِ-(1)
ِ.1/144انظ ِج ِالكت  ،ِحتقي ِعيدِالت مِه رون ِِ-(4)
ِك ظمِاليك  ء ِِ-(5) ِ.5/11الكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د
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ِأم ي ققة ِ ؛ِألنِقيقق ا  ِأ ققدر  ي قق    ،ِفهققهِأنِيققهزِجِر م  ققققي     .ِفقق ذاِ قق زِجِأم ي ققة ِأم  ققققي     أ م 

ِ.(1)«وأشي ه ه ِالتيي ِ 
ِكِ جِالقققن  ِ ِ ) قققققي     (،ِو)أم  قققققي     ققق ِ)أ م  (ِ،ِوالصقققها ِ اسقققيمِ ِ ِبتقققكهنِ  مه   ِ)أ م ي  قققق  
 ِِ ِمتيهعقةِ ِالتق كنةِ ِاسقيمِ ِأنِ ِ،قطًعق ِهقلاِالضقي،ِ ِن ِعلقيفِِطق ِ م .ِو قدلِ فيهِ ِاسيمِ ِبفت
ققق،ِأِ  ءانِ ِجِاحلقيققققةِ ِرةِ اسرقققدِ ِاليققق ءِ أن ِ،ِِورةِ مرقققدِ ِبيققق ءِ  ؛ِوهقققلاِ عقققنِ ِسققق كنةِ و مه 
ِ.تره ه ِ ِ،ِوههِِطأِ الت ءِ ِأ ًض  ِ)أم ي ة (ِبترد دِ ِ.ِوجِالن  ِ يِ الت كنِ ِق ءِ التِ 

قققق ِالتقققق مِ ِعيققققدِ وحتقيقققق  ِِ،(1)بققققه قِ ِ،ِوطيعققققةِ (2)ابر قققق ِ ِطيعققققةِ ِتِ مِ لِ وقققققدِس 
ِ.األِط ءِ ِهِ نِهلِ ،ِمِ (4)ه رون
ِك ظمِاليك  ء ِ-550 ِر.ِحمم د ِ.(5)«وجِالي ط ية  ِب ط ه يِ »ِ  ء ِجِحتقي  
حمدِهق رون ِ"جِاللتق ن ِقق لِا ق ق ِعيقدِالتق مِمق( ِ»1)ِوجِاهل مشِ ِ

ابققققنِسققققيدة ِو ِعلققققمِدِمبهضققققهعه ِا ِأنِ كققققهنِ)حكققققيفِسققققييه  ِاليطيققققة.ِققققق لِ
أبطيققتِليققةِجِأبطققأتِك حينطيققتِجِاحيطقق ت،ِفتكققهنِهققلهِةققييةِاحلقق لِمققنِ
ذلققققق .ِو ِلمقققققلِعلقققققيفِاليقققققدل؛ِألنِذلققققق ِانرر(.ِو هقققققن ِبصقققققييةِاحلققققق لِاسقققققمِ

ِ«.اهليئة
ققققِ ِ كثق ققققأ ِِاهلقققق مشِ ِجِنقققق  ِ ِ ِ ،ِوالصققققها ِ  ِ)سققققيدة(ِابلتقققق ءِ ؛ِففيقققق ِ تطييققققعِ نِم 

 ِ) هققققن(،ِ)احينطققققأت(،ِوفيقققق ِ ِ )احيطقققق ت(،ِوالصققققها ِ ِ ،ِوفيقققق ِ هلقققق ءِ )سققققيده(ِاب
ِبعققققدِ ِيِ تِ ال أسققققيقِ ِيِ قطت ققققالنِ ِبهضققققعِ ِ،جِالتنتققققي ِ ِِطققققأِ ِةِ مِ ق) عققققن(.ِوث ققققِ والصققققها ِ 

                               
ِك ظمِاليك  ء ِِ-(1) ِ.5/11الكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د
 .2/11انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(2)
 .2/14انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِبه ق ِِ-(1)
ِ.1/141انظ ِج ِالكت  ،ِحتقي ِعيدِالت مِه رون ِِ-(4)
ِك ظمِاليك  ء ِِ-(5) ِ.5/11الكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د
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هكقلا ِِه بةًِص قمِ ِالعيق رةِ ِيفِ كت ق،ِفتِ التفتق ِ ِقيقلِ ِ عِ هضِ أنِتِ ِ،ِواألةلِ ) هن(ِمي ش ةًِ
ِ.«يئةو عنِبصييةِاحل ل ِاسمِاهل»

ققِالتقق مِ ِ ِعيققدِ ا ق  ققِاىلِهقق مشِ ِوابل  ققهاِ  ققِالققن ِ ِأنِ ِدِ هقق رونِي   ِم  نِِقق ل 
جِاللت ن ِ"حكيفِسييه  ِاليطية.ِق لِابقنِسقيده ِو ِعلقمِدِ ِ»األِط ءِ ِهلهِ 

ِك حينطيققققتِجِاحينطققققأت،ِ مبهضققققهعه ،ِا ِأنِ كققققهنِأبطيققققتِليققققةِجِأبطققققأت،
علقققيفِاليقققدلِألنِذلققق ِانرر".ِفتكقققهنِهقققلهِةقققييةِاحلققق لِمقققنِذلققق .ِو ِلمقققلِ

ِ.(1)«و عنِبصييةِاحل لِاسمِاهليئة
ققق ء ِ-555 ِكققق ظمِاليك  قققد ِر.ِحمم  ِ»ِ ققق ء ِجِحتقيققق   كمققق ِتققققهلِجِز بينقققة ِوثقيقققف 

ِب ِر  ًِ ِ.(2)«ابلقي اِاذاِسقم يت 
(ِبتكهنِ ِ جِالن  ِ ِ (ِبفتحِ ِ ،ِوالصها ِ الت ءِ ِ)سقم يت  ِه ؛ِبد لةِ )سقم يت 

ِ.«كم ِتقهل» ِالن  ِ ِلِ جِأوِ ِ ِ قهلِ 
ِك ظمِاليك  ء ِ-555 ِر.ِحمم د ِبعقدِ»ِ  ء ِجِحتقي   و ِتقهل ِع د و ي ،ِفت لح   

القق مِشققيئ ًِلققي ِمققنِاحلقق  ؛ِ ققدل  ِعلققيفِذلقق ِالتصققي  .ِأ ِتقق ىِأن قق ِتقققهل ِ
ِ.(1)«و ع ي د ة ،ِفتر ِالف ء

ِِ ِ جِالقن  ِ ِ ة (ِبفققت قة (ِبضقم ِ )و ع ي ققدِ ِ ،ِوالصقها ِ القهاوِ ِ)و ع ي قد   ِعلققيفِه ؛ِألَّن 
ِ.« دل  ِعليفِذل ِالتصي ِ » ِ ِ قهلِ ِ،ِبد لةِ التصي ِ ِةييةِ 

قققق ِالتقققق مِ ِعيققققدِ وحتقيقققق  ِِ،(5)بققققه قِ ِ،ِوطيعققققةِ (4)ابر قققق ِ ِطيعققققةِ ِتِ مِ لِ وقققققدِس 
                               

 .1/141الكت  ،ِحتقي ِعيدِالت مِه رون ِِ-(1)
ِك ظمِاليك  ء ِِ-(2) ِ.5/51الكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د
ِك ظمِاليك  ء ِِ-(1)  .5/55الكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د
 .2/81الكت  ،ِطيعةِابر   ِانظ ِج ِِ-(4)
 .2/85انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِبه ق ِِ-(5)
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ِ.نِهلاِاخلط ِ ،ِمِ (1)ه رون
قق ء ِ-555 ِكقق ظمِاليك  ققد ِر.ِحمم  ققي ة ،ِ»ِ قق ء ِجِحتقيقق   وتقققهلِجِاإلضقق فةِاىلِش 

ِكم ِملِتتكنِاسيم ِاذاِق ل ِر م ه يِ وشِ  ِ.(2)«ه ي ،ِملِتتكنِالعي 
ِكِ جِالتنتقققي ِ ِِطقققأِ ِجِالقققن  ِ ِ قققه يِ »ِ العيققق رةِ ِهِ هقققلِ ِتِ ي قققتِ ،ِفققققد قققي ة ،ِوش  ِ،«ش 
ققِبهضققعِ  ققِكلمققةِ ِِبققيِ ِ،(ة ِزِ )فقق رِ ِلةِ ف ة  ققه ي (؛ِوهققلاِالتنتققي ِ ِوكلمققةِ (،ِةِ يِ )ش  ِمِ ههِ   ققِ)وش 
ِ)وشهي (ِِكلمةِ نِِمِ ِالهاوِ ِأنِ ِالق رئِ  ِ.ِاِمنِالكلمةِ زءًِ ِ ِتِ ،ِوليتِ ع طفةِ واو 

ِك نِ ومِ  ِبهضقعِ ِ،«شقية  ِوشقهيِ »هكقلا ِِالعيق رةِ ِيفِ كتِ أنِتِ ِالصها ِ ِنِهن 
ققِاىلِكلمققةِ ِتققيةِ الن ِ ِعلققيفِأنِ ِ؛ِللد لققةِ يِ الكلمت ققِيِ هقق تِ ِبققيِ ِيِ تِ رأسققيقِ ِيِ قطت ققنِ  ة(ِيِ )ش 

ِي (.هِ شِ )وِ ِ ه 
ِك ظمر.ِحممِ )ِلِ مهِ وقدِأِ  )وش قه ي (،ِِنِكلمةِ وىلِمِ األِ ِالهاوِ ِضي،ِ ِ( ءاليكِ ِد

ِتِ طِ يِ ،ِوض ققق(4)ِققق ىأ ِِيفِ ت ققق،ِوجِكِ (1)الكتققق  ِعققق تِ يِ طِ ِ ِ جِسققق ئِ ِابلكتققق ِ ِتِ و ققق ءِ 
 ِِ ِالكلمقة ،ِجِدِ مِ اعتِ ِ،ِوعلي ِ (5)(ح حِ الص ِ )جِِابلفت ،ِ(1)،ِوالتق جِ اللتق نِ ِجِضقي، 
ي ة(ِبهاوِ )شِ ِجِكلمةِ ِاألةلِ ِ؛ِألنِ كي ِ ِِمِ هِ وههِوِ  ِ.ِةِ مكتهرِ ِي ة( ِ)و ش 

ِكقق نِمكتققهرِالفقق ءِعلققيفِالعِ » ِسققييه  ِ ِققق لِ  قق ِألقققهاِالكتقق ةِفيمقق  ينقق تِف   

                               
ِ.1/118انظ ِج ِالكت  ،ِحتقي ِعيدِالت مِه رون ِِ-(1)
ِك ظمِاليك  ء ِِ-(2)  .5/55الكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د
،ِوحتقيقققق ِعيققققدِالتقققق م2/85ِ،ِوطيعققققةِبققققه ق 2/81ِانظقققق ِج ِالكتقققق  ،ِطيعققققةِابر قققق  ِِ-(1)

ِ.1/118ِه رون ِ
ت 1/81ِانظقق ِج ِاألةققهلِجِالنحققه،ِحتقيقق ِر.ِعيققدِاحلتققيِالفتلقق   ِِ-(4) ،ِواستقق ئلِاليصقق   
ِ.211ِِِ-215،ِواسفص ل،ِحتقي ِر.ِفخ ِة حلِقدارة 1/214ِ،ِوالتعليقة 2/814ِ
ِ.1/2524انظ ِج ِالصح ح ِِ-(5)
ِ.41/211،ِواتجِالع وا 15/182ِانظ ِج ِلت نِالع   ِِ-(1)
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ية ،ِفحلفهاِالهاوِشِ ة ِوأةله ِوِ يِ وشِ ِ،دةِ عِ ة ِوأةله ِوِ دِ وحلفهاِالف ء،ِوذل ِ هِعِ 
ِكت ت ِعليفِالعي.ِوكلل ِأِهات  ِ.(1)«وط حها

قققِ-555 ِر.ِحمم  ققق ء  ققق ء ِجِحتقيققق   ِكققق ظمِاليك  ِ»ِد ونظققق هِمقققنِاسضققق ع فِح قققيف 
ققق اج ِِ  ِ قققة ،ِوملِ قهلقققها ِأ  ققق ج ِوِ       ِ ِوق ل ي قققة ،ِو ِوأ ق ققق    يق ي قققة ،ِ قققه ِقق ل قققيف  ِوح  يققق    وأح 
ِوك قققق  ز ة ،ِوهققققهِِ قققق از  ِوأك  قققق  ز  ققققل ية ،ِوك  ِوة  قققق    ِوأة  قققق اح ،ِوة ققققل يف  كمقققق ِملِ قهلققققها ِأ  

ِ.(2)«كث 
يق ي ة (ِبفتِ جِالن  ِ ِ يق ي قة (ِبكتق ِ ِ ،ِوالصها ِ احل ءِ ِِِ )ح  ِ ِ سق ئِ ِه ؛ِبد لقةِ )ح 
ِك قق  ز ة(؛ِوألنِ جِالققن  ِ ِةِ اسققلكهرِ ِالمققهاِ  ققل ية، ققة،ِة       ِ ِعلققيفِبنقق ءِ ِ ِ ك م ققِِ ِ)ق ل ي ققة،ِ

ِِ ِ،الف ءِ ِ)ف ع ل ة (ِبكت ِ  وققدِيقئِاذاِ ق وزِبنق ءِ» ِ ِ طِ س قِقيلِ ِ،ِوقدِق لِ العيِ ِوفت
ح  ةِ أرنِالعدرِعليفِف ع لة ِ  ِ.(1)«ه ِ  ح   ِوأ  ح ر ِو  

قققق ِالتقققق مِ ِعيققققدِ وحتقيقققق  ِِ،(5)بققققه قِ ِ،ِوطيعققققةِ (4)ابر قققق ِ ِطيعققققةِ ِتِ مِ لِ وقققققدِس 
ِ.نِهلاِاخلط ِ ،ِمِ (1)ه رون
ِك ظمِاليك  ء ِ-505 ِر.ِحمم د ِجِهلاِالينق ء ِبتلق ِ»ِ  ء ِجِحتقي   واسض ع ف 

،ِور ب ة ِ ِوس  ت  تِ اسنزلة،ِتقهل ِس ل ة ِوس  ل  ِور اب  ِ.(1)«ور اب  
(ِبترد دِ ِ جِالن  ِ ِ (ِبتخفيفِ ِ ،ِوالصقها ِ الث نيقةِ ِالق مِ ِ)س  ل  ق ل  هق ،ِ)س 

                               
ِ.1/111لكت  ،ِحتقي ِعيدِالت مِه رون ِاِ-(1)
ِك ظمِاليك  ء ِِ-(2)  .5/211الكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د
ِك ظمِاليك  ء ِِ-(1)  .5/212الكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د
 .2/181انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(4)
 .2/181انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِبه ق ِِ-(5)
ِ.1/511ت مِه رون ِانظ ِج ِالكت  ،ِحتقي ِعيدِالِ-(1)
ِك ظمِاليك  ء ِِ-(1)  .5/214الكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د
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ِكمق ِجِ)ر اب  (؛ِألنِ  لِ )ف ع قِعليفِوزنِ  قمق ِيِ ل ِِ،جِهقلاِاسقق مِ ِالتمثيقلِ ِ(، علقيفِِعِ م 
ِ.(ِابلكت ِ  لِ عِ )فِ ِبن ءِ 

ِكت ققق تِا سقققمِعلقققيفِفققق ذاِ ققق وزتِأرنِالعقققد» ِذلققق ِ ِقيقققلِ ِسقققييه  ِ ِقققق لِ ِ ر
،ِوا   ة ِوا  رِ  ف ر  ف ن ،ِوش ف ة ِوش  نة ِو   ِ.(1)«ف ع  لِوذل ِق ص عة ِوق ص ا ،ِو  ف 

قققق ِالتقققق مِ ِعيققققدِ وحتقيقققق  ِِ،(1)بققققه قِ ِ،ِوطيعققققةِ (2)ابر قققق ِ ِطيعققققةِ ِتِ مِ لِ وقققققدِس 
ِ.نِهلاِاخلط ِ ،ِمِ (4)ه رون
قق ء ِ-505 ِكقق ظمِاليك  ققد ِر.ِحمم  ِكقق»ِ قق ء ِجِحتقيقق    نِ)فق ع ل ققًة(ِفهققهِجِوأم قق ِمقق 

ِ، ِور حققق    يققق ت  ي قققة ِور ح  أرنِالعقققدرِوبنققق ء ِاألكثققق ِمبنزلقققةِفق ع لقققة ،ِوذلققق ِقهلققق  ِر ح 
ِور ق  ِ  ِ.(5)«ور قق ي ة ِور ق ي ت 

ِِ ِ جِالن  ِ ِ ِ  ِ قهل قِه ؛ِبد لةِ )ر ق  (ِبكت ِ ِ ،ِوالصها ِ ال اءِ ِ)ر ق  (ِبفت
ِ)ر ح ي ة(.ِجِاعِ ِ،)ر ح  (ِابلكت ِ 
قققق ِالتقققق مِ ِعيققققدِ وحتقيقققق  ِِ،(1)بققققه قِ ِ،ِوطيعققققةِ (1)ابر قققق ِ ِطيعققققةِ ِتِ مِ لِ وقققققدِس 

ِ.نِهلاِاخلط ِ ،ِمِ (8)ه رون
ِك ظمِاليك ق ء ِ-505 ِر.ِحمم د ِكق نِ)ف ققق ع لًة(ِف ن ق ِاذاِِ»ِ  ء ِجِحتقي   وأم ق ِمق 

                               
ِك ظمِاليك  ء ِِ-(1)  .5/214الكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د
 .2/181انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(2)
 .2/181انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِبه ق ِِ-(1)
ِ.1/518انظ ِج ِالكت  ،ِحتقي ِعيدِالت مِه رون ِِ-(4)
ِك ظمِاليك  ء ِِ-(5) ِ.5/214الكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د
 .2/181انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(1)
 .2/181انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِبه ق ِِ-(1)
ِ.1/518انظ ِج ِالكت  ،ِحتقي ِعيدِالت مِه رون ِِ-(8)
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ِالعققي ِبضققم ة،ِوذلقق ِقهلقق  ِ ِالتقق ء ِوح  كققت  كت قق ت ِعلققيفِبنقق ءِأرنِالعققدرِأحلقققت 
،ِو  ف  ة ِو  ف  اتِ ر كي ة ِور كِ  ،ِوغ  فة ِوغ   ف ت  ِ.(1)«ي ت 
ِواحققدةِ ِةِ )فق ع ل ققًة(ِبضققم ِ ِ ،ِوالصققها ِ علققيفِالفقق ءِ ِيِ تِ )ف قققق ع لًة(ِبضققمِ ِ جِالققن  ِ ِ

يقققققة (ِبتقققققكهنِ ِ ،ِوالصقققققها ِ اليققققق ءِ ِ)ر كي قققققة (ِبتقققققكهنِ ِ .ِوجِالقققققن  ِ علقققققيفِالفققققق ءِ  ِ)ر ك 
ِ.الك  ِ 

قققق ِالتقققق مِ ِعيققققدِ وحتقيقققق  ِِ،(1) قِ بققققِهِ،ِوطيعققققةِ (2)ابر قققق ِ ِطيعققققةِ ِتِ مِ لِ وقققققدِس 
ِ. نِ اخلطأِ ِ نِ نِهلِ ،ِمِ (4)ه رون
ِك ظمِاليك  ء ِ-503 ِر.ِحمم د ِكمق ِقق لهاِ»ِ  ء ِجِحتقي   وق لها ِل ق حة ِول ق ح ،

،ِوققققدِقققق لهاِ قققق ق  ق قققة ِوح  فققق ر .ِومثقققلِذلققق ِح  ،ِ قققه ِ  فققق ة ِو   جِاب ِف عل قققة ِف عققق ل 
ق   .ِق لِالر  ع ،ِوههِاسق تيِ  ِبنِع ل    ح  ِيف 

ُص  ار هاُاحل َققُ هُدَُنلَنُ  ُُُُُُم ْثل ُالَفسيل  ِ.(5)«يُمنهَْلَُعَل ُعَدم 
ق قق  (ِبترققد دِ ِ جِالققن  ِ ِ وقققدِققق لهاِ» ِةِ جِعيقق رِ ِوىل،ِوذلقق ِ األِ ِالققق  ِ ِ)ح 
ق ققق ِ  ق ققق  (ِبتخفيقققفِ ِ ،ِوالصقققها ِ «ح  قققِهققق ؛ِبد لقققةِ فتحِ ِمقققعِ ِ،وىلاألِ ِالقققق  ِ ِ)ح   ِأَّن 
ِِ ِ،  ِةحيحًِضيطًِِتِ طِ يِ ضِ  ِ.استي يفِ ِبيتِ ِ ِ جِر

ققل ِالقق ضقق  ِالن قققة ِأ واحل ق ققة ِ» ِابققن ِسققيدهِققق لِ   ِ قةِجِتق ل  ِاِالص ققد  ذاِ قق ز ت 
 ِِ ققققق ئ ِ ذلقققق ِوأر ب عققققي.ِوالمققققع ِمققققنِقتقققققمِ قع ققققد ت  ِ ِوح  ققققق ق  ق قققق  ِوح  األِقققق ة ِِ، ِح 

                               
ِك ظمِاليك  ء ِِ-(1) ِ.215-5/214الكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د
 .2/181لكت  ،ِطيعةِابر   ِانظ ِج ِاِ-(2)
 .182-2/181انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِبه ق ِِ-(1)
ِ.1/518انظ ِج ِالكت  ،ِحتقي ِعيدِالت مِه رون ِِ-(4)
ِك ظمِاليك  ء ِِ-(5) ِ.5/218الكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د
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ِ.(1)«انررةِ 
ق،ِ(1)بقه قِ ِ،ِوطيعقةِ (2)ابر ق ِ ِطيعقةِ ِتِ مِ لِ وقدِسِ ِ ِ ِطيعقةِ أم قِ.نِهقلاِاخلطق ِ م 

ِِ يفِ ت ققالكِ ِمِ قع ل قق ققِ،ِفقق ل ا  ِكقق نِ عليقق ِ ِلةِ مِ رققتِ  ِمِ أَّن  ِغقق ِ ِ،وىل ِاألِ ِالققق  ِ ِضققي،ِ ِ،ِوان
 ِِ ِِ.(4)اليقيِ ِعليفِو  ِ ِ،واض

ِاألِطقققق ء ِ ي قققق  (،ِوهقققق   طقققق ء ِالت ح  ققققنِاألِطقققق ء  ِ)أِ  قققققم   ِهققققلاِالنققققها ِم  وأ س 
ققب  ِالطي عقق ِ)ح  ِض ققع ف  ِاحل ةققلة ؛ِبتققييف  ِأ ققزاء ِتق ن قق ث   هِ ة (،ِأوِبتققييف  قق   ِت ظه  ،ِحبيققث 

،ِوالر قق ،ِالقققم ل ر    ة ِاىلِاخلطقق  ِجِالتح  قق  ،ِأوِأ شققي   ِابحل كقق ت  نقق  ِأ شققي   ِابلققنق ق ،  د ة ،ِم 
. ،ِفتق ل ر  يِاىلِاخلط  ِجِالتركيل  ِِوالتكهن 

،ِالضقققي،ِ ِعلقققيفِتصقققه يفِ ِتِ لِ مِ اشقققتِ ِققققدِ ِ،اخلققق ي  ِ مكتيقققة ِِطيعقققةِ ِأنِ ِوالظققق ه ِ 
ِِ ِغققق ِ ِ ِ ولكن ققق ِكققق نِ ِواضققق قققِ،اىلِالتققق مةِ ِ ِ قققق ِ أ ِِأ ًضققق ،ِوان ِنِم  ِمِ قع ل قققِطيعقققةِ ضقققي، 
ِ.ِ(5)،ِجِهلاِاسهضعِ يفِ تِ الكِ 

ِك ظمِاليك  ء ِ-505 ِر.ِحمم د ِالقهاوِ»ِ  ء ِجِحتقي   وقدِقق لها ِفق ع لقة ِجِبنق ت 
علقققيفِبنققق ءِغقققِ  ِكت ققق واِف قققق ققققِع ققق ًِ ِكمققق  بقققة ِوكت ققق وه ِعلقققيفِف عقققل  ه.ِوذلققق ِققققههلم ِنق ه 

.ِومثله  ِقق    ة ِوق  ًى،ِونز وة ِون زىًِ ،ِور و لة ِور و ل  ،ِو ه بة ِو  ه    ِ.(1)«ونق ه   
ِ،ِوالها قققيفِ العقققيِ ِضقققي،ِ ِامهققق لِ ِفقققق،،ِمقققعِ ِالفققق ءِ ِ)ف عقققل(ِبضقققم ِ ِ جِالقققن  ِ ِ
ِِ ِالعقققيِ ِضقققي،ِ  قققِ ِ ك قققمققق ِذِ ِ)فق ع قققل(؛ِبد لقققةِ ِ ابلفقققت ه  ،ِ،ِ قققه ِ)نق قققالمقققعِ ِنِأمثلقققةِ م 

                               
ِ.2/111ا كم،ِالطيعةِالد دة ِِ-(1)
 .2/181انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(2)
 .2/184انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِبه ق ِِ-(1)
ِ.1/585انظ ِج ِالكت  ،ِحتقي ِعيدِالت مِه رون،ِطيعةِع ملِالكتيف ِِ-(4)
ِ.1/585انظ ِج ِالكت  ،ِحتقي ِعيدِالت مِه رون،ِطيعةِمكتيةِاخل ي   ِِ-(5)
ِك ظمِاليك  ء ِِ-(1) ِ.5/285الكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د
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ِر و ل(.
ِالفقق ءِ ِتِ لِ ص قق،ِف نفِ الفقق ءِ ِفققهقِ ِيِ فتحت ققِبكت بققةِ ِ،جِالضققي،ِ ِِطققأِ ِوجِالققن  ِ ِ
؛ِ(احلد ثقةِ ِالطي عقةِ )ِ تِ رقكِ مِ ِثِ حقدِ نِأِ )ف قققق قِع ً (؛ِوهلاِم قِ جِالطي عةِ ِ،والعيِ 

ققعِ ِ اِ الطي ققِ،ِفقق نِزارِ للح كققةِ ِواحققدِ ِِمهضققعِ ا  ِِيِ احلقق فِ ِبققيِ ِفلققي ِ  ققأِ،ادًِم  ِ،اهًِهِ وِس 
ققِ،احل فقق نِ ِلِ ص قق،ِانفِ مي شقق ةًِِ،وىلاألِ ِاحل كققةِ ِبعققدِ ِ،اثنيققةًِِح كققةًِ ِكقق انِم  ِنِاحلقق و ِ ان
ِ.صلةِ استِ 

ِ)ق ق ًى،ِن قزًى(،ِوالصقها ِ ِ جِاأللقفِ ِفقهقِ ِ،التنه نِ ِبكت بةِ ِِطأِ ِوجِالن  ِ ِ
ِ)ق ققً ى،ِن قققًزى(.ِ األلفِ ِقيلِ ِالتنه نِ ِيفِ كتِ أنِ ِ 

قققق ِالتقققق مِ ِعيققققدِ وحتقيقققق  ِِ،(2)بققققه قِ ِ،ِوطيعققققةِ (1)ابر قققق ِ ِطيعققققةِ ِتِ مِ لِ وقققققدِس 
ِ.األِط ءِ ِهِ نِهلِ ،ِمِ (1)ه رون
ققق ء ِ-500 ِكقق ظمِاليك  ققد ِر.ِحمم  ِكمققق ِِ»ِ قق ء ِجِحتقيقق   ِك ت قق تِعلققيفِف ع ققل  وقققد

.ِوق ل  ِك ت  ِض ي عة ،ِق لها ِق مة ِوق يم ،ِواترة ِوت يق   
َُاق يُت يَه ُويَهْمش  ُيقوم ُاترات 

ِالكق مِجِِوا  ِاحت ملتِ  ِالي ليفِالليِههِحقد  الف ع ل ِجِبن تِالي ءِوالهاو؛ِألن 
ِ.(4)«فق ع ل ةِجِغ ِاسعتل ِالف ع لِ 

ِ» ِةِ جِعيقققق رِ ِ،ِوذلقققق ِ العققققيِ ِ)الف ع ققققل (ِبتققققكهنِ ِ جِالققققن  ِ ِ وا قققق ِاحت ملققققت 

ِِ ِ ،ِوالصقققها ِ «الف ع قققلِ  ()ف ع قققِعلقققيفِبنققق ءِ هنققق ِِ ِ ك م قققِِ؛ِألنِ العقققيِ ِ)الف ع قققل (ِبفقققت ِ،ل 

                               
 .2/184عةِابر   ِانظ ِج ِالكت  ،ِطيِ-(1)
 .2/188انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِبه ق ِِ-(2)
ِ.1/581انظ ِج ِالكت  ،ِحتقي ِعيدِالت مِه رون ِِ-(1)
ِك ظمِاليك  ء ِِ-(4) ِ.5/281الكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د
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ِ)ق مة،ِواترة(.ِ جِاعِ ِ،قي ق (قي م،ِوتِ قق ِ)قِ  ِ ،ِومث لِ الن  ِ ِلِ جِأوِ ِاسلكهرِ 
قققق ِالتقققق مِ ِعيققققدِ وحتقيقققق  ِِ،(2)بققققه قِ ِ،ِوطيعققققةِ (1)ابر قققق ِ ِطيعققققةِ ِتِ مِ لِ وقققققدِس 

ِ.نِهلاِاخلط ِ ،ِمِ (1)ه رون
قق ء ِِ-505 ِكقق ظمِاليك  ققد ِر.ِحمم  ِك نققتِت ققدِ» قق ء ِجِحتقيقق   قق ِسققق   له ِققق ل ِاَّن 

ِ.(4)«الت ءِأرارواِأنِيمعهَّن ِابلهاوِوالنهنِكم ِاعهه ِابلت ء
؛ِألن ِالف عل ِِ ،ِوالصها   ِ)يمعهه (،ِب ِنهن  جِالن    ِ)يمعهَّن (ِابلنهن 

ِ)أن(. ِأبراة ِالنصيف  ِمتيهق 
ِطيعققققة ِابر قققق ِ ِ ققققل م ت  وقققققدِس 

ِ(1)،ِوطيعققققة ِبققققه قِ (5) ،ِوحتقيقققق  ِعيققققد ِالتقققق م 
ِاِاخلط  .،ِم نِهل(1)ه رون
قق ء ِ-505 ِكقق ظمِاليك  ققد ِر.ِحمم  ِكقق نِمنقق ِمققنِبنقق تِاليقق ءِ»ِ قق ء ِجِحتقيقق   ومقق 

قققم ية ،ِ قق ء ِوأ س  ،ِوذلقق ِقهلقق  ِمس  ِكقق نِمققنِبنقق تِف عقق ل  والققهاوِف عققلِبقق ِمقق ِف عققلِمبقق 
ِ.(8)«وع ط ء ِوأ ع ط يةِ 

قققم ية (ِبكتقق ِ جِالققن  ِ ِ قققم ية (ِبتققكهَّنِ ،ِوالصققها ِ التققيِ ِ ِ)أ س  قق ؛ِ ِ)أ س   ِألَّن 
ِ.ِالعيِ ِ)أ ع ط ية(ِبتكهنِ ِعليفِوزنِ 

                               
 .2/184انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(1)
 .2/188انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِبه ق ِِ-(2)
ِ.1/584 ِالكت  ،ِحتقي ِعيدِالت مِه رون ِانظ ِجِ-(1)
ِك ظمِاليك  ء ِِ-(4)  .5/281الكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د
 .2/181انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(5)
 .2/181انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِبه ق ِِ-(1)
 .1/588ِانظ ِج ِالكت  ،ِحتقي ِعيدِالت مِه رون ِِ-(1)
ِ.5/281ك ظمِاليك  ء ِِِالكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم دِ-(8)



(050) 

قققق ِالتقققق مِ ِعيققققدِ وحتقيقققق  ِِ،(2)بققققه قِ ِ،ِوطيعققققةِ (1)ابر قققق ِ ِطيعققققةِ ِتِ مِ لِ وقققققدِس 
ِ.نِهلاِاخلط ِ ،ِمِ (1)ه رون
ققق ء ِِ-505 ِكقققق ظمِاليك  قققد ِر.ِحمم  قققق  ا ،ِوأ اتن ِ» ققق ء ِجِحتقيققق   ققق اا ِوأ ك  ِك  وقققق لها 

قم ل ،ِوق لها  ِكم ِق لها ِأ س  ِ  قم ي ِوأ   قم ن ِألَّن  ِملن ثة.ِوق لِأبهِالنجم ِورت ن .
ُوَأْشهم لُ  ِ.(4)«أييتُهلاُمنُأَيْهم ن 

ِِ ِكمقق ِجِقققهل  قققم ل (ِابلرققي ، قققم ل (ِابلتققي ،ِوالصققها   ِ)أ ش  جِالققن    ِ)أ س 
قم  ل(.ِأ  ،ِواس ار ِاع ِ)ش  ِالنجم 

ِطيعقققة ِابر ققق ِ ِ قققل م ت  وققققدِس 
قققنِهقققلاِ(1)هققق رونِ،ِوحتقيققق  ِعيقققد ِالتققق مِ (5) ،ِم 

ِاخلط  .
ققق ِ  ِعلقققيفِاخلطققق  ِنفت  ،ِفققققد ِاشقققت م ل ت  أم ققق ِطيعقققة ِبقققه ق 
ِبعيقققًداِأنِ(1) ،ِولقققي  

. ،ِجِهلاِاسهضع  ِا  ق    ِالد د ِقد ِاعت م د ِعليفِم ِجِطيعة ِبه ق  ِ  كهن 
قق ء ِِ-505 ِكقق ظمِاليك  ققد ِر.ِحمم  ِك ت قق تِعلققيفِالققز رةِالقق ِ» قق ء ِجِحتقيقق   وقققد

ِك نتِملن ثًةِمثله في ِكم ِق لهاِجِال  س لة ِر س ئ ل ،ِاذ ِ.(8)«ه ،ِفق لها ِش قم ئ ل ،
ِال اء ِاسرد رة ،ِوالصها   ِ)ال   س لة(ِبكت  ه .ِ  ِ ِجِالن    ِ)ال  س لة(ِبفت

                               
 .2/188انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(1)
 .2/181انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِبه ق ِِ-(2)
ِ.1/111انظ ِج ِالكت  ،ِحتقي ِعيدِالت مِه رون ِِ-(1)
ِك ظمِاليك  ء ِِ-(4)  .5/281الكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د
 .2/211انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(5)
 .1/111ِنظ ِج ِالكت  ،ِحتقي ِعيدِالت مِه رون ِاِ-(1)
 .2/185انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِبه ق ِِ-(1)
ِك ظمِاليك  ء ِِ-(8)  .5/281الكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د
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ِطيعققققة ِابر قققق ِ ِ ققققل م ت  وقققققدِس 
ِ(2)،ِوطيعققققة ِبققققه قِ (1) ،ِوحتقيقققق  ِعيققققد ِالتقققق م 

ِط  .،ِم نِهلاِاخل(1)ه رون
ِك ظمِاليك  ء ِِ-555 ِر.ِحمم د ِكق نِعقد ةِح وفق ِأربعقةِ»  ء ِجِحتقي   وأم  ِمق 

،ِوذلققق ِقهلققق  ِالص قققي   ىِ أحققق  ِوكققق نِ)فق ع ل قققيفِأفق ع قققل (ِف ن ققق ِتكت ققق هِعلقققيفِفق ع قققل 
ِواأل و لِ  ِواأل وىل  ،ِوالك يق   ىِوالك يق    ِ.(4)«والص ي   

