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 اإلهداء

ن وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِه قَبْلِ أَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ   قاؿ تعالى: 

. وَقُل رَّبِّ زِدْوِي عِلْمًا  يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ 

.114/  20طو، 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura20-aya114.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura20-aya114.html


 أ

إقػػرار

كأٌنيا نتيجة مت لجامعة القدس لنيؿ درجة الماجستير، يا قدٌ سالة أنٌ ىذه الرٌ  معٌدةأنا  أقرٌ 
ة، باستثناء ما تٌمت اإلأبحا الة أك أم جزء سكأٌف ىذه الر   ،شارة إليو حيثما كردثي الخاصَّ

 جامعة أك معيد. درجة عميا ألمٌ  ـ لنيؿ أمٌ قدَّ منيا لـ يي 

 دىاشـ أحمد محمٌ  ةيٌ رى االسـ: سي 

 كقيع:التٌ 

 .2017/  5/ 20اريخ:  التٌ 



 ب

شكر كتقدير

العابديف، الحمد  عمى نعمو الكثيرة، فيك أىؿ الحمد كالثٌناء الحسف، يا  الٌشاكريف حمد  الحمد    
لحمد، أف مددت  في عمرم ألصؿ إلى ىذه الٌدرجة مف الٌتحصيؿ العممٌي، حمدنا يكازم رٌب لؾ ا
ِ ََل ُتْحُصوَها ﴿: قاؿ تعالىنعمؾ،  وا نِْعَمَة َّللاه َما َيْشُكُر ﴿ ك ،(1)﴾  َوإِْن َتُعدُّ َوَمن َيْشُكْر َفإِنه

.(3)" ر الٌناسكي شٍ  يى ًلى  فٍ مى  اى  ري كي شٍ  يى ًلى ؛ كقاؿ صٌمى ا عميو كسٌمـ: " (2)﴾لَِنْفِسهِ 

ليذا أتقٌدـ بالٌشكر كالتٌقدير كاالحتراـ، ًمٍف مشرؼ ىذه الٌرسالة، األستاذ الدكتكر مشيكر الحٌبازم،     
لما أكلى كبذؿ مف رعاية، كاىتماـ، كجيد في متابعة خطكات إعداد الٌرسالة، أكالن بأٌكؿ، فيك أىؿ لمٌشكر 

ركب العمـ كالٌتعميـ، كلو مٌني كٌؿ الثٌناء كالٌتكقير، كجزاه ا كٌؿ خير عٌني كالتٌقدير، فمو الٌسبؽ في 
كجعمو في ميزاف حسناتو يـك القيامة.

كأتكٌجو بالٌشكر لألستاذيف ... المناقشيف ... لتفٌضميما بمناقشة الٌرسالة.    

أنس ) أبك جعفر( لما بذؿ  كما كأشكر أكالدم جميعيـ لتشجيعيـ ككقكفيـ بجانبي، كأخٌص بالٌذكر    
في مساعدتي في البحث عف المصادر كالمراجع.

كأتكٌجو بالٌشكر كاالحتراـ إلى أختي العزيزة ميساء ىاشـ، كزكجيا األستاذ أحمد الٌدباس، لما قٌدمكه     
مف عكف كمساعدة، في تنسيؽ ىذه الٌرسالة كطباعتيا.

فيد الٌشيخ يكسؼ القٌدكمٌي، عمى ما قٌدـ لي مف مساعدة ككذلؾ أشكر الٌسٌيد بياء زىير صكفاف، ح    
في تكفير ما استطاع مف إعطاء المعمكمات عف جٌده، رحمو ا.

 .41/ 41براهٌم، إ ( (1
 .41/ 44لقمان،  ( (2
(.4141، حدٌث رقم: )مذي، سنن الّترمذيّ الّتر ( (3



 ج

كما كأشكر جامعة القدس، غٌرة جامعات فمسطيف، اٌلتي أتاحت لي االلتحاؽ بالٌدراسات العميا،     
ة العمـ دركبيـ. كأتمٌنى مف ا أف تبقى شامخة، كعالية، كمنارة تضيء لطمب

ا أقٌدـ كافر الٌتحيات، كأجمميا كأنداىا كأطيبيا ألساتذتي في دائرة الٌمغة العربٌية كآدابيا بكمٌية     كأيضن
اآلداب في جامعة القدس عمى ما قٌدمكه في خدمة طمبة العمـ، كأخٌص بالٌذكر األستاذ الٌدكتكر حسيف 

ـ عٌممتمكني أشياء كثيرة، فما أجمؿ الحياة كالعيش بيف أناس الٌدراكيش، لكـ كٌؿ التٌبجيؿ كالٌتكقير، أنت
احتضنكا العمـ، لكـ يا أساتذتي كٌؿ التٌقدير كاالحتراـ، فجزيؿ الٌشكر أىديكـ، كرٌب العرش يرعاكـ 

 كيحميكـ.

الٌنكر كأخيرنا كٌؿ الٌشكر كالتٌقدير، إلى مف ساىـ في إنجاز ىذا العمؿ ماٌديًّا كمعنكيًّا، حٌتى يخرج إلى  
بحٌمة بيٌية جميمة.



 د

الممٌخص   

عف نسخة  ق(،1351فينة ليكسؼ بف عبدا القٌدكمي )تالسٌ ىذه الٌدراسة، دراسة كتحقيؽ: تناكلت     
فريدة بخٌط المؤٌلؼ، كدراسة سيرة المؤٌلؼ اٌلذم عاش في نابمس في آخر القرف الثٌالث عشر كالٌنصؼ 

.ماألٌكؿ مف القرف الٌرابع عشر اليجر 

منيا:  ، لنيؿ درجة الماجستير في الٌمغة العربٌية كآدابيا،عديدة إلى ىذا العمؿأسباب  كقد دفعتني    
بكؿ  –كلفت انتباه الٌطمبة إلى الٌسير نحك ىذا العمـ الٌنافع العربٌية اإلسالمٌية بكتاب جديد، إثراء المكتبة 

ال يبقى حبيس يبعثكا الحياة في الٌتراث فيخكضكا ىذا المجاؿ فلكي  –ما تحمؿ ىذه الكممة مف معنى 
لـ يقـ  –فيما أعمـ  –مف الٌدارسيف  اأحدن  كما أفٌ الٌرفكؼ في خزائف المكتبات في الغرؼ المغمقة، 

ة المؤٌلؼ.سير ة تحقيؽ ىذا الكتاب كدراسب

األدبٌية اٌلتي يضٌميا في المعمكمات الٌمغكٌية كالبالغٌية كالٌنقدٌية كالفقيٌية ك  ىذه الٌدراسةكتكمف أىمٌية     
القٌدكمٌي  حياة المؤٌلؼ يكسؼ بف عبدادرست األكلى اٌلتي الكتاب كيحتاجيا طمبة العمـ، كما أٌنيا 

بالٌتخٌمؼ كاالنحطاط، كما أٌنو يسيـ في دحض اآلراء اٌلتي تضـ ىذه الًحقبة مف الزمف كتابو، كحٌققت 
كمؤٌلفاتيـ في مختمؼ مجاالت العمـ، كما أٌف ىذا  ماءعٌج بالعممف غير أدٌلة عممٌية، فيما ىي ًحقبة ت

مف كٌؿ بستاف مف بساتيف العمـ كردة ليا رائحة إذ جمع بالكٌناش أك الٌتذكرة، العمؿ ىك أشبو ما يككف 
تختمؼ عف األخرل.

د ق الباحثيفأٌف أحدنا مف  -معمكمات اٌفر لدٌم مف عمى ما تك -مـ أجد فكأٌما الٌدراسات الٌسابقة،     
ترجمة شبو كافية. كقد كردت ترجمات بسيطة كمتشابية ممؤٌلؼ رجمة لتٌ السبقني إلى تحقيقو، أك 

 لممؤٌلؼ.

ييد، أفدت مف المنيج التٌاريخي في كتابة الٌتمفكقد اعتمدت في ىذه الٌدراسة المنيج الٌتكاممي،     
لمتف، كالمنيج االستقصائي في ، كاألماكف اٌلتي كردت في ااألشخاص أعالـكسيرة المؤٌلؼ، كالٌتعريؼ ب
كالمنيج الكصفي في كصؼ المخطكط كتحقيقو.ترجمة المؤٌلؼ كأسرتو، 



 ه

أٌف كتاب "الٌسفينة" أشبو ما يككف بكتب  :تائجالنٌ  عديدة، فمف تكٌصمت إلى نتائج كتكصيات كقد    
اٌلذيف أثركا  العمماءاء ك باألدب، كأٌف الحياة الثٌقافية في عصر المؤٌلؼ كانت تعٌج الٌتذكرة الكٌناش أك

المكتبة العربٌية كاإلسالمٌية بمؤٌلفاتيـ اٌلتي ما تزاؿ كثرتيا الكاثرة مخطكطة كتحتاج إلى مف يحٌققيا 
مف ناحية أسمكب الكاتب، فيك سيؿ كاضح، كبعيد عف الٌركاكة كالٌضعؼ، كما  ، كأٌماكينشرىا عممينا
عشرات اعتمد في تأليؼ كتابو عمى اسعيف، حيث صاحب عمـ كاٌطالع ك كاف المؤٌلؼ تبٌيف لي أٌف 

 المصادر.

في مجاؿ الٌتحقيؽ، إلخراج  تعداد مف طمبة العمـ إلى الٌدخكؿكاف لو رغبة كاس فٍ كختامنا أكصي مى     
لـ ينقطع عمى مٌر العصكر كفي األٌمة العربٌية كاإلسالمٌية تراث ىذه الكنكز المكنكنة، ليرل العالـ أٌف 

 دىا كبخاٌصة تراث فمسطيف.كؿ مناطؽ كجك 

عديدة، كأىـٌ تمؾ المصادر ىي: مختصر  كمراجعى  كقد اعتمدت في ىذه الٌرسالة عمى مصادرى     
، اء الذيف استىخدـ شعرىـ المؤٌلؼ في كتابوالٌشعر عدد مف ، كدكاكيف البف الٌشٌطي طبقات الحنابمة

ألكـر  ، كالقضٌية الفمسطينٌيةلحسف عٌباس لكافي، أٌما المراجع، فأىٌميا: الٌنحك اؾكشركح ألفٌية ابف مال
 ، كغيرىا.لخير الٌديف الٌزركميٌ  ، كاألعالـزعيتر



 و

Assafina: The Ship: Study and analysis 

Prepared by: Sorayya  Hashem Ahmad Abu-Tair 

Supervisor: Prof. Mashhour Al-Habbazi 

Abstract 

This research has concerned “Assafina” book –The Ship-, by Yousuf Bin Abdul-Rahman 

El-Qadoumi , the only copy by the author’s handwriting, and has inspected the author’s 

biography who lived in Nablus during late thirteen’s Hijri century and early fourteen’s. 

The reasons that stimulated me to attain my M.A in Arabic language and literature includes 

enriching the Arabic and Islamic knowledge with a new book, also to truly draw students’ 

attention to dive into this important stream and bring it back from the old heritage, from 

being stored in closed library rooms to present studies. According to what I have found, 

this research will be the first to study the book with a complete biographic analysis while 

only simple studies have concerned only the author. 

The importance of this research lies into the new critic and linguistic also the rhetoric 

perspective which the book involves, it, in fact, forms essential knowledge for researchers, 

the study of the biography of the author Yousuf Bin Abdul-Rahman El-Qadoumi and his 

book, refutes those who attributed the author’s period to backwardness and degeneration 

with no proved evidence whereas it had shown lots of scholars in all fields of knowledge. 

Moreover this work, Assafina, is more like a bouquet of flowers that collected a flower 

with a different smell from every field of knowledge. 

The methods of search is based on the Integrative approach; The historical methods of 

study, shaped up the preface and the life events of the author and used to identify the 

persons and places included in the text. It also benefited from the inductive methods to 

identify the author and his family. While the Descriptive method in describing and 

manipulating the manuscript. 

Research has recommended and concluded the following: This book “Assafina” is more 

like diary or even in diversity of subjects as a magazine, especially that  that period was 

thrilled with scholars and writers who enriched the Arabic and Islamic knowledge with 

their abundant works that remained in all fields, but required academic study and 

publication. The author’s technique was simple, clear and away from poorness or 

weakness, it was obvious that he was knowledgeable, making use of tens of books he’s 

known. 

Finally I recommend those who has the intention to contribute to the this field, to uncover 

these concealed treasures and show the world the non-lasting Arabic and Islamic legacy 

over periods and everywhere they have been especially in Palestine. 

My M.A research is based on several sources and references, the most important of these 

sources are:  “Mokhtasar Tabaqat Alhanabila” – Abbreviation Of Hanbali’s Stratums” , 



 ز

collection of poetical works the author used in his work and illustration of “Alfiya ibn 

Malik”. The refrences used in this research included "Al-Nahw Alwafi” by Hasan Abbas, 

"Alqdiya Alfalastinya” – by Kairrideen Ezarkli. 
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  المقّدمة  
 

حيـ، اليادم إلى طريؽ العمـ كالٌديف؛ كالحمد  رب العالميف، اٌلذم جعؿ لنا بسـ ا الٌرحمف الرٌ      
َوقُل  ، مف ظممات الجيؿ إلى نكر المعرفة. قاؿ تعالى: القكيـ الٌطريؽإلى مف العمـ نكرنا، نيتدم بو 

بِّ ِزْدنِي ِعْلًما رَّ
اس لساننا، كأكضحيـ د األٌكليف كاآلخريف، أفصح النٌ سيٌ  كالٌصالة كالٌسالـ عمى. (1)

 .(2)"ةً نَّ ى الجى لى يقنا إً رً طى  وً بً  وي لى  اي  ؿى يَّ منا، سى مٍ عً  يوً فً  سي مً تى مٍ يقنا يى رً طى  ؾى مى مىٍف سى : "ئؿبياننا، القا

. ال، كأالٌميـٌ ال سيؿ إاٌل ما جعمتو سيالن                                                       يـٌ عٌممنا ما جيمنا، كانفعنا مٌ نت تجعؿ الحزف إذا شئت سيالن
 بما عٌممتنا، كزدنا عممنا؛ أما بعد:

مجاؿ الٌتحقيؽ؛ ألنو عمؿ  أكتب في ىذا المجاؿ أتاح لي ىذه الفرصة العظيمة؛ فالحمد  اٌلذم    
المخطكطات؛ حبيسات  عظيـ في إخراج العمـ المكنكف مف الٌسطكر المكتكبة عمى صفحات ىذه

الٌرفكؼ كخزائف المكتبات؛ محٌط األتربة كالغبار؛ فقد آف األكاف ألف ننفض عنيا ىذا الغبار، ليظير ما 
 ىك مخٌبأ بيف طٌياتيا، كيرل الٌنكر، فينير درب محٌبي العمـ كاالٌطالع. 

كائؿ، اٌلذيف ما تكانكا عف تدكيف العمـ كحفظو بيف أثر كبير في ترميـ تراث عممائنا األ كالٌتحقيؽ لو                         
كمماتيا بماء الٌذىب كالمعرفة، حٌتى كصمت إلينا لقمة مستساغة؛ ما  تٍ بى تً طٌيات ىذه األكراؽ؛ اٌلتي كي 

 عمينا إاٌل إخراج ىذه الكنكز مف مخابئيا إلى حٌيز الكجكد.
 

دراسة ىػ(: 1351ت) ٌدكميٌ عبدا القى ليكسؼ بف  فينة"السٌ  :لقد جاءت ىذه الٌدراسة بعنكاف     
عشر  ابعالرٌ ، كىي تعكد لمعشر األخير مف القرف الثٌالث عشر، كالٌنصؼ األٌكؿ مف القرف "تحقيؽك 

 مدينة نابمس بفمسطيف. كمؤٌلفيا مف مكاطني ف؛اليجرٌييٍ 
 

  

                                                           
 .114/ 20طو،  ( (1
 (.4873مسمـ، الٌصحيح، حديث رقـ ) ( (2



 
 

 2     

 

               :(1)لوة كبيرة، كما قاؿ المؤٌلؼ في أكٌ كىذا الكتاب لو أىميٌ 

 ]الكامؿ[                                                                                      
                                                                                  

وً قمً ثً بً  اعي بى يي  كٍ لى  ابه تى ذا كً ىى     
 

اانبى سٍ رم الكى تى شٍ المي  افى لكى  اذىىبن         
 

 

"المقٌدمة: " اٌلتي ىي كسفينة نكح غريقة في بحار المن في ا رحمو كقكلو      ك  ،(2)طكؽ كالمفيـك
رَجْشُِ ثِأَػُْْنِنَب : ، في سفينة نكح  تعالىقاؿ ا

رَجْشُِ ثِيُِْ فِِ ٌَِْجٍ وَبٌْجِجَبيِ :ؿاكق .(3)
(4). 

 

اجستير في كتاب، كتحقيقو كدراستو لنيؿ درجة المأسباب عديدة الختيار ىذا ال الباحثة عتكقد دف     
لـ يقـ بتحقيؽ ىذا  –فيما كصؿ إليو عممي  –يا: أٌف أحدنا مف الٌدارسيف ربٌية كآدابيا، أىمٌ عاٌلمغة ال

، يصفيا المستشرقكف اإلسالمٌيةالعثمانٌية الكتاب أك دراستو، كأٌف ىذه الحقبة مف حكـ الخالفة 
نحطاط كانحدار في بأٌنيا حقبة ا -مف غير دليؿ أك برىاف  -  مسمميفا كالعربن ليسكا  ،كتالميذىـ
كرٌده عمى  ،العمكـ كالمعارؼ؛ كتحقيؽ ىذا الكتاب كدراستو سيسيـ في دفع ىذا الكىـك  غةمٌ األدب كال
منيـ يقعكف  ٌلتي يكاد كثيرأٌنو يسيـ في إحياء تراث األٌمة، كتقديمو لألجياؿ الٌناشئة اكما أصحابو، 

يرفد المكتبة العربٌية كاإلسالمٌية  كىك أخيرناة اليأس كالقنكط مف إمكانٌية الٌنيكض باألٌمة مٌرة ثانية، فريس
برافد جديد في مجاالت المعرفة كٌميا، إذ ىك أشبو ما يككف بالكٌناش أك الٌتذكرة، اٌلتي يقكـ أصحابيا 

 لمقٌراء لعٌميـ يفيدكف منو.كيقٌدمكنو  ،بجمع ما يركف فيو فائدة ليـ عمى مدار سنٌي حياتيـ
 

، كتنبع أىٌمٌية ىذه الٌدراسة مف أٌنيا األكلى اٌلتي تتناكؿ حياة المؤٌلؼ يكسؼ بف عبد ا القٌدكميٌ      
ـٌ استقصاؤىا مف حفيده،  -ؽما عدا الٌتحقي –كتحقيؽ كتابو "الٌسفينة". كعميو فإٌف معمكماتيا جديدة ت

 كمعارفو، كبعض مؤٌلفاتو.

                                                           

 / أ.1، الٌسفينة، ؽ القٌدكميٌ يكسؼ  (1) 
 / أ.2، الٌسفينة، ؽ القٌدكميٌ يكسؼ  (2) 

 .14/ 54القمر،  ( (3
 .42/ 11ىكد،  ( (4
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ا الٌدراسات الٌسابقة، فبعد ما بحثت في كؿ ما تكافر لدٌم مف مصادر كمراجع تعكد لمحقبة اٌلتي أمٌ      
جد  يك ٌنو الإ :و يمكنني القكؿ بثقةإنٌ ف –كاستطعت االٌطالع عمييا  –عاش فييا المؤٌلؼ، أك ترجمت لو 

 أٌية دراسة سابقة ال عف الكتاب كال عف مؤٌلفو.

راسة المنيج الٌتكاممي؛ فأفدت مف المنيج التٌاريخٌي في كتابة الٌتمييد كقد اعتمدت في ىذه الدٌ      
بعض أعالـ األشخاص كاألماكف الكاردة في الٌتحقيؽ، كمف المنيج الكصفي الٌتعريؼ بكسيرة المؤٌلؼ، ك 

 في كٌؿ الٌدراسة تقريبنا، كالمنيج االستقصائي في البحث عف تفاصيؿ سيرة المؤٌلؼ كعالقاتو.

يد، كسيرة يكسؼ عبدا ءت دراستي في قسميف ىما: األٌكؿ، الٌدراسة، كجاءت في: تميكقد جا    
 كخاتمة. القٌدكمي،

ـٌ  ، الٌتحقيؽ، كجاء في:كالثٌاني     كصؼ المخطكطة، كمنيج الٌتحقيؽ، كصكر مف المخطكطة، ث
ـٌ فيرس المحتكيات.الٌنص  ـٌ فيرس المصادر كالمراجع، ث   المحٌقؽ، ث

ىذه الٌرسالة عمى مصادر كمراجع عديدة، كأىـٌ تمؾ المصادر ىي: مؤٌلفات  دت فيكقد اعتم    
شركح ك ، ، كشركح ألفٌية ابف مالؾالبف الٌشٌطي يكسؼ بف عبدا القٌدكمي، كمختصر طبقات الحنابمة

اريخ تك ، س حسفالعبٌ  الٌنحك الكافيراجع، فأىٌميا: م؛ أٌما اللعضد الٌديف اإليجي رسالة الكضع العضدٌية
 ، كغيرىا.ألكـر زعيتر ، كالقضٌية الفمسطينٌيةلمٌزركميٌ  األعالـ، ك إلحساف الٌنمر جبؿ نابمس كالبمقاء
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 الٌدراسة - األكؿ القسـ

 ، كاًلقتصادٌية، في فمسطيفقافٌيةكالثٌ  اعٌيةٌية، كاًلجتمياسالسٌ  الحياة - الٌتمييد

 أكاخر العيد العثمانيٌ في  

 ياسٌيةالسٌ ة الحيا -أٌكًلن 

 كالثٌقافٌية الحياة اًلجتماعٌية -ثانينا

      الحياة اًلقتصادٌية -ثالثنا
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 يفي فمسطيف ف ، كاًلقتصادٌية،كالٌثقافٌية ، كاًلجتماعٌيةالحياة الٌسياسٌية - مييدتٌ ال

 .العيد العثمانيٌ أكاخر            

 الحياة الٌسياسٌية -أٌكًلن 

ربة، عمى أنقاض دكلتيف، ىما: الٌدكلة الٌسمجكقٌية اٌلتي انٌية في بقعة مضطٌ نشأت الٌدكلة العثم     
الٌرـك  عمى أنقاض دكلةك تأٌسست في آسيا الٌصغرل ) األناضكؿ ( عمى إثر انتياء الحمالت الٌصميبٌية، 

كلة خرىا الخالفات العنصرٌية، فانقسمت إلى عٌدة دكيالت، بدأت تبتمعيا الدٌ نالٌشرقٌية، اٌلتي كانت ت
، (1)تيا، إذ مات سمطانيا، الٌسمطاف عالء الٌديف الٌسمجكقيالٌسمجكقٌية، إاٌل أٌنيا لـ تتكٌفؽ إلى إكماؿ خطٌ 

، فكجد جيشي الٌدكلتيف الٌضعيفتيف في حرب فانتصر (2)كقبؿ ىذا الٌظرؼ بقميؿ قدـ أمير مف قمب آسيا
بعد قميؿ مات ك ة الٌدكلة العثمانٌية، كانت نكالمجيش المغمكب، فكافأه سمطانو عالء الديف بمقاطعة 

الٌسمطاف عالء الٌديف، فأعمف حكاـ المقاطعات استقالليـ، فانقسمت ىذه الٌدكلة إلى إمارات، ككذلؾ 
 .(3)حصؿ في جارتيا بيزنسيا

مارة العثمانٌية أف تدـك كأف يضع سٌيدىا عثماف بف أرطغرؿ خٌطة الٌتكٌسع، متطٌمعنا إلى ما تسٌنى لإل     
كلة باسـ الدٌ  اريخالتٌ ي ، عرفت ففكجد أٌف الٌظركؼ مساعدة كٌؿ المساعدة لتأسيس دكلة عالمٌية ،لوحك 

 .(4)كثقافتيا كؿشعكب تمؾ الدٌ  حقبة زمنٌية أٌثرت في حياةالعثمانٌية اٌلتي حكمت أغمب الٌدكؿ اإلسالمٌية ل
 

  

                                                           
ف بف قتممش الٌسمجكقي، عاش ما ، ىك: كيقباد بف الٌسمطاف كيخسرك بف الٌسمطاف قمج أرسالعالء الٌديف الٌسمجكقيٌ  ( (1

ىػ(  كاف شجاعنا، مييبنا، كقكرىا، كافر العقؿ، ىـز خكارـز شاه، كاستكلى عمى عٌدة مدائف، تمٌمؾ 634ك  583بيف )
 .294/ 7نظر: ابف العماد، شذرات الٌذىب، يكانت مٌدة كاليتو تسع عشرة سنة. بعده كلده غياث الٌديف كيخسرك، ك 

2 نظر: يؿ مؤٌسس الٌدكلة العثمانٌية. ىػ(، كىك كالد عثماف األكٌ 680رؿ بف سميماف شاه )ت األمير، ىك: أرطغ ((
 .9القرماني، تاريخ سالطيف آؿ عثماف، ص 

بيزنسيا، ىي: بيزنطة نسبة إلى مؤٌسسيا بيزاس ابف الممؾ نيسكس مف ممكؾ ميغارا، كقد سافر إلى مضيؽ البسفكر،  ((3
نبكؿ تاإس -مد الفاتح كسٌماىا إسالـ بكؿؽ ـ( ثـٌ فتحيا المسممكف بقيادة مح 660كبنى مدينتو بيزنتية سنة ) 

نظر: ي. مى نطاؽ كاسع في العالـ العربيٌ ظيرت ىذه الٌتسمية لمصطمح بيزنتيا حٌتى القرف الٌتاسع عشر ع-حاليًّا
 .164د فريد بؾ، تاريخ الٌدكلة العمٌية العثمانٌية، ص محمٌ 

 .187/ 2ريخ جبؿ نابمس، نظر: إحساف الٌنمر، تاي( (4
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 فمسطيف في العيد العثمانيٌ 

جنكب فمسطيف،  قدس، كتضـٌ ثالث متصٌرفٌيات، كىي: ال كانت فمسطيف في أكاخر العيد العثمانيٌ                                                                         
 .(1)ستانة مباشرة؛ كمتصٌرفٌيتا نابمس كعٌكا، ككانتا تابعتيف لكالية بيركتكتتبع األ

جكف بجيش سمطاف مٌ ى فمسطيف، كالتقى قرب الأقبؿ عم سكرية (2)األٌكؿبعد أف فتح الٌسمطاف سميـ      
 ،ثـٌ زحؼ إلى مصر ،فاستكلى عمييا ،، فيزمو ككٌر عمى المدف الفمسطينٌية(3)طكماف بام جراكسةال

ففتحيا ثـٌ عاد إلى األستانة؛ كىكذا دخمت فمسطيف في حكزة الٌدكلة العثمانٌية. كمف أىـٌ مآثرىا الٌسكر 
(؛ كمف أىـٌ األحداث الٌسياسٌية في ق962حكؿ القدس سنة ) (4)قانكنيسميماف الالٌسمطاف اٌلذم بناه 

 ، ظيكر شخصيف مٌثال عمى مسرحيا دكرنا ميمًّا، أٌكليما:العيد العثمانيٌ أكاخر 

  

                                                           
 .12ة، ص ة الفمسطينينظر: أكـر زعيتر، القضيٌ ي ((1
ابع كالٌسبعكف، كأٌكؿ مف حمؿ لقب أمير مف آؿ ىك: تاسع سالطيف الٌدكلة العثمانٌية، كخميفة المسمميف الرٌ  ،األٌكؿ سميـ ((2

اني، بدعـ مف يزيد الثٌ مى كالده باع كصؿ الحكـ بعد انقالب ق(940حٌتى  932) ة مفعثماف، حكـ الٌدكلة العثمانيٌ 
ا عمى إخكتو كأبنائيـ؛ اتٌ  سعت في عيده رقعة الٌدكلة شممت مصر، كالٌشاـ، كالحجاز، اإلنكشارٌية. كقضى أيضن

ي تاريخ حمب الٌشبياء، د الٌطٌباخ، أعالـ الٌنبالء فمحمٌ  نظر:يككذلؾ ازدىرت الٌتجارة في عيده. كتيامة، كمصر، 
 .186كلة العمٌية العثمانٌية، ص د فريد بؾ، تاريخ الدٌ حمٌ نظر: مي؛ ك 103/ 3

بام، ىك: آخر الٌسالطيف الجراكسة في مصر، كىك الٌسمطاف الكحيد اٌلذم شنؽ عمى باب زكيمة، استمـ  طكماف ( (3
لعثمانٌييف، بعد أف عٌينو نائبنا لو قبؿ خركجو إلى قتاؿ ا "مرج دابؽ"، بمكقعة الحكـ بعد مقتؿ عٌمو الٌسمطاف الغكرمٌ 

 .  95د فريد بؾ، تاريخ الٌدكلة العمٌية العثمانٌية، ص نظر: محمٌ يمراء عمى اختياره سمطاننا لمصر. كبعد قتمو أجمع األ
ىػ( كىك عاشر الٌسالطيف 974ك 900القانكني، ىك: سميماف بف سميـ األٌكؿ بف بايزيد عاش ما بيف ) سميماف ( (4

مٌية في عيده أقصى اٌتساعيا حٌتى أصبحت أقكل دكلة في العالـ في ذلؾ الكقت، العثمانٌييف، بمغت الٌدكلة اإلسال
 المجتمع كالٌتعميـ كالجباية كالقانكف الجنائي، كخمفو ابنو الٌسمطاف سميـ الثٌاني. عرؼ أدخؿ إصالحات قضائٌية تيـٌ 

د نظر: محمٌ ي؛ ك 381انٌية، ص يخ الٌدكلة العثمنظر: عدناف محمكد سمماف، تار يعند الغرب باسـ سميماف العظيـ. 
 .199فريد بؾ، تاريخ الٌدكلة العمٌية العثمانٌية، ص 
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 ظاىر العمر

(، ق1170) كعٌكا سنةكخضعت لو نابمس، كالٌناصرة،  ،شيخ صفد اٌلذم ضـٌ إليو طبرٌيا      
دت تجدٌ مع استمرار أدائو التزاماتو المالٌية إلى الٌدكلة العثمانٌية، كحدث أف  لو امقرًّ كاٌتخذىا فحٌصنيا 
أحد  - (2)، فانتيز عمي بؾ(1)كاترينااإلمبراطكرة في عيد القيصرٌية الٌدكلة العثمانٌية كركسيا  الحرب بيف

عادتيا الحتالؿ  (3)ىبدٌ ة كأرسؿ نائبنا عنو اسمو أبك الالفرص –بمصر  الطيف الجراكسةسٌ ال سكرية كا 
، فحالفو ظاىر العمر اٌلذم استعاف بدكره باألسطكؿ الٌركسي عمى احتالؿ صيدا  الجراكسةإلى حكـ 

ـ( كلكٌف الٌدكلة العثمانٌية ما لبثت أف أرسمت إلى كالي الٌشاـ نجدات بحرٌية 1772كصكر سنة )
يى باالستيالء عمييا، استردت صيدا كصكر، كحاصرت ظاىر العمر في عٌكا حصارنا انت ،كعسكرٌية

 كبقتؿ ظاىر العمر.
 

  

                                                           
أىـٌ كأكبر حٌكاـ ركسيا، ( كىي إحدل ق1216/  1149ف )كاترينا، ىي: صكفي فريدريؾ أغسطس، عاشت ما بي ( (1

ا، كلدت عيدن ساء الحاكمات عبر الٌتاريخ، كأعظـ شخصٌية حكمت البالد الركسٌية في الٌتاريخ الحديث، كمف أطكؿ النٌ 
في مدينة شتجيف في مممكة بركسيا، ثـٌ تزٌكجت اإلمبراطكر الٌركسي بطرس الثٌالث، ثـٌ ترٌبعت عمى العرش بعد 

اٌلذم داـ  -كاتريني اإلنقالب ضٌد زكجيا اٌلذم أٌدل إلى اغتيالو، انتعشت ركسيا انتعاشنا كبيرنا في ظٌؿ الحكـ ال
نظر: ية عظمى. قكٌ كتكٌسعت أراضييا، حٌتى اضطٌرت الٌدكؿ الغربٌية لالعتراؼ بيا ك - ةسن كثالثيف ةن حكالي أربع

 .783/ 15المكسكعة العربٌية، الٌتصنيؼ: الٌتاريخ كالجغرافيا كاآلثار، 
أماسا في ركسيا، ثـٌ  كلد في مدينة ىػ ( ىك مممككيٌ 1187ك  1140عمي بؾ، ىك: عمي بؾ بالط، عاش ما بيف )  ( (2

ـٌ جيء بو إلى مصر. حكـ القاىرة كشيخ البمد أٌياـ العثمانٌييف، ثٌجار الٌرقيؽ، في القسطنطينٌية، و تكباعاختطؼ 
، كتكٌلى منصب انشغاؿ الٌدكلة العثمانٌية في حربيا مع ركسيا، فأصدر أمٌرا بعزؿ الكالي العثمانيٌ  فرصةاستغٌؿ 

الٌدىب،  يالٌشاـ، بعد حرب طاحنة بقيادة أبيمف كالحجاز ك القائـ مقاـ بدالن مف الكالي المخمكع، ثـٌ ضـٌ بالد ال
تاريخ نظر: الجبرتي، يتي كانت في حالة حرب مع ركسيا. كاستعاف بركسيا كىي أعدل أعداء الٌدكلة العثمانٌية الٌ 

 .120/ 2عجائب اآلثار في الٌتراجـ كاألخبار، 
ىػ( كلد في القكقاز، كتكفي في عٌكا، أحد 1188ك  1148د أبك الٌدىب عاش ما بيف ) ابك الٌدىب، ىك:  محمٌ  ( (3

، كقد المماليؾ اٌلذيف سيطرك عمى زماـ األمكر في مصر، في الٌنصؼ الثٌاني مف القرف الثٌامف عشر الميالدمٌ 
س حممة إلى بالد الٌشاـ لمساعدة ظاىر العمر، في حربو مع كالي اعد األيمف لعمي بؾ الكبير، كترأى أصبح السٌ 

، كلكٌنو ما لبث أف عاد إلى مصر، فأٌلب المماليؾ عمى سٌيده عمي بؾ، كنجح في إقصائو كتكٌلى انيٌ دمشؽ العثم
ا لمبمد. زماـ األمكر ف / 2عجائب اآلثار في الٌتراجـ كاألخبار،  تاريخ نظر: الجبرتي،يي مصر، كنٌصب نفسو شيخن

120. 
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 أحمد باشا الجزٌار

إلى سكرية، كالتحؽ كاف مممككنا لعمي بؾ، كجاٌلدنا استحٌؽ لقب الجٌزار، فقد ىرب مف مصر       
اٌلذم استرٌد صيدا مف ظاىر العمر، فعٌيف حاكمنا لصيدا بسبب بالئو الحسف في قتاؿ  عثمانيٌ بالجيش ال

جامع بفأجاد تحصينيا، كأنشأ أسطكالن صغيرنا، كبنى جامعو المشيكر  ،ـٌ خمفو عمى عٌكاظاىر العمر؛ ث
ـٌ عٌينو الٌسمطاف الا يزاؿ قائمنا معممنا مف معالـ عٌكااٌلذم م ،الجٌزار كالينا عمى دمشؽ سنة  عثمانيٌ ، ث

 .(1)(ق1219نة )عف عٌكا سبكنابرت ( فشمؿ نفكذه سكرية كٌميا، كلمع اسمو في رٌد نابميكف ىػ1287)

 نابميكف في فمسطيف

، صار ال بٌد لو في طريقو إلى اليند مف احتالؿ (ق1218سنة ) بعد أف احتٌؿ نابميكف مصر     
أحمد باشا فمسطيف، فاحتٌؿ العريش، فغٌزة، فالٌرممة، ثـٌ حاصر يافا اٌلتي كانت تدافع عنيا حامية جنكد 

تأمينيا عمى حياتيا لقاء تسميميا فأجيبت إلى طمبيا،  طمبت الحامية ،الجٌزار، كبعد تضييؽ كمجاعة
(، ق1219ا في العاشر مف آذار سنة )، كلكٌنو أمر بقتميـ جميعن ؼ جندمٌ كاستأمف لنابميكف أربعة آال

اٌلذم كاف يقكده  كراح يحاصر عٌكا اٌلتي كاف الجٌزار يدافع عنيا برًّا، كيساعده بحرنا األسطكؿ البريطانيٌ 
ي سميث" فاستمات المدافعكف لعمميـ بمصير حامية يافا عمى الخصكص، كفي أثناء الٌسير " سيدن

الحصار أرسؿ نابميكف فريقنا مف جيشو فاحتٌؿ الٌناصرة كصفد، أٌما عٌكا فقد استمٌر حصارىا نحك 
 يتيا خنادؽ المدينة، كأكشككا أف يحتٌمكىا لكال استبساؿ المحاصريفااقتحـ جنكد نابميكف في نيك  ،شيريف

 .(2)في الٌدفاع، حٌتى اضطٌركه إلى فٌؾ الحصار عنيا كالٌرجكع إلى مصر خائبنا يفتؾ الٌطاعكف بجنده

 إبراىيـ باشا في فمسطيف

طمع في تكسيع ممكو، فجٌيز إلى سكرية جيشنا  اـ مصر الجراكسةحكٌ د عمي بعد ما أباد محمٌ      
ريش، كغٌزة، كالٌرممة، كنزؿ إبراىيـ باشا يافا الع استكلى عمىف (ق1251نة )س بقيادة ابنو إبراىيـ باشا

ـٌ بحرن  إنكمترا كركسيا  لكفٌ حٌتى ما كراء قكنية،  استمٌر في ذلؾ، ك نابمس، كالقدس، كعٌكا استكلى عمىا، ث
 عربٌية. ةإمبراطكريٌ ( خشية قياـ ق1260عمى االرتداد سنة )أجبرتو كالٌنمسا 

                                                           
   .        33نظر: أكـر زعيتر، القضٌية الفمسطينٌية، ص ي ( (1
 .34، ص المرجع نفسو ( (2
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رائب الجديدة، كالٌتجنيد لٌشٌدة كالبطش كفرض الضٌ حكـ إبراىيـ باشا فمسطيف عشر سنكات با     
 ، فاشتغؿ ثكرات في نابمس كالخميؿ، امتٌدت إلى لبناف كشرؽ األردفٌ إلى حدكث عٌدة اإللزامي، مٌما أٌدل 

، ككاف ليا نصيبيا ، كلكف البالد لـ تتقٌدـ في عيدهفي قمعيا حٌتى استعادت الٌدكلة العثمانٌية فمسطيف
تي ضربت أطنابيا في الٌدكلة العثمانٌية كٌميا، كظٌؿ الحكـ مطمقنا تقريبنا، كالكجاىات مف تمؾ الفكضى الٌ 

( كاشتٌدت المطالبة ق1328في سنة ) العثمانيٌ  كالٌركح العشائرٌية ليا نفكذىا، إلى أف أعمف الٌدستكر
ما يكف باإلصالح ككضعت الحككمة قانكف الكاليات، كبو منحتيا سمطة إنشاء حككمات محمٌية، كمي

محافظة عمى  األمر في تطبيؽ الٌدستكر كالقكانيف اإلصالحٌية، فإٌف فمسطيف ظٌمت في العيد العثمانيٌ 
 .(1)طابعيا العربي المحض

 محاكلة اإلصالح العثمانٌية 

الٌنصرانٌية مع الٌدكؿ نشأت الٌدكلة العثمانٌية في أعقاب الحركب الصميبٌية، فاستمٌرت عالقتيا      
الحمالت الٌصميبٌية ضٌد ىذه  استمٌرتعمى عداء دائـ، لـ تسالميا قٌط؛ إذ ة كالكاثكليكٌية األرثكذكسيٌ 

 .كجكدىاالٌدكلة اإلسالمٌية طيمة 

كلٌما نيضت أكركٌبا الغربٌية، سرت ركح النيضة إلى أكركٌبا الشرقٌية، فتحٌسنت أحكاؿ دكلتي ركسيا      
أماـ دكلتيف عظيمتيف صارتا تفكقانيا في أشياء كثيرة؛ كصارت كالٌنمسا، فكجدت الٌدكلة العثمانٌية نفسيا 

اٌلتي ك تقعد بيا عف اإلصالحات الٌداخمٌية،  كانت يتالٌ تخضع لمغرامات الحربٌية في أعقاب الحركب 
، ككضعت ميزانٌيتيا تحت المراقبة، مٌما تسٌبب ليا في الٌديكف اضطرتيا ألخذ القركض، اٌلتي أغرقتيا

 .(2)نيكضيامف الٌتعٌثر في 
 

  

                                                           
 .36نظر: أكـر زعيتر، القضٌية الفمسطينٌية، ص ي ( (1
 .5/  3نظر: إحساف الٌنمر، تاريخ جبؿ نابمس، ي ( (2
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 محاكلة إصالح الجيش

 تحٌسف أحكاؿ الجيشيف الٌركسي كالٌنمساكم، قاـ يعمؿ إلصالح  (1)لٌما شاىد الٌسمطاف سميـ الثٌالث     
 ، ككانت الممكة كاترينا الٌركسٌية لو (2)نكشارٌيةفأتى بضٌباط أكركٌبييف لتدريب اإلفقط؛  العثماني الجيش

استطاع أف يحٌرؾ شيخ اإلسالـ أف يقاكـ ىذا العمؿ، فنبكؿ ي إستاففأكعزت لسفيرىا  ،بالمرصاد
ثار فبعده  (3)انيالٌسمطاف محمكد الثٌ  ثـٌ خمفيـ. كخمعكه، فثاركا عمى الٌسمطاف ضٌد الٌسمطاف رٌيةنكشاكاإل
 ، فأخرج الٌسمطاف العمـ الٌنبكمٌ (4)كقتمكا الٌصدر األعظـ عممدار مصطفى باشا ،نكشارٌية مٌرة أخرلاإل

نكشارٌية، فأبادىـ كأصبحت الٌدكلة العثمانٌية بدكف جيش فترة مف كأعمف ىدر دـ اإل ،كتجٌمع الٌناس حكلو
 .(5)الٌزمف، إلى أف شٌكؿ الٌسمطاف جيشنا باسـ سكباف جديد

، باشا المصرم عمى بالد الٌدكلة العثمانٌية، فكسر الجيش العثمانيٌ  إبراىيـفي ىذه األثناء زحؼ      
ؿ الغرب، ة في أحضاف ركسيا، فثارت دك العاصمة؛ فارتمت الٌدكلة العثمانيٌ  مف ربتقاى كزحؼ حتٌ 

عمى االنسحاب.  ألغت المعاىدة الٌركسٌية العثمانٌية، كأرغمت الجيش المصرمٌ ك كعقدت مؤتمرنا في لندف 

                                                           
بعد ( تكٌلى الخالفة ىػ1203ك  1175الث عاش ما بيف )يـ بف مصطفى الثٌالث بف أحمد الثٌ سميـ الثٌالث، ىك سم ( (1

، ككانت المعارؾ مستمٌرة في عيده، فأعطى كقتو كجيده لمقتاؿ، كاف مف أصحاب ؿكفاة عٌمو عبد الحميد األكٌ 
د فريد بؾ، تاريخ نظر: محمٌ يرٌيكف، كاغتيؿ بعد سنة مف خمعو. اليٌمة العالية كالمصمحيف في عصره، خمعو االنكشا

 .364الٌدكلة العمٌية العثمانٌية، ص 
ا،  نكشارٌية: تعني الجنكد الجدد أك الجيشاإل ( (2 الجديد، كىي طائفة عسكرٌية مف المشاة العثمانٌييف، شٌكمكا تنظيمنا خاصًّ

، كتتكٌكف ىذه الفرقة مف أسرل ليـ ثكناتيـ العسكرٌية كشاراتيـ، كرتبيـ، كامتيازاتيـ، ككانكا أقكل فرؽ الجيش العثمانيٌ 
حداث قطيعة بينيـ كبيف أصكليـ، كتربيتيـ ت ربية إسالمٌية، عمى أف يككف الٌسمطاف الحركب مف الغمماف كالٌشباب، كا 

 .207د فريد بؾ، تاريخ الٌدكلة العمٌية العثمانٌية، صنظر: محمٌ ي كأف تككف الحرب صنعتيـ الكحيدة. كالدىـ الٌركحي،
( كاف الٌسمطاف ق1259ك  1205الحميد األٌكؿ، عاش ما بيف )ىك: محمكد بف الٌسمطاف عبد  ،الثٌاني محمكد ( (3

نكشارٌية، كحاكؿ أف يكقظ الٌدكلة خطكات إصالح كاسعة، كقضى عمى اإل صرهعٌدكلة العثمانٌية، شيد ف لميالثالثٌ 
ريخ الدكلة العمٌية العثمانية، نظر: محمد فريد بؾ، تايلى ما تستحٌقو مف مكانة كتقدير. العثمانٌية، كأف يدفعيا إ

 .398ص
لبانٌي األصؿ، كاف ، أسكرم، كصدر أعظـ عثمانيٌ ىػ ( ىك قائد ع934ك  852مصطفى باشا: عاش ما بيف )  ( (4

( كجكرجيا ق990كفي فتح قبرص ) (ق985ات العثمانٌية خالؿ حصار مالطة )قاـ إيالة مصر، كاف قائد القكٌ مٌ قائ
 .392د فريد بؾ، تاريخ الٌدكلة العمٌية العثمانٌية، ص نظر: محمٌ يمؿ الٌصدارة العظمى حٌتى كفاتو. ( حق998)

، حيث إٌنيا  ىػ ( مف لدفٌ 1223ديد: فئة عسكرٌية شٌكمت سنة ) ج سكباف ( (5 عممدار مصطفى باشا، لكٌنيا لـ تدـ طكيالن
ع، ألغيت في نفس الٌسنة، بسبب تأييدىا الٌسمطاف محمكد الثٌاني، كتنصيبو لمحكـ، بدالن مف الٌسمطاف مصطفى الٌراب

 .134لممصطمحات العثمانٌية الٌتاريخٌية، ص  المكسكعيٌ  نظر: سييؿ صاباف، المعجـينكشارٌية. اإل المؤٌيد مف لدفٌ 
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ألكركبٌية اظمة أكركبٌية مشترطة إدخاؿ األن كقد كضعت الٌدكلة العثمانٌية تحت المراقبة، كاعتبرتيا دكلة
  ىػ( القاضي بإدخاؿ األنظمة األكركبٌية باسـ1255سنة ) (1)دكلتيا، فصدر مرسكـ كمخانة عمى

 . كيتضٌمف ىذا المرسكـ ما يمي:(2)نة مساكاة المسمميف بغير المسمميفالمتضمٌ  ةالتٌنظيمات الخيريٌ 

 

ي جارية عمى رعاية األحكاـ القرآنٌية عمكـ أٌف دكلتنا العمٌية، مف مبدأ ظيكرىا، كىالال يخفى عمى "     
الجميمة، كالقكانيف الٌشرعٌية المنيفة بتماميا، كلذا كانت قٌكة كمكانة سمطتنا الٌسنٌية، كرفاىٌية كعمارٌية 
أىالييا، كصمت حٌد الغاية، كقد انعكس األمر منذ مائة كخمسيف سنة، بسبب عدـ االنقياد كاالمتثاؿ 

ف المنيفة، بناءن عمى طركء الككارث المتعاقبة، كاألسباب المتنٌكعة، فتبٌدلت لمٌشرع الشريؼ، كال لمقكاني
 .(3)قٌكتيا بالٌضعؼ، كثركتيا بالفقر"

 

 بقاء جبؿ نابمس عمى حالو
 

براىيـ باشا مف نابمس، انفجرت في جبؿ نابمس حرب أىمٌية، دامت ثالثيف سنة، كخالؿ إبعد خركج     
قامٌية تابعة لمكاء القدس، كلـ تتمٌكف الٌدكلة مف إدخاؿ الٌنظـ كالقكانيف؛ م ىذه المٌدة كاف جبؿ نابمس قائـ

كرنا ىامًّا في حياة جبؿ اٌلذم أخذ د الٌتجنيد اإلجبارمٌ  كاف في ىذا العيد اٌلتي حدثت إاٌل أٌف أبرز األمكر
 .(4)نكشارٌيةبعد القضاء عمى اإل جنيد اإلجبارمٌ التٌ  فرضحيث نابمس؛ 

 

  

                                                           
مطاف فنسب ىكر كىك القصر الذم قرئ فيو فرماف السٌ المعركؼ بفرماف الكمخانة، كمخانة: كممة تركٌية تعني قصر الزٌ  ( (1

كاسعة ال ىػ( كبيا بدأت اإلصالحات1255شعباف  26الفرماف لو. ىك فرماف أصدره الٌسمطاف عبدالمجيد األٌكؿ يـك )
 .  74نظر: سييؿ صاباف، المعجـ المكسكعي لممصطمحات العثمانٌية الٌتاريخٌية، ص يفة ب" الٌتنظيمات". ك المعر 

 .6/  3نظر: إحساف الٌنمر، تاريخ جبؿ نابمس، ي( (2
 . 256د فريد بؾ، تاريخ الٌدكلة العمٌية العثمانٌية، ص نظر: محمٌ ي( (3
 .7/ 3بؿ نابمس، نظر: إحساف الٌنمر، تاريخ جي( (4
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 يٌ ثماناًلنقالب الع

يٌنا، كشعرت دكؿ أكركٌبا بضعؼ ىذه الٌدكلة، صارت ت الٌراية العثمانٌية عف أسكار فمنذ أف مال                                        
تتآمر لمياجمتيا، كاقتساميا، كصارت دكلة ركسيا تشٌف عمييا كٌؿ عشريف سنة حربنا شعكاء، كبنتيجة 

أف تتداعى كتقتسميا الٌدكؿ األكركبٌية،  الٌدكلة العثمانٌية ثقيمة. ككادت مالٌية الحرب تفرض عمييا غرامة
فت دكؿ أكركٌبا بؿ أخطرتيا بالتٌقسيـ، إاٌل أٌف تنافس تمؾ الدكؿ فيما بينيا حاؿ دكف ذلؾ، كقد تخكٌ 

يا في الغربٌية مف تكٌسع دكلة ركسيا، فاتٌفقكا مع الٌدكلة العثمانٌية، ففتحت ليـ المضائؽ، فياجمكا ركس
، فغمبكىا كاضطٌركىا إلى طمب الٌصمح، فعقد مؤتمر باريس سنة ) ( كقٌرركا ق1273 شبو جزيرة القـر

 فيو اعتبار الٌدكلة العثمانٌية مف الٌدكؿ األكركبٌية. 

حربنا أخرل، فكسرت الجيكش  ى الٌدكلة العثمانٌيةيا لـ تنتظر طكيالن بؿ شٌنت عمإاٌل أٌف ركس      
ت مكقد كٌقع الٌسمطاف عمى معاىدة جعٌدمت جيكشيا حٌتى كصمت استانبكؿ العاصمة. العثمانٌية، كتق

( اٌلذم لعب ىػ1294مؤتمر برليف سنة )  دكلتو منطقة نفكذ لدكلة ركسيا، فيٌبت الٌدكؿ الغربٌية كعقدت
 دكرنا لفت فيو أنظار دكؿ العالـ. بسمارؾ امبراطكر ألمانيا فيو

محرجة، لجأت إلى األساليب الٌسٌرٌية باستمالة العناصر اٌلتي تتكٌكف  كلٌما كجدت ركسيا نفسيا      
إليجاد مفاسد تٌتخذىا ذريعة لتقسيـ الٌدكلة، كقد قابمتيا الدكؿ األخرل بالمثؿ؛  العثمانٌية منيا الٌدكلة

ميا، كبيذا أصبحت الٌدكلة العثمانٌية في أسكأ حاؿ مف تدٌخؿ الٌدكؿ األجنبٌية، بكاسطة سفرائيا كقناص
كأصبحت معٌرضة لمٌثكرات مف العناصر اٌلتي أخذت تتمٌرد في جميع أنحائيا مف الٌسالؼ، كاألرمف، 

 كالبمغار، كاألكراد، كالعرب، كاألتراؾ أنفسيـ.

كفي ىذا العيد لـ يكف الجنس الٌتركي متحٌكمنا في نابمس، إنٌما كاف الحكـ عثمانيًّا تشترؾ فيو       
ركـ، كييكد، فكاف أكثر المتصٌرفيف عربنا، ، كأكراد، كألباف، كأرمف، ك ف عربجميع عناصر الٌدكلة، م

مف مصر، كدمشؽ، كبيركت، ككانكا مف أىؿ الكفاءة كالمقدرة، ألٌف الٌدكلة كانت تحسب لنابمس حسابنا 
 ألىٌمٌيتيا.

 

يـ مف الفقر إلى أريكة آؿ عثماف، كدكلتيـ عمى جانب عظ الثٌاني لٌما كصؿ الٌسمطاف عبد الحميد    
، اٌلتي كالٌضعؼ، يذىب معظـ ميزانٌيتيا غرامة لركسيا، كنفقات إلخماد الٌثكرات كالٌدسائس كالمشاكؿ

سنة  دعاتحت اإلشراؼ الٌدكلي.  نفسو الكقت يفكالعناصر المكالية ليا؛ كىي  تخمقيا الٌدكؿ المتنافسة
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. كلٌما نشبت الحرب الٌركسٌية كالية كسٌف دستكرنا مف كؿٌ  ضـٌ عضكنا إلى مجمس شكرل (ق1297)
العثمانٌية، فكجئ بخيانات كبيرة في الجيش كاإلدارة، فاعتقد نتيجة لذلؾ أٌف إدارة الٌدكلة تحتاج إلى حـز 
مطمؽ، فبٌدؿ رجاؿ مجمس الٌشكرل بخبراء مف رجاالت الٌدكلة المتقاعديف، كصار يتدٌخؿ في كؿ شأف 

زراء أم عمؿ مستقؿ، بعد أف كاف لو الٌصدارة العظمى، مف شؤكف الٌدكلة، حٌتى لـ يبؽ لمجمس الك 
دائـ الٌسير ال يغفؿ عف شيء، كأصبح  عبد الحميد يتصٌرؼ بشؤكف الٌدكلة كما يرل؛ كأصبح الٌسمطاف

يقتطع مف ميزانية الٌدكلة لنفقات إدارتو الخاٌصة دكف عمـ الكزراء يدفعيا ألمراء البمقاف الستمالتيـ عف 
 ركسيا.

ىذا الٌسمطاف كما يصٌكره مؤٌرخك الغرب أك الٌترؾ، بؿ كاف داىينا أريبنا، استطاع أف يقؼ  لـ يكف    
بدكلتو مٌدة ثمث قرف بيف العكاصؼ الٌدكلٌية، كاستطاع أف يكقؼ الحركب عمى دكلتو، كاستغٌؿ التٌنافس 

أٌنو استمٌر عمى عرشو الٌدكلي إلى حٌد كبير. كلقد أثبتت الحكادث اٌلتي تمت خمعو أٌنو كاف قديرنا؛ كلك 
 .(1)حٌتى كقعت الحرب العالمٌية الستغٌؿ المكقؼ استغالالن كبيرنا

كاف الٌسمطاف عبد الحميد الثٌاني يعمؿ عمى اإلصالح، فصار يشترم قطعنا لألسطكؿ، كيكٌكف     
عٌية؛ طكابير في الجيش، كيحٌض األىالي عمى بناء المدارس كالٌثكنات، كقد طبع مجٌمة األحكاـ الٌشر 

مٌد سٌكة حديد ف رؽ،كبمجٌرد انتياء الغرامة الٌركسٌية صار يعمؿ لألسطكؿ، كالجيش، كالمعارؼ، كالطٌ 
 الحجاز.

أحيا فكرة الخالفة اإلسالمٌية، كأعظـ  إذالٌدكؿ الغربٌية،  الثٌاني عبد الحميد أخافت سياسة الٌسمطاف    
عميو مبالغ مف الماؿ عمى أف يمنحيـ كطننا قكميًّا ما أثار الٌدعايات ضٌده الٌصييكنٌيكف اٌلذيف عرضكا 

( ق1308أعطى أمرنا بعدـ تسجيؿ األراضي باسميـ ، كذلؾ في سنة )ك  ،في فمسطيف، فأبى كتنٌبو ليـ
ىػ( كىذا مسٌجؿ في سجٌؿ دائرة األراضي في القدس. فأقامكا الٌدنيا كأقعدكىا، كلٌما 1310كفؽ ) (2)مالي

                                                           
 .93/ 3نظر: إحساف الٌنمر، تاريخ جبؿ نابمس، ي (1) 

، ، كالٌشيكر بالٌشمسيٌ ة العثمانٌية، إدخاؿ الٌسنة المالٌية في إدارة الٌدكلة، فأبقكا حساب الٌسنيف باليجرمٌ رأم رجاؿ الماليٌ  ( (2
/ 3ر: إحساف الٌنمر، تاريخ جبؿ نابمس، نظيكمٌية. نة، كقد عرفت بالٌسنة الرٌ ( س36فأصبح الفارؽ يزيد سنة كؿ )

26 . 
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ف اٌلذيف أبطنكا الييكدٌية ك نمة، أم المنافقك مف الييكد الدٌ  لٌترٌقي اندٌس فييا كثيرشٌكمت جمعٌية االٌتحاد كا
 . (1)د رشادحٌتى خمعكه، كأجمسكا مكانو أخاه الٌسمطاف محمٌ  فأظيركا اإلسالـ، كما زالكا يعممك ك 

فؽ جبؿ لٌما قبؿ الٌسمطاف عبد الحميد بإعالف الٌدستكر، أمر بإرساؿ شخصٌيات مف كٌؿ لكاء، فاتٌ     
 .(2)نابمس عمى الٌشيخ أحمد الخٌماش

 

 الحركة العربٌية كفمسطيف 

 ، أكائؿ القرف الٌرابع عشر اليجرمٌ ) مف الٌدكلة العثمانٌية في سرت الٌركح العربٌية في الجزء العربيٌ                                                            
فمو ( كما كىػ1326في سنة ) الٌدستكر العثمانيٌ  ، كجاء إعالف(الدمٌ المي أكاخر القرف التٌاسع عشرأٌم 

ا بنشاطيا، كمٌما أذكاىا ركح العنصرٌية الٌتركٌية لدل رجاؿ الٌترؾ، كقٌكة ىذا الٌدستكر مف حٌريات مؤذنن 
حزاب الٌنزعة الٌطكرانٌية فييا، مٌما أحدث رٌد فعؿ قكٌم بيف مثٌقفي العرب، فراحكا ينشئكف الجمعٌيات كاأل

غة مٌ مطالبة بالحكـ الٌذاتي، كبجعؿ الالعمنٌية كالٌسرٌية، ككانت الحركة في البدء دعكة إلى اإلصالح، ك 
ـٌ تطٌكرت إلى دعكة إلى االستقالؿ  العربٌية لغة رسمٌية في الكاليات العربٌية، كال سٌيما في الٌتدريس، ث

 .(3)عمؿ في سبيؿ الحٌرٌيةالك 

 –كال سٌيما الٌطاٌلب  –العرب  " المنتدل األدبي" في إستانبكؿ ككاف يضـٌ  فمف المنٌظمات العمنٌية    
                                              .    ساس ال مركزمأإدارة المممكة عمى " حزب اٌلالمركزٌية اإلدارٌية " ككاف يدعك إلى يا، كفيالمقيميف 

( الٌشباب اٌلذيف ق1331ٌلتي أٌسسيا في باريس سنة )الفتاة " ا العربٌية الجمعٌية كمف الجمعٌيات الٌسٌرٌية "
" اٌلتي العيد" جمعٌية ك كانكا يدرسكف في معاىدىا العالية، كىذه كانت تيدؼ إلى استقالؿ العرب، 

، كقد اشترؾ الفمسطينٌيكف تأٌسست في إستانبكؿ ككانت تضـٌ الضٌباط العرب في الجيش العثمانيٌ 
 ميع ىذه المنٌظمات، كأسيمكا في قسط كافر في الحركة القكمٌية العربٌية.باعتبارىـ عربنا في ج

                                                           
 .98/ 3ٌنمر، تاريخ جبؿ نابمس، لنظر: إحساف اي ( (1
ىػ( كلد في نابمس، كدرس فييا، كأكمؿ دراستو في مدرسة الٌنٌكاب 1338ك  1266أحمد الخٌماش: عاش ما بيف ) ( (2

في قرية عقابة، حيث لو فييا ـ عمى العزلة اب. صمٌ كٌ ستانبكؿ، كبعد أف حٌؿ مجمس النٌ إلقضاة الٌشرعٌييف( في )ا
كأمالؾ، كبقي عمى ىذه الحاؿ مف االنقطاع عف الٌناس، إلى عبادة ا تعالى، إلى أف تكٌفي. كقد عرضت  أراضو 
 . 113/ 3نظر: إحساف الٌنمر، تاريخ جبؿ نابمس، يحكمة االستئناؼ الٌشرعٌية فأبى. عميو م

 .37ؿ نابمس، ص نظر: إحساف الٌنمر، تاريخ جبي ((3
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ة األكلى، كاٌتجيت أنظار أحرار العرب إلى شريؼ مٌكة الحسيف بف عمٌي كنشبت الحرب العالميٌ     
 لتحقيؽ أمانييـ القكمٌية.

 

 الصييكنٌية الحركة

الكعكد لمعرب كبعدىا، كانت تجرم مفاكضات بيف اإلنكميز كزعماء  اإلنجميز في أثناء قطع                                                                         
الٌصييكنٌية؛ فما ىي الٌصييكنٌية ببريطانيا، كأسفرت عف تصريح بمفكر اٌلذم كاف ىك ثمرة الحركة 

 ؟الٌصييكنٌية؟ كما تاريخيا

ييكنٌية حركة سياسٌية عدكانٌية ال      كسائؿ كالغايات، تيدؼ إلى حشد الييكد في فمسطيف، كما الصن

  .حكليا مف البالد العربٌية في دكلة كاحدة، كقد سٌميت باسـ " صييكف "

ي الٌدنيا بمكاف كاحد، كقد لقد سبقت الٌصييكنٌية حركة ييكدٌية ترمي إلى تكطيف الييكد المشتٌتيف ف     
ي ركسيا كبكلكنيا كركمانيا، كىذه الٌرغبة اٌلتي بمغت مؾ االضطيادات اٌلتي نزلت بالييكد فتأذكت 

ى تأليؼ " إل" بينسكر كيدعى ( مٌما حٌفز أحد زعمائيـق1300ذركتيا عمى إثر المذابح الٌركسٌية سنة ) 
" قاؿ فيو: " إٌف العالـ يحتقر الييكد؛ ألٌنيـ ليسكا أٌمة، كألٌنيـ أجانب في كٌؿ بمد الٌتحرير الٌذاتي كتاب "
ييكدٌية لشعب يعيش في أرض فيو، كالعالج الٌناجع ليذا الٌداء المستعصي ىك إيجاد قكمٌية  يعيشكف
ـٌ تأٌلفت جمعٌية عٌشاؽ صييكف(1)"الكطف غة العبرٌية، كالٌدعكة إلى مٌ غايتيا الحٌث عمى إحياء ال، ك ، ث

لحركة ذات اليجرة إلى أرض فمسطيف كاستعمار أراضييا؛ فأنشأت بضع مستعمرات صغيرة، كلـ تكف ا
مؤٌسس الٌصييكنٌية األٌكؿ،  دٌ يكدكر ىرتسؿ، اٌلذم يعث ييكنيٌ لصٌ ا، إلى أف ظير خطكرة كىدؼ سياسيٌ 
 .(2)حافةكاف يعمؿ في الصٌ  كىك ييكدم نمساكم

( كفيو رأل أٌف الحٌؿ ىك: " في قياـ الٌدكلة ق1313 " الٌدكلة الييكدٌية " سنة )أٌلؼ ىرتسؿ كتاب      
لئؾ اٌلذيف ال يطيقكف البقاء في البالد اٌلتي تضطيدىـ ". كلـ يعٌيف في كتابو البقعة الييكدٌية مف أك 

المطمكبة. كعقد المؤتمر الصييكني األٌكؿ في مدينة باؿ في سكيسرا، فرسـ لمحركة برنامجيا مكصينا 
مـ الٌصييكني بأف تككف فمسطيف، اٌلتي سٌماىا أرض إسرائيؿ، مركز الٌدكلة اإلسرائيمٌية، كفيو تقٌرر الع

                                                           
 .41نظر: أكـر زعيتر، القضٌية الفمسطينٌية، ص ي( (1
 .42، ص المرجع نفسو ((2
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كالٌنشيد القكمي، كأكصى المؤتمر بتأسيس شركة لشراء األراضي كأعماؿ االستعمار؛ كقد قاؿ ىرتسؿ 
 .(1)بعد انتياء المؤتمر: " اليكـ أنشانا الٌدكلة الييكدٌية "

( ممتمسنا منح الييكد امتيازنا بإنشاء ق1319اٌتصؿ ىرتسؿ بالٌسمطاف عبد الحميد الثٌاني سنة )    
سنكٌية كيحمؿ البنؾ االستعمار عمرات ييكدٌية في فمسطيف، كفي مقابؿ ذلؾ يدفع إتاكة مالٌية مست

، كلكٌف الٌسمطاف رفض إجابة طمبو، كحدث أف تمٌمؾ الييكد ض إلى الباب العاليتقديـ قر الييكدٌم عمى 
( عمى ق1331سنة ) بعض مساحات في مرج ابف عامر، فاحتٌج الٌنٌكاب العرب في البرلماف العثمانيٌ 

ش، ذلؾ منٌبييف إلى الخطر الٌصييكني، كلٌما استعصى عمى الييكد أمر فمسطيف فٌكركا في العري
ة فرفضت ذلؾ، كعرض اإلنكميز عمى ىرتسؿ استعمار أكغندا في كاٌتصؿ ىرتسؿ بالحككمة المصريٌ 

صٌر عمى أف يقكـ (، كقٌرر المؤتمر رفض المشركع، كأق1320إفريقيا الٌشمالٌية،، كتكفي ىرتسؿ سنة )
في فمسطيف أك فيما يجاكرىا مف أراض تمييدنا ليا، كقد لقيت الٌصييكنية معارضة مف  ذالكطف القكمي

فريؽ كبير مف الييكد أنفسيـ، كلكٌنيا خطت خطكة عممٌية في المؤتمر الٌصييكني المنعقد في الىام 
صيص قرض يقٌدمو البنؾ الكطني (، اٌلذم قٌرر تأسيس شركة لألراضي الفمسطينٌية، كتخق1326سنة )

أبيب، كما قٌرر اعتبار  عصرم لممياجريف بالقرب مف يافا، يككف نكاة مدينة تؿٌ  ، لبناء حيٌ الييكدمٌ 
 .(2)العبرٌية لغة الٌتخاطب الٌرسمٌية لمٌصييكنٌية

ة األكلى، كقٌدـ الٌزعيـ الييكدم ىربرت صمكئيؿ إلى أعضاء الحككمة كنشبت الحرب العالميٌ     
ا لتأسيس دكلة ييكدٌية في فمسطيف تحت إشراؼ بريطانيا  البريطانٌية كالٌنكاب مذٌكرة عرض فييا مشركعن

مف المنتشريف في أكركٌبا: " كنككف قد أكجدنا في جكار مصر كقناة  يأكم إلييا ثالثة مالييف ييكدمٌ 
لٌصييكنٌية كعمى رأسيـ الٌسكيس دكلة جديدة مكالية لبريطانيا"، كأخذت المفاكضات تجرم بيف زعماء ا

، كبيف المسؤكليف البريطانٌييف، ككانت كممة (3)كايزمفالمدعك انشستر " مأستاذ الكيمياء في جامعة " 

                                                           
 .43، صالمرجع نفسو( (1
 .44نظر: أكـر زعيتر، القضٌية الفمسطينٌية، ص ي ((2
، اسيٌ ، كسي( كلد في مكتاؿ الٌركسٌية، كىك كيميائيٌ ق1372ك  1294كايزمف، ىك: حاٌييـ كايزمف، عاش ما بيف ) ((3

ـٌ في استصدار كعد بمفكر ، كيعتبر أشير شخصٌية بعد ىرتزؿ، لعب الٌدكر األىككاتب سير ذاتٌية، كأستاذ جامعيٌ 
نٌظمة في صناعة المتفٌجرات، كاف رئيسنا لممتاج ماٌدة األستكف، اٌلتي تساعد ، كساعد في إنق(1337)سنة 

نظر: عارؼ العارؼ، ي .ؿ رئيس لمكياف الٌصييكنيٌ خب أكٌ ، ثـٌ انتق(1096حٌتى  1070) الٌصييكنٌية العالمٌية منذ
 .28اس العٌقاد، الٌصييكنٌية العالمٌية، ص نظر: عبٌ ي. ك 655ؿ في تاريخ القدس، ص المفصٌ 
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كايزمف نافذة بسبب نجاحو في إنتاج ماٌدة األسيتكف التي كانت الزمة لممتفٌجرات، كقد أسفرت تمؾ 
كد بذلت لمكافقة فرنسا كالكاليات المٌتحدة عميو، المداكالت عف تصريح بمفكر اٌلذم لـ يصدر إاٌل بعد جي

مف تشريف الثٌاني سنة  الثٌاني العرب، في لقد صدر ىذا الٌتصريح اٌلذم يعتبر فاتحة الككارث عمى
(، ككاف بعد سنة كنصؼ مف نشكب الٌثكرة العربٌية اٌلتي قامت عمى أساس االعتراؼ ق1336)

في فمسطيف، فجاء  (نبيمألبالؾ )ء حممة الجنراؿ سطيف، كفي أثناة اٌلتي تشمؿ فمباستقالؿ البالد العربيٌ 
ا لما قطعتو بريطانيا لمعرب، بؿ عدكاننا ييٌدد قكمٌيتيـ ككجكدىـ.    مناقضن

رغبة بريطانيا في استمالة ى إصداره كمف الٌدكافع الٌسياسٌية اٌلتي حفٌزت الحككمة البريطانٌية إل    
عاٌمة، كاستجالب بألمانيا كالٌنمسا بخاٌصة، كفي سائر أنحاء العالـ  العناصر الٌصييكنٌية القكٌية في

عطؼ ييكد أمريكا في كقت لـ تكف الكاليات المٌتحدة قد قٌررت فيو خكض الحرب إلى جانب الحمفاء، 
كقد يككف أىـٌ مف ىذا ما ارتآه أنصار الٌتصريح مف أٌنو يؤٌدم إلى جعؿ فمسطيف المتاخمة لقناة 

نفكذ بريطانٌية تحمي مركزىا في مصر، كتضمف االٌتصاؿ البٌرم بالٌشرؽ، كتقيـ سدًّا  الٌسكيس منطقة
ـٌ إٌف كعد بمفكر يمٌيد الٌسبيؿ أماـ  بيف مكقعيا في قناة الٌسكيس كمكقع فرنسا المقبؿ في سكرية، ث

 .(1)تيا، حٌتى تتمٌكف مف تنفيذ كعد بمفكر لمييكدبريطانيا لممطالبة بأف تككف فمسطيف مف حصٌ 

ٌنما ىك مجٌرد عطؼ كأمنية كتشجيع مف طرؼ كاحد، كلـ تكف      لـ يكف كعد بمفكر التزامنا دكليًّا، كا 
ث فمسطيف مف أمالؾ بريطانيا حٌتى يحٌؽ ليا الٌتصٌرؼ فييا، فيي بيذا الٌتصريح تعد بما ال تممؾ، كتبح

 .في مصير بمد ال سيادة ليا عميو

خمسيف ألؼ  ال يتجاكزكاف حيف صدكر الٌتصريح  في فمسطيف الييكدعدد أٌف  مف غـرٌ عمى الك     
كتجاىؿ  ،تصريح بمفكر جعؿ الييكد ىـ األصؿ اٌل أفٌ إ( ألؼ نسمة، 650نسمة، يقابميـ مف العرب )

 .(2)عرب فيو، كأٌنيـ ىـ األقمٌية كالييكد األكثرٌية كممة ، كتجٌنب حٌتى ذكركجكد شعب عربيٌ 

الغنا لدل العرب، فطمب الٌشريؼ حسيف تفسيرنا ليذا الكعد، فأكفدت أحدث ىذا الكعد استياءن ب    
أٌنو لف يسمح بإسكاف الييكد إاٌل بالقدر الذم يسمح يطمئنو، كيؤٌكد لو  االحككمة البريطانٌية  لو كفدن 

 بحرٌية العرب الٌسياسٌية كاالقتصادٌية.

                                                           
 .44نظر: أكـر زعيتر، القضٌية الفمسطينٌية، ص ي ((1
 .47، ص المرجع نفسو( (2
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في فتمٌقكا جكابنا رسميًّا س بيكك، كالعيكد بعد تصريح بمفكر جاءت اتٌفاقٌية سايككرغـ الكعكد     
( تؤٌكد فيو تعٌيداتيا القديمة لمعرب: " كأٌنيا عاممة عمى ق1337حزيراف سنة )عشر مف  الٌسادس

 .(1)"تحقيؽ حٌرٌية العرب كاستقالليـ، كما تؤٌكد أٌف الحكـ في البالد العربٌية سيككف كفؽ رغبات سٌكانيا

( مؤٌكدنا ق1337تٌمكز سنة )الٌرابع  في (2)اب اٌلذم ألقاه كيمسكفالعرب الخط ةيننأطمفي كمٌما زاد     
فيو أٌف الٌتسكية اٌلتي ستقكـ بعد الحرب، ستككف عمى أساس حٌرٌية الٌشعكب في تقرير مصيرىا. ككذلؾ 

( بياننا رسميًّا عرؼ ب ق1337تشريف الثٌاني سنة ) الٌسابع مف لقيادة العسكرٌية البريطانٌية فيأصدرت ا
" ككٌزعتو عمى الٌدكؿ العربٌية، تؤٌكد فيو أٌف رغبتيا في خكض المعركة في الفرنسيٌ  ٌتصريح البريطانيٌ " ال

استعباد الٌترؾ كتحريرىـ تمامنا، كأٌف بريطانيا كفرنسا لتحرير الٌشعكب اٌلتي رزحت تحت  الٌشرؽ، ىك
نشاء كحدات كطنٌية ليـ، كاالعتراؼ بيذه ا لحككمات بعد انتياء الحرب، اتفقتا عمى تحرير الٌشعكب كا 

  (3)فيؿ بعد ىذه الٌتطمينات كالٌتككيدات ؟

بعد الحرب العالمٌية كانتصار الحمفاء، أيعطيت فمسطيف لمييكد ليقيمكا دكلتيـ عمييا، كقٌسمت     
االسـ حٌتى كقتنا الحاضر. قاؿ عمر بف  ت ضعيفة، ليس ليا مف الحكـ إالٌ األراضي العربٌية إلى دكيال

 اب، رضي ا عنو: " نحف أٌمة أعٌزنا ا باإلسالـ فمف ابتغى العٌزة بغيره أذٌلو ا".الخطٌ 

كبعد أف سيطر الييكد عمى فمسطيف بدأت الٌثكرات كالمظاىرات اٌلتي تنٌدد كتطالب بخركج الييكد     
 .رات غير القمع كالقتؿ كالٌتشريدمف فمسطيف، حٌتى يكمنا ىذا، كلـ تجد ىذه الٌثك 

 نابمس تحت الحكـ العثمانيٌ ضاع أك 

الٌدكلة بالد الٌشاـ في عيد  تكٌكنت منيااٌلتي  ةكاف جبؿ نابمس إحدل المقاطعات األربع عشر     
كاٌلتي كاف حاكميا يعرؼ بالكاشؼ، كلٌما استكلى العثمانٌيكف عمييا قٌسمكىا إلى ثماني الجركسٌية، 

ـٌ بٌدؿ ىذا ال تٌقسيـ بثالث كاليات، كىي: حمب، كالٌشاـ، كطرابمس، أم كاليات، يعرؼ حاكميا بالكالي، ث

                                                           
 .48، ص المرجع نفسو( (1
ىػ ( كلد في كالية فرجينيا بالكاليات المٌتحدة، 1353ك  1273كيمسكف، عاش ما بيف ) كيمسكف، ىك: تكماس ككدرك  ((2

الثٌامف كالعشركف لمكاليات المٌتحدة، كاف الٌرئيس  يخ في جامعة جكنز ىكبكينز، كىكدرس العمـك الٌسياسٌية كالٌتار 
ىػ(. 1338نكبؿ لمٌسالـ )صؿ عمى جائزة أكاديميًّا حٌتى صار رئيسنا لجامعة برنستكف، ثـٌ حاكٌما لكالية نيكجرسي، ح

 .230نظر: أكـر عبد الكٌىاب، تاريخ الحرب العالمٌية األكلى، ص ي
 .48نظر: أكـر زعيتر، القضٌية الفمسطينٌية، ص ي ( (3
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بأمير لكاء، كرتبة متصٌرؼ،  ية يعرؼ حاكمياك كالٌداخؿ، ككؿ كالية تقسـ إلى ألالٌشماؿ، كالٌساحؿ، 
ـٌ  يف:ءجبؿ نابمس يقسـ إلى لكا ككاف لكاء نابمس كمركزه مدينة نابمس؛ كلكاء الٌمجكف كمركزه جنيف، ث

 .(1)ـ( بمقب آغاحاكـ )متسمٌ اقتصركا عمى تعييف 

 ةقافيٌ كالثٌ  الحياة اًلجتماعٌية -ثانينا 

  كاف جبؿ نابمس يقسـ إلى سبع نكاحي، كىي:    

، كألحقت بو المشاريؽ، يف، كيعرؼ بالطىكر عند السىامريٌ جرزيـ كيسٌمى الجبؿ القبمي لمدينة نابمس-1
 كمشاريؽ البيتاكم. ،بجكرة عمرة كىكذا تذكر قراه في الٌدفتر الٌرسمي، كقد عرؼ فيما بعد

، كصار يعرؼ كيعرؼ بجبؿ عيباؿلمدينة نابمس،  جبؿ شامي أم جية الٌشاـ، كىك الجبؿ الٌشماليٌ  -2
 بمشارؽ الجٌرار فيما بعد.

 مف لكاء نابمس. بالد بني صعب، كىي القسـ الغربيٌ  -3

 جكف.مٌ مكاء الجبؿ نابمس، ككانت تعرؼ ب مف بالد حارثة، كىي القسـ الٌشماليٌ  -4

.ي اليكـ شماؿ غرب طكلجكف )جنيف(؛ كىمٌ مف لكاء ال الٌشعراكٌيات، كىي القسـ الجنكبيٌ  -5  كـر

 مف جبؿ نابمس. عيف، كىي القسـ الجنكبيٌ اجمٌ  -6

 كادم الٌشعر، كىك الكادم األكسط مف جبؿ نابمس. -7

 ككاف يرد في الخطاب الٌرسمي، فيقاؿ: نابمس كنكاحييا الٌسبع .   

ف في األلؼ مف أمكاؿ الميرم اٌلتي ك لو ثالث طنا بالكالي كبباشا الدكرة، ككافكاف تعييف الٌشيخ  منك 
 يجمعيا مف ديرتو.

 

                                                           
 –الٌنمر  رغـ أٌف لقب بيؾ كظيفة آؿ –. كاآلغا: لقب غمب عمى آؿ الٌنمر 174/ 2إحساف الٌنمر، تاريخ جبؿ نابمس كالبمقاء،  ( (1

منذ أف كانكا في الٌشاـ إذ عرفكا باألغكات، كرغـ تمٌقب غيرىـ بو فقد ظٌؿ يطمؽ عمييـ، كمٌمف عرفكا بو: آؿ الٌشافعي، كفرع 
مف آؿ طكقاف، كخريـ، كالٌنابمسي، كما ظير مف ألقابيـ في الحجج الٌشرعٌية. كبالٌرغـ مف أٌف لقب آغا ىك لقب المتسٌممٌية، 

ا تمٌقب بالبيؾ، ألٌنيـ زعماء كىي كظيفة آؿ طك  قاف، فقد غمب عمييـ لقب بيؾ ألٌنيـ أبناء باشا، كىناؾ عائالت كثيرة أيضن
نظر: يبظيكر بيكات طكقاف. كأمراء، حٌتى ضرب المثؿ بكثرة بيككات نابمس، كأفندٌيات القدس، كأغكات الٌشاـ، إاٌل إٌنيـ أفمكا 

 .175/ 2إحساف الٌنمر، تاريخ جبؿ نابمس، 
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 عائالت نابمس

يكجد في نابمس عائالت كثيرة، كمف أبرز ىذه العائالت: دار الٌنمر،  كطكقاف، كتفاحة، كعاشكر،     
كىـ اٌلذيف  خمؽ كثير، مثؿ: الٌشيشاف اٌلذيف جاؤكا مف القفقاس،كزيد الكيالني، كأبك الٌرب. كىاجر إلييا 

 كالبشناؽ ؛كمنيـ: الٌشابسكغ كالجادكغ كالٌشركس كمنيـ عائمة آؿ سكار؛ كالٌتركماف، يعرفكف بالٌشاشاف،
 . (1)نسبناك  ا، كصار ليـ مع أىؿ نابمس صيرن مف نابمس، كاستكطنكا في نكاحي مختمفة مف البكسنة

 

 مةالحناب نيضة

، كمصر، عمى إثر نزكح الحنابمة مف العراؽ، أصبح جبؿ نابمس أحد مراكز المذىب الحنبميٌ     
ف العمماء اٌلذيف بمغ بعضيـ درجة قاضي قضاة، مظير مف نابمس كجبميا نخبة طٌيبة كدمشؽ، كقد 

يخ برىاف كاف مف أفضميـ كأىٌميـ: الٌشيخ أحمد الٌشكيكي، كقاضي القضاة الشٌ ك كما ظير في تراجميـ، 
كغيرىـ كثر. كقد استمٌرت نيضتيـ مف أكاخر  ،، كالمفتي الٌشيخ شياب الٌديف الٌشكيكيالٌديف الٌرامينيٌ 

، ثـٌ اضمحٌمت إذ خرج العمماء مف جبؿ نابمس ، إلى أكاخر القرف العاشر اليجرمٌ القرف الٌسابع اليجرمٌ 
اـ غرباء كالمعني، كابف فريخ، كابف إلى مصر كالٌشاـ، ألٌف جبؿ نابمس سادتو الفكضى، كحكمو حكٌ 

 .(2)فٌركخ

أثرت الٌنيضة العممٌية في البالد العثمانٌية إيجابيًّا، كتنافست األسر الكبيرة في تعميـ أكالدىا كاإلقباؿ     
براىيـ بؾ طكقاف، فنبغ كتقٌدـ كآلت إليو رئاسة إكقد عٌمـ صالح باشا طكقاف كلده  عمى العمـ كالٌتعميـ.

ـٌ األثرياء بالمعاىد أم حمقات العمـ في الالعمماء ف األكقاؼ،  امساجد، فأكقفكا ليي ىذه الٌديار. كقد اىت
 د بف طو تٌفاحة الحسيني، غرفنا بجكار الجامع الكبير لطاٌلب العمـ. فبنى الٌسٌيد محمٌ 

                                                           
 .37/ 3 نطر: إحساف الٌنمر، تاريخ جبؿ نابمس،ي ( (1
 .472/ 2، المرجع نفسو ((2



 
 

 21     

 

ة كالقراءة كالٌتعٌمـ  ككاف أمراء نابمس يقٌربكف العمماء كيكرمكنيـ كينزلكف عند إرادتيـ؛ كيعتبركف الكتاب    
مينتيـ، فمنيـ مف ال مينة لو كال صنعة إاٌل القراءة كالكتابة؛ فخرج العمماء مف عٌدة عائالت، مثؿ: 

 .(1)د الٌسٌفارينيٌ الٌنمر، كطكقاف كغيرىما؛ كمف عمماء ىذه الفترة الٌشيخ محمٌ 

راء ىذه البالد كانكا متعٌمميف كقد اٌتصمت تمؾ الٌنيضة بالٌتعميـ الٌنظامي، كمف ىذا يفيـ أف أم    
ا يساعدكف الٌنكابغ عمى تحصيؿ مغرضكفيمة، كما يحاكؿ تصكيرىـ الكعمماء كلـ يككنكا ج ؛ ككانكا أيضن

العمـ في دمشؽ كمصر، بعد حصكليـ عمى إجازة عمماء نابمس، كما يساعدكنيـ عمى الحصكؿ عمى 
 .(2)المراكز بعد إتماـ الٌتحصيؿ

 

 العثمانٌية ٌدكلةعالقة جبؿ نابمس بال

، ككانت ضرائبو تذىب إلى ا      لٌركب الٌشامي ككقؼ، فمـ ظٌؿ جبؿ نابمس يحكـ مف أبنائو أمدنا طكيالن
ة بالقٌكة؛ كتشٌكمت المتصٌرفٌية ء مف سمطة الٌدكلة، كظٌؿ كذلؾ إلى أف أخمدت الحرب األىميٌ ك يشعر بس

كذ ليـ، لقٌكة نفكذ أمراء نابمس، فقد ظٌمت أختاـ فأصبح حٌكامو مف الغرباء، إاٌل أف ىؤالء ظٌمكا ال نف
ف ك كٌم، فاستطاع المتصٌرفالمتصٌرفيف كمف دكنيـ في أيدم أكلئؾ األمراء، إلى أف مات الفكج األٌكؿ الق

لى أرباب األمكاؿ اللتزاـ األعشار؛ كقد كٌجيت ىذه الكتمة ىدفيا ضٌد تمؾ إأخرل تستند  ةخمؽ كتم
المرير اٌلذم أىكل بقٌكة نابمس الٌنفسٌية إلى ما نراه اليكـ؛ كظير سماسرة العائالت، فحصؿ االنقساـ 

 .(3)كمشاكؿ جعمكا البمد غنيمة لممكٌظفيف الغرباء ،كمدٌبركا قضايا ،رشكة

كجاء بعد ىؤالء فكج مف أمراء نابمس مف اٌلذيف أنضجتيـ الحكادث، كالفتف، كالحرب األىمٌية، كقد     
ف الستغالؿ أم خالؼ يطرأ، فكانت أختاـ يمجاالن لممتصٌرف ى أف ال يترككاا عمتفاىمكا جميعنا كاتٌفقك 
يئنا؛ شعف أحكاؿ البالد  (4)صٌرفكف الغرباءنقضى دكر االنتقاؿ دكف أف يعرؼ المتاالمتصٌرفيف بأيدييـ، ف

                                                           
ىػ ( كلد بقرية سٌفاريف، مف قرل 1188ك  114 1د بف أحمد بف سالـ عاش ما بيف) ، ىك: محمٌ د الٌسٌفارينيٌ محمٌ ( (1

نظر: يحمد؛ كمعارج األنكار. ت اإلماـ أنابمس، عالـ، كمحٌقؽ، كمدٌقؽ، محٌدث، لو تآليؼ كثيرة، منيا: شرح ثالثٌيا
 .140ابف الٌشٌطي، مختصر طبقات الحنابمة، ص 

 .476/ 2نظر: إحساف الٌنمر، تاريخ جبؿ نابمس، ي ( (2
 .15/ 3، المرجع نفسو ((3
 الغرباء: أي غٌر العرب. ((4
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ككاف ىدكء كاستقرار، ككحدة، كتضامف تستحؽ االحتراـ، كقد حصمت محاكالت الستغالؿ أم بادرة 
 .(1)ؼ فباءت بالفشؿخال

 

 تشكيؿ البمدٌيات  

قضاء، كقد بدأ ىذا بإدارة  ة تأسيس دائرة بمدٌية في كؿٌ ما حصؿ بعد تشكيؿ المتصٌرفيٌ  مف أىـٌ     
، حكالي سنة ) ( ىجرمٌ 1285( مالي، المكافؽ سنة )1284الٌمكاء آم في نابمس، ككاف ذلؾ سنة )

 ـ(.1868

يتدٌخؿ في شؤكف األقضية جميعيا، ككاف  فكافالحٌيات كاسعة، بنابمس ص بمدمٌ مارس المجمس ال    
يشرؼ عمى اإلنشاءات كالعمارات، اٌلتي تقاـ فييا كالمدارس، كالمساجد، كدكر الحككمة، كالٌثكنات، 

 . (2)أعماالن كثيرة ال سٌيما اٌلتي يطمبيا الجيش ككاف المتصٌرؼ كمجمس اإلدارة يحٌكلكف لممجمس البمدمٌ 

في بادئ األمر يقـك في عيده األٌكؿ يمارس صالحٌيات كاسعة، فقد كاف  مجمس البمدمٌ ككاف ال    
ٌحة فيك يدعك إلى التٌنظيؼ، كرعاية األمكر الٌصٌحٌية، كيعاقب مف الٌدكائر، كالصٌ بكاجبات عدد 

، مقاـ دائرة الصٌ  طبيب البمدٌية يقكـا دكف الٌرجكع إلى المحكمة، ك مخالفييا رأسن  المجمس  أفٌ كما ٌحة اليـك
أشرؼ كقاـ ببناء  كذلؾك  ؛كاء جميعومٌ اؿ، باإلشراؼ عمى مباني حككمة اليقكـ مقاـ دائرة األشغ البمدمٌ 
كلى في عكاصـ كقاـ ببناء المدارس االبتدائٌية، كاإلعدادٌية األ ق(1292سنة ) (4)، كالٌدٌبكية(3)القشمة

ماؿ كتجارب بأع قاـ، ك عبره ردف( لتسييؿ االنتقاؿعمى نير الٌشريعة )األ (5)أقاـ القايؽالٌمكاء جميعيا؛ ك 
ف كال سٌيما باعة سيطر عمى الباعة المحترفيف كأكزانيـ كمكاييميـ كيضارب المحتكريزراعٌية فنجحت. ك 

. مٌ ال بمكياؿ المصابف كالمعاصر.  تدٌخؿمات، كال سٌيما نظافة خزائنيا، ك راقب األفراف كالحٌماك حـك

                                                           
 .20/ 3، ينظر: إحساف الٌنمر، تاريخ جبؿ نابمس ((1
 
 .27/ 3مس، نظر: إحساف الٌنمر، تاريخ جبؿ نابي ((2
قريب؛  مة، ىي: ثكنة، اسميا بالٌتركي قشالؽ، كعٌربكىا إلى قشمة، ككتب عمى باب القشمة: نصر مف ا كفتحشٍ القً  ((3

 .13/ 3نظر: إحساف لمٌنمر، تاريخ جبؿ نابمس، يكمكانيا الٌسجف حاليًّا. 
نظر: إحساف يالقشمة، دائرة األشغاؿ حاليًّا.  الٌدٌبكية، ىي: مستكدع األسمحة، كبناؤىا يكجد في الجية الغربٌية مف ((4

 . 3/13الٌنمر، تاريخ جبؿ نابمس، 
 .3/41نظر: إحساف الٌنمر، تاريخ جبؿ نابمس، يالقايؽ، ىك: الٌسفينة الٌصغيرة.  ((5
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مركره  الجيش مف المؤف كالحاجات الٌضركرٌية عند طمبوي بما  قاـمكر، ك كثير مف األساعد المدارس بك 
يشرؼ عمى  ألٌنو ىك اٌلذم ؛ؼ، كالٌصناعاتعمى الميف، كالحر  المجمس البمدمٌ  عمى نابمس. كسيطر

ا صالحٌيات عديدة ال يٌتسع المجاؿ لذكرىاتعييف نقاباتيـ، ك   .(1)رئاساتيـ، كيرخص ليـ. كلو أيضن

 ٌط لمبرؽإنشاء مركز كخ

ىػ( أنشئت دار 1280كفي ىذا العيد أنشئت دار لمحككمة في جنيف، كسجف نابمس، كفي سنة )    
 .(2)في نابمس المجمس البمدمٌ  ، كالبريد، كجميعيا أنشئت بإشراؼلمبرؽ

( ىجرم اٌتصمت نابمس بالعالـ برقيًّا، إذ كجدت فييا 1287( مالي أم سنة )1286كفي سنة )    
 .(3)كمٌد إلييا خٌط لمبرؽدائرة بريد، 

 

 إنشاء أٌكؿ مستشفى في نابمس 
 

( قرشنا لممشاريع الخيرٌية، 150ىػ( أكصى الحاج صالح خريـ بثمث ثركتو البالغة )1305في سنة )    
فاشترل كرمنا في سفح الجبؿ  ،تنفيذ الكصٌية، فرأل بناء مستشفىل (4)د زعيتركقد نصب  الٌشيخ محمٌ 

 األربع إلى جانب الباب، فكانت ىذه الغرؼ أخرييف فيف، كغرفتيتنى بكسطو غرفتكاب الٌشمالي)عيباؿ(
 :(5)اآلتية األكلييف األبيات الغرفتيف ىػ( كقد كتب عمى باب1306أساس المستشفى، كذلؾ سنة )

 
  ىاري ناًصػػعى  تٍ طابىػػ سى مٍ ابي ل لنىػػرى ٍشػػبي    

 

ػػػنى  دٍ قىػػلى  ـه ٍسػػيػػا جً مً ىٍ أى  فٍ ًمػػ كصػػحَّ       الحى
 

 عال مكؾً المي  ري خٍ نا فى دً ي  سى  رً صٍ في عى 
 

 العى  ماءً السَّ  كؽى ذم فى الَّ  ميدي الحى  دً بٍ عى 
 

ػػػػػػػػٍجػػػػػػػػا فى دى بىػػػػػػػػ ػػػػػػػػ دؿو ر عى  يػػػػػػػػاخى ر  ؤى ني  يٍ كى
 

ػػػػػحى  ـٍ فاكي ٍشػػػػػتى سٍ مي  الحى  ؽً دٍ ًصػػػػػبً    الصى
 

 

                                                           
 .32/ 3نظر: إحساف الٌنمر، تاريخ جبؿ نابمس، ي( (1
 .43/ 3، المرجع نفسو ((2
 .43/ 3، المرجع نفسو ((3
ىػ( فتعٌمـ كنبو، ثـٌ طمب إلى الجندٌية، فعٌيف إماـ طابكر، فسيؽ إلى 1253د زعيتر سنة )كلد محمٌ  د زعيتر:مٌ مح( (4

اليمف، ثـٌ إلى الحرب الٌركسٌية، فكقع أسيرنا، كىناؾ شاىد المستشفيات، كأثرىا فقاـ بالمشركع، كقد عٌيف لممكتب 
بدكف سبب ظاىر، كبعد أف انصرفكا ىبط المكتب، فصار  في نابمس، كفي أحد األٌياـ صرؼ األكالد االبتدائيٌ 

لمٌنابمسٌييف فيو اعتقاد، إاٌل أٌنو اصطدـ بالحاج نمر الٌنابمسي، في مزاد أعشار عصيرة، فسعى ضٌده، فعزلو، فرحؿ 
 .  78/ 3نظر: إحساف الٌنمر، تاريخ جبؿ نابمس، يىػ( كلو في دمشؽ ذرٌية. 1334ة ) إلى دمشؽ، كتكفي فييا سن

 . 78/ 3نظر: إحساف الٌنمر، تاريخ جبؿ نابمس، ي ((5
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ـٌ تشٌكمت لجنة جمعت اإلعانات، كبنت، ككٌسعت، فسٌمي المستشفى      ككاف يسٌمى مستشفى خريـ، ث
 .(1)الكطنيٌ 

 بناء الٌساحة كالبركة كالمنارة  

ىػ(، كأنشأ فييا 1301صر، بأمر مف متصٌرؼ نابمس، حكالي سنة )يت الٌساحة بجانب جامع النَّ بن    
ـٌ أقيمت المنارة كراءىا بتبٌرعات مف األىالي مف اٌلمكاء  –أزيمت ىذه البركة فيما بعد  –بركة ماء  ث

عمى العرش الفٌضي، كقد كضعت في عبد الحميد طاف جميعو، كبناية القشمة، في ذكرل جمكس الٌسم
 أعالىا الٌساعة اٌلتي أىداىا الٌسمطاف عبد الحميد لنابمس، كاٌلتي ال تزاؿ مكجكدة إلى اآلف، كقد كتب 

 عمى بابيا األبيات اآلتية:

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكسً الجي  دى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى بي  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً الخٌ  ري آثً مى
 

ػػػػػػػػػػػػػػا بى يى نٍ الػػػػػػػػػػػػػػد   تً قى رى ٍشػػػػػػػػػػػػػػأى   كسمي الش ػػػػػػػػػػػػػػا كى يجن
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى   انىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا البً يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ذى تً مى مٍ جي  فٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ افى كى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلً  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تٍ يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم  جي  دٍ ة قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعى سى  كسري العى كى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػٍحػػػػػػػػػػػػػػػػيي مٍ فى   انىػػػػػػػػػػػػػػػػثى كٍ ل غى رى الػػػػػػػػػػػػػػػػكى  افى طى مٍ ي سي
 

 كسؤي ج الػػػػػػػػػػػرَّ اً تىػػػػػػػػػػػ دً رٍ عبػػػػػػػػػػػد الحميػػػػػػػػػػػد الفىػػػػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػػػػػػالفً  هً يػػػػػػػػػػػػػدً ي عً ًفػػػػػػػػػػػػػ  تٍ ئى ًشػػػػػػػػػػػػػنٍ أي  دٍ قىػػػػػػػػػػػػػ ي  ض 
 

 كسفيػػػػػػػػػػػػػطيػػػػػػػػػػػػػب الن   يػػػػػػػػػػػػػوً فً  ـو كٍ يىػػػػػػػػػػػػػل لً رى ٍكػػػػػػػػػػػػػذً 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس  أي  دٍ قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةن ارى نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى   رخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكأى  تٍ سى
 

ػػػػػػػػػػػفػػػػػػػػػػػي فً  فً مٍ ألى ابًػػػػػػػػػػػ  كسميػػػػػػػػػػػالجي  يػػػػػػػػػػػدً عً  ي  ض 
 

 

 ( مالي.1316سنة )  

، كتجديدىا المساجد حسيف باشا، صالحٌية إنشاء ككذلؾ أعطى الٌسمطاف عبد الحميد لممتصٌرؼ    
، ككذلؾ ةًحقبف المساجد كالٌزكايا في ىذه ال. فقد جٌدد الكثير م(2)كالمقامات المجاكرة لممكاقع األثرٌية

 آذف العالية.شٌيدت ليا الم
 

  

                                                           
 .80/ 3نظر: إحساف الٌنمر، تاريخ جبؿ نابمس، ي ((1
 .83/ 3، المرجع نفسو ((2
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 إنشاء المدارس
 

ـٌ في العيد العثمانيٌ  إنشاء المدارس مف أىـٌ  كاف     ىػ( أنشئت مدرسة 1397ففي سنة )  ،ما ت
ـٌ (1) لخاف() أـ مكتب ا االبتدائيٌ  بتدائٌية، عمى ظير سكؽ الٌتٌجار لجية الٌشماؿ، عرفت بالمكتبا . ث

، ، لمقسـ الثٌانكمٌ ، بجكار المستشفى الكطنيٌ (2)لممطكفمف تٌؿ ا ت مدرسة أخرل في القسـ الغربيٌ ئأنش
ىػ( ككانت قبؿ ىذا التٌاريخ في دار بجانب الٌسرايا القديمة 1318عرفت بمكتب الٌراشدٌية، كذلؾ سنة )

 ال يقدر عمى الٌدفع  فٍ مى  كافكالٌساحة. كىاتاف المدرستاف أنشئتا بتبٌرعات كمساعدات عاٌمة الٌشعب، ك 
ـٌ ىٌدمت مؤٌخرنا  كبيعت أرضيما، كبنيت مدارس أخرل بثمنيايساعد بنفسو، ث

(3). 

أربع مدارس ابتدائٌية لمٌذككر، كثالث لإلناث، األكلى  دد المدارس قبيؿ الحرب العالمٌيةكبمغ ع    
ـٌ تعرؼ بالمكتب اإلعدادم،  ،كمدرسة ثانكٌية كاحدة لٌمكاء جميعو أصبح في كٌؿ قرية مدرسة أطفاؿ ث

يقكـ بيا كبالكظائؼ الٌدينٌية بالقرية. كيعكد فضؿ تأسيس المدارس في كٌؿ قرية إلى العيد  عٌيف ليا شيخ
 .عيد االحتالؿ البريطانيٌ كليس  العثمانيٌ 

لى دار العمكـ     لى الجامعات في بيركت  ككانت البعثات العممٌية تفد إلى األزىر كا  بمصر، كا 
د بمغت نسبة طاٌلب لكاء نابمس في جامعة إستانبكؿ ستانبكؿ، كقالئؿ كفدكا إلى جامعات باريس، كقا  ك 

 .(4)العثمانٌية أعمى نسبة بيف ألكية الٌدكلة العثمانٌية جميعيا البالغة مائتي لكاء
 

 األحكاؿ المعيشٌية 

 لٌما أتى المكٌظفكف الغرباء ال سٌيما المتصٌرفكف، كانكا يأتكف بطٌباخيف، فقٌمدىـ أمراء البالد، فتنٌكعت     
 

  

                                                           
 .87/ 3نظر: إحساف الٌنمر، تاريخ جبؿ نابمس، ييستعمؿ بدالن مف كممة مدرسة.  المكتب: مصطمح تركيٌ ( (1
الحاج نمر الٌنابمسي، و مدينة نابمس، كبخاٌصة المنطقة اٌلتي يقع عمييا جامع تٌؿ الممطكف: ىك الٌتؿ اٌلذم تقع عمي( (2

 .80/ 3نظر: إحساف الٌنمر، تاريخ جبؿ نابمس، يكالمقبرة. 
 .87/ 3نظر: إحساف الٌنمر، تاريخ جبؿ نابمس، ي ((3

 .129/ 3، المرجع نفسو (4)
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كبدأ الٌسمف  ، كبعض المآكؿ الٌتركٌية، كبعض الخضار؛(1) لمآكؿ، كدخمت الٌسفرة المدنٌية ) القالدير(ا
الٌنباتي باالستعماؿ. كأكثر ما تشتير فيو مدينة نابمس الحمكيات بأنكاعيا، منذ القدـ. ككذلؾ القيكة 

ثـٌ ظير الٌشام، كأخذ يعـٌ عند الٌتركٌية الحمكة أصبحت تنافس الٌسادة، ال سٌيما لممكٌظفيف األتراؾ. 
 .(2)القركٌييف بعد أف كاف غير معركؼ

 الممبس كالمسكف  

باس منٌكعنا مف مٌ لاإلفرنجي كاألحذية كأصبح ا تدريجيًّا، ككذلؾ الٌزمَّ  المدف ركيٌ التٌ  ربكشالطٌ  عـٌ     
ـٌ ترككا غطاء الٌرؤكس عمى عادة الغربٌييف. ،إفرنجي كعربيٌ   ث

ا المساكف فقد أدخمت عمييا تعديالت غربٌية في الخر  ككذلؾ األثاث     طة يفإٌنو تفرنج )تغٌرب( كأيضن
 المغمقة، كالكرميد، كتغٌير الٌطراز في الٌنكـ كاألثاث، كأصبحت األسرة ال تكتفي ببيت )غرفة( كبيذا 

 .(3)تكٌسعت أمكر الٌسكف

 زعزعة العادات كالٌتقاليد   

ىزء، كأقبؿ أبناء البالد عمى الثٌقافات األجنبٌية، فأصبح كٌؿ شخص  أصبحت الثٌقافة البمدٌية مقاـ    
يظير بنكع مف الثٌقافة غير اآلخر، كأصبح التٌفاىـ صعبنا؛ إذ قد يكجد أخكة متعٌددم الثٌقافات في بيت 
لحادٌية  كاحد ال يتفاىمكف. ككجدت في البالد أزمة ثقافٌية شديدة كال تزاؿ، كقد كجدت نزعات شيكعٌية كا 

 . (4)كقكمٌية متطٌرفة، دكف أف تكجد ثقافة قكمٌية جذرٌية

 المغاًلة بالٌتشكيالت  

 جاء العثمانٌيكف بشكمٌياتيـ البيزنطٌية، اٌلتي أصبحت بنظرىـ كٌؿ شيء، فكانكا ينٌغصكف عيشيـ في     
 

                                                           
األمكاس كالمالعؽ الٌنحاسٌية بدالن مف الخشبٌية، ككثر أصبحت الٌسفر تنصب عمى خكانات ) طاكالت( مع الٌشككات ك  ((1

 .221/ 4نظر: إحساف الٌنمر، تاريخ جبؿ نابمس، يد الٌصحكف القاشاني كالبكرسميف. استيرا
 .222/ 4نظر: إحساف الٌنمر، تاريخ جبؿ نابمس، ي ((2

 .222/ 4، المرجع نفسو(3) 
 .224/ 4، المرجع نفسو ((4
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ابيا، فحصؿ ي أصحكٌؿ لحظة، كقد اقتدل بيـ أىؿ البالد. كقد كٌزعكا رتبنا، كأصبح حرس الٌسرام يحي  
التٌنافس عمى الٌرتب كاشتركىا بالماؿ؛ كأصبح لمٌدخكؿ كالخركج كالٌتكقيع اىتماـ شديد؛ ككاف لبعضيـ 

 .(1)عكات كالمآدبأساليب ممقكتة في الدٌ 

ا مف الٌناحية الٌدينٌية كاف مف بيف معٌممي المدارس بعض خرٌ      يجي الجامعات، كالمدارس كأيضن
ـٌ تخٌرج كاألجنبيٌ  (2)التٌبشيرٌية ة، ككانكا عمى جانب مف اإللحاد كالجفاء الٌديني، فاقتدل بيـ طاٌلبيـ، ث

ىؤالء كأصبحكا معٌمميف لممدارس بعاٌمة، فعـٌ الجفاء لممدارس جميعيا، كأصبح المتمٌسؾ بدينو كالمداـك 
ـٌ إلى نكع بالٌديف ءند ىذا الحٌد بؿ تعٌداه إلى اليز عمى الٌصالة ينعت بالٌتعٌصب. كلـ يقؼ األمر ع ، ث

مف اليستيريا كالتٌفٌنف بشتـ الٌديف، حٌتى بمغكا بالٌتطاكؿ عمى الخالؽ، جٌؿ كعال؛ مٌما يدٌؿ عمى سقكط 
في العقيدة كاآلداب كالٌسمكؾ، فتجد الٌشخص ال يتجٌرأ عمى سٌب أبي الٌشخص، كما يتطاكؿ عمى سٌب 

 دينو، كخالقو.

يـ مف ف زمالءىـ بو، فمنيـ مف قاكـ كمن، كصاركا يغرك كحمؿ الغرباء عادة الٌسٍكر إلى البالد    
ساير كجامؿ، ككاف األمر بتسٌتر، ثـٌ أصبح جيارنا في عيد االنتداب
(3). 

  

  

                                                           
 .225/ 4تاريخ جبؿ نابمس،  نظر: إحساف الٌنمر،ي( (1
أٌسس المبٌشركف البركتستانت مدارس في الٌشرؽ بغية الٌتبشير، كرغـ تحذير العقالء مف ىذه المدارس، حصؿ اإلقباؿ  ((2

ت األميركٌية، في مصر، كبيركت، ، لمحاجة لمغتيـ فأقبمكا عمى الجامعاعمييا، ال سٌيما في العيد البريطانيٌ 
ر المدارس عمى الٌديف، ألٌنيا إٌنما أٌسست لمٌتبشير. كزاد الٌطيف بٌمة تطبيؽ مناىجيا في ستانبكؿ، كىي مف أخطا  ك 

 الكمٌيات، كالمدارس الكطنٌية، كتعييف معٌمميف مف خٌريجييا في ىذه المدارس، كفي مدارس الحككمة، فكاف ليا أسكأ
 .226/ 4نظر: إحساف الٌنمر، تاريخ جبؿ نابمس، ياألثر. 

