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 دراست وتحقيق

 مساعد الرجيببن صالح  بن  عيسى د/
 أستاذ هشارك في قسن األدب والبالغت 

 بكليت اللغت العربيت ـ بالجاهعت اإلسالهيت بالودينت الونورة

 

 

 (م 7102 الثالثدس والثالثوى الجزء اسالعدد ال ) 



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُِٖٓ 

 

 املقذمت 
الحمػػد  رب العػػالميف كالوػػسة كالىػػسـ امػػو ىػػيدنا رىػػكؿ ا كامػػو  لػػو 

 كوحبو كمف تبعيـ بإحىاف إلو يـك الديف، كبعد:
فمكضكع ىػذا البحػث ىػك ر شػرح منظكمػة ابػف الشػحنة فػي المعػاني كالبيػاف ر  

 الذم ااش في القرف العاشر اليجرم. مالحمك  الٌديف محبكقد شرحيا 
 اختيارم امو دراىة كتحقيؽ ىذه الرىالة لعدة أىباب منيا: كقد كقع

   .شيرة ىذه المنظكمة العممية كاحتفاء العمماء بيا قديما كحديثا 
 .منيج المؤلؼ المتميز في تحرير المىائؿ التي تناكليا في ىذا الشرح 
  أني لـ أر مف تناكؿ ىذا الشرح بشيء مف الدراىة كالتحقيؽ امو مالو مف

 امماء اور المؤلؼ.شيرة بيف 
  الرغبة في إحياء تراثنا اإلىسمي الذم ما زاؿ أكثره رىيف الخزائف ينتظر الباحثيف

لينفضكا انو ما تراكـ اميو مف غبار القػركف حتػو تنتفػع ا مػة اإلىػسمية بيػذا 
 العطاء الٌثر مف جيكد اممائنا كاوارة فكرىـ.

 ف:  كقد اقتضو اممي في ىذا البحث أف أجعمو في مبحثي
: قىػػـ الدراىػػة كقػػد شػػممت : التعريػػؼ بالنػػاظـ كالشػػارح مػػف  املبحثثا الَ 

حيث االىـ كالنىبة كالمكلد كالكفػاة كأشػير كتبيمػا، ثػـ دراىػة مػكجزة لمكضػكع ىػذا 
 الشرح شممت كوؼ نىخ الشرح كمنيج التحقيؽ.

 : تحقيؽ ىذه الرىالة . املبحا الثاوي
كالتحقيؽ امو أف يخرج ىذا  ىذا، كقد اممت جاىدا خسؿ ىذه الدراىة

 العمؿ بالوكرة المرضية، كا أىاؿ أف يكفؽ الجميع لما يحبو كيرضاه. 



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُِٖٔ 

 املبحا الَ 
 قسم الذراست 

 :  (ُ) أَال : الخعريف بالىاظم
  : امسً َكىيخً 

ىك أبك الكليد محمد بف محمد بف محمد بف محمكد بف غػازم بػف أيػكب بػف 
 ٍتميك .محمكد بف حىاـ الديف بف الخي 

 :  لقبً
رابف الشٍّْحنىةر ، كىك لقبه جاءه مف جدّْه رمحمػكدر فقػد كػاف ًشػٍحنىة حمػب أم 

 رئيس شيرطتيا . 
 : مُلذي

ق فػػي أىػػرةو اممٌيػػةو ارفػػت باإلفتػػاء كالقضػػاء ، فحفػػظ ْٕٗفػػي حمػػب ىػػنة 
 القر ف الكريـ ، كجٌد في دراىة العمـك فأخذ اف شيكخ بمده كالقادميف إلييا . 

  :َظائفً
كػػاف قاضػػيا إذ تػػكلو قضػػاء حمػػب كىػػك فػػي ىػػفّْ التاىػػعة اشػػرة ، ثػػـ تػػكلَّي 
قضاء الحنفية بمور ، ثـ كلي قضاء الشاـ كٌمو حتو لٌقب بػرقاضي القضاةر كاىتمرَّ 

 فيو يحكـ بالعدؿ كالمىاكاة حتو كفاتو ، ككاف محبَّان لمىٌُّنة كأىميا . 
 : مؤلفاحً

 يا : تنٌكات مؤلفاتو في امكـو شٌتو ، من
المنظكمة الحمبية في الىيرة  –شرح الكشاؼ  -تفىير غريب القر ف العظيـ 

 –مختوػػػر فػػػي الفقػػػو  –ألفيػػػة فػػػي الفػػػرائض  –ا مػػػالي فػػػي الحػػػديث  –النبكيػػػة 

                                           

اسـ النبسء)ْ/َُانظر ترجمتو في : الضكء السمع ) ((ُ  (.ُٗٓ/ٓ( ، كا 



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُِٖٕ 

 –منظكمػػة فػػي امػػـ المعػػاني كالبيػػاف كالبػػديع -المكافقػػات العمريػػة لمقػػر ف الٌشػػريؼ
 منظكمة في الٌطٌب . 

 : َفاحً 
ـٌ ُٖٓ/ربيػع اخخػر/ ُِالجمعة  تكفي في حمب يـك ق ، كشػيع جنازتػو الجػ

الغفير ، كومّْي اميو بعد وسة الجمعة تحت القمعة ، كدفػف بتربػة اشػؽ تمػر خػارج 
 باب المقاـ. 

 (ُ) ثاويا : الخعريف بالشارذ
  امسً:

ػػد مَّ د بػػف بكػػر يأىبػػ بػػف ميحى ػػاًلؽ ابػػد بػػف الػػرٍَّحمىف ابػػد بػػف دىاكي  ابػػد بػػف اٍلخى
 يالدمشػق مالحمػك  يالعمػكان اٍلفضؿ أىبيك ،الٌديف يتق بف الٌديف محب :لممقبا ،الرٍَّحمىف
 ي.الحنف

 : مُلذي َوشأحً
ـ، كنشأ ُِْٓىػ، المكافؽ: ْٗٗكلد بحماة في أكاىط شير رمضاف ىنة: 

 كتبريػز الػرـك بػسد إلػو كرحػؿبيا، كقرأ امو كالده، كتفقو امػو بعػض اممػاء بمػده، 
 .اممائيا اف كأخذ كحمص مبح لوإ رحؿ، ك دمشؽ كىكف، كمور

 : مكاوخً َثىاء العلماء عليً
 غكاوػا ،مػدققا محققػا اسمػةكوفو حفيده واحب خسوة ا ثر بأنو ركػاف 

 مىتحضػػرا ،المعقػػكؿ يفػػ الىػػااد مقػػك  ،المنقػػكؿفػػي  البػػاع طكيػػؿ ،المىػػائؿ امػػو
 ءقضػا يكلػ، ك فتػاءكاإل التػدريس امػو مكاظبػا ،المتكف لعبارات حافظا ،الفقو لمىائؿ
 ،بيػا العىػكر كقضػاء اديػدة ىػنيف الكبػرل النيابػة كتكلو بدمشؽ اىتقر ثـ ،حمص

                                           

مػػف القػػرف ينظػػر ترجمتػػو فػػي: لطػػائؼ الىػػمر كقطػػؼ الثمػػر مػػف تػػراجـ أايػػاف الطبقػػة ا كلػػو ( ُ)
(، محمػد ِِّ/ّ(، كخسوػة ا ثػر فػي أايػاف القػرف الحػادم اشػر )ُُْ/ِالحادم اشر )

 (، الزركمي.ٗٓ/ٔ(، شمس الديف الغزم. ا اسـ )ُْْ/ْأميف الحمكم. ديكاف اإلىسـ )
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ُِٖٖ 

 فتاكيػػػو كاشػػػتيرت ي،الىػػػمطان مربػػػا  طكيمػػػة مػػػدة كأفتػػػو ي،الشػػػام الركػػػب كقضػػػاء
 كالفقػػو التفىػػير خوكوػػا ،الفنػػكف بمعرفػػة اوػػره يفػػ دتكٌحػػ ممػػف ككػػاف، باخفػػاؽ
 جمااة كذكره ،طنانة شيرة لو ككانت، كالمنطؽ كالحىاب كالفرائض يكالمعان كالنحك
 ر.كثيرا اميو كأثنكا دباءكا  المؤرخيف مف

 : مؤلفاحً
 ذكر لو حفيده ادة مؤلفات منيا:

 تنزيؿ اخيات امو الشكاىد مف ا بيات، شرح شكاىد الكشاؼ. .ُ
 امدة الحكاـ كمرجع القضاة في ا حكاـ. .ِ
 .الركمٌية الديار بكادم العندمية الدمكع بادم .ّ
 في الرحمة المورية. الدرة المضية .ْ
 الرحمة التبريزية. .ٓ
 الىيـ المعترض في قمب المعترض. .ٔ
 شرح منظكمة ابف الشحنة في المعاني كالبياف. .ٕ

 كغير ذلؾ.
 : َفاحً

ـ، كومي اميو َُٖٔىػ، َُُٔشكاؿ ىنة  ِّتكفي بدمشؽ يـك ا حد 
 بالجامع ا مكم.

 :َصف الىسخ
 كقفت لممخطكط امو نىختيف:

 َُىطرا في الوفحة، ك ُٕلكحة، بمقدار  ْٔفي  النىخة ا كلو: تقع
كممات في الىطر الكاحد، بخط مشرقي، مع تمييز النظـ بمكف مغاير اف الشرح، 

في مكتبة تشىتربيتي بإيرلندا، كذكر فيو  ُْٕٖكيحتفظ بيا ضمف مجمكع برقـ 
 أنيا بخط المؤلؼ.
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ُِٖٗ 

ابع اشر كىي نىخة كاممة قاؿ في نيايتيا: ككاف الفراغ مف تأليفو في ى
شير شعباف المكـر ىنة تىع كىتيف كتىعمائة، أحىف ا ختاميا بخير، كالحمد 

  كحده، كحىبنا ا كنعـ الككيؿ.
 ُُىػطرا فػي الوػفحة، ك ُٕلكحػة، بمقػدار  َْالنىخة الثانية: تقػع فػي 

كممة في الىطر الكاحد، بخط مشرقي، مع تمييػز مػتف المنظكمػة المشػركحة بػالمكف 
 في مكتبة تشىتربيتي بإيرلندا. ْٕٔٗيحتفظ بو ضمف مجمكع برقـ ا حمر، ك 

كىي نىخة كاممة قاؿ في نيايتيا: ككاف الفراغ مػف تأليفػو فػي ىػابع اشػر 
، أحىف ا ختاميا بخير، كالحمد  كحده، كحىػبنا ٗٔٗشير شعباف المكـر ىنة 

 ا كنعـ الككيؿ.
شػير  ُّمػف تعميقػو فػي ككتب الناىػخ فػي نيايػة المخطػكط: ككػاف الفػراغ 

، امػو يػد فقيػر افػك ربػو ابػد المطيػؼ بػف ْٖٗذم الحجة الحراـ مف شػيكر ىػنة 
القاضي محمد الديف القاضي يـك تاريخو بمعرة النعماف، افا ا انيما بمنو كيمنو 

 ككرمو. 
 مىٍح الخحقيق:

، كرمػزت فػي تحقيػؽ ىػذا الكتػاب التي قيؿ: إنيػا بخػط المؤلػؼ نىخةالااتمدت  -ُ
 ليا بػ )أ(.

نىػػخت المخطػػكط مػػف النُّىػػخة التػػي ااتمػػدتيا أوػػسن كفػػؽ القكااػػد اإلمسئيػػة  -ِ 
 الحديثة، كمقابمتيا مع النىخة الثانية كالرمز ليا بػ )ب(.

ًجػدى ىػػقطه فػػي إحػػدل النُّىػػختيف فػػإني أكممػػو مػػف النُّىػػخة ا خػػرل، كأضػػعو  -ّ  إذا كي
 في الحاشية.بيف معقكفيف ىكذا ]  [ مع اإلشارة إلو ذلؾ 

ػكاب مػف النُّىػخة ا خػرل، كأضػعو  -ْ  ما جزمت بخطئو في ا وؿ فإني أكتػب الوَّ
 بيف قكىيف ىكذا )  ( مع اإلشارة إلو ذلؾ في الحاشية.
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َُّٖ 

ما جزمت بخطئو في النُّىختيف فإني أضعو بػيف قكىػيف ىكػذا ) ( مػع اإلشػارة  -ٓ 
 إلو ذلؾ في الحاشية.

اخيػػػة، مػػػع االلتػػػزاـ بكتابػػػة                                                 كرقػػػـ الىػػػكرة ىػػػـا القر نيػػػة بػػػذكر اخيػػػات اػػػزك -ٔ
 .اخيات بالرىـ العيثماني

الوػحيحيف  فإف كاف الحػديث فػي ا ويمة، مراجعيا إلو النبكية ا حاديث ازك -ٕ 
ف لـ يكػف فييمػا أك فػي أحػدىما  فػإنني أك في أحدىما فإنني أكتفي بعزكه إلييما ، كا 

أقـك بعزكه إلو كتب الحديث المعتمدة، مع ذكػر كػسـ أىػؿ العمػـ فػي بيػاف درجتػو إف 
 كجد. 

 .  الكارد ذكرىـ في ثنايا البحث ا اسـ ترجمة -ٖ 
 موادرىا ا ومية ما أمكف. إلو قائمييا كذكر ازك ا شعار -ٗ 
 االلتزاـ بعسمات الترقيـ، كضبط ما يحتاج إلو ضبط. -َُ 
 فيارس اممية في  خر الكتاب. كضع -ُُ 
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 منارج مه الىسخخني:
 أَال: الىسخت )أ(

 



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي
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 ثاويا: الىسخت )ب(
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ُّّٖ 

 املبحا الثاوي
 حتقيق الرسالت

 بىـ ا الرحمف الرحيـ
حمػػػدا لمػػػف خمػػػؽ اإلنىػػػاف كاممػػػو البيػػػاف، كشػػػكرا لمػػػف مػػػٌف امينػػػا ببػػػديع 

اد، كأفوػػم مػػف نطػػؽ بالضػػاد، اإلحىػػاف، كوػػسة امػػو مػػف شػػاد مبػػاني المعػػاني فىػػ
 كامو  لو كأوحابو ا مجاد، وسة يركم بيا يـك الفوؿ كؿ واد.

كبعػد  فيقػكؿ محػرر ىػذه الحػركؼ فقيػر افػك ربػو المتػيف، محػب الػديف بػػف 
تقي الديف الحنفي مذىبا، العمكاني طريقة، الحمكم أىس، أليمو ا الوكاب، كجنبو 

ا وػػػحاب امػػػو ىػػػذه ا رجػػػكزة، الػػػدرة  اػػػف الخطػػػأ كاالضػػػطراب، قػػػد أطمعنػػػي بعػػػض
الػػكجيزة، كىػػألني أف أشػػرحيا شػػرحا يبػػيف معانييػػا، كيكضػػم مبانييػػا، لمػػا كجػػدىا 
مختورة تحتكم امو لطائؼ المعػاني، كيىػيؿ أخػذىا امػو معػاني المعػاني، فقرأتيػا 
قراءة مف ينكر كيعرؼ، كتوفحتيا كميمات الشكاغؿ اف إمعاف النظر توػرؼ، كلػـ 

ؼ كلعػػؿ، ىػػائس مػػف ا تعػػالو أف يعوػػمني مػػف الزلػػؿ، اممػػا بػػأني أزؿ أامػػؿ بىػػك 
لىت مف فرىاف ىذا الميػداف، كال لػي بيػا انػد البيػاف يػداف، فمػـ يػزؿ يكػرر الىػؤاؿ 
المرة بعد ا خرل، كقمة البضااة تجنبنا اف اإلطااة، كالرغبة في الثكاب تحببنػا فػي 

 بمغتو ما كاف في مآلو.اإلجابة، كىي أحرل، فعند ذلؾ أجبتو إلو ىؤالو، ك 
كشرات في ىذا الشرح ىالكا فيو غالبا ابارة مف أحرز قوبات الىبؽ في 
مضمار البسغة، كالمجمي في ميداف البرااة، المىتغني اف الكوؼ كالتمكيف، ىعد 

 ، ىقو ا ثراه، كجعؿ الجنة مثكاه.(ُ(الممة كالدنيا كالديف، التفتازاني

                                           

، مػف مىعكد بف امر بف ابد ا التفتازاني، ىعد الديف: مف أئمػة العربيػة كالبيػاف كالمنطػؽ( ُ) 
(، ُُِ/ٔىػػ. ينظػر: الػدرر الكامنػة )ّٕٗالمطػكؿر، كرتيػذيب المنطػؽر، تػكفي ىػنة: كتبو: ر

 (، الزركمي.ُِٗ/ٕ(، الشككاني. ا اسـ )َّّ/ِابف حجر. البدر الطالع )



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُّْٖ 

ميػػو مػػف الىػػادة ا فاضػػؿ ال زاؿ ثنػػاؤىـ كقوػػد ىػػذا العبػػد مػػف كػػؿ كاقػػؼ ا
منوكبا امو المدح، كأكؼ الداايف ببقائيـ مبنية امو الفتم، أف يىتر خػاء الخطػأ 
بغيف الغطا، كغيف الغفك بعيف العفك، فإني جمعتو امو اجؿ، كا أىأؿ أف يكفقني 

 لوالم القكؿ كالعمؿ، بمٌنو كيمنو،  فيك حىبي كنعـ الككيؿ.
 حمف الرحيـ()بىـ ا الر  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمَّو اي  -1 وى ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي ً كى  اٍلحى
 

مىػػػػػػػػػو رىىيػػػػػػػػػكًلًو الٌػػػػػػػػػذم اٍوػػػػػػػػػطىفىاه   اى
)الحمد(: ىك الثناء امو الجميؿ االختيارم مف نعمة أك غيرىا، كالمدح: ىػك  

الثناء امو الجميؿ مطمقا،يقاؿ:حمدت زيدا امو اممو ككرمػو، كال يقاؿ:حمدتػو امػو 
 ة النعمة قكال كامس كااتقادا، قاؿ:حىنو، بؿ مدحتو، كالشكر: في مقابم
ـي النَّعمػػػػػػػػػاءي ًمنّْػػػػػػػػػي ثىسثىػػػػػػػػػةن   أىفىػػػػػػػػػادىٍتكي

 
بىػػػػػا  جَّ ػػػػػًميرى المحى ػػػػػاًنٍي كاىلضَّ ًلىى يىػػػػػًدٍم كى

(ُ) 
ـٌ   ـٌ النعمػػة كغيرىػػا، كمػػكرد الشػػكر يعػػ فمػػكرد الحمػػد ىػػك المىػػاف كحػػده، كمتعمقػػو يعػػ

ص مػػف كجػػو  المىػػاف كغيػػره، كمتعمقػػو ىػػك النعمػػة كحػػدىا، فبينيمػػا امػػـك كخوػػك 
لتوادقيما في الثناء بالمىاف في مقابمة اإلحىاف، كتفارقيما فػي وػدؽ الحمػد فقػط 
امو الكوؼ بالفضائؿ، كالعمـ كالشجااة، كوػدؽ الشػكر فقػط امػو الثنػاء بالجنػاف 

 في مقابمة اإلحىاف ثابت.
                                           

 (.ٖ/ُ( بس نىبة ، كالزمخشرم في الكشاؼ )ّْٔ/ُذكره الخطابي في غريب الحديث ) ((ُ
 أوػػحاب يػػذكر لػػـ البيػػت ىػػذا( قػػاؿ: رٕٔ/ُم )كفػػي حاشػػية الشػػياب امػػو تفىػػير البيضػػاك      

 ا رضػي اميػان  أتػو  ارابػيٌ  أنػو :الحكاشػي بعػض كفػي بعػده، كمػا قبمػو ما كال قائمو الشكاىد
 بشػعر فامتدحػو إياىػا ناكلو لو درع غير هاند يكف كلـ اىتقمو فمما درىمان  فأاطاه ىائسى، انو
                                         ر.منو ثقة امو كلىت جممتو، مف ىذا

 فػػي ىشػػاـ ابػػف الػػديف جمػػاؿ الشػػيخ بخػط رأيػػت(: رُٕٓ/ُكقػاؿ الىػػيكطي فػػي نكاىػػد ا بكػػار )    
 الشػاار يىػـ لػـ إذ نظػر  البيت بيذا كجمااة الزمخشرم اىتدالؿ في: نوو ما تعاليقو بعض
  ر.حمدا كال شكرا ا شياء ىذه



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُّٖٓ 

 )( كىك امـ لذات الكاجب الكجكد تعالو كتقدس.
ف رالنبػير امػـك كخوػكص مطمقػا    ف )كومو ا امو رىكلو( كبينو كبي

ف لػػـ يػػؤمر بتبميغػػو ، فكػػؿ رىػػكؿ نبػػي مػػف غيػػر  رالنبػػير إنىػػاف أكحػػي إليػػو بشػػرع كا 
 اكس.

 )الذم اوطفاه( أم: اختاره.
ػػػػػػػػػػػػػػػمَّمىا -2 ىى ػػػػػػػػػػػػػػػدو كى ًلػػػػػػػػػػػػػػػًو كى مَّ  ميحى
 

ػػػػػػػا  بىٍعػػػػػػػدي قىػػػػػػػٍد أىٍحبىٍبػػػػػػػتي أىنّْػػػػػػػي أىٍنًظمى  كى
اىػـ مفعػكؿ المضػعؼ   )محمد( اطؼ بياف لرىكلو ، كىىك امػـ منقػكؿ مػف  

ىمي بو نبيّْنا بإلياـ مف ا تعالو   تفاؤالن بأنو يكثر حٍمد الخمؽ لو   لكثرة خوػالو 
 الجميمة.

)ك لو( أومو: أىؿ  بدليؿ: أيىىٍيؿ، كخص اىتعمالو في ا شراؼ، كفي مف لو 
خطػػػػر اظػػػػيـ دنياكيػػػػا كػػػػاف أك أخركيػػػػا، كىػػػػـ أقاربػػػػو المؤمنػػػػكف مػػػػف بنػػػػي ىاشػػػػـ 

 كالوحيم إضافة  ؿ إلو الضمير كما اىتعممو الناظـ. ،(ُ)كالمطمب
 )كىمما( بألؼ اإلطسؽ.

ػـ حيػث قطػع اػف اإلضػافة، أم: بعػد حمػد ا  )كبعدي( ظرؼه مبنيّّ امػو الضّْ
 كالوسة امو رىكلو.

 )قد أحببت( كىك كحبيت بمعنو كاحد.
)أنػػي أنظمػػا( كالػػنظـ: كػػسـ مػػكزكف مقفػػو، كألػػؼ رأنظمػػار مبدلػػة مػػف نػػكف 

 .(2( چېچ  تككيد الخفيفة، نحك:ال

ػػػػػػي اٍلبىيىػػػػػػاًف كىاٍلمىعىػػػػػػاًنيٍ  -3  ًفػػػػػػٍي ًاٍممى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػٍكزىةن لىًطيفىػػػػػػػػػػػػػػػػةى اٍلمىعىػػػػػػػػػػػػػػػػاًنيٍ    أىٍرجي
                                            

، كفي  ؿ النبي ومو ا اميو كىمـ خسؼ بػيف  ٖٖ/ُنقؿ ذلؾ اف الشافعي في كتابو ا ـ  ((ُ
   ََِالعمماء ، انظره في جسء ا فياـ ص

 .ُٓ( جزء  ية مف ىكرة العمؽ، اخية ِ)



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُّٖٔ 

خص ا رجكزة بعممي المعاني كالبيػاف مػع مشػاركة امػـ البػديع فييػا  لكػكف 
 المقوكد بالذات مف ىذا العمـ ىك العمماف المذككراف، كامـ البديع كالتتمة  لككنو ال

 .(ُ)دخؿ لو في البسغة 
 .(ِ)ف الجناس التاـػي مػ)لطيفة المعاني( ال يخفو ما بيف المعاني كالمعان

ـٍ تىػػػػػػػًزدً 4- ػػػػػػػٍف مئىػػػػػػػةو لىػػػػػػػ  أىٍبيىاتييىػػػػػػػا اى
 

ػػػػػػػػدً   ىى يػػػػػػػػرى  ًمػػػػػػػػفو ًمػػػػػػػػٍف حى  فىقيٍمػػػػػػػػتي غى
)أبياتيا( جمع بيػت، كىػمي بيػت الشػعر بيتػا تشػبييا لػو ببيػت الشػعر، كمػا  

 ذلؾ: في (ّ)أحىف قكؿ المعرم
ػػػػػػًفيف بػػػػػػو كػػػػػسـو تكوى  حىػػػػػنت نظػػػػػػـ ى

 
 كمنػػػػػػػػزالن بػػػػػػػػؾ معمػػػػػػػػكران مػػػػػػػػف الخفػػػػػػػػرً  

ٍكنىقيػػػػوي   ٍىػػػػفي يىٍظيىػػػػري فػػػػي بىٍيتىػػػػٍيًف رى  فالحي
 

 (ْ)بيػػتو مػػػف الشّْػػعر أك بيػػػتو مػػف الشَّػػػعرً  
 (ْ)الشَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعرً 

 
 )اف مئة( أم: مئة بيت.

 )فقمت غير( نوبو امو الحاؿ مف ضمير )قمت(.
(.) مف( بالمد اىـ فااؿ مف أىًمفى بالقور،  ـى ًم  كػ)اى

                                           

بػػؿ لػػو دخػػؿ فػػي البسغػػة إذا رااػػو المػػتكمـ المقػػاـ كطػػابؽ الحػػاؿ ، فالحىػػف فيػػو ذاتػػي كلػػيس  (ُ)
)الوػػبا البػػديعي فػػي المغػػة ارضػػي ، كممػػف بحثػػو ىػػذه القضػػية د.أحمػػد مكىػػو فػػي كتابػػو 

 (ْٕٔالعربية( ص)
 يقود أف رالمعانير القىـ ا كؿ مف امـ البسغة ، كرالمعانير جمع معنو . ((ِ
 واحب المشيكر، الشاار، المغكم المعرم التنكخي العسء أبك، ىميماف بف ا ابد بف أحمد (ّ)

 امػػو البػػاىر طػػسعكاال طالمفػػر  الػػذكاء فػػي اجبػػا كػػاف، امػػي كامػػره ثػػسث ىػػنيف، ك التوػػانيؼ
ىػػػ. ينظػػر: معجػػـ ْْٗىػػػ، كتػػكفي ىػػنة: ّّٔ، كرمػػي بالزندقػػة، كلػػد ىػػنة: كشػػكاىدىا المغػػة

  ( .  ُِٕ/ٗ(، كتاريخ اإلىسـ )ِٓٗ/ُا دباء )
( معػػزكاف  بػػي العػػسء المعػػرم. كالبيػػت الثػػاني ذكػػر ّْٗ/ُٓالبيتػػاف فػػي مىػػالؾ ا بوػػار ) (ْ)

  ( .ُّٔ/ُ(،كدمية القور )ُٕٗ: ىر الفواحة )صمعزكان لو في موادر اديدة، منيا
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ُّٖٕ 

)مف حىد( حاىد، كىك تمني زكاؿ النعمة اػف المحىػكد، كالفاضػؿ ال يخمػك 
 مف حاىد يحىد فضمو ، كما قيؿ: 

ًوٍوػػػػتى  مىػػػػو فىٍضػػػػؿو خي ـٍ يىحىػػػػديكؾ اى ىيػػػػ
 ًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

 

 (ُ)ككيػػػػػػػؿُّ منفػػػػػػػردو ًبالفىٍضػػػػػػػًؿ محىيػػػػػػػكدي  

  

ًتوٍ -ٓ مى ػػػػػػسى ٍفػػػػػػرىًد ًفػػػػػػٍي ىى ةي المي ػػػػػػاحى  فىوى
 

ًمػػػػػػػػفٍ   ػػػػػػػػٍف نىٍفػػػػػػػػرىةو ًفٍيػػػػػػػػًو كى  غىرىابىًتػػػػػػػػوٍ  مى
اامػػـ أنػػو لمػػا كػػاف معرفػػة البسغػػة مكقكفػػة امػػو معرفػػة الفوػػاحة   لككنيػػا  

 مأخكذة في تعريؼ البسغة كجب تقديميا ، كليذا بعينو قدَّـ فواحة المفرد فقاؿ:
ػػػم  )فوػػػاحة المفػػػرد( كىػػػي فػػػي ا وػػػؿ تينبػػػر اػػػف اإلبانػػػة كالظيػػػكر، كيقػػػاؿ: )فىوي

موػػت لغتيػػو مػػف المٍُّكنػػة، كجػػادت فمػػـ يمحػػف، ا اجمػػي كأفوػػم إذا انطمػػؽ لىػػانو، كخ
 .(ِ)كأفوم بو أم: ورح بو(

)فػػي ىػػسمتو( مػػف ثسثػػة أشػػياء: )مػػف نىٍفػػرىة( مقػػدر ككنيػػا )فيػػو(، أم: مػػف 
التنافر، كىك كوؼه في الكممة يكجب ثقميا امػو المىػاف، كايٍىػر النُّطػؽ بيػا، كمنػو 

ػعما يكجب التناىي فيو، كقكؿ أارابػي ىػئؿ اػف ناقتػو: )  ( ، (ّ)تركتيػا تراػو الييٍعخي
يعنػػي: نبتػػا معركفػػا ، كمنػػو مػػا ىػػك دكف ذلػػؾ، نحػػك: رمىتشػػزراتر فػػي قػػكؿ امػػرئ 

 :(ْ)القيس

                                           

(، كاػزاه  بػي ّٕٓ/ُٓأكرده شياب الديف العمرم في مىالؾ ا بوار في ممالػؾ ا موػار ) (ُ)
   بي ابد ا الحىيف بف أحمد بف الحجاج.

 انظر مادة )فوم( في مقاييس المغة كلىاف العرب . ((ِ
( اػف الخميػؿ ْٕ/ُبف دريػد فػي الجميػرة )، كنقؿ ا ْٔىذا الخبر ركم في ىر الفواحة ص (ّ)

: فقػاؿ ناقتػو اػف أارابي كىئؿ تأليفيا  فأنكرنا اليعخع،: شنعاء كممة ىمعناالخميؿ أنو قاؿ: ر
   ر.ذلؾ فأنكركا اممائيـ مف الثقات فىألنا اليعخع، تراو تركتيا

، اإلطػسؽ امػو العػرب شػعراء أشػير، نجػد أىػؿ مػف ،مالكنػد امرك بف حجر بف القيس امرؤ (ْ)
 ككػاف ،اػدمٌ  :كقيػؿ ،مميكػة :كقيػؿ ،حنػدج :فقيػؿ اىمو، في المؤرخكف كاختمؼ بمقبو، اشتير



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُّٖٖ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىاًئريه ميىتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزرات ...  (ُ) غى

 أم: مرتفعات. 
كالضػػابط ىينػػا: أفَّ كػػؿَّ مػػا يعػػدُّه الػػذكؽ الوػػحيم ثقػػيس، مقعػػر النطػػؽ، فيػػك 

، ىكاء كاف مف قرب المخارج أك ب  عدىا ، أك غير ذلؾ .تنافره
)كمػػف غرابتػػو( أيضػػا، كىػػي كػػكف الكممػػة كحشػػية، غيػػر ظػػاىرة المعنػػو، كال مألكفػػة 

 : (ِ)االىتعماؿ، نحك: مىرَّج، في قكؿ العجاج
ان  ػػػػػػػػػػػػػػػػرَّجى ٍرًىػػػػػػػػػػػػػػػػنان ميىى كفاحمػػػػػػػػػػػػػػػػان كمى
(ّ) 

ٍيج: اىػـ قىػٍيفو ، أم: حػدَّاد   أم: كالىيؼ الٌىريجٌي في الدَّقة كاالىتكاء، كىيػرى
 ااتو كاف في الزمف ا كؿ تنىب إليو الىيكؼ.ماىر في ون

ػػػػػػػػػػػػاًلؼى الًقيىػػػػػػػػػػػػاسً -ٔ كىٍكًنػػػػػػػػػػػػًو ميخى  كى
 

ـً النَّػػػػػػػاسً   ػػػػػػػسى َـّ الفىًوػػػػػػػٍيمي ًمػػػػػػػٍف كى  ثيػػػػػػػ
 

                                                                                                           

(، َُٕ/ُقبؿ اليجرة. ينظر: الشػعر كالشػعراء ) َٖ، تكفي نحك ىنة: كغطفاف أىد ممؾ أبكه
  ( .ُُ/ِابف قتيبة، كا اسـ )

( كمعاىػػػػد ِّ/ُ(، كاإليضػػػػاح )َِٓ/ُ( ، كالمثػػػػؿ الىػػػػائر )ّْديػػػػكاف امػػػػرئ القػػػػيس )ص (ُ)
 (كتتمتو : ٖ/ُالتنويص)

ميٍرىىؿً  ميثىنَّو ًفي الًعقىاصي  تىًضؿٌ      العيس إلو ميٍىتىٍشًزراته  غدائريه  كى
، التميمػي وػخر بػف رؤبػة بػف ا ابػد الشػعثاء أبػك ىػك الرجػز، وػاحب رؤبػة، أبػك العجاج، (ِ)

  مػف أكؿ كىػك عػد،كأق كبػر أف بعػد خسفتػو فػي كمػات الكليػد، امػو كفػدركل اف أبي ىريػرة، ك 
 حٌتو                        لقكلو: بالعجاج كلقب أكائؿ، لو كجعؿ بالقويد كشبيو الرجز رفع
 . اجعجا مف اندىا يعجٌ 

 (.ُُّٗ/ِ( ، كتاريخ اإلىسـ )ٕٓٓ/ِىػ. ينظر: الشعر كالشعراء )َٗتكفي نحك ىنة:    
جان ...، كىػك فػي د( ّ) (، َِْ/ِ(، كأمػالي القػالي )ّْ/ِيكانػو )اجز البيت: كمقمةن كحاجبان مزجَّ

 (، كيقود بالفاحـ: الشعر ا ىكد.ٖٔٔ/ُكىمط الآللي )



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُّٖٗ 

كمػػف )ككنػػو( أم: المفػػرد يخػػالؼ القيػػاس، بػػأف تكػػكف الكممػػة امػػو خػػسؼ 
 القانكف المىتنبط مف تتبع لغة العرب، نحك: را جمؿر بفؾ اإلدغاـ، في قكلو:

ػػػػػػػػػػػػ ًمػػػػػػػػػػػػيّْ اٍ ىٍجمىػػػػػػػػػػػػؿً اٍلحمى  (ُ)دي ًلمػػػػػػػػػػػػًو العى

)ثـ( لما فرغ مف بياف فواحة المفرد، شرع في بياف فواحة الكسـ فقاؿ:  
 )الفويم مف كسـ الناس( يعني بيـ: الفوحاء كغيرىـ.

ػػػػػًمٍيمىا-ٕ ػػػػػافى ًمػػػػػٍف تىنىػػػػػافيرو ىى ػػػػػا كى  مى
 

 
 

ػػػػػػػػػػػػػػًقٍيمىا ـٍ يىكيػػػػػػػػػػػػػػٍف تىٍأًلٍيفيػػػػػػػػػػػػػػوي ىى لىػػػػػػػػػػػػػػ  كى
ػػػاًليٍ  كىىيػػػك ًمػػػٍف التٍَّعًقٍيػػػدً -ٖ  ػػػان خى  أىٍيضى

 
 ................................. 

 )ما كاف مف تنافر( في كمماتو، بأف تككف ثقيمة امو المىاف.

 )ىميما( أم: خالوا، كمف التنافر ما ىك متناه في الثقؿ، كقكلو:

                                           

( ، كذكػػره المرزبػػاني فػػي ّّٕىػػك  بػػي الػػنجـ العجمػػي ) الفضػػؿ بػػف قدامػػة( انظػػر ديكانػػو ) (ُ)
 مخالفػة :فيػو كالشػاىد(: رُٖ/ُ( ، كقػاؿ العباىػي فػي معاىػد التنوػيص )ََٓالمكشم )ص

   ر.باإلدغاـ ا جؿٌ  :القياس إذ  ا جمؿ :قكلو في مالمغك  القياس



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

َُْٖ 

 

ػػػػػػػػٍربو قىٍبػػػػػػػػري  لىػػػػػػػػٍيسى قيػػػػػػػػٍربى قىٍبػػػػػػػػًر حى  (ُ)كى

 كمنو ما ىك دكف ذلؾ، كقكلو:   
ـه مى  ػػػػًرٍي رىلكى  تىػػػػو أىٍمدىٍحػػػػوي أىٍمدىٍحػػػػوي كىاٍلػػػػكى

 
ٍحػػػػًدمٍ   ػػػػا ليٍمتيػػػػوي ليٍمتيػػػػوي كى ذىا مى ًعػػػػٍي كىاً  مى

(ِ) 

فإف في )أمدحػو( ثقػس  لمػا بػيف الحػاء كاليػاء مػف التنػافر، فػإذا انضػـ إليػو  
 )أمدحو( الثاني تضااؼ ذلؾ الثقؿ، كحوؿ التنافر المخؿ بالفواحة.

ف يكػػكف تػأليؼ أجػػزاء الكػػسـ امػػو )كلػـ يكػػف تأليفػػو ىػقيما( أم: ضػػعيفا، بػػأ
خػػسؼ القػػانكف النحػػكم المشػػتير بػػيف معظػػـ أوػػحابو، كاإلضػػمار قبػػؿ الػػذكر لفظػػا 
ف كػاف مثػؿ ىػذا ممػا أجػازه  كمعنو، نحك: )ضرب غسميوي زيدا(، فإنو غيػر فوػيم، كا 

 بعض النحاة، كاىتشيد بقكلو:
ػػػػػاًتـو  ػػػػًدمَّ ٍبػػػػفى حى نّْػػػػٍي اى بُّػػػػوي اى ػػػػزىل رى  جى

 
ػػػػػزىاءى اٍلًكػػػػػ  ػػػػػؿٍ جى قىػػػػػٍد فىعى ًب العىاًكيىػػػػػاًت كى  (ّ)سى

 
                                           

ٍربو ًبمىكىافو قىٍفًر ...، كجعمو الجاحظ في الحيكاف ) (ُ) قىٍبري حى ( مف قكؿ الجف ِّْ/ٔودر البيت: كى
 امـ ال مف رأل لما( كقاؿ: رٓٔ/ُالجف لما قتمت حرب بف أمية،  كأكرده في البياف كالتبييف )

 يػتمجمج، كال يتعتػع فػس كاحػد نىػؽ فػي مػرات ثػسث البيت ىذا ينشد أف يىتطيع ال أحدا أف لو
   ر.بذلؾ ودقكا الجف، أشعار مف كاف إذ ااتراه إنما ذلؾ إف :ليـ كقيؿ

( ، كىػػػػك فػػػي المكازنػػػة بػػػػيف أبػػػي تمػػػاـ كالبحتػػػػرم ُُٔ/ِالبيػػػت  بػػػي تمػػػػاـ فػػػي ديكانػػػو )( ِ)
 (.ٓٔ(،كالكىاطة بيف المتنبي كخوكمو )صِّٖ/ُ)

 أبػي قػكؿ فػي يعيػب بالشػعر العمماء بعض كاف(: رَُِىر الفواحة )صكقاؿ الخفاجي في 
 .را لفاظ كاختيار المعنو ىسمة امو ،الحمؽ حركؼ تكرر تماـ

( ُِٖ/ُ(،كأكرده ابد القادر البغدادم في خزانة ا دب )َُْ بي ا ىكد الدكلي في ديكانو) (ّ)
 ابػف كزاػـ ،الطػائي اتـحػ بػف ادم بو ييجك ليؤ الد ا ىكد  بي البيت ىذا( كقاؿ: رُِٖ/ُ)

 :كيىػاف ابػف قػاؿ حتػو ،يعمػـ لػـ قائمػو إف :قيؿ :العيني كقاؿ، الذبياني لمنابغة أنو كغيره جني
  (ِٓٗ/ُر، ككسـ ابف جني مذككر في الخوائص)مونكاا مكلدا أحىبو



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُُْٖ 

زىاء.  كرٌد بأف الضمير اائد لممودر المدلكؿ اميو بالفعؿ، أم: ربُّ الجى
كجممة )لـ يكف تأليفو ىقيما( حػاؿ مػف اىػـ كػاف، كىػك الضػمير العائػد إلػو 
الفويم مف الكسـ، ككذلؾ جممة )كىك مف التعقيد( كىك ككف الكسـ معقدا، امػو أف 

 ف المبني لممفعكؿ.المودر م
كالتعقيد أف ال يككف الكسـ ظاىر الداللة امو المعنو المراد منو لخمؿ كاقػع: 

في مدح خاؿ ىشاـ بف ابػد الممػؾ، كىػك إبػراىيـ بػف  (ُ)إما في النظـ كقكؿ الفرزدؽ
 :(ِ)ىشاـ بف إىماايؿ المخزكمي

ػػػػػا ػػػػػا ًمٍثميػػػػػوي ًفػػػػػي النَّػػػػػاًس ًإال ميميمَّكى مى  كى
 

ػػػػػػػ  ػػػػػػػًو حى  (ّ)يّّ أىبيػػػػػػػٍكهي ييقىاًربيػػػػػػػوٍ أىبيػػػػػػػٍك أيمّْ

أم: ال يماثمػػو أحػػد إال ابػػف أختػػو الػػذم ىػػك ىشػػاـ، ففيػػو فوػػؿ بػػيف المبتػػدأ  
كالخبػػر، أم: )أبػػك أمػػو أبػػكه(، بػػا جنبي أم )حػػي(، كبػػيف المكوػػكؼ كالوػػفة، أم: 

                                           

، مقػدـ الشػعراء البوػرم التميمػي اقػاؿ بػف ناجيػة بػف وعوػعة بف غالب بف ىماـ فراس أبك (ُ)
، بػذلؾ كجيػو وى بّْ شيػ الضػخـ، الرغيػؼ كىك بالفرزدؽ، بى قّْ مي ف جيما، الكجو غميظ كاف، في اوره

ركل اػػف غيػػر كاحػػد مػػف الوػػحابة، كقيػػؿ: إف لجػػده وعوػػعة بػػف ناجيػػة وػػحبة، ككفػػد امػػو 
ىػػػػػػ. ينظػػػػػر: الشػػػػػعر كالشػػػػػعراء َُُالكليػػػػػد كىػػػػػميماف ابنػػػػػي ابػػػػػد الممػػػػػؾ، تػػػػػكفي ىػػػػػنة: 

 (. ُّْ/ّ(،كتاريخ اإلىسـ )ِْٔ/ُ)
 يقظة بف مخزـك بف امر بف ا ابد بف المغيرة بف الكليد بف إىماايؿ بف ىشاـ بف إبراىيـ (ِ)

 ابػد   بػف ليشػاـ كالمكىػـ كالمدينػة مكة كلي،اشتير بشدتو كاتكه ،المخزكمي القرشي يقظة
 مىػػخكطا دمشػػؽ ىشػػاـ بػػف محمػػد كأخػػاه ىشػػاـ مػػكت بعػػد يزيػػد بػػف الكليػػد أقدمػػو ثػػـ ،الممػػؾ
نحػػك ىػػنة:  انػػده ماتػػا حتػػو فعػػذبيما العػػراؽ كالػػي امػػر بػػف كىػػؼي إلػػو كدفعيمػػا ،امييمػػا
  ( ابف اىاكر.ِٗٓ/ٕ(،كتاريخ دمشؽ )ِّٔىػ. ينظر: تاريخ خميفة بف خياط )صُِٓ

(، كالمبػرد فػي الكامػؿ َٔٓ/ُ( كأكرده ابػف قتيبػة فػي المعػاني الكبيػر )َُٖ/ُلو في ديكانو)( ّ)
ر، كانظػػػػػر المعػػػػػاني كأبعػػػػػد لفػػػػػاظ،ا   كأىجػػػػػف الضػػػػػركرة، أقػػػػػبم مػػػػػف( كقػػػػػاؿ: ركىػػػػػك ِٖ/ُ)

 ( َِ(، كأىرار البسغة)ّٓٗالونااتيف)



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُِْٖ 

)حػػي يقاربػػو(، بػػا جنبي الػػذم ىػػك )أبػػكه( ، كتقػػديـ المىػػتثنو كىػػك )مممكػػا( امػػو 
 )حي(. المىتثنو منو، أم:

مػػا فػػي االنتقػػاؿ بػػأف ال يكػػكف ظػػاىر الداللػػة امػػو المػػراد لخمػػؿ فػػي انتقػػاؿ  كا 
 الذىف مف المعنو ا كؿ المفيـك بحىب المغة إلو الثاني المقوكد، كقكؿ الشاار:

بيػػػػػكا ـٍ ًلتىٍقري ػػػػػٍنكي ػػػػػأىٍطميبي بيٍعػػػػػدى الػػػػػدَّاًر اى  ىى
 

ػػػػػدىا  ٍينىػػػػػامى الػػػػػدُّميٍكعى ًلتىٍجمي تىٍىػػػػػكيبي اى كى
(ُ) 

، ال إلػو مػا قوػده الشػاار  نتقاؿ مف جمكد العيف إلو بخميا بالدمكعفإف اال  
 مف الىركر الحاوؿ بمسقاة ا ودقاء كمكاومة ا حبة.

كمعنو البيت: إني اليػـك أطيػب نفىػا بالبعػد كالفػراؽ، كأكطنيػا امػو مقاىػاة 
ا حزاف كا شكاؽ، كأتجرع غوويا، كأتحمؿ  جميا حزنا يفيض الػدمكع مػف اينػي، 

، كمىرة ال تزكؿ، فإف الوبر مفتاح الفرج. ن  ىب بذلؾ إلو كوؿ يدـك
ٖ-

.................................
.... 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿً   ٍف يىكيػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف ميطىاًبقىػػػػػػػػػػػػػػػػػان ًلٍمحى  كىاً 
 فىييػػػػػػػػكى البىًمٍيػػػػػػػػاي كىالَّػػػػػػػػًذم ييؤىلّْفيػػػػػػػػوٍ -ٗ 

 
ػػػػػػػػػػٍف ييعىبّْػػػػػػػػػػري نًوػػػػػػػػػػفيوٍ   ًبالفىًوػػػػػػػػػػٍيًم مى  كى

ف يكػف(  كلما فػرغ مػف تعريػؼ الفوػاحة شػرع فػي  تعريػؼ البسغػة فقػاؿ: )كا 
الكسـ الفويم )مطابقا( لمقتضو )الحاؿ( كىك ا مر الدااي إلو أف يعتبر مع الكسـ 
الذم يػؤدل بػو أوػؿ المػراد خوكوػية مػا ، مػف كػكف الكػسـ مؤكّْػدا أك غيػر مؤكّْػد، 

 كمكجزا كميٍطًنبا، كغير ذلؾ، كىك مقتضو الحاؿ.
حػاؿ يقتضػي تأكيػده ، كالتأكيػد مقتضػاىا،  مثس: ككف المخاطب منكػرا لمحكػـ

ف اقتضػػو  كمعنػػو مطابقتػػو لػػو : أف الحػػاؿ إف اقتضػػو التأكيػػد كػػاف الكػػسـ مؤكػػدا، كا 
 اإلطسؽ كاف خاليا اف التأكيد.

                                           

( ، كانظػػر المكازنػػة بػػيف أبػػي تمػػاـ كالبحتػػرم َُٔالبيػػت لمعبػػاس بػػف ا حنػػؼ فػػي ديكانػػو ) (ُ)
 . (ُٓ/ُ(، كمعاىد التنويص)ِّْ(، كالكىاطة بيف المتنبي كخوكمو )صْٕ/ُ)



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُّْٖ 

)فيػك( الكػسـ )البميػا(، ككثيػػرا مػا يىػمو ذلػؾ فوػػيحا أيضػا، كالفوػاحة فػي المػػتكمـ 
لػػو ىػػذا أشػػار بقكلػػو: ممكػػة يقتػػدر بيػػا امػػو التعبيػػر اػػف المقوػػكد بمفػػ ظ فوػػيم، كا 

)كبالفوػػيم( متعمػػؽ بػػػ)يعبر(، أم: مػػػف يعبػػر اػػف المقوػػػكد بمفػػظ فوػػيم، توػػػفو 
بالفويم، كىك متعمؽ بػ)توفو( أيضا في المعنو، كليس ىػذا مػف بػاب التنػازع   ف 
شرط المتنازع فيو أف يككف بعد العػاًممىيف، كفػي قكلػو: )يعبػر( إشػعار بأنػو ال يىػمو 

 الة النطؽ، كليس كذلؾ، بؿ ييىمَّو بو كؿ مف لو ممكة االقتدار.فويحا إال ح
ػػػا-َُ ػػػًدؽي أىٍف ييطىػػػاًبؽى الكىاًقػػػعى مى  كىالوَّ
 

 يىقيٍكليػػػػػػػػػػػوي ،كىالًكػػػػػػػػػػػٍذبي ًإٍف ذىا ييٍعػػػػػػػػػػػدىمىا 
يا:    )كالودؽ( أم: ودؽ الخبر، في تفىيره أقكاؿ: أوحَّ

الخػػارج  )أف يطػػابؽ الكاقػػع( مفعػػكؿ يطػػابؽ، كفاامػػو المكوػػكؿ بعػػده، أم:
 الذم يككف نىبتو لمكسـ الخبرم.

)يقكلػػو( أم: الكػػسـ الػػذم يقكلػػو المػػتكمـ، كضػػمير المفعػػكؿ اائػػد إلػػو )مػػا( 
التي ىي ابارة اف الكسـ، فس يػرد اميػو أف مقػكؿ القػكؿ ال يكػكف إال جممػة   نيػـ 
ف كاف مفردا، نحك: قمت  لو قد ذكركا أف ما يدؿ امو الجممة يككف مقكال لو أيضا، كا 

كسما، كقد ارفت أف )ما( ابارة اف الخبر، كا لؼ كالسـ في )الودؽ( اػكض اػف 
المضاؼ إليو، فكأنو قػاؿ: كوػدؽ الخبػر مطابقتػو الكاقػع، فاتحػد المعػرؼ كالمعػرؼ، 

 كادكلو اف ىذه العبارة إلو العبارة الشكّْية لضركرة النظـ.
أف يعدـ مطابقتو  )كالكذب( أم: كذب الخبر )إف ذا يعدما(، أم: كذب الخبر

 لمكاقع.
ًبػػػػػػػػػيُّ المًفػػػػػػػػػًظ ذيك أىٍحػػػػػػػػػكىاؿً  -ُُ  كىاىرى
 

ػػػػػػػػػػػاؿً    يىػػػػػػػػػػػٍأًتٍي ًبيىػػػػػػػػػػػا ميطىاًبقىػػػػػػػػػػػا ًلٍمحى
ثػـ لمػػا فػرغ مػػف الفوػػاحة كالبسغػة كمػػا يتعمػؽ بيمػػا شػػرع فػي تعريػػؼ امػػـ  

 المعاني فقاؿ: )كاربي المفظ(، أم: المفظ العربي، مف إضافة الوفة إلو المكوكؼ.



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُْْٖ 

أمكر اارضة لو مف التقػديـ كالتػأخير، كالتعريػؼ كالتنكيػر، )ذك أحكاؿ( أم: 
 كغير ذلؾ.

)يأتي بيا( المفظ المذككر )مطابقػا لمحػاؿ(، كاحتػرز بػذلؾ اػف ا حػكاؿ التػي 
ليىت بيذه الوػفة، كػاإلاسؿ كاإلدغػاـ، كالرفػع كالنوػب، كمػا أشػبو ذلػؾ ممػا ال بػد 

نحكىػا ممػا يكػكف بعػد راايػة منو في تأدية أوؿ المعنو، ككذا المحىنات البديعيػة ك 
 المطابقة.

ـه ىيػػػػػكى المىعىػػػػػاًنيٍ  -ُِ  ًاٍرفىانييىػػػػػا ًاٍمػػػػػ
 

ػػػػػػػػػافً   ًوػػػػػػػػػري ا ىٍبػػػػػػػػػكىاًب ًفػػػػػػػػػي ثىمى  ميٍنحى
ثػػـ اامػػـ أف المعرفػػة أكثػػر مػػا تىػػتعمؿ فػػي إدراؾ المفػػرد، كالعمػػـ فػػي إدراؾ  

المركػب، كليػػذا اختارىػػا فػػي ىػػذا المكضػع فقػػاؿ: )ارفانيػػا( أم: معرفػػة تمػػؾ ا حػػكاؿ 
)امـه(، أم: ممكةه يقتدر بيا امو إدراكات جزئية، كيقػاؿ ليػا: الٌوػنااة أيضػا، )ىػك( 
امػػـ )المعػػاني(، يعنػػي: أف امػػـ المعػػاني امػػـ يعػػرؼ بػػو أحػػكاؿ المفػػظ العربػػي التػػي 
يطػػابؽ بيػػا المفػػظ مقتضػػو الحػػاؿ، كيجػػكز أف يكػػكف المػػراد بػػالعمـ نفػػس ا وػػػكؿ 

 كالقكااد   نو كثيران ما يطمؽ امييا.
 اامـ أف العمـ يطمؽ باالشتراؾ امو ثسثة معاف:ك 

 : امو نفس اإلدراؾ حقيقة.أحذٌا
: امو الممكة المىماة بالعقؿ بالفعؿ في العمـك الحقيقية، الذم ىػك َثاويٍا

المرتبة الثالثة مف مراتب العقؿ، التي ىي: العقؿ الييػكالني، كالعقػؿ بالممكػة، كالعقػؿ 
ر في محٌمو.بالفعؿ، كالعقؿ المىتفاد، كما ق  رّْ

: امو نفس المعمكمات، كىي القكااد الكمية التي ىي مىائؿ العمـك َثالثٍا
 المركبة منيا أك نفىيا.



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُْٖٓ 

طسقو امو الثاني بااتبػار أنػو ىػبب اإلدراؾ فيكػكف إطسقػا الىػـ المىػبب  كا 
طسقو امييا إما امو ىػبيؿ  امو الىبب، كامو الثالث بااتبار أنو متعمؽ اإلدراؾ، كا 

 ز أك النقؿ.المجا
نما قدَّـ الناظـ رامـ المعانير امو رالبيافر لككنو بمنزلة المفرد مف المركب  كا 
ـه يعػػرؼ بػػو إيػػراد المعنػػو الكاحػػد فػػي تراكيػػب مختمفػػة، بعػػد راايػػة     ف رالبيػػافر امػػ
المطابقة لمقتضو الحاؿ، ففيو زيادة ااتبار ليىػت فػي امػـ المعػاني، كالمفػرد مقػدـ 

 امو المركب طبعا.
)منحور ا بكاب( مف إضػافة اىػـ الفااػؿ إلػو فاامػو، أم: منحوػرة أبكابػو 
ال لودؽ امو كػؿ بػاب  )في ثماف(، فحور الكؿ في أجزائو، ال الكمي في جزئياتو، كا 

 مف ا بكاب الثمانية أنو امـ المعاني.
اامػػـ أف جزئيػػات الكمػػي ىػػي مػػا يحمػػؿ امييػػا بالمكاطػػأة كػػالعمـ ، فػػإف لػػو 

ا بالمكاطأة نحػك: الطػب امػـ، كالكػسـ امػـ، فالطػب جزئػي العمػـ  جزئيات يحمؿ اميي
 ف العمـ يحمػؿ اميػو بالمكاطػأة، كىػذا قػد يكػكف جزئيػا إضػافيا، كػالفرس كاإلنىػاف، 
يحمؿ بالنىبة إلو الحيػكاف   ف جزئيتػو بالنىػبة إلػو شػيء  خػر، ال بااتبػار ذاتػو، 

ر في محمّْو.كقد يككف حقيقيا كزيد كامرك كبكر بالنىبة إلو اإلن  ىاف، كما قرّْ
كالثمانيػػة أبػػكاب ىػػي: أحػػكاؿ اإلىػػناد الخبػػرم، أحػػكاؿ المىػػند إليػػو، أحػػكاؿ 
المىند، أحكاؿ متعمقات الفعؿ، القور، كاإلنشاء، الفوؿ كالكوؿ، اإليجاز كاإلطنػاب 

 كالمىاكاة، كمف أراد بياف االنحوار فعميو بمطالعة الكتب الكبار.



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُْٖٔ 

 

 الباب الَ 
 سىاد اخلربيأحُا  اإل 

كالمضػاؼ مػع المضػاؼ إليػو، كالوػفة -كىك ضُـّ كممة أك ما يجرم مجراىا 
إلػػو أخػػرل ، بحيػػث يفيػػد الحكػػـ بػػأف مفيػػـك أحػػدىما ثابػػت لمفيػػـك  -مػػع المكوػػكؼ

 .(ُ)ا خرل ، أك منفي انو
نما قدـ بحث رأحكاؿ اإلىنادر امو رأحكاؿ المىند إليػو كالمىػندر مػع تػأخر  كا 

يف   ف البحث إنما ىك اف أحػكاؿ المفػظ المكوػكؼ بككنػو مىػندا النّْىبة اف الطرف
إليو أك مىندا، كىذا إنما يتحقؽ بعػد تحقػؽ اإلىػناد، كالمقػدـ امػو النىػبة إنمػا ىػك 

 ذات الطرفيف، كال بحث لنا انيا.
بيػػاف ذلػػؾ أف يقػػاؿ: اإلىػػناد مػػف ا مػػكر النىػػبية التػػي يجػػب تأخيرىػػا اػػف 

يو كالمىند في التوكر، فكاف ا كلػو تقػديميما اميػو، الطرفيف المذيف ىما المىند إل
فنقكؿ: ىذا إذا لـ يؤخذ الطرفاف بعنكاف ا مر النىػبي، أمػا إذا أخػذا بعنكانػو انعكػس 

 ا مر كما ىنا، كىك كاضم.
ٍكػػػػػػـً -ُّ ػػػػػػدىالميٍخًبري نىٍفػػػػػػسى الحي  ًإٍف قىوى
 

ْـّ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ىى ْـّ ذىا فىاًئػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىةو ،كى  فىًىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
بوػػدد اإلخبػػار كاإلاػػسـ، ال مػػف يػػتمفظ  )إف قوػػد المخبػػر( أم: مػػف يكػػكف 

بالجممػػة الخبريػػة، فإنػػو كثيػػرا مػػا تػػكرد الجممػػة الخبريػػة  غػػراض أخػػرل، ىػػكل إفػػادة 
 (2)چۆ  ۆ  ۈ  ۈ   چ الحكػػـ أك الزمػػو، كقكلػػو تعػػالو حكايػػة اػػف امػػرأة امػػراف:

إظيارا لمٌتحىر امو خيبة رجائيا، كاكػس تقػديرىا، كالٌتحػٌزف إلػو ربيػا   نيػا كانػت 

                                           

 ( .ُٕٗالمطكؿ ) ((ُ
  . ّٔ ىكرة  ؿ امراف، اخية (ِ)



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُْٖٕ 

ترجػػػك أف تمػػػد ذكػػػرا، كأمثػػػاؿ ىػػػذا أكثػػػر مػػػف أف يحوػػػو، ككفػػػاؾ شػػػاىدا اميػػػو قػػػكؿ 
 :(ِ)المرزكقي (ُ)]اإلماـ[

ػػػػػػػػٍيـ أىًخػػػػػػػػي ـي قىتىميػػػػػػػػكا أيمى  قىػػػػػػػػٍكًمي ىيػػػػػػػػ
 

ػػػػػػػٍيًمي  يػػػػػػػتي ييوػػػػػػػيبني ىى ًفػػػػػػػإذىا رىمى
(ّ) 

فػػإف قوػػد المخبػػر بخبػػره )نفػػس الحكػػـ( أم: كقػػكع النىػػبة، ال إيقاايػػا   ف  
النىػبة أك أنػو اػالـ بأنػو أكقعيػا، كىػك ظػاىر، كقكلػؾ: قود المخبر ليس أنػو أكقػع 

زيػػد قػػائـ، لمػػف ال يعػػرؼ أنػػو قػػائـ، )فىػػـ ذا( إشػػارة إلػػو الحكػػـ الػػذم يقوػػد بػػالخبر 
إفادتػػو، )فائػػدة( لمخبػػر، كفػػي ىػػذه العبػػارة نظػػر   ف ىػػذا جػػكاب الشػػرط الػػذم ىػػك 

ذلؾ، بػػؿ القوػػد، فيمػػـز أف ال يىػػمو فائػػدة الخبػػر، إال بشػػرط أف يقوػػده، كلػػيس كػػ
يىمو مطمقا قوده أك لـ يقوده، اىتفيد مف الخبػر بالفعػؿ أك لػـ يىػتفد، فتىػميتو 
مثؿ ىذا الحكـ فائدة الخبر بناء امو أنو مف شأنو أف يىتفاد مف الخبر، فإف فائػدة 

ليس مػف ىػذا الخبػر نفىػو، بػؿ ذلػؾ الخبػر مػف  (ْ)الخبر في قكلؾ: )حفظت التكراة(
 .(ٓ)شأنو أف يىتفاد منو، فتأمؿ

ـى ًبػػػػػالًعٍمـ ًبػػػػػوً -ُْ ػػػػػدى اإًلٍاػػػػػسى  ًإٍف قىوى
 

قىػػػػػػػػػػػػػػػػػاـً اٍنتىًبػػػػػػػػػػػػػػػػػوً   ًلٍممى ًزمىيىػػػػػػػػػػػػػػػػػا كى  الى
 

                                           

  زيادة مف نىخة )ب(. (ُ)
في نىبة ىذا البيت لممرزكقي كىـ مف المؤلؼ، أك خطأ مف الناىػخ، كلعمػو ىػبؽ قمػـ، حيػث  (ِ)

(  بػػي ُُٖ/ُاتفقػػت الموػػادر امػػو نىػػبتو لمحػػارث بػػف كامػػة الػػذىمي، كمػػا فػػي الحماىػػة )
البيػػت بػػؿ ( لممرزكقػػي، كلعمػػو ال يقوػػد بػػالقكؿ أنػػو وػػاحب ُْٗ/ُتمػػاـ، كشػػرح الحماىػػة )

 إنشادا كتمثس، أم: ما ذكره في شرحو لمحماىة.
( ُٗٓٔ/ْ(. كقمبػو فػي الوػحاح )ُُٖ/ُالبيت لمحارث بف كامة الذىمي كما في الحماىة ) (ّ)

   إلو كامة بف الحارث.
 القكؿ بحفظ القر ف الكريـ أفضؿ. (ْ)
( كأقػره ُٓٔ/ُإليضاح )اشتراط القودية في فائدة الخبر ىك المفيـك مف كسـ القزكيني في ا ((ٓ

 (ُُٖالتفتازاني في المطكؿ)



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُْٖٖ 

)كىػػػـ إف قوػػػد( المخبػػػر بخبػػػره )اإلاػػػسـ بػػػالعمـ( أم: بعممػػػو، )بػػػو( أم: بػػػالحكـ،  
كقكلػػؾ: قػػد حفظػػت التػػكراة لمػػف حفظيػػا، )الزميػػا( أم: الـز فائػػدة الخبػػر، كمعنػػو 

: أنو كمما أفاد الحكـ  أفاد أنو االـ بو، كليس كمما أفػاد أنػو اػالـ بػالحكـ أفػاد المزـك
نفس الحكـ، كما في حفظت التكراة، كقد ظير بذلؾ أف المسزمة بيف الفائدة كالزميا 

 إنما ىي بااتبار العمـ )أك( كاإلفادة كاالىتفادة، ال بااتبار الكجكد.
 لتيقظ.)كلممقاـ( أم: مقاـ التخاطب، )انتبو( أمر مف االنتباه: كىك ا

 ًإًف ًاٍبًتػػػػػػػػػػػػػدىاًئيَّا فىػػػػػػػػػػػػػسى ييؤكَّػػػػػػػػػػػػػدي -ُٓ
 

ػػػػػػػػػػػدي    أىٍك طىمىًبيَّػػػػػػػػػػػا فىٍيػػػػػػػػػػػكى ًفٍيػػػػػػػػػػػًو ييٍحمى
)إف( كاف المقاـ )ابتدائيا( بأف كاف المخاطب خالي الذىف اف الحكـ كالتردد  

فيو، )فس يؤكد( لتمكف الحكـ في الذىف حيث كجده خاليا، ككػاف المقػاـ )طمبيػا( بػأف 
فيػػو طالبػػا لػػو، )فيػػك( أم: التأكيػػد الػػداؿ اميػػو يؤكػػد، كقكلػػو كػػاف المخاطػػب متػػرددا 

)فيػػو( أم: فػػي ىػػذا القىػػـ، يعنػػي: الطمبػػي،  ،(1)چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇچ تعػالو:
 )يحمد( أم: يحىف  ليزيؿ ذلؾ المؤكد تردده، كليتمكف الحكـ في ذىنو.