ِالعقققي ،ِوالصقققهاِ (ِبتقققكهن  هققق ؛ِبد لقققة ِأن ققق  ِض قققي ، ِجِالقققن    ِ)فق ع قققل  ِبفتح    
.) ،ِاأل و ل  ،ِالك يق    ِالعي ِم نه  ِ)الص ي     ِ ِال م ها ِبفت

ِطيعققققة ِابر قققق ِ ِ ققققل م ت  وقققققدِس 
ِ(1)،ِوطيعققققة ِبققققه قِ (5) ،ِوحتقيقققق  ِعيققققد ِالتقققق م 

ِ،ِم نِهلاِاخلط  .(1)ه رون
قق ء ِِ-555 ِكقق ظمِاليك  ققد ِر.ِحمم  ل ققيف ِوذلقق ِ ققهِقهلقق ِجِ» قق ء ِجِحتقيقق   ح يق 

،ِوجِذ فق   يِذ ف  ر ى.ِوق لِبعضهم ِذ فق   ىِوذف ر .ِوملِ نه  نهاِذ فق   ى ِ.(8)«ح ي ىل 
ِكمقق ِجِِ ، جِالققن    ِ)ذ فق قق  ي(ِابليقق ء ِاسنقهطققة ،ِوالصققها   ِ)ذ فق قق  ى(ِابأللققف 

. ِس ئ  ِاسهاضع 

                               
 .2/211انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(1)
 .2/184انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِبه ق ِِ-(2)
 .111ِ-1/111ت مِه رون ِانظ ِج ِالكت  ،ِحتقي ِعيدِالِ-(1)
ِك ظمِاليك  ء ِِ-(4)  .5/281الكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د
 .2/212انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(5)
 .2/185انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِبه ق ِِ-(1)
 .1/118ِانظ ِج ِالكت  ،ِحتقي ِعيدِالت مِه رون ِِ-(1)
ِك ظمِاليك  ء ِِ-(8)  .5/281الكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د



(055) 

ِطيعققققة ِابر قققق ِ ِ ققققل م ت  وقققققدِس 
ِ،ِوحتقيقققق  ِعيققققد ِالتقققق مِ (2)،ِوطيعققققة ِبققققه قِ (1)

ِ،ِم نِهلاِاخلط  .(1)ه رون
قققق ء ِِ-555 ِكقققق ظمِاليك  ققققد ِر.ِحمم  ِحققققلفهاِ» ققق ء ِجِحتقيقققق   وققققق لها ِر بًقققققيفِور اب  

مِقدِ أَّن  ،ِا ِ  ف ر  ِكم ِألقهاِاهل ءِمنِ  ف  ة ِفق لها ِ   األلفِوبنههِعليفِهلاِالين ء،
.ِوملِ ِ  ل ِورِ  ل   ِ ،ِور  ِوظ لار  ِكم ِق لها ِظ ئق    ِكم ِق لها ِضم هاِأو لِذا، كت واِأو ل 

ِوق داحِ  ِ.(4)«ب ئ ر 
ققققمِ ِ ءِ يقققق ِ)ر ب قققققيف(ِب،ِوالصققققها ِ نققققةِ هِ نقِ مِ ِفققققةِ فِ   ِ ِقيف(ِبيقققق ءِ ققًققققجِالققققن    ِ)ر بِ ِرةِ دِ ر 
ِ ِ»جِالصقققح حِ ِ،ِ ققق ءِ مفتهحقققةِ  ِابلضققققمِعلقققيفِفق ع ل قققيف ِالرققق ة ِالققق ِوض ققققع ت  والققق  اب 

ِابلضم ِ.ِ(5)«حد ثقً ،ِواعه ِر اب   
،ِم قنِهقلاِاخلطق  .ِأم ق ِحتقيق  ِ(1)،ِوطيعة ِبه قِ (1)طيعة ِابر  ِ ِوقدِس ل م تِ ِ

ِه رون ِ،ِفقدِأ مه ل ِفي  ِض ي ، ِالي ء ،ِ ِابلترد د ،ِو ِابلتنه ن .(8)عيد ِالت م 
ِاسرد رة ،ِوالصها   ِ)ضم ها(ِبضم  ه .ِولقمِضم هاوجِالن    ِ)ِ ِاسيم   ِ (ِبفت

،ِفققدِ ق ء ِفيهق  ِ)ضقم ها(ِابلترقد د ،ِبق ِ  تل م ِم نِهقلاِاخلطق  ،ِا  ِ ِطيعقة ِابر ق  
. ِز رة ِجِالضي، 

                               
 .2/212انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(1)
 .2/185انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِبه ق ِِ-(2)
 .1/118ِانظ ِج ِالكت  ،ِحتقي ِعيدِالت مِه رون ِِ-(1)
ِك ظمِاليك  ء ِِ-(4)  .5/288الكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د
 .1/111الصح ح ِِ-(5)
 .2/212انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(1)
 .2/181انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِبه ق ِِ-(1)
 .1/118ِانظ ِج ِالكت  ،ِحتقي ِعيدِالت مِه رون ِِ-(8)
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قق ء ِِ-553 ِكقق ظمِاليك  ققد ِر.ِحمم  واذاِأررتِمقق ِهققهِأرنِالعققدرِ» قق ء ِجِحتقيقق  
ل ي تِ  ،ِوح يق  ،ِوذ فق    ت  ،ِوة ح  اوات  ِ ض  اوات  ِ.(1)«اعتِابلت ء،ِتقهل ِ

ِ(ِ هققققققِ"ِقققققباوات"ِوهقققققهِسقققققهه،ِِمِ"ِيقققققزاوات"؛ِ ،( ِ»11وجِاهلققققق مش 
ِ«.والصها ِم ِجِاألةل؛ِألن ِمف رهِ)ِض اء(ِوه ِمنِأمثلةِالي  

ِسققققييه   ،ِالقققق ِِ ِك تقققق    ه ِاىلِط ي عقققق ت  ققققه  ا  ق  قققق  ِالد ققققد ِجِنتققققية ِالت  ط ققققأِ  أِ 
ِكلمققة ِ اح  جِاقققت  ط ققأِ  ِعلققيفِكلمققة ِ)ِققباوات(ِابليقق ء ،ِوأِ  ِجِهققلاِاسهضققع  اشققت م ل ت 

ِبد ً ِم نه .ِ)ِض اوات(
ِِ قققة ِا  ق  ققق   ِح ج  ِك ن قققت  مِ فققق  ن ققق  اء(ِجِالع بي قققة ؛ِِالد قققد ِع قققد  ِكلمقققة ِ)اخل يق  قققهر  و   

قن   ِ ِابقن ِ   ِالع بي قة ِعليهق .ِقق ل  ِك ت قيف  شقت م ل  ِح ج قة ِم ق ر ورة ،ِاب  والمقعِ قهِ»فه  
نق ف تقققققققق  ِ اوات"ِوجِ" ققققققققب   ِ اء ِ ققققققققب   ِ  ء ِقهلقققققققق ِجِ"ةققققققققح اء ِةققققققققح اوات"ِوجِ"

نق ف ت وات"  ِ»(2)ِ.ِ
ِالققققققهه ي  ِِو ققققققققي  ر ىِ»قققققق ل  ققققققدر،ِوالمققققققعِالقخ  يق   اء  ِالققققققق اِ  ني ققققققتِالت  والقققققققخ 

يق   او اتِ  ِ.ِ(1)«واخلي ر ي،ِمثلِالص ح  ر ىِوالص ح  ر ي،ِوالقخ 
ِِ ،ِوأَّن  ِةق حلة ِل لتمثيقل  ِوأ ع     ِ ض   اء(ِأ شه    ِكلمة ِ) ِح ج ت   ِأن  ِك ن ت  وان
ققق ،ِجِ قققنِغ  هققق ،ِل  ِم  ِالققق ِت كقققهن ِأ شقققه    ِالكلمققق ت  ؛ِفقققأ ق هل ِمققق ِأ كثق ققق   هقققلاِالقققن   

ِ  لث   ون ِعليه ِغ  ه !ِ ِم نه ،ِولك ن ِاسصن  ف ي  ِوأ ع    
ِم نهقققق ،ِ ِهلقققق ِبققققد ً ،ِأ شققققه    ان  ققققد  ِسققققييه   ،ِو    ِكلمققققة ِجِكتقققق    ققققل  ِك  ولققققهِأن 

هاه ؛ِل ق ضِ  ِم ِس  ِ ط أ ان  ن ه ،ِو !ِف قتق   ح  ِهلاِالتحقي   ،ِب قم ث ل  ن  ِعليفِالن صهص  ِيق 

                               
ِك ظمِاليك  ء ِِ-(1)  .5/288الكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د
ِةن عةِاإلع ا  ِِ-(2)  .2/511س  
 .2/141الصح ح ِِ-(1)
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قققق ء ِِ-555 ِكقققق ظمِاليك  ققققد ِر.ِحمم  قققق ىِا  ققققد ِ» قققق ء ِجِحتقيقققق   ِجم  حققققيِأ    ققققت 
ِ.(1)«وا  رِ 

قق ى(ِب ضققم  ه ؛ِألن ِالكلمققة ِِ ،ِوالصققها   ِ)جم  ِاسققيم   ِ قق ى(ِبفققت جِالققن    ِ)جم 
ِاسز د ِابهلمز ة  ِ)أ     ى ِميم  ،ِل لف عل  (،ِبصيية ِمصدر  (،ِالهارر ِجِعي ر ة  ِ)أ    ت 

. ِللمجههل  ِاسين  

ِطيعققققة ِابر قققق ِ  ققققل م ت  وقققققدِس 
ِ(1)،ِوطيعققققة ِبققققه قِ (2) ،ِوحتقيقققق  ِعيققققد ِالتقققق م 

.(4)ه رون  ِ ،ِو ِب فت ،ِ ِب ضم   ِاسيم  ِض ي ،  ِ،ِم نِهلاِاخلط  ؛ِإبمه ل 
ِكق ظمِاليك ق ء ِِ-550 ِر.ِحمم قد ِوققدِ قهلقِه»  ء ِجِحتقي   ِةقح ئف  ن ِثق ث 

ِوب  ب ققل ِ قق ِةقق رتِعلققيفِمثقق لِف ع ل ققل ،ِ ققه ِح ضقق      ؛ِوذلقق ِألَّن  ِكت ئققيف  وثقق ث 
،ِفأ  وه ِجم اه  ِ.(5)«و  ن ر   

(ِبكتق  ه ؛ِوهقهِِ ،ِوالصقها   ِ)ح ضق      ِالقيم   ِ (ِبفت جِالن    ِ)ح ض     
ِالي ن ء،ِوس ئ   ِاألمثلة ِبك ِ   .تطييع ؛ِبد لة ِالد  ق ة ِجِضي،  ِت  ِم ِقيل ِاآل

ِطيعققققة ِابر قققق ِ  ققققل م ت  وقققققدِس 
ِ(1)،ِوطيعققققة ِبققققه قِ (1) ،ِوحتقيقققق  ِعيققققد ِالتقققق م 

ِ.،ِم نِهلاِاخلط ِ (8)ه رون

                               
ِك ظمِاليك  ء ِِ-(1)  .5/288الكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د
 .2/211ج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِانظ ِِ-(2)
 .2/181انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِبه ق ِِ-(1)
 .1/111ِانظ ِج ِالكت  ،ِحتقي ِعيدِالت مِه رون ِِ-(4)
ِك ظمِاليك  ء ِِ-(5)  .5/288الكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د
 .2/211انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(1)
 .2/181انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِبه ق ِِ-(1)
 .1/111ِانظ ِج ِالكت  ،ِحتقي ِعيدِالت مِه رون ِِ-(8)
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قق ء ِِ-555 ِكقق ظمِاليك  ققد ِر.ِحمم  ِكقق نِمققنِ» قق ء ِجِحتقيقق   ِكققل ِشقق ء واعلققم ِأن 
ئهقق ،ِف ن قق ِ كت قق ِبنقق تِالث ثققة،ِفلحقتقق ِالققز رة ِفي ققنِبنقق ء ِبنقق تِاألربعققةِوأ حلقق ِبين 

ِ ،ِوع ثق يق قق   ققداو ل  ِو   و ل  ققد  ِبنقق تِاألربعققة،ِوذلقق  ِ   ِكمقق ِتكت قق   علققيفِمثقق لِم ف ع ققل 
،ِوس قققل م ِوس  ل ققققم ،ِور م قققل ِور م  م قققل ،ِ ِوت هال قققيف  ل قققيف  ،ِوتق ه  ِوك هاك قققيف  قققيف  ،ِوك ه ك  وع ثققق    

،ِوقق   ر ر ِوق  ار رِ  ِو  ن ر    ِ.(1)«و  ن د   
ِ .ِجِالقن    ِ)في ققنِ ،ِوالصققها   ِ)في ققن(ِابليقق ء ،ِوهققهِتطييققع ِواضقق (ِابأللققف 

ِالتقق بقة ،ِأوِ ِالكتقق    ققنِط ي عقق ت  ِبعيققًداِأنِ  كققهن ِا  ق  قق  ِالد ققد ِقققدِنق ق ققل ِم  ولققي  
ِفيهقق ِأ ًضقق ؛ِألن ِ ِعيقق رة ِ)في ققن(ِابأللققف  ِك ت ي ققت  ؛ِفقققد ققه ،ِجِهققلاِاسهضققع  ققنِبعض  م 

ِك ِالت بقة  ِالي ء ِجِالط ي ع ت  ِك ل  ق  ؛ِخبق    ،ِجِالكتق    ِبصهر ة ِاأللف  ِت كت يف   ن ت 
ِفي  ِمنقهطًة.ِ ِالد د ،ِف لي ء ِت كت يف  ِالتحقي  

ِ، ِالقققق م   ِ (ِب فققققت ققققداو ل  ،ِففيقققق   ِ)   ققققنِِطقققق  ،ِجِالضققققي،  ِم  ِأ كثق قققق   وجِالققققن   
. ِب ضم  ه ؛ِألَّن  ِمعطهفة ِعليفِم فها  ِوالصها  

ِاسقققي  ِ قققل (ِب كتققق  ه ،ِوهقققهِوفيققق   ِ)ر م  م قققل (ِب فقققت ِالث نيقققة ،ِوالصقققها   ِ)ر م  م  م 
ق  ،ِ  ِ تطييع ؛ِب د لة ِالد  ق ة ،ِفقق ِكتق  ِالعقي ،ِجِبنق ء ِ)م ف ع قل(،ِوكتق  ِمق ِقيقل ِاآل

ِفق ِس ئ   ِاألمثلة .
ِ ِسققق ئ    ِك ن قققت  ؛ِفققق ن (ِابلتنقققه ن ،ِر ون ِسققق ئ   ِأمثلقققة ِال مقققها  وفيققق   ِ)كهاكقققيف 

ققنِا ِدنهعققًةِم  ِك ن ققت ِِال مققها  ِكلمققة ِ)كهاكققيف(،ِوان ِانصقق ا   ققي يف  ؛ِفمقق ِس  لصقق   
ِالتنه ن ؟! ِكلمة ِ)كهاكيف(ِدنهعًةِم ثل ه ،ِفم ِس ي يف 

نفت قققق  ِجِطيعققققة ِبققققه قِ  ِأنِ  قققق  ر ِاخلطققققأِ  ِ(2)والي  ققققيف  ِعيققققد ِالتقققق م  ،ِوحتقيقققق  

                               
ِك ظمِاليك  ء ِِ-(1)  .5/111الكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د
 .2/181انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِبه ق ِِ-(2)
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ِالد قد ،ِعلقيفِمق ِفي(1)ه رون ِك ن ِهقلاِرلقيً ِعلقيفِاعت مق ر ِا  ق  ق   ه مق ،ِم قنِ.ِور مب  

ِم ن  ِطيعة ِابر  ِ  .ِوقدِس ل م ت  مطيها 
(2).ِ

ِك ظمِاليك  ء ِِ-555 ِر.ِحمم د وكل ِش ءِمنِبن تِالث ثةِقدِ»  ء ِجِحتقي  
ِك نِمنِبن تِاألربعةِلق ِ أ حل ِبين تِاألربعةِفص رِرابع  ِح  ِمد  ِفههِمبنزلةِم 

قققققققق ِ  ِمققققققققد  ،ِوذلقققققققق  ِقق   طقققققققق ط ِوق قققققققق اط ي، ،ِو   ِو   اب يققققققققل ،ِوق قققققققق  واح ِرابققققققققع ِحقققققققق     ل 
 ِِ ِ.(1)«وق  او  
ِواليقق ء ،ِوالصقها   ِ)   ا  قققيل (ِبيقق ء  ن ِِ جِالقن    ِ)   اب يققل (ِب يقق ء ِبقي ِاأللققف 

ققق   ل(،ِوأم ققق ِاليققق ء ِالث نيقققة ،ِ ،ِفمه قققهرة ِجِاسفققق  ر ِ)   .ِأم ققق ِاليققق ء ِاأل وىل  ِاأللقققف  بعقققد 
ِجِ)قِ  ِك ل ِزار ت  ، ِ اط ي،،ِوق  او  ِ(.فم نِبن ء ِالمع 

ِطيعققققة ِابر قققق ِ  ققققل م ت  وقققققدِس 
ِ(5)،ِوطيعققققة ِبققققه قِ (4) ،ِوحتقيقققق  ِعيققققد ِالتقققق م 

ِ،ِم نِهلاِاخلط  .(1)ه رون
ققق ء ِِ-555 ِكققق ظمِاليك  قققد ِر.ِحمم  ققق ونِالف ع قققلِعلقققيفِ» ققق ء ِجِحتقيققق   وققققدِ كت  

،ِوقق ،ِوح ئ  ِوح قهران  ِوس   ن  ،ِوس ل   ِ ه ِح     ِوح ج  ان  دِقق لِبعضقهم ِفق ع  ن 
نققق ن ،ِوكمققق ِقققق لِبعضقققهم ِغققق ئ ، ِوغ يطققق ن ،ِوحققق ئ ، ِ ِكمققق ِقققق لها ِ ققق ن ِو   ققق ان  ح 

ِبعدِكت ة.ِف ألةل ِفق ع  نِ  ِ.(1)«وحيط ن ،ِقليهه ِحيثِة رتِالهاو 

                               
 .1/111ِانظ ِج ِالكت  ،ِحتقي ِعيدِالت مِه رون ِِ-(1)
 .2/214انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(2)
ِك ظمِاليك  ء ِِالكت  ،ِ-(1)  .111-5/111حتقي ِر.ِحمم د
 .2/214انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(4)
 .2/188انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِبه ق ِِ-(5)
 .1/111ِانظ ِج ِالكت  ،ِحتقي ِعيدِالت مِه رون ِِ-(1)
ِك ظمِاليك  ء ِِ-(1)  .5/111الكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د
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جِالقققن    ِ) ققق ن (ِبققق ِتنقققه ن ،ِوالصقققها   ِ) ققق ن (ِابلتنقققه ن .ِوجِالقققن    ِِ
،ِوهققهِ ِللنققهن  نقق ن (،ِبقق ِضققي،  ِأن ِ)   قق ِل ظ ققن  ِا  ق  قق   ؛ِر مب  ِ  رقق  ِاىلِالتخفيققف  امهقق ل 

. ن ق ن (ِبترقد د ِالنققهن  ه .ِوالصققها   ِ)   ؛ِل ه ض قهح   ِع نقد  ؛ِفأ مه قل ِالضققي،  ِاسق ار ِذلق  
ِالهه ي  ِ ِوحيط نِ »ق ل  ن  ن ِمثلِح ئ،  ِ.ِ(1)«والق  ن  ِأبهِال ن  ،ِوالمعِ  

ِطيعققة ِابر قق ِ  ققل م ت  وقققدِس 
ققنِهققلاِاخلطقق  ،ِواشققت م ل ِ(1)،ِوطيعققة ِبققه قِ (2) ،ِم 

ِه رون،ِعليفِاخلط  ِنفت  ِ  ،ِبق ِحتقي  ِعيد ِالت م  ِالنقهن   ِ ،ِب فت  ِ ،ِعليفِ ه ِأ وض 
نق  ن ( ترد د  ِ)  
(4)ِ.ِ

قق ء ِِ-555 ِكقق ظمِاليك  ققد ِر.ِحمم  ِكمقق ِِ» قق ء ِجِحتقيقق   و ِ كققهنِفيقق ِ)ف هاع ققل (
ِوحق  ِ  ق ٍ   ِِو ز ؛ِألن ِأةقل ِةقفةِولق ِملن قث،ِفي فصقلهنِبينهمق ؛ِا ِ ك نِجِاتب قل 

؛ِألن ِهقققلاِاللفققق ِ ِ ققققعِجِِ قققها     ِكمققق ِقققق لها ِح  مِقققق لها ِفقققهار ا  ِفققق َّن  جِف قققهار ا 
لل   ل ِ.(5)«ك مهمِا ِ 

. ِ ققققق ِواض  قققققها   (ِابلقققق اء ،ِوهقققققهِتنققققق ق ض  ،ِو)ح  ز(ِابلقققققزاي  ِجِالققققن    ِ)حققققق   
تقق ِ)حقق   ،ِوحققها ِك ل م  ،ِ(1)،ِوطيعققة ِبققه قِ (1)  (ِابلقق اء ،ِجِطيعققة ِابر قق ِ و قق ء ت 

ِه رون ِعيد ِالت م  ِ.ِ(8)وحتقي  

                               
ِ.5/2184الصح ح ِِ-(1)
 .2/215انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(2)
 .2/188انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِبه ق ِِ-(1)
 .1/114ِانظ ِج ِالكت  ،ِحتقي ِعيدِالت مِه رون ِِ-(4)
ِك ظمِاليك  ء ِِ-(5)  .5/111الكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د
 .2/215انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(1)
 .2/188ِانظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِبه ق ِ-(1)
 .115ِ-1/114انظ ِج ِالكت  ،ِحتقي ِعيدِالت مِه رون ِِ-(8)
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ِس ب    ِ (ِف ن ق ِ كت ق ِ»وجِن    ِأوِف ع قل  ِك نِمنِاألمس ءِعليفِ)ف ع ل  وم 
ِ، ققققها     ِوح  علققققيفِبنقققق ءِف هاع ققققل ،ِوذلقققق  ِاتب ققققل ِوت هاب ققققل ،ِوطقققق ب   ِوط هاب قققق  ،ِوحقققق     

ِ ه ِح     ِوح ج  انِ وح ئ ، ِوح هائ ، .ِ ِ.(1)«وقدِ كت   ونِالف ع لِعليفِفق ع  ن 
ِح    ِوح ها   فج ء ِفي   ِ) ِ ق ء ت  (،ِو)ح    ِوح ج  ان(ِابلق اء .ِوكقلل  

،ِابلققق اء ،ِجِطيعقققة ِابر ققق ِ  ِعيقققدِ (1)،ِوطيعقققة ِبقققه قِ (2)الكلمققق ت  ِِ،ِوحتقيققق   التققق م 
ِ.ِ(4)ه رون

ل قققيف،ِ  يقققد وِأنِ  لن ظ ققق  ة ِالع ج  ِِواب  ،ِأنِت كت قققيف  ِالقققث ث  ،ِجِالكلمققق ت  الصقققها  
ِعقنِ قف  ِالع بي قة ِ  كر  ِال    قها ِاىلِك ت قيف  ابل اء  ِ)ح    ،ِح ها   ،ِح ج   ان(؛ِولكن 

ِالع بي ة ِاألِ   ى. ِك ت يف  ِاسخت ل ف ة ،ِوبعض  ِالكت    ِكي  ،ِجِط ي ع ت  م  ِو ه 
؛ِفكلمةِ  ِك ن ِ ِب د ِم نِالتفصيل  م ع ِعليفِ)ح ج   ان(،ِِوم نِهن  )ح    (ِجت 

ققز ان(،ِ ز(ِعلققيفِ)ح ج  ز(،ِولقققمِ  قق  ر ِاققع ِ)حقق    ققها   ققع ِعلققيفِ)ح  م  ز(ِجت  وكلمققة ِ)حقق   
ِو ِاع ِ)ح    (ِعليفِ)ح ها   (.

ِبق ِ»  ء ِجِالعي  ِِ قيف ِمق ِاسقت دار  واحل   ِمنِمتيلِاسق ءِوم ن ب قتِالع ر 
ِم  تفع،ِواع  ِح ج  ا ِ.ِ(5)«نس ن د ِأوِنقه   

ِابقققققن ِر ر قققققد  ِ ققققق ان ِاقققققعِحققققق   ،ِوهقققققهِاسنهقققققي،ِمقققققنِاألر ِ»وقققققق ل  ح ج 
ِ.ِ(1)«ف لعريفِ كث ِفي 

                               
ِك ظمِاليك  ء ِِ-(1)  .5/111الكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د
 .215-2/214انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(2)
 .2/188انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِبه ق ِِ-(1)
 .1/114ِانظ ِج ِالكت  ،ِحتقي ِعيدِالت مِه رون ِِ-(4)
 .1/15العي ِِ-(5)
 .2/184اه ةِاللية ِِ-(1)
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ِالققققققق د  ِ وقهلقققققق ِحقققققق   ِمتققققققتن م ِجمتمققققققعِمقققققق ءِسقققققق كنِوالميققققققعِ»وققققققق ل 
ِ.ِ(1)«ح ج ان

ِالققهه ي  ِ ققف ةِالقققهاري.ِِواحلقق    ِ »وققق ل  تقق ِاسقق ء ِمققنِش  واحلقق   هر  ِمقق ِي 
ِ، ق  ان ،ِمثقلِحق ئ  ِوح قهران  ِمنِاحل ج   ،ِوههِالققم ن ع .ِواقعِاحلق     ِح ج  وههِف ع هل 

ِوش ي  ن ِ.ِ(2)«وش    
ِابن ِسيده ِِ قي، ِبق .ِ»وق ل  ِالققم  ء ِمقنِش قف ة ِالقهاريِول  ق   ،ِم ِي ت  واحل    

ِعليق ِِِوق لِأبهِح نيف ة  ِاحل   ِ  ِم ر   ف ة ِحت  قي    ك   م ِم ئن ثِوههِمطمئن،ِل ِح و  
ِح   ًا،ِوالمع ِح ج   انِ  ِ.(1)«اس ء ،ِوبلل ِس قم   

ِِ ِعليفِأن ِاع ِ)ح    (ِههِ)ح ج   ان(،ِولقمِ    ر ِجِأي   ِاسعج م ت  ف تق ف ق ت 
ققققها   (. ققققع ِعلققققيفِ)ح  م  ِم نهقققق ِأن قققق  ِي  ققققم  ل ققققم ِِم عج  ققققي ِت ك  ابققققن ِسققققيدهِعلققققيفِكلمققققة ِوح 

ق  ة(،ِفقق ل  ِ ،ِلكلمقة ِ)ح ج  ِأَّن  ِاقع ِغق  ِقي سق     (،ِذ ك   
ِثعلقيفِ»)ح ها   ق   ملِ ف ت  

ِ ،ِولقه ِن ظ ئ    ،ِوعنديِأن ِا ع ِالقح ج   ة ِال ِه ِالن حية ،ِعليفِغ ِقي ا  احلها   
ِ.ِ(4)«قدِذك   ت  ِجِك ت  ِ"اسخص  "

قققنِهنققق ِ  كقققهن ِتصقققحيًف ِاققق ِكمققق ِ ققق ء ِجِِوم  قققها   (، ع ِ)حققق    (ِعلقققيفِ)ح 
ِ)شققق حِاسفص قققل( ِ قققق لِالرققق رح ِققققدِتققققدمِقهلنققق ِانِ"القققز رتيِققققدِتققققعِ»كتققق   

ِكقق نِاعقق ِ ققهِفهاعققلِجِا سققمِوالصققفةِف  سققمِ حرققهاِوذلقق ِبعققدِالفقق ء"ِفيمقق 
ِ.ِِ(5)«ح   ِو"حها  "ِوح ئ،ِوحهائ،

                               
 .111الي را ِِ-(1)
 .2/124الصح ح ِِ-(2)
ِ.1/48ا كم،ِالطيعةِالد دة ِِ-(1)
ِ.1/48ا كم،ِالطيعةِالد دة ِِ-(4)
 .4/111ِ،ِوانظ ِج ِطيعةِرارِالكتيفِالعلمي ة 1/121ش حِاسفص ل،ِالطيعةِاسن   ة ِِ-(5)
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ِف ز(،ِابلققققزاي  ققققها   ز(ِعلققققيفِ)ح  ِاققققع ِ)حقققق    ِكمقققق ِ قققق ء ِجِِوالصققققها   يه مقققق ،
ققق   ِ  ِ ِر ِسققققييه   ،ِجِمهضققققع  و كققققهنِعلققققيفِ)فهاعقققل(ِجِا سققققمِوالصققققفة.ِ»كتققق   

،ِوت هابققققققل .ِوالصققققققفةِ ققققققه ِح هاسقققققق ،ِ ققققققهائ ز  ،ِو   ف  سققققققم ِ ققققققه ِحققققققهائ، ،ِوحققققققها ز 
،ِوق هاتل ِ.ِ(1)«وض هار  

ِ ف ر ح ،ِ  ء ِجِحتقي   ز ان(،ِفههِِطأِ  ز(ِعليفِ)ح ج  ِأم  ِاع ِ)ح    م عج م 
زان[ ِاعِح  ز،ِوههِم ِيت ِاس ء»])مش ِالعلهم( ِ ِ.(2)«احل ج 

قققنِ قققه م،ِأوِم  ،ِأوِبعض  ،ِأوِالن ت ققق د  قققنِأِطققق ء ِاسصقققن  ف  وققققدِ  كقققهن ِهقققلاِم 
ِ. ِأِط ء ِا  ق  ق ي ،ِأوِم نِالتطييع ت 

ِجِحتقيق  ِِ ِكقلل   ِ)شق حِالك فيقةِالرق فية( ِو  ء  وق قل ِجِ)ف  عقل(ِِ»كتق   
ز(ِو ي  ن(كق)ح     ز ان(ِو)راكيف(ِو)ر ك  ِ.ِ(1)«)ح ج 

ِ ِأن ِا  ق     ِالعجييف  ق  ،ِأن ِ)ه ته  ِررنيق ق ،(والي  يف  ِههامر  ِجِبعض  ،ِذ ك   
ِفيه مققققق  ِعلقققققيفِ)حققققق  ز(،ِو)حقققققها ز(،ِابلقققققزاي  ،ِققققققد ِاشقققققت م ل ت  ققققق   ِالن ت  ،ِ(4)بعقققققض 

ِه رون ِفق ع ل ِعيد ِالت م  ِقه !،ِولك نق ه م ِلقمِ  نت ف ع ِبِ (5)وكلل  
ققق ء ِِ-555 ِكققق ظمِاليك  قققد ِر.ِحمم  ومقققنِذاِاليققق  ِأ ضققق ًِققققههلم ِ» ققق ء ِجِحتقيققق  

                               
،ِوطيعققة2/141ِ،ِوانظقق ِج ِطيعققةِابر قق  4/251ِالكتقق  ،ِحتقيقق ِعيققدِالتقق مِهقق رون ِِ-(1)

ِك ظمِاليكِ ِقي ،ِوحت2/118به ق ِ  .5/512ِ ء ِر.ِحمم د
 .1/1148مش ِالعلهم ِِ-(2)
 .4/1811ش حِالك فيةِالر فية ِِ-(1)
 .2/215انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(4)
(،5ِ(،ِواهلقققق مشِ)1،ِاهلقققق مشِ)1/114لكتقققق  ،ِحتقيقققق ِعيققققدِالتقققق مِهقققق رون ِانظقققق ِج ِاِ-(5)
 (.1ِ،ِاهل مشِ)1/115و
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ِكم ِق لها ِ  ز راتِ  ، ه رة ِوأ س و رة .ِوق لها ِع هذ ِوع هذات  ِ.(1)«أ س 
هققققق .ِِ قققققه رة (ِبفتح  ِاهلمقققققز ة ،ِوالصقققققها   ِ)أ س  قققققه رة (ِب ضقققققم   ِجِالقققققن    ِ)أ س  قققققق ل 

ه ارِ »الهه ي  ِ ه ار  ِس  ه ر ة ،ِواعِالمعِأ سق  و ر ةِ ِوالت  ِ.ِ(2)«اس أة؛ِوالمعِأ س 
قن ة(ِاقع ِ)ل ت ق ن(،ِوك ق ِالمع قي ِِ قه ار(،ِم ثقل ِ)أ ل ت  ه ر ة(ِاقع ِ)س  فكلمة ِ)أ س 

ِالمققع  ِ)أ ف ع ل ققة(،ِ ققنِأوزان  ِم  ،ِول ققي   قق     ِ ِاهلمققز ة ،ِب قق ِ  ِ ِ)أ ف ع ل ققة(،ِب فققت علققيفِوزن 
ِاهلمز ة . ِب ض م  
ِطيعققققة ِابر قققق ِ وقققققدِ ققققل م ت  س 

ِ(4)،ِوطيعققققة ِبققققه قِ (1) ،ِوحتقيقققق  ِعيققققد ِالتقققق م 
ِ،ِم نِهلاِاخلط  .(5)ه رون
ققق ء ِِ-555 ِكققق ظمِاليك  قققد ِر.ِحمم  يققق ل و ،ِ» قق ء ِجِحتقيققق   ِوك  قققهار    وققققدِقققق لها ِ  

قة .ِونظق هِجِ ِك ي ل  ِك لص هام عِوالك هاك يف.ِوقدِأرِلهاِاهلق ءِأ ضق ًِفقق لها   علهه 
ِ.(1)«يةِة يق ق ل ِوة ي ق لةِ الع ب

،ِوالصققها   ِِ ،ِمققع ِتنققه ن ِعلققيفِالققيم  ِالكقق    يقق ل و (ِبيقق ء ِبعققد  جِالققن    ِ)ك 
. ،ِب  ِتنه ن ؛ِألن   ِدنها ِم نِالص    ِاليم  ،ِمع ِض م   ِالك    ِ)ك ي ل و (ِابلي ء ِبعد 

ِالققهه ي  ِِ يقق ل وِوكي لققةِ »ققق ل  ِك  ققة  ِم كيقق ل،ِوالمققع يق ل ج  أ ضقققً ،ِواهلقق ءِِالك 
مة ِ.(1)«للع ج 

                               
ِك ظمِاليك  ء ِِ-(1)  .5/111الكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د
 .2/181الصح ح ِِ-(2)
 .2/218انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(1)
 .2/211انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِبه ق ِِ-(4)
 .1/118ِ ،ِحتقي ِعيدِالت مِه رون ِانظ ِج ِالكت ِ-(5)
ِك ظمِاليك  ء ِِ-(1)  .5/111الكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د
 .1/111الصح ح ِِ-(1)
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ِطيعققة ِابر قق ِ  ققل م ت  وقققدِس 
ِهقق رونِ،ِوحتقيقق  ِعيققدِ (1) ققنِهققل  نِ (2)التقق م  ِ،ِم 

ِطيعة ِب ،ِعليه م اخلطأ  ن ،ِواشت م ل ت  ِعليفِمق ِ(1)ه ق  ِاعت م د  ِالد د  .ِولعل ِا  ق    
ِ. ِفيه ،ِجِهلاِاسهضع 

قققِ-555 ِكققق ظمِاليك  قققد ِر.ِحمم  اب ققق ةِوالت ي ب قققققجة،ِ» ء ِ ققق ء ِجِحتقيققق   وقققق لها ِالب 
ِكمق ِ ي ي  ، ق ِ عقنِاليق   ب ق   ي  ِوالت قيق ي ج  ق ِمقنِاإلضق فة،ِا   ف  تم عِفيهق ِاأل عجمي قةِوأَّن 

م ع قيقي   .ِفأهل ِاألر ِك حل ِ  ِ.(4)«أررتِابسق ت م عةِاس ت 
ِالِ ققققل ِالف داحققققة ،ِجِضققققي،  ِك  ِأِطقققق ء ِف ر حققققة ، ِالققققث ث  ِجِالققققن    كلمقققق ت 

