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ــة، والــ�ُّدود عل�هــا، فــي ازدهــار ال�َّ�ــ�، و�ثــ�اء  هــ�َف ال��ــُ� إلــى ب�ــان دور االع��اضــات ال�َّ���َّ

ّدِ علـى االع��اضـات، وُأولـع بهـا، وهـ�  م ت�ج�ًة م����ًة ل����ٍّ اه��َّ �ق��ة الـ�َّ ال��� ��ه، وق�َّ

� نف�ه م�افًعا ع� آراء ابِ� ه�ـاٍم فـي ال�غ�ـي، ضـ�َّ  ُ��ِّي، فق� ن�َّ ـائغ  ال�ُّ اع��اضـات ابـِ� ال�َّ

ــُ��ي  ــِة ال��ضــ�ِع ع�ُضــه ل��ــاذج مــ� ال��ــائل الُ�عَ��َضــة، ودفــع ال�ُّ َّ� ، وزاد مــْ� أهّ�ِ مام��يِّ والــ�َّ

لهـا، مـ� خـالل ت�ق�ـ� م��ــ� "إْن" م��ـ�رة اله�ـ�ة خ��فـة ال�ُّــ�ن مـ� ��ـاب ال���ـف، ول��ق�ــ� 

ُة م�ــاهج لل��ــ� م�هــا: االســ �ق�ائي، وال�صــفي، وال�َّ�ل�لــي، وخلــ� هــ�ه األهــ�اف اســُ��ِ�مْ� عــ�َّ

ــل ثــ�وة عل��َّــة ال ُ��ــ�هاُن بهــا،  ــ��ِّي علــى االع��اضــات ت��ِّ ال��ــ� إلــى ن�ــائج م�هــا أنَّ ردود ال�ُّ

وأنَّ صــاح�ها لــه ش��ــ�ٌَّة عل��َّــة م�ــ�قلَّة، فهــ� لــ�� م�ــ�َد ناقــٍل آلراِء اآلخــ���، وأنَّــه مــع ذلــ� 

�اه�، وللقـ�اءات یل��م األدب وُح�َ� الُ�ُل� مع م� ی �دُّ عل�ه�، وأنَّه أع�ى أه��َّة ����ة ل��ح ال�َّ

  الق�آن�ة، وغ��ها. 

ُ��ِّيُمْغِ�ي اْبِ� ِهَ�ا الُ�ْ�ِ�ُف ِمَ� الَ�َالِم، ال�ل�ات ال�ف�اح�ة: یِ� ال�ُّ   .م، َتِقيِّ الّ�ِ
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  ال�ق�مة

ِح��ِ  ْحَ�ِ� ال�َّ   ِ�ْ�ِ� ِهللا ال�َّ

َالُم عَلى َرُس�ِل ِهللا، وعَلى آِلِه وَص�ِ�ه وَمْ� َواَاله، وَسـاَر  َالُة وال�َّ الَ�ْ�ُ� ِ�، وال�َّ

ـــى نه ـــائِج عَل ـــُة ن���ـــًة مـــْ� ن� ـــَ�اهُ،،، و�عـــ�، فُ�عـــ�ُّ االعِ��اَضـــاُت ال�َّ���َّ ـــَع ُه ِ�ـــِه واتَّ�

، وداِفًعـا لل�َّ�ـ��ِ�  ِ
ّ
ال�َّ�اُفِ� ب�� الُعَل�اء، وعامًال مْ� ع�امـِل ازدهـاِر ال�َّ�ـِ� الع��ـي

�َّــــة الف���َّـــِة الَّ�ــــي ی���َّـــُع بهــــا ال�َّ  ���ُّـــ�ن فــــي وال�َّـــأل�ِ�، وم�هـــً�ا مــــْ� م�ـــاهِ� ال��ِّ

، ف��ـاُب  دراساِته�، وق� ب�زْت �اه�ُة االعِ��اِض م�ـُ� بـ�ا�اِت ال�َّـأل�ِ� فـي هـ�ا الفـ�ِّ

ســ����ِه حافــٌل �اع��اضــاِته علــى ســا���ه، و�عــَ� �هــ�ِره واشــ�غاِل ال�َّــاِس ِ�ــِه اتَّ�ــعْ� 

َ�ـه ��ـه أكـابُ� ال�ُّ�ـاة �عـَ�ه، فغلَّ�ـ�ه  ، فق� تع�َّ فـي ���ـٍ� مـَ� دائ�ُة االع��اض ال�َّ���ِّ

ال��ائِل، ومـ�ه� ال��ـ�ُِّد، الَّـ�� ج�ـَع اع��اضـاِته وم�اخـ�اِت غ�ـِ�ه علـى سـ����ه فـي 

ك�ـــاٍب ســـ�َّاه: "م�ــــائُل الَغَلـــِ�"، األمــــُ� الَّـــ�� دفـــَع ���ــــً�ا مـــَ� ال�ُّ�ــــاة إلـــى رّدِ هــــ�ه 

ٍد (ت  ه) 332االع��اضاِت، واالن��ار ل�����ه م�َّ� غلَّ�ـ�ه، فقـ� صـ�ََّف ابـُ� والَّ

ه) ��اَ�ه ال��س�م  347ك�اَب "االن��ار ل�����ه على ال���ِّد"، وابُ� دَرسَ���ه (ت

ـ��اِفي (ت ه)  368بــ"ال�ُّ��ة ل�ـ����ه علـى ج�اعـة مـ� ال�َّ�ـ��ِّ��"، وأبـ� سـع�ٍ� الّ�ِ

ِ (ت
ّ
ِ الفارسـي

ّ
ه) ��اَ�ــه "ال�َّعل�قـة علـى ��ــاب  377شـ�َحه علـى ال��ـاب، وأبــ� علـي

ا على االع��اضاِت في ث�ا�ا ��اب�ه�اس����ه"، غ�� أنَّ األ   .)1(خ���� ردَّ

ثــ�َّ دارِت االع��اضــاُت وال��اخــ�ات ال�َّ���َّــُة �عــ� ذلــ� حــ�َل ��ــاب "معـــاني 

ـــــاج (ت �ــــــه ��ـــــه ���ـــــٌ� مــــــ� 311القـــــ�آِن و�ع�ا�ـــــه" ال���ــــــ�ب لل�َّجَّ ه)، ح�ـــــُ� تع�َّ

م�ه� أبــــ� علــــ ِ الفارســــي، ال�َّ�ــــ��ِّ��، وغلَّ�ــــ�ه فــــي ���ــــ� مــــ� م�ــــائله، وفــــي مقــــّ�ِ
ّ
ي

ـاس فـي  ـاج، وأبـ� جعفـ� ال�َّ�َّ صاحُ� ��اِب "األغفال" ���ا أغفلـه أبـ� إسـ�اق ال�َّجَّ

  ك�ا�ه: "إع�اب الق�آن"، وابُ� جّ�ِي، وغ��ه�.

و��ــاُب مغ�ــي الل��ــ� البــ� ه�ــاٍم علــى ع�ــ�� شــأنه، وعلــّ�ِ قــ�ره فــي �ا�ــه، لــ�    

ــائغ فــي ���ــ� مــ�  ــأه ابــُ� ال�َّ ��ــلْ� مــَ� االع�ــ�اِض علــى �عــ� م�ــائله، فقــ� خ�َّ
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مام��يُّ فــــي ت�فــــة الغ��ــــ�، وتعل�قــــه علــــى ال�غ�ــــي،  ال��اضــــع، و�ــــ�ل� صــــ�ع الــــ�َّ

  �ا ��ا�ان ل�عقُّ� ابِ� ه�اٍم.فال��َّلُع عل�ه�ا �ع�ق� لل�هلة األولى أنَّه

ـــاه  ـــى خفا� ـــَع عل ـــه، وا�َّل ـــه ون�َ� ـــي الل��ـــ�، وعـــ�َف دقائَق ـــَ� مغ� ـــُ�ّ�ِي َخِ� وال�ُّ

�ـه  ًسـا لل�غ�ـي، وج�ـع بـ�� ت��ُّ ومقاصَ�ه، فق� ق�ـى سـ��اٍت مـ� ع�ـ�ه دارًسـا وم�رِّ

ـــ مام��يُّ عل�ـــه، فـــ�أ� أنَّ ال�َّ ـــائغ والـــ�َّ الِعـــه علـــى مـــا ���ـــه ابـــُ� ال�َّ �اَب م�ـــه وا�ِّ

جان�ه�ـــا فـــي ���ـــ� مـــ� االع��اضـــات، فـــان��� لالن��ـــار البـــِ� ه�ـــاِم، بـــ�ّدِ هـــ�ه 

���ــَ� ال�َّف�ــ�ِل وال�عل�ــِل،  -تــارةً -ال��اخــ�اِت، واإلجا�ــِة عــ� اإلشــ�االت، ســالً�ا 

وتــارًة ���ــ� اإل��ــاز واالخ��ــار، وقــ� ألــ�َم نف�ــه فــي خ���ــه �ــأْن ��ــلَ� ���ــ� 

ه عل�ه�ا، وسأعِ�ُض اإلن�اِف، وأْن ُ��اِنَ� ���َ�  إْن شاَء ُهللا –اإلج�اِف في رّدِ

ن�ــاذَج مــ� ال��ــائل الَّ�ــي ان��ــ� ف�هــا البــ� ه�ــاٍم، ب��ق�ــ� م��ــِ� "إْن"  –تعــالى

اك�ة ال�ُّ�ِن، م� ��اب "ال���ـف مـَ� ال�ـالِم علـى مغ�ـي ابـ�  ال����رة اله��ة، ال�َّ

  ه�ام"، سائًال َهللا أْن ی�فع �ه.

�ُ� هَ�ا  مٍة، وِق�َ��ِ�، وَخاِتَ�ٍة.وَقْ� َق�َّ   الَعَ�َل إَلى: مقّ�ِ

 : َراِسيُّ ُل: ال�ِّ   الق�ُ� األوَّ

َ��َ�ُل: َت�َج�ًة ُم�َ�َ��ًة للُ��ّ�ِِف، وِ��اِ�ِه "ُمغِ�ي الَلِ��ِ�"، وَت�َج�ًة ُم�َ��َ�ًة و 

ارِح، و��اِ�ِه "الُ��ِ�ُف ِمَ� الَ�َالِم عَلى ُمغِ�ي ابِ� ِهَ�اٍم" لع�لي في ، و��اًنا لل�َّ

  ال��ق��، ووصًفا لل�ُّ�خ.

  .َم��ِ� إنْ : َت�ِق�ُ� الق�� ال�َّاني

ْلُ� إل�ه مَ� ن�ائج.    أمَّا ال�ات�ة ف���َّ�ْ� ما ت�صَّ

َب الِعْلـِ�  سائًال َهللا أْن َ��َعل َع�ِلي َخاِلً�ا ِلَ�جِهـه الَ�ـ��ِ�، وأْن ی�فـَع �ـِه ُ�ـالَّ

�َ� �الع���َِّة ِدراَسـًة وت� ِر�ً�ـا، وأْن یـ�فَِّقِ�ي إلتَ�اِمـِه، ح�َّـى ُ�َ�ـاَف إلـى �ُ�ـ�ِز والُ�هَ�ّ�ِ

  الَع���َِّة.

          

  



  
  
  
 علي دمحم بن ناجي

 

  )2020(یونیو األول العدد ) 33المجلد (
195 

َراِسيُّ الِقْ�ــــ ُل: ال�ِّ   ـــــُ� األوَّ

  أوًَّال: َت�َجَ�ُة الُ���ِِّف، وِ�َ�اِ�هِ 

: أب� م��َّ�، ع�ُ� ِهللا بُ� ی�ُسَف ب� ع�� هللا ب� ی�ُسَف ب� )1(ال��ّ�ُِف ه�

یِ�، ُوِلَ� أح�َ� ب�  ، الُ�لقَّ� �َ�َ�اِل الّ�ِ ع�� ِهللا، الُ���َّى �اب� ه�اٍم األن�ار�ُّ

��خ والعل�اِء م��لف  �708القاه�ة س�ة ( ه)، حف� الق�آن، ث�َّ تلقَّى ع� ال�ُّ

العل�م، فاق أق�اَنه في الع���َّة ل�ا ت�فَّ�ْت عل�ه ش���َُّ�ه م� ذ�اٍء نادٍر، وعقل�ٍَّة 

�َهٍف، وف�ٍ� ثاقٍ�، وذهٍ� صاٍف، وذوٍق سل�ٍ�، و�لُّ ذل� �اهٌ� خ��ٍة، وحّ�ٍ مُ 

في ما خلَّفه م� م�لَّفات جل�لِة القْ�ر، ع��َ�ِة ال�َّفع، حازت إع�اَب ال�َّاِس، ف�اَع 

ص�ُ�ه، واش�ه�ْت �ُ��ه، قال ابُ� خل�ون: "... ف�قفَ�ا م�ه على علٍ� ج�ٍّ ��هُ� �علّ�ِ 

�اعِة، ووفُ  �ِر ��اعِ�ه م�ها، و�أنَّه ی��� في ���ق�ه َم�َ�ى أهِل ق�ره في ه�ه الّ�ِ

ال��صِل الَّ�ی� اق�َف�ا أثَ� اب� جّ�ِي، واتَّ�ُع�ا م��لح تعل�ِ�ِه، فأَتى م� ذل� ��يٍء 

الِعه، �ُهللا َیِ��ُ� ِفي الَ�ْلِ� َما َ�َ�اُء"   .)2(ع��ٍ�، داّلٍ على ق�َِّة مَلَ�ِ�ه وا�ِّ

ه)،  761س�ة ( –َرِحَ�ُه هللاُ –لَ��اِدُر أنَّه تُ�فِّي أمَّا وفاته فق� َذَكَ�ِت ا

  ه). 763ه)، وق�ل: س�ة ( 762وق�ل: س�ة (

مغ�ـي الل��ـ� عـ� ُ��ُـِ� األعار�ـِ� فهـ� مـ� أهـ� ��ُـِ� ابـِ� ه�ـاٍم،  أمَّا ��ابُ 

بل م� أه�ِّ ��� ال�َّ�� على اإل�الق، اش�ه� في زمانه ُشه�َة ��اِب س����ِه، َنَهَج 

�اٍم م�هً�ا اب�ع� ��ه ع� ال�َّ��ار، وت�َك إی�اَد َما ال عالقَة َلُه ِ�اإلع�اِب، ��ه ابُ� ه

مـِة ال��ـاِب، ثـ�َّ إنَّ  وت��ََّ� الَ�ْ�َض ِفي واِضـَ�اِت األُمـ�ِر، و�ـلُّ هـ�ا ذ�ـ�ه فـي ُمقّ�ِ

 ال��لَِّف سَلَ� َم�لً�ا ج�یً�ا ف��ً�ا في تق��� الُ�غِ�ـي، َفَ�ـَل ��ـه الُ�فـ�داِت واألدواتِ 

ال�َّ���َّة ع� ال��ِل وغ�ِ�ها، وَعاَلَج ال��ائَل ال�َّ���ََّة ����قة ت�لُّ علـى ِسـَعِة ِعْل�ـِه 

                                                           
رر ال�ام�ـة فـي أ��ـان الِ�َ�ـِة ال�َّام�ـة، البـِ� ح�ـ�: 6/191ان��: ت�ج��ه في: ش�رات ال�َّه�، الب� الع�ـاد:  )1 ، الـ�ُّ

ــــ�ء الالمــــع ألهــــل القــــ�ن ال�َّاســــع، 4/147، واألعــــالم، لل�ر�لــــي: 2/68، و���ــــة ال�عــــاة، لل�ــــ���ي: 3/93 ، وال�َّ

ـــ�او�:  ـــ��اني:  ، ال�ـــ�ر3/5، وأ��ـــان الع�ـــ�، لل�ـــف��: 5/56لل�َّ ـــالع ���اســـ� َمـــْ� �عـــَ� القـــ�ن ال�َّاســـع، لل�َّ ال�َّ

1/400  .  
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ــ�اهِ� الق�آن�َّــِة، واألحادیــِ� ال�َّ���َّــة، و�ــالِم الَعــ�ِب  وُرُســ�ِخ قَ�ِمــه، وأكَ�ــَ� ��ــِه مــَ� ال�َّ

  ِشعً�ا ون�ً�ا. 

راســـًة وَت�ِر�ً�ــا، وَشـــ�ًحا وتعل�ًقـــا، وأله��َّــة هـــ�ا ال��ــاب َعَ�ـــَف عَل�ـــِه ال�َُّ�ــاُة دِ 

ــــــائغ (ت مام��يُّ  776ف�ــــــ� ُشــــــ�َّاِحِه والُ�علِّقــــــ�َ� عل�ــــــه ابــــــُ� ال�َّ ه)، وال�ــــــ�ُر الــــــ�َّ

ـــُ�ّ�يُّ (ت829(ت ی� ال�ُّ ـــ���يُّ (ت 872ه)، وتقـــيُّ الـــّ�ِ ه)، وابـــُ�  911ه)، وال�ُّ

ه)، وع�مـــــــــي زادة  1018ه)، ووح�ـــــــــي زادة (ت 1003الُ�ـــــــــالَّ ال��ـــــــــ�فيُّ (ت

ُســـــ�قيُّ (ت 1100ه)، واألن�ـــــاكيُّ (ت 1040(ت ه)، وغ�ـــــ�ه�  1230ه)، وال�ُّ

  ك��� م�َّ� ش�ح ش�اه�ه، واخ���ه.

 ِ
ّ
ُ��ي ارِح ال�ُّ   ، وِ�َ�اِ�هِ )1(ثانً�ا: َتْ�َجَ�ُة ال�َّ

ارح ِ ب� َ�ْ�َ�ى ب� ال�َّ
ّ
یِ� أح�ُ� بُ� م��َّ� ب� م��َّ� ب� ح�� ب� علي : ه� َتِقيُّ الّ�ِ

، أبـــ� ال��َّـــاِس، ابـــُ� خلــف هللا  ، ال��فـــيُّ ، الق�ـــ����يُّ األصـــل، اإلســ���ر�ُّ ـــُ�ّ�ِيُّ ال�ُّ

ــٌ�،  ٌث، مفّ�ِ ــُ�ّ�ِي، ُم�ــّ�ِ مــة أبــي ع�ــ� هللا ال�ُّ ی�، ابــُ� العالَّ مــة ��ــاِل الــّ�ِ العــالِ� العالَّ

ــاُم ال�َّ�ــ���َ� فــي  ، شــ�ُخ عل�ــاء ع�ــ�ه وزماِنــه، و�َم ، مــ��لٌِّ�، ن�ــ��ٌّ ف��ــٌه، أصــ�ليٌّ

ه)، ن�ــأ  801ه، ُوِلــَ� فــي اإلســ���ر�َّة فــي الَعْ�ــِ� األخ�ــ� مــ� رم�ــاَن ســ�ة (أواِنــ

، وال��ــال  ��ــ��ِّ ِ ال�ُّ
ّ
ن�ــأًة عل��َّــًة م�ــُ� ِصــَغِ�ه، ح�ــ� أســ�َعه والــُ�ه ال���ــَ� عَلــى ال�َّقــي

یِ�، وغ�ــِ�ه�، َقــِ�َم القــاه�ة صــ��َة  ِ الــّ�ِ
ّ
ــ�ِخ ولــي ، وال�َّ ِ

ّ
ــ�ِر اإل��ــ��ي ، وال�َّ ِ

ّ
ال���لــي

ــ د ف�هــا ال��ا�ــَة واِل ی� ال�رات��ــي، وجــ�َّ ــ�خ شــ�� الــّ�ِ ِ�ه، فــ�َال خ��ــًة �املــًة علــى ال�َّ

ائغ الُ���ِّ�، وأخ� الع���َّة في اب��اء أم�ه  �ِخ األس�اذ ع�� ال�َّح�� ب� ال�َّ على ال�َّ

یِ�  ــّ�ِ ــ�هاجي، ثــ�َّ الزَم شــ�َ� ال ی� أح�ــَ� ال�َّ ــ�ِخ ِشــَهاِب الــّ�ِ علــى والــ�ه، وعلــى ال�َّ

ـ ی� ال��ــا�ي فــي األصــل��، وال�عــاني، ال�َّ ، وان�فــع �علــ� القاضــي شــ�� الــّ�ِ
ّ
���في

یِ� الَ�ارَن�اِر� ال��رج�ََّة في الَعـ�وض والقا��ـة،  �ِخ ناصِ� الّ�ِ وال��ان، وق�أ على ال�َّ

ی� علـــى  ـــ��امي، وقـــ�أ ُأُصـــ�َل الفقـــه وُأُصـــ�َل الـــّ�ِ ـــ�ِخ ���ـــى الّ�ِ وأخـــ� الفقـــَه عـــ� ال�َّ

                                                           
ــــ�او�:  )1 ی� ال�َّ ــــ�ء الالمــــع ألهــــل القــــ�ن ال�َّاســــع، شــــ�� الــــّ�ِ ــــه فــــي: ال�َّ ، و���ــــة ال�عــــاة، 2/174ان�ــــ� ت�ج��

ـــافي1/230، واألعـــالم، لل�ر�لـــي: 381–1/375ال�ـــ���ي:  لـــ�افي، ی�ســـف بـــ� وال��ـــ��في �عـــ� ا ، وال��هـــل ال�َّ

ـــا�ع، لل�ـــ��اني: 104–2/100تغـــ�� بـــ�د�:  ـــالع فـــي م�اســـ� َمـــْ� �عـــَ� القـــ�ن ال�َّ ، وه��َّـــُة 1/113، وال�ـــ�ر ال�َّ

  .   1/132العارف��، إس�اع�ل ب� م��َّ� أم�� ال�غ�اد�: 
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،  قاضي الق�اة ش��ِ  ِ
ّ
ی� الع�اقـي ِ الـّ�ِ

ّ
ـ�ِخ ولـي ی� ال��ـ�امي، وال�ـ�یَ� عـ� ال�َّ الّ�ِ

وق�أ ال���َ� وآداَب ال��ِ� على أبي ��ِ� ال�َّ��ِ� الَعَ�ِ�ي ن��ِل القاه�ة، وأجاَز له 

، والَ�َ�ــــاُل بــــُ� َ�ِه�ـــــَ�ة،  �ُ� الع�اقـــــيُّ ــــ�اُج بـــــُ� ال�لقِّــــِ�، والــــ�َّ ، والّ�ِ ــــ�اُج الُ�لق��ــــيُّ الّ�ِ

، وَغ�ُ�هْ�.والَه��ِ�يُّ  ، وال�َ�اِغيُّ ، والَ��َهِ��ُّ ُّ��ِ� ّمِ   ، والَ�َ�اُل ال�َّ

ـــاِني،  ـــا: الِفقـــُه، واُألُصـــ�ُل، وال�َّ�ـــُ�، وال�َع ـــ�ٍم ِم�َه ة عل ـــُ��يُّ فـــي عـــ�َّ ـــَ�َع ال�ُّ َب

والَ�َ�اُن، وال��ِ�ُ�، والَه��ـُة، والَه�َ�سـُة، والِ�َ�ـاُب، والَفـ�اِئُ�، وال�َّفِ�ـ�ُ�، والَ�ـِ�یُ�، 

َر ِلل�َّــ�رِ�ِ� ِمــْ� كــا ــً�ا، َعِ��ًفــا، ُم�َ�اِضــًعا، َحَ�ــَ� ال��َ�ــِ� والَه�َ�ــِة، وَت�ــ�َّ ً�ــا، خ�ِّ ن دیِّ

َزَمِ� َشِ���ِ�ه، واْن�َفـَع ِ�ـِه خْلـٌ� َ�ِ��ـٌ�، وَت�احَ�ـ�ا َعَل�ـِه، وافَ�َ�ـُ�وا �األْخـِ� َع�ـه، ِمـْ�ُه�: 

ِ (ته) أَخـــَ� ع�ـــُه ال�َعـــاِني والَ��ـــاَن،  877ال�َّ�ـــِ��ُّ (ت
ّ
ه)  902وابـــُ� األمَ�ـــاِ�ي

ه) أَخــَ� ع�ــُه ال�غِ�ــي َمــَع َحاِشــ�ِ�ه  891تعلَّــَ� عَل�ــه الِفقــَه وال�َّ�ــَ�، وابــُ� َ�ِه�ــ�َة (ت

ــُ���ََّة عــْ� ُم�لِِّفَهــا، وابــُ� إســَ�اِع�َل  872عَل�ــِه، وابــُ� أَســٍ� (ت ه) أَخــَ� الَ�اِشــ�َة ال�ُّ

واِو� (ته) أخــــَ� َع�ــــه الِفقــــَه والَع���َّــــَة وال 893(ت ه)، وابــــُ�  852َ�ــــِ�یَ�، والــــ�َّ

ی�، وابــُ� َخ�َ�ــَة (ت 863صــالٍح (ت ه) أَخــَ� عْ�ــه  871ه) أخــَ� ع�ــه أُصــ�َل الــّ�ِ

ــــفا وَغ�َ�هـــا، و��ُســــُف بـــُ� َتغــــِ�� َبـــْ�ِد� (ت ه)، والَ�ــــالُل  874َحاِشـــ�َ�ه عَلـــى ال�ِّ

��ِ�يُّ (ت   ه)، وغ�ُ�ه� َ�ِ��ٌ�. 911ال�ُّ

صــ�ََّف، وألَّــَف، وَنَ�ــَ�، وَنَ�ــَ�، ِمــْ� أشــَهِ� ُمَ�ــ�َّفاِته: ُمِ��ــُل الَ�َفــا َعــْ� ألَفــاِ� 

َفا، وِ�َ�اُب الُ��ِ�ِف ِمَ� الَ�الِم عَلى ُمغِ�ي ابِ� ِهَ�ـاٍم، وَشـ�ُح الّ�ِقاَ�ـِة ُم�َ��ـُ�  ال�ِّ

ِة ُم�لَّـ�اٍت، وَسـ�َّاه َ�َ�ـاَل ال�ِّ  راَ�ـِة، وَشـ�ُح نْ�ـِ� ُن�َ�ـِة الِف�ـِ� الِ�َقا�ِة ِفي الِفقـِه ِفـي ِعـ�َّ

ِلَ�اِلــ�ِه ِفــي ِعلــِ� الَ�ــِ�یِ�، وَزاَد َصــاِحُ� ُمعَ�ــِ� الُ�ــ�لِّف��: َمــ�َهَج الَ��ــاِل� إَلــى ألِ��َّــِة 

  ابِ� َمالٍ� ِفي ال�َّ�ِ�، وَأوَفَ� الَ��اِل� ِلَ�أدَ�ِة الَ�َ�اسِ�.

 َرِح�ـــــُه ُهللا 
َ
ـــــة األَحـــــِ� َســـــ –َتَعـــــاَلى–ُتـــــُ�فِّي ـــــِة َســـــَ�َة ل�َل اِ�َع ِع�ـــــِ��َ� ِذ� الِ��َّ

���يُّ �قِ��َ�ٍة ِمْ� َخ�ِ��َ� َب�ً�ا، م�َها872(   :)1(ه)، وَرَثاه ال�ُّ

  �ُ ـــُ�   َوَحـــاِدٌث َجــــــــــلَّ ِف�ـــِه الَ�ـْ�ـــُ� َوالِغــَ�ــــُرْزٌء َعــِ�ـــ�ــــــــٌ� ِبـــــِه تُــْ�ــ�َـــْ�ـــــــَ�ُل الِعـــَ�ـــ

  ــ�ُ ــــــــْ� ِمـْ�ــــــُه َمْ�ـــُلـــــــ�ٌم َوُمْ�ـــَ�ــــِ�ــــــــَ� ِبــِه   َوَقْلــُ�ـــُهـــُرْزٌء ُمَ�ــــــاُب َجـِ��ـــــــِع الُ��ـِل�ـِ�ــ

                                                           
  .  1/379ان��: ���ة ال�عاة:  )1
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  ــــــ�ُ ــٍ� َلْ�ـــــــَ� َیْ�َع�ِ ــــــَعــِ��ــــَ��   اْنِهـــــَ�اِم ُرْكــــٍ� ـــــــَمـــا َفْقــُ� َشْ�ـِخ ُشُ�ـ�ِخ الُ�ْ�ِلِ��ـَ� سِ 

  �ُ ــــِ� ُمْ�َ��َ ــــــْ�   َع�َّْ� َوَ��َّْ� َفَ�ا ِفي الَقلْ ـــــــــَ� َوَقــُرْزٌء ِبــــِه َعـُ�ـــَ�ـــْ� ِللُ�ـْ�ــِلــِ��ـ

  َ�ْ�َ�ـــــــُ� الَفــــــاِجـــُ� الَ�ْ�ــــُ�وُر والَغ�ــ�ُ ـًة   وَ ــــَتْ�ِ��ـــِه َعْ�ـــــُ� ُأوِلـــي اإلْســـــــَالِم َقاِ�ـَ�ــ

فه�: الُ��ِ�ُف ِمَ� الَ�الِم على مغ�ي ابِ� ه�اٍم، وق� وردت ت���ُ�ه في  أمَّا ��ا�ه

مِ�ه الَّ�ي َب�َّ� ف�ها أسـ�اَب تأل�ِفـه، ونـ�َّ ف�هـا علـى ع��انـه �ـامًال، إضـافًة إلـى  مقّ�ِ

ــــل: ���ــــة ال�عــــاة، ل�ل��ــــ�ه  ــــُ�ّ�ِي، م� ــــ�ْ� هــــَ�ا ال��ــــاَب لل�ُّ ــــِ� ال�َّــــ�اُجِ� الَِّ�ــــي َنَ� ُكُ�

 ِ
ّ
ــ���ي ــافي، ل�ل��ــ�ه ی�ســف بــ� تغــ�� بــ�د�)1(ال�ُّ ، )3(، واألعــالم)2(، وال��هــل ال�َّ

ـ�ّ�ِيُّ اعِ��اَضـاِت ابــ�  وغ��هـا، وهـ� شـ�ح علـى مغ�ـي الل��ـ� �ـامًال، تعقَّـَ� ��ـه ال�ُّ

ــَلِف عــْ� َت���ــِه الَ�َلــف"،  ــائغ فــي شــ�ِحه علــى ال�غ�ــي الَّــ�� ســ�َّاه: "ت���ــه ال�َّ ال�َّ

 ِ
ّ
مام��ي في "ال�َّعل��" و"ت�فِة الَغِ��ِ�" عَلى ابـ� ه�ـاٍم، وردَّ عل�ه�ـا واعِ��اَضاِت ال�َّ

�اه� واألب�ـات، وشـ�ِح  م���ً�ا له في أغل� اإلش�االت، مع ع�ای�ه ��ّلِ وش�ح ال�َّ

العــ��� مــ� ال�فــ�دات، وال�َّ�َجَ�ــِة ل���ــٍ� مــ� العل�ــاء، ُمعَ�ِ�ــً�ا فــي �ــّلِ ذلــ� علــى 

ــــاد، وا ــــه ال�قَّ ــــة، وذ�ائ ــــه الع��� ــــا�ق�� مــــ� اللغــــ���� حاف�ِ� ــــى آراء ال�َّ العــــه عل ِّ�

ــ���، وأهــل ال�عــاني وال��ــان، ســال�ًا  ســ��َل اإلنَ�ــاِف،  -ك�ــا قــال–وال�ُّ�ــاة، وال�فّ�ِ

  حائً�ا ع� اإلج�اف.