ػػػػػػػػػػارً -ُٔ ػػػػػػػػػػًب اإًلٍنكى ىى كىاًجػػػػػػػػػػبه ًبحى  كى
 

يىٍحىيػػػػػػػػػػػػػفي التٍَّبػػػػػػػػػػػػػػًدٍيؿي بىاٍ ىٍغيىػػػػػػػػػػػػػػارً    كى
)ككاجب( التأكيد، )بحىب( بفتم الىيف حيػث دخػؿ امييػا حػرؼ الجػر، أم:  

كيجب التأكيد بقدر )اإلنكار( قكة كضعفا، فكمما ازداد في اإلنكار زيد في التأكيد، كما 
ڃ          چ قػػاؿ تعػػالو حكايػػة اػػف رىػػؿ ايىػػو اميػػو الىػػسـ إذ كػػذبكا فػػي المػػرة ا كلػػو:

ف كاىػمية الجممػة لمبالغػة المخػاطبيف فػي  ،(3)]مؤكدا بالقىػـ[ (2) چ چ    چ  كا 

                                           

  .ٖىكرة المائدة، اخية  (ُ)
  .ُٔىكرة يس، اخية  (ِ)
  ما بيف معقكفتيف ىاقط مف نىخة )ب(. (ّ)



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُْٖٗ 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   چ اإلنكػػار، حيػػث قػػالكا:

 .(1) چڄ  
 كاامـ أف في ىذه اخية ثسثة إنكارات:
 ﴾. ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ﴿ أحدىا: بطريؽ الكناية ، كىك قكلو:

 .﴾  ڤ  ڤ   ڦ   ڦ  ڦ ﴿ كالثاني: بطريؽ العمـك ، كىك

 .﴾ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ﴿ كالثالث: بطريؽ التوريم ، كىك قكلو:
كيىػػمو اإلخػػراج امػػو ىػػذه الكجػػكه المػػذككرة إخراجػػا امػػو مقتضػػو الظػػاىر، 
ليػو أشػار بقكلػو: )كيحىػف التبػديؿ با غيػار(،  ككثيرا ما يخرج الكسـ امػو خسفػو، كا 

ف تأممػػو فيجعػػؿ المنكػػر كغيػػر المنكػػر إذا كػػاف معػػو شػػيء مػػف الػػدالئؿ كالشػػكاىد، إ
، كيترؾ التأكيػد لػذلؾ، كيجعػؿ غيػر الىػائؿ كالىػائؿ إذا (2) چپ  پٻ   پچ ارتدع، نحك:

يب    چ قػػدّْـ إليػػو مػػا يمػػكح بػػالخبر فيىتشػػرؼ لػػو اىتشػػراؼ المتػػردد الطالػػب، نحػػك:

أم: ال تػػػداني يػػػا نػػػكح فػػػي شػػػأف قكمػػػؾ  (3)چيت     جث  ىتجت  حت  خت  مت
 مػكح بػالخبر مػع مػا ىػبؽ مػف قكلػو:كاىتدفاع العػذاب اػنيـ بشػفااتؾ، فيػذا كػسـ ي

، فوػػار المقػػاـ مقػػاـ أف يتػػردد المخاطػػب فػػي أنيػػـ ]ىػػؿ (4)چحب  خب  مبچ
مغرقػكف بالتأكيػد، أم: محكػـك  (ٓ)محككما امييـ باإلغراؽ أـ ال، فقيػؿ: إنيػـ[ واركا

                                           

  .ُٓىكرة يس، اخية  (ُ)
 .ِىكرة البقرة، اخية ( ِ)
  .ّٕىكرة ىكد، اخية  (ّ)
  .ّٕىكرة ىكد، اخية  (ْ)
  ف ىاقط مف نىخة )أ(.ما بيف معقكفتي (ٓ)



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

َُٖٓ 

 (ُ)امػػييـ بػػاإلغراؽ، كيجعػػؿ غيػػر المنكػػر كػػالمنكر إذا الح اميػػو شػػيء مػػف اسمػػات
ف كػػاف  (2)چۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅچ  لو:اإلنكػػار، كقكلػػو تعػػا مؤكػػدا بػػأف كالػػسـ، كا 

ذلػػؾ ال ينكػػر   ف تمػػادييـ فػػي الغفمػػة كاإلاػػراض اػػف العمػػؿ لمػػا بعػػده مػػف أمػػارات 
 اإلنكار.

ٍعنىػػػػػػػاهي ًإٍف أىٍىػػػػػػػنىدىهي -ُٕ  كىالًفٍعػػػػػػػؿي أىٍك مى
 

ػػػػػػػػا لىػػػػػػػػوي ًفػػػػػػػػٍي ظىػػػػػػػػاًىرو ذىا ًاٍنػػػػػػػػدىهي    ًلمى
ٍف إً  -ُٖ  ٍقًميَّػػػػػػػػػةه ،كىاً  ًقٍيقىػػػػػػػػػةه اى  لىػػػػػػػػػوحى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػازه أيكّْالى   ًبػػػػػػػػػػػػػػػسو مىجى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػًر ميسى  غى

ثػػـ اإلىػػناد منػػو حقيقػػة اقميػػة، كمنػػو مجػػاز اقمػػي، كنبػػو امػػو ذلػػؾ بقكلػػو:  
المفعػكؿ، كالوػفة المشػبية،  (ّ))كالفعؿ أك معناه( كالمودر، كاىػـ الفااػؿ، ك]اىػـ[

كاىػػـ التفضػػيؿ كالظػػرؼ، كاحتػػرز بيػػذا امػػا ال يكػػكف المىػػند فيػػو فعػػس أك معنػػاه، 
 نا: الحيكاف جىـ، فإنو ال يكوؼ بحقيقة كال مجاز اند ا كثر.كقكل

)إف أىنده( المتكمـ )لما( ىك )لو(، كالفااؿ فيما بني لمفااػؿ، نحػك: رضػرب 
ػرب امػركر ، فػإف الضػاربية لزيػد،  زيد امرار ، كالمفعكؿ بو فيما بنػي لػو، نحػك: رضي

 لمنيار، كما ىيأتي.كالمضركبية لعمرك، بخسؼ: رنياره وائـر ، فإف الوـك ليس 
 نفا )في ظاىر( مف حالو، أم: ما يككف الفعؿ أك معنػاه لػو انػد المػتكمـ فيمػا يفيػـ 

 مف ظاىر حالو، بأف ال ينوب قرينة امو أنو غير ما ىك لو في ااتقاده.
)ذا( إشػػارة إلػػو اإلىػػناد المػػذككر، )انػػده( أم: انػػد المػػتكمـ، كىػػك متعمػػؽ 

 ف الحػػاكـ بػػذلؾ ىػػك العقػػؿ دكف الكضػػع   ف  بػػالظرؼ، أانػػي لػػو )حقيقػػة اقميػػة( 
كممة إلو كممة شيء يحوؿ بقود المتكمـ دكف كاضع المغػة، فػإف )ضػرب(  (ْ)إىناد

                                           

  في نىخة )ب(: أمارات. (ُ)
  .ُٓىكرة المؤمنكف، اخية  (ِ)
  ما بيف معقكفتيف ىاقط مف نىخة )ب(. (ّ)
  في نىخة )أ(: اإلىناد. (ْ)



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي
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مثس ال يوير خبرا اف زيد بكاضع المغة، بؿ اػف مػف قوػد إثبػات الضػرب فعػس لػو، 
: رجػاء كقكؿ المؤمف:ر أنبت ا البقؿر، كقكؿ الجاىؿ: رأنبػت الربيػع البقػؿر، ككقكلػؾ

 زيدر، كأنت تعمـ أنو لـ يجر، فإف ذلؾ إىناد إلو ما ىك لو اند المتكمـ في الظاىر.
( بتنػكيف العػكض اػف المضػاؼ إليػو،  ف( أىند الفعؿ أك معنػاه )إلػو غيػرو )كا 
أم: إلو غير ما ىك لو، يعني: غيػر الفااػؿ فيمػا بنػي لمفااػؿ، كغيػر المفعػكؿ فيمػا 

عناه بكجو مف الكجكه المذككرة  لككنػو زمانػا لػو، بني لممفعكؿ، )مسبس( لمفعؿ أك م
نحػػك: رنيػػاره وػػائـر ، أك مكانػػا نحػػك: رجػػرم النيػػرر، أك ىػػببا نحػػك: ربنػػو ا ميػػر 
المدينةر ، كاحترز بذلؾ اف إىناده إلو أجنبي انػو، )مجػاز( اقمػي، )أكال( أم: مػع 

، كخرج بو التأكؿ، كىك أف ينوب قرينة وارفة لإلىناد اف أف يككف إلو ما ىك لو
ما مر مف قكؿ الجاىػؿ: أنبػت الربيػع البقػؿ، رائيػا اإلنبػات مػف الربيػع، فيػذا اإلىػناد 
ف كاف إلو غير ما ىك لو لكف ال تأكؿ فيػو   نػو مػراده كمعتقػده، كالمجػاز العقمػي  كا 

 .(1)چ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  چ في القر ف كثير،

                                           

 .ِىكرة ا نفاؿ، اخية ( ُ)



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُِٖٓ 

 الباب الثاوي
أحُا  املسىذ إليً   

 رضة لو مف حيث أنو مىند إليو.أم: ا مكر العا
ػػػػػػػػارً -ُٗ ٍنكى ًلإٍلً ػػػػػػػػٍكًف كى : ًلموَّ ػػػػػػػػٍذؼي  اٍلحى
 

 كىااًلٍحًتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاًز ،أىٍك ًلًسٍخًتبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارً  
)الحذؼ( قدمو امػو ىػائر ا حػكاؿ   نػو ابػارة اػف اػدـ اإلتيػاف بػو، كىػك  

 امو اإلتياف لتأخر كجكد الحادث اف ادمو. (ُ)مقدـ
حذؼ، أم: وػكف المىػند إليػو اػف قكلو: )لموكف( كما اطؼ اميو امة لم

ىانػة ، كحذفػو أيضػا )لإلنكػار(  لىانؾ تعظيما لو، أك وكف لىانؾ انػو تحقيػرا لػو كا 
، بػؿ أردتي  ، نحك: فاىؽ فاجر، أم: زيد ليتيىر لؾ أف تقكؿ: ما أردتيو اند الحاجة

 غيره.
)كاالحتػػػراز( اػػػف العبػػػث  إذ القرينػػػة دالػػػة اميػػػو ، فػػػذكره ابػػػث بنػػػاء امػػػو 

ال فيك في الحقيقة الركف ا اظـ مف الكسـ. الظاىر،  كا 
أك )لسختبػػار( أم: اختبػػػار تنبػػػو الىػػػامع انػػد القرينػػػة ىػػػؿ يتنبػػػو أـ ال، أك 

 مقدار تنبيو، ىؿ يتنبو بالقرائف الخفية أـ ال.
ىىانىػػػػػػػػوٍ -20 : ًلمتٍَّعًظػػػػػػػػٍيـً كىاإلًٍ  كىالػػػػػػػػذٍّْكري
 

 كىاٍلبىٍىػػػػػػػػػػػػػػًط كىالتٍَّنًبٍيػػػػػػػػػػػػػػًو كىاٍلقىًرٍينىػػػػػػػػػػػػػػوٍ  
)الذكر( أم: ذكر المىػند إليػو، فػػ)لمتعظيـ(، كمػا يقػاؿ لػؾ: مػف نبيػؾ    كأما 

 فتقكؿ: نبينا حبيب ا أبك القاىـ محمد بف ابد ا ، إلو غير ذلؾ مف ا كواؼ.
)كاإلىانة( لممىند إليو   لكػكف اىػمو ممػا يػدؿ امػو اإلىانػة ، مثػؿ: الىػارؽ المئػيـ 

.  حاضره

                                           

 في نىخة )ب(: متقدـ.( ُ)



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُّٖٓ 

ڇ  ڇ  چ  غاء الىػػػامع مطمػػػكب، نحػػػك:)كالبىػػػط( أم: بىػػػط الكػػػسـ حيػػػث إوػػػ

ڃ  چ   چ  چ  چ  : وػحيث قاؿ ل ،(1)چڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ

ككػاف يػتـ الجػكاب بمجػرد أف يقػػكؿ: اوػا   ف الىػؤاؿ اػف الماىيػة، كمػػا إذا ، (2)چ
 قيؿ: ما زيد  كجكابو: إنو إنىاف، ال غير.

ڎ  ڈ  ڈ   چو:فإف قمت: لك كاف ًذٍكريه ثىَـّ ًلمىا ذيًكرى فما كجو إجماؿ قكل

 ، كالمقاـ يقتضي التفويؿ كالبىط ((3)ژ  
قمت: كجيو االحتراز اف أف يػؤدم اإلطنػاب إلػو اإلكثػار، أك إرادة أف يىػألو 

 تعالو انيا اىتمذاذا بىماع كسمو، فيككف مىمعا ىامعا.
 )كالتنبيو( امو غباكة الىامع بأنو ال يفيـ إال بالتوريم.

 امو ضعؼ القرينة. )كالقرينة( أم: ذكره لسحتياط
ٍف ًبًإٍضػػػػػػػػػمىارو يىكيػػػػػػػػػٍف ميعىرَّفىػػػػػػػػػا-ُِ  كىاً 
 

ًث فىاٍاًرفىػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػاًت الػػػػػػػػػػػػػػثَّسى  فىًمٍممىقىامى
ف بإضػػمار يكػػف( المىػػند إليػػو )معرفػػا(، كحقيقػػة التعريػػؼ: جعػػؿ الػػذات   )كا 

 مشارا بيا إلو خارج إشارة كضعية.
كالخطػاب  )فمممقامات الثسث فاارفػا( يعنػي: مقػاـ الػتكمـ، نحػك: أنػا ضػربت،

 نحك: أنت ضربت، كالغيبة لتقدـ ذكره.
 إما لفظا تحقيقا نحك: ضرب زيد غسمو، أك تقديرا نحك: ضرب غسمو زيد.

مػػا معنػػو لداللػػة لفظػػة اميػػو، أك قرينػػة، أك حػػاؿ، بػػأف ذكػػر مشػػتقو كقكلػػو  كا 
 اميو.﴾ ۆ﴿ أم: العدؿ  لداللة (1)چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇچ تعالو:

                                           

  .ُٖىكرة طو، اخية  (ُ)
 .ُٕىكرة طو، اخية ( ِ)
  .ُٖية ىكرة طو، اخ (ّ)



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُْٖٓ 

ما حكما بأف يككف ثابتا في ا  لذىف، كما في ضمير الشأف، نحك: ىك زيد قائـ.كا 
 كىاٍ ىٍوػػػػؿي ًفػػػػي اٍلًخطىػػػػاًب ًلٍمميعىػػػػيَّفً -ِِ
 

ػػػػػػػػػٍكـً اٍلبىػػػػػػػػػيّْفً    كىالتَّػػػػػػػػػٍرؾي ًفٍيػػػػػػػػػًو   ًلٍمعيمي
)كا وػػؿ فػػي الخطػػاب( أف يكػػكف )لممعػػيف( كاحػػدا كػػاف أك أكثػػر   ف كضػػع  

إال فػي أشػخاص  المعارؼ امػو أف تىػتعمؿ لمعػيف، فػإف لفػظ )أنػا( مػثس ال يىػتعمؿ
 معينة   إذ ال يوم أف يقاؿ: أنا ، كيراد متكمـ ال بعينو.

)كالترؾ فيو( أم: فػي الخطػاب )لمعمػـك البػٌيف( فػي تعمػيـ كػؿ مخاطػب امػو 
ٱ     ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  چ  ىبيؿ البدؿ، كىك في القػر ف كثيػر، نحػك:

حػػػاؿ فإنػػػو ال يريػػػد بالخطػػػاب مخاطبػػػا معينػػػا، قوػػػدان إلػػػو تفظيػػػع ، (2)چپ  پ
 المجرميف، فإف ىذا الخطاب ال يختص بو مخاطب دكف مخاطب.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارً -ِّ مىًميَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو   فىًمإٍلًٍحضى  كىاى
 

 أىٍك قىٍوػػػػػػػػػػػػًد تىٍعًظػػػػػػػػػػػػٍيـو أىٍك اٍحًتقىػػػػػػػػػػػػارً  
ف يكػػف المىػػند إليػػو معرفػػا بػػػ)اممية( أم: بػػإيراده اممػػا، كىػػك مػػا كضػػع   كا 

الىامع ابتػداء  لشيء ما جميع مشخواتو )فمإلحضار( أم: إلحضاره بعينو في ذىف
بخػػسؼ إحضػاره بضػػمير  ،(3)چٱ  ٻ  ٻ  ٻ چ باىػـ مخػتص بػػو، كقكلػو تعػالو:

 المتكمـ كالمخاطب كىائر المعارؼ.
. (ْ))أك قود تعظيـ( كما في ا لقاب الوالحة ]لو[  مثؿ: ركب اميّّ

 .(ُ))أك( قود )احتقار( أم: إىانة ، مثؿ: ىرب معاكية

                                                                                                           

  .ٖىكرة المائدة، اخية  (ُ)
  .ُِىكرة الىجدة، اخية  (ِ)
 . ُىكرة اإلخسص، اخية  (ّ)
 ما بيف المعقكفتيف ىاقط مف نىخة )أ(. (ْ)



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُٖٓٓ 

ٍيػػػػػػػػػػًؿ كىالتٍَّعًظػػػػػػػػػػ-ِْ ًوػػػػػػػػػػمىةو ًلٍمجى  يـً كى
 

ػػػػػػػػػػػػػػاًء كىالتٍَّفًخػػػػػػػػػػػػػػٍيـً   ٍيمى  ًلمشَّػػػػػػػػػػػػػػٍأًف كىاإلًٍ
كأما تعريؼ المىند إليو بػ)ومة( أم: بإيراده مكوػكال فػػ)لمجيؿ(، أم: جيػؿ  

 المخاطب با حكاؿ المختوة بو ىكل الومة، مثؿ: الذم كاف معنا أمس رجؿ االـ.
 )كالتعظيـ لمشاف( أم: لشأف الخبر، كقكؿ الفرزدؽ:

ػػػػػ  مىؾى الىَّػػػػػمىاءى بىنىػػػػػو لىنىػػػػػاًإفَّ الَّػػػػػًذٍم ىى
 

ؿي   ػػػػػػػػزُّ كىأىٍطػػػػػػػػكى ػػػػػػػػوي أىاى اًئمي  (ِ)بىٍيتىػػػػػػػػان دىاى
يعنػػي: الكعبػػة ، ففػػي قكلػػو: رإف الػػذم ىػػمؾ الىػػماءر إيمػػاء إلػػو أف الخبػػر  

المبني اميو أمر مف جنس الرفعة كالبناء، بخسؼ ما إذا قيؿ: إف ا أك الرحمف أك 
 .غير ذلؾ

 .(3)چۇ     ۆ  ۆ   ڭ  ڭ  ۇ    چأك شأف غيره نحك: 
)كاإليماء( ]إلو كجو بناء الخبر، أم: تػأتي بالمكوػكؿ كالوػمة لإلشػارة إلػو 

مف أم كجو كأم طريؽ مف الثػكاب كالعقػاب، كالمػدح كالػذـ،  (ْ)أف بناء الخبر اميو[
أك غيػػر ذلػػؾ، كحاوػػمو: أف تػػأتي بالفاتحػػة امػػو كجػػو ينبػػو الفطػػف امػػو الخاتمػػة، 

ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   چ كمػػا ىػػيأتي، نحػػك:كاإلروػػاد فػػي امػػـ البػػديع، 

                                                                                                           

ا جدر بالمؤلؼ تنزيو الوحابة اف االنتقػاص مػف قػدرىـ كوػكف لىػانو اػف ذلػؾ بىػبب مػا  (ُ)
نة كالجمااػة فػي ذلػؾ ، كلعمػو يقوػد إلػو كقع بينيـ مف االختسؼ ، كما ىك مػذىب أىػؿ الىػ

 اشتقاؽ كٌؿ اىـو منيما ، فا كؿ مف العيمُّك ، كاخخر مف العكاء  .
(، كىػك فػي مفتػاح ٕٔ/ُ(، كنىبو لػو الخميػؿ فػي العػيف )َِٗ/ِالبيت لمفرزدؽ في ديكانو ) (ِ)

تنوػيص (. كأكرده العباىػي فػي معاىػد الَِٗ( كالجماف فػي تشػبييات القػر ف )ِٕٓالعمـك )
( كقاؿ: ر الشاىد فيو جعؿ االيماء إلو كجو الخبر كىيمة إلػو َُّ/ُامو شكاىد التمخيص )

  التعريض بالتعظيـ لشأنو ر.
 .ِٗىكرة ا اراؼ، اخية ( ّ)
 ما بيف المعقكفتيف ىاقط مف نىخة )أ(.( ْ)



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُٖٓٔ 

، فإف فيو إيماء إلو أف الخبر المبني اميػو أمػر مػف (1)چ  ٹ  ٹ    ڤ
 جنس العقاب كاإلذالؿ، بخسؼ ما إذا ذكرت أىماؤىـ ا اسـ.

كمنو في غير المىند إليو قكؿ أبي  ،(2)چ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ چ )كالتفخيـ( نحك:
 :(ّ)أبي نكاس

ػػػػػػعى  لىقىػػػػػػٍد نىيػػػػػػٍزتي مى  الغيػػػػػػكاًة ًبػػػػػػدىٍلًكىـكى
 

ػػػػاميكا  ػػػػرًح المٍحػػػػًظ حيػػػػثي أىىى  كأىػػػػمتي ىى
ػػػػػػػبىاًبوً   ػػػػػػػا بىمىػػػػػػػاى امػػػػػػػرؤه ًبشى بىمٍغػػػػػػػتي مى  كى

 
ـي   ػػػػػػػػػارىةي ًكػػػػػػػػػؿّْ ذىاؾى أىثىػػػػػػػػػا فىػػػػػػػػػًإذىا اىوى

(ْ) 
 فإف في قكلو:رما بما امرؤر مف التفخيـ ما ال يخفو امو ذم الفيـ الىميـ. 

كاىػػتيجاف التوػػريم  كقػػد يػػكرد المىػػند إليػػو اىػػـ مكوػػكؿ لغيػػر مػػا ذكػػر،
 ، (5)چ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ چ: ر، نحكػادة التقريػ، أك زي ـػباالى

 مف قويدة يعظ فييا بنيو: (ُ)أك تنبيو المخاطب امو خطأ، كقكؿ ابدة بف الطبيب

                                           

 .َٔىكرة غافر، اخية ( ُ)
 .ٖٕىكرة طو، اخية ( ِ)
 نػكاس أبػك بى قّْػكلي حىف بف ىانر، كقيؿ: الحىف بػف كىػب الحكمػي، اختمؼ في اىمو فقيؿ: ال (ّ)

 ا ابػد بػف الجػراح مػكالي مػف كىػك تضػطرب، :أم ،ااتقيػو امػو تنػكس كانتػا لػذؤابتيف بيذا
ىػ، كنشػأ بالبوػرة، طمػب الحػديث كقػرأ القػر ف، ككػاف ُْٔ، كلد با ىكاز ىنة: ا مير الحكمي

، كقػاؿ لممتقػدميف القيس امرئ مثؿ لممحدثيف نكاس أبك: ابيدة أبك شيخو قاؿرأىا في المغة، 
 -الخمػػكر :يعنػػي- ا قػػذار بيػػذه شػػعره أفىػػد نػػكاس أبػػا أف لػػكالانػػو أبػػك امػػرك الشػػيباني: 

 .كتبنا في بو الحتججنا
(، الخطيػػب البغػػدادم. نزىػػة ا لبػػاء فػػي ْٕٓ/ٖىػػػ. ينظػػر: تػػاريخ بغػػداد )ُٖٗتػػكفي ىػػنة:      

  (، الذىبي.َُِٕ/ْبارم. تاريخ اإلىسـ )(، ا نٓٔطبقات ا دباء )ص
  (. ُْٔ/ِالبيت في المثؿ الىائر البف ا ثير ) (ْ)
 .ِّىكرة يكىؼ، اخية ( ٓ)



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُٖٕٓ 

ـٍ  ـٍ ًإٍخػػػػػػػػػػػػػكىانىكي ٍكنىيي  ًإفَّ الَّػػػػػػػػػػػػػًذٍيفى تىػػػػػػػػػػػػػرى
 

ـٍ أىٍف تيٍوػػػػػػػرىايٍكا  ػػػػػػػديٍكرًًى ًمٍيػػػػػػػؿي وي يىٍشػػػػػػػًفٍي غى
(ِ) 

  

ػػػػػػػػارىةو ًلػػػػػػػػًذٍم فىٍيػػػػػػػػـو بىًطػػػػػػػػيٍ -ِٓ ًبًإشى  كى
 

ىُّػػػػػػػػطً    ًفػػػػػػػػي القيػػػػػػػػٍرًب كالبيٍعػػػػػػػػًد أك التَّكى
 :(ّ)كأما إيراده معرفا باىـ )إشارة( فمتمييزه أكمؿ تمييز، كقكؿ ابف الركمي 

اًىػػػًنو ػػػٍقًر فىػػػٍردىا ًفػػػٍي مىحى  ىىػػػذىا أىبيػػػك الوَّ
 

ػمىـً   ػاًؿ كىالىَّ  (ْ)ًمٍف نىٍىػًؿ شىػٍيبىافى بىػٍيفى الضَّ
أك لمتعريض )لذم فيـ بطي(، أم: تعريض بغبػاكة الىػامع حتػو كأنػو ال يػدرؾ غيػر  

 المحىكس، كقكؿ الفرزدؽ:
 أكلئػػػػػػػػؾى  بػػػػػػػػاًئي فًجٍئًنػػػػػػػػي ًبمػػػػػػػػٍثًمًيـٍ 

 
مىعىٍتنىػػػػػػا يػػػػػػا جريػػػػػػري المجػػػػػػاًمعي   إذا جى

(ُ) 

 
                                                                                                           

 الجاىميػة مخضػرمي مػف فحػؿ، شػاار: تمػيـ مف امي، بف امرك بف( الطبيب) يزيد بف ابدة (ُ)
ينظػػر: اإلوػػابة ىػػػ. ِٓكاإلىػػسـ، شػػيد الفتػػكح، ككانػػت لػػو  ثػػار مشػػيكدة، تػػكفي نحػػك ىػػنة 

  (، الزركمي.ُِٕ/ْ(، ابف حجر. ا اسـ )ٕٖ/ٓ)
( لممفضؿ الضبي، كأكرده في معاىد التنويص امػو شػكاىد ُْٕالبيت في: المفضميات )ص (ِ)

 كتعتمػػدكف إخػػكانكـ تظنػػكنيـ الػػذيف القػػـك إف بنػػي يػػا :المعنػػو( كقػػاؿ: رك َُُ/ُالتمخػػيص )
 كتوػابكا توػراكا أف العػداكة غميػؿ مػف كرىـوػد فػي مػا ييشػففي الشػدائد بمػا ظننػتـ  امييـ

 فػي الخطػأ امػو المخاطػب تنبيػو. كالشػاىد فيػو: امػييـ كاالاتماد كاىتئمانيـ فإياكـ بالحكادث
   ر.الفسنييف القـك إف :قكلؾ في ليس ما الخطأ امو التنبيو مف )الذيف إف( :قكلو في إذ  ظنو

 التشػبييات وػاحب المشػيكر، الشػاار ي،الركمػ ابػف الحىف أبك جريج، بف العباس بف امي (ّ)
، كا كوػاؼ كاليجػاء كالمػديم الغػزؿ فػي المجػكديف المكثريف الشعراء أحد، ك كا ىاجي البديعة
ىػػػػ. ينظػػػػر: تػػػػاريخ بغػػػػداد ِّٖ، تػػػػكفي ىػػػػنة: البحتػػػرم مػػػػع كقتػػػػو فػػػي بغػػػػداد شػػػػاار كػػػاف

 (، الذىبي. ُٖٕ/ٔ(، الخطيب البغدادم. تاريخ اإلىسـ )ِْٕ/ُّ)
 شػجر مػف شػجرتاف :كالىػمـ الضػاؿ( كقػاؿ: رَُٕ/ُأبك الفػتم فػي معاىػد التنوػيص ) أكرده (ْ)

 محاىػػنو فػػي فػػردا رجػػس ذكػػر إذا المشػػيكر االىػػـ وػػاحب إليػػو المشػػار ىػػذا :كالمعنػػو الباديػػة
 بػو تتمػدح ممػا بيػا كاإلقامػة ،بالباديػة المقيمػيف القبيمػة ىذه كأكالد شيباف نىؿ مف ،كفضائمو
 ر.الحضر في العز فقد  ف  العرب



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُٖٖٓ 

أك بياف حاؿ المىند إليػو )فػي القػرب(، نحػك: ىػذا زيػد، )كالبعػد( نحػك: ذلػؾ 
نحك: ذاؾ بكػر، كأخػر ذكػر التكىػط  نػو إنمػا يتحقػؽ بعػد ذكػر  امرك، )أك التكىط(

 الطرفيف.
قىػػػػػػػػدٍ -26 ًقٍيقىػػػػػػػػةو، كى  كىأىٍؿ ًلعىٍيػػػػػػػػدو أىٍك حى
 

ػػػػػا اٍنفىػػػػػػرىدٍ  ِ)تيًفٍيػػػػػدي(   ااًلٍىػػػػػًتٍغرىاؽى أىٍك ًلمى
كأمػػا تعريػػػؼ المىػػػند إليػػػو بػػػػ)أؿ( فػػػػ)لعيد(، أم: لإلشػػػارة إلػػػو معيػػػكد بػػػيف  

كره وريحا، كيىمو: ]العيػد الخػارجي التحقيقػي أك المتكمـ كالمخاطب، كذلؾ لتقدـ ذ
أم: ليس  (4)چۅ  ۉ  ۉچ  العيد الخارجي التقديرم، نحك: (ّ)كناية، كيىمو[

 (ٔ)طمبت امرأة امراف كا نثو التي كىبت ليا، أما الوريم ]المعيكد[ (ٓ)الذكر الذم
كأمػػا الكنايػػة ففػػي ، چ ۆ  ۈ  ۈ  چ   نػػو ىػػبؽ ذكػػره فػػي﴾ ۉ ﴿ ففػػي قكلػػو:

    نو ىبؽ ذكره كناية، كالمراد مف الكناية التحرير.﴾ ۅ  ۉ  ۉ ﴿ كلو:ق
أك إشارة إلو )حقيقة( كقكلؾ: رالرجؿ خير مف المرأةر ، كمنو السـ الداخمة امو 
المعرفات، نحك: راإلنىاف حيكاف ناطؽر، كالكممة لفظ كضع لمعنو مفرد   ف 

 التعريؼ لمماىية.

                                                                                                           

 أف انػده تحقػؽ قػد  نو  التعجيز البيت كمعنو( كقاؿ: رُُٗ/ُأكرده في معاىد التنويص )( ُ)
 ر. بائو مثؿ لممخاطب ليس

 في نىخة الفرائد المىتحىنة )ييًفٍيد( بالتحتانية. ((ِ
  ما بيف المعقكفتيف ىاقط مف نىخة )أ(. (ّ)
   .ّٔىكرة  ؿ امراف، اخية  (ْ)
 )ب(: التي.في نىخة ( ٓ)
  ما بيف المعقكفتيف ىاقط مف نىخة )ب(. (ٔ)



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُٖٓٗ 

 چ لمشػار بيػا إلػو الحقيقػة )االىػتغراؽ(، نحػك:سـ اػرؼ بالػػ)كقد يفيد( المعػ

 ، فيتناكؿ كؿ إنىاف.(1)چٻ  ٻ  ٻ  پ  
ف ػسـ الحقيقػة امػو فػرد مكجػكد مػػرؼ بػؽ المعػد يطمػ)أك لما انفرد( يعني: ق

ة ذلػؾ الكاحػد الحقيقػة مػف جيػة ككنػػو ػالحقيقػة بااتبػار ايديتػو فػي الػذىف، لمطابقػ
إياىا، كما يطمؽ الكمي الطبيعي امو كؿ جػزء  جزئيا مف جزئيات تمؾ الحقيقة مطابقا
ؽ امػػو كػػؿ جػػزء مػػف جزئياتػػو، مػػف زيػػد كامػػرك ػمػػف جزئياتػػو، مثػػؿ: راإلنىػػافر يطمػػ

كؽر ، حيث ال ايد في الخارج، فإنو ال يمكف أف يقوػد ػكغيرىما، كقكلؾ: رادخؿ الى
 ي   ف نفػس الحقيقػة ال يتوػكر الػدخكؿ فييػا،ػث ىػػف حيػػبالىكؽ نفس الحقيقة م

كال يمكف أيضا أف يقود نفس الحقيقػة مػف حيػث كجكدىػا فػي ضػمف جميػع ا فػراد  
 ف الدخكؿ فػي جميػع ا ىػكاؽ ممتنػع، فتعػيف أف يكػكف القوػد إلػو نفػس الحقيقػة 

 مف حيث كجكدىا في ضمف بعض ا فراد، فميتأمؿ.
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارً -27 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافىةو فىًسٍخًتوى ًبًإضى  كى
 

ْـّ أىًك اٍحًتقىػػػػػػػػػػػػػػػػػارً   ًلمػػػػػػػػػػػػػػػػػذَّ ـٍ كى  نىعىػػػػػػػػػػػػػػػػػ
و شػػيء مػػف المعػػارؼ )فمسختوػػار( اإلضػػافة  ػة( إلػػػو )بإضافػػػا تعريفػػػمػػكأ 

 :(ِ)ا أخور طريؽ إلو إحضاره في ذىف الىامع، نحك قكؿ امبة الحارثيػ ني
 

ػػػػاًنٍيفى ميٍوػػػػًعده  ػػػػعى الرٍَّكػػػػًب اٍليىمى  ىىػػػػكىامى مى
 

ػػػػػػاًنٍي ًبمىكَّػػػػػػةى ميٍكثىػػػػػػؽي   ٍثمى جي ًنٍيػػػػػػبه كى جى
(ّ) 

 

                                           

 .ِىكرة العور، اخية ( ُ)
 ىك جعفر بف امبة الحارثي. (ِ)
(، كذكػػره فػػي معاىػػد َُِٔ/ّ(، كالحماىػػة البوػػرية )ٓٔ/ُالبيػػت فػػي الحماىػػة  بػػي تمػػاـ) (ّ)

مػػػف :ر كالشػػػاىد فيػػو : تعريػػػؼ المىػػند إليػػػو بإضػػافتو إلػػػو شػػيء  (كقػػاؿَُِ/ُالتنوػػيص)
المعارؼ إذ ىي أخور طريؽ إلو إحضاره فػي ذىػف الىػامع كىػك فػي البيػت قكلػو رىػكامر أم 



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

َُٖٔ 

أىػكاه، كىػك مطمػػكب لضػيؽ المقػاـ، كفػػرط كام أخوػر مػػف: الػذم ػو: ىػػفقكلػ
 الىآمة  لككنو في الىجف، كمحبكبتو امو الرحيؿ، كما يدؿ اميو قكلو قبمو:

ػػػػػػتٍ  مَّوى ٍىػػػػػػرى ىىا كأىٌنػػػػػػو تىخى ٍبػػػػػػتي ًلمى  اىجى
 

ػػػػػٍجًف ًدٍكًنػػػػػي ميٍغمىػػػػػؽه   بىػػػػػابي الىّْ  ًإًلػػػػػيَّ كى
دَّاػػػػػػتٍ   ػػػػػػٍت فحيَّػػػػػػٍت ثػػػػػػـ قامػػػػػػت فىكى  ألمَّ

 
ػػػػػػادىتى الػػػػػػرُّ   ػػػػػػا تكلَّػػػػػػٍت كى  ٍكحي تىٍزىىػػػػػػؽي فممَّ

 (ُ)ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكام ... الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ 
 

  
 . الحبيبة د ػو بعػر امػؼ كتحىػ: تأى اهػر، كمعنػت خبػظ البيػكلف 

(، نحك: اممػاء البمػد فعمػكا كػذا، )أك احتقػار(  ْـّ )نعـ ك( تعريفو باإلضافة )لمٌذ
المضاؼ نحك: كلد الحجاـ حاضر، أك لممضاؼ إليػو نحػك: رضػارب زيػد حاضػرر، أك 

 : ركلد الحجاـ يجالس زيدا كينادمور.غيرىما، نحك
ٍف مينىكَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػران فىًممتٍَّحًقٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرً -28  كا 
 

ٍفػػػػػػػػػػػػػػػرىاًد كىالتٍَّكًثٍيػػػػػػػػػػػػػػػرً   ػػػػػػػػػػػػػػػدّْ كىاإلًٍ  كىالضّْ
ف( يكػػػف المىػػػند إليػػػو )منكػػػرا( )فػػػػ(تنكيره )لمتحقيػػػر(، )كالضػػػد( يعنػػػي:   )كا 

 التعظيـ، كقكلو: 
اًجػػػػبه اػػػػف ًكػػػػؿّْ أىٍمػػػػرو يىًشػػػػٍينيوي   لىػػػػوي حى

 
لىػػٍيسى لىػػوي   اًجػػبي كى ػػٍف طىاًلػػًب اٍلعيػػٍرًؼ حى  (ِ)اى

 يعني بالحاجب ا كؿ: العظيـ، كالثاني: الحقير. 

                                                                                                           

ميكيي كىك أخور مف قكليـ رالػذم أىػكاهر أك غيػر ذلػؾ ، كاالختوػار مطمػكب لضػيؽ المقػاـ 
 كفرط الىآمة لككنو في الىجف كحبيبو امو الرحيؿر

  (، المرزكقي.َْ/ُة )(، أبك تماـ. شرح ديكاف الحماىٓٔ/ُينظر: الحماىة ) (ُ)
( كنىػػبو  بػػي الطمحػػاف مػػكلو ابػػف أبػػي الىػػمط. ِّ/ُأكرده العىػػكرم فػػي ديػػكاف المعػػاني ) (ِ)

 ،لمتعظػػيـ ا كؿ الحاجػػب تنكيػػر :فيػػو كالشػػاىد( كقػػاؿ: رُِٕ/ُكذكػػره فػػي معاىػػد التنوػػيص )
   ر.بالعظيـ فكيؼ حقير حاجب لو ليس :أم ،لمتحقير كالثاني



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُُٖٔ 

ۈئ   چ)كاإلفراد( أم: القود إلو فرد مما يوػدؽ اميػو اىػـ الجػنس، نحػك: 

 .(1)چېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  
فَّ لػػػو لىغىنىمػػػار ، كالفػػػرؽ بػػػيف التكثيػػػر  بىػػػس، كا  )كالتكثيػػػر( كقكلػػػؾ: رإف لػػػو إلًى

 رتفاع الشأف كامك الطبقة، كالتكثير بااتبار الكميات كالمقادير.كالتعظيـ بحىب ا
ٍوػػػػػػػػؼي ًلمتٍَّبًيػػػػػػػػٍيفً  -29 ًضػػػػػػػػدًّْه كىاٍلكى  كى
 

ػػػػػػػػػػٍدًح كىالتٍَّخًوػػػػػػػػػػٍيًص كىالتٍَّعًيػػػػػػػػػػٍيفً    كىاٍلمى
 .(2) چ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ چ )كضده( أم: التقميؿ، نحك: 

ة كأمػػا )الكوػػؼ( أم: كوػػؼ المىػػند إليػػو، قدمػػو امػػو ىػػائر التكابػػع  لكثػػر 
كقكاو كااتباراتو، فػ)لمتبييف( أم: لككف الكوؼ مبينا لممىػند إليػو، كقكلػؾ: الجىػـ 
الطكيػػػؿ العػػػريض العميػػػؽ يحتػػػاج إلػػػو فػػػراغ ليشػػػغمو، )كالمػػػدح( نحػػػك: زيػػػد العػػػالـ، 
)كالتخوػيص( نحػك: زيػػد التػاجر، أك الرجػػؿ التػاجر انػػدنا، فإنػو كػػاف يحتمػؿ التػػاجر 

أشػػار بقكلػػو: )كالتعيػػيف( إلػػو كػػكف الكوػػؼ كغيػػره، فممػػا كوػػفتو رفعػػت االحتمػػاؿ، ك 
لممػػدح لػػيس مطمقػػا، بػػؿ بشػػرط أف يتعػػيف المكوػػكؼ قبػػؿ ذكػػر الكوػػؼ، إمػػا بػػأف ال 
يكػػكف لػػو شػػريؾ فػػي ذلػػؾ االىػػـ، كقكلػػؾ: ا الخػػالؽ البػػارئ الموػػكر، فػػإف ىػػذا 
مػا أف  الكوؼ لمجرد المدح  المتناع أف يككف كاشفا كال مخووػا  لتميػزه بذاتػو، كا 

خاطب يعرفو بعينو قبؿ ذكر الكوؼ، نحك: إبميس المعيف ضاؿ مضؿ، فػإف يككف الم
ىػػذا الكوػػؼ لمجػػرد الػػذـ  لتعينػػو كشػػيرتو بحيػػث ال يحتػػاج إلػػو كاشػػؼ كمخوػػص، 

نما اشترط ىذا لئس يوير الكوؼ مخووا.  كا 
ػػػػػػػػػػؿي  -30 كىٍكنيػػػػػػػػػػوي ميؤىكَّػػػػػػػػػػدان فىيىٍحوي  كى
 

 ًلػػػػػػػػػػدىٍفًع كىٍىػػػػػػػػػػـً كىٍكًنػػػػػػػػػػًو الى يىٍشػػػػػػػػػػمىؿي  
ًز اٍلميبىػػػػػػػػػاحً كىالىَّػػػػػػػػػ-31  ػػػػػػػػػكُّ  ٍيًك كىالتَّجى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحً   َـّ بىيىانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي فىًمإٍلًٍيضى  ثيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
                                           

  .َِ ىكرة القوص، اخية (ُ)
  .ِٕىكرة التكبة، اخية  (ِ)



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُِٖٔ 

ٍبػػػػػػدىاؿي  -32  ًباٍىػػػػػـو ًبػػػػػػًو يىٍخػػػػػػتىصُّ كىاإلًٍ
 

ػػػػػػػػػػػػػػا ييقىػػػػػػػػػػػػػػاؿي    يىًزٍيػػػػػػػػػػػػػػدي تىٍقًرٍيػػػػػػػػػػػػػػران ًلمى
)كككنػػػو( أم: المىػػػند إليػػػو )مؤكػػػدا فيحوػػػؿ لػػػدفع كىػػػـ( الىػػػامع )ككنػػػو ال  

أف يتػكىـ أف بعضػيـ لػـ يجػر،  يشمؿ(، نحك: جاءني القػـك كميػـ أك أجمعػكف  لػئس
نمػا ذكػر )زيػد(  كلدفع )الىيك( نحك: جاءني زيد زيد  لئس يتكىـ أف الجائي امرك كا 
امػػو ىػػبيؿ الىػػيك، كلػػدفع كىػػـ )التجػػكز المبػػاح(، أم: الػػتكمـ بالمجػػاز، نحػػك: قطػػع 
نمػػا القػػاطع  المػػصَّ ا ميػػري نفىػػو  لػػئس يتػػكىـ أف إىػػناد القطػػع إلػػو ا ميػػر مجػػاز، كا 

 غممانو مثس.بعض 
)ثػـ بيانػو( أم: تعقيػػب المىػند إليػػو بعطػؼ البيػػاف )فمإليضػاح( أم: إيضػػاح 
المىػػند إليػػو )باىػػـ بػػو يخػػتص( نحػػك: قػػد مػػر وػػديقؾ خالػػد، كقػػد يكػػكف بغيػػر اىػػـ 

 يختص بو، كقكلو:
ػػػػػػٍؤًمًف العىاًئػػػػػػذىاًت الطٍَّيػػػػػػرى يرقبيػػػػػػا كاٍلمي
(ُ) 

 يختص بيا.فإف الطير اطؼ بياف لمعائذات، مع أنو ليس اىما  
 (2)چ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ چ وقددي ونددغي  اإلددا ، وقدده ، الغ دد    دده  : 

 فإف البيت الحراـ اطؼ بياف جيء بو لممدح ال لإليضاح.
كأما )اإلبداؿ( مف المىند إليػو، فػإلف اإلبػداؿ )يزيػد تقريػرا لمػا يقػاؿ(، نحػك: 

ف جاءني زيد أخكؾ في بػدؿ الكػؿ، كىػك الػذم تكػكف ذاتػو اػيف ذات ا لمبػدؿ منػو، كا 

                                           

 ودر بيت اجزه : يمىحيا ... ركباف مكة بيف الغيؿ كالىند. (ُ)
( كذكػره البغػدادم فػي خزانػة ٔٗ/ّ( كأكرده الجاحظ في الحيكاف )َِكىك لمنابغة في ديكانو )     

 اكليػػذ ،شػػعره أحىػػف كىػػك ،الػػذبياني لمنابغػػة قوػػيدة مػػف البيػػت ىػػذا( كقػػاؿ: رِٕ/ٓا دب )
ر. كفػي جميػع الموػادر التػي أكردت المنػذر بػف النعمػاف بيػا مػدح المعمقػات بالقوائد ألحقكىا

 ىذا البيت فييا )يمىحيا( بدؿ )يرقبيا( 
  .ٕٗىكرة المائدة، اخية  (ِ)



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُّٖٔ 

كاف مفيكماىما متغايراف، كجاءني القػـك أكثػرىـ فػي بػدؿ الػبعض، كىػك الػذم تكػكف 
ذاتو بعضا مف ذات المبدؿ منو، ك)ىيمب زيد ثكبو( في بدؿ االشػتماؿ، كىػك الػذم ال 
يكػػكف اػػيف المبػػدؿ منػػو كال بعضػػو، كيكػػكف المبػػدؿ منػػو مشػػتمس اميػػو، ال كاشػػتماؿ 

 الظرؼ امو المظركؼ.
ػػػػعى اٍقًتػػػػرىابً  -33  كىاٍلعىٍطػػػػؼي تىٍفًوػػػػٍيؿه مى
 

ػػػػػػػػػػػػػكىابً   ػػػػػػػػػػػػػاًمعو ًإلىػػػػػػػػػػػػػو الوَّ  أىٍك رىدُّ ىى
كأمػػا )العطػػؼ( امػػو المىػػند إليػػو ففنػػو فيػػو )تفوػػيؿ( لممىػػند إليػػو، نحػػك:  

جاءني زيد كامرك، فإف فيو تفويس لمفااؿ مف غير داللة امػو تفوػيؿ الفعػؿ ، أك 
 ك.لممىند، نحك: جاءني زيد فعمرك، أك ثـ امر 

ك)مع اقتراب( أم: مع اختوار، كاحترز بو اػف نحػك: جػاءني زيػد كجػاءني 
امرك في ا كؿ، فإف فيو تفويس لمفااؿ، مع أنو ليس مف اطؼ المىػند إليػو، بػؿ 
مف اطؼ الجممػة، كاػف نحػك: جػاءني زيػد كجػاءني امػرك بعػده بيػـك أك ىػنة، أك 

 نحك ذلؾ في الثاني.
)إلو الوكاب( فيو، نحك: رجاءني زيد )أك رد ىامع( اف الخطاب في الحكـ 

ال امركر، لمف ااتقد أف امرك جػاءؾ دكف زيػد ، كىػك المىػمو: بقوػر القمػب  أك 
 أنيما جاءاؾ جميعا، كيىمو: قور إفراد ، كما ىيأتي في بابو.

ـي -34  كىاٍلفىٍوػػػػػؿي ًلمتٍَّخًوػػػػػٍيًص كىالتٍَّقػػػػػًدٍي
 

ـي   ػػػػػػػػػػػػػؿي التٍَّقًىػػػػػػػػػػػػػٍي ػػػػػػػػػػػػػاـو يىٍحوي  فىًسٍىًتمى
ػػػػػػػؿً كاٍ ى -35   ٍوػػػػػػػًؿ كىالتٍَّمًكػػػػػػػٍيًف كىالتَّعىجُّ

 
ًلػػػػػػػي  ػػػػػػػاصى ًإٍف كى قىػػػػػػػٍد ييًفٍيػػػػػػػدي ااًلٍخًتوى  كى

نمػػا جعمػػو مػػف ػب المىنػػػا )الفوػػؿ( أم: تعقيػػػكأمػػ  د إليػػو بضػػمير الفوػػؿ، كا 
ظ ػي المعنػو ابػارة انػو، كفػي المفػػو فػػك ن المىند إليو   نو يقترف بو أكالن  أحكاؿ 

ال فضمير الفوػؿ فػي )زيػد ىػك القػائـ( مطابؽ لو إفرادا كتثنية كجمع ا، كغير ذلؾ، كا 
: خبػره، كالمبتػدأ  ـػدأ ثػاف، كالقائػػمثس مف أحكاؿ المىند   ف زيدا: مبتدأ، كىك: مبتػ



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُْٖٔ 

ره مىػندا، فػإذان كيػؼ ػع خبػػدأ الثػاني مػػع المبتػ، فكق دأ ا كؿػر المبتػالثاني كخبره خب
 ؿ.ػيتأمكاؿ المىند إليو، فمػيككف ضمير الفوؿ مف أح

فػ)لمتخويص( أم: تخويص المىند إليو بالمىند، يعني بػو: قوػر المىػند 
امو المىند إليػو   ف معنػو قكلنػا: زيػد ىػك القػائـ، أف القيػاـ مقوػكر امػو زيػد ال 

 يتجاكزه إلو امرك، كليذا يقاؿ في تأكيده: ال امرك.
يمػو اميػو تقػديـ ال كأما )التقػديـ( أم: تقػديـ المىػند إليػو امػو المىػند، كالمػراد بتقد

امو نية التأخير، فاندفع المنع مف إطسقو اميو، معمس بأنو إنما يقاؿ: مقدـ كمؤخر 
 لممزاؿ ال لمقار، فتأمؿ.

ؿ ال ػ)فسىتماـ( أم: ففف ذكره أىـ، كال يكفي في التقػديـ مجػرد االىتمػاـ، بػ
و: )يحوػؿ بد أف يبيف مف أم جية، كبأم ىبب، كقد أشار الناظـ إلو تفويمو بقكلػ

التقىيـ كا وػؿ(، أم:  ف تقػديـ المىػند إليػو ا وػؿ   نػو المحكػـك اميػو، كال بػد 
 مف تحققو قبؿ الحكـ في الكجكد، فقودكا بأف يككف في الذكر أيضا مقدما.

)كالتمكيف( أم: تمكيف الخبر فػي ذىػف الىػامع  إذ فػي المبتػدأ تشػكيؽ إليػو، كتقػرر 
 ي النفس، كقكؿ أبي العسء:أف حوكؿ الشيء بعد الشكؽ أكقع ف
ػػػػػػػػػػػارىًت اٍلبىًريَّػػػػػػػػػػػةي ًفٍيػػػػػػػػػػػوً   كىالَّػػػػػػػػػػػًذٍم حى

 
ػػػػػػػادً   مى يىػػػػػػػكىافه ميٍىػػػػػػػتىٍحدىثه ًمػػػػػػػٍف جى حى

(ُ) 

)كالتعجػػؿ( لممىػػرة أك المىػػاءة، لمتفػػاؤؿ أك التطيػػر، نحػػك: ىػػعد فػػي دارؾ،  
 كالىفاح في دار وديقؾ.

                                           

 البيػت( كقػاؿ: رُّٓ/ُ، كأكرده العباىػي فػي معاىػد التنوػيص ) ٖٓلو في ىػقط الزنػد ص  (ُ)
 فػي البريػة تحيػرت :يقػكؿ، حنفيػا فقييػا بيػا يرثػي الخفيؼ مف دةقوي مف المعرم العسء  بي
 تقػديـ :فيػو كالشاىد، الرفات مف تحيا كيؼ ا مكات أبداف أف كفي ،كالنشكر الجىماني المعاد
  ر. الىامع ذىف في الخبر لتمكف المىند امو إليو المىند



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي
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ي( المىند )كقد يفيد( تقديـ المىند إليو )االختواص( بالخبر الفعمي )إف كل
 إليو، مف قكليـ: كليؾ، أم: قرب منؾ.

ًؼ الظَّػػػاًىرً  -36 مىػػػو ًخػػػسى قىػػػٍد اى  نىٍفيىػػان كى
 

ػػػػػػػػػاٍ ىٍكلىو كىاٍلًتفىػػػػػػػػػاتو دىاًئػػػػػػػػػرً    يىػػػػػػػػػٍأًتٍي كى
قمػت  (ُ))نفيا( بأف كقع المىند إليو بعد حرؼ النفي بس فوؿ، نحك: )مػا أنػا 

فيد نفي الفعؿ اف المىند إليػو، ىذا( ، أم: لـ أقمو، مع أنو مقكؿ لغيرم، فالتقديـ ي
كثبكتػػو لغيػػره امػػو الكجػػو الػػذم نفػػي انػػو مػػف العمػػـك كالخوػػكص، كال يمػػـز ثبكتػػو 
لجميع مف ىكاؾ   ف التخويص إنما ىك بالنىبة إلو مف تكىـ المخاطػب اشػتراكؾ 

 معو ، أك انفرادؾ بو دكنو.
 ىػػػذا الػػػذم ذكػػػره مػػػف الحػػػذؼ كالػػػذكر كاإلضػػػمار كغيػػػر ذلػػػؾ فػػػي المقامػػػات

 المذككرة كمو، مقتضو الظاىر.
)كقػػد امػػو خػػسؼ( مقتضػػو )الظػػاىر( القتضػػاء الحػػاؿ إيػػاه )يػػأتي( تمقػػي  

المخاطب بغير ما يترقب بحمؿ الكسـ امو خسؼ مػراده، تنبييػا امػو أنػو )كػا كلو( 
كقػػد قػػاؿ لػػو الحجػػاج متكاػػدا إيػػاه : -لمحجػػاج  (ِ)بالقوػػد كاإلرادة، كقػػكؿ القبعثػػرل

 ىـ، يعني: القيد: مثؿ ا مير مف يحمؿ امو ا دىـ كا شيب. حممنؾ امو ا د
فػػأبرز كايػػد الحجػػاج فػػي معػػرض الكاػػد، كتمقػػاه بغيػػر مػػا يترقػػب، فػػإف حمػػؿ 
َـّ إليػػو  ا دىػػـ فػػي كسمػػو امػػو الفػػرس الػػذم غمػػب ىػػكاده حتػػو ذىػػب البيػػاض، كضػػ

                                           

 في نىخة )أ(: أنت.( ُ)
 الفجػػاءة بػػف كقطػػرم يكىػؼ بػػف الحجػػاج اػف حكػػو ،البوػػرم الشػيباني لالقبعثػػر  بػػف غضػباف (ِ)

، كػاف مػػف اممػػاء العػرب الفرىػػاف، كلػػو ا زدم وػػفرة أبػي ابػػف الميمػػب بػف كحبيػػب ،الخػارجي
حكايات كثيرة مف قبيؿ ىذه القوة فػي بسغتػو كىػراة بدييتػو. ينظػر: مػركج الػذىب كمعػادف 

  (، ابف اىاكر.ِٔ/ْٖ(، المىعكدم. تاريخ دمشؽ )ُْٕ/ّالجكىر )



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي
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ا ا شيب، أم: الذم غمب بياضو حتو ذىب ما فيػو مػف الىػكاد، كمػراد الحجػاج إنمػ
 ىك القيد، فنَّبو امو أف الحمؿ امو الفرس ا دىـ ىك ا كلو بأف يقوده ا مير.