ِ ِعققنِن ط قق   ققز ت  ِع ج  أن ققن  م ع قيقققي   (.ِو  رققه د ِ ِ  ي ي  (،ِو)اس ت  ققيق ي ج  )اليق   ب قق   ي  (،ِو)الت 
،ِمضيهطًةِب قم ِض ي ط ه ِب   ِا  ق    ِالد د . ِالث ث  ِهل ه ِالكلم ت 

ِجِض قققي ط ه  ي ِ  ِ)اليق   ب     قققق يِ والصقققها   قققيق ي ج  قققم ع ي  ي (،ِِ(،ِو)الت  كمققق ِي (،ِو)اس ت 

  ء ِجِطيعة ِابر  ِ 
ِه رون(1)،ِوطيعة ِبه قِ (5) ِعيد ِالت م  ِ.(1)،ِوحتقي  

ققق ء ِِ-553 ِكققق ظمِاليك  قققد ِر.ِحمم  واع ل قققم ِأن ِمقققنِقققق ل ِأ ق و  قققل ِ» ققق ء ِجِحتقيققق  
ِو ِأِ  ،ِ ِ قهل ِأ ق ها ن  ِجِأ ن ي    ،ِوأ انب ييف  ِجِأ ب ي ت  ِ.(8)«ب ي اتنِ وأ اب  يت 

(ِبيق ء  ن ،ِِ ِواليق ء ،ِوالصقها   ِ)أ ان  ققييف  (ِبي ء ِبي ِاأللقف  جِالن    ِ)أ انب ييف 

                               
 .2/218انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(1)
 .1/121ِانظ ِج ِالكت  ،ِحتقي ِعيدِالت مِه رون ِِ-(2)
 .2/211انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِبه ق ِِ-(1)
ِك ظمِاليك  ء ِالكت  ،ِحتِ-(4)  .5/111قي ِر.ِحمم د
 .2/218انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(5)
 .2/211انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِبه ق ِِ-(1)
 .1/121ِانظ ِج ِالكت  ،ِحتقي ِعيدِالت مِه رون ِِ-(1)
ِك ظمِاليك  ء ِِ-(8)  .5/118الكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د
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. ِ» ققق ء ِجِاللتققق ن  ِِبعقققدِاأللقققف  ِونق ي قققه   ،ِعقققنِاللحيققق ين،ِوأ ن يققق    والمقققعِأ نق ي قققيف 
ِوأ اب  قيتِ  ِكأ ب ي ت  ،ِاألِ  ةِعنِسييه  ،ِاع ِالمع ِ.ِِ(1)«وأ ان قييف 

ققققلِ  ِطيعققققة ِابر قققق ِ وقققققدِس  م ت 
ِ(1)،ِوطيعققققة ِبققققه قِ (2) ،ِوحتقيقققق  ِعيققققد ِالتقققق م 

ِ،ِم نِهلاِاخلط  .(4)ه رون
ِك ظمِاليك  ء ِِ-555 ِر.ِحمم د ِهقلاِ»  ء ِجِحتقي   ق ِقلقت ِأق و قل ِفينيقت  وا  

ِكمق ِتققهل ِق ط ع ق ِوك ت ق  هِحقيِت كث  ق ِ الين ءِحيِأررتِأنِت كث  ِوتي ل ِجِذلق ،
ِ.(5)«عمل 

ِكم ِِ ِالث ء ِاسرد رة ،ِوالصها   ِ)ت كث   (،ِبكت  ه ،  ِ جِالن    ِ)ت كث  (ِبفت
قق  ؛ِبد لققةِقهلقق  ِ ِنفت  ققنِالققن     ِالثقق ين،ِم  ِ»،ِأي ِ«أررت»جِاسهضققع  حققي ِأررت 

ِوت ي ل  ِ  ِأنِت كث     ِ«.أنت 

ِطيعققققة ِابر قققق ِ  ققققل م ت  وقققققدِس 
ِ،ِوحتقيقققق  ِعيققققد ِالتقققق مِ (1)،ِوطيعققققة ِبققققه قِ (1)

ِ،ِم نِهلاِاخلط  .(8)ه رون
ققق ء ِِ-550 ِكققق ظمِاليك  قققد ِر.ِحمم  ؛ِألن ققق ِاسقققمِملِ» ققق ء ِجِحتقيققق   وقققق لها ِاب ققق ن 

قققه راو ن ِ  كت ققق ِعليققق ،ِوا  ققق ِ     قققدونِق طيعقققي ،ِوذلققق ِ  عنقققهن.ِوقققق لها ِل قققق حي ِس 

                               
 .1/111لت نِالع   ِِ-(1)
 .2/211 ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِانظِ-(2)
 .2/212انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِبه ق ِِ-(1)
 .1/121ِانظ ِج ِالكت  ،ِحتقي ِعيدِالت مِه رون ِِ-(4)
ِك ظمِاليك  ء ِِ-(5)  .5/118الكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د
 .2/211انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(1)
 .2/212انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِبه ق ِِ-(1)
 .1/121ِانظ ِج ِالكت  ،ِحتقي ِعيدِالت مِه رون ِِ-(8)
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ِ)(1)« علهمه ِمبنزلةِذا ِ«.ِ ،ِهقِ"لق ح نِسهراوان"( ِ»1.ِوجِاهل مش 
،ِوم نِ  فهِ  ِحم  ق  ق   ِأن ِطيعة ِبم ِم نِالن     ِعيقدِ ه م ش  ،ِوحتقيق   ِِه ق  التق م 

ِعلقققيفِهقققل ه ِالعيققق ر ة ،ِابل فقققع  ِ ِ«لق حققق نِسقققهراوان»هقق رون،ِ  رقققت م  ن  ،ِوأن ِا  ق  ققق  
فًة،ِه   ِ

ِارت ض يفِةييًةِأِ   ىِ   ل  ِ«.ل ق حي ِس ه راو نِ »الد د 
ِوراء ِاِتيقق ر ه ِهققلا،ِأهققهِا لت ققزام ِالتقق م ِمبقق ِجِِولقققمِ  ققلك   ِا  ق  قق ِ  قق   الد ققد ِالت  

ققح ة ِع ي ر ت قق  ،ِر ون ِع يقق ر ة ِ ؟ِأمِهققهِا عت ققق ر ِب ص  ِالصققها   ِ  ل ف ققت  ِلققهِ ن ت ققخ   ،ِحققّت 
ِم نِس يق ق   ؟ِ

ققِ ِاسن س  ِهقق   ِ ِأن ِالعيقق رة ِابل فققع  قق ِ ق ت ض  يقق رت ي 
ِالع  ِاسهاز نققة ِبققي  ،ِر ون ِ(2)يةِ وع نققد 

ِالقققن     ِ ققق  ى؛ِبد لقققة ِقهل ققق  ِجِأو ل  ِكلمقققة ِ«وقققق لها ِاب ققق نِ »العيققق ر ة ِاألِ  ؛ِفجققق ء ت 
. (ِابل فع  ِ)اب  ن 

قققق ء ِِ-555 ِكقققق ظمِاليك  ققققد ِر.ِحمم  وسققققألتِاخلليققققلِعققققنِث ثققققة ِِ» قققق ء ِجِحتقيقققق  
ِفقق ل ِيقهزِجِالرقع ،ِشقي هههِبث ثقة ِقق ور ِو ههق ،ِو كقهنِث  ِك ق    ِك قق    ثقة 

... ،ِولكنِعليفِقهل ِث ثة ِمنِالك     ل يف  ِ.(1)«عليفِغ ِو   ِث ثة ِأ ك 
ِأن ِِِ ،ِوالصها   ِ)قق   وء(ِابهلمقز ة ؛ِألن ِم ق ار ِاخلليقل  جِالن    ِ)ق ور(ِابلدال 

قق ِع نققد ِ ،ِمققع ِأَّن  ِمققع ِالقليققل  (،ِاسققت عم ل ت  ِك قق    كلمققة ِ)ك قق  (ِجِقققههل  م ِ)ث ثققة 
ِكلمققة ِاخلل ثق قق  ة ؛ِون ظ  هقق ِجِهققلاِا سققت عم ل  ِالك  ققنِا  ققها  ه ،ِم  ،ِوم ققنِ قق ء ِبعققد  يققل 

                               
ِك ظمِاليك  ء ِِ-(1)  .5/118الكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د
،ِوحتقيقق ِعيققدِالتقق م2/212ِ،ِوطيعققةِبققه ق 2/211ِانظقق ِج ِالكتقق  ،ِطيعققةِابر قق  ِِ-(2)

،1/8ِواسخص ق  ِ،1/11ِ،ِواألةهلِجِالنحه،ِحتقي ِر.ِعيدِاحلتيِالفتل   1/121ِه رون ِ
،ِوارترقققق  ِالضقققق  ،ِحتقيقققق 2/114ِ،ِواليققققد ع 111ِواسفص ققققل،ِحتقيقققق ِر.ِفخقققق ِةقققق حلِقققققدارة ِ

 .1/221،ِوالتل يلِوالتكميل 2/548ِر يفِعثم ن ِِر.
ِك ظمِاليك  ء ِِ-(1)  .5/118الكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د
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،ِجِقهل ققق  ِتعققق ىل ِ ِمقققع ِالقليقققل  َُبَّْصهههَنُ)قق ققق  وء(،ِالققق ِاسقققت عم ل ت  ُيَهتَه ﴿َواْلم طَلََّقهههات 
ُ وء ﴾ َُثاَلثََةُُه  ه نَّ َنْهف س  ِب 
ثق   ة .،ِمع ِأَّن  ِع ند ه مِم نِا  ِه(1) ِالك  ِِا 

ِطيعققققة ِابر قققق ِ ِ وقققققدِاشققققت م ل ت 
ِ(1)ه قِ ،ِوطيعققققة ِبقققق(2) ،ِوحتقيقققق  ِعيققققد ِالتقققق م 

ققنِاا ع هقق ِعلققيفِهققلاِاخلطقق  ،ِأن ِن ت قق  ِ(4)هقق رون ِ ِم  قق قق  .ِوواض  ،ِعلققيفِاخلطقق  ِنفت 
قق  ،ِ ،ِت رققت م ل ِعلققيفِاخلطقق  ِنفت   ِ ِوالتصققحي ِعليهقق ِجِالتحقيقق   ققد  ،ِالقق ِاعت م  الكتقق   

ِلِ  ه ِذ ك    ِجِبعض  ِكلمة ِ)قق   وء(ِابهلمز ة .ولي  
ِور(؟ ِ )ققِ ِكلمةِ ِِئِ ط ِ وء(،ِوخت ِ  ِ )ققِ ِكلمةِ ِِِِ ح ِ صِ ت ِِةِ جِ حِ ِي ِ أِ يِ  ِفِ يلِ ف نِقِ ِ
ِك نِ قِ ِ جِهلاِالن    ل يف؛ِألن قنِِلت  ِان ِاخلطأِ  واضًح ِع نديِابلق  اءة ِالع ج 

ِقققدِ  ِالتفتقق ِ ِك نقت  ِعلققيفِمتقألة ِ)ث ثققةِقق قق  وء(ِجِك ت قيف  هققلاِاط ل ع قت  ،ِقيقل ِأنِأ ققق  أِ 
ِسييه   .ِوا ِ  ِجِكت    ِ ِ؛هلاِاألمق ِ ِتِ  ِ كِ  ِذِ الن   ِ، ِالكتق  ِ ق قق ِ حم ِ ِعلقيفِأنِ ِ ِ ي  قنقِ أل 

ِك نِ  ِ.ِهاِعليفِالصها ِ هِ يقِ نقِ تقِ ،ِلِ التحقي ِ ِقيلِ ِ،استألةِ ِهِ هاِعليفِهلِ عِ ل ِقاطِ ِهاِقدِ له
ِ)العمقققهم ِالصققق ج ِ ِكتققق    ِرليقققف  ِو ققققت  (وققققدِر   ع قققت  ِالكققق    ؛ِ(5)جِالقققق رن 

،ِاىلِن تقخة ِ طهطقةِ لِ  ِهقلاِاخلطق  ،ِوتعضقيد ِالتصقه يف  ِم ص قه ر ةِ ِتصه يف  ،ِاشقت م ل ت 
ِسييه   .ِأم ق ِجِهقلاِالكتق  ِ  ،ِم نِكت    ِاخلليل  ق ِعليفِكلمة ِ)قق   وء(ِجِن     ؛ِف   

ِلتعضيد .ِ؛ِلِ النقلي ةِ ِل ةِ األرِ  ِقرتِمِ ق،ِثِ (  ِ قالص فِ ِ قِ الفِ ب ق  ائ ن ِ)نديِعِ ِي رِ عتِ ا  ِ
ق)ق   ر(ِجتِ ِكلمةِ ِِوبي ن ِذل ِأنِ  علقيف ِ)أ قق ار،ِوأ قق ق  ر،ِوقق ق  ور،ِوق ق  ر ة(ِعِ م 

(1)ِ.

                               
 .228اليق ة ِِ-(1)
 .2/211انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(2)
 .2/212انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِبه ق ِِ-(1)
 .1/124ِانظ ِج ِالكت  ،ِحتقي ِعيدِالت مِه رون ِِ-(4)
 .281ِانظ ِج ِالعمهمِالص ج  ِِ-(5)
 .1/151انظ ِج ِلت نِالع   ِِ-(1)
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قث  ققققلِ يفِقالقققِ،خليلِ قهِالققققققققدعِ فمققق ِالقققليِ ِ   ِةِ عيققق رِ ِونِ ،ِرِ «ور ِ قققققث ثقققةِقِ » ِةِ عيققق رِ ب ِِأنِ  قم 
قققِ،مققق ءِ لِ العِ ِنقققدِ عِ ،ِة(ر ِ ِ ور،ِوالق ققق ِ )الق قققِيِ الكلمت قققِأنِ ِ،ِمقققعِ «ةر ِ ِ ث ثقققةِق ققق» ِهاِ نِا  قققم 
ِ؟!ة ِ ِ ثقِ الكِ 

ققققِجِنقققق  ِ ِ«ث ثققققةِققققق ور»ِ العيقققق رةِ ِهِ هققققلِ ِتِ رِ رِ هققققلِوِ  ققققم  ،ِ،ِأوِالنثقققق ِ ع ِ نِالر  
ِِ ِ؛ ِ ضقق ِ ِ ِ مققثً ِِلل ِ ب ققِتِ حِ ةققيِ فأِ  ققِأحققدِ ِ ِ ل قق؟!ِقطًعقق ،ِلقققمِت قق  ر ،ِو ِيِ للتهضققي نِم 
ِ.عليفِذل ِ ِرليلِ ِيفقرنِ ،ِأِ ثيِ نِا دِ داميف،ِو ِمِ القِ 

قققِ،اخلليققلِ ِ ققها ِ ِ ىِأنِ  ِت ققأِ  ققمِ ِهنِ كِ يِ س  ىِزِ ي ققق،ِو ِمِ نقق ِ مِ ِدةِ  ،ِ ِف ئ ققكًِحِ ض 
ِك ققهِ يهِ رققيِ فمقق ِمعققنِتِ ور(؟ِ ِ )قق ققِعلققيفِكلمققةِ ِ ِ ت ققي رِ عِ ِتِ لِ مِ ،ِاذاِاشققتِ لقق ِ    (ِمِ)ث ثققة
ِور(؟! ِ )ث ثةِققِ ققبق

ِوجِالترقققيي  ِ  كقققهن ِاأل ةقققل ِ)الققققم ر ي   ِب ققق  (،ِمِ  ع وفًققق ِجِابب ققق  ،ِابل قققهاز ؛ِحقققّت 
ِ)القققم ر ي   ِب قق  (،ِجِ ِ)القققم ر ي   (ِابألةققل  ِالف قق ا  ققنِاحلقق ق  ِاسققتكل  م ِ)القققم ر ي    (ِم   ق ققت م ك ن 

. ،ِوههِال هاز  م  ِاحل ك 
ِك ق»ِةِ يق رِ نِعِ مِ ِ، حظِ ِ ِ وفقِ أب ِ ِ«ور ِ ث ثةِققِ »ِي رةِ عِ ِتِ يتِ ولِ  ِِ؛ِألنِ «  ث ثقة

قققِ،مققق ءِ لِ العِ ِنقققدِ عِ ِ،  (الك ققق)،ِو(ور ِ )الق قققِيِ مت قققلتققق ِالكلكِ  قققة ِ ِ ثق قققالكِ ِهاِ نِا  قققم   ِ،ِوهل 

قققِ،بقققد لِ  ققق  رِ ةِ ل قققالقِ ِهاِ نِا  ققققم  ِكمقققق ِجِ)األ قق  (ِم قققق)،ِو(، ل قققيف  ِ ِ األ ك  ِكققققهنِ ثً ؛ِولقققلل  
ققاستكل ِ ِ ِمقق ِابلِ ة ِ ِ ثق ققوالكِ ِةِ ل ققالقِ ِيفِ هِ لِ مِ ق ِبققِهلِ ق ققنِ قِ م ققِنققدِ عِ ِالتققلالِ  ققِيِ م  ،ِع اءِ نِالر ققم 

)ث ثقة(ِِالقليقلِ ِالعقدرِ ِضقيفهنِ ،ِفيِ ة ِ ِ ثق قوالكِ ِةِ ل قالقِ ِدِ قهاع قِهنِ  اعِ م،ِ ِ ِ هِ نِغ ِ  ِمِ مبِ ورِ 
ِ (؟)ك  ِِة ِ ِ ثقِ الكِ ِاىلِاعِ 
قق ؛ِة ِ ِ ثق ققوالكِ ِةِ ل ققجِالقِ ِ ِ ي ققهِ لِ عققنِمِ ِةِ هِ يقِ الر ققِعِ دفِ ؛ِلي ققاخلليققلِ ِنِهنقق ِأيجِ ققها ِ م 

ِكِ ث »م ِهِ بعضِ ِهلِ قِ ِ ِ ي ِ رِ فيِ  قالك يةِ ِجِاآل ةِ ِ ِ  ءِ مبِ ِ،«  ثة ِالعقدرِ ِنِاضق فةِ ،ِم 
؛ِطه قققلِ ِكققق مِ ِِفيققق ِ ِمققق ءِ لِ لعِ ،ِولِ معققق و ِ ِعم لِ وء(،ِوهقققهِاسقققتِ  ِ )قق قققِ)ث ثقققة(ِاىلِكلمقققةِ 

،ِوهقهِالفق اِ ِ ِ ب ِِ ِ حِ لِ يقِ ،ِلِ هازِ  ِجِالِ ِمع وفًِأةً ِِةِ الق رنيِ ِالعي رةِ ِهِ هلِ ِكهنِ ت ِِوللل ِ 
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ِ.«يفِ لِ كِ ث ثةِأِ »نِِمِ ،ِبدً ِ«ك  ِِث ثة»م ِهِ بعضِ ِقهلِ 
قِعقنِ ِتِ ل ِأِ اذاِس قِ،احلقيققةِ ِهِ لِ لِ ِ ِ كثقِ أ ِِنِ هقِ أنِتِ ِول ِ  ِاخلليقلِ ِجِاِتيق رِ ِ  ِ الت  

ِك ألربعةِ ةِ لِ عليفِالقِ ِةِ الدالِ ِاألعدارِ ِ ِ س ئِ ِونِ )ث ثة(،ِرِ ِالعدرِ  ِثً ؟ِمِ ِ،
ور،ِأوِخبمتققةِ ِ أوِأبربعققةِقق ققور،ِ ِ بث ثققةِقق ققِهههِ شققيِ  ِ»ققق لِ أنِ ِ ِبققيِ ِ قِ فقق ِف قق

قق ِ )قق قِكلمقةِ ِِمققعِ ِنِ ؛ِولك ق«ور ِ قق ق ث ثققةِ»ِعيق رةِ ِ)ث ثققة(؛ِألنِ ِالعقدرِ ِغق ِ ِهزِ وء(،ِ ِي 
قق ِ جِابب ققِمعقق و ِ ِققق رينِ ِشقق هدِ ِ«وء ِ قق قق ِ ةِ ،ِأوِعيقق رِ «وء ِ أربعققةِقق قق»ِ ةِ عيقق رِ ِ  ِ ،ِخب 
ِ.ِِ«وء ِ  تةِققِ »

ِ،ِبعقققدِ  ِ لالِ جِس قققِ(،ث ثقققة)ِابلعقققدرِ ِ ِ يق قققققققدِعِ ِسقققييه  ِ ِكقققهنِ اِأنِ ِ بعيقققدًِِولقققي ِ 
قل ِ ِاخلليلِ ِها ِ  ِ  هقلاِِ  ِ ي قب ِِ ِ جِسقلالِ ِاألةقلِ ِكقهنِ ؛ِفققدِ ِ (لةِ ر كِ مِ قالق)ِنِاب ِ ؛ِم 

ِك نِ سيِ ِ،ِو العدرِ  ِ. ِ ت ِن ِوِ دِ ،ِ ِعليفِمِ  ِ تِ ظِ اِعليفِح فِ دًِمِ عتِ مِ ِ،التأليفِ ِندِ عِ ِم ِاذا
ة ،ِت لك  قد ِ قد  ِم ع ض   ِ(1)وقق لِ ِ »هقل ه ِاحلقيققة .ِ ق ء ِجِالعقي  ِوث قم ة ِن ص قهص 

ِو  لِ ِ- عز 
ُُ ُةَُثََُثاَلُ﴿ ِِ-ِ(2) ِأ ق  ءِ ِ(1)﴾وءُ ُه  ِ.(4)«لية ،ِوالقي ا 

ِِ ِالعي ِههِاخلليل ،ِفهلاِ  عنِأن ِاخلليقل ِ ق ق  ىِأن ِالقيق ا  ِك ن ِة حيف  ف ذا
قق ِالق ل ققة ِ)أ ققق  ء(؛ِألن ِالعققدر ِ)ث ثققة(ِم  ِاققع  ِأنِاسققت عم ل  نِأعققدار ِالق ل ققة .ِوالصققها  

ِابلهاو ِاسهمهز ة  ِ)أ قق    (.ِ ِ  كت يف 
؛ِ ققهاز ِ   ل فققة ِالقيقق ا  ه ِشقق هًداِعلققيفِ   ققنِهنقق ِت ك ققهن ِالع يقق رة ِالق رني ققة ِع نققد  وم 

ه م ِ ِبعض  ِكقهل  ثق   ة ، ِالك  ِك   ِ »في ج ء ِالعدر ِالقليل ِم ض فً ِاىلِاع  ِ«.ِث ثة

                               
ِابلت ء ،ِوههِتطييع ،ِقطًع .ِِ-(1) ِلف  ِال لة ِجِاسطيها  ِك ت يف 
(2)-ِِِ، ،ِابلضم   ،ِوههِتطييع ،ِقطًع .كلاِجِاسطيها   ِ ِابلفت ِوالصها  
ه .ِ-(1) ِبفتح  ِالت ء ِم نِ)ث ثة(،ِوالصها   ِبضم    جِاسطيها 
 .5/215العي ِِ-(4)
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ِسققييه    ِ-  ققلة ،ِ»ِققق ل  ت  ِوح  ققل  ت  وقققدِ كت قق ِعلققيفِ)ف ع لققة (ِ ققه ِق قق  ر ِوق قق  ر ة ،ِوح 
ِكمق ِقق لها ِ ِاذاِأررتِبن ءِأرنِالعدر.ِفأم  ِالق   ر ةِف ست ينِل ِعنِأق  ار  وأح ت ل 
،ِوق لها ِث ثة ِق  وء ِف ستينهاِل ِعنِث ثةِ ث ثة ِش تها،ِف ستينهاِل ِعنِأش ت ا 

ِ.(1)«أقق    ِ 
ِ ِِ ِسييه   ِأم ان    ل ِل ِم نِن   
ِالق ل ة ،ِِ-األو ل ِاع  ي    ِةيية ِم نِة  م ع ِعليفِأي   أن ِسييه   ِ ق   ىِأن ِ)الق   ر (ِ ِي 

ققق  ار(،ِفهقققهِجِهقققلاِ ِالق ل قققة ِ)أ قق  ِاقققع  ِعقققن ِاسقققت عم ل  ثق ققق  ة ِ)الق ققق  ر ة(ِ  يقققن  وأن ِاقققع ِالك 
ِ ِ ِل لقليقققل  ِاقققع ِعققق م ،ِ  صقققل  ،ِوهقققهِجِهقققل ه ِاسققق م  ِاليقققد ل  ِاسقققت عم ل  م  والكثققق  ؛ِلع قققد 

ِاقققع ِ ققق ا(،ِو  نققق ظ    ِعقققنِ)أ ش ت  ثق ققق  ة ِ)ش ت قققها(،ِالقققليِ  يقققن  ِاقققع ِالك  ِ  نققق ظ    احلققق ل 
ِعنِ)أ قق    (. ثق   ة ِ)قق   وء(،ِالليِ  ين  ِالك 

ِبعي ر ة  ِِ-والث ين ِكق ن ِاخلليقل ِققدِ «ث ثةِق وء»أن ِسييه   ِاست ره د  اسقت عم ل ِِ،ِولقه
ِعنهققققق ِسقققققييه   ؛ِألن ِ)الق ققققق  ر ةِ«ث ثقققققةِقققققق ور»جِاسترقققققه ر ه ِعيققققق رة  ِ ،ِل مققققق ِع قققققد ل 

ثق ق  ة ِ ِأنِ ق ق قهل  ِان ِاقع ِالك  ِسف  ر ِواحد ،ِههِ)الق   ر(؛ِفك ن ِاأل وىل  والق   ور(ِاع ن 

ثق ق  ة ِ)الق ق ِ  ِكم ِأن ِاقع ِالك  ِالق ل ة ، ِعنِاع  ِالق ل قة ؛ِ)الق   ر ة(ِ  ين  ِعقنِاقع  ور(ِ  يقن 
؛ِألن ِاست رقه ر ِاخلليقل ِِ«ث ثةِق ور»ب د لة ِقههل  م ِ ؛ِولك ن ِسقييه   ِلققمِ ق ق قل ِذلق  
ِب عي ر ة  ِ ِ«.ث ثةِق ور»،ِ ِبعي ر ة  ِ«ث ثةِق وء»ك ن 

ِسققييه    ِِ-ج ِكمقق ِققق لها ِ»ققق ل  ِوأ شققي هِذلقق ، ِور كققيف  ِغ قق     وقققدِ قهلققهن ِثقق ث 
يي ة ،ِوث ثة ِ   وحِوأشي هِذل ِث ثةِ  ِ.(2)«ق   رة ِوث ثة ِح 

                               
،ِوطيعققة2/185ِ،ِوانظقق ِج ِطيعققةِابر قق  1/515ِالكتقق  ،ِحتقيقق ِعيققدِالتقق مِهقق رون ِِ-(1)

 .2/118به ق ِ
،ِوطيعققة2/181ِنظقق ِج ِطيعققةِابر قق  ِ،ِوا1/581الكتقق  ،ِحتقيقق ِعيققدِالتقق مِهقق رون ِِ-(2)

 .2/182به ق ِ
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ِاست عم ل ِسييه   ِعي رة  ِِ ِكق ن ِاخلليقل ِققدِ«ث ثة ِق   رةِ »وجِهلاِالن    ،ِولقه
ِعنه ِسييه   .«ث ثةِق ور»است عم ل ِجِاستره ر ه ِعي رة  ِ ِ،ِل م ِع د ل 

ِاسققب ر  ِِ-ر ققق»ققق ل  قققم  ،ِِو ِفقق  نِقلققت ِث ثققة ِح  ِك قق     قق زِذلقق .ِعلققيفِِ-متة 
ِو ققل ِ(1)أ ن قق ِأ ررت ِث ثققةِمققنِالكقق  ،ِو تققةِمققنِالقققح م  ِكمقق ِققق لِ ِعققز  ؛

ُ وء ﴾ َُثاَلثََةُُه  ه نَّ َنْهف س  َُبَّْصَنُِب  ﴿يَهتَه
(2)»(1).ِ

ِعليقق  ،ِجِا قق ز ة ِ«ث ثققةِققق وء»ف لعيقق رة ِالق رني ققة  ِِ ِاسققب ر ،ِأةققل ِ  ققق ا  ،ِع نققد 
ِك   ِ ث»قهل ن  ِ قمتة  ِ«.ِ ثة ِح قم  ،ِِو

ِ«ث ثقققةِقققق ور»ب عيققق ر ة  ِاسقققب ر ِِولققققمِ  تت رقققه دِ  قققنِأوهققق م  ققق ِجِاحلقيققققة ِم  ؛ِألَّن 
ِسييه  ِ  ِك ت    ِن ت  د  ِ.(4)بعض 

ِابقققن ِالتقق  اج  ِِ-هققق ،ِِ(5)وا سققتين ءِابلكثققق ِعققنِالقليققلِ قققه ِث ثققةِ »ققق ل  شتقققها 
ِ.(1)«وث ثة ِق  وءِ 

                               
،ِوالصها   ِِِ-(1) وققدِني ق  ِا  ق  ق  ِعلقيفِ«.ِث ثةِمنِاحلمق ،ِو تقةِمقنِالكق  »كلاِجِاسطيها 

 «.هكلاِابألةلِواسن سيفِلتمثيل ِأنِ قهل ِ تةِمنِالك  ِوث ثةِمنِاحلم »هلا،ِفق ل  ِ
 .228اليق ة ِِ-(2)
 .151-2/151 ِاسقتضيفِ-(1)
،ِأوِعليفِِِ-(4) ِالكت    ِعليفِط ي ع ت  ،ِال ِاعت م د ت  ِالك ت يف  نفت   ،ِجِبعض  ِ ل ِاخلطأِ  وم نِهن ِر 

،ِانظقق ِج ِشقق حِكتقق  ِسققييه   ِ ِعلققيفِهققلاِالتح  ققف  ،ِومقق ِيققهز4/118ِ طهط ت قق  ،ِالقق ِاشققت م ل ت 
ِ.152للر ع ِجِالض ورة ِ

،ِابلتنه نِ ِِ-(5) ِ،ِوههِتطييع .كلاِجِاسطيها 
،4/11ِ.ِوانظقق ِج ِالتعليقققة 2/411ِاألةققهلِجِالنحققه،ِحتقيقق ِر.ِعيققدِاحلتققيِالفتلقق   ِِ-(1)

ِ.1/84،ِومف تيِِاليييف 1/442ِ،ِوالكر    11/88ِ،ِواسخص   1/281ِوا كم ِ
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ِابققنِ ِ لعيقق ر ة ِالق رني ققة  ِِوكققلل   ِاب  ِهنقق ِاست رققه د  ،ِر ون ِ«ث ثققةِققق وء»التقق  اج 
ِالعيقق ر ة ِا   فققة  ِ ققنِ«.ِث ثققةِققق ور»ت لقق   ِ)األ ةققهل(ِ  كقق ر ِ  كققهن ِن تققخًةِم  وكتقق   

ِم نِتل ِالعي ر ة ِا   فة .    ِ ِ ِسييه   ؛ِومع ِذل   ِكت    ِن ت   
ِابققن ِ عققيش  ِِ-و ِكقق  ِ نِلقق ِبنقق ءِقلققةِفعلققيفِهققلاِ ِت»ققق ل  قققهلِعنققديِث ثققة

وههِأكليفِا ِجِض ورةِالرع ِقق لِاخلليقلِشقيهههِبققث ثةِقق وءِ   قدِبقلل ِأَّنقمِ
شقققيههاِمققق ِ تقققتعملِفيققق ِالقليقققلِمبققق ِ ِ تقققتعملِفيققق ِالقليقققلِواعلقققمِانققق ِاذاِقلقققتِ
ِك  ِك نِعليفِغ ِو  ِث ثةِأكليفِوذل ِانق ِاذاِأضقفت ِاىلِبنق ءِمقنِ ث ثة

ِك نِعليفِاض فت ِمنِاسميزِعليفِحدِم ئةِر ن رِواذاِأضفت ِاىلِالكث ِِأبنيةِال قلة
ك نِعليفِحدِاض فةِاليعضِاىلِالقن ِعلقيفِمق ِتققدمِمقنِ قهِثقه ِِقزِواب ِ
ِكقق  ِث ثققةِمققنِالكقق  ِكمقق ِانِاسقق ارِثققه ِمققنِِققزِواب ِ سقق جِفقق س ارِبث ثققة

ق وء"ِفممق ِاسقتع ِِمنِس جِفأم ِقهل ِتع ىلِ"واسطلق تِ تبصنِأبنفتهنِث ثة
ِك نقققتِ فيقق ِاققعِالكثقق ةِلمققعِالقلققةِوذلقق ِ شققتاكهم ِجِالمعيققةِولعققلِالققق وء
ِكقأَّنمِنزلققهاِمق ِقققلِاسققتعم ل ِ أكثق ِاسققتعم  ِجِاقعِالققق ءِمقنِا ققق اءِفقأوث ِعليقق 

ِ.(1)«منزلةِاسهملِفيكهنِمثلِشتها
قققح ة ِمقققِ ِعلقققيفِة  ِع يققق رة ِةققق لة ِق طعقققة ،ِتققدل  ِوجِهققلاِالقققن     ِذ ك   ت ققق  ،ِوهققق  
ِكلمققققة ِ«ققققق لِاخلليققققلِشققققيهههِبقققققث ثةِققققق وء»قهل قققق   ِ ِاسققققت عم ل  ِاىلِاخلليققققل  ققققيف  ؛ِفن ت 

. ِ)ق وء(ِابهلمز ة ،ِ ِكلمة ِ)ق ور(ِابلدال 
ِك ظمِاليك  ء ِ-555 ِر.ِحمم د ِك نِفق ع ل ِوههِأكثق ِمنق ِققدِ»ِ  ء ِجِحتقي   اذ

ل ققق هن ،ِوملِ كت ققق واِهقققلاِعلقققيفِبنققق ءِأرنِم نقققعِبعض ققق ِالتكتققق  ،ِ قققه ِة قققنق ع هنِور   
ِكم ِملِ كت  واِالفعلِعلي .ِوا   ِة رتِالصفةِأبعدِمقنِالفعقهلِوالفعق ل؛ِ العدر

                               
 .4/15،ِوانظ ِج ِطيعةِرارِالكتيفِالعلمي ة 1/25ِش حِاسفص ل،ِالطيعةِاسن   ة ِِ-(1)
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ألنِالهاوِوالنهنِ قدرِعليهم ِجِالصفةِو ِ قدرِعليم ِجِاألمس ء؛ِألن ِاألمس ءِ
ِ.(1)«أشد ِلك ن ًِجِالتكت 

ققِ ِ كثق ققأ ِِجِالققن  ِ ِ ِإبمهقق لِ ِ،«مقق ِملِ كت قق واِالفعققلِعليقق ك»ِ ،ِففيقق ِ نِِطقق ِ م 
ِِ ِ،ِ ضقققيِ أنِ ِ ِ)الفعقققل(،ِوالصقققها ِ ِضقققي،ِ  ِ ِ)الف ع قققل(.ِوجِالقققن  ِ والعقققيِ ِالفققق ءِ ِبفقققت

ألنِالقهاوِ»هق  ِقيلِ ِ ِ ،ِوقهل قالتقي قِ ِ)عليهمق (؛ِبد لقةِ ِ أ ًض  ِ)عليم (،ِوالصقها ِ 
ِ.«والنهنِ قدرِعليهم 
قققققِ »( 1ِ)ِوجِاهلقققق مشِ  وا...ِلكنققققق ِجِالتفتققققق "ِ ،ِهققققققِالعيققققق رةِ"وملِ كت 

ِعلقيفِاخللقلِجِحتقيق ِا ق ق ِعيقدِالتق مِمق حمدِقس قطة.ِوهقلاِالتقق،ِدق ِ قدل 
ِ.«ه رون،ِونتخةِبه ق