إنَّ ���ـــــَة الُ�ْ�ِ�ـــــِف ِمـــــَ� الَ�ـــــالِم ���ـــــ�ٌة؛ ل��نـــــه ���ـــــع ن�ـــــ�َص الُ�غِ�ـــــي، 

ا ، وتعل�قاِت اب� ال�َّ ِ
ّ
مام��ي ـ��يُّ مـ� واع��اضاِت ال�َّ ئغ، إلى جانـ� مـا ���ـُ�ه ال�ُّ

ــ�اه� آراء لل�َّ�ــاِة وال�ف�ــ��� وغ�ــِ�ه� فــي �ــّلِ م�ــألة، ول��نــه اهــ��َّ ��ــه  ب��ل�ــل ال�َّ

ــع��َِّة وَشــ�ِحَها ــ��� وال�ُّ�ــاة ف�هــا، ال�ِّ ، وت�ج�ــه القــ�اءاِت الق�آن�ــة، وَحَ�ــَ� آراء ال�فّ�ِ

� هـ�ا ال��ـاب، ل�ـ�� ال�ُّـ�َر �غ�ــ�ه فـي ت�ق�ـ -م�ـ�ع�ً�ا �ـا�-لهـ�ه األه��َّـة شـ�عُ� 

  م� ش�وح ال�غ�ي ال��قَّقة.

  

  

                                                           
1( 1/380  .  

2( 2/104  .  

3( 1/230 .  
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  َعَ�ِلي ِفي ال�َّ�ِق��ِ 

، وَوضـــــُع َعَالَمـــــاِت ال�َّـــــ�ِ��ِ� هَ� َقَ�اِعـــــِ� اإلْمـــــَالِء، وَضـــــ��ُ َت�ِ��ـــــُ� الـــــ�َّّ�ِ وْفـــــ أوًَّال:

، َمـَع اإلَشـاَرِة الُ�َ�اِسَ�ِة، وَت�ِ��ُ� َ�ـَالِم ابـِ� ِهَ�ـاٍم ِ�َ�ـ�ِّ َعـِ��ٍ�، وِفـي َسـْ�ٍ�  ُم�ـَ�قّلٍ

  إلى َمَ�اِنِه ِفي الُ�غِ�ي.

اتََّ�عــــُ� َ�ِ��َقــــَة الــــ�َّّ�ِ الُ��َ�ــــاِر، َفأْث�ــــ�ُّ ِفــــي الَ�ــــْ�ِ� َمــــا َرأْیــــُ� أنَّــــه األْوَلــــى  ثانً�ــــا:

�اِق، ُمِ��ً�ا إَلى َما َعَ�اُه ِفي الَهاِمِ�.   ِ�الّ�ِ

ْرَ�ـِع، و�ثَ�ـاُت أْوُجـِه االخـِ�َالِف َب�َ�َهـا، وال�َّ�ِ��ـُه الُ�قاَبَلُة َبْ�َ� ُنَ�ِخ الَ��ُ��ِ� األ ثالً�ا:

قِ�.     عَلى َمَ�اِ�ِ� الَ�َ�أ وال�َّ

ــــي الَهــــاِمِ�، وَوضــــُع  را�ًعــــا: ــــَع اإلَشــــاَرِة إَل�ــــِه ِف ــــقِ� َبــــْ�َ� َمعُ�ــــ�َف�ِ�، َم َوضــــُع ال�َّ

اآل�ـاِت الُق�آِن�َّـِة َبـ�َ� ال�ُُّ��ِص الَ��ُق�َلِة ِمْ� َغ�ِ� الُ�غِ�ي َب�َ� َعالَمَ�ي َت�ِ�ـ�ٍ�، و 

ــِة ِفــي الَهــاِمِ�، ُمع�ِ�ــً�ا عَلــى الُ��ــَ�ِف  ــِ� اآلَ� ــ�رِة َورَق ــَع ِذ�ــِ� اْســِ� ال�ُّ ُم�هَّــ��ِ�، َم

. ِ
ّ
��ِ� ِب�َوا�ِة َقاُل�ن َع� َناِفِع الَ�َ�ِني   ال�َّ

ـــارُح، واإلَحاَلـــُة عَلـــى َم�ـــاِدِر  خامً�ـــا: ال�َّ�َج�ـــُة ِلألعـــَالِم الَّــ�یَ� َلـــْ� ُی�ـــ�ِجْ� َلُهـــ� ال�َّ

  َت�َج�ِة َمْ� َت�َجَ� َلُهْ�.

ــا: ــاِء ِمــْ� َم�ــاِدِرها األصــِل�َِّة  سادًس ــَ� َذلــَ�  –ت�ِث�ــُ� أقــَ�اِل الُعلَ� ــا أْمَ� ــِ��ِ�  -َم ِب

ـف�ِة، م�اشـ�ًة إذا �ـاَن ال�َّقـُل َح�ِ���ـا، و�ذا �ـاَن ال�َّقـُل ِ�ـالَ�عَ�ى  الَ��َ�ِر والُ�ـْ�ِء وال�َّ

  وثَّقُ�ه ِ�َق�ِلي: انُ�ْ�... .

ـع��َِّة ِمـْ� َدواِو�ـِ� أْصـَ�اِبَها َقـ�َر اإلمَ�ـاِن، وِذ�ـُ� َ�عـِ�  سا�ًعا: �اِهِ� ال�ِّ َت�ِ��ُج ال�َّ

ـــاهَ� ِلَ�ـــاِحِ�ه، وَ�عـــَ� الَِّ�ـــي َلـــْ� تَ  �ِ�ـــْ�ُه، وَشـــْ�ُح َ�عـــِ� الَ��ـــاِدِر الَِّ�ـــي َنَ�ـــ�ِ� ال�َّ

اهِ� ِ��ِه.    الُ�ف�َداِت، َمَع َب�اِن َ��ِ�ه، و�ت�امِه إذا �ان ناقً�ا، وِذ�� َم�ِضِع ال�َّ

  َش�ُح َ�ْعِ� الَ�ِلَ�اِت الَِّ�ي َت�َ�اُج إَلى َش�ٍح. ثامً�ا:

ـــًعا: ـــا َعَالقـــٌة ِ�الَ�َ�ـــ تاِس ـــي َلَه ـــاِت الَِّ� ـــِ� اآلَراِء وال�َّعِل�َق ـــي إَضـــاَفُة َ�ْع اِئل الـــَ�اِردِة ِف

  الَ��ِ�.

ـــً�ا: ـــل: [ عاِش ـــِ� الَل�َحـــِة وَرمِ�َهـــا َ�عـــَ� آِخـــِ� َ�ِل�ـــٍة ِف�َهـــا، ِمْ� ـــاُت َرَق /ب]، 1/أ]، [1إثَ�

  /�]، مع��ً�ا الَ�ْجَه وال�َّهَ� َلْ�َحًة َواِحَ�ًة.1/1/ج]، [1[



  
  
  

ِد الشُُّمنِّي (ت  الُمْنِصُف ِمَن الَكَالِم َعلَى ُمْغنِي اْبِن ِھَشامٍ  یِن أْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ   )ـھ 872ِللشَّیخِ تَِقّيِ الّدِ
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  �ُ��َ�اِتِه: َهَ�ا وَقِ� اعَ��ْ�ُت ِفي َت�ِق�ِ� الِ�َ�اِب عَلى أرَ�ِع ُنَ�ٍخ ِمْ� مَ 

رة ســـ�ة 61: ُن�ـــَ�ُة َم�َ��ـــِة اُألوْســـُ��رَ�ال وَرقُ�َهـــا (األولـــى م، وِ�َهـــا 1988)، ُم�ـــ�َّ

ــي أغَلِ�َهــا (286( ) َســ�ً�ا، وَخ�ُّهــا َم�ــِ�قيٌّ َواِضــٌح، 30) َل�َحــًة، وَعــَ�ُد األســُ�ِ� ِف

ِ الِ�َ�اِد�، وق� َرَم�ُت واْسُ� َناِسِ�َها عَلى َصْ�ِر الَل�َحِة اُألوَلى، َوْهَ�: عَليُّ بُ� ع
ّ
َلي

  لَها ِ�ال�َّمِ� (أ).

لْ� ِ�قْ�ــِ� الَ��ُ��َ�ــاِت ال�َّان�ــة رة، ُســّ�ِ : ُن�ــَ�ُة َم�َ��ــِة َجاِمَعــِة الَ�لــِ� ُســُع�ٍد، م�ــ�َّ

ه) َتقــــِ�یً�ا، وَتَقــــُع ِفــــي  11م)، وتــــار�ُخ ال�َّ�ــــِخ (ق:1561ت 7353َت�ــــَ� َرَقــــِ� (

ســــ�، َخ�ُّهــــا َنْ�ــــٌخ 19×27) َســــ�ً�ا، َمَقــــاس 33( ُ��ِرَها) َل�َحــــًة، وَعــــَ�ُد ُســــ311(

  َم�ِ�قيٌّ َواِضٌح، وَرمْ�ُت َلها ِ�ال�َّمِ� (ب).

ـــة ـــِة ال�َّال� ـــة ِلل��َ�َ� ـــة الَعامَّ ـــل�َ�ان�َّة، األَماَن ـــِة ال�ُّ ـــُل َخـــْ�َ� َجاِمَع رٌة َت�ِ� : ُن�ـــَ�ٌة م�ـــ�َّ

ـــل��ان�َّة، وَخـــ�َ� ُم�یِ��َّـــِة 11الَ��َ�ِ��َّـــِة عَلـــى الَل�َحـــِة َرَقـــ� ( )، وَت�ِ�ـــُل َخـــ�َ� َم�َ��ـــِة ال�ُّ

ــاَزة الَ��ُ���ــاِت عَلــى الَل�َحــِة األوَلــى ــِة َحَ� ــُع ِفــي  اآلثــاِر العامَّ ِمــَ� الَ��ُ�ــ�ِ�، وَتَق

ـــــ�َحَ��ِ�: (25) َل�َحـــــًة، وَعـــــَ�ُد ُســـــُ��ِرَها (318( )، 28) َســـــ�ً�ا، َم�ُق�َصـــــًة ِمـــــَ� الَل

)، وَخ�َُّهـــا َم�ـــِ�قيٌّ َواِضـــٌح، عَل�َهـــا َت�لُّـــٌ� ِ�اســـِ� َع�ـــِ� الَغُفـــ�ِر َن�ـــِل الَ��ُحـــ�ِم 108(

ــفِ��ّ  ــال�َّمِ�  أســَع� أَف�ــِ�� ِصــ�َغة ِهللا أف�ــِ�� َزاَده ال�َّ ــاِد�، وَرمــ�ُت َلَهــا ِ� الُ�َ�ــ�� أَ�

  (ج).    

َرة عَلى َ�ْ�َعِة َم�َ�َعـِة ُم��َّـ� أَف�ـِ�� ُم�ـَ�َفى، ال�َّا�عة : ُن�َ�ُة َداِر الَ�َ�اِئِ� الُ���َّ

، ال�َّ�َعـُة األوَلـى:  ِ
ّ
َماِم��ي م، وَتَقـُع ِفـي 2009–ه 1430وِ�هاِمِ�َها َش�ُح الَ�ـ�ِج ِللـ�َّ

  وَرمْ�ُت َلَها ِ�ال�َّمِ� "�". ُم�لَّ�یِ�، 
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  الِقْ�ــُ� ال�َّــاِني: ال�َّْ�ــِق�ـــــ�ُ 

  ]ة�فَ �ِ ة ال�َ �رَ �ُ �ْ ال�َ  [إنْ 

ْن أَ�ِْل اْ�ِكَتاِب إِال� َليُْؤِم�َ�� بِ�ِ ﴿: )1(ق�ُله ، أْ�: َوَمـا َأَحـٌ� ِمـْ� أْهـِل الِ�َ�ـاِب )2(﴾َوإِن م�

ـ�ِح: "والَ�َ�ـُ� ُهـَ� الُ��َلـُة . )3(ِ�ِه، َفَ�ـَ�َف الُ��َ�ـَ�َأ َوَ�ِقَ�ـْ� ِصـَفُ�هُ إالَّ َلُ�ْ�ِمَ��َّ  ِفـي ال�َّ

/�] ِ��َ�ــى، وَضــِ��ُ� "َم�ِتــِه" 1/47[ ، وَضــِ��ُ� "ِ�ــِه" َی�ِجــُع إَلــى)4(الَ�اِقَعــُة َ�عــَ� إالَّ 

ــــِ��َ�انِ  )6(... وِق�ــــلَ  )5(َی�ِجــــُع إَلــــى الُ��َ�ــــَ�إ الَ��ــــُ�وفِ   ، ُثــــ�َّ َقــــاَل:)8(�َ�ــــى"ِل�ِ  )7(ال�َّ

ـَفِة 11[ /ج] "َفإْن ُقلَ�: َیلَ�ُم عَلى إْعَ�اِب الُ�َ�ّ�ِِف َحْ�ُف الَ��ُص�ِف َمـَع َ�ـ�ِن الّ�ِ

                                                           
  .   1/23ال�غ�ي:  )1

  .  158الّ�ِ�اء: م� اآل�ة  )2

اســ��لَّ ابــُ� ه�ــاٍم �اآل�ــة ال����ــة علــى أنَّ "إْن" نا��ــٌة، وأنَّهــا دخلــ� علــى ج�لــة اســ��َّة،  وقــ� ســار فــي ت�ج�ههــا  )3

ر م�َ�ــَ�ًأ م�ــ�وًفا، وال�َّقــ�یُ�: وَمــا مــْ� أهــِل ال��ــاِب أحــٌ�، وهــ� مــا قــال �ــ ه ســ����ه فــي علــى مــ�ه� ال��ــ��ِّ��، فقــ�َّ

ـ�اج فـي األصـ�ل: 2/345ال��اب:  ـ��افيُّ فـي شـ�ح ال��ـاب: 1/91، والفارسـيُّ فـي ال�عل�قـة: 1/95، وابُ� ال�َّ ، والّ�ِ

ــــا��ة: 3/92 ــــا��يُّ فــــي ال�قاصــــ� ال�َّ ــــان فــــي ال�َّــــ�ی�ل: 1/406، والع��ــــ��ُّ فــــي ال�ِّ��ــــان: 4/692، وال�َّ ، وأبــــ� ح�َّ

 فـي شـ�ح ال�ـ�ج:  ، وغ��ه�، أو: وَما أحٌ� م�ْ 7/108
ُ
مام��ي ـا ال��ف�ُّـ�ن 1/127أهل ال��اب، على مـا ذ�ـ�ه الـ�َّ ، أمَّ

روا ال��ــ�وف "َمــْ�" ال��صــ�لة، قــال الفــ�َّاء فــي معان�ــه  ــْ� ل�ــ�مَ��َّ �ــه ق�ــل م�تــه"، واســ��ع�ه 1/294فقــ�َّ : "مع�ــاه: َم

ــة. ان�ــ�: ال�ِّ��ــان للع��ــ��: ال��ــ��ُّ�ن �ــأنَّ االســ���اء ��ــ�ن �عــ� ت�ــام االســ�، وَمــْ� ال��صــ�لُة وال��صــ �فُة غ�ــُ� تامَّ

1/406  .  

لفـــي ال��ـــ� وجهــــان:  )4 " ج�لـــة ق�ــــ��ٌَّة وقعـــ� صــــفًة األوَّ : ال�ـــارُّ وال��ـــ�ور: "مــــ� أهـــل ال��ـــاب"، ومــــا �عـــ� "إالَّ

ـــاف  ، وال���ـــاو�: 1/406، وت�عـــه عل�ـــه الع��ـــ��ُّ فـــي ال�ِّ��ـــان: 1/581ل��ـــ�وف. و�ـــه قـــال ال�َّم��ـــ��ُّ فـــي ال��َّ

ـــع�د: 2/108 : 2/252، وأبـــ� ال�ُّ رِّ ال��ـــ�ن: 1/414، وال�َّ�ـــفيُّ ـــ��� فـــي الـــ�ُّ ـــهاب 4/149، وصـــ�َّ�ه ال�َّ ، وال�ِّ

  .3/198ال�فاجي: 

ــاني " ج�لــة جــ�اب قَ�ــٍ� م�ــ�وف، والَقَ�ــُ� وج�اُ�ــه فــي م�ضــع رفــِع ال�َّ : أنَّ ال�ــارَّ وال��ــ�وَر صــفٌة ألحــ�، و"ل�ــ�مَ��َّ

.   �1/129َّان في ال���: خ�� ال����أ، وقال �ه أب� ح   ، وخ�َّأ ما ذه� إل�ه ال�َّم����ُّ

. ان�ـ�: تف�ـ�� ال�غـ��:  )5 ِّ� ـّ�ِ اِك، وال�ُّ ـ�َّ ��� ه�ا ال�َّ�ج�ه لع��مـَة، وم�اهـٍ�، وابـِ� ��َّـاس، وال�َّ ن�� �ع� ال�فّ�ِ

ر الــ�ج��: 1/719 ــع�د: 2/134، وال��ــ�ِّ ال��ــان لل�عــال�ي: ، وال�ــ�اه� 2/108، وال���ــاو�: 2/252، وأبــي ال�ُّ

2/327  .  

ــان فــي ال��ــ�:  )6 ــ����يِّ فــي أضــ�اء ال��ــان: 1/414، وال�َّ�ــفي: 1/129هــ�ا قــ�ل أبــي ح�َّ ، وذ�ــ�ه 7/129، وال�ِّ

اف:  ره �ق�له: "وق�ل". ان��: ال��َّ   .   1/581ق�له� ال�َّم����ُّ وص�َّ

  ح ال��ج.  في ج��ع ال��خ: ی�جع إلى ���ى، وال�َّ���� م� ت�فة الغ��� وش�  )7

  .  1/128(ب���ُّف)، وان��: ش�ح ال��ج:  1/242ت�فة الغ���:  )8
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َ�ْ�ًفا، وُحْ�ُ� َحْ�ِف َم�ُص�ِفِه ُحْ�ـُ� َحـ�ِف َم�ُصـ�ِف الُ��َلـِة ِفـي أنَّـه َال َ�َقـُع إالَّ ِفـي 

ْعِ�، ُقلُ�: إنََّ�ا َذِل� إَذا َل�ْ  َ�ُ�ِ� الَ��ُع�ُت َ�ْعَ� َم�ُ�وٍر ِ�ِ�ْ� أْو ِفـي، [َوْهـَ� ِفـي  ال�ِّ

  . ان�هى.)1(اآلَ�ِة َ�ْعُ� َم�ُ�وٍر ِ�ِ�ْ� َفَ�اَز"

الَّـِ�� ُ��ـَ�َ�ُ� ِفـي الَ��ُعـ�ِت  )2(َهـَ�ا َوْهـٌ�؛ ِألنَّ الَ��ـُ�وَر ِ�ِ�ـْ� أْو ِفـي][وأُق�ُل: 

ابـُ� َماِلـٍ� ِفـي  )3(أْن َ�ُ��َن َ�عَ�ُه ُ��َ�َ�ُ� ِ��ِه أْن ُیْ�َكَ� َقْ�َل الَ��ُعـ�ِت، َصـ�ََّح ِبـَ�ِل�

ـاِرُح ِعْ�ـَ� الَ�ـَالِم عَلـى إالَّ الَِّ�ـي )5(، وَصـ�ََّح ِ�ـِه ـ أ�ً�ـا ـ َغ�ـُ�هُ )4(ال�َّ�ـِه�لِ  ، َح�َّـى ال�َّ

  .)6(َغ��ِ ِ�َ��ِ�َلِة 

وَ�اِهٌ� أنَّ الَ��ُ�وَر ِ�ِ�ْ� ِفي اآلَ�ِة َلـ�َ� َ�ـَ�ِل� عَلـى َتقـِ�یِ� أْن َ�ُ�ـ�َن الَ�ـارُّ 

ُم عَلـى الَ��ُصـ�فِ  ـَفَة َال َتَ�َقـ�َّ ، و�نََّ�ـا َ�ُ�ـ�ُن )7(والَ��ُ�وُر ِصـَفًة ِللَ��ـُ�وِف؛ ِألنَّ الّ�ِ

ــى َتقــِ�یِ� أْن َ�ُ�ــ�َن الَ�ــارُّ والَ��ــ�ُ  ًما عَل�ــِه، َكــَ�ِل� عَل ــّ�ِ ــً�ا َعــِ� الَ��ــُ�وِف ُمَ�َق وُر َخَ�

، عَلــى أنَّــه ُ��ِ�ــُ� أْن َ�ُ�ــ�َن َهــَ�ا ُمــَ�اَد   الُ��َلــُة الَ�اِقَعــُة َ�عــَ� إالَّ
َ
ــَفُة ِهــي وَتُ�ــ�ُن الّ�ِ

ــــه: أْ�: وَمــــا ــــأْن َ�ُ�ــــ�َن ق�ُل ــــاِب] )8(الُ�َ�ــــّ�ِِف ِ� ــــ�ِمَ��َّ  )9(َأَحــــٌ� ِمــــْ� أْهــــِل [الِ�َ� إالَّ َلُ�

؛ َبَ�اًنا ِللَ�عَ�ى َال ِلإلْعَ�اِب، َفإْن ُقلَ�: َقاَل الُ�َ�ّ�ُِف ِفي الَ�ـَالِم عَلـى الـَ�اِو )10(][ِ�هِ 

اِخَلــُة [عَلــى الُ��َلــِة] الَ��ُصــ�ِف ِبَهــا: "إنَّــه َال َ�ُ�ــ�ُز  )11(ِفــي َق�ِلــِه: الَعاِشــُ� الــَ�اُو ال�َّ

                                                           
  .  1/242ت�فة الغ���:  )1

  سق� م� (أ).   )2

  في (أ): �ه.   )3

  .  3/323ان��: ش�ح ال�َّ�ه�ل:  )4

  .  2/329، وش�ح األش��ني: 2/965، وت�ض�ح ال�قاص�، لل��اد�: 2/421ان��: ال��اع�، الب� عق�ل:  )5

ٌم  )6 : "... قال�ا في ال��ل إذا �ان� صفًة ل��ص�ٍف ه� �عٌ� م� م��ور بـ"ِمْ�" أو "في" م�قّ�ِ مام��يُّ قال ال�َّ

  .  1/355جاز ال��ُف ��اًسا". ت�فة الغ���: 

��� إلى أنَّ ال����َأ ال���وَف تق�ی�ه: وما أحٌ� م� أهل ال��اب إالَّ ل��مَ��َّ  )7 �ه،  ذه� ���� م� ال�ُّ�اة وال�فّ�ِ

رَّ ال���ن: 4/129، وال��� ال����: 1/23ب�ق��� (أح�) على ال�ارِّ وال���ور. ان��: ال�غ�ي:  ، 4/148، وال�ُّ

، 11/263، وال�َّاز�: 2/328، وال��اه� ال��ان لل�َّعال�ي: 3/188، وروح ال�عاني: 7/117والل�اب الب� عادل: 

هاب:  عَّاس في إع�اب الق�آن: 3/198وال�ِّ   .    1/234، وال�َّ

  في (ب): وما م� أح�.   )8

  سق� م� (أ).   )9

  سق� م� (أ، �).   )10

  سق� م� (ج).   )11
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َفاِت، َال َتُق�ُل: َما َمَ�ْرُت �ِ  ٍ ال�َّفِ��ُغ ِفي الّ�ِ
ّ
أَحٍ� إالَّ َقـاِئٍ�، َنـ�َّ عَلـى َذِلـ� أُبـ� َعِلـي

" َال َتفِ�ـُل )2(ِفي آِخِ� الَ�ـاِب ال�َّـاِني َعـِ� األْخَفـ�ِ  -أ�ً�ا–، وَنَقَل )1(وَغ�ُ�ُه" أنَّ "إالَّ

 ِ
ّ
ــَفِة، وَعــِ� الَفاِرِســي : َال َ�ُ�ــ�ُز: َمــا َمــَ�ْرُت ِ�أَحــٍ� )4(أنَّــه َقــالَ  )3(َبــ�َ� الَ��ُصــ�ِف والّ�ِ

  .)5( َقاِئ�ٍ إالَّ 

َیَ�َ�ـاِن َجـَ�اَز  )7(أنَُّهَ�ـا )6(ُقلُ�: وَنَقَل ِ��ِه ـ أ�ً�ا ـ َعِ� ال�ََّم�َ�ِ��ِّ وأِبـي الَ�َقـاءِ 

: َال ِخـَالَف )9(، َبْل َقاَل ال�َّفَ�اَزاِنيُّ ِفي َش�ِح الِ�فَ�اِح ِفي َ��ِ� الُ��َلِة الَ�اِل�َّةِ )8(َذِل�

َفِة، ِمْ�ل: َما َجاَءِني َرُجٌل إالَّ َ�ِ���ٌ ِفي َجَ�َ�اِن االسِ�ْ�َ�اِء    . ان�هى. )1(الُ�َف�َِّغ ِفي الّ�ِ

                                                           
  .   2/365مغ�ي الل���:  )1

  .  6/466ان�� ق�ل األخف� في ال��� ال����:  )2

3( ، ، الف�ــ��ُّ ، ال�َّ�ـ��ُّ ، الفارسـيُّ ــار بـ� سـل��ان بــ� أَ�ـان، أبـ� علــيٍّ مـ� �ـالد فــارس،  ال��ـ� بـ� أح�ــ� بـ� ع�ـ� الغفَّ

ــ�َّاج، وأبــ� ��ــ�  ــاج، وأبــ� ��ــ� بــ� ال�َّ قــ�م �غــ�اد فاســ����ها، وأخــ� عــ� عل�ــاء ال�َّ�ــ� بهــا، مــ�ه�: أبــ� إســ�اق ال�َّجَّ

�عــي،  م��مــان، وأبــ� ��ــ� ال��َّــا�، و�ــ�ع فــي ال�َّ�ــ�،وِمْ� تالم�تــه: أبــ� الفــ�ح ع��ــاُن بــ� جّ�ِــي، وعلــيُّ بــُ� ���ــى ال�َّ

ــا  ــة فــي وغ��ه�ــا، صــ�َّف ��ً� ــًة فــي اإلتقــان، م�هــا: ال�َّــ���ة، واإل��ــاح، وال�َّ��لــة، وال�ق�ــ�ر وال��ــ�ود، وال��َّ غا�

ـــ��از�َّات، والع�ـــ���َّات، وغ��هـــا، تـــ�فِّي    القـــ�اءات، واإلغفـــال، وال��ـــائل: ال�ل��َّـــات، وال�غـــ�اد�َّات، وال��ـــ��َّات، وال�ِّ

، ومع�ـ� 232هة األل�َّاء، ألبـي ال���ـات األن�ـار�: صه). ان�� ت�ج��ه في: ن� 377في �غ�اد س�ة ( –رح�ه هللا–

، وتــار�خ العل�ــاء 2/80، وو��َّــات األ��ــان: 108، وال�لغــة: ص12/369، وســ�� أعــالم ال�ُّــ�الء: 2/811األد�ــاء: 

واة: 26 ال�َّ�����، لل�َّ�ُّ�خي: ص   .   11/290، وال�افي �ال���َّات: 1/309، و�ن�اه ال�ُّ

  .   2/841ان��: ال��ائل ال����َّات:  )4

  .  2/432ان��: مغ�ي الل���:  )5

6(  ، ، الف�ائ�ــيُّ ــ��ُ�، ال�َّ�ــ��ُّ ، ال�َّ ، ال�غــ�اد�ُّ ی�، الع��ــ��ُّ ع�ــ� هللا بــ� ال��ــ�� بــ� ع�ــ� هللا، أبــ� ال�قــاء، م�ــ�ُّ الــّ�ِ

، عــالٌ� �اللغــة واألدب والفــ�ائ� وال��ــاب، أصــله مــ� بلــ�ة ت�ــ�َّى  "ع��ــ�ا" علــى نهــ� دجلــة، وم�لــ�ه ووفاتــه ال���لــيُّ

ــار، والفقــَه عــ�  ـاب، وأبــي ال���ــات بــ� ن�ــاح، واألدَب عــ� ع�ـ� الــ�َّح�� بــ� الع�َّ ب�غـ�اد، أخــ� ال�َّ�ــَ� عــ� ابــ� ال��َّ

ــ�خ أبــي ال��ــ� بــ� إبــ�ا��� بــ� دی�ــار، والقاضــي أبــي �علــى الفــ�َّاء، وال�ــ�یَ� عــ� أبــي الفــ�ح ال��ــي، وأبــي زرعــة  ال�َّ

، والقـ�اءَة عـ� أبـي ال��ـ� ال��ـائ�ي، �ـان ثقــًة صـ�وًقا ���ـا ی�قلـه، غ��ـَ� العلـ� والف�ـل، ���ـَ� ال��فــ��، ال�ق�سـي

م�ــ�یًِّ�ا، ح�ــَ� األخــالق، م��اضــًعا، مــ� ���ــه: شــ�ُح دیــ�ان ال����ِّــي، وال�ِّ��ــاُن فــي إعــ�اب القــ�آن، وت�ت�ــُ� إصــالح 

ـــل، لل�م��ـــ��ِّ    ، وال�َّلقـــ�ُ� فـــي ال�َّ�ـــ�، وشـــ�ُح ال�قامـــات ال�����َّـــة، تـــ�فِّيال���ـــ�، و�عـــ�اُب ال�ـــ�ی�، وشـــ�ح ال�ف�َّ

ــــ�الء: 4/1516ه). ان�ــــ� ت�ج��ــــه فــــي: مع�ــــ� األد�ــــاء: 616ســــ�ة ( –رح�ــــه هللا–  ، 22/91، وســــ�� أعــــالم ال�ُّ

واة: 17/73، وال�افي �ال���َّات: 108وال�لغة: ص   .  4/80، واألعالم: 2/38، و���ة ال�عاة: 2/116، و�ن�اة ال�ُّ

ــاف:  )7 ــا الع��ـــ��ُّ فلــ� ی��ـــْ� 1/581یــ�� ال�َّم��ــ�� فـــي ال��َّ : أنَّ مـــا �عــ� إالَّ ج�لـــة ق�ــ��َّة صــفٌة ل��ـــ�وف، أمَّ

  .   1/406ع��� أنَّه جعلها صفًة. ان��: ال�ِّ��ان: 

