


 
 
 
 
 

ْ  مُ لْ عِ (   , حَ :  هُ تُ ايَ غَ وَ ... ..: .... فِ الرصَّ وَ دْ ةُ اجلَ ايَ تَ يْثُ غَ ْ جُ احتَ
ِيعُ العُ  إِلَيْهِ  بِيَّةِ وَ لُومِ مجَ رَ عِ الالعَ ْ مِ التَّ رشَّ عِلْ ريِ يَّةِ , كَ سِ يثِ فْ دِ احلَ وَ
الفِ  هِ ـوَ ا ;.. ....قْ لِذَ ْ نَّ الإِ  : قِيلَ  وَ  وَ ـومِ والنَّحْ لُ العُ  فَ أُمُّ رصَّ
ا ريِ لألَ ) ومِ لُ العُ  دُ جَ بْ أَ  ( ,هـ ا)  أبُوهَ دِّ (  مِ انسَ يق حَ صِ  ) ن خَ

 ) ٤٢٨ ( : ص رمحه اهللا



 

D  C  B       A  
هِ أ ـلُ  ستَعنيُ وبـِ كَّ ـوَ  وعليهِ أتَ

 
ـتنِ ضَ  ـنوانِ الـمَ  :بطُ عُ

ا الـ فُ بـِ تنُ مَ هذَ عرَ ـ (يُ ا)  البِنَـاءِ  (بــ  و)  الِ بِنَـاءِ األفعَ ـارً تِصَ ـوو اخْ رُ  هُ لُ و, أشـهَ طـابِقٌ  األوَّ مُ
تعلَّ مَ ـلِ  ريَ ما يَ رْ فيه غَ ذكُ ه فلَم يَ وعِ تَـرصْ ـوضُ   .ألفعالِ يفِ اقُ بـِ

ه  ـنِّـفُ ـصَ  :مُ
ـ لِّ ـؤَ فُ مُ عرَ هُ وال يُ حيحِ فُ بِ عىلَ الصَّ ولُ النَّسَ هُ ـْ وَ جمَ ـهُ  .فَ

تَهرَ  نْدَ وقد اشْ ينَ عِ ِ عارصِ ى  أنَّ  بَعْضِ الـمُ مَّ ـهُ يُسَ ـفَ لِّ ؤَ نقَزيا: ( مُ فنيَ )  لدَّ ـمِ املـؤلِّ ــ كـام يف معجَ
رُ إىل تَوثيلكنَّ ذلِكَ يَ ـ  )١/٨٣١( ـا بِ فتَـقِ ا اخلِ  ةِ أهلِ ـبَ سْ تِه أو نِ ـوطَ االطِّالعِ عىل خمطُ ـقٍ إمَّ ربةِ هبذَ

أنِ  ن ذلِكَ ـ حسبَ ما اطَّلعتُ عليـهِ ـ فلـمْ قَ ـومل يَ , ه يلإالشَّ ءٌ مِ ـ عْ يشَ ف إالَّ ـيُ ا ـبُــ مطْ عرَ وال وعً
يُـ لُه  درَ وَ أصْ نَ هُ نقَ أيْ زيالدَّ (  :يعِ ـيف بعضِ املجامـ وزي , وليسَ لِلدَّ كِــرَ و ! ) تفَ هُ أ ذُ نَّ اسـمَ

لامءِ القَ ه ـوأنَّ  اهللا عبدُ  ن عُ نـونِ رْ ـمِ ــتُبِ تـأريخِ الفُ مِ وال يف كُ اجُ ــتُبِ الـرتَّ عِ ـ ذِكــرٌ يف كُ نِ التَّاسِ
فنيَ  فاتِ واملؤلِّ الةَ ( إالَّ إشارةُ واملؤلَّ درٍ ) كحَّ صْ لْ إىل أيِّ مَ ـحِ ه النِّسبَ ومل يُ ـرٌ , بلْ ـةِ نَـظَ , فَـفي هذِ

مِ تَوقُّفٌ ـيف إثْ  ا االسْ  .بَاتِ هذَ
لِكَ إىلَ  بُ كذَ نسَ نجَ : ( ويُ و )  اينالزَّ ابِ وهُ هَّ بدُ الوَ ينِ عَ نجـاعزُّ الدِّ )  ٦٥٥ت ( ين بنُ إبراهيمَ الزَّ

و وهَ  ا وهُ ـهْ ـبَ وسَ , مٌ أيضً تـِ ـيُّ يف اسْ مِ مرَ احلازِ يخُ أمحد بنُ عُ كـرَ الشَّ حـبُه ـ كام ذَ ه أنَّـ : هِ ـاللِ رشَ
عَ يف جممُ  بـِ نجاينِّ طُ ي( وعٍ واحدٍ معَ كِتابِ الزَّ هِ )  التَّرصيفُ العِــزِّ ينِ ( نِسـبةً إىل اسـمِ )  عـزِّ الـدِّ

ا اخللْ   .طَ واهللا أعلمُ فسبَّبَ هذَ
مْ  هِ ضِ لُ بَعْ وْ لَطًا قَ ا غَ ذَ نْ هَ ُ مِ ي : وأبْـنيَ  !متنُ البِناءِ لِلْعِـزِّ

يخُ  بهُ الشَّ زيزِ بنُ إبراهيمَ بْ وقد نَسَ يَّــةِ  : (نِ قاسمٍ يف كِتابِه عبدُ العَ ليلُ إىلَ املتُـونِ العِلمِ   : ص )  الدَّ
ره أغاجي: إىلَ )  ٥٥٩(  د القَ دي بنِ حممَّ شْ هُ بـِ )  ١٢٥١ت (  أمحد رُ امَّ , )  اسِ اءِ واألسَ نَ ـالبِ ( وسَ



 

ا وهمٌ  وابُ , وهذَ حَ متنَ : والصَّ ره أغاجي رشَ هُ بـِ   أنَّ القَ امَّ نَّفٍ سَ صَ حِ ( البِناءِ يف مُ األساسِ يف رشَ
اءَ اهللاكام ) البِناءِ   . تعاىلَ  يَأيت إنْ شَ

وحِ  ُ ـرَ يف رشُ كَ هُ اهللا تعاىلَ ذَ ظَ يْخَ حفِ هُ إنْ ) :  البِناءِ ( والعجيبُ أنَّ الشَّ ــرُ يِّ ـ اآليت ذِكْ وِ فَ حَ الكَ ْ رشَ
يُّ  وِ ـفَ اءَ اهللاُ تعاىلَ ـ , والكَ مٌ عىلَ  شَ دِّ ـتَـقَ ه أغاجي( مُ رَ مانِ )  القَ نَ الزَّ نٍ مِ ـرْ وِ قَ  !بِنَحْ

بِ  احِ بَـةٍ كصَ ونَ نِسْ الً دُ فْ هُ غُ ـرُ كُ ذْ مْ يَ هُ ضُ فِ الظُّـنُونِ ( وبَعْ شْ طِرابُ ) كَ ا االضْ ذَ هَ هِ , فَ بُكَ بـِ سْ وحَ
الً  ـهُ أوَّ تُ رْ كَ زُ ما ذَ زِّ عَ   . يُ
ه ال تَـ لِّـفِ ؤَ هالَـةُ مُ ُّ وجَ حِ  رضُ ميُّ يف رشَ يخُ احلازِ ـمِ يف (  ;هِ ـ ــ كام قالَ الشَّ ألنَّـه إذا نَظَـرَ أهـلُ العلْ

عَ لـه  ضِ نِّ الَّذي وُ ولَ الفَ مِ وأصُ ولَ العلْ الِفُ أصُ ـهُ ليسَ فيه ما خيُ يَّـتِه وأَنَّ الحِ وا بِصَ دُ هِ الكِتابِ وشَ
نقِصُ مِن قيمتِه جَ  لِّفهفال يُ ـعلَّ ذلِكَ , بل لَ )  هالَـةُ مؤَ  بِالقَ ى إىل اإلخالصِ وأحرَ بُولِ فـإنَّ ـأدعَ

ياءَ األخفياء  بُّ األتقِ ـحِ  .اهللا تعاىلَ يُ
د أن تَ  بعُ ا ـوال يَ دِّ هذَ طْ : كونَ احلالُ بِضِ ا لهُ قَ قابً لِّفِ عِ ونَ جهالةُ املؤَ كرِ احلسنِ ـفتَـكُ ا للذِّ ; لِعدمِ عً

دورِ أهلِـيَّته  بي واهللا عليمٌ بِذاتِ الصُّ مُ يف سَ لَ كْ و أعلمُ بِمن يُ ارِ , لِه ـوهُ يانةً لِلخلقِ عنِ االغرتِ أوصِ
مالً صالِ  رافِ أو حصلَ له بعدُ أو خلَطَ عَ يغِ واالنحِ ن أهلِ الزَّ هِ إن كانَ مِ يِّـئًا ـ كام حً ـبـِ رَ سَ ا وآخَ

ن املصنِّفنيَ ـ ـيُ  ثريٍ مِ  يف كَ  .رَ
يَّـنَ ذلِكَ أهلُ العلمِ تاجُ إىل ـوإن كانَ يف املصنَّفِ ما حيُ  ثرةِ اخلبثِ  ذاإ :التَّنبيه عليه بَ كانَ يُطرحُ لِكَ

بةِ اإلثمِ عىل النَّفعِ و نهُ عىل حتَ , غلَ ظٍ ظٍ ـفُّ أو يُستفادُ مِ ـيَـقُّ ا أو , وتَ ـكانَ ممـَّ دُّ عليـه باليَـدينِ ال ـيُ شَ
دْ  لِعِصمةٍ ولكِن عكفَ (  ألنَّـه قَ بالً أن تُعدَّ مَ بُهى املرءَ نُ    ) .   ايـِ

ـهُ   :طـبَـعاتُ
بِعَ طبعَ  دْ طُ ثريةٍ وقَ ا واتٍ كَ دً ـرَ ـفْ منَ جماميعَ عديدةٍ , منذُ عامِ مُ نـا وال زا١٢٦٢ضِ ومِ طبَعُ إىل يَ لَ يُ

ا , و وَ ال جَ هذَ ضَ دْ ـرَ قصائِها ألنَّ الغَ تـِ عرفةِ الطَّ   يف اسْ ن مَ خِ املتنِ بَ ـمِ صحِّ نُسَ ولُ ألِ صُ عاتِ الوُ
ا حا لٌ وهذَ اءَ اهللا تَعاىلَ ـ صِ خَ ـ إنْ شَ ن تَ ـةِ الَّتي أقَ بِالنُّسْ ها مِ مُ يخِ دِّ  نِ ـبْ دَ اأمحْ صحيحِ وتَدقيـقِ الشَّ

 



 

ظهُ  يِّ حفِ مِ مرَ احلازِ ـا التَّاريخُ  )١(اهللا تعاىلَ  عُ ـهُ  , وأمَّ ا حملَّ  . فليسَ هذَ
ا الـمِن شُ  وحِ هذَ  :تنِ ـمَ ـرُ

زيلُ ال( ـ  ١ نا ومُ نا عنْ كِتابِ البِ مانِحُ الغَ حٌ ) : نا ـعَ زيزِ األندلُيسِّ , رشَ د بنِ عبدِ العَ ألمحدَ بنِ حممَّ
الَ سنةَ  وَّ وجٌ ـ أي بِاملتنِ ـ فَرغَ منهُ يف شَ  ) .١/٢٥٥كشفِ الظُّنونِ ( كام يف  ١٠٣٨ممزُ

حُ البِناءِ  (ـ  ٢ فـوي ) :  رشَ ـد بـنِ محيـد الكَ , ) ٦/١١١األعـالم ( , انظُـرْ ) ١١٦٨: ت ( ملحمَّ
طبُوعٌ سنةَ  ه مَ حُ  سـنةَ ١٢٩٣ورشَ ـ , وطبعـةٌ أخـرَ هبِيَّـةِ بِمرصَ طبعـةِ ١٣١٢يف املطبعةِ الوَ يف مَ

حافِ  كةِ الصَّ ثامنِ ـالرشَّ ركِ ـيَّـةِ العُ لميَّـةِ ص ( رْ ـيا , انظُ ـيَّـةِ يف تُ ليلَ إىل املتونِ العِ  ) . ٥٥٩: الدَّ
حِ البِناءِ  (ـ  ٣ ه أغـاجي ألمح) :  األساسُ يف رشَ ـرَ د القَ شدي بنِ حممَّ     : , انظُـر ) ١٢٥١: ت ( د رُ
فنيَ (  ـةَ العارِ يَّ  ) .١/١٨٦هدِ

بطِ اسمِ :  دةـفائِ  نَ النَّاسِ يف ضَ طئُ كثريٌ مِ هْ أغاجي ( خيُ ـرَ ثلُه  )قَ هْ داغي ( ومِ ـرَ ـنَ ا ونَحومه) قَ مِ
ولــونَ األســامءِ  ة أغــاجي (  :, فيقُ ـــرَّ ـــرَّ ( و ) القُ ــا) ! داغــي  ةالقُ ــوابُ أهنَّ بِقــافٍ وراءٍ  , والصَّ

ا هاءٌ ساكِنةٌ , وهيَ أسام مهُ ـتَنيِ بَعدَ ـفَ ـفَّ ـخَ كِـيَّـةٌ مفتُوحتَنيِ مُ ـيَّـةٌ حمَ مِ ـةٌ ـ  ءٌ أعجَ ردِيَّ غالـبَ عىلَ كُ
ونَ  ـنِّ ظَّ ال ولُ يقُ طُونَ اهلاءَ يف النُّطقِ فَ م يُسقِ داغي : ( ـ وهُ ـرَ  .علمُ ونَحوها , واهللا أ) قَ

                                                 
ةُ ) ١( طْبُوعَ ةُ الـمَ خَ نَ  النُّسْ مْ تُونِ ( ضِ نَ الـمُ بريِ مِ وعِ الكَ مُ جْ طْ ) الـمَ ورِ الـمَ هُ شْ ورِ قَديامً  بُوعِ ـالـمَ ـضُ الـدُّ هُ بَعْ تْ َ َ , ثُـمَّ نَرشَ رصْ يف مِ

كرِ و ـةِ كدار الفِ يَّ وتَ ـ التِّجارِ بَـيْـرُ ـةُ بـِ يَّ ِ تَـبَـةُ العَرصْ كْ ـهُ الـمَ رتْ وَّ ةٍ أو صَ ارَ ونَ إشَ ا دُ هتِ ادَ عَ لِ  كَ ـا وإنْ كـانَ , ـ  ! إىلَ األصْ ال بأسَ هبِ
يَّـةٌ فيها أخطاءٌ  طٌ طِبَاعِ قْ صَ  وسَ عٍ إىلَ وَ ضِ وْ وِ لَ يف مَ طْ نَحْ يَاطُ  رِ السَّ تـِ بَغي االحْ ـيَـنـْ ا  , فَ لَـيْـهَ امدِ عَ تـِ  .يف االعْ

تَّـنْبيه و وعُ هذَ فَـ: لِلْ مُ جْ عَ أنَّـهُ ا الـمَ لْمِ مَ بَـةِ العِ َ طَلَ ٌ بَنيْ تَـرشِ ـنـْ دائِحِ مُ يَّـةِ والــمَ مِ ـةِ والكالَ يَّ رِ عَ تُونِ األشْ ونِ بِالـمُ حُ شْ يَّــةِ  مَ وفـِ الصُّ
نَائِـ تـِ ـحُ بِاقْ ادُّ فَـال أنْصَ لْمِ الـجَ عُ بِه طالِبُ العِ تَـفِ نـْ فِ الَّذي اليَ َ نَ الرتَّ يَ مِ تُونِ الَّتي هِ نـهُ وبَعْضِ الـمُ يَ مِ تَــقِ نـْ ـنْ أرادَ أنْ يَ ـهِ إالَّ مَ