وملِ كت  واِهلاِعليفِبن ءِأرنِ» ِعي رةِ ِأنِ ِنِهلاِاهل مشِ مِ ِ ِ مِ هِ فقِ والليِأِ 
ِكم ِملِ كت  واِالف ع لِعلي .ِوا   ِة رتِالصفةِأبعدِمقنِال فعقهلِوالفعق ل؛ِالعدر

ألنِالققققهاوِوالنققققهنِ قققققدرِعليهمقققق ِجِالصققققفةِو ِ قققققدرِعليهمقققق ِجِاألمسقققق ء؛ِألن ِ
ققق«األمسققق ءِأشقققد ِلك نققق ًِجِالتكتققق  قققِتِ طِ قِ ،ِققققدِس  هلققق ِِزِ م ققق،ِالققق ِرِ بقققه قِ ِنِطيعقققةِ م 

قققِ  ِ حلقققاب قققِتِ طِ قِ ) (،ِوس  ِلققق ِ ِزِ م قققيِرِ لهققق رون،ِالقققِالتققق مِ ِعيقققدِ ِحتقيققق ِ نِأ ًضققق ِم 
ِ)هق(.ِابحل  ِ 

قق(1)بققه قِ ِ،ِوطيعققةِ (2)ابر قق ِ ِاىلِطيعققةِ ِابل  ققهاِ ِو ققذِ ِةِ العيقق رِ ِهِ هلققلِ ِدِ ،ِ ِي   اِ ًِك 
(،ِاىلِ هاِ ال ِ ِعندِ ِ،حةًِواضِ ِ،لةًِك مِ ِِ،ةًِه ِاتمِ دِ ن ِي ِ م ؛ِولكنِ فيهِ  ِتحقي ِ بِ)الكت   
فققألزمههِ» ِ(اخلقق ي  ِ ِمكتيققةِ )،ِو(يفِ ت ققالكِ ِمِ قع ل قق)ِ،ِجِطيعقق  ِ(هقق رونِالتقق مِ ِعيققدِ )

                               
ِك ظمِاليك  ء ِِ-(1)  .5/115الكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د
ِ.2/214انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(2)
ِ.2/215انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِبه ق ِِ-(1)
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ِك نِفق ع ل ِوههِأكث ِمن ِقدِم نعِبعض ق ِالتكتق  ،ِ قه ِة قنق ع هن ِور   ل قهن ، ِهلاِاذ 
ِكمقق ِملِ كت قق واِالف ع ققلِعليقق .ِوا قق ِةقق رتِ وملِ كت قق واِهققلاِعلققيفِبنقق ءِأرنِالعققدر
ِمققنِالفعققهلِوالفعقق ل؛ِألنِالققهاوِوالنققهنِ  قققدرِعليهمقق ِجِالصققفةِو ِ الصققفةِأبعققد 

ِ.(1)«ألنِاألمس ءِأشد ِلكن ًِجِالتكت ِ قدرِعليهم ِجِاألمس ء؛
ِكِ  الكق مِبعقدهِاىلِ»( 2ِ)ِهق رونِجِاهلق مشِ ِالتق مِ ِعيقدِ ِ ِ ا ق  قِيفِ تِ وقد

ِ.«"أشدِلكن ِجِالتكت "ِلي ِجِط
ِكِ ِرريِبعققدِ فقق ِأِ  قق)ِمقق ِمعققنِقققهلِ ِ ِ ل  ققهققلا ققر.ِحمم  ِكقق ظمِاليك  وهققلاِ» ِ( ءد

ِعليفِاخلللِجِحتقي ِ ِ؟!ِ«حمدِه رونقا ق  ِعيدِالت مِمالتق،ِد ِ دل 
قِةِ العيق رِ ِهِ هقلِ ِهطِ قِ فهلِس ق ِهق ِجِهرِ  ِ ،ِووِ وبقه قِ ِ،ِابر ق ِ نِطيعق  ِم  حتقيق  

ققِهقق رون،ِمققعِ ِالتقق مِ ِعيققدِ  ققهطِ قِ علققيفِس ققِ ِ تنييه  ِجًِ ِل ققِِ ِدِ ع قق،ِ قِ ابر قق ِ ِنِطيعققةِ ه ِم 
ِ؟!(ه رونِالت مِ ِعيدِ )ِحتقي ِ 

ققق)ِعِ ل ققققهقققلِاطِ  ِكقققق ظمِالر.ِحمم  قققد قققِ(،ة ِ ِ يقققق  ِ مِ ِطيعقققةِ )علققققيفِِ(، ءيك  ِنِحتقيقققق ِ م 
قق(هقق رونِالتقق مِ ِعيققدِ ) ِانِعليهقق ؟!ِحققّت ِِعِ ل ققطِ ،ِولقققمِأِ العيقق رةِ ِهِ نهقق ِهققلِ مِ ِتِ طِ قِ ،ِس 
ِقققدِ ِ(،اخلقق ي  ِ ِمكتيققةِ ِطيعققةِ )،ِو(يفِ ت ققالكِ ِمِ قع ل ققِطيعققةِ )ِ؛ِفقق نِ هققلاِا فققتا ِ ِِِ ة قق
ِ. ِ ق ِ ا ِ ِجِحي ةِ ِ(،الكت  ِ ِع تِ يِ طِ )نِ،ِومه ِمِ ةِ العي رِ ِهِ ت ِعليفِهلِ لِ مِ اشتِ 

ققق)ِأنِ ِالعجيقققيفِ ِوالي  قققيفِ  قققر.ِحمم  ِكققق ظمِاليك  قققنقِ ِجِمقققق مِ ِ(، ءد ِلتحقيققق ِ ِهِ دِ ق 
ِِضققققي،ِ ِجِامهققق لِ ِأِ ِط ققق،ِفأِ اهلققق مشِ جِِوِ،جِاسققققنتِ ِأِ ِط قققأ ِِ(،هققق رونِالتققق مِ ِعيقققدِ )

قِءِ اهلق ِقهطِ جِس قِأِ ِط ق)الف ع قل(،ِوأِ ِكلمة   ِجِنتقيةِ ِأِ ِط ق(،ِوأِ )عليهمق ِعيق ر ة  ِنم 
ِ ةِ اِجِعيقق رِ أِقق ًِِأِ ِط قق،ِوأِ منقق ِ ِيءِ  ِ هقق رون،ِوهققهِب ققِالتقق مِ ِعيققدِ ِاىلِحتقيقق ِ ِلِ ل ققاخلِ 
ِ.ِ«لكن ِجِالتكت » ِ،ِوالصها ِ جِاهل مشِ ِ«لكن ِجِالتفت »

                               
 .1/111الكت  ،ِحتقي ِعيدِالت مِه رون ِِ-(1)
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ققققِبنحققققهِ ِ،ةِ العيقققق رِ ِهِ هققققلِ ِبعققققدِ ِ،)التفتقققق (ِكلمققققةِ ِِتِ رِ رِ وقققققدِوِ  ِ،ِجِقققققهلِ  ِ طِ س 
وف ع قً .ِقق لها ِن ققج د ِِِوقد» ِسييه  ِ  ِكت ق واِفق ع ق ًِ ِكم  كت  واِأح ف ِمن ِعليفِأف ع ل 

ِ.ِ«وأن قج  ر ،ِو ق ق   ِوأ  ق ظ .ِو)ف ع ل (ِللهِاسنزلةِوعليفِهلاِالتفت 
ققِ،هقق ل ِ كِ ِِ(الكتقق  ِ ِعقق تِ يِ طِ )جِِواررةِ ِوهققلهِالعيقق رةِ  اىلِِ(،ابر قق ِ ِطيعققةِ )نِم 

ِك ظمِِطيعةِ ) ِِ.( ءِ اليكِ ر.ِحمم د
ققققق ء ِ-555 ِكققققق ظمِاليك  قققققد ِر.ِحمم  ق ققققق ِر ق ققققق ً،ِوا سقققققمِ»ِ ققققق ء ِجِحتقيققققق   ور ق ققققق ِ  د 
ِ.(1)«راقِ 

ِِ ِتنقه نِ ِ،ِوكت بةِ الق  ِ ِةِ شدِ ِفهقِ ِفتحةِ ِ)ر ق  ً(ِبكت بةِ ِ جِالن ِ ِفقهقِ ِالفقت
ِنِ تنقه ِبكت بةِ ِ،ق  (،ِوالصها  ِ)رِ في ِ ِلِ التت هِ ِنِ كِ يِ  ِِ،حِ ف رِ ِ.ِوههِِطأِ األلفِ 
 ِِ ِ.ِاأللفِ ِقيلِ ِ،الق  ِ ِةِ عليفِشدِ ِالفت

مِهِ ،ِلكقققنقِ علقققيفِاأللقققفِ ِالتنقققه نِ ِت بقققةِ كِ ِِِطقققأًِِيِ  عِ والطي قققِةِ ي قققتقِ الكِ ِبقققيِ ِرقققيعِ و ِ 
ِِ ِبققيِ ِهنِ ع ققمِ يِ ِ  ِِ ِ،ِوتنققه نِ األلققفِ ِمقق ِقيققلِ ِفققت ِةِ الرققدِ ِيفِ ت ققكِ ِِ ِ ق  ققا ِ ِولققهِأنِ ِ.الفققت

ققنقق ِ مِ ِذلقق ِ ِلِ ي قق،ِلقِ األلققفِ ِفققهقِ ِالتنققه نِ ِيفِ ت قق،ِوكِ ،ِبقق ِفتحققةِ الققق  ِ ِفققهقِ  ِنِاب ِ ،ِم 
ِ.األلفِ ِقيلِ ِالتنه نِ ِيفِ كتِ أنِ ِ ِالصها ِ ِ؛ِوانِك نِ ِِ والتت مِ ِ،لِ التت هِ 

قققق ِالتقققق مِ ِعيققققدِ وحتقيقققق  ِِ،(1)بققققه قِ ِ،ِوطيعققققةِ (2)ابر قققق ِ ِطيعققققةِ ِتِ مِ لِ وقققققدِس 
ِ.نِهلاِاخلط ِ ،ِمِ (4)ه رون
قق ء ِ-555 ِكقق ظمِاليك  ققد ِر.ِحمم  ققوَّن ِ »ِ قق ء ِجِحتقيقق   ِرتِ رِ هكقق ً،ِووِ هِ  ِنقِ ك ققهِ نقِ  ِ قِ ك 

                               
ِك ظمِاليك  ء ِِ-(1) ِ.5/111الكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د
 .2/224ابر   ِانظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِِ-(2)
 .2/214انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِبه ق ِِ-(1)
 .4/5انظ ِج ِالكت  ،ِحتقي ِعيدِالت مِه رون ِِ-(4)
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ِ  ل هس ًِهراًِحِ  ِ ِ دتِ حِ وراً،ِو ِ ر ِوِ  ِ.(1)«ر،ِشي هههِب ل   
بق ِِتطييقع ،،ِوهقهِه ِتنه نِ فهقِ ِألفِ ِبعدِ ِ،راءِ ِ)  ح هراًر(ِبز رةِ ِ جِالن  ِ 

أنِِنِ ك ق ِيِ ِالتحقيق ِ ِاعق رةِ ِأنِ ِدِ لك  ق،ِو ِ الن ِ ِه ِه ِ رِ   ِِِطأِ ِ،ب ِر يفِ ِ ِ ،ِولكنِ ر يفِ 
قتِ ه ؛ِفيقِ ل ِ كِ ِِالكت  ِ ِصهصِ اىلِنِ ِ ِ ن ِهِ لِ ب ِِ ِ  ِ هِ تقِ سيقِ ِ ِ ق ِ ا ِ ِ؛ِألنِ نِاخلط ِ مِ ِمِ تلِ تِ  ِتِ تِ ر 
؛ِلتصققه ي ِ هِ هققدِ  ِ  ،ِوم  ا  عققة ِاسطيققها  ِدِ ص ققمقق ِلققهِقِ ِ،ِخبقق  ِ ،ِجِالتح  قق  ،ِوالضققي، 

ِ.ِرِ دِ نِ وأِ ِلِ قِ أ ِِهنِ سيكِاخلطأِ ِ؛ِف نِ  ِ قِ يقِ نِسِ مِ ِفي ِ ِأِ ِطِ م ِأِ ِاىلِتصه يفِ 
علققيفِهققلاِِالكتقق  ِ ِلِ مِ رققتِ أنِ ِ ِ(احلد ثققةِ ِالطي عققةِ )ِ ِجِعصقق ِ عجييًققِ ِ يِ ل ققفقِ أِ 
ِ،تِ رِ دِ ،ِالق ِة ق(ابر ق ِ ِطيعقةِ )م ِ،ِو ِسقيِ (التق بقةِ ِعق تِ يِ الطِ )ِنق ِ مِ ِلقهِ ،ِوختِ اخلط ِ 

ِ.ِسنةًِِر  نِ وعِ ِو  ِ ِنِمئةِ مِ ِ ِ كثقِ أ ِِقيلِ 
ِر.ِحمِ-555 قق ء  قق ء ِجِحتقيقق   ِكقق ظمِاليك  ققد ِكقق لق  ا،ِ»ِم  وققق لها ِر فق ع هقق ِر فق ع ققً 

ِ.(2)«و ههِمنِاب ِاسي ضعة[وو ق طه ِو ق ط ً،ِوههِالنك حِ
اِتلفققتِالنتقق ِجِضققيطه ،ِوةققهال ِ"ووقطهقق ِوقطقق ِ»( 2ِ)ِوجِاهلقق مشِ 

وههِالنك ح".ِوجِنتقخةِبقه قِ) (ِ"وذقطهق ِذقطق ِوهقهِالنكق ح"ِوالتعليق ِجِ
ِكققق لاِجِاسطيقققها،ِوهقققهِتك  ققق ِسققق ِسقققي ،ِولقققي ِجِنتققق ِاخلققق،ِالققق ِاحل شقققية ِ"

حمدِه رون ِ"بعقدهِقأب د ن ،ِفح  رهِوكتي ِمصحح ".ِوق لِا ق  ِعيدِالت مِم
جِايققعِالنتقق ِوذقطهقق ِذقطقق ِوهققهِالنكقق حِوهققهِتكقق ارِسقق ِسققي "ِوالصققها ِمقق ِ

األةلِالعيق رةِِثي تن ه،ِوقدِوررِجِالق مهاِا ي،ِ"ِوق،...ِوالد   ِسفد"ِوج
ِ.«م ِبيِاسعقهفتيِس قطة

ققق ِ   ِ ققق)ِ ِ ق  قققعلقققيفِا ِ ِلِ ل قققر.ِحمم  ِكققق ظمِاليك  جِِاإل هققق مِ ِ،جِهقققلاِاسقققق مِ ِ(، ءد

                               
ِك ظمِاليك  ء ِِ-(1) ِ.5/111الكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د
ِك ظمِاليك  ء ِِ-(2)  .5/115الكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د
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جِِاخلطق ِ ِبتقييفِ ِكقهنِ ؛ِفققدِ ِ مقصقهرِ ِ-ِهنق ِ-ِاإل هق مِ ِأنِ ِمِ زع قأ ِِتِ تِ ،ِولِ التعي ِ 
ِل  ه .كِ ِِجِاألحهالِ ِعِ واقِ ِ-ِعنِاإل ه مِ أِ-ِ ِ ؛ِلكنِ التعي ِ 

ِنِ ظِ ،ِسيِ الت بقةِ ِالكت  ِ ِع تِ يِ اىلِطِ ِعِ  ِ  ِ أنِ قِ ِقيلِ ِهلاِالن ِ ِأِ ق ِ ف لليِ ِ 
ِالكتق  ِ ِع تِ يِ طِ ِلِ رمِ ت ِِ،جِاسنتِ ِاسقصهرةِ ِالكلمةِ ِجِضي،ِ ِ،اسختلفةِ ِ ِ تِ النِ ِأنِ 

ِ ِ ن ققِ ِ ق  ققا ِ ِهقق رون؛ِألنِ ِالتقق مِ ِعيققدِ ِحتقيقق ِ ،ِِوبققه قِ ِم ِطيعققةِ ،ِو ِسققيِ التقق بقةِ 
ِ.ة احةًِِ،م قهِ ك ِ عليفِذِ 

ِكقق ظمِاليك قر.ِحمم ق)ِ ِ ق  قا ِ ِ ِ حِ حِ مق ِة ققِأ ًضقق ِأنِ ِالقق رئِ ِنِ ظِ وسقيِ  هققهِِ( ءد
قققم قققِ؛ِألنِ الصقققها ِ  ِالتققق مِ ِعيقققدِ ِ ِ ق  قققوا ِ ِ،بقققه قِ ِطيعقققةِ ِِِ ح ِ ص قققمِ ِ عقققن ِأ ِِ، ِ قِ يقِ نِس 
ِ.ك   ِ أوِتِ ِ،ك ارِ ت ِِ هرِ ش راِاىلِوِ قدِأِ ِ،ه رون

ققمقق ِذِ ِأنِ ِا ِ والصققِه قق)ِ ِ ق  ققا ِ ِاليقق ِ ِيفِ ه  ققر.ِحمم  ِكقق ظمِاليك  ققِلقق ِ ِلققي ِ ِ( ءد نِم 
ِهققق ِ ِابر ققق ِ ِطيعقققةِ ِأنِ ِذلققق ِ ِا.ِوبيققق نِ و ِحت  ققق ًِِ،ا،ِ ِتعيققق ًِصقققييفِ ِنِ رنِ أ ِِالصقققها ِ 
قق،ِو ِ ِ «كققلاِجِاسطيققها» ِبققه قِ ِطيعققةِ ِِِ ح ِ ص ققمِ ِبقققهلِ ِاسقصققهرةِ  ِا  ِِهِ  ارِ م ققِمِ فه 

ِ.به قِ ِ،ِوطيعةِ ابر  ِ ِطيعةِ ِ يِ اىلِالطيعتِ ِ هاِ ال ِ ِبعدِ 

ِك لق   اِوذ ق طهق ِذ ق طًق ِوهقهِ» ِابر  ِ ِجِطيعةِ ِفقدِ  ءِ  وق لهاِر فق ع ه ِر فق ًع 
ِكم ِق لهاِف ط نة ِوق لهاِل ه  ق ت  ِح ق  ِل ي  اًنِ النك حِو ههِمنِاب ِاسي ضعةِوق لهاِس   قة 

ِوق لهاِر    ت  ِر  ِ  ِك لي ل يةِوذ ق طه ِذ ق طً ِوههِالنك حعليفِفق ع  ن  ِ.ِ(1)«ًة
قققِففققق ِهقققلاِالقققن  ِ ِ قققِ«وذ ق طهققق ِذ ق طًققق ِوهقققهِالنكققق ح»ِ عيققق رةِ ِدِ ي   ِك  ،ِتِ ر ِ  ِ ققققد

ِ«ك لي ل ية» ِةِ عي رِ ِبعدِ ِتِ عِ ققِ ،ِووِ لِ األوِ ِجِاسهضعِ ِ«ك لق   ا» ِةِ عي رِ ِبعدِ ِتِ عِ ققِ فهِ 
ِالث ين.ِجِاسهضعِ 
ققِارِ التكققِ ِ ِأنِ كققهنِ ف م قِ ققالنِ ِبعققضِ ِنِأِطقق ءِ م  ِسققههِ ِبتققييفِ ِ،ِأوِ كققهنِ  دِ ت 

                               
 .2/221الكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(1)
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ِ. اِ أوِالطيِ ِ، ِ ق ِ ا ِ 
ققق قققجِمِ ِ،رةِ ك ِ مِ قالقققِالعيققق رةِ ِتِ ثي قققأ ِِ،بقققه قِ ِطيعقققةِ ِِِ ح ِ ص قققمِ ِ ِ ققق ءِ فلم  ه  ِي ِعِ هض 

ِكقق لق   اِوذ ق طهقق ِذ ق طًقق ِوهققهِالنكقق حِو ققههِمققنِاب ِاسي ضققعةِ» وققق لهاِر فق ع هقق ِر فق ًعقق 
قةًِِوق لهاِس  ِ  ِوقق لهاِر    ت ق ِر    ِكم ِق لهاِف ط نقة ِوقق لهاِل ه  ق ت ق ِح ق ق ِل ي ق اًنِعلقيفِفق ع ق ن  قة 

قهلققق ِوذقطهققق ِ ِ»)جِاحل شقققيةِ ِقققق لِ ِمِ ق،ِث ققق(1)«ك لي ل يققةِوذ ق طهققق ِذ ق طًققق ِوهقققهِالنكققق ح
ِكلاِجِاسطيهاِوههِتك   ِس ِسي ِولي ِجِنت ِاخلق،ِالق ِ ذقط ِوههِالنك ح(

ِكتي ِمصحح أب د ن ِ ِ«.فح ر
ِ ِِ ِ(،بقه قِ ِطيعقةِ )ِِِ ح ِ ص قمِ ِح شقيةِ ِأنِ ،ِيِ الطيعت قِعقةِ  ا ِ مِ ِبعدِ ِ،اآلنِ ِوواض

قابلقلالِ ِ«ذقطهق ِذقطق »ِ ةِ عيق رِ ِعليفِحت   ِ ِتعنِا عتا ِ ِ  ِنِ أِ ِهق ِلييق نِ ،ِوا  
قققِالعيققق رةِ ِهِ هقققلِ  ِك  قققالنِ ِ،ِوأنِ تِ ر ِ  ِ ققققد قققالققق ِرِ ِ ِ ت  قققختِ ِ،ِِ ح ِ صِ مِ قاليهققق ِالقققِعِ    نِهقققلاِلقققهِم 

ِ.التك   ِ 
قِالتق مِ ِعيدِ ِاىلِحتقي ِ ِوابل  هاِ ِ ِالعيق رةِ ِجِاسقنتِ ِتِ ثي قمِ ِ قلقِ ِ أن قِدِ هق رونِي  
بعقققققققدهِجِايقققققققعِ»( 1ِ)ِجِاهلققققققق مشِ ِيفِ ت ققققققق،ِوكِ (2)لِ األوِ ِِجِاسهضقققققققعِ ا  ِِ،رةِ اسكققققققق ِ 

ِأنِ ِ.ِواسقصقققهرِ «،ِوهقققهِتكققق ارِسققق ِسقققي (1)النتققق  ِ"وذقظهققق ِذقظققق ِوهقققهِالنكققق ح"
ققالنِ ِايققعِ  ققالققق ِاعتِ ِ ِ ت  علقققيفِِتِ لِ مِ اشققتِ ِقققدِ ِ،هققق رونِالتقق مِ ِعيققدِ ِ ِ ق  قققعليهقق ِا ِ ِدِ م 
ِ.ِمي ش ةًِِ«ك لي ل ية»ِ ةِ عي رِ ِبعدِ ِ،«وذقطه ِذقط ِوههِالنك ح»ِ ةِ عي رِ 

ققِ ققِ ِ عققت ِ مِ ِ قلققِ،هقق رونِالتقق مِ ِعيققدِ ِواضققًح ِأنِ ِِِ درِ نِهنقق ِن ققوم  ِ، ِ جِه مر 
ققابلققلالِ ِ،ةِ العيقق رِ ِهِ هققلِ ِعلققيفِحت  قق ِ  ققالنِ ِهقق ِجِايققعِ ك ارِ اىلِتِ ِشقق رِ  ِأِ ،ِوا   القق ِِ، ِ ت 

                               
 .2/211ةِبه ق ِالكت  ،ِطيعِ-(1)
ِ.4/8انظ ِج ِالكت  ،ِحتقي ِعيدِالت مِه رون ِِ-(2)
لققة ،ِاىلِظقق ء ِِ-(1) ِالطقق ء ِاسهم  ِهقق رونِقققد ِاشققت م ل ِعلققيفِتصققحيف  ِعيققد ِالتقق م  ِ ِأن ِهقق مش  واضقق

 معج مة .
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ِفق،.ِ،الث ينِه ِمنِاسهضعِ فِ لِ عليه ،ِوقدِرأىِأنِلِ ِعِ لِ اطِ 
قققق)ِ ِ ا ق  ققققِ ارِ م ققققِوهققققلاِ عققققنِأنِ ِ ققققر.ِحمم  ِكقققق ظمِاليك  اِتلفققققتِ» ِ ِ بقهل ققققِ( ءد

ققق ِالنِ «النتققق ِجِضقققيطه  قققيِ هققق ِهقققه،ِولِ عليِعِ ل قققالققق ِاطِ ِ ِ ت  ،ِو ِابر ققق ِ ِطيعقققةِ ِتِ ت 
قققطًعققِ،نهقق مِ ِ،هقق رونِالتقق مِ ِعيققدِ حتقيقق  ِ،ِو ِبققه قِ ِطيعققةِ  جِِفِ ل ققتِ مِختِ ق ِلقق ؛ِألَّن 
ِه .،ِو ِجِضيطِ ةِ العي رِ ِهِ هلِ ِحت   ِ 

ِعليققق ِ ِ ِ لِ مِ ق؛ِفققق ِ  ققق«وةقققهال ِ"ووقطهققق ِوقطققق ِوهقققهِالنكققق ح"» ِ ِ وأم ققق ِقهل ققق
ققِ،(ِابلققهاوِ ،ِ ق قق)وِ ِالفعققلِ ِورِ ر ِوِ ِ؛ِألنِ يفِرليققلِ قرن ققأِ  ِنفقق ِاسققتعم لِ  ِ ِ ِ،( رِ فِ مبعققنِ)الت  

ِ،(،ِ ق ق)ذِ ِالفعقلِ ِتفتق ِ ِعنقدِ ِ،يِ الليقه ِ ِبعقضِ ِ،ِبلِانِ  ِ ابسعنِنفتِ ِ،(،ِ قِ )ذِ ِالفعلِ 
ِ.ِ ِ ب ِِسييه  ِ ِمثيلِ قواِاىلِتش رِ أِ 

ققق طًققققِ ،ِذِ قِ لِ   قققِ ِ الطققق ئ،ِق قققذِ »سقققيده ِِابقققنِ ِقققق لِ  ِبققق يفِثعلقققِِققق ِ ِود.ِفِ  ِس 
ِ ناإلنتِغ ِنهاِج حِالن  كملِاستعاِمِأرِأحدًِقلِوذاِنكِ،ِاِهه ِوق ل ،ِالل اب
يفِمقنِقِ  ِع نقمقرريِأِفق  حِالن  كقِوهه،ِ طًِقِ ه ِذِ طِ قِ  ِذِ سييه  ِوق ل .ِه هنِ ِثعليًِا  ِ

ِ.(1)«ئ شي ِمنهِ ِ خِ قمِ ِ قلِألن ِ؟اااألنِه
هلاِِدِ ي ِ ِ-لتح    ه ِالد د ِق    ِالليِاحت و ِب   ِا ِ ِ-ِ ِ نفتِ ِ(الق مهاِ )وجِ

ق ، ِذ ق ط ً،ِو ضم  ِس ف دِ » ِالتفت ِ  ِ  ل  ِالط ئ    ِ.(2)«ذ ق ، 
ِك ظمِاليك  ء)ِالد دِ ِ ِ ق ِ حِ لمِ ل ِِةِ جِ نِحِ مِ ِفلي ِ ِ جِهلاِِللتيي ِ ِ(؛ر.ِحمم د
ِ.ِ ِ حقيقِ قجِتِةِ دِ الِ ِ؛ِإلثي تِ فةِ خ لِ مِ قاىلِالِالقصدِ ِا  ِِ،الن  ِ 
ِك ظمِاليك  ء ِِ-555 ِر.ِحمم د ِكمق ِقق لها ِف ط نقة .ِ»  ء ِجِحتقي   وقق لها ِس ق  قة 

                               
ِ.1/112ا كم،ِالطيعةِالد دة ِِ-(1)
ِ.111الق مهاِا ي، ِِ-(2)
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ِ.(1)«وق لها ِل ه  ق ت  ِح ق  ِل ي انًِعليفِفق ع  نِ 
ِاليقق ء ،ِوالصققها   ِ)ل قققي  اًن(ِبترققد د ِاليقق ء ؛ِِ ِضققي،  جِالققن    ِ)ل يقق انً(ِإبمهقق ل 

) ِكهن   ِعليفِبن ء ِ)فق ع  ن  ِبد لة  ِكمق ِقق ل  .ِوضقي، ِالترقد د ِد ق ِ، سقييه   ِجِالقن   
ققققنِ ِم  ِأ وىل  ِالتتقققق ه ل ِفيقققق  ،ِأبققققًدا؛ِألن قققق  ِ  قققققم ث  ل ِح فًقققق ،ِ ِح كققققًة،ِواحلقققق     ِ قققق  ِ  ص 

ِاحل كة ،ِابلعن  ة ،ِقطًع .

ِطيعققققة ِابر قققق ِ  ققققل م ت  وقققققدِس 
ِوحتقيقققق  ِِ،(1)،ِوطيعققققة ِبققققه قِ (2) عيققققد ِالتقققق م 

.(4)ه رون ِ،ِم نِهلاِاإلمه ل 
قق ء ِ-555 ِكقق ظمِاليك  ققد ِر.ِحمم  ققي ع ً،ِوهققلاِ»ِ قق ء ِجِحتقيقق   ِش  ققي ع ت  وتقققهل ِش 

،ِا   ِت  دِالف ع ل ي ع ِف حش  ِ.(5)«ش 
ِِ ِ جِالققن  ِ ِ ققي ع ً(ِبفققت ي عقققً (ِبكتقق ِ ِ ،ِوالصققها ِ اليقق ءِ ِوكتقق ِ ِ،الرققيِ ِ)ش  ِ)ش 
ِِ ِ،الريِ  ِِ ِالضي،ِ ِ؛ِبد لةِ الي ءِ ِوفت ي عِ » ِ ِ جِقهلِ ِالصحي ِ.«ف حشِ ِوهلاِش 

ققي ع  ِاسققم ِمقق ِ» ِجِالعققيِ ِ قق ءِ  ققيِ الر   ققي عِمصققدرِوغققمققنِطعقق مِِعِ   ر   ه.ِوالر  
ي ع ًِفههِشيع ن ِ.(1)«ش ي ع ِش 

قققققق لها ِشي قق» ِسققييه  ِ ِوققق لِ ِ ققِعِ يِ عِ ر  ققيِ ش  ققع نِ يِ ع ِوهققهِش  ِكتقق واِالر   ِكمقق ِ، يع
ِ.(1)«واحداًِِلنِحيثِك نِبن ءِالفعِ مِ ِوالت ِ ب ِكِ ههِابلِ هِ ى،ِوشيقِ هِ ق لها ِالط ِ 

                               
ِك ظمِاليك  ء ِالكت  ،ِحتقي ِر.ِحممِ ِ-(1) ِ.5/111د
 .2/221انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(2)
 .2/211انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِبه ق ِِ-(1)
ِ.4/8انظ ِج ِالكت  ،ِحتقي ِعيدِالت مِه رون ِِ-(4)
ِك ظمِاليك  ء ِِ-(5) ِ.5/158الكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د
ِ.1/215العي ِِ-(1)
 .4/22الكت   ِِ-(1)
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ِِيقزاًِ» ِالهه يِ ِوق لِ ِ ِالقها.ِ قق ل ِش قي ع ت  قي ع  ِنققيض  ،ِومقنِوحلمققً الر 
ِ، ي عقً ِ ي ز ِوحلم  ي ع ِابلتتكي ِاسم ِمق ِأِ ش  ق.ِوههِمنِمص ررِالطي ئع.ِوالر  ِ ِ عِ يقِ ش 
ِ.(1)«منِش ء
ققققِ ِالتقققق مِ ِعيققققدِ وحتقيقققق  ِِ،(1)بققققه قِ ِ،ِوطيعققققةِ (2)ابر قققق ِ ِطيعققققةِ ِتِ مِ لِ وقققققدِس 
ِ.نِهلاِاخلط ِ ،ِمِ (4)ه رون
قق ء ِ-553 ِكققق ظمِاليك  قققد ِر.ِحمم  ت ققق ،ِ»ِ قق ء ِجِحتقيققق   ِال   قققل ِوفق تق نق  وتققققهل ِفق قققنت  

ت ق ِوح ز نق ت ق ِملِتق رِ وح ز ن ِوح ز نق ت  ،ِور   ع ِور   ع ت  .ِوزعمِاخلليلِأن  ِحيقثِقلقتِفق تق نق 
ِكمقققق ِأن قققق ِحققققيِقلقققق ل ت قققق ِأررتِأنِتقققققهل ِ علت قققق ِح ز  نقققق ًِو علت قققق ِف ت نقققق ً،  ِ ت ِأ ر 
ِفيقق ِح ققز انًِوفِ  ققً ،ِولكن قق ِأررتِأنِتقققهل ِ علققت   ِ  ِِت ققنقِ تقِ فقِ ِ نققًة،ِفقلققتتِ  علت قق ِرا

ققكِ ِ ،ِأيِ علققتِفيقق ت ققلِ حِ كمقق ِقلققتِكِ  ِنقق ً،ِفجئققتِ هِ فيقق ِرِ ِ ِ علققتِ ت ققنقِ هِ ً ،ِورِ ح 
ققت ققلِ عِ  ِعلققيفِحققدة ،ِوملِتقق رِبفِ ت ققلِ عِ بفِ  ِ وفق ققِنِ زِ  ِههنقق ِتييقق ِقهلقق ِح  تِذلقق ِ.ِولققهِأررنت 

ِ  .ِوفقِ تِ نقِ تقِ فقِ  ِوأِ تِ نق ِزِ حِ لقلتِأِ  ِكِ تِ نقِ تقِ منِفقِ ِنت  ِ.(5)« تِ نق ِزِ منِحِ ِنِ زِ حِ  
 ،ِهقققققققِ"حز نتققققق "ِابلفققققققتِ.ِوكقققققلل ِمققققق ِبعقققققدهِمققققققنِ»( 2ِ)ِوجِاهلققققق مشِ ِ
ِ.«اسهاضع

قققتينت  ،ِ»  ِأ ًضقققِفيققق ِ ِو ققق ءِ  ت ققق ،ِواسقققت ي ن ِواس  ِالرققق ء ِنفت ققق ِوأ بق نق  و قققق لِأ ابن 
،ِوكلل ِبق ي  ِوبق يق نق ت  ِواسعنِواحد ،ِوذاِهن  ِ.(1)«مبنزلةِح ز ن ِوح ز نق ت  ِجِفق ع ل ت 

                               
ِ.1/1214 ح ِالصحِ-(1)
 .2/241انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(2)
 .2/228انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِبه ق ِِ-(1)
ِ.4/42انظ ِج ِالكت  ،ِحتقي ِعيدِالت مِه رون ِِ-(4)
ِك ظمِاليك  ء ِِ-(5) ِ.5/111الكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د
ِك ظمِاليك  ء ِِ-(1) ِ.5/114الكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د
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 ،ِهقققِ"ح ز ن تقق "ِبفققتِِالققزايِجِايققعِاألمثلققة،ِورأ نقق ِ»( 5ِ)ِوجِاهلقق مشِ ِ
ِ.«ابلكت ِللك هِ)حز ن (ِبكت ِالزايِمعه 

ققققق)ِ ِ ىِا ق  ققققق ِ  ق قققققِ قققققر.ِحمم  ِكققققق ظمِاليك  يِاستعقققققد ِ ِجِالفعقققققلِ ِالصقققققها ِ ِأنِ ِ( ءد
ِكمق ِجِالفعقلِ القزايِ ِبكت ِ ِ،ِ ضيِ )ح ز ن (ِأنِ ِ   ِ ِ علقيفِرأ  قِقق لِ )ح قز ن (،ِفيِ ِالق زمِ ِ،

ِز قد ( ِز ًدا،ِوح ز ن  ِيِ)ح قز ن (ِمفتقهحِ استعقد ِ ِالفعقلِ ِ؛ِألنِ حِ فق رِ ِوهقهِِطقأِ ِ؛)ح ز ن ت 
ِِ.ب ِِ  ِ ِ،الزايِ 