فقػػاؿ لػػو الحجػػاج ثانيػػا: ا دىػػـ حديػػد، فقػػاؿ:  ف يكػػكف حديػػدا خيػػر مػػف أف يكػػكف 
 .(ُ)بميدا

 فحمؿ الحديد أيضا امو خسؼ مراده.
كمـ إلػو ككػ)التفات دائر( بيف التكمـ كالخطاب كالغيبة، مثاؿ االلتفػات مػف الػت

لػػػػػػػو الغيبػػػػػػػة: (2)چۓ  ۓ  ﮲ ﮳  ﮴   ﮵  ﮶  ﮷ چ  الخطػػػػػػػاب: ڎ    چ ، كا 

 كمف الخطاب إلو التكمـ:، (3) چڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ 
ٍكبي  ػػػاًف طىػػػري ػػػا ًبػػػؾى قىٍمػػػبه ًفػػػي الًحىى  طىحى

 
ًشػػػػٍيبي   ػػػػافى مى  بيعىٍيػػػػدى الشَّػػػػبىاًب اىٍوػػػػرى حى

ٍليييىػػػػػػػا  ػػػػػػػطَّ كى قىػػػػػػػٍد شى  تيكىمّْفيًنػػػػػػػٍي لىٍيمىػػػػػػػو كى
 

ػػػػػػػادىٍت   طيػػػػػػػٍكبي كىاى خي ػػػػػػػكىادو بىٍينىنىػػػػػػػا كى  (ْ)اى
لو الغيبة:   .(5)چ  ڦ  ڄ  ڄ        ڄ  ڄ       ڃ  ڃ چ كا 

لػو الخطػاب: ،(1)چ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے   ے  ۓچ  كمف الغيبة إلو التكمـ:  كا 

 .(2) چٺ  ٺ    ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ چ
                                           

( ُّٖ( كانظػػر دالئػػؿ اإلاجػػاز )ٕٔ/ْٖركل ىػػذه القوػػة ابػػف اىػػاكر فػػي تػػاريخ دمشػػؽ ) (ُ)
(   ( .ّْٓكمفتاح العمـك

  .ِِىكرة يس، اخية  (ِ)
  .ِ-ُىكرة الككثر، اخية  (ّ)
 
( ُّٗ(،ككمػا فػي المفضػميات )صّّالبيتاف لعمقمة بف ابدة المعػركؼ بالفحػؿ فػي ديكانػو ) (ْ)

 كالشػاىد( كقػاؿ: رُْٕ/ُىمػا أبػك الفػتم فػي معاىػد التنوػيص ) بي المفضؿ الضػبي. كأكرد
   (ر.يكمفني) في التكمـ إلو (بؾ طحا) في الخطاب مف االلتفات :فيو

 .ِِىكرة يكنس، اخية ( ٓ)



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي
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كمف خسؼ مقتضو الظاىر كضػع المضػمر مكضػع الظػاىر، نحػك: ىػك زيػد 
زيد، مكاف الشأف أك القوة  ليتمكف ما بعده في ذىف الىػامع، كاكىػو  قاـ، أك ىي

أك ، (3)چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ لزيادة التمكف في غير اإلشارة، نحك:
اإلجسؿ نحك: أمير المؤمنيف يأمرؾ بكذا، مكاف أنا، أك لكماؿ العناية بتمييػز المىػند 

 إليو فييا الختواوو بحكـ بديع، كقكلو:
اًقػػػػػػ ـٍ اى ػػػػػػ اًقػػػػػػؿو أىٍايىػػػػػػٍت مىذىاًىبيػػػػػػوي كى  ؿو اى

 
كقىػػػػػػػػػا  اًىػػػػػػػػػؿو تىٍمقىػػػػػػػػػاهي مىٍرزي اًىػػػػػػػػػؿو جى جى  كى

ىىػػػػػذىا الَّػػػػػًذٍم تىػػػػػرىؾى اٍ ىٍلبىػػػػػابى  
ػػػػػاًئرىةن  (ْ)  حى

 
ـى النٍّْحًرٍيػػػػػػرى ًزٍنػػػػػػًدٍيقىا  ػػػػػػيَّرى اٍلعىػػػػػػاًل وى  (ٓ)كى

 الباب الثالا 
ذِ  

َ
ى
ْ
س
ُ
م
ْ
 ال
ُ
ا 
َ
ُ
ْ
 َأح

ػػػعى اٍلقىًرٍينىػػػ -37 ػػػو التَّػػػٍرؾي مى ػػػا مىضى  وٍ ًلمى
 

 كىالػػػػػػػػػػػػػػػذٍّْكري أىٍك ييًفٍيػػػػػػػػػػػػػػػدينىا تىٍعًيٍينىػػػػػػػػػػػػػػػو 
)لما مضو( في حذؼ المىند إليو، يعني بذلؾ: أف امة ترؾ المىػند مػا مػر  

نمػػا قػػاؿ ىنػػا:  فػػي امػػة حػػذؼ المىػػند إليػػو، مػػف االحتػػراز اػػف العبػػث كغيػػر ذلػػؾ، كا 

                                                                                                           

 .ٗىكرة فاطر، اخية ( ُ)
 .ٓ-ْىكرة الفاتحة، اخية ( ِ)
  .ِ-ُىكرة اإلخسص، اخية  (ّ)
 ( كالذم يناىب اختيار الشارح ) ا فياـ (.في معظـ كتب البسغة )ا كىاـ (ْ)
      (  بي بكر الخكارزمي، كجاءت الركاية انده في البيت ا كؿ: ٖٗالبيتاف في مفيد العمـك )ص (ٓ)

 كجاىؿ خرؽ تمقاه مرزكقا.    فعاقؿ فطف أايت مذاىبو  
 مػػف الراكنػػدم البػػف البيتػػاف( كقػػاؿ: رُْٕ/ُكأكردىمػػا أبػػك الفػػتم فػػي معاىػػد التنوػػيص ) =    

 كضػع :فيػو كالشػاىد، فيػو متنػاه العقػؿ كامػؿ بمعنػو ا كؿ لعاقػؿ وػفة الثػاني كااقؿ، البىيط
 الختواوػو إليػو المىػند بتمييز العناية لكماؿ  المضمر مكضع اإلشارة اىـ ىك الذم المظير
  ر.  زنديقا المتقف كالعالـ رةئحا ا كىاـ جعؿ ىنا كىك ،الشأف اجيب بديع بحكـ
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فػي )الترؾ(، كفي المىند إليو: )الحذؼ(  رااية لمطبقػة، كىػك أف المىػند إليػو أقػـك 
الكسـ كأاظػـ، كاالحتيػاج إليػو فػكؽ االحتيػاج إلػو المىػند بحيػث إذا لػـ يػذكر لفظػا، 
فكأنو أتي بو لفرط االحتياج إليو ثػـ أىػقط لغػرض، بخػسؼ المىػند فإنػو لػيس بيػذه 

 في االحتياج، فيجكز أف يترؾ كال يؤتو بو لغرض، كقكلو: (ُ)المثابة
ًدٍينىػػػػػًة رىٍحميػػػػػ ػػػػػو ًباٍلمى ػػػػػٍف يىػػػػػؾي أىٍمىى مى  وي كى

 
قىيَّػػػػػػػػػػاره ًبيىػػػػػػػػػػا لىغىًرٍيػػػػػػػػػػبي   ًفػػػػػػػػػػًإنٍّْي كى

(ِ) 
فالمىند إليو: )قيػار( ، كالمىػند محػذكؼه لقوػد االختوػار، بنػاءن امػو الظػاىر، مػع  

 ضيؽ المقاـ بىبب التكجع، كالمعنو: إني لغريب كقيَّار أيضا غريب.
ثـ )الترؾ( ال بد أف يككف )مع القرينػة( الدالػة اميػو لػيفيـ المعنػو ، ككقػكع 

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   چمحلددددن ،  حددددغ: الكػػػػسـ جكابػػػػا لىػػػػؤاؿ 

أم: خمقيف ا، فحذؼ المىند   ف ىػذا الكػسـ انػد تحقٌػؽ مػا فػرض مػف  (3)چۈ
 الشرط كالجزاء يككف جكابا اف ىؤاؿ محٌقؽ أك مقدَّر، نحك قكلو: 

ػػػػػػػػػػٍكمىةو  ػػػػػػػػػػاًرعه ًلخيوي  (ْ)ًلييٍبػػػػػػػػػؾى يىًزٍيػػػػػػػػػػده ضى

                                            

  ، أك بمكانػةة : بمنزلػ كالوػكاب مػف ا خطػاء المغكيػة الشػائعةي رأم بعض المعاوريف ىػذا ف ((ُ
كيرجعكف إليو مرة بعػد   ف المثابة ىي المكاف الذم يجتمع الناس فيو بعد تفرؽأك المرتبة   

 أخرل .
( ُِِالبيت لضابر بف الحارث البرجمػي قاليػا كىػك محبػكس بالمدينػة كمػا فػي ا وػمعيات ) (ِ)

( ِٖٔ/ُ( لمجػػػكىرم، كالمجمػػػكع المغيػػػث فػػػي غريبػػػي القػػػر ف كالحػػػديث )َُٖ/ِكالوػػػحاح )
 لفوبياني. كقيَّار: اىـ جمؿ لو أك فرس 

 يكػكف أف يجػكز كال( بعػد ذكػره لكجػو الشػاىد فػي البيػت: رُٖٔ/ُكقاؿ في معاىد التنويص )    
  ر. الخبر يمض قبؿ إف اىـ محؿ امو العطؼ المتناع  بانفراده انيما خبرا غريب

  .ِٓىكرة لقماف، اخية  (ّ)
. كقػػد اختمػؼ فػي نىػبتو، فنىػبو ىػيبكيو فػػي  (ْ) ػا تيًطػٍيمي الطَّػكىاًئمي ميٍختىػًبطه مىمَّ تمامػو:  ... *** كى

( لمحارث بف نييؾ، كنىبو فػي حماىػة الخالػدييف لمػرة بػف امػرك النيشػمي، ِٖٖ/ُالكتاب )



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُٖٔٗ 

 و  قاؿ: يبكيو ضارع ذليؿ.: مف يبكي(ُ)كأنو قاؿ       
)كالذكر( بالرفع اطؼ امو التػرؾ، أم: ذكػر المىػند لمػا مػر أيضػا فػي ذكػر 

 المىند إليو، مف قكلو: )كالذكر لمتعظيـ(.
)أك( يذكر المىند  ف الذكر )يفيدنا تعيينو(، مف ككنػو اىػما فيفيػد الثبػكت، 

 أك فعس فيفيد التجدد.
كىٍكنيػػػػػػػػػػػػػوي ًفٍعػػػػػػػػػػػػػسن فىًممتَّقى  -38  يُّػػػػػػػػػػػػػدً كى
 

ػػػػػػػػػػػدُّدً   ػػػػػػػػػػػٍع ًإفىػػػػػػػػػػػادىًة التَّجى ٍقػػػػػػػػػػػًت مى  ًباٍلكى
كأما )ككنو( أم: المىند )فعس فممتقييد( أم: تقييد المىػند بالكقػت الماضػي،  

كىك قبؿ زمانؾ الذم أنت فيو، كالمىتقبؿ: كىك الزماف الذم يترقػب كجػكده بعػد ىػذا 
ما ذكر في محمػو، الزماف، كالحاؿ: كىك أجزاء مف أكاخر الماضي كأكائؿ المىتقبؿ، ك

 كاحترز بقكلو: )مع إفادة التجدد( كقكلو:
ػػػػػػػػػػػاظى قىًبٍيمىػػػػػػػػػػػةه  رىدىٍت ايكى ػػػػػػػػػػػا كى  أىكى كيمَّمى

 
ـي   ىَّػػػػػػػػػ ـٍ يىتىكى ػػػػػػػػًرٍيفىيي بىعىثيػػػػػػػػٍكا ًإلىػػػػػػػػيَّ اى

(ِ) 

 

                                                                                                           

بػػف ضػػرار النيشػػمي، كنىػػبو فػػي معاىػػد ( لمحػػارث ِٗٔ/ُكنىػػبو فػػي الحماىػػة البوػػرية )
( لضرار بف نيشؿ ، كالشاىد فيو امو رفع )ضػارع( فااػؿ لفعػؿ محػذكؼ َِِ/ُالتنويص )

( بالبناء لممفعكؿ ، كأما بركاية البناء لمفااؿ يككف )يزيد( مفعكال بػو مقػدما ، كال  بركاية ً)لييٍبؾى
 حذؼ فيو كال شاىد.

  في نىخة )ب(: قيؿ. (ُ)
( لممفضػؿ بػف ىػممة، كاالختيػاريف ِٖٓريػؼ بػف مالػؾ العنبػرم كمػا فػي الفػاخر )صالبيت لط (ِ)

 ( البف ىيده.َُٖ/ِ( لفخفش، كالمحكـ )َُٗ)ص
 فعػس المىػند ءمجػي :فيػو كالشػاىد( كقػاؿ: رَِٓ/ُكأكرده أبك الفتم في معاىػد التنوػيص )     

 يحػدث ،كيتوػفحيا جػكهالك  يتفػرس :أم (يتكىػـ) ىنػا كىػك ،حػاؿ بعد حاال التجدد حدكث ليفيد
 ر.فمحظة كلحظة فشيئا شيئا ذلؾ منو



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

َُٖٕ 

اػػف الوػػفة المشػػبية، نحػػك: زيػػد كػػريـ، فإنيػػا ال تعمػػؿ إال بمعنػػو الماضػػي، 
و، مػع أنيػا ليىػت بفعػؿ، فقػاؿ: فتككف مقيدة بأحد ا زمنػة الثسثػة امػو أخوػر كجػ

 )مع إفادة التجدد( لتخرج اف الوفة المشبية  لككنيا بمعنو الثبكت.
ٍفػػػػػػػرىدىان  -39 مي  كىاٍىػػػػػػػمىان فىًسٍنًعػػػػػػػدىاـً ذىا كى
 

ٍكػػػػػػػػػـً ًفٍيػػػػػػػػػًو قيًوػػػػػػػػػدىا   ً ىفَّ نىٍفػػػػػػػػػسى اٍلحي
فػػادة التجػػدد، يعنػػي:   ككػػكف المىػػند )اىػػما فسنعػػداـ ذا( التقييػػد المػػذككر كا 

الدكاـ كالثبكت  غراض تتعمؽ بذلؾ، كما في مقاـ المدح كالذـ، كما أشبو ذلؾ إلفادة 
 مما يناىبو الدكاـ كالثبكت، كقكؿ الشاار:

ػػػػػرَّتىنىا ٍكبي وي ـي اٍلمىٍضػػػػػري  الى يىػػػػٍألىؼي الػػػػػدٍّْرىى
 

مىٍييىػػػػػا كىٍىػػػػػكى ميٍنطىًمػػػػػؽي   ػػػػػرُّ اى لىًكػػػػػٍف يىمي
(ُ) 

 يعني: االنطسؽ مف الورة ثابت لمدرىـ دائما. 
ككف المىند )مفردا( أم: غير جممة، ففنو غير ىػببي، كالمىػند الىػببي: ك 

ىك جممة امقت امو مبتدأ بعائد ال يككف ذلؾ العائػد مىػندا إليػو فػي تمػؾ الجممػة ، 
 نحك: زيد أبكه منطمؽ.

ك) ف نفس الحكـ فيو قودا( مع ادـ قوػد إفػادة تقػكم الحكػـ  إذ لػك كػاف 
يدا لمتَّقكم لشبو بو مف حيث تضمف الضمير، نحػك: ىببا نحك: زيد قاـ أبكه ، أك مف
 زيد قاـ أبكه، فيك جممة قطعا.

ٍفعيٍكًؿ ًإٍف تىقىيَّػػػػػػػدىا -40  كىاٍلًفٍعػػػػػػػؿي ًبػػػػػػػاٍلمى
 

نىٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًكًه فىًمييًفٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى زىاًئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىا   كى
)كالفعؿ( كما أشبيو مف اىػـ الفااػؿ كالمفعػكؿ كنحػكه )بػالمفعكؿ( المطمػؽ،  

مػػػؽ بقكلػػػو: )إف تقيػػػدا(، يعنػػػي: كالفعػػػؿ إف تقيػػػد أك بػػػو، أك لػػػو، أك معػػػو، كىػػػك متع
                                           

(  بػػي تمػػاـ، كفيػػو بػػدؿ )المضػػركب(: َّٔ/ِالبيػػت لجؤيػػة بػػف النٍَّضػػر كمػػا فػػي الحماىػػة ) (ُ)
(، كنىػػػبو المبػػػرد فػػػي َِٕ/ُ( كمعاىػػػد التنوػػػيص)ُّٖ/ِالوػػػياح ، كالحماىػػػة البوػػػرية)

 ( لمالؾ بف أىماء ، كجاءت الركاية انده: ِْالفاضؿ )ص
 ال يألؼ الدرىـ المنقكش ورتنا *** إال لماما قميس ثـ ينطمؽ



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُُٖٕ 

بالمفعكؿ )كنحكه( مف الحاؿ كالتمييز كاالىػتثناء فتقييػده  جػؿ أف )يفيػد زائػدا(   ف 
 الحكـ كمما زاد خوكوا زاد غرابة، ككمما زاد غرابة زاد إفادة.

فٍ  -41 ػػػػػػػػػػاًنعو ًمٍنػػػػػػػػػػوي كىاً  تىٍركيػػػػػػػػػػوي ًلمى  كى
 

ػػػػػا يىًجػػػػػ   ٍيء ًمػػػػػفٍ ًبالشَّػػػػػٍرًط اًلٍاًتبىػػػػػاًر مى
ػػػػػػٍزـي أىٍوػػػػػػؿه ًفػػػػػػٍي ًإذىا-42   أىدىاًتػػػػػػًو كىاٍلجى

 
ٍنػػػػػػػػػػػػعي ذىا  لىػػػػػػػػػػػػٍك كىالى ًلػػػػػػػػػػػػذىاؾى مى  الى ًإٍف كى

)كتركػػو( أم: التقييػػد )لمػػانع منػػو(، أم: مػػف إفػػادة الزائػػد، كخػػكؼ انقضػػاء  
الفروػػة، أك إرادة أف ال يطمػػع الحاضػػركف امػػو زمػػاف الفعػػؿ أك مكانػػو كمفعكلػػو، أك 

 ت، أك نحك ذلؾ.ادـ العمـ بالمقيدا
ف( تقيد الفعؿ )بالشرط( مثػؿ: أكرمػؾ إف تكرمنػي، أك إف تكرمنػي أكرمػؾ،  )كا 
فػػػ)الاتبار مػػا يجػػيء مػػف  دابػػو( يعنػػي: حػػرؼ الشػػرط كاىػػمو مػػف التفوػػيؿ، كالنظػػر 

ف لمشرط في االىتقباؿ. ف كلك  لكثرة مباحثيا، فإذا كا   ىينا في إذا كا 
( بكقكع الشرط في االىتقباؿ   أوؿ في )إذا(.كلكف )الجـز

)ال( أم: لػػيس الجػػـز بكقػػكع الشػػرط أوػػس فػػي )إف(، فػػس تقػػع فػػي كػػسـ ا 
 تعالو امو ا وؿ إال حكاية، أك امو ضرب مف التأكيؿ.

كليس الجـز بكقكع الشرط أيضا أوس في )لك(، بؿ ىي لمشػرط فػي الماضػي 
ي أكرمتػؾ، معمقػا مع القطع بانتفاء الشرط، فيمـز انتفاء الجزاء، كمػا تقػكؿ: لػك جئتنػ

 اإلكراـ بالمجيء مع القطع بانتفائو، فيمـز انتفاء اإلكراـ.
)كال لذاؾ( يعني: الشرط، كىك متعمؽ بقكلو: )منػع ذا(، كىػك إشػارة إلػو لػك، 
يعنػػػي بػػػذلؾ: أف لػػػك ليىػػػت المتنػػػاع الشػػػرط المتنػػػاع الجػػػزاء كمػػػا ذىػػػب إليػػػو ابػػػف 

كانتفػػاء الىػػبب ال يػػدؿ امػػو ، محتجػػا بػػأف ا كؿ ىػػبب، كالثػػاني مىػػبب، (ُ)الحاجػػب

                                           

 النحػكم، المقػرئ، الكػردم، الحاجػب بػابف المعػركؼ يػكنس، بػف بكػر أبػي بػف امر بف اثماف (ُ)
 جنػديان  أبكه ككاف ػ،ى ُٕٓ ىنة:كلد  المشيكرة، التوانيؼ واحب المالكي، الفقيو ا وكلي،

مف توانيفو: رجػامع ا ميػاتر، كرالكافيػة فػي النحػكر،  ىؾ،مك  الديف از لفمير حاجبان  كرديان،



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُِٖٕ 

انتفػػاء المىػػبب  لجػػكاز أف يكػػكف لمشػػيء أىػػباب متعػػددة، بػػؿ ا مػػر بػػالعكس   ف 
انتفاء المىبب يدؿ امو انتفػاء جميػع أىػبابو، فيػي المتنػاع ا كؿ المتنػاع الثػاني، 

إنما ىيؽ  (1) چ ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېچ قائس: أال ترل أف نحك قكلو تعالو: 
دؿ بامتنػاع الفىػاد امػو امتنػاع تعػدد اخليػة دكف العكػس  إذ ال يمػـز مػف تعػدد ليىت

اخليػػة انتفػػاء الفىػػاد  لجػػكاز أف يفعمػػو ا بىػػبب  خػػر، فػػالحؽ أنيػػا المتنػػاع ا كؿ 
 المتناع الثاني. انتيو.

، -أانػي: الشػػرط-المتنػػاع ا كؿ  -أانػػي: الجػزاء-بػؿ ىػي المتنػػاع الثػاني 
 لجميكر.كما ىك المشيكر اند ا

قاؿ المحقؽ التفتازاني في مطكلػو بعػد أف حكػو ااتػراض ابػف الحاجػب امػو 
ذلػػؾ، كاحتجاجػػو بمػػا ىػػبؽ: ))كنحػػف نقػػكؿ: لػػيس معنػػو قػػكليـ: لػػك المتنػػاع الثػػاني 
المتنػػاع ا كؿ، أنػػو يىػػتدؿ بامتنػػاع ا كؿ امػػو امتنػػاع الثػػاني ، حتػػو يػػرد اميػػو أف 

بػؿ معنػاه: أنػو لمداللػة امػو أف انتفػاء  انتفاء الىػبب ال يػدؿ امػو انتفػاء المىػبب ،
: أف (ِ)الثاني في الخارج إنما ىك مىبب انتفاء ا كؿ ، فمعنو: لػك شػاء ا ليػداكـ

انتفاء اليداية إنما ىك بانتفاء المشيئة ، فيي اندىـ تىتعمؿ لمداللػة امػو أف امػة 
ات إلػو انتفاء مضمكف الجزاء في الخارج ىي انتفاء مضمكف الشرط، مػف غيػر التفػ

أف امػة العمػـ بانتفػاء الجػػزاء مػا ىػي، أال يػرل أف قػػكليـ: لػك المتنػاع الثػاني لكجػػكد 
ر، ػ، معناه: أف كجكد امي ىػبب لعػدـ ىػسؾ امػ ا كؿ، نحك: رلكال امي ليمؾ امرر

                                                                                                           

(، ِٓٔ/ِّىػػػػ. ينظػػػر: ىػػػير أاػػػسـ النػػػبسء ) ْٔٔكرالشػػػافية فػػػي الوػػػرؼر. تػػػكفي ىػػػنة: 
 (، الزركمي.ُُِ/ْ(، ابف فرحكف. ا اسـ )ُٖٗالذىبي. الديباج المذىب )ص 

 .ِِىكرة ا نبياء، اخية  (ُ)
 اف يقود التمثيؿ بقكلو تعالو: ﴿كلك شاء ليداكـ﴾.ربما كقع لممؤلؼ ىبؽ قمـ إف ك( ِ)



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُّٖٕ 

ال أف كجكده دليؿ امو أف امر لـ ييمؾ، كيدؿ امو ما ذكرنا قطعا قػكؿ أبػي العػسء 
: 

ػػػػٍت الػػػػٌدٍكالى  لىػػػػٍك دىامى ػػػػانيكا كىغىٍيػػػػرًًىـٍ كى  تي كى
 

ـي   ػػػػػػػػا لىييػػػػػػػػفَّ دىاكى لىًكػػػػػػػػٍف مى ايىػػػػػػػػا كى  (ُ)رىاى
   

ٍوػػػػػؼي كىالتٍَّعًرٍيػػػػػؼي كىالتَّػػػػػٍأًخٍيري -43  كالكى
 

 كىاىٍكىيػػػػػػػػػػػػػػػوي ييٍعػػػػػػػػػػػػػػػرىؼي كىالتٍَّنًكٍيػػػػػػػػػػػػػػػري  
كأما )الكوػؼ( أم: كوػؼ المىػند ، نحػك: رجػؿ اػالـ ، فمكػكف الفائػدة أتػـ   

 و الشيكع. ف في الكوؼ تخويوا لسىـ الذم في
كأمػػا )التعريػػؼ( فإلفػػادة الىػػامع حكمػػا امػػو أمػػر معمػػـك لػػو بإحػػدل طػػرؽ 

 التعريؼ بآخر مثمو، نحك: زيد أخكؾ ، كامرك المنطمؽ.
 كأما )التأخير( أم: تأخير المىند ، ففف تقديـ المىند إليو أىـ كما مر.

كأمػػا )اكىػػو( أم: التقػػديـ، فمقوػػر المىػػند إليػػو امػػو المىػػند   ف معنػػو 
كلنا: )قػائـ زيػد( ، أف )زيػدا( مقوػكر امػو القيػاـ ال يتجػاكزه إلػو القعػكد، كالتنبيػو ق

 مف أكؿ ا مر امو أنو خبر ال نعت ، كقكلو :
ٍنتىيىػػػػػػػػػػو ًلًكبىارًىىػػػػػػػػػػا ـه الى مي ػػػػػػػػػػ  لىػػػػػػػػػػوي ًىمى

 
ػػػؿُّ ًمػػػفى الػػػدٍَّىرً   ػػػٍغرىل أىجى  (ِ)كىًىمَّتيػػػوي الوُّ

 )يعرؼ( أكثرىا مما تقدـ في المىند إليو. 
                                           

( مف غيػر نىػبة، كنىػبو  بػي العػسء القاضػي نكػرم ّْأكرده ا بشييي في المىتطرؼ )ص (ُ)
  (.ٕٗ/ُنكرم في دىتكر العمماء )

البيت لبىٍكر بف النَّطَّاح الحنفي يقكلو  بي دلؼ القاىػـ بػف ايىػو، كمػا فػي الكامػؿ فػي المغػة  (ِ)
 (.ِٕٖ/ُ( لممبرد، كالحماىة المغربية )ٓٗ/ّالمغة كا دب )

( لحىاف بف ثابت رضي ا انو يمدح النبػي وػمو ا َِٖ/ُكازاه في معاىد التنويص )     
 (لػو) كىػك المىػند تقػديـ :فيػو كالشػاىداميو كىمـ، كضػعؼ نىػبتو لبكػر بػف النطػاح، كقػاؿ: ر

 ال لػو نعػت أنػو لتػكىـ تػأخر لػك إذ  لػو نعػت ال (،ىمـػ)لػ خبػر أنػو امػو كىمػة أكؿ مػف لمتنبيو
 ر.خبر



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُْٖٕ 

كلمتحقيػػر نحػػك: مػػا زيػػد شػػيئا، ، (1)چ ڀ   ڀ  چ نكيػػر( لمتفخػػيـ، نحػػك:)كالت
 كيعرؼ مما تقدـ في تنكير المىند إليو أيضا، كا أامـ.

                                           

 .ِىكرة البقرة، اخية ( ُ)



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُٖٕٓ 
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ػػػػاؿي اٍلًفٍعػػػػؿً  -44 ٍفعيػػػػٍكًؿ حى ػػػػعى اٍلمى َـّ مى  ثيػػػػ
 

ػػػػػػػػٍع فىاًاػػػػػػػػؿو ًمػػػػػػػػٍف أىٍجػػػػػػػػؿً   اًلػػػػػػػػًو مى  كىحى
را مف االاتبػارات الىػابقة فػي أحػكاؿ المىػند إليػو كالمىػند تجػرم فػي إف كثي 

لو ذلؾ أشار بقكلو: )ثـ مع المفعكؿ( متعمؽ بالمبتػدأ، كىػك )حػاؿ  متعمقات الفعؿ، كا 
الفعؿ(، كالخبر قكلو: )كحالو(، كالتقدير: حاؿ الفعؿ مع المفعكؿ )كحالو( أم: الفعػؿ 

 )مع فااؿ(.
ػػػػٍكًف ذى  -45 ،الى كى ػػػػرىلتىمىػػػػبُّسو  اؾى قىػػػػٍد جى
 

ـٍ يىكيػػػػػػػٍف قىػػػػػػػٍد ذيًكػػػػػػػرىا  ٍف ييػػػػػػػرىٍد ًإٍف لىػػػػػػػ  كىاً 
ٍثبىػػػػاتي لىػػػػوٍ  -46   اىلنٍَّفػػػػيي ميٍطمىقػػػػان أىًك اإلًٍ

 
ٍنًزلىػػػػػػػػػوٍ    فىػػػػػػػػػذىاؾى ًمٍثػػػػػػػػػؿي الىًزـً ًفػػػػػػػػػي اٍلمى

ػػػػػػا -47  الَّ لىًزمى ٍيػػػػػػًر تىٍقػػػػػػًدٍيرو كىاً   ًمػػػػػػٍف غى
 

ػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػا أيٍبًيمى ػػػػػػػػػٍذؼي ًلٍمبىيىػػػػػػػػػاًف ًفٍيمى  كىاٍلحى
الغرض مف ذكر كؿ مف الفااؿ كالمفعكؿ مع الفعؿ إنما ىك )مػف ثـ ذكر أف  

أجؿ تمبس(، أم: تمبس الفعؿ بكؿ منيما، أما بالفااؿ فمػف جيػة كقكاػو منػو، كأمػا 
 بالمفعكؿ فمف جية كقكاو اميو.

)ال( مف أجػؿ )كػكف ذاؾ( أم: الفعػؿ، )قػد جػرل( أم: كقػع كثبػت فػي نفىػو 
 ف كقع.مف غير إرادة أف يعمـ ممف كقع كامو م

ف يػرد( بالبنػاء لممفعػكؿ )إف لػـ يكػف قػد ذكػرا( المفعػكؿ بػو  كأشار بقكلو: )كا 
مع الفعؿ المتعدم المىػند إلػو فاامػو )النفػي( أم: نفػي الفعػؿ اػف الفااػؿ )مطمقػا( 
مػػف غيػػر ااتبػػار امػػـك فػػي الفعػػؿ، بػػأف يػػراد جميػػع أفػػراده، أك خوػػكص بػػأف يػػراد 

 يو، فضس اف امكمو أك خوكوو.بعضيا، مف غير ااتبار تعمقو بمف كقع ام



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُٖٕٔ 

)أك( يػػرد )اإلثبػػات( أم: إثبػػات الفعػػؿ )لػػو( أم: لمفااػػؿ، )فػػذاؾ( أم: الفعػػؿ 
المتعػػدم )مثػػؿ فعػػؿ الـز فػػي المنزلػػة مػػف غيػػر تقػػدير( أم: مػػف غيػػر أف يقػػدر لػػو 

 مفعكؿ   ف المقدر بكاىطة القرينة كالممفكظ.
ف لػػـ يػػرد حػػاؿ كػػكف المفعػػكؿ بػػو لػػـ يػػذك ال( أم: كا  ر مػػع الفعػػؿ المتعػػدم )كا 

المىند إلو فاامو إثبات الفعؿ لفاامو، أك نفيو انو مطمقا، بػؿ قوػد تعمقػو بمفعػكؿ 
 غير مذككر.

)لزمػػػا( بػػػألؼ اإلطػػػسؽ، أم: التقػػػدير بحىػػػب القػػػرائف الدالػػػة امػػػو تعيػػػيف 
ف خاوػػا فخػػاص، كلمػػا كجػػب تقػػدير المفعػػكؿ تعػػيف أنػػو  المفعػػكؿ، إف اامػػا فعػػاـ، كا 

مفظ لغرض، فأشار إلو تفوػيؿ الغػرض بقكلػو: )كالحػذؼ(، أم: مراد كمحذكؼ مف ال
حذؼ المفعػكؿ مػف المفػظ بعػد قابميػة المقػاـ، أم: كجػكد القرينػة يكػكف )لمبيػاف فيمػا 

كيبينػو ، علإلد  أبيما(، كما في فعؿ المشيئة كاإلرادة إذا كقعا شرطا، فإف الجػكاب يػدؿ 
أم: لػػك شػػاء  (ُ)چڄ  ڄ  ڄ   ڃ  چ  مػػا لػػـ يكػػف تعمقػػو بػػو غريبػػا، نحػػك:

 ىدايتكـ، بخسؼ قكلو:
لىػػػػػٍك ًشػػػػػٍئتي أىٍف أىٍبًكػػػػػٍي دىمػػػػػان لىبىكىٍيتيػػػػػوي   كى

 
ػػػٍبًر أىٍكىىػػػعي   ةي الوَّ لىًكػػػٍف ىىػػػاحى مىٍيػػػًو كى  (ِ)اى

فػػإف تعمػػؽ فعػػؿ المشػػيئة ببكػػاء الػػدـ فعػػؿ غريػػب، فػػس بػػد مػػف ذكػػر المفعػػكؿ  
 ليتقرر في ذىف الىامع كيأنس بو.

ًجػػػػػػػػٍيًء اٍلػػػػػػػػذّْكٍ  -48  ًر أىٍك ًلػػػػػػػػرىدّْ أىٍك ًلمى
 

ٍيػػػػػػػػػػرى اٍلقىٍوػػػػػػػػػػدً    تىػػػػػػػػػػكىىُّـً الىَّػػػػػػػػػػاًمًع غى
 

                                           

  .ٗىكرة النحؿ، اخية  (ُ)
(  بػػي ُٔ(، كفػػي الموػكف فػػي ا دب )ّْالبيػت إلىػػحاؽ بػف حىػػاف الخريمػػي فػي ديكانػػو )( ِ)

(  بػػػػي ىػػػػسؿ العىػػػػكرم، كالتػػػػذكرة الحمدكنيػػػػة ُٕٓ/ِأحمػػػػد العىػػػػكرم، كديػػػػكاف المعػػػػاني )
 (ِْٔ/ُىد التنويص)(، كفي معأَِ/ْ)



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُٖٕٕ 

أك يكػكف )لمجػػيء الػػذكر( أم: ذكػػر المفعػػكؿ ثانيػػا، امػػو كجػػو يتضػػمف إيقػػاع الفعػػؿ 
امو وريم لفظو، ال امو الضمير العائد إليو، إظيػارا لكمػاؿ العنايػة بكقكاػو اميػو، 

 :(ُ)كقكؿ البحترم
ـٍ نىًجػػػػٍد لىػػػػؾى   ًفػػػػي الىُّػػػػؤٍ  قىػػػػٍد طىمىٍبنىػػػػا فىمىػػػػ

 
ػػػػػػػػػػػػارىـ ًمػػػػػػػػػػػػٍثسى   ٍجػػػػػػػػػػػػًد كىاٍلمىكى ديًد كىاٍلمى

(ِ) 

أم: قد طمبنا لؾ مػثس، فحػذؼ مػثس  إذ لػك ذكػر لكػاف المناىػب: فمػـ نجػده،  
 فيفكت الغرض، أم: إيقاع ادـ الكجداف امو وريم لفظ المثؿ.

 كف )لرد تكىـ الىامع( ابتداء )غير القود(، أم: غير المراد، كقكلو:ػكيك
ـٍ  ػػػ كى ػػػؿً كى مُّ نّْػػػٍي ًمػػػٍف تىحى ػػػاًدثو  (ّ)ذيٍدتى اى  حى

 
ٍزفى ًإلىػػػػو اٍلعىٍظػػػػـً   ػػػػزى ػػػػٍكرىًة أىيَّػػػػاـو حى ىى كى

(ْ) 
ذؼ المفعكؿ، أاني: المحـ  إذ لك ذكػر المحػـ لربمػا تػكٌىـ قبػؿ ذكػره بعػده ػفح 

 ـ ينتو إلو العظـ، بؿ كاف في بعض المحـ، فحذؼ لدفع ىذا التكٌىـ.ػأف الحٌز ل
 ٍعًمػػػػػٍيـً أىٍك ًلٍمفىٍاًوػػػػػمىوٍ أىٍك ىيػػػػػكى ًلمتَّ  -49
 

اًنؾى اٍلميقابىمىػػػػػػػػػػػوٍ    أىٍك ىيػػػػػػػػػػػكى اًلٍىػػػػػػػػػػػًتٍيجى
 

                                           

، المشػيكر الشاار ،البحترم الطائي ابادة أبك ،شمسؿ بف ابيد بف يحيو بف ابيد بفالكليد  (ُ)
 كلػو تمػاـ، أبػك فعؿ كما الحماىة كتاب جمع، كقد زمانو في الشعر لكاء حامؿ كاف، المشيكر
ىػػػػ. ينظػػػر: تػػػاريخ اإلىػػػسـ ِْٖىػػػػ، كتػػػكفي ىػػػنة: َِٔ، كلػػػد ىػػػنة: الشػػػعر معػػػاني كتػػػاب

  (، الذىبي. ْْٖ/ٔ)
  (.ِٔٓ/ُ( لمنكيرم، كمعاىد التنويص )ٕٗ/ٕالبيت في نياية ا رب ) (ِ)
 في نىخة )ب(: تحامؿ.( ّ)
(، كمعاىػػػد َُِٖ/ّالبيػػػت لمبحتػػػرم مػػػف قوػػػيدة يمػػػدح فييػػػا أبػػػا الوػػػقر، انظػػػر ديكانػػػو )( ْ)

 (.ِٓٓ/ُالتنويص )
 



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُٖٕٖ 

أك يكػػكف )ىػػك( أم: الحػػذؼ، )لمتعمػػيـ( فػػي المفعػػكؿ مػػع االختوػػار، كقكلػػو 
أم: يداك العباد كميـ   ف الداكة إلو الجٌنػة  (1)چ   حئ   مئ  ىئ   يئ  جب چ  تعالو:

ـٌ الٌناس كاٌفة.  تع
، أم: مػا (2)چ  ڃ  ڃ  چ  چ    چ  چ لمفاومة(، نحػك:]أك يككف )ىك( مراااة )

 .(ّ)قسؾ، فحذؼ  ف فكاوؿ اخم امو ا لؼ[
أك يكػػكف )ىػػك( أم: الحػػذؼ، )الىػػتيجانؾ المقابمػػة(، أم: مقابمػػة المخاطػػب 

أم: مف النبي ومو ا اميػو -ما رأيت منو »بذكره، كقكؿ اائشة رضي ا انيا: 
 .لعكرةأم: ا (ْ)«، كال رأل مني-كىمـ
ػػػػػػػػًبٍييىوي  -50 ٍفعيػػػػػػػػٍكؿى أىٍك شى ـً اٍلمى قىػػػػػػػػدّْ  كى
 

ـٍ ييًوػػػػػػٍب تىٍعًيٍينىػػػػػػوي   ػػػػػػٍف لىػػػػػػ مىػػػػػػو مى  رىٌدان اى
ثػػـ أشػػار إلػػو بيػػاف النكتػػة فػػي تقػػديـ المفعػػكؿ امػػو الفعػػؿ بقكلػػو: )كقػػدـ  

المفعػػكؿ( أم: مفعػػكؿ الفعػػؿ، )أك شػػبييو( مػػف الجػػار كالمجػػركر، كالظػػرؼ، كالحػػاؿ، 
دا امػو مػف( أم: امػو الػذم )لػـ يوػب تعيينػو(، كقكلػؾ: كغير ذلػؾ امػو الفعػؿ، )ر 

زيػدا ارفتػػو، لمػػف ااتقػػد أنػؾ ارفػػت إنىػػانا كأوػػاب فػػي ذلػؾ، كااتقػػد أنػػو غيػػر زيػػد 
 كأخطأ، كتقكؿ لتأكيد ىذا الرد: زيدا ارفتو ال غيره.

مىػػو بىٍعػػضو ؾى  -51 ػػٍكؿو اى ٍعمي بىٍعػػضى مى كى
 كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 

ػػػػػػػػػػػػػا  ًممى ػػػػػػػػػػػػاـه أىٍك ً ىٍوػػػػػػػػػػػػؿو اي  ًإذىا اٍىًتمى
كتقديـ )بعض معمكؿ( لمفعؿ )امو بعض(  خر )كما إذا( كاف في ذكػر ذلػؾ  

البعض الذم تقدـ )اىتماـ(، يعني: أف تقديـ بعػض معمػكالت الفعػؿ امػو بعػض  ف 
                                           

 .ِٓىكرة يكنس، اخية ( ُ)
  .ّىكرة الضحو، اخية  (ِ)
 بيف المعقكفتيف ىاقط مف نىخة )أ(.ما ( ّ)
(. كقػػػاؿ ا لبػػػاني فػػػي الىمىػػػمة الضػػػعيفة ّْٔ/ّأخرجػػػو أبػػػك الشػػػيخ فػػػي أخػػػسؽ النبػػػي ) (ْ)

 (.ْٕٓ/ُ(: مكضكع. كضعفو الزيمعي في تخريج أحاديث الكشاؼ )ِّٕ/ّ)



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُٖٕٗ 

أىـ، كقكلؾ: قتؿ الخارجيَّ فسفه   ف ا ىـ في تعمؽ  -أم: الذم تقدـ-ذلؾ البعض 
 .القتؿ ىك الخارجي المقتكؿ ليتخمص الناس مف شره

كتقديـ بعض معمكالت الفعؿ امو بعض ) وػؿ اممػا(، أم:  ف أوػؿ ذلػؾ 
الػػبعض التقػػديـ امػػو الػػبعض اخخػػر، كال مقتضػػو لمعػػدكؿ اػػف ا وػػؿ، كالفااػػؿ فػػي 
نحػػك: ضػػرب زيػػد امػػرا، فػػإف أوػػمو التقػػديـ امػػو المفعػػكؿ   نػػو امػػدة فػػي الكػػسـ، 

دا درىمػػا، فػػإف أوػػمو كالعمػػدة أحػػؽ بالتقػػديـ، كالمفعػػكؿ ا كؿ فػػي نحػػك: أاطيػػت زيػػ
التقديـ  لما فيو مف معنػو الفااميػة، كىػك أنػو اػاط، أم: أخػذ العطػاء، كحيػث جعػؿ 
النػاظـ ىنػػا ا ىميػػة قىػػيما لفوػؿ، كفػػي المىػػند إليػػو شػامس لػػو كلغيػػره مػػف ا مػػكر 

لمتقػػػديـ، كتمكػػػيف الخبػػػر فػػػي ذىػػػف الىػػػامع، أك لتعجيػػػؿ المىػػػرة أك  (ُ)المتضػػػمنة
ميػػة ىينػػا ا ىميػػة العارضػػة بىػػبب ااتنػػاء المػػتكمـ كالىػػامع المىػػاءة، فمػػراده با ى

 لشأنو، كاالىتماـ بحالو بغرض مف ا غراض، كا أامـ.

                                           

 في نىخة )ب(: المقتضية.( ُ)



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

َُٖٖ 

 الباب اخلامس
  

ُ
ر
ْ
ص
َ
 الق

ذىا -52 ًقٍيًقػػػػػػيّّ كى ػػػػػػٍاًف حى  اىٍلقىٍوػػػػػػري نىٍكاى
 

ػػػػػػػػذىا  ػػػػػػػػاًفيُّ كى ػػػػػػػػٍاًف كىالثَّػػػػػػػػاًني اإًلضى  نىٍكاى
، أم: (1)چٹ  ٹ ٿ   ٿ چ  القوػػػػر فػػػػي المغػػػػة: الحػػػػبس، كمنػػػػو: 

 محبكىات.
كفي االوطسح: تخويص شػيء بشػيء بطريػؽ مخوػكص، كذلػؾ الطريػؽ 
إما بحرؼ العطؼ، كقكلػؾ: جػاءني زيػد ال امػرك، كمػا جػاءني زيػد بػؿ امػرك، كقػد 

ال (يككف بػ   كما ىيأتي.)ما كا 
)القوػػر نكاػػاف( أحػػدىما: حقيقػػي، كىػػك تخوػػيص الشػػيء بالشػػيء بحىػػب 

 ال يتجاكزه إلو غيره أوس. الحقيقة كنفس ا مر، بأف
)كذا( أم: الحقيقي )نكااف( أيضا، كالنكع )الثاني اإلضافي(، كىك تخويص 
شػػيء بشػػيء بحىػػب اإلضػػافة إلػػو شػػيء  خػػر، بػػأف ال يتجػػاكزه إليػػو، كىػػك غيػػر 
حقيقي، بؿ إضافي   ف تخويوو بالمذككر ليس امو اإلطػسؽ، بػؿ باإلضػافة إلػو 

قػػائـ، بمعنػػو أنػػو ال يتجػػاكزه القيػػاـ إلػػو القعػػكد، ال معنػػو  خػػر، كقكلػػؾ: مػػا زيػػد إال 
 بمعنو أنو ال يتجاكزه إلو وفة أخرل أوس.

 )كذا( أم: اإلضافي كالحقيقي في انقىامو إلو نكايف أيضا.
ػػػٍكؼً  -53 مىػػػو اٍلمىٍكوي  فىقىٍوػػػري ًوػػػفىةو اى
 

ٍكؼً   ٍعػػػػػػػػري  كىاىٍكىيػػػػػػػػوي ًمػػػػػػػػٍف نىٍكًاػػػػػػػػًو المى
كاإلضافي بقكلو: )فقور وفة(، كالمراد ثـ أشار إلو نكاي كؿ مف الحقيقي  

 بيا الوفة المعنكية، ال النعت النحكم.

                                           

  .ٖٕىكرة الرحمف، اخية  (ُ)



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُُٖٖ 

)امػػو المكوػػكؼ( بػػأف ال يتجػػاكز الوػػفة اػػف ذلػػؾ المكوػػكؼ إلػػو مكوػػكؼ  خػػر، 
 لكف يجكز أف يككف لذلؾ المكوكؼ وفة أخرل.

)كاكىو( أم: قور المكوكؼ امػو الوػفة بػأف ال يتجػاكز المكوػكؼ مػف 
رل، كلكػػف تمػؾ الوػفة يجػكز أف تكػكف حاوػمة لمكوػػكؼ تمػؾ الوػفة إلػو وػفة أخػ

  خر.
 )مف نكاو المعركؼ( أم: الحقيقي كاإلضافي.

قاؿ الىيد الشػريؼ: ))ككجػو االنحوػار فييمػا أف القوػر إنمػا يتوػكر بػيف 
شيئيف بينيما نىبة، فإما أف يككف قورا لممنىكب إليو امو المنىػكب، كىػك المػراد 

مػا أف يكػكف قوػرا لممنىػكب امػو المنىػكب إليػو،  بقور المكوكؼ امو الوفة، كا 
 انتيو. (ُ)كىك المراد بقور الوفة امو المكوكؼ((

مثاؿ قور الوفة امو المكوكؼ مف الحقيقي نحػك: مػا فػي الػدار إال زيػد، 
امو معنػو أف الكػكف فػي الػدار مقوػكر امػو زيػد، كمػف اإلضػافي تخوػيص وػفة 

يػرؾ، أم: بحىػب النفػع  إذ كجػكد بأمر دكف  خر أك مكانو، نحك: مػا فػي الكجػكد غ
ىكاه كالعدـ، كقور المكوكؼ امو الوفة مف الحقيقي نحك: ما زيػد إال كاتػب، إف 
أريد بو أنو ال يتوؼ بغيرىا، كمف غير الحقيقي تخويص أمر بوفة دكف أخرل أك 
مكانيػػا، نحػػك: )مػػا زيػػد إال قػػائـ(، أم: ال يتجػػاكز القيػػاـ إلػػو القعػػكد، كقػػد يكػػكف لػػو 

 رل.وفات أخ
ػػػػػا -54  طيريقيػػػػػوي النٍَّفػػػػػيي كىااًلٍىػػػػػًتٍثنىا ىيمى
 

ػػػػػػػػػػا  َـّ ًإنَّمى ـي ثيػػػػػػػػػػ  كىاٍلعىٍطػػػػػػػػػػؼي كالتٍَّقػػػػػػػػػػًدٍي
 )طرقو( كثيرة، كالمذككر ىنا أربعة: 

                                           

 ( َِٓ) انظر في حاشيتو امو المطكؿ ((ُ



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُِٖٖ 

: )النفي كاالىتثناء(، )ىما( طريؽ كاحد، كقكلؾ في قوػر المكوػكؼ أحذٌا
قور الوػفة امػو  امو الوفة إفرادا: ما زيد إال شاار، كقمبا: ما زيد إال قائـ، كفي

 المكوكؼ إفرادا كقمبا: ما شاار إال زيد.
: )العطؼ(، كقكلؾ في قوره إفرادا: زيد شػاار ال كاتػب، أك مػا زيػد َالثاوي

كاتبا بؿ شاار، كقمبا: زيد قائـ ال قااد، أك ما زيد قاادا بؿ قائـ، كفي قورىا: زيػد 
 شاار ال امرك، أك ما امرك شاارا بؿ زيد.

 (ُ)يـ(، أم: تقديـ مػا حقػو التػأخير، كتقػديـ خبػر المبتػدأ، أك: )التقدَالثالا
معمػػكالت الفعػػؿ، كقكلػػؾ فػػي قوػػره: تميمػػي أنػػا، كفػػي قوػػرىا  أنػػا كفيػػت ميمػػؾ   
إفرادا، لمف ااتقد أنؾ مع الغير كفيتػو، كقمبػا ، لمػف ااتقػد انفػراد الغيػر بػو، كتعيينػا  

 لمف ااتقد أحدكما بو.
نمػا كانػت مفيػدة لمقوػر لتضػمنيا : مػف طػرؽ القوػر )إالرابع)ثػـ(  نمػا(، كا 

ال، كقكلػؾ فػي قوػره إفػرادا: إنمػا زيػد كاتػب، كقمبػا: إنمػا زيػد قػائـ، كفػي  معنو مػا كا 
 قورىا إفرادا كقمبا: إنما قائـ زيد.

ػػػػا -55 مى لىػػػػةي التٍَّقػػػػًدٍيـً ًبػػػػاٍلفىٍحكىل كى  دىالى
 

ػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػا ًمٍثمىمى ٍضػػػػػػػػػًع كىأىٍيضى ػػػػػػػػػدىاهي ًبالكى  اى
ٍبتىػػػػػػػدىااٍلقىٍوػػػػػػػري بىػػػػػػػيٍ -56  مي بىػػػػػػػرو كى  فى خى

 
ػػػػػػػػػا بىػػػػػػػػػدىا  مى  يىكيػػػػػػػػٍكفي بىػػػػػػػػػٍيفى فىاًاػػػػػػػػؿو كى

ؿي -57  قىػػػػػػػػٍد يينىػػػػػػػػزَّ ٍعميػػػػػػػػٍكـه كى  ًمٍنػػػػػػػػوي فىمى
 

ٍنًزلىػػػػػػػػػػػةى اٍلمىٍجييػػػػػػػػػػػٍكًؿ أىٍك ذىا ييٍبػػػػػػػػػػػدىؿي    مى
كاامػػـ أف ىػػذه الطػػرؽ ا ربعػػة بعػػد اشػػتراكيا فػػي إفػػادة القوػػر تختمػػؼ مػػف  

بػػالفحكل( أم: بمفيػػـك الكػػسـ، بمعنػػو ، أم: )التقػػديـ(، )(ِ)كجػػكه، فػػػ)داللة( الثالػػث
ـى منػػو  أنػػو إذا تأمػػؿ وػػاحب الػػذكؽ الىػػميـ فػػي مفيػػـك الكػػسـ الػػذم فيػػو التقػػديـ فىًيػػ

ف لـ ييعرؼ أنو في اوطسح البمغاء كذلؾ.  القور، كا 
                                           

 في نىخة )ب(: ك.( ُ)
 في نىخة )أ(: الرابع.( ِ)



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُّٖٖ 

كداللة )ما اداه( أم: الثسثة الباقية )بالكضػع(   ف الكاضػع كضػع )ال كبػؿ كالنفػي 
نما( لمعا  ف تفيد القور.كاالىتثناء كا 

)كأيضػا( ىػك مفعػكؿ مطمػؽ مػػف  ض، بمعنػو: اػاد، أم: ك)مثػؿ مػا( يكػػكف 
)القور بيف خبر كالمبتدأ( امو ما مػر )يكػكف( القوػر )بػيف( فعػؿ ك)فااػؿ(، نحػك: 
مػا قػػاـ إال زيػد، كيكػػكف بػيف الفااػػؿ كالمفعػكؿ نحػػك: مػا ضػػرب زيػد إال امػػرا، أك مػػا 

: مػا أاطيػت زيػدا إال درىمػا، كمػا أاطيػت ضرب امرا إال زيد، كبػيف المفعػكليف نحػك
درىما إال زيدا، أك ذم الحاؿ كالحاؿ نحك: ما جاءني زيد إال راكبا، كما جػاء راكبػا إال 

 زيد، ككذا بيف الفااؿ كىائر المتعمقات ىكل المفعكؿ معو، كىك ظاىر.
)كما بدا( أم: ظير )منو( أم: مف القور )فمعمـك كقد ينزؿ( المعمـك منزلة 

ڄ  ڄ    چ  ار مناىب، فيىتعمؿ لو النفي كاالىتثناء إفػرادا نحػك:ػكؿ( الاتبػجي)الم

أم: مقوػػكر امػػو الرىػػالة ال يتعػػداىا إلػػو  ،(1) چ ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ
التبػػرئ اػػف اليػػسؾ، فػػإف الوػػحابة المخػػاطبيف بيػػذا اػػالمكف بككنػػو مقوػػكرا امػػو 

لكنيـ لما كػانكا يعػدكف ىسكػو  الرىالة، غير جامع بيف الرىالة كالتبرئ اف اليسؾ،
أمػػػرا اظيمػػػا نػػػزؿ اىػػػتعظاميـ ىسكػػػو منزلػػػة إنكػػػار اليػػػسؾ، فاىػػػتعمؿ لػػػو النفػػػي 

فالمخاطبكف بيذا كىـ الرىػؿ ، (2)چ  ې  ى  ى  ائ  ائچ  كاالىتثناء، أك قمبا نحك:
امييـ الىسـ لـ يككنكا جػاىميف بكػكنيـ بشػرا، كال منكػريف لػذلؾ، لكػنيـ نزلػكا منزلػة 

ف الاتقاد القائميف أف الرىػكؿ ال يكػكف إال بشػرا مػع إوػرار المخػاطبيف امػو المنكري
داػػكل الرىػػالة، فػػإف الكفػػار القػػائميف: ىػػؿ أنػػتـ إال بشػػر مثمنػػا، كػػانكا يعتقػػدكف أف 
ف كػػػاف ىػػػذا االاتقػػػاد خطػػػأ مػػػنيـ، كالرىػػػؿ  البشػػػرية تنػػػافي الرىػػػالة فػػػي الكاقػػػع، كا 

الرىػػػالة، فنػػػزليـ الكفػػػار منزلػػػة المخػػػاطبكف كػػػانكا يػػػداكف أحػػػد الكوػػػفيف، أانػػػي: 
                                           

  .ُْْىكرة  ؿ امراف، اخية  (ُ)
  .َُىكرة إبراىيـ، مف اخية  (ِ)



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُْٖٖ 

المنكريف لمبشرية، بناء امو مػا ااتقػدكا مػف التنػافي بػيف الرىػالة كالبشػرية، فقمبػكا 
أم: مقوػػػكركف امػػػو البشػػػرية لػػػيس لكػػػـ ﴾ ې  ى  ى  ائ   : ﴿ىػػػذا الحكػػػـ، كقػػػالكا

 كوؼ الرىالة التي تداكنيا.
ء ظيػػكره، كقكلػػو: )أك ذا يبػػدؿ( أم: ينػػزؿ المجيػػكؿ منزلػػة المعمػػـك الداػػا

فػإنيـ اداػكا أف ، (1)چڳ  ڱ  ڱ   چ فيىتعمؿ لو: )إنما( ، نحك قكلو تعالو:
 چ ، كلػذلؾ جػاء رهػككنيـ مومحيف أمر ظاىر مف شأنو، ال يجيمو المخاطب كال ينك

 لمرد امييـ مؤكدا بما ترل مف المؤكدات. (2)چ ڱ  ں    ں  ڻ 

                                           

  .ُُىكرة البقرة، مف اخية  (ُ)
   .ُِىكرة البقرة، مف اخية  (ِ)



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُٖٖٓ 

 الباب السادس
  

ُ
اء
َ
ش
ْ
اإِلو  

سـ الػذم لػيس لنىػبتو خػارج تطابقػو أك ال تطابقػو، اإلنشاء: يطمؽ امو الكػ
كقػػد يقػػاؿ امػػو فعػػؿ المػػتكمـ، أانػػي: إلقػػاء الكػػسـ اإلنشػػائي، كمػػا أف اإلخبػػار كػػذلؾ، 
كالمػػراد ىنػػا ىػػك الثػػاني، حيػػث قىػػمو النػػاظـ إلػػو الطمػػب كغيػػره، كقىػػـ الطمػػب إلػػو 

 (ُ)مػػف ىػػكؽالتمنػػي كاالىػػتفياـ كغيرىمػػا، كأراد بيػػا معانييػػا الموػػدرية كمػػا يفيػػـ 
كسمو، حيث يقكؿ فيما ىيأتي مػثس: )التمنػي كلػو المكضػكع ليػت(  لظيػكر أف لفػظ 

 لمفظ التمني، ال لقكلنا: ليت زيدا قائـ، كقس اميو. (ِ))ليت( مثس يىتعمؿ
يىٍىتىٍدًاي اإًلٍنشىاءي ًإذىا كىػافى طمػب                -58

 طمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب
 

اًوػػؿو كىاٍلمينٍ   ٍيػػري حى ػػا ىيػػكى غى ػػبٍ طىمىػػٍب مى  تىخى
ػػػػػٍكعي  -59  لىػػػػػوي اٍلمىٍكضي نّْػػػػػٍي كى  ًمٍنػػػػػوي التَّمى

 
قيػػػػػػػػػػٍكعي   ـٍ ييٍمًكػػػػػػػػػػًف اٍلكي ٍف لىػػػػػػػػػػ  لىٍيػػػػػػػػػػتى كىاً 

)يىتداي( أم: يطمب )اإلنشاء إذا كػاف طمػب( بػالكقؼ لمضػركرة، )مػا( أم:  
 مطمكبا، )ىك( أم: ذلؾ المطمكب، )غير حاوؿ( كقت الطمب المتناع طمب الحاوؿ.

ف )المنتخػب( أم: المختػػار، )فيػو( أم: فػػي الطمػػب، كأنػكاع الطمػػب كثيػرة، لكػػ
)التمني( كىك طمب حوكؿ الشيء امػو ىػبيؿ المحبػة، )كلػو المكضػكع( أم: المفػظ 

 المكضكع لمتمني )ليت(.
ف لـ يمكف الكقكع( إلو أنو ال يشترط إمكػاف التمنػي   ف  ثـ أشار بقكلو: )كا 

 .(ّ)لشباب يعكداإلنىاف كثيرا ما يحب المحاؿ كيطمبو، كما في: ليت ا

                                           

 في نىخة )ب(: ىياؽ.( ُ)
 في نىخة )ب(: مىتعمؿ.( ِ)
 ( كتمامو:ٔٓ/ّفي البياف كالتبييف لمجاحظ ) جزء بيت  بي العتاىية كما (ّ)

 فأخبره بما ونع المشيب   أال ليت الشباب يعكد يكما 



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُٖٖٔ 

ػػػػؿَّ الدَّاًخمىػػػػوٍ  -60 لىػػػػٍك كىىىػػػػٍؿ ًمٍثػػػػؿي لىعى  كى
 

ػػػػػػػٍكعي لىػػػػػػػوٍ   ـي كىاٍلمىٍكضي  ًفٍيػػػػػػػًو كىااًلٍىػػػػػػػًتٍفيىا
ػػػػا كىأىمّّ أىٍينىػػػػا -61  ػػػػٍف مى  ىىػػػػٍؿ ىىٍمػػػػزىةه مى

 
ـٍ أىنَّػػػػػػػػو  تىػػػػػػػػو أى ٍيػػػػػػػػؼى أىيَّػػػػػػػػافى مى ـٍ كى ػػػػػػػػ  كى

ػػػا -62  مى  فىيىػػػٍؿ ًبيىػػػا ييٍطمىػػػبي تىٍوػػػًدٍيؽه كى
 

ػػػػػػػدىا   ػػػػػػػاىىٍمػػػػػػػزان اى ره كىٍىػػػػػػػًي ىيمى ػػػػػػػكُّ  تىوى
كقػػد يتمنػػو بػػػ)لك(، نحػػك: لػػك تػػأتيني فتحػػدثني، بالنوػػب امػػو تقػػدير: فػػأف  

تحدثني، فإف النوب قرينػة امػو أف لػك ليىػت امػو أوػميا  إذ ال ينوػب المضػارع 
نمػػا تضػػمر أف فػػي جػػكاب ا شػػياء الىػػتة كمػػا قػػرر فػػي  بعػػدىا امػػو إضػػمار أف، كا 

 ني.مكضعو، كالمناىب لممقاـ ىنا التم
كيتمنو بػ)ىؿ( أيضا، نحك: ىؿ لػي مػف شػفيع، حيػث يعمػـ أف ال شػفيع لػو، 
كالنكتة في التمني بيؿ كالعدكؿ اف ليت ىك إبراز المتمني لكماؿ العنايػة فػي وػكرة 

 الممكف الذم ال جـز بانتفائو.
)مثػػؿ لعػػؿ( أم: مثػػؿ مػػا يتمنػػو بمعػػؿ )الداخمػػة فيػػو( أم: فػػي حكػػـ التمنػػي 

و المضػػارع امػػو إضػػمار أف، نحػػك: لعمػػي أحػػج فػػأزكرؾ، بميػػت، فينوػػب فػػي جكابػػ
 بالنوب لبعد المرجك اف الحوكؿ.