ـةِ ثُ  تُونِ النَّافِعَ نَ البَاقي  بَعضَ الـمُ لَّصَ مِ تَخَ    .مَّ يَ
هِ ـوأش قِعِ وْ يَ يف مَ ظَهُ اهللا تَعاىلَ ـ وهِ فِ يُّ حَ مِ يْخُ احلازِ ا الشَّ بَطَها وعلَّقَ عليْهَ ةَ الَّتي ضَ خَ طَـاءِ  ريُ إىلَ أنَّ النُّسْ ـضِ األخْ ـنْ بَعْ ـلَمْ مِ ْ تَسْ ملَ

ه عِ ضِ وْ ركاتِ يف غريِ مَ نَ الـحَ ثريٍ مِ عُ كَ يَّـامَ وضْ لِـيَّـةِ السِ كْ يَّـةِ الشَّ ه ,الطِّـبَاعِ رِ ـرُّ ـثُـرَ لِتَـكَ ا وإنَّام كَ دً طأً واحِ ـتَـبَـرُ خَ ـعْ ا يُ ذَ ا   ا وهَ وأمَّ
تُ ذلِكَ  لَحْ ليلَـةٌ , فَأصْ ةُ فَـقَ ثِّـرَ ؤَ طَاءُ الـمُ قيمِ و ,األخْ ْ يْتُ بِعَالماتِ الرتَّ تَـنـَ ـةِ ,اعْ يـقِ الكِـتَابَ ـنْسِ يْـو , وتَ اتِ الشَّ تُ تَعليقَ جْ رَ خِ ـأدْ

ةِ لَّتي يف ـ ا خَ اتِ النُّسْ ـةِ  وكذلِكَ بَعْضَ التَّنبيهَ نْ  املهمَّ ه  مِ حِ ِّ رشَ يتِ وْ رً  ـ الصَّ دِّ يَـةِ مصَ هِ يف احلاشِ مِ ن , ا بِاسْ ه ومـا كـانَ فَام خال مِ مِ اسْ
دَ  عْ ) اهـ ( بَعْ نْ كالمي دَ بَ و مِ ه فَـهُ عِها ـ    تَعليـقِ واضِ بَـيَّـنَةٍ يف مَ  مُ رَ ادِرَ أخْ صَ نْ مَ  .ـ مِ

 



 

حِ البِناءِ  (ـ  ٤ ريِّ ) : تَلخيصُ األساسِ يف رشَ ـهْ ـثامنَ اآلقشَ  :, انظُـرْ )  ١٢٨٥: ت ( لعيلّ بـنِ عُ
فنيَ ( ـةَ العارِ يَّ  ) . ١/٧٧٦هدِ

شدي واهللا أعلم  هُ تَلخيصٌ لِكِتابِ أمحد رُ علَّ   .ولَ
دَتْ بنِ إسامعيلَ بنِ ) : تَعليقاتٌ عىلَ البِناءِ ( ـ  ٥ وْ زيـرٌ تُركِـيٌّ , ألمحد جَ    عـيلّ بـنِ أمحـد آغـا , وَ
سطَنطِ ـتُ  َ يف القُ يفِّ يَّـةِ يف ذي احلجةِ سنةَ ـوُ .  ١٢٩٤, والكِتابُ مطبُـوعٌ باألسـتانة سـنةَ ١٣١٢يـنـِ

رْ  مَ املطبُوعاتِ لرسكيس ( انظُ فنيَ ( وعنهُ يف ) ٧٢١ـ١/٧٢٠معجَ لِّ مَ املؤَ  ) .١/١١٦معجَ
حِ  (ـ  ٦ ناءِ يف رشَ تحُ الغَ ود فَوزي احلاج  : ) البِناءِ  فَ يَّــةِ سـنةَ  ,ملحمُ طَنطيـنـِ سْ عَ بِالقُ بـِ ,  ١٣٠٧طُ

رْ  فنيَ ج( انظُ لِّ مَ املؤَ عجَ  ) . ٨٢٥ص ٣مُ
دخلُ اإلخوانِ عنْ كِتابِ بناءِ األفعالِ ( ـ  ٧ ـن  :)  مَ ي , فَـرغَ مِ لِصالح بـنِ عبـدِ العظـيمِ اجلـاوِ

ه سنةَ  يـفِ طبُوعٌ  ,, ١٣١٠تألـِ و مَ عجمَ : ( انظُـرْ  وهُ فنيَ  مُ لِّ  ) . ١/٨٣١املؤَ
ا املتنِ ـتَذييلٌ وتَ  ذَ ةٌ هلِ  :تمَّ

تَّــةُ  ن أبـوابِ التَّرصـيفِ وهـيَ سِ يَ مِ قِ كرَ فيها ما بَ يني زاده رسالةٌ ذَ هريِ بِزَ وحلسننيِ بنِ أمحد الشَّ
بُ البِناءِ  أبوابٍ زادها عىل اخلمسةِ والثَّالثنيَ بابًا رها صاحِ كَ عجـمِ املطبُوعـاتِ  ذاكـ(  الَّتي ذَ يف مُ

 ) . لرسكيس 
ـهُ ـنَ   :ظمُ

يلُ الـمُ (  واعِ ـنَ هُ ) :  دِ البِناـنَى يف نَظمِ قَ امَّ حٍ سَ حهُ بِرشَ يسِّ , ورشَ زيلُ : ( لعبدِ اهللا بنِ حسن الفارِ مُ
يلِ النا عن قارِ ـالعَ  واعِ مُ ـئي نَ بِعَ سنةَ )  دِ البِناـنَى يف نَظمِ قَ  تُبِ ـالكُ ةِ دارِ إحياءِ يف مطبع١٣٤١, طُ

ربِيَّـةِ بمرصَ  رْ . العَ ليلَ إىل املتونِ العلميَّـةِ ص ( انظُ  ) . ٥٦٠: الدَّ
 :دةٌ ـائِ ـفَ 

و  فِ هُ ْ عُ علمِ الرصَّ نُ : واضِ اذُ بْ عَ يُّ  مُ وِ اء الـنَّحْ رَّ لِم الـهَ سْ عـاةِ يف : انْظُر , )  ١٨٧ت (  مُ يَـةَ الوُ غْ بُ
يِّ  وِ غَ اتِ اللُّ يُوطِيِّ رمحهُ اهللا طَـبَـقَ بَـلٍ )  ٢/٢٩٠( ـنيَ والنُّحاةِ لِلسُّ عـاذُ بْـنُ جَ هُ مُ عَ , وقيلَ إنَّ واضِ

يُوطِيُّ  الَ السُّ َ اهللا عنهُ , قَ كٍّ ) : (  ٢٩١/ ٢( ريضِ طَـأ بِالشَ وَ خَ    . اهـ ) وهُ



 

نَ و وَّ ن دَ لُ مَ تَـقِ  ـهُ أوَّ سْ ُّ امَ ـال:  ال ـمُ ينِ ثامنَ بَ زِ يُّ  كرُ بنُ ـأبو عُ د بنِ حبيب البَرصِ يف ) ٢٤٨: ت (  حممَّ
وفِ  رْ )  التَّرصيفِ  (بـ  كِتابِه املعرُ وِ , انظُ ا يف علمِ النَّحْ جً رِ ندَ شـفَ الظُّنـونِ ( , وكانَ قبلَ ذلِكَ مُ كَ

يق حَ ( و ) ١/٤١٢ دِّ لُومِ لألمري صِ  ) . ٤٢٩سن أبجدَ العُ
مِ األدباءِ ( وتَرمجتُه يف   َّا ) ٣/٦٣معجَ ن األقوالِ الطَّريفةِ , وممِ ـهُ )  ٣/٧٣(نَقلَ عنهُ مِ ولَ ن : ( قَ مَ

تَحِ  يبَويه فليَسْ ا يف النَّحوِ بَعدَ كِتابِ سِ بريً ا كَ نِّفَ كِتابً يَّـةِ واإلرجاءِ ) !! أرادَ أن يُصَ رمَى باإلمامِ , ويُ
 .يَـةَ ـنسألُ اهللا العافِ 

ها  نَّفَ يف األفعالِ وتَصاريفِ ن صَ لُ مَ زيـزِ األندَ بَـكر  أبُو: وأوَّ ـرَ بـنِ عبـدِ العَ مَ ـد بـنُ عُ ـ حممَّ لُيسُّ
وطِ  وفُ بابنِ الـقُ باعِ ـاألفعالُ الثُّالثِ ( يف كِتابِه )  ٣٦٧: ت ( يَّـةِ ـاملعرُ كام يف األعالمِ ) يَّـةُ ـيَّـةُ والرُّ

ــاتِ ) ٦/٣١٢( ــمِ املطبُوع ــنْ معجَ ــونِ ) ٢١٩(ع شــفِ الظُّن هُ صــاحبُ كَ ــامَّ               ) ١/١٣٣(, وسَ
ها( بـ   ) . األفعالُ وتَصاريفُ

نْ صُ  ورةٌ مِ ةَ صُ َ يَّـةَ املختَرصَ تُونَ التَّعليمِ دِه ; فإنَّ الـمُ دَ نُ بِصَ ا بِام نَحْ تِهَ القَ ةَ لِعَ ائِدَ ه الفَ تُ هذِ رْ كَ رِ ذَ وَ
ظِ  فْ مِ وحِ لْ وينِ العِ كَ  هِ ـتَدْ أَ ذلـِ بْـدَ ـرَ مَ كُ ريـبِه , فأردتُ أنْ أذْ قْ ـفِياموتَ لْـمِ الصَّ لَّــقُ بعِ ـتَـعَ فِ ,  يَ ـرْ

انُ  تَعَ  .واهللا املسْ
 ـفائِ   : دةٌ أخرَ
رُ ; فَ و ذكَ ءِ يُ ءُ بِاليشَّ دا يف علمِ التَّرصيفِ اليشَّ ورةِ جِ ن املختَرصاتِ املشهُ و ) مراحُ األرواحِ ( مِ وهُ

ا  لِّـأيضً ولٌ مؤَ هجمهُ فُ  , فُ عرَ تْ لهُ تَ عنهُ إالَّ اسمُ ال يُ وفةٌ ه وليسَ يوطيُّ رمحـهُ اهللا  ,رمجةٌ معرُ قالَ السُّ
عاةِ يف طبقاتِ ( يف  غيَـةِ الوُ ـنيَ وبُ يِّ وِ مجة  ١/٣٤٧ النُّحاةِ اللُّغَ كـر : ط  ٦٦٥الرتَّ أمحـدُ : ( ) دارالفِ
ودٍ ا عُ سْ نِ مَ ٍّ بْ يلِ نُ عَ يفِ : بْ راحِ يف التَّرصْ نِّفُ الـمِ صَ ورٌ بِأيْدي النَّ مُ هُ شْ ٌ وجيزٌ مَ ملْ أقِفْ  ,اسِ , خمتَرصَ

ـةٍ  بُ . اهـ ) لَه عىلَ تَرمجَ رْ عنهُ صاحِ ذكُ يئًا ) ١٦٥١صكشفِ الظُّنونِ ( ومل يَ ا شَ  .أيضً
رَ ال دَّ ن علَ ـلِ كْ رِ زِّ ـلكنْ قَ رنِ يُّ أنهُ مِ ابعِ ـ ال الثَّامنَ أوامءِ القَ َّـنَ أنَّ السَّ ليلِ ـ  ومخَ عَ كـام يف الـدَّ التَّاسِ

ودِ  ينِ  ٧٠٠وفاتهُ يف حدُ ينِ احلنَفـيِّ رمحـهُ اهللا تعـاىل ـ; وذلِكَ أنَّ العَ  ٧٦٢دَ سـنةَ ولـِ( يَّ بدرَ الـدِّ
َ سنةَ  يفِّ مـرِ )  ٨٥٥وتُوُ ـن العُ ـهُ مِ حَ هذا املـتنَ ولَ ـنةَ ١٩رشَ األعـالم ( انظُـرْ  . ٧٨١سـنةً  أي سَ

١/١٧٥  . ( 



 

وحِ ــنَ شُ مِ  وتِ  ـهِ رُ  :يَّـةِ ـالصَّ
مةِ  ١ يخِ العالَّ حُ الشَّ هُ اهللا تعاىل , يف  ـ رشَ د بنِ عيلّ بنِ آدمَ األثيويب حفظَ طـةٍ  ٩ حممَّ  .أرشِ
يِّ حفظهُ اهللا تعاىلَ , يف   ٢ مِ مرَ احلازِ يخِ أمحدَ بنِ عُ حُ الشَّ  . طـةٍ رشِ أ  ٨ـ رشَ
يخِ  ٣ حُ الشَّ رعِي بنِ بريك حفظهُ  عبدِ اهللا بنِ ـ رشَ مرَ بنِ مَ يطًا  ١٧اهللا تعاىلَ , يف  عُ  .رشَ
 :  يهٌ ـنبـتَ 

يخُ عبدُ اهللا بنُ ـذَك ه , لكـنْ  رَ الشَّ ــفُ لِّ ـؤَ فُ مُ عرَ ا املتنَ ال يُ ه أنَّ هذَ حِ مرعي حفظهُ اهللا يف بِدايةِ رشَ
ا نسبَهُ إليه لكن للتَّفتـازاين : قالَ  بقُ لِسانٍ فلم أر أحدً ا لعلَّه سَ ه , وهذَ نسبُ إىلَ التَّفتازاين وغريِ ويُ

فِ  َّ  مصنَّفٌ آخر يف الرصَّ نجـاينِ نـوانِ , , فلعلَّه أرادَ الزَّ ـبَ يف عُ يَّنـتُ أنـهُ لـيسَ لـه , ونُسِ وقـدْ بَ
يخِ عبدِ اهللا لل حِ الشَّ ويت لِرشَ ي ـالتَّسجيلِ الصَّ مُ !! عِزِّ ا , واهللا أعلَ ـهُ خطأ أيضً      .وقد ذَكرتُ أنَّ
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D  C  B       A  
 

بْ  مْ أَنَّ أَ لَ ابَ اـاعْ يفِ ـلتَّ وَ ِ ثَ ـخَ  رصْ ةٌ وَ سَ   . اـابً ـبَ   الثُونَ ـمْ
تَّ  نْ  ةٌ ـسِ ا لِلثُّ ـمِ ثِ ـهَ دِ ـيِّ الـالَ رَّ جَ  : مُ

لُ   البَابُ األَوَّ
عَ  ( عُ ـلَ يَ ـفَ   ) : لُ ـفْ
ونُ ـمَ  زُ َ يَ :  هُ ـوْ ُ ـنْ ـنَرصَ الَ وَ ,  رصُ ونَ عَ ـأَنْ يَ : هُ ـتُ ـمَ عَ لِ ـكُ ُ فِعْ ا يفِ الـفْ ـهِ مَ ـنيْ ــيـتُوحً ضِ  امَ