ِ قةِ استعد ِ ِ(لِ ع ق)فقِ ِلصقييةِ ِعقةًِط وِ رجِمِ ِالعيِ ِمكتهرةِ ِال زمةِ )ف ع ل (ِِوةييةِ ِ
عقققق ِ» ِم لقققق ِ ِابققققنِ ِققققق لِ ،ِالعققققيِ ِمفتهحققققةِ  ويقققق ءِفع ققققلِمط وعقققق ِلفع ققققلِ ققققه ِ ل 
،ِوةققل م ِفصققل م،ِوثل مقق ِفققثل م،ِوث مقق ِفثقق  م،ِوهتمقق ِفهققتم،ِوعلمقق ِفعل ققم،ِ(1)فجققل ا

ِِ.(2)«وفلج ِففل و

ِ ةِ ع قال  ابِ ِ(1)نةِ الق  ِ »األث  ِِابنِ ِق لِ ِح ز نق ت   ِف ح ز ن (. ِ)ق لِ أنِ ِ ِذل ِ ِونظ ِ 
ِ  ،ِوفِ تِ نق ِزِ ،ِوحِ دِ   ِزِ ِنِ زِ "حِ ِ"،ِ هةِ "احل كِ  ِالفعقلِ ِ(4)تِ دع قِحقةِ تِ  ،ِف لفِ ت قنقِ تقِ وفقِ ِلِ   قال ِ ِنت 

ِ.(5)«ا ًِق ةِ ِ-ِ ةِ معِالكتِ ِ-ِك نِ ِِنِ "ِبعدِأِ  دِ "زِ ِىلاِ 
ِِ ِالققق زمِ ِالفعقققلِ ِرِ ر ِوِ ِالكققق  ِ ِوجِالقققق رنِ  ِ ِ ،ِمبعقققنِأن ققققجِاسضققق راِ ِالعقققيِ ِبفقققت

ِكم ِجِقهلِ ِالعيِ ِكتهرِ اس ب ه َُلُحَتْهَزْنُن نَُّ﴿تعق ىل ِِ ِ جِاس ض ، ُل َصهاح  ن ْذُيَهق هول 

                               
ققققد اِ »ها   ِالصققققِ-(1) ع قققق  ِف ج  لققققة ِفيه مقققق ،ِانظقققق ِج ِتققققل يفِالليققققة ِ«  د  ِاسهم  ،1/141ِ،ِابلققققدال 

ِ.8/1118،ِولهيدِالقهاعد 1/141ِوكت  ِاألفع ل ِ
ِ.1/441ش حِالتتهيل،ِرارِهج  ِِ-(2)
ِالنِهِِ-(1)  ِ ِالي ء ،ِوفت ِالي ء ،ِوالصها   ِ)الق  ق ن ة(ِبتكهن   ِ .كلاِجِاسطيها  ِ)الق   نة(ِبفت ِن 
(4)-ِِ. ِكلاِجِاسطيها  ِ)ع دت(ِبترد د ِالعي ،ِوالصها   ِ)عد ت(ِبترد د ِالدال 
ِ.1/414اليد ع ِِ-(5)
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َمَعنَههها ِاسفتقققهحِ ِ ِ ،ِمبعقققنِأن قققجِاسضققق راِ ِالعقققيِ ِيِبضقققم ِ استعقققد ِ ِالفعقققلِ ِرِ رِ ووِ ،ِ(1)﴾اَّللََُّ
ِكمققققق ِجِقهل قققققِالعقققققيِ  َ يَُُهههههْدُنَهْعلَهههههَل ُن نَّهههههه ُلَيَُ﴿تعققققق ىل ِِ ِ جِاس ضققققق ، ْحز ن هههههَكُالَّههههه
ِِ.(2)﴾يَهق ول ونَُ

ققِرِ اجملقق ِ ِف لفعققلِ  ِاسز ققدِ ِالفعققلِ ِ ِ نقق ظِ   ِِ،الققق رنِ ِةِ جِع بي ققِ،العققيِ ِمفتققهحِ ِ(نِ زِ )ح 
ققق)أِ  ِقققق لِ (،ِفيِ لِ ع قققعلقققيفِمعقققنِ)الِ ِوجِالد لقققةِ ِ،ي(ِجِالتعقققد ِ نِ زِ ح  (،ِز قققًدا ِ)ح ز ن قققت 
ِز ًدا(،ِو ِ ن ِزِ حِ و)أِ  ِ ِ)ح ز ن ِز د (.ِق لِ ت 

ق)أِ ِاسز قدِ ِيِ)ح قز ن (،ِوالفعقلِ استعقد ِ ِرِ اجملق ِ ِالفعلِ ِبيِ ِ قِ والف ِجِالليقةِ ِ،(نِ زِ ح 
ِِ رِ اجملقق ِ ِالفعققلِ ِمققهمِ ،ِهققهِعِ الهاحققدةِ  علققيفِمعققنِِد لققةِ لابِ،اسز ققدِ ِالفعققلِ ِصققهصِ ،ِو
ِ.ِ(1)(ِتنصيًص )اسي ليةِ 

يِاستعققد ِ ِرِ اجملق ِ ِلهنِ عمِ تققتِ   ِِالعق  ِ ِمق ؛ِفققيعضِ هِ بينقِ ِ،ِفق ِفقق قِ يِ يت قق ِجِاللِ أم ق
قققز ن ( ققق)أِ ِاسز قققدِ ِلهنِ تقققتعمِ (،ِو ِ ِ لِ ع قققعلقققيفِمعقققنِ)الِ ِللد لقققةِ ِ؛)ح  قققنِ زِ ح   ِ ِ ونِ (،ِور

قققق)أِ ِاسز ققققدِ ِلهنِ عمِ تققققتِ  ِ  ِرِ اجملقققق ِ ِلهنِ عمِ تققققتِ (،ِو ِ ِ لِ ع ققققعلققققيفِمعققققنِ)الِ ِللد لققققةِ ِ؛(نِ زِ ح 
ِي.ِاستعد ِ 

قققز نِ » ِالقققهه يِ ِقققق لِ  ِال  قققلِابلكتققق ِفهقققهِح  قققز ن  قققز ن .ِوأح ز ن ققق  ِغققق هِِوح  و ح 
قق،ِمثققلِأِ أ ضقق وح ز ن قق  ِ ققِ ِ كِ لِ س  .ِوحمققزون ِب ققن ِعليقق .ِوققق لِاليز ققدي ِح ز ن قق  ِليققةِ ِ كِ لِ وس 

ز ن   ِليةِليم،ِوقدِق ئِلم  ِ.(4)«ق  ش،ِوأ ح 
ِك ظمِاليك  ء ِ-555 ِر.ِحمم د  ِأ  م ِ(5)ومثلِذل ِقهلِال   لِ »ِ  ء ِجِحتقي  

                               
 .41التهبة ِِ-(1)
ِ.11األنع م ِِ-(2)
ِ.15-21انظ ِج ِالعمهمِالص فق   ِِ-(1)
ِ.5/2188الصح ح ِِ-(4)
ِبكت  ه ِ-(5) اع ا  ،ِوالصها   ِِطأِ  ِال م  ِالي  .ِ)ال  ل (ِبضم   ِ؛ِألن   ِمض   
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ِأبمقق ه.ِومثققلِهققلاِفقق ن ِأيِةقق رِةقق ح يق قق    ِ يفِ ئ مققة .ِوتقققهل ِقققدِ  م قق ،ِأيِأ 
،ِوأ    م تِ  ِف ر ب ،  ِوأ ك   م ت  قم ن ت  ِ.(1)«قههلم ِأ س 

(ِأبلفِ ِ جِالن  ِ  ،ِةِ مهمهزِ ِغ ِ ِ،مفتهحةِ ِ،ال مِ ِبعدِ ِ)أ  م ،ِ  م  ،ِوأ    م ت 
ِ والصققها ِ  ِِ  ِ)أ   ِمز قققدِ ِ،ِوهققهِفعققلِ ةِ همققهزِ اسِغقق ِ ِ،األلقققفِ ِوسققكهنِ ِ،القق مِ ِم (ِبفققت
ققلِ ع ققفقِ )أِ ِعلققيفِبنقق ءِ  ِ ةِ جِعيقق رِ ِرِ جملقق ِ اِالفعققلِ ِضققي،ِ ِ كققهنِ ِكققلل ِ هم(،ِِوةِ)لققنِمقق رِ (ِم 
ِِ ِ،)   م  ( ِ.ِةِ اسهمهزِ ِغ ِ ِ،األلفِ ِوسكهنِ ِ،ال مِ ِبفت

هنققق ِِ ِانِ قققق لِ وققققدِ ِ  قققاخلطقققأِ  ِجِمهضقققعِ ِأِ ِط قققأ ِِ اِ الطي قققِ؛ِفققق نِ التطييعققق تِ نِم 
 ِِ قتِ أنِتقِ ِ؛ِِرقيةِ ةِ اسهمقهزِ ِغ ِ ِ،األلفِ ِفهقِ ِالفتحةِ ِاىلِوضعِ ِ ِ قاضطِ ِ،ِأوِ الفت  ِهِ ح 

ِكم ِجِبعضِ ةِ الصهرِ ِهِ اىلِهلِ  ِ.احلد ثة (ِالطي عةِ )ِأنظمةِ ِ ِ)أل ق م (،ِو)ل ق م  (،
(ِِجِكت بقققةِ ِققققهلِ أنِ ِ ِ؛ِفمققق ذاِعتقققيفِالق ئقققلِ هقققلاِالققققهلِ ِلِ ي قققفققق نِقِ ِ قققت  )أ    م 
ِ؟!ِس كنةِ ِ مِ ِبعدِ ِ،ةِ مهمهزِ ِغ ِ ِ،مفتهحةِ ِأبلفِ 

ِ  نِ م ِ عليفِأِ ِ دلِ ِ،ابلتكهنِ ِال مِ ِضي،ِ ِانِ 
(ِمِ ةِ الصهرِ ِهِ اىلِهلِ ِلِ نِالتحهِ مِ ِاخلريةِ ِأنِ ِ-1 ققدِِالتقكهنِ ِ؛ِألنِ ةِ ي قفِ نتِ  ِ)أ ل قق  م ت 
ِهِ ِهلِ جِ(،الطي عةِ ِظ مِ ن ِ)ِهلاِعليفِأنِ ِ،ِفدلِ الصهرةِ ِ  ِ يِ تقِ مِتقِ ق،ِولال مِ ِفهقِ ِعِ ضِ وِ 

ِِ.اسركلةِ ِهِ هلِ ِزِ  وِ قدِجتِ ِ،الطيعةِ 
ِسكهنِ ِذل ِ ِدِ لك ِ )ألم(،ِو ِ ِةِ نِم رِ ةِ)لهم(،ِبلِمِ نِم رِ مِ ِهن ِلي ِ ِالفعلِ ِأنِ ِ-2
(ِأبلفِ ِ الصها ِ ِ،ِفيكهنِ اسيمِ  ِ.ِس كنةِ ِ مِ ِبعدِ ِ،مفتهحةِ ِةِ مهمهزِ ِ)أ أل  م ت 

،ِجِاخلطقق ِ ِبعققضِ ِ،ِمققعِ (ةِ التقق بقِالكتقق  ِ ِعقق تِ يِ طِ )جِِالصققها ِ ِوقققدِ قق ءِ ِ
ِه  بعضِ 

                               
ِك ظمِاليك  ء ِِ-(1)  .5/112الكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د
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م ِفق ن ِايِةق رِةق حيفِ»ِ ابر  ِ ِفف ِطيعةِ  ومثلِذلق ِققهلِال   قلِأ   
ِفقق ِوأ ك   م قت  ققم ن ت  ِابم هِومثلِهلاِققههلم ِأ س  يق     ِ م  ِايِأ  ِٱ ئ مة ِوتقهلِقدِ   ر ب ق، 

ِ.(1)«وأ أل  م تِ 
قققلققققدِأِ  جِِأِ ِط قققأ ِِ ِ ؛ِلكن قققاِالقققن  ِ جِهقققلِ،والتح  ققق ِ ِ،جِالضقققي،ِ ِ ِ ا ق  قققِ رِ   

ِِ ِ،ِوالصها ِ ت(ِابلضم ِ ن ِمِ قسِ نِ)أِ مِ ِالت ءِ ِضي،ِ  ِ.ابلفت
ِ)ش حِكت  ِ ِلكت    ِسي  دِعل   ِأ دِحتنِمهدد،ِوعل     ء ِجِحتقي  

ِفققأرب،".ِ»ِسققييه  (  ِوأك مققت  قققم ن ت   ققق لِذلققق ِققق لِسققييه   ِ"ومثققلِذلققق  ِأ س 
أيِِمنتِ ق ِأنِ تمتقققق ِبقققق ،ِفمعققققنِأسققققيفِفيقققق غ قققق  ِِ ًِنفيتققققِلل  ققققلِاذاِو ققققدِشققققيئ ًِ

ك يقققق ِأوِغقققق ِذلقققق ،ِفقققق رب،،ِأيِِِف سقققق ًِِأيِو ققققدتِ ِ،ِوأك مققققتِ مين ًِقسققققِو ققققدتِ 
«هِ لِ خِ قاتِ 

(2).ِ
،ِوههِ كهن ِابلت ء ِِ ِأن ِاسقصهر ِهن ِههِاخل ط     ِ ِم نِعي ر ة ِالت اج   فهاض 

ِأن ِا ق  ق يِ  ،ِفض ي ط ِعي رة ِِاسفتهحة ،ِ ِابلت ء ِاسضمهمة .ِوالي  يف  غ ف  ِعنِذل  
ِالت ءِ  ه ؟!سييه   ِبضم   ِبفتح  ِ،ِوعي رة ِالت اج  
م ِفقق ن ِأيِةقق رِةقق حيفِ»ِ بققه قِ ِوجِطيعققةِ  ومثققلِذلقق ِقققهلِال   ققلِأ  

ِفققق ققت  ِوأ ك   م  ِأبمقق هِومثققلِهققلاِق ققههلمِأ مس  ن ققت  يق قق    ِ م قق ِأيِأ  ِٱ ئ مققة ِوتقققهلِقققدِ   ر ب قق، 
ِا.وحت   ًِِ، ضيطًِِسليمِ ِهلاِالن ِ ِوِ.(1)«وأ أل  م تِ 

                               
ِ.2/248الكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(1)
ِ.4/441ش حِكت  ِسييه   ِِ-(2)
 .211-2/215الكت  ،ِطيعةِبه ق ِِ-(1)
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ومثققلِذلقق ِقققهلِال   ققل ِأ   مِال  ققلِأيِةقق رِ»ِ يفِ ت ققالكِ ِمِ قع ل ققِوجِطيعققةِ 
ِ ةققق حيفِ ئمقققة .ِوتققققهل ِققققدِ م ققق ،ِأيِأِقققبِأبمققق ه.ِومثقققلِهقققلاِققققههلم ِأمس  ن قققت 

،ِوأأل  مت ِِ.(1)«وأك  م تِف رب، 
ِ)أ   م(.ِِ نمِ ِ،ةِ همهزِ اسِغ ِ ِ،األلفِ ِفهقِ ِالفتحةِ ِبهضعِ ِِطأِ ِوجِالن  ِ 
ومثلِذلق ِققهلِال   قل ِأ   مِال  قلِأيِةق رِ»ِ اخل ي  ِ ِمكتيةِ ِوجِطيعةِ 

ِ قققم ن ت  ةقق حيفِ ئمققة .ِوتقققهل ِقققدِ  مقق ،ِأيِأِققبِأبمقق ه.ِومثققلِهققلاِقققههلم ِأس 
مت ،ِوأأل  ِف رب،  ِ.(2)«وأك  م ت 

قققِةِ اسهمقققهزِ ِغققق ِ ِاأللقققفِ ِفقققهقِ ِالفتحقققةِ ِبهضقققعِ ِِطقققأِ ِوجِالقققن  ِ  )أ   م(،ِِ نم 
ِ.ِ)  م (و

ِك ظمِاليك  ء ِ-550 ِر.ِحمم د ِ»ِ  ء ِجِحتقي   ،ِوغ ل ق ت  ِالي    وق لها ِأ غ ل ق ت 
ِ ققل ،ِوسققتىِنظقق ِذلقق ِجِاب ِفق ع ل ققت  ِحققيِكث قق واِالع م  ِشقق ءِ .ِِ-األ بققها   ان 

ِك نِعِ  ِاألبها   ِقلت ِأ غ ل ق ت  ِ.(1)«بي ًِ ي داًِوان 
ِِ ِ جِالقن  ِ ِ (ِبفقت ققِ ِ قهل قِه ؛ِبد لقةِ بضقم ِ ِ،ِوالصقها ِ التق ءِ ِ)أ غ ل ق قت   ِ ِ ِ جِر
ِاألبها ِ » ِالن  ِ  ِ.«أ غ ل ق ت 

ققققِ ِالتقققق مِ ِعيققققدِ وحتقيقققق  ِِ،(5)بققققه قِ ِ،ِوطيعققققةِ (4)ابر قققق ِ ِطيعققققةِ ِتِ مِ لِ وقققققدِس 
ِ.نِهلاِاخلط ِ مِ ِ،(1)ه رون

                               
 .11-4/58الكت  ،ِطيعةِع ملِالكتيف ِِ-(1)
ِ.11-4/58الكت  ،ِطيعةِمكتيةِاخل ي   ِِ-(2)
ِك ظمِاليك  ء ِِ-(1) ِ.5/114الكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د
 .2/251انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(4)
 .2/211انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِبه ق ِِ-(5)
ِ.4/11انظ ِج ِالكت  ،ِحتقي ِعيدِالت مِه رون ِِ-(1)
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ِكقق ظمِاليك ق ء ِ-555 ققد ِر.ِحمم  ِعلققيفِهققلاِاب ِرِققهلِفقِ »ِ ق ء ِجِحتقيقق   ع ل ققت 
ِك ت   ت ققققه ِوق ط ع ت هققق ،ِفققق ذاِأررتِكثققق ةِ ِ ِ  رققق ك ِجِذلققق ِأ فق ع ل قققت  ِتققققهل  فق ع ل قققت 

ِك ت   ت  ِوق ط ع ت  ِوم ز قق ت   ِ.(1)«الع م لِقلت 
ِِ ِ جِالقققن  ِ ِ (ِبفقققت ِالتققق ءِ ِضقققي،ِ ِبضقققم  ه ؛ِبد لقققةِ ِ،ِوالصقققها ِ التققق ءِ ِ)أ فق ع ل قققت 
ققققققِابلضققققققم ِ  (،ِو)فقِ م  قققققق  ت  (،ِن ِ)فق ع ل ققققققت  (،ِو)ك ت   ت قققققققه (،ِو)ق ط ع ت هقققققق (،ِو)ك ت  ع ل ققققققت 

ِو)ق ط ع ت  (،ِو)م ز قق ت  (.
قققق ِالتقققق مِ ِعيققققدِ وحتقيقققق  ِِ،(1)بققققه قِ ِ،ِوطيعققققةِ (2)ابر قققق ِ ِطيعققققةِ ِتِ مِ لِ وقققققدِس 

ِ.نِهلاِاخلط ِ ،ِمِ (4)ه رون
ققق ء ِ-555 ِكققق ظمِاليك  قققد ِر.ِحمم  هقققلاِاب ِمققق ِ ققق ءِف ع قققل ِمنققق ِ»ِ ققق ء ِجِحتقيققق  
غ ِفق ع ل ت   ِوذل ِ ه ِ  ن ،ِوس ل ،ِوز كقق قم،ِوو ر ر .ِوعلقيفِذلق ِقق لها ِجم  ن قهن ِِعليف

ت ققق ِ نق نق  ققق ِ ققق ءتِهقققلهِاحلققق و ِعلقققيفِ   ،ِوم ز ك قققهم ،ِوحم  م قققهم ،ِوم قققه ر ور .ِوا   قققل هل  وم ت 
ِعلقيفِو ذ ر تِ  ،ِو  قل ر  ِكم ِأنِ  د ا ِعليفِو ر ع قت  ِوس ل ل ت  ِوانِملِ  تتعملِجِالك م،
،ِواسققققتينِعققققنِق ط ققققع ِبق ط قققققع .ِوكققققلل ِ ققققت  وانِملِ  تققققتعم ،ِاسققققت ينِع نق ه مقققق ِبتق   ك 
.ِفق ذاِقق لهاِ  قن ِوس قل ِف  ق ِ قهلقهنِ  عقلِفيق ِ ِو هه ِأب فق ع ل قت  نق ن ت  است ينِعنِ  
مِققق لها  ِفكققأَّن  .ِواذاِققق لها ِ  نن ققت  ققل ِور ذ ل  ِكمقق ِققق لها ِح ققز ن ِوف ت  ققل . ِال نققهن ِوالت  
ِلق ِ ِلق ِققباًِو علقت  ِكم ِأن  ِاذاِقق لِأ قق يق   ت ق ِف  ق ِ ققهل ِوهيقت    علِفي ِ  ن هن ،

 ققق ءِعلقققيفِغققق ِِ(ه ِ ي قققحم ِ )و(ِونِ زِ حم  ققق) .ِفققق ذاِقلقققتِت قققيقِ يقِ حِ  ِوأِ ت قققنق ِزِ حِ ققققباً.ِوكقققلل ِأِ 

                               
ِك ظمِاليك  ء ِِ-(1) ِ.5/115الكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د
 .2/251طيعةِابر   ِانظ ِج ِالكت  ،ِِ-(2)
 .2/211انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِبه ق ِِ-(1)
ِ.4/14انظ ِج ِالكت  ،ِحتقي ِعيدِالت مِه رون ِِ-(4)
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ِ.(1)«،ِفج ءِب ِعليفِالقي اتِ يِ يقِ .ِوقدِق لِبعضهم ِحِ تِ يِ يقِ حِ أِ 
 جلِسققققييه  ِهققققلاِالنققققهاِمققققعِاألفعقققق لِالث ثيققققةِعقققق»)*( ِِجِاهلقققق مشِ ِو قققق ءِ ِ

اسز دةِعليفِتقد  ِالز رةِفيه ،ِفأةلِ)  ن (ِمث  ِ ن ن ،ِأي ِ علِفي ِ نهان،ِ
ِقققهلِسققييه  ِجِ وقققدِ علقق ِعلققيفِمسققتِاألفعقق لِاسز ققدةِمثققل ِأقبتقق .ِ)انظقق  ِنقق  

ِ«.التعلي (.
ِِ ِ جِاسنتِ ِ يق يق ت  (ِبفت ِالضقي،ِ ِ ؛ِبد لقةِ بتقكهَّنِ ِ ِ ،ِوالصقهاالث نيقةِ ِاليق ءِ ِ)أ ح 
 ِِ يق ي تِ » ِ ِ جِقهلِ ِالصحي ِ.«  ءِعليفِغ ِأ ح 

قققق ِالتقققق مِ ِعيققققدِ وحتقيقققق  ِِ،(1)بققققه قِ ِ،ِوطيعققققةِ (2)ابر قققق ِ ِطيعققققةِ ِتِ مِ لِ وقققققدِس 
ِ.نِهلاِاخلط ِ ،ِمِ (4)ه رون
ققققِ ِ كثق ققققأ ِِوجِاهلقققق مشِ ِ ققققنِ ،ِففيقققق ِ نِِطقققق ِ م  ِ،ِوالصققققها ِ الققققيمِ ِ(ِبترققققد دِ  ِ)  
ِ.)  قن (ه  ِبضم ِ 

ققققق)أِ ِ )فق ع قققققل (،ِوالصقققققها ِ ِ) قققققن ن (ِعلقققققيفِوزنِ ِ وجِالقققققن  ِ ِ ِن (ِعلققققققيفِوزنِ   
ِ» ِ ِ قهلِ ِ؛ِبد لةِ (لِ عِ عليفِمعنِ)الِ ِ(؛ِللد لةِ لِ عِ فقِ )أِ  نق ن قت  وكقلل ِاسقت ينِعقنِ  

ِ.ِ«و هه ِأب فق ع ل تِ 

ن هنِ » ِجِالعيِ ِ  ءِ  ِ.(5)«و  ن ِال  ل ،ِوأ  ن  ِ ِفههِجم 
ِ.(1)«الرهاذ.ِوههِمنِجمنهنفههِِالن هنِمن   ِِوأ ن  » ِ ِ الف راِوق لِ ِ

                               
ِك ظمِاليك  ء ِِ-(1)  .5/111الكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د
 .2/251انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(2)
 .2/218انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِبه ق ِِ-(1)
ِ.4/11 ِالكت  ،ِحتقي ِعيدِالت مِه رون ِانظ ِجِ-(4)
ِ.1/21العي ِِ-(5)
ِ،5/2181ِ،ِوانظ ِج ِالصح ح 1/111ِر هانِاألر  ِِ-(1)
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ققِابققنِ ِوققق لِ ِ ِمققنِذلقق ِمقق ِ قق ءِعققنهمِمققنِأفعلتقق ِفهققهِمفعققهل» ِن  ِ   ِ،و ققه 
ِ.(1)«وأزكم ِفههِمزكهمِ،وأ ن  ِ ِفههِجمنهنِ،وذل ِ هِأحييت ِفههِحميه 

قققِمفعقققهلِ ِ نِ جِ مِ قوالققق» ِم لققق ِ ِابقققنِ ِوقققق لِ ِ قققأ ِِنِ م  نِمبعققق ِم ي  تِ والققققِءِ الرققق ِنِ   
ِِ لِ   قِو ،ِ ِ نِ  ِ  ِمِ  ِ ِ ِ نِ  ِ ،ِوأِ نِ  ِ ِا  ِ ِهنِ ال نقِ ج  ن،ِفق ه ه  ِ.(2)«هنِ قج 

قق ء ِ-555 ِكقق ظمِاليك  ققد ِر.ِحمم  ِعلققيفِغقق ِ»ِ قق ء ِجِحتقيقق   وقققدِيققئِتف ع ل ققت 
ِكم ِ  ءِع قق يق ت  ِو هه ،ِ ِت  دِل ِالف ع لِمنِاثني،ِوذلق ِقهلق  ِهلا  ِل  ر   قت 

ِمن ِأم اًِقييح ًِ ِل ِوت ق ض يق ت  ،ِوت ع ط ي ت  ِ.(1)«جِذل ،ِوت  اء   ت 
ِِ ِ جِالققن  ِ ِ (ِبفققت ِ،التقق ءِ ِضققم ِ ِه ،ِبد لققةِ بضققم ِ ِ،ِوالصققها ِ التقق ءِ ِ)ت ع ط ي ققت 

،ِت ق ض يق ت  (،ِولقي ِ ِ نمِ  ،ِت  اء   ت  ،ِع قق يق ت  ،ِل  ر   ت  قمق ِ ِ ِةِ مِ قث قِ)تف ع ل ت  ِِِ فقتِيفِ ه  
ِجِ)ت ع ط ي ت(.ِالت ءِ 

ِِ،(4)بقه قِ ِجِطيعققةِ ِمه قهرِ ِواخلطقأِ  ِ،ِوطيعققةِ (5)هق رونِالتقق مِ ِعيقدِ وحتقيقق  
ِالعلمي ةِ  (1)رار ِالك ت يف 

ِ.(1)ابر  ِ ِطيعةِ ِنِهلاِاخلط ِ مِ ِتِ مِ لِ .ِوقدِسِ 
قققققق ء ِ-555 ِكقققققق ظمِاليك  ققققققد ِر.ِحمم  ِ ِ»ِ قققققق ء ِجِحتقيقققققق   وققققققق لها ِت ققققققلاءب تِالقققققق  

ِِو اع ي تِ وت ن و ح ت  ِوت ل  ن  ،ِوتقد  ه  ِت ل ع ي ت  ِكم ِق لها ِتق ع ط يق  ، أب ت  ِ.(8)«ت ل 

                               
ِ.448اخلص ئ  ِِ-(1)
ِ.2/581اكم لِاإلع م ِِ-(2)
ِك ظمِاليك  ء ِِ-(1) ِ.5/118الكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د
 .2/118انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِبه ق ِِ-(4)
 .4/18ظ ِج ِالكت  ،ِحتقي ِعيدِالت مِه رون ِانِ-(5)
 .4/181الكت  ،ِطيعةِرارِالكتيفِالعلمية ِِ-(1)
ِ.2/254الكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(1)
ِك ظمِاليك  ء ِِ-(8) ِ.5/118الكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د
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(ِبترقققد دِ ،ِوالصقققها ِ (ِبققق ِترقققد دِ تِ أبِ لِ ت ققق)ِ جِالقققن  ِ  أ ب ت  ِ،ةِ اهلمقققزِ ِ ِ)ت قققل 
(.ِِه ،ِعليفِوزنِ وفتحِ  ِ)تق ف ع ل ت 

ققق ققق(2)هققق رونِالتققق مِ ِعيقققدِ وحتقيققق  ِِ،(1)ابر ققق ِ ِطيعقققةِ ِتِ مِ لِ وققققدِس  نِهقققلاِ،ِم 
ِ.(1)به قِ ِجِطيعةِ ِةِ اهلمزِ ِبترد دِ ِالضي،ِ ِلِ مهِ .ِوأِ اإلمه لِ 
قق ء ِ-555 ِكقق ظمِاليك  ققد ِر.ِحمم  ع ل ت ت  ِتقققهل ِ»ِ قق ء ِجِحتقيقق   ققتق ف  هققلاِاب ِاس 

ت  ِأيِأ ةيت  ِ  ي داًِ ت ج د  ِ.(4)«اس 
(ِبتقق ءِ ِ ،ِوالصققها ِ يِ مضققمهمتِ ِ نِ (ِبتقق ءِ تِ اسققتفعلتِ )ِ جِالققن  ِ  ِ)اسققتفعلت 

ِِ  ي داًِ)ِ وجِالن  ِ .ِواحدةِ  ِ) ي  ًدا(.ِ ه بكت ِ ِ،ِوالصها ِ رةِ اسردِ ِالي ءِ ِ(ِبفت
قققق ِالتقققق مِ ِعيققققدِ وحتقيقققق  ِِ،(1)بققققه قِ ِ،ِوطيعققققةِ (5)ابر قققق ِ ِطيعققققةِ ِتِ مِ لِ وقققققدِس 

ِ.ِأ  نِ اخلطِ نِ نِهلِ ،ِمِ (1)ه رون
ِكق ظمِاليك ق ء ِ-555 ِر.ِحمم قد قتق قِ »ِ  ء ِجِحتقيق   ِجِمك نق ِواس  ،ِِوقق لها ِقق ق     

،ِ    ر ون ِلم ِشيئ ًِواحداًِ ل يف  ِال   ح ِوأ    ِ.(8)«كم ِ قهلهن ِ  ل يف 
،ِمبعقققققققنِالتقققققققي قِ ِ؛ِبد لقققققققةِ (ونِ  قققققققدِ  ِ ) ِ ِ (،ِوالصقققققققها ِ ونِ ر ِ ِ   ققققققق)ِ جِالقققققققن  ِ 

ققد ون (،ِأي ِعِ  ِالفعل ققيِ )  قص  ِاسققتعم ل  ل ققيفِ ِ نققد  ققد ون ِل  مققق ِ)وِ()   (،ِ  قص  ل ققيف  أ   

                               
 .2/254انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(1)
ِ.4/11ن ِانظ ِج ِالكت  ،ِحتقي ِعيدِالت مِه رِوِ-(2)
 .2/218انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِبه ق ِِ-(1)
ِك ظمِاليك  ء ِِ-(4) ِ.5/181الكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د
 .2/254انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(5)
 .2/218انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِبه ق ِِ-(1)
ِ.4/11انظ ِج ِالكت  ،ِحتقي ِعيدِالت مِه رون ِِ-(1)
ِك ظمِاليك  ء ِِالكت  ،ِحتقي ِر.ِ-(8)  .5/181حمم د
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ققتق قِ )وِ()قق قق ِ ِيِ الفعل قِاسققتعم لِ ِنققدِ عِ ِمعقًنِواحققًدا.ِوكققلل ِ  ِ( ِ اس  ققد ون ِابلفعققل  ،ِ  قص 
) ِالقمج  ر ِ)ق قق   د ون   ِابلفعل  (ِم ِ  قص  تق ق    ِ.ِاسز د ِ)اس 

قققق ِالتقققق مِ ِعيققققدِ وحتقيقققق  ِِ،(2)بققققه قِ ِ،ِوطيعققققةِ (1)ابر قققق ِ ِطيعققققةِ ِتِ مِ لِ وقققققدِس 
ِ.ِنِهلاِاخلط ِ ،ِمِ (1)ه رون
ِر.ِحممِ ِ-555 ِك ظمِاليك  ء   ء ِجِحتقي   ِِد
ُاأَلْدنَهنْيَُواْسَتب قُو دَّهَْلُُُُُُولنَُتْسَتط يَعُاحل ْلَلُحىتُحَتَلََّما» ِحَتَلََّْلُعن 

ِ.(4)«ولي ِهلاِمبنزلةِجت  ه ل ؛ِألن ِهلاِ  طليفِأنِ  ص  ِح ل يمق  
ق)ِ جِالن  ِ  ِعقلِ فِ ِ،ِ يِ ،ِوهقلاِض قالقق  ِ ِضقي،ِ ِ،ِوامهق لِ اليق ءِ ِ(ِبكتق ِ  ي ِتِ اس 

(،ِعليفِبن ءِ مِ ِاألم ِ  تق ي    (ِ)ِ والصقها ِ ِي (؛ةِ)سقنِمق رِ (،ِومِ لِ عِ تقِ )افقِ ِنِ)اس  قتق ي    اس 
قققققِاألمققققق ِ ِعقققققلِ ،ِوهقققققهِفِ القققققق  ِ ِوكتققققق ِ ِ،اليققققق ءِ ِبتقققققكهنِ  قققققم  ِيف(،ِعلقققققيفِبنققققق ءِ قِ يقِ تقِ نِ)اس 

ِ)بق (.ِةِ نِم رِ (،ِومِ لِ عِ فِ تقِ )اسِ 
ِِ ِعليفِالضي،ِ ِو دلِ  ِ رلي نِ ِالصحي

ِ. ِ تِ نكِ   ِِ ِ ف نِ ِ،نِ)استي (،ِوا  ِمِ ِالي ءِ ِ ِسكهنِ ضِ قتِ   ِِ ِ ؛ِف نِ الرع يِ ِالهزنِ ِ-1
قِ نِالييقتِ مِ ِاس ارِ ِأنِ ِ-2 قر ِ وِ ِ ءِ قِ يقِ تِ )اس  قر ِ وِ ِابقق ءِ ِ(،ِأي مِ ه  ،ِاسي ليقةِ ِعلقيفِ قهِ ِ،مِ ه 

ِ.ر ِ  ِالهِ قفِ ِ قِ ي ِتِ ا سِ ِاس ارِ ِولي ِ 
)حليًمق (ِِ والصها ِ ،ِاأللفِ ِقيلِ ِالضم ِ ِتنه نِ ِ(ِبع مةِ حليمق  )ِ وجِالن  ِ ِ
ِِ ِتنه نِ ِبع مةِ  ِ.الفت

                               
 .2/255انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(1)
 .2/241انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِبه ق ِِ-(2)
ِ.4/11انظ ِج ِالكت  ،ِحتقي ِعيدِالت مِه رون ِِ-(1)
ِك ظمِاليك  ء ِِ-(4) ِ.5/181الكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د
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قققق ِالتقققق مِ ِعيققققدِ وحتقيقققق  ِِ،(2)بققققه قِ ِ،ِوطيعققققةِ (1)ابر قققق ِ ِطيعققققةِ ِتِ مِ لِ وقققققدِس 
ِ.أ  نِ اخلطِ نِ نِهلِ ،ِمِ (1)ه رون
ققق ء ِ-553 ِكققق ظمِاليك  قققد ِر.ِحمم  بققق ِ»ِ ققق ء ِجِحتقيققق   ،ِاذاِ  د  ل قققه ذ ِواع ل قققه ط  وا  