)كاالىػػػػتفياـ( بػػػػالرفع اطػػػػؼ امػػػػو التمنػػػػي، أم: كالمنتخػػػػب فػػػػي الطمػػػػب 
ف كانت تمؾ الوكرة كقػكع  االىتفياـ، كىك طمب حوكؿ وكرة الشيء في الذىف، كا 

ال فيك التوكر.نىبة بيف الشيئيف، أك ال كقكايا، فحوكليا ىك التوديؽ،   كا 
كالمفظ المكضكع لو )ىؿ ىمزة( مف ما كأم أينا كـ كيؼ أياف متو كأنو فيؿ 
بيا يطمب توديؽ( فقط، كتدخؿ امػو الجممػة الفعميػة نحػك: ىػؿ قػاـ زيػد، كاالىػمية 
نحػػك: ىػػؿ امػػرك قااػػد، إذا كػػاف المطمػػكب التوػػديؽ بحوػػكؿ القيػػاـ لزيػػد كالعقػػكد 

 لعمرك.
امو أف بقية ألفاظ االىتفياـ مػا اػدا اليمػزة يطمػب كنبو بقكلو: )كما ىمزا( 

بيػػا توػػكر فقػػط، كتختمػػؼ مػػف جيػػة أف المطمػػكب بكػػؿ منيمػػا توػػكر شػػيء  خػػر، 



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُٖٖٕ 

فيجػاب بػإيراد لفػظ أشػير ىػكاء  (ُ)فيطمب بيا شرح االىـ مثس، كقكلنػا: مػا العنقػاء 
مف  كاف مف ىذه المغة أك مف غيرىا، كبػ )مف( العارض الشخص لذم العمـ، كقكلنا:

في الدار  فإنو يجاب انو بزيػد كنحػكه ممػا يفيػد شخوػو، كبػػ )أم( امػا يميػز أحػد 
أم: أنحػػػػف أـ  (2)چ  ے  ے    ۓ   ۓ چ المشػػػػاركيف فػػػػي أمػػػػر يعميمػػػػا، نحػػػػك:

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ چ أوحاب محمد  ، كبػ )كـ( اف العدد نحك:

الىػػػؤاؿ التقريػػػع، أم: أاشػػػريف أـ ثسثػػػيف  أـ غيػػػر ذلػػػؾ، كالغػػػرض مػػػف ىػػػذا  (3)چ
كاالىتفياـ لمتقريػر، كبػػ )كيػؼ( اػف الحػاؿ، كبػػ )أيػف( اػف المكػاف، كبػػ )متػو( اػف 

ہ  ہ  ہ   چ الزماف ماضيا كاف أك مىتقبس ، كبػ )أياف( اف الزمػاف المىػتقبؿ مثػؿ:

 چ ، ك)أنو( تىتعمؿ تارة بمعنو كيؼ، كيجب أف يككف بعدىا فعػؿ، نحػك:(4)چ   ھ 

 .(6) چ جب  حب  خبچ  كأخرل بمعنو مف أيف ، نحك:، (5) چ ې  ې  ې  ې
كأشار بقكلػو: )كىػي ىمػا( إلػو أف اليمػزة لطمػب التوػديؽ، أم: إدراؾ كقػكع 
النىبة أك ال كقكايا، كقكلؾ: أقاـ زيد، كأزيد قائـ، كلطمب التوػكر، أم: إدراؾ غيػر 

عمػـ النىبة، كقكلؾ في طمب توكر المىند إليو: أدبس في اإلناء أـ اىػؿ   فإنػؾ ت
أف في اإلناء شيئا كالمطمكب تعيينو، كفي توكر طمب المىػند: أفػي الخابيػة دبىػؾ 
أـ فػػي الػػزؽ  ، فإنػػؾ تعمػػـ أف الػػدبس محكػػـك اميػػو بالكينكنػػة ]فػػي خابيػػة أك بػػزؽ، 

                                           

العىٍنقػاءي: طػاًئره لػـ يىبػؽ فػي (: رُٗٔ/ُطائر معركؼ االىـ مجيكؿ الجىػـ. جػاء فػي العػيف ) ُ))
 ر.أيدم الناس مف ًوفتيا غيري اىميا

  .ّٕىكرة مريـ، اخية  (ِ)
  .ُُِاخية ىكرة البقرة،  (ّ)
  .ٔىكرة القيامة، اخية  (ْ)
  .ِِّىكرة البقرة، اخية  (ٓ)
 .ّٕىكرة  ؿ امراف، اخية  (ٔ)



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُٖٖٖ 

، فػػػالمطمكب فػػػي جميػػػع ذلػػػؾ بكجػػػو إجمػػػاؿ، كتطمػػػب (ُ)كالمطمػػػكب ىػػػك التعيػػػيف[
 باالىتفياـ تفويمو.ء

قىػػػػػػػػٍد ًلًسٍىػػػػػػػػًتٍبطى  -63  اًء كىالتٍَّقًرٍيػػػػػػػػرً كى
 

ٍيػػػػػػػػػػػػػػًر ذىا يىكيػػػػػػػػػػػػػػٍكفي كىالتٍَّحًقٍيػػػػػػػػػػػػػػرً    كىغى
)كقػػد( تىػػتعمؿ ىػػذه الكممػػات االىػػتفيامية فػػي غيػػر االىػػتفياـ ممػػا يناىػػب  

ې  ې  ې  چ  المقػػاـ بمعكنػػة القػػرائف، بػػأف تكػػكف )لسىػػتبطاء(، كقكلػػو تعػػالو:

 .(2)چ ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ
لجػاؤه إليػو، بشػرط )كالتقرير(: كىك حمؿ المخاطب امو اإلق رار بمػا يعرفػو كا 

أف يمي اليمزة ما حمؿ المخاطب امو اإلقرار بػو، تقػكؿ: أضػربت زيػدا، إذا أردت أف 
تحممو امو اإلقرار بالفعػؿ، ك)أأنػت ضػربت ( فػي تقريػره بالفااػؿ، ك)أزيػدا ضػربت ( 

 في تقريره بالمفعكؿ، كقس اميو.
ۋ  ۅ  ۅ  چ كالتعجػب نحػك:  كقد لػ)غير ذا تككف( ىذه الكممات االىتفيامية،

 .(4)چۋ  ۅ  چ  كالتنبيو امو الضسؿ نحك: ،(3)چ ۉ  ۉ 
 )كالتحقير( كقكلؾ: مف ىذا ، اىتحقارا بشأنو مع أنؾ تعرفو.

ءً  -64  كىاٍ ىٍمػػػػػري كىٍىػػػػػكى طىمىػػػػػبي اٍىػػػػػًتٍعسى
 

ػػػػػػػػػػػػاءً   قىػػػػػػػػػػػػٍد ً ىٍنػػػػػػػػػػػػكىاعو يىكيػػػػػػػػػػػػٍكفي جى  كى
امػو جيػة )اىػتعسء(،  كمف أنكاع الطمب )ا مر: كىك طمب( فعػؿ غيػر كػؼ 

 أم: امو طريؽ طمب العمك، ىكاء كاف االيا حقيقة أك ال.

                                           

 ما بيف المعقكفتيف ىاقط مف نىخة )أ(.( ُ)
 .ُِْىكرة البقرة، اخية ( ِ)
 .َِىكرة النمؿ، اخية ( ّ)
  .ِٔىكرة التككير، اخية  (ْ)



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُٖٖٗ 

كنبو بقكلو: )كقد  نكاع يككف جاء( امو أنو قد تىتعمؿ ويغة ا مػر لغيػر 
 طمب الفعؿ اىتعسء، كاإلباحة نحػك: جػالس الحىػف أك ابػف ىػيريف، كالتيديػد نحػك:

 كالتىخير نحك:، (2)چ  ائ  ائ   ەئ  ەئچ  كالتعجيز نحك:، (1) چ ڇ  ڇ  ڇ چ

كالتىػػػكية ، (4) چ ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ كاإلىانػػػة نحػػػك:، (3)چ گ    گ  گ  چ
 كالتمني نحك: ، (5)چپ   ڀ  ڀ      ڀچ  نحك:

ًمػػػػػػػػػػػػي  (ٔ)أىالى أىٌييىػػػػػػػػػػػػا اٌلمٍيػػػػػػػػػػػػؿي الطًَّكٍيػػػػػػػػػػػػًؿ أىالى ًاٍنجى
 كغير ذلؾ. (7)چ  حئ  مئ     ىئچ  كالدااء نحك: 

 ًبػػػػػسى بىػػػػػدىا  كىالنٍَّيػػػػيي كىٍىػػػػػكى ًمٍثميػػػػػوي  -65
 

ػػػػػػػػػٍكزي كىالنّْػػػػػػػػػدىا   كىالشَّػػػػػػػػػٍرطي بىٍعػػػػػػػػػدىىىا يىجي
كمف أنكاع الطمب )النيي، كىك( طمب الفعؿ اىتعسء )مثمو( أم: مثػؿ ا مػر  

فػػي االىػػتعسء   نػػو المتبػػادر إلػػو الفيػػـ، )بػ(ػػػحرؼ )ال( الجازمػػة )بػػدا(، أم: ظيػػر، 
 غة نييا.نحك قكلؾ: ال تفعؿ، كفي ارؼ النحاة تىمو نفس ىذه الوي

)كالشرط بعدىا( أم: بعد التمني كاالىػتفياـ كا مػر كالنيػي، )يجػكز( تقػديره 
يراد الجزاء اقيبيا مجزكما بأف المضمرة مػع الشػرط، كقكلػؾ فػي التمنػي: ليػت لػي  كا 
ماال أنفقو، أم: أف أرزقػو أنفقػو، كفػي االىػتفياـ: أيػف بيتػؾ أزرؾ  أم: إف تعرفنيػو 

                                           

  .َْىكرة فومت، اخية  (ُ)
  .ِّالبقرة، اخية ىكرة  (ِ)
  .ٓٔىكرة البقرة، اخية  (ّ)
  .َٓىكرة اإلىراء، اخية  (ْ)
  .ُٔىكرة الطكر، اخية  (ٓ)
 ودر بيت مف معمقة امرئ القيس، كتمامو: ... *** بوبم كما اإلوباح منؾ بأمثؿ. (ٔ)

  (.ْٗكىك في ديكانو )ص     
  .ِٖىكرة نكح، اخية  (ٕ)



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

َُٖٗ 

، كفػػػي النيػػػي: ال (ُ)رمػػػؾ، ]أم: إف تكرمنػػػي أكرمػػػؾ[أزرؾ، كفػػػي ا مػػػر: أكرمنػػػي أك
 خيرا لؾ، إف ال تشتـ يكف خيرا لؾ. (ِ)تشتمني يكف

كمف أنكاع الطمب )النداء(، كىك طمب اإلقباؿ بحرؼ نائػب منػاب أداػك لفظػا 
 أك تقديرا.

ٍغػػػػػػػرىاءً  -66 ػػػػػػػاًص كىاإلًٍ قىػػػػػػػٍد ًلًسٍخًتوى  كى
 

ػػػػػػػػػػاءً   ٍنشى ٍكًقػػػػػػػػػػعى اإلًٍ َـّ مى  يىًجػػػػػػػػػػٍيءي ثيػػػػػػػػػػ
ؿً  -67  بىػػػػػػػػري لمتَّفىػػػػػػػػاؤي  قىػػػػػػػػٍد يىقىػػػػػػػػعي اٍلخى

 
ػػػػػػػػػػػؿً    كىاٍلًحػػػػػػػػػػػٍرصي أىٍك ًبعىٍكػػػػػػػػػػػًس ذىا تىأىمَّ

)كقد( تىتعمؿ ويغة النداء في غيػر معنػاه، أم: طمػب اإلقبػاؿ بػأف )تجػيء  
لسختواص( في قكليـ: أنا أفعػؿ كػذا أييػا الرجػؿ، أم: متخووػا مػف بػيف الرجػاؿ، 

، فإنػو كىك متعمؽ بقكلو: )تجيء(، )كاإلغراء( في قك  لػؾ لمػف أقبػؿ يػتظمـ: يػا مظمػـك
نمػػا الغػػرض إغػػراؤه امػػو زيػػادة الػػتظمـ كبػػث  لػػيس يطمػػب اإلقبػػاؿ  لككنػػو حاوػػس، كا 
الشػػػككل، كىػػػك مجػػػركر اطفػػػا امػػػو االختوػػػاص، كالتقػػػدير: كقػػػد يجػػػيء النػػػداء 

 لسختواص كاإلغراء.
)ثػػػـ مكقػػػع اإلنشػػػاء( مفعػػػكؿ لقكلػػػو: )يقػػػع(، يعنػػػي: قػػػد يقػػػع الخبػػػر مكقػػػع 

، إمػػا  جػػؿ )التفػػاؤؿ( بمفػػظ الماضػػي، امػػو أنػػو مػػف ا مػػكر الحاوػػمة التػػي اإلنشػػاء
مػا  جػؿ )الحػرص(  حقيا أف يعبر انيا بأفعاؿ ماضية، كقكلؾ: كفقؾ ا لمتقػكل، كا 
في كقكاو   ف الطالػب إذا اظمػت رغبتػو فػي شػيء كثػر توػكره إيػاه، فربمػا يخيػؿ 

  تعالو.إليو حاوس فيكرد بمفظ الماضي، كقكلؾ: رزقني ا
كنبػػو بقكلػػو: )كبعكػػس ذا( امػػو أف اإلنشػػاء كػػالخبر فػػي كثيػػر مػػف ا بػػكاب 

 الخمىة الىابقة.

                                           

 قط مف نىخة )أ(.ما بيف المعقكفتيف ىا( ُ)
 في نىخة )ب(: يؾ.( ِ)



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُُٖٗ 

)تأمػػؿ( فػػي االاتبػػارات كلطػػائؼ العبػػارات، فػػإف اإلىػػناد اإلنشػػائي أيضػػا إمػػا 
مؤكد أك خاؿ اػف التأكيػد، ككػذا المىػند إليػو فيػو إمػا مػذككر أك محػذكؼ، مقػدـ أك 

ر ذلػؾ، ككػذا أحػكاؿ المىػند كمتعمقػات الفعػؿ كغيػر مؤخر، معػرؼ أك منكػر، إلػو غيػ
 ذلؾ، كا أامـ.



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُِٖٗ 

 الباب السابع
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َ
الف  

 كىنىٍفًىػػػػػػػػػػػػػيىا أىٍك نيزّْلىػػػػػػػػػػػػػٍت كىاٍلعىاًريىػػػػػػػػػػػػػوٍ   ًإٍف نيزّْلىٍت تىاًليىةه ًمٍف مىاًضيىوٍ  -68
 قدـ الفوؿ   نو ا وؿ، كالكوؿ طارئ اارض، حاوؿ بزيادة حرؼ. 

ليػػو أشػػار بقكلػػو: )إف(  كالكوػؿ: اطػػؼ بعػػض جمػػؿ امػػو بعػػض، كالفوػػؿ: تركػػو، كا 
أتت جممة بعد جممة، فإف )نزلت( جممة )تالية( منيما )مف( جممػة )ثانيػة كنفىػيا(، 

لػدفع تجػكز أك  -أم: كاف بينيما كمػاؿ االتوػاؿ، بػأف كانػت الثانيػة مؤكػدة لفكلػو 
 .(1)چ ٻ  ٻچبالنىبة إلو   چپ  پٻ   پ چ غمط، نحك:

ی  ی    جئ  چ  بدال منيا  نيا غير كافية بتمػاـ المقوػكد، نحػك: أك -

 .(2)چحئ   مئ  ىئ  

ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ أك بيانػػػا ليػػػػا لخفائيػػػػا، نحػػػػك: 

إذ كػػاف بينيمػػا كمػػاؿ االنقطػػاع بػػس إييػػاـ   (3)چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  
نشاء، لفظا كمعنو، نحك قكلو:  الختسفيما خبرا كا 

قىػػػػػػػػػاؿى رىاًئػػػػػػػػػديىي   ـٍ أىٍرىيػػػػػػػػػٍكا نىزىاًكلييىػػػػػػػػػا كى
 

ٍتػػػػًؼ اٍمػػػػًرئو يىٍجػػػػًرٍم ًبًمٍقػػػػدىارً    (ْ)فىكيػػػػؿُّ حى

 أك معنو نحك: مات فسف رحمو ا. 
                                           

  .ِىكرة البقرة، مف اخية  (ُ)
  .ُّْ-ُّّىكرة الشعراء، اخية  (ِ)
  .ُِِىكرة طو، اخية  (ّ)
( لىػػيبكيو ، كلػػيس فػػي ديكانػػو ، كأكرده فػػي معاىػػد ٔٗ/ّالبيػػت لفخطػػؿ كمػػا فػػي الكتػػاب ) (ْ)

 ( أرىػػكا) :قكلػػو اػػف فوػػمو فإنػػو ،(نزاكليػػا) :قكلػػو فػػي الشػػاىد ( كقػػاؿ: رُِٕ/ُالتنوػػيص )
  ر. كمعنو لفظا ،كطمبا خبرا الختسفيما بينيما العطؼ فامتنع ،خبر كالثاني أمر ا كؿ  ف



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُّٖٗ 

 أك شبو كماؿ االنقطاع كقكلو: 
ػػػػػٍممىو أىنًَّنػػػػػٍي أىبًغػػػػػٍي ًبيىػػػػػا تىظيػػػػػفُّ ىى  كى

 
ـي   ًؿ تىًيػػػػػػػٍي ػػػػػػػسى بىػػػػػػػدىالن أيرىاىىػػػػػػػا ًفػػػػػػػي الضَّ

(ُ) 

ا جكابػا لىػؤاؿ اقتضػتو ا كلػو، فتنػزؿ ا كلػو أك شبو كماؿ االتواؿ  لككنيػ 
 منزلتو، فتفوؿ انيا كما يفوؿ الجكاب اف الىؤاؿ، ]كقكلو: 

 كقػػد غرضػػت مػػف الػػدنيا فيػػؿ زمنػػي
 

 ميعػػػػػػطو خيػػػػػػالي لغػػػػػػر بعػػػػػػد مػػػػػػا غرضػػػػػػا 
ػػػػتٍ   ٍبػػػػتي دىىػػػػرم كأىًميػػػػو فمػػػػا تىركى رَّ  جى

 
ًلػػػيى التجػػػاربي فػػػي كدّْ امػػػرئو غرضػػػا 

(ِ)](ّ) 
تاليػػة )كالعاريػػة( اػػف تشػػريكيا لفكلػػو فػػي إارابيػػا إذا )أك نزلػػت( الجممػػة ال 

كانت معربة، أك اف إاطائيا حكـ ا كلو امو تقػدير أف ال يكػكف لفكلػو محػؿ اػف 
 اإلاراب.

ٍوػػػػػؿي -69 ىَّػػػػػطىٍت فىاٍلكى ٍف تىكى  ًاٍفًوػػػػػٍؿ كىاً 
 

َـّ اٍلفىٍوػػػػػػػػػػػؿي   ػػػػػػػػػػػمي ثيػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػاًمعو أىٍرجى  ًبجى
ػػػػًممىا-70  ٍيػػػػثي أىٍوػػػػمييىا قىػػػػٍد ىى ػػػػاًؿ حى  ًلٍمحى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػا  تَّمى مه تىحى ػػػػػػػػػػػػػػػرىجّْ ٍف مي  أىٍوػػػػػػػػػػػػػػػؿه كىاً 

 

                                           

( ،كأكرده فػي معاىػد التنوػيص ُُٕ/ّ(كاإليضػاح )َّٕالبيت بس اػزك فػي مفتػاح العمػـك ) (ُ)
 :فيػو كالشػاىد، أيضػا عينيال ذكر ككذلؾ ،قائمو أارؼ كال الكامؿ مف البيت ( كقاؿ: رِٕٗ/ُ)

 :كىمػا الخبػريتيف الجممتػيف بػيف  ف  غيرىػا امػو لػو مكىمػا لككنػو الثانية الجممة اطؼ ادـ
 ،أظنيػػػا :أراىػػػا معنػػػو  ف  المىػػند فػػػي التحادىمػػػا ظػػػاىرة مناىػػبة (راىػػػا)أك (ىػػػممو كتظػػف)

 أنػو لتكىـ (تظف) امو (أراىا) اطؼ فمك ،محب الثانية كفي ،محبكب ا كلو في إليو كالمىند
 ر.كذلؾ كليس ،ىممو مظنكنات مف فيككف ،إليو أقرب كىك ،أبغو امو اطؼ

( البػف الخطيػب الحنفػي. كأكرده ُِٕالبيتاف  بي العسء المعرم كمػا فػي ركض ا خيػار )ص (ِ)
  ر.لخا جربت :فقاؿ  إليو ألجأؾ كما ىذا تقكؿي  ـى ( كقاؿ: رأم: لً َِٖ/ُفي معاىد التنويص )

  لمعقكفتيف ىاقط مف نىخة )ب(.ما بيف ا (ّ)



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُْٖٗ 

ف تكىػطت( الجممتػاف بػيف كمػاؿ االتوػاؿ  )فافوؿ( في جميػع مػا ىػبؽ، )كا 
ككمػػاؿ االنقطػػاع، أك كػػاف بػػيف الجممتػػيف كمػػاؿ االنقطػػاع مػػع إييػػاـ أف يكػػكف فػػي 

 الفوؿ خسؼ المقوكد.
تػب )فالفوؿ( حاؿ ككنو )بجامع( بيف الجممػة ا كلػو كالثانيػة، نحػك: زيػد يك

كيشػػعر  لمػػا بػػيف الكتابػػة كالشػػعر مػػف التناىػػب، أك يعطػػي كيمنػػع  لمػػا بينيمػػا مػػف 
 التضاد، بخسؼ: زيد يكتب كيمنع.

)أرجم( بؿ ىك المتعيف، كتحقيؽ ذلؾ أف الكاك لمجمع، كالجمع بيف الشػيئيف 
 يقتضي مناىبة بينيما كمغايرة  لئس يمـز اطؼ الشيء امو نفىو.

كككنيا بالكاك تارة، كبدكنيا أخرل، فقػاؿ: )الفوػؿ  )ثـ( ذكر الجممة الحالية،
لمحاؿ( المنتقمة )حيث أوميا( كىك اإلفراد )قد ىمما أوؿ(   نيا معربة با وػالة ال 
بالتبعيػػة، ك نيػػا فػػي المعنػػو حكػػـ امػػو وػػاحبيا، كػػالخبر بالنىػػبة إلػػو المبتػػدأ  إذ 

 )زيد راكب(.قكلؾ: )جاء زيد راكبا( مثس ، إثبات الرككب لزيد، كما في 
ف( كجد )مرجم( لمفوؿ كأف كقعػت جممػة حاليػة غيػر خاليػة اػف ضػمير  )كا 
 واحبيا، فعمية كفعميػا مضػارع مثبػت، )تحتمػا( بػألؼ اإلطػسؽ، أم: الفوػؿ، نحػك:

   ف ا وؿ في الحاؿ المفردة كىي تػدؿ امػو حوػكؿ وػفة  (1)چ  ۈ  ٴۇ  ۋچ
العامؿ، كالفعػؿ المضػارع المثبػت غير ثابتة، مقارف لما جعمت الحاؿ قيدا لو، أاني: 

يدؿ امو حوكؿ وػفة غيػر ثابتػة، مقػارف لمػا جعمػت قيػدا لػو كػذلؾ، أمػا الحوػكؿ 
فمككنػػو فعػػس مثبتػػا، فالفعميػػة تػػدؿ امػػو التجػػدد كاػػدـ الثبػػكت، كاإلثبػػات يػػدؿ امػػو 
الحوكؿ، كأما المقارنػة فمككنػو مضػاراا، كىػك كمػا يوػمم لسىػتقباؿ يوػمم لمحػاؿ، 

 كا أامـ.

                                           

  . ٔىكرة المدثر، اخية  (ُ)



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُٖٗٓ 

باب الثامهال  

  
ُ
اب
َ
ى
ْ
ط اإْلِ

َ
َ 
ُ
از
َ
د
ْ
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ػػػٍكًد ًبالنَّػػػاًقًص ًمػػػفٍ  -71  تىٍكًفيىػػػةي المىٍقوي
 

ٍطنىػػػػػػػػابي ًإفٍ   ػػػػػػػػازي كىاإلًٍ ٍيجى  لىٍفػػػػػػػػظو لىػػػػػػػػوي اإلًٍ
ؿً  -72  ػػػػػػػػػٍربىا اٍ ىكَّ ضى ٍنػػػػػػػػػوي كى  ًبزىاًئػػػػػػػػػدو اى

 
ػػػػػػػػؿً   مى ٍممىػػػػػػػػةو أىٍك جي ػػػػػػػػٍذؼي جي حى  ًقٍوػػػػػػػػره كى

 لفظ لو اإليجاز(. قاؿ: )تكفية المقوكد بالناقص( انو )مف 
 ثـ قاؿ: )كاإلطناب إف( أدل المقوكد بمفظ )زائد انو(.

 ( إلو أف اإليجاز امو ضربيف:(ُ)كأشار بقكلو: )كضرب ا كؿ
ڭ  ڭ  چ: )قور( أم: إيجاز قور، كىك مػا لػيس بحػذؼ، نحػك: أحذٌما

 فإف معناه كثير كلفظو يىير، كال حذؼ فيو. (2)چ ڭ  ۇ  
 از حذؼ )جممة( مىببة اف ىبب مػذككر، نحػك:: )حذؼ( أم: إيجَالثاوي

، أم: فعؿ ما فعؿ، (ْ)فيذا ىببو مذككر حذؼ مىببو ،(3)چ ۋ  ۅ   ۅ  ۉچ
 :(ٓ)فعؿ، كمنو قكؿ أبي الطيب

                                           

 في نىخة )أ(: ضربا ا كؿ.( ُ)
  .ُٕٗىكرة البقرة، اخية  (ِ)
 .ٖىكرة ا نفاؿ، اخية ( ّ)
 في نىخة )ب(: فيذا مىبب مذككر حذؼ ىببو.( ْ)
 أكثػػر، الشػػاار نبػػيالمت ،الكػػكفي الجعفػػي الطيػػب أبػػك الوػػمد، ابػػد بػػف الحىػػف بػػف الحىػػيف بػػف أحمػػد (ٓ)

 فػي الشػعر قػكؿ كتعػاطو النػاس، كأيػاـ كا خبػار ا دب فنػكف في كنظر المغة، القتباس بالبادية المقاـ
 كمػب إلػو خػرج المتنبػي كاف كقد، الدنيا في شعره كىار اوره، أىؿ كفاؽ الغاية، فيو بما حتو وغره
 الػػداكتيف، فػػي بالكػػذب اميػػو يدشػػ أف إلػػو النبػػكة ذلػػؾ بعػػد اداػػو ثػػـ امػػكم، أنػػو كاداػػو فػػييـ كأقػػاـ
، غضػب اميػو اضػد الدكلػة فجيػز قكمػا لقتالػو كأطمقػكه اىػتتابكه ثػـ القتػؿ، امو كأشرؼ دىرا كحبس

ىػػػ. ينظػػر: تػػاريخ اإلىػػسـ ّْٓىػػػ، كتػػكفي ىػػنة: َّّفقتمػػكه بعػػد أف قاتػػؿ قتػػاال شػػديدا، كلػػد ىػػنة: 
 (، الذىبي. ٓٔ/ٖ)



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُٖٗٔ 

ػػػػػػًبٍيبىًتوً  ػػػػػػافى بىنيػػػػػػٍكهي ًفػػػػػػي شى  أىتىػػػػػػو الزَّمى
 

ـً   مىػػػػػػػػو الىيػػػػػػػػرى ػػػػػػػػرَّىيـ كىأىتىٍينىػػػػػػػػاهي اى فىىى
(ُ) 

 أم: فىاءنا. 
إف  (2)چ ڌ   ڍڇ  ڍڇ  ڇ   چ أك ىبب لمذككر نحػك:

قدر )ضربو بيا( ، فيككف قكلو: فضربو بيػا ، جممػة محذكفػة، ىػي ىػبب المػذككر، 
 ﴾.ڌ﴿ كىك

 .(3)چ ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  چ أك غيرىا نحك:

أم: فأرىػمكني  (4)چ ٿ  ٿ  ٿ       ٿ چ )أك( حذؼ )جمػؿ( نحػك:
 إلو يكىؼ  ىتعبره الرؤيا، ففعمكا فأتاه كقاؿ لو: يا يكىؼ.

ػػػػػػػ -73 ػػػػػػػا يىػػػػػػػديؿُّ أىٍك جي مى ٍممىػػػػػػػةو كى  ٍزًء جي
 

ًمٍنيىػػػػػػػػػػػا اٍلعىٍقػػػػػػػػػػػؿي   مىٍيػػػػػػػػػػػًو أىٍنػػػػػػػػػػػكىاعه كى  اى
أم: أىػػػؿ  (5)چڱ  ڱچ  )أك( حػػػذؼ )جػػػزء جممػػػة( مضػػػاؼ، نحػػػك: 

 القرية.

                                           

(، كالجرجػاني فػي الكىػاطة بػيف المتنبػي ٗ/ُضػرة )أكرده أبك امي التنكخي فػي نشػكار المحا (ُ)
  (.ُُِ/ِ(، كا زدم في المآخذ امو شراح ديكاف أبي الطيب المتنبي )ُٕٓكخوكمو )ص

  .َٔىكرة البقرة، اخية  (ِ)
 .ْٖىكرة الذاريات، اخية ( ّ)
  .ْٓىكرة يكىؼ، اخية  (ْ)
  .ِٖىكرة يكىؼ، اخية  (ٓ)



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُٖٕٗ 

 كمكوكؼ كقكلو:
ػػػػػػػسى كطىػػػػػػػٌسعي الثَّنىايىػػػػػػػػا  أنػػػػػػػا ابػػػػػػػفي جى

 
ػػػػػػػةى تىٍعرفيػػػػػػػٍكًني  ػػػػػػػًع الًعمىامى تىػػػػػػػو أىضى مى

(ُ) 

 أمره، فحذؼ المكوكؼ.أم: أنا ابف رجؿ جس، أم: انكشؼ  
أم: كػػؿ ىػػفينة  (2)چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻچ أك وػػفة نحػػك:

 وحيحة أك ىالمة أك غير معيبة، أك غير ذلؾ.
 كالحذؼ امو كجييف:

 : أف ال يقاـ شيء مقاـ المحذكؼ، كما مر.أحذٌما
أم: فػس  (3) چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ   پ چ : أف يقػاـ نحػك:َالثاوي
 تحزف كاوبر.

 بد لو مف دليؿ، كقد نبو اميو بقكلػو: )كمػا( أم: كالػذم، )يػدؿ ثـ الحذؼ ال
چ  اميو( أم: امو الحذؼ، )أنكاع( كثيرة، )كمنيا( أم: مػف ا نػكاع )العقػؿ(، نحػك:

أم: تناكليا، فإف العقؿ يدؿ امو أف ىينا حػذفا  إذ ا حكػاـ  (4)چٱ  ٻ  ٻ  
ظيػر يػدؿ امػو أف ا حكاـ الشراية إنما تتعمؽ با فعػاؿ دكف ا ايػاف، كالمقوػكد ا 

المحذكؼ تناكؿ   ف الغرض ا ظير مف ىذه ا شياء تناكليا، كتقدير التنػاكؿ أكلػو 
 مف تقدير ا كؿ  ليشمؿ شرب ألبانيا، فإنو أيضا حراـ.

                                           

( البػف ْٓٗ/ُ(، كجميػرة المغػة )ُٕياحي كما في ا وػمعيات )صالبيت لىحيـ بف كثيؿ الر  (ُ)
( ، ُِٗ/ُ( لمجػػػػػكىرم ، كالكامػػػػػؿ فػػػػػي المغػػػػػة كا دب)َِّْ/ٔالبػػػػػف دريػػػػػد، كالوػػػػػحاح )

  (   ُّٖ/ُكالحماىية البورية)
 .ٕٗىكرة الكيؼ، اخية ( ِ)
  .ْىكرة فاطر، اخية  (ّ)
  .ّىكرة المائدة، اخية  (ْ)



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُٖٖٗ 

كاامـ أف اإلطناب: إما بعطؼ الخاص امو العاـ   لمتنبيو امو مزية الخػاص، حتػو 
، (1)چٻ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ  كأنػػو لػػيس مػػف جػػنس العػػاـ، نحػػك:

مػػا بػػالتكرير (2)چ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ چ  كمنػػو: ، كا 
مػػا باإليضػػاح بعػػد  ،(3)چگ  گ گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳچ  لنكتػػة نحػػك: كا 

اإلبيػػاـ ليػػرل المعنػػو فػػي وػػكرتيف مختمفتػػيف، إحػػداىما مبيمػػة كا خػػرل مكضػػحة، 
 كامماف خير مف امـ.

ػػػػػػػػاءى ًلمتٍَّكًشػػػػػػػػٍيًع ًبالتٍَّفًوػػػػػػػػٍيؿً -74 جى  كى
 

 كىااًلٍاًتػػػػػػػػػػػػػػرىاًض كىالتَّػػػػػػػػػػػػػػٍذًيٍيؿً  ثىػػػػػػػػػػػػػػافو  
ليو أشار بقكلو: )كجاء لمتكشيع بالتفويؿ ثاف( يعنػي بػو:   كمنو التكشيع، كا 

، فكأنو يجعػؿ التعبيػر (ْ)اإلطناب، كىمي تكشيعا  ف التكشيع: لؼ القطف المندكؼ
 التعبير اف المعنو الكاحد بالمثنو المفىر باىميف، بمنزلة لؼ القطف بعد الندؼ.

( بػػالجر اطفػػا امػػو التكشػػيع، كىػػك أف يػػؤتو فػػي أثنػػاء الكػػسـ، أك بػػيف )كاالاتػػراض
كسميف متوميف معنو ، بجممة أك أكثر، ال محؿ ليا مػف اإلاػراب، لنكتػة ىػكل رفػع 

، (5)چ ڤ  ڦ  ڦ  ڤٹ  ٹ  ڤ  ڤچ  اإلبياـ، كالتنزيو في قكلػو تعػالو:
ڤ  ڦ   ﴿ جممػػػة كقعػػػت فػػػي أثنػػػاء الكػػػسـ   ف قكلػػػو:﴾ ڤ﴿ ، فػػػإف قكلػػػو:(5)چ

 كالنكتة فيو: تنزيو ا كتقديىو.﴾،  ٹ  ڤ  ﴿ اطؼ امو قكلو: ﴾ ڦ

                                           

  .ِّٖىكرة البقرة، اخية  (ُ)
  .ٖٗىكرة البقرة، اخية  (ِ)
  .ْ-ّىكرة التكاثر، اخية  (ّ)
(، ابػػف دريػػد. ّٕٔ/ِالنػػدؼ: ضػػرب القطػػف بالمندفػػة، أم: المطرقػػة. ينظػػر: جميػػرة المغػػة ) (ْ)

  (، ابف منظكر.ِّٓ/ٗلىاف العرب )
  .ٕٓىكرة النحؿ، اخية  (ٓ)
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 ككالدااء في قكلو:
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًنٍيفى  بيمٍّْغتىيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا–ًإفَّ الثَّمى  -كى

 
ػػػافً   مى ػػػٍمًعٍي ًإلىػػػو تيٍرجي ػػػٍت ىى جى  (ُ)قىػػػٍد أىٍحكى

)كالتذييؿ(: كىك تعقيب جممة بجممة تشتمؿ امو معنو ا كلو لمتككيد، كىػك  
 ضرباف:

ػازىل ًإالَّ خرج المثؿ، نحك: ﴿ضرب لـ يخرج م كا كىؿ ييجى ـٍ ًبمىا كىفىري ٍينىاىي زى ذىًلؾى جى
﴾الكىفيك  ري

 إف أريد: كىؿ يجازل ذلؾ الجزاء المخوكص. (ِ) 
   ںڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ  كضرب أخرج مخرج المثؿ، نحك قكلػو تعػالو:

 .(3)چں  ڻ  ڻ    ڻ

ۈئ    ۈئوئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ چ كقد اجتمع الضرباف في قكلػو تعػالو:

تػػػػػذييؿ مػػػػػف الضػػػػػرب ﴾ ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ﴿ ، فقكلػػػػػو:(4)چېئېئ  ېئ  
مف الضرب الثػاني، فكػؿ منيمػا تػذييؿ  (5) چ ىئ  ىئ  ی   یچ ا كؿ، كقكلو: 

 لما قبمو، كا أامـ.

                                           

، كأكثر الموادر تنىبو لعكؼ بف محمّْـ (  بي ىسؿ العىكرمْٗالبيت لجرير كما في الونااتيف )ص( ُ)
(  بػػي حيػػاف التكحيػػدم، ٖٓ/ٔ(،كالبوػػائر كالػػذخائر )ٕٓٓ/ِالىػػعدم كمػػا فػػي الحماىػػة اليوػػرية)

(: رأفػػػادت ُْٕ( لفوػػػبياني. كقػػػاؿ الخفػػػاجي فػػػي ىػػػر الفوػػػاحة )صْٕٓكا زمنػػػة كا مكنػػػة )ص
 ر. دكنيا المعنو ملو البيت مف ألغيت كلك)كبمغتيا( دااء حىنا لمممدكح في مكضعو، 

نىاًفع كىأىبيك اىٍمرك كىاٍبف اىامر كىاىاًوـ ف. كىي قراءة ُٕىكرة ىبأ، اخية  (ِ) . بكػر يًركىايىػة أىبػ ياٍبف كثير كى
ينظػػر: الىػػبعة فػػي القػػراءات البػػف مجاىػػد  .چڇ ڇچكفػػي قػػراءة حمػػزة كالكىػػائي كحفػػص اػػف ااوػػـ: 

 (.ِٖٓ)ص
  .ُٖىكرة اإلىراء، اخية  (ّ)
  .ّْا نبياء، اخية  ىكرة (ْ)
  .ّٓىكرة ا نبياء، اخية  (ٓ)
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قدمو امػو امػـ البػديع لشػدة االحتيػاج إليػو  لككنػو جػزءا مػف امػـ البسغػة، 
 .(ُ)فإنو مف التكابعبخسؼ البديع 

ػػػػػا ًبػػػػػًو ييعىػػػػػرَّؼي  -ٕٓ ـي اٍلبىيىػػػػػاًف مى  ًاٍمػػػػػ
 ُي 

ػػػػػػػػػػػػػا طيريقيػػػػػػػػػػػػػوي تىٍختىًمػػػػػػػػػػػػػؼي    ًإٍيػػػػػػػػػػػػػرىادي مى
قاؿ: )امػـ البيػاف مػا( أم: امػـ بػو )يعػرؼ( بالتشػديد )إيػراد مػا( أم: معنػو  

 )طرقو تختمؼ(.
لىػػػػػوٍ  -ٕٔ ةى الدَّالى  ًفػػػػػٍي كىٍكًنيىػػػػػا كىاًضػػػػػحى
 

ػػػػػػػػػػػٍكعو   ًزـي مىٍكضي ػػػػػػػػػػػا ًبػػػػػػػػػػػًو الى  لىػػػػػػػػػػػوٍ فىمى
تقييد اختسؼ الطػرؽ بقكلػو: )فػي ككنيػا كاضػحة الداللػة( لإلشػعار بأنػو لػك  

أكرد المعنػػو فػػي طػػرؽ مختمفػػة فػػي المفػػظ كالعبػػارة دكف الكضػػكح كالخفػػاء، مثػػؿ أف 
يكرد بألفاظ مترادفة مثس، ال يككف ذلؾ مف امـ البيػاف، كمعنػو اختسفيػا أف بعضػيا 

 كاضم الداللة، كبعضيا أكضم.
م: فػػػالمفظ الػػػذم يػػػراد )بػػػو الـز مكضػػػكع( ذلػػػؾ المفػػػظ )لػػػو(، يعنػػػي )فمػػػا( أ

: ما ال ينفؾ انو، ىكاء كاف داخس فيو كما في التضمف، أك خارجػا انػو كمػا  بالسـز
 في االلتزاـ.

ػػػػػػػازان ًمٍنػػػػػػػوي اٍىػػػػػػػًتعىارىهٍ  -ٕٕ ػػػػػػػا مىجى  ًإمَّ
 

ػػػػػػػػًف التٍَّشػػػػػػػػًبٍيًو أىٍك ًكنىايىػػػػػػػػػوٍ    تيٍنًبػػػػػػػػٍي اى
ة امػو اػدـ إرادة مكضػكع لػو، قدمػو امػو الكنايػة  )إما مجاز( إف قامت قرين 

 ف معناه كجزء معناىا   ف المراد بالمجاز اف الػسـز فقػط  لقيػاـ قرينػة امػو اػدـ 

                                           

ىذا رأم مف يعدكف امـ البديع ذيؿ كتابع لعممي المعاني كالبياف كليس أوس في امـ البسغة  ((ُ
 . 
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َُُٗ 

، بخسؼ الكناية فإنو يجكز أف يككف المراد بيا السـز كالممػزـك جميعػا،  إرادة الممزـك
 فؽ الكضع الطبع.بالطبع، فقدمو في الكضع ليكا (ُُ)كالجزء مقدـ ]امو الكؿ[

ثـ )منو( أم: مف المجاز، )كاىتعارة تنبي اػف التشػبيو( الػذم كػاف أوػميا، 
 فذكر المشبو بو كأريد المشبو، فوار اىتعارة.

)أك كنايػػة( معطكفػػة امػػو قكلػػو: )إمػػا مجػػازا(، فانحوػػر المقوػػكد مػػف امػػـ 
 البياف في التشبيو كالمجاز كالكناية.

مشاركة أمر  مر  خر في معنو، كالمػراد  كاامـ أف التشبيو ىك الداللة امو
ىينا: ما لػـ يكػف امػو كجػو االىػتعارة التحقيقيػة، نحػك: رأيػت أىػدا فػي الحمػاـ، كال 
امو كجو االىتعارة بالكنايػة، نحػك: أنشػبت المنيػة أظفارىػا، كال امػو كجػو التجريػد، 

، امػػو مػػا ىػػيجيء، فػػإف فػػي ىػػذه (ِ)نحػػك: لقيػػت بزيػػد أىػػدا، ]كلقينػػي منػػو أىػػد[
 خػػر فػػي معنػػو، مػػع أف شػػيئا منيػػا ال  (ّ)الثسثػػة داللػػة امػػو مشػػاركة أمػػر ] مػػر[

، (ْ)يىػػمو تشػػبييا فػػي االوػػطسح، كالنظػػر ىينػػا فػػي أركانػػو، كىػػي أربعػػة: طرفػػاه
 ككجيو، كأداتو، كالغرض منو، كفي أقىامو.

ػػػػػػػػػيَّافً  -ٖٕ طىرىفىػػػػػػػػػا التٍَّشػػػػػػػػػًبٍيًو ًحىّْ  كى
 

ٍقًميَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً   يىاًليَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كىاى لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍك خى  كى
كقػػدـ بحػػث الطػػرفيف  وػػالتيما   ف كجػػو التشػػبيو معنػػو قػػائـ بػػالطرفيف،  

كا داة :  لػػة لبيػػاف التشػػبيو، ك ف ذكػػر أحػػد الطػػرفيف كاجػػب قطعػػا، بخػػسؼ الكجػػو 
)حىػياف( منىػكباف  (ٓ)كا داة، فقاؿ: )كطرفا التشبيو( أم: المشبو كالمشبو بو ]إما[

                                           

 ما بيف المعقكفتيف ىاقط مف نىخة )أ(.( ُ)
 ما بيف المعقكفتيف ىاقط مف نىخة )أ(. (ِ)
 خة )أ(.ما بيف المعقكفتيف ىاقط مف نى (ّ)
 في نىخة )أ(: طريقو.( ْ)
 ما بيف المعقكفتيف ىاقط مف نىخة )أ(. (ٓ)
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ادتو بإحدل الحػكاس الخمػس الظػاىرة، إلو الحس، كالمراد بالحىي: المدرؾ ىك أك م
كالخد كالكرد فػي المبوػرات، كالوػكت الضػعيؼ كاليمػس فػي المىػمكاات، كالنكيػة 
كالعنبر فػي المشػمكمات، كالريػؽ كالخمػر فػي المػذكقات، كالجمػد النػااـ كالحريػر فػي 

 المممكىات.
)كلك( كاف الحىي )خياليا( أم: معدكما، فرض مجتمعػا مػف أمػكر كػؿ كاحػد 

 مما يدرؾ بالحس، كما في قكلو:منيا 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّ الشًَّقٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػأىفَّ ميٍحمى كى  كى

 
ػػػػػػػػػػػػػعَّدٍ   بى أٍك تىوى ػػػػػػػػػػػػػكَّ  ػػػػػػػػػػػػػػًؽ ًإذىا تىوى

ـي يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاقيٍكتو نيًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ    أىٍاػػػػػػػػػػػػػػػػػػسى
 

ػػػػػػػػدٍ   بىٍرجى ػػػػػػػػاحو ًمػػػػػػػػٍف زى مىػػػػػػػػو ًرمى فى اى
(ُ) 

فإف ا اسـ الياقكتية المنشكرة امو الرماح الزبرجدية ممػا ال يدركػو الحػس   
حاضػر انػد المػدرؾ امػو ىيئػات  (ِ)ما ىك مكجكد في الحاىػة ف الحس إنما يدرؾ 

محىكىػػػة مخوكوػػػة، لكػػػف مادتػػػو التػػػي تركػػػب منيػػػا كػػػا اسـ كاليػػػاقكت كالرمػػػاح 
 كالزبرجد، كؿ منيا محىكىة بالبور.

ما )اقمياف( اطؼ امو قكلو: )حىياف(، كالمراد بالعقمي: ما ال يككف ىػك  كا 
اىرة، كػػالعمـ كالحيػػاة، ككجػػو الشػػبو كال مادتػػو مػػدركا بإحػػدل الحػػكاس الخمػػس الظػػ

 بينيما ككنيما جيتي إدراؾ.
ًباٍلًكٍجػػػػػػػػػدىافً  -ٕٗ ًمٍنػػػػػػػػػوي ًبػػػػػػػػػاٍلكىٍىـً كى  كى
 

ػػػػػػػػػػػػػػٍز فً   ػػػػػػػػػػػػػػا يىٍختىًمػػػػػػػػػػػػػػؼي اٍلجي  أىٍك ًفٍيًيمى
 

                                           

نبػات  :، كرالشػقيؽر ُٗٓ)ص، كفي أىػرار البسغػة  (ُْٔ)صالبيتاف لمونكبرم في ديكانو  (ُ)
شػقائؽ النعمػاف، كقكلػو ر توػٌكب أك توػٌعدر بمعنػو مػاؿ إلػو أىػفؿ  :نبات أحمر الزىر يىػمو
لػػو أامػػو ، كراليػػاقكتر حجػػر  :نفػػيس تختمػػؼ ألكانػػو كالمػػراد ىنػػا ا حمػػر، كرالزبرجػػدر حجػػر :كا 

 (.ُٔ/ّ)بغية اإليضاح  :نفيس أشيره ا خضر كىك المراد ىنا، انظر
 في نىخة )ب(: المادة. (ِ)



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

َُّٗ 

)كمنػػو( أم: مػػف العقمػػي مػػا ىػػك مػػدرؾ )بػػالكىـ(، أم: مػػا ىػػك غيػػر مػػدرؾ بإحػػدل 
بيػػا، كمػػا فػػي قػػكؿ امػػرئ  الحػػكاس الخمػػس المػػذككرة، كلكنػػو لػػك أدرؾ لكػػاف مػػدركا

 القيس:
ػػػػػػػػػػاًجًعي  أيقتيمينػػػػػػػػػػي كالمٍشػػػػػػػػػػرىًفيُّ ميضى

 
ٍرؽه كأنيػػػػػػاًب أٍغػػػػػػكىاًؿ   ٍىػػػػػػنيكنىةه زي كمى

(ُ) 

فإف أنياب ا غكاؿ مما ال يدركو الحس  لعدـ تحققيا، مع أنيا لك أدركػت لػـ  
 تدرؾ إال بحس البور.

 لـ الحىييف.كمنو ما ىك مدرؾ )بالكجداف( أم: بالقكل الباطنة، كالمذة كا  
)أك فييما( أم: في طرفي التشبيو )يختمؼ الجز ف( بأف يككف المشبو اقميا 
كالمشبو بو حىيا، أك بػالعكس، فػا كؿ كالمنيػة كالىػبع، كالثػاني مثػؿ العطػر كخمػؽ 
كريـ، فإف العطر كىػك الطيػب محىػكس بالشػـ، كالخمػؽ كىػك كيفيػة نفىػانية توػدر 

إف تشبيو المحىكس بػالمعقكؿ غيػر جػائز   ف انيا ا فعاؿ بىيكلة اقمي، كقيؿ: 
العمـك العقمية مىتفادة مف الحكاس، كمنتيية إلييػا، كلػذلؾ قيػؿ: مػف فقػد حىػا فقػد 

 فقد امما، يعني: العمـ المىتفاد مف ذلؾ الحس.
ػػػا -َٖ جى ػػػا اٍشػػػتىركىا ًفٍيػػػًو كى ٍجييػػػوي مى كى  كى
 

ػػػػػػػػػػػػػا  اًرجى خى ػػػػػػػػػػػػػا كى ًقٍيقىتىٍيًيمى  ذىا ًفػػػػػػػػػػػػػٍي حى
ٍوػػػػػػػفىان  -ُٖ  ذىاكى ٍقًمػػػػػػػيّّ كى ػػػػػػػيّّ كىاى  فىًحىّْ

 
ػػػػػػػػذىا  ٍكًمػػػػػػػػًو أىٍك الى كى  كىاًحػػػػػػػػده أىٍك ًفػػػػػػػػٍي حي

)ككجيو( أم: كجػو التشػبيو، أم: معنػو، )مػا اشػتركا( أم: الطرفػاف، )فيػو(  
ال فزيػػد كا ىػػد فػػي قكلنػػا: رزيػػد كا ىػػدر  أم: فػػي ذلػػؾ المعنػػو تحقيقػػا أك تخيػػيس، كا 

كغير ذلؾ مف المعاني، مع أف شيئا مػف  يشتركاف في الكجكد كالجىمانية كالحيكانية
ذلؾ ليس كجو التشبيو، فالمراد المعنو الذم لو زيادة اختوػاص بيمػا، كقوػد بيػاف 

 اشتراكيما فيو.
                                           

( لممبػرد، كقػاؿ المبػرد: كالغػكؿ لػـ يخبػر ِٕ/ّ(، كىك في الكامؿ )ُِْالبيت في ديكانو )ص (ُ)
 وادؽ قط أنو ر ىا.



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

َُْٗ 

)كجا( بالقور لمضركرة )ذا( أم: كجػو التشػبيو )فػي حقيقتيمػا( أم: حقيقػة 
ا كبػػيف الطػػرفيف، بػػأف يكػػكف تمػػاـ ماىيتيمػػا النكايػػة، أك جػػزءا منيػػا مشػػتركا بينيمػػ

مػػف غيرىػػا، كمػػا فػػي تشػػبيو ثػػكب بػػآخر فػػي نكايمػػا، أك  (ُ)ماىيػػة أخػػرل، أك مثميػػا
جنىيما، أك فوميما، كما يقاؿ: ىذا القمػيص مثػؿ ذلػؾ فػي ككنيمػا حريػرا، أك ثكبػا 

 مف القطف.
التشػػبيو )خارجػػا( اػػف حقيقػػة الطػػرفيف، بػػأف يكػػكف معنػػو  (ِ) كجػػاء ]كجػػو[

( أم: مػػدرؾ بػػالحس، كالكيفيػػات الجىػػمية قائمػػا بيمػػا، كليػػذا قػػاؿ: )كوػػفا فحىػػي
المختوػػة با جىػػاـ، ممػػا يػػدرؾ بالبوػػر مػػف ا لػػكاف كا شػػكاؿ كالمقػػادير كالحركػػات، 
كمػػا يتوػػؿ بيػػا كالحىػػف كالقػػبم، أك يػػدرؾ بالىػػمع مػػف ا وػػكات القكيػػة كالضػػعيفة 
، أك بالشػػـ مػػف الػػركائم، أك بػػالممس مػػف  كالتػػي بػػيف بػػيف، أك بالػػذكؽ مػػف المطعػػـك

 رة كالبركدة كالرطكبة كاليبكىة، كغير ذلؾ.الحرا
مػا اقمػي  )كاقمي( اطؼ امو )حىي(، أم: الكوؼ إما حىػي كمػا مػر، كا 
كالكيفيػات النفىػانية، أانػػي: المختوػة بػػذكات ا نفػس، مػف الػػذكاء كالعمػـ كالغضػػب 

 كالحمـ، كىائر الغرائز.
ـ كقكلػػػو: )كذا( أم: كجػػػو الشػػػبو إمػػػا )كاحػػػدا أك فػػػي حكمػػػو(، أم: فػػػي حكػػػ

 مف أمكر متعددة. (ّ)الكاحد لككنو غير مركب
)أك ال( يكػػكف كاحػػدا، أك ال فػػي حكمػػو، بػػأف يكػػكف متعػػددا، كذلػػؾ بػػأف ينظػػر 

 إلو ادة أمكر، كيقود اشتراؾ الطرفيف في كؿ كاحد منيا.

                                           

 )ب(: أك مميزا ليا.في نىخة  (ُ)
 ما بيف المعقكفتيف ىاقط مف نىخة )أ(. (ِ)
 في نىخة )ب(: لككنو مركبا. (ّ)



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

َُٗٓ 

أانػػي: الكاحػػد كمػػا فػػي -كقكلػػو: )كػػذا( أم: كىػػذا القىػػـ مػػف كجػػو التشػػبيو 
انػػي: الخػػارج فػػي ككنػػو منقىػػما إلػػو الحىػػي كالقىػػـ الىػػابؽ، أ -حكمػػو كالمتعػػدد

 كالعقمي.
ال يخػتص بالحىػي كالعقمػػي،  -أانػػي: المتعػدد-كفػي التمخػيص: أف ا خيػر 

 بؿ يككف مختمفا، أم: بعضو حىي كبعضو اقمي.
ف أردت أمثمة ىذه ا قىاـ فاىتمع لما يتمو اميؾ مف الكسـ، فالكاحػد  ىذا كا 

لوكت مف المىمكاات، كطيب الرائحة مػف الحىي: كالحمرة مف المبورات، كخفاء ا
المشػػمكمات، كلػػذة الطعػػـ مػػف المػػذكقات، كالعقمػػي: كاليدايػػة، كاىػػتطابة الػػنفس فػػي 
تشبيو كجكد الشيء العديـ النفع بعدمو  إذ الكجكد كالعدـ مف ا مكر العقميػة كمػا ال 

اقمػي  يخفو، كالرجؿ الشجاع با ىد فيما طرفاه حىياف، كالعمـ بالنكر فيمػا المشػبو
كالمشػػبو بػػو حىػػي، كالعطػػر بخمػػؽ كػػريـ فػػي اكىػػو، كالمركػػب الحىػػي فيمػػا طرفػػاه 

 مفرداف، كما في قكلو:
ػػا تىػػرىل يُّػػا كىمى ػػٍبًم الثُّرى حى ًفػػي الوُّ قىػػٍد الى  كى

 
رىا  ًحيَّػػػػػػػػةو ًحػػػػػػػػٍيفى نىػػػػػػػػكَّ كىعيٍنقيػػػػػػػػٍكًد ميسَّ

(ُ) 

دير مف الييئة الحاومة مػف تقػارف الوػكر البػيض المىػتديرة الوػغار المقػا 
 في المرأل، امو الكيفية المخوكوة منضمة إلو المقدار المخوكص.

 :(ِ)كفيما طرفاه مركباف كما في قكؿ بشار
                                           

( لمجػػػكىرم، َْٕ/ُ(،ككمػػا فػػػي الوػػػحاح )ّٕالبيػػت  بػػػي قػػػيس بػػف ا ىػػػمت فػػػي ديكانػػػو ) (ُ)
( ، ٓٗ( لمعىػػػكرم، كلقػػػيس بػػػف الخطػػػيـ فػػػي أىػػػرار البسغػػػة )ِٖكالموػػػكف فػػػي ا دب )ص

ر الشػػػجر : تفػػتم زىػػره ، كأكرده فػػي معاىػػػد كالمسحيَّػػة: انػػب أبػػ يض فػػػي حبّْػػو طػػكؿ ، كنػػكَّ
ر كلكػػف مقٌيػػداف بأشػػباه كالعنقػػكد الثريػػا :ىمػػا المفػػرداف كالطرفػػاف( كقػػاؿ: رُٕ/ِالتنوػػيص )

مىؿ .  الجي
 شػػعراء امػػو المقػػدـ المطبػػكع، البميػػا الشػػاار، ا امػػو معػػاذ أبػػك البوػػرم، بػػرد بػػف بشػػار (ِ)

، كلػد أامػو، كقػاؿ الشػعر دكف العشػر، الجيػد الشعر مف بيت ألؼ راش ثسثة قاؿ المحدثيف،



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

َُٗٔ 

ٍكًىػػػػػنىا ؤي  كػػػػػأفَّ ميثىػػػػػارى النٍَّقػػػػػًع فىػػػػػٍكؽى ري
 

 (ُ)كىأىٍىػػػػػػػيىافىنىا لىٍيػػػػػػػؿه تىيػػػػػػػاكىل كىكىاًكبيػػػػػػػوٍ  

مىػػتطيمة  (ِ)أجػػراـ ]مشػػرقة[ -أم: ىػػقكط-مػػف الييئػػة الحاوػػمة مػػف ىػػكم  
 تناىبة المقدار، متفرقة في جكانب شيء مظمـ.م

كفيمػػا طرفػػاه مختمفػػاف أحػػدىما كىػػك المشػػبو مفػػرد، كا خػػر كىػػك المشػػبو بػػو 
مركػػب، كمػػا فػػي تشػػبيو الشػػقيؽ بػػأاسـ يػػاقكت نشػػرف امػػو رمػػاح مػػف زبرجػػد، مػػف 
الييئة الحاومة مف نشر أجراـ حمػر مبىػكطة امػو رؤكس أجػراـ خضػر مىػتطيمة، 

يؽ مفرد، كالمشبو بو مركب مف ادة أمكر كما ترل، كاكىو كىك فالمشبو كىك الشق
 أف يككف أحدىما كىك المشبو مركبا، كاخخر كىك المشبو بو مفردا، كقكؿ أبي تماـ:

ػػػػػػػػػا ٍيكيمى ػػػػػػػػػيىا نىظىرى ػػػػػػػػػاًحبىيَّ تىقىوَّ  يىػػػػػػػػػا وى
 

ري   ػػػػػػكَّ ٍيػػػػػػؼى تىوى ػػػػػػٍكهى اٍ ىٍرًض كى جي يىػػػػػػا كي  تىرى
ػػػػػػػا  ػػػػػػػان قىػػػػػػػٍد شى يىػػػػػػػا نىيىػػػػػػػاران ميٍشًمىى  بىوي تىرى

 
ٍقًمػػػػػػري   ػػػػػػا ىيػػػػػػكى مي بىػػػػػػا فىكىأىنَّمى زىٍىػػػػػػري الرُّ

(ّ) 

 (ْ)شبو النيار المشمس الذم اختمط بو أزىار الربكات فنقوػت بػو اخضػرارىا 
مف ضػكء الشػمس، حتػو وػار يضػرب إلػو الىػكاد بالميػؿ المقمػر، فالمشػبو مركػب، 

 كالمشبو بو مفرد.

                                                                                                           

ىػػػ. ينظػػر: الشػػعر ُٕٔاتيمػػو الميػػدم بالزندقػػة فػػأمر بػػو فضػػرب بالىػػكط، فمػػات منػػو ىػػنة: 
  (.ْٕٓ/ِكالشعراء )

(، كىك مف أشير التشبييات المركبة كأجمميا. ينظػر: الحيػكاف ُٕٔ/ُالبيت في ديكاف بشار) (ُ)
 (.ِٖ/ِ(، كمعاىد التنويص )ُْٗ، ُْٕسغة :(، كأىرار البٓٔ/ّ)

 ما بيف المعقكفتيف ىاقط مف نىخة )أ(. (ِ)
( ، ْٗٓ( كالوػنااتيف )ُٕٗ( كالبيتاف فػي ايػار الشػعر )صُْٗ/ِانظر ديكاف أبي تماـ ) (ّ)

 (.ٖٕ/ِ( كمعاىد التنويص)َُِ/ِ( كالمثؿ الىائر)ُٗ/ِكديكاف المعاني )
 ىا.في نىخة )ب(: فنقوت باخضرار  (ْ)



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

َُٕٗ 

التعػػػػب فػػػػي كالمركػػػػب العقمػػػػي كحرمػػػػاف االنتفػػػػاع بػػػػأبما نػػػػافع مػػػػع تحمػػػػؿ 
ک  ک  گ گ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک چ  اىتوػػحابو، فػػي قكلػػو:

فإنػػو أمػػر اقمػػي منتػػزع مػػف اػػدة أمػػكر   نػػو ركاػػي فػػي الحمػػار فعػػؿ ، (1)چگ
مخوكص كىك الحمؿ، كأف يككف المحمكؿ مخوكوا ىك ا ىفار التػي ىػي أكايػة 

، كأف الحمار جاىؿ بما فييا.  العمـك
ىي، كالمكف كالطعـ كالرائحػة فػي تشػبيو ككذا في جانب المشبو كالمتعدد الح

 فاكية بأخرل.
خفاء الىفاد في تشبيو طائر بالغراب.  كالعقمي كحدة النظر ككماؿ الحذر، كا 

كالمختمؼ الذم بعضو حىي كبعضو اقمي كحىف الطمعة الػذم ىػك حىػي، 
 كنباىة الشأف الذم ىك اقمي، في تشبيو إنىاف بالشمس.

ػػػػػػػػأىفَّ أى  -ِٖ ػػػػػػػػاؼي أىٍك كى ًمٍثػػػػػػػػؿً كىاٍلكى  ٍك كى
 

قىػػػػػػػػػػػػػػٍد ًبػػػػػػػػػػػػػًذٍكًر ًفٍعػػػػػػػػػػػػػػؿو    أىدىاتيػػػػػػػػػػػػػوي كى
كأما أداتو فيي )الكاؼ أك كأف(، كقد تىتعمؿ كػأف انػد الظػف بثبػكت الخبػر  

مػػف غيػػر قوػػد إلػػو التشػػبيو، ىػػكاء كػػاف الخبػػر جامػػدا أك مشػػتقا، نحػػك: كػػأف زيػػدا 
 أخكؾ، ككأنو جاء، ككأنو فعؿ كذا.