ا يفِ ال ومً مُ ضْ مَ عِ ـوَ ارِ ضَ هُ ـبِ , وَ  مُ ــعْ ـلِلتَّ :  نَاؤُ يَ الـِـدِ ـ بًاـةِ غَ ـدْ يَ قَ ـا ـ, وَ مً زِ ونُ الَ ثَـالُ , كُ مِ
وُ ـعَ ـتَ ـمُ ـال ي نَحْ يْ ( :  دِّ َ زَ مِ  ,)  ارً ـمْ دٌ عَ ـنَرصَ مِ نَ الَّ ثَالُ الـوَ وُ زِ يْ ـخَ  (:  حْ جَ زَ  ) . دٌ ـرَ
ال يـعَ ـتَ ـمُ ـوَ ا يَ :  دِّ وَ مَ لَ اتَ ـهُ زُ فِعْ اوَ لِ إِىل الجَ اعِ فَ ولِ بِ ـمَ ـلْ عُ ال , هِ ـفْ مُ الَّ ـوَ ا لَ :  زِ وَ مَ مْ ـهُ

زْ فِعْ ـيَ  اوَ اعِ ـتَجَ ولِ بِ ـمَ ـلِ إِىلَ الـلَ الفَ عُ قَ ـهِ بَ ـفْ سِ ـعَ يفِ نَ ـلْ وَ  .هِ ـفْ
 البَابُ الثَّاينِ 

عَ  ( عِ ـلَ يَ ـفَ  : ) لُ ـفْ
ونُ  زُ وْ بُ :  هُ ـمَ ِ بَ يَرضْ َ الَ , وَ  رضَ ونَ عَ ـأَنْ يَ : هُ ـتُ ـمَ عَ لِ ـكُ ُ فِعْ ــهِ مَ ـنيْ ا يفِ الــفْ يضِ ـتُوحً امَ

مَ  ا يفِ الـوَ ورً سُ عِ ـكْ ارِ ضَ هُ ـبِ , وَ  مُ ا: نَاؤُ يَ ـلِلتَّ  أَيْضً دِ الِ ـعْ دْ يَ  بًاـةِ غَ قَ اـ, وَ مً ونُ الزِ ثَالُ  , كُ مِ
وُ ـال ي نَحْ دِّ تَعَ يْ (  : مُ بَ زَ َ ادٌ عَ ـرضَ رً ثَالُ ال,  ) مْ مِ وُ الَّ وَ مِ نَحْ يْ  (:  زِ لَسَ زَ  ) . دٌ ـجَ

  البَابُ الثَّالِثُ 
عَ (  عَ ـلَ يَ ـفَ  : ) لُ ـفْ

ونُ  زُ وْ فْ ـفَ :  هُ ـمَ الَ , وَ  تَحُ ـتَحَ يَ ـ: هُ ـتُــمَ عَ لِــأَنْ يَ ُ فِعْ ـنيْ ونَ عَ ــهِ مَ ـكُ ـتُ ـفْ ا يفِ الْ يضِ ـوحً امَ
الْ  طِ أَنْ يَ ـوَ ْ عِ بِرشَ ارِ ضَ ونَ عَ ـمُ لِ ـكُ ُ فِعْ وفِ الْ ـمُ الَ هِ أَوْ ـنيْ ـرُ ـنْ حُ ا مِ ـدً احِ ,  قِ ـلْــحَ ـهُ وَ



 

هِ  تَّــوَ ــال( :  ةٌ ـيَ سِ ال اءُ ـحَ ــ, وَ ُ  اءُ ـخَ ـنيْ العَ ُ  , وَ ـنيْ الغَ ال , وَ ــ, وَ الـ اءُ ـهَ ةُ ـ, وَ زَ مْ  ,)  هَ
هُ ـبِنَ وَ  ا لِلتَّ : اؤُ يَ ـأَيْضً دِ الِ ـعْ قَ  بًاـةِ غَ ونُ الَ ـدْ يَ ـ, وَ ازِ كُ ثَالُ ال , مً ي نَ ـتَ ـمُ ـمِ دِّ وُ عَ تَحَ ـفَ ( :  حْ

دٌ البَابَ  يْ مِ  ,)  زَ وُ الَّ ثَالُ الـوَ مِ نَحْ يْ (  :  زِ بَ زَ هَ  ) . دٌ ـذَ
ابِ   عُ ـالبَابُ الرَّ

عِ  ( لُ ـلَ يَ ـفَ عَ   ) : فْ
ونُ ـمَ  زُ عْ : هُ ـوْ لِمَ يَ مُ ـعَ الَ , وَ  لَ ونَ عَ ـأَنْ يَ :  هُ ـتُ ـمَ عَ لِــكُ ُ فِعْ ــنيْ ا يفِ الــهِ مَ ورً سُ يضِ ـكْ ,  امَ

مَ  ا يفِ التُ ـفْ ـوَ عِ ـوحً ارِ ضَ هُ ـبِ , وَ  مُ ا لِلتَّ :  نَاؤُ ــأَيْضً يَ دِ الـِـعْ ـ بًاـةِ غَ قَ ــ, وَ ـاـدْ يَ مً ونُ الزِ  , كُ
تَ ـثَالُ الـمِ  وُ ـمُ ي نَحْ دِّ يْ  ( : عَ لِمَ زَ أَلَ ـدٌ الـعَ سْ ثَالُ ال ) ةَ ـمَ مِ وُ الَّ وَ مِ نَحْ لَ ( :  زِ جِ يْ  وَ  ) . دٌ ـزَ

سُ  امِ  البَابُ اخلَ
عُ (    ) : لُ ـعُ فْ ـلَ يَ ـفَ
ونُ ـمَ  زُ نَ يَ : هُ ـوْ سُ نُ ـحَ سُ الَ وَ  , حْ ونَ عَ ـأَنْ يَ :  هُ ـتُ ـمَ عَ لِ ـكُ ُ فِعْ ا يفِ الــنيْ ومً ـمُ ضْ يضِ ـهِ مَ امَ
ال عِ ـوَ ارِ ضَ هُ ـبِ , وَ  مُ ونُ إِالَّ ـيَ  الَ : نَاؤُ مً الَ  كُ وُ , ا ـزِ يْ ( :  نَحْ نَ زَ سُ  ) . دٌ ـحَ

ادِسُ   البَابُ السَّ
عِ (   :  ) لُ ـعِ فْ ـلَ يَ ـفَ

ــ ونُ زُ وْ ــ:  هُ ـمَ ــبَ يَ سِ بُ ـحَ سِ ــ: هُ ـتُـــمَ الَ ـعَ وَ  , حْ ـــأَنْ يَ ونَ عَ لِـــكُ ُ فِعْ ـــنيْ ا يفِ ـهِ مَ ورً سُ كْ
الـال يضِ وَ عِ ـامَ ارِ ضَ هُ ـنَ ـبِ وَ  , مُ ا لِلتَّ : اؤُ يَ ـعْ ـأَيْضً قَ ـالِ ةِ غَ ـدِ ونُ الَ ـدْ يَ ـبًا وَ ـاكُ مً ـ , زِ ثَالُ ـمِ
وُ ـعَ ـتَ ـمُ ـال ي نَحْ بَ (  : دِّ سِ يْ حَ مْ ـزَ ا ـدٌ عَ ـالً رً اضِ ـ ,)  فَ مِ ـوُ الَّ ثَالُ الــوَ مِ نَحْ ثَ ( :  زِ رِ وَ

يْ   . )١()  دٌ ـزَ

                                                 
ميُّ قالَ الشَّ  )١( ـا  ) كرٍ ـبَ ـدٌ بِ ـزيْ  قَ ـوثِ  : حيحَ الصَّ  املثالَ  لعلَّ : ( حفظَهُ اهللا تعاىل يخُ احلازِ ثَ ( اهــ  , وأمَّ ـولُ ـتَــفمُ ) ورِ      : عدٍّ ; تقُ
ثَ زيدٌ  ( ولٌ به )  ماالً  (فـ  ) ماالً ورِ اهُ ( وكذلِكَ مفعُ لُ أبَ جُ ثَ الرَّ  .)  ورِ



 

َ ـاثْ وَ  رشَ نْ  نَا عَ ا مِ ابً ىلَ الثُّالَثِ ـا لِ هَ بَ ادَ عَ وَ ثَ  يِّ ـامَ زَ هُ نْ ـثَ الَ ـوَ اعٍ ـةُ أَ  :وَ
لُ  عُ األَوَّ وَ :  النَّوْ هُ يدَ فِ وَ ا زِ دٌ ـمَ احِ فٌ وَ رْ ىلَ الثُّ  يهِ حَ وَ , يِّ ـثِ الَ ـعَ هُ بْ  ةُ ـثَ ثَالوَ ابٍ ـأَ  : وَ

لُ بَ ـال  : ابُ األَوَّ
عَ (  عِ ـلَ يُ ـأَفْ االً ـلُ إِفْ ـفْ   ) : عَ

هُ  ونُ زُ وْ مَ يُ ـأَكْ :  مَ مُ إِكْ ـرَ رِ اـكْ امً الَ وَ  , رَ يـنْ يَ أَ :  هُ ـتُ ـمَ عَ اضِ ونَ مَ ــكُ عَ بَ ىلَ أَرْ فٍ ـهِ عَ ـرُ ,  ةِ أَحْ
يَ ـبِ  ةِ الزِ مْ ـادَ ةِ يفِ أَوَّ ـهَ هُ ـبِ وَ  , هِ ـلِ زَ يَ ـعْ ـلِلتَّ :  نَاؤُ الـِـدِ ـ بًاـةِ غَ ـدْ يَ قَ ونُ الَ ـوَ ـاكُ مً ـ , زِ ثَالُ ـمِ
وُ ـتَ ـمُ ـال ي نَحْ دِّ يْ ـأَكْ ( :  عَ مَ زَ اـرَ رً مْ مِ  ,)  دٌ عَ وُ الَّ ثَالُ الـوَ مِ نَحْ بَ ( :  زِ لُ ـأَصْ جُ  .)  حَ الرَّ

 : يـانِ ابُ الثَّ ـالبَ 
عِّ (  فَ لَ يُ عَّ عِ ـلُ تَ ـفَ  :  ) يْالً ـفْ

ونُ  زُ وْ فَ ـفَ :  هُ ـمَ حَ يُ حُ تَ ـرَّ رِ ـرِّ اـيفْ الَ وَ  , حً يـأَنْ يَ : هُ ـتُ ـمَ عَ اضِ ونَ مَ عَ ـكُ بَ ىلَ أَرْ فٍ ـهِ عَ ـرُ ةِ أَحْ
دٍ بَ ـبِ  احِ فٍ وَ رْ ةِ حَ ادَ يَ لِـهِ ـزِ ِ فِعْ ـنيْ نْسِ عَ نْ جِ ِ مِ نيْ العَ اءِ وَ َ الفَ هُ ـنـَـبِ , وَ  نيْ ريِ ـثـِـكْ ـلِلتَّ : اؤُ

الِ  هُ  , بًاـغَ لِ ـدْ يَ ـوَ قَ ـوَ عْ ونُ يفِ الفِ وُ  كُ يْ ـطَ ( :  نَحْ فَ زَ عْ ـوَّ قَ  ,)  ةَ ـبَ ـدٌ الكَ ــوَ ونُ يفِ ـدْ يَ كُ
اعِ  وُ ـالفَ بِ ـمَ ( :  لِ نَحْ تَ اإلِ قَ  ,)  لُ ـوَّ ونُ يفِ الـدْ يَ ـوَ ــكُ ـوُ ـمَ ولِ نَحْ عُ لَّـ( :  فْ ــغَ يْ دٌ ـقَ زَ

ابَ ـاألبْ   .)  وَ
 : الِثُ ـابُ الثَّ ـالبَ 

اعَ  ( لُ مُ ـلَ يُ فَ اعِ لَ ـفَ اعَ فِ ـفَ االً ـةً وَ فِ  عَ االً ـوَ   ) : يعَ
ونُ  زُ وْ اتَ :  هُ ـمَ اتِ ـلَ يُ ـقَ قِ ـلَ ـاتَ قَ ـلُ مُ ـقَ قِ  تَاالً ـةً وَ الَ وَ ,  يتَاالً ـوَ اضِ ـأَنْ يَ :  هُ ـتُ ـمَ عَ ونَ مَ هِ ـيــكُ

عَ  بَ ىلَ أَرْ فٍ بِ ـعَ رُ ــةِ أَحْ ةِ األَلِفِ بَ ادَ يَ ــزِ العَ ـاءِ وَ َ الفَ ِ ـنيْ هُ ـنـَـبِ وَ  , نيْ ـ: اؤُ كَ ارَ شَ َ ـلِلْمُ ةِ بَـنيْ
ِ ـنَ ـثْ اال الِ نيْ دْ يَ  بًاـ غَ قَ دِ ـوَ احِ ونُ لِلوَ ثَالُ ال , كُ كَ ـمِ ارَ شَ َ االـةِ بَ ـمُ ِ ـنَ ـثْ نيْ وُ  نيْ اتَـ( :  نَحْ لَ ـقَ
يْ  اـزَ رً مْ وُ  ,)  دٌ عَ دِ نَحْ احِ وَ ثَالُ الْ مِ اتَ ( :  وَ مُ اللَّ ـقَ هُ  .)  ـهُ لَ



 

عُ الثَّ ـالنَّ  يدَ فِ وَ هُ وَ :  يـانِ وْ ا زِ انِ ـمَ فَ رْ ىلَ الثُّالثِ  يهِ حَ دِ ـيِّ الـعَ رَّ جَ وَ , مُ هُ ةُ ـخَ وَ سَ ابٍ  مْ  :  أَبْوَ
لُ   : البَابُ األَوَّ

لَ يَ ـانْ  ( عَ عِلُ انْ ـنْ ـفَ عَ ـفَ  : ) االً ـفِ
ونُ  زُ وْ سَ ـنْ ا:  هُ ـمَ سِ ـنْ ـرَ يَ ـكَ اـرُ انْ ـكَ ارً الَ وَ  , كِسَ وـأَنْ يَ :  هُ ـتُ ـمَ عَ يكُ اضِ ــنَ مَ ىلَ خَ ةِ ـهِ عَ سَ مْ

فٍ بِ  رُ ةِ الـأَحْ ادَ يَ مْ ـزِ لِ ـهَ النُّونِ يفِ أَوَّ ةِ وَ هُ ـبِ وَ  , هِ ـزَ ةِ لِلْ :  نَاؤُ عَ طَاوَ نى ال, مُ عْ مَ عَ ـوَ طَاوَ :  ةِ ـمُ
ثَ  ولُ أَ صُ نْ تَ ـرِ الشَّ ـحُ ءِ عَ لِ الـلُّ ـعَ ـيْ عْ ي بِمَ ـعَ ـتَ ـمُ ـقِ الفِ ولِ ـدِّ عُ ـوُ ـفْ ــكَ ( :  هِ نَحْ تُ رْ ـسَ

انْ  اجَ فَ جَ لِ ـسَ ـكَ ـالزُّ اجُ ـرَ ذَ جَ ثَ ـإِنَّ انْ ـ; فِ )  كَ الزُّ اجِ أَ جَ ارَ الزُّ نْ تَ ـكِسَ لَ عَ صَ ــعَ ـرٌ حَ قِ ـلُّ
ِ الَّ  رسْ ي هُ ـالكَ عْ ـذِ يـعَ ـتَ ـمُ ـلُ الـوَ الفِ  . دِّ

 : يـابُ الثَّانِ ـالبَ 
لَ يَ ـتَ ـافْ  ( االً ـتِ ـعِلُ افْ ـتَ ـفْ ـعَ   ) : عَ