  .  2/432ان��: مغ�ي الل���:  )8

ل.   )9   ل� أع�� على ه�ا الق�ل في ال���َّ
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ـــه ُ��ِ�ـــُ� أْن ُ�قـــاَل: َمـــا  ـــِه الِ�ـــَالَف َنَ�ـــٌ� َفإنَّـــه َم�ُجـــ�ٌد، عَلـــى أنَّ َلِ�ـــْ� ِفـــي نْ�ِ�

َفِة، و�نََّ�ا ُهَ� ِفـي ِصـَفٍة ُذِكـَ� مَ  �ُصـ�ُفَها َ�َ�ـا َسَ�ُق�ُله الُ�َ�ّ�ُِف َلْ�َ� ِفي ُمْ�َلِ� الّ�ِ

ْعلُوٌم ﴿/�] َتَعاَلى: 1/48ِفي َق�ِله[ َيٍة إِال� َوَلَ�ا كَِتاٌب م�   . )2(﴾َوَما أَ�َْلكَْنا ِمن َ�ْ

افِ     ِلَ��ـُ�وٍف َتقـِ�یُ�ه:  )5(ُجْ�َلٌة َقَ�ِ��ٌَّة واِقَعٌة ِصـَفةً  )4(﴾َليُْؤِم�َ�� بِ�ِ ﴿: ")3(وِفي الَ��َّ

، وَنْ�ُ�ه: و�ْن ِمْ� أْهِل الِ�َ�اِب أحَ  ْعلُـوٌم و﴿ٌ� إالَّ َلُ�ْ�ِمَ��َّ َوإن ﴿، )6(﴾ََمـا ِمن�ـا إِال� َلـ�ُ َمَقـاٌم م�

  . )7("﴾ّمنكم إال� َواردَ�ا

: َ�َ�ُ�ــ�ُن  ِ
ّ
ــاَزاِني ــَ�ًة ِ�َقَ�ــِ��ٍَّة  ﴾ َليُــْؤِم�َ��  ﴿وِفــي َحاِشــَ�ِة ال�َّفَ� ُج�َلــًة َخَ�ِ��َّــًة، ُمَ��َّ

ــْ� أَعــ�ِّ األوَصــاِف،  ــَال َتأِو�ــٍل، واالســِ�ْ�َ�اُء ُمَفــ�ٌَّغ ِم إنَ�ــاِئ�ٍَّة، واِقَعــٍة ِصــَلًة أو ِصــَفًة ِ�

ُم الَ�َ�ـــِ�، أوْ  ُر ُم�َ�ـــَ�ٌأ ُمَقـــ�َّ ـــ�ُف  )8(والَ��ُصـــ�ُف الُ�َقـــ�َّ ـــْ�ِف، وَلـــْ� ُجِعـــَل ال�َّ َفاِعـــٌل ِلل�َّ

  الَ�َ�ِ� َلْ� َی�ُعْ�. ان�هى. )9(َفَة ُم�َ�َ�ٍإ َم�ُ�وٍف واالسِ�ْ�َ�اُء ِفي َم�ِضعِ ِص 

ِصَفًة وَال َقَ�ِ��ًَّة، َبْل َجَ�اُب َقَ�ٍ� َم�ُ�وٍف،  ﴾ َليُْؤِم�َ��  ﴿َقاَل أُب� َح�َّاَن: َلْ�َ� 

ــَال  ــَ�ِة َف ــْ�َ� الَ��ــُ�وُر َمَ�ــ�َّ الَفاِئ ــَ�ِة، وَل ــُ�؛ ِألنَّــه َمَ�ــلُّ الَفاِئ ــه ُهــَ� الَ�َ� والَقَ�ــُ� َوَجَ�اُ�

  ان�هى. .)11(ُهَ�ا الَ�َ�َ�انِ  ﴾ إال� َواردَ�ا ﴿وَ  )10(﴾ إِال� َل�ُ َمَقاٌم  ﴿َ�ُ��ُن َخَ�ً�ا، وَ�َ�ا: 

                                                                                                                                           
، وت�عــه  ومـا ذهــ� إل�ـه ال�َّم��ــ��ُّ  )1 وأبـ� ال�قــاء وال�ف�ـازانيُّ اع��ضــه أبـ� ح�َّــان �ق�لـه: "وهــ�ا الَّـ�� قالــه ال�َّم��ـ��ُّ

" ��ـ�ز أْن ��ـ�ن صـفًة، وقـ� م�عـ�ا  ��ه أب� ال�قاء، ال نعلُ� أحً�ا قالـه مـَ� ال�َّ�ـ��ِّ��، وهـ� م��ـيٌّ علـى أنَّ مـا �عـ� "إالَّ

فة وال��    .  6/466ص�ف". ال��� ال����: ذل�، قال األخفُ�: ال ُ�فَ�ُل ب�� الّ�ِ

  .  4الِ���: اآل�ة  )2

3( 1/581  .  

  .  158الّ�ِ�اء: م� اآل�ة  )4

  في (�): واصفة.   )5

افَّات: اآل�ة  )6   .  164ال�َّ

  .  70م���: م� اآل�ة  )7

  في (أ): وفاعل.   )8

  في (أ، �): م�قع.   )9

  في (أ): معل�م.   )10

  .  4/129ان��: ال��� ال����:  )11
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] )2(: حــــ�ف َأَحــــ� ألنَّــــه َم�ُلــــ�بٌ )1(وَقــــاَل ال�ََّجــــاجُ  َنْفــــٍي َی�ُخُلـــــه  )3(ِفــــي [ُكــــّلِ

  .)4(االسِ��َ�اءُ 

  : )7(إنَّ ال�َّقِ�یَ�: َو�ْن َلْ� َتْ�َفعْ  )6(: َوِق�َل ِفي َهِ�ِه [اآلَ�ِة])5(ق�ُله

ــــ�ِح: "وَال َ��َفــــاَك أنَّ "إْن" عَلــــى َهــــَ�ا الــــ�َّأِ�  ــــ�ِ�، ِفــــي ال�َّ َلْ�َ�ــــْ� ِلَ�ِ��َقــــِة ال�َّ

ِء َوَنِ��ِ�ه" )8(َضُ�وَرَة َأنَّ 
ْ
ي   . )9(األْمَ� الَ�اِحَ� َال َ�ُ��ُن َمْ�ُ�وً�ا ِ�ال�َّ

ْ�َ� اُألُص�ِليَّ وْهَ�  وأُق�ُل: إْن أَرادَ  : -ى َما ِفـي أُصـ�ل ابـِ� الَ�اِجـ�ِ علَ -ال�َّ

 أْم�ٍ 
َ
ـَ�ِ��َِّة"عَلى َغ�ـِ�  )10("َما َ��َ�لِ�ُم َن�ُ�ه َنْفي ـُ�وَرِة )11(ِجَهـِة ال�َّ ، َفَ�ـا َذَكـَ�ه ِمـْ� ال�َّ

، َلِ�ـــْ� َال ُ�ِف�ـــُ�ه [ ـــ�َ� ِ�ـــَالِزٍم أْن 11َحـــ�ٌّ /ب] ِألنَّ الَ�ـــَالَم ِفـــي َمـــ�ُخ�ِل "إْن"، وُهـــَ� َل

أَنـا َ�ُ��َن َشْ�ً�ا ِبَهَ�ا الَ�عَ�ى ِلَ�َ�اِئَهـا، َبـْل َقـْ� َ�ُ�ـ�ُن َ�ـَ�ِل� َنْ�ـ�: إْن �ـاَن ِلـي َمـاٌل فَ 

                                                           
ی�، ح�ـُ� االع�قـاد، �ـان ��ـ��  )1 ، مـ� أهـل الف�ـل والـّ�ِ ـاج، ال�َّ�ـ��ُّ ـِ��ِّ بـ� سـهل أبـ� إسـ�اَق ال�َّجَّ إب�ا��ُ� بـُ� ال�َّ

قـــ�افي، ال�ُّجــاَج ثـــ�َّ اتَّ�ــه إلـــى ال�َّ�ـــ� فلــ�م ال��ـــ�ِّد، لـــه م�لَّفــات ِح�ـــاٌن م�هــا: معـــاني القـــ�آن و�ع�ا�ــه، واالشـــ�قاق، وال

والع�وض، وخل� اإلن�ان، وفعل� وأفعل�، وما ی���ف وما ال ی���ف، وش�ح أب�ـات سـ����ه، وال�َّـ�ادر، وغ��هـا، 

ل أص�ب. ان�� ت�ج��ـه فـي: إن�ـاه الـ�واة: 316ه)، وق�ل: س�ة (311س�ة ( –رح�ه هللا–ت�فِّي  ، 1/194ه) واألوَّ

ـــ�خ59وال�لغـــة: ص ـــ�الء: 1/50، وو��َّـــات األ��ـــان: 38ي: ص، وتـــار�خ العل�ـــاء ال�َّ�ـــ����، لل��ُّ ، وســـ�� أعـــالم ال�ُّ

  .  1/40، واألعالم: 1/411، و���ة ال�عاة: 5/228، وال�افي �ال���َّات: 11/222

  في (ب): معل�م.   )2

  سق� م� (ج).   )3

اج في: ال��� ال����:  )4   .   4/129ان�� ق�ل ال�َّجَّ

  .  1/23ال�غ�ي:  )5

  ال����� م� ال�غ�ي.سق� م� (أ، ب، �)، و  )6

ى ﴿وال��ی� ح�ل ق�له تعالى:  َ�ْ ْ إِْن َ�َفَعِت الذ�
، وال����ج الَّ�� ذ��ه ابُ� ه�ام ]9آ�ة  :[س�رة األعلى﴾ َفَذ��

رَّ ال���ن:  ، وال�َّه�او�. ان��: ال�ُّ اس، وال��جانيِّ ، واله�ا�ة إلى بل�غ الّ�ِها�ة: 10/763م���ب للف�َّاء، وال�َّ�َّ

ع�د: 12/8211 اس: 20/282، والل�اب: 15/320، وروح ال�عاني: 9/146، وأبي ال�ُّ ، و�ع�اب الق�آن لل�َّ�َّ

5/206  .  

  في (أ): ی�فع، وفي (ب): ت�فع �ه.   )7

  في (أ، ب): إذ.   )8

  .  1/133، وان��: ش�ح ال��ج: 1/243ت�فة الغ���:  )9

  في (ج): أم� آخ�.   )10

م���� م��هى ال��ل واألمل في عل�يِّ األص�ل وال��ل، ت�ق�� ن�ی� ح�ادو، ال���ة ال��ائ��ة الل��ان�ة،  )11

  .  2/820م، 2006 –ه 1/1427دار اب� ح�م، �
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ْ�ُ� َ�اِلَعًة َفال�ََّهاُر َم�ُج�ٌد، وَقْ� َ�ُ��ُن َال  ، وَقْ� َ�ُ��ُن َسَ�ً�ا َنْ��: إْن �اَنِ� ال�َّ أُحجُّ

ـْ�ُ�  َش�ً�ا َوَال َسَ�ً�ا َنْ�ُ�: إْن �اَن َز�ٌ� أِبي َفأَنا اْبُ�ه، و�ْن �ـاَن ال�ََّهـاُر َم�ُجـ�ًدا َفال�َّ

ــــْ��َ )1(َ�اِلَعــــةٌ  ال�َّْ�ــــِ��َّ وْهــــَ�: َمــــا َ�َقــــُع َ�عــــَ� إْن وَن�ِ�َهــــا ُمَعلَّقــــًا عَل�ــــِه  ، و�ْن أَراَد ال�َّ

ِة َق�ِل�: إْن َجاَء َز�ٌ� و�ْن )2(َمْ�ُ��ُن ُج�َلٍة أْخَ��  ُ�وَرُة َغ�ُ� َصِ��َ�ٍة؛ ِلَ��َّ ، َفال�َّ

، وَنْ�ــُ�: إْن َجـ ــ�ُ� ال�َّ�ـِ��ُّ اَء َز�ــٌ� و�ْن َلــْ� َلـْ� َ�ِ�ــْئ ُأكِ�ْمـ�، والَ�ــَ�اُب: أنَّ الُ�ـَ�اَد ال�َّ

ــ�ِ�، وَســ�ْ�ُكُ� الُ�َ�ــّ�ُِف َهــَ�ا ِفــي  )3(َ�ِ�ــْئ ُأكِ�ْمــ� َلــ�َ� ِ�َ�ــِ��ٍح عَلــى َ�ــْ�ِن إْن ِلل�َّ

ِفـــي  )6(، َقـــالَ )5(الُ��َلـــِة الُ�عَ�ِ�َضـــِة، ِ��َ�ـــا َتَ�َ��َّـــُ� َعـــِ� الَ�اِل�َّـــةِ  )4(الَ�ـــاِب ال�َّـــاِني ِفـــي

 الَِّ�ي ُ�َ��ِّ 
َ
�ِح: "وَهِ�ه ِهي ِ��َ� ِ�الُ��َِّ�َلِة والَ�ْصِل�َّةِ ال�َّ ، وَ�َقُع ِفـي )7(�َها َ�عُ� الُ�َ�أخِّ

ــْ�ِ� َم�ــُ�وًفا  َكَالِمِهـْ� أنََّهــا َقـْ� ُت�ــَ�عَ�ُل ِبـُ�وِن َواٍو، و�نََّ�ــا َمعَ�ـاُه أْن ُ��َعــَل َنِ�ـ�ُ� ال�َّ

ُر الَ��ُ�وَف[ إَلـى  )8(َفَقْ� َ�َ�ا َسَ��َ /�] ُهَ� الَعاِ�ُف 1/49َمَع الَعاِ�ِف، َال أنَّ� ُتَقّ�ِ

  ان�هى..)9(َ�عِ� األْذَهاِن؛ ِألنَّ َحْ�َف الَعاِ�ِف ِ�ُ�فَ�ِده َقِل�ٌل"

�َها  ـــّ�ِ ـــي ُ�َ�  إِن الَِّ�
َ
ـــي ـــِ�ه ِه ـــلُِّ� أنَّ َه ـــا أوًَّال: َفِألنَّـــا َال ُنَ� ـــِه َنَ�ـــٌ�، أمَّ وأقـــ�ُل: ِ��

ِ��َ� ِ�الُ��َِّ�ـــــــَلِة والَ�ْصـــــــِل�َّةِ  ـــــــأخِّ ـــــــُ� )10(َ�عـــــــُ� الُ�َ� ـــــــْ�ِ��َُّة َغ�  إِن ال�َّ
َ
ـــــــي ـــــــا ِه ، و�نََّ�

ُر َلَهـــا، َبـــْل َتُ�ـــ�ُن )11(الَ�صـــِل�َّةِ  َر َلَهـــا َمعُ�ـــ�ٌف َعَل�َهـــا، وِتْلـــ� َال ُ�َقـــ�َّ ؛ ِألنَّ َهـــِ�ه ُقـــّ�ِ

 َمقُ�وَنًة ِ�الَ�اِو، وَقْ� َتُ��ُن َغ�َ� َمقُ�وَنٍة ِبَها، وَقْ� أَشاَر ال�َّف�َـاَزاِنيُّ ِفـي َن�ـِ� َهـَ�ا إَلـى

ـ�ِ� الَ�ـ�ُل�ِل عَلـى َجَ�اِ�ـه  اِخَلـُة عَلـى ال�َّ ـا الـَ�اُو ال�َّ ِلـِه: "وأمَّ َذِل�، َح�ُ� َقاَل ِفـي ُمَ��َّ

                                                           
ل: ص )1 �� أع�ُّ م� أْن ���ن ش�ً�ا أو س�ً�ا، ��ا م�َّل له. ان��: ال���َّ   .  334مع�ى ه�ا أنَّ ال�َّ

  .  2/52، وحاش�ة ال�ُّس�قي على م���� ال�عاني: 275ان��: ش�ح ��اب ال��ود في ال�َّ��، للفاكهي: ص )2

3(   .   في (أ): على أنَّ

  سق� م� (ب).   )4

  .   2/395ان��: مغ�ي الل���:  )5

  في (أ، ج): ث� قال.   )6

  في (أ): ال�ص�لة.   )7

  في (ب، ج، �): ����.   )8

  .  1/243ت�فة الغ���:  )9

قـــال ��َّـــاس ح�ـــ�: "إْن ال�صـــل�َّة: أ� ال�َّائـــ�ة ل�صـــل ال�ـــالم �ع�ـــه بـــ�ع�، وتق��ـــِة مع�ـــاه، فـــال تع�ـــل شـــ�ً�ا،  )10

� ال�افي:  ع�". ال��َّ   .  4/433و���� االس�غ�اء ع�ها، ما ل� ���ع  وزن ال�ِّ

  في (أ): ال�ص�لة.   )(11
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ــَ�ِل�  ــ�ِ� الَ�ــْ�ُك�ِر، أوَلــى ِ�االســِ�لَ�اِم ِل ــُه ِمــَ� الَ�ــَالِم؛ وَذِلــ� إَذا �ــاَن ِضــ�َّ ال�َّ ِ�َ�ــا َق�َل

اِبِ� الَِّ�� ُهَ� َ�الِعَ�ِض عَ  ـ�ِ�، َ�َق�ِلـ�: ُأْكِ�مـُه و�ْن الَ�َالِم ال�َّ ِ� الَ�َ�اِء ِمْ� َذِل� ال�َّ

ــ�ِ�، َفــَ�َه�َ  ــاِف إَلــى أنََّهــا 10[ )1(َشــ�َ�ِ�ي، واْ�ُلُ�ــ�ا الِعْلــَ� وَلــ� ِ�الّ�ِ /أ] َصــاِحُ� الَ��َّ

َمه)2(ِللَ�الِ  : )4(ِمَ� الَ�ـَالِم، وعَل�ـِه الُ��ُهـ�ُر، وقـاَل الَ��ـِ��ُّ  )3(، والَعاِمُل ِف�َها َما َتَق�َّ

ــــى َم�ــــُ�وفٍ  ــــُ� )5(إنََّهــــا ِللَع�ــــِف عَل ــــ�ِ� الَ�ــــ�ُ��ِر، ... وقــــاَل َ�ْع ، وْهــــَ� ِضــــ�ُّ ال�َّ

ــُ� )6(الُ�َ�قِِّقــ�َ� ِمــَ� ال�َُّ�ــاِة: إنََّهــا اعِ�َ�اِضــ�َّةٌ  ، [وَ�عِ�ــي ِ�الُ��َلــِة االعِ�َ�اِضــ�َِّة َمــا َیَ��سَّ

ُء َ�عَ� َت�اِم الَ�َالِم")7(َب�َ� أْجَ�اِء الَ�َالِم، ُمَ�علًِّقا ِ�ه َمعً�ى]
ْ
  . )8(، ... وَقْ� َ�ِ�ي

وأّمــا َثاِنً�ــا: َفإنَّــه َال َیَ�عــ�َُّ� أْن َ�ُ�ــ�َن َمــا َذَكــَ�ه َمعَ�ــى َ�َالِمِهــْ�، َبــْل َمعَ�ــاُه أنََّهــا 

  ُت�َ�ْعَ�ُل ِمْ� َغ�ِ� ِذْ�ِ� الَ�اِو َوَغ�ِ� َتقِ�یِ�َها َم�ُ�وَفًة. 

ـــا َثاِلً�ــــا: َفــــِألنَّ الـــ�َ  اِخَلــــَة عَلــــى [إْن]وأمَّ  َواُو الَ�ــــاِل َال  )9(اَو ال�َّ
َ
الَ�ْصـــِل�َِّة ِهــــي

ِدَهـا َعـِ� الـَ�اِو ِفـي َمَ�ـّلِ َن�ـٍ� عَلـى الَ�ـاِل، )10(الَعْ�فِ  ، وَ�َ�ِل� الُ��َلـُة ِع�ـَ� َتَ��ُّ

ِل: "وَقْ� ُ��َ�عَ�ُل إْن ِفي َغ�ـِ� االسـِ��َ�اِل ... إذَ  ِجـيَء  )11(اقاَل ال�َّفَ�اَزاِنيُّ ِفي الُ�َ��َّ

                                                           
  في (ب): ذه�.   )1

اف:  )2   .  4/244ان��: ال��َّ

  م.  في (ج): تق�َّ  )3

، أبـ� حفـ�، أحـُ� ال��ـه�ر�� �ـاألدب، وال�َّ�ـ�، والـ�َّ��، وال�َّ�ـ�،  )4 ع�ُ� بُ� ع��ان بِ� ال���� ب� ُشع��، الَ����ُّ

ــ� ع�ــ�  ــ� األب�ــ�ر�، وســ�ع به�ــ�ان أ�ــا م��َّ ــا، ح�ــ� ال�ــ�ّ�ة، ���ــَ� ال��ــادة، قــ�أ األدب علــى أبــي ال��فَّ كــان ع��ًف

، شاع� ونيَّ ه). ان�ـ� ت�ج��ـه فـي: ال�َّ���ـ� 550ت�ان�فه، وان���ت ب�� ال�َّاس، ت�فِّي سـ�ة ( ال�َّح�� ب� أح�� ال�ُّ

�عاني:  ، و�ن�ـاه 5/2092، ومع�ـ� األد�ـاء: 11/988، وتار�خ اإلسـالم: 1/522في ال�ع�� ال����، ألبي سع� ال�َّ

واة:    .    2/329ال�ُّ

ل: ص ان�� رأ� ال����ِّ  )5   .   1/147، وغ��ة األر��: 4/99، وش�ح ال�َّضي على ال�ا��ة: 468في: ال���َّ

. ان��: ش�حه على ال�ا��ة:  )6   .  1/22، و�ل�ه ذه� األم�� في حاش��ه على ال�غ�ي: 4/99ه�ا رأ� ال�َّضيِّ

  سق� م� (أ).   )7

ل: ص )8   .   468، 467ال���َّ

  سق� م� (ب).   )9

  �ف.  في (ج): ال واو الع )10

  في (ب): إْذ.   )11
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ْ�ِ�، وَال ُیـْ�َكُ� ِح�َ�ِ�ـٍ� َلَهـا ِد الَ�ْصـِل والـ�َّ  )1(ِبَها ِفـي َمَقـاِم ال�َّأِك�ـِ� َمـَع َواِو الَ�ـاِل ِلُ��ـ�َّ

 َجاًها َلِ��ُ�"
َ
  .)2(َجَ�اٌء َنْ�ُ�: َز�ٌ� و�ْن َ�ُ�َ� َماُلُه َ�ِ��ٌل، وَعْ�ٌ�و و�ْن أُْعِ�ي

  : َ�ْعَ� أْن َع�َُّهْ� ِ�ال�َّ�ِ���ِ  وِق�َل إنََّ�ا َقاَل َذِل�َ : )3(ق�ُله

ــاِف، َفإنَّــه َقــاَل: "َفــإْن ُقْلــَ�: �ــاَن  َذَكــَ� َهــَ�ا الَ�ْجــَه والَّــِ�� َ�عــَ�ُه َصــاِحُ� الَ��َّ

ْكَ�� َنَفَعْ� أوْ  َت�َفْع، َفَ�ا َمعَ�ى اْشِ�َ�اِ� ال�َّْفِع؟ ُقلُ�: ُهـَ�  )5(َل�ْ  )4(ال�َُّس�ُل َمأُم�ًرا ِ�ال�ِّ

ــْ�ِك�ِ�ِهْ�، [وَمــا َ�ــاُن�ا عَلــى َوجَهــ ُســ�َل َقــِ� اســَ�ْفَ�َغ َم�ُهــ�َدُه َفــي َت �ِ�: أَحــِ�ِهَ�ا: أنَّ ال�َّ

ْكَ��  عَلـى ِزَ�ـاَدةِ -َیِ��ـُ�ونَ  ا ِفـي َتــ�ِ��ِ�ِهْ�] -الــ�ِّ  )6(إالَّ ُع�ُـ��ا وُ�ْ�َ�اًنـا، و�ـاَن َیــْ�َداُد ِجـ��

آِن َمـن يََخـاُف َوعِيـدِ َوَما أَنـَت َعَلـْي�ِم ﴿وِح�ًصا عَل�ِه، َفِق�َل َلـُه:  ْ بِـاْلُ�ْ
 ﴿، )7(﴾بَِجب�ـاٍرۖ� َفـَذ��

ــْل َســَالٌمۚ� ــَفْح َعــْنُ�ْم َوُق ى﴿ )8(﴾َفاْص َ�ْ ــذ� ْ إِْن َ�َفَعــِت ال
ــَذ�� ــِة )9(﴾َف ــَ�اِم الُ��َّ ــَ� إْل ــ� َ�ْع ، وَذِل

  ِبَ��ِ��ِ� ال�َّ�ِ��ِ�. 

ْكَ�� َوال�َّـــــاِني: أْن َ�ُ�ـــــ�َن َ�ـــــاِهُ�ه َشـــــْ�ً�ا وَمعَ�ـــــاُه  ـــــا واْســـــِ��َعاًدا ِلَ�ـــــأِث�ِ� الـــــ�ِّ َذم�

  .)10(ِف�ِهْ�"

ــــِذيَن َتـــْدعُوَن ِمــــن دُوِن اهللاِ عَِبــــاٌد  ﴿: )12(َوَقـــَ�َأ َســــِع�ُ� ْبـــ� ُجَ��ــــ�ٍ : )11(ق�ُلـــه إِن� ال�

  : )1(﴾أَْمَثاُ�كُْم 

                                                           
  في (�): لها ح���ٍ�.   )1

ل: ص )2   .   328، 327ال���َّ

  .   1/23ال�غ�ي:  )3

  في (ب): أم.   )4

  سق� م� (ب).   )5

  سق� م� (ب).   )6

  .  45س�رة ق: م� اآل�ة  )7

  .  89ال�خ�ف: م� اآل�ة  )8

  .  9األعلى: اآل�ة  )9

اف:  )10   (ب���ُّف).   4/244ال��َّ

  .   �1/24غ�ي: ال )11

ُ�، أب� م��َّ�، و�قال: أب� ع�� هللا، ال�ال�يُّ  )12 م�اله�  سع�� بُ� ُج��� ب� ه�اٍم، اإلماُم، ال�افُ�، الُ�قِ�ُ�، الُ�فّ�ِ

، وأبي ُه���ة، واب�  ، ح��يُّ األصل، رو� ع� اب� ��َّاٍس، وعائ�ة، وع��ِّ ب� حات�، وأبي م�سى األشع��ِّ ال��فيُّ



  
  
  
 علي دمحم بن ناجي
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اِئِغ: "َهَ�ا َت�ِ��ُج أِبي الَفـ�ِح ِلَهـِ�ه الِقـَ�اءةِ  اع�ُـِ�َض َعَل�ـِه ، وَقـْ� )2(َقاَل ابُ� ال�َّ

ِ�ال�َّْ�ـِ�یِ�، وَخ�ََّجَهـا الُ�ع�َـِ�ُض عَلـى  ﴾إن� ال�ـِذيَن ﴿الَ��ـُه�َرَة:  )3(ِ�أنَّه ُیَ�اِقُ� [الِقَ�اَءَة]

، وَقْ� أَجاَب َ�عُ�ـُهْ� )4(أنََّها الُ�َ�فَّفُة ِمَ� ال�َِّق�َلِة، ِبَ�قِ�یِ� َعَ�ِلَها ِفي الُ�ْ�َأیِ� ال�َّْ��َ 

َلــــْ�  )5(/�] ِ�ال�ََّ�ــــاُقِ� ِ�ــــأنَّ الِ��ِل�َّــــَة [ِفــــي الِقــــَ�اَءَت�ِ�]1/50عِ�ــــَ�اِض[/ج] اال12َعــــِ�[

  . ان�هى.)7(عَلى َمَ�ّلٍ َواِح�ٍ  )6(َتَ�َ�اَردْ 

                                                                                                                                           

، وغ��ه، وق�أ عل�ه أب�  َل�يِّ ، ورو� ع� ال�َّا�ع�� م�ل: أبي ع�� ال�َّح�� ال�ُّ اك، وأبي سع�� الُ��ر�ِّ َّ� م�ع�د، وال�َّ

اج س�ة (ع��و ب� العالء، وح�َّث ع� ه)، رح�ه هللا تعالى. ان�� ت�ج��ه في: ته�ی� 95ه خلٌ� ����، ق�له ال��َّ

، وم�اه�� عل�اء األم�ار، 1/305، وغا�ة الّ�ِها�ة: 5/187، وس�� أعالم ال�ُّ�الء: 4/11ال�َّه�ی�، الب� ح��: 

: ص ، وال�افي �ال���َّات: 2/371 ، وو��َّات األ��ان:1/68، ومع�فة الق�َّاء ال��ار: 133الب� ِح�َّان ال���يِّ

  .  3/93، واألعالم: 15/129

  .194األع�اف: م� اآل�ة  )1

اك���،  )، وق�أ سع�ُ� بُ� ُج��ٍ� ب����� ال�ُّ�ن، و���ها م�ًعا الل�قاء ال�َّ ق�أ ال��ه�ر (إنَّ الَّ�یَ�) ب���ی� ن�ن (إنَّ

، 1/270ش�اذِّ الق�اءات، الب� جّ�ِي:  و���� (��اد)، و���� (أم�ال��). ان��: ال����� في ت���� وج�ه

اس:    .  5/250، وال��� ال����: 85، 2/84و�ع�اب الق�آن، لل�َّ�َّ

قال أب� الف�ح ع��اُن بُ� جّ�ِي: "وم� ذل� ق�اءة سع�� ب� ُج���: (إِن الَّ�یَ� ت�ع�ن م� دون هللا ��اًدا)، ن�ٌ�،  )2

أْن ت��َن (إْن) ه�ه ����لة (َما)، ف�أنَّه قال: ما الَّ�ی�  –أعل�  �هللا –(أم�اَل��)، ن�ٌ�، قال أب� الف�ح: ی��غي 

ت�ع�ن م� دون هللا ��اًدا أم�اَل��، فأع�ل (إْن) إع�ال (َما)، و��ه ضعٌف؛ ألنَّ (إْن) ه�ه ل� ت���َّ ب�في 

م� دون هللا ال�اض� اخ��اص (َما) �ه، فُ���� م��� ل�� في الع�ل، و���ن ال�ع�ى: إْن ه�الء الَّ�ی� ت�ع�ن 

إنَّ�ا هي ح�ارة أو خ��، فه� أقل م��� ألنَّ�� أن�� عقالء وم�اَ���ن، ف��� تع��ون ما ه� دون��". ال�����: 

1/270.  