ف المماثمػػة كالمشػػابية، كمػػا )أك مثػػؿ( كمػػا فػػي معناىػػا كىػػائر مػػا يشػػتؽ مػػ
 يؤدم معناىا.

ىػػذا الػػذم ذكػػر مػػف الكػػاؼ ككػػأف كمثػػؿ )أداتػػو(، أم: أداة التشػػبيو، )كقػػد( 
يككف التشبيو )بذكر فعؿ( ينبر انو، كمػا فػي: اممتػو زيػدا أىػدا، إف قػرب التشػبيو 
كأريد أنو مشابو لفىد مشابية قكية  لما في اممت مف الداللة امو تحقيؽ الشبو، 

                                           

  .ٓىكرة الجمعة، اخية  (ُ)



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

َُٖٗ 

بت زيدا أىدا، إف بعػد التشػبيو  لمػا فػي الحىػباف مػف الداللػة امػو الظػف دكف كحى
 ، بؿ يظف ذلؾ.(ُ)التحقيؽ، ففيو إشعار بأف شبيو با ىد ليس بحيث يتقيف أنو ىك

 ذلؾ.
ػػػػػبَّوً  -ّٖ مىػػػػػو اٍلميشى ػػػػػرىضه ًمٍنػػػػػوي اى  كىغى
 

ػػػػػػػػػػػبَّوو ًبػػػػػػػػػػػوً   مىػػػػػػػػػػػو ميشى  يىعيػػػػػػػػػػػٍكدي أىٍك اى
و(، أم: مػػف التشػػبيو )امػػو كأشػػار إلػػو الغػػرض منػػو بقكلػػو: )كغػػرض منػػ 

المشػػبو( متعمػػؽ  بػػػ )يعػػكد( ، أم: كالغػػرض مػػف التشػػبيو )يعػػكد( فػػي ا غمػػب امػػو 
أمر ممكف الكجكد، كذلؾ فػي كػؿ أمػر غريػب يمكػف  (ِ)المشبو، كىك بياف أف المشبو

 يمكف أف يخالؼ فيو كيداو امتنااو، كقكؿ أبي الطيب:
ـٍ  ـى كأنػػػػػػػتى ًمػػػػػػػٍنيي  فػػػػػػػإٍف تىفيػػػػػػػًؽ ا نىػػػػػػػا

 
ـً الغىػػػػػػزىاؿً فػػػػػػإفَّ ال   (ّ)ًمٍىػػػػػػؾى بىٍعػػػػػػضي دى

فإنو لما اداو أف الممدكح فاؽ الناس بحيث لـ يبؽ بينو كبينيـ مشػابية،   
بؿ وار أوس برأىو كجنىا بنفىو، كىذا في الظاىر كالممتنع  الىتبعاد أف يتنػاىو 
بعض  حاد النكع في الفضائؿ الخاوة بذلؾ النػكع، إلػو أف يوػير كأنػو لػيس منيػا، 

يذه الداكل كبيف إمكانيا بأف شبو حالو بحاؿ المىؾ الذم ىك مف الػدماء، فاحتج ل
ثـ إنو ال يعد مف الدماء لما فيو مف ا كواؼ الشريفة التي ال تكجد في الدـ، كىػذا 

 التشبيو ضمني كمكنيّّ انو ال وريم.
 )أك( يعكد الغرض مف التشبيو )امو مشبو بو( امو قمة، كىك ضرباف:

                                           

 في نىخة )ب(: ىك ىك. (ُ)
 في نىخة )ب(: التشبيو ، كوكابو ما أثبت . (ِ)
، ُِّ(، كأىػرار البسغػة )ِٓ/ِ(، كالعػرؼ الطيػب )َِ/ّالبيت في ديكانػو بشػرح العكبػرم ) (ّ)

 (. ّٓ/ِ( كمعاىد التنويص)ّٕٓ( كاإليضاح )صُٗٔ(، كالكىاطة)َُْ، ُِّ)



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

َُٗٗ 

و أتػػـ مػػف المشػػبو فػػي كجػػو التشػػبيو، كذلػػؾ فػػي التشػػبيو : إييػػاـ أنػػأحثثذٌما
المقمكب الذم يجعؿ الناقص في كجو الشبو مشبيا بػو، قوػدا إلػو اداػاء أنػو زائػد، 

 كقكلو:
ػػػػػػػػػػػأىفَّ غيرَّتىػػػػػػػػػػػوٍ  ػػػػػػػػػػػبىاحي كى بىػػػػػػػػػػػدىا الوَّ  كى

 
ًمٍيفىػػػػػػػًة ًحػػػػػػػٍيفى ييٍمتىػػػػػػػدىحي   ٍجػػػػػػػوي اٍلخى  (ُ)كى

 ي الكضكح كالضياء.فإنو قود إيياـ أف كجو الخميفة أتـ مف الوباح ف 
: بيػػاف االىتمػػاـ بػػو، كتشػػبيو الجػػائع كجيػػا كالبػػدر فػػي اإلشػػراؽ ، َالثثثاوي

 كاالىتدارة بالرغيؼ، كيىمو ىذا التشبيو: إظيار المطمكب.
 فىًباٍاًتبىػػػػػػػاًر كيػػػػػػػؿّْ ريٍكػػػػػػػفو اٍقًىػػػػػػػـً  -ْٖ
 

ـً   ػػػػػػػػػػػازي فىػػػػػػػػػػػاٍفيى َـّ اٍلمىجى ػػػػػػػػػػػوي ثيػػػػػػػػػػػ  أىٍنكىااى
تىػػػػػػػػػػػارى  -ٖٓ  ٍفػػػػػػػػػػػرىده أىٍك ميرىكَّػػػػػػػػػػػبه كى  هٍ مي

 
ػػػػػػػػػػػػػػسن أىًك ًاٍىػػػػػػػػػػػػػػًتعىارىهٍ    يىكيػػػػػػػػػػػػػػٍكفي ميٍرىى

)فبااتبػػار كػػؿ ركػػف( مػػف أركػػاف التشػػبيو ا ربعػػة، يعنػػي: الطػػرفيف كالكجػػو  
 كا داة كالغرض منو.

)اقىـ أنكااو( أم: أنكاع ذلؾ الركف، كبياف ذلؾ أف التشػبيو بااتبػار طرفيػو 
 أربعة أقىاـ:

لخػد بػالكرد، ككتشػبيو كػؿ تشبيو مفرد بمفػرد، كىمػا غيػر مقيػديف، كتشػبيو ا
 .(2) چ پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺچ  آلخا في قغ  : مف الرجؿ كالمرأة بالمباس 

أك مقيداف كقكليـ لمف ال يحوؿ مف ىعيو امو طائػؿ: كػالراقـ امػو المػاء، 
فإف المشبو ىك الىػااي المقيػد بػأف ال يحوػؿ مػف ىػعيو امػو شػيء، كالمشػبو بػو 

                                           

(، َِْبػػف كىيػػب الحميػػرم فػػي مػػدح المػػأمكف، كىػػك فػػي معجػػـ الشػػعراء )ص البيػػت لمحمػػد (ُ)
( كمعاىػػػػد ِِّ(، كأىػػػػرار البسغػػػػة )صْٓٓ(، كالوػػػػنااتيف )صُٖٖكايػػػػار الشػػػػعر )ص

 (.ٕٓ/ِالتنويص)
  .ُٕٖىكرة البقرة، مف اخية  (ِ)



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

َُُٗ 

لمػاء   ف كجػػو الشػػبو ىػك التىػػكية بػػيف الفعػػؿ ىػك الػػراقـ المقيػػد بكػكف رقمػػو امػػو ا
 كادمو، كىك مكقكؼ امو ااتبار ىذيف القيديف.

 أك مختمفيف بأف يككف أحدىما غير مقيد كاخخر مقيدا، كقكلو:
ػػػػػػػؿٌ  ػػػػػػػؼّْ اٍ ىشى ػػػػػػػاٍلًمٍر ًة ًفػػػػػػػٍي كى  (ُ)كىالشَّػػػػػػػٍمسي كى

فإف المشبو كىك الشػمس غيػر مقيػد، كالمشػبو بػو كىػك المػر ة مقيػد بككنيػا  
في كؼ ا شؿ، أك اكىو أم: تشبيو المر ة في كؼ ا شؿ بالشمس، فالمشبو مقيػد 

 دكف المشبو بو.
 كأما تشبيو مركب بمركب كقكؿ بشار:

ػػػػػػػػػػػػػػأىفَّ ميثىػػػػػػػػػػػػػػارى النٍَّقػػػػػػػػػػػػػػًع الػػػػػػػػػػػػػػخ كى
(ِ) 

 كما تقدـ. 
كأما تشبيو مفرد بمركب كما مػر فػي تشػبيو الشػقيؽ بػأاسـ يػاقكت منشػكرة 

 أيضا. امو رماح مف زبرجد، كما تقدـ
 كأما تشبيو مركب بمفرد كما مر في قكلو: 

ػػػػػا الػػػػػخ ػػػػػيىا نىظىًرٍيكيمى ػػػػػاًحًبيَّ تىقىوَّ يىػػػػػا وى
(ّ) 

 

                                           

 اجز بيت ودره: وبَّ اميو قانص لما غفؿ *** .... (ُ)
( ، ِٖار كاىػمو : جبػار بػف جػزء كمػا فػي ايػار الشػعر )صكىك البف أخػي الشػماخ بػف ضػر      

( ِّ/ِ(. كأكرده فػػي معاىػػد التنوػػيص )َُٖ، ُٖٓكبػػس نىػػبة فػػي أىػػرار البسغػػة )ص: 
 ابػػف :كقيػػؿ ،الػػنجـ أبػػك :كقيػػؿ ،أخيػػو ابػػف :كقيػػؿ ،الشػػماخ :فقيػػؿ ،قائمػػو فػػي اختمػػؼكقػػاؿ: ر
 ر.المعتز

 (.ُٕٔ/ُتقدـ نىبتو لبشار بف برد، كىك في ديكانو ) (ِ)
 تقدـ. (ّ)



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُُُٗ 

كبااتبػػار كجيػػو: إمػػا تمثيػػؿ: كىػػك الػػذم كجيػػو منتػػزع مػػف أمػػريف أك أمػػكر 
متعددة، كما مر في تشبيو الثريا، كالتشبيو في بيت بشار، كتشػبيو الشػمس بػالمر ة 

 ؾ.في كؼ ا شؿ، إلو غير ذل
ما غير تمثيؿ: كىك بخػسؼ التمثيػؿ، أم: مػا ال يكػكف كجيػو منتزاػا غيػر  كا 

 متعدد.
حب         جب    يئچ كبااتبػػػار أداتػػػو: إمػػػػا مؤكػػػد: كىػػػػك مػػػا حػػػػذؼ أداتػػػو، مثػػػػؿ:

 كمنو قكلو: ، (1)چخب
ػػػػرىل قىػػػػٍد جى ػػػػٍكًف كى ٍيمي تىٍعبىػػػػثي ًباٍلغيوي  كىالػػػػرّْ

 
ػػػػاءً   ػػػػٍيًف اٍلمى مىػػػو ليجى ذىىىػػػبي اٍ ىًوػػػػٍيًؿ اى

(ِ) 

 أم: امو ماء كالمجيف، أم: الفضة في البياض كالوفاء. 
ما مرىػؿ: كىػك الػذم ذكػر أداتػو، كمػا مػر مػف ا مثمػة المػذككرة فييػا أداة  كا 

 التشبيو.
كبااتبػػار الغػػرض: إمػػا مقبػػكؿ: كىػػك الػػكافي بإفادتػػو بػػأف يكػػكف المشػػبو بػػو 

اؽ الناقص أارؼ شيء بكجو الشبو في بياف الحاؿ، أك يككف أتـ شيء فيو في إلح
 بالكامؿ، أك يككف مىمـ الحكـ فيو معركفو اند المخاطب في بياف اإلمكاف.

 أك مردكده: كىك بخسفو.
)ثـ( المقود الثاني مف مقاود امـ البياف )المجاز(، كىك في ا وؿ: مفعؿ 
مػػف جػػاز المكػػاف يجػػكزه: إذا تعػػداه، نقػػؿ إلػػو الكممػػة الجػػائزة أم: المتعديػػة مكانيػػا 

 ا ومي.
                                           

  .ٖٖىكرة النمؿ، مف اخية  (ُ)
( ، كىػػػك فػػػي خريػػػدة القوػػػر ّٕٓالبيػػػت إلبػػػراىيـ بػػػف خفاجػػػة ا ندلىػػػي كمػػػا فػػػي ديكانػػػو ) (ِ)

( لشػػياب الػػديف البكػػرم ، كالمطػػكؿ ِّٖ/ُ( لعمػػاد الػػديف الكاتػػب، كنيايػػة ا رب )ُّٓ)ص
 (.ٓٗ/ِ( كمعاىد التنويص)ُٔٓ)



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُُِٗ 

 ارفت ىذا )فافيـ( أف المجاز:إذا 
إمػػا )مفػػرد(: كىػػك الكممػػة المىػػتعممة فػػي غيػػر مػػا كضػػعت لػػو فػػي اوػػطسح 

 التخاطب امو كجو يوم مع قرينة ادـ إرادتو.
)أك مركب(: كىك المفظ المىتعمؿ فيمػا شػبو بمعنػاه ا وػمي تشػبيو التمثيػؿ 

 أخرل. لممبالغة، كما يقاؿ لممتردد في أمر: إني أراؾ تقدـ رجس كتؤخر
)كتػػارة يكػػكف( المجػػاز )مرىػػس( إف كانػػػت العسقػػة الموػػححة غيػػر المشػػابية بػػػيف 
المعنو المجازم كالحقيقي، كاليد في النعمة كالقدرة، كالركاية في المػزادة أم: المػزكد 

 الذم يجعؿ فيو الزاد المتخذ لمىفر، كىي في ا وؿ اىـ لمبعير الذم يحمميا.
المفػظ المىػتعمؿ فيمػا شػبو بمعنػاه ا وػمي، كيككف المجاز )اىتعارة(: كىي 

 كا ىد في قكلنا: رأيت أىدا يرمي.
لىػػػػػػػوٍ  -ٖٔ ػػػػػػػاءن أىكَّ ٍعػػػػػػػًؿ ذىا ذىاؾى ادّْاى  ًيجى
 

ـي ًجػػػػػٍنسو اٍىػػػػػتيًعٍيرى لىػػػػػوٍ    كىٍىػػػػػيى ًإًف اٍىػػػػػ
ثػػـ بػػيف االىػػتعارة بقكلػػو: )يجعػػؿ( المىػػتعير )ذا( أم: المشػػبو، )ذاؾ( أم:  

داخػػؿ فػػي جػػنس المشػػبو بػػو، بػػأف تجعػػؿ الرجػػؿ  المشػػبو بػػو، )اداػػاء( أف المشػػبو
الشجاع فردا مف أفراد ا ىد مثس، كالتقييد باالدااء  نيا لك لـ تكف كذلؾ لمػا كانػت 
اىتعارة   ف مجرد نقؿ االىـ لك كاف اىتعارة لكانت ا اػسـ المنقكلػة كيزيػد كيشػكر 

فػػي إطػػسؽ االىػػـ  اىػػتعارة، كلمػػا كانػػت االىػػتعارة أبمػػا مػػف الحقيقػػة  إذ ال مبالغػػة
المجػػرد ااريػػا اػػف معنػػاه، كلمػػا وػػم أف يقػػاؿ لمػػف قػػاؿ: رأيتػػو أىػػدا، كأراد زيػػدا أنػػو 

 جعمو أىدا، أك غير ذلؾ.
)أكلو( أم: أكؿ المىتعير ادااء دخكؿ المشػبو فػي جػنس المشػبو بػو، بػأف 

 جعؿ أفراد المشبو، كىك ا ىد مثس بطريؽ التأكيؿ امو قىميف:



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُُّٗ 

الجػرأة كنيايػة القػكة فػي مثػؿ:  (ُ)ك الػذم لػو غايػة: المتعػارؼ، كىػأحذٌما
 تمؾ الجثة، كىاتيؾ الوكرة كالييئة، كتمؾ ا نياب كالمخاليب، إلو غير ذلؾ.

: غير المتعارؼ، كىػك الػذم لػو تمػؾ الجػرأة كتمػؾ القػكة، لكػف ال فػي َالثاوي
 تمؾ الجثة كالييكؿ المخوكص، كلفظ ا ىد إنما ىػك مكضػكع لممتعػارؼ، فاىػتعمالو
في غير المتعارؼ اىتعماؿ في غير ما كضػع لػو، كالقرينػة مانعػة اػف إرادة المعنػو 
المتعارؼ لتعييف المعنو الغير المتعارؼ، كبما تقرر يندفع ما يقاؿ: إف اإلورار امو 
داػػػكل ا ىػػػدية لمرجػػػؿ الشػػػجاع ينػػػافي نوػػػب القرينػػػة المانعػػػة اػػػف إرادة الىػػػبع 

 المخوكص.
 ب بكجييف:فائدة: االىتعارة تفارؽ الكذ

: البناء امو التأكيؿ في داكل دخكؿ المشبو في جنس المشبو بو، أحذٌما
بأف يجعؿ أفراد المشبو بو قىميف: متعارؼ كغير متعارؼ، كما تقرر، كال تأكيػؿ فػي 

 الكذب.
 : نوب القرينة امو إرادة خسؼ الظاىر، بخسؼ الكذب.َالثاوي

قىػماف   ف المفػظ المىػتعار  )كىي( أم: االىتعارة بااتبار المفػظ المىػتعار
)إف( كػػاف )اىػػـ جػػنس( كىػػك مػػا دؿ امػػو نفػػس الػػذات الوػػالحة  ف توػػدؽ امػػو 

 كثيريف مف غير ااتبار كوؼ مف ا كواؼ، )اىتعير لو( أم: لممشبو.
 أىٍوػػػػػػػػػػػػػػػػػًميَّةه أىٍك الى فىتىاًبًعيَّػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ  -ٕٖ
 

ٍف تىكيػػػػػػػػػػػػػػػػٍف ًضػػػػػػػػػػػػػػػػدَّان تىيىكًُّميَّػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ    كىاً 
الىػػػتعارة كػػػػ )أىػػػد( إذا اىػػػتعير لمرجػػػؿ الشػػػجاع، فاالىػػتعارة )أوػػػمية( فػػػي ا 

 ك)قتؿ( إذا اىتعير لمضرب الشديد.

                                           

ال فإف ا وؿ فيو )تمؾ( بدؿ )غاية( . ىذا المثبت مف نىخة )ب( (ُ)  كا 



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُُْٗ 

)أك ال( يكػػكف المفػػظ المىػػتعار اىػػـ جػػنس فاالىػػتعارة )تابعيػػة(، كالفعػػؿ كمػػا 
يشػػتؽ منػػو مػػف اىػػـ الفااػػؿ، كالمفعػػكؿ، كالوػػفة المشػػبية، كأفعػػؿ التفضػػيؿ، كاىػػـ 

 الزماف كالمكاف، كالحرؼ.
مػػا يشػػتؽ منػػو بمعنػػو الموػػدر، كفػػي الحػػرؼ لمتعمػػؽ فالتشػػبيو فػػي الفعػػؿ ك 

 معناه، أم: ما تعمؽ بو معنو الحرؼ.
بيانػػو: أف االىػػتعارة تقػػع أكال فػػي الموػػدر كمتعمقػػات معػػاني الحػػركؼ، ثػػـ 
تىرم في ا فعاؿ كما يشتؽ منيا كالحركؼ، ففي الموادر يقدر أف معانييػا شػبيت 

ماء المعػػاني المشػػبية بيػػا، ثػػـ بيػػا معػػاف أخػػرل، كاىػػتعيرت لممعػػاني المشػػبية أىػػ
اشتقت منيا ا فعاؿ كالوفات، ككذا في متعمقات معػاني الحػركؼ يقػدر أنيػا شػبيت 
بيػػا معػػاف أخػػػرل، كاىػػتعيرت لتمػػؾ المعػػػاني ا خػػرل أىػػماء المتعمقػػػات، ثػػـ يىػػػرم 

 في بعض حكاشيو. (ُ)التشبيو كاالىتعارة في الحركؼ، كذا قالو الىيد يعقكب
بمتعمقات معاني الحركؼ في قكلنا: إف االىػتعارة تقػع أكال ثـ اامـ أف المراد 

في المودر كمتعمقات معاني الحركؼ، ما يعبر بيا انيػا، مػثس قكلنػا: مػف معناىػا: 
ال لمػػا كانػػت  ابتػػداء الغايػػة، كفػػي معناىػػا: الظرفيػػة، فيػػذه ليىػػت معػػاني الحػػركؼ، كا 

نمػػػا ىػػػي حركفػػػا بػػػؿ أىػػػماء   ف االىػػػمية كالحرفيػػػة إنمػػػا ىػػػي بااتبػػػار ا لمعنػػػو، كا 
متعمقات لمعانييا، أم: إذا أفادت ىػذه الحػركؼ معػاني ترجػع تمػؾ المعػاني إلػو ىػذه 
بنػػكع اىػػتمزاـ، فيقػػدر التشػػبيو فػػي نطقػػت الحػػاؿ بكػػذا، كالحػػاؿ ناطقػػة بكػػذا، لمداللػػة 
يوػالو  بالنطؽ، أم: فيقػدر تشػبيو داللػة الحػاؿ بنطػؽ النػاطؽ فػي إيضػاح المعنػو كا 

الداللػة فػي جػنس النطػؽ بالتأكيػؿ المػذككر، فيىػتعار ليػا لفػظ إلو الذىف، ثـ تدخؿ 
النطػػؽ، ثػػـ يشػػتؽ منػػو الفعػػؿ كالوػػفة، فتكػػكف االىػػتعارة فػػي الموػػدر أوػػمية، كفػػي 

                                           

 يقود: المغربي واحب المكاىب ػ ((ُ
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ُُٗٓ 

الفعؿ كالوفة تبعية، ككما يشبو الضرب الشديد بالقتػؿ أكال فيىػتعار لػو اىػـ القتػؿ، 
 ثـ يشتؽ منو قتؿ بمعنو ضرب ضربا شديدا، كقس اميو.

ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ   چ التشػػبيو فػػي الـ التعميػػؿ نحػػك:كيقػػدر 

لمعداكة، بأف يقدر تشبيو العداكة كالحزف بعد االلتقاط بعمتو الغائية،  (ُ) چچ  چ
الغائية، كالمحبة كالتبنػي كنحػك ذلػؾ فػي الترتيػب امػو االلتقػاط كالحوػكؿ بعػده، ثػـ 

كف اىػػتعمؿ فػػي العػػداكة كالحػػزف مػػا كػػاف حقػػو أف يىػػتعمؿ فػػي العمػػة الغائيػػة، فتكػػ
 االىتعارة فييا تبعا لسىتعارة في المجركر.

ف تكف( االىتعارة )ضدا( أم: اىتعممت في ضد معناىػا الحقيقػي فتىػمو  )كا 
أم: أنذرىـ، اىتعيرت  (2)چې   ې  ېچ  ىذه االىتعارة: )تيكمية(، نحك:

اىػتعيرت البشػارة التػي ىػي اإلخبػار بمػا يظيػر ىػركر المخبػر بػو لإلنػذار الػذم ىػك 
 نىيا امو ىبيؿ التيكـ.ضده، بإدخالو في ج

ف لػػـ تقتػػرف بوػػفة كال تفريػػع ممػػا يسئػػـ المىػػتعار لػػو أك منػػو: فمطمقػػة،  كا 
 نحك: اندم أىد.

 ، كقكلو:(ّ)أك قرنت بما يسئـ المىتعار لو: فمجردة
ـى ضػػػػػػػاًحكا  غمػػػػػػػر الػػػػػػػرداء إذا تىبىىَّػػػػػػػ

 
 (ْ)امقػػػػػػػت بضػػػػػػػحكىًتو رقػػػػػػػابي المػػػػػػػاؿً  

 
                                           

  .ٖىكرة القوص، اخية  (ُ)
  .ُِىكرة  ؿ امراف، اخية  (ِ)
 في نىخة )أ(: فمرشحة. (ّ)
( البػػف قتيبػػة، كالزاىػػر فػػي معػػاني كممػػات النػػاس ِٗ/ِالبيػػت لكثيػػر اػػزة كمػػا فػػي غريػػب الحػػديث ) (ْ)

 ( لفزىرم.ُِٕ/ٖا نبارم، كتيذيب المغة ) (  بي بكرِّْ/ُ)
 الػرداء اىػتعار فإنػو( كقػاؿ: رالشػاىد فيػو: االىػتعارة المجػردة، ُْٗ/ِكأكرده في معاىػد التنوػيص )     

 يسئػـ الػذم بػالغمر كوػفو ثػـ ،اميػو يمقػو مػا الػرداء يوػكف كمػا واحبو ارض يوكف  نو  لمعطاء
 ر.لسىتعارة تجريدا الرداء دكف العطاء
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ُُٗٔ 

ۈئ  ۈئ   چ كقكلػػو تعػػالو: أك قرنػػت بمػػا يسئػػـ المىػػتعار منػػو فمرشػػحة،

اىتعير الشراء لسىتبداؿ، ثـ فرع امييا  (1)چ ېئ  ېئ     ېئ  ىئ  ىئ  ىئ 
 ما يسئـ االشتراء مف الربم كالتجارة.

أك أضػػمر التشػػبيو فػػي الػػنفس فمػػـ يوػػرح بشػػيء مػػف أركانػػو ىػػكل المشػػبو 
فبالكناية، كيدؿ امو التشبيو المضمر إثبات أمر مختص بالمشبو بػو لممشػبو، كىػك 

 اىتعارة تخيميمة، كقكلو: -أاني: اإلثبات المذككر-

ػػػػػػػػػػػػبىٍت أىٍظفىارىىىػػػػػػػػػػػػا ًنيَّػػػػػػػػػػػػةي أىٍنشى ذىا المى كىاً 
(ِ) 

 شبو المنية بالىبع في اغتياؿ النفكس.                

ٍعنػػػػػون كىٍىػػػػػكى الى  -ٖٖ ًزـي مى ػػػػػا ًبػػػػػًو الى مى  كى
 

ـٍ ًإلىػػػػػػػػػػػو   ميٍمتىًنعػػػػػػػػػػػان ًكنىايىػػػػػػػػػػػةه فىاٍقًىػػػػػػػػػػػ
ػػػػفىوٍ  ًإرىادىًة النٍّْىػػػػبىةً  -ٖٗ   أىٍك نىٍفػػػػًس الوّْ

 
ٍيػػػػػػًر ىىػػػػػػًذٍيًف اٍجتىًيػػػػػػٍد أىٍف تىٍعًرفىػػػػػػوٍ    أىٍك غى

كالمقود الثالث مف امـ البياف: الكناية، كىي في المغة: مودر قكلؾ: كنيت  
 بكذا اف كذا: إذا تركت التوريم بو.

كفػػي االوػػطسح مػػا ذكػػره النػػاظـ بقكلػػو: )كمػػا بػػو( أم: المفػػظ الػػذم أريػػد بػػو 
كىػػك( أم: كالحػػاؿ أف ذلػػؾ المعنػػو )ال( يكػػكف )ممتنعػػا( إرادتػػو مػػع ذلػػؾ )الـز معنػػو 

، كمفظ: طكيؿ النجاد، كالمراد بو الـز معناه، أاني: طكيؿ القامة، مع جكاز أف  السـز
يػػراد حقيقػػة طكيػػؿ النجػػاد أيضػػا، فظيػػر أنيػػا تخػػالؼ المجػػاز مػػف جيػػة جػػكاز إرادة 

                                           

 .ُٔىكرة البقرة، اخية ( ُ)
( كفػي ُْٕىذا ودر بيت  بي ذؤيب اليذلي مف قويدتو العينية المشيكرة كما فػي ديكانػو ) (ِ)

(، كا مػالي ْٖٔ/ِكجميػرة أشػعار العػرب ) (،ِِْ( كالمفضػميات )صّ/ُديػكاف اليػذلييف )
 فىعي.أىٍلفىٍيتى كيؿَّ تىًمٍيمىةو الى تىنٍ         ...      (، كتمامو:ِٓٓ/ِ)



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُُٕٗ 

فإنػو ال يوػم فيػو أف يػراد المعنػو  المعنو الحقيقي مػع إرادة الزمػو، بخػسؼ المجػاز
الحقيقي، مثس ال يجكز فػي قكلنػا: رأيػت أىػدا فػي الحمػاـ ، أف يػراد با ىػد الحيػكاف 

 المفترس   نو يمـز أف يككف في المجاز قرينة مانعة اف إرادة المعنو الحقيقي.

 )كناية( خبر )ما( أكؿ البيت، )فاقىـ( الكناية )إلو( ثسثة أقىاـ:

 : (ُ)ىبة( أم: إثبات أمر  مر أك نفيو انو، كقكلو)إرادة الن

 إفَّ الىَّػػػػػػػػمىاحةى كالمػػػػػػػػركءةى كالنَّػػػػػػػػػدىل
 

ٍشػػرىجً   مىػػو اٍبػػًف اٍلحى ػػربٍت اى  ِفػػي قيبَّػػةو ضي
فإنو أراد أف يثبت اختواص ابف الحشرج بيذه الوفات، فترؾ التوريم بأف  

في قبَّة مضركبة  يقكؿ: إنو مختص بيا أك نحكه، إلو الكناية بأف جعؿ تمؾ الوفات
 اميو.

)أك( إرادة )نفس الوفة( أم: وفة مف الوػفات، كػالكـر كالجػكد كالشػجااة 
 كطكؿ القامة، كغير ذلؾ.

 )أك( إرادة )غير ىذيف( أم: غير النىبة كالوفة )اجتيد أف تعرفو(.

 ثـ منيا ما ىي معنو كاحد، كقكلو:

                                           

( ّٖٔ/ْ(، كربيػع ا بػرار )َّٔ(،كدالئػؿ اإلاجػاز )صٕٕالبيت لزياد ا اجـ انظر ديكانو ) (ُ)
 ( .ُّٕ/ِ( لمزمخشرم، كماىد التنويص)ّٖٔ/ْ)

، شاار إىسمي، كىػيد الجعدم بف امرك بف ربيعة كرد بف ا شيب بف الحشرج بف ا ابد (ِ)
 أامػاؿ أكثػر كلػيكثيػر العطػاء، كىيد مف ىادات قيس، كأمير مف أمرائيا، كاف جكادا ممػدحا 

ىػػػ. ينظػػر: شػػرح ديػػكاف الحماىػػة َٗكنيىػػابكر، تػػكفي نحػػك ىػػنة:  ككرمػػاف كفػػارس خراىػػاف
(، ِٖ/ْ(، أبػػك الفػػتم العباىػػي. ا اػػسـ )ُْٕ/ِ(، التبريػػزم. معاىػػد التنوػػيص )ّْٓ/ِ)

 الزركمي .



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُُٖٗ 

ـو  ػػػػػػػػاًرًبٍيفى ًبكيػػػػػػػػؿّْ أىٍبػػػػػػػػيىضى ًمٍخػػػػػػػػذى  الضَّ
 

ػػػػػػػػػامىعى اٍ ىٍضػػػػػػػػػغىافً كىالطَّػػػػػػػػػا  ًاًنٍيفى مىجى
(ُ) 

كمنيا ما ىي مجمكع معاف ، كقكلنا كناية اف اإلنىاف: حيّّ مىتكم القامة اريض  
 ا ظفار، كشرطيا االختواص بالمكني انو، كا أامـ.

                                           

(، ُّٔ/ُ) ( كفػػػي المكازنػػػةُْٕالبيػػػت لعمػػػرك بػػػف معػػػديكرب الزبيػػػدم كىػػػك فػػػي ديكانػػػو ) (ُ)
( ، كفييمػػا بػػدؿ )مخػػدـ(: مرىػػؼ، كىػػك بػػس نىػػبة فػػي ىػػر الفوػػاحة ِّْكالوػػنااتيف )ص

 (.ِِّ)ص
، الكنايػة أقىػاـ مػف ا كؿ القىـ :فيو كالشاىد( كقاؿ: رُّٕ/ِكأكرده في معاىد التنويص )     

 ر.القمكب اف كناية كاحد معنو (ا ضغاف مجامع) :فقكلو



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُُٗٗ 

الا
َّ
 الث

ُّ
ه
َ
 الف

عِ 
ْ
ذِي
َ
 الب

ُ
م
ْ
 عِل

ـً -َٗ ـي اٍلبىػػػػًدٍيًع كىٍىػػػػكى تىٍحًىػػػػٍينياٍلكىسى  ًاٍمػػػػ
 

قىػػػػػػػػػاـٍ بىٍعػػػػػػػػػدى رى   ػػػػػػػػػٍكًح كىاٍلمى ضي ايىػػػػػػػػػًة اٍلكي  اى
ليو اإلشػارة بقكلػو: )كىػك تحىػيف   كىك امـ يعرؼ بو كجكه تحىيف الكسـ، كا 

 الكسـ(، أم: أف يتوكر معانييا، كتعمـ أادادىا بقدر الطاقة.
 )بعد رااية الكضكح( أم: كضكح الداللة، كىك الخمك اف التعقيد المعنكم.

 مؽ بقكلو: )تحىيف الكسـ(.كالظرؼ أاني: قكلو: )بعد( متع
 كبعد رااية )المقاـ(، أم: مطابقة الكسـ لمقتضو الحاؿ.

رىدٌ  -ُٗ ػػػػػٍربىاًف لىٍفًظػػػػػيّّ كىتىٍجًنػػػػػٍيسو كى  ضى
 

رىدٍ   تىٍشػػػػػػػػػػًرٍيعو كى ػػػػػػػػػػٍجعو أىٍك قىٍمػػػػػػػػػػبو كى ىى  كى
 كتحىيف الكسـ )ضرباف(: 

ف كػػػاف أحػػػدىما : )لفظػػػي(، أم: راجػػػع إلػػػو تحىػػػيف المفػػػظ أكال كبالػػػذات، كا 
ضيا ال يخمك اف تحىيف المعنو، كقٌدـ المفظي اػف المعنػكم لطػكؿ الكػسـ اميػو، بع

فػػػالمفظي )كتجنػػػيس كرد( بػػػيف المفظػػػيف، كىػػػك تشػػػابييما لفظػػػا، كبيػػػذا القيػػػد خػػػرج 
المتشػػابو فػػي المعنػػو نحػػك: أىػػد كىػػبع، أك فػػي مجػػرد اػػدد الحػػركؼ نحػػك: ضػػرب 

 كامـ، أك مجرد الكزف نحك: ضرب كقتؿ.
تفػػػؽ المفظػػػاف فػػػي أنػػػكاع الحػػػركؼ، كفػػػي أاػػػدادىا، كفػػػي كالتػػػاـ منػػػو: أف ي

ترتيبيا، كفي ىيآتيا، ككؿ مػف الحػركؼ التىػعة كالعشػريف نػكع برأىػو، كبيػذا القيػد 
يخػػرج نحػػك: يفػػرح كيمػػرح، كبقيػػد العػػدد يخػػرج: ىػػاؽ كمىػػاؽ، كبقيػػد الترتيػػب يخػػرج 

 نحك: فتم كحتؼ، كبقيد الييئة يخرج نحك: بىرد كبيرد بالفتم كالضـ.



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

َُِٗ 

إف كاف المفظاف المتفقاف في جميػع مػا ذكػر مػف نػكع كاحػد كاىػميف أك فعمػيف أك ثـ 
 گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ چك: ػحرفيف ىمي: متمػاثس، نحػ

 المراد با كلو: القيامة، كبالثانية: ىااة مف ىااات ا ياـ، كقكلو: (1) چ
ػػػػٍف كيػػػػؿّْ أىٍمػػػػرو يىًشػػػػٍينيوي  اًجػػػػبه اى  لىػػػػوي حى

 
 (ِ)لعػػػرؼ حاجػػػبكلػػػيس لػػػو اػػػف طالػػػب ا 

ف كانا مف نكايف مختمفيف كاىػـ كفعػؿ، أك اىػـ كحػرؼ، أك فعػؿ كحػرؼ،   كا 
 ىمي: مىتكفو، كقكلو:

ـً الزَّمػػػػػاًف فإنَّػػػػػو ػػػػػرى  مػػػػػا مػػػػػاتى ًمػػػػػٍف كى
 

 (ّ)يحيػػػػي لػػػػدىل يحيػػػػو بػػػػًف ابػػػػًد ا 
كأيضا لمتػاـ تقىػيـ  خػر، كىػك أنػو إف كػاف أحػد لفظيػو مركبػا كاخخػر مفػردا  

فإف اتفقا في الخط خص باىػـ: المتشػابو، كقػكؿ أبػي الفػتم  ىمي: جناس التركيب،
 :(ْ)البىتي

ًمػػػػػػػػػػػؾه لػػػػػػػػػػػـ يكػػػػػػػػػػػٍف ذا ًىبىػػػػػػػػػػػو  إذا مى
 

 (ٓ)فدىٍاػػػػػػػػػػػػػػػػوي فدكلىتيػػػػػػػػػػػػػػػػو ذاًىبىػػػػػػػػػػػػػػػػو 
 كقكؿ أبي العسء: 

                                           

، اخية  (ُ)   .ٓٓىكرة الرـك
  البيت  بي الطمحاف مكلو ابف أبي الىمط، كقد تقدـ )ص(. (ِ)
(  بػي الحىػف الجرجػاني، ِْالبيت  بي تماـ كما فػي الكىػاطة بػيف المتنبػي كخوػكمو )ص( ّ)

( البػف أبػي ا وػبع، كىػك بػس نىػبة فػي أىػرار البسغػة َُْالجرجاني، كتحرير التحبيػر )ص
 ( لعبد القاىر الجرجاني.ُٕ)ص

 فػػػي معػػػركؼ أىػػػمكب لػػػو، المشػػػيكر الشػػػاار الكاتػػػب البىػػػتي الفػػػتم أبػػػك محمػػػد، بػػػف امػػػي (ْ)
(، الػػذىبي. الػػكافي بالكفيػػات ِّ/ٗىػػػ. ينظػػر: تػػاريخ اإلىػػسـ )َُْ، تػػكفي ىػػنة: التجنػػيس

 (، الوفدم.َُٓ/ِِ)
( كسىمػػا لمثعػػالبي، كالطػػراز ُِْ( كلبػػاب اخداب )صُٖٕالبيػػت فػػي اإلاجػػاز كاإليجػػاز )ص (ٓ)

 ( لمطالبي.ُٕٖ/ِ)



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُُِٗ 

 مطػػػػػػا يػػػػػػا مطايػػػػػػا كوػػػػػػمكف منػػػػػػازؿ
 

 (ُ)منػػػػازؿ انيػػػػا لػػػػيس انػػػػي بمقمػػػػع 

م كخػػص ىػػذا النػػكع مػػف جنػػاس التركيػػب باىػػـ: المفػػركؽ، كقػػكؿ أبػػي الفػػت 
 أيضا:

  كيمُّكيػػػػػػػػػػػػػػػـ قىػػػػػػػػػػػػػػػٍد أىخػػػػػػػػػػػػػػػذى الىجػػػػػػػػػػػػػػػا
 

ـى  
ـى لنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا (ِ)  كال جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػرَّ مػػػػػػػػػػديرى الػػػػػػػػػػػ   مػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػذم ضى

 
 (ّ)ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك جاممىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

ف اختمفا في ىيئػة الحػركؼ فقػط كاتفقػا فػي النػكع كالعػدد كالترتيػب ىػمي:   كا 
الجناس بالمحرؼ  النحراؼ ىيئة أحد المفظيف اف ىيئة اخخر، كقػكليـ: جبػة البػرد 

، الشػاىد فػي البػرد بالضػـ كالفػتم، ككقػكليـ: الجاىػؿ إمػا مفػرط أك مفػرط، جنة البػرد
 كالحرؼ المشدد في ىذا الباب في حكـ المخفؼ.

ف اختمفػػا فػػي أاػػدادىا ىػػمي الجنػػاس: ناقوػػا  لنقوػػاف أحػػد لفظيػػو اػػف  كا 
ڃ   چ    چ   چ   چ اخخر، كاالختسؼ إما بحرؼ كاحد في ا كؿ، كقكلو تعػالو:

أك في الكىط نحػك: جػدم جيػدم، كفػي اخخػر كقػكؿ أبػي ، (4)چ چ  ڇ  ڇ  ڇ 
 تماـ:

 يمػػػػػدُّكفى ًمػػػػػٍف أٍيػػػػػدو اػػػػػكاصو اكاوػػػػػـً 
 

 (ٓ)توػػػػكؿي بأىػػػػياؼو قػػػػكاضو قكاضػػػػبً  

 كربما ىمي: مطرفا. 
                                           

 (.ُٖٗيت بغير نىبة في ىر الفواحة )صالب( ُ)
(ِ) ( )  (.ُُِ/ُِالجاـ : إناء مف الفضة. ينظر: لىاف العرب مادة )جـك
مف الرمؿ، كقائميما أبك الفتم البىتي كلـ أقؼ امييما فػي شػعره المجمػكع، كىمػا بػس  البيتاف (ّ)

 (.َُُ( كالتحبير في ونااة الشعر )صَّْبس نىبة في مفتاح العمـك )ص
 .َّ-ِٗة القيامة، اخية ىكر ( ْ)
(  بػػي الحىػػف الجرجػػاني، كالوػػنااتيف ّْالبيػػت فػػي الكىػػاطة بػػيف المتنبػػي كخوػػكمو )ص (ٓ)

   ( لعبد القاىر الجرجاني.ُٕ( لمعىكرم، كأىرار البسغة )صّّْ)ص



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُِِٗ 

 :(ُ)أك بأكثر كقكؿ الخنىاء
 إفَّ البكػػػػػػػػػػػػػػػػاءى ىػػػػػػػػػػػػػػػػك الشػػػػػػػػػػػػػػػػفاءي 

 
ػػػػػػػػػكىل بػػػػػػػػػيفى الجػػػػػػػػػكانم   (ِ)ًمػػػػػػػػػفى الجى

 كربما ىمي ىذا القىـ: مذيس. 
ف ا ختمفػػا المتجانىػػاف فػػي أنػػػكاع الحػػركؼ فيشػػترط أف ال يقػػع االخػػػتسؼ كا 

 بأكثر مف حرؼ كاحد، كمفظي: نور كنكؿ.
ثـ الحرفاف إف كانا متقاربيف في المخرج ىمي: مضاراا، كىك ثسثة أضرب  
 ف ا جنبػػي إمػػا فػػي ا كؿ كقػػكؿ الحريػػرم: بينػػي كبػػيف ًكنّْػػي ليػػؿه دامػػسه كطريػػؽه 

مػػا فػػي الك (ّ)طػػامس أك فػػي اخخػػر  ،(4)چ خب  مب  ىب  يب  جت چىػػط نحػػك: ، كا 
 ، كمف المضارع مطمقا قكؿ المعرم:(ٓ)«الخيؿ معقكد بنكاوييا الخير»اخخر نحك: 

 المعرم:
ػػػػػًمعيكا  أاػػػػػكذي بػػػػػاً ًمػػػػػٍف قػػػػػكـو إذا ىى

 
ػػػػػػػػػكهي   كهي أك شػػػػػػػػػرِّا أذااي  خيػػػػػػػػػرنا أىػػػػػػػػػرُّ

 
                                           

 بنػي الىػممية، مػفالشػاارة  الرياحيػة الشػريد بػف الحارث بف بف امركبنت  تماضر: خنىاء( الُ)
 أكثػػر اإلطػػسؽ، ااشػػت امػػو كأشػػيرىف العػػرب، شػػكاار أشػػير اػػيسف، يسقػػ مػػف ىػػميـ، بنػػي

 اميػو ا وػمو ا رىػكؿ امػو ككفػدت فأىػممت، اإلىسـ كأدركت الجاىمي، العيد في امرىا
 قػتس قد ككانا( كمعاكية وخر)  خكييا رثاؤىا كأجكده شعرىا ىميـ، أكثر بني قكميا مع كىمـ
 امػو تحرضػيـ فجعمػت ىػػ ُٔ ىػنة القادىية حرب شيدكا فبني أربعة ليا الجاىمية، ككاف في

الشػػعر كالشػػعراء : ينظػػر .بقػػتميـ شػػرفني الػػذم  الحمػػد: فقالػػت جميعػػا قتمػػكا حتػػو الثبػػات
 .الزركمي (،ٖٔ/ِ(، ابف قتيبة. كا اسـ )ُّّ/ُ)

  ( البف حجة الحمكم.ُٕ/ُالبيت بس نىبة في خزانة ا دب ) (ِ)
 (.ُٖٓمقامات الحريرم )ص( ّ)
 .ِٔىكرة ا نعاـ، اخية ( ْ)
(: كتػػػاب الجيػػػاد كالىػػػير، بػػػاب الخيػػػؿ، رقػػػـ الحػػػديث ِٖ/ْأخرجػػػو البخػػػارم فػػػي وػػػحيحو ) (ٓ)

(َِٖٓ.)  



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُِّٗ 

ػػػػػػو  كخالػػػػػدي بػػػػػػف ًىػػػػػػناف لػػػػػػيسى ينقوي
 

 (ُ)مػػف قػػٍدرًه الكػػكف فػػي حػػي  أضػػااكهي  

ف لـ  يكف الحرفاف متقاربيف في المخرج ىػمي: الحقػا، كىػك أيضػا إمػا فػي  كا 
ھ  ھ  ھ   چ ، أك فػػػػي الكىػػػػط نحػػػػك:(2)چٿ  ٿ  ٿ  ٿ   چ ا كؿ نحػػػػك:

ژ  ژ  ڑ  ڑ   چ ، أك في اخخر نحك: (3) چ ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  

 .(4)چ ڑ   ک    
ف اختمؼ لفظ المتجانىيف في ترتيب الحركؼ ىمي: تجنيس القمػب، كىػك  كا 

أكال ، مػػف الثانيػػة  -مػػف الكممػػة ا كلػػو  -اف    نػػو إف كقػػع الحػػرؼ ا خيػػر ضػػرب
ال ىػمي: قمػػب الػػبعض،  كالػذم قبمػػو ثانيػػا كىكػذا امػػو الترتيػػب ىػمي: قمػػب الكػػؿ ، كا 

 فمف ا كؿ قكلو:
ػػػػػػػػػاميؾى فيػػػػػػػػػو لفحبػػػػػػػػػاًب فػػػػػػػػػتمي  ىى  حي

 
ٍتػػػػػػػؼي   ػػػػػػػؾى فيػػػػػػػو لفاػػػػػػػداًء حى  (ٓ)كرمحي

 .(ٔ)«ركااتنا الميـ اىتر اكراتنا ك مف»كمف الثاني:  
ذا كقع أحد المفظيف المتجانىيف في أكؿ البيت كالمجانس اخخر فػي  خػره  كا 

 ىمي: تجنيس القمب حينئذ: مجنحا، كقكلو: 

                                           

 (.َْٗ/ِالمزكميات )( ُ)
 .ُىكرة اليمزة، اخية ( ِ)
  .ٖ-ٕىكرة العاديات، اخية  (ّ)
 .ّٖىكرة النىاء، اخية ( ْ)
(، ّْفػػي أنػػكار الربيػػع فػػي أنػػكاع البػػديع البػػف معوػػـك )صالبيػػت لمعبػػاس بػػف ا حنػػؼ كمػػا  (ٓ)

(. كنىػػػػبو الياشػػػػمي فػػػػي جػػػػكاىر البسغػػػػة ّْٔكالبسغػػػػة االوػػػػطسحية لعبػػػػده قمقيمػػػػة )ص
 ( لفحنؼ.ِّٔ)ص

(: كتػػاب ا دب، بػػاب مػػا يقػػكؿ إذا أوػػبم، رقػػـ الحػػديث ُّٖ/ْأخرجػػو أبػػك داكد فػػي ىػػننو ) (ٔ)
(َْٕٓ.)  



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُِْٗ 

 الحى أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاري اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل
 

 (ُ)ًمػػػػػػػػػٍف كفّْػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػؿّْ حػػػػػػػػػاؿً  
ذا كلػػي أحػػد المتجانىػػيف ىػػكاء كػػاف تجنػػيس القمػػب أك غيػػره المتجػػانس   كا 

ی  ی    ی  ی  جئ   چ ، كمكررا، كمػردكدا، نحػك:اخخر ىمي الجناس: مزدكجا

، كقكليـ: مف طمب شيئا كجدَّ كجٍد، كقكليـ: النبيذ بغير النغـ غـ كبغيػر الدىػـ (2)چ
 الدىـ ىـ.

كمف المفظي )ىجع(، كىك تكالي الفاوػمتيف فػي النثػر امػو حػرؼ كاحػد فػي 
 اخخر، كىك امو ثسثة أضرب: مطرؼ، كترويع، كمتكاز.

إما أف يختمفا في الػكزف أك ال يختمفػا، فػإف اختمفػا فػي  كذلؾ  ف الفاومتيف
ال فإف  ،(3)چ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ چالكزف فيك المطرؼ، نحك:  كا 

فػػإف كػػاف فػػي إحػػدل القػػرينتيف مػػف ا لفػػاظ مثػػؿ مػػا يقابمػػو مػػف القرينػػة ا خػػرل فػػي 
 .(4)چڱ  ڱ    ڱ     ں   ں  ڻ   چ الكزف كالتقفية فيك المتكازم، نحك:

ػػكقيؿ: الىجع غيػر مخػتص بػالنثر، بػؿ يجػرم فػ كؿ أبػي ػا، كقػػي الػنظـ أيضن
 تماـ:

نًَّنػػػػػػي ًييػػػػػػتي كا   ىػػػػػػأحمدي نوػػػػػػرنا مػػػػػػا حى
 

ػػػػؿَّ نوػػػػره اػػػػف الحمػػػػدً   ـي أٍف قػػػػٍد جى   امػػػػ
 تجمَّػػػػو بػػػػو ريشػػػػدم كأثػػػػرت بػػػػو يػػػػدم 

 
 (ٓ)كفػػػاضى بػػػو ثٍمػػػًدم كأكرىل بػػػو زنػػػدم 

 
                                           

 لـ أقؼ امو قائمو.( ُ)
  .ِِة النمؿ، اخية ىكر  (ِ)
 .ُْ-ُّىكرة نكح، اخية ( ّ)
 .ُْ-ُّىكرة الغاشية، اخية ( ْ)
( لمثعػػالبي، كالبيػػت ا كؿ فػػي المكازنػػة بػػيف أبػػي تمػػاـ كالبحتػػرم ٖٖالبيتػػاف فػػي المنتحػػؿ )ص (ٓ)

   ( لمعىكرم.ُِْ( لآلمدم، كالونااتيف )صَِٕ/ُ)



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُِٗٓ 

الكػػسـ بحيػػث لػػك قمبتػػو )كمنػػو( أم: مػػف المفظػػي )القمػػب(، كىػػك بػػأف يكػػكف 
كابتدأت مف حرفو اخخر إلػو ا كؿ كػاف الحاوػؿ بعينػو ىػك ىػذا الكػسـ، كيكػكف فػي 

 النظـ بحيث يككف كؿ مف الموراايف قمبا لآلخر، كقكلو:
الن أىنىػػػػػػػػػػػػػػارىا لىػػػػػػػػػػػػػػوي ًىػػػػػػػػػػػػػػسى أىرىانىػػػػػػػػػػػػػػا اإلًٍ
(ُ) 

 :(ِ)كقد يككف مجمكع البيت قمبا لمجمكاو، كقكؿ القاضي ا رجاني 
دَّتيػػػػػػػػػػػػ  وي تىػػػػػػػػػػػػديٍكـي ًلكيػػػػػػػػػػػػؿّْ ىىػػػػػػػػػػػػٍكؿو مىكى

 
دَّتيػػػػػػػػػػػوي تىػػػػػػػػػػػديٍكـي   كىىىػػػػػػػػػػػٍؿ كيػػػػػػػػػػػؿّّ مىكى

(ّ) 

 :(ْ)كمف ىذا القىـ قكؿ الحريرم 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىا  أيٍس أرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسن إذا اى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   كاٍرعى إذا المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرءي أىىى

 
                                           

ج (ُ) ػا تىبىػدىل لىنىػا كى لىمَّ ( البػف ّٕ/ِييػوي ر كىػك بػس نىػبة فػي خزانػة ا دب )شطر البيػت كوػدره:ر كى
( ُِٓ( كنفحػػػات ا زىػػػار)ِٕٗ/ّ( ، كمعاىػػػد التنوػػػيص)َِٕحجػػػة الحمػػػكم ، كالمطػػػكؿ)

 (.ِٖٗ/ٓكأنكار الربيع )
، قاضػي تىػتر، انيجى ا رَّ  الديف ناوم، أبك بكر الشيرازم امي بف الحىيف بف محمد بف أحمد (ِ)

 ال المعنػو امػو ظفػر إذا ،المعػاني امػو غكاوػا ،بػارةالع لطيؼ و،زمان أفاضؿ أحد كافتىتر، 
ىػػ. ينظػر: تػاريخ اإلىػػسـ ْْٓىػػ، كتػكفي ىػنة: َْٔ، كلػد ىػنة: فضػس بعػده لمػف فيػو يػدع
 (، الوفدم.ِّْ/ٕ(، الذىبي. الكافي بالكفيات )ْٖٓ/ُُ)

( لموػػػػػػفدم، كخزانػػػػػػة ا دب ِْْ/ٕ( الػػػػػػكافي بالكفيػػػػػػات )ُِّْ/ّالبيػػػػػػت فػػػػػػي ديكانػػػػػػو)( ّ)
 (.ِٓٗ/ّعاىد التنويص)(كمّٕ/ِ)

 بقريػة كلد ،المقاماتواحب  الحريرم، الحرامي البورم القاىـ بف امي بف محمد محمد أبك  (ْ)
 بفضػمو تشػيد توػانيؼ كلػو كالفطنػة، الػذكاء فػي غايػة ككاف .البورة امؿ مف المشاف بقرية
 الحظػكة رزؽ كالفوػاحة، كالبسغػة كالنثػر كالنظـ ا دب في اوره أئمة أحد كاف، ك بنبمو كتقرٌ 
تػكفي فػي  ، مف كتبو: ردرة الغكاص في أكىاـ الخػكاصر، كرممحػة اإلاػرابر،مقاماتو في التامة

(. تػاريخ َِِِ/ٓ: معجػـ ا دبػاء، الحمػكم: )نظػري .بالبوػرة ػىػ ُٔٓ : ىنة، رجبىادس 
 . (ِٗٓ/ُُ) :الذىبي ،اإلىسـ



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُِٗٔ 

 أىٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًنٍد أخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نباىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   أىًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف إخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءن دىنىى
 ايٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي جنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابى غاشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو  

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  مىىى  ميشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًغبو إٍف جى

 رناأيٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري إذا ىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبَّ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 كاٍرـً بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو إذا رىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 ايٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيٍف تىقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكَّ فعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  

 
 (ُ)ييىػػػػػػػػػػػػػػػػًعؼي كقػػػػػػػػػػػػػػػػته نىكىىػػػػػػػػػػػػػػػػا 

، كقػكؿ بعضػيـ مكداػا (2)چ ڭ  ڭ  چ كيككف فػي النثػر، كىػك كثيػر نحػك: 
لبعض إخكانو: ىر فس كبا بؾ الفرس، فقاؿ لو المكدع: داـ اس العمػاد، كمنػو: أبػدا 

 ربيا محركس، كغير ذلؾ.ال تدـك إال مكدة ا دبا، كمنو: ىكر حماه ب
كمػف المفظػي )تشػريع(، كيىػمو: التكشػيم، كذا القػافيتيف، كىػك بنػاء البيػػت 

 امو قافيتيف أك أكثر، يوم المعنو اند الكقكؼ امو كؿ منيما.