 

 .226/ 4اف الٌنمر، تاريخ جبؿ نابمس، نظر: إحسي ((3
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 الحياة اًلقتصادٌية -ثالثنا

ناعات ركف ىذه الصٌ كاف أىؿ جبؿ نابمس أصحاب تجارة، كصناعة، كحرؼ مختمفة، ككانكا يصدٌ     
قاء، كغيرىا مف البالد المجاكرة، مثؿ اآلالت الحديدٌية مف الٌسكؾ، إلى القدس، كعٌكا، كالبم

كالٌسكاكر...إلخ؛ كقطع الٌرصاص، كالباركد كجميع ما تنتجو معامميا، كمصابنيا، كما يبقى بعد حاجة 
، كالبحر األحمر، البمداف المجاكرة تصٌدره إلى األقطار المجاكرة، فتشحف الٌصابكف حٌتى الخميج العربيٌ 

 مف أسكاؽ نابمس إلى البمداف ري دَّ صى ناضكؿ، كيشحف القطف كمنسكجاتو إلى الٌشاـ كمصر، ككاف يي كاأل
يخ، ، كالٌسيرج، كالٌسمسـ، كالٌشعير، كالبطٌ كالٌنيمة ،القطنٌية، كالٌصكفٌية المنسكجات :كاألقطار المجاكرة

 كالبطـ، كالٌزبيب، كالتٌيف المجٌفؼ. ب، كالعٌناب المجٌفؼ، كالكراكية، كالحالكة، كالقزحة،رى كالجمكد، كالقً 

ستانبكؿ، كاليند، كمصر؛ األكاني، كالقدكر ا  ردكف مف الخارج ال سٌيما دمشؽ، ك ككانكا يستك     
الٌنحاسٌية، كالحرير، كالقيكة، كاألسمحة، كالٌسٌجاد، كالحمي، فكانت صادراتيا أكثر مف حاجاتيا الكاردة؛ 

 مف حكراف، كالبادية، كالجكالف، يشترم أصحابو بأثماف حاجاتيـ،  كالقميٌ  اف ما يستكردكنو مف الغالؿكك
 (1)مف أسكاؽ نابمس، فيبقى الماؿ فييا، حٌتى أٌف الميرم لـ يكف يخرج جميعو، بؿ كاف أمير اآلالم

، كجميع حاجات جردة الحٌج، كيحاسب باشا الٌدكرة عمييا، رى يشترم بو قً  بنا، كجميدنا، كأكياسنا، كحباالن
 .(2)الماؿ في البالد. كبيذا أثرت نابمس ثراءن عظيمنا، حٌتى عـٌ الٌثراء جميع الٌطبقاتفيبقى 

ع بأنفسيـ، كيسكنكف في القطر كلـ يكف لتٌجار نابمس ككالء مف الخارج، بؿ كانكا يذىبكف بالبضائ    
 بأسمائيـ.؛ كمنيـ تٌجار معركفكف م كانت كجيتـ إلييا، مثؿ: مصر، كالٌشاـ، كمٌكة، كالمدينةذالٌ 

  

                                                           
نظر: خالد فيمي، كٌؿ رجاؿ يء المشاة، كيقابؿ اليـك بالفكج. اآلالم، ىك: تقسيـ تركي، يعد مقابالن في كقتو لمكا ((1

 .130الباشا، ص 
 .296/ 2، الٌنمر، تاريخ جبؿ نابمسنظر: إحساف ي ((2
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 تحصيؿ الٌضرائب كاألعشار

الٌنازلكف فييا، كشيكخيا مف أىميا فمـ  (1)كانت ضرائب القرل في العيد الماضي يجمعيا الٌسباىٌية    
يدخميا غرباء؛ ككاف كٌؿ شيء مقطكعنا، ككاف الٌسباىٌية كالٌشيكخ يعطفكف عمى القركٌييف كيعممكف 

استمٌرت عمى ىذه المنكاؿ حٌتى آخر القرف الثٌالث عشر إلبقائيـ كي تبقى مكاردىـ حسنة؛ كقد 
؛ كلكف األمكر لـ تستمر لشيكخ الٌنكاحي ىيقي، كظٌمت تعط، إذ بقيت القرل تجرم دكف مزاد حقاليجرمٌ 
ناصر األخرل فأصبح إذ مات الفكج األٌكؿ مف أمراء نابمس، كشيكخ جبميا األقكياء. كقكيت الع كذلؾ؛

ا ا، كقد تااللتزاـ مزادن  كٌتؿ األثرياء كصاركا يشارككف بيكت الحكـ، كقد كجدكا مف ىذا الٌطريؽ أرباحن
مع  يٌ كمكحٌؿ محٌؿ اإلقطاع الم اع الماليٌ فأصبحكا يدخمكف في مزادات االلتزاـ. كبالٌتدريج ظير اإلقط

ذا لـ يكف ليؤالء سيطرة كانكا يستعينكف برجاؿ الجاندرمة يف كجدكا في أم الٌشرطة كالٌدرؾ اٌلذ الفارؽ؛ كا 
 القرل مرتعنا خصبنا، فيعكدكف إلى بيكتيـ في كٌؿ أكبة محٌمميف ما في القرل مف غالؿ، كطيكر،

 المرابيف الممتزميف. كمجيدٌيات...إلخ؛ كأصبحكا رىيني

 ، كتعداد األغناـ، كالٌدكاب، كالٌتمٌتع، كغيره، مٌما يقكـ (2)كيضاؼ إلى ىذا الٌتحصيؿ ضرائب الكيركك    
مكا المالٌية، فساءت أحكاؿ القرل كثيرنا، كأصبحكا معٌرضيف لسكط الجاندرمة لتحصيؿ الٌضرائب بو محصٌ 

يف أصبح بإمكانيـ تسخير رجاؿ اإلدارة كالجاندرمة ذجميعيا؛ كلتحصيؿ أمكاؿ الٌتٌجار كاألثرياء الٌ 
 .(3)لمآربيـ كلممشاكؿ كاالٌتيامات كاالفتراءات

 

  

                                                           
جات، كانكا مقيميف في الدياالت )المزارع( في األراضي اٌلتي فتحكىا، : ىـ جنكد فرساف عثمانٌيكف عمى در الٌسباىٌية ((1

ف مف كٌؿ الٌتكاليؼ مقابؿ الٌدفاع عف أىؿ ييف، ككانكا معفحيكليـ محصكليا، كانتقاليا بصفتيـ فات
 .228د دىماف، معجـ األلفاظ الٌتاريخٌية، ص نظر: محمٌ يالمناطؽ . تمؾ 

 ،األٌكؿ :، كتنقسـ إلى قسميفلعيد العثمانيٌ رائب اٌلتي فرضت في اع مف الضٌ ، كىي نك الكيركك: مصطمح عثمانيٌ  ((2
؛ كالثٌاني، يسٌمى  يسٌمى كيركك أم األمالؾ، كيفرض عمى كؿٌ  ما يممكو الفرد مف أرض بكر، أك زراعة، أك مبافو

عارؼ العارؼ، نظر: ي%. 50%، ك40ازداد فيما بعد إلى  % عمى الٌتٌجار، ثـٌ 30كيركك الٌتمٌتع كفرض بنسبة 
 .503المفٌصؿ في تاريخ القدس، ص 

 .49/ 3ريخ جبؿ نابمس، انظر: إحساف الٌنمر، تي(3) 
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 ًلقتصادمٌ مكقؼ الحككمات مف الٌتدىكر ا 

نتاجيا  البالد ظٌمت ثركة                                                       حالة حسنة، حٌتى الحرب العالمٌية في كأحكاليا، ككثير مف صناعاتيا كا 
 يف، كلـ يكف بمقدكرىـ عمؿ شيء كلـ يعاكسكا بشيء.األكلى، فال لكـ عمى العثمانيٌ 

زراعة قصب الٌسٌكر،  عة كالٌزٌراع، فقد قاـ المجمس البمدم بتجربةااية بالٌزر كفي ىذا العيد بدأت العن    
 .في ذلؾ مزارعي يافا كقد نجحبباالستعانة 

 

، بفكائد ضئيمة، إلسالؼ الفاٌلحكقد أٌسست الحككمة بنكنا زراعيًّا، فتحت لو فركعنا في لكاء نابمس؛     
مفات مف الغالؿ في الحرب العالمٌية، كىـ في أشٌد الحاجة س قٌدمكا كلـ يشٌددكا في الٌتحصيؿ، حٌتى أٌنيـ

ـٌ لـ يطالبكا بيا في كقت االستحقاؽ، كقد رفعكا االلتزاملت ، ـ كبٌدلكه بالٌتخميف ) التٌقدير(كيف جيكشيـ، ث
 . ككانكا يعاممكف الٌزٌراع بالٌرحمة كيقبمكف اعتراضيـ، كقد استمٌر ىذا حٌتى نياية العيد العثمانيٌ 

ار في إسالؼ كديف ليا، بدالن مف االستمر  االحتالؿ البريطانيٌ بعد خركجيـ حٌصمتو حككمة ك     
 .(1)حسف نكايا العثمانٌييف كسكء نكايا البريطانٌييفإلظيار الفاٌلح. كىذا كاؼو 

قدم، و العثمانٌيكف مف نابمس كقضاىا، ثالثيف ألؼ ليرة عثمانٌية تدفع بالكرؽ النٌ يككاف جٌؿ ما يجب    
نكميز مف ضريبة الٌدخؿ مف مدينة نابمس فقط في آخر عيدىـ ىك ي حيف أٌف ما صار يجبيو اإلف

رب مكاسميـ. ككذلؾ عمؿ ثالثكف ألؼ جنيو. كلـ تساعد حككمة االنتداب المزارعيف، بؿ كانت تض
داب، كىي تنكميز عمى إضعاؼ الفاٌلح إلجباره عمى بيع أراضيو ليطٌبقكا الماٌدة الثٌانية مف صٌؾ االناإل
 .(2)سياسٌية، كاقتصادٌية تساعد عمى بناء الكطف القكميٌ  كضع البالد في حاالت"

 

بدٌقة كأٌنيـ ىـ  العثمانيٌ  تحصيؿ ديكف البنؾ الٌزراعيٌ  االحتالؿ اإلنجميزم كانت باككرة أعماؿ    
رائب الحرب الٌسابقة، اٌلذيف أسمفكه. كقد طٌبقكا الٌتخميف ) التٌقدير( كحٌققكا في الٌضرائب، مع إبقاء ض

                                                           
 .214/ 4نظر: إحساف الٌنمر، تاريخ جبؿ نابمس، ي ((1
 .214/ 4، المرجع نفسو ((2
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قرية كاحدة، يعادؿ ما كاف يجبى  فمكاألغناـ كنحكىا  (1)حٌتى أصبح ما يجبى مف الٌضرائب كاألعشار
 القضاء جميعو.  فم

كزارات المصرٌية االستعمارٌية لفرض ضريبة عمى الٌصابكف الٌنابمسي لاكفكؽ ذلؾ كٌمو أكعزكا إلى     
فتأٌخرت  ،مى المباني، فأصبح الماٌلككف يدفعكف ضريبة كبيرةلضربو. ككذلؾ فرضكا ضرائب باىظة ع

ا  كجعمكا دائرتيا دائرة استخبارات عمى الٌتٌجار، فأكجدكا مكسمنا جديدنا مف الفساد. ،أحكاليـ أيضن

%. أضؼ 26نكميز إلى % فرفعيا اإل11عبارة عف  العثمانيٌ ككانت الضرائب الجمركٌية في العيد     
؛ كضربت مصانع الٌصابكف لييكداالبضائع، اٌلتي يكجد مثميا عند  الجمركٌية عمىعمى ذلؾ الضريبة 

قكف كٌؿ يكـ عمى ذلؾ ما تبٌقى؛ كىكذا فقد كانكا يخم سباستيراد الٌزيت الٌنباتي الٌرخيص. كقكالٌزيت 
 . (2)لمخسائر كالٌتغريـا قانكننا كنظامن 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 . 215/ 4نظر: إحساف الٌنمر، تاريخ جبؿ نابمس، ي ((1
 .216/ 4، المرجع نفسو ((2
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 قٌدكميٌ سيرة يكسؼ بف عبدا ال  -األٌكؿ الفصؿ
 

 بو كمكلدهاسمو كنس -أٌكًلن 

 نشأتو -ثانينا

 ئمتوعا -ثالثنا

 ثقافتو -رابعنا

 أسرتو -خامسنا

 كظائفو -سادسنا

 كفاتو -سابعنا

 آثاره -ثامننا
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 القٌدكميٌ  يكسؼ بف عبد ا سيرة -األٌكؿ الفصؿ 
 

 كمكلده اسمو كنسبو -أٌكًلن 

 كنسبو اسمو-1

دة بف عبدا الممٌقب بصكفاف بف عيسى بف سالمة آؿ عبيد، يكسؼ بف عبدا بف عك ىك     
 .(1)شيرة، الٌنابمسٌي مكلدنا، كمسكننا، الحنبمٌي مذىبنا، األشعرٌم اعتقادنا القٌدكميٌ 

 مكلده -2

عمـ  كاف بيتك ، كالديو في بيت ىػ(1290في مدينة نابمس، سنة )  الٌشيخ يكسؼ بف عبدا كلد    
  كديف.

 

 ونشأت -ثانينا

ترٌبى كترعرع كنما ك في بيت كالده عبدا صكفاف، في بيت عمـ، كأدب، كديف،  الٌشيخ يكسؼ نشأ    
ف دركسو األكلى عند كالده عبدا صكفاف، كقرأ عميو جممة مف العمكـ كالفنكف، في حجر كالديو، كلقٌ 

  .ق(1307كتال القرآف مجٌكدنا سنة )
 

 عائمتو -ثالثنا

ٍير، اٌلذيف قدمكا مف ف القدكمٌي، مف نسؿ قم ير أحد األخكة الٌثالث، ناصر كنيصى تنحدر عائمة صكفا    
بالد الحجاز في شبو الجزيرة العربٌية، تحديدنا مف قرية ينبع الٌنخيؿ، القريبة مف المدينة المنٌكرة، كالعائمة 

قحطانٌية مف صمب " صكفاف" مف الخزرج، اٌلذيف يعكدكف بأصكليـ إلى األزد كالقحطانٌية، كالعرب ال
 يعرب بف يشحب بف قحطاف، كأصؿ ابف قحطاف مف اليمف.

  

                                                           
 .213لٌشٌطي، مختصر طبقات الحنابمة، ص نظر: ابف اي( (1
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، إلى منطقة مف قرل المدينة المنٌكرة "كقد ىاجر قٌمير كأخكاه، مف منطقة سكناىـ " ينبع الٌنخيؿ    
كاستكلكا عمى مراعي كثيرة، فأٌدل ذلؾ إلى شقاؽ كنزاع بينيـ كبيف أىؿ الكرؾ  ،ىػ(1060الكرؾ سنة )

ركي بالٌنفي إلى مٌييف، ككصؿ ىذا الٌشقاؽ إلى صراع بيف الٌطرفيف، فحكـ عمييـ كالي الكرؾ التٌ األص
كفر قٌدكـ مف قرل نابمس؛ كنصير: قرية ؛ كقٌمير: كـرمف قرل طكل عتٌيؿقرية فمسطيف، فسكف ناصر: 

  .غٌزة، كذرٌيتو تعرؼ حالينا بعائمة الٌنصيراتمدينة 

، ليسٌمـ كفالتو ليـ، إلى قمعة الكرؾ بترحيميـ إلى (1)بف عبدا باشا الٌنمركقاـ آنذاؾ األمير يكسؼ     
 مناطؽ سكناىـ الحالٌية.

، كمعظميـ يخ يكسؼ بف عبدااٌلتي ينتمي إلييا الشٌ  كقٌمير، ىك: جد عائمة صكفاف القٌدكمي    
كالككيت، كالجزيرة  األردف، في كا، فاستقرٌ ؿ الصييكنيٌ خارج فمسطيف، كبخاصة بعد االحتالىاجر 

 .(2)العربيٌ  العربٌية، كقسـ آخر ىاجر خارج الكطف
 

 كالده كمكانتو في المجتمع -1
 

 تحٌدثت عف الٌشيخ عبدا بف عكدة بف عبدا، عمى الٌنحك اآلتي:  
  اسمو - أ

  بف سالمة بف (3)ىبف عيس -افالممٌقب بصكف-عبدا بف عكدة بف عبدا  :ىك    
 

                                                           
، خمفنا لكالده عبدا آغا الٌنمر، كىك اٌلذم قاـ بإجالء قٌمير كأخكيو مف الكرؾ كاف ككيؿ الكرؾ أٌياـ الحكـ العثمانيٌ  ((1

يد إلى منطقة نابمس في فمسطيف، بعد الٌصراع كالٌشجار اٌلذم كقع بينيـ كبيف أىؿ الكرؾ األصمٌييف. المصدر: حف
 الٌشيخ يكسؼ، بياء زىير يكسؼ صكفاف، كىك حٌي يرزؽ.

الحادم المصدر: مقابمة أجرتيا الباحثة مع الٌسٌيد بياء زىير يكسؼ القٌدكمي، حفيد المؤٌلؼ، في دٌكانو بنابمس، في  ((2
 ـ.2016كالعشركف مف سنة 

عبدا الممٌقب بصكفاف؛ أحد عمماء القرف ؛ كالد ، ىك: عيسى بف سالمة بف عبيد القٌدكميٌ الٌشيخ عيسى القٌدكميٌ  ((3
؛ عالـ فاضؿ، اشتغؿ بتحصيؿ العمـك في مدينة دمشؽ، فاستفاد كأفاد؛ كعاصر خاتمة الثٌاني عشر اليجرمٌ 
في تاريخو، سمؾ  ، كأثنى عميو؛ كذكره المرادمٌ ؛ كأجازه اإلماـ الٌسٌفارينيٌ ، الٌنابمسيٌ د الٌسٌفارينيٌ المحٌققيف اإلماـ: محمٌ 

ٌدرر في أعياف القرف الثٌاني عشر. كقد عرؼ بصالحو كتقكاه؛ كسمؾ طريؽ الٌتصٌكؼ، كانقطع لمعبادة كتالكة ال
 .1، مقٌدمة الٌرحمة الحجازٌية، ص نظر: يكسؼ القٌدكميٌ يالقرآف العظيـ حٌتى تكٌفاه ا سبحانو كتعالى. 
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األديب، كمفتي فقيو، ك الث، ك محدٌ العاٌلمة، ك الماـ، ك اإل، الٌنابمسٌي، الحنبمٌي، ر، القٌدكميٌ بف قٌمي (1)عبيد
ماـ الٌتكحيد في الٌربكع ال ماـ أىؿ الحديث في البقاع الحجازٌية، كا  ٌنابمسٌية. الحنابمة في الٌديار الٌشامٌية، كا 

 .(2)دبككالدتو مف كفر المٌ 

 كقد ،اليجرمٌ  القٌدكمي، ككاف أحد عمماء القرف الثٌاني عشرككالد عبد ا صكفاف ىك عيسى     
، كأثنى رينيٌ ، كأجازه اإلماـ الٌسٌفا، الٌنابمسيٌ (3)د بف أحمد الٌسٌفارينيٌ عاصر خاتمة المحٌققيف: اإلماـ محمٌ 

  .(5)صاحب سمؾ الٌدرر ، كما عاصر المرادمٌ (4)عميو، ثناءن جميالن 
  

                                                           
، مف 1298ك 1212ا بيف ) الٌشيخ عبيد القٌدكمي، ىك: عبيد بف قٌمير القٌدكمي؛ عاش م( (1 ىػ ( كاف عالمنا، كفاضالن

ا، كتقيًّا؛ كلد بقرية كفر قدٌ  ـك مف قرل نابمس، ثـٌ رحؿ إلى دمشؽ عمماء الٌطائفة الحنبمٌية، فقيينا، كمحٌدثنا، كمؤٌرخن
ٌشٌطي، مختصر الابف نظر: ييد كيستفيد حٌتى كافتو المنٌية. لطمب العمـ، حٌتى فاؽ كبرع، ثـٌ عاد إلى كطنو، فكاف يف

 . بمغت شيرتو اآلفاؽ، مف شعره قكلو:197طبقات الحنابمة، ص 
 

ػػػػػػػػػػػػػ تي ٍفػػػػػػػػػػػػػطي  دٍ قىػػػػػػػػػػػػػلى             وي الىػػػػػػػػػػػػػيى ك خى نيػػػػػػػػػػػػػرٍ أى  تً ٍيػػػػػػػػػػػػػالبى  ؿى كٍ حى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أى كٍ كدى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمن  وي الىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى ى أى تَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ حى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمَّ  كبي جي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ أى  تي ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػري  ذٍ مي              وي الىػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى نى كى  وي مى ٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػك كى جي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ خً  وي ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمً  تي ٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكى حى كى   وى لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى فى  ةن سى
 

 دً رٍ فنا عمى الكى كٍ خى  افً حى يٍ الرَّ  فى ا مً اجن يى سً 
 

، كتقع إلى الجية دٍ بى كفر المَّ ( (2 الٌشرقٌية منيا، :  قرية فمسطينٌية، تقع في الجنكب مف قرية عنبتا، تتبع محافظة طكلكـر
 .295/ 2نظر: مصطفى الٌدٌباغ، بالدنا فمسطيف، يكـ.  11عمى بعد 

ىػ ( كلد بسٌفاريف، 1188ك  1114؛ عاش ما بيف ) ، الحنبميٌ ، الٌنابمسيٌ د بف أحمد الٌسٌفارينيٌ ، ىك: محمٌ يٌ الٌسٌفارين ((3
، ثـٌ رجع إلى قريتو سٌفاريف، فاستقٌر بيا فترة، ثـٌ  كنشأ بيا، فتال القرآف، ثـٌ رحؿ إلى دمشؽ لالستزادة مف العمـك

ا لو. كا ثالثٌيات مسند  ف عابدنا، خٌيرنا، جكادنا؛ لو تآليؼ عديدة، منيا: شرحارتحؿ إلى نابمس فاٌتخذىا مقرًّا دائمن
 .127الٌشٌطي، مختصر طبقات الحنابمة، ص ابف نظر: يأحمد، كلو شعر. 

 .213نظر: ابف الٌشٌطي، مختصر طبقات الحنابمة، ص ي( (4
األصؿ، كلد كنشأ  مؤٌرخ، بخارمٌ ىػ( ال1206ك  1173، عاش ما بيف )د خميؿ بف عمي الحسينيٌ ، ىك: محمٌ المرادمٌ  ((5

ىػ( ككقع في 1200ق( كنقابة األشراؼ سنة )1192بدمشؽ، مفتي الٌشاـ، كنقيب أشرافيا، ككٌلي فتكل الحنفٌية سنة )
األعالـ، ، ركميٌ الزٌ  نظر:يلو مؤٌلفات، منيا: سمؾ الٌدرر.  ىػ( ما أكجب رحمتو إلى حمب كتكفي بيا؛1205سنة )

6/118. 
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 مكلده -ب

ىجرٌية  ، مف أعماؿ نابمس، سنة ألؼ كمائتيف كستة كأربعيف(1) في قرية كفر قٌدكـيخ عبداكلد الشٌ                                                           
 (. ىػ1246)

 

 نشأتو-ب

ذ صغره، نالكريـ، كقد ظيرت فيو الٌنجابة منشأ الٌشيخ عبدا في قرية كفر قٌدكـ، كفييا قرأ القرآف     
كثير االنكباب عمى مالزمة المطالعة في مكتبة  ة ألىؿ الفضؿ، كاألدب في قريتو،ير المجالسفكاف كث

ٌنما يميؿ غالبنا إلى أىؿ األدب مٌ رية، كما كاف كثير اإلعراض عف المسجد الق عب مع أكالد بمدتو؛ كا 
 ت في المسجد.المالزميف لذكر الحكايات األدبٌية، كاألبحاث المرضية مع المحافظة عمى أداء العبادا

 ىػ( خرج في طمب العمـ إلى 1263( عامنا؛ كفي سنة )16حفظ عبدا صكفاف كتاب ا كعمره )    
 

  

                                                           
مف القرل اٌلتي تبدأ بمفظ كفر، ككفر: لفظة مف اٌلمغات الٌسامية القديمة، كىي القرية في الٌسريانٌية،  ، ىي:كفر قٌدـك (1) 

قاؿ أنيس فريحة: المخبر الٌسامي المشترؾ" كفر" يفيد أصالن الٌتغطية، كاإلخفاء، كسميت القرية ب" كفر" ألٌنيا 
" كىي تحري حصف كمالذ كممجأ، ؼ لكممة " قٌداما" الٌسريانٌية، بمعنى الٌسباؽ، كالمتقٌدـ، فيككف كالجزء الثٌاني " قٌدـك

. كأٌما سٌكاف كفر 281نظر: فريحة، أسماء المدف كالقرل الٌمبنانٌية، ص يية الٌسٌباقة" أك "المتقٌدمة ". المعنى" القر 
" ا براىيـ الخميؿ، عميو إتي اختتف بيا لٌ قٌدـك الحالٌييف فإٌنيـ يقكلكف: إٌف اسـ قريتيـ ينسب إلى اآللة المسٌماة " قٌدـك

" غربيٌ  ا أٌنو ما زاؿ في القرية إلى اليـك مقاـ يعرؼ باسـ " الخميؿ". تقع قرية " كفر قٌدـك نابمس، عمى  الٌسالـ، عممن
راعة كبخاٌصة شجرة الٌزيتكف. كيعكد أصؿ أىؿ ىذه القرية " كـ؛ كيعتمد أىؿ القرية في معيشتيـ عمى الزٌ 15" بعد

، كقرل إكساؿ، لتيف: األكلى، قٌميرم، كالثٌانية، اشتيكم. كانتشر أبناؤىما في نابمس، كرفيديا، كشرؽ األردفٌ إلى حمك 
ق( كالٌشيخ 1331كجبع، كطٌمكف، بفمسطيف. كينسب إلى القرية كثير كالعمماء، فمنيـ: الٌشيخ عبد ا بف عكدة ) ت

نظر: ي ق( كغيرىـ.1336مكسى بف عيسى بف عبدا ) ت  ق(  كالٌشيخ1298) ت  عبيد ا بف عبدا القٌدكميٌ 
 .376مصطفى الٌدٌباغ، بالدنا فمسطيف، ص 
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، عند جماعة مٌدة ست سنكات (1)دمشؽ الٌشاـ، فأخذ عف جٌؿ عممائيا األعالـ، كسكف المدرسة المرادٌية
بد الٌرحيـ التٌفاؿ؛  كأخذ عف مشايخيا، ة منيـ، ككاف أجٌميـ الٌشيخ عمف الٌطمبة ذكم األخالؽ المرضيٌ 

كاف كما ف أكثر أىؿ زمانو عممنا كعبادة، كالـز الٌشيخ حسف بف عمر الممٌقب بالٌشٌطي، اٌلذم كاف م
سنيف كأخذ عنو الفقو الحنبمي، كالحديث الٌشريؼ،  الٌشيخ عبدا صكفاف الحنابمة كمفتييـ، فالزموشيخ 

الفقو، كالتٌفسير كغيرىما مف العمكـ الٌشرعٌية، ٌمـ عمى عمماء دمشؽ كما تعكجانبنا مف عمـ الفرائض، 
 .(2)، فساد عمى أقرانوالعمكـ األدبٌيةكبرع في عمـ الٌنحك، كالٌصرؼ، كسائر 

ـٌ كثرت عميو  إلى كطنو كقريتو اٌلتي نشأ بيا، الٌشيخ عبدا صكفاف عاد     فاستقاـ فييا مٌدة. ث
ـٌ مدينة نابمس، كبيا  المتاعب كاإلحف، اٌلتي تنفر منيا الٌطباع، كتمٌميا األسماع؛ فعـز عمى المفارقة، كأ

 .(3)(ىػ1287ف، ككاف ذلؾ سنة )سك

رحؿ إليو طمبة لٌما استقٌر الٌشيخ عبدا صكفاف في مدينة نابمس، ذاع صيتو فييا كخارجيا، ف    
منيـ، ككانت  يفمذتو؛ كال سٌيما المبتدئالعمـ، كانتفع بو الٌراغبكف في عمكمو، ككاف كثير االعتناء بتال

، الكبير. كقد شاركو في ىذا الٌنفع العميـ، ابف عٌمو الٌشيخ مكسى القٌدكميٌ  إقامتو في الجامع الٌصالحيٌ 
الكبير،  المدرسة الٌصالحٌية، بجانب المسجد الٌصالحيٌ  رىلو صديقو طا؛ كألجمو أنشأ دا كأجاداأفاف

  سنا.فعمؿ فييا مدرٌ 
  

                                                           
التي نقمت إلييا كتب  -كتقع في باب البريد عمى نحك مائة متر مف دار الكتب الكطنية الظاىرٌية  المدرسة المرادٌية: ( (1

د بف عمي ىػ( محمٌ 1108كاٌلذم بناىا في دمشؽ سنة ) الٌسكيقة؛ في دمشؽ، في حيٌ  -المكتبة المرادٌية فيما بعد 
، األعالـ، نظر: الٌزركميٌ ي. ، كمٌما اشترطو في كتاب كقفيا أف ال يسكنيا شارب لمٌتتف، الٌنقشبندمٌ ، البخارمٌ األكزبكيٌ 

يا تكٌية كجعم ، سميـ الثٌاني.. كسٌميت بيذا االسـ نسبة إلى مؤٌسسيا كالي دمشؽ زمف الٌسمطاف العثمانيٌ 199/ 7
درجة أٌنيا كمدرسة، كجعؿ الٌناظر عمييا الٌشيخ عبد الٌرحمف المنيني، كأميننا عمى مكتبتيا، ككانت مكتبتيا عظيمة ل

ا، جامعن  ؛ كتعتبر مف أجمؿ المباني العثمانٌية األثرٌية القائمة حٌتى اآلف في دمشؽ؛ كتضـٌ كانت تسٌمى أزىر دمشؽ
 .                                    216، نثر الجكاىر كالٌدرر، ص نظر: يكسؼ المرعشميٌ يالكالي.  مدرسة المرادٌية، كضريحكمكتبة، كال

 .2، الٌرحمة الحجازٌية، ص القٌدكميٌ عبدا نظر: ي ( (2
 .214ابف الٌشٌطي، مختصر طبقات الحنابمة، ص  ( (3
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 اتوصف -ث

مقٌية، اٌلتي أٌىمتو ألف يككف  القٌدكميٌ  عبداالٌشيخ  صؼاتٌ                                                  مقٌية كالخي بمجمكعة مف الٌصفات الخى
إنساننا مؤٌثرنا في مجتمعو، كيمكف الحديث عف صفاتو عمى الٌنحك اآلتي
(1): 

مقٌية:  -1 القامة، ع العينيف، حسف الخمقة، طميؽ الكجو، مربكع كاف جميؿ المنظر، كاسصفاتو الخى
 ساف. مٌ فصيح ال

مقٌية صفاتو -2       ر: كاف كرعنا زاىدنا، دمث األخالؽ، حمك الٌشمائؿ، حسف المذاكرة، جٌيد الٌتعبيالخي
ا بفنكف أىؿ عصره، كالتٌقرير؛ يحٌب صمة الٌرحـ، كيكـر الضٌ                                                                                يؼ، كمتكاضعنا، كفطننا حاذقنا، كعالمن

 .(2)أحكاليـ، كمتضٌمعنا في عمـ الٌسٌنة، قكٌم الحٌجة عمى أىؿ البدع، كالفرؽ الٌضاٌلةك 
 

 أسرتو –ج 

كالثٌانية  األكلى مف سٌفاريف قضاء نابمس، مف ثالث سٌيدات، القٌدكميٌ تزٌكج الٌشيخ عبدا صكفاف     
كر ة ذككأنجب ثمانية أبناء، ستٌ  ؛كـرقضاء طكل دٍ بى مف المدينة المنٌكرة، لـ تنجب، كالثٌالثة مف كفر المَّ 

 ،حمف. كأٌما البنتافد، كمحمكد، كأحمد، كحسف، كعبد الرٌ ، كمحمٌ يكسؼ، أٌما الٌذككر فيـ: اف إناثن يكاثنت
تزٌكجت ابف عٌميا الٌشيخ يكسؼ بف مكسى ة الثٌانيك زٌكجت مف آؿ الخطيب بكفر قٌدكـ، ت األكلى
 .(3)صكفاف

  شيكخو -ح

 ، كدمشؽ، كاستطعت معرفة اثنيف مف شيكخو في دمشؽ، فقط، لٌشيخ عبدا عمكمو في نابمستمٌقى ا
  :(4)كىما

 ، كمف كتب العربٌية.فاؿ، قرأ عميو جممة صالحة مف الفقو الحنبميٌ الشيخ عبد الٌرحيـ التٌ -1

                                                           
 .212ابف الٌشٌطي، مختصر طبقات الحنابمة،  ( (1
 .213ي، مختضر طبقات الحنابمة، ابف الٌشطٌ (  (2
 .2016في شير تشريف األٌكؿ مف العاـ بياء زىير يكسؼ صكفاف، حفيد الٌشيخ يكسؼ، مقابمة مع المصدر:  ( (3
 .389، ص في فمسطيف ، تاريخ المذىب الحنبمينظر: يكسؼ األكزبكيٌ ي( (4
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نو عممنا، بف عمر الممٌقب بالٌشٌطي، سٌيد الٌطائفة الحنبمٌية، ككاف مف أفضؿ أىؿ زما الٌشيخ حسف -2
، كالحديث الٌشريؼ، كجانبنا ا عمى خكاـر المركءة، فالزمو سنيف، كأخذ عنو الفقو الحنبميٌ فكاكن كعبادة، كان

 نو.ممف العمكـ العربٌية، حٌتى انتفع مف عمـ الفرائض، ك 

 هؤ أصدقا -خ

كٌكف في حياتو عالقات اجتماعٌية متينة مع أبناء مجتمعو، كبخاٌصة  الٌشيخ عبدا القٌدكميٌ  أفٌ  ال شؾٌ 
 :(1)ىـ الثة،ثبني لـ أستطع معرفة عالقتو سكل في مدينة نابمس، كلكنٌ 

، كبنى ألجمو المدرسة الٌصالحٌية، احب لمٌشيخ رحمو اكاف نعـ الصٌ ، ك رمحمكد أفندم الٌطاى-1
 الكبير بنابمس، كجعمو مدٌرسنا فييا. الحيٌ لصؽ الجامع الصٌ 

 د بف حسف تٌفاحة مفتي نابمس.محمٌ -2

 .الشيخ منيب ىاشـ الجعفرمٌ -2

 تالميذه -د

عمؿ معٌممنا، ككانت عمكمو قد ذاع صيتيا في نابمس كمحيطيا،  ا كاف الٌشيخ عبدا القٌدكميٌ لمٌ     
 :(2)كٌني لـ أعثر إاٌل عمى ذكر كاحد منيـ، كىكفال شٌؾ أٌنو قد أقبؿ عميو طمبة العمـ، كىـ كثر، ل

عند  ككضعو في حفرتو ،مف أخٌص تالميذه؛ كىك اٌلذم باشر دفنو كاف، د نمر أفندم الٌنابمسيٌ محمٌ -1
 ، كقاسـ آغا الٌنمر.مكتو

 رحمتو الحجازٌية -ذ

رحؿ إلى المدينة  ثـٌ  بيت المقدس كالخميؿ، القٌدكميٌ  صكفاف زار الٌشيخ عبدا (ىػ1318عاـ )في     
ا، فأقاـ 70ـ. ككاف عمره )الٌرسكؿ، صٌمى ا عميو كسمٌ  مسجدفي   المنٌكرة، فناؿ شرؼ المجاكرة ( عامن

سنة، كيؤٌدم  كؿٌ  ككاف يحجٌ ، ثـٌ سافر قاصدنا مٌكة المكٌرمة لتأدية فريضة الحٌج، عديدة أشيرنا كأعكامنا
ـٌ يخ حبيب كالٌشيخ محمٌ ؾ التقى ببعض العمماء منيـ الشٌ اكىنالمناسؾ،  د إسحؽ كىما عالماف ىندٌياف، ث

                                                           
 .ـ2017آذار  24في يـك الخميس المكافؽ  ،مٌ غٌناـ المرداك غٌساف محمكد مكالمة ىاتفٌية أجرتيا الباحثة مع  ((1
 .ـ2017آذار  24يـك الخميس المكافؽ  ، فيغٌناـ المرداكمٌ  غٌسافد محمك مكالمة ىاتفٌية أجرتيا الباحثة مع ( (2
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كىناؾ شرع ينشر مذىب  ، ،كاشتغؿ في الٌتدريس في الحـر الٌنبكمٌ  إلى المدينة المنٌكرة، كجاكر فيورجع 
 ( سنة.13اإلماـ أحمد، حيث مكث )

ـٌ تحٌركو نسمات فيزكر األىؿ كاألقارب، كيتفقد أحكاليـ ،كيقيـ فييا عدة أشير كطنو، ككاف يزكر     ، ث
ج في تزكٌ ك  المدينة المنٌكرة، يقـك فييا بكظيفة الٌتدريس، كنشر العمـ. خدمة العمـ في إلى العكد كالٌرجكع

 .(1)المدينة كلـ ينجب مف زكاجو ىذا

 كفاتو -ر

ـٌ كاف يمتٌد إلى فخبمرض، جعمو يشكك األلـ ف القٌدكميٌ أصيب الٌشيخ عبدا              ذه، فمات ي رجميو، ث
( عامنا، كذلؾ في 84( عف عمر ) ـ1912 ق /1331في العاشر مف شير المحٌرـ سنة ) في نابمس،

لصالة الجمعة، فدخؿ المسجد كصٌمى ركعتيف تحٌية خاتمتو، إذ عندما ذىب  مكقؼ يشيد بحؽٌ 
ـٌ أقيمت الصالة، فأحـر مع اإلماـ، كأتـٌ صالة الفريضة ،  كبعد المسجد، ثـٌ جمس يستمع الخطبة، ث

 .كانقطع نفسو، كفارقت ركحو جسده ٌساجدسالـ اإلماـ، خٌر عمى ىيئة الالٌتشٌيد  في الٌصالة، كقبيؿ 

، في كشٌيعت جنازتو مف الغد، كصٌمى عميو عٌمو الٌشيخ مكسى بف عيسى بف صكفاف القٌدكميٌ     
ا، كدفف في مقبرة نابمس، بنابمس، كشارؾ في الجنازة جمع حافؿ، ككاف يكمنا مشيكدن  المسجد الٌصالحيٌ 

  .(2)د الٌسٌفارينيٌ بجكار محمٌ 

 هرثاؤ  -ز  

 مف معارفو الٌشعراء مف فمسطيف كخارجيا، كعٌددكا مناقبو، كمٌمف رثاه: عدد رثاه كقد     

 :(3)؛ يقكؿ في مرثٌيتود البسطاميٌ أحمد بف محمٌ  - أ

ػػػػػػػػػػػ  يانً فىػػػػػػػػػػػجٍ أى ا بً رى ٍمػػػػػػػػػػػحي  تٍ ػدى بىػػػػػػػػػػػ كعً مي ا لمػػػػػػػػػػػد  مى
 

ػػػػػػػػػػػكى  ػػػػػػػػػػػمٍ قى ا لً مى  يانًػػػػػػػػػػػيرى نً ى بً مى ٍصػػػػػػػػػػػا يي دى بػػػػػػػػػػػي غى
 

                                                           
 .390، تاريخ المذىب الحنبمي في فمسطيف، ص نظر: يكسؼ األكزبكيٌ ي ((1
 .     213نظر: ابف الٌشٌطي، مختصر طبقات الحنابمة، صي ((2
 د ، ىك: أحمد بف محمٌ البسطاميٌ . ك 290، ص في فمسطيف ، تاريخ المذىب الحنبمينظر: يكسؼ األكزبكيٌ ي ( (3
                                   شاعر، كخطيب، حفظ القرآف  ؛رسيا، كفي دمشؽا( كلد في نابمس، كتمٌقى العمـك الٌدينٌية كالٌمغكٌية في مدىػ1370ت)   

نظر:  يا شرعيًّا، ككانت لو كظيفة الٌتدريس في الجامع الكبير. عمؿ مدٌرسنا في المدرسة الٌصالحٌية، كعمؿ مأذكنن  الكريـ،
 مدينة نابمس األلكتركنٌية، شبكة اإلنترنت.
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ػػػػػػػػػػػاألى  بى كٍ ثىػػػػػػػػػػػ سى مٍ ابي كمػػػػػػػػػػػا لٌنػػػػػػػػػػػ            سػػػػػػػػػػػتٍ بً ى لى سى
 

 افزى ٍحػػػػػػػػػػػػػأى  طي رٍ ييـ فىػػػػػػػػػػػػػًفػػػػػػػػػػػػػ ؿٍ ا ىىػػػػػػػػػػػػػيىػػػػػػػػػػػػػمى ىٍ أى كى 
 

 ى       لىػػػػػإً  مػػػػػكـً العي  فػػػػػؽً مػػػػػف أي  ـى كٍ ل اليىػػػػػكى ىىػػػػػ ـٍ عىػػػػػنى 
 

ػػػػػػػػػفٍ أى  ري دٍ ل بىػػػػػػػػػرى الثَّػػػػػػػػػ فً ٍطػػػػػػػػػبى   اففىػػػػػػػػػرٍ عً كى  اؿو ضى
 

 داف فٍ قػػػػػػػػػاصو كًمػػػػػػػػػ فٍ ًمػػػػػػػػػ اسً ة النَّػػػػػػػػػكى دٍ كقيػػػػػػػػػ ايخ العمـ كالعممشى  رً صٍ العى  ةي مى الَّ عى    
 

ػػػػػػػ ـي ٍمػػػػػػػعً  ؾً ٍبػػػػػػػميى فى      ػػػػػػػى أى فى طى ٍصػػػػػػػالمي  يثي دً حى  فناسى
 

 رآفقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيري فٍ تى  ؾى ٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى لٍ كى  وً ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى عى 
 

ػػػػػػػػػا دي أى  ؾً ٍبػػػػػػػػػتى لٍ كى   تٍ دى قىػػػػػػػػػفى  ذٍ إً  ـً ٍمػػػػػػػػػالعً  كسً ري يضن
 

ػػػػػػػػ ػػػػػػػػ فٍ مى ػػػػػػػػرى  افى كى  نػػػػػػػػاففٍ أى  اتي ذى  ؿو ٍضػػػػػػػػفى  ةي كضى
 

 مػػػػػػىعى  بػػػػػػادً العً  يػػػػػػا ربَّ  ري ٍجػػػػػػنػػػػػػا األى لى  ـٍ ًظػػػػػػعٍ أى 
 

 سػػػػػػػػػػػافنٍ إً  ؿ  كيػػػػػػػػػػػ تٍ صػػػػػػػػػػػابى أى  دٍ قىػػػػػػػػػػػ ةو صػػػػػػػػػػػيبى مي 
 

ـي ًحػػػػػػػػػكننػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػا رى عى ا كى عيننػػػػػػػػػمي  فٍ كيػػػػػػػػػكى   ىلىػػػػػػػػػإً  ي
 

 رافٍفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغي بً  وي ٍفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحً تٍ أى كى  قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً الفى  آؿً 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػ حٍ نى اٍمػػػػػػػػػػػػػػػكى  ا لً تى كى  ةن الى صى ػػػػػػػػػػػػػػػسػػػػػػػػػػػػػػػميمن  انى عً افً شى
 

ػػػػػػػػػػػػػأى  ػػػػػػػػػػػػػ ري ٍخػػػػػػػػػػػػػايػػػػػػػػػػػػػا فى رً البى  ؿَّ كيػػػػػػػػػػػػػ ؿ  جى  نافدٍ عى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  انى تى سػػػػػػػػػػػػػػػػػػادى  حابي ٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاألى  اآلؿي  ؾى ذلً كى
 

ػػػػػػػػػػػ  افالشَّػػػػػػػػػػػكى  رً دٍ القىػػػػػػػػػػػ ؿي ٍىػػػػػػػػػػػأى  يفه يػػػػػػػػػػػامً مى  ر  غي
 

 

 ،احة الحسينيٌ اٌلذم ألقاىا بصكتو حسيف تفٌ الٌنابمسٌية؛  مفتي الٌديار (1)لٌشيخ منيب ىاشـامرثٌية  - ب

 :(2)كالمرثٌية ىي 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفالمي  ري كبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى  اي   ا           اىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى تى  ابي صى
 

 ااىىػػػػػػػػػػػػػػػػنى عى  ارى طى تى اٍسػػػػػػػػػػػػػػػػ وي تيػػػػػػػػػػػػػػػػثممى  يفي كالػػػػػػػػػػػػػػػػد  
 

ػػػػػػػػػػػ  رل تىػػػػػػػػػػػالى فىػػػػػػػػػػػ ميفى الى لعىػػػػػػػػػػػا الءي الػػػػػػػػػػػبى  ؿى مً شى
 

ػػػػػػػػػػػا كى  ػػػػػػػػػػػػأى  عػػػػػػػػػػػػتٍ عزى زى  ـ تػػػػػػػػػػػػؾي لىػػػػػػػػػػػػنفسن  اىاحشى
 

ػػػػػػػػػػػ كـى اليى فىػػػػػػػػػػػ ـي العً  اتى مى ػػػػػػػػػػػالحي  مػػػػػػػػػػػ  م         ذً الَّػػػػػػػػػػػ ةي جَّ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽً حقً التَّ  ؿً الئً دى ًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ا  اىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى بً  ادى شى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػالَّ عى  ػػػػػػػػػػػػػػػكى  صػػػػػػػػػػػػػػػرً العى  ةي مى  م       ذً الَّػػػػػػػػػػػػػػػ ؽي ق  دى المي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػبً  ػػػػػػػػػػػػػػػػػري الػػػػػػػػػػػػػػػػػد   مػػػػػػػػػػػػػػػػػؽى فى  وً ائً نى سى  اىانى كس سى
 

 هي صػػػػػػػػػػػػػػػػػدى قى  صى مىػػػػػػػػػػػػػػػػػخٍ أى  اً  دي ابًػػػػػػػػػػػػػػػػػك عى ىػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ف آؿً ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػكفاف يي صي  اىػػػػػػػػػػػػػػػػػاقى ؿ  تي جى
 

ـي نىػػػػػػػػػػػػػاألى  فػػػػػػػػػػػػػعى تى مػػػػػػػػػػػػػا انٍ الى ا طى يىػػػػػػػػػػػػػ  وً ضػػػػػػػػػػػػػمً فى بً  ا
 

ػػػػػػػػػػػػػػرٍ مػػػػػػػػػػػػػػف اإلً  كتٍ رى كى   اىػػػػػػػػػػػػػػانى مي  نػػػػػػػػػػػػػػوي عى  ادً شى
 

 بكػػػػػػػػػػػػػػو بقػػػػػػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػػػػػػٌدركس فيػػػػػػػػػػػػػػا ليػػػػػػػػػػػػػػافمت
 

 مػػػػػػػػػػػػف ركضػػػػػػػػػػػػةو أرجػػػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػػػو أرجاىػػػػػػػػػػػػا
 

 كلتبػػػػػػػػػػؾ نػػػػػػػػػػابمس عمػػػػػػػػػػى طػػػػػػػػػػكد مضػػػػػػػػػػػى
 

 قػػػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػػػاف مصػػػػػػػػػػػػدر نفعيػػػػػػػػػػػػا كرجاىػػػػػػػػػػػػا
 

                                                           
ق ( كلد في نابمس في عائمة 1351ك  1271، عاش ما بيف )منيب ىاشـ، ىك: منيب بف محمكد ىاشـ الجعفرمٌ  ( (1

ـ، باإلضافة إلى مكانتيا الٌدينٌية. تمٌقى عمكمو األكلى في نابمس، ثـٌ قصد القاىرة، كالتحؽ باألزىر، كبمغ تعنى بالعم
غة، كاألدب، ثـٌ منح إجازة األزىر، ثـٌ رجع إلى نابمس، ثـٌ الفقو، كالتٌفسير، كالحديث، كالمٌ رتبة عالية في عمـك 

ا ا شرعين عاميف اختير قاضين  ا في مجمس تدقيؽ المؤٌلفات؛ كبعدعضكن  غادرىا إلى األستانة لالستزادة بالعمـ، ثـٌ عٌيف
ا إلى لكاء )قرة سي( باألناضكؿ في تركٌيا، ثـٌ نقؿ إلى بنغازم في ليبيا، ثـٌ رجع لطرابمس الٌشاـ؛ كبعد فترة نقؿ قاضين 

ا في محكمة الٌتمييز في عضكن إلى نابمس ليتكٌلى اإلفتاء فييا، كبعد خمس سنكات انتدبتو المشيخة اإلسالمٌية ليككف 
األستانة، كبعدىا عاد أدراجو إلى نابمس، ليتكٌلى منصب المفتي العاـ، حٌتى كفاتو؛ مف تصانيفو: غاية الٌتبياف في 

 .229نظر: الخٌماش، تراجـ أعالـ مدينة نابمس كريفيا، ص يمبادئ عمـ البياف. 
 .214نظر: ابف الٌشٌطي، مختصر طبقات الحنابمة، ص ي ( (2
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 مػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ فإٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػوأسػػػػػػػػػػػػػػػػفنا عمػػػػػػػػػػػػػػػػػى ذاؾ الج
 

 فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت الٌزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف نراىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 كىيبػػػػػػػػػػػػػػػةفنا عمػػػػػػػػػػػػػػػى ذاؾ الجػػػػػػػػػػػػػػػالؿ أسػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف الٌزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف لعٌزىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يخشػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىا
 

 ا يعظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ أجرنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كيعٌمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 بالفضػػػػػػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػػػػػػي دار يػػػػػػػػػػػػػػػػدكـ ىناىػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 كيضػػػػػػػػػػػػػػػاعؼ األجػػػػػػػػػػػػػػػر الجيػػػػػػػػػػػػػػػؿ آللػػػػػػػػػػػػػػػو
 

 كالمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمميف ففقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده أعياىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 

 

 مؤٌلفاتو -ز

ف المصٌنفات في العمكـ الٌشرعٌية كالعربٌية، مف م، عددنا يخ عبدا صكفاف القٌدكميٌ ترؾ الشٌ     
 :(1)أىٌميا

صدر عف  .: مركاف القٌدكميٌ ، حٌققو"ب اٌلتي تنمي لمذىب اإلماـ أحمدالمنيج األحمد في درء المثال"-1
 ( صفحة؛ كىك180(؛ كيقع في )ق1415، في سنة )(28مركز الٌتكثيؽ كالمخطكطات كالٌنشر )

قة ثالثنا كالمسائؿ اٌلتي نسبت إليو، خاٌصة جكاز إرجاع المطمٌ  الحنبميٌ يتناكؿ الٌدفاع عف المذىب 
إلى زكجيا دكف أف تنكح غيره؛ كمنع عمماء الحنابمة زيارة قبكر الٌصالحيف كاألنبياء، بما في ذلؾ 

نكار كرامات األكلياء كالٌتكٌسؿ بيـ.   قبر الٌنبي، صٌمى ا عميو كسٌمـ، كا 

 د في البحث عف ماىٌية الٌصالح كالفساد.بغية الٌنٌساؾ كالعٌبا -2

ـٌ فيرس المحتكيات. ىداية الٌراغب -3 ـٌ فيرس المصادر كالمراجع، ث  ككفاية الٌطالب. المحٌقؽ، ث

الٌشريفة اٌلتي  بحاثلمسائؿ العممٌية. أكدعيا األالٌرحمة الحجازٌية كالٌرياض األنسٌية في الحكادث كا -4
كتب مقٌدمتيا ابنو الٌشيخ يكسؼ ك  .رحمتو المدنٌية كىي مطبكعةكانت تقع بينو كبيف العمماء في 

 .القٌدكميٌ 

 طكالع األنكار البيٌية. جكابنا عف خمسيف مسألة في عمـ الٌتكحيد. -5

 األجكبة العمٌية عمى األسئمة الٌرفاعٌية. في عمـ الٌتكحيد. -6

 اإلسالمٌية. األجكبة الٌدٌرٌية في دفع الٌشبو كالمطاعف الكاردة عمى المٌمة -7

 كلو مف الٌرسائؿ المختصرة شيء كثير.    

                                                           
 .392، ص في فمسطيف ، تاريخ المذىب الحنبميٌ نظر: يكسؼ األكزبكيٌ ي ( (1
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 ثقافتو -رابعنا

 :بثالث كسائؿ ، ىيتمٌقى الٌشيخ يكسؼ ثقافتو                                                          

  .ة عمى كالده الٌشيخ عبدا بف عكدة القٌدكميٌ لعربيٌ غة اكعمكـ اٌلم ،تمٌقى العمكـ الٌشرعٌية -1
 .(1)ىػ(1336)ت  لحنبميٌ ا الٌشيخ مكسى القٌدكميٌ  ختو، كزكج أعـٌ كالدهكعمى ابف  -2
 (2) الكبير الٌصالحيٌ  الجامع مدرسة -3

، فأخذ العمكـ الٌشرعٌية، كعمكـ الٌمغة العربٌية، عف الٌشيخ يكسؼ بمدرسة الجامع الٌصالحيٌ التحؽ      
. الحنبميٌ  بدا، كابف عـٌ كالده الٌشيخ مكسى القدكميٌ أساتذة ىذه المدرسة، كفي مقٌدمتيـ كالده الٌشيخ ع

 كقد أجازاه في الفقو، كالحديث، كالفرائض، كعمكـ العربٌية، إجازة إفادة كاستفادة.

 الٌدراسة الٌذاتٌية -ب

الشٌؾ في أٌف البيئة اٌلتي عاشيا الٌشيخ يكسؼ، ساعدتو في تنمية ثقافتو مف خالؿ ما تكافر لو مف     
، فضالن عٌما كاف يجده ، كابف عـٌ كالده مكسى القٌدكميٌ يقتنييا كالده الفقيو، كالمحٌدث، كالٌمغكمٌ  كتب كاف

كمدرستو، حيث كاف يستعير بعضيا كيطالعو، فنمت ثقافتو،  ،في خزائف الجامع الٌصالحي الكبير
 كتفٌرعت في فركع العمـ المختمفة.

 

 
                                                           

ىػ( الفقيو، 1336ك  1265؛ عاش ما بيف )، ىك: مكسى بف عيسى بف عبدا بف صكفاف القٌدكميٌ مكسى القٌدكميٌ  ( (1
، في خ محٌمد الٌسٌفارينيٌ قبر الٌشيالمتفٌنف. دفف قريبنا مف  مٌ كً الٌنحٍ  ؽ، كالمفٌسر كالمحٌدث، كاألصكليٌ ؽ المدقٌ كالمحقٌ 

 .215الٌشٌطي، مختصر طبقات الحنابمة، ص  ابف نظر:ينابمس. 
 

مدرسة الجامع الٌصالحٌي: كىي مدرسة أٌسست لتدريس العمـك الٌشرعٌية منيا: الفقو، كالحديث، كعمـ الٌتجكيد،  ( (2
يع الجيات كالقرل المجاكرة، كىي مالصقة لمجامع كالفرائض، كعمـك العربٌية، كغيرىا، ككاف يؤٌميا الٌطاٌلب مف جم

، ككاف محمكد الٌطاىر اليجرمٌ  عشر الٌطاىر، في القرف الٌرابع كاٌلذم قاـ ببنائيا محمكد أفندم الٌصالحي بنابمس،
ف أنشئت المدارس الٌنظامٌية ، كبعد أعٌدة غرؼنعـ الٌصاحب لمٌشيخ عبدا صكفاف، تتكٌكف ىذه المدرسة مف 

. الكبير، كأصبح مكانيا اآلف محاٌلت تجارٌية باٌتجاه الٌسكؽ الٌصالحيٌ  ىذه الغرؼ إلى الجامععض ب أضيؼ
 ـ.2017نيساف  24محمكد غٌساف غٌناـ المرداكٌم، في يـك االثنيف المكافؽ أجرتيا الباحثة مع  مكالمةالمصدر: 
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 أسرتو -خامسنا

أف يكٌكف أسرة نمكذجٌية، كفؽ ما جرت بو العادة في  دا القٌدكميٌ الٌشيخ يكسؼ بف عب استطاع    
 ستة أبناء.، كرزؽ فيج مٌرتتزكٌ بخاٌصة. ك  بعاٌمة كالٌنابمسيٌ  المجتمع الفمسطينيٌ 

 مٌرتيف، ىما: تزٌكج الٌشيخ يكسؼ بف عبدا القٌدكميٌ : زكاجو-1

آؿ  ، حيث كانت زكجتو مفتو، عائمة القٌدكميٌ عائم مفمٌرة  ؿالٌشيخ يكسؼ أكٌ تزٌكج  : األٌكؿ اجك زٌ ال-أ
 .(1)عرفة شيء آخر عف ىذا الٌزكاجكلـ أستطع مكلد، لـ يرزؽ منيا بك  ،القٌدكميٌ  لخطيبا

عمى  -إنجاب -ىك الحصكؿ في ىذا الٌزكاج األٌكؿ الٌسبب -عمى األرجح –كاف  :الثٌاني الٌزكاج-ب
 ، فرزؽ منيا سٌتة أبناء؛ٌشيخ حيدر العنبتاكمٌ ابنة ال حيث كانت زكجتو فتزٌكج مف خارج عائمتيـ ذٌرٌية،

د كجيو"، كعصاـ، كزىير، كأٌما اإلناث الٌذككر فيـ: عبدا، ك"محمٌ  اأربعة ذككر، كاثنتاف إناث، أمٌ 
  فيما: رشيقة، كمريـ. كيمكف الحديث عنيـ عمى الٌنحك اآٌلتي:

 أكًلده-2

 أكالد ذككر، ىـ: ةرزؽ الٌشيخ يكسؼ بف عبدا أربع: الٌذككر-أ

ـٌ انتقؿ إلى القدس كدرس في الكميٌ  ،تعٌمـ في مدارس نابمس ،عبد ا بف يكسؼ-1 . ككاف (2)ة العربٌيةث
، كتكفي سنة )مصابنا بمرض الٌسؿ اٌلذم   (.ق1364لـ يميمو طكيالن

، كفي عاـ (3)( درس في كمٌية خضكرمق1412ك  1346د كجيو"، عاش ما بيف )" محمٌ  -2  بطكلكـر
 .أسرتو يعيشكف في األردفٌ أفراد كبدأ العمؿ ىناؾ، كال يزاؿ عدد مف  ( رحؿ إلى األردفٌ ق1379)

                                                           
1
 .هـ(4141ذي الحّجة من سنة )فان، فً مقابلة أجرتها الباحثة مع بهاء زهٌر ٌوسف صوالمصدر: (  (

أٌسست في  د، كقـٌ إنشاؤىا خالؿ الحكـ البريطانيٌ تالكمٌية العربٌية: ىي أعمى المؤٌسسات الٌتربكٌية الحككمٌية، اٌلتي  ( (2
، كعرفت " بدار المعٌمميف" ألٌف غايتيا كانت إعداد المعٌمميف، لمعمؿ في المدارس، كاف (ىػ1342) مدينة القدس، سنة

كتاب بالٌمغتيف العربٌية كاإلنجميزٌية، تعاقب عمى إدارة الكٌمٌية أساتذة أعالـ، منيـ: خميؿ  7000في مكتبتيا نحك: يكجد 
نظر: ي، كمعركؼ الٌرصافي كغيرىـ. ، كخميؿ طكطح، كعٌمـ فييا كثير مف المرٌبيف، منيـ: كصفي العنبتاكمٌ الٌسكاكينيٌ 

 .172، ص مصطفى الدٌباغ، بالدنا فمسطيف
ت بتبٌرع مف تميس خضكرم الييكدم، حيث أكصى بمبمغ يساكم مائة ألؼ ئة خضكرم: ىي مدرسة زراعٌية، أنشكميٌ (  (3

جنيو لمٌتعميـ الٌزراعي في فمسطيف، كاستممتو حككمة فمسطيف، كلـ يبيف خضكرم في كصٌيتو تخصيص ىذا الماؿ، 
، كذلؾ سنةرسة غربٌي طكلمد لمييكد أك لمعرب، فقٌسـ بينيما، كقد ابتنت بالقسـ العربيٌ  ، كاستثمرت ليذا (ىػ1352)كـر

كسطيا مدرسة لمٌتعميـ الٌزراعي. ت ئة، كأنشزراعيٌ  األراضي، قٌسمت إلى أحراش، كأراضو ( دكنـ مف 700المشركع  )
 .179/ 3نظر: إحساف الٌنمر، تاريخ جبؿ نابمس، ي
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،  ثـٌ رحؿ إلى ة خضكرم بطكل( درس في كميٌ ق1424 ك ق1348عصاـ، عاش ما بيف ) -3 كـر
 أسرتو تعيش ىناؾ.بعض أفراد  زاؿيد كجيو "، كال ؛ مثؿ أخيو " محمٌ فٌ األرد

 إلى أمٌ  ( قضاىا  في العمؿ في مدينة نابمس كلـ يبرحياق1114 ك 1350)زىير، عاش ما بيف  -4
عيشكف في نابمس حٌتى يو تجارة العاٌمة؛ كاليزاؿ أفراد أسر ، ككاف عممو ىك كأكالده في التٌ مكاف آخر

 .(1)اليكـ
 

 (2)اإلناث -ب 

 رشيقة-1

لـ تتزٌكج بسبب يا  ة، كلكنٌ العربٌية كاإلنجميزيٌ مت الٌمغتيف تعمٌ ( ق1411 ك 1331عاشت ما بيف )   
ف أصغرىـ زىير كعمره غت لتربية أخكتيا، حيث كايت كالدتيا، فتفرٌ ىا، كبعد عشر سنكات تكفٌ كفاة كالد

 ف.آنذاؾ سنتا

 مريـ-2

عٌزت،  كأحمد، كعٌزاـ؛ د سعيد العالكؿ، كأنجبت خمسة أبناء، ثالثة ذككر كىـ: تزٌكجت مف محمٌ     
 كبنتاف ىما: سياـ، كسالـ.

 كظائفو -سادسنا

 في كظائؼ عديدة، أىٌميا: القٌدكميٌ  عمؿ الٌشيخ يكسؼ

 الخطابة-1

 الكبير مٌدة مف الٌزمف، كظيفة الخطابة الٌدينٌية في المسجد الٌصالحيٌ  تكٌلى الٌشيخ يكسؼ القٌدكميٌ     
يف مف إنشائو، كقد ترؾ عددنا كبيرنا مف ىذه الخطبدالجمع كالعيخطبة خطب ي كاف ف

(1). 

                                                           
1
: بهاء زهٌر ٌوسف صوفان، فً ذي الحّجة من سنة          المصدر: مقابلة أجرتها الباحثة مع حفٌد الّشٌخ ٌوسف، هو(  (
 هـ(.4141)

المصدر: مكالمة ىاتفٌية مع حفيد الٌشيخ يكسؼ، بياء زىير يكسؼ صكفاف، في يـك الٌسبت مف شير ربيع الثٌاني  ( (2
 .ق( 1438مف سنة )

 هـ(.4141ً ذي الحّجة من سنة )أجرتها الباحثة مع حفٌد الّشٌخ ٌوسف، بهاء زهٌر ٌوسف صوفان، ف مقابلة ( (1
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 عة، مٌما يمكف تسميتو بالخطابة الحفمٌية.كما كاف يمقي بعض الخطب في مناسبات اجتماعٌية متنكٌ     

 الفتكل-2

مف مختمؼ أنحاء الٌمكاء، كما  ككانت تأتيو الفتاكلمٌدة مف الٌزمف،  عمؿ الٌشيخ يكسؼ القٌدكميٌ    
االحتالؿ  كما يتعٌرض لو مف ،حاجات المجتمع المسمـ عاٌمة تيـٌ  للو فتاك  ،فتاكل شارؾ في إصدار

ييكد مف الٌصالة عند منع الفي كجكب  كفتكل البريطاني، كمف ذلؾ: فتكل بتحريـ بيع األراضي لمييكد،
 .(1)حائط البراؽ

 اإلمامة-33

 كقدلكبير بمدينة نابمس، مٌدة طكيمة، ا تكٌلى الٌشيخ يكسؼ كظيفة اإلمامة في المسجد الٌصالحيٌ     
 .(2)معناكاحد ا في آف كاف إمامنا كخطيبن 

 الٌتدريس -4

بناءن عمى ما حصمو مف عمكـ شرعٌية كفي الٌمغة العربٌية، كعمى اإلجازات اٌلتي حصؿ عمييا مف     
الٌصالحٌي  الجامعمدرسة المدرسة اٌلتي تخٌرج منيا، كىي شيكخو، فقد عمؿ الٌشيخ يكسؼ مدٌرسنا في 

 .(3)الكبير

 .(4)كاء، كاألىراـ، كالفتحيا: المٌ ت، منكتب في عدد مف المجاٌل  -5

 كفاتو -سابعنا  

كدفف  ( عامنا61عف عمر ) ىػ( 1351، رحمو ا، عاـ )الٌشيخ يكسؼ بف عبد ا القٌدكميٌ  تكفي    
؛ ككتب عمى قبره أبيات مف الٌشعر، في مقبرة نابمس الٌشرقٌية، بجانب قبر كالده عبدا صكفاف القٌدكميٌ 

 :(1)كىي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي قً فى ال ؿَّ جي ا كى يٍ شى  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرنابً خن
 

ػػػػػػػػػػػالعالَّ  دكرً بيػػػػػػػػػػػ فٍ ًمػػػػػػػػػػػ  نػػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػػكفافبى  ةً مى
 

                                                           

 أجرتها الباحثة مع حفٌد الّشٌخ ٌوسف، بهاء زهٌر ٌوسف صوفان مقابلة ( (1
 المرجع نفسه. ( (2
 المرجع نفسه. (م (3
 .هـ(4141، فً ٌوم اإلثنٌن ربٌع األّول من سنة )مع محمود غّنام المرداويّ أجرتها الباحثة ة مكالمة هاتفٌّ  ( (4
1
.كما هً  زهٌر ٌوسف صوفاننقلها بهاء (  ( ًّ  مكتوبة على قبر ٌوسف القّدوم
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ػػػػػػػػػػػػػ مػػػػػػػػػػػػػكـً العي  فػػػػػػػػػػػػػسً نى  فٍ ًمػػػػػػػػػػػػػ  يبناًصػػػػػػػػػػػػػنى  ازى حى
 

 آفٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالظَّ  ؿً يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنٍ مى  رنا كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافى اًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى 
 

ػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػأى  ذٍ مي ػػػػػػػػػػاكٍ دى  كػػػػػػػػػػافى  دٍ ا كقىػػػػػػػػػػرى الػػػػػػػػػػذ   ابى جى  من
 

 افيَّ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّ  ةً عى رٍ ًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً  غاؿو تً اٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 زاهو  رخى أى  حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفى  ؿى كٍ كالقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تي ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقي 
 

 سػػػػػػػػػػػػػػػافحٍ اإلً بً  فػػػػػػػػػػػػػػازى  ؿي ٍضػػػػػػػػػػػػػػػفى يكسػػػػػػػػػػػػػػؼ ال
 

 

 آثاره -ثامننا

 ىي: عددنا مف المؤٌلفات، بعد كفاتو ترؾ الٌشيخ يكسؼ القٌدكميٌ     

 كلو نسختاف: األشٌعة اإلسالمٌية، كىك في الٌرد عمى الٌنصارل. – 1

 ( كرقة.16األكلى: كىي المسكٌدة، كتقع في )

 .توزاؿ مكجكدة عند حفد( كرقة، كال ت33)ة، كتقع في ضى يَّ بى الثٌانية: كىي المي 

  الٌسفينة، كىك مكضكع ىذه الٌدراسة.-2

: سٌمى المؤٌلؼ كتابو باسـ " الٌسفينة " ألٌنو رأل أٌنو يشبو الٌسفينة الحقيقٌية في سبب الٌتسمية-أ
مضمكنو، فالٌسفينة تحمؿ ما ىٌب كدٌب، مف البضائع كاألمتعة المختمفة، مف البشر مختمفي األطياؼ 

 غكٌية، كالٌنحكٌية.مٌ ئؼ، كالممح، كالفكائد اللكاف؛ كما يحكم ىذا الكتاب مف اٌلمطائؼ، كالٌطراكاألجناس كاأل
يقة ر ىذه الٌسفينة المنطبعة في مناىيؿ األدب كالعمكـ، اٌلتي ىي كسفينة نكح غكمٌي: "قاؿ يكسؼ القدٌ 

، كيؼ؟ كقد اكتست مف تفاصيؿ العمـ حمالن كثيرة. ك  حكت مف الحكـ في بحار المنطكؽ كالمفيـك
 .(1)ا"يؿ الغصف الٌرطيب عند سماعيا طربن األلغاز فنكف باىرة يتما

 ، كالٌتذكرةكالكٌناش الٌسفينةبيف -ب

 لٌسفينةاتعريؼ -1

ا: جمد أخشفي كجمكد الٌتماسيح يجعؿلغة-أ : ما ينحت بو الٌشيء، كالٌسفىفي أيضن  عمى قكائـ  : السَّفىفي
 

سًففي الماء أم نة فعيمة بمعنى فاعمة، كأٌنيا تً قاؿ ابف دريد، سفي الٌسيكؼ، كالٌسفيفي جمع سفينة،   
 . (1)تىٍقشره

                                                           
1
، الّسفٌنة، ق ( ٌنظر:  ( ًّ  / ا.1القّدوم
 .220، الٌصحاح، ص نظر: الجكىرمٌ ي ((1
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ا-ب فمؾ، أك مركب يستخدـ لنقؿ الٌناس أك البضائع، في البحر، أك الٌنير، أك الفضاء : اصطالحن
الخارجٌي. كالٌسفينة مف أقدـ كسائؿ المكاصالت البحرٌية، كأىـٌ أسس ازدىار الٌتجارة، كمقٌكمات 

 حضارة.ال

العالقة بيف الٌسفينة مركبنا كالٌسفينة كتابنا: ىناؾ تشابو في العالقة بينيما، فالٌسفينة مركبنا: ىك ما ك     
متف الٌسفينة؛  تحممو بيف دفتييا مف الٌناس، كالبضائع مختمفة األصناؼ، كيسٌمى مكاف حمؿ الٌركاب

 المتف، كيسٌمى غالؼ الكتاب الٌدٌفة. ىكالٌسفينة كتابنا: ىك ما يحممو الكتاب مف مكاضيع كيسمٌ 

 الكٌناش تعريؼ -2

كرد في المعجـ الكسيط أٌف الكناشة ىي:  األصؿ تتشٌعب مف الفركع. كفي تاج العركس أٌف  لغة:-أ
، كأكنشو رأس الٌسكاؾ خشكنة؛ كالًكنشاء بالكسر: الٌرجؿ الجعد القطط القبيح الكجوىك تمييف الكنش: 

 عف األمر: أعجمو.

ااصط-ب كالٌدفتر تقٌيد تجعؿ  كرد في تاج العركس، كالمعجـ الكسيط أٌف: الكٌناشة، ىي األكراؽ: الحن

 لمٌضبط، كأٌنو بيذه الٌصفة استخدميا أىؿ المغرب.، فييا الفكائد كالٌشكارد

 الٌتذكرة تعريؼ -3

ٌَىُُْ  ٌِنَجْؼٍََيَب :كرد في المعجـ الكسيط، أٌف تذكرة، ىي: عبرة كعظة. قاؿ تعالى: لغة-أ

رَزْوِشَحً
 ؛ كالٌتذكرة، ما تستذكر بو الحاجة، كالٌتذكرة ما يدعك إلى الٌذكر كالعبرة، قاؿ تعالى: (1)

وٍََّب ئَّْٔيَب رَزْوِشَحٌ* فََّْٓ شَبءَ رَوَشَهُ
الحفظ لمٌشيء؛  . كفي القامكس المحيط: الٌتذكرة بالكسر،(1)

 كالٌتذكرة: ما تستذكر بو الحاجة.

ا-ب  . (2)في القمب -بياأم اٌلتي يعمـ  –ىك حضكر صكرة المذككر العممٌية  :اصطالحن
 

                                                           
 .12/ 69 الحاٌقة،( (1
 .12، 11/ 42عبس،  ((1
 .442/ 1ابف القٌيـ، مدارج الٌسالكيف، ( (2
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الٌذكر تارة يقاؿ، كيراد بو ىيئة لمٌنفس بيا يمكف لإلنساف أف يحفظ ما يقتنيو مف ": (1)الٌراغب قاؿ    
كتارة يقاؿ  الحفظ يقاؿ اعتبارنا إلحرازه، كالٌذكر يقاؿ اعتبارنا الستحضاره، المعرفة، كىك كالحفظ، إاٌل أفٌ 

كر ذكراف: ذكر بالقمب كذكر بالٌمساف، ككؿ كاحد منيما لحضكر الٌشيء القمب أك القكؿ، كلذلؾ قيؿ الذٌ 
 ."عف نسياف بؿ عف إدامة الحفظ ذكر عف نسياف كذكر ال ضرباف،

 عمى الٌتذكرة، منيا: كمف الكتب  

 ، كىي مطبكعة.ليجرمٌ دس اافي القرف السٌ  كنٌية، البف حمدكف المتكٌفىالٌتذكرة الحمد-1

 ىػ(، كىي مخطكطة بحاجة إلى تحقيؽ.764الٌتذكرة الٌصفدٌية، لصالح الٌديف الٌصفدم ) ت -2

ىػ( كىي قيد الٌتحقيؽ مف 1005بعد سنة ) مكسى بف أٌيكب األنصارم، المتكٌفىكالٌتذكرة األٌيكبٌية، ل -3
 قبؿ الدكتكر مشيكر الحبازم.

الٌتذكرة في معناىا  الكٌناش، كفينة اٌلتي تمتقي مع السٌ كتب عمى طريقة كالمخطكط اٌلذم بيف أيدينا     
المذٌكرة، أك المدٌكنة، أك الٌنكتة، أك الكشككؿ، أك مجكعة مف األكراؽ تجعؿ  ىي المفٌكرة، أكالعاـ: ك 

لكثير ظات، كالخكاطر، كاألفكار التي تطرأ عمى الباؿ، ككذلؾ الٌشيء المفيد اك حممكالٌسجؿ، تقٌيد فييا ال
يجمعيا عمى متف سفينتة، أك كٌناشو، أك  الٌذم يقرؤه اإلنساف، مف كالـ أىؿ العمـ، كالمعرفة، كالخبرة.

كخكفنا مف أف تضيع ىذه المعمكمة أك الفائدة يدٌكنيا في مذٌكراتو، فيرجع إلييا إذا اقتضت مذٌكرتو، 
دة فتعجبو، كيظٌف أٌنو قد حفظيا، فيأتي الحاجة، أك الٌضركرة، ألٌف اإلنساف يمكف أف يقرأ معمكمة أك فائ

ذا ىك قد نسييا، أٌما إذا دٌكنيايفي اليكـ التٌالي، يحاكؿ أف يتذٌكرىا فال يستط كحفظيا في مكاف  ع، كا 
 فإٌنو يرجع إلييا كقتما شاء، فيفيد كيستفيد. ما،

ال تخضع لقانكف  تعٌددة،تقييد كتسجيؿ لمكضكعات مختمفة، كم كالٌتذكرة طرائؽ ،كالكٌناشة ،كالٌسفينة    
كما ، كذكقو صاحبيا ب مف الكتابة طابعىذا األسمك عمى محٌدد كسائر الكتب، كيغمب أك نظاـ معٌيف ك 

، كلكٌنيا تبقى ذات طابع متفٌرؽ كمشٌتت، دكف نظاـ، أك منيج، أك ترتيب، يغمب عمييا طابعو المعرفيٌ 
صؿ أف يككف مع طالب العمـ دفتر ؛ فاألٌي الكتابيا الداخمٌية إاٌل دٌفتكأحياننا ال يجمع بيف مكضكعات

                                                           
 .179رآف، ص الٌراغب األصفياني، المفردات في غريب الق( (1
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ى قاؿ الٌتدكيف كالحفظ، لكي ال ينساىا، حتٌ  ؿ فيو ما يسمع، أك يقرأ، أك يرل مف فكائد تستحؽٌ يسجٌ 
 القائؿ:

كتػػػػػػػػػػػػبي يى  اشو نَّػػػػػػػػػػػػكي  فٍ اكم ًمػػػػػػػػػػػػرَّ لمػػػػػػػػػػػػ دَّ ال بيػػػػػػػػػػػػ  
 

ـى العً  أك مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاش ده كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك قاًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 

بف  الميدم دكٌناش محمٌ ك  ىػ(،1089)ت  يتسعيد المرغد بف كفة: كٌناش محمٌ كمف الكٌناشات المعر     

 (. ق1408)ت عبد الٌسالـ ىاركفلككٌناشة الٌنكادر  ق(،1379)ت د بف عبد الكبير الكتٌانيٌ محمٌ 

 رسالة في عمـ الٌتجكيد. كتقع في عشر كرقات. -3

 صر.كاء بممٌ الٌطكفاف. طبع قديمنا بمدرسة ال قالئد المرجاف في صٌحة العقكؿ لعمكـ -4

 و.تد( كرقة، كىي محفكظة عند حف48ع في )قكاعد في عمـ الٌنحك. عمى ىيئة سؤاؿ كجكاب، كيق -5

( صفحة، كالٌنسخة األصمٌية مكجكدة عند 486المسالؾ العمٌية في الحاضرة اإلسالمٌية. كيقع في ) -6
 أحفاده في نابمس.

اخؿ فمسطيف كخارجيا، كبعضيا لو مئات الفتاكل اٌلتي كردت عميو مف د الٌشيخ يكسؼ، فتاكل -7
 يتعٌمؽ بقضٌية فمسطيف، كالمسجد األقصى، كمنيا:

 فتكل في " كجكب منع الييكد مف الٌصالة عند حائط البراؽ". كقد جاءت ىذه  الفتكل في رسالتيف.    

ف اٌلتي تبادليا مع أعالـ عصره، كاٌلتي تصمح أ لكالفتاك  ." تحريـ بيع أرض فمسطيف لمييكد"كفتكل في:
 تجمع كتطبع في كتاب مستقٌؿ.

الحمد  ": كمنيا، صفحات أربع مقٌدمة كتاب كالده" الٌرحمة الحجازٌية"، كىي بخٌط يده، كتقع في -8
عد( ىذه نبذة قصيرة عف جامع ىذه الٌرسالة الميمكنة أٌما ب )ككفى، كسالـ عمى عباده اٌلذيف اصطفى.

العمماء األعالـ، كفضالء أىؿ اإلسالـ، حيث جرت عادتيـ ف شاء ا، تيٌمننا كاقتداءن بركة، إالمبا
معيا ىك الفقيو المحٌدث الكريمة بذلؾ، كسبقت مآثرىـ الحميدة، كا أعمـ بما ىنالؾ، فأقكؿ: أٌف جا

لمنيج أحمد، كالمحيي في ىذا الٌزماف لمذىب اإلماـ المبٌجؿ اإلماـ أحمد، كىك كالدنا كقدكتنا الٌناىج 
ؿ الٌشيخ عبدا بف الٌشيخ عكدة بف عبدا الحافظ لكتاب ا، كالقائـ بحقكؽ إخكانو، كأستاذنا الفاض

 نسبة، األثرمٌ  ، بمدنا، الٌنابمسيٌ عبيد القٌدكميٌ  سالمة بف الحاجٌ  كحقكؽ مكاله الٌشيخ عيسى بف الحاجٌ 
د المحٌققيف الٌشيخ محمٌ طريقة، كىك أحد عمماء القرف الثٌاني عشر، المعاصر لخاتمة  معتقدنا، كالخمكتيٌ 
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، فقاؿ: إٌنو صاحبنا ك  في  خكناأالٌسفاريني، اٌلذم شاع فضمو كاشتير، كقد أجازه كأثنى عميو ثناءن جميالن
 .(1)"، في تاريخ عمماء القرف الثٌاني عشرعٌز كجٌؿ؛ ككذلؾ ذكره العاٌلمة المرادمٌ ، ا

أٌياـ الجمع ) دينٌية خطب كىي قسماف، ،: لو مئات الخطب المكتكبة بخٌط يده، كلـ تطبعخطبال -9
 .ألقاىا في مناسبات اجتماعٌية مختمفة كخطب حفمٌية (كالعيديف

. كمف ذلؾ قكلو عف (2)بعض اآلراء في تزكية بعض شيكخ أبيو عندما سئؿ عنيـىناؾ الٌرسائؿ:  -10
اكؿ األفاضؿ، : " ىك عالـ كبير كفاضؿ شيير، بحر استمٌدت منو جدعبيد بف عبد ا القٌدكميٌ 

كركض قامت بو الفنكف عمى كؿ غصف مائؿ، كاف غٌرة في جبية الٌديار الٌنابمسٌية، كعممنا في طراز 
اك  ،محٌدثنا، ك نبمٌية، فقييناالٌطائفة الح  .(3)تقيٍّا"ك  ،صالحن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .1، الٌرحمة الحجازٌية، ص نظر: عبدا القٌدكميٌ ي ( (1
 .96، العمماء الكرمٌيكف، ص نظر: عٌمار بدكمٌ ي ( (2
 .121نظر: الخٌماش، تراجـ أعالـ مدينة نابمس، ص ي ( (3
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 الٌتحقيؽ القسـ الثٌاني:
 

 كصؼ المخطكط :أكًلن 

زبكي، جزاه ا خيرنا، كىك مكٌظؼ ك أٌكؿ مف أرشدني إلى ىذا المخطكط ىك الٌشيخ يكسؼ األ    
ختنٌية، حيث زٌكدني بنسخة مف الكتاب عمى قرص مدمج مسؤكؿ عف المخطكطات في المكتبة ال

(CD) ابمسي في نابمس. عدت إلى مكتبة الحاج حصؿ عميو مف مكتبة جامع الحاج نمر النٌ قد ، كاف
سخة الكرقٌية األصؿ مف المخطكط، لكف الٌنسخة نٌ الالفيرس اٌلذم ذكر فيو ابمسي، فكجدت نمر النٌ 

ضتو عمى مشرفي طمب البحث عف ر بو إلى مجيكؿ، كعندما عاألصؿ ال تذكر اسـ المؤٌلؼ، بؿ تنس
 المؤلؼ كمعرفة المزيد عنو، كبخاٌصة أٌنو مكتكب في مقٌدمة الكتاب.

يخ عبدا بف يكسؼ القٌدكمي، فراجعت مدير بدأت البحث، فتحٌقؽ لي نسبة الكتاب إلى مؤٌلفو الشٌ     
د مف ذلؾ، عٌدؿ صفحة فيرس المخطكط بخط تأكٌ  مكتبة الحاج نمر النابمسي السٌيد أميف شٌنار، فمٌما

 .(1)يده

مف العثكر عمى تمٌكنت  –لدٌم مف مصادر كمراجع  تكافر فيما بحث بعدك  – عمى ما سبؽ بناءن      
ق(، كىي 1351)ت  نسخة كاحدة مف مخطكط كتاب "الٌسفينة" لمٌشيخ يكسؼ بف عبدا القدكميٌ 

لٌنسخة مكتكبة ا(، ك 44ابمسي بمدينة نابمس بفمسطيف، كرقميا )مكجكدة في مكتبة جامع الحاج نمر النٌ 
ما جمعو مف ميؿ مف كمماتيا مضبكطة، كىي بخٌط المؤٌلؼ، إذ استخدـ في كٌؿ كاضح، كقبخٌط 

ا-ضمير المتكٌمـ. كيثبت ذلؾ معمكمات  دخمت  " ما كرد في كرقة الٌتعريؼ بالكتاب، حيث قاؿ: -أيضن
..." لى رٌبو العمٌي، يكسؼ بف الفاضؿ الٌشيخ عبدا صكفاف، القٌدكميٌ ىذه الٌسفينة في يد الفقير إ

تكٌكمي، كىك " بسـ ا الٌرحمف الٌرحيـ، كبو ثقتي، كعميو  ، إذ قاؿ:ما كرد في مقٌدمة الكتابكذلؾ ك 
كأنا المفتقر إلى رحمة مىٍف رحمتو عٌمت الٌسماكات كاألرضيف... يكسؼ بف حسبي كنعـ الككيؿ...، 

ئّٔو ِٓ عٍّْبْ، ًئّٔو ثغُ اهلل اٌشّمحٓ ﴿ا أقكؿ: ...، كأنعبد ا صكفاف القٌدكميٌ  ـ الفاضؿ... الٌشيخالعال

 .(2)﴾اٌشّدُْ

كبذلؾ تأٌكد لي صٌحة اسـ الكتاب، كصٌحة نسبتو إلى مؤٌلفو، كما أٌكد ىذا االسـ كنسبتو إلى مؤٌلفو     
 مىٍف ترجمكا لو.

                                                           
 مف ىذه الٌدراسة. 60 – 59ينظر: ص  (1)
 .30/ 27، مؿالنٌ ( 2)
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ـٌ نسخيا سنة ما سبؽ، فالٌناسخكبناءن عمى      كمف الميٍمًفت أٌف  ق(1308) ىك المؤٌلؼ نفسو، كقد ت
د أكراؽ دكع مقٌدمة الكتاب؛كما ىك مثبت في سنة إف لـ يكف أقٌؿ،  (18عمره كاف لـ يتجاكز)

. فيما " كرقة48ىك" 78المخطكط كما في فيرس مخطكطات مكتبة جامع الحاٌج نمر الٌنابمسي، ص 
" كرقة غير مرٌقمة، كىذه األكراؽ 13" كرقة، كذلؾ لكجكد "61مخطكط "عدد األكراؽ المكجكدة في ال

×  22سـ  ف القطع المتكسط، كقياس كٌؿ كرقة ىك )م ".؛ كىي30" كحٌتى "29تبدأ مف نياية كرقة "
بحبر أسكد غامؽ، كالعناكيف بمكف  مكتكبة ( سطرنا، كىي25 ك 21سـ(، في كؿ صفحة ما بيف ) 12

، الٌمكف ( كممة. كالٌنسخة مجٌمدة بجمد خمرمٌ 11ك 9ما بيف )يتراكح ٌؿ سطر بنفسجٌي، كعدد كممات ك
 .ممٌبس بالكرتكفكىك ، أصميًّاكليس  ،ستحدثكالجمد مي 

  بعض صفحات الكتاب كتبت مف دكف ترتيب، فقرات كما ىي العادة في الكتب، فالٌصفحة األكلىك     
عضيا مكدم، كبعضيا بشكؿ أفقي، كببعض فقراتيا كتب بشكؿ ع / أ(1)ؽ –صفحة الٌتعريؼ  -

عمى شكؿ مثٌمثات، بعضيا قاعدتو إلى كتبت بشكؿ ىندسٌي، ب(  /1)ؽ ةبشكؿ مائؿ، كالٌصفحة الثٌاني
داخؿ دكائر تأتي الكتابة فييا كانت  كبعض الٌصفحات ،أسفؿكبعضيا اآلخر قاعدتو إلى ، األعمى
فارغنا، كما في  قط، كترؾ نصفيا األسفؿغٌطت الكتابة جزأىا األعمى ف بعض الٌصفحاتك  ىندسٌية،

 مف كتاب "السفينة". الٌصفحة األخيرة

( تكجد آثار خمس 29كيكجد في مكانيف مف المخطكط آثار صفحات ضائعو، فبعد الكرقة )    
كما يكجد في بعض صفحات المخطكط تشطيب  ( كرقة.13( تكجد آثار )35الكرقة )كرقات، كبعد 

ا يكجد في صفحات أخرل  بكممة أك اثنتيف، -غالبنا –طمس ذىب ذىب بسطكر كاممة، كيكجد  كأيضن
كيكجد عمى أغمب صفحات المخطكط آثار خاتـ  متكاصمة تحت بعض الكممات، خطكط متقطعة كغير

 ركٌية لـ أستطع تمييزىا. غة التٌ بالمٌ 
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 صكر مف المخطكط -ان ثاني
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 منيج الٌتحقيؽ -ثالثنا

 :المنيج التٌاليكتاب " الٌسفينة" كفؽ  تحقيؽ في عممت    

اعتمدت نسخة مكتبة جامع الحاج نمر الٌنابمسي، كىي الٌنسخة الكحيدة المكجكدة، كبخٌط -1
 المؤٌلؼ، أصالن كأٍثبت يا في المتف.

مع ما  ٌص المختمفة، كقارنت النٌ انيا مظ مف -ما استطعت –قمت بتخريج نصكص الكتاب  -2
فراغنا أك طمسنا أك شطبنا  عٌما ىك في األصؿ أك سدٌ  ٌص ف زاد النٌ إفكجدتو في تمؾ المصادر، 

ف كجدت اختالفنا بيف نٌص [، كأشرت إلى مصدره ] يف أثبت و في المتف بيف قكسيف مرٌكن  كا 
 ا.ريًّ ذلؾ في الحاشية إف كاف ذلؾ ضرك المتف كالمصادر أشرت إلى 

مف مصادرىا  ٌص تي كردت في النٌ الٌ  ،اريخٌيةمف األحداث التٌ  - ستطعتما ا -قمت بتكضيح  -3
 المناسبة.

رح عمى رت الشٌ يا بحاجة إلى شرح، كقد قصٌ تي اعتقدت أنٌ قمت بشرح معاني المفردات الٌ  -4
     ف: سارح إف كاف مف لساف العرب ىكذا: المٌ ، كأحمت إلى مصدر الشٌ ٌص معنى المفردة في النٌ 

 مادة كذا.
 يا بحاجو إلى شرح.تي اعتقدت أنٌ الٌ  –ما استطعت  –قمت بشرح بعض المصطمحات  -5
سيف ككضعت اسـ البحر بيف قك  –ما استطعت  – ٌص تي كردت في النٌ كزنت األشعار الٌ  -6

 بيت.ؿ اني مف أكٌ طر الثٌ يف ] [ فكؽ آخر الشٌ مرٌكن
 ما استطعت. لمخطكط تي كردت في اأعالـ األشخاص كاألماكف الٌ بعٌرفت  -7
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 الٌنص المحٌقؽ -ان رابع

 الٌسفينة   أ( /1)ؽ

دخمت ىذه الٌسفينة في يد الفقير إلى رٌبو العمٌي؛ يكسؼ بف الفاضؿ الٌشيخ عبد ا صكفاف،     
ليو، كعفا عنيـ بمٌنو ككرمو، إٌنو  القٌدكميٌ  غفكر عفٌك الحنبمٌي، غفر ا لو كلكالديو. كأحسف إلييما كا 

 . ـ.(1)ـ، كالحمد  رٌب العالميفرحي
 

 فائدة: إعراب

، كىك: ال نافية لمجنس تعمؿ عمؿ إٌف، كالكاؼ: اسميا، محٌمو الٌنصب بمعنى مثؿ، كىي  ال كىزيدو
 .أ.ىػ.(2)مضاؼ، كزيد مضاؼ إليو، كالخبر محذكؼ تقديره مكجكد، خبرىا مرفكع يعني ال مثمؾ مكجكد

 فائدة: حديث  

ٌٌَْ أََّْ ٌِِ ثِىُُْ لٌَُّحً أًَْ آًُِ ئٌََِٰ  ﴿. كفي اآلية: (3)"، لقد كاف يأكم إلى ركف شديدالكطن  رحـ ا أخي"    

. فمنافاة بيف الحديث كاآلية، الجكاب: الٌركف في الحديث ىك المكلى تعالى، كفي اآلية (4)﴾سُوٍْٓ شَذِّذٍ
، كا أعمـ بالصكاب. أ.ـ.                                     الكريمة: الٌركف اٌلذم لو عـز

 ] الكامؿ[                                                                                     
                                                             

 ثٍقمػػػػػػػػػػػػػػػػوً بػػػػػػػػػػػػػػػػاعي بً يي  كٍ ذا كتػػػػػػػػػػػػػػػػابه لىػػػػػػػػػػػػػػػػىىػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػىبنػػػػػػػػػػػػػػػػا لى ذى   باناٍسػػػػػػػػػػػػػػػػترم الكى ٍشػػػػػػػػػػػػػػػػالمي  افى كى
 

ػػػػػ  دٍ قىػػػػػ  وً يًػػػػػدٍ ىى كى    ي  بًػػػػػالنَّ   ظً ٍفػػػػػلى   فٍ ًمػػػػػ  ازى حى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػا يىػػػػػػػػػػػػػػػفنػػػػػػػػػػػػػػػا عى رى طى   شػػػػػػػػػػػػػػػاناطٍ كم العى رٍ ظيمن
 

ـى الٌ  نى  ػػػػػػػػػػػػػػػػًلػػػػػػػػػػػػػػػػظىػػػػػػػػػػػػػػػػ  وً ًظػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ مى بً  فى يٍ يءى كالم جى
 

 جانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارٍ رَّ كاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاقكتى كالمي كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  
 

 وي مىػػػػػػػػػػػػػثٍ تابنػػػػػػػػػػػػػا مً نػػػػػػػػػػػػػي كً يٍ عى  مػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػاىىدىتٍ 
 

 ىانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارٍ كالبي  ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿى عٍ يى التَّ ًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقٍ تى سٍ مي 
 

 

 
                                                           

 

ي عشرة أسطر كسط الٌصفحة، عمى شكؿ مثٌمث متساكم الٌساقيف، قاعدتو إلى في األصؿ: كتبت ىذه الفقرة ف (1)
 األعمى، كرأسو إلى األسفؿ.

، ثـٌ اضيٌقت كانتيت بكممة في األصؿ: كتبت ىذه الفقرة في ثمانية أسطر، بدأت بكممة كاحدة ثـٌ أخذت في االٌتساع( 2)
 سط، عمى يميف الفقرة األكلى. كاحدة، كبدأت مف األسفؿ إلى األعمى بطريقة مائمة نحك الك 

 .375. كمسمـ، الٌصحيح، حديث رقـ، 3372، الٌصحيح، حديث رقـ، نظر: البخارمٌ ي( 3)
 .80/ 12ىكد،  (4)
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       ، رحمو ا(1)البيكتيي الٌشيخ منصكر كمنو مدح ف

 ]المتدارؾ[                                                                                      

 ـو ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػعً بً  مػػػػػػػػػػػػػػػػافً الزَّ  ؿى أٍىػػػػػػػػػػػػػػػػ فػػػػػػػػػػػػػػػػاؽى  دٍ قىػػػػػػػػػػػػػػػػلى 
 

 ماعالسَّػػػػػػػػػػػػػػػ فى ٍسػػػػػػػػػػػػػػػكحي  رو ٍكػػػػػػػػػػػػػػػكفً  ؿو ٍضػػػػػػػػػػػػػػػفى كى 
 

 فناٍصػػػػػػػكً منا كى ، اٍسػػػػػػػصػػػػػػػكري نٍ مى  ؿً ٍضػػػػػػػأبػػػػػػػك الفى 
 

ـى إً   اعرى اليىػػػػػػػػػػػػ ؿً ٌىػػػػػػػػػػػػأى  بى ٍطػػػػػػػػػػػػل قي دى الييػػػػػػػػػػػػ مػػػػػػػػػػػػا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى بً مى جٍ أى فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  رناٍكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً  حمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً أى  بً ىى ذٍ مى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػا كى عى  ػػػػػػػػػػػػػػػركسن  اعنىػػػػػػػػػػػػػػػالقً  ؼً ٍشػػػػػػػػػػػػػػػكى بً  صَّ خي
 

 .(2)الٌسفارينيٌ  ىػ. مف خطٌ  أ    
 

  ائدةف

" العٌمة كالخالة: مف كؿ جية: أم مف جية األب, أك مف جية األـ فييما، فيحـر مف شقيقة أبيو،     
. كتبو الفقير (3)، أك تصؿ شقيقة أٌمو، كأختيا ألبييا، أك ألٌميا. انتيى. يكسؼ عمى المنتيىكأختو ألبيو

 . ـ.(4)د الٌسفارينيمحمٌ 

 اسالنَّ  ؽً مى حٍ إعراب: يا أى  

: مفعكؿ : فعؿ أمر، كالفاعؿ: أنت، كالٌناسى ، ؽً دحـ: منادل مٌرخـ، تقديره: يا أحميا: حرؼ نداء. أ    
 .هآخر اىرة عمى الفتحة الظٌ ب بو منصكب

  

                                                           
ىك: منصكر بف يكنس بف صالح الٌديف البيكتي، نسبة إلى بيكت مف محافظة الغربٌية بمصر؛ ، البيكتي منصكر (1)

يخ الحنابمة بمصر كخاتمة عممائيـ بيا، كمف مؤٌلفاتو: كشاؼ القناع ىػ( كاف شٌ 1051ك  1000عاش ما بيف ) 
ابف الٌشٌطي، مختصر ك ؛ 426/ 4نظر: المحٌبي، خالصة األثر، يكض المرٌبع، كالمنح الٌشافيات. عف اإلقناع، كالرٌ 

 . 116طبقات الحنابمة، ص 
ق(، عالـ بالحديث، 1188ك  1114اش ما بيف ) الٌسٌفارينٌي، ىك: محٌمد بف أحمد بف سالـ الٌسفاريني، الحنبمي؛ ع (2)

كاألصكؿ، كاألدب، محٌقؽ؛ رحؿ إلى دمشؽ، فأخذ عف عممائيا، كعاد إلى نابمس فدٌرس كأفتى، كتكفي فييا؛ لو 
                    .                   130الٌشٌطي، مختصر طبقات الحنابمة، ص  ابف نظر:يألنكار في سيرة الٌنبي المختار. تآليؼ، منيا: معرفة ا

، ، المصرمٌ ىك: منتيى اإلرادات في الجمع بيف المقنع  كالٌتنقيح؛ لتقي الٌديف محٌمد بف أحمد الفتكحيٌ  ،المنتيى (3)
 نظر: غالؼ كتاب المنتيى.يتاب كثير مف الٌشركح، كالحكاشي. ىػ (. عمى ىذا الك 972الٌشيير بابف الٌنٌجار ) ت 

 

نظر: مصطفى الٌدٌباغ، يكـ منيا.  20مف طكلكـر كعمى بعد رقٌي ىي: قرية تقع في الجنكب الشٌ يف، ك نسبة إلى سٌفار  ((4
 .     3/121بالدنا فمسطيف، الٌديار الٌنابمسٌية، 
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 ذى أخميؼ عميؽ الحمارأيخ إعراب: 

منو الياء،  مبني لممجيكؿ، أخميؼ: فاعؿ مرفكع، عمي: منادل مرٌخـ محذكؼ أخذ: فعؿ ماضو     
  منصكب. الحمار: مفعكؿ بو كالفاعؿ: أنت، : فعؿ أمر،، ؽً تقديره يا عميٌ 

 

 ب(  فائدة /1)ؽ  

كاسـ  (1)أربعة أشياء، كجب بناؤه، كىي شبو افتقارماالسـ إذا شابو الحرؼ في كاحد مف     
المكصكؿ، فإٌنو يفتقر إلى صمة، فيبنى كحرؼ الجٌر، فإٌنو يفتقر إلى المجركر كشبو معنكٌم، كاسـ 
اإلشارة، ألٌنيا إفادة معنى حٌقو أف يؤٌكؿ بالحرؼ، كىك اإلشارة، كشبو كضعي كالٌضمائر، ككالتٌاء في 

يتيا لمحرؼ في الكضع، كشبو كضعي كأكائؿ الٌسكر، نحك: ف، ؽ، يس، ضربت، فإٌنيا بنيت لمشاب
 طو، حـ، طسف، الر، الـ، كنحكه. ـ.        

 فائدة

يتٌفؽ الحاؿ كالٌتمييز في خمسة أمكر، كيفترقاف في سبعة، فأٌما أمكر االتٌفاؽ فإٌنيما: اسماف،  "    
الحاؿ يجيء جممة،  أفٌ  ر االفتراؽ: فاألٌكؿ،؛ كأٌما أمك نكرتاف، فضمتاف، منصكبتاف، رافعتاف لإلبياـ

ا. الثٌاني، لكالـ عمييا، كأٌما أٌف الحاؿ قد يتكقؼ معنى ا كظرفنا، كمجركرنا؛ كالٌتمييز ال يككف إاٌل اسمن
أٌف الحاؿ تتعٌدد بخالؼ  ابع،الرٌ  لمٌذات، كالحاؿ مبٌيف لمييئة.الثٌالث: أٌف الٌتمييز مبٌيف  الٌتمييز فال.

لفعؿ، كال يجكز يشبو ا ا إذا كاف فعالن متصٌرفنا، أك كصفناأٌف الحاؿ تتقٌدـ عمى عاممي الخامس،الٌتمييز. 
أٌف  الٌتمييز الجمكد، كقد يتعاكساف. الٌسابع، أٌف حٌؽ الحاؿ االشتقاؽ، كحؽٌ  الٌسادس، ذلؾ في الٌتمييز.

  .(2)الحاؿ تأتي مؤٌكدة لعامميا بخالؼ الٌتمييز"

 

 

 

                                                           
ا، إلى ((1 اس حسف، الٌنحك نظر: عبٌ يجممة بعده، أك ما يقـك مقاميا.  شبو افتقارم: كذلؾ أف يفتقر االسـ افتقارنا الزمن

 .93/ 1الكافي، 
 .  301/ 2ة ابف مالؾ، عمى ألفيٌ  ف، حاشية: الٌصٌباينظر ( (2
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 فائدة

 ، كيأتي الٌتمييز مشتقًّا، نحك:  دٌره فارسنا، (1)ز، أٌف الحاؿ يأتي جامدنا ...لحاؿ كالٌتمييتعاكس ا    
 (3)؛ الخالؼ...(2)﴾ ًإفَّ ًعدَّةى الشُّييكرً كذلؾ الحاؿ مؤٌكدة بخالؼ الٌتمييز، كأٌما قكلو تعالى: ﴿

 فائدة

ْؼَجِْذِ: ﴿حرؼ الجٌر الٌزائد ال يتعٌمؽ بشيء، كأٌما قكلو تعالى     لٌما زيدت اٌلالـ لتقكية (. 4)﴾ًََِب سَثُّهَ ثِظٍََّبٍَ ٌٍِّ

قيؿ: إف تعبركف، فعؿ كال  ف، فإ(5)﴾ ئِْ وُنزُُْ ٌٍِشُّؤَّْب رَؼْجُشًَُْـ، كأما قكلو تعالى: ﴿بظاٌل  ةعٌمقتمالعامؿ 

ؼ ى تقكية، ألٌنو عمؿ باألصؿ، لكف نقكؿ كبا الٌتكفيؽ: إٌنو لٌما تأٌخر عف المعمكؿ ضعليحتاج إ
 ىػ. كا أعمـ بالٌصكاب. ـ، ـ.  ـ. أالعامؿ إلى الفعؿ، فقٌكم بالاٌل 

 فائدة  

 ، كذلؾ في أربعة و بشيء، إاٌل بما سمع مف العربال يجكز الفصؿ بيف المضاؼ كالمضاؼ إلي    
 

                              :(6)بمعمكؿ لفظو غير مضاؼ، كقكؿ الٌشاعر ،لياأكٌ مكاضع، 

 ]البسيط[                                                                                                            
           

ػػػػػػػا نػػػػػػػدل المسػػػػػػػكاؾ ريقتيػػػػػػػا  تسػػػػػػػقي امتياحن
 

ػػػػػػػػػكمػػػػػػػػػا تى   نػػػػػػػػػة الٌرصػػػػػػػػػػؼف مػػػػػػػػػاء المز مَّ ضى
 

 

 

 

                                                           
 في األصؿ: طمس بمقدار كممة. ((1
 .36/ 8 الٌتكبة، ((2
 في األصؿ: طمس بمقدار ثالث كممات. ((3
 .46 /41فٌصمت،   ( (4
 .43 /12يكسؼ،  ( (5
ا ندل المسكاؾ ريقتيا"  . كالٌشاىد فيو171نظر: جرير، ديكانو، ص ي .البيت: لجرير بف عطٌية ((6 قكلو:" تسقي امتياحن

تسقي"،  ؿ " ذم ىك المفعكؿ الثٌانيلمسكاؾ" الٌ حيث فصؿ بيف المضاؼ "ندل" كالمضاؼ إليو "ريقتيا" بأجنبٌي "ا
 .184/ 2ألفٌية ابف مالؾ، عمى ، شرح نظر: األشمكنيٌ ي كىذا الفصؿ لمٌضركرة الٌشعرٌية.

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura41-aya46.html
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                                                       (1)يفصؿ بالفاعؿ، كقكلو: كثانييما،   

 ]الٌرجز[                                                                                        

ػػػػػػػػػػػػكى  فٍ مػػػػػػػػػػػػا إً   بٌ ًطػػػػػػػػػػػػ فٍ كل ًمػػػػػػػػػػػػيىػػػػػػػػػػػػمٍ نا لً دٍ جى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ دو ٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  رى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا قى مٍ دً كال عى  بصى
 

 

                                                         :(2)كقكلو ،بالٌنعت كثالثيما،   

 ] الٌطكيؿ[                                                                                      

ػػػػػػػػػػػػنى  ػػػػػػػػػػػػ ؿَّ بىػػػػػػػػػػػػ دٍ كقىػػػػػػػػػػػػ كتي جى ػػػػػػػػػػػػالمي  فوي يٍ رادم سى
 

ػػػػػػػ ػػػػػػػ بػػػػػػػيأى  فً اٍبػػػػػػػ فٍ مى  بطاًلػػػػػػػ حً بػػػػػػػاطً األى  خً يٍ شى
 

  

                                                                :(3)كقكلو ،بالٌنداء كالرٌابع،
 ]الٌرجز[                                                                                          

 صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عً أى  ذكفى رٍ بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فَّ كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحً  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده زى   جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـبالم   ؽَّ دي  اره مى
 

 

فىالى تىٍحسىبىفَّ المَّوى  كما في قكلو تعالى: ﴿ كفي الٌسعة، في ثالثة مكاضع: األٌكؿ، معمكؿ المضاؼ،
 . كالثٌاني، (4)﴾ميٍخًمؼى كىٍعًدًه ريسيمىوي 

                                                           
. الٌشاىد: 190/ 3ة ابف مالؾ، نظر: ابف ىشاـ، أكضح المسالؾ إلى ألفيٌ ي .شيدكا بولـ ينسبو أحد مٌمف استالبيت:  ((1

نظر: ابف ىشاـ، ي، كىك" كجد" ألٌنو فاعؿ المصدر. إضافة المصدر لمفعكلو، كقد فصؿ بينيما بفاعؿ المضاؼ
 .379/ 2ة ابف مالؾ، ضياء الٌسالؾ إلى ألفيٌ 

أبي سفياف، رضي ا عنو؛ أسمـ يـك الفتح، ككاف أحد كٌتاب الٌنبٌي، صٌمى  ، معاكية بفالقائؿ: ىك الخميقة األمكمٌ (2) 
ضربة الخارجٌي اٌلذم أراد قتمو. ىػ( كقد بمغ الٌثمانيف. كقد قاؿ ىذا البيت، بعد أف نجا مف  60ا عميو كسٌمـ ) ت 

 . كمطمع القصيدة: 162/ 2ة ابف مالؾ، نظر: ابف ىشاـ، أكضح المسالؾ إلى ألفيٌ ي
 رة ػػػػػػػػػػػكقتؾ كأسباب األمكر كثي  

 

 بف غالب منٌية شيخ مف لؤمٌ       
 

 أبي شيخ األباطح طالب" حيث فصؿ بيف المضاؼ كىك "أبي" كالمضاؼ إليو كىك" طالب ىك: " البيت في كالٌشاىد    
 .831/ 2نظر: المرادم، تكضيح المقاصد كالمسالؾ، يبالٌنعت، كىك" شيخ األباطح".  "

. كالٌشاىد في البيت ىك: الفصؿ بيف المضاؼ كىك "برذكف" 175/ 2بف جٌني، الخصائص، ال البيتينطر:  ((3
نظر: يعرب. ال ما كاف مف غير نتاج ؛ البرذكف مف الخيؿ:كالمضاؼ إليو كىك "زيد"، بالٌنداء كىك: "أبا عصاـ"

 ساف: ماٌدة برذف.  ؛ المٌ 381/ 2الٌنجار، ضياء الٌسالؾ، 
. الٌشاىد: أٌنو فصؿ بيف "مخمؼ" كرسمو بالمفعكؿ كىك" كعده" ألٌف المضاؼ اسـ فاعؿ كاسـ 47/ 14، إبراىيـ (3)

 . 81/ 2نظر: الفٌراء، معاني القرآف، يبالمضاؼ. الفاعؿ شبيو 
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ابالظٌ  ـ بالقسـ، نحك: )ىذا غال . كالثٌالث،(1)رداىا( نفسؾ كىكاىا سعى ليا في  رؼ، نحك: )ترؾ يكمن
 .لغالـ. أ ىػ بإضافتو (2)كا زيد(

 حيـحمف الرٌ (   بسـ ا الرٌ  أ /2)ؽ 

 كبو ثقتي كعميو تكٌكمي، كىك حسبي كنعـ الككيؿ، أٌما بعد:                                                 

ـى بجميع الحقائؽ، الخبيرى بفعاؿ الخالئؽ، كأيثني عمى نبيٌ      و الجامع ألنكاع المحامد؛ فأحمدي اى العمي
ا دائميف منصٌبيف عميو كانصباب عف كٌؿ أنؼ متكٌبر كميعاند؛ صالة كسالمن  قاـ بسيؼ ا رغمنا مىفٍ 

كعمى آلو كأصحابو الغٌر األماجد، مٌمف كتب ىذه الٌسفينة المنطبعة  (3)المطر عمى الجكامد، )كعميو(
، كيؼ؟ كقد  في مناىيؿ األدب كالعمكـ، الٌتي ىي كسفينة نكح غريقة في بحار المنطكؽ كالمفيـك

ا باىرة، يتمايؿ الغصف الٌرطيب  فاخرة، كحكت مف الحكـ كاأللغاز فنكنن اكتست مف تفاصيؿ العمكـ حمالن 
ا؛ كأنا المفتقر إلى رحمة مف رحمتو كالبعد منيا عجبن  دٌ ا، كيتمايس الميجكر بالصٌ عند سماعيا طربن 

ؼ ابف رضيف، كتراكمت فضائمو كفكاضمو جميع الجيات كٌؿ حيف: يكسعٌمت الٌسمكات كاأل (4)]اٌلتي[
 اعتقادنا، ا، األشعرمٌ الحنبمٌي مذىبن  بمدنا، الكامؿ الٌشيخ عبدا صكفاف القٌدكميٌ  العالـ الفاضؿ كالَّمكذعيٌ 

ليو، كأدخميما الٌنابمسٌي مسكنن  ، كجكده بفضمو العميـالجٌنة ا، غفر ا لو كلكالديو؛ كأحسف إلييما كا 
 ق(.1308). (5)﴾عٍََُّْْبَْ ًَئَِّٔوُ ثِغُِْ اٌٍَّوِ اٌشَّدَِّْٓ اٌشَّدُِِْ ِِٓ ئَِّٔوُ. كأنا أقكؿ: ﴿العظيـ

 

  

                                                           
 فاعالن  ة، ترؾ: مصدر مبتدأ، يكمنا: ظرؼ منصكب، كقد فصؿ بيف المضاؼ إليو، كىك: نفسؾ، الكاقعنصيحة نثريٌ ( 4)

 . 153/ 3نظر: ابف ىشاـ، أكضح المسالؾ، يدر، كمفعكلو محذكؼ. لممص
 . 352/ 2نظر: األنبارم، اإلنصاؼ، يد"، بقكلو:" كا". ىنا فصؿ بيف المضاؼ" غالـ" كالمضاؼ إليو" زي( (2
 .مشطكبة: في األصؿ ((3
 في األصؿ: غير مكجكدة. كالمثبت الستكماؿ المعنى. ( (4
 .30 /27الٌنمؿ،  ( (5
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 الفرؽ بيف شىماؿ بفتح الٌشيف ك ًشماؿ بكسرىا 

يجمع عمى  " الشَّماؿ بفتح الٌشيف: ريح تيٌب مف ناحية القطب، كبكسرىا مقابؿ اليميف، ككؿٌ     
ا، كجمعو شمائؿ كما في . كيطمؽ الش ماؿ بالكسر عمى الٌطبع أيضن (1)صريحالتٌ ك رح شٌ الكما في  شمائؿ،
 (3)اب جمع الٌتكسير عند قكؿ الٌناظـ، في بعمى األشمكنيٌ  ، ذكره الٌصٌباف(2)القامكس

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف فىعىالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ  ؿو عائًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى كبً   اجمى
 

 (4)الىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ كًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍبيىوي ذا تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءو أك ميزى 
 

 

 العيف ك عىالقة بفتحيا الفرؽ بيف ًعالقة بكسر

في تعريفاتو:" الًعالقة بكسر العيف يستعمؿ في المحسكسات، كبالفتح في  ذقاؿ السٌيد الجرجاني    
" الًعالقة بالكسر عالقة الٌسيؼ كالٌسكط كنحكىما؛ كبالفتح عىالقة الخصكمة :المعاني. كفي الٌصحاح

 انتيى.. (5)كالمحٌبة"

فرة   ٍحكة بكزف صي كة بكزف ىيمىزةالفرؽ بيف ضي حى  ك ضي
 

فرة: مىٍف يضحؾ عميو الٌناس، كبكزف الييمىزة: مىٍف قاؿ السٌيد في تعريفاتو:" الض       حكة بكزف الص 
 .. انتيى(6)يضحؾ عمى الٌناس"

 

  
                                                           

مف أىؿ مصر ) ت  نحكمٌ  األزىرٌم، كاف يعرؼ بالكٌقاد، الٌشرح كالٌتصريح، ىك: كتاب لخالد بف عبدا الجرجاكمٌ  ( (1
 .297/ 2، األعالـ، نظر: الٌزركميٌ يىػ (.  905

 ."شمؿ"ماٌدة  : الفيركز أبادم، القامكس المحيطنظري ( (2
ىػ( كلد في األندلس، نزؿ 672ك  601ؾ، الٌطائٌي، عاش ما بيف )الٌناظـ: ابف مالؾ، كىك: محٌمد بف عبدا بف مال ( (3

غة يستشيد بيا عمى المٌ في القراءات كعمميا، صاحب األلفٌية اٌلذم  اغة، كاف إمامن لٌنحاة، كحافظ المٌ دمشؽ، إماـ ا
 . 1/17عمى شرح األشمكنٌي،  نظر: الٌصٌباف، حاشيةيكالٌنحك، 

. كالٌصٌباف، ىك: محٌمد بف عمٌي أبك العرفاف ) ت 198/ 4ح األشمكنٌي، نظر: الٌصٌباف، حاشية، عمى شر ي (3) 
 .20/ 1، عمى شرح األشمكنيٌ  نظر: حاشيةيمصرٌم مكلده، ككفاتو بالقاىرة.  ق( عالـ بالعربٌية كاألدب،1206

ق(  816ك  740. كالجرجانٌي، ىك: عمي بف محٌمد؛ عاش ما بيف ) 141، الٌتعريفات، ص نظر: الجرجانيٌ ي ( (5
في  : فيمسكؼ مف كبار العمماء بالعربٌية. كلد في "تاكك" قرب أمستر أباد، كدرسالمعركؼ بالٌشريؼ الجرجانيٌ 

. فنا، منيف مصنَّ ك شيراز؛ كتكفي بو؛ لو نحك خمس  .7/ 5، األعالـ، ركميٌ نظر: الزٌ يا: الٌتعريفات، كمقاليد العمـك
 . 127الجرجانٌي، الٌتعريفات، ص  ( (6
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 ف/ ب( الفرؽ بيف البياف ك الٌتبيا2ؽ  ) 

 عمى ما  حمدنا :" أٌما بعد؛في الخطبة قاؿ الٌصٌباف في حاشيتو عمى األشمكنٌي، عند قكؿ الٌشارح    
 :، ما نٌصو، كفتح مف أبكاب التٌبيافمنح مف أسباب البياف

عمى  أبمغ مف البياف ، ألٌنو بياف مع دليؿ كبرىاف، فيك جارو  (1)" كالتٌبياف كما قالو الخطابيٌ     
 . انتيى.(2)األصؿ، مف زيادة المعنى بزيادة المبنى"

 

 عىكج بفتحياالفرؽ بيف ًعكج بكسر العيف ك  
 

" الًعكج بكسر العيف في المعاني، يقاؿ: في الٌديف ًعكج، كفي األمر ًعكج، كبفتحيا في األجساد،     
 . أ ق. مصباح.(3)يقاؿ: في العصا عىكج، كقد تكسر"

 الفرؽ بيف اإلفراط ك التٌفريط 

ا في الٌصباف عمى األشمكنٌي، ، كم(4)، كالتٌفريط: التٌقصير، كالتٌفريط أفحش"" اإلفراط: مجاكزة الحدٌ     
عند الكالـ عمى خطبة الٌشارح. قاؿ الٌسٌيد في تعريفاتو:" الفرؽ بيف اإلفراط كالتٌفريط، أٌف اإلفراط: 
يستعمؿ في تجاكز الحٌد مف جانب الٌزيادة كالكماؿ. كالتٌفريط: يستعمؿ في تجاكز الحٌد مف جانب 

 . انتيى.(5)الٌنقصاف كالتٌقصير"
 

                                                           
، صاحب الٌتصانيؼ، ىػ( الحافظ الٌمغكمٌ  388ك  319ابٌي، ىك: محٌمد بف إبراىيـ الخٌطابي؛ عاش ما بيف ) الخطٌ  ( (1

كلد بمدينة بست، كاف  فقيينا كمحٌدثنا، كأديبنا، تمٌقى الحديث في العراؽ، كىك مف نسؿ الٌصحابي: زيد بف الخٌطاب، 
 . 17/23الٌذىبي، سير أعالـ الٌنبالء،  نظر:يلعمـ كصٌنؼ، منيا: غريب الحديث. أٌلؼ في فنكف ا

. كيقكؿ أىؿ الٌمغة: إٌف زيادة المبنى تدؿ عمى زيادة في المعنى، 1/30نظر: الٌصٌباف، حاشية، عمى األشمكنٌي، ي ( (2
الفصيح المعرب عٌما في فمفظ كٌسرتو تعطي معنى أكثر مف كسىرتو؛ البياف: بمعنى الظيكر، كالفصاحة، كالمنطؽ 

 .1/30نظر: الٌصٌباف، حاشية، عمى شرح األشمكنٌي، يالٌضمير. 
 .822نظر: الجكىرٌم، الٌصحاح، ص ي ( (3
    . كاألشمكنٌي، ىك: عمٌي بف محٌمد الٌشافعٌي، عاش ما بيف 1/34نظر: الٌصٌباف، حاشية، عمى شرح األشمكنٌي، ي ( (4

ة يج الٌسالؾ إلى ألفيٌ ة ابف مالؾ، كتابو: منىػ( تكٌطف القاىرة، مف نحاة عصر المماليؾ، شارح ألفيٌ  900ك  838) 
 .1/22عمى شرح األشمكنٌي،  نظر: الٌصٌباف، حاشيةيابف مالؾ. 