ِ.(4)«الت ِ 
بقققِ جِالقققن  ِ  ِب ققق ِ )ِ  (،ِوالصقققها ِ )  د  قققد  قققِالفعقققلِ ِبقققيِ ِ(،ِابلفصقققلِ    ِ،د ()  

قققِ ِ ق قققا ِ ِ)ب ققق  (؛ِألن ِمققق ِجِالقققن  ِ ِالملقققةِ ِوشقققي ِ  ِالفعقققلِ ِاسققق ارِ ِأنِ ِمِ ههِ   قققِ،نِتنتقققي ِ م 
ِكم ِجِقهلِ الضم ِ ِ)ه ءِ ِمعِ ِ،()  د  ِ ِابلتضعيفِ ِاسز دِ  ِ ِ)ك ل ب   (.ن ِمثً ِ(،

ِ نِ هققلِ ِبققيِ ِابلفصققلِ ِ،هلققلاِالققن  ِ ِرقيقق ِ ِبتنتققي ِ ِابر قق ِ ِطيعققةِ ِتِ وقققدِ قق ءِ 
 نِ  ِ نص ققالعِ 

القق ِِ،بققه قِ ِطيعققةِ ِخبقق  ِ ِ،(1)هقق رونِالتقق مِ ِعيققدِ حتقيقق  ِِوكققلل ِ ِ،(5)
ِ.(1)التنتي ِ ِوهيأةِ ِ،، ِ اخلِ ِنهاِ ِ؛ِبتييفِ  ِ ل ِ كِ ِِجِالكت  ِ ِفيه ِالكلم تِ ِتِ بِ ق رِ تِ 

ققق)ِطيعقققةِ ِلِ مِ رقققتِ أنِتِ ِالعجيقققيفِ ِف لي  قققيفِ  قققر.ِحمم  ِكققق ظمِاليك  ِجِعصققق ِ ِ(، ءد
ِقيقلِ ِ(،ابر ق ِ ِطيعقةِ )ِنق ِ مِ ِتِ مِ لِ ،ِس ق(تنتقي ِ )جِِعلقيفِِطق ِ ِ(،ةِ احل سهبيِ ِالطي عةِ )
ِِِ؟!سنةًِِر  نِ وعِ ِو  ِ ِنِمئةِ مِ ِ ِ كثقِ أِ 

قق ء ِ-555 ِكقق ظمِاليك  ققد ِر.ِحمم  وكققلل ِفق ه ع ل ت قق ِم ف ه ع ل ققًة،ِ ققهِ»ِ قق ء ِجِحتقيقق  

                               
 .2/255انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(1)
 .2/241انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِبه ق ِِ-(2)
ِ.4/11انظ ِج ِالكت  ،ِحتقي ِعيدِالت مِه رون ِِ-(1)
ِك ظمِاليك  ء ِِ-(4)  .5/184الكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د
 .2/251انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(5)
ِ.4/11انظ ِج ِالكت  ،ِحتقي ِعيدِالت مِه رون ِِ-(1)
 .2/242 ،ِطيعةِبه ق ِانظ ِج ِالكت ِ-(1)
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ِ.(1)«م ك ه ك ي ة
ي ققققة(ِبكتقققق ِ ِ   ِ جِالققققن ِالتقققق ءِ ِهِ هققققلِ ِهقققق ؛ِألنِ بفتحِ ِ،ِوالصققققها ِ اليقققق ءِ ِ)م ك ه ك 

ِك أللفِ رائمًِِ،ه م ِقيلِ ِمفتهحِ  ِ.نةِ اللي ِ ِ ،
قققق ِالتقققق مِ ِعيققققدِ وحتقيقققق  ِِ،(1)بققققه قِ ِ،ِوطيعققققةِ (2)ابر قققق ِ ِطيعققققةِ ِتِ مِ لِ وقققققدِس 

ِ،يفِِطق ِ علقِتِ لِ مِ اشقتِ ِ(،اخلق ي  ِ ِمكتيقةِ )ِطيعقةِ ِ؛ِولكقنِ نِهقلاِاخلطق ِ ،ِمِ (4)ه رون
ِِ ِالهاوِ ِ،ِبضي،ِ عِ جِهلاِاسهضِ  ِوىل ِ)م كه ك ية(.األِ ِنِالك  ِ بدً ِمِ ِ،ابلفت

ققققق ء ِ-550 ِكققققق ظمِاليك  قققققد ِر.ِحمم  ،ِهِ ل قققققالفِ ِتِ   قققققر ِو ِ ِ وقققققق لها ِاعِ »ِ ققققق ء ِجِحتقيققققق  
ققققققِأِ مققققققن ِِتِ   ققققققر ِو ِ ِ واعِ  ِكمقققققق ِققققققق لها ِاحِ  ِ م  جِمهضققققققعِِفققققققلل ِ ِ، ِذل ققققققىل ِهِ ل ققققققاًِقييحقققققق ً،
ِ.(5)«هلعِ اسفِ 

ققق  اًِ)ِ جِالقققن  ِ  ِِ أ م  قققق ًا(ِ ،ِوالصقققها ِ األلقققفِ ِفقققهقِ ِ،ِوتنقققه نِ الققق اءِ ِ(ِبفقققت ِ،)أ م 
ِكمق ِجِطيعقةِ علقيفِالق اءِ ِفقق،،ِبق ِفتحقةِ ِ،األلقفِ ِقيقلِ ِبتنقه نِ  ِ،ِوطيعقةِ (1)ابر ق ِ ِ،
قق،ِ(1)بققه قِ  ققه زِ وانِ   ققِدِ ،ِفقق ِب ققاأللققفِ ِفققهقِ ِالتنققه نِ ِوضققعِ ِِِ التتقق مِ ِنِاب ِ انِم  نِم 
ِكم ِجِ)أ م  اً(ِ نِال اءِ مِ ِةِ الفتحِحل ِ  ِ.(8)ه رونِالت مِ ِعيدِ ِحتقي ِ ،

أنِِه ،ِبعقدِ شق حِ ِالد قدِ ِ ِ نِا ق ِ مِ ِعِ ق ِهِ تقِ أ ِِنتِ كِ ِ،غ مضةِ ِعي رةِ ِوجِالن  ِ 

                               
ِك ظمِاليك  ء ِِ-(1) ِ.5/181الكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د
 .2/258انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(2)
 .2/242انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِبه ق ِِ-(1)
ِ.4/18انظ ِج ِالكت  ،ِحتقي ِعيدِالت مِه رون ِِ-(4)
ِك ظمِاليك  ء ِِ-(5)  .5/181الكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د
 .2/258انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(1)
 .2/241انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِبه ق ِِ-(1)
ِ.4/18انظ ِج ِالكت  ،ِحتقي ِعيدِالت مِه رون ِِ-(8)
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ِذل قق ،ِ» ِسققييه  ِ ِقققهلِ ِ،ِوهقق ِ ذلقق ِ ِقهنِ التقق بِ ِقققهنِ ق ِ ا ِ ِلِ مه ققأِ  ل ققه ىل  كمقق ِققق لها ِاح 
ِجِمهضعِاسف ع هل ِكم ِأِ ش حِ ِ ِ إبمه لِ ِتِ ئِ ه ِ نِفِ ولكنِ ِ؛«فلل   نِهق ِم قغ ِ ِلِ مهِ ه ،

ِِ.الي مضةِ ِالعي راتِ 
،ِ ِ ِب قمفعقهً ِِفينصقيفِ ِ، ًِتعقد ِ يف(ِأيجِمِ قهل قلِ )احِ ِاسز دِ ِالفعلِ ِأنِ ِسييه  ِ ِ ارِ ومِ 

ل ققبملققةِ ِسققييه  ِ ِلقق ِ ِلِ ث ققوقققدِمِ  ل ه  ِ،(ِميققنِ )ذلقق ِ ِةِ اإلشقق رِ ِاسققمِ ِيفِذل قق (؛ِوألنِ ق ِ)اح 
قرِ ِالقق رئِ ِ؛ِفق نِ اإلعق ا ِ ِع مق تِ ِعلي ِ ِ ِ ظهِ ت ِِ  جِِ،هنق ِةِ اإلشق رِ ِاسقمِ ِأنِ ِنِ  ِظ قمب 
ِجِمهضقعِ» ِسقييه  ِ ِق لِ ِيف(؛ِوللل ِ قل ِهِ لِ )احِ ِاسز دِ ِللفعلِ ِ،ف علِ ِرفعِ ِحمل ِ  فقلل  

ِنصيفِ ِ(ِجِحمل ِ يفِذل ِ قل ِهِ لِ )احِ ِ (ِجِالةِ )ذل ِ ِةِ اإلش رِ ِاسمِ ِ،ِأي ِأنِ «اسف ع هل
ِ. ِ ب ِِمفعهلِ 
ِك ظمِاليك  ء ِ-555 ِر.ِحمم د ِف سق ققص د رِمنق ِعلقيفِ»ِ  ء ِجِحتقي   وأم  ِفق ع ل قت 

عيققلِ ،ِو علققتِِ-التق ف  مققنِالعققيِالزائققدةِجِفق ع ل ققت   علققهاِالتقق ءِالقق ِجِأو لقق ِبققد ًِ
قق هِ  ِ واِر ِكمقق ِغقق   واِأو لقق  ِك ت قق  ت  ِوذلقق ِقِ-اليقق ءِمبنزلققةِألققفِاألف عقق ل،ِفيقق   هلقق  

ِك   مقق ً،ِو  ِ  ت قق  ِك ل م  بق ت قق ِتق ع ققل  ي ً.ِوقققدِققق لِانا   قق اً،ِوع ل  ت   ً ،ِأرارواِأنِ ِ   ققت ققلِ ت ك 
ِِ لِ ل ِوأحلقهاِاألِ  واِأوِ ع لِفكتِ ييئهاِب ِعليفِاإلفِ  ِفي فِقيلِر ِ.(1)« ِح   
ِةِ )اإلفعق ل(ِلمقزِ ِ ،ِوالصقها ِ ةِ فهقي قِقطقعِ ِةِ (ِلمقزِ ألقفِاألفعق ل)ِ جِالقن  ِ 

ق)اِ ِ مثقلِ،(لِ عِ فقِ )أِ ِ(ِمصدرِ  لِ عِ فقِ )اِ ِبن ءِ ِاس ارِ ِ؛ِألنِ ةِ حتتيِ ِقطعِ  ِالفعقلِ ِ(ِمصقدرِ امِ  ِ ك 
ِ.ِلِ عِ الفِ ِ(ِاعِ )األفع لِ ِاس ارِ ِ(،ِولي ِ م ِ ِ كِ )أِ 

ِِ ِسييه  ِ ِقهلِ ِالصها ِ ِدِ لك ِ و ِ  أرارواِأنِييئهاِب ِعلقيفِ» ِهلاِالن  ِ ِ ِ جِر
ِ.«اإلف ع ل...

قققققِِطقققققأِ ِوجِالقققققن  ِ   ِ قققققِالتقققققيِ ِ،ِوهقققققهِترقققققد دِ  ِ ر ققققق وا(،ِِ ةِ نِعيققققق رِ م  )فكت 

                               
ِك ظمِاليك  ء ِِ-(1) ِ.5/181الكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د



(555) 

قققق  وا(؛ِألنِ ِ هقققق بتخفيفِ ِوالصققققها ِ  ِلِ األوِ ِاحلقققق  ِ ِنطقققق ِ ِ ،ِأيالكتقققق ِ ِاسقققق ارِ ِ)ف ك ت 
قققِ،امكتققهرًِ ِكِ ِ  نِ نِاسصقققدرِ م  ِكمقق  ققققم  ل(، م،ِوح  ققق)ك ققق   ِ(.ِولقققي ِ )ا فق ع ققق لِ ِواِمهقققزةِ  ِ ت 

ِِقطًع .ِ،التكت ِ ِاس ارِ 
قققق ِالتقققق مِ ِعيققققدِ وحتقيقققق  ِِ،(2)بققققه قِ ِ،ِوطيعققققةِ (1)ابر قققق ِ ِطيعققققةِ ِتِ مِ لِ وقققققدِس 

ِِ. نِ أِ اخلطِ نِ نِهلِ ،ِمِ (1)ه رون
قققق ء ِ-555 ِكقققق ظمِاليك  ققققد ِر.ِحمم  ِ»ِ قققق ء ِجِحتقيقققق   وأم قققق ِالققققل نِققققق لها ِحت  م ل ققققت 

ِق يت ً ،ِفيهف   نِاحل و ِوييئهنِب ِع مِ قهلهن ِق تق ل ت  ِحت  م  ً ِف َّن  لقيفِمثق لِاف عق ل 
ِك   م ًِ ت   ِك ل م  ِ.(4)«وعليفِمث لِقههلم

واسقق ار ِابلتققهف  ِِ.الم عققةِ ِ)فيققهف   ون(ِبققهاوِ ِ (،ِوالصققها ِ  نفيققهف ِ )ِ جِالققن  ِ 
قل فهن ،ِو ِ  قهف   ون ،ِفق نق ه مِ ِالقل نِل  (،ِخب    ِالي ء ،ِم ن ِ)ق يت  ل  هن ِعدم ِحل  

ِالي ءِ  ِ.ِ قهلهن  ِ)ق ت  ل(،ِحبل  
قق اخلقق ي  ِ ِمكتيققةِ ِ،ِوطيعققةِ (5)ابر قق ِ ِطيعققةِ ِتِ مِ لِ وقققدِس 

قق(1) .ِنِهققلاِاخلطقق ِ ،ِم 
ِ.(8)يفِ تِ الكِ ِمِ قع لِ ِ،ِوطيعةِ (1)به قِ ِطيعةِ ِ ِ نفتِ ِعليفِاخلط ِ ِتِ لِ مِ واشتِ 

ِكق ظمِاليك ق ء ِ-555 ِر.ِحمم قد ِكمقق ِدة ،ِفقأنِ    قِو قهلقهن ِمِ »ِ ق ء ِجِحتقيق   ثها

                               
 .2/258انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(1)
 .2/241ه ق ِانظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِبِ-(2)
ِ.4/18انظ ِج ِالكت  ،ِحتقي ِعيدِالت مِه رون ِِ-(1)
ِك ظمِاليك  ء ِِ-(4)  .5/188الكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د
 .211-2/258انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(5)
ِ.4/81انظ ِج ِالكت  ،ِحتقي ِعيدِالت مِه رون،ِطيعةِمكتيةِاخل ي   ِِ-(1)
 .2/244طيعةِبه ق ِانظ ِج ِالكت  ،ِِ-(1)
ِ.4/81انظ ِج ِالكت  ،ِحتقي ِعيدِالت مِه رون،ِطيعةِع ملِالكتيف ِِ-(8)
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ِكتِ  ِولِوكتِ وِ ثهاِاألِ أنِ  ِكم  «ب ِكِ قِ  واِاسا
(1).ِ

قققققدة (جِالتنتقققققي ِ ِِطقققققأِ ِجِالقققققن  ِ ِ ،ِوىلِاسفتهحقققققةِ األِ ِاسقققققيمِ ِبفصقققققلِ ِ، ِ)م ِ   
م دة (ِابلهةلِ ِ والصها ِ  ِأ  ققم ِِه هِ قدِش قِ ِ ؛ِلكنِ ،ِب ِر يفِ تطييعِ ؛ِوههِ)م قح  القن  
ِ.تره  ِ 
ققققققق وا»ِ وجِالقققققققن  ِ ِ ِكت  ِكمققققققق  ققققققق وا ،ِيِ هضقققققققعِ جِاسِ،التقققققققيِ ِبترقققققققد دِ ِ«وكت 

قِالث نيقةِ ِاسقيمِ ِكتق ِ ِِم ارِ قالِنِ ؛ِألفيه م ِه بتخفيفِ ِوالصها ِ  ِكمق ِجِدِ مِ حِ قنِ)م قم  ة(،
ِقطًع .ِ،التكت ِ ِاس ارِ ِ(،ِولي ِ  ِ قق ِيكِ مِ قنِ)المِ ِالي ءِ ِكت ِ 

قققق ِالتقققق مِ ِعيققققدِ وحتقيقققق  ِِ،(1)بققققه قِ ِ،ِوطيعققققةِ (2)ابر قققق ِ ِطيعققققةِ ِتِ مِ لِ وقققققدِس 
ِ. نِ اخلطأِ ِ نِ نِهلِ ،ِمِ (4)ه رون

جِِ،علقققيفِِطققق ِ ِتِ لِ مِ اشقققتِ ِ،ِققققدِ (5)ةِ العلمي قققِيفِ ت قققالكِ ِرارِ ِطيعقققةِ ِأنِ ِوالي  قققيفِ 
ِِ ِ،ِفقدِ  ءِ هلاِاسهضعِ  م د ة(ِبفت ِه ،ِمقعِ ،ِبقدً ِمقنِكتق ِ الث نيقةِ ِاسقيمِ ِفيه  ِ)م قح 

ِكمقققققق ِجِالث نيققققققةِ ِاسققققققيمِ ِعلققققققيفِكتقققققق ِ ِ،ِتققققققدلِ واضققققققحةِ ِةقققققق لةِ ِسققققققييه  ِ ِعيقققققق رةِ ِأنِ  ،
ِ(. ِ قق ِيكِ مِ ق)ال

ِكق ظمِاليك ق ء ِ-555 ِر.ِحمم قد مقنِِلِ ع قفِ هقلاِاب ِمق ِ كقهنِ قِ »ِ  ء ِجِحتقي  
ِك ن قققق ِفيقققق ِمفتهحقققق ًِِلِ ع ققققفقِ  اهلمققققزة،ِأوِاهلقققق ء،ِأوِالعققققي،ِأوِاحلقققق ء،ِأوِِتِ وذلقققق ِاذا

ققق قِ ِأ ِ ِ وذلققق ِقهلققق ِقق قققِعينققق ،اليقققي،ِأوِاخلققق ء،ِ مققق ًِأوِ ِِ ِ،أ ِلِ ي ققق قِ ِال،ِوب قققأ ِ ِ ق  ،ِأِ ي قققَ ِ ِأِ ي قققو
قق قِ ِ،ِ  ِ ،ِوفق ققعِ ف ققنقِ  قِ ِعِ ف قق،ِونقِ عِ ل قققِ  قِ ِعِ ل قق،ِوققِ  ِ ي قق ِي ِ ي ققو ِ  قق،ِ   ِف  قق  ِِعِ يِ ،ِوس  قق  ِِعِ يِ ،ِوض ققعِ يِ ت  ،ِعِ يِ ض 

                               
ِك ظمِاليك  ء ِِ-(1)  .5/181الكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د
 .2/214انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(2)
 .2/241انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِبه ق ِِ-(1)
ِ.4/81 مِه رون ِانظ ِج ِالكت  ،ِحتقي ِعيدِالتِ-(4)
 .4/214انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِرارِالكتيفِالعلمي ة ِِ-(5)
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ق  ِِعِ نِ وة ق قِِ ن ِمِ ق  قِِِ نِ ،ِوم ققِِ ب ِلِ   قِِِ ب قق،ِوذِ عِ نِ ص  قق  ِِ ِ لِ ،ِوس  ققنِ  قِ ِ ِ ت ق،ِونِ  ِ لِ ت  .ِهقلاِمقق ِِ ِ ت 
ِفي ِ م ت ِهلهِاحل و   ِ.(1)«ك ن ت 

ِ.«بدأِ يدأ"ِابلدالِاسهملةاألةلِ"ِ»( 1ِ)ِوجِاهل مشِ 
جِِ،العقققيِ ِمفتقققهحِ ِ(،الث لقققثِ ِاليققق  ِ )ِعلقققيفِأفعققق لِ ِسقققييه  ِ ِمِ لِ كِ تِ  ق قققِجِالقققن  ِ ِ

قققِ،عينق قققق ِ ِ،ِوكقققهنِ اس ضققق ِواسضققق راِ  قققِ، ِ أوِ م  ،ِ ءواهلققق،ِاهلمقققزة  ِ)ل قققاحلِ ِ ِ حققق ِ نِأِ م 
ِ(.ِ ءواخل،ِييوال،ِ ءواحل،ِوالعي

ِأنِ ِ(؛ِبد لقققةِ أ ِلِ )ب قققِ ،ِوالصقققها ِ ةِ مهمقققهزِ ِغققق ِ ِ(ِأبلقققفِ بقققلا)ِ فيققق ِ ِعِ ي قققوققققدِطِ 

ِك ن ققل ِِبقق ِ ِالتمثيققلِ  ققِ ِ  م ققِتِ مقق  ِ،ةِ اسهمققهزِ ِغقق ِ ِاأللققفِ معلققهم ِأن ِ،ِِو ِ ل ققاحلِ ِ ِ حقق ِ نِأِ م 
ِ(.أ ِلِ يِ ) قِ ِ امهمهزًِِاسض راِ ِ ِ كِ ذِ ِ ِ أنِ ِ؛ِوبد لةِ هِ ندِ عِ ِكلل ِ ِِتِ يتِ لِ 

ِ ،ِوالصققها ِ القق اءِ ِ(ِبضققم ِ  فقق  ، ِ)،ِففيقق ِ جِالضققي،ِ ِأ ًضقق ِِطققأِ ِوجِالققن  ِ 
ققِاسققق مِ ِهقق ؛ِألنِ ) فقق  ،(ِبفتحِ  ِكقق نِ ِلتمثيققلِ  ِهققهِلِ هنقق ِا   ققِمبقق  ِ(،الث لققثِ ِاليقق  ِ )نِم 

 ِِ ِ.جِاس ض ِواسض راِ ِ،العيِ ِبفت
ققِجِمهضققعِ ِ،هقق ِسققييه  ِ  ِ كِ ،ِفقققدِذِ الضققم ِ ِ ِليققةِ وأم قق وققق لها ِ» ِ،ِفققق لِ  ِ  ح 

ِ ،ِوقق لها ِفق ق  ، ِ قِ  قل  ِ  ص   ِ ِكمق ِقق لها ِقق ع قد ِة ل  قي   ،ِوم ض ق  ِ  ققم ض   ، ق  ، ،ِوة قي   ِ  ص  ف 
ِِ.(2)« ق ق ع دِ 

قققق ِالتقققق مِ ِعيققققدِ وحتقيقققق  ِِ،(4)بققققه قِ ِ،ِوطيعققققةِ (1)ابر قققق ِ ِطيعققققةِ ِتِ مِ لِ وقققققدِس 
ِ. نِ اخلطأِ ِ نِ نِهلِ ،ِمِ (5)ه رون

                               
ِك ظمِاليك  ء ِِ-(1) ِ.5/425الكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د
ِك ظمِاليك  ء ِِ-(2) ِ.5/421الكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د
 .2/211انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(1)
 .2/252انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِبه ق ِِ-(4)
ِ.4/111انظ ِج ِالكت  ،ِحتقي ِعيدِالت مِه رون ِِ-(5)
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ِكق ظمِاليك ق ء ِ-055 ِر.ِحمم قد ود ق ِ ق ءِعلقيفِاألةقلِد ق ِفيق ِ»ِ  ء ِجِحتقيق  
ِهل ِكمق ِقق لها ِه ت قف  ،ِوَن  م ِ ق ن قئ م ِمقنِالصقهت، ِ ق ز ئ    ،ِقههلم ِز أ ر  هِاحل و ِعين ت 

ِ، ِ ق ن ع ق   ،ِوقق لها ِنق ع ق   ت ف  ِ ق ه  ،ِمثلِه ت ف  ِ ق ن ه ت  ِ ق ن ه   ،ِونق ه ت  .ِوق لها ِنق ه    ت ف   ق ه 
ع قققدِ  ِ ق ق  ،ِوقق ع ققد  ت قققف  ِ ق ه  ِكمقق ِقققق لها ِه ت قققف  ِالتقققم ء ِتق   ع قققد ، قققح و ِور ع ققد ت  .ِوقققق لها ِش 

ِ ِمثقلِقق ع قد  قج يف  ِ  ر  .ِوق لها ِش ج يف  ِ  ض      ،ِمثلِض      ت  ِ ق ن ح    ر ح و ،ِون قح ت 
ِ.(1)« ق ق ع دِ 

ققح و (ِبضققم ِ ِ جِالققن  ِ ِ و (ِبكتقق ِ ِ ،ِوالصققها ِ احلقق ءِ ِ)  ر  ققح  ِه ،ِبد لققةِ )  ر 
ِ  ض    ِ » ِ ِ قهلِ  ِ.«مثلِض     

ققققققجِ »أ ًضقققققق  ِِوجِالققققققن  ِ ِ ِ  ر  ققققققج يف  ِ»ِ ،ِوالصققققققها ِ ابلققققققيمِ ِ«يفِ ش  ققققققح يف  ش 

ِك نِ ِالك مِ ِم ؛ِألنِ فيهِ ِابحل ءِ ِ«  ر ح يفِ  قِهن ِعليفِم  ِ،العقيِ ِ ِ ق قلِ حِ ِنِاألفعق لِ م 
ِِ ِبيقققق ِ ِالعققققيِ ِِِ  ِ حت  ققققِمققققعِ  ود قققق ِ قققق ءِعلققققيفِاألةققققلِد قققق ِفيقققق ِهققققلهِاحلقققق و ِ» ِالفققققت

ِقطًع .ِ، ِ لِ احلِ ِ ِ ح ِ نِأِ مِ ِتِ تِ ي ِل ِِ،ِواليمِ «عين تِ 
قققق ِالتقققق مِ ِعيققققدِ وحتقيقققق  ِِ،(1)بققققه قِ ِ،ِوطيعققققةِ (2)ابر قققق ِ ِطيعققققةِ ِتِ مِ لِ وقققققدِس 

ِ. نِ اخلطأِ ِ نِ نِهلِ ،ِمِ (4)ه رون
ققققِ ِ كثق ققققهقققق رونِعلققققيفِأِ ِالتقققق مِ ِعيققققدِ حتقيقققق  ِِلِ مِ واشققققتِ  ،ِجِالضققققي،ِ ِنِِطقققق ِ م 

ِ» ِةِ جِعيقق رِ ِوذلقق ِ  ِكمقق ِققق لها ِهتققف  ِالتققم ء ِت  ع ققد ، ،ِور ع ققد ت  ِ  نع قق   وققق لها ِنق ع قق  
، ت ف  ِ قع دِ ِ ه  ِ.«وقعد 

(ِبضقم ِ فف ِالن  ِ  (ِ والصقها ِ ،ِالعقيِ ِ ِ)  نع    أ ًضق  ِِفيق ِ ،ِِوه بكتق ِ ِ) ق ن ع ق  
                               

ِك ظمِاليك  ء ِِ-(1) ِ.5/421الكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د
 .2/211انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِابر   ِِ-(2)
 .2/251انظ ِج ِالكت  ،ِطيعةِبه ق ِِ-(1)
ِ.4/112انظ ِج ِالكت  ،ِحتقي ِعيدِالت مِه رون ِِ-(4)
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(،ِبضم ِ  ت ف  ( ِ،ِوالصها ِ الت ءِ ِ) ه  ت ف  ِ.ِه بكت ِ ِ) ق ه 
(ِمثقلِ ِأنِ ِجِهلاِالن  ِ ِسييه  ِ ِ ارِ ومِ  ِ ق ن ع ق   ِكِ ِ)نق ع ق   ،) ت قف  ِ ق ه  م ِق ه ق)ه ت قف 

قق ِِ ( قالث نققِاليقق  ِ )نِم  ِ،ِوأنِ ه ِجِاسضقق راِ م ض ،ِوكتقق ِ ق ِالقققفققِالفعققلِ ِعققيِ ِ،ِبفققت
ِ ق   ع ققد ( ِالتققم ء ِتق   ع ققدِ » ِ ِ جِقهل ققِ-ِ)ر ع ققد  ِكِ ِمثققلِ ِ-«ِر ع ققد ت  ِ ق ق ع ققد (، قق)قق ع ققد   ِ مه 

ققق ِِ (لِ األوِ ِاليققق  ِ )نِم  ِ؛ِولكقققنِ ه ِجِاسضققق راِ جِاس ضققق ،ِوضقققم ِ ِالفعقققلِ ِعقققيِ ِ،ِبفقققت
ِ ق ق ع ققد (،ِِلِ م ثِ قت ققِهنقق ِاألفعقق لِ ِسقق ئ ِ ِأنِ ِنِ ،ِفظ ققسققييه  ِ ِ ارِ م ققِِِ درِ مِ  قققلققِ ِ ق  ققا ِ  )قق ع ققد 

ِ. ِ ضيطِ ِ ِ فِ عليفِوِ ِاألفع لِ ِ،ِ يِ ضِ ِ؛ِوللل ِ (لِ األوِ ِالي  ِ )نِمِ ِ ِ قطًع ِأنِ ِاسع و ِ 
قققر ِِ ِ ولقققهِأن قققِ قققلهِ ِ(م تِ عجِ مِ قالققق)اىلِِعِ ق   قم ع ققققتِ ه ِدِ    ِالفعقققلِ ِعلقققيفِأنِ ِققققدِأ   

ِِ (الث ينِالي  ِ )نِ(ِمِ فِ ت ِهِ  قِ ِفِ تِ )هِ  ِ.ه ِجِاسض راِ وكت ِ ِ،جِاس ض ِالعيِ ِ،ِبفت

ِه ت ف ًِ» ِجِالعيِ ِ  ءِ  ت ف  ِ ق ه  ِالر د د.ِه ت ف  ِ.(1)«اهل ت ف  ِالص هت 
قققققِ ِ ت ققققق ِ كِ مققققق ِذِ ِ ِانِ اِأققققققهلِ وأِققققق ًِِ ،نِأِطققققق ءِ م  قققققِلقققققي ِ ِ،ِوتطييعققققق ت  ِنِاب ِ م 

ِِ.لتنيي ِ (؛ِلالتمثيلِ )ِنِاب ِ  ِههِمِ ،ِوا ِ (قص ءِ ا ستِ )
ِفق نِ ِ،؛ِوا  ِص رِ اِاىلِا ِتِ دًِصِ قِ ِنِاألمثلةِ مِ ِالكث ِ ِ ِ كِ عنِذِ ِتِ ضِ  ِ عِ وقدِأِ 

ققققِعلققققيفِالكثقققق ِ ِتِ لِ مِ اشققققتِ ِقققققدِ ِالد ققققدةِ ِالطيعققققةِ  ،ِ،التح  قققق ِ ِنِأِطقققق ءِ م  ِوالترققققكيل 
ِ، ِِِ.والتنضيدِ ِ،والتنتي ِ والتطييع 

ِِفيققق ِ يقققن ِ ِ ِ ِ(التققق بقةِ ِعققق تِ يِ طِ ال)ِأِطققق ءِ ِ،ِمقققعِ األِطققق ءِ ِتلققق ِ ِواستقصققق ءِ 
قققعِ  قققفِ ِدِ ق  ققق،ِأوِفِ لِ ص  قققِفيققق ِ ِدِ ،ِبقققلِ ِب قققيِ لِ ص  ِوِ هِ نقِ علقققيفِم قققِ،عِ  ققق مِ ِكتققق  ِ ِِنِرليقققفِ م 
ِ.(الت م ِ ِا ستق اءِ )

ِا ِ ِ مققققةِ أم قققق ِقققققهل  قققق ء(ِجِمقد  ِكقققق ظمِاليك  ققققد ِ)ر.ِحمم  حتقيق قققق  ِللكتقققق    ِِق  قققق  
ِِوأكقققق رِأ ققققزمِأن ِهققققلهِالنتقققق ِالقققق ِاعتمققققدت» اًِلضققققي،ِنقققق   ِك فيققققةِ ققققد  عليهقققق 

                               
ِ.4/14العي ِِ-(1)
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الكت  ِعلقيفِمق ِأرارهِةق حي ِلق ِمتقتنداِاىلِمعق ف ِأبسقله ِةق حيفِالكتق  ِ
وقفققتِعلققيفِاِققت  ِبققيِالنتقق ِلقق ِأثقق ِجِ»،ِوقهل قق  ِأ ًضقق  ِ(1)«وتققدب ِمق ةققده

مقق رةِالكتقق  ِوفهمقق ِجِالققلك ِواحلققل ،ِوالضققي،،ِوقققدِع لققتِايققعِذلقق ِجِ
م ِِقِ ؛ِف  بق(2)«سقنيِجتق وزتِ تقةِوعرق  نِع مق ِهديِل سن ِأبسله ِسييه  ِج

ِا ِ  ِاليه ِك ن  ِالنحه (،ِال ِلقمِأ ش أ ِأنِأ ت ط   ق  ِجِ)أبها   ِفيه م ِم صيًي ؛ِولك ن  ق    
ِهققهِحتقيقق  ِِهنقق ؛ِألن ِمهضققهاِ  ققالصقق في ةِ ِالن صققهصِ )الكتقق    ققهاه ِم  ِمقق ِس  نِ(،ِر ون 

. ِالنصهص 
قفلقمِأِ (؛ِالصق  ِ ِأم  ِجِ)أبها ِ  ق،ِد قيِ الققهلِ ِ نِ هقلِ ِقِ د ِ ص قمق ِ ِ ِدِ     ِ ِ ِ تِ  ِا

،ِسقققييه  ِ ِلكتققق  ِ ِاألةقققيلِ ِ ِ م ِا ق  ققق،ِو ِسقققيِ سققق ب ِ ِاليققق ِ ِ ِ قِ تقققيِ مِ ِ ق،ِولققق ِ حتقيق قققِ ِ ب ققق
ِ)ه ته  ِررنيق ق ،(.ِالف نت  ِ ِاستتر قِ 
ِكِ مِ » ر ة ِم ه  ز ة  ِي ِعِ ب ِوِ  ،ِف قِي  ِم قنِ فِ ِ نِ   ِالص قص قالنِ ِي ِ قِ حِ ق ِت ققة قه ا   ي ة ،ِف ِ ِ هص 

ققفقِ  ققمِ ِهِ ه  ِاِ يِ ت  ققيق ق   ،ِوِ ِيقق  ِم ققنِ  ب قققع ِفِ م تِ ِهِ ه قق  ،ِوِ ي ققلِ هق  ققم ققس  ِك  ِفِ   ققنِ  ن  ِنِ م قق ِأِ  ِ   ؛ِفِ ط ققِِ ِيقق  ِم 
ِم نقِ كِ  ِ  ِم نِ عِ يقِ ي  ِلِ  ب ًع ِفِ هن ِم تِ   كِ ِنِ م  ِأِ اِ ف   ًراِب   ،ِوِ هن  ِ«.س يق ق  ِ ِض 

                               
ِك ظمِاليك  ء،ِمقد مةِالتحقي  ِِ-(1)  .1/11الكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د
ِك ظمِاليك  ء،ِمقد مةِالتحقي  ِِ-(2)  .1/11الكت  ،ِحتقي ِر.ِحمم د
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ْةْ ـمْ ْـ اتـخْ ـالْ 
 

 ِ ِِ ة  ل ِِث  م  أ   ن  م  ِِ، و  ة  ي  ث ِِك  ال   اب  ت ِِك  ا ال  ذ  ه  ِِي   غ   ة  ل ِث  م  أ   ن  م  ِِنِ  ر  م  ثِ ِِك  أ  ا ه  ِِر  ك  ذ  أ   م  ِل ِِ ا،ه  ا ه 
ِِِر  خ  ، اارً ص ِِت  اخ  ارًا، و  ص ِِت  اق   ِِي ف  د  ج  ِ   يِِِل   ،ة  ر  م ِِ ة  ق  ِيِِِق  ِح  ِب   ت  ج  ِِِنِ   يِ  ل  ، و  ل  افِ ِغ  ا التِ  يه  ع  ف 
ِِِِف   ِِِِل ، و  اج  ا الت  يه  ِِِِس ن  ف  ح  ِ ي ِِِِل  ه  ِِِِا الت  يه  ِِِِ ؛اه ل  س  ِِِِن  ن  ك  ح  ن  فِ  ِِِِيل  ب ِِِِ  ، »م  ِِِِس   و  ل  و ه 