 فمف ا كؿ قكؿ الحريرم:

 يػػػػػػػا خاطػػػػػػػبى الػػػػػػػدنيا الدًَّنيَّػػػػػػػًة ًإنَّيػػػػػػػا
 

 ًشػػػػػػػػػػٍرؾي الػػػػػػػػػػرَّدىل كقػػػػػػػػػػرارىةي ا كػػػػػػػػػػدارً  
 ضػػػػحكٍت فػػػػي يكًميػػػػاداره متػػػػو مػػػػا أ 

 
 أبكػػػػػػػٍت غػػػػػػػدنا بيٍعػػػػػػػدنا ليػػػػػػػا ًمػػػػػػػٍف دارً  

ذا أظػػػػػػػػػؿَّ ىػػػػػػػػػحابييا لػػػػػػػػػـ يىٍنتىًفػػػػػػػػػعٍ    كا 
 

 منػػػػػػػػػػو وػػػػػػػػػػدنل لًجياًمػػػػػػػػػػو الغػػػػػػػػػػرَّار 
 غاراتييػػػػػػػػػػػا ال تىٍنقضػػػػػػػػػػػي كأىػػػػػػػػػػػيريىا 

 
 (ّ)ال ييفتػػػػػػػػػػدىل بجسئػػػػػػػػػػػًؿ ا خطػػػػػػػػػػػارً  

 كمف الثاني قكلو أيضا: 

ػػكل ػػبّْ الجى ػػكًدم امػػو المٍىػػتىٍيًتًر الوَّ  جي
 

ػػػػػػػػػػػػػيكتىعىطًَّفػػػػػػػػػػػػ   ي بكوػػػػػػػػػػػػػاًلو كترحمّْ
 

                                           

   (.ُٕٓمقامات الحريرم )ص (ُ)
 .ّىكرة المدثر، اخية ( ِ)
   (.ِِّمات الحريرم )صمقا (ّ)



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُِٕٗ 

 ذا المبتمىػػػػو المتفكّْػػػػر القمػػػػب الشَّػػػػًجي
 

 (ُ)ثػػػػـ اٍكًشػػػػفي اػػػػف حالػػػػو ال تظممػػػػي 

 كمف المفظي )رد( العجز امو الودر. 
كىك في النثر: أف تجعؿ أحد المفظيف المكرريف أك المتجانىيف أك الممحقيف 

 ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍچ بيمػػا فػػي أكؿ الفقػػرة كاخخػػر فػػي  خرىػػا، نحػػك: 

ی ی ی  جئ چ كنحػػػك: ىػػػائؿ المئػػػيـ يرجػػػع كدمعػػػو ىػػػائؿ، كنحػػػك:، (2)چ

 .(3)چحئ
كفي النظـ: أف يككف أحدىما في البيػت، كاخخػر فػي وػدر الموػراع ا كؿ، 

 أك حشكه، أك  خره، أك ودر الموراع الثاني، فا كؿ كقكلو:
ٍجيىػػػػوي  ـي كى ْـّ يمطػػػػ ػػػػريعه إلػػػػو اٍبػػػػًف العػػػػ  ىى

 
ػػػػًريع   (ْ)كلػػػػيس إلػػػػو دااػػػػي النَّػػػػدىل بىى

 كالثاني كقكلو:  
 أقػػػػػػػكؿي لوػػػػػػػاحبي كالعػػػػػػػيسي تحػػػػػػػدىل

 
ػػػػػػػػػػمارً    ًبنىػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػيفى المًنيفىػػػػػػػػػػًة فالضّْ

 تمتػػػػػػػػع ًمػػػػػػػػٍف شػػػػػػػػميـ اػػػػػػػػراًر نجػػػػػػػػدو  
 

 (ٓ)فمػػػػػػػا بعػػػػػػػد العًشػػػػػػػيًَّة ًمػػػػػػػٍف اػػػػػػػرارً  
  

                                           

 تيقػرأ كىي( لعماد الديف الكاتب، كقاؿ: رّٖٔ/ِالبيتاف ليحيو بف ىند كما في خريدة القور ) (ُ)
  ر.أكزاف ىبعة امو تيقرأ

  .ّٕىكرة ا حزاب، مف اخية  (ِ)
  .َُىكرة نكح، اخية  (ّ)
اني، كبػس نىػبة ( لعبػد القػاىر الجرجػَُٓ/ُالبيت لفقيشر ا ىدم كما في دالئػؿ اإلاجػاز )( ْ)

 ( البف المعتز.َُْنىبة في البديع في البديع )ص
(  بػػػي تمػػػاـ كفيػػػو بػػػدؿ ُٔ/ِ(، كالحماىػػػة )ِّ/ُالبيتػػػاف بػػػس نىػػػبة فػػػي أمػػػالي القػػػالي ) (ٓ)

)تحػػػدل(: تيػػػكم. كنىػػػبت لموػػػمة بػػػف ابػػػد ا القشػػػيرم كمػػػا فػػػي شػػػرح ديػػػكاف الحماىػػػة 
 ( لممرزكقي. ٖٗٔ/ُ)



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُِٖٗ 

 كالثالث كقكلو:
ػػػا ػػػٍف كػػػافى بػػػالًبيًض الككااػػػًب ميغرمى  كمى

 
 (ُ)فمػػا زلػػتي بػػالبيًض القكاضػػًب ميغرمػػا 

 كالرابع كقكلو: 
ػػػػا امػػػػو الػػػػداًر التػػػػي لػػػػك كجػػػػدتييا  أىًلمَّ

 
 بيػػػػا أىمىيػػػػا مػػػػا كػػػػافى كحشػػػػان مقيمييػػػػا 

 كلػػػػػػك لػػػػػػـ يكػػػػػػٍف إال معىػػػػػػرَّجي ىػػػػػػااةو  
 

 (ِ)قمػػػػػػيسن فػػػػػػإني نػػػػػػافعه لػػػػػػي قميمييػػػػػػا 
  

ٍعنىػػػػػػػػًكمُّ كىٍىػػػػػػػػكى كىالتٍَّىػػػػػػػػًيٍيـً  -ِٗ  كىاٍلمى
 

ػػػػػػػػػػػػًع كىالتٍَّفًرٍيػػػػػػػػػػػػًؽ كىالتٍَّقًىػػػػػػػػػػػػٍيـً   مى  كىاٍلجى
ػػػػػػًب كىالتٍَّجًرٍيػػػػػػػدً كىاٍلقىػػػػػػٍكًؿ ًباٍلمي  -ّٗ   ٍكجى

 
 كىاٍلًجػػػػػػػػػػػػػػػدّْ كىالطّْبىػػػػػػػػػػػػػػػاًؽ كىالتٍَّأًكٍيػػػػػػػػػػػػػػػدً  

كأما الضػرب )المعنػكم( مػف الكجػكه المحىػنة لمكػسـ، )كىػك( أم: المعنػكم،  
)كالتىييـ(، يقاؿ: بيػٍرده مىػيـ أم: فيػو طػرؽ كخطػكط مىػتكية مثػؿ الىػياـ، كيقػاؿ 

لفػف: أف يكػكف قبػؿ العجػز و: اإلرواد، كأومو: توكيب الشيء، كمعناه اند أىػؿ اػل
ڃ   چ كالفقرة أكالبيت ما يدؿ امػو العجػز إذا اػرؼ الػركم، فمػف ا كؿ قكلػو تعػالو:

، كمػػػف الثػػػاني قػػػكؿ (3) چڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  
 الشاار:

ػػػرـو كحرَّمػػػت  أحمَّػػػت دًمػػػي مػػػف غيػػػًر جي
 

 بػػػػػػػس ىػػػػػػػببو يػػػػػػػكـى المقػػػػػػػاًء كسًمػػػػػػػي 
 

                                           

( لمتػػادلي، كشػرح ديػػكاف ُّٖ/ُمػػا فػي الحماىػػة المغربيػة )البيػت لحبيػب بػػف أكس الطػائي ك (ُ)
   ( لمعكبرم.ُٕٗ/ِالمتنبي )

(  بػػي تمػػاـ، كنىػػػبيما فػػي التػػذكرة الحمدكنيػػػة ُِٓ/ُالبيتػػاف بػػدكف اػػزك فػػػي الحماىػػة ) (ِ)
  ( لذم الرمة، كفيو بدؿ )معرج(: تعمؿ.ُٕٔ/ٔ)

  .َْىكرة العنكبكت، اخية  (ّ)



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُِٗٗ 

 فمػػػػػػيس الػػػػػػذم قػػػػػػد حمَّمػػػػػػت بمحمَّػػػػػػؿو 
 

ػػػػػت بحػػػػػراـً كلػػػػػيس الػػػػػذ  م قػػػػػٍد حرَّمى
(ُ) 

كمف المعنكم )الجمع(: كىك أف يجمع بيف متعدد في حكـ، كذلؾ المتعدد قد  
، كقػػد يكػػكف أكثػػر (2)چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ چ يكػػكف اثنػػيف كقكلػػو تعػػالو:

 :(ّ)كقكؿ أبي العتاىية
 اممػػػػػػػت يػػػػػػػا مجاشػػػػػػػع ابػػػػػػػف مىػػػػػػػعده

 أفَّ الشَّػػػػػػػػػػػػػػػبىابى كىالفىػػػػػػػػػػػػػػػرىاغى كىاًلجػػػػػػػػػػػػػػػدىه 
ػػػػػػػػػػػػػػدىة لممػػػػػػػػػػػػػػرء أ   (ْ)م مفىػػػػػػػػػػػػػػدهمٍفىى

كمف المعنكم )التفريؽ(: كىك إيقاع تبايف بيف أمريف مف نكع فػي المػدح أك  
 غيره، كقكلو:

ـى كقػػػػػػػػتى ربيػػػػػػػػع  مػػػػػػػػا نىػػػػػػػػكىاؿي الغمػػػػػػػػا
 

 كنػػػػػػػػػػػكاًؿ ا ميػػػػػػػػػػػر يػػػػػػػػػػػكـى ىػػػػػػػػػػػخاءً  
 

                                           

( البػػػف منقػػػذ، كالمثػػػؿ الىػػػائر ُّٗالبػػػديع فػػػي نقػػػد الشػػػعر )ص البيتػػػاف لمبحتػػػرم كمػػػا فػػػي (ُ)
  ( البف ا ثير.َِٔ/ّ)

 .ْٔىكرة الكيؼ، اخية ( ِ)
 بغػداد، رأس نزيػؿ الكػكفي، مػكالىـ العنزم كيىاف بف ىكيد بف قاىـ بف إىماايؿ إىحاؽ أبك (ّ)

 لخساػةا يحػب كػاف: كقيػؿ فيػو، الضػطراب العتاىيػة بػأبي لقب الوالم، ا ديب الشعراء، رأس
كتػاب فػي  خػر حياتػو مػف  .تقعػره كاػدـ كحىػنو لجكدتػو شػعره العتك، ىار مف مأخكذا فيككف

شعر المجكف كأقبؿ امو أشعار الزىػد. كجمػع الحػافظ ابػف ابػد البػر أشػعاره فػي كتػاب ىػماه: 
 ىػير: ىػػ. ينظػر ُُِراالىتباؿ بما في شعر أبي العتاىية مػف الحكػـ كا مثػاؿر، تػكفي ىػنة: 

. (ِْٕ/ِ) الربعػػػي: ككفيػػػاتيـ، العممػػػاء مكلػػػد كتػػػاريخ. (ّّّ/ٖ) الػػػذىبي: بسء،النػػػ أاػػػسـ
 .(ُُُ/ٗ) الوفدم: بالكفيات، كالكافي

 ( لمثعالبي.َُٗ(، كخاص الخاص )صٔٗ/ُا بيات في حماىة الخالدييف )( ْ)



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

َُّٗ 

 فنػػػػػػػػػػػكاؿي ا ميػػػػػػػػػػػػًر بػػػػػػػػػػػػدرةي اػػػػػػػػػػػػيفو 
 

 (ُ)كنػػػػػػػػػػكاؿي الغمػػػػػػػػػػاـً قطػػػػػػػػػػرةي مػػػػػػػػػػاءً  

 كالبدرة: اشرة  الؼ درىـ. 
(: كىػػك ذكػػر متعػػدد ثػػـ إضػػافة مػػا لكػػؿ إليػػو امػػو كمػػف المعنػػكم )التقىػػيـ

 :(ِ)التعييف، كقكؿ المتممس
ـي امػػػػػػػو ضػػػػػػػيـو ييػػػػػػػراد بػػػػػػػو  كال ييًقػػػػػػػي

 
 إال ا ذالًف ايػػػػػػػػػػر الحػػػػػػػػػػٌي كالكًتػػػػػػػػػػدي  

 ىػػػػذا امػػػػػو الخىػػػػػًؼ مربػػػػػكطه برمًتػػػػػو 
 

 (ّ)كذا يشػػػػػػجُّ فػػػػػػس يرًثػػػػػػي لػػػػػػو أحػػػػػػدي  

كنايػػة كمػػف المعنػػكم )القػػكؿ بالمكجػػب(: كىػػك أف تقػػع وػػفة فػػي كػػسـ الغيػػر  
 اف شيء فتثبتيا لغيره، كقكلو:

ػػػػػػػػػػػػػػػا ٍكاى ًىػػػػػػػػػػػػػػػٍبتيييـ ديري ٍخػػػػػػػػػػػػػػػكىافه حى  كىاً 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػاًدمٍ   لىًكػػػػػػػػػػػػػػػػٍف ًلٍفىاى  فىكىانيكىىػػػػػػػػػػػػػػػػا كى
ػػػػػػػػػػػػػػاًئبىات  ػػػػػػػػػػػػػػيىامىان وى ًخٍمػػػػػػػػػػػػػػتيييـ ىى  كى

 
لىًكػػػػػػػػػػػٍف ًفػػػػػػػػػػػٍي فىػػػػػػػػػػػؤىاًدمٍ    فىكىانيٍكىىػػػػػػػػػػػا كى

ػػػػػػػػفىٍت ًمنَّػػػػػػػػا قيميػػػػػػػػٍكبه   قىػػػػػػػاليكا قىػػػػػػػػٍد وى  كى
 

ػػػػػػف ًكدىادً   لىًكػػػػػػف اى ػػػػػػدىقيكا كى  (ْ)مٍ لىقىػػػػػػٍد وى
كمف المعنكم )التجريد(: كىك أف ينتزع مػف أمػر ذم وػفة أمػرا  خػر مماثػؿ  

لو في تمؾ الوفة مبالغة لكماليا فيو، أم:  جؿ المبالغة فػي كمػاؿ تمػؾ الوػفة فػي 

                                           

   ( كنىبيما لرشيد الديف الكطكاط.ََِ/ِأكردىما في معاىد التنويص ) (ُ)
 قػػدـ ،جػػاىمي مشػػيكر اار، شػػالمتمٌمسلقػػب بػػ الضػػبعي ا ابػػد بػػف لمىػػيما ابػػد بػػف جريػػر (ِ)

 ىػٌيدا، ككػاف العبػد، بػف طرفػة خػاؿ كالمػتممسبعػد أف ىجػاه،  ىنػد بف امرك مف ىاربا دمشؽ
نما  :لقكلو المتمٌمس ىٌمي كا 

 المتمٌمس كا زرؽ زنابيره ذبابو ... جفٌ  العرض أكاف فيذا
 اىاكر. (، ابفّٖ/ِٕينظر: تاريخ دمشؽ )    
( لمعىػػكرم، كأكردىمػػا فػػي معاىػػد التنوػػيص َُِ/ُالبيتػػاف بػػس اػػزك فػػي ديػػكاف المعػػاني ) (ّ)

  ( كنىبيما لممتممس.َّٔ/ِ)
  ( لمذىبي.ّْْ/َُا بيات  بي الحىف القيركاني كما في تاريخ اإلىسـ ) (ْ)



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُُّٗ 

ذلؾ ا مر، كقكلػؾ: لػي مػف فػسف وػديؽ حمػيـ، أم: قريػب، كالمعنػو: أنػو بمػا مػف 
 ثمو فييا، كمنو قكلو:الوداقة حدا وم معو أف يىتخمص منو  خر م

 فمػػػػػػػػػػًئٍف بقيػػػػػػػػػػتي  رجعػػػػػػػػػػفَّ بغػػػػػػػػػػزكةو 
 

ـي   ـى أك يمػػػػػػكت كػػػػػػري تحػػػػػػكم الغنػػػػػػائ
(ُ) 

يعني بالكريـ: نفىو، فكأنو انتزع مف نفىو كريما مبالغة في كرمو، كلػذا لػـ  
 يقؿ: أك أمكت.

 كمف المعنكم اليزؿ الذم يراد بو )الجد(، كقكلو:

 إذا مػػػػػػػػػا تميمػػػػػػػػػيّّ أتػػػػػػػػػاؾ مفػػػػػػػػػاخرنا
 

ػػبّْ فقٍؿ:اػػدّْ اػػ   (ِ)ف ذا،كيػػؼى أكمػػؾى لمضَّ
كمػػف المعنػػكم )الطبػػاؽ(، كيىػػمو: المطابقػػة، كىػػك الجمػػع بػػيف متضػػاديف،  

ڑ  ڑ  ک  چ كيككف الجمػع بمفظػيف مػف أنػكاع الكممػة، إمػا اىػميف نحػك:

ۋ  ۋ  ۅ  چ : أك حػػػػرفيف نحػػػػك ،(4)چ ھ  ھچ  أك فعمػػػػيف نحػػػػك:، (3)چک

 .(6)چ ڱ  ڳ  ڳ     ڳ چ ، أك مف نكايف نحك:(5) چ ۅ  ۉ  ۉ

 چ و نػكايف: إيجػاب كمػا مػر، كطبػاؽ ىػمب نحػك قكلػو تعػالو:ػاؽ امػػكالطب

 كمنو قكلو: ،(7)چ  پ  پ    ڀ   ڀ   ڀ   ڀ  ٺ  ٺ
                                           

ح ديػػػكاف (  بػػػي تمػػػاـ، كشػػػر ّٖٔ/ُالبيػػػت لقتػػػادة بػػػف مىػػػممة الحنفػػػي كمػػػا فػػػي الحماىػػػة ) (ُ)
 ( لممرزكقي.ْٕٓ/ُالحماىة )

   ( لمجاحظ.ّٖٔ/ٔالبيت  بي نكاس كما في الحيكاف ) (ِ)
  .ُٖىكرة الكيؼ، اخية  (ّ)
 .ُُٔىكرة التكبة، اخية ( ْ)
 .ِٖٔىكرة البقرة، اخية ( ٓ)
 .ُِِىكرة ا نعاـ، اخية ( ٔ)
، اخية ( ٕ)  .ٕىكرة الرـك



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُِّٗ 

ـي اليػػكل  ييقػػٌيض لػػي مػػف حيػػثي ال أامػػ
 

ـي   كيىىػػرم إلىػػيَّ الشػػكؽي مػػف حيػػثي أامػػ
(ُ) 

الػذـ بمػا كمف المعنكم )التأكيد( يعني: تأكيػد المػدح بمػا يشػبو الػذـ، كتأكيػد  
يشػػبو المػػدح، كىػػك أف يخػػرج مػػف وػػفة مػػدح أك ذـ منفيػػة اػػف الشػػيء وػػفة منػػو 
بتقدير دخكليا فييػا، كذلػؾ يكػكف باىػتثناء كاىػتدراؾ، مثػاؿ تأكيػد المػدح بمػا يشػبو 

 :(ِ)الذـ قكؿ النابغة
ـٍ  ٍيػػػػػرى أىفَّ ىيػػػػػييٍكفىيي ـٍ غى ٍيػػػػػبى ًفػػػػػٍيًي  كىالى اى

 
 (ّ)اًئػػػػػبً ًبًيػػػػػفَّ فيميػػػػػٍكؿه ًمػػػػػٍف ًقػػػػػرىاًع اٍلكىتى  

فالعيػب وػفة ذـ منفيػة قػػد أخػرج منيػا وػػفة مػدح، كىػي: أف ىػػيكفيـ ذات  
 فمكؿ.

كمثاؿ تأكيد الذـ بما يشبو المدح قكلؾ: فسف ال خير فيو إال أنو يىيء لمف 
 أحىف إليو، كفسف فاىؽ لكنو جاىؿ.

بيػػػػػػػاـً  -ْٗ ػػػػػػػٍكًع كىاإلًٍ  كىاٍلعىٍكػػػػػػػًس كىالرُّجي
 

 ٍىػػػػػػػػػػػػػًتٍخدىاـً كىالمَّػػػػػػػػػػػػػؼّْ كىالنٍَّشػػػػػػػػػػػػػًر كىاالً  
 

                                           

(  بػػي الحىػػف الجرجػػاني، ْٓبػػيف المتنبػػي كخوػػكمو )صالبيػػت لمبحتػػرم كمػػا فػػي الكىػػاطة  (ُ)
  ( البف رشيؽ.ُِ/ِكالعمدة في محاىف الشعر )

 جػاىمي شػاار أمامػة، أبك ذبياف، ابف غيظ بف يربكع بف جناب بف ضباب بف معاكية بف زياد (ِ)
 اكػاظ بىػكؽ أحمر جمد مف قبة لو تضرب كانت. الحجاز أىؿ مف ا كلو، الطبقة مف جاىمي
 كليٌقب بالنابغة لقكلو: .أشعارىا اميو فتعرض اءالشعر  فتقوده

 فقد نبغت منيـ لنا شؤكف       .....  ...    .... 
قبؿ اليجرة. ينظر: نشكة الطرب، ابف ىعيد ا ندلىي:  ُٖكتكفي ىنة:  .طكيسن  امران  كااش      

 (.ْٓ/ّ(. كا اسـ، الزركمي: )ِٔٓ)ص 
(، كالبػديع فػي ّْٗ/ْ( لمخميؿ بف أحمػد، كالحيػكاف )ُّٔ/ٖ( كالعيف )َٔالبيت في ديكانو ) (ّ)

 (ْٗٔ/ِ( كالعمدة ) َْٖ( ، كالونااتيف )ُٕٓفي البديع )ص



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُّّٗ 

كمف المعنكم )العكس(: كىك أف تقدـ في الكػسـ جػزءا ثػـ تعكػس، فتقػدـ مػا 
 أخرت كتؤخر ما قدمت، كيقع امو كجكه:

منيػػا: أف يقػػع بػػيف أحػػد طرفػػي الجممػػة كمػػا أضػػيؼ إلػػو ذلػػؾ الطػػرؼ، نحػػك: اػػادات 
جػػػار الػػػدار أحػػػؽ بػػػدار »الىػػػادات ىػػػادات العػػػادات، كمثمػػػو قكلػػػو اميػػػو الىػػػسـ: 

، كقػػكليـ: كػػسـ الممػػكؾ ممػػكؾ الكػػسـ، ككػػسـ الىػػيد ىػػيد الكػػسـ، كقػػػكؿ (ُ)«الجػػار
 : أنت أشعر الفقياء كأفقو الشعراء.(ِ)بعضيـ في القاضي ابد الكىاب

ڤ   چ: كمنيا: أف يقع بػيف متعمقػي فعمػيف فػي جممتػيف، نحػك قكلػو تعػالو

 .(3)چڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  

 و:كمنيا: أف يقع بيف طرفي الجممة، كقكل

 طكيػػػػػػػػتي بػػػػػػػػأحراز الفنػػػػػػػػكًف كنيًميػػػػػػػػا
 

 رداءى شػػػػػػػػػػػبابي كالجنػػػػػػػػػػػكفي فنػػػػػػػػػػػكف 
 فحػػػػػػػيفى تعاطيػػػػػػػتي الفنػػػػػػػكفي كحظيػػػػػػػا 

 
 (ْ)تبػػػػػػػيَّفى لػػػػػػػي أفَّ الفنػػػػػػػكفى جنػػػػػػػكف 

 كأىدل بعض الفضسء مكىو إلو وديؽ لو اىمو مكىو، ككتب امييا: 

 كأىػػػػديتي مكىػػػػػو لمكىػػػػو فػػػػػس تقػػػػػؿٍ 
 

  جػػػًؿ اشػػػتراًؾ االىػػػـً قػػػٍد أخطػػػأ العبػػػدي  
                                            

 (.ُّٕٓ(: كتاب البيكع، باب في الشفعة، رقـ الحديث )ِٖٔ/ّأخرجو أبك داكد في ىننو )( ُ)
(ُّٕٓ.) 

 شػيخ، يػوالفق المػالكي البغػدادم محمػد أبػك القاضػي أحمػد، بف نور بف امي بف الكىاب ابد (ِ)
ىػ، كتكفي ىنة: ِّٔ، كلد ىنة: شاارا متأدبا فقييا ككاف، كاالميـ اوره في المالكية شيخ
(، ّٖٕ/ٗ(، القاضػػػي ايػػػاض. تػػػاريخ اإلىػػػسـ )َِِ/ٕىػػػػ. ينظػػػر: ترتيػػػب المػػػدارؾ )ِِْ

  الذىبي.
، اخية  (ّ)   .ُٗىكرة الرـك
 زاني في المطكؿ.( لمعاممي، كازا ذكره لمتفتآٔ/ِالبيت بس نىبة في الكشككؿ ) (ْ)



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُّْٗ 

 ا لػػػػػػػو حػػػػػػػدّّ كال فضػػػػػػػؿى انػػػػػػػدىهفيػػػػػػػذ
 

 (ُ)كىػػػػذا لػػػػو فضػػػػؿه كلػػػػيس لػػػػو حػػػػدُّ  

كمف المعنكم )الرجكع(: كىك العكد إلو الكسـ الىابؽ بالنقض لنكتػة، كقػكؿ  
 :(ِ)زىير

ـي  ـٍ يىٍعفييىػػػػا اٍلًقػػػػدى  ًقػػػػٍؼ ًبالػػػػدّْيىاًر الًَّتػػػػٍي لىػػػػ
 

ـي   ٌيرىىىػػػػػػػػػػا اٍ ىٍركىاحي كىالػػػػػػػػػػدّْيى بىمىػػػػػػػػػػو كىغى
(ّ) 

ـ الىابؽ دؿ امو أف تطاكؿ الزماف كتقػادـ العيػد لػـ يعػؼ الػديار، فإف الكس 
ثػػـ اػػاد إليػػو كنقضػػو بأنػػو قػػد غيرىػػا الريػػاح كا مطػػار لنكتػػة، كىػػي إظيػػار الكآبػػة 
كالحػػزف كالحيػػرة كالػػدىش، حتػػو كأنػػو أخبػػر أكال بمػػا لػػـ يتحقػػؽ، ثػػـ رجػػع إليػػو اقمػػو 

 .كأفاؽ بعض اإلفاقة فنقض كسمو الىابؽ قائس: بمو الخ
كمف المعنكم )اإليياـ(: كىك أف يقػكؿ المػتكمـ كسمػا مبيمػا يحتمػؿ معنيػيف 
متضاديف، ال يتميز أحدىما اف اخخر، كال يأتي بكسـ يحوؿ بو التمييز، كما يحكو 

مػع مػف ىنَّػأ، فأثػاب النػاس كميػـ كحرمػو،  (ْ)أف بعض الشعراء ىنَّأ الحىف بف ىيؿ

                                           

( ُٕٗ/ّىػ، كما في الكافي بالكفيػات )ْٔٔالبيتاف لجماؿ الديف محمد بف ابد الجميؿ المتكفو ىنة:  (ُ)
 مػػع يػػاككتب كمكىػػو نفىػػية كتبػػا يغمػػكر فبػػ مكىػػو الػػديف جمػػاؿ لفميػػر أىػػدل( لموػفدم،  ُٕٗ/ّ)

 . كفيو: كأىديت مكىو نحك مكىو.ذلؾ
 بف نزار بف مضر: إلو نىبو كينتيي مازف، بف الحارث بف رةق بف رياح بف ربيعة ىيممو أبي بف زىير (ِ)

 كالنابغػة كزىيػر، القػيس، امػرؤ: كىػـ، الشػعراء ىػائر امػو المقػدَّميف الثسثػة أحػد، ادناف بف مىعىدّْ  بف
 (، الزكزني. ُُِينظر: شرح المعمقات الىبع )ص .الذبياني

، كالمكشػػم فػػي مآخػػذ العممػػاء امػػو ( لفنبػػارمّْٖ/ِالبيػػت فػػي الزاىػػر فػػي معػػاني كممػػات النػػاس ) (ّ)
 كىػك البىػيط مػف البيت( كقاؿ: رِٕٓ/ِ( لممرزباني، كأكردىا في معاىد التنويص )ّّالشعراء )ص

  ر.ىناف بف ىـر بيا يمدح ىممو أبي بف لزىير قويدة أكؿ
 فػي رياىػة بيػت مػف كانػا، ىػيؿ بػف الفضػؿ الرياىػتيف ذم أخػك، محمػد أبك الكزير ىيؿ، بف الحىف (ْ)

 فػي رتبتػو تػزؿ لػـ ثـ، تقمد منوب الكزارة بأمر المأمكف، الرشيد أياـ في أبييما مع فأىمما مجكس،ال
ىػ. ينظػر: ِّٔ، تكفي ىنة: المكوكفيف ا جكاد أحد ككاف، بنتو ببكراف المأمكف تزكج أف إلو ارتقاء

  (، الذىبي.َٖٖ/ٓتاريخ اإلىسـ )



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُّٗٓ 

فيػؾ بيتػا ال يعمػـ أحػده مػف النػاس مػدحتؾ فكتب إليو: إف تماديت في حرماني اممػت 
 فيو أـ ىجكتؾ، فقاؿ: ال أاطيؾ أك تفعؿ ذلؾ، فطمب أمانو فأمنو، فقاؿ:

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ىى  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارؾى ا ًلٍمحى
 

 كلبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرىافى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىفٍ  
 يػػػػػػػػػا اٍبػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػاركف قػػػػػػػػػٍد ظفػػػػػػػػػر 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ   تى كلكػػػػػػػػػػػػػػػػػف ببنػػػػػػػػػػػػػػػػػت مى

(ُ) 
ػػعة،  فػػس يعمػػـ أحػػد مػػف النػػاس ىػػؿ أراد بقكلػػو: بٍنػػت مػػف  فػػي الٌرفعػػة أك  الضَّ

 فاىتحىف الحىف منو ذلؾ.

كمف المعنكم )المؼ كالنشر(: كىك ذكر متعدد امو التفويؿ أك اإلجماؿ، ثـ 
ما لكؿ مف  حاد المتعدد مف غير تعييف، ثقة بأف الىامع يرد إليو، ىػكاء ذكػر امػو 

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  چ ترتيػػب ا كؿ نحػػك قكلػػو تعػػالو: 

الميػؿ كالنيػار امػو التفوػيؿ، ثػـ ذكػر مػا لميػؿ ، ذكػر (ِ) چڌ  ڌ  ڎ    ڎ   
 كىك الىككف، كما لمنيار كىك االبتغاء مف فضؿ ا امو الترتيب.

 ككقكلو:

 فعػػػػػػػػػؿ المػػػػػػػػػداـ كلكنييػػػػػػػػػا كمػػػػػػػػػذاقييا
 

 (ّ)ًمػػػػػػػٍف مقمتىٍيػػػػػػػو ككجنىتٍيػػػػػػػو كريًقػػػػػػػو 

 أك لـ يذكر كقكلو: 

                                           

( لموػفدم ،كخزانػة ا دب ََِ/َُكافي بالكفيػات )البيتاف لمحمد بف حاـز الباىمي كما في ال( ُ)
( البػػف أبػػي ٕٗٓ(البػػف حجػػة، كبػػس نىػػبة فػػي التحبيػػر فػػي وػػنااة الشػػعر )صٕٗا دب )

 (.ُّٗ/ّا وبع كفيو )يا إماـ اليدل( مكاف )يا ابف ىاركف( ،كانظر معاىد التنويص)
  .ّٕىكرة القوص، اخية  (ِ)
( البف منقذ، كخريدة القوػر ْٕي نقد الشعر )صالبيت البف حيكس الشامي كما في البديع ف (ّ)

 ( لعماد الديف الكاتب.ُُٓ/ُالقور )



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُّٗٔ 

ٍيػػػػؼى أىٍىػػػػميك  كىأىٍنػػػػتى ًحٍقػػػػؼه كىغيٍوػػػػفه   كى
 

ػػػػػػػػػػزىاؿه لىٍحظػػػػػػػػػػان   ًرٍدفىػػػػػػػػػػاكىغى قىػػػػػػػػػػدَّان كى  (ُ)كى

 فالمحظ لمغزاؿ، كالقد لمغوف، كالردؼ لمحقؼ: كىك النقاء مف الرمؿ. 
كمف المعنكم )االىتخداـ(: كىػك أف يػراد بمفػظ لػو معنيػاف أحػدىما كبضػميره 

 اخخر، أك يراد بأحد ضميريو أحد المعنييف ثـ بالضمير اخخر معناه اخخر.
 فا كؿ كقكلو:

ؿى الىَّػػػػػػػػ  مىاءي ًبػػػػػػػػأىٍرًض قىػػػػػػػػٍكـو ًإذىا نىػػػػػػػػزى
 

ػػػػػػػػػػػػابىا  ػػػػػػػػػػػػانيٍكا ًغضى ٍف كى ٍينىػػػػػػػػػػػػاهي كىاً  رىاى
(ِ) 

 أراد بالىماء: الغيث، كبالضمير الراجع إليو مف رايناه: النبت. 
 كالثاني كقكؿ البحترم:

ـي  ٍف ىيػػػػػ ػػػػػا كىالىَّػػػػػاًكًنٍيًو كىاً  ػػػػػقىي اٍلغىضى  فىىى
 

ػػػػػػميٍكًايٍ   ضي ػػػػػػكىاًنًحٍي كى ػػػػػػبٍُّكهي بىػػػػػػٍيفى جى  (ّ)شى

 

                                           

( ،كالبف حيكس كما ِِّ(، كلمفرزدؽ في الجامع الكبير )ُّٔالبيت  بي ىسؿ العىكرم في ديكانو ) (ُ)
(كبػػػػس نىػػػػبة فػػػػي الوػػػػنااتيف ِْْ( لموػػػػفدم، كالموػػػػباح )ِّٓ/ِكمػػػػا فػػػػي الػػػػكافي بالكفيػػػػات )

( ِّٕ/ِ( البػػف منقػػذ، كأكرده فػػي معاىػػد التنوػػيص )ّٕد الشػػعر )ص(، كالبػػديع فػػي نقػػّْٔ)ص
ر ، اإلشبيمي حيكس ابف كلعمو ،ديكانو في أره كلـ ،حيكس البف منىكب كىك الخفيؼ مف البيتكقاؿ: ر

  الًحقؼ: الٌنقاء مف الٌرمؿ ، شٌبو بو الكىفىؿ في العظـ كاالىتدارة.
( كفييمػا: )الىػحاب( ُِْ/ُ(، كا وػمعيات )ّٗٓ)صالبيت لمعاكية بف مالػؾ كمػا فػي المفضػميات  (ِ)

( لمحميرم: إذا ىقط. كأكرده في معاىد التنويص ّّ)الىحاب( بدؿ: الىماء. كفي الحكر العيف )ص
 اختياراتػػو فػػي المفضػػؿ كنىػػبو، لجريػػر البيػػت ىػػذا التمخػػيص شػػارخي غالػػب نىػػب( كقػػاؿ: رَِٔ/ِ)

 القوػيدة ىػذه مػف البيػت ىػذا أف امػو كيدؿفي قويدة لو،  الحكماء معكد جعفر بف مالؾ بف لمعاكية
 ر.ديكانو ركاة اختسؼ امو جرير قويدة في يكجد لـ أنو

( البف أبي ِٕٓ( البف منقذ، كالتحبير في ونااة الشعر )صِٖالبيت في البديع في نقد الشعر )ص (ّ)
 أبي ا وػبع، كقافيتػو فييمػا: )كقمػكب( بػدؿ )كضػمكع(. كأكرده بقافيػة )كقمػكب( فػي معاىػد التنوػيص

ف ،ديكانو في ىك ىكذا ( كقاؿ: رِٗٔ/ِ)  كتػب مػف كثيػر كفي بؿ التمخيص نىخ مف كثير في كاف كا 
  ر.كضمكاي جكانحي بيف :بمفظ الفف ىذا



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُّٕٗ 

ضػػػميريف الػػػراجعيف إلػػػو الغضػػػا كىػػك المجػػػركر فػػػي الىػػػاكنيو: المكػػػاف، أراد بأحػػد ال
 كباخخر كىك المنوكب في شبكه: النار.

 كىالىَّػػػػػػٍكًؽ كىالتٍَّكًجٍيػػػػػػًو كىالتٍَّكًفٍيػػػػػػؽً -ٓٗ
 

 كىاٍلبىٍحػػػػػػػػػػػػػًث كىالتٍَّعًمٍيػػػػػػػػػػػػػًؿ كىالتٍَّعًمٍيػػػػػػػػػػػػػؽً  
كمػػف المعنػػكم )الىػػكؽ(، أم: ىػػكؽ المعمػػـك مقػػاـ غيػػره لنكتػػة، كيىػػمو:  

، كقػػاؿ: ))ال أحػػب تىػػميتو بالتجاىػػػؿ  (ُ)العػػارؼ، كىػػماه بػػا كؿ الىػػكاكي تجاىػػؿ
 .(ِ)لكركده في كسـ ا تعالو((

 :(ّ)كالتكبيخ في قكؿ الخارجية

ػػػػا لىػػػػؾى ميٍكًرقىػػػػان  ػػػػابيٍكًر مى رى اٍلخى ػػػػجى  أىيىػػػػا شى
 

مىػػػػو اٍبػػػػًف طىًرٍيػػػػؼً   ـٍ تىٍجػػػػزىٍع اى  كىأىنَّػػػػؾى لىػػػػ
 التُّقىػػػػػو فىتىػػػػػو الى ييًرٍيػػػػػدي الًعػػػػػٌز ًإال ًمػػػػػف 

 
ىػػػػػػيكؼ  ػػػػػػاؿ ًإال ًمػػػػػػفى قىنىػػػػػػا كى كىالى المى

(ْ) 

، لكنيػا تجاىمػت فاىػتعممت (ُ)فيي تعمـ أف الشجر لـ يجزع امو ابف طريؼ 
 فاىتعممت لفظ كأف الداؿ امو الشؾ.

                                           

 النحػك فػي إمػاـ، الخػكارزمي الػديف ىػراج، الىػكاكي يعقػكب أبك محمد بف بكر أبي بف يكىؼ (ُ)
 النوػػيب كلػػو ،كالشػػعر ،كالعػػركض كاالىػػتدالؿ، كالبيػػاف، المعػػاني كاممػػي كالتوػػريؼ النحػػك
ىػػػ. ينظػػر: معجػػـ ا دبػػػاء ِٔٔ، تػػكفي ىػػنة: العمػػـك فنػػكف كىػػائر الكػػسـ، امػػـ فػػي الػػكافر

  (، الذىبي. ِٖٖ/ُّ(، الحمكم. تاريخ اإلىسـ )ِْٖٔ/ٔ)
  (ِْٕمفتاح العمـك )ص (ِ)
 فمػػ شػػاارة،: الشػػيبانية التغمبيػػة الوػػمت، بػػف طريػػؼ بنػػت( ليمػػو كقيػػؿ فاطمػػة، أك) الفاراػػة (ّ)

 طريػػؼ بػػف الكليػػد أخػػت كىػػي، كالمغفػػر الػػدرع كامييػػا كتقاتػػؿ، الخيػػؿ تركػػب كانػػت، الفػػكارس
  (، الزركمي.ُِٖ/ٓىػ. ينظر: ا اسـ )ََِ، تكفيت نحك ىنة: الخارجي

( لمقيركانػػي، َُّٔ/ْ( البػػف ابػػد ربػػو، كزىػػر اخداب )ِِٓ/ّد الفريػػد )ػي العقػػػاف فػػػالبيتػػ( ْ)
 (.ُّّ/ٓ( كأنكار الربيع)ُٗٓ/ّد التنويص) ( كمعاىَّٖ/ِكخزانة الحمكم )

 



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُّٖٗ 

 ككالمبالغة في المدح كقكؿ البحترم:
 ألمػػػعي بػػػرؽو ىىػػػرٌم أـ ضػػػكءي موػػػباحً 

 
ػػػػػػاًحي  أـ ابتىػػػػػػامىتييا بػػػػػػالمنظًر الضَّ

(ِ) 

اىر، بػػالا فػػي مػػدح ابتىػػامتيا كلػػـ يفػػرؽ بينيػػا كبػػيف لمػػع البػػرؽ أم: الظػػ 
 كضكء الموباح.

 ككالمبالغة في الذـ كقكؿ زىير:
ػػػػػػػػػػاؿي أىٍدًرمٍ  ػػػػػػػػػػٍكؼى ًإخى ىى ػػػػػػػػػػا أىٍدًرٍم كى مى  كى

 
ػػػػػػػػػػػاءي   ـٍ ًنىى أىقىػػػػػػػػػػػٍكـه  ؿي ًحٍوػػػػػػػػػػػفو أى

(ّ) 
لًُّو في الحب كقكؿ حىيف بف ابد ا   :(ْ)ككالتكى

 ًع قيٍمػػػػػفى لىنىػػػػػاًبػػػػػاً يىػػػػػا ظيبىيػػػػػاًت القىػػػػػا
 

ـٍ لىٍيمىػػػو ًمػػػفى البىشىػػػر ً   لىػػػيىسمى ًمػػػٍنكيفَّ أى
(ٓ) 

كمف المعنكم )التكجيو(: كىك إيراد الكػسـ محػتمس لػكجييف مختمفػيف، كقػكؿ  
 مف قاؿ  اكر:

                                                                                                           

 رؤىػػاء أحػػدالخػػارجي،  الشػػارم التغمبػػي اكانػػة الكضػػاح، أبػػك الشػػيباني الوػػمت بػػف طريػػؼ بػػف الكليػػد (ُ)
، قتمػو يزيػد بػف مزيػد بعػد أف الرشػيد أيػاـ بالخػابكر مقتمو ككاف المؤمنيف، بأمير تىمو كممف الشراة،

(، البكػرم. تػاريخ ُّٗ/ُبأبيات فائقة. ينظػر: ىػمط الآللػي )ىػ، كرثتو أختو ُٕٗاىتفحؿ أمره ىنة 
 ( .ِٕٔ/ْ( )ّٕٓ/ْ( )ِٕٓ/ْاإلىسـ، الذىبي: )

  ( لمنكيرم.ُِّ/ٕ( لمىراج القارم، كنياية ا رب )ّٖ/ُالبيت في موارع العشاؽ ) (ِ)
( البػف ٔٔ/ِ) ( البف المعتز، كالعمدة في محاىف الشعرُٕٓ( ، كالبديع )ّٕالبيت في ديكاف زىير ) (ّ)

  ( لمطالبي.ْٓ/ّ(،كالطراز  ىرار البسغة )َّٕ/ِ(، كخزانة ا دب)ُّٔرشيؽ، كتحرير التحبير)
 لـ أىتد لترجمتو.  (ْ)
( البف ككيػع، كالتحبيػر فػي وػنااة ّْٖالبيت لمعرجي كما في المنوؼ لمىارؽ كالمىركؽ منو )ص (ٓ)

ؿ:رذكر فػي الدميػة أنيػػا لبػدكم اىػمو: كامػػؿ (. كذكػره البغػػدادم فػي خزانػة ا دب كقػػأُّالشػعر )ص
 كلمحىػيف ،الرمػة كلػذم ،لممجنػكف ركم قػد البيػت كىذا، لمعرجي قويدة مف إنو :العيني كقاؿالثقفي، 

 ر.أامـ كا ،ا ابد بفا
 اىػمو :كيقاؿ ،حضرم كىك ،الغريبي أحمد بف لعمي البيت( كقاؿ: رَُٓ/ٕكأكرده في تاج العركس )      

  ر.لممجنكف كيركل الرحمف، ابد بف الحىيف



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُّٗٗ 

كه قىبىػػػػػػػػػػػػػاءي  ٍمػػػػػػػػػػػػػري ػػػػػػػػػػػػػاطى ًلػػػػػػػػػػػػػٍي اى  خى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىاءي   ٍينىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو ىى  (ُ)لىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى اى

فيككف مػدحا، أك العكػس  فإنو يحتمؿ تمني أف توير العيف العكراء وحيحة 
 فيككف ذما.

كمف المعنكم )التكفيؽ(، كيىمو: مرااػاة النظيػر، كىػك جمػع بػيف أمػر كمػا 
ڍ   چى: يناىبو ال بالتضاد، كأف يككف كؿ منيما يقابؿ اخخر، نحػك قكلػو تعػاؿ

 كقد يككف بالجمع بيف ثسثة، كقكؿ البحترم يوؼ إبس:، (2) چ ڍ   ڌ
 اًت بىػػػػػػػػًؿ اٍ ىٍىػػػػػػػػػكىاٍلًقًىػػػػػػػػيّْ اٍلميعىطَّفىػػػػػػػػ

 
ٍبًريَّػػػػػػػػػػػةن بىػػػػػػػػػػػًؿ اٍ ىٍكتىػػػػػػػػػػػارً   ػػػػػػػػػػػػييـً مى

(ّ) 

 جمع بيف القكس كالىيـ كالكتر. 
 :(ْ)كقد يككف بيف أكثر، كقكؿ ابف رشيؽ

 أوػػػمُّ كأقػػػكىل مػػػا ىػػػمعنىا فػػػي النػػػدم
 

 مػػػػػػػف الخبػػػػػػػًر المػػػػػػػأثكًر منػػػػػػػذي قػػػػػػػديـً  
يىػػػا   أحاديػػػثي تىركييػػػا الىػػػييكؿي اػػػف الحى

 
 (ٓ)ًر تمػػػيـً اػػػف البحػػػًر اػػػف كىػػػؼّْ ا ميػػػ 

 
                                           

( كمعاىػػػػػػد ّٔٗ( كبػػػػػػديع القػػػػػػر ف)ٗ/ْالبيػػػػػػت لبشػػػػػػار بػػػػػػف بػػػػػػرد فػػػػػػي ممحػػػػػػؽ ديكانػػػػػػو) (ُ)
( البػف ابػد ربػو، كنىػبو لبشػار بػف ِِّ/ٔ(، بس نىبة في العقد الفريػد )ُّٖ/ّالتنويص)

  ( كفي ركاية أخرل )جاء مف زيد(.ُْٕ/ٕبرد في نياية ا رب )
  .ٓىكرة الرحمف، اخية  (ِ)
( لمبكػػػرم، كالتػػػذكرة ٔٗ/ِ( كىػػػمط الآللػػػي )ِِّ( كالوػػػنااتيف)ٕٖٗ/ِالبيػػػت فػػػي ديكانػػػو ) (ّ)

  (.ِّٔ/ٓالحمدكنية )
 نحكيػا ،أديبػا شػاارا كػاف، المغػرب أىػؿ شػاار، القيركاني ا زدم امي أبك رشيؽ، بف الحىف (ْ)

وػنااة ، مػف كتبػو: رالعمػدة فػي التػأليؼ حىػف التوػنيؼ كثيػر ،اركضػيا حاذقػا ،لغكيا نحكيا
ىػػ. ينظػر: ّْٔىػ، كتكفي ىنة: َّٗالشعر كنقدهر، كرقراضة الذىبر، كغير ذلؾ، كلد ىنة: 

  (، الذىبي.ُِٗ/َُ(، الحمكم. تاريخ اإلىسـ )ُٖٔ/ِمعجـ ا دباء )
  ( لمنكيرم.ُٖٓ/ٕ( البف أبي ا وبع، كنياية ا رب )ّٔٔالبيت في تحرير التحبير )ص (ٓ)



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

َُْٗ 

فإنػػو ناىػػب فيػػو بػػيف الوػػحة كالقػػكة كالىػػماع كالخبػػر المػػأثكر كا حاديػػث 
كالركاية امو اوطسح أىػؿ الحػديث، كناىػب أيضػا بػيف الىػيؿ كالحيػا كالبحػر ككػؼ 
تميـ، مع ما في البيت الثاني مف وحة الترتيب في العنعنة، إذ جعؿ الركاية لواغر 

ف الىػيكؿ أوػميا المطػر، كالمطػر أوػمو البحػر، اف كابر كما في ىنة ا حاديث، فإ
 كالبحر أومو كؼ الممدكح امو االدااء.

كمػػف المعنػػكم )البحػػث(، كيىػػمو: المػػذىب الكسمػػي، كىػػك إيػػراد حجػػة امػػو 
، (1)چ ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېچ  المطمػػكب امػػو طريقػػة أىػػؿ الكػػسـ، نحػػك:

لمػراد خركجيمػا اػف النظػاـ الػذم فالسـز كىػك فىػاد الىػماكات كا رض باطػؿ   ف ا
 ىما اميو، فكذا الممزـك كىك تعدد اخلية.

كمػػف المعنػػكم )التعميػػؿ(، أم: حىػػف التعميػػؿ، كىػػك أف تػػداي لكوػػؼ امػػة 
مناىبة لو بااتبار لطيؼ غير حقيقي، بأف تنظػر نظػرا يشػتمؿ امػو نظػر كدقػة، كال 

ال لمػا كػاف مػف محىػنات ا لكػسـ  لعػدـ التوػرؼ يككف مكافقا لما في نفػس ا مػر، كا 
 فيو، كقكؿ أبي الطيب:

ػػػػػػا نَّمى ابي كىاً  ـٍ يىٍحػػػػػػًؾ نىاًئمىػػػػػػؾى الىَّػػػػػػحى  لػػػػػػ
 

ػػػػػػاء  ضى ػػػػػػًبٍيبييىا الرُّحى ػػػػػػٍت ًبػػػػػػًو فىوى مَّ  (ِ)حي

فالموبكب مف الىحاب ىك ارؽ الحمو، فنزكؿ المطر مػف الىػحاب وػفة  
بىػبب  ثابتة لو، ال يظير ليا امة فػي العػادة، كقػد اممػو بأنػو اػرؽ حماىػا الحادثػة

 اطاء الممدكح.

                                           

  .ِِىكرة ا نبياء، اخية  (ُ)
(، كأبػك الطيػب المتنبػي َُٖ( كالكىاطة بيف المتنبي كخوػكمو )صَّ/ُالبيت في ديكانو ) (ِ)

( لمجرجاني ، كالرحضاء ِٖٕ( لمثعالبي، كأىرار البسغة )صِٖالمتنبي ما لو كما اميو )ص
: ىػػك اػػرؽ يغىػػؿ الجمػػد لكثرتػػو ، ككثيػػرا مػػا يىػػتعمؿ فػػي اػػرؽ الحمػػو كالمرض)المىػػاف : 

  رحض( .



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُُْٗ 

كمف المعنكم )التعميؽ(، كيىمو: التفريع، كىك أف تثبت لمتعمػؽ أمػر حكمػا 
 مف قويدة يمدح بيا أىؿ البيت: (ُ)بعد إثباتو لمتعمؽ  خر، كقكؿ الكميت
ػػػػػػػاًفيىةه  ٍيػػػػػػػًؿ شى ػػػػػػػقىاـً اٍلجى ـٍ ًلىى ميكيػػػػػػػ  أىٍحسى

 
ـٍ تىٍشػػػػػًفٍي ًمػػػػػفى اٍلكىمىػػػػػبً   ػػػػػاؤيكي ػػػػػا ًدمى كىمى

(ِ) 

ع امو كوفيـ بشػفاء أحسميػـ لىػقاـ الجيػؿ كوػفيـ بشػفاء دميػـ مػف داء فقد فر     
 الكمب.

                                           

، بيػت  الؼ خمىػة مػف أكثػر شػعره إف: يقػاؿ، زمانػو شػاار، الكػكفي ا ىػدم زيد بف الكميت (ُ)
ىػػػ. ُِٔىػػػ، كتػػكفي ىػػنة: َٔ، كلػػد ىػػنة: شػػيعيا الكميػػت ككػػافمػػف شػػعراء الدكلػػة ا مكيػػة، 

 (، الذىبي. ْٖٔ/ّ(، ابف قتيبة. تاريخ اإلىسـ )ٔٔٓ/ِينظر: الشعر كالشعراء )
( ، كمنيػػػػػاج ِْ/ِ(، كالعمػػػػػدة )ُْٖ/ٓيػػػػػكاف )( كالحّٕ/ُالبيػػػػػت فػػػػػي ديػػػػػكاف الكميػػػػػت ) (ِ)

( ، ككانت العرب تػزاـ أف ٖٖ/ّ( ، كمعاىد التنويص)ُٓٔ(كتحرير التحبير )صٗٓالبمغاء)
الرجؿ الكىًمب يعض إنىانا  خر فيأتكف ممكا أك رجس شريفا فيقطر ليـ مف دـ إوبعو فيىػقكف 

  (ِّْ/ٓذلؾ الكىًمب فيبرأ . انظر الحيكاف )



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُِْٗ 

 اخلامتت
 
ُ
ت
َّ
رِي
ْ
ع
ِّ
 الش

ُ
اث
َ
رِق
َّ
 الس

كما يتوؿ بيا مثؿ: التضػميف، كاالقتبػاس، كالعقػد، كالحػؿ، كالتممػيم، كغيػر 
 ذلؾ.

 اىلىَّػػػػػػػػػًرقىاتي ظىػػػػػػػػػاًىره فىالنٍَّىػػػػػػػػػخي  -ٔٗ
 

ٍىػػػػػػػػػػػػ  ُـّ الى ًإًف ًاٍىػػػػػػػػػػػػتيًطٍيبى اٍلمى  خي ييػػػػػػػػػػػػذى
 )الىرقات( نكااف: أحدىما: )ظاىر(، كالثاني: غير ظاىر. 

أما الظػاىر )فالنىػخ(: كىػك أخػذ المعنػو كالمفػظ كمػو مػف غيػر تغييػر المفػظ، 
كىك )يذـ(   نو ىرقة محضة، كمػا يحكػو اػف ابػد ا بػف الزبيػر أنػو فعػؿ، يقػكؿ 

 معف بف أكس المزني:

دٍ  جى ػػػػاؾى كى ـٍ تيٍنًوػػػػٍؼ أىخى  تىػػػػوي ًإذىا أىٍنػػػػتى لىػػػػ
 

ػػػػػافى يىٍعًقػػػػػؿي   مىػػػػػو طىػػػػػرىًؼ اٍلًيٍجػػػػػرًاًف ًإٍف كى  اى
ػػػدَّ الىَّػػػٍيًؼ ًمػػػٍف أىٍف تىًضػػػٍيمىوي   يىركىػػػبي حى  كى

 
ػػؿي   ػػٍف شىػػٍفرىًة الٌىػػٍيًؼ مىٍزحى ـٍ يىكيػػٍف اى ًإذىا لىػػ

(ُ) 
الزبيػر دخػػؿ امػو معاكيػة فأنشػػد ىػذيف البيتػػيف،  رفقػد حكػي أف ابػػد ا بنػ 

ا أبا بكر، كلـ يفارؽ ابد ا المجمس حتو دخؿ فقاؿ لو معاكية: لقد شعرت بعدم ي
 معف بف أكس المزني فأنشد قويدتو التي أكليا:

ػػػػػػػػػػػؿي  ىٍكجى نّْػػػػػػػػػػػٍي  ى  لىعىٍمػػػػػػػػػػػريؾى الى أىٍدًرٍم كىاً 
 

ؿي   ًنيَّػػػػػػػػةي أىكَّ مىػػػػػػػػو أىيّْنىػػػػػػػػا تىٍعػػػػػػػػديك اٍلمى اى
(ِ) 

 

                                           

( ككقػػع ْ/ْ( كمعاىػػد التنوػػيص )ُِٗ( كالكىػػاطة )ْٕٗ/ِ( كالكامػػؿ )ّٗنػػو )لػػو فػػي ديكا (ُ)
  (. ِّ/ّككقع نىبة ىذيف البيتيف لجرير كما في ايكف ا خبار )

  (. ّٔٓ/ُالقويدة مف قوائد الحماىة  بي تماـ ) (ِ)



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُّْٗ 

حتػػو ختميػػا كفييػػا ىػػذاف البيتػػاف، فأقبػػؿ معاكيػػة امػػو ابػػد ا بػػف الزبيػػر 
  ، فقػاؿ: المفػظ لػو كالمعنػو لػي، كبعػد فيػك أخػي مػف  ألػـ تخبرنػي أنيمػا لػؾكقػاؿ: 

 .(ُ)الرضااة، كأنا أحؽ بشعره
ك)المىخ(: أخذ المفظ كمو مع تغييػر لػنظـ المفػظ ال كمػو، كىػك ثسثػة أقىػاـ  
 ف الثاني إما أف يككف أبما مف ا كؿ، أك دكنو، أك مثمو، فإف كاف أبمػا مػف ا كؿ  

ليػػػو أشػػػار بقكلػػػو: )ال إف اىػػػتطيع الختواوػػػو بفضػػػي مة ال تكجػػػد فيػػػو فممػػػدكح، كا 
 المىخ( فس يذـ، كقكؿ بشار:

ًتػػػوً  اجى ـٍ يىٍظفىػػػٍر ًبحى ػػػٍف رىاقىػػػبى النَّػػػاسى لىػػػ  مى
 

فىػػػػػػازى ًبالطَّيّْبىػػػػػػاًت اٍلفىاًتػػػػػػؾي المًَّيػػػػػػجي    (ِ)كى
ٍمـ   :(ّ)كقكؿ ىى

ػػػػػػػا ػػػػػػػاتى غىمَّ ػػػػػػػٍف رىاقىػػػػػػػبى النَّػػػػػػػاسى مى  مى
 

فىػػػػػػػػػػػػػػػػازى ًبالمَّػػػػػػػػػػػػػػػػذًَّة ا  ىيػػػػػػػػػػػػػػػػٍكري كى ٍلجى
(ْ) 

ٍمـ أجكد ىبكا، كأخور لفظا.   فبيت ىى

                                           

(، كالكىػاطة بػيف المتنبػي كخوػكمو ُٕٓ/ِالقوة مع ا بيات في الكامؿ في المغػة كا دب ) (ُ)
  (.ُُّ/ُ(، كديكاف المعاني )ُِٗكخوكمو )ص

  ( ِٔ/ْ( كمعاىد التنويص )ُِْ( كالونااتيف )ٕٓ/ِالبيت في ديكاف بشار ) (ِ)
 ااكفػا كػاف، مػدح الميػدم فػأكثر، ك المحىػنيف الشعراء أحد، البورم حماد بف امرك بف ىمـ (ّ)

 رلكاشػت موػحفو، كبػاع الميك، إلو كااد مرؽ ثـ مدة، كنىؾ تزىد، ثـ المعاوي، امو ااكفا
ىػػػػ. ينظػػػر: تػػػاريخ اإلىػػػسـ ُٖٔ، تػػػكفي ىػػػنة: بالخاىػػػر لػػػذلؾ فمقػػػب شػػػعر، ديػػػكاف بثمنػػػو

 (، الزركمي.  َُُ/ّ(، الذىبي. ا اسـ )ُّٔ/ْ)
(  كفػػي الجمػػيس الوػػالم َُْالبيػػت فػػي رشػػعراء اباىػػيكفر غكىػػتاؼ :)شػػعر ىػػمـ الخاىػػر (ْ)

ىبب ذلؾ ككاف تمميذا ( لممعافو بف زكريا، كذكر أف بشارا غضب امو ىمـ بّْٔالكافي )ص
ػػذي لػػو، فقػػاؿ: ر  مػػف أخػػؼَّ  ألفاظنػػا فتٍكىيػػكىا اٍىػػتنباطيا، ًفػػي كتىًعٍبػػتي  بيىػػا، انيػػتي  الًَّتػػي مىعىػػاني تأخي

تَّػػو لفػاظيأ ػػا ييػٍركىل حى يػٍذىب تىقيػػكؿي  مى ػػو، ال ًشػػعًرم كى ٍنػؾ أٍرضى ػا: قىػػاؿى  أبػػدا، اى ػػرَّع زىاؿى  فىمى  ًإلىٍيػػوً  يتىضى
مىااىة لىوي  كيتشفع تَّ  اٍلجى ٍنوي  رىًضيى  وحى  ر.اى



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُْْٗ 

، كقكؿ أبي تماـ: ف كاف دكنو فيك مذمـك  كا 
 ىىٍييىػػػػػػػاتى الى يىػػػػػػػٍأًتي الزٍَّمػػػػػػػافي ًبًمٍثًمػػػػػػػوً 

 
ػػػػػػػػػػػػػافى ًبًمٍثًمػػػػػػػػػػػػػًو لىبىًخٍيػػػػػػػػػػػػػؿي   ًإفَّ الزَّمى

(ُ) 

 كقكؿ أبي الطيب: 
ا ًبػػػػػوً  ػػػػػخى اؤيهي فىىى ػػػػػخى ػػػػػافى ىى  أىٍاػػػػػدىل الزَّمى

 
لىقىػػػػػٍد يىكيػػػػػٍكفي   ػػػػػافي بىًخػػػػػٍيسى  كى ًبػػػػػًو الزَّمى

(ِ) 

 فموراع أبي تماـ الثاني أجكد ىبكا كما ال يخفو. 
، كلكػػػف الفضػػػؿ لػػػفكؿ، كقػػػكؿ  ف كػػػاف الثػػػاني مثػػػؿ ا كؿ فمػػػيس بمػػػذمـك كا 

 القاضي ا رجاني:
 لػػػػػػػػػـ يبكنػػػػػػػػػي إال حػػػػػػػػػديث فػػػػػػػػػراقكـ

 
 لمػػػػػػػػػا أىػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػو إلػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػكداي 

 ىػػػػػػػك ذلػػػػػػػؾ الػػػػػػػدـ الػػػػػػػذم أكداػػػػػػػتـ 
 

 (ّ)فػػػػي مىػػػػمعي ألقيتػػػػو مػػػػف مػػػػدمعي 

 في مرثية أىتاذه: (ْ)كقكؿ جار ا الزمخشرم       
ري التػػػػػػػي  كقائمػػػػػػػةو مػػػػػػػا ىػػػػػػػذه الػػػػػػػدُّرى

 
 تىػػػاقط ًمػػػٍف اينيػػػؾ ًىػػػمطيًف ًىػػػمطٍيفً  

 فقمػػتي ىػػي الػػدر الػػذم كػػاف قػػٍد حشػػا 
 

 (ٓ)أبػػػك مضػػػر أذنػػػي تىػػػاقط مػػػف اينػػػي 

 
                                           

(، كالمنوػػػؼ ِِّ( كالكىػػػاطة بػػػيف أبػػػي تمػػػاـ كخوػػػكمو )صَُِ/ْالبيػػػت فػػػي ديكانػػػو ) (ُ)
  (ْٔ/ْ( كمعاىد التنويص)ّْٔلمىارؽ كالمىركؽ منو )ص

(، كالمنوػؼ لمىػارؽ ِِّ(كالكىاطة بيف أبػي تمػاـ كخوػكمو )صِّٔ/ّالبيت في ديكانو) (ِ)
   (.ّْٔلمىارؽ كالمىركؽ منو )ص

  ( البف حجة الحمكم.َّْ/ُي خزانة ا دب )البيتاف ف (ّ)
الزمخشػرم، النحػكم المعتزلػي،  القاىػـ أبػك امػر الخػكارزمي، بػف محمػد بػف امػر بػف محمكد (ْ)

زمانػا، ككػاف داايػة إلػو مػذىب االاتػزاؿ، مػف كتبػو:  بمكػة جاكر  نو ا  جار لو: يقاؿ كاف
ىػػ. ّٖٓىػ، كتػكفي ىػنة: ْٕٔة: رالفائؽ في غريب الحديثر، كرالمفوؿ في النحكر، كلد ىن

 (.ٕٗٔ/ُُينظر: تاريخ اإلىسـ )
  (.ِٖٔٔ/ٔالبيتاف في معجـ ا دباء ) (ٓ)



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُْٗٓ 

ٍيػػػػػري ظىػػػػػاًىرً  -ٕٗ ػػػػػٍمخي ًمٍثميػػػػػوي كىغى  كىالىَّ
 

ٍعننػػػػػػػو ًفػػػػػػػٍي مى   ٍضػػػػػػػًع مى ػػػػػػػرً كىكى ػػػػػػػؿ   خى  حى
)كالىمخ(: أخذ المعنو كحده مف غير أخذ شيء مف المفظ، كىك )مثمو( أم:  

مثؿ المىخ في انقىامو إلو ثسثة أقىاـ   ف الثاني إمػا أبمػا مػف ا كؿ، أك دكنػو، 
 أك مثمو.

 فا كؿ كقكؿ أبي تماـ:
ٍف يىػػًرثٍ  ٍيػػره كىاً  ػػٍؿ فىخى ػػٍنعي ًإٍف يىٍعجى  ىيػػكى الوُّ

 
ٍيػػػثي ًفػػػ   (ُ)ٍي بىٍعػػػًض اٍلمىكىاًضػػػًع أىٍنفىػػػعي فىمىمرَّ

 كقكؿ أبي الطيب: 
نّْػػػػػػػيٍ  ػػػػػػػٍيًبؾى اى ٍيػػػػػػػًر بيػػػػػػػٍطءي ىى ًمػػػػػػػفى اٍلخى  كى

 
ـي   يىػػا ًىػػٍيًر اٍلجى أىٍىػػرىعي الىُّػػٍحًب ًفػػي اٍلمى

(ِ) 

 فبيت أبي الطيب أبما  الشتمالو امو ضرب المثؿ بالىحاب. 
 كالثاني: كقكؿ البحترم:
ذىا تىػػػػػػػػػػػأىلَّؽى ًفػػػػػػػػػػػي النَّػػػػػػػػػػػًدمّْ  ػػػػػػػػػػػوي  كىاً  مي  كىسى

 
ػػػانىوي ًمػػػٍف اىٍضػػػًبوً   اٍلمىٍوػػػقيٍكؿي ًخٍمػػػتى ًلىى

(ّ) 
 كقكؿ أبي الطيب: 

ًعمىػػػتٍ  ـٍ ًفػػػي النٍُّطػػػًؽ قىػػػٍد جي ػػػأىفَّ أىٍلىيػػػنىيي  كى
 

ػػػانىا  ٍروى ـٍ ًفػػػي الطٍَّعػػػًف خي ػػػاًحًي مىػػػو ًرمى اى
(ْ) 

  

                                           

( ّّٕ/ِ( البػػػف ا ثيػػػر، كوػػػبم ا اشػػػو )ُّٕ/ِ( كالمثػػػؿ الىػػػائر )ِّّ/ِالبيػػػت فػػػي ديكانػػػو ) (ُ)
  ( . ٔٓ/ْ) لمقمقشندم، كفييما بدؿ )فخير(: فنفع، كبدؿ )المكاضع(: المكاطف ، كمعاىد التنويص

( لمراغػػػػب ا وػػػػفياني، كالمثػػػػؿ الىػػػػائر ْٓٔ/ُ( محاضػػػػرات ا دبػػػػاء )ََُ/ْالبيػػػػت فػػػػي ديكانػػػػو ) (ِ)
  (، كالجياـ : ىك الىحاب ال ماء فييا . ِْٔ/ّ)

( يوؼ فيو قمـ الحىػف بػف ِٕٓ/ْ( ، كالعقد الفريد )ُُّ( ، كالكىاطة )ُْٔ/ُالبيت في ديكانو ) (ّ)
  بف كىب. 