 ،26، 25، الٌتعريفات، ص نظر: الجرجانيٌ ي(5)  
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 المبني لممفعكؿ ؿى زي المبني لمفاعؿ ك ىى  ؿى زى ىى  الفرؽ بيف 

بمعنى أصابو اليزاؿ، مٌما  ؿى زي كأخكاتيا:" ىى  في حاشيتو عمى األشمكنٌي في باب ظفٌ قاؿ الٌصٌباف                                                           
 .؛ كما في المصباح. انتيى(1)المبني لمفاعؿ فضٌد الجٌد" ؿى زى يى اللـز البناء لممجيكؿ، كأٌما 

 

 الفكاضؿ الفرؽ بيف الفضائؿ ك  

الٌنثر ما نٌصو:" اشتير أٌف الفضائؿ ـ عمى خطبة في حاشيتو عمى الٌشذكر، عند الكال قاؿ األمير    
ية كالفكاضؿ اٌلتي ال تعقؿ إاٌل معتدٌ  ،لـ تتعٌد كالعمـ (2)ك] لك[ الٌصفات القاصرة، أم الٌتي تتحٌقؽ،

الٌ كالجكد، ك  فالفكاضؿ جمع فاضمة، كالفضائؿ جمع فضيمة، كحكائض كصحائؼ،  لعٌمو اصطالح، كا 
يا، لكف االستعماؿ شيء آخر، صفة زائدة عمى محمٌ  ككالىما مف الفضؿ بمعنى الزيادة، فيشمالف كؿٌ 

 ق. أ .(3)فميفيـ"

 الفرؽ بيف الضَّعؼ بالفتح ك الضُّعؼ بالٌضـٌ  

اني: في الجسد. قاؿ في المصباح:" كالضَّعؼ بفتح الٌضاد في لغة تميـ، األٌكؿ: في الٌرأم، كالثٌ         
قربنا، كالمفتكح  كبضٌميا في لغة قريش، خالؼ القٌكة كالٌصحة، فالمضمكـ مصدر ضعؼ، مثؿ : قرب

. (4)، مف باب قتؿ، كمنيـ مف يجعؿ المفتكح في الٌرأم، كالمضمـك في الجسد"مصدر: ضعؼ ضعفنا
 انتيى .

 

  

                                                           

 . 1/31عمى شرح األشمكنٌي،  نظر: الٌصٌباف، حاشيةي(1) 
 .31/ 1 عمى الٌشذكر، ةمكسة كالمثبت مف: األمير، حاشيفي األصؿ: مط( (2
، المعركؼ باألمير؛ األزىرمٌ  . كاألمير: ىك محٌمد بف أحمد الٌسنباكمٌ 3/ 1عمى الٌشذكر، ة نظر: األمير، حاشيي( (3

ىػ ( عالـ بالعربٌية، مف فقياء المالكٌية ؛ كلد بسنبك بمصر؛ كتعٌمـ باألزىر؛ كتكفي  1232ك  1154عاش ما بيف ) 
اـ؛ كاإلكميؿ شرح مختصر بيب، البف ىشمٌ يرىا: حاشية عمى مغني الركح،  أشبالقاىرة؛ أكثر كتبو حكاشي كش

. كالٌشذكر، ىك كتاب: شذكر الٌذىب، في معرفة كالـ العرب، البف ىشاـ 71/ 7، األعالـ، ركميٌ نظر: الزٌ يالخميؿ. 
 ىػ(. 761) ت 

 .552، 551المقرم، المصباح، ص  ((4
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 األعمـبيف األفمح ك  الفرؽ 

ة الٌسفمى، كاألعمـ: قاؿ الٌصٌباف عمى األشمكنٌي، في باب ظٌف كأخكاتيا:" األفمح: مشقكؽ الٌشفٌ     
 :(2)في ذلؾ .أ ق. بزيادة مف الٌشرح، كما أحسف قكؿ الٌزمخشرمٌ (1)مشقكؽ العميا"

 ] الٌطكيؿ[                                                                                     

 

 ( الفرؽ بيف ذم ك صاحب أ / 3ؽ  ) 

ف كاف بالعكس" إٌف كممة ذ(3(قاؿ العصاـ       يفي م: إف كانت صفة لنكرة، فيي تضاؼ الى نكرة، كا 
 

لمضاؼ إليو، كما أٌف في ذم: يككف المضاؼ أشرؼ مف ا (4)] كصاحب[ ، كالفرؽ بيف ذم بالعكس
؛ كفي صاحب: يككف بالعكس، كقكليـ ألبي ىريرة، رضي ا (5)﴾رًُ اٌْؼَشْػِ اٌَّْجِْذُفي قكلو تعالى: ﴿
 عمى البردة. . أ ىػ. خربكتي(6))دكف ذم الٌنبٌي(" ب الٌنبٌي صٌمى ا عميو كسٌمـ:تعالى عنو، صاح

 

                                                           
 .29/ 2نظر: الٌصٌباف، حاشيتو عمى األشمكنٌي، ي ((1
 538ك  467الٌزمخشرم؛ عاش ما بيف ) . كالٌزمخشرم، ىك: محمكد بف عمر522نظر: الٌزمخشرٌم، ديكانو، ص ي ((2

ىػ( ، كاف إمامنا في الٌتفسير، كالٌنحك، كاٌلمغة، كاألدب، كاسع العمـ، متفٌنننا في عمـك شٌتى؛ كلد بزمخشر مف ضكاحي 
، ككاف معتزليٌ  نظر: يمنيا: الكٌشاؼ، كأساس البالغة.  ماننا؛ لو تصانيؼ عديدة،المذىب، جاكر في مٌكة ز  خكارـز

 .151/ 20الٌذىبي، سير أعالـ الٌنبالء، 
ىػ ( عصاـ الٌديف، صاحب األطكؿ، في  945ك  873العصاـ، ىك: ابراىيـ بف محٌمد اإلسفراييني؛ عاش ما بيف )  ( (3

فراييف، مف قرل خراساف، ككاف أبكه قاضييا، فتعٌمـ شرح تمخيص المفتاح لمقزكيني، في عمـك البالغة؛ كلد في إس
نظر: الٌزركمي، يلو تصانيؼ، منيا: ميزاف األدب.  كاشتير، كأٌلؼ كتبو فييا، كزار آخر عمره سمرقند كتكفي فييا؛

 .66/ 1األعالـ، 
 .9عمى البردة، ص  شرح في األصؿ: مطمكسة، كالمثبت مف: خربكتي، (  (4

 .85/15البركج،   (5) 
ك  1216. كالخربكتي، ىك: عمر بف أحمد بف الخربكتي؛ عاش ما بيف )9عمى البردة، ص  شرح نظر: خربكتي،ي  (6)

/ 7ـ( مف تصانيفو: شرح اإلظيار لمبرككم في الٌنحك؛ انظر: كٌحالة، معجـ المؤٌلفيف، 1882ك 1801ىػ /1299
275. 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػعٍ مى  ـى دَّ رم كقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػي دى رى خَّ كأى   رنا شى
 

 ـمىػػػػػػػػػػػػػػػػػعٍ أى كى  ممػػػػػػػػػػػػػػػػػكفى عٍ ال يى  ـٍ ييػػػػػػػػػػػػػػػػػنَّ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػى أى 
 

 نػػػػػػػػػػػػػينَّ أى  تي ٍنػػػػػػػػػػػػػقى يٍ أى  اؿى يَّػػػػػػػػػػػػػالجي  حى مىػػػػػػػػػػػػػفٍ أى  دٍ كقىػػػػػػػػػػػػػ
 

ـي أى   ـمىػػػػػػػػػػػػػػػعٍ أى  حي مىػػػػػػػػػػػػػػػفٍ أى  نػػػػػػػػػػػػػػػا المػػػػػػػػػػػػػػػيـ كاألٌيػػػػػػػػػػػػػػػا
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 الفرؽ بيف قىًنعى يٍقنىٍع كقىنىعى يٍقنىعٍ 

، الٌشافعيٌ اإلماـ  أٌف األٌكؿ: بمعنى رضي يرضى، كالثٌاني: بمعنى سأؿ يسأؿ، كما ألطؼ قكؿ    
                                                                      : (1)ا تعالى عنو رضي

                                                  ]مجزكء الكامؿ[                                                                                                                                                                                             

 

 الفرؽ بيف كاؼ الٌتشبيو ك كاؼ الٌتمثيؿ 

 ألسد، فاألسد مبايف لزيد في " إٌف ما بعد كاؼ الٌتشبيو مبايف لما قبمو، كمناسب مف كجو، كزيد كا    
مٌما قبمو، أك جزء مف  مناسب لو في الٌصفة، كىي الٌشجاعة، كما بعد كاؼ الٌتمثيؿ أخٌص ذاتو، ك 
 . أ ىػ. شرح العالقة لألنطاكٌي.جزئٌياتو"

 الفرؽ بيف الغاية كالٌنياية 

أٌف الغاية في األزمنة، ما، ببمعنى نياية الٌشيء، كبعضيـ فٌرؽ بيني الغاية كالٌنياية مترادفاف،    
 اية في األمكنة، انتيى.   كالٌني

 

 الفرؽ بيف اإليجاز ك اًلختصار 

كتكثير  ال، كقميؿ تقميؿ الٌمفظ كثير المعنى أكنى تقميؿ الٌمفظ، "اإليجاز كاالختصار مترادفاف، بمع    
م المعنى اٌلذم يدؿ المعنى، كبعضيـ فٌرؽ بينيما، بأٌف االختصار: الحذؼ مف عرض الكالـ، كأف يؤدٌ 

عميو بكممة مرٌكبة مف خمسة حركؼ بأقٌؿ منيا، كتأدية معنى الٌطريؽ الكاضح بمنيج بدؿ منياج. 
بأقؿ منيا، كتأدية ثبكت  كاإليجاز: الحذؼ مف طكؿ الكالـ كتأدية المعنى المدلكؿ عميو، بأربع كممات

                                                           
 .715نظر: الٌشافعي، ديكانو، ص ي ( (1

 العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  إٍف قىنًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعٍ 
 

 كالحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده إف طىًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطٍ كال تى  عٍ نى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاقٍ   الفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ عٍ مى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعكل الطَّ يشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفي ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ءه يٍ شى
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عمى  . انتيى. حفني عمى شرح الٌسمرقندمٌ (1)زيد، بقكلؾ: زيد قائـ األب، بدؿ زيد قائـ أبكه" قياـ أبي
 .(2)رسالة الكضع

 

 ب(  الفرؽ بيف عمـ اليقيف، كعيف اليقيف، كحٌؽ اليقيف /3)ؽ  

ستفاد مف األدٌلة كالٌتكاتر كنحكه، كعممنا بمكة، كبغداد؛ كعيف اليقيف: ىك " إٌف عمـ اليقيف: ما يي     
ف معرفة أجزائو، قاؿ ا قيف: ىك المشاىد مع الٌتمكف مالي المشاىد قبؿ الٌتمكف مف معرفة أجزائو، كحؽٌ 

ْ فَ﴿، كقاؿ ا تعالى:(3)﴾ٌٌَْ رَؼٌٍََُّْْ ػٍَُِْ اٌَْْمنِيِ* ٌَزَشًََُّْ اٌْجَذَُِْ* ثَُُّ ٌَزَشًََُّٔيَب ػََْْٓ اٌَْْمِنيِ﴿تعالى: نُضُيٌ ِِّٓ

. كذا في حاشية الٌصاكم، عمى رسالة الٌدردير، (4)﴾ئَِّْ ىَٰزَا ٌَيٌَُ دَكُّ اٌَْْمنِيِ (94) ًَرَصٍَِْْخُ جَذٍُِْ (93) دٍَُِّْ

 :" عبارة عف فناءانيٌ . كقاؿ الٌسيد الجرج(5)الخ".في فٌف البياف، عند قكلو: ككٌمما بعد الكجو حسف كدٌؽ..
فقط، فعمـ كؿ عاقؿ المكت: عمـ اليقيف، فإذا  ا، ال عممن ا كحاالن ا كشيكدن ، كالبقاء بو عممن العبد في الحؽٌ 

اليقيف، كقيؿ عمـ اليقيف: ظاىر الٌشريعة،  عايف المالئكة فيك: عيف اليقيف، فإذا ذاؽ المكت فيك: حؽٌ 
 . انتيى.(6)المشاىدة فييا"اليقيف:  كعيف اليقيف: اإلخالص فييا، كحؽٌ 

 

 

                                                           
 .10، 9عمى شرح الٌسمرقندٌم، عمى رسالة الكضع، ص  ةنظر: حفني، حاشيي ( (1
ىػ( 879) ت  ىػ(، كالٌشرح: لعمي بف يحيى الٌسمرقندمٌ 756رسالة الكضع، ىي: لعبد الٌرحمف بف أحمد اإليجي ) ت  ( (2

المختصرات في عمـ البياف، كعمـ الكضع، كقد كثرت الحكاشي كالٌشركح عمى ىذه الٌرسالة. كعمـ  كىي مف أىـٌ 
كضع: ىك عمـ يبحث عف أحكاؿ الكضع العربي، مف حيث ما يعرؼ بو شخصٌية الكضع كنكعٌيتو، كخصكصو ال
 نظر: ممتقى أىؿ الحديث؛ الٌنت.  يعمكمو، كفائدتو ىي تمؾ المعرفة. ك 

 .7-5/ 102الٌتكاثر،  ((3
كم، ىك: أحمد بف محٌمد . كالٌصا40عمى رسالة الٌدردير، ص  ةنظر: الٌصاكم، حاشيي. ك 95 -93/ 56الكاقعة،  ((4

رة؛ ىػ( فقيو مالكي، نسبتو إلى صاء الحجر بمصر؛ تكفي بالمدينة المنكٌ 1241ك 1174الخمكتي؛ عاش ما بيف ) 
 .9/ 5نظر: الٌزركمي، األعالـ، يمف كتبو: الفرائض الٌسنٌية. 

د العدكم المالكي، عاش ما . كالٌدردير، ىك: أحمد بف محمٌ 40نظر: الٌصاكم، حاشية عمى رسالة الٌدردير، ص ي ( (5
لو تصانيؼ عديدة في ـ باألزىر، كتكفي بالقاىرة؛ ىػ( كلد بقرية بني عدم بمصر؛ تعمٌ 1201ك  1127بيف ) 

/ 1، األعالـ، نظر: الٌزركميٌ يقرب المسالؾ لمذىب اإلماـ مالؾ. غة، كالفقو، كعمـ الكالـ، منيا: أمٌ الٌتصكؼ، كال
244. 

 .73ٌتعريفات، ص نظر: الجرجانٌي، الي ( (6

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura56-aya93.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura56-aya93.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura56-aya93.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura56-aya94.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura56-aya94.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura56-aya94.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura56-aya95.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura56-aya95.html
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 بالمرك الفرؽ بيف الجيؿ البسيط ك الجيؿ

" إٌف البسيط: عدـ العمـ بالٌشيء، كالمرٌكب: إدراؾ الٌشيء عمى خالؼ ما ىك عميو، كاألٌكؿ:     
 . انتيى. باجكرم عمى الٌسمـ.(1)عدمي، كالثٌاني: كجكدم"

 

 الفرؽ بيف الٌنعت ك الٌصفة 

ر، كقيؿ: إٌف الٌنعت ر كفيما ال يتغيٌ عمؿ فيما يتغٌير، كالٌصفة: تستعمؿ فيما يتغيٌ إٌف الٌنعت: يست    
يككف بالجٌنة كطكؿ كقصر، كالٌصفة: تككف باألفعاؿ كضارب كجارح، كعمى ىذيف الكجييف يقاؿ: 

 مف الٌنعت، مف اىتدل.    صفات ا، كال يقاؿ: نعكت ا، كالحاصؿ أٌف الٌصفة أعـٌ 

 ى ك إلىالفرؽ بيف حتٌ 

 " إٌف الغاية غير داخمة في المعنيات مع )إلى( عمى األصٌح، بخالؼ )حٌتى( فإٌنيا داخمة، قاؿ     
 

 :(2)دم عمي األجيكرمسيٌ 
 

 

اٌل تعيٌ تعيٌ  ةكىذا محٌمو إذ لـ تكجد قرين "         ف أحدىما بحسب القرينة ف الدخكؿ أك الخركج، كا 
الكبرل في العركض؛ كمثمو في الباجكرٌم عمى الٌسمـ، عند قكؿ  ؛ كما في حاشية الٌدمنيكرمٌ (3)باتٌفاؽ"
 الٌناظـ:

                                                           
ك  1189؛ عاش ما بيف ) براىيـ بف محٌمد الباجكرمٌ إ، ىك: . كالباجكرمٌ 11، 10نظر: باجكرم، عمى الٌسمـ، ص ي ( (1

ى تكفي حتٌ  د مشيختو، كاستمرٌ ـ باألزىر، كتقمٌ ىػ( كلد كنشأ في الباجكر بمصر؛ مف فقياء الٌشافعٌية، كتعمٌ 1277
. كالٌسمـ، ىك: متف الٌسمـ 71/ 1، األعالـ، نظر: الٌزركميٌ يطيؼ الخبير. ح المٌ فت، منيا: بالقاىرة؛ لو كتب كحكاشو 

 ق(. 953) ت  المنكرؽ في عمـ المنطؽ، لألخضرمٌ 
، ىك: . كاأليٍجييكرمٌ 98/ 1نظر: البيت في: األصؿ الجامع إليضاح الٌدرر المنظكمة، في سمؾ جمع الجكامع، ي ( (2

نسبة إلى أيٍجييكر الكرد بمصر؛ كاف محٌدثنا فقيينا، جمع بيف  ىػ( كاأليٍجييكرمٌ 1066) ت  بف محٌمد األيٍجييكرمٌ اعمي 
، منيا: حاشية العمـ كالعمؿ، فبرع في الفنكف، فقينا كعربٌية كبالغة كمنطقنا، كدٌرس كأفتى، كصٌنؼ، كأٌلؼ الٌتآليؼ

 .216/ 2نظر: المحٌبي، خالصة األثر، يعمى شرح الٌنخبة. 
ىػ ( كاف مف 1288؛ )تد الٌشافعيٌ د بف محمٌ ، ىك: محمٌ . كالٌدمنيكرمٌ 77منيكرٌم، حاشيتو الكبرل، ص نظر: الدٌ ي ( (3

 . 379/ 2، ىدٌية العارفيف، نظر: البغدادمٌ يت، منيا: فتح العميـ؛ كالٌشافي. مدٌرسي الجامع األزىر بالقاىرة؛ لو مؤٌلفا

ػػػػػػػػػػػػػػاألى  ةً الغايىػػػػػػػػػػػػػػ خػػػػػػػػػػػػػػكؿً كفػػػػػػػػػػػػػػي دي        ال                ح  صى
 

ػػػػػػػػػػػػػى دى تَّػػػػػػػػػػػػػلػػػػػػػػػػػػػى، كحى إً  ؿ مػػػػػػػػػػػػػعٍ دخي تىػػػػػػػػػػػػػ  الخى
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نتياء الغاية  أحدىما: ا ى) إلى( حرؼ جٌر لو ثمانية معاف،" حٌتى بدت شمكس المعرفة"؛ كفي المعن    
َُّ أَرٌُِّّا اٌصَِّْبََ ئٌََِ اًٌٍَِّْْثُ نٌية، نحك:الٌزما

؛ (2)َصَلْأَاٌْذ جِغََّْ اٌْاَ ئٌَشَذَذ اٌْجِغَّْٓ اٌِِْ نحك: ؛كالمكانٌية، (1)

ذا دٌلت قرينة عمى  ثَُُّ  ﴿، أك خركجو، نحك: أٌكلو إلى آخرهقرأت القرآف مف  دخكؿ ما بعدىا، نحك:كا 

اٌل فقيؿ يدخؿ إف(4)﴾ فَنَظِشَحٌ ئٌََِٰ َِْْغَشَحٍ﴿ : ؛ كنحك(3)﴾ اًٌٍَِّْْأَرٌُِّّا اٌصَِّْبََ ئٌََِ  الجنس ، كاف مف  ؛عمؿ بيا، كا 

فيجب  ، كىك الٌصحيح، ألٌف األكثر مع القرينة عدـ الٌدخكؿ،كقيؿ يدخؿ مطمقنا، كقيؿ ال يدخؿ مطمقنا
انتياء الغاية(؛ اإلضافة ال في  األمير:" ) قكلو . انتيى. كتب محشٌية(5)الحمؿ عميو عند الٌترٌدد"

 مالبسة، إلى انتياء الٌشيء لغايتو.               

 

 أف يضمف معنى ، غاية لمٌصياـ ألٌف اإلتماـ االمتداد لو، إالٌ ﴾ؿً ٌميٍ ى الٍ لى قكلو: ﴿إً   أ( /4)ؽ     
عنى الٌشمكؿ ، القرينة ىنا العرؼ دٌؿ عمى استعماؿ ذلؾ، في م(مف أٌكلو إلى آخره)قكلو: اإلدامة، 

القرينة ، قكلو: )إلى ميسرة( ، الٌشرع أٌف الٌصكـ ال يككف ليالن  كالعمكـ، قكلو: )إلى اٌلميؿ(، القرينة مف
تعميؽ االنتظار آخذ عمى العسرة، فينتفي بانتفائيا، قكلو: )مف الجنس(، نحك: سرت في ىذا الٌنيار إلى 

خكؿ (، أم أٌف قرائف عدـ الدٌ دـ القرينة الٌدخكؿكقت العصر، بخالؼ الٌميؿ، قكلو: )ألٌف األكثر مع ع
 . انتيى.أكثر

، إٌما في مكاف، عاف: أحدىا: انتياء الغاية غالبناما نٌصو:" كليا م (6)ؿ البرككٌيةالعكام كفي شرح    
يف كيٌ حٍ نحك: )سرت إلى الككفة(، أك في زماف، نحك: )أتٌمكا الٌصياـ إلى الٌميؿ( بال خالؼ، قيؿ إٌف لمنَّ 

؛ كالثٌاني: عكس ىذا مجازنامذاىب، األٌكؿ: أف يدخؿ ما بعدىا فيما قبميا حقيقة ال  ةأربع (إلى)ي ف

                                                           
  .187/ 2البقرة،  ( (1
 .1/ 17اإلسراء،  ( (2
 .187/ 2قرة، الب ( (3
 . 280/ 2البقرة،  ( (4
 .10نظر: الباجكرٌم، حاشية عمى الٌسمـ، ص ي ( (5

6 ، ىػ(، كمحٌمد بف بير عمي البرككمٌ 816، )ت العكامؿ البرككٌية، ىي: لمٌشريؼ عمي بف محٌمد الجرجانيٌ  ( (
ى بف إبراىيـ الغميبكلي، تحفة اإلخكاف غي شرح العكامؿ المائة لمبرككم، لمٌشيخ مصطف -ىػ(، شركحيا: ا981)ت

، لعصاـ الٌديف إبراىيـ بف محٌمد بف عرب شاه،)ت شرح العصاـ عمى عكامؿ البرككمٌ  -2ىػ(. 1176،)ت الككفيٌ 
لمٌشيخ ، تسريح الغكامؿ في شرح العكامؿ لمجرجانيٌ  -4، لسعدا الٌصغير. شرح عكامؿ الجرجانيٌ  -3ىػ(. 945

 لياس قبالف. عف غالؼ الكتاب.إتحقيؽ  ىػ(.1200أحمد بف محٌمد الفطامي، )ت 
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الٌ  كالٌرابع: أف يدخؿ إف كاف الحكـ؛ كالثٌالث: مشترؾ بينيما؛ فال"؛  ما بعدىا مف جنس ما قبميا، كا 
 فتأٌمؿ.   

 

 الفرؽ بيف سىمعة بفتح الميـ ك ًسمعة بكسرىا 

كرة: غٌدة تخرج بيف الٌمحـ كالجمد، كابتداؤىا مف الحٌمصة إلى البٌطيخة، كالمفتكحة في " إٌف المكس    
ا معة المتاع: " المشيكر أٌف سً (2)في الٌزكاجر ؛ كما قالو ابف حجر(1)أمتعة البائع" أٌما ك ، بالكسر أيضن

  :(3(المفتكح فالٌشجة؛ كلذا قاؿ بعضيـ

 ]الكامؿ[                                                                                 

      

 .(4)مـالسٌ  انتيى". باجكرم عمى    
 

 الفرؽ بيف نعـ كبمى  

بمى(  جميعنا، ك) لإليجاب، كالٌنفي في الخبر كاالستفياـ )نعـ( حرؼ تصديؽ لكف يقع تصديقنا " إفٌ     
لممنفٌي عمى سبيؿ اإليجاب، كبيذا قاؿ  عمى معنى أٌنيا إٌنما تقع تصديقنا، يختٌص بالٌنفي خبرنا كاستفيامنا

                                                           
 .436نظر: المقرم، المصباح، ص يالٌرأس: أسمعو بفتحتيف، شققتو.  ؛ سمعة436نظر: المقرم، المصباح، ص ي (2)
 974ك  909، عاش ما بيف ) الٌزكاجر، البف حجر، ىك: أحمد بف محٌمد بف حجر الييتمي، فقيو كباحث مصرمٌ  (3)

ا: الٌزكاجر عف اقتراؼ الييتـ بمصر، تمٌقى العمـ باألزىر، كمات بمٌكة؛ لو مؤٌلفات، منية أبي ق( مكلده في محمٌ 
 . 234/ 1، األعالـ، نظر: الٌزركميٌ يالكبائر. 

حٌركت؛ الٌسمع: ؛ )الٌسمعة(: الٌضكاه، كىي زيادة في الجسد كالغٌدة تتحٌرؾ إذا 552انظر: الجكىرٌم، الٌصحاح، ص  (3)
 .552، الٌصحاح، ص : الجكىرمٌ نظريالٌشؽ في القدـ. 

 .   108نظر: المقرم، المصباح، ص ي(4) 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػالجى  ةً عى مٍ ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػبً  اعً تىػػػػػػػػػػػػػػػػػالمى  ةي عى مٍ كًسػػػػػػػػػػػػػػػػػ  د سى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رً ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى بً  ؿ  كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  درى ىكػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا كى  يفً الس 
 

ػػػػػػػػػػػػػػأى  ػػػػػػػػػػػػػػ يى ًيػػػػػػػػػػػػػػفى  حً تٍ الفى تػػػػػػػػػػػػػػي ًبػػػػػػػػػػػػػػا الَّ مَّ  ةجَّ الشَّ
 

ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػيٍ نى  ٍسػػػػػػػػػميؾافى  احً بى ٍصػػػػػػػػػفػػػػػػػػػي المً  ذاؾى كى  وجى
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أنت رٌبنا، "كلك قاؿ: نعـ فيو  بمى ،، ألٌنو في قٌكة(1)﴾ُْىُثِّشَثِ ذُأٌغْبمى( في جكاب ﴿  )قائؿ مؤمف: 

 و بعضيـ:مى ت برٌبنا. أ ىػ. كقد نظى لسأم ، ألٌنو في قكؿ نعـ: (2)ا"لكاف كافرن 

 

 .     (3)، رحمو الإلماـ البكصيرمٌ كذا في شرح البردة،     
 

  جاب بيا البف أبي جمرة، قاعدة )بمى(: إٌنو ي عمى مختصر كفي شرح الٌشرنكبيٌ   ب( /4ؽ  ) 
 

 :(5)، كما قاؿ بعضيـ(4)"أٌما )نعـ( فيجاب بيا مطمقناك ، الٌنفي، فيصير إثباتنا

 

الكالـ  د الجرجانٌي في تعريفاتو: " نعـ: ىك لتقرير ما سبؽ مف الٌنفي، كاعمـ أٌف نعـ لتقريرقاؿ الٌسيٌ     
بطاؿ، كليذا قالكامكجبنا كاف أك منفيًّا، طمبنا كاف أك خبرنا ،الٌسابؽ كتصديقو : إذا قيؿ  ، مف غير رفع كا 

                                                           
 .172 /7األعراؼ،  ((1
نظر: ابف ىشاـ، مغني ي. "إٌنيـ لك قالكا نعـ"اس قاؿ: اس، رضي ا عنيما. كلعٌؿ ابف عبٌ ىذا القكؿ البف عبٌ  ((2

 .347 /2الٌمبيب، 
 الٌنشأة، مغربيٌ  ق( مصرمٌ  696ك  608، عاش ما بيف ) صيرمٌ البك  ، ىك: محٌمد بف سعيد الصنياجيٌ البكصيرمٌ  ((3

نظر: يالٌطريقة. إماـ عادؿ، عامؿ زاىد، شاعر، اشتير بمدائحو الٌنبكٌية كأشيرىا قصيدة البردة.  األصؿ، شاذليٌ 
 .41العمدة، شرح البردة، ص 

ىػ(  1348ت ؛ )بد المجيد الٌشرنكبيٌ ، ىك: ع. كالٌشرنكبيٌ 169نظر: الٌشرنكبٌي، شرح مختصر ابف أبي جمرة، ص ي(4) 
/ 4األعالـ،  ،نظر: الٌزركميٌ يمختصر ابف أبي جمرة، في الحديث. فات، منيا: شرح ؛ لو مؤلٌ ، مصرمٌ فقيو مالكيٌ 

149. 
ق( يمتد 699 -000؛ عاش ما بيف ) ألندلسيٌ كابف أبي جمرة، ىك: عبد ا بف سعد بف أبي جمرة، األزدٌم، ا*     

، محٌدثنا تقٌمد قضاء مرسٌية كشاطبة،نسبو إلى الصٌ  ا، حسف البياف، عدالن  حابٌي الجميؿ، سعد بف عبادة، كاف فصيحن
نظر: ي. ، كيعرؼ بمختصر ابف أبي جمرةب؛ تكفي بمصر؛ مف كتبو: اختصر صحيح البخارمٌ مالكي المذى

 .399/ 21كينظر: الٌذىبي، سير أعالـ الٌنبالء،  .89/ 4الٌزركمي، األعالـ، 
 .169، عمى مختصر ابف أبي جمرة، ص نظر: الٌشرنكبيٌ يىػ(. 1066ت القائؿ: األجيكرٌم ) ((5

  ، كػػػػذابعػػػػد إيجػػػػاب بعػػػػد نفػػػػي قػػػػؿ نعػػػػـ، ال
 

 بعػػػػػد إيجػػػػػاب نعػػػػػـ، ال بعػػػػػد إيجػػػػػاب بمػػػػػى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى   وي لكنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يً ٍفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالنَّ  كابي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى جى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ باتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاثٍ إً  صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيري يى   ركارَّ ذا قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـٍ عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى   وي مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبٍ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قى لً  كابي جى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كى فٍ ك نى باتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أى ثٍ إً   ركارَّ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حى
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 لفظنا، كأٌما بمى فمنقض المتقٌدـ المنفي ، نعـ، يككف كفرنا(1)﴾ُْىُثِّشَثِ ذُغٌَْأَقكلو تعالى: ﴿  في جكاب

، مع حرؼ االستفياـ أـ ال" كاف أك معنىن
 . انتيى. منقكؿ بحركفو.(2)

 

 ةذع بالذاؿ المعجمة كالعيف الميممالفرؽ بيف الٌمدغ بالٌداؿ الميممة كالغيف المعجمة، كالمٌ   
 

األٌكؿ: ما كاف بالحيكاف ذم الٌسـ كالعقرب، كالثٌاني: ما كاف بغير الحيكاف كالٌنار، كلـ يرد "     
 :(3)دم عمي األجيكرمٌ ذلؾ سيٌ  ـى جاميما كذلؾ، كقد نظى كال إع ،ماليما معناإى

 

 .بف قاسـا ، عمىباجكرم    

، كلما يقبض (4)[ لسع ] يضرب بمؤٌخره: كالٌزنبكر كالعقرب،:" اختيار أف يقاؿ لكٌؿ ما قاؿ الحريرمٌ     
     [:(6)كمنو قكؿ بعض الٌرجاز؛ (5)لدغ""، كلما يضرب بفيو كالحٌية: باعكالكمب كالسٌ  "نيش": بأسنانو

   

 ]الرجز                                                                                       

 

 
                                                           

 .172/ 7األعراؼ، (1) 
 ،195نظر: الجرجانٌي، الٌتعريفات، ص ي (2)
 .93، عمى مختصر ابف أبي جمرة، ص نظر: الٌشرنكبيٌ ي ((3
 .133، ص ـ الخكاٌص في أكىا ، درة الغٌكاٌص في األصؿ مطمكسة، كالمثبت مف: الحريرمٌ  ((4

 .133، ص ، دٌرة الغٌكاص في أكىاـ الخكاٌص نظر: الحريرمٌ ي (5)
. كالٌرجاز، ىك: األمير عبيد ا بف عبد ا بف طاىر           207، ص في أكىاـ الخكاٌص  : درة الغكاٌص نظر: الحريرمٌ ي (6) 

د بف عبدا، ثـٌ استقاؿ عف أخيو، األمير محمٌ  ي شرطة بغداد نيابةق ( مف بيت إمارة كتقٌدـ، كلٌ 913) ت الخزاعيٌ 
، كشاعرنا محسننا، كمترٌسالن بمينا؛ لو تصا نظر: ينيؼ، منيا: البراعة في الفصاحة. بعد مكت أخيو، ككاف رئيسنا جميالن

 .785/ 10الٌذىبي، سير أعالـ الٌنبالء، 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿو إىٍ بً  ٍـّ ذم سيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ غه دٍ مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى 
 

 فػػػػػػػػارً اني فاعٍ لمثَّػػػػػػػػ مػػػػػػػػاؿً ىٍ باإلً  ارً كفػػػػػػػػي النَّػػػػػػػػ

 

ـي عٍ كاإلً   فييػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػاؿي ىٍ كاإلً  فػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػؿٍّ  جػػػػػػػػػػا
 

ػػػػػػػيٍ المي  فى ًمػػػػػػػ  افىػػػػػػػال خى قًّػػػػػػػا بًػػػػػػػحى  ركؾً تٍػػػػػػػالمى  ؿً مى
 

ػػػػػػػػػػػػػالعى  فَّ إً   ياغي دٍ ًصػػػػػػػػػػػػػ شػػػػػػػػػػػػػابى  حػػػػػػػػػػػػػيفى  كزى جي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػ ةً يَّػػػػػػػػػػػػػػػػكالحى   ياغي دٍ لىػػػػػػػػػػػػػػػػ طػػػػػػػػػػػػػػػػاؿى  اءً مَّ الصَّ
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 بيف الكىىـ بفتح ك الكٍىـ بإسكانيا أم الياءالفرؽ   

معنى، كالثٌاني: مصدر كىمت في الٌشيء، ك  ـ بكسرىا إذا غمط، فيك كغمط كزننا" األٌكؿ: مصدر كىً     
ىػ. سجاعي عمى  المصباح. أفي بالفتح مف باب كعد، إذا سبؽ إلى قمبؾ كأنت تريد غيره". أفاده 

 . (1)القطر

 اٌلتي لمبيافك الفرؽ بيف اإلضافة البيانٌية  

، ضابط  اإلضافة البيانٌية: أف الٌناظـ:" فياؾ مف أصكلو قكاعدنا لٌسمـ عند قكؿاؿ الباجكرٌم عمى اق    
كينفرد كؿ  ،يككف بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو عمكـ كخصكص مف كجو، بحيث يجتمعاف في ماٌدة

كضابط اٌلتي لمبياف: أف يككف بيف المضاؼ  ؛أخرل، كما في قكليـ: )خاتـ حديد(منيما في ماٌدة 
عمكـ كخصكص بإطالؽ، بحيث يجتمعاف في ماٌدة، كينفرد أحدىما فقط في ماٌدة كالمضاؼ إليو 

بيف اإلضافة البيانٌية كاٌلتي لمبياف،  ه عمى ما ىك الٌتحقيؽ مفأخرل، كما في قكليـ: )شجر أراؾ(، كىذ
 ىػ.  أ .(2)كقيؿ ال فرؽ بينيما"

 (  الفرؽ بيف الٌديف كالمٌمة كالمذىب أ /5ؽ  )  

، أم ند قكلو في الخطبة: نجـ المٌمة كالٌديفلمتٌفتازانٌي:"ع لشرح عقائد الٌنسفيٌ  يضاحقاؿ في اإل    
ف اختمفا باالعتبار، فإطالؽ الٌديف مف  مف حيث  ، كالمٌمةحيث الٌطاعةالٌشريعة كىما كاحد بالٌذات، كا 

 ىػ.  . أ(3)كتب"كتي  تيممى

 ،يا تطاعنٌ إيث ، فإٌف الٌشريعة مف حٌمة اعتبارمٌ سماعيؿ حٌقي في فركقو:" الفرؽ بيف الٌديف كالمإقاؿ     
كاإلمالؿ بمعنى اإلمالء، كقيؿ مف حيث يجمع عمييا  ؛ليا مٌمة ،كتكتبى يا تممنٌ إليا ديف، كمف حيث 

                                                           
. كالٌسجاعي، ىك: أحمد بف محٌمد 11، عمى القطر، ص نظر: الٌسجاعيٌ يك  ؛1046المقرم، المصباح، ص  ((1

تصانيؼ كثيرة،  ( فقيو شافعٌي مصرٌم، نسبتو إلى الٌسجاعٌية مف غربٌية مصر، لوق 1197)ت ، البدراكمٌ الٌسجاعيٌ 
اشية كرسائؿ كمتكف منظكمة في: عمـك الٌديف، كاألدب، كالٌتصٌكؼ، كالمنطؽ، كالفمؾ، منيا: ح كٌميا شركح كحكاشو 

 .93، األعالـ، ا/ نظر: الٌزركميٌ يىشاـ.  عمى شرح القطر، البف
 .24الباجكرٌم، عمى الٌسمـ، ص  ((2

ىػ(؛ 793ك  712. كالٌتفتازاني، ىك: مسعكد بف عمر الٌتفتازاني؛ عاش ما بيف ) 4ص اإليضاح، فتازاني، التٌ  نظر:ي (3)
إلى سرخس، فتكفي فييا؛ كانت في  مف أئٌمة العربٌية، كالبياف، كالمنطؽ؛ كلد بتفتازاف مف خراساف، أبعده تيمكرلنؾ

 . 85/ 2نظر: الٌزركمي، األعالـ، يو لكنة؛ مف كتبو: تيذيب المنطؽ. لسان
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صٌمى ا عميو كسٌمـ،  ،مٌمة، ككجو آخر: ىك أٌف الٌديف منسكب إلى ا تعالى، كالمٌمة إلى الٌرسكؿ
 .(1)تيد"كالمذىب منسكب إلى المج

االعتبار، فإٌف قاؿ الٌسٌيد الٌشريؼ في تعريفاتو:" الٌديف كالمٌمة مٌتحداف في الٌذات، كمختمفاف في     
ٌنيا يرجع إ ٌنيا تجمع، تسٌمى: مٌمة، كمف حيثإ حيث ، كمفينناٌنيا تطاع، تسٌمى: دإالٌشريعة مف حيث 

كالمذىب: أٌف الٌديف منسكب إلى ا، كالمٌمة  ،كالمٌمة ،كقيؿ الفرؽ بيف الٌديف .إلييا، تسٌمى: مذىبنا
عي أصحاب العقكؿ ، يدكقاؿ: الٌديف كضع إلييٌ  جتيد.منسكبة إلى الٌرسكؿ، كالمذىب منسكب إلى الم

 . انتيى.(2)صٌمى ا عميو كسٌمـ ،إلى قبكؿ ما ىك عف الٌرسكؿ

 الفرؽ بيف مقٌدمة العمـ ك مقٌدمة الكتاب

كالثٌانية: اسـ  مة في بياف حٌده كمكضكعو كغيرىما.قؼ عميو الٌشركع في مسائ" األكلى: اسـ لما يتك     
عمى  ،. انتيى. سجاعي(3)لطائفة مف كالمو، قٌدمت أماـ المقصكد الرتباط لو بيا، كانتفاع بيا فيو"

 في الخطبة. ،القطر

األبحاث اآلتية، كتارة في تعريفاتو:" المقٌدمة تطمؽ تارة عمى ما يتكٌقؼ عميو  ٌيد الٌشريؼقاؿ السٌ     
 . انتيى. (4)طمؽ عمى قضٌية جعمت جزء القياس، كتارةن تطمؽ عمى ما يتكٌقؼ عميو صٌحة الٌدليؿ"تي 

  

                                                           
1 ي بف مصطفى سماعيؿ حقٌ إي، ىك: حقٌ السماعيؿ ا  . ك 156، 155ؿ الحٌقي، الفركؽ، ص نظر: إسماعيي ( (

ة كتكفي ر، تركي مستعرب؛ كلد في بركسٌ ، متصٌكؼ، مفسٌ الخمكتيٌ  ىػ( الحنفيٌ  1137عاـ )  ىستانبكلي؛ المتكفَّ اإل
 كالفركؽ، ىي: معجـ في مكضكعات مختمفة. .313/ 1، األعالـ، نظر: الٌزركميٌ يفييا. 

 .87، الٌتعريفات، ص نظر: الجرجانيٌ ي  (2)
 .6، عمى القطر، ص نظر: الٌسجاعيٌ ي ( (3
 .204عريفات، ص ، التٌ نظر: الجرجانيٌ ي ( (4
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 المقٌدمة الغريبة 

ؿ )ب(، ك)ب(  ٌكة، كما إذا قمنا: )أ( مساكو رة في القياس، ال بالفعؿ كال بالقىي اٌلتي ال تككف مذكك "    
ؿ )ج( بكاسطة مقٌدمة غريبة، كىي: كؿ مساكو لمساكو لشيء مساكو لذلؾ  اكو ؿ )ج(، ينتج: )أ( مس مساكو 

 .(1)الٌشيء"

 مقٌدمة الكتاب 

ما ذكر فيو قبؿ الٌشركع في المقصكد الرتباطيا، كمقٌدمة العمـ: ما يتكٌقؼ عميو الٌشركع، فمقٌدمة "    
 .(2)الكتاب أعـٌ مف مقٌدمة العمـ، فبينيما عمكـ كخصكص مطمؽ"

 ءل(   الفرؽ بيف المقٌدمة ك المبادب /5ؽ  )

ء، كىك يتكٌقؼ عميو المسائؿ بال كاسطة، كالمقٌدمة: ما يتكٌقؼ عميو لإٌف المقٌدمة أعـٌ مف المباد"    
 . أ ىػ.(3)المسائؿ بكاسطة أك بال كاسطة"

 الفرؽ بيف الٌمبس كاإلجماؿ

 :(4)"بقكلو ،الٌدنكشرممة كقد نظـ العاٌل     

 الٌرجز[ ]                                                                                    

                                                           
 . 204عريفات ، ص لتٌ ، انظر: الجرجانيٌ ي  (1)
 .204، ص المصدر نفسو  (2)
 .204، ص المصدر نفسو ( (3
، عارؼ ىػ ( فقيو مصرمٌ 1313ك  1240نكشرٌم الٌشافعٌي؛ عاش ما بيف) حمف الدٌ ، ىك: عبدا بف عبدالرٌ الٌدنكشرمٌ  (4)

ية عمى شرح الٌتكضيح؛ كلو بالٌمغة كالٌنحك؛ نسبة إلى دنكشر بمصر؛ كتكفي بالقاىرة؛ كاف يقكؿ الٌنظـ، لو حاش
 .97/ 4نظر: الٌزركمي، األعالـ، يائؿ ،كتعميقات، ككتب في الٌنحك. رس

 جمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿً كاإلً  بسو الم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يفى بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؽى رٍ الفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػمً   اؿكى ٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػفػػػػػػػػػػػػػػػػػي األى  ـ  تى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػيي  وً ا بًػػػػػػػػػػػػػػػػػمَّ

 

 دً ٍصػػػػػػػػػػػػػػػػالقى  يػػػػػػػػػػػػػػػػرً غى  ـى كىىػػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػػا أى  ؿ  كيػػػػػػػػػػػػػػػػفى 
 

 دفػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػرَّ  وً مالً عٍ تً عمػػػػػػػػػػػى اٍسػػػػػػػػػػػ ـٍ كي فػػػػػػػػػػػاحٍ 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكأى  سي بٍ الم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وي نَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػألى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجٍ مي ا المَّ  ؿي مى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وي ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى فٍ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يى بَّ ري فى   ؿًقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعٍ يى  فٍ مى
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالً خى المي  ـى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ ال تي  فٍ أى  كذاؾى 
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكاقً  صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيري تى فى  اهي كى كال ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكٍ حي كى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كؿى بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالقى  وي مي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػػػػػػػػاءى ظٍ نى  وي ٍظػػػػػػػػػػػػػػػػػفى فاحٍ  دً كارً فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي المى  دائًػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى كالفى  من
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 .(2)، عمى حاشية العٌطار عمى األزىرٌية(1)ي تقرير األنبابيٌ كذا ف    

 فرؽ بيف الٌضديف ك الٌنقيضيف ك الخالفيفال

الٌضداف: ال يجتمعاف كيرتفعاف، كالٌسكاد كالبياض، كالٌنقيضاف: ال يجتمعاف كال يرتفعاف، كالحركة "    
 يشمؿ الٌضدٌ  غكمٌ مٌ اف، كالٌضحؾ كالقياـ؛ كالخالؼ الكالٌسككف، كالخالفاف: قد يجتمعاف كيرتفع

 الخ..طر، عند قكلو: كىما ضرباف: معرب كمبني... أىػ. سجاعي عمى الق(3)كالٌنقيض"

ع كاحد، يستحيؿ صفتاف كجكدٌيتاف يتعاقباف في مكضي تعريفاتو:" الٌضداف قاؿ السيد الجرجاني ف    
اجتماعيما، كالٌسكاد كالبياض، كالفرؽ بيف الٌضٌديف كالٌنقيضيف: أٌف الٌنقيضيف ال يجتمعاف كال يرتفعاف، 

 ؛ انتيى.(4)يف: ال يجتمعاف كلكف يرتفعاف، كالٌسكاد كالبياض"كالعدـ كالكجكد، كالٌضدٌ 

 الاٌلـ كالمُّبس بضٌميا بس بفتحً الفرؽ بيف المَّ 

باب ضرب، أم خمطتو كجعمتو مصدر مف قكلؾ: ذلؾ لبست عميو األمر، مف  بس بالفتح،المَّ "    
 ي.. أ ىػ. فركؽ حقٌ (5)"مصدر قكلؾ: لبست الٌثكب، مف باب عمـ ،مشتبينا عميو، كالم بس بالٌضـٌ 

 فصيؿ(  الفرؽ بيف اإلجماؿ كالتٌ  أ /6)ؽ  

 ألمكر كثيرة، كالتٌفصيؿ: إيراد الكالـ عمى كجو يعٌيف  يراد الكالـ عمى كجو يككف محتمالن أٌف األٌكؿ إ"    
 . انتيى. فركؽ حٌقي.(6)بعض االحتماالت" 

  

                                                           
، مكلده ككفاتو في القاىرة، ىػ ( فقيو شافعيٌ 1313ك  1240عاش ما بيف )  ، ىك: محٌمد بف حسيف األنبابيٌ األنبابيٌ  ((1

كثيرة، منيا: تقرير عمى  و بسنتيف؛ لو رسائؿ كحكاشو تعٌمـ في األزىر، ككاف يتجر باألقمشة، كأصيب بشمؿ قبؿ كفات
 .75/ 7نظر: الٌزركمي، األعالـ،يحاشية الٌسجاعي، عمى شرح القطر البف ىشاـ، في الٌنحك. 

 .75/ 7نظر: الٌزركمي، األعالـ، يالٌذىب، البف ىشاـ، في الٌنحك.  تقرير عمى حاشية األمير، عمى شذكر األزىرٌية:(2)  
 .9،10، عمى القطر، ص جاعيٌ نظر: السٌ ي( (3
 .113نظر: الجرجانٌي، الٌتعريفات، ص ي( (4
 .142ي، الفركؽ، ص نظر: إسماعيؿ الحقٌ ي( (5
 .151، ص المصدر نفسو ((6
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 الفرؽ بيف المثيؿ ك الٌنظير ك الٌشبيو

ك: المساكم في جميع الكجكه، كالٌنظير ىك: المساكم كلك في بعض الكجكه، كالٌشبيو ىك: المثيؿ ى"    
 . أ ىػ.(1)المساكم في أغمب الكجكه، كالٌشبيو كالٌشبو بمعنى، كالمثيؿ كالمثؿ كذلؾ، كالحٌب كالحبيب"

 الخ..أك شبو.. باجكرم عمى الجكىرة، عند قكلو عف ضدٌ 
 

 الفرؽ بيف المثؿ ك الٌنحك 
 

 :(2)ال تقتضي المساكاة مف كؿ كجو، بخالؼ لفظة مثؿ، كفي حديث أبي ىريرة " إٌف لفظة )نحك(    

ال يستطيع أف يأتي بمثؿ  اأحدن  ، كلـ يقؿ مثؿ كضكئي، لكجكه منيا: أفٌ (3)ي"كئً ضي كي  كى حٍ نى  أى ضَّ كى تى  فٍ مى  " 
مب، اإلخالص، كحضكر القعميو الٌسالـ، في صفاتيا الكاممة مف  ،ة اٌلتي يأتي بيا الٌنبيٌ دالعبا

لكالخشكع، كالمراقبة، كحسف األ . (4)"ةيى شٍ خى  ـٍ كي دُّ شى أى كى  وً مَّ لً  ـٍ اكي قى تى ا أى نى أى ": يو اإلشارة بقكلو عميو الٌسالـداء، كا 
. مف شرح (5)"انتيى ا عٌنا ما ىك أىمو؛ألٌمتو، جزاه  شترط اإلتياف بمثؿ كضكئو، تيسيرناكلـ ي

 .(6)القريب" الٌترغيب، المسٌمى بفتح
 

  

                                                           
 .117عمى الجكىرة، ص  ة، حاشينظر: الباجكرمٌ ي(1) 
جميؿ، كاف أكثر  صحابيٌ ىػ(  59ؽ ىػ ك  21، عاش ما بيف )أبك ىريرة، ىك: عبد الٌرحمف بف صخر الٌدكسيٌ  ((2

لمحديث، كركاية لو، نشأ يتيمنا في الجاىمٌية، كقدـ المدينة، كرسكؿ ا، صٌمى ا عميو كسٌمـ بخيبر،  االٌصحابة حفظن 
( رجؿ، ككٌلي إمرة المدينة مٌدة، 800( حديثنا، نقميا عف أبي ىريرة أكثر مف )8374ىػ، فركم عنو ) 7فأسمـ سنة 

نظر: يأبي ىريرة(.  لا سٌمي ) فتاك جزءن يف الٌسبكي الدٌ  يفتي، كقد جمع شيخ اإلسالـ تقيٌ ك تكفي فييا، ككاف 
 .308/ 3، األعالـ، الٌزركميٌ 

 (.162رقـ: ) لٌصحيح، حديثنظر الحديث: البخارٌم، اي ( (3
 (. 20رقـ: ) ، الٌصحيح، حديثنظر الحديث: البخارمٌ ي ( (4
 .16ي، الفركؽ، ص نظر: إسماعيؿ الحقٌ ي ( (5

 ىػ(.1391)ت  لٌسٌيد عٌباس المالكيشرح الٌترغيب المسٌمى بفتح القريب: لعمكم بف ا  (6)
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 الفرؽ بيف المثؿ كالٌند كالٌشبو كالمساكم كالٌشكؿ

 األلفاظ ي، أم معنى كاف، كىك أعـٌ " إٌف المثؿ: عبارة عف المشابو لغيره في معنى مف المعان    
: يقاؿ لمشارؾ في الجكىر فقط، كالٌشبو: يقاؿ فيما يشاركو في المكضكعة لممشابية، كذلؾ أٌف الٌندٌ 

قط، كالمساكم: يقاؿ فيما يشاركو في الكمٌية فقط، كالٌشكؿ: يقاؿ فيما يشاركو في القدر الكيفٌية ف
خٌصو كجو  نفي الٌتشبيو عف كؿٌ  ،تعالى ،كالمساحة فقط، كالمثؿ: عاـ في جميع ذلؾ، كليذا لٌما أراد ا

 . انتيى.(1)﴾ءٌِْشَ وٍٍٍثٍّْوَ ظٌََْْبالٌذكر، فقاؿ ا تعالى: ﴿ 
 

 ٌد كالٌندٌ الضٌ الفرؽ بيف  

ب الٌشيئاف المتنافياف عمى جنس كاحد، قٌ تعاؾ في الجكاىر، كالضٌد ىك: أف يىك: االشتر  " إٌف الٌندٌ     
 .(2)ال ضٌد لو كال نٌد. انتيى" لو جكىر، فإذناكا سبحانو منٌزه عف أف يككف 

 آحد الفرؽ بيف أحد ك(  ب /6ؽ  ) 

، كىك و أصمٌية، كبمعنى إنساف، كاآلخر يقع في اإلثبات كالٌنفي" أحدىما مالـز لمٌنفي كىك ما ىمزت    
، كبمعنى كاحد، فالفرؽ بينيما: مف جية االستعماؿ، كجية الٌمفظ، كجية ما ىمزتو بدؿ مف كاك شذكذنا

 .(3)اف عمى األشمكنيانتيى. صبٌ . "المعنى

 الفرؽ بيف أحد ك أكحد ك أٌكؿ

بمعنى االنفراد، كأصمو كحد عمى أٌنو صفة مشٌبية، بمعنى  مف الكحدة، " أحد ىك: كالكاحد مشتؽٌ     
ف عمى المرتبة، ما أٌكؿ العدد، كلكٌنيما ال يدالٌ كحيد كمنفرد، قمبت كاكه ىمزة عمى خالؼ القياس، ككالى

مف  ،تعالى ،فإٌنو أٌكؿ ما خمؽ ا ،بخالؼ األٌكؿ، كاألحد يجيء بمعنى األٌكؿ، كما في يكـ األحد
ف أف يككف يـك األحد يكـ ا، أضيؼ إليو، لككنو مف مخمكقاتو مف األٌياـ، فمٌما كجد األٌياـ، كيمك

 الثٌاني سٌمي اإلثنيف ألٌنو ثاني يكـ األحد؛ كما في تفسير المناسبات. 

                                                           
 .160ي، الفركؽ، ص نظر: إسماعيؿ الحقٌ كي .11/ 42الٌشكرل،  ( (1

 .159، ص المصدر نفسو  (2)
 .132/ 1، عمى األشمكنيٌ حاشية  نظر: الٌصٌباف ،ي  (3)
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ككاحد في  ،: األصؿ أف يستعمؿ أحد في الٌنفي(2)في شرح المشارؽ (1)قاؿ الٌشيخ أكمؿ الٌديف    
 . انتيى.(3)ؿ أحدىما مكاف اآلخر"اإلثبات، كقد يستعم

أحد كعشركف ال كاحد؛ كما ذكره  ٌنسؽ، فإٌف األكثر أف يقاؿ: مثالن " كقٌمما يستعمؿ في ال    
ي. كقاؿ . انتيى. فركؽ حقٌ (5)يف بخالؼ الكاحد، فإٌنو يعـ"يٌ م؛ كاألحد مخصكص باآلد(4)القيستاني

ال يشاركو شيء في ذاتو، كالكاحد اسـ لمف ال يشاركو فيو:" الفرؽ بيف األحد ككاحد: أٌف األحد اسـ لمف 
 . انتيى.(6)شيء في صفاتو"

 الفرؽ بيف الكاحد كالمفرد

، كاسـ الجنس فإٌنو مفرد، كقد يقع عمى جميع أفراد عتباريًّااحقيقيًّا، كقد يككف إٌف المفرد قد يككف "    
 .(7). انتيى"حقيقيًّا س، كالكاحد ال يككف إالٌ الجن

 

 بيف فىرجة بالفتح كفيرجة بالٌضـٌ الفرؽ 

  رجةلو فى كره الٌنفكس مف األمر كقك ا تمبٌ ر : ، قكلوفي باب المكصكؿر قاؿ الٌصٌباف عند قكؿ الشٌ     
 

  

                                                           
ىػ ( عاٌلمة بفقو الحنفٌية، 786ك  714مكد، أكمؿ الٌديف، البابرتي، عاش ما بيف ) د بف محأكمؿ الٌديف، ىك: محمٌ   (1)

إلى القاىرة، كعرض عميو القضاء  عارؼ باألدب، نسبتو إلى بابرتي مف أعماؿ ديجيؿ ببغداد، رحؿ إلى حمب، ثـٌ 
 . 42/ 7نظر: الٌزركمي، األعالـ، يقيدة. فامتنع، كتكفي بمصر؛ مف كتبو: الع

 ىػ (. 650شارؽ: ىك مشارؽ األنكار الٌنبكٌية مف صحاح األخبار المصطفكٌية، لمٌصغاني ) ت الم ( (2
 .17ي، الفركؽ، ص نظر: إسماعيؿ الحقٌ ي  (3)
نظر: يجامع الٌرمكز.  ىػ( فقيو حنفي، كاف مفتينا ببخارل؛ مف كتبو: 953القيستاني: ىك محٌمد القيستاني ) ت  ( (4

 .11/ 7الٌزركمي، األعالـ، 
 .18ي، الفركؽ، ص نظر: إسماعيؿ الحقٌ ي  (5)
 .152، ص المصدر نفسو ( (6

 .149، ص المصدر نفسو  (7)
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رجة بالفتح في األمر :" الفى (1)ج؛ كقاؿ الٌنٌحاساالعقاؿ، ما نٌصو فىرجة بالفتح أم انفر  كحؿٌ  بالفتح
رجة ٌف الفي . كفي القامكس:" أ(3)كذا في العيني" .(2)لحائط كنحكهفيما يرل مف ا ـٌ كبالضٌ  ،المعنكمٌ 

، كالعقاؿ بالكسر: الحبؿ اٌلذم تشٌد بو الٌداٌبة رجة نحك الحائط بالٌضـٌ الخمكص مف الٌسيـ مثٌمثة، كأٌف في 
 ىػ. . أ(4)ليمنعيا مف القياـ"

 ( الفرؽ بيف سقاه كأسقاه أ /7ؽ  ) 

. ما نٌصو، يقاؿ: سقاه (5)﴾فأعمْنبوٌّهعالى في سكرة الحجر: ﴿ عند قكلو ت قاؿ أبك البقاء:"    
أسقاه كأسقاه لغتاف، كمنيـ مف يفٌرؽ سقاه لشفتو، إذا أعطاه ما يشربو في الحاؿ، أك صٌبو في حمقو، ك 

 ، كيقاؿ: أسقاه دعا لو بالٌسقيا". انتيى.اإذا جعؿ لو ما يشربو زمانن 

 خفيؼؽ بالتٌ ؽ بالٌتضعيؼ كفرى الفرؽ بيف فرَّ 

في حاشيتو عمى األشمكنٌي:" في باب الكالـ كما يتأٌلؼ منو، ما نٌصو:" كاعمـ أف فٌرؽ  قاؿ الٌصٌباف    
، مف تخصيص المضٌعؼ باألجراـ، (6)بالٌتضعيؼ كالٌتخفيؼ في األجراـ كالمعاني، كما نقؿ عف القرافي

ظير في األجراـ ناسبو الٌتضعيؼ، كالمخٌفؼ بالمعاني، لعٌمو أريد بو األكلكٌية، ألف الفرؽ لما كاف أ
الٌ  ، كسرتو في المعاني كاألجراـ مطمقناغة متكاطئكف عمى أٌف مثؿ كسرتو، ك مٌ  فأىؿ العكس المعاني، كا 

ف(7)أفاده الٌركدانيٌ  ٌا لُشَّفَ َّٓاٌّزِ َّْئِ حمؿ عمى األكلكٌية، قكلو تعالى: ﴿ . فإف قمت يرد عمى الٌتخصيص، كا 

                                                           
أديب، مكلده ككفاتو بمصر؛  ،، مفٌسرالمصرمٌ  ىػ( المرادمٌ  338د الٌنٌحاس ) ت الٌنٌحاس، ىك: أحمد بف محمٌ  ( (1

عراب القرآف.  صٌنؼ:  . 208ا/  ، األعالـ،نظر: الٌزركميٌ يتفسير القرآف، كا 
 .185/ 1نظر: الٌصٌباف، حاشية عمى األشمكني، ي ( (2

ىػ( مؤٌرخ، عاٌلمة، مف كبار المحٌدثيف؛  855ك  762؛ عاش ما بيف ) العيني، ىك: محمكد بف أحمد العيني الحنفيٌ   (3)
لييا نسبتو؛ كلٌ  عمى الٌتدريس ي في القاىرة الحسبة، كقضاء الحنفٌية، كنظر الٌسجكف ؛ كعكؼ كلد في عينتاب، كا 

 .163/ 7نظر: الٌزركمي، األعالـ، يد الجماف في تاريخ أىؿ الٌزماف. كالٌتصنيؼ حٌتى تكفي بالقاىرة؛ مف كتبو: عق
 ظر: الفيركز أبادم، القامكس المحيط، ماٌدة عقؿ.            ين  (4)

 . كىي أطكؿ كممة في القرآف الكريـ.15/22الحجر،  ((5
، مف أىؿ مصر، ، لغكمٌ ىػ (، فقيو، مالكيٌ 1008ك  939بف يحيى القرافي؛ عاش ما بيف ) القرافي، ىك: محٌمد (6) 

/ 7نظر: الٌزركمي، األعالـ، ياج، كتاريخ الٌدكلة اإلسالمٌية. كٌلي قضاء المالكٌية فييا، لو كتب، منيا: تكشيح الٌديب
141 . 

، عالـ مالكيٌ  ق( محٌدث مغربيٌ 1094ك  1037) ؛ عاش ما بيف د بف سميماف الٌركدانيٌ ، كىك: محمٌ الٌركدانيٌ  (7)
عند باب إبراىيـ  اٌنظر في أمر الحرميف، فبنى رباطن ة شأف، كقٌمد البالفمؾ، رٌحاؿ، كلد في تاركدانت، ككاف لو بمكٌ 

ت : )الكرة( في الٌتكقيبمٌكة، كانتقؿ إلى دمشؽ منفيًّا، كتكفي بيا؛ مف كتبو: مجمع الٌزكائد في الحديث؛ كمف آثاره
 .6/151نظر: الٌزركمي، األعالـ، يكالييأة. 
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ٌنما يؤتى (2)﴾شَذْجَاٌْ ُُىُب ثِنَلْشَفَ رًْئِ، ﴿ (1)﴾ُْيُّنَدِ ، قمت: أريد في اآلية األكلى: إفادة الٌتكثير، كا 
ابالمخٌفؼ إذا لـ يرد في ذلؾ اإلفادة، ك  فيك كالمعاني، أتى  لطيفنا شٌفافنا في الثٌانية: لما كاف الماء جسمن

 . انتيى.(3)فيو بالمخٌفؼ في تمؾ"
 

 الفرؽ بيف الٌشاىد كالمثاؿ 

أك كالـ رسكلو، أك كالـ مف األٌكؿ: جزئي يذكر إلثبات القاعدة، فال بٌد أف يككف مف كالـ ا، "    
أىػ. سجاعي  .(4)بكالمو مف العرب، كالثٌاني: جزئي يذكر إليضاح القاعدة، كال تشترط صٌحتو" يحتجٌ 

، فيمـز إثبات الٌشيء بأٌف الٌشاىد مف جزئٌيات القاعدة، فيثبت بثبكتيا عترضاك "عمى القطر في الخطبة. 
ٌنيا كمٌية ليقاس حكميا إيا، فيثبت بيا الكٌمٌية، مف حيث بيا ثابتة بنفس الٌشكاىد المحتجٌ  :متي بنفسو، قي 

، فتأٌمؿ. انتيى. أمير عمى الٌشذكر عند قكلو (5)فيما يأتي مف الجزئٌيات، فيك مف االستقراء كال دكر فيو"
 :)تممت بو شكاىدىا(. (6)في الخطبة

ح القاعدة، كالٌشاىد: جزئي يثٌبتيا بالقياس عميو، كيعٌبر عنيا بالٌدليؿ، فال يككف المثاؿ: جزئي يكضٌ "    
إاٌل مف كالـ الثٌقة، كالمراد أىٌنيما يىصمحاف لإليضاح كاإلثبات؛ ألٌف ذلؾ يحصؿ بالفعؿ، ألٌف كالًّ مف 

أك إثباتيا، فالٌشاىد أخٌص ميطمقنا مف المثاؿ كالٌشاىد ال يمـز ذكره عقب القاعدة، فضالن عف إيضاحيا 
المثاؿ، ال متبايناف ألٌف الٌصمكح لإليضاح، المعتبر في المثاؿ الـز لمٌشاىد بال عكس، فتدٌبر. كفيو 
ا: كالقاعدة قضٌية يتعٌرؼ منيا أحكاـ جزئٌياتيا، كالٌشاىد المثٌبت ليا مف جممة الجزئٌيات فجاء الدكر  أيضن

جكابيا: أٌف الٌشاىد يحٌقؽ القاعدة كيثبتيا، كىي تعرفو فتكقفيا عميو تكقؼ عمى اآلخر، ك  لتكقؼ كؿٍّ 
، كتكٌقؼ الٌشاىد (7)الٌتحصيؿ، كتكقفو عمييا لالستحضار، كأٌف تكقفيا عميو باعتبار األئٌمة المستنبطيف

غيره مف عمييا، باعتبار الٌطالب كىك قريب مٌما قبمو، أك أٌف الٌشاىد يثبت ما قبمو القاعدة، باعتبار 

                                                           
 .159/ 6األنعاـ، ( (1
 .50/ 2البقرة،  (2)
 . 64/ 1، نظر: الٌصٌباف، حاشية عمى األشمكنيٌ ي  ( (3
 .6عمى القطر، ص  ةنظر: الٌسجاعي، حاشيي (4)
 .7عمى الٌشذكر، ص ة نظر: األمير، حاشيي (5)
 ىػ(. 761كالـ العرب، البف ىشاـ، جماؿ الٌديف بف أحمد، )ت الٌشذكر، ىك: شذكر الٌذىب في معرفة  ((6
7 ، غرائب القرآف كرغائب نظر: النيسابكرمٌ يبيف عف مفردات الٌمغة. األمر، أك المنقٌ  المستنبطيف: العمماء، كأكلك ((

 .457/ 2الفرقاف، 
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 الجزئٌيات ، كىك ثابت بنفسو ال يحتاج إلى تعريؼ منيا، كلعٌؿ ىذا معنى ما قيؿ الٌشاىد كشاة مف
 .(1)". أفاده األمير؛ انتيىاألربعيف يكفي عف نفسو كعف غيره

   بيينٌيةالفرؽ بيف إلى الٌتبيينٌية كالالـ التٌ  

 أحب   ينٌية بعكس ذلؾ، فإذا قمت: زيدناٌلالـ التٌبيينٌية فاعؿ، كما قبميا مفعكؿ، كا"ما بعد إلى التٌبي    
ذا قمت: زيد أحبٌ  لي، كنت أنت المحبكب كزيد المحٌب. أ ىػ؛  إلٌي، كنت أنت المحٌب كزيد المحبكب، كا 

 .  (3"). انتيى؛ أشمكني(2)﴾يَّ لى إً  بُّ حى أى  في جٍ سِّ الٍ  ربِّ الجٌر، كمف األٌكؿ، قكلو تعالى: ﴿ صٌباف في حركؼ 

 ( الفرؽ بيف الكماؿ ك الٌتماـ ب /7ؽ  )

يسٌمى ؿ فالٌتكميميـ، كأٌما اصطالح عمماء المعاني: ػكالٌتكميؿ كالتٌ  "الٌتماـ كالكماؿ بمعنى كاحد لغة،    
ا  :(4)، ىك أف يؤتى في كالـ يكىـ خالؼ المقصكد بما يدفعو، كما في قكلوباالحتراس أيضن

 ]]الكامؿ                                                                                    

كىما لنكتة، ميـ: أف يؤتى بكالـ يكىـ خالؼ المقصكد بفضمة مف مفعكؿ أك حاؿ، أك نحػكالتٌ     
. انتيى، صٌباف في آخر الكتاب؛ (6)؛ أم مع حٌبو"(5)﴾وِجَِّ دٍَُػَ بََؼَاٌؽَّ ٌَُّْؼِؽًَُّْكالمبالغة، في نحك: ﴿ 

 كفي 
 

 

 .(7)الخضرٌم عمى الممكٌم، عمى الٌسمرقندٌية في الخطبة
 

 الفرؽ بيف ساءى كأىساءى 
                                                           

ه أن ٌكون فً هذا الموضع، إلتمام / ب( بعد الفرق بٌن الكمال والّتمام، وحقّ 1فً األصل: ورد هذا الّنص فً )ق ( (1

 المعنى، وتسهٌل الّدراسة.
 .33/ 12يكسؼ،  (2)
 .324/ 2، نظر: الٌصٌباف، حاشية عمى األشمكنيٌ ي (3)
 .88نظر: طرفة، ديكانو، ص ي .البيت لطرفة بف العبد (4)
 .76/8اإلنساف،  ((5

 . 2301، 2300، ص عمى األشمكنيٌ  نظر: الٌصٌباف، حاشيةي (6)
 . 221/ 2، عمى الٌسمرقندٌية، ، حاشية عمى الممكمٌ نظر: الخضرمٌ ي ((7

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى   ىادي ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػر مي غى ؾ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػارى ى دً قى سى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً كى  بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػعً الرَّ  بى كٍ صى  يًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ تي  ةه يمى
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، يككف الٌظٌف معرفة مع الٌرباعي، كنكرة مع :" أسأت بو الٌظٌف، كسؤت بو ظنًّاقاؿ في المصباح    
ء ىي  يزه نكرة فييما، كىك خالؼ أحسنت بو الٌظٌف، كالسٌيئة خالؼ الحسنة، كالسَّ الٌثالثي، كمنيـ مف يج

 . انتيى.ىك اسـ فاعؿ مف ساء يسكء إذا قبحخالؼ الحسف، ك 
  

 الفرؽ بيف مصر كىند في منع الٌصرؼ  ( أ /8ؽ  )

س كيند، ألٌنو و، كليعمصر عند تأكيمو بالبقعة يتعٌيف من "تنبيو: قاؿ الخضرٌم في مكانع الٌصرؼ،    
ٌنما صرؼ (1)عميو الٌسالـ، كما نقؿ عف عيسى بف عمرك ،منقكؿ مف مذٌكر، كىك مصر بف نكح ، كا 

 . انتيى.(3)ألٌنو غير معٌيف، ألٌنو مصر مف األمصار" كأ؛ لتأكيمو بالمكاف، (2)﴾اشًصٌْا ِِؽُجِاىْفي: ﴿ 
 

 الفرؽ بيف القرآف كالحديث القدسيٌ  

ـ:" القرآف نظـ كمعجز كمنٌزؿ ، في أٌكؿ باب الٌصك في شرح البخارمٌ ، يٌ قاؿ المكلى الكرمان     
بالحديث القدسٌي  ىسمٌ يغير معجز كبدكف الكاسطة، كمثمو  (4)ىذا بكاسطة جبريؿ عميو الٌسالـ؛ ك

كىك ال ينطؽ عف اليكل، قمت: الفرؽ  ككيؼ ال؟كاإلليٌي كالٌربانٌي؛ فإف قمت: األحاديث كميا كذلؾ، 
تعالى، كمركٌم عنو بخالؼ غيره، كقد يفٌرؽ بأٌف القدسٌي ما يتعٌمؽ بتنزيو  ،ي مضاؼ إلى ابأٌف القدس

 .لى، كصفاتو الجاللٌية كالكمالٌيةتعا ،ذاتو

                                                           
ىػ ( نحكٌم، كمقرمء، مف أىؿ البصرة، كىك شيخ 149عيسى بف عمرك، ىك: عيسى بف عمرك الثقفي بالكالء؛ ) ت  (1)

احترؽ  الخميؿ بف أحمد، كسيبكيو، كابف العالء، كىك أٌكؿ مف ىٌذب الٌنحك كرٌتبو؛ كلو أكثر مف سبعيف مصٌنفنا
نظر: الٌزركمي، األعالـ، يؼ كتابو عمى أساس كتاب الجامع. أكثرىا، منيا: الجامع، كاإلكماؿ؛ كقيؿ إٌف سيبكيو صنٌ 

5 /106 . 
 .2/61البقرة،  (2)
 .109، حاشية عمى ابف عقيؿ، ص نظر: الخضرمٌ ي ((3
4) ) . ًّ  المقصود بكلمة "هذا" هو الحدٌث القدس
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 عمييما الٌسالـ، كالقدسٌي إخبار ا ،المنٌزؿ بو جبريؿ عمى الٌنبيٌ  فظالقرآف ىك: المٌ  :(1)الٌطيبي قاؿ    
صٌمى ا عميو كسٌمـ، بعبارة نفسو، كسائر األحاديث لـ  ،ك المناـ، فأخبر الٌنبيٌ ، معناه باإللياـ أرسكلو

 . الحديث القدسٌي كالحديث الٌنبكمٌ . أ ىػ. كمنو عمـ الفرؽ بيف (2)"يضفيا إلى ا، كلـ يركىا عنو

 

 فائدة  

و، كقيؿ إٌنو بإخباره ، فقيؿ إٌنو ببالغتاختمؼ في جية إعجاز القرآف مع االتٌفاؽ عمى ككنو معجزنا    
؛ كما (3)عف المغٌيبات، كقيؿ بأسمكبو الغريب، كقيؿ بصرؼ العقكؿ عف المعارضة، كالٌصحيح األٌكؿ"

 عمى شرح المنار في الخطبة. في نسمات األسحار البف عابديف

ج عف في تعريفاتو:" حد اإلعجاز ىك أف يرتقي الكالـ في بالغتو، إلى أف يخر  قاؿ الٌسيد الجرجانيٌ     
"الحديث القدسٌي ىك مف حيث المعنى: مف  . انتيى. كقاؿ:(4)طكؽ البشر، كيعجزىـ عف معارضتو"

صٌمى ا عميو كالسٌمـ، فيك ما أخبر ا بو نبٌيو  ،تعالى، كمف حيث الٌمفظ: مف رسكؿ ا ،عند ا
رآف مفٌضؿ عميو، ألٌف لفظو بإلياـ أك بالمناـ، فأخبر عميو الٌسالـ عف ذلؾ المعنى بعبارة نفسو، فالق

ا منٌزؿ  .أ ىػ. (5)"أيضن
 

  

                                                           
ىػ( مف عمماء الحديث، كالٌتفسير، كالبياف، مف أىؿ تكريز، مف عراؽ  743محٌمد ) ت  الٌطيبي، ىك: الحسيف بف (1(

العجـ، كانت لو ثركة طائمة، فأنفقيا في كجكه الخير، حٌتى افتقر في آخر عمره، ككاف شديد الٌرد عمى المبتدعة، مالزمنا 
نظر: الٌزركمي، األعالـ، يو: شرح مشكاة المصابيح. ؛ مف كتبلتعميـ الٌطمبة، آية في استخراج الٌدقائؽ مف الكتاب كالٌسٌنة

2 /256. 
 786د بف يكسؼ الكرماني؛ عاش ما بيف ) ت . كالكرماني، ىك: محمٌ 80، 79/ 9نظر: الكرماني، شرح البخارم، ي( (2

: فييا؛ مف آثاره ىػ( اشتير في بغداد، تصٌدل لنشر العمـ ببغداد، مات كىك راجع مف الحٌج، إلى بغداد، كدفف
 .153/ 7نظر: الٌزركمي، األعالـ، يضمائر القرآف. 

د أميف بف عمر عابديف، . كابف عابديف، ىك: محمٌ 8نظر: ابف عابديف، نسمات األسحار، شرح المنار، ص، ي (3)
ماـ الحنفٌية في عصره، مكلده ككفاتو في ىػ ( فقيو الٌديار الش اميٌ 1252ك   1198؛ عاش ما بيف ) الٌدمشقيٌ  ة، كا 

.  ؽ؛دمش  .42/ 6نظر: الٌزركمي، األعالـ، يمف مؤٌلفاتو: الٌرحيؽ المختـك
 .67نظر: الجرجاني، الٌتعريفات، ص ي ((4
 .   68، ص المصدر نفسو ((5
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 يٌ القرآف العرب  

كاعترض بأٌنو فيو غير العربٌي، كإبراىيـ، كالقسطاس، كالٌسجؿ، كأجيب بأٌف المراد عربٌي باعتبار "    
 . كذا في الٌسجاعٌي عمى القطر.(1)الٌتراكيب أك األسمكب"

  فائدة ب(  /8ؽ  ) 

 . (2)" في حرؼ األلؼ ليس في التٌنزيؿ نداء بغير ياء"قاؿ في المغني:    
 

 فائدة  

القرآف كرد باستعماالت ، قاؿ الٌسيكطي:" في حرؼ األلؼ قاؿ األمير في حاشيتو عمى المغني    
" ٌنو ال يمتنع إجماع إ "الٌسعد: كذكر :" قاؿ البعض،ٌباف في باب االشتغاؿصٌ قاؿ ال ؛ (3)العرب كلك قميالن

؛ ألٌف المختار جمعت لككف الفاعؿ (4)﴾ًُجُِّغَ اٌشَّّْظُ ًَاٌْمََّشُى المرجكع، كقكلو تعالى: ﴿ غة عميالصٌ 

. أ ىػ. أم كال يمنع مف اختيار التٌأنيث عطؼ مذٌكر عمى الفاعؿ كما (5)مؤٌنثنا غير حقيقي بال فاصؿ"
 تقٌدـ. انتيى. 

 ةفائد 

بيا  حتج  ٌف األحاديث ال يي كضع، قاؿ الٌسيكطي: إ" في ىذا المقاؿ األمير في حاشيتو عمى المغني:    
الٌنبكٌم، لجكاز الٌركاية  في ركايتيا بؿ كاألعجاـ، كعدـ الثٌقة بأٌف ىذا الٌمفظ في العربٌية، لدخكؿ المكٌلديف

، بأٌف األصؿ أٌف الٌراكم لـ يغٌير الٌمفظ، كحممو عمى مءالقار عمى  ا الكشٌنع عمى ذلؾ م، بالمعنى
كؿ: الغرض مف الحديث ـ، كقد استشيدكا بكالـ العرب مع أٌف ركاتو مكٌلدكف، كلؾ أف تقالٌصالح مقدٌ 

ٌمفظ إلثبات الٌمغة، صٌححكا جكاز ركايتو بالمعنى؛ كأٌما كالـ العرب فالقصد األىـ فيو ال المعنى، كلذلؾ

                                                           
 .4نظر: الٌسجاعٌي، حاشية عمى القطر، ص ي (3)
 .  10/ 1نظر: ابف قدامة، المغني، ي ((4
 .10/ 1عمى المغني،  ةنظر: محٌمد األمير، حاشيي( 5)
 .9 /75لقيامة، ا 4))

 .103/ 2، ة عمى األشمكنيٌ نظر: الٌصٌباف، حاشيي( (5
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ظ العرب مف في الحديث، ما ال يتساىؿ مثمو مف تصٌدم لمجٌرد نقؿ ألفا ساىميـىذا تفال يبعد عمى 
 بحركفو. .ىػ ؛ فتدٌبر. أ(1)األدباء غير المحدثيف"

 

 فائدة  

، ألٌنيما ليسا بعيبيف في الٌنثر، (2)طاء:" كثر في الفكاصؿ الٌتضميف كاإليقاؿ الٌسيكطي في اإلتقاف    
ف كانا عيبيف في الٌنظـ، فالٌتضميف: أف يككف ما بعد الفا  ـٍ كي نَّ ا ً كى بيا، كقكلو تعالى: ﴿ اصمة متعٌمقن كا 

 مفظيا، كقكلو تعالى في اإلسراء: طاء: تكرار الفاصمة ب، كاإلي(3)﴾ؿً يٍ مَّ الٍ بً ، كى يفى حً بً صٍ مي   ـٍ يً يٍ مى عى  كفى رُّ مي تى لى 

 . أ ىػ.(5)بعدىا" ؛  كختـ بعد ذلؾ اآليتيف(4)﴾كًلن سي رَّ  ارن شى بى  ًٍلَّ إً  تي نٍ كي  ؿٍ ﴿ ىى 
 

  

                                                           
 .1/11المغني،  حاشية عمى األمير، نظر:ي( 2(

فظتيف سبعة أبيات عمى األقٌؿ. كقيؿ: تكرارىا مٌ ى، مف دكف أف يفصؿ بيف الا كمعنن اإليطاء: إعادة كممة الٌركٌم لفظن ( (3
 .113لمنعـ مسعد، عمـ العركض، ص نظر: عبد ايإيطاء.  بمفظيا يككف

 .138، 137/ 37 الٌصاٌفات، (3)
 .93 /17اإلسراء،  ((4

 .281 /2نظر: الٌسيكطٌي، اإلتقاف ، ي (5)
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 فائدة (  أ /9ؽ  )

عمى ألفٌية ابف مالؾ، ما نٌصو:" بقي أٌف ابف عقيؿ ك  شرح حاشيتو عمىفي  خ الخضرمٌ قاؿ الٌشي    
، ألٌف ألفاظيا غير منٌزلة، كال متعٌبد بيا، كال ككنيا قرآننا ، ال يصحٌ (1)محذكفات القرآف كمتعٌمؽ البسممة

، معجزة، كما ىك شأف القرآف، مع أٌف معناه يتكٌقؼ عمييا، فيمـز احتياجو إلى كالـ البشر، كىك نقص
ا لمزكميا في متعارؼ العميو لفظ الكتاب ا يدؿٌ : أٌف معناىا ممٌ (2)كالجكاب كما في الٌشياب ساف، مٌ ، التزامن

، ألٌنيا معدكمة القتضاء البالغة عالى، كأٌما ألفاظيا فميست قرآننات ،فيي مف المعاني القرآنٌية المرادة لو
 . أ(3)تترة؛ فاحفظو؛ فإٌنو مف مقصكرات الخياـ"، كالٌضمائر المسيا، كمنيا ما ال يتمٌفظ  بو أصالن حذف
 ىػ.

 

 اأيضن  فائدة  

في محذكفات القرآف  ؼى مً تي اخٍ  لكبرل عمى البسممة: " كاعمـ أٌنوقاؿ المحٌقؽ الٌصٌباف في رسالتو ا         
 لقرآف، كأكرد عميو أمراف: إٌنيا مف ا :كمتعٌمؽ البسممة، فقيؿ

كـ عمى الجميع بالقرآنٌية حي  لفظ صمح، فإفٍ  ر لفظ بعينو، بؿ أمٌ تقدي أٌف المقاـ قد ال يقتضي ألٌكؿ،ا  
ف حي   .لـز الٌترجيح بال مرٌجح ،كـ عمى بعضيا فقطلـز الٌتكرار بال فائدة، كا 

بو مف لـز تركٌ  ،عمت مف القرآفعجزة، فمك جي أٌف المقٌدرات مف كالـ البشر، فيي حادثة كغير مي  الثٌاني،   
 غير معجز.ب منيما حادثنا ، كالمركٌ القديـ المعجزالحادث غير المعجز ك 

ٌنو و: إكأجيب عف األٌكؿ: بأٌف المحككـ بقرآنٌية القدر المشترؾ بأٌف جميع األلفاظ الٌصالحة، أقكؿ في    
كعف الثٌاني: بأٌف الكالـ في  لكالـ في القرآف الٌمفظي، فتأٌمؿ.حقيؽ، كاعمى التٌ  كٌمي كال يكجد إاٌل ذىننا

                                                           
عميو. كالبسممة ىي قكلؾ: بسـ ا الٌرحمف الٌرحيـ. كاٌلذم  المحذكفات: ىك إسقاط جزء مف الكالـ، أك كٌمو لدليؿ يدؿٌ  ((1

 أطمقيا ىـ المكٌلدكف.
ىػ ( كالكتاب يبحث في: الحكـ، كالمكاعظ، كاآلداب.  454الٌشياب، ىك: كتاب لمحٌمد بف سالمة القضاعي ) ت  (2)

 .   92/ 18نظر: الٌذىبي، سير أعالـ الٌنبالء، يمفي. بكع؛ تحقيؽ: عبد المجيد السٌ كىك مط
حيكره مىٍقصيكرىاته فوي تعالى: ﴿ . كىنا اقتباس مف قكلو 5/ 1نظر: الخضرم، حاشية عمى شرح ابف عقيؿ، ص ي( (3

يىاـً   .72/ 55، الٌرحمف﴾.  الخو
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فظي، كىك بجميعو حادث فال يضٌر لزكـ الحدكث، كككف المرٌكب مف المعجز كغيره غير المٌ القرآف 
ث آيات منو، كغير المعجز ب مف المعجز، كثالمجمكع القرآف مركٌ  معجز، ممنكع كسند المنع أفٌ 

 ؛ليست مف القرآف :ثالث آيات منو؛ كقيؿ سكرة منو؛ بؿ كؿٌ  مع أٌف المجمكع معجز، بؿ كؿٌ  كآيتيف
صٌمى ا عميو كسٌمـ، لإلعجاز المتعٌبد بتالكتو، المتحٌدم بأقصر سكرة  ،فظ المنٌزؿ عمى محٌمدٌنو المٌ أل

أٌف  :ال مف كالمو؛ كأكرد عميو ،تعالى ،رادة لومنو، كتمؾ المقٌدرات ليست مف ىذا الٌمفظ المنٌزؿ، فيي مي 
احتياجو إلى كالـ البشر كىك نقص، ؼ معنى القرآف عمييا، فمك لـ تكف منو لـز رات يتكقٌ تمؾ المقدٌ 

اقتضى  ،ؼ الكالـ في إفادة معناه المقصكد عمى شيء آخرجيب بأٌف منعيا القتضاء البالغة، كتكقٌ كأي 
ا البالغة  بؿ ىك كماؿ الكماؿ". انتيى.     حذفو، ليس نقصن

 

 ب(   الفرؽ بيف الحافظ كالحٌجة كالحاكـ /9)ؽ  

مائة ألؼ ىك اٌلذم أحاط عممو بثالث كالحٌجة:مائة ألؼ حديث، ىك اٌلذم أحاط عممو ب الحافظ:    
 انتيى.   م أحاط عممو بجميع المركٌية،اٌلذ ىك كالحاكـ:حديث، 

 كم كالمحٌدثاالفرؽ بيف الرٌ 

لٌذم يركم الحديث بسنده ىك ا كالمحٌدث: يركم الحديث بسنده بال نقؿ معناه.ىك اٌلذم  الرٌاكم:    
 انتيى. .كبمعناه

 

 اؽشتقرؽ بيف حمؿ المكاطأة كحمؿ اًلالف 

عمى  عبارة عف أف يككف الٌشيء محمكالن  في تعريفاتو: "حمؿ المكاطأة: قاؿ الٌسٌيد الجرجانيٌ     
يتحٌقؽ في  المكضكع بالحقيقة بال كاسطة، كقكلنا: اإلنساف حيكاف ناطؽ؛ بخالؼ حمؿ االشتقاؽ، إذ ال

 انتيى.  ،(1)اإلنساف ذك بياض، كالبيت ذك سقؼ" :لممكضكع، كما يقاؿ أف يككف المحمكؿ كميًّا

حاد المتغايريف في المفيكـ بحسب فقيؿ: ىك اتٌ  ،في كمٌياتو:" اختمفكا في تفسير الحمؿ قاؿ أبك البقاء
ة إذ ال ىكيٌ  دات الخارجٌية، كما في: زيد أعمى؛اليكٌية، كنقض باألمكر العدمٌية المحمكلة عمى المكجك 

اٌتحاد المتغايريف في المفيكـ بحسب الٌذات، أعني ما صدؽ عميو، كيجكز حمؿ كقيؿ: ىك  لمعدمٌيات.

                                                           
 .76نظر: الجرجانٌي، الٌتعريفات، ص ي( (1
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عمى المكضكع  الن المفيكمات العدمٌية عمى المكجكدات؛ كحمؿ المكاطأة: ىك أف يككف الٌشيء محمك 
عميو بالحقيقة، بؿ  حمؿ االشتقاؽ: ىك أف يككف محمكالن ك  ؛اإلنساف حيكاف :بالحقيقة بال كاسطة، كقكلنا

ىك حمؿ المكاطأة، نحك: زيد ناطؽ؛ كحمؿ ىك  لٌنسبة إلى اإلنساف، كقيؿ: حمؿإليو، كالبياض با ينسب
 انتيى.                                                                            .(1)ذك، ىك حمؿ االشتقاؽ، نحك: زيد ذك نطؽ"

 الفرؽ بيف العدد الزٌائد كالٌناقص كالمساكم

، كأٌما إذا فٌسر العدد بما يقع بو ف الكحدات، فال يككف الكاحد عددناالعدد ىك: ىي الكمٌية المتأٌلفة م"    
امراتب العدد، دخؿ فيو مراتب العدد، دخؿ  ، كىك: إٌما زائد إف زاد كسكره المجتمعة فيو الكاحد أيضن

كثمث، كربع، كخمس، كسدس، عميو، كاثني عشر، فإٌف المجتمع مف كسكره الٌتسعة، اٌلتي ىي: نصؼ، 
ألٌف نصفيا ستة، كثمثيا أربعة، كربعيا ثالثة، كسدسيا اثناف،  ع، كثمف، كتسع، كعشر ، زائد عميو؛كسب

ٌما ناقص: إف كاف كسكره المجتمعة ناقصة  فيككف المجمكع خمسة عشر، كىك زائد عمى اثني عشر، كا 
: إف كاف كسكره مساكيةن لو عنو، ٌما مساكو  .         مٌسٌيد الجرجانيٌ . كذا في الٌتعريفات ل(2)، كالسٌتة"كاألربعة، كا 

  

 (   الفرؽ بيف جمع القٌمة كجمع الكثرة أ /10ؽ  ) 

 :" أٌف جمعي القٌمة كالكثرة مبدأىما ثالثة، كمنتيى جمع (3)زاني، كالٌدمامينياعد التٌفتالذم ارتضاه السٌ     
مشتركاف في المبدأ مختمفاف في المنتيى، كالمشيكر أٌف مبدأ القٌمة عشرة، كال منتيى لجمع الكثرة، فيما 

القرافي اٌلذم ذكر  فيككناف مختمفيف في المبدأ كالمنتيى، كعمى ىذا يأتي إشكاؿ ،جمع الكثرة أحد عشر
، راىـ، كاف إقرارنا بثالثة إجماعناأٌف لو عشريف سنة يطمب جكابو كلـ يجده، كىك أٌنو إذا قاؿ: لو عمٌي د

ـى قيد ـ المجاز مع إمكافكحٌقو ب الحقيقة، كأف أجيب عنو ببناء  أحد عشر، ألٌنو أقٌؿ جمع الكثرة، فىًم

                                                           
 البقاء، ىك: أٌيكب بف مكسى، القريمي، الكفكٌم؛ صاحب الكمٌيات  . كأبك590، الكمٌيات، ص، الكفكمٌ  نظر: أبك البقاءي(1) 
                             ا، كبالقدس، كببغداد؛ كعاد إلى القضاء فكٌلي قضاء كفو بتركيٌ ق( كاف مف قضاة األحناؼ، عمؿ في 1094 )ت   
 .38/ 2، األعالـ، نظر: الٌزركميٌ يكتكفي بيا؛ كلو كتب بالٌتركٌية. نبكؿ، تاسإ
 .121نظر: الجرجانٌي، الٌتعريفات، ص ي (3)

 

ىػ ( عالـ 827ك  763بالٌدمامينٌي؛ عاش ما بيف ) ىك: محٌمد بف أبي بكر بف عمر، المعركؼ ، الٌدمامينيٌ  (3)
ة باألزىر؛ ثـٌ سكندرٌية، كاستكطف القاىرة؛ كالـز ابف خمدكف؛ كتصٌدر إلقراء العربيٌ بالٌشريعة، كفنكف األدب؛ كلد باإل

ليند، ثـٌ ترؾ القضاء، كرحؿ إلى اليمف، ثـٌ إلى ا ،مصر، فكٌلي فييا قضاء المالكٌية كعاد إلى تحٌكؿ إلى دمشؽ؛
 .57/ 6، األعالـ، نظر: الٌزركميٌ يتحفة الغريب؛ كالفتح الٌرٌباني. كمات بيا؛ مف كتبو: 
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صٌباف عمى  .(1)أ ىػ" .فال مجاز كال إشكاؿقارير عمى العرؼ، كأٌما ما مٌر عف الٌسعد كالٌدمامينٌي، األ
 .(2)"كافرة كا يقضي بيباتو "ظـ: األشمكني عند قكؿ الٌنا

 .(3)"صحٌ  ع ما فكؽ الكاحد مذىب بعضيـالجم صحٌ "    

 كسيركفي األشمكني في باب جمع التٌ 

كاعمـ أٌف جمع الٌتكسير عمى نكعيف: جمع قٌمة، كجمع كثرة، فمدلكؿ جمع القٌمة بطريؽ الحقيقة "    
عمؿ كؿ ثالث إلى عشرة، كمدلكؿ جمع الكثرة بطريؽ الحقيقة، ما فكؽ العشرة إلى ما ال نياية لو، كيست

ثة كعشركف بناءن، كقد بدأ كما يأتي؛ كلألٌكؿ أربعة أبنية؛ كلمثٌاني ثال اآلخر مجازنا يما بمكضعمن
ـٌ فع ،ؿأفعي  ،:" أفعمةفقاؿؿ، باألكٌ  س، كفتية، كأفراس، أفمي ة، تٌمت أفعاؿ جمكع القٌمة، أم كأسمحة، ك مث

ذا قرف جمكشارؾ  ع القٌمة بأؿ اٌلتي لالستغراؽ أك ىذه األبنية في الٌداللة عمى القٌمة جمعا الٌتصحيح، كا 
 .(4)﴾اتً مى مً سٍ مي الٍ كى  يفى مً مً سٍ مي الٍ  فَّ ﴿إً  ة، انصرؼ بذلؾ إلى الكثرة، نحك:عمى الكثر  أضيؼ إلى ما يدؿٌ 

 ] الٌطكيؿ[                                                       :(5)قكؿ حٌساف كقد جمع األمر

 

،  قررة :ـ، كفعمة، نحكعى ؿ، نحك: نً عى ـ، كفً مى ؿ، نحك: ظي عى : إلى أٌف مف جمكع القٌمة في ءكذىب الفٌرا    
، إلى يد األنصارمٌ ة، نقمو ابف الٌدٌىاف، كذىب أبك ز رى رى ة، كمثؿ: بى مى عى كذىب بعضيـ إلى أٌف منيا نحك فى 

 أٌف منيا أفعالء، نحك: أصدقاء؛ نقمو عنو أبك زكرٌيا التٌبريزم. 

مة يأتي في كالـ العرب لمكثرة، كبعض ىذه األبنية المتقدٌ  .كالٌصحيح أٌف ىذه كٌميا مف جمكع الكثرة    
دة، كالعكس كأرجؿ في جمع رجؿ، فإٌنيـ لـ يجمعكه عمى مثاؿ كثرة، كنظيره عنؽ كأعناؽ، كفؤاد كأفئ

                                                           
 .28/ 1، األشمكنيٌ  شرح نظر: الٌصٌباف، حاشية عمىي ((1

/ 1، األشمكنيٌ  شرح نظر: الٌصٌباف، حاشية عمىي. "لي كلو  في درجات اآلخرة"عجزه: ىذا صدر بيت البف مالؾ، ك  (2)
28 . 

 .  "الجمع ما فكؽ الكاحد، مذىب بعضيـ، صحٌ  "صحٌ  في األصؿ: كتبت عمى اليامش األيسر مف الصفحة: ( (3
 .35/ 33األحزاب،  ((4

 ىػ(. مف قصيدتو: لنا الجفنات البيض؛ كمطمعيا: 54البيت لحٌساف بف ثابت )ت  (5)
 ع أشداخ فبرقة أظممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألـ تسأؿ الٌربع الجديد الٌتكٌممػػػػػػػػػػا               بمدف         

 .219نظر: حٌساف بف ثابت، ديكانو، ص ي    

ػػػػ فى ٍعػػػػمى مٍ يى  ر  الغيػػػػ نػػػػاتي فٍ نػػػػا الجى كلى   ى         حى فػػػػي الض 
 

ػػػػػػػػػػػدى  ةو دى ٍجػػػػػػػػػػػنى  ءفًمػػػػػػػػػػػ فى رٍ طيػػػػػػػػػػػقٍ يى  نىاافي يى ٍسػػػػػػػػػػػكأى   امى
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ككما يغني أحدىما  كرجؿ كرجاؿ، كقمب كقمكب، الكثرة عف بناء القٌمة، جاء كضعناكىك االستغناء ببناء 
ا، استعماالن  ىػ. بتقديـ  . أ"(1)﴾خَ لُشًُءٍثَالَثَ ا، نحك: ﴿لقرينة مجازن  عف اآلخر كضعنا، كذلؾ يغني عنو أيضن

 كتأخير كحذؼ.
 

 لٌسببب(   الفرؽ بيف اآللة كا /10ؽ  )

  ًِ ٌِّؼَاجًَْ ك تسمية الٌشيء باسـ آلتو، نحك: "عند قكلو: أ و عمى مختصر الٌسعد:في سكقيالدٌ  قاؿ    
 

 قكلو آلتو( فٌرؽ (  وآللة الٌذكر، ما نصٌ ساف اسـ مٌ ، أم ذكرنا حسننا، كال (2)َّٓشِخِِ آفِ قٍذْصِ بَْغٌَِ

طة بيف الفاعؿ كفعمو، كالٌسبب: ما بو كجكد الٌشيء، بعضيـ بيف اآللة كالٌسبب، بأٌف اآللة ىي: الكاس
ٌف اآللة ىذا الفرؽ ال يظير، إذ قد يقاؿ: إكاعترض بأٌف  (3)ساف آلة لمٌذكر، ال سبب لو، قالو )سـ(فالمٌ 

 ىػ.     . أ.(4)بب، فجعميا مف جممة عمى أفراده"بيا كجكد الٌشيء، كلذا أدخؿ بعضيـ اآللة في السٌ 

 

 كلدمٌ  الفرؽ بيف عند  

ـٌ اعمـ أٌف عند أمكف مف لدمٌ "      لألعياف، كالمعاني،  جييف، أحدىما: أٌف عند تككف ظرفنامف ك (5)[] ث
ا ، أمٌ ة المعاني في لدمٌ ظرفيٌ  صكاب، كعند فالف عمـ بو، كيمتنع تقكؿ: زيد عندم، كىذا القكؿ عندم

 ذَنْب وًََُِ ك  (6)كِّذَبٌْثِ كُؽِنَّْ بةٌزَب وِنَّْذًٌَََ :ماؿ، كقكلو تعالى يا، نحك: لدمٌ ل األعياف فتقع ظرفنا

ف كاف غائبنا؛ كالثٌاني: أنٌ  (7)ُْيِّْذٌََ ؛ ماؿ، إاٌل إذا كاف حاضرنا ، كال تقكؿ لدمٌ ؾ تقكؿ: عندم ماؿ، كا 

                                                           
 . 1/441عمى ألفٌية ابف مالؾ،  ، شرحنظر الٌنص في: األشمكنيٌ ي. ك 228/ 2البقرة،  (1)
 .84/ 26الٌشعراء،  ((2
 ال أعلم ماذا ٌعنً بها؛ أو هً "سّم" بالتشدٌد. ( (3
الٌسعد: يعتبر ىذا الكتاب مكسكعة،  ابف . كمختصر321/ 2عمى مختصر ابف الٌسعد،  ةي، حاشنظر: الٌدسكقيٌ ي (4)

مختصر ك معرفٌية ميٌمة، في عمـك البالغة، ال يستغني عنيا الباحث الٌدراسي، كقد شرحو الٌدسكقي بأسمكب ممٌيز، 
 .ينيٌ ، اٌلذم شرح فيو تمخيص المفتاح  لمخطيب القزك ابف سعد الٌديف الٌتفتازانيٌ 

 .284/ 1بيب، مٌ ت في: األمير، حاشية عمى مغني الفي األصؿ: مطمكسة، المثب  (5)
 .62/ 23المؤمنكف،  ( (6

 .102/ 1. ك يكسؼ، 44/ 3آؿ عمراف،   (7)
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كعند، كقكؿ  ، كابف الٌشجرٌم، كزعـ المعٌرم: أٌنو ال فرؽ بيف لدمٌ ، كأبك ىالؿ العسكرمٌ (1)قالو الحريرمٌ 
 .(2)"لألمير ةىػ. مغني كحاشي أ .غيره أكلى

 

 الفرؽ بيف اًلختالؼ كالخالؼ

؛ فناكالمقصكد كاحد؛ كالخالؼ: ىك أف يككف كالىما مختم تالؼ: ىك أف يككف الٌطريؽ مختمفنا" االخ    
االختالؼ: ما يستند إلى دليؿ؛ كالخالؼ: ما ال يستند إلى دليؿ؛ كاالختالؼ: مف آثار الٌرحمة، كما ك 

في الحديث المشيكر، كالمراد االجتياد، ال اختالؼ الٌناس في اليمـ، بدليؿ أٌمتي، كالخالؼ مف آثار 
بالخالؼ كرفع لغيره يجكز فسخو، بخالؼ االختالؼ، فإٌف االختالؼ: ىك ما  إبداعو، كلك حكـ القاض

. انتيى. مف (3)ماع"لمكتاب كالٌسٌنة كاإلج اال يجكز فيو االجتياد، كىك ما كاف مخالفن  كقع في محؿٌ 
 ات ألبي البقاء.الكميٌ 

 

 الفرؽ بيف الٌطريؽ كالٌسبيؿ كالٌصراط 

لٌطريؽ: كٌمما يطرؽ في الٌتذكير كالتٌأنيث متساكية، أٌما في المعنى ففييما فرؽ لطيؼ، كىك أٌف ا"    
: مف الٌسبيؿ ما كالٌصراط ،الٌسمكؾ رؽ ما ىك معتادكاف أك غير معتاد؛ كالٌسبيؿ: مف الطٌ  طارؽ، معتادنا

 . انتيى. فركؽ.  (4)"ال التكاء فيو، أم ال اعكجاج، بؿ يككف عمى سبيؿ القصد، فيك أخٌص 
 

 (  قاؿ في الكمٌيات أ /11ؽ  ) 

ا"     بكصؼ أك  إاٌل مقترننا اسـ الٌطريؽ يراد بو الخير في الخير، كال يكاد الٌسبيؿ: ىك أغمب كقكعن
ما يطرقو  ٌطريؽ: كؿٌ أٌف ال اف كيؤٌنثاف، كالٌصراط كذلؾ، إالٌ ريؽ يذٌكر إضافة تخمصو لذلؾ؛ كالٌسبيؿ كالطٌ 

الٌسبيؿ ما  كؾ؛ كالٌصراط: مفكاف أك غير معتاد؛ كالٌسبيؿ: مف الٌطرؽ ما ىك معتاد الٌسم طارؽ، معتادنا
 . انتيى.(5)لتكاء فيو، كال اعكجاج، بؿ يككف عمى سبيؿ القصد، فيك أخٌص منيما"اال 

                                                           
 . 28، ص في أكىاـ الخكاٌص  ، دٌرة الغكاٌص نظر: الحريرمٌ ي ( (1
 .284/ 1بيب، مٌ عمى مغني ال ةنظر: األمير، حاشيي ( (2
 .72، الكمٌيات، ص نظر: أبك البقاء الكفكمٌ ي ( (3

 .143ي، الفركؽ، ص نظر: إسماعيؿ الحقٌ ي (4) 
 .811، الكمٌيات، ص نظر: أبك البقاء الكفكمٌ ي ( (5
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الٌطريؽ كالٌسبيؿ متٌفقاف في " :ند الكالـ عمى الخطبةع ،قطرالفي حاشيتو عمى  اعيٌ الٌسج قاؿ    
، ؿ( بضٌمتيف، كفي جكاز تخفيؼ عيف الجمع باإلسكافعي )في  نى، كفي الكزف، كفي الجمع عمىالمع

نت ره ابف ىشاـ في شرح باذك .في الٌثالثة الٌتذكير كالتٌأنيث كيجكز في الكزف، كالٌصراط مثميما، إالٌ 
 . (1)"ىػ سعاد. أ

 

 الفرؽ بيف الٌذات كالٌشخص

قاؿ الٌسٌيد الٌشريؼ في تعريفاتو:" الٌذاتي: لكٌؿ شيء ما يخٌصو كيمٌيزه عف جميع ما عداه، كقيؿ:     
ذات الٌشيء نفسو كعينو، كىك ال يخمك عف العرض، كالفرؽ بيف الٌذات كالٌشخص: أٌف الٌذات أعـٌ مف 

 . انتيى.                       (2)عمى الجسـ" لجسـ كغيره، كالٌشخص ال يطمؽ إالٌ ؽ عمى االٌشخص، ألٌف الٌذات تطم
 

 الفرؽ بيف اإلسالـ كاإليماف  

صٌمى  ،الخضكع كاالنقياد، كلما أخبر بو الٌرسكؿ د الٌشريؼ في تعريفاتو:" اإلسالـ، ىك:قاؿ السيٌ     
ساف، مف غير مكاطأة القمب فيك إسالـ، ف اإلقرار باٌلمما يكك  ٌف كؿٌ "إ. كفي الكٌشاؼ: "ا عميو كسٌمـ

  ."ساف فيك إيمافاطأ فيو القمب اٌلمكما ك 

 . انتيى.(3)"فال فرؽ بينيما ىذا مذىب الٌشافعٌي، كأٌما مذىب أبي حنيفة"أقكؿ:     
 

 الفرؽ بيف اإلغماء كالٌنـك كالفتكر كالعتو 

، ، ال بمخٌدر يزيؿ عمؿ القكمٌ ء: ىك فتكر غير أصميٌ اتو:" اإلغمافي تعريف يفقاؿ سٌيد المحٌقق    
يخرج الٌنكـ، كقكلو: ال بمخٌدر يخرج الفتكر بالمخٌدرات، كقكلو يزيؿ عمؿ القكٌم:  قكلو: غير أصميٌ 

 . انتيى.      (4)يخرج العىتىو"

             

                                                           
 .7نظر: الٌسجاعي، حاشية عمى قطر الٌندل، ص ي ( (1

 . 88، الٌتعريفات، ص نظر: الجرجانيٌ ي(2) 
 .28، ص المصدر نفسو ((3
 .25، ص سوالمصدر نف ((4
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 الفرؽ بيف اإليجاب كالٌندب كالٌتحريـ كالكراىة

ي تعريفاتو: "االقتضاء: ىك طمب الفعؿ مع المنع عف الٌترؾ، كىك اإليجاب، أك قاؿ الٌسٌيد المسند ف    
 .(1)بدكنو، كىك الٌندب، أك طمب الٌترؾ مع المنع عف الفعؿ، كىك الٌتحريـ، أك بدكنو، كىك الكراىة"

 ب(   الفرؽ بيف اإللياـ كاإلعالف /11ؽ  ) 

ي الٌركع بطريؽ الفيض، كقيؿ اإللياـ: ما كقع في قاؿ الٌسٌيد في الٌتعريفات: "اإللياـ: ما يمقى ف    
أاٌل كىك ليس بحٌجة  القمب مف عمـ، كىك يدعك إلى العمؿ مف غير استدالؿ بآية، كال نظر في حٌجة،

عند الٌصكفٌييف، كالفرؽ بينو ك بيف اإلعالـ: أٌف اإللياـ أخٌص مف اإلعالـ، ألٌنو قد  عند العمماء، إالٌ 
 . انتيى.(2)"بيونيككف بطريؽ التٌ  طريؽ الكسب، كقديككف ب

 

 الفرؽ بيف األمارة كالعالمة  

ا ؛، لغة: العالمةألمارةا" لعاٌلمة الٌسٌيد في الٌتعريفات:قاؿ ا     : ىي اٌلتي يمـز مف العمـ بيا كاصطالحن
كالفرؽ ٌف بكجكد المطر، الظٌف بكجكد المدلكؿ، كالغيـ بالٌنسبة إلى المطر، فإٌنو يمـز مف العمـ بو الظٌ 

بيف األمارة كالعالمة، أٌف العالمة: ما ال ينفٌؾ عف الٌشيء، ككجكد األلؼ كاٌلالـ عمى االسـ، كاألمارة: 
 ىػ. .أ.(3)تنفٌؾ عف الٌشيء، كالغيـ بالٌنسبة لممطر"

 

 الفرؽ بيف اًلنعطاؼ كالٌرجكع  

فة الحركة األكلى بعينيا، قاؿ المحٌقؽ الٌسٌيد:" االنعطاؼ: حركة في سمتو كاحد، لكف ال عمى مسا    
 . انتيى.(4)بؿ خارج كمعكٌج عف تمؾ المسافة، بخالؼ الٌرجكع"

 
 

                                                           
 .                         26، ص المصدر نفسو (1)
 .27، الٌتعريفات ، ص نظر: الجرجانيٌ ي ( (2

 .28، ص المصدر نفسو  (3)
 .30، ص المصدر نفسو  (4)
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 الفرؽ بيف العالمة كالخاٌصة  

فإف قيؿ:  : "كعالمتو ما نٌصو ،عند قكلو في بحث الباب األٌكؿ "أساس البناء"في  قاؿ أحمد رشدم    
ؽ بينيما، بأٌف العالمة: قد تطمؽ عمى  ما يكجد ًلـ ًلـ، يقؿ: كخاٌصة، كىؿ بينيما فرؽ؟ قمت: قد يفرٌ 

في الٌشيء كغيره، كيمتنع انفكاكو عنو، كالخاٌصة: يطمؽ عمى ما يكجد في الٌشيء، كال يكجد في غيره، 
 ىػ. . أ.(1)كيجكز انفكاكو"

 الفرؽ بيف اًلستئناؼ الٌنحكٌم كاًلستئناؼ البيانيٌ 

ايانٌيكف االستالب كيخٌص  قاؿ في المغني: "     ة محشيٌ  في . قاؿ(2)"ئناؼ بما كاف جكابنا لسؤاؿ مقٌدمن
الخ؛ أم، كأٌما الٌنحاة: ىي المقتطعة عٌما قبميا، سكاء .البيانٌيكف االستئناؼ.. كيخٌص " قكلو: الٌدسكقي

معا في قكلؾ: قاـ القكـ خال زيدنا، كقد اجت ىػ. . أأـ ال، فاالستئناؼ عندىـ أعـٌ عف سؤاؿ  أكانت جكابنا
ة: كالـ تضمف جممتيف مف ىذه األمثمة الٌثالث ، فكؿٌ قكـ عدا عمركنا، كقاـ القكـ حاشا بكرناكقاـ ال

، كالثٌانية: المشتممة ستئنافنا نحكيًّااستثنى منو، كىي مستأنفة إحداىما: المشتممة عمى الممستأنفتيف، إ
مقٌدر، فكأٌنؾ لٌما قمت قاـ  ، ألٌنيا في تقدير جكاب سؤاؿبيانيًّا اعمى المستثنى، كىي مستأنفة استئنافن 

، قيؿ لؾ ؛ ككذا الباقي، كىذا إٌنما يتمٌشى عمى القكؿ: بأٌف ىؿ دخؿ زيد فييـ، فقمت خال زيدنا القـك
ال، ألٌف الجممة فؿ بأٌنيا في مكضع نصب عمى الحاؿ جممة المستثنى ال محؿ ليا؛ أٌما عمى القك 

ىػ. مف قكاعد اإلعراب كشرحو لمٌشيخ خالد  . أ(3)المستأنفة باالصطالحٌييف ال محٌؿ ليا مف اإلعراب"
 األزىرٌم.