  سق� م� (ج).   )3

ال�ع��ض ه� أب� ح�َّان، فق� ن�� الق�اءة الب� ُج���، ث�َّ علَّ� على ت���ج أبي الف�ح �ق�له: "وال ی�ع�َّ� ه�ا  )4

اذَُّة أْن ت��ن (إْن) هي ال��فَّفة م� ال�َّق�لة، و���ن ق� أع�لها، ون�� ال��� ال�َّ���ج ، بل ت���ل ه�ه الق�اءُة ال�َّ

دة ... وه�ا ال�َّ���ج أح��، بل ی�ع�َُّ� ل��اف� الق�اءت��، وأمَّا ت���ج أبي  ) ال���َّ على حّ�ِ ما جاء ذل� في (إنَّ

ه�ا ال�َّ�افي في الق�آن، بل �����ل ذل�؛ إْذ ق�اءُة ال�َّ��یِ� تق��ي أْن  الف�ح ف��ه ت�افي الق�اءت��، وال ُی�اس�ُ 

���ن�ا ��اًدا أم�اله�، وق�اءة ال�َّ���� على ت���ج أبي الف�ح تق��ي أْن ال���ن�ا ��اًدا أم�اله�، وه� م�ال في 

  .  5/250، وان��: ال��� ال����: 279، 4/278كالم هللا تعالى". ال��ی�ل وال����ل

  سق� م� (ج).   )5

  في (أ، ب): ت��اردا.   )6

ــًفا ���ـً�ا فـي ال�َّ�ـ��ج الَّـ�� ذ�ــ�ه؛  )7 ـ�ُخ تع�ُّ ـه: "وقـ� ارت�ـ� ال�َّ هـ�ا ردُّ نـا�� ال�ـ�� علـى ت�ـ��ج أبــي ح�َّـان، ون�ُّ

قــ�اءة نا��ــٌة ��ــا قــال ألنَّ إنَّ ال�َّق�لــة لــ� ی��ــْ� لهــا ن�ــُ� ال�ــ�أی�، ف��ــ� ی��ــُ� لل��فَّفــة، وال�ــ�ُّ أنَّ (إْن) فــي هــ�ه ال

 ب��هـا و�ـ�� القـ�اءة ال��ـه�رة؛ ألنَّ ال�ع�ـى علـى قـ�اءة ال�َّ�ـ�ی� أنَّهـ� ��ـاٌد أم�ـاُله� فـي الع��د�َّـة، 
َ
ابُ� جّ�ِي، وال ت�افي

ـاذَّة: مــا الَّـ�ی� تــ�ع�ن مـ� دون هللا ��ــاًدا أم�ـال��، أ�: فــي  ف��ـ� �ع�ــ� الع�ـُ� ع�ــً�ا آخـَ�؟ وال�ع�ــى علـى القــ�اءة ال�َّ
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 الِ��ِل�َّــُة ِفــي الُعُ��ِد�َّــةِ 
َ
 )1(وأُقــ�ُل: َ�عِ�ــي أنَّ الِ��ِل�َّــَة الُ�ْ�َ�َ�ــَة ِهــي

َ
، والَ�ْ�ِ��َّــَة ِهــي

  .)2(اإلْنَ�اِن�َّةِ الِ��ِل�َُّة ِفي 

  : ِمْ� َأْهِل الَعاِلَ�ةِ : )3(ق�ُله

 
َ
 َما َف�َق َنْ�ٍ� إَلى أْرِض ِتَهاَمَة، و�َلى َما َوَراَء َم�َّـَة، وِهـي

َ
َ�اِح: "ِهي ِفي الّ�ِ

، وُ�َقـــاُل ـ أْ�ً�ـــا ـ َعَلـــِ��ٌّ عَلــى َغ�ـــِ�  الِ�َ�ــاُز َوَمــا َواَالَهـــا، والّ�ِْ�ــَ�ُة إَلْ�َهـــا َعــاِليٌّ

  .)4("ِ��اسٍ 

  : اعِ�َ�اً�ا: )5(ق�ُله

ُهَ� ِ�ُ�هَ�َلَ��ِ�، أْ� َال لِعلٍَّة، ُ�َقاُل: َ�َ�ْ�ُ� ال�َّاَقَة واْعَ�َ�ْ�ُ�َها إَذا َذَ�ْ�ُ�َها َوَل�َ� 

  .)6(ِبَها ِعلَّةٌ 

�� ﴿َوِمْ�ُل َهَ�ا الَ�ْ�ِ� ِفي َق�ِله َتَعاَلى: : )7(ق�ُله ِٰكن�ا �َُو اهللاُ َر� ��﴾)8( :  

ــإنَّ  ــ�ُن ِفــي ال�ُّــ�نِ  َف ــ�َّ ُأْدِغَ�ــِ� ال�ُّ ــا، ُحــِ�َفِ� الَه�ــَ�ُة ُث ــْ� أَن ، [وِع�ــَ� )9(أصــَلُه َلِ�

: ُنِقَلـــْ� َحَ�َكـــُة الَه�ـــَ�ِة إَلـــى ال�ُّـــ�ِن ُثـــ�َّ أســـِقَ�ْ�، ُثـــ�َّ ُأْدِغَ�ـــِ� ال�ُّـــ�ُن ِفـــي )10(الـــَ�ع�ِ 

، ِ�ِ�َالِف أَنـا إَذا ُأْثِ�ـَ� )2(ِ��ِه َفِ��حٌ ، و�ْثَ�اُت األَِلِف َوْصًال )1(َفِق�َل: َلِ��َّا )11(ال�ُّ�ِن]

                                                                                                                                           

اإلن�ان�َّة، بل ه� ��ـاٌد دون�ـ�؛ ألنَّهـ� ح�ـارٌة، ف��ـ� �ع�ـُ� اإلن�ـاُن َمـْ� هـ� دونـه؟ فـال��فيُّ �ـ�ُنه� أم�ـاَله� ال �ـ�ُنه� 

 ��ــه علــى الق�ــِ�، وهــ�ا أمــٌ� �ــاهٌ� ال َمَ�اَزعــَة ��ــه". ت�ه�ــ� الق�اعــ�: 
ُ
 ال�ق�َّــ� �ق�ــٍ� إنَّ�ــا ُی�َ�ــُ� ال�َّفــي

َ
��ــاًدا؛ ألنَّ نفــي

3/1218  .  

  وهي على ق�اءة ال��ه�ر.   )1

مام��يِّ في تعل�� الف�ائ�:  )2 ه ق�ل ال�َّ   .  3/254ه�ا ب�ّ�ِ

  .  1/24ال�غ�ي:  )3

�اح: (عال)  )4 الع، ع�� ال��م� ال�غ�اد�: 4/71، وان��: مع�� ال�ل�ان: 6/2436الّ�ِ   .  2/911، وم�اص� اال�ِّ
  .  1/24ال�غ�ي:  )5

�اح: (���)  )6   .  19/464، وتاج الع�وس: 677، والقام�س ال����: ص3/1142ان��: الّ�ِ

  .  1/24ال�غ�ي:  )7

  .  37ال�هف: م� اآل�ة  )8

  .  2/144، ومعاني الق�آن، للف�َّاء: 1/403ان��: م�از الق�آن، ألبي ع���ة:  )9

، واب� مال�، )10 اجي، وال�َّم����ِّ اف: 177وأبي ح�َّان. ان��: الالمات: ص ه�ا رأ� أبي القاس� ال�َّجَّ ، وال��َّ

  .  7/178، وال��� ال����: 1/141، وش�ح ال�َّ�ه�ل: 2/722

  سق� م� (ب).   )11
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َأِلُفــُه ِفــي الَ�صــِل َفإنَّــه َلــ�َ� ِ�َفِ�ــ�ٍح؛ ِألنَّ األَِلــَف َتــُ�لُّ عَلــى أنَّ األْصــَل: َلِ�ــْ� أَنــا، 

َدةِ  َلِ�ـ�َّ ، و�نََّ�ـا ُقلَ�ـا: إنَّ أْصـَله َلِ�ـْ� أَنـا وَلـ�َ� )3(وِ�َغ�ِ� األِلِف َیْلَ�ُم االْلِ�َ�اُس ِ�الُ�َ��َّ

ـِ��ُ� الَ��ُفـ�ُع  ِ��ِ� الَ��ُف�ِع َ�عَ�ُه، وَال َ�َقـُع ال�َّ َدَة ِلَ�ْجَه�ِ�: أَحِ�ِهَ�ا: ُوُق�ُع ال�َّ [الُ�َ��َّ

[ "، وَ�ُ�ـ�َن )4(َ�ْعَ� َلِ��َّ ـأِن ِلَ�ُ�ـ�َن اْسـَ� "َلِ�ـ�َّ ُ ﴿، وَال َ��َ�ِ��ُ� َتقـِ�یُ� َضـِ��ِ� ال�َّ ُھ�َو �َّ

ـــَ�ُه؛ ِألنَّ  ﴾يَربِّ��� ـــِة  َخَ� َف ـــأِن الَ�ْ�ُ�ـــ�ِب ِ�َغ�ـــِ� أِن الَ�فُ��َحـــِة الُ�َ�فَّ َحـــ�َف َضـــِ��ِ� ال�َّ

َضـِ��ٌ�، َبـْل َقـاَل ال�َِّضـيُّ ِفـي َ��ـِ� ُلُ�ـ�ِق الَفـاِء ِللَ�ـَ�اِب إَذا �ـاَن ِفْعـًال ُمَ�ــاِرًعا: 

ـــــِة ِ�َ�اًســـــ َف ـــــأِن إالَّ َ�عـــــَ� أِن الُ�َ�فَّ ا و�نَّ وأَخَ�اِتَهـــــا "إنَّـــــه َال َ�ُ�ـــــ�ُز َتقـــــِ�یُ� َضـــــِ��ِ� ال�َّ

  . )5(َضُ�وَرًة"

/�] ِ�اْألِلِف، وَلـْ� �ـاَن َلِ�ـ�َّ ِ�ال�َّ�ـِ�یِ� 1/51وَثاِني الَ�ْجَه�ِ�: أنَُّهْ� وَقُف�ا عَل�ِه[

" ُم��َـَ�ٌأ ثَـاٍن، و"هللاُ  )7(و"أَنا" ُمْ�َ�َ�ٌأ، [وُهـَ� ُم��َـَ�ٌأ] )6(َلَ�ا َجاَز َذِل�، َفْهَ� "َلِ��" الَ�ِ��َفةُ 

ِل،  َثاِلٌ�، و"َر�ِّي" َخَ�ُ� ال�َّاِلِ�، وال�َّاِلُ� وَخَ�ُ�ه َخَ�ُ� ال�َّاِني، وال�َّاِني وَخَ�ـُ�ه َخَ�ـُ� األوَّ

ِل ُهَ� الَ�اُء، وَ�ُ��ُز أْن َ�ُ��َن اْسُ� "ِهللا" َبَ�ًال ِمْ� "ُهَ�"   .)8(والَعاِئُ� عَلى األوَّ

  : ِخَالًفا ِللُ��ِف�ِّ��َ : )9(ق�ُله

، �َ�ُ��ُن "ِخَالًفا" )11(ِلل�َّْ�ِ��ِ� َ�َ�ا ِفي: َسْ�ً�ا َل�َ  )10(أْ� ُأَخاِلُف ِخَالًفا، [والَالُم]

ِخــــَالٍف، َ��ُ�ــــ�ُن ِخَالًفــــا َحــــاًال،  )1(، أْو أُقــــ�ُل َذِلــــ� ُمَ�اِلًفــــا أْو َذا)12(َمْفُعــــ�ًال ُمْ�َلًقــــا

                                                                                                                                           
1(  ( ق�أ ابُ� عام� وابُ� ���� في روا�ة اب� فل�ح و�عق�ب وال��ج�ي �إث�ات األلف وصًال ووقًفا، وق�أ ال�اق�ن (ل��َّ

  .  �����277 في الق�اءات الع��، الب� مه�ان: ص���ف األلف في ال�صل. ان��: ال

ا��ة:  )2   .  1/541ان��: ش�ح ال�َّضي على ال�َّ

  .  7/34ان��: تف��� م�اس� ال�أو�ل للقاس�ي:  )3

  سق� م� (ب).   )4

  .  4/113ش�ح ال�َّضيِّ على ال�ا��ة:  )5

  في (ج): ال��فَّفة.   )6

  سق� م� (ج).   )7

  .  30، 2/29ان��: ال�����:  )8

  .  1/24ال�غ�ي:  )9

  سق� م� (أ).   )10

اني: ص )11   .  97ان��: ال��ى ال�َّ

  .  1/140ان��: ش�ح ال��ج:  )12



  
  
  

ِد الشُُّمنِّي (ت  الُمْنِصُف ِمَن الَكَالِم َعلَى ُمْغنِي اْبِن ِھَشامٍ  یِن أْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ   )ـھ 872ِللشَّیخِ تَِقّيِ الّدِ
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َفِة ِمَ� ال�َِّق�َلِة، [وْهَ� َغ�ُ� َسِ�یٍ�؛  وَ�اِهُ� َ�َالِمِه أنَّ الِ�َالَف َراِجٌع إَلى إعَ�الِ  الُ�َ�فَّ

ــِة] ــِة ِمــَ� ال�َِّق�َل َف ــاِئُل�َن ِ�الُ�َ�فَّ ــاِئِل�َ� ِ�إعَ�اِلَهــا،  )2(ِألنَّــه َ�قَ�ِ�ــي أنَّ الُ�ــ�ِف�ِّ�َ� َق َغ�ــُ� َق

ــــ�َن ِبَهــــا وَال ِ�إعَ�اِلَهــــا َفــــةُ )3(وُهــــْ� َال َ�ُق�ُل ــــه إِن الُ�َ�فَّ ــــُه إِن  ، وَمــــا ِق�ــــَل إنَّ ــــ�َن إنَّ َ�ُق�ُل

ِل�ُل  ، وِح�َ�ِ�ــٍ� َفَ��َ�ِغــي ُرُجــ�ُع َق�ِلــِه:)4(ال�َّاِ�َ�ــةُ  َم، وَ�ُ�ــ�ُن الــ�َّ "ِخَالًفــا" إَلــى ُجْ�َلــِة َمــا َتَقــ�َّ

  . )6(ال�َّاِ��ُة ِض�ً�ا )5(الَ��ُ��ُر ِلَ�ّدِ َق�ِلِهْ� إنََّها َغ�ُ� َعاِمَلٍة َصِ��ً�ا، وَق�ِلِهْ� إنََّها

ِ�ـأنَّ َق�َلـه:  -َ�عِ�ـي َعـْ� َذِلـ� اإلْشـَ�الِ -�ِح: "وُ��ِ�ُ� أْن ُ�َ�اَب َع�ـُه وِفي ال�َّ 

َفًة ِمَ�  )7(ِخَالًفا ِللُ��ِف�ِّ�َ� َی�ِجُع إَلى [َصْ�ِر] الَ�ْ�أَلِة َفَقْ�، وُهَ� َق�ُله: أْن َتُ��َن ُمَ�فَّ

ِل�ُل َردَّ الَقــ�ِل ِ�أنََّهــا  ــ�َّ ــْ� َتَ�ــ�ََّ� ال َفــًة، َفَق ــا ُمَ�فَّ ــاِل َ��ُنَه ــَ�ُم ِمــَ� اإلعَ� ال�َِّق�َلــِة ... وَ�ل

  . ان�هى.)8(ال�َّاِ�َ�ُة"

ا َليَُوف�َ�ن�ُ�ْم  ﴿ٍ�: َلَ�ا ِقَ�اَءُة الَ�َ�ِم�َّ�ِ� َوأِبي َ��ْ : )9(ق�ُله   : )10(﴾ َوإِن� ُ�� ل�م�

 )13(، وِقــ�اَءُة الَ�ــَ�ِم�َّ��ِ )12(ِبَ��ِ��ــِ� ال�ُّــ�ِن، وَت�ــِ�یِ� الِ�ــ��ِ  )11(ِقــَ�اَءُة أِبــي َ��ــ�ٍ 

ــالَ�َلفُُّ�[)14(ِبَ��ِ��ِفِهَ�ــا ــِة َغ�ــُ� ُم�ِ�ــٍ�، 1/52، َف ــِة َمــ�ًَّة َواِحــَ�ًة َم�ُ�ــ�َ�ًة ِلل�ََّالَث /�] ِ�اآلَ�

ــِ� اقَ�َ�ــَ� الُ�َ�ــّ�ُِف عَلــى َق�ِلــه:  ــْ� َیَ�ــأتَّ  ﴾َوإِنَّ ُك��ال�  ﴿َفَل ــاُه ِفــي االســِ�ْ�الِل وَل َلَ�َف

                                                                                                                                           
  في (أ): أورد.   )1

  سق� م� (أ).   )2

  في (�): وه� ال �ق�ل�ن ق�ًال �إع�الها.   )3

  .  4/366، وش�ح ال�َّضي على ال�ا��ة: 34، 2/33، وش�ح ال�َّ�ه�ل، الب� مال�: 1/195ان��: اإلن�اف:  )4

  في (�): أنَّها.   )5

  .  228ان��: م��هى أمل األر��: ص )6

  سق� م� (ب).   )7

  .  1/245ت�فة الغ���:  )8

  .  1/24ال�غ�ي:  )9

  .   111ه�د: م� اآل�ة  )10

ــًة فق�ًهــا، تــ�فِّي  )11   ُشــ��ُة بــُ� ��ــاش بــ� ســال� األزد�، أو األســ��، أبــ� ��ــ�، مــ� م�ــاه�� الُقــ�َّاء، �ــان إماًمــا ح�َّ

  .  3/165، واألعالم: 1/326ه). ان�� ت�ج��ه في: غا�ة الّ�ِها�ة: �193ال��فة س�ة ( –رح�ه هللا–

�عة في الق�اءات، الب� م�اه�: ص )12   .   �521عاني م� ح�ز األماني، ألبي شامة: ص، و�ب�از ال339ان��: ال�َّ

13(   . ، وابُ� ���� ال��ِّيُّ   ال��م�َّان: نافٌع ال��نيُّ

  .   6/216، وال��� ال����: 339ان��: ال��عة في الق�اءات: ص )14
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َ� أنَّ ِقـ�اَءَة أِبـي َ�ْ�ـٍ� ُم�َ�ِ�َلـٌة ِألْن عَل�ِه إْشَ�اٌل، ُث�َّ إنَّ الُ�َ�ّ�َِف ِفي َ��ِ� "َل�َّا" َذكَ 

، وَل�َّا ِ��عَ�ى إالَّ )1(َتُ��َن إْن َناِ��ًة، وُ�ال� َمفُع�ًال ِ�إْضَ�اِر أَر� 
 )3(، وأْنَ� َتعَلُ� أنَّه)2(

َ�ــَ�ِم�َّ�ِ� ، َبــْل وَال ِ�ِقــ�اَءِة ال)4(َمــَع َهــَ�ا االحِ�َ�ــاِل َال َیَ�ــأتَّى ِ�قــَ�اَءِة أِبــي َ�ْ�ــٍ� اســِ��َاللٌ 

ــــــٌة، و )5(أ�ً�ــــــا؛ ِألنَّ  ــــــ�ا إنَّ "إْن" َناِ�َ� ــــــ�ِف�ِّ�َ� أْن َ�ُق�ُل ـــــــ"َأَر�"  ﴾ُ��  ﴿ِللُ� َم�ُ�ــــــ�ٌب ِب

" عَلى َما ُهَ� َمعُ�وٌف ِمْ� َم�َهِ�ِه�ْ )6(َم�ُ�وًفا ، َفإْن ُقلـَ�: ُهَ�ـا )7(، والَالُم ِ��عَ�ى "إالَّ

رٍ َالَماِن َفأیُُّهَ�ـا الَِّ�ـي ِ��عَ�ـى إالَّ   َالُم َقَ�ـٍ� ُمَقـ�َّ
َ
ـا ال�َّاِنَ�ـُة َفْهـي ، )8(؟ ُقلـُ�: اُألْوَلـى، وأمَّ

 ُمَ�فَّفـةٌ )9(وِفي َش�ِح ال�َّ�ِه�ِل ِالبِ� أمِّ َقاِس�ٍ 
َ
 : "َال َعَ�َل ِلـ"إْن" ِعْ�َ� الُ��ِف�ِّ�َ�، وَال ِهـي

، وَ��َعُلـ�َن ال�َّْ�ـَ� ِفـي 12[  ال�َّاِ�َ�ُة، والَالُم َ�عَ�َها ِ��عَ�ـى إالَّ
َ
" َبْل ِهي /ب] ِمْ� "إنَّ

﴿ ً ُ�ه  )10(﴾ َوإِن� ُ�� ، َوُردَّ ِ�أنَّ )11(، أْو ِ�ِه َنفِ�ِه، وِ�ِه َقاَل الَف�َّاءُ ﴾ َليَُوف�َ�ن�ُ�ْم  ﴿ِ�ِفعٍل ُ�َفّ�ِ

"الَالَم َال ُتعَ�ُف ِفي َ�َال    . ان�هى.)1(ِمِهْ� ِ��عَ�ى إالَّ

                                                           
  في (ب، �): أ�.   )1

  .   1/282ان��: مغ�ي الل���:  )2

3(   .   في (أ): أنَّ

  في (أ): االس��الل.   )4

5)(   .   في (أ): �أنَّ

ــ�َّان علــى األشــ��ني:  )6 ، وم�ــع الع��ــ��ُّ هــ�ا ال�َّقــ�ی� ألنَّــه ال ��ــ���� مــع تقــ�ی� الَقَ�ــ�. 1/428ان�ــ�: حاشــ�ة ال�َّ

  .  1/221ان��: الل�اب في علل ال��اء واإلع�اب: 

  .  3/1362ان��: ت�ه�� الق�اع�:  )7

ــــاني:  ،466، 2/465ان�ـــ�: شــــ�ح ��ــــاب ســــ����ه، لل�ــــ��افي:  )8 مَّ ، وشــــ�ح ق�اعــــ� 1067، 1/1066وشــــ�حه لل�ُّ

  .   118اإلع�اب، لل��خ زاده: ص

تـه ألب�ـه، واسـ�ها  )9 ی�، ال�ع�وُف �اب� ُأمِّ قاس�، وهـي ج�َّ ال��ُ� بُ� قاس� ب� ع�� هللا ال��اد�، أب� م��َّ�، ب�ُر الّ�ِ

ــ��ة، �ــان ت���ــا صــالً�ا، أخــ� الع���َّــة عــ� أبــي ، وأبــي  زهــ�اء، ومع�وفــة �ال�َّ م�ه�ر�ِّ ــ�اج الــ�َّ ، والّ�ِ ع�ــ� هللا ال�َّ��ــيِّ

ی� ب� الل�َّـان، وأتقـ�  ، واألص�َل ع� ش�� الّ�ِ �ف ال�ق�ليِّ ال�ال�يِّ ، وأبي ح�َّان، وأخ� الفقه ع� ال�َّ ز���َّاء الغ�ار�ِّ

ـــل، و  شـــ�ح األل��َّـــة، الع���ـــة والقـــ�اءات علـــى ال��ـــ� إســـ�اع�ل ال��ـــ���، مـــ� ���ـــه: شـــ�ح ال�َّ�ـــه�ل، وشـــ�ح ال�ف�َّ

اني فــي حــ�وف ال�عــاني، تــ�فِّي  ــا���ة، وال��ــى الــ�َّ ه)، ودفــ�  749ســ�ة ( –رح�ــه هللا–وتف�ــ�� القــ�آن، وشــ�ح ال�َّ

، 1/517، و���ـــــة ال�عـــــاة: 1/227، وغا�ـــــة الّ�ِها�ـــــة: ��6/159ـــــ��اق�س. ان�ـــــ� ت�ج�ـــــه فـــــي: شـــــ�رات الـــــ�َّه�: 

  .   2/211واألعالم: 

10(  .    في (ب، �): في إن و�ال�

) بــ(َلُ��فَِّ��َُّه�ْ  )11 ) فـإنَّه� ن�ـ��ا (ُكـال� ـا الَّـ�ی� خفَّفـ�ا (إنَّ )، وقــال�ا: أقـ�َّ الفـ�َّاء ���ـأ ت�ج�ـه ال�ـ�ف�ِّ�� للقـ�اءة فقـال: "وأمَّ

، وهــ� وجــٌه ال أشــ�ه�ه؛ ألنَّ الــالم إنَّ�ــا �قــع الفعــُل �عــ�ها علــى شــيٍء ق�لــه، فلــ� رفعــَ�  كأنَّــا قل�ــا: و�ْن َل�ــَ�فِّ��َّه� ُ�ــال�
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ٍء َخَ�ُ� "إْن" ِفي اآلَ�ِة عَلى َتقِ�یِ� َت�ِ��ِفَها، وَعَ�ِلَها، وَت�ِ��ِ�    
ْ
َفإْن ُقلَ�: أ�ُّ َشي

َوَالِم  )2(، وَما َم��ـَ�ٌة َفاِصـَلٌة َبـ�َ� َالِم إنْ ﴾َليَُوف�َ�ن�ُ�ْم ﴿َل�َّا؟ ُقلُ� ِ��ِه َوجَهاِن: أَحُ�ُهَ�ا: 

 َنِ�َ�ٌة ِلَ�ل�ٍ )3(�ِ الَق�َ 
َ
.                                                       )5(أْو َج�عٍ  )4(، وَثاِن�ِهَ�ا: أنَّ الَ�َ�َ� "َما" وْهي

  : )7(َواألْكَ�ُ� َ�ْ�ُن الِفعِل َماِضً�ا َناِسً�ا: )6(ق�ُله

 أْشــَ�ُه 
َ
ــا َ��ُنــه َماِضــً�ا َفــِألنَّ الَ�اِضــي ِ�ال�َّأِك�ــِ� ِمــَ� الُ�َ�ــاِرِع؛ ِلَ�َالَلِ�ــه عَلــى أمَّ

ـا َ��ُنـه َناِسـً�ا َفِلَ�ـَ�فُّ�ِ  ُمقَ�َ�ـى  )8(الُ�ُق�ِع والُ�ُ��ِل ِ��َ�ا َمَ�ى ُدوَن الُ�َ�اِرِع، وأمَّ

 )10(َ�عــــَ� ِذْ�ــــِ� [َذِلــــ�] )9(أنَّ َعَل�َهــــا، وْهــــَ� َتأِك�ــــُ� الُ��َلــــِة االســــِ��َِّة، ِلــــِ�ْ�ِ� ُجْ�أْیَهــــا

  .)11(اِسخِ ال�َّ 

  : )12(ق�ُله

  :)1(َشلَّْ� َ�ِ��ُ�َ� إْن َقَ�ْلَ� َلُ�ْ�ِلً�ا

                                                                                                                                           

) ل�ــلح ذلــ� ��ــا ��ـلح أْن تقــ�ل: إْن ز�ــٌ� لقــائٌ�، وال ��ــلح أْن تقـ�َل: إْن ز�ــً�ا ألضــ�ُب؛ ألنَّ تأو�لهــا �ق�لــ�:  (كـلَّ

  .   30، 2/29ما ز�ً�ا إالَّ أض�ُب، فه�ا خ�ٌأ في إالَّ وفي الالم". معاني الق�آن: 

  .  354ش�ح ال�َّ�ه�ل، لل��اد�: ص )1

  أ�: الفارقة.   )2

  .  �1/165: أمالي اب� ال�اج�: ان� )3

  في (أ، ج، �): ل��.   )4

  .  1/326ان��: ش�ح ال�َّ���ح:  )5

  .  1/24ال�غ�ي:  )6

 ﴾إْن كِْدَت َل�ُ�ْدِيَن� ﴿:ون�� ،﴾َوإْن �انَْت َ�كَبِ��َةً ﴿:ا، ن��ا ناس�ً ماض�ً  والها: أن ���ن الفعلُ ه�ا أر�ع م�ات�، أُ ا ه" )7

وا َلَيزْلُِقونََك ﴿: ا، ن��ا ناس�ً م�ارعً  وال�ان�ة: أن ���ن الفعلُ  ، ﴾َو�ْن َنُ��َُّ� َلِ�َ� الَ�اِذِب��َ ﴿ :، ون��﴾َوإْن َي�َادُ ال�ِذيَن َكَ�ُ

 ا غ��َ م�ارعً  ا" وال�ا�عة: أن ���ن الفعلُ �ً لِ �ْ �ُ لَ  �َ لْ �َ قَ  "إنْ  :ناسخ، ن�� ق�ل عات�ة ا غ��َ وال�ال�ة: أن ���ن ماض�ً 

وهي م�ت�ة على ه�ا ال��ت�� ال�� سق�اها  ،"هْ �َ هِ لَ  �َ ��ُ �ِ �َ  ، و�نْ �َ ف�ُ �َ لَ  �َ ��ُ �ِ یَ  "إنْ  :الع�بِ  �ع�ِ  ن�� ق�لِ  ،ناسخِ 

". على ال�ال�ة وال�ا�عة ال������ ال��اَس  خف�، وم�ع ج�ه�رُ �ه، و���ز ال��اس على �ل واح�ة م�ها ع�� األ

ی� ع   .   ��1/382 ال����، بهام� ش�ح اب� عق�ل: ِم��ُة ال�ل�ل، ب��ق�� ش�ح اب� عق�ل، ل���َّ� م��ي الّ�ِ
  في (ج): فل��قُّف.   )8

  في (�): ل���� ج�ب�ها.   )9

  سق� م� (ج).   )10

  .  1/327ان��: ش�ح ال�َّ���ح:  )11

  .  1/24ال�غ�ي:  )12
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  َهَ�ا َص�ُر َب�ٍ� َعُ�ُ�ه: 

  َحلَّْ� َعَلْ�َ� ُعُق�َ�ُة الُ�َ�َعّ�ِ�ِ 

َ��ــ�ِ  )2(والَ��ــُ� ِلَعاِتَ�ــةَ  ــَلُل َفَ�ــاٌد ِفـــي )3(ِبْ�ــِ� َعْ�ــِ�و بــِ� ُنَف�ـــٍل َزوَجــِة ال�ُّ ، وال�َّ

  ، وَقْ�َل َهَ�ا الَ��ِ�:)5(َشلَّْ� َیُ�ه َتَ�لُّ ِ�الَف�ِح، وأَشلََّها هللاُ ، ُ�قاُل: )4(الَ��ِ 

  ./�]1/53َال َ�اِئً�ا َرِعَ� الَ�َ�اِن َوَال الَ�ِ�[   هُ ُه َلَ�َجْ�تَـْ�ــُ�و لـْ� َن�َّْه�َیـــا عَ 

َ��ـَ� بـَ� الَعـ�َّاِم، )6(وَعْ�ٌ�و َهَ�ا ُهَ� ابـُ� ُج�ُمـ�زٍ  ـا َوَجـَ�ه َناِئً�ـا  الَّـِ�� َقَ�ـَل ال�ُّ َل�َّ

ـــَ�اعِ  ِمْ�َهـــا وَقَ�َلـــه،  )8(، َتْ�ـــَ� َشـــَ��ٍة َوَســـ�ُفُه ُمَعلَّــٌ� عَل�َهـــا، َفاْخَ�َ�َ�ـــهُ )7(ِفــي َواِد� الّ�ِ

 الَِّ�ـــي �ـــاَن أْهـــُل 
َ
وَذِلـــ� ِع�ـــَ� انِ�ـــَ�اِفه ِمـــَ� الَ�َ�ـــِل َقْ�ـــَل الَ�اِقَعـــِة، وَعاِتَ�ـــُة َهـــِ�ه ِهـــي

                                                                                                                                           
، وش�ح ش�اه� 2/753مَ� ال�امل، م���ب لعات�ة ب�� ع��و ب� نف�ل في: ال�قاص� ال�َّ���َّة، للع��ي:  )1

رر الل�امع، لل�����ي: 10/378، وال��انة: 1/71ال�غ�ي، لل����ي:  ، وغ�� م���ب في: ت�ل�� 1/326، وال�ُّ

�اه� وتل��� الف�ائ�، الب� ه�ام:  ِ 1/379ال�َّ
ّ
ل، 5/110، 3/384: ، وش�ح ال��اب، لل���افي ، وش�ح ال�ف�َّ

: 1/327الب� ����:  ، وس� ص�اعة اإلع�اب، الب� 2/526، واإلن�اف في م�ائل ال�الف، الب� األن�ار�ِّ

���: 2/548جّ�ِي:  اني: ص1/513، واله�ع: 1/24، وال�غ�ي: 3/147، وأمالي اب� ال�َّ ، 13، والَ�َ�ى ال�َّ

اه� ��ه ق�له: (إْن ق�لَ�)، ح� � دخل� (إْن) ال��فَّفة على (ق�لَ�) وه� فعل غ�� ناسخ، وق� ذ�� ابُ� ه�اٍم وال�َّ

  .  1/25أنَّه ال �قاس عل�ه خالفًا لألخف�. ان�� ال�غ�ي: 

شاع�ٌة،  –رضي هللا ع�ه–عات�ُة ب�ُ� ز�� ب� ع�ِ�و ب� نف�ل، الُق�ش�َُّة العَ�و�َُّة، اب�ُة ع�ِّ ع�� ب� ال��َّاب  )2

ه). ان�� ت�ج��ها في: ُأس� الغا�ة:  40ن�� س�ة ( -رح�ها هللا–هاج�ات إلى ال��ی�ة، ت�فِّ�� ص�اب�ٌَّة، م� ال�

  .  3/242، واألعالم: 16/318، وال�افي �ال���َّات: 8/11، واإلصا�ة: 4/1876، واالس��عاب: 7/181

، أب� ال���ُ� بُ� الع�َّام ب� خ��ل� ب� أس� ب� ع�� الُع�َّ� ب� �الب ب� ُم�َّة ب� �ع )3 ، األس��ُّ ، الُق�شيُّ � ب� ل��ِّ

��� –صلَّى هللا عل�ه وسلَّ�–ع�� هللا، وُأمُّه ص��َّة ب�� ع�� ال��َّل� ع�َّة رس�ل هللا  ، وه� أحُ� الع��ة الُ���َّ

، 2/307ه). ان�� ت�ج��ه في: أس� الغا�ة:  36س�ة ( –رح�ه هللا  –�ال��َّة، وح�ار�ُّ رس�ل هللا، ت�فِّي 

  .   3/43، واألعالم: 3/31، وس�� أعالم ال�ُّ�الء: 2/510، واالس��عاب: 2/553اإلصا�ة: 

�اح: (شلل)  )4   .  11/189، وته�ی� اللغة: 5/1737ان��: الّ�ِ

  .  4/2316ان��: ل�ان الع�ب:  )5

: ع��و ب� ج�م�ز ال�َّ���يُّ ال��اشعيُّ  )6 ، وتار�خ دم��، الب� ع�اك�: 9/326. ان��: ته�ی� ال��ال، للُ��ِّ�ِّ

18/434  .  