(، كأبػك الطيػب المتنبػي مػا لػو ُٕٔ( كالكىاطة بيف المتنبي كخوكمو )صِِٖ/ْو )البيت في ديكان (ْ)
  ( كالخيٍرص مثمث الخاء : ىك الىّْناف . ٖٓ/ْ( لمثعالبي ، كمعاىد التنويص)ّٕلو كما اميو )ص



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُْٗٔ 

 :(ُ)كالثالث: كقكؿ ا ارابي
ػػػػػػػػاالن  ـٍ يىػػػػػػػػؾي أىٍكثىػػػػػػػػرى اٍلًفٍتيىػػػػػػػػاًف مى لىػػػػػػػػ  كى

 
لىًكػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػاكى ـٍ ًذرىااى ػػػػػػػػػبىيى ػػػػػػػػػافى أىٍرحى ٍف كى

(ِ) 

 :(ّ)كقكؿ أشجع 
 يػػػػػػػػػػػػركـي الممػػػػػػػػػػػػكؾي مػػػػػػػػػػػػدَّ جعفػػػػػػػػػػػػرً 

 
 كال يوػػػػػػػػػػػػػػنعكفى كمػػػػػػػػػػػػػػػا يوػػػػػػػػػػػػػػػنعي  

ـٍ ًفػػػػػػػػػي اٍلًغنىػػػػػػػػػو  ػػػػػػػػػًعًي لىػػػػػػػػػٍيسى ًبأىٍكىى  كى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػعي   ٍكفىػػػػػػػػػػػػػػػوي أىٍكىى لىًكػػػػػػػػػػػػػػػفَّ مىٍعري كى
(ْ) 

 ىذا ىك الكسـ في النكع الظاىر مف ا خذ كالىرقة. 
 و: )كغير ظاىر( امو ثسثة أقىاـ:كأما غير الظاىر فأشار إليو بقكل

 فا كؿ: )ككضع معنو في محؿ( معنو ) خر(، كقكؿ البحترم:
ـي  مىػػػػػػػٍيًي ػػػػػػػًمبيٍكا كىأىٍشػػػػػػػرىقىًت الػػػػػػػدّْمىاءي اى  ىي

 
ـٍ ييٍىػػػػػػػػػمىبيٍكا  ـٍ لىػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػأىنَّيي ػػػػػػػػػرَّةن فىكى ميٍحمى

(ٓ) 

 يعني: أف الدماء المشرقة وارت بمنزلة ثياب ليـ. 

                                           

 بالشػعر اػالـ ،راكيػة ،إىػسمي شػااريزيد بف ابد ا بف الحر بف ىماـ، أبك زياد ا ارابػي الكسبػي،  (ُ)
 كىػك النػكادر كتػاب كونؼ ىنة أربعيف ببغداد أقاـ، العباس بني أياـ في ككاف ،الناس باركأخ بالشعر
(، التبريػػزم. ِٖٔ/ِ. ينظػػر: شػػرح ديػػكاف الحماىػػة )الفػػركؽ كتػػاب كلػػو. كثيػػرة فكائػػد فيػػو كبيػػر كتػػاب

 (، البغدادم.ْٔٔ/ٔخزانة ا دب )
(، كالكىػػػاطة ِٔٔ/ِاىػػػة  بػػػي تمػػػاـ )البيػػت  بػػػي زيػػػاد يزيػػػد بػػػف ابػػػد ا ا ارابػػػي كمػػػا فػػػي الحم (ِ)

( لمجػاحظ، ٕٓ/ٓ( كىك فػي الحيػكاف )ٗٓ/ْ(، كمعاىد التنويص )ُٗ/ْ(كالتذكرة الحمدكنية )ِٕٖ)
  (.َٔكازا إنشاده  بي الزبرقاف، كنىب لمركاف بف معف كما في حماىة الخالدييف )

 قوػد ثػـ ،الشػعر كقػاؿ ،بيػا بكتػأد بالبوػرة كنشػأ ،باليمامػة كلػد، الشػاار الىػممي، امرك بف أشجع (ّ)
(، ابف َُٓ/ٗىػ. ينظر: تاريخ دمشؽ )ُٓٗ، تكفي نحك ىنة: البرامكة كمدح كامتدحو بالرقة الرشيد

 (، الزركمي.ُّّ/ُاىاكر. ا اسـ )
( كالبػػػديع فػػي نقػػد الشػػػعر ََُ( لقدامػػة بػػػف جعفػػر، كالوػػنااتيف )ِٕالبيتػػاف فػػي نقػػػد الشػػعر )ص (ْ)

  (.ِٕٖالثاني في الكىاطة بيف المتنبي كخوكمو )ص ( البف منقذ، كالبيتِِٗ)ص
( البػػػف المعتػػػز، كالمكازنػػػة بػػػيف أبػػػي تمػػػاـ كالبحتػػػرم ُْٔ( كالبػػػديع )صٕٔ/ُالبيػػػت فػػػي ديكانػػػو ) (ٓ)

  ( لآلمدم.َِّ/ُ)



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُْٕٗ 

 الدـ: كقكؿ أبي الطيب في وفة ىيؼ اميو

 يػػػػػبسى النَّجيػػػػػعي اميػػػػػو كىػػػػػك مجػػػػػرده 
 

ػػػػػػدي   مػػػػػػف غمػػػػػػًده فكأنمػػػػػػا ىػػػػػػك ميغمى
(ُ) 

يعني: أف الدـ وار لمىيؼ بمنزلة الغمد، فنقؿ المعنو مف القتمػو كالجرحػو  
 إلو الىيؼ.

ػػػػػػػػػػابىيىاًف أىٍك ذىا أىٍشػػػػػػػػػػمىؿي  -ٖٗ  أىٍك يىتىشى
 

ًمٍنػػػػػػػػػػوي قىٍمػػػػػػػػػػبه كىاٍقًتبىػػػػػػػػػػاسه ييٍنقىػػػػػػػػػػؿي    كى
ليػػو أشػػار كالثػػاني: أف يتشػػابو معنػػ  و البيػػت ا كؿ كمعنػػو البيػػت الثػػاني، كا 

 بقكلو: )أك يتشابياف(، كقكؿ جرير:

 فػػػػػػػػػس يىمنىٍعػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػف أىرىب لحػػػػػػػػػاىـ
 

 (ِ)ىػػػػػػػػػػكاء ذك العمامػػػػػػػػػػًة كالًخمػػػػػػػػػػار 
كؿ أبي الطيب في ىيؼ الدكلة يذكر خضكع بني كػسب مػف قبائػؿ العػرب ػكق 

 لو:

ـٍ قنػػػػػػػػاةه  ػػػػػػػػٍف فػػػػػػػػي كفّْػػػػػػػػًو مػػػػػػػػني  كمى
 

ػػػػػػٍف فػػػػػػي كفّْػػػػػػًو مػػػػػػني   (ّ)ـ ًخضػػػػػػابي كمى

فتعبير جرير اف الرجؿ بذم العمامة كتعبير أبي الطيػب انػو بمػف فػي كفػو  
 قناة، ككذلؾ التعبير اف المرأة بذات الخمار كبمف في كفو خضاب.

كالثالػػث: أف يكػػكف معنػػو البيػػت الثػػاني أشػػمؿ مػػف ا كؿ، كنبػػو امػػو ذلػػؾ 
 ؿ، كقكؿ جرير:بقكلو: )أك ذا( أم: المعنو الثاني )أشمؿ( مف المعنو ا ك

                                           

(، كالمنوػػؼ لمىػػارؽ كالمىػػركؽ منػػو ِٔٓالبيػػت فػػي الكىػػاطة بػػيف المتنبػػي كخوػػكمو )ص (ُ)
  ( البف ككيع.ّٔٓ)ص

  ( البف ا ثير.ِّٖ/ّفي المثؿ الىائر )البيت  (ِ)
( ْٗٓ/ُ( البػػػف اإلفميمػػػي، كالحماىػػػة المغربيػػػة )ِِْ/ِالبيػػػت فػػػي شػػػرح شػػػعر المتنبػػػي ) (ّ)

  (.ِّٖ/ّلمتادلي، كالمثؿ الىائر )
 



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُْٖٗ 

 إذا غضػػػػػػػػػبٍت امػػػػػػػػػيَّ بنػػػػػػػػػك تمػػػػػػػػػيـو 
 

 (ُ)كجػػػػػػػدتي النػػػػػػػاسى كمَّيػػػػػػػـ غضػػػػػػػابىا 

  نيـ يقكمكف مقاـ الناس كميـ، كقكؿ أبي نكاس: 
 لػػػػػػػػػػػػػػيسى امػػػػػػػػػػػػػػو اً بمىػػػػػػػػػػػػػػتنكرو 

 
ـى فػػػػػػػػي كاحػػػػػػػػدً   أف يجمػػػػػػػػعى العػػػػػػػػال

(ِ) 

 فا كؿ يخص بعض العالـ، كىك الناس، كىذا يشمميـ كغيرىـ. 
قمػػب(، كىػػك أف يكػػكف معنػػو الثػػاني نقػػيض معنػػو )كمنػػو( أم: مػػف غيػػر الظػػاىر )

 :(ّ)ا كؿ، كقكؿ أبي الشيص
 أجػػػػػػدي المسمػػػػػػةى فػػػػػػي ىػػػػػػكاًؾ لذيػػػػػػذةن 

 
 (ْ)حبِّػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػًذٍكًرؾ فميىميٍمنػػػػػػػػػي المُّػػػػػػػػػـك 

 كقكؿ أبي الطيب: 
 أأحبػػػػػػػػػػػو كأحػػػػػػػػػػػبُّ فيػػػػػػػػػػػو مسمػػػػػػػػػػػةن 

 
 (ٓ)إفَّ المسمػػػػػػػةى فيػػػػػػػو مػػػػػػػف أاداًئػػػػػػػو 

 و.فككف معنو الثاني نقيض معنو ا كؿ مما ال يخف 

                                           

( لقدامػة بػف جعفػر، ُّالبيت مف قويدة ىجا بيا أبا جندؿ الرااي، كىك في نقػد الشػعر )ص( ُ)
 ( لمبغدادم.ُٖٔ/ِنة ا دب )(، كخزأُِجعفر، كالونااتيف )ص

( ِِْ/ُّ(، كتػػاريخ دمشػػؽ )ُِٔ( لمجػػاحظ، كالوػػنااتيف )صِٗ/ّالبيػػت فػػي الحيػػكاف ) (ِ)
  ( البف اىاكر.ِِْ/ُّ)

 دابػؿ اػـ ابػف كىػك ،المشػيكر الشػاار ،رزيػف بػف ا ابػد بػف محمػد الخزااػي الشػيص أبك (ّ)
الشػػػعر كالشػػػعراء . ينظػػػر: قبميػػػا أك ىػػػػََِ: ىػػػنة تػػػكفي ، كػػػاف فػػػي زمػػػف الرشػػػيد،الخزااػػػي

   (، الوفدم.ِْٔ/ّ(، ابف قتيبة. الكافي بالكفيات )ِّٖ/ِ)
(، كىػػك مػػف أبيػػات الحماىػػة َِِ/ٔ(، كالعقػػد الفريػػد )ِّٖ/ِالبيػػت فػػي الشػػعر كالشػػعراء )( ْ)

 (  بي تماـ.ُُٗ/ِ)
( َُّ/ِ(، كالعمدة في محاىف الشػعر )َِٔالبيت في الكىاطة بيف المتنبي كخوكمو )ص (ٓ)

  ؽ.( البف رشيَُّ/ِ)



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُْٗٗ 

ال فػس يحكػـ  ىذا الذم ذكػر إنمػا يكػكف إذا امػـ أف الثػاني أخػذ مػف ا كؿ، كا 
بىبؽ أحدىما  لجكاز أف يككف اتفاؽ القػائميف مػف قبيػؿ تػكارد الخػاطر، كمػف شػيكد 

 المرئ القيس، قاؿ امرئ القيس: (ُ)مكافقة طرفة
 كقكفػػػػػان بيػػػػػا وػػػػػحبي امػػػػػو مطػػػػػٌييـ

 
ػػػػػػؿً   ػػػػػػو كتجمَّ  (ِ)يقكلػػػػػػكف ال تيمػػػػػػٍؾ أىن

 رده طرفة في داليتو إال أنو أقاـ )تجمد( مقاـ )تجمؿ( ، فقاؿ:فأك  
 كقكفػػػػػان بيػػػػػا وػػػػػحبي امػػػػػو مطػػػػػٌييـ

 
ػػػػػػو كتجمَّػػػػػػدً    (ّ)يقكلػػػػػػكف ال تيمػػػػػػٍؾ أىن

 :(ْ)كمنو قكؿ ربيعة بف مقرـك 
 لػػػػػك أنَّيػػػػػػا ارضػػػػػٍت  شػػػػػػمطى راىػػػػػػبو 

 
 ابػػػػػػػػػػػًد اإللػػػػػػػػػػػًو وػػػػػػػػػػػركرةو ميتىبىتّْػػػػػػػػػػػؿً  

ؤيًتيػػػػػػػػا كحىػػػػػػػػًف حػػػػػػػػديًثيا   لػػػػػػػػدىنىا لري
 

َـّ   ؿً  كلىيىػػػػػػػػػػ  (ٓ)مػػػػػػػػػػف تػػػػػػػػػػامكرًه ًبتىنىػػػػػػػػػػزُّ

 
                                           

 الطبقػة مػف جػاىمي، شػاار،: امػرك أبػك الػكائمي، البكػرم ىعد، بف ىفياف بف العبد بف طرفة (ُ)
 ىنػد بػف امػرك بالممػؾ كاتوػؿ. نجػد بقػاع فػي كتنقػؿ البحػريف، باديػة فػي كلػد. ا كلو الطبقة
 فيػػو يػػأمره( كامػػاف البحػػريف امػػو ااممػػو) المكعبػػر إلػػو بكتػػاب أرىػػمو ثػػـ. ندمائػػو فػػي فجعمػػو
: كقيػؿ اامػا، اشػريف ابػف شػابا المكعبػر فقتمػو بيػا، ىجػاه طرفػة أف الممػؾ بمػا  بيات بقتمو،
 َٔ، تػكفي نحػك ىػنة: العممػاء مػف كثير شرحيا كقد، معمقتو شعره أشير. كاشريف ىت ابف

 (.ِِٓ/ّ( . كا اسـ، الزركمي: )ِٖٖ/ُؽ.ىػ. ينظر: الشعر كالشعراء، ابف قتيبة: )
(، ُِْ(  بػػي زيػػد، كشػػرح المعمقػػات التىػػع )صُُٓالبيػػت فػػي جميػػرة أشػػعار العػػرب )ص (ِ)

  (.ِْ(، كىك في ديكاف امرئ القيس )صٖٗكالمنوؼ لمىارؽ كالمىركؽ منو )ص
(، ّٗ(  بػػي زيػػد، كشػػرح المعمقػػات التىػػػع )صَّْالبيػػت فػػي جميػػرة أشػػعار العػػرب )ص (ّ)

  (.ُٗ(، كىك في ديكاف طرفة )صٖٗكالمنوؼ لمىارؽ كالمىركؽ منو )ص
 ثػـ كاإلىػسـ، الجاىميػة فػي مضر شعراء أحد كاف، الضبي جابر بف قيس بفبف مقرـك ربيعة  (ْ)

، تػكفي نحػك ىػنة مائػة كاػاش الفتػكح، مػف كغيرىػا القادىػية كشػيد إىػسمو، فحىف أىمـ ثـ
 (، الزركمي.ُٕ/ّ(، ابف حجر. ا اسـ )ِْٔ/ِىػ. ينظر: اإلوابة )ُٔىنة: 

 ( البف قتيبة.ُٗٔ/ِحديث )(، كغريب الُِّ/ُالبيتاف في الحيكاف )( ٓ)



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

َُٗٓ 

 كقاؿ النابغة:
 لػػػػػػك أىنَّيػػػػػػا ارضػػػػػػٍت  شػػػػػػمطى راىػػػػػػبو 

 
 ابػػػػػػػػػػػًد اإللػػػػػػػػػػػًو وػػػػػػػػػػػركرةو متعبّْػػػػػػػػػػػدً  

 لػػػػػػػػدىنىا لرؤيًتيػػػػػػػػا كحىػػػػػػػػًف حػػػػػػػػديًثيا 
 

ٍف لػػػػػػػػـ يرشػػػػػػػػدً    (ُ)كلخالىػػػػػػػػوي رشػػػػػػػػدان كا 

كممػػا يتوػػؿ بالىػػرقات الشػػعرية )اقتبػػاس(: كىػػك تضػػميف الكػػسـ شػػيئا مػػف     
 امو أنو منو، كقكلو: القر ف أك الحديث، ال

 إٍف كنػػػػػػػػتى أزمعػػػػػػػػتى امػػػػػػػػو ىجًرنػػػػػػػػا
 

ػػػػػرـو فوػػػػػبره جميػػػػػؿ   مػػػػػف غيػػػػػًر مػػػػػا جي
نػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ٍف تبػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّلتى بنػػػػػػػػػػػػػػػػػا غيرى  كا 

 
 (ِ)فحىػػػػػػػػػػػػبنا ا كنعػػػػػػػػػػػػـ الككيػػػػػػػػػػػػؿ 

 كمف أحىف ما رأيتو في ذلؾ قكؿ الشيخ جسؿ الديف الىيكطي: 
 قػػػػػػػد بيمينػػػػػػػا فػػػػػػػي اوػػػػػػػرنا بقضػػػػػػػاةو 

 
ػػػػػػػػػػا  ـى ظيممػػػػػػػػػػا امَّ  يظممػػػػػػػػػػكف ا نػػػػػػػػػػا

 التُّػػػػػػػػػػػػراثى أكػػػػػػػػػػػػسن لىٌمػػػػػػػػػػػػايػػػػػػػػػػػػأكمكفى  
 

ٌمػػػػػػػػػا  بِّػػػػػػػػػا جى  (ّ)كييًحبُّػػػػػػػػػكف المػػػػػػػػػاؿى حي

 :(ْ)ككقكؿ ابف اباد 
 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿى لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي إفَّ رقيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 
 ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيءي الخمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؽ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىارًه 

 
                                           

(، كالعمػدة فػي محاىػف الشػعر َُٔ/ُ(، كالشػعر كالشػعراء )ٕٔالبيتاف في جميرة أشعار العػرب )ص (ُ)
  (. ِّٔ/ُالشعر )

 لـ أقؼ امو قائمو.( ِ)
 (، الىيكطي.ُْٓإتماـ الدراية لقراء النقاية )ص( ّ)
 الػدىر نػكادر مػف فكػاف ا دب، اميػو غمب كزير ،الطالقاني القاىـ أبك العباس، بف اباد بف إىماايؿ (ْ)

. الدكلػة فخػر أخػكه ثػـ الػديممي بكيػو ابف الدكلة مؤيد اىتكزره. رأم كجكدة كتدبيرا كفضس امما الدىر
: ىػنة كتكفي ىػ، ِّٔ: ىنة كلد بذلؾ، يداكه فكاف وباه، مف الدكلة مؤيد لوحبتو بالواحب كلقب
 كذكػػػر المعػػػارؼ انػػػكافرك ،رلمحػػػيطارك ،رالمتنبػػػي شػػػعر مىػػػاكئ اػػػف الكشػػػؼ: ركتبػػػو مػػػف ىػػػػ، ّٖٓ

نبػػػاه(. ِٔٔ/ِ: )الحمػػػكم ا دبػػػاء، معجػػػـ: نظػػػري ر.الخسئػػؼ  كبغيػػػة(. ِّٔ/ُ: )القفطػػػي الػػػركاة، كا 
 (.ْْٗ/ُ: )الىيكطي الكااة،



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُُٗٓ 

 قمػػػػػػػػػػػتي دانػػػػػػػػػػػي كجيػػػػػػػػػػػؾ الجنػػػػػػػػػػػػ
 

فَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت بالمكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاره   (ُ)ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة حي

 .(ِ)«حفت الجنة بالمكاره»اقتبس حديث:  
 كاالقتباس ضرباف:

 اف معناه ا ومي كما تقدـ.أحدىما: ما لـ ينتقؿ فيو المقتبس 
 كالثاني: ما )ينقؿ(، كقكؿ ابف الركمي:

 لػػػػػػػػػػػػئٍف أخطػػػػػػػػػػػػأتي فػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػدًحؾ
 

 مػػػػػػػػػػػػػا أخطػػػػػػػػػػػػػأتى فػػػػػػػػػػػػػي منعػػػػػػػػػػػػػي 
 لقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد أنزلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي حاجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتي 

 
 (ّ)بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكادو غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًر ذم زرعً  

ڍ  ڌ   ڌ  چ فقكلو: بكاد غير ذم زرع مقتبس مف قكلو تعالو حكايػة:  

في القر ف: كاد ال ماء فيو  لكف معناه ،(4)چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  
 فيو كال نبات، كقد نقمو ابف الركمي إلو جناب ال خير فيو كال نفع.

كمف لطيؼ ىذا الضرب قػكؿ بعضػيـ فػي وػبيم الكجػو دخػؿ الحمػاـ فحمػؽ 
 رأىو:

ػػػػػػاـً اػػػػػػٍف قػػػػػػش لؤلػػػػػػؤو  ػػػػػػرَّد لمحمَّ  تىجى
 

ػػػػػػا  ػػػػػػًة ممبكىى  كأيلػػػػػػًبسى مػػػػػػف ثػػػػػػكًب المسحى
 وكقػػػػٍد جػػػػرَّدى المكىػػػػو ًلتىػػػػٍزًييًف رأًىػػػػ 

 
: لقػػػد أكتيػػػتى ىػػػؤلؾى يػػػا مكىىػػػو   (ٓ)فقمػػػتي

ػػػػؿٌ  -ٗٗ  حى تىٍمًمػػػػٍيمه كى ٍنػػػػوي تىٍضػػػػًمٍيفه كى مى  كى
 

ػػػػػػػػػؿٍ   ٍقػػػػػػػػػده كىالتَّػػػػػػػػػأىٍنؽي ًإٍف تىىى ًمٍنػػػػػػػػػوي اى  كى
 

                                           

  (. ٖٗٔ/ِ( لمثعالبي، كمعجـ ا دباء )ُْٗالبيتاف في اإلاجاز كاإليجاز )ص (ُ)
 (. ِِِٖنة كوفة نعيميا، رقـ الحديث )(: كتاب الجُِْٕ/ْأخرجو مىمـ في وحيحو ) (ِ)

(ِِِٖ .) 
  (.َِْ/ُالبيتاف في العقد الفريد ) (ّ)
  .ّٕىكرة إبراىيـ، اخية  (ْ)
  (. ُّٓالبيت بس نىبة في أنكار الربيع في أنكاع البديع )ص (ٓ)
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ُِٗٓ 

ؿو اٍنًتقىػػػػػػػػاؿي  -ََُ ػػػػػػػػةي اٍىػػػػػػػػًتٍيسى  بىرىااى
 

قىػػػػػػػػػاؿي   ٍىػػػػػػػػػفي اٍلًختىػػػػػػػػػاـً ًاٍنتىيىػػػػػػػػػو اٍلمى  حي
 ي كسمو.)كمنو تضميف(: كىك ذكر شيء مف كسـ الغير ف 

         فػػإف كػػاف المضػػمف بيتػػا فاىػػتعانة   نػػو اىػػتعاف بػػو، كقػػكؿ شػػيخ اإلىػػسـ 
 أبي الفضؿ بف حجر في مرثية شيخو شيخ اإلىسـ البمقيني:

 محػػػدّْثه قػػػٍؿ لمػػػػف كػػػانكا قػػػًد اجتمعػػػػكا
 

طرً    ًليىىػػػػػمعكا منػػػػػو فيػػػػػزتـ منػػػػػو بػػػػػالكى
 امػػػػػػػػػكتـ فتكاضػػػػػػػػػعتـ امػػػػػػػػػو ثقػػػػػػػػػةو  

 
لمػػػػػا تكاضػػػػػع أقػػػػػكاـه امػػػػػو غػػػػػررً  

(ُ) 

البيت الثػاني مضػمف مػف قوػيدة  بػي العػسء.أك موػرااا فمػا دكنػو فإيػداع  
 كرفك   نو أكدع شعره كسـ الغير كرفاه، كقكؿ الشيخ جسؿ الديف الىيكطي:

 إفَّ ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى إدريػػػػػػػػػػػػػػػػػػسى حقػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعمـً أدرىل كأحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىل 
  نَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريش 

 
كوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحبي البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًت أدرىل 

(ِ) 
 فإنو ضمف قكؿ القائؿ: 

 (ّ)البيػػػػػػػػػػػت أدرل بالػػػػػػػػػػػذم فيػػػػػػػػػػػوكوػػػػػػػػػػػاحب 

كمنػػو )تممػػيم( بتقػػديـ الػػسـ امػػو المػػيـ: كىػػك أف يشػػار إلػػو قوػػة أك شػػعر  
 مشيكر، كقكلو:

 فػػػػػػػػكاً مػػػػػػػػا أدرم أأحػػػػػػػػسـي نػػػػػػػػائـو 
 

 (ْ)ألمػػػٍت بنػػػا أـ كػػػافى فػػػي الركػػػًب ييكشػػػعي  

 
                                           

 (.ُْْأكردىما الىيكطي في إتماـ الدراية لقراء النقاية )ص (ُ)
 (، الىيكطي.ُْٓصإتماـ الدراية لقراء النقاية )( ِ)
لعؿ الغالب أف يككف ىذا القػكؿ مػثس  إذ لػـ أقػؼ امػو مػف نىػبو لفقػدميف مػف الشػعراء. كقػد ضػمنو  (ّ)

... كىػك  بػي الفضػؿ الجػكيني كمػا فػي تػاريخ  أنتـ ىبيتـ فؤادم كىػك منػزلكـبعضيـ في شعره فقاؿ: 
 ( لمذىبي. ٖٔٓ/ُْاإلىسـ )

( لمعكبػرم، كتحريػر التحبيػر فػي وػنااة الشػعر ِٖ/ْف المتنبػي )البيت  بي تماـ كما فػي شػرح ديػكا (ْ)
  ( البف أبي ا وبع.ْٔٓ)ص



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي
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 أشار إلو قوة يكشع اميو الىسـ كاىتيقافو الشمس.

 ككقكلو: 

ك مػػع الرمضػػاًء كالنػػا  ر تمتًظػػيلعمػػره
 

 (ُ)أرؽُّ كأحنػػػو منػػػؾى فػػػي ىػػػااًة الكػػػربً  

 أشار إلو البيت المشيكر: 

كربًتػػػػػػػػو ك انػػػػػػػػد ى  المىػػػػػػػػتجيري بعمػػػػػػػػرو
 

 (ِ)كالمىػػػػتجيًر مػػػػف الرَّمضػػػػاًء بالنػػػػارً  

كمنو )حؿ(: كىك نثر نظػـ، كقػكؿ بعػض المغاربػة: فإنػو لمػا قبحػت فعستػو،  
و الػذم يعتػاده، حػؿ قػكؿ كحنظمت نخستو، لـ يزؿ ىكء الظف يقتاده، كيوػدؽ تكىمػ

 المتنبي:

 إذا ىػػػاءى فعػػػؿي المػػػرًء ىػػػاءىت ظنكنيػػػو
 

 (ّ)كوػػػػػػدَّؽى مػػػػػػا يعتػػػػػػاديه مػػػػػػف تىػػػػػػكىىُّـً  

 كمنو )اقد(: كىك نظـ النثر، كقكلو: 

 مػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػاؿي مػػػػػػػػػػف أكلػػػػػػػػػػو نطفػػػػػػػػػػةه 
 

كجيفػػػػػػػػػػػػػػػػػةه  خػػػػػػػػػػػػػػػػػريه يفتًخػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
(ْ) 

  

                                           

( البف رشيؽ، كتحرير التحبيػر فػي وػنااة ٖٖ/ِالبيت  بي تماـ كما في العمدة في محاىف الشعر ) (ُ)
  (.ُُْونااة الشعر )ص

( ْٗىػك فػي الفػاخر )صالبيت لكميب اىتغاث بعمرك بف الحارث ليىػقيو شػربة مػاء، فػأجيز اميػو، ك  (ِ)
( ُٗ/ِ( لمميػػداني، كالمىتقوػػو مػػف أمثػػاؿ العػػرب )ّْٕ/ُلممفضػػؿ بػػف ىػػممة، كمجمػػع ا مثػػاؿ )

  لمزمخشرم.
(، كأبػػػك الطيػػػب المتنبػػػي مػػػا لػػػو كمػػػا اميػػػو ُُٕالبيػػػت فػػػي الكىػػػاطة بػػػيف المتنبػػػي كخوػػػكمو )ص (ّ)

  (.ٔٔ/ٓ( لمثعالبي، كالتذكرة الحمدكنية )َُّ)ص
(، كتحريػر التحبيػر َُ/ِاىية إىماايؿ بف القاىـ كمػا فػي الكامػؿ فػي المغػة كا دب )البيت  بي العت (ْ)

  (.ِْْالتحبير في ونااة الشعر )ص



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُْٗٓ 

نمػػا أكلػػو نطفػػة، »اقػد قػػكؿ امػػي رضػػي ا انػػو:  كمػػا البػػف  دـ كالفخػػر، كا 
 .(ُ)«خره جيفةك 

كينبغي لممتكمـ )التأنؽ( أم: المبالغة في الحىف، ك)إف تىؿ( اف المكاضع 
 التي ينبغي لممتكمـ التأنؽ فييا فيي ثسثة مكاضع:

أحدىا: )برااة اىػتيسؿ( مػف بػرع الرجػؿ برااػة: إذا فػاؽ غيػره فػي العمػـ أك 
 غيره، كذلؾ بأف يأتي بما يناىب المقاـ، كقكلو في التينئة:

 رل فقػػػٍد أنجػػػزى اإلقبػػػاؿي مػػػا كجػػػدابشػػػ
 

 (ِ)ككككػػبي الىَّػػعًد فػػي أفػػًؽ العيػػس وػػعدىا 

 كقكلو في دار: 
 قوػػػػػػػػػػره اميػػػػػػػػػػو تحيَّػػػػػػػػػػةه كىػػػػػػػػػػسـي 

 
ـي   خمعػػػػػػػػٍت اميػػػػػػػػو جماليػػػػػػػػا ا يػػػػػػػػا

(ّ) 

 كقكلو في المرثية: 
 ىػػػػػػػي الػػػػػػػدنيا تقػػػػػػػكؿي بًمٍمػػػػػػػًر فييػػػػػػػا

 
 حػػػػػذاًر حػػػػػذاًر ًمػػػػػٍف بطشػػػػػي كفىٍتكػػػػػي 

ـٍ منّْػػػػػػػػػػي ابتىػػػػػػػػػػاًمي  رك  فػػػػػػػػػػس يىغػػػػػػػػػػري
 

ٍبكػػػػػػي  فقىػػػػػػٍكلي مضػػػػػػًحؾه كالفعػػػػػػؿي مي
(ْ) 

 

                                           

( ْْٗ/َُلـ أقؼ اميو مػف قػكؿ امػي رضػي ا انػو. كنحػكه فػي شػعب اإليمػاف لمبييقػي ) (ُ)
ة، مػا بػاؿ مػف أكلػو نطفػة مػذرة، ك خػره جيفػة قػذر ىنده اف امي بف اثاـ قاؿ: قػاؿ بعضػيـ: ر

( مػف غيػر ّْٓ/ِكأكرده الميػداني فػي مجمػع ا مثػاؿ ) ر.أف يفخػر ةذر عكىك بيف ذلؾ كااء ل
ؽي نفىىو كالى يىٍدفىع حتفو : ر أف ينىبو كزاد  ر.الى يىٍرزي

( لمثعػالبي. كفػي التػذكرة الحمدكنيػة ِٕٕ/ّالبيت  بي محمد الخػازف كمػا فػي يتيمػة الػدىر ) (ِ)
  ابف اباد بكلد ابنتو.( أنو قالو مينئا لمواحب ُٕٔ/ْالحمدكنية )

( البػف اىػاكر، كالبػديع فػي َُٓ/ٗالبيت  شجع بف امرك الىممي كما فػي تػاريخ دمشػؽ ) (ّ)
  (. ّّْ( البف منقذ، كالونااتيف )صِٖٔفي نقد الشعر )ص

  ( لمثعالبي.ِٓالبيتاف  بي الفرج الكاتب كما في أحىف ما ىمعت )ص (ْ)



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُٗٓٓ 

ثاني المكاضع التي ينبغي لممتكمـ التأنؽ فييا )انتقاؿ( ممػا افتػتم بػو الكػسـ 
 مف تشيب أك غيره إلو المقوكد مع رااية المسئمة بينيما، كىك التخمص، كقكلو:

 تقػػكؿي فػػي قيػػكمىسو قىػػٍكًمي كقػػد أخػػذىتٍ 
 

طىػػػػو المٍيًريَّػػػػةً    القيػػػػكدً  ًمنَّػػػػا الىُّػػػػرىل كخي
َـّ ًبنىػػػا   أمطمىػػػعى الشػػػمًس تبتىًغػػػي أٍف تىػػػؤي

 
ػػػػكًدم  ػػػػسَّ كلًكػػػػٍف مطمػػػػعى الجي  (ُ)فقمػػػػتي كى

كثالػػث المكاضػػع )حىػػف ختػػاـ(: فيجػػب امػػو البميػػا أف يخػػتـ كسمػػو بأحىػػف  
خاتمة   نو  خر ما يعيو الىمع كيرتىـ في النفس، كأحىف االنتيػاء أف يػؤتو بمػا 

 و:يؤذف بانتياء الكسـ، كقكل
 بقيػػػػتى بقػػػػاءى الػػػػدىًر يػػػػا كيػػػػؼى أىًمػػػػو

 
 (ِ)كىػػػػػػػػػذا داػػػػػػػػػاءه لمبًريَّػػػػػػػػػًة شػػػػػػػػػامؿي  

 )منتيو المقاؿ( بحمد ا كاكنو كحىف تكفيقو. 
كىػػذا  خػػر مػػا أردت إيػػراده فػػي ىػػذه ا كراؽ مػػف شػػرح ىػػذه ا رجػػكزة، ك 
يػػاه أىػػأؿ أف يجعػػؿ ذلػػؾ لكجيػػو الكػػريـ موػػركفا، كامػػو النفػػع بػػو  الحمػػد كالمنػػة، كا 

 فا، كومو ا امو ىيدنا محمد كامو  لو كوحبو أجمعيف.مكقك 
ككاف الفراغ مف تأليفو في ىابع اشر شير شعباف المكـر ىنة تىػع كىػتيف 

 كتىعمائة، أحىف ا ختاميا بخير، كالحمد  كحده، كحىبنا ا كنعـ الككيؿ.

                                           

( البػف ككيػع، كالعمػدة ُّْىػارؽ كالمىػركؽ منػو )صالبيتاف  بي تماـ كما في المنوؼ لم (ُ)
  ( البف رشيؽ.ٕٔ/ِفي محاىف الشعر )

   ( لمنكيرم.ُّٓ/ٕالبيت لمغزم كما في نياية ا رب في فنكف ا دب ) (ِ)



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُٗٓٔ 

 

 
 
 
 
 

 الفٍارس
كتشتمؿ امو:   

 .فيرس اخيات القر نية 
 .فيرس اخثار 
 يرس القكافي.ف 
  الموادر كالمراجع.قائمة 
 .فيرس المكضكاات 



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُٕٗٓ 

 فٍرس اآلياث القرآويت أَال:

رقم  السُرة اآليت
 اآليت

 الصفحت

 ُٕٖٔ ْ الفاتحة چٺ  ٺ    ٺ  چ 

 ُْٖٗ ِ البقرة چپ  پٻ   پچ

 ُْٕٖ ِ البقرة چڀ   ڀ  چ 

 ُِٖٗ ِ البقرة چ پ   پٻ   پ       ٻ   ٻچ

 ُْٖٖ ُُ البقرة چڳ  ڱ  ڱ  چ 

 ُْٖٖ ُِ البقرة چڱ  ں    ں  ڻ  چ 

 ُُٔٗ ُٔ البقرة ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     

 ُٖٖٗ ِّ البقرة چائ  ائ   ەئ  ەئ  چ 

  ڍڇ  ڇ  ڇ  ڍچ 

 چڌ  

 ُٖٔٗ َٔ البقرة

 ُٖٖٗ ٓٔ البقرة چگ    گ  گ  چ 

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  چ 

 چ

 ُٖٖٗ ٖٗ البقرة

 ُٖٓٗ ُٕٗ البقرة چڭ  ڭ  ڭ  ۇ   چ

 ڀ  ڀ  ٺپ  ڀ   ڀ  چ 

 چ

 َُٗٗ ُٕٖ البقرة

 ُٕٖٖ ُُِ البقرة چٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  چ 

ې  ې  ې  ى  ى  چ 

 چ

 ُٖٖٖ ُِْ البقرة



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُٖٗٓ 

رقم  السُرة اآليت
 اآليت

 الصفحت

 ُٕٖٖ ِِّ البقرة چ ې  ې  ې  ېچ 

 ُٖٖٗ ِّٖ البقرة چٱ  ٻ  ٻ  چ 

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ 

 چ ۉ

 ُُّٗ ِٖٔ البقرة

 ُُٓٗ ُِ  ؿ امراف چې   ې  ېچ 

 ُْٖٔ ّٔ  ؿ امراف چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ 

 ُٖٖٓ ّٔ  ؿ امراف چۅ  ۉ  ۉچ 

 ُٕٖٖ ّٕ  ؿ امراف چ جب  حب  خبچ 

 ُّٖٖ ُْْ  ؿ امراف چڄ  ڄ    ڄ    ڃچ 

 ُِّٗ ّٖ النىاء چژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     چ 

 ُٕٖٗ ّ المائدة چٱ  ٻ  ٻ  چ 

 ُْٖٖ ٖ المائدة چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇچ

 ُْٖٓ ٖ المائدة چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇچ

 ُّٖٔ ٕٗ المائدة ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   

 خب  مب  ىب  يب  جتچ 

 چ

 ُِِٗ ِٔ ا نعاـ

 ُُّٗ ُِِ ا نعاـ چڳ  ڳ     ڳ  ڱ چ 



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُٗٓٗ 

رقم  السُرة اآليت
 اآليت

 الصفحت

ۇ     ۆ     ڭ  ڭ  ۇ   چ 

 چۆ

 ُٖٓٓ ِٗ ا اراؼ

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  چ 

 چڄ  

 ُُٖٓ ِ ا نفاؿ

 ُٖٓٗ ٖ ا نفاؿ چۋ  ۅ   ۅ  ۉ چ

 ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ 

 چ

 ُُٖٔ ِٕ التكبة

 ُُّٗ ُُٔ التكبة چ ھ  ھچ 

 ُٕٖٔ ِِ يكنس چڄ        ڄ  ڄ  ڦ  ڄچ 

 ُٖٕٖ ِٓ يكنس چحئ   مئ  ىئ   يئ  جب    چ 

 ُْٖٗ ّٕ ىكد چيب   جت  حت  خت  متچ 

 ُْٖٗ ّٕ ىكد چحب  خب  مبچ

 ُٖٔٓ ِّ يكىؼ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ 

ٿ  ٿ  ٿ       ٿ چ 

 چ

 ُٖٔٗ ْٓ يكىؼ

 ُٖٔٗ ِٖ يكىؼ چڱ  ڱچ 

 ُّٖٖ َُ إبراىيـ چې  ى  ى  ائ  ائ  چ 

ڎ  ڎ   ڍ  ڌ   ڌ چ 

 چ ڈ

 ُُٓٗ ّٕ إبراىيـ

ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  چ 

 چ

 ُٕٖٔ ٗ النحؿ

 ُٖٖٗ ٕٓ لنحؿا چ  ڤٹ  ٹ  ڤ  ڤچ 



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

َُٗٔ 

رقم  السُرة اآليت
 اآليت

 الصفحت

 ُٖٖٗ َٓ اإلىراء چٻ  ٻ  ٻ  پ  چ 

   ںڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ 

 چ

 ُُٖٗ ُٖ اإلىراء

ڑ  ڑ  ک  چ

 چک

 ُُّٗ ُٖ الكيؼ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 

 چٻ

 ُِٗٗ ْٔ الكيؼ

 ُٕٖٗ ٕٗ الكيؼ چڱ  ں  ں  چ

 ُٕٖٖ ّٕ مريـ چۓ   ۓ     ے  ے چ 

ڃ  چ   چ  چ  چ 

 چ

 ُّٖٓ ُٕ طو

 ُّٖٓ ُٖ طو چڇ  ڇ  ڇ  ڍچ 

 ُّٖٓ ُٖ طو چڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ 

 ُٖٔٓ ٖٕ طو چٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  چ 

 ڳ  ڳ      ڳچ 

 چ

 ُِٖٗ ُِِ طو

ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  چ 

 چ ې

 َُْٗ، ُِٕٖ ِِ ا نبياء

  ۈئوئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئچ 

 چ

 ُٖٗٗ ّْ نبياءا  

 ُٖٗٗ ّٓ ا نبياء چ ىئ  ىئ  ی   یچ 

 َُٖٓ ُٓ المؤمنكف چۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅچ 



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُُٗٔ 

رقم  السُرة اآليت
 اآليت

 الصفحت

 ُِٖٗ ُّّ الشعراء چی  ی    جئ  چ 

 ُٖٖٖ َِ النمؿ چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ 

 ُِْٗ ِِ النمؿ چی  ی    ی  ی  جئ  چ 

 ُُُٗ ٖٖ النمؿ چحب    خب     جب    يئچ

 ُُٓٗ ٖ القوص چڃ  ڃ  ڃ  چ 

ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ۈئ  چ 

 چ

 ُُٖٔ َِ القوص

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     چ 

 چ ڍ

 ُّٓٗ ّٕ القوص

 ُِٖٗ َْ العنكبكت چڃ  ڃ  ڃ  ڃچ 

 پ  پ    ڀ   ڀ   ڀچ 

 چ

 ُُّٗ ٕ الرـك

 ُّّٗ ُٗ الرـك چ ڤ  ڦ  ڦ  ڦچ 

گ  گ  گ  ڳ  چ 

 چڳ

 َُِٗ ٓٓ الرـك

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ 

 چ ۆ  ۆ

 ُٖٗٔ ِٓ لقماف

 ُْٖٓ ُِ الىجدة    چٱ     ٻ  ٻ   ٻچ 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ 

 چ ڍ

 ُِٕٗ ّٕ ا حزاب

 ُٖٗٗ ُٕ ىبأ ﴾ذَِلَك َجزَْينَ اُهْم بَِما َكفَرُوا﴿



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُِٗٔ 

رقم  السُرة اآليت
 اآليت

 الصفحت

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  چ 

 چ پ   پ

 ُٕٖٗ ْ فاطر

 ُٕٖٔ ٗ فاطر چھ  ھ  ھ   ھچ 

 ُْٖٗ ُٓ يس چ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ 

 ُْٖٖ ُٔ يس چڃ         چ    چ  چ 

   ۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴ چ 

 چ﮵

 ُٖٔٔ ِِ يس

ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  چ 

 چ ٹ

 ُٖٔٓ َٔ غافر

 ُٖٖٗ َْ فومت چ ڇ  ڇ  ڇچ 

ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  چ 

 چ

 ُٖٔٗ ْٖ الذاريات

 ُٖٖٗ ُٔ الطكر چپ   ڀ  ڀ      ڀچ 

 ُٕٗٗ، َُٖٖ ٓ الرحمف چڍ  ڍ   ڌ چ 

 َُٖٖ ٖٕ الرحمف چٿ   ٿ  ٹ  ٹچ 

 َُٕٗ ٓ الجمعة چژ  ژ  ڑ  ڑ  چ 

ی ی ی  جئ چ

 چحئ

 ُِٕٗ َُ كحن

 ُِْٗ ُّ نكح چٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  چ 

 ُٖٖٗ ِٖ نكح چحئ  مئ     ىئ  چ 



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُّٗٔ 

رقم  السُرة اآليت
 اآليت

 الصفحت

 ُِٔٗ ّ المدثر چڭ  ڭ  چ 

 ُْٖٗ ٔ المدثر چۈ  ٴۇ  ۋ  چ

 ُٕٖٖ ٔ القيامة چہ  ہ  ہ  ھ    چ 

 ُُِٗ ِٗ القيامة چڃ   چ    چچ 

 ُٖٖٖ ِٔ التككير چۋ  ۅ  چ 

 ُِْٗ ُّ الغاشية چڱ  ڱ    ڱ     چ 

 ُٖٕٖ ّ الضحو چڃ  ڃ  چ  چ    چ   چ 

 ُّٖٔ ُٓ العمؽ چېچ 

 ُِّٗ ٕ العاديات چھ  ھ  ھ  ے  چ 

 ُٖٖٗ ّ التكاثر چگ  گ گ  چ 

 ُٖٗٓ ِ العور چٻ  ٻ  ٻ  پ  چ 

 ُِّٗ ُ اليمزة چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ 

 ُٖٖٔ ُ الككثر چڎ    ڎ  ڈچ 

 ُٕٖٔ،  ُْٖٓ ُ اإلخسص چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ 

 



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُْٗٔ 

 

س اآلثارثاويا: فٍر  
 الصفحت طرف الثر

 ُِِٗ «الخيؿ معقكد بنكاوييا الخير»
 ُّّٗ «جار الدار أحؽ بدار الجار»

 ُُٓٗ «حفت الجنة بالمكاره»

 ُٖٕٖ «ما رأيت منو كال رأل مني»

 ُْٓٗ «ما البف  دـ كالفخر»

 ُِّٗ «الميـ اىتر اكراتنا ك مف ركااتنا»

 
 
 
 



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُٗٔٓ 

 ثالثا: فٍرس القُايف

 الصفحت القائل آخري أَ  البيج

 ُّٗٗ بشار بف برد ىكاءٍ  خاط لي امرك
 ُّٖٗ زىير نىاءي  كما أدرم كىكؼ

 َُْٗ أبك الطيب الرحضاءي  لـ يحؾ نائمؾ

 كالريم تعبث
 بالغوكف 

 ُُُٗ إبراىيـ بف خفاجة الماءً 

 ُِٗٗ الكطكاط ىخاءً  ما نكاؿ الغماـ

 ُّْٖ - االمحجبى  أفادتكـ النعماء

 ُّٔٗ معاكية بف مالؾ غضابا اءإذا نزؿ الىم

 ُْٖٗ جرير غضابا إذا غضبت امي

 ُُٖٔ أبك الطمحاف حاجبي  لو حاجب اف

 ُٖٔٔ امقمة بف ابدة مشيبي  طحا بؾ قمب

 ُٖٖٔ ضابر بف الحارث لغريبي  كمف يؾ أمىو

 َُِٗ،  ُُٖٔ أبك الطمحاف حاجبي  لو حاجب اف 

 ىمبكا كأشرقت 
 الدماء

 ُْٔٗ البحترم يىمبكا

 ُْٕٗ أبك الطيب خضابي  كمف في كفو منيـ

 ُُِٗ أبك تماـ قكاضبً  يمدكف مف أيد



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُٗٔٔ 

 الصفحت القائل آخري أَ  البيج

 ُُّٗ أبك نكاس لمضبً  إذا ما تميمي

 ُِّٗ النابغة الكتائبً  كال ايب فييـ

 ُُْٗ الكميت الكمًب  أحسمكـ لىقاـ

 ُْٓٗ أبك تماـ الكربً  لعمرك مع الرمضاء

ٍرًىنان  جى  كفاحمان كمى  ُّٖٗ العجاج امزجَّ

 ُّْٗ بشار الميجي  مف راقب الناس

 إفَّ الىَّمىاحة
 ُى كالمركءةى 

 ُُٕٗ زياد ا اجـ الحشرجً 

 ُٖٗٔ الحارث بف نييؾ الطكائمي  ليبؾ يزيد

 َُٗٗ محمد بف كىيب يمتدحي  كبدا الوباح

 ُِِٗ الخنىاء الجكانمً  إف البكاء

 ُّٖٗ البحترم الضاحي ألمع برؽ ىرم

 َُِٗ الونكبرم توعدٍ  ككأف محمر الشقيؽ

 ُِْٖ العباس بف ا حنؼ التجمدى  ىأطمب بعد الدار

 ُْٓٗ أبك محمد الخازف وعدا بشرل فقد أنجز

 ُّٕٖ الحىيف بف أحمد محىكدي  ىـ يحىدكؾ امو



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُٕٗٔ 

 الصفحت القائل آخري أَ  البيج

 َُّٗ المتممس دي الكت كال يقيـ امو ضيـ

 كأىديت مكىو 
 لمكىو

محمد بف ابد  العبدي 
 الجميؿ

ُّّٗ 

 ُْٕٗ أبك الطيب مغمدي  يبس النجيع اميو

 َُْٖ أبك تماـ مكحدً  كريـ متو أمدحو

 ُِٖٔ النابغة كالىندً  كالمؤمف العائذات

 ُٖٓٔ أبك العسء جمادً  كالذم حارت البرية

 ُِْٗ أبك تماـ الحمدً  ىأحمد نورا ما

خكاف حىبتيـ  َُّٗ المتممس لفاادم كا 

 ُْٖٗ أبك نكاس كاحدً  ليس امو ا

 ُْٗٗ طرفة بف العبد دً تجم كقكفا بيا وحبي

 َُٓٗ،  ُْٗٗ النابغة متعبدً  لك أنيا ارضت

 تقكؿ في قكمس 
 قكمي

 ُٓٓٗ أبك تماـ القكدً 

 ُّٓٗ أبك العتاىية يفتخرٍ  ما باؿ مف أكلو

أبك قيس بف  نكرا كقد الح في الوبم
 ا ىمت

َُٗٓ 

 ُِٓٗ ال يعرؼ أنارا أرانا اإللو



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُٖٗٔ 

 الصفحت القائل آخري أَ  البيج

 ُِٓٗ الىيكطي أحرل إف ابف إدريس

 َُْٖ الجف قبري  كليس قرب 

 َُٔٗ أبك الحىف طباطبا توكري  يا واحبي تقويا

 ُّْٗ ىمـ بف امرك الجىكري  مف راقب الناس

 ُّٖٔ المعرم الخفرً  حىنت نظـ كسـ

 ُْٕٖ بكر بف النطاح الدىرً  لو ىمـ ال منتيو

 ُِٖٗ ا خطؿ بمقدارً  كقاؿ رائدىـ

 ُِٔٗ الحريرم ا كدارً  يا خاطب الدنيا

 أقكؿ لواحبي 
 كالعيس

 ُِٕٗ الومة بف ابد ا فالضمارً 

 ُّٖٗ حىيف بف ابد ا البشرً  با يا ظبيات القاع

 ُّٗٗ البحترم ا كتارً  كالقىي المعطفات

 ُْٕٗ جرير الخمارً  فس يمنعؾ مف

 ُِٓٗ ابف حجر بالكطرً  محدث قؿ لمف كانكا

 ُّٓٗ كميب بالنارً  المىتجير بعمرك

 ُِٓٗ الحريرم أىا مسأس أر 



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُٗٔٗ 

 الصفحت القائل آخري أَ  البيج

 ُُٓٗ ال يعرؼ ممبكىا تجرد لمحماـ اف قش

 كقد غرضت مف
 الدنيا 

 ُّٖٗ أبك العسء اغرضى 

 ُْٔٗ أبك زياد ا ارابي ذرااا كلـ يؾ أكثر الفتياف

 ُٕٖٓ ابدة بف الطبيب كاتوراي  إف الذيف تركنيـ

 ُٖٖٓ الفرزدؽ المجامعي  أكلئؾ  بائي

 ُٕٖٔ إىحاؽ بف حىاف أكىعي  كلك شئت أف أبكي

ذا المنية أنشبت  ُُٔٗ أبك ذؤيب تنفعي  كا 

 ُْٓٗ أبك تماـ أنفعي  ىك الونع إف يعجؿ

 ُْٔٗ أشجع يونعي  يرـك الممكؾ مد

 ُِٓٗ أبك تماـ يكشعي  فكا ما أدرم

 ُُِٗ أبك العسء بمقمعً  مطا يا مطايا

 ُِٕٗ ا قيشر ا ىدم بىريعً  ىريع إلو ابف العـ

 ضا فىقي الغ
 كالىاكنيوً 

 ُّٔٗ البحترم ضمكاي

 لـ يبكني إال حديث
 

 ُْْٗ القاضي ا رجاني مكداي

 ُُٓٗ ابف الركمي منعي لئف أخطأت



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

َُٕٗ 

 الصفحت القائل آخري أَ  البيج

ابف حيكس  كردفا كيؼ أىمك كأنت
 الشامي

ُّٗٔ 

 ُِّٗ العباس بف ا حنؼ حتؼي  حىامؾ فيو

 ُّٕٗ الخارجية طريؼً  أيا شجر الخابكر

 ُٕٖٔ الراكندمابف  امرزكقى  كـ ااقؿ ااقؿ

 َُٖٔ جعفر بف امبة مكثؽي  ىكام مع الركب

 َُٕٖ جؤية بف النضر منطمؽي  ال يألؼ الدرىـ

 ُْٓٗ أبك الفرج الكاتب فتكي ىي الدنيا تقكؿ

 َُْٖ أبك ا ىكد الديمي فعؿٍ  جزل ربو اني

 َُُٗ جبار بف جزء ا شؿٍ  وبَّ اميو قانص

 َُٓٗ ال يعرؼ جميؿٍ  إف كنت أزمعت

 ُٕٕٖ البحترم مثسى  طمبنا فمـقد 

 ُُْٗ أبك الطيب بخيس أادل الزماف ىخاؤه

 ُٖٓٓ الفرزدؽ أطكؿي  إف الذم ىمؾ

 ُِْٗ معف بف أكس يعقؿي  إذا أنت لـ تنوؼ

 ُِْٗ معف بف أكس أكؿي  لعمرؾ ال أدرم



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُُٕٗ 

 الصفحت القائل آخري أَ  البيج

 ىييات ال يأتي
 

 ُْْٗ أبك تماـ لبخيؿي 

 ُٓٓٗ الغزم شامؿي  بقيت بقاء الدىر

 ُّٖٖ امرؤ القيس ميٍرىىؿً  ىتشزراتغدائره م

 ُّٗٗ أبك النجـ العجمي ا جمؿً  الحمد 

 ُٖٖٗ امرؤ القيس  بأمثؿً  أال أييا الميؿ 

 َُّٗ امرؤ القيس أغكاؿً  أيقتيميني كالمٍشرىًفيُّ 

ـى   أبك الطيب الغزاؿً  فإٍف تىفيًؽ ا نىا
 

َُٖٗ 

 ُُٓٗ كثير ازة الماؿً  غمر الرداء

 ُِْٗ ال يعرؼ حاؿً  دلالح أنكار الي

 ُْٗٗ امرؤ القيس تجمؿً  كقكفا بيا وحبي

 ُْٗٗ ربيعة بف مقرـك متبتؿً  لك أنيا ارضت

 ُِٖٗ حبيب بف أكس مغرما كمف كاف بالبيض

 َُٓٗ الىيكطي اما قد بمينا في اورنا

 ُٖٔٓ أبك نكاس كاأىامي  كلقد نيزت

 َُٕٖ طريؼ بف مالؾ يتكىـي  أك كمما كردت



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُِٕٗ 

 الصفحت القائل آخري أَ  البيج

ـي  الدكالت كلك دامت  ُِٕٖ أبك العسء دكا

ـي  أتظف ىممو  ُّٖٗ ال يعرؼ تيي

 ُِٓٗ القاضي ا رجاني تدكـي  مكدتو تدـك

ـي  فمئف بقيت  ُُّٗ قتادة بف مىممة كري

ـي  يقيض لي مف  ُِّٗ البحترم أام

ـي  قؼ بالديار التي  ُّْٗ زىير بف أبي ىممو الدي

ـي  كمف الخير بطء  ُْٓٗ أبك الطيب الجيا

 ُْٖٗ أبك الشيص المكـي  المسمة في ىكاؾ أجد

ـي  قور اميو تحية  ُْٓٗ أشجع بف امرك ا يا

 ُْٕٖ الحارث بف كامة يىيمً  قكمي ىـ قتمكا

 ُٕٖٓ ابف الركمي الىمـً  ىذا أبك الوقر

 ُٕٕٖ البحترم العظـً  ككـ ذدت اني

 ُٖٔٗ أبك الطيب اليرـً  أتو الزماف بنكه

 ُِٔٗ يحيو بف ىند ترحمي جكدم امو المىتيتر

 ُِٖٗ البحترم كسمي أحمت دمي



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُّٕٗ 

 الصفحت القائل آخري أَ  البيج

 ُّٗٗ ابف رشيؽ قديـً  أوم كأقكل

 ُّٓٗ المتنبي تكىـً  إذا ىاء فعؿ المرء

 ُّّٗ ال يعرؼ فنكف طكيت بأحراز

 ُُِٗ أبك الفتم البىتي لنا كيمُّكيـ قىٍد أىخذى 

 ُْٓٗ أبك الطيب خروانا كأف ألىنيـ في النطؽ

 ُٕٖٗ ىحيـ بف كثيؿ تعرفكني أنا ابف جس

 ُٖٗٗ اكؼ بف محمـ ترجمافً  إف الثمانيف

 ُُٖٗ امرك بف معديكرب ا ضغافً  الضاربيف بكؿ

 ُّٓٗ محمد بف حاـز الختفً  بارؾ ا لمحىف

 ُْْٗ الزمخشرم ىمطيفً  كقائمة ما ىذه

 ُُْٖ الفرزدؽ يقاربوٍ  كما مثمو في الناس

 َُٔٗ ربشا ككاًكبيوٍ  كأفَّ ميثىار النٍَّقعً 

 َُِٗ أبك الفتم البىتي ذاىبوٍ  إذا ممؾ لـ يكف

 ُِٓٗ أبك العتاىية مفىدهٍ  اممت يا مجاشع

ذا تألؽ في الندم  ُْٓٗ البحترم اضبوٍ  كا 



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُْٕٗ 

 الصفحت القائل آخري أَ  البيج

 َُٓٗ ابف اباد فدارهٍ  قاؿ لي إف رقيبي

 ُِٖٗ ذك الرمة مقيميا ألما امو الدار

 ُِِٗ أبك العسء المعرم أذااكهي  أاكذ با مف قـك

 َُِٗ أبك تماـ ابد اً  ما مات مف كـر

ابف حيكس  كريقوً  فعؿ المداـ كلكنيا
 الشامي

ُّٗٓ 

 أأحبو كأحب فيو
 

 ُْٖٗ أبك الطيب أادائوً 

 كواحب البيت
 
 
 
 
 

 ُِٓٗ ال يعرؼ فيوً 



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُٕٗٓ 

املصادر َاملراخع قائمترابعا :   
بػػف أبػػك الطيػػب المتنبػػي كمػػا لػػو كمػػا اميػػو، المؤلػػؼ: ابػػد الممػػؾ بػػف محمػػد  .1

ىػػػ(، المحقػػؽ: محمػػد محيػػي ِْٗإىػػماايؿ أبػػك منوػػكر الثعػػالبي )المتػػكفو: 
 القاىرة. –الديف ابد الحميد، الناشر: مكتبة الحىيف التجارية 

إتمػاـ الدرايػػة لقػػراء النقايػػة، المؤلػؼ: ابػػد الػػرحمف بػػف أبػي بكػػر، جػػسؿ الػػديف  .2
شػر: دار ىػػ(، المحقػؽ: الشػيخ إبػراىيـ العجػكز، الناُُٗالىيكطي )المتكفو: 

 ـ.ُٖٓٗىػ َُْٓبيركت، الطبعة: ا كلو،  –الكتب العممية 
أحىف مػا ىػمعت، المؤلػؼ: ابػد الممػؾ بػف محمػد بػف إىػماايؿ أبػك منوػكر  .3

ىػ(، كضع حكاشيو: خميؿ امػراف المنوػكر، الناشػر: ِْٗالثعالبي )المتكفو: 
 . َََِ -ىػ  ُُِْلبناف، الطبعة: ا كلو،  –دار الكتب العممية، بيركت 

االختياريف، المؤلػؼ: امػي بػف ىػميماف بػف الفضػؿ، أبػك المحاىػف، المعػركؼ  .4
ىػ(، المحقؽ: فخر الديف قباكة، الناشر: دار ُّٓبا خفش ا وغر )المتكفو: 
ىػػػكرية، الطبعػػػة:  –لبنػػػاف، دار الفكػػػر، دمشػػػؽ  -الفكػػػر المعاوػػػر، بيػػػركت 

 ـ.ُٗٗٗ -ىػ  َُِْا كلو، 
حمد ابد ا بف محمد بف جعفر بف حياف أخسؽ النبي ك دابو، المؤلؼ: أبك م .5

ىػػػ(، المحقػػؽ: ّٗٔا نوػػارم المعػػركؼ بػػأًبي الشػػيخ ا وػػبياني )المتػػكفو: 
وػػػالم بػػػف محمػػػد الكنيػػػاف، الناشػػػر: دار المىػػػمـ لمنشػػػر كالتكزيػػػع، الطبعػػػة: 

 ـ.ُٖٗٗا كلو، 
ا زمنػػة كا مكنػػة، المؤلػػؼ: أبػػك امػػو أحمػػد بػػف محمػػد بػػف الحىػػف المرزكقػػي  .6

ىػ(، الناشر: دار الكتػب العمميػة، بيػركت، الطبعػة: ُِْ)المتكفو:  ا وفياني
 .ُُْٕا كلو، 

أىػػرار البسغػػة، المؤلػػؼ: أبػػك بكػػر ابػػد القػػاىر بػػف ابػػد الػػرحمف بػػف محمػػد  .7



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُٕٗٔ 

ىػػػػ(، قػػػرأه كامػػػؽ اميػػػو: ُْٕالفارىػػػي ا وػػػؿ، الجرجػػػاني الػػػدار )المتػػػكفو: 
 لمدني بجدة.محمكد محمد شاكر، الناشر: مطبعة المدني بالقاىرة، دار ا

اإلوابة في تمييز الوحابة، المؤلؼ: أبك الفضؿ أحمد بف امي بف محمد بػف  .8
ىػػػ(، تحقيػػؽ: اػػادؿ أحمػػد ابػػد ِٖٓأحمػػد بػػف حجػػر العىػػقسني )المتػػكفو: 

بيػركت، الطبعػة:  –المكجكد كامو محمد معكض، الناشر: دار الكتػب العمميػة 
 ىػ. ُُْٓ -ا كلو 

ؼ: ا وػػمعي أبػػك ىػػعيد ابػػد الممػػؾ بػػف ا وػػمعيات اختيػػار ا وػػمعي، المؤلػػ .9
 -ىػ(، المحقػؽ: احمػد محمػد شػاكر ُِٔقريب بف امي بف أومع )المتكفو: 

موػر، الطبعػة: الىػابعة،  –ابد الىسـ محمد ىػاركف، الناشػر: دار المعػارؼ 
 ـ.ُّٗٗ

اإلاجػاز كاإليجػػاز، المؤلػػؼ: ابػػد الممػػؾ بػف محمػػد بػػف إىػػماايؿ أبػػك منوػػكر  .11
 القاىرة. –ىػ(، الناشر: مكتبة القر ف ِْٗالثعالبي )المتكفو: 

ا اسـ، المؤلؼ: خير الديف بف محمكد بف محمد بف امي بف فارس، الزركمي  .11
ىػ(، الناشر: دار العمـ لممسييف، الطبعة: الخامىػة ُّٔٗالدمشقي )المتكفو: 

 ـ. ََِِأيار / مايك  -اشر 
فارس، الزركمي  ا اسـ، المؤلؼ: خير الديف بف محمكد بف محمد بف امي بف .12

ىػ(، الناشر: دار العمـ لممسييف، الطبعة: الخامىػة ُّٔٗالدمشقي )المتكفو: 
 ـ. ََِِأيار / مايك  -اشر 

ا مالي = شذكر ا مالي = النكادر، المؤلػؼ: أبػك امػي القػالي، إىػماايؿ بػف  .13
القاىػػـ بػػف ايػػذكف بػػف ىػػاركف بػػف ايىػػو بػػف محمػػد بػػف ىػػمماف )المتػػكفو: 

عيا كترتيبيػا: محمػد ابػد الجػكاد ا وػمعي، الناشػر: دار ىػ(، اني بكضػّٔٓ
 ـ.ُِٔٗ -ىػ  ُّْْالكتب المورية، الطبعة: الثانية، 

أنكار الربيع في أنكاع البديع، المؤلؼ: ودر الديف المدني، امي بف أحمػد بػف  .14



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُٕٕٗ 

محمػػػد معوػػػـك الحىػػػني الحىػػػيني، المعػػػركؼ بعمػػػي خػػػاف بػػػف ميػػػرزا أحمػػػد، 
 ىػ(. ُُُٗ: الشيير بابف معوـك )المتكفو

اإليضػػاح فػػي امػػـك البسغػػة، المؤلػػؼ: محمػػد بػػف ابػػد الػػرحمف بػػف امػػر، أبػػك  .15
المعالي، جسؿ الديف القزكيني الشافعي، المعػركؼ بخطيػب دمشػؽ )المتػكفو: 

بيػركت،  –ىػ(، المحقؽ: محمد ابد المػنعـ خفػاجي، الناشػر: دار الجيػؿ ّٕٗ
 الطبعة: الثالثة.