ونُ  زُ وْ تَ ا:  هُ ـمَ عَ يَ ـجْ تِ ـتَمِ ـجْ ـمَ اـعُ اجْ عً الَ وَ  , امَ يـأَنْ يَ  : هُ ـتُ ـمَ عَ اضِ ونَ مَ ــهِ عَ ـكُ ةِ ـىلَ خَ سَ مْ
فٍ بِ ـأَحْ  ةِ الْ ـرُ ادَ يَ مْ ـزِ لِ ـهَ ةِ يفِ أَوَّ التَّ ـزَ العَ ـاءِ بَ ـهِ وَ اءِ وَ َ الفَ ِ ـنيْ هُ ـبـِوَ  , نيْ ــمُ لِلْ :  نَاؤُ عَ ةِ ـطَاوَ

ا  وُ , أَيْضً عْتُ ـجَ ( :  نَحْ بِ  مَ تَ ـاإلِ اجْ بِ ـلَ فَ لِكَ اإلِ عَ ذَ  .  )١()  لُ ـمَ
 : الِثُ ـالبَابُ الثَّ 

عَ  ( عَ ـلَّ يَ ـافْ الً ـعِ ـلُّ افْ ـفْ  : ) الَ
ونُ  زُ وْ مَ ـرَّ يَ ـمَ ـاحْ :  هُ ـمَ اـمِ ـرُّ احْ ـحْ ارً الَ  , رَ عَ يـأَنْ يَ  : هُ ـتُ ـمَ وَ اضِ ونَ مَ ــهِ عَ ـكُ ةِ ـىلَ خَ سَ مْ

فٍ بِ ـأَحْ  ةِ الْ ـرُ ادَ يَ لِ ـمْ هَ ـزِ ةِ يفِ أَوَّ حَ  هِ ـزَ فٍ آخَ ـوَ ـنْسِ الَ ـرْ ـنْ جِ ــلِــمِ فِعْ رَ مِ هِ ـهِ يفِ آخِ  , رِ
هُ ـنَ ـبِ وَ  غَ ـمُ ـلِ :  اؤُ مِ الَّ ال ةِ ـبَالَ قِ  , زِ َ ـلِ :  لَ ـيـوَ العُ ـلْ ألْ انِ وَ َ ـمِ  , يُوبِ ـوَ ـوُ ـلْ ثَالُ األْ انِ نَحْ  : وَ
يْ ـمَ ـاحْ (  مِ  ,)  دٌ ـرَّ زَ يْ ـاعْ  (:  وُ يُوبِ نَحْ ـثَالُ العُ ـوَ رَّ زَ  .)  دٌ ـوَ

                                                 
وابُ ) ١( ةُ قَـريبًـا فَاجْ :  الصَّ ارَ لُ , كام تَـأيت اإلشَ بـِ لْكَ اإلِ تْ تـِ عَ   .ـتَـمَ



 

ابِ   : عُ ـالبَابُ الرَّ
  ) : الً ـعُّ ـفَ ـلُ تَ ـعَّ ـفَ ـتَ ـلَ يَ ـعَّ ـفَ ـتَ  (

ونُ  زُ وْ مَ يَ ـكَ ـتَ :  هُ ـمَ مُ تَ ـكَ ـتَ ـلَّ الَ وَ  , امً ـلُّ ـكَ ـلَّ يـأَنْ يَ :  هُ ـتُ ـمَ عَ اضِ ونَ مَ ـىلَ خَ ـكُ ــهِ عَ سَ ةِ ـمْ
فٍ بِ  رُ ةِ التَّاءِ يفِ أَوَّ ـأَحْ ادَ يَ فٍ آخَ ـلِ زِ رْ حَ نْسِ عَ ـهِ وَ نْ جِ لِ ـرَ مِ ِ فِعْ َ الـهِ بَ ـنيْ اءِ وَ ـنيْ ِ ـالعَ فَ  , نيْ

هُ ـنَ ـبِ وَ  عْ  لُّفِ ـكَ ـتَّ ـلِل:  اؤُ مَ يلُ الـتَ :  لُّفِ ـكَ ـى التَّ نَ ـ, وَ صِ يْ ـطْ مَ ـحْ ْ ـئًا بَ ـلُوبِ شَ دَ يشَ  , ءٍ عْ
وُ  مَ مَ ـعَ ـتَ ( :  نَحْ لْ تُ العِ أَلَ ـلَّمْ عْ ـسْ أَلَ ـدَ مَ ـةً بَ  .  )  ةٍ ـسْ

سُ ـالبَابُ ال امِ  : خَ
اعَ ـتَ  ( لُ تَ ـتَ ـلَ يَ ـفَ اعَ اعُ ـفَ   ) : الً ـفَ

ونُ  زُ وْ دَ يَ ـتَ :  هُ ـمَ اـبَاعُ ـدُ تَ ـبَاعَ ـتَ ـبَاعَ يـأَنْ يَ :  هُ ـتُ ـمَ الَ ـعَ وَ  , دً اضِ ونَ مَ ــكُ ــهِ عَ ةِ ـىلَ خَ سَ مْ
فٍ بِ  رُ ةِ الـأَحْ ادَ يَ لِ ـزِ األَ ـتَّاءِ يفِ أَوَّ ــبَ  لِفِ هِ وَ العَ ـاءِ وَ َ الفَ ِ ـنيْ هُ ـبـِوَ  , نيْ ـ:  نَاؤُ كَ ارَ شَ  )١(ةِ ـلِلْمُ

َ االـبَ  اـنَ ـثْ نيْ دً اعِ ِ فَصَ كَ ـثَالُ المِ  , نيْ ارَ شَ َ االـةِ بَ ـمُ وُ ـنَ ـثْ نيْ ِ نَحْ يْ ـبَاعَ ـتَ ( :  نيْ نْ ـدَ زَ  )٢(  دٌ عَ
و رٍ مْ مِ  ,)  عَ كَ ـمُ ـثَالُ الـوَ ارَ َ االـةِ بَ ـشَ ِ فَصَ ـنَ ـثْ نيْ وُ نيْ ا نَحْ دً الَحَ الْقَ ـتَ ( :  اعِ مُ ـصَ  .)  وْ

      
عُ الثَّالِثُ  وَ وَ :  النَّوْ يدَ فِ  هُ ا زِ فٍ الَ ـيهِ ثَ ـمَ رُ ةُ أَحْ ىلَ الثُّ  ثَ وَ ـثِ الَ ـعَ هُ عَ يِّ وَ بَ بْ  ةُ ـأَرْ ابٍ ـأَ  : وَ

لُ ـالبَ   : ابُ األَوَّ
تَ  ( لَ يَ ـاسْ عَ تَ ـفْ تِ ـسْ عِلُ اسْ االً ـفْ ـفْ   : ) عَ

ونُ  زُ وْ تَخْ :  هُ ـمَ تِخْ ـاسْ جُ اسْ رِ تَخْ سْ جَ يَ اـرَ اجً الَ وَ  , رَ يـأَنْ يَ :  هُ ـتُ ـمَ عَ اضِ ونَ مَ تَّ ـكُ ىلَ سِ  ةِ ـهِ عَ
                                                 

حِ ) ١( ْ يُّ يف الرشَّ يْخُ احلازمِ الَ الشَّ ابِعِ ـ قَ رسِ الرَّ و (:  ـ الدَّ ولَ  ابُ الصَّ قُ كِ لِ : ( أنْ يَ ارُ ام ) لتَّـشَ يْنَهُ قِ بَ رْ حُ ) لِلْفَ عُ الرشَّ   .اهـ , يُراجَ
يخُ احلاز )٢( يْ ـتَ : ه صوابُ  : (ميُّ قالَ الشَّ دَ زَ مْ ـبَاعَ عَ وـدٌ وَ نَى الْـو;  اهـ  ) رٌ عْ ا عىلَ مَ ذَ ارُ ـهَ يْـهِ وأ كِ تَّشَ ـحُ الَّـذي نَـصَّ علَ ضَ نـْ وْ هُ ـمِ
لُ ـقَ  اتَ ـتَ : ( كَ ـوْ وـقَ رٌ مْ ـدٌ وعَ يْ اتَ )  لَ زَ ـلٌّ قَ نَى فَكُ عْ ولٌ يف الـمَ عُ فْ ظِ مَ لٌ يف اللَّـفْ ام فَاعِ هُ نـْ اتَ لَ صَ ـكلٌّ مِ بَـهُ وقَ بُـه ُ ـاحِ احِ هُ صَ ــا لَ , وأمَّ

لَ  نَ فَاعَ ةِ مِ عَ طَاوَ نَى الـمُ عْ مَ الِحٌ لـِ نِّفِ فَصَ صَ يْ ( : كـ مثَالُ الـمُ و زَ رٌ مْ دَ عَ اعَ ا فَ ـبَ دَ ـدً وتَباعَ رٍ مْ نْ عَ ـدٌ عَ يْ  ., واهللا أعلَمُ )  زَ



 

فٍ بِ ـأَحْ  ةِ الْ ـرُ ادَ يَ مْ ـزِ الـهَ ِ وَ نيْ السِّ ةِ وَ لِ ـزَ هُ ـبِ وَ  , هِ ـتَّاءِ يفِ أَوَّ ــعْ ـلِلتَّ :  نَاؤُ يَ الـِـدِ ـدْ ـةِ غَ قَ بًا وَ
ونُ ـيَ  االَ كُ مً وُ ـعَ ـتَ ـمُ ـالُ الثَ ـمِ  , زِ ي نَحْ تَ ( :  دِّ يْ ـخْ ـاسْ جَ زَ لَ ـدٌ الْ ـرَ مِ  ,)  امَ مِ الَّ لـثَالُ اـوَ زِ

وُ  جَ (  : نَحْ تَحْ ُ ـرَ الطِّ ـاسْ لِ ـلِطَ :  يلَ ـقِ وَ  ,)  نيْ عْ وُ  )١( لَبِ الفِ تَ ( :  نَحْ : أَيْ  ) رُ اهللاَ ـفِ ـغْ ـأَسْ
غْ ـلُبُ الـأَطْ  نَ اهللاِـفِ ـمَ ةَ مِ اىلَ ـتَ  رَ  . عَ

 : يـلبَابُ الثَّانِ ا
عَ  ( لَ يَ ـافْ عَ عَ ـوْ عِ ـفْ لُ افْ عِ االً ـيْ ـوْ  : ) عَ

ونُ  زُ وْ بُ اعْ ـاعْ :  هُ ـمَ وشِ شَ عْ بَ يَ شَ وْ اـيْ ـشِ شَ ابً الَ وَ  , شَ ـ:  هُ ـتُ ـمَ عَ يــأَنْ يَ اضِ ونَ مَ ـىلَ ـكُ هِ عَ
تَّ  فٍ بِ ـةِ أَحْ ـسِ ةِ الـرُ ادَ يَ مْ ـزِ لِ ـهَ ةِ يفِ أَوَّ حَ ـزَ فٍ آخَ ـهِ وَ نْ ـرْ نْسِ عَ  رَ مِ ِ فِعْ ـجِ اوِ هِ وَ ـلِ ـنيْ الـوَ

َ العَ ـبَ  ِ ـنيْ النيْ هُ ـبِ وَ  , مِ الَّ وَ مِ الَّ ةِ الـغَ بَالَ ـمُ ـلِ :  نَاؤُ ــألَنَّـ; زِ الُ ـهُ يُ ـ( : قَ ضُ شُ ـعَ )  بَ األَرْ
ا نَ  ــبَ ـإِذَ ــتَ عَ جْ ضِ يفِ الـىلَ وَ ــهِ األَرْ لَ مْ ـ ةِ ـجُ يُ الُ ـ, وَ ضُ ( : قَ ـبَ األَرْ شَ وْ شَ ا إِذَ )  اعْ

جْ ـرَ نَ ـثُ ـكَ  ضِ ـبَاتُ وَ  . هِ األَرْ
 : ثُ ـالبَابُ الثَّالِ 

لَ يَ ـعَ ـافْ  ( عِ ـعَ ـفْ ـوَّ لُ افْ االً ـوِّ   ) : وَّ
ونُ  زُ وْ لَ :  هُ ـمَ ذَ يَ ـاجْ لَ ـوَّ لِــجْ ذُ اجْ اـوِّ اذً الَ وَ  , وَّ ـ:  هُ ـتُــمَ عَ يــأَنْ يَ اضِ ونَ مَ تَّــكُ ـىلَ سِ ةِ ـهِ عَ

فٍ بِ  رُ ةِ الـأَحْ ادَ يَ مْ ـزِ لِ زَ ـهَ ـالوَ هِ وَ ـةِ يفِ أَوَّ يْ ــاوَ الــنِ بَ ِ وَ ـنيْ َ العَ هُ ـنـَـبِ وَ  , مِ الَّ نيْ ـا :  اؤُ أَيْضً
غَ ـمُ ـلِ  مِ الَّ ةِ الـبَالَ َنَّ ; زِ الُ ـهُ يُ ـألِ لَ ( :  قَ بِ ـجَ يْ )  لُ ـذَ اإلِ ارَ سَ ا سَ ا بِسُ ـإِذَ عَ ـرً يُ  , ةٍ ـرْ :  الُ ـقَ ـوَ

لَ (  بِ ـاجْ ذَ اإلِ يْ )  لُ ـوَّ ارَ سَ ا سَ اـإذَ ةِ سُ ـبِ  رً ادَ يَ عَ ـزِ  . )٢( ةٍ ـرْ
                                                 

)١(  ْ ظَهُ اهللا تعاىلَ يف الرشَّ يُّ حفِ مِ يخُ احلازِ سِ ـ قالَ الشَّ رسِ اخلامِ ــةِ         : (حِ ـ الدَّ يغَ ةُ صِ يِّــنيَ إفـادَ فـِ ْ ـدَ الرصَّ نـْ رَ عِ تَـهَ هُ أنَّـهُ اشْ ادُ ـرَ مُ
لَ (  عَ تَفْ وَ الغالِبُ لكِ ) اسْ ا هُ ذَ طَـةِ السِّ ـلِلطَّلَبِ , وهَ هُ بِواسِ هَ نيِ نـَّ نْ جِ ـوْ ـال مِ ـنْ كَ هُ مِ ــرَ كَ ضُ مـا ذَ يَــةِ , فـال يُعـارِ نِ بِنائِــهِ ةِ البِنـْ

ـةِ  يَ دِ ه   هـا ).. لِلتَّـعْ ُ ـريْ يْخُ وغَ ها الشَّ ـرَ كَ  ذَ رَ عانٍ أخْ ا مَ ـهَ  .ولَ
ذَ  تِ جلَذَ :  أو )٢( لَوَّ ا سار تْ اإلبِلُ واجْ ا تْ إذَ ريً ذلِكَ يف , ...  سَ بَ ( وكَ شُ ثلِ و )األرضُ  تِ عَ  .  ريـبًا هِ قَ ـستأيت إشارةٌ إىل مِ



 

ابِ   : عُ ـالبَابُ الرَّ
عَ ـالَّ يَ ـعَ ـافْ  ( االً ـيْ ـعِ الُّ افْ ـفْ   : )١()  عَ

هُ  ونُ زُ وْ رَّ يَ ـاحْ :  مَ رُّ احْ ـحْ ـامَ ــامَ اـمِ ارً الَ وَ  , ريَ ـ:  هُ ـتُــمَ عَ يــأَنْ يَ اضِ ونَ مَ تَّــكُ ـىلَ سِ ةِ ـهِ عَ
فٍ بِ  رُ ةِ الـأَحْ ادَ يَ ةِ يفِ أَ ـزِ زَ مْ لِ هَ األَلِفِ بَ ـوَّ الـنَ العَ ـيْ ـهِ وَ ِ وَ فٍ آخَ الَّ نيْ رْ حَ نْسِ ـمِ وَ نْ جِ رَ مِ