الع، الب� ش�ائل ال�غ�اد�:  )7 ، ومع�� 2/687م�ضع في ���� ال���ة إلى ال��ی�ة. ان��: م�اص� اال�ِّ

  .  3/716، ومع�� ما اس�ع��، لل����: 5/343ال�ل�ان: 

�اح: (خ��)  )8   س�فه: أ� سلَّه".  : "اخ��� 3/1123في الّ�ِ
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َهاَدَة َفْلَ��َ�وَّْج ِ�َعاِتَ�ةَ الَ�ِ�یَ�ِة َ�ق�ُل�َن َع�هَ  ، وَذِل� أنََّها �اَنْ� َجِ��َلًة، )1(ا: َمْ� أَراَد ال�َّ

ـــْ� َت�ـــ�َ  ـــِ�یً�ا، ثُـــ�َّ َشـــِهَ�  )2(و�اَن ـــا َش ـــا ُح�� یِ�، َفأَح�ََّه ـــي َ��ـــٍ� الِ�ـــّ�ِ ـــِ� ِهللا بـــِ� أِب َع�

ـــَع َرُســـ�ِل ِهللا  ـــاِئَف َم ـــي ، َف�ُ -َصـــلَّى ُهللا عَل�ـــِه وَســـلَّ�َ -ال�َّ ـــُه ِف ـــاَت ِمْ� ـــْهٍ� َفَ� �َ�ِ 
َ
ِمـــي

َجَهـــا ُعَ�ـــُ� بـــُ�  ـــاِب َفُقِ�ـــَل َع�َهـــا َیـــ�َم الَ�َ�اَمـــِة، َفَ�َ�وَّ َجَهـــا َز�ـــُ� بـــُ� الَ��َّ الَ�ِ�یَ�ـــِة، َفَ�َ�وَّ

ِ��ُ� بُ� الَع�َّاِم َفُقِ�َل َع�َهـا، َف�َ  َثْ�ـُه الَ��َّاِب َسَ�َة اْثَ�َ�ي َعْ�َ�َة فُقِ�َل َع�َها، َفَ�َ�وََّجَها ال�ُّ

ْع�ِ  َ���ِ  )4(َزوَجةِ  ، وِق�َل ُهَ� ِلَ�ِ��َّةَ )3(ِبَهَ�ا ال�ِّ   .)5(ال�ُّ

  : )6(ق�ُله   

ٍء أْنَ� َتْ�َ�ُههُ 
ْ
  :)7(َما إْن أَتْ�ُ� ِ�َ�ي

  َهَ�ا َص�ُر َب�ٍ� َعُ�ُ�ه:

  إَذْن َفَال َرَفَعْ� َسْ�ِ�ي إَليَّ َیِ��

  : )8(ق�ُله

  )9([َوَلِ�ْ�   َمَ�اَ�اَنـــا َوُدوَلـــُة آَخِ��َ�ــا] َفَ�ا إْن ِ��َُّ�ا ُجْ��ٌ 

                                                           
  .  18/68، واألغاني: 3/83ان�� ه�ا الق�ل في: ال�َّ�قات ال����، الب� سع�:  )1

2(   .     في (ج): ت��ُّ

  .  2/515، واالس��عاب: 82، 3/81ان�� ق�ة مق�ل ال�ُّ��� رضي هللا ع�ه في: ال�َّ�قات ال����، الب� سع�:  )3

  في (�): أمِّ ال����.   )4

�اه�: صقاله اب� ه )5   .  �379ام في ت�ل�� ال�َّ

  .  1/25ال�غ�ي:  )6

مة دمحم ال�َّاه� ب� عاش�ر، ص )7   ، ب�وا�ة:86مَ� ال����، لل�َّا�غة ال�ُّب�انيِّ في دی�انه ���ح العالَّ

ٍء ِم�َّا ُأِت�َ� ِ�هِ    َما ُقْلُ� ِمْ� َسيِّ

ــــع�اء، البـــ� ُق���ــــَة:  ــــع� وال�ُّ ــــ���: ، وأمـــالي 1/28ولـــه أ�ً�ــــا فـــي: ال�ِّ ، وشـــ�ح شــــ�اه� ال�غ�ــــي، 3/148ابــــ� ال�َّ

ــــه�� 8/450، 5/72، وال��انــــة: 1/74لل�ــــ���ي:  ، ال�َّ ، والُ��َّــــاش، ألبــــي الفــــ�اء إســــ�اع�ل بــــ� األف�ــــل األیُّــــ��يِّ

اه� ��ه 1/25، وغ�ُ� م���ب في ال�غ�ي: ��2/110اح� ح�اه:    -ال�وا�ة ال����رة فـي ��ـ� ال�َّ�ـ�على –، وال�َّ

  ع� (َما) ال�َّا��ة ال�ي دخل� على ج�لة فعل�ة، أمَّا على روا�ة ال�ی�ان فال شاه� ��ه على ذل�. ز�ادة (إْن) �
  .  1/25ال�غ�ي:  )8

، وال��ـاع�، 4/257، وال�َّ�ی�ل وال�َّ���ل، ألبـي ح�َّـان: 3/153مَ� ال�اف�، لف�وَة بِ� ُمَ��ٍ� الُ��اد�ِّ في: ال��اب:  )9

:  ، وش�ح أب�ات1/278الب� عق�ل:  ، والُ��َّـاش، ألبـي الفـ�اء إسـ�اع�ل بـ� األف�ـل 2/113س����ه، البـ� ال�ـ��افيِّ

: 2/110األیُّــــ��ي:  : 1/81، وشــــ�ح شــــ�اه� ال�غ�ــــي، لل�ــــ���يِّ ــــ���ِّ رر الل�امــــع، 3/148، وأمــــالي ابــــ� ال�َّ ، والــــ�ُّ
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ــاَدةُ  ــِ� ُهَ�ــا الَع ــَ�اِح: الُ�ــَ�اُد ِ�ال�ِّ َها )1(ِفــي الّ�ِ ــاِء وَضــّ�ِ ، والُ�ــْ�ُ� ِ�ُ�ــُ��ِن الَ�

 َلـه)2(ِصَفُة الَ�َ�انِ 
َ
َرٌة؛ ُ�قاُل ُمِ�ي  الَ��ُت ِألنََّها ُمَق�َّ

َ
/أ] 11[ ، والَ�َ�اَ�ا َجْ�ُع َمِ��ٍَّة وْهي

رَ  وَلُة ِفي الَ��ِب أْن ُتَ�اِوَل إْحَ�� الِفَ�َ��ِ� عَلى األْخَ��، ُ�قاُل �اَنـْ� )3(أْ� ُقّ�ِ ، [وال�َّ

وَلــةُ  ــ�ِهُ� ال�َّ َوُل])4(َلَ�ــا عَل ــ�ِّ ِفــي الَ�ــالِ )5(، والَ�ْ�ــُع الــ�ُّ ــُة ِ�ال�َّ وَل ، ُ�قــاُل َصــاَر )6(، وال�ُّ

ءُ 
ْ
ـــي ـــ�ًَّة] )7(الَف ـــَ�ا [وَم ـــ�ًَّة ِلَه ـــُه، َ�ُ�ـــ�ُن َم ـــًة َیَ�َ�اَوُل�َن ِلهـــَ�ا، والَ��ـــُع ُدوَالٌت  )8(َب�ـــَ�ُهْ� ُدوَل

ِء الَّــــِ�� ُیَ�ــــَ�اَوُل ِ�َع�ِ�ــــه)9(وُدَوٌل، وقـــاَل أُبــــ� ُعَ��ــــ�ٍ 
ْ
ــــي ــــ�ِّ اْســـُ� ال�َّ وَلــــُة ِ�ال�َّ ، )10(: ال�ُّ

ْوَلـــُة ِ�ـــالَفْ�ِح الِفْعـــُل، وقـــاَل َ�عُ�ـــُه�: ال وَلـــةُ وال�َّ وَلـــُة وال�َّ ، وقـــاَل )12(ُلَغَ�ـــاِن ِ��عً�ـــى)11(�ُّ

                                                                                                                                           

 : ، وغ�ُ� م��ـ�ب فـي: 1/95، وش�ح أب�ات ال�غ�ي، لل�غ�اد�: 115، 4/112، وال��انة: 260، 1/259لل�����يِّ

، وت�لـــــ�� 4/1960، 3/1384، وال�قاصـــــ� ال�َّ���َّـــــة، للع��ـــــي: 1/25، وال�غ�ـــــي: 1/151ال�ق��ـــــ�، لل��ـــــ�ِّد: 

ـــ�اه� وتل�ـــ�� الف�ائـــ�، البـــ� ه�ـــام:  ـــل، البـــ� 1/370، وشـــ�ح ال�َّ�ـــه�ل، البـــ� مالـــ�: 1/278ال�َّ ، وشـــ�ح ال�ف�َّ

ـاه� �1/449، واله�ـع: 4/451، ��3/404ـ��:  اخلـة علـى ج�لـة اســ��َّة، ، وال�َّ �ـه ز�ـادُة (إْن) �عــ� (َمـا) الّ�ا��ـة ال�َّ

  و�فُّها لـ(َما) ال��از�َّة ع� الع�ل.  

ة (���)  )1   .  1/171مادَّ

�اح: (ج��)  )2   .  5/2090ان��: الّ�ِ

�اح: (م�ا)  )3   .  6/2497ان��: الّ�ِ

�اح: (دول)  )4   .  3/95، والقام�س ال����: (دول) 4/1699ان��: الّ�ِ

  سق� م� (ج).   )5

  .  2/1455ان��: ل�ان الع�ب: (دول)  )6

  في (أ): ال�ال.   )7

  سق� م� (ج).   )8

ــَ�  )9 ــا ل�جــل مــ� أهــل َهــ�اة، �لــ� العل ُث، �ــان أبــ�ه ع�ــً�ا روم�� ، الف��ــُه، ال��ــّ�ِ م أبــ� ُع��ــ�، اللغــ��ُّ القاســُ� بــُ� ســالَّ

ـة وأقـام  ًة، ث�َّ ولِّـي ق�ـاء ���ـ�س، وخـ�ج �عـ� ذلـ� إلـى م�َّ وس�ع ال��ی� واألدب، ون�� في الفقه، أقام ب�غ�اد م�َّ

، بها ح�َّى مات، �ـان دیًِّ�ـا ذا ف�ـل و  ، وأبـي ُع��ـ�َة، واألصـ�عيِّ سـ�� ومـ�ه� ح�ـٍ�، رو� عـ� أبـي ز�ـٍ� األن�ـار�ِّ

، واألح�ــ�، والفــ�َّاء،  ، وال��ــائيِّ ــ��انيِّ ، وغ�ــ�ه� مــ� ال��ــ����، ورو� عــ� ابــِ� األع�ابــي، وأبــي ع�ــٍ�و ال�َّ وال���ــ��ِّ

، وأح�ـــ� بـــُ� ی�ســف ال�َّغل�ـــيُّ  ــاغانيُّ ، وغ�ـــ�ه�، لــه مـــ� ال��ـــ�: غ��ـــ� وحــ�َّث ع�ـــه ن�ـــُ� بــُ� داود، وأبـــ� ��ـــ� ال�َّ

ــــع�اء، وال�ق�ــــ�ر وال��ــــ�ود، وال�َّ�ــــ�، وأدب القاضــــي،  ال�ـــ�ی�، وغ��ــــ� ال��ــــ�ف، وغ��ــــ� القــــ�آن، و��ــــاب ال�ُّ

ه). ان�ـــ� ت�ج��ــه فـــي: الفه�ســ�، البـــ� ال�َّـــ���:  224ه)، وق�ــل ســـ�ة ( 223ســـ�ة ( -رح�ــه هللا–وغ��هــا، تـــ�فِّي 

ــ233، وال�لغــة: ص78ص ، 4/60، وو��َّــات األ��ــان: 5/2198، ومع�ــ� األد�ــاء: �8/501الء: ، وســ�� أعــالم ال�ُّ

واة:    .    5/176، واألعالم: 2/253، و���ة ال�عاة: 3/12و�ن�اه ال�ُّ

  .  1455ق�له في ل�ان الع�ب: (دول)  )10

  في (أ): ال�ولة.   )11

  .  14/124ه�ا ق�ل الل��. ان��: ته�ی� اللغة: (دول)  )12
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ِم الُ�َ�ِ�ـــي ـــُ� بـــُ� َســـالَّ ـَــْ� َال َيكُـــوَن  ﴿َعـــْ� َقـــ�ِل ِهللا َتَعـــاَلى:  )2(: َســـألُ� َیـــ�ُنَ� )1(ُمَ��َّ �

ــة وَلــةُ )4(، َفَقــاَل: َقــاَل أُبــ� َعْ�ــِ�و بــُ� الَعــَالءِ )3(﴾دُوَل ــ�ِّ ِفــي الَ�ــاِل، وال�َّ وَلــُة ِ�ال�َّ  : ال�ُّ

ِفـي الَ�ـ�ِب  )6(: ِ�لَ�اُهَ�ـا َتُ�ـ�نُ )5(ِ�الَف�ِح ِفـي الَ�ـ�ِب، وقـاَل: وَقـاَل ِ��َ�ـى بـُ� ُعَ�ـ�َ 

: أمَّا أَنا َ�َ�ِهللا َال أدِر� َما َب�َ�ُهَ�ا)7(والَ�اِل، وقاَل ُی�ُنُ� 
)8(.

  : )9(ق�ُله   

                                                           
م ال���ي، أب� ع�� هللا، �ـان عالً�ـا، أخ�ارً�ـا، أدیً�ـا، �ارًعـا، حـ�َّث عـ� م�ـارك بـ� َفَ�ـالة، وح�َّـاد م��َّ� بُ� سالَّ  )1

 األ�َّـار، وع�ـ� هللا بـ� أح�ـ�، 
ّ
ب� َسَل�ة، وأبي َع�انة، و��ق�ه�، وح�َّث ع�ه أح�� بُ� ُزه��، وثعلـ�، وأح�ـ� بـُ� علـي

ــــع�اء، وغ��ــــ� القــــ�آن، تــــ ه). ان�ــــ�  232ه) أو ( 231ســــ�ة ( –رح�ــــه هللا–�فِّي وغ�ـــ�ه�، لــــه ��ــــاب ��قــــات ال�ُّ

واة: 6/2540، ومع�� األد�اء: 10/651ت�ج��ه في: س�� أعالم ال�ُّ�الء:    .   3/143، و�ن�اه ال�ُّ

�ِّيُّ  )2 ، م� ق��ة َج�ُّل على دجلـة، أخـ� عـ� أبـي ع�ـ�و بـِ�  ی�ن� بُ� ح���، أب� ع�� ال�َّح��، ال�َّ �ال�الء، ال�َّ���ُّ

، والفــ�َّاُء، وأبــ� ُع��ــ�َة، وغ�ــُ�ه�،  ــاد بــ� َســَل�ة، و�ــان ال�َّ�ــ� أغلــَ� عل�ــه، وأخــ� ع�ــه ســ����ِه، وال��ــائيُّ العــالء، وح�َّ

ال�اد�ـــة، مـــ� ���ـــه: معـــاني كانـــ� حلق�ـــه �ال��ـــ�ة �ق�ـــ�ها �ـــالُب العلـــ�، وأهـــل األدب، وف�ـــ�اُء العـــ�ب، ووفـــ�د 

واة:  182سـ�ة ( –رح�ـه هللا –الق�آن، واللغـات، وال�َّـ�ادر، واألم�ـاُل، تـ�فِّي  ، 4/74ه). ان�ـ� ت�ج��ـه فـي: إن�ـاه الـ�ُّ

  .   8/261، واألعالم: 29/177، وال�افي �ال���َّات: 2/365، و���ة ال�عاة: 323ال�لغة: ص

  .  7ال���: م� اآل�ة  )3

، أحـُ� ز�َّاُن بُ�  )4 العالء ب� ع�َّار بـ� الع��ـان بـ� ع�ـ� هللا بـ� ال��ـ�� بـ� ال�ـارث، أبـ� ع�ـ�و، الُ�قـ�ُ�، ال�َّ�ـ��ُّ

�عة، أخ� ع� ج�اعة م� ال�َّا�ع��، وق�أ الق�آَن على سع�� ب� ُج���، وم�اه�، ورو� ع� أنـ� بـ� مالـ�،  الُق�َّاء ال�َّ

ـــ�َّان، وع�ـــاٍء، و�ائفـــة، وقـــ�أ عل�ـــه ا ، وع�ـــُ� هللا بـــُ� ال��ـــارك، وغ��ه�ـــا، وأخـــ� ع�ـــه األدَب وأبـــي صـــالح ال�َّ ل���ـــ��ُّ

، وغ�ـــُ�ه، تـــ�فِّي  ـــ�خي:  154ســـ�ة ( –رح�ـــه هللا–األصـــ�عيُّ ه). ان�ـــ� ت�ج��ـــه فـــي: تـــار�خ العل�ـــاء ال�َّ�ـــ����، لل��ُّ

واة: 6/407، وســـ�� أعـــالم ال�ُّـــ�الء: 140ص ، 139ص، وال�لغـــة: 3/466، وو��َّـــات األ��ـــان: 4/131، و�ن�ـــاه الـــ�ُّ

  .   2/231، و���ة ال�عاة: 14/115، وال�افي �ال���َّات: 3/1316، ومع�� األد�اء: 1/288وغا�ة الّ�ِها�ة: 

، م� أهل ال���ة وعل�ائها وق�َّائهـا ون�اتهـا، والؤه ل��ـي م�ـ�وم، ونـ�ل فـي ث��ـ� فاشـ�ه�  )5 ���ى بُ� ع�َ� ال�َّقفيُّ

، وغ�ـ�ه�، وأخـ� ع�ـه إس�اق ال��ـ�مي،  به�، أخ� ع� ع�� هللا ب� أبي وأبـي ع�ـ�و بـِ� العـالء، وابـ� ���ـ� ال��ـيَّ

ــار، �ــان ف�ــ�ً�ا  ــاس بــُ� ��َّ ، وعلــيُّ بــُ� ن�ــ� ال�ه�ــ�ي، وهــارون األعــ�ر، وال��َّ ال�ل�ــل بــ� أح�ــ�، واألصــ�عيُّ

ًقا فــي خ�ا�ــه، ولــه ��ا�ــان فــي ال�َّ�ــ�، أحــ�ه�ا ال�ــامع، واآلخــ� اإلك�ــال، تــ�فِّي  ســ�ة  – رح�ــه هللا –م�قعــً�ا م��ــّ�ِ

ه). ان�ـ� ت�ج��ـه فـي: أخ�ـار ال�َّ�ـ���� ال��ـ����،  160ه)، وذه� ال�َّه�يُّ إلى أنَّه �قي إلى ما �ع� سـ�ة (149(

واة: 6/601، وســــ�� أعــــالم ال�ُّــــ�الء: 47، والفه�ســــ�: ص26لل�ــــ��افي: ص ، وغا�ــــة الّ�ِها�ــــة: 2/374، و�ن�ــــاه الــــ�ُّ

  .    5/106، واألعالم: 2/237، و���ة ال�عاة: 3/486، وو��َّات األ��ان: 227، وال�لغة: ص1/613

  في (أ): ���ن، وفي (ج): ت��نان.   )6

  في (أ): ب� ی�ن�.   )7

�اح: (دول)  )8   .  2/1455، ول�ان الع�ب: (دول) 1700، 4/1699الّ�ِ

  .  1/25ال�غ�ي:  )9
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  )1(َوَلِ�ْ� َأْنُ�ُ� الَ�َ�ُف][َوَال َصِ��ًفا َبِ�ــي ُغَ�اَنــَة َمـا إْن َأْنُ�ُ� َذَهً�ـا

ـِ��ُ� )2(ُغَ�اَنَة ِ�َ��ِّ الُ�عَ�َ�ِة، َ�عَ�َها ُمهَ�َلٌة، وِ�ال�ُّ�ِن، َحيٌّ ِمْ� َی�ُ��عَ  ، وال�َّ

ـــُة الَ�اِلَ�ـــةُ  ـــَ�اِح] )4(، والَ�ـــَ�فُ )3(ِ�الُ�هَ�َلـــِة الِف�َّ ، [وِفـــي )6(ُهـــَ� الَ�ـــ�ُّ  )5([فـــي الّ�ِ

[ ــــاُم�ِس: "ُهــــَ� الَ�ــــ�ُّ وُ�ــــلُّ َمــــا ُعِ�ــــَل ِمــــْ� ِ�ــــ�ٍ� وُشــــِ�َ� ِ�ال�َّــــاِر َح�َّــــى َ�ُ�ــــ�َن  )7(الَق

اًرا"   .)8(َف�َّ

  : )9(ق�ُله

ـــــي الَ�ـــْ�ُء َمــا إْن َال َیـــــَ�اهُ    )10([َوَتْعِ�ُض ُدوَن َأْدَناُه الُ�ُ��ُب]   ُیَ�جِّ

ـي ِبَ��ــِ�یِ� الِ�ــ�ِ� وَ�ْ�ــِ�َها، وَ�عــِ�ُض  َ��َ�ِ�ـُل أْن َ�ُ�ــ�َن ِمــْ� َعــَ�َض َلــه  )11(ُیَ�ّجِ

ِ�فْ�ِح ال�َّاء وَ�ْ�ِ�َها، أْ�  )2(، وأْن َ�ُ��َن ِمْ� َعَ�ْضُ� َله الُغ�لُ )1(أْمُ� َ�َ�ا، أْ� َ�َه�َ 

                                                           
مام��ي:  )1 ــَ� ال��ــ��، غ�ــُ� م��ــ�ٍب فــي: تعل�ــ� الف�ائــ�، للــ�َّ ، �4/257َّــ�ی�ل وال�َّ���ــل، ألبــي ح�َّــان: ، وال3/242ِم

ــ�اه�، البــ� ه�ــام: 2/635، وال�قاصــ� ال�َّ���َّــة، للع��ــي: 3/1194وت�ه�ــ� الق�اعــ�، ل�ــا�� ال�ــ��:  ، وت�لــ�� ال�َّ

اني، لل�ــ�اد�: ص1/277 ، وشــ�ح ال�َّضــي علــى ال�ا��ــة: 1/261، وشــ�ح ال�َّ�ــ��ح، لألزهــ��: 327، وال��ــى الــ�َّ

ا��ة، الب� مال�: ، وش�ح ال�ا2/186 : ��1/431ة ال�َّ ، 1/25، وال�غ�ـي: 1/379، وش�ح ش�ور ال�َّه�، لل�ـ�ج��ِّ

رر الل�امـــع: 4/119، وال��انـــة: 1/84وشـــ�ح شـــ�اه�ه، لل�ـــ���ي:  ـــاه� فـــي 1/449، واله�ـــع: 1/260، والـــ�ُّ ، وال�َّ

  �افًَّة لها ع� الع�ل.  روا�ة م� ن��: (ذ�ً�ا، ص��ًفا)، أنَّ (إْن) نا��ٌة م��ِّ�ٌة لـ(َما)، ول��� 

ـــانيُّ فـــي تق��ـــ� ال�ه�ـــل وت���ـــ� 5/3220قالـــه فـــي الل�ـــان: (غـــ�ا)  )2 ـــ� الغ�َّ ، وذهـــ� أبـــ� علـــيٍّ ال��ـــ�ُ� بـــُ� م��َّ

  ) إلى أنَّه� ق��لة في ت���، وه� غ�انة ب� ی���ع ب� ح��لة ب� مال�.  115ال���ل: (ص

�اح: (ص�ف)  )3   .  2/399، والقام�س ال����: 4/1385ان��: الّ�ِ

  في (�): في ال��اح.   )4

  سق� م� (أ، ب).   )5

ة (خ�ف)  )6   .  4/1349مادَّ

  سق� م� (ج).   )7

ة (خ�ف) ص )8   .  804 مادَّ

  .  1/25ال�غ�ي:  )9

، أو إل�اِس بِ� األرّتِ في: ش�ح شـ�اه� ال�غ�ـي، لل�ـ���ي:  )10 ، 1/85ِمَ� ال�اف�، م���ٌب ل�ابِ� بِ� رأالن ال�َّائيِّ

ــــات ال��ــــ� ال�َّ���َّــــة:  ــــع��َّة فـــي ُأمَّ ــــ�اه� ال�ِّ ، وشــــ�ح أب�ــــات ال�غ�ــــي، 445، 8/441، وال��انـــة: 1/143وشـــ�ح ال�َّ

ـــع�، البـــ� ُع�ـــف�ر: 1/45رَّة: ، و�عـــ�اب شـــ�اه� ال�غ�ـــي، للـــ�ُّ 1/107لل�غـــ�اد�:  ، وغ�ـــ� م��ـــ�ب فـــي: ضـــ�ائ� ال�ِّ

اني: ص1/25، وال�غ�ي: 62ص رر الل�امـع: 1/454، واله�ـع: 35، وال��ى ال�َّ ـاه� ��ـه ق�لـه: 1/266، والـ�ُّ ، وال�َّ

  (َما إْن) ح�ُ� ز��ت (إْن) �ع� (ما) ال��ص�لة؛ ل��هها في اللف� بـ(َما) ال�َّا��ة.  