 

                                                           
عاـ  ىبف محٌمد القٌرة أغاجي، المتكفٌ  ىك: أحمد رشدم رشدم أحمدك . 19نظر: أحمد رشدم، أساس البناء، ص ي ( (1

 .222/ 1نظر: كٌحالة، معجـ المؤٌلفيف،يتصانيفو: األساس في شرح البناء. ؛ مف ق( المفتي الحنفيٌ  1251)
ىك: عبد ا بف أحمد بف قدامة، مف ذٌرية سالـ بف عمر بف ، قدامة كابف .383/ 2نظر: ابف قدامة، المغني، ي (2) 

ىػ ( أحد أئٌمة المذىب  620ك  541ما بيف )؛ عاش ، الٌدمشقيٌ الخٌطاب، رضي ا عنو؛ المقدسٌي، الجٌماعيميٌ 
الحنبمٌي؛ كلد بجٌماعيؿ، مف قرل نابمس بفمسطيف، كقدـ دمشؽ، كحفظ مختصر الخرقي؛ ثـٌ سافر إلى بغداد؛ دٌرس 

 .133/ 2نظر: ابف رجب، ذيؿ طبقات الحنابمة، يمف مؤٌلفاتو: المغني، كالكافي.  في جامع دمشؽ؛
األزىرٌم، ىك: خالد بف عبدا األزىرٌم، ككاف يعرؼ بالكٌقاد؛  . كخالد9اعد اإلعراب، ص نظر: خالد األزىرٌم، قك ي ( (3

ق( نحكٌم، كلد بجرجا في صعيد مصر، كنشأ كعاش في القاىرة، كتكفي عائدنا مف 905ك  838عاش ما بيف )
 .297/ 2، األعالـ، الٌزركميٌ  نظر:يعمـ العربٌية؛ كشرح األجركمٌية. الحٌج؛ لو كتب، منيا: المقٌدمة األزىرٌية، في 
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 بالكاك كما يقترف الٌنحكمٌ  (  ىؿ يقترف البيانيٌ  أ /12)ؽ 

ة شيٌ محثالثة: الكاك لالستئناؼ، قاؿ:  كأقسامو شارح األجركمٌية:" عند قكؿ الماتف قاؿ الكفراكمٌ     
 ترٌكب يقاؿ لو: ما أجزاء الكالـ اٌلتي  ر، كأٌف قائالن دٌ ع في جكاب سؤاؿ مقألٌنو كاق ؛أم البيانيٌ  :الممكمٌ 

 

 . انتيى.(1)منيا؟ فقاؿ: ك أقسامو"
 

 ىؿ ييستأنؼ بالفاء كما يستأنؼ بالكاك 

: كالفعؿ مف بعد الجـزقاؿ في الٌصٌباف عمى األشمكنيٌ      كالفعؿ بعد  :" عند قكلو في عكالـ الجـز
أف يقترف بالفاء، كالكاك بتثميث قمف، أم حقيؽ فالجـز  (2)أف تأخذ أداة الٌشرط جكابيا ك[] الجـز 

 قرأ عاصـ بف عامر؛ ، كىك قميؿ،ستئناؼ، كالٌنصب بأف مضمرة كجكبنابالعطؼ كالٌرفع عمى اال

، كابف عٌباس بالٌنصب، كقرئ  ﴾يحاسبكـ بو ا فيغفر ﴿ ب ٍَفَ اهللُ ًٍِِعُّْ َِْٓبيٌف: ﴿ بالٌرفع، كباقييـ بالجـز

؛ كقد (4)﴾ شْفِّىًََُٔ ُْىٌَُ شٌْْخَ ٌَيُفَ اءَشَمَب اٌفٌُىَرُإْرُب ًٌَىَفُخْرُ ْْئًَِ ، ك﴿(3)﴾ ٌَوُ ًََّزَسُىُُْ فِِ ؼُغَْْبِٔيُِْ َّؼَّْيٌَُْبدَُِ ىَ

                                                           :(5)ركم بيٌف، نأخذ مف قكلو

                                               ]الكافر[                                                                                                         

                                                           
1  األزىرم ، الٌشافعيٌ ، ىك: حسف بف عمي الكفراكمٌ كالكفراكمٌ  .14، شرح األجركمٌية، ص نظر: الكفراكمٌ ي ( (

كلو كتب، منيا: ( كلد في كفر الٌشيخ حجازم، بمصر؛ كانتقؿ إلى القاىرة، فدٌرس فييا إلى أف تكفي؛ ىػ1202)ت
 .  .205/ 2، األعالـ، كميٌ نظر: الٌزر يالٌدٌر المنظـك

 .35/ 4، في األصؿ: مطمكس ، كالٌنص المثبت في: الٌصٌباف، حاشية عمى شرح األشمكنيٌ  ( (2
 .186/ 7األعراؼ،   (3)
 .271/ 2البقرة،   (4)
سـ الٌشاىد في قكلو: "أجب الٌظير" نصبت الٌصفة المشٌبو با .106نظر: ديكانو، ص يالبيتاف: لمٌنابغة الذبيانٌي.   (5)

 الفاعؿ مجٌردة مف "أؿ" معمكليا. 

              ؾٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػيٍ يى  كسى ابي ك قىػػػػػػػػػػػػػػبيػػػػػػػػػػػػػػأى  ؾٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػيٍ يى  فٍ إً ًفػػػػػػػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ دي مىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالبى  اسً النَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي بً رى  ـي رى الحى  ا

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأٍ نى ك  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ابً نى ذً بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ هي دى ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى  ذٍ خي  شو يٍ عى
 

ػػػػػػػػػػػػػػأى  ػػػػػػػػػػػػػػػ وي لىػػػػػػػػػػػػػػػ سى يٍ لىػػػػػػػػػػػػػػػ رً ٍيػػػػػػػػػػػػػػػالظَّ  ب  جى ـي نى سى  ا
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و قكلو: كالٌرفع عمى االستئناؼ صريحة، أٌف الفاء يستأنؼ بيا كالكاك، كفي المعنى أٌنو قيؿ ما نصٌ     
فميراجع، كحينئذو يككف مراده باالستئناؼ عدـ العطؼ عمى الجكاب، فتككف لمعطؼ عمى  هً بذلؾ كرد  

 . انتيى.                                                                      (1)مجمكع الٌشرط كالجكاب"
 

ـٌ كما يستأنؼ بالكاك كالفاء  ىؿ يستأنؼ بث

 َُّثُ بسَثَدْأَاٌْ ٌُْوٌٌَُُُّ ٌُْوٍُُبرِمَُّ ْْا ً كى  ما نٌصو:" فإف اقترف الفعؿ بثـٌ جاز الٌرفع، كآية:  في الخضرم    

: كآية: ، (2) ًَْشُصَنْب رٌَُ ، كامتنع الٌنصب، إذ ال (3) ٌأٌُىُب ٌََّ َُّثُ ُْوُشَْْغَ بًٌِْلَ يْذِجْزَغْا ٌٌٌَََّّْزَرَ ْْئًَِ كالجـز

" ـٌ مدخؿ  فيو لث
 . انتيى. (4)

 سمٌية كما تدخؿ عمى المضارعٌيةتدخؿ الكاك اًلستئنافٌية عمى اًل ىؿ 

كالٌصالة كالٌسالـ  : "عند قكلو في الخطبة ،ٌسمرقندٌيةو عمى الممكٌم عمى القاؿ الخضرٌم في حاشيت    
ٌيتيف، فال إشكاؿ في ف أك إنشائتا جممتا الحمد كالٌصالة خبرٌيتيجعم مى سٌيدنا محٌمد، ما نٌصو: ثـ إفٍ ع

الٌ  جرل فيو الخالؼ في عطؼ اإلنشاء عمى الخبر كعكسو، كالمنع رأم البيانٌييف كابف  العطؼ، كا 
كجماعة، فاألكلى منذ أف تجعؿ  (6)فارلو عف األكثريف، كالجكاز رأم الصٌ  ناقالن  (5)مالؾ، كابف عصفكر

                                                           
في: كنأخذ، فإٌنو يجكز فيو الٌرفع عمى االستئناؼ،  ،. الٌشاىد35/ 4نظر: الٌصٌباف، حاشية، عمى شرح األشمكنٌي، ي(1) 

اف، حاشية عمى شرح األشمكنٌي، نظر: الٌصبٌ ير إٌف، كالجـز بالعطؼ عمى ييمؾ. أم كنحف نأخذ، كالٌنصب بتقدي
4/35. 

 .112/ 3عمراف،  آؿ (2)
 .38/ 47محٌمد،  (3)
 .129/ 1نظر: الخضرٌم، حاشية عمى شرح ابف عقيؿ، ي(4) 

 

ق ( كلد بأشبيمية؛ كتكفي بتكنس؛ حامؿ  669ك  597؛ عاش ما بيف ) ىك: عمي بف مؤمف اإلشبيميٌ  ،عصفكر ابف (5)
 .27/ 5ر: الٌزركمي، األعالـ، نظيكتب، منيا: المقٌرب؛ ك الممتع.  لكاء العربٌية باألندلس في عصره؛ لو

ىػ( عالـ بالٌنحك؛ لو: شرح كتاب سيبكيو، في  630) ت بعد  البطميمكسيٌ  فار، ىك: قاسـ بف عمي األنصارمٌ الصٌ  (6)
/ 5، األعالـ، نظر: الٌزركميٌ يشركحو، رٌد كثير عمى الٌشمكبيف. خزانة ككبر كلك زاده محٌمد باشا، يقاؿ: إٌنو أحسف 

178 
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 ما تدخؿ عمى . ك (1)هُذَنْػِ ًََّّغَُِ ًٍجَأًََ دخؿ عمى اإلسمٌية، كقكلو تعالى: ألٌنيا ت ،الكاك استئنافٌية

ف قص، ك (2)  بَِدَسْأِ اٌْفِ شُّمًَُِٔ ُْىٌَُ ََّْٓجٌَُِْ المضارعٌية في نحك:   رىا بعضيـ عمى الثٌاني". انتيى.ا 

 ب(  ىؿ تأتي الكاك لمٌتفريع كالفاء /12ؽ  ) 

 ى، ر في بحث المثنٌ في حاشيتو عمى الٌشذكر:" عند قكؿ الشٌ  قاؿ بعضيـ تأتي، قاؿ الٌشيخ عبادة    
 

 لمناسب التٌفريع الخ( ا.)قكلو كالقرآف.."ىػ. ما نٌصو:  .أ. حف كالٌزيادة كالٌنقصافظ مف اٌلمكالقرآف محفك 
 

 . انتيى. بحركفو.(3)الكاك تأتي لمتٌفريع" بالفاء، كقد ذكر البعض، أفٌ 
 

 ك الٌتضميف البيانيٌ  الفرؽ بيف الٌتضميف الٌنحكمٌ   

كالٌظاىر أٌف في بمعنى عمى، ألٌف  ؛":" كأستعيف ا في ألفٌية(4)عند قكؿ الٌناظـ قاؿ األشمكنيٌ     
 وٍَُّاًٌَْ، ك﴿ (5)﴾ ًَْشُآخَ ٌٌَْلَ وٍَِْْػَ وُبَٔػَأًََ ﴿بعمى، قاؿ تعالى: ، إٌنما جاءت متعدٌيةاالستعانة كما تصٌرؼ منيا

ا يتعٌدل بفي، أم كأستخير ، أك أٌنو ضمف أستعيف، معنى أستخير كنحكه، ممٌ (6)﴾ ٌَْفُصِب رََ ٍََِػَ بُْؼَزَغُّْاٌْ

في بمعنى عمى( ، فتككف لفظة في  و الٌظاىر أفٌ الٌصٌباف:")قكل ة. انتيى. قاؿ محشيٌ (7)ا في ألفٌية"
قكلو أك أٌنو  ، كمقابؿ الٌظاىر )(8)﴾ ًِخْاٌنَّ ًعِزُِ جُفِ ُْىُنَّجٍَِّصَأًٌََُبعٌية بمعنى عمى، كما في: ﴿ استعارة ت

                                                           
.2/ 6اـ، األنع (7)  
 . 5/ 22الحٌج،  (8)

. كعبادة، ىك: عبادة بف عمي األنصارٌم، شيخ المالكٌية بالٌديار 112/ 1نظر: عبادة، حاشية، عمى شذكر الٌذىب ، ي( (3
كاف زاىدنا، سئؿ القضاء المصرٌية، كعالميا في زمانو، كلد بقرية زكرزا بمصر، برع بالفقو، كالعربٌية، كأفتى، كدٌرس، 

 .316/ 3نظر: الٌسخاكم، الضكء اٌلالمع، يفامتنع. 
. 1/11عمى ألفٌية ابف مالؾ،  نظر: ابف عقيؿ، شرحيمقاصد الٌنحك فييا محكٌية.  ىذا صدر بيت البف مالؾ، كعجزه:( (4

ا فذًّ كاف مالؾ، ىك: محٌمد بف مالؾ الٌطائي،  كابف  ا في عمـك العربٌية، كالٌنحك، كالٌتصريؼ، لو مؤٌلفات كثيرة،عالمن
 .8نظر: ابف العثيميف، شرح ألفٌية مالؾ: ا/ يرىا: األلفٌية كسٌماىا الخالصة. أشي

 .4/ 5الفرقاف،  ((5
 .18/ 12يكسؼ،  (6)
 .45/ 1عمى ألفٌية ابف مالؾ،  نظر: األشمكنٌي، شرحي(7) 
 . 71/ 20طو، (8) 
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ٌنما كاف األٌكؿ ظاىرناالخ( فيك معطكؼ عمى قكلو كا.ضمف.. رة قبؿ الفعؿ ، ألٌف االستخالٌظاىر، كا 
جاـز لشركعو في الفعؿ، كألٌف ارتكاب الٌتجٌكز في الحركؼ أخٌؼ منو في الفعؿ، ال  د، كالمصلممترد  

َـّ  غير ىذيف الكجييف، حٌتى يككف مقابؿ الٌظاىر ال يقاؿ  عمى قكلو أفٌ  في بمعنى عمى، إذ ليس ث
المعنييف، المتبادر مف كالمو الٌتضميف الٌنحكٌم: كىك إشراب كممة معنى كممة أخرل، بحيث تؤٌدم 

منع ككف الٌتضميف فيككف مقابؿ الٌظاىر الٌتضميف البيانٌي، كىك تقدير حاؿ تناسب الحركؼ، ألف ت
ف كاف األكثركف عمى أٌنو قياسٌي، كما لمخالؼ في ككف الٌنحكٌم قياسيًّا ،البياف مىع الٌنحكٌم ظاىرنا ، كا 

  انتيى. .(1)في ارتشاؼ أبي حٌياف، دكف البيانٌي فاعرفو"

:" الٌتضميف البيانٌي (2)معنى ما تقٌدـ، قاؿ ابف كماؿ باشا، كفي حاشية الخضرٌم عمى ابف عقيؿ          
ٌنما تكىٌ  ىك عيف الكٌشاؼ خارجيف، في قكلو مف تقدير  الفرؽ بينيما كمف تبعو، ـ الٌسعدالٌنحكٌم كا 
 تعالى: 

 انتيى. .(4)ال تقدير عامؿ محذكؼ" فو بياف لممعنى المضمٌ ، مع أنٌ (3)﴾ زَِّٓ ُّخَبٌِفٌَُْ ػَْٓ أَِْشِهِفٍََْْذْزَس اٌَّ ﴿

 كفي حاشية األمير عمى الٌشذكر في نائب الفاعؿ

كىك إشراب كممة معنى  مٌ الٌتضميف ىؿ ىك قياسٌي أك سماعٌي خالؼ حٌققو بعضيـ، أٌف الٌنحك "    
ضٌمنة حقيقة، ألٌنيا مستعممة ت، ألٌنو تقدير عامؿ لدليؿ، كىك الكممة المكالبيانٌي قياسيٌ  ،سماعيٌ  أخرل

ىذا  ألٌنيا أشربت معنى غيرىا كاستعممت فيو، أك جمع بينيما. ،في معناىا مالحة لغيره، أك مجاز
ف، يٍ يى كالٌظاىر أف يقاؿ الٌتضميف إلحاؽ ماٌدة بأخرل لتناسبيا معنى، نحك: شربت بماء البحر، ألحٍؽ برك 

كأحسف بي الحٌؽ بمطؼ، ابتالع الماء أك اٌتحادىما، نحك:  ألٌف الرم كيفية الٌنفس، سببيا الٌشرب، كىك
حسانو كاحد فيما يظير، كقكليـ إشراب كممة معنى كممة أخرل كلطؼ المكلى  ، يقتضي اختالؼكا 

 .انتيى. (5)"كعمى ما قمناه فيك حقيقة جزامنا ،ىذافال يشمؿ لمعنييف ا
  

                                                           
 .35/ 4نظر: الٌصٌباف، حاشية عمى شرح األشمكنٌي، ي  (1)

، مف العمماء بالحديث كرجالو؛ تركٌي ىػ( قاضو  940سميماف بف كماؿ باشا )ت  ىك: أحمد بف ،باشا كماؿ ابف (2) 
ـ الفنكف، األصؿ، مستعرب؛ تعٌمـ في أدرنة، ككٌلي قضاؤىا، ثـٌ اإلفتاء باألستانة إلى أف مات؛ لو مصٌنفات في معظ

 .134/ 1، األعالـ، نظر: الٌزركميٌ يمنيا: طبقات الفقياء. 
 .63/ 28 ،الٌنكر (3) 
 .10/ 1نظر: الخضرٌم، حاشية عمى شرح ابف عقيؿ، ي (4) 
 .59عمى الٌشذكر، ص  ةنظر: األمير، حاشيي  (5)
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 حفظو ا  (1)نبابيٌ قاؿ اإل   ( أ /13)ؽ  

ضيـ أٌف الٌنحكم كىك إشراب.. )قكلو حٌقؽ بع يره عمى حاشية األمير عمى شذكر الٌذىبفي تقر     
 ( الخ

أك جمع بيف الحقيقة كالمجاز، كقد قيؿ بجكازه مع عدـ  ،فيو أٌنو مجاز أك تعريض، كىما ال حجر فييما
 ٌم. أ ق .بالٌنحك  ىذا خاٌص  قكلو كىك الكممة المضٌمنة.. الخ.كقاؿ:  .. انتيى(2)الحجر، تأٌمؿ"

 باب في تعٌدم الفعؿ كلزكمو كفي األشمكنيٌ 

عطاءه حكمو لتصير مٌ كالٌتضميف إشراب ال"     الكممة تؤٌدم مؤٌدل كممتيف، فظ معنى لفظ آخر، كا 
 ،، أم تنب(4)﴾ ـٍ يي نٍ عى  اؾى نى يٍ عى  دي عٍ  تى ًلى كى أم يخرجكف. ﴿  (3)﴾ هً رً مٍ أى  فٍ عى  كفى في الً خى يي  يفى ذً الَّ  رً ذى حٍ يى مٍ فى نحك:﴿ 

رؾ لي، كقكؿ ، أم با(6)﴾ يتً يَّ رِّ ي ذي ي فً لً  حٍ مً صٍ أى كى  أم تحٌدثكا، نحك: ﴿ (5)﴾وً كا بً اعي ذى أى  ﴿أم تبعد، 
               :(8)كمنو قكؿ الفرزدؽ ؛تمفٌ أم تك (7)نا (رماحي نا أى يالً عً  زؽً رً بً  تٍ نى مً ضى  )الٌشاعر:

 ] الٌرجز[                      

                                                           
بالقاىرة؛ تعٌمـ في  ق( فقيو شافعٌي؛ مكلده ككفاتو1313ك  1240؛ عاش ما بيف ) ىك: محٌمد بف حسيف اإلنبابيٌ  ،اإلنبابيٌ   (1)

: حاشية كثيرة، منيا بؿ كفاتو بسنتيف؛ لو رسائؿ كحكاشو ر باألقمشة؛ كأصيب بالٌشمؿ قشيختو مرتيف؛ كاف يتج ىاألزىر كتكلٌ 
 .75/ 7، األعالـ، نظر: الٌزركميٌ يعمى رسالة الٌصٌباف. 

 .43عمى حاشية األمير، ص  نظر: اإلنبابٌي، تقريري  (2)
 .63/ 28الٌنكر،   (3)
 .28/ 18الكيؼ،   (4)
 .83/ 4الٌنساء،  ( (5

 .15/ 46اؼ، األحق  (6)
نظر: األعشى، ي، مف البحر الكامؿ. "صريح األجردابيف المرجؿ كال"ىذا صدر بيت لمٌشاعر األعشى، كالعجز، ىك:   (7)

أف يتعٌدل قكلو: ضمنت برزؽ، حيث كردت ضمف، بمعنى تكٌفؿ، فعٌديت بالباء كأصمو  ،. كالٌشاىد154ديكانو، ص 
 .447/ 1أللفٌية ابف مالؾ،  حر ي، شنظر: األشمكنٌ يبنفسو، فيقاؿ: ضمنتو. 

، حيث ضمف الٌشاعر " قتؿ" معنى "صرؼ" ا. الٌشاىد: قكلو: قتؿ زياد عنٌ 310/ 2نظر: ابف جٌني، الخصائص، ي  (8)
ىك:  ،. كالفرزدؽ446/ 1عمى ألفٌية ابف مالؾ،  ، شرحنظر: األشمكنيٌ ياه ب "عف" كما يتعٌدل بو "صرؼ". فعدٌ 

ي بالفرزدؽ لكبر كجيو؛ كاف أشعر أىؿ ق( سمٌ  114ك  38، عاش ما بيف )صرمٌ ميمي البىٌماـ بف غالب التٌ 
/ 4 ر: الٌذىبي، سير أعالـ الٌنبالء،نظيأبي ىريرة، كالحسيف، كابف عمر.  زمانو، مع جرير كاألخطؿ؛ كيركم عف

590. 
 

 جٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا            انػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مرى تى  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼى كى  
 

 اا عنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػادن ا زً  ؿى تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػقى  دى قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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ب ًٌََ، ﴿ بحرؼ الجرٌ  لى ثافو إ اكاحد، كمسٌمـ بالٌتضميف متعٌدين  لىإ فالفعؿ فيو متعدٍّ ، بالقتؿفو ر ص أم    

مت كذا؛ عـز ال يتعٌدل إال بعمى، تقكؿ: عزمت عمى كذا، ال عز الأم كال تنككا ألٌف  .(1)﴾ حَذَمٌْا ػُُِضِؼْرَ

كمنو رحبتكـ الٌطاعة، كطمعي بشر اليمف بضـٌ العيف فييا، أم كسعتكـ كبمغ اليمف"
 .. أ ق. بزيادة(2)

ـٌ فعيؿ مضمكـ العيف عدٌ  "قاؿ في المغنى:     لى المفعكؿ غير ضميف إبالتٌ  مكال ثالث ليـ أم اليمف، ث
لى أكثر مف درجة، كلذلؾ ينقؿ الفعؿ إ المعدٌيات، بأٌنو قدكيختٌص الٌتضميف مف بقٌية  :ىذيف، كقاؿ فيو

في نحك قكليـ: ال آلكؾ  كذلؾ، ما كاف قاصرنالى مفعكليف بعدرت إل أقكل بقصر اليمزة بمعنى قصعدٌ 
ا ا كعدن ف معنى، لما تضمٌ  نصحن كأنبأ كنٌبأ إلى ثالثة لٌما تضٌمنت  ،(3)خبر كخبر كحدث اال أمنعؾ نصحن
لى آخر بالجارٌ لى كاحإأعمـ كأرل، بعدما كانت متعٌدية  معنى ب ٍََّّفَ ُْيِبئَِّعْأَثِ ُْيُئْجِْٔأَ﴿ ، نحك: د بنفسيا، كا 

 صٌباف. أ ق. ،(5)﴾ ٍٍُْؼِِ ثًِِٔإُجَِّٔك﴿ ، (4)﴾ ُْيِبئَِّأعْثِ ُْىُأَجَْٔأَ

زكـ، كقد صٌرح بذلؾ األشمكنٌي. مٌ أسباب الفعمـ مف ىذا أٌف الٌتضميف يككف مف أسباب الٌتعدية، ك     
في ىذه كجكب تغاير المعنييف، كىك غير ظاىر، في نحك قكلو  ؛قكلو معنى لفظ آخرٌصٌباف: قاؿ ال
تعدية أحسف بالباء لتضمينو معنى لطؼ،  فإفٌ    ﴾فً جٍ السِّ  فى ي مً نً جى رى خٍ أى  ذٍ ي إً ف بً سى حٍ أى  ﴿ تعالى:

،مٌ ال م أكة بأخرل في الٌتعدٌ طؼ، فاألكلى أف يقاؿ: الٌتضميف الحاؽ مادٌ كاإلحساف ىك المٌ  لتناسب  زـك
 . انتيى.(6)، كذا قيؿ"داحبينيما في المعنى أك اتٌ 

 ب(  قاؿ الٌصٌباف في حاشيتو عمى األشمكنيٌ  /13ؽ  )

 ابطن في مجمكع المعنييف، مرت فظ مستعمالن مٌ ، فيككف الالخ.لتصير الكممة.." قكلو:، عند قكؿ الٌشارح    
ى حدتو، حٌتى يمـز الجمع بيف الحقيقة كالمجاز ال في كؿ منيما عم أحدىما باآلخر، فيككف مجازنا

                                                           
 .235/ 2البقرة،   (1)
 . 138/ 2باب تعٌدم الفعؿ كلزكمو،  نظر: األشمكنٌي، شرحي  (2)
 فراغ، بمقدار كممتيف. ( (3
 .33/ 2 ،البقرة ( (4

 .143/ 6 ،األنعاـ  (5)
 .138/ 2نظر: الٌصٌباف، حاشية عمى شرح األشمكنٌي، ي (6) 
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المختمؼ فيو، نقمو البعض عف ابف كماؿ باشا؛ كانظر ما عالقة المجاز عمى ىذا ال يقاؿ العالقة 
  .ا نقكؿالجزئٌية، ألنٌ 

زاني، أٌنو ال بد في اعتبار اى عمى الٌسعد التٌفتفي حكاشيو عمى المحمٌ  (1)قانيصر اٌلمنقؿ الٌنا    
في ستعمؿ يكما ىنا، كاألقرب عندم أٌنو  ف األجزاء حقيقيًّا ال اعتباريًّاة، مف ككف تركب الكٌؿ مالجزئيٌ 
ف لـز  كؿٌ  فتختمؼ العالقة باختالؼ المعنييف،  الجمع بيف الحقيقة كالمجاز،مف المعنييف عمى حدتو، كا 

، كجـز بو (2)عبد الٌسالـ ما نقؿ عف ابف ذاى كيؤٌيد فتككف تارة المشابية بينيما، كتارة تككف غيرىا
 .خالؼ ٌتضميف الٌنحكٌم، كفي ككنو مقيسنا، كىذا ىك الكغيره، أٌنو يستعمؿ في حقيقة كمجاز مامينيٌ الدٌ 

حاؿ يناسبيا المعمكؿ نقاس، كأما البيانٌي فيك تقدير معف األكثرٌية أٌنو  كنقؿ أبك حٌياف في ارتشافو     
كال تناسب العامؿ قبميا،  ،اٌلذم كقع عميو ذلؾ المعمكؿ (3) [كجوال] عمى  لككنيا تتعٌدل إليو،، بعدىا

؛ ذلؾ اتٌفاقنا لككنو مف حذؼ (4)ؿ عمى الكجو المذككر، كىك قياسٌي"لككنو ال يتعٌدل إلى ذلؾ المعمك 
 ق. درج عميو الٌسعد كمتابعكه. أ العامؿ لدليؿ، ىذا ما

 

  

                                                           
؛ انتيت ىػ( مف أىؿ مصر؛ فقيو مالكيٌ  935ك 857؛ عاش ما بيف ) قانيٌ ىك: محٌمد بف حسف المٌ  ،الٌمقانيٌ  الٌناصر (1) 

نظر: كٌحالة، معجـ المؤٌلفيف، ي؛ كاستفتيى مف سائر األقاليـ. نيٌ قامٌ أخيو الٌشمس المكت  إليو رئاسة العمـ بمصر، بعد
11 /167. 

 ىػ ( فقيو أصكليٌ  660ك  577؛ عاش ما بيف ) الدمشقيٌ  الـ الٌسمميٌ ىك: عبد العزيز بف عبد السٌ  ،الٌسالـ عبد ابف  (2)
؛ تخشى الٌسالطيف صكلتو كسمطانو؛ نفي إلى امع األمكمٌ ؛ كاف عالمنا، شجاعنا في الحٌؽ؛ كاف خطيبنا لمجشافعيٌ 

مف مؤٌلفاتو: الفكائد؛ مصر، ككٌلي الخطابة في جامع عمرك بف العاص؛ ككٌلي رئاسة القضاء؛ تكفي بالقاىرة؛ 
 .523/ 7، شذرات الٌذىب، نظر: ابف العماد الحنبميٌ يكالغاية. 

 .138/ 2، اف، حاشية عمى شرح األشمكنيٌ المثبت في: الٌصبٌ  في األصؿ: مطمكسة، كالٌنٌص  (3) 
 .138/ 2، نظر: الٌصٌباف، حاشية عمى شرح األشمكنيٌ ي (4) 
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 حتباؾًلا  

اآلخر عميو، كقكلو: لداللة  وكيحذؼ مف كؿ كاحد منيما مقابمف، ىك أف يجتمع في الكالـ متقابال    
 تيى.. انا كسقيتيا ماءن باردنا، أم عمفتيا تبنن (1)()عمفتيا تبننا كماءن باردنا

، كمأخذه مف الحبؾ الذم (2)﴾املنَبفِمِنيَ ئِْْ شَبءَ أًَْ َّزٌُةَ ػٍََْْيُِْ اهلل ةَزِّؼًََُّ كمف االحتباؾ، قكلو تعالى: ﴿    

ما بيف خيكطو مف الفرج  دٌ ب سفحبؾ الٌثك الٌصنعة في الٌثكب،  أثر كتحسيفمعناه الٌشٌدة كاإلحكاـ، 
مكاضع الحذؼ مف  فٌ لحسف كالٌركنؽ، كبياف أخذه منو، إامو، بحيث يمنع عنو الخمؿ مع احككشٌده كأ

كو، فكضع نظمو كحك  اقد البصير بصكغو الباىر فيما أدركيا النٌ ج بيف الخيكط، فمٌ ر يت بالفالكالـ شبٌ 
بو الخمؿ، مع ما  حميص بتقديره ما مف خمؿ يطرقو، فسدٌ  مانعنا ،ا لوحذكؼ مكاضعو، كاف حائكن الم
                                                                           :(3)كمنو قكؿ الفرزدؽ أ ىػ. .سبو مف الحسف كالٌركنؽأك

 ] الكامؿ[                                                                            

   

ىذا البيت بالجٌر، كالٌنصب، كالٌرفع، أٌما الجٌر: فيو قكالف: أحدىما: بإضافة كـ، كالثٌاني: أٌنو  ليرك     
، كقيؿ عمى تقديرىا برٌية إذا كاف مفردناٌدرة، كأما الٌنصب: فقيؿ أٌنو لغة تميـ، نصب تمييز الخبمف مق

يتو، كعمييما يخدمنني فقد نس ي كفٌ تاٌل الاتؾ كخاالتؾ، استفيامٌية، استفياـ تيٌكـ، أم أخبرني بعدد عمَّ 
 .(4)عمى لفظ كـ" ، كأفرد الٌضمير حمالن  مبتفكـ مبتدأ خبره قد ح

 

ف كاف نكرة، ألٌنيا قد كصفت بمؾ كبفدعاء محذكفة "   أ( /14ؽ )     كأما الٌرفع: فعمى أٌنو مبتدأ كا 
مدلكؿ عمييا بالمذككرة، ككما حذفت لؾ مف صفة خالة، مدلكليا عمييا بمؾ األكلى، كالخبر قد حمبت، 

                                                           
نظر: األشمكنٌي، شرح يىمالة عيناىا". مف بحر الٌرجز.  قائمو، كعجزه: "حٌتى شتت لـ يعثر عمى ىذا صدر بيت،(1) 

 .500/ 1ألفٌية ابف مالؾ، 
 .24/ 33األحزاب،   (2)
 . البيت: مف قصيدة ييجك جريرنا، كمطمعيا:312نظر: ديكانو، ص ي .رزدؽالبيت لمف  (3)

 يا ابف المراغة إٌنما جاريتنػػػػػػػػي            بمسبقيف لدل الفعاؿ قصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار                 
 .114/ 4نظر: األشمكنٌي، شرح ألفٌية ابف مالؾ، ي4) )

ػػػػػػػػػػػعى  ـٍ ٌكػػػػػػػػػػػ  ة       الىػػػػػػػػػػػخى كى  ريػػػػػػػػػػػري يػػػػػػػػػػػا جى  ؾى لىػػػػػػػػػػػ ةو مَّ
 

 شػػػػػػػػػػػػػارمػػػػػػػػػػػػػى عً عى  تٍ بىػػػػػػػػػػػػػمى حي  دٍ قىػػػػػػػػػػػػػ عاءى دٍ فىػػػػػػػػػػػػػ
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ظير زينب كىند قامت، ى، نكمعنن  المخبر عنو حينئذو متعٌدد لفظنا مف تقدير قد حمبت أخرل، ألفٌ  كال بدٌ 
. انتيى. أشمكني (1)ككـ عمى ىذا الكجو ظرؼ، أك مصدر، كالٌتمييز محذكؼ، أم كـ كقت أك حمبة"

 في بحث كـ.

الخ( كعميو يككف في البيت احتباؾ، كحمؿ الٌشارح في ." )قكلو: كما حذفت لؾ.. (2)الٌصٌباف قاؿ    
ب كالجٌر، مع جب، كلـ يذكره في الٌنصالبيت عمى ذلؾ أمر مستحسف يتجانس المكصكفاف ال كا

ا  . انتيى.(3)ف الكصفٌية"علكصفٌية فييما، لالستغناء فييما ا حديث ، لعدـ ذكراستحساف فييما أيضن
 

 الفرؽ بيف كسب كاكتسب 

 بحرفيف أعني يالمزيدة عمى الٌثالثمف األبكاب  ،ناء في الكالـ عمى الباب الثٌانيقاؿ في أساس الب    
ا"ر، ما نٌصو: ب االفتقابا تصٌرؼ فاعمو في تحصيؿ الفعؿ، كفي تييئة للمٌتصرؼ، أم  كيجيء أيضن

ب، بخالؼ كسب فإٌف معناه كسٌ تٌ في تحصيؿ ال كاجتيد أسبابو، نحك: اكتسب فإٌف معناه اضطرب
َِب ٌَيَب َِب وَغَجَذْ ًَػٍَْْيَب قاؿ ا تعالى: ﴿  ؛كلغ فيو أـ التحصيؿ الٌشيء عمى أم كجو كاف سكاء ب

 ت العقاب إالٌ ؛ حيث أثبت ثكاب الفعؿ عمى أم كجو كاف، بقكلو ليا ما كسبت، كلـ يثب(4)﴾ذْجَغَزَاوْ

بما اجتيد في  داللة أٌف العباد ال يؤاخذكف إالٌ ة، بقكلو كعمييا ما اكتسبت، كفيو لغعمى كجو المبا
، رحمو ا، (5)الحاجب ، بيذا أم مجيء بناء اكتسب لمٌتصٌرؼ عمى قكؿ الٌشيخ ابفتحصيؿ المعاصً 

المجٌرد، فاالعتماد عمى أم القكليف قمنا  الٌثالثي بى سى بمعنى كى  (6)قد جعمو صاحب المفتاح :قمت فإفٍ 
عمى ما  . كيدؿٌ (7)"جامعاف قصبات الٌسبؽ، ككحيدا عصرىما كالىما مكثكؽ بو، كيؼ ال كالٌشيخاف

ب كاكتسب: ، كتكسٌ بفتح الكاؼ ككسرىا سبناككً سبنا، :" مف كسبو يكسبو كى قمنا، ما قالو صاحب القامكس
                                                           

 .115/ 4ح ألفٌية ابف مالؾ ، نظر: األشمكنٌي، شر ي ( (1
 .114/ 4نظر: الٌصٌباف، حاشية عمى شرح األشمكنٌي: ي ( (2

 . 114/ 4،  المصدر نفسونظر: ي (3) 
 .286/ 2 ،البقرة ( (4

، مف كبار العمماء بالعربٌية، ىػ ( فقيو مالكيٌ  646ك  570ىك: عثماف بف عمر؛ عاش ما بيف )، الحاجب ابف  (5)
في إستا بمصر، كنشأ في القاىرة، كسكف دمشؽ، كمات باإلسكندرٌية؛ ككاف أبكه حاجبنا فعرؼ كردٌم األصؿ، كلد 

 .265/ 23نظر: الٌذىبي، سير أعالـ الٌنبالء، يف تصانيفو: الكافية، في الٌنحك. بو؛ م
 صاحب المفتاح: الٌسكاكٌي. (6) 

 .29نظر: أحمد رشدم، أساس البناء، ص ي ( (7
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عمى  . ىذا كالمو، فإٌف أٌكؿ كالمو يدؿٌ (1)طمب الٌرزؽ، ككسب: أصاب، كاكتسب: تصٌرؼ فيو كاجتيد"
يو، ككال المعنييف جارياف عمى أٌف اكتسب بمعنى تصٌرؼ ف أٌف اكتسب بمعنى كسب، كآخر كالمو يدؿٌ 

؛ إٌنما خٌص (2)ذْجَغَزَب اوْب َِيٍََْْػًََ ذْجَغَب وَب َِيٌََ ر قكلو تعالى: خشرٌم:" في تفسيمغة؛ قاؿ الزٌ مٌ في ال

، فمٌما كاف الٌشر مٌما تشتييو األنفس كىي كتساب، ألٌف في االكتساب اعتماالن الخير بالكسب، كالٌشر باال
لـ تكف كذلؾ تجذبو إليو، كأٌمارة بو، كانت في تحصيمو أعمؿ كأكجد، فجعمت لذلؾ مكتسبة فيو، كلٌما 

. انتيى. كالـ (3)في باب الخير، كصفت بما ال داللة لو عمى االعتماؿ لفتكرىا في تحصيمو"
 الٌزمخشرٌم.        

 (  ب /14)ؽ    

، بالٌنسبة إلى القمكب صحٌ  أم ككف الٌشر مٌما تشتييو األنفسىذا، " قاؿ الفاضؿ العصاـ:    
ٌنيا تصدر عنيـ بسيكلة، فال حاجة ليـ إلى إالخير، أم في استعماؿ الكسب في  المطمئٌنة، فالٌنكتة

 . انتيى. (4)"االعتماؿ بخالؼ الٌشر فإٌنو لك صدر عنيـ كاف باجتياد كمزيد تصٌرؼ
 

 الفرؽ بيف الكسب كاًلكتساب 

كذا،  ل إلى مفعكليف، فيقاؿ كسبت فالنناإٌف الكسب يقاؿ فيما أخذه لنفسو كلغيره، كليذا قد يتعدٌ "    
 . انتيى.(5)"اكتساب كسب، كليس كؿ كسب اكتسابنافيما استفدتو لنفسؾ، فكؿ  يقاؿ إالٌ تساب ال كاالك

  فركؽ حٌقي.

 الفرؽ بيف أقساـ الٌتقابؿ 

الٌتخالؼ "ذم يخالفو، ما نٌصو: كأٌما عرضي كىك الٌ ، (6)التٌاجي:" عند قكؿ المص في الٌدرٌ قاؿ     
أربعة أقساـ: تقابؿ العدـ كالممكة: كالعمى كالبصر، كتقابؿ إيجاب كالتٌقابؿ بيف الٌشيئيف عمى  ،كالتٌقابؿ

                                                           
 .128دم، القامكس المحيط، ص نظر: الفيركز أباي  (1)
 .286/ 2 ،البقرة  (2)
 .327/ 1نظر: الٌزمخشرٌم، الكٌشاؼ، ي ( (3

 .29نظر: أحمد رشدم، أساس البناء، ص ي  (4)
 . 158، ص ي، الفركؽنظر: اسماعيؿ الحقٌ ي  (5)
 المص: تعني المصٌنؼ. ( (6
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ة : كالبياض كالٌسكاد، كتقابؿ الٌتضايؼ: كالعميٌ كسمب: كزيد قائـ، زيد ليس بقائـ، كتقابؿ الٌتضادٌ 
ٌما تقابؿ العدـ كالممكة" كالمعمكلٌية، كالكحدة كالكثرة، كنظائرىا : فياىنا إٌما تقابؿ الٌتضادٌ   انتيى.                      . (1)، كا 

 

 فائدة العالقة غير كجو الٌشبو

"فإف كانت عالقة المجاز المشٌبية فاستعارة،  قاؿ العاٌلمة الٌدردير في رسالة تحفة اإلخكاف:    
يرعى، فإٌنو استعمؿ في الٌرجؿ الٌشجاع،  شابية، كأسد في قكلنا: رأيت أسدنافاالستعارة مجاز لعالقة الم

" قكلو :. أ ىػ. قاؿ المحشي الٌصاكمٌ (2)ىي كجو الٌشبو" كالٌشجاعة الٌشجاعة، المشابية في بيفكالعالقة 
 . انتيى.(3)كالٌشجاعة ىي كجو الٌشبو، أشار بذلؾ إلى أٌف العالقة غير كجو الٌشبو"

 

 الفرؽ بيف قرينة المانعة كالقرينة المعينة  

ٌنما تمنإ"     ة: فإٌنيا ع مف إرادة المعنى األصمي، بخالؼ الثٌانيٌف األكلى: ال تفصح عف المراد، كا 
كال عكس،  فكؿ معينة مانعة، ،إرادة المعنى األصمي فمتفصح عف المراد كيمـز مف ذلؾ، أٌنيا تمنع 

 ؿ الثٌانية: يعطي، مف قكلؾ: بحرنافي الحٌماـ، كمثا الحٌماـ، مف قكلؾ: رأيت بحرناكمثاؿ األكلى: في 
 م عمى الٌسمرقندٌية.. باجكر (4)يعطي. انتيى"

 الفرؽ بيف قرينة المجاز كقرينة الكناية 

إٌف قرينة المجاز: تمنع مف إرادة المعنى األصمٌي، كقرينة الكناية: ال تمنع مف إرادة المعنى "    
، كمثاليا قكلؾ: زيد كثير الٌرماد، ا أٌنيا ليست بحقيقة عمى الٌراجحاألصمٌي، فالكناية ليست بمجاز كم

اية عف الكـر بقرينة المدح، كىذه القرينة ال تمنع مف إرادة المعنى األصمٌي، كىك اإلخبار بكثرة فإٌنو كن
 . انتيى. باجكرم عمى الٌسمرقندٌية.(5)الٌرماد"

 

 

                                                           
 .181، الٌتعريفات، ص نظر: الجرجانيٌ ي  (1)
 .23خكاف، ص سالة عمى تحفة اإل، ر نظر: الٌدرديري (2)

 . 23، حاشية عمى رسالة الٌدردير، ص نظر: الٌصاكمٌ ي (3) 
 .15، حاشية عمى الٌسمرقندٌية، ص نظر: الباجكرمٌ ي ( (4

   .15، حاشية عمى الٌسمرقندٌية، ص الباجكرمٌ  (5) 
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   ( أ /15 ؽ ) 

 فائدة 

اعمـ أٌف المجاز ال يتكٌقؼ عمى القرينة المعينة، نعـ يتكٌقؼ عمييا مف حيث االعتداد بو عند "    
 كأٌما القرينة المعينٌية فال يتكٌقؼ أصؿ المجاز عمييا، بؿ ىي " كفي الٌصاكم: .ىػ. باجكرم . أ(1)غاء"البم

 

 ىػ.  . أ(2)مف محاسنو"
 

  الفرؽ بيف قرينة المجاز كقرينة المشترؾ 

مراد كفيمو بخصكصو، في الٌدسكقي عمى مختصر ابف الٌسعد:" قرينة المشترؾ: إٌنما ىي لتعييف ال    
 . انتيى. (3)"المعنى المجازمٌ  فإٌف القرينة فيو محتاج إلييا في نفس الٌداللة عمى ؼ المجاز،بخال

 

 الفرؽ بيف المجاز ك الغمط  

المجاز: ىك الكممة المستعممة في غير ما كضعت لو، لعالقة مع قرينة مانعة عف إرادتو، فال بٌد     
ا المجاز: الكممة المستعممة قصدنا  لغمط: فإٌنو ال عالقةفيو مف مالحظة عالقة، بخالؼ ا فيو، كأيضن

ا ، كالغمط القمبي: ليست الكممة مستعممة فيو قصدنا الكممة ساني: ليستمٌ ال، كالغمط استعماالن صحيحن
ا فيو عممةمست ف كاف حقيقة، أك مجازنا بالٌنسبة استعماالن صحيحن ؿ، كاف في اعتقاد المستعم لمكاقع كا 

اٌما إا، أسدن  وفيستعمؿ فيشجاعنا ما أك  يئنايعتقد الكتاب ش بعضيـ، ل ا، خالفن لقرينة فتكجد مع الغمط أيضن
 لغمط، نحك: خذبالمستعممة أخرج ا ةلعالقة متعٌمق ما أنو ليس بحقيقة. قاؿ الممكٌم:فالغمط ليس بمجاز ك
ف أريد بالمستعممة ب، ألفٌ إلى كتا ىذا الفرس، مشيرنا ، ىذا االستعماؿ ليس بمالحظة عالقة، كا 

ا  . أ ىػ. أخرج الغمط بقيد المستعممة، المستعممة قصدنا استعماالن صحيحن

كقد اعترض العصاـ عمى المصٌنؼ:" بأٌف قيد القرينة مغف عف اشتراط العالقة في إخراج الغمط،     
المراد  سال نسٌمـ أٌنو ليس مع الغمط قرينة، فإٌف اإلشارة قرينة عمى أٌنو ليا ألٌنو ال قرينة معو، كرٌد بأنٌ 

                                                           
 .15، حاشية عمى الٌسمرقندٌية، ص نظر: الباجكرمٌ ي  (1)
 .23، حاشية عمى رسالة الٌدردير، ص نظر: الٌصاكمٌ ي  (2)
 .327/ 2عمى مختصر ابف الٌسعد،  ةنظر: الٌدسكقٌي، حاشيي  (3)
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المعركؼ  فٌ إصبع عمٌي، إ: كة، نححسيٌ قرينة ذلؾ إشارة  إذا انضـٌ إلى ال سٌيما ،بالفرس معناه الحقيقي
 . باجكرم عمى الٌسمرقندٌية. انتيى. (1)ال يعترض بالمتأٌخر عمى المتقٌدـ"أٍف  ىـدعن

 

  كفي رسالة الٌدردير

ؿ صمة لو، كاٌلذم لـ تكضع لو، فالحالكمالذم كضعت ا المعنىأم ألجؿ مناسبة بيف  ،ةقلعال "    
ف كجدت فيو مف اعتبارىا كمالحظتيا،  حينئذو  عمى االستعماؿ كىك العالقة، فال بدٌ  فخرج الغمط، كا 

فغمطت فنطقت  ،، أردت أف تنطؽ بالٌرجؿ الٌشجاعتريد بو رجالن شجاعنا ،أسدنا نحك: رأيت ،عالقة
 . انتيى.(2)ة الستعمالؾ لعدـ مالحظتيا"ليست عمٌ بمجاز، ألٌف العالقة ىنا باألسد، فميس ىذا 

 

 ب(  الفرؽ بيف المجاز كالكذب /15ؽ  )

معالقة كالقرينة كاف المجاز ، كلةلمعنكيٌ تح في االفب ،لعالقة األكثر قاؿ األمير، عمى الممكٌم:" قكلو:    
ال تتبع  ،مكمةف البالغة المعمتصٌرفنا داالًّ عمى كماؿ المتصٌرؼ كاعتباره، ال  أم أزيد ،أبمغ مف الحقيقة
 ، فيما أنشده الٌشيخ شياب الٌديف بف أبي أبمغٌية المجاز بالمعنى الٌسابؽ تضحتٌ المقامات، كقد ا

                                                                    .(3)"، رحمو احجمة

 ] البسيط[                                                                              

   

                                                           
 .14عمى الٌسمرقندٌية، ص  نظر: الباجكرٌم، حاشيةي  (1)
 .22عمى رسالة الٌدردير، ص  ، حاشيةنظر: الٌصاكمٌ ي (2) 
 
ق( عالـ  776ك  725؛ عاش ما بيف ) الٌتممسانيٌ بكر مد بف يحيى بف أبي حىك: أ ،أبي حجمة بف الٌديف شياب ((3

باألدب، مف أىؿ تممساف، سكف دمشؽ، ككٌلي مشيخة الٌصكفٌية بصيرج منجؾ، بظاىر القاىرة، كمات فييا 
ظر: نيديكاف الٌصباية؛ كمنطؽ الٌطير.  بالٌطاعكف؛ كاف حنفيًّا يميؿ إلى مذىب الحنابمة؛ لو مصٌنفات كثيرة، منيا:

 .1/268عالـ، ، األالٌزركميٌ 

 ا          يىػػػػػػتي لى ٍمػػػػػػقي ذا فى يػػػػػا ىىػػػػػػ في ٍعػػػػػػى الظَّ تىػػػػػػمى  تٍ الىػػػػػقى 
 

ػػػػػػػػػػػػإً  ػػػػػػػػػػػػمَّ ػػػػػػػػػػػػعى دنا زى ا غى ػػػػػػػػػػػػ دى ٍعػػػػػػػػػػػػبى  فى الى  كٍ كا أى مي  دً غى
 

 

ػػػػػػػػػسو كى جً رٍ نىػػػػػػػػػ فٍ ؤنا ًمػػػػػػػػػليػػػػػػػػػؤٍ لي  تٍ رى طى مٍ أى فىػػػػػػػػػ  تٍ قى سى
 

ػػػػػػػػػػػعى دنا كى رٍ كى   دً رى البى بًػػػػػػػػػػػ ابً نَّػػػػػػػػػػػى العي مىػػػػػػػػػػػت عى ضَّ
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كبمت خدىا، كعٌضت عمى أصابعيا  مف عينيا نزلت دمعناعمى الحقيقة، أعني أ اىذفانظر فضؿ     
ا بأسنانيا، كبيما بعالقة كال ينصب قرينة، بؿ يركج  الن ال يعتبر تأكي فارؽ الكذب، فإف الكاذب أيضن

 ة عميتأكيؿ العالق مف قبيؿ الكذب، كالتبسأٌنو  مف أنكر كقكعو في القرآف، زاعمنا ظاىرة، كلذا رٌد عمى
، حٌتى نفى المجاز مف أصمو كرٌده لمحقيقة، أم ألٌف األسد (2)كبعضيـ كما في جمع الجكامع (1)الفارسيٌ 

 في معناه، نعـ إثبات األسدٌية الٌ الٌشجاع، بعد اٌدعاء أسدٌيتو، فمـ يستعمؿ لفظ أسد إ إٌنما استعمؿ في
ؿ في كٌ أ دعارة إلى المجاز العقمي، كقاالست لردٌ  ، كىك ميؿلمٌرجؿ، إثبات الٌشيء إلى غير ما ىك لو

 . انتيى. (4)"ظر، فمينفناا تصرٌ لمعقؿ فيي كشرحو عمى معنى أفٌ  ،(3)الٌتمخيص

 الفرؽ بيف المجاز كالمشترؾ

م لـ ذٌنو ال بٌد لممجاز مف عالقة، أم مناسبة بيف المعنى الذم كضعت لو كالكممة، كالٌ أ اعمـ    
ىك العالقة، فال بٌد حينئذو مف اعتبارىا كمالحظتيا بخالؼ تكضع لو، فالحامؿ عمى االستعماؿ 

اكٌ المشترؾ، فإٌنو إذا استعمؿ في أحد المعنييف لـ يستعمؿ فيو لعالقة بينو كبيف األ المجاز  ؿ، كأيضن
صرة أك امكضكع بالكضع الثٌانكم بخالؼ المشترؾ، فإٌنو مكضكع بالكضع األٌكلي، كعيف في الب

، كبينيما (5)أكلٌيان، أفاده الٌدردير في رسالتو، كالٌصاكم في حاشيتو منيما كضعنا كضع لكؿٌ  فإٌنو ،ريةالجا
فرؽ آخر مف جية القرينة، قاؿ الٌدسكقي في حاشيتو عمى مختصر الٌسعد:" عند قكلو في بحث 

كف داللتو بقرينة د معنى نفسو فخرج المجاز، ألفٌ عمى فظ، لداللة مٌ يقة،  كالمجاز، كالكضع تعييف الالحق
عينيف بنفسو، كعدـ فيـ المعنييف بالٌتعييف ملامف  المشترؾ، فإف لـ يخرج ألٌنو عيف لمٌداللة عمى كؿٌ 

ة عيف مٌرة لمٌداللة عمى الٌطير بنفسو، كمٌرة أخرل لمٌدالل مثالن  راؾ ال ينافي ذلؾ. فالقركءلعارض االشت
، "ٌداللة عمى كؿ مف المعنييف بنفسوألٌنو عيف لم" :قكلوما نٌصو،  عمى الحيض بنفسو، فيككف مكضكعنا

                                                           
ىػ( أحد األئٌمة في عمـ العربٌية؛ كلد 377ك  288ىك: الحسيف بف أحمد الفارسٌي األصؿ؛ عاش ما بيف ) ،الفارسيٌ   (1)

ا؛ مف كتبو: الٌتذكرة؛ في فسا مف بالد فارس، كدخؿ بغداد، كقدـ حمب؛ ثـٌ عاد إلى فارس، ثـٌ إلى بغداد، كتكفي بي
 .179/ 2عالـ، ، األنظر: الٌزركميٌ يكالحٌجة. 

ك  727؛ عاش ما بيف )كيٌ الٌسب الجكامع، ىك: كتاب في أصكؿ الفقو، مطبكع، لمؤٌلفو: عبدالكىاب بف عميٌ  جمع  (2)
 .4/185، األعالـ، نظر: الٌزركميٌ يىػ (. 771

 ىػ(. 478الٌتمخيص، ىك: كتاب في أصكؿ الفقو، لمؤٌلفو: عبد الكٌىاب بف عبد ا الجكيني )ت   (3)
 . 12عمى الممكٌم، ص  ةظر: األمير، حاشيني  (4)
 

 .22، حاشية عمى رسالة الٌدردير، ص نظر: الٌصاكمٌ ي ( (5
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، بخالؼ المجاز بخصكصو أم بفيميما منو بدكف القرينة، كحينئذو فقرينتو إٌنما ىي لتعييف المراد كفيمو
، أم تعيينو ال ينافي ذلؾ :قكلواللة عمى المعنى المجازٌم، فس الدٌ فإٌف القرينة فيو محتاج إلييا في ن

، ضكعنافيككف مك  :قكلوالخ. .فسو، كالجممة خبر عف قكلو كعدـ فيمو..مف المعنييف بن لمٌداللة عمى كؿٌ 
منيما بكصفيف عمى كجو االستقالؿ، فإذا استعمؿ في أحدىما  لكؿٌ  أم فيككف المشترؾ مكضكعنا

كاحتيج إلى القرينة المعنٌية لممراد لـ يضٌر ذلؾ، في ككنو حقيقة ألف الحاجة إلى القرينة فيو لتعييف 
 . انتيى.(1)ؿ أصؿ الٌداللة عمى المراد"المراد ال ألج

 

 (  أ /16 ؽ)   

ذا قيؿ بجكازه ىؿ يككف حقيقة أك مجازن    اىؿ يجكز استعماؿ المشترؾ في معنييو كا 

كالكضع  "عند قكلو في بحث الحقيقة كالمجاز، :تصر الٌسعدفي حاشيتو عمى مخ قاؿ الٌدسكقي    
لمشترؾ، فإٌنو لـ يخرج ما رج المجاز ألٌف داللتو بقرينة دكف افظ لمٌداللة عمى المعنى نفسو، فخيف اٌلمتعي

، أم فيك حقيقة، كلك استعمؿ في معنييو بناءن عمى جكازه، كقاؿ بعضيـ إٌنو قكلو فإٌنو لـ يخرج :نٌصو
يقكؿ بذلؾ، حمؿ كالمو دكف المشترؾ، عمى ما إذا استعمؿ في  از في ىذه الحالة، فإف كاف المصمج

. (2)، اٌتحد كاضعو أك تعٌدد"ؾ ما كضع لمعنييف، أك أكثر، كضعنا متعٌددنابالمشتر  أحدىما، كالمراد
 انتيى.

 في بحث المشترؾ الٌديف الحصني نار كشرحو لمٌشيخ عالءكفي الم

 ابف  (3)ةلمٌشافعٌي؛ قاؿ محشيٌ  ترؾ في أكثر مف معنى كاحد، خالفناأم ال يستعمؿ المش كال عمكـ لو"    
، كجماعة مف المعتزلة، فعندىـ يجكز أف يراد مف (1)ئيٌ ، ككذا الباقاٌل ا لمٌشافعيٌ : قكلو خالفن عابديف

ـ عنده الحقيقة إذا صٌح الجمع بينيما، فالعا ، بطريؽمعنييو، أك معانيو جميعناالمشترؾ كؿ كاحد مف 
] يجكز اطالقو  افعيٌ حقيقة، كعند بعض أصحاب الشٌ ، كقسـ مختمؼ القسماف: قسـ متٌفؽ الحقيقة

                                                           
 .330/ 2مختصر الٌسعد، حاشية عمى الٌدسكقٌي،  :نظري ( (1

 .325/ 2عمى مختصر الٌسعد،  ة، حاشينظر: الٌدسكقيٌ ي  (2)
 حاشية. محشٌية: يعني بيا ( (3

مف كبار العمماء، انتيت إليو الرئاسة في  ىػ ( قاضو 403ك  338حٌمد بف الٌطٌيب؛ عاش ما بيف )ىك: م، الباقاٌلنيٌ   (1)
الجكاب؛ مف كتبو: إعجاز مذىب األشاعرة؛ كلد بالبصرة، كسكف بغداد، فتكفي فييا؛ كاف جٌيد االستنباط، سريع 

 .                    176/ 6نظر: الٌزركمي، األعالـ، يالقرآف. 
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غة ال مٌ ال يع أىؿكجم(1)قيف مف أصحاب الٌشافعٌي[ال حقيقة، كعند أصحابنا كبعض المحقٌ  عمييما مجازنا
 الٌتحرير جكازه في الٌنفي، قاؿ: ذا في جامع األسرار؛ كاختار فيك.(2)"ايصٌح ذلؾ، ال حقيقة كال مجازن 

حمؼ ال أكٌمـ مكاليؾ، كلو  ، كعميو فرع في كصايا اليداية، كفي المبسكط،فقط حقيقةكقيؿ في الٌنفي 
. انتيى. كحاصمو كما في ، كىك المختارشترؾ في الٌنفي يعـٌ أعمكف كأسفمكف، أييـ كٌمـ حنث، ألٌف الم

 :أربعة و بالٌنسبة إلى ما كضع لو أحكاالن :" أٌف ل(3)ابف نجيـ

أحدىما، كال  أخرل، فال يقصد بإطالؽ كاحد إالٌ  األٌكؿ: أف يطمؽ عمى أحدىما مٌرة كعمى اآلخر    
       .قيقةنزاع في صٌحتو، كفي ككنو بطريقة الح

 راؾ،إشىذا  يراد بو في إطالؽ كاحد،بأف  ، ال عمى الٌتعييفني: أف يطمؽ كيراد أحد المعنييفالثٌا    
 .فالقرائكىك حقيقة المشترؾ عند الٌتجٌرد عف  ،ارن كطي أم حيضة ليا لءقر  ،ص: تربٌ مثؿ

بحيث ا، كيراد بو مجمكع معنييو، مف حيث المجمكع المرٌكب منيما، كاحدن  طالقناأف يطمؽ إالثٌالث:     
عالقة  تف كجد، إمنيما مناط الحكـ، كال نزاع في امتناعو حقيقة، كال في جكازه مجاز ال يفيد أٌف كالًّ 

 .مصٌححة

منيما مناط  كالًّ  حد مف معنييو، بحيث يفيد أفٌ كا ، كيراد بو كؿٌ الٌرابع: أف يطمؽ إطالقنا كاحدناك     
 . انتيى. (1)الخالؼ كتمامو فيو" الحكـ، كمتعٌمؽ اإلثبات كالٌنفي، كىذا محؿٌ 

  

                                                           
 .56األصؿ: مطمكسة، المثبت في: ابف عابديف، نسمات األسحار، ص في  ( (1
الحصني، ىك: محٌمد بف عمي  الٌديف . كعالء56نظر: ابف عابديف، نسمات األسحار، عمى شرح المنار، ص ي ( (2

ق( مفتي الحنفٌية في دمشؽ، مكلده 1088ك  1025؛ عاش ما بيف )الحصني، المعركؼ بعالء الدىيف الحصكفيٌ 
نظر: الٌزركمي، يفادة؛ مف كتبو: الٌدٌر المختار. و فييا؛ كاف فاضالن عالي اليٌمة، عاكفنا عمى الٌتدريس كاإلككفات

 .294/ 6األعالـ، 
انيؼ، ، مف العمماء؛ مصرٌم؛ لو تصىػ ( فقيو حنفيٌ 970براىيـ؛ عاش ما بيف ) ت إىك: زيف الٌديف بف ، نجيـ ابف ( (3

 .74/ 3، األعالـ، : الٌزركميٌ نظريمنيا: األشباه كالٌنظائر. 
 . 56عمى شرح المنار، ص  نظر: ابف عابديف، نسمات األسحاري( 2)
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 الٌتككيد ًل يأتي في المجاز

كحذؼ عامؿ المؤٌكد امتنع، " عند قكلو: الٌتككيد قاؿ ابف عقيؿ في شرح ألفٌية ابف مالؾ،  في باب    
كتقكيتو،  موجكز حذؼ عاممو، ألٌنو مسكؽ لتقرير عامكفي سكاه لدليؿ مٌتسع، المصدر المؤٌكد ال ي

 . انتيى.(1)"يحذؼ عاممو، لمٌداللة عميو جكازنا ككجكبنامناؼو لذلؾ، كأٌما غير المؤٌكد ف كالحذؼ

 ب(  قاؿ الخضرٌم في حاشيتو عمى شرح ابف عقيؿ / 16ؽ  )

لتقدير  :قكلو" فييما، لعددمه بخالؼ الٌنكعي كاأم كال تأخير  ،"ال يجكز حذؼ عاممو: قكلو "(2)    
 تثبيت معناه في الٌنفس أفٌ  ،"كقكلو كتقكيتو"مجاز عنو لككف المجاز ال يؤٌكد، فع ال، أم د"عاممو

                                                                                                                                                                                                                                                               :(4)؛ كقاؿ الٌشاعر(3)﴾وَمَكَرُوا مَكْرًا؛ قكلو تعالى: ﴿ كال يردٌ  تكٌرره بكاسطة

 الٌطكيؿ[]

 

حيث أٌكد المكر كالعجيج، أم الٌتصكيت بالمصدر، مع أٌنيما مجازاف عف المجازاة كالمباينة،     
ا، كقكالمطارؼ: ىي الثٌياب الٌرقيقة، ألٌف محؿ عدـ تأكيد الم تمت جاز، إذا كاف يحتمؿ الحقيقة أيضن

، ال فيما ىك مجاز ق إذا  بيت، كما يحتمميما ال يؤٌكد، إالٌ ، فالمتعٌيف لممجاز يؤٌكد كاآلية كالطعناقتالن

 ". انتيى. (5)﴾ يمًالِكْى تَوسَمُ اهللُ مَلَّكَوَ ع احتماؿ المجاز عنو، نحك: ﴿استعمؿ في حقيقتو، ألٌف تأكيده يدف
 

 الفرؽ بيف المشترؾ كالعاـ 

فقة الحٌد، عمى متٌ  ادن راأفريفاف، األٌكؿ: ما يتناكؿ ح: لو تعغة: الٌشامؿ؛ كفي االصطالمٌ العاـ، في ال"    
لكثير  ، كالثٌاني: لفظ كضع كضعنا كاحدناسبيؿ الٌشمكؿ، كىذا بناءن عمى أٌنو ال يشترط فيو االستغراؽ

كعميو المحٌققكف، كعمى األٌكؿ  ،غير محصكر، مستغرؽ لجميع ما يصمح لو، كىذا بناءن عمى اشتراطو
                                                           

 .189/ 1نظر: ابف عقيؿ، شرح ألفٌية ابف مالؾ، ي (1) 
 ٌوجد هنا فً زاوٌة الّصفحة جملة، وهً:" تابع لما فً الّصفحة الّسابقة". ( (2

  . 50/ 27الٌنمؿ،  (3) 
 . 61/ 16نظر: األصفياني، األغاني، يشير، تذـٌ زكجيا، ركح بف زنباع. يدة بنت الٌنعماف بف بالٌشاعرة، ىي: حم  (4)
 . 189/ 1، حاشية عمى شرح ابف عقيؿ، نظر: الخضرمٌ . ي164/ 4الٌنساء:  ( (5

ػػػػػػػبى     ػػػػػػػكى ػػػػػػػنٍ أى كى  كحو رى  فٍ ًمػػػػػػػ ز  ى الخى           هي مػػػػػػػدى جً  رى كى
 

ػػػػػػػعى كى  ػػػػػػػا ًمػػػػػػػعى  تٍ جَّ ػػػػػػػ فٍ جيجن ـى جي  ؼي طػػػػػػػارً المى  ذا
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قد تبعو المص، فالمحٌققكف فٌرقكا بينيما، باٌتحاد المكضع كتعٌدده، فالمشترؾ: ما كضع فخر اإلسالـ، 
أٌما فخر اإلسالـ كالمص ففٌرقا بينيما، ك لكثير بكضعيف فأكثر، كالعاـ: ما كضع لكثير بكضع كاحد؛ 

كالعاـ: ما  ؛بدؿالمختمفة الحدكد عمى سبيؿ  ما يتناكؿ أفرادنا :ألٌف المشترؾ باختالؼ الحدكد كاتٌفاقيما،
متٌفقة الحدكد، عمى سبيؿ الٌشمكؿ كما تقٌدـ، كتفٌرع عمى اشتراط االستغراؽ كعدمو، الجمع  يتناكؿ أفرادنا

شرطو يككف أم الجمع المنكر كاسطة  فٍ كعند مى  أك ال. د مف نفاه عاـ، سكاء كاف مستغرقنافعن ،لمنكر
نفى  فٍ أٌف مى  يقكؿ باستغراقو، كالٌتحقيؽ فٍ عند مى  امًّ ، عند مف يقكؿ بعدـ استغراقو، كعابيف العاـ كالخاٌص 

أثبتو أراد الٌشمكؿ، فالخمؼ لفظي، فإٌف العاـ االستغراقي يقبؿ  فٍ العمكـ عنو أراد االستغراقي، كمى 
األحكاـ، مف الٌتخصيص كاالستثناء بال نزاع، كاتٌفقكا عمى أٌف الجمع المنكر ال يقبؿ ىذه األحكاـ، فال 

اكلـ  ، ألٌف االستثناء أخرج ما لكاله لدخؿ،جاالن إاٌل زيدنا: اقتؿ ر يقاؿ  ،يدخؿ، كال يقبؿ الٌتخصيص أيضن
ا تؿ زيدنا، كاف ابتداءن كال تق حٌتى لك قيؿ: اقتؿ رجاالن  سمات نمف  .(1). كما أفاده في الٌتحرير"ال تخصيصن

 .األسحار عمى شرح المنار
 

 الفرؽ بيف المشترؾ كالعدد

 مختمفة الحدكد، عمى سبيؿ البدؿ ال الٌشمكؿ، كالقركء لمحيض كالٌطير،  فرادناتناكؿ أالمشترؾ ما ي"    
: كأٌما عمى الٌتحقيؽ، قاؿ في المنار الخاٌص فراد، فيك مف د ما يتناكؿ أجزاء، كىي آحاد ال أكالعد

فراد ألأ ىػ. قاؿ المحشي: أخرج بقيد ا سبيؿ البدؿ. مختمفة الحدكد، عمى المشترؾ فيتناكؿ أفرادنا
 . انتيى.(2)كىي آحاد ال أفراد" مٌر يتناكؿ أجزاء ، ككذا العدد فإٌنو كماالخاٌص 

 

افظ فقط أمٌ ىؿ العمـك مف عكارض ال (  أ / 17ؽ  )   ك مف عكارض المعنى أيضن

بحث العاـ، ما نٌصو:" كما مفي  "عمى شرح المنار عابديف، في حاشيتو "نسمات األسحارقاؿ ابف     
، كاألٌكؿ: مبني عمى ءشيأك  كيصٌح أف يككف بمعنى أمر يتناكؿ بمعنى لفظ، فما ٌنؼ،في قكلو المص

ا أٌف العمكـ مف عكارض األلفاظ فقط، كالثٌاني: ، فكما أٌنو يصٌدؽ عمى أٌنو مف عكارض المعاني أيضن

                                                           
 . 45نظر: ابف عابديف، نسمات األسحار عمى شرح المنار، ص ي (1)  
 .55مى شرح المنار، ص نظر: ابف عابديف، نسمات األسحار عي  (2)
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في  اركىك اٌلذم اختاره في جمع الجكامع؛ كاخت ،حقيقة، كالمشيكر األٌكؿعاـ لفظ عاـ، يصٌدؽ معنى 
 . انتيى.(1)"ـأٌنو عا، كخصب عاـ؛ كذا في العرؼ قكليـ: مطر عاـ لو الٌتحرير الثٌاني؛ كيدؿٌ 

 

 ف بالٌصيغة كالمعنى أك بالمعنى ًل غيركالعمـك إٌما أف يك

جاؿ مثاؿ لمعاـ صيغة كمعنى، كلكٌنو مبني عدـ ر كرجاؿ األقكاـ، األٌكؿ لألٌكؿ، كالثٌاني لمثٌاني، ف "    
ستغراؽ في العاـ، كقد تقٌدـ بيانو، كقكـ مثاؿ لمعاـ معنى ال غير، فإٌنو اسـ جمع ال كاحد لو اشتراط اال

ف جمع فمراعاة مف لفظو، كىك مفرد كصيغة، بدليؿ أٌنو يثٌنى كيجمع، كيكحٌ  د الٌضمير العائد إليو، كا 
لٌشرط، كالٌنكرة لمعناه، كمف ىذا الٌنكع: مف، كما، كأم، ككؿ، كجمع، كالٌنكرة في سياؽ الٌنفي كا

إذا لـ تكف لمعيد، ، كالمفرد المحٌمى بأؿ رجالن عالمنا أجالس إالٌ المكصكفة بصفة عاٌمة، كقكلؾ: ال 
 كقكلو تعالى: 

 ؛ في شرح المنار.(2)"﴾ شٍغِْ خُفٌَِ بَْغَْٔاإلِ َّْئِ ﴿

 العاـ بحثمكفي ىذه الحاشية في  

 فظ، كمستغرؽ بصيغتو كمعناه، كىك مجمكع المٌ  العاـ :(3)[األٌكؿ]اعمـ أٌف ألفاظ العمكـ قسماف، "    
، كالثٌاني: العاـ بمعناه فقط، كىك مفرد الٌمفظ، اأك ال كنٌ كاحد مف لفظو، كرجاؿ  كاف لو المعنى، سكاءن 

بصيغتو فقط، إذ ال بٌد مف تعٌدد المعنى، كىذا القسـ  ، كال يتصٌكر أف يككف العاـ عامناكمستغرؽ المعنى
كاحد، كحيث ثبت الحكـ ليا، إٌنما يثبت لدخكليا في المجمكع،  كؿ مجمكع اآلحاد ال كؿٌ إٌما أف يتنا

 الحكـ بكؿٌ كاحد إٌما عمى سبيؿ الٌشمكؿ، بأف يتعٌمؽ  كالٌرىط، كالقكـ، كالجٌف، كاإلنس، أك يتناكؿ كؿٌ 
كأٌما عمى  عنو، مثؿ: مف دخؿ ىذا الحصف فمو درىـ، أك منفردنا ،مع غيره كاحد، سكاء كاف مجتمعنا

مف دخؿ ىذا سبيؿ البدؿ، بأف يتعٌمؽ الحكـ بكؿ كاحد، بشرط االنفراد، كعدـ الٌتعٌمؽ بكاحد آخر، مثؿ: 
أٌف  إلى" :(5)اإلسالـ فخركذىب شمس األئٌمة ك  .(4)نقيح؛ ىذا ما اختاره صاحب التٌ فمو كذا الحصف أكالن 

                                                           
 .45نظر: ابف عابديف، نسمات األسحار عمى شرح المنار ، ص ي ( (1

 .50نظر: ابف عابديف، نسمات األسحار عمى شرح المنار، ص ي. 2/ 103العصر:   (2)
 .50في األصؿ: مطمكسة، كالمثبت في: ابف عابديف، نسمات األسحار عمى شرح المنار، ص  ( (3

 عف الغالؼ. ىػ(.850)ت  ىك: عمي بف سميماف المرادمٌ  ،صاحب الٌتنقيح(4) 
 ىػ(.490شمس األئٌمة كفخر اإلسالـ، ىك: محٌمد بف أبي سيؿ الٌسرخسي )ت   (5)
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ا لفظ ما لحقو . (1)" ةءكذا في المرا ؛تعالى سيأتي إف شاء ا . كىك المختار ىينا، كماأكالن يككف خاصًّ
 أ ىػ. بحركفو.

 ؽ بيف العاـ كالمطمؽرالف

أٌف العاـ يصٌدؽ عمى إفراده عمى سبيؿ الٌشمكؿ، اعمـ ، في بحث الٌدالالت:" يقاؿ في الٌدٌر التٌاج    
المشيكر في األلسنة، . أ ىػ. كقاؿ:" فيو سبيؿ البدؿ، كالتناكب ال الٌشمكؿكالمطمؽ: يصٌدؽ عمييا عمى 

 . انتيى.(2)، بكجو مف الكجكه"كالكتب، أٌف العاـ: ال داللة لو عمى الخاٌص 
 

 ب( / 17ؽ  ) 

 الفرؽ بيف العاـ كالٌنكرة في اإلثبات

ؿ، فخرج مى سبيؿ الٌشمكؿ ال البدمتٌفقة الحدكد، ع فرادناأٌما العاـ فما يتناكؿ أ" ك :قاؿ في المنار    
رجؿ . أ ىػ. قاؿ المحشي: قكلو ال البدؿ فخرج الٌنكرة، أم في اإلثبات، مثؿ: سممكفالٌنكرة، كمثالو: م

؛ كذا في الٌشمكؿ (4)]عمى طريؽ[ ال (3)[البدؿ]كلكف عمى طريؽ  متٌفقة الحدكد، فرادنايتناكؿ أفإٌنو ، مثالن 
ما في لجاز مخالؼ فإطالؽ العاـ عمييا م . كقكؿ ابف مالؾ:" كالٌنكرة في سياؽ الٌنفي،(5)جامع األسرار

 بحركفو. . انتيى(7)مف أٌف اإلخالؼ عمييا حقيقي" ،(6)مكيحالتٌ 
 

                                                           
 .50نظر: ابف عابديف، نسمات األسحار عمى شرح المنار، ص ي ( (1

 .104نظر: الٌسيكطي، الٌدٌر الٌتاجي، ص ي (2) 
 

 .46مثٌبت في: ابف عابديف، نسمات األسحار عمى شرح المنار، ص في األصؿ: غير مكجكدة. كال ( (3
 .46في األصؿ: غير مكجكدة. كالمثٌبت في: ابف عابديف، نسمات األسحار عمى شرح المنار، ص  (4) 
، قدـ القاىرة، ىػ ( فقيو أصكليٌ  749جامع األسرار: لمكاكي الحنفي، كىك: محٌمد بف أحمد الٌسنجارم، الكاكي ) ت   (5)

كؿ الفقو، كسٌماه فأقاـ بجامع مارديف يفتي، كيدٌرس إلى أف مات؛ مف تصانيفو: شرح منار األنكار لمٌنسفي، في أص
 .182/ 11نظر: كٌحالة، معجـ المؤٌلفيف، يجامع األسرار. 

ف حٌفاظ ىػ ( مؤٌرخ، م 762ك   689؛ عاش ما بيف ) الٌتمكيح: لمغمطام، كىك: مغمطام بف قميج البكجرم، الحنفيٌ  ( (6
بمصر؛ مف تصانيفو: شرح الحديث، عارؼ باألنساب، تركي األصؿ؛ كٌلي تدريس الحديث في المدرسة المظفرٌية  

 .275/ 7نظر: الٌزركمي، األعالـ، يالبخارم. 
 .46نظر: ابف عابديف، نسمات األسحار عمى شرح المنار، ص ي (7) 
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 الجمع المنكر اختمؼ في عمكمو فائدة: 

                                    انتيى. .اختمؼ في عمكمو، ألٌنو ال يفيد القطع اتٌفاقناكقالكا الجمع المنكر  " قاؿ في شرح المنار:    
لطائفة مف  ليس الجمع عامنا خالفنا :(1)، قاؿ في الٌتحرير"ألٌنو اختمؼ في عمكمو قكلو:" لمحشيا قاؿ

 ىػ. أ .(2)الحنفٌية"

 كالمطمؽ الفرؽ بيف العاـ كالخاٌص 

لفظ كضع لمعنى ما لعاـ  : كؿٌ متٌفقة الحدكد عمى سبيؿ الٌشمكؿ، كالخاٌص  فرادناالعاـ: ما يتناكؿ أ"    
ا و: كضع لمعنى الميمؿ، كخرج، فخرج بقكلعمى االنفراد  ،كالمحٌرفات ما لـ يكف داللتو بالكضع أيضن

قاؿ في جامع  .بمعمكـ المجمؿ ا يككف داللتو بالٌطبع كالعقؿ، قكلو: كخرج، كم(3)كما بٌينو ابف نجيـ
الكضع  كاإلجماؿ عارض، كالمجمؿ  إلى الٌنظرب االحتراز عنو، ألٌف ىذا تقسيـى جة إلاال ح األسرار:

ا أ ىػ. كخرج .إلى الٌظاىر نظرنا ز عنواألقساـ، لكف احتر  أصؿ كضعو ال يخرج عف ىذهفي   أيضن
ف مف حيث الٌذات، كاإلبياـ م المراد بالمعمكـ: أف يككف معمكمنا، ك ٌكؿ، ألٌف معناه غير معمكـ يقينناالمؤ 

 ة، مقك ر لذات م اسمنا، لككنيا طمقة مف قبيؿ الخاٌص كليذا جعمنا الٌرقبة الم ،ال ينافيو حيث الٌصفات
ف  بياـكاإل ] أم عمى  عمى االنفرادقكلو: ب كخرج احتمؿ أف تككف كافرة أك مؤمنة.فيو مف ىذا الكجو، كا 

 كما في الٌشرح كحاشية نسمات األسحار.  .العاـ (4)أف يككف الٌمفظ[

 قطع الٌنظر عف أفٌ  و، مع لفظ متناكالن عمى االنفراد، أم عمى أف يككف المٌ  :، قكلوالحاشية ىذه كفي    
خؿ في ىذا فراد، فيدسالـ، كليس فيو داللة عمى األاإللو فراد كالمسمـ، فإٌنو مكضكع لمف يككف لو أ

نو العاـ كالمسمميف، م، كيخرج عمى مختار المص، مف أٌنو مف قبيؿ الخاٌص  الٌتعريؼ المطمؽ، بناءن 
ع كاحد، كىك مكضكع لمعنى و بكضيصمح للجميع ما  كضكع لكثيريف غير محصكر، مستغرقنافإٌنو م

 كاحد عمى االشتراؾ كما قٌدمناه.
                                                           

ىػ ( الممٌقب بقكاـ الٌسٌنة،  535ك  457)  صبيانيٌ ، األ، الٌتيميٌ شيٌ يؿ بف محٌمد القر الٌتحرير: لمٌتيمي، كىك: إسماع ( (1
نظر: يصانيفو: الٌتحرير، في شرح مسمـ. مف  أعالـ الحٌفاظ، كاف إمامنا في الٌتفسير، كالحديث، كالٌمغة؛ مف ت

 .323/ 1، األعالـ، الٌزركميٌ 
 .50نظر: ابف عابديف، نسمات األسحار عمى شرح المنار، ص ي ( (2
لو  ؛، مف العمماء، مصرمٌ ىػ ( فقيو، حنفيٌ  987براىيـ، الٌشيير بابف نجيـ )ت إابف نجيـ، ىك: زيف الٌديف بف  ( (3

 .64/ 3، األعالـ، نظر: الٌزركميٌ يلٌنظائر، في أصكؿ الفقو، مطبكع. تصانيؼ، منيا: األشباه كا
 .13ى شرح المنار، ص في األصؿ: مطمكس، كالمثبت في: ابف عابديف، نسمات األسحار عم ( (4
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لكثير كالعاـ،  مكضكع أٌف الٌظاىر ما في الٌتكضيح، كالٌتمكيح، كالٌتحرير؛ أٌف العدد كفي ابف نجيـ:    
منيما بكضع كاحد، بخالؼ المشترؾ  فالمسٌمى متعٌدد فييما، لكف األٌكؿ محصكر، كالثٌاني ال، ككؿٌ 

ليشمؿ أسماء ٌنو ما كضع لكاحد أك متعٌدد محصكر، ، أالخاٌص  في تعريؼ ؽٌ عٌدد الكضع، فالحفإٌنو مت
كص عمى خص كلك بالٌنكع، أك متعٌددنا مدلكالن  إف كاف مسٌماه مٌتحدنا فظمٌ ال األعداد، كلذا قاؿ في الٌتحرير:

 أ ىػ. .كاألمر، كالٌنيي ،كالعدد ،فدخؿ المطمؽ ،فالخاٌص  بو توكميٌ 

فظ داللة عمى انحصاره في عدد معٌيف، كبغير المحصكر مٌ أف يككف في ال مخصكصراد بالكالم    
ف ك عدمو،  فظ، مٌ بحسب داللة ال كانت محصكرة، لكفبيذا ظير الفرؽ بيف العدد كالٌسمكات، فيي كا 
سب المائة، فإٌنيا تنا ف األجزاء متٌفقة في االسـ كآحادالكضع لمكثير بحسب األجزاء، أف تكك ب كالمراد

. (1)جزئٌيات المعنى الكاحد المٌتحدة بحسب ذلؾ المفيكـ، بخالؼ أجزاء زيد، فإٌنيا غير متٌفقة في االسـ"
 انتيى.

 (  أ / 18ؽ  )

 يف في الجنس كالٌنكعيف كالمنطقيٌ الفرؽ بيف مذىب األصكليٌ  

بيا  الخاٌص قاؿ ابف عابديف في حاشيتو نسمات األسحار، عمى شرح المنار:" عند قكلو: كىك أم     
ع أك خصكص عمي كثيريف متفاكتيف في أحكاـ الٌشر  فظ مشتمالن مٌ صكص الجنس، إف كاف الأف يككف خ

كص العيف، إف كاف لو معنى كاحد خصالعمى كثيريف متٌفقيف في الحكـ أك  الٌنكع، إف كاف مشتمالن 
قيد بو  حكاـ الٌشرع؛متفاكتيف في أ :قكلو كنشر مرتب، ما نٌصو، أخا، زيد،رجؿ، ك يقة، كإنساف، ك حق

لالحتراز عف الجنس كالٌنكع المنطقييف، فإٌف الجنس عندىـ  فقيف في الحكـ، يعني الٌشرعكبقكلو بعده، متٌ 
في جكاب ما ىك كاإلنساف بالٌنسبة إلى زيد  بالعدد دكف الحقيقة،ي مقكؿ عمى كثيريف مختمفيف كمٌ 

ثيريف متفاكتيف في عمى ك فظ مشتمالن مٌ ا الكاف نظرىـ في األحكاـ، جعمك كعمرك، فإٌف الفقياء لما 
ا ى مف اشترل كإنساف فإٌنو مشتمؿ عمى الٌرجؿ كالمرأة، كالحكـ بينيما متفاكت، حتٌ  األحكاـ، جنسنا خاصًّ

ى كثيريف متٌفقيف في الحكـ، نكعنا ، أك عكسو، لـ ينعقد البيع كجعمكا المشتمؿ عمنثىكظير أٌنو أ عبدنا
ا  . أ ىػ. بحركفو.تالؼ بيف عاقؿ كغيره فعارضا االخكرجؿ، كأمٌ  خاصًّ

                                                           
 .13،  11نظر: ابف عابديف، نسمات األسحار عمى شرح المنار، ص ي (1) 
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قكلو: حقيقة؛ قيد  ؛أصالن  يقبؿ االشتراؾال  شخص أم المعيف ف؛أك خصكص المعي "قكلو: كقاؿ    
، بقكلو: (2)ةأك باعتبار الٌنكع، كمثؿ في المرقا: (1)كضيحقاؿ في التٌ  لمكحدة ال لممعنى، كقكلو: كرجؿ؛
 . أ ق. بحركفو. (3)العدد مف الكاحد بالٌنكع" كرجؿ كمائة، إشارة أٌف إلى أسماء

 

 يف في لكفيف كالٌنحكيٌ الفرؽ بيف مذىب البيانيٌ  

فراد فقط، حاة: تستعمؿ لقصر اإلعند البيانٌييف: تستعمؿ لإلثبات بعد الٌنفي لقصر القمب، كعند النٌ "    
ٌنما  ـ مف الكالـ بأٌنو رفع ما يتكىٌ  فراد، ألٌنيـ جعمكىا لالستدراؾ، كعٌرفكهجعميا الٌنحاة لقصر اإلكا 

االٌسابؽ، كما في نحك: جاء مف ز   لما بينيما مف المشاركة، يده، فيتكٌىـ نفي مجيء عمرك أيضن
ٌنما جعميا البيانٌيكف  كاالصطحاب، فيقاؿ: لكف عمرك، فيذا يدؿٌ  عمى أٌف المتكٌىـ االشتراؾ في الٌنفي، كا 
ٌف المخاطب في قصر القمب يعتقد العكس، أك يترٌدد فيو، لقصر القمب، ألٌنو استدراؾ فييما عندىـ، أل

فميس بيف المعطكؼ كالمعطكؼ عميو اٌتصاؿ في اعتقاده، كىك منشأ لمكىـ، كاٌلذم يستدرؾ عميو بمكف، 
دو بى أى  دو مَّ حى مي  افى ا كى مى عمى قكلو تعالى:﴿ اإلشكاؿ الكارد (4)ـ، ...كاالستدراؾ حيث انتفى منشأ الٌتكىٌ   ا أىحى

؛ كحاصؿ اإلشكاؿ أٌف لكف لالستدراؾ، كنفي األبٌكة ليس بمكىـ لنفي (5)﴾اً  كؿى سي ف رَّ لكً ، كى ـٍ كي الً جى رِّ ف مِّ 
الٌرسالة لعدـ االٌتصاؿ، كالعالقة بينيما في زعـ المخاطب، فكيؼ يتحٌقؽ االستدراؾ، كحاصؿ الجكاب: 

كانكا يعتقدكف فيو األبٌكة  عمييـ، أٌف لكف لمجٌرد قصر القمب، مف غير استدراؾ، فالمشرككف لعنة ا
 أ ق.  .(6)"كنفي الٌرسالة، فقمب المكلى سبحانو كتعالى عمييـ اعتقادىـ لزيد

 (  ب / 18ؽ  )

ـٌ إٌف الخالؼ بيف الٌنحكٌييف كالبيانٌيي    فث

في فراد أك القمب في الٌنفي، كأٌما ككنيا لقصر اإل فراد أك القمب، إٌنما ىكفي ككف لكف لقصر اإل    
اإلثبات، فال قائؿ بو، كما قالو في المطٌكؿ، ألٌف المعيكد مف كالـ الٌنحاة اختصاص لكف العاطفة 

                                                           
 ىػ(.804ت كتاب الٌتكضيح: البف الممٌقف )  (1)
 ىػ(.1014كتاب المرقاة: لمماٌل عمي القارم ) ت   (2)
 .11نظر: ابف عابديف، نسمات األسحار عمى شرح المنار، ص ي  (3)
 ف.يممتمطمكس بمقدار ك ( (4

 .40/ 33 ،األحزاب  (5)
 .595/ 2نظر: الٌدسكقي، حاشية عمى مختصر الٌسعد، ي ( (6
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، كالٌنيي في معنى نفينا أك نيينا كأٌكؿ لكفٌ  :بالٌنفي، كما أٌف ال مختٌصة باإلثبات، قاؿ في الخالصة
عمى  عؿ الٌشيء معطكفناأٌما العطؼ أم جك . انتيى. دسكقي عمى مختضر الٌسعد، في بحث (1)الٌنفي"

 المعاني.  المسند إليو مف ففٌ 
 

 الفرؽ بيف ًل كلكف

" :ما نٌصو قاؿ الٌدسكقي في حاشيتو عمى مختصر الٌسعد، في بحث العطؼ مف فٌف المعاني    
، أٌف ال تستعمؿ لمٌنفي بعد اإلثبات، لقصر اإلفراد كالقمب، كأٌما لكف فتستعمؿ الٌشرفتحصؿ مف كالـ 

عند الٌنحكٌييف، كلكف تخالؼ  فقط اإلفراد لقصر عند البيانٌييف، أك عد الٌنفي، لقصر القمب فقطثبات بلإل
ال في االستعماؿ، مف حيث أٌف ال تستعمؿ بعد اإلثبات، كلكف إٌنما تستعمؿ بعد الٌنفي، كمف حيث أٌف 

 منيما يردٌ  أٌف كالًّ دىما، كتكافقيا مف جية ال تستعمؿ لكؿ كاحد مف القصريف، كلكف إٌنما تستعمؿ ألح
 . أ ق. بحركفو. (2)بو الٌسامع عف الخطأ إلى الٌصكاب"

 اة اؽ بالمثنٌ يباؽ بالمكٌحدة كبيف السٌ لفرؽ بيف السٌ ا 

"ٌحدة ما تقٌدـ عمى الٌشيء، كبالمثنٌ بالمك الٌسباؽ في كمٌيات أبي البقاء:"      اة أعـٌ
 . انتيى.(3)

 الفرؽ بيف أعي كعي 

دكف عياف، ألٌف فعمو أعي، كما  ،ميعي: حركة كسعي: قيؿ فيو أعي، كالفاعؿف ما كاف م كؿٌ  "    
،  ، ككؿٌ يٌ تر فيك مرخ، كأغمي الماء فيك مغمقاؿ: أرخي السٌ  ما كاف مف قكؿ أك رأم، قيؿ فيو عي كعىيَّ

كاالسـ منيما عي عمى كزف سخي، كقيؿ فيو عي عمى كزف شبح، كعـٌ، كنظير قكليـ عي كعي، 
فيما قمنا مف  ،. كجيء ىنا حكاية(4)﴾ خٍنَِّْثَ ْٓػَ َِّدَ َْٓ ََِْذًََّْء بيما، قكلو تعالى: ﴿ لي، كقر ي كحقكليـ ح

                                                           
 .615/ 2نظر: الٌدسكقي، حاشية عمى مختصر الٌسعد ، ي  (1)
 .620/ 2نظر: الٌدسكقٌي، حاشية عمى مختصر الٌسعد، ي  (2)
 .804، الكمٌيات، ص الكفكمٌ  نظر: ابك البقاءي ( (3
 .42/ 8األنفاؿ،  ( (4
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اتعٌمـ الٌنحك عمى كبره (1)الفرؽ بيف عي كأعي، كىك أٌف الكسائيٌ  حٌتى  ، ككاف سبب تعٌممو أٌنو مشى يكمن
غير ىمزة، فقالكا ال تجالسنا كأنت تمحف، يت بالٌتشديد بأعي، ثـٌ جمس إلى قكـ ليستريح، فقاؿ: لقد عيَّ 

ف أردت مف انقطاع الحيمة كالتٌ ك قاؿ الكسائٌي: ككيؼ؟ قالكا: إف أردت في الٌتعب، فقؿ: أعييت،  حٌير ا 
 د، حٌتى نف(2)، فقاـ مف فكره، كسأؿ عمف يعٌمـ الٌنحك، فأرشدكه إلى معاذفي األمر، فقؿ: عييت مخٌففنا
كيا  أيف المعاني، لفيا أرباب الٌدعاك  ؛، كذا قيؿ(3)إلى الخميؿ بف أحمد ما عنده، ثـٌ خرج مف البصرة،

 ي بحركفو.. انتيى. فركؽ حقٌ (4)ساف"مٌ أرباب البياف أيف فصاحة ال

 بالٌضـٌ  دٌ بالفتح كبيف السُّ  دٌ الفرؽ بيف السَّ  

 . أ ق.(5)"إف ما كاف مف خمؽ ا تعالى، فيك مضمكـ، كما كاف مف عمؿ الخمؽ فيك مفتكح "    
 

 (   أ / 19ؽ  ) 

 كاءالفرؽ بيف البكا بالقصر كالب 

قاؿ                 ذا قٌصرت أردت الٌدمكع كخركجيا، أٌنو إذا مددت: أردت الٌصكت اٌلذم يككف مع البكا، كا   "    
                                                                                :(6)الٌشاعر

 ] الكافر[                                                                                      

                                                           
غة، كالٌنحك، كالقراءات، قرأ الٌنحك بعد مٌ ىػ ( كلد بالككفة، إماـ في ال189) ت  ىك: عمي بف حمزة األسدمٌ  ،الكسائيٌ  (1) 

نيفو: معاني القرآف؛ كالقراءات. الكبر، سكف بغداد كتكفي بالٌرم، كىك مؤٌدب الٌرشيد العٌباسي كابنو األميف؛ مف تصا
 .283/ 4، األعالـ، نظر: الٌزركميٌ ي

ىػ ( صٌنؼ في الٌنحك، كلو في القراءات حكايات كثيرة، 187) ت  الككفيٌ  معاذ، ىك: معاذ بف مسمـ اليٌراء، الٌنحكمٌ  ( (2
 .218/ 5نظر: ابف خٌمكاف، كفيات األعياف، يميو الكسائٌي، كركل الحديث عنو. قرأ ع

ق( عاش 170ك  100ف أزد عيماف، عاش ما بيف )، م، األزدمٌ الخميؿ بف أحمد، ىك: الخميؿ بف أحمد الفراىيدمٌ   (3)
بد العزيز، لغكٌم، كمعجمٌي، كمينشيء عمـ العركض، كىك أستاذ سيبكيو؛ مف تصانيفو: عفي البصرة، زمف عمر بف 

 .2/245نظر: ابف خٌمكاف، كفيات األعياف،يعجـ في العربٌية؛ ككتاب العركض. كتاب العيف، كىك أٌكؿ م
 .81ي، الفركؽ، ص نظر: إسماعيؿ الحقٌ ي  (4)
 .163، ص المصدر نفسو ( (5

نظر: عبدا بف ركاحو، ديكانو، يبف عبد المٌطمب رضي ا عنيما. البيت لعبد ا بف ركاحة، في رثاء حمزة   (6)
 .30ص
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باكي فيك ا التٌ ، كأمٌ دكد ما كاف معو صكتمفالبكا بالقصر دمع العيف مف غير صكت، كالم        
 . أ ق. فركؽ حقي.(1)"نساف العيفإ تكٌمؼ البكاء

 

 الحٌي كالقبيمةبيف الفرؽ  

 . أ ق.(2)"إٌف الحٌي كاحد أحياء العرب، كال يمـز أف يككف ما فيو بني أب كاحد بخالؼ القبيمة "    

 الفرؽ بيف الٌتالكة كالقرآف 

: أعـٌ، ألٌنيا جمع الحركؼ راسة، كاألكراد المكٌظفة، كالقراءةقرآف متتابعة، كالدٌ ة الإٌف الٌتالكة: قراء "    
 . أ ق.(3)"فظ ال اتٌباعيابالمٌ 

 الفرؽ بيف المبيـ كالٌنكرة  

حدكد مكالٌنكرة: يجكز استعماليا في ال حدكد فقط؛مير الإٌف المبيـ: يجكز إطالقو عمى غ "    
 .(4)"كغيره

 الفرؽ بيف المضمر كالمبيـ  

 . انتيى.(5)"مر: إشارة إلى ما قبمو، كالمبيـ: إشارة إلى ما بعدهإٌف المض "    

 الفرؽ بيف الٌداؿ كالٌدليؿ  

 . أ ق.(6)"إٌف الٌداؿ: يستعمؿ في الٌتصٌكرات كالٌتصديقات، كالٌدليؿ: يستعمؿ في الٌتصديقات "    

                                                           
 .142ي، الفركؽ، ص نظر: إسماعيؿ الحقٌ ي ( (1
 .143ي، الفركؽ، ص نظر: إسماعيؿ الحقٌ ي ( (2
 .143ص  ،المصدر نفسو ( (3
 .144، ص المصدر نفسو ( (4
 .144، ص المصدر نفسو(  (5
 .144، ص المصدر نفسو ( (6

ػػػػػػػػػػبى      ػػػػػػػػػػنًػػػػػػػػػػيٍ عى  تٍ كى  ا       اىىػػػػػػػػػػكى يػػػػػػػػػػا بي لى  ؽَّ ي كحى
 

 كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي ال العى كى  كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي البي غٍ ال يي كى   
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ـٌ كاليـٌ   الفرؽ بيف الغ

في الماضي، كالخكؼ: في يككف، كما أٌف الحزف: أٌف األٌكؿ: يستعمؿ فيما كاف، كالثٌاني: فيما  "    
 .ىػ. أ (1)"المستقبؿ

 

 باالفرؽ بيف األكلى كالٌصك  

 . انتيى.(2)"أٌف األكلى: يستعمؿ في مقابمة الجكاز، كالثٌاني: في مقابمة الخطأ"     

 الفرؽ بيف الكقؼ كالجـز

 بعامؿ، فاألٌكؿ: يستعمؿ في ف إالٌ بعامؿ، نحك: لـ يضرب، كالكقؼ: يكك  ٌف الجـز ال يككف إالٌ أ "    
 . أ ق.(3)"المعرب، كالثٌاني: يستعمؿ في المبني

 ب(   الفرؽ بيف الٌسباؽ كالٌسياؽ كالٌمحاؽ / 19ؽ  )

حاؽ: يستعمؿ فيما بعده، كالٌسياؽ مٌ مؿ فيما قبؿ الكالـ، كما أٌف الإٌف الٌسباؽ بالباء المكحدة: يستع "    
  انتيى.. (4)"ما قبمو كبعده معنااة: يستعمؿ فيبالياء المثنٌ 

 الفرؽ بيف الٌذات كالٌشخص

عمى  بخالؼ الٌشخص: فإٌنو ال يطمؽ إالٌ أعـٌ، ألٌنو يطمؽ عمى الجسـ كغيره،  أٌف األٌكؿ: "    
 انتيى. .(5)"الجسـ

 الفرؽ بيف الجزء كالبعض

 . انتيى.(6)"ظ المترادفة، كالمشيكر أٌنيما مف األلفاالجزء: ال يتجٌزأ، كالبعض: يتجٌزأٌف إ "    

                                                           
 . 144ي، الفركؽ ، ص نظر: إسماعيؿ الحقٌ ي ( (1
  .144، ص  المصدر نفسو ( (2
 .145، ص المصدر نفسو(  (3
 .144، ص المصدر نفسو ( (4
 .146، ص المصدر نفسو ( (5
 .146، ص المصدر نفسو ( (6
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 الفرؽ بيف الٌدعاء كالٌسؤاؿ 

كبعضيـ لـ يفٌرؽ  . أ ق.(1)"ابةثجابة، كالٌسائؿ: المختار فمو اإلإٌف الٌداعي: المضٌطر فمو اإل "    
 بينيما.

 القرؽ بيف الحٌجة كالبٌينة  

 . أ ق.(2)"اف في الٌدعكلٌف الحٌجة: تستعمؿ مف حيث الغمبة عمى الخصـ، كالبٌينة: مف حيث البيإ "    

 الفرؽ بيف الفعؿ كالعمؿ

 . انتيى.(3)"، لـ ينسب إلى الحيكاف كالجمادمف الفعؿ، فإٌنو فعؿ قصدمٌ  ٌف العمؿ: أخٌص إ "    

 الٌصبكر الفرؽ بيف الحميـ ك 

 . انتيى.(4)"ٌف المذنب ال يأمف العقكبة في صفة الٌصبكر، كما يأمف منيا في صفة الحمـإ "    

 رؽ بيف الميمؾ بالٌضـ كالًممؾ بالكسرالف 

 .(5)"بغير العقالء الٌتصٌرؼ في ذكم العقكؿ كغيرىـ، كبكسرىا: يختٌص  الميـ: يعـٌ  مؾ بضـٌ ٌف المي إ "    
 .ػى أ

 المآكم الفرؽ بيف المثاكم ك

أ ق. .(6)"افسيو اإلنأكم إل: المكاف اٌلذم ي، كالمأكلثكف المعاإلقامة المنٌبئة ٌف المثكل: مكاف إ "    
  

  

                                                           
 .146ي، الفركؽ، ص نظر: إسماعيؿ الحقٌ ي ( (1
 .147، ص المصدر نفسو ( (2
 .148، ص المصدر نفسو ( (3
 .148، ص المصدر نفسو(  (4
 .148، ص المصدر نفسو ( (5
 .148، ص المصدر نفسو(  (6
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 الفرؽ بيف المصير كالمرجع

 . انتيى.(1)"ٌف المصير: يجب أف يخالؼ حالة األكلى، كال كذلؾ المرجعإ "    

 الفرؽ بيف الٌنعت كالٌصفة

 ت ٌير كفيما ال يتغٌير، كقيؿ: الٌنعٌف الٌنعت: يستعمؿ فيما يتغٌير فقط، كالٌصفة: تستعمؿ فيما يتغإ "    
قصر، كالٌصفة: تككف باألفعاؿ، كضارب، كجارح، كعمى ىذيف الكجييف، يقاؿ ة كطكؿ ك ٌصفيككف بال

 .(2)"مف الٌنعت صفات ا، كال يقاؿ نعت ا، كلـ يستعمؿ الٌنعت في ا، كالحاصؿ أٌف الٌصفة أعـٌ 
 .ػىأ

 الفرؽ بيف الكصؼ كالٌصفة

 جؿ، كالٌصفة: ما يقـك رة الك ؼ، كيجكز انتقالو كحمرة الخجؿ، كصفإٌف الكصؼ: ما يقكـ بالكاص "    
 بالمكصكؼ، كال يتغٌير كالٌطكؿ كالقصر، كالٌسكاد لمٌزنجٌي، كالبياض لمٌركمٌي، كفي الكافي، قكؿ القائؿ: 

ضح الفرؽ غاية زيد عالـ، كصؼ لزيد، ال صفة لو، كعممو القائـ بو صفتو. ال كصفو، فاتٌ 
 . أ ق. فركؽ.(3)"اإليضاح

 مف لمٌتبييفرؽ بيف مف لمتٌػبعيض ك الف 

؛ (4)﴾ٌَْْػَشْفِ آيِ ِِْٓ ٌِِٓإُِْ سَجًٌُمٌما بعدىا،، كقكلو تعالى: ﴿  إٌف مف التٌبعيضٌية: يككف ما قبميا أقؿٌ  "    

 .(6)". انتيى(5)﴾فَبجْزَنِجٌُا اٌشِّجْظَ َِِٓ األًَْثَبِْأكثر مٌما بعدىا، كقكلو تعالى: ﴿  نٌية: يككف ما قبميايكمف التٌبي

  

                                                           
 .149ي، الفركؽ، ص نظر: إسماعيؿ الحقٌ ي  (1)
 .145، ص المصدر نفسو ( (2
   مف ىذا الٌتحقيؽ، مع اختالؼ بسيط. 72/ ب( ص  3كقد كرد ىذا العنكاف في ) ؽ .144، ص المصدر نفسو(  (3
 .28/ 40غافر،  ( (4

 .30/ 22، الحجٌ  (5) 
 .147ي، الفركؽ، ص نظر: إسماعيؿ الحقٌ ي ( (6
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 (  أ / 20ؽ  )

 نٌيةينٌية كالاٌلـ الٌتبييالفرؽ بيف إلى الٌتبي 

 ة بعكس ذلؾ، فإذا قمت: زيد أحبٌ نيٌ يـ التٌبيكما قبميا مفعكؿ، كالالَّ فاعؿ، نٌية يإٌف ما بعد إلى التٌبي "    
ذا قمت: زيد أحبٌ ، كنت أنت المحبٌ إليٌ   . (1)"لي، كنت أنت المحبكب كزيد المحبٌ  ، كزيد المحبكب، كا 
 ى. صٌباف في حركؼ الجٌر.انتي

 الفرؽ بيف مف كعف

الٌدراىـ، كالثٌانية: في غير المنقكالت، نحك:  و: تستعمؿ في المنقكالت، نحك: أخذت منىلك األ إفٌ  "    
 حقي. . فركؽ(2)أخذت عنو العمـ"

 ناءرؽ بيف العدـ كالفالف 

ناء: سمبو الحقو كىك أخٌص مف كالف، ف أف يككف سابقنا أك الحقناإٌف العدـ: سمب الكجكد، أعـٌ م "    
 ىػ. أ .(3)"العدـ

 الفرؽ بيف الٌتكضيح كالٌتخصيص

إٌف األكؿ: عبارة عف إزالة الٌشركة العارضة في المعارؼ، كالثٌاني: عبارة عف تقميؿ العمكـ في  "    
 ىػ. أ .(4)"الٌنكرات

 متالفرؽ بيف غمط كغً  

، كقيؿ: غمت في كمعنىن  طنا كزننامى ط غى مً ىك مثؿ غى  :ا، قيؿتن مى ت في الحساب غى مى في المصباح:" غى قاؿ     
 الحساب كغمط في كالمو، كزاد بعضيـ قاؿ: ىكذا فٌرقت العرب، فجعمت التٌاء في الحساب كالٌطاء في 

 

                                                           
 .113/ 1،نظر: صباف، حاشية عمى شرح األشمكنيٌ ي ( (1

 .147ي، الفركؽ، ص إسماعيؿ الحقٌ   (2)
 .147، ص المصدر نفسو ( (3
 .147، ص المصدر نفسو ((4
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 . انتيى.(1)ؽ، كفي الٌتيذيب مثمو"طً نٍ المى 

 كالٌرقيؽ الفرؽ بيف القفٌ  

، كالرٌ إٌف القفٌ  "     ا: ىك المممكؾ كالًّ   .(2)". انتيىقيؽ: ىك المممكؾ كالًّ كبعضن

 الفرؽ بيف الٌتغيير كالٌتحكيؿ 

 . انتيى. فركؽ حقي.(3)يير: في الٌصفات"ٌتحكيؿ: يستعمؿ في الٌذات، كالٌتغإٌف ال "    
 

 الفرؽ بيف الجكىر كالعرض كالحاؿ 

مكجكد في نفسو كيحتاج إٌف الجكىر: مكجكد في نفسو كال يحتاج في قيامو إلى غيره، كالعرض:  "    
 . أ ق. (4")في قيامو إلى آخر، كالحاؿ: يحتاج في قيامو ككجكده إلى غيره

  الفرؽ بيف المحركسة كالمحمٌية  

 .(5)"المحركسة: المدينة التي ليس ليا سكر كحصار، كالمحمٌية: عكسو. انتيى أفٌ  "    
 

 الفرؽ بيف الٌتصحيؼ كالٌتحريؼ 

 . أ ق.(6)"في مرحـك فيك تصحيؼ، كلك قمت: محرـك فيك تحريؼ ؾ لك قمت: مرجكـنٌ إ "    

  

                                                           
 .171م، المصباح، ص ر نظر: المقي  (1)
 .149ي، الفركؽ، ص نظر: إسماعيؿ الحقٌ ي ( (2

 

 .149، ص المصدر نفسو ( (3
 .149، ص المصدر نفسو(  (4

 .149، ص المصدر نفسو(5) 
 .149، ص المصدر نفسو ( (6
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 الفرؽ بيف الخالص كالٌصافي

 .(1)"الخالص: مازاؿ عنو شكبو، بعد أف كاف فيو، كالٌصافي: قد يقاؿ لما ال شكب فيو. انتيى فٌ إ "    
 

 ب(   / 20ؽ  )   

  الفرؽ بيف العظيـ ك الكبير  

 .(2)"، دكف الٌصغير اٌلذم يقابمو الكبير. انتيىرٌف مقابمو أعني الحقيإما بير، كٌف العظيـ فكؽ الكإ "    

 الفرؽ بيف الحذؼ كالٌسمب 

 مؿ في الٌصفات، نحك: سمب زيدحذؼ زيد، كالٌسمب: يستعالحذؼ: يستعمؿ في الٌذات، نحك:  فٌ إ "    
 ق. أ. (3)ثكبو

 الفرؽ بيف المشابية كالمشاكمة  

 . انتيى.(4)"ى، كالثٌانية: المكافقة لفظناكمعنن  لفظناٌف األكلى: مكافقة إ "    

 الفرؽ بيف اسـ الٌتفضيؿ كأفعؿ الٌتفضيؿ  

اسـ التٌفضيؿ، كليس بأفعؿ التٌفضيؿ، ألٌنو أخرجو الٌتخفيؼ  خير كشرٌ مثؿ ٌف األٌكؿ أعـٌ، فإٌف إ "    
 .(5)"عف صيغتو. انتيى

 الفرؽ بيف الحٌي ك الحيكاف  

 . انتيى.(1)"، كليس كؿ حٌي حيكاف، كالممؾ كما حٌقؽ في محٌموٌف كؿ حيكاف حيٌ إ "

 الفرؽ بيف الذُّكر بالٌضـ كالذِّكر
                                                           

 .149ي، الفركؽ، ص نظر: إسماعيؿ الحقٌ ي ( (1
 .149، ص المصدر نفسو ( (2
 .150، ص المصدر نفسو(  (3
 .150، ص المصدر نفسو(  (4
 .150، ص المصدر نفسو ( (5
 .150، ص المصدر نفسو ( (1
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 .(1)"ساف. انتيىمٌ ك بالقمب، كالثٌاني: فيما ىك بالٌف األٌكؿ: يستعمؿ فيما ىإ "    

 الفرؽ بيف الٌنتيجة كالمطمكب

ٌنيا تطمب إ(2)حيث[ ] نتيجة، كمفى القياس كحصكليا منو تسٌمى ٌنيا مف حيث تفٌرعيا عمإ "    
 ىػ. أ .(3)"بالقياس تسٌمى مطمكبنا

 الفرؽ بيف بالجممة كفي الجممة  

 . أ ق. (4)". ىكذا في شرح عقائد رمضاففي الكثرة، كالثٌاني: في القٌمة ٌف األٌكؿ: يستعمؿإ "    

 الفرؽ بيف اإلنزاؿ ك الٌتنزيؿ  

، كقيؿ اإلنزاؿ: يستعمؿ في الٌدفعي ٌسالـ، كالثٌاني: بال كاسطة،عميو ال ،ٌف األٌكؿ: بكاسطة جبريؿإ"    
 . أ ق.(5)"كالتٌنزيؿ: في الٌتدريجي

 

 (6)[لفالف كغضبت بو] بيف غضبت  الفرؽ 

 . انتيى.(7)"تناكاف حيًّا، كغضبت بو: إذا كاف ميمصباح:" غضبت لفالف: إذا قاؿ في ال    
 

 ينعالفرؽ بيف الٌتفسير بأم كالٌتفسير بي  

زالة الٌتكٌىـك : لدفع الٌسؤاؿ ينعٌف التٌفسير بأم: لمبياف كالٌتكضيح، كالتٌفسير بيإ"       . أ ق.(1)"ا 
 

                                                           
 150ي، الفركؽ، ص ظر: إسماعيؿ الحقٌ ين ( (1

 

 .150ي، الفركؽ، ص في األصؿ مطمكسة، كالمثبت في: إسماعيؿ الحقٌ  ( (2
 .150لفركؽ، ص ي، انظر: إسماعيؿ الحقٌ ي ( (3
. كعقائد رمضاف ، ىي: شرح رمضاف بف محٌمد الحنفي، الٌشيير 150ي، الفركؽ، ص نظر: إسماعيؿ الحقٌ ي ( (4

 نظر: غالؼ كتاب إسماعيؿ الحٌقي.يتازاني، عمى العقائد الٌنسفٌية. برمضاف أفندم، عمى شرح الٌسعد الٌتف
 .151ي، الفركؽ، ص نظر: إسماعيؿ الحقٌ ي ( (5
 األصل: غٌر واضحة. والّثابت وضعته إلكمال المعنى، بناًء على الّشرح أسفل العنوان. فً ( (6

 .170نظر: المقرم، المصباح، ص ي (7) 
 .152ي، الفركؽ، ص نظر: إسماعيؿ الحقٌ ي ( (1
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 الفرؽ بيف العظمة كالجالؿ

ضافة العظمة . (1)لٌصفات، كالجالؿ: في الٌصفات فقط"ٌف العظمة: تستعمؿ في الٌذات كاإ      أ ق. كا 
إٌف العظمة أعـٌ مف الجالؿ، ألٌنيا تستعمؿ في األجساـ ، فإلى الجالؿ، إضافة العاـ إلى الخاٌص 

 كغيرىا، كالجالؿ ال يستعمؿ في األجساـ. انتيى. بعضيـ.
 