هِ ـهِ يفِ آخِ ـلِ ـمِ فِعْ الَ  هُ ـبِ , وَ  رِ غَ ـمُ ـلِ :  نَاؤُ مِ الَّ لةِ اـبَالَ ا الـنْ هَ ـكِ ـلَ  , زِ بْ ـذَ نْ بَابِ ـبَابُ أَ غُ مِ لَ
عِالَ اال َنَّ ; لِ فْ الُ ـهُ يُ ـألِ يْ ـمِ ـحَ ( :  قَ انَ لَ )  دٌ ـرَ زَ ا كَ ةٌ يفِ الـمْ ـهُ حُ ـإِذَ لَ ـرَ مْ ـ , ةِ ـجُ يُ الُ ـوَ :  قَ
يْ ـمَ ـاحْ (  انَ لَ ) دٌ ـرَّ زَ ا كَ ةٌ مُ ـمْ ـهُ حُ ـإِذَ يُ  , ةً ـبَالغَ ـرَ الُ ـوَ يْ ـاحْ ( :  قَ رَّ زَ ـ) دٌ ـامَ ـانَ لَ ا كَ هُ ـإِذَ
يَ ـمْ ـحُ  ةٌ زِ ةَ مُ ـرَ  )٢( . ةٍ ـغَ ـالَ ـبَ ـادَ

 
دٌ  وَ  احِ نْ  وَ ا لِلـمِ دِ ـيِّ الـاعِ بَ رُّ ـهَ رَّ جَ وَ بَابٌ ,  مُ هُ دٌ وَ احِ   : وَ

نُ  زْ لَ  ( : هُ ـوَ عْ لِ ـلَ يُ ـفَ عْ عْ ـفَ فِعْ ـلَ ـلَ ـلُ فَ  ) : الً الَ ـةً وَ
ونُ ـمَ  زُ حْ :  هُ ـوْ جَ يُ ـدَ حْ ـرَ جُ دَ رِ حْ جَ ـدَ دِحْ ـرَ اـةً وَ اجً الَ وَ  , رَ ـ:  هُ ـتُ ـمَ عَ يــأَنْ يَ اضِ ونَ مَ هِ ـكُ

بَ  ىلَ أَرْ فٍ ـةِ أَحْ ـعَ ـعَ ونَ جَ ـبِأَنْ يَ  رُ وفِ ـيعُ حُ ـمِ ـكُ لِ ـرُ هُ ـبـِوَ  , ةً ـيَّــهِ أَصْ ــعْ ـتَّ ـلِل:  نَاؤُ يَ ةِ ـدِ
الِ  قَ  بًاـغَ ونُ الَ ـدْ يَ ـ, وَ اكُ مً وُ ـعَ ـتَ ـمُ ـثَالُ الـمِ  , زِ ي نَحْ حْ ( :  دِّ ــدَ يْ جَ زَ ــدٌ الـرَ جَ  ,)  رَ ـحَ
مِ  وُ الَّ ثَالُ الـوَ مِ نَحْ بَ ( :  زِ رْ يْ ـدَ   )٣( .)  دٌ ـخَ زَ
      

 
                                                 

مِ ) ١( يخُ احلازِ الَ الشَّ سِ ـ قَ رسِ اخلامِ حِ ـ الدَّ وابُ : ( يُّ يف الرشَّ الً : الصَّ ـيالَ ـلْهو, اهـ )  افْعِ ـتَأمَّ هِ فَ تـِ مَ الَ يَانُ ذلِكَ يف عَ  .  بَ
ام : لَ وقِـي) ٢( هُ يْنـَ قُ بَ رْ لَّ  (أنَّ : الفَ عَ الَّ  (للَّونِ الثَّابِتِ و )  افْ عَ الَ )  افْ قَ ِ الثَّابِتِ ولِذا يُ ريْ عَ : ( لِغَ جَ ـرَ ارُّ أُخْ فَ ةً ويَصْ رَّ رُّ مَ امَ , )  لَ يَـحْ

تْحَ األقْفالِ : انْظُـرْ  حَ فَ ْ الِكٍ رمحه اهللا ,  لـ  رشَ الِ البْنِ مَ قْ  (الميَّـةِ األفْعَ رَ يْتِ : ط ) ١٤٠(ص )  بَحْ وَ ـةِ الكُ عَ  . جامِ
بَـخَ أيْ ) ٣( رْ لَ : دَ غَى وتَذلَّ لُ ( و, أصْ جُ ه وبَسَ إذا طأطأَ ر)  دربَخَ الرَّ ه أسَ ةَ  ,طَ ظَهرَ  ) .خ  درب( انظُر اللِّسانَ مادَّ



 

تَّ وَ  نْ  ةٌ ـسِ ا لِ ـمِ قِ ـهَ لْحَ جَ ( مُ رَ حْ يُ ( , ) دَ الُ لِ ـوَ تِّ ـهَ ـقَ هِ السِّ اعِ ـال: ذِ بَ قُ بِالرُّ لْحَ  : )١( ) يِّ ـمُ
لُ   : البَابُ األَوَّ

عَ  (  وْ لُ فَ فَ ـلَ يُ ـفَ عِ لَ ـوْ عَ فِ ـوْ االً ـيْ ـةً وَ   ) : عَ
ونُ ـمَ  زُ قَ :  هُ ـوْ وْ قِ ـلَ يُ ـحَ وْ قَ ـحَ وْ حِ ـلَ ـلُ حَ االً ـيْ ـةً وَ الَ وَ  , قَ يـأَنْ يَ :  هُ ـتُ ـمَ عَ اضِ ونَ مَ  هِ ـكُ
عَ ـعَ  بَ فٍ بِ ـةِ أَحْ ـىلَ أَرْ اوِ بَ ـرُ ةِ الوَ ادَ يَ العَ ـزِ اءِ وَ َ الفَ ِ ـنيْ هُ ـبِ وَ  , نيْ مِ فَ :  نَاؤُ زِ طْ ـلِالَّ ـوُ  قَ  : , نَحْ
قَ (  وْ يْ ـحَ  .)  دٌ ـلَ زَ

 : يـالبَابُ الثَّانِ    
لَ يُ ـيْ ـفَ (  االً ـيْ ـفِ  ةً وَ ـلَ ـيْعَ ـعِلُ فَ ـيْ ـفَ ـعَ  ) : عَ
ونُ ـمَ  زُ بِ ـطَ ـيْ ـرُ بَ ـطِ ـيْ ـبَ ـرَ يُ ـيْطَ ـبَ :  هُ ـوْ ةً وَ اـرَ الَ وَ  , يْطَارً يـأَنْ يَ : هُ ـتُ ـمَ عَ اضِ ونَ مَ  ىلَ ـهِ عَ ـكُ

عَ  بَ فٍ بِ ـةِ أَحْ ـأَرْ ةِ الـرُ ادَ يَ العَ ـيَاءِ بَ ـزِ اءِ وَ َ الفَ ِ ـنيْ هُ ـنَ ـبِ وَ  , نيْ يَ ـعْ ـلتَّ لِ :  اؤُ طْ ـةِ فَ ـدِ ـوُ ,  قَ  : نَحْ
يْ ـطَ ـيْ ـبَ (  مَ ـدٌ القَ ـرَ زَ قَّ : أَيْ )  لَ  . هُ ـشَ

 :الثَّالِثُ  البَابُ 
عْ (  لَ يُ ـفَ عْ ـوَ عْ ـفَ لُ فَ لَ ـوِ االً ـعْ ـفِ  ةً وَ ـوَ  )  وَ
ونُ ـمَ  زُ رَ يُ : هُ ـوْ وَ هْ هْ جَ ـجَ رُ جَ وِ هْ ـهْ جِ ةً وَ رَ اـوَ ارً الَ وَ  , وَ يـأَنْ يَ  : هُ ـتُ ـمَ عَ اضِ ونَ مَ ــكُ ىلَ ـهِ عَ

بَ  فٍ بِ ـعَ ـأَرْ رُ اوِ بَ ـةِ أَحْ ةِ الوَ ادَ يَ َ العَ ـزِ الـنيْ ِ وَ هُ ـنَ ـبِ , وَ  مِ الَّ نيْ يْ : اؤُ ا لِلتَّ ـأَ يَ ـعْ ـضً :  وُ ـةِ نَحْ ـدِ
هْ  ( يْ ـجَ رَ زَ آنَ ـدٌ الْقُ ـوَ  .)  رْ

ابِ        : عُ ـالبَابُ الرَّ
عْ  ( عْ ـلَ يُ ـيَ ـفَ عْ ـيِ ـفَ   ) يَاالً ـعْ ـفِ ةً وَ ـلَ ـيَ ـلَ فَ
ونُ ـمَ  زُ عَ ـيَ ـثْ ـعَ :  هُ ـوْ عِ ـيَ ـثْ ـرُ عَ ـيِ ـثْ ـرَ يُ ةً وَ اـثْ ـرَ الَ وَ  , يَارً يـأَنْ يَ :  هُ ـتُ ـمَ عَ اضِ ونَ مَ ىلَ ـكُ  هِ عَ

                                                 
ظَهُ اهللا تَعاىلَ  )١( فِ يُّ حَ مِ يخُ احلازِ  .اهـ )  هادِ دَ تعْ  رِ يها يف آخِ علَ  صُّ ـنُ ـيَ ه سَ ـنَّ ها ألِ اطُ قَ  إسْ ىلَ وْ واألَ , ا ذَ هكَ : ( قالَ الشَّ



 

بَ  فٍ بِ ـعَ ـأَرْ رُ ةِ الـةِ أَحْ ادَ يَ َ العَ ـيَاءِ بَ ـزِ الـنيْ ِ وَ هُ ـنَ ـبِ وَ  , مِ الَّ نيْ مِ ـلِ  : اؤُ زِ وُ  الَّ  رَ ـيَ ـثْ ـعَ ( :  , نَحْ
يْ  عَ ـطَ : أَيْ ) دٌ ـزَ  . لَ

سُ ـالبَابُ ال امِ  : خَ
عْ (  عْ ـلِ ـعْ فَ ـلَ يُ ـلَ ـفَ فِ ـلَ ـلَ ـلُ فَ   ) الً الَ ـعْ ـةً وَ
ونُ ـمَ  زُ لْ :  هُ ـوْ لْ ـلْ ـجَ ـبَبَ يُ ـجَ لْ ـبَ ـبَ ـبِبُ جَ جِ اـبَ ـةً وَ الَ وَ  , ابً ـ : هُ ـتُ ـمَ عَ يــأَنْ يَ اضِ ونَ مَ هِ ـكُ
عَ ـعَ  بَ فٍ بِ ـىلَ أَرْ رُ ةِ حَ ـةِ أَحْ ادَ يَ احِ ـزِ فٍ وَ نْ جِ ـرْ لِ سِ الَ ـنْ ـدٍ مِ هِ ـمِ فِعْ رِ هُ ـنَ ـبِ و , هِ يفِ آخِ :  اؤُ
يَ ـعْ ـتَّ ـلِل طْ ـةِ فَ ـدِ وُ  قَ لْ ( :  , نَحْ يْ ـجَ بِسَ الْ )  دٌ ـبَبَ زَ ا لَ لْ ـإِذَ  . )١( ابَ ـبَ ـجِ

ادِسُ  البَابُ   :السَّ
عْ (  عْ ـىلَ يُ ـفَ عْ ـلِ ـفَ   ) ءً الَ ـعْ ـفِ ةً وَ ـيَ ـلَ ـي فَ
ونُ ـمَ  زُ لْ :  هُ ـوْ قِ ـسَ لْ سَ ى يُ لْ ـقَ لْ ـيَ ـقَ ـي سَ سِ اءً ـةً وَ الَ وَ  , قَ يـأَنْ يَ  : هُ ـتُ ـمَ عَ اضِ ونَ مَ ــكُ ىلَ ـهِ عَ

بَ  فٍ بِ ـعَ ـأَرْ رُ ةِ الـةِ أَحْ ادَ يَ هِ ـيَاءِ يفِ آخِ ـزِ هُ ـنـَـبِ و , رِ ــعْ ـلِلتَّ :  اؤُ يَ ـوُ , ةِ ـدِ لْ ( :  نَحْ ــسَ يْتُ ـقَ
جُ     )٢( .)  الً ـرَ

 

                                                 
ا الْ ) ١( لُّ عىلَ اللُّزومِ ال التَّ ـثالُ يَ ـمِ ـهذَ ـةِ فعْ ـدُ يَ ـَ(ـ دِ بَبَ ـجَ نَى  علَيـهِ )  لْ عْ لْ  (بِمَ لَمْ يَ )  لَبِسَ  (أيْ )  بَبَ ـتَـجَ ــتَــفَ دَّ لَ ظًا وإنَّــعَ         امَ ـفْ
نًى فَ ـمَ  طْ , ـعْ وابُ أنْ يُ قَ ثَـالُه : ( الَ ـقَ ـوالصَّ مْ  ( :مِ ـدٌ عَ يْ ـبَبَ زَ لْ ا ـجَ ـبَ : أيْ ) رً لْ ه الـجِ ـبَسَ ـتَـيْـبَ ـبْ الَ اـ, قَ )  ابَ ـألْ  ةَ رمحـهُ اهللاـنُ قُ

ـلْتُ ـعْ ـفَ ( و (  :تعاىلَ  وا ـتَ ـيَ )  لَ  , قالُ دَّ عْ : ( عَ تُ ـصَ رْ عْ ـه فَ ـرَ رَ ـتَصَ حْ ( و )  رَ تُـهُ ـدَ جْ لْ ( و )  رَ بِ اهـ  , أدب ال) ... )  بَـبْـتُـهُ ـجَ كاتـِ
سالة ( ط ) ٤٧٠(ص  يْـ) الرِّ لْـتُـهُ عنِ الشَّ ةَ , وانْظُـرْ ما نَـقَ حَ فْ ـيِّ صَ مِ يَـةَ ) ١٧(خِ احلازِ   ) .١(حاشِ

قَ ) ٢( لْ لَ يْـتُه ـسَ ـتُـهُ ـوسَ يْـتُه: أيْ قْ ـقَ اهـعىلَ قَ  ألْ ادِ , ,  فَ  بِالصَّ وَ رْ ـةَ : انْظُر ويُ  ) . س ل ق ( النِّهايَ
خِ  ها ـ ويف بَعْضِ النُّسَ ِ ريْ بريِ وغَ وعِ الكَ مُ ه لِلُّـزو: ( ـ كالَّتي يف املجْ ـوَ وبِناؤُ ــدٌ : ( مِ , نَحْ يْ ـلْقَى زَ اهُ : أيْ )  سَ ــفَ اهــ , ) نَـامَ عـىلَ قَ

فِ ص  رْ ذا العَ هِ قالَ يف شَ وِ طأ , واهللا أعلَمُ ) ٣٦(وبِنحْ ـةِ , فلَعلَّه خَ ـتُبِ اللُّـغَ نْ كُ ءٍ مِ ـيْ هُ يف شَ دْ ـمْ أجِ  . ولَ
زانٌ  فيهِ و*  ـ أَوْ  كَ رَ ـعْ : (  أُخْ و)  نَـلَ ـفَ ـلْـ (:  نَحْ يَ كَ إذَ )  نَسَ قَ ةَ , وهِ وَ ـلَـنْسُ هُ القَ ـبَسَ كـا ألْ ةٌ ذَ ها ـرَ بَ ـثريَ ضَ كٍ رمحـهُ اهللا عْ ابْـنُ مالـِ