    في (ب): �ع�ض. )11
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/�] َخْ�ٍ� ِ�َف�ِح الَ�اِء الُ�عَ�َ�ِة، وُهَ� َسَ�ُ� 1/54، والُ�ُ��ُب َج�ُع[)3(َتَع�َّْضُ� َله

اقَِّة[، َتُق�ُل: )4(األْم�ِ    /ج].13َما َخ�ُ�َ�؟ ُث�َّ اسُ�ْعِ�َل ِفي اُألُم�ِر ال�َّ

  : )5(ق�ُله

�ِّ َخْ�ً�ا َال َیَ�اُل َیِ��ُ�] َوَرجِّ الَفَ�ى   )6([ِللَ�ْ�ــِ� َما إْن َرَأْیَ�ُه   عَلى الّ�ِ

ـــ�ُّ ِ�الُ�هَ�َلـــِة وال�ُّـــ�ِن ُهَ�ـــا الُعْ�ـــ�ُ  ، والّ�ِ ـــابُّ �ُل َیِ��ـــُ�، ، وَخْ�ـــ�ًا َمفُعـــ)7(الَفَ�ـــى ال�َّ

ِه ِللَ���ِ    .)8(والَ�عَ�ى: إَذا َرأیَ� َشْ�ً�ا ُ�لََّ�ا َزاَد ُعْ�ُ�ه َزاَد َخ�ُ�ه َفَ�ّجِ

  : )9(ق�ُله

  )10([َفِ�ـــ�ُّ َ�ِ��َ�ـــا   ُأَحاِذُر َأْن َتْ�َأ� ال�ََّ�� ِ�َغُ��َ�ا] َأَال إْن َســـَ�� َلْ�ِلـــي

ــَأ� َتْ�ُعــ�ُ )4(ِمــَ� الُ�ــْ�نِ  )3([الُ��َ�ِ�ــُ�] )2(، والَ�ِ��ــ�ُ )1(َســَ�� ِ�َ�عَ�ــى َســارَ     ، )5(، وَتْ�

ـــْ�ٍب أو ُ�ْعـــ�ٍ  ـــاِفُ� ِمـــْ� ُق ـــِ�� َیْ�ِ��ـــِه الُ�َ� ـــُه الَّ ـــٌة َال َغ�ـــُ�، )6(وال�َّـــَ�� الَ�ْج  ُمَ�نََّ�
َ
ـــي ، وْه

  .)7(وَغُ��ُب ِ�ُ�عَ�َ�َ��ِ� عَلى وْزِن َصُ��ٍر اْسُ� اْمَ�أةٍ 

                                                                                                                                           
�اح: (ع�ض)  )1   .   3/1082ان��: الّ�ِ

  في (ب، ج، �، م): الق�ل.   )2

�اح: (عَ�ض)  )3 �، الب� س��ه: 3/1082ان��: الّ�ِ   .   4/394، وال���َّ

�اح: (خ��)  )4   .   7/111، وته�ی� اللغة: (خ��) 1/121ان��: الّ�ِ

  .  1/25ال�غ�ي:  )5

6(  ِ
ّ
:  ِمـَ� ال�َّ��ـل، م��ـ�ٌب لل�علــ�� الُقَ��عـي ة (إْن)، 5/99فـي: شــ�ح ��ـاب سـ����ه، لل�ــ��افيِّ ، وتـاج العـ�وس، مــادَّ

، 1/114، وشــ�ح أب�ــات ال�غ�ــي، لل�غــ�اد�: 1/86، وشــ�ح شــ�اه� ال�غ�ــي، لل�ــ���ي: 2/591وال�قاصــ� ال�َّ���َّــة: 

رَّة:  ، 1/371مالـ�:  ، وشـ�ح ال�َّ�ـه�ل، البـ�4/222، وغ�ُ� م���ٍب فـي: ال��ـاب: 1/47و�ع�اب ش�اه� ال�غ�ي، لل�ُّ

مام��ي:  ـــ�، للـــ�َّ ـــ�ب، ألبـــي 262، 4/175، وال�َّـــ�ی�ل وال�َّ���ـــل ألبـــي ح�َّـــان: 3/202وتعل�ـــ� الف�ائ ، وارت�ـــاف ال�َّ

ـل، البـ� ��ـ��: 5/2393ح�َّان:  ، 1/110، وال��ـائ�: 1/279، وال��ـاع�، البـ� عق�ـل: 5/66، وش�ح ال�ف�َّ

ـع�، البـ� ُع�ـف�ر: 1/25وال�غ�ي:  رر الل�امـع: 61ص، وضـ�ائ� ال�ِّ ـاه� ��ـه ز�ـادة (إْن) �عـ� 1/267، والـ�ُّ ، وال�َّ

  (َما) ال���ر�َّة ال�َّ���َّة؛ ل��هها في اللف� بـ(َما) ال�َّا��ة.  

رَّة:  )7   .  1/47ان��: إع�اب ش�اه� ال�غ�ي، لل�ُّ

  .  1/112ان��: ش�ح أب�ات ال�غ�ي، لل�غ�اد�:  )8

  .  1/25ال�غ�ي:  )9

اني: صِمَ� ال�َّ��ل )10 ، وشـ�ح شـ�اه� ال�غ�ـي، لل�ـ���ي: 25/ 1، وال�غ�ـي: 211، غ�ـُ� م��ـ�ٍب فـي: ال�َ�ـى الـ�َّ

رر الل�امع: 8/443، وال��انة: 1/86 اه� ��ه ز�ادة (إْن) �ع� (أَال) االس�ف�اح�َّة.  1/267، وال�ُّ   ، وال�َّ
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ِة : )8(ق�ُله   : )9(اإلْنَ�ارِ َوَقْ�َل َم�َّ

ٌة َتلَ�ــــُ� آِخــــ�َ   َمــــ�َّ
َ
: "ِهــــي الَ�ــــ�ُ��ِر ِفــــي االســــِ�فَهاِم ِ�ــــاألَِلِف  )10(قــــاَل ال�َِّضــــيُّ

ـــًة، إَذا ُقِ�ــــَ� إْنَ�ــــاُر اعِ�َقــــاِد َ�ــــ�ِن الَ�ــــ�ُ��ِر عَلــــى َمــــا ُذِكــــَ�، أْو إنَ�ــــاِر َ��ِنــــه  َخاصَّ

ُل َمـْ� َ�قِ�ـُ� َت�ـِ�یَ�َ�، وأنَّ َز�ـً�ا َمـا ِ�ِ�َالِف َمـا ُذِكـَ�، َ�َ�ـا َتُقـ�ُل: َجـاَءِني َز�ـٌ�، َ��ُقـ� 

أَتاَك: أَزْ�ُ�ِن�ِه؟ أْ� َ��َ� َ�ِ��ُ�َ�؟ َفَهِ�ه الَعَالَمُة ِلَ�َ�اِن أنَّه َال َ�عَ�ِقُ� أنَّه أَتاَك، وَ�ُقـ�ُل 

: َمـْ� َشـ�َّ أنَّـه َال َ�ِ��ُ�ـَ�، َفَ�أنَّـه َ�ُقـ�لُ  )11(َذِل� َمْ� َال َ�ُ��ُّ أنَّ َز�ـً�ا َجـاَءَك، وُ�ْ�ِ�ـ�ُ 

  ان�هى. . )12(ِفي َهَ�ا! وَ��َ� َال َ�ِ��ُ�َ�؟"

َة اإلنَ�ــاِر ِمــْ� َمَ�اِضــِع َمْ�ُ�ــ�ِر الَه�ــَ�ِة، َبــْل [َذَكــَ�ه] ِمــْ�  )13(وَلــْ� َیــْ�ُكْ� َقْ�ــُل َمــ�َّ

  َمَ�اِضِع َمفُ��ِحَها.

  : )15(ِة، َوْهَ� َسْه�ٌ َوَزَعَ� ابُ� الَ�اِجِ� أنََّها ُت�َاُد َ�ْعَ� َل�َّا اإل�َ�اِب�َّ : )14(ق�ُله

                                                                                                                                           
�اح: (س�ا)  )1   .  3/38، وته�ی� اللغة: 6/2376ان��: الّ�ِ

  في (أ): الل���.   )2

  سق� م� (ج).   )3

�اح: (كأب)  )4   .   1/207ان��: الّ�ِ

  .  6/4314، ول�ان الع�ب: (نأ�) 15/389ان��: ته�ی� اللغة: (نأ�)  )5

�اح: (ن��)  )6   .   6/2516ان��: الّ�ِ

رَّة: 1/116ان��: ش�ح أب�ات ال�غ�ي، لل�غ�اد�:  )7   .   1/49، و�ع�اب ش�اه� ال�غ�ي، لل�ُّ

  .  1/25ال�غ�ي:  )8

  أ�: وت�اُد (إْن) أ�ً�ا ق�ل م�ة اإلن�ار.   )9

  في (ج): االس� ال����ر.   )10

  في (أ، ج، �): و������.   )11

  (ب���ٍُّف).   4/503ش�ح ال�َّضي على ال�ا��ة:  )12

  سق� م� (ج).   )13

  .  1/25ال�غ�ي:  )14

مام��يُّ �ق�له: "وجْ�ُم ال��ّ�ِف �ال�َّ  )15 ه� م� غ�� ت��ُّـٍ� ��ـ��ُ� إل�ـه غ�ـُ� م�اسـ�، فـابُ� ال�اجـِ� إمـاٌم اع��ضه ال�َّ

ــه�، ولــ� أَر أحــً�ا مــ� شــارحيِّ �المــه ان�قــ� ذلــ� عل�ــه، وفــ�ه�  ثقــٌة، وقــ� نقــل هــ�ا ال��ــَ�، ��قَ�ــُل وال یــ�فُع ���ــ�َّد ال�َّ

وا ذل� ول� ی�عقَّ��ه". ش�ح ال��ج:    .  1/150األئ�َُّة ال�ُّقَّاُد، بل أق�ُّ
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ِ َصـِ��ٌح ِفــي أنَّ َذِلــ� ُلَغـٌة، َفإنَّــه َقـاَل: "... ِزَ�ــاَدُة "أْن" الَ�فُ��َحــِة 
ّ
َكـَالُم ال�َِّضــي

ــــا أْن َجَلْ�ــــَ� َجَلْ�ــــُ�، َفْ�ً�ــــا وَ�ْ�ــــً�ا، والَفــــْ�ُح   الَ�ْ�ــــُه�رُة، َتقــــ�ُل: َل�َّ
َ
ــــا" ِهــــي َ�عــــَ� "َل�َّ

  . ان�هى.)1(أْشَهُ�"

،  )2(الَ�اِج�ِ وابُ�  ُهـَ� أُبـ� َعْ�ـٍ�و ُعْ�َ�ـاُن بـُ� أِبـي َ�ْ�ـِ� بـِ� ُیـ�ُنَ�، الِ�ْ�ـِ��ُّ

یِ� ُم�س� ، �اَن واِلُ�ه َحاِجً�ا ِلَألِم�ِ� ِع�ِّ الّ�ِ ِ  )3(الَ�اِلِ�يُّ
ّ
َالِحي ، وَ�ـاَن ُ�ْ�ِد��ـا، )4(ال�َّ

ــــ�َّ] ــــاِهَ�ِة، [ُث ــــُ�ه ِ�الَق ــــ )5(واْشــــَ�َغَل وَل ــــى ِدَمْ� ــــَل إَل ــــِة اْنَ�َق ــــي َزاِوَ� ــــا ِف َ�، وَدرََّس ِ�َ�اِمِعَه

ــا،  ــَل إَلــى اإلْســَ��َ�ِر�ََّة ِلإلَقاَمــِة ِبَه ــاَم ِبَهــا، ثُــ�َّ انَ�َق ــاِهَ�ِة وأَق ــى الَق الَ�اِلِ��َّــِة، ثُــ�َّ َعــاَد إَل

ــــــه ِ�َأســــــَ�ا  ــــــْ� ِوَالَدُت ــــــ�َ� وِســــــ�ِِّ�َ�ٍة، وَ�اَن ــــــي َشــــــ�َّال َســــــَ�َة ِســــــّ�ٍ وأْرَ�ِع  ِبَهــــــا ِف
َ
ــــــ�فِّي َفُ�

ِع�ِ� ِفي أَواِخِ� [َسَ�ِة]1/55ْ�[مِ    وَخ�ِ�ِ�َ�ٍة. )7(َس�ِع��َ  )6(/�] ُقَ�� ال�َّ

  : )8(ق�ُله

تَــــــــــــا   ِجَهاًرا، َوَلْ� َتْغَ�ْ� ِلَقْ�ِل اْبِ� َخاِزِم] ُقَ�ْ�َ�ـــةَ  )9(أَتْغَ�ـــُ� إْن ُأْذَنـــا   )10([ُح�َّ

                                                           
  (ب���ٍُّف ���ٍ�).   4/434ش�ح ال�َّضيِّ على ال�ا��ة:  )1

، وش�رات 16/430، وس�� أعالم ال�ُّ�الء: 197ان�� ت�ج��ه في: ال�لغة في ت�اج� أئ�َّة ال�َّ�� واللغة: ص )2

 ، و���ة3/248، وو��َّات األ��ان: 1/508، وغا�ة الّ�ِها�ة في ��قات الق�َّاء، الب� ال��ر�: 5/234ال�َّه�: 

  .  19/321، وال�افي �ال���َّات: 4/210، واألعالم: 2/134ال�عاة: 

  في (ج): م�ش�.   )3

ی�، ت�فِّي في ش��ان م� س�ة  )4 ل�ان صالح الّ�ِ ی� م�س� ب� ج�� الّ�الحي، ابُ� خال ال�ُّ األم�� ع�ُّ الّ�ِ

ل�ك ل�ع�فة دول ال�ل�ك، لل�ق����:  585(   .  1/216ه). ان��: ال�ُّ

  سق� م� (ج).   )5

    سق� م� (ج).   )6

  في (ج): ت�ع��.   )7

  .  1/26ال�غ�ي:  )8

  في (أ، ب): أْن ُأذني.   )9

، وش�ح نقائ� ج��� والف�زدق، ألبي ع���ة: 2/564ِمَ� ال�َّ��ل، للف�زدق في ش�ح دی�انه، إلیل�ا ال�او�:  )10

  ، ب�وا�ة:2/545

  َوَلْ� َتْغَ�ْ� ِلَ��ِم اْبِ� َخاِزمِ 

، وش�ح ش�اه� 3/389، وش�ح ال��اب، لل���افي: 3/27، ومعاني الق�آن للف�َّاء: 3/161أ�ً�ا في: ال��اب:  وله

���: 1/86ال�غ�ي:  ، وغ�� م���ٍب في: ش�ح ال�َّ�ه�ل، الب� مال�: 9/80، وال��انة: 3/163، وأمالي اب� ال�َّ

، 1/26، وال�غ�ي: 4/115ل�َّضي على ال�ا��ة: ، وش�ح ا3/115، وال��اع�: 7/233، وال�َّ�ی�ل وال�َّ���ل: 4/53
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تَــــا] ، وَحــــاِزُم ِ�ُ�هَ�َلـــــٍة وَزاٍ� اْســـــُ� )2(�َ�عَ�ـــــى ُقِ�َعَ�ـــــا ِ�الَ�ـــــاِء الُ�هَ�َلـــــِة والــــ�َّا�ِ  )1([ُح�َّ

  .)3(َرُجلٍ 

َ�الَ : )4(ق�ُله   :وَهَ�ا الَ�َ�اُب َال َی�َفُع ال�ُّ

اِل، والَ�ــآُل َواِحــٌ�، وَ�ْعــُ� ال�َُّ�ــِخ َســَقَ� ِم�ــُه َهــَ�ا  وِفــي َ�عــٍ� ال�َُّ�ــِخ: َال َیــْ�َفُع ِ�الــ�َّ

َ�اُل ُهَ�: َما  َتَعـاَلى؟ َیـُ�لُّ عَلـى  )5(َوْجُه ُدُخـ�ِل "إْن َشـاَء ُهللا" ِفـي إْخَ�ـاِرهالَ�َالُم، وال�ُّ

ــَ�الَ  َمْ�َ�ــِ��َّ َســَأَل َهــَ�ا ال�ُّ ــا َأَجــاَب ِ�ــِه الُ�َ�ــّ�ُِف، َوَوْجــُه )6(َهــَ�ا أنَّ ال�َّ ، وَأَجــاَب ِ�َ�

ـــَ�اَل ُهــَ� أنَّ الَ�ِ�ـــ�َ�َة عَلـــى َهــَ�ا   )7(الَ�ـــَ�اِب [أ�ً�ـــا]َكــ�ِن َهـــَ�ا الَ�ــ�اِب َال َیـــ�َفُع ال�ُّ

َدَخَلْ� ِفي إخَ�اِره َتَعاَلى ِبُ�ُخ�ِلِهْ� َجِ��ًعا، َ�ُ�َقاُل: َما َوْجُه ُدُخ�ِلَها ِ��ِه؟ والَ�َ�اُب أنَّ 

َوْجَهُه اإلْشَعاُر ِ�أنَّ َ�عَ�ُهْ� َال َی�ُخُل ِلَ��ٍت َ��ُ�ُل ُلـه، أَشـاَر إَلـى َهـَ�ا الَ��َ�ـاِو�ُّ 

  .)8(ِفي َتفِ��ِ�ه

ـــ�ِح: "َوَوْجـــُه َمـــا َقـــاَل: إنَّ َهللا  وِفـــي َقـــْ� َوَعـــَ� أوَلِ�ـــ� الُ�ــــْ�ِمِ��َ�  -َتَعـــاَلى–ال�َّ

أْن َال َ�ُ�ـ�َت أَحـٌ�  -َتَعـاَلى-ِب�ُخ�ِل الَ�ْ�ِ�ِ� الَ�َ�اِم، َفَلِ�َم َتَ�قُُّ� َمِ�ـ�َ�ِ�ه  )9([َجِ��ًعا]

                                                                                                                                           

اني: ص اه� ��ه ق�له: (إْن ُأْذَنا)، "ح�� قال ال��ف�ُّ�ن: (إْن) تعل�ل�َّة ��ع�ى (إْذ)، ... وأن��ه 224وال��ى ال�َّ ، وال�َّ

ى إقامة : أْن ���ن علأح�ه�اج�ه�ُر ال����ِّ�� وقال�ا: إْن ش���َّة في ال��� ...، وال��� م���ل على وجه��: 

) مقام ال���َّ� وه� (االف��ار)، واألصل: أتغ�ُ� إِن اف��� مفَ�ِ�ٌ� ���� ح�ِّ ُأذَني ُقَ��َ�َة؟ إِذ  �� وه� (ال��ُّ ال�َّ

 ، : أْن ���ن على مع�ى ال�َّ����، أ�: أتغ�ُ� إْن ال�َّانياالف��ار ب�ل� ���ن س�ً�ا للغ��، وم��ًَّ�ا ع� ال��ِّ

رَّة: ت��ََّ� أنَّ ُأذَني ُق�َ    . 1/26، وان��: ال�غ�ي: 52، �1/51َ�َة ُح�َّتا ���ا م�ى...". إع�اب ش�اه� ال�غ�ي، لل�ُّ

  سق� م� (ج).   )1

�اح: (ح�ز)  )2   .  2/856، ول�ان الع�ب: (ح�ز) 3/873ان��: الّ�ِ

، أم�ُ� ُخ�اس )3
ّ
ل�ي ان م� ِقَ�ِل ابِ� ه� ل�� �ال�اء ال�ه�لة، بل �ال�اء ال�ع��ة، فه� ع�� هللا ب� خازم ال�ُّ

رَّة: 1/165ه). ان��: غ��ة األر��: 72ال�ُّ���، (ت   .  1/51، و�ع�اب ش�اه� ال�غ�ي، لل�ُّ

  .  1/26ال�غ�ي:  )4

  في (ب): في �الم هللا.   )5

اف:  )6   .  3/549ان��: ال��َّ

  سق� م� (ج).   )7

  .  5/131ان��: تف��� ال���او�:  )8

  سق� م� (ج).   )9
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ُخ�ِل، � َق�ـَل َذِلـ� َلـْ� َ��ُ�ـْل ُدُخـ�ُل الَ�ِ��ـِع إْذ َلْ� َشاَء َمْ�َت أَحٍ� ِمـْ�هُ  ِمْ�ُه� َق�َل ال�ُّ

  . ان�هى.)1(َق�َل الَ��ِت، َفَ�لَ�ُم الُ�ْلُف ِفي َوْعِ�ه َتَعاَلى، وْهَ� ُمَ�اٌل"

أْن َال َ�ُ�ـ�َت أَحـٌ�  -َتَعـاَلى –�ق�َل: إنََّ�ا َیلَ�ُم َتَ�قُُّ� َمِ��َ�ِة هللاِ  )2(وِلقاِئٍل [أْن]

ُخ�ِل َلـْ� �ـاَن الَ�ْعــُ� ِمـْ� َغ�ـِ� َتْقِ��ـٍ� ِ�َ�ِ�ــ�َ�ِة ِمـ�ُهْ� ِلَ�ْعـِ� َجِ��ـِع ُأو  َلِ�ـ� الُ�ــ�ِمِ��َ� ِ�الـ�ُّ

  .)3(أْن َال َ�ُ��َت أَحٌ� ِمْ�ُهْ�، وأمَّا َمَع َتقِ��ِ�ه ِبَ�ِل� َفَال  -َتَعاَلى-ِهللا 

ِألَْصـَ�اِ�ِه ِحـ�َ�  -َصلَّى ُهللا َعَل�ِه َوَسلَّ�َ  -أْو أنَّ َذِل� ِمْ� َ�َالِم َرُس�ِل هللاِ : )4(ق�ُله

  :َأْخَ�َ�ُهْ� ِ�الَ�َ�اِم، َفَ�َ�ى َذِلَ� َلَ�ا، أْو ِمْ� َ�َالِم الَ�َل� الَِّ�� أْخَ�َ�ه ِفي الَ�َ�اِم

�ُ� عَلى َهَ�یِ� ال�َّقِ�یَ��ِ� عَلى َ�اِ�ه، وِ��ـِه َنَ�ـٌ�؛ وَذِلـَ� ِألنَّـه  �ِح: "َ�عِ�ي وال�َّ ِفي ال�َّ

ِزَ�ـاَدٌة ِمـْ� َ�ـَالِم َغ�ـِ�ه، ِمـْ� َغ�ـِ� أْن َ�ُ�ـ�َن ِفـي  -َتَعـاَلى-ِهللا  َك�َ� َیـ�ُخُل ِفـي َ�ـَالمِ 

"   . ان�هى.)5(الَ�َالِم إْشَعاٌر ِ�أنَّه َمْ�ِ�يٌّ

وأُقــ�ُل: عَلــى َهــَ�یِ� ال�َّقــِ�یَ��ِ� َلــْ� َیــْ�ُخْل ِفــي َ�ــَالِم ِهللا َتَعــاَلى ِزَ�ــاَدٌة ِمــْ� َ�ــَالِم َغ�ــِ�ه، 

 )7(، وَت�ــِ���ُ )6(َهـَ�ا ِمـْ� َ�الِمـه َتعــاَلى عَلـى ِجَهـِة الِ�َ�ا�ـِة َعـْ� َغ�ـِ�هو�نََّ�ـا ِق�ـَل: إنَّ 

، وَســـَ�أِتي )9(ِم�ــهُ  )8(ِحَ�اَ�ـــًة َعــْ� الَغ�ــِ� َ��ِفـــي ِ��ــِه أْن َال َ��َ�ــَع [َمـــاِنٌع] َكــ�ِن الَ�ــالمِ 

ارِح أنَّه َ�ُ��ُز أْن َ���َن  �� َوَرب�كُْم ﴿ِلل�َّ َما ُقْلُت َلُ�ْم إِال� َمـا أََمرَْت�ِـ� بِـ�ِ ﴿ ِفي َق�ِله َتَعاَلى: ﴾َر�

�� َوَرب�كُْمۚ�أَِن اْعبُُد  /�] الَ�ـَالَم الَ��ِ�ـيَّ 1/56[ ِمْ� َ�َالِم ِ��َ�ى، أْرَدَف ِ�ه )10(﴾وا اهللاَ َر�

ـــ�ِح:13[ ، َفَ�ـــِ�ُد عَل�ـــِه َمـــا أوَرَده َهاُهَ�ـــا، ُثـــ�َّ قـــاَل ِفـــي)11(َتعِ��ً�ـــا ِ� َتَعـــاَلى  /ب] ال�َّ

                                                           
  .  1/251ت�فة الغ���:  )1

  سق� م� (ب).   )2

  .  1/25ان��: حاش�ة األم��:  )3

  .  1/26ال�غ�ي:  )4

  .  1/251ت�فة الغ���:  )5

اف:  )6   .  3/549ان��: ال��َّ

  في (أ): وت���� وت����.   )7

  سق� م� (ج).   )8

. ان��: م��هى أمل األر��: ص ت�عه اب� الُ�الَّ ال���في )9 ّدِ   .  261في ه�ا ال�َّ

  .  119ال�ائ�ة: م� اآل�ة  )10

  .  1/186، وش�ح ال��ج: 1/261ان��: ت�فة الغ���:  )11
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، َفَقـ� َتَ�قَّـَ� ُوُقـ�ُع الَ��ُعـ�ِد،   وَحـ�ٌّ
ٌ
"وَهَ�ا َال َی�َفُع اإلشَ�اَل؛ ِألنَّ ُرْؤَ�ـا األنِ�َ�ـاِء َوْحـي

َقــــِ� الَ�ِ�ــــ�َ�ُة، وَ�ــــَ�ا ِفــــي َحــــ�ِّ الَ�َلــــِ�؛ ِألنَّــــه ُم�ِ�ــــٌ� َعــــِ� ِهللا  ِبهــــَ�ا  -َتَعــــاَلى-وَتَ�قَّ

  . ان�هى.)1("الَ��ُع�ِد، َفَ�َ�قََّقِ� الَ�ِ��َ�ُة ِبُ�ُق�ِعه

وأقـــ�ُل: َمـــا َقاَلـــه ِمـــْ� َعـــَ�ِم َدْفـــِع اإلْشـــَ�اِل َم�ِ�ـــيٌّ عَلـــى َمـــا أْفَهَ�ـــه َ�َالُمـــه ِمـــْ� 

اِف َفإنَّـه ُمْ�ـَ�ِفٌع، وَم�ِ�ـيٌّ أْ�ً�ـا  َ�اِل، َال عَلى َتفِ��ِ�َنا َله ِ�َ�ا َوَقَع ِفي الَ��َّ َتفِ��ِ� ال�ُّ

�َ� عَلى َهَ�یِ�  ـ�ُ� َعَل�ِهَ�ـا عَلى أنَّ ال�َّ ال�َّقِ�یَ��ِ� عَلى ِ�اِ�ه، َوْهَ� َمْ�ُ��ٌع، و�نََّ�ـا ال�َّ

: )2(ِلل�ََّ��ُّكِ   )5(ِمْ� َ�َالِم هللاِ  )4(ِفي اآلَ�ةِ  )3(﴾إن َشآَء اهللاُ ﴿، وَحاِصُل َهَ�یِ� الَ�جَه�ِ� أنَّ

، أِو الَ�َلِ� الَقاِئِل ِلَ�ِل� عَلى  ِ
ّ
َسِ��ِل ال�ََّ��ُِّك ِ�ه، وَهـَ�ا ِخـَالُف َتَعاَلى ِحَ�اَ�ًة َعِ� ال�َِّ�ي

ـ�ِ� ثُـ�َّ َصـاَر ُیـ�َ�ُ� ِلل�ََّ�ـ�ُّكِ  َمه الُ�َ�ّ�ُِف، وْهَ� أنَّ أْصـَل َذِلـ� ِلل�َّ ، )6(الَ�جِه الَِّ�� َق�َّ

 : ـــإنَّ َحاِصـــَله أنَّ ـــِ� َ�ِ��ـــِ�  ﴾إن َشـــآَء اهللاُ ﴿َف ـــى َغ� ـــي اآلَ�ـــِة ِمـــْ� َ�َالِمـــه َتَعـــاَلى عَل ِف

  ِلَ�َ�َ��ََّك ِ�ه ِ�َ�اُده. َفْلُ�َ�أمَّْل.الِ�َ�اَ�ِة؛ 

  :)7(ق�ُله

  )8(إَذا َما اْنَ�َ�ْ�َ�ا َلْ� َتِلْ�ِني َلِ�ْ�َ�ةٌ 

  َهَ�ا َص�ُر َب�ٍ� َعُ�ُ�ه:

                                                           
  .  1/251ت�فة الغ���:  )1

  .  261ان��: م��هى أمل األر��: ص )2

  .  27الف�ح: م� اآل�ة  )3

اَم إِن َشاَء اهللاُ آِمنِ�َ� ُمَحل�قِ�َ� ل�َقْد َص  ﴿هي ق�له تعالى في س�رة الف�ح:  )4 ۖ� َلَتْدُخلُن� اْلَمْسجَِد اْلَ�َ َدَق اهللاُ َرُسوَلُ� الر�ْؤيَا بِاْلَحق�

يَن َال َتَخاُفوَن  ِ   .  ﴾ ُرُءوَسكُْم َوُمَق��

  في (�): م� �المه تعالى.   )5

هاب:  )6   .  8/67ان��: حاش�ة ال�ِّ

  .  1/26ال�غ�ي:  )7

رَّة:  )8 ــ�اه� 1/52ِمــَ� ال�َّ��ــل، م��ــ�ٌب ل�ائــ� بــِ� صع�ــعة الفقع�ــيِّ فــي: إعــ�اب شــ�اه� ال�غ�ــي، للــ�ُّ ، وشــ�ح ال�َّ

ــات الُ�ُ�ــ� ال�َّ���َّــة، ل���ــ� شــ�َّاب:  ــع��َّة فــي ُأمَّ ــع��َّة، إم�ــل 1/281ال�ِّ ــل فــي شــ�اه� ال�َّ�ــ� ال�ِّ ، وال�ع�ــ� ال�ف�َّ

، وم��ــ�ب لــ�ع� العــ�ب فــي معــاني القــ�آن للفــ�َّاء: �25/215، البــ� عاشــ�ر: ، وال�َّ���ــ� وال�َّ�ــ���1/192عقــ�ب: 

، وشــ�ح شــ�اه� ال�غ�ــي: 1/26، وال�غ�ــي: 439، وغ�ــ� م��ــ�ب فــي: شــ�ح شــ�ور الــ�َّه�، البــ� ه�ــام: ص1/61

ــاه�، فهــ� م�ــارع دخلــ� عل�ــه (لــ�) 1/89 ــ�� ماضــً�ا فــي ال�ع�ــى مــ� ح�ــ� ال�َّ ــاه� ��ــه م�ــيُء جــ�اب ال�َّ ، وال�َّ

  قل�� زم�ه إلى ال�اضي، وه�ا غ�ُ� جائ� إالَّ على مع�ى ال�َّ��ُِّ�، أ�: إذا ما ان����ا ت��َّ� أّنِي ل� تل�ني ل���ٌة.  ف
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ا   َوَلــْ� َتِ�ـِ�� ِمـــْ� أْن ُتِقـــ�ِّ� ِ�ِه ُبـ��

َ�اِح: "وَق�ُلُهْ�: َال ُب�َّ ِمْ� َ�َ�ا، َ�أنَّه َقاَل:  : وِفي الّ�ِ َال ِفَ�اَق ِم�ه، وُ�قاُل الُ��ُّ

  . )1(الِعَ�ُض"

ِ��ُح ال�َّْف�ِ  ِنيُء األْصِل، ال�َّ ْكِ� ِألنََّهـا إَذا )2(والَلِ��ُ� ال�َّ ، و�نََّ�ا َخ�َّ اُألمَّ ِ�الـ�ِّ

ُجـ�َن َمـْ� َلْ� َتُ�ْ� َلِ��َ�ًة َفاَألُب َأْوَلـى؛ ِألنَّ الَعـَ�َب َال ُیَ�ّوُِجـ�َن َمـْ� ُدوَنُهـْ�، وَقـْ� َیَ��َ  وَّ

  /�].1/57[ )3(ُهَ� ُدوَنُه�ْ 

          
  

  �ــات�ـــــــةال

ل�ا إلى ن�ائج، م�ها: م م� ت�ق�� م��ِ� "إْن"، ت�صَّ   م� خالل ما تق�َّ

ه على االع��اضاِت األدَب، وُحْ�َ� الُ�لـ�، فـال ��ـ�ع�ُل  أوًَّال: ُ�ّ�ِي في رّدِ یل��ُم ال�ُّ

مام��يَّ  ��اراتٍ  قاس�ًة، م�َّا ی�لُّ على ��ِم أخالقـه، إالَّ أنَِّ�ـي وج�تُـه مـ�َّة ��ـُف الـ�َّ

  �ال�ه� على غ�� عادته.