 الفرؽ بيف اٌلمفظ كالكممة 

، ككؿ لفظ ال يسٌمى كممة، كاأللفاظ الكممة، ألٌف كٌؿ كممة تسٌمى لفظنافظ: أعـٌ مف مٌ ٌف الإ "    
 . انتيى.(2)"الميممة

 

 طؽالفرؽ بيف البياف كالنٌ أ(    / 21ؽ  )  

مخصكص كىذا باعتبار المعنى  :طؽىك أٌف البياف: الكشؼ عف الٌشيء بأم طريؽ كاف، كالنٌ "    
نطؽ الفصيح المعرب عٌما في الٌضمير، فيما الم: فيك لمبياف، أٌما باعتبار المعنى االصطالحيٌ  غكمٌ المٌ 

 . أ ق. فركؽ حقي. (3)ساف، كالتٌبياف بالجناف"مٌ ياف باليعضده ما قيؿ: أٌف البمتساكياف، كما ال يخفى، ك 

 القكؿالفرؽ بيف الٌنطؽ ك 

باإلنساف، كالقكؿ: عاـ لو  إٌنو يقاؿ: قاؿ ا تعالى، كال يقاؿ: نطؽ ا تعالى، فالٌنطؽ: خاٌص  "    
 ،ٌمى ا عميو كسٌمـص ،قاؿ بالٌصكاب، كنبٌينا فٍ ك تعالى، حيث يسند إليو، كلذا يقاؿ: أٌف ا، خير مى 

يؿ عمى ا الممؾ المتعاؿ، كىذا ممنكع ضلمـز التٌف مف، لٌصكاب، كلك قيؿ: خيرنطؽ با فٍ خير مى 
 ق.  . أ(4)"كمحاؿ

 

 
                                                           

 .152، ص  ي، الفركؽنظر: إسماعيؿ الحقٌ ي ( (1
 .152، ص  المصدر نفسو ( (2
 .148، ص  المصدر نفسو(  (3
 .148، ص المصدر نفسو ( (4
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 الفرؽ بيف الكالـ كالجممة

اٌف الكالـ ال يثٌنى كال يجمع بخالؼ الجممة، كألٌنو يقاؿ كالـ إ "      فٌ إ ا، كال يقاؿ جممة ا، كأيضن
 .(1)"الكالـ أخٌص مف الجممة عند البعض. انتيى

 الفرؽ بيف مدلكؿ الفعؿ اًلصطالحٌي كمدلكؿ الفعؿ الٌمغكمٌ 

ال زماف فيو  ني: كالضرب مثالن فإٌنو حدثااألٌكؿ: يقترف بأحد األزمنة الٌثالثة، بخالؼ الثٌ ٌف إ "    
 .ػى أ .(2)"أصالن 

  الفرؽ بيف البياف كالتٌأكيؿ

 فيما يفيـ مف ذلؾ  :ة، كالبيافكىمالؿ ؿ في أكٌ كالـ ال يفيـ منو معنى محصٌ يذكر في  :أكيؿٌف التٌ إ "    
 .(3)"ءلكف بنكع خفا

 

 الفرؽ بيف الٌتعبير كالتٌأكيؿ

ًإٍف كيٍنتيـٍ ابر مف ظاىرىا إلى باطنيا، نحك: ﴿ بتأكيؿ تفسير الٌرؤيا، كىك الع أٌف الٌتعبير مختٌص  "    
ك ٍؤيىا تىٍعبيري  .(5)"كىك أخٌص مف التٌأكيؿ، فإٌف التٌأكيؿ يقاؿ فيو كفي غيره. انتيى ؛(4)﴾فى ًلمرُّ

 

 الفرؽ بيف الٌتفسير كالتٌأكيؿ 

ىك الكشؼ كاإلظيار، في األصؿ ٌف التٌفسير يتعٌمؽ بالٌركاية، كالتٌأكيؿ يتعٌمؽ بالٌدراية، التٌفسير: إ"     
نزلت فيو، كالتٌأكيؿ: في األصؿ الٌترجيح كحده، إيضاح معنى اآلية كقٌصتيا، كالٌسبب اٌلذم أ فحٌده 

 جُشِخُّْ مكتاب كالٌسٌنة، فقكلو تعالى: ﴿ر إلى المعنى المحتمؿ المكافؽ  لصرؼ اآلية مف المعنى الٌظاى

                                                           
 .151ي، الفركؽ ، ص نظر: إسماعيؿ الحقٌ ي ( (1
 .151، ص المصدر نفسو(  (2
 .151ي، الفركؽ، ص نظر: إسماعيؿ الحقٌ ي ( (3
 .43/ 12يكسؼ،  ( (4
 .162ي، الفركؽ، ص نظر: إسماعيؿ الحقٌ ي(  (5
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 لـ مف الجاىؿ، كالمؤمف مف الكافركالعا ،تفسير ،عنى يخرج الٌطائر مف البيضة؛ ي(1)﴾ َِّ َِِٓ املَِّْذِاحلَ

 . أ ق.(2)"ي أسئمة الحكـكذا ف ،تأكيؿ
 

ف م إليو بعتيا بما يحتاجكاتٌ " كفي حاشية الٌشيخ عبادة، عمى شذكر الٌذىب، عند قكلو في الخطبة:    
                           صٌمى ا عميو كسٌمـ؛  ،فيو إلى الٌنقؿ عف الٌنبيٌ  يرجعالتٌفسير: ما  كتأكيؿ، ما نٌصو: ،كتفسير ،إعراب

ف الكممة بمعنى يتبادر يمتغايراف، كبعبارة التٌفسير: تب ما يرجع فيو إلى رأم العمماء، فيماكالتٌأكيؿ: 
 . أ ق.(3)"اىره، فالتٌفسير في الكاضح، كالتٌأكيؿ في الخفيٌ فظ عف ظكالتٌأكيؿ: صرؼ المٌ  ؛منيا

 ب(  / 21ؽ  )

 الفرؽ بيف القكؿ كالٌمفظ 

فظ لكقكعو عمى عمى الٌصحيح، بخالؼ المٌ عمى الميمؿ، ال يقع  فظ، ألٌنوالقكؿ: أخٌص مف المٌ  "    
ـ، فظ المرٌكب المفيد، فيك مرادؼ الكالمٌ ٌف القكؿ: ىك القابؿ الٌصحيح، أكم مؿ؛الميمؿ كعمى المستع

ال، فيك أعـٌ مف الكالـ، كالكالـ مبايف لمكممة"ـ أ كقيؿ ىك المرٌكب خاٌصة. أفاد
ة، . أ ق. عباد(4)

 ـ، قكؿ مفيد.ذكر، في مبحث الكالالشٌ 

 الفرؽ بيف اإللياـ كاإلعالـ

 . أ ق. فركؽ.(6)"بيونطريؽ الكسب، كقد يككف بطريؽ التٌ يككف بقد ٌنو أعـٌ أل :(5)ٌف اإلعالـإ "    

 الفرؽ بيف الٌتحرير كالٌتقرير

 .(8)"، كالتٌقرير: بيانو بالعبارة. انتيى(7)اف المعنى بالكتابة: بيالٌتحريرإٌف  "    
 

                                                           
، 95/ 6. كاألنعاـ، 27/ 3آؿ عمراف،  (1)   .19/ 30. كالٌرـك

 .164ي، الفركؽ، ص ر: إسماعيؿ الحقٌ نظي ( (2
 .17/ 1نظر: محٌمد عبادة، حاشية عمى شذكر الٌذىب، ي  (3)
 .65/ 1، المصدر نفسو ( (4
 فراغ مقدار كلمة.فً األصل:  ( (5
 .151ي، الفركؽ، ص نظر: إسماعيؿ الحقٌ ي  (6)

 

 فراغ مقدار كلمة.: فً األصل ( (7
 .151، ص ينظر: إسماعيؿ الحقي ( (8
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 ىبيف الٌتقديرم كالمحمٌ الفرؽ   

ى: ٌف التٌقديرم: إٌنما يستعمؿ حيث استحٌقت الكممة اإلعراب، لكف لـ يظير فييا لمانع، كالمحمٌ إ "     
 . أ ق.(1)"إٌنما يستعمؿ حيث لـ تستحؽ الكممة ألجؿ بنائيا

 الفرؽ بيف اإلبداؿ كالقمب

يما نيمف حركؼ العٌمة، فب ال يككف إالٌ  ؼ العٌمة كغيرىا، كالقمب:ك ىك أٌف اإلبداؿ: يككف مف حر "    
 .(2)"عمكـ كخصكص مطمؽ. انتيى

 الفرؽ بيف مع كالكاك

عف اشتراكيما في المجيء، عمى احتماؿ أف  زيد كعمرك، كاف إخبارنا جاء ٌنو إذا قاؿ القائؿ:إ "    
عف مجيئيما  اكاف إخبارن ك ؿ: جاء زيد مع عمرك، يىما، فإف قاحدإكاحد، أك سبؽ في كقت ك يككنا جاءا 

 .(3)"متصاحبيف، كبطؿ تجكيز االحتماليف اآلخريف. انتيى

 الفرؽ بيف البدؿ كالعكض

ؿ منو، كالعكض: يقع في مكقع المعٌكض عنو، كفي غير دٌ يقع في مكقع المب ىك أٌف البدؿ:"    
مكضعو، فحينئذو يككف بينيما عمكـ كخصكص مطمؽ، قاؿ بعضيـ: يجكز الجمع بيف العكض 

 .(4)"، بخالؼ البدؿ كالمبٌدؿ منو لالٌتحاد. انتيىض عنو الختالؼ المحؿٌ كالمعكٌ 

 الفرؽ بيف اًلشتماؿ كالٌشمكؿ

 .(5)"ٌف االشتماؿ: يككف في األجزاء، كالٌشمكؿ: يككف في األفراد. انتيىإ "    

 

                                                           
 .151، ص ينظر: إسماعيؿ الحقي ( (1
 .152ي، الفركؽ، ص نظر: إسماعيؿ الحقٌ ي(  (2
 .153، ص المصدر نفسو ( (3
 .156، ص المصدر نفسو ( (4
 .158، ص المصدر نفسو ( (5
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 حمارٌ كا حمرٌ كا صفارٌ اصفٌر كا (1)الفرؽ بيف

، فأٌما إف بت كاستمرٌ ، كثرٌ كف الخالص اٌلذم تمٌكف كاستقالمٌ كنظائرىما، في  حمرٌ إٌنما يقاؿ: اصفٌر كا
كف مٌ ابت كالكف الثٌ حماٌر، ليفٌرؽ بيف المٌ ؿ اصفاٌر كالسبب يزكؿ كمعنى يحكؿ، فيقا اعرضن كف مٌ كاف ال

 . أ ق.(2){لخر ارُّ أفى صٍ يى كى  ةه رَّ ارُّ مى مى حٍ يى  ؿى عى جى فى العارض، كعمى ىذا جاء في الحديث الٌشريؼ:} 

 ية كالٌرؤياؤ الرٌ  الفرؽ بيف

، كما قاؿ سبحانو (3)] في المناـ[ يا: فيما يرلؤٌ الٌرؤية: تستعمؿ فيما يككف في اليقظة، كالرٌ "     
ٍؤيىامى ًمٍف قىٍبؿي﴾ ﴿عميو الٌسالـ:  ،عف يكسؼ كتعالى، إخبارنا ىىذىا تىٍأًكيؿي ري

  . انتيى.(4)
  

 (  أ / 22ؽ  )

 الفرؽ بيف القعكد كالجمكس 

، ألٌف القعكد: ىك االنتقاؿ مف أك ساجدنا اجمس اقعد، كلمف كاف نائمنا ف يقاؿ لمف كاف قائمناىك أ"    
ف أصيب برجمو مقعد، كالجمكس: ىك االنتقاؿ مف سفؿ إلى عمٌك، كمنو معمٌك إلى سفؿ، كليذا قيؿ: ل

بد ع لس كقد جمس، كمنو قكؿ الٌشاعر عمر بفاجد جمساء الرتفاعيا، كقيؿ لمف أتاىا جسٌميت ن
 :، لمفرزدؽالعزيز

 

 ىػ.. أ (5)"أم اقصد نجدنا    
  

                                                           
 .150ي، الفركؽ، ص نظر: إسماعيؿ الحقٌ ي (1)  
 .153فركؽ، ص ي، ال. إسماعيؿ الحقٌ 2085الحديث: البخارم، صحيحو، الحديث، رقـ:  (2) 

 

 .153ي، الفركؽ، ص في األصؿ مطمكسة، كالمثبت في: إسماعيؿ الحقٌ  ( (3
 .153ي، الفركؽ، ص نظر: إسماعيؿ الحقٌ ي. 100/ 12يكسؼ،   (4)
 .153ي، الفركؽ، ص نظر: إسماعيؿ الحقٌ ي ( (5
 

 يا         مً كاٍسػػػػػػػػػػػػػػػ ةي اىى فى السَّػػػػػػػػػػػػػػػكى  ؽً دى زٍ رى فىػػػػػػػػػػػػػػػمٍ لً  ؿٍ قيػػػػػػػػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػػػتػػػػػػػػػػارً  تى ٍنػػػػػػػػػػكي  فٍ إً   سمً ا أمػػػػػػػػػػرت فػػػػػػػػػػاجٍ ؾ مى
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 لفرؽ بيف العربٌي كاألعرابيٌ ا

فأٌف العربٌي: منسكب إلى  ىك"     ف عرابٌي: ىك الٌنازؿ جـ، كاألتكٌمـ بمغة الع العرب كا  كاف بالبادية كا 
 . أ ق.(1)"الٌنسب ٌي عجم

 كالٌثمف الفرؽ بيف القيمة

راضي بو، مٌما يككف كفقنا لو أك كالثٌمف: ما يقع التٌ  ؛: ما يكافؽ مقدار الٌشيء كيعادلوٌف القيمةإ "    
 . أ ق.(2)"عميو، أك نقص منو زائدنا

 لزاـالفرؽ بيف اإلفحاـ كاإل 

ؿ ، يقاؿ: أفحمو، أم أعجزه، كلك أعجز مٌ عٌسائؿ، يعني لك أعجز الٌسائؿ المفحاـ: يتعٌمؽ بالٌف اإلإ "    
 . أ ىػ.(3)"ؿ، يقاؿ: ألزمومٌ عالٌسائؿ الم

 الفرؽ بيف الٌتبديؿ كالعكض 

أعـٌ مف العكض، فإٌف العكض: ىك أف يصير لؾ ديؿ: جعؿ الٌشيء مكاف اآلخر، كىك ٌف التٌبإ "    
ف لـ يأت ببدؿ لو، قاؿ تعالى: ﴿ ،يرؿ يقاؿ: لمٌتغء األٌكؿ، كالتٌبديالثٌاني بإعطا  ضي رٍ األى  ؿي دَّ بى تي  ـى كٍ يى  كا 

 . أ ق.(5)ر عف حاليا"؛ أم تغيٌ (4)﴾ضً رٍ األى  رى يٍ غى 

 الكىًلية بالفتح كالًكًلية بالكسر الفرؽ بيف 

 الٌديف، كالثٌانية  في ىلة: بمعنى الممؾ كالٌسمطاف، كاألك رة كالٌتكٌلي، كالثٌانيص: بمعنى النٌ ىٌف األكلإ "    
 .ق أ .(6)"في األمكر

 
 

                                                           
 .153ي، الفركؽ، ص نظر: إسماعيؿ الحقٌ ي ( (1
 .153، ص المصدر نفسو ( (2
 .153، ص ر نفسوالمصد ( (3
 . 48/ 14ابراىيـ،  ( (4
 .162ي، الفركؽ، ص نظر: إسماعيؿ  الحقٌ ي ( (5
 .170ي، الفركؽ، ص نظر: إسماعيؿ الحقٌ ي ( (6
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 الفرؽ بيف العىرىض كالعىٍرض

أكؿ حاضر،  ي ضه رى يقاؿ: الٌدنيا عى  كاألعياف؛ مف الٌنقكد ،بأٌف المراد باألٌكؿ: جميع متاع الٌدنيا "    
 .(1)". انتيىالٌدراىـ دكف الٌدنانير يكالثٌاني: يطمؽ عمى الٌنقكد دكف األعياف، أعن منيا البٌر كالفاجر.

 

ر   الفرؽ بيف اآلًخر كاآلخى

 .(2)"ٌف األٌكؿ: نياية الٌشيء، كالثٌاني: ما يبايف. انتيىإ "    

 ركالضُّ  رالفرؽ بيف الضَّ   

بما في الٌنفس مف مرض كىزاؿ كنحكىما، كمنو  كالثٌاني: خاٌص  ٌف األٌكؿ: شائع في كؿ ضرر.إ "    
 . أ ق.(3)﴾ اٌعُّشُّأَِِّٔ َِغَّنَِِ  ﴿ما في قكلو تعالى:

 الٌصاغة  اؿالفرؽ ببف الٌصناعة ك 

 ق. ني: عبارة عف معرفة أىؿ العمـ. أإٌف األٌكؿ: عبارة عف معرفة أىؿ الحرفة، أم الٌصنعة؛ كالثٌا    
 الفرعالب

 

 

 

 

 ؿي كالذِّؿالفرؽ بيف الذُّ باىخ   

 طْفِاخًَْ كقكلو تعالى: ﴿ ف غير قير.تعٌصب مكالثٌاني: ما كاف بعد  ؛ف قيرٌف األٌكؿ: ما كاف عإ "    

 .(5)"أم كف كالمقيكر ليما. انتيى .(4)﴾ خَِّدْاٌشَّ َِِٓ يِّاٌزُّ بحَنَب جََّيٌَُ
 

 دكة بتثميث القاؼ كقىدكة بالفتحب(  الفرؽ بيف قي  / 22ؽ  )

                                                           
 .168ي، الفركؽ ، ص نظر: إسماعيؿ الحقٌ ي ( ( (1
 .164، ص المصدر نفسو ( (2
 .160ي، الفركؽ، ص نظر: إسماعيؿ الحقٌ ي. 8/ 22األنبياء،  ( (3

 .24/ 17اإلسراء،   (4)
 .161ي، الفركؽ، ص نظر: إسماعيؿ الحقٌ ي(  (5



 
 

 152     

 

عالميف، ما قاؿ الٌشيخ محٌمد عبادة في حاشيتو، عمى شذكر الٌذىب، عند قكلو في الخطبة: كقدكة لم    
؛ داء: فيي بالفتح ليس إالٌ دكة بمعنى االقتدكة بتثميث القاؼ اسـ لممقتدل بو، كأٌما القى نٌصو قكلو:" كقي 

يث القاؼ حيث ضبطو، بتثم (1)ائيدكة بالفتح خالؼ لمٌشيخ التٌتـ حالة القى فقكؿ خميؿ كال سيك عمى مؤتٌ 
 . انتيى. (2)ٌم"كما قٌرره شيخنا العدك 

 كأصحاب كصحاب كصحابةرؽ بيف صحب فال

ة، اب: جمع لصًحب بكسر الحاء المخٌففكأصح ؛جمع لو :كقيؿ ،صحب: اسـ جمع لصاحب"    
ٌف فاعؿ ال لصاحب أل كأرحاـ، كفخذ كأفخاذ، كليس جمعنا يد كأشياد، كرحـؼ ألفو، كشحب بحذاص

ألٌف فعؿ الٌصحيح لصٍحب بسككف الحاء،  يجمع عمى أفعاؿ، إاٌل شذكذنا، كجاىؿ كأجياؿ، كليس جمعنا
بسككف الحاء، ب كصحاب: جمع لصحٍ  ؛أثكابك ، كثكب ؿ فيجمعٍ تالعيف ال يجمع عمى أفعاؿ، أٌما المع

الٌصحبة، أطمؽ عمى األصحاب، كزيد  معنىب مصدر :بكسر الٌصاد كفتحيا كصحابة ؛ككعب ككعاب
 ة.. أ ق. عباد(3)عدؿ"

اعمـ أٌف صحب عند سيبكيو  ،ما نٌصو:" تحرير قاؿ المحٌقؽ األمير في حاشيتو عمى األزىرٌية،     
 ،ا بمعنى الٌصحابٌي، ألٌف الٌصحابٌي قاصر عمى صاحب رسكؿ اناسـ جمع لصاحب، كيقكلكف ى

 ونٌ ا أصحاب: فاختمؼ فيو فمف قائؿ: إصٌمى ا عميو كسٌمـ، كىك المراد ىنا، ال مطمؽ صاحب، كأمٌ 
صحب ساكف  تصر صاحب، كقيؿ مخفؼىك مخ العيف، كاختمؼ ىؤالء، فقيؿ:جمع صحب بكسر 

ف  عمى سككنو، قيؿ ىك جمع صحب باقيناالعيف، ك  ، كبغؿ كأبغاؿ، كاف صحيح العيف، ألٌنو كرد قميالن كا 
 .(4)قراء، كفرخ كأفراخ، إٌنما ىك قياس في معتٌؿ العيف، كثكب كأثكاب"رء كأى كقي 

أٌنو جمع  ؿ ال كجو لو، فما المانع مففي حاشية المنياج:" الفرؽ بيف فعؿ كفاع قاؿ ابف قاسـ    
ا ، نحك جاىؿ كأجياؿ، كما في الٌتكضيح، كأٌما صحابة بفتح الٌصاد صاحب، ألٌنو كرد قميالن أيضن

                                                           
ىػ ( فقيو مف عمماء المالكٌية، نسبتو إلى تتا، مف قرل  942براىيـ الٌتتائي ) تإالشيخ الٌتتائي، ىك: محٌمد بف   (1)

 .302 /5، األعالـ، نظر: الٌزركميٌ يح الجميؿ، شرح فيو مختػصر خميؿ. المنكفٌية بمصر؛ مف كتبو: فت
 .11/ 1نظر: محٌمد عبادة، حاشية عمى شذكر الٌذىب، ي  (2)
 .12/ 1 المصدر نفسو، ( (3

 .9/ 1نظر: األمير، حاشية عمى األزىرٌية، ي  (4)
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ل طمؽ عمى األصحاب عمى حدٌ حبة، أي ككسرىا، فمصدر بمعنى الص    ييـ نسب الٌصحابة،زيد عدؿ،، كا 
ا صحب عمى أصحاب، ككعب ككعاب. أ.ق     . نعـ يجمع أيضن

مذٌكر عاقؿ، كصاىؿ كصكاىؿ، بخالؼ  لغيريس، إذا كاف قأٌما جمع فاعؿ عمى فكاعؿ فم(1)"    
 لخ.  قطر، عند قكلو: كىك ضرباف معرب...إ. أ ق. سجاعي عمى ال(2)نحك: فارس كفكارس، فيك شاٌذ"

عؿ إٌنما ىك ألٌف فكا ؛كىك شاذٌ  ،قاؿ في المصباح: في ماٌدة فرس، كجمع الفارس فرساف كفكارس    
مثؿ: حائض  أك جمع فاعؿ صفة لمؤٌنث، ؛ثؿ: ضاربة كضكارب، كصاحبة كصكاحبجمع فاعمة، م

 لـ يعقؿ فٍ حائط كحكائط، كأٌما مذٌكر مى ك بازؿ كبكازؿ،  ال يعقؿ، نحك: جمؿ فٍ كحكائض، أك كاف جمع مى 
 ابؽ، كخكالؼ جمع كنكاكس، جمع ناكس الٌرأس، كىكالؾ، كنكاكص، كسك  ،فكارس يأت فيو فكاعؿ، إالٌ 

 . انتيى.(3)خالفة، كىك القاعد المتخٌمؼ، كقكـ ناجعة كنكاجع، كيجمع الٌصاحب عمى صكاحب"
 

 تي لبياف الكاقع(  الفرؽ بيف الٌصفة المخٌصصة كالكاشفة كالٌ  أ / 23ؽ  ) 

] قكلو ب، في الخطبة:" كأسنكو فسيح جٌنتو"قاؿ الٌشيخ محٌمد عبادة، في حاشيتو عمى شذكر الٌذى    
في اإلٌتساع، كىي الفردكس، فيك  فسيح جٌنتو أم جٌنتو الفسيحة، أم الكاسعة، يحتمؿ أٌف المراد الكاممة

ما نٌصو:" فائدة: ذكر (4)[ صؼ مخٌصص، كيحتمؿ ما ىك أعـٌ، فيك كصؼ لبياف الكاقعت
مخٌصصة: ىي اٌلتي فال صة، كالكاشفة، كاٌلتي لبياف الكاقع؛، الفرؽ بيف الٌصفة المخصٌ (5)يسمماالٌشبر 

فراغ لعريض يحتاج لكالكاشفة: ىي المكٌضحة لممكصكؼ، كقكلنا: ىذا الجسـ الٌطكيؿ ا .لالحتراز
 . أ ق.(7)كال كاشفة" (6)[ لبياف الكاقع] كاٌلتي لبياف الكاقع: ىي اٌلتي ليست ؛ يشغمو

 

                                                           

 فً األصل: كلمة مطموسة. ( (1
 .72نظر: الٌسجاعي، عمى القطر، ص ي  (2)

 .178نظر: المقرم، المصباح، ص ي ((3
 .8/ 1عمى شذكر الٌذىب، حاشية د عبادة، ثبت في: محمٌ في األصؿ مطمكسة، كالم ((4
، كىك مف أىؿ شبرا ق( فقيو شافعيٌ 1067ك  997الٌشبراًمم سي، كىك: عمي بف عمي الش براًمم سي، عاش ما بيف ) ( (5

 لمحتاج،ًمم س بالغربٌية بمصر، تعٌمـ كعٌمـ باألزىر، كٌؼ بصره كىك صغير؛ صٌنؼ كتبنا، منيا: حاشية عمى نياية ا
 .314/ 4، األعالـ، نظر: الٌزركميٌ يفي فقو الٌشافعٌية، كىك مطبكع. 

 .8/ 1عمى شذكر الٌذىب،  نظر: محٌمد عبادة، حاشيةيالحتراز" كليس " لبياف الكاقع". في األصؿ، كتبت: " ل ( (6
 .8/ 1د عبادة، حاشية عمى شذكر الٌذىب، نظر: محمٌ ي  (7)
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 الفرؽ بيف العمـ كالمعمـك  

اكىك ال ،إٌف المكجكد في الٌذىف ىك العمـ"     ة العاقمة عمـ، قيامو بالقكٌ  ، لكف باعتبارمعمكـ أيضن
، كالعمـ كالمع  .(1)االعتبار"ب مكـ مٌتحداف بالٌذات، كمختمفافكباعتباره في نفسو مف حيث ىك معمـك

 فركؽ حقي. انتيى.

 ى كالماىٌية كالحقيقة كاليكٌيةالفرؽ بيف المعنى المفيـك كالمسمٌ  

، كمف كمف حيث يخٌص منو يسٌمى مفيكمنا ؛فظ يسٌمى معنىمٌ د بالفظ مف حيث يقصمٌ إٌف مدلكؿ ال"    
  أٌف المعنى قد يخٌص بنفس المفيكـ، دكف اإلفراد، كالمسٌمى يعٌميا، كضع لو اسـ مسٌمى، إالٌ  حيث

 

 جؿ، كال يقاؿ إٌنو معناه.كبكر، مسٌمى الرٌ  ،كعمرك ،لكٌؿ مف زيد :فيقاؿ

رة  الحاصمة في العقؿ، مف الٌصك  ":المختصر المة، في حاشيةمة أبقاه ا بالسٌ ؿ شيخنا العاٌل قا    
ٌنيا إفظ تسٌمى مفيكمنا؛ كمف حيث مٌ ٌنيا تحصؿ مف الإمعنى؛ كمف حيث  فظ تسٌمىمٌ صد بالتق ٌنياإحيث 

كمف حيث امتيازىا  يث ثبكتيا في الخارج تسٌمى حقيقة؛ة، كمف حتسٌمى ماىيٌ  ،قكلة في جكاب ما ىكم
 ىػ. . أ(2)ٌدد حيثٌيات الٌتسمية كجياتيا"بتع ةكالمسٌمى كاحد كاألسماء متعٌدد ة؛ىكيٌ يار تسٌمى خمف األ

 ،كالمفيكـ ،كالعنكاف ،ٌف الكصؼإح الٌسمرقندٌية، عمى الكصفٌية:" كفي حاشية الحفني، عمى شر     
 .(3)بعض شٌراح الٌشمسٌية"ح بو رٌ كالٌطبيعة، ألفاظ مترادفة، كما ص ،كالحقيقة

 

 األشقريت ك مى الكي الفرؽ بيف  

يت مى كيفرؽ بيف الكي  ":ة، قاؿ أبك عبيد"يف األحمر كاألسكدمف الخيؿ ب "يت:قاؿ في المصباح:" الكيمى     
ف كانا أسكديف فيك الكي  نب، فإفٍ ؼ كالذٌ رٍ كاألشقر، بالعي  يت، كىك تصغير مى كانا أحمريف فيك أشقر، كا 

 . أ ق.(4)تة"مٍ ، عمى غير قياس، كاالسـ الكي تمى أكٍ 
 

                                                           
 .147لفركؽ، ص ي، اسماعيؿ الحقٌ إنظر: ي  (1)
 .148ي، الفركؽ، ص نظر: إسماعيؿ الحقٌ ي ( (2

 .31مرقندٌية، ص نظر: الحفني، حاشية عمى شرح السٌ ي  (3)
 .206نظر: المقرم، المصباح، ص ي ( (4
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 أكيؿفسير كالتٌ الفرؽ بيف التٌ 

ؿ في صدر حاشيتو عمى الجالليف، في المقٌدمة، ما نٌصو:" أصؿ التٌفسير: الكشؼ كاإلبانة، مى قاؿ الجى 
 ةيد، مف حيث داللتجاؿ القرآف المبحث فيو عف أحك الٌرجكع كالكشؼ، كعمـ التٌفسير: يكأصؿ التٌأكيؿ: 

 . انتيى.  (1)ة"عمى مراد ا تعالى، بحسب الٌطاقة البشريٌ 

  ب( / 23ؽ  )  

 قسماف: تفسير كىك ما ال يدرؾ إال بالٌنقؿ، كأسباب كتأكيؿ  ،أم عمـ التٌفسير ،ىك ثـٌ     
 كىك ما كاف إدراكو بالقكاعد العربٌية، فيك مٌما يتعٌمؽ بالٌدراية، كالٌسر في جكاز التٌأكيؿ بالٌرأم، أم 

 بيذا الٌمفظ ىذا المعنى، كال يجكز إالٌ  ية كقطع بأٌنو عنكشيادإٌف التٌفسير شركطو دكف التٌفسير، 
في حكـ المرفكع، كالتٌأكيؿ ترجيح ألحد  ر الصحابٌي مطمقنابتكقيؼ، كلذا جـز الحاكـ بأٌف تفسي

 فاغتفر. أ ق. ،المحتمالت بال قطع

بكاسطة نقؿ مف قرآف،  فظمٌ ؿ: أٌف التٌفسير: يتعٌيف معنى القاؿ بعد ىذا:" كالفرؽ بيف التٌفسير كالتٌأكي    
فظ المحتمؿ لمعاف عمى مٌ الأك سٌنة، أك أثر أك بكاسطة الٌتخريج عمى القكاعد األدبٌية، كأٌف التٌأكيؿ: حمؿ 

 حيحة، كالمراد ىنا بالتٌفسير ما يعـٌ األمريف". أ ق. شيخنا قٌدكمي.بعضيا، بكاسطة القكاعد العربٌية الصٌ 

ف تباينت مراتبيـ، كتف كفي الكرخي، ما نٌصو:" كاعمـ أفٌ      اكتت منازليـ في العمـ كالفيـ، المدٌرسيف كا 
س آية اقتصر عمى ما فييا مف المنقكؿ، كأقكاؿ المفٌسريف إذا ما درٌ  أصناؼ ثالثة ال رابع ليا: األٌكؿ،

ني الحركؼ كنحك ذلؾ، كىذا ال حظَّ لو عند كأسباب الٌنزكؿ، كالمناسبة ككجكه اإلعراب، كمعا
كيستعمؿ  ،يأخذ في كجكه االستنباط منيا فٍ مى  الثٌاني،ك بيف فرساف ألؼ عاـ،  كال نصيب لو المحٌققيف،

منو  فات الماضييف، عممناٌسابقيف، كتصرٌ في الفيـ،  كال يشتغؿ بأقكاؿ ال ،تعالى ،فكره بمقدار ما أتاه ا
الجمع بيف األمريف يرل  فٍ مى  ي بطكف األكراؽ، ال معنى إلعادتو. كالثٌالث،أٌف ذلؾ أمر مكجكد ف

، كالجالؿ (2)ىذا الصنؼ: الجالؿ المحٌمي فٍ كمً  ؛صناؼألي بالكصفيف، كال يخفى أٌنو أرفع اكالٌتحمٌ 

                                                           
 .3/ 1نظر: الجمؿ، حاشية عمى الجالليف، ي  (1)
، مفٌسر؛ مكلده ىػ( أصكليٌ  864ك  791) ، عاش ما بيفالٌشافعيٌ  ى، ىك: محٌمد بف أحمد المحمٌ ىالمحمٌ  الجالؿ ( (2

ا بالحؽ، يكاجو الحكاـ الٌظممة، كيأتكف إليو فال يأذف ليـ. مف كتبو: تفسير الجالليف.  ككفاتو بالقاىرة؛ كاف صٌداعن
 . 333/ 5نظر: الٌزركمي، األعالـ، ي
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، رضي ا عنيـ (2)، كالفخر الٌرازم، كالقاضي البيضاكم(1)الٌسيكطي، كصاحب الكٌشاؼ، كالككشي
 .   (3)"أجمعيف

 

 الفرؽ بيف الجمع كاسـ الجمع

عمى ىيئتيا،  الجمع يدؿٌ  ة، كاسـعمى األفراد، داللة كاك العطؼ، فيك مف باب الكميٌ  يدؿٌ الجمع  أفٌ "    
 ؛ ذكر المحٌقؽ األمير في حاشيتو عمى األزىرٌية، عند الكالـ عمى الخطبة.(4)عمى أجزائو"داللة الكٌؿ 

 ىبكفي حاشية عبادة عمى شذكر الذٌ 

و، أم غالب، كقكـ كرىط، كالجمع ما لو كاحد مف كاعمـ أٌف اسـ الجمع ما ليس لو كاحد مف لفظ"    
 .(5)"لفظو كرجاؿ

 كؿ اسـ جمع ًل كاحد لو مف لفظو، نحك رىط يذٌكر كيؤٌنث

اسـ جمع ال  كقامت القكـ، ككذلؾ كؿٌ  ،ـ القكـ:" القكـ يذٌكر كيؤٌنث، فيقاؿ: قاقاؿ في المصباح    
 . أ ق.(6)كاحد لو مف لفظو، نحك: رىط كنفر"

 

 

 

                                                           
ػ ( عالـ بالٌتفسير، مف فقياء ى 680ك  590؛ عاش ما بيف )الٌشافعيٌ  ىك: أحمد بف يكسؼ الٌشيبانيٌ  ،الككشيٌ  (1) 

نظر: الٌزركمي، يعبأ بيـ. مف كتبو: كشؼ الحقائؽ. الٌشافعٌية، كاف يزكره الممؾ كمف دكنو فال يقـك ليـ كال ي
 .274/ 1األعالـ، 

ـ( كلد في المينة البيضاء قرب شيراز 1286ىػ /  685)ت  ىك: عبد ا بف عمر الٌشيرازمٌ  ،البيضاكمٌ  القاضي (2) 
، كمفٌسر، كعاٌلمة. مف كتبو: تفسيره أبفا نظر: ابف ينكار الٌتنزيؿ كأسرار الٌتأكيؿ. رس، كتكفي في تبريز؛ قاضو

 .171/ 5العماد، شذرات الٌذىب، 
ق( فقيو، عارؼ بالٌتفسير؛ لو: مجمع 1006ك  910، عاش ما بيف )ىك: محٌمد بف محٌمد الكرخيٌ ، الكرخيٌ  ( (3

 .7/61، األعالـ، نظر: الٌزركميٌ يجالليف. ريف، حاشية عمى تفسير الالبح
 . 9/ 1نظر: األمير، حاشية عمى األزىرٌية، ص ي (4) 
 .19/ 1نظر: عبادة، حاشية عمى شذكر الٌذىب، ي (5) 
 .199نظر: المقرم، المصباح، ص ي (6) 
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 فائدة

في شرح الٌشافية:" اعمـ أٌف جمع الجمع ال ينطمؽ عمى أقٌؿ مف تسعة، كما أٌف جمع ردم بقاؿ الجار     
 أ ق. .(1)"مجازنا عمى أقٌؿ مف ثالثة، إالٌ  ال ينطمؽ المفرد

 ةفائد 

ـٌ  ":(2)يٌ قاؿ الفارض"     ـٌ إجماؿ، ثـٌ جاممو، ثـٌ جماؿ، ثـٌ جمالة، ث  قالكا في الجمع: جمؿ أجمؿ، ث
لجمالت جمع  أفٌ  االت، فجمالت جمع جمع جمع جمع جميع الجمع، كظاىر كالـ األشمكني،جم

ر في آخر باب جمع . صٌباف، قكؿ الشٌ (4)بضـٌ الجيـ. انتيى ماالن لو قرمء جي  (3)جماؿ، كعف يعقكب
 سأؿ.ف ة تنٌص الٌتكسير خاتم

 (   أ / 24ؽ  ) 

  فائدة 

، المٌكٌية ات، كصاحب أسئمة الحكـ، عف الفتكح(5)الٌشيرازمٌ  مةي، ما نٌصو:" نقؿ العاٌل في فركؽ حقٌ     
صٌمى ا عميو كسٌمـ، في بعض  ،ا س ا سٌره، أٌنو قاؿ: رأيت رسكؿقدٌ  ،(6)فلمٌشيخ محي الٌدي

 و ثالثة، كفريؽ إلى أٌنو اثناف فمامراتب الجمع، كقمت: ذىب فريؽ إلى أنٌ  الكقائع، فسألتو عف أقؿٌ 
                                                           

( ق746ت ) الٌشافعيٌ  دمٌ ىك: أحمد بف الحسيف الجاربر  ،. كالجاربردمٌ 162/ 6 ، شرح الٌشافية،نظر: الجاربردمٌ ي  (1)
ف ، خٌيرنا، مكاظبنا عمى االشتغاؿ بالعمـ، كا  ا فاضالن  ادة الٌطمبة، لو تصانيؼ؛ منيا:نزيؿ تبريز، كتكفي بيا؛ كاف إمامن

 .256/ 8نظر: ابف العماد، شذرات الٌذىب، ي. شرح الٌشافية البف الحاجب
لمنظكمة الـ بالفرائض، شاعر؛ مف أىؿ القاىرة؛ لو اىػ( ع981) ت  الحنبميٌ  ىك: محٌمد الفارضيٌ  ،الفارضيٌ   (2)

 .325/ 6، األعالـ، نظر: الٌزركميٌ يالفارضٌية في المكاريث. 
اتو بالبصرة؛ كاف إماميا ىػ ( مكلده ككف 205ك  117، عاش ما بيف ) ىك: يعقكب بف اسحاؽ الحضرميٌ  ،يعقكب  (3)

كلو كتب، منيا: كجكه القراءات.  ٌراء العشرة، المقرمء الثٌامف؛كىك مف بيت عمـ بالعربٌية كاألدب؛ أحد الق ؛كمقرئيا
 .14/ 2نظر: ابف العماد، شذرات الٌذىب، ي

 .1925، ص عمى األشمكنيٌ  نظر: الٌصٌباف، حاشيةي  (4)
ـ( مفسر حنفي؛ لو كتب، منيا: الٌتعديؿ في 1538ىػ / 945ىك: عمي بف محمد العالئي الٌشيرازم ) ت  ،الٌشيرازم ( (5

 .11/ 5، األعالـ، نظر: الٌزركميٌ يؼ أنكار الٌتنزيؿ. شك
ك  1164ىػ / 638ك  558ىك: محٌمد بف عمي الحاتمي الٌطائي األندلسي؛ ىاش ما بيف ) ،الٌديف محي الشيخ ( (6

ـ( أحد أشير المتصٌكفيف؛ كلد في مرسية في األندلس، كتكفي في بدمشؽ؛ كىك مف أئٌمة الفقو كالحديث؛ 1240
 .203/ 3نظر: ابف العماد، شذرات الٌذىب، يلو كتب، اىٌميا: تفسيره لمقرآف. ـ الٌزىد كالٌتقكل كالٌتصٌكؼ. ك كمف أعال
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أك  ،جمع: إٌما جمع فردكيقاؿ ال بؿ ينبغي أف يفصؿ{ ءال} أخطأ ىؤالء، كىؤ  ميو الٌسالـ:فقاؿ ع الحٌؽ،
 . أ ق. الحديث الٌشريؼ. (1)مراتب األٌكؿ ثالثة، كأقٌؿ مراتب الثٌاني اثناف" أقؿٌ جمع زكج. ف

 الفرؽ بيف ًلـ الجنس داخؿ عمى المفرد كبينيما داخمة عمى الجمع عند الٌزمخشرمٌ  

الٌشيخ محٌمد عبادة، في حاشيتو عمى شذكر الٌذىب، عند قكؿ الٌشر في بحثو الفاضؿ كتب                                               
ىذه جممة  : كىك الجمؿ المفيدة،قكلو، كىك الجمؿ المفيدة، بأصكاتو كمٌ الكممة:"  كالمعنى الثٌاني لغ

لؾ، كليس كذلؾ، بؿ الكممة غكٌم محصكر في ذمٌ ى الالحصر، فمفاده أٌف المعنيد ، فتفمعٌرفة الٌطرفيف
امٌ في ال اٌلذم ىك مجازم  غكمٌ مٌ المعنى ال أم الجكاب أٌف قكلو: كىك، ك غة معناىا القكؿ المفرد أيضن

فيك حقيقة، فنحصؿ أٌف معناىا  :عمى القكؿ المفرد محصكر في الجمؿ المفيدة، كأٌما إطالقيا لغة
 ر عنو.، كلذا سكت الشٌ نى االصطالحيٌ غة مساكو لممعمٌ في ال الحقيقيٌ 

جممة كاحدة، كليس يقتضي أٌنيا ال تطمؽ لغة مجاز عمى  ،بقي شيء آخر كىك أٌف قكلو الجمؿ    
 دبالكاحد كالمتعدٌ  لمجنس فتبطؿ الجمع، كيصير صادقنا ٌف أؿإكذلؾ، كجكابو: 

لفرؽ بيف الـ الجنس داخمة كبو تعمـ أٌف قكؿ صاحب الكٌشاؼ: ا ":(3)عمى الفاكيي (2)قاؿ يسف    
بو، كأف  ، ألف يراد بو الجنس، إلى أف يحاطأٌف األٌكؿ صالح :ا داخمة عمى الجمعمكبيني ،عمى المفرد
لجنس، كأف يراد بو بعضو إلى إلى الكاحد منو، كأٌف الثٌاني صالح ألف يراد بو جميع ا (4)يراد بعضو

 (5)ىػ." أ الجمع الكاحد عند جعؿ أؿ لمجنس، تأٌمؿ. مف ألٌنو أف يراد بالمعنى غير مسٌمـ، . أ ق.كاحد

     

                                                           
 .118ي، الفركؽ، ص نظر: إسماعيؿ الحقٌ ي (1) 
؛ كلد بحمص، كنشأ كاشتير ( الٌشيير بالعميميٌ ىػ1061)ت ىك: ياسيف بف زيف الٌديف بف عميـ الحمصيٌ ، يسف ( (2

طر مجيب الٌندا إلى شرح ق ة عمىة، لو حكاشو كثيرة، منيا: حاشيكاف شيخ عصره في عمـك العربيٌ كتكفي بمصر. 
 .130/ 8، نظر: الٌزركمي، األعالـٌ ي. الٌندل كبٌؿ الٌصدل لمفاكييٌ 

، مف ( مكلده ككفاتو بمٌكة؛ عالـ بالعربٌيةىػ 972ك  899، عاش ما بيف )، ىك: عبد ا بف أحمد الفاكييٌ الفاكييٌ  (3) 
رحيا كسٌماىا فقياء الٌشافعٌية. مف كتبو: مجيب الٌندا إلى شرح قطر الٌندل؛ استنبط حدكد الٌنحك كجمعيا، ثـٌ ش

 .69/ 4نظر: الٌزركمي، األعالـ، يالحدكد الٌنحكٌية. 
 كممة مشطكبة.في األصؿ:  ( (4
 .26/ 1نظر: محمد عبادة، حاشية عمى شذكر الٌذىب، ي ( (5
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 قاؿ الٌدسكقي في حاشيتو عمى مختصر الٌسعد، في أحكاؿ المسند عند الكالـ عمى بيت ضرار بف     
                                                                        كىك:"  (1)نيشؿ

 ] الٌطكيؿ[                                                                                    

 . أ ق. (2)إٌف أؿ الجنس إذا دخمت عمى جمع أبطمت منو معنى الجمعٌية فيصٌدؽ بالكاحد""     

 وي ما نصٌ فركؽ حقٌ  كفي

إلطالؽ، بؿ فيما معنى الجمع، كىذا ليس عمى ا ـ يضمحؿٌ أٌنو إذا دخؿ األلؼ كالالَّ  المشيكر "    
 . انتيى.(3)فال" كاف الجمع منفيًّا، كأٌما إذا كاف مثبتنا

 

 ب(  كفي حاشية العصاـ عمى الجامي عند قكلو في الخطبة / 24ؽ  ) 

؛ (4)﴾ئٌَِْْوِ َّصْؼَذُ اٌْىٍَُُِ اٌؽَِّّْتُكتمر كتمرة، بدليؿ قكلو تعالى: ﴿  مع،الكممة كالكمـ جنس ال ج "    

ببعض بالكمـ الٌطٌيب ، ما ، كالكمـ الٌطٌيب يؤٌكؿ يؿ جمع حيث ال يقع إاٌل عمى الٌثالث فصاعدناكق
ماؿ جدنا، أك الستعأكيؿ بعيد عف مضاف ا، ىذا التٌ لٌطٌيب يؤٌكؿ ببعض الكمـ الٌطٌيبقكلو الكمـ ا نٌصو: 

الكمـ الٌطٌيب فيقٌيد  يقاؿ في مقاـ إيراد الحكـ عمى الكمـ الٌطٌيب، يختٌص  غة أفٍ مٌ ليس مف دأب ال
البعض بالٌطٌيب، كيككف إدخاؿ البعض لغك، ألٌف الٌطيب مف الكمـ بعض الكمـ،  فكأٌنو ليذا رٌجح 

سٌيما مثؿ ىذا التٌأكيؿ، بأف يقاؿ: شاىد الجنس مف غير حاجة إلى التٌأكيؿ،  القكؿ األٌكؿ، كيمكف ردٌ 
بطؿ ىنا معنى  فإذا ـ الٌتعريؼ تبطؿ معنى الجمع،قد صٌرح عمماء التٌفسير كاألصكؿ كالٌنحك، بأٌف ال

                                                           
 صيدة لضرار بف نيشؿ، يرثي أخاه يزيد بف نيشؿ، كمطمعيا: البيت: مف ق  (1)

    كائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحو الرٌ لعمرم لئف أمسى يزيد بف نيشػػػػػػػػػػػػػػػػؿ          حشا جدت تسفي عمي               
 .           86/ 2نظر: ابف ىشاـ، أكضح المسالؾ، ي* 
 .470/ 1ختصر الٌسعد، نظر: الٌدسكقي، حاشية عمى مي  (2)
 .131ي، الفركؽ، ص نظر: إسماعيؿ الحقٌ ي (3) 
 .     10/ 40غافر،   (4)

ػػػػػػػػػػػػػػػ زيػػػػػػػػػػػػػػػدي يى  ؾى ٍبػػػػػػػػػػػػػػػيي لً    ػػػػػػػػػػػػػػػخي لً  عه ارً ضى           ةو كمى صي
 

ػػػػػػػػػػػػػػمً  طه بً تىػػػػػػػػػػػػػػخٍ مي كى           حي كائً الطَّػػػػػػػػػػػػػػ يحي ًطػػػػػػػػػػػػػػا تى مَّ
 



 
 

 160     

 

لـز أف ال يصعد  اف باقينا، كلك ك يككف معنى الجمعٌية ىنا مترككناتو، ككيؼ النعالجمع لـ يؤٌنث 
                                             .. أ ق(1)اعة مف الكمـ"صٌر جمتالكممة الٌطٌيبة الكاحدة، ما لـ 

 في حاشيتو عمى ىذه الحاشية كتب حسف أفندم        

 ولخ، الٌتعبير باإلمكاف إشارة إلى ضعؼ ىذا الكالـ، ألنٌ .إقكلو: يمكف رد شاىد الجنس..ما نٌصو:"     
الـ التٌفرد في معنى الجمع، مذىب بعض  قد صٌرح الٌسيد الٌسعد في حاشية الكشاباف إبطاؿ

 مر المختمؼ فيو ضعيؼ". انتيى. في األ دٌ األصكلٌييف، فميس ذلؾ بمتٌفؽ عميو، فبناء الرٌ 

 ة كمذىب المعتزلة في اليدايةالفرؽ بيف أىؿ الٌسنٌ  

مف القكليف  ؿٌ اللة المكصمة، كك، كعند المعتزلة ىي الدٌ د أىؿ الٌسٌنة ىي الٌداللة مطمقنااليداية عن "    
ا الثٌاني: فمنقكض، بقكلو ؛ كأمٌ (2)﴾ئَِّٔهَ ٌَب رَيْذُِ َِْٓ أَدْجَجْذَا األٌكؿ: فمنقكض بقكلو تعالى: ﴿ منقكض، أمٌ 

فيشي؛ أم ز مشترؾ، كذا أفاده ال؛ كاحتماؿ الٌتجكٌ (3)﴾ٍذََ اهلٍََُ ػٌََّا اٌؼَجُّذَزَبعْ، فَُْبىُنَّْذَيَفَ ٌدَُّب ثًََِّأَتعالى: ﴿

؛ محمكؿ عمى المجاز، كىك الٌداللة ﴾ئَِّٔهَ ٌَب رَيذُِ َِْٓ أَدْجَجْذَقكلو تعالى:﴿  فٌ إأىؿ الٌسٌنة تقكؿ:  أفٌ 

، أم الٌداللة ز؛ محمكؿ عمى المجا﴾ًَأََِّب ثٌَُّدَ فَيَذَّْنَبىٌُُْف قكلو تعالى: ﴿ إمعتزلة يقكلكف: المكصمة، كال

لى ،ٌف اليداية تتعٌدل بنفسياٌشاؼ:" إسعد الٌديف في حاشية الك غير المكصمة، كقاؿ  كعمى ،كبالاٌلـ، كا 
لٌشذكر، عند . أ ق. عبادة عمى ا(4)"ة الٌطريؽراداإليف معناىا ير ألٌكؿ معناىا اإليصاؿ، كعمى األخا

 الكالـ عمى الخطبة. 
 

  

                                                           
 .4نظر: العصاـ، حاشية عمى الجامي، ص ي  (1)
  .56/ 28القصص،  (2)
 .  .17/ 41فصمت،   (3)
 .12/ 1نظر: محٌمد عبادة، حاشية عمى الٌشذكر، ي ( (4
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   ياساىي كالنٌ الفرؽ بيف السٌ   

 :ي، بأٌف الٌناسيٌرقكا بيف الٌساىي كالٌناسكف غفؿ. صباح:" سيا عف الٌشيء يسيك سيكنا:قاؿ في الم    
 . أ ق.(1)إليو: نظر ساكف الٌطرؼ" كالٌسيكة: الغفمة، كسياإذا ذٌكرتو تذٌكر، كالٌساىي: بخالفو، 

 (  أ / 25ؽ  ) 

 الفرؽ بيف أٌميات كأٌمات  

عالى في سكرة ند قكلو تاألٌكؿ: يستعمؿ فيمف يعقؿ، كالثٌاني: فيما ال يعقؿ، قاؿ أبك البقاء، ع "    
ٌنما جاء ذلؾ فيمف يعقؿ، (2)﴾ ىُُْدُشَِِّذْ ػٍََْْىُُْ أَُِّيَبرُ ﴿الٌنساء:  ؛ ما نٌصو: أٌمياتكـ الياء زائدة، كا 

فيقاؿ: أٌمات  ،كؿ منيما ما جاء في اآلخر قميالن فأٌما ما ال يعقؿ، فيقاؿ: أٌمات البيائـ، كقد جاء في 
 .(3)"الٌرجاؿ، كأٌميات البيائـ. انتيى

 :عمة كالنِّعمة كالنُّعمةالفرؽ بيف النَّ 

في سكرة  (4)ة. أ ق. سٌميف كما في الجمؿرَّ سى ـ، كبالكسر: اإلنعاـ، كبالٌضٌمة: المى ع  نى بالفتح: التَّ     
 .(5)ٌزٌمؿمال

 عي بً تٍ يي  عى بى تٍ أك  عي بً تَّ يى  عى بى كاتَّ  عي بى تٍ يى  عى بً الفرؽ بيف تى 

مشى خمفو،  وي عى بً ؛ اآلية: تى (6)﴾تتًَّبعىافِّ سىًبيؿى الًَّذيفى ًلى يىٍعمىميكفى  ًلى كى في الجمؿ عند قكلو تعالى: ﴿  "    
 بى رً في باب طى  عى بً عو لحقو. أ ق. سميف، كفي المختار: تى بى ، إاٌل أٌنو حاذاه في المشي، كاتَّ عو كذلؾبى تٍ أك 

                                                           
 .111نظر: المقرم، المصباح، ص ي  (1)
 .      23/ 4الٌنساء،  ( (2
 .260/ 1نظر: أبك البقاء، الكمٌيات، ي ( (3

ىػ ( فاضؿ مف أىؿ منية  1204، المعركؼ بالجمؿ ) ت سميماف بف عمر بف منصكر العجيميٌ : ىك، الجمؿ  (4)
، ر: الٌزركميٌ نظيا: الفتكحات اإلليٌية " مطبكع". عجيؿ مف قرل الغربية بمصر؛ انتقؿ الى القاىرة. لو مؤٌلفات مني

 .131/ 3األعالـ، 
 .11/ 73المٌزٌمؿ،  ( (5

 . 89/ 10يكنس،  (6) 
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بعو عمى أفعؿ، إذا كاف قد تأمعو، ككذا اتٌبعو، كىك افتعؿ، ك  مٌر بو فمضى ، أكوً فى مٍ ، إذا مشى خى ـى مً كسى 
 . أ ق.(1)سبقو فمحقو، كقاؿ األخفش: تبعو كاتٌبعو بمعنى ردفو كأردفو

 سيـ كالقسـ كالٌتقسيـقسـ كالقالفرؽ بيف المي  

ا كالقسيـ: ما كاف مقابالن  ؛ةالقسم عميو ذم تردى الٌ ـ: المحمٌ المقسٌ  "      ؛تحت جنس معو لمٌشيء كمندرجن
ا أمكر  قيكد إلى أمر مشترؾ لتحصؿ كالتٌقسيـ: ضـٌ  ؛وتحت الٌشيء كأخٌص من كالقسـ: ما كاف مندرجن

 كالقٌساـ: ىك اٌلذم يميز  ؛(2)ءانصبكالقسمة: تمييز األ ؛قساـ لممشترؾأ متعٌددة، أم متباينة، كىي
 

                                                         :(3)، قاؿ الٌشاعرءابنصاأل

 ] الكامؿ[                                                                               

 

 . عبادة عمى شذكر الٌذىب، في بحث عالمات االسـ بتقديـ كتأخير.(4)"أ ق    

 عاؿ كفيعاؿالفرؽ بيف فى  

قكلو: رأيت الٌناس ما حاشا عمى ابف عقيؿ، في باب االستثناء:" عند  ،في حاشيتو قاؿ الخضرمٌ  "    
. (5)، أٌما بكسرىا: فجمع فعؿ"عاالن بفتح الفاء: أم كرمنا، ما نٌصو: كفى ، فإٌنا نحف أكرميـ فعاالن قريشنا

 انتيى. 
 

                                                           
 .206/ 1، الكمٌيات، الكفكمٌ  نظر: أبك البقاءي( (1
نظر: يا، كىـ يتناصبكنو: أم يقتسمكنو. األنصباء: جمع نصيب كاألنصبة، كىك الحٌظ مف الٌشيء، كانصبو لو نصيبن  ((2

 .381/ 4عمى متف اإلقناع،  ، كٌشاؼ القناعمنصكر البيكتيٌ 
 قتو كمطمعيا:. كالبيت: مف معمٌ 64الٌشاعر: لبيد بف ربيعة. ديكانو، ص (3) 

 عفت الٌديار محٌميا فمقاميػػػػػػػػػػػػػػػػا           بمف تأٌبد غىكليا فرجاميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا               
في  عراء الفرساف األشراؼ في الجاىمٌية. لـ يقؿٌ ، مف الشٌ ىػ ( صحابيٌ  41 ) ت ، مف ىكازف قيسعامرمٌ : ىك، كلبيد

 اإلسالـ شعرنا إاٌل بيتنا كاحدنا، كىك:              
 حٌتى اكتسيت مف اإلسالـ سرباال     الحمد  اٌلذم لـ يأتني أجمي                     

 .85ينظر: الٌزكزني، شرح المعٌمقات الٌسبع، ص 
 .42/ 1د عبادة، حاشية عمى الٌشذكر، نظر: محمٌ ي ( (4

 .213/ 1، حاشية عمى ابف عقيؿ، نظر: الخضرمٌ ي (5) 

ػػػػػػػػػػػػػبً  ضى رٍ افىػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػا قى مى ػػػػػػػػػػػػػنَّ إً فى  يػػػػػػػػػػػػػؾي مً المى  ـى سى  ا         مى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػقى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػعً المى  ـى سى  ايى امي سَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قى نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى يٍ بى  ةى يشى
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 ب(  / 25ؽ  )  

 اء كتخفيفيابسككف الطٌ  كبيف قطٍ  بنٌية عمى الٌضـٌ مى  اءالفرؽ بيف قطُّ مشٌددة الطٌ  

 .(1)] كال أكممو أبدنا[ قط   تومف الٌزماف، فيقكلكف ما كمم األكلى: تستعمميا العرب فيما مضى "    
 كمنو قط   طت الٌشيء إذا قطعتو؛، ألٌنو مف قطى فيما انقطع مف عمرم أم كالمعنى مف قكليـ: ما كممتو

ذا ، رضي ا تعالى عنو، أٌنو كاف إذا اعتمى قدٌ و، كفيما يؤثر مف شجاعة عميٌ القمـ، أم قطع طرف ، كا 
ا، كالقطٌ : قطع الٌشيء طكالن فالقدٌ  عترض قٌط؛ا  كال تستعمؿ صؿ الفرؽ بينيما.، فح: قطع الٌشيء عرضن

، كالبدٌ ال ديافي المنفي، مثؿ:  إالٌ  قطٌ   ، كأمثاليا.ر كال جـر

ٌركاية األكلى كىي اء منٌكنة كغير منٌكنة، كالـ بمعنى حسب، كركم بكسر الطٌ كأٌما الثٌاني: فيي اس    
ي عمى السككف، مثؿ: قد، كقد : قٌط اسـ مبنقاؿ الحريرمٌ  . كذا في المشارؽ البف مالؾ.المعتمد عمييا

 ي.. أ ق. فركؽ حقٌ (3)حسبي"ني، بمعنى ، كقدٌ ين، مثؿ: قطٌ (2)نكف العماد تدخؿ

 :(4)في حاشيتو، عمى ابف عقيؿ:" عند قكؿ الٌناظـ ء، قاؿ الخضرمٌ كتدخؿ عمييا الفا    

 

يا بمعنى حسب، حاؿ مف الاٌلـ، أم حاؿ ككن فظ، كقطٌ مٌ كلو فقط( الفاء زائدة لتزييف الٌصو: )قما ن    
ـ خبر لمحذكؼ، أك اس الفاء في جكاب شرط مقٌدر، كقطٌ  كقيؿ حسبؾ، أم كافيتؾ عف طمب غيرىا.

 .. انتيى(5)ي حسبؾ، أك فانتو عف طمب غيرىا"يففعؿ بمعنى انتو، إذا عرفت ذلؾ، 

 

 

                                                           
 .89ي، الفركؽ، ص سماعيؿ الحقٌ إفي األصؿ مطمكسة، كالمثبت في:  ( (1

ا نكف الٌنفس كنكف الكقاية، ألٌنيا تقي الفعؿ الٌصحيح اآلخر كتصكنو مف كجك  (2)  د كسرة في نكف العماد: كتسٌمى أيضن
 .280/ 1اس حسف، الٌنحك الكافي، نظر: عبٌ يآخره عند إسناده لياء المتكٌمـ. 

 .89ي، الفركؽ، ص إسماعيؿ الحقٌ   (3)
 اظـ: ابف مالؾ.النٌ   (4)
 .83/ 1، حاشية عمى ابف عقيؿ، الخضرمٌ   (5)

 أؿ حػػػػػػػػػػػػػػرؼ تعريػػػػػػػػػػػػػػؼ كالػػػػػػػػػػػػػػاٌلـ فقػػػػػػػػػػػػػػط          
 

 رفتػػػػػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػػػػػؿ فيػػػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػػػٌنمطفػػػػػػػػػػػػػنمط ع  
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جٍ     ر بكسرىار بفتح الحاء كالًحجٍ الفرؽ بيف الحى

جٍ      كىذا معنى  لمنعو صاحبو مف ارتكاب ما ال يميؽ، ، كمنو تسمية العقؿ حجرنار، لغة: المنع" الحى
جٍ  سماعيؿ، كعمى العقؿ، كعمى ر إجٍ رىا، فيطمؽ عمى الفرس، كعمى حً ر بكسر بفتح الحاء، أٌما الًحجٍ الحى

       حجر ثمكد، كعمى المنع، كعمى الكذب، كعمى حجر الٌثكب، كنٌظميا بقكلو بعضيـ:

 ] البسيط[                                                                                    

 جرنا: أم ، كجزت حى سماعيؿجر إر: أم حً جٍ كطفت البيت خمؼ الحً  ،فقكلو ركبت حجرنا: أم فرسنا          
أم حجر ثمكد،  : أم منع منعني مف دخكؿ الحجرجر ثمكد،  حجرناجر: أم حً ، ما دخمت الحً عقالن 
ابف  ، عمى. أ ق. باجكرم(1)ر: أم الٌثكب"جٍ ، كلك أعطيت مأل الحً امكٌرر، ما قمت حجرنا: أم كذبن فيك 

 ر الٌسفير.قاسـ، في فصؿ حج

 فرؽ بيف معنا كجميعناال 

فال  : تقتضيو، كأٌما جميعنا(2)عند ابف مالؾ: ال تقتضي اٌتحاد الٌزمف؛ كعند ثعمب، كابف خالكيو معنا    
 :(3)في حاشيتو، عمى ابف عقيؿ عند قكؿ الٌناظـ تقتضيو؛ قاؿ الخضرمٌ 

مب ا، فال تقتضي اٌتحاد الٌزمف كما ىك المراد ىنا، كعند ثعجميعن كىي عند الٌناظـ  " ما نٌصو: قكلو معنا
 تيى. ، فتككف ىنا مجاز في مطمؽ المصاحبة". انكابف خالكيو تقتضيو دكف جميعنا

 هادكفي معرب الكافية لزيني ز  (   أ /26ؽ  ) 

                                                           

 .14/ 4ٌنظر: البكري، إعانة الّطالبٌن،  ( (1
ف ىمذاف. زار اليمف كأقاـ بذمار م، مف كبار الٌنحاة، أصمو ( لغكمٌ  ىػ 370) ت ابف خالكيو: الحسيف بف أحمد  (2) 

مٌدة، كانتقؿ إلى الٌشاـ كاستكطف حمب. كانت لو مع المتنٌبي مجالس كمباحث عند سيؼ الٌدكلة، كعيد إليو سيؼ 
نظر: الٌزركمي، األعالـ، ي الثيف سكرة؛ كالمقصكر كالممدكد.الٌدكلة بتأديب أكالده؛ كتكفي بحمب. مف كتبو: إعراب ث

2 /231. 
 .70/ 1ينظر: األشمكنٌي، شرح عمى ألفٌية ابف مالؾ،  الٌناظـ: ابف مالؾ. ( (3

         رً الًحٍجػػػ ؼى ٍمػػػخى  تى ٍيػػػت البى ٍفػػػرنا كطي ٍجػػػحً  تي ٍبػػكً رى 
 

ػػػػكى  ػػػػظً رنا عى ٍجػػػػت حً زٍ حي ػػػػا مى  رً مػػػػت الًحٍجػػػػخى ا دى يمن
 

ػػػػػػػدي  فٍ ي ًمػػػػػػػنًػػػػػػػعى نى جػػػػػػػر مى  ح   الًحجػػػػػػػػرً  كؿً خي
 

ػػ  رً ٍجػػالحً  ءى ؿٍ طيػػت ًمػػعٍ أي  كٍ لىػػكى  ت ًحٍجػػرناٍمػػا قي مى
 

 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كألػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد جمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا          يكما  
 

 معػػػػػػا كسػػػػػػر فػػػػػػي الجػػػػػػٌر كفػػػػػػي الٌنصػػػػػػبي 
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، ما نٌصو: نصبو عمى الظرفٌية، فاعؿ، كقد يحذفاف معناؼ الفعؿ كالعند قكلو: في بحث حذ"    
، كاختار الٌرضى ى، كما في الٌرضليحذفاف أم في زماف، أك عمى الحالٌية، أم مجتمعيف عمى اختالؼ

 س".عف القامك  نقالن  .كالفاضؿ العصاـ الثٌاني األٌكؿ،

، كجميعنا د االجتماع في حاؿ الفعؿيفي الفرؽ بيف فعمنا معنا، كفعمنا جميعنا، أٌف معنا :ىكفي الٌرض    
 . أ ق.(1)"سكاء اجتمعكا أك ال ،كٌمنابمعنى 

 الفرؽ بيف دكانؽ كدكانيؽ 

تفتح الٌنكف كتكسر، كبعضيـ يقكؿ الكسر أفصح، كجمع  (2)قاؿ في المصباح:" في ماٌدة دكانؽ    
جمع عمى فكاعؿ كمفاعؿ  كقيؿ كؿٌ  .زىرمقالو األ ؛كجمع المفتكح دكانيؽ بزيادة ياء المكسكر دكانؽ،

دس درىـ، كىك عند اليكناف حٌبتا ؿ كمفاعيؿ، كالٌدكانؽ معرب كىك سيجكز أف يمٌد بالياء، فيقاؿ: فكاعي
حٌبة  ، كالٌدكانؽ اإلسالمي حٌبة خرنكب كثمث(3)خرنكب خرنكب ألٌف الٌدرىـ عندىـ اثنتا عشرة حٌبة

 . انتيى.  (4)خرنكب، فإٌف الٌدرىـ االسالمي ست عشرة حٌبة خرنكب"

 الفرؽ بيف اًلشتقاؽ الٌصغير كالكبير كاألكبر

كيقاؿ لمٌصغير أصغر كلمكبير أكسط، أٌما الٌصغير فيك رٌد لفظ إلى آخر لمناسبة في المعنى، "    
كجميع الحركؼ األصمٌية مع الٌترتيب، كما في ضرب كضارب، كأٌما الكبير فيك رٌد لفظ إلى آخر 

ذ، بجالؼ في الٌترتيب، كما في جذب ك ى، كجميع الحركؼ األصمٌية مع االختلمناسبة بينيما في المعن
؛ (1)﴾يفى الً قى الٍ  فى ـ مِّ كي مً مى عى ي لً نِّ إً  اؿى قى لمناسبة بينيما في المعنى، نحك: ﴿ كأٌما األكبر فيك رٌد لفظ إلى آخر 

                                                           
 .220المقرم، المصباح، ص  ( (1
 كىك سدس ؛ كالٌداًنؽ بفتح  الٌنكف ككسرىا،داناؽ، كما قالكا لمٌدرىـ درىاـ األكزاف، كربما قيؿ  فمكالٌدكانؽ:  ،الٌدانؽ ( (2

 كأنشد ابف بٌرم:كجمع دانؽ، دكانؽ كدكانيؽ؛ الٌدرىـ؛ ك  لٌدينارا
 يا قـك مف يعذر مف عجػػػػػػػرد      القاتؿ المرء عمى الٌدانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ                 

 .308/ 5نظر: لساف العرب، ماٌدة دنؽ، ي*    
ىؿ العراؽ القثٌاء لو حٌب كحٌب اليىٍنبيكت، يسٌميو أ اـ،كالخرنكب: شجر ينبت في جباؿ الشٌ  الخرنكب، الخٌركب ( (3

نظر: تاج العركس، ي، يؤكؿ كيستعمؿ عمفنا لمماشية . امي، كىك يابس أسكد، ثمره حمك، يشبو القرف في شكموالشٌ 
 ماٌدة خرنب.

 .74نظر: المقرم، المصباح، ص ي ( (4
 .168/ 26الٌشعراء،   (1)
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االشتقاؽ  مف ، بأٌف الٌنحت(1)العصاـ في شرح الٌرسالة الكضعٌية ـى زى كجى  ،فيمحؽ باالشتقاؽ
ؽ عمى كثيريف مف األلفاظ الٌنحكٌية". ذكره الٌصٌباف في المذككر لالشتقاؽ األكبر ال يطبٌ (2)األكبر...

 رسالتو الكبرم عمى البسممة.

 زؽ كًرزؽرى  الفرؽ بيف 

 في ىذا المقاـ. باجكرمٌ ال .(3)"كأٌما بالكسر فاسـ لممرزكؽاء مصدر، زؽ بفتح الرٌ الرَّ "    

 رك بالكاك كالقرء باليمزةرؽ بيف القى الف

ء بفتح رٍ كالقى  عمى القصد كالتٌتبع، كقدح مف خشب.يطمؽ  :ك بفتح القاؼ كسككف الٌراء كبالكاكرٍ القى "    
 كما في القامكس" القاؼ الجمع كالحيض كالٌطير، كقد تضـٌ  يطمؽ عمى :القاؼ كسككف الٌراء كباليمزة

 ماء الخمس. أ ق. ، في بحث األس. أ ق. صٌباف عمى األشمكنيٌ (4)
 

 ب(  / 26ؽ  ) 

 يف كالمخضرميف كالمتقٌدميف كالمحدثيفيٌ الفرؽ بيف الجاىم 

القيس، كزىير، كطرفة؛ كالمخضرمكف  كف: كامرمءطبقات، الجاىم اعمـ أٌف الٌشعراء عمى أربع"    
اإلسالـ:  كالمتقٌدمكف مف أىؿ رضي ا عنو، كلبيد، ،اٌلذيف أدرككا الجاىمٌية كاإلسالـ: كحٌساف

كا ؤ اٌلذيف نش اإلسالـ كالمحدثكف مف أىؿ .يـيستشيد بكالم كٌميـ كىؤالء ،كذم الٌرٌمة ،كجريركالفرزدؽ، 
ما  أف يجعؿ ستشياد بكالميـ إالٌ ا ال، ك ، كأبي الٌطٌيبمكالبحتر  بعد الٌصدر األٌكؿ مف المسمميف،

ف صدر عف  ﴿حب الكٌشاؼ:" في قكلو تعالى: صا يقكلكنو بمنزلة ما يركنو، كال كجو ليذا الجعؿ، كا 
عمى الكثكؽ كالٌضبط، كمبنى القكؿ  ؛ ألٌف مبنى الٌركاية(5)﴾ا فِْوِ ًئِرَا أَظٍََُْ ػٍََْْيُِْ لَبٌُِاٌْشَُ َِّيٌَُ بءَظَب أٍَََّّوُ

                                                           
 .39، ص العصاـ، شرح الٌرسالة الكضعٌية  (1)
 فً أألصل: طمس بمقدار كلمتٌن. ( (2

 .86نظر: المقرم، المصباح، ص ي  (3)
 .47/ 1، عمى األشمكنيٌ  ةنظر: الٌصٌباف، حاشيي  (4)
 .20/ 2البقرة،  (5) 
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د بمنزلة بأٌف ما يتكلٌ  :كالقكؿ ، كاالتٌفاؽ، في األٌكؿ ال يستمـز االتٌفاؽ في الثٌاني؛كاإلحاطة ،عمى الٌدراية
                                                         . أ ق.                                                                                                                       أم أشبو، كىك ال يكجب الٌسماعنقؿ الحديث بالمعنى ليس بسديد، بؿ بعمؿ الرٌ 

، كمح اء أربعة:ة صاحب الٌشكاىد، طبقات الٌشعر عبار ك "     سالمٌي، كمخضـر دث، جاىمٌي، كا 
مف أدرؾ  :ضـرحضر في صدر اإلسالـ، كالمخ فٍ مى  :لـ يدرؾ اإلسالـ، كاإلسالميٌ  فٍ مى  :فالجاىميٌ 

، إذا تباىى في ال :؛ قاؿ األخفشاإلسالـ كالجاىمٌية سٌمي يٌسعة، كثرة كالمأخكذ مف قكليـ: ماء خضـر
بعد مكت  وسالمحٌتى يككف إ يسٌمى مخضرمناكأٌنو استكفى األمريف، فدٌعـ بعضيـ أٌنو ال  ،الٌرجؿ بذلؾ

ه ابف رفيؽ، بأٌف الٌنابغة الجعدم، كلبيد، كقع عمييما اإلسالـ بكثير، كردٌ  صٌمى ا  عميو كسٌمـ؛ ،الٌنبي
ـٌ المحدثكف طبقات حدث بعد الٌطبقة األكلى فٍ كليسا كذلؾ، كالمحدث: مى  دكف  بعضيـ مف اإلسالـ، ث

 .(1)". انتيىالبراعة بعض في
 

 كمف الٌطبقة األكلى مف شعراء اإلسالـ

بت غة تثٌنا نريد أف يثبت ذلؾ لغة، كاٌلم، كال يقدح في االستدالؿ بقكلو، ألككاف نصرانيًّا " األخطؿ    
ٌنما قمت ذلؾبقكؿ الكٌفار مف العرب إجماعنا  بعضيـ شٌنع في بعض الٌدركس، كيؼ يستدؿٌ  ألفٌ  ،، كا 

 .(2). أ ق. شرأىؿ الٌسٌنة عمى مسألة مف مسائؿ الٌديف، كمسائؿ االعتقاد بقكؿ نصرانيٌ 

ياث بف نو، كقيؿ لكبر أذنيو، كاسمو غاىك اٌلذم لٌقبو بذلؾ إليذائو كسالطة لس ٌف جريرناكيقاؿ إ    
اتٌ غكث ال  . أ ق. عبادة عمى شرح الٌشذكر، (3)الحمار الٌصغير الٌذنب"كالٌدكيؿ:  ،دكيؿ عمبي، كلٌقب أيضن

                                         :(4)قاؿ األخطؿ ؛في بحث الكالـ عند قكؿ الٌشر

 ] الكامؿ[                                                                                                 

 

                                                           
 . 58/ 1محٌمد عبادة، حاشية عمى شرح شذكر الٌذىب، ينظر:  ( (1
 .الّشارحبها ً ٌعنشر:  ( (2

 . 70/ 1، المصدر نفسو  (3)
 لـ يثبت ىذاف البيتاف لألخطؿ، غير مكجكداف في ديكانو. ( (4

           ةو بىػػػػػػػػػػػػػػطٍ خي  طيػػػػػػػػػػػػػػبو خى  فٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػ ؾى نَّػػػػػػػػػػػػػػبى جً عٍ  يي الى 
 

ػػػػػػػػػػػػ كفى كيػػػػػػػػػػػػى يى تَّػػػػػػػػػػػػحى  ػػػػػػػػػػػػ عى مى  يالى ًصػػػػػػػػػػػػأى  ـً الى الكى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فَّ إً  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنَّ ا ً كى  ادً ؤى ي الفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى  ـى الى الكى  امى
 

ػػػػػػػػػػػجى  ػػػػػػػػػػػػالم   ؿى عى  يالى ًلػػػػػػػػػػػػدى  ادً ؤى ى الفيػػػػػػػػػػػػمىػػػػػػػػػػػػعى  افي سى
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 (  أ / 27ؽ  ) 

 الفرؽ بيف الٌطمب كالخبر كاإلنشاء 

نشاء،  كما انقسمت الكممة إلى ثالثة أقساـ: اسـانقسـ الكالـ إلى ثالثة أنكاع: خ      ،بر، كطمب، كا 
ٌنو إٌما أف يحتمؿ الٌصدؽ كالكذب أك ال، فإف احتمميما فيك ، كحرؼ، كدليؿ الحصر في الٌثالثة أكفعؿ

الخبر، نحك: قاـ زيد، كما قاـ زيد، األكلى: جممة إيجابٌية، تحتمؿ الٌصدؽ كالكذب، كالثٌانية: جممة 
ف لـ تحتمميما فإٌما أف يتأٌخر كجكد معناه منفٌية، كى ف كجكد لفظو، أك عي تحتمؿ الٌصدؽ كالكذب، كا 

ف اقترنا فيك اإلنشاء،  يقترنا، فإف تأٌخر عنو فيك الٌطمب، نحك: اضرب، ال تضرب، كىؿ جاءؾ زيد، كا 
 تاج قبمت.قكلؾ لمف أكجب إليؾ النٌ ، كك(1)فظمٌ ، فإٌف إنشاء الحٌرية مقارف الكقكلؾ لعبدؾ أنت حرٌ 

نشاء فقط، كأٌف  قسيـ تبعتي كىذا التٌ      فيو بعضـ، كالٌتحقيؽ خالفو، كأٌف الكالـ ينقسـ إلى: خبر كا 
ٌنما يتأٌخر عنو  ـ حاصؿ عند الٌتمفظمف أقساـ اإلنشاء، كأٌف مدلكؿ ق الٌطمب بو ال يتأٌخر عنو، كا 

ه، سٌمي ع بأٌف إيجاد لفظو إيجاد لمعناا اختٌص ىذا الٌنك فظ، كلمَّ مٌ االمتثاؿ، كىك خارج عف مدلكؿ ال
 . أ ق. شرح الٌشذكر.(3)"؛ أم أكجدناىٌف إيجادنا(2)﴾ئَِّٔب أَْٔشَأَْٔيَُّٓ ئِْٔشَبءً إنشاء؛ قاؿ ا تعالى: ﴿

تأٌخر لتصٌدر المسؤكؿ عنو ة عبادة:" )فإف تأٌخر عنو فيك الٌطمب(، فإٌنو في االستفياـ يقاؿ محشيٌ     
عف ال تضرب،  ررب يتأخٌ يتأٌخر عف اضرب، كالكٌؼ عف الضٌ ا الٌضرب المطمكب فظ،  ككذمٌ بعد ال

 . أ ق.كىك مقارف لمٌصيغة الثة الٌطمب،بأٌف مدلكؿ الثٌ  ، كردٌ (4)المص يوىكذا تكج

لخ( مفاده أٌف المفيد لمٌطمب ىك الكالـ، كاٌلذم في كتب الٌنحك: أٌف المفيد .إ) قكلو: اضرب..كقاؿ:     
 . أ ق.(5)ذم ىك مفرد، ألٌنو مف أقساـ الكممة، ككذا يقاؿ في الٌنيي كاالستفياـ"فعؿ الٌ لمٌطمب ىك ال

ف اقترنا فيك اإلنشاء( ىذا يشمؿ اضرب، فإٌف معناه طمب الٌضرب،      كقاؿ محشٌية األمير: )قكلو: كا 
 كالٌشر التفت لذات الٌضرب، فالحٌؽ أٌنيما قسماف. أ ق. ،كىك مقارف

                                                           

 فً األصل: كلمة مشطوبة. ( (1
 .35/ 56الكاقعة،  ( (2
 .76/ 1محٌمد عبادة، حاشية عمى شرح شذكر الٌذىب،  ((3
 المص: ٌعنً بها المصّنف. ( (4

  .77/ 1عبادة، حاشية عمى شرح شذكر الٌذىب، محٌمد   (5)
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اكقاؿ عبادة أي     نشاء( ىذه أقساـ ثالثةضن كىي مف تقسيـ الكٌمي إلى  ،:" ) قكلو: كىك خبر كطمب كا 
 جزيئاتو.

لى خبر، مٌ اعمـ أٌف بعضيـ يقكؿ ال     لى إنشاء، كاإلنشاء مرادؼ لمتٌ فظ ينقسـ إلى طمب، كا  ، وبينكا 
ف كاف طمب  فعؿ فيك أمر،الكاستفياـ، ألٌنو إف كاف طمب  ،ييكن ،أقساـ: أمر ثالثة كالٌطمب تحتو  كا 

ف كاف طمب عمـ  .(1)فيك استفياـ" كٌؼ فيك نيي، كا 

 ب(  / 27ؽ  )    

، كالٌنداء ،كالٌترٌجي ،، كالٌتمٌنيلتزامنا ال كضعناٌكؿ: ما دٌؿ عمى الٌطمب اكاإلنشاء قسماف، األ     
خبرٌية؛ لكاب الج كأٌما الثٌانية كىي ؛كالجممة األكلى مف جممتٌي القسـ ، كالقسـ،كالعرض كالٌتخصيص،

رج ليا، خاال ألٌنيا  ،، كبعت كاشتريتطالؽ، نحك: أنت ال كضعنا كال التزامنا ،كالثٌاني: ما ال طمب فيو
 (2)كقيؿ إنشاء ،، كأٌما صيغة الٌتعجب فقيؿ خبرليا في الخارج، كال تقبؿ صدقنا كال كذبنا ةنسبال  أم

فظ اثناف: مٌ ٌتحقيؽ، كالٌتحقيؽ أٌف أقساـ الالؼ الىذا كٌمو عمى أٌف األقساـ ثالثة، كىك خ ،كىك الٌتحقيؽ
نشاء، كأٌف اإلنشاء يعـٌ األمر، كالٌنيي، كاالستفياـ، كالٌتمٌني كما معو مف األمكر الٌسابقة، كأٌف  ،خبر كا 

كما تسٌمى إنشاءن تسٌمى طمبنا، كال تسٌمى تنبيينا، بخالؼ الباقي فيسٌمى  ،ياـكاالستف ،كالٌنيي ،األمر
نشاءن، ك ك  تنبيينا ككجو  ،، ىذا تحرير المسألةٌف االستفياـ ال يسٌمى طمبنا، بؿ يسٌمى إنشاءن كتنبييناقيؿ إا 

يو تمنٌ  كأعمى إظيار محٌبة الفعؿ،  ٌجي يدؿٌ ، إٌف الٌتمٌني كالٌتر ٌني كما معو ال يفيد الٌطمب كضعناككف الٌتم
اف كليما الٌرغبة في الفعؿ، كيتضٌمنمدل ضيحض، كأٌف العرض كالتٌ طمبو أك رجائو، كيمـز مف ذلؾ عرفنا

، بؿ عمى طمب الفعؿ قصدنا ؿ، لـ يدؿٌ الفع ني عمى أٌنو طمب نفيبي  ولٌنيي فإنٌ طمب الفعؿ، كأٌما ا
تقسيـ الكالـ إلى األقساـ الٌثالثة، خالؼ  ص مفىذا تعمـ أٌف ما صنعو الم عممت إذا ؛يتضٌمف طمبو

كاف في الٌنسخة القديمة: خبر "ككتب بخٌطو ما نٌصو:  حقيؽ، كلذا رجع المؤٌلؼ كشطب عمى طمب،التٌ 
اك  نشاء، ككنت قمت ذلؾ تسامحن ـٌ رأيت الٌرجكع إلى الٌتحقيؽ أكلى، مكافقةن لبعض الٌنحكيٌ  طمب كا  يف، ث

ٌنما يتأٌخر في االمتثاؿ،  ،ـ اإلنشاء، ألٌف معناه استدعاءمب مف قسفإٌف الطٌ  كىك حاصؿ في الحاؿ، كا 
 . . أ ق"يت حاصؿ في الحاؿبعت كاشتر  كما أفٌ 

                                                           
 .74/ 1ة، حاشية عمى شرح شذكر الٌذىب، عبادمحٌمد  ( (1
 رًٌبا مشطوب.فً األصل: سطر تق ( (2
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، كقاؿ "ىذا ىك المشيكر: "بعد أف ذكر تقسيمو لمٌثالث عة، فقاؿممٌ صٌرح بنحك ذلؾ في شرح ال    
نشاء، كىك الٌصحيح، ككجٌ  ، فاألٌكؿ ال أف يككف نسبتو خارج تطابقو أكإٌما  أٌف الكالـ والمحٌققكف: خبر كا 

إلى قكلو: إذا  ةمف أٌكؿ القكل ،الٌسمـم عمى شية العدك حا في صٌرح بو . أ ق.خبر، كالثٌاني اإلنشاءال
 . أ ق. بحركفو.(1)"دكر في الٌزكايد عمى الٌشذكر. مف شرح الصٌ ة العبارةعممت ىذا كبقيٌ 

طمؽ تطابقو، يي  نسبتو خارج تطابقو أك اللذم ليس أٌنو كما يطمؽ اإلنشاء عمى نفس الكالـ الٌ  "كاعمـ    
أم  .الخ؛ كاإلخبار كذلؾلنسبتو خارج.. ليس عني اإلتياف بالكالـ اٌلذمفعؿ المتكٌمـ، أ ما ىك عمى

يطمؽ عمى الكالـ الخبرم، اٌلذم لنسبتو خارج تطابقو أك ال تطابقو، كعمى اإلنشاء نفس ىذا الكالـ. 
 .(2)"انتيى

 (  أ / 28ؽ  )

 كفي الباجكرم عمى الٌسمـ، عند قكؿ المصٌنؼ 

، كأٌما الكذب فمدلكلو إالٌ مدلكلو الٌصدؽ ليس  ف احتمؿ الٌصدؽ أك الكذب، لكفٌ اعمـ أٌف الخبر كا   "      
 .(4)"؛ كما صٌرح بو الٌسعد. انتيىعقمي

 ي في كتابو الفركؽسماعيؿ حقٌ إقاؿ  

فظ، بؿ ىك مٌ دؽ، كأٌما الكذب فميس بمدلكؿ العمى الصٌ  ظ ال تدؿ إالٌ فمٌ جميع األخبار مف حيث ال"    
 بحركفو. . أ ق.(5)نقيض مدلكلو"

 

 

                                                           
 .75/ 1، بادة، حاشية عمى شرح شذكر الٌذىبعمحٌمد  ( (1
 .55نظر: الباجكرم، حاشية عمى الٌسمـ، ص ي ( (2
 . 2، متف الٌسمـ المنكرؽ، ص نظر: عبد الٌرحمف األخضرمٌ ي. البيت لعبد الٌرحمف األخضرمٌ  ( (3
 .55نظر: الباجكرم، حاشية عمى الٌسمـ، ص ي ( (4
 .117ي، الفركؽ، ص إسماعيؿ الحقٌ  ( (5

ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك رنا عي ٍفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىدو تىصى  ـٍ         ًإٍدراؾ مي
 

ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـٍ  دىٍرؾي ًنٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبىةو بوتىٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًديؽو كي كى
(3) 
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 كالمؤٌكؿ الفرؽ بيف المصدر الٌصريح 

 مة الحفنيٌ مؤٌكؿ يصٌح حممو عميو، قاؿ العاٌل المصدر الٌصريح ال يصٌح حممو عمى اسـ الٌذات، كال    
كجو الٌترتيب أف يذكر في ىذه : "عند قكؿ الٌشر ،عمى رسالة الكضعالٌسمرقندٌم، شرح عمى  في حاشيتو

قكلو: إٌما أف يككف( أم ذك أف يككف، ألٌف العبارات ليست  .الخ؛ ).الٌرسالة مف العبارات، إٌما أف يككف.
ٌنما ك لككف المذككر،  صفة ليا، ككذا يقاؿ في نظيره، عمى أٌنو ال حاجة لذلؾ، ألٌنيـ فٌرقكا بيف ىك ا 

 . أ ق.(1)صدر الٌصريح كالمصدر المؤٌكؿ، فمنعكا حمؿ األٌكؿ عمى الٌذات دكف الثٌاني؛ فتأٌمؿ"الم

: كاسـ كفعؿ ثـٌ حرؼ الكمـ، فٌرؽ (2):" عند قكؿ الٌناظـكقاؿ الٌصٌباف في حاشيتو عمى األشمكنيٌ     
ف كالفعؿ، حيث قاؿ:السٌيد بيف صر  ٌكؿ ال يرتبط إلى المعنى يعرؼ أٌف األ مف رجع يح المصدر، كا 
عسىى زيد أف يقكـ،  :ةشيخنا الٌسٌيد كيؤٌيده صح؛ قاؿ غير تقدير كتأكيؿ، بخالؼ الثٌانيبالٌذات، مف 
 . انتيى.  (3)كصكؿ"مسيأتي ليذا مزيد بياف في آخر الك ، قيامنا زيد دكف عسى

 الفرؽ بيف الٌنعمة كاآلًلء 

عمى آالئو المزىرة "عند قكلو في الخطبة:  ،في حاشيتو عمى شرح الٌتيذيب لمخبيص العٌطار وقال    
جمع  ،ٌظرؼ لغك، كاآلالء: الٌنعـ أٌنو الٌرياض، ما نٌصو: عمى آالئو المزىرة الٌرياض، متعٌمؽ بحممو عمى

       كاآلالء :  ؛عمة ىي الٌنعـ الباطنة كعالماتياكسر، كفي كالـ بعضيـ أٌف النٌ أقصر كفتح اليمزة ك أأىلى ب
ثٌانية اٌلتي ىي كالحكاس الخمس كعالماتيا، كاألصؿ أأالء بكزف أفعاؿ، أبدلت اليمزة ال ،ةاىر الٌنعـ الظٌ 

 . أ ق.(4)تشمؿ اليمزتيف"ل فاء الكممة ألفنا

 

 

                                                           
 .18، عمى رسالة الكضع، ص عمى شرح الٌسمرقندمٌ  ةالحفني، حاشي ( (1
 فً األصل: فراغ مقدار كلمتٌن. ( (2

 .33/ 1، األشمكنيٌ شرح الٌصٌباف، حاشية عمى  (3) 
ار عاش ما بيف د العطٌ . كالعطار، ىك:  حسف بف محمٌ 4رح الٌتيذيب لمخبيصي، ص نظر: العٌطار، حاشية عمى شي ( (4

ىػ ( مف عمماء مصر؛ أصمو مف المغرب؛ كمكلده ككفاتو بالقاىرة، أقاـ زمننا في دمشؽ، كسكف 1250ك  1190) 
زىر؛ مف كتبو: حاشية ألبانيا؛ كاٌتسع عممو، كعاد إلى مصر؛ فتكٌلى إنشاء جريدة" الكقائع المصرٌية" ثـٌ مشيخة األ

 .220/ 2، األعالـ، نظر: الٌزركميٌ يار عمى شرح الجالؿ المحٌمى. العطٌ 
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 ب( / 28ؽ  )

 اء بالفتح كالمدٌ كالغىن بالكسر كبالقصر كالًغناء بالكسر كبالمدٌ  الفرؽ بيف الًغفى  

ماؿ، كالثٌاني: إنشاد الٌشعر، كالثٌالث: الٌنفع، كأٌما بالفتح كالقصر، األٌكؿ: ضٌد الفقر، فيك كثرة ال "    
 ا. د قكلو: كجائز في حٌقو ما أمكن. أ ق. باجكرم عمى جكىرة الٌتكحيد، عن(1)فمـ يسمع" ككذلؾ الٌضـٌ 

 الفرؽ بيف مىقاـ كميقاـ 

مفعكؿ حذؼ فاعمو،  كؿٌ فاعؿ،  في إعراب الكافية عند قكلو: مفعكؿ ما لـ يسـٌ  ":هزاد يقاؿ زين    
ربية، مفعكؿ فيو ال قيـ، كالٌضمير مضاؼ إليو، كأقيـ مقامو، ما نٌصو: )مقامو( منصكب عمى الضٌ 

ـٌ إٌف لفظ المقاـ ىؿ يقرأ بفتح الميـ أك بضٌمو، نا لمقاـ راجع إلى ألٌف الفعؿ  قيؿ يقرأ بضٌمو، الفاعؿ، ث
ذا قرلء مف المزيد يقرأ بالٌضـٌ  إذا قرلء مف الٌثالثي يقرأ بالفتح، نحك: قاـ زيد ، نحك: مقاـ عمرك، كا 

د يى سئؿ بقكلو يا كحأقيـ فالف مقاـ عمرك. أكرده المكلى أبك الٌسعكد، رحمو ا الممؾ الكدكد، حتٌ 
الٌدىر، يا شيخ اإلسالـ، أفتنا في الفرؽ بيف المىقاـ كالميقاـ، فقاؿ: الفرؽ بيف المىقاـ كالميقاـ، بضـٌ الميـ 

يقاؿ:  إف كاف المقاـ لو، ،الثٌاني ر إلى فالفأك قاـ فالف مقاـ فالف، تغيٌ  ،(2)ٌنو إذا قيؿ أقيـ فالفىك: أ
ف كاف المقاـ لغير فالف الثٌاني في نفس األمرمقاـ بفتح الميـ، سكاء قرل ، يقاؿ ء الفعؿ أقيـ أك قاـ، كا 
لقسـ، ألٌنيا أصؿ في القسـ، كالكاك ء الفعؿ أقيـ أك قاـ، كالباء في حرؼ امقاـ بضـٌ الميـ، سكاء قرل

كيقاؿ: المقاـ بضـٌ الميـ، ألٌف المقاـ  إذا قيؿ التٌاء أقيـ مقاـ الكاك،فدؿ منيا، كالتٌاء بدؿ مف الكاك، ب
ذا قيؿ الكاك أقيـ مقاـ الباء، يقاؿ: مقاـ بفتخ الميـ، ألٌف المقاـ لمباء في نفس  ليس لمكاك بؿ لمباء، كا 

مقاـ ي القسـ، كعمى ىذا ظير فساد ما قيؿ أٌف الفعؿ إذا قرلء مف الٌثالثي يككف األمر، ألٌنيا أصؿ ف
ذا قرل  . أ ق.الميـ مف المزيدات يككف مقاـ بضـٌ ء بفتح الميـ، كا 

ف ع فضالن  ينااألدعمى المقاـ لمفاعؿ كما ال يخفى  فعمى ىذا يقرأ المقاـ في ىذا المقاـ بالفتح ألفٌ     
 ."األفاضؿ. انتيى

 

                                                           
قىوي الًغنىى". 166، حاشية عمى جكىرة الٌتكحيد، ص الباجكرمٌ  ( (1 زى . ىذا صدر البيت كعجزه، ىك: " إيجادنا إعدامنا كىرى

    .         16، حاشية عمى جكىرة الٌتكحيد، ص الباجكرمٌ ينظر: 
 فً األصل: مشطوب أكثر من نصف سطر. ( (2
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 (  أ / 29 ؽ ) 

 فائدة مف الًحكىـ 

كلك  :فيٍ كلك مريـ، كالدَّ  :منقكش عمى تاج الممؾ كسرل أنك شركاف، مصائب الٌدنيا أربع: البنت    
 انتيى. : كلك كيؼ الٌسبيؿ؟كلك ميؿ، كالٌسؤاؿ :درىـ، كالغربة

 ـ بعضيـ في جكاز عطؼ اإلنشاء عمى اإلخبار، كاألكثركف عمى المنع، كلذلؾ قيؿ:نظ 

         

طكات بالفتح كخي    طكات بالٌضـٌ الفرؽ بيف خى

جمع خىطكة  (1)كثالث خىطكات : "عند قكؿ شر في مبطالت الصالة ،قاؿ الباجكرم في حاشيتو    
ىنا".  اسـ لما بيف القدميف، كليس مرادنابفتح الخاء، بمعنى نقؿ الٌرجؿ مٌرة كاحدة، كأٌما بضـٌ الخاء فيي 

  أ ق. أم في مبطالت الٌصالة. أ ق. كاتبو.

 ا كالٌسناءالفرؽ بيف الٌسن  
 

الٌسنا: الٌضكء، الٌسناء: الٌرفعة، فاألٌكؿ بالقصر، كالثٌاني بالمد. أ ق. مف شرح المعٌمقات، عند قكؿ  "    
 . أ ق.(2)"بو اىً رى  صابيحي أك مى  ناهي سى  ضيءي القيس: يي  ئمر ا

 

 / ب( 29) ؽ 

 فائدة 

  . كال كفاء لبخيؿ، كالػى أ سكد.دكاـ غٌمو بدكاـ نعمة المحال راحة لحسكد، ل قاؿ األحنؼ ابف قيس:    

                                                           
1
 مقدار كلمة. فراغفً األصل: (  (

 .94نظر: الٌزكزني، شرح المعٌمقات الٌسبع، ص يميطى بالذ باًؿ الميفىتًَّؿ". البيت، كعجزه:" أماؿى السَّ  رصد ىذا ( (2

ػػػػػػػػػػػػػػنٍ اإلً  ؾى فيػػػػػػػػػػػػػػطٍ عى كى          ارً بىػػػػػػػػػػػػػػخٍ مػػػػػػػػػػػػػػى اإلً اء عى شى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؼه الى ًخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وً يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف وي مى شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفاع  ارم          جى
 

ػػػػػػػػػػػػ فى يٍ أى فىػػػػػػػػػػػػ  كىاأبىػػػػػػػػػػػػ ؾو ماًلػػػػػػػػػػػػ في كاٍبػػػػػػػػػػػػ الحي الصَّ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اكى دى كبالجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ اقتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً ه ي ازى كى جى
 

 قميمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ  ةه قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ فً  وي تٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكجٌكزى 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى كارٍ  كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبكيوى   وٍ ليمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي دى ضى
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  ال سيادة. ء الخمؽ، أمٌ ىؤدد لسي  و، كال مركءة لكذكب، كال سسئلممكؿ، اٌلذم يمٌؿ الٌشيء حٌتى يصديؽ 
 ق. أ

 فائدة 

كجكدم، لقكلو  اختمؼ العمماء في حقيقة المكت، ىؿ ىك أمر كجكدم، أك عدمي، فقاؿ األشعرٌم:    
 أ معنى الخمؽ في اآلية التٌقدير.؛ كالعدـ ال يخمؽ، كقاؿ بعضيـ: عدمي، ك (1)﴾ ٌَّْدَاٌْ كٍََخَ تعالى: ﴿

 ق.

         :(2)ما ينشد ىذه األبيات ر بف الخٌطاب رضي ا عنو كثيراككاف عم    

 ] البسيط[                                                                                 

 ق.أ     

 

 :فائدة  

، أك ، أك االستعماليٌ ، أك المعنكمٌ بكاحد مف الٌشبو الكصفيٌ  أشبو االسـ الحرؼفي أٌنو إذا  "    
ـى أثٌ  ،ٌنو إذا أشبو االسـ الحرؼ، لـز أف يشبو الحرؼ االسـإـ يبنى، يقاؿ: ، فإٌف االساالفتقارمٌ  رت فًم

الحرؼ؟ رؼ لالسـ، حٌتى يعرب ذلؾ ذلؾ االسـ، كلـ تؤٌثر مشابية الح مشابية االسـ لمحرؼ حٌتى بني

                                                           
 .2/ 67تبارؾ،  ( (1

كرقة: أحده أحد كا يا  بالؿ كىك يعٌذب، كيقكؿ: أحده أحد؛ فيقكؿاألبيات: لكرقة بف نكفؿ. أنشدىا عندما مٌر عمى  (2) 
 .330/ 1نظر: عبد الٌرحمف الٌسييمي، الٌركض األنؼ، في شرح الٌسيرة الٌنبكٌية، يبالؿ. 

ػػػػػػػػػػالى  ػػػػػػػػػػفً  ءى يٍ  شى ػػػػػػػػػػشى ى بى قىػػػػػػػػػػبٍ ل تى رى ا تىػػػػػػػػػػيمى          وي تي اشى
 

ػػػػػػػػػػػػنىػػػػػػػػػػػػفٍ يى كى  وي لىػػػػػػػػػػػػى اإلً قىػػػػػػػػػػػبٍ يى   دي لىػػػػػػػػػػػػالكى كى  اؿي ى المى
 

ػػػػػػػػػ فً ٍغػػػػػػػػػتي  ـٍ لىػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػرٍ ىي  فٍ عى ػػػػػػػػػكٍ يى  زو مي           وي نيػػػػػػػػػائً زى ا خى من
 

ػػػػػػػػ تٍ لىػػػػػػػػاكى حى  دٍ قىػػػػػػػػ دى ٍمػػػػػػػػالخي كى  ػػػػػػػػفى  اده عى  كادي مىػػػػػػػػا خى مى
 

           وي لىػػػػػػػػػػػػػػ احي يىػػػػػػػػػػػػػػم الر  رً ٍجػػػػػػػػػػػػػػتى  ذٍ إً  ممافى يٍ  سيػػػػػػػػػػػػػػالى كى 
 

ػػػػػػػػػػػػفً  ف  الًجػػػػػػػػػػػػكى  سي ٍنػػػػػػػػػػػػاإلً كى   يػػػػػػػػػػػػا تىػػػػػػػػػػػػًردي نى يٍ ا بى يمى
 

 ايىػػػػػػػػػػػػتً زَّ عً لً ت ٍ انىػػػػػػػػػػػػي كى اٌلتًػػػػػػػػػػػػ ؾي ك ميػػػػػػػػػػػػالمي  فى ٍيػػػػػػػػػػػأى 
 

 دي ًفػػػػػػػػػػػػػيى  ده شػػػػػػػػػػػػػافا كى يىػػػػػػػػػػػػػيٍ لى إً  بو كٍ أى  ؿ  كيػػػػػػػػػػػػػ فٍ ًمػػػػػػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػ ؾى اًلػػػػػػػػػػػنى ىي  ضه كٍ حى ػػػػػػػػػػػالى بًػػػػػػػػػػػ كده ري كٍ مى  بو ذً  كى
 

ػػػػػػػػػػػػػػاكٍ يى  هً دً رٍ كً  فٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػ دَّ  بيػػػػػػػػػػػػػػالى  ػػػػػػػػػػػػػػكى  من   كادي رى ا كى مى
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حاشية ". أ ق. فمك أعرب لكاف فيو اإلعراب ضائعناأجيب: بأٌف الحرؼ ثبت استغناؤه عف اإلعراب، 
 عمى األزىرٌية. يجنٌ 

 (1)( / أ 30 ؽ ) 

                                                          إعراب 

 ] الٌرجز[                                                                        

 

ما: نافية، ليمي: مبتدأ مرفكع بضٌمة مقٌدرة جكابو: يا ليمى، ، قسـ بو مجركر: مكاالكاك: قسـ،     
، كالياء: مضاؼ إليو، أ ق. بناـ: المناسبة حركةٌؿ بالشغاؿ المحنمنع مف ظيكرىا امى ما قبؿ الياء ع
، بميؿ، ناـ: فعؿ ماضو  ناـ، مقكؿ فيو :محذكؼ تقديره، الباء: حرؼ جٌر مجركرىا "مقكؿ فيو ناـ"

ة، مخالط: خبر مبتدأ صاحبو: فاعؿ مرفكع، كالياء: مضاؼ إليو، كال: الكاك: حرؼ عطؼ، ال: نافي
                                                          نبو: فاعؿ باسـ الفاعؿ، كالياء: مضاؼ إليو.ٌياف: مضاؼ إليو، جام، التقديره محذكؼ

 ] الٌطكيؿ[                                                                            

 

ضارع مجزكـ بميما، عند: الكاك: حرؼ عطؼ، ميما: اسـ شرط جاـز تجـز فعميف، تكف: فعؿ م    
في محؿ رفع، الكاك:  بيا زائد، خميقة: اسـ تكف مجركر ء: مضاؼ إليو، مف: حرؼ جرٌ مظرؼ، امر 

، خاليا: فعؿ ماضي في مح ، كالياء:  ؿٌ حرؼ عطؼ، إف: حرؼ شرط جاـز مفعكؿ، تخفى: فعؿ جـز
جـز  عمى: حرؼ جٌر، الٌناس: مجركر بعمى، تعمـ: فعؿ مضارع في محؿٌ  ،عمى األلؼ مضارع مرفكع

                                       نو المذككر. أ ق.جكاب الٌشرط األٌكؿ، كجكاب الثٌاني محذكؼ يبيٌ 

                                                           
 ىنا تبدأ الٌصفحات غير المرٌقمة، كقد كضعت ليا أرقامنا متسمسمة مع ما قبميا كبعدىا. ( (1

معنى  . "ما لٌلً بلٌل مقول فٌه نام صاحبهالّتقدٌر: " .416، 2سيبكيو، الكتاب، خالد". ينظر: " أبك البيت: لمقناني (2) 
 .276/ 2مخالط: معاشر. كالٌمياف: ضٌد الخشكنة. ينظر: األشمكنٌي، شرح عمى ألفٌية مالؾ، 

 . مف معٌمقتو اٌلتي مطمعيا:18البيت: لزىير ابف أبي سممى، ديكانو، ص  ( (3
 أمف أـٌ أكفى دمنة ال تكمٌػػػػػػػػػػػػػػـ          بحكمانة الٌدٌراج فالمتثمٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ                

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اً كى  ـى نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بً يٍ ا لى مى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا         بيوٍ احً صى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مي الى كى   (2) وٍ بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانً جى  ميَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً ال طً الً خى
 

 َى 

ػػػػػػػيٍ مى كى          ةو يقىػػػػػػػمً خى  فٍ ًمػػػػػػػ ءو لرً اٍمػػػػػػػ دى ٍنػػػػػػػعً  فٍ كيػػػػػػػا تى مى
 

(3)ـً مىػػػػػػعٍ تى  اسى مػػػػػػى النَّػػػػػػى عى فىػػػػػػخٍ ا تى يىػػػػػػالى خى  فٍ ا ً كى 
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 ]الكافر[                                                                                    

مع ما بعدىا مصدر مرفكع،  (2)سبؾرفكع، المرء: مفعكؿ، ما: مصدرية ت: فعؿ مضارع ميسرٌ     
، الكاك: رفع فاعؿ يسرٌ  يالي: فاعؿ لذىب، كالجممة في محؿٌ مٌ مبني عمى الفتح، ال ب: فعؿ ماضو ذى

كمجركر،  ناقص، ذىابيٌف: اسميا، كالياء: مضاؼ إليو، لو: جارٌ  حرؼ عطؼ، كاف: فعؿ ماضو 
                                                                ذىابا: خبر كاف. أ ق.

 ] الكافر[                                                                                         

 

نرمييـ: فعؿ  كاك: لمقسـ، ا: مقسـ بو مجركر؛: حرؼ جكاب كجزاء كنصب كاستقباؿ، الإذنا    
ع يشيب: فعؿ مضار  كمجركر؛ : نحف؛ بحرب: جارٌ كالفاعؿ ،ا، كالياء: مفعكؿ بومضارع منصكب بإذ

قبؿ: مجركر بمف، المشيب:  الحرب؛ الٌطفؿ: مفعكؿ بو، مف: حرؼ جٌر؛ :(4)آخره، كالفاعؿ بضـٌ 
                                            مضاؼ إليو.

 ] الكافر[                                                                                    

 

كمجركر  بالٌشعب: جارٌ كمجركر متعٌمؽ بما قبمو،  آخره، ليـ: جارٌ  أقكؿ: فعؿ مضارع مرفكع بضـٌ     
ا متعٌمؽ يأسركنني: فعؿ مضارع مرفكع بثبكت الٌنكف  ا يستقبؿ مف الٌزماف؛، إذ: ظرؼ لمٌ بما قبمو أيضن

                                                           
 . 392/ 1. خالد األزىرم، شرح الٌتصريح عمى الٌتكضيح، يت: بال نسبةالب ( (1
ائب، أم أذابيا كصنع منيا الٌسبؾ: سبؾ يسبؾ سبكنا فيك سابؾ، سبؾ الصائغ مف الٌذىب كالفضة كنحك ذلؾ مف الذٌ  ( (2

فو، كتيذيبو، كترتيبو، أشكاالن لمحمى. سبكتو الٌتجارب، حٌنكتو، كعٌممتو، كىٌذبتو. كسبؾ الكالـ، أحسف ترصي
 .860/ 1نظر: المعجـ الكسيط، ماٌدة" سبؾ"، يكصياغتو. 

 .33نظر: ديكانو، ص يالبيت لحساف بف ثابت.  ( (3
 ، والتقدٌر هما: "هو أي".فً األصل: مشطوب مقطار كلمتٌن ( (4

. 201/ 4نظر: الٌنكيرم، نياية األرب، يغمب بني يربكع اٌلتي منيا سحيـ. عندما غزت ت ،رسً البيت لسحيـ بف كثيؿ، عندما أي  ( (5
س ي الٌرجؿ. كزىدـ: اسـ فرس، كفارسو يقاؿ: لو فارس زىدـ؛ كيقاؿ إٌنيا اسـ الفر كزىدـ: الٌصقر، كيقاؿ فرخ البازم، كبو سمٌ 

 .68/ 7نظر: لساف العرب، ير ىذا البيت عندما أسر. لسحيـ بف كثيؿ، كفيو يقكؿ: ابنو جاب

ػػػػػػػػػػػػػػ ر  سيػػػػػػػػػػػػػػيى  ػػػػػػػػػػػػػػ ءى رٍ المى  يػػػػػػػػػػػػػػالي     المَّ  بى ىىػػػػػػػػػػػػػػا ذى مى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى   (1)اابىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىى ذى  وي لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فَّ يي ابي ىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذى  افى كى
 

        حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربو بً  مييـٍ رٍ نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اً إذنا كى     
 

 (3)يبً ًشػػػػػالمى  ؿً ٍبػػػػػقى  فٍ ًمػػػػػ ؿى ٍفػػػػػالط   شػػػػػيبي يى     
 

ػػػػػػػػػبً  ـٍ ييػػػػػػػػػلى  كؿي قيػػػػػػػػػأى      ني        كنى ري سيػػػػػػػػػأٍ يى  ذٍ إً  بً عٍ الش 
 

 (5)ـً دى ٍىػػػزى  سً ارً فىػػػ في ي اٍبػػػن ػػػتيأسػػػكا أى  ـٍ ضػػػلأى    
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،  اعؿ؛كالكاك ف ،كالياء ضمير المفعكؿ ،األكلى، كالثٌانية لمكقاية كا: فعؿ سأيتألـ: حرؼ تقرير كجـز
ف: خبرىا، فارس: مجزكـ بألـ كعالمة جزمو حذؼ الٌنكف، كالكاك فاعؿ، أٌني: أٌف كاسميا، اب مضارع

 مضاؼ، زىدـ: مضاؼ إليو. 