يَّـةِ و  مِ قُ ( يف الالَّ رَ يْها ) بَحْ هِ علَ حِ ْ تْحِ األقْفالِ ( يف رشَ ه ص ) فَ  . ) ١٤٩ـ  ١٤١( , انْظُـرْ



 

يُ  ـتَّــهَ ـالُ لِ ـقَ ـوَ هِ السِّ ــمُ ـال:  ةِ ـذِ بَ ـقُ بِالـلْحَ ــرُّ مَ  يِّ ـاعِ ــ, وَ ـنَ ـعْ لْ اقِ ـى اإلِ ـ: حَ ادُ ـاتِّ حَ
يْ ـال رَ دَ صْ لْحَ ـال: أَيْ ,  )١(نِ ـمَ الـمُ لْحَ ـقِ وَ  .  هِ ـقِ بِ ـمُ
 

نْ  ةٌ ـثَ الَ ـثَ وَ  ا لِ ـمِ ىلَ الـهَ ادَ عَ بَ ـامَ زَ جَ ـيِّ الـاعِ ـرُّ وَ عَ مُ هُ دِ وَ عَ ـىلَ نَ ـرَّ ِ ـوْ  : نيْ
لُ وْ ـالنَّ  وَ  : عُ األَوَّ هُ يوَ ا زِ دٌ ـدَ فِ ـمَ احِ فٌ وَ رْ ىلَ ال يهِ حَ اعِ ـعَ بَ ــيِّ الـرُّ جَ دِ ـمُ ـوَ بَـابٌ  رَّ هُ , وَ

دٌ  احِ   : وَ
نُ  زْ لَ ـتَ ـلَ يَ ـلَ عْ فَ ـتَ  ( : هُ ـوَ عْ عْ ـلُ تَ ـفَ   ) الً ـلُ ـفَ

ونُ ـمَ  زُ حْ ـتَ :  هُ ـوْ جَ يَ ـدَ حْ ـتَ ـرَ جُ تَ ـدَ حْ ـرَ اـدَ جً الَ وَ  , رُ يــأَنْ يَ :  هُ ـتُ ـمَ عَ اضِ ونَ مَ ــكُ ىلَ ـهِ عَ
ةِ أَحْ ـخَ  سَ فٍ بِ ـمْ ةِ الـرُ ادَ يَ لِ ـتَّ ـزِ هُ ـبِ , وَ  هِ ـاءِ يفِ أَوَّ ــلِ :  نَاؤُ عَ طَاوَ ـوُ ـلْمُ ـتُ ( :  ةِ نَحْ جْ رَ حْ دَ
جَ ـال حْ ـتَ ـرَ فَ ـحَ لِكَ الـدَ جَ ذَ جَ ـرَ  .)  رُ ـحَ

      
يدَ فِ وَ هُ وَ :  الثَّاينِ النَّوعُ  ا زِ انِ ـيـمَ فَ رْ ىلَ ال هِ حَ بَ ـعَ دِ ـيِّ الـاعِ ـرُّ رَّ جَ وَ , مُ هُ  : انِ ـابَ ـبَ وَ

لُ   : البَابُ األَوَّ
عَ (  عَ ـلَ يَ ـلَ ـنْ ـافْ عِ ـلِ نْ ـفْ   ) الً الَ ـنْ ـلُ افْ
ونُ ـمَ  زُ مَ يَ ـاحْ :  هُ ـوْ نْجَ مُ احْ ـحْ ـرَ نْجِ اـرَ امً نْجَ ـ :هُ ـتُ ـمَ الَ ـعَ وَ  , رِ يــأَنْ يَ اضِ ونَ مَ ـىلَ ـكَ هِ عَ

ـتَّ  فٍ بِ ـسِ رُ ةِ الـةِ أَحْ ادَ يَ مْ ـزِ النُّونِ بَ ـهَ هِ وِ لـِ ةِ يفِ أَوَّ َ العَ ـزِ ِ وَ ـنيْ هُ ـبِ , وَ  مِ األُوىلَ الَّ ـالنيْ  : نَاؤُ
عَ ـلِ  طَاوَ اـلْمُ وُ  ةِ أَيْضً جَ ( :  , نَحْ رْ بِ ـحَ تُ اإلِ احْ ـمْ لِ ـلَ فَ مَ ذَ نْجَ بِ ـرَ  .  )٢()  لُ ـكَ اإلِ

 
                                                 

يْ  ) ١( الَ الشَّ حِ ـ احَ ـخُ الـقَ ـرْ يُّ يف الشَّ مِ ادِسِ ـ ازِ سِ السَّ رْ ا عىلَ ( لدَّ ذَ حُّ اتِّ , لٍ وْ ـقَ هَ لِ حَ ـواألَصَ رِ األوَّ دَ ونَ ) ةً ـلَ ـلَ ـعْ ـفَ ( ادُ املصْ دُ
الً عْ ـفِ (  مِ اطِّـ) ـالَ دَ هِ لِعَ ادِ عْ ) .. رَ يلِ الشَّ ـلِلتَّ  اهـ , راجِ صِ حَ ـفْ  .  رْ
ظَهُ اهللا تعاىلَ  ) ٢( يُّ حفِ مِ يخُ احلازِ تْ تِلْ  (ه ـابُ وصَ  ( :قالَ الشَّ مَ نْجَ رَ احْ بِ ـفَ  .هـ  ا  ) ) لُ ـكَ اإلِ



 

 : يـالبَابُ الثَّانِ 
عِ ـلِ ـعَ ـفْ ـلَّ يَ ـلَ ـعَ ـافْ (   ) الً الَّ ـلُّ افْ
ونُ ـمَ  زُ عِ ـرَّ يَ ـعَ شَ ـاقْ :  هُ ـوْ شَ عْ ـرُّ اقْ ـقْ اـشِ ارً الَ وَ  , رَ يـيَ  أَنْ :  هُ ـتُ ـمَ عَ اضِ ونَ مَ تِّــكُ ىلَ سِ ةِ ـهِ عَ

فٍ بِ ـأَحْ  ةِ الـرُ ادَ يَ مْ ـزِ لِ ـهَ ةِ يفِ أَوَّ حَ ـزَ فٍ آخَ ـهِ وَ هِ الـرْ مِ نْسِ الَ نْ جِ هِ ـيَــثَّانِ ـرَ مِ ـرِ ,  ةِ يفِ آخِ
هُ ـبِ وَ  مِ الَّ لـةِ اـغَ ـبَالَ ـمُ ـلِ :  نَاؤُ َنَّ ; زِ الُ ـهُ يُ ـألِ عَ ـقَ ( :  قَ لْــشْ ـلِ ـرَ جِ جُ ا انْ )  دُ الرَّ ــتَ ـإِذَ رَ ـشَ

عَ  لْ ـشَ هِ يفِ الـرُ جِ لَ ـدِ مْ يُ  , ةِ ـجُ الُ ـوَ عَ ـاقْ ( :  قَ لْــشَ ــرَّ جِ جُ ا انْ )  لِ دُ الرَّ ــتَ ـإِذَ ــشَ عَ رُ ـرَ شَ
هِ مُ  دِ لْ  . ةً ـغَ ـالَ بَ ـجِ

 
ةٌ ـخَ وَ  سَ ا لِ ـنْ ـمِ  مْ لْحَ ـهَ حْ ـتَ ( قِ ـمُ جَ ـدَ  :)  رَ

لُ        : البَابُ األَوَّ
لَ ـتَ  ( عْ لَ ـتَ ـلَ يَ ـفَ عْ عْ ـلُ تَ ـفَ  )  الً ـلُ ـفَ
ونُ ـمَ  زُ لْ ـتَ : هُ ـوْ لْــبَبَ يَ ـجَ لْ ـبَبُ تَ ـتَجَ الَ وَ  , بًاـبُــجَ ـ:  هُ ـتُــمَ عَ يــأَنْ يَ اضِ ونَ مَ ـىلَ ـكُ هِ عَ

ةِ أَحْ مْ ـخَ  فٍ بِ ـسَ ةِ الـرُ ادَ يَ لِ ـزِ فٍ آخَ ـتَّاءِ يفِ أَوَّ رْ حَ نْسِ الَ ـهِ وَ نْ جِ هِ ـهِ يفِ آخِ ـلِ ـمِ فِعْ رَ مِ   , رِ
هُ ـبِ وَ  مِ الَّ ـلِ :  نَاؤُ لْ ـتَ ( :  وُ ـنَحْ ,  )١( زِ يْ ـبَ ـجَ  .)  دٌ ـبَ زَ

 : يـالبَابُ الثَّانِ 
عَ ـتَ (  وْ عَ ـتَ ـلَ يَ ـفَ وْ عُ ـفَ ـلُ تَ ـفَ  ) الً ـوْ
ونُ ـمَ  زُ بَ يَ ـتَ : هُ ـوْ رَ وْ بُ تَ ـجَ ـتَ ـجَ رَ بً ـجَ ـوْ رُ اضِ ـأَنْ يَ : ه ـتُ ـمَ الَ ـعَ وَ  , اـوْ ونَ مَ  ىلَ ـهِ عَ ـيـكُ

ةِ أَحْ ـخَ  سَ فٍ بِ ـمْ ةِ الـرُ ادَ يَ لِ ـزِ اوِ بَ ـتَّاءِ يفِ أَوَّ الوَ العَ ـهِ وَ اءِ وَ ِ ـنيْ الفَ هُ ـبِ وَ ,  نيْ مِ ـلِ :  نَاؤُ زِ   , الَّ
                                                 

ظَـهُ اهللا تَعـاىلَ ) ١( فِ يُّ حَ مِ يْخُ احلازِ ـسْ يف نُ  ( :قالَ الشَّ ـطاوَ مُ ـلْ لِ  : ةٍ ـخَ ـابِعِ ـ  ) ةِ ـعَ سِ السَّ رْ ـحِ ـ الـدَّ ْ ـالَ يف الرشَّ : أيْ : ( اهــ , وقَ
ةِ  عَ طَاوَ مُ لَلَ  (لـِ عْ وُ )  فَ بَبْـتُهُ ( نَحْ لْ بَبَ  جَ لْ تَجَ ومِ )  فَ ةِ واللُّـزُ طاوعَ َ الــمُ مٌ بَـنيْ نَاكَ تَالزُ ـحيحٌ وهُ ـا صَ بـريُ لكِـنَّ , فَكِالمهُ ىلَ التَّعْ األوْ

عةِ ألنَّ بِالـمُ  ـنًىــهُ يُ طَاوَ عْ صَّ  فيدُ مَ عْ  )أخَ  .نَاهُ ـاهـ بِمَ



 

وُ  يْ ـتَ ( :  نَحْ بَ زَ رَ وْ  .)  دٌ ـجَ
 :الِثُ ـالثَّ  البَابُ 

  ) الً ـعُ ـيْ ـفَ ـلُ تَ ـعَ ـيْ ـفَ ـتَ ـلَ يَ ـعَ ـيْ ـفَ ـتَ  (
ونُ ـمَ  زُ يْ ـتَ  : هُ ـوْ يْ ـتَ ـطَنَ يَ ـشَ يْ ـطَنُ تَ ـشَ ـ : هـتُــمَ الَ ـعَ وَ , نًا ـطُ ـشَ يــأَنْ يَ اضِ ونَ مَ ـىلَ ـكُ هِ عَ

ةِ ـخَ  سَ فٍ بِ ـأَحْ  مْ ةِ الـرُ ادَ يَ لِ ـزِ الـتَّاءِ يفِ أَوَّ العَ ـيَاءِ بَ ـهِ وَ اءِ وَ َ الفَ ِ ـنيْ هُ ـبِ وَ  , نيْ مِ ـلِ : نَاؤُ زِ  )١( الَّ
يْ ـتَ ( :  وُ ـنَحْ  يْ ـشَ  .)  دٌ ـطَنَ زَ

 
ابِ   : عُ ـالبَابُ الرَّ

عْ ـتَ (  لَ يَ ـفَ عْ ـتَ ـوَ لُ تَ ـفَ عْ ـوَ الً ـفَ   ) وُ
ونُ ـمَ  زُ كَ ـهْ رَ ـتَ  : هُ ـوْ هْ ـتَ ـيَ  وَ كُ تَ ـرَ هْ ـوَ اـرَ كً ـ:  هُ ـتُــمَ الَ ـعَ وَ  , وُ اضِ ـأَنْ يَ ونَ مَ ـىلَ ـيــكُ هِ عَ

ةِ أَحْ ـخَ  سَ فٍ بِ ـمْ ةِ الـرُ ادَ يَ لِ ـزِ اوِ بَ هِ وَ ـتَّاءِ يفِ أَوَّ َ العَ ـالوَ الـنيْ ِ وَ هُ ـبِ , وَ  مِ الَّ نيْ مِ ـلِ :  نَاؤُ زِ  )٢( الَّ
هْ ـتَ ( :  وُ ـنَحْ  يْ ـرَ كَ زَ  .)  دٌ ـوَ

     
سُ ـالبَابُ ال امِ  : خَ

عْ ـتَ (  عْ ـتَ ـىلَ يَ ـفَ عْ ـىلَ تَ ـفَ   ) اـيً ـلِ ـفَ
ونُ ـمَ  زُ لْ ـتَ  : هُ ـوْ ى يَ ـسَ لْ ـتَ ـقَ ى تَ ـسَ لْ ـقَ اضِ ـأَنْ يَ : هُ ـتُ ـمَ الَ ـعَ وَ  , اـيً ـقِ ـسَ ونَ مَ   ىلَ ـهِ عَ ـيـكُ

                                                 
ظَـهُ اهللا تَعاىلَ  ) ١( فِ يُّ حَ مِ يْخُ احلازِ  .اهـ  ) ةِ ـعَ طاوَ مُ ـلْ لِ  : ةٍ ـخَ سْ يف نُ  ( :قالَ الشَّ
ظَـهُ اهللا تَعاىلَ  ) ٢( فِ يُّ حَ مِ يْخُ احلازِ ابِعِ ـ  ) ةِ ـعَ طاوَ مُ ـلْ لِ :  ةٍ ـخَ سْ يف نُ  ( :قالَ الشَّ سِ السَّ رْ حِ ـ الدَّ ْ ا ال : ( اهـ , وقالَ يف الرشَّ ـَّ ا ممِ هـذَ

هُ فلَمْ  عَ لَ طَاوَ سْ مُ عْ يُ كَ ( مَ هَ كْ  ( :اهـ  أيْ )  ) ... رَ هَ كَ رَ ـوَ هْ َ ـرتَ وَ كام يف ,) ـتُـهُ فَ كُ ( : ) ك  رهـ( اللِّسانَ  وهُ ـوُ هْ ُ : التَّـرَ ـيشْ الَّذي  مَ
ـهُ يَ  أنَّ يَـتِ ـكَ وجُ يف مشْ عنَى اهـ , )  هِ ـمُ دَ بِمَ رَ نْ ـالتَّ وإنَّام وَ زامِ مِ ـةَ ( كليفِ واإللْ ابَّ تُ الدَّ كْ هَ هَ )  رَ ِ وجَ ريْ يْها يف السَّ َلْتُ علَ ا محَ تُ إذَ ا ـدْ  ,هَ