�ع��ـــــ� فـــــي أغلـــــ� ردوده علـــــى آراء العل�ـــــاء ال�ع��ـــــ���، م�ـــــل: ســـــ����ه،  ثانً�ـــــا:

والفارسي، وال�َّم����، وال�َّضي، واب� مال�، وأبي ح�َّان، وغ��ه�، فـال ت�ـاد ت�ـ� 

���.م�أ ا�ق�� م� ال�ُّ�اة وال�فّ�ِ   لًة ���في ف�ها ب�أ�ه دون االس��اد إلى علِ� ال�َّ

ـ�ّ�ِيُّ م�ـ�َّد ناقـل لـآلراء واألقـ�ال، بـل ت�هـ� ش��ـ�َُّ�ه ق��َّـًة مـ�  ثالً�ا: لـ� ��ـ� ال�ُّ

ـَ� نف�ـه مـ�افًعا عـ� ال��ـّ�ِِف ن�ـ�ه ��الفـه  خالل م�اق�اته وردوده، ومـع أنَّـه ن�َّ

، ��عل�قــه علــى قــ�ل ابــ� ه�ــاٍم: "خالًفــا لل�ــ�ف�ِّ��"، وتف�ــ�ِل فــي �عــ� ال��ــائل

ــُ� أنَّــه صــاحُ� ش��ــ�ٍَّة عل��َّــٍة  قــ�اءة ال�ــ�م�َّ�ِ� وأبــي ��ــ�، وغ��ه�ــا، وهــ� مــا ی��ِّ

  م��قلَّة.

                                                           
ة (ب�د)  )1   .  2/445مادَّ

�اح: (َالم)  )2   .  5/2025ان��: الّ�ِ

  .  1/126، وش�ح أب�ات ال�غ�ي، لل�غ�اد�: 1/89ه�ا الق�ل في: ش�ح ش�اه� ال�غ�ي، لل����ي:  )3
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ــ� الغــام� مــ� �ل�اتهــا، وذ�ــ�  را�ًعــا: ــع��َّة اه��اًمــا ���ــً�ا، فف�َّ ــ�اهَ� ال�ِّ أع�ــى ال�َّ

ًنــا لقائل�هــا، وذ�ــ� مــا ی�علَّــ� ب�ع�ــها مــ� ق�ــ� وأحــ�اٍث، روا�اِتهــا، وتــ�جَ� أح�ا

  ك��� عات�ة.

لــ� �ف�ــه ال�َّ���ــُه علــى اخــ�الف روا�ــات ال�غ�ــي، �قــ�ل ال��ــّ�ِف: "وهــ�ا  خامً�ــا:

ال، ثـ�َّ علَّـ�  �اَل"، ح�� ذ�� روا�ًة ُأخ�� وهي: "ال یـ�فع" �الـ�َّ ال��اب ال ی�فُع ال�ُّ

  على ذل� �ق�له: "وال�آُل واحٌ�".

  أَْع�َ� َوأَْعَلمُ  - َ�َعا�َ�  -َواهللاُ 

ٍد، َوَع�َ� آلِ�ِ َوَصْحبِ�ِ  َنا ُمَحم� َم َع�َ� َسي�ِدنَا َونَ�ِ�� �� اهللاُ وَسل�   .َوَص�

  ال�َ�اِدِر والَ�َ�اِجعِ 

  الق�آن ال����، ب�وا�ة قال�ن ع� نافع ال��ني.

ع�� ال�ـ��� بـ� ع�ـ� ال�احـ� ال�ـ��اني ال�ـ�ر�، أب� ال��� علي ب� أبي ال��م دمحم ب� دمحم ب�  اب� األث��،

ـــ� األث�ـــ�، ت ـــ�ا�ِة، 1994-ه 1415ه ( 630عـــ� الـــ�ی� اب ـــِة ال�َّ ـــة فـــي معِ�َف ـــُ� الغاَ� م). ُأْس

ــ� معــ�َّض، وعــادل أح�ــ� ع�ــ� ال��جــ�د، �  ــة، ب�ــ�وت، 1ت�ق�ــ�: علــي م��َّ ، دار ال��ــ� العل��َّ

  ل��ان.

ه).  1351ه ( �833، دمحم بــ� دمحم بــ� ی�ســف، تابــ� ال�ــ�ر�، شــ�� الــ�ی� أبــ� ال��ــ� ابــ� ال�ــ�ر 

ل م�َّة: ج. ب�ج���اس�.1غا�ُة ال�ِّها�ِة في ��قاِت الق�َّاِء، �    ، ُع�ي ب���ه ألوَّ

ابــ� ال�اجــ�، ع��ــان بــ� ع�ــ� بــ� أبــي ��ــ� بــ� یــ�ن�، أبــ� ع�ــ�و ج�ــال الــ�ی� ابــ� ال�اجــ� ال�ــ�د� 

�ِل واألمل فـي ِعلَ�ـيِّ األصـ�ل م). م���� م��هى ال�ُّ 2006-ه 1427ه ( 646ال�ال�ي، ت

��ة ال��ائ��َُّة الل��ان�َُّة، �    ، دار اب� ح�م، ب��وت، ل��ان.1وال��ل، ت�ق��: ن�ی� ح�ادو، ال�َّ

ابــ� ال�اجــ�، ع��ــان بــ� ع�ــ� بــ� أبــي ��ــ� بــ� یــ�ن�، أبــ� ع�ــ�و ج�ــال الــ�ی� ابــ� ال�اجــ� ال�ــ�د� 

�، ت�ق�ــ�: ف�ــ� صــالح ســل��ان م). أمــالي ابــ� ال�اجــ1989-ه 1409(هـــ  646ال�ــال�ي، ت

  ق�ارة، دار ع�َّار، األردن، ودار ال��ل، ب��وت.

�َّاج، أب� ��� دمحم ب� ال��� ب� سهل ال���� (ال�ع�وف �اب� ال��اج)، ت -ه 1408ه ( 316اب� ال�َّ

�ــة ال�ِّســالة، ب�ــ�وت، 3م). األُصــ�ُل فــي ال�َّ�ــِ�، ت�ق�ــ�: ع�ــ� ال��ــ�� الف�لــي، � 1988 ، م�سَّ

  ل��ان.
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���، ض�اء ال�ی� أب� ال�عادات ��ة هللا ب� علي ب� ح�ـ�ة (ال�عـ�وف �ـاب� ال�ـ���)، ت  542اب� ال�َّ

ـ� ال�َّ�ـاحي، � 1991-ه 1413ه ( ���، ت�ق��: م���د م��َّ ، م���ـة 1م). األمالي اب� ال�َّ

  ال�ان�ي، القاه�ة، م��.

ـ� إبـ�ا��� ش�ُح نقائ� ج��� ). 1998ه ( 209أب� ع���ة مع��، ت اب� ال���َّى، الف�زدق، ت�ق��: م��َّ

  ، ال���ع ال�َّقافي، أب���ي، اإلمارات.2ح�ر، ول�� م���د خال�، � 

د ابــ� 1988ه ( 438ابــ� ال�ــ���، دمحم بــ� إســ�اق بــ� دمحم، ت ــ���، ت�ق�ــ�: رضــا ت�ــ�َّ ). الفه�ســ�، لل�َّ

  .، دار ال����ة، ب��وت، ل��ان3علي ب� ز�� العاب�ی� ال�ائ�� ال�ازن�راني، � 

 ال��اد� ال��ـ�� ال�ـال�ي، 
ّ
اب� ُأمِّ قاس� ال��اد�، أب� دمحم ب�ر ال�ی� ح�� ب� قاس� ب� ع�� هللا ب� علي

ـــة ابـــ� مالـــ�، شـــ�ح 2001-ه 1422هــــ ( 749ت م). ت�ضـــ�ُح ال�قاصـــِ� وال��ـــالِ� ��ـــ�ح أل��َّ

  ، دار الف�� الع��ي، القاه�ة، م��.1وت�ق��: ع�� ال�َّح�� علي ُسل��ان، � 

 ال��اد� ال��ـ�� ال�ـال�ي،  قاس� ال��اد�، اب� ُأمِّ 
ّ
أب� دمحم ب�ر ال�ی� ح�� ب� قاس� ب� ع�� هللا ب� علي

ی� ��اوة، م). 1992-ه 1413هـ ( 749ت اني في ح�وف ال�عاني، ت�ق��: ف�� الّ�ِ ال��ى ال�َّ

  ، دار ال��� العل��َّة، ب��وت، ل��ان.�1م��َّ� ن��� فاضل، � 

 ال��اد� ال��ـ�� ال�ـال�ي،  اب� ُأمِّ قاس� ال��اد�،
ّ
أب� دمحم ب�ر ال�ی� ح�� ب� قاس� ب� ع�� هللا ب� علي

ـ� أح�ـ� ع��ـ�، 2006-ه 1427هـ ( 749ت ـ� ع�ـ� ال�َّ�ـي م��َّ م). ش�ُح ال�َّ�ـه�ِل، ت�ق�ـ� ودراسـة: م��َّ

  ،  م���ة اإل��ان، ال����رة، م��.�1 

م). ال����ـ� فـي ت��ـ�� 1999-ه 1420ه ( 392اب� ج�ِّي، أب� الف�ح ع��ان ب� ج�ي ال��صلي، ت

وجـ�ه شــ�اذ القــ�اءات واإل��ــاح ع�هــا، ت�ق�ــ�: علــي ال�َّ�ــ�� ناصــف، وآخــَ��ِ�، وزارة األوقــاف، 

  ال��ل� األعلى لل��ون اإلسالم�َّة، القاه�ة، م��.

). ِسـ�ُّ صـ�اعة اإلعـ�اب، ت�ق�ـ�: 1985ه ( 392اب� ِجّ�ِـي، أبـ� الفـ�ح ع��ـان بـ� ج�ـي ال��صـلي، ت

  ، دار القل�، دم��، س�ر�ا.��1او�، � ح�� ه

اب� ح�ان، دمحم ب� ح�ان بـ� أح�ـ� بـ� ح�ـان بـ� معـاذ بـ� َمْع�ـَ�، ال����ـي، أبـ� حـات�، الـ�ارمي، الُ��ـ�ي، 

م). م�اه�ُ� عل�اِء األم�ار، حقَّقـه ووثَّقـه وعلَّـ� عل�ـه: مـ�زوق 1991-ه 1411ه ( 354ت

�اعة وال�َّ 1علي إب�ا���، �    �� وال�َّ�ز�ع، ال����رة، م��.، دار ال�فاء لل�ِّ

ه  852ابــ� ح�ــ� الع�ــقالني، أبــ� الف�ــل أح�ــ� بــ� علــي بــ� دمحم بــ� أح�ــ� بــ� ح�ــ� الع�ــقالني، ت

ــ�  1415( ــَ�ا�ِة، ت�ق�ــ�: عــادل أح�ــ� ع�ــ� ال��جــ�د، وعلــي م��َّ ه). اإلَصــا�ُة فــي َت���ــِ� ال�َّ

  ، دار ال��� العل��َّة، ب��وت، ل��ان.1معّ�ض، � 

 1404ه ( 852لع�ــقالني، أح�ــ� بــ� علــي بــ� ح�ــ� أبــ� الف�ــل الع�ــقالني ال�ــافعي، تابــ� ح�ــ� ا

  ، ب��وت، ل��ان.1م). ته�ی� ال�َّه�ی�، دار الف��، � 1984-ه
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أب� ال��اس ش�� ال�ی� أح�� ب� دمحم ب� إب�ا��� ب� أبي ��� ابـ� خل�ـان ال��م�ـي اإلر�لـي، اب� خلِّ�ان، 

مـان، ت�ق�ـ�: إح�ـان ��َّـاس، دار صـادر  و��َّاُت األ��انِ ). 1994ه ( 681ت وأن�ـاء أب�ـاء ال�َّ

  ب��وت، ل��ان.

اب� سع�، أب� ع�� هللا دمحم ب� سع� ب� م��ع الهاش�ي �ال�الء، ال����، ال�غ�اد� (ال�عـ�وف �ـاب� سـع�) 

ــ� ع�ـــ� القـــادر ع�ـــا، � م). 1990-ه 1410هـــ ( 230ت ، 1ال��قـــات ال��ـــ��، ت�ق�ـــ�: م��َّ

  ة، ب��وت، ل��ان.دار ال��� العل��َّ 

ــ�ی� ع�ــ� بــ� علــي بــ� عــادل ال���لــي ال�م�ــقي ال�ع�ــاني، ت هـــ 775ابــ� عــادل، أبــ� حفــ� ســ�اج ال

م). الل�ـــاُب فـــي علـــ�ِم ال��ـــاِب، ت�ق�ـــ�: عـــادل أح�ـــ� ع�ـــ� ال��جـــ�د، وعلـــي 1998-ه 1419(

  ، دار ال��� العل��َّة، ب��وت، ل��ان.1م��َّ� مع�َّض، � 

ــاه� ــ� ال�َّ لــه وعلَّــ� عل�ــه: ابــ� 1986( ابــ� عاشــ�ر، م��َّ ). دیــ�ان ال�َّا�غــة الــ�ُّب�اني، ج�عــه وشــ�حه و��َّ

��ة ال��ن��َّة لل�َّ�ز�ع، ق��اج، ت�ن�.   عاش�ر، ال�َّ

). ال�َّ���ـُ� 1984ه ( 1393اب� عاش�ر، دمحم ال�اه� ب� دمحم بـ� دمحم ال�ـاه� بـ� عاشـ�ر ال��ن�ـي، ت

ار ال��ن��َّة لل�َّ��،    ت�ن�.وال�َّ���ُ�، ال�َّ

ه  463اب� ع�� ال��، أب� ع�� ی�سف ب� ع�� هللا ب� دمحم ب� ع�� ال�� ب� عاص� ال��ـ�� الق���ـي، ت

ـ� ال��ـاو�، � 1992-ه 1412( ، 1م). االسِ��َعاُب في مع�َفـِة األصـَ�اِب، ت�ق�ـ�: علـي م��َّ

  دار ال��ل، ب��وت، ل��ان.

 الـــ�ی�، ابـــ� ع�ـــ�ال��، ع�ـــ� ال�ـــ�م� بـــ� ع�ـــ� ال�ـــ�، ابـــ� شـــ�ائل 
ّ
الق��عـــي ال�غـــ�اد�، ال���لـــي، صـــفي

ـــالِع علـــى أســـ�اء األم��ـــة وال�قـــاع، دار ال��ــــل، �  1412هــــ ( 739ت ،  1ه). م�اصـــُ� اال�ِّ

  ب��وت، ل��ان.

-ه 1425ه ( 571اب� ع�اك�، أب� القاس� علي ب� ال��� ب� ��ة هللا (ال�ع�وف �اب� ع�ـاك�)، ت

�اعــــة وال�َّ�ــــ� م). تــــار�ُخ دم�ــــ�، ت�ق�ــــ�: ع�ــــ�و بــــ� غ�ا1995 مــــة الع�ــــ�و�، دار الف�ــــ� لل�ِّ

  وال�َّ�ز�ع، ب��وت، ل��ان.

ابــ� ع�ــف�ر، علــي بــ� مــ�م� بــ� دمحم، الَ�ْ�ــَ�مي اإلشــ��لي، أبــ� ال��ــ� (ال�عــ�وف �ــاب� ع�ــف�ر) 

�اعة وال�َّ�ـ�  669ت �ِّ� إب�ا��� م��َّ�، دار األن�ل� لل�ِّ ع�، ت�ق��: ال�َّ ه (د.ت.). ض�ائ� ال�ِّ

  ب��وت، ل��ان. وال�َّ�ز�ع،

ابــ� ع��ــة، أبــ� دمحم ع�ــ� ال�ــ� بــ� غالــ� بــ� ع�ــ� الــ�ح�� بــ� ت�ــام بــ� ع��ــة األن�ل�ــي ال��ــار�ي، 

ــالم ع�ــ�  1422ه ( 542ت ُر الــ�ج�ُ� فــي تف�ــ�� ال��ــاب الع��ــ�، ت�ق�ــ�: ع�ــ� ال�َّ ه). الُ��ــ�ِّ

افي م��َّ�، �    ، دار ال��� العل��َّة، ب��وت، ل��ان.1ال�َّ
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 بـــ� ع�ـــ� الـــ�ح�� بـــ� ع�ـــ� هللا بـــ� دمحم الق�شـــي الهاِشـــ�ي، بهـــاء الـــ�ی�، أبـــ� دمحم ، �ـــ� هللاعابـــ� عق�ـــل، 

ـــ� �امـــل ب��ـــات، �  1400ه ( 769ت ، 1ه). ال��ـــاعُ� علـــى ت�ـــه�ل الف�ائـــ�، ت�ق�ـــ�: م��َّ

ة.   جامعة أّم الُق��، دار الف�� دم��، دار ال��ني، ج�َّ

 الق�شـــي الهاِشـــ�ي، بهـــاء الـــ�ی�، أبـــ� دمحم ، ابـــ� عق�ـــل، ع�ـــ� هللا بـــ� ع�ـــ� الـــ�ح�� بـــ� ع�ـــ� هللا بـــ� دمحم

م). شـــ�ُح ابـــِ� عق�ـــل علـــى أل��َّـــة ابـــ� مالـــ�، ومعـــه 1980-ه 1400هــــ (769ه ، ت 769ت

ی� ع�ــ� ال���ــ�، �  ــ� م��ــي الــّ�ِ ، م���ــة 20م��ــة ال�ل�ــل ب��ق�ــ� شــ�ح ابــ� عق�ــل، تــأل�� م��َّ

  دار ال��اث، القاه�ة، م��.

ــات 2003ه ( 736 دمحم بــ� أح�ــ� بــ� ع��ــان، تابــ� قا��ــاز الــ�َّه�ي، أب�ع�ــ�هللا ). تــار�ُخ اإلســالم وو��َّ

ار ع�َّاد مع�وف، دار الغ�ب اإلسالمي، ب��وت، ل��ان.1ال��اه�� واألعالم، �    ، ت�ق��: ��َّ

ـ� هـارون، � 1985اب� ق��ـ�، ع�ـ�و بـ� ع��ـان ( ـالم م��َّ ). ال��ـاُب، ل�ـ����ه، ت�ق�ـ� وشـ�ح: ع�ـ� ال�َّ

  ب��وت، ل��ان.، دار ال��ل، 1

 1410ه ( 672اب� مال�، دمحم ب� ع�� هللا، ابـ� مالـ� ال�ـائي ال��ـاني، أبـ� ع�ـ� هللا، ج�ـال الـ�ی�، ت

ـ� بـ�و� ال���ـ�ن، � 1990-ه ـ�ِّ�، �م��َّ ، ه�ـ� 1م). ش�ُح ال�َّ�ه�ِل، ت�ق��: ع�� الـ�َّح�� ال�َّ

  لل��اعة وال�َّ�� وال��ز�ع واإلعالن، 

هــ (د.ت.).  672اب� مال�، دمحم ب� ع�� هللا، اب� مال� ال�ائي ال��ـاني، أبـ� ع�ـ� هللا، ج�ـال الـ�ی�، ت

ا��ة، ت�ق�ـ�: ع�ـ� ال�ـ�ع� أح�ـ� ه��ـ��، �  ، جامعـة ُأمِّ الُقـ��، م��ـ� ال��ـ� 1ش�ُح ال�ا��ة ال�َّ

راسات اإلسال ��عة والّ�ِ ، �لِّ�َّة ال�َّ ة ال���َّمة، ال�ع�د�ة.العل�ي و�ح�اء ال�ُّ�اث اإلسالميِّ   م�َّة، م�َّ

 1400ه ( 324ابـ� م�اهــ�، أح�ـ� بــ� م�سـى بــ� ال��ـاس ال����ــي، أبـ� ��ــ� بـ� م�اهــ� ال�غــ�اد�، ت

�عة في الق�اءات، ت�ق��: ش�قي ض��، �    ، دار ال�عارف، القاه�ة، م��.2ه). ال�َّ

�ـ� هللا علـي ال���ـ�، وآَخـَ��ِ�، ه (د.ت.). ل�اُن الع�ِب، ت�ق��: ع 1311اب� م���ر، دمحم ب� م��م، ت

  دار ال�عارف، القاه�ة، م��.

ـــ�ی� أبـــ� دمحم، ت ـــ� ی�ســـف ابـــ� ه�ـــام ج�ـــال ال ـــ� هللا ب م). 1986-ه 1406ه ( 761ابـــ� ه�ـــام، ع�

ـــال�ي، �  ـــ�: ��َّـــاس م�ـــ�فى ال�َّ ـــ�اه� وتل�ـــ�� الف�ائـــ�، ت�ق� ـــ�� ال�َّ ، دار ال��ـــاب 1ت�ل

  الع��ي، ب��وت، ل��ان.

ه (د.ت.). مغ�ـي الل��ـِ� عـ�  761 بـ� ی�سـف ابـ� ه�ـام ج�ـال الـ�ی� أبـ� دمحم، تاب� ه�ـام، ع�ـ� هللا

ـــام  ی� ع�ـــ� ال���ـــ�، دار ال�َّ ـــ� م��ـــي الـــّ�ِ ـــله وضـــ�� غ�ائ�ـــه: م��َّ كُ�ـــِ� األعار�ـــِ�، حقَّقـــه وف�َّ

  لل�ُّ�اث، ب��وت، ل��ان.

م). شـ�ُح 1988-ه 1408ه ( 761اب� ه�ام، ع�� هللا ب� ی�سف اب� ه�ـام ج�ـال الـ�ی� أبـ� دمحم، ت

  ، دار ال��ل، ب��وت، ل��ان.1ش�وِر ال�َّهِ�، ت�ق��: ح�ا الفاخ�ر�، � 
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ابـ� ��ــ��، ��ــ�� بــ� علــي بـ� ��ــ�� ابــ� أبــي ال�ــ�ا�ا دمحم بــ� علـي، أبــ� ال�قــاء، م�فــ� الــ�ی� األســ�� 

م). شــــ�ُح 2001-ه 1422ه ( 643ال��صــــلي (ال�عــــ�وف �ــــاب� ��ــــ�� و�ــــاب� ال�ــــانع)، ت

م ل ل، ق�َّ   ، دار ال��� العل��َّة، ب��وت، ل��ان.1ه: إم�ل ب��ع �عق�ب، � ال�ف�َّ

أب� ال���ات األن�ار�، ع�� ال�ح�� ب� دمحم ب� ع��ـ� هللا األن�ـار�، أبـ� ال���ـات، ��ـال الـ�ی� األن�ـار�، 

ـام�َّائي، 1985-ه 1405هـ ( 577ت م). ن�هُة األل�َّاء فـي ��قـات األد�ـاء، ت�ق�ـ�: إبـ�ا��� ال�َّ

  ة ال��ار، ال�رقاء، األردن.،  م����3 

ـــل�� إلـــى م�ا�ـــا  982أبـــ� ال�ـــع�د، دمحم بـــ� دمحم بـــ� م�ـــ�فى الع�ـــاد�، ت ه (د.ت.). إرشـــاد العقـــل ال�َّ

  ال��اب ال����، دار إح�اء ال�ُّ�اث الع��ي، ب��وت، ل��ان.

ــاس، أح�ــ� بــ� دمحم بــ� إســ�اع�ل بــ� یــ�ن� ال�ــ�اد� ال��ــ��، ت -ه 1421ه ( 338أبــ� جعفــ� ال�َّ�َّ

، دار 1م). إعـــ�اب القـــ�آن، وضـــع ح�اشـــ�ه وعلَّـــ� عل�ـــه: ع�ـــ� ال�ـــ�ع� خل�ـــل إبـــ�ا���، � 2001

  ال��� العل��َّة، ب��وت، ل��ان.

 1418ه ، ( 745دمحم بــ� ی�ســف بــ� علــي بــ� ی�ســف بــ� ح�ــان أث�ــ� الــ�ی� األن�ل�ــي، ت ،أبــ� ح�َّــان

)، 4–��1او�، األجـ�اء مـ� (م). ال�َّ�ی�ل وال�َّ���ل في ش�ح ال�َّ�ه�ل، ت�ق��: ح�� ه1997-ه

، ���ز إش��ل�ا لل�َّ�ـ� وال�َّ�ز�ـع، ال��ـاض، 1)، � 11–5، دار القل�، دم��، واألج�اء م� (�1 

  ال�ع�د�ة.

-ه 1418ه ( 745أب� ح�َّان، دمحم ب� ی�سف ب� علـي بـ� ی�سـف بـ� ح�ـان أث�ـ� الـ�ی� األن�ل�ـي، ت

ـــَ�ب مـــ� ل�ـــان العـــ�ب، ت�ق�ـــ�: 1998 ـــ�، � م). ارِتَ�ـــاُف ال�َّ ، ال�َّاشـــ� 1رجـــ� ع��ـــان م��َّ

  م���ة ال�ان�ي، القاه�ة، م��.

ه).  1420ه ( 745أب� ح�َّان، دمحم ب� ی�سف ب� علي بـ� ی�سـف بـ� ح�ـان أث�ـ� الـ�ی� األن�ل�ـي، ت

  ال��ُ� ال���ُ� في ال�َّف���، ت�ق��: ص�قي م��َّ� ج��ل، دار الف��، ب��وت، ل��ان.

، ال��ــــ� بــــ�
ّ
ــــ��افي م). شــــ�ُح أب�ــــات 2011-ه 1432ه ( 368ع�ــــ� هللا ال��ز�ــــان، ت أبــــ� ســــع�� الّ�ِ

م له: م��َّ� علي سل�اني، �    ، دار الع��اء، دم��، س�ر�ا.1س����ِه، حقَّقه وق�َّ

ه  1094أبــ� ع��ــ� ال��ــ��، أبــ� ع��ــ� ع�ــ� هللا بــ� ع�ــ� الع��ــ� بــ� دمحم بــ� أیــ�ب بــ� ع�ــ�و ال��ــ��، ت

ــقَّا، � ه). مع�ــُ� مــا اســ�ع�َ� مــ� أســ�اء  1403( ، 3الــ�الد وال��اضــع، ت�ق�ــ�: م�ــ�في ال�َّ

  عال� ال���، ب��وت، ل��ان.

هــ). م�ـاُز القـ�آن، عارضـه �أصـ�له  1381ه ( 209أب� ع���ة، مع�� ب� ال���ـى ال���ـى ال��ـ��، ت

  وعلَّ� عل�ه: م��َّ� ف�اد س����، م���ة ال�ان�ي، القاه�ة، م��.

ـــ�  ـــ� إســـ�اع�ل بـــ� إب ـــ�ح�� ب ـــ� ال ـــ�اُز ال�عـــاني مـــ� حـــ�ز  1402ه ( 665ا���، تأب�شـــامة، ع� ه). إب

  األماني، ت�ق��: إب�ا��� ع��ة ع�ض، م���ة م��فى ال�ابي ال�ل�ي، القاه�ة، م��.
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م). شــ�ُح ال�َّ�ــ��ِح علــى ال��ضــ�ح، ت�ق�ــ�: 2000-ه 1421ه ( 905األزهــ��، خالــ� بــ� ع�ــ�هللا ت

�د، �    ب��وت، ل��ان.، دار ال��� العل��َّة، 1م��َّ� �اسل ع��ن ال�ُّ

). تهـ�یُ� اللغـة، ت�ق�ـ�: 2001ه ( 370األزه��، دمحم ب� أح�� ب� األزه�� الهـ�و�، أبـ� م��ـ�ر، ت

، ب��وت، ل��ان.1م��َّ� ع�ض م�ع�، �  ِ
ّ
  ، دار إح�اء ال�ُّ�اث الع��ي

ِ ع1996ه ( 686االس��ا�اذ�، رضي ال�ی� دمحم ب� ال��� االس��ا�اذ� ال����، ت
ّ
لى ). ـ��ُح ال�َّضي

  ، م���رات جامعة قار��ن�، ب�غاز�، ل���ا.2ال�ا��ة، ت���ح وتعل��: ی�سف ح�� ع��، � 

، علــي بــ� دمحم بــ� ���ــى، أبــ� ال��ــ�، نــ�ر الــ�ی� اُألْشــُ��ني ال�ــافعي، ت ِ
ّ
 1419 (هـــ 900األشــ��ني

ِ على أل��َّة ابِ� مال�، � 1998-ه
ّ
  �ان.، دار ال��� العل��َّة، ب��وت، ل�1م). ش�ُح األش��ني

، دار 2ه (د.ت.). األغــاني، ت�ق�ــ�: علــي مه�َّــا، وســ��� جــاب�، �  356األصــ�هاني، أبــ� الفــ�ج، ت

  الف�� لل��اعة وال�َّ��، ب��وت، ل��ان.

 م).1980-ه 1401ه ( 381األصـــ�هاني، أح�ـــ� بـــ� ال��ـــ�� بـــ� مهـــ�ان األصـــ�هاني أبـــ� ��ـــ�، ت

  م��ع اللغة الع���ة ب�م��، س�ر�ا. ال����� في الق�اءات الع��، ت�ق��: س��ع ح��ة حاك�ي،

ه). روح ال�عـــاني فــــي  1415ه ( 1270األل�ســـي، شـــهاب الـــ�ی� م��ـــ�د بـــ� ع�ـــ� هللا ال��ـــ��ي، ت

ـــ�ِع ال��ـــاني، ت�ق�ـــ�: علـــي ع�ـــ� ال�ـــار� ع��َّـــة، �  ، دار ال��ـــ� 1تف�ـــ�� القـــ�آِن الع�ـــ�ِ� وال�َّ

  العل��َّة، ب��وت، ل��ان.

شـــ�ة االم�ـــ� علـــى مغ�ــــى الل��ـــ� عـــ� ��ـــ� االعار�ـــ� البـــ� ه�ــــام، األم�ـــ�، دمحم بـــ� دمحم (د.ت.). حا

  بهام�ه، ��عة دار إح�اء ال��� الع���َّة، ���ل ���ى ال�ابي ال�ل�ي، القاه�ة، م��.

م). اإلن�ــاف فــي م�ــائل ال�ــالف، ومعــه ��ــاب االن��ــاف 1998-( ه1419األن�ــار�، أبــ� ال���ــات 

ی� ع�� ال��   ��، ال����ة الع���َّة، ص��ا/ب��وت، ل��ان.م� اإلن�اف، ل���َّ� م��ي الّ�ِ

م). ُغ��ـــُة األر�ـــِ� عـــ� 2011-ه 1432ه( 1100األن�ـــاكي، م�ـــ�فى رمـــ�� بـــ� ال�ـــاج ح�ـــ�، ت

ـــِ��َ�، �  ب�س، وآَخ ، عـــال� ال��ـــ� 1شـــ�وح مغ�ـــي الل��ـــ�، دراســـة وت�ق�ـــ�: ح�ـــ�� صـــالح الـــ�َّ

  ال��ی�، إر��، األردن.