 (  / ب 30ؽ  )

                                          إعراب أبيات كألغاز شعرٌية 

 ] الكامؿ[                                                                          

 

ب: فاعؿ مؤٌخر، الٌشمس: مضاؼ إليو، الكاك: عاطفة، ، البقاء: مفعكؿ مقدـ، تقمٌ منع: فعؿ ماضو     
طمكعيا: معطكؼ عمى تقٌمب، كالياء: مضاؼ إليو، مف: حرؼ جٌر، حيث: مجركر مبني مطمؽ، ال: 

 ا.اء، كفاعمو ضمير مستتر جكازن يال نافية، تمسي: فعؿ مضارع بضٌمة مقٌدرة عمى

 ] الكامؿ[                                                                                                   

 

: حاؿ، صافية: حاؿ اءحمر اؼ إليو، ضعمى األٌكؿ، كالياء: م الكاك: عاطفة، طمكعيا: معطكؼ    
، الكاك: حرؼ عطؼ، غركبيا: معطكؼ عمى طمكع األكلى، كالياء: مضاؼ إليو، صفراء: حاؿ، ثاف

 ىي حاؿ ثانيةكالكرس: الكاؼ: حرؼ جٌر، الكرس: مجركر بالكاؼ متعٌمؽ بمحذكؼ تقديره كأٌنيا، ك 

 ] الكامؿ[                                                                                   

                                                           
برني خ] حديث مقطكع [ بمغني عف حرممة بف يحيى ، حٌدثنا عبد ا بف كىب، حدثنا سفياف بف عييىٍينىة، قاؿ: أ ( (1

نظر: ابف أبي الٌدنيا، الٌزىد، يمس...الخ". منع البقاء تقمب الشٌ قبطٌي، مف أىؿ نجراف، قاؿ: ىذا قكؿ قٌس نجراف:" 
 . كقٌس نجراف، ىك: قٌس بف ساعدة. كا أعمـ.32/ 1، 448الحديث، رقـ: 

 .32/ 1ابف أبي الٌدنيا، الٌزىد، ينظر:  ( (2
 .32/ 1، المصدر نفسو ( (3

         سً مٍ الشَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بى م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقى تى  اءى قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالبى  عى نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى 
 

 (1)يًسػػػػػػػػػػػػمٍ  تي الى  ثي ٍيػػػػػػػػػػػػحى  فٍ ا ًمػػػػػػػػػػػػيىػػػػػػػػػػػػكعي مي طي كى 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اءي رى ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حى يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمكعي طي كي            ةن يى افً صى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػكبي ري غي كى     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اءى رى فٍ ا صى سً رٍ كى الٍ كى
(2) 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـي مىػػػػػػػػػػػػػػػػػعٍ أى  كـي اليىػػػػػػػػػػػػػػػػػ         وً بًػػػػػػػػػػػػػػػػػ جػػػػػػػػػػػػػػػػػيءي ا يى مى
 

ػػػػػػػػػػقى  ؿً ٍضػػػػػػػػػػفى ضػػػػػػػػػػى بً مى كى      (3)سً ٍمػػػػػػػػػػأى  وً ائً ضى
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نصب،  اليكـ: منصكب عمى الظرفٌية، أعمـ: فعؿ مضارع كفاعمو أنا، ما: مكصكلة في محؿٌ     
، ء، الكاك: حرؼ عطؼ، مضى: فعؿ ماضو ركر متعٌمؽ بيجيكمج يجيء: فعؿ مضارع، بو: جارٌ 

بفضؿ: الباء: جاٌرة، فضؿ: مجركر بالباء، قضائو: مضاؼ، كالياء: مضاؼ إليو، أمس: فاعؿ 
                           اللتقاء الٌساكنيف.الٌشاىد فيو: حيث بني عمى الكسر لمضى، ك 

 ] الٌرجز[                                                                                   

 

، عجبنا: صفة لمفعكؿ محذكؼ تقديره حرؼ تحقيؽ، رأيت: فعؿ ماضو ر، لقد: في جكاب قسـ مقدٌ     
ذ بالفتحة نيابة عف الكسرة، كىك ممنكع مف الٌصرؼ العممٌية، ، مذ: حرؼ جٌر، أمسا: مجركر بمشيئنا

خمسا:  عالى: مضاؼ إليو،السٌ  ، مثؿ: صفة،لغة بني تميـ، عجائزنا: بدؿ مف عجبنا لفعؿ عمىككزف ا
          بدؿ.

 ] الٌرجز[                                                                                     

 

ة، رحميٌف: الٌتصالو بنكف الٌنسكة، ما: مكصكلة محٌميا الٌنصب، في: جارٌ مبني يأكمف: فعؿ مضارع     
، فعؿ ماضو  ، ال: نافية، ترؾ:اخفيفن تمجركرة كالياء: مضاؼ إليو، ىمسا: صفة مصدر محذكؼ أم 

             كمجركر، كالٌنكف نكف الٌنسكة، ضرسا: مفعكؿ ترؾ. ا: فاعؿ، ليٌف: جارٌ 

 ] الٌطكيؿ[                                                                                  

 

: فاعؿ، مكلى: ، كؿٌ الكاك: حرؼ عطؼ، مف: حرؼ جٌر، قبؿ: مجركر بيا، نادل: فعؿ ماضو     
اللتقاء الٌساكنيف، قرابة: مفعكؿ نادل، فما: الفاء: حرؼ بكسرة مقدرة عمى األلؼ المحذكفة مضاؼ إليو 

                                                           
لو:" أمسا" حيث أعرب إعراب ما ال . الٌشاىد: قك 164/ 3ألفٌية ابف مالؾ،  ، شرحنظر: األشمكنيٌ يت بال نسبة. البي ( (1

ينظر: األشمكني،  شرح عمى ألفٌية ابف ينصرؼ، كجٌر بالفتحة نيابة عف الكسرة، ألٌنو ال ينصرؼ لمعممٌية العدؿ. 
 . كالٌسعالى: أنثى الغكؿ. 164/ 3مالؾ، 

 .164/ 3، نفسوالمصدر (  (2
 .168/ 2، شرحو أللفٌية ابف مالؾ: البيت بال نسبة. األشمكنيٌ  ( (3

ػػػػػػػػػػػػػجى عى  تي ٍيػػػػػػػػػػػػػأى رى  دٍ قىػػػػػػػػػػػػػلى      ػػػػػػػػػػػػػمٍ أى  ذٍ بنػػػػػػػػػػػػػا مي  اسى
 

ػػػػػػػػػػػعى     ػػػػػػػػػػػمٍ خى  يالٌسػػػػػػػػػػػعال ؿى ٍثػػػػػػػػػػػزنا مً ائً جى  (1)اسى
 

 ىمسػػػػػػػػػػػػا          فَّ ًيػػػػػػػػػػػمً حٍ مػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػي رى  فى مٍ كي أٍ يىػػػػػػػػػػػ   
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ ضً  فَّ ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى  اي  ؾى رى  تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى      (2)اسى
 

ػػػػػػػػػػػػل كيػػػػػػػػػػػػادى نىػػػػػػػػػػػػ ؿً ٍبػػػػػػػػػػػػقى  فٍ كًمػػػػػػػػػػػػ         ةن ابىػػػػػػػػػػػػرى ى قى لى كٍ ٌؿ مى
 

ػػػػػػفى  ػػػػػػ تٍ فىػػػػػػطى ا عى مى (3)ؼي اًطػػػػػػكى العى  وً ٍيػػػػػػمى ى عى لن كٍ مى
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مكلى: بدؿ مف الياء في عميو مؤٌخرة، عميو: كالتٌاء لمتٌأنيث،  عطؼ، ما: نافية، عطفت: فعؿ ماضو 
مف قبؿ ظرؼ كالمضاؼ  العكاطؼ: فاعؿ عطفت؛ كالٌشاىد: في أفٌ  كمجركر متعٌمقاف بعطفت؛ جارٌ 

                 إليو معنكم، كالتٌقدير مف قبؿ ذلؾ. أ ق.

 ] الٌطكيؿ[                                                                                   

 

ع الـ: لالبتداء، عمر: مبتدأ مرفكع، كالكاؼ: مضاؼ إليو، ما: نافية، أدرم: فعؿ مضار لعمرؾ: الٌ     
ٌف، بر إـ ىي المزحمقة، أكجؿ: خكاسميا، ألكجؿ: الاٌل مرفكع بضٌمة، الكاك: حرؼ عطؼ، إٌني: أٌف 

عمى: حرؼ جٌر، أٌينا: مجركر كمضاؼ إليو، تعدك: فعؿ مضارع مرفكع بضٌمة مقٌدرة، المنٌية: فاعؿ، 
        أٌكؿ: ظرؼ مبني النقطاعو عف اإلضافة.

 ] الٌطكيؿ[                                                                                  

 

منصكب بجكابو فعؿ الٌشرط محذكؼ تقديره: إذا لـ أكمف أنا، أنا لـ: جاـز  ورطإذا: خافض لش    
كمجركر متعٌمؽ بأكمف، كلـ:  اعمو أنا، عميؾ: جارٌ كمجزكـ، أكمف: كىك مجزكـ عمى الٌسككف، كف

 ، لٌظاىرة، كالكاؼ: ، لقاؤؾ: فاعؿ مرفكع بالٌضمة اجزكـ عمى الٌنكف المحذكفة تخفيفناميكف: جاـز
: أداة استثناء، مف: حرؼ جٌر، كراء: مجركر بمف مبني عمى الٌضـٌ، كراء: مجركر مضاؼ إليو، إالٌ 

                     بمف مقٌدرة مبني عمى الٌضـٌ.
 

  

 

 
                                                           

 .185/ 3، خزانة األدب، نظر: عبد القادر البغدادمٌ يالبيت، لمعف بف أكس المزني.  ( (1
نظر: ابف ىشاـ، شرح الٌندل كبٌؿ ياآلخر: بال نسبة. بف مالؾ العقيمي، كقاؿ البعض البيت، قاؿ بعضيـ: لعتٌي   (2)

 . 17الٌصدل، ص 

ػػػػػػػػػػ ؾى ري ٍمػػػػػػػػػػعى لى       ػػػػػػػػػػكٍ ي ألى ن ػػػػػػػػػػا ً م كى رً دٍ ا أى مى        ؿي جى
 

ًنيَّػػػػػػػػػػػػةي دي ٍعػػػػػػػػػػػػا تى نىػػػػػػػػػػػػأىي   ىمىػػػػػػػػػػػػعى     ؿي أى  ك المى  (1)كَّ
 

           فٍ كيػػػػػيى  ـٍ لىػػػػػكى  ؾى يىػػػػػمٍ عى  فٍ كًمػػػػػأي  ـٍ ضػػػػػا لنىػػػػػا أى ذى إً    
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالَّ إً  ؾى اؤي قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلً     اءٍ رى كى  اءً رى كى  فٍ  مى
(2) 
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  (/ أ  31ؽ  ) 

 ] الٌطكيؿ[                                                                                 

 

: فعؿ مضارع مرفكع مبني عمى ـ داخمة عمى جكاب قسـ تقديره كا، أستسيمفٌ ألستسيمٌف: الاٌل     
الٌتصالو بنكف الٌتككيد الثٌقيمة، كالفاعؿ مقٌدر أنا، الٌصعب: مفعكؿ بو منصكب كنصبو الفتحة  فتحال

 المنى: مفعكؿ، فما: الفاعؿ: أنا، ى، أدرؾ: فعؿ مضارع منصكب بعد أك؛الٌظاىرة، أ ق، أك: بمعنى إل
: أداة استثناء، لصابر: تٌأنيث، اآلماؿ: فاعؿ مرفكع، إالٌ ، التٌاء: عالمة لمنافية، انقادت: فعؿ ماضو 

   ـ.جاٌرة، صابر: مجركرة بالاٌل اٌلـ: ال

       ] الكافر[                                                                                

، التٌاء: فاعؿ        الكاك: حرؼ عطؼ، كنت: كاف كاسميا، إذا: حرؼ، غمزت: غمز: فعؿ ماضو
: مضاؼ إليو، كسرت: فعؿ ماض، كالتٌاء: فاعؿ ممرفكع،  رفكع، كعكبيا: مفعكؿ قناة: مفعكؿ بو، قـك
الٌظاىرة، الكاك اٌلتي تستقيما: فعؿ مضارع منصكب بالفتحة  الياء: مضاؼ إليو، أك: بمعنى إاٌل؛بو، ك 

                أف تستقيما، كالفاعؿ: ىي. بمعنى إاٌل بأف مضمرة، كالتٌقدير إالٌ 
  

                                                           
 .17ٌؿ الٌصدل، ص بل ك الٌندنظر: ابف ىشاـ، شرح يالبيت، بال نسبة.  (1) 

 .17/ 4الؾ إلى أكضح المسالؾ، نظر: ابف ىشاـ، ضياء السٌ يالبيت، لزياد األعجـ.  ( (2
 

ى    ػػػػػػػ فَّ مى يً ٍسػػػػػػػتى سٍ ألى  ى       نىػػػػػػػالمي  ؾى رً دٍ أي  كٍ أى  بى عٍ الصَّ
 

ػػػػػػػػػػفى  ػػػػػػػػػػ لً ًلَّ إً  اآلمػػػػػػػػػػاؿي  تً ادى قىػػػػػػػػػػا انٍ مى  (1)رابً صى
 

  
 

  

  

                 ـو كٍ قى  اةى نى قى  تي زٍ مى ا غى ذى إً  تي نٍ كي كى              
 

ايمى قً تى سٍ ك تى يا أى كبى عي كي  رتي سى كى         
(2) 
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 ]الٌرجز[                                                                                          

 

ر يا ناقة، سيرم: فعؿ أمر، كالفاعؿ يعكد إلى الٌناقة، يدقؼ نداء، ناؽ: منادل مرٌخـ، كالتٌ يا: حر     
اا": صفة لمصدر محذكؼ تقديره سيرنا عنقنا، عنقن  : نعت، إلى: حرؼ جٌر، سميماف: مجركر فسيحن

ا في جكاب كجكبن  بو حيث نصب ة كالعممٌية، فنستريحا: كالٌشاىدبالفتحة كىك زيادة األلؼ، كالٌشعريٌ 
 .األمر

 

حرؼ استفياـ، تعرفكف: فعؿ مضارع مرفكع بثبكت الٌنكف، كالكاك فاعؿ، لبىانىاتي: مفعكؿ بو، ىؿ:     
كالياء مضاؼ إليو، فأرجك: الفاء: لمٌسببٌية، أرجك: فعؿ مضارع منصكب بعد فاء الٌسببٌية، الفاعؿ أنا، 

تٌد: الفاء: أف: حرؼ نصب، تقضي: فعؿ مضارع منصكب بأف، كالجممة محٌميا الٌنصب مفعكؿ بو، فير 
لمجسد: جاٌر  ضي، بعض: فاعؿ؛ الٌركح: مضاؼ إليو؛حرؼ عطؼ، يرتٌد: فعؿ معطكؼ عمى تق

                                                                          كمجركر. 

  ] البسيط[                                                                           

يا: حرؼ نداء، ابف: منادل، الكراـ: مضاؼ إليو، أال: أداة تعريض، تدنك: فعؿ مضارع معتٌؿ     
: مكصكلة عمى الٌنصب، عائد بالكاك، فتبصر: الفاء: لمٌسببٌية، تبصر: فعؿ مضارع منصكب، ما

حذفو، قد: حرؼ تحقيؽ، حٌدثكؾ: فعؿ كفاعؿ كمفعكؿ، فما: الفاء: لمٌسببٌية،  المكصكؿ محذكؼ لمحؿٌ 
: مبتدأ، كالجممة خبر المبتدأ، كمف: جارٌ   .فٍ كمجركر، سمعا: فعؿ كفاعمو راجع إلى مى  ما: نافية، راءو

 ] الكافر[                                                                           
                                                           

البيت: ألبي نجـ العجمي ، الفضؿ بف قدامة، مف قصيدة يمدح فييا الخميفة سميماف بف عبد الممؾ، كىك مف شكاىد  ( (1
نظر: ابف ىشاـ، ضياء يأف مضمرة كجكبنا في جكاب األمر. ب سيبكيو، الٌشاىد: نصب نستريحا، بعد فاء الٌسببٌية

 . 23/ 4الٌسالؾ إلى أكضح المسالؾ، 
 .73نظر: ابف ىشاـ، شرح قطر الٌندل، ص يالبيت بال نسبة.  ( (2

 .74نظر: ابف ىشاـ، شرح قطر الٌندل، ص ي. ك 571ألفٌية ابف مالؾ ص عمى شرح  البيت بال نسبة، ابف عقيؿ،  (3)

نىقنػػػػػػػػػػػػػػػا فى يرً ًسػػػػػػػػػػػػػػػ اؽي ا نىػػػػػػػػػػػػػػػيىػػػػػػػػػػػػػػػ ا      ًسػػػػػػػػػػػػػػػم عى  يحن
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإً   (1)ايحى رً تى ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى فى  افى مى يٍ مى ى سي
 

كى أىٍف         رٍ أى ي فىػػػػػػػػػػػػػبىانىػػػػػػػػػػػػػاتً لي  كفى فيػػػػػػػػػػػػػرً عٍ تى  ؿٍ ىىػػػػػػػػػػػػػ   جي
 

ػػػػػػػ ػػػػػػػدً ٍعػػػػػػػدَّ بى رتىػػػػػػػيى فى  ىتيٍقضى سى كًح ًلٍمجى  (2)ضي الػػػػػػػر 
 

ػػػػػػػػ رى ًصػػػػػػػػبٍ تي ك فى ني دٍ  تىػػػػػػػػالى أى  اـً رى الًكػػػػػػػػ فى ا اٍبػػػػػػػػيىػػػػػػػػ  ا          مى
 

ػػػػػػػػػ دٍ قىػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػفى  كؾى ثي دَّ حى ػػػػػػػػػاءو كى ا رى مى ػػػػػػػػػ فٍ مى  (3)اعى مً سى
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، أؾ: م       .أ ق .، كاسميا محذكؼ تقديره أنافناجزكـ عمى الٌنكف المحذكفة تخفيألـ: حرؼ جاـز
ليو، الكاك: لممعٌية، يككف: فعؿ مضارع منصكب بأف مضمرة بعد جاركـ: خبر أؾ، كالكاؼ مضاؼ إ

، الٌنصب عمى أٌنو خبر يككف مقٌدمناكاك المعٌية، بيني: ظرؼ كمضاؼ كالياء مضاؼ إليو، كمحٌمو 
الكاك: حرؼ عطؼ، بينكـ: معطكؼ عمى بيني، المكٌدة: اسـ يككف مرفكع مؤٌخر، الكاك: حرؼ عطؼ، 

 اإلخاء: معطكؼ عميو. أ ق. 
   

                                                          (/ ب  31ؽ  )

                                            ]الكامؿ[                                                                       

ـي ػيػظً ػعى  تى ػمٍ ػعى ػا فى ذى إً  ؾى يٍ مى ػػػى ع اره ػػػػػػػػػػػػػػػػػى ع           وي ػػػى مػػػٍ ثي مً ػػػً تأٍ ػػػػػتى ؽو كى مي ػػػػف خي ػػٍ عى  وى ػػػػػػػنٍ  تى الى     
(2) 

ف، الكاك: عال: ناىية، تنو: فعؿ مضارع مجزكـ بال الٌناىية، عف: حرؼ جٌر، خمؽ: مجركر ب    
: مضاؼ مضمرة، مثمو: مفعكؿ بو منصكب، الياءفعؿ مضارع منصكب بعد الكاك بأف لممعٌية، تأتي: 

 كمجرر، إذا: ظرؼ، فعمت: فعؿ كفاعؿ، عظيـ: صفة لعار. إليو، عار: مبتدأ مرفكع، عميؾ: جارٌ 

 ] الٌطكيؿ[                                                                                

 

في جكاب األمر، مف: حرؼ جٌر، ذكرل: مجركر بمف،  ـك ز ارع مجقفا: فعؿ أمر، نبؾ: فعؿ مض    
حبيب:  مضاؼ إليو، الكاك: عاطفة، منزؿ: معطكؼ عمى حبيب، بسقط: الباء: حرؼ جر، سقط: 

                                                           
 يت، لمحطيئة، مف قصيدة كمطمعيا: الب ( (1

بىٍكنًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي          كفيكـ كاف لك شئتـ حبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء                      كلٌما كنت جارىـ حى
 .32نظر: الحطيئة، ديكانو، ص ي*   
 مطمعيا:البيت ألبي األسكد الٌدؤلي؛ كىك مف قصيدة،  ( (2

 حسدكا الفتى إذ لـ ينالكا سعيو         فالقـك أعػػػػداء لو كخصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـك                         
 .           404نظر: أبك األسكد الٌدؤلي، ديكانو، ص  ي* 
 .14ص  امرؤ القيس، ديكانو، ينظر: القيس، كىك مطمع معٌمقتو. ءلالبيت، المر (3) 

ػػػػػػػػػػػػػػػ ؾي أى  ـٍ لىػػػػػػػػػػػػػػأى      ي         نًػػػػػػػػػػػػػػػيٍ بى  كفى كيػػػػػػػػػػػػػػيى كى  ـٍ كي ارى جى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـي كي نى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى كى     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإلً كى  ةي دَّ كى المى  (1)اءي خى
 

 ًؿ          زً ٍنػػػػػػػػمى يػػػػػػػػبو كى بً ل حى رى ٍكػػػػػػػػذً  فٍ ًمػػػػػػػػ ؾً ٍبػػػػػػػػا نى فىػػػػػػػػقً 
 

ػػػػػػػكٍ حى كًؿ فى الػػػػػػػدَّخي  فى يٍ بىػػػػػػػ لًبًسػػػػػػػٍقًط الم ػػػػػػػكى   (3)ؿً مى
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ة، الٌدخكؿ: مضاؼ إليو، فحكمؿ: الفاء: كل: مضاؼ إليو، بيف: منصكبة عمى الٌظرفيٌ ، اٌلممجركر بالباء
                                                   عاطفة، حكمؿ: معطكفة عميو.

 ] الٌطكيؿ[                                                                                  

 

كمجركر، أف: حرؼ  ، الكاؼ: مفعكؿ بو، مني: جارٌ أغٌرؾ: اليمزة لالستفياـ، غٌر: فعؿ ماضو     
حٌبؾ: اسميا كالكاؼ مضاؼ إليو، قاتمي: خبرىا مرفكع، كالجممة في تأكيؿ المصدر تككيد كنصب، 

، تأمرم: فعؿ المرفكع عمى الفاعمية، الكاك: ح رؼ عطؼ، أٌنؾ: أٌف كاسميا، ميما: اسـ شرط جاـز
   الٌشرط، كالياء فاعؿ، القمب: مفعكؿ بو منصكب، يفعؿ: فعؿ جكاب الٌشرط ككسر لمقافية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ] الكافر[                                                                                                            

،  عمى جاٌل  ةأنا ابف رجؿ جاٌل، كطاٌلع: معطكفة لمحذكؼ تقديره : صفأنا: مبتدأ، ابف: خبر، جاٌل     
ـ، أضع: فعؿ الٌشرط كحٌرؾ ر، متى: اسـ شرط جاز الثنايا: مفعكؿ بو منصكب بالفتحة المقٌدرة لمٌتعذٌ 

                  التقاء الٌساكنيف، العمامة: مفعكؿ ألضع، تعرفكني: فعؿ جكاب الٌشرط.

 

 ] المديد[                                                                           

 

 : فعؿ مضارع جكاب الٌشرط، لؾ: جارٌ رحيثما: اسـ شرط، تستقـ: فعؿ مضارع فعؿ الٌشرط، يقدٌ     
ا كمجركر بكسرة : مفعكؿ بو منصكب، في: حرؼ جٌر، غابر: مجركر ظاىرة، ا: فاعؿ مرفكع، نجاحن

 إليو مجركر بكسرة.ظاىرة، األزماف: مضاؼ بكسرة 

                                                           
 .14امرؤ القيس، ديكانو، ص ينظر:  ء القيس، مف معٌمقتو.لالبيت، المر ( (1
 .150نظر: سحيـ بف أثيؿ، ديكانو، ص ي البيت لسحيـ بف أثيؿ. ((2
 .379/ 1نظر: المبٌرد، الكامؿ، ي نسبة. البيت بال ( (3

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى   ي          مً اتً قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؾً بَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػحي  فٍ ي أى ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؾ مً رَّ غى
 

ػػػػػػػػػيٍ ًؾ مى نَّػػػػػػػػػأى كى  ػػػػػػػػػفٍ يى  بى ٍمػػػػػػػػػم القى رً مي أٍ ا تىػػػػػػػػػمى  (1)ؿً عى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػ في ا اٍبػػػػػػػػػػػػػػػنىػػػػػػػػػػػػػػػأى   ا          ايىػػػػػػػػػػػػػػػنى الثَّ  عً الَّ طىػػػػػػػػػػػػػػػ كى الَّ جى
 

ػػػػػػػػػػػػػى أى تىػػػػػػػػػػػػػمى  ػػػػػػػػػػػػػمى العى  عً ضى  (2)يكنً فيػػػػػػػػػػػػػػرً عٍ تى  ةى امى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػثي يٍ حى                 اي  ؾى لىػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍر دَّ قىػػػػػػػػػػػػػػػػيي  ـٍ قً تى ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػا تى مى
 

ػػػػػػػػػػػػػػا ًفػػػػػػػػػػػػػػجى نى     ػػػػػػػػػػػػػػاحن ػػػػػػػػػػػػػػزٍ ًر األى ابً ي غى  (3)افمى
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 ] الٌطكيؿ[                                                                                   

 

،الكاك: ابتدائٌية، أٌنؾ: أٌف كاسم     الٌشرط تأت: فعؿ  ما: مكصكلة منصكبة، يا، إذ: حرؼ جاـز
، مجركر، مٌتصؿ فيو مبتدأ، تمؼ: فعؿ  أنت: مبتدأ، آمر: خبر المبتدأ مرفكع بالٌضٌمة، بو: جارٌ  مجزـك

ارع مرفكع نصب، إٌياه: مفعكؿ مقٌدـ لتأمر، تأمر: فعؿ مض جكاب نيي، مف: اسـ مكصكؿ في محؿٌ 
           .تمؼل آخره، آتيا: مفعكؿ ثافو 

 

                                     / أ ( 32ؽ  )

 ]الٌطكيؿ[                                                                                    

 

 أيا: حرؼ نداء، أخكينا: منادل مضاؼ، كنا: مضاؼ إليو، عبد: عطؼ عمى أخكينا، شمس:     
با:  ، كما: مفعكؿ بو؛اضارع، كالفاعؿ أن، أعيذكما: فعؿ م(3)مضاؼ إليو لعبد، كنكفال: بال إعراب

      : مفعكؿ بو.دثا: فعؿ مضارع منصكب، حرباكمجركر، أف: مصدرٌية، تح جارٌ 

 [        كامؿ] ال                                                                                   

                                                           
الٌشاىد: "إذما تأت"، جـز بإذما  .170/ 1د بف صالح العثيميف، شرح األجركمٌية، نظر: محمٌ يالبيت بال نسبة.   (1)

د بف كالعثيميف، ىك: محمٌ  .11/ 4فعميف، أٌكليما "تأت" كثانييما "تمؼ". ينظر: األشمكنٌي، شرح عمى ألفية مالؾ، 
ق( كلد في مدينة عنيزة بالٌسعكدٌية، حفظ القرآف الكريـ، فقيو كمفٌسر، عضك 1421ك 1347صالح، عاش ما بيف ) 

د بف عبد الكٌىاب، نظر: شرح الٌثالثة األصكؿ لمحمٌ يٌلفات، منيا: مف أحكاـ الٌصالة. بالٌسعكدٌية، لو مؤ ىيئة العمماء 
 .13ص 

نظر: ابف ىشاـ، يؿ ا، عميو الٌصالة كالٌسالـ. البيت لطالب أبي طالب، أخك أمير المؤمنيف عمي ابف عـٌ رسك  ( (2
 .313/ 3أكضح المسالؾ، 

عرابو: الكاك:لـ يعربو الكاتب، ك   (3) ، أللفٌية ابف مالؾ، نظر: شرح األشمكنيٌ يحرؼ عطؼ، نكفؿ: معطكؼ عمى عبد.  ا 
2 /358. 

ػػػػػػػػ ذٍ إً  ؾى نَّػػػػػػػػا ً كى     ػػػػػػػػ تً أٍ ا تىػػػػػػػػمى            ره آًمػػػػػػػػ تى ٍنػػػػػػػػا أى مى
 

ػػػػػػػػتيٍمػػػػػػػػ وً بًػػػػػػػػ     (1)ايىػػػػػػػػآتً  ري مي أٍ تىػػػػػػػػ اهي ًإيَّػػػػػػػػ فٍ ًؼ مى
 

ػػػػػػػػػػ دى ٍبػػػػػػػػػػا عى نىػػػػػػػػػػيٍ كى خى ا أى يىػػػػػػػػػػأى                  الن فى كٍ نىػػػػػػػػػػكى  سو مٍ شى
 

 (2)ابىػػػػػػػػػػرٍ ا حى ثى دً ٍحػػػػػػػػػػتي  فٍ أى  اً ا بًػػػػػػػػػػمى كي يػػػػػػػػػػذي عً أي    
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كمجركر، الباء رافع عمى  جممة خبر إٌف، برافعيف: جارٌ كفاعؿ، كال إٌني: إٌف كاسميا، حمفت: فعؿ ماضو 
مكصكؼ محذكؼ تقديره بيتو، أكٌفيـ: مفعكؿ كمضاؼ، بيف: منصكب عمى الظرفٌية، الحطيـ: مضاؼ 
: مضاؼ   إليو، الكاك: حرؼ عطؼ، بيف: معطكؼ عمى األٌكؿ، حكضي: مضاؼ إليو بالياء، زمـز

                                                      إليو.

 ] البسيط[                                                                                  

 

ـ: ك، الٌديريف: مجركر بإلى، ىجرتؿ، إلى: حرؼ جرٌ ىؿ: حرؼ استفياـ، تذكركف: فعؿ كفاع    
مفعكؿ بو، الكاك: حرؼ عطؼ، كمسحكـ: معطكؼ عميو كىك مصدر، مضاؼ لفاعمو، صمبكـ: 

                  مفعكؿ لممصدر، رحماف: منادل محذكؼ منو ياء الٌنداء، قربانا: مفعكؿ مطمؽ.

 ]الكافر[                                                                             

 

كالتٌاء  ،: ظرؼ زماف مجيكؿ، جشأت: فعؿ ماضو امى مٌ الكاك: حرؼ عطؼ، قكلي: مبتدأ كمضاؼ، كي     
أنيث، معطكؼ عمى األٌكؿ، كالتٌاء لمتٌ  ،طؼ، جاشت: فعؿ ماضو لمتٌأنيث، كالفاعؿ ىي، الكاك: حرؼ ع

                                                           
 البيت لمفرزدؽ، كىك مف قصيدة مطمعيا: ( (1

 إٌني كتبت إليؾ ألتمس الغنػػػػػػػػػػػػػػػػى        بيديؾ أك بيدم أبيؾ الييثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ               
 .412ر: الفرزدؽ، ديكانو، ص نظي* 
 .495ييجك األخطؿ الٌتغمبي. لـ أعثر عميو في الٌديكاف. ىناؾ بيت شبيو لو، ص  ،البيت لجرير(  (2
 

/ 4نظر: ابف ىشاـ، ضياء الٌسالؾ،  إلى أكضح المسالؾ، يت كنيضت مف فزع أك حزف كنحكىما. جشأت: ثار  ( (3
29 . 

نظر: ابف ىشاـ، ضياء الٌسالؾ يأٌمو، كاسـ أبيو: زيد بف مناة.  ٌي، كاإلطنابة اسـالبيت لعمرك بف اإلطنابة الخزرج ( (4
 .29/ 4إلى أكضح المسالؾ، 

          ـٍ ييػػػػػػػػػػػػػػػػفَّ كي أى  يفى عً افً رى بًػػػػػػػػػػػػػػػػ تي ٍفػػػػػػػػػػػػػػػػمى ي حى ن ػػػػػػػػػػػػػػػػإً    
 

ػػػػػػكٍ حى  فى يٍ بىػػػػػػكى  يـً ًطػػػػػػالحى  فى يٍ بىػػػػػػ    (1)ـً زى ٍمػػػػػػزى  يٍ ضى
 

 ـ      كي تي رى ٍجػػػػػػىً  فً يٍ رى يٍ ى الػػػػػػدَّ لىػػػػػػإً  كفى ري كي ذٍ تىػػػػػػ ؿٍ ىىػػػػػػ   
 

ػػػػػػػػػػ ـٍ كي حى ٍسػػػػػػػػػػمى كى    (2)اانىػػػػػػػػػػبى رٍ قي  حمػػػػػػػػػػافى ـ رى كي بى مٍ صي
 

ػػػػػػػػػػػػػػمَّ ي كي لً كٍ كقىػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػجى  امى ػػػػػػػػػػػػػػجى كى  (3)تٍ أى شى            تٍ اشى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػحٍ تي  ؾً نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكى مى   (4)ييحً رً تى ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى  كٍ م أى دً مى
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اسـ فعؿ معناه اثبتي، تحمدم: فعؿ مضارع مجزكـ في جكاب الٌطمب، أك: حرؼ عطؼ، مكانؾ: 
                      تستريحي: معطكؼ عمى تحمدم.

 ]البسيط[                                                                                         

 

ء: فاعؿ مرفكع عمى الياء مفعكؿ بو، نالكاؼ: ، كاالياء استثقاالن بفكع يبكيؾ: فعؿ مضارع مر     
رفكعة، الٌدار: مضاؼ إليو، مغترب: صفة أخرل، يا: حرؼ اللتقاء الٌساكنيف، بعيد: صفة ممحذكفة 

ـ: لالستغاثة كىي مفتكحة، الكيكؿ: مجركر بيا كىك بناؤه، الكاك: حرؼ عطؼ، نداء، لمكيكؿ: الاٌل 
                                            .كمجركر كمجركر، لمعجب: جارٌ  الٌشباب: جارٌ 

 ]الكافر[                                                                            

 

عٌية، بني: فككنكا: الفاء: حرؼ عطؼ، ككنكا: كاف كاسميا، أنتـ: تأكيد لمكاك في ككنكا، الكاك: لمم    
، أبيكـ: مضاؼ إليو، مكاف: ظرؼ مكاف متعٌمؽ نصكب بالياء يمحؽ بجمع المذٌكر الٌسالـممفعكؿ معو 

                                    في يككف، الكميتيف: مضاؼ إليو، مف: حرؼ جٌر، الٌطحاؿ: مجركر بمف.
  

                                                    (/ ب  32ؽ  )   

 ]البسيط[                                                                                    

 

                                                           
 .52/ 3، شرح ألفية ابف مالؾ، نظر: األشمكنيٌ ي. ك 47/ 4بف ىشاـ، أكضح المسالؾ: ا ينظر: البيت بال نسبة . ( (1

البيت: لشعبة بف قمير في نكادر  ا في شرح األشمكنيٌ . كأمٌ 215/ 2لـ ينسبو ابف ىشاـ ألحد في أكضح المسالؾ،  (2) 
 .498/ 1، شرح ألفٌية ابف مالؾ، ، كلألقرع بف معاذ، في األشمكنيٌ 141أبي زيد، ص 

 .190/ 1نظر: ابف ىشاـ، أكضح المسالؾ ، يإلى قائؿ معٌيف.  البيت لـ ينسب  (3)

          به رً تىػػػػػػػػػػغٍ مي  ارً الػػػػػػػػػػدَّ  يػػػػػػػػػػدي عً بى  اءو نىػػػػػػػػػػ يػػػػػػػػػؾى كً بٍ يى    
 

ػػػػػػػػػػػػػػعى مٍ لً  فً ابَّ لمش ػػػػػػػػػػػػػػكى  كؿً ييػػػػػػػػػػػػػػكي مٍ ا لً يىػػػػػػػػػػػػػػ   (1)بً جى
 

           ـٍ يكي بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أى نًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى كى  ـي تي ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا أى كنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكي فى   
 

ػػػػػػػػػػػػػػػمى  ػػػػػػػػػػػػػػػ فى ًمػػػػػػػػػػػػػػػ فً يٍ تىػػػػػػػػػػػػػػػيى مٍ كً الٍ  افى كى (2)اؿً الٌطحى
 

 

ػػػػػػػػػػػػ ـي كٍ قىػػػػػػػػػػػػ فه اطً قىػػػػػػػػػػػػأى     ا         ننػػػػػػػػػػػػعٍ ا ظى كٍ كى نىػػػػػػػػػػػػ ـٍ ى أى مى مٍ سى
 

ػػػػ جيػػػػبه عى كا فى نيػػػػعى ظٍ يى  إفٍ   ػػػػ يشي عى  (3)قىطىنىػػػػا فٍ مى
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سممى:  كىك مضاؼ؛ الخبر أقاطف: اليمزة لالستفياـ، قاطف: مبتدأ مرفكع، قكـ: فاعؿ سٌد مسدٌ     
، حرؼ شرط جا: مفعكؿ بو، إف: كفاعؿ، ظعننا عطؼ، نككا: فعؿ ماضو  مضاؼ إليو، أـ: حرؼ ـز

فعجيب: الفاء داخمة في جكاب الٌشرط، عجيب: خبر مقٌدـ، عيش: مبتدأ  ؛مجزـك يظعنكا: فعؿ مضارع
                                ، قطنا: فعؿ كفاعؿ.ةمؤٌخر، مف: مكصكل

 ]الٌطكيؿ[                                                                                     

 

ادل، خبر، ب، يا: حرؼ نداء، مبتدأ، عبد: منك صنم: مفعكؿ بو أعد: فعؿ أمر كالفاعؿ أنت، نظرنا    
كمجركر،  كالتٌاء لمتٌأنيث، لؾ: جارٌ  ا: كاؼ كمكفكؼ، أضاءت: فعؿ ماضو قيس: مضاؼ إليو، لعٌمم

            الٌنار: فاعؿ مرفكع بالٌضمة، الحمار: مفعكؿ بو، المقٌيدا: صفة منصكبة.
 

 ]الكامؿ[                                                                                    

 

كمجركر،  عجب: مبتدأ مرفكع، كجاز االبتداء بالٌنكرة ألٌنيا اعتمدت عمى الٌتعجب، لتمؾ: جارٌ     
 كاك: لالستئناؼ، إقامتي: مبتدأ مرفكع، كالياء: مضاؼ إليو، فيكـ: جارٌ قضٌية: عطؼ بياف، ال

         ، تمؾ: مجركر بعمى، القضٌية: نعت، أعجب: خبر.، عمى: حرؼ جرٌ كمجركر

 ] الكافر[                                                                                

                                                           
 .180نظر: الفرزدؽ، ديكانو، ص يالبيت لمفرزدؽ،  ( (1
 

، شرح ألفٌية نظر: األشمكنيٌ ي. 114/ 1لرؤبة، في شرح المفٌصؿ، ؛ ك 3/72البيت لضمرة ابف جابر، في الٌدرر،  ( (2
 .194/ 1ابف مالؾ، 

. كىك مف قصيدة يمدح فييا عمر بف عبد العزيز، رضي 106نظر: جرير، ديكانو، ص يالبيت لجرير بف عطٌية.   (3)
 ا عنو، كمطمعيا:

ػػػػػػػػػفو الر   يناؾى ت عى بى أى                  سى اًدؽى كى تى األى كأنكىر قػػػادا         بالحى  ػػػػػػػػػػػػػػػػالداالبػػً صى

ػػػػػػػػػػا          سو يٍ قىػػػػػػػػػػ دى ٍبػػػػػػػػػػا عى رنا يىػػػػػػػػػػظىػػػػػػػػػػنى  دٍ ًعػػػػػػػػػػأى     لىعىمَّمى
 

ػػػػػػػأى  ػػػػػػػالحً  اري النَّػػػػػػػ ؾى لىػػػػػػػ تٍ اءى ضى  (1)ادى يَّػػػػػػػارى الميقى مى
 

ػػػػػػػػػػػػػػبه لً     قىػػػػػػػػػػػػػػةو كً يَّ ًضػػػػػػػػػػػػػػؾى قى ٍمػػػػػػػػػػػػػػتً عىجى  امىًتي          ا 
 

ػػػػػػػػػعٍ ة أى يَّ ًضػػػػػػػػػؾى القى ٍمػػػػػػػػػى تً مىػػػػػػػػػعى  ـٍ يكي ًفػػػػػػػػػ  (2)بي جى
 

ػػػػػفى      ػػػػػػمى  في ٍبػػػػػػ بي ٍعػػػػػػا كى مى            لدى عٍ سيػػػػػػ في اٍبػػػػػػكى  ةى امى
 

ػػػػػػػػػػػػا عي يىػػػػػػػػػػػػ ؾى ٍنػػػػػػػػػػػػمً  دى كى جٍ أى بًػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػ رى مى اادى كى الجى
(3)
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عطؼ، إليو، الكاك: حرؼ  ةما: نافية، كعب: مبتدأ، بف: صفة، مامة: مضافالفاء: حرؼ عطؼ،     
لباء ، أجكد: مجركر با: مضاؼ إليو، بأجكد: الباء: حرؼ جرٌ لابف: معطكؼ عمى األٌكؿ، سعد

 كالكصؼ، ككزف الفعؿ، كىك في مكضع رفع عمى الفاعمٌية، منؾ: جارٌ  منكع مف الٌصرؼبفتحة، كىك م
كمجركر، يا: حرؼ نداء، عمر: منادل، الجكادا: نعت لو، نصب بالفتحة، كلك رفع لجاز كلكف 

                                         شكاىد.الٌشاىد: القكافي منصكبة. أ ق. 
 

 ] البسيط[                                                                       (/ أ  33 ؽ )

 

لى: ، ماف: مضاؼ إليو، األي فرعكف: فعؿ أمر بمعنى كثر، عكف: مفعكؿ، ىاماف: فعؿ ماضو     
ت: فعؿ كفاعؿ، بما: الباء: حرؼ جٌر، ما: فعؿ كفاعؿ، إٌني: إٌف كاسميا، بخممضاؼ إليو، زعمكا: 

    .كالياء: مفعكؿ، قاركف: مفعكؿ ثافو مكصكلة مجركرة، يعطيو: فعؿ مضارع، 

 ] مجزكء اليزج[                                                                           

 

خبر المبتدأ، شر: مضاؼ إليو، لئاـ:  مبتدأ، معشر: مع: متعٌمؽ بمحذكؼ مع، أنتـ: ىمعبالكاك: كاك 
س: : مفعكؿ نمقى، الكاك: عاطفة، بؤ ، نمقى: فعؿ مضارع، إليكـ: متعٌمؽ بنمقى، أذلن صفة لشرٌ 
 معطكؼ 

 

                                                                     .عمى شرٌ 

 ] الٌطكيؿ[                                                                                    

 

                                                           
في  . قاؿ أبك عميٌ بف ىشاـ األنصارمٌ الالبيت بال نسبة، كلكف يكجد في كتاب الغاز ابف ىشاـ في الٌنحك،  ( (1

 .15تصريفاتو، ص 

ػػػػػػػػػػػػرٍ فً  ػػػػػػػػػػػػ فى كٍ عى ػػػػػػػػػػػػىى ي كى الً مى ػػػػػػػػػػػػعى ى زى األيلىػػػػػػػػػػػػ افي امى  كا         مي
 

ػػػػػػػػػبً  تي ٍمػػػػػػػػػخً إٌنػػػػػػػػػي بى     (1)اكنىػػػػػػػػػاري قى  يػػػػػػػػػوً طً عٍ ا يي مى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعٍ ـ مى تي ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى كى   اـ    ئىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلً  رو شى
 

 سؤٍ بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل كى ذى ـ أى كي يٍ نمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى إلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

ػػػػػػمٍ أى      كدنا          جييػػػػػػب مى ٍمػػػػػػا القى ذى ىىػػػػػػ اءسػػػػػػمأى بسى
 

ػػػػػػػػػػػػقيػػػػػػػػػػػػى أى تىػػػػػػػػػػػػمى    ايػػػػػػػػػػػػدى عً  هي ادي تىػػػػػػػػػػػػعٍ يى حا كؿ صى
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القمب: عطؼ بياف عمى مسى، ؽ بأمسى، ىذا: اسـ أمتعمٌ  كمجركر : جارٌ اءسمأأمسى: ناقص، ب    
حا: فعؿ ص كالفاعؿ أنا؛ ، أقكؿ: فعؿ مضارع،ةزم: خبرىا، متى: اسـ شرط غير جاىذا، مجيكدنا

                     اده: خبر، عيدا: مصدر.تعيفاعمو راجع إلى القمب،  ماضو 

 ] الٌطكيؿ[                                                                                    

 

، يا عبد أصمو ، عبد: فاعؿ مرفكع باأللؼتحقيؽ، قاؿ: فعؿ ماضو الـ: لالبتداء، قد: حرؼ لقد: الٌ     
، كفى : فعؿ بو، مقالة: مضاؼ إليو : مفعكؿرٌ ، ا: مضاؼ إليو، شصمو يا عبدافأ ألٌنو مثٌنى

، بؾ: الباء: زائدة، الكاؼ: فاعؿ، عبد: منادل أصمو يا عبد، العزيز: مبتدأ، حسيب: خبر ماضو 
 دأ.المبت

                                          اكمف المشكؿ حقِّ 

 ] المديد[                                                                                   

 

 فاعمو خبر مقٌدـ، أخي: اسميا مؤٌخر، ككل: فعؿ ماضو  كمجركر إٌف: حرؼ تككيد، فييا: جارٌ     
معطكؼ عمى  :راجع إلى أخي، ابف: مفعكؿ، زياد: مضاؼ إليو، كعمييا: معطكؼ عمى فييا، أبي

 لى أبي، المختار: مفعكؿ ككل. راجع إ وكفاعم ،أخي،، ككل: فعؿ ماضو 

 ] البسيط[                                                                                  

 

خبر مقدـ، ابف: مبتدأ، عٌمؾ: مضاؼ إليو، قد: حرؼ تحقيؽ، أفضمت: فعؿ  كمجركر : جارٌ الهً     
كمجركر متعٌمؽ  كفاعؿ، في: حرؼ جٌر، حسب: مجركر بفي كىك متعٌمؽ بأفضمت، عٌني: جارٌ 

                                                           
 .41، الغاز ابف ىشاـ في الٌنحك، ص شاـ األنصارمٌ نظر: ابف ىيالبيت بال نسبة.  ( (1
 . مف قصيدة لو، مطمعيا:94/ 2، شرح ألفٌية ابف مالؾ، نظر: األشمكنيٌ ي. البيت لذم األصبع العدكانيٌ  ( (2

 يا مف لقمب شديد اليـٌ محزكف            أمسى تذكر رٌيا أـٌ ىاركف                        

ػػػػػػػػػػػػػػ اً دي ٍبػػػػػػػػػػػػػػعى  اؿى د قىػػػػػػػػػػػػػػٍقػػػػػػػػػػػػػػلى                ةو الىػػػػػػػػػػػػػػقى مى  رَّ شى
 

 ياسػػػػػػػػػػػيبي حى  زيػػػػػػػػػػػزً العى  دى ٍبػػػػػػػػػػػعى  ؾى ى بًػػػػػػػػػػػفىػػػػػػػػػػػكى   
 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد        زً  ك ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى خً ا أى ييىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفً  فَّ إً   
 

 (1)اراتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخٍ ك المي  بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى ا أى يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ مى عى كى 
 

ػػػػػعى  فً اٍبػػػػػ هً الى  ػػػػػفٍ أى  دٍ قىػػػػػ ؾم  ػػػػػ تى مٍ ضى            بو فػػػػػي حسى
 

(2)يكنًػػػػػػػػػػػػزي خٍ تى ي فى انً يَّػػػػػػػػػػػػدى  تى ٍنػػػػػػػػػػػػ أى الى ي كى ن ػػػػػػػػػػػػعى 
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، كال: نافية، أنت: اسـ حسب، دٌياني: خبرىا، فتخزكني: الفاء: الٌسببٌية، تخزكني: فعؿ مضارع بحسب
                                          منصكب بأف مضمرة بعد فاء الٌسببٌية، ني: مفعكؿ بو.

 ] الكافر[                                                                                     

 

فاعمو أنا،  شٌد: فعؿ مضارع: مضاؼ إليو، أؿ مف كيؼ، الكظيؼً عمى: حرؼ جٌر، صمب: حا    
   .أتي، بطؿ: صفة، كميت: خبر المبتد: مجركر بتح: ظرؼ، كتحتي: مبتدأ، فارسو يكمنا

                                                                         (/ ب  33 ؽ )

  ]الٌطكيؿ[                                                                                    

 

شأنٌية اسميا ضمير الٌشأف، الٌناس: مبتدأ،  ، كاف: فعؿ ناقصإذا: ظرؼ، مٌت: فعؿ ماضو     
صنفاف: خبر مرفكع باأللؼ ألٌنو مثٌنى، شامت: بدؿ ، كآخر: مبتدأ، مثف: خبر، باٌلذم: متعٌمؽ بكنت، 

          كالجممة خبر كنت. عؿ: فعؿ كفاعمو أنا؛كنت: كاف: ناقص، التٌاء: اسـ كاف، أف

 ] الٌرجز[                                                                             

 

                                                           
 .7، االنتخاب، ص نظر: عمي المكصميٌ يالبيت بال نسبة.  ( (1
كبدؿ كممة: أفعؿ، ىي: أصنع؛ الٌشاىد: قكلو " كاف الٌناس صنفاف" 1؛ 190البيت لمعجير الٌسمكلي، األزىرٌية، ص  ( (2

 .241/ 1، شرح ألفٌية ابف مالؾ، نظر: األشمكنيٌ يالٌشأف. حيث أضمر في" كاف" ضمير 
 . 325/ 2، شرح ألفٌية ابف مالؾ، نظر: األشمكنيٌ يعبس.  . كيقاؿ: لعبد بنيبيرمٌ لمدٌ  البيت ( (3

ػػػػػػػػػػػمىػػػػػػػػػػػعى  ػػػػػػػػػػػا        شيػػػػػػػػػػػأى  يػػػػػػػػػػػؼً ظً الكى  بً مٍ ى صي  ٌد يكمن
 

 (1)تٍيػػػػػػػػػػػػػػػػكيمى  ؿو طىػػػػػػػػػػػػػػػػسو بى ارً ي فىػػػػػػػػػػػػػػػػتًػػػػػػػػػػػػػػػػحٍ تى كى 
 

 

ػػػػػػػػػػػذى إً  ػػػػػػػػػػػ ت  ا مي ػػػػػػػػػػػ افً فى نٍ ًصػػػػػػػػػػػ اسي النَّػػػػػػػػػػػ افى كى            ته امً شى
 

ػػػػػػػػػكى    ػػػػػػػػػآخى ػػػػػػػػػفٍ أى  تي ٍنػػػػػػػػػم كي ذً الَّػػػػػػػػػبً  فو ثٍ ري مي  (2)ؿي عى
 

ػػػػػػػػػػػػػػ دٍ قىػػػػػػػػػػػػػػ    ـ          دى ي القىػػػػػػػػػػػػػػفىػػػػػػػػػػػػػػ اتي يَّػػػػػػػػػػػػػػالحى  ـى لى اسى
 

 (3)عـٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع األى جى كالش ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ افى كى عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ األي   
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ٌنث سالـ عمى لغة ، الحٌيات: فاعؿ، منصكب بالكسرة ألٌنو جمع مؤ لـ: فعؿ ماضو اقد: تحقيقٌية، س     
: كالٌشجاع: معطكؼ، األشعـ، بو، األفعكاف: بدؿ مف الحيات مف ينصب الفاعؿ، في القدـ: مفعكؿ

                                                  صفة. 

ا: مفعكؿ منصكب بالفتحة ، كىؿ: حرؼ استفياـ، ينفع: فعؿ مضارع، شيئن ليت: حرؼ تمفٍّ     
:  ، بكعىل: اسـ ليت األك ، شبابنا ىلنحكه، ليت: تككيد لألك فاعؿ مرفكع بالٌضٌمة ألؼ الٌظاىرة، ليت: 
   األكلى، فاشتريت: فعؿ كفاعؿ.جممتيا خبر 

   فيؼ[] الخ                                                                   

 (2)كالى ذي عى  تٍ دى يً عى  فٍ مى  يؾى رنا فً اذً عى      ي    نً ارى أى  يدي دً الشَّ  ؾى م بً دً جٍ كى  فَّ إً               

، : فعؿ ماضو إٌف: حرؼ تككيد، كجدم: اسميا، بؾ: متعٌمؽ بكجدم، الٌشديد: صفة لكجدم، أراني    
، : مفعكؿ ثاف، فيؾ: متعٌمؽ بأرل، مف: مفعكؿ لعيدت، عيدت: فعؿ ماضو ني: مفعكؿ أرل، عاذرنا

                                                                 .عذكال: مفعكؿ ثافو 

 ] مجزكء الكامؿ[                                                                                                                

 

عميو  كيقمف: فعؿ مضارع مرفكع، كفاعمو: راجع إلى العذارل، شيب: فاعؿ فعؿ محذكؼ يدؿٌ     
المذككر، قد: حرؼ تحقيؽ، عالؾ: فعؿ كمفعكؿ منصكب، الكاك: عاطفة، قد: حرؼ تحقيؽ، كبرت: 

    فعؿ كفاعؿ مرفكع، فقمت: فعؿ، كالتٌاء: فاعؿ الفعؿ، إٌنو: حرؼ إيجاب بمعنى نعـ.

                                                           
لغة بعض العرب، كالمشيكر" بيع". . الٌشاىد: قكلو: "بكع" عمى 171نظر: رؤبة، ممحؽ ديكانو، ص يالبيت لرؤبة.  ( (1

 .415/ 1، شرح ألفٌية ابف مالؾ، نظر: األشمكنيٌ ي
2) )  ًّ ٌّة ماالبٌت بال نسبة. ٌنظر: األشمون  .411/ 1لك، ، شرح ألف

 .66نظر: الٌرقٌيات، ديكانو، ص ييت، لعبد ا بف قيس الرقٌيات. الب (3) 

                                                                              
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ عي فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنٍ يى  ؿٍ ىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  تى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى             تي ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئنا لى يٍ شى

 

 ]الٌرجز[           
                      

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى  (1)تي يٍ رى تى اٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى  كعى ابنا بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً شى

 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فى ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقي يى كى     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ دٍ قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ به يٍ شى        ؾى الى عى
 

(3)وٍ نَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإً  تً ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقي فى  تى رٍ بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  دٍ قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى   
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 ] البسيط[                                                                            

 

ـٌ يؤـٌ بمعنى...، أبا: مفعكؿ، قاسـ: مضاؼ إليو، كأـٌ بَّ ذى كى  مبني: فعؿ فٌ مى      : فعؿ أمر مف أ
(2) ،

باه: أ: مفعكؿ بو، كمف: فعؿ أمر، ، الياء: مضاؼ إليو، كلزيدنا: كؿ: فعؿ أمر، زيدنابو مفعكؿباه: أ
                مفعكؿ بو، كالياء: مضاؼ إليو، الجيكال: صفة أباه.

               

 ] الٌطكيؿ[                                                                                       

ٌنا: حرؼ شرط جاـز     ، كجكاب الٌشرط محذكؼ تقديره فعؿ الٌشرط محذكؼ تقديره سمتك  ،كا 
سمت:  عؿ؛ا: حاؿ مف الٌضيكؼ، ف، أكارمن ؼ: متعٌمؽ بسمتؼ إليو، في الٌضيك اقصدكىا، رعاة: مضا

بعدكف: فاعؿ رأل، رؼ عطؼ، رآىا: معطكؼ عمى سمت، األ، فرآىا: الفاء: ح...فاعؿ راجع إلى
             كمجركر، متعٌمؽ برآىا. عمى: حرؼ جٌر، قرب: جارٌ 

                                                                   (/ أ  34ؽ  )   

 ] الكافر[                                                                                        

ؽ بجفى، ككاف: ناقص، : متعمٌ الٌطرادم ، عمى، كصؿ: مفعكؿ، الحبيب: فاعؿ: فعؿ ماضو جفا    
، كالياء: مضاؼ إليو، كصمي: خبر كاف، شذكذ: خبر أر راجع إلى الحبيب، جفاؤه: مبتداسميا: مستت

                                        المبتدأ.

                                                            

                                                           
 .51، ألغاز ابف ىشاـ الٌنحكٌية، ص نظر: ابف ىشاـ األنصارمٌ يالبيت، بال نسبة.  ( (1
 فً األصل: غٌر واضح بمقدار كلمتٌن. ( (2
 .      .27بف ىشاـ الٌنحكٌية، ص ، ألغاز انظر: ابف ىشاـ األنصارمٌ ي، بال نسبة. البيت ( (3
 .16، االنتخاب، ص نظر: عمي المكصميٌ يالبيت، بال نسبة.  ( (4

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اه        بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـٌ أى أي ـ كى اًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قى أبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فَّ مى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنا كى زى لً كى   (1)كالييػػػػػػػػػػػػػػػػػػالجى  اهي بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى  فٍ مى
 

ػػػػػػػػػػػا ري نَّػػػػػػػػػػػا ً كى   ػػػػػػػػػػػًفػػػػػػػػػػػ اةن عى ػػػػػػػػػػػا        ارً كى أى  كؼً يي ي الض   من
 

(3)بً رٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ق ىػػػػػػػػمى عى  كفدي عى بٍ ا األى آىى رى فى  متٍ سى   
 

           مادً رى ى الط ػػػػػػػػمىػػػػػػػػعى  يػػػػػػػػبً بً الحى  ؿي ٍصػػػػػػػػا كى فىػػػػػػػػجى     
 

ػػػػػػػػػػػكى      (4)كذذي ي شيػػػػػػػػػػػمً ٍصػػػػػػػػػػػكى  هي اؤي فىػػػػػػػػػػػجى  افى كى
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] الٌطكيؿ[                         

 

صدر، ال: مضاؼ إليو، ضربت: فعؿ كفاعؿ، أخاؾ: مفعكؿ، كالكاؼ: مصاؼ إليو، ضربة: م    
عمى لغة مف  ضربت فعؿ كفاعؿ، بمثميا: متعٌمؽ بضربت، قدما: مفعكؿ ، ضربت:جباف: مضاؼ لال

                    ينصب المثٌنى، أبيؾ: مضاؼ لقدما.

                                  

 ] المديد[                                                                         

كر بالكاؼ ممنكع مف الٌصرؼ، ، الكاؼ: حرؼ جٌر، سمماف: مجر آخرهجاؾ: فعؿ ماض محذكؼ     
دىا: مفعكؿ ، سيٌ : فعؿ ماضو ادفقد: حرؼ تحقيؽ في جكاب األمر، ع: فاعؿ، شما: فعؿ أمر، ىاأبك 

                           ا مرفكع بالٌضٌمة الٌظاىرة.شما، الحارث: فاعؿ عد

 المنسرح[]                                                                                 

ؿ كفاعؿ، كالجممة كما: مبتدأ، أكمت: فع ،كالٌنكف لمكقايةكالياء: مفعكؿ،  ني: فعؿ كفاعؿ،منعك      
ة، ما: نافية، برد: فعؿ كمجركر متعٌمؽ بأكمت، رغيؼ: خبر ما، الكاك: عاطف : جارٌ الٌزاد صمة ما، مف

                                منعكني.ل مٌرغيؼ، الٌرغيؼ: مفعكؿ بوراجع ل ، فاعموماضو 

 ] الكافر[                                                                                   

 

                                                           
 .32، االنتخاب، ص نظر: عمي المكصميٌ يالبيت، بال نسبة.  ( (1
 .25، االنتخاب، ص نظر: عمي المكصميٌ يالبيت، بال نسبة.  ( (2
 .29، ص ، االنتخابنظر: عمي المكصميٌ يت، بال نسبة. البي ( (3
 .11، االنتخاب، ص نظر: عمي المكصميٌ ياسحاؽ.  يبال نسبة، مف أمالي أب البيت، ( (4

ػػػػػػػػأى  تي بٍ ضػػػػػػػػر ضى     ػػػػػػػػ اؾى خى            افو بىػػػػػػػػ جى ة الى بى رٍ ضى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػ    (1)يػػػػػػػػػػػػػػػؾبً ا أى مى دى ا قىػػػػػػػػػػػػػػػيىػػػػػػػػػػػػػػػمً ثٍ مً بً  تي بٍ رى ضى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اؾى جى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي اف أى مى مٍ سى  ا            مى ا شى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ دٍ قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى عى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ىى دى ي  ا سى  (2)ثارً الحى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػي كى كنً عيػػػػػػػػػػػػػػػنى مى   ا          الػػػػػػػػػػػػػػػزَّ  فى ًمػػػػػػػػػػػػػػػ تي ٍمػػػػػػػػػػػػػػػكى ا أى مى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  يػػػػػػػػػػػػػػػػػؼه غً رى  دً   (3)ايفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػغً الرَّ  دى رى ا بىػػػػػػػػػػػػػػػػػمى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى  ؼى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى فى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ألف        قي كٍ مى  كدي عي  كصن
 

ػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػرٍ بي  كؽي فىػػػػػػػػػػػػػ فٍ ًمػػػػػػػػػػػػػ به اًكػػػػػػػػػػػػػي رى ن  أى كى (4)اجى
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ا ا أنا، أعكد:حاؿ مف اسـ أعكد، أعكد: اسمي فكيؼ: اسـ استفياـ     : مف أخكات كاف، مكقكصن
ىا، مف: جاٌرة، فكؽ: مبني عمى ، راكب: خبر منصكب خبرىا منصكب، كأٌني: تشبيو، كالياء: اسميا

                                     لحذؼ المضاؼ كثبكت معناه، برجا: مفعكؿ راكب. الٌضـٌ 

 الٌطكيؿ[]                                                                          

 

ٌنا: إٌف كاسميا، أناسنا     : منصكب عمى االختصاص، ال: نافية، يمٌذ: فعؿ مضارع، لنا: متعٌمؽ بيمٌذ، كا 
، فاعمو راجع إلى مناخ، مٌنا: متعٌمؽ بخال، الكرل: فاعؿ يمٌذ، إذا: ظرؼ، ما: زائدة، خال: فعؿ ماضو 

                                              ؿ، مناخ: مفعكؿ فيو ليمٌذ.إليؾ: متعٌمؽ، حا

 ] البسيط[                                                                              

 

ي: فاعؿ مرفكع، جعفر: بدؿ مف ىذه، سميماف: مفعكؿ بو منصكب، أب بمعنى ماضو ىذا: فعؿ     
ىذه، حسف: مبتدأ مرفكع، ىذا: : مفعكؿ اأبي، فقاؿ: فعؿ ماض مبني، فاعمو راجع إلى سميماف، بشيرن 

                                                            ، كالجممة خبر.فعؿ ماضو 

 [كافر] ال                                                                              

 

ر، حيات: خبر لقا، أبيؾ: أقكؿ: مضارع، لقا: مبتدأ، سما: فعؿ أمر، كا: مبتدأ، عكني: خب     
                                      .، لي: مفعكؿ سما، ظييرا: صفة جمالن ليومضاؼ إ

 

 

 
                                                           

 . 14، االنتخاب، ص نظر: عمي المكصميٌ يإسحاؽ.  يبال نسبة، مف أمالي أب ،البيت ( (1

ػػػػػػػػػػػػػا الى نى ا أي نَّػػػػػػػػػػػػػا ً كى    ػػػػػػػػػػػػػنىػػػػػػػػػػػػػلى  ذ  مىػػػػػػػػػػػػػ يى اسن  ل           رى ا الكى
 

ػػػػػػػػػػػػذى إً   ػػػػػػػػػػػػا مى  (1)اخى نىػػػػػػػػػػػػمي  ؾى ٍيػػػػػػػػػػػػلى ا إً نَّػػػػػػػػػػػػ مً الى ا خى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػذى ىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                 رو فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػعٍ ي جى بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى  افي مى يٍ مى ا سي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيرنا حى ًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى  اؿى قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى     اذى ىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فه سى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ما كاي اًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقى لً  كؿي قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى     ي         نً كٍ عى
 

ػػػػػػػػػػػي جى ًلػػػػػػػػػػػ بيػػػػػػػػػػػؾى أى  اتي يىػػػػػػػػػػػحى     ايػػػػػػػػػػػرى يً الن ظى مى
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                                                                           (/ ب 34ؽ  )

                                                                                                  ] الخفيؼ[                                                                                 

 

لفظو، خاف:  بوخبر المبتدأ، المراد  : مبتدأ، قد:، زيدبنيٌ يا: حرؼ نداء، ابف: منادل، أصمو يا      
، عنده: صفة لصديؽ، و: فعؿ أمر، صديؽ: متعٌمؽ بكٌؿ أصمو لصديقراجع لزيد، كؿٌ  فعؿ ماضو 

                            .ا: مفعكؿ لكؿٌ ؼ إليو متعٌمؽ بكٌؿ، أفراخحمامو: مضا

 ] البسيط[                                                                                     

ا: مفعكؿ أٌكؿ، لي: متعٌمؽ بأستكدع، في حٌيكـ: متعٌمؽ بو،  أستكدع: فعؿ مضارع كالفاعؿ أنا؛    
، كمجركر، خبر مقٌدـ عيني: جارٌ  عؿ كمفعكؿ، قمبي: فاعؿ مرفكع، كعفقمرا: مفعكؿ ثاف، ييكاه: ف

                                                          محجكب: مبتدأ مؤٌخر.

 ] مجزكء الٌرمؿ[                                                                    

 

تأكيد لألٌكؿ، دة، يككف: : خبرىا، ال: نافية مؤكٌ سميا، ميرناال: نافية، يككف: ناقصة، العير: ا    
                                                                      : خبر.المير: مبتدأ، مير

 ] الخفيؼ[                                                                              

 

ؽ بأنشدكني، ال حذؼ حرؼ الٌنكف، لجعفر: جاٌر كمجركر متعمٌ  عمى أنشدكني: فعؿ أمر مبني    
: فعؿ، الجممة بزيد، منو: فعؿ أمر ؿتدأ، شعر: مضاؼ إليو، يطك أم: مب يزيد: معطكؼ عمى عطؼ،

    أصمو ألقى صيد جمع أصيد، مف لقى يمقي، كىك الٌرجؿ الكريـ، القصيد: مفعكؿ ألقى.
                                                           

 .13، االنتخاب، ص نظر: عمي المكصميٌ يالبيت بال نسبة.  ( (1
 .245/ 3، األشباه كالٌنظائر، يٌ نظر: الٌسيكطيالبيت، بال نسبة. ( (2

ػػػػػػػػػػػػػ دٍ قىػػػػػػػػػػػػػ دو ٍيػػػػػػػػػػػػػزى  فى ا اٍبػػػػػػػػػػػػػيىػػػػػػػػػػػػػ                 ؿ  كيػػػػػػػػػػػػػ افى خى
 

ػػػػػػػ  ػػػػػػػرى فٍ أى  وً اًمػػػػػػػمى حى  فٍ ًمػػػػػػػ هي دى ٍنػػػػػػػعً  يؽو دً صى  (1)ااخى
 

ػػػػػػػػػػي ًفػػػػػػػػػػًلػػػػػػػػػػ اى  عي دً كٍ تى ٍسػػػػػػػػػػأى    ػػػػػػػػػػقى  ـٍ كي ي  ي حى  ا         رن مى
 

ػػػػػػػػي كى بًػػػػػػػػمٍ قى  اهي كى ٍيػػػػػػػػيى    ػػػػػػػػحٍ ي مى نًػػػػػػػػيٍ عى  فٍ عى  كبي جي

 

     رنا   ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري مي العً  كفي كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يى الى   
 

ري ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري مي ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمي  كفي كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يى الى  
(2)

 

 

          يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي زً  يى الى  رو فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعٍ جى ي لً كنً دي ًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنٍ أى 
 

 يدًصػػػػػػػػػػػػػػػػػالقى  يػػػػػػػػػػػػػػػػػوً فً  كؿي طيػػػػػػػػػػػػػػػػػيى  رو عٍ ًشػػػػػػػػػػػػػػػػػ أم  
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 ] الكافر[                                                                          

باعا: منادل، تقديره: يا فٌرؽ: مضاؼ إليو، يا: حرؼ نداء: ظقؼ: فعؿ أمر، قبؿ: ظرؼ، التٌ     
ظبية، كال: نافية، جازمة، يؾ: فعؿ مضارع مجزكـ كعالمة جزمو الٌنكف المحذكفة، مكقؼ: اسـ يؾ، 

 عا: خبر يؾ، كفيو قمب كاألصؿ: كال يؾ لمكداعا مكقؼ منؾ. منؾ: متعٌمؽ بمكقؼ، الكدا

 ] البسيط[                                                                                         

 

قالكا: فعؿ كفاعؿ، تفٌردت: فعؿ كفاعؿ، ال: نافية، تقديره ال تصحب منؾ، خال: مفعكؿ لفعؿ     
محذكؼ، كال سكنا: معطكؼ عمى األٌكؿ، فقمت: فعؿ كفاعؿ، مف أيف: متعٌمؽ بمحذكؼ، خبر مقٌدـ، 

 .متقٌدـ أخا: مبتدأ مؤٌخر كىك

 ، فكيؼ أعرب؟ كحٌقو البناء، لككنو غير اىد: في خال كسكنا فيككف كؿ منيما اسـ لالكالشٌ     
    خال. انتيى.لمستكمؿ الٌشركط، كالجكاب: أٌنو مفعكؿ لفعؿ محذكؼ كليس اسما 

 ] مجزكء اليزج[                                                                            

 

، قدمي: مفعكؿ بو، أراؽ: ، قدمي: فاعؿ، أرل: فعؿ ماضو إلى: متعٌمؽ بسعى، سعى: فعؿ ماضو     
                                     ، دمي: فاعؿ أراؽ.فعؿ ماضو 

 

 

 

                                                           
 .31، ديكانو، ص نظر: القطاميٌ ي. البيت لمقطاميٌ ( (1
 .47، االنتخاب، ص نظر: عمي المكصميٌ يالبيت بال نسبة. ( (2
 .237/ 2، الكافي بالكفيات، نظر: الٌصفدمٌ يالبيت ألبي الفتح البستي. ( (3

ػػػػػػػػػػػػػػػػبى ا ظً يىػػػػػػػػػػػػػػػ ؽً ر  ػفى التىػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿى ٍبػػػػػػػػػػػػػػػقى  ؼٍ ًقػػػػػػػػػػػػػػػ  ا          اعى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػدى الكى  ؾى ٍنػػػػػػػػػػػػػػػمً  ؼه ًقػػػػػػػػػػػػػػػكٍ مى  ؾي  يىػػػػػػػػػػػػػػػالى كى  (1)ااعى
 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػالى  تٍ دى رَّ فىػػػػػػػػػػػػػػػػكا تى الي قىػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػالى  كى الى  خى  ا         نى كى  سى
 

ػػػػػػػمٍ لً  فى ٍيػػػػػػػأى  فٍ ًمػػػػػػػ تي ٍمػػػػػػػقي فى  ػػػػػػػ ر  حى ػػػػػػػأى  يـً رً الكى  (2)اخى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ ى حى لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإً   ي         مً دى ى قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى ي سى
 

 (3)يًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى  اؽى رى ي أى مً دى ل قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى أى 
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                                                              (/ أ  35ؽ  ) 

 ] الٌرجز[                                                                                  

نقنا: ة لمٌترخيـ، سيرم: فعؿ أمر، عيا: حرؼ نداء، ناؽ: منادل مرخـ مبني عمى ضـٌ التٌاء المحذكف    
ا ا، إلى: حرؼ جر، سميماف: متعٌمؽ بسيرم، : نعت لعنقن صفة لمصدر محذكؼ تقديره سيرنا، فسيحن

 بفتحة، فنستريحا: الفاء: لمٌسببٌية، نستريحا: فعؿ مضارع منصكب بأف مضمرة بفاء  بنامجركر بإلى كجك 
                                                                 الٌسببٌية.

 ] البسيط[                                                                                  

 

ؿ كفاعؿ، نشب: متعٌمؽ ، تالدم: مفعكؿ، كما: اسـ مكصكؿ، جمعت: فعأفنى: فعؿ ماضو     
بجمعت، قرع: فاعؿ أفنى، القكاقيز: مضاؼ إليو، مف إضافة  لمفعكلو المصدر، أفكاه: فاعؿ قرع، 

قكلو تالدم: أم الماؿ اٌلذم كرثتو، قكلو ما جمعت: أم اكتسبت، قكلو  األباريؽ: مضاؼ إليو.
              القكاقيز: أم كاسات الخمر، كالٌشاىد: إضافة المصدر لمفعكلو. أ ق.

 ] المديد[                                                                                   

 

، الٌشتاء: مجركر بفي ؼ جرٌ أنيث، الماء: مفعكؿ بو، في: حر اء: عالمة لمتٌ ، التٌ عافت: فعؿ ماضو     
، كىك مجزـك بجكاب الٌطمبة: فعؿ أمر، كتصاد فيو: متعٌمؽ بعافت، بردٌية: كىذا مف ظاىره، أٌف برديٌ 

                                                           
نظر: ابف يا الخميفة سميماف بف عبد الممؾ. ف قصيدة يمدح فيي" الفضؿ بف قدامة". مالبيت ألبي الٌنجـ العجميٌ ( (1

 .23/ 4ىشاـ، ضياء الٌسالؾ، 
 .60، ديكانو، ص ر األسدمٌ شينظر: األقي. شر األسدمٌ يالبيت لألق  (2)
 .2380، معجـ األدباء، ص نظر: ياقكت الحمكمٌ يالبيت بال نسبة.  ( (3

ا          ًسػػػػػػػػػػػػػػقنػػػػػػػػػػػػػػا فى نٍ م عى يرً ًسػػػػػػػػػػػػػ اؽي ا نىػػػػػػػػػػػػػػيىػػػػػػػػػػػػػ    يحن
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإً  (1)ايحى رً تى ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى فى  افى مى يٍ مى ى سي
 

 

ػػػػػم كى دً الى نػػػػػى تًػػػػػفٍ أى    ػػػػػنى  فٍ ًمػػػػػ عػػػػػتٍ مى ا جى مى          بو شى
 

 (2)يؽً ارً بىػػػػػػػػػػػػػػاألى  كاهي فىػػػػػػػػػػػػػػأى  يزً اقً كى القىػػػػػػػػػػػػػػ عي رٍ قىػػػػػػػػػػػػػػ 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تً افىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمى           اءً تى اء فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الش 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػتي  ةه يَّػػػػػػػػػػػػػػػػػردً بى    ػػػػػػػػػػػػػػػػػ يػػػػػػػػػػػػػػػػػوً فً  ادي صى  (3)اينى خً سى
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رؼ اضراب حكجكابو: أف أصمو بؿ رٌديو، قيؿ  كيؼ تبٌرده كتجده سخينا، فظير فساده، امشكؿ ألٌني
و: فعؿ أمر مف كرد يرد مبني عمى حذؼ كبرديٌ  ،غزـ في الٌراء ككتبت كممة كاحدة، ألجؿ المٌ أدغـ الاٌل 

 جكاب الٌطمب، فيو: مفعكؿ أٌكؿ، سخينا مفعكؿ ثاف لتصاد فيو.ب لٌنكف. انتيى. تصاد فيو: مجزكـا

 ] اليزج [                                                                                              

 

صدر، مشرؽ: صفة، الٌنحر: مضاؼ إليو، كأٍف: مخٌففة مف المثٌقمة، ثدياه: مبتدأ،  كصدر: أم ربٌ 
                                                                      حٌقاف: خبر المبتدأ.

 ] المديد [                                                                                       

     

غير: مبتدأ، مأسكؼ: مضاؼ إليو، زمف: متعٌمؽ بمحذكؼ، نائب فاعؿ مأسكؼ سٌد مسٌد خبر غير، 
            معطكؼ عمى اليـٌ. :اليـٌ: متعٌمؽ بينقضي، كالحزفينقضي: فعؿ مضارع، ب

 ] الٌطكيؿ [                                                     

 

مو: فاعؿ مؤٌخر عجبت: فعؿ كفاعؿ، الٌرزؽ: متعٌمؽ بعجبت، المسيء: مفعكؿ مقٌدـ لمٌرزؽ، أى    
                                                            لمٌرزؽ.

                      

 ] البسيط [                                                                                      

                                                           
 .374/ 1لمسالؾ، نظر: ابف ىشاـ، أكضح اينسبة.  البيت بال ( (1
 .138/ 1نظر: ابف ىشاـ، مغني الٌمبيب، يالبيت بال نسبة.  ( (2
نظر: ابف ىشاـ، شرح قطر الٌندل، ص يكمف ترؾ بعض الٌصالحيف فقيرا".  ىذا صدر البيت، بال نسبة ،كعجزه:" ( (3

269 .  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى           رً ٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالنَّ  ؽً رً ٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي  رو دٍ صى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   (1)افً قَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحي  اهي يى دٍ ثىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فٍ أى كى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػى زى مىػػػػػػػػػػػػػػػػػعى  كؼو سيػػػػػػػػػػػػػػػػػأٍ مى  ري ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػغى             فو مى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  ـ  اليى ي بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقى نٍ يى   (2)فً زى الحى
 

(3)وي مي ىٍ أى  المسيءً  ؽً زٍ الرِّ  فى مً  تي بٍ جً عى    / ب( 35) ؽ 
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، مثؿ: مبتدأ، القنافذ: مضاؼ إليو، ىٌداجكف: خبر المبتدأ، قد: حرؼ تحقيؽ، بمغت: فعؿ ماضو    
   تيـ: فاعؿ منصكب، ىجر: مفعكؿ مرفكع.بمغت: معطكؼ، سكءا ف: رفع نجراف، أكنجرا

 ] الكافر[                                                                          

 

: مجركر ستعمـ: فعؿ مضارع، إنو: إٌف كسميا، يأتيؾ: فعؿ مضارع، الكاؼ: حرؼ تشبيو، بكرو     
ٌمؽ بأف، تياف، أخكؾ: فاعؿ، الكاؼ: مضاؼ إليو، فيو: متعمف اإل بكاؼ يأتيؾ أم، كأٌف: فعؿ ماضو 

ا                                                      بأف. في القمكب: متعٌمؽ أيضن

 ] الٌطكيؿ[                                                                          

 

، أبك: مبتدأ، : مستثنى مف حيٌ : أداة استثناء، ممٌمكناخبر، إالٌ الكاك: عاطفة، ما: نافية، الٌناس:     
 أٌمو: 

                         : بدؿ مف مثؿ، أبكه: خبر، يقاربو: فعؿ مضارع.مضاؼ إليو، حيٌ 

 ] الٌرجز[                                                                          

 

ىا ر ناقص، قرب: خب كقبر: مبتدأ، حرب: مضاؼ إليو، بمكاف: خبر، قفر: بدؿ، كليس: ماضو     
     قبر: مضاؼ إليو، حرب: مضاؼ إليو، قبر: اسميا مؤٌخر. مقٌدـ؛

                                                           
 .178نظر: األخطؿ، ديكانو، ص يالبيت لألخطؿ.   (1)
 .24، ألغاز ابف ىشاـ في الٌنحك، ص ر: ابف ىشاـ األنصارمٌ نظيالبيت بال نسبة.  ( (2
، البالغة العربٌية نظر: الميدانيٌ يخاؿ ىشاـ بف عبد الممؾ.  لمخزكميٌ براىيـ بف ىشاـ اإيمدح  ،البيت لمفرزدؽ ( (3

 .100أسسيا كعمكميا كفنكنيا، ص 
، األعالـ، نظر: الٌزركميٌ يأٌف الجٌف قتمتو بثأر حٌية.  عربٌنو قيؿ في حرب بف أمٌية ؛ كتزعـ الإالبيت بال نسبة. يقاؿ ( (4

2 /172. 

          تٍ غىػػػػػػػػػػمى بى  دٍ قىػػػػػػػػػػ كفى اجي دَّ ىىػػػػػػػػػػ ذً اًفػػػػػػػػػػنى القى  ؿي ٍثػػػػػػػػػػمً   
 

ػػػػػػػػػ تٍ غىػػػػػػػػػػمى بى  كٍ أى  افى رى ٍجػػػػػػػػػنى   ػػػػػػػػػػىى  ـٍ يً ءاتً كٍ سى ري جى
(1) 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو         بى  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى تً أٍ يى  وي نَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى  ـي مى عٍ تى سى
 

ػػػػػػػػػػػػػػأى  فَّ كأى    (2)كبً غيػػػػػػػػػػػػػػالم   فى ًمػػػػػػػػػػػػػػ يػػػػػػػػػػػػػػوً فً  كؾى خي
 

ػػػػػػػػػكى     ػػػػػػػػػا      مَّ مى مي  الَّ إً  اسً ي النًّػػػػػػػػػًفػػػػػػػػػ وي ميػػػػػػػػػثٍ ا مً مى      كن
 

ػػػػػػػػػػػػػك أي بيػػػػػػػػػػػػػأى    ػػػػػػػػػػػػػ وً م   (3)وي بيػػػػػػػػػػػػػارً قى يي  كهي بيػػػػػػػػػػػػػأى  ي  حى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ري ٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقى كى    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى بً  بو رٍ حى            رو ٍفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقى  افو كى
 

ػػػػػػػػػػػ رً ٍبػػػػػػػػػػػقى  بى رٍ قيػػػػػػػػػػػ سى يٍ لىػػػػػػػػػػػكى    ري ٍبػػػػػػػػػػػقى  بو رٍ حى
(4) 
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 ] الحفيؼ[                                                                                  

 

نحف: مبتدأ، مٌنا: فعؿ كفاعؿ كالجممة خبر، بمعنى كذبنا، الممكؾ: مفعكؿ لمٌنا، في سالؼ: متعٌمؽ     
 : مفعكؿ بو، كنحف: مبتدأ، مٌنا: فعؿ كفاعؿ، بمعنى كذبنا، الكليد: بمٌنا، الٌدىر: مضاؼ إليو، قديمنا

 

                                    مفعكؿ لمٌنا.

 ] الخفيؼ[                                                                                    

 

ر: مضاؼ : خبرىا، سير: مفعكؿ مطمؽ، بككنت: كاف كاسميا، راجالن  سر: فعؿ أمر، إذا: حرؼ،    
: مفعكؿ ركبت، بمعنى اإذا: ظرؼ، ركبت: فعؿ كفاعؿ، الجك إليو، كحميرا: مفعكؿ مقٌدـ لركبت، 

                                                                   ارتحؿ، دم: فعؿ أمر.

 الكافر[]                                                                            

 

القيت: فعؿ كفاعؿ، قكمي: مفعكؿ لقي، فاإذا: ظرؼ،      : مفعكؿ، سألييـ: فعؿ أمر، كفى: فعؿ، قكمن
        يز.ا: تمي، خبيرن ماضو  ، صاحبيـ: فاعؿ كفىجرٌ  بصاحبيـ: الباء: حرؼ

 

  

                                                           
 .15، االنتخاب، ص نظر: عمي المكصميٌ يالبيت بال نسبة.  ( (1
 .160، جميرة األمثاؿ، ص نظر: أبك ىالؿ العسكرمٌ يالبيت لجثامة بف قيس.  ( (2

           رً ىٍ الدَّ  ؼً الً ي سى فً  كؾى مي ا المي نَّ مً  في حٍ نى   
 

 (1)ايدى لً ا الكى نَّ مً  في حٍ نى يمنا كى دً قى   
 

ػػػػػػػػػػاًجػػػػػػػػػػرى  تى ٍنػػػػػػػػػػا كي ذى إً  ٍر ًسػػػػػػػػػػ               رو ٍكػػػػػػػػػػبى  رى يٍ الن سى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تى ٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكً ا رى ذى رنا إً يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ حً كى    مادكى الجى
 

            ـى ييً لً أى اٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فى مً كٍ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقً ا لى ذى إً 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػا بً كٍ ى قى فىػػػػػػػػػػػػػػػػكى  ػػػػػػػػػػػػػػػػمن (2)ايػػػػػػػػػػػػػػػػرى بً خى  ـٍ يً بً احً صى
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                                                                            (   / أ 36) ؽ 

 ]الكافر[                                                                                     

 

إٌف: حرؼ تككيد كنصب، الماء: اسميا منصكب، ماء: خبرىا مرفكع، أبي: مضاؼ إليو، كجٌدم:     
معطكؼ عميو، كبئرم: مبتدأ مرفكع، ذك: مكصكلة خبر، حفرت: فعؿ كفاعؿ، كذك: معطكفة، طكيت: 

                                                        فعؿ كفاعؿ.

 ] الٌطكيؿ[                                                                                  

 

مستشزرات: أم مرتفعة،  .أ ق .في البيت األٌكؿمير عائد إلى الفرع غدائره: أم ذكائبو، الضٌ     
فيرة المجتمعة مف الٌشعر، مثٌنى: أم المفتكؿ، : أم تغيب، العقاص: جمع عقيصة كىي الضٌ تضؿٌ 

مرسؿ: خالؼ المثٌنى، يعني أٌف ذكائبو مشٌددة عمى الٌرأس بخيكط، كأٌف شعره ينقسـ إلى أعقص كمثٌنى 
                                                                                  أ ىػ. كمرسؿ.

 ] الكافر[                                                                           

 

يعكد إلى القمـ،  مضاؼ إلى بيجتيا، خٌط: فعؿ ماضو  صبح مستتر، بعد: ظرؼاسـ أ فأصبحت:   
: خبر : تشبيو، قفرنا، كأفٌ كالجممة خبر كأٌف، كقد فصؿ بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو بالفعؿ كىك خطٌ 

            ، قمما: اسـ كأٌف.أصبح، رسكميا مفعكؿ خطٌ 

                                                           
 عمؿ " ذك" اسمنا مكصكالن بمعنى، " حيث استكالٌشاىد فيو قكلو: " ذك حفرت كذك طكيت .البيت لسناف بف الفحؿ ( (1

/ 1 ، شرح ألفٌية ابف مالؾ،األشمكنيٌ نظر: يالمقصكد فييا البئر كىي مؤٌنثة. اٌلتي" كأجراه عمى غير العاقؿ، ألٌف "
143. 

 .17نظر: امرؤ القيس، ديكانو، ص ي. ، مف معٌمقتومرؤ القيسالالبيت   (2)
 بيف المضاؼ اٌلذم ىك "بعد" كالمضاؼ إليو اٌلذم ىك"بيجتيا" بالفعؿ اٌلذم ىك            الٌشاىد: فصؿ  ال نسبة.البيت ب ( (3
 .393/ 2نظر: ابف جٌني، الخصائص، ي " خٌط"؛ كتقدير البيت: فأصبحت قفرنا بعد بيجتيا كأفَّ قممنا خٌط رسكميا. 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فَّ إً   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اءى المى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كى بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى  اءي مى  ل                 د  جى
 

 ( 1)تي ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػكى ك طى ذي كى  تي رٍ فىػػػػػػػػػػػػػػػػك حى م ذي رً ٍئػػػػػػػػػػػػػػػػبً كى 
 

ػػػػػػػػػػػػػػ             الى ى العيػػػػػػػػػػػػػػلىػػػػػػػػػػػػػػإً  اته رى زً ٍشػػػػػػػػػػػػػػتى سٍ مي  هي ري ائً دى غى
 

ػػػػػػرٍ مي ى كى نَّػػػػػػثى ي مي ًفػػػػػػ اصي قىػػػػػػًضػػػػػػؿ  العً تى    (2)ؿً سى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػ دى ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػبى  تٍ حى بى ٍصػػػػػػػػػػػػػػػأى فى     ا             يىػػػػػػػػػػػػػػػػتً جى يٍ بى  ط  خى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى ا قى يى كمى سيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرنا ري ٍفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقى  فَّ أى كى  (3)امى
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 ]الٌطكيؿ[                                                                                   

ضركب: خبر مبتدأ محذكؼ تقديره ىك ضركب، بنصؿ: مضاؼ إليو، الٌسيؼ: مضاؼ إليو،     
: مفعكؿ عدا، : ظرؼ، عدمكا: فعؿ كفاعؿ، زادنال اإذ كؿ لضركب، سمانيا: مضاؼ إليو،سكؽ: مفع

                                                      فإٌنؾ: إٌف كاسميا، عاقر: خبرىا.

 ]الخفيؼ[                                                                                   

 

امتٌأنيث، الياء: مفعكؿ أكٌ بمعنى أعتقد، التٌاء ل زعمتني: فعؿ ماضو      : مفعكؿ بو ثاف، لست: ؿ، شيخن
ٌب: ناقص، التٌاء: اسميا، بشيخ: خبرىا، إٌنما: كاٌفة كمكفكفة، الٌشيخ: مبتدأ، مف: خبر، يد فعؿ ماضو 

                            فعؿ مضارع، فاعمو يرجع عمى مف، دبيبا: مفعكؿ.

 الٌرمؿ[]                                                                                     

 

جـز فعؿ  مبني عمى الفتح في محؿٌ  إٌنما: حرؼ شرط غير جاـز مدغـ في نما، نما: فعؿ ماضو     
: الٌشرط، زيد: مفعكؿ نما، إلينا: متعٌمؽ بسائر، سائر: حاؿ مف زيد، في مكاف: متعٌمؽ بسائر، ضؿٌ 

       لٌرفع عمى كب فيعني زيد باد عمى ككنو مرفكع، كأٌما ككنو منصفاعؿ ضٌؿ راجع إلى زي ،فعؿ ماضو 
ف كاف مجركرنا: مفعكؿ نماائراكالسٌ  فيو: متعٌمؽ بضٌؿ، ،ككنو فاعؿ         فبدؿ مف الٌضمير في  ، كا 

 .                                                                     . أ قفيو
 

                 ( / ب 36) ؽ 

                                                           
كج أختو عاتكة ٌية بف المغيرة المخزكمٌي، ك ز ألبي طالب بف عبد المٌطمب، كالبيت مف كممة يرثي فييا أبا أم البيت ( (1

 .166/ 4، األعالـ: نظر: الٌزركميٌ يبنت عبد المٌطمب. 
 .354/ 1، شرح ألفٌية ابف مالؾ: نظر: األشمكنيٌ ي. البيت ألبي أٌمٌية الحنفيٌ  ( (2
 .18، االنتخاب، ص نظر: عمي المكصميٌ يالبيت بال نسبة.  ( (3

ػػػػػػ  ا       يى انً مى ًسػػػػػػ كؽى سيػػػػػػ ؼً يٍ السَّػػػػػػ ؿً ٍصػػػػػػنى بً  كبه ري ضى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذى إً  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؾى نَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإً ادنا فى كا زى مي دً ا عى ري اقً عى
(1) 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػنًػػػػػػػػػػػػػػػتٍ مى عى زى    ا كى يٍ ي شى ػػػػػػػػػػػػػػػبً  تي ٍسػػػػػػػػػػػػػػػلى خن  خو          يٍ شى
 

ػػػػػػػػػػػػنَّ إً   ػػػػػػػػػػػػ خي يٍ ا الشَّػػػػػػػػػػػػمى (2)ايبىػػػػػػػػػػػػبً دى  ب  دً يىػػػػػػػػػػػػ فٍ مى
 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنَّ إً    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ لى إً  ده ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا زى مى  رنا         ائً ا سى
 

ػػػػػػػػػػػػي مى ًفػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػ افو كى  (3)راائً السَّػػػػػػػػػػػػ يػػػػػػػػػػػػوً فً  ؿَّ ضى
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 ]الكامؿ[                                                                                   

 

ـ، نعامة: مبتدأ الحركب: خبر مقدٌ كفي ؽ بأسد، مٌ عأسد: خبر لمبتدأ محذكؼ تقديره ىك، عمي: مت    
الٌصافر: متعٌمؽ بتنفر، عؿ يرجع إلى فتخاء، صفير: فتخاء: مبتدأ، تنفر: فعؿ مضارع، الفار، مؤخٌ 

 مضاؼ إليو،  كالجممة خبر المبتدأ.

                                                          :قكؿ الفرزدؽ المشكؿ، شاىد

 ]الٌطكيؿ[                                                                          

 

انفمٌ      ، : ىا: حرؼ تنبيو، ما: اسـ استفياؽ: فعؿ مضارع، كالفاعؿ نحف، ىامن ـ، مبتدأ، لـ: جاـز
ؽ، الممكؾ: : مضاؼ إليو، ىاـ: مفعكؿ نفمٌ ابنفمؽ، النٌ ، سيكفنا: حاؿ، بأسيافنا: متعٌمؽ ’تنمو: مجزكـ

: صفة الممكؾ.  مضاؼ إليو، الخضاـر

، بأسيافنا ىاكالمعنى: نفمٌ      ، يكفنا، كالياـ معناه: طاسة الٌرأسمف لـ تنمو سـ ؽ ىاـ الممكؾ الخضاـر
                                 أ ق. .كاإلشكاؿ في ىاـ األكلى

 ]البسيط[                                                                                   

     بو،  ىذه: مبتدأ، سراقة: خبر المبتدأ، متعٌمؽ بيدرس، يدرسو: فعؿ مضارع، الياء: مفعكؿ    
ايقطع: فع       خفيؼ، كقرآنا: متٌ ل: خبر، أك منصكب عمى رفع ؿ مضارع،  الٌميؿ: مفعكؿ، تسبيحن

                                                         معطكؼ عميو.

                                                           
/ 1 ،لكٌشاؼ، عف حقائؽ غكامض الٌتنزيؿ، انظر: تفسير الٌزمخشرمٌ يالحٌجاج.  حارب لعمراف بف حٌطاف البيت: ( (1

 ( كيعكد نسبو إلى شيباف بف بكر بف كائؿ. ىػ 84 كىك أحد شعراء الخكارج )ت .78
نظر: ابف سيبكيو، ي. ك 171/ 3، الخصائص، ر: ابف جٌنيٌ نظي. ك 30، مجالس العمماء، ص اجيٌ جٌ الزٌ نظر: ي ( (2

 .283/ 2الكتاب، 
  .244نطر: حٌساف بف ثابت، ديكانو، ص يت لحساف بف ثابت، رضي ا عنو. البي ( (3

ػػػػػتٍ فى             ةه امى عى نى  كبً ري ي الحي فً يَّ كى مى عى  ده سى أى   ػػػػػ فٍ ًمػػػػػ ري ًفػػػػػنٍ تى  اءي خى ػػػػػ يرً فً صى  (1)رً افً الصَّ
 

ػػػػػػػػػػػػا لىػػػػػػػػػػػػىى  ؽي م ػػػػػػػػػػػػفى ني       كفنايي سيػػػػػػػػػػػػ وي ٍمػػػػػػػػػػػػنى تى  ـٍ امن
 

ـى ا ىىػػػػػػػػػػنى افً يى ٍسػػػػػػػػػػأى بً   ػػػػػػػػػػكؾ الخى ميػػػػػػػػػػالمي  ا  (2)ـً ارً ضى
 

          وي سيػػػػػػػػػػػػػػػػػػري دٍ يى  رآفً قيػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ لً  ةي اقى رى ا سيػػػػػػػػػػػػػػػػػػذى ىىػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
 

ا كى بً ٍسػػػػػػػػػػػػػػػتى  ؿى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػالمَّ  عي طىػػػػػػػػػػػػػػػقٍ يى    (3)اآنىػػػػػػػػػػػػػػػرٍ قي يحن
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 ؿ[] الكام                                                                                   

 

مكصكؿ زائد عمى ، مىٍف: اسـ : تمييز، عمى: حرؼ جرٌ ؽ بكفى، فضالن ، بنا: متعمٌ كفى: فعؿ ماضو     
كغير: بدؿ منو؛ أ  معنى أناس،نكرة مكصكفة ب فٍ جعمكف مى ٌما عمى رأم البصرٌييف فيرأم الككفٌييف، كأ

: حبٌ  .أ ق .عمى الٌرفع فيك خبر مبتدأ محذكؼ ق؛ غيرنا: مجركر بعمى، كنا: مضاؼ إليو، كأٌما
 فاعؿ كفى، الٌنبٌي: مضاؼ إليو، محٌمد: بدؿ، إٌيانا: مفعكؿ بو.

 فائدة 

                كمنو قكلو: ،قاؿ الٌنابغة يطمؽ الٌصـك عمى ترؾ األثر    

 ] البسيط[                                                                                  

 

                                                                           انتيى.   

 ] الٌرمؿ[                                                                          

 

و المذككر، أم إذا نمنا مستتر في الفعؿ المحذكؼ، الٌداؿ عميإذا: ظرؼ، نحف: تككيد لمٌضمير ال    
ق؛ نمنا: فعؿ كفاعؿ، ثريدة: متعٌمؽ بنمنا، عككؿ: مضاؼ إليو، الجممة خبر مقٌدـ، فقد:  .أ .نحف نمنا

اسـ مبتدأ بمعنى حسب، ناليا: نا: مضاؼ إليو، ليا: جاٌر كمجركر، خبر مقٌدـ، ما: مكصكلة مبتدأ 
 قي.طعاميا: متعٌمؽ بب ،ماضو مؤٌخر، بقي: فعؿ 

                                                           
 .289نظر: كعب بف مالؾ، ديكانو، ص يالبيت لكعب بف مالؾ.  ( (1
 .134، ممحؽ  ديكانو، ص نظر: الٌنابغة الٌذبيانيٌ ي. مطمع قصيدة لمٌنابغة الٌذبيانيٌ البيت  ( (2
 .85نظر: ابف قتيبة، المعاني، ص يالبيت بال نسبة.  ( (3

ػػػػػػمىػػػػػػالن عى ٍضػػػػػػا فى نىػػػػػػى بً فىػػػػػػكى       ا         نىػػػػػػري يٍ غى  فٍ ى مى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحى مي  ي  بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالنَّ  ب  حي  (1)اانىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَّ إً  دو مَّ
 

ػػػػػػ ري ٍيػػػػػػغى  ؿه ٍيػػػػػػخى كى  اـه يى ًصػػػػػػ ؿه ٍيػػػػػػخى                  ةو ئمى اً صى
 

ػػػػػػالعى  تى ٍحػػػػػػم تى ذً كالَّػػػػػػ  ػػػػػػجي الم   ؾي ميػػػػػػعٍ تى  اجً جى امى
(2) 

 

ػػػػػيىػػػػػا لى نى دٍ قىػػػػػفى   ؿو كى كٍ عى  ةً يدى رً ثى  فٍ ا مً نى مٍ نً  في حٍ ا نى ذى إً   (أ/ 37 ) ؽ  ايىػػػػػامً عى طى  فٍ ي ًمػػػػػًقػػػػػبى  دٍ ا قىػػػػػا مى
(3)
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حٌتى: حرؼ  شئت: فعؿ كفاعؿ، مفعكؿ بو، مضارع، كالفاعؿ أنا، كما: مكصكلةإنشاء: فعؿ     
ال: نيي أك منصكب بإف مضمرة بعد حٌتى، أزاؿ: فعؿ مضارع مرفكع ، غاية كجرٌ  حرؼ ابتداء، أك

بالٌضٌمة، اسـ زاؿ أنا، لٌما: متعٌمؽ بشاء، ال: نافية، أنت: مبتدأ، شائية: خبر المبتدأ كالمرفكع 
ذيف يقفكف عمى المقطع، شاف: خبر : عمى لغة ربيعة الٌ ؽ بشائية،  شانأكالمجركر؛ أ ق؛ مف: متعمٌ 

ا ى ال أزاؿنشاء ما شئت حتٌ زاؿ.  كلمعنى: إ  .أ .، مف شأننالما أنت شائية أم باغضة شائينا أم باغضن
ا               .ق : في عدـ تكرار ال في قكلو: ال أنت شائية، حيث دخمت ىنا عمى كفيو شاىد أيضن

ذا دخمت   معرفة، كا 
            . انتيى.ارعمى معرفة يجب تكرارىا، نحك: ال زيد في الدٌ 

 ] الٌطكيؿ[                                                                                 
 

 

أم تفسيرٌية، أنت: مبتدأ، مذنب:  ترمينني: فعؿ مضارع، ني: مفعكؿ، بالٌطرؼ: متعٌمؽ بترميني،    
خبر المبتدأ، الجممة: عطؼ بياف عمى ترميني، كتقمينني: فعؿ مضارع، لكف : حرؼ نصب، إٌياؾ: 

                                         اسميا، أقمي: فعؿ مضارع؛ أم لبعض.

 ]الكامؿ[                                                                                    

 

: منادل، إٌف: مؤٌكدة، مصابكـ: اسميا مضاؼ     : مفعكؿ ، فاعمو، رجالن أظمكـ: اليمزة: ، ظمـك
منصكب، تحٌية: خبر، ظمـ: خبر  الـ: مفعكؿ، الفاعؿ راجع إلى رجؿ، السٌ مصاب، أىدل: فعؿ ماضو 

                                                       إٌف.

                                                           
 .73نظر: ابف عثيميف، مختصر مغني الٌمبيب، ص يالبيت بال نسبة.  ( (1
 .204/ 2، شرح ألفٌية ابف مالؾ، نظر: األشمكنيٌ يالبيت لمعرجي.  ( (2

ػػػػػػػ تى ٍنػػػػػػػ أى الى                      ا  مى اؿ لى زى  أى ى الى تَّ ت حى ئٍ ا شً مى كى  اءي شى نٍ إً          ػػػػػػػ وي ئي ايً شى ػػػػػػػ فٍ مى ػػػػػػػانى شى  اف   أ شى

 

ػػػػػػ تى ٍنػػػػػػأى  مٍ أى  ؼً رٍ الطَّ ي بًػػػػػػنًػػػػػػينى مً رٍ تى كى          به نً ذٍ مي
 

 (1)يًمػػػػػػػػػػ أقٍ الى  اؾً يَّػػػػػػػػػػإً  فَّ ًكػػػػػػػػػػي لى نًػػػػػػػػػػينى مً قٍ تي كى     
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي  فَّ إً  كـي ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظى أى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى  ـٍ كي ابى صى  الن       جي
 

ـي ظي  ةو يَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػحً تى  ـى الى ل السَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى ٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(2) 
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 ] البسيط[                                                                                  

 

لك: حرؼ امتناع المتناع، كاف: ناقصة، غيرم: اسميا، سميمى: منادل محذكؼ منو حرؼ الٌنداء،     
فة لغيرم بمعنى : ص: فاعؿ، الحكادث: مضاؼ إليو، إالٌ ، كقعالٌدىر: ظرؼ زماف، غيره: فعؿ ماضو 

: مضاؼ إليو، الٌذكر: ص اغير ظير إعرابيًّ   فة لصاـر مرفكعة.فيما ، الٌصاـر

   ( / ب37) ؽ   

  فائدة في الفصؿ بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو، بسبعة لمٌضركرة الٌشعرٌية 

 ] البسيط [                                                                             

اتسقي: فع     : مفعكؿ ألجمو، ندل: مفعكؿ بو أٌكؿ لتسقي، ؿ مضارع، كالفاعؿ مستتر، امتياحن
المسكاؾ: مفعكؿ بو ثاف، ريقتيا: مضاؼ إليو، كما: األٌكؿ، تضيء: فعؿ، ماء: مفعكؿ تضيء، 

، بمفعكؿ كىك "ريقتيا"لمضاؼ إليو كىك كا "ندل"الٌرصؼ: فاعؿ تضمف. ففصؿ بيف المضاؼ كىك 
 . أ ق."تسقي"ؿ غير مضاؼ كىك عام، ل"المسكاؾ"

 الفصؿ بالٌظرؼ كالمجركر. حيفكالثٌاني: كقكلو     

 ]الٌسريع[                                                                   

ايى المى  فٍ مى  ـى كٍ اليى  ر  دى  وً م  لً       تٍ رى ٍعبى تى اسٍ  (3)مايدى تً اسى  تٍ أى رى  امَّ لى                    
(4) 

  كقكلؾ كاآلخر  

                                                           
 .62نظر: عمر بف ربيعة، ديكانو، ص يالبيت: لمبيد بف ربيعة،   (1)
 .171جرير، ديكانو، ص  نظر:ي .لجرير بف عطٌية البيت  (2)
 .411/ 4ساتٌدما: هو جبل بالهند ال ٌعدم ثلجه أبًدا. ٌنظر: ٌاقوت الحموّي، معجم البلدان،  ( (3

 . 411البٌت لعمروبن قمٌئة. ٌنظر: عمرو بن قمٌئة، دٌوانه، ص  ( (4

 .153/ 3نظر: ابف ىشاـ، أكضح المسالؾ، ييت: نصيحة نثرٌية، كىي بتماميا. الب ( (5

ػػػػػػػ كٍ لىػػػػػػػ         هي رى يَّػػػػػػػغى  ري ىٍ م سػػػػػػػميمى الػػػػػػػدَّ رً ٍيػػػػػػػغى  افى كى
 

ػػػػػػػػػػ عي ٍقػػػػػػػػػػكى  ػػػػػػػػػػالَّ إً  ثً ادً كى الحى  (1)ـ الػػػػػػػػػػٌذكرارً  الصَّ
 

ػػػػػػا نىػػػػػػيى تً ي امٍ قً ٍسػػػػػػتى   يػػػػػػا        تى يقى رً   اؾى كى ٍسػػػػػػل المً دى احن
 

 ض

ػػػػػػػػكى  ػػػػػػػػا تى مى ػػػػػػػػ فى مَّ ضى ػػػػػػػػالرَّ  ةً نىػػػػػػػػزٍ المي  اءى مى  (2)ؼي صى
 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نى كٍ يى  ؾى رٍ تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ا         اىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى ىى كى  ؾى ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ من
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  (5)ااىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى ي رى ا ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى  ىه عٍ سى
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                                     :اعرالث: الفصؿ بالفاعؿ كقكؿ الشٌ الثٌ   

 ] الٌرجز[                                                                           

: متعٌمقة بكجد، كال: نافية، قة بكجد، مف طبٌ ما: نافية، إف: زائد، كجدنا: فعؿ كفاعؿ، لميكل: متعمٌ 
إلى قير فصؿ بالفاعؿ  : مضاؼمفعكؿ عدمنا، قير: فاعؿ قير، صبٌ عدمنا: فعؿ كفاعؿ، قير: 

 ينيما كىك كجد.ب

 

 :ابع: بنعت المضاؼ كقكلوالرٌ  

 أبي: مضاؼ، شيخ: صفة ألبي طالب، طالب: مضاؼ إليو. 

                                     خامس: بالٌنداء، كقكلو:ال

 ] الرىجز[                                                                         

 

ٌف، أبا عصاـ: منادل، زيد حمار: مضاؼ إليو، خبر كأٌف؛ ففصؿ برذكف: مضاؼ، كىك اسـ كأ    
 بالٌنداء كىك أبا. بقي مكضعيف راجعيما في حاشية إلظيار إف شئت. 

 

  

                                                           
 .187/ 2، شرح ألفٌية ابف مالؾ، نظر: األشمكنيٌ يالبيت بال نسبة.  ( (1
 . 186/ 2، شرح ألفٌية ابف مالؾ، نظر: األشمكنيٌ يالبيت بال نسبة.  ( (2

ػػػػػػػػػػ  طػػػػػػػػػػٌب          فٍ ل ًمػػػػػػػػػػكى يىػػػػػػػػػػمٍ ا لً نى دٍ ضػػػػػػػػػػجكى  فٍ ا إً مى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػالى كى  ػػػػػػػػػػػػػػػػ ده ٍجػػػػػػػػػػػػػػػػكى  رى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػا قى نى مٍ دً  عى  (1)ب  صى
 

ػػػػػػػػػػػػػنى  ػػػػػػػػػػػػػ ؿَّ بىػػػػػػػػػػػػػ دٍ قىػػػػػػػػػػػػػكى  تي كٍ جى ػػػػػػػػػػػػػ م  ادً رى المي             وي فى يٍ سى
 

ػػػػػػػبًػػػػػػػأى  فً اٍبػػػػػػػ فٍ ًمػػػػػػػ  باًلػػػػػػػطى  حً اطً بىػػػػػػػاألى  خً يٍ ي شى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عً بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى  فى كٍ ذى رٍ بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فَّ أى كى           اـً صى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحً  دو ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزى   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالم  بً  ؽَّ دي  اره مى  (2)اـً جى
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 ( / أ 38)ؽ 

    أمثمة بالفصؿ بيف المضاؼ كالمضاؼ إليو، غير ما تقٌدـ، مثاؿ: الفاعؿ، قكلو: 

 ]الٌطكيؿ[                                                                           

: مضاؼ إليو.       نقض: مضاؼ، أىكاؤنا: فاعؿ نقض، العـز

    عت قكلو:مثاؿ الفصؿ بالنٌ  

 ]الكامؿ[                                                                                   

  

، حـ: لمقسـ، كلفظ الجالؿ محذكؼ، الاٌل  الكاك:     مفت: فعؿ مكطنو لمقسـ، إف: حرؼ شرط جاـز
ـ: زائدة مؤٌكدة، الجممة ال محٌؿ ليا، جكاب القسـ، كجكاب : الاٌل ؽ بو، ألحمففٍ رط، يديؾ: متعمٌ الشٌ 

، مف: متعٌمؽ بأصدؽ، عميو فعؿ الٌشرط، بيميف: مضاؼ، أصدؽ: فعؿ ماضو  الٌشرط محذكؼ يدؿٌ 
 يمينؾ: الجممة صفة يميف، مقسـ: مضاؼ إليو.

  

     :مثاؿ الفصؿ بالٌنداء

 ]البسيط[                                                                                   

 

                                                           
 .187/ 2، المصدر نفسو ( (1
 . 226/ 2نظر: الفرزدؽ،  ديكانو، يالبيت لمفرزدؽ،  ( (2

كالٌشاىد فيو قكلو: " كفاؽ كعب بجير" . 186/ 2ح ألفٌية ابف مالؾ، ، شر نظر: األشمكنيٌ يالبيت لبجير بف زىير.   (3)
: " كفاؽ بجير يا حيث فصؿ بيف المضاؼ "كفاؽ" كالمضاؼ إليو " بجير" ب "كعب" الكاقعة منادل؛ كأصؿ الكالـ

 .186/ 2، شرح ألفٌية ابف مالؾ، نظر: األشمكنيٌ يكعب منقذ لؾ". 

ػػػػػػمٍ ل اسػػػػػػميا لً رى نىػػػػػػ  ي       ًمػػػػػػ تنٍ الى تصػػػػػػمى كى  تً كٍ مى
 

ػػػػػرٍ  نى الى كى  ػػػػػكً عى  (1)ا العػػػػػزـً نىػػػػػاؤي كى ىٍ أى  ضً ٍقػػػػػنى  فٍ م عى
 

ى  ؾً يٍ دى ى يىػػػػػػػػػػػمىػػػػػػػػػػػعى  تي ٍفػػػػػػػػػػػمى حى  فٍ ئً لىػػػػػػػػػػػكى              فٍ فىػػػػػػػػػػػمً حٍ ألى
 

 (2)ـً ًسػػػػػػػػػقٍ مي  ؾً ينًػػػػػػػػػمً يى  فٍ ًمػػػػػػػػػ ؽً دى ٍصػػػػػػػػػأى  يفً ًمػػػػػػػػػيى بً 
 

             ًمػػػػػػػف ؾى لىػػػػػػػ ذه نًقػػػػػػػمي  يػػػػػػػرو جى بي  عػػػػػػػبي كى  اؽي فىػػػػػػػكً    
 

ػػػػػػػػيمي تى  يػػػػػػػػؿً جً عٍ تى    ػػػػػػػػًفػػػػػػػػ مػػػػػػػػدً كالخي  ةو كى ارى قى ي سى
(3) 
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و منادل، اء، بجير: مضاؼ إليدكفاؽ: مبتدأ كىك مضاؼ، كعب: منادل، محذكؼ منو حرؼ النٌ     
منقذ: خبر المبتدأ، لؾ: متعٌمؽ بمنقذ، تعجيؿ: متعٌمؽ بو، تيمكة: مضاؼ لتعجيؿ، كالخمد: معطكؼ 

                                           عمى تيمكة، سقرا: ممنكع مف الٌصرؼ.