ـةَ : رْ ـانْظُ  وَ ) ك  رهـ( النِّهايَ ا البَابِ , واهللا أعلَمُ  وليْسَ هُ نْ هذَ   .مِ



 

سَ ـخَ  فٍ بِ ـةِ أَحْ ـمْ يَ ـرُ ةِ الـزِ لِ ـتَّ ـادَ الــاءِ يفِ أَوَّ هِ ـيفِ آخِ اءِ ـيَ ـهِ وَ هُ ـنـَـبِ وَ  , رِ مِ الَّ ـلـِ:  اؤُ  , )١( زِ
لْ ـتَ  ( : وُ ـنَحْ  يْ ـسَ  .  )٢(  اهُ ـفَ ـىلَ قَ ـامَ عَ ـنَ : أَيْ  )دٌ ـقَى زَ

 
مْ أَنَّ حَ ـعْ ا لْ ـقَ ـيْ ـقِ ـلَ هِ الْ ـةَ اإلِ ذِ اقِ يفِ هَ لْحَ ـحَ اتِ إِنَّ ـمُ ونُ بِ ـامَ تَ ـقَ ةِ غَ زِ ـكُ ادَ ِ الــيَ  , تَّاءِ ـريْ
لْ :  الً ـثَ ـمَ  اقُ يفِ ـاإلِ لْ ـتَ ( حَ ارِ الـكْ ـتَ ـوَ بِ ـامَ هُ ـإِنَّ )  بَبَ ـجَ ال بَاءِ ـرَ خَ ـاءُ إِنَّ ـتَّ ـ, وَ تْ ـلَــامَ دَ
عْ ـلِ  عَ ـمُ ـنَى الْ ـمَ انَتْ يفِ ـةِ كَ ـطَاوَ جَ ـتَ ( امَ كَ رَ حْ لْ )  دَ ــ; ألَنَّ اإلِ ــحَ لِ ـاقَ ال يَ ونُ يفِ أَوَّ كُ

طِ ـةِ بَ ـمَ ـلِ ـالكَ  سَ آخِ هَ ـلْ يفِ وَ ا عَ ـا وَ هَ ا صَ ـرِ حَ بِ ـىلَ مَ حِ الْ ـشَ ( هِ يفِ ـرَّ لِ ـفَ ـمُ ـرْ   )٣( .)  صَّ
 
 
 

                                                 
مِ  ) ١( يْخُ احلازِ ظَـهُ اهللا تَعاىلَ ـقالَ الشَّ فِ ـ اهـ  , وقـالَ )  ةِ ـعَ طاوَ مُ ـلْ لِ :  ةٍ ـخَ سْ يف نُ  ( :يُّ حَ ـابِعِ ـ ـيف الشَّ سِ السَّ رْ حِ ـ الـدَّ  : أيْ : ( رْ

طا مُ ةِ لـِ عَ عْ ( وَ و )  ) ىلَ ـفَ لْـقَى( : اهـ  , نَحْ ـتَسَ ـيْـتُه فَ ـقَ لْ  .)  سَ
ظَـهُ اهللا تَعاىلَ  ) ٢( فِ يُّ حَ مِ يْخُ احلازِ ابِعِ ـ  قالَ الشَّ سِ السَّ رْ حِ ـ الدَّ ْ ـوٌ , و: ( يف الرشَّ علَّها حشْ ةَ لَ ه العبارَ ـخِ هذِ ةٌ يف النُّسَ ـودَ جُ وْ ـيَ مَ هِ

عَ لكِنْ  ضِ ا موْ ضِ ليْسَ هذَ ا عُ ها بلْ موْ ـنْـقَى( هَ لَ المِ أي)  اسْ ه بِالْكَ لَـقَ نْ سَ يَ مِ ه فَهِ ا هذِ ى أيْ تـأذَّ  اآلتِيَـةَ وأمَّ لْقَ ـتَسَ اهــ  , )  آذاهُ فَ
لُه تعاىلَ  ـوْ هُ قَ نـْ ـة  r  q   p  o  n  m z    }  : ومِ زاب , آيَ  ) .١٩(األَحْ

يَّـةِ  مِ حُ الالَّ ارِ الَ شَ لْ  : (لكِنْ قَ لْـقَى: قَى تَسَ ـتَسَ اهُ فَ فَ اهُ عىلَ قَ قَ لْ عُ سَ طَاوِ تْحُ األقفالِ ص ( اهـ )  مُ وابٌ )  ١٤٩: فَ   ., فلَعلَّـهُ صَ

ـو *  كَ رَ زانٌ أخْ هُ أوْ ـنـْ ـلَ  : ( مِ ـعَ ـفْ و )  تَـمَ ـمَ  ( :نَحْ نَ تَ كَ هُ ,)  سْ َ ـريْ  ) .١٤٤(تْحَ األقْفالِ ص ـفَ : رْ ـانْظُ  وغَ
فُ عِ  ) ٣( ِ نْرصَ يِّ يَ وِ حِ ابْنِ يَعيشَ النَّحْ ْ قِ إىلَ رشَ لِكَ و) ٦٤٣ت ( نْدَ اإلطْالَ يُّ  كذَ ـيْخُ احلـازمِ ـاحِ , لكِـنْ قـالَ الشَّ َّ قالَ بَعضُ الرشُّ

ابِعِ ـ  رسِ السَّ حِ ـ الدَّ ْ ظَـهُ اهللا تعاىلَ يف الرشَّ هِ : ( حفِ احُ املرادُ بـِ ـبِ رمحـهُ اهللا اإليضَ لِ البْنِ احلاجِ صَّ حُ املفَ ـلُ  (واهــ , )  رشَ صَّ )  املفَ
هُ يف  َ تَرصَ يِّ واخْ خمرشَ جِ  (لِلزَّ وذَ ورُ  )  األنمُ هُ ـ, املشْ ْظَى بِمثْلِـهِ مَ لَّ أن حيَ ناءٌ قَ لَامءِ وثَ نَ العُ ةٌ مِ نايَ دا وعِ ثريةٌ جِ وحٌ كَ ُ لِ رشُ صَّ تْنٌ ـولِلْمفَ

نَ املتُونِ    .) ٢/١٧٧٥(كشفَ الظُّـنُونِ : رْ ـانْظُ . مِ
يْخُ يف الْ  وقالَ  * قِ ـمَ ـالشَّ ابـِ عِ السَّ ضِ بُ : ( وْ نْسِ لَ (  بَعْضُ النَّاسِ  ويَ ّ بْنِ أيب طالِبٍ   ) املفصَّ نـهُ  لِعيلِ َ اهللا عَ ـكَّ  ريضِ ا ال شَ , وهـذَ

بٌ ـأنَّـهُ كَ     .اهـ  )  ..ذِ

 



 

نْ ـاحَ ( قِ ـحَ لْ ـمُ ـلِ  انِ ـنَ ـاثْ وَ   :)  مَ ـجَ ـرَ
لُ   : البَابُ األَوَّ

عَ (  عَ ـلَ يَ ـلَ ـنْ ـافْ عِ ـلِ ـنْ ـفْ  )١(  ) الً الَ ـنْ ـلُ افْ
ونُ ـمَ  زُ سَ يَ ـعَ ـاقْ  : هُ ـوْ عَ ـنْسَ سُ اقْ ـقْ انْ ـعِ نْسِ اسً يـأَنْ يَ :  هُ ـتُ ـمَ الَ ـعَ  وَ  , سَ اضِ ونَ مَ ىلَ ـهِ عَ ـكُ

تَّ  فٍ بِ ـةِ أَحْ ـسِ ةِ الْ ـرُ ادَ يَ مْ ـزِ لِ ـهَ ةِ يفِ أَوَّ َ العَ ـالنُّونِ بَ هِ وَ ـزَ ِ وَ ـنيْ حَ الَّ النيْ فٍ آخَ ـمِ وَ ـنْ ـرْ رَ مِ
نْسِ الَ  هِ ـهِ يفِ آخِ ـلِ ـمِ فِعْ جِ هُ ـنَ ـبِ وَ  , رِ ـبَ ـمُ ـلِ :  اؤُ غَ مِ الَّ ةِ الــالَ َنَّـ زِ ــ; ألِ الُ ـهُ يُ ـ( :  قَ عَسَ ـقَ

جُ  ا خَ )  لُ ـالرَّ هُ يفِ الْ ـإِذَ رُ دْ جَ صَ لَ ـرَ مْ ـ , ةِ ـجُ يُ الُ ـوَ ـ( :  قَ عَ ـلُ ـاقْ جُ سَ الرَّ جَ )  نْسَ ـرَ ا خَ إِذَ
خَ  دَ هُ وَ رُ دْ هُ مُ ـهْ ـلَ ظَ ـصَ  . ةً ـغَ ـبَالَ ـرُ

 : يـالبَابُ الثَّانِ 
عَ ـىلَ يَ ـنْ ـعَ ـافْ (   ) ءً الَ ـنْ ـعِ ي افْ ـلِ ـنْ ـفْ
ونُ ـمَ  زُ لَ  : هُ ـوْ لَ ـنْ ـاسْ سْ ى يَ لِ ـقِ ـنْ ـقَ اضِ ـأَنْ يَ  : هُ ـتُ ـمَ الَ ـعَ وَ  , اءً ـقَ ـنْ ـي اسْ ونَ مَ ــيـكُ ىلَ ـهِ عَ

تَّ  فٍ بِ ـةِ أَحْ ـسِ ةِ الْ ـرُ ادَ يَ مْ ـزِ لِ ـهَ ةِ يفِ أَوَّ النُّونِ بَ ـزَ َ العَ ـهِ وَ الـنيْ ِ وَ الالَّ نيْ ــمِ وَ هِ ـيَاءِ يفِ آخِ  , رِ
هُ ـنَ ـبِ وَ  مِ لِالَّ :  اؤُ لَ : وُ ـنَحْ , زِ يْ ـنْ ـاسْ ى زَ امَ عىلَ قَ (  دٌ ـقَ  . )٢() اهُ فَ ـأيْ نَ
 
لَ ـثُ  عْ ـمَّ اعْ َ يفِ هَ ـنْحَ ـمُ ـلَ الْ ـمْ أَنَّ الفِ هِ األَبْ ـرصِ ابِ ـذِ  :وَ

ا ثُ  الِ ـيٌّ مُ ـثِ الَ ـإِمَّ دٌ سَ رَّ مَ ـكَ ( :  وُ ـمٌ نَحْ ـجَ ا ثُ ,  ) رُ إِمَّ دٌ غَ ـجَ ـيٌّ مُ ـثِ الَ ـوَ الِ ـرَّ ُ سَ وُ ـريْ :  مٍ ٍ نَحْ
عَ  ( اعِ  ,)  دَ ـوَ بَ ا رُ إِمَّ الِ ـجَ ـيٌّ مُ ـوَ دٌ سَ وُ ـرَّ حْ ( :  مٌ نَحْ جَ دَ اعِ ,  ) رَ بَ ا رُ إِمَّ دٌ غَ ـجَ ـيٌّ مُ ـوَ ُ ـرَّ  ريْ

                                                 
قالُ  ) ١( نْـلَسَ : ( ويُ عَ ـ )  افْ سَ : ( كَ ـنْسَ ـعَ سَ  (و )  اقْ ـنْـكَ لَ الِ ص ـتْحَ األقْ ـفَ : انْظُـرْ  ,)  اعْ  ) .    ١٤٧(فَ
ابِعِ ـ  ) ٢( رسِ السَّ حِ ـ الدَّ ْ ظَـهُ اهللا تَعاىلَ يف الرشَّ فِ يُّ حَ مِ يْخُ احلازِ طَأ : (قالَ الشَّ لُ خَ عُ األوَّ ضِ ةِ واملوْ بَارَ هِ العِ عُ هذِ ضِ وْ نَا مَ اهــ  ,  ) هُ

حيحٌ كامَ  لَ صَ عَ األوَّ ضِ وْ بَـقَ أنَّ الـمَ يَّـةِ  , واحلمدُ هللا  وسَ مِ حُ الالَّ ارِ هُ شَ كـرَ  .ذَ
ـ  *  كَ رَ ا البَابِ أوزانٌ أُخْ ذَ َ ( ويف هَ ـنْـألَ ـعَ وَ )  افْ بَـنْطَ : ( نَحْ هُ ) أَ ـاحْ تْ بَـطْـنـُ ظُمَ ا عَ الِ : , انْظُـرْ !  إذَ فَ تْحَ األقْ  ) .١٤٣(فَ



 

الِ  وُ ـسَ سَ ( :  مٍ نَحْ وَ سْ لْ (  وَ )  وَ لَ ـزَ  . )١()  زَ
ا ثُ  إِمَّ يدٌ فِ ـيٌّ مَ ـثِ الَ ـوَ الِ  هِ ـيـزِ وُ ـسَ مَ ـأَكْ ( :  مٌ نَحْ ا ثُ ,  ) رَ إِمَّ ــثـِالَ ـوَ يدٌ فِ ـيٌّ مَ ــيــزِ ُ ـهِ غَ ريْ

الِ  وُ ـسَ عَ ( :  مٍ نَحْ ا رُ ,  ) دَ ـأَوْ إِمَّ اعِ وَ يـدٌ فـِـبَ زِ الـِـيٌّ مَ ـوُ ـيهِ سَ جَ ـتَـ( : مٌ نَحْ رَ حْ ـا )  دَ إِمَّ وَ
اعِ  بَ يدٌ فِ ـيٌّ مَ ـرُ الـِـهِ غَ ـيـزِ ُ سَ ـوُ ـريْ سَ وَ ـتَـ (:  مٍ نَحْ وَ ـ,  ) سْ يُ الُ لِ ـوَ ــقَ ـامِ ـهَ هِ األَقْسَ :  ذِ
امُ الثَّ ـاألَقْ   .  ةُ ـيَ ـانِ ـمَ ـسَ

مْ أَنَّ كُ  لَ اعْ لٍ ـوَ  :لَّ فِعْ
ا  حِ إِمَّ هُ  حٌ ـيْ ـصَ ي لَ ـالَّ : وَ ـوَ ابَ ـيْسَ يفِ مُ ـذِ ائِ ـلَ ـقَ عَ  هِ ـةِ فَ المِ  هِ ـنِ ـيْ ـوَ فٌ مِ ـهِ حَ ـوَ  نْ ـرْ

لَّ ـحُ  فِ العِ وْ هِ ـرُ اوُ ( :  يَ ـةِ وَ ال الوَ األَلِ ـوَ الْ )  فُ ـيَاءُ وَ مْ ـ, وَ ةُ ـهَ التَّ  زَ عَ ـ, وَ   , )٢( يفُ ـضْ
  .)  رَ ـصَ ـنَ ( :  وُ ـنَحْ 

ا  إِمَّ ـثَالٌ وَ هُ  )٣( مِ ي يَ : وَ ـوَ ونُ يفِ مُ ـالَّذِ ابَ ـكُ ائِ ـلَ ـقَ ــةِ فَ ــهِ حَ ـنْ حُ فٌ مِ لَّــرْ وفِ العِ ,  ةِ ـرُ
عَ ( :  وُ ـنَحْ    .)  رسَ ـيَ  ( وَ )  دَ ـوَ

ا  إِمَّ فُ ـأَجْ وَ هُ  وَ ي يَ ـالَّ : وَ ـوَ ونُ يفِ مُ ـذِ ابَ ـكُ ـةِ ـهِ حَ ـنِ ـيْ ـةِ عَ ـلَ ـقَ لَّ وفِ العِ ـرُ ـنْ حُ فٌ مِ ,  رْ
وُ   . ) الَ ـكَ (  وَ  ) الَ ـقَ ( :  نَحْ