م). خ�انـــة األدب ولـــ�ُّ ُل�ـــاِب ل�ـــان 1997-ه 1418ه ( 1093ال�غـــ�اد�، ع�ـــ� القـــادر بـــ� ع�ـــ�، ت

  ، م���ة ال�ان�ي، القاه�ة، م��.4الع�ب، ت�ق��: ع�� ال�الم م��َّ� هارون، � 

شـ�ُح أب�ـات مغ�ـي الل��ـ�، حقَّقـه: م). 1988-ه 1407هــ ( 1093ت ال�غ�اد�، ع�ـ� القـادر بـ� ع�ـ�،

  ، دار ال�أم�ن لل�ُّ�اث، دم��، س�ر�ا.2ح، وأح�� ی�سف دقَّاق، � ع�� الع��� ر�ا

ــ� ال��ــ�� بــ� م�ــع�د، ت م). معــالُ� ال�َّ���ــل فــي تف�ــ�� 1997-ه 1417ه ( 516ال�غــ��، ألبــي م��َّ

ــ� ع�ــ� هللا الّ�ِ�ــ�، وآخــ�ان، �  ، دار ���ــة لل�َّ�ــ� وال�َّ�ز�ــع، 4القــ�آن، حقَّقــه وخــ�َّج أحادی�ــه: م��َّ

  ���رة، ال�ع�د�ة.ال��ی�ة ال
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، ناصــ� الــ�ی� أبــ� ســع�� ع�ــ� هللا بــ� ع�ــ� بــ� دمحم ال�ــ��از�، ت ه). أنــ�اُر  1418ه ( 685ال���ــاو�ِّ

ــ� ع�ــ� الــ�َّح�� ال��ع�ــلي، �  ، ت�ق�ــ�: م��َّ ، دار 1ال�َّ���ــِل وأســ�اُر ال�َّأو�ــِل، تف�ــ�ُ� ال���ــاو�ِّ

، ب��وت، ل��ان. ِ
ّ
  إح�اء ال�ُّ�اث الع��ي

، س
ّ
ُل ش�ُح تل��� مف�اح 2007-ه 1428ه ( 392ع� ال�ی� م�ع�د ب� ع��، تال�ف�ازاني م). ال���َّ

  ، دار ال��� العل��َّة، ب��وت، ل��ان.2العل�م، ت�ق��: ع�� ال���� ه��او�، � 

م). 1992-ه 1412ه ( 442ال�َّ�ُّ�خي، أب� ال��اس� ال�ف�ل ب� دمحم بـ� م�ـع� ال��ـ�خي ال�عـ��، ت

ــ� ال�لــ�، � تــار�ُخ العلَ�ــاء ال�َّ�ــ ، ��2ِّ�� ال��ــ��ِّ�� وال�ــ�ف�ِّ�َ� وغ�ــ�ه�، ت�ق�ــ�: ع�ــ� الف�َّــاح م��َّ

  ه�� لل��اعة وال�َّ�� وال�َّ�ز�ع واإلعالن، القاه�ة، م��.

، أب� ز�� ع�� ال�ح�� ب� دمحم ب� م�ل�ف، ت
ّ
ه). ال��اهُ� الِ��اُن في تف�ـ��  1418هـ ( 875ال�َّعال�ي

ـــ� علـــي  ، دار إح�ـــاء ال�ُّـــ�اث 1معـــ�َّض، وعـــادل أح�ـــ� ع�ـــ� ال��جـــ�د، � القـــ�آِن، ت�ق�ـــ�: م��َّ

  الع��ي، ب��وت، ل��ان.

-ه 1423ه ( 889ال��ج��، ش�� ال�ی� دمحم ب� ع�� ال��ع� ب� دمحم الَ��َج�� القاه�� ال�ـافعي، ت

، ع�ـادة ال��ــ� العل�ــي 1م). شـ�ُح شــ�ور الـ�َّه�، ت�ق�ــ�: نـ�َّاف بــ� جـ�اء ال�ــارثي، � 2004

رة، ال�ع�د�ة. �ال�امعة   اإلسالم�َّة، ال��ی�ة ال���َّ

ـ�اُح م). 1987-ه 1407ه ( 393ال��ه��، أب� ن�� إس�اع�ل ب� ح�اد ال�ـ�ه�� الفـارابي، ت الّ�ِ

ـــار، �  ـــ� الغفـــ�ر ع�َّ ـــة، ت�ق�ـــ�: أح�ـــ� ع� ـــ��، 4تـــاج اللغـــة وِصـــ�اُح الع���َّ ـــ� لل�الی ، دار العل

  ب��وت، ل��ان.

م). 1990-ه 1410بــ� ع�ــ�الغفار بــ� دمحم الفارســي أبــي ال��ــ� (ال�ــاف�، ع�ــ� الغفــار بــ� اســ�اع�ل 

، م��عــة األمانــة، 1ال�عل�قــُة علــى ��ــاب ســ����ِه، ت�ق�ــ� وتعل�ــ�: عــ�ض بــ� ح�ــ� القــ�ز�، � 

  القاه�ة، م��.

م). مع�ـُ� 1993-ه 1414هـ ( 626ال����، شهاب ال�ی� أب� ع�� هللا �اق�ت ب� ع�� هللا ال�ومي، ت

  ، دار الغ�ب اإلسالمي، ب��وت، ل��ان.1ح�ان ��َّاس، � األد�اِء، ت�ق��: إ

). مع�ـُ� الُ�لـ�اِن، � 1995هــ ( 626ال����، شهاب ال�ی� أب� ع�� هللا �اق�ت بـ� ع�ـ� هللا ال�ومـي، ت

  ، دار صادر، ب��وت، ل��ان.2

رَّة، م��َّ� علي �ه (د.ت.). ف�ح الق��� ال���ـ�، إعـ�اب شـ�اه� مغ�ـي الل��ـ�، راجعـه:  ی� ال�ُّ م��ـي الـّ�ِ

  ال�َّرو��، م��عة األن�ل�، ب��وت، ل��ان.

ی� ال�ف�ازاني، ت�ق�ـ�:  س�قي على م���ِ� ال�عاني ل�ع� الّ�ِ س�قي، دمحم ب� ع�فة (د.ت.). حاش�ُة ال�ُّ ال�ُّ

  ع�� ال���� ه��او�، ال����ة الع���َّة، ب��وت، ل��ان.
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ـــ�، و ا ه). إعـــ�اب  1425لقاســـ�، إســـ�اع�ل م��ـــ�د (الـــ�َّعَّاس، أح�ـــ� بـــ� ع��ـــ�؛ وح��ـــ�ان، أح�ـــ� م��َّ

  ، دار ال���� ودار الفارابي، دم��، س�ر�ا.1الق�آن، � 

، دمحم ب�ر ال�ی� ب� أبي ��ـ� بـ� ع�ـ�، ت
ّ
مام��ي م). تعل�ـُ� الف�ائـ� علـى 1983-ه 1403ه ( 827ال�َّ

ــ� الُ�فـ��، رســالة د��ـ�راه  ـ� بــ� ع�ـ� الــ�َّح�� بـ� م��َّ ، بــ�ون 1، � ت�ـه�ل الف�ائـ�، ت�ق�ــ�: م��َّ

  ن��.

، دمحم ب�ر ال�ی� ب� أبي ��ـ� بـ� ع�ـ�، ت
ّ
مام��ي م). شـ�ُح مغ�ـي الل��ـ� 2008-ه 1429ه ( 827ال�َّ

، م���ـــة 1ال��ـــ�َّى ��ـــ�ح ال�ـــ�ج، دراســـة وت�ق�ـــ�: ع�ـــ� ال�ـــاف� ح�ـــ� م�ـــ�فى الع�ـــ�لي، � 

  اآلداب، القاه�ة، م��.

، دمحم بـ�ر الـ�ی� بـ� أبـي ��ــ� بـ� ع�ـ�، ت ِ
ّ
مام��ي م). ُت�فـُة الغ��ـ� فــي 2011-ه 1432ه ( 827الـ�َّ

، عـال� ال��ـ� ال�ـ�ی�، إر�ـ�، 1ال�الم على مغ�ي الل���، ت�ق��: م��َّ� ب� م��ار اللـ�حي، � 

  األردن.

ی��ر�، أبـــ� دمحم ع�ـــ� هللا بـــ� م�ـــل� بـــ� ق���ـــة، ت ـــع�اِء، ت�ق�ـــ�: دار 1983ه ( 276الـــ�َّ ـــعُ� وال�ُّ ). ال�ِّ

ار الع���َّة لل��اب، ب��وت، ل��ان.، ال�َّاش�: 3ال�قافة، ب��وت، �    ال�َّ

-ه 1427ه ( 748ال�ه�ي، ش�� ال�ی� أب� ع�� هللا دمحم بـ� أح�ـ� بـ� ع��ـان بـ� َقاْ��ـاز الـ�ه�ي، ت

  ِسَ�ُ� أعالِم ال�ُّ�الِء، دار ال��ی�، القاه�ة، م��.م). 2006

-ه 1417ه ( 748ه�ي، تال�ه�ي، ش�� ال�ی� أب� ع�� هللا دمحم بـ� أح�ـ� بـ� ع��ـان بـ� َقاْ��ـاز الـ�

ــة، ب�ــ�وت، 1م). مع�فــُة القــ�َّاِء ال��ــاِر علــى ال�َّ�قــات واألع�ــار، � 1997 ، دار ال��ــ� العل��َّ

  ل��ان.

م). شـ�ُح ��ـاب سـ����ه (مـ� �ـاب 1998-ه 1418ه ( 384ال�ماني، أب� ال��� علي بـ� ���ـى، ت

بــ� ناصــ� الع��فــي، أ��وحــة  ال�ُّ��ــة إلــى نها�ــة �ــاب األفعــال)، ت�ق�ــ�: ســ�� بــ� ع�ــ� الــ�َّح��

  د���راه، جامعة اإلمام م��َّ� ب� سع�د اإلسالم�َّة، ال�ِّ�اض، ال�ع�د�ة.

اجي، ع�� ال�ح�� بـ� إسـ�اق ال�غـ�اد� ال�هاونـ��، أبـ� القاسـ�، ت م). 1992-ه 1412هــ ( 337ال�َّجَّ

  ، دار صادر، ب��وت، ل��ان. 2ك�اُب الالمات، ت�ق��: مازن ال��ارك، � 

ی� ب� م���د ب� م��َّ� ب� علي ب� فارس، تال�ر�ل ، 15). األعـَالُم، � 2002ه ( 1396ي، خ�� الّ�ِ

  دار العل� لل�الی��، ب��وت، ل��ان.

ـاُف 1977-ه 1397ه ( 548ال�َّم����، م���د بـ� ع�ـ� بـ� دمحم بـ� أح�ـ� ال�ـ�ارزمي، ت م). ال��َّ

، دار الف�ــــ� لل��اعــــة وال�َّ�ــــ� 1 عــــ� حقــــائ� ال�َّ���ــــل وع�ــــ�ن األقاو�ــــل فــــي وجــــ�ه ال�َّأو�ــــل، �

  وال�َّ�ز�ع، ب��وت، ل��ان.
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 1396ه ( 562ال�ــ�عاني، أبــ� ســع� ع�ــ� ال�ــ��� بــ� دمحم بــ� م��ــ�ر ال����ــي ال�ــ�عاني ال�ــ�وز�، ت

، رئاســـة دیـــ�ان 1م). ال�َّ���ـــُ� فـــي ال�ع�ـــ� ال���ـــ�، ت�ق�ـــ�: م��ـــ�ة نـــاجي ســـال�، � 1975-ه

  األوقاف، �غ�اد، الع�اق.

 ��� ، أب� ال��اس، شهاب ال�ی�، أح�� ب� ی�سف ب� ع�� ال�ائ� (ال�ع�وف �ال���� ال�ل�ي)، ال�َّ ِ
ّ
ال�ل�ي

ــ� ال�ــ�َّا�،  756ت رُّ ال��ــ�ن فــي علــ�م ال��ــاب ال���ــ�ن، ت�ق�ــ�: أح�ــ� م��َّ ه (د.ت.). الــ�ُّ

  دار القل�، دم��، س�ر�ا.

��افي، أب� سع�� ال��� ب� ع�� هللا ب� ال��ز�ان، ت ). ش�ُح ��اِب س����ِه، ت�ق�ـ�: 2012هـ ( 368الّ�ِ

، م���رات م��َّ� علي ب���ن، دار ال��� العل��َّـة، 2أح�� ح�� مه�لي، وعلي س�ِّ� علي، � 

  ب��وت، ل��ان.

 ، ِ
ّ
م). أخ�ــــــاُر ال�َّ�ــــــ��ِّ�َ� 1966-ه 1373ه ( 368ت ال��ــــــ� بــــــ� ع�ــــــ� هللا بــــــ� ال��ز�ــــــانال�ــــــ��افي

��ـــي، ـــ� ال�َّ ـــ� ع�ــ� ال�ـــ�ع� خفـــاجي، م���ـــة م�ـــ�فى ال�ـــابي  ال��ــ��ِّ��، ت�ق�ـــ�: �ـــه م��َّ �م��َّ

  ال�ل�ي، القاه�ة، م��.

ه (د.ت.). شـ�ُح شـ�اهِ� ال�غ�ـي، م��ـ�رات  911ال����ي، جالل الـ�ی� ع�ـ� الـ�ح�� بـ� أبـي ��ـ�، ت

  دار م���ة ال��اة، ب��وت، ل��ان.

 ، �َ�ــُة الُ�عــاة فــي م). �ُ 1998-ه 1419(ه  911جــالل الــ�ی� ع�ــ� الــ�ح�� بــ� أبــي ��ــ�، تال�ــ���يِّ

ب�ـ�وت،  –��قات اللغ���� وال�ُّ�اة، ت�ق��: م��َّ� أب� الف�ل إبـ�ا���، ال����ـة الع�ـ��َّة، صـ��ا

  ل��ان.

 ، ـــ���يِّ (د.ت.) ه�ـــُع اله�امـــِع، ت�ق�ـــ�: ع�ـــ� ه  911جـــالل الـــ�ی� ع�ـــ� الـــ�ح�� بـــ� أبـــي ��ـــ�، تال�ُّ

  ال���� ه��او�، ال����ة ال������َّة، م��.

ا��ي، أب ـا��ة فـي شـ�ح 2007-ه 1428ه ( �790 إسـ�� إبـ�ا��� بـ� م�سـى، تال�َّ م). ال�قاصـُ� ال�َّ

، معهــ� ال��ــ�ث 1ال�الصــِة ال�ا��ــة، ت�ق�ــُ�: ع�ــ� الــ�َّح�� بــ� ســل��ان الُع���ــ�� وآخــِ��َ�، � 

ة ال���َّمة، ال�ع�د�ة. ، جامعة ُأمِّ الق��، م�َّ ِّ
  العل��َّة و�ح�اء ال�ُّ�اث اإلسالمي

، ِّ
ـــ����ي رُر الل�امـــع علــــى ه�ــــع اله�امــــع شــــ�ح ج�ــــع  1321أح�ــــ� بــــ� األمــــ��، ت ال�َّ ه (د.ت.). الــــ�ُّ

ـ�ِّ� سـ�ِّ� أح�ـ� علـي، ال����ـة  ال��امع، ُع�ي ب�����ه وال�َّعل�ـ� عل�ـه ومقابلـة أصـ�له: أح�ـ� ال�َّ

  ال�َّ�����َّة، القاه�ة، م��.

م). 1995-ه 1415ه ( 1393ال�ــ����ي، دمحم األمــ�� بـــ� دمحم ال���ــار بــ� ع�ـــ� القــادر ال���ـــي، ت

�اعة وال�َّ�� وال�َّ�ز�ع، ب��وت، ل��ان.   أض�اُء ال��ان في إ��اح الق�آن �الق�آن، دار الف�� لل�ِّ
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هــــ  1069ال�ـــهاب ال�فـــاجي، شـــهاب الـــ�ی� أح�ـــ� بـــ� دمحم بـــ� ع�ـــ� ال�فـــاجي ال��ـــ�� ال��فـــي، ت

هاِب على تف��� ال���او�، ال���َّاة: ع�ا� ة القاضـي وِ�َفا�ـُة ال�َّاضـي علـى (د.ت.). حاش�ُة ال�ِّ

  تف��� ال���او�، دار صادر، ب��وت، ل��ان.

ــــ�َّاِن، أبــــ� الع�فــــان دمحم بــــ� علــــي ال�ــــ�ان ال�ــــافعي، ت م). حاشــــ�ُة 1997-ه 1417هـــــ ( 1206ال�َّ

 � ، ِ
ّ
�َّاِن على ش�ح األش��ني   ، دار ال��� العل��َّة، ب��وت، ل��ان.1ال�َّ

ف��، صالح ال�ی� خل�ل ب م). ال�افي �ال���َّـاِت، 2000-ه 1420ه ( �764 أی�� ب� ع�� هللا، تال�َّ

  ت�ق��: أح�� األرن�و�، وت��ي م��فى، دار إح�اء ال�ُّ�اث، ب��وت، ل��ان.

ال�ِّ��ــاُن فــي إعــ�اب ه (د.ت.).  616الع��ــ��، أبــ� ال�قــاء ع�ــ� هللا بــ� ال��ــ�� بــ� ع�ــ� هللا الع��ــ��، ت

  �او�، ال�َّاش�: ���ى ال�ابي ال�ل�ي وش��اه، القاه�ة، م��.الق�آن، ت�ق��: علي م��َّ� ال�

ِ بـــ� أح�ــــ� الع�ــــ�� ال�م�ـــقي ت
ّ
ه (د.ت.). شــــ�راُت الــــ�َّهِ�، دار ال��ــــ�  1089الع�ـــ��، ع�ــــ� ال�ــــي

  العل��َّة، ب��وت، ل��ان.

م). ال�قاصــُ� 2010-ه 1431هـــ ( 855الَع��ــي، بــ�ر الــ�ی� م��ــ�د بــ� أح�ــ� بــ� م�ســى الع��ــي، ت

�اعة �1َّة في ش�ح ش�اه� األل��َّة، ت�ق��: علي م��َّ� فاخ�، وآَخَ��ِ�، � ال�َّ��  ، دار ال�الم لل�ِّ

  وال�َّ�� وال�َّ�ز�ع وال�َّ�ج�ة، القاه�ة، م��.

ــاني، أبــ� علــي ال��ــ�� بــ� دمحم الغ�ــاني، ت م). تق��ــُ� الُ�هَ�ــل وت���ــ� 1997-ه 1418هـــ ( 498الغ�َّ

  ل، ال�َّاش�: وزارة األوقاف، ال��ل�ة ال�غ���َّة.ال���ل، ت�ق��: م��َّ� أب� الف�

 ِ
ّ
ـــ� علـــي، تالفارســـي ـــ� 1985-ه 1405(هــــ  377، أب م). ال��ـــائل ال��ـــ��َّات، ت�ق�ـــ� ودراســـة: م��َّ

ا�� أح�� م��َّ� أح��، �    ، م��عة ال��ني، القاه�ة، م��.1ال�َّ

ـــ� أح�ـــ� الفـــاكهي ال��ـــ�� ال��ـــي، ت ـــ� هللا ب ـــاِب م). 1993-ه 1414ه ( 972الفـــاِكهي، ع� شـــ�ُح ��

  ، م���ة و��ة، القاه�ة، م��.2ال��ود في ال�َّ��، ت�ق��: ال���لِّي رم�ان أح�� ال�م���، � 

� م). معـــاني القـــ�آِن، ت�ق�ـــ�: أح�ـــ2001-ه 1422ه ( 207الفــ�َّاء، أبـــ� ز���َّـــاء ���ـــى بـــ� ز�ــاد، ت 

ار، �    ، م��عة دار ال��� ال����َّة، القاه�ة، م��.3ی�سف ن�اتي، �م��َّ� علي ال�َّ�َّ

الُ�لغــُة فــي م). 2000 -هـــ 1421هـــ ( 817الف�ــ�وز آ�ــاد�، م�ــ� الــ�ی� أبــ� �ــاه� دمحم بــ� �عقــ�ب، ت

ِة ال�َّ�ِ� واللغِة، �  �اعِة وال�َّ�ِ� وال�َّ�ز�1ت�اُجِ� أئ�َّ ی� لل�ِّ   ع، دم��، س�ر�ا.، دار سع� الّ�ِ

ـــام�ُس 2005-ه 1426هــــ ( 817آ�ـــاد�، م�ـــ� الـــ�ی� أبـــ� �ـــاه� دمحم بـــ� �عقـــ�ب، ت الف�ـــ�وز م). الق

�ة ال�ِّسالة، �إش�اف م��َّ� ن��� الع�قُ��سـي، �  ال���ُ�، ت�ق��: م��� ت�ق�� ال�ُّ�اث في م�سَّ

�اعة وال�َّ�� وال�َّ�ز�ع، ب��وت، ل��ان.8 �ة ال�ِّسالة لل�ِّ   ، م�سَّ

ی�، تا ــ� ج�ــال الــّ�ِ ــ� �اســل ع�ــ�ن  1418ه ( 1332لقاســ�ي، م��َّ ه). م�اســُ� ال�َّأو�ــل، ت�ق�ــ�: م��َّ

�د، �    ، دار ال��� العل��َّة، ب��وت، ل��ان.1ال�ُّ
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واِة علـى 1986-ه 1406هــ ( 646القف�ي، ج�ال الـ�ی� أبـ� ال��ـ� علـي بـ� ی�سـف، ت م). إن�ـاُه الـ�ُّ

ــ�  �ــة 1أبــ� الف�ــل إبــ�ا���، � أن�ــاِه ال�ُّ�ــاة، ت�ق�ــ�: م��َّ ، دار الف�ــ� الع��ــي، القــاه�ة، وم�سَّ

  ال��� ال�َّقا��َّة، ب��وت.

ال���ي الق��واني، أب� دمحم م�ي ب� أبي �ال� َحّ��ش ب� دمحم ب� م��ار ال���ي الق��وانـي ثـ� األن�ل�ـي 

م). اله�ا�ــُة إلــى بلــ�غ الّ�ِها�ــة، م��عــة رســائل 2008-ه 1429ه ( 437الق���ـي ال�ــال�ي، ت

ــاه� ال��شــ��ي، �  ــارقة، �إشــ�اف: ال�َّ ــة ��امعــة ال�َّ ــ�َّة، ، م���عــة ��ــ�ث ال��ــاب وا1عل��َّ ل�ُّ

ارقة، اإلمارات. راسات اإلسالم�َّة، جامعة ال�َّ   كل�َّة ال���عة والّ�ِ

هـــــ  285ال��ــــ�ِّد، دمحم بــــ� ی��ــــ� بــــ� ع�ــــ� األك�ــــ� ال��ــــالى األزد�، أبــــ� ال��ــــاس (ال�عــــ�وف �ــــال���د) ت

  (د.ت.). ل�ق�َ��، ت�ق��: م��َّ� ع�� ال�ال� ع���ة، عال� ال���، ب��وت، ل��ان.

، ی�ســ ف بــ� ع�ــ� الــ�ح�� بــ� ی�ســف، أبــ� ال��ــاج، ج�ــال الــ�ی� ابــ� ال��ــي أبــي دمحم الق�ــاعي ال�ــ�ِّ�ِّ

م). تهــ�ی� ال��ــال فــي أســ�اء ال�ِّجــال، ت�ق�ــ�: 1980-ه 1400ه ( 742ال�ل�ــي ال�ــ��، ت

ار ع�َّاد مع�وف، �  �ة ال�ِّسالة، ب��وت، ل��ان.��1َّ   ، م�سَّ

 1418هــ ( 845س ال����ي الع����، تقي الـ�ی�، تال�ق����، أح�� ب� علي ب� ع�� القادر، أب� ال��ا

ـ� ع�ـ� القـادر ع�ـا، � 1997-ه ل�ك ل�ع�فة دول ال�ل�ك، ت�ق�ـ�: م��َّ ، دار ال��ـ� 1م). ال�ُّ

  العل��َّة، ب��وت، ل��ان.

م). مـ�ارُك 1998-1419ه ( 710ال�َّ�في، أب� ال���ات ع�� هللا ب� أح�� بـ� م��ـ�د حـاف� الـ�ی�، ت

� ال�َّأو�ل، تف��� أبي ال���ـات ال�َّ�ـفي، حقَّقـه وخـ�َّج أحادی�ـه: ی�سـف علـى بـ�و�، ال�َّ���ِل وحقائ

  ، دار الَ�ِلِ� ال�َّ�ِ�، ب��وت، ل��ان.�1 

ـــ� ��2005ـــ�، ج�عـــة حامـــ� ( ). م��هـــى أمـــل األر�ـــ� مـــ� ال�ـــالم علـــى مغ�ـــي الل��ـــ�، ألح�ـــ� بـــ� م��َّ

ل ل م� أوَّ ، ال��ء األوَّ )، دراسة وت�ق�ـ�:  ال���في ال�ع�وف �اب الُ�الَّ ال��اب إلى م��� (إنَّ

  ج�عة حام� ���، رسالة ماج����، �ل�َّة اآلداب والعل�م، جامعة ال��ق�، ال���، ل���ا.

ـــا ( ـــا ال�ـــاو�، � 1995حـــاو�، إیل� ـــه وشـــ�وَحه وأك�َلهـــا: إیل� ، 2). شـــ�ُح دیـــ�ان الفـــ�زدق، ضـــ�� معان�

��ة العال��َّة لل��اب، ب��وت، ل��ان.   ال�َّ

  ، دار ال�عارف، القاه�ة، م��.15ه (د.ت.). ال�َّ�� ال�افي، �  �1398اس، تح��، �

ـــة، � 1994ســـل�ان، زه�ـــ� ع��ال���ـــ� ( ـــُة ح�َّـــى نها�ـــة ال��ـــِة ال�َّا�عـــة اله���َّ ، 1). ال��اخـــ�ات ال�َّ���َّ

  م���رات جامعة قار��ن�، ب�غاز�، ل���ا.

ـ� ح�ـ� ( ـات ال��ُـ� ال�َّ���َّـِة،  م). شـ�حُ 2007-ه 1427ُش�َّاب، م��َّ� ب� م��َّ ـع��َِّة فـي ُأمَّ ـ�اهِ� ال�ِّ ال�َّ

�ة ال�ِّسالة، ب��وت، ل��ان.�1    ، م�سَّ
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م). شــ�ُح ق�اعــِ� اإلعــ�اِب، دراســة 1995-ه 1416هـــ ( 950شــ�خ زاده، دمحم بــ� م�ــ�فى الُق�َجــ��، ت

لف�ـــ� ، دار الف�ـــ� ال�عاصـــ�، ب�ـــ�وت، ل��ـــان، ودار ا1وت�ق�ـــ�: إســـ�اع�ل إســـ�اع�ل مـــ�وة، � 

  دم��، س�ر�ا.

 1425(ه  732، تصاح� ح�اة، الف�اء اس�اع�ل ب� األف�ل علي األی��ي (ال�ه�� ��اح� ح�ـاة)

ـــ�ف، دراســـة وت�ق�ـــ�: ر�ـــاض بـــ� ح�ـــ� ال�ـــ�َّام، 2004-ه ـــي ال�َّ�ـــ� وال�َّ ـــاُش فـــي ف�َّ م). الُ��َّ

  ال����ة الع���َّة، ص��ا، ب��وت، ل��ان.

دمحم ب� ع�� ب� ال��ـ� بـ� ال��ـ�� ال���ـي الـ�از� (ال�لقـ� �ف�ـ� الـ�ی� ف�� ال�ی� ال�َّاز�، أب� ع�� هللا 

، دار إح�ـاء 3ه).مفات�ح الغ��، ال�َّف�ـ�� ال���ـ�، �  1420هـ ( 606ال�از� خ��� ال��)، ت

  ال�ُّ�اث الع��ي، ب��وت، ل��ان.

����، م�ّ�� ب� م�ّ�� ب� ع�� ال�ّزاق ال����ي، أب� ال��� (ال�لّق� ���  ����)، ت م�ت�ى ال�َّ ت�ى ال�َّ

ه (د.ت.). تــاُج العــ�وس مــ� جــ�اه� القــام�س، م���عــة مــ� ال��قِّقــ��، دار اله�ا�ــة،  1205

  ال����.

نــا�� ال�ــ��، دمحم بــ� ی�ســف بــ� أح�ــ�، م�ــ� الــ�ی� ال�ل�ــي ثــ� ال��ــ�� (ال�عــ�وف ب�ــا�� ال�ــ��)، 

ــ� فــا 778ت ، 1خ�، وآخــِ��َ�، � ه). ـ��ه�ُ� الق�اعــِ� ��ــ�ح ت�ــه�ل الف�ائــ�، ت�ق�ــ�: علــي م��َّ

  دار ال�الم لل��اعة وال�َّ�� وال��ز�ع وال�َّ�ج�ة، القاه�ة، م��.

ـــُل فـــي شـــ�اهِ� الع���َّــــِة، � 1996-ه �1417عقـــ�ب، إم�ـــل بـــ��ع �عقـــ�ب ( ، دار 1م). ال�ع�ـــُ� ال�ف�َّ

  ال��� العل��َّة، ب��وت، ل��ان.

*   *  *  

   



  
  
  
 علي دمحم بن ناجي

 

  )2020(یونیو األول العدد ) 33المجلد (
239 

 

Al-Munsif Min Al-Kalam "Al-Mughni by  

Ibn Hisham"  

"Taqiu Al-Deen Al-Shumanni" 

Ali Mohammed bin Naji 

Faculty of Sharia Sciences, Alasmarya Islamic University, Musallata, 

Libya. 

Email: lybnnajy789@gmail.com 

Abstract 

The aim of this research is to state the rule of grammatical challenges, 
and to clarify the refutation against them in the time of grammar 
flourishing of and at the time of enrichment of the investigation and 
research in grammar. The researcher has submitted a brief biography on 
a grammarian who was very interested of the refutation issue on the 
challenges. This grammarian is "Al-Shumanni" who has put himself in 
a position to defense the opinions of "Ibn Hisham" in his book "Al-
Mughni" against challenges of "Ibn Al-Saegh and Al-Demamny". What 
made the topic more significance is his demonstrating to the modules of 
challenged issues, and the defense made by "Al-Shumanni". This is 
happened through investigating the study of the word "In" which 
pronounced slightly from the book "Al-Munsif". To archive these 
goals, several research methods e.g. inductive, descriptive, analytical 
methods have been conducted. The researcher reached the findings that 
the defense of "Al-Shumanni" on the challenges represents an academic 
worth with a great value and the author has an academic autonomous 
character. Actually, he does not only act as a vehicular of the other 
opinions, but also as is a well-behaved person when he responds the 
answers. Besides, he gives a great importance to explain the citations 
and to the Quaranic recitations etc.    

Keywords: Al-Munsif Min Al-Kalam, Al-Mughni" by Ibn Hisham", 
"Taqiu Al-Deen Al-Shumanni".  