 ر[]الكاف                                                                            

 

كالمجركر خبر لمبتدأ محذكؼ تقديره رسـ   ، ما: مصدرٌية حرفٌية، الجارٌ كما: الكاؼ: حرؼ جرٌ     
، ييكدٌم: بؿ معمكؿ لخطٌ  : ظرؼ متعٌمؽ في كؼٌ مضاؼ، يكمنا : متعٌمؽ بخطٌ ، بكؼٌ : فعؿ كؼٌ خطٌ 

، بؿ معمكؿ لخطٌ  ، ألٌنو ليس مف متعٌمؽ في كؼٌ لكف فصؿ بينيما بأجنبي كىك يكمنامضاؼ إليو 
 .(2)رب: فعؿ مضارع، يزيؿ: فعؿ مضارعيقا

 

          المضاؼ إليو فيبقى المضاؼ عمى حالو؛ قاؿ الٌشاعر: كقد يحذؼ 

                 ]المنسرح[                                                                                 

 

  األسد كجبيتو. : أم بيف ذراعيٌ ذراعيٌ     

                                                          :كقاؿ  

 ] البسيط[                                                                                 

                                                           
، تكضيح المقاصد نظر: المرادمٌ بف الٌربيع بف زرارة؛ يصؼ رسـ دار. ي الييثـ ، كىكالبيت ألبي حٌية الٌنميرمٌ   (1)

 .828/ 2كالمسالؾ، شرح ألفٌية ابف مالؾ، 
ٌّة بقوله:" خّط"، وقد فصل بٌن المضاف وهو" كّف"، والمضاف إلٌه  ( (2 الّشاهد فً: " ٌوًما" فإّنه نصب على الظرف

، شرح على  ًّ ٌّة ابن مالك، وهو" ٌهودّي". ٌنظر: األشمون  .441/ 1ألف
 . 407/ 2نظر: ابف جٌني، الخصائص، ي. ك 177/ 2شرح ألفٌية ابف مالؾ،  ،نظر: األشمكنيٌ يالبيت لمفرزدؽ.  ( (3
 .212نظر: جرير، ديكانو، ص يالبيت لجرير بف عطٌية.  ( (4

ػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػبً  ابي تىػػػػػػػػػػػػالكً  طَّ كمػػػػػػػػػػػػا خي ػػػػػػػػػػػػا         كٍ يى  ؼ  كى  من
 

(1)يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي زً يي  كٍ أى  اربي قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيي  مَّ كدً ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى  
 

 

ػػػػػػػػػػػػيىػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػا أي ارً ل عى أى رى  فٍ ا مى ػػػػػػػػػػػػضن           وً بًػػػػػػػػػػػػ ر  سى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػرى ذً  فى يٍ بىػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػاألى  ةً يىػػػػػػػػػػػػػػػبٍ جى ٌي كى اعى (3) دً سى
 

 

ـى      ـي تىػػػػػػػػػٍي ػػػػػػػػػًدمٌ  يػػػػػػػػػا تىػػػػػػػػػي ـي                  أبىػػػػػػػػػا لى الى  عى  كيػػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػػػًفػػػػػػػػػػ ـٍ كي نَّ عى كقً  ييػػػػػػػػػػالى فىػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػأةو عي كٍ ي سى ري مى
(4)  
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 ال: نافية، اسميا منصكب، كالاٌلـ زائدة.     

                                                                 كمثمو:  

 ] الكافر[                                                                                                                                       

 

                                   : اسـ بمعنى غير صفة ألخ.إالٌ     

 ] الٌرمؿ[                                                                                   

 

،  كالفاعؿ: ر مقٌدـ، سمبت: فعؿ ماضو لمؤٌخر، شأنيا: خبا ـ المبتدأبثينة: مفعكؿ مقٌدـ لسال    
ؽ بسمبت، أتيت: فعؿ كفاعؿ، سالما: سال: فعؿ أمر مستتر، فؤادم: مفعكؿ، بال: نافية، ذنب: متعمٌ 

                      ا: اسـ استفياـ مبتدأ. مبني عمى حذؼ الٌنكف، كاأللؼ: فاعؿ. م

 ] المتقارب[                                                                                 

 

ؿ ، الجكد: فاعؿ، ال: مفعكؿ بو ألبى، كقيؿ زائدة، كقيؿ البخؿ مفعكؿ ألجمو كقيى: فعؿ ماضو أب    
، نعـ: فاعؿ استعجمت، فتى: متعٌمؽ باستعجمت، ال: نافية، يمنع: بدؿ مف نعـ، كاستعجمت: فعؿ ماضو 

   فعؿ مضارع كفاعمو راجع إلى فتى، الجكد: مفعكؿ أٌكؿ، قادـ: مفعكؿ ثاف.

 ] الكافر[                                                                                  

                                                           
 .178نظر: معد بف يكرب، ديكانو، ص يالبيت لمعد بف يكرب.   (1)
عرابو، يٌ نظر: الٌزٌجاجيبة. البيت بال نس ( (2  .323/ 2، معاني القرآف كا 
 . 248/ 1نظر: ابف ىشاـ، مغني الٌمبيب، يالبيت بال نسبة.  ( (3
 .46، ألغاز ابف ىشاـ في الٌنحك، ص نظر: ابف ىشاـ األنصارمٌ يالبيت بال نسبة.  ( (4

ػػػػػػػػػػػػػػأى  وي قيػػػػػػػػػػػػػػارً فى مي  خو أى  ؿ  ككيػػػػػػػػػػػػػػ ( / ب38) ؽ            كهي خي
 

(1) الفرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػدافً الَّ إً  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى بً أى  ري ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى لى      
 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػ بثينػػػػػػػػػػػػػػػػةي     ػػػػػػػػػػػػػػػػيى ني أٍ شى  م        ادً ؤى فيػػػػػػػػػػػػػػػػ تٍ بى مى ا سى
 

ػػػػػػػػػػػػ وً بًػػػػػػػػػػػػ تي ٍيػػػػػػػػػػػػتى أى  بو ٍنػػػػػػػػػػػػ ذى الى بًػػػػػػػػػػػػ   امى الى سى
(2) 

 

ػػػػػبىػػػػػأى            وً بًػػػػػ تٍ مى جى عٍ تى كاٍسػػػػػ ؿً ٍخػػػػػ البي الى  كدي ى الجي
 

ػػػػ عي نىػػػػمٍ ى ال يى تنػػػػفى  فٍ ًمػػػػ ـٍ عىػػػػنى    (3)وٍ مىػػػػاتً قى  كدي الجي
 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػذى إً     ػػػػػػػػػػػػػػػػػا مى ػػػػػػػػػػػػػػػػػ اءى ا جى ػػػػػػػػػػػػػػػػػ رى يٍ شى          ـً كٍ الصَّ
 

اري يىػػػػػػػالنَّ  ؿً كيػػػػػػػكى  ةو يَّ كً ٍشػػػػػػػى مى مىػػػػػػػعى  ٍر طً افٍ فىػػػػػػػ 
(4)
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ؿ أمر، ، شير: ظرؼ زماف، الٌصكـ: مضاؼ إليو، فاطر: فعإذا: ظرؼ، ما: زائدة، جاء: ماضو     
  .رطائ . كالٌنيار: اسـفعؿ أمر، الٌنيار: فاعؿككؿ: عمي: متعٌمؽ بفطر، 

 ] المنسرح[                                                                                 

بمعنى نعـ، حرؼ الكا: فعؿ كفاعؿ، أخفت: اليمزة: خفت: فعؿ كفاعؿ، فقمت: فعؿ كفاعؿ، إف: ق    
مطيت: خبر لمبتدأ محذكؼ تقديره خائفة، ما: نافية، إف: زائدة، تزاؿ: فعؿ مضارع ناقص، منكطة: 

                                    خبرىا، بأثاـ: متعٌمقة بتزاؿ. 

 ] الكافر[                                                                                   

 

: خبر بو اللتفات، مقبالن لعٌؿ: حرؼ ترٌجي، التفاتنا: اسميا، منؾ: متعٌمؽ بالتفاتنا، نحكم: مفعكؿ      
  لعٌؿ، يممي: مضارع مجزكـ بمعٌؿ، بؾ: متعٌمؽ بيممي، التٌفاكت: حاؿ، لمٌرحـ: متعٌمؽ بيممي.

 

                                                                            / أ (39) ؽ 

 ] الكافر[                                                                                   

  
 كاف منصكب، عرفت: فعؿ كفاعؿ، : خبر المتناع ، كنت: كاف كاسميا، ظبيناامتناع : حرؼ اكلك    

 

ستدراكٌية، اسميا محذكؼ، تقديره كلكٌنؾ بدليؿ عرفتو بفتح تاء المخاطب، : ا: مفعكؿ بو، كلكفٌ بتيقرا
 ، غميظ: صفة، المشافر: مضاؼ إليو، أم الٌشفاؼ.زنجي: خبر لكفٌ 

 
                                                           

 .648/ 2نظر: ابف ىشاـ، مغني الٌمبيب، يالبيت بال نسبة.  ((1
 .397/ 4نظر : عٌباس حسف، الٌنحك الكافي، ييت بال نسبة. الب ((2

 . 481نظر: الفرزدؽ، ديكانو، ص ي البيت لمفرزدؽ.(3) 

 تػػػػػػػػػػػػػي          مطيٌ  إفَّ  مػػػػػػػػػػػػػتي قي كا أخفػػػػػػػػػػػػػت فى الي قىػػػػػػػػػػػػ   
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػ    (1)اـً مثىػػػػػػػػػػػػػػػػكطػػػػػػػػػػػػػػػػة بً من اؿي زى ا إف تىػػػػػػػػػػػػػػػػمى
 

ػػػػػػػػػلى      قػػػػػػػػػٌدس        م مي كً ٍحػػػػػػػػػنى  ؾً ٍنػػػػػػػػػاتنػػػػػػػػػا مً فى التً  ؿَّ عى
 

ػػػػيى      ػػػػالقى  دً ٍعػػػػبى  فٍ ًمػػػػ ؾً ٌؿ بًػػػػمى (2)ـً حٍ لمػػػػرَّ  ةً اكى سى
 

 

 

 ي         تًػػػػػػػػػػػػػػػابى رى قى  تي ٍفػػػػػػػػػػػػػػػرى ينػػػػػػػػػػػػػػػا عى بٍ ظى  تي ٍنػػػػػػػػػػػػػػػكي  كٍ لىػػػػػػػػػػػػػػػكى  
 

ػػػػػػػػػػالمى  يظي ًمػػػػػػػػػػغى  ي  ًجػػػػػػػػػػنٍ ي زً ن ػػػػػػػػػػكً لى كى      (3)رً افً شى
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                    اعر: ة كقكؿ الشٌ نشائيٌ مة إالصٌ  فائدة قد تككف جممة 

 ] الٌطكيؿ[                                                                                                                                                                                          

 

لعٌؿ كاسميا، رة: تمييز، قبؿ: ظرؼ، اٌلتي: مضاؼ إليو، لعٌمي: : خبرىا، نظٌف كاسميا، لراجو ٌني: إكا      
ف: جازمة، شٌطت: فعؿ الٌشرط، نكاىا: مفعكؿ، ..إ.بتقدير أقكؿ فييا لخ، فحينئذو تككف الجممة خبرىا، كا 

 رىا: فعؿ مضارع، الياء: مفعكؿ بو. أزك 

                                       :خرآ كقكًلن  

                                       ] مجزكء الكامؿ[                                                                    

ار، بتقدير: عرفكا بالشٌ نحف: مبتدأ، األكلى: خبره، فاجمع: فعؿ أم      جاعة، فحينئذو تككف الجممة أيضن
      ييـ: فعؿ كفاعؿ كمفعكؿ بو، إلينا: متعٌمؽ فعكؿ بو، ثـٌ: حرؼ عطؼ، كجٌ مخبرٌية، جمكعؾ: 

                                                       ييـ.بكجٌ 

 ] الٌطكيؿ[                                                                                  

 

قع بعد ما: مبتدأ، ذا: خبر، كلكف يمكف أف تككف ذا ىنا ممغاة، أك الجممة خبرٌية، ألٌنيا  تك     
 . نٌماـ الكاشكف: الجممة عسيتـ؛ االستفياـ، نحك: ىؿ

  

                                                           
 .149/ 1، شرح ألفٌية ابف مالؾ، نظر: األشمكنيٌ يالبيت لتكبة بف الحمير.  ((1

 .142نظر: عبيد األبرص، ديكانو، ص ي .البيت لعبيد األبرص  (2)
 .243نظر: جميؿ بثينة، ممحؽ ديكانو، ص ي .نةالبيت لجميؿ بثي  (3)

 ي           تًػػػػػػػػػػػػػػالَّ  ؿى ٍبػػػػػػػػػػػػػػة قى رى ٍظػػػػػػػػػػػػػػاجو نى رى ي لىػػػػػػػػػػػػػػن ػػػػػػػػػػػػػػكا ً   
 

ػػػػػػػػػ فٍ ا ً ي كى م ػػػػػػػػػعى لى     (1)اىىػػػػػػػػػكرى زي ا أى اىىػػػػػػػػػكى نى  تٍ طَّ شى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجي  عٍ مى اجٍ ى فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألي  في ٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى   ك       مي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  (2)انىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ لى إً  ـٍ ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ ج  كى  َـّ ثيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؾى عى
 

ػػػػػػػػكى  ػػػػػػػػػا عى اذى مى  كا          ثي دَّ حى ضػػػػػػػػػتيى  فٍ أى  كفى اشيػػػػػػػػى الكى سى
 

 (3)ؽي اًشػػػػػػػػعى  ؾً ي لىػػػػػػػػنًػػػػػػػػنَّ إً كا كليػػػػػػػػقي يى  فٍ ل أى كى ًسػػػػػػػػ
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     عر:ااىر، كقكؿ الشٌ فائدة اسـ الٌتفضيؿ قد يرفع الفاعؿ الظٌ  (   / ب39ؽ  ) 

 ] الٌطكيؿ[                                                                                  

يا: مفعكؿ ألرل، حيف: ظرؼ متعٌمؽ بأرل، كا كالمجركر متعٌمؽ بمحذكؼ مفعكؿ ثاف ككادم: الجارٌ     
                                    أٌكؿ أرل.

 ] الٌطكيؿ[                                                                                  

 

، كأخكؼ: معطكؼ عمى أقٌؿ، ة: تمييز ألقؿٌ ئيٌ يا، بو: حاؿ مف ركب، أتكه: فعؿ، ثأقٌؿ: صفة لكاد    
                        ساريا: مفعكؿ كقى. ما: مصدرٌية ظرفٌية، كقى: فعؿ، ا: فاعؿ،

 ]الٌطكيؿ[                                                                                       

 

، كاف: فعؿ ماضو  ئة لمقسـ،ـ مكطلئف: الاٌل      ناقص، برد: اسميا، الماء:  إف حرؼ شرط جاـز
: : متعٌمؽ بحبيب، حبيبناا حاؿ منيا، إليٌ يضن ا: أ: حاؿ مف الياء في الحب، صادين ىيماف مضاؼ إليو،

قسـ، كجكاب مف اإلعراب، ، جكاب ال خبر كاف، إٌنيا: إٌف كاسميا، لحبيب: خبرىا، كالجممة ال محؿٌ 
               عميو جكاب في. الٌشرط، محذكؼ يدؿٌ 

 ]الٌطكيؿ[                                                                                   

                                                           
 .237/ 8، خزانة األدب، نظر: عبد القادر البغدادمٌ يالبيت لسحيـ بف أثيؿ.  ( (1
 .237/ 8، خزانة األدب ، نظر: عبد القادر البغدادمٌ يالبيت لسحيـ بف أثيؿ.  ( (2

. أك 522يكانو، ص نظر: كثٌير عٌزة، ديير عٌزة. . أك لكث49، ديكانو، ص نظر: قيس بف الممٌكحي .البيت: لممجنكف  (3)
 .62نظر: قيس بف ذريح، ديكانو، ص يلقيس بف ذريح. 

 .171، ديكانو، ص نظر: الٌنابغة الجعدمٌ ي. البيتاف: لمٌنابغة الجعدمٌ   (4)

ػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػ مادً ى كى مىػػػػػػػػػػػػػعى  تي رٍ رى مى   ل         رى  أى الى كى  اعً بى الس 
 

ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػادً كى كى (1)ايىػػػػػػػػػادً كى  ـي مىػػػػػػػػػظٍ يي  يفى ًحػػػػػػػػػاع بى م الس 
 

 

         ةن يَّػػػػػػػػػػػػػػػػػبه أىتىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكهي تىئً ٍكػػػػػػػػػػػػػػػػػرً  وً ؿَّ بًػػػػػػػػػػػػػػػػػقىػػػػػػػػػػػػػػػػػأى   
 

ػػػػػػػػػػػالَّ كىؼى إً كأىٍخػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػ ى اي قىػػػػػػػػػػػا كى  مى (2)ايى ارً سى
 

 

ػػػ فٍ ئً لىػػػ               ػػػ دي رٍ بىػػػ ضانكى ػػػيٍ ىى  اءً المى                افى مى
 

(3)يبي بً حى لى  ايى نَّ يبنا إً بً حى  يَّ لى إً  صادينا   
 

ػػػػػػػػػػػػػمى فى  دٍّ م كي ذً  عػػػػػػػػػػػػػؿى فً  تٍ دى بىػػػػػػػػػػػػػ    ا           يىػػػػػػػػػػػػػعتي بً ا تى مَّ
 

(4)ايىػػػػػادً ؤى ي في ي ًفػػػػػتً ضػػػػػاجحى  قَّػػػػػتٍ بى كى  لَّػػػػػتٍ كى تى   
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 ،ت، فؤاديا: األلؼ لمكزفمنزلة المتعٌدم. حاجتي: مفعكؿ بقَّ ـز ذم: مفعكؿ لبدت، بتنزيؿ الاٌل  ؿفع    
فعكؿ باغيا، في حبيا: متعٌمؽ سكاد: منصكب بنزع الخافض، أنا: اسـ ال، باغيا: خبرىا، سكاىا: م

كاسـ ال ىنا معرفة كيمكف أف يككف أٌنو مبتدأ؛ كباغيا: حاؿ  بمتراخيا، متراخيا: معطكؼ عمى باغيا.
مف الفاعؿ في الفعؿ المحذكؼ تقديره: ال أنا أرل باغيا، أك يككف مرفكع بالٌنيابة عف الفاعؿ بفعؿ 

مير؛ كا سبحانو أعمـ كأرحـ لفعؿ انفصؿ الضٌ محذكؼ تقديره: ال أرل، كباغيا: حاؿ فمما حذؼ ا
 ـ.كأحم

                                                               تخريج  (  / أ40 ؽ )

 ]الٌطكيؿ[                                                                                   

كل، سٌ ملراجع  "بغيره"جكاب: أٌف الياء في " فيقاؿ سكاه ىك غيره، فكأٌنو قاؿ لـ نعدؿ غيره بغيره، كال    
عنى فمـ نعدؿ سكاه ؿ سكاه بغير الٌسكل، كغير الٌسكل ىك نفسو، عميو الٌسالـ، فالمفكأٌنو قاؿ: لـ نعد

 . أ ق. مغني.(2)"بو

فال إشكاؿ كلكف بتقدير  ،يصٌح حمؿ الٌسكل عمى العدؿ، كىك معنى لغكمٌ  "قاؿ الٌدماميني:    
أنكاع العدؿ، فال عدلو بعدؿ غيره، كلؾ أف تقكؿ: لـ نعدؿ عدلو بغيره مف ، أم لـ نعدؿ مضاؼ
 . أ ق. (3)"حذؼ

                                                     .كأحمـ ،أرحـىك ك  ،؛ كا أعمـأمير

 ]البسيط[                                                                           

 

                                                           
 .160نظر: ابف ىشاـ، مغني الٌمبيب، ص ي .لحٌساف بف ثابت، رضي ا عنو البيت (1) 
 .160ىشاـ، مغني الٌمبيب، ص نظر: ابف ي  (2)
 .130نظر: أمير، حاشية، ص ي ( (3

 .13نظر: المتٌنبي، ديكانو، ص: يالبيت لممتنٌبي.   (4)

ػػػػػػػ تٍ مَّػػػػػػػحى كى     ا يىػػػػػػػاغً ا بى نىػػػػػػػ أى الى  بً مٍ ضػػػػػػػالق ادى كى سى
 

ػػػػػػػػػػػػػػالى ا كى اىى كى ًسػػػػػػػػػػػػػػ    ايىػػػػػػػػػػػػػػاخً رى تى ا مي يىػػػػػػػػػػػػػػب  حي  فٍ  عى
 

             هً رً ٍيػػػػػػػػػػػػػغى بً  هي كاًسػػػػػػػػػػػػػ ؿٍ دً ٍعػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػـ نى ا فى انىػػػػػػػػػػػػػتى أى    
 

ػػػػػػػمٍ ي ظي ا ًفػػػػػػػدى ٌي بىػػػػػػػبًػػػػػػػنى     (1)ايىػػػػػػػادً ىى  ؿً ٍيػػػػػػػالمَّ  ةً مى
 

ػػػػػػػػ ابً بىػػػػػػػػحٍ األى  ةي قىػػػػػػػػارى فى  مي الى كً لىػػػػػػػػ    ػػػػػػػػا كى مى           تٍ دى جى
 

 (4)الى بي ا سيػػػػػػػػػنىػػػػػػػػػاحً كى رٍ ى أى لىػػػػػػػػػا إً ايىػػػػػػػػػنى ا المى يىػػػػػػػػػلى   
 



 
 

 215     

 

اىر إلى ضميره المٌتصؿ، مثؿ: )ضربو زيد(؛ ؽ ليا بكجدت ألٌف فيو تعٌدل فعؿ الظٌ تعمٌ  يصحٌ ال "    
منو، كلؾ في ليا  ـ عميو صار حاالن لسبال، فمما قدٌ  صفة ؿفي األص ر فينبغي أف يقدٌ  ،كذلؾ ممتنع

: مضاؼ بكجدت، كالمنايا لٌمياة: كحصا كحصاة، كيككف ليا فاعالن  ره جمعناكجو غريب، كىك أف تقدٌ 
 ؛ انتيى. مغني.    (1)ياة ىي: الٌمحمة في الحمؽ"كالمٌ  إليو،

 لخ.إألغز بعضيـ في مسألة ًل تأكؿ الٌسمكة..

 

 :عراب كالحركؼ الٌنكائب منياأثار بعضيـ بيف حركات اإل   

 ألحرؼ: كىي حركؼ المٌد.ل الث: أم أشكاؿ الثٌ ياثالث      
 

 شركط اإلخبار بالحذؼ، فقاؿ: ـ بعضيـنظ (   / ب40ؽ  )

 

 : (2)أثار بعض الفضالء لمفرؽ بيف ألقاب اإلعراب كالبناء بقكلو   

                                                           
 .223نظر: ابف ىشاـ، مغني الٌمبيب، ص ي (1)
 .43/ 1، حاشية عمى شرح ابف عقيؿ، األبيات: لمخضرمٌ  (1)

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكمى         ؿي ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفً  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً مً يى  ؼه رٍ ا حى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كى زي جٍ مى   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافي رٍ مى كمن  كعن

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنٍ يى كى    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا هي دى ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب بى صي  أيضن
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿ  ككيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  امي ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى  اءى جى  كحن
 

 كثالثيػػػػػػػػػػػػػا أصػػػػػػػػػػػػػؿ ألحػػػػػػػػػػػػػرؼ مػػػػػػػػػػػػػٌدىا          
 

اٌل اعػػػػػػػػػدؿ إٌنيمػػػػػػػػػا أصػػػػػػػػػالف    كاعكػػػػػػػػػس كا 

 

 م           ذً الَّػػػػػػػػػػػػػػػػػيت بً دً ىيػػػػػػػػػػػػػػػػ ارً بىػػػػػػػػػػػػػػػػخٍ اإلً  اري عى ًشػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 مذً تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحٍ تى فى  تو بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثٍ ي مي ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ هي كى ٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى كى 
 

 ىنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػريػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ غً عٍ تى كى  يرو خً أٍ تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كؿي بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػقى 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  يٌ بً نى جٍ األى بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  انىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى عٍ ير أى مً الضَّ
 

ػػػػػػػػػػػػنٍ ى اإلً فىػػػػػػػػػػػػتى ا انٍ يىػػػػػػػػػػػػنٍ عى  ةو مىػػػػػػػػػػػػمٍ ي جي ًفػػػػػػػػػػػػ  اءً شى
 

 اءً نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتً ا اعٍ يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً  عً ٍفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالرَّ  ةي حَّ ًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل جي دى ٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإً ع بً اًقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  ري ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغى كى   ؿمى
 َى 

ػػػػػػػػػػػػي العى ًفػػػػػػػػػػػػ فى رٍ ظي انٍ فىػػػػػػػػػػػػ تٍ مَّ قى تى اٍسػػػػػػػػػػػػ دٍ قىػػػػػػػػػػػػ  ؿمى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ ع إً اًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى كى   ةادى فى تً اف االٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى  ؿٍ أى د بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فٍ ا ً كى   ةادى يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزً  ذٍ خي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػ ةو يَّػػػػػػػػػػػػػػػػمً عٍ فً  ةو مىػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ جي  فٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػ  ري بًػػػػػػػػػػػػػػػػخٍ ا يي مى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك تى ذي كى  وي ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى   رك  ذى تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ كى ر  صى
 

         وً مً ٍضػػػػػػػػػػػػفى  بى اكى ٍبػػػػػػػػػػػػأى  في مى حٍ الػػػػػػػػػػػػرَّ  حى تى فىػػػػػػػػػػػػ دٍ قىػػػػػػػػػػػػلى 
 

ػػػػػػػػػكى  ػػػػػػػػػبً  فَّ مى  رٍسػػػػػػػػػالكى  رى بى جى انٍ فىػػػػػػػػػ ؿً مٍ الشَّػػػػػػػػػ ـ  ضى
 

ػػػػػػػػػكى  ػػػػػػػػػػ ذٍ مي ػػػػػػػػػػتى ب انٍ ٍمػػػػػػػػػػالقى  فى كى سى          هً رً كٍ شيػػػػػػػػػػلً  تي بٍ صى
 

ػػػػػػػػػػلً  ػػػػػػػػػػ دٍ قىػػػػػػػػػػ عي ٍفػػػػػػػػػػالرَّ  فَّ أى بًػػػػػػػػػػ ـو زٍ جى  ركٍ الش ػػػػػػػػػػ هي رَّ جى
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                                                                كفي ىذا المعنى قيؿ:

 ]الٌطكيؿ[                                                                                    

 (1(:لمفرؽ بيف تقسيـ الكٌمي لجزئٌياتو أك ألجزائو قاؿ الٌشاعر مشيرنا  

 انتيى.
 

  (  / أ41ؽ  )

ف تأٌمؿ يا ىذا    ، ككٌشحو بالبالغة مو بالفصاحة،و دٌر منشئو لقد ذيٌ فممٌ ، كنت ذا فيـ ففز ليذا الٌمغز، كا 
 يكشؼ الغطا عف أسراره، كيحٌؿ مشكالتو كغزاره. فٍ كالٌسماحة، فأيف مى 

 (2(كىك ىذه  

 

 ،فٍ يٍ األنٌ  :كزيد فاعمو، كمصدره فعؿ ماضو  :ذلؾ كتفسيره كمشكمو كسريره، إٌف أٌف بفتح اليمزة كحؿٌ     
فعؿ أمر مف ىذا الفعؿ المتقٌدـ بعينو ، كعمر: منادل، حذؼ منو  :سر اليمزةفإٌف عمر بك كقكلو:

إٍف  كقكلوأك منصكب عمى المدح؛  ،المحؿٌ  لو عمى نعت :يا عمر، كالكريـ :حرؼ الٌنداء تقديره
 ،ا اٌلذم ىك ضمير منفصؿكأنٌ  ،كذلؾ أٌنيا مرٌكبة مف أف الٌنائٌية ،: فقد قيؿ إٌنيا مشكمةمستيزءنا

                                                           
 .13 -11/ 4بف مالؾ، ، شرح ألفٌية انظر: الحازميٌ يالٌناظـ: ابف مالؾ.   (1)
 .305/ 2، بغية الكعاة، نظر: الٌسيكطيٌ ي. د البينسيٌ ألبك المحاسف بف محمٌ  األبيات  (2)

ػػػػػػاب الر  ت بىػػػػػػٍحػػػػػػتى فى  دٍ قىػػػػػػلى   ا        ىىػػػػػػرً جٍ ىى  دى ٍعػػػػػػى بى ضى
 

ػػػػػػػػػػػ  رٍسػػػػػػػػػػػػر الكى بى جى انٍ فىػػػػػػػػػػػػ َـّ الػػػػػػػػػػػػتى  رو دٍ ة بىػػػػػػػػػػػػيقى قً شى
 

ػػػػػػػػفى  ػػػػػػػػ دى ٍعػػػػػػػػٌكنت بى سى ػػػػػػػػ ـ  الضَّ ػػػػػػػػ دٍ ا قىػػػػػػػػمى            تٍ بى نصى
 

ػػػا فى زٍ ي جى ًعػػػفى ارٍ  تي ٍمػػػقي كى  ػػػًلػػػ ابى طىػػػ دٍ قىػػػمن  رٌ ي الجى
 

 إف صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌح إخبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار بمقسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا        
 

 تقسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ كمٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بجزئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا
 

 أك لػػػػػػػػػػـ يصػػػػػػػػػػح فيػػػػػػػػػػك كمٌػػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػػد قسػػػػػػػػػػـ      
 

 بغيػػػػػػػػػػػػػر يػػػػػػػػػػػػػاء أم ألجػػػػػػػػػػػػػزاء قػػػػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػػػػـ    
 

ػػػػػػػػػػػػػػػعي  فَّ إً فىػػػػػػػػػػػػػػػ ده ٍيػػػػػػػػػػػػػػػزى  وي نَّػػػػػػػػػػػػػػػأى  ػػػػػػػػػػػػػػػرً كالكى  رى مى  ايمى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمً حى  فَّ ا كا ً زءن يتى ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإٍف مي   ايمى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى ي بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ قى  فَّ إً  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمً كى  اـو رى ي غى  ايمى
 

 ايشػػػػػػػػػػػػػػػػػفي سػػػػػػػػػػػػػػػػػقيمى  فَّ إً الن بًػػػػػػػػػػػػػػػػػٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  فَّ أى 
 

 اأنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ اذ يفً ألنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكد
 

ػػػػػػػػػػػػػ فَّ أى  اؿى قىػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػرى  تي رٍ الص ًصػػػػػػػػػػػػػالخى  اميمى
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اليمزة إلى الٌساكف قبميا فاجتمع مثمنا في جنس كاحد، فأسكف األٌكؿ  ا فنقمت حركةنى إٍف أى  كاألصؿ:
: خبرىا، عمى لغة أىؿ ءناكمستيز  ،كالٌنكف المدغمة في أٌف اسـ أفٌ  ،منيما كأدمج في الثٌاني فصار أفٌ 

 .، كىك كالـ تاـٌ الية، كتقدير ذلؾ ما أنا مستيزءناالع

بة مف فعؿ أمر كنكف الٌتككيد كٌ ر ٌف فييا اإلشكاؿ كياتيؾ، ألٌنيا مإميما: فقد قيؿ ح فَّ أك  :قكلو كأٌما    
: منادل، حذؼ منو حرؼ الٌنداء، مرٌخـ مف نأتي، كحميمنا مرفقط، كىك األ دة، فالفعؿ اليمزةالمشدٌ 
صب، حرؼ تككيد كن :إٌف قمبي في غراـ كميما: فإفٌ  :كأٌما قكلوميمة؛ م يا حدٌ ع حميمنا إفَّ  فمعنى

؛ عف إفٌ  قيد الظرؼ، العتماده لككنو فعالن  ككميما: نصب عمى البناء مف الضمير في قمبي، كالفاعؿ:
: ف فَّ أ: كأٌما قكلو  منؾ، كصالن لعٌؿ  :تقديره كالخبر محذكؼ ،اسميا ىذه بمعنى لعٌؿ، ككصالن  فَّ أكصالن

 :يشفي سقيمنا فَّ إب أٌما قكلو:ك لنا مرتجاه؛  فَّ أ ك ٌف لنا محالًّ أمرتجاه ، أم  ا كأنَّ محالن  فَّ أكما في قكلو: 
بمعنى نعـ فقد جاء بيا  :فَّ ، كأٌما أى بقكلؾ نعـ يشفي ذلؾ القكؿ سقيمنا منؾ أم لعٌؿ كصالن  ـمعنى نعب

أصدكدنا:  كقكلو:ٌنو، أم نعـ؛ أى رت، فقمت يب قد عالؾ كقد كبني الشٌ عر: كيقمٌ اعر كالٌنثر، قاؿ الشٌ الشٌ 
 لخ..إالمفتكحة المؤٌكدة.. فَّ بالـ الٌتعميؿ كأى  فَّ أل كؼ كجكبنامصدر منصكب لفعؿ محذ

 

 (/ ب41)ؽ     

المذككرة في البيت األٌكؿ منصكب عمى الحاؿ،  مف أفَّ  ،ا: ىك مصدر بمعنى األنيفنَّ بت أى اذكقكلو:     
كمعناه قاؿ:  ٌف الخالص: ىي اٌلتي لالستفياـ ،أ كقكلو:؛ زيد راكب، كيجكز أف تككف تمييزنا كجاء
ف جاز كتابتيا بالياء ألمالتيا، السٌ  ؤاؿ مف الجية، أم أيف الخالص كاالختيار، كتابتيا باأللؼ ىينا، كا 

                                                                     الحاؿ. ةانتيى. كا أعمـ بحقيق لمتٌناسب كلقعد األلغاز يغتفر فيو ما ال يجكز لمٌضركرة.

 المديد[]                                                                                      

 

ؼ الٌنداء، المميحة: صفة ىند كالٌنكف لمٌتككيد، ىند: منادل حذؼ منو حر  ،فعؿ أمر اليمزه: ٌف:إ    
مفعكؿ مطمؽ بحسب الٌمفظ، الحسناء: صفة بحسب المعنى مشكؿ، ألٌف المنادل محٌمو الٌنصب، كأم: 

                                                           
 . 27نظر: ابف ىشاـ، مغني الٌمبيب، ص يالبيت بال نسبة.  ( (1

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمً دي المى ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىً  فَّ إً              اءى نى ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالحى  ةي يحى
 

ػػػػػػػػػػػػ مَّ أى كى    (1)اءي فىػػػػػػػػػػػػلخػػػػػػػػػػػػؿٍّ كى  تٍ رى مى ٍضػػػػػػػػػػػػأى  فٍ مى
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ؽ بأضمرت، : متعمٌ أم جممة أضمرت، لخؿٌ  ليو ألم، أضمرت: فعؿ ماضو لقكلو أٌف، مف: مضاؼ إ
ند، كأم ، كيؼ رفعت أٌف االسـ كىك ىأٌف: حرؼ تككيد فيقاؿ حينئذو  ،كفاء: مفعكؿ بو،  فإٌف ظاىرة أف

كجكابو: أٌف اليمزة فعؿ أمر، كالٌنكف لمٌتككيد، كاألصؿ حذفت الٌنكف ألٌف  ؛مكجب حذؼ التٌنكيف منيا
كف قصار ثـ حذفت لجكاز مف فعؿ أمر، فحذؼ األمر مف األفعاؿ الخمسة، يبنى عمى حذؼ حرؼ النٌ 

ـٌ أؤكد ى  استفتالمضارع، فصار أم فحذفت اليمزة األكل بو، أم نكف كف الشٌ لنٌ بااء منيا فصارت ث
 ٌف. أ ق.أاكنيف فصار تقاء السٌ لال اءيالحذفت فككيد التٌ 

 

ا                                           كمف المشكؿ أيضن

 ] الٌرمؿ[                                                                                     

 

: مضاؼ إليو، باكيناأم لحدٌ  حٌدثكني: فعؿ كفاعؿ كمفعكؿ، أٌف: مف األنيف منصكبنا     : ثكني، زيدو
: فعؿ أمر مف زيد، قاتؿ: خبر المبتدأ محذكؼ أم ىك، في: فعؿ أمر مف كفى يفي، حبٌ  مف حاؿ
: فعؿ أمر مف داف يديف، تعسٌ يحبٌ  حبٌ  مر. األ الـ: مجزكـ بيف، ىف: فعؿ أمر مف ىاف يييف،  دو

 انتيى.

 (2)سؤاؿ (  / أ42ؽ  )

 

 الجكاب  

                                                           
 .34، ألغاز ابف ىشاـ الٌنحكٌية، ص نظر: ابف ىشاـ األنصارمٌ يالبيت بال نسبة.  ( (1

 .138، 137/ 1نظر: سالمة المراقي، منير الٌدياجي كدٌر التناجي، ي. بكر الفارسيٌ  القائؿ: أبك  (2)

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا      اكً يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو بى زى  فَّ ي أى كنً ثي دَّ حى
 

ػػػػػػػػػػػػًفػػػػػػػػػػػػ ؿه ئًػػػػػػػػػػػػاقى    (1)يعٌسػػػػػػػػػػػػفً د تى ٍنػػػػػػػػػػػػىً  ب  ي حي
 

 ا             نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتً فٍ أى ا ينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفً  ؿي اًضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الفى يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  أى  
 

 انىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى الٍ  اؾن يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ في ا بً نَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى  ؿٍ زً أى كى  
 

 يًفػػػػػػػػػػػ رً ٍصػػػػػػػػػػػالعى  اب نحػػػػػػػػػػػاةً رى ٍعػػػػػػػػػػػإً  يػػػػػػػػػػػؼى كى  
 

ػػػػػػػػػػػػػػ تى ٍنػػػػػػػػػػػػػػا أى نىػػػػػػػػػػػػػػأى    انىػػػػػػػػػػػػػػأى  تى ٍنػػػػػػػػػػػػػػي أى بً ارً الضَّ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تى ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أى نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى           أٍ دى تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبٍ ي: مي بً ارً الضَّ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى ا إً ا يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ بً تى اعٍ فى   ا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌناامن

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ دى ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى  تى ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى   وي اعميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فى بً ارً الضَّ
 

 انىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتً عٍ بً  وي ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى  ري بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخٍ يي  انىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى كى 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فَّ أ َـّ ثيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  انىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى  تى ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أى بً ارً الضَّ
 

ػػػػػػػػػػػػ بػػػػػػػػػػػػره خى  ػػػػػػػػػػػػ تى ٍنػػػػػػػػػػػػأى  فٍ عى  انىػػػػػػػػػػػػتً عٍ ا يػػػػػػػػػػػػوً ا فً مى
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 فائدة  

فعؿ، كقد تككف مصدر، بمعنى الٌترؾ، كتككف مرادؼ لكيؼ، كقد جمع  اسـ بمو األصؿ أف تككف    
               ذلؾ في قكؿ الٌشاعر لثالثة أكجو، يصؼ الٌسيكؼ، كىك:

 الكامؿ[ ]                                                                                    

 

مضاؼ إليو، بمو: اسـ ك  ا،فاعؿ ضاحين  :ا: حاؿ، ىاماتياتذر: مضارع، الجماجـ: مفعكؿ، ضاحين      
        : مفعكؿ بمو، كأٌنيا: كأٌف كاسميا، تخمؽ: جممة الفعؿ خبرىا.أك مفعكؿ مطمؽ، األكؼٌ فعؿ، أك مبتدأ، 

تككف اسـ فعؿ إذا كاف ما بعدىا منصكب، كتككف مصدر بمعنى الٌترؾ إذا كاف ما بعدىا  :بمو    
 نيا مصدرناؿ، كأٌما كك مجركر، كتككف اسـ استفياـ مبتدأ، كفتحتيا فتحة بناء حينئذو كذلؾ فتحة األكٌ 

 . انتيى. مغني الٌمبيب. (2)إعراب فتحة

ف قد مجزـك كعميو قكؿ الشٌ                     :(3)اعركا 

 ]الٌطكيؿ[                                                                                      

، يأتنا: فعؿ مضارع مجزكـ، نا: فاعؿ،  الٌصيد: بدؿ مف نا،       ما: مصدرٌية، أف: حرؼ شرط جاـز
يد نصتد، فنصتد ر ىذا البيت تعالكا نحطب إلى أف يأتنا الصٌ كنقدٌ  كاب األمر؛جنحطب: مجزكـ في 

 رط.جكاب الشٌ 

 د فيؾفائدة: زيد بؾ ؛ زي

                                                           
 . 245نظر: كعب بف مالؾ، ديكانو، ص ي، رضي ا عنو. ف مالؾ األنصارمٌ لكعب ب البيت ( (1
 .156نظر: ابف ىشاـ، مغني الٌمبيب، ص ي ( (2
  . 153نظر: امرؤ القيس، ديكانو، ص يالبيت المرمء القيس.  ( (3

  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره خى  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي عى  ممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي ا الجي نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى كى 
 

 انىػػػػػػػػػػػػأى  تى ٍنػػػػػػػػػػػػأى  ىلىػػػػػػػػػػػػإً  تى ٍنػػػػػػػػػػػػأى  فٍ ًمػػػػػػػػػػػػ يى ىػػػػػػػػػػػػكى 
 

 تػػػػػػػػػػذر الجمػػػػػػػػػػاجـ ضػػػػػػػػػػاحينا ىاماتيػػػػػػػػػػا              
 

 (1)بمٌػػػػػػػػػػو األكػػػػػػػػػػٌؼ كأٌنيػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػـ تخمػػػػػػػػػػؽ   
 

ػػػػػػػػػػػػذى إى  ػػػػػػػػػػػػا مى  ا        نىػػػػػػػػػػػػأىمً  افي دى ٍلػػػػػػػػػػػػكً  اؿى ا قىػػػػػػػػػػػػنى كٍ دى ا غى
 

ػػػػػػػنىػػػػػػػتً أٍ يى  فٍ ى أى لىػػػػػػػكا إً لى اعىػػػػػػػتى    بً ًطػػػػػػػحٍ نى  دي يٍ ا الصَّ
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ي: فؿ: زيد كاثؽ بؾ؛ ك كالمجركر، فتقديره في المثاؿ األكٌ  ؽ بالجارٌ كىك متعمٌ فالخبر محذكؼ،     
 محذكؼ، المثاؿ: زيد راغب فيؾ، فالخبر محذكؼ، انتيى.  فالخبر

                                    :(1)قاؿ الٌشاعر

 ] الٌطكيؿ[                                                                      ( / ب42ؽ ) 

 

 اتـ: فاعؿ لضٌف، كالكسرة لمٌركم.عمى جكده: متعٌمؽ بضٌف، ح    

                                   غيره 

 ] البسيط[                                                                         

 ت.، محٌمد: متعٌمؽ بمدحلكف: استدراكٌية، مدحت: فعؿ ماضو         

ا    أيضن

 

قكمنا: اسميا، يصٌمكف: فعؿ مضارع،  كاف: ناقص، قبؿ: ظرؼ مجركر، قد: حرؼ تحقيؽ،    
 ا.د: مفعكؿ آمنٌ كف، محمٌ ؽ بيصمٌ كف، قبؿ: متعمٌ ؽ بيصمٌ لألكثاف: متعمٌ 

 

 فائدة  

 ميا بعضيـ بقكلو:في مسائؿ نظٌ  إالٌ  ٌخر لفظنا كرتبةن تنع عكد الٌضمير عمى متأيم    

                                                           
 .297/ 2نظر: الفرزدؽ، ديكانو، يالبيت لمفرزدؽ.  ( (1

 .321/ 2، صبح األعشى، نظر: القمقشندمٌ يلحساف بف ثابت، رضي ا عنو.  البيت  (2)
 .14،15/ 1، االنتخاب، نظر: عمي المكصميٌ ي .بيت لمعٌباس بف مرداس الٌسمميٌ ال ( (3

    عمػػػػى جػػػػكده لضػػػػٌف بالمػػػػاء حػػػػاتـ                   حاتمنا عمى حالة لك أٌف بالقكـ               
 

ػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػا إً مى ػػػػػػػػػػػػػػػحى مي  تي حٍ دى ف مى  ي تً الى قىػػػػػػػػػػػػػػػمى بً  ادن مَّ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػ فٍ ًكػػػػػػػػػػػػػػػلى  ػػػػػػػػػػػػػػػحى مي ي بً تً الى قىػػػػػػػػػػػػػػػمى  تي حٍ دى مى  (2)دو مَّ
 

ػػػػػػ دٍ قىػػػػػػآمٌنػػػػػػا كى  ؿي ٍبػػػػػػقى  فٍ ًمػػػػػػكى        ا         نىػػػػػػمي كٍ قى  فى اكى
 

ػػػػػػػػػػػػيي    ػػػػػػػػػػػػحى مي  ؿى ٍبػػػػػػػػػػػػقى  افً ثىػػػػػػػػػػػػكٍ ألى لً  كفى م  صى  (3)ادى مَّ
 

ػػػػػػػػػػػػػػكى  ػػػػػػػػػػػػػػمىػػػػػػػػػػػػػػعى  رو مى ٍضػػػػػػػػػػػػػػمي  دي كٍ عى            هي دى ٍعػػػػػػػػػػػػػػا بى ى مى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحى فى  ةن بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ ري ظنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كى فٍ لى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿٍ ص   هي دَّ عى
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 زيد، بئس:  رجالن زيدنا، البدؿ: ضربتو زيدنا، نعـ: نعـ رجالن  : قؿ ىك ا أحد، رٌب: ربٌ الٌشأف    
 

 .ؾخكاا أظاىر، تنازع: قاما كقعد

 

 خالد: فاعؿ يضرب، يضرب: فاعؿ عميرة.     

 ]المنسرح[                                                                                     

 

، : فعؿ ماضو أفَّ ا: مفعكؿ، سن ر ف، : فعؿ ماضو مى: خبرىا، عإٌف: حرؼ تككيد، أبي: اسميا، جعفره     
  ؼ إليو.أ. ق.، اإللو: مضاعبد: فاعؿ

  (  / أ43ؽ  ) 

                        :(1)ة يزيد بف نيشؿاعر: في مرثيٌ قاؿ الشٌ    

 [ٌطكيؿ] ال                                                                             

حة قبميا داٌلة لألمر، ليبؾ: فعؿ مضارع مجزكـ بالـ األمر كعالمة جزمو حذؼ األلؼ، كالفت :ـالاٌل     
عؿ الفعؿ المحذكؼ، أم ئبٌية، كضارع: فاكيزيد: مرفكع عمى الٌنا سـٌ فاعمو؛ما لـ يعمييا، كىك مبني ل

عؿ الفعؿ كمختبط: مثؿ ضارع فا ؛(2)[بضارع افلخصكمة: جاٌر كمجركر متعٌمق]يبكيو ضارع؛ 
ما: مصدرٌية حرفٌية، كتطيح: فعؿ مضارع ك ، ا: مف: حرؼ جرٌ ممٌ ك . المحذكؼ، أم يبكيو مختبط

قدير: مف كالتٌ  ،بمف مرفكع بالٌضٌمة، كالٌطكائح: فاعمو، كما كما بعدىا في تأكيؿ مصدر في محؿ جرٌ 
 ح. انتيى.طٌيح الٌطكائ

                                                           
 . كمطمعيا:86/ 2نظر: ابف ىشاـ، أكضح المسالؾ، يف نيشؿ. ، يرثي أخاه يزيد بالبيت لضرار بف نيشؿ ( (1

 لعمرم لئف أمسى يزيد بف نيشؿ             حشا جدث تسفي عميو الٌركائح            
2) )  ًّ ٌّة ابن مالك، فً األصل: مطموس، والمثبت فً: األشمون  .411/ 4، شرح على ألف

 ؿٍ دى البىػػػػػػػػػػػػػػكى  بَّ ري كى  فً أٍ الشَّػػػػػػػػػػػػػ رً مى ٍضػػػػػػػػػػػػػػي مي ًفػػػػػػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعى  عً ازي نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى كى  سى ئٍ بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى  ـى ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنً   ؿٍ مى
 

       الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده خى  بي رً ٍضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى  اً دى ٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى  تي ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى رى 
 

 بي رً ٍضػػػػػػػػػػػيى  ةً ينىػػػػػػػػػػػدً ي المى ًفػػػػػػػػػػػ رةي ٍيػػػػػػػػػػػمى ا عي بىػػػػػػػػػػػأى كى 
 

ػػػػػػػػػػػػػػر ف  ىعمػػػػػػػػػػػػػػ ره فىػػػػػػػػػػػػػػعٍ ي  جى بًػػػػػػػػػػػػػػأى  فَّ إً      ا         سن
 

 ابػػػػػػػػػػػػػػػكر ا مػػػػػػػػػػػػػػلػػػػػػػػػػػػػػو إلا دي ٍبػػػػػػػػػػػػػػعى  لىػػػػػػػػػػػػػػك أىفَّ   
 

ػػػػػػػػػػػ يػػػػػػػػػػػدي زً لييٍبػػػػػػػػػػػؾى يى         عه لخصػػػػػػػػػػػكمةو          ارً ضى
 

ػػػػػػػػػػػػػػطه مً بً ختىػػػػػػػػػػػػػػمي كى     حي ئً االطٌػػػػػػػػػػػػػػكى  يحي ًطػػػػػػػػػػػػػػا تى مَّ
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قؿ عف العارؼ نا تحذؼ لكثرة االستعماؿ، ك ٌف البكا يتعٌدل بعمى لكٌنيكاألصؿ ليبؾ عمى يزيد أل    
ذلؾ ألٌف الٌركمي قٌدس ا سٌره، أٌف يزيد: منادل بحذؼ حرؼ الٌنداء، كالجممة ندائٌية معترضة، ك 

كنقمة، بسبب مكتؾ يا يزيد، ناسب أف يبكي  ثراء ا كقعا فيالمختبط، ممٌ ك  المناسب أف يدعي الضارع
 ق. عصاـ الٌديف. .كنؾ، ألٌنؾ في رخاء كنعمة". أعمييما د

كيعجز عف مقاكمة  ؿٌ يؿ، كقكلو لخصكمو: أم يبكيو مف يذالٌذلك كمعنى الٌضارع: العاجز     
الخصماء، كالمختبط: الٌسائؿ مف غير كسيمة، أم اٌلذم يأتيؾ لممعركؼ مف سبب، أم ال قرابة كال 

ة عمى غير القياس، فممخص البيت: المدح يحى طً ح جمع مي غيرىا، كمعنى اإلطاحة: اإلىالؾ، كالٌطكائ
كالثٌناء عمى يزيد ألٌنو كاف يخاصـ عف الٌذليؿ كالعاجز كيعطي المحتاج، كيدفع عنو اإلطاحة أم 

  . أ ق. ممخص كالـ ابف الحاجب.   (1)اليالؾ

  (   / ب43ؽ  ) 

 .(2) رٌَِهَ ثَِّب لَذََِّذْ أَّْذِّىُُْ لى: قكلو تعا 

قاؿ الخازف في تفسيره ما ىك ممٌخصو:"  يعني إٌنما حصؿ لكـ ذلؾ، أم مف العذاب كغيره بسبب     
ٌنما محٌمو القمب، ألٌف  صي، فإف قمت اليد ىنا ليست محالًّ ما كسبت أيديكـ مف الكفر كالمعا لمكفر، كا 

اليد  :كذلؾ ممتنع، قمتالكفر اعتقاد كاالعتقاد محٌمو القمب، كظاىر اآلية يقتضي أٌف فاعؿ الكفر اليد، 
. أ (3)ىنا عبارة عف القدرة، ألٌف اليد آلة العمؿ، كالقدرة ىي المؤٌثرة في العمؿ، فاليد كناية عف القدرة"

 ق. مف الخازف.   

 فائدة 

 قاؿ المناكم في التٌبياف، نقالن عف الحافظ:    

                                                           
 .108، خزانة األدب، ص نظر: البغدادمٌ ي؛ ك 198/ 1، بالبف الحاج ، شرح عمى الكافيةىضنظر: الرٌ ي ( (1

 .51/ 8. كاألنفاؿ، 182/ 3آؿ عمراف،  (2) 
 .189الخازف، باب الٌتأكيؿ في معاني الٌتنزيؿ، ص   (3)

ٌيػػػاؾ لمرضػػػاتو         اعمػػػـ يػػػا أخػػػي كفقنػػػي ا كا 
 

 كيتٌقيػػػػػو حػػػػػٌؽ تقاتػػػػػو كجعمنػػػػػا مٌمػػػػػف يخشػػػػػاه
 

 لحػػػػػػػـك العممػػػػػػػاء مسػػػػػػػمكمة كعػػػػػػػػادة ا إفٌ 
 

 فػػػػػػػي ىتػػػػػػػؾ أسػػػػػػػػتار منتقصػػػػػػػييـ معمكمػػػػػػػػة
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 ق.أ      

في صنع  رات،ام، في كتابو: المحاضرات كالمس(1)بف العربيٌ ٌيدنا الٌشيخ األكبر محي الٌديف حكى س    
ائو، قبؿ أف يعرؼ أٌمو، فاحتممو إلى خبالمعركؼ، عف بعض األعراب أٌنو أخذ جرك ذئب عندما كلد 

في  بيٌ اسمف، ثـٌ شٌد عمى الٌشاة فقتميا، فقاؿ األعر أك  برى كقٌرب لو شاة، جعؿ يمتٌص مف لبنيا حٌتى كى 
 ذلؾ: 

 ]الكافر[                                                                                      

 

 . (4)(سميـ)ىذه خارجة عف كتابة  

قد أتاؾ المكت  ،ا أختاهتقكؿ لمٌسكداء ي إالٌ  تبيٌض  معنى شعرةو  ،كذكر رضي ا تعالى عنو    
 ."إيٌاؾ أف تضرب لسانؾ عنقؾ"  قاؿ بعض األعراب آلخر يعظو: ق. أ فاستعٌدم.

 فائدة

 مف القمب، كىك محؿٌ  يا مف ترائبيا قريبنائيخرج ما د مف أبيو، ألٌف األـٌ أشفؽ عمى الكل في أٌف األـٌ     
 تعرل.. أ ق. به مف الٌصمب كىك بعيد عف القمب يخرج ماءالٌشفقة كالٌرحمة، كاأل

                                                           
ق ( كلد باألندلس كتكفي  638ك  558د بف عمي بف عربي، عاش ما بيف ) ىك: محمٌ  ،محي الٌديف بف العربيٌ  ( (1

يقة األكبرٌية ربي، كمف أشير المتصٌكفيف، لٌقبو أتباعو بالٌشيخ األكبر، كلذا ينسب إليو الٌطر بدمشؽ؛ فيمسكؼ ع
 .48/ 23نظر: الٌذىبي، سير أعالـ الٌنبالء، يالٌصكفٌية. 

/ أ( كبناءن عمى كضع أرقاـ لمٌصفحات غير 31ا تنتيي الٌصفحات غير المرٌقمة، كتبدأ الكرقات المرٌقمة برقـ ) نى ( (2
 / أ(.44ٌقمة قبميا، يصبح رقميا، ىك ) المر 

 : " فما يجدم الٌتحٌفظ كاألديب".كتب تحت ىذا البيت ركاية ثانية لمعجز،  كىيفي األصؿ:  ( (3
 .األٌكؿ في األصؿ: جاءت ىذه الجممة بشكؿ أفقي فكؽ الشطر الثٌاني مف بيت الٌشعر ( (4

 لسػػػانو فػػي العممػػاء بالٌسػػػبكأٌف مػػف أطمػػؽ 
 

 القمػػػػػػػػػبمػػػػػػػػػكت ب مكتػػػػػػػػػو ابػػػػػػػػػتاله ا قبػػػػػػػػػؿ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كنى تً يى يٍ كى شيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؾى تٍ ذى غى  دم         ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػعً  تى أٍ شى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى     يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي ذً  اؾى بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى  أفَّ  اؾى رى دٍ ا أى مى
 

 قػكـو  ارى غى ًصػي كى تً يبً سً نى  تى عٍ جً فى  (3)(2)( أ /44) ؽ 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً       يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي بً رى  ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـٍ  تى كأٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يـٍ اتً شى
 

 طبػػػػػػػػػػػػاع سػػػػػػػػػػػػكءو  إذا كػػػػػػػػػػػػاف الٌطبػػػػػػػػػػػػاع        
 

 كال حميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي  يفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال أدبه       
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 ةفكائد نحكيٌ    (/ ب44ؽ  ) 

 فائدة 

أف التٌبٌرؾ يككف يني، فالقصر اإلفرادم: أف يككف شخص معتقد يأك قمبي أك تع إفرادمالقصر: إٌما     
ال باسـ غيره، كالقمبي: أف يعتقد الٌشخص بأٌف التٌبٌرؾ باسـ  د لو أٌنو باسـ افتفرٌ  ،سـ غيرهاباسـ ا كب

لٌتعييف: أف غيره، غيره تعالى، ال باسمو تعالى ، فتقمب معناه أٌف التٌبٌرؾ باسمو تعالى ال باسـ غيره، كا
أك باسـ غيره، فتعٌيف أٌف التٌبٌرؾ باسمو تعالى  ،لتٌبٌرؾ باسمو تعالىبيف أف يككف ا يككف الٌشخص مترٌددنا

 ال باسـ غيره، كما تقٌرر في كتب المعاني. 

 فائدة 

إٌما لمجنس، أك لالستغراؽ، أك لمعيد الخارجي، أك )اعمـ أٌف الـ الٌتعريؼ تنقسـ إلى أربعة أقساـ:     
عمى األٌكؿ: حقيقة الحمد، مف حيث ىي ىي مستحقة  ، كما في الـ الحمد، فالمعنى(1)(لمعيد الٌذىني

مف إفراد الحمد  تعالى، كعمى الثٌالث: الفرد الكامؿ اٌلذم ىك حمده  كؿ فرد : تعالى، كعمى الثٌاني
فراد الحمد  إلٌرابع: الفرد الغير المعٌيف مف تعالى عمى ذاتو العميا، كصفاتو العظمى  تعالى، كعمى ا

 العكامؿ. عمىاإلخكاف . تحفة تعالى. أ ق

 فائدة

ال يسبؾ مع صمتو بمصدر بخالؼ  :سميسمي كالمكصكؿ الحرفي، أٌف االؿ االالفرؽ بيف المكصك     
بخالؼ الحرفي فإٌنيا ال تحتاج  ،سمي صمتو تحتاج إلى رابط: أٌف االماالحرفي، كالفرؽ بيف صمتي

 عمى األزىرم.تحفة . انتيى. (2)صمتو إلى رابط"

 

 

                                                           

 (.1 -ن )افً األصل: كتب فوق هذه الجمل أرقاًما متسلسلة م(  (1
 .108نظر: العٌطار، حاشية عمى شرح األزىرٌية، ص ي ( (2
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 ئدةفا

عمى الٌنفي،  برفع الٌسماءي  الٌسماءي  في األسماء، نحك: ما أحسفى  مثاؿ دخكؿ الٌرفع كالٌنصب كالجرٌ     
 يعني تجعؿ ما  ،نصبو عمى الٌتعجبب، كالٌسماء فاعؿ، ك فعؿ ماضو  يعني تجعؿ ما نافية، كأحسفى 

 

ى الٌتعجب، كبجٌره كب عمفاعمو راجع إلى ما، كالٌسماء مفعكؿ منص فعؿ ماضو  تعجبٌية مبتدأ، كأحسفى 
يعني تجعؿ ما استفيامٌية مبتدأ، كأحسفي بالٌرفع: اسـ تفضيؿ خبر، كالٌسماء مضاؼ  ،عمى االستفياـ

 إليو، كالٌنكف في األٌكليف مفتكحة كفي الثٌالث مرفكعة. أ ق.  

 تعريؼ الٌتعجب 

و يقؿ كجكده في العادة. انفعاؿ الٌنفس عند رؤية شيء أخفي سببو، كخرج عف أمثالو باعتبار أنٌ     
 انتيى.

 احترازات أف المصدرٌية  (  أ /45ؽ  )

فخرجت أف المفٌسرة كىي المسبكقة بجممة فييا معنى القكؿ دكف حركفو، كلـ تقترف بخافض،     
كرىا، ؛ كخرجت الكاقعة بيف الكاؼ كمجر (1)﴾ ريشِاٌجَ بءَجَ ْْب أٍَََّّفَ ك: ﴿ائدة كىي التٌالية لمما، نحكخرجت الزٌ 

 ،تي تقع بيف القسـ كلكف كظبية، كخرجت الٌ نعيزائدة  فٍ أ فَّ أى مـ، فكأٌف ظبية تعطك إلى كارؽ السٌ  كقكلو:
 لك يأتيني زيد ألكرمتو. أ ق. أقسـ أفٌ  :نحك

 فائدة 

 االستئناؼ قسماف: بياني: كىك اٌلذم يقع في جكاب سؤاؿ مقٌدر، كالٌنحكم عكسو.    

 فائدة  

ذم ال يككف عالمة لمكجكد، كالمقٌيد: ىك عدـ مطمؽ كعدـ مقٌيد، فالمطمؽ: ىك الٌ العدـ قسماف:     
 اٌلذم يككف عالمة لمكجكد. انتيى. كا أعمـ.

 فائدة

                                                           
 .96/ 12يكسؼ،  ( (1



 
 

 226     

 

لضميره، كأف ال  تدأ كالخبر ثالثة: أف يككف كصفنا مشتقًّا، كأف يككف متحٌمالن شرط المطابقة بيف المب    
  ق. .يستكم فيو المذٌكر كالمؤٌنث. أ

 فائدة

الحمد أربعة أقساـ: حمد قديـ لقديـ: كحمده تعالى عمى ذاتو العميا، كحمد قديـ لحادث: كحمده     
اتعالى عمى أنبيائو، كحمد حادث لقديـ: كحمدنا ، ك  . أ ق. حمد حادث لحادث: كحمد بعضنا بعضن

 كا أعمـ. 

 فائدة

 يدل، كسمى كرضا كسيمٌ يا كسمى كيي في لفظ اسـ خمس لغات: اسـ بكسر اليمزة، كاسـ بضمٌ     
 بضٌميا. انتيى. 

 ةفائد     

 الفرؽ بيف اسـ الٌتفضيؿ كأفعؿ الٌتفضيؿ   

لتٌفضيؿ أٌف أفعؿ التٌفضيؿ: يككف في أٌكلو ىمزة، بخالؼ اسـ التٌفضيؿ، كيفٌرؽ بينيما، أٌف اسـ ا    
ألٌنو أخرجو  ،فضيؿ كليس بأفعؿ تفضيؿاسـ التٌ  :يقاؿ لواسـ مف أفعؿ التٌفضيؿ فأٌما مف غير الٌثالثي، 

 خفيؼ عف صيغتو. أ ق. انتيى.التٌ 
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 فائدة / ب( 45)ؽ 

 :(1)كيجكز دخكؿ الفاء في خبر المبتدأ في أربعة عشر صكرة، كىي    

 ذم يأتيني فمو درىـ.بفعؿ، مثالو: الٌ  كاف المبتدأ اسمنا مكصكالن  إذا .1
 ار فمو درىـ.ذم في الدٌ فمثالو: الن  ظرؼ،ب أك كاف المبتدأ اسمنا مكصكالن  .2

 ذم يأتيني فمو درىـ.جؿ الٌ : الرٌ كىك بالمكصكؿ بفعؿ، فمثالو أك كاف اسمنا مكصكفنا .3

 ار فمو درىـ.بالمكصكؿ بظرؼ، نحك: الٌرجؿ الذم في الدٌ  أك كاف مكصكفنا .4

 أك كاف المبتدأ نكرة مكصكفو بفعؿ، مثالو: رجؿ يأتيني فمو درىـ. .5

 ار فمو درىـ.أك كاف المبتدأ نكرة مكصكفة بظرؼ، مثالو: رجؿ في الدٌ  .6

 مو درىـ.ذم يأتيني فؾ كىك: غالـ الٌ لأك كاف المبتدأ مضاؼ إلى المكصكؿ بفعؿ، فمثاؿ ذ .7

 ار فمو درىـ.ذم في الدٌ أك كاف مضاؼ إلى المكصكؿ بظرؼ، نحك: غالـ الٌ  .8

 ذم يأتني فمو درىـ.جؿ الٌ عؿ، نحك: الرٌ أك كاف مضاؼ إلى المكصكؼ بالمكصكؿ بف .9

ار فمو ذم في الدٌ جؿ الٌ إلى المكصكؼ بالمكصكؿ بظرؼ، نحك: غالـ الرٌ  أك كاف المبتدأ مضافنا .10
 درىـ.

 كرة المكصكفة بفعؿ، نحك: غالـ رجؿ يأتيني فمو درىـ.إلى النٌ  أك كاف مضافنا .11

 ار فمو درىـ.حك: غالـ رجؿ في الدٌ كرة المكصكفة بظرؼ، نإلى النٌ  أك كاف مضافنا .12

 رجؿ عالـ فمو درىـ. إلى نكرة مكصكفة بمفرد، نحك: كؿٌ  أك كاف المبتدأ بمفظ كؿ مضافنا .13

 رجؿ فمو درىـ.   ، نحك: كؿٌ إلى نكرة غير مكصكفة أصالن  اأك كاف لفظ كؿ مضافن  .14
 

 

 

 

                                                           
1
 (.41 – 4( فً األصل: كتبت هذه الّصور فً داخل دوائر، وهذه الّدوائر مرقّمة من ) (
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 فائدة (   أ /46ؽ  )

: أف يككف ر، لكف بشركط كىيث مع المذكٌ ث، كيؤنٌ مع المؤنٌ ر القاعدة المشيكرة أٌف العدد يذكٌ     
ركط  يجب عت ىذه الشٌ مفإذا اجت، لمعدد أف يككف تمييزناك  المعدكد مذككرنا، كأف يككف كاقعنا بعد العدد،

 ىػ.  ط  منيا يجكز مراعاتيا كعدميا. أشر  ؿٌ خذا انمراعاة القاعدة، كا  

 فائدة 

ي أربعة: التٌبايف، كالٌتساكم، كالعمكـ، كخصكص مطمؽ، كالعمـك الٌنسب بيف الكمٌيات محصكرة ف    
ؽ عميو اآلخر، نحك: غالـ كاحد منيما عمى ما يصدٌ  كخصكص كجيي، فالتٌبايف: أف ال يصٌدؽ كؿٌ 

نساف فرس؛ كالٌتساكم: أف يصدٌ  ؽ عميو اآلخر، نحك: كاحد منيما عمى جميع ما يصدٌ  ؽ كؿٌ زيد، كا 
ؽ عميو اآلخر، منيما عمى بعض ما يصدٌ  ؽ كؿٌ كص مطمؽ: أف يصدٌ إنساف ناطؽ؛ كالعمكـ كالخص

كينفرد األعـٌ في ماٌدة أخرل، نحك: حيكاف، نبات؛ كالعمكـ كخصكص كجيي: أف  ،ةكيجتمعاف في مادٌ 
ة كاحد منيما في مادٌ  ة كينفرد كؿٌ ؽ عميو اآلخر، يجتمعاف في مادٌ كاحد منيما عمى ما يصدٌ  ؽ كؿٌ يصدٌ 

 ق. أ فضة.أخرل، نحك: خاتـ 

 فائدة

 مف األمريف عمى اآلخر. انتيى. ؼ كؿٌ كر تكقٌ كالدٌ  ،الٌتسمسؿ: ترتيب أمكر غير متأٌنقة    

 ب(   فائدة /46ؽ  ) 

 يجب حذؼ المبتدأ في أربعة مكاضع:    

ـي  ،أك ذـٌ  ،األٌكؿ: في الٌنعت المقطكع إلى الٌرفع في مدح      أك ،أك ترٌحـ، نحك: مررت بزيد الكري
، أم أك ،ثي الخبي  ىك الكريـ أك الخبيث أك المسكيف. المسكيفي

المكضع الثٌاني: أف يككف الخبر مخصكص، نعـ كبئس، نحك: نعـ الٌرجؿ زيد، كبئس الٌرجؿ     
ٌنما كجب الحذؼ  ،ىك زيد :، ، التٌقديرلمبتدأ محذكؼ كجكبنا فاكعمرك خبر عمرك، فزيد  كىك عمرك، كا 

 .دحأك لإلشعار بإنشاء الم ٌتصالو بالمنعكت،مف األٌكؿ لمتٌنبيو عمى شٌدة ا
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االمكضع      حكى الفارس مف كالميـ في ذٌمتي ألفعمٌف،  ،في القسـ الثٌالث: ما كاف الخبر فيو صريحن
ٌنما ك  جب حذفو لداللة ففي ذٌمتي خبر لمبتدأ محذكؼ كالتٌقدير في ذٌمتي يميف أك عيد أك ميثاؽ، كا 

 و.محمٌ جب التٌأخير، كالجكاب في كا مسٌده لككف الجكاب عميو كسدٌ 

 :(1)مناب الفعؿ كما في قكؿ الٌراجز ضع الٌرابع: أف يككف الخبر مصدرنا نائبناالمك                   

 

نٌ أك صبرنا صب ،صبر جميؿ : أمرناقديرالتٌ      بحالة الٌنصب  ما كجب حذفو استصحابنار جميؿ، كا 
عطاء لمحالة الفرعٌية حكـ الحالة األصمٌية" ،الكاجب فييا حذؼ الفعؿ  . أ ىػ. خضرم. (2)كا 

باسـ كاقع بعد ال سٌيما مف ال سٌيما زيد  ،زاد في اليمع كغيره مكاضع منيا المبتدأ المخبر عنو"    
: ما ،ٌيما، ال: نافية، سٌي: اسمياال س كحقيقة إعرابيا، أفَّ  األشمكني:"مف الٌصٌباف عمى  بالٌرفع. أ ىػ.

كقد ينصب ،(3)بمعنى مثؿ، أم ال مثؿ ىك زيد زيد بالٌرفع خبر المبتدأ محذكؼ، أم ىك كسيٌ  أم ىك
 ، فيقاؿ: أكـر القكـ سٌيما زيدنا، كقد يككف ما بعدىا مجركرناز، ككثير ما يحذؼ منيا اليٌ بعدىا عمى الٌتم

 . انتيى. سعد الٌديف عمى االمتناع.(4)عمى أف ما مزيدة، أم األمثؿ زيد مثال"
 

 (  / أ47ؽ  ) 

 ؽ بأؿ كأقساميافائدة تتعمٌ  

مف حيث ىك، مع قطع  كىي ما كضعت لإلشارة إلى مفيكـ مدخكليا :ةجنسيٌ  ،أقساميا أربعة    
 فراد، نحك: الٌرجؿ خير مف المرأة.الٌنظر عف األ

                                                           
 .212/ 1، شرح ألفٌية بف مالؾ، نظر: األشمكنيٌ ي البيت لمممبد بف حرممة. ( (1

 .110/ 1ى شرح ابف عقيؿ، ، حاشية عمالخضرمٌ   (2)
 فً األصل: فراغ مقدار كلمتٌن. ((3

 .109/ 1، حاشية عمى شرح ابف عقيؿ، نظر: الخضرمٌ ي  (4)

ػػػػػػػػػػ     ل         رى السَّػػػػػػػػػػ كؿى ي طيػػػػػػػػػػًمػػػػػػػػػػمى ي جى ى ًلػػػػػػػػػػكى شى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػ     ىمىػػػػػػػػػػػػػػػتى بٍ ا مي نىػػػػػػػػػػػػػػػالى كً فى  يػػػػػػػػػػػػػػػؿه مً جى  ره بٍ صى
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يكـ مدخكليا باعتبار ككنو محٌققنا في ضمف جميع كىي ما كضعت لإلشارة إلى مف :قٌيةكاستغرا    
 . (1)ئَِّْ اٌْأِْغَبَْ ٌَفِِ خُغْشٍ األفراد، نحك قكلو تعالى: 

، نحك: نة مف مفيكـ مدخكلياكىي ما كضعت لإلشارة إلى تحٌصؿ الحٌصة المعيٌ  :كعيدم خارجي    
 جاءني رجؿ فأكرمت الٌرجؿ.

في ضمف فرد غير  كـ مدخكليا، باعتبار ككنو محٌققناكىي ما ذىنت لإلشارة إلى مفيذىني:  كعيد    
 ىػ.  خؿ الحانكت كاشترم الٌمحـ. أمعٌيف بيف المنٌظـ كالمخاطب، نحك: أد

 تعريفات 

ـٌ إٌف أؿ العيدٌية تنقسـ إلى ثالث     ره ما تقٌدـ ذك ،مر كعممي كحضكرم؛ فالذ كٍ  ساـ: ذكرمأق ة...ث
ا، كقكلو تعالى:  ًٌٌبٌَب ئِنٍَْعَسْأَوّب  صريحن ، أك كناية ، (2) ٌيَعُاٌشَّشْػٌََْْ فَؼَصََ فِ *َ فِشْػٌََْْ سَعُ

ْٔثََ نحك: ٌَْْظَ اٌزَّوَشُ وَبٌْأُ ًَ (3)بما في قكليا: ،؛ لتقٌدـ الٌذكر مكنيًّا عنو  َِِِب فِِ ثَؽْن

ُِذَشَّسًا
ابيت المقدٌ الخدمة ل ؛ ألٌف الٌتحرير أم الكقؼ(4)  بالٌذككر. س، كاف عندىـ خاصًّ

ثٍبٌٌَْادِ  المخاطب مف غير تقٌدـ ذكر، نحك: ما حصؿ في عمـ ،كالقسـ الٌثاني: كىك العممي    

اٌُّْمَذَّطِ
 .(6) ئِرْ ىَُّب فِِ اٌْغَبسِ ؛(5)

ََ ٌَْْاٌْ لى: الحسف كالمشاىدة، كقكلو تعا الث: كىك الحضكرم، ما حضر فيالقسـ الثٌ ك     

ذم نزلت فيو كالٌظاىر ؛ أم ىذا اليكـ الحاضر، كىك يكـ عرفة الٌ (7)ْ ٌَىُُْ دِّنَىُُ أَوٍَّْْذُ
راد الجنس، كلك كاف مدخكليا فا االستغراؽ أالـ االستغراؽ، أمٌ  يا أقساـ لمعيد الخارجي. ثـٌ أنٌ 

ْٔغَبَْ ٌَفِِ خُغْشٍ خمفيا كؿ حقيقة، نحك: إفٌ  جمعنا ا كأمٌ  االستئناؼ بعده. ؛ كلذا صحٌ (8) اٌْاِ

                                                           
 .2/ 103العصر،  ( (1

 .16، 15/ 73ؿ، المزمٌ  (2) 
 .36/ 3آؿ عمراف،   (3)
 .35/ 3آؿ عمراف،   (4)
 .12/ 20طو،  ( (5

 .40/ 9الٌتكبة،   (6)
  .3/ 5المائدة،   (7)
 .2/ 103العصر،   (8)
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اجؿ كزيد الرٌ الرٌ  خمفيا كؿ مجاز ، كاف فٌ ؽ صفات الجنس إالستغراا ، أم الجامع جؿ عممن
الٌرجؿ كلخصائص العمـ المتفٌرقة فييـ، كأٌف الجنسٌية ىي الٌداخمة عمى المعٌرفات. أ  ألكصاؼ كؿٌ 

 ىػ. 
 

 فائدة
   دخؿ الٌسكؽ، حيث ال عيد؛كأكثر عض مبيـ كاحد أك أبقي مف أقساـ أؿ ما أشير بيا لب"    

ئْتُ وٍَُوُأَّْ ْْأَ بفُخَأًََ  ؛ فيذه داخمة مف الـ الجنس.(1ا) اٌزِّ

 ( / ب47ؽ) 

ٌنما حممت عمى ذلؾ البعض مف  ،الٌنحاة ألٌنيا كضعت لمحقيقة الحاضرة عند     ال باعتبار فرد كا 
ؾ لعيدٌية الحقيقة اٌلتي لفنٌيكف فيجعمكنيا لمعيد الٌذىني، ا البيا، كأمٌ لمقاـ كالقرينة، كالٌدخكؿ كاألكؿا

فٍ  ،في الٌذىفالبعض   ،كاحد لمجنس ،عند الٌنحاة ثالثة أقساـ أ ىػ. كالحاصؿ إٌف أؿ .كاف مبيمنا كا 
ـ. أك سٌتة، ألٌف العيدٌية ثالثة أقسا ،لكٌنيا ترجع إلى خمسة ،كعيدٌية، كعند البيانٌييف أربعة ،كاستغراقٌية

 . خضرم عمى ابف عقيؿ باختصار.(2)"انتيى
 

 فائدة تتعمؽ بالمفعكؿ المطمؽ  

كالعدد، مثؿ: جمست  ،كعكالنٌ  ،أكيدفعؿ مذككر بمعناه، كيككف لمتٌ  ،اسـ ما فعمو فاعؿ تعريفو:    
مسة كًجمسة، فاألٌكؿ: ال يثنٌ ك ، جمكسنا ظو، مثؿ: قعدت ى كال يجمع بخالؼ أخكيو، كقد يككف بغير لفجى
 ،مثؿ: سقياا، سماعن  ككجكبنا، ،ـمقدٌ  :ينو جكازنا، كقكلؾ لمف قٌدـ خيرقد يحذؼ الفعؿ لقياـ قر ، ك جمكسنا
 بعد نفي، أك معنى نفي داخؿ عمى اسـ ال ة، كقياسيًّا في مكاضع منيا: ما كقع مثبتناتيبخك  ،ابكرح

ٌنما أنت ، سيرنا أك كقع مكٌررنا، مثؿ: ما أنت إالٌ يككف خبران عنو،  سيرنا، كزيد سيرنا سيرنا، كمنيا ما كقع كا 
ثَؼْذُ ًَئَِِّب فِذَاءً نًّبب ََِِّاِفَ بقَثًٌََ اٌْذُّشُفَ ة، مثؿ: مضمكف جممة متقٌدمٌنو أل، تفصيالن 

؛ كمنيا ما كقع لمٌتشبيو (3)

مررت بزيد فإذا لو صكت صكت حمار،  ، كصاحبو، مثؿ:بعد جممة مشتممة عمى اسـ بمعناه ما نياع

                                                           
 .13/ 12يكسؼ،   (1)
 .1/5ابف عقيؿ،  عمى شرح ،نظر: الخضرمٌ ي ( (2

 .          4/ 47د، محمٌ   (3)
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ه، مثؿ: لو عمي ألؼ درىـ خ صراخ الٌثكمى، كمنيا ما كقع مضمكف جممة ال محتمؿ ليا غير كصرا
، ا محتمؿ غيره، مثؿ: زيد قائـ حقناكمنيا ما كقع مضمكف جممة، لي لنفسو، تككيدنا ىسمٌ ياعترافنا، ك 

 ى.يؾ كسعديؾ. انتيمثؿ: لبٌ  مثٌنى، قعما ك  ، كمنياكيسمى تككيد لغيره

 فائدة

 لخ؛ فقاؿ:..إ.عيدت معرفة أك نكرةىي المعرفة إذا أيكطي القاعدة المشيكرة، ك ؿ السٌ نظـ الجال    

 

 تأكيميا.ك انتيى.    

 فائدة(   / أ48ؽ  )

ـ، أشار في ى ا عميو كسمٌ صمٌ  ،بي؛ كالنٌ (1) ٌَْٓ َّغٍِْتَ ػُغْشٌ ُّغْشَّْٓ الة كالٌسالـ: قاؿ عميو الصٌ     

يف أف يككف حكيٌ ر معرفة، فعمى قاعدة النٌ العسر مكرٌ  ألفٌ  ؛(2)اشًغُّْ شِغْؼُاٌْ غََِ َّْاِفَ الحديث لقكلو تعالى: 

حمؿ الحديث عمى ىذه  يصحٌ  فبيذا االعتبار ،ؿ، كاليسر نكرة فمقتضاه أف يككف خيراني عيف األكٌ الثٌ 
ا لمجممة األكلى، ال يظير حمؿ لكف استشكؿ في ىذه اآلية، إذ جعمت الجممة الثٌانية تأكيدن اآلية، 
ذا جعمت تأسيسنا ،الحديث أ ، فالٌتكثير حاصؿ مف التٌنكيف.: إذا جعمت تأكيدناأجيب .فالحمؿ ظاىر كا 

 ىػ.

  

 

 

 
                                                           

 .496برم، ص الحديث: الٌطبرم، تفسير الطٌ  (1) 
 .5/ 94االنشراح،  ( (2

 ة           رى يً تى ٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمي  دً اًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى القى  فًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ َـّ ثيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مي رى ًكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت نى تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أى ذى إى    ةرى رَّ كى
 

 يانً ؼ ثىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّ عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف يي ا ً ا كى رن ايي غىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى  
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافي كً تى    اففىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّ عى ا المي ذى قنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ادن نى ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػا مي نىػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ كى م رى ذً ا الَّػػػػػػػػػػػػػػػػػىى دى اىى شى
 

 ادن بىػػػػػػػػػػػػرنا أى ٍسػػػػػػػػػػػػف عي يٍ رى ٍسػػػػػػػػػػػػب اليي ًمػػػػػػػػػػػػغٍ يى  فٍ لىػػػػػػػػػػػػ 
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 فائدة 

ًَخُعْزُُْ وَبٌَّزُِ خَبظٌُا قكلو تعالى:     
الكريمة، ألٌف مفيـك  يةاآلىذه عنى ماستشكؿ في  ؛(1)

ذم صفة لمكصكؼ الٌ  أجيب، أفٌ ذم ع، كىك صحيح، فمقتضى الٌظاىر لتعبير الٌ عمى الجم الفعؿ داؿ
 محذكؼ، كالتٌقدير: كخضتـ الخكض الذم خاضكا. انتيى.

 فائدة

فيعطي حكـ أفعؿ  ،أحدىما: أف يككف صفة، أم أفعؿ تفضيؿ بمعنى األسبؽ استعماالف، ،ؿألكٌ ا    
ا أٌ التٌفضيؿ مف منع الٌصر   .ك الؼ كغيره. كالثٌاني: أف يككف اسمنا فيككف مضافنا، نحك: دقيقة، عامن

س، أم قبميـ، كىذا إذا قطع عف ؿ الٌنارأيت اليالؿ أكٌ لو كبقي لو استعماؿ ثالث: كىك أف يككف ظرفنا 
 فقاؿ: ،اإلضافة، بني عمى الٌضـ، كقد نٌظـ الٌسجاعي ذلؾ

 

 قاعدة  

إذا  قبميا أك ضـٌ أبقي عمى حالو، ك ـ ، كاك ضمير فإف انفتح مافال تصؿ بالفعؿ المعتٌؿ الاٌل     
كمثاؿ الثٌالث: رضكا، كا بضـ الٌراء، كا بفتح الٌزام، كمثاؿ الثٌاني: سري زى مثاؿ األٌكؿ: غ ،ضـٌ  أك كسران

 فقاؿ: ،ذكر ذلؾ الصرفٌيكف، كقد نٌظـ ذلؾ الٌسجاعي

      

 أ ىػ. أ ىػ. أ ىػ.                                     

 
                                                           

 .69/ 9الٌتكبة،  (1) 

 ؿ يا صػاح فاعممػاعٍ ف الفً زٍ كى كى  ؼو صٍ كى لً                  سبؽ     أو مثؿ فى رٍ ع صى منأى الن كأكٌ      
 

 ثػػػػفامنا ك كصػػػػفو بصػػػػرؼ إف أتػػػػى اٍسػػػػ        
 

 ف يكػػػف ظرفنػػػا  افيمػػػاإم كقبػػػؿ رً ٍجػػػيى كى      
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى     ؿ            مى تى اٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿو ٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفً بً  افً يرى مً اك الضَّ
 

 ؿٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػعيػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ قى فٍ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تى ـ فً ى الى نىػػػػػػػػػػػػػػػػػعى مى   
 

ػػػػػػػػػػػػ فٍ كيػػػػػػػػػػػػيى  فٍ إً فىػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػتً في  دٍ ا قىػػػػػػػػػػػػيىػػػػػػػػػػػػمى بٍ ا قى مى   ا              حى
 

ػػػػػػػػأى   ػػػػػػػػـٌ فى ك ضى ػػػػػػػػتػػػػػػػػو كى غى مى ا بى مى  ضػػػػػػػػحا دا قىػػػػػػػػمى
 

ػػػػػػػػػػػػػػا إً    رًسػػػػػػػػػػػػػػف كاكٍ كيػػػػػػػػػػػػػػيى  فٍ كاضػػػػػػػػػػػػػػمـ حتمن
 

 تقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ خيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرنا فكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ يكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
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  ب( /48ؽ  ) 

 إشكاًلتيا إعرابات مسائؿ قرآنٌية كحؿٌ 

 ةىذه فكائد قرآنيٌ 

تؿ: فعؿ ؿ أمر كالفاعؿ أنت، ألكا: فعالفاعؿ أنت، تعاك ؛ قؿ: فعؿ  (1)ًُرْا أٌَْبٌَؼَرَ ًْلُ قكلو تعالى:    

 أمر مبني عمى حذؼ الكاك، كالفاعؿ أنت. أ ىػ.  

    ِبدنجَػِ ُْئَُّاِفَ ُْيُثْزِّؼَرُ ْْئ
يـ عتراض عميؾ ألنٌ ا بيـ التعذٌ  ؛ كجو اإلشكاؿ أٌف الفاء لمتٌعميؿ، أم إفٍ (2)

 ـ. أ ىػ. في ىذه اآلية؛ كا أعم ادؾ، كلـ تقع الفاء لمٌتعميؿ إالٌ عب

    ًٌَْخّنَصِب ًٌَىَجُوَشْزٌَِ ريَِّذَاًٌَْ بيَغَجِاًٌَْ ًَْْخَا(3)كنصب كزينةن مع أٌف كٌؿ منيما  إٌنما جٌر لتركبكىا (4)؛

الٌشركط، فإٌف فاعؿ الخمؽ ىك ا، كفاعؿ الٌرككب  لككنو غير مستكؼً معٌمؿ، أجيب: إٌنما جٌر لتركبكىا 
لمٌشركط، فمذلؾ نصبو، فإٌف خالؽ  تالؼ الفاعؿ، كأٌما زينة فإٌنو مستكؼو ـ الخالَّ نحف فمذلؾ جٌر بال

االزٌ   عؿ ىنا يختمؼ. أ ىػ. ىك ا، فالفا ينة ىك ا، كفاعؿ الٌزينة أيضن

ا     ُّشِّىُُْ اٌجَشْقَ خٌَْفًب ًؼََّؼًب  :كمثمو أيضن
مع ككنيما غير مستكفياف  ؛ إٌنما نصب خكفنا كطمعنا(5)

ؿ، فاعؿ اإلرادة ىك ا، كفاعؿ الخكؼ المخاطبيف، أجيب: بأٌنو مؤٌكؿ أٌما مف جية الفع إفٌ لمٌشركط، ف
 كطمع. انتيى.  ،ه خكؼالءآأك مف جية المصدر يعني يريكـ 

  

                                                           
 .151/ 6األنعاـ،  ( (1

 .118/ 5المائدة،  (2) 
 .8/ 16 الٌنحؿ،  (3)
 فً األصل: فراغ مقدار ثالث كلمات. ( (4
 .12/ 13الٌرعد،   (5)
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 إعراب

     ُِْوُنْذَ أَْٔذَ اٌشَّلِْتَ ػٍََْْي(1) ،؛ كنت: كاف كاسميا، أنت: ضمير فصؿ، الٌرقيب: خبر لكنت

 ؽ بالٌرقيب.عمييـ: متعمٌ 

     ًَََِخَْْشٍ رَجِذًُهُ ػِنْذَ اهللِ ىٌَُ خَْْشًا ٌاٍُؼَفْب ر ِِْٓ
، تفعمكا: فعؿ الٌشرط، مف خير: (2) ؛ ما: اسـ شرط جاـز

كمجركر، متعٌمؽ بتفعمكا، تجدكه: فعؿ مضارع، كالياء: مفعكؿ أٌكؿ، كىك جكاب الٌشرط، عند ا:  جارٌ 
 : مفعكؿ ثاف لتجدكه منصكب بالفتحة الٌظاىرة.، خيرناعمى األصحٌ  متعٌمؽ بتجدكه، ىك: ضمير فصؿ

     ًَاٌٍََّْبئِىَخِ ثَؼْذَ رٌَِهَ ظَيِري
؛ أخبر بظيير مع ككنو مفرد عف الجمع، كىك المالئكة، أجيب: بأٌف (3)

 ظيير يستكفي فيو المذٌكر كالمؤٌنث كالجمع كالمفرد. أ ىػ.

ر مع ككنو مفرد عف الجمع، كىك المالئكة؛ أجيب: بأٌف خبر بظييأ؛ ﴾كالمالئكة بعد ذلؾ ظيير ﴿    
 ق. كالجمع، كالمفرد. أ، كالمؤنث، المذٌكر ظيير يستكم فيو

  ( / أ49ؽ  )  

ْظَ ثَبصِغَخً لَبيَ ىَزَا سَثٍََِِّّفَ قكلو تعالى:      ب سَأٍَ اٌشَّّ
؛ ذكر الٌضمير في قكلو: ىذا، مع أٌنو عائد إلى (4)

 أجيب: باعتبار الٌنظر إلى الخبر، كىك رٌبي. أ ىػ. ؛أٌنيا مؤٌنثةك الٌشمس، 

ٌاإِِْننِيَ الْزَزٍَُُّاٌْ َِِٓ خًفَبئِؼَ ْْئًَِ إٌف في قكلو تعالى:     
المذككر، كالتٌقدير: ؛ داخمة عمى فعؿ مقٌدر يفٌسره (5)

ف اقتتؿ...إ رجاع الٌضمير في اقتتمكا عائد عمى طائفتاف، مع ككنيكا  ا مثٌنى، أجيب: باعتبار أٌف لخ؛ كا 
 ارم.بخمع، فالٌضمير باعتبار المعنى". ائفتيف جمف الطٌ  كالًّ 

 باب المنفي في قكلو تعالى: 

                                                           
 . 117/ 5المائدة،   (1)
 .20/ 73المٌزمؿ،  ( (2
 .4/ 66الٌتحريـ،  ( (3
 .78/ 6األنعاـ،  ( (4

 .9 /49الحجرات،   (5)
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     ًَََََِِب سََِْْذَ ئِرْ سََِْْذَ ًٌَىَِّٓ اهللَ س
صٌمى ا عميو  ،؛ كصكؿ الٌرمي إلى األعداء مف الٌنبي(1)

إتياف بصكرة الٌرمي فقط، كلكٌف ا رمى، أتى بما ىك غاية الٌرمي كسٌمـ، كالمثبت في قكلو: إذ رميت، 
                                                   حٌتى أكصميا إلى أعينيـ، فالمثبت لمٌنبٌي إٌنما ىك صفة الٌرمي فقط، كالمنفي عنو كصكؿ الٌرمي فقط، 

ـٌ يث ،ٌنو ينفي الٌرمي عف الٌنبيأاالعتراض: كىك  ـٌ يثبتو بتوث            .(2)سبحانو كتعالى. كا أعمـ" ،لنفسو لو، ث
 بيضاكم. ىػ. أ

 

    ِدَ ئِْْ رَشَنَ خَْْشًا اٌٌَْصَِّْخُ ٌٌٍَِْاٌِذٌََِّّْْٓاٌْ ُُوُذَدَأَ شَعَا دَرَئ
لخ؛ فقكلو إف ترؾ، إف: شرطٌية، ترؾ: .إ..(3)

ة: مبتدأ، كلمكالديف: خبر المبتدأ، كالجممة جكاب : مفعكؿ ترؾ، الكصيٌ فعؿ الٌشرط، خيرنا اضو فعؿ م
    :(4)الٌشرط، كما اقترنت بالفاء مع أٌنو يحبب، كأجيب: بأٌف الفاء مضمرة، كما في قكؿ الٌشاعر

 ] البسيط[                                                                                     

 

حٌجة، أك عمى تأكيؿ أف يكصي، أك كقيؿ الكصٌية مرفكع بكتب، كتذكير الفعؿ لمفصؿ بينيما ب    
 بيضاكم. انتيى. .(5)ر عمييا"إليصاؿ، كالفاعؿ: في إذا مدلكلو كتب ال الكصٌية، لتقد

 تقرير ،فائدة  

 باأللؼ ال بالياء كعالـ كاألـ كختاـ نص عميو الفاكيي في آخره. أ ىػ. كيرسـ حرؼ الجرٌ     

 ٌَُِ .إلخ؛ ..(6) ػََُّ َّزَغَبءٌٌََُْ تفيامٌية تحذؼ ألفيا، نحك قكلو:حرؼ الجٌر إذا دخؿ عمى ما االس    
ب َّجِفَ  :لخ؛ كال قكلو عٌز كجؿٌ ,إ..(8)ُْبليُْثَِِ ُْيَعِمْب ََّٔجِفَ  عالى:؛ كال يرد قكلو ت(7) رَمٌٌٌَُُْ َِب ٌَب رَفْؼٌٍََُْ

                                                           
 .17/ 8األنفاؿ،   (1)
 .402، أنكار الٌتنزيؿ كأسرار الٌتأكيؿ، ص نظر البيضاكمٌ ي ( (2
 .180/ 2 ،البقرة ( (3
 .48/ 4نظر: ابف ىشاـ، ضياء الٌسالؾ، يف بف حٌساف، كقيؿ لكعب بف مالؾ، البيت لعبد الٌرحم ( (4
 .302 أنكار الٌتنزيؿ، ص نظر: البيضاكم،ي ( (5
 . 1/ 78الٌنبأ،  ( (6

 . 2/ 61 ،الٌصؼ  (7)
 .  13/ 5المائدة،   (8)

ػػػػػػػػػ     ػػػػػػػػػفٍ يى  فٍ مى ػػػػػػػػػالحى  ؿً عى  ا             ىى ري كي ٍشػػػػػػػػػيى  اي  اتً نى سى
 

ػػػػػػػػػػػ اً  دى ٍنػػػػػػػػػػػعً  ر  الشَّػػػػػػػػػػػبً  ر  كالشَّػػػػػػػػػػػ      فالى ثٍ مى
 



 
 

 237     

 

اهللِ َِِٓ خٍَّدْسَ
؛ ألٌف ما ىذه زائدة، كالٌشرط  أف تككف ما استفيامٌية، فنقض: مجركر بالياء، كرحمة: (1)

 ا القٌدكمٌي. عبدشيخنا جركر بالباء. كا أعمـ.....م
 

 / ب(  49ؽ  )  

 ئدةفا 

 غَاشَصِ الى: ، مثؿ قكلو تعفي اإلبياـ، كال يردٌ  يامكمثؿ: ال تتعٌرؼ باإلضافة، لتكغٌ  ،كشبو ،غير    

اٌَّزَِّٓ أَْٔؼَّْذَ ػٍََْْيُِْ غَْْشِ اٌَّْغْعٌُةِ
ذيف، ككيؼ أف تكصؼ ؛ فإف غير صفة لمٌصراط المعٌرفة بإضافة ؾ الٌ (2)

بيف معٌرفيف تككف معرفة، كما ىنا، فإٌف: غير كقعت بيف المعرفة بالٌنكرة ، أجيب: غير إذا كقعت 
ا(3)ذيف فصارت معرفة...معرفيف، كىما المغضكب كالٌ  غير كشبييا إذا كقعت بيف  : بأفٌ ، كيجاب أيضن

كىما:  ،فإٌف غير كقعت بيف متضاديف ، كقكلؾ: الحركة غير الٌسككف.(4)يف تككف معرفة ...متضادٌ 
ٌف الحر  ا كة غيرالحركة كالٌسككف، كا  المثاؿ األٌكؿ كقع بيف  الٌسككف كضٌد ليا كبالعكس، كأيضن

 يف. أ ىػ. متضادٌ 

 فائدة 

ـٌ المضارع عمى األمر، أجيب: اقتداءن  فإف قمت لـ قٌدـ الماض     بالكتاب  عمى المضارع، ث
ادَئََِّّٔب أَِْشُهُ ئِرَا أَسَ ي بقكلو:الماض ٌف ا سبحانو كتعالى ذكر أٌكالن العزيز، فإ

(5){ : ـٌ أف يقكؿ{؛  ؛ ث
{: ـٌ  ىػ.. أ أبي الٌنجا عمى شرح الٌشيخ خالد.كف{؛ كىك األمر. انتيى. حاشية  كىك المضارع، ث

 

 

 

                                                           
 .159/ 3آؿ عمراف،   (1)
 .7/ 1 الفاتحة، (2) 

  في األصؿ: مطمكس بمقدار كممة. ( (3
 في األصؿ: بياض.( (4

 .83/ 36يس،   (5)
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 :(1)ِ  ئِْْ ىَزَاِْ ٌَغَبدِشَاْ تخريج قكلو تعالى:   

نى نعـ ال تي بمعلة كاحدة، كقيؿ: إف بمعنى نعـ، كالٌ امـز المثٌنى حفقيؿ: إف ىذاف عمى لغة مف يي     
، فيذاف: مبتدأ مرفكع باأللؼ، كساحراف: خبر لمبتدأ محذكؼ، أم ليما ساحراف، ألٌف الـ اشيئن  تعمؿ

االبتداء ال تدخؿ عمى خبر المبتدأ، كقيؿ: األصؿ إٌنو ىذاف ليما ساحراف، فالياء ضمير الٌشأف كما 
 لخر أ ت؛ كفييما احتماال(2)بعدىا مبتدأ كخبر، حذؼ ضمير الٌشأف، ثـٌ حذؼ المبتدأ كىك كىما"

 مبسكطة في شرح الٌشذكر. انتيى. 
 

 فائدة  

ر العاقؿ ما مكضكعة لما ال يعقؿ، كتأتي لمف يعقؿ، في ثالث مسائؿ، إحداىا: أف يجتمع مع غي    
ٌََادِ ًََِب يف األٌٍَِ خُجِّغَُّ عاقؿ، نحك قكلو تعالى:  أك مف الجمع  ؛ كىذا مجاز التٌغميب، (3)سْضِوِ َِب فِِ اٌغَّّ

انية: استعماليا في المبيـ أمره، كقابيف الحقيقة كالمجاز؛ كالثٌ  ال يدرم ما ىك، انظر  كؿ: مف رأل شبحن
ي صفة مف يعقؿ، نحك قكلو كاستعماليا في ىذه الحالة بعدىا حقيقة؛ الثٌالث: استعماليا ف ،ما ظير
 . أ ىػ.يب مف الٌنساء؛ أم الطٌ  (4)بسٍَثَُ ًَنَثَِْ بءِغَاٌنِّ َِِٓ ُْىٌَُ بةَب ؼٌَا َِذُىِبْٔفَ تعالى: 

 

 مكضكعة لمف يعقؿ فٍ مً  ،فائدة  

 ٌْٓا ِِػُذَّْ غير العاقؿ منزلة العاقؿ، نحك:  أف ينزؿ :كتأتي لغير العاقؿ في ثالث مسائؿ، إحداىا    

    جتمع مع العاقؿ فيما كقعت عميو؛ ي ؛ كىذا مف مجاز االستعارة، الثٌانية: أف وٌَُ ْتُجِزَغْب ٌََّ َِْٓ اهللِ ًِْدُ

 َكٍُخْب ٌََّ َّْٓوَ كٍُُخَّْ َّْٓفَأ (5) ٌيف كالمالئكة كاألصناـ؛ الثٌالثة: أف يجتمع معو في عمـك؛ لشمكلو اآلدمي 

                                                           
 .63/ 20طو،   (1)
 .23 نظر: األمير، شرح شذكر الٌذىب، صي ( (2
 .1/ 57الحديد،  ( (3
 .3/ 4الٌنساء،  ( (4

 .5/ 46األحقاؼ،   (5)
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؛ كاستعماليا (1) نِوِفَِّنْيُُْ َِْٓ َّّْشِِ ػٍَََ ثَؽْ بءٍَِ ِِْٓ خٍاثَّدَ ًَّوُ كٍََخَ اهللًَُ  سابؽ فصؿ بمف، نحك قكلو تعالى:

 غميب. أ ىػ.في ىاتيف مف مجاز التٌ 
 

 ( / أ50ؽ  )

 فائدة  

ب القسـ، ارط محذكؼ يدؿ عميو المذككر كىك جك سمية، كجكاب الشٌ اٌشرط جممة إذا كقع جكاب ال    
ٌْوُشِشٌَُّْ ُْىَُّٔئِ ٌُْىُُّزُؼْؼَأَ ْْاِفَ الفاء فعمى ىذا يرد قكلو تعالى: ؛ كجب اقترانو ب(2)[صٌح صحٌ ]

 ؛(3)

ٌشرط كىك أف كما إف المقترنتا بالفاء، الجكاب: إٌف قكلو: إٌنكـ جكاب ال ،لمشرككفإٌنكـ فإٌف قكلو: 
أم فإف أطعتمكىـ فإٌنكـ  إف أطعتمكىـ إٌنكـ لمشرككف، جكابو في المقٌدر لمشرككف، جكاب القسـ

 أ ىػ.    مشرككف.

 جكاب آخر 

 . أ ىػ. بيضاكم في األنعاـ.عطاأ، كىك ٌشرط ماضينالفاء لككف االقتراف بالكىك أٌف عدـ ا    

 فائدة جميمة جميمة  

رحميـ ا، أٌف العدد مف الٌثالثة إلى الٌتسعة مجمكع مجركر، فيرد عمينا قكلو  ،ذكر الٌنحكٌيكف    
يؿ: أف رىط جمع في ؛ حيث لفظو مفرد، الجكاب عنو س(4)ػٍىْسَ خُؼَغْرَ خِّنَذَِِّ اٌْفِ بَْوًََ ى: تعال

، فيرد قكلو امنصكب دائمن  عشر إلى تسعة عشر، بؿ تسعة كتسعيف مفرد لإحد في كممٌيز المعنى،
 فٌ إ، فالجكاب: طذكركا سب ؛ كالقياس عمى ما(5)ببؼًجَعْأَ حَشَشْػَ ِْزَنَاثْ ضِسِْ األَفِ ُْبىُنَؼْؽَّلًََ    تعالى:

جماعة، كال يجكز أف يككف  عشر فرقة، أك محذكؼ، أم اثنتيٌ  عشرة، كالممٌيز: : بدؿ مف اثنتيٌ أسباطنا
 كرم.خضىػ.  .ال يؤٌنث العدد كما ال يخفى. أ لـز أفٍ  الٌ ا  الممٌيز، ك  كى أسباطنا

                                                           
 .. في األصؿ: كتبت خط، كالمثبت ىك الٌصكاب45/ 24النكر،  ( (1
 .زائدتان كلمتان(  (2
 .121/ 6األنعاـ،  ( (3
 .48/ 27الٌنمؿ،  ( (4

 .160/ 7األعراؼ،   (5)
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ركر باإلضافة، فيرد قكلو ألؼ كتثنييما كجمعو أم األلؼ ال ينصب، بؿ ىك مفرد مجك كمميز مائة     
ا؛  (1)نبَنِعِ خٍبئَِّبثٍَُثَ ُْيِفِيِْ وَفِ ٌاثُجًٌََِ عالى: ت محمكؿ عمى البدلٌية مف العدد  فالجكاب: إٌف ىذا أيضن

 .فراجعو إف شئت نتيى. مف البيضاكمٌ . كا أعمـ. ا(2)ة"سنثمائة كالمعدكد محذكؼ، أم ثال

 فائدة 

ب اهللٌَّئِ وٌََب ئٌَِ ؤَُّأَ ٍَُْبػْفَ  قكلو تعالى:    
يو كسٌمـ، يعمـ كيعتقد، فما معنى صٌمى ا عم ،؛ مع أٌنو(3)

 بأٌف ا إلو كاحد. أ ىػ. ،األمر؟ أم أثبت عمى العمـ

 فائدة 

ٌةٍُمُاٌْ ُّٓئَِّؽْرَ اهللِ شِوْزِب ثٌَِأَ  قكلو تعالى:    
  ذٍَْجًَِ اهللُ شَوِا رُرَئِ َّٓزِاٌَّ  ؛ كيعارضيا قكلو تعالى:(4)

اآلية  إلنساف حيف الٌذكر الخكؼ كاالطمئناف، فأجيب: بأفٌ ل يحصؿ ؛ أم خافت، فكيؼ(5)ُْيُثٌٍُُلُ

 الئو كنعمائو. كالثٌانية بالعكس. أ ىػ.األكلى أم ذكر ا عمى آ

 فائدة 

 عف إشارات الٌنبٌكة، كأحكاـ الٌشرع  ؛ أجيب: أم كجدؾ ضاالًّ (6) ٍذَيَفَ بٌَّبظَ نَذَجًًَََ قكلو تعالى:     
 

 ىػ. تعالى أعمـ. أ أجكبة كثيرة أخرل. كاك  

  

                                                           
 .25/ 18الكيؼ،  ( (1
 .258 ، ص، حاشية عمى تفسير البيضاكمٌ هنظر: زادي ( (2
 .19/ 47د، محمٌ  ( (3
 .28/ 13الٌرعد،  ( (4
 .2/ 8األنفاؿ،  ( (5
 .7/ 93الٌضحى،  ( (6
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 (  ب /50ؽ  )

عرابات ،فكائد    مشكالت آيات قرآنٌية كحؿٌ  ،كا 

 اهللِ ًِْجِعَ فِِ بئٌََمُفِنْب ًٌََُّ خَعَّفِاًٌَْ تَىَاٌزَّ ًَْضُنِىَّْ َّٓزِاًٌََّ : قكلو تعالى في سكرة الٌتكبة: اآلية الٌرابعة    

ٌٍُِْأَ اةٍزَؼَثِ ُْىُشْشِّجَفَ
اىر أف يقكؿ كال ألٌف األٌكؿ كاف مقتضى الظٌ  ،أٌف في اآلية إشكاالت ؛ كذلؾ(1)

مير العائد عمى لفظ الكنكز المفيـك ىب كالفٌضة، الجكاب: إٌف الضٌ الذٌ  :ينفقكىما، ألٌف المذككر شيئاف
مف  دؿ المفيكـ؛ فيك عائد إلى الع (2)ٌٍَمٍْزٌِِّ ةُشَلْأَ ٌٌَا ىٌُُذِػْا كلو يكنزكف، عمى حد قكلو تعالى: مف ق

كمشتركاف في  ،ف شريفاففي ككنيما جكىرا (3)... ىب كالفٌضة مشتركافٌما كاف الذٌ لٌنو إاعدلكا، أك 
ا المعنى كال ينفقكنيا ىي  ا ألفٌ مٌ ثنيف، كا  باال بأحدىما كاؼو عمى الٌتعبير فمذلؾ كاف الٌتعبير ،الكنز أيضن

كما قاؿ ابف مالؾ في الخالصة، كأجكبة  جائز ىب فيككف فيو حذؼ العاطؼ مع معطكفو، كىككالذٌ 
ٌٍُِْأّ اةٍزَؼَثِ ُْىُشْشِّجَفَ  في قكلو تعالى: أفٌ  انياؿ الثٌ أخرل، كاإلشك

اىر أف يقاؿ ؛ كاف مقتضى الظٌ (4)

ذارة في غيره، فاإلخبار بالعذاب األليـ إنذار ال تبشير، لكٌنو فأنذرىـ، ألٌف البشارة تستعمؿ في الخير كالنٌ 
يؽ  لكقت الضٌ الٌ ى بيا إخر أمكالو كتحبٌ دٌ ا يكـ، ألف صاحب األمكاؿ ماىـ عمى طريؽ التٌ ر قاؿ فبشٌ 

يكـ القيامة، فإذا  مف ىـٌ  أشدٌ  ج في أضيؽ األكقات، كال ىـٌ لمفر   كىك يرجك أف تككف لو سببناإالٌ  ،كذلؾ
ا أخبرتو ما ىك مو، فكجده في يكـ احتياجو آخر شيء عميو، كلمكاف ذلؾ اليـك رأل حالو خالؼ ما أمٌ 

  مس.ضكء الشٌ  مف يكـ، أ ىػ.التٌ  كائف عميو في عقباه كزجرتو فمـ ينزجر استحؽٌ 
 

  

                                                           
 .35/ 9التكبة،  ( (1
 .8/ 5المائدة،  ( (2
 فً األصل: مشطوب مقدار كلمتٌن. ( (3
 .24/ 84. االنشقاؽ، 34/ 6. الٌتكبة، 21/ 3آؿ عمراف،  ( (4
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 إعراب 

     ًَْوًَِ ٌيُمُب ََٔ ٍََِػَ اهللُ بيَل
دنا يعقكب، ا: مبتدأ، ، كالفاعؿ يرجع عمى سيٌ قاؿ: فعؿ ماضو  ؛(1)

نقكؿ: فعؿ مضارع كالفاعؿ نحف، ككيؿ: ؽ بقاؿ، ، ما: مكصكلة مجركرة بعمى متعمٌ عمى: حرؼ جرٌ 
 خبر المبتدأ. انتيى.