ر ي ِِِن  ك   و  ، أ  «ي ِِِد  ِِِى ح  ل ِِِع   يش  م  ِي ِِِم  ِِِ ل  ق  ِِِو   ،ام  غ ِِِل  ال    ن  م  ِِِي   ل   و  ه  ِِِ ن  إ  ، ف ِِِر  ع  ش   ،ر  ع  ش 
 .م  ظ  ع  أ   ة  يب  ص  م  ال  ف  ، ل  اف  غ  تِ  و  

، ة  ي  ف  ر  الص   وص  ص  الن   يق  ق  ح  ِي ت  ِف   اء  ط  خ  أ   ن  ، م  اب  ت  ك  ا ال  ذ  ي ه  ِف      ت  ر  ك  ا ذ  م   ن  إ   
ِقِ  ا و  م ِ ار  ش ِع  م   غ  ل  بِ   يِ  ل   ِنِ  م      ي ِل  ع   ت  ف  ارًا، ص ِت  اق  ورًا، و  ص ِ؛ ق     ي ِل  ع   ف  ق ِأ   ِم  ا لِ م ِ ن  إ  ا، و  ه 
 .ب  ي   ر  ل  ، ب  ك  ل  ذ   ن  م   ر  ثِ  ك  يًا، أ  ص  ق  تِ  و  

 ق  ق  ِح  م  ال   اف  ص ِات    وب  ج ِى و  ل ِع   يِ   ب  ن  التِ   ي  ه ِ اب  ت  ك  ا ال  ذ  ه   ن   م  ول  ال    ة  اي  غ  ال  و   
ِف  )ال   ة  ف  ص  ب    م  ِلِ  ك  ل  ذ  لِ (؛ و  ة  ي  ف  ر  الص ِ وص  ص ِ)الن   ن  ا م ِص ِن      يق  ق  ح  ِتِ  د  ن ِع   ،(ي   ِف ِر  الص      ق 
ِِِِت  ع  أ   ِِِِي نِ  ِف ِِِِ د  م  ِِِِق  ح  لت  ي ل  د  ق  ِِِِن   ي   ى أ  ل ِِِِع   ات  يق  ِِِِ ة  خ  س   ل  ؛ ب ِِِِاب  ت ِِِِك    ي   ل    ،ة  وط  ط  خ  ِم 

ِل  (، و  ي   ِف  ر  الص      ق  ف  )ال   ر  اص  ن  ع  ب   ت  ي  ف  تِ  اك   ِم  ي   س  ، ي   ِف ِر  الص   ام  ق ِم  ال  ، و  ي   ِف ِر  الص   اق  ي  ا الس  
 .ة  ي  ف  ر  الص   ة  ين  ر  ق  ال  و  

ِي  ل   ،ات  د  ي  ا ز  ه  ض  ع  ي بِ  ِف  ، و  وت ش ك يًل  ،يرًار  ح  ِت   :ات  وط  ط  خ  م  ال   ف  ل  ت  خ  ِت  و     ت  س 
ِِِم  ِيِِِف   ِِِِك   ت  ل  ا؛ ف ِِِاه  و  ِا س  ِِِال   ة  ج  ح  ِال ِِِ ون  ِ ِِِِج  ر ِ لب   ،ة  ع  اط  ِق  ِِِيِ  ل  إ   وع  ِ ِِِي   ل  ِ؛ ب ِِِاه   ان  ز ِ يِِِِم   ون  ِك 
ِِِف  ال  ) ِِ ،(ي   ِف ِِر  الص      ِق  ِِي الت  ِف ِِ ،ة  ج  ح  ِال ِِ و  ه  ِِف  ال   ن  ع ِِ ة  ار  ب ِِع      ن ِِ؛ ل   يح  ح  ص   ة  يق  ق  ح  ِل ِِب      ق 
و قِ د  ق يِل :  .ي  ق ِق   ح  م  ال  بِ ع ِض   و  ، أ  س ِا   الن   ض  ع ِى بِ  ل ِع   ،ىف  خ  ِتِ  د  ي قِ ِت ِ، ال  ة  ي  ف  ر  لص  ا
 .«م  ل  ع  يِ   م  ِل   ن  ى م  ل  ع   ة  ج  ح   م  ل  ع   ن  م  »

ِِِم ِِِا ذ  أ    ِِِل  ع  ال   وص  ص ِِِن   ر  ك  ِِِ؛ ف  اء  م  ِِِأ   ن  م  ِِِع  التِ   ل  ج  ِِِو  بًِِِا، ال  غ  ، يِِِد  ك  أ  الت  ، و  يد  ض    ن  م 
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ِِِ ِِِنِ  ؛ ل   وص  ص ِِِِالن   ك  ل ِِِت   ن  ع ِِِِ ي  ِن ِِِغ      ن ِِِِإ  ، ف  ف  ر  الص ِِِ م  ل ِِِِي ع  ِا ف ِِِيًهِِِِق  ف   ان  ك  ي ِف ِِِِ -ا ه 
ِو   ة  ص ِق  ال  ، ف  ة  وط  ط  خ  ِم ِ ول  ص ِا أ  ه  ِلِ ، و  ًضِاي  أ   ة  ق  ق  ح  ِم   وص  ص  ن   - ة  يق  ق  ح  ِال    ل  ؛ فِ ة  د  اح 
ِف   إ  ط  خ  ِال ِ وع  قِ و   از  و  ج  ِ؛ لِ ةً ج  ا ح  ه  س  ف  نِ  ي أ  ِف   ون  ك  ت   ِيه  ِن   و  ، أ  ف  ن   ص ِم   ن  ا، م   و  ، أ  خ  س 
 .اع  ب  ط   و  ، أ  ق  ق   ح  ِم  

( إ  ِف ِر  يِ   الص  ق  ف  ر  )ال  ق ِت  ف   يِ  ل  و    ِل  ع  وص  ال  ص ِِى ن  ِلِ ي  ِم  ِأ   ن  اء ، م  ا  ذ  ل  إ  ة ، إ  غ ِِل  الل  ه 
، ب  ثِ   يِ  اب  ل  و  الص   ان  ك   ، ب  ق   النِ  ي   غ  ب ت  .و  ى الص  ل  ا ع  اط ئ ه  ط  تِ و  ر  ش  ل    اب 

ِِِ س  ي  ل ِِِو    ِِِر  غ   ن  م  ِِِِي ف ِِِض  ِِِق  ال   -ى ِال ِِِع  تِ   للا   م  ل ِِِع  يِ   - اب  ت ِِِك  ا ال  ذ  ي ه  ى ِل ِِِإ   د  ص 
ِِِِالت  و   ن  ع ِِِِالط   ِِِِف   ال  ل  ، و  يح  ر  ج  ِِِِ ،ىِال ِِِِع  تِ   ي للا  ِن ِِِِق  ز  ا ر  م  ِب ِِِِ ر  خ  ِِِِف   ن  م  ِِِِع  ن   ك  ل ِِِِت  ، ف     ل  ض   ة  م 
ِِِِت  ق  تِ   ِِِِالش  و   د  م  ح  ِي ال ِِِِن  ِِِِِي م  ض  ِِِِف  ال  و   يِِِِ   الت    ن  ي ع ِِِِِى ب ِِِِأ  ن ِِِِتِ  ، و  ر  ِك  ا ه  د  ح  ج  ِ ي ِِِِل  ، و  ر  خ 
 . ك  ال  ه  تِ  م  ل  ف  ص  ت  م   ل  إ   ،ر  خ  ف  ل  ب  

، ه  ي   غ  ب   ت  ل  اغ  ش  ت  ، و     ن  ع   ت  ل  افِ  غ  تِ  ، و  اب  ت  ك  ا ال  ذ  ه   ر  ش  ي ن  ِا ف  يً ث  ك    ت  د  د  ر  تِ   د  ق  و   
ِنِ  لب   وم  ق  يِ   ن  أ   س  ف  ي النِ  ن  ِم  أ   ت  ن  ك  ، و  ات  و  نِ  س   ع  ب  ر  أ   ن  م   ر  ثِ  ك  أ   ، ي  ث  اح  ب ِال   ن  ي م ِي   غ ِ د  ق 
ِأ   ن  أ   ارًار  م ِ ت  ل  او  ح  و   ِت   ن  ي م ِد  ن ِا ع  م ِ (ي  ق ِق   ح  م  ال  ) ض  ع ِى بِ  ِلِ إ   ي  د  ه  ِ، ف  ات  يب  و  ص  ا م 

  .د  ق  لنِ  ي ل  د   ص  الت   ن  اًصا م  ن  م  ر  م  ر  ال   ي آخ  ِف   د  ج  أ   م  ل  فِ  ؛ ك  ل  ي ذ  ِتِ ي س ر  ل  
ِِِل  و    ِِِ يء  ر  ي ب ِِِِن ِِِن  أ   م  ع ِِِز  أ   ت  س  ِِِل  ي، و  ي   غ ِِِ    ب ِِِ ت  ي ِِِم  ا ر  م  ِم  ِِِق  ا التِ  م  ي   س  ي ِف ِِِ ي  ص 

 و  ا ه ِذ  ه ِو  ي، يف ِل  ت    ن  ، م ِي   ق  اب  س   ي   ابِ  ت  ي ك  س  ف  نِ  ب   ت  ع  بِ  ط   د  ق  ؛ فِ  الت ط ب يع ات   يب  و  ص  ت  
ِِِت  ع  أ   ِم  ل ِِِو   .ث  ال ِِِالث   اب  ت ِِِك  ال   ِِِى أ  ل ِِِع   د  م  ِِِ، و  ة  ث ِِِل  الث   ة  اع ِِِب  ط  ي ِي ف ِِِي   غ ِِِ د  ح   ك  ل ِِِذ   ع  م 

ِل ِع   ،اينًِق  ي   ،الس ِاب ق ان   ن  اب  ت  ك  ال   ل  م  ت  اش    ي  ى ش 
ِ ء   ت  ع ِاج  ي ر  ِن ِن  أ   ع  ، م ِالت ط ب يع ِات   ن  م 

ِِ وع  ب ِِط  م  ال   ِِ ص  ق  النِ  ا؛ ف ِِارً ر  م  ِِا الر  ن  تِ  ف  ص  ِِ، و  ة  خ  اس  ِِك  ا ال  م   ل  إ   ،م  ي آد  ِن ِِب   اة  ي ِِي ح  ِف ِِ ال  م 
 .ر  ح  ب  ال   ن  م   ة  ر  ط  ق   و  ، أ  ر  م  ع  ال   ن  م   ة  ظ  ح  ِل  

ط ا  ِِ  ِِد  بِ ل غ ِِت  أ خ  ، فِ ق  ا ال ك ت ِِاب  ِِذ  ِِا    ه  ِِن  ت ط ب يع ِِات  ِأ م  ل ًغِِا ع ظ يًمِِا، م   ي م بِ 
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ك ة   ل ك ة   ام  ه  و  أ  ، و  م ض ح   ل  و  ؛ لِ اب  ت  ك  ال   اج  ر  خ  إ   ن  ع   ام  ج  ح   اْ   ل   إ  ن  ع  فِ  د  ت   ت  اد  ، ك  م ه 
 . «   ل  ج   ك  ر  تِ   يِ  ل   ،   ل  ك    ك  ر  د   ي  ا ل  م  »: ة  ق  اد  الص   ة  م  ك  ال    ك  ل  ت   ت  ر  ك  ذ  ت   ن  أ  

ِِِ ت  ل  ذ  ب ِِِ د  ق ِِِو   ِِِم  ِِِ ،ت  ع  ط  ت  ا اس  ِِِج   ن  م  ِِِت  ؛ ل  د  ه  ِِِاء  ط ِِِخ  ال    يب  و  ص   ت  غ ِِِل   بِ  ّت  ، ح 
ي ِت ِل  ف  غ  ي ب  ِانِ ق  يِ  إ   ع  ، م     اج  ر  خ  ي إ  ِف   اع  ر  س  اْ    ت  ر  آثِ  ا؛ ف  ه  د  ع  ي بِ  ِل   ة  اق   ط   ل  ت  ال   ،ة  اي  غ  ال  
ِِع   ِِم  ِِ ،ااه  و  ا س  ِِل  ع  ؛ و  اء  ط ِِخ  ال    ن  م  ِِؤ  م   يِن ِِن  أ   ت  م  ِِا ب  م  ِ  بِِ ذ  اخ    ي  ق 

ِِنِ  م  ِِا، ك  ه  ِِم   ت  ذ  ا آخ 
ط أ  ف ي   ا م  ِ  ب ،يي   غ    !ة  ق  اد  الص   ة  ي  الن    ع  ، م  م  ل  ع   ال      ّت  ، ح  ان  د  ت   ين  د  ا ت  م  ك  ؛ ف  أ خ 

ِأ   ب  تِ ك   ي  ل      نِ أ   ت  يِ أ  ي ر  ِِِ ن  إ  »: ال ق ا ِ ل   ل  و  ق  ي ب  ِن  ر  ك   ذ  ا ي  ذ  ي ه  ِين  ق  ي  و    ،ابً ت ِك    د  ح 
ِِو  ي يِ  ِف ِِ ِِِف ِِ ال   ق ِِل  إ   ،   م  ِِ ر  ِي  ِِغ   و  ل ِِ": ه  د  ي غ  ِِل   ،اذ  ه  ِِح  ت  س  ي   ان  ك  ِِ م  د   ق ِِ و  ل ِِ، و  ن  س   ،اذ  ه 
ِِل   ِِ ك  ر  ت ِِ و  ل ِِ، و  ل  ض ِِف  أ   ان  ك  ِِل   ،اذ  ه  ِِأ   ان  ك  ِِ. و  "ل  م  ِج  ِِذ  ه  ِِ، و  ر  ِِ ِِبع  ال   م  ظ ِِع  أ   ن  ا م   يِِل  ل  د   و  ه 
 .«ر  ش  ب  ال   ة  ل ِ م  ِى ج  ل  ع   ،ص  ق  النِ   ء  يل  ت  ى اس  ل  ع  

ِِأ  و   ِِؤ  يِ   ن  أ   ل  ب ِِقِ   ،يو   ر   التِ ِِل  إ   ئ  ار  ق ِِو ال  ع ِِد  ا أ  يً خ  ؛ أً ط ِِخ   اه  ر  ا يِ ِِم ِِ ض  ع  بِ   ب ِِن  ذ  اخ 
ِع  ال   ل  ، ب  ة  ذ  اخ  ؤ  م   ال  اف     ك  ب   ،ة  وط  ط  خ  م  ال   خ  س  الن   ض  ع  ى بِ  ل  ع   اد  م  ت  ع  ال   س  ي  ل  فِ    ة  د  م 
 .ا   س  الن  و   ،ي  ف  ن   ص  م  ال   ن  م   ر  بِ  ك  أ      ن  (؛ ل   ي  ِف  ر  الص      ق  ف  )ال   و  ه   ك  ل   ذ     

ِِِي  ، فِ  وائ ِِِط  ي    ن  يًِِِدا أ  ع  ب   س  ي  ل ِِِ، فِ  ون  ف  ن   ص ِِِم  ا ال  م ِِِأ   ِِِف  )ال   ان  يِِِز  م   ون  ك  (  ي   ِف ِِِر  الص      ق 
ِِِك   ط ِِِا  ه م   ن  ًفا ع ِِِاش  ِِِا الن  م ِِِأ  . و  أ خ  ِِِيً ث ِِِك    ن  إ  ؛ ف ِِِا   س  ا؛ ن ِِِان  م   ز      ،ي  اع  ب ِِِالط  ك   ،م  ه  نِ  ا م 
  .ي  ف  ل   ؤ  م  ال   اد  ر  م   ن  م   ،ًعاط  ق   ون  ك  ي   ،   ون  ع  بِ  ط  ا ي  م   ل  ك    س  ي  ل  فِ  

ل ك   ِِِؤ  م  ال  ع ل ِِِى و ل ِِِذ  ِِِيِ   ن  أ   ذ  اخ  ِِِك  ا ي  م  ِب ِِِ د  و  ز  تِ  ِِِف  ِِِف  ال  ) ن  ي م   ل  ب ِِِقِ   (،ي   ِف ِِِر  الص      ق 
، ف ه ي  و  ه  الس   اء  ط  خ  ؛ إ ل     أ  ة  ذ  اخ  ؤ  م  ال   ِيِ  ل  ع   يِ   ب  ن  التِ  و   ؛ب  ي   ر  ل  ب   ،ة  ع  اق  و   ، و الت ط ب يع  ا ه 
د يه ا م ش ك ور   ،ة  ول  ب  ق  م   ة  ي  د  ه   لِ ت  يِ  ؛و م ه  اِو ل ي س ِت  ب  ِد يه  ت اج  م ه  ب ر ، ِإ ل  إ لِ  ،ح  ى الت ِد 

 .، والت أ ن ِ ي، والتِ ر و  يو التِ تِ ب ع  
ْ
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ْمراجعْ ـوالْمصادرْ ـال
ْ

 . م(، بيوت، دار الكتب العلمي ة، د.ت1881أجبد العلوم، القنوجي  )ت .1
أمحِد مم ِد  د.هِِ(، ققيِق 515أبنية المساء والفعال واملصادر، ابن القط اع )ت .2

 م. 1111الدامي، القاهرة، مطبعة دار الكتب املصري ة،  عبد
هِ(، واتج الدين السبكي  657اْهباج   شرح املنهاج، تقي  الدين السبكي  )ت .3

اجلبِِار صِِغيي،  دين عبِِدنِِور الِِ د.أمحِِد لِِال الزمزمِِي ، و  د.هِِِ(، ققيِِق 661)
ديب، دار البحِِِِود للدراسِِِِات اْسِِِِلمي ة وإحيِِِِاء الِِِِ اد، الطبعِِِِة  -اْمِِِِارات 

 م.2001هِ/1121الول، 
دي ، بغِِِِِداد، دار الكِِِِِوثر، الطبعِِِِِة الول، ، رضِِِِِا هِِِِِادي العقيِِِِِإحيِِِِِاء الصِِِِِرف .1

 م.2015هِ/1137
267ِِِأدب الكاتِِِب، ابِِِن قتيبِِِة )ت .5 س سِِِة ، بِِِيوت، مؤ د الِِِدايهِِِِ(، ققيِِِق مم 

 م.1117هِ/1116الرسالة، الطبعة الثانية، 
ِِِد هبجِِِة الثِِِري ، 335أدب الك ت ِِِاب، أبِِِو بكِِِر الصِِِوي  )ت .7 هِِِِ(، تصِِِحيح مم 

 هِ.1311القاهرة، املطبعة السلفي ة، 
ِِِِِق د. مصِِِِِطفى 615ارتشِِِِِاف الضِِِِِرب، أبِِِِِو حي ِِِِِان الندلسِِِِِي  )ت .6 هِِِِِِ(، ققي

، الطبعِِِِِِِِة الول ِِِِِِِِار، القِِِِِِِِاهرة، مطبعِِِِِِِِة املدنِِِِِِِِِي  -م  1181هِِِِِِِِِ/1101، النم 
 م. 1181هِ/1101

ب عثمِِان، رجِِ د.هِِِ(، ققيِِق 615ارتشِِاف الضِِرب، أبِِو حي ِِان الندلسِِي  )ت .8
، الطبعة الول،   م. 1118هِ/1118القاهرة، مكتبة اخلاجني 

ِِِِد بسِِِِل عيِِِِون السِِِِِود، 538أسِِِِار البلغِِِِة، الز شِِِِري  )ت .1 هِِِِِ(، ققيِِِِق مم 
 م.1118هِ/1111ل، بيوت، دار الكتب العلمي ة، الطبعة الو 
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هِِِِ(، بعتنِِِاء املستشِِِرق 361السِِِتدراك علِِِى سِِِيبوي ، أبِِِو بكِِِر الزبيِِِدي  )ت .10
 م.1810إغناطيور كويدي، روما، 

م الكتب، ِأمحد  تار عمر، بيوت، عال د.أسس علم اللغة، ماريو بي، ترلة  .11
 م.1118هِ/1111الطبعة الثامنة، 

(، وأبِِِِِو عثمِِِِِان اخلالِِِِِدي  ه380ِِِِِِ، أبِِِِِو بكِِِِِر اخلالِِِِِدي  )تالشِِِِِباه والنظِِِِِا ر .12
السي د مم د يوسف، القاهرة، جلنة التِأليف وال لِة  د.هِ(، ققيق 310-311)

 م.1175-م1158والنشر، 
هِِِِ(، ققيِِِق عبِِِد السِِِلم هِِِارون، بِِِيوت، دار 321الشِِِتقاق، ابِِِن د ريِِِد )ت .13

 م.1111هِ/1111اجليل، الطبعة الول، 
ِِِِِد شِِِِِاكر، هِِِِِِ(، ق211يت )تإصِِِِِلح املنطِِِِِق، ابِِِِِن السِِِِِك    .11 قيِِِِِق أمحِِِِِد مم 

 السلم هارون، القاهرة، دار املعارف، د.ت.    وعبد
عبِِد السِِي الفتلِِي ،  د.هِِِ(، ققيِِق 317الصِِول   النحِِو، ابِِن السِِر اج )ت .15

 م.1117هِ/1116بيوت، مؤس سة الرسالة، الطبعة الثالثة، 
ِِِد عثمِِِان، ا317الصِِِول   النحِِِو، ابِِِن السِِِر اج )ت .17 لقِِِاهرة، هِِِِ(، ققيِِِق مم 

 م.2001هِ/1130مكتبة الثقافة الديني ة، الطبعة الول، 
مم ِد محِدي   د. إعِدادبرجس اسِر، إلقِاء ، ونشِر الكتِب أصول نقد النصوص .16

القِِِِِِِِاهرة، مطبعِِِِِِِِة دار الكتِِِِِِِِب والوا ِِِِِِِِق القومي ِِِِِِِِة، الطبعِِِِِِِِة الثالثِِِِِِِِة، البكِِِِِِِِري ، 
 م.2010هِ/1131

يِق مم ِد أبِو الفضِل إبِراهيم، هِ(، قق328لضداد، أبو بكر بن النباري  )تا .18
 م.1186هِ/1106بيوت، املكتبة العصري ة،  - صيدا

ِِِار )ت .11 زهِِِي غِِِازي زاهِِِد، بِِِيوت،  د.هِِِِ(، ققيِِِق 338إعِِِراب القِِِرآن، النح 
 م.1185هِ/1105عالِم الكتب، الطبعة الثانية، 



(436) 

هِِِِِ(، بعنايِِِِة مشِِِِهور بِِِِن حسِِِِن، 651إعِِِِلم املِِِِوق عي، ابِِِِن قِِِِي  م اجلوزي ِِِِة )ت .20
، الطبعة الول، السع  هِ. 1123ودي ة، دار ابن اجلوزي  

عبِِِد ا يِِِد  د.هِِِِ(، ققيِِِق 510اْقنِِِاع   القِِِراءات السِِِبع، ابِِِن البِِِاذ  )ت .21
 هِ.1103قطامش، مك ة املكر مة، جامعة أم  القرى، الطبعة الول، 

، هِِِ(، ققيِِق سِِعد بِِن محِِدان الغامِِدي  762، ابِِن مالِِك )تإكمِِال اْعِِلم .22
 م.1181هِ/1101مة، جامعة أم  القرى، الطبعة الول، مك ة املكر  

ِِِِن م672ِِِِإكمِِِِال  ِِِِذيب الكمِِِِال، م غ ل طِِِِاي )ت .23 د، م  ِهِِِِِ(، ققيِِِِق عِِِِادل ب
وأسِِِِِِِِِِِِِِامة بِِِِِِِِِِِِِِن إبِِِِِِِِِِِِِِراهيم، القِِِِِِِِِِِِِِاهرة، الفِِِِِِِِِِِِِِاروق الديثِِِِِِِِِِِِِِة، الطبعِِِِِِِِِِِِِِة الول، 

 م. 2001/  ه1122ِ
، القِِا د.هِِِ(، ققيِِق 512)ت أمِِاي ابِِن الشِِجري   .21 ِِد الطنِِاحي  هرة، ممِِود مم 

، الطبعة الول،   م.1112هِ/1113مكتبة اخلاجني 
ِِد بِِن  د.هِِِ(، ققيِِق 7إيضِِاح شِِواهد اْيضِِاح، أبِِو علِِي  القيسِِي  )ت ق .25 مم 

، الطبعِِِِِِِِِِِِِِة الول،  محِِِِِِِِِِِِِِود الِِِِِِِِِِِِِِدعجان ، بِِِِِِِِِِِِِِيوت، دار الغِِِِِِِِِِِِِِرب اْسِِِِِِِِِِِِِِلمي 
 م.1186هِ/1108

، بغِِداد،  د.ققيِِق هِِِ(، 717ابِِن الاجِِب )ت، اْيضِِاح .27 موسِِى بنِِاي العليلِِي 
 م. 1183-1182مطبعة العان ، 

للا، دمشق،  إبراهيم مم د عبد د.هِ(، ققيق 717، ابن الاجب )تاْيضاح .26
 م.2005هِ/1125دار سعد الدين، الطبعة الول، 

هِِِِ(، ققيِِِق هاشِِِم الطع ِِِان، بغِِِداد، مكتبِِِة 357، أبِِِو علِِِي  القِِِاي  )تالبِِِارع .28
 م.1165الول،  بيوت، دار الضارة العربي ة، الطبعة -النهضة 

شِِِِِوقي  ضِِِِِيف، القِِِِِاهرة، دار املعِِِِِارف، الطبعِِِِِة السِِِِِابعة،  البحِِِِِث الديب ، د. .21
 م.1112
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، بِِِيوت، دار جلنِِِةهِِِِ(، ققيِِِق 615البحِِِر ا،ِِِي ، أبِِِو حي ِِِان الندلسِِِي  )ت .30
 م.1113هِ/1113الكتب العلمي ة، الطبعة الول، 

وزارة الوقِِِاف،  هِِِِ(، ققيِِق جلنِِِة، الكويِِِت،611، الزركشِِِي  )تالبحِِر ا،ِِِي  .31
 م.1112هِ/1113الطبعة الثانية، 

الدين،  فتحي  أمحد علي   د.هِ(، ققيق  707، جمد الدين ابن الثي )تالبديع .32
 هِ.1120جامعة أم  القرى، مك ة املكر مة، الطبعة الول، 

ِِِد أبِِِو الفضِِِل إبِِِِراهيم، دار 111بغيِِِة الوعِِِاة، السِِِيوطي  )ت .33 هِِِِ(، ققيِِِق مم 
 م.1161هِ/1311الثانية،  الفكر، الطبعة

هِِِِ(، ققيِِِق جلنِِِة، الكويِِِت، الطبعِِِة الول، 1205اتج العِِِرور، الز بيِِِدي  )ت .31
 م. 2001هِ/1122-م1175هِ/1385

هِِِِ(، بعنايِِِة خليِِِل شِِِحادة، بِِِيوت، دار الفكِِِر، 808اتريِِِخ ابِِِن خلِِِدون )ت .35
 م. 2000هِ/1121

، بِِِِيوت، دار الكتِِِِب العلمي ِِِِة، ا .37 لطبعِِِِة الول، اتريِِِِخ آداب العِِِِرب، الرافعِِِِي 
 م.2000هِ/1121

ِِار عِِو اد معِِروف، بِِيوت،  د.هِِِ(، ققيِِق 618اتريِِخ اْسِِلم، الِِذه   )ت .36 بش 
، الطبعة الول،   م.2003هِ/1121دار الغرب اْسلمي 

ِ هِِ(، ققيِق علِي  852، ابن حجر العسِقلن  )تتبصي املنتب  .38 د البجِاوي ، مم 
  ت.د. الدار املصري ة للتأليف وال لة،

ِِِِد خِِِِي رمضِِِِان، بِِِِيوت، دار ابِِِِن حِِِِزم، الطبعِِِِة الثانيِِِِة،  .31 ِِِِة العِِِِلم، مم  تتم 
 م.2002هِ/1122

غامن قد وري  المد، ع م ان،  د.هِ(، ققيق 111التحديد، أبو عمرو الدان  )ت .10
 م.2000هِ/1121دار عم ار، الطبعة الول، 

 م.1181ونسي ة، م(، تونس، الدار الت1163التحرير والتنوير، ابن عاشور )ت .11
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عبِِِِد امللِِِِك  د.هِِِِِ(، ققيِِِِق 711، أبِِِِو جعفِِِِر اللبلِِِِي  )تقفِِِِة ا ِِِِد الصِِِِريح .12
 م.1116هِ/1118الثبيت ، مك ة املكر مة، جامعة أم  القرى،  

، الطبعِة  .13 ققيق النصوص ونشرها، عبد السِلم هِارون، القِاهرة، مكتبِة اخلِاجني 
 م.1118هِ/1118السابعة، 

عبِِِد الِِِرمحن بِِِن  د.هِِِِ(، ققيِِِق 716خلِِِوارزمي  )تالتخمِِِي، صِِِدر الفاضِِِل ا .11
، الطبعة الول،   م. 1110سليمان العثيمي، بيوت، دار الغرب اْسلمي 

عبِِِد الِِِرز اق الصِِِاعدي ، املدينِِِة املنِِِو رة، اجلامعِِِة  د.، ةتِِِداخل الصِِِول اللغويِ ِِ .15
 م. 2002هِ/1122اْسلمي ة، الطبعة الول، 

حسِِِِِن  د.هِِِِِِ(، ققيِِِِِق 615ان الندلسِِِِِي  )تالتِِِِِذييل والتكميِِِِِل، أبِِِِِو حي ِِِِِ .17
الِِِِِِري ، دار كنِِِِِِوز إشِِِِِِبيليا، الطبعِِِِِِة الول،  -هنِِِِِِداوي ، دمشِِِِِِق، دار القلِِِِِِم 

 م.2013هِ/1131 -م1118هِ/1111
ِِِِِد كامِِِِِل بركِِِِِات،  د.هِِِِِِ(، ققيِِِِِق 762تسِِِِِهيل الفوا ِِِِِد، ابِِِِِن مالِِِِِك )ت .16 مم 

 م.1178هِ/1388 - م1176هِ/1386، دار الكتاب العريب ، القاهرة
هِ(، ققيق السِيد الشِرقاوي ، القِاهرة، 671، الصفدي  )تيح التصحيفتصح .18

، الطبعة الول،   م.1186هِ/1106مكتبة اخلاجني 
ِِد بِِدوي   د.هِِِ(، ققيِِق 316تصِِحيح الفصِِيح وشِِرح ، ابِِن درسِِتوي  )ت .11 مم 

 م.2001هِ/1125املختون، القاهرة، ا لس العلى للشئون اْسلمية، 
عِِو  القِِوزي ، القِِاهرة،  د.هِِِ(، ققيِِق 366فارسِِي  )ت، أبِِو علِِي  الالتعليقِِة .50

 م. 1117هِ/1116 -م 1110هِ/1110مطبعة المانة، الطبعة الول، 
هِِِِِ(، بِِِِيوت، دار 707التفسِِِِي الكبِِِِي )مفِِِِاتيح الغيِِِِب(، الفخِِِِر الِِِِرازي  )ت .51

 م.1181هِ/1101الفكر، الطبعة الول، 
ِِِِة .52 عطي ِِِِة، بغِِِِداد، مطبعِِِِة خليِِِِل ال د.هِِِِِ(، ققيِِِِق 281، البنِِِِدنيجي  )تالتقفي

 م.1167العان ، 
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عبِِد العزيِِز مطِِر، القِِاهرة،  د.هِِِ(، ققيِِق 516تقِِومي اللسِِان، ابِِن اجلِِوزي  )ت .53
 م.2007دار املعارف، الطبعة الثانية، 

كِِِِارم ملِِِِر املرجِِِِان،  د.هِِِِِ(، ققيِِِِق 366التكملِِِِة، أبِِِِو علِِِِي  الفارسِِِِي  )ت .51
 م.1111هِ/1111بيوت، عالِم الكتب، الطبعة الثانية، 

هِِِِِِِ(، ترلِِِِِِة 1300تكملِِِِِِة املعِِِِِِاجم العربي ِِِِِِة، املستشِِِِِِرق رينهِِِِِِارت دوزي )ت .55
مم د سليم النعيمي ، ولال اخلي اط، بغداد، منشورات وزارة الثقافِة واْعِلم،  د.

 م.2000-1180الطبعة الول، 
عِِِز ة حسِِِن،  د.هِِِِ(، ققيِِِق 315، أبِِِو هِِِلل العسِِِكري  )ت بعِِِد التلخِِِيص .57

 م.1117الثانية،  دمشق، دار طلر، الطبعة
هِِِ(، ققيِِق جلنِِة، القِِاهرة، دار السِِلم، 668متهيِِد القواعِِد، نرِِر اجلِِيش )ت .56

 م. 2006هِ/1128الطبعة الول، 
ِِِِدار املصِِِِري ة 360 ِِِِذيب اللغِِِِة، الزهِِِِري  )ت .58 ِِِِة، القِِِِاهرة، ال هِِِِِ(، ققيِِِِق جلن

 للتأليف وال لة، د.ت.  
الِِرمحن علِِي  سِِليمان،  عبِِد د.هِِِ(، ققيِِق 611، املِِرادي  )تتوضِِيح املقاصِِد .51

 م.2001هِ/1122القاهرة، دار الفكر العريب ، الطبعة الول، 
ِِد جاسِِم الميِِدي ، 267اجلِِراثيم، منسِِوب إل ابِِن قتيبِِة )ت .70 هِِِ(، ققيِِق مم 

 م.1116دمشق، وزارة الثقافة، 
هِِِ(، ققيِِق عبِِد السِِلم 157لهِِرة أنسِِاب العِِرب، ابِِن حِِزم الندلسِِي  )ت .71

 م.1182ر املعارف، الطبعة اخلامسة، هارون، القاهرة، دا
، بِِيوت،  د.هِِِ(، ققيِِق 321لهِِرة اللغِِة، ابِِن دريِِد )ت .72 رمِِزي  منِِي بعلبكِِي 

 م. 1186دار العلم للمليي، الطبعة الول، 
ِِِة 207اجلِِِيم، أبِِِو عمِِِرو الشِِِيبان  )ت .73 ِِِة العام  هِِِِ(، ققيِِِق جلنِِِة، القِِِاهرة، ا يئ

 م.  1165هِ/1315 - م1161هِ/1311لشئون املطابع الميي ة، 
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ِة القِِراءات، ابِن زجنلِِة )ت  ِو  .71 هِِِ(، ققيِق سِِعيد الفغِان ، بِِيوت، 103حج 
 م.1116هِ/1118مؤس سة الرسالة، الطبعة اخلامسة، 

ِِن   )ت .75 ِِار، 312اخلصِِا ص، ابِِن ج  ِِد علِِي  النج  ِِِم، بِِيوتهِِِ(، ققيِِق مم   عال
 .  م2010هِ/1131الطبعة الثانية، ، الكتب

صبحي  الصاحل، بيوت، دار العلم للمليِي، الطبعِة  د.فق  اللغة، دراسات    .77
 م.2001هِ/1125السادسة عشرة، 

أمحِد نجِي  د.هِِ(، ققيِق 1دقا ق التصريف، القاسم بن مم ِد املِؤد  ب )ت ق .76
حسِِِي تِِورال، بغِِِداد، مطبعِِة ا مِِِع العلمِِِي   د.حِِِال الضِِامن، و  د.القيسِِي ، و 
 م. 1186هِ/1106العراقي ، 

ِِِِد املِِِِؤد  ب )ت بعِِِِد د .78 هِِِِِ(، ققيِِِِق 338قِِِِا ق التصِِِِريف، أبِِِِو القاسِِِِم بِِِِن مم 
 م. 2001هِ/1125حال الضامن، دمشق، دار البشا ر، الطبعة الول،  د.