                                                 
خِ و ) ١( دُ يف بَعْضِ النُّسَ ثَالُ ال يُوجَ ا الـمِ وحِ ـكذلِكَ بَعْضِ الشُّ هذَ ةِ , رُ المَ ه لِلسَّ ـتـِ فَ الَ هُ خمُ ـوَ :  و وجْ ودُ التَّضـعيفِ فيــهِ , وهُ جُ وُ

يِّ  باعِ فِ الرُّ اعَ ضَ نَ الـمُ ع لِبَ ( مِ يخِ ـراجِ حَ الشَّ ْ هِ رشَ هُ , ) يَانـِ يِّـدٌ وذِكرُ نَىـيُ إذْ ; جَ المَ  فيدُ معْ مومِ السَّ يثُ لَ ـعُ ىلَ ما لْ عـثَّ ـمَ ـمْ يُ ـةِ حَ
تْ فيه ـلَّ ـخَ ـتَ  امِ البَاقِيَـةِ ـ فَ تَ مُ ـإالَّ بِالْ ـ يف األقسَ و خطَأ لِّ ـعْ طْ وهُ لَّـةِ فَـقَ الفُ العِ ـةَ خِ المَ مُ أنَّ السَّ ـيُوهِ    .  فَ
ـه  ) ٢( صُ نِ ـ مـا ملخَّ رسِ الثَّـامِ هِ ـ الـدّ حِ ْ ظَـهُ اهللا تَعاىلَ يف رشَ فِ يُّ حَ مِ يْخُ احلازِ ـيٌّ عـىلَ أنَّ : ( قالَ الشَّ بْـنـِ نِّفِ مَ صَ ـنيعَ الــمُ إنَّ صَ

مَ  الـِ انِ , و السَّ ادِفَ رتَ حيحَ مُ ورُ ,والصَّ هُ شْ وَ الـمَ نْدَ و هُ عيفِ يف بَعْضِ عِ زِ والتَّضْ مْ ةِ والـهَ لَّ نَ العِ الَ مِ و ما خَ مَ هُ الـِ يِّـنيَ أنَّ السَّ فـِ ْ الرصَّ
حيحَ ما خالَ مِ  هِ والصَّ يْنِه والمِ ائِه وعَ ا فَ فً عَّ ضَ ا أوْ مُ وزً وْ كانَ مهمُ طْ ولَ ةِ فيها فَقَ لَّ سَ نَ العِ كْ حيحٌ وال عَ مٍ صَ الـِ  اهــ )  , أيْ أنَّ كلَّ سَ

فِ ص : رْ ـوانْظُ  رْ ذا العَ رِ التَّقيِ ) ٢٧(شَ ةِ أثَ فَ عرِ مَ ع لـِ حَ ـ, وراجِ مِ الرشَّ اءِ والعنيِ والالَّ مٌّ يد بالفَ هِ و مُ  ., فَهُ
خِ يف بَعْضِ النُّ  ) ٣( تَـلٌّ ( سَ عْ ا مُ نِ ـ )  وإمَّ رسِ الثَّامِ حِ ـ الدَّ ظَـهُ اهللا تَعاىلَ يف الرشَّ فِ يُّ حَ مِ يْخُ احلازِ ـخِ يف : (لكِنْ قالَ الشَّ ثَرِ النُّسَ :   أكْ
ثَالٌ  ( ـا مِ ثَالِ  ) وإمَّ دْ يُطْلَقُ عىلَ الـمِ تَـلُّ بِالفاءِ : وقَ عْ ةِ  الـمُ ـخَ ـلُ النُّسْ عْ ثَـالٌ : ( , لكِـنْ جَ ـا مِ ىلَ )  وإمَّ ـها بَيـانُ )  أوْ ضِ اهــ , ويف بَعْ

عْ  ا تَلِّ ـالـمُ ومً مُ االً معَ التَّمثيلِ عُ ةِ إمجْ امِ الثَّالثَ نا امَ ثُمَّ التَّفصيلُ يف األقسَ عىلَ األقْسَ كِ كام هُ ني عنهُ واهللا أعلمُ ـ, وما ذُ غْ  . رَ يُ



 

ا إِمَّ اقِ  وَ هُ  صٌ ـنَ ي يَ ـالَّ : وَ ـوَ ونُ يفِ مُ ـذِ ابَ ـكُ ــمِ ةِ الَ ـلَ ـقَ ــهِ حَ ـنْ حُ فٌ مِ ـةِ ـرْ لَّ وفِ العِ  , رُ
وُ  اـغَ ( :  نَحْ مَ  ( وَ )  زَ  . )  ىـرَ
ا  إِمَّ هُ  يفٌ ـلَفِ وَ ي يَ ـالَّ : وَ ـوَ ونُ فِ ـذِ ــهِ حَ ـيـكُ ـنْ حُ انِ مِ فَ فِ العِ ـرْ وْ ـ, ةِ ـلَّــرُ ـوَ عَ هُ ىلَ ـوَ

مَ ـقِ   :  نِ ـيْ ـسْ
لُ  قْ ـيفُ الْ ـفِ ـاللَّ :  األَوَّ ونُ ـمَ ـ رُ هُ ـ: وَ ـوَ ــالَّ ي يَ ونُ يفِ مُ ـذِ ابَ ـكُ الَ ـنـِـيْ ـةِ عَ ـلَــقَ ـهِ وَ هِ ـمِ

انِ مِ ـحَ  فَ لَّ ـنْ حُ ـرْ وفِ العِ ـطَ ( :  وُ ـحْ , نَ  ةِ ـرُ  . ) وَ
ال فْ ـيفُ الْ ـفِ ـاللَّ :  يـثَّانِ ـوَ وقُ ـمَ هُ  رُ ـ: وَ ـوَ ــالَّ ي يَ ونُ يفِ مُ ـذِ ابَ ـكُ ائِــلَــقَ الَ ـةِ فَ ـهِ وَ هِ ـمِ
انِ مِ ـحَ  فَ وفِ العِ ـنْ حُ ـرْ وُ ,  ةِ ـلَّ ـرُ قَ ( :  نَحْ   ) . ىـوَ
إِ  ا وَ اعَ مَّ ضَ هُ  فٌ ـمُ ي يَ ـالَّ : وَ ـوَ ونُ عَ ـذِ الَ ـنُ ـيْ ـكُ دٍ ـمُ هُ وَ احِ نْسٍ وَ نْ جِ وُ ,  هُ مِ )  دَّ ـمَ  ( : نَحْ

لُ  دَ ـمَ ( هُ ـأَصْ فَ ـحُ )  دَ كَ ـتْ حَ ـذِ الِ األُوىلَ ثُ ـرَ غِ ـةُ الدَّ تْ فِ ـمَّ أُدْ الِ الثَّانِ ـمَ  . ةِ ـيَ ـي الدَّ
غَ وَ  دْ الُ أَحَ :  امُ ـاإلِ خَ انِ ـمُ ـالْ  دِ ـإِدْ ِ فِ ـتَجَ نيْ هُ  , رِ ـي اآلخَ ـسَ نْ ـثَ الَ ـىلَ ثَ ـوَ عَ ـوَ اعٍ ـةِ أَ  :  وَ

لُ ـالنَّ  عُ األَوَّ اجِ :  وْ هُ ,  بٌ ـوَ ونَ الْ ـأَنْ يَ : وَ ـوَ انِ الْ ـحَ ـكُ فَ انِ ـمُ ـرْ انِ مُ ـتَجَ كَ ـحَ ـتَ ـسَ ِ ـرِّ ,  نيْ
ونَ الْ ـأَوْ يَ  اكِ ـحَ ـكُ لُ سَ فُ األَوَّ الْ ـرْ فُ ـحَ ـنًا وَ اـتَحَ ـي مُ ـثَّانِ ـالرْ كً وُ ,  رِّ دُّ ـمُ ـدَّ يَ ـمَ ( :  نَحْ

 .  )  داـمَ 
ائِ :  عُ الثَّاينوْ ـالنَّ  هُ  , زٌ ـجَ ونَ الْ : وَ ـوَ نَ الْ ـأَنْ يَكُ لُ مِ فُ األَوَّ رْ ِ مُ ـتَ ـمُ ـحَ نيْ انِسَ اـتَحَ ـجَ كً  رِّ

الْ  فُ الثَّانِ ـوَ رْ ضٍ ـحَ ارِ ونٍ عَ كُ اكِنًا بِسُ وُ  ي سَ مُ ـلَ ( :  , نَحْ لُ )  دَّ ـمْ يَ دْ ـمْ يَ ـلَ (  : هُ ـأَصْ دُ ) مْ
كَ ـقِ ـنُ ـفَ  رَ الِ األُوىلَ إِىلَ الْ ـلَتْ حَ الُ الثَّانِ ـمَّ حُ ـيمِ ثُ ـمِ ـةُ الـدَّ تِ الدَّ كَ ــيَ ـرِّ ــا بِالفَ تْحِ ـةُ إِمَّ

مِّ أَوْ بِالْ  سْ ـأَوْ بِالضَّ ونِ ـرِ لِ ـكَ كُ ونِ سُ اـكَ ضً ارِ ا عَ ـ هَ غِ ـمَّ أُدْ تْ الــ, ثُ الُ األُوىلَ فِ مَ اـيــدَّ  هَ
ارَ ـفَ  دَّ ـمْ يَ ـلَ : ( صَ امِ )  مُ غَ دْ يَ  بِاإلِ وزُ ـ, وَ دْ ـلَ : ( جُ دُ مْ  . كِّ ـفَ ـبِالْ )  مْ يَ



 

ِ ـتَ ـمْ ـمُ :  ثَّالِثُ ـعُ الالنَّوْ  هُ ,  عٌ ـن ـ: وَ ـوَ ـنَ الْ ـأَنْ يَ لُ مِ ونَ األَوَّ ــكُ ِ مُ ـمُ نيْ انِسَ ــتَجَ اـتَحَ كً  رِّ
اكِ  الثَّاينِ سَ لِ نًا ـوَ ونٍ أَصْ كُ وُ  يٍّ ـبِسُ دْتُ ـمَ ( :  , نَحْ نَ ـمَ  (إِىلَ )  دَ دْ  . )  دَ

ا  إِمَّ وزٌ ـمَ وَ مُ هُ  هْ ي يَ ـالَّ : وَ ـوَ وفِ ـذِ رُ دُ حُ ونُ أَحَ لِ ـكُ ةً ـمْ ـةِ هَ ـيَّ ـهِ األَصْ وُ  زَ ـذَ ( :  , نَحْ )  أَخَ
أَلَ (  وَ  أَ ـقَ (  وَ )  سَ  . ) رَ

ــتِ الْ  انَ ــإِنْ كَ ـــفَ مْ ةُ يفِ مُ ـهَ ابَ ـزَ ـــقَ ائِـــلَ ـــةِ فَ ى ـهِ يُ مَّ ــو: سَ مُ هْ اءِ ـزَ الْــمَ ــتْ يفِ ,  فَ انَ إِنْ كَ وَ
ابَ ـمُ  ى ـهِ يُ ـنِ ـيْ ـةِ عَ ـلَ ـقَ مَّ مُ : سَ هْ ِ ـزَ العَ وـمَ انَـتْ يفِ مُ  , نيْ إِنْ كَ ــوَ ابَ ةِ الَ ـقَ ـلَ ىـمِ ـمَّ   : هِ يُسَ

مُ  هْ  .  مِ الَّ وزَ الـمَ
يُ  الُ لِ ـوَ هِ األَقْ ـهـقَ امِ ـذِ امُ ـاألَقْ :  سَ عُ ـيَ ,  ةُ ـعَ ـبْ السَّ  سَ مَ ا هَ ـجْ ا الْ ـهَ  : تُ ـيْ ـبَ ـذَ

حِ  تْ مِ ـصَ سْ اعَ ـثَالَ ـيحَ ضَ تْ ومُ اقِ ـيـفِ ـلَ          فْ ـسْ فْ ـفٌ ونَ وَ وزُ وأَجْ مُ هْ  )١(   صٌ ومَ
  

                                                 
يَّـةِ , وأ -١ سِ ةِ الفارِ ا البَيْتُ بِاللُّغَ ذَ بِ , ولعلَّ هَ رَ ةَ العَ غَ بِ لُ رَ لِيمِ العَ يٍّ يف تَعْ مِ جَ بَـيْتٍ أعْ لُ بـِ اغِ التَّوسُّ تَسَ سْ ِ الـمُ ريْ نْ غَ  أنَّـهُ مِ رَ

مْ  ـهُ الُ لَ ـيُـقَ ربِيَّـةِ فَ ـا أهلُ العَ هُ أمَّ مَ وْ اطِبُ قَ وَ خيُ نْ أهلِ تِلْكَ البِالدِ فهُ نِّفَ مِ نَ الطَّويلِ : ( املصَ  )مِ
 

يعُ  بْ مجَ عْلِ سَ وبِ الفِ ُ بٍ                    عَ ـرضُ ُ فُ ا يف بَ أنَ  لَـهاـةُ أرضْ رِ واصِ عْ نَ الشِّ  ـيْتٍ مِ
حيحٌ ومَ  مُ ـصَ ثَ ـهْ فٌ ـالٌ وأجْ ـوزٌ مِ اعَ                     وَ ضَ نْقُوصُ البِناءِ الـمُ  فُ ـلَفيفٌ ومَ

ـنَـا          تَ دْ ـا وعَ أْنَ ـرَ نَـا ما قَ مْ ـهِ ثْـلِ فَ مِ فُ            كَ ـرُ يَـشْ جَّ فَ  وحَ ـزَ ـازَ وفَـى غَ  وفَ
 

بْنِ مالِكٍ رمحهُ اهللا تعاىلَ  يَّـةِ األفعالِ الِ مِ ني لِالَ ق اليَمَ رَ حِ بَحْ ْ هِ عىلَ رشَ يَـتـِ لَها ابْنُ احلاجِّ يف حاشِ املكتبَـةِ : ط  ١٩: ص ( نَـقَ
ـةِ  يَّ ِ وتـبَ , العَرصْ هُ , والبَيْتُ األخريُ فيـهِ )  ريُ ا يُوافِقُ ما أرادَ تِهادً تُـهُ اجْ لَحْ يَّـةِ , فَأصْ طاءِ الطِّباعِ ةِ األخْ ثْرَ هٌ لِكَ ـوَّ شَ شٌ أوْ مُ ـوَّ شَ مُ

نِ , واهللا أعلَ  ـةِ الوزْ عايَ ِ املرتَّبِ معَ رِ بيلِ اللَّفِ والنَّرشْ ا عىلَ سَ ثيلِ هلَ رِ األنْواعِ والتَّمْ نْ ذِكْ  .مُ النَّاظِمُ مِ
 

راغُ  قيِ  وكانَ الفَ نْ تَ ه التَّ ـمِ بَـيْـلَ يهاتِ ـنبِ ـيدِ هذِ مِ األَحدِ  قُ ـوْ بِ يَ غرِ م   ١مَ رَّ   ١٤٣٠حمـَ
بِ  ىلَّ اهللا عىلَ نَ بِ ـنا حممَّ ـيِّ ـوصَ حْ  وسلَّـمَ  هِ ـدٍ وعىلَ آلِه وصَ

املَنيَ   واحلمدُ هللاِ ربِّ العَ
 