   

   (  أ /51ؽ  ) 

 فائدة ، يفةتخريج أحاديث شر   

؛ فعمى ىذا (2) "كفى ري كِّ صى مي الٍ  ةً امى يى قً الٍ  ـى كٍ يى  اابن ذى عى  اسً نَّ ال دِّ شى أى  فٍ مً  فَّ إً " :ـى ا عميو كسمٌ صمٌ  ،قكلو    
كمجركر، خبر  رٌ ا: جأف، كمف أشدٌ د كنصب، كاسميا ضمير الشٌ : حرؼ تككيالكجو يعرب الحديث: إفٌ 

ركف: مبتدأ ، كالمصكٌ و:  تمييز، يكـ القيامة: ظرؼ كمضاؼ إلياس: مضاؼ إليو، عذابناـ، النٌ مقدٌ 
 : جارٌ و يصير قكلو مف أشدٌ ف فال إشكاؿ فيو ، ألنٌ ير صب، يعني المصكٌ ا عمى ركاية النٌ ر، كأمٌ مؤخٌ 

 اسي النَّ  فى مً أى  فٍ مً  فَّ إً  " ريؼ:كمثمو الحديث الشٌ  ر؛ميا مؤخٌ سركف: اـ، كالمصكٌ مقدٌ  كمجركر، خبر إفٌ 
 ؿ، انتيى.. تأمٌ (3)"أك أبا بكر ،يؽدِّ الصِّ  رو كٍ ك بى بي أى  وي تي بى حٍ صي  وً يٍ مى عى 

 فائدة

 ـ:ى ا عميو كسمٌ صمٌ  ،تيف، كقكلورطيٌ كلك الشٌ  ،: تحذؼ بعد أفتحذؼ كاف كجكبنا كجكازنا، فجكازنا    
"رٌ شى فى  رِّاشى  فٍ ا ً كى  ،ريٍ خى فى  رنايٍ خى  فٍ إً  ـٍ يً الً مى عٍ أى بً  كفى يُّ زً جٍ مى  اسي النَّ "

 " ـ:ى ا عميو كسمٌ صمٌ  ،؛ ككقكلو(4) 
 .(5) "رو مٍ تى  فٍ ة مً بَّ حى  كٍ لى ا كى يى سٍ مً تى الٍ 

                                                           
 .66/ 12يكسؼ،  ( (1
 .(5606) ، الٌصحيح، حديث رقـ:البخارمٌ  ( (2
 .3454، الٌصحيح، حديث رقـ: البخارمٌ  ( (3

نظر: المقاصد ي. ك 567ا ليس بحديث، رقـ الحديث: الحثيث في بياف م ، الجدٌ نظر: أحمد عبد العزيز الغٌزمٌ ي  (4)
 . حديث مرفكع.1186الحسنة فيما اشتير عمى األلسنة، حديث رقـ: 

 الحديث: غير صحيح.  (5)
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ذا لـ يصمح دخكؿ مع أك مف ك  ،أك مف ،كيجكز في مثؿ ىذا أربعة أكجو، إذا صمح دخكؿ مع     ا 
ف راجالن  سرٌ "كجو كاحد، كىك حذؼ كاف مع اسميا، كقكليـ:  فيٌ عيت ؿ . تأمٌ "فراجؿ إف راكبنا فراكب، كا 

، ةفأنت: اسـ لكاف المحذكفانطمقت،  ا أنت منطمقنامٌ أكقكلؾ:  ،، كمافٍ إفبعد  ا حذفيا كجكبنامٌ كأبزيادة، 
مير ا ما، فانفصؿ الضٌ ض عنيانطمقت، فحذفت كاف كعكٌ  كنت منطمقنا فٍ كمنطمقنا: خبرىا، كاألصؿ: إل

فٍ  ،فٍ إ، إذا كانت قبؿ ، ألٌنيا تحذؼ قياسنافٍ إتي ىي قبؿ ـ الٌ حذفت الاٌل  ف االبتداء بو، ثـٌ ليمكٌ  ـٌ  كا  ث
 .لخ". أ ىػ. تقرير شيخنا مكسى القٌدكميٌ .إا أنت..لمقرب، أمٌ  أدغمت ما في إفٍ 

 

 حديث ،فائدة 

؛ فأخبر بالجمع اٌلذم ىك ثالث، عف المفرد (1)" ثالى ثى  ؽً افً نى مي الٍ  ةي آيى " ـ: ى ا عميو كسمٌ صمٌ  ،قكلو    
ؿ: أٌف الخبر محذكؼ ذم ىك آية، مع أٌف المطابقة شرط بيف المبتدأ كالخبر؛ أجيب بجكابيف، األكٌ الٌ 

 ثى دَّ ا حى ذى إً "جمع، كلفظو مفرد، كالٌثالث ىي:  الث اسـالث،أك بأٌف الثٌ كالتٌقدير: آية المنافؽ معدكدة بالثٌ 
 .أ ىػ. مف البخارمٌ  .(2)"افخى  فى مى تً اؤٍ ا ذى ا ً ؼ، كى مى خٍ أٌ  دى عى ا كى ذى ا ً ، كى بٍ ذى كى 

   ( ب /51ؽ  ) 

 فكائد   

 الفائدة األكلى: تتعمؽ بالمبتدأ كالخبر  

و مكافؽ لو في الخبر يشبو الٌصفة مف حيث أنٌ  األصؿ في الخبر أف يتأٌخر عف المبتدأ، ألفٌ     
حصؿ في التٌقديـ ضرر فال  أنا، فإفٍ  ال ضرر في ذلؾ، نحك: تميمي   اإلعراب، كيجكز التٌقديـ حيث

 : مكاضع خمسة في كذلؾكز التٌقديـ، يج

أف يككف كؿ مف المبتدأ كالخبر معرفة، أك نكرة صالحة لجعميما مبتدأ، أك ال مبٌيف لممبتدأ  :األٌكؿ   
قديـ الخبر في ىذا أك نحكه، الخبر، نحك: زيد أخكؾ، كأفضؿ مف زيد أفضؿ مف عمر، فال يجكز ت مف

مف غير دليؿ يدٌؿ عميو، فإف كجد دليؿ يدٌؿ  خبرنايككف ف المقٌدـ مبتدأ، كأنت تريد ألٌنؾ لك قٌدمتو لكا
و معمكـ أف المراد تشبيو أبي يكسؼ أبك حنيفة، ألنٌ  ـ ىك الخبر جاز، كقكلؾ: أبك يكسؼالمقدٌ  عمى أفٌ 

                                                           
 .58مسمـ، الٌصحيح، حديث رقـ:    (1)
 .58، الٌصحيح، حديث رقـ: البخارمٌ   (2)
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ـ لممبالغة في مدح أبي يككف المقدٌ   أفٍ خبر كىك أبك حنيفة، إالٌ بأبي حنيفة، أك بالعكس، فيجكز تقديـ ال
                                       :(1)اعريكسؼ، كمنو قكؿ الشٌ 

 ]الٌطكيؿ[                                                                                     

 األبناء باألبناء ال بالعكس. يالمراد تشبيو بن ر، ألفٌ ـ، كبنكا آبائنا مبتدأ مؤخٌ لو بنكنا خبر مقدٌ ك فق    

 خبر عمو المستتريد قاـ، فقاـ كفا، نحك: ز يككف الخبر فعالن رافعنا لضمير المبتدأ مستترنا أفٌ  :انيالثٌ    
ظاىر، نحك: زيد قاـ  عؿ كالفاعؿ، فمك كاف الفعؿ رافعناعف زيد، فال يجكز تقديـ، اللتباس بالف

، نحك: زنار با قديـ إذا رفع الفعؿ ضميرناقديـ، فتقكؿ: قاـ أبكه زيد، ككذا يجكز التٌ أبكه، جاز التٌ 
 .يدافكتقكؿ: قاما الزٌ  ،ـ الخبرتقدٌ  يداف قاما، فيجكز أفٍ الزٌ 

 قائـ، فال يجكز تقديـ نحك: ما زيد إالٌ  ،ما زيد قائـ، أك بأالٌ ما : إنٌ بإنٌ  يككف الخبر مسبكقنا أفٍ  :الثالثٌ    
      :(2)اعر، كقكؿ الشٌ  شذكذناقديـ مع إالٌ الخبر عمى زيد في المثاليف، كقد جاء التٌ 

 ]الٌطكيؿ[                                                                                      

 

الخبر يرتجى كبؾ  طرة األكلى فال شاىد فييا ألفٌ ؿ إال عميؾ، كأما الشٌ األصؿ كىؿ المعكٌ     
 قاف بو.متعمٌ 

يككف خبر المبتدأ قد دخمت عميو الـ االبتداء، نحك: زيد قائـ، فال يجكز تقديـ الخبر  أفٍ  :عابالرٌ    
     :(3)اعر، كقكؿ الشٌ قديـ شذكذناالـ االبتداء ليا صدر الكالـ، كجاء التٌ  ـ، ألفٌ عمى الاٌل 

 ] الكامؿ[                                                                                     

 

                                                           
 .217يكانو، ص نظر: المتنٌبي، دي .البيت لممتنٌبي ( (1
 . ال يكجد في ديكانو.201/ 1، شرح عمى ألفٌية ابف مالؾ، نظر: األشمكنيٌ ي .تيٍ مى البيت لمكي  ( (2

 .237/ 1نظر: ابف عقيؿ، شرح عمى ألفٌية ابف مالؾ، ي .البيت بال نسبة (3) 

 ا             نىػػػػػػػػػػػػػػػتي انى بى ا كى نىػػػػػػػػػػػػػػػائً كا آبى نيػػػػػػػػػػػػػػػا بى كنىػػػػػػػػػػػػػػػني بى   
 

ػػػػػػػػػػػػػػػالر   اءي نىػػػػػػػػػػػػػػػبٍ أى  فَّ كىي نيػػػػػػػػػػػػػػػبى     دً اًعػػػػػػػػػػػػػػػبى األى  اؿً جى
 

ػػػتى ييرٍ  ري ٍصػػػالنَّ  ؾى  بًػػػالَّ إى  ؿٍ ىىػػػ ب  ا رى يىػػػفى     ى            جى
 

ؿي ٍيػػػػػػػػػػػػػمى  عى الَّ إً  ؿٍ ىىػػػػػػػػػػػػػكى  ـٍ يً يٍ مىػػػػػػػػػػػػػعى     ؾى الميعىػػػػػػػػػػػػػكَّ
 

ػػػػػػػػ   ػػػػػػػػكى  تى ٍنػػػػػػػػي ألى الً خى             الػػػػػػػػوي خن  ريػػػػػػػػري ف جى مى
 

 االخػػػػػػػػػػػػػػػػكى األى  كيكػػػػػػػػػػػػػػػػرـي  ؿ العػػػػػػػػػػػػػػػػالءً نىػػػػػػػػػػػػػػػػيى   
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فٍ ـ، كجـز ينر، كخالي: خبر مقدٌ فال أنت: مبتدأ مؤخٌ      ، كا  مكصكلة اجراء  فٍ كانت مى  ؿ كيكـر
 ىػ. .ة. أرطيٌ ليا مجرل الشٌ 

 

   ( أ /52ؽ  )  

؟ فمف: مبتدأ، لي منجدنا فٍ ماء االستفياـ، نحك: مى مبتدأ لو صدر الكالـ، كأسأف يككف ال ،الخامس     
 ا: حاؿ.لي: خبر، كمنجدن 

 لخبر عمى المبتدأ في أربعة مكاضعيجب تقديـ ا :انيةالفائدة الثٌ  

كمجركر، نحك:  ـ الخبر، كالخبر ظرؼ، أك جارٌ يككف المبتدأ نكرة، ليس ليا مسكغ إال تقدٌ  أفٍ  :األٌكؿ  
 ار امرأة.كفي الدٌ  ،ؾ رجؿعند

مرة مثميا ار صاحبيا، كعمى التٌ أف يشتمؿ المبتدأ عمى ضمير يعكد عمى الخبر، نحك: في الدٌ  :انيالثٌ   
 كرتبة. ر لفظنامير عمى متأخٌ ر الخبر لعاد الضٌ فمك أخٌ  ،زبدنا

 ـ.: خبر مقدٌ ر، كأيفأف يككف الخبر لو صدر الكالـ، نحك: أيف زيد؟ فزيد: مبتدأ مؤخٌ  :الثالثٌ   

  زيد.ار إالٌ ار زيد، كما في الدٌ ما في الدٌ ، نحك: إنٌ المبتدأ محصكرنا: أف يككف ابعالرٌ   
 

   ف المبتدأ كالخبر جكازنا ككجكبنام حذؼ كؿٌ  يجكز الثة:الفائدة الثٌ   

، كما كمثاؿ حذؼ المبتدأ جكازنا عندؾ؟ فٍ ما يقاؿ لؾ مى قكلؾ: زيد، بعدفمثالن حذؼ الخبر جكازنا     
، نحك الحذؼ جائز، كقد يحذؼ الجزآف معناتقكؿ في جكاب: كيؼ زيد؟ دنؼ، أم ىك دنؼ، فيذا 

 ، إذنا التٌقدير: نعـ زيد قائـ.قكلؾ: نعـ، في جكاب: أزيد قائـ؟

 كيجب حذؼ الخبر في أربعة مكاضع          
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 تيتؾ، كمحؿٌ قدير: لكال زيد مكجكد أللمبتدأ بعد لكال، نحك: لكال زيد ألتيتؾ، التٌ  أف يككف خبرنا :األٌكؿ   
، قيدو يجب ذكره، كلك كاف معميو دليؿ، فإنٌ  ا إذا لـ يدؿٌ ، كأمٌ االخبر بعد لكال إذ كاف عامًّ  بكجك 

 :(1)نحك: لكال زيد محسف، أم ما أتيت، كمنو قكلو

 فر[] الكا                                                                          

 االسى لى  وي كي سً مٍ يي  دي مٍ الغً  الى كٍ مى فى               بو ضٍ عى  ؿَّ كي  وي نٍ مً  بى عٍ الر   يبي ذً يي                  

نٌ       ه.جكابيا مسدٌ  ما كجب حذفو بعد لكال لمعمـ بو، كلسدٌ كا 

يكف   ـفاف ل، يرؾ قسمقدير لعمتٌ ال، في اليميف، نحك: لعمرؾ ألفعمفٌ  ايككف المبتدأ نصًّ  أفٍ  :انيالثٌ    
ا  ه.جكاب القسـ مسدٌ  ، فيجب حذفو لمعمـ بو، كسدٌ ، أم عميٌ جاز، نحك: عيد ا ألفعمفٌ  نصن

 الـ تكف الكاك نصًّ  ؿ رجؿ كضيعتو، أم مقترناف، فإفٍ كٌ : ك، نحةيقع بعد المبتدأ كاك المعيٌ  أفٍ  :الثالثٌ   
 ة، فيجكز الحذؼ كعدمو، نحك: زيد كعمر قائماف.في المعيٌ 

الخبر، كىي ال تصمح أف تككف خبرنا، فيحذؼ  مسدٌ  تكبعده حاؿ سدٌ  لمبتدأ مصدرناأف يككف ا :ابعالرٌ   
، أم ضربي زيد حاصؿ، إذا كاف امن ، قائه، نحك: ضربي زيدناالحاؿ مسدٌ  ، لسدٌ الخبر كجكبنا

 ا. من قائ

   / ب(52ؽ  ) 

 قدير: أتـٌ ، كالتٌ منكطنا الحؽٌ تبييف  ـ المصدر، نحك: أتـٌ ككالمضاؼ إلى ىذا المصدر حكمو كح    
نحك: أخطب ما يككف  إلى مؤٌكؿ بالمصدر، ا، أك كاف مضافناحاصؿ، إذا كاف منكطن  تبييف الحؽٌ 
ٌنما حذؼ الخبر فييا لمعمـ بو.، األمير قائمنا  كا 

 مكاضع ةيجب حذؼ المبتدأ في أربع: ابعةالفائدة الرٌ   

أك المسكيف، أم ىك  ،: مررت بزيد الكريـ، نحكأك ذـٌ  فع في مدحالٌنعت المقطكع، إلى الرٌ  :األٌكؿ  
ٌنما كجب حذفو لإلشعار بإنشاء المدح أك الذـٌ  ،الكريـ  .كىك المسكيف، كا 

                                                           

ٌّة ابن مالك، ا/ شالبٌت للمعّري. ٌنظر: ابن عقٌل،  ( (1  .144رح على ألف
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ة الحذؼ ، أم ىك زيد، كعمٌ عـ أك بئس، نحك: نعـ الٌرجؿ زيدنايككف الخبر مخصكص ن أفٍ  :انيالثٌ   
 كاألٌكؿ. 

ٌنما كجب حذفو مف قكليـ: ف ما حكى الفارسيٌ  :الثالثٌ    ي ذٌمتي ألفعمٌف، أم في ذٌمتي يميف ألفعمٌف، كا 
 مسٌده لككنو كاجب التٌأخير. عميو، كسدٌ  لداللة الجكاب

ميؿ، مناب الفعؿ، نحك: صبر جميؿ، أم صبرم صبر ج مصدرنا نائبناالخبر يككف  أفٍ  :ابعالرٌ     
عطاء لمحالة الٌنكعيٌ لحالة الٌنصب الكاجب فييا حذؼ ا ككاجب حذؼ المبتدأ استصحابنا ة لفعؿ كا 

 . انتيى. ابف عقيؿ.(1)حكـ الحالة األصمٌية"
 

 الفائدة الخامسة  

 الٌشعر، لٌضركرة خبره، نحك: أٌما زيد فمنطمؽ، إالٌ إذا كقع المبتدأ مع إٌما كجب دخكؿ الفاء في     
ا مَّ أى فى  كؿ، كقكلو تعالى: ركرة إضمار الق، أم فال قتاؿ، أك لض(2)"القتاؿ ال قتاؿ لديكـ أٌما" لقكلو:

أىكىفىٍرتيـٍ  ـٍ يي كىي جي كي  تٍ دَّ كى اسٍ  يفى ذً الَّ 
ز دخكؿ الفاء في خبر المبتدأ في أربعة عشر أم فيقاؿ ليـ، كيجك ؛ (3)

 .باؾ آنفناصكرة تقٌدمت أمثمتيا كصكرتيا في الشٌ 

 ؽ بالمفعكؿ بوفائدة تتعمٌ  

 ال الن مث  بٌد مف ذكر االسـ فيو، كفي أمثالو: إذ زيده : كىك اسـ ما كقع عميو فعؿ الفاعؿ، كالتعريفو    
كليس مفعكؿ بو، ألٌف  ،كىك مفعكؿ بو، كالٌشخص المسٌمى بو كقع عميو ذلؾ ،يقع عميو فعؿ الفاعؿ

أبحاث الٌنحاة ال تعمؽ ليا باألعياف الخارجٌية، بؿ باألنماط مف حيث اإلعراب كالبناء، كقيؿ: ال حاجة 
 عمى ركاتيا. انتيى.يف كالت المطابقلمديـ يجركف صفات الإلى ذكر االسـ، ألنٌ 

  

  

                                                           
 .255/ 1ألفٌية ابف مالؾ،  عمى بف عقيؿ، شرحنظر: اي ( (1
2) )  ًّ عراض المواكب". ٌنظر: دٌوانه، ص  ، وعجزه، هو: " ولكن سًٌرا فًصدر بٌت للحارث بن خالد المخزوم

14. 

 .106/ 3آؿ عمراف،  ( (3
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 فائدة 

 ميا الٌسجاعي، فقاؿ: ني عمى الكسر بشركط خمسة، نظبت مسأ    

 

 فائدة أخرل  (  أ /53ؽ  )

؛ (1(عمى ما ذكر في الكافية حذؼ عامؿ المفعكؿ بو، نحك: زيدنا، أم ضربت زيدنا، ككجكبنا كيجكز    
ف اعتبرت طريقة البسط فيي ثمانيةفي أربعة   :مكاضع، كا 

نتيكا عف ؛  أم ا(2)ـٍ كي لى  يرناكا خى يي تى انٍ كى   مرؤ كنفسو، أم اترؾ امرؤ كنفسو،سماعي، نحك: ا :األٌكؿ  
، أم أتيت أىالن أم مكاننا مأىكالن ككطئت سيالن  مف  التٌثميث، كاقصدكا خيرنا لكـ، كأىالن كسيالن

 .البالد

 المنادل، نحك: يا عبد ا. :كالثٌاني  

 ضربتو. في باب االشتغاؿ، نحك: زيدنا :الثكالثٌ   

 ؾ كاحذر األسد.نفسى  ر، نحك: إٌياؾ كاألسد، أم ؽً باب الٌتحذي :كالرٌابع  

 اإلغراء، نحك: أخاؾ أخاؾ، أم الـز أخاؾ. :كالخامس  

 صكب عمى المدح، نحك: الحمد  أىؿ الحمد، أم امدح أىمو.المن :كالٌسادس  

 ، نحك: مررت بزيد الفاسؽ، أم اذممو.المنصكب عمى الٌذـٌ  :ابعكالسٌ   

 الٌترٌحـ، نحك: مررت بزيد الفقير، أم ارحـ. المنصكب عمى :كالثٌامف  
  

                                                           
 .321نظر: ابف الحاجب، الكافية، ص ي (1) 

 .171/ 4الٌنساء،  ( (2

كطو  سً ٍمػػػػػػخى بً                 رةو ٍسػػػػػػكى بً مػػػػػػس ً أى  فً ابٍ فىػػػػػػشيػػػػػػري
 

ػػػػػػػذى إً   ػػػػػػػا مى   مػػػػػػػف أؿ كلػػػػػػػـ بػػػػػػػؾ صػػػػػػػغراالى ا خى
 

 ىتىػػػػػػػػيػػػػػػػػا فى  وي ٍمػػػػػػػػمى اعٍ ا الٌتعيػػػػػػػػيف فى كثالثيػػػػػػػػ 
 

ـٌ جمعنػػػػػػػػػػا فى    راطي اٍسػػػػػػػػػػكلػػػػػػػػػػيس مضػػػػػػػػػػٌمنا ثػػػػػػػػػػ
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 فائدة   

 :(1)ميا الٌسجاعيبينو كبيف عمر، كنظ مرك غير المنصكب فرقناالكاك في عى  تزاد    

  

 ::فائدة

 رحمو ا، آميف. ميا الٌسجاعيٌ مٌشيخ جمكع ذكرىا في المختار، نظل"     

 

 فائدة  

ا      :(3)المفٌسرة، فقاؿ شركط أفٍ  ـ الٌسجاعيٌ نظ أيضن

  

ا جامعنا  :(4)لمٌشركط كقاؿ أيضن

 انتيى.  
 

                                                           
 .3مى القطر، ص ، حاشية عالٌسجاعيٌ نظر: ي  (1)
 .2، ص القطر عمى حاشية الٌسجاعٌي،: ينظر ( (2

 .32، ص المصدر نفسو  (3)
 .32، ص المصدر نفسو ( (4

ػػػػػػفً  ػػػػػػيمى           وً بًػػػػػػ لحقػػػػػػفى رنا أي ٍمػػػػػػب عى ٍصػػػػػػا نى دى ا عى
 

ػػػػػػػػػػػػػا يىػػػػػػػػػػػػػمى ا عى ذى اكنا إً كى    ـ يضػػػػػػػػػػػػػؼلىػػػػػػػػػػػػػي كى أتً من
 

ػػػػػػػ  يػػػػػػػة        افً قى  تً أٍ يىػػػػػػػ ـٍ ف لىػػػػػػػأى س بًػػػػػػػبٍ كف ليػػػػػػػأمي مى
 

ػػػػػـ يي لىػػػػػكى   ػػػػػصى  رؼتىػػػػػا اعٍ ذى ؿ بًػػػػػأى  فٍ  ًمػػػػػالى ٌغر خى
 

ػػػػػػػػػمى    ػػػػػػػػػ ةه خى يى ٍشػػػػػػػػػمى  اءي كخى يي ٍشػػػػػػػػػمى  خي ايً شى  ا        ذى كى
 

ػػػػػػػػػػػػكى  اخه يى ٍشػػػػػػػػػػػػأى كى  كخه يي شيػػػػػػػػػػػػ    مػػػػػػػػػػػػامى اعٍ فى  افي خى يٍ شى
 

ػػػػػػكى    ػػػػػػكى  خو يٍ ًشػػػػػػلً  عه ٍمػػػػػػجى  ةو يخى ًشػػػػػػ عٍ مى  ا       رى غ  صى
 

ػػػػػػػػبً     ( 2)مػػػػػػػػا"يى فٍ تى لً  شيػػػػػػػػيىٍيخو  فػػػػػػػػي سػػػػػػػػرو كى كى  ٍـّ ضى
 

               تٍ قى بً إف سيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ير أتػػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ تى لً  كأفٍ 
 

ػػػػػػػػػػػػ كؿو قىػػػػػػػػػػػػى لً معننػػػػػػػػػػػػ ةو مىػػػػػػػػػػػػمٍ جي بً     تٍ كى قػػػػػػػػػػػػد حى
 

ػػػػػػػػػ خاليػػػػػػػػػةن   اعممػػػػػػػػػا            القػػػػػػػػػكؿً  ؼً حػػػػػػػػػري أى  فٍ مى
 

ػػػػػػػػ    مػػػػػػػػايى افٍ  بػػػػػػػػوً  تٍ ٌكلىػػػػػػػػقػػػػػػػػد أي  فٍ كيػػػػػػػػتى  ـٍ ا لىػػػػػػػػمى
 

 كلػػػػػػػػػػػػػػػػػـٍ  رتٍ خٌ أى عنيػػػػػػػػػػػػػػػػػا تىػػػػػػػػػػػػػػػػػ ممػػػػػػػػػػػػػػػػػةن جي كى 
 

 جػػػػػػػػٌر قػػػػػػػػد أتػػػػػػػػـٌ  عمييػػػػػػػػا حػػػػػػػػرؼي  يػػػػػػػػدخؿٍ   
 

             بعػػػػػػػػد جممػػػػػػػػةو  ميمػػػػػػػػا أتػػػػػػػػتٍ  فٍ أى  تفٌسػػػػػػػػري 
 

 ار رٌ قىػػػػػػػػػتى  دكف لفػػػػػػػػظو  ىمعننػػػػػػػػػ بيػػػػػػػػا القػػػػػػػػكؿي   
 

 كبعػػػػػػػػػدىا            رًّ كخاليػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػرؼ جػػػػػػػػػ
 

ػػػػ جممػػػػةن  أتػػػػتٍ    ػػػػا عى  رااذكي ي فىػػػػنًػػػػغٍ المي  فً أيضن
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 / ب( 53ؽ  ) 

 فائدة  

 :(1)، فقاؿ كىيكالمستقرٌ  غكمٌ رؼ اٌلمـ الٌسجاعي بيف الظٌ نظ    

 انتيى.   
 

 :(2)ميا بعضيـ، فقاؿنظ خمسة عمى األصحٌ  حرفيٌ الالمكصكؿ    

 انتيى.     

 :(3)ـ الٌسجاعي الفرؽ بيف زاؿ يزاؿ كيزكؿ كيزيؿ، فقاؿنظ
 

 

 :(4)تي يٌطرد فييا حذؼ الفاعؿ، فقاؿالٌ  المكاضع ،رحمو ا ،ـ الٌسجاعينظ  

                                                           
 .48، ص ، حاشية عمى القطرالٌسجاعيٌ نظر: ي ( (1
 .48، ص المصدر نفسو ( (2
 .57، ص المصدر نفسو ( (3
 .70، ص المصدر نفسو ( (4

 

ػػػػػػػا              الظٌػػػػػػػرؼ لغػػػػػػػكنا إف يكػػػػػػػف مخصكصن
 

 كصػػػػػػػػػػػػػػػػػاصي نٍ ى مى تىػػػػػػػػػػػػػػػػػد أى قىػػػػػػػػػػػػػػػػػبعامػػػػػػػػػػػػػػػػػؿو لى   
 

 ا                 كمسػػػػػػػػػػػػػػػتقٌر إف يكػػػػػػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػػػػػػد عٌمػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 تمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػذؼ ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا دكف ذاؾ حى   
 

 ر أٌكلػػػػػػػػػػت         لمصػػػػػػػػػػادً اى كىػػػػػػػػػػاؾ حركفنػػػػػػػػػػا بً  
 

ػػػػػػػا أصػػػػػػػٌح كمػػػػػػػا ركك       كذكػػػػػػػرل ليػػػػػػػا خمسن
 

 ا          دى مشػػػػػػػػػػدَّ  أفَّ  بػػػػػػػػػػالفتحً  كىػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػي أفَّ  
 

 كلػػػػػػػػك خػػػػػػػػذىا كمػػػػػػػػاكزيػػػػػػػػد عمييػػػػػػػػا كػػػػػػػػي ف 
 

 لػػػػػػػػػزاؿ أتػػػػػػػػػى رفػػػػػػػػػع كنصػػػػػػػػػب محقٌػػػػػػػػػؽ            
 

 إذا كػػػػػػػػػػػاف ذا ماضػػػػػػػػػػػػي يزيػػػػػػػػػػػػؿ كػػػػػػػػػػػػيعمـ  
 

 يػػػػػػػزكؿ لنقمػػػػػػػو           خػػػػػػػالؼ الٌػػػػػػػذم مػػػػػػػاضو  
 

 يزيػػػػػػػػػؿ امتػػػػػػػػػاز معنػػػػػػػػػاه يفيػػػػػػػػػـ كمػػػػػػػػػاضو   
 

ػػػػػػػقىػػػػػػػلى               اعمػػػػػػػـ بسػػػػػػػٌتةو  الفاعػػػػػػػؿً  حػػػػػػػذؼي  اءى د جى
 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػذكر لمجماعػػػػػػػػػػػػػػػػةً  فعػػػػػػػػػػػػػػػػؿي  بفاعػػػػػػػػػػػػػػػػؿو   
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كفاعػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي   مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر مؤٌنثػػػػػػػػػػػػػػػػػة أيضن
 

 تشػػػػػػػػػػكرتعٌجػػػػػػػػػػب أيػػػػػػػػػػف كاسػػػػػػػػػػتثف حقٌػػػػػػػػػػا ف 
 

 فصػػػػػػػػػػػػػيؿ قامػػػػػػػػػػػػػا مقامػػػػػػػػػػػػػوكحػػػػػػػػػػػػاليف لمتٌ 
 

 كمػػػػػػػػػا رجػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػي بيػػػػػػػػػت شػػػػػػػػػعر يكػػػػػػػػػٌرر 
 

 كزيػػػػػػػػػػػػػػد عمييػػػػػػػػػػػػػػا أف يػػػػػػػػػػػػػػؤٌخر فاعػػػػػػػػػػػػػػؿ
 

 مػػػػػػػػػػػع الٌسػػػػػػػػػػػبؽ لمفعمػػػػػػػػػػػيف كىػػػػػػػػػػػك مقػػػػػػػػػػػٌرر 
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 : (1)جاعي شركط المصدر، فقاؿنظـ السٌ  

 سؤاؿ   ( / أ54ؽ  )   

 

 :الجكاب  

    انتيى.   

                                                                (2)رأيت عبدا يضرم خالده          كأبا عميرة في المدينة يضرب                  

 خالد: فاعؿ يضرب؛ يضرب: فاعؿ لعميرة.    

                                                           
 .99، ص القطر عمى حاشية الٌسجاعٌي،: ينظر ( (1
 / ب( من هذا الّتحقٌق " مكّرر".11وقد ورد هذا البٌت فً )ق ( (2

 ./ ب( من هذا الّتحقٌق " مكّرر"11وقد ورد هذا البٌت فً )ق ( (3

 اعمػػػػػػػػػػؿ بفعػػػػػػػػػػؿ مصػػػػػػػػػػدرنا بشػػػػػػػػػػرط أٍف             
 

 رايكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردنا ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىرنا مكٌبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 

 كغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر محػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكد كمتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكع كال 
 

 يكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف محػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكفا كال مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤٌخرا  
 

 كؿ كػػػػػػػػػػػػذا حمػػػػػػػػػػػػكؿ أفٍ عػػػػػػػػػػػػكغيػػػػػػػػػػػػر مف 
  

 أك مػػػػػػػػػػػػا كفعػػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػػي محمٌػػػػػػػػػػػػو اذكػػػػػػػػػػػػرا  
 

 الٌتسػػػػػػػػػييؿ ىػػػػػػػػػذا غالػػػػػػػػػب كقػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػي 
 

 فاحفظ لو يا صاحبي لتنصرا  
 

 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػاذا يقػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ شػػػػػػػػػػػػػػػػػيخنا األميػػػػػػػػػػػػػػػػػر           
 

 أبقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه رٌب كاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير
 
 

 فػػػػػػػػي كممػػػػػػػػة قػػػػػػػػد حػػػػػػػػار فييػػػػػػػػا فكػػػػػػػػرم
 

 مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكمة إعرابيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ال أدرم
 
 

 قػػػػػػػػػػؿ قػػػػػػػػػػاؿ زيػػػػػػػػػػد رٌب عمػػػػػػػػػػرك قائمػػػػػػػػػػا

 

 ائماصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكأٌف بكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـ عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 
 

            اىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ   غطفاكشػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ 
 

 ة كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابع إمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـالٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنٌ 
 

 كؿ مصػػػػػػػػػػػػػػػدر مػػػػػػػػػػػػػػػف المقػػػػػػػػػػػػػػػاؿالقػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 مجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف األفعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ بَّ ري ك    
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػٍف أتيتػػػػػػػػػػػػػػػو يػػػػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػػػػاحي  ٌف مى  كا 

 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػافيـ ىيػػػػػػػػػػػػػػػػًديتى سػػػػػػػػػػػػػػػػبؿ الٌنجػػػػػػػػػػػػػػػػاح   
 
 

ػػػػػػػػػػػػا      إٌف أبػػػػػػػػػػػػي جعفػػػػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػػػػال فرسن

 

 (3)أٌف عبػػػػػػػػػػدي اإللػػػػػػػػػًو مػػػػػػػػػػا ركبػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػك     
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، كاف: فعؿ ماضو ا: مفعكؿ، ل، فرسن : حرؼ تككيد، أبي: اسميا، جعفر: خبرىا، عال: فعؿ ماضو إفٌ     
 اإللو: فاعؿ، اإللو: مضاؼ إليو.عبد 

 

 بقكلو: ،نكيف العشرةنٌظـ بعضيـ أقساـ التٌ      

 

 ارينيٌ فٌ د السٌ يخ محمٌ قيف الشٌ مة خاتمة المحقٌ العاٌل  ة نقمتيا مف خطٌ بميٌ ة حنىذه فكائد فقييٌ   / ب(54ؽ)  
 .                                  رحمو ا تعالى ،(1)الحنبميٌ 

 فائدة       

 كتحميد ألجؿ تبميغ، إذنا ،ب كتكبيربكاج قصد إماـ جيرنا جو ال يضرٌ قاؿ في الغاية كشرحيا:" كيتٌ     
اجب، كيتٌ ليس بكاالجيد  الكاجب  بميغ فقط، أك ىك أمٌ إف قصد بالكاجب التٌ  الجير أٌنو يضرٌ  جو أيضن

ير جو، كتأتي لو نظائر، ككره جتٌ مكالقراءة كىك  ،قصد بالحمد العطاس إفٍ  ، كما يضرٌ بميغ معناكالتٌ 
جميعيـ ع اسمإبأف لـ يمكف اإلماـ  ،سالـ لحاجةك  ،كتحميد ،تكبيربإاٌل  ،يامن وبقكلصالة المأمكـ في 

  ، قاؿ:جابر لحديثع اإلماـ؛ مى سٍ ع مف ال يى مً سٍ ليي جير بعض المأمكميف بذلؾ،  فيسفٌ  ،كثرةك أ لبعد
شَ أَثٌُ ٍَْْوِ ًَعٍََُّْ، وَجَّػَ َ اهللٍَُّ، صّاهللِ ٌيُعُسَ شَجَّا وَرَاِ، فَوُفٍَْخَ شٍىٌْ ثَثُأَ، ًٍََُّْعًََ وٍَِْْػَ َ اهللٍَُّصَ ،اهللِ ٌيُعُب سَنََ ثٍَِّصَ

ثَىْشٍ ٌُِْغِّْؼَنَب
ف قصد باإلعالـ"؛ متٌ (2)  . انتيى. (3)فؽ عميو، ظاىرة ال تبطؿ الٌصالة كا 

 فائدة  

ف عطس المصٌمي إذا أم خم     ، بأف قاؿ رٌبنا كلؾ اعن مف الٌرككع فحمد ا ليما جميؿ يرفعو " كا 
اس، كذكر االنتقاؿ لك يا كزدنا بو العطاممٌ  ،الحمد، أك نحكه ، كال تبطؿ بو الٌصالة، ألٌنو لـ جز بو نصًّ

                                                           
ىػ ( كاف عالمنا بالحديث، كاألصكؿ، 1188ك  1114؛ عاش ما بيف )  د بف أحمد الٌسٌفارينيٌ ، ىك: محمٌ الٌسٌفارينيٌ  ( (1

ؽ. كلد في سٌفاريف، مف قرل نابمس، كرحؿ إلى دمشؽ، فأخذ عف عممائيا، كعاد إلى نابمس، فدٌرس، قٌ كاألدب، مح
 .14/ 6نظر: الٌزركمي، األعالـ، يسرح منظكمة اآلداب،" مطبكع". ك  ؛بكأفتى، كتكفي فييا. مف كتبو: غذاء األلبا

 .413مسمـ، الٌصحيح، حديث رقـ:  ( (2
 .422كشرحيا، ص  ، الغايةنظر: الٌسيكطيى ي  (3)

ـي قٍ أٌ     يػػػػػػا         بً  عميػػػػػػؾى  عشػػػػػػر ييـنػػػػػػكينى تى  سػػػػػػا

 

ػػػػػػػػ تقسػػػػػػػػيميا مػػػػػػػػف خيػػػػػػػػرً  فػػػػػػػإفَّ     ا حػػػػػػػػرزامى
 

 كػػػػػػػػر زدمكػػػػػػػػف كعػػػػػػػػكض كقابػػػػػػػػؿ كالنٌ   
 

 رٌنػػػـ أك احػػػؾ اضػػػطرر غػػػاؿ كمػػػا ىمػػػزا  
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ف قكم أحدىما، تعيٌ  ف كلـ يجز بو عف يمحضو لمٌرفع، كصٌحح المكقؼ، االجزاء كالكفا لو ذاىال كا 
                                     . أ ىػ. الغاية كشرحيا.(1)اآلخر"

 فائدة   

 بصؿ :أكؿ نحك كالجماعة يعذر بترؾ الجمعة جو مف كالميـ ككذاقاؿ في الغاية كشرحيا:" كيتٌ     
 . انتيى.(2)جو"ثكـ، ككٌراث، إذا لـ يجد ما يذىب رائحتيا كىك متٌ ك

: تصٌح الٌصالة خمؼ الجنب، كاقتصر عميو ءقاؿ أبك البقا، فائدة غريبة :قاؿ في اإلنصاؼ ،تتٌمة    
 ىػ. ي الفائؽ، ذكره في شرح الغاية. أف

 

 فائدة  

و بماء االستنجاء، كلـ مف استنجى كفي يده اليسرل خاتـ نجس ما تحت" :(3)تكعبقاؿ في المس    
 ىػ. ، قالو في شرح الغاية، أ(4)بغسمو بعد خمع الخاتـ، قالو في اإلقناع"ير إاٌل طي

 ، فقاؿ:(5)مة الخمكتييكد العاٌل ـ الٌصفات المعتبرة في الشٌ كقد نظ  

 

   

  

                                                           
 .421، الغاية كشرحيا ، ص نظر: الٌسيكطيى ي  (1)
 .410، ص المصدر نفسو ( (2

األلفاظ كثير الفكائد ق (. ىك كتاب مختصر 616د بف عبد ا الٌسامرم ) ت المستكعب، البف سنينة محمٌ  (3) 
 .218نظر: ابف بدراف، المدخؿ، ص يكالمعاني. 

 .230غاية، ص ، شرح النظر: الٌسيكطيٌ ي  (4)
 . سبؽ تعريفو في أٌكؿ المخطكط.العالمة الخمكتي: ىك منصكر البيكتيٌ   (5)

 بػػػػػػػػػػػػػر       تى عٍ تي  كدً يي ي الش ػػػػػػػػػػػػػًفػػػػػػػػػػػػػ اته فى ًصػػػػػػػػػػػػػ  
 

ػػػػػػػػػػػات كالبى فػػػػػػػػػػػكال كالٌسػػػػػػػػػػػمعي  قػػػػػػػػػػػؿي العى      رصى
 

  كاإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـي  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكغي كالبي  ؽي ٍطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالن    
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وً بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػ دؿي العىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ري كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌذكى      اـالٌتمى
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     ( / أ55ؽ  )

 حف اٌلذم يحيؿ المعنى كغيرهفائدة الكالـ عمى اٌلم
 

 سؤاؿ: لمصرٌية، في باب ما يفسد الٌصالة،ا لقاؿ في الفتاك     

 الٌصالة خمفو؟ ف في القراءة، ىؿ تصحٌ في رجؿ يمح    

مف يككف لحنو مثؿ  اتحة الكتاب، لـ يصٌمى خمفو، إالٌ يحيؿ المعنى في ف لحف لحننا الجكاب: إفٍ     
ف كاف في غير  ف كاف لحنو، إذا كانا عاجزيف عف إصالحو، كا  ا، كا  الفاتحة كتعٌمده بطمت صالتو أيضن

 . انتيى.(1)شية نكريح البف قندسامف ح صٌحت الٌصالة خمفو". نقؿ سيكنا أك عجزنا

 فائدة  

بمثمو  س عدـ صٌحة إمامتوكال أخر  ؽ: يعيف المعرنقكلو قاؿ في اإلنصاؼ:" تنبيو: دخؿ في    
عميو الخرس  الجميكر، كقيؿ تصٌح إمامتو مف طرأعند  أٌما إمامتو بغيره فال تصٌح قكالن كاحدنا كبغيره.

 مذىب أٌف إمامتو ال تصٌح بو، كعميوكأٌما إمامتو بمثمو فالٌصحيح مف الذكره في الٌرعاية.  ٌح.دكف األص
 .األصحاب ريىاجم

في  ، كابف عقيؿ، كالمصمنيـ: القاضي، كاآلمدمصحاب األاختاره ك البحريف:  مجمعقاؿ في     
كعبارة كثير مف كغيرىـ؛  في المذىب، كالمستكعب، كالٌتمخيصكجـز بو كغيرىـ،  كجـز بو نيالمغ
في األحكاـ الٌسمطانٌية، ي عايتيف، كقاؿ القاضكالرٌ  ،صحاب كعبارة المصٌنؼ، كقٌدمو في الفركعاأل

، قاؿ الٌشارح: ىذا قياس المذىب، كىك فيٍ بمثمو، كجـز بو في الحاكيى  في الكافي، يصٌح أف يؤـٌ  كالمص
. انتيى. كالـ اإلنصاؼ (2)يـ"كابف تم يما في الفائؽ،بمثمو،  كأطمق كاألٌمي كالعاجز عف القياـ يؤـٌ أكلى 
 بمفظو.

 

                                                           
، كاف عالمنا، متبٌحرنا ىػ( كلد في بعمبؾ، حنبميٌ 861/  809، )إبراىيـ بف يكسؼ بف قندس، البعميٌ  :ىك، قندس ابف (4)

. لو حكاشو  العماد، نظر: ابف يعمى فركع ابف مفمح. منيا: حاشية ، في الفقو كأصكلو، متفٌنف في كثير مف العمـك
 .55/ 3نظر: عمر كٌحالة، معجـ المؤٌلفيف، ي. ك 700/ 7شذرات الٌذىب، 

؛ ىك: عمي بف سميماف المرداكمٌ ، . كالمرداكم75/ 4، اإلنصاؼ، . كالمرداكمٌ 259/ 2، اإلنصاؼ، نظر: المرادمٌ ي  (2)
ء. كلد في مردا، قرب نابمس؛ كانتقؿ إلى دمشؽ، كتكفي ، مف العمماىػ( فقيو، حنبميٌ 1480ك  1414عاش ما بيف)

/ 4، األعالـ، نظر: الٌزركميٌ يفييا؛ مف كتبو: اإلنصاؼ في معرفة الٌراجح مف الخالؼ، في الفقو؛ كشرح الفركع. 
292. 
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 / ب(  فائدة55ؽ  ) 

ذا كا(1)قكلو الٌرابع: الٌشيادة، قاؿ في شرح المحٌرر      كال  يٌ ف رجؿ كامرأة في سفر ليس معيما كل:" كا 
ف خاؼ الٌزنا بيا، ذكره  القاضي أبك يعمى الٌصغيرلـ شيكد  ، نقمو الجراعي (2)يجز أف يتزٌكج بيا، كا 

 ياب الفتكحي. أ ىػ.، كنقمتو مف خط الشٌ (3)فركع"في حكاشي ال

فإٌف مكافقة الٌزنا مف  عةىذا القكؿ بيذا القيد فيو بشا "ركشي:قاؿ ابف نصر ا، في حكاشي الزٌ     
أٌف الٌنكاح بال  كال شؾٌ  ىا بو، فيك أكللى ما فيو شبية مَّ العدكؿ عف صراحتو إ أكبر الكبائر، فإذا أكفٌ 

 تو، فيك أكلى مف الكقكع في زنا، مجمع عميو". انتيى. ىامش عمى متف الغاية.ؼ في صحٌ ي مختمكل

حد أف يستقي مف الماء الجارم، لشربو، كطيارتو، كغسؿ ثيابو، كانتفاعو في أشباه أ لكؿٌ  ":ةمٌ تت    
إذا لـ يدخؿ إليو في مكاف محكط عميو، كال يحٌؿ لصاحبو  مٌما ال يؤٌثر فيو مف غير إذف رٌبو،ذلؾ، 

ا:المنع مف ذلؾ، لحد  ؿه جي : رى يـه لً أى  ابه ذى عى  ـٍ يي لى كى  ـٍ ييً كِّ زى  يي ًلى كى  ـٍ يً يٍ لى إً  اي  ري ظي نٍ  يى ًلى  ةه ثى الى ثى  "يث أبي ىريرة مرفكعن
في شرح  الٌسيكطيٌ  . قاؿ شيخنا؛ ركاه اإلماـ البخارمٌ (4)"ؿ يبً السَّ  في ابٍ  وي عى نى مى فى  يؽً رً الطَّ ا بً مى  ؿي ضِّ فى يي  افى كى 

 نتيى.؛ االغاية

 حديث    

أىؿ الٌشاـ سكط ا ": في الكبير برانيٌ كالطٌ  ،كأبك يعمى في مسنده، كمسمـ، أخرج اإلماـ البخارمٌ   
ييـ تعالى في األرضيف ينتقـ بيـ مٌمف يشاء مف عباده، كحراـ عمى منافقييـ أف يظيركا عمى مؤمن

 . انتيى.(5)"إًٌل ىمِّا كغمِّا كحزننا يمكتكا أفك 

 رضي ا عنو: أدىـ قاؿ ابف   

                                                           
ر، شرح المحرٌ (. كمف شركحات المحٌرر: ىػ 652ماـ أحمد، البف تيمٌية )تالمحٌرر، في الفقو، عمى مذىب اإل  (1)

 (.ىػ 772)ت  لمٌزركشيٌ 
ىػ ( كاف  458ك  380الٌصغير، ىك: محمد بف الحسيف ابف الفٌراء، أبك يعمى؛ عاش ما بيف )  يعمىأبك  القاضي ( (2

انكاع الفنكف، مف أىؿ بغداد؛ كحراف كحمكاف؛ كٌلي قضاء دار الخالفة الـ عصره، في األصكؿ، كالفركع، ك ع
 .99/ 6، األعالـ، نظر: الٌزركميٌ ينيا: اإليماف؛ كأحكاـ القرآف. م العٌباسٌية. لو تصانيؼ كثيرة؛

 (.ىػ 763)ت  ىػ(. كالفركع، لمٌرامينيٌ  844ت ) حكاشي الفركع،  ألحمد البغدادمٌ  ( (3
 .4163، المعجـ الكبير، حديث رقـ: . كالٌطبرانيٌ 2358، الٌصحيح، حديث رقـ: البخارمٌ   (4)
 .(4163) ، حديث رقـ :، الجامع الكبيرالٌطبرانيٌ  ( (5
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 الٌدعاء عمى القضاء؛ك  عمى الجفاء؛ البكاء ؛ ضىعاء، كالرٌ " لمخائفيف ثالث عالمات: البكاء، كالدٌ     
ككت، كلزكـ البيكت، كالٌرضى بالقكت. كقاؿ قاؿ: العافية في ثالث: في السٌ كالٌرضى بالقضاء؛ ك 

كرجؿ مؤمف ال يدخؿ، كرجؿ  ،دخؿ الجٌنةؿ مممكؾ يبعضيـ: أشٌد الحسرات يكـ القيامة في ثالثة: رج
فمنع حٌؽ ا فيمكت، فينفقو كرثتو في الٌطاعة فينجكف بو، كاٌلذم جمعو في الٌنار، كرجؿ  جمع ماالن 

 .(1)عالـ ينجك الٌناس بو، كىك يصير إلى النار"
 

    ( / أ56ؽ  )  

 دكاـ الٌشٌدة. انتيى.القكل: فقد األحٌبة، كالفقر في الغربة، ك  كقاؿ آخر ثالثة تيدٌ     

 فائدة   

 سبعمائة فرسخ، ألجؿ سبع كممات؛  :" أٌف رجالن تبع حكيمنا(2)في شرح الجامع الٌصغير ذكر المناكمٌ     
قاؿ: أخبرني عف الٌسماء كما أثقؿ منيا، كعف األرض كما أكسع منيا، كعف الحجر كما أقسى منو، 

أبرد منو، كعف البحر كما أغنى منو، كعف اليتيـ كما أذٌؿ  كعف الٌنار كما أحٌر منيا، كعف الٌزميرير كما
 . "منو

فقاؿ: البيتاف عمى البٌر أثقؿ مف الٌسماء، كالحٌؽ أكسع مف األرض، كالقمب القانع أغنى مف البحر،     
ميرير، كقمب الكافر أقسى مف كالحسد أحٌر مف الٌنار، كالحاجة إلى الغير إذا لـ تنجمح أبرد مف الزٌ 

 . انتيى."، كالٌنماـ إذا باف لمٌناس أمره أذٌؿ مف اليتيـالحجر

  

                                                           
( زاىد مشيكر؛ كاف ىػ 161ك  100؛ عاش ما بيف )البمخيٌ  لٌتميميٌ إبراىيـ بف أدىـ بف منصكر، ا :ىك، أدىـ ابف  (1)

؛ ينطؽ بالعربٌية يعيش مف العمؿ بالحصاد، كحفظ البساتيف، كالحمؿ، كالٌطحف، كيشترؾ مع الغزاة في قتاؿ الرٌ  ـك
.  الفصحى. كالٌراجح أٌنو تكفي  .30/ 1، األعالـ، نظر: الٌزركميٌ يفي سكفف، حصف مف بالد الٌرـك

( مف كبار العمماء ىػ1031ك  952؛ عاش ما بيف )حادم، ثـٌ المناكمٌ د بف عبد الٌرؤكؼ الىك: محمٌ ، المناكمٌ  ( (2
؛ انزكل لمبحث كالٌتصنيؼ؛ كلو نحك ثم ي بيا. بالقاىرة كتكفٌ  نيا الكبير كالٌصغير؛ عاشمنيف مصٌنفنا، ابالٌديف كالعمـك

 .204/ 6، األعالـ، نظر: الٌزركميٌ يمف كتبو: كنكز الحقائؽ. 
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 فائدة

 مف الكقكؼ عمى آياتو ،فيما يتعٌمؽ في كتاب ا تعالى    

يتعٌمؽ بما بعده معنىن ال  ، كالكقؼ الكافي: أفٍ ال يتعٌمؽ بما بعده ال لفظنا كال معننى : أفٍ قؼ التٌاـٌ ك ال     
، فاألٌكؿ كالثٌاني يكقؼ عمييما، كيبدأ بما بعدىما،  ؽ بما بعده لفظنايتعمٌ  : أفٍ قؼ الحرٌ ك ، كالفظنال    كمعنىن

يككف  أفٍ  ى، إالٌ كمعنن  بما بعده، لتعٌمقو بما قبمو لفظناكال يحسف االبتداء  ،قؼ عميوك كالثٌالث يحسف ال
 قؼ عميو سٌنة؛ كا تعالى أعمـ.ك رأس اآلية، فإٌف ال

 فائدة 

بحكـ المسألة عف نظائرىا لدليؿ شرعي.  : العدكؿفنار قاد الٌشيء حسننا، كعلغة: اعت ستحباب،اًل    
 انتيى.

 فائدة

إٌنما يخالطيـ مع مف أمف فتنتو، كألجؿ  كمخالطة الٌناس كتحٌمؿ أذاىـ أكلى مف اعتزاليـ، كلكفٍ     
        ، كىك:(1)فضائؿ دينٌية، أك دنيكٌية، كما أحسف قكؿ اإلماـ الحميدمٌ  واكتساب

 ] الكافر[                                                                                      

 

                                                     كمنو قكؿ البحترٌم:    

 جز[ا] الر                                                                                       

 انتيى.

 
                                                           

ق ( مؤٌرخ، كمحٌدث؛ كلد  488ك  420، عاش ما بيف ) ، الحميدمٌ د بف فتكح، األزدمٌ ىك: محمٌ ، الحميدمٌ  اإلماـ ( (1
 اـ ببغداد فتكٌفي فييا. مف كتبو:في جزيرة ميكرقة باألندلس، أصمو مف قرطبة، رحؿ إلى مصر، كدمشؽ، كمٌكة، كأق

 .327/ 6، األعالـ، نظر: الٌزركميٌ يالٌذىب المسبكؾ في كعظ الممكؾ. 

ػػػػػػػػػػ فيػػػػػػػػػػدي يي  يسى لىػػػػػػػػػػ اسً النَّػػػػػػػػػػ اءي قىػػػػػػػػػػلً     يئنا         شى
 

 اؿقىػػػػػػػػػػػػكً  يػػػػػػػػػػػػؿو قً  فٍ ًمػػػػػػػػػػػػ افي يى ذى ل اليىػػػػػػػػػػػػكى ًسػػػػػػػػػػػػ  
 

 الَّ إً  اسً النَّػػػػػػػػػػػػػػ اءً قىػػػػػػػػػػػػػػلً  فٍ ؿ ًمػػػػػػػػػػػػػػقًمػػػػػػػػػػػػػػأى فى   
 

ػػػػػػػػػػػػػػػك لً أى  مػػػػػػػػػػػػػػػـً العً  ذً ٍخػػػػػػػػػػػػػػػأًلى    ػػػػػػػػػػػػػػػ حً الى صى  اؿحى
 

ػػػػػػػ   ػػػػػػػ افً نىػػػػػػػاثٍ  فً الى اىً الجى  لرى الػػػػػػػكى  يفى ا بىػػػػػػػمى
 

ػػػػػػىي  فٍ ا ً ي كى ًخػػػػػػأى  فٍ افطى فىػػػػػػ    نػػػػػػافطى يى  ـا لىػػػػػػمى
 

ػػ   ػػ اؿى قىػػ فٍ مى  ىنىػػغً  فٍ ي ًمػػن ػػعى  اسً النَّػػا بً مى
 

 ـ غنػىنيي ي عىػي بًػًلػ اؿى ك قىػأى  وً يًمػجى  فٍ مً      
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 / ب( 56ؽ  ) 

  خطبة نكاح 

 كنسترشده، كنعكذ با مف شركر أنفسنا،  ،كنستغفره، كنستيديو ،كنستعينو ،إٌف الحمد  نحمده    
 

د ا فال مضٌؿ لو، كمف يضمؿ ا فال ىادم لو، كنشيد أٌف ال إلو إاٌل ا، كسيئات أعمالنا، مف يي
 ٌمى ا كسٌمـ عميو، كزاده فضالن ا عبده كرسكلو، خير نبٌي أرسمو، صكحده ال شريؾ لو، كنشيد أٌف محٌمدن 

 لديو، أٌما بعد: فناكشر 

ياء، يجعؿ ا البعيد بو قريبنا، كالقريب قفإٌف الٌنكاح سٌنة مف سنف األنبياء، كشعار مف شعار األت"     
ًأىذٌا  فمف اآليات الكريمة قكلو تعالى: ، قد حٌث ا إليو، كجاءت األحاديث داٌلة عميو، نسيبنا

:؛ كمف األحاديث الٌشريفة، قكلو...ئخل(1) بحلني ِٓ ػجبدوُاألّبَِ ِنىُ ًاٌصّ "  ، صٌمى ا عميو كسمـٌ

 ا؛ ىذا كقد كاف اجتماعنا ألمر قٌدره (2) "ٌني أباىي بكـ األمـ يـك القيامةا، فإتناكحكا تناسمكا تكٌثرك 
 ،كفي منتياه، ككؿ مٌنا يستغفر ا ،كفي كسطو ،في أٌكلو ،إف شاء اكقضاه، كيجعؿ ا الخير فيو 
 كيتكب إليو. انتيى. كا أعمـ.

 فائدة

 إلى الجماؿ، كالغنى إلى سعادة. أ ىػ. ض، كالحبٌ ثالثة ال تحتاج إلى ثالثة: المكت إلى المر     

     :(3)ىجره أخاه فكؽ ثالثة أٌياـ، فكتب إليو ىذه األبيات جالن حكي أٌف ر     

 ] الٌسريع[                                                                                    

                                                           
 .32/ 24الٌنكر،  ( (1
 . 10391، كشؼ الخفاء، حديث رقـ: نظر: إسماعيؿ العجمكنيٌ ي ( (2
 .20/ 1نظر: الٌثعالبي، خاٌص الخاٌص، ي ( (3
 

ػػػػػػػػػػػيىػػػػػػػػػػػ     ػػػػػػػػػػػظمى مى  ؾى نػػػػػػػػػػػدى ي عً م ًلػػػػػػػػػػػدً ي  ا سى           ة   مى
 

ػػػػػػػػػػػػثى يٍ ي خى بًػػػػػػػػػػػػأى  فى يػػػػػػػػػػػػا اٍبػػػػػػػػػػػػبً  تً فٍ اسػػػػػػػػػػػػتى فى     ةمى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وً ركيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى  وي نَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإً فى      ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد هً  فٍ عى                جى
 

ػػػػػػػا قىػػػػػػػد    ػػػػػػػرى مى ػػػػػػػ اؾي حَّ كل الضى ػػػػػػػرً كٍ ف عً عى  ةمى
 

ػػػػػػػ     ػػػػػػػ اسو بَّػػػػػػػعى  فً ف اٍبػػػػػػػعى  ىفى طى ٍصػػػػػػػف المي عى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحى رٍ المى بى  كثي عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبٍ ا المى نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  بً نى     ةمى
 



 
 

 259     

 

 انتيى.

 فائدة

صٌمى ا عميو كسٌمـ، إلى معاذ بف جبؿ في فقد كلده، جاء عف عبد الٌرحمف  ،فيما كتب رسكؿ ا    
صٌمى ا عميو  ،رسكؿ ا ، فكتب إليٌ رضي ا عنو، قاؿ: مات لي ابف ،بف غنـ، عف معاذ بف جبؿا

 كىك:كسٌمـ، ينعاه، 

  أ (  /57ؽ  )    

إلى معاذ بف جبؿ، سالـ ا عميؾ كرحمة ا، فإٌني أحمد ا اٌلذم ال إلو  ،مف محٌمد رسكؿ ا"    
ـٌ إٌف أنفسنا كأمكالنا ز إاٌل ىك، أٌما بعد: فعٌظـ ا لؾ األجر، كأليمؾ الٌصبر، كر  ٌياؾ الٌشكر، ث قنا كا 

ع ا بيا إلى أجؿ معدكد، كيقبضنا لكقت كعكاريو المستكدعة، يمتٌ أىالينا كأكالدنا، مف مكاىب ا، ك 
ـٌ افترض عمينا الٌشكر إذا أعطى، كالٌصبر إذا ابتمى، ككاف ابنؾ ىذا مف مكاىب ا الينئة  ،معمكـ، ث

ير، إف صبرت كاحتسبت، ال ثبو في غبطة كسركر، كقبضو بأجر ك كعكاريو المستكدعة، مٌتعؾ ا
 ،معاذ أف يحبط جزعؾ أجرؾ، فتندـ عمى ما فاتؾ، فمك قٌدمت عمى ثكاب مصيبتؾ عميؾ يا تجمعفٌ 

، فيذىب أسفؾ ما ىك و، كاعمـ أٌف الجزع ال يرٌد ميتنا، كال يدفع حزنناعرفت أٌف المصيبة قد قٌصرت عن
 .(1)نازؿ بؾ، فكاف قد، كالٌسالـ"

   ب( /57ؽ  )

 قكلو الكممة لفظ 

ٌنما قاؿ لفظ كلـ يقؿ ل     شيء لـ يقصد  فظة، ألٌنو لـ يقصد الكحدة، ألٌنيا حصمت مف الكممة، كألمٌ كا 
 أمٌ  ،أف يككف كصفنا يطابؽ المبتدأ، إاٌل بثالثة شركط:ٌف الخبر ال المطابقة، ألٌنيا غير الزمة، أل

 يطابؽ كالمصادر كما ىنا. فال  كاف جامدنا ، كأٌما إفٍ مشتق ا

فال  الٌضمير ظاىرنا كاف يككف الٌضمير مستترنا، كأٌما إذا ر: أم بأفٍ لمٌضمي متحٌمالن  أف يككف :الثٌاني   
 أبكه، كىند قائـ أبكىا.  يطابقو، كقكلؾ: زيد قائـ

                                                           
 .853قـ: أبك نعيـ، حمية األكلياء، حديث ر  ( (1

ػػػػػػػػػػػػػػػ فَّ أى  ػػػػػػػػػػػػػػػ ؼً اإلٍلػػػػػػػػػػػػػػػ كدى دي صي  وً ًفػػػػػػػػػػػػػػػلٍ إً  فٍ عى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّ ا حى نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً رى  ثو الى ثىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؽى كٍ فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    ومى
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كأٌما إذا كاف الخبر يستكم فيو المذٌكر  ر كالمؤٌنث،أف يككف مٌما ال يستكم فيو المذكٌ  :الثٌالث   
 يح، كىند جريح. أ ىػ.كالمؤٌنث، كصبكر كجريح، فال يطابقو، كقكلؾ: زيد جر 

ركط، كىك عدـ كىنا لفظ في قكلنا: الكممة لفظ مصدر، فمـ يطابؽ الكممة ألٌنو اختٌؿ شرط مف الشٌ     
يف فيقكلكف: إٌنو يف، كأمىا الككفيٌ مف الٌضمير عمى رأم البصريٌ  منو ال مشتؽٌ  االشتقاؽ، ألٌنو مشتؽٌ 

عمى  أصؿ االشتقاؽ، كىي أٌف الفعؿ يدؿٌ يف عمى ككف المصدر مف الماضي، حٌجة البصريٌ  مشتؽٌ 
ت أسماء الفاعميف لدٌؿ عمى ما دٌؿ عميو الفعؿ، كما دلٌ  ،منو ماف، فمك كاف المصدر مشتقًّاالحدث كالزٌ 
 كالمفعكليف.

 

مف  مى أٌف المصدر مشتؽٌ يف عمنو؛ كحٌجة الككفيٌ  المصدر كذلؾ عمـ أٌنو ليس مشتقًّافمٌما لـ يكف     
 ، فيعتؿٌ و، أال ترل أٌنؾ تقكؿ: قاـ قيامنابصٌحت باعتالؿ الفعؿ كيصحٌ  المصدر يعتؿٌ  الماضي، كىي أفٌ 

اباعتاللو، كتقكؿ: قاكؿ مق : إٌف الفعؿ عامؿ في المصدر، كمرتبة اكلة، فيصٌح لصٌحتو، كقالكا أيضن
االعامؿ   يى.انت مف الجانبيف أبحاث. عميو، فميتأٌمؿ؛ كلكؿٍّ  تككف قبؿ مرتبة المعمكؿ، كمقٌدمن

 

 ىػ. أ قاؿ ابف ىشاـ: الكممة قكؿ مفرد.    

المفرد فأؿ: فييا لمحقيقة كالماىٌية، كىي مبتدأ، كقكؿ: خبر عف الكممة، فالقكؿ جنس حقيقة، ك     
ـٌ إٌنو لـ يقؿ قكل قة الخبر لممبتدأ أف يككف مشتقًّا، أك مؤكالن بو، ليطابؽ كممة، ألٌف شرط مكاف ةفصؿ، ث

، ألٌنو صار بالمشتؽٌ  ؤٌنث، كقكؿ ىذا جامد كليس مؤكالن دأ، ال يستكم فيو المذٌكر كالملضمير المبت رافعنا
د، لمفظ المستعمؿ، فالمصدر كلك أٌكؿ بكصؼ يخبر بو عف المذٌكر كالمؤٌنث الكاحد كالمتعدٌ  عندىـ اسمنا

ؿ كتبعو مفرد في ذكر قك  َـّ صكـ، فمف ثى  ةكالمؤٌنث، نحك: رجؿ صكـ، كامرأ فيك مٌما يستكم فيو المذٌكر
 ص مف حاشية األمير عمى الٌشذكر.ىػ. ممخٌ  . أ(1)الٌتذكير"

أٌف التٌاء اٌلتي لمكحدة ما تنافي، تجد نيمجنس كتائيا لمكحدة الٌشخصٌية، كبيفمك قيؿ أؿ في الكممة ل    
صٌية ة لمكحدة الٌشخمكشخصٌية جزئٌية، كاٌلتي في الكم : شخصٌية كمٌيةلٌشخصٌية منقسمة إلى قسميفا

 ىػ. ، كال تنافي بينيا كبيف الجنس. أزمة لحقيقة الكممةٌية الاٌل معنالالكمٌية، أم الغير 

                                                           
 .5نظر: األمير، حاشية عمى شذكر الٌذىب، ص ي (1) 
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 (  أ /58ؽ  )

 فائدة  

 ،كأفٍ  ،كىك ما أٌكؿ مع صمتو بمصدر كلـ يحتج إلى عائد، كىك: أفٌ  : حرفيٌ المكصكؿ، ضرباف    
صدر بمغني ذىاب زيد، ككذا: بمغني أٌنؾ ذاىب، كتأكيمو بم زيدنا ، كلك، مثاؿ أٌف: بمغني أفَّ ككي ،كما

، نحك: لمحذكؼ، ككذا إف كاف الخبر جامدنااستقرارؾ فييا، ألٌف الخبر في الحقيقة ىك ا في الٌدار، أمٌ 
سـ كبعدىا التٌاء، أفادت معنى المصدر، فإف ياء الٌنسبة إذا لحقت آخر االتؾ، بمغني أٌنؾ زيد، أم زيديٌ 
الٌناصبة  كأفٍ  ،ـ المشٌددةكح فة مف الثٌقيمةخفٌ مؼ: يقٌدر بالككف؛ كحكـ اللمصنٌ نحك: الفركسٌية، كقاؿ ا

يد، كلك لممضارع، كتكصؿ بفعؿ متصٌرؼ، نحك: يعجبني أف يقـك زيد، كتأكيمو بمصدر يعجبني قياـ ز 
، كما نحك: أعجبني ما صنعتى  ،، نحك: أشرتو إليو بأف قـ، أم بالقياـكاف الفعؿ المتصٌرؼ أمرنا

فتكٌصؿ بفعؿ  كلك ،جئتؾ لمعمـ ، ككي نحك: جئتؾ كي أتعٌمـ، كتأكيمو:أعجبني صنعؾ كتأكيمو:
لك قاـ، أم قيامو، كمقتضاه جكاز كصميا بفعؿ منفٌي، نحك: كددت لك  دتي دي متصٌرؼ غير أمر، نحك: كى 

فراده، كأمثـٍ قي لـ يى  متو ، كأٌما المكصكؿ االسمي: فيك ما افتقر إلى الكصؿ بجممة جزئٌية، كعائد، كا 
 .القطر الفاكييٌ  ص مف حاشية ياسيف عمىىػ. ممخٌ  . أ(1)مشيكرة"

 

 ب(  /58ؽ  ) 

 إعراب أمثمة، كىي  

، ريت: فاعؿ، الياء: مضاؼ إليو، : زيد: مبتدأ، كجا: فعؿ ماضو زيد كجاريتو في بطف عصفكر    
 كمجركر، عصفكر: مضاؼ إليو، كالجممة: خبر المبتدأ. في بطف: جارٌ 

، ريـ: مجركر بالكاؼ، كىك متعٌمؽ بمحذكؼ خبر زيد: مبتدأ، كريـ: الكاؼ: حرؼ جرٌ  :زيد كريـ    
 : كائف؛ كالٌريـ: معناه الغزاؿ.  هالمبتدأ، تقدير 

 

 .اؿز غكر، متعٌمؽ بأٌف، أم كمجر ك  ، زيد: فاعؿ، كريـ: جارٌ أٌف: فعؿ ماضو  أٌف زيده كريـ:، إعراب

 ىػ. أ
                                                           

 .84/ 1عمى القطر ،  ، حاشية عمى حاشية الفاكييٌ نظر: ياسيف الحمصيٌ ي ((1
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، كما في قكؿ الٌشاعر                                               :(1)لف قد تجـز

 ] الٌطكيؿ[              

 

، يحؿي      دليؿ  جزمو حذؼ الكاك كالٌضٌمة قبمياف كعالمة م: فعؿ مضارع مجزـك بلف: حرؼ جـز
 .دؾ: ظرؼ، منظر: فاعؿ يحؿي ، بعيحؿكمجركر، متعٌمؽ ب عمييا، لمعينيف: جارٌ 

: في: فعؿ أمر بمعنى أكؼ، الككز: مفعكؿ، ماء: تمييز منصكب، كفاعؿ األمر: في الككز ماء    
 أنت.

، كالٌنكف: لمكقاية، كالياء: مفعكؿ بو، فتى: فاعؿ : أباح: فعؿ ماضو جيٌ نطر الٌشافعٌي السٌ  حنيفةأبا     
كنيف، الٌشافعٌي: بدؿ المرفكع مرفكع، االلتقاء السٌ فة كعالمة رفعو حذؼ األلؼ المحذك مرفكع 

 : مفعكؿ ثاف ألباح منصكب بفتحة مقٌدرة لمٌتعذر آخره.طرتجيٌ السٌ 

 مبني لممجيكؿ، الماء: نائب فاعؿ، جاريا: حاؿ. : أٌف: فعؿ ماضو أفَّ الماء جاريا    

أكيد، مف: ـ: لمتٌ ى، لمف: الاٌل : مفعكؿ مقٌدـ ليحياعرؼ لمف أمره بيف الكاؼ كالٌنكف: ريحي ؼعر     
اسـ مكصكؿ، مبتدأ أٌكؿ، أمره: مبتدأ ثاف، بيف: ظرؼ، خبر المبتدأ الثٌاني، كالكاؼ: مضاؼ إليو، 

 . أ ىػ.رؼ عميو، كخبر المبتدأ األٌكؿ يحيكف: معطك كالنٌ 

 الماء. بٌ : مفعكؿ، كىك بمعنى صفاعؿ، الماءى  :، زيده : أٌف: فعؿ ماضو أٌف زيده الماءى     

 ربت: فعؿ كفاعؿ، أبك: بدؿ، أك عطؼ بياف مف التٌاء.ض ربت أبك عبد ا:ض    

   / أ(59ؽ  ) 

 .اف: مضاؼ إليوتكؿ بو، ، كالتٌاء: فاعؿ، دجاج: مفع: أكؿ: فعؿ ماضو فاكمت دجاجتأ    

                                                           
. 328نظر: كثٌير عٌزة، ديكانو، ص: يادم سبا يا عز  ما كنت بعدكـ". ىذا عجز بيت لكثٌير عٌزة، كصدره: " أي ( (1

 كمطمع القصيدة:
 لقد زعمت أٌني تغٌيرت بعدىا         كمف ذا اٌلذم يا عٌز ال يتغٌير                      

 "رػػػػػػظى نٍ مى  ؾى دى عٍ بى  فً يٍ نى يٍ عى مٍ لً  ؿي حٍ ف يى ػػٍ مى ػػى ف"    
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 ، كالتٌاء: فاعؿ، بغؿ: مفعكؿ بو، تاف: مضاؼ إليو.ركب: فعؿ ماضو  ركبت بغمتاف:    

مبني لممجيكؿ، العميؽ: نائب فاعؿ، عمي: منادل  : أيخذ: فعؿ ماضو (1)عميًؽ الحمار العٌميؽي  أيًخذى     
 مرٌخـ، تقديره: يا عمي، ًؽ: فعؿ أمر، الحمار: مفعكؿ بو بمعنى أكًؽ.

 

، دادم تقديره: يا أحمنممنو ياء ال يا: حرؼ نداء، أحـ: منادل مرٌخـ محذكؼ :(2)يا أحمًؽ الٌناسى     
 مر بمعنى أكؽ، كالفاعؿ: أنت، الٌناس: مفعكؿ بو منصكب.ًؽ: فعؿ أ

 : أداة استثناء ممغاة، ىك: فاعؿالٌ ناقص، اليادم: اسميا، إ ليس: فعؿ ماضو  ىك: ليس اليادم إًلٌ     
 ميادم سٌد مسٌد خبر ليس.ل

، بكائكيا: مفعكؿ ـ: لمتٌأكيد، منحار: خبر إفٌ إٌنو: إٌف كاسميا، لمنحار: الاٌل  يا:إنِّو لمنحار بكائكى     
 منحار، ألٌنو اسـ فاعؿ، كىك معتمد عمى المبتدأ.

لصانع، صانع: مبتدأ، البكراف: فاعؿ لصانع سٌد مسٌد ما: مفعكؿ بو مقٌدـ  ما صانع البكراف:    
 بة عف الٌضٌمة ألٌنو مثٌنى.الخبر، كىك مرفكع كعالمة رفعو األلؼ نيا

 عمً كسي  

كب: مفعكؿ كىك مرفكع، المسمار: فاعؿ كىك منصكب، ، الثٌ عؿ ماضً : خرؽ: فكبي المسمارى الثٌ  ؽى رى خى 
 كعالمة نصبو فتحة ظاىرة في آخره. أ ىػ.

جاج: مفعكؿ كىك مرفكع، الحجر: فاعؿ كىك ، الزٌ : كسر: فعؿ ماضو جاجي الحجرى الزٌ  رى سى كى     
 منصكب.

اعؿ، بيع: مفعكؿ، الحمار: ، يجكز: فىفعؿ ماض بمعنى تكلٌ  :: الالعاقؿي  الحمارً  بيعً  ًل يجكزي     
 مضاؼ إليو، العاقؿ: صفة يجكز.

 جؿ العاقؿ بيع الحمار.تكلى الرٌ : ركيبصؿ التٌ كأ     
 

                                                           

 / ا( من هذا الّتحقٌق، مع اختالف بسٌط.4وقد ورد هذا العنوان فً )ق ( (1

 / ا( من هذا الّتحقٌق، مع اختالف بسٌط.4وقد ورد هذا العنوان فً )ق ( (2
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 / ب( 59ؽ  )

 إعرابات أمثمة  

اقائمنا كعمر قاعدنا زيده      كمجركر محٌمو الٌرفع، خبر  : حاؿ، فاعؿ زيد، كعمر: جارٌ : زيد: مبتدأ، قائمن
يـ الحاؿ عمى ف عمر، كالعامؿ في الحاليف الكاؼ، كمسألتيا في أٌنو ال يجكز تقدا: حاؿ مالمبتدأ، قاعدن 

 إذا كاف حديثيف. انتيى.  عاممو المعنكم، إالٌ 

: ـ: فعؿ أمر بمعنى أٌكؿ، خالدنا: أقكؿ: فعؿ مضارع، كالفاعؿ أنا، لخالد: الاٌل أقكؿ لخالد يا عمر    
 دل.مفعكؿ بو، يا عمر: الياء: لمٌنداء، عمر: منا

فيٍ رى سٍ يي  ره سٍ عي  بى مً غٍ يى  فٍ لى   قكلو عميو الٌصالة كالٌسالـ:    
، أشار في  ىصمٌ  ،كالٌنبي، (1) ا عميو كسمـٌ

فعمى  ،ر، كىك معرفةالعسر مكرٌ  ألفٌ  ؛(2)اشًغُّْ شِغْؼُاٌْ غََِ َّْئِ اٌْؼُغْشِ ُّغْشًا* غََِ َّْاِفَ الحديث، لقكلو تعالى: 

ككف الثٌاني عيف األٌكؿ، كاليسر نكرة، فمقتضاه أف يككف غير، فبيذا االعتبار قاعدة الٌنحك في أف ي
ال يظير  لٌشريفة، إذا جعمت الجممة تأسيسنا، كأٌما إذا جعمت تأكيدنايصٌح حمؿ الحديث عمى ىذه اآلية ا

 ىػ. . أ(3)"فالٌتكثير حاصؿ مف التٌنكيف اب: أٌف الجممة إذا جعمت  تأكيدناحمؿ الحديث؛ فالجك 

ًَخُعْزُُْ وَبٌَّزُِ خَبظٌُا : قكلو تعالى    
(4) 

عمى الجمع، كىك صحيح فمقتضى  استشكؿ في معنى ىذه اآلية الكريمة، ألٌف مفيكـ الفعؿ داؿٌ     
صفة لمكصكؼ محذكؼ، كالتٌقدير: كخضتـ  :ذميككف الٌتعبير باٌلذيف؛ أجيب: إٌف الٌ  الٌظاىر أفٍ 

 ىػ. بالمراد. أاضكا. كا أعمـ الخكض الىذم خ

 

 

                                                           
 .29070، الجامع الكبير، حديث رقـ: الٌطبرمٌ  ( (1
 .6، 5/ 94االنشراح،  ( (2
 / أ ( مف ىذا الٌتحقيؽ.48كقد كرد ىذا الكالـ في ) ؽ ( (3

  .69/ 9الٌتكبة،  ( (4
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فَزَذْشِّشُ سَلَجَخٍ ُِإِِْنَخٍ  إعراب قكلو تعالى:
(1) 

فيو كجياف: األٌكؿ: ككف تحرير مبتدأ، كالخبر محذكؼ، أم عمييـ، أك تككف خبر كالمبتدأ     
 محذكؼ، كالتٌقدير: أم فالكاجب تحرير رقبة، كاإلعراب فييا ظاىر. انتيى.

 

 فائدة 

خٍُْكُ َِِٓ اٌؽِّنيِ وَيَْْئَخِ اٌؽَّْْشًَِئِرْ رَ : دير، كمنو قكلو تعالىىك التٌق إٌف الخمؽ    
ذ يقٌدر، فيرد ؛ (2) أم كا 

ًَخٍََكَ وًَُّ شَِْءٍ فَمَذَّسَهُ رَمْذِّشًا  قكلو تعالى:
لخ، فال كٌؿ شيء فقٌدره...إ؛ فكأٌنو تعالى قاؿ: كقٌدر (3)

ؽ ىنا بمعنى أكجد كأحدث. أ ىػ. ممٌخص  مف الٌرازم يككف ىناؾ استقامة في المعنى؛ الجكاب: أٌف خم
 ىػ. . أءعمى أبك البقا

 

  (4)( أ / 60ؽ  ) 
  

 (  ب / 60ؽ  )

 فائدة   

السٌيما زيده، بالٌرفع، فال: نافية لمجنس، سٌي: اسميا، كما: اسـ مكصكؿ، بمعنى اٌلذم مضاؼ إلى     
زيد، أك نكرة مكصكفة، أم ال مثمو شيء ىك  سٌي، كىي بمعنى مثؿ، كاألصؿ: ال مثؿ اٌلذم ىك زيد،

ف بعدـ ك نع القائميف، كميف، كبعض البصريٌ االستثنائٌية كما ىك مذىب الككفيٌ  الٌ إكقد تنزؿ السٌيما منزلة 
االستثنائٌية كأخكاتيا اإلخراج،  ا قبميا، ككظيفة إالٌ مالستثناء، ألٌف ما بعدىا داخؿ فيدخكليا، في أدكات ا

                                                           
 .92/ 4الٌنساء،   (1)
 .110/ 5المائدة،   (2)
 .2/ 25الفرقاف،   (3)
 في األصؿ: ىذه الٌصفحة بياض كٌميا. ( (4
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ا قكلككٌجو ابف ىشاـ  ا عنو بمعنى الٌزيادة، كاف خارجن ا مٌما قبميا، كخارجن يـ بأٌنو لٌما كاف ما بعدىا بعضن
 ] الٌطكيؿ[                 :(1)ي استثناء، كأقرب ما يشبو بو قكؿ الٌنابغةسمٌ عنو بكجو لـ يكف لو ف

 

 ما ىك ىي. أ ىػ. لكف زاد في ىذا الخير عمى غير ،خير ألٌف ككنو جكادنا    

 فائدة  ( / أ61)ؽ 

ـٌ بو الفرض،  رضي ا عنو: ،قيؿ لإلماـ الٌشافعيٌ      ما تقكؿ في الفرض، كفرض الفرض، كما يت
كؿ كال بالعرض، كصالة بالعرض، كصالة بيف كصالة تركيا فرض، كصالة ال بالطٌ كصالة ال فرض، 

أٌما الفرض: فيي الخمس المكتكبات، كأٌما فرض الفرض فيك  السماء كاألرض؛ فأجاب رضي ا عنو:
ـٌ بو الفرض فيما الكضكء، كأٌما  الة  عمى الٌنبي، صٌمى ا عميو كسٌمـ، كأٌما الٌصالة اٌلتي ال الصٌ  ييت

تي تركيا فرض، فيي صالة الٌسكراف، كأٌما  يبمغ، كأٌما الٌصالة الٌ فرض، فيي صالة الٌصبي اٌلذم ال
الة التي بيف الٌسماء الٌصالة اٌلتي ال بالٌطكؿ كال بالعرض، فصالة يكنس ببطف الحكت، كأٌما الصٌ 

تي في الٌسماء عميو الٌسالـ، عمى البساط كىك سائر، كأٌما الٌصالة الٌ  ،كاألرض، فصالة سميماف
 ى ا عميو كسٌمـ، ليمة المعراج. انتيى.صمٌ  ،الٌنبيٌ  كاألرض، فصالة

 كالحمد  رب العالميف.                                     

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .173، ديكانو، ص جعدمٌ نظر: الٌنابغة الي .البيت لمٌنابغة الجعدم ( (1

             وي نَّػػػػػػػػأى  يػػػػػػػػرى غى  وي اتيػػػػػػػػرى بٍ خً  تٍ مىػػػػػػػػمي كى  ىتنػػػػػػػػفى    
 

ػػػػػػػ    ػػػػػػػفى  اده كى جى ػػػػػػػ فى ى ًمػػػػػػػقىػػػػػػػبٍ يى ا مى  ايىػػػػػػػاقً بى  ؿً االمى
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 كالتكصيات الٌنتائج

 ، دراسة كتحقيؽ،ق(1351ت) عبدا صكفاف القٌدكميٌ  ليكسؼ بف كتاب "الٌسفينة"؛ ييتبعد أف أن    
 كالٌتكصيات، كىي: الٌنتائجعدد مف تكٌصمت إلى 

 الٌنتائج أٌكًلن: 

ف اختمؼ تفسير المؤٌلؼ لمعنى كتابو نسبيًّ كتاب الٌسفينة أشبو ما يككف بكت فٌ إ-1 ا عٌما ب "الٌتذكرة" كا 
 يعنيو معنى الٌتذكرة، كما كاف يقصده المؤٌلفكف في العصكر الٌسابقة مف تسمية الٌتذكرة.

كانت  في حقبة الدراسة، أكاخر القرف الثٌالث عشر اليجرمٌ  مسطيفٌف الحياة الفكرٌية كالثٌقافٌية في فإ -2
ة في العصكر السابقة، كىي تٌتصؼ بالٌتطٌكر كاالزدىار في مجاالت المعرفة لمحياة الثٌقافيٌ  استمرارنا
 كٌميا.

ـٌ تحقيقيا أٌف لغة المحٌقؽ ىي سيمة، ككاضحة، كتاب " السٌ  ظير بكضكح مف خالؿ -3 فينة" اٌلتي ت
مف الٌتكٌمؼ، كمف ألكاف البديع اٌلتي تخٌؿ بالمعاني، بؿ جاءت زيادة في تزييف األسمكب  كتخمك

 كالمعاني.

فينة، فيك عالـ بالفقو، كالتٌفسير، ظير مف خالؿ كتاب "الٌسفينة" مكسكعٌية المؤٌلؼ الجامع ليذه السٌ  -4
، يا عمماء العصكر: الٌتركيٌ كاالقتصاد، كىذه سمة اٌتسـ ب كالٌمغة، كالٌنحك، كالمنطؽ، كاالجتماع،

كد دكف دالئؿ عممٌية، فكصمكىا بالجم . اٌلتي ظمميا كثير مف الباحثيف مف، كالعثمانيٌ كالجركسيٌ 
 كاالنحدار في المعارؼ، كالٌركاكة كالٌتكٌمؼ في األسمكب.

 الٌتكصيات -ثانينا

بعاٌمة، كالمكجكد في  الميٌ بتحقيؽ المخطكطات في الٌتراث اإلس أدعك زمالئي الباحثيف إلى االىتماـ-1
إثراء المكتبة العربٌية  ف البحث العممي مف فائدة تعكد فيفمسطيف بخاٌصة، لما في ىذا المجاؿ م

 اإلسالمٌية.

، حياة عمماء فمسطيف، كتحقيؽ تراثيـ العمميٌ  أدعك زمالئي الباحثيف إلى االىتماـ بدراسة -2
كاٌلتي يٌدعي فييا  ،فمسطيف تمٌس  اٌلتي نعيشيا بةلما في ذلؾ مف أىمٌية في ىذه الحق كاإلنسانيٌ 
 أٌنيا كانت غير مكجكدة في الحضارة اإلسالمٌية. كداعمكىـ في الغرب اإلفرنجيٌ  ،الٌصياينة
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 القرآف الكريـ.-
 

 المصادر -أٌكًلن  

 ةالمصادر المخطكط-أ

عمى  مكمٌ تقرير عمى شرح األمير عمى شرح الم(  ىػ1293ت  ، أحمد بف أحمد )األجيكرمٌ -1
،  كرقة (20)، 6567رقمو  قسـ المخطكطات، مكتبة جامعة الممؾ سعكد، الٌرياض: ، ،الٌسمرقندٌية

 ىػ.1293 ،الٌناسخ إبراىيـ بف مكسى عبد رٌبو

مكتبة  :مٌكة الٌسمـ المنكرؽ في عمـ المنطؽ، -أ ( ىػ983ت  د )، عبد الٌرحمف بف محمٌ األخضرمٌ -2
 ق.941( كرقة، تاريخ الٌنسخ 15، )112رقمو  الممؾ عبدا بف عبد العزيز،

 ىػ( 945ت د )، عصاـ الٌديف إبراىيـ بف محمٌ اإلسفرايينيٌ -3

 ، رقموبحكث كالٌدراسات اإلسالمٌيةممركز الممؾ فيصؿ ل: الٌرياض شرح عمى العكامؿ البرككٌية، - أ
  .، د. ت01647-2

، 7123رقمو ، سعكدض: مركز الممؾ ، الٌريامٌسمرقندٌيةالٌرسالة الكضعٌية لشرح العصاـ عمى  -ب
 . ق1274( كرقة، بخٌط محمكد بف عثماف، 69)

  ( ىػ1232د ) ت د بف محمٌ األمير، محمٌ -4

  .ق1256، ، سخ عمر أنسى البيركتيٌ انٌ البيركت،  ، حاشية عمى األزىرٌية -أ

 ،6419قمو ر ، : األزىرٌيةالقاىرة ًلبف ىشاـ،في معرفة كالـ العرب حاشية عمى شذكر الٌذىب -ب
 .ـ1359 / ق761، ( كرقة49)

لممؾ الٌرياض: مكتبة جامعة ا، اًلستعارات الٌسمرقندٌية في ففٌ  عمى الممكمٌ شرح عمى  حاشية-ت
 ق.1272، ( كرقة20) ،588سعكد، رقمو 

الٌرياض: جامعة الممؾ سعكد، قسـ  حاشية عمى مغني الٌمبيب عف كتب األعاريب ًلبف ىشاـ،-ث
 ق.1290، ( كرقة23) ،915 المخطكطات، رقمو
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  ( ىػ1313ت  د )د بف محمٌ األنبابي، محمٌ -5

مكتبة جامعة  :الٌرياض عمى الٌسمرقندٌية، تقرير عمى حاشية األمير عمى شرح الممكمٌ -أ
  .عشر اليجرم رف الٌرابعقال كتب ،( كرقة47) ،891رقمو:  ،، قسـ المخطكطاتٌرياضال

، األزىرٌية المكتبة: القاىرةعمى األجركمٌية،  األزىرمٌ  تقرير عمى حاشية أبي الٌنجا عمى شرح-ب
 ( كرقة، د. ت.48)

الممؾ سعكد، قسـ الٌرياض: جامعة  ،العالقة ق(1160د بف عبدا )ت ، محمٌ األنطاكيٌ  -6
 .( أكراؽ، كتب في القرف الثٌالث عشر6) ،7553رقمو  ،المخطكطات

، حاشية عمى شرح الٌسمرقندمٌ  سالة الكضعٌية،الرٌ ىػ ( 756اإليجي، عبد الرحمف بف أحمد ) ت  -7
 .د. ت

مكتبة جامعة الٌرياض: حاشية عمى الٌسمرقندٌية،  ( ىػ1277د ) تىيـ بف محمٌ راالباجكرم، إب-8
 األدىـ، يزلالنٌ حسيف بخٌط  ،34، عدد األكراؽ 3483رقمو  ،الممؾ سعكد، قسـ المخطكطات

 ق.1261

مكتبة جامعة الٌرياض:  ،تاج الٌمغة كصحاح العربٌيةق( 393، إسماعيؿ بف حٌماد )تالجكىرمٌ  -9
 .، القرف التٌاسع اليجرمٌ كرقة " جزأيف" (357، )2834رقمو  الٌرياض، قسـ المخطكطات،

عمى الٌرسالة  حاشية عمى شرح أبي الٌميث الٌسمرقندمٌ  (ق1181) ت سالـ بف دمحمٌ ، الحفنيٌ  -10
، ( كرقة58) ،5461لمخطكطات، رقمو ؾ سعكد، قسـ امكتبة المم: الٌرياض العضدٌية الكضعٌية،

  ق.1212، د البراكمٌ بف محمٌ  دالٌناسخ أحم

مكتبة : الٌرياض، عصيدة الٌشيد شرح قصيدة البردةىػ ( 1299، عمر بف أحمد ) ت الخربكتيٌ  -11
 بف الٌصالح د بف أحمدبخٌط محمٌ  ،177، عدد األكراؽ 588رقمو  الممؾ سعكد، قسـ المخطكطات،

 ىػ.1284 ،لبنانيٌ ا
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 ،شرح عمى متف تحفة اإلخكاف في عمـ البياف(  ىػ1201ت  د )الٌدردير، أحمد بف محمٌ  -12
د بف إبراىيـ ، الٌناسخ محمٌ 2523رقمو سعكد، قسـ المخطكطات،  الممؾ جامعةالٌرياض: 

 .ق1234، يٌ األبراش

عة الممؾ سعكد، قسـ امج :الٌرياض أساس البناء، ،ىػ (1251ت  د )رشدم، أحمد بف محمٌ -13
 .( كرقة، القرف الثٌاني اليجرمٌ 25، ) 2382، رقمو المخطكطات

"  في المسٌماة رديررسالة الدٌ  شرح حاشية عمى ،ىػ (1241د ) ت ، أحمد بف محمٌ الٌصاكمٌ -14
 ق.1290( كرقة، 22، ) بتحفة اإلخكاف"

، ٌيةدضعفي عمى الٌرسالة الحنماٌل  حاشية عمى شرح(  ىػ1206ت  د بف عمي )الٌصٌباف، محمٌ  -15
مد مفتي زادة محٌ الٌناسخ  ( كرقة،89)  ،82كد الٌرياض، رقمو الٌرياض: مكتبة جامعة الممؾ سع

 .ت د.،  ينسعيد الحس

: الٌرياض ،حاشية عمى شرح األزىرٌية في الٌنحك ىػ (1250ت  د )العٌطار، حسف بف محمٌ  -16
 .رف الثٌالث عشر اليجرمٌ قال، ( كرقة88) ،2427رقمو،  ،مكتبة الممؾ سعكد، قسـ المخطكطات

دمشؽ: المكتبة  شرح رسالة الكضع العضدٌية لمٌسمرقندم،، عمي بف سمطاف )ت( اليركمٌ  -17
 .( كرقة، د. ت58، )101 الٌظاىرٌية، رقمو

، الٌسمرقندٌية عمى متف عمى شرح الممكمٌ  حاشيةق( 1209ابف يكنس، أحمد بف يكنس )ت -18
( كرقة، بخٌط عمر الٌصفتي، 9، )4124بة المركزٌية، قسـ المخطكطات، رقمو الٌرياض: المكت

 ق.1183
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 المصادر المطبكعة-ب

 ،1أشرؼ أحمد عدرة، ط  ، تحقيؽديكانو( ىػ  25 د بف األبرص بف حنتـ ) تبيعاألبرص،  -1
 .ـ1994/  ق1414كتاب العربي، دار ال القاىرة:

 :، بيركت2الٌديف قباكة، ط  تحقيؽ فخر ديكانو،ىػ ( 92ت  ) األخطؿ، غياث بف غكث الٌتغمبيٌ  -2
 .ـ1664/  ق1414دار الفكر المعاصر، 

 ىػ (905ت  ، خالد بف عبدا )األزىرمٌ  -3

دار الكتب  :، بيركت1ط  د باسؿ عيكف الٌسكد،تحقيؽ محمٌ  ،شرح الٌتصريح عمى الٌتكضيح - أ
 .ـ2000/  ق1421العممٌية، 

 :، بيركت1ط تحقيؽ إسماعيؿ إسماعيؿ مركة، عبد الكريـ مجاىد، تحقيؽ  قكاعد اإلعراب،  - ب
 .ـ1995/  ق1416مؤٌسسة الٌرسالة، 

القاىرة: ، 2د آؿ ياسيف، ط تحقيؽ محمٌ  ديكانو،(  ىػ69ت  ، ظالـ بف عمرك )أبك األسكد الٌدؤليٌ -4
 .ـ1998/  ق1418دار كمكتبة اليالؿ، 

ي الٌديف عبد يتحقيؽ مح ح عمى ألفٌية بف مالؾ،شر (  ىػ 900د ) ت ، عمي بف محمٌ األشمكنيٌ -5
 ـ.1998/ ق1419دار الكتب العممٌية،  :، بيركت1ط الحميد، 

دار  :، بيركت1ط تحقيؽ إحساف عٌباس،  األغاني،(  ىػ356 ت ، عمي بف الحسيف )األصفيانيٌ -6
 .ـ1995/  ىػ1415 ،صادر

 :، بيركت1د عمي دٌقة، ط حمٌ م تحقيؽ انو،ديك ( ىػ 80ت  ، المغيرة بف عبدا )ر األسدمٌ شيقاأل-7
 ـ.1997 ق /1417 دار صادر،

بد الٌرحمف ع ، اعتنى بوديكانو ( ـ 545ت  امرؤ القيس، امرؤ القيس بف حجر بف الحارث ) -8
 .ـ2004 ق1425دار المعرفة،  :، بيركت2، ط المصطاكمٌ 

دار صادر،  :، بيركت1د، ط تحقيؽ، مجيد طرا ديكانو،ىػ ( 50ت  ، كعب بف مالؾ )األنصارمٌ -9
 ـ.1997ق / 1417
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 (  ىػ1277د ) ت ، إبراىيـ بف محمٌ الباجكرمٌ -10

دار الٌسالـ،  القاىرة: ،1د الٌشافعي، ط تحقيؽ عمي جمعة محمٌ  حاشية عمى جكىرة الٌتكحيد،-أ
  .ق 1422

د عمي صبيح، مكتبة كمطبعة محمٌ : ، مصر1، ط حاشية عمى متف الٌسمـ لألخضرمٌ  -ب
 ـ. 1966ق / 1385

 

، 1ط د بف ناصر الٌناصر، تحقيؽ محمٌ  الٌصحيح، ( ق253) ت  سماعيؿإ د بفمحمٌ  ،البخارمٌ -11
 .ـ2001/  ق1422دار طكؽ الٌنجاة،  :بيركت

، 2، ط قيؽ عبد ا الٌتركيٌ حت المدخؿ،ىػ ( 1346ابف بدراف، عبد القادر بف أحمد ) ت  -12
 ـ.1981/  ىػ1401مؤٌسسة الٌرسالة،  :بيركت

 :، بيركت2تحقيؽ عدناف دركيش، ط  الكمٌيات،(  ىػ1094أبك البقاء، أٌيكب بف مكسى ) ت -13
 .ـ1998/  ق1419مؤٌسسة الٌرسالة، 

دار الكتب  بيركت: كٌشاؼ القناع عمى متف اإلقناع،(  ىػ1051ت ، منصكر بف يكنس )البيكتيٌ -14
 .ـ1993/ ق1403العممٌية، 

د عبد ، تحقيؽ محمٌ أنكار الٌتنزيؿ كأسرار التٌأكيؿىػ ( 685ت  عمر )، عبدا بف البيضاكمٌ -15
 ـ.1997/  ىػ1418دار إحياء الٌتراث العربي،  :، بيركت1، ط الٌرحمف المرعشميٌ 

بٌشار عٌكاد ، تحقيؽ الجامع الٌصحيح كىك سنف الٌترمذم ق(279 محمد بف عيسى )ت الٌترمذٌم،-16
 ـ.    1996ق / 1416، الميغرب اإلسدار ال ،1بيركت: ط ،معركؼ

، 1، ط مختصر عمى تمخيص المفتاح(  ىػ792ت  ، سعد الٌديف مسعكد بف عمر )التٌفتازانيٌ  -17
 .ـ1998/  ىػ1412، بيركت، مؤٌسسة البياف العربيٌ 

دار  :، بيركت1، تحقيؽ عبد أ ميٌنا، ط ديكانو(  ىػ54ت  ) بف ثابت األنصارمٌ  ثابت، حٌساف -18
 .ـ1994/  ق1414ة، الكتب العمميٌ 
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تحقيؽ مأمكف بف محي الٌديف  خاٌص الخاص،ىػ ( 429ت  د )، عبد الممؾ بف محمٌ الٌثعالبيٌ  -19
 .ـ1994/  ق1414دار مكتبة الحياة، دار الكتب العممٌية،  :، بيركت1الجناف، ، ط 

 ،1، طخبارتاريخ عجائب اآلثار في الٌتراجـ كاألق( 1237، عبد الٌرحمف بف حسف ) ت الجبرتيٌ -20
 ـ.1964 ق /1383 مطبعة الٌشعب، القاىرة:

دار  ، بيركت:1ط ،، تحقيؽ إبراىيـ األبيارمٌ الٌتعريفات(  ىػ816ت  د )، عمي بف محمٌ الجرجانيٌ  -21
 .ـ1995/  ىػ1405سنة  ،الكتاب

/  ق1406ركت، ، بيركت، دار بي1ط  ديكانو، ىػ (114ت  ) جرير، جرير بف عطٌية الخطفيٌ -22
 .ـ1996

مطبعة ال  :مصر، 1ط ، حاشية عمى الجالليف(   ىػ1204ت  ماف بف عمر )يمسالجمؿ، -23
 ىػ.1303، الشرفٌية العامرة

دار بيركت،  :بيركت ديكانو،(  ىػ82ت  ) جميؿ بثينة، جميؿ بف عبدا بف معمر العذرمٌ  -24
 .ـ1992/  ق1402

، 4د عمي الٌنٌجار، ط قيؽ محمٌ ، تحالخصائص(  ىػ392) ت  ابف جٌني، عثماف بف جٌنيٌ  -25
 ـ.1956 ق /1354 دار الكتب المصرٌية، :القاىرة

تحقيؽ أحمد عبد الغفكر عٌطار،  ،في الٌمغة الٌصحاح(  ىػ393سماعيؿ بف حٌماد ) ت إ، الجكىرمٌ -26
 .ـ1997/  ق1407دار العمـ لممالييف،  :، بيركت4ط 

تحقيؽ، صالح عبد العظيـ الٌشاعر، ط  ية،الكافىػ ( 464ت  ابف الحاجب، عثماف بف عمر ) -27
 ـ. 2010ق / 1430مكتبة اآلداب،  :، القاىرة1

تحقيؽ عرفات  دٌرة الغٌكاص في أكىاـ الخكاص،(  ىػ516ت  ، القاسـ بف عمي )الحريرمٌ  -28
 .ـ1998/  ق1418مؤٌسسة الكتب الثقافٌية،  :، بيركت1مطكجي، ط 

دار  :، بيركت1د قمحٌية، ط ، تحقيؽ مفيد محمٌ يكانودىػ ( 45ت  الحطيئة، جركؿ بف أكس )-29
 .ـ1993/  ق1413الكتب العممٌية، 
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مطبعة الٌشركة الٌصحافٌية العثمانٌية، طبع  :، األستانةالفركؽىػ ( 1127سماعيؿ ) ت إي، حقٌ  -30
  ىػ.1310

، دلحاشية عمى شرح الفاكيي عمى قطر النٌ ىػ ( 1061) ت ، ياسيف بف زيف الٌديفالحمصيٌ  -31
 ـ.1999 ق /1420 دار الكتب العممٌية، :، بيركت1، ط تحقيؽ يكسؼ الٌشيخ البقاعيٌ 

د عمي ، تحقيؽ محمٌ باب التٌأكيؿ في معاني التٌنزيؿىػ ( 741ت  د )الخازف، عمي بف محمٌ  -32
 .ـ1995/  ىػ1415دار الكتب العممٌية،  :، بيركت1شاىيف، ط 

تحقيؽ إحساف  ،كأنباء أبناء الٌزماف كفيات األعياف(  ىػ681ت  د )ابف خٌمكاف، أحمد بف محمٌ  -33
  ـ.1971 دار صادر، :، بيركت1عٌباس، ط 

، : دار اليدلكفر قرع [ طبعة جديدة]  ،فبالدنا فمسطي ،( ـ1989ت  الٌدٌباغ، مصطفى مراد ) -34
 ـ.1991

تحقيؽ خميؿ  ،حاشية عمى مختصر ابف سعد ،(ق1230 ت ) د عرفةمحمٌ د بف ، محمٌ الٌدسكقيٌ  -35
 ـ. 2012بيركت: دار الكتب العممٌية،  ،1ط  ابراىيـ خميؿ،

الحاشية الكبرل عمى متف الكافي في عممي  ،( ىػ1288، أحمد بف عبد المنعـ ) ت الٌدمنيكرمٌ  -36
 ىػ.1307المطبعة الميمنٌية،  :، بكالؽ1ط العركض كالقكافي، 

 ىػ.1307المطبعة الميمنٌية،  :، مصرمتف الكافيحاشية عمى  ،( ىػ947ت  د )، محمٌ الٌدمنيكرمٌ -37

 ق1420دار ابف كثير،  :، دمشؽ1، ط الٌزىد ،( ىػ281ت  ابف أبي الٌدنيا، عبدا بف محمد ) -38
 .ـ2000/ 

، 11تحقيؽ شعيب األرناؤكط، ط  سير أعالـ الٌنبالء، ،ىػ (748د بف أحمد ) ت ، محمٌ الٌذىبيٌ  -39
 .ـ1997/  ق1417مؤٌسسة الٌرسالة،  :بيركت

صفكاف  تحقيؽ المفردات في غريب القرآف،ق( 502الٌراغب األصفياني، الحسيف بف محٌمد )ت -40
 ـ.1992ق / 1412دار القمـ، ، بيركت: 1ط عدناف الٌداكدم،

 دار القمـ. :، بيركت1ديكانو، ط  ،( ىػ93ت  ابف ربيعة، عمر بف عبدا ) -41
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 الكتاب، دار :بيركت ،شرح الٌطكسيٌ  ،1ط ديكانو،  ،(ق 41ت )مالؾ  ، لبيد بف ربيعة بفلبيد -42
 .ـ1995/  ق1414

بف تحقيؽ عبد الٌرحمف  ذيؿ طبقات الحنابمة، ،ىػ (795 ابف رجب، عبد الٌرحمف بف أحمد ) ت-43
 .ـ2005/  ق1425، العبيكافمكتبة  :، الٌرياض1سمماف العثيميف، ط 

 شرح الٌرضى عمى الكافية ًلبف الحاجب، ،( ىػ686ت  ) د بف الحسف، محمٌ الٌرضى االستربادمٌ  -44
 .ق1395جامعة قاريكنس،  :، ليبيا2تحقيؽ يكسؼ حسف عمر، ط 

دار العمكـ،  :، الٌرياض1، تحقيؽ كليد قصاب، ط ديكانو ،( ىػ8ت ركاحة، عبدا )ابف  -45
 .ق1401

 .، دار رند1، طح الجبكرمٌ د فميتحقيؽ محمٌ  ،ديكانو، ق(60بف أثيؿ ) ت  حيـس ،الٌرياحيٌ  -46
مجمكعة  تحقيؽ ،مف جكاىر القامكس تاج العركس ،( ىػ1205ت  د )د بف محمٌ ، محمٌ الٌزبيدمٌ  -47

 .ق1414فكر، ار الد ، بيركت:1ط مف المحٌققيف،
عرابو، ،( ىػ311ت  الٌزٌجاج، إبراىيـ بف الٌسرم بف سيؿ ) -48 تحقيؽ عبد الجميؿ  معاني القرآف كا 

 .ق1408 عالـ الكتب، :بيركت ،1ط عبده شمبي، 
 (ىػ 538، محمكد بف عمر ) ت الٌزمخشرمٌ  -49

 ـ.2008دار صادر،  :، بيركت1ح فاطمة يكسؼ الخيمي، ط شر  ديكانو، -أ
 ىػ.1407دار الكتب العربي،  :، بيركت3، ط الكٌشاؼ -ب

 بد الٌرحمفع ، تقديـشرح المعٌمقات الٌسبع(  ىػ486 ت ، الحسيف بف أحمد )الٌزكزنيٌ  -50
 ـ.2004، دار المعرفة، 2، ط المصطاكمٌ 

البف  عمى شرح قطر الٌندل حاشية الٌسجاعيٌ  ،(ق1197) ت بف أحمد  ، أحمدالٌسجاعيٌ  -51
 ق.1299، مصر: 1ط ىشاـ، 

بحكز  حاجيالمي  كفكز منير الٌدياجي كدٌر الٌتناجي ،ق(643ت د )، عمي بف محمٌ الٌسخاكمٌ  -52
ـٌ القرل، قيٌ سالمة عبد القادر المرا ، دراسة كتحقيؽاألحاجي  ـ.1985/  ق1406، جامعة أ

تحقيؽ عمر عبد الٌسالـ  ،األنؼ الٌركض ،( ىػ581ت  عبد الٌرحمف بف عبدا ) ،الٌسييميٌ  -53
 ـ.2001/  ق1421دار إحياء الٌتراث العربي،   :، بيركت1، ط الٌسالميٌ 
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، 3د ىركف، ط الٌسالـ محمٌ عبد  تحقيؽ ب،الكتا ،ىػ (180ت  سيبكيو، عمرك بف عثماف ) -54
 .ـ1994/  ق1408مكتبة الخانجي،  :القاىرة

  ،( ىػ 911ت  ، عبد الٌرحمف بف أبي بكر )الٌسيكطيٌ  -55
الييئة المصرٌية مصر:  ،1د أبك الفضؿ إبراىيـ، ط تحقيؽ محمٌ  اإلتقاف في عمـك القرآف،-أ

 ـ.1964ق / 1394 العاٌمة لمكتاب،
 .ـ1991ق / 1411دار الكتب العممٌية،  :، بيركت1ط الٌنظائر، األشباه ك  -ب
 .ـ1954ق / 1384عيسى البابي الحمبي،  ،1تحقيؽ أبك الفضؿ إبراىيـ، ط  بغية الكٌعاظ، -ت

  ،ىػ (1243ت  ، مصطفى بف سعد )الٌسيكطيٌ  -56
إلسالمي، ، المكتب ا2 حسف الٌشٌطي، ط ، تحقيؽمطالب أكلي الٌنيى في شرح غاية المنتيى -أ

 .ـ1995/  ق1415
دار  ، بيركت،1عمي حسف فاعكر، ط  ، شرحديكانو ،( ـ 609ت  ممى، زىير )ابف أبي س -57

 .ـ1994/  ق1408الكتب العممٌية، 
بيركت، ، 1، ط إيميؿ بديع يعقكبتحقيؽ ديكانو،  ،(ىػ 204د بف إدريس ) ت محمٌ  ،الٌشافعيٌ  -58

 .ـ1997/  ق1416دار الكتاب العربي، 
دراسة كتحقيؽ  مختصر طبقات الحنابمة، ،ىػ (1307 ) تد جميؿ بف عمر شٌطي، محمٌ الابف  -59

 ـ.1986/ ق1406دار الكتاب العربي،  :، بيركت1أحمد زمرلي، ط 
د ، تحقيؽ محمٌ حاشية عمى تفسير البيضاكمٌ  ،ىػ (951ت  د بف مصمح )شيخ زادة، محمٌ  -60

 .  ـ2000/ ق1419، دار الكتب العممٌية :، بيركت1شاىيف، ط 
 ( ىػ1206 تد بف عمي )الٌصٌباف، محمٌ  -61
تحقيؽ طو عبد الٌرؤكؼ سعيد، حاشية عمى شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ في الٌنحك،  - أ

 ـ.1997/ ق1417دار الكتب العممٌية،  :، بيركت1ط 

  ىػ.  1308المطبعة الميمنٌية،  ، مصر:1، ط الٌرسالة الكبرل عمى البسممة -ب 

رناؤكط كتركي أحمد األ ، تحقيؽفياتك الكافي بال ،ىػ (764ت  ، خميؿ بف أيبؾ )الٌصفدمٌ  -62
 .ـ2000/  ق1420، دار إحياء الٌتراث :، بيركت1مصطفى، ط 



 
 

 277     

 

حاشية عمى شرح رسالة الٌدردير في عمـ البياف،  ،(ىػ 1241د ) ت أحمد بف محمٌ  ،الٌصاكمٌ  -63
 ـ.1889 ق /1306 بعة الخيرٌية،، المط1، ط حفة اإلخكافتالمسٌماة ب

بد المجيد حمدم بف ع قيؽتح الجامع الكبير، ،ىػ (360ت  ، سميماف بف أحمد )الٌطبرانيٌ  -64
 مكتبة ابف تيمٌية. :، القاىرة2الٌسمفي، ط 

، تحقيؽ بٌشار معركؼ كعصاـ الٌطبرم تفسير ،ىػ (310ت  ف جرير )د ب، محمٌ برمٌ الطٌ  -65
 .ـ1995/  ق1415مؤٌسسة الٌرسالة،  :، بيركت1ط  الحرستاني،

، 3ط  نسمات األسحار عمى شرح المنار، ،( ق1252 د أميف بف عمر ) تابف عابديف، محمٌ  -66
 .ـ1997/  ىػ1418إدارة القرآف كالعمكـ اإلسالمٌية،  :كراتشي

، المطبعة الكىبٌية حاشية عمى شذكر الٌذىب ًلبف ىشاـ  ،( ىػ1193د ) ت عبادة، محمٌ  -67
 ىػ.1292بيٌية، ال
، 1د، ط ضاحي عبد الباقي محمٌ  تحقيؽ ديكانو، ،( ىػ145ت  ، رؤبة بف العجاج )ابف العجاج -68

  .ـ2001/  ق1432العربٌية،  مجمع الٌمغة :القاىرة

، تحقيؽ عبد كشؼ الخفاء كمزيؿ اإللباس ،ىػ (1162ت  د )، إسماعيؿ  بف محمٌ العجمكنيٌ  -69
 .ق1420، المكتبة العصرٌية، 1، ط الحميد بف أحمد بف ىنداكمٌ 

تحقيؽ أحمد  جميرة األمثاؿ كفنكنيا، ،ىػ (395ت  ، الحسف بف عبد ا )بك ىالؿ العسكرمٌ أ -70
 .ـ1988ق / 1408دار الكتب العممٌية،  :، بيركت1، ط د سعيد بف بسيكنيٌ عبد الٌسالـ كمحمٌ 

 (  ىػ945ت  ) عرب شاه د، إبراىيـ بف محمٌ اإلسفريينيٌ  العصاـ -71
 ق.1319دار سعادة،  :باكستاف  ،حاشية عمى الجامي لمكافية-أ

 :، القاىرة20، ط شرح عمى ألفٌية ابف مالؾ ،( ىػ769ت ابف عقيؿ، عبدا بف عبد الٌرحمف ) -72
 .ـ1980/ ق1400دار الٌتراث، 

 تحقيؽ ب،شذرات الٌذىب في أخبار مف ذى ،( ىػ1089ت  ابف العماد، عبد الحٌي بف أحمد ) -73
 .ـ1986/  ق1406، دمشؽ، بيركت، 1ط، ط محمكد األرناؤك 

 فتح القريب المجيب في شرح الفاظ الٌتقريب، ،(ىػ 917 ت د بف قاسـ )، محمٌ يٌ ابف الغرابيم -74
،  :، بيركت1عبد الكٌىاب الجابي، ط  تحقيؽ بٌساـ   .ـ2002/  ق1425دار ابف حـز
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 ، تحقيؽالجٌد الحثيث في بياف ما ليس بحديث ،ىػ (1143ت  ، أحمد بف عبد الكريـ )الغٌزمٌ  -75
 .ـ1992/  ىػ1412دار الٌراية،  :، الٌرياض1ر عبدا أبك زيد، ط بك

 :، بيركت1شرحو كضبطو عمي فاعكر، ط  ديكانو، ،( ىػ114ت  الفرزدؽ، ىٌماـ بف غالب ) -76
  .ـ1987/  ق1407دار الكتب العممٌية، 

، دراسة كتحقيؽ مركاف عمي  القٌدكميٌ  المنيج األحمد،(  ىػ1331ت ) بف عكدة، عبدا القٌدكميٌ  -77
 .ـ1995/  ق1415مركز الٌتكثيؽ كالمخطكطات،  :نابمس

عيـ محمد ن تحقيؽ القامكس المحيط، ،( ىػ817ت  د بف يعقكب )، محمٌ الفيركز أبادمٌ  -78
 .ـ2005/  ق1426مؤٌسسة الٌرسالة،  :، بيركت8، ط العرقسكسيٌ 

 :، القاىرةكتب في القرف التٌاسع اليجرمٌ  المغني، ،ىػ (620ابف قدامة، عبد ا بف أحمد ) ت  -79
 .ـ1948/  ىػ1367األزىرٌية، 

عبد الٌرحمف بف يحيى  المعاني، تحقيؽ ،ىػ (276ت  ) ينكرمٌ ابف قتيبة، عبدا بف مسمـ الدٌ  -80
 .ـ1985 / ق1405دار الكتب العممٌية،  ، بيركت،1، ط اليمانيٌ 

الٌرحمة الحجازٌية كالٌرياض األنسية في الحكادث  ق(1331القٌدكمي، عبدا بف عكدة )ت -81
 ق.1324الٌرضكٌية،  ، القاىرة:2ط، كالمسائؿ العممٌية

ؽ تحقي تسريح الغكامؿ في شرح العكامؿ لمجرجاني، ،( ىػ1300د ) ت ، أحمد بف محمٌ القطانيٌ  -82
 ـ.1971ق / 1391ار الكتب العممٌية، د :، بيركت1إلياس قبالف، ط 

، اسة كتحقيؽ محمكد الٌربيعيٌ در  ديكانو، ،ىػ (101ت  ) ، عمير بف شييـ الٌتغمبيٌ القطاميٌ  -83
 ـ.2001 ق /1432 الييئة المصرٌية العاٌمة لمكتاب، :مصر

ر ، تحقيؽ دا1ط  ،في صناعة اإلنشا عشىصبح األ ،( ىػ821ت  ، أحمد بف عمي )القمقشندمٌ  -84
 .ـ1940/  ق1340دار الكتب المصرٌية،  الكتب المصرٌية، القاىرة،

، 1د يكسؼ نجـ، ط تحقيؽ محمٌ  ديكانو، ،( ىػ85ت  الٌرقٌيات، عبدا بف قيس )ابف قيس  -85
 ـ.1415ق / 1995دار الجيؿ،  :بيركت

، مصطاكمٌ بد الٌرحمف الع اعتنى بو ديكانو، ،ـ (680ت  قيس لبنى، قيس بف ذريح بف سنة ) -86
 .ـ1927 ق /1345 دار المعرفة، :، بيركت2ط 



 
 

 279     

 

طبعة  :تحقيؽ إحساف عٌباس، بيركت ديكانو، ،( ىػ105ت  ر بف عبد الٌرحمف )كثٌير عٌزة، كثيٌ  -87
 .ـ1987/  ق1391دار الثٌقافة، 

، تحقيؽ الكككب الٌدرارم في شرح صحيح البخارم ،( ىػ786ت د بف يكسؼ )، محمٌ الكرمانيٌ  -88
 .ـ1982/  ق1401العربي، حياء الٌتراث دار إ :، بيركت2عبد الٌمطيؼ، ط   دمحمٌ 

شرح عمى متف األجركمٌية، كبيامشو حاشية  ،( ىػ1202ت  ، حسف بف عمي )كمٌ الكفرا -89
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