حلِِب، دار الشِِرق العِِريب ،  -عِِز ة حسِِن، بِِيوت  د.ديِِوان ابِِن مقبِِل، ققيِِق  .71
 م. 1115هِ/1117

، بشِِِرح أيب البقِِِاء  .60 هِِِِ(، تصِِِحيح 717العكِِِ ي  )تديِِِوان أيب الطي ِِِب املتنِِِ  
 م.1137هِ/1355جلنة، القاهرة، مطبعة مصطفى البايب  الل  ، 

أمحِِِِد  تِِِِار عمِِِِر، القِِِِاهرة،  د.هِِِِِ(، ققيِِِِق 350ديِِِِوان الدب، الفِِِِارايب  )ت .61
 م.  2003هِ/1121مؤس سة دار الشعب، الطبعة الول، 

 م. 1115بعة الثانية، ديوان ا ذلي ي، القاهرة، مطبعة دار الكتب املصري ة، الط .62
ديِِِوان زهِِِِي بِِِِن أيب سِِِلمى، شِِِِرح علِِِِي حسِِِن فِِِِاعور، بِِِِيوت، دار الكتِِِِب  .63

 م.1188هِ/1108العلمي ة، الطبعة الول، 
ِِار، بِِيوت، دار املعرفِِة، الطبعِِة  .61 ديِِوان زهِِي بِِن أيب سِِلمى، بعنايِِة محِِد و طم 

 م.2005هِ/1127الثانية، 
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ن ديراني ِِِة، جِِِد ة، دار املنِِِارة، ذكِِِريت علِِِي  الطنطِِِاوي ، مراجعِِِة جماهِِِد مِِِأمو  .65
 م.2007هِ/1126الطبعة اخلامسة، 

هِ(، ققيق عبِد المِي مهنِا، بِيوت، مؤس سِة 538، الز شري  )تع البرارربي .67
، الطبعة الول،   م.1112هِ/1112العلمي 

حِِال الضِِامن، بِِيوت،  د.هِِِ(، ققيِِق 328، أبِِو بكِِر بِِن النبِِاري  )تالزاهِِر .66
 م. 1112هِ/1112الطبعة الول،  مؤس سة الرسالة،

ِِِِِن جماهِِِِِد )ت .68 ِِِِِق 321السِِِِِبعة   القِِِِِراءات، اب شِِِِِوقي  ضِِِِِيف،  د.هِِِِِِ(، ققي
 م.1162القاهرة، دار املعارف، 

ِِِِن   )ت .61 ِِِِن ج  ِِِِداوي ،  د.هِِِِِ(، ققيِِِِق 312سِِِِر  صِِِِناعة اْعِِِِراب، اب حسِِِِن هن
 م.1113هِ/1113دمشق، دار القلم، الطبعة الثانية، 

ِِِد الِِِداي،  د.هِِِِ(، ققيِِِق 713، علِِِم الِِِدين السِِِخاوي  )تسِِِفر السِِِعادة .80 مم 
 م.1115هِ/1115بيوت، دار صادر، الطبعة الثانية، 

هِِ(، ققيِق مم ِد 632-630السلوك   طبقات العلماء وامللوك، اجلندي  )ت .81
 م.1113هِ/1111، صنعاء، مكتبة اْرشاد، الطبعة الول، الكوع بن علي  

حِِِال الضِِِامن، بِِِيوت،  د.هِِِِ(، ققيِِِق 161نبلِِِي  )ت، ابِِِن السِِِهم اللِِِا  .82
 م.1185هِ/1105مؤس سة الرسالة، الطبعة الثانية، 

هِ(، ققيق جلنة، بيوت، مؤس سة الرسالة، 618سي أعلم النبلء، الذه   )ت .83
 م.1185هِ/1105الطبعة الثالثة، 

املكر مِة، هِ(، ققيق حسن أمحد العثمان، مك ة 717الشافية، ابن الاجب )ت .81
 م.1115هِ/1115املكتبة املك  ي ة، الطبعة الول، 

ِِد بسِِل عيِِون السِِود، بِِيوت، دار 787شِِرح ابِِن النِِارم )ت .85 هِِِ(، ققيِِق مم 
 م. 2000هِ/1120الكتب العلمي ة، الطبعة الول، 
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هِِِِ(، ققيِِِق عبِِِد السِِِت ار 265شِِِرح أشِِِعار ا ِِِذلي ي، أبِِِو سِِِعيد السِِِك ري  )ت .87
 قاهرة، مطبعة املدن ، د.ت.أمحد فر اج، ال

ِِِد مِِِِحيي الِِِدين عبِِِد الميِِِد، 100شِِِرح الشِمونِِِِي  )ت  ِِِو .86 هِِِِ(، ققيِِِق مم 
، الطبعة الول،   م.1155هِ/1365بيوت، دار الكتاب العربِي 

ِِِِِك )ت .88 ِِِِِن مال ِِِِِق 762شِِِِِرح التسِِِِِهيل، اب ِِِِِرمحن السِِِِِي د،  د.هِِِِِِ(، ققي ِِِِِد ال عب
 م.1110هِ/1110طبعة الول، مم د بدوي  املختون، اجليزة، دار هجر، ال د.و 
هِ(، ققيق مم د عبد القِادر عطِا، وطِارق 762شرح التسهيل، ابن مالك )ت .81

 م. 2001هِ/1122فتحي  السي د، بيوت، دار الكتب العلمي ة، الطبعة الول، 
، الِِِري ،  د.هِِِِ(، ققيِِِق 112شِِِرح التصِِِريف، الثمِِِانين  )ت .10 إبِِِراهيم البعيمِِِي 

 م.1111هِ/1111لول، مكتبة الرشد، الطبعة ا
ِِِِد، 611شِِِِرح تصِِِِريف العِِِِز ي ، التفتِِِِازان  )ت .11 ِِِِد جاسِِِِم ا،م  هِِِِِ(، بعنايِِِِة مم 

 م.2011هِ/1132بيوت، دار املنهاج، الطبعة الول، 
حن ِِِا  د.هِِِِ(، بعنايِِِة 211شِِِرح ديِِِوان زهِِِي بِِِن أيب سِِِلمى، صِِِنعة ثعلِِِب )ت .12

 م.2001هِ/1121نصر الت ِي ، بيوت، دار الكتاب العريب ، 
هِِ(، املطبعِة 167شرح ديوان زهِي بِن أيب سِلمى املِزن ، العلِم الشِنتمري  )ت .13

 هِ.1323الميدي ة املصري ة، الطبعة الول، 
هِِ(، تصِحيح يوسِف 787شرح الرضي  على الكافيِة، الرضِي  السِ ابذي  )ت .11

 م.1117حسن عمر، بنغازي، جامعة قاريونس، الطبعة الثانية، 
هِِ(، ققيِق مم ِد نِور 787اجِب، الرضِي  السِ ابذي  )تشرح شِافية ابِن ال .15

ِِد ميِِي الِِدين عبِِد الميِِد، بِِيوت، دار الكتِِب  ِِد الزفِِزاف، ومم  السِِن، ومم 
 م.1182هِ/1102العلمي ة، 

ِِِة الشِِِافية، ابِِِن مالِِِك )ت .17 ِِِد املِِِنعم أمحِِِد  د.هِِِِ(، ققيِِِق 762شِِِرح الكافي عب
 م.1182هِ/1102لطبعة الول، هريدي، مك ة املكر مة، جامعة أم  القرى، ا
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هِِ(، ققيِق أمحِد حسِن مهِدي، وعلِي  378شرح كتِاب سِيبوي ، السِيا   )ت .16
 م.2008هِ/1121سي د علي ، بيوت، دار الكتب العلمي ة، الطبعة الول، 

العِِِال  عبِِِد د.هِِِِ(، ققيِِِق 611شِِِرح  تصِِِر التصِِِريف العِِِز ي ، التفتِِِازان  )ت .18
ة الزهري ِِِِِِِِِِِِة للِِِِِِِِِِِِ اد، الطبعِِِِِِِِِِِِة الثامنِِِِِِِِِِِِة، سالِِِِِِِِِِِِِم مكِِِِِِِِِِِِرم، القِِِِِِِِِِِِاهرة، املكتبِِِِِِِِِِِِ

 م.1116هِ/1116
 هِ(، القاهرة، إدارة الطباعة املنيي ة، د.ت. 713شرح املفص ل، ابن يعيش )ت .11

ِِِِل، ابِِِِن يعِِِِيش )ت .100 إميِِِِل بِِِِديع يعقِِِِوب،  د.هِِِِِ(، بعنايِِِِة 713شِِِِرح املفص 
 م. 2001هِ/1122بيوت، دار الكتب العلمية، الطبعة الول، 

الِِدين  فخِِر د.هِِِ(، ققيِِق 713التصِِريف، ابِِن يعِِيش )ت شِِرح امللِِوكي    .101
 م.  1163هِ/1313قباوة، حلب، املكتبة العربِِي ة، الطبعة الول، 

ِِِة  د.هِِِِ(، ققيِِِق 660شِِِفاء العليِِِل، السلسِِِيلي  )ت .102 عبِِِد للا ال كِِِاَّ ، مك 
 م.1187هِ/1107املكر مة، املكتبة الفيصلي ة، الطبعة الول، 

هِ(، ققيق جلنِة، بِيوت، دار الفكِر 563ن الميي  )تمشس العلوم، نشوا .103
 م.1111هِ/1120دمشق، دار الفكر، الطبعة الول،  -املعاصر 

عمِِر فِِاروق الطب ِِاع، بِِيوت،  د.هِِِ(، ققيِِق 315الصِِاح  ، ابِِن فِِارر )ت .101
 م.1113هِ/1111مكتبة املعارف، الطبعة الول، 

الغفِِو عط ِِار، بِِيوت، دار هِِِ(، ققيِِق أمحِِد عبِِد 313الصِِحاح، اجلِِوهري  ) .105
 م.1161هِ/1311العلم للمليي، الطبعة الثانية، 

أكِِرم ضِِياء العمِِري ،  د.هِِِ(، ققيِِق 210الطبقِِات، خليفِِة بِِن خي ِِاط )ت .107
 م. 1176هِ/1386بغداد، مطبعة العان ، 

ِِِِي، ابِِِِن سِِِِعد )ت .106 ِِِِد عمِِِِر،  د.هِِِِِ(، ققيِِِِق 230الطبقِِِِات الكب علِِِِي  مم 
 م.2001هِ/1121الطبعة الول، القاهرة، مكتبة اخلاجني ، 
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هِِ(، ققيِق مم ِد حسِن 750حِرف السِي، الصِغان  )ت -العباب الزاخِر  .108
 م.1186يسي، بغداد، دار الشؤون الثقافي ة العام ة، الطبعة الول،  آل
ِِد حسِِن 750حِِرف الطِِاء، الصِِغان  )ت -العبِِاب الزاخِِر  .101 هِِِ(، ققيِِق مم 
 م. 1161يسي، بغداد، دار الرشيد،  آل
هِ(، ققيِق عبِد للا كنِون، القِاهرة، ا يئِة 581، الازمي  )تعجالة املبتدي .110

 م.1163هِ/1313العامة لشئون املطابع الميي ة، الطبعة الثانية، 
ِِِد قميحِِِة،  د.هِِِِ(، ققيِِِق 328العقِِِد الفريِِِد، ابِِِن عبِِِد رب  ِِِ  )ت .111 مفيِِِد مم 
ة، الطبعِِِِِِِِة الول، عبِِِِِِِِد ا يِِِِِِِِد ال حيِِِِِِِِن ، بِِِِِِِِيوت، دار الكتِِِِِِِِب العلمي ِِِِِِِِ د.و 

 م.1183هِ/1101
ِِِِد، عبِِِِد القِِِِاهر اجلرجِِِِان  )ت .112 البِِِِدراوي  زهِِِِران،  د.هِِِِِ(، ققيِِِِق 161الع م 

 م.1115القاهرة، دار املعارف، الطبعة الثالثة، 
العمِِوم الصِرفِِِي  فِِِي القِِِرآن الكِريِِِم، رضِِا هِِادي العقيِِدي ، بغِِِِِِِِِداد، املِِركِِِِِز  .113

، الطبعة الثاني  م.2013هِ/1131ة، التِقِِِنِي 
إبِِِِِِراهيم  د.مهِِِِِِدي  املخزومِِِِِِي ، و  د.هِِِِِِِ(، ققيِِِِِِق 165العِِِِِِي، اخلليِِِِِِل )ت .111

 السامرا ي ، بيوت، دار ومكتبة ا لل، د.ت. 
هِِِِ(، ققيِِِق جلنِِِة، القِِِاهرة، مطبعِِِة دار 267عيِِِون الخبِِِار، ابِِِن قتيبِِِة )ت .115

 م.1117الكتب املصري ة، الطبعة الثانية، 
ِِِِِِد هِِِِِِِ(، 538، الز شِِِِِِري  )تالفِِِِِِا ق .117 ِِِِِِد البجِِِِِِاوي ، ومم  ققيِِِِِِق علِِِِِِي  مم 
 م.1113هِ/1111الفضل إبراهيم، بيوت، دار الفكر،  أبو
فصِِِِول   الثقافِِِِة والدب، علِِِِي الطنطِِِِاوي ، لِِِِع وترتيِِِِب جماهِِِِد مِِِِأمون  .116

 م. 2006ديراني ة، جد ة، دار املنارة للنشر والتوزيع، الطبعة الول، 
، القِاهرة، مكتبِة اخلِاجني ، ممود مم د الط د.، فهارر كتاب الصول .118 نِاحي 

 م.1187هِ/1107
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علِِِي  يسِِِي اجلبِِِوري ، أبِِِو رِِِ ، دار  د.العربي ِِِة،  -قِِِامور اللغِِِة الك دي ِِِة  .111
 م.2010هِ/1131الكتب الوطني ة، الطبعة الول، 

هِِِ(، ققيِِق مكتِِب ققيِِق الِِ اد 816القِِامور ا،ِِي ، الفِِيوز آبدي  )ت .120
، بِِيوت، مؤس سِِة الرسِِالة،   مؤس سِة الرسِِالة، اشِِرا ِِد نعِيم العرقسوسِِي  ف مم 

 م. 2005هِ/1127الطبعة الثامنة، 
ِِد، بِِيوت، دار الكتِِاب  قواعِِد ققيِِق املخطوطِِات، د. .121 صِِلح الِِدين املنج 

 م. 1186اجلديد، الطبعة السابعة، 
 هِ(، تصحيح هرتويغ درن غ، طبعة بريس.180الكتاب، سيبوي  )ت .122
 ِ(، تصحيح ممود مصطفى، طبعة بولق.ه180الكتاب، سيبوي  )ت .123
هِِِِِ(، ققيِِِِق عبِِِِد السِِِِلم هِِِِارون، طبعِِِِة عالِِِِِم 180الكتِِِِاب، سِِِِيبوي  )ت .121

 الكتب. 
هِِِِ(، ققيِِِق عبِِِد السِِِلم هِِِارون، طبعِِِة مكتبِِِة 180الكتِِِاب، سِِِيبوي  )ت .125

 .  اخلاجني 
هِِِِِِ(، ققيِِِِِق عبِِِِِد السِِِِِلم هِِِِِارون، طبعِِِِِة دار 180الكتِِِِِاب، سِِِِِيبوي  )ت .127

 التاريخ. 
إميِِل بِِديع يعقِِوب، بِِيوت، دار  د.هِِِ(، بعنايِِة 180)ت الكتِِاب، سِِيبوي  .126

 م.2001الكتب العلمي ة، الطبعة الثانية، 
ِِاء، بِِيوت، زيِِن  د.هِِِ(، ققيِِق 180الكتِِاب، سِِيبوي  )ت .128 ِِد كِِارم البك  مم 

ِِة، الطبعِِة الول،  -القوقي ِِة والدبي ِِة  النجِِف الشِِرف، املكتبِِة الدبي ِِة املختص 
 م. 2015هِ/1135

هِِِ(، حيِِدر آبد الِِدكن، مطبعِِة دا ِِرة 515ب الفعِِال، ابِِن القط ِِاع )تكتِِا .121
 هِ.1371-1370املعارف العثماني ة، الطبعة الول، 
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فخِِر الِِدين قبِِاوة،  د.هِِِ(، ققيِِق 211كتِِاب اللفِِا ، ابِِن السِِك يت )ت .130
 م.1118بيوت، مكتبة لبنان نشرون، الطبعة الول، 

حيِِِِي وهيِِِِب  د.هِِِِِ(، ققيِِِِق 333)ت كتِِِِاب املِِِِِ ح ن، أبِِِِو العِِِِرب التميمِِِِي   .131
، الطبعة الثالثة،   م. 2007هِ/1126اجلبوري ، بيوت، دار الغرب اْسلمي 

هِِِ(، بعنايِِة لِِويس 211كتِِاب  تصِِر  ِِذيب اللفِِا ، ابِِن السِِك يت )ت .132
 م.1816شيخو اليسوعي ، بيوت، املطبعة الكاثوليكي ة، 

ِِِاف عِِِن حقِِِا ق غِِِوامض التنزيِِِل وعيِِِون القاويِِِ .133 ل   وجِِِوه التأويِِِل، الكش 
هِِِ(، ققيِِق جلنِِة، الِِري ، مكتبِِة العبيكِِان، الطبعِِة الول، 538الز شِِري  )ت

 م.  1118هِ/1118
هِِِ(، بِِيوت، دار إحيِِاء الِِ اد 1076كشِِف الظنِِون، حِِاجي خليفِِة )ت .131

 العريب ، د.ت.
عِِِدنن درويِِِش،  د.هِِِِ(، ققيِِِق 1011الكل ي ِِِات، أبِِِو البقِِِاء الكفِِِوي  )ت .135

 م.1118هِ/1111، بيوت، مؤس سة الرسالة، الطبعة الثانية، ومم د املصري  
 - ري  اخلِو ام، صِيدا د.هِِ(، ققيِق 632، أبو الفِداء اليِ ويب  )تالكن ا  .137

 م.2001هِ/1125بيوت، املكتبة العصري ة، 
جِودة مِ وك، القِاهرة،  د.هِِ(، ققيِق 632، أبو الفِداء اليِ ويب  )تالكن ا  .136

 م.  2005هِ/1127بعة الثانية، مكتبة اآلداب، الط
هِِِِ(، ققيِِِق غِِِازي  تِِِار طليمِِِات، 717، أبِِِو البقِِِاء العكِِِ ي  )تاللبِِِاب .138
دمشِق، دار الفكِر، الطبعِة  -عبد اْل  نبهان، بيوت، دار الفكِر املعاصِر  د.و 

 م.1115هِ/1117الول، 
هِِِِِ(، القِِِِاهرة، مطبعِِِِة بِِِِولق، الطبعِِِِة 611لسِِِِان العِِِِرب، ابِِِِن منظِِِِور )ت .131

 هِ.1306 -ه1300ِالول، 
 هِ(، بيوت، دار صادر، د.ت.611لسان العرب، ابن منظور )ت .110
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هِِ(، ققيِق عبِد للا علِي  الكبِي، ومم ِد 611لسان العرب، ابن منظور )ت .111
 للا، وهاشم مم د الشاذي ، القاهرة، دار املعارف، د.ت.  أمحد حسب

د الغفِِِور هِِِ(، ققيِِِق أمحِِد عب360ِِِلِِيس   كِِِلم العِِرب، ابِِِن خالويِِِ  )ت .112
 م.1161هِ/1311عط ار، الطبعة الثانية، مك ة املكر مة، 

، اجلِواليقي  )ت .113 هِِ(، ققيِق ماجِد الِذه  ، 510ما جاء على فعلت  وأفعلت 
 م. 1182هِ/1102دمشق، دار الفكر، 

هِِِِِِِِ(، ققيِِِِِِِق 112مِِِِِِِا اِِِِِِِوز للشِِِِِِِاعر   الضِِِِِِِرورة، القِِِِِِِز از القيوانِِِِِِِِي  )ت .111
ِِِِو اب، ود. صِِِِل د. ح الِِِِدين ا ِِِِادي، الكويِِِِت، دار العروبِِِِة، رمضِِِِان عبِِِِد الت

 م.1182
هِِِِِِ(، بعنايِِِِِة كمِِِِِال يوسِِِِِف 506املؤتل ِِِِِف واملختل ِِِِِف، ابِِِِِن القيسرانِِِِِِي  )ت .115

 م.1111هِ/1111الوت، بيوت، دار الكتب العلمي ة، الطبعة الول، 
ِِِد د.هِِِِ(، ققيِِِق 615املبِِِدع، أبِِِو حيِِِان الندلسِِِي  )ت .117 الميِِِد السِِِي د  عب

 م. 1182هِ/1102ار العروبة، الطبعة الول، طلب، الكويت، مكتبة د
ِِِد ا،سِِِن سِِِلطان، 315جممِِِل اللغِِِة، ابِِِن فِِِارر )ت .116 هِِِِ(، ققيِِِق زهِِِي عب

 م.1187هِ/1107سة الرسالة، الطبعة الثانية، بيوت، مؤس  
طِِ  جِِابر في ِِا ، بِِيوت،  د.هِِِ(، ققيِِق 707ا،صِِول، الفخِِر الِِرازي  )ت .118

 م. 1116هِ/1118مؤس سة الرسالة، الطبعة الثالثة، 
هِِِِ(، ققيِِِق جلنِِِة، القِِِاهرة، معهِِِد املخطوطِِِات 158ا،كِِِم، ابِِِن سِِِيده )ت .111

 م.1111هِ/1120 -م 1158هِ/1366العربي ة، الطبعة الول، 
هِِِِ(، ققيِِِق جلنِِِة، القِِِاهرة، معهِِِد املخطوطِِِات 158ا،كِِِم، ابِِِن سِِِيده )ت .150

 م. 2003هِ/1121العربي ة، الطبعة الثانية، 
عبد الميد هنداوي ، بيوت، دار  د.هِ(، ققيق 158ا،كم، ابن سيده )ت .151

 م.2000هِ/1121الكتب العلمي ة، الطبعة الول، 
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هِِِِِ(، بِِِِيوت، عالِِِِِم الكتِِِِب، الطبعِِِِة 385، الصِِِِاحب بِِِِن عب ِِِِاد )تا،ِِِِي  .152
 م.1111هِ/1111الول، 

 هِ(، بيوت، دار الكتب العلمي ة، د.ت.158املخص ص، ابن سيده )ت .153
ِِل إل .151  فقِِ  اْمِِام أمحِِد بِِن حنبِِل، بكِِر بِِن عبِِد للا أبِِو زيِِد، املِِدخل املفص 

 هِ.1116ة، دار العاصمة، الطبعة الول، جد  
رمضان عبِد التِو اب، القِاهرة،  د.هِ(، ققيق 206املذك ر واملؤن ث، الفر اء )ت .155

 مكتبة دار ال اد، الطبعة الثانية، د.ت. 
حال الضامن،  د.هِ(، ققيق 255املذك ر واملؤن ث، أبو حال السجستان  )ت .157

، دمشِِِِِِِِِِِِق، دار الفكِِِِِِِِِِِِر، الطبعِِِِِِِِِِِِة الول -بِِِِِِِِِِِِيوت، دار الفكِِِِِِِِِِِِر املعاصِِِِِِِِِِِِر 
 م. 1116هِ/1118

اخلِالق  هِِ(، ققيِق مم ِد عبِد328املذك ر واملؤن ث، أبو بكر بن النبِاري  )ت .156
 م.1181هِ/1101عضيمة، القاهرة، جلنة إحياء ال اد، 

ِِِد أمحِِِد جِِِاد املِِِول بِِِك، وعلِِِي  هِِِِ(، قق111املزهِِِر، السِِِيوطي  )ت .158 يِِِق مم 
ِِد أبِِو الفضِِل إبِِراهيم، القِِاهرة، مكتبِِة دار الِِ اد، الطبعِِة  ِِد البجِِاوي ، ومم  مم 

 الثالثة، د.ت. 
ِِِِِي الفارسِِِِِي  )ت  .151 ِِِِِو عل ت، أب ِِِِِق 366املسِِِِِا ل البصِِِِِري  ِِِِِد  د.هِِِِِِ(، ققي مم 

 هِ. 1185هِ/1105الشاطر، القاهرة، مطبعة املدن ، الطبعة الول، 
هِِ(، ققيِق مم ِد كامِل بركِات، مك ِة املكر مِة، 671، ابِن عقيِل )تاملساعد .170

 م. 1182هِ/1102 -م 1180هِ/1100جامعة أم  القرى، الطبعة الول، 
، ققيِق مم ِد هِ(513)ت بن العريب  أبو بكر املسالك   شرح موط أ مالك،  .171

وت، دار الغِِِرب بِِِن السِِِي السِِِليمان ، وعا شِِِة بنِِِت السِِِي السِِِليمان ، بِِِي 
، الطبعة الول،   م.2006هِ/1128اْسلمي 
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ِِِاج )ت .172 اجلليِِِل عبِِِِد ه  عبِِِد د.هِِِِِ(، ققيِِِق 311معِِِان القِِِرآن وإعرابِِِ ، الزج 
 م.  1188هِ/1108شل  ، بيوت، عالِم الكتب، الطبعة الول، 

هِِِِِِِِِ(، بِِِِِِِِيوت، دار صِِِِِِِِادر، 727معجِِِِِِِِم البلِِِِِِِِدان، يقِِِِِِِِوت المِِِِِِِِوي  )ت .173
 م.1166هِ/1316

أمحِِد  تِِار عمِِر، القِِاهرة، عِِال الكتِِب، الطبعِِة  صِِواب اللغِِوي ، د.معجِِم ال .171
 م.2008هِ/1121الول، 

عبد اللطيف اخلطيب، دمشق، دار سعد الدين، الطبعِة  د.معجم القراءات،  .175
 م.2002هِ/1122الول، 

أمحِِِد  تِِِار عمِِِر، القِِِاهرة، عِِِال الكتِِِب،  معجِِِم اللغِِِة العربي ِِِة املعاصِِِرة، د. .177
 م.2008هِ/1121الطبعة الول، 

هِِِ(، ققيِق مصِطفى السِق ا، 186معجم ما اسِتعجم، أبِو عبيِد البكِري  )ت .176
 م.1183هِ/1103بيوت، عالِم الكتب، الطبعة الثالثة، 

معجِِم املِِؤل  في، عمِِر رضِِا كحالِِة، بِِيوت، مؤس سِِة الرسِِالة، الطبعِِة الول،  .178
 م. 1113هِ/1111

ي ، القاهرة، مكتبِة الشِروق الدولي ِة، املعجم الوسي ، جممع اللغة العربي ة املصر  .171
 م. 2001هِ/1125الطبعة الرابعة، 

ِِِِِد حسِِِِِن 855مغِِِِِان الخيِِِِِار، العيِِِِِن  )ت .160 ِِِِِد حسِِِِِن مم  هِِِِِِ(، ققيِِِِِق مم 
 م.2007هِ/1126إمساعيل، بيوت، دار الكتب العلمية، الطبعة الول، 

تِِار، الميِِد   هِِِ(، ققيِِق ممِِود فِِاخوري ، وعبِِد710، املطِِر زي  )تاملغِِرب .161
 م.1161هِ/1311حلب، مكتبة أسامة بن زيد، الطبعة الول، 

عبِِِد اللطيِِِف  د.هِِِِ(، ققيِِِق 671مغِِِن اللبيِِِب، ابِِِن هشِِِام النصِِِاري  )ت .162
 م.2000هِ/1121الكويت، مطابع السياسة، الطبعة الول، اخلطيب، 
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ِِِد،  د.هِِِِ(، ققيِِِق 161، عبِِِد القِِِاهر اجلرجِِِان  )تاملفتِِِاح .163 علِِِي  توفيِِِق ال م 
 م.1186هِ/1106مؤس سة الرسالة، الطبعة الول،  بيوت،

ِِِِِد سِِِِِي د كِِِِِيلن ، 502، الراغِِِِِب الصِِِِِفهان  )تاملفِِِِِردات .161 هِِِِِِ(، ققيِِِِِق مم 
 بيوت، دار املعرفة، د.ت. 

 هِ(، الطبعة الوربِ ي ة، بعناية املستشرق برو . 538املفص ل، الز شري  )ت .165
 ا ند.  -، بوم  هِ(، طبعة ملك الكتاب538، الز شري  )تلاملفص   .167
 هِ(، بيوت، دار اجليل، الطبعة الثانية، د.ت. 538، الز شري  )تلاملفص   .166
ِِان، دار  د.هِِِ(، ققيِِق 538، الز شِِري  )تلاملفص ِِ .168 فخِِر صِِاحل قِِدارة، ع م 

 م.2001هِ/1125عم ار، الطبعة الول، 
 هِِ(، ققيِق عبِد السِلم هِارون، بِيوت،315مقاييس اللغة، ابِن فِارر )ت .161

 م. 1161هِ/1311دار الفكر، 
ِِِد عبِِِد اخلِِِالق عضِِِيمة، 285املقتضِِِب، املِِِ  د )ت .180  القِِِاهرة،هِِِِ(، ققيِِِق مم 

 م.1111هِ/1115ا لس العلى للشئون اْسلمي ة، 
أمحِِِد عبِِِد السِِِت ار اجلِِِواري ،  د.هِِِِ(، ققيِِِق 771املقِِِر ب، ابِِِن عصِِِفور )ت .181
 م.1162هِ/1312عبد للا اجلبوري ، الطبعة الول،  د.و 
هِ(، ققيِق عِادل أمحِد عبِد 771املقر  ب ومع  م ث ل املقر  ب، ابن عصفور )ت .182

ِِِِب العلمي ِِِِة، الطبعِِِِة الول،  ِِِِيوت، دار الكت ِِِِد معِِِِو  ، ب املوجِِِِود، وعلِِِِي  مم 
 م.1118هِ/1118

هِ(، ققيق بولس برونل ، مطبعِة ليِدن، 332املقصور واملمدود، ابن ولد )ت .183
 م.1100

فخِر الِدين قبِاوة، بِِيوت، دار  د.هِِ(، ققيِِق 771املمتِع، ابِن عصِفور )ت .181
 م.1186هِ/1106املعرفة، الطبعة الول، 
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فخِِِِر الِِِِدين قبِِِِاوة،  د.هِِِِِ(، ققيِِِِق 771املمتِِِِع الكبِِِِي، ابِِِِن عصِِِِفور )ت .185
 م. 1117بيوت، مكتبة لبنان نشرون، الطبعة الول، 

جني ، رمضِِِان عبِِِِد التِِِو اب، القِِِِاهرة، مكتبِِِة اخلِِِِا د.منِِِاهق ققيِِِق الِِِِ اد،  .187
 م. 1187هِ/1107الطبعة الول، 

ِِِد  د.هِِِِِ(، ققيِِِق 1035بِِِن الغيِِِاد )تااملناهِِِل الصِِِافية،  .186 عبِِِد الِِِرمحن مم 
 م. 1185-1181مطبعة التقد م،  -شاهي، القاهرة، دار مرجان 

مم ِد بِن أمحِد العمِري ، مك ِة  د.هِِ(، ققيِق 310، ك راع النمِل )تاملنتخب .188
 م.1181هِ/1101الطبعة الول،  املكر مة، جامعة أم  القرى،

ِِن   )ا، املنصِِف .181 ، ققيِِق إبِِراهيم مصِِطفى، وعبِِد للا أمِِي، هِِِ(312تبِِن ج 
 - م1151هِِِِِِِِِ/1363، الول، الطبعِِِِِِِِة إحيِِِِِِِِاء الِِِِِِِِ اد القِِِِِِِِدمي ةدار مصِِِِِِِِر، إ
 م.1170هِ/1361

، بِِيوت،  املنهِِاج   تليِِف البحِِود وققيِِق املخطوطِِات، د. .110 ِِد التِِوجني  مم 
 م.1115هِ/1115بعة الثانية، عال الكتب، الط

سامي مك  ي  نوري حِم ودي  القيسي ، ود. منهق ققيق النصوص ونشرها، د. .111
 م.1165العان ، بغداد، مطبعة املعارف، 

هِِِِِ(، ققيِِِِق طِِِِاهر أمحِِِِد الِِِِزاوي ، 707، جمِِِِد الِِِِدين ابِِِِن الثِِِِي )تالنهايِِِِة .112
 .ت.وممود مم د الطناحي ، بيوت، دار إحياء ال اد العريب ، د

(، بِِيوت، دار إحيِِاء ه1331ِِِة العِِارفي، إمساعيِِل بشِِا البغِِدادي  )تهدي ِِ .113
 ال اد العريب ، د.ت.

عبِِِِد العِِِِال سِِِِال مكِِِِرم،  د.هِِِِِ(، ققيِِِِق 111مهِِِِع ا وامِِِِع، السِِِِيوطي  )ت .111
 -م 1165هِِِِِِِِِِِِ/1311الكويِِِِِِِِِِِت، دار البحِِِِِِِِِِِود العلمي ِِِِِِِِِِِة، الطبعِِِِِِِِِِِة الول، 

 م.1180هِ/1100
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هِِ(، ققيِق أمحِد مشِس الِدين، بِيوت، دار 111مهع ا وامِع، السِيوطي  )ت .115
 م.1118هِ/1118الكتب العلمي ة، الطبعة الول، 
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ْىـــوْ حـتْ الـمْ 
ْ

ْ(.6ْ-3ْةْ)ــــّدمـقـمــال
ْ(.36ْ-4ْدْ)ـــــيـهـمـالت

ْ(.633ْ-36ْ)ْأخـطـــــاءْالتـحـــريـــرْ-الفصلْاألوَّل
ِِِِر  ، 118، التقِِِِدمي والتِِِِأخي 80، التحريِِِِف 31، التصِِِِحيف 32مصِِِِطلح التحري

 .121الزيدة والنقص 
ْ(.666ْ-636ْ)ْأخـطــــاءْالتشـكيــلْ-الفصلْالثانـي

، أخطِاء 158، اخلطأ   التشِكيل 136، إمهال التشكيل 131مصطلح التشكيل 
 .165، أخطاء التشكيل   السم 170التشكيل   الفعل 

ْ(.336ْ-666ْ)ْأخـطــــاءْالتـطـبـــيـعْ-الفصلْالثالث
، أضِِِِرار 251، أقسِِِِام التطبيعِِِِات 253، آار التطبيعِِِِات 250مصِِِِطلح التطبيِِِِع 

، 308، الِِِِال الثالثِِِِة 268، الِِِِال الثانيِِِِة 251، الِِِِال الول 256التطبيعِِِِات 
 .321، الال اخلامسة 318الال الرابعة 

ْ(.666ْ-336ْ)ْأخـطـــــاءْالتـهمــيـشْ-الفصلْالرابع
، 316، إمهِِِِال التهمِِِِيش 313راف   التهمِِِِيش ، اْس331ِِِِمصِِِِطلح التهمِِِِيش 

، اخلطِأ   111، اخلطِأ   التوثيِق 101، اخلطأ   التخريق 375اخلطأ   الشرح 
 .120ال لة 

ْ(.666ْ-666ْ)ْإعـــــادةْالتـحقـيـقْ-الفصلْاخلامس
 . 151، من أمثلة ققيق كتاب )الك ن ا ( 130من أمثلة ققيق كتاب )اْيضاح( 

ْ(.433ْ-636ْ)ْتـحقـيـقْالكتـابْ-ادسالفصلْالس
أمثلِة مِن ققيِق ، 513 أمثلة من ققيق )عبِد السِلم هِارون(، 530قص ة الكتاب 

 .576 )د. مم د كارم البك اء(
ْ(.434ْْ-436ْ)ْالــخــــــاتــــمـــــــة

ْ(.466ْ-436ْ)ْالـمصادرْوالـمراجع
ْ(.464الـمحتوىْ)



 