رف الىػػابع، المؤلػػؼ: محمػػد بػػف امػػي بػػف البػػدر الطػػالع بمحاىػػف مػػف بعػػد القػػ .16
ىػػػػ(، الناشػػػر: دار َُِٓمحمػػػد بػػػف ابػػػد ا الشػػػككاني اليمنػػػي )المتػػػكفو: 

 بيركت.  –المعرفة 
البديع في البديع، المؤلؼ: أبػك العبػاس، ابػد ا بػف محمػد المعتػز بػا ابػف  .17

 ىػػ(، الناشػر: دارِٔٗالمتككؿ ابف المعتوػـ ابػف الرشػيد العباىػي )المتػكفو: 
 ـ.َُٗٗ -ىػ َُُْالجيؿ، الطبعة: الطبعة ا كلو 

البديع في نقد الشعر، المؤلؼ: أبك المظفر مؤيد الدكلة مجد الديف أىػامة بػف  .18
مرشد بف امي بف مقمد بف نور بف منقذ الكنػاني الكمبػي الشػيزرم )المتػكفو: 

ىػػػ(، بتحقيػػؽ: الػػدكتكر أحمػػد أحمػػد بػػدكم، الػػدكتكر حامػػد ابػػد المجيػػد، ْٖٓ
كزارة  -: ا ىتاذ إبراىيـ موطفو، الناشر: الجميكرية العربية المتحدة مراجعة

 اإلدارة العامة لمثقافة. -اإلقميـ الجنكبي  -الثقافة كاإلرشاد القكمي 
البوائر كالذخائر، المؤلؼ: أبك حيػاف التكحيػدم، امػي بػف محمػد بػف العبػاس  .19

 –دار وػػادر ىػػػ(، المحقػػؽ: د/ كداد القاضػػي، الناشػػر: ََْ)المتػػكفو: نحػػك 
 ـ. ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖبيركت، الطبعة: ا كلو، 

بغيػػة اإليضػػاح لتمخػػيص المفتػػاح فػػي امػػـك البسغػػة، المؤلػػؼ: ابػػد المتعػػاؿ  .21
ىػػػػ(، الناشػػػر: مكتبػػػة اخداب، الطبعػػػة: الىػػػابعة ُُّٗالوػػػعيدم )المتػػػكفو: 

 ـ.ََِٓ-ىػُِْٔاشر: 



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُٕٖٗ 

الكالء، الميثػي، البياف كالتبييف، المؤلؼ: امرك بف بحػر بػف محبػكب الكنػاني بػ .21
ىػػػػ(، الناشػػػر: دار كمكتبػػػة ِٓٓأبػػػك اثمػػػاف، الشػػػيير بالجػػػاحظ )المتػػػكفو: 

 ىػ. ُِّْاليسؿ، بيركت، ااـ النشر: 
تاج العركس مف جكاىر القامكس، المؤلؼ: محٌمػد بػف محٌمػد بػف ابػد الػرزٌاؽ  .22

بيػػػدم )المتػػػكفو:  ىػػػػ(، َُِٓالحىػػػيني، أبػػػك الفػػػيض، الممقٌػػػب بمرتضػػػو، الزَّ
 مكاة مف المحققيف، الناشر: دار اليداية.المحقؽ: مج

فيات المشاىير كىا اسـ، المؤلؼ: شمس الديف أبػك ابػد ا  .23 كى تاريخ اإلىسـ كى
ىػػ(، المحقػؽ: ْٖٕمحمد بف أحمد بػف اثمػاف بػف قىاٍيمػاز الػذىبي )المتػكفو: 

الدكتكر بشار اػٌكاد معػركؼ، الناشػر: دار الغػرب اإلىػسمي، الطبعػة: ا كلػو، 
 .ـ ََِّ

،  ُتػػػاريخ بغػػػداد لمخطيػػػب البغػػػدادم، تحقيػػػؽ موػػػطفو ابػػػدالقادر اطػػػا، ط .24
 ىػ.ُُْٕ

تػػاريخ خميفػػػة بػػف خيػػػاط، المؤلػػؼ: أبػػػك امػػػرك خميفػػة بػػػف خيػػاط بػػػف خميفػػػة  .25
ىػػػػ(، المحقػػػؽ: د. أكػػػـر ضػػػياء َِْالشػػػيباني العوػػػفرم البوػػػرم )المتػػػكفو: 

ة: دمشػػػؽ، بيػػػركت، الطبعػػػ –العمػػػرم، الناشػػػر: دار القمػػػـ، مؤىىػػػة الرىػػػالة 
 .ُّٕٗالثانية، 

تػػاريخ دمشػػؽ، المؤلػػؼ: أبػػك القاىػػـ امػػي بػػف الحىػػف بػػف ىبػػة ا المعػػركؼ  .26
ىػػػػ(، المحقػػػؽ: امػػػرك بػػػف غرامػػػة العمػػػركم، ُٕٓبػػػابف اىػػػاكر )المتػػػكفو: 

 -ىػػػػ  ُُْٓالناشػػػر: دار الفكػػػر لمطبااػػػة كالنشػػػر كالتكزيػػػع، اػػػاـ النشػػػر: 
 ـ. ُٓٗٗ

ميماف محمػػد بػػف ابػػد ا بػػف تػػاريخ مكلػػد العممػػاء ككفيػػاتيـ، المؤلػػؼ: أبػػك ىػػ .27
أحمد بف ربيعة بف ىميماف بف خالد بف ابد الرحمف بف زبر الربعي )المتكفو: 

 –ىػ(، المحقؽ: د. ابد ا أحمد ىميماف الحمد، الناشػر: دار العاوػمة ّٕٗ



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُٕٗٗ 

 .َُُْالرياض، الطبعة: ا كلو، 
ؼ: ابػد تحرير التحبير في وػنااة الشػعر كالنثػر كبيػاف إاجػاز القػر ف، المؤلػ .28

العظيـ بف الكاحد بػف ظػافر ابػف أبػي اإلوػبع العػدكاني، البغػدادم ثػـ الموػرم 
ىػػػ(، تقػػديـ كتحقيػػؽ: الػػدكتكر حفنػػي محمػػد شػػرؼ، الناشػػر: ْٓٔ)المتػػكفو: 

لجنػػة  -المجمػػس ا امػػو لمشػػئكف اإلىػػسمية  -الجميكريػػة العربيػػة المتحػػدة 
 إحياء التراث اإلىسمي. 

قعػػة فػػي تفىػػير الكشػػاؼ لمزمخشػػرم، المؤلػػؼ: تخػػريج ا حاديػػث كاخثػػار الكا .29
جمػػاؿ الػػديف أبػػك محمػػد ابػػد ا بػػف يكىػػؼ بػػف محمػػد الزيمعػػي )المتػػكفو: 

ىػ(، المحقؽ: ابد ا بف ابػد الػرحمف الىػعد، الناشػر: دار ابػف خزيمػة ِٕٔ
 ىػ.ُُْْالرياض، الطبعة: ا كلو،  –

مي بػف حمػدكف، التذكرة الحمدكنية، المؤلؼ: محمد بف الحىف بف محمد بف ا .31
ىػػػ(، الناشػر: دار وػػادر، ِٔٓأبػك المعػالي، بيػػاء الػديف البغػػدادم )المتػكفو: 

 ىػ. ُُْٕبيركت، الطبعة: ا كلو، 
ترتيػػب المػػدارؾ كتقريػػب المىػػالؾ، المؤلػػؼ: أبػػك الفضػػؿ القاضػػي ايػػاض بػػف  .31

: ابػف تاكيػت الطنجػي، ُىػ(، المحقػؽ: جػزء ْْٓمكىو اليحوبي )المتكفو: 
ـ، جػزء  َُٕٗ - ُٔٔٗ: ابد القادر الوحراكم، ْ، ّ، ِـ، جزء  ُٓٔٗ

ـ، ُّٖٗ-ُُٖٗ: ىػعيد أحمػد أاػراب ٖ، ٕ، ٔ: محمد بػف شػريفة، جػزء ٓ
 المحمدية، المغرب، الطبعة: ا كلو. -الناشر: مطبعة فضالة 

تيػػذيب المغػػة، المؤلػػؼ: محمػػد بػػف أحمػػد بػػف ا زىػػرم اليػػركم، أبػػك منوػػكر  .32
كض مراب، الناشػر: دار إحيػاء التػراث ىػ(، المحقؽ: محمد إَّ)المتكفو: 
 ـ.ََُِبيركت، الطبعة: ا كلو،  –العربي 

الجامع المىند الوحيم المختور مف أمػكر رىػكؿ ا وػمو ا اميػو كىػمـ  .33
كىػػننو كأيامػػو = وػػحيم البخػػارم، المؤلػػؼ: محمػػد بػػف إىػػماايؿ أبػػك ابػػدا 



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

َُٖٗ 

ناشػر: دار طػكؽ البخارم الجعفي، المحقؽ: محمد زىيػر بػف ناوػر الناوػر، ال
النجاة )موكرة اػف الىػمطانية بإضػافة تػرقيـ تػرقيـ محمػد فػؤاد ابػد البػاقي(، 

 ىػ.ُِِْالطبعة: ا كلو، 
الجميس الوالم الكافي كا نيس الناوم الشافي، المؤلؼ: أبك الفػرج المعػافو  .34

ىػػػ(، المحقػػؽ: ابػػد َّٗبػػف زكريػػا بػػف يحيػػو الجريػػرل النيركانػػي )المتػػكفو: 
لبنػاف، الطبعػة:  –جنػدم، الناشػر: دار الكتػب العمميػة، بيػركت الكريـ ىامي ال

 ـ. ََِٓ -ىػ  ُِْٔا كلو 
جميػػػرة أشػػػعار العػػػرب، المؤلػػػؼ: أبػػػك زيػػػد محمػػػد بػػػف أبػػػي الخطػػػاب القرشػػػي  .35

ىػػػ(، حققػػو كضػػبطو كزاد فػػي شػػرحو: امػػي محمػػد البجػػادم، َُٕ)المتػػكفو: 
 الناشر: نيضة مور لمطبااة كالنشر كالتكزيع.

، المؤلؼ: أبك بكػر محمػد بػف الحىػف بػف دريػد ا زدم )المتػكفو: جميرة المغة .36
بيػركت،  –ىػ(، المحقؽ: رمزم منير بعمبكي، الناشر: دار العمـ لممسيػيف ُِّ

 ـ.ُٕٖٗالطبعة: ا كلو، 
جػػكاىر البسغػػة فػػي المعػػاني كالبيػػاف كالبػػديع، المؤلػػؼ: أحمػػد بػػف إبػػراىيـ بػػف  .37

كتػػدقيؽ كتكثيػػؽ: د. يكىػػؼ ىػػػ(، ضػػبط ُِّٔموػػطفو الياشػػمي )المتػػكفو: 
 الوميمي، الناشر: المكتبة العورية، بيركت.

ػػػاًكم، اٍلميىىػػػمَّاة: ًانىايػػػةي القىاًضػػػو كًكفىايػػػةي  .38 مىػػػو تٍفىػػػيًر البىيضى اًشػػيةي الشّْػػػيىاًب اى حى
ػػاكم، المؤلػػؼ: شػػياب الػػديف أحمػػد بػػف محمػػد بػػف  مىػػو تٍفىػػيًر البىيضى الرَّاًضػػو اى

ىػػ(، دار النشػر: دار وػادر َُٗٔفو: امر الخفاجي المورم الحنفي )المتػك 
 بيركت.  –

الحماىة البورية، المؤلؼ: امي بف أبي الفرج بف الحىف، وػدر الػديف، أبػك  .39
ىػػػ(، المحقػػؽ: مختػػار الػػديف أحمػػد، الناشػػر: ٗٓٔالحىػػف البوػػرم )المتػػكفو: 

 بيركت. –االـ الكتب 



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُُٖٗ 

دم، حماىػػة الخالػػدييف، المؤلػػؼ: الخالػػدياف أبػػك بكػػر محمػػد بػػف ىاشػػـ الخالػػ .41
ىػػػ(، ك أبػك اثمػػاف ىػعيد بػف ىاشػػـ الخالػدم )المتػػكفو: َّٖ)المتػكفو: نحػك 

ىػػػػػ(، المحقػػػػؽ: الػػػػدكتكر محمػػػػد امػػػػي دقػػػػة، الناشػػػػر: كزارة الثقافػػػػة، ُّٕ
 .ُٓٗٗالجميكرية العربية الىكرية، ااـ النشر: 

الحماىة المغربية، المؤلؼ: أبك العباس أحمد بف ابد الىسـ الجرٌاكم التػادلي  .41
ىػػػػ(، المحقػػػؽ: محمػػػد رضػػػكاف الدايػػػة، الناشػػػر: دار الفكػػػر َٗٔ )المتػػػكفو:
 ـ.ُُٗٗبيركت، الطبعة: ا كلو،  –المعاور 

، المؤلػػؼ: أبػػك تمػػاـ حبيػػب بػػف أكس الطػػائي، تحقيػػؽ: د. ابػػد ا الحماىػػة .42
اىػػػػيسف، الناشػػػػر: جامعػػػػة اإلمػػػػاـ محمػػػػد بػػػػف ىػػػػعكد اإلىػػػػسمية، الطبعػػػػة: 

 ـ.ُُٖٗىػ/ َُُْ
ىػ(،   ّٕٓنشكاف بف ىعيد الحميرل اليمني )المتكفو: الحكر العيف، المؤلؼ:  .43

القػػاىرة، اػػاـ النشػػر:  –المحقػػؽ: كمػػاؿ موػػطفو، الناشػػر: مكتبػػة الخػػانجي 
 ـ. ُْٖٗ

الحيػػكاف، المؤلػػؼ: امػػرك بػػف بحػػر بػػف محبػػكب الكنػػاني بػػالكالء، الميثػػي، أبػػك  .44
 –ىػػ(، الناشػر: دار الكتػب العمميػة ِٓٓاثماف، الشػيير بالجػاحظ )المتػكفو: 

 ق. ُِْْبيركت، الطبعة: الثانية، 
خػػاص الخػػاص، المؤلػػؼ: ابػػد الممػػؾ بػػف محمػػد بػػف إىػػماايؿ أبػػك منوػػكر  .45

ىػػػػ(، المحقػػػؽ: حىػػػف ا مػػػيف، الناشػػػر: دار مكتبػػػة ِْٗالثعػػػالبي )المتػػػكفو: 
 بيركت/لبناف. -الحياة 

، المؤلػؼ: ِقىـ شعراء المغرب كا ندلس جػ  -خريدة القور كجريدة العور  .46
لكاتب ا وبياني، محمد بف محمد وفي الػديف بػف نفػيس الػديف اماد الديف ا

ىػػػ(، تحقيػػؽ:  ذرتػػاش  ذرنػػكش، ٕٗٓحامػػد بػػف ألػػو، أبػػك ابػػد ا )المتػػكفو: 
نقحػػو كزاد اميػػو: محمػػد المرزكقػػي، محمػػد العركىػػي المطػػكم، الجيسنػػي بػػف 



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُِٖٗ 

الحاج يحيو، الناشر: الػدار التكنىػية لمنشػر )ىػذا ىػك الجػزء الثػاني مػف قىػـ 
 ـ. ُُٕٗاء المغرب كا ندلس(، ااـ النشر: شعر 

خزانة ا دب كغاية ا رب، المؤلؼ: ابف حجة الحمكم، تقي الديف أبك بكر بػف  .47
ىػػػػ(، المحقػػػؽ: اوػػػاـ ّٕٖامػػػي بػػػف ابػػػد ا الحمػػػكم ا زرارم )المتػػػكفو: 

بيػػػركت، الطبعػػػة: -بيػػػركت، دار البحػػػار-شػػػقيك، الناشػػػر: دار كمكتبػػػة اليػػػسؿ
 ـ.ََِْالطبعة ا خيرة 

خسوة ا ثر في أاياف القرف الحادم اشر، المؤلػؼ: محمػد أمػيف بػف فضػؿ  .48
ا بػػف محػػب الػػديف بػػف محمػػد المحبػػي الحمػػكم ا وػػؿ، الدمشػػقي )المتػػكفو: 

 بيركت. –ىػ(، الناشر: دار وادر ُُُُ
الدرر الكامنة في أاياف المائة الثامنة، المؤلؼ: أبك الفضؿ أحمد بف امي بف  .49

ىػػ(، المحقػؽ: مراقبػة / ِٖٓحجػر العىػقسني )المتػكفو: محمد بف أحمػد بػف 
وػػيدر  -محمػػد ابػػد المعيػػد ضػػاف، الناشػػر: مجمػػس دائػػرة المعػػارؼ العثمانيػػة 

 ـ.ُِٕٗىػ/ ُِّٗاباد/ اليند، الطبعة: الثانية، 
دمية القور كاورة أىؿ العور، المؤلؼ: امي بف الحىػف بػف امػي بػف أبػي  .51

ىػ(، الناشر: دار الجيؿ، بيركت، ْٕٔ: الطيب الباخرزم، أبك الحىف )المتكفو
 ىػ. ُُْْالطبعة: ا كلو، 

الديباج المذىب في معرفػة أايػاف اممػاء المػذىب، المؤلػؼ: إبػراىيـ بػف امػي  .51
ىػ(، الناشر: دار ٕٗٗبف محمد، ابف فرحكف، برىاف الديف اليعمرم )المتكفو: 

 بيركت. –الكتب العممية 
لمطبااػػػػة كالنشػػػػر، ىػػػػنة الطبػػػػع: ، الناشػػػػر: دار بيػػػػركت ديػػػػكاف أبػػػػي الطيػػػػب .52

 ـ.ُّٖٗىػ، َُّْ
ديكاف اإلىسـ، المؤلؼ: شمس الديف أبك المعػالي محمػد بػف ابػد الػرحمف بػف  .53

ىػ(، المحقؽ: ىيد كىركم حىف، الناشر: دار الكتػب ُُٕٔالغزم )المتكفو: 



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُّٖٗ 

 ـ. َُٗٗ -ىػ  ُُُْلبناف، الطبعة: ا كلو،  –العممية، بيركت 
بيػػػركت،  –إحىػػػاف ابػػػاس، الناشػػػر: دار وػػػادر ، تحقيػػػؽ: ديػػػكاف الوػػػنكبرم .54

 ـ.ُٖٗٗالطبعة ا كلو، 
، تحقيؽ: امو فااكر، الناشر: دار الكتب العممية، ىنة النشر:  ديكاف الفرزدؽ .55

 ـ.ُٕٖٗ-ىػَُْٕ
ديكاف المعاني، المؤلؼ: أبك ىسؿ الحىف بف ابد ا بف ىيؿ بػف ىػعيد بػف  .56

 –، الناشػػر: دار الجيػػؿ ىػػػ(ّٓٗيحيػػو بػػف ميػػراف العىػػكرم )المتػػكفو: نحػػك 
 بيركت.

ؤي القىػٍيس بػف حجػر بػف الحػارث الكنػدم، مػف  .57 ديكاف امًرئ القيس، المؤلؼ: اٍمػري
ـ(، ااتنػػو بػػو: ابػػد الػػرحمف الموػػطاكم،  ْٓٓبنػػي  كػػؿ المػػرار )المتػػكفو: 

 ـ. ََِْ -ىػ  ُِْٓبيركت، الطبعة: الثانية،  –الناشر: دار المعرفة 
الطػاىر ااشػكر، تحقيػؽ: فػتم ا كشػكقي، ديكاف بشار بف برد بشػرح محمػد  .58

 الناشر: مكتبة لىاف العرب.
ديػػكاف طرفػػة بػػف العبػػد، المؤلػػؼ: طىرىفىػػة بػػف العىٍبػػد بػػف ىػػفياف بػػف ىػػعد البكػػرم  .59

ـ(، المحقػػؽ: ميػػدم  ْٔٓالػػكائمي أبػػك امػػرك الشػػاار الجػػاىمي )المتػػكفو: 
 -ىػػ  ُِّْ، محمد ناور الديف، الناشر: دار الكتب العممية، الطبعة: الثالثة

 ـ. ََِِ
ىػػ،  ّٖٓربيع ا برار كنوكص ا خيػار، المؤلػؼ: جػار ا الزمخشػرم تػكفي  .61

 ىػ. ُُِْالناشر: مؤىىة ا اممي، بيركت، الطبعة: ا كلو، 
ركض ا خيار المنتخب مف ربيع ا برار، المؤلؼ: محمد بػف قاىػـ بػف يعقػكب  .61

ىػػػػ(، َْٗمتػػػكفو: ا ماىػػػي الحنفػػػي، محيػػػي الػػػديف، ابػػػف الخطيػػػب قاىػػػـ )ال
 ىػ. ُِّْالناشر: دار القمـ العربي، حمب، الطبعة: ا كلو، 

الزاىػػر فػػي معػػاني كممػػات النػػاس، المؤلػػؼ: محمػػد بػػف القاىػػـ بػػف محمػػد بػػف  .62



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُْٖٗ 

ىػػػػ(، المحقػػػؽ: د. حػػػاتـ وػػػالم ِّٖبشػػػار، أبػػػك بكػػػر ا نبػػػارم )المتػػػكفو: 
-ىػػ  ُُِْبيػركت، الطبعػة: ا كلػو،  –الضامف، الناشر: مؤىىػة الرىػالة 

ُِٗٗ. 
زىر اخداب كثمر ا لباب، المؤلؼ: إبػراىيـ بػف امػي بػف تمػيـ ا نوػارم، أبػك  .63

 ىػ(، الناشر: دار الجيؿ، بيركت.ّْٓإىحاؽ الحيورم القيركاني )المتكفو: 
ىػػر الفوػػاحة، المؤلػػؼ: أبػػك محمػػد ابػػد ا بػػف محمػػد بػػف ىػػعيد بػػف ىػػناف  .64

لكتػػب العمميػػة، الطبعػػة: ىػػػ(، الناشػػر: دار أْٔالخفػػاجي الحمبػػي )المتػػكفو: 
 ـ.ُِٖٗىػ َُِْالطبعة ا كلو 

ىمىمة ا حاديث الضعيفة كالمكضكاة كأثرىػا الىػير فػي ا مػة، المؤلػؼ: أبػك  .65
ابد الرحمف محمد ناور الديف، بف الحاج نكح بف نجاتي بف  دـ، ا شقكدرم 

الممكمػة  -ىػػ(، دار النشػر: دار المعػارؼ، الريػاض َُِْا لباني )المتكفو: 
 ـ.ُِٗٗىػ /  ُُِْلعربية الىعكدية، الطبعة: ا كلو، ا
ىمط الآللي في شرح أمالي القالي ]ىك كتاب شرح أمالي القالي /  بػي ابيػد  .66

البكػػرم  نىػػخو كوػػػححو كحقػػؽ مػػػا فيػػو كخرجػػػو كأضػػاؼ إليػػػو ابػػد العزيػػػز 
الميمنػػػي[، المؤلػػػؼ: أبػػػك ابيػػػد ابػػػد ا بػػػف ابػػػد العزيػػػز بػػػف محمػػػد البكػػػرم 

ىػػػػ(،  نىػػػخو كوػػػححو كنقحػػػو كحقػػػؽ مػػػا فيػػػو ْٕٖتػػػكفو: ا ندلىػػػي )الم
كاىتخرجو مف بطكف دكاكيف العمػـ: ابػد العزيػز الميمنػي، الناشػر: دار الكتػب 

 لبناف. –العممية، بيركت 
ىنف أبي داكد، المؤلؼ: أبك داكد ىػميماف بػف ا شػعث بػف إىػحاؽ بػف بشػير  .67

المحقػؽ: محمػد  ىػػ(،ِٕٓبف شداد بف امػرك ا زدم الىًّْجٍىػتاني )المتػكفو: 
 بيركت. –محيي الديف ابد الحميد، الناشر: المكتبة العورية، ويدا 

ىػير أاػسـ النػػبسء، المؤلػؼ: شػػمس الػديف أبػك ابػػد ا محمػد بػػف أحمػد بػػف  .68
ىػػػػ(، المحقػػػؽ: مجمكاػػػة مػػػف ْٖٕاثمػػػاف بػػػف قىاٍيمػػػاز الػػػذىبي )المتػػػكفو: 



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُٖٗٓ 

لرىالة، الطبعػة: المحققيف بإشراؼ الشيخ شعيب ا رناؤكط، الناشر: مؤىىة ا
 ـ. ُٖٓٗىػ /  َُْٓالثالثة، 

ىػػ(  َِٔشرح المعمقات التىع، المؤلػؼ: منىػكب  بػي امػرك الشػيباني )ت  .69
كال توم نىبتو ففي الكتاب نقكؿ متأخرة اف زمف أبي امرك كليس ا ىمكب 
أىػػػػمكبو، تحقيػػػػؽ كشػػػػرح: ابػػػػد المجيػػػػد ىمػػػػك، الناشػػػػر: مؤىىػػػػة ا اممػػػػي 

 ـ. ََُِ -ىػ  ُِِْالطبعة: ا كلو،  لبناف، –لممطبكاات، بيركت 
شرح ديكاف الحماىة، المؤلؼ: أبك امو أحمد بف محمد بف الحىف المرزكقػي  .71

ىػػػػ(، المحقػػػؽ: غريػػػد الشػػػيخ، كضػػػع فيارىػػػو  ُِْا وػػػفياني )المتػػػكفو: 
لبنػػاف،  –العامػػة: إبػػراىيـ شػػمس الػػديف، الناشػػر: دار الكتػػب العمميػػة، بيػػركت 

 ـ.ََِّ -ىػ  ُِْْالطبعة: ا كلو، 
شػػرح ديػػكاف المتنبػػي، المؤلػػؼ: أبػػك البقػػاء ابػػد ا بػػف الحىػػيف بػػف ابػػد ا  .71

ىػػػػػ(، المحقػػػػؽ: موػػػػطفو ُٔٔالعكبػػػػرم البغػػػػدادم محػػػػب الػػػػديف )المتػػػػكفو: 
 بيركت. –الىقا/إبراىيـ ا بيارم/ابد الحفيظ شمبي، الناشر: دار المعرفة 

لناشػر: مؤىىػة ، ابف ا فميمي، تحقيػؽ: موػطفو اميػاف، اشرح شعر المتنبي .72
 ـ.ُٖٗٗىػ/ُُْٖ، ُالرىالة، ط

ٍكًجردم  .73 ٍىػرى شعب اإليماف، المؤلؼ: أحمد بف الحىػيف بػف امػي بػف مكىػو الخي
ىػ(، حققو كراجع نوكوو كخرج ْٖٓالخراىاني، أبك بكر البييقي )المتكفو: 

أحاديثو: الدكتكر ابد العمي ابػد الحميػد حامػد، أشػرؼ امػو تحقيقػو كتخػريج 
الينػػػد،  –أحمػػػد النػػػدكم، وػػػاحب الػػػدار الىػػػمفية ببكمبػػػام أحاديثػػػو: مختػػػار 

الناشػػر: مكتبػػة الرشػػد لمنشػػر كالتكزيػػع بالريػػاض بالتعػػاكف مػػع الػػدار الىػػمفية 
 ـ. ََِّ -ىػ  ُِّْببكمبام باليند، الطبعة: ا كلو، 

الشػػعر كالشػػعراء، المؤلػػؼ: أبػػك محمػػد ابػػد ا بػػف مىػػمـ بػػف قتيبػػة الػػدينكرم  .74
 ىػ. ُِّْناشر: دار الحديث، القاىرة، ااـ النشر: ىػ(، الِٕٔ)المتكفو: 



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُٖٗٔ 

وبم ا اشو في ونااة اإلنشاء، المؤلؼ: أحمد بف امػي بػف أحمػد الفػزارم  .75
ىػػػػ(، الناشػػػر: دار الكتػػػب العمميػػػة، ُِٖالقمقشػػػندم ثػػػـ القػػػاىرم )المتػػػكفو: 

 بيركت.
الوحاح تاج المغة كوحاح العربية  بػي نوػر اىػماايؿ بػف حمػاد الجػكىرم،  .76

 َُْٕ،  ْأحمػد ابػدالغفكر اطػار، دار العمػـ لممسيػيف ، بيػركت ، طتحقيؽ 
 . ُٖٖٖ/ٓـ ، ُٕٖٗ –

الوػنااتيف، المؤلػؼ: أبػػك ىػسؿ الحىػػف بػف ابػد ا بػػف ىػيؿ بػػف ىػعيد بػػف  .77
ىػػػ(، المحقػػؽ: امػػي محمػػد ّٓٗيحيػػو بػػف ميػػراف العىػػكرم )المتػػكفو: نحػػك 

بيركت، ااـ  –نورية البجاكم كمحمد أبك الفضؿ إبراىيـ، الناشر: المكتبة الع
 ىػ. ُُْٗالنشر: 

الطػػراز  ىػػرار البسغػػة كامػػـك حقػػائؽ اإلاجػػاز، المؤلػػؼ: يحيػػو بػػف حمػػزة بػػف  .78
امػػي بػػف إبػػراىيـ، الحىػػيني العمػػكٌم الطػػالبي الممقػػب بالمؤيػػد بالمَّػػو )المتػػكفو: 

 ىػ. ُِّْبيركت، الطبعة: ا كلو،  –ىػ(، الناشر: المكتبة العنورية ْٕٓ
ح ديػكاف المتنبػي، ناوػيؼ اليػازجي، ضػبطو: امػر فػاركؽ، شػر  العرؼ الطيػب .79

 الناشر: دار ا رقـ.
العقد الفريد، المؤلؼ: أبك امر، شياب الديف أحمد بف محمد بف ابد ربو ابف  .81

حبيػػػب ابػػػف حػػػدير بػػػف ىػػػالـ المعػػػركؼ بػػػابف ابػػػد ربػػػو ا ندلىػػػي )المتػػػكفو: 
 ىػ. َُْْلو، بيركت، الطبعة: ا ك  –ىػ(، الناشر: دار الكتب العممية ِّٖ

العمػػدة فػػػي محاىػػػف الشػػػعر ك دابػػػو، المؤلػػػؼ: أبػػػك امػػػو الحىػػػف بػػػف رشػػػيؽ  .81
ىػػػػ(، المحقػػػؽ: محمػػػد محيػػػي الػػػديف ابػػػد  ّْٔالقيركانػػي ا زدم )المتػػػكفو: 

 ـ. ُُٖٗ -ىػ  َُُْالحميد، الناشر: دار الجيؿ، الطبعة: الخامىة، 
يـ طباطبػا، ايار الشعر، المؤلؼ: محمد بف أحمد بف محمد بف أحمد بػف إبػراى .82

ىػػػ(، المحقػػؽ: ابػػد العزيػػز بػػف ِِّالحىػػني العمػػكم، أبػػك الحىػػف )المتػػكفو: 



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُٖٕٗ 

 القاىرة. –ناور المانع، الناشر: مكتبة الخانجي 
ايػػكف ا خبػػار، المؤلػػؼ: أبػػك محمػػد ابػػد ا بػػف مىػػمـ بػػف قتيبػػة الػػدينكرم  .83

بيػػػركت، تػػػاريخ النشػػػر: –ىػػػػ(، الناشػػػر: دار الكتػػػب العمميػػػة ِٕٔ)المتػػػكفو: 
 ىػ. ُُْٖ

غريب الحديث، المؤلؼ: أبك ىػميماف حمػد بػف محمػد بػف إبػراىيـ بػف الخطػاب  .84
ىػ(، المحقػؽ: ابػد الكػريـ إبػراىيـ ّٖٖالبىتي المعركؼ بالخطابي )المتكفو: 

الغربػػاكم، كخػػرج أحاديثػػو: ابػػد القيػػـك ابػػد رب النبػػي، الناشػػر: دار الفكػػر، 
 ـ.ُِٖٗ -ىػ َُِْالطبعة: 

ف ىػػممة بػػف ااوػػـ، أبػػك طالػػب )المتػػكفو: نحػػك الفػػاخر، المؤلػػؼ: المفضػػؿ بػػ .85
ىػ(، تحقيؽ: ابد العميـ الطحاكم، مراجعة: محمد امػي النجػار، الناشػر: َِٗ

 ىػ. َُّٖدار إحياء الكتب العربية، ايىو البابي الحمبي، الطبعة: ا كلو، 
الفاضؿ، المؤلؼ: محمد بف يزيد بف ابد ا كبر الثمالو ا زدم، أبػك العبػاس،  .86

ىػػ(، الناشػر: دار الكتػب الموػرية، القػاىرة، ِٖٓبالمبرد )المتػكفو: المعركؼ 
 ىػ.ُُِْالطبعة: الثالثة، 

الكامػػػؿ فػػػي المغػػػة كا دب، المؤلػػػؼ: محمػػػد بػػػف يزيػػػد المبػػػرد، أبػػػك العبػػػاس  .87
ىػػػ(، المحقػػؽ: محمػػد أبػػك الفضػػؿ إبػػراىيـ، الناشػػر: دار الفكػػر ِٖٓ)المتػػكفو: 

 ـ. ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٕلثة القاىرة، الطبعة: الطبعة الثا –العربي 
كتاب الىبعة في القراءات، المؤلؼ: أحمد بف مكىو بف العباس التميمي، أبك  .88

ىػ(، المحقؽ: شكقي ضيؼ، الناشػر: ِّْبكر بف مجاىد البغدادم )المتكفو: 
 ىػ.ََُْمور، الطبعة: الثانية،  –دار المعارؼ 

رك بػف تمػيـ كتاب العيف، المؤلػؼ: أبػك ابػد الػرحمف الخميػؿ بػف أحمػد بػف امػ .89
ىػػػػ(، المحقػػػؽ: د ميػػػدم المخزكمػػػي، د َُٕالفراىيػػػدم البوػػػرم )المتػػػكفو: 

 إبراىيـ الىامرائي، الناشر: دار كمكتبة اليسؿ.



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُٖٖٗ 

كتاب دالئؿ اإلاجاز، المؤلؼ: أبك بكر ابد القاىر بف ابد الػرحمف بػف محمػد  .91
ىػػ(، المحقػؽ: محمػكد محمػد ُْٕالفارىي ا وؿ، الجرجاني الدار )المتكفو: 

دار المػدني بجػدة، الطبعػة:  -اكر أبك فير، الناشر: مطبعة المدني بالقاىرة ش
 ـ.ُِٗٗ -ىػ ُُّْالثالثة 

الكتاب، المؤلؼ: امرك بف اثماف بف قنبر الحارثي بالكالء، أبك بشر، الممقب  .91
ىػػػ(، المحقػػؽ: ابػػد الىػػسـ محمػػد ىػػاركف، الناشػػر: َُٖىػػيبكيو )المتػػكفو: 

 ـ. ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖبعة: الثالثة، مكتبة الخانجي، القاىرة، الط
الكشاؼ اف حقائؽ غكامض التنزيؿ، المؤلؼ: أبػك القاىػـ محمػكد بػف امػرك  .92

ىػ(، الناشر: دار الكتاب العربػي ّٖٓبف أحمد، الزمخشرم جار ا )المتكفو: 
 ىػ. َُْٕ -بيركت، الطبعة: الثالثة  –

عػػػاممي الكشػػػككؿ، المؤلػػػؼ: محمػػػد بػػػف حىػػػيف بػػػف ابػػػد الوػػػمد الحػػػارثي ال .93
ىػػػ(، المحقػػؽ: محمػػد ابػػد الكػػريـ َُُّاليمػػذاني، بيػػاء الػػديف )المتػػكفو: 

لبنػػػػاف، الطبعػػػػة: ا كلػػػػو،  –النمػػػػرم، الناشػػػػر: دار الكتػػػػب العمميػػػػة، بيػػػػركت 
 ـ.ُٖٗٗ-ىػ ُُْٖ

لباب اخداب، المؤلؼ: أبك المظفر مؤيد الدكلة مجد الديف أىامة بف مرشد بف  .94
ىػػ(، ْٖٓالكمبي الشػيزرم )المتػكفو:  امي بف مقمد بف نور بف منقذ الكناني

المحقؽ: أحمد محمد شاكر، الناشػر: مكتبػة الىػنة، القػاىرة، الطبعػة: الثانيػة، 
 ـ. ُٕٖٗ -ىػ  َُْٕ

لىاف العرب، المؤلؼ: محمد بف مكـر بف امو، أبك الفضؿ، جمػاؿ الػديف ابػف  .95
ر ىػػ(، الناشػر: دار وػادُُٕمنظكر ا نوارم الركيفعو اإلفريقػو )المتػكفو: 

 ىػ. ُُْْ -بيركت، الطبعة: الثالثة  –
المآخػػذ امػػو شيػػرٌاح ديػػكاف أبػػي الطَّيػػب الميتىنىبّْػػي، المؤلػػؼ: أحمػػد بػػف امػػي بػػف  .96

ىػػ(، المحقػؽ: ْْٔمعقؿ، أبك العباس، از الػديف ا زدم المييىمَّبػي )المتػكفو: 



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُٖٗٗ 

الػػدكتكر ابػػد العزيػػز بػػف ناوػػر المػػانع، الناشػػر: مركػػز الممػػؾ فيوػػؿ لمبحػػكث 
 ـ. ََِّ -ىػ  ُِْْات اإلىسمية، الرياض، الطبعة: الثانية، كالدراى

المثؿ الىائر في أدب الكاتب كالشاار، المؤلؼ: نور ا بف محمد بف محمد  .97
بػف ابػػد الكػػريـ الشػػيباني، الجػػزرم، أبػك الفػػتم، ضػػياء الػػديف، المعػػركؼ بػػابف 

ميػد، ىػػ(، المحقػؽ: محمػد محػي الػديف ابػد الحّٕٔا ثير الكاتب )المتػكفو: 
 بيركت. –الناشر: المكتبة العورية لمطبااة كالنشر 

مجمػػع ا مثػػاؿ، المؤلػػؼ: أبػػك الفضػػؿ أحمػػد بػػف محمػػد بػػف إبػػراىيـ الميػػداني  .98
ىػػػ(، المحقػػؽ: محمػػد محيػػو الػػديف ابػػد الحميػػد، ُٖٓالنيىػػابكرم )المتػػكفو: 
 بيركت، لبناف. -الناشر: دار المعرفة 

ث، المؤلػػؼ: محمػػد بػػف امػػر بػػف المجمػػكع المغيػػث فػػي غريبػػي القػػر ف كالحػػدي .99
ىػػ(، ُٖٓأحمد بف امر بف محمد ا وبياني المديني، أبك مكىو )المتكفو: 

المحقؽ: ابد الكريـ العزباكم، الناشر: جامعة أـ القػرل، مركػز البحػث العممػي 
حياء التراث اإلىسمي، كمية الشريعة كالدراىات اإلىػسمية  مكػة المكرمػة،  -كا 

المممكػػة العربيػػة الىػػعكدية،  -لنشػػر كالتكزيػػع، جػػدة دار المػػدني لمطبااػػة كا
 -ىػػػػ  َُْٖ) ّ، ِـ(، جػػػػ  ُٖٔٗ -ىػػػػ  َُْٔ) ُالطبعػػػة: ا كلػػػو، جػػػػ 

 ـ(. ُٖٖٗ
محاضرات ا دباء كمحاكرات الشعراء كالبمغاء، المؤلؼ: أبك القاىػـ الحىػيف  .111

ىػػ(، الناشػر: شػركة َِٓبف محمد المعركؼ بالراغب ا وفيانو )المتكفو: 
 ىػ. َُِْبيركت، الطبعة: ا كلو،  –رقـ بف أبي ا رقـ دار ا  

المحكـ كالمحيط ا اظـ، المؤلؼ: أبك الحىف امػي بػف إىػماايؿ بػف ىػيده  .111
ىػ(، المحقؽ: ابد الحميد ىنداكم، الناشر: دار الكتب ْٖٓالمرىي )تكفي: 

ـ.مػػركج الػػذىب  َََِ -ىػػػ  ُُِْبيػػركت، الطبعػػة: ا كلػػو،  –العمميػػة 
 ىركمعادف الجك 



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

َُٗٗ 

مىالؾ ا بوار في ممالؾ ا موار، المؤلؼ: أحمد بػف يحيػو بػف فضػؿ ا  .112
ىػػ(، الناشػر: المجمػع ْٕٗالقرشي العدكم العمرم، شياب الديف )المتكفو: 

 ىػ. ُِّْالثقافي، أبك ظبي، الطبعة: ا كلو، 
المىتطرؼ في كؿ فف مىتطرؼ، المؤلؼ: شياب الديف محمد بف أحمػد بػف  .113

 –ىػػػ(، الناشػػر: اػػالـ الكتػػب ِٖٓالفػػتم )المتػػكفو:  منوػػكر ا بشػػييي أبػػك
 ىػ. ُُْٗبيركت، الطبعة: ا كلو، 

المىتقوػػو فػػي أمثػػاؿ العػػرب، المؤلػػؼ: أبػػك القاىػػـ محمػػكد بػػف امػػرك بػػف  .114
ىػػ(، الناشػر: دار الكتػب العمميػة ّٖٓأحمد، الزمخشرم جػار ا )المتػكفو: 

 ـ.ُٕٖٗبيركت، الطبعة: الثانية،  –
مؤلػػػؼ: جعفػػػر بػػػف أحمػػػد بػػػف الحىػػػيف الىػػػراج القػػػارم موػػػارع العشػػػاؽ، ال .115

 ىػ(، الناشر: دار وادر، بيركت.ََٓالبغدادم، أبك محمد )المتكفو: 
الموكف فػي ا دب، المؤلػؼ: أبػك أحمػد الحىػف بػف ابػد ا بػف ىػعيد بػف  .116

ىػ(، المحقؽ: ابد الىسـ محمد ىاركف، ِّٖإىماايؿ العىكرم )المتكفو: 
 ـ. ُْٖٗكيت، الطبعة: الثانية، الناشر: مطبعة حككمة الك

المعاني الكبير في أبيات المعاني، المؤلؼ: أبك محمد ابد ا بف مىمـ بػف  .117
ىػػ(، المحقػؽ: المىتشػرؽ د ىػالـ الكرنكػكم ِٕٔقتيبة الدينكرم )المتكفو: 

 - ُُّّىػػػػ(، ابػػػد الػػػرحمف بػػػف يحيػػػو بػػػف امػػػي اليمػػػاني ) ُّّٕ)ت 
حيػدر  بػاد الػدكف،  -رؼ العثمانيػة ىػ(، الناشػر: مطبعػة دائػرة المعػا ُّٖٔ

ـ[، ثػػػػـ وػػػػكرتيا: دار الكتػػػػب ُْٗٗىػػػػػ، ُّٖٔبالينػػػػد ]الطبعػػػػة ا كلػػػػو 
 ـ[. ُْٖٗ -ىػ  َُْٓلبناف ]الطبعة ا كلو،  -العممية، بيركت 

معاىػػد التنوػػيص امػػو شػػكاىد التمخػػيص، المؤلػػؼ: ابػػد الػػرحيـ بػػف ابػػد  .118
ػ(، المحقػؽ: محمػد ىػّٔٗالرحمف بف أحمد، أبك الفػتم العباىػي )المتػكفو: 
 بيركت. –محيي الديف ابد الحميد، الناشر: االـ الكتب 



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُُٗٗ 

معجـ ا دباء = إرشاد ا ريب إلو معرفة ا ديب، المؤلؼ: شياب الديف أبػك  .119
ىػػ(، المحقػؽ: ِٔٔابد ا ياقكت بف ابد ا الركمػي الحمػكم )المتػكفو: 

ة: ا كلػػو، إحىػػاف ابػػاس، الناشػػر: دار الغػػرب اإلىػػسمي، بيػػركت، الطبعػػ
 ـ. ُّٗٗ -ىػ  ُُْْ

معجػـ الشػػعراء، المؤلػػؼ: لإلمػاـ أبػػي ابيػػد ا محمػد بػػف امػػراف المرزبػػاني  .111
كرنكك، الناشر: -ىػ(، بتوحيم كتعميؽ: ا ىتاذ الدكتكر ؼ ّْٖ)المتكفو: 

لبنػػػاف، الطبعػػػة: الثانيػػػة،  –مكتبػػػة القدىػػػي، دار الكتػػػب العمميػػػة، بيػػػركت 
 ـ. ُِٖٗ -ىػ  َُِْ

، المؤلػػؼ: يكىػػؼ بػػف أبػػي بكػػر بػػف محمػػد بػػف امػػي الىػػكاكي مفتػػاح العمػػ .111 ـك
ىػػ(، ضػبطو ككتػب ىكامشػو ِٔٔالخكارزمي الحنفػي أبػك يعقػكب )المتػكفو: 

لبنػػاف،  –كامػػؽ اميػػو: نعػػيـ زرزكر، الناشػػر: دار الكتػػب العمميػػة، بيػػركت 
 ـ.ُٕٖٗ -ىػ  َُْٕالطبعة: الثانية، 

ىػػػالـ الضػػػبي  المفضػػػميات، المؤلػػػؼ: المفضػػػؿ بػػػف محمػػػد بػػػف يعمػػػو بػػػف .112
ىػػػ(، تحقيػػؽ كشػػرح: أحمػػد محمػػد شػػاكر كابػػد الىػػسـ ُٖٔ)المتػػكفو: نحػػك 

 القاىرة، الطبعة: الىادىة. –محمد ىاركف، الناشر: دار المعارؼ 
مقامات الحريػرم، المؤلػؼ: أبػك محمػد القاىػـ بػف امػي الحريػرم )المتػكفو:  .113

 ـ. ُّٕٖق(، الناشر: مطبعة المعارؼ، بيركت، ااـ النشر: ُٔٓ
منتحؿ، المؤلؼ: ابد الممؾ بف محمػد بػف إىػماايؿ أبػك منوػكر الثعػالبي ال .114

ـ(، ُّٔٗىػػػ(، المحقػػؽ: الشػػيخ أحمػػد أبػػك امػػي )المتػػكفو:ِْٗ)المتػػكفو: 
اإلىػػكندرية، الطبعػػػة:  –اػػرزكزم كجػػاكيش  -الناشػػر: المطبعػػة التجاريػػة 

 ـ. َُُٗ -ىػ  ُُّٗ
لضػػػبي المنوػػػؼ لمىػػػارؽ كالمىػػػركؽ منػػػو، المؤلػػػؼ: الحىػػػف بػػػف امػػػي ا .115

ىػػ(، حققػو كقػدـ ّّٗالتنيىي أبك محمػد، المعػركؼ بػابف ككيػع )المتػكفو: 



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُِٗٗ 

لو: امر خميفة بػف ادريػس، الناشػر: جامعػة قػات يػكنس، بنغػازم، الطبعػة: 
 ـ. ُْٗٗا كلو، 

المكازنػػة بػػيف أبػػي تمػػاـ كالبحتػػرم، المؤلػػؼ: أبػػك القاىػػـ الحىػػف بػػف بشػػر  .116
اني، تحقيػػؽ: الىػػيد أحمػػد ىػػػ(، المجمػػد ا كؿ كالثػػ َّٕاخمػػدم )المتػػكفو: 

الطبعة الرابعة، المجمد الثالث، تحقيؽ: د. ابػد  -وقر، نشر: دار المعارؼ 
الطبعػػة ا كلػػو،  -ا المحػػارب )رىػػالة دكتػػكراة(، نشػػر: مكتبػػة الخػػانجي 

 ـ. ُْٗٗ
المكشم في مآخذ العممػاء امػو الشػعراء، المؤلػؼ: أبػك ابيػد ا بػف محمػد  .117

 ىػ(.ّْٖني )المتكفو: بف امراف بف مكىو المرزبا
المكشم في مآخذ العممػاء امػو الشػعراء، المؤلػؼ: أبػك ابيػد ا بػف محمػد  .118

 ىػ(.ّْٖبف امراف بف مكىو المرزباني )المتكفو: 
نزىة ا لباء في طبقػات ا دبػاء، المؤلػؼ: ابػد الػرحمف بػف محمػد بػف ابيػد  .119

ىػػػػ(، ٕٕٓا ا نوػػػارم، أبػػػك البركػػػات، كمػػػاؿ الػػػديف ا نبػػػارم )المتػػػكفو: 
ا ردف،  –المحقػػػؽ: إبػػػراىيـ الىػػػامرائي، الناشػػػر: مكتبػػػة المنػػػار، الزرقػػػاء 

 ـ. ُٖٓٗ -ىػ  َُْٓالطبعة: الثالثة، 
نشكار المحاضرة كأخبار المذاكرة، المؤلؼ: المحىف بػف امػي بػف محمػد بػف  .121

ىػ(، ااـ النشر: ّْٖأبي الفيـ داكد التنكخي البورم، أبك امي )المتكفو: 
 ىػ. ُُّٗ

الطػػػرب فػػػي تػػػاريخ جاىميػػػة العػػػرب، المؤلػػػؼ: ابػػػف ىػػػعيد ا ندلىػػػي،  نشػػػكة .121
 –المحقػػؽ: الػػدكتكر نوػػرت ابػػد الػػرحمف، الناشػػر: مكتبػػة ا قوػػو، امػػاف 

 ا ردف.



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُّٗٗ 

نقد الشعر، المؤلؼ: قدامة بف جعفر بف قدامة بف زياد البغدادم، أبك الفرج  .122
: قىػػػطنطينية، الطبعػػػة –ىػػػػ(، الناشػػػر: مطبعػػػة الجكائػػػب ّّٕ)المتػػػكفو: 
 .َُِّا كلو، 

نياية ا رب في فنكف ا دب، المؤلؼ: أحمد بػف ابػد الكىػاب بػف محمػد بػف  .123
ابػػػػد الػػػػدائـ القرشػػػػي التيمػػػػي البكػػػػرم، شػػػػياب الػػػػديف النػػػػكيرم )المتػػػػكفو: 

ىػػػ(، الناشػػر: دار الكتػػب كالكثػػائؽ القكميػػة، القػػاىرة، الطبعػػة: ا كلػػو، ّّٕ
 ىػ. ُِّْ

لمؤلػؼ: أبػك العبػاس أحمػد بػف امػي نياية ا رب في معرفة أنىاب العػرب، ا .124
ىػػػػ(، المحقػػػؽ: إبػػػراىيـ اإلبيػػػارم، الناشػػػر: دار ُِٖالقمقشػػػندم )المتػػػكفو: 

 ـ. َُٖٗ -ىػ  ََُْالكتاب المبنانيف، بيركت، الطبعة: الثانية، 
نكاىػػد ا بكػػار كشػػكارد ا فكػػار = حاشػػية الىػػيكطي امػػو تفىػػير البيضػػاكم،  .125

الػػػديف الىػػػيكطي )المتػػػكفو:  المؤلػػػؼ: ابػػػد الػػػرحمف بػػػف أبػػػي بكػػػر، جػػػسؿ
كميػة الػداكة كأوػكؿ الػديف، المممكػة  -ىػ(، الناشػر: جامعػة أـ القػرل ُُٗ

 ـ. ََِٓ -ىػ  ُِْْرىائؿ دكتكراة(، ااـ النشر:  ّالعربية الىعكدية )
الكافي بالكفيات، المؤلؼ: وسح الديف خميؿ بف أيبػؾ بػف ابػد ا الوػفدم  .126

 رناؤكط كتركي موطفو، الناشػر: دار ىػ(، المحقؽ: أحمد إْٔ)المتكفو: 
 ـ.َََِ -ىػَُِْبيركت، ااـ النشر: –إحياء التراث 

الكىاطة بيف المتنبي كخوكمو، المؤلؼ: أبك الحىػف امػي بػف ابػد العزيػر  .127
ىػػػ(، تحقيػػؽ كشػػرح: محمػػد أبػػك الفضػػؿ ِّٗالقاضػػي الجرجػػاني )المتػػكفو: 

 بي الحمبي كشركاه.إبراىيـ، امي محمد البجاكم، الناشر: مطبعة ايىو البا
يتيمػػة الػػدىر فػػي محاىػػف أىػػؿ العوػػر، المؤلػػؼ: ابػػد الممػػؾ بػػف محمػػد بػػف  .128

ىػ(، المحقؽ: د. مفيد محمػد ِْٗإىماايؿ أبك منوكر الثعالبي )المتكفو: 



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُْٗٗ 

بيركت/لبنػػػػاف، الطبعػػػػة: ا كلػػػػو،  -قمحيػػػػة، الناشػػػػر: دار الكتػػػػب العمميػػػػة 
 ـ.ُّٖٗىػَُّْ



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُٗٗٓ 

 فٍرس املُضُعاث :خامسا

 فحتالص املُضُع

 ُِٖٓ ............................................... المقدمة
  قسم الذراست

 ُِٖٔ ......................................... التعريؼ بالناظـ
 ُِٕٖ ........................................ التعريؼ بالشارح

 ُِٕٖ .................................................... اىمو
 ُِٕٖ ........................................... مكلده كنشأتو

 ُِٕٖ ............................... مكانتو كثناء العمماء اميو
 ُِٖٖ ................................................. مؤلفاتو
 ُِٖٖ .................................................... كفاتو

 ُِٖٖ ........................................... كوؼ النىخ
 ُِٖٗ ........................................... منيج التحقيؽ

 ُُّٖ ..................................... نماذج مف المخطكط
  قسم الخحقيق

 ُّّٖ ............................................ مقدمة المؤلؼ
 ُّٕٖ ............................................ فواحة المفرد
 ُْْٖ ............................................... امـ المعاني



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُٗٗٔ 

 فحتالص املُضُع

 ...................... : أحكاؿ اإلىناد الخبرمالباب الَ 
 

ُْٖٔ 
 ........................ : أحكاؿ المىند إليوالباب الثاوي

 
ُِٖٓ 

 ............................. : أحكاؿ المىندالباب الثالا
 

ُٖٖٔ 
 ....................... : أحكاؿ متعمقات الفعؿالباب الرابع

 
ُٖٕٓ 

 ................................... : القورالباب اخلامس
 

َُٖٖ 
 .................................. : اإلنشاءالباب السادس

 
ُٖٖٓ 

 ............................ : الفوؿ كالكوؿالباب السابع
 

ُِٖٗ 
 .......................... : اإليجاز كاإلطنابالباب الثامه

 
ُٖٗٓ 

 ................................................ امـ البياف
  

ََُٗ 
 ََُٗ .................................................... المجاز
 َُُٗ ................................................... التشبيو
 ُُِٗ ................................................. االىتعارة
 ُُٔٗ .................................................... الكناية

 ................................................ امـ البديع
  

ُُٗٗ 
 ُُٗٗ .................................................. التجنيس
 ُِْٗ .................................................... الىجع
 ُِٔٗ .................................................. التكشيم



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُٕٗٗ 

 فحتالص املُضُع

 ُِٕٗ ....................................................... الرد
 ُِٖٗ ................................................... التىييـ
 ُِٗٗ ..................................................... الجمع
 ُِٗٗ ................................................... التفريؽ
 َُّٗ ................................................... التقىيـ

 َُّٗ ........................................... القكؿ بالمكجب
 َُّٗ .................................................... التجريد
 ُُّٗ .................................................... الطباؽ

 ُِّٗ ..................................................... كيدالتأ
 ُّّٗ ..................................................... العكس
 ُّْٗ ................................................... الرجكع
 ُّْٗ ..................................................... اإليياـ

 ُّٓٗ ............................................... المؼ كالنشر
 ُّٔٗ ................................................. االىتخداـ
 ُّٕٗ .................................................... الىٍَّكؽ
 ُّٗٗ .................................................... التكجيو
 ُّٗٗ .................................................... التكفيؽ



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُٖٗٗ 

 فحتالص املُضُع

 َُْٗ ........................................... المذىب الكسمي
 َُْٗ ..................................................... التعميؿ
 ُُْٗ .................................................... التعميؽ

 .......................................... الىرقات الشعرية
 .. 

ُِْٗ 
 ُِٓٗ ................................................... التضميف
 ُِٓٗ .................................................... التمميم

 ُّٓٗ ................................................ الحؿ كالعقد
 ُّٓٗ ..................................................... التأنؽ

 ُْٓٗ ........................................... برااة االىتيسؿ
 ُٓٓٗ ................................................... التخمص

 ُٓٓٗ ............................................... حىف الختاـ
  الفٍارس

 ُٕٓٗ .................................... فيرس اخيات القر نية
 ُْٔٗ ........................... فيرس ا حاديث النبكية كاخثار

 ُٓٔٗ ........................................... فيرس القكافي
 ُْٕٗ ................................. الموادر كالمراجعقائمة 

 ُْٗٗ ...................................... فيرس المكضكاات



 

  

 

 
مَّدً ًحبّْ الدّْيًف ىػ( ًفي اٍلمىعىاًني كالبىيىاًف لمقاضي مي  ُٖٓشىٍرحي مىٍنظيكمىًة اٍبًف الشٍُّحنىًة )ت:    دى  بفً  بكرً  يأىب بفً  ميحى  ىػ( َُُٔالحمكمّْ )ت:  دىاكي

 

ُٗٗٗ 

 